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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ເຮັດຕາມໂລກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົບພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນພ້ືນຖານທັມມະຈະຣິຍາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ການເປັນຄົນດີນ້ັນຍ້ອນປະເພນີ ຫລືຍ້ອນກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອພວກເຮົາເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນກາຍເປັນ       

                                                ຄົນສິນທັມ. 
 

ຄຳນຳ 
       ພວກອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນເປັນຊາດທຳອິດທີ່ມີກົດບັດຍັດເປັນໂຕໜັງສື.  ພວກບາບີໂລນໄດ້ມີກົດທີ່ເອ້ີນ 
ວ່າ ຮາມູຣາປີ ປະມານ 1600 ກ່ອນ ຄສ.   ບາງຄົນຄິດວ່າພຣະບັດຍັດສິບປະການໄດ້ຢຶມອອກມາຈາກກົດ
ຂອງພວກບາບີໂລນ, ບາງຄົນຍັງຄິດວ່າພຣະບັດຍັດມາຈາກພວກການາອານ.  ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ໃນປ້ຶມອົບ
ພະຍົບ 20:1 ໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ.” 
       ພຣະບັດຍັດສິບປະການໄດ້ມອບໃຫ້ໂມເຊ,  ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຖິງຫລັກທັມມະຈິຍາຕ່ໍອາ
ດາມແລະ ເອວາ ບ່ໍໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ຢູ່ກາງສວນເອເດນ  ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ຕ້ັງຄວາມຮູ້ສຶກໃນມະນຸດໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ຄວາມຜິດແລະຖືກຕ້ອງ.  ກາອິນຮູ້ສຶກຜິດເວລາຕົນໄດ້ລົງມືຂ້ານ້ອງຊາຍ 
     ໃນສມັຍຂອງໂນອາ, “ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເຫັນວ່າ ມະນຸດໂຫດຮ້າຍສາມານມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະຄວາມ
ຊ່ົວກໍບັງຄັບຈິດໃຈຂອງເຂົາທຸກເວລາ.”  ເຫັນວ່າໂນອາໄດ້ຕ້ອງຕິທຳນຽມແລະການຊ່ົວຊ້າຂອງຄົນໃນສັງຄົມ
ໃນສມັຍນ້ັນ. “ໂນອາເປັນຄົນສິນທັມ ແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດ ໂນອາຍ່າງໄປກັບພຣະເຈ້ົາ” (ປຖມ 6:9). 
        ກ່ອນກົດບັນຍັດໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີຍເຜີຍວ່າໂນອາເປັນຄົນສິນທັມ ແລະ ຍັງເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດ.  ກົດບັນຍັດເປັນສ່ິງສັງຄົມຕ້ອງການເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນເຮັດຕາມໃຈມັກ.  
ໂມເຊໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນໃນພຣະບັດຍັດສອງ ບົດທີ 5,  ພວກເຂົາໄດ້ຕອບໂຕ້ໂມເຊຢ່າງອວດຕົວ, “...ຈ່ົງ
ບອກພວກເຮົາເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍທ່ານ ພວກເຮົາຈະຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ” (ຂ້ໍ 27),  ແລະພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຕອບ, “ຢາກໃຫ້ມີໃຈເຊ່ັນນ້ີສເມີໄປ ຄືທີ່ຈະຢຳເກງເຮົາ ແລະຮັກສາບັດຍັດຂອງເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ຈະເປັນສຸກແລະຈະເຮີນຢູ່ຕລອດໄປ ຊ່ົວລູກຫລານຂອງເຂົາເປັນນິດ.” ຂ້ໍ 29!    ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັດ
ຍັດສິບປະການເພ່ືອພວກເຂົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະກັບຄົນອ່ືນໄດ້ດີ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາລໍຄອຍເຖິງ
ຕອນພຣະອົງຈະປະທານຫົວໃຈອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. 
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 ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຊອກເອົາຂ່າວເຖິງສັງຄົມຕ່າງໆຈາກໜັງສືພິມ,   ປ້ຶມ,  ໂທຣະທັດທີ່ເວ້ົາເຖິງ

ການຄາດຕະກັມ, ຍິງກັນໃນໂຮງຮຽນ ທ່ີເຮັດການ, ຄອບຄົວແຕກແຍກແລະອ່ືນໆ.  ແບ່ງຫ້ອງຮຽນ
ເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທ່ີມີ.    ກ່າວວ່າໃນສມັຍເດີມຂອງພວກອິສຣາເອນ ແລະທຸກ 
ວັນນ້ີພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຂອງສັງຄົມ ແລະວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງພຣະບັນ
ຍັດສິບປະການ ແລະຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ: 

• ພຣະບັດຍັດສິບປະການໃນສມັຍເດີມສາມາດຊ່ອຍສັງຄົມທຸກວັນນ້ີໄດ້ບ່ໍ? 
• ພຣະຍັດຍັດສິບປະການໄດ້ແຕກຕ່າງກັບກົດເກນຂອງສັງຄົມຕາມທຳນຽມຂອງມະນຸດແນວ

ໃດ? 
2. ກ່ອນຫ້ອງຮຽນ  ຊອກເອົາຜູ້ສມັກຜູ້ມັກຄ້ົນຄວ້າເຖິງປະວັດຂອງໂມເຊ  ແລະຫລ້ິນເປັນໂມເຊທ່ີເພ່ິນ

ໄດ້ກ່າວຕ່ໍຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຖິງພຣະບັດຍັດສິບປະການ. 
3. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ: 

ກຸ່ມທີ 1 ໃຫ້ສຶກສາເຣ່ືອງ “ພຣະບັດຍັດສິບປະການມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.”  ຖາມວ່າຖ້າກົດບັດຍັດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນຈິດໃຈ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການພຣະບັດຍັດສິບປະການ? 
ກຸ່ມທີ 2 ໃຫ້ສຶກສາເຣ່ືອງ “ພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນແສງສະທ້ອນຈາກພຣະເຈ້ົາ” ໃຫ້ສົນທະນາ
ກັນວ່າ, ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງປະທານພຣະບັດຍັດ? ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະມະ
ນຸດຈາກພຣະບັດຍັດແນວໃດ? 
ກຸ່ມທີ 3 ໃຫ້ສຶກສາເຮື່ອງ “ພຣະບັດຍັດທ່ີຂ້ຶນກັບຄວາມສັມພັນ”  ຖາມວ່າສຶກສາພຣະບັດຍັດໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະຜູ້ໄຖ່ແນວໃດ? 
ບອກໃຫ້ແຕ້ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນນ່ຶງເພ່ືອລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຫລັງກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນຫາຄຳ
ຕອບໄດ້. 

4. ບອກໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ສັງຄົມໂລກທຸກວັນນ້ີໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍພຣະບັດຍັດສິບປະການແນວໃດ? 
• ສັງຄົມໄດ້ປ່ຽນໄປນ້ີໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄຣິຕະຈັກແນວໃດ? 
• ທ່ານຕອບວ່າຢ່າງໃດໃນເມ່ືອມີຄົນກ່າວວ່າຄຣິສຕຽນມີແຕ່ກົດຫ້າມນ້ັນ ຫ້າມນ້ີ? 
• ທ່ານສາມາດຊອກເອົາຕົວຢ່າງທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນປະຕິເສດສັງຄົມຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດສິບປະການ 

ເພ່ືອຈະມີໂອກາດເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນນ້ັນ. 
      
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ຟື້ນຖານຂອງພຣະບັນຍັດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົພພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນສ່ິງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີກວ່າອົງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າ “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ” ເປັນຟ້ືນຖານໃນຊີວິດ  

                                                ແລະຈະເປັນທາງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
      ຄະນະໂປເທສຕັງ, ຢິວ, ແລະຄາໂຕລິກລຽງລຳດັບພຣະບັດຍັດສິບປະການຕ່າງກັນໜ້ອຍນ່ຶງ.  ໂປເທສ
ຕັງຍົກເອົາຂ້ໍທີນ່ຶງ, “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ,”  ຂ້ໍທີນ່ຶງຕ່ໍພວກຢິວແມ່ນ, “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້
ນຳພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດອິຢິບຈາກເຮືອນເປັນຂ້າທາດ.”  ຕ່ໍພວກຄາໂຕລິກໄດ້ເອົາຄວາມຄິດທັງສອງ
ຢ່າງ, “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ, ພວກເຈ້ົາຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ.” 
     ໃນປ້ຶມອົບພະຍົບແລ້ວ ພຣະບັນຍັດສິບປະການບ່ໍໄດ້ມີນ້ຳເບີ. ການໃສ່ນ້ຳເບີນ້ັນໃຊ້ເວລາຫລາຍປີຕ່ໍມາ.  
ນັກປະວັດສາດສາສນາຄື ອໍຣີຈິນ ແລະ ອໍກັສຕີນ   ພວກເພ່ິນມີວິທີເອົານ້ຳເບີໃສ່ຂ້ໍພຣະບັນຍັດສິບປະການ.  
ພວກຄາໂຕລິກມັກວິທຂີອງອໍກັສຕີນ ສ່ວກພວກໂປເທສຕັງແລະຄຣິສຕະຈັກພາກຕາເວັນອອກມັກວິທີຂອງ 
ອໍຣີຈິນ. 
     ບາງຄົນໄດ້ຕູ່ຫາວ່າພວກຄາໂຕລິກມັກໃຊ້ວິທີຂອງອໍກັສຕີນເພ່ືອຖືວ່າເປັນຄົນຖືກໃນການມີຮູບປ້ັນໃນວິ
ຫານ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນໂຄສະນາໃນເວລາມີການປະຕິຮູບ.   ແຕ່ເຫັນວ່າການມີຮູບປ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ ແຕ່ຖ້າໂຄ
ຣົບຮູບປ້ັນກໍເປັນການຜິດຕາມຄວາມເຫັນຈາກການຕົກລົງຂອງສາມຄະນະທີ່ກ່າວມານ້ີ. 
       ໃນສມັຍຂອງອັບຣາຮາມ ຄົນໄດ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາຫລາຍອົງ.   ອັບຮາຮາມເປັນພ່ໍຂອງສາມສາສນາ: ອິສ
ລາມ, ຢິວ, ແລະຄຣິສຕຽນ ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອວ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ່ແຕ່ອົງດຽວ.   ເຫັນວ່າອິສລາມແລະຢິວ 
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕຣີເອກການຸພາບ ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເປີດຕົວເອງເປັນສາມພາກເຊ່ັນ: ພຣະບິ
ດາ, ພຣະບຸດ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 
 
 

ແນະນຳການສອນ 
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ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າຄົນເຮົາໄດ້ເອົາອັນໃດມາເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດ ແລະອັນນ້ັນອາດກາຍເປັນພຣະ

ເຈ້ົາຂອງຄົນນ້ັນໄດ້.  ຂໍໃຫ້ມີຄົນສມັກເປັນພະຍານ. 
 

2. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວອີງຕາມ ພຣະບັດ
ຍັດສອງ 6:4? 

 
3. ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນສົມຄວນນະມັສການ.  ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ພວກເຮົານັສການພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ? 
 

4. ຖາມວ່າ, ພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜຕ່ໍທ່ານ?  ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈັກສອງສາມ
ນາທີໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ. ພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຢໂຮວາ ຊ່ືນ້ັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ: ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາຄວາມໝາຍຂອງສາມຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

• “ເຮົາເປັນ” -ເຢໂຮວາ  
• “ເຮົາເປັນ” -ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຳສັນຍາ 
• “ເຮົາເປັນ” -ພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄຖ່-ຊ້ືເອົາຄືນ 

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກການຄ້ົນຄວ້າຂອງກຸ່ມຕົນເອງໃຫ້ທຸກຄົນຟັງປະມານ 3-5 ນາທີ. 
 

5. ກ່າວວ່າ, ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງທັງໝົດແຕ່ອົງດຽວ ເປັນຫຍັງ 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວຢ່າງນ້ີ? 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ເອົາພິທີມາແທນຄວາມຈິງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:4-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົບພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຢ່າເອົາແຕ່ສາສນາເທ່ົານ້ັນໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເປີດໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີພິທີຕ່າງໆໄດ້ເຂ້ົາມາແທນການນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງໃດບໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮູ້ກັບພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. 

 

ຄຳນຳ 
     ຄຳສ່ັງຂ້ໍນ່ຶງບອກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ. ແລະອີກສາມຂ້ໍ
ຕ່ໍໄປໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.   ຂ້ໍທີສອງມີຄວາມໝາຍຄ້າຍກັບຂ້ໍທີນ່ຶງ; ພຣະເຈ້ົາຫ້າມບ່ໍໃຫ້
ສ້າງຮູບໂຄຣົບຈາກສ່ິງຂອງໃນໂລກຫລືຈາກສວັນ. 
     ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ້າງຈັກກະວານທຸກສ່ິງ.  ສ່ິງທ່ີພຣະອົງສ້າງນ້ັນບ່ໍມີອັນໃດໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງແລະຈະບ່ໍມີ
ອັນໃດທຽບເທົ່າພຣະອົງໄດ້ຈັກຢ່າງ. ພວກເອຢິບໄດ້ນະມັສການແມ່ນ້ຳນິນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແມ່ນ້ຳນ້ັນ
ກາຍເປັນເລືອດ.   ພວກເອຢິບນະມັສການດວງຕາເວັນ,  ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມືດໄປເປັນເວລາສາມ
ວັນໄດ້.  ພວກເຂົາຍັງມີພຣະເປັນຮູບແມວ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຕາຍດ້ວຍເປັນພະຍາດ. ກະສັດ
ໃນສມັຍນ້ັນແລະພວກເກົາລີເໜືອ ປ້ັນຮູບຕົນເອງຂ້ຶນແລະຖືວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ສັກສິດ ສ່ັງໃຫ້ຄົນນະມັສການ
ຕົນເອງ.  ແຕ່ເຫັນວ່າລູກຊາຍກົກຂອງກະສັດຟາໂຣກໍບ່ໍພ້ົນຕາຍຈາກມືຂອງເທວະດາ. 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພຣະອົງຢູ່ເໜືອພຣະຕ່າງໆຂອງພວກເອຢິບ ແລະບັດຍັດຂ້ໍສອງກ່າວວ່າ, “ພວກ
ເຈ້ົາຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ ຫລືຮູບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຫລືລຸ່ມແຜ່ນດິນ ຢ່າຂາບ
ໄຫວຮູ້ບເຫລ່ົານ້ັນເພາະເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຫວງແຫນ.”  ຂ້ໍ
ທີສອງນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ  ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະອົງແຕ່
ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ.   ພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ຽງທັມແລະນຳເອົາການຕັດສິນຕ່ໍຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.  ພຣະອົງຍັງມີພຣະຄຸນ
ແລະຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ທີ່ຮັກແລະຮັກສາຄຳສ່ັງຂ້ໍບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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1.  ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳເວ້ົາ, “ຮູບໂຄຣົບ” ໃສ່ເຈ້ັຽແລະແຈກຢາຍໃຫ້ລູກຫ້ອງ ແລະບອກເຂົາ
ວ່າໃຫ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມກຸ່ມຮ່ວມກັນສຶກສາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຮູບໂຄຣົບ ຫລືຮູບປ້ັນ.  
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. 

2. ບອກໃຫ້ສອງສາມຄົນໃຊ້ປ້ືມວັດຈະນານຸກົມ   ຫລືໃຊ້ໂທຣະສັບມືຖືຊອກເອົາຄຳເວ້ົາວ່າຮູບໂຄຣົບ. 
ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຄ້ົນພົບໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງ. 

3. ກ່າວວ່າ ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາພຣະບັນຍັດສິບປະການເຖິງຂ້ໍທີສອງ.    ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບ
ພະຍົບ 20:4-6 ອອກສຽງດັງ. 

4. ເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍສາມກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາເຣ່ືອງ  “ຂ້ໍຫ້າມ: ບ່ໍໃຫ້ສ້າງຮູບ”  “ຫລັກການ: ບ່ໍໃຫ້
ເອົາສ່ິງໃດມາແທນຄວາມສັມພັນກັນພຣະເຈ້ົາ,” ແລະ “ຄຳສັນຍາ:  ການລົງໂທດແລະພຣະພອນ.”  
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາຫົວຂ້ໍຂ້າງເທິງນ້ີປະມານ 15 ນາທີ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກ
ກຸ່ມທ່ີຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນຕ່ໍທຸກຄົນ. 

5. ກ່າວວ່າ:   ພຣະຍັດຍັດຂ້ໍທີສອງໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກມີຄວາມສັມພັນ
ກັບພວກເຮົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.  ຖາມວ່າ: 

• ເປັນຫຍັງໃນພຣະບັດຍັດແລະຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງເສີມການນະມັສການແລະ
ການຮັບໃຊ້ວ່າເປັນສ່ິງທີ່ແຍກອອກຈາກກັນບ່ໍໄດ້? 

• ມີຍາມໃດພວກເຮົາຢາກເຮັດເປັນພິທີສາສນາເທ່ົານ້ັນແທນທີ່ຈະມີການນະມັສການອັນແທ້
ຈິງ? 

6. ໃຫ້ກັບໄປອ່ານເຣ່ືອງໂຖດອກໄມ້ຄຳ ພວກເຮົາເປັນຄົນສຳຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະປະ
ທານພຣະພອນໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ແລະຈະລົງໂທດຜູ້ທ່ີບ່ໍຍອມເຊ່ືອ. 

7. ໃຫ້ພວກເຮົານະມັສການແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ. 
 
 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ຈ່ົງຢຳເກງພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົບພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຢ່າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃຊ້ໃນທາງຜິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງວ່າ

ເປັນຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຮ້ອງອອກຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈຢຳເກງ. 

 

ຄຳນຳ 
        ພຣະບັດຍັດຂ້ໍທີສາມນ້ີຄວນອ່ານ   ອີງຕາມເບ້ືອງຫລັງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຕາມພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຊ່ັນ: “ເຢໂຮວາ ອີໂລຮີມ” ຊ່ຶງເປັນພຣະນາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ຊ່ືເຢໂຮວາໄດ້ເອົາ
ມາໃຊ້ປະມານ 6,828 ເທ່ືອ   ແລະ ອີໂລຮີມ ໃຊ້ປະມານ 2,600 ເທ່ືອ.   ທັງສອງພຣະນາມນ້ີໄດ້ໝາຍເຖິງ   
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ.  ເມ່ືອພວກເຮົາໃຊ້ຊ່ືອີງຕາມສອງພຣະນາມນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈດີເຖິງພ້ືນຖານອັນບໍຣິສຸດແລະສັກສິດຂອງພຣະເຢໂຮວາເວລາເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
1. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນບອກໃຫ້ພວກນັກຮຽນເອົາຊ່ືຂອງຜູ້ສຳຄັນ   ຫລືອົງການຕ່າງໆ:   ຈະເປັນໝວກ, 

ເສ້ືອຄໍມົນ, ປາກກາແລະອ່ືນ ມາຢອງໄວ້ເທິງໂຕະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ.  ຖາມວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີອັນໃດ
ຄ້າຍຄືກັນ?  ຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານຊ່ືຈາກຂອງທີ່
ພວກເຂົາເອົາເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຮຽນ.      ຖາມວ່າຊ່ືໃນສ່ິງຂອງນ້ັນໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຕ່ໍທ່ານແນວໃດ 
ແລະເປັນຜົນດີບອກເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງອົງການແນວໃດ? ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີໃຫ້ແຕ່ແລະ
ກຸ່ມອອກຄວາມເຫັນ.  ຫລັງຈາກນ້ັນຂໍໃຫ້ມີຕົວແທນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 
 

2. ຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານປະວັດຂອງນາຍພົນ Robert E. Lee    ຈາກຕ້ົນບົດຮຽນແລະຖາມວ່າທ່ານ
ນາຍພົນຄົນນ້ີມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບຊ່ືຂອງເພ່ິນ? 

3. ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານເປັນສອງສ່ວນ.   ສ່ວນທີນ່ຶງເວ້ົາເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ວນທີສອງ
ເວ້ົາເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຂຽນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກ  
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ພຣະຄັມພີໃສ່ບ່ອນເວົ້າເຖິງຊ່ື   ແລະໃຫ້ຂຽນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃສ່ບ່ອນທີ່ເວ້ົາເຖິງພຣະ
ລັກສະນະໃຫ້ຖືກ. 

 
4. ກ່າວວ່າ,   ການເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ 

ໃນພຣະບັດຍັດຂ້ໍທສີາມໄດ້ດີຂ້ຶນ.   
 

5. ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍສຶກສາເຖິງພຣະບັດຍັດສິບປະການ.     ໃຫ້ເອົາພຣະບັນຍັດສິບປະ
ການທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ.  ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄົນອ່ານ ອົບພະຍົບ 20:7 ອອກ
ສຽງດັງ ແລະຖາມວ່າ: 

• ຄຳເວ້ົາວ່າ, ໄຮດ້ຽງສາ ມີຄວາມໝາຍອັນໃດ? 
• ມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ກ່າວວ່າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ? 
• ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ? 

 
6. ອ່ານຄືນ ອົບພະຍົບ 20:7 ອອກສຽງດັງ.    ຖາມວ່າ ມີອັນໃດເປັນຜົນສະທ້ອນທ່ີໃຊ້ພຣະນາມຂອງ 

ອົງພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ? 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ສລອງວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 8-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງອິສຣາເອັນໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກຜູ້ເຊ່ືອຈະແກ້ໄຂພຣະບັນຍັດຂ້ໍສ່ີແລະວິທີນະມັສການວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງ 

ພວກເຮົາໄດ້ວິທໃີດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ຖວາຍນ່ຶງວັນຂອງສັປດາເພ່ືອການພັກຜ່ອນແລະການນະມັສການ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ້າງວັນຊະບາໂຕໄວ້ເພ່ືອ

ມະນຸດສຳລັບການນະມັສການແລະພັກຜ່ອນ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ກ່ອນມ້ືຮຽນໃຫ້ຊອກຫາຮູບກ່ຽວກັນວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ "Images Celebrating the Lord's Day." 
ພິມເອົາຮູບທີ່ບອກວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະຖວາຍແລະສລອງວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕິດຮູບເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ຂ້າງ
ໜ້າຫ້ອງຮຽນ. ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີຈະສລອງພຣະເຈ້ົານອກຈາກທີ່ເຫັນຢູ່ຂ້າງໜ້ານ້ີ? 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 

2. ຂຽນສອງຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ໂປສເຕ້ີເພ່ືອຈະເບ່ິງບົດຮຽນຈາກ ອົບພະຍົບ 20: 8-11. 
• ໃຫ້ກຽດວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ 20: 8-10) 
• ພັກຜ່ອນໃນວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ 20: 11)  

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 8-11 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 
4. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍຈຸດສຳຄັນ; ຄ້ົນຄວ້າຈາກປ້ືມບັລຍາຍພຣະຄັມພີເຣ່ືອງ "ຈ່ົງຖືວັນຊະບາ

ໂຕ ແລະຮັກສາໃຫ້ສັກສິດ." ອະທິບາຍເຣ່ືອງ "ການພັກຜ່ອນ ແລະວັນຊະບາໂຕ." 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
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5. ຖາມ: ພຣະບັນຍັດຂ້ໍສ່ີມີຄຸນຄ່າແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສຳຄັນສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ຂຽນພຣະຄຳຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນະມັສການໄດ້ດີ
ບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

6. ຖາມ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີ ບ່ໍໄດ້ນັບຖື ຫລືໃຫ້ກຽດວັນຊະບາໂຕ? ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໃນ
ທຳນອງນ້ີມານານແລ້ວບໍ? ເປັນຫຍັງ? 

7. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຄິດພິຈາຣະນາ ກ່ອນຈະຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ເປັນວັນສັກສິດ? 
• ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ວັນຊະບາໂຕເປັນວັນພັກຜ່ອນສຳລັບຕົວເອງໄດ້ວິທີໃດ? 

8. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 
 
 
 
 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ສົມຄວນແກ່ການນັບຖ ື
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ນັບຖືພ່ໍແມ່ຂອງເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີຈ່ຶງປະກອບດ້ວຍຄຳສັນຍາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈວ່າແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊຸມຊົນເລ້ີມຢູ່ທ່ີເຮືອນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຄວາມສົມບູນໃນສັງຄົມມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມບູນຢູ່ທີ່ຄອບຄົວ. 

 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
 

1. ຖາມນັກຮຽນ:   ມີວິທີໄດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖື ແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກ
ເຮົາ?   ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີລູກໆສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພວກເຮົາ?  ຂຽນຄວາມເຫັນ
ຕ່າງໆໃສ່ກະດານ ຫລືແຜ່ນກະດາດ ແລ້ວຕິດໄວ້ຂ້າງໜ້າ. ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ:ມີຂ້ໍໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄິດ
ວ່າເຮັດໄດ້ງ່າຍ? ເປັນຫຍັງ?  ມີຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີທ່ານຄິດວ່າເຮັດໄດ້ຍາກ?  ເປັນຫຍັງ?  ໃຊ້ເວລາສົນທະ
ນາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 

2. ຂຽນຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ ຫລືໃສ່ແຜ່ນເຈ້ັຽ: 
• ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ: ວິທີເຮັດກັບພ່ໍແມ່ (ອພຍ 20: 12) 
• ຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູ: ວິທີທ່ີຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດກັບພ່ໍແມ່ (ໂຢຮັນ 19: 25-27) 

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 12 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວ້ົາເຣ່ືອງກົດໝາຍຂອງຄົນຢິວກ່ຽວກັບພຣະບັນ
ຍັດທີຫ້າ (ໃຫ້ຄ້ົນຫາຈາກຂ້າງນອກເຊ່ັນ ປ້ືມແປພຣະຄັມພີ ຫລືອິນເທີແນດ). 

4. ອ່ານ ໂຢຮັນ 19: 25-27 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ອະທິບາຍເຫດການລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະມານດາ
ຂອງເພ່ິນ. ຖາມ: ເຫດການນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາແນວໃດແດ່ເຣ່ືອງການໃຫ້ກຽດແລະການຮັກພ່ໍແມ່
ຂອງພວກເຮົາ? 
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ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

5. ອະທິບາຍບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ  "ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບລູກ" (ອພຍ 20: 12).   ໃຫ້ລາຍລະ
ອຽດຈາກຫົວຂ້ໍຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຈົງຮັກພັກດີ, ນິຍົມນັບຖື, ຮູ້ຄຸນຄ່າ, ເຫັນພ້ອມ, ແລະຕ່ໍໆໄປ. ຫລັງຈາກ
ນ້ັນໃຫ້ຖາມ: ມີສ່ິງໃດແດ່ ທີ່ໄດ້ເວ້ົາມານ້ີເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງສືບຕ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

6. ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ມີສະພາບການແນວໃດບໍ ທີ່ຍົກເວ້ັນລູກໆບ່ໍໃຫ້ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດ
ພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນປະຖ້ິມຫລືບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພ່ໍແມ່ທີ່ແກ່ຊະຣາ? ລູກໆຈະດູແລພ່ໍ
ແມ່ທ່ີກຳລັງເຖ້ົາແກ່ໄດ້ວິທີໃດ? 

7. ນຳພາການສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:  ພວກເຮົາຈະນັບຖືແລະຮັກພ່ໍແມ່ໄດ້ວິທີໃດ   ເມ່ືອຄວາມສັມ
ພັນໄດ້ແຕກຫັກ ຫລືເມ່ືອຄອບຄົວມີແຕ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ສເມີ? ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນຄິດພິຈາຣະນາ
ຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໃນສັປດານ້ີ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອສະແດງຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່
ຂອງຂ້ອຍ? 

 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຊີວິດເປັນສ່ິງສັກສິດ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ມີຫລັກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ເສີມສ້າງທັສນະການເບ່ິງໂລກ 

ຂອງພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເສີມສ້າງທັສນະເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດຈາກພຣະຄັມພີ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຄຳສ່ັງຂອງພຣະບັນຍັດທີຫົກ ກາຍເປັນເຣ່ືອງສັບສົນເວລາພວກເຮົາພົບກັບການເລືອກຫລາຍ 

ຢ່າງໃນຊີວິດ, ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເສີມສ້າງທ່າທີອີງຕາມພຣະຄັມພີເພ່ືອນຳພາ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
1. ອ່ານແລະສຶກສາຮ່ວມກັນເຣ່ືອງທີ່ມາຈາກຄຳນຳໃນບົດຮຽນ: 

 

ອາທິດທີຫົກຂອງປີທຳອິດທີ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ,    ນາງໂຢແອນໄດ້ພົບວ່າລາວມີລູກ.   ຫລັງຈາກ
ຈົບມັທຍົມ, ນາງໄດ້ຊ່ວຍຕົນເອງມາເປັນເວລາສອງປີ;  ໃນລະຍະນ້ັນນາງໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກພ່ໍແມ່
ແລະຈາກຄຣິສຕະຈັກ; ນາງໄດ້ທົດລອງກັບຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັບສມັຍຍັງສາວ. ນາງໄດ້ເປັນຊູ້ກັບ
ຊາຍຄົນນ່ຶງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ; ຫລັງຈາກຮູ້ວ່າຄວາມສັມພັນຈະບ່ໍເກີດຜົນ, ນາງຈ່ຶງເລີກກັບຊາຍຄົນ
ນ້ັນ. ນາງໄດ້ກັບໄປຫາພ່ໍແມ່ ແລະພວກເພ່ິນກໍຍິນດີທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນໃຫ້. 
 

ຫລັງຈາກໂຢແອນຮູ້ວ່າຕົນເອງມີລູກ,   ນາງກໍເຊ່ືອວ່າຄອບຄົວແລະຄຣິສຕະຈັກບ່ໍອາດຈະເຂ້ົາໃຈ
ສະພາບການຂອງນາງ; ນາງຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເກັບຄວາມລັບນ້ີໄວ້; ແຕ່ນາງກໍຮັກສາຄວາມລັບນ້ັນໄວ້
ໄດ້ພຽງຊ່ົວຄາວ. ໂຢແອນໄດ້ຄິດເຖິງທາງເລືອກສາມຢ່າງ: ຍ້າຍໜີຈາກຄອບຄົວໄປຢູ່ທີ່ອ່ືນ, ເຮັດ
ແທ້ງລູກ, ຫລືຂ້າຕົວຕາຍ. ທາງເລືອກຂອງນາງບ່ໍດີຈັກຢ່າງ. 
 

2. ນຳການສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້ານາງໂຈແອນເລືອກນ່ຶງໃນທາງເລືອກທີ່ກ່າວມານ້ັນ? 
• ນາງມີທາງເລືອກອ່ືນໆທີ່ຄວນພິຈາຣະນາບ່ໍ? 
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• ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະຊ່ວຍນາງໂຈແອນ? ທ່ານຈະໃຫ້ການປຶກສາແນວໃດແດ່? 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ຂຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂ້ໍ ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ: 

• ອົບພະຍົບ 20: 13 
• ມັດທາຍ 5: 21-22 
• ປະຖົມມະການ 9: 6 
• ເອເຟໂຊ 2: 1 

4. ອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 13 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.   ອີງຕາມພຣະຄຳ, ອະທິບາຍຄຳວ່າ ຂ້າ ແລະ ຄາຕກອນ. 
ຖາມ, ຄຳສ່ັງໃນພຣະຄັມພີເຣ່ືອງ ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ ມີຜົນກະທົບໄປເຖິງເຣ່ືອງອ່ືນວິທີໃດແດ່? 
(ການແທ້ງລູກ, ສົງຄາມ, ການຂ້າຕົວເອງ, ໂທດປະຫານຊີວິດ, ການຊ່ວຍຄົນໃຫ້ຈົບຊີວິດ). 

5. ໃຫ້ນັກຮຽນສາມຄົນອ່ານຂ້ໍພຣະຄຳທ່ີເຫລືອ. ຫລັງຈາກອ່ານພຣະຄຳແຕ່ລະຂ້ໍໃຫ້ນຳພາການສົນທະ
ນາອີງຕາມບົດຮຽນ.   ຖາມ: ພຣະທັມມັດທາຍ, ປະຖົມມະການ, ແລະ ເອເຟໂຊກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະ
ບັນຍັດທີຫົກວິທີໃດ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ພານັກຮຽນເບ່ິງຄຳຖາມເຫລ່ົານ້ີຈາກບົດຮຽນ; ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຂ້ໍອີງໃສ່ການສຶກສາ 

ອົບພະຍົບ 20: 13. 
• ມີບັນຫາແນວໃດແດ່ໃນສມັຍນ້ີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະບັນຍັດທີຫົກ? 
• ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮາົໃຫ້ມີຄຳຕອບທີ່ສມ່ຳສເມີກ່ຽວກັບຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ? 
• ພວກເຮົາຈະມີສ່ວນປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງສັງຄົມໃນເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ວິທີໃດ? 
• ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ເຄີຍໄດ້ແທ້ງລູກແນວໃດແດ່? ຄອບຄົວທີ່ໂສກເສ້ົາເພາະມີ

ການຂ້າຕົວຕາຍ? ທະຫານທີ່ຕັດສິນໃຈຍາກ ເຣ່ືອງການອອກສົງຄາມ? 
• ມີຫລັກໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ຊ່ວຍການເບ່ິງໂລກຂອງຄຣິສຕຽນ? 
 

7. ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນອ້ອນວອນໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອສະຕິປັນຍາແລະການຊົງນຳໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຄວາມ
ສັກສິດຂອງຊີວິດ. ປິດການສຶກສາບົດຮຽນໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານຊີວິດ ແລະວິ
ທີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເພ່ືອໃຫ້ພຣະປະສົງສຳເຣັດ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາພຍາຍາມ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະເປັນພຣະພອນໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ. 

 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ມີສນິທັມໃນສັງຄົມທ່ີຂາດສນິທັມ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມການຮ່ວມເພດນອກການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຊາຍແລະ

ຍິງ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດໃນໂລກທີ່ຂາດສິນທັມໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຕາມຫລັກຂອງພຣະເຈ້ົາແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມສັງຄົມ.                        
 

ອ່ານລວບ: ມະນຸດຊາດໄດ້ເຮັດສ່ິງລາມົກກັບຂອງພຣະຣາຊທານເຣ່ືອງຄວາມສນິດ ຂະນະທີ່ສແວງຫາ

ຄວາມພໍໃຈທາງເພດສັມພັນ. 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
1. ກ່ອນເວລາຮຽນໃຫ້ຕຽມຕ່ັງໄວ້ສາມໜ່ວຍຂ້າງໜ້າ;    ເລ້ີມການຮຽນໂດຍການແນະນຳຕ່ັງເປ່ົາສາມ

ໜ່ວຍນ້ັນວ່າ   ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນສາມປະເພດທີ່ຈະສຶກສາໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ.  ສົມມຸດວ່າໃນຫ້ອງ
ຮຽນມ້ືນ້ີ,  ພວກເຮົາມີ ຄົນກະເທີຍ, ຄົນຫລ້ິນຊູ້, ແລະຄົນຕິດພາບລາມົກ ນ່ັງຢູ່ຕ່ັງພວກນ້ີ. ສ່ິງນ້ີຈະ
ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຄິດ ແຕ່ເວ້ົາເຣ່ືອງຄົນແທ້ໆທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ໃນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນ, "ພຣະບັນຊາທີ່ແຈ້ງຂາວ (ອພຍ 20: 14)" ໃຫ້ຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຊາຣາຍຈ່ຶງແນະນຳອັບຣາຮາມໃຫ້ໄປສົມສູ່ກັບຮາກາ ຄົນໃຊ້ຂອງເພ່ິນ? 
ຕອບ: ຊາຣາຍເປັນໝັນບ່ໍສາມາດມີລູກ 
 
ຖາມ: ເວລາດາວິດຮູ້ວ່ານາງບັດເຊບາມີລູກ, ເພ່ິນໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່? 
ຕອບ:  ເພ່ິນວາງແຜນໃຫ້ອຸຣິຢາຜົວຂອງນາງ ກັບມາແຕ່ສນາມຮົບ   ແລະສ່ົງເສີມໃຫ້ລາວ  
ໄປຢູ່ກັບເມັຽ ເພ່ືອຈະປົກຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ. 

3. ກ່ອນຮຽນ, ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກແລ້ວຂີດເສ້ັນແບ່ງ; ພາກທີນ່ຶງໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍໃສ່ວ່າ ການທົດ
ລອງ, ພາກທີສອງຂຽນໃສ່ວ່າ ມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ, ແລະພາກທີສາມໃຫ້ຂຽນໃສ່ວ່າ ເຫດຜົນ. 
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• ກ້ອງຫົວຂ້ໍ "ການທົດລອງ" ໃຫ້ຂຽນຄຳເຫລ່ົານ້ີ: ຕັນຫາ, ການຮ່ວມເພດນອກການແຕ່ງງານ, 
ການຫລ້ິນຊູ້, ກະເທີຍ. 

• ກ້ອງຫົວຂ້ໍ "ມີຄຳຂຽນໄວວ່້າ" ໃຫ້ຂຽນພຣະບັນຊາ, ຫລັກການ, ແລະຄຸນຄ່າ ທີ່ສອນໃນພຣະ
ຄຳ. ຕົວຢ່າງ: ມັດທາຍ 5: 27-30 ແມ່ນ ຕັນຫາ;  ອົພຍົບ 20: 14 ແລະລະບຽບຂອງພວກ
ເລວີ 18: 20 ແມ່ນ ການຫລ້ິນຊູ້;  ລະບຽບຂອງພວກເລວີ 18: 22; 20: 13 ແລະ ໂຣມ 1: 
24-28 ແມ່ນ ກະເທີຍ. ອະທິບາຍວ່າເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນແມ່ນສ່ົງເສີມການດຳເນີນຊີວິດ
ຢ່າງບໍຣິສຸດໃນໂລກທ່ີຂາດສິນທັມ. ເວົ້າວ່າ: ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງບໍຣິສຸດ ເລ້ີນຕ້ົນທີ່ການຮູ້
ພຣະບັນຊາ ແລະຮູ້ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການ. 

• ສົນທະນາເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ຄົນທັງຫລາຍມັກອ້າງອີງ    ແທນທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງຄຳສ່ັງສອນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.   ຖາມ:    ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງປ່ຽນແປງການສອນພຣະຄຳ ເພ່ືອໃຫ້ຖືກກັບ
ຄວາມຄິດຂອງສັງຄົມທ່ົວໄປ? 

4. ອ່ານ ໂຣມ 1: 18-32 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ອ່ານ ໂຣມ 1: 24-28 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ; ສັງເກດເບ່ິງຄຳເວ້ົາທ່ີວ່າ, 
"ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປ່ອຍເຂົາ." ພຣະຄຳຕອນນ້ີປະນາມເຣ່ືອງກະເທີຍຢ່າງບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍ. "ເຂົາ" ໃນທີ່ນ້ີ
ເວ້ົາເຖິງພວກຄົນຕ່າງຊາດ (ຄົນບ່ໍແມ່ນຄົນຢິວ). ສົນທະນາຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ:  

• ເຣ່ືອງກະເທີຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ແມ່ນເຣ່ືອງສິນທັມ. ທ່ານເຫັນພ້ອມບ່ໍ? 
• ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງຍອມຮັບຄົນທີ່ຢ່າຮ້າງເພາະການຫລ້ິນຊູ້ມາແລ້ວສາມເທ່ືອ ແຕ່ບ່ໍ

ຍອມຮັບຄົນກະເທີຍທ່ີຢູ່ຮວມກັນມາສິບເຈັດປີແລ້ວ? ຖາມ: ທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ? 
• ຄົນກະເທີຍກໍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ   ແລະເປັນຜູ້ທ່ີມີຄຸນຄ່າ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຄວນ

ຖືກຕ້ອນຮັບເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆ. ຖາມ: ມີພຣະຄຳຂ້ໍໃດແດ່ທີ່ໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີ? ຄຣິສຕະຈັກ
ຈະເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈດີຂ້ຶນ ໄດ້ວິທີໃດ? 

5. ນຳພາການສົນທະນາເຖິງເຣ່ືອງຮູບພາບລາມົກໄດ້ທຳລາຍຊີວິດບຸກຄົນແລະສັງຄົມ. ເບ່ິງແລະພິຈາ
ຣະນາພຣະຄຳ ມັດທາຍ 5: 27-30. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ສ່ົງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳຖແລງການສຳລັບສະມາຊິກໃນໂບດ  ເຣ່ືອງ, "10 ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດຳ

ເນີນຊີວິດໃນທາງບໍຣິສຸດ ໃນໂລກທ່ີຂາດສິນທັມ." ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່? ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້. 
7. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳໂດຍເນ້ັນເຣ່ືອງຄວາມຮັກ, ພຣະຄຸນ, ແລະຄວາມເມດຕາຂອງ    

ພຣະເຈ້ົາ ສຳລັບບຸກຄົນທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ.  
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 
ເອົາ ຫລື ໃຫ້ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົພຍົບ 20: 15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົພຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການເອົາຂອງຄົນອ່ືນແມ່ນຜິດຢູ່ສເມີ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພວກເຮົາໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາວິທີໃດແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດແບບເຜ່ືອແຜ່ແທນທີ່ຈະໂລບມາກໂລພາ.                        
 

ອ່ານລວບ: ການຂະໂມຍແມ່ນລັກຄົນອ່ືນ ແຕ່ການເຜ່ືອແຜ່ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຸກ. 

 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
1. ເຊີນນັກຮຽນບາງຄົນໃຫ້ແບ່ງປັນປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມເຜ່ືອແຜ່.   ຫລັງຈາກນ້ັນພານັກຮຽນເບ່ິງ, 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການເອົາຂອງຄົນອ່ືນແມ່ນຜິດຢູ່ສເມີ. ສົນທະນາ. 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນອ່ານ 1 ກະສັດ 21 ຈາກພຣະຄັມພີ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບັນທຶກຂ້ໍສັງເກດເຣ່ືອງ: 

• ລັກສະນະຂອງການໂລບມາກໂລພາ 
• ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍການເຮັດຊ່ົວ 

 
ໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກສ່ິງທີ່ຈະນຳໄປປະຕິບັດສ່ວນຕົວ ຈາກເຣ່ືອງໃນ 1 ກະສັດ 21.  ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງ 
ປັນສ່ິງເຂົາເຂ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດ. 

3. ເວ້ົາວ່າ, ເຣ່ືອງໃນ 1 ກະສັດ 21 ເປັນພຽງຕົວຢ່າງເຣ່ືອງການໂລບມາກໂລພາ   ແລະການເອົາຂອງ
ຄົນອ່ືນ.   ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອແບ່ງປັນເຣ່ືອງການລັກປະເພດອ່ືນໆ (ລັກສ່ິງຂອງຈາກຮ້ານຄ້າ,   ການບ່ໍ
ຈ່າຍໜີ້,  ການໂກງພາສີ,  ການຈາຣະຈົນ,  ໂກງເຣ່ືອງປະກັນພັຍ, ພັກຜ່ອນເກີນເວລາໃນໂຮງງານ, 
ນາຍຈ້າງໃຊ້ສິດເກີນໄປ, ແລະຕ່ໍໆ). 

4. ຖາມ: ເວລາໃດແດ່ທີ່ຄົນລັກພຣະເຈ້ົາ? ພວກເຮົາລັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ພານັກຮຽນເບ່ິງ ມາລາ
ກີ 3: 8-10. 
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5. ກ່ອນມ້ືຮຽນໃຫ້ຄ້ົນຫາພຣະຄຳຈາກພຣະສັນຍາເດີມ ທ່ີເວົ້າເຣ່ືອງການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ. ນຳພຣະ
ຄຳນ້ັນໆມາແບ່ງປັນກັບນັກຮຽນໃນຕອນນ້ີ. 

6. ເວ້ົາວ່າ, ເວລາພວກເຮົາຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຂຽນຄຳ
ວ່າ TITHE ໃສ່ກະດານ.   ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຫາຄຳເວົ້າທ່ີເລ້ີມຈາກອັກສອນແຕ່ລະຕົວ  ເຊ່ັນ: T 
ບອກເຖິງ   Trust ຫລືໄວ້ວາງໃຈ (ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ),  I ບອກເຖິງ Impartial 
ຫລື ບ່ໍລຳອຽງ (ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງລຳອຽງ), ແລະຕ່ໍໆໄປ. 

7. ສລຸບເຣ່ືອງຊັກຂ່າຍ ຄົບເກັບພາສີໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ (ລກ 19: 1-10). ເບ່ິງການປ່ຽນແປງຂອງຊັກຂ່າຍ 
ຫລັງຈາກພົບພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 8). ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວເຣ່ືອງການກັບໃຈແລະການ
ຊົດໃຊ້ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ເວ້ົາວ່າ: ການເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດທີແປດ ບ່ໍແມ່ນພຽງການຫລີກໂທດ ແຕ່ແມ່ນການຮັບເອົາຄວາມ

ຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ເກີດຈາກການປະກອບການດີ.   ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງແບ່ງປັນເຣ່ືອງຄວາມຊົມຊ່ຶນຍິນດີທ່ີຕົນໄດ້ 
ຮັບ ເພາະຄວາມເຜ່ືອແຜ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍຜູ້ອ່ືນໆ. 

9. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມຮັກ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20:16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20:1-17 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ເພ່ືອເຮົາຈະມີຊີວິດດ້ວຍຊ່ືສຽງດີ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຊົງນຳເຮົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການກະທຳທຸກຢ່າງມີຜົນຕາມມາ. 

       
ບົດນໍາ 

ການເປັນພະຍານມີຂ້ໍຫ້າມ ແລະການເປັນພະຍານມີຄຳສ່ັງ, ແຕ່ປາກົດວ່າ ຫ້າມເທ່ົາໃດແຮງຢາກເຮັດ ແລະ
ສ່ັງໃຫ້ເຮັດເທ່ົາໃດກໍເຮັດຍາກ ຫລືບ່ໍຢາກເຮັດ.  1. ການເປັນພະຍານມີຂ້ໍຫ້າມແມ່ນ ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເປັນພະຍານ
ເທັດ ຫລືເປັນພະຍານຂ້ີຕົວະ.  2. ການເປັນພະຍານທ່ີສ່ັງໃຫ້ເປັນພະຍານໄດ້ແກ່ ເປັນພະຍານເຣ່ືອງຄວາມ
ຈິງຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄືໃຫ້ເຮົາໄປເວົ້າຄວາມຈິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຢາກເວ້ົາ.  
 

ບັນຫາພະຍານເທັດ (ອົພຍົບ 20 :16).  

1. ພຣະບັນຍັດສິບປະການສລຸບໄດ້ສອງປະການຄື ; 
ກ. ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈ້ົາໃນການຂາບໄຫວ້ບູຊາພຣະເຈ້ົາ.   
ຂ. ການປະຕິບັດມະນຸດຕ່ໍມະນຸດດ້ວຍກັນ ຄືໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນຢ່າງດີ
ເພ່ືອຄວາມສງົບສຸກທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຈະເປັນສຸກຕ່ໍໆກັນໄປ.  
 

2. ຄຳວ່າບັນຍັດແປວ່າຂ້ໍຄຳສ່ັງ, ກົດໝາຍພຣະເຈ້ົາ, ເປັນກົດຣະບຽບຈາກພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຂ້ໍຫ້າມຈາກ  
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງທຸກຄົນປະຕິບັດໂດຍຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  

 
3. ‘ຢ່າເປັນພະຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ’ (ຂ້ໍ 9).   ເວ້ົາພາສາຊາວບ້ານແປວ່າ ຢ່າເປັນພະ

ຍານຂ້ີຕົວະເພ່ືອໃສ່ຮ້າຍຜູ້ອ່ືນ. ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ່າ "ເພາະວ່າທ່ານຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງ
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ໃດ   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ   ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ    
ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ" (ມັດທາຍ 7:2).  

4. ຜົນສະທ້ອນເຮົາເຮັດແນວໃດກັບຜູ້ອ່ືນພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວນ້ັນກັບເຮົາ. ໃຫ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງ ກະສັດ
ດາວິດ ກັບນາງເບັດຊີບາໃນບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ.   
 

5. ສລຸບບອກນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດດາວິດບ່ໍໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ລົງໂທດເຖີງ 7 ເທ່ົາ, ເພາະວ່າລາວ
ເອົາເມັຍຜູ້ອ່ືນຜູ້ດຽວ ສຸດທ້າຍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເມັຍທັງເຈັດຄົນ ເປັນເມັຍຜູ້ອ່ືນ.  

 

 
 ຄຳພະຍານມີອຳນາດ (ອົພຍົບ 20 :16) 
 

1. ອ່ານ (ຢາໂກໂບ 3:5-6).ແປວ່າຄຳເວ້ົາພຽງຄຳດຽວມັນເປັນຄືໄຟມີຂີດໄຟນ້ອຍໆທີ່ສາມາດຈູດເຜົາ
ທັງປ່າໄດ້,   ຄຳເວົ້າພຽງຄຳດຽວຂອງຜູ້ມີອຳນາດສ່ັງໃຫ້ປ່ຽນແປງໄດ້ສັນໃດການເວ້ົາເປັນພະຍານກໍ
ອັນຕະລາຍສັນນ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສອນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ເປັນພະຍານ 
ບ່ໍຈິງ   ເພາະການຢືນຢັນດ້ວຍການເປັນພະຍານຂ້ີຕົວະອາຈທຳລາຍຄົນດີມີສິນທັມໃຫ້ເຂ້ົາຄຸກຫລື 
ຖືກຂ້າຕາຍກໍເປັນໄດ້. 

 
2. ເລ່ົາເຣ່ືອງຍິງຜູ້ນ່ຶງຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີມີສິນທັມໃນບົດຮຽນ.   

 

3. ໃຫ້ຜູນ່ຶງອ່ານ .ພຣະທັມຢາໂກໂບສອນວ່າ “ພ່ີນ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ຂ້ໍນ້ີແລ້ວ ແຕ່ 
ຈ່ົງວ່ອງໄວໃນການຟັງ ຈ່ົງຊ້າໃນການເວົ້າ ຈ່ົງຊ້າໃນການຮ້າຍ” (ຢາໂກໂບ1:19).  
 

4. ຊັກຊວນນັກຮຽນອ້ອນວອນຕ່ໍໄປເຮົາຄວນຣະມັດຣະວັງເຣ່ືອງການເວ້ົາ  ແລະຢຸດການເປັນພະຍານ
ເທດ, ແມ່ນກໍວ່າແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນກໍວ່າບ່ໍແມ່ນ.  

 
 

ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ປາຖນາສິ່ງດີກວ່ານັ້ນ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20:17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20:1-17; 2 ພຣະບັນຍັດ 5:6-11 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມບາບໄດ້ຄອບງຳເຮົາບ່ໍໃຫ້ພໍໃຈສ່ິງທ່ີມີຢູ່. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາມີຢູ່ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາຈະເປັນທຸກຫລາຍເມ່ືອບ່ໍມີເມືອງພໍ. 

       
ບົດນໍາ 

ພຣະບັນຍັດສິບປະການປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນຄື; ພາກສ່ວນທີນ່ຶງ ແມ່ນກົດຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ມິນຸດ ແລະ 2. ກົດມະນຸດຕ່ໍມະນຸດ.   ກົດບັນຍັດນ້ີແມ່ນພວກອິສຣະເອນໄດ້ຮັບໃນສມັຍເປັນອົພະຍົບທີ່ກຳ
ລັງເດີນທາງໄປສູ່ດິນແດນເສຣີແລະອຸດົມສົມບູນທີ່ພຣະເຈ້ົາຕຽມໄວໃ້ຫ້ຂ້າງໜ້າ   ແຕ່ເວລາທີ່ເປັນອົພະຍົບ    
ເດີນດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກອັນຍາວໄກນ້ັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຣະບຽບຢ່າງເຂ້ັມງວດ ເພາະຍາມທຸກຈົນ
ອັນໃດກໍເປັນຄ່າຣາຄາໝົດ. ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງມີກົດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຄິດລັກ,  ຄິດໂລບ, ຄິດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້
ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນ ແລະກົດນ້ີຍັງໃຊ້ການໄດ້ດີເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ.  
 

ບາບຂອງຄວາມໂລບມາກ (ອົບພະຍົບ 20:17) 
 
1. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ພຣະທັມອົບພະຍົບ 20:17 ແລ້ວເລ່ົາເຣ່ືອງຊາຍຄົນນ່ຶງໃນບົດຮຽນຄິດໂລບມາກໄປຂາຍ
ຢາເສບຕິດ ແລ້ວສຸດທ້າຍລາວລົງເອີຍແນວໃດ? 
 
2. ທ້າທາຍນັກຮຽນວ່າບາງທີ່ມີໃຜຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນກຸ່ມເຮົາເຮັດແນວນ້ີ,    ຫລືກຳລັງຄິດເຮັດແນວນ້ີໃຫ້ເຊົາສາ. 
ຫາກບ່ໍຄິດແນວນ້ີ ແຕ່ຄິດລັກໂລບເຄ່ືອງຂອງບ່ອນເຮັດການ,    ລັກເຄ່ືອງຫ້ອງການເພາະບ່ໍຢາກເສັຍເງິນຊ້ື 
ເມ່ືອມີເງິນຊ້ືຢູ່ກະໃຫ້ເຊົາສາ ກ່ອນທີ່ເພ່ິນຈະຈັບໄດ້ (ອ່ານ ພຣະທັມອົບພະຍົບ 20:17) ອີກເທ່ືອນ່ຶງ. 
 
3. ອະທິບາຍຄຳວ່າ ເຮືອນ ໃນພາສາເດີມ ອັນໝາຍເຖິງທັງຄົວເຮືອນ  ຈະເປັນສ່ິງຂອງ ຫລືຄົນກະແມ່ນຄົວ
ເຮືອນ. 



 23 

  
4. ເລ່ົາເຣ່ືອງໂຢຊວຍໃນບົດຮຽນ.    ຊາຍນ່ຶງຊາຍດຽວບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ຄົນ
ໝົດຊາດ. ແລະບອກນັກຮຽນວ່າ ຫາກເຮົາເຮັດຜິດບາບລັກຂອງບໍຣິສັດ  ແລ້ວຖືກໄລ່ອອກການ ບ່ໍແມ່ນແຕ່
ເຮົາເດືອດຮ້ອນ ຄອບຄົວເຮົາກໍຈະເດືອດຮ້ອນ ເພາະບ່ໍມີເງິນຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆ. 
 

ຊົງສອນໃຫ້ພໍໃຈ  (ອົບພະຍົບ 20:17) 
 
1. ອ່ານພຣະທັມປັນຍາຈານ ກ່າວວ່າ  “ແມ່ນ້ຳທຸກສາຍໄຫລໄປສູ່ທະເລ,  ແຕ່ທະເລກະຍັງບ່ໍເຕັມຈັກເທ່ືອ” 
(ປັນຍາຈານ 1:7).   ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄິດແນວໃດ?  ເມ່ືອໃຫ້ເວລານັກຮຽນສົນທະນາເລັກນ້ອຍ
ແລ້ວ ຖາມນັກຮຽນອີກວ່າ ບາງເທ່ືອໃຈເຮົາເປັນແນວນ້ັນບ່ໍ? 
 
2. ປັນຍາຈານກ່າວອີກວ່າ “ສ່ິງດີທີ່ສຸດທ່ີຜູ້ໃດກະເຮັດໄດ້ ແມ່ນກິນແລະດ່ືມແລະສນຸກຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີຕົນຫາມາ
ໄດ້ໃນຊີວິດອັນສ້ັນໆທີ່ພຣະເຈ້ົາໂຜດປະທານໃຫ້” (ປັນຍາຈານ 5: 18ຂ). ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?  
 
3. ຄຳວ່າ (ອິດສາ)  ເລ້ີມຕ້ົນມາແຕ່ ຕາເບ່ິງເຫັນ,   ແລ້ວພາໃຫ້ໃຈພາຄິດ ເຮົາຮູ້ວ່າມັນບ່ໍດີ ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດ
ແນວໃດເຮົາຕາຈ່ຶງຈະເຊົາເບ່ິງ, ໃຈຈ່ຶງເຊົາຄິດໄດ້?  
 
4. ຊັກຊວນນັກຮຽນອ້ອນວອນ: 
 1. ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບທີຕ່າເບ່ິງ ແລະໃຈຄິດ.  
 2. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາປິດຕາ ບ່ໍໃຫ້ເບ່ິງສ່ິງຂອງຜູ້ອ່ືນ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງຈິດໃຈທີ່ຢາກໄດ້
ຂອງຜູ້ອ່ືນ.  
 3. ຊັກຊວນນັກຮຽນ ສັນຍາກັບຕົນເອງວ່າ ຕ່ໍໄປຕາກໍຈະບ່ໍເບ່ິງ, ໃຈຈະບ່ໍຄິດເຊ່ັນນ້ັນອີກ, ເພາະເຢຊູ
ຊົງສອນວ່າ "ຖ້າຕາເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົວຫລົງຜິດ ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມເສັຍ  ເພາະການເສັຍອະວັຍ
ວະສ່ວນນ່ຶງດີກວ່າທັງໝົດທັງຕົວຈະຖືກຖ້ິມລົງໄຟໝ້ໍນະຮົກ " (ມັດມາຍ 5:29).  
 
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

 ຄຳສັ່ງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 22:25-39 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 22 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ການແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຫລັກຖານຄວາມເຊ່ືອ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນແມ່ນການສະແດງຄວາມຮັກ

ແທ້. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາຮັກດ້ວຍຄວາມເມຕາດ້ວຍການກະທຳ 

       
ບົດນໍາ 

ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະເວ້ົາເຖິງພວກຊາດູກາຍທ່ີເປັນຄຣູສອນສາສນາແລະເປັນກຸ່ມເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບພວກ
ຟາຣີຊາຍ.   ພວກຊາດູກາຍມາສອບຖາມພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນວ່າເຂົາຢາກຮູ້  ແຕ່ເຂົາມາສອບຖາມເພ່ືອຈະຈັບ
ຜິດພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກ. ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະເວ້ົາເຖິງເຂົາຖາມພຣະເຢຊູຢູ່ສອງເຣ່ືອງຄື; ເຣ່ືອງການເສັຍຊ່ວຍພາ
ສີ ແລະເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.  

 
ສາສນາພາຮອດທາງຕັນ (ມັດທາຍ 22:15-33) 
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຊາດູກາຍ ເປັນຄຣູສອນໃຫຍ່ສາສນາກຸ່ມນ່ຶງນອກຈາກພວກຟາຣີຊາຍ, ສ່ວນຫລາຍເຂົາ
ຈະສອນກົດຂອງໂມເຊ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດກົດໂມເຊ.  
 
2. ເຂົາຂັດໃຈໃນຄຳສອນພຣະເຢຊູທີ່ສອນວ່າ "ໃນວັນຖ້ວນສາມເພ່ິນຈະຖືກຊົງຄືນບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ
ໃໝ່" (ມັດທາຍ 20:19ຂ). ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍເຊ່ືອວ່າຄົນເຮົາຈະຄືນມາຈາກຕາຍ. 
 
3. ພວກຊາດູກາຍໄດ້ຫາຈັບຜິດພຣະເຢຊູ ໂດຍຍົກຄຳຖາມເຣ່ືອງການເສັຍຊ່ວຍ (ແປວ່າເສັຽພາສີ)  ໃຫ້ຈັກ
ພັດກາຍຊານ້ັນສົມຄວນບ່ໍ?    ເພາະເຢຊູຕອບເຂົາໃນຂ້ໍ (22:18-22).  ແລະຄຳຕອບນ້ີແມ່ນແຕ່ພວກຟາຣີ  
ຊາຍກໍອັສຈັນໃນໃນຄຳຕອບອັນສລາດນ້ີ.  
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4. ເຂົາບ່ໍຍອມຈ່ຶງຫາເຣື່ອງອ່ືນມາຖາມອີກ, ບັດນ້ີເຂົາຖາມເຣ່ືອງການຕາຍມາຖາມໃນຂ້ໍ 24-28 ແລະພຣະ
ເຢຊູຕອບເຂົາ ໃນຂ້ໍ 29-33 
 

ຫລັກພື້ນຖານອັນແທ້ຈິງ (ມັດທາຍ 22 :15-33) 
1. ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຫລັກພ້ືນຖານແລ້ວແນ່ນອນຕ້ອງກັບຄືນໄປຫາພຣະບັນຍັດສິບປະການ  ຫລືຈະເວ້ົາພາສາ
ເຂ້ົາໃຈງ່າຍແມ່ນ ຄຳສ່ັງສິບຂ້ໍຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ັງມະນຸດ.  ພຣະບັດຍັດສິບປະການ ຫລືຄຳສ່ັງສິບຂ້ໍນ້ີສາມາດ
ແບ່ງເປັນສອງໝວດໄດ້ ຄືໝວດທີ 1 ແມ່ນບັດຍັດຂ້ໍ 1 ເຖິງຂ້ໍ 4   ແມ່ນກົດບັດຍັດໃຫ້ມະນຸດຂາບໄຫວ້ພຣະ
ເຈ້ົາ. ສ່ວນໝວດທີສອງນ້ັນມີ 6 ບັນຍັດ, ຄືບັນຍັດຂ້ 6 ເຖິງຂ້ໍ 10 ແມ່ນໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດກັບມະນຸດນຳກັນ.  
 
2. ບັນຊີບັນຍັດຫົກຂ້ໍສຳລັບມະນຸດ ແມ່ນ; 1. ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້. 2. ພວກເຈ້ົາຢ່າຂ້າຄົນ.   3. ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ. 
4. ຢ່າລັກຊັບ. 5. ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ.    6. ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ 
ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນ
ອ່ືນ”.  ແລະທັງ 6 ຂ້ໍນ້ີເວ້ົາເປັນຄຳດຽວໄດ້ແມ່ນ (ຮັກຄຳດຽວ) ເພາະວ່າຖ້າມີຄວາມຮັກທັງ 6 ຂ້ໍກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍ
ຂ້ຶນ.  
 
3. ພຣະເຢຊູສລຸບສອນບັນຍັດພາກສອງວ່າ    "ຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ" (ມາຣະໂກ 12 :31).     
ສລຸບໄດ້ວ່າ 1. ຖ້າເຮົາຮັກບິດາມານດາ ແນ່ນອນເຮົາຈະນັບຖືເພ່ິນ. 2. ຖ້າເຮົາຮັກຄົນອ່ືນ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຂ້າບ່ໍ
ແກງເພ່ິນ.  3. ຖ້າເຮົາຮັກເພ່ິນ, ຮັກຜົວຫລືເມັຍຂອງເຮົາໆຈະບ່ໍມີການລ່ວງປະເວນີເກີດຂ້ຶນ. 4. ຖ້າເຮົາຮັກ
ເພ່ິນເໝືອນຮັກຕົນເອງເຮົາຈະບ່ໍລັກຂອງເພ່ິນ.   5. ຫາກເຮົາຮັກທຸກຄົນສເມີກັນເຮົາຈະບ່ໍເປັນພະຍານເທັດ
ຢ່າງເດັດຂາດ. ແລະ 6. ຫາກເຮົາຮັກຜູ້ອ່ືນເໝືອນຮັກຕົນເອງ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຢາກລັກໂລບຂອງເພ່ິນ.  ນ້ີແຫລະ 
ແມ່ນຄວາມຮັກອັນເປັນພ້ືນຖາມຖານະທ່ີເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ.  
 
5. ພວກຊາດູກາຍ ເປັນເຖິງຄຣູສອນສາສນາ, ສອນເຣ່ືອງຂອງໂມເຊ   ແຕ່ພະຍາຍາມຊອກເອົາເຣ່ືອງພຣະ 
ເຢຊູນ້ັນສະແດງວ່າ ເຂົາມີແຕ່ສອນກົດຕ່າງໆ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໍໄດ້ປະຕິບັດ.     ເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາວ່າເຮົາບ່ໍຕ້ອງ
ເຮັດແນວນ້ັນ.  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ພຣະມະຫາບັນຊາ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28:18-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 28 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມອບອຳນາດໃຫ້ສ້າງສາວົກທຸກຊາດ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາມີວິທີໃດໃນການປະຕິບັດຄຳສ່ັງໃຫ້ສ້າງສາວົກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເປັນສ່ິງທຳອິດແມ່ນສ້າງສາວົກໃນໂບດຂອງຂ້ອຍ.  
       

ບົດນໍາ 

ເປັນຄ້ັງທໍາອິດທີ່ພຣະຄັມພີກ່າວເຖິງສາວົກສິບເອັດຄົນແທນທ່ີຈະແມ່ນສິບສອງຄົນ ເພາະວ່າຢູດາໄດ້ຂ້າຕົວ
ເອງຕາຍໄປແລ້ວ  (ເບ່ິງມັດທາຍ 27:3-10) ດ້ວຍເຫດນ້ີສາວົກຈ່ຶງເຫລືອແຕ່ສິບເອັດຄົນໃນເວລານ້ັນ,   ແຕ່
ວ່າໃນເວລາຕ່ໍມາກ່ອນໜ້າສາວົກຈະອອກໄປປະກາດທົ່ວໂລກນ້ັນພວກສາວົກໄດ້ພາກັນເລືອກທ່ານມັດເທັຽ 
ໃຫ້ມາແທນຢູດາເສັຽກ່ອນ,   ວິທີການເລືອກທ່ານມັດເທັຽມາແທນຢູດານ້ັນ ກາຍເປັນແບບຢ່າງຈົນເຖິງເທົ່າ 
ທຸກວັນນ້ີ (ອ່ານກິຈການ 1:21-26).  

ຊງົມອບອຳນາດ (ມດັທາຍ 28:18).  

1.  “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ມັດທາຍ 28:18). ແປ
ວ່າ ພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດທັງໝົດຈາກພຣະບິດາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ  ພຣະອົງຈ່ຶງໃຊ້ອໍານາດ ແລະມອບ
ອຳນາດໃຫ້ພວກສາວົກເພ່ືອກິຈການຂອງພຣະອົງ.  
 
2. ອຳນາດທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ສາວົກມີຄວາມຈຳກັດສາມປະການດ່ັງນ້ີ; 

1. ເຮັດໃຫ້ເປັນລູກສິດ,  ແປວ່າສອນເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນລູກສິດ (ລູກສິດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕົນແບບ    
ດຽວກັບຄຣູ)  ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອາຈານ, ລູກສິດແມ່ນຜູ້ຍອມຮຽນຮູ້ທຸກບ່ອນທ່ີໄປ.    
2. ເມ່ືອເຂົາເຊ່ືອຈ່ົງໃຫ້ບັບຕິສະມາ ແປວ່າໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະເຈ້ົາສາມພຣະພາກ.   
3. ແລະສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຖືສາຣະພັດ (ທຸກຢ່າງທີ່ພຣະເຢນູໄດ່ສ່ັງສອນ).  
 

3. ອຳນາດເປັນຂອງສຳຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່,  ຄຣູສອນອາດຍົກຕົວຢ່າງນາຍຂອງທ່ານບ່ອນເຮັດງານ 
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ມີອຳນາດບອກເຮົາ, ອຳນາດເອົາເຮົາເຂ້ົາການ, ອຳນາດເອົາເຮົາອອກການໄດ້. ທຳນອງດຽວກັນອຳນາດທີ່ 
ພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ສາວົກໝາຍຄວາມວ່າສາວົກສາມາດໃຊ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະອົງໄດ້ໃນໜ້າການງານສາມ
ປະການຂ້າງເທິງ. ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເປັນລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນເປັນລູກສິດຂອງເຮົາ.  

 

ພຣະເຢຊູຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຮົາ (ມັດທາຍ 28:19-20).  
1. ໃຫ້ຄຣູເລ່ົາເຖິງການແຕ່ງຕ້ັງຮັບໜ້າທີ່ໃນໂບດເຮົາ, ແຕ່ງຕ້ັງອາຈານ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດແດ່, ໃຫ້ເບ່ິງ
ໃນບົດຮຽນ. ແລະອະທິບາຍຄຳວ່າ ອາຈານ ແລະສາສນາຈານ ແມ່ນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງສະຖາປະນາແລ້ວ. 
 
2. ພຣະເຢຊູແຕ່ງຕ້ັງສາວົກໃຫ້ອອກໄປປະກາດ.   “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ  ຊົງ
ມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ” (ຂ້ໍ 19).   ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ ແປວ່າແຕ່ງຕ້ັງ 
ໃຫ້ໄປເປັນທາງການ,  ໄປຕາງໜ້າ,  ໄປເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣເຢຊູຄຣິດ (Mission)   ແປວ່າໄປທາງຣາຊ
ການ.   ເຄ່ືອງຫມາຍຂອງການຖືກແຕ່ງຕ້ັງແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ນຳພາລາວໆ ຈະໄປແບບ 
ເປັນທູດຝ່າຍສວັນ.  
 
3. ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃຫ້ຄຣູເວ້ົາເຣ່ືອງທູດ ຈາກປະເທດນ່ຶງໄປຈະຈຳການຢູ່ປະເທດນ່ຶງນ້ັນແມ່ນປະເທດນ້ັນ
ແຕ່ງຕ້ັງໄປຕາງໜ້າປະເທດ ເພ່ືອຄວາມສັມພັນ,  ເພ່ືອການຄ້າ ແລະອ່ືນໆອີກ ທູດຜູ້ນ້ັນແມ່ນມີອຳນາດເຕັມ
ໃນການເປັນທູດເວົ້າຕາງໜ້າປະເທດຂອງຕົນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຢຊູຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງພວກສາວົກອອກໄປ
ເປັນທູດຝ່າຍສວັນ ດ່ັງນ້ັນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຈ່ຶງມີອຳນາດເຕັມເວົ້າເຣ່ືອງແຜ່ນດິນສວັນ.  
 

ຊົງສັນຍາວ່າຈະສຖິດຢູ່ດ້ວຍ  (ມັດທາຍ 28:20).  
1.ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າພວກສາວົກອາດຢ້ານທ່ີຈະທ່ອງທຽວໄປທົ່ວໂລກ, ໄປບ່ອນທີ່ບ່ໍເຄີຍຮູ້ຫລືໄດ້ຍິນ, ຊົງ
ຮູ້ວ່າສາວົກຈະເວ້ົາພາສານ້ັນບ່ໍເປັນ, ສາວົກຈະກິນອາຫານທ່ີເຂົາກິນບ່ໍໄດ້, ສາວົກຈະພົບກັບສັງຄົມວັທະນະ
ທັມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາ ຊົງຮູ້ວ່າສາວົກຈະບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ຈະເວົ້າແນວໃດ? ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງ
ຊົງສັນຍາວ່າ "ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ" (ຂ້ໍ 20). 
 
2. ອີກປະການນ່ຶງຜູ້ເປັນສາວົກອອກໄປ (ຫລືບ່ໍອອກໄປ) ຕ້ອງຣະມັດຣະວັງ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ, ຣະ
ມັດຣະວັງໃນການເປັນພະຍານຫລືໃນຖານະເປັນທູດພຣະຄຣິດ ເພາະວ່າ;   1. ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢູ່ນຳ,   ເມ່ືອ 
ພຣະອົງຢູ່ນຳແນ່ນອນພຣະອົງຊົງຮູ້, ຊົງເຫັນທຸກຢ່າງໃນການກະທຳຂອງສາສນາທູດຂອງພຣະອົງ.   2. ທູດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເປ້ົາສາຍຕາຂອງຄົນທັງປວງ ເພາະວ່າຊົງແຕ່ຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ,     ຖ້າທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຮັດຕາມຄຳສ່ັງແລະໜ້າທ່ີໆຖືກມອບໝາຍໃຫ້    ລາວກໍຈະນຳຜູ້ຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງ
ແທ້, ຫາກລາວເຮັດການມືດ ລາວກໍຈະນຳຄວາມເສ່ືອມເສັຽອັນໃຫຍ່ຫລວງຕ່ໍແຜ່ນດິນສວັນ.  
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