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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ1 

ໃນພຣະອງົມຊີວີດິ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 1:1-8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊຄູຣິດ, ພຣະທັມບັງເກີດມາເປັນມະນຸດ, ພຣະອົງແມ່ນຊີວິດອັນ 

ຕລອດໄປ ແລະກໍຍັງເປັນທ່ີມາຂອງຊີວດິນ້ັນດ້ວຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນໃຜຄືພຣະເຢຊູທ່ີແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້  ແລະເພ່ືອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈົດຈໍາວ່າພຣະອົງແມ່ນຄວາມຈິງ. 
 

ແຜນການສິດສອນສາໍລັບຄຣ ູ

 
ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ີ

1. ທ່ານເຄີຍຈ່ືຈໍາໄດ້ບ່ໍວ່າ ອາຫານຄາບໃດທ່ີແຊບທ່ີສຸດໃນຊວິີດຂອງທ່ານ? ຖາມທັງຫ້ອງຮຽນເລີຍວ່າ 
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ(ຣດົຊາດ, ຄວາມພໍໃຈ, ອ່ີມໄດ້ນານໆ...)ອະທິບາຍວ່າບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະຄັມພີ. ເມ່ືອອ່ານແລ້ວທ່ານກໍຢາກອ່ານອີກ 
ຍ້ອນຄວາມອຸດົມ ຄວາມຄົບຖ້ວນ. 

 
2. ໃນກະດານຂໍໃຫ້ຄຣູຂຽນລໍາດັບຂອງບົດຮຽນລົງໃນກະດານ: 

(ກ) ການເລ້ີມຕ້ົນຂອງສ່ິງທັງປວງ (ໂຢຮັນ 1:1-5) 
(ຂ) ພຍານແຫ່ງຄວາມສວ່າງ (ໂຢຮັນ 1:6-9) 
(ຄ) ໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນທາງສາຍເລືອດ (ໂຢຮັນ 1:10-13) 
(ງ) ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງມະນຸດ (ໂຢຮັນ 1:14-18) 
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30)  
3. ໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈອ່ານໂຢຮັນ 1:1-5 ຂຽນໃສ່ກະດານຂ້າງນ່ຶງ ແມ່ນໂຢຮັນແລະອີກຂ້າງນ່ຶງແມ່ນປະ

ຖົມມະການ. ອະທິບາຍໃນການປາກົດການຂອງພຣະເຢຊ ູໂຢຮັນ 1:2-3 ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ: ຄໍານ້ີ
ເປັນຄວາມຈິງໄດ້ຄືແນວໃດ? ສາສນາອືນ່ແລະຄວາມເຊ່ືອພວກອ່ືນໆເດ ມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
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ພວກເຮົາຢ່າງໃດແດ່?  (ອະທິບາຍເຖິງຕຣີເອການຸພາບ) ແລະກໍບອກພວກເຂົາວ່າເປັນການເຂ້ົາໃຈ
ຍາກສໍາລັບມະນຸດທ່ົວໄປຄືພວກເຮົາ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດເຊ່ືອຜູ້ນ້ັນກໍຈະເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈ.   

 
4. ຫັນມາຫາຈຸດທີ ສອງ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເປັນລໍາດັບນ້ອຍໆອີກ: 

· ໂຢຮັນໄດ້ມາເພ່ືອເປັນພຍານວ່າພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ. 
· ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ສົນໃຈກັບສະງ່າຣາສີຫຍັງເລີຍສໍາລັບເພ່ິນເອງ ເພ່ິນໄດ້ແນໃສ່ພຣະເມຊີອາຜູ້ທ່ີ

ຈະມາຕາມຫລັງເພ່ິນ 
· ການປະກາດຂອງພວກພວກເຮົາທັງຫລາຍເປັນເໝືອນກັບໂຢຮັນ--ພວກເຮົາເປັນປາກກະ

ບອກສຽງແລະເປັນຜູ ້ທ່ີຊ້ີແນວທາງໄປຫາພຣະເມຊອີາພຽງເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນແນໃສ່ພວກເຮົາ
ເອງ. (ອະທິບາຍແຕ່ລະຈຸດ)  

   
5. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 1:14-18 ຄຣູຈະອະທິບາຍວ່າ ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ.  ແລະ

ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.  ແລະບໍຣິບູນໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. ໃຫ້ອີງ
ໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍານ້ີເປັນການເຂ້ົາໃຈຍາກ ຄຣູຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ແລະອະທິບາຍຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມວາ່ ພຣະເຢຊອູະທິບາຍເຖິງຕົວເອງວ່າຢ່າງໃດ? ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະຄຸນ 
ແລະແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຈິງ.       

     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ຫັນໄປຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລ້ວກ ໍໃຊ້ຄໍາຖາມໃນນ້ັນ ຖາມນັກຮຽນ.  ເມ່ືອນັກຮຽນອ່ານແລະຕອບຄໍາ
ຖາມແລ້ວ ກໍປ່ອຍໃຫ້ເວລາແກ່ນັກຮຽນ. ຖ້າທ່ານຫາກບ່ໍມີເວລາກໍຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນກັບເມືອຄ້ົນ
ຄວ້າທ່ີບ້ານຕ່ືມ ເພາະພຣະທັມໃນຕອນນ້ີອຸດົມສົມບູນຫລາຍ.  
 

7.  ຊ່ວຍນໍາພານັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມເລິກລັບທ່ີພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຢ່າງໃດ, ພຣະອົງມີ 
 ພຣະຄຸນກັບພວກເຮົາຢ່າງໃດ ອັນໃດຄືຄວາມຈິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກ 
 ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ 
 

8. ອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
 
   

ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ທາ່ນຈາໍເປນັຕອ້ງບງັເກດີໃໝ ່
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 3:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 3:1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ທີ່ຈະຮັບຂອງຂວັນຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້ນ້ັນ ຊີວດິຈໍາເປັນຕ້ອງ

ບັງເກີດໃໝ.່ 

ຄ ໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການບັງເກີດໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດໃໝ່ ແລະຮັບເອົາ

ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊຄູຣິດຢ່າງໃດ. 
 

ແຜນການສິດສອນ 
  

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

(1) ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີ ຄຣຈູະຖາມນັກຮຽນເສັຽກ່ອນວ່າ ເຣືອ່ງໃດໃນພຣະຄັມ
ພີໃໝ່ (ໝວດຂ່າວປະເສີດ) ທ່ີຄົນຮ  ູ້ຈັກຫລາຍແລະມັກຫລາຍທ່ີສຸດ. ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ. 
ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະບອກນັກຮຽນວ່າ ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງຂອງຄົນໆນ່ຶງ ຄຣຂໍູໃຫ້ທຸກຄົນ
ເປີດໃຈທ່ີຈະຮັບຄໍາທ້າທາຍນໍາກັນ. 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

(2) ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໄປໃນກະດານ ຈາກຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ.   
· ເກີດໃໝ່ຈາກທ້ອງແມ່ອີກບ່ໍ? (ໂຢຮັນ 3:1-8) 
· ຍັງງົງຢູ ່(ໂຢຮັນ 3:9-13) 
· ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ (ໂຢຮັນ 3:14-18) 
· ແສງສວາ່ງຂອງໂລກ (ໂຢຮັນ 3:19-21) 
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(3) ຄຣູຈະບອກນັກຮຽນວ່າ ໃຜຮູ້ອັນໃດແດ່ກ່ຽວກັບນ ໂີກເດມ ຮູ້ໜ້ອຍຫລືຫລາຍກໍຕາມໃຫ້ບອກມາ 
ແລ້ວຄຣຈູະຂຽນລົງໃນກະດານ. 
  

(4)  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ພຣະທັມໂຢຮັນບົດທີ 3:1-8. ຖາມ: ມີອັນໃດບ່ໍທ່ີພວກເຮົາຮູ້ເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບນ ໂີກ
ເດມ? ເບ່ິງໃນເຈ  ັ້ຽບົດຮຽນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນອີກວ່າເຂົາເປັນນັກສາສນາ. ເປັນຫຍັງນ ໂີກເດມຈ່ຶງ
ມາຫາພຣະເຢຊູໃນຍາມກາງຄືນ?  ທ້ັງໆທ່ີເຂົາເອງກໍເປັນນັກສາສນາຢູ່ແລ້ວ. 
 

(5) ການກະທໍາຢ່າງນ້ີ ທ່ານຄິດວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? ສໍາລັບນ ໂີກເດມ. ແລະກໍມີຄວາມໝາຍຢ່າງ
ໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ? 
 

(6) ຈຸດທີ 2  ຍັງງົງຢູ່--ໂຢຮັນ 3:9-13.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມຕອນນ້ີ ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມ:  ຄໍາເວ້ົາ
ຕອນໃດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນິ ີໂກເດມຍັງສົງສ ັຍ ຫລືວ່າຍັງງົງຢູ່? ຍັງມີຄໍາຖາມໃດ
ທ່ີທ່ານຢາກຖາມພຣະເຢຊູ ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ? ມັນເປັນທັມດາທ່ີທ່ານຍັງມີຄໍາຖາມຢູ່ 
ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະເຊື່ອພຣະເຢຊແູລ້ວກໍຕາມ.  
 

(7) ອີງໃສ່ເຈ້ັຽບົດຮຽນ ອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວງັຂອງພວກຢິວໃນສມັຍນ້ັນກ່ຽວ
ກັບເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາ. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຂົາ?  ທ່ານຄິດວາ່
ຄົນທຸກມ້ືນ້ີກໍເປັນຄືກັນບ່ໍ?  

 
(8) ອ່ານໂຢຮັນ 3:14-18 ອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມໃນຕອນນ້ີ. ພຣະເຢຊມີູສ່ວນປະກອບຢ່າງໃດໃນພຣະຄັມ

ພີເດີມ. ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແລະພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດມີສ່ວນຮ່ວມກັນຢ່າງໃດ. ອ່ານພຣະທັມຈົດບັນຊີ 
ບົດທີ 21:4-9. ບອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຍົກຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ 3:16 ຂ້ຶນມາເພ່ືອສົມທຽບ. ເປັນຫຍັງຂ້ໍ
ຄວາມຕອນນ້ີຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດສົງສ ັຍຫຍັງເລີຍ? ຄ າໍວ່າ ເຊ່ືອໃນຕອນນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ບ່ໍ? ອະທິ
ບາຍ  

   
(9) ອ່ານໂຢຮັນ 3:19-21. ຖາມ:   ເຣ່ືອງລາວຂອງນ ີໂກເດມຈົບລົງໃນຕອນນ້ີຢ່າງໃດ?   ຫລັງຈາກນ້ີ 

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງຂອງລາວອີກບ່ໍ?  ອະທິບາຍອີກວ່າ ຄົນທ່ີເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊດູ້ວຍວິທີ
ການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.        

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

     (10) ແນະນໍານັກຮຽນທຸກຄົນໃຫ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ເໝືອນດ່ັງນ ີໂກເດມ. ພຣະເຢຊເູຮັດໃຫ້ ນິ ີໂກ 
            ເດມສົງສ ຍັງົງງັນ ແຕ່ເພ່ິນກ ຕ້ໍອນຮັບເອົາພຣະອົງ. ທ່ານສາມາດຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງທັງໆທ່ີທ່ານ 
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          ຍັງມີບັນຫາຢູ່. ບາງຄໍາຕອບທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຫຍັງຈາກທ່ີທ່ານຮັບເຊ່ືອໄປແລ້ວ. ທ່ານຍັງລັງເລໃຈ 
          ຢູ່ບ່ໍ? ເພາະຫຍັງ? 
 
     (11) ມຜູ້ີໃດທ່ີຕ້ອງການບັງເກີດໃໝ່? ກັບເມືອບ້ານ ອ້ອນວອນອະທິຖານທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະ 
            ໃຫຄໍ້າຕອບແກ່ພວກເຮົາ. 

 
     (12) ອ້ອນວອນອະທິຖານກ່ອນທີ່ຈະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານທຸກຄົນ. 
 

 

ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ3 

ອາຫານແຫ່ງຊວີດິ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 6:25-51 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 6:1-70 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູຊງົກະທໍາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວກະຫາຍພໍໃຈ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ທ່ານຈະຊອກສແວງຫາຜູ້ໃດ  ຫລືຊອກສແວງຫາອັນໃດເພ່ືອຕອບສນອງ

ຄວາມຫິວກະຫາຍຂອງທ່ານ?   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້      ເພ່ືອຢາກຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ ແມ່ນໃຜຫລືແມ່ນຫຍັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະ 

ເລືອກເອົາມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນຄວາມຕ້ອງການນ້ີ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູ່ຊວີິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 
ເພ່ືອຈະກ້າວເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນນ້ີ ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຜ ູ ້ໃດມັກອາຫານຊະນິດໃດ. ຄໍາຕອບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ໄປແຕ່ລະຄົນ. ອະທິບາຍວ່າ ອາຫານອາດຈະບ່ໍພໍໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ, ຫລືບ່ໍກໍບ່ໍອ່ີມໃຈຈັກເທ່ືອ. ອ່ິມແລ້ວກໍ
ຢາກອີກບ່ໍມີມ້ືສ້ິນສຸດ.  ບົດຮຽນນ້ີຈະໄດ້ເນ້ັນໃສ່ເຣ່ືອງການຫິວກະຫາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານໂດຍສະເພາະ.  

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

1. ໂດຍໃຊຂ້ໍ້ອ້າງອີງຈາກເຈ  ້ັຽບົດຮຽນ, ພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ມີຄົນຫລາຍປະເພດ
ຫລາຍລໍາດັບ ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວແຕກຕ່າງກັນ; ເອ້ີນໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ 
6:1-15 

   
2. ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ: 

· ຕ້ອງເບ່ິງອາການ (ໂຢຮັນ 6:25-34) 
· ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີທ່ານສແວງຫາຢູ່ນ້ັນ (ໂຢຮັນ 6:35-40) 
· ບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຄາດຫວັງໃວ້ (ໂຢຮັນ 6:41-51) 
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           ໃຫຜູ້້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 6:25-34  ຖາມ: ເປັນຫຍັງປະຊາຊນົພວກນ້ີຈ່ຶງຕ້ອງການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ? 
(ເພ່ືອຕ້ອງການອາຫານບໍາລຸງທ້ອງຂອງພວກເຂົາ)  ທຸກວັນນ້ີກໍເໝືອນກັນຄົນທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນເພ່ືອ
ວັດຖຸສ່ິງຂອງ, ເພ່ືອຢາກເຫັນການອັສຈັນ. ພວກເຂົາຕິດຕາມຜິດທາງທ່ີພຣະເຢຊູຕ້ອງການຈະໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ. ຍັງມີເຫດຜົນໃດອີກແດ່ທ່ີພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຂົາຕິດຕາມ ຄືຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຊ່ືອ. 
 

3. ພຣະເຢຊູຊງົທ້າທາຍວ່າ ອັນໃດຈະຍາກກວ່າກັນ. ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ີຈະເຊ່ືອໃນ
ພຣະເຢຊູ.  ໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນ.       

 
4. ເໝືອນດ່ັງຢູ່ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫົວຂ້ໍນ້ອຍ 

· ພຣະອົງຊົງຄົບຖ້ວນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ 
· ພຣະອົງບ່ໍຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ 
· ພຣະອົງບ່ໍຊົງປິດບັງພຣະອົງເອງ 
· ພຣະອົງຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທຸກໆຄົນ 

 
ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ເຮົາເປັນ  ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ (ເຮົາເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວິດ, 
ເຮົາເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ,  ເຮົາເປັນປະຕູ, ເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ, ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້
ຄົນທັງຫລາຍຟ້ືນຄືນມາ, ເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊວິີດ, ເຮົາເປັນທາງນ້ັນ ເປັນຄວາມຈິງ
ແລະເປັນຊວິີດ, ເຮົາເປັນເຄືອອະງຸ່ນທ່ີແທ້ຈິງÖ)  ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍ ເຖິງຄໍາວ່າ ເຮົາເປັນ.  
  

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

5. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ໃນຝ ງູຊນົໃນເວລານ້ັນ ທ່ານຈະມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດ? ໃນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະ
ເຢຊນ້ີູ ທ່ານຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ? ສົນທະນາກັນອີກເພ່ືອຈະນໍາໄປປະຕິບັດ. 
 

6. ຖາມ: ຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ ແລ້ວອາດຈະເປັນຄໍາສົນທະນາກໍເປັນໄດ້. ໃຫ້ນັກຮຽນຖາມຄືນ. ຄຣູ
ຈະອະທິບາຍແລະກໍສລຸບບົດຮຽນດ້ວຍ 

 
7. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນທຸກແງ່ທຸກມູມຂອງຊີວດິ.  ເພ່ືອ  

ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
 
 

ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ຄວາມຈິງເຮັດໃຫທ້າ່ນມເີສຣພີາບ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 8:31-47 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 8:12-59 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊພູວກເຮົາໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມບາບ ແລະມີເສ

ຣີພາບໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດທ່ີວ່າມີເສຣີອັນແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີເຖິງເສຣີພາບ 

ແລະເລືອກເອົາຊີວດິໃນເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ການສົນທະນາກັບພວກຢິວຊຶງ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າ

ທາດໃນປະເທດເອຢິບ,  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານເສຣພີາບອັນແທ້ຈິງໃຫ້. 

 
 

ບົດນໍາ 
         ໃນບົດຮຽນທີນ່ຶງຂອງປ້ຶມໂຢຮັນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການສົນທະນາ (1:1-18) ເປັນເໝືອນກັບນັກຫລ້ິນ
ດນົຕຣທີຽບສຽງເຄ່ືອງຫລ້ິນດົນຕຣີຕ່າງໆໃສ່ກັນ.  ມັນເປັນຄໍາຂວນັເໝືອນກັບໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ຄໍາຂວັນເຣ່ືອງບັງເກີດດ້ານວິນຍານຈິດ (1:12-13; 3:3-6) ແລະເວົ້າເຣື່ອງຊວີິດ (1:4; 6:25-59).  ໃນບົດ
ທີ 4 ນ້ີພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຄໍາຂວັນອີກອັນນ່ຶງຊ່ຶງເລ້ີມຈາກບົດທີນ່ຶງນ້ັນ:  ອົງພຣະເຢຊູເປັນແສງສວ່າງແລະ
ຄວາມຈິງ (1:4-9, 14). 
       ອິງຕາມພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ບອກວ່າເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນງານເທສການຕ້ັງຄ້າຍ.  ໂຢຮັນ 7:14 ໄດ້
ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປໃນງານນ້ີທ່ີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ. ຕາມພາສາເຮັບເຮີແມ່ນ ຊ ູໂກ (ເບ່ິງລະບຽບ
ພວກເລວີ 23:33-43).  ຖ້າຈະໃຫ້ຖືກຕາມພາສາອັງກິດແລ້ວແມ່ນ ìເທສການຈັດຕ້ັງ,î    ເພາະວ່າໃນເທສ
ການນ ີ ້ພວກຢິວໄດ້ພາກັນສ້າງບ່ອນພັກເວລາເດີນທາງໃນປ່າດິນຊາຍ.    ນ້ັນແມ່ນເທສການສລອງຢ່າງໜ້າ
ຍິນດີ.     ຕາມປະວັດສາດຊຶງ່ບ່ໍແມ່ນພຣະຄັມພີກ່າວ  ເວລານ້ັນປະໂຣຫິດໄດ້ໃຕ້ຕະກຽງທອງຄໍາໃນພຣະວິ
ຫານຊຶງ່ເປັນສັນຍາລັກວ່າຄົນເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 
        ຄໍາກ່າວຂອງໂຢຮັນຍັງໄດ້ບອກເຖິງພັຍອັນຕະລາຍຈະມາເຖິງອົງພຣະເຢຊູເພ້ີມຂ້ຶນ.  ໂຢຮັນ 7:1-13 
ເມ່ືອໃກ້ວັນເທສການອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຈາກເມືອງຢູດາເພາະມີພວກຢິວປອງຂ້າພຣະອົງ. ທີແລກເໝືອນ
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ກັບວ່າພຣະເຢຊູອາດຈະບ່ໍໄດ້ໄປໃນງານເທສການນ້ັນ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງກໍໄປແທ້.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ
ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນງານເທສການນ້ີ (7:14-52),  ແຕ່ມີຄົນຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ.  ນີໂກເດມ ພຍາ
ຍາມເຂ້ົາໄປຊ່ອຍອົງພຣະເຢຊູຖ້າມກາງພວກຢິວ (7:50-52), ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຜົນ. 
     ໂຢຮັນ 7:53-8:11 ອາດເວ້ົາຖືກເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊວູ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນກັບພຣະອົງ,  ແຕ່ເຫັນ
ວ່າຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນເອກກະສານເກ່ົາທ່ີສຸດ.    ໂຢຮັນ 8:12 ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບຝູງຊົນອີກ
ຊ່ຶງບອກວ່າການສົນທະນາກັນນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍ ແລະພວກເຮົາຄວນເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີດ່ັງກ່າວນ້ີເປັນຫລັກ. 
 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

  
1. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນ 5-7 ຄົນ ແຈກຍາຍເຈ້ັຽໂປສເຕີແລະສໍດໍາໃຫ້ແຕ່

ລະກຸ່ມ  ບອກໃຫ້ພວກເຂົາອອກຄວາມຄຶດຮ່ວມກັນເຖິງເສຣີທ່ີຊາວອະເມຣກິານມັກ ໃຫ້ຂຽນລົງໃນ
ໂປສເຕີ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາລາຍລະອຽດມາສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນ.   ບອກ
ຫ້ອງຮຽນວ່າວັນນ້ີພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງ ຊຶງ່ແມ່ນເສຣດ້ີານວິນຍານຈິດທ່ີອົງ    
ພຣະເຢຊູປະທານໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  
 

2. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຊອກເອົາຈາກໂທຣະທັດຫລືໜັງເຣ່ືອງຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວາ່ງອົງພຣະເຢຊ ູແລະ
ພວກຜູ້ນໍາຢິວມາສາຍ.  ບອກຫ້ອງຮຽນວາ່ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ມີຫລາຍໆບ່ອນໃນພຣະຄັມພີ.  ຂໍໃຫ້
ຜູ້ນ  ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 8:31-36 ແລະຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າສະພາບການເຣ່ືອງນ້ັນເປັນແນວໃດ?  ເປັນດ້ວຍ
ເຫດໃດພວກຢິວຈ ຶ ່ງຄຽດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ? 

 
3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 8:37-42 ກ່າວເຖິງຄວາມຄຽດໄດ້ທະວ ີຄູນຂ້ຶນລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູ

ກັບພວກຢິວ.  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພວກຢິວຈ່ິງຢາກຂ້າອົງພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງການທ່ີອົງພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະບິດານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກຢິວໃຈຮ້າຍ?  ສມັຍໃນທຸກວັນນ້ີແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນອົງພຣະເຢຊູເພາະຖືວາ່ຕົນເອງເປັນລູກເຈ້ົາຫລານນາຍຜູ້ມີເຊື ້ອສາຍສໍາຄັນ? 

4. ຖ້າມີຮູບແຕ້ມຂອງມານວ່າເປັນແນວໃດໃຫ້ສະແດງໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງເຫັນ.  ກ່າວວ່າຫລາຍຄົນ
ມີຄວາມຄຶດແຕກຕ່າງກັນເຖິງລັກສະນະຂອງມານ.  ຖາມວ່າທ່ານມີຄວາມຄຶດ ມີຮູບແບບເປັນ 
ແນວໃດ?  

5 ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ ່ານໂຢຮັນ 8:43-47 ຖາມວ່າພຣະຄັມພີຕອນນ້ີບອກເຖິງພະຍາມານແນວໃດ? 
ທ່ານຈະຮູ້ຈັກສຽງຂອງມານແລະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? 
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5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກກ່າວຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວເຖິງລາວເອງທ່ີຕົກເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ.    ອາດ
ຈະເປັນການຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ຫລື ເຮັດເໝືອນພວກຢິວຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີມາຈາກເຊ້ືອສາຍອັບຣາ
ຮາມ.  ຖາມວ່າເຮັດແນວໃດພວກເຂົາຈ່ິງລຸດພ້ົນອອກຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບດ້ວຍອົງ 
ພຣະເຢຊູໄດ້? 

 
6. ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນຫວນຄຶດເຖິງວິທີທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບເສຣ ພີາບທ່ີອົງພຣະເຢຊູປະທານໃຫ້.  

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ເວລາອະທິຖານຂອບພຣະຄ ຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານເສຣ ີພາບໃຫ້
ໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.   

 
7. ອ້ອນວອນປິດ 

 
 
 
      
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 

ຊວີິດທີຄ່ບົບຣໍບິນູ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 10:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10:35-10:21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ພຣະອົງຕ້ອງການນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້

ມີຊີວດິຄົບບໍຣິບູນມີຄວາມໝາຍ, ສັນຕິສຸກ, ແລະມີຄວາມຍິນດີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈ ຶ ່ງຈະພົບກັບຊວິີດຄົບບໍຣິບູນຢ່າງມີຄວາມ

ໝາຍ, ສັນຕິສຸກ ແລະມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີໄດ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະສາມາດຮູຈັກພຣະສຸຣະສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ    ເພ່ືອຈະ

ເລືອກເອົາຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ, ສັນຕິສຸກ ແລະຍິນດີ.   
ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະອົງເອ້ີນພຣະອົງເອງວ່າເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ຜູ້ສາມາດນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ຊີວິດ

ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ສັນຕິສຸກແລະມີຄວາມຍິນດີ.  ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງໄດ້
ປະທານຊີວດິຂອງພຣະອົງເອງເພືອ່ພວກເຮົາ. 

 
 

ບົດນໍາ 
     ເຫັນວາ່ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາບ່ໍອາດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີເຖິງການລ້ຽງແກະ.  ພວກເຮົາຮຽນເຣ່ືອງນ້ີຜ່ານທາງ 
ອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງໄດ້ສອນວາ່ພຣະອົງເອງເປັນຫ່ວງຕ່ໍຝູງແກະ.  ພຣະອົງຍັງກ່າວອີກວາ່ພຣະອົງເປັນຜູ້
ມີສິດເຂ້ົາໄປໃນທາງປະຕູຂອງຄອກແກະ;   ພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ີຝູງແກະຈ່ືສຽງໄດ້ດີ;   ເປັນປະຕູຂອງຝູງແກະ; 
ແລະເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ. 
      ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ມີຄວາມຮັກຫລາຍແລະເປັນຫ່ວງຕ່ໍຝູງແກະທ່ີພຣະອົງຮັກສາເບ່ິງແຍງ.  ພວກເຮົາອາດ
ບ່ໍຊໍານານໃນເຣ່ືອງລ້ຽງແກະ ແຕ ເ່ຫັນວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຄວາມຈິງເຖິງສ່ິງສໍາຄັນຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີ
ດີຜູ້ຍອມສະລະຊີວດິເພ່ືອພວກເຮົາ. 
      ຮູບພາບຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະນ້ີໄດ້ມີຢູ່ຫລາຍຕອນໃນພຣະຄັມພີ.  ເຫັນວ່າຜູ້ລ້ຽງແກະບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອຈະໄດ້
ຖືກຕັດສິນ. ìວິບັດແກ່ຄົນລ້ຽງແກະຜູ້ໄຮ້ຄ່າຂອງເຮົາ ຜູ້ໄດ້ປະຖ້ິມຝູງແກະເສັຽ  ຂໍໃຫ້ດາບຟັນແຂນຂອງເຂົາ    
ເຖ້ີນ ແລະຟັນຕາຂວາຂອງເຂົາ ຂ ໃໍຫ້ແຂນຂອງເຂົາລີບໄປເສັຽ ແລະໃຫ້ຕາຂວາຂອງເຂົາບອດດ້ວຍ.î (ເຊ
ຂາຣິຢາ).  ເຢຣີມາຢາ 23:1-4 ແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດເພາະເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີຊ່ົວ. 
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       ຫລາຍໆຄ້ັງໃນພຣະຄັມພີໄດ້ເວ້ົາເຖິງຜູ້ລ້ຽງແກະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງດູຝູງແກະ.  ບົດທ່ີຄົນສ່ວນຫລາຍຮູ້
ຈັກດີແມ່ນເພງສັຣເສີນ ບົດ 23    ບົດນ້ີໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກ, ການຈັດຕຽມ, ນໍາພາຝູງແກະທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດ.   ບົດນ້ີຍັງໄດ້ເວົາ້ເຖິງຜູ້ລ້ຽງເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄວາມສຸກທຸກ, ຄວາມປອດພັຍ, ຄວາມຍິນດີຂອງຝູງແກະ.  ຜູ້
ລ້ຽງແກະທ່ີດີເຮັດໃຫ້ຝູງແກະມີຈຸດປະສົງ, ສັນຕິສຸກ, ແລະຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ.   
        ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊເູປັນຫ່ວງນໍາຝູງແກະບ່ໍເໝືອນຜູ້ລ້ຽງຈ້າງເພາະພວກ
ເຂົາເປັນໂຈນແລະຂະໂມຍ.  ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຈະໄດ້ຊີວດິທ່ີຄົບບໍຣິບູນ.   ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນຫ່ວງແລະຮັກຝູງແກະຫລາຍ  ຈົນພຣະອົງຍອມຕາຍເພ່ືອເປັນຂອງຖວາຍເພ່ືອ
ຝູງແກະຈະໄດ້ຮັບຊີວດິອັນຄົບບໍຣບູິນ. 
 

 ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
  
8. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການຊອກເອົາການໂຄສຊະນາຈາກໂທຣະທັດ    ຫລືໜັງສືພິມທ່ີສະມາຊິກໃນ

ຫ້ອງມັກທ່ີສຸດ ແລ້ວຕ້ັງຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
· ເປັນຫຍັງການໂຄສະນານ້ັນຈ ຶ ່ງເປັນສ່ິງທ່ານມັກຫລາຍຫລ ືຕິດໃຈ? 
· ການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກມີນ້ໍາຕາໄຫລສາມາດຊ່ອຍຄົນໃນຫ້ອງຮຽນເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງອົງພຣະ

ເຢຊຍູອມຕາຍເພ່ືອບໍ່? 
· ທ່ານເຄີຍຈ ື ່ການໂຄສະນາໄດ້ດີ ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດຈ່ືວ່າແມ່ນໂຄສະນາໃນເຣ່ືອງໃດ ມີບ່ໍ? 

 
9. ເຊີນສະມາຊິກໃຫ້ພາກັນວາດພາບການໂຄສະນາເພ່ືອອົງພຣະເຢຊວູ່າພຣະອົງຊງົເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ໃນ

ການໂຄຊະນານ້ັນຖ້າຜູ້ໃດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປຄົນນ້ັນຈະໄດ້ຊີວິດອົນຄົບບໍຣິບູນ.    ພຣະເຢຊໄູດ້
ປະທານຊວີີດຢ່າງນ້ີແກ່ຄົນສມັຍເກ່ົາມາແລ້ວນານກວ່າ 2000 ປີ.    ແລະທຸກວັນນ້ີອົງພຣະເຢຊູຍັງ
ສັນຍາວາ່ຈະປະທານຊີວອັິນຄົບບໍຣບູິນ ແລະຊີວດິຢ່າງນ້ີຫາໄດ້ໃນອົງພຣະເຢຊແູຕ່ພຽງເທ່ົານ້ັນ. 
 

10. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 10:1-4 ສົນທະນາກັນວ່າສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນແນວໃດ?   ເຮັດ 
ແນວໃດພວກເຮົາຈະຮູ້ວາ່ພຣະອົງໄດ້ເວົາ້ກັບເຮົາຊ່ຶງເປັນການແຕກຕ່າງກັນກັບຂະໂມຍຫລືໂຈນ? 

11. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 10:7-10 ຈາກພຣະຄັມພີຫລາຍສະບັບ.  ໃຫ້ເນ້ັນໜັກໃນຂ້ໍ 10 ທ່ີວ່າອົງ
ພຣະເຢຊູເປັນຂໍກະແຈໄປສູ່ຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນ, ຕາມທາງອ່ືນໄປຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຈິບຫາຍ. 
 

12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອອກຄວາມຄຶດເຫັນເຖິງຄໍາສັນຍາປອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະດ້ານຈິດວິນຍານ. 
ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວໃຫ້ສຶກສາຄໍາສັນຍາຈາກອົງພຣະເຢຊຊ່ຶູງກົງກັນຂ້າມ. (ຕົວຢ່າງ. ໂລກກ່າວວ່າເປັນ
ຄົນຮ່ັງມີຈະມີຄວາມສຸກແລະຊີວິດຄົບຖ້ວນ ຫລື  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ   ìການນ ບັຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພໍໃຈກັບສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມີຢູ່.î 1 ຕມທ 6:6. 
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13. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງສາມກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈໍານວນຄົນ.  ຖາມວ່າມີຜູ້ໃດແດ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແລະຕິດຕາມສຽງນ້ັນ?  ການເຮັດແນວນ້ັນສະດວກດີບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍສະດວກແມ່ນຫຍັງເປັນບັນ
ຫາ?  ຄຣິສຕະຈັກມີບັນຫາບ່ໍທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
14. ຂຽນຄໍາເວ້ົາ ìຟາຣີິຊາຍî ເປັນຕົວໜັງໃຫຍ່ໃສ່ກະດານ. ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຕ້ອງຕິພວກນ້ີເພາະ

ພວກເຂົາມີສາຍຕາສ້ັນ   ແຕ່ຢ່າລືມວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາວນັນ້ີຍັງສືບຕ່ໍຢູ່ໃນຊີວດິຂອງພວກ
ເຮົາເໝືອນກັນ. 

 
15. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ ບອກໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງອ້ອນວອນໃນໃຈກ່ອນຜູ້ນໍາຈະອອກ

ສຽງອ້ອນວອນ. 
 

 
 
 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 6 

ການຄນືຈາກຕາຍແລະມຊີວີິດຢູ ່
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 11:17-44 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10:1-57 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ບອກ

ເຖິງຕ້ົນຕໍຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍແລະມີຊີວດິຢູ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ວິທີໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕອບສນອງວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍຂອງ

ການຄືນມາຈາກຕາຍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ການອະທິບາຍເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ເພ່ືອພວກ

ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຊວິີດຢ າ່ງນ້ີໄດ້ກໍຕ້ອງເຊ່ືອແລະໄວ້ໃຈໃນອົງພຣະ
ເຢຊເູທ່ົານ້ັນ.  

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫລ້າຊາໂຣຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນໄດ້ບອກ ວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມອໍີາ
ນາດເໜືອຄວາມຕາຍ. 

 
 

ບົດນໍາ 
        ການຕາຍນ້ີມີຄວາມໝາຍວາ່ທຸກຢ່າງຈົບລົງຕ່ໍພວກເຮົາທຸກຄົນແລະຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ?  ຄໍາຖາມອັນນ້ີ
ເປັນສ່ິງຝັງເລິກຢູ່ໃນໃຈເວລາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມຕຽມບົດຮຽນນ້ີ.  ໂຢຮັນ ບົດ 11 ໄດ້ສອນເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວ
ກັບການຕາຍ. 
     ຂ້າພະເຈ້ົາຖືເປັນກຽດທ່ີໄດ້ມີໂອກາດເຮັດພິທີສ່ົງສະການໃຫ້ຫລາຍຮ້ອຍຄົນທ່ີໄດ້ຕາຍໄປ.  ຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ເຫັນໃຈຫລາຍຄົນເວລາເຂົາເຈ້ົາຫັນໃຈຄ້ັງສຸດທ້າຍ.  ເປັນໂອກາດດີທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເຫັນໃຈພ່ໍແມ່ເວ
ລາເພ່ິນຕາຍອີກ.  ພວກເຮົາໄດ້ສ່ັງລາກັນຊົວ່ຄາວເທ່ົານ້ັນຕ່ໍຄົນທ່ີເຮົາຮັກທ່ີຕາຍຈາກໄປນ້ັນ. 
     ຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມອ ງົພຣະເຢຊູຮູ້ແນ່ວ່າພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງຫລັງຈາກຕາຍ.  ຊີວດິນ້ີບ່ໍມີພຽງເທ່ົາ
ນ້ີ ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າມີສວັນແລະນະຮົກ.   ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າການທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຕອບຄໍາເອ້ີນເອົາເພ່ືອປະ
ທານຄວາມພ້ົນຈາກອົງພຣະເຢຊນ້ັູນ    ເປັນສ່ິງຕັດສິນວ່າຫລັງຈາກຕາຍແລ້ວພວກເຮົາຈະໄປໃສ  ທັງສອງ
ບ່ອນມີຊີວດິສຸກຕລອດ ຫລືທຸກຕລອດໄປ.  ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຄຣິສະຕຽນຕາຍພວກເຮົາໝ້ັນໃຈທ່ີສຸດວ່າອົງພຣະ 
ເຢຊໄູດ້ຈັດຫາບ່ອນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງ. 
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             ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ, ìສັດຕູຕົວສຸດທ້າຍທ່ີຈະຖືກຍົກເລີກເສັຽນ້ັນແມ່ນຄວາມຕາຍî ( 1 ກຣທ 
15:26). ເປັນຄວາມຈິງແທ້ຄວາມຕາຍເປັນສັດຕູໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາເພາະມີຫລາຍໆຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ສູນເສັຽ
ຄົນທ່ີຮັກໄປພວກເຂົາເປັນທຸກເວດທະນາ.  ບາງເທ່ືອເຮົາເຫັນຄົນທ່ີຍັງໜຸ່ມຕາຍຈາກໄປໄວເກີນໄປ. 
     ບັດນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເທ້ີນວ່າຄວາມຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງສ້ິນສຸດຫລ ືຈຸດສຸດທ້າຍ.  ນາງມາຣິອາ ແລະ 
ນາງມາທາໄດ້ໂສກເສ້ົາເວລານ້ອງຊາຍຄືລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍ.  ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາຍັງເປັນທຸກຢ່າງໜັກ ທ່ີຈະເອົາຕົວອອກຈາກຄວາມໂສກເສ້ົາໃນເວລານ້ັນຍາກຫລາຍ.   ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໃນສ່ິງທ່ີສອງນ້ອງເອ້ືອຍນ້ີຍັງບ່ໍເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.    ສໍາລັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ
ການຕາຍນ້ີບ່ໍແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍ ແຕ່ການຕາຍນ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອຈະໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
  
16. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນໂດຍກ່າວວ່າວນັນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣືອ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊທ່ີູພຣະອົງໄດ້ເຮັດ  

ໃຫ້ລາຊະໂລຄືນມາຈາກຕາຍ   ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງເອງເປັນຕ້ົນເຫດຂອງຜູ້ຄືນມາຈາກ
ຕາຍ.  ເຖິງແມ່ນເຣ່ືອງນ້ີເປັນການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກ.  ຄວາມຈິງມີຢູ່
ວ່າເມ່ືອບັນຫາເກີດຂ້ຶນນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ຄວນເປັນສ່ິງທ່ີ 
ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງເມ່ືອມີບັນຫານາໆປະການ ເພາະພຣະອົງຕອບໄດ້ທຸກໆບັນຫາ. 
 

17. ເຊີນໃຫ້ສະມາຊິກແບ່ງປັນປະສົບການທ່ີກ່າວວ່າ ìຖ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີ, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນ...î  
ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວນໍາພາຫ້ອງຮຽນອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບກັບການຄືນ
ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊເູພ່ືອພວກເຂົາຈະມີຄວາມເຊ່ືອແລະວາງໃຈເພ້ີມຂ້ຶນ. 

 
18. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນແລະຝຶກຫັດເຖິງພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ.  ເຊີນໃຫ້ຜູ້ອ່ານດີອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີ

ອອກສຽງດັງ ໆ ແລະຕ້ັງຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
· ທ່ານຈະເວົາ້ອັນໃດເພ່ືອໜູນໃຈນາງມາຣີອາ ແລະມາທາເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງພວກ

ເຂາົ? 
· ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນເມ່ືອໄດ້ເຫັນລາຊະໂລຍ່າງອອກມາຈາກຂຸມຝັງສົບ? 
· ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງເຂົ າ້ມາຫາທ່ານແລະອົ ້ງມືຂອງພຣະອົງຈັບບ່າຂອງທ່ານແລະທ່ານຈະ

ເວ້ົາກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
 

19. ສຶກສາຄະດີດ່ັງກ່າວໃນຫ້ອງຮຽນ. 
· ມີເພ່ືອນຂອງທ່ານໂກດຮ້າຍແລະຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາ ລາວຍັງຄຶດວ່າລາວຍັງມີຄວາມເຊືອ່ໃນ    

ພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ?  ລາວແປກໃຈຢູ່ວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ຫລືບ່ໍຈະເຊ່ືອຟັງໃນພຣະເຈ້ົາແລະມີ
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ຄວາມສົງສ ັຍໃນເວລາດຽວກັນ?  ìຄຣສິະຕຽນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອມີຄວາມສົງສັຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຫລືບ່ໍ.î  ນາງຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາ.  ທ່ານຈະຕອບນາງຢ່າງໃດ? 

· ມີເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ລົມກັບທ່ານໃນເວລາກິນເຂ້ົາທ່ຽງ ລາວກ່າວວາ່ດ່ັງນ້ີ: ìເຈ້ົາ
ໄປໂບດແມ່ນບ່ໍ?î  ບອກມາເບ່ິງດູວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງໄຫ ນ້ ແລະເປັນຫຍັງພຣະອົງບ່ໍຊອ່ຍ
ພວກເຮົາ?  ຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາ ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຮັດອັນໃດໃນໂລກ?  
ທ່ານຈະຕອບຄົນຢ່າງນ້ັນໄດ້ແນວໃດ? 
 

20. ໃຫ້ຂຽນປໂຍກດ່ັງກ່າວນ້ີໃສ່ກະດານ: 
· ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູພົບກັບຄວາມໜູນໃຈ ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ນໍາ

ພວກເຮົາ. 
· ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູພົບກັບຄວາມຫວັງ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອໃນຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ 

ແລະຜູ້ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
· ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູສາມາດໃຫ້ພຣະກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຸກສະພາບການ. 

 
21. ອ້ອນວອດປ ດິໂດຍກ່າວຂອບພຣະຄ ນຸທ່ີພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍຂອງການຄືນພຣະຊົນ. 

 
 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ຄວາມຮກັຢາ່ງເຕມັຂດີຂອງພຣະອງົ 
 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13: 1-17; 31-38 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 13: 1-38 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນແບບຢ່າງໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເຣ່ືອງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນ

ແລະກັນດ້ວຍການຮັບໃຊຢ່້າງຖ່ອມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:    ພວກເຮົາຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານ 

ການຮັບໃຊຢ່້າງຖ່ອມຕົວໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານ 

ການຮັບໃຊ້ຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

ອ່ານແບບສັນ້:    ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຈັດຕຽມພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເພ່ືອຄວາມຕາຍທ່ີຈະມາ 

ເຖິງພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຄວາມຮັກຜ່ານການຮັບໃຊແ້ບບຖ່ອມຕົວ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວິີດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງ ໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້, ìສ່ິງທ່ີຂ້ອຍບ່ໍມັກເຮັດ.î   ເລ້ີມບົດຮຽນມ້ືນ້ີ

ດ້ວຍການອອກຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ັນ; ນໍາພາການສົນທະນາຕາມຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທ່ີທ່ານຄິດໄວ້
ລ່ວງໜ້າແລ້ວ. 

2. ອະທິບາຍວ່າເຫດການຕ່າງໆໃນພຣະທັມໂຢຮັນຫລາຍໆບົດຕ່ໍໄປຈາກນ້ີແມ່ນເກີດຂ້ຶນໃນຄືນດຽວ; 
ຄືນນ້ັນເລ້ີມດ້ວຍການສລອງວັນປັສຄາ, ການຮັບປະທານອາຫານຢ່າງງຽບ, ແລະຕິດຕາມດ້ວຍການ
ສົນທະນາເຣ່ືອງການທໍຣະຍົດ ແລະການປະຕິເສດ.   ສັງເກດວ່າໃນການສຶກສາພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີ 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຊົງຖ່ອມຕົວລົງ ແລະລ້າງຕີນໃຫ້ພວກສາວົກ, ແຕ່ສ່ິງນ້ັນເປັນພຽງຈຸດ
ເລ້ີມຕ້ົນຂອງການຊງົຮັບໃຊ້ແບບຖ່ອມຕົວເພ່ືອພວກເຮົາ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ໃສ່ກະດານ ແລະກ່າວກັບນັກຮຽນເຖິງສ່ິງທ່ີຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ໃດ, ແມ່ນຫຍັງ, 

ເວລາໃດ, ຢູ່ໃສ, ແລະເປັນຫຍັງ ຂອງພຣະທັມໂຢຮັນ 13. 
· ໂວ! ຕີນຂອງຂ້ານ້ອຍຫລື! (ຢຮ 13:1-11) 
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· ຈ່ົງເຮັດຕາມ (ຢຮ 13:12-17) 
· ພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃໝ່ (ຢຮ 13:31-35) 
· ຄວາມຮັກແບບເສັຍສະລະ (13:36-38) 

4. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງພຣະຄັມພີຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານ ໂຢຮັນ 13. 
5. ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນເບ່ິງຂ້ໍ 1-11. ແລ້ວຖາມເທ່ືອລະຂ້ໍດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ວັນປັສຄາກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບເຫດການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ? 
· ພຣະທັມ 13:1 ບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
· ຊາຕານມີສ່ວນຫຍັງໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ? 
· ສາວົກມີທ່າທີແນວໃດເວລາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊເູຮັດໜ້າທ່ີຂອງຂ້ອຍໃຊ້? 
· ການປະຕິເສດຂອງເປໂຕໃນຕອນແລກແມ່ນການເຂ້ົາໃຈຜິດບ່ໍ? 
· ພຣະເຢຊູຊົງຄິດແນວໃດເວລາພຣະອົງລ້າງຕີນຂອງຢູດາ? 
· ພວກເຮົາຄວນນໍາເອົາການລ້າງຕີນມາເປັນພິທີການສໍາລັບສມັຍນ້ີບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

6. ເບ່ິງຂ້ໍ 12 ທ່ີພຣະເຢຊູຊງົກ່າວວາ່, ìທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວ
ຫລື.î ອະທິບາຍບົດຮຽນຕອນນ້ີ ແລະເນ້ັນວາ່ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູວາ່ເປັນການໃຫ້ແບບຢ່າງ. 
ຂະນະທ່ີພວກສາວົກຖຽງກັນເຣ່ືອງໃຜເປັນໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະແດງຄວາມຮັກແບບບ່ໍມີ
ເງ່ືອນໃຂດ້ວຍໃຈຖ່ອມ. 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 31-35; ຖາມກ່ຽວກັບບັນຍັດໃໝ່: 
· ສງ່າຣາສີ ມີສ່ວນຫຍັງກັບພຣະບັນຍັດໃຫ້ຮັກ? 
· ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງການຊົງຢູຂ່ອງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກໃນສມັຍນ້ັນ ແລະໃນ

ສມັຍພວກເຮົາວິທີໃດ? 
· ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເນ້ັນວາ່ຄວາມຮັກເປັນພ້ືນຖານຂອງການສ້າງສາວົກແລະ

ການເຮັດພັນທະກິດ? 
8. ອ່ານຂ້ໍ 36-38, ແລະຖາມນັກຮຽນກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຂອງເປໂຕ ແລະຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງລາວວ່າມີ

ສ່ວນໃນການປະຕິເສດພຣະເຢຊູໃນຄາວຕ່ໍມາແນວໃດ. 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 1, 4, ແລະ 6 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ. 
10. ໃຫ້ຄວາມເຫັນເຣ່ືອງ ìເວລາເປັນສ່ິງສໍາຄັນ.î ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເລືອກເອົາຄືນນ້ັນເພ່ືອ

ລ້າງຕີນສາວົກ? ແລ້ວຖາມ: ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາມີໃຜຜູ້ນ່ຶງສມັກເຮັດວຽກຢ່າງນ່ຶງທ່ີທ່ານບ່ໍຢາກ
ເຮັດ? ທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ? 

11. ພານັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຣ່ືອງວຽກອາສາສມັກບາງຢ່າງທ່ີຄົນໃນຫ້ອງຮຽນນ້ີສາມາດເຮັດໄດ້ຮ່ວມ
ກັນ. ປິດການສຶກສາພຣະຄໍາໂດຍການອ້ອນວອນເພ່ືອບາງຄົນໃຫ້ມີການອາສາສມັກຮັບໃຊ້. 

ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ພຣະເຢຊເູປນັທາງນັນ້, ເປນັຄວາມຈິງ, ແລະເປ ັນຊວິີດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 14: 1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 14:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມຈິງແລະຊວິີດນິຣນັໃນພຣະເຈ້ົາ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ມີທາງໃດອີກແດ່ທ່ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຊອກຫາພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມຈິງແລະຊວິີດ 

ນິຣັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 

ອ່ານແບບສັນ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວກົໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນທາງດຽວທ່ີຈະໄປເຖິງ 

ພຣະບິດາ. 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ຖາມນັກຮຽນບາງຄົນວ່າ  ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ທາງເສ້ັນໃດເພ່ືອມາໂບດ;  ຜູ້ຢູ່ໄກອາດຈະໄດ້ໃຊ້ທາງ
ນ້ອຍ, ທາງໃຫ່ຽ, ຫລືທາງດ່ວນ.ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງບັລຍາຍເສ້ັນທາງ ແລະບ່ອນຈອດຣົດທ່ີລາວໃຊ້. 

2. ເອົາປ້ືມຄູ່ມືສໍາລັບແປງຣົດຍົນ, ການປະກອບຣົດຖີບ, ຫລືການຕິດຕ້ັງຄອມ ມາເປັນຕົວຢ່າງ; ອ່ານ
ບາດກ້າວ ຫລືວິທີບາງຢ່າງໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ   ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍານ້ັນ 
ເປັນເຣືອ່ງຍາກພໍສົມຄວນ. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ? 

3. ແນະນໍາວ່າຢ່ ູໃນ ໂຢຮັນ 14, ພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູເກີດມີຄວາມສັບສົນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງຈະໄປໃສ; ພວກເຂົາຕ້ອງການທິດທາງແລະຄໍາແນະນໍາ. ເວ້ົາວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຄໍາແນະ 
ນໍາງ່າຍໆສໍາລັບສາວົກ ແລະພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຫົນທາງເພ່ືອດໍາເນີນຊວິີດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ນິຣນັດອນການ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

4. ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນທ່ີທ່ານໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນກະດານກ່ອນແລ້ວ. 
 

5. ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງ ໂຢຮັນ 14:1-13  ແລະຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
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· ເປັນຫຍັງພວກສາວກົຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເກີດຄວາມທຸກໃຈ? 
· ພຣະເຢຊູຊົງມີຢາແກ້ສໍາລັບຄວາມທຸກໃຈແນວໃດ? 
· ìການເຊ່ືອî ເປັນເຣືອ່ງງາ່ຍ ຫລືຍາກ? ເປັນຫຍັງ? 
· ການເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊູ ແລະເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
· ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາຫຍັງແດ່ກັບພວກສາວົກ? 
· ຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາຄໍາ້ປະກັນວ່າພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູ

ຈະສໍາເຣດັໄດ້ແນວໃດ? 
6. ອ່ານ 14:4-7. ເນ້ັນວ່າ: ຄວາມສົງສັຍຂອງໂທມາກ່ຽວກັບທາງທ່ີພຣະເຢຊູຈະໄປ ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະ 

ອົງຕ້ອງຊງົໃຫ້ຄໍາຕອບໃນ 14:6;   ສຶກສາຄວາມໝາຍຢ່າງລະອຽດຂອງຄໍາວາ່:  ທາງ,  ຄວາມຈິງ, 
ແລະຊີວດິ. 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 14:8-11. ຖາມ: 
· ຟີລິບຕ້ອງການຫຍັງແທ້? ທ່ານຄິດວາ່ສາວົກຄົນອ່ືນໆຕ້ອງການຄວາມໝ້ັນໃຈເຊ່ັນນ້ັນບ່ໍ? 
· ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊແູມ່ນຄວາມຕໍາໜິ, ຄວາມເບ່ືອໜ່າຍ, ຫລືຄວາມທ້ໍໃຈ? ອະທິບາຍ. 
· ພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດກັບພຣະເຈ້ົາ? ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ

ຂ້ຶນເມ່ືອການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃນໂລກໃກ້ຈະຈົບລົງ? 
· ມີຂ້ໍມູນຫຍັງແດ່ທ່ີຢ້ັງຢືນຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາ? 

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 14:12-14. ເລືອກນັກຮຽນສອງຄົນໄວ້ລ່ວງໜ້າເພ່ືອອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມສອງຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ: 
· ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິຈະເຮັດສ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດ. 
· ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານຂໍໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ. 

9. ຖາມ, ຖ້າທ່ານຈະສລຸບ ໂຢຮັນ 14 ໃຫ້ໄດ້ແຖວດຽວ, ທ່ານຈະສລຸບວ່າຢ່າງໃດແດ່? 
10. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ìບົດຮຽນສໍາລັບຊີວິດ.î ໃຊ້ເວລາສົນທະນາວິທີທາງຕ່າງໆທີ ່ຄົນທັງຫລາຍສແວງຫາ

ເພ່ືອຈະໄປເຖິງພຣະບິດາໃນສວັນ. 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

11. ຖາມ: ທ່ານຄິດວາ່ທຸກເສ້ັນທາງຈະນໍາໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຍັງເຊ່ືອ
ເຊ່ັນນ້ັນ? ສົນທະນາ. 

12. ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກທົບທວນເບ່ິງຊີວິດທ່ີຜ່ານມາ ເວລາມາໃກ້ຈຸດຈົບ. ຖາມ: ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຫຍັງ 
ແດ່ ເວລາພຣະອົງຊົງເບ່ິງຊີວິດທ່ີຜ່ານມາ? (ພຣະອົງຈະເຫັນຊີວດິແຕ່ລະວັນກ້າວໄປຕາມພຣະປະ 
ສົງຂອງພຣະບິດາ). ຊວນນັກຮຽນໃຫ້ພິຈາຣະນາ; ຖາມ: ຊີວດິຂອງທ່ານເປັນຢ່າງນ້ັນບ່ໍ? ໃຫ້ເວລາ. 

13. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 
 

ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ຖ້າແຍກຈາກເຮາົແລວ້ພວກທ່ານບໍອ່າດເຮດັສ່ິງໃດໄດ ້
 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 15: 1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 15:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຊວິີດຈະເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອ 

ຟັງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແລະໄດ້ເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອ 

ຟັງບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແລະມີຊວິີດ 

ທ່ີເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງ. 

ອ່ານແບບສັນ້: ການເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄິດຈະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົານໍາສງ່າຣາສີໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.  ເວລາພວກ 

ເຮົານໍາສງ່າຣາສີມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ດໍາເນີນຊີວດິຕາມພຣະບັນຊາເຣືອ່ງໃຫ້ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. 
ສອງຢ່າງນ້ີແຍກກັນບ່ໍໄດ້ 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້ (ຫລືຂຽນໃສ່ກະດາດ ແລ້ວຕິດໄວ້ກະ 

ດານ): 
· ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະອົງເອງ? 
· ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຂອງການບ່ໍເກີດຜົນ? 
· ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະຄຣດິ? 
· ຄໍາເວົາ້ຂອງພຣະເຢຊູໃນ ໂຢຮັນ 15:5 ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະພອນຂອງການເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ? 
· ແມ່ນຫຍັງນໍາສງ່າຣາສີມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ? 
· ການເຊືອ່ຟັງມີໜ້າທ່ີແນວໃດເວລາພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່? 
· ພຣະທັມຂ້ໍນ້ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຄວາມຮັກຢ່າງໃດ? 
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· ຄວາມຍິນດີແລະການເຂ້ົາສນິດຢ່ ູມີຄວາມສັມພັນກັນຢ່າງໃດ? 
· ພຣະເຢຊູໃຫ້ຕົວຢ່າງແນວໃດສໍາລັບພຣະບັດຍັດທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ? 
· ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ? 
· ຂ້ອຍໃຊ້ ແລະມິດສະຫາຍແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
· ອີງຕາມ ໂຢຮັນ 15:16, ໃຜເປັນຄົນເລືອກໃຜ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ? 

  
2. ເລ້ີມການຮຽນໂດຍໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາດນ້ໍາ ຫລືການຂາດໄຟຟ້າ (ຫລື

ການຂາດນ້ໍາມັນຣົດ). ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖາມ: ມີຄວາມລໍາບາກແນວໃດເກີດຂ້ຶນເວລາພວກເຮົາບ່ໍມີ
ສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນເຊ່ັນໄຟຟ້າແລະນ້ໍາ? 

3. ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການຕິດພັນຢ່ ກັູບ ìບ່ໍî  ຂອງກໍາລັງແລະ 
ຣິດເດດຝ່າຍວິນຍານ.   ພວກເຮົາຈະພິສູດເບ່ິງວ່າການເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດໂດຍເບ່ິງຄໍາຖາມ
ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຢຮັນ 15. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
4. ທ່ານອາດຈະສລຸບຢ່າງສ້ັນໆ ໂຢຮັນ 13 ແລະ 14 ເພ່ືອເປັນເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັນພຣະຄໍາຂອງພຣະ

ເຢຊູໃນ ໂຢຮັນ 15.    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວ້ົາວ່າ ìເຮົາເປັນî ຫລາຍໆເທ່ືອໃນພຣະທັມໂຢຮັນ, ແລະ 
ເທ່ືອສຸດທ້າຍແມ່ໃນໂຢຮັນ 15.  

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຄໍາຖາມຢ່ ູກະດານ ແລະພານັກຮຽນສົນທະນາເທ່ືອລະຂ້ໍໆໄປ. ໃຊ້ພຣະຄໍາພີຊ່ວຍຫລື
ໃຫ້ຄວາມເຫັນເພ້ີມເຕີມເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 

6. ຖ້ານັກຮຽນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ເທ່ົາທ່ີຄວນໃຫ້ກັບໄປສອນແບບປົກຕິ ໂດຍການອະທິບາຍບົດຮຽນເປັນຫົວ
ຂ້ໍຕາມລໍາດັບໄປ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ເນ້ັນວ່າຄໍາຖາມຈາກຄໍາຖາມທ່ີຢ່ ູກະດານຈະຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການ

ເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດ. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ແນະນໍາວ່າຄໍາ
ຖາມຕ່າງໆຈະໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິຕາມຄວາມຈິງໃນ ໂຢຮັນ 15. 

8. ຖາມ: ທ່ານຮູ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງບ່ໍທ່ີຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈເຣ່ືອງການເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ? ຊັກຊວນໃຫ້
ນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫລືອເພ່ືອນນັກຮຽນທ່ີມັກ ìປະî ການປະຊຸມແລະການສຶກສາພຣະຄໍາ. 
 

ສຄ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 10 
ສໍາເຣັດແລວ້ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 19:28-42 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 18:1--19:-42 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ພຣະເຢຊູສໍາເຣັດພຣະຣາຊກິຈການຊົງໄຖ່ແລ້ວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຊືອ່ຟັງພຣະບິດາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະສຶກສາເຖິງການເຊືອ່ຟັງພຣະບິດາຈົນສໍາເຣັດ. 

 

      ບົດນາໍ 
ຄໍາວ່າ (ສໍາເຣັດແລ້ວ) ໃນພຣະຄັມພີມີພຽງຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີພຣະເຢຊກູ່າວຄໍາສຸດທ້າຍທ່ີພຣະອົງຈະສ້ິນໃຈ, 
ທັງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າພາຣະກິດການຊົງໄຖ່ສໍາເຣັດໜ້າທ່ີຂອງພຣະອົງ. ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາໃນຖານະເປັນ
ລູກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີຈາກພຣະບິດາເຊ່ັນກັນ ຄືຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທ່ີຖືວ່າເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາມີ
ໜ້າທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຫລາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫລາຍໄດ້, ແນ່ນອນເຮົາຈະພົບຄວາມທຸກ
ຍາກລໍາບາກ ແລະຖືກດ່າວ່າ ແລະກົດຂ່ີຂົມເຫງ  ເໝືອນດ່ັງເຂົາເຮັດກັບພຣະເຢຊູສາມປະການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ; 
 

1. ຊົງຖືກຈັບຂຶນ້ສານແລວ້ປະຫານ: (ໂຢຮັນ 18:1-19:27)  

 ກ. ຢູດາສາວົກຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ ໄດ້ນໍາພວກທະຫານຕິດອາວດຸ, ພວກປະໂລຫິດ
ຜູ້ນໍາສາສນາ ແລະພວກຟາຣີຊາຍໄປຈັບພຣະເຢຊໃູນບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງໄຫວ້ວອນຢູ່.   ຢູດາໄດ້ຂາຍ   
ພຣະເຢຊູດ້ວຍເງິນສາມຫລຽນ (ອ່ານມັດທາຍ 26:14-16).  
 
 ຂ. ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ ìທ່ານທ ັງຫລາຍຊອກຫາໃຜ î (18:4ຂ). ທີພ່ຣະເຢຊູຊົງຖາມເຊັ່ນ
ນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວາ່ເຂົາມາຫຍັງ ໃນຕອນຕ້ົນ ຂ້ໍ 4 ບອກວ່າ '' ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊງົຊາບທ ກຸສ່ິງທ່ີຈະເກີດ
ຂ້ຶນກັບພຣະອົງ '' (18:ກ). ທ່ີພຣະອົງຊົງຖາມເຊ່ັນນ້ັນເພາະເຫັນເຂົາມາກັບພວກທະຫານ ແລະປະຊາຊນົກໍ
ພາກັນຖືດາບຖືຄ້ອນມາດ້ວຍ (ມາຣະໂກ 14:43). ເຂົາມາດ ້ວຍອາວຸດເໝືອນມາຈັບຜູ້ຮ້າຍຊາຍໂຈນ. 
 
 ຄ.''ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ,  ìມາຫາເຢຊູໄທນາຊາເຣດັî  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວາ່,   ìເຮົານ້ີ
ແຫລະ, ຄືຜູ້ນ້ັນî ຢູດາຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງກໍຢືນຢູ່ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນເມ່ືອພຣະອົງຊງົກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີ
ແຫລະ, ຄືຜ ູ ້ນ ັ ້ນî ເຂົາໄດ້ຖອຍຫລັງລ້ົມລົງເທິງດິນ '' (ໂຢຮັນ 18:5-6). ແປວ່າເຂົາກ້ົມລົງນະມັສການພຣະ
ອົງ 
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          ງ. ìເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວວ່າແມ່ນ ເຮົານ້ີແຫລະ, ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພວກທ່ານຊອກຫາເຮົາ ຈ່ົງປະ
ໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄປເສັຽ î (ຂ້ໍ 7-8). ແປວ່າພຣະອົງຍອມໄປກັບເຂົາ ແຕ່ຂໍໃຫ້ປ່ອຍສາວົກທຸກຄົນ. 
 

2. ພຣະເຢຊສູິ້ນພຣະຊົນ:  (ໂຢຮັນ 19:28-36)  

 ກ. ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າທຸກສ່ິງສໍາເຣັດແລ້ວ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີພຣະອົງ 
ຈ່ຶງຊງົກ່າວວາ່, ìເຮົາຢາກນ້ໍາî (ຂໍ້ 28).        ແປວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ແລ້ວວາ່ພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍເພ່ືອທົດແທນ
ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດທັງປວງ,    ໃນເວລານ້ັນເຂົາໄດ ເ້ອົານ້ໍາສ້ົ້ົມໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງດ່ືມຊ ຶ ່ງເຣ່ືອງນ້ີໄດ້
ຂຽນໄວແ້ລ້ວໃນ  (ເພງສັຣເສີນ 69:2) 
 
 ຂ. ພຣະອົງກ ໍຊົງກ່າວວ່າ,  ìສໍາເຣັດແລ້ວî  ແລະເມ່ືອຊງົກ້ົມພຣະສຽນລົງ ພຣະອົງຊງົມອບຈິດວິນ
ຍານໄວ ້'' (ຂ້ໍ 29-30). ແປວ່າຄໍາທ່ີກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ແລະພາຣະກິດການຊົງໄຖ່ນ້ັນສໍາເຣັດແລ້ວ. 
 

3. ການວາງພຣະສບົ:  (ໂຢຮັນ 19:38-42) 
 
 ກ. ໂຢເຊບ ເປັນໄທບ້ານອາຣີມາທາຍ ຜູ້ນ້ີເປັນລູກສິດລັບໆຂອງພຣະເຢຊ ູມາຂໍເອົາພຣະສົບພຣະ
ເຢຊໄູປບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງສ່ວນຕົວຂອງລາວ,  ໂຢເຊບມີຖານະດີຢູ່ສອງຢ່າງຄື;    
  1. ລາວເປັນຄົນຮ່ັງມີ ລາວໄດ້ຊ້ືອຸບໂມງໄວ້ໃກ້ກັບບອນເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູ. 
  2. ລາວເປັນຜູ້ມີອໍານາດທ່ີເປັນສະມາຊິກສານສູງສຸດທ່ີມີຊ່ືວາ່ ແຊນຮີດຣນິ. 
 
 ຂ. ນິໂກເດມຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງພວກຢິວທ່ີລັກມາຫາພຣະເຢຊໃູນເວລາກາງຄືນ ທ່ີບັນທຶກໄວໃ້ນ 
ໂຢຮັນ 3 ນ້ັນ ກໍໄດ້ມາປາກົດຕົວຄືກັນ'' ຝ່າຍນິໂກເດມຜູ້ໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູເວລາກາງຄືນແຕ່ຫົວທີນ້ັນ ກໍ
ມາເໝືອນກັນ  ທ່ານໄດ້ເອົາເຄ່ືອງຫອມປະສົມນໍາມາ   ຄືຢ່າງໄມ້ກັບອາໂລເອຫນັກປະມານຮ້ອຍລິຕຣາ ''  
(ໂຢຮນັ 19:39).  ແປວ່ານິໂກເດມໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຢຊູໃນຕອນໃດຕອນນ່ຶງ ຫລັງຈາກລ ັກມາຫາພຣະເຢຊູ.  
 
 ຄ. ເຂົາເອົາຜ້າປ່ານກັບເຄ່ືອງຫອມພັນພຣະສົບນ້ັນຕາມທັມນຽມມ້ຽນສົບຂອງຊາດຢິວ ອັນນ່ຶງໃນ
ບ່ອນພຣະອົງຊງົຖືກຄຶງໄວນ້ັ້ນມີສວນນ່ຶງ ໃນສວນນ້ັນມີອຸບໂມງໃໝ່ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ວາງສົບຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ ດ່ັງນ້ັນ
ເນ່ືອງຈາກວ່າວັນນ້ັນເປັນວນັຈັດແຈງຂອງຊາດຢິວ ແລະເນ່ືອງຈາກອຸບໂມງນ້ັນຢູ່ໃກ້ ເຂົາຈ່ຶງບັນຈຸພຣະສົບ
ຂອງພຣະເຢຊູໄວ້ທ່ີນ້ັນ '' (ຂໍ ້40-42).  ຂ້າງເທິງນ້ັນແມ່ນແບບວທີິການຝັງສົບຂອງຊາວຢິວ.  
 
          ຫວ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ເຊືອ່ເທີນ້, ຢາ່ສງົສຍັ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:10-31 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20:10-31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຟ້ືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊໄູດ້ເພ້ີມກໍາລັງຄວາມເຊືອ່ແລະບ່ໍ

ຢ້ານແລະບ່ໍສົງສັຍອີກຕ່ໍໄປ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຢ້ານແລະສົງສັຍໃນຊີວິດນ້ີ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນທ່ີຊະນະຄວາມຢ້ານແລະຄວາມສົງສັຍ.  

 

      ບົດນາໍ 
ການສົງສັຍທຸກຢ່າງເປັນອາວດຸທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນທ່ີທໍາລາຍຄວາມສັມພັນແລະຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍກັນແລະກັນ, 
ການສົງສັຍໃນເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະທໍາລາຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ຄວາມເຊື ່ອກັບສ້າງ
ຄວາມສັມພັນທ່ີມີຢູ່ໃຫ້ນັບມ້ືນັບແຂງຂ້ຶນທຸກວັນ. 
 

1. ຊງົເລົາ້ໂລມນາງມາຣ ີອາ: (ໂຢຮັນ 20:10-18)  
ໃນວັນຕ້ົນສັປດາ (ວັນອາທິດ)  ນາງມາຣອິາໄທມັກດາຣາໄດ້ໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊດູ້ວຍຕັ້ງໃຈວ່າ
ຈະໄປຫົດສົງສົບຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເມ່ືອໄປເຖິງກໍເຫັນຫີນທ່ີອັບປາກອຸບໂມງໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກໄປ ແລະດ້ວຍ
ຄວາມຕົກໃຈນາງຈ່ຶງຟ້າວແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກທ່ີເຕ້ົາໂຮມກັນໃນຫ້ອງ. 
 
ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍິນແລ້ວກໍພາກັນຟ້າວແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງ   ເມ່ືອໄປເຖິງອຸບໂມງແລ້ວພວກສາວົກໄດ້
ເຫັນແຕ່ຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າປົກຫົວຂອງພຣະອົງພັບໄວ້ຕ່າງຫາກ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວພວກສາວົກຈ່ຶງ
ພາກັນກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣິ ີອາຍັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນອກອຸບໂມງ ''ຝ່າຍມາຣີອາຢືນຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນອກອຸບ
ໂມງ '' (ຂໍ ້11ກ). ພວກສາວົກກັບໄປເພາະບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແຕ່ຕ່ໍມາກໍໄປເຕ້ົາໂຮມກັນໃນຫ້ອງ. 
 
ສ່ວນມາຣິ ີອາຍັງຮ້ອງໃຫ ຢູ່້ບໍຣເິວນອຸບໂມງ ແລ້ວມີເທວະດາເວ້ົາກັບນາງ   ແລະຕ່ໍມາພຣະເຢຊູກໍປາກົດຕົວ 

ໃຫ້ເຫັນແລະກ່າວວ່າ ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜî ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນຈ່ຶງ
ຕອບວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພ່ິນໄປ      ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໄປວາງໄວ້ທ່ີໃດ 
ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຍົກເອົາເສັຽî ພຣະເຢຊູຊງົກ່າວກັບນາງວ່າ, ìມາຣອີາເອີຍî  ມາຣີິອາກໍຕ່າວຫນ້າມາທູນ
ພຣະອົງເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, ìຮັບໂບນີî (ທ່ີແປວາ່ ìພຣະອາຈານເອີຍî). (ຂໍ ້15-16). 



 27

 

2. ຊົງປາກົດຕໍສ່າວົກ:  (ໂຢຮັນ 20:19-22) 
ພວກສາວົກພາກັນເຕ້ົາໂຮມກັນໃນຫ້ອງຈົນເຖ ິງເວລາຄ ່ ໍາມືດດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຄວາມຢ້ານກົວຈ່ຶງ 

ພາກັນອັດປະຕູດ້ວຍມິດງຽບຢູ່,  ແຕ່ໃນຖ ້າມກາງຄວາມງຽບເຫງ ົານ້ັນສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຝັນກໍເກີດຂ້ຶນ ຄື ''ຄໍ່າວັນ
ນ້ັນເປັນວນັຕ້ົນສ ປັດາ ເມ່ືອສາວົກອັດປະຕູຫ້ອງທ່ີເຂົາຢູ່ນ້ັນເພາະຢ້ານພວກຢິວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາ
ມາຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ'' (ຂໍ ້19).  
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຂົາພິສູດເບ່ິງມືທ່ີມີຮອຍຕາປູ, ຂ້າງມີຮອຍຖືກແທງໃຫ້ສາວົກເຫັນ   ເມ່ືອເຂົາພິສູດເບ່ິງ
ແລ້ວເຫັນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊແູທ້ເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມຊມົຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະອົງຄືນພຣະຊນົມາແທ້ ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງ
ຈ່ຶງມອບໜ້າທ່ີໃຫ້ພວກສາວົກໂດຍກ່າວວ່າ    ''ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງ
ຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນ ''  ແປວາ່ພຣະເຊຢ ູຊົງມອບວຽກງານແລະໜ້າທ່ີໃຫ້ສາວົກອອກໄປປະກາດຢ່າງດຽວກັນ
ກັບພຣະອົງ.  
 

3. ຊອ່ຍໂທມາໃຫໝ້ັນ້ໃຈ:  (ໂຢຮັນ 20:24-31) 
ໂທມາໄດ້ຍິນຄໍາບອກເຫລ່ົານ້ີແລ້ວລາວເວ້ົາວາ່ ''ຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຮອຍຕະປູທ່ີຝ່າພຣະຫັດ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ິວ
ມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຂ້າງຂອງທ່ານແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊືອ່'' 
(ຂໍ ້25ຂ). ແປວ່າ ຕອນນ້ີໂທມາບ່ໍຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ, 
 
''ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທ່ີເຮືອນນ້ັນອີກ ແລະໂທມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ 
ສ່ວນປະຕູກໍອັດໄວ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,îສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່
ກັບທ່ານທັງຫລາຍ'' (ຂໍ ້26).    ຄ້ັງນ້ີພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາກັບໂທມາຕ່ໍໜ້າສາວົກທັງຫລາຍວ່າ ìຈ່ົງເດ່ນ້ິວມືຂອງ
ທ່ານມາລູບເບ່ິງຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງຂອງເຮົາ ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊືອ່î   (ຂ້ໍ 
27). ແລ້ວໂທມາເດ່ມືຂອງລາວໄປລູບເບ່ິງຝ່າມືຂອງພຣະເຢຊູ  ແລະເດ່ມືໃສ່ຂ້າງຂອງພຣະອົງບ່ອນທ່ີເຂົາ
ແທງພຣະອົງນ້ັນ ແລ້ວໂທມາຈ່ຶງສາຣະພາບວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ
ພຣະອົງî (ຂ້ໍ 28). ໂທມາໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະເຢຊແູທ້ ລາວຈ່ຶງຂາບລົງແລະກ່າວວາ່ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າ.  
 
ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບໂທມາວ່າ   ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊືອ່ກໍເປັນສຸກî 
(ຂໍ ້29).     ຄໍານ້ີໄດ້ກາຍເປັນຄໍາຕັກເຕ່ືອນອັນສໍາຄັນສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນວ່າ ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍ
ສາຍຕາ ແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເປັນສຸກ.  
 
         ຫວ 
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ຄາໍແນະນສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 
ຕາມເຮາົມາ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 21:1-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 21:1-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເຮົາອາດຈະຊ້າ ແຕ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມໄປດ້ວຍໃຈອົດທົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊໂູດຍເບ່ິງຂ້າມບັນຫາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພືອ່ຊວິີດເຮົາຈະໄດ້ຕອບສນອງຄໍາຮຽກເອ້ີນພຣະເຢຊູ. 

 

      ບົດນາໍ 
ຫລັງຈາກການຟ້ືນພຣະຊົນແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກຂອງພຣະອົງທ່ີກັບໄປຫາປາເພ່ືອຮຽກເອ້ີນ
ໃຫ້ກັບຄືນມາຕິດຕາມພຣະອົງຕ່ໍໄປ ເຮົາເຫັນວາ່ພຣະເຢຊຊົູງເປັນຫ່ວງທຸກຄົນຕລອດເຖິງຜູ້ຫລົງຫາຍທ່ີກັບ
ໄປໃຊ້ຊີວດິເດີມ.  
 

1. ກບັໄປຫາປາ: (ໂຢຮັນ 21:1-14) 
ສາວົກເຈັດຄົນຫາໄປປາທ່ີທະເລຕີເບີເຣັຽ, ເຣ່ືອງນ້ີພວກສາສນາສາດມີຄໍາເຫັນແຕກຕ່າງກັນວ່າເປັນຫຍັງສາ
ວົກຈ່ຶງກັບມາຫາປາໃນທະເລຄາລີເລນ້ີ? ຄໍາເຫັນຂອງສາສນາສາດມີດ່ັງນ້ີ; 
 1. ລາງຄົນມີຄໍາເຫັນວ່າ ສາວົກພວກນ້ີແມ່ນແລ່ນໜີບັນຫາ. 
 2.  ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ເມ່ືອບ່ໍມ ີຜູ້ນໍາແລ້ວສາວົກພວກນ້ີກໍກັບບ້ານແລະກັບໄປຫາອາຊບີເດີມ. 
 3.  ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມສາວົກເພ່ືອລໍຖ້າພຣະເຢຊູມາປາກົດ.  
ໃນຂະນະທ່ີສາວົກຍັງເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່''ຊີໂມນເປໂຕບອກເຂົາວາ່, ìຂ ອ້ຍຈະໄປຫາປາî ຝ່າຍເຂົາຈຶງ່ຕອບວ່າ, 
ìພວກເຮົາຈະໄປນ ໍາເຈ້ົາດ້ວຍî ແລ້ວເຂົາກໍອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ'' (ຂໍ ້3).   ໃນ   
ພຣະທັມມັດທາຍ 4:18 ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊໂີມນທ່ີເອ້ີນວ່າເປໂຕເຄີຍເປັນຄົນຫາປາເປັນອາຊບີກ່ອນໜ້າຕິດ
ຕາມພຣະເຢຊູ, ມັນກໍເປັນການແປກປລາດທ່ີນັກຫາປາອາຊີບທ່ີໃຊ້ເວລາຫາປາໝົດຄືນບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕ
ດຽວ, ສ່ວນພຣະເຢຊູບໍມີ່ປະຫວັດໃນການຫາປາ ແຕ່ໄດ້ບອກພວກສາວົກທ່ີເປັນນັກອາຊີບວ່າ ìຈ່ົງຖ້ິມມອງ
ລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາî ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງ'' 
(ຂໍ ້6). 
ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນເຮົາເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້,   ມີຄວາມສາມາດໃນວຽກງານຂອງເຮົາກໍ 
ຕາມ ຫາກປາສຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວ ອາຊບີຂອງເຮົາ,  ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາກໍຫວ້າງເປ່ົາ  ແຕ່ຫາກຜູ້ໃດ  
ປະຕິບັດຕາມຄ າໍສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງພຣະພອນກໍຈະເຖິງຜູ້ນ້ັນຈົນຊີວດິເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍພຣະພອນ. 
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2. ປະສົງຮຽກເອີນ້ກັບຄນື:  (ໂຢຮັນ 21:15-19) 

ພຣະເຢຊູໄດ້ໄປນໍາຫາພວກສາວົກທີ່ທະເລຕີເບີເຣຽັໃນຂະນະທ່ີເຂົາຫາປາຢູ່ນ້ັນຄື    ຫລັງຈາກປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົາ

ແລ້ວ  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ວທີິສົນທະນາກັບຊີໂມນເປໂຕ ຖາມວາ່ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍ 

ກວ່າເຫລ່ົານ້ີຫລືî (ຂໍ ້15ກ). ຄໍາຖາມນ້ີອາດມີໃຈຄວາມສີຢ່່າງຄື; 

 1. ເຈ້ົາຮ ກົເຮົາຫລາຍກວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ີຮັກເຮົາບ່ໍ? 
 2. ເຈ້ົາຮັກຄົນເຫລ່ົານ້ີຫລາຍກວ່າຮັກເຮົາບ່ໍ? 
 3. ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຂ້ົາປາອາຫານເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ? 
 4. ເຈ້ົາຮັກເຄ່ືອງຫາປາຫລືອາຊີບຫາປາຫລາຍກວ່າຮັກເຮົາບ່ໍ? 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເປໂຕສາມເທ່ືອ, ແຕ່ລະເທ່ືອນ້ັນມີຄວາມໝາຍບ່ໍຄືກັນໃນພາສາເດີມ ແຕ່ໃນພາສາທ່ີແປ
ອອກມາແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ຄວາມໝາຍເດີມເທ່ົາໃດ ແຕ່ຢ່າງໃດດີນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຣື່ອງທ່ີຢາກເວ້ົາໃນບົດຮຽນນ້ີ. ພຣະ
ອົງຊງົຖາມເປໂຕເຖິງສາມເທ່ືອ, ບາງທີເພ່ືອໃຫ້ລາວລະນຶກເຖິງວາ່ລາວໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທ່ືອ
ມາແລ້ວ, ນັບວ່າບາບອັນດຽວແຕ່ເປັນສາມເທ່ືອ. ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາວ່າ ຊົງຖາມສາມເທ່ືອເພ່ືອຍົກໂທດ
ອາພັຍສາມຄ້ັງທ່ີເປໂຕປະຕິເສດນ້ັນ. '' ຄັນພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊງົສ່ັງເປໂຕວ່າ, ìຈ  ່ົງຕາມເຮົາມາî 
(ຂໍ ້19).  
 

3. ໂຢຮນັ, ເດຊ່ັນ້ນາ?:  (ໂຢຮັນ 21:20-25)  
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊບູອກເປໂຕວ່າ  ''ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ '' ແລ້ວເປໂຕທູນຖາມພຣະເຢຊູວາ່ ìພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, 
ຜູ້ນ້ີເດ, ຈະເປ ນັຢ່າງໃດî (ຂ້ໍ 20-21). ເປໂຕໝາຍເຖິງໂຢຮັນ ເຮົາບ່ໍຮູ່ວາ່ເປັນຫຍັງເປໂຕຈ່ຶງຖາມເຣ່ອືງຜູ້ອ່ືນ
ຫລືວ່າເປັນຫ ່ວງສາວກົຜູ ອ່ື້ນຫລືແນວໃດເຮົາກະບ່ໍຮູ້ໆ     ແຕ່ວ່າລາວຖາມພຣະເຢຊນ້ັູນແມ່ນແນໃສ່ໂຢຮັນ 
ເພາະວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ ທ່ີເນ້ີງກາຍລົງອີງພຣະຊວງຂອງພຣະອົງເມ່ືອຮ ບັປະທານອາຫານແລງນ ັ ້ນ   (ໂຢຮັນ 
13:22-23). ພຣະເຢຊຕູອບເປໂຕວ່າ  ìຖ້າເຮົາມີໃຈຢາກໃຫ້ຜູ້ນ້ີຢືນຢູ່ຈົນເຖິງເຮົາມານ້ັນ ຈະເປັນທຸຣະອັນ
ໃດກັບເຈ້ົາໜໍ ສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງຕາມເຮົາມາî (ໂຢຮນັ 21:22).  ມີຄວາມໝາຍວ່າ ແຕ່ລະຄົນມີພາຣະໜ້າທ່ີຮັບ
ຜິດຊອບຕາມໜ້າທ່ີຂອງໃຜລາວ ເປໂຕບ່ໍມີໜ້າທ່ີຖາມເຣ່ືອງຜູ້ອ່ືນ.   ເຣື່ອງນ້ີສອນເຮົາບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາຕາງຄົນອ່ືນ 
ຫລືເຊ່ືອຕາງຄົນອ່ືນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ບ່ໍໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນອ່ືນ,  ຫລາຍເທ່ືອເຮົາມັກເວ້ົາຕາງຄົນ
ອ່ືນໃນຂະນະທ່ີປະຊຸມກັນໃນໂບດ ເຮົາຄວນເວ້ົາຈໍາເພາະຄວາມເຫັນແລະຕົວເຮົາເທ້ົານ້ັນ.  
 
ໃນທ່ີສຸດໂຢຮັນຈ່ຶງລົງທ້າຍບົດບັນທຶກວ່າ ''ແມ່ນສາວກົຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີເປັນພຍານເຖິງເຫດການເຫລ່ົານ້ີແລະ
ເປັນຜູ້ທ່ີບັນທຶກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ແລະພວກເຮົາຊາບວ່າຄໍາພຍານຂອງຜູ້ນ້ີເປັນຄວາມຈິງຍັງມ ີອີກຫລາຍສ່ິງທ່ີ 
ພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາ ຖ້າຈະຂຽນໄວ້ຕາມລໍາດັບທຸກປະການ ຂ້າພະເຈ້ົາຄາດວາ່ໝົດທັງໂລກກໍບ່ໍມີບ່ອນພໍໄວ້
ໜັງສືທ່ີຈະຂຽນນ້ັນ '' (ຂໍ ້24-25).  
         ຫວ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນຄຣສິມສັ 

ບໍມ່ຫີຍັງເປັນໄປບໍໄ່ດສ້າໍລບັພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 1:26-45 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 1:1-45 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເທວະດາໄດ້ບອກນາງມາຣ ອີາໃຫ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ວ່າຄໍາສັນ

ຍາຂອງພຣະອົງເປັນຄວາມຈິງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍຄໍາບອກເຕືອນນ້ີ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄັກແນ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເທວະດາຄັບຣີເອນບອກມາຣີິອາສາວປອດວ່າພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ

ຈະມາບັງເກີດກັບນາງ ແລ້ວນາງກໍຍອມຮັບທັງໆທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.  
 

      ບົດນາໍ 
ຄຣິສຕະຈັກຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ພາກັນສເລີມສລອງຄຣິສມັສປີແລ້ວປີເລ່ົາ   ເພາະຄຣິສມັສເປັນພາກ
ສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ ເພາະເປັນການບັງເກ ີດຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຂອງຄົນທັງຫລາຍທ່ົວໂລກ. 
ມັນເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດຕ່ໍຜູ້ຊອກສແວງຫາຄວາມລອດພ້ົນຈາກບຶງໄພນະຮົກ ເພາະວ່າຖ້າຜູ້ໃດຊອກສແວງຫາ 
ພຣະອົງຜູ້ນ້ັນກໍຈະພ້ົນ. 
 

1. ຂ່າວທີບ່ໍໜ່້າເປນັໄປໄດ້ (ລູກາ 1:1-20, 26-33)   

1.  ກ່າວເຖິງເບ້ືອງຫລັງຂອງເທວະດາຄັບຣເີອນ  500 ປີກ່ອນໜ້ານ້ີເພ່ິນໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍດານີເອນ 8:16 
ແລະ 500 ປີຕ່ໍມາເທວະດາຕົນນ້ີກໍໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍຊາຂາຣ ີຢາໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນຖືກຜຽນນໍາພາເຂ້ົາເຝ້ົານະ  
ມັສການ, ແລະປາກົດຕົວຕ່ໍນາງມາຣອິາ ເພາະວ່າເທວະດາຄັບຣີເອນເປັນເທວະດາຜູ້ມີໜ້າທ່ີສ່ົງຂ່າວ. 
 
2. ຊາຄາຣຢິາບ່ໍເຊ່ືອວ່າການບອກເລ່ົານ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ ເພາະວ່ານາງເອລີຊາເບັດເມັຽຂອງເພ່ິນແກ່ເກີນຈະ 

ມີລູກແລ້ວ. (ອ່ານ ລູກາ 1:1-20). ດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອນ້ີທ່ານຊາຂາຣີອາຈ່ຶງການຍເປັນຄົນໄບ້  ປາກບ່ໍໄດ້ຈົນ
ຮອດວັນເກີດຂອງລູກເພ່ິນຜູ້ທ່ີມີຊ່ືວາ່ໂຢຮັນ.     ເຣ່ືອງນ້ີເປັນພາບພົດຂອງຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລ້ວບ່ໍ
ຍອມເຊືອ່ ຈະບ່ໍເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຈົນຮອດມ້ືພຣະເຢຊູສະເດັດມາຄ້ັງທີສອງ    ພວກເຂົາຈະພາກັນຂຸເຂ່ົາ 

ຂາບລົງແລ້ວຮ້ອງອອກນາມຊ່ືພຣະອົງເພ່ືອຂໍຄວາມເມຕາສົງສານ. 
 
3. ຂໍ ້30-33   ເທວະດາຄັບຣີເອນປາກົດຕົວສ່ົງຂ່າວແກ່ນາງມາຣິອາ  ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຊາຍ  
ຈ່ົງຕ້ັງຊືບຸ່ດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ ບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງເອ້ີນວ່າພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນ 



 31

ເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະທ່ີນ່ັງຂອງກະສ ັດດາວິດ.  
 

2. ບໍມ່ຫີຍັງເປນັໄປບໍໄ່ດສ້ໍາລັບພຣະເຈົາ້:  (ລູກາ 1:34-37) 

1.  ''ມາຣອິາຈ່ຶງທູນເທວະດານ້ັນວ່າ, ìເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້
ກັບຊາຍຈັກເທ່ືອî (ຂ້ໍ 34). ຖ້າເບ່ິງຮູບນ່ຶງແມ່ນນາງມາຣ ີອາບ່ໍເຊ່ືອວ່າສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນຈາກເທວະດານ້ັນຈະ
ເປັນໄປໄດ້, ຖ້າເບ່ິງອີກຮູບນ່ຶງແມ່ນນາງຖາມເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເພາະລາວບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນ. 
 
2. ເທວະດາຄັບຣີເອນອະທິບາຍອີກວາ່ ìພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງ 

ຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄ ມຸເຈ້ົາໄວ້ ເຫດສັນນ້ີບຸດທ່ີຈະເກີດມານ້ັນຈະໄດ້ເອ້ີນວາ່ບໍຣິສຸດ   ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ  

ເບ່ິງແມ, ເຖິງນາງເອລີຊາເບັດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາຜູ້ແກ່ຊະຣາແລ້ວ ກໍຍັງມີທ້ອງຈະເກີດບຸດຊາຍເໝືອນກັນ ບັດ
ນ້ີນາງທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຍິງໝັນກໍມີທ້ອງໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວເພາະວ່າຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຫລືອພຣະກໍາ
ລັງî (ຂໍ ້35-37). ມາຣ ີອາຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈ ແລະຮັບເອົາຂ່າວທັງໝົດດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເພາະນາງເຂ້ົາໃຈວາ່ບ່ໍມີ 
ຫຍັງຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມເຊືອ່:  (ລູກາ 1:38-45) 

1. ແລວ້ຈຶ່ງກ່າວວ່າ ìຂ້ານ້ອຍນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ບັງເກີດແກ່ຂ້ານ້ອຍຕາມ
ຄໍາຂອງເຈົ້າກູເທີນî ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຈາກນາງໄປ'' (ຂ້ໍ 38). ແປວ່າໃນຖານະຂອງຂ້ອຍໃຊ້ຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານາງຍອມຮັບເອົາທຸກສ່ິງຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາທຸກປະການ. 
 
2. ''ຄາວນ້ັນມາຣີອາໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລ້ວຮີບໄປຍັງເຂດພູເຂົາ  ຄືໄປເຖິງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຢູດາຍ ນາງໄດ້ເຂ້ົາ 
ໄປໃນເຮືອນຂອງເຊຂາຣຢີາທັກທາຍນາງເອລີຊາເບັດ'' (ຂ້ໍ 39-40). ອີງຕາມສາສນາສາດໄດ້ສັນນິຖານວາ່
ນາງມາຣ ີອາຟ້າວເດີນທາງຜູ້ດຽວດ້ວຍການຍ່າງ    ຈາກນາຊາເຮັດໄປຍັງແຂວງຢູດາຍລະຍະທາງປະມານ  
50-70 ໄມ  ນາງເຮັດໄດ້ເພາະນາງປ້ືມປິຕິຍິນດີກັບສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ຍິນ    ແລະໄປເພ່ືອພິສູດສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ຍິນ 
ຈາກເທວະດາ.  
 
3. ''ພໍເມ່ືອເອລີຊາເບັດໄດ້ຍິນຄໍາທັກທາຍຂອງມາຣອີາ ບຸດໃນທ້ອງຂອງຕົນກໍດ້ີນ ແລະເອລີຊາເບັດກໍເຕັມ
ໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ'' (ຂໍ ້41).   ເຣ່ືອງນ້ີພຣະທັມລູກາບອກວ່າເອລີຊາເບັດເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍຣສຸິດ ຫລືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ບັນດານໃຈນາງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ   ìນາງໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນລະຫວາ່ງ
ພວກຜູ້ຍິງ  ແລະບຸດໃນທ້ອງຂອງນາງໄດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍເປັນສັນໃດຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ຢ່າງນ້ີ ຄືມານດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຫາຂ້ານ້ອຍເພາະວາ່ ເບ່ິງແມ, ພໍສຽງທັກທາຍ
ຂອງນາງເຂ້ົາຫູຂ້ານ້ອຍ ລູກໃນທ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ດ້ີນດ້ວຍຄວາມຍິນດີຄວາມສຸກມີແກ່ນາງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອວ່າ 
ຈະສໍາເຣັດຕາມພຣະຄໍາທ່ີນາງໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ'' (ຂໍ ້42-45). 
                         ຫວ 


