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ບົດຮຽນທ 1
ການສະເດັດມາຂອງກະສັດ
: ມັດທາຍ 1:18-2:12
: ມັດທາຍ 1:18-2:12
:

ການອັສຈັນຂອງການເກດຂອງພຣະເຢຊູ ເພອໃຫ້ພຣະສັນຍາສໍາເຣັດ

ແລະເປັນການສົມຄວນແກການນະມັສການ

: ຈະອະທບາຍຢາງໃດ ເພອເພ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາແລະຄວນຈະ
ມຄວາມຮັບຜດຊອບຢາງໃດໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ.

:

ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນຄໍາທໍານວາຍກຽວກັບການປະສູດ ແລະຄວນມຄວາມ

ຮັບຜດຊອບຢາງໃດ

ແຜນການສດສອນສໍາລັບຄຣູ
)
1. ຖາມນັກຮຽນກອນວາ ມແຜນການໃດແດທສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຊວດຂອງເຂົາເຈົ້າທຈະກ້າວໜ້າຕໍ
ໄປ? ທານຄດຢາງໃດ ຖ້າມສງລົບກວນຫລວາມການປຽນແປງ?

ທານຈະເຮັດຕໍໄປບໍ ຖ້າມການ

ປຽນແປງ?. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໃຫ້ຄໍາຄດເຫັນຈັກສອງສາມຄົນ.
ຄຣູຈະບອກວາວັນນ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣອງຂອງຊາຍຍງຄູນງ ກອນຈະແຕງງານກັນ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າມແຜນການຢາງນງ. ແຕແລ້ວແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າກໍມການປຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊວດ
ຮວມກັນ ເມອພຣະເຈົ້າສະເດັດເຂົ້າມາມສວນຮວມໃນຊວດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະແຜນການທໃຫຍ
ກວາແລະດກວາ. ພວກເຮົາກໍຍັງຈະໄດ້ຮຽນກຽວກັບເຣອງຂອງພຣະເມຊອາ ຊງຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ທໍາ
ນວາຍໄວ້ແຕສມັຍເດມ ເພອຈະໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມຄໍາທໍານວາຍໄວ້.

30)
2. ແນະນໍາບົດຮຽນໃໝ ໂດຍກາວວາ ປວັດສັ້ນໆ ຂອງຜູ້ຂຽນວາມຄວາມເປັນມາຢາງໃດ.

4

3.

ອານມັດທາຍບົດ 1:18-19 ໃຫ້ກາວຍໍ້ໆ ວາກຽວກັບການແຕງງານຂອງຄົນຢວເປັນມາ
ຢາງໃດ. ຂໍ້ຄວາມທກາວມາໃນຂໍ້ຜານມານ້ ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບຄດຢາງໃດແລະທານຈະເຮັດຢາງໃດ
ກັບນາງມາຣອາທກໍາລັງຖພາຢູນັ້ນ.

4. ອານມັດທາຍ 1:20-25 ບອກນັກຮຽນຟັງໃຫ້ດ ເພອຈະໄດ້ຕອບຄໍາຖາມນ້ໄດ້:


ໂຢເຊບໄດ້ຮັບນມດຈາກພຣະເຈົ້າຢາງໃດ?



ເທວະດາໄດ້ບອກຫຍັງໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ? ໃນພຣະຄັມພ........



ແມນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາມຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງການຕັດສນໃຈຂອງເຮົາແລະຫລັງຈາກ
ການໄດ້ພົບກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ?

5. ຂຽນສອງຫົວຂໍ້ນ້ລົງໃນກະດານ: ກະສັດເຮໂຣດ ແລະ ໂຫຣາຈານ
ອານມັດທາຍ 2:1-12. ແບງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງໝວດ. ໝວດທນງ:ໃຫ້ຮັບຜດຊອບກຽວກັບເຮໂຣດ
ວາລາວຄດຢາງໃດ ກຽວກັບການເກດຂອງພຣະເຢຊູ? ໝວດທສອງ:ໃຫ້ຮັບຜດຊອບກຽວກັບໂຫຣາ
ຈານ ພວກເຂົາມແນວຄດຢາງໃດ, ສົນທະນາກັນແລ້ວໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າກມຕອບຄໍາຖາມ. ແລ້ວຕົວ
ທານເອງເດຄດຢາງໃດ?
6. ໃຫ້ນັກຮຽນອານໃນໃຈ ມັດທາຍ 1:22. ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາ. ພຣະເຢຊູມາຖກຕາມຄໍາທໍາ
ນວາຍບໍ? ພວກເຮົາຄວນນະມັສການທານບໍ?

ຊວດ
7. ອານຄໍາຖາມທ 6 ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນແລ້ວໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ມຄວາມຮັບຜດຊອບໃນຄໍາຖາມນ້.
8. ກອນເລ້ມຕົ້ນໃນຫ້ອງຮຽນວັນນ້ ພວກເຮົາໄດ້ມກອງຂອງຂວັນຊງວາງຢູຂ້າງແມນຝາປດ. ທານຄດ
ວາຈະເອົາອັນໃດຖວາຍພຣະເຢຊູໃນວັນນ້. ຈົງເຂົ້າໃຈວາ ທານເປັນພຣະເຈົ້າ. ຈົງຂຽນຊຂອງທານ
ແລະຊຂອງຂວັນ ແລ້ວເອົາມາປອນໃສໃນກອງ. ແລ້ວປດຝາໄວ້.
9.

ນະມັສການ

ບ.ພ.
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2
ການແນະນໍາກະສັດ
: ມັດທາຍ ບົດທ 3
: ມັດທາຍ ບົດທ 3
: ຜູ້ທໍານວາຍໂຢຮັນບັບຕສໂຕເທສນາໃຫ້ຕຽມທາງເພອພຣະເຢຊູ ໃນຂະ
ນະທທານກໍາລັງໃຫ້ບັບຕສະມາ ແລະຢັ້ງຢນວາ ພຣະອົງແມນພຣະບດຂອງພຣະເຈົ້າ

: ໂຢຮັນບັບຕສໂຕກາວຢາງໃດ ໃນຄໍາເທສນາຕອນໃຫ້ບັບຕສະມາ ກຽວກັບ
ການສະເດັດມາຂອງກະສັດ

: ເພອໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍເຂົ້າໃຈ ໃນຈດປະສົງຂອງໂຢຮັນບັບຕສໂຕໄດ້
ເທສນາ ແລະໃຫ້ບັບຕສະມາແກພຣະເຢຊູ

ແຜນການສດສອນ
)
1. ໃຫ້ອານຄໍານໍາໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ບອກນັກຮຽນທກຄົນຄດ, ແມນໃຜເປັນຜູ້ແນະນໍາທານເຂົ້າ
ມາຫາພຣະເຢຊູ ນໍາພາແລະຊກຍູ້ທານສເມມາ. ອະນຍາດໃຫ້ຈັກສອງສາມຄົນແບງປັນ. ຖາມເຈາະ
ຈົງໂລດວາ ເວລາເຂົາແນະນໍາທານມານັ້ນ ເຂົາບອກວາມາຫາໃຜ. ເຂົາໄດ້ແນະນໍາບອກວາມາຫາ
ພຣະເຢຊູໂລດບໍ?. ບັດນ້ພວກເຮົາກັບມາຫາບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນວັນນ້. ການແນະນໍາໃນວັນນ້
ແມນໃຜເປັນຜູ້ແນະນໍາແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມຜູ້ໃດມາແປງທາງໃຫ້ພຣເຢຊູ.

30)
2. ໃຫ້ຄົນນງອານພຣະທັມມັດທາຍ 3:1-12 ທານຜູ້ເປັນຄຣູສອນຕ້ອງແນະນໍາໂຢຮັນບັບຕສໂຕກອນ.
ທານອາດຈະໄດ້ມາຈາກປ້ມອະທບາຍພຣະຄັມພ ຫລອານຈາກປ້ມອນໆກໍຕາມ. ພຣະທັມຕອນນ້
ກາວເຖງໂຢຮັນຢາງໃດ. ໃຫ້ເບງຂໍ້ທ 2. ແລ້ວອານດັງໆອກເທອນງ. ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວາ: ຂໍ້ຄວາມ
ຕອນນ້ໝາຍຄວາມວາຢາງໃດ? ທານທັງຫລາຍຈົງກັບໃຈເສັຽໃໝ ເພາະແຜນດນຂອງພຣະເຈົ້າມາ
ໃກ້ແລ້ວ. ສອງສາມຄົນຕອບ.
6

3. ອະທບາຍວາມຄົນຢາງຫລວງຫລາຍ ເດນທາງອອກມາເພອຈະຟັງຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ. ຄໍາຖາມ:
ເມອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຟັງແລ້ວ ພວກເຂົາມຄວາມຮັບຜດຊອບຢາງໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບແລ້ວຂຽນ
ຄໍາຕອບລົງໃນກະດານ. ເມອພວກເຂົາຮັບຜດຊອບແລ້ວຕໍມາພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແດ?
4. ແບງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນ 3 ໝວດ.

ແຕລະໝວດໃຫ້ຟັງຂໍ້ພຣະຄັມພດໆ. ອານ ມັດທາຍ 3:1-12

(ໝວດທ 1. ມການສາຣະພາບບໍ? ຄໍາໃດ?);(ໝວດທ 2. ມການໜູນໃຈບໍ? ຄໍາໃດ?); ແລະ (ໝວດ
ທ 3. ມການຢັ້ງຢນບໍ? ຄໍາໃດ?)
5. ອະທບາຍການຖອມຕົວຂອງໂຢຮັນບັບຕສໂຕ ເວລາທານເຫັນພຣະເຢຊູເດນອອກມາຫາທານ. ຄົນ
ນງອານມັດທາຍ 3:13-15 ແລ້ວຖາມວາ:
ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈງເວົ້າວາ ຂ້ານອຍບໍສົມຄວນຈະໃຫ້ທານຮັບບັບຕສະມາ?
ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈງຕ້ອງຮັບສນບັບຕສະມາ?
ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈງກາວວາຄົບຖ້ວນໃນຄວາມຊອບທັມທກປະການ?
6. ໃຫ້ຄົນນງອານ ມັດທາຍ 3:16-17 ແລ້ວຖາມວາ ພຣະເຈົ້າພຣະບດາຜູ້ຊົງສະຖດຢູໃນສວັນຈະມ
ຄວາມຮູ້ສກຢາງໃດໃນການຮັບສນບັບຕສະມານ້? ໃຫ້ເບງຂໍ້ພຣະຄັມພທແຕກຕາງກັນ. ມາຣະໂກ
1:9-11; ລູກາ 3:21-22; ແລະໂຢຮັນ 1:29-34. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈງຕ້ອງຮັບສນບັບຕສະມາ?
ເພອຫຍັງ?

1
7. ເມອມາເຖງ ຕອນສດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້

)
ນໍາພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມຢູໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ (ຫລັງ

ຈາກນັ້ນຄຣູຈະໃຊ້ເວລາ ໃຫ້ໂອກາດແກນັກຮຽນເພອລາງຄົນສົນໃຈໃນການຮັບບັບຕສະມາ.
8. ສໍາລັບພວກເຮົາເດ ໃນວັນນ້ ພວກເຮົາຈະແປງເສັ້ນທາງເພອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢາງໃດ? ມຈັກບາດ
ກ້າວທພວກເຮົາເຮັດໄດ້. ສົນທະນາກັນ. ທ້າທາຍຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອະທຖານເພອກັນແລະກັນ.

ບ.ພ.
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ບົດຮຽນທ 3
ການທົດລອງກະສັດ
: ມັດທາຍ 4: 1-11
: ມັດທາຍ 4:1-11
: ພຣະເຢຊູເອົາຊະນະການທົດລອງ ດ້ວຍຂໍ້ພຣະທັມ ເພອຜູກມັດຊາຕານ.
: ພວກເຮົາຈະຮຽນບົດຮຽນຈາກພຣະເຢຊູຢາງໃດໃນການເອົາຊະນະຊາຕານ
: ເພອ

ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເປັນກນແຈທຈະເອົາຊະນະມານ ແລະເປັນການເຊອ

ຟັງພຣະເຈົ້າ

)
1. ເອົາກັບໃສໜູ ວາງໄວ້ເທງຫລັງໂຕະ ເອົາອາຫານລໍ້. ແລ້ວກໍຖາມຫ້ອງຮຽນວາ ອັນນ້ແມນຫຍັງ? ໃນ
ທກວັນນ້ ຊວດຂອງພວກເຮົາເປັນຢາງນ້ຫລບໍ? ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວານ້ເປັນພາບທສະແດງເຖງຫຍັງ?
ການທົດລອງແມນຫຍັງ? ມ້ນ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣອງການທົດລອງ, ການເຍົ້າຍວນ ແລະຈະໄດ້
ຮູ້ວາບົດຮຽນມ້ນ້ຈະຊວຍພວກເຮົາໄດ້ຢາງໃດແດ. ຕົວພຣະເຢຊູເອງກໍຖກທົດລອງເໝອນກັນ.

)
2. ຖາມນັກຮຽນ: ຜູ້ໃດແດທເຄຍມປະສົບການໃນຊວດກຽວກັບເຣອງນ້. ໃຫ້ເວົ້າຈັກສອງສາມຄົນ ຫລັງ
ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຄົນນງອານ ມັດທາຍ 4:1 ບອກນັກຮຽນວາເຣອງເກດຂ້ນແກພຣະເຢຊູ. (ເບງໃນມັດ
ທາຍ 3:16-17) ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະວນຍານຈງນໍາພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປາກັນດານ ແລ້ວກໍໃຫ້
ມານຊາຕານທົດລອງ?
3. ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ
a. ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຫຍັງ--ສໍາລັບຮາງກາຍ (4:1-4)
b. ພວກເຮົາຊອກຫາຫຍັງ--ຕໍາແນງໜ້າທແລະສດອໍານາດ (4:5-7)
c. ພວກເຮົາປາຖນາຫຍັງ--ອໍານາດແລະການມສດທ (4:8-11)
8

ເວລາພຣະເຢຊູຢູໃນປາກັນດານ ຊາຕານໄດ້ຫ້າງແຮ້ວໃສພຣະເຢຊູຢູ 3 ອັນ.
ອານມັດທາຍ 4:2-4 ເຫຍອທມານເອົາມາໃຊ້ທໍາອດແມນຫຍັງ? ສໍາຄັນຫລາຍແທ້ບໍສໍາລັບພຣະເຢ
ຊູ? ອານມັດທາຍ 4:5-7 ເຫຍອທມານເອົາມາໃຊ້ແມນຫຍັງ? ສໍາຄັນຫລາຍແທ້ບໍ ສໍາລັບພຣະເຢ
ຊູ? ອານມັດທາຍ 4:8-11 ເຫຍອທມານເອົາມາໃຊ້ແມນຫຍັງ? ສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຢຊູແທ້ບໍ?
ສົນທະນາກັບນັກຮຽນເພອນໍາໄປຫາຈດປະສົງຂອງບົດຮຽນ.

ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ ພຣະອົງຈງເຊອ

ຟັງພຣະບດາແທ້?
4. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈງປອຍໃຫ້ມານທົດລອງພຣະເຢຊູ?
ການກະທໍາບາບທມະນດເຮົາມັກຈະເຮັດຄ: ນນທາ, ສັບສໍ, ລາມົກ, ເສບຂອງມນເມົາ, ກະວົນກະ
ວາຍ, ຂ້ຫລັກ, ກນຫລາຍ, ໂລບມາກໂລພາ, ເສຍຊ້າບໍເອົາໃຈໃສ, ໂກດຮ້າຍ, ເຫັນແກຕົວ.......
5. ທານເຄຍວາງແຜນອັນໃດລວງໜ້າບໍ ແລະເປັນໄປຕາມແຜນຂອງເຮົາຕລອດໄປບໍ. ມານຊາຕານ
ມັກຈະຂັດຂວາງພວກເຮົາ ມັນບໍຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສໍາເຣັດ. ຢາລມວາມານບໍຢູລ້າໆຈັກເທອ.

1

)

6. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມແຕລະຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ
7. ເວລາພົບພໍ້ກັບການທົດລອງພວກເຮົາຈະເຮັດຢາງໃດ? ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາຢາງໃດແດ?
8. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທຖານ ຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນທກແງທກມມ ອງຊວດ. ເພ
.
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ຄໍາ

ສໍາລັບ
ທ4

ເຄັດລັບທຈະໃຫ້ພໃໍ ຈ

:

ມັດທາຍ 5:1-12

:

ມັດທາຍ 5:1-12

:

ໂຄງຮາງບົດເທສນາທຈ້າຍພູເປັນຫົນທາງນໍາໄປເຖງຄວາມພໍໃຈ
ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດ.
?

:

ເພອຈະສະແດງອອກເຖງຄໍາສອນໃນບົດເທສນາທຈ້າຍພູນັ້ນເປັນ
ທາງນໍາໄປເຖງຄວາມພໍໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດ.

ມຫລາຍຄົນຖວາບົດເທສນາທຈ້າຍພູ (ມທ 5:1-7:2) ເອ້ນວາ “ບົດສົນທະນາສໍາຄັນ” ບໍມສາສນາໃດໄດ້
ສັງສອນຢາງຍດຍາວແລະອະອຽດໄດ້ດເຖງປານນ້. ໃນບົດນອ
້ ົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຣອງວທທາງເຖງຄວາມ
ພໍໃຈ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດເທສນານ້ແມນແນໃສການຕັດສນໃຈ (ສງທເຮົາເຮັດ) ແລະອປະນສັຍ (ເຮົາ

ແມນໃຜ).
ມບາງກມທເປັນພວກແຍກອອກມາຈາກ ຄາໂຕລກໄດ້ຕຄວາມໝາຍບົດເທສນານ້ແຕກຕາງກັນ. ບາງ
ກມໃຊ້ຄວາມໝາຍນ້ຕາມຕົວອັກສອນ ບາງກມຕຄວາມໝາຍວາເປັນພຽງສັງຄົມສາດຂອງຄຣສະຕຽນ ແລະ
ອກບາງກມໄດ້ໃຊ້ເປັນຫລັກການໃນຄຣສຕະຈັກເພອເອົາຣາຊອານາຈັກສວັນມາຕັ້ງຢູໃນໂລກ.
ບາງພວກໄດ້ຖວາຄໍາສອນໃນບົດເທສນາທຈ້າຍພູໄດ້ໝາຍເຖງອະນາຄົດເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ
ສງນ້ໃຫ້ຄົນຢວແຕພວກເຂົາປະຕເສດ ສະນັ້ນ ຄໍາສອນນ້ຈະໃຊ້ໄດ້ນານຈົນເຖງການສະເດັດຄັ້ງທສອງຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຈງຈະໃຊ້ໄດ້.
ເທສນາທຈ້າຍພູບໍຄກັບພຣະບັນຍັດສບປະການ ເພາະມັນບໍມກົດລັບອັນໃດທຕ້ອງຕດຕາມ. ດັງນັ້ນ,
ຈງເປັນເຫດໃຫ້ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣຊາຍເຂົ້າໃຈຜດເຖງຄວາມໝາຍໃນພຣະບັດຍັດ. ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ອະທບາຍຫລັກການ, ຄວາມຄດ, ແລະ ເຫດຜົນເປັນລໍາດັບ ບໍແມນເປັນກົດບັດຍັດບັງຄັບຜູ້ເຊອໃນພຣະ
ເຈົ້າ.

ແຕອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກາວວາຄໍາສອນນ້ເປັນກົດສັນຍາໃໝທຂຽນໄວ້ໃນຈດໃຈຂອງຜູ້ທເຊອ. (ຢຣມ

31:33)

ແນະນໍາການສອນ
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ແຜນການສອນ-ວທສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕາງກັນ
1. ບອກຫ້ອງຮຽນວາອາທດນ້ຈະໄດ້ສກສາໃນປ້ມມັດທາຍເຖງເຣອງ “ຄວາມສກ.”
2. ບອກໃຫ້ສະມາຊກຮູວ
້ າພວກເຂົາຈະໄດ້ສກສາບົດເທສນາທຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ ມທ 5:3-12.
ຮ້ອງໃຫ້ມຜູ້ສມັກອະທບາຍເຖງຄວາມສກໃນບົດນ້ມຄວາມໝາຍຢາງໃດ?
3.
-6
.
4.

-

:
?



?



?


5.

1 -12

ຊ
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້

?

?
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ອງ

?

ສບ
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ຈັນ

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ

ທ5
ເຮັດໃຫ້ກດ
ົ ບັນຍັດຂອງຣາຊອານາຈັກສໍາເຣັດ

:

ມັດທາຍ 5:17-48

:

ມັດທາຍ 5:17-48

:

ອົງພຣະເຢຊູບໍໄດ້ສະເດັດມາເພອທໍາລາຍກົດບັນຍັດຫລຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມ, ແຕມາເພອເຮັດໃຫ້ສງເຫລົານັ້ນສໍາເຣັດ.

?
:

ເພອຈະເຂົ້າໃຈວທອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດໃນພຣະຄັມພ
ເດມ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມສໍາເຣັດ ສງເຫລົານ້ມຄວາມໝາຍ
ຕໍຊວດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາແນວໃດ?

ໃນບົດເທສນາທຈ້າຍພູອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແປຄວາມໝາຍຂອງພຣະບັດຍັດໜ້າມເປັນຫລັງມ.
ມຫລາຍຄົນທເປັນຫົວໜ້າສາສນາກາວຫາວາອົງພຣະເຢຊູບໍເອົາໃຈໃສຕໍພຣະບັນຍັດ. ແຕຄວາມຈງມຢູວາ
ອົງພຣະເຢຊູບໍເຄຍເຮັດອັນໃດລວງເກນພຣະບັນຍັດ ພຣະເຢຊູຖກົດບັນຍັດເປັນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ
ພຣະອົງເຫັນຄວາມແຕກຕາງກັບພວກຫົວໜ້າສາສນາ ເພາະພຣະເຢຊູບໍໄດ້ຖກົດບັນຍັດແຕເປັນໂຕໜັງສ
ເທົານັ້ນ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຄວາມໝາຍແລະຈດປະສົງມາປະກອບໃຊ້. ຫລາຍໆເທອພຣະອົງໄດ້ຍົກເອົາພຣະ
ບັນຍັດມາສອນ.
ອົງພຣະເຢຊູຖວາຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມຄວາມສໍາຄັນເທົາກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພເດມ. ມຫົກເທອ
ເທົານັ້ນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບທໍານຽມທຄົນນັບຖຂອງຄົນສມັຍນັ້ນ. ພຣະອົງເນັ້ນວາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້ດ
ຊາຍ.

ແຕກໍງາຍກາວການອະທຍາຍຈາກພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣ

ອົງພຣະເຢຊູບໍໄດ້ສອນກົງກັນຂ້າມຈາກພຣະຄັມພເດມ ແຕພຣະອົງມຄໍາຖາມເຖງການອະທບາຍ

ແລະການເອົາມາປະກອບໃຊ້ກັບຊວດປະຈໍາວັນ.

ແນະນໍາການສອນ
ແຜນການສອນ-ວທສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕາງກັນ
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8. ເອົາປາກກາຫລສໍດໍາພ້ອມດ້ວຍເຈັ້ຽໃຫ້ສະມາຊກ ບອກເຂົາໃຫ້ແຕ້ມຮູບເດນຫລ້ນບັສເກດບອນ.
ເມອທກຄົນແຕ້ມແລ້ວຕັງ້ ຄໍາຖາມວາພວກເຂົາເລ້ມແຕ້ມຈາກອັນໃດ? (ຄົນສວນຫລາຍມັກເລ້ມ
ເຂດທຈະຫລ້ນ). ຖາມວາເປັນຫຍັງຈງແຕ້ມເຂດບອນຫລນ
້ ແລະບອກວາເຂດບອນຫລ້ນສໍາຄັນ ເ
ໝອນກັບຊວດປະຈໍາວັນຕົວຈງ.
9. ອະທບາຍວາກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊກໍເປັນເຂດສໍາຄັນຕໍຊວດຂອງຄົນໃນສມັຍນັ້ນ. ແຕໃນທສດຄົນ
ສວນຫລາຍເປັນຫວງນໍາຕົວອັກສອນຫລາຍກວາຈດວນຍານແລະຄວາມໝາຍຂອງກົດບັນຍັດ. ເວ
ລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາພຣະອົງໄດ້ເນັ້ນເຖງຈດວນຍານແລະຄວາມໝາຍຂອງກົດບັນຍັດ

ບໍ

ແມນມາເພອທໍາລາຍ ແຕໃຫ້ສໍາເຮັດໃນພຣະອົງ.
10. ໃຫ້ອານມັດທາຍ 5:17-20 ເຕອນວາພຣະເຢຊູບໍໄດ້ປະຕເສດກົດບັນຍັດ ແຕພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້
ທກພາກສວນຂອງກົດບັນຍັດນັ້ນຖກຕ້ອງຕາມຈດປະສົງທພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້.
11. ແບງສະມາຊກອອກເປັນກມ ສດແລ້ວແຕຈໍານວນຄົນໃນຫ້ອງເປັນສກມ ບອກໃຫ້ແຕລະກມອານ
ພຣະຄັມພດັງຕໍໄປນ:້ ກມນງ, ມັດທາຍ 5:21-26; ກມສອງ, ມັດທາຍ 5: 27-30; ກມສາມ, ມັດ
ທາຍ 5:31-32; ແລະກມສ, ມັດທາຍ5:33-37 ບອກໃຫ້ແຕລະກມຕອບຄໍາຖາມແລະລາຍງານວາ
ກມຕົນເອງໄດ້ຮຽນອັນໃດແດໃຫ້ທກຄົນໄດ້ຍນ.
12. ຂຽນຕົວເລກ “24601” ໃສກະດານ. ຕັ້ງຄໍາຖາມວານໍ້າເບນ້ມຄວາມສໍາຄັນອັນໃດ? ຖ້າບໍມຄົນໃດ
ຮູ້ກບ
ໍ ອກວາ ເປັນເລກປະຈໍາຕົວຂອງນັກໂທດທຍົກເອົາມາຫລ້ນເປັນລະຄອນກ້ອມທມຊສຽງ. ຄົນ
ໂທດໄດ້ຮຈ
ູ້ ັກກັບພຣະເຈົ້າ ກໍເພາະມຜູ້ປະກາດຂາວປະເສດໄປເຮັດວຽກໃນຄກເປັນພະຍານຕໍນັກ
ໂທດຄົນນ້ ທຖກຕໍາຣວດເຮັດຮ້າຍໃສ ແຕລາວບໍແກ້ແຄ້ນທັງໆທລາວມໂອກາດຫລາຍເທອ ເພາະ
ລາວຮູ້ຈັກພຣະຄນຂອງພຣະເຈົ້າ. ອານມັດທາຍ 5:38-42. ຖາມວາການແກ້ແຄ້ນເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍຕົນ ເອງບໍ? ແມນພຣະເຈົ້າສອນໃຫ້ເຮັດບໍ?

ສບ
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ຈັນ

ຄໍາ

ສໍາລັບ
ທ6

ຣາຊອານາຈັກເຣອງຊັບສນແລະຄວາມກະວົນກະວາຍ

:

ມັດທາຍ 6:19-34

:

ມັດທາຍ 6:19-34

:

ປະຊາກອນແຫງເມອງຟ້າສວັນຄວນເອົາໃຈໃສໃນການສະສົມຊັບ
ສນຊງເປັນຢູຕລອດໄປ,

ເຊອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າວາພຣະອົງຈະ

ຊອຍ.
?
:

ເພອຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານສງຕ້ອງການໃຫ້ໃນເມອຕົນ
ເອງໄດ້ເຊອວາພຣະອົງຈະຊອຍແທ້.

ມັດທາຍ 6:19-34 ໄດ້ກາວເຖງນສັຍເຣອງເງນ ແລະໃຫ້ເອົາໃຈໃສໃນຊວດຂອງຜູ້ເຊອ. ການກາວເຖງ
ຊັບສນໃນເມອງຟ້າສວັນມຄວາມສໍາຄັນກວາ ແຕຄົນສວນຫລາຍມັກສະສົມຊັບສນໄວ້ໃນໂລກ. ການເອົາ
ໃຈໃສເຣອງສະສົມຊັບສນແມນການມຊວດຢູດ້ວຍຄວາມບໍໝັ້ນຄົງ. ຄວາມກະວົນກະວາຍນໍາສງຂອງ ເງນ
ຄໍາ ແລະຂອງໃຊ້ຕາງໆນັນ
້ ເປັນເຫດໃຫ້ຈດໃຈພວກເຮົາບໍໃຫ້ຄດເຖງສງສໍາຄັນທສດເຣອງຟ້າສວັນ.

ແຕ

ການເຮັດຢາງນັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ທ້ອນໂຮມສງຂອງໄວ້ເພອໃຫ້ໂຈນແລະຂ້ໝ້ຽງທໍາລາຍໄດ້.

ແນະນໍາການສອນ
ແຜນການສອນ-ວທສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕາງກັນ
13. ໃຫ້ເອົາກອງນ້ອຍປອນສໍາລັບທ້ອນເງນມາໃນຫ້ອງຮຽນ ບອກໃຫ້ແຕລະຄົນອອກຄວາມເຫັນເຖງ
ຄວາມໝາຍຂອງກອງປອນເງນແລະຂຽນໄວ້ໃສກະດານ. ຂຽນຄໍາເຫັນທກຽວເຣອງເງນຫລຊັບສນ.
ກາວວາ ບາງຄົນຄດວາມເງນແລະມຂອງດໆເປັນການຜດ ແຕເຫັນວາອົງພຣະເຢຊູບໍໄດ້ເວົ້າຢາງ
ນັ້ນ ພຣະອົງເຂົ້າໃຈດທຈໍາເປັນຕ້ອງມການທ້ອນຊັບສນຢູໃນໂລກ ແຕພຣະອົງບໍຢາກໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຮັດແຕສງດຽວຢາງນັ້ນ.

ໃຫ້ແຕລະຄົນແບງປັນບົດຮຽນຈາກຄໍາເທສນາທຈ້າຍພູເຖງຄວາມຮັງມ

ແລະຄວາມເປັນຫວງຢາກມສງຂອງໂຮມໄວ້ຫລາຍ.
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14. ກອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຮັດປ້າຍສອງອັນ:

ໝັ້ນຄົງ ແລະຊົວຄາວ ແລະເອົາໄປຫ້ອຍໄວ້ຄົນລະແຈ

ບອກໃຫ້ແຕລະຄົນຂຽນສງຕາງໆຕາມຄວາມໝາຍຂອງປ້າຍນັ້ນ. ອານມັດທາຍ 6:19-21 ກາວວາ
ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຊັບສົມບັດຊງເປັນຂອງຊົວຄາວເພອຈະໄດ້ຂອງໝັ້ນຄົງໃນສວັນ.
15. ຖາມວາມຜູ້ໃດໃສແວນຕາ? ເປັນຫຍັງຈງໄດ້ໃສແວນຕາ? ກາວວາເພອຢາກໃຫ້ເຫັນຮງດ ມຊວດ
ດ. ອານມັດທາຍ 6:22-23. ກາວວາການຈະມແສງຕາດດ້ານຈດວນຍານກໍຂ້ນກັບການເຂົ້າໃຈໃນ
ການມຊັບສນເພອຕົວເອງ ຫລເພອຊອຍໃຫ້ຄົນອນຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ.
16. ອານມັດທາຍ 6:24 ກາວວາຊວດຄົນເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍສົງຄາມດ້ານຈດວນຍານ. ຖ້າພວກເຮົາເອົາ
ໃຈໃສແຕສງຂອງພວກເຮົາກໍເລອກເອົານາຍຜດ ພວກເຮົາຄວນຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຊັບສນທພຣະ
ອົງປະທານໃຫ້.
17. ຂຽນຄໍາເວົ້າສາມຄໍາໃສກະດານ “ເວລາ, ພອນສວັນ, ແລະຊັບສນ” ອະທບາຍວາຄໍາເວົ້າສາມຄໍານ້
ສາມາດເດັດແປງຊວດຂອງພວກເຮົາໄດ້. ຖາມວາພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ສາມຄໍານ້ເພອບອກເຖງອັນໃດ
ສໍາຄັນທສດໃນຊວດໃນຖານະເປັນຜູ້ທເຊອ?

ສບ
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ຄໍາ

ສໍາລັບ
ທ7

ມອງເຫັນເຖງອະນາຄົດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້

:

ມັດທາຍ 7:1-27

:

ມັດທາຍ 7:1-27

:

ການມຊວດໃນຣາຊແຜນດນຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສາມາດມອງເຫັນ
ໂດຍຈດວນຍານ.
?

:

ເພອສໍາຣວດເບງການຕັດສນໃຈດ້ານຈດວນຍານ.

ມັດທາຍ 7:1-27 ເປັນບົດສລບການເທສນາທຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນບົດນັ້ນມຄວາມສໍາຄັນເຊັນ:
ການຕັດສນ, ມະນສທັມ, ການເຊອຟັງ, ແລະການມອງເຫັນເຖງອະນາຄົດ. ຄໍາສອນຈາກມັດທາຍບົດ 5:27:27 ໄດ້ສອນໃຫ້ຈັດຕຽມຜູ້ເຊອຕໍວັນຕັດສນທຈະມາເຖງຢາງແນນອນ. ຄໍາສອນໃນບົດ 7:1-6 ບໍຄໝູ ແຕ
ໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ເຊອເອົາໃຈໃສເຣອງຣາຊແຜນດນ ຢາເອົາອັນໃດມາເປັນເຫດບັງຕາ.
ພວກສາວົກໃຫ້ເພງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການທກຢາງ.

ຂໍ້ 7-11 ໄດ້ໜູນໃຈ

ບົດ 7:12 ເປັນກົດທອງຄໍາທຄົນໃຊ້ກັບຄົນອນ

ເພອຢາກໃຫ້ຄົນອນເຮັດຕໍຕົນເອງ. ຂໍ້ 13-39 ໄດ້ບອກເຖງອໍານາດທອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຢາງມພລັງ.

ແນະນໍາການສອນ
ແຜນການສອນ-ວທສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕາງກັນ
18. ເອົາເຂັມຊ້ທດ, ແຜນທ ແລະ GPS ຂໍຄວາມແນະນໍາຈາກຄົນອນວາ ມຢາງອນອກບໍທຈະໃຊ້ນໍາ
ທາງເວລາເດນທາງໃຫ້ໄປຮອດຈດໝາຍປາຍທາງ? ໃນປ້ມມັດທາຍ ບົດ 7: 1-13 ພຣະເຢຊູໄດ້
ສອນໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນອະນາຄົດໄດ້ດ້ວຍເພງພຣະອົງ.
19. ນໍາເອົາໄມ້ແມັດ ຫລສງວັດແທກມາໃນຫ້ອງ.

ຂຽນເລກ 1 ໃສແຈຊ້າຍ ແລະເລກ 2 ໃສແຈຂວາ

ແລະເອ້ນໃຫ້ສະມາຊກໃນຫ້ອງເດົາວາຈາກເລກ 1 ໄປຫາເລກ 2 ມລະຍະເທົາໃດ? ໃຫ້ມຫລາຍ
ຄົນອອກຄວາມເຫັນແລະຈົດຂຽນຊຜູ້ອອກຄວາມເຫັນນັ້ນວາພວກເຂົາຈະເປັນຄົນເດົາຖກຫລບໍ?
ໃນທສດມາກໍໃຊ້ໄມ້ບັນທັດແທກ ແລະບອກລະຍະອັນຖກຕ້ອງໃຫ້ແຕລະຄົນເຫັນວາພວກເຂົາຖກ
ຫລຜດຫລາຍປານໃດ.

ອານ ມັດທາຍ 7: 1-6 ກາວວາຄົນເຮົາບໍອາດສາມາດເດົາຖກທກເທອ ເ

ໝອນກັບພວກເຮົາຕັດສນຄົນອນ.
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20. ແບງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກມ ບອກໃຫ້ກມທນງ ອານມັດທາຍ 7:7-12 ຖາມວາຕາມບົດນ້ໄດ້ສອນ
ພວກເຮົາຫຍັງແດໃຫ້ມຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ? ໃຫ້ກມທສອງອານບົດດຽວກັນ ແລະຖາມວາ
ຕາມຄໍາສອນນ້ພວກເຮົາຈະມຄວາມສັມພັນກັບຄົນອນແນວໃດ? ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວບອກໃຫ້ແຕ
ລະກມເລອກເອົາຜູ້ນໍາລາຍງານຈາກກມທຕົນເອງເຫັນດກັບຄໍາຕອບໃຫ້ທກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຮນ
ູ້ ໍາ.
21. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນງອານ ມັດທາຍ 7:13-14 ກາວວາພວກເຮົາບໍສະບາຍໃຈໃນເມອໄປຢູບອນຄັບແຂບ
ແຕຄຣສະຕຽນໃນສມັຍນັ້ນໄດ້ປະເຊນຊວດແຕລະວັນ. ບອກໃຫ້ສະມາຊກໃນຫ້ອງສົນທະນາກັນ
ເຖງເຣອງຄວາມແຕກຕາງຂອງທາງຄັບແຂບກັບທາງກວ້າງ. ອານ ມັດທາຍ 7:15-23 ກາວວາທາງ
ກວ້າງອາດເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຕາງໆທນໍາໄປຜດທາງ. ຕອນນ້ພວກທເຊອຕ້ອງສາມາດມອງເຫັນລະ
ຫວາງຜູ້ສອນປອມແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແທ້.
22. ກາວວາອົງພຣະເຢຊູເປັນພ້ນຖານທດ

ເວລາມລົມພະຍເຂົ້າມາໃນຊວດແລ້ວ ຜູ້ທຕັ້ງຄວາມເຊອ

ໄວ້ໃນພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ແຕສວນຜູ້ເຊອໃນຄຣູສອນປອມຈະໄດ້ຮັບພັຍວບັດຕາມມາ.
ດັງນັ້ນ,

ພວກເຮົາຈໍາເປັນສາມາດມອງເຫັນແລະຮູ້ຈັກລະຫວາງອົງພຣະເຢຊູກັບຜູ້ສອນສາສນາ

ປອມ.
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທ 8
ການຫວານພດແລະຄວາມເລກລັບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ມັດທາຍ 13: 1-23
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ: ມັດທາຍ 13: 1-23
ຈດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ສະພາບຂອງຈດໃຈບົງເຖງການຕອບຮັບພຣະເຢຊູແລະພຣະຄໍາ.
ຄໍາຖາມເພອຄົນ
້ ຄວ້າ: ຈດໃຈຂອງທານໃນປັດຈບັນຢູໃນສະພາບໃດ?
ຈດປະສົງຂອງການສກສານ:້ ເພອສໍາຣວດເບງສະພາບຈດໃຈຂອງຂ້ອຍແລະການພ້ອມທຈະຕ້ອບຮັບ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງອະທບາຍວທທາງຕາງໆຊງຄົນທັງຫລາຍຈະຕອບຮັບຂາວປະເສດ, ເຕອນພວກ
ເຮົາວາຫລາຍຄົນຈະປະຕເສດ ແລະຫລາຍຄົນຈະຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມຍນດ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣອງເຂົາ້ ສູຊວດຈງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)
1. ກອນການສກສາພຣະທັມ ໃຫ້ຂຽນໂນດສໃບເພອຈະແຈກໃຫ້ນັກຮຽນສກມໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທານ;
ໃຫ້ຂຽນໃສຕາມນ້:
ໃບທນງ: ເມັດທຕົກຕາມທາງ--ມັດທາຍ 13: 3-4
ໃບທສອງ: ເມັດທຕົກບອນຫນຫລາຍດນໜ້ອຍ--ມັດທາຍ 13: 5-6
ໃບທສາມ: ເມັດທຕົກກາງພມໜາມ--ມັດທາຍ 13: 7
ໃບທສ: ເມັດທຕົກໃສດນດ--ມັດທາຍ 13: 8
ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນຄໍາແນະນໍາວາ: ອານຂໍພ
້ ຣະຄັມພ ແລ້ວໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຕໍໄປນ້: ເມັດພດໄດ້
ຕົກໃສບອນໃດ? ຜົນປາກົດເປັນຢາງໃດ? ມັນຖກກັບຊວດພວກເຮົາຢາງໃດ? ພວກເຮົາຄວນເຮັດ
ຫຍັງແດເພອໃຫ້ເມັດພດນັ້ນເກດຜົນ?
ແບງນັກຮຽນອອກເປັນສກມ ແລະບອກໃຫ້ແຕລະກມເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໂນດນັ້ນ. ໃຫ້ທກຄົນ
ເບງ "ຄໍາອປມາເຣອງຜູ້ຫວານ" ໃນບົດຮຽນເພອຊວຍຄວາມເຂົ້າໃຈເພ້ມກຽວກັບດນແຕລະປະເພດ;
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ໃຫ້ເວລາຕາມສົມຄວນ ແລ້ວໃຫ້ແຕລະກມລາຍງານຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ແນະ
ນໍາບົດຮຽນວາມ້ນ້ພວກເຮົາຈະມໂອກາດສໍາຣວດສະພາບຈດໃຈຂອງໃຜລາວ ເພອຈະເຂົ້າໃຈວາສະ
ພາບຈດໃຈບົງເຖງການຕອບຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ.

ນໍາພາການສກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)
2. ອານມັດທາຍ 13: 9 ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວາ, ພວກທານຄດວາພຣະເຢຊູຊົງໝາຍຄວາມວາຢາງໃດ
ໃນຂໍ້ນ້? ເວົ້າວາ, ພຣະເຢຊູຮູ້ວາຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍນພຣະອົງ ແລະເວົ້າວາ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງ
ໄດ້ເບງພຣະຄໍາໃຫ້ເລກເພອຈະເຫັນຄວາມໝາຍ.
3. ແບງນັກຮຽນເປັນສອງກມໃຫຍເພອປຽນບັນຍາກາດ. ໃຫ້ແຕລະກມອານ ມັດທາຍ 13: 3-9, 1823. ເລ້ມການໂຕ້ວາທ: ກມນງໃຫ້ຖຽງເພອ "ຄໍາອປມາພຽງແຕເວົ້າເຣອງຂອງບກຄົນທຕຽມພ້ອມ
ຈະຟັງຂາວປະເສດແລະຕອບຮັບ."ອກຝາຍນງໃຫ້ຖຽງເພອ "ພຣະຄໍາຕອນນ້ພຽງແຕເວົ້າເຣອງຄຣສ
ຕຽນທຕຽມພ້ອມທຈະເຂົ້າໃຈວທທາງເພອຕຽມຕົວທຈະຮັບການຊົງເອ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊວດ."
ແຕລະກມໃຫ້ມຫົວໜ້ານໍາພາການໂຕ້ວາທ; ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນໃຫ້ມການແລກປຽນລະ
ຫວາງສອງກມໂດຍການສະແດງຄວາມບໍເຫັນພ້ອມ; ທ້າຍສດແນະນໍາວາທັງສອງກມມເຫດຜົນດ
ເພາະພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ສາມາດແປໄດ້ທັງສອງຢາງ.

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊວດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)
4. ແນະນໍານັກຮຽນທັງໝົດໃຫ້ວາງແຜນສໍາລັບຕົວເອງ, ອງຕາມພຣະຄໍາທໄດ້ສກສາໃນມ້ນ້. ຕົວຢາງ
ຂອງສງທຄວນພຈາຣະນາ:


ຕັ້ງໃຈຈະອານແລະຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢາງສດໃຈ.



ຕັ້ງໃຈຈະບໍໃຫ້ສງອນໆຂ້າງນອກມາຍາດເວລາໃນຊວດ.



ຕັ້ງໃຈຈະສໍາຣວດຕົວເອງໂດຍເອົາຫລັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນແມພມ.



ຕັ້ງໃຈທຈະນໍາເອົາສງທຮຽນຮູ້ໄປປະຕບັດໃນຊວດ.



ຕັ້ງໃຈຈະເຊອຟັງການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊວດ.

5. ອ້ອນວອນເພອປດການສກສາພຣະຄໍາ; ຂໍໃຫ້ທກຄົນປັກຕາໃສເພງສັຣເສນ 84: 5; ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້
ເປດໃຈເພອການຮັບແລະເຊອຟັງພຣະຄໍາ.

ສ.ຄ.
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທ 9
ການອະພັຍໂທດໃນຣາຊອານາຈັກ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ມັດທາຍ 18: 21-35
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ: ມັດທາຍ 18: 15-35
ຈດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ພົລເມອງຂອງຣາຊອານາຈັກອະພັຍໂທດຄົນອນ ແທນທຈະຈົດຈໍາໄວ້.
ຄໍາຖາມເພອຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຈົດຈໍາໄວ້ ຫລຈະໃຫ້ອະພັຍຄົນອນໆ?
ຈດປະສົງຂອງການສກສານ:້ ເພອຍອມຮັບຄວາມທ້າທາຍເຣອງການອະພັຍໂທດຄົນອນໆ ແທນທຈະ
ຈົດຈໍາໄວ້.

ອານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອປມາເພອໃຫ້ຕົວຢາງເຣອງຄວາມເສັຽຫາຍ ເວລາພວກຜູ້ເຊອບໍຍອມອະ
ພັຍໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນໃນເມອພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍໂທດພວກເຂົາແລ້ວ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣອງເຂົາ້ ສູຊວດຈງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)
1. ຫລັງຈາກນັກຮຽນໄດ້ມາຮອດຫ້ອງແລະຕຽມພ້ອມ ເຊນນັກຮຽນໃຫ້ອານ "ຄໍານໍາ" ໃນບົດຮຽນ ແລ້ວ
ໃຫ້ໂອກາດບາງຄົນສະແດງຄວາມເຫັນ. ຖາມ: ມໃຜບໍທຮູເ້ ຣອງຂອງນັກບນ ຫລ ແຊນປາຕຣກທບໍ
ໄດ້ເວົ້າເຖງໃນບົດຮຽນມ້ນ້? (ທານອາດຈະເຂົ້າອນເຕແນດ ຄົ້ນຄວ້າໄວ້ກອນ)
ເວົ້າວາ: ມ້ນ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວາການໃຫ້ອະພັຍມຄວາມໝາຍແນວໃດແທ້; ໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນ
ອະທບາຍວາ ການອະພັຍໂທດ ແປວາແນວໃດ; ບາງຄົນອາດຈະມປະສົບການ ຫລເຄຍເຫັນການ
ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜດ. ("ການອະພັຍ" ຖ້າແປຕາມພາສາເດມແລ້ວແປວາ "ປະໄວ້" ຫລ "ຍາງໜ
ຈາກບາງສງ;" ພຣະເຈົ້າຊົງຍາງໜຈາກ(ບໍເອົາພຣະທັຍໃສອກ)ຄວາມຜດບາບຂອງພວກເຮົາ ເວລາ
ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍາງໜຈາກ(ບໍເອົາໃຈໃສອກ)ຄວາມຜດຂອງຜູ້ອນ ເວລາ
ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍພວກເຂົາແລ້ວ).

ນໍາພາການສກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)
2. ໃຫ້ຜູ້ນງອານ ມັດທາຍ 18: 21-22; ໃຫ້ທກຄົນຄດເຖງຜູ້ໃດຜູ້ນງທໄດ້ເຮັດຜດຕໍເຂົາເຈົ້າ, ເວົ້າແນວ
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ບໍດໃສ, ຫລນນທາພວກເຂົາເຈົ້າ. ເຊນທກຄົນໃຫ້ຄດແລະພຈາຣະນາວາ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນໃຫ້ອະ
ພັຍຜູ້ເຮັດຜດຈັກເທອ.

ເວົາ້ ວາ: ຄໍາຖາມຂອງເປໂຕອອກມາຈາກຄວາມເພອແຜຂອງລາວຕໍຄົນ

ອນໆ. ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູອອກມາຈາກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖາມ: ການໃຫ້ອະພັຍ
ຄົນທເຮັດຜດຕໍພວກເຮົາຢູເລ້ອຍ ໝາຍຄວາມວາພວກເຮົາຕ້ອງມຄວາມສັມພັນໃກ້ຊດກັບຜູ້ນັ້ນບໍ?
ອະທບາຍ.
3. ໃຫ້ຜູ້ນງອານ ມັດທາຍ 18:21-35. ແນະນໍາໃຫ້ຄົນອນໆຟັງເຖງການຕອບຮັບສອງຢາງກັບຜູ້ທເປັນ
ໜ້. ໃຊ້ເວລາສົນທະນາຄວາມແຕກຕາງ ແລະຄວາມຄ້າຍຄກັນຂອງຈໍານວນເງນທເປັນໜ້. ຖາມ,
ເຫັນພ້ອມ? ຫລ ບໍເຫັນພ້ອມ?: ການອະພັຍແມນກຽວກັບຈດໃຈ, ບໍແມນກຽວກັບຈໍານວນ. ໃຊ້ເວ
ລາສົນທະນາທາທຕາງໆ ກຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍ ເຊັນ: ການອະພັຍແມນເລອກ, ການອະພັຍແມນ
ການກະທໍາ, ແລະການອະພັຍແມນທັສນະ. ແນະນໍາເຖງສອງຢາງທເຫັນແຈ້ງໃນຄໍາອປມານ້: 1.)
ການອະພັຍໂທດບໍມກໍາໜົດ;ແລະ 2.) ການອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການອະພັຍໂທດຂອງ
ມະນດໄປຄູກັນ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍຊົງໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາບໍຍອມໃຫ້ອະພັຍຄົນອນໆ.
ການໃຫ້ອະພັຍຄົນອນໆສະແດງໃຫ້ຮູ້ວາພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຣອງການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
ເວົ້າວາ:

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະຄດວາຕົນເອງເປັນບກຄົນທຜູ້ອນນັບຖ ແທນທຈະຄດວາພວກ

ເຮົາເປັນຄົນຜດບາບທໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ ຄົນຂ້າງນອກມັກກາວຫາວາໂບດມັກດູແລຄົນທ
ບໍຣບູນແລ້ວ ຫລຄົນທບໍເຄຍເຮັດຄວາມຜດບາບ. ຄວາມຈງແລ້ວຄວາມຄດປະເພດນ້ ອາດຈະເປັນ
ເພາະວາພວກເຮົາມັກພພາກສາຄົນອນໆ ເພາະຄົນຂ້າງນອກບໍໄດ້ດໍາເນນຊວດຕາມຣະບົບຂອງ
ພວກເຮົາ.

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊວດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)
4. ເວົ້າກັບນັກຮຽນວາ: ໃນຂະນະທພວກເຮົາອອກໄປຈາກຫ້ອງຮຽນ, ໃຫ້ພວກເຮົາຄດເຖງວາຕໍໄປນ້
ພວກເຮົາຈະຕອບຮັບວທໃດເວລາມພນ້ອງຄົນອນໆເຮັດຜດຕໍພວກເຮົາ. ຕາມຄວາມເປັນຈງແລ້ວ
ພວກເຮົາກໍອາດຈະຕົກຢູໃນສະພາບດຽວກັບຄົນທົວໄປ ຖ້າບໍແມນພຣະຄນພຣະເຈົ້າທມາເຖງເຮົາ.
ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.
5. ໃຫ້ຜູ້ນງອ້ອນວອນປດການສກສາພຣະທັມ;

ຂອບພຣະຄນພຣະເຈົ້າທພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍ

ແລະຂໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງຊວຍໃຫ້ດໍາເນນຊວດແບບໃຫ້ອະພັຍຄົນອນໆ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍ
ທານແລ້ວ.

ສ.ຄ.
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທ 10
ສະມາຊກໃນຣາຊອານາຈັກ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ມັດທາຍ 20: 1-16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ: ມັດທາຍ 20: 1-16
ຈດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້: ການເປັນສະມາຊກໃນຣາຊອານາຈັກໄດ້ເປດອະນຍາດຜານພຣະຄນແລະ
ເປດໄວ້ສໍາລັບທກຄົນ.

ຄໍາຖາມເພອຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມທຽງທັມຂອງພຣະເຈົ້າຫລພຣະຄນຂອງພຣະອົງເວລາ
ເວົ້າເຖງການຈະເປັນສະມາຊກຂອງຣາຊອານາຈັກ?

ຈດປະສົງຂອງການສກສານ:້ ເພອສະແດງຄວາມຮູ້ບນຄນຕໍພຣະເຈົ້າສໍາລັບພຣະຄນທໄດ້ຮັບຂ້ອຍ
ເຂົ້າຢູໃນຣາຊອານາຈັກ.

ອານລວບ: ເວລາພວກເຮົານັບພຣະພອນ ຫລປຽບທຽບພອນຂອງພວກເຮົາກັບຂອງຜູ້ອນໆ, ພວກເຮົາຈະ
ພາດເຣອງພຣະຄນອັນຍງໃຫຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣອງເຂົາ້ ສູຊວດຈງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)
1. ກອນການສກສາພຣະຄໍາ, ໃຫ້ທານຄ້ນເຄຍກັບຄໍາເວົ້າຫລາຍຄວາມຕໍໄປນ້ ເພາະຈະເປັນຄໍາເວົ້າທ
ຢູໃນເຣອງ.
ເດນາຣອົນ--ຈໍານວນເງນຊງເປັນຄາຈ້າງລາຍວັນສໍາລັບຄົນງານໃນສັຕວັດທນງ
ພຣະຄນ--ໄດ້ຮັບສງທບໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ(ບໍສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ແຕພວກເຮົາໄດ້ຮັບ)
ຄວາມເມດຕາ--ບໍໄດ້ຮັບສງທສົມຄວນໄດ້ຮັບ(ສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດ ແຕພວກເຮົາບໍໄດ້ຮັບ)
ຄວາມທຽງທັມ--ໄດ້ຮັບສງທສົມຄວນໄດ້ຮັບ
ເພອແຜ--ບັນຍາກາດຂອງການໃຫ້ຢາງຫລວງຫລາຍ
2. ກອນນັກຮຽນມາເຖງ, ຂຽນຄໍາເວົ້າຂ້າງເທງນ້ໃສກະດານ ແຕບໍໃຫ້ຂຽນຄໍາອະທບາຍ. ເວລານັກຮຽນ
ມາເຖງບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຂຽນຄໍາອະທບາຍ ຫລແປຄໍາເວົ້ານັ້ນໆສໍາລັບຕົວເອງ. ຫລັງຈາກໃຫ້
ເວລາພໍສົມຄວນແລ້ວ ນໍາພາການສົນທະນາຄໍາອະທບາຍທແຕລະຄົນໄດ້ຂຽນໄວ້. ເນັ້ນວາພວກນັກ
ຮຽນຈະໄດ້ເຫັນຄໍາເວົ້າເຫລົານັ້ນອກ. ບອກວາ, ໃນບົດຮຽນມ້ນ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເຣອງທວາ
ທກຄົນຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊກໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜານທາງພຣະຄນ ແລະທກຄົນ
ສາມາດທຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊກ.
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ນໍາພາການສກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)
3. ໃຫ້ຜູ້ນງອານ ມັດທາຍ 20: 1-16; ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຟັງ ຫາຄໍາເວົ້າທໄດ້ເຫັນມາກອນນັ້ນ.
4. ຖາມ, ຖ້າທານເປັນຄົນງານຜູ້ທໍາອດທໄດ້ເຂົ້າເຮັດງານໃນສວນ, ທານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດ
ແນວໃດແດກັບທານ? ຖ້າທານເປັນຄົນສດທ້າຍທເຂົ້າເຮັດງານ ທານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດ
ແນວໃດແດກັບທານ? ໃຫ້ບາງຄົນທມປະສົບການໃນທໍານອງນ້ແບງປັນ. ເນັ້ນວາທກຄົນໄດ້ມປະ
ສົບການຄ້າຍກັບສງທເກດຂ້ນໃນເຣອງນ້ ເພາະຜູ້ເຊອທກໆຄົນໄດ້ເຫັນພຣະຄນແລະການໃຫ້ອະ
ພັຍບາບຈາກພຣະເຈົ້າໃນຊວດ. ເວົ້າວາ, ເພາະພວກເຮົາຈະບໍເຂົ້າໃຈຄວາມເລກລັບເຣອງພຣະຄນ
ຂອງພຣະເຈົ້າທມຕໍເຮົາ, ພວກເຮົາມັກປຽບທຽບການງານຫລຄນຄາຂອງເຮົາເອງກັບຄົນຂ້າງຄຽງ.
ພວກເຮົາອາດຈະຄດວາຕົນເອງໄດ້ຮັບໃຊ້ມາດົນແລ້ວ, ເຮົາຄວນໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍກວາຄົນ
ທມາຮັບໃຊ້ພາຍຫລັງ.
5. ໃຫ້ຜູ້ນງອານ ລູກາ 15: 11-32 ແລ້ວປຽບທຽບຄໍາອປມາເຣອງຄົນທໍາງານ ກັບຄໍາອປມາເຣອງລູກ
ທເສັຽ. ສົນທະນາສງທຄ້າຍຄກັນ ແລະສງທແຕກຕາງກັນຂອງສອງເຣອງນ້. ເນັ້ນວາທັງສອງເຣອງ
ແມນເວົ້າເຣອງການທໍາງານ ແທນທຈະເວົ້າເຖງຄວາມເຂົ້າໃຈເຣອງພຣະຄນ.
6. ຮວມນັກຮຽນເຂົ້າເປັນກມນ້ອຍ.

ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອານ ມັດທາຍ 20: 1-7 ແລະໃຫ້ບັນທກເຫດການ

ແລະຄນສົມບັດຂອງເຈົ້າຂອງສວນ (ເຈົ້າຂອງສວນເປັນຜູ້ເລ້ມ, ບໍແມນຄົນງານ; ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າ
ເຖງສງທທານຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທໍາງານເຮັດ; ເຈົ້າຂອງສວນເປັນຄົນເພອແຜ; ເຈົ້າຂອງສວນເປັນຄົນ
ຍດຕທັມ). ຫລັງຈາກນັ້ນນໍາການສົນທະນາວາລັກສະນະຂອງເຈົ້າຂອງສວນຖກກັບຂອງພຣະເຈົ້າບໍ.
7. ໃຫ້ຜູ້ນງອານກຽວກັບຄາຈ້າງໃນ ມັດທາຍ 20: 8-10. ຖາມ: ແມນຫຍັງຄຈດສໍາຄັນຂອງພຣະຄໍາໃນ
ຕອນນ້? ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູຫ
້ ຍັງແດ? ເນັ້ນວາ ແຕລະຄົນໄດ້ລາງວັນຕາງກັນ, ແຕພຣະເຈົ້າຊົງ
ໃຫ້ທກຄົນ; ຄົນມາກອນ ຫລມາທຫລັງຕາງກໍໄດ້ລາງວັນຂອງຕົນ. ບົດຮຽນນ້ມຄວາມໝາຍແນວໃດ
ສໍາລັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊວດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)
8. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມທ 3 ຫລ 4 ໃນພາກສດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຫ້ບາງຄົນເປັນພຍານເຣອງ
ພຣະພອນເພາະຄວາມເຊອໃນອົງພຣະຄຣດ ບໍວາສງໃດຈະເກດຂ້ນ.
9. ຊັກຊວນຜູ້ທຍັງບໍຮູພ
້ ຣະເຈົ້າທຢູໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮັບພຣະຄຣດໂດຍແບງປັນເຣອງຂາວປະເສດ.
10. ປດການຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ; ແນະນໍາໃຫ້ແຕລະຄົນພສູດເບງຈດໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະສໍາ
ຣວດເບງການຕອບຮັບຕໍພຣະຄນຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຂົາເຈົ້າຄດວາຕົນເອງໄດ້ຮບ
ັ ພຣະພອນສົມ
ກັບທໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າບໍ? ເຂົາເຈົ້າຂອບພຣະຄນສໍາລັບຄວາມພົ້ນບໍ? ໃຫ້ເວລາແຕລະຄົນລົມກັບ
ພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວອ້ອນວອນປດ.
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