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ບດົຮຽນທ  1 

ການສະເດດັມາຂອງກະສດັ 

 

                          :  ມັດທາຍ 1:18-2:12 

                  : ມັດທາຍ 1:18-2:12 

                        :     ການອັສຈັນຂອງການເກ ດຂອງພຣະເຢຊູ  ເພ  ອໃຫ້ພຣະສັນຍາສໍາເຣັດ 

ແລະເປັນການສົມຄວນແກ ການນະມັສການ 

                      : ຈະອະທ ບາຍຢ າງໃດ ເພ  ອເພ ້ມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາແລະຄວນຈະ 

ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຢ າງໃດໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ. 

                    :      ອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາທໍານວາຍກ ຽວກັບການປະສູດ ແລະຄວນມ ຄວາມ

ຮັບຜ ດຊອບຢ າງໃດ 

 

ແຜນການສ ດສອນສາໍລບັຄຣ ູ

 

                                           ) 

1. ຖາມນັກຮຽນກ ອນວ າ ມ ແຜນການໃດແດ ທ  ສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຊ ວ ດຂອງເຂົາເຈ້ົາທ  ຈະກ້າວໜ້າຕໍ 

ໄປ? ທ ານຄ ດຢ າງໃດ ຖ້າມ ສ  ງລົບກວນຫລ ວ າມ ການປ ຽນແປງ?    ທ ານຈະເຮັດຕໍ ໄປບໍ  ຖ້າມ ການ

ປ ຽນແປງ?. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໃຫ້ຄໍາຄ ດເຫັນຈັກສອງສາມຄົນ. 

ຄຣູຈະບອກວ າວັນນ ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣ  ອງຂອງຊາຍຍ ງຄູ ນ  ງ ກ ອນຈະແຕ ງງານກັນ ພວກເຂົາ 

ເຈ້ົາມ ແຜນການຢ າງນ  ງ. ແຕ ແລ້ວແຜນການຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍມ ການປ ຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ຊ ວ ດ

ຮ ວມກັນ ເມ  ອພຣະເຈ້ົາສະເດັດເຂ້ົາມາມ ສ ວນຮ ວມໃນຊ ວ ດຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ເພາະແຜນການທ  ໃຫຍ 

ກວ າແລະດ ກວ າ. ພວກເຮົາກໍຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ ຽວກັບເຣ  ອງຂອງພຣະເມຊ ອາ ຊ  ງຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ທໍາ 

ນວາຍໄວ້ແຕ ສມັຍເດ ມ ເພ  ອຈະໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມຄໍາທໍານວາຍໄວ້.   

 

                             30)  

 

2. ແນະນໍາບົດຮຽນໃໝ  ໂດຍກ າວວ າ ປວັດສ້ັນໆ ຂອງຜູ້ຂຽນວ າມ ຄວາມເປັນມາຢ າງໃດ. 
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3.           ອ ານມັດທາຍບົດ 1:18-19 ໃຫ້ກ າວຍ້ໍໆ   ວ າກ ຽວກັບການແຕ ງງານຂອງຄົນຢ ວເປັນມາ

ຢ າງໃດ.   ຂ້ໍຄວາມທ  ກ າວມາໃນຂ້ໍຜ ານມານ ້ ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບຄ ດຢ າງໃດແລະທ  ານຈະເຮັດຢ າງໃດ 

ກັບນາງມາຣ ອາທ  ກໍາລັງຖ ພາຢູ ນ້ັນ. 

 

4. ອ ານມັດທາຍ 1:20-25 ບອກນັກຮຽນຟັງໃຫ້ດ  ເພ  ອຈະໄດ້ຕອບຄໍາຖາມນ ້ໄດ້: 

 ໂຢເຊບໄດ້ຮັບນ ມ ດຈາກພຣະເຈ້ົາຢ າງໃດ? 

 ເທວະດາໄດ້ບອກຫຍັງໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ? ໃນພຣະຄັມພ ........ 

 ແມ ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາມ ຄວາມແຕກຕ າງລະຫວ າງການຕັດສ ນໃຈຂອງເຮົາແລະຫລັງຈາກ

ການໄດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ? 

 

5. ຂຽນສອງຫົວຂ້ໍນ ້ລົງໃນກະດານ:  ກະສັດເຮໂຣດ ແລະ ໂຫຣາຈານ 

ອ ານມັດທາຍ 2:1-12. ແບ ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງໝວດ. ໝວດທ ນ  ງ:ໃຫ້ຮັບຜ ດຊອບກ ຽວກັບເຮໂຣດ

ວ າລາວຄ ດຢ າງໃດ ກ ຽວກັບການເກ ດຂອງພຣະເຢຊູ? ໝວດທ ສອງ:ໃຫ້ຮັບຜ ດຊອບກ ຽວກັບໂຫຣາ

ຈານ ພວກເຂົາມ ແນວຄ ດຢ າງໃດ,   ສົນທະນາກັນແລ້ວໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າກ  ມຕອບຄໍາຖາມ.   ແລ້ວຕົວ

ທ ານເອງເດຄ ດຢ າງໃດ? 

 

6. ໃຫ້ນັກຮຽນອ ານໃນໃຈ ມັດທາຍ 1:22.   ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາ.   ພຣະເຢຊູມາຖ ກຕາມຄໍາທໍາ   

ນວາຍບໍ ? ພວກເຮົາຄວນນະມັສການທ ານບໍ ? 

 

                ຊ ວ ດ 

  

7. ອ ານຄໍາຖາມທ  6 ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນແລ້ວໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນຄໍາຖາມນ ້. 

 

8. ກ ອນເລ ້ມຕ້ົນໃນຫ້ອງຮຽນວັນນ ້ ພວກເຮົາໄດ້ມ ກ ອງຂອງຂວັນຊ  ງວາງຢູ ຂ້າງແມ ນຝາປ ດ. ທ ານຄ ດ

ວ າຈະເອົາອັນໃດຖວາຍພຣະເຢຊູໃນວັນນ ້. ຈົ ງເຂ້ົາໃຈວ າ ທ ານເປັນພຣະເຈ້ົາ. ຈົ ງຂຽນຊ  ຂອງທ ານ

ແລະຊ  ຂອງຂວັນ ແລ້ວເອົາມາປ ອນໃສ ໃນກ ອງ. ແລ້ວປ ດຝາໄວ.້ 

 

9.                           ນະມັສການ         

 

   

ບ.ພ. 
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         2 

ການແນະນາໍກະສດັ 

 

                          :  ມັດທາຍ ບົດທ  3 

                  :  ມັດທາຍ ບົດທ  3 

                        :    ຜູ້ທໍານວາຍໂຢຮັນບັບຕ ສໂຕເທສນາໃຫ້ຕຽມທາງເພ  ອພຣະເຢຊູ ໃນຂະ 

ນະທ  ທ ານກໍາລັງໃຫ້ບັບຕ ສະມາ ແລະຢ້ັງຢ ນວ າ ພຣະອົງແມ ນພຣະບ ດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

                      : ໂຢຮັນບັບຕ ສໂຕກ າວຢ າງໃດ ໃນຄໍາເທສນາຕອນໃຫ້ບັບຕ ສະມາ ກ ຽວກັບ 

ການສະເດັດມາຂອງກະສັດ 

                    :    ເພ  ອໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈ ໃນຈ ດປະສົງຂອງໂຢຮັນບັບຕ ສໂຕໄດ້ 

ເທສນາ ແລະໃຫ້ບັບຕ ສະມາແກ ພຣະເຢຊູ  

 

ແຜນການສ ດສອນ 

  

                                          ) 

 

1. ໃຫ້ອ ານຄໍານໍາໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ບອກນັກຮຽນທ ກຄົນຄ ດ,  ແມ ນໃຜເປັນຜູ້ແນະນໍາທ ານເຂ້ົາ

ມາຫາພຣະເຢຊູ ນໍາພາແລະຊ ກຍູ້ທ ານສເມ ມາ. ອະນ ຍາດໃຫ້ຈັກສອງສາມຄົນແບ ງປັນ. ຖາມເຈາະ

ຈົງໂລດວ າ ເວລາເຂົາແນະນໍາທ ານມານ້ັນ ເຂົາບອກວ າມາຫາໃຜ.  ເຂົາໄດ້ແນະນໍາບອກວ າມາຫາ 

ພຣະເຢຊູໂລດບໍ ?. ບັດນ ້ພວກເຮົາກັບມາຫາບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນວັນນ ້. ການແນະນໍາໃນວັນນ ້ 

ແມ ນໃຜເປັນຜູ້ແນະນໍາແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມຜູ້ໃດມາແປງທາງໃຫ້ພຣເຢຊູ. 

 

                             30) 

 

2. ໃຫ້ຄົນນ  ງອ ານພຣະທັມມັດທາຍ 3:1-12 ທ ານຜູ້ເປັນຄຣູສອນຕ້ອງແນະນໍາໂຢຮັນບັບຕ ສໂຕກ ອນ. 

ທ ານອາດຈະໄດ້ມາຈາກປ ້ມອະທ ບາຍພຣະຄັມພ  ຫລ ອ ານຈາກປ ້ມອ  ນໆກໍຕາມ. ພຣະທັມຕອນນ ້ 

ກ າວເຖ ງໂຢຮັນຢ າງໃດ. ໃຫ້ເບ  ງຂ້ໍທ  2. ແລ້ວອ ານດັງໆອ ກເທ  ອນ  ງ. ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ າ: ຂ້ໍຄວາມ

ຕອນນ ້ໝາຍຄວາມວ າຢ າງໃດ?  ທ ານທັງຫລາຍຈົ ງກັບໃຈເສັຽໃໝ  ເພາະແຜ ນດ ນຂອງພຣະເຈ້ົາມາ

ໃກ້ແລ້ວ. ສອງສາມຄົນຕອບ. 
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3. ອະທ ບາຍວ າມ ຄົນຢ າງຫລວງຫລາຍ ເດ ນທາງອອກມາເພ  ອຈະຟັງຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ. ຄໍາຖາມ: 

ເມ  ອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຟັງແລ້ວ ພວກເຂົາມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຢ າງໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບແລ້ວຂຽນ

ຄໍາຕອບລົງໃນກະດານ. ເມ  ອພວກເຂົາຮັບຜ ດຊອບແລ້ວຕໍ ມາພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແດ ? 

 

4. ແບ ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນ 3 ໝວດ.     ແຕ ລະໝວດໃຫ້ຟັງຂ້ໍພຣະຄັມພ ດ ໆ. ອ ານ ມັດທາຍ 3:1-12 

(ໝວດທ  1. ມ ການສາຣະພາບບໍ ? ຄໍາໃດ?);(ໝວດທ  2. ມ ການໜູນໃຈບໍ ? ຄໍາໃດ?); ແລະ (ໝວດ

ທ  3. ມ ການຢ້ັງຢ ນບໍ ? ຄໍາໃດ?)  

 

5. ອະທ ບາຍການຖ ອມຕົວຂອງໂຢຮັນບັບຕ ສໂຕ ເວລາທ ານເຫັນພຣະເຢຊູເດ ນອອກມາຫາທ ານ. ຄົນ

ນ  ງອ ານມັດທາຍ 3:13-15 ແລ້ວຖາມວ າ:  

ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈ  ງເວົ້າວ າ ຂ້ານອຍບໍ ສົມຄວນຈະໃຫ້ທ ານຮັບບັບຕ ສະມາ? 

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ  ງຕ້ອງຮັບສ ນບັບຕ ສະມາ? 

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ  ງກ າວວ າຄົບຖ້ວນໃນຄວາມຊອບທັມທ ກປະການ? 

 

6. ໃຫ້ຄົນນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 3:16-17 ແລ້ວຖາມວ າ   ພຣະເຈ້ົາພຣະບ ດາຜູ້ຊົງສະຖ ດຢູ ໃນສວັນຈະມ 

ຄວາມຮູ້ສ ກຢ າງໃດໃນການຮັບສ ນບັບຕ ສະມານ ້? ໃຫ້ເບ  ງຂ້ໍພຣະຄັມພ ທ  ແຕກຕ າງກັນ. ມາຣະໂກ 

1:9-11; ລູກາ 3:21-22; ແລະໂຢຮັນ 1:29-34. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ  ງຕ້ອງຮັບສ ນບັບຕ ສະມາ? 

ເພ  ອຫຍັງ?   

 

                               1      ) 

 

7. ເມ  ອມາເຖ ງ ຕອນສ ດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ ້     ນໍາພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມຢູ ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ (ຫລັງ 

ຈາກນ້ັນຄຣູຈະໃຊ້ເວລາ ໃຫ້ໂອກາດແກ ນັກຮຽນເພ  ອລາງຄົນສົນໃຈໃນການຮັບບັບຕ ສະມາ.  

 

8. ສໍາລັບພວກເຮົາເດ  ໃນວັນນ ້ ພວກເຮົາຈະແປງເສ້ັນທາງເພ  ອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ າງໃດ?  ມ ຈັກບາດ 

ກ້າວທ  ພວກເຮົາເຮັດໄດ້. ສົນທະນາກັນ. ທ້າທາຍຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອະທ ຖານເພ  ອກັນແລະກັນ. 

 

 

ບ.ພ. 
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ບດົຮຽນທ  3 

ການທດົລອງກະສດັ  

 

                          : ມັດທາຍ 4: 1-11 

                  : ມັດທາຍ 4:1-11 

                        :   ພຣະເຢຊູເອົາຊະນະການທົດລອງ ດ້ວຍຂ້ໍພຣະທັມ ເພ  ອຜູກມັດຊາຕານ. 

                      : ພວກເຮົາຈະຮຽນບົດຮຽນຈາກພຣະເຢຊູຢ າງໃດໃນການເອົາຊະນະຊາຕານ  

                    :  ເພ  ອ  ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເປັນກ ນແຈທ  ຈະເອົາຊະນະມານ ແລະເປັນການເຊ  ອ

ຟັງພຣະເຈ້ົາ 

 

                   

 

                                           ) 

 

1. ເອົາກັບໃສ ໜູ ວາງໄວ້ເທ ງຫລັງໂຕະ ເອົາອາຫານລ້ໍ. ແລ້ວກໍຖາມຫ້ອງຮຽນວ າ ອັນນ ້ແມ ນຫຍັງ? ໃນ

ທ ກວັນນ ້ ຊ ວ ດຂອງພວກເຮົາເປັນຢ າງນ ້ຫລ ບໍ ? ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວ ານ ້ເປັນພາບທ  ສະແດງເຖ ງຫຍັງ? 

ການທົດລອງແມ ນຫຍັງ? ມ ້ນ ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣ  ອງການທົດລອງ,  ການເຍ້ົາຍວນ ແລະຈະໄດ້ 

ຮູ້ວ າບົດຮຽນມ ້ນ ້ຈະຊ ວຍພວກເຮົາໄດ້ຢ າງໃດແດ . ຕົວພຣະເຢຊູເອງກໍຖ ກທົດລອງເໝ ອນກັນ.  

 

                                    ) 

   

2. ຖາມນັກຮຽນ: ຜູ້ໃດແດ ທ  ເຄ ຍມ ປະສົບການໃນຊ ວ ດກ ຽວກັບເຣ  ອງນ ້. ໃຫ້ເວົ້າຈັກສອງສາມຄົນ ຫລັງ

ຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ຄົນນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 4:1 ບອກນັກຮຽນວ າເຣ  ອງເກ ດຂ ້ນແກ ພຣະເຢຊູ.   (ເບ  ງໃນມັດ

ທາຍ 3:16-17)   ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະວ ນຍານຈ  ງນໍາພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນປ າກັນດານ  ແລ້ວກໍໃຫ້

ມານຊາຕານທົດລອງ? 

 

3. ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ 

a. ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຫຍັງ--ສໍາລັບຮ າງກາຍ (4:1-4) 

b. ພວກເຮົາຊອກຫາຫຍັງ--ຕໍາແນ ງໜ້າທ  ແລະສ ດອໍານາດ (4:5-7) 

c. ພວກເຮົາປາຖນາຫຍັງ--ອໍານາດແລະການມ ສ ດທ  (4:8-11)   
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   ເວລາພຣະເຢຊູຢູ ໃນປ າກັນດານ ຊາຕານໄດ້ຫ້າງແຮ້ວໃສ ພຣະເຢຊູຢູ  3 ອັນ. 

ອ ານມັດທາຍ 4:2-4 ເຫຍ  ອທ  ມານເອົາມາໃຊ້ທໍາອ ດແມ ນຫຍັງ? ສໍາຄັນຫລາຍແທ້ບໍ ສໍາລັບພຣະເຢ

ຊູ?  ອ ານມັດທາຍ 4:5-7 ເຫຍ  ອທ  ມານເອົາມາໃຊ້ແມ ນຫຍັງ? ສໍາຄັນຫລາຍແທ້ບໍ  ສໍາລັບພຣະເຢ

ຊູ? ອ ານມັດທາຍ 4:8-11 ເຫຍ  ອທ  ມານເອົາມາໃຊ້ແມ ນຫຍັງ? ສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຢຊູແທ້ບໍ ? 

ສົນທະນາກັບນັກຮຽນເພ  ອນໍາໄປຫາຈ ດປະສົງຂອງບົດຮຽນ.    ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ ພຣະອົງຈ  ງເຊ  ອ

ຟັງພຣະບ ດາແທ້? 

 

4. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ  ງປ ອຍໃຫ້ມານທົດລອງພຣະເຢຊູ? 

ການກະທໍາບາບທ  ມະນ ດເຮົາມັກຈະເຮັດຄ : ນ ນທາ, ສັບສໍ , ລາມົກ, ເສບຂອງມ ນເມົາ, ກະວົນກະ 

ວາຍ, ຂ ້ຫລັກ, ກ ນຫລາຍ, ໂລບມາກໂລພາ, ເສ ຍຊ້າບໍ ເອົາໃຈໃສ , ໂກດຮ້າຍ, ເຫັນແກ ຕົວ....... 

 

5. ທ ານເຄ ຍວາງແຜນອັນໃດລ ວງໜ້າບໍ  ແລະເປັນໄປຕາມແຜນຂອງເຮົາຕລອດໄປບໍ .   ມານຊາຕານ 

ມັກຈະຂັດຂວາງພວກເຮົາ ມັນບໍ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສໍາເຣັດ. ຢ າລ ມວ າມານບໍ ຢູ ລ້າໆຈັກເທ  ອ.  

   

                               1      ) 

 

6. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມແຕ ລະຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ  

 

7. ເວລາພົບພ້ໍກັບການທົດລອງພວກເຮົາຈະເຮັດຢ າງໃດ? ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາຢ າງໃດແດ ? 

 

8. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທ ຖານ ຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທ ກແງ ທ ກມ ມ ອງຊ ວ ດ. ເພ    

                                            . 

 

 

 

ບ.ພ. 
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ຄາໍ      ສໍາລບັ       

      ທ  4 

ເຄດັລບັທ  ຈະໃຫພ້ໃໍຈ 

 

 

                          :  ມັດທາຍ 5:1-12 

                  : ມັດທາຍ 5:1-12 

                     : ໂຄງຮ າງບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພູເປັນຫົນທາງນໍາໄປເຖ ງຄວາມພໍໃຈ

ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣ ດ. 

                                                                      ? 

                 : ເພ  ອຈະສະແດງອອກເຖ ງຄໍາສອນໃນບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພ ູນ້ັນເປັນ

ທາງນໍາໄປເຖ ງຄວາມພໍໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣ ດ. 

 

       

     ມ ຫລາຍຄົນຖ ວ າບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພູ (ມທ 5:1-7:2) ເອ ້ນວ າ “ບົດສົນທະນາສໍາຄັນ” ບໍ ມ ສາສນາໃດໄດ້

ສັ ງສອນຢ າງຍ ດຍາວແລະອະອຽດໄດ້ດ ເຖ ງປານນ  ້.  ໃນບົດນ ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຣ  ອງວ ທ ທາງເຖ ງຄວາມ

ພໍໃຈ.    ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດເທສນານ ້ແມ ນແນໃສ ການຕັດສ ນໃຈ (ສ  ງທ  ເຮົາເຮດັ) ແລະອ ປະນ ສັຍ (ເຮົາ

ແມ ນໃຜ). 

       ມ ບາງກ  ມທ  ເປັນພວກແຍກອອກມາຈາກ ຄາໂຕລ ກໄດ້ຕ ຄວາມໝາຍບົດເທສນານ ້ແຕ ກຕ າງກັນ. ບາງ

ກ  ມໃຊ້ຄວາມໝາຍນ ້ຕາມຕົວອັກສອນ ບາງກ  ມຕ ຄວາມໝາຍວ າເປັນພຽງສັງຄົມສາດຂອງຄຣ ສະຕຽນ ແລະ

ອ ກບາງກ  ມໄດ້ໃຊ້ເປັນຫລັກການໃນຄຣ ສຕະຈັກເພ  ອເອົາຣາຊອານາຈັກສວັນມາຕ້ັງຢູ ໃນໂລກ.   

        ບາງພວກໄດ້ຖ ວ າຄໍາສອນໃນບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພູໄດ້ໝາຍເຖ ງອະນາຄົດເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ

ສ  ງນ ້ໃຫ້ຄົນຢ ວແຕ ພວກເຂົາປະຕ ເສດ ສະນ້ັນ ຄໍາສອນນ ້ຈະໃຊ້ໄດ້ນານຈົນເຖ ງການສະເດັດຄ້ັງທ ສອງຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູຈ  ງຈະໃຊ້ໄດ້. 

        ເທສນາທ  ຈ້າຍພູບໍ ຄ ກັບພຣະບັນຍັດສ ບປະການ ເພາະມັນບໍ ມ ກົດລັບອັນໃດທ  ຕ້ອງຕ ດຕາມ. ດັ ງນ້ັນ, 

ຈ  ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣ ຊາຍເຂ້ົາໃຈຜ ດເຖ ງຄວາມໝາຍໃນພຣະບັດຍັດ.  ອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ອະທ ບາຍຫລັກການ, ຄວາມຄ ດ, ແລະ ເຫດຜົນເປັນລໍາດັບ ບໍ ແມ ນເປັນກົດບັດຍັດບັງຄັບຜູ້ເຊ  ອໃນພຣະ

ເຈ້ົາ.      ແຕ  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ າວວ າຄໍາສອນນ ້ເປັນກົດສັນຍາໃໝ ທ  ຂຽນໄວ້ໃນຈ ດໃຈຂອງຜູ້ທ  ເຊ  ອ. (ຢຣມ 

31:33) 

 

ແນະນາໍການສອນ 
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ແຜນການສອນ-ວ ທ ສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ າງກັນ 

  

1. ບອກຫ້ອງຮຽນວ າອາທ ດນ ້ຈະໄດ້ສ ກສາໃນປ ້ມມັດທາຍເຖ ງເຣ  ອງ “ຄວາມສ ກ.”   

2. ບອກໃຫ້ສະມາຊ ກຮູວ້ າພວກເຂົາຈະໄດ້ສ ກສາບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ ມທ 5:3-12.  

ຮ້ອງໃຫ້ມ ຜູ້ສມັກອະທ ບາຍເຖ ງຄວາມສ ກໃນບົດນ ້ມ ຄວາມໝາຍຢ າງໃດ? 

3.                                                                        

                                -6                                            

                                                                      . 

4.                      -                                                   : 

                                    ? 

                                     ? 

                                     ? 

 

5.            1 -12                     ຊ                                 ? 

6.                                   ້                                               ?    

               ?   

7.                          -12                                  ອ ງ            

         ? 

 

 

 

 

 

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 

      ທ  5 

ເຮດັໃຫກ້ດົບນັຍດັຂອງຣາຊອານາຈກັສາໍເຣດັ 

 

 

                          :  ມັດທາຍ 5:17-48 

                  : ມັດທາຍ 5:17-48 

                     : ອົງພຣະເຢຊູບໍ ໄດ້ສະເດັດມາເພ  ອທໍາລາຍກົດບັນຍັດຫລ ຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມ, ແຕ ມາເພ  ອເຮັດໃຫ້ສ  ງເຫລົ ານ້ັນສໍາເຣັດ. 

                                                                           

                                              

          ? 

                 : ເພ  ອຈະເຂ້ົາໃຈວ ທ ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດໃນພຣະຄັມພ 

ເດ ມ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມສໍາເຣັດ   ສ  ງເຫລົ ານ ້ມ ຄວາມໝາຍ

ຕໍ ຊ ວ ດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາແນວໃດ? 

 

       

     ໃນບົດເທສນາທ  ຈ້າຍພູອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແປຄວາມໝາຍຂອງພຣະບັດຍັດໜ້າມ ເປັນຫລັງມ .  

ມ ຫລາຍຄົນທ  ເປັນຫົວໜ້າສາສນາກ າວຫາວ າອົງພຣະເຢຊູບໍ ເອົາໃຈໃສ ຕໍ ພຣະບັນຍັດ.  ແຕ ຄວາມຈ ງມ ຢູ ວ າ

ອົງພຣະເຢຊູບໍ ເຄ ຍເຮັດອັນໃດລ ວງເກ ນພຣະບັນຍັດ  ພຣະເຢຊູຖ ກົດບັນຍັດເປັນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ   

ພຣະອົງເຫັນຄວາມແຕກຕ າງກັບພວກຫົວໜ້າສາສນາ   ເພາະພຣະເຢຊູບໍ ໄດ້ຖ ກົດບັນຍັດແຕ ເປັນໂຕໜັງສ 

ເທົ ານ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຄວາມໝາຍແລະຈ ດປະສົງມາປະກອບໃຊ້.  ຫລາຍໆເທ  ອພຣະອົງໄດ້ຍົກເອົາພຣະ

ບັນຍັດມາສອນ. 

     ອົງພຣະເຢຊູຖ ວ າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມ ຄວາມສໍາຄັນເທົ າກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພ ເດ ມ.  ມ ຫົກເທ  ອ

ເທົ ານ້ັນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບທໍານຽມທ  ຄົນນັບຖ ຂອງຄົນສມັຍນ້ັນ.  ພຣະອົງເນ້ັນວ າ 

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໄດ້ດ       ແຕ ກໍງ າຍກ າວການອະທ ຍາຍຈາກພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣ 

ຊາຍ.     ອົງພຣະເຢຊູບໍ ໄດ້ສອນກົງກັນຂ້າມຈາກພຣະຄັມພ ເດ ມ ແຕ ພຣະອົງມ ຄໍາຖາມເຖ ງການອະທ ບາຍ

ແລະການເອົາມາປະກອບໃຊ້ກັບຊ ວ ດປະຈໍາວັນ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວ ທ ສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ າງກັນ 
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8. ເອົາປາກກາຫລ ສໍດໍາພ້ອມດ້ວຍເຈ້ັຽໃຫ້ສະມາຊ ກ   ບອກເຂົາໃຫ້ແຕ້ມຮູບເດ  ນຫລ ້ນບັສເກດບອນ.  

ເມ  ອທ ກຄົນແຕ້ມແລ້ວຕ້ັງຄໍາຖາມວ າພວກເຂົາເລ ້ມແຕ້ມຈາກອັນໃດ?   (ຄົນສ ວນຫລາຍມັກເລ ້ມ

ເຂດທ  ຈະຫລ ້ນ).  ຖາມວ າເປັນຫຍັງຈ  ງແຕ້ມເຂດບ ອນຫລ ້ນ ແລະບອກວ າເຂດບ ອນຫລ ້ນສໍາຄັນ ເ

ໝ ອນກັບຊ ວ ດປະຈໍາວັນຕົວຈ ງ. 

9. ອະທ ບາຍວ າກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊກໍເປັນເຂດສໍາຄັນຕໍ ຊ ວ ດຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນ.  ແຕ ໃນທ  ສ ດຄົນ    

ສ ວນຫລາຍເປັນຫ ວງນໍາຕົວອັກສອນຫລາຍກວ າຈ ດວ ນຍານແລະຄວາມໝາຍຂອງກົດບັນຍັດ. ເວ

ລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາພຣະອົງໄດ້ເນ້ັນເຖ ງຈ ດວ ນຍານແລະຄວາມໝາຍຂອງກົດບັນຍັດ    ບໍ 

ແມ ນມາເພ  ອທໍາລາຍ ແຕ ໃຫ້ສໍາເຮັດໃນພຣະອົງ.   

10. ໃຫ້ອ ານມັດທາຍ 5:17-20 ເຕ ອນວ າພຣະເຢຊູບໍ ໄດ້ປະຕ ເສດກົດບັນຍັດ ແຕ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້

ທ ກພາກສ ວນຂອງກົດບັນຍັດນ້ັນຖ ກຕ້ອງຕາມຈ ດປະສົງທ  ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້.   

11. ແບ ງສະມາຊ ກອອກເປັນກ  ມ ສ ດແລ້ວແຕ ຈໍານວນຄົນໃນຫ້ອງເປັນສ  ກ  ມ  ບອກໃຫ້ແຕ ລະກ  ມອ ານ   

ພຣະຄັມພ ດັ ງຕໍ ໄປນ ້: ກ  ມນ  ງ, ມັດທາຍ 5:21-26; ກ  ມສອງ, ມັດທາຍ 5: 27-30;   ກ   ມສາມ, ມັດ

ທາຍ 5:31-32; ແລະກ  ມສ  , ມັດທາຍ5:33-37 ບອກໃຫ້ແຕ ລະກ  ມຕອບຄໍາຖາມແລະລາຍງານວ າ

ກ  ມຕົນເອງໄດ້ຮຽນອັນໃດແດ ໃຫ້ທ ກຄົນໄດ້ຍ ນ. 

12. ຂຽນຕົວເລກ “24601” ໃສ ກະດານ.  ຕ້ັງຄໍາຖາມວ ານ້ໍາເບ ນ ້ມ ຄວາມສໍາຄັນອັນໃດ?  ຖ້າບໍ ມ ຄົນໃດ

ຮູ້ກໍບອກວ າ ເປັນເລກປະຈໍາຕົວຂອງນັກໂທດທ  ຍົກເອົາມາຫລ ້ນເປັນລະຄອນກ້ອມທ  ມ ຊ  ສຽງ.  ຄົນ

ໂທດໄດ້ຮູຈັ້ກກັບພຣະເຈ້ົາ   ກໍເພາະມ ຜູ້ປະກາດຂ າວປະເສ ດໄປເຮັດວຽກໃນຄ ກເປັນພະຍານຕໍ ນັກ

ໂທດຄົນນ ້ ທ  ຖ ກຕໍາຣວດເຮດັຮ້າຍໃສ  ແຕ ລາວບໍ ແກ້ແຄ້ນທັງໆທ  ລາວມ ໂອກາດຫລາຍເທ  ອ  ເພາະ

ລາວຮູ້ຈັກພຣະຄ ນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ອ ານມັດທາຍ 5:38-42. ຖາມວ າການແກ້ແຄ້ນເປັນອັນຕະລາຍ

ຕໍ ຕົນ ເອງບໍ ? ແມ ນພຣະເຈ້ົາສອນໃຫ້ເຮັດບໍ ? 

 

 

 

 

 

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍ      ສໍາລບັ       

      ທ  6 

ຣາຊອານາຈກັເຣ  ອງຊັບສ ນແລະຄວາມກະວນົກະວາຍ 

 

 

                          :  ມັດທາຍ 6:19-34 

                  : ມັດທາຍ 6:19-34 

                     : ປະຊາກອນແຫ ງເມ  ອງຟ້າສວັນຄວນເອົາໃຈໃສ ໃນການສະສົມຊັບ

ສ ນຊ  ງເປັນຢ ູ  ຕລອດໄປ,       ເຊ  ອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາວ າພຣະອົງຈະ

ຊ ອຍ. 

                                                                             

                                     ? 

                 : ເພ  ອຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານສ  ງຕ້ອງການໃຫ້ໃນເມ  ອຕົນ

ເອງໄດ້ເຊ  ອວ າພຣະອົງຈະຊ ອຍແທ້. 

 

       

     ມັດທາຍ 6:19-34 ໄດ້ກ າວເຖ ງນ ສັຍເຣ  ອງເງ ນ ແລະໃຫ້ເອົາໃຈໃສ ໃນຊ ວ ດຂອງຜູ້ເຊ  ອ.  ການກ າວເຖ ງ

ຊັບສ ນໃນເມ ອງຟ້າສວັນມ ຄວາມສໍາຄັນກວ າ ແຕ ຄົນສ ວນຫລາຍມັກສະສົມຊັບສ ນໄວ້ໃນໂລກ.  ການເອົາ

ໃຈໃສ ເຣ  ອງສະສົມຊັບສ ນແມ ນການມ ຊ ວ ດຢູ ດ້ວຍຄວາມບໍ ໝັ້ນຄົງ.  ຄວາມກະວົນກະວາຍນໍາສ  ງຂອງ ເງ ນ

ຄໍາ  ແລະຂອງໃຊ້ຕ າງໆນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ຈ ດໃຈພວກເຮົາບໍ ໃຫ້ຄ ດເຖ ງສ  ງສໍາຄັນທ  ສ ດເຣ  ອງຟ້າສວັນ.    ແຕ  

ການເຮັດຢ າງນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ທ້ອນໂຮມສ  ງຂອງໄວ້ເພ  ອໃຫ້ໂຈນແລະຂ ້ໝ້ຽງທໍາລາຍໄດ້. 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວ ທ ສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ າງກັນ 

13. ໃຫ້ເອົາກ ອງນ້ອຍປ ອນສໍາລັບທ້ອນເງ ນມາໃນຫ້ອງຮຽນ   ບອກໃຫ້ແຕ ລະຄົນອອກຄວາມເຫັນເຖ ງ

ຄວາມໝາຍຂອງກ ອງປ ອນເງ ນແລະຂຽນໄວໃ້ສ ກະດານ.  ຂຽນຄໍາເຫັນທ  ກ ຽວເຣ  ອງເງ ນຫລ ຊັບສ ນ.  

ກ າວວ າ ບາງຄົນຄ  ດວ າມ ເງ ນແລະມ ຂອງດ ໆເປັນການຜ ດ  ແຕ ເຫັນວ າອົງພຣະເຢຊູບໍ ໄດ້ເວົ້າຢ າງ 

ນ້ັນ ພຣະອົງເຂ້ົາໃຈດ ທ  ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການທ້ອນຊັບສ ນຢູ ໃນໂລກ ແຕ ພຣະອົງບໍ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາ

ເຮັດແຕ ສ  ງດຽວຢ າງນ້ັນ.    ໃຫ້ແຕ ລະຄົນແບ ງປັນບົດຮຽນຈາກຄໍາເທສນາທ  ຈ້າຍພູເຖ ງຄວາມຮັ ງມ  

ແລະຄວາມເປັນຫ ວງຢາກມ ສ  ງຂອງໂຮມໄວ້ຫລາຍ. 
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14. ກ ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຮັດປ້າຍສອງອັນ:    ໝັ້ນຄົງ ແລະຊົ ວຄາວ ແລະເອົາໄປຫ້ອຍໄວ້ຄົນລະແຈ 

ບອກໃຫ້ແຕ ລະຄົນຂຽນສ  ງຕ າງໆຕາມຄວາມໝາຍຂອງປ້າຍນ້ັນ. ອ ານມັດທາຍ 6:19-21 ກ າວວ າ

ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຊັບສົມບັດຊ  ງເປັນຂອງຊົ ວຄາວເພ  ອຈະໄດ້ຂອງໝັ້ນຄົງໃນສວັນ. 

 

15. ຖາມວ າມ ຜູ້ໃດໃສ ແວ ນຕາ?  ເປັນຫຍັງຈ  ງໄດ້ໃສ ແວ ນຕາ?  ກ າວວ າເພ  ອຢາກໃຫ້ເຫັນຮ  ງດ  ມ ຊ ວ ດ

ດ . ອ ານມັດທາຍ 6:22-23.  ກ າວວ າການຈະມ ແສງຕາດ ດ້ານຈ ດວ ນຍານກໍຂ ້ນກັບກ ານເຂ້ົາໃຈໃນ

ການມ ຊັບສ ນເພ  ອຕົວເອງ ຫລ ເພ  ອຊ ອຍໃຫ້ຄົນອ  ນຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ. 

 

16. ອ ານມັດທາຍ 6:24 ກ າວວ າຊ ວ ດຄົນເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍສົງຄາມດ້ານຈ ດວ ນຍານ.  ຖ້າພວກເຮົາເອົາ

ໃຈໃສ ແຕ ສ  ງຂອງພວກເຮົາກໍເລ ອກເອົານາຍຜ ດ ພວກເຮົາຄວນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຊັບສ ນທ  ພຣະ

ອົງປະທານໃຫ້. 

 

17. ຂຽນຄໍາເວົ້າສາມຄໍາໃສ ກະດານ “ເວລາ, ພອນສວັນ, ແລະຊັບສ ນ” ອະທ ບາຍວ າຄໍາເວົ້າສາມຄໍານ ້

ສາມາດເດັດແປງຊ ວ ດຂອງພວກເຮົາໄດ້.  ຖາມວ າພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ສາມຄໍານ ້ເພ  ອບອກເຖ ງອັນໃດ

ສໍາຄັນທ  ສ ດໃນຊ ວ ດໃນຖານະເປັນຜູ້ທ  ເຊ  ອ? 

 

 

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍ      ສໍາລບັ       

      ທ  7 

ມອງເຫນັເຖ ງອະນາຄດົໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

 

                          :  ມັດທາຍ 7:1-27 

                  : ມັດທາຍ 7:1-27 

                     : ການມ ຊ ວ ດໃນຣາຊແຜ ນດ ນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງສາມາດມອງເຫັນ

ໂດຍຈ ດວ ນຍານ. 

                                                                          ? 

                 : ເພ  ອສໍາຣວດເບ  ງການຕັດສ ນໃຈດ້ານຈ ດວ ນຍານ. 

 

       

     ມັດທາຍ 7:1-27 ເປັນບົດສລ ບການເທສນາທ  ຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນບົດນ້ັນມ ຄວາມສໍາຄັນເຊັ ນ: 

ການຕັດສ ນ, ມະນ ສທັມ, ການເຊ  ອຟັງ, ແລະການມອງເຫັນເຖ ງອະນາຄົດ. ຄໍາສອນຈາກມັດທາຍບົດ 5:2-

7:27 ໄດ້ສອນໃຫ້ຈັດຕຽມຜູ້ເຊ  ອຕໍ ວັນຕັດສ ນທ  ຈະມາເຖ ງຢ າງແນ ນອນ.  ຄໍາສອນໃນບົດ 7:1-6 ບໍ ຄ ໝູ  ແຕ 

ໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ເຊ  ອເອົາໃຈໃສ ເຣ  ອງຣາຊແຜນດ ນ ຢ າເອົາອັນໃດມາເປັນເຫດບັງຕາ.      ຂ້ໍ 7-11 ໄດ້ໜູນໃຈ

ພວກສາວົກໃຫ້ເພ  ງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມຕ້ອງການທ ກຢ າງ.    ບົດ 7:12 ເປັນກົດທອງຄໍາທ  ຄົນໃຊ້ກັບຄົນອ  ນ

ເພ  ອຢາກໃຫ້ຄົນອ  ນເຮັດຕໍ ຕົນເອງ. ຂ້ໍ 13-39 ໄດ້ບອກເຖ ງອໍານາດທ  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຢ າງມ ພລັງ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວ ທ ສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ າງກັນ 

18. ເອົາເຂັມຊ ້ທ ດ,  ແຜນທ   ແລະ GPS ຂໍຄວາມແນະນໍາຈາກຄົນອ  ນວ າ  ມ ຢ າງອ  ນອ ກບໍ ທ  ຈະໃຊ້ນໍາ

ທາງເວລາເດ ນທາງໃຫ້ໄປຮອດຈ ດໝາຍປາຍທາງ?   ໃນປ ້ມມັດທາຍ ບົດ 7: 1-13 ພຣະເຢຊູໄດ້

ສອນໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນອະນາຄົດໄດ້ດ້ວຍເພ  ງພຣະອົງ. 

19. ນໍາເອົາໄມ້ແມັດ ຫລ ສ  ງວັດແທກມາໃນຫ້ອງ.     ຂຽນເລກ 1 ໃສ ແຈຊ້າຍ ແລະເລກ 2 ໃສ ແຈຂວາ 

ແລະເອ ້ນໃຫ້ສະມາຊ ກໃນຫ້ອງເດົາວ າຈາກເລກ 1 ໄປຫາເລກ 2 ມ ລະຍະເທົ າໃດ?   ໃຫ້ມ ຫລາຍ

ຄົນອອກຄວາມເຫັນແລະຈົດຂຽນຊ  ຜູ້ອອກຄວາມເຫັນນ້ັນວ າພວກເຂົາຈະເປັນຄົນເດົາຖ ກຫລ ບໍ ?  

ໃນທ  ສ ດມາກໍໃຊ້ໄມ້ບັນທັດແທກ ແລະບອກລະຍະອັນຖ ກຕ້ອງໃຫ້ແຕ ລະຄົນເຫັນວ າພວກເຂົາຖ ກ 

ຫລ ຜ ດຫລາຍປານໃດ.     ອ ານ ມັດທາຍ 7: 1-6 ກ າວວ າຄົນເຮົາບໍ ອາດສາມາດເດົາຖ ກທ ກເທ  ອ ເ

ໝ ອນກັບພວກເຮົາຕັດສ ນຄົນອ  ນ. 
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20. ແບ ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກ  ມ ບອກໃຫ້ກ  ມທ ນ  ງ ອ ານມັດທາຍ 7:7-12 ຖາມວ າຕາມບົດນ ້ໄດ້ສອນ

ພວກເຮົາຫຍັງແດ ໃຫ້ມ ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ?  ໃຫ້ກ  ມທ ສອງອ ານບົດດຽວກັນ ແລະຖາມວ າ

ຕາມຄໍາສອນນ ້ພວກເຮົາຈະມ ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ  ນແນວໃດ?  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວບອກໃຫ້ແຕ 

ລະກ  ມເລ ອກເອົາຜູ້ນໍາລາຍງານຈາກກ  ມທ  ຕົນເອງເຫັນດ ກັບຄໍາຕອບໃຫ້ທ ກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຮູນໍ້າ. 

 

21. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 7:13-14 ກ າວວ າພວກເຮົາບໍ ສະບາຍໃຈໃນເມ  ອໄປຢູ ບ ອນຄັບແຂບ 

ແຕ ຄຣ ສະຕຽນໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ປະເຊ ນຊ ວ ດແຕ ລະວັນ.   ບອກໃຫ້ສະມາຊ ກໃນຫ້ອງສົນທະນາກັນ

ເຖ ງເຣ  ອງຄວາມແຕກຕ າງຂອງທາງຄັບແຂບກັບທາງກວ້າງ. ອ ານ ມັດທາຍ 7:15-23 ກ າວວ າທາງ

ກວ້າງອາດເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຕ າງໆທ  ນໍາໄປຜ ດທາງ.  ຕອນນ ້ພວກທ  ເຊ  ອຕ້ອງສາມາດມອງເຫັນລະ

ຫວ າງຜູ້ສອນປອມແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້. 

 

22. ກ າວວ າອົງພຣະເຢຊູເປັນພ ້ນຖານທ  ດ     ເວລາມ ລົມພະຍ ເຂ້ົາມາໃນຊ ວ ດແລ້ວ ຜູ້ທ  ຕ້ັງຄວາມເຊ  ອ  

ໄວ້ໃນພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ແຕ ສ ວນຜູ້ເຊ  ອໃນຄຣູສອນປອມຈະໄດ້ຮັບພັຍວ ບັດຕາມມາ.  

ດັ ງນ້ັນ,    ພວກເຮົາຈໍາເປັນສາມາດມອງເຫັນແລະຮູ້ຈັກລະຫວ າງອົງພຣະເຢຊູກັບຜູ້ສອນສາສນາ

ປອມ. 

 

 

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທ  8 

ການຫວ ານພ ດແລະຄວາມເລ ກລບັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ ສາໍລບັບົດຮຽນນ ້: ມັດທາຍ 13: 1-23 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ມັດທາຍ 13: 1-23 

ຈ ດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນ ້: ສະພາບຂອງຈ ດໃຈບົ ງເຖ ງການຕອບຮັບພຣະເຢຊູແລະພຣະຄໍາ. 

ຄາໍຖາມເພ  ອຄົນ້ຄວາ້: ຈ ດໃຈຂອງທ ານໃນປັດຈ ບັນຢູ ໃນສະພາບໃດ? 

ຈ ດປະສງົຂອງການສ ກສານ :້ ເພ  ອສໍາຣວດເບ  ງສະພາບຈ ດໃຈຂອງຂ້ອຍແລະການພ້ອມທ  ຈະຕ້ອບຮັບ 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ອ ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງອະທ ບາຍວ ທ ທາງຕ າງໆຊ  ງຄົນທັງຫລາຍຈະຕອບຮັບຂ າວປະເສ ດ, ເຕ ອນພວກ

ເຮົາວ າຫລາຍຄົນຈະປະຕ ເສດ ແລະຫລາຍຄົນຈະຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມຍ ນດ . 

 

ແຜນສາໍລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ  ອງເຂົາ້ສູ ຊ ວ ດຈ ງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ) 

1. ກ ອນການສ ກສາພຣະທັມ ໃຫ້ຂຽນໂນດສ  ໃບເພ  ອຈະແຈກໃຫ້ນັກຮຽນສ  ກ  ມໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ ານ; 

ໃຫ້ຂຽນໃສ ຕາມນ ້: 

 

ໃບທ ນ  ງ: ເມັດທ  ຕົກຕາມທາງ--ມັດທາຍ 13: 3-4 

ໃບທ ສອງ:  ເມັດທ  ຕົກບ ອນຫ ນຫລາຍດ ນໜ້ອຍ--ມັດທາຍ 13: 5-6 

ໃບທ ສາມ:  ເມັດທ  ຕົກກາງພ  ມໜາມ--ມັດທາຍ 13: 7 

ໃບທ ສ  :  ເມັດທ  ຕົກໃສ ດ ນດ --ມັດທາຍ 13: 8 

 

ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຂຽນຄໍາແນະນໍາວ າ: ອ ານຂ້ໍພຣະຄັມພ  ແລ້ວໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຕໍ ໄປນ ້: ເມັດພ ດໄດ້

ຕົກໃສບ ອນໃດ? ຜົນປາກົດເປັນຢ າງໃດ? ມັນຖ ກກັບຊ ວ ດພວກເຮົາຢ າງໃດ?  ພວກເຮົາຄວນເຮັດ 

ຫຍັງແດ ເພ  ອໃຫ້ເມັດພ ດນ້ັນເກ ດຜົນ? 

 

ແບ ງນັກຮຽນອອກເປັນສ  ກ  ມ ແລະບອກໃຫ້ແຕ ລະກ  ມເຮດັຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໂນດນ້ັນ. ໃຫ້ທ ກຄົນ

ເບ  ງ "ຄໍາອ ປມາເຣ  ອງຜູ້ຫວ ານ" ໃນບົດຮຽນເພ  ອຊ ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ ້ມກ ຽວກັບດ ນແຕ ລະປະເພດ; 
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ໃຫ້ເວລາຕາມສົມຄວນ ແລ້ວໃຫ້ແຕ ລະກ  ມລາຍງານຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ.  ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ແນະ

ນໍາບົດຮຽນວ າມ ້ນ ້ພວກເຮົາຈະມ ໂອກາດສໍາຣວດສະພາບຈ ດໃຈຂອງໃຜລາວ ເພ  ອຈະເຂ້ົາໃຈວ າສະ

ພາບຈ ດໃຈບົ ງເຖ ງການຕອບຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ. 

 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ ) 

 

2. ອ ານມັດທາຍ 13: 9 ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ າ, ພວກທ ານຄ ດວ າພຣະເຢຊູຊົງໝາຍຄວາມວ າຢ າງໃດ

ໃນຂ້ໍນ ້? ເວົ້າວ າ, ພຣະເຢຊູຮູ້ວ າຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍ ນພຣະອົງ ແລະເວົ້າວ າ, ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ້ອງ

ໄດ້ເບ  ງພຣະຄໍາໃຫ້ເລ ກເພ  ອຈະເຫັນຄວາມໝາຍ. 

3. ແບ ງນັກຮຽນເປັນສອງກ  ມໃຫຍ ເພ  ອປ ຽນບັນຍາກາດ.  ໃຫ້ແຕ ລະກ  ມອ ານ ມັດທາຍ 13: 3-9, 18-

23. ເລ ້ມການໂຕ້ວາທ : ກ  ມນ  ງໃຫ້ຖຽງເພ  ອ   "ຄໍາອ ປມາພຽງແຕ ເວົ້າເຣ  ອງຂອງບ ກຄົນທ  ຕຽມພ້ອມ

ຈະຟັງຂ າວປະເສ ດແລະຕອບຮັບ."ອ ກຝ າຍນ  ງໃຫ້ຖຽງເພ  ອ "ພຣະຄໍາຕອນນ ້ພຽງແຕ ເວົ້າເຣ  ອງຄຣ ສ

ຕຽນທ  ຕຽມພ້ອມທ  ຈະເຂ້ົາໃຈວ ທ ທາງເພ  ອຕຽມຕົວທ  ຈະຮັບການຊົງເອ ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊ ວ ດ." 

 

ແຕ ລະກ  ມໃຫ້ມ ຫົວໜ້ານໍາພາການໂຕ້ວາທ ; ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນໃຫ້ມ ການແລກປ ຽນລະ

ຫວ າງສອງກ  ມໂດຍການສະແດງຄວາມບໍ ເຫັນພ້ອມ; ທາ້ຍສ ດແນະນໍາວ າທັງສອງກ  ມມ ເຫດຜົນດ  

ເພາະພຣະຄໍາໃນຕອນນ ້ສາມາດແປໄດ້ທັງສອງຢ າງ. 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊ ວ ດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ ) 

 

4. ແນະນໍານັກຮຽນທັງໝົດໃຫ້ວາງແຜນສໍາລັບຕົວເອງ, ອ ງຕາມພຣະຄໍາທ  ໄດ້ສ ກສາໃນມ ້ນ ້. ຕົວຢ າງ

ຂອງສ  ງທ  ຄວນພ ຈາຣະນາ: 

 ຕ້ັງໃຈຈະອ ານແລະຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ າງສ ດໃຈ. 

 ຕ້ັງໃຈຈະບໍ ໃຫ້ສ  ງອ  ນໆຂ້າງນອກມາຍາດເວລາໃນຊ ວ ດ. 

 ຕ້ັງໃຈຈະສໍາຣວດຕົວເອງໂດຍເອົາຫລັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນແມ ພ ມ. 

 ຕ້ັງໃຈທ  ຈະນໍາເອົາສ  ງທ  ຮຽນຮູ້ໄປປະຕ ບັດໃນຊ ວ ດ. 

 ຕ້ັງໃຈຈະເຊ  ອຟັງການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊ ວ ດ. 

 

5. ອ້ອນວອນເພ  ອປ ດການສ ກສາພຣະຄໍາ; ຂໍໃຫ້ທ ກຄົນປັກຕາໃສເພງສັຣເສ ນ 84: 5; ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້

ເປ ດໃຈເພ  ອການຮັບແລະເຊ  ອຟັງພຣະຄໍາ. 

ສ.ຄ. 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທ  9 

ການອະພຍັໂທດໃນຣາຊອານາຈກັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ ສາໍລບັບົດຮຽນນ ້: ມັດທາຍ 18: 21-35 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ມັດທາຍ 18: 15-35 

ຈ ດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນ ້:   ພົລເມ ອງຂອງຣາຊອານາຈັກອະພັຍໂທດຄົນອ  ນ  ແທນທ  ຈະຈົດຈໍາໄວ້. 

ຄາໍຖາມເພ  ອຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຈົດຈໍາໄວ້ ຫລ ຈະໃຫ້ອະພັຍຄົນອ  ນໆ? 

ຈ ດປະສງົຂອງການສ ກສານ :້ ເພ  ອຍອມຮັບຄວາມທ້າທາຍເຣ  ອງການອະພັຍໂທດຄົນອ  ນໆ ແທນທ  ຈະ 

ຈົດຈໍາໄວ້. 

 

ອ ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອ ປມາເພ  ອໃຫ້ຕົວຢ າງເຣ  ອງຄວາມເສັຽຫາຍ ເວລາພວກຜູ້ເຊ  ອບໍ ຍອມອະ

ພັຍໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນໃນເມ  ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍໂທດພວກເຂົາແລ້ວ. 

 

ແຜນສໍາລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ  ອງເຂົາ້ສູ ຊ ວ ດຈ ງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ) 

 

1. ຫລັງຈາກນັກຮຽນໄດ້ມາຮອດຫ້ອງແລະຕຽມພ້ອມ ເຊ ນນັກຮຽນໃຫ້ອ ານ "ຄໍານໍາ" ໃນບົດຮຽນ ແລ້ວ

ໃຫ້ໂອກາດບາງຄົນສະແດງຄວາມເຫັນ. ຖາມ: ມ ໃຜບໍ ທ  ຮູເ້ຣ  ອງຂອງນັກບ ນ ຫລ  ແຊນປາຕຣ ກທ  ບໍ 

ໄດ້ເວົ້າເຖ ງໃນບົດຮຽນມ ້ນ ້? (ທ ານອາດຈະເຂ້ົາອ ນເຕ ແນດ ຄ້ົນຄວ້າໄວ້ກ ອນ) 

 

ເວົ້າວ າ: ມ ້ນ ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ າການໃຫ້ອະພັຍມ ຄວາມໝາຍແນວໃດແທ;້  ໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນ

ອະທ ບາຍວ າ ການອະພັຍໂທດ ແປວ າແນວໃດ;  ບາງຄົນອາດຈະມ ປະສົບການ ຫລ ເຄ ຍເຫັນການ

ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜ ດ.   ("ການອະພັຍ" ຖ້າແປຕາມພາສາເດ ມແລ້ວແປວ າ "ປະໄວ້"   ຫລ  "ຍ າງໜ 

ຈາກບາງສ  ງ;" ພຣະເຈ້ົາຊົງຍ າງໜ ຈາກ(ບໍ ເອົາພຣະທັຍໃສ ອ ກ)ຄວາມຜ ດບາບຂອງພວກເຮົາ ເວລາ

ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍ າງໜ ຈາກ(ບໍ ເອົາໃຈໃສ ອ ກ)ຄວາມຜ ດຂອງຜູ້ອ  ນ ເວລາ

ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍພວກເຂົາແລ້ວ). 

 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ ) 

 

2. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 18: 21-22; ໃຫ້ທ ກຄົນຄ ດເຖ ງຜູ້ໃດຜູ້ນ  ງທ  ໄດ້ເຮັດຜ ດຕໍ ເຂົາເຈ້ົາ, ເວົ້າແນວ 
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ບໍ ດ ໃສ , ຫລ ນ ນທາພວກເຂົາເຈ້ົາ. ເຊ ນທ ກຄົນໃຫ້ຄ ດແລະພ ຈາຣະນາວ າ ພວກເຂົາເຈ້ົາຄວນໃຫ້ອະ

ພັຍຜູ້ເຮັດຜ ດຈັກເທ  ອ.    ເວົາ້ວ າ:   ຄໍາຖາມຂອງເປໂຕອອກມາຈາກຄວາມເພ  ອແຜ ຂອງລາວຕໍ ຄົນ

ອ  ນໆ. ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູອອກມາຈາກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຖາມ: ການໃຫ້ອະພັຍ

ຄົນທ  ເຮັດຜ ດຕໍ ພວກເຮົາຢູ ເລ ້ອຍ ໝາຍຄວາມວ າພວກເຮົາຕ້ອງມ ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊ ດກັບຜູ້ນ້ັນບໍ ? 

ອະທ ບາຍ. 

 

3. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 18:21-35. ແນະນໍາໃຫ້ຄົນອ  ນໆຟັງເຖ ງການຕອບຮັບສອງຢ າງກັບຜູ້ທ  ເປັນ

ໜ ້.   ໃຊ້ເວລາສົນທະນາຄວາມແຕກຕ າງ ແລະຄວາມຄ້າຍຄ ກັນຂອງຈໍານວນເງ ນທ  ເປັນໜ ້.  ຖາມ, 

ເຫັນພ້ອມ? ຫລ  ບໍ ເຫັນພ້ອມ?:  ການອະພັຍແມ ນກ ຽວກັບຈ ດໃຈ, ບໍ ແມ ນກ ຽວກັບຈໍານວນ. ໃຊ້ເວ

ລາສົນທະນາທ າທ ຕ າງໆ ກ ຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍ ເຊັ ນ: ການອະພັຍແມ ນເລ ອກ, ການອະພັຍແມ ນ 

ການກະທໍາ, ແລະການອະພັຍແມ ນທັສນະ. ແນະນໍາເຖ ງສອງຢ າງທ  ເຫັນແຈ້ງໃນຄໍາອ ປມານ ້:  1.) 

ການອະພັຍໂທດບໍ ມ ກໍາໜດົ;ແລະ 2.) ການອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການອະພັຍໂທດຂອງ

ມະນ ດໄປຄູ ກັນ.   ພຣະເຈ້ົາຈະບໍ ຊົງໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາ   ຖ້າພວກເຮົາບໍ ຍອມໃຫ້ອະພັຍຄົນອ  ນໆ. 

ການໃຫ້ອະພັຍຄົນອ  ນໆສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ າພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຣ  ອງການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ເວົ້າວ າ:    ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດຈະຄ ດວ າຕົນເອງເປັນບ ກຄົນທ  ຜູ້ອ  ນນັບຖ  ແທ ນທ  ຈະຄ ດວ າພວກ 

ເຮົາເປັນຄົນຜ ດບາບທ  ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ ຄົນຂ້າງນອກມັກກ າວຫາວ າໂບດມັກດູແລຄົນທ  

ບໍຣ ບູນແລ້ວ ຫລ ຄົນທ  ບໍ ເຄ ຍເຮັດຄວາມຜ ດບາບ. ຄວາມຈ ງແລ້ວຄວາມຄ ດປະເພດນ ້ ອາດຈະເປັນ

ເພາະວ າພວກເຮົາມັກພ ພາກສາຄົນອ  ນໆ   ເພາະຄົນຂ້າງນອກບໍ ໄດ້ດໍາເນ ນຊ ວ ດຕາມຣະບົບຂອງ

ພວກເຮົາ.  

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊ ວ ດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ ) 

 

4. ເວົ້າກັບນັກຮຽນວ າ: ໃນຂະນະທ  ພວກເຮົາອອກໄປຈາກຫ້ອງຮຽນ, ໃຫ້ພວກເຮົາຄ ດເຖ ງວ າຕໍ ໄປນ ້

ພວກເຮົາຈະຕອບຮັບວ ທ ໃດເວລາມ ພ  ນ້ອງຄົນອ  ນໆເຮັດຜ ດຕໍ ພວກເຮົາ. ຕາມຄວາມເປັນຈ ງແລ້ວ 

ພວກເຮົາກໍອາດຈະຕົກຢູ ໃນສະພາບດຽວກັບຄົນທົ ວໄປ ຖ້າບໍ ແມ ນພຣະຄ ນພຣະເຈ້ົາທ  ມາເຖ ງເຮົາ.  

 

ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສ ດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 

 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ້ອນວອນປ ດການສ ກສາພຣະທັມ;     ຂອບພຣະຄ ນພຣະເຈ້ົາທ  ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍ 

ແລະຂໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງຊ ວຍໃຫ້ດໍາເນ ນຊ ວ ດແບບໃຫ້ອະພັຍຄົນອ  ນໆ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍ

ທ ານແລ້ວ. 

 

ສ.ຄ. 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທ  10 

ສະມາຊ ກໃນຣາຊອານາຈັກ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ ສາໍລບັບົດຮຽນນ ້: ມັດທາຍ 20: 1-16 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ມັດທາຍ 20: 1-16 

ຈ ດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນ ້: ການເປັນສະມາຊ ກໃນຣາຊອານາຈັກໄດ້ເປ ດອະນ ຍາດຜ ານພຣະຄ ນແລະ 

ເປ ດໄວສໍ້າລັບທ ກຄົນ. 

ຄາໍຖາມເພ  ອຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມທ ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຫລ ພຣະຄ ນຂອງພຣະອົງເວລາ 

ເວົ້າເຖ ງການຈະເປັນສະມາຊ ກຂອງຣາຊອານາຈັກ? 

ຈ ດປະສງົຂອງການສ ກສານ :້   ເພ  ອສະແດງຄວາມຮູ້ບ ນຄ ນຕໍ ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພຣະຄ ນທ  ໄດ້ຮັບຂ້ອຍ 

ເຂ້ົາຢູ ໃນຣາຊອານາຈັກ. 

 

ອ ານລວບ: ເວລາພວກເຮາົນັບພຣະພອນ ຫລ ປຽບທຽບພອນຂອງພວກເຮົາກັບຂອງຜູ້ອ  ນໆ, ພວກເຮົາຈະ

ພາດເຣ  ອງພຣະຄ ນອັນຍ  ງໃຫຍ ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ແຜນສໍາລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ  ອງເຂົາ້ສູ ຊ ວ ດຈ ງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ) 

1. ກ ອນການສ ກສາພຣະຄໍາ, ໃຫ້ທ ານຄ ້ນເຄ ຍກັບຄໍາເວົ້າຫລາຍຄວາມຕໍ ໄປນ ້ ເພາະຈະເປັນຄໍາເວົ້າທ  

ຢູ ໃນເຣ  ອງ. 

ເດນາຣ ອົນ--ຈໍານວນເງ ນຊ  ງເປັນຄ າຈ້າງລາຍວັນສໍາລັບຄົນງານໃນສັຕວັດທ ນ  ງ 

ພຣະຄ ນ--ໄດ້ຮັບສ  ງທ  ບໍ ສົມຄວນໄດ້ຮັບ(ບໍ ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແຕ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ) 

ຄວາມເມດຕາ--ບໍ ໄດ້ຮັບສ  ງທ  ສົມຄວນໄດ້ຮັບ(ສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດ ແຕ ພວກເຮົາບໍ ໄດ້ຮັບ) 

ຄວາມທ ຽງທັມ--ໄດ້ຮັບສ  ງທ  ສົມຄວນໄດ້ຮັບ 

ເພ  ອແຜ --ບັນຍາກາດຂອງການໃຫ້ຢ າງຫລວງຫລາຍ 

2. ກ ອນນັກຮຽນມາເຖ ງ, ຂຽນຄໍາເວົ້າຂ້າງເທ ງນ ້ໃສ ກະດານ ແຕ ບໍ ໃຫ້ຂຽນຄໍາອະທ ບາຍ. ເວລານັກຮຽນ

ມາເຖ ງບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຂຽນຄໍາອະທ ບາຍ ຫລ ແປຄໍາເວົ້ານ້ັນໆສໍາລັບຕົວເອງ.   ຫລັງຈາກໃຫ້

ເວລາພໍສົມຄວນແລ້ວ ນໍາພາການສົນທະນາຄໍາອະທ ບາຍທ  ແຕ ລະຄົນໄດ້ຂຽນໄວ້. ເນ້ັນວ າພວກນັກ

ຮຽນຈະໄດ້ເຫັນຄໍາເວົ້າເຫລົ ານ້ັນອ ກ.  ບອກວ າ, ໃນບົດຮຽນມ ້ນ ້, ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຄວ້າເຣ  ອງທ  ວ າ

ທ ກຄົນຈະເຂ້ົາເປັນສະມາຊ ກໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ ານທາງພຣະຄ ນ ແລະທ ກຄົນ 

ສາມາດທ  ຈະເຂ້ົາເປັນສະມາຊ ກ. 
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ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ ) 

3. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ ານ ມັດທາຍ 20: 1-16; ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຟັງ ຫາຄໍາເວົ້າທ  ໄດ້ເຫັນມາກ ອນນ້ັນ. 

4. ຖາມ, ຖ້າທ ານເປັນຄົນງານຜູ້ທໍາອ ດທ  ໄດ້ເຂ້ົາເຮັດງານໃນສວນ, ທ ານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດ

ແນວໃດແດ ກັບທ ານ? ຖ້າທ ານເປັນຄົນສ ດທ້າຍທ  ເຂ້ົາເຮັດງານ ທ ານຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດ

ແນວໃດແດ ກັບທ ານ? ໃຫ້ບາງຄົນທ  ມ ປະສົບການໃນທໍານອງນ ້ແບ ງປັນ. ເນ້ັນວ າທ ກຄົນໄດ້ມ ປະ 

ສົບການຄ້າຍກັບສ  ງທ  ເກ ດຂ ນ້ໃນເຣ  ອງນ ້ ເພາະຜູ້ເຊ  ອທ ກໆຄົນໄດ້ເຫັນພຣະຄ ນແລະການໃຫ້ອະ

ພັຍບາບຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊ ວ ດ. ເວົ້າວ າ, ເພາະພວກເຮາົຈະບໍ ເຂ້ົາໃຈຄວາມເລ ກລັບເຣ  ອງພຣະຄ ນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທ  ມ ຕໍ ເຮົາ, ພວກເຮົາມັກປຽບທຽບການງານຫລ ຄ ນຄ າຂອງເຮົາເອງກັບຄົນຂ້າງຄຽງ. 

ພວກເຮົາອາດຈະຄ ດວ າຕົນເອງໄດ້ຮັບໃຊ້ມາດົນແລ້ວ, ເຮົາຄວນໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍກວ າຄົນ 

ທ  ມາຮັບໃຊ້ພາຍຫລັງ. 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ ານ ລູກາ 15: 11-32 ແລ້ວປຽບທຽບຄໍາອ ປມາເຣ  ອງຄົນທໍາງານ ກັບຄໍາອ ປມາເຣ  ອງລູກ 

ທ  ເສັຽ. ສົນທະນາສ  ງທ  ຄ້າຍຄ ກັນ ແລະສ  ງທ  ແຕກຕ າງກັນຂອງສອງເຣ  ອງນ ້. ເນ້ັນວ າທັງສອງເຣ  ອງ

ແມ ນເວົ້າເຣ  ອງການທໍາງານ ແທນທ  ຈະເວົ້າເຖ ງຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ  ອງພຣະຄ ນ. 

6. ຮວມນັກຮຽນເຂ້ົາເປັນກ  ມນ້ອຍ.     ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ ານ ມັດທາຍ 20: 1-7 ແລະໃຫ້ບັນທ ກເຫດການ 

ແລະຄ ນສົມບັດຂອງເຈ້ົາຂອງສວນ (ເຈ້ົາຂອງສວນເປັນຜູ້ເລ ້ມ, ບໍ ແມ ນຄົນງານ; ເຈ້ົາຂອງສວນເວົ້າ

ເຖ ງສ  ງທ  ທ ານຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທໍາງານເຮັດ; ເຈ້ົາຂອງສວນເປັນຄົນເພ  ອແຜ ; ເຈ້ົາຂອງສວນເປັນຄົນ

ຍ ດຕ ທັມ). ຫລັງຈາກນ້ັນນໍາການສົນທະນາວ າລັກສະນະຂອງເຈ້ົາຂອງສວນຖ ກກັບຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ . 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ  ງອ ານກ ຽວກັບຄ າຈ້າງໃນ ມັດທາຍ 20: 8-10. ຖາມ: ແມ ນຫຍັງຄ ຈ ດສໍາຄັນຂອງພຣະຄໍາໃນ

ຕອນນ ້? ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູຫ້ຍັງແດ ? ເນ້ັນວ າ ແຕ ລະຄົນໄດ້ລາງວັນຕ າງກັນ, ແຕ ພຣະເຈ້ົາຊົງ

ໃຫ້ທ ກຄົນ; ຄົນມາກ ອນ ຫລ ມາທ  ຫລັງຕ າງກໍໄດ້ລາງວັນຂອງຕົນ. ບົດຮຽນນ ້ມ ຄວາມໝາຍແນວໃດ 

ສໍາລັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊ ວ ດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ ) 

8. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມທ  3 ຫລ  4 ໃນພາກສ ດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຫ້ບາງຄົນເປັນພຍານເຣ  ອງ  

ພຣະພອນເພາະຄວາມເຊ  ອໃນອົງພຣະຄຣ ດ ບໍ ວ າສ  ງໃດຈະເກ ດຂ ້ນ. 

9. ຊັກຊວນຜູ້ທ  ຍັງບໍ ຮູພ້ຣະເຈ້ົາທ  ຢູ ໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮັບພຣະຄຣ ດໂດຍແບ ງປັນເຣ  ອງຂ າວປະເສ ດ. 

10.  ປ ດການຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ;  ແນະນໍາໃຫ້ແຕ ລະຄົນພ ສູດເບ  ງຈ ດໃຈຂອງຕົນເອງ   ແລະສໍາ

ຣວດເບ  ງການຕອບຮັບຕໍ ພຣະຄ ນຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຄ ດວ າຕົນເອງໄດ້ຮບັພຣະພອນສົມ

ກັບທ  ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາບໍ ? ເຂົາເຈ້ົາຂອບພຣະຄ ນສໍາລັບຄວາມພ້ົນບໍ ? ໃຫ້ເວລາແຕ ລະຄົນລົມກັບ

ພຣະເຈ້ົາ, ແລ້ວອ້ອນວອນປ ດ.       

                                                                                             ສ.ຄ. 
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         11 

                     

  

 

                          :        26   -50, 57-66; 27:11-26 

                  :        26   -27:31 

                     :                                      ຍັງ            

           .  

                                                                     ? 

                 :                                               ດ     .  

       

ບົດນາໍ 

                                                                                           

      ດ  ທັມ                       ກັ                                                        

         .                                                                             

                                            ;  1).                                         

        .  2).                                                                

 

                      26   -56).  

1                                                  ຣ               ຖ                 

                                                             .  

 

2       48).                                                       ະ                 

                                                                         . 

 

                                                                                  

 

 

                              26   -67).  
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1         -                                                                  . 

 

2       60-62).                                                                           

                                                                                          

                  ມ                       12  1).  

 

        65-6          ຣ                                  ະ                        

                                             ມ                                         

  ,           ຊ                                     ,                                    .  

 

                                  2  11-26). 

1.      1-11                                                                               

                                   . 

 

2       11).                                                                                

                                               ,                    ຄໍ                   

                       

 

        15-17).                                                                               

                                                            ຈະໃຫ້ປ ອຍໃຜ. 

 

         2                                                                                  

           .  

 

        21). ຍ້                                                      . 

 

6       2                  ຢ                                                     

 

        2 -26                                                                          

            .  

 

          ຫ.ວ. 
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         12 

                   

  

 

                          :        2   2-54 

                  :        2   2-54 

                     :                                           

                                                                     ? 

                 :                                                 

       

ບົດນາໍ 

  

               ທັມຂ າວປະເສ ດ                                                  ເພ  ອ             

    ້                    . 

 

                             2   2-37).  

1.                           ທ                                                               

                                                                                  ). 

2                                                 ,       ,                     ສ               

                                                                      ກ ຣ ເນ      ຊ      ຊ 

ໂມນໃຫແ້ບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະ    ໄປ               .  

                       "ຜູ້ນ    ຄ  ເຢຊກູະສັດຂອງຊາດຢ ວ "(    37).                              

                                                                             .  

 

           ມ           2   8-44).  

1                     ມ         ;  

 1                          

 2            ຣ         
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2.            :                        ົ                                                     

                      ,                                                              

                 ,                                                                      

                                        ,                                                ?   

                                             ,                                     

            2    1-      ໍ                     ຈະ                                              

                      .  

 

              (27:45-50).  

1     ຄັມ                    ງ                           ຝົ                  ວ   ,          

                              ແມ ນເວລາ 12        .     ຈາກ           ຫາເຈັດໂມງແມ ນ       

                    ເລ ້ມ                 ໄປຈົນຮອດບ າຍ       ກໍໄດ້ເກ້ົາຊົ ວໂມງພໍດ .  

2                                                   ໃ                               ດ     

                                                                                       

                                 1  26-2                               1  28            

           ະ                  2       

                                                                    

 

                               2   1-54).  

1                                                                                          

                                               ,                                           

                     ຜ້                                      ຣ                                      . 

  

2       ງ                                       ,                                         

                                                                             . 

 

                                                  "ແທ້ແລ້ວ, ທ ານຜູ້ນ ແ້ມ ນພຣະບ ດຂອງພຣະເຈົ້າ            

                                                                        .  

 

          ຫ.ວ. 
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          ຄ  ພຣະຊນົ 

  

 

                          :        28 1-10, 16-20. 

                  :        28 1-20 

                     :                                             

                                               ?                       ? 

                 :                                               .  

       

ບົດນາໍ 

 

          28                                                                      18-

19    ,                                                              .  

 

            ຄ ນພຣະຊນົ              28 1-10) 

1                                                                                

                                  ,                                                  

                                                          .                        

                                             "ມາຣ ອາໄທມັກດາລາ ກັບມາຣ ອາອ ກຄົນນ  ງນ້ັນໄດ້ພາກັນໄປເບ  ງ

ອ ບໂມງ " (    1).                                                                       .  

 

2                                                 ຢ າງ                               

         ວັ                                                                           

                           ້                                                     ຄ           

         .                                                                        

                          ພວກ        . 

 

                                                                                

                                                    ຣ                                           
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     . 

 

                                                                                  

                                                                                  . 

 

                             28 11-20) 

1                                             ,                                   . 

 

2                                                                                     

                                                      

 

                                                                     18-20). 

 

                                ; 

 1                          

 2               ົນ                                      . 

                 ະ                  ,                           . 

                                                                               . 

                                                  ກ                       

 

                                                              ງ                     

                                                                                .  

 

 

          ຫ.ວ. 

 

 


