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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ປິນ່ປົວທັງຮາ່ງກາຍແລະຈິດວິນຍານ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 5:12-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 4:38-44; 5:12-6:11  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ການປ່ິນປົວດ້ວຍການແຕະຕ້ອງ ແມ່ນການປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍແລະທາງ 

ຈິດວິນຍານຂອງຄົນທ່ີເປັນພຍາດຂີທູ້ດ ແລະຄົນເປ້ັຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວພວກເຮົາດ້ວຍວທີິໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນທ່ີພຣະເຢຊູປ່ິນປົວຄົນພຍາດຂ້ີທູດ 

ແລະ ຄົນເປັນເປ້ັຍ ແລະກໍຢາກຮ້ ວູ່າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງປ່ິນປົວພວກເຮົາຢ່າງໃດ. 
 

ແຜນການສິດສອນສາໍລັບຄຣ ູ
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ີ 

 
1. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຮ້ ວູ່າ ຈຸດປະສົງທ່ີທ່ານລູກາຂຽນຂ້ຶນນ້ີ ມີເປ້ົາໝານຢາກຈະບອກຄວາມຈິງວ່າພຣະ 

ເຢຂູແມ່ນຜ້ ໃູດ.  ແລະຢາກຈະສໍາແດງວາ່ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.  ລູກາໃຊ້ຫລາຍເຣືອ່ງປະ 
ກອບເພ່ືອຢາກໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈແລະຈະໄດ້ຕິດຕາມ.       ຖາມຄວາມສມັກໃຈ ໃຫ້ແບ່ງປັນພຣະເຢຊູ 
ແມ່ນໃຜສໍາລັບເຂົາ.  ແບ່ງປັນຕາມສມັກໃຈ.  

 
2. ແນະນໍາເຖິງບົດຮຽນທ່ີຈະຮຽນ, ລູກາແນະນໍາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູທ່ີຢ່ ູນໍາຄົນແລະເຮັດວຽກນໍາຄົນ.ຖ້າ 

ພວກເຮົາເປັນມະນຸດຈິງໆ ເຮົາຕ້ອງມີການພົວພັນກັບຄົນ.  
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3. ກ່ອນເລ້ີມບົດຮຽນໃຫ້ຄຣູຂຽນຊ່ືຂອງທ່ານໝໍລົງໃສ່ກະດານແລ້ວ ຖາມວ່າ ມີທ່ານໝໍຄົນໃດບ່ໍທ່ີເຮັດ 
ວຽກກັບຄົນຂ້ີທູດ.    

· ອະທິບາຍເຣ່ືອງການເປັນຂ້ີທູດ 
· ການເປັນຂ້ີທູດມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງແດ່ ທາງຄອບຄົວ, ທາງສັງຄົມ, ທາງສາສນາ...... 
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· ອາການຂອງຄົນເປັນຂ້ີທູດ  
 

4. ການເປັນຂ້ີທູດນ້ີ ເປັນພະຍາດຕິດຕ່ໍ ໃຜໆກໍບ່ໍຢາກຈັບ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູ 
ປ່ິນປົວນ້ີແມ່ນປົວດ້ວຍການແຕະຕ້ອງ. ແລ້ວພຣະອົງກໍສ່ັງວ່າໃຫ້ໄປຫາປະໂຣຫິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ອ່ານ ລະບຽບພວກເລວ ີ14:2-32 
 

5. ອ່ານລູກາ 5:17-26 ພວກຟາຣີຊາຍ ເປັນພວກທ່ີນັບຖືສາສນາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງຕິດ 
ຕາມພຣະເຢຊູ ເວລາພວກເຂົາເຫັນພຣະອົງປ່ິນປົວຄົນແລ້ວ ພວກເຂົາຈ່ຶງສັລເສີນພຣະເຈ້ົາ?  
ສົນທະນາ. ແຕ່ວ່າພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນໄດ້ໂອກາດທ່ີຈະຫາຂໍກ່້າວຫາ.   

 
6. ຖາມ: ເວລາພຣະເຢຊູປົວຄົນຂ້ີທູດແລ້ວ ເພ່ິນບອກວ່າ ຢ່າບອກຜ້ ໃູດ ແຕ່ເວລາປົວຄົນຫລ່ອຍຊໍາ ້ພັດ 

ປົວຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຝູງຊນົ ເປັນຫຍັງ?  ໃຫ້ໂອກາດອະທິບາຍ.   
 

7. ພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູສອນ ແລະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູສະແດງການອັສຈັນໃຫ້ເຫັນ   ຄົງຈະ 
ຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ.   ແຕ່ເວລາ ພວກເຂົາໄດ້ຍິນເພ່ິນປົວຄົນຫລ່ອຍແລ້ວ ພວກເຂົາເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈ່ົມ 
ແລະຫາຂ້ໍກ່າວຫາໃສ່ເພ່ິນ? ເຫດຜົນທ່ີພວກຟາຣີຊາຍຊອກຫາຂ້ໍກ່າວຫາມີຫຍັງແດ່? 
     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

8. ໃນໂບດຂອງພວກທ່ານມີຄົນສາມາດປ່ິນປົວຄົນແດ່ບ່ໍ? ລອງແບ່ງປັນເບິ່ງດູ ວ່າເພ່ິນເຮັດຢ່າງໃດ? 
ໃນທ່ີນ້ີ ເມ່ືອພຣະເຢຊູປ່ິນປົວແລ້ວ ຝູງຊົນທັງຫລາຍກໍພາກັນສັລເສີນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ 
ກັບຕາຂອງເຂົາເອງ.   

 
9. ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ໃນບົດຮຽນຂອງວນັນ້ີ  ທ່ານພໍຈະອະທິບາຍໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍເຂ້ົາໃຈໄດ້ບ່ໍ?  

ຢ່າລືມວ່າພຣະເຢຊູເຮັດຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະອົງ ຊງົກະທໍາດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ. 
 

10.  ອະທິຖານອ້ອນວອນຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລານະມັສການ ຂໍໃຫ້ການປ່ິນປົວພະຍາດ 
ໂຣຄາຍັງຄົງຢ່ ູກັບພວກເຮົາຕລອດໄປ. 
 
   

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ຄນົທີຖ່ອ່ມຕົວແລະຄນົທີຂ່າດຄວາມຫວັງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 7:1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 7:1-17  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູມັກຊ່ວຍຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອແລະມີການຖ່ອມຕົວແລະປ່ິນປົວຄົນ 

ທ່ີຂາດຄວາມຫວັງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ-ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາ 

ກໍາລັງຢ່ ູໃນສະພາບຂາດຄວາມຫວັງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທ່ີຂາດຄວາມຫວັງໃນຊວິີດຢູ່ນ້ີ-ພວກ 

ເຮົາຍັງມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຢ່ ບ່ໍູ. 
 

ແຜນການສິດສອນ 
  

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຂ້ຶນຕ້ົນດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມວາ່: ທ່ານເຄີຍປະສົບການຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍທ່ີສຸດບ່ໍໃນຊີວດິຂອງທ່ານ. 

ຂໍເຊີນຜ້ ູທ່ີສມັກໃຈແບ່ງປັນຄວາມຮ້ ູສຶກນ້ັນ ວ່າເປັນຢ່າງໃດແດ່? ແລ້ວລາວຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາຢ່າງໃດ? 
ເຣ່ືອງທ່ີຈະກ່າວໃນວັນນ້ີ ແມ່ນເຣ່ືອງຂອງສອງຄົນທ່ີຂາດຄວາມຫວັງ.   ແຕ່ວ່າຕ້ອງຕ່ໍສູ້ດ້ວຍຄວາມ 
ເຊ່ືອ. ຄວາມເຊ່ືອນ້ີກໍເປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນຕ່າງຊາດ.  

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
2. ຂໍໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 7:1-5. ຂໍໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ັຍບົດຮຽນປະກອບດ້ວຍ. ຄຣູຖາມ: 

ກ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເອ້ີນວາ່ນາຍຮ້ອຍ? 
ຂ. ເປັນຫຍັງຄົນຢິວຈ່ຶງພໍໃຈແລະຮັກລາວ? 
ຄ. ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຈະປ່ິນປົວຄົນຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນໄດ້? 
ງ. ເປັນຫຍັງເຖ້ົາແກ່ຄົນຢິວຈ່ຶງພໍໃຈທ່ີຈະຮັບໃຊ້ເພ່ິນ? 
 
ອະທິບາຍເຖິງຄວາມພໍໃຈທ່ີນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີ ຮັກຄົນໃຊ້ຂອງລາວ. ທັງຄົນໃຊ້ ແລະນາຍຮ້ອຍພໍໃຈທ່ີ 
ຈະອອກໄປຫາພຣະເຢຊູ. 
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ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດ ໃນຣະວ່າງນາຍຮ້ອຍແລະເຖ້ົາແກ່.    ການປ່ິນປົວ 
ຂອງພຣະເຢຊເູປັນຢ່າງໃດ? 
ຂຽນລົງໃນກະດານ ແລະຖ້າແຕມຮູບໄດ້ຍ່ິງເປັນການດີຫລາຍ. 
 

3. ອ່ານລູກາ 7:6-10   ຖາມ:   ດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດ    ທ່ີນາຍຮ້ອຍຈ່ຶງກ່າວວາ່ ເພ່ິນບ່ໍສົມຄວນຈະມາ 
ເຮືອນຂອງເຮົາ?   ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງບ່ໍຢາກຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນ? ຂໍໃຫ້ເຫດຜົນ.  
 
ຂຽນລົງໃນກະດານ.  ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາ, ເຮົາຍັງບ່ໍເຄີຍເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງໃຜເປັນຢ່າງນ້ີໃນອິສຣາເອນ. 
ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ.   (ຈ່ົງຈືໄ່ວ້ວາ່ນາຍຮ້ອຍນ້ີເປັນຄົນຕ່າງຊາດ, 
ເປັນທະຫານຮັບໃຊ້ກຸງໂຣມ)   ຖາມ: ລາວເຊ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ? ເວລາມີບັນຫາເປັນຫຍັງຄົນ 
ທັງຫລາຍຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນອະທິຖານເພ່ືອ? 

 
4.  ອ່ານພຣະທັມລູກາ 7:11:17   ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ 

ເພາະວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນທໍາ.   
 
ໃນເຣ່ືອງທ່ີຜ່ານມານ້ີ ໃຫ້ຂຽນລົງໃສ່ກະດານ ພຣະເຢຊູເຮັດຫຍັງແດ່? ອອກມາຂຽນແຕ່ລະຄົນ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາລາຍຂອບເຂດມ່ານປະເພນີຢ່າງໃດ? ທໍາລາຍລະດັບຊ້ັນຄົນຢ່າງໃດແດ່? ສ່ິງ 
ເຫລ່ົານ້ີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່?  
 
ເວລາທ່ານນາຍຮ້ອຍເຮັດຢ່າງນ້ີ ພຣະເຢຊູມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍເພ່ິນຢ່າງໃດແດ່? ຄົນໃຊ້ຂອງເພ່ິນ 
ເປນັແນວໃດ?       

 

ນໍາບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
5.  ນໍາພາຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຮ່ວມຄິດວ່າ ໃນເວລາພວກເຮົາມີສະພາບການ ໃນການຂາດຄວາມຫວງັ, ຫລື

ວ່າພວກເຮົາຫາກຢ່ ູໃນສະພາບການຂາດທ່ີເພ່ິງພາອາສັຍ ພວກເຮົາຈະພາກັນເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

6. ພວກເຮົາຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຈະອ້ອນວອນຢ່າງໃດ?   
 

7. ຄຣູຈະນໍາພາຜ້ ທ່ີູຕ້ອງການພຣະເຢຊອູ້ອນວອນ ແລະນໍາພາເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ພຣະເຢຊູຊົງຮັກເຂົາ ເ
ໝຶອນກັບນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີ. 
 

8. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ3 

ຄວາມຮກັທີບ່ໍ່ມຂີອບເຂດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 10:25-37 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 10:21-37  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຊາວຊະມາເຣຍັຜ້ ໃູຈດີ ເພ່ືອທໍາລາຍຂອບ 

ເຂດຂອງຄວາມຮັກ, ຂອບເຂດຂອງການແບ່ງຊັນ້ວັນນະ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງ ຂອງຂອບເຂດຂອງຄວາມຮັກແລະຂອບ 

ເຂດຂອງການຮັບໃຊ້ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຄິດເຖິງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກແລະການຮັບໃຊຜ້້ ູ 

ອ່ືນມີຜົນໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ  ່ືອງເຂ້ົາສູຊີ່ວິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

9. ເວ້ົາເຣ່ືອງສະພາບການຕ່ໍໄປ້ີີ 
ຄົນຂ້ີລັກໄດ້ທຸບຣົດສາມຄັນພ້ອມກັນ ແລະເຮືອນອີກນ່ຶງຫລັງ ໃນເຂດຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານໃນເດືອນ 
ນ້ີ.  ທ່ານກໍໄດ້ຕ້ັງກ້ອງສັນຍານປະຈໍາເຮືອນຂອງທ່ານເອງ  ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້ເຊີນເພ່ືອນບ້ານມາເບ່ິງ 
ແລະກໍເຊີນເຈ້ົາໜ້າທ່ີມາເບ່ິງດ້ວຍ. ການກະທໍາຢ່າງນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?.   

· ເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? 
· ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຈະຄິດຢ່າງໃດ? 

 
           ຮ້ານອາຫານຮ້ານນ່ຶງ ກໍາລັງມີແຜນຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມອຶດຫິວໃນເມືອງຂອງທ່ານ.  ຜ້ ູທ່ີໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫລືອຈະໄດ້ມີຊ່ືຕິດໄວ້ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນວາ່ໄດ້ຊ່ວຍທ່ໍໃດ. ການກະທໍາຢ່າງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ຢ່າງໃດ? ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານຢາກຊ່ວຍ?  ຂໍໃຫ້ທ່ານໃດ້ໃຫ້ຄາ ໍອະທິບາຍຕາມທ່ີທ່ານຮ້ ສຶູກ. 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
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10. ອ່ານພຣະທັມ ລູກາ 10:25-29  ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄາ ໍອຸປມາ. ແລ້ວຄຣກໍູຈະວາງຄໍາຖາມ
ວ່າ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາອຸປມານັກທັມບັນດິດ?  ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ ຄວາມຄິດເຫັນສອງສາມ
ຄົນ.  ແລ້ວກໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 10:21.   ຂຽນລົງໃນກະດານວ່າ : ເຮັດ ຢ່າງໃດ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຈະ
ໄດ້ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ?  ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາ ຖາມນ້ີິເປັນຢ່າງໃດ? 
ລາວມີຈຸດປະສົງໃນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແທ້ບໍ? ເປັນຫຍັງລາວຈິງ່ຖາມ ວາ່ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດ
ຢ່າງໃດ?.  ມີຫຍັງທ່ີພຣະເຢຊູຊງົກະທໍາໃຫ້ທັມບັນດິດຖາມຄໍາຖາມນ້ີອອກມາ?  ແມ່ນຫຍັງຄືແຮງ
ໜູນໃຈ?     

   
11. ອ່ານພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ ບົດ 6:5 ພ້ອມກັນ.  ແລ້ວກໍພາກັນອອກມາອ່ານ ມັດທາຍ 22:34-

40.  ໃນຄໍາສ່ັງຕອນນ້ີ ມີຫຍັງເປັນທ່ີໜູນໃຈພວກເຮົາທັງຫລາຍກະທໍາບ່ໍ? 
 

12. ອ່ານ ລູກາ 10:30-35.  ໃຫ້ເວ້ົາຫຍ້ໍໆ ກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບເຣືອ່ງເສ້ັນທາງຈາກເຢຣູຊາເລັມຫາເຢຣໂິກ. 
ແລະກໍໃຫ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຣະວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຊະມາເຣັຍ. 
 

· ເປັນຫຍັງປະໂຣຫິດ ແລະຄົນເລວີຈ່ຶງບ່ໍຊ່ວຍຄົນທ່ີມີບັນຫາ?  
· ຄົນໄທຊະມາເຣັຍສ່ຽງຕ່ໍຫຍັງແດ່ໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄ້ັງນ້ີ?  

 
13. ອ່ານລູກາ 10:36-37  ຖາມຢ່ ຫູ້ອງຮຽນວ່າ ເພ່ືອນບ້ານແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານ? 

ສົນທະນາເພ່ືອຫາເຫດຜົນ.  
 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

14.  ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຄົນຢ່ ໃູນບ້ານ, ຄຸ້ມ ຫລືໂບດຂອງເຮົາຫາກຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ? 
ເຮົາຍັງໄດ້ອອກໄປຕິດຕາມຫາຫລືບ່ໍ? 
ຈ່ົງອອກໄປຊອກຫາຄົນທ່ີຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອ  ຕາມເພ່ືອນ ຕາມສະຖານທ່ີຕ່າງໆ..... 
 

15. ອະທິຖານ ຕຽມເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ຄວາມໂລບ  ຄວາມຕອ້ງການ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 12:13-34  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 11:53-12:59  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູພົບກັບບັນຫາຂອງຄວາມໂລບມາກແລະຄວາມຕ້ອງ ການເພ່ືອ 

ຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ແມ່ນພວກເຮົາໂລບມາກຫລືວ່າພວກເຮົາກາ ລັໍງມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ 

ພຣະເຈ້ົາເຮັດຕາມໃຈຂອງພວກເຮົາ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຊັງ່ຊາຕີຣາຄາ ນິດສັຍຂອງຄົນຮ່ັງມີ ແລະເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສ່ິງ 

ຂອງແລະເງິນຄໍາ ແລະໄດ້ສໍາແດງຕົນເອງວາ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົາ້. 
 

ແຜນການສິດສອນຂອງຄຣ ູ
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

16. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຄວາມບາບເຈັດຢ່າງທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ມີຫຍັງແດ່? ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດແລ້ວຂຽນ 
ລົງກະດານ.  ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ບອກນັກຮຽນວາ່ ວນັນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງຄວາມໂລບມາກ. 
 

17. ໃຊ້ເຈັຍ້ບົດຮຽນເປັນການນໍາພາໃນການຮຽນ.    ອ່ານຈຸດສົນໃຈເສັຍກ່ອນ ພຣະເຢຊພົູນກັບບັນຫາ 
ຂອງຄົນໂລບແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.  ແມ່ນຫຍັງຄືອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບມາກ 
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
18. ຂຽນຫົວຂ້ໍບ ົດຮຽນລົງໃນກະດານ: 

ກ. ຝ ູງຊົນທີ່ຂາດໂມເຊ (ລູກາ 12:13-14) 
ຂ. ພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢ່ ູກັບໂມເຊ (ລູກາ 12:15) 
ຄ. ໂມເຊຢ່ ູກັບປະຊາຊນົ (ລູກາ 12:16-21) 
ງ. ໂມເຊຢ່ ູຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ (ລູກາ 12:22-34) 
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19. ອ່ານລູກາ 12:13-14  ເປັນທັມດາທ່ີຢິວຈະຍາດແຍ່ງມູນມໍຣະດົກ ອ້າຍນ້ອງ, ລູູກຫລານ, ຜົວເມັຍ 
ແລະຕ່ໍໆໄປ. ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາຢ່າງນ້ີຫລືບ່ໍ? ເປັນຢ່າງໃດ?   ຖ້າມີຄົນສມັກໃຈເລ່ົາໃຫ້ຟັງຈະເປັນ 
ການດ.ີ   
 

20. ໃຫ້ອີກຄົນນຶງ່ອ່ານ ລູກາ 12:15  ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ: ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມໂລບມາກເປັນຢ່າງ 
ໃດ? (ອາດຈະມີຄໍາຕອບວ່າຢາກໄດ້ຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ,  ຫລືວ່າເອົາທຸກຢ່າງອອກໜ້າພຣະເຈ້ົາ, 
ຫລືວ່າອອກໜ້າມະນຸດໄປໝົດທຸກຢ່າງ ເພ່ືອເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ.). 

 
21. ອ່ານ ລູກາ 12:16-21   ຂຽນລົງໃນກະດານ:      ຜ້ ທ່ີູຕາຍແມ່ນຄົນທ່ີໄດ້ຊຍັຊະຊະ ໄດ້ຮັບສ່ິງຂອງ

ຫລາຍກວ່າໝ່ ູ  
 
ຖາມ: ປໂຍກນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານໄດ້ຫຍັງແດ່ ໄດ້ສ່ິງຂອງຫລາຍກວ່າໝູ່. ຄວາມເວ້ົາ 
ຈ່ັງຊ້ີກໍເຄີຍມີບໍ?  

 
22. ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບມາກ.  ເຈ້ົາຂອງເຣືອ່ງນ້ີ 

ແມ່ນເສດຖີ. ລາວຕັດສິນໃຈຈະສະສົມຜົລປູກຂອງລາວໄວ້ໃນສາງ  ແລ້ວກໍຈະຢ່ ູກິນຢ່າງສະບາຍ ບ່ໍ
ຜິດຫຍັງທ່ີເຮົາຈະມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ. ແຕ່ໃນຄໍາເວ້ົາຂອງລາວ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຂ້ອຍ ຄໍາ
ວ່າອັນໃດກໍຂ້ອຍ ອັນໃດກໍຂອງເຮົາ ນ້ັນເປັນຄວາມບາບ  
  

23. ອ່ານ 12:22-34 ຮູ້ບ່ໍວ່າ 44 ເປີເຊັນຄົນອະເມຣິກາຫວ່ັນໄຫວ, ຢ້ານກົວຕ່ໍອະນາຄົດ.   40 ເປີເຊັນ 
ຢ້ານສ່ິງທ່ີບ່ໍເຄີຍເຫັນຈັກເທ່ືອ ເວລາເກີດຂ້ຶນແລ້ວຈະແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້. ຖາມ: ຜິດບ່ໍຖ້າພວກເຮົາຫາກກະ 
ວົນກະວາຍ, ບ່ໍຜິດດອກ. 
 

· ກະວນົກະວາຍແມ່ນເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະຈັດຕຽມຊ່ວຍເຫລືອ 
· ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອເພ່ືອຫວັງຕ້ອງການຢ່າງດຽວ 
· ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງການຊີວດິ 
· ສ່ິງທ່ີຕ້ອງການຫລາຍແມ່ນສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຫວັງໄວກ່້ອນ. 

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

24.  ຖ້າທ່ານເປັນເສດຖີຢ່ ໃູນເຣ່ືອງນ້ີ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
ແມ່ນຫຍັງທ່ີຕັກເຕືອນທ່ານໃນບົດຮຽນນ້ີ? 
ຄົນອ່ືນມີຄວາມໂລບມາກແຕກຕ່າງຈາກທ່ານຫຍັງແດ່? 
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ທ່ານເຫັນຄົນທ່ີຢ່ ູໄດ້ແຕ່ນໍາວັດຖຸສ່ິງຂອງບ່ໍ? (ເຫັນວັດຖຸສ່ິງຂອງເປັນໃຫຍ່.) 
ທ່ານຈະເປັນເສດຖີຢ່ ູຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມເພ່ືອທ່ານຢ່າງໃດ? 

 
    10 ຕຽມຕົວເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ  ຮ່ວມໃຈອະທິຖານ   
 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສາໍລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທ ີ5 
ເອາົໃຈໃສຕ່ໍຄ່ນົ, ບໍແ່ມນ່ກດົບດັຍດັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລກູາ 13:10-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 13:10-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງຄົນນ່ຶງໃນວນັຊະບາໂຕເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີຈິດໃຈ ມື

ຖືສາກປາກຖືສິນບ່ໍດີໃຈເພາະພວກເຂົາເຫັນຄ່າຂອງກົດບົດຍັດ 
ສໍາຄັນກວ່າຄົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນທາງໃດພວກເຮົາເອົາຄວາມເຊ່ືອມາບັງໜ້າວ່າຕົນເອງເປັນຄົນ 

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍໄດ້ຊວ່ຍເຫລືອຄົນອ່ືນຜູ້ຂັດສົນ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ໃຫ້ພວກເຮົາເລ້ີມຕ້ົນຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຂັດສົນໂດຍເອົາຊຍັຊະນະຕ່ໍ 

ຄວາມຄຶດທ່ີວ່າຕົນເອົງເຂ້ົາໃຈດີເຖິງວິທີ ເວລາ ແລະບ່ອນໃດທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຄວນທໍາການອັສຈັນໄດ້. 

 

ບົດນໍາ 
     ໃນພຣະບັນຍັດສິບປະກາດຂ້ໍທີ 4 ກ່າວວ່າ,    ຈ່ົງຮັກສາໃຫ້ວນັຊະບາໂຕເປັນວນັບໍຣິສຸດ   (ອພຍ 20:8) 
ພວກອາຈານຢິວໄດ້ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ   ìເຮັດໃຫ້ວັນຊະບາໂຕບໍຣິສຸດນ້ັນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?î     ຖາ້ຈະ 
ຖາມອີກແນວນ່ຶງກໍແມ່ນ,    ìການກະທໍາຜິດຕ່ໍວັນຊະບາໂຕນ້ັນມີຫຍັງແດ່?î   ພວກເຂົາພາກັນຊອກຫາວິທີ 
ທາງເປັນຈໍານວນຫລາຍທ່ີຜິດຕ່ໍວັນຊະບາໂຕ. 
     ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວາ່ອັນໃດໃນການເຮັດໃຫ້ວັນຊະບາໂຕບໍຣິສຸດ   ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍເຫັນດີກັບການກະທໍາ 
ຂອງພວກອາຈານຢິວທ່ີໃຫ້ພຣະບັດຍັດເປັນການຂ່ົມເຫັງຄົນທັມມະດາສາມັນ.  ພຣະເຢຊູຕໍາໜິອາຈານຢິວ 
ທ່ີຖືຮັກສາກົດບົດຍັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດຕາມຕົວໜັງສືເລີຍລືມຄຶດເຖິງດ້ານວນິຍານຈິດຂອງພຣະບັດຍັດ.  ອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ບອກພວກອາຈານຄົນຢິວວ່າ   ìວັນຊະບາໂຕຊົງຕ້ັງໄວ້ເພ່ືອມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນຊົງສ້າງມະນຸດໄວ້ສໍາລັບ 
ວັນຊະບາໂຕî (ມຣກ 2:27) ພຣະອົງຍັງໄດ້ບອກເຖິງກົດບັດຍັດທ່ີພວກອາຈານຢິວນັບຖືນ້ັນຈົນທ່ີສຸດກໍກາຍ 
ເປັນກົດຕາຍໂຕແທນທ່ີຈະຊ່ອຍແຕ່ໄດ້ຊອກຊ້ໍາອີກ.  ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍລ່ັງເລໃຈໃນການປົວຄົນເຈັບ 
ປ່ວຍໃນວັນຊະບາໂຕ ພຣະອົງເຮັດກໍເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນສາມາດສະແດງຄວາມເມດຕາ 
ປານີ ແລະບ່ໍເປັນການຜິດອັນໃດເລີຍ.   
     ພວກຟາຣີຊາຍກັບອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັນໃນເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕນ້ີເລ້ືອຍໆ.   ພຣະອົງກ່າວວ່າການ 
ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນວັນນ້ີບ່ໍຜິດອັນໃດ ແຕ່ສ່ວນພວກຟາຣຊີາຍແລ້ວບໍຍ່ອມເຮັດອັນໃດໃນວັນ 



 12

ຊະບາໂຕເດັດຂາດເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ.     ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນສໍາລັບສ່ິງພວກເຂົາ 
ຢາກຈະເຮັດ.  ພຣະອົງຈ່ິງກ່າວວ່າພວກຟາຣິຊາຍເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ.   
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ຂຽນໃສ່ກະດານເປັນຄໍາຖາມວ່າ ìຜົນດີທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດຕາມປະເພນີî  ແລະອີກດ້ານນ່ຶງໃຫ້ 

ຂຽນ ìຜົນຮ້າຍທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດຕາມປະເພນີî     ຫລັງຈາກທຸກຄົນໃນຫ້ອງເຫັນສ່ິງທ່ີທຸກຄົນ 
ເຫັນຜົນດີແລະຜົນຮ້າຍແລ້ວ ຕ້ັງຄໍາຕາມຂ້ຶນມາວ່າ ທ່ານເຫັນວ່າປະເພນີກັບຄວາມເຊ່ືອແຕກຕ່າງ 
ກັນແນວໃດຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍຢາກຊ່ອຍຄົນອ່ືນ? 
 

2. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງສອງຄົນອ່ານ ລູກາ 13:10-13. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານຄໍາເວ້ົາທ່ົວໄປ ແລະອີກ 
ຄົນນ່ຶງອ່ານຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ໝາຍເຫດ: ໃນພຣະຄັມພີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາການອັສຈັນ 
ຢ່າງນ້ອຍ 39 ຢ່າງ ແລະເຫັນວ່າ 7 ຢ່າງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນວັນຊະບາໂຕ. 

 
3. ເພ່ືອຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນຊະບາໂຕໃນສມັຍທໍາອິດ ບອກໃຫ້ສະມາຊກິໃນ 

ຫ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີເດີມ ອົບພະຍົບ 20:8-11.  ຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຄຶດວາ່ພວກຢິວຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຮັກສາວັນຊະບາໂຕ? 

 
4. ຄໍາເວ້ົາ ìວິນຍານî (ລູກາ 13:11) ໝາຍເຖິງຊາຕານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນຫລັງກ່ົງເປັນເວລາສິບ 

ແປດປີ.  ອະທິບາຍເຖິງສະພາບຂອງຍິງຫລັງກົງ່ວາ່ລາວມີຄວາມທຸກຫລາຍປານໃດ?  ຖາມສະມາ 
ຊິກວ່າມີຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ເຫັນຄົນເປັນທຸກດ້ວຍພະຍາດຕ່າງໆບ່ໍ?  ມີອັນໃດແດ່ທ່ີຄົນປ່ວຍນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ປະເຊີນແຕ່ລະວັນ? 

 
5. ຖາມວ່າໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນກ່ອນ? ຄົນເຈັບ ຫລືອົງພຣະເຢຊູ? 

 
6. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງກ່າວຄໍາພະຍານວ່າເວລາຂັດສົນມີຄົນສມັກເຂ້ົາມາຊ່ອຍຢ່າງປລາດໃຈມີບ່ໍ? 

 
7. ອ່ານ ລູກາ 13:14.  ກ່າວວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ດີໃນເມ່ືອພຣະອົງປົວຄົນໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນຈະມີຫົວໜ້າ 

ສາສນາບ່ໍດີໃຈເພາະພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງວນັຊະບາໂຕ. 
8. ຂ້ໍທ່ີ 4 ໃນພຣະບັດຍັດສິບປະການໄດ້ບອກໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສຸດ       ອ່ານ ອົບພະຍົບ 

20:8.    ເພ່ືອຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣສຸິດພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຂຽນກົດຂ້ຶນມາ 39 ຢ່າງທ່ີບ່ໍໃຫ້ເຮັດ 
ໃນວັນຊະບາໂຕ.  ແລະການປົວຄົນບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນກົດທ່ີເຂົາຂຽນມານ້ັນ.  ຖາມວ່າທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ 
ແທ້ເພ່ືອຮັກສາວນັຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສຸດໄດ້? 
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9. ອ່ານ ລູກາ 13:15-17.  ສຶກສາຄໍາເວ້ົາ ìໜ້າຊ່ືໃຈຄົດî ພຣະເຢຊູເຕືອນວ່າຕ້ອງລະວງັພວກໜ້າຊືໃ່ຈ 

ຄົດຄືພວກຟາຣີຊາຍເພາະເຂົາເວ້ົາຢ່າງນ່ຶງແລະເຮັດຢ່າງນ່ຶງ. 
 

 
10. ອ້ອນວອນປິດໂດຍທ້າທາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເລືອກເອົາການຊ່ອຍຄົນອ່ືນ ບ່ໍແມ່ນຮັກ ສາ

ກົດຈົນບ່ໍມາສາດຊ່ອຍຜູ້ໃດໄດ້ໃນວັນຊະບາໂຕ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 6 

ຍອມຖວາຍຕນົຫລືເອາົຄວາມປອດພຍັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 14:25-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 9:23-27, 57-62; 14:24-35 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຖວາຍ 

ຕົນແລະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄ່າຂອງການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນມີຫຍັງແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄ່າຂອງການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ 

ແລະເພ່ືອສໍາຣວດເຖິງຄວາມພໍໃຈໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ 
ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຢ່າງຖວາຍຊວິີດ. 

 

ບົດນໍາ 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃນປ້ຶມລູການ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງການຖວາຍຕລອດ.  ອົງພຣະເຢູໄດ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມພໍ 
ໃຈເພ່ືອທຸກໆຄົນ. ພຣະອົງມີຊວິີດໃນການຖວາຍດ້ວຍຄວາມຮັກເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ດີ ແລະພຣະອົງໄດ້ສອນ 
ໃຫ້ພວກສາວົກປະຕິບັດເຊ່ັນກັນ. 
    ການມີີຊີວດິຢູ່ຢ່າງຖວາຍຕົວນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບຊີວິດຢາກຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ. ເຖິງແມ່ນໂລກນ້ີສອນ 
ໃຫ້ສແວງຫາຄວາມສະບາຍແລະປອດພັຍ    ແຕ່ເຫັນວ່າການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຢ່າງຖວາຍຊວິີດນ້ັນ 
ແມ່ນຊີວິດອັນປອດພັຍແທ້.  ສ່ິງນ້ີແມ່ນການສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປ້ຶມລູກາຕ່ໍພວກສາວົກທັງຫລາຍໃຫ້ 
ປະຕິບັດເພາະມັນເປັນການດີຕ່ໍຄົນອ່ືນແລະຕ່ໍຕົນເອງ.  ລູກາ 9:23-27 ແມ່ນຄໍາສອນຊ່ຶງເປັນຫົວໃຈຄືຍອມ 
ເສັຽຊີວິດຂອງຕົນເອງເພ່ືອຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ (9:24).  ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນຄໍາສອນຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?  ຖາມຕົນເອງວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຕາຍເພ່ືອຊອ່ຍຄົນອ່ືນໄດ້ບ່ໍ? 
        ຄໍາຂວັນຍັງສຶບຕ່ໍໃນລູກາ 9:57-62. ໃນເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບສາມຄົນຜູ້ກໍາລັງຈະກາຍເປັນສາ 
ວົກ.    ຜູ້ທ່ີນ່ຶງຕ້ອງການເຂ້ົາໃຈວາ່ການຕາມອົງພຣະເຢຊໄູປນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມເສັຽສລະຊບັສິນ ແລະສ່ິງ 
ສໍາຄັນຕ່າງໆ. ອົງພຣະເຢຊູເອງກໍຍັງບ່ໍມີບ່ອນວາງຫົວ.  ຜູ້ທ່ີສອງຕ້ອງການກັບໄປບ້ານເພ່ືອຝັງພ່ໍຜູ້ຫາກໍຕາຍ 
ແລະບ່ໍຍັງຕັດສິນໃຈເຮັດອັນໃດ.    ຜູ້ທ່ີສາມຕ້ອງການກັບບ້ານເພ່ືອສ່ັງລາຄອບຄົວ ແລະບ່ໍຍອມໃຫ້ການຕິດ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນເປັນນ້ໍາເບີນ່ຶງ.    ຜູ້ທ່ີເອົາສ່ິງອ່ືນສໍາຄັນກວ່າການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນບ່ໍສາ 
ມາດຮັບໃຊ້ໃນຣາຊແຜ່ນດີຂອງພຣະເຢຊູໄດ້,     ເໝືອນກັບຜູ້ກໍາລັງໄຖນາໃຫ້ຊ່ື ແຕ່ຫລຽວຫລັງເບ່ິງສ່ິງອ່ືນ.  
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ດ່ັງນ້ັນ,    ອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົາສາວກົໃຫ້ເປັນຄົນຍອມຖວາຍຕົນເອງບ່ໍແມ່ນເລືອກເອົາຄວາມປອດພັຍໃນ 
ໂລກຊ່ຶງເປັນຂອງບ່ໍແນ່ນອນ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
11. ຊອກເອົາເຈ້ັຽໂຄສະນາຂາຍເຄ່ືອງຈະເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງ, ຣົດ, ໂທຣະທັດແລະອ່ືນໆ.  ໃຫ້ຕັດຣາຄາຂອງ 

ແຕ່ລະອັນອອກ.  ເວລາສະມາຊິກເຂ້ົາມາໃຫ້ຫ້ອງບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນວ່າວນັນ້ີພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນ 
ເຣ່ືອງຄໍານວນຄ່າຂອງແຕ່ລະຢ່າງ.      ຜູ້ເປັນຄຣູເທ່ົານ້ັນຮູ້ຣາຄາຂອງສິນຄ້າ ແລະບອກໃຫ້ທຸກຄົນ 
ຫລ້ິນເກມບອກຣາຄາເວລາຜູ້ນໍາຍົກຮູບຂອງສິນຄ້າໂຄສະນານ້ັນໃຫ້ເບ່ິງ.   

12. ຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊກິອ່ານລູກາ 14:25-27.  ເນ້ັນໃນຂ້ໍ 25 ວ່າມີຄົນເປັນນວນຫລາຍຕິດຕາມພຣະເຢ 
ຊູໄປ.    ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄົນພວກນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປໃນເວລານ້ັນ?  ອົງພຣະເຢຊູ 
ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ìກຽດຊັງî ເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈເພ່ືອພຣະອົງຢາກສອນເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນໃນການຕິດ 
ຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນໂດຍບ່ໍໃຫ້ມີອັນໃດປຽບໄດ້.  

13. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມ ແລະບອກໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານລູກາ 14:28-33.   ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ສົນທະນາເຣ່ືອງຄວາມສໍາຄັນເຖິງເຣ່ືອງຄິດຣາຄາຂອງການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະ 
ກຸ່ມເກັບກໍາເອົາສ່ິງທ່ີສະມາຊິກຂຽນລົງເຖິງຄ່າທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງເສັຽ    ໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ 
ໄປ.  ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 

14. ເຊີນສະມາຊກິຜູ້ໄດ້ຮູ້ຈັກ ຫລືໄດ້ອ່ານໃນປະວັດຂອງຄຣິສະຕຽນເຖິງເຣ່ືອງການຂ່ົມເຫັງເພາະພວກ 
ເຂົາໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ເລ່ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກມີກໍາລັງໃຈໃນການຕິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູໃນທຸກວັນນ້ີ. 

15. ຖາມສະມາຊິກວ່າເວລາພຣະອົງສອນເຖິງຄໍານວນຄ່າຂອງການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ແລະຕອນນ້ີ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງເຣ່ືອງເກືອ ທັງສອງຢ່າງນ້ີມັນກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ? 

16. ຖາມສະມາຊິກວ່າມີອັນໃດບ່ໍໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເປັນສ່ິງຂັດຂວາງບ່ໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູໄປ ຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອອກຄວາມຄຶດເຫັນ? 

17. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນສ້ັນໆໃນໃຈ ບອກໃຫ້ພວກເຂົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເຖິງສ່ິງ 
ຂັດຂວາງໃນຈິດໃຈຊຶງ່ບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຢ່າງຖວາຍຊີວດິ? 

 
 
 
 
 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ອວດອ່ງົຫລຖືອ່ມຕວົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 18:9-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປະມາຂອງເຣືອ່ງຟາຣຊີາຍແລະຄົນເກັບພາສີ 

ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວາ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ 
ໂດຍການຖ່ອມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອະທິຖານອ້ອນວອນ 

ທ່ານມີຈິດໃຈຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງວ່າມີຄວາມອວດອົ່ງຢູ່ບ່ໍ ແລະ

ຖ້າມີກໍຍອມຮັບເອົາແລະປ່ຽນແປງ. 
  
 

ບົດນໍາ 
   ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນບາງຄົນກ່າວດ່ັງນ້ີບ່ໍ? ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຖ່ອມຕົວກ່ອນໜູ່î  ໃນເມືອ່ຟັງແລະຄິດດີໆ 
ແລ້ວຄົນທ່ີເວ້ົາຢ່າງນ້ັນເປັນຄົນເວ້ົາທ່ີກົງກັນຂ້າມ    ເພາະຄົນນ້ັນເປັນຄົນເຕັມໄປດ້ວຍຈິດໃຈອວດຕົວເຖິງ 
ການຖ່ອມຕົວຂອງຕົນເອງ.    ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນບອກວ່າຄົນນ້ັນເປັນຄົນຍ້ອງຕົວເອງຊຶງ່ເປັນລັກສະນະບຸຄລິກ 
ຂອງຄົນອວດຕົວ. 
       ຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງຜູ້ຕັດສິນບ່ໍທ່ຽງທັມແລະຍິງໝ້າຍເປັນບົດຮຽນທ່ີເວ້ົາເຖິງການອວດໂຕແລະການເຫັນ 
ແກ່ຕົວ.  ຜູ້ຕັດສິນຄົນນ້ີເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວແທ້ໆເພາະລາວບ່ໍຢ້ານພຣະເຈ້ົາຫລືມະນຸດຄົນໃດ.    ລາວເປັນ 
ຄົນອວດຕົວ ແລະບ່ໍເຫັນໃຈຄົນອ່ືນໂດຍສະເພາະແລ້ວຍິງໝ້າຍຍ່ິງບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດ.     ລາວບ່ໍຖືວ່າຍິງໝ້າຍ 
ຄົນນ້ັນເປັນຄົນອີກຊ້ໍາ ແຕ່ເຫັນວ່າຍິງໝ້າຍຄົນນ້ັນຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໄປຊອ່ຍ 
ຄົນມີຖານະດີຜູ້ຈະຊືຈ້້າງຈອບອອຍລາວ. ຍິງໝ້າຍນ້ັນສົມຄວນຈະໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີແກ່ອອກໄປຂ້າງນອກ.   
       ຜູ້ຕັດສິນຄົນນ້ີມີພາກສ່ວນໃນເຣືອ່ງ  ຄໍາອຸປະມາແຕ່ບ່ໍເປັນຜູ້ສໍາຄັນທ່ີສຸດ. (ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນເໝືອນ 
ຜູ້ຕັດສິນ ພຣະອົງພ້ອມສເມີທ່ີຈະຮັບຟັງພວກເຮົາເພາະພຣະອົງຮັກແລະເປັນຫ່ວງ ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນ 
ລ່ັງເລໃຈໃນການອ້ອນວອນທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ).  ແຕ່ເຫັນວ່ານິດສັຍຂອງຜູ້ຕັດສິນໃນເຣ່ືອງນ້ີເປັນຄົນມັກອວດ 
ຕົວ.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ, ໃຜຢາກເປັນເໝືອນຜູ້ຕັດສິນຄົນນ້ີ?  ການອວດຕົວນ້ັນເມ່ືອເບ່ິງແລ້ວຈະເຫັນການກະ 
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ທໍາອອກມາ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຄໍາອວດຕົວມັກລ້ີຕົວຢູ່ກັບຄົນຜູ້ຖືສາສນາ ເໝືອນໃນບົດຮຽນນ້ີ.    ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍ 
ຕ້ອງການພຣະເມດຕາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວພວກເຮົາກໍເປັນຄົນອວດຕົວຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
18. ບອກສະມາຊິກວ່າວນັນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງອວດຕົວ.     ໃຫ້ຊອກຮູບຢູ່ໜັງສືພິມທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າ 

ທ່ານ ຕັດຮູບຕ່າງໆທ່ີທ່ານເຫັນວ່າມີລັກສະນະອວດໂຕ.     ອະທິບາຍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາວ່າດ້ວຍເຫດ 
ໃດທ່ານຈ່ິງຕັດເອົາຮູບນ້ັນວ່າມີລັກສະນະອວດຕົວ?  ສົນທະນາກັນວ່າການອວດຕົວນ້ີດີຫລືບ່ໍດີ? 

19. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີສ່ີຄົນອ່ານລູກາ 18:9-14 ເປັນລະຄອນສ້ັນ.     ຄົນນ່ຶງເປັນໂຄສົກໃຫ້ອ່ານຂ້ໍ 9, ຄົນນ່ຶງ 
ເປັນເກັບພາສີ, ຄົນນ່ຶງເປັນຄົນຟາຣຊີາຍ ແລະອີກຄົນນ່ຶງອ່ານຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.     ໜູນໃຈ 
ໃຫ້ຜູ້ອ່ານນ້ັນເອົາຄວາມຮູ້ສຶກເຂ້ົາໄປໃຫ້ການຫລ້ິນລະຄອນໃຫ້ເປັນເໝືອນຕົວຈິງ.  ຫລັງຈາກທຸກໆ 
ຄົນອ່ານໝົດແລ້ວຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ,   ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນຮູ້ເຫັນເຫດການ, ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງ 
ໃດ?  ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນຢ່າງນ້ັນ? 

20. ໃຫ້ອ່ານນໍາກັນອີກ ລູກາ 18:10-11.      ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະຂອງຄົນຟາຣຊີາຍໃນສມັຍຂອງ 
ພຣະຄັມພີໃໝ່.  ຖາມວ່າໃນສມັຍນ້ີໃຜອາດເປັນຄົນຟາຣີຊາຍ?      ຄຣິສະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີມີການ 
ກະທໍາເໝືອພວກຟາຣຊີາຍຫລືບ່ໍ? 

21. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 18:13.     ຖາມວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຖ້າທ່ານນ່ັງຂ້າງຄົນຟາຣຊີາຍ ຫລື 
ຄົນເກັບພາສີ?  ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຊັງຄົນເກັບພາສີ?        ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ 
ເມ່ືອຄົນທ່ີທ່ານຊງັເຂ້ົາມາເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ? 

22. ອ່ານລູກາ 18:15-17.  ຖາມວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປະມານ້ີເພ່ືອຈະໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂ້ົາໃຈເຖິງ 
ເຣ່ືອງອັນໃດ?     ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃຫ້ຕ້ອນຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນເດັກ 
ນ້ອຍ? 

23. ອະທິບາຍວ່າການຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດຢ່າງ 
ນ້ັນຕ່ໍຄົນອ່ືນເໝືອນກັນບ່ໍ?. 

24. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງມີນິສັຍຖ່ອມຕົວ   ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ແບ່ງປັນບັນຫາທ່ີພວກເຂົາບ່ໍສາມາດມີການຖ່ອມຕົວໃນຊີວດິນ້ັນແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດ? 

25. ອ້ອນວອນປິດ ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປະທານນ້ໍາໃຈໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີການຖ່ອມຕົວເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ. 
 
      
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ເອາົຄວາມຮັງ່ມຫີລືເອາົຄວາມສັມພນັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລກູາ 18:18-30 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18:18-30 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເສດຖີໜຸ່ມເອົາຄວາມຮ່ັງມີໃນສ່ິງຂອງຫລາຍກວ່າຄວາມສັມພັນ 

ກັບພຣະເຈ້ົາ. 

ຄ ໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ອັນໃດເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຢາດເອົາບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຊີວດິໃນ 

ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງວ່າມີອັນໃດສໍາຄັນກວາ່ຄວາມ 

ສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ບົດນໍາ 
     ບົດຮຽນເຣ່ືອງເສດຖີໃນວັນນ້ີແມ່ນການເຫັນແກ່ຕົວ.  ການເຫັນແກ່ຕົວນ້ີຄົນເຮົາອາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ 
ໃນຊີວດິທາງລົບຄືເປັນຄົນເພິງ່ຕົນເອງ.     ຄົນຢ່າງນ້ີອາດເຮັດດີທໍາດີແຕ່ອະນາຄົດຕ້ອງການສ່ິງຕອບແທນ 
ຖ້າບ່ໍໄດ້ຢ່າງນ້ັນເຂົາຈະບ່ໍລົງໄມ້ລົງມືເລີຍ.   
      ຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວນ້ີກ່າວວ່າການທ່ີມີຄວາມຮັກຢ່າງຖວາຍຊີວິດນ້ັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍແລະ ຊໍາ້ເວ້ົາອີກວ່າ 
ເປັນຄົນໂງ່ແລະການຜິດ.     ການມີຄວາມສຸກເປັນສ່ິງດີທ່ີສຸດສໍາລັບຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ແລະການມີຄວາມຮັກ 
ຢ່າງຖວາຍຊີວິດຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກນ້ອຍລົງ.   ຄົນເຫັນແກ່ຕົວກ່ອນຈະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບ 
ຄົນອ່ືນພວກເຂົາຕ້ອງຄຶດວ່າຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງໃນເມ່ືອເຮັດໄປ.  
     ກົດຂອງຣາຊແຜ່ນດິນ ແລະການເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເສັຽສະລະ 
ຢ່າງຖວາຍຊວິີດທ່ີອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ ລູກາ 14:25 ສາວົກຕ້ອງເປັນຄົນຖ່ອມຕົວເໝືອນ 
ກັບຄົນເກັບພາສີຜູ້ປາກົດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ອາສັຍເພ່ິງຄວາມເມດຕາ,  ການຍົກໂທດ,  ແລະຍອມ 
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງ. 
     ການເຫັນແກ່ຕົວນ້ີແມ່ນສ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກທ່ີດີ 
ໃນເຣ່ືອງການຖ່ອມຕົວ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານຄວາມຮັກໂດຍສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກ 
ເຮົາ.  ພຣະອົງເປັນຫ່ວງນໍາຄົນຜູ້ບ່ໍສາມາດຈະຕອບແທນພຣະອົງໄດ້ເຊ່ັນ: ຄົນຂ້ີທູດ,  ຄົນທຸກຍາກດ້ວຍພະ 
ຍາດຕ່າງໆລົບກວນ ແລະອືນ່ໆ.    ພວກເຮົາຖືກຮ້ອງໃຫ້ກວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ ຄືພວກເຮົາໄດ້ສແວງ 
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ຫາຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູແທ້ບ່ໍ ຫລືເຮັດໄປເພ່ືອຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຕ່ໍຕົນເອງເທ່ົານ້ັນບ່ໍ?   ໃນເຣ່ືອງນ້ີ 
ເສດຖີຄົນນ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຈະເອົາອັນໃດລະຫວ່າງຄວາມຮ່ັງມີ ຫລືຄວາມສັມພັນ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
26. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມ ຈັດຫາເຈ້ັຽສໍດໍາແລະເຄ່ືອງໃຊ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 

ອອກແບບຈະເປັນເສ້ືອຄໍມົນ ຫລືປ້າຍຕິດຣົດເຖິງທໍານຽມທຸກວັນນ້ີເວ້ົາເຖິງເງິນຄໍາເລ້ືອຍໆ ຕົວຢ່າງ: 
ìມີເງິນຄໍາເທ່ົາກັບມີຄວາມສຸກî  ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມຮ່ວມກັນອອກແບບແລ້ວໆຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເວ້ົາໃຫ້ 
ຄົນອ່ືນຟັງວ່າດ້ວຍເຫດໃດພວກເຂົາຈ່ິງຍົກເອົາສ່ິງນ້ັນ.   

27. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຈັບຄູ່ກັນ   ໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່ອ່ານ ລູກາ 18:18-23 ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່ 
ຄຶດເຖິງຄົນໃນທຸກວັນນ້ີວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາເໝືອນກັບເສດຖີໜຸ່ມໃນເຣືອ່ງນ້ີບ່ໍ?. 

28. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊກິອ່ານອີກ ລູກາ 18:22-23   ບອກໃຫ້ຄົນຜູ້ອ່ານຫລືຄົນອ່ືນອະທິບາຍເຖິງສີໜ້າ 
ຂອງເສດຖີເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູບອກລາວໃຫ້ໄປຂາຍທຸກສ່ິງແລະຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.      ນອກຈາກ 
ເງິນຄໍາແລ້ວມີອັນໃດບ່ໍທ່ີຄົນມັກຫລາຍ    ຈົນພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປໄດ້ນ້ັນມີ 
ຫຍັງແດ່ເປັນສ່ິງຂັດຂວາງ? 

29. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 18:28-30  ຂໍໃຫ້ມີຄົນສມັກກ່າວຄໍາພະຍານວ່າເວລາເຂົາຕັດສິນໃຈຕິດ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ສລະຫຍັງແດ່?  ຖາມວ່າອົງພຣະເຢຊູສັນຍາໃນຂ້ໍ 29-30 ວ່າ 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຫຍັງ ເມ່ືອຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ? 

30. ອ້ອນວອນປິດ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະປະທຸກສ່ິງໃນຊິວິດເພ່ືອຈະຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊູໄປ. 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ກບັໃຈ ຫລ ືຕກັເຕອືນ? 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 19: 1-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18: 35-43; 19: 1-10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຊັກຂາຍຄົນເກັບພາສີຜູ້ລືນາມ ຕອບຮັບຄໍາເຊ້ືອເຊນີຂອງພຣະເຢຊູໂດຍ 

ການກັບໃຈ ແລະເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຕອບຮັບຄໍາເຊືອ້ເຊີນຂອງພຣະເຢຊູວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອນໍາຄົນໃຫ້ຕອບຮັບຄໍາເຊ້ືອເຊີນ ຂອງພຣະເຢຊູ (ໃຫ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແລະ

ຊໍາຮະຕົວ) ໂດຍການກັບໃຈແລະເຊືອ່. 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຕອບຮັບຄໍາເຊືອ້ເຊີນຂອງພຣະເຢຊູ (ໃຫ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແລະຊາໍຮະ

ຕົວ) ສໍາລັບຂ້ອຽເອງ ໂດຍການກັບໃຈແລະເຊືອ່ 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຢາຍໜັງສືພິມ ແລະປ້ືມຂ່າວໃຫ້ນັກຮຽນເວລາເຂ້ົາເຈ້ົາມາເຖິງ. ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນເປີດເບ່ິງຮູບຫລື

ຫົວຂ້ໍທ່ີເຂົາເຈ້ົາມັກ ແລະບ່ໍມັກ; ແລ້ວໃຫ້ພາກັນຕັດອອກ ເພ່ືອຈະເອົາໄປຕິດໃສ່ຝາໄວ້. ແນະນໍາບົດ 
ຮຽນສໍາລັບມ້ືນ້ີ ແລະບອກວ່າການສຶກສາມ້ືນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງຄົນທ່ີສັງຄົມລັງກຽດໃນສມັຍພຣະເຢຊູ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

2. ຕິດໂປສເຕ້ີສາມໃບໄວ້ຝາອີກເບ້ືອງນ່ຶງ; ໃບທີນ່ຶງໃຫ້ຂຽນຫົວຂໍ້ ìພຣະເຢຊູî ໃບທີສອງໃສ່ຫົວຂ້ໍ ìຄົນ
ທັງຫລາຍî ແລະ ໃບທີສາມໃສ່ຫົວຂ້ໍ ìຊັກຂາຍ.î  ແຕ່ງຄົນສາມຄົນອອກໄປ ແລະແຕ່ລະຄົນໃຫ້ໄປ
ຢືນຢູ່ເບ້ືອງຂ້າງຂອງໂປສເຕ້ີນ້ັນໆ. ແນະນໍາວ່າທ່ານຈະອ່ານພຣະຄໍາເປັນຂ້ໍໆໄປ ໃນລູກາ 19:1-
10. ຫລັງຈາກແຕ່ລະຂ້ໍ,   ຢຸດແລະຖາມວ່ານັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣືອ່ງຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບບຸກຄົນທັງສາມ
ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ.    ນັກຮຽນທ່ີຢືນເຝ້ົາໂປສເຕ້ີຈະເປັນຜູ້ບັນທຶກໄວ້; ຫລັງຈາກອ່ານໝົດແລ້ວໃຫ້
ຖາມນັກຮຽນວ່າມີຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນ ຫລືວາ່ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈ່ືໄດ້. 

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 19:1-3.  ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍອະທິບາຍວາ່ເປັນຫຍັງຄົນຢິວທ່ົວໄປຈ່ຶງກຽດຊັງ
ຊັກຂາຍຊຶງ່ເປັນຄົນຊາດດຽວກັນ. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນນາຍດ່ານພາສີ. ໃຊ້ແຜນທ່ີ
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ຂອງປະເທດອິສຣາເອັນມາປະກອບ  ແລະຊ້ີໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນຫົນທາງທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດໄປ; 
ຊ້ີເມືອງເຢຣີໂກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຫັນ.  ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊຈ່ຶູງຕ້ອງສະເດັດຜ່ານເມືອງເຢຣີໂກ ໃນ
ເມ່ືອພຣະອົງສາມາດເລືອກທາງອ່ືນ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ. 
 

4. ຖາມນັກຮຽນ: ຖ້າທ່ານຈະນ່ັງກິນເຂ້ົາກັບໃຜຜູ້ນ່ຶງ, ທ່ານຈະເລືອກຜູ້ໃດ? ທ່ານຈະນ່ັງເບ້ືອງໃດ? ໃຊ້
ບົດຮຽນອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດໄປບ້ານຂອງຊັກຂາຍ;   ອະທິບາຍຄວາມຮູ້ 
ສຶກຂອງຊັກຂາຍ ເວລາຖືກເຊີນໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູ? 

 
5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 19: 6-10. ສົນທະນາທ່າທີຂອງຄົນທັງຫລາຍເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄປບ້ານຂອງຊັກ

ຂາຍ. ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາເຖິງວິທີທ່ີຄຣສິຕຽນເຮັດກັບຄົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມັກໃນສມັຍນ້ີ. 
 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ໃຫ້ເວລາເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ພິຈາຣະນາຕົນເອງເຣ່ືອງການປ່ຽນແປງໃນຊີວດິຫລັງຈາກໄດ້ມີຄວາມ
ສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ. ໃຫ້ເວລາເພ່ືອແບ່ງປັນກັບບຸກຄົນທ່ີນ່ັງຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາເຈ້ົາ. 
 

7. ປິດການສຶກສາດ້ວຍການອ້ອນວອນ;   ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊງົຊອກຫາຄົນທັງຫລາຍແລະຊົງເອ້ີນ
ພວກເຂົາເຈ  ້ົາໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊງົຮັກທຸກໆຄົນ ບ່ໍວ່າພວກເຂົາ
ເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດມາກ່ອນ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ຄາໍຖາມເຣືອ່ງສິດອໍານາດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 20:1-8; 20-26 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 19:45ó20:26 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມແບບຫລອກລວງເຣືອ່ງສິດອໍານາດໂດຍຊ້ີໃສ່ພຣະ 

ເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ຊງົມີສິດອໍານາດສູງສຸດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມທ້າທາຍເຣ່ືອງສິດອໍານາດໂດຍຊີໃ້ສ່ພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ 

ຊົງມີສິດອໍານາດສູງສຸດໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມພວກທ້າທາຍ   ແລະຮ້ ູວິທີຕອບພວກເຂົາໂດຍຊ້ີໃສ່ພຣະ 

ເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ຊົງມີສິດອໍານາດສູງສຸດສໍາລັບຂ້ອຍ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຕຽມບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ຄິດເຖິງຄ້ັງນ່ຶງທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຖາມແບບບ່ໍມີທາງອອກທີ່ງ່າຍ; ຄໍາ 

ຕອບຂອງທ່ານແຕ່ລະຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີຜົນສະທ້ອນ;   ຈະຕອບຢ່າງນ່ຶງກໍຜິດຕ່ໍຜູ້ປົກຄອງ,    ແລະຖ້າ
ຕອບອີກແບບນ່ຶງກໍຜິດຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ;  ເລ້ີມການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການແບ່ງປັນເຣ່ືອງນ້ີກັບພວກ 
ນັກຮຽນ. 
 
ອ່ານລູກາ 20:1-2. ໃຫ້ເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັບພວກຜູ້ນໍາສາສນາໃນພຣະທັມນ້ີຊ່ຶງມີເຈຕນາຈະທໍາລາຍ
ພຣະເຢຊູດ້ວຍຄໍາຖາມທ່ີຕອບໄດ້ຍາກ.   ບອກວ່າ: ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄໍາ
ຖາມແບບຫລອກລວງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍພຣະປັນຍາໂດຍຊ້ີໃສ່ພຣະເຈ້ົາວາ່ເປັນສິດອໍານາດສູງສຸດ
ສໍາລັບພຣະອົງ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 20:1-8. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມກົດດັນຢູ່ເບ້ືອງຫລັງຄໍາຕອບຂອງພວກຜູ້ນໍາ
ສາສນາ?    ການຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຕ່ໍຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນເຣ່ືອງໜ້າອັບອາຍສໍາລັບ
ພວກເຂົາບ່ໍ? 



 23

3. ເອົາເງິິນໃບໂດລາ ຫລືຫລຽນຊາວຫ້າເຊັນມາເປັນຕົວຢ່າງ.     ເອົາເງິນນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງທັງສອງ
ຂ້າງ; ເວ້ົາເຣືອ່ງເງິນຫລຽນເດນາຣອົິນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງວ່າ ຮູບໃນນ້ັນອາດຈະເປັນຮູບຂອງກາຍຊາຕິ
ເບຣິອັດ. ຖາມ: ນອກຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີຍາດເອົາອໍານາດສູງສຸດໃນຊີວດິພວກເຮົາ? 
(ຄວາມຫ່ວງໃຍຄອບຄົວ, ສະພາບການເງິນ, ຄວາມມ່ວນຊືນ່,ຕ່ໍໆໄປ). ໃຫ້ເວລາຕອບ. 

4. ເບ່ິງຄໍາຖາມໃນລູກາ 20:22; ຖາມເຣືອ່ງວາ່ພວກເຮົາຈະນັບຖື ຫລືບ່ໍນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງໃນ
ໂລກນ້ີ.    ຖາມ: ການຈະເວ້ົາວາ່ ìທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຮັບໃຊ້ການປົກຄອງî ມີ
ຫຍັງຜິດບ່ໍ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ.   ສັງເກດເບ່ິງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນ ລູກາ 20:25; ìສ່ິງທ່ີເປັນ 
ຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ.î 
 
ອະທິບາຍວ່າພຣະສັນຍາໃໝ່ສ່ັງສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອຟັງອໍານາດການປົກຄອງ; ຖາມ: ພວກເຮົາ
ຈະຕ້ອງເຊືອ່ຟັງອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະວັນໃນເຣ່ືອງໃດແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຮົາຈະບ່ໍຍອມ
ເຊ່ືອຟັງອໍານາດການປົກຄອງ? ບອກວາ່ສ່ິງໃດທ່ີຜິດຕ່ໍພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຮັດຕາມ. 

5. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ເຖິງເຈຕນາຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາໃນຕອນນ້ີ     ແມ່ນການຈອບເອົາຄວາມຜິດ 
ແລະຈັບພຣະເຢຊູ.   ຖາມ: ຕອນໃດແມ່ນເທ່ືອທໍາອິດທ່ີພວກຜູ້ນໍາສາສນາພຍາຍາມຈະເອົາເຣ່ືອງ
ເພ່ືອທໍາລາຍພຣະເຢຊູ?   ໃຫ້ເວລາຕອບ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຈັບພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້? (ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກສາພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງສລາດກວ່າພວກເຂົາ, ແລະຕ່ໍໆໄປ). ພານັກຮຽນຂອບພຣະຄຸນ
ພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງມີແຜນໃຫ້ພຣະບຸດໄດ້ຊົງໄປເຖິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອພວກເຮົາ;     ທຸກຢ່າງ
ກ້າວໄປຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ ແລະບ່ໍແມ່ນເວລາຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ. 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ;  ອ້ອນວອນປິດໂດຍຂໍສະຕິປັນຍາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອການຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກຜູ້ຕ່ໍສູ້ຂ່າວປະເສີດໃນສມັຍນ້ີ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
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ຄາໍຖາມເຣືອ່ງອະນາຄົດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 21: 5-24 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 21:5-38 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະວິຫານເພ່ືອເປັນສ່ິງຈັດຕຽມ 

ພວກສາວົກເພ່ືອອະນາຄົດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຕຽມຕົວຂ້ອຽເອງເພ່ືອອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມ 

ຢ້ານ. 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ກ່ອນມ້ືສອນບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ຈັດຕຽມສ່ິງຂອງສາມຢ່າງ ຊຶງ່ເປັນຕົວແທນຂອງການຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາ 
ຄົດ (ຕົວຢ່າງ: ໜ່ວຍກຸນແຈຊ່ຶງໝາຍເຖິງທ່ີເພ່ິງເຣືອ່ງຄວາມປອດພັຍ,   ຢາວິຕາມີນຊ່ຶງໝາຍເຖິງທ່ີ
ເພ່ິງເຣືອ່ງສຸຂພາຍ, ແລະກ່ອງອອມສິນຊ່ຶງໝາຍເຖິງຄວາມປອດພັຍເຣືອ່ງຊບັສົມບັດ).      ເອົາສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ັນຕ້ັງໄວ້ໜ້າໂຕະໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນ ແລະຖາມວ່າ:   ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຄົນທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ີ ໄດ້
ພາກັນຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດ ຊ່ຶງມີສາມຢ່າງທ່ີເຫັນຢ່ ນ້ີູເປັນຕົວແທນ?    ໃຫ້ເວລາຕອບ. ແນະນໍາ
ວ່າການຕຽມຕົວທຸກຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຜິດຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຖ້າເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ; 
ແລະເຕືອນວາ່ທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ເພ່ືອຕົວເອງກໍບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງ  ຖ້າຂາດການ
ເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຊາຂອງພຣະຄຣດິເຣ່ືອງການຕຽມຕົວເພ່ືອຈະໄດ້ພົບພຣະອົງ.  ຖາມ: ພວກເຮົາຈະ
ຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດຢ່າງໃດ?     ອະທິບາຍວ່າການສຶກສາພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີຈະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາ
ຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

2. ກ່ອນມືຮ້ຽນໃຫ້ໄປເບ່ິງຊີວດິຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຮາບາກຸກ.    ສັງເກດເບ່ິງວ່າໃນລູກາ 21:8-10 
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍວ່າຊີວດິຂອງຜູ້ເຊ່ືອຈະຖືກຮັກສາໄວ້ບ່ໍໃຫ້ພົບກັບຄວາມລໍາບາກ.    ເລ່ົາ
ເຣ່ືອງຊີວດິຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຮາບາກຸກໃຫ້ນັກຮຽນຟັງແບບສ້ັນໆ,     ແລະເວ້ົາເຖິງຄໍາຖາມທ່ີ
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ທ່ານໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາໃນຄາວຖືກຄວາມລໍາບາກໃນຊີວດິ. ຖາມ: ເມ່ືອເບ່ິງຊວິີດຂອງຮາບາກຸກ, ມີ
ຄວາມລໍາບາກປະເພດໃດແດ່ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຈາໍຕ້ອງສອບຖາມພຣະເຈ້ົາ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. 
 

3. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍອະທິບາຍເຣ່ືອງກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກຢຶດຄອງ ແລະເຣ່ືອງພຣະວິຫານໄດ້ຖືກ
ທໍາລາຍໃນປີ ຄ. ສ 70. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນສາມຄົນອ່ານ   ລູກາ 13:34-35; ລູກາ 19: 41-
44; ແລະ ລູກາ 21:20-24. ບອກວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທໍານວາຍວາ່ ກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກຢຶດຄອງ 
ແລະພຣະວິຫານຈະຖືກທໍາລາຍ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊງົເນ້ັນເຣ່ືອງນ້ີກັບພວກສາວົກຂອງ
ພຣະອົງ? ໃຫ ເ້ວລາຕອບແລ້ວອ່ານ ລູກາ 21:13. ເນ້ັນວ່າພຣະເຢຊູຊງົຈັດຕຽມພວກສາວົກເພ່ືອຈະ
ເປັນພຍານເມ່ືອເວລານ້ັນໃກ້ຈະມາເຖິງ; ນອກນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາກໍບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວເພາະພຣະເຢຊູໄດ້
ຊົງປະທານພຣະຄໍາ ແລະສະຕິປັນຍາໃຫ້ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບອຸປສັກ (ລູກາ 21:
14-15). 

 
4. ນໍາພາການສົນທະນາ ìຄໍາຖາມî ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ; ໜຸນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຕອບຄໍາຖາມ

ເຫລ່ົານ້ັນໂດຍໃຊ້ ìຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີî ເປັນຫລັກ. 
 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

5. ເວ້ົາວ່າ, ໃນຕອນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານ ລູກາ 21:13-19 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ.  ຖາມຕົວເອງວ່າ
ເຮົາໄດ້ຫາໂອກາດເພ່ືອເປັນພຍານເຣືອ່ງພຣະຄຣດິບ່ໍ? ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາຕົວເອງວ່າ ເຮົາໄດ້
ດໍາເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈຕາມທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົສັນຍາໄວ້ບ່ໍ? ໃຫ້ເວລາພິຈາຣະນາຕົວເອງ 
ແລ້ວຕອບຄໍາຖາມສອງຂ້ໍນ້ີ. 
 

6. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝ້ັນໃຈກັບອະນາຄົດ  ແລະໃນການດໍາເນີນຊີວດິໃນພຣະ 
ຄຣິດ? ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນມີສ່ວນຊ່ວຍທ່ານວທີິໃດໃນການດໍາເນີນຊວິີດເພ່ືອພຣະອົງ?   ໃຫ້ເວລາຕອບ; 
ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄໍາ.  

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ12 

ເຂາົຖາມພຣະເຢຊແູມນ່ໃຜ? 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ລູກາ 22:66--23:25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ         ລູກາ 22:66--23:25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊົງຕອບເຂົາວ່າຊົງເປັນກະສັດແລະເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້      ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ 

  

ຄໍານໍາ  

ທ່ານປີລາດ, ກາຍຊາ ແລະກະສັດເຮໂຣດ  ເປັນຜູປົ້ກຄອງຊາດຢິວທ່ີເປັນຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງຂອງອໍານາດການ
ປົກຄອງໃນພວກຜ້ ູມີອໍານາດແຫ່ງຈັກກະພັດໂຣມໃນຂະນະທ່ີປົກຄອງທ່ົວປະເທດອິສຣາເອນ, ສ່ວນພວກປະ
ໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ທ່ີເປັນຊາດຢິວມີອໍານາດໃນການປົກຄອງແລະລົງໂທດພວກຢິວ  ມີອໍານາດໃນຂອບເຂດຈໍາ 
ກັດ ເມ່ືອມີຄະດີເຖິງຂ້ັນປະຫານພວກເຂົາບ່ໍມີອໍານາດສ່ັງປະຫານນອກຈາກຈັກກະພັດໂຣມເທ່ົານ້ັນ  ດ່ັງນ້ັນ
ເຂົາຈ່ຶງນໍາພຣະເຢຊູໄປຫາທ່ານທັງສາມ.  
 

ທາ່ນແມນ່ໃຜ?  (ລູກາ 22:66--23:7) 
 1. ເຣ່ືອງຂອງຢູດາພາພວກທະຫານໄປຈັບພຣະເຢຊູເຮົາໄດ້ຍິນກັນເປັນປະຈໍາ ແຕ່ເຮົາລືມຄຶດໄປວ່ານ້ັນມັນ
ເປັນຮູບພາບທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຈັບໂດຍຄຣິສຕຽນ,   ຖືກຂ້າຍ້ອນຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.    ແມ່ນແລ້ວການ
ວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແມ່ນເພ່ືອມະນຸດທັງປວງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາຍເພ່ືອພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ.   ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ເອົາໄປຂ້າຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງເຮັດອັນໃດຜິດ   ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດແລະບາບຂອງພວກເຮົາເອງ. 
ສັງເກດຜູ້ທ່ີພາພວກທະຫານໄປຈັບພຣະເຢຊູກໍແມ່ນຢູດາ ອ້າຍຂອງພວກເຮົານ້ັນເອງ ແປວ່າຢູດາກໍເປັນຕົວ
ແທນພວກເຮົາ. 
2. ເຂົາພາພຣະເຢຊູໄປສານສູງສຸດ ແຊນຮີດຣິນ (Sanhedrin)ສານແຫ່ງນ້ີມີຄຸນນະສົມບັດຫລາຍຢ່າງ ແຕ່
ຂໍເວ້ົາເປັນບາງຢ່າງເຊ່ັນ; ຕ້ອງມີອາຍຸ 21 ປີຂ້ຶນໄປ, ຕ້ອງເປັນສັນຊາດໂຣມ,   ເປັນຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຽມີຄະດີ ດ່ັງນ້ີ
ເປັນຕ້ົນ. 
3. ສານຖາມພຣະເຢຊູວາ່ ìຖ້າເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣິດຈ່ົງບອກເຮົາເສັຽî   ຄໍາວ່າພຣະຄຣດິບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣມ 
ແຕ່ກ່ຽວພັນກັບຊາດຢິວເປັນຢ່າງຍ່ິງ. 
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ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ? (23:8-12).  
ເຂົານໍາພຣະເຢຊູຈາກເຮໂຣດລົງມາຫາປີລາດເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີອີກແບບນ່ຶງ. ເຂົາໄດ້ຟ້ອງປີລາດວ່າ ìພວກ
ເຮົາໄດ້ພົບຄົນນ້ີກໍາລັງຊກັຊວນຊນົຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເສັຍຊ່ວຍແກ່ກາຍຊາແລະຍັງເວົາ້
ວ່າຕົວເອງເປັນພຣະຄຣິດກະສັດອົງນ່ຶງî (ຂ້ໍ 2).   ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອຄໍາຟ້ອງຂອງເຂົາປະກອບດ້ວຍ
ຂ້ໍກ່າວຫາສ່ີປະການນ້ີ; 
 1. ພຣະເຢຊູຊັກຊວນປະຊະຊົນໃຫ້ເຮັດຜິດທ່ີບ່ໍເຊືອ່ຟັງຣຖັບານ. 
 2. ພຣະເຢຊູຍົວະຍົງບ່ໍໃຫ້ເສັຽພາສີໃຫ້ແກ່ກາຍຊາ ແມ່ນຜິດທາງກົດໝາຍອີກອັນນ່ຶງ.  
 3. ພຣະເຢຊູອ້າງວ່າເປັນພຣະຄຣດິນ້ັນ,   ແມ່ນຜິດ ຕ່ໍຫລັກຄວາມເຊ່ືອສາສນາຢິວ. 
 4. ພຣະເຢຊູອ້າງຕົນເອງເປັນກະສັດ,  ແມ່ນຜິດຖານໂຄ່ນລ້ົມກະສັດອົງປັດຈຸບັນ.  
 

ລາວບໍເ່ຮດັຜິດຫຍັງ  (23:13-25).  
ຄໍາວ່າລາວບ່ໍຜິດຫຍັງເປັນຄໍາກ່າວຕັດສິນຂອງປີລາດດ່ັງທ່ີເຫັນນ້ີ;   ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ພາຄົນນ້ີມາຫາເຮົາ 
ຟ້ອງວ່າເປັນການຊັກຊວນຣາສດອນໃຫ້ຫລົງຜິດໄປ ແລະເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ສືບສວນຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ ແລະບ່ໍ
ເຫັນວາ່ຄົນນ້ີມີຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຟ້ອງນ້ັນ ແລະເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດເໝືອນກັນ 
ພວກທ່ານໄດ້ສ່ົງຕົວຄົນນ້ີກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ  ເບ່ິງແມ,  ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດທ່ີສົມຄວນຈະຖືກ
ໂທດເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນ້ີແລ້ວກໍປ່ອຍໄປî (ຂ້ໍ 14-16).  ເປັນຄໍາຕັດສິນທ່ີພວກປະໂຣຫິດ
ແລະອິສຣາເອນຮັບບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງປະທ້ວງຢ່າງໂວຍວາຍຈົນເຮັດໃຫ້ປີລາດຢ້ານຕ່ໍການຮ້ອງຂ່ົມຂູ່ນ້ັນ.  
 
ໃນຂະນະທ່ີປີລາດກໍາລັງຄຶດຢູ່ນ້ັນເຂົາພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນອີກວ່າ ìຄຶງໄວ້, ຄຶງມັນໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນî  ປີລາດຈ່ຶງ
ຖາມວາ່  ìຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ? ເຮົາບ່ໍເຫັນວ່າມີຜິດອັນໃດທ່ີສົມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖິງ
ຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽî (ຂ້ໍ 21-22).   ແຕ່ເຂົາບໍຍ່ອມຟັງສຽງຂອງປິລາດ ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີປີລາດຈ່ຶງຍອມຟັງສຽງຄໍາຮ້ອງຂູ່ເຂັນຂອງເຂົາ. 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ13 

ແມນ່ພຣະເມຊອີາແທ້ບໍ?່ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ລູກາ 24:13-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ         ລູກາ 23:26--24:53 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊົງຕອບເຂົາວ່າການຄືນພຣະຊົນແມ່ນພຣະເມຊີອາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງສໍາແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້        ພົບຄວາມຫວັງເມ່ືອສາວົກທັງສອງສົນທະນາກັບພຣະອົງ 

  

ຄໍານໍາ  

ເຣ່ືອງທ່ີເຮົາກໍາລັງສຶກສາກັນຢູ່ນ້ີມີແຕ່ລູກາບັນທຶກລາຍລະອຽດ   ສ່ວນມາຣະໂກບັນທຶກສ່ວນນ້ອຍທ່ີສຸດໃນ  
ພຣະທັມມາຣະໂກ 16:12-13 ເທ່ົານ້ັນ. ລູກາບັນທຶກວ່າສາວົກສອງຄົນເດີນທາງກັບບ້ານອີງຕາມເນ້ືອເຣ່ືອງ
ທ່ີລູກາບັນທຶກ, ສ່ວນມາຣະໂກບອກວ່າສາວົກທັງສອງເດີນທາງໄປບ້ານນອກ (ມາຣະໂກ 16:12). ບົດຮຽນ
ວັນນ້ີຈະຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ເພ້ີມວ່າແມ່ນສາວົກເດີນທາງໄປໃສກັນແທ້.    ຄວາມຈິງແລ້ວການເດີນໄປໃສນ້ັນບ່ໍ
ແມ່ນເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນ ແຕ່ຮູ້ໄວ້ກໍດີ ສ່ວນເປ່ົາໝາຍນ້ັນແມ່ນພຣະເຢຊູຊງົປາກົດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວາ່ພຣະ
ອົງຊົງຄືນພຣະຊົນ.  

ມແີຕຄ່ໍາຖາມ (ລູກາ 24:13-24) 
ຄໍາຖາມແຣກ ທ່ີຄົນທັງຫລາຍມັກຖາມກັນນ້ັນແມ່ນຂອງສາວົກທັງສອງວ່າ ແມ່ນໃຜແດ່?  ຄໍາຕອບເຫັນໃນ  
ຂ້ໍ 18  ແມ່ນທ່ານ ກະໂລປາ,   ສ່ວນອີກຜູ້ນ່ຶງນ້ັນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກ      ແຕ່ອີງຕາມ Comprehensive 
commentary  (24:13 two of themó One was Cleopas (24:18),      and the identity of the 
other remains mere conjecture.             Marshall suggests that the second disciple was 
Cleopasís wife).     ແລະເຫດຜົນອ່ືນທ່ີຍ້ັງຍືນວ່າທັງສອງແມ່ນຜົວເມັຍກັນ ເຂົາທັງສອງຢູ່ເຮືອນດຽວກັນ
ໃນຂ້ໍ 29 ກ່າວວ່າ  "ເຊີນມາພັກເຊົາຢູ່ກັບເຮົາ".      ດ້ວຍເຫດນ້ີຈຶງ່ສລຸບໄດ້ວ່າທັງສອງແມ່ນຜົວເມັຽເພາະຢູ່
ເຮືອນດຽວກັນ.  

ຄໍາຖາມທີສອງ ແມ່ນຄົນສົນໃຈວ່າເປັນຫຍັງສາວົກຈຶງ່ເດີນທາງໄປໄປເອມາອູດ;  ມາຣະໂກບອກວ່າ "ເດີນ
ທາງໄປບ້ານນອກ" (ມາຣະໂກ 16:12).   ສ່ວນລູກາບອກວ່າ "ເດີນທາງໄປບ້ານເອມາອູດ" (ລູກາ 24:13) 
ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າເປັນບ້ານຂອງໃຜ ຈົນມາຮອດ ຂ້ໍ 29-30 ຈ່ຶງເຫັນຫລັກຖານວ່າເປັນບ້ານຂອງເຂົາເອງ 
ໂດຍການເຊີນພຣະເຢຊູພັກເຊົາແລະກິນເຂ້ົາກັບເຂົາທັງສອງໃນແລງວັນນ້ັນ.  ມາເຖິງຕອນນ້ີພໍສລຸບໄດ້ວ່າ
ສາວົກທັງສອງ ເປັນຜົວເມັຍກັນເດີນທາງກັບບ້ານຈາກງານສົບພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝົດຫວງັ  ເພາະພວກ
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ເຂົາຫວັງໃຈວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນຈາກການປົກຄອງຂອງຊາດໂຣມມັນ. ເຂົາ
ຄຶດວ່າເຂົາໝົດຫວງັເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊງົຄືນພຣະຊົນແລະຍ່າງໄປນນໍາເຂົາຢູ່.    ຄວາມຫວັງຂອງ
ຊາດຢິວ ຫວັງໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາພ້ົນຈາກການປົກຄອງແບບຜະເດັດການຂອງຈັກກະພັດໂຣມ 
ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງເຂົາຫລາຍໄປກວາ່ນ້ັນຄື ຊງົຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກບຶງໄພນະຮົກ   ຫາກເຂົາ
ຍອມຮັບເຊືອ່ພຣະອົງ.  

ຄໍາຖາມທີສາມ ແມ່ນພຣະເຢຊູຖາມເຂົາວ່າ  "ເມ່ືອມາຕາມທາງພວກທ່ານໄດ້ໄຕ່ຖາມເຣືອ່ງອັນໃດກັນ" (ຂ້ໍ 
17). ບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາລົມກັນເຣື່ອງອັນໃດ     ຊົງຖາມເຊ່ັນນ້ັນເພາະຢ່ັງເຖ ິງຈິດໃຈ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ. 

ຄໍາຖາມທີສ່ີ ແມ່ນເຂົາຖາມພຣະເຢຊວູ່າ "ໃນບັນດາແຂກເມືອງທ່ີມາອາສັຍຢູ່ໃກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມີແຕ່ທ່ານ
ຜູ້ດຽວຫລືທ່ີບ່ໍຮູ້ເຫດການເກີດຂ້ຶນທ່ີນ້ັນລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ີ" (ຂ້ໍ 18).   ແປວ່າເຣ່ືອງໃຫຍ່ປານນ້ີທ່ານບ່ໍໄດ້
ຍິນບ່ໍ? 

ຄໍາຖາມທີຫ້າ ແມ່ນພຣະເຢຊູຊົງຖາມເຂົາຕ່ືມອີກວ່າ "ເຫດການອັນໃດ" (ຂ້ໍ 19). ຊົງຖາມເຊ່ັນນ້ີກໍເພາະວ່າ 
ພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍເຣ່ືອງທັງໝົດແກ່ເຂົາທັງສອງຕາມຫລັງ, ສ່ວນສາວົກທັງສອງກໍເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະ 
ອົງໃຫພ້ຣະອົງຟັງ (ຂໍ ້20-24).  
 

ຊອກຫາຄາໍຕອບ   (ລູກາ 24:25-27) 
ເຖ ິງແມ່ນວ່າເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊຄູຣິດມາເທ່ົາໃດກໍຕາມ ຄວາມເຊ່ືອ,   ຄວາມເຫລ້ືອມໃສສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາມາຈົບລົງຕອນພຣະອົງສ້ິນພຣະຊນົທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  ດ້ວຍເຂົາຫວັງໃຈສເມີວ່າພຣະເຢຊູເປັນ  
ພຣະເມຊີອາ ພຣະຜູ້ຊງົໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງອິສຣາເອນ ເຂົາຍັງຊອກຫາຄໍາຕອບຄືລໍຖ້າເບ່ິງຄໍາສອນຂອງພຣະ
ອົງເປັນຈິງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນການຄືນຈາກຕາຍດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ກ່າວໄວ້.  

ສາວົກທັງສອງໄດ້ເລ່ົາເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ຕລອດເຖິງເຣ່ືອງພວກຜູ້ຍິງໄປຍັງອຸບໂມງ 
ບ່ໍເຫັນສົບຂອງພຣະເຢຊູ   ເຂົາຈ່ຶງມີຄໍາຖາມອັນໜ້າສົນໃຈວ່າ "ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຫວັງໃຈວ່າ ຈະແມ່ນທ່ານ
ຜູ້ນ້ີແຫລະ,   ທ່ີຈະຊົງໄຖ່ອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ,  ວັນນ້ີເປັນວັນຖ້ວນສາມ ຕ້ັງແຕ່ເຫດການ
ເກີດຂ້ຶນ " (ຂໍ ້ 21). ແປວ່າ ແມ່ນເພ່ິນແທ້ບ່ໍຈະຊ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນ? 

 

 
ຫວງັວ່າເພິ່ນຈະມາປາກົດ (ລກູາ 24: 28-35).  
ໃນເວລານ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວຮ່ວມເດີນທາງກັບເຂົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ ອາດຈະເປັນເພາະ
ເຂົາມົວເມົານໍາແຕ່ບັນຫາເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຮ່ວມເດີນທາງ, ເຣ່ືອງນ້ີ
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ເປັນຮູບພາບວ່າເມ່ືອເຮົາມີບັນຫາຊີວິດເຮົາກໍມີພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກັບເຮົາ ແຕ່ຫາກເຮົາມົວເມົາຄຶດນໍາແຕ່ບັນຫາ
ແລ້ວເຮົາກໍຈະບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາເຊ່ັນກັນ. ໃນຂະນະທ່ີສົນທະນາກັນເປັນເວລາຍາວນານ
ຈົນເຖິງບ້ານ ເຂົາໄດ້ເຊນີພຣະເຢຊູເຂ້ົາພັກເຊົາທ່ີບ້ານຂອງເຂົາ (ຂ້ໍ 28)  ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຕົກລົງຈົນກວ່າເຂົາ
ໜ່ວງໜ ່ຽວພຣະອົງຈ່ຶງຊງົພັກຢູ່ກັບເຂົາ.   ໃນຂະນະທ່ີພັກເຊົາຢູ່ກັບເຂົານ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຕົວໃຫ້ເຂົາຮູ້
ວ່າແມ່ນພຣະອົງ    "ເມ່ືອຊົງນ່ັງໂຕະຮ່ວມກັບເຂົາ ພຣະອົງຊງົຈັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີມາໂມທະນາພຣະຄຸນ ແລ້ວຫັກ
ເຂ້ົາຈີຍ່ື່ນໃຫ້ເຂົາ " (ຂໍ້ 30). "ຕາຂອງເຂົາທັງສອງກໍເປີດອອກ ແລ້ວພຣະອົງຊງົຫາຍຈາກເຂົາໄປ" (ຂ້ໍ 31).  
ພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຍ່າງໄປໂອ້ລົມໄປກັບເຂົາຈົນເຖິງບ້ານເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ອັນໃດເລີຍ ເຂົາມາຮູ້ເມ່ືອຕອນພຣະອົງ
ຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີພ້ີ, ພວກອິສຣາເອນແລະຊາວໂລກນ້ີກໍາລັງລໍຖ້າພຣະເມຊອີາລົງມາ ພຣະອົງນ້ັນໄດ້ລົງມາແລ້ວ 
ໃນນາມຊືເ່ຢຊູ  ໄດ້ມາໂອ້ລົມ, ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງແຫ່ງຊວິີດ, ໄດ້ຮ່ວມໂຕະກັບເຂົາ ຄືຮ່ວມກັບສາວົກທັງສອງ 
ແຕ່ໜ້າເສັຍດາຍໂລກນ້ີບ່ໍຮູ້ເຫັນ ແລະບ່ໍເຂົ າ້ໃຈຄືສາວົກສອງຄົນນ້ີ.  ແຕ່ເຮົາກໍຫວັງໃຈວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດ
ຕາຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີລໍຄອຍພຣະອົງຢູ່. 

ເມືອ່ພຣະເຢຊເູປີດຕາສາວົກທັງສອງແລ້ວເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ   "ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເວ້ົານໍາເຮົາຕາມທາງ ແລະ 
ໄດ້ຊົງອະທິບາຍພຣະຄັມພີໃຫ້ເຮົາຟັງນ້ັນ ໃຈຂອງເຮົາກໍຮ້ອນຮົນເໝືອນໄຟໃນເຮົາ ບ່ໍແມ່ນຫລື?. " (ຂໍ ້32). 
ຫລືອາດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງໃນເວລານ້ັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶງ່ບ່ໍຮູ້?    ແຕ່ໃນ
ຂະນະທ່ີເຂົາຕົກຕະລຶງກັນນ້ັນພວກເຂົາທັງສອງກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າແຕ ່ປະການໃດ ຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຟ້າວເດີນທາງກັບຄືນ
ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນຄືນນ້ັນ ເພ່ືອຟ້າວໄປບອກຂ່າວດີແກ່ສາວົກສິບເອັດຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ( ຂໍ 33).     ເຮົາສັງ
ເກດເຫັນວ່າຄົນທ່ີຮູ້ເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍອິດເມ່ືອຍ   ໃນການໄປບອກຂ່າວເຣືອ່ງຂອງ      
ພຣະອົງແກ່ຜູ້ອ່ືນ,   ດ່ັງສາວົກສອງຄົນນ້ີຫາກໍມາຮອດບ້ານ ພໍຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງແລ້ວເຂົາບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າແຕ່ຢ່າງໃດ, 
ທັງສອງໄດ້ຟ້າວເດີນທາງກັບຄືນໄປບອກເຣ່ືອງທັງໝົດ   ໃຫ້ສາວກົທ່ີຮວມກັນຢູ່ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ີລໍຖ້າຟັງ
ຂ່າວນ້ີຢູ່. 
ໃນໂລກນ້ີມີຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຫລືບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງລໍ
ຖ້າຟັງຂ່າວນ້ີຈາກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຄ້າຍຄືສາວົກສິບເອັດຄົນລໍຖ ້າຟັງຂ່າວດີທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ສາວກົທັງສອງຜົວ
ເມັຍໄດ້ໄປບອກພວກເພ  ່ິນແລ້ວ, ເຮົາທັງຫລາຍເມ່ືອກ່ອນກໍເປັນຄືສາວົກສອງຜົວເມັຍນ້ີແລ້ວ ເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 
ມາບັດນ້ີເຮົາເຂ້ົາໃຈຄືສາວົກທັງສອງແລ້ວ, ພວກສາວົກທັງສອງບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າ ເຮົາເດ! ຍັງລໍຖ ້າອັນໃດ? ເມ່ືອໃດ
ຈະໄປ? ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ໂລກກໍາລັງລໍຄອຍຟັງຈາກພວກເຮົາຢູ່.  
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
 ຂາ່ວດສີາໍລບັທກຸຄນົ 
ບດົຮຽນເຣືອ່ງຄຣສິມສັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 2:8-20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລກູາ 2:1-20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຂ່າວນ້ີໄດ້ນໍາຄວາມຊ່ືນບານແກ່ທຸກຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວດີນ້ີແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອນໍາພາເຮົາໃຫ້ສັຣເສີນແລະເວ້ົາຂ່າວນ້ີແກ່ຜູ້ອ່ືນ 

 

      ບົດນາໍ 
1. ເປີດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍເຣ່ືອງເທວະດາລົງມາປາກົດຕົວ ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ພວກລ້ຽງ
ແກະຟັງ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ເຂົາກໍໄປເບ່ິງພຣະກຸມມານເຢຊູຕາມທີເ່ທວະດາໄດ້ບອກ ແລ້ວເຂົາກໍໄປບອກຂ່າວນ້ີແກ່ຜູ້
ອ່ືນໆອີກ.  
 
2. ກ່າວເຖິງປະກາດຕ່າງໆທ່ີໂບດຂອງທ່ານ ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນຜູ້ປະກາດ ທ່ານຈໍາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີທາ່ນປະກາດນ້ັນ,  ສົມມຸດ
ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຟັງ ທ່ານໄດ້ຟັງດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈບ່ໍ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຍິນແລ້ວ?  
 
3. ກ່າວເຖິງມີລາງຄົນນ່ັງໃນໂບດດຽວກັນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຍິນເພ່ິນປະກາດຄືຜູ້ອ່ືນໄດ້ຍິນ ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຍິນ? 

 

1. ສງ່າຣາສີຂອງຂ່າວປະເສີດ  (2:8-12) 
ແນ່ນອນຂ່າວປະເສີດສລຸບໄດ້ສາມປະການຄື;  
 1. ການເກີດຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ ມີນາມຊ່ືວາ່ ເຢຊູ.   
 2. ການວາຍພຣະຊນົເພ່ືອໄຖ່ ເພ່ືອທົດແທນບາບຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊູ . 
 3. ການຄືນພຣະຊົນ ຊົງເປັນຜົນແຣກ ແລະຊງົພິສູດວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ. 
 
ເທວະດາໄດ້ປາກົດຕົວສ່ົງຂ່າວແກ່ພວກລ້ຽງແກະເຫລ່ົານີ້ ເວົ້າວ່າ ìຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນ້ີແຫລະ, ເຮົານໍາເອົາ 

ຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກເຈ້ົ້ົາຮູ້  ຊ່ຶງເປັນທ່ີຊືນ່ຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ.    ເພາະວາ່ໃນວັນ 
ນ້ີພຣະຜູ້ຊງົໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງໜ່ຶງ ຄືພຣະຄຣິດເຈ້ົ້ົາ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສໍາລັບເຈ້ົ້ົາທັງຫລາຍ. ອັນນ້ີຈະ
ເປັນໝາຍສໍາຄັນແກ່ເຈ້ົ້ົາທັງຫລາຍຄືພວກເຈ້ົ້ົາຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນໜ່ຶງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງ
ຫຍ້າ.î (ຂ້ໍ 10-12).   ເທວະດາໄດ້ບອກຂ່າວນ້ີແກ່ພວກລ້ຽງແກະກ່ອນຜູ້ອ່ືນໃດທັງໝົດ ມັນເປັນຮູບພາບວ່າ ຂ່າວປະເສີດ



 32

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ມາເຖິງຄົນສາມັນຕ່ໍາຕ້ອຍກ່ອນເຖິງພວກເຈ້ົານາຍ   ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດສະແດງຕົວວ່າຄົນມີຄວາມຮູ້ແລະພວກ
ເຈ້ົານາຍນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫລາຍກວ່າ. 
 

2. ເຊືອ່ແລະຟງັຄວາມ (ລູກາ 2: 13-15) 

ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຄໍາເວ້ົາຂອງເທວະດາແລະຄໍາສັຣເສີນຂອງກອງທັບສວັນແລ້ວຈ່ຶງພາກັນຊັກຊວນ ເວ້ົາວ່າ    ìເຮົາພາກັນ
ໄປເມ່ືອງເບັດເລເຮັມເທາະໄປເບ່ິງເຫດການທ່ີ ເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງ ແຈ້ງແກ່ເຮົານ້ັນî (ຂໍ້ 15). ມສີາມຢ່າງທ່ີເຮົາ
ຈະຕ້ອງຮຽນແບບພວກລ້ຽງແກະຄື;  
 1. ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງ ແລະເຂ້ົາໃຈຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ.   
 2. ເຂົາບ່ໍແມ່ນແຕ່ໄດ້ຍິນແລະເຂ້ົາໃຈເທ່ົານ້ັນ ເຂົາຍັງພາກັນປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນນ້ັນ,  ເພາະວ່າການໄດ້
ຍິນໄດ້ຟັງແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວກໍບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດອັນໃດຖ້າບ່ໍປະຕິບັດຕາມ.  
 3. ພວກເຂົາໄດ້ປະຝູງແກະອັນໝາຍເຖິງຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ ເພ່ືອໄປຫາພຣະເຢຊູດີກວ່າ. 
 

3. ຂາ່ວເລົາ່ລອືອກໄປຢ່າງອັສຈນັ  (ລູກາ 2:16-20) 
ຂ່າວປະເສີດໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ໄປເຖິງທຸກມຸມໂລກ   ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດປັກຫລັກຮ້ົວບ່ໍໃຫ້ຂ່າວປະເສີດເຂ້ົາໄປ
ໄດ້ ເພາະວາ່ຂ່າວປະເສີດນ້ັນປະກອບໄປດ້ວຍຊີວິດແລະຣດິເດດ,  ຄົມຍ່ິງກວາ່ດາບສອງຄົມທຸກດວງ ແທງ
ຊອດເຖິງຈິດໃຈ ແລະວິນຍານຕລອດທັງຄ່ໍກະດູກແລະໄຂໃນກະດູກຕິດຕ່ໍກັນ (ເຮັບເຣີ 4: 12)  ແປວ່າຂ່າວ
ປະເສີດປ່ຽນແປງຊີວິດຄົນທຸກຄົນໄດ້      ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຂ່າວປະເສີດເຂ້ົາໃນໃຈຜູ້ໃດແລ້ວຊີວິດຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມປ່ຽນແປງຈາກຮ້າຍກາຍເປັນດີ ແລະລາວຈະຕ້ອງປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ  ເພາະຂ່າວປະເສີດບັນ 
ດານໃຈໃຫ້ລາວເຮັດແນວນ້ັນ. 
 
ພວກລ້ຽງແກະຊັກຊວນກັນໄປເມືອງເບດເລເຮັມນ້ັນ  ບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາລໍຖ້າຈົນຮຸ່ງແຈ້ງແຕ່ຢ່າງໃດພວກເຂົາ
ຊັກຊວນກັນໄປທັນທີຫລັງຈາກເທວະກາບອກຂ່າວນ້ີໃຫ້ແກ່ເຂົາ ìເຂົາກໍຮີບໄປພົບມາຣີອາກັບໂຢເຊບ ແລະ
ເຫັນພຣະກຸມມານນ້ັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າî (ຂ້ໍ 16).    ດ້ວຍວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເຊ ື ່ອຟັງຄໍາເທວະດາບອກ
ເລ່ົາ ເຂົາຈ່ຶງເຫັນກຸມມານນ້ອຍເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງເຂົາ ແລະເມ່ືອເຂົາເຫັນແລ້ວດ້ວຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ 
ຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວດີນ້ີແກ່ຄົນອ່ືນໆ ìເມ່ືອເຂົາໄດ້ຫັນແລ້ວກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນî (ຂ້ໍ 
16). ແປວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ຜູ້້ອ່ືນຟັງ. 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 
 


