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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ການລໍຄອຍໄດ້ສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 1:1-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:         ລູກາ 1:1-25 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະໃຫລູ້ກແກ່ເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ ໄດ້ 
                                           ເຮັດໃຫກ້ານລໍຄອຍທີ່ດົນນານສິ້ນສຸດລົງ ແລະກໍເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງ 
                                            ພຣະເມຊີອາ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າອັນໃດຢ່ ູບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຈະຊີ້ແຈງເຖິງຊີວິດອັນສົດໃສ ຊຶ່ງຄໍາສັນຍາຂອງທູດສວັນໃຫແ້ກ່ເຊຄາ 
                                         ຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ. 

ແຜນການສິດສອນ 
1. ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫຈ້ັດຕຽມປຶ້ມປວັດສາດ ຫຼືປຶ້ມຊີວະປວັດຂອງໃຜກໍໄດ້.    ຖາມວ່າມັກເບິ່ງ

ເປັນແບບຮູບເງົາຫຼວ່ືາແບບປຶ້ມ. ຖາມ: ສ່ວນຫຼາຍທີ່ນັກປວັດສາດມັກໃຊ້ອຸປກອນອັນໃດບັນທຶກ? 

ບາງທີກຈໍະໄດ້ຄໍາຕອບວ່າ  ດ້ວຍການສາໍພາດ,  ດ້ວຍການອັດສຽງໄວ້,   ດ້ວຍການລົງບັນທຶກໄວ້. 

ສ່ວນຫຼາຍນັກບັນທຶກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເຣັດມັກຈະໃຊ້ການຂຽນບັລຍາຍ ເພື່ອໃຫຜ້້ ູອ່ານຫຼືຜ້ ູຟັງຈະໄດ້

ມີຄວາມແນ່ໃຈຂຶ້ນ. 

2. ນໍາພາສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ໃຫຜ້້ ູທີ່ສມັກໃຈອ່ານພຣະທມັລູກາ 1:1-4 ໃຫທຸ້ກຄົນຕັ້ງໃຈຟັງວ່າທ່ານລູກາກ່າວຢ່າງໃດແລະມີເປົ້າ

ໝາຍຄືແນວໃດ?  ຖາມ: 

• ມີໃຜອີກແດ່ທີ່ກ່າວກ່ຽວກັບເຣື່ອງການປະສູດນີ້? (ມາຣະໂກແລະມັດທາຍອາດເປັນໄປໄດ້

ແມ່ນບໍ່) 

• ລູກາມີເປົ້າໝາຍຫຍັງແດ່? 

• ລູກາຈັດຕຽມການບັນທຶກຂອງເພິ່ນຢ່າງໃດ? 

• ການບັນທຶກນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຜ? 

           ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບ “ທີໂອຟີລັສ” ໃຫອ້ີງໃສ່ເຈັ້ຍບົດຮຽນ. ຫຼືວ່ານັກຮຽນຈະໃຊປ້ຶ້ມອະທິ 
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           ບາຍພຣະຄັມພກີໍໄດ້. 
3. ຈໍາໄວ້ວ່າລູກາປາຖນາຢາກໃຫ້ການບັນທຶກຂອງເພິ່ນເປັນຣະບົບດີແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ຖາມຊື່ຢ່ ູໃນ 

ຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ວ່າມີໃຜແດ່?  

4. ຖາມ:  ທ່ານເຄີຍມີໃຜມາບອກຂ່າວແກທ່່ານບໍ່ວ່າຈະມ ີເດັກນ້ອຍທີ່ອັສຈັນມາເກີດ? ນີ້ຈະໝາຍ

ຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?  ມຈີັກເທື່ອບໍ່ທີ່ທ່ານໝໍບອກວ່າທ່ານຈະມີລູກບໍໄ່ດ້ເດັດຂາດ ແຕ່ແລ້ວທ່ານກໍຕັ້ງ

ທ້ອງໄດ້? ລອງມາສົມທຽບກັບເອລີຊາເບດແລະເຊຄາຣີຢາເບິ່ງຈະເປັນຢ່າງໃດ? (ຂໍ້5-7) 

5. ໃຫ້ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີລູກລອງເບິ່ງ. ປະເພນີກ່າວວ່າຢ່າງໃດຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ມລີູກ? 

ປະເພນີອື່ນເດກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?   

6. ໃຫຄ້ົນນ ຶ ່ງອ່ານ ຂໍ້ 8-10 ແລ ້ວອະທິບາຍເຖິງການກະທໍາຂອງປະໂຣຫິດ ໃນພຣະວິຫານຢ່າງໃດ? 

ໃຫ້ອີງໃສ່ເຈັ້ຍບົດຮຽນ. 

7. ຂຽນຄໍາວ່າ “ຂ່າວປະເສີດ” ເທິງກະດານ.  ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານດັງໆ ຂໍ້11-17 ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າມີອັນ

ໃດເປັນຂ່າວດີແດ່? 

8. ອ່ານຂໍ້ 8 ກ່ຽວກັບການຮັບຜິດຊອບຂອງເຊຄາຣີຢາ. ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ

ແທ້? 

9. ອ່ານຂໍ້ 19-20 ທູດສວັນຄັບຣີເອນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນເຊຄາຣີຢາຈຶ່ງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ 

10. ເອີ້ນໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 21-25 ຍົກການປຽບທຽບເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍເຂົ້າໃຈ, ບາງຄົນກໍອາດຈະບໍ່

ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເອລີຊາເບດ. 

3. ໜູນໃຈໃນການຮັບໃຊ້: 
11. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສັດຊືຊ່ອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫເ້ປັນນິສ ັຍ ບໍ່ວ່າວຽກງານນັ້ນ

ຈະໜັກຫຼືເບົາ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫຫ້ຼ້ອນໜ້າທີ່. 

12. ອາດຈະຢູ່ໃນຖານະທີ່ສູງ ແຕ່ກໍເປັນງານຂອງພຣະເຈົ້າ 

13. ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດຈ່າກບົດຮຽນນີ້? 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

 ນໍາຄວາມຫວງັຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 1:26-56 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:          ລູກາ 1:26-56 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ໃນກຸມມານນ້ອຍ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມສ່ວນມາສູ ່
                                                ໂລກ, ຕາມຄໍາສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫໄ້ວ້ກັບມາຣີອາແລະຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.   
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ພຣະເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫເ້ກີດຂຶ້ນ 
                                  ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຣະພອນ ທີ່ພຣະເຈົາ້ນໍາມາສູຊ່ີວິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ 
                                         ພຣະກຸມມານທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບມາຣີອາ. 
 

ແຜນການສິດສອນ 

1. ແນະນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາກັບຊີວິດຈິງ 
1.  ສເນີເຣ່ືອງຕໍ່ໄປນີ້:  ຜົວເມັຍຄູ່ນຶ່ງທີ່ແຕ່ງງານໃໝ ່ໄດ້ໂທຣະສັບບອກພໍ່ແມວ່່າ   “ພວກເຈົ້າກໍາລັງຈະ

ໄດ້ເປັນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ແລ້ວ”;  ເຍົາວະຊົນຄົນນຶ່ງກົ້ມໜ້າລົງທີ່ໂຕະເຮັດອາຫານ, ແລ້ວກໍຮ້ອງໃຫ້ບອກກັບ

ພໍ່ວ່າ “ຂ້ານ້ອຍເສັຍໃຈຫຼາຍທີ່ຈະບອກພໍ່ ຄືວ່າຂ ້ານອ້ຍກໍາລັງຕັ້ງທ້ອງ”; ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ມີລູກສີ່ຄົນແລ້ວ 

ອາຍປຸະມານສີ່ສິບກວ່າປີກາໍລັງຟັງທ່ານໝໍກ່າວເຖິງການກວດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍຮູ່້ວ່າທ່ານຈະດີໃຈຫຼື

ບໍ່ ເວລານີ້ທ່ານກໍາລັງທ້ອງ”      

                                                                                    
ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ການຖືພາຕັ້ງທ້ອງແມ່ນເວລາທີ່ມຄີວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ   ແຕ່ວ່າເປັນການທີ່ຕໍ່ສູ້ທີ່
ໜັກໜ່ວງສໍາລັບຄູ່ຜົວເມັຍ. ສໍາລັບມາຣີອາແລ ້ວ ແມ່ນເປັນການສງົນສົນເທ້, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນແຕ່
ກໍລົງເອີ່ຍດ້ວຍຄວາມຫວ ັງ-ເປັນຄວາມຫວັງຂອງນາງ       ແລະຄວາມຫວັງຂອງຊາວໂລກທີ່ກໍາລັງ
ລໍຄອຍຢ່ ູ. 

2. ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ (30 ນາທີ) 
2. ຄັບຣີເອນເປັນທູດສວັນທີ່ຖືວ່າຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສົມຄວນ. ແບ່ງກະດານໃຫ້ເປັນສອງສ່ວນດ້ວຍເສັ້ນ  

ລູກາ 1:11-19 ແລະ ລູກາ 1:26-38 ເບື້ອງຊ້າຍໃຫ້ຂຽນວ່າ: 
• ຄັບຣີເອນສົ່ງຂ່າວມາເຖິງໃຜ?  ຢ່ ູໃສ?  
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• ຄວາມຄິດຂອງພໍ່ແມ ່ເວລານັ້ນເປັນຢ່າງໃດ? 

• ການທໍານວາຍກ່ຽວກັບພຣະກຸມມານ 

• ທ່າທີຂອງຜ ູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ. 

            ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜ້ ູນໍາ ຂໍໃຫ ້ທ່ານນໍາພາຫ້ອງຮຽນ ເຮັດໃຫເ້ຕັມທາງຂ້າງຂວາຂອງກະດານ. 
3. ອ່ານ ຂໍ້ 26-34.  ໃຫ ້ເບິ່ງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ.  ໃຫອ້ະທິບາຍຄືນກ່ຽວກັນການໝັ້ນໃນສມ ັຍນັ້ນ. (ອາດ

ຈະເປັນພໍແ່ມ່ເປັນຜ້ ູຈັດແຈງໃຫ)້ 

4. ອ່ານຂໍ້ 35-37  ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ: ທູດສວັນຄັບຣີເອນຕອບຄໍາຖາມຂອງມາຣີອາຢ່າງໃດ? 

ທ່ານຄິດວ່າຄໍາຕອບເປັນຢ່າງໃດ ເປັນການໜູນໃຈຫຼເືປັນການສ້າງບັນຫາຕື່ມອີກສໍາລັບຍິງສາວ? 
5. ອ່ານຂໍ້ 38. ໃນຖານະທີ່ນາງມາຣີອາຖວາຍຕົວໃຫກ້ັບພຣະເຈົ້າ ຕອນນີ້ໄດ້ສອນທ່ານຢ່າງໃດ? 

6. ໃຫສ້ອງຄົນຫຼືສາມຄົນອ່ານ ຂໍ ້39-45.  ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈຶ່ງໄປຢ້ຽມເອລີຊາເບດ?  ຂໍ້ຄວາມທີ່ອາ່ນ

ຜ່ານມານີ້ທ່ານເຫັນວ່າເອລີຊາເບດເປັນຄົນປະເພດໃດ?  ລາວປະຕິບັດຢ່າງໃດແກ່ຄົນໜຸ ່ມທີ່ໃຫ້

ກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ?   

7. ຂໍ້ 46-55 ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຈັບສໍດໍາແລ້ວໝາຍຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຕົວເຮົາເອງ. ຫຼັງຈາກ

ນັ້ນກໍໃຫອ້ະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍສໍາລັບຕົວເຮົາ? 

3. ໜູນໃຈໃນການນໍາໃຊ້: 
8. ຫຼັງຈາກຄຣູສລຸບໃນການອ່ານນີ້ແລ້ວ, ຄຣູຈະແນະນໍາໃຫນ້ັກຮຽນຕຽມຕົວເຂົ້ານະມັສການພຣະເຈົ້າ.  

ເພາະການນະມັສການພຣະເຈົ້າເປັນການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ໃນພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້
ພົ້ນ. (ລູກາ 1:47) 

9. ອ່ານຂໍ້ 56  ຫຼັງຈາກນະມັສການແລ້ວກໍກັບບ້ານ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນ

ດີ, ແລະມີຄວາມຫວັງ.  ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນບໍ?່ 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

 ການປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໄຖ່ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2:1-20 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມາຣີອາວ່ານາງຈະປະສູດພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ:  
                                        ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນການສເລມີສລອງແລະປ່າວປະກາດ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດກ່ຽວກັບການ 
                                    ປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອສລຸບຫຍໍ້ໆ ໃນຄວາມໝາຍຂອງການສເລີມສລອງແລະປ່າວປະກາດ 
                                         ການປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ແນະນໍາແຜນການສິດສອນ 
 

1. ແນະນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາກັບຊີວິດຈິງ:(5ນາທີ) 
 

1. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ການເດີນທາງທີ່ໄກທີ່ສຸດຂອງທ່ານແມ່ນໄປໃສ? ຈັກໄມ? ອ່ານລູກາ 1:56. ທ່ານ
ຄິດຢ່າງໃດໃນການເດີນທາງຂອງມາຣີອາ? 

2. ໃນພຣະກິດຕິຄຸນລູກາ ກ່າວວ່າ ມາຣີອາແລະໂຢເຊັບກໍໄດ້ເດີນທາງໄປເບ ັດເລເຮັມ. ຖາມຫ້ອງຮຽນ:    
ຈາກທີ່ນີ້ຈະໄປເຖິງໃສໄລຍະ ແປດສິບຫ້າໄມ? (ຄາດໝາຍ)   ຈົ່ງຄິດວ່າໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ ທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍທາງດ້ານແນວຄິດຈະເປັນຢ່າງໃດ? 

3. ຄຣູຈະອະທິບາຍວ່າຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທີ່ພວກເຮົາຄວນສເລີມ
ສລອງ. 

 
2. ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ (30 ນາທີ) 

 
4. ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:1-5.  ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ ຖ້າມີຄໍາສັ່ງແລ້ວຕ້ອງມຜີ້ ູປະຕິບັດຕາມ. ກາຍຊາສັ່ງໃຫ້

ປະຊາຊົນຈົດທະບຽນ ໂຢເຊັບຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ.  ເມື່ອມີຄໍາສັ່ງຈາກກາຍຊາ ໂຢເຊັບແລະມາຣີ
ອາຈະຄິດຢ່າງໃດ? 
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5. ອ່ານຂໍ້ 6ແລະ7 ຖາມຫ້ອງຮຽນ: ເປັນທັມດາບໍ່ ຫຼືວ່າບໍ່ເປັນທັມດາ? 
6. ຂໍ້ 8 ເຖິງ ຂໍ້ 20 ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານຄ້າຍກັບວ່າບັລຍາຍ. ຄົນນຶ່ງເປັນທູດສວັນ, ແລະອີກຄົນນຶ່ງເປັນ 

ພວກລ້ຽງແກະ.  ໃຫທຸ້ກຄົນອ່ານດັງໆ. 
7. ຖາມ:   ພວກລ້ຽງແກະເປັນຊົນຊັ້ນປະເພດໃດ?   

           ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການເລົ້າໂລມຄືແນວໃດ? 
  

8. ຄໍາວ່າ “ພຣະຜ້ ູໄຖ່” ຫລື “ພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ” ມຄີວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? 
9. ຍົກບັດອວຍພອນຄຣິສມາດໃຫນ້ັກຮຽນເຫັນ ຮູບທູດສວັນ ແລະພວກລ້ຽງແກະ. ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ

ພວກລ້ຽງແກະຈຶ່ງເຫັນຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນໝູ?່ 
10. ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ປະລະແກະຂອງຕົວເອງເພື່ອຈະໄປເຝົ້າພຣະເຢຊູ. ທ່ານຈະປະສິ່ງໃດເພື່ອເຂົ້າ

ເຝົ້າພຣະເຢຊູ?  
 

3. ໜູນໃຈໃນການນໍາໃຊ ້
     11.ນໍາພານັກຮຽນອະທິຖານຢ່າງງຽບໆ ໃນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: 

• ມາຣີອາແລະໂຢເຊັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຜ້ ູທີ່ກໍາລັງ
ເດີນທາງ. ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ່ ູໃກ້ໆພວກເຂົາ 

• ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຈາກພຣະເຈົ້າ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດງານຢ່ ູ. 
ເວລານີ້ທ່ານກໍາລັງເຮັດອນັໃດຢ່ ູ ທ່ານໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດແລ້ວຫຼືຍັງ? 

• ພຣະພອນຂອງມາຣີອາເຕັມລົ້ນຢ ູ່ໃນຫົວໃຈນາງ. ລູກາ 2:19 .  ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອ 
ເທສການຄຣິສມາດນີ້ ໃຫຄ້ົນເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍຂອງຄຣິສມາດ. 

• ພຣະເຢຊູຊົງປະສູດຢ່ ູໃນຄອບຄົວທັມດາ. ອ້ອນວອນເພື່ອການສເລີມສລອງຄຣ ິສມາດໃນປີ
ນີ້. 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

 ຈໍານົນຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2: 39-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2: 21-52 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ປະສົບການຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານສໍາແດງໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະ 
                                        ອົງຍອມຈາໍນົນຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາຍອມ 
                                        ຈໍານົນຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເໝອືນກັນ 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະນໍາຊີວິດເຂົ້າຍອມຈໍານົນຕໍພ່ຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງປະສົບການອັນດີເລີດຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານ 
                                        ແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ ແລະຈະໄດ້ຊັ່ງຊາຕີຣາຄາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖວາຍ 
                                        ເພື່ອພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ ້ວຫຼືຍັງ.  
 

ແນະນໍາແຜນການສິດສອນ 
 

1. ແນະນໍາເຣ່ືອງເຂ້ົາກັບຊີວິດຈິງ:(5 ນາທີ) 
1. ບອກນັກຮຽນໃຫຄ້ິດເຖິງການໄປໂບດຄັ້ງແຣກໃນຊີວິດໃນເວລາທີ່ມອີາຍຕຸໍ່າກວ່າ 5 ປີ.  ມີຜ້ ູໃດຈື່ໄດ້

ບໍ່ ໃຫ້ຍົກມຂືຶ້ນ.  ຕໍ່າກວ່າ 10 ປິ, ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊູເລີ້ມໄປໂບດອາຍເຸທົ່າ
ໃດ? (ຄໍາຕອບກໍຄືວ່າ ພຽງ 8 ວັນເທົ່ານັ້ນ) 
.  

2. ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ (30 ນາທີ)  
2. ໃນກະດານ ພວກເຮົາອາດຈະຂຽນລົງໄວ້ວ່າ:  ຄົນໜຸ່ມ, ຄົນແກ່, ຄົນທີ່ມາໂບດປະຈໍາ, ຄົນທີ່

ເດີນທາງມາແວະຢ້ຽມຢາມ, ຜ ູ້ຊາຍ, ຜ້ ູຍິງ. 
3. ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:21-38  ຫຼັງຈາກທີ່ຫ້ອງຮຽນກໍາລັງໄດ້ຮັບຟງັແລ້ວ. ຄຣູຈະຖາມວ່າ: ໃຜເປັນ

ຜ້ ູທີ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ?  ເຕືອນນັກຮຽນວ່າ ທູດສວັນກ່າວແກ່ມາຣີອາວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້
ຮັບພຣະພອນ. (ລູກາ 2:10) 

4. ອ່ານໃຫ້ດັງ ຂໍ້ 39-40. ຂໍ້ຄວາມຕອນນີ້ ແມ່ນກ່າວເຖິງອາຍ ຸ8 ວັນ ເຖິງ 12 ປີ. ຄຣູຈະອະທິບາຍ  
ເພີ້ມເຕີມເຊັ່ນ:  ພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ຂ ຶ ້ນໃນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ 
               ພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຊາວບ້ານທັມດາເໝືອນກັບພວກເຮົາ. 
               ພຣະອົງມີສຸຂພາບແຂງແຮງ, ທໍາງານຊ່ວຍພໍ່. 
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               ພຣະອົງຊົງຈະເຣີນຂຶ້ນດ້ວຍພຣະສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ 
               ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພຣະຄຸນທີ່ມີຢ ູ່ໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ? 

5. ອ່ານຂໍ້ 41 ຫາ 50 ທຸກຄົນກໍາລັງຟັງວ່າ ພຣະອົງກະທໍາສິ່ງໃດແດ່ໃນໄລຍະນີ້. 
6. ຫັນມາເບິ່ງອີກວ່າການໄປໂບດເທື່ອທີສອງຂອງພຣະອົງຈະເປັນຢ່າງໃດ?  (ລູກາ 2:41-52) ແລະ

ໄປໃນໂອກາດໃດ? 
7. ການກັບບ້ານຂອງພໍແ່ມ່ພຣະເຢຊູຄິດຢ່າງໃດ?  ພໍ່ແມແ່ລະລູກຊາຍບໍ່ພົບກັນຈັກມື້? ດົນນານປານ

ໃດ ຈຶ່ງຊອກຫາລູກ?   ເວລາພົບລູກແລ້ວພໍ່ແມກ່່າວຢ່າງໃດ?   ແລະອົງພຣະເຢຊູເດ ກ່າວວ່າຢ່າງ
ໃດ? 

8. ໜ້າປລາດໃຈທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສົນທະນາກັບຜ້ ູນໍາສາສນາຫຼາຍຄົນ. ສອນໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນວ່າ ຄົນ
ໜຸ່ມກໍມີຄວາມສາມາດສິດສອນ, ແລະພຣະເຈົ້າກໍຊົງຮຽກເອີ້ນທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດອາຍ.ຸ 

9. ອ່ານຂໍ ້ 48 ເຖິງ 52. ນີ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ ການບັນທຶກຊີວິດທີ່ຍັງເຍົາວ ັຍຂອງພຣະເຢຊູຈົນເຖິງ
ສິບແປດປີ.   
 

3. ໜູນໃຈໃນການນໍາໃຊ ້
10. ຕັ້ງແຕ່ບົດຮຽນທີ 1 ມາເຖິງບົດຮຽນທີ 4 ແມ່ນການບັນທຶກຊີວິດທີ່ກ່ຽວກັບຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ຄອບຄວົ

ຂອງ ເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ, ຄອບຄົວຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີອາ ວ່າມີການກ່ຽວພັນກັນຢ່າງ
ໃດ ໃນການປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໄຖ່ນີ້. 

11. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: 
• ຄອບຄົວຈະມີຄວາມເປັນສຸກບໍ່ ຖ້າວ່າຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ? 
• ຜ້ ູອາວຸໂສພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຕົວຢາ ່ງທີ່ດີໃຫແ້ກ່ຄົນໜຸ່ມບໍ່? 
• ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຄວນຈະປັບປຸງບໍ່ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາພາຄົນໜຸ່ມທົ່ວໄປ? ໂບດເດ ຄວນ

ຈະປັບປຸງບໍ່? 
• ເຮົາເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ຈະຮຽນແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຜ້ ູເປັນເດັກນ້ອຍຢ່າງໃດ? 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບ່ໍ? 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 3:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 3:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແທ້ນັ້ນ ເອີ້ນໃຫ້
ພວກເຮົາຫັນຫລັງໃສກ່ານປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ມັນເປັນການຈໍາເປັນບໍ່ສໍາລັບຄົນຢ່າງຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕ້ອງຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນ
ກັບພຣະເຈົ້າແທ້ໂດຍການຫັນຫລັງຈາກການປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ 

 
ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 

 
• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 

 ໃນບົດ 3 ປ ຶ ້ມຂ່າວປະເສີດ    ລູກາໄດເ້ລີ້ມສນົທະນາເຖິງເຣ່ືອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ 
ກ່ອນເວົ້າເຖ ິງການປະກາດຂອງອງົພຣເຢຊເູຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.  ເຫັນວ່າການປະກາດຂອງໂຢຮັນບບັຕສິໂຕເປັນໜາ້ສົນໃຈແລະ
ແປກປລາດ.  ໃນປ ຶ ້ມມັດທາຍ ແລະປ ຶ ້ມມາຣະໂກໄດ້ບອກເຖ ິງລກັສະນະການນຸ່ງຖຂືອງໂຢຮນັ ຄລືາວໄດນຸ້່ງເຄ່ອືງເຮັດດ້ວຍຂົນ

ໂຕໂອດໂອ ແລະໃສສ່າຍຮດັໜງັ ແລະກິນນໍາ້ເຜີ ້ງປ່າ ພ້ອມດ້ວຍຕັກແຕນເປັນອາຫານ (ເບ ິ ່ງມັດທາຍ 3:4; ມາຣະໂກ 1:6).    ມີ
ຝູງຊົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດສ້ົນໃຈ ພວກເຂົາໄດພ້າກັນອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລມັ ແລະເມືອງຢດູາ    ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ
ແມ່ນໍ້າຈໍແດນໄປຫາລາວ (ມັດທາຍ 3:5).  ພວກເຂົາໄດ້ຍ ິນການເທສນາຂອງໂຢຮນັຊຶ່ງເປັນໜ້າສົນໃຈຫລາຍ. 

    ລູກາຍັງໄດເ້ວົ້າເຖ ິງຄົນສອງກຸ່ມທ່ີເຮັດວຽກກບັພວກໂຣມຄື ຄນົເກັບພາສີ ແລະພວກທະຫານເຂົ້າມາ 
ຟັງຄໍາສັ່ງສອນຂອງໂຢຮນັ.  ເຫັນວ່າຄນົເກັບພາສເີປັນຄົນບາບຕາມປ ຶ ້ມຂ່າວປະເສີດ.      ພວກນີເ້ປັນພວກທີ່ຄົນຢິວກຽດຊັງທ່ີ
ສຸດ   ເຖ ິງແມ່ນເປັນຄົນຊາດດຽວກັນກຕໍາມເພາະຍ້ອນການເຮັດວຽກໃຫ້ຈັກກະພດັໂຣມ.  ຫລາຍເທື່ອພວກເຂົາມີການສໍ້ຣາດບັງ
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ຫລວງ ບງັຄບັເອົາເງ ິນຈາກຊາດດຽວກນັ.  ເຖ ິງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທ່ີໂຣມຮູ້ເຖ ິງເຣ່ືອງຢ່າງນີກ້ໍຕາມ ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈຂພໍຽງແຕ່ໄດເ້ງ ິນກໍ
ເປັນພໍ.    ດັ່ງນັນ້, ພວກເກັບພາສຈີິ່ງກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍ ແລະພວກຢິວຊັງທ່ີສຸດ. 

     ໃນເວລານັ້ນຈັກກະພັດໂຣມໄດປ້ົກຄອງດ ິນແດນປາແລສຕນີ-ເປັນເຈົ້າໂລກ,   ພວກເຂົາໄດເ້ອົາທະ 
ຫານໂຣມໄປຮັກສາຄວາມສງົບ ແລະເພື່ອການເປັນລະບຽບ.    ດັ່ງນັນ້, ທຸກຄົນໃນເວລານັ້ນຜູຢູ້ໃ່ຕກ້ານປົກ ຄອງມີສັນຕສິຸກພວກ
ເຂົາຈິ່ງໃຊ້ຊື່ວາ່  ແພກໂຣມານາ (ສັນຕິພາບຂອງໂຣມ).  ລູກາໄດກ້່າວວ່າທັງສອງພວກນີ້ວ່າພວກເຂົາໄດມີ້ຄໍາຖາມຕໍໂ່ຢຮນັ. 

 
 

ແນະນໍາການສອນ 
 

ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນັ້ນອາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນປະກອບ. 
1. ໃຫຂ້ຽນໃສ່ກະດານຄໍາເວົ້າດັ່ງນີ້: “ເຊີນມາສ້າງສັນກັນ! ທຸກໆຄົນເຊີນມາຮ່ວມ! ນຸງ່ເຄື່ອງທັມມະດາ, 

ເຊີນມາຕາມໃຈ!” (ເອ ້ສະຖານທີ ່ໃຫ້ງາມ ເອົາໝາກປູມເປົ້າ ແລະດອກໄຟເປັນສີສັນເພື່ອປະດັບໃຫ້
ງາມ.)  ເຊີນເອົານັກເທດ ຫລືຄົນມາກ່າວ (ໃຫນຸ້່ງເຄື່ອງເໝືອນເປັນຜູ້ປະກາດ ໃຫໃ້ສ່ເຄື່ອງລ່າມໆ )  
ໃຫຄ້ົນນັ້ນ ແລ່ນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງໂດຍອ່ານຈາກມ້ວນພຣະຄັມພດີ້ວຍສຽງດັງໆວ່າ: 

ກ່າວວ ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ, ຂາ້ພະເຈົ້າໂຢຮັນ ຜູເ້ປັນລູກເຊຂາຣ ີຢາ ມາທີ່ນີ້ເພື່ອ
ເຊີນພີ່ນ້ອງທຸກໆຄົນໃຫຮ້ັບເອົາ ແລະສລອງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ທຸກທ່ານຖກືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ຈະເປັນຄົນຢິວຫລືຊາດອື່ນໆ ຄົນຮັ່ງມຫີລືທຸກຍາກ ຍິງຊາຍ 
ຄົນຜິບບາບ ຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫງ ຄົນອະນາຖາ ຄົນຂ້າຄົນ ໂຈນ ຫລອືື່ນໆ.  ຂແໍຕ່ໃຫ້ທ່ານນໍາເອົາຈິດໃຈທ່ີປ່ຽນໃໝ່ 
ແລະຕ້ອງການປ່ຽນຊີວິດມານໍາ. ຈົ່ງຟັງເທີນທຸກໆຄົນ. 

 
2.  ນํາພາຫ້ອງຮຽນສຶກສາ ແລະແບ່ງປັນສິ່ງສຶກສາມາ.  ບອກໃຫຫ້້ອງຮຽນສຶກສາເຖ ິງສາມເຣື່ອງ

ໃຫຍຈ່າກບົດແນະນໍາ ແລະແບ່ງເປັນສາມກຸ່ມ.  ແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມຕ້ອງການອຸປະກອນດັ່ງຕໍລ່ົງໄປນີ້: 
• ເຈັ້ຽຄໍາຕອບ 
• ປາກກາ ຫລສືໍ 
• ເຈັ້ຽແນະນໍາ 
• ພຣະຄັມພໃີຫມ່ 

ບອກໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມໃຊເ້ວລາ 12-15 ນາທີ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຽຄໍາຕອບ ແລະວາງ
ແຜນໃຫລ້າຍງານເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພບົຄໍາຕອບນັ້ນຢ່າງໃດຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ. 

 
ເຈັ້ຽຄໍາຕອບ 

ກຸ່ມທີ 1: ພຣະເຈົ້າຕັດວ່າ (ລູກາ 3:1-2).  ໃຫໃ້ຊ້ຄໍາແນະນໍາພຣະຄັມພີ, ໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 
(1) ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ນໍາທາງການເມືອງທີ່ປົກຄອງກຸງໂຣມ, ເມືອງຢູດາ, ເມືອງຄາລີເລ ແລະແຂວງ

ຕ່າງໆເວລາໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມປະກາດ?_________________________________ 
(2) ໃຜເປັນປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ສອງຄົນ?______________________________________ 
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(3) ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດຜົນສາມຢ່າງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາຊື່ຂອງພວກເຂົາ?_______________ 
(4) ໃຫຂ້ຽນຊື່ຜູ້ນໍາໃນປ ຶ ້ມລູກາ 3:1-2, ແມ່ນໃຜທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບໂດຍຕົງ?__________ 

_______________________________________________________ 
(5) ວິທີໃດ?_____________________________________________________________ 
(6) ໂຢຮັນຢູ່ໃສເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດສັ່ງກັບລາວ ແລະເວລາໃດໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມປະ 

ກາດ?____________________________________________________________ 
 

ກຸ່ມທີ 2: ພຣະເຈົ້າຢູໃ່ກ້ (ລກູາ 3:7-14). ໃຊຂ້ໍແນະນໍາ ແລະພຣະຄັມພີ, ໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 
(1) ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝນ່ັ້ນມສີອງຢ່າງຕ້ອງເຮັດນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?____________ 
(2) ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາວ່າຜູ້ມາຟັງນັ້ນເປັນຄົນຢ່າງໃດ?________________________________ 
(3) ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈິ່ງໃຊກ້ານປຽບທຽບເຖິງຄວາມໝາຍ?_________________________ 
(4) ຄວາມໝາຍຂອງຂວານ ແລະໄຟໝາຍເຖ ິງຫຍັງ?_____________________________ 
(5) ຫລັງຈາກໂຢຮັນເທສນາແລ້ວ ຝູງຊົນທັງຫລາຍພາກັນຖາມວ່າຢ່າງໃດ?____________ 
(6) ໂຢຮັນຕອບພວກເຂົາຢ່າງໃດ?__________________________________________ 
(7) ໂຢຮັນໄດ້ຕອບຄົນເກັບພາສີຢ່າງໃດ?_____________________________________ 
(8) ໂຢຮັນໄດ້ຕອບທະຫານຢ່າງໃດ?_________________________________________ 

 
3. ໃຫເ້ອົາທຸກໆກຸ່ມເຂົ້າມາຮ່ວມກັນຫລັງຈາກເຖ ິງເວລາແລ້ວ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສິ່ງເຂົາເຈົ້າ

ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະຄໍາຖາມທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນ ແລະບອກໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເປັນປໂຍດ.  ນໍາພາໃຫ້ມີ
ການສົນທະນາເກີດຂ ຶ ້ນ. 
 

4. ອະທິບາຍເຖ ິງການຖ ິ ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝອ່ັນແທ້ຈິງ. 
 

5. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫພ້າກັນຊອກຫາຄໍາຕອບຮ່ວມກັນຢູ່ໃນຂໍ້ 1-3 ຂ້າງເທິງນີ້ ແລະໃຫ້ແຕ່ລະ ຄົນ
ຕອບຄໍາຖາມຂໍ້ 4-5 ສ່ວນຕົວ. 
 

6. ທ້າທາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຄຶດເຖ ິງຊີວິດຂອງຕົນເອງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການຖ ິ ້ມໃຈເກົ່າແລະ
ເອົາໃຈໃໝ່ ເພື່ອຈະປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງເປັນທາງສ່ວນຕົວ. 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ໃຜເປັນຄົນໃຫຍ່ທ່ີສຸດ? 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 3:15-23ກ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 3:15-23ກ 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ ແລະການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະ ເຢຊູໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຮາົເຫັນວ່າຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືເອີນ້ໃຫ້ເຮົາ
ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄ້ວາ: ໃນທາງໃດທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີຄຸນຄ່າທ່ີທ່ານຄວນຖວາຍ ທັງຊີວິດຈດິໃຈຕໍ່

ພຣະອົງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບອກວ່າຄາໍສອນຂອງໂຢຮນັ ແລະການບັບຕິສະມາ ຂອງອງົພຣະເຢຊູໄດ້

ເຮັດໃຫ້ຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາເຣັດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມຕ້ອງການ
ຍອມຖວາຍຕວົຕໍ່ ການເປນັພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຢຊ ູ

 
ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 

 
• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ໃນບົດຮຽນແລ້ວພວກເຮົາໄດເ້ຫັນວິທີໃນພຣະຄມັພີເດີມເຖ ິງຄວາມທໍານວາຍໄດສ້ໍາເຣັດ, ພຣະຄໍາ 

ຂອງພຣະເຈົ້າໄດມ້າຫາໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ, ຜູມ້າກ່ອນໜ້າອົງພຣະເຢຊູ ປະກາດໃນປ່າດ ິນຊາຍ.      ການປະກາດຂອງໂຢຮນັ
ນັ້ນແມ່ນຄວາມສໍາເຣັດໃນປ ື ້ມເອຊາຢາ ທ່ີເວົ້າເຖ ິງຜູ້ມາແປງທາງເພື່ອຕ ້ອນຮັບອົງພຣະເມຊີອາ.   ເວລາເທວະດາ ຄັບຣີເອັນ ໄດ້

ບອກໃຫເ້ຊຂາຣຢິາຮູ້ວ່າໂຢຮນັຈະມາເກດີເພື່ອເປນັຄົນແປງທາງຂອງພຣະເມຊີອາຜູຈ້ະສະເດັດມາທີຫລັງ.  ລາວໄດບ້ອກຄົນ
ທັງຫລາຍໃຫຮັ້ບເອົາຜູ້ມາທີຫລັງແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຕົນເອງ.  ຖ້າອົງພຣະເຢຊບູໍສ່ະເດັດມາ ການປະກາດຂອງໂຢຮນັ
ກບໍໍ່ເປັນຈິງ.  

 ໂຢຮນັ ບບັຕສີະໂຕ ໄດເ້ທສນາໃນເມືອງຕ່າງໆໃກກ້ັບແມ່ນໍ້າຈແໍດນ, ຊັກຊວນໃຫ້ຝູງຊົນຖ ິ ້ມໃຈ 
ເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝເ່ພ່ືອເປັນການສະແດງເຖ ິງການປ່ຽນແປງໄດເ້ກີດຂ ຶ ້ນຢ່າງແທຈ້ິງໃນຊີວິດ   ແລະໃຫ້ສົມກັບການໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາ.  ນັ້ນເປນັການຖ ິ ້ມໃຈເກົາ່ແລະເອົາໃຈໃໝ່, ບໍແ່ມ່ນພຽງສ ິນບັບຕສິະມາເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນຜົນຂອງການໄດຮັ້ບການອະພັຍ
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ໂທດ.  ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມພົ້ນເປັນດັ່ງນີ້: 1. ຮູ້ສຶກຕົວຜດິ 2. ຖ ິ ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່  3. ຮັບຄວາມພົ້ນ 4. ແລະກຮັໍບສ ິນບັບ
ຕສິະມາ.  ໂຢຮນັໄດ້ຮັບສ ິນບັບຕີສະມາໃຫຄ້ົນຢູແ່ມ່ນໍ້າຈແໍດນ. 

 ປ ຶ ້ມມັດທາຍ ແລະປ ຶ ້ມມາຣະໂກໄດກ້່າວເຖ ິງໂຢຮນັນຸ່ງເຄືອ່ງທ່ີເຮັດດ້ວຍຂົນໂຕອດູ    ແລະຮດັສາຍ 
ແອວໜັງ ກນິຕັກແຕກ ແລະນໍ້າເຜ ິ ້ງປ່າເປັນອາຫານ (ເບ ິ ່ງ ມັດທາຍ 3:4; ມາຣະໂກ 1:6). ຝູງຊົນທັງຫລາຍໄດພ້າກ ັນສົນໃຈໃນ

ການເທສນາຂອງໂຢຮັນ   ພວກເຂົາຈິ່ງພາກນັອອກໄປຫາໂຢຮນັຈາກບ່ອນຕ່າງທ່ີຢູໃ່ກ້ແມ່ນໍ້າຈໍຣະແດນ (ມັດທາຍ 3:5; ມາຣະ
ໂກ 1:5).  ພວກຢິວພາກັນລໍຖາ້ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ ດັ່ງນັນ້, ການເທສນາຂອງໂຢຮນັຈິ່ງເປັນໜ້າສນົໃຈທີ່ສດຸ ແລະ
ບາງຄົນອາດຄຶດວ່າໂຢຮັນເອງເປນັພຣະເມຊີອາ. ໂຢຮນັຈິ່ງໃຊ້ໂອກາດບອກຝູງຊົນທັນທີວ່າຕົນເອງບໍແ່ມ່ນພຣະເມຊີອາຕາມ
ຄວາມຄຶດຂອງພວກເຂົາ.  

 

ແນະນໍາການສອນ 
 

ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນັນ້ອາດແຕກຕ່າງກັນຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນອືນ່ປະກອບໄດ້. 
 
1. ຕິດຮູບທ່ີທ່ານໄດຕ້ັດອອກຈາກໜັງສືພິມປະຈໍາວັນໃສກ່ະດານ.  ເວລາຄົນໃນຫ້ອງຮຽນມາເຖ ິງເຊີນໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເລືອກ

ເອົາຮູບຄນົລະຮູບ.  ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງເລືອກເອົາຮູບທ່ີເປັນຕົວເດັ່ນ.  ບອກໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າອອກຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນ

ໂດຍການໂຕວ້າທີວ່າເປັນຫຍັງຈິງ່ອ ້າງວ່າຮູບນັນ້ຮູບນີງ້າມກ່ອນໝູ່. ສົນທະນາກັນ: ແມ່ນຫຍັງ ຫລແືມ່ນໃຜເປັນຜູຊ້່ວຍ

ຕັດສ ິນໃຈເຖ ິງຮູບທ່ີຕົນເອງວ່າດີແລະງາມກ່ອນໝູນ່ັ້ນ?  ເວົ້າວ່າຜູທ່ີ້ມີຂ່າວດີເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນ ເປັນຜູສ້ໍາຄນັ.  ໂຢ

ຮັນບບັຕສີະໂຕເປັນຄົນຢ່າງນັ້ນແຫລະ. 
 

2. ຢາຍເຈັ້ຽໃຫ້ສະມາຊິກໂດຍບອກວ່າ ນີ້ເປັນການສອບເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າສະມາຊິກມີຄວາມຮູ້ເຖ ິງຂັ້ນໃດກ່ອນເຂົ້າ
ຮຽນ.  ຂໍສ້ອບດັງ່ກ່າວນີຈ້ະເອົາມາໃຊອ້ີກຫລັງຈາກຮຽນນໍາກນັ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຕອບຄໍາຖາມເວລາທ່ານ
ອ່ານຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ດັ່ງໆ. 
(1) ໃຜເປັນຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດ ິນອິສຣາເອັນເວລາໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕເລີ້ມປະກາດ? 
(2) ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມຫວັງຂອງອິສຣາເອັນກ່ຽວເຣ່ືອງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເມຊີອາ? 
(3) ຝູງຊົນທ່ີມາຟັງໂຢຮັນເທສນາຖາມຫຍັງແດ່ກັບໂຢຮັນ? 
(4) ໂຢຮັນໄດ້ຕອບພວກເຂົາຢ່າງໃດ? 
(5) ຄວາມໝາຍເຖ ິງການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີໂຢຮັນເຮັດນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 

3. ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນນຶ່ງຄົນໃດອ່ານ ລູກາ 3:15-18.  ອະທິບາຍເຖ ິງຄວາມໝາຍດົ້ງຟັດເຂົ້າທ່ີໂຢຮັນໃຊເ້ປັນຕົວຢ່າງເຖ ິງກິ
ຈການຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ. 
 

4. ເຊີນໃຫ້ສະມຊກິໃນຫ້ອງອ່ານ ລກູາ 3:19-20 ດັງໆ.  ອະທິບາຍຂໍເ້ຫລົ່ານີ້.  ຕັ້ງຄາໍຖາມວ່າ, ຫົນທາງໃດທີ່ມະນຸດເຮົາ

ມັກເວົ້າເຖ ິງການຕັດສ ິນຂອງພຣະເຈົ້າ?  ໃຫ້ອ່ານ ລູກາ 6:20 ແລະ ມາຣະໂກ 6:21-29. 
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5. ນໍາພາໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຫວນຄຶດເຖ ິງການບັບຕສິະມາຂອງຕົນ.  ຖາມວ່າ, ບັບຕສິະມາ ນັ້ນມຄີວາມໝາຍຕໍ່
ທ່ານຢ່າງໃດ? 

 
6. ປິດທ້າຍດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຂໃໍຫ້ພຣະເຈົ້າຊງົຊ ່ວຍໃຫເ້ປັນຄົນຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະແບ່ງປນັຂ່າວປະເສີດກັບຄນົອື່ນ ທ່ີພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາໃນໂລກ. 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ໃນເມື່ອການທົດລອງເຂ້ົາມາ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 4:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:1-13 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງນັ້ນໄດ້ສະແດງເຖ ິງ
ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກທາງ ແລະຍັງເປັນຕົວຢ່າງ
ໃຫພ້ວກເຮົາອີກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການທ່ີອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຕໍສູ່ກ້ັບການທົດລອງນັນ້ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອທ່ານ

ປະສບົກັບການທົດລອງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບອກເຖ ິງຄວາມໝາຍຂອງການທົດລອງທ່ີອົງພຣະເຢຊຕູໍ່ສູນ້ັ້ນ ແລະເອົາ

ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນທຸກວັນນີ້. 
 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ມີແຕ່ປືມ້ລູກາເທ່ົານັ້ນໄດບ້ອກເຖ ິງອາຍຂຸອງພຣະເຢຊ ູ ເວລາພຣະອົງໄດເ້ລີ້ມຕົ້ນປະກາດສັ່ງສອນ. 

ລູກາໄດກ້່າວວ່າອົງພຣະເຢຊມີູອາຍ ຸ30 ປີ ໃນເວລານັ້ນ (ລູກາ 3:23ກ).     ພວກເຮົາໃຫ້ຄະແນນແກ່ລກູາເພາະທ່ານໄດ້ມີຄວາມ
ຮູ້ເຖ ິງເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້ ການສ ິ ້ນພຣະຊົນທີ່ຍັງໜຸ່ມໃນລະຫວ່າງອາຍຸສາມສິບປີ. 

 ເວລານັ້ນອົງພຣະເຢຊມີູອາຍຸ 30 ປີ  ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດໄ້ປຫາໂຢຮັນເພື່ອຍອມຮັບບັບຕສິະມາໃນ 
ແມ່ນໍ້າຈແໍດນ.  ພຣະອົງຊົງຊາບດເີຖ ິງເວລາທີ່ພຣະອົງຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນການຮັບໃຊ້.  ເຖ ິງແມ່ນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບດຸຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ພຣະອົງເອງກຍໍັງໄດ້ໃຊເ້ວລາ 40 ວັນໃນປ່າດິນຊາຍ,    ເພ່ືອຕຽມຕໍ່ສູກ້ັບໂລກແຫ່ງບັນຫາ ແລະຜູ້ທ່ີບໍເ່ຊື່ອຟັງ. ຫລັງຈາກ
ພຣະເຢຊຮັູບສ ິນບັບຕສິະມາຈາກໂຢຮນັແລ້ວໃນແມ່ນໍ້າຈແໍດນ ພະຍາມານໄດ້ມາທົດລອງພຣະອົງ. 

 ການບບັຕສິມາຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍ, ພະຍາມານຮູ້ຈັກ.     ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະບດິາຈິງ່ 
ປະກາດວ່າພຣະເຢຊເູປັນບຸດທ່ີຮັກ ຜູທ່ີ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ (3:22).    ມັນເປັນໜ້າສົນໃຈທ່ີມານໄດ້ມາທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ
ຫລັງຈາກບັບຕສິະມາ.    ບົດຮຽນບົດ 6 ພຣະເຢຊູໄດກ້່າວວ່າ, “ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ” (ໂຢຮນັ 8:28-

29).  ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດເ້ພງ່ເບ ິ ່ງວິທີອົງພຣະເຢຊຕູໍ່ສູກ້ັບການທົດລອງ ກເໍຫັນພາບໄດ້ວ່າອງົພຣະເຢຊເູປັນຜູທ່ີ້ເຊື່ອຟັງພຣະ
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ບິດາໂດຍຕລອດ.  ພຣະເຢຊໄູດຕ້ອບໂຕກ້ັບການທົດລອງຂອງມານໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າ,   “ມີຄໍາຂຽນໄວ້ວ່າ...” ໝາຍເຖ ິງພຣະຄັມພ.ີ   
ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຕົວຢາ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊເູຂົ້າມາໃຊໃ້ນຊີວິດໃນເມື່ອມີການທົດລອງເກດີຂ ຶ ້ນໃນຊີວິດ.  

 
ແນະນໍາການສອນ 

 
ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນັ້ນອາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນປະກອບ. 

1. ຂຽນໃສ່ໃນເຈັ້ຽແຂງໃບໃຫຍວ່່າ, “ຍ ິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າມາໃນທາງນີ້”  ຈັດຫາໃຫມ້ີໄມໂຄຣໂຟນ ແລະ
ໃຫມ້ີຄົນເປັນໂຄສົກ. ໃຫ້ໂຄໂສກປະກາດວ່າ: “ເຣ່ືອງທີ່ຈະກ່າວໃນວັນນີ້ແມ່ນ ການທົດລອງ!” ແລະ
ໃຫຖ້າມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າ ການທົດລອງແມ່ນຫຍັງ?  ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຖືກທົດລອງບໍ່? 
 

2. ຊອກເອົາສາມຄົນອ່ານກ່ຽວກັບພະຍາມານ, ພຣະເຢຊູ ຈາກລູກາ 4:1-13.  ສຸດແລ້ວແຕ່ຫ້ອງຂອງ
ທ່ານມຄີົນຫລາຍເທົ່າໃດ   ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານເຣ່ືອງກ່ານທົດລອງແຕ່ລະຢ່າງ (ການທົດລອງ 
4:1-4, 5-8, 9-13) 
 

 
3. ໃຫຄ້ົນທີນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 4:1-4.  ບອກໃຫອ້ະທິບາຍເຖ ິງຄວາມເຂົ້າໃຈ.  ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫໃ້ຊ້

ຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອສົນທະນາສືບຕໍ່: 
• ໜ້າທີ່ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນເວລາທົດລອງສີ່ສິບມື້ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນແຜນການຂອງມານໃນການທົດລອງນັ້ນ? 
• ທ່ານຈະອະທິບາຍເຖ ິງການທົດລອງນັ້ນຢາ່ງໃດ? 
• ອັນໃດຈະເອົາມາໃຊເ້ປັນຕົວຢ່າງເວລາມີການທົດລອງເກີດຂ ຶ ້ນກັບເຮົາ? 
• ອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ສູ້ການທົດລອງນັ້ນດ້ວຍວິທີໃດ? 
• ພວກເຮົາຄວນຮຽນຫຍັງຈາກການຕໍ່ສູ້ການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 

 
4. ໃຫ້ຄົນທີສອງອ່ານ ລູກາ 4:5-8. ແລະຖາມວ່າ: 

• ພວກເຮົາຄວນຮຽນຫຍັງເຖ ິງວິທີການແລະຈຸດປະສົງຂອງມານໃນການທົດລອງ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນໜ້າສົນໃຈພິເສດໃນການທົດລອງນີ້? 
• ທ່ານຈະອະທິບາຍເຖ ິງການທົດລອງນີ້ຢ່າງໃດ? 
• ການທົດລອງນີ້ຈະເອົາປະກອບໃຊໃ້ນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
• ອົງພຣະເຢຊູຕອບຕໍ່ການທົດລອງວິທີໃດ? 
• ພວກເຮົາຄວນຮຽນຫຍັງຈາກການຕໍ່ສູ້ການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 

 
5. ໃຫຄ້ົນທີສາມອ່ານ ລູກາ 4:9-13). ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາຖາມດັ່ງນີ້: 
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• ແມ່ນຫຍັງເປັນວິທີການຂອງການທົດລອງຂອງມານ? 
• ການທີ່ພະຍານມາໃຊ້ພຣະຄັມພນີັ້ນໄດ້ບອກຫຍັງແກ່ທ່ານບໍ່? 
• ທ່ານຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັນການທົດລອງນັ້ນຢ່າງໃດ? 
• ການທົດລອງນັ້ນຈະເອົາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
• ອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງໄດ້ຢ່າງໃດ? 
• ພວກເຮົາຄວນຮຽນຫຍັງຈາກການຕໍ່ສູ້ການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
• ໃນພຣະຄັມພີ ລູກາ 4:13 ໄດ້ບອກເຖ ິງການໜີອອກໄປຂອງມານ ແລະມັນສອນທ່ານຫຍັງ

ແດ່? 
 

6. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູນ້ຶ່ງຂຽນໃສ່ກະດານ.  ແບ່ງກະດານເປັນສອງສ່ວນ.  ສ່ວນນຶ່ງໃຫຂ້ຽນວ່າພຣະເຢຊູ ສ່ວນ
ທີສອງໃຫຂ້ຽນວ່າ ມານ.  ບອກໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງສ ົນທະນາກັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງພຣະ
ເຢຊູມີຫຍັງແດ່ ໃຫ້ຂຽນໃສກ່້ອງຫົວຂໍ້ ພຣະເຢຊູ.   ແລະຮຽນເຣື່ອງມານມີຫຍັງແດ່ ໃຫ້ຂຽນໃສກ່້ອງ
ຫົວຂໍ້ ມານ.   ສຸດທ້າຍນີ້ໃຫ້ຖາມວ່າ ພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດເພືອ່ເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງຂອງ
ມານ.  

 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ເຮັດໃຫສໍ້າເຣັດມືນ້ີ້? 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 4:14-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:14-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ແຜນການພຣະເຈົ້ານັ້ນມີສ ິນທັມແລະການໄຖ່ໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງ
ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາພາກັນຕິດຕາມໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຫລາຍເທົ່າໃດຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານແລະຕົວທ່ານເອງໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນ

ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສ ິນທັມເກີດຂ ຶ ້ນ ແລະໃນແຜນການໄຖຂ່ອງພຣະເຈົ້າ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ ື ່ອຄໍານວນຜົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສ ິນທັມ 

ແລະການໄຖໄ່ດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງພຣະເຢຊໄູດຢ້່າງໃດ? 
 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊໄູດຮັ້ບສ ິນບັບຕ ິສະມາຈາກໂຢຮນັໃນແມ່ນໍ້າຈໍເດນ   ແລະຫລັງຈາກຖກືການ 

ທົດລອງໃນປ່າດ ິນຊາຍແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊໄູດເ້ລີ້ມປະກາດໃນແຂວງຄາລເີລ.  ລູກາໄດບ້ັນທຶກການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ໃນປ ຶ ້ມຂ່າວປະເສີດລູກາ (ລກູາ 4:14-9:50).  ໃບບົດຮຽນທີ 5 ໄດເ້ວົ້າເຖ ິງເຣ່ືອງການກະ ທ ໍາແລະຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊໃູນ
ແຂວງຄາລີເລ.  ໃນຕອນນີໄ້ດເ້ວົ້າເຖ ິງເຣ່ືອງພິເສດໃນຊີວິດແລະການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

 ໝາຍເຫດ. ລູກາໄດເ້ວົ້າຊໍ້າເຖ ິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາຣະກິດຂອງອົງພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ.  ລູກາຍງັ 
ເປັນຫ່ວງແລະເວົ້າເຖ ິງຄົນທຸກຍາກ, ຄົນເຈັບໄຂ້, ແລະຜ ູ້ຖືກຂົ່ມເຫ່ງ.    ລູກາຍັງເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນອື່ນທີ່ເບິ່ງຂ້າມເຊັ່ນ: 
ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ.    ອົງພຣະເຢຊມີູຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄນົທຸກໆຊາດ ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກຄົນ
ເຊັ່ນນີ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າຜູສ້້າງພວກເຂົາມາ. 

 ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊໄູດເ້ວົ້າເຖ ິງສິ່ງທ່ີໄດທໍ້ານວາຍໄວກ້່ອນນັ້ນເຖ ິງປະຊາກອນຂອງພຣະ 
ເຈົ້າ.   ຜູປ້ະກາດພຣະທັມຂອງພວກອິສຣາເອນໄດເ້ປັນຕົວຢ່າງເຖ ິງການເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າຕໍອ່ົງພຣະເຢຊູ.  ອົງພຣະເຢຊເູຂົ້າ
ໃຈດເີຖ ິງການນາໍພາຂອງພຣະເຈົ້າ    ແລະພະລງັຂອງພຣະອົງເພື່ອຜູ້ຮັບໃຊ້ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາສະແດງຄວາມຮັກແລະສ້າງໃຫ້ມີ
ສ ິນທັມເກີດຂ ຶ ້ນ. 
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 ໃນປື້ມລກູາໄດ້ບນັທຶກໄວ້ວ່າ   ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດໄ້ປຢຽ້ມເມືອງນາຊາເຣັດນັນ້ເປັນຕົວຢ່າງເຖ ິງ 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງການປະກາດ, ການສ ິດສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນທ່ີໄດຍ້ ິນໄດ້ຟັງຄໍາສອນຂອງ
ພຣະອົງ.  ສ່ວນປ ຶ ້ມມັດທາຍແລະປ ຶ ້ມມາຣະໂກໄດເ້ວົ້າສິ່ງເຫລົ່ານີໃ້ນຕອນສຸດທ້າຍທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດປ້ະກາດໃນເມືອງຄາລີເລ (

ເບິ່ງ ມັດທາຍ 13:53-58; ມາຣະໂກ 6:1-6).   

   
ແນະນໍາການສອນ 

 
ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນັ້ນອາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນປະກອບ. 
 

1. ບອກໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເຮັດພຣະຄັມພເີປັນມ້ວນເໝືອນກັບສມ ັຍເດີມ.    ຊອກເອົາແຜນທີ່
ເມືອງອິສຣາເອນມາສະແດງໃຫສ້ະມາຊກິໃຊສ້ຶກສາ. 

2. ຮ້ອງໃຫມ້ີຜູ້ສມັກອ່ານເຣ່ືອງ “ທັມມະສາລາ” ໃນບົດແນະນໍາ ຫລຈືາກປ ຶ ້ມວັດຈະນານຸກົມເຖ ິງເຣ່ືອງ 
ດັ່ງກ່າວ. 

3. ເລີ້ມຕົ້ນສອນໂດຍຂຽນຄໍາຖາມໃສ່ກະດານ ຫລເືຈັ້ຽກະດາດໃຫຍ່ວ່າ:  ເວລານັກການຄ້າໄດ້ເປີດທຸ 
ຣະກິດໃໝ່ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫຄ້ົນອື່ນຮູ້ ພວກເຂົາເຮັດແນວໃດ?  ພວກເຂົາໄດ້ໂຄສະນາ 
ຢ່າງໃດແດ່? 

4. ບອກໃຫສ້ະມາຊິກຮູ້ວ່າ ເວລາອົງພຣະເຢຊູເລີ້ມຕົ້ນປະກາດນັ້ນ   ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີສິ່ງຂອງຢ່າງມາກ
ມາຍ. ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ຜູ້ມາຟັງ.  ຕັງ້ຄໍາຖາມວ່າ, ພຣະເຢຊູເຮັດຢ່າງໃດ? ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ 
ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ ຶ ່ງເລືອກເອົາໂຮງທັມມະສາລາເປັນບ່ອນປະກາດ?     (ເພາະມັນເປັນທໍານຽມ 
ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສົນໃຈກັບຜູ້ມາຟັງ) 

5. ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 4:14-21.  ຖາມວ່າ ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງແລະຈິດໃຈປະກາດນັ້ນຕົ້ນຕໍ
ມາຈາກບ່ອນໃດ ຫລຜືູ້ໃດ? (ອົງພຣະວິນຍານ) ພຣະຄັມພຕີອນໃດທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກຂ ຶ ້ນມາອ່ານ?  
ການປະກາດນັ້ນເປັນຂອງຜູ້ໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່ນັ້ນ?  ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງຖືກ
ສົ່ງມາຫາໃຜ? 

6. ເອີ້ນໃຫສ້ະມາຊິກຜູ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລາຍງານເຖ ິງເຣ່ືອງທັມມະສາລາ.     ບອກໃຫຜູ້້ລາຍງານ
ນັ້ນອ່ານເໝືອນຄົນສມ ັຍເດີມໄດ້ອ່ານ. 

7. ນໍາພາສະມາຊິກສົນທະນາກັນເພີ້ມຈາກຄໍາຖາມຂໍ້ທີ 5. 
8. ປິດທ້າຍດ້ວຍການອ້ອນວອນ. 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຂ່າວປລາດຂອງພຣະເຢຊ ູ
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:22-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:22-30 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຮັບໃຊ້ໃນຖານະພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍພ່ຽງ 
                                          ແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນໃດແດ່ທີທ່່ານ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງ 
                                  ທ່ານບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພຈິາຣະນາເບິ່ງວ່າຄຣິສຕະຈັກແລະຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຍອມຮັບວ່າການຮັບ 
                                        ໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ກ່ອນມື້ສອນໃຫ້ຈັດຕຽມສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 ກ.  ຊອກຮູບຄົນຢູ່ໃນສະພາບຕ່າງໆ ຈາກໜັງສືພິມ; ຮູນຄົນຍາກຈນົ, ຄົນຢ ູ່ໃນຄກຸ,  ຄົນໂດດດ່ຽວ, 
 ຄົນຢູ່ໃນແຖວ ບ່ອນຫາງານ, ແລະຕໍ່ໆໄປ. ບໍ່ໃຫ້ຈໍາກັດຜິວພັນ, ຮູບອາດຈະແມ່ນຢູໃ່ນຕ່າງປະເທດ 
 ກໍໄດ້. 
 ຂ.  ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ຈາກພຣະທັມມັດທາຍ 25: 35-36 ໃສ່ກະດາດຫລາຍໆໃບ    ເພືອ່ຈະແຈກໃຫ ້
 ຫລາຍຄົນ ອ່ານໃນເວລາສກຶສາພຣະທັມ.  
 ຄົນອ່ານຜູ້ທີນຶງ່: ຄຣິສຕຽນເຊີນຟັງທາງນີ,້  ຂ້ອຍຢາກເຂົ້າ,   ແລະເຈົາ້ໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມອຶດຫວິ 
 ຂອງຂ້ອຍໃນກ່ ຸມຂອງເຈົ້າ, ຂອບໃຈ. 
 ຄົນອ່ານຜູ້ທີສອງ:  ຂ້ອຍໂດດດ່ຽວ, ແລະເຈົ້າໄດ້ປະຂ້ອຍໄວ້ຜູ້ດຽວ  ເພື່ອຈະອ້ອນວອນເພື່ອຂ້ອຍ. 
 ຄົນອ່ານຜູ້ທີສາມ: ຂ້ອຍຢູ່ໃນຄຸກ, ແລະເຈົ້າກໍໄປໂບດເພື່ອອ້ອນວອນໃຫ້ຂ້ອຍ;  ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄປ 
 ຢ້ຽມຢາມ. 
 ຄົນອ່ານຜູ້ທີສີ:່   ຂ້ອຍເປືອຍຕົວ,   ແລະເຈົ້າກໍໄດ້ແຕ່ຄິດແລະສົນທະນາເຣື່ອງສະພາບຂອງຂ້ອຍ. 
 ຄົນອ່ານຜູ້ທີຫາ້:   ຂ້ອຍເຈບັປ່ວຍ,   ແລະເຈົ້າກໍອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລບັສຸຂພາບ 
 ຂອງເຈົ້າ. 
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 ຄົນອ່ານຜູ້ທີຫກົ: ຂ້ອຍບໍມ່ທີີ່ຢູ່ອາສັຍ, ເຈົ້າກໍເທສນາໃຫ້ຂ້ອຍຟັງເຣ່ືອງບ່ອນພັກຝາ່ຍວິນຍານ ຈາກ 
 ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ຄົນອ່ານຜ ູ້ທີເຈັດ:   ຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍເອີຍຈົ່ງຟັງທາງນີ້,  ທ່ານຄືຄນົບໍຣິສຸດ, ຄືຄນົຢ່ ູໃກ້ພຣະເຈົ້າ. 
 ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຍງັຢາກເຂົ້າຢູ,່ ຍັງໂດດດ່ຽວ ແລະໜາວຢ່ ູ. 
  
2. ບອກທຸກຄົນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາມາໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ;     ແຕ່ພວກເຮົາ 

ພຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນພຣະເຢຊູໃຫ້ມີພຣະລັກສະນະຄືພວກເຮົາ. ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອອກຄວາມເຫັນໃນເຣື່ອງ 
ນິ້ (ຄໍາຕອບນຶງ່ອາດຈະແມນ່ ພວກເຮົາຢາກໃຫພ້ຣະເຢຊູຫ່ວງໃຍໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍ,    ແຕ່ 
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫ່ວງໃຍໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍ). 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ຖາມນັກຮຽນເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູໃນສມຍັເລີ້ມຕົ້ນ, ຈາກບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ--ວິທີ ແລະ 
ສະຖານທີ່. ໃຫ້ເວລາເພື່ອຄິດຫາລາຍລະອຽດ ແລະໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງແບ່ງປນັ). 

4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງກ່ ຸມ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກ ຸ່ມສົນທະນາແລະຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້. ອາ່ນລູກາ 
4: 22-30:  

(1) ຄົນທັງຫລາຍໝາຍເຖິງຫຍງັເວລາພວກເຂົາເວົ້າວ່າ "ຄນົຜູ້ນີ້ເປັນລູກໂຢເຊບບໍ່ແມ່ນຫລື?" 
(2) ຄົນທັງຫລາຍຕອບຮັບພຣະເຢຊູແນວໃດໃນຕ້ອນຕົ້ນ? 
(3) ແມ່ນຫຍັງປ່ຽນແປງທັສນະຂອງພວກເຂົາ? 
(4) ພຣະເຢຊູພຍາຍາມເວົ້າຫຍັງກັບພວກເຂົາໃນ 4:23-27? 
(5) ລູກາມີເຈຕນາແນວໃດ ເວລາທ່ານເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອົາຕົວລອດ ຢ່າງປອດພັຍ? 

5. ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທີໃນຂໍທ້ີ່ຜ່ານມາ,   ເອີ້ນທຸກຄົນໃຫ້ກັບມາເຕົ້າໂຮມກັນ;  ໃຫ້ໂອ 
ກາດແຕ່ລະກ່ ຸມຕອບຄໍາຖາມ.     ຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມປລາດໃຈຂອງຄນົທັງຫລາຍ ເມື່ອ 
ໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູສັ່ງສອນ (4:22).    ເລົ່າເຣ່ືອງຂອງເອລີຢາ ຈາກ 1 ກະສັດ 17: 1-24 ແລະເຣ່ືອງ 
ຂອງເອລີຊາ ຈາກ 2 ກະສດັ 5: 1-19  ເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ລູກາ 4: 23-27.   ຂໍ້ສັງເກດ: ເບິ່ງ 
ວ່າພຣະເຢຊູຢາກຈະບອກພວກເຂົາວ່າ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຮ່ວມມື ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເຮັດກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອ 
ໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດລົງ. 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

6. ເລົ່າເຣ່ືອງຕໍ່ໄປນີ້: 
 ຫລາຍຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງພາກັນຮ່ວມມືໃນໂຄງການລ້ຽງດູ  ແລະໃຫ້ທີ່ຢ ູ່ອາສັຍຊົ່ວຄາວໃຫພ້ວກ  
 ຄົນທີ່ຂາດທີ່ຢູອ່າສັຍ; ແຕ່ລະຄຣິສຕະຈັກສັບປ່ຽນກັນເປັນອາທິດໄປ.     ແຕ່ເມື່ອເຣ່ືອງນີ້ໄດ້ຖືກນໍາ 
 ມາສເນີໃນການປະຊຸມປະຈໍາເດືອນໃນຄຣິສຕະຈັກອກີແຫ່ງນຶ່ງ   ກໍເກີດມີການຕໍຕ່້ານໃນທັນທ.ີ  ມ ີ 
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 ຄໍາຖາມ ເຣ່ືອງຄວາມຮັບຜດິຊອບ   ແລະຄວາມປອດພັຍສໍາລັບພວກອະນຸຊົນ;    ນອກນັ້ນກໍແມ່ນ 
 ເຣ່ືອງລາຍຈ່າຍເພີ້ມສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກເຣ່ືອງນໍ້າແລະໄຟຟ້າ.     ເຣ່ືອງນີ້ໄດ້ຄາຢູໃ່ນຈິດໃຈຂອງສະ 
 ມາຊິກຕໍ່ໄປຫລາຍເດືອນ; ຫລັງຈາກເວລາໄດ້ຜ່ານໄປສິບປີ,     ຄຣິສຕະຈັກນີ້ກໄໍດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
 ໂຄງການລ້ຽງດູ ແລະໃຫ້ທີຢ່່ ູອາສັຍຊົ່ວຄາວສ ໍາລັບຄົນທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາສັຍ. 
 
 ຖາມ,   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກເບິ່ງແຕ່ເຣ່ືອງລົບຂອງງານຮັບໃຊ?້    ສິ່ງນີ້ມສີ່ວນຄ້າຽຄຽງກັບເຣ່ືອງ 
 ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພຣະເຢຊູບໍ່? 
7. ຢາຍເຈັ້ຽທີ່ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໄວ້ແລ້ວນັ້ນ (ເບິ່ງ ຂໍ້ນຶ່ງ) ໃຫ້ນັກຮຽນເຈັດຄົນເພື່ອຈະອ່ານ. 
8. ເບິ່ງຄໍາຖາມທີສີ່ໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບດົຮຽນ. ໃຊ້ເວລາຕອບ ແລະສົນທະນາ. 
9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເອົາຄວາມຄດິທາງລົບອອກ 

ໄປຈາກຈິດໃຈ ແລະໃຫ້ເອາົຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເອງອອກໄປດ້ວຍ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄົນທັງ 
ຫລາຍເໝືອນພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ເຫັນພວກເຂົາ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ຊົງເອ້ີນເພືອ່ໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 5: 1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 5: 1-11 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ໂດຍເຫນັແກ່ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູໃນພັນ 
                                           ທະກິດຂອງພຣະອົງ  ແລະນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດທ່ານຖືກກັບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄນົມາສູ່ຣາຊອານາຈັກບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບການຊງົເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ ່ 
                                         ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ຕິດແຜນທີ່ ທີ່ມີທະເລສາບຄາລີເລໃສ່ໜ້າກະດານ ຫລືພານັກຮຽນເບິ່ງແຜນທີ່ທີ່ຢູ່ໜ້າສຸດທ້າຍຂອງ 
ພຣະຄັມພ.ີ 

2. ຖາມ: ມີໃຜແດ່ເຄີຍໄປຫາປາ ຫລມືັກໄປຕຶກປາ? ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມັກໄປຕຶກປາ. 
ຖາມວ່າມີໃຜແດ່ຄິດວ່າຢາກຈະເປັນຊາວປະມົງອາຊບີ. (ບາງຄົນອາດຈະວ່າ "ຢ້ານບໍ່ກຸ້ມກິນ") 

3. ແນະນໍາວ່າບດົຮຽນມື້ນີ້ແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງການສອນແລະການເທສນາຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນແລກ 
ຊຶ່ງມີເຣ່ືອງຄົນຫາປາ; ພາທຸກຄົນເບິ່ງພຣະທັມລູກາ 5. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

4. ຂຽນຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານ: ທາ່ນລກູາເອີ້ນຊື່ທະເລສາບນີ້ວ່າແນວໃດ?   ພຣະເຢຊູຊົງສອນຢູ່ 
ໃສ? ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ຊີໂມນເຮັດຫຍັງຫລັງຈາກຊງົຈົບການສັ່ງສອນແລ້ວ?  ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? 
ຊີໂມນມີທັສນະຢ່າງໃດຕໍ່ເຫດການ? ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງຫຍັງໃນທີ່ສຸດ? ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາ່ນເກ່ັງ ອ່ານລູກາ 
5:1-11. 

5. ພານັກຮຽນວາດພາບເບິ່ງເຫດການ; ໃຫນ້ັກຮຽນອະທິບາຍສາກ   (ແຄມທະເລສາບ; ຄນົຂາຍແລະ 
ຄົນຊື້ປາ; ຄົນແກ່ມອງ; ຄົນຕາກມອງ ແລະແປງມອງ; ແລະຕໍ່ໆໄປ) 

6. ໃຫ້ເວລາແຕລ່ະຄົນບອກໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົາ້ວາດພາບເຫັນ; ຂຽນແຕລ່ະຢ່າງໃສ່ກະດານ. ຊີໂມນຕອບ 
ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງບອກໃຫ້ເອົາເຮືອອອກໄປທີ່ເລິກ (ພວກເຮົາຫາປາໝົດຄືນ ແຕ່ບໍ່ 
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ໄດ້ຫຍັງເລີຍ - ລູກາ 5:5);   ແມ່ນຫຍັງຄຜືົນປະກາດເວລາຊີໂມນເຮັດຕາມພຣະບັນຊາ, ແລະເບິ່ງ 
ການຖ່ອມຕົວຂອງຊີໂມນ ເວລາລາວຮູ້ຕວົວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້. 

7. ໃຊ້ຄໍາບັລຍາຍໃນບົດຮຽນແລ້ວສົນທະນາການຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພວກສາວກົ     ພວກເຂົາໄດ້ 
ປະຖິ້ມທຸກຢ່າງ ຊຶ່ງຮ່ວມດ້ວຍທຸຣະກິດ ແລະການດໍາເນີນຊີວິດປະຈາໍວັນ    ເພື່ອຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.  
ເບິ່ງຫົວຂໍ້ "ຈົ່ງມາຮຽນຈັບປາ (5:8-11)" ແລະເວົ້າເຖິງວ່າພວກເຮົາມັກຈະສົນທະນາແລະຊອກເຫດ 
ຜົນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການສຶກສາພຣະທັມໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ ແລ້ວກໍກັບໄປເຮັດຄືເກົ່າ. ໃຫ້ເວ 
ລາເພື່ອອອກຄວາມເຫັນໃນເຣື່ອງນີ້. 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

8. ຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ແລ້ວຊັກຊວນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮບັຜິດຊອບເຣື່ອງ 
ເຊີນຄົນໃຫ້ມາຢ ູ່ໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ. 

9. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາດ້ວຍການຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນ "ຜູ້ເຮັດ ແທນທີ່ຈະ 
ເປັນພຽງຄົນຟັງເທົ່ານັ້ນ" (ຢາໂກໂບ 1:22). 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 6: 17-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 6: 17-49 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ສາວົກຈະຕ້ອງດໍາເນນີຊີວິດຕາມຄາໍສອນເພື່ອປຽ່ນແປງຊີວິດຕາມພຣະ 
                                          ເຢຊູ, ເຖິງວ່າຄໍາສອນນັ້ນຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັງຄມົ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍອະທິບາຍຄໍາສອນຂອງພຣະ 
                                  ເຢຊູ ແທ່ນທີ່ຈະພາກັນດໍາເນີນຊີວິດຕາມ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບຮັບຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາບົດຮຽນເຂົ້າສູ່ຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ຂຽນຊື່ບົດຮຽນມື້ນີ້ໃສ່ກະດານ ຫລ ືໂປສເຕີ້; ແລ້ວຂຽນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ຢາຍຕາມກະດານ: 
"ດອກເບັ້ຍສູງ"; "ແກ້ແຄ້ນ"; "ກຽດຊັງສັດຕຣູ"; "ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຕັດສິນເຣ່ືອງນີ້." 

2. ຖາມນັກຮຽນ ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້; ຢຸດພກັ ຫລັງຈາກຖາມແລ້ວແຕ່ລະຂໍ້: 
• ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງເວລາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ຝາ່ຝືນສັງຄົມ ຫລືກົງກັນຂ້າມກັບສັງຄົມ? 
• ກົງກັນຂ້າມກບັສັງຄົມ ຫລຝື່າຝືນສັງຄົມ ມີລັກສະນະແນວໃດ? 
• ທ່ານຮູ້ໃຜແດໃ່ນປະວັດສາດ ຫລືໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຄວາມຄຶດ ຫລືການປະພຶດແບບກົງກັນ 

ຂ້າມກັບສັງຄມົ? 
• ຄໍາວ່າ ຫົວຮຸນແຮງ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
• ກົງກັນຂ້າມກບັສັງຄົມ ແລະຫົວຮຸນແຮງ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 

 
ບອກວ່າ ບົດຮຽນໃນມື້ນີ້ມຄີໍາສອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສງັຄົມ ແລະບາງຄັ້ງອາດຈະຮຸນແຮງ ຈາກພຣະ 
ເຢຊູ; ໃຫລ້າຍລະອຽດພາກພູມຫລັງຂອງບົດຮຽນ. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ພາທຸກຄົນໄປທີ່ ລູກາ 6: 17 ແລະໃຫ້ຄນົນຶ່ງອ່ານ 6: 17-20; ຖາມ: ພຣະເຢຊູຊງົສັ່ງສອນໃຜ? 

(ຄໍາຕອບ: ຄນົສ່ວນຫລາຍອາດຈະເປັນຊາວຢິວ ແຕກ່ໍມີຄົນຕ່າງຊາດທີ່ປະປົນຢູ)່.  
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4. ບອກວ່າ ບົດເທສນາໃນຕອນນີ້ແມ່ນປັກໃສ່ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ;   ພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມພວກເຂົາ 
ເພື່ອຈະສືບຕໍພ່ັນທະກິດຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຂົາຈະໄປນໍາຄົນມາກຫລາຍມາສູຣ່າຊອານາຈກັ. ໃຫ້ 
ຜູ້ນຶ່ງອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ສາວົກ (ຄໍາຕອບ: ນັກຮຽນ, ຜູ້ຕິດຕາມ). 

5. ແບ່ງພວກນັກຮຽນອອກເປັນສີ່ກຸ່ມ ແລະໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າພຣະທັມຕໍ່ໄປນີ້: 
  ກ່ ູມທີນຶ່ງ:  ອ່ານ ລູກາ 6:20-26 ແລະມັດທາຍ 5:3-11,   ແລ້ວໃຫ້ປຽບທຽບພຣະທັມທັງ  
  ສອງພວກນີ້.  ສັງເກດວ່າມຫີຍັງຄ້າຍຄືກນັ? ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນ? ປຽບທຽບ ລູກາ 6:20- 
  23 ໃສ່ 6: 24-26. 
 
  ກ່ ູມທີສອງ:  ອ່ານ ລູກາ 6:27-36.  ພຣະທັມຕອນນີແ້ຕກຕ່າງກັບຂໍ້ຄວາມໃນກະດານຢ່າງ  
  ໃດ? ("ດອກເບັ້ຽສູງ"; "ແກແ້ຄ້ນ"; "ກຽດຊັງສັດຕຣູ"; "ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຕັດສິນເຣ່ືອງນີ້"). ຄໍາ  
 ສອນຂອງພຣະເຢຊູກົງກັນຂ້າມກັບສັງຄມົວິທີໃດ? 
 
  ກູ່ມທີສາມ:  ອ່ານ ລູກາ 6:37-42. ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງໃດ? ພວກ 
  ເຮົາມັກກ່າວໂທດຄົນອື່ນໃນເຣື່ອງໃດແດ່? ຄຶດວ່າ ແລະ ກ່າວໂທດ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
 
  ກູ່ມທີສີ່:  ອ່ານລູກາ 6:43-46.  ຂຽນພຣະທັມຕອນນີ້ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເອງ. ພຣະທັມ  
  ຕອນນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ, "ຫລັກຖານກໍຢູ່ທີຜ່ົນ"? 
 
6. ໃຫ້ເວລາເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປະມານ 15 ນາທ ີແລ້ວໃຫ້ກັບມາລາຍງານຜນົ. 
 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ຖາມ: ພຣະທັມຂໍ້ 6:46 ມຄີວາມໝາຍສໍາລັບຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີແ້ນວໃດ? 
8. ຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ພານກັຮຽນສົນທະນາວາ່:  ພວກເຮົາຈະເອົາຄໍາສອນ 

ຂອງພຣະເຢຊູມາໃຊໃ້ນຊວິີດປັດຈຸບັນວິທີໃດແດ?່ 
9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການຂອບຄນຸພຣະເຈົ້າສາໍລັບພຣະຄຸນ ແລະການໃຫອ້ະພັຍ; ຂໍການ 

ນໍາພາໃນການປະຕິບັດຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ; ຂໍຄວາມກ້າຫານເພື່ອຈະເຮັດຕາມ ລູກາ 6, ເຖິງວ່າ 
ຈະຝ່າຝືນສັງຄົມ ຫລືອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າພວກຫົວຮຸນແຮງ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ການອະພຍັໂທດຈະນໍາໄປໃສ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 7: 36-50  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 7: 36-50 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄວາມຮກັຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ 
ແລະສໍາລັບຄນົທັງຫລາຍມສີ່ວນ  
                                          ພົວພັນກັບການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ ແລະກັບຄົນທັງຫລາຍບອກເຖິງການທີ່  
                                  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາຫລາຍປານໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບິ່ງເຖິງການຕອບຮັບຂອງຂ້ອຍຕໍ່ການໃຫອ້ະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື້ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງບອບບີ້ ໃນພາກຄໍານາໍຂອງບົດຮຽນ. ຖາມ: ມີໃຜບໍທ່ີ່ມີປະສົບການຄ້າຍຄືນີ?້    ໃຫ ້
ເວລາເວົ້າ. 

2. ແນະນໍາວ່າໃນເຣື່ອງມື້ນີ້ ມຄີົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາດຈະຖືກປະຕເິສດເໝືອນກັນ   ຖ້າພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງທ້າທາຍ 
ລະບົບຂອງສງັຄົມ ແລະຍອມຮັບຄຸນຄ່າຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການປະພຶດ. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ຊີ້ໃສ່ຫົວເຣ່ືອງ "ສເວີຍອາຫານໃນບາ້ນຂອງຟາຣີຊາຍ (7: 36-39), " ບອກເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງ 
ວາງຂອບເຂດຂອງການຮັບໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງຮັບໃຊ້ຄົນທີສ່ັງຄົມເຫັນວ່າບໍ່ມີຄຸນຄາ່.  ຂໍ້ສັງ 
ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງຮັບຄໍາເຊີນຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກ່ ຸມຂອງພວກມັກຕິຕຽນພຣະອົງ. 

4. ອ່ານ ລູກາ 7: 36-39; ເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ວາດພາບເຖິງສິ່ງທີ່ກໍາລັງອ່ານຢູ່. ຖາມ: ຊີໂມນຕອບຮັບສະ 
ພາບການຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງເປນັແນວນັ້ນ? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 7:40-43; ສັງເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊີໂມນ. ສັງເກດ:  ຊີໂມນເອີ້ນ 
ພຣະເຢຊູວ່າ "ອາຈານເອີຍ."     ຖາມ: ທາ່ນຄິດວ່າຊີໂມນຖືວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນອາຈານຂອງລາວ 
ແທ້ບໍ່?    ມີເຣ່ືອງໃດບໍ່ໃນສມັຍນີ້ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຣ່ືອງການຕອບຮັບຂອງ 
ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການໂຜດອະພັຍໂທດຄວາມຜິດບາບຫລາຍ. 
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6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 7:44-46. ຖາມ: ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາຫຍັງກັບຊີໂມນ? ສັງເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນແປງ 
ສະຖານະການ.   ເຕືອນ: ຊີໂມນບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູຕາມປະເພນີຂອງການຮັບແຂກເຂົ້າບ້ານ 
ໃນສມັຍນັ້ນ.  ລາວບໍ່ໄດ້ເຫນັຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ ແຕ່ໄດ້ປັກຕາໃສ່ຄວາມຜິດບາບຂອງຍິງ 
ຄົນນັ້ນ. 

7. ອ່ານ 7: 47-50   ແລະຖາມວ່າ,  ແມ່ນຫຍັງຄືພື້ນຖານຂອງການອະພັຍໂທດຂອງຍິງຄົນນັ້ນ?  
(ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງ, ແລະການສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍຄວາມຜິດ 
ບາບໃຫ້ລາວ).  ພຣະເຢຊູຊົງສອນຊີໂມນເຣື່ອງຫຍັງ ໃນຂໍ້ 47? 

 
ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

8. ໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີ້ເພື່ອການສົນທະນາ: 
• ມີຂໍ້ໃດຈາກພຣະທັມໃນຕອນນີ້ທີ່ທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງ? 
• ມີຂໍ້ໃດຈາກພຣະທັມໃນຕອນນີ້ທີ່ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? 
• ການຮັບຮູ້ຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ ແລະການຊົງໂຜດອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ ຊ່ວຍ 

ໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍຄົນອື່ນວິທີໃດແດ?່ (ເຕືອນທຸກຄົນ 7: 47) 
9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການໄຫວ້ວອນ   ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍທກຸຄົນທີ່ເອີ້ນພຣະອົງວ່າເປັນ 

ພຣະເຈົ້າໃຫມ້ີຄວາມກ້າຫານ ແລະກໍາລງັທີ່ຈະໃຫ້ສະແດງຄວາມຈງິໃນຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຂົາ 
ເຈົ້າ ໂດຍການໃຫ້ອະພັຍຄນົອື່ນໆ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ປະຕູແຄບ, ເວລາຈໍາກັດ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 13: 22-35 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 18-35 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮາົຈະຕ້ອງຕອບຮັບຄວາມພົນ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໂດຍພຣະຄຸນ  
                                           ເພາະເວລາຈໍາກດັ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາສລາດວິທີໃດ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍ່ມຂີອບເຂດ ແລະການຄິດ 
                                  ວ່າຕົວເອງສາມາດຄວບຄວາມທຸກຢ່າງໄດ?້ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າການຕອບຮັບຄວາມພົນ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ ເປັນເຣ່ືອງດ່ວນ. 
 

ແຜນສ ໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາພຣະທັມເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ຕົກແຕ່ງປະຕເູຂົ້າຫ້ອງຮຽນເບື້ອງນອກດ້ວຍປ້າຍຕ່າງໆດັ່ງນີ້:  "ນີ້ແມ່ນທາງເຂົ້າ", "ນີ້ແມ່ນທາງດຽວ 
ເທົ່ານັ້ນ", "ປະຕູເປີດໄວ້ເພື່ອທ່ານເທົ່ານັນ້", "ເຊີນເຂົ້າມາ", "ຍິນດີຕອ້ນຮັບ", ນີ້ຄບື່ອນທີ່ທ່ານຊອກ 
ຫາ", "ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາ."   

2. ເຊີນນັກຮຽນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ແລ້ວປິດປະຕູ ຫລັງຈາກນັ້ນຈົ່ງແນະນໍາບດົຮຽນ ແລະສລຸບວ່າພຣະທັມ 
ໃນມື້ນີ້ຈະຊກັຊວກພວກເຮົາໃຫ້ຄິດແລະຕັດສິນໃຈ. 

3. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຕູແຄບ ທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງພຍາຍາມເຂົ້າ. ພານກັຮຽນເບິ່ງ ລູກາ 13, 
(ຕຽມນັກຮຽນຜູ້ນຶ່ງໄວ້ໃຫ້ມາເຖິງຊ້າ ແລະເມື່ອເຖິງຕອນນີ້ໃຫ້ລາວເຄາະປະຕ)ູ. 
ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຄົນເຄາະປະຕູໃຫທ້່ານຕອບວ່າດັ່ງນີ້: 

• ພວກເຮົາເລີ້ມບົດຮຽນແລ້ວ 
• ຂໍໂທດ, ທ່ານມາຊ້າເກີນໄປ 
• ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແລະມາຈາກໃສ 
• ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບບໍ່ໄດ້, ເຊີນໜີຊະ. 

4. ຫລັງຈາກເວົ້າແລ້ວຢ່າລືມເຊີນຜູ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກເຂົ້າມາ. ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານ 
ຄວາມພົ້ນ, ແລະບອກວ່າພຣະທັມມື້ນີ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງທາງແຄບ  
ແລະຄວາມຈາໍເປັນທີ່ທຸກຄົນຈະ ຕ້ອງຕອບຮັບເພາະເວລາຈໍາກັດ. 
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
5. ເບິ່ງລູກາ 13: 22-30. ຖາມ: ພວກທາ່ນຄິດວ່າຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີສຸ່ດແມ່ນຫຍັງ? ໃຫ້ເວລາສນົທະ 

ນາ, ແລ້ວໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ ລກູາ 13:22-30.  ໃຫ້ທຸກຄົນເບິ່ງຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ "ຄໍາຖາມໃນທຸກສມັຍ (13: 
22-30)."  ອະທິບາຍວ່າຄາໍຖາມນີ້ສາມາດຖາມໄດ້ໃນຫລາຍແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້   (ແມ່ນຫຍັງເກດີຂຶ້ນ 
ຫລັງຈາກຕາຍ? ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດນຣັິນຢູ່ໃສ? ໃຜແດ່ໄດ້ພົ້ນແລ້ວ?),   ແຕ່ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ 
ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເອງວ່າຈະຕອບຄໍາເຊີນຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? 

6. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ສອງເຖງິຫ້າຄົນຕໍ່ກຸ່ມ; ໃຫ້ຂໍ້ພຣະຄາໍຕໍ່ໄປນີ້ ກຸ່ມລະພາກ: ມັດທາຍ 
7:13-14, ໂຢຮັນ 10:7-9, ກິຈການ 14:27, ແລະປະຖົມມະການ 7:15-16.   

  
 ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄປສຶກສາພຣະທັມທີ່ມອບໃຫ້ ໂດຍເບິ່ງຄວາມໝາຍແລະສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ;   ຫລັງ 
 ຈາກນັ້ນກໍກັບມາສເນີໃຫ້ທກຸຄົນໄດ້ຍິນດ້ວຍກັນ. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມໄດ້ຈົບລົງ ໃຫ້ຖາມວ່າ: ພຣະທັມ 
 ຕອນນີ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງທາງແຄບຢ່າງໃດ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. 
7. ຖາມ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບໍ່ຍອມເຂົ້າປະຕູແຄບນີ້? ໃຫ້ເວລາສົນທະນາ ແລ້ວສເນີຄໍາຕອບ;  ຂຽນ 

ປ້າຍຫ້າອນັ ແລ້ວຕິດໃສ່ຂາ້ງໃນຂອງປະຕູ ໂດຍໃຊ້ຂໍຄ້ວາມຕໍ່ໄປນີ້: 
• ບໍ່ມີຄວາມຫວງັ (ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຕົວເອງຊົ່ວເກີນພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ. 1 ໂຢຮັນ 1:9) 
• ບໍ່ຢ້ານ (ຫລາຍຄົນຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍປ່່ອຍໃຫ້ຜູໃ້ດຜູ້ນຶ່ງພິນາດ. ມັດທາຍ 25:31-46) 
• ບໍ່ມີຈິດສໍານກຶ (ຫລາຍຄົນຄດິວ່າຕົວເອງດີພໍທີ່ຈະໄປສວັນ. ຢາໂກໂບ 2:10) 
• ບໍ່ມີເວລາ (ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຍັງມີເວລາຫລາຍ. ລູກາ 13:6-9) 
• ບໍ່ມີຄວາມສັມພັນ (ຫລາຍຄນົເອົາຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າ ມາແທນການຮູ້ພຣະເຈົ້າເປັນ 

ທາງສ່ວນຕົວ. ລູກາ 13:25-27) 
8. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ ລູກາ 13:31-35. ອະທິບາຍພຣະທັມໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນ; ຢ່າລືມອະທບິາຍຂໍ້ພຣະທມັ 

ທີ່ເວ້ົາເຣ່ືອງ: 
• ບົດບາດຂອງພຣະເຢຊູກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງກະສັດເຮໂຣດ 
• ການສືບຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ 
• ຄວາມສໍາຄັນຂອງກຸງ "ເຢຣູຊາເລັມ" 
• ຣາຄາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຈ່າຍ 
 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
9. ຖາມ, ອີງຕາມ 13:30 ໃຜແດ່ຈະຕອບຄາໍຖາມນີ້ໄດ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. 
10. ໃຫ້ນັກຮຽນເລືອກວ່າຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ ມຂີໍ້ໃດແດ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະມຂີໍ້ໃດແດ່ທີ່ຜິດ: 

• ພວກເຮົາຖືວ່າຄວາມຜິດບາບເປັນເຣ່ືອງບໍ່ສໍາຄັນ 
• ພວກເຮົາຖືວ່າພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າບໍ່ສໍາຄນັ 
• ປະຕູສູ່ຄວາມພົ້ນທາງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະເປີດຕລອດໄປ 
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• ທຸຣະກິດປະຈໍາວັນສໍາຄັນກວ່າການຊົງເຕອືນຂອງພຣະວິນຍານ 
• ເປັນການງ່າຍທີ່ຈະເອົາພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ມາແທນຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບ 

ພຣະຄຣິດ 
• ມີຫລາຍທາງທີ່ຈະໄປສູ່ຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົ້າ 

11.  ພານັກຮຽນເບິ່ງປ້າຍຕິດຢູຂ່້າງໃນຂອງປະຕູ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດໄວ້້ກ່ອນແລ້ວ (ຂໍ້ 7). ຖາມ: 
• ທ່ານໄດ້ຕອບ "ຄໍາຖາມໃນທຸກສມັຍ" ແລ້ວຫລືຫຍັງ? 
• ທ່ານໄດ້ເດີນເຂົ້າປະຕູແຄບແລ້ວບໍ່? 
• ມີໃຜແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ຢ່າງເຂົາ້ປະຕູແຄບ? 
• ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງບອກໃຫ້ທາ່ນຕອບຮັບພຣະທັມໃນມື້ນີຢ້່າງໃດແດ?່ 

12.  ປິດການສຶກສາພຣະທັມດວ້ຍການອ້ອນວອນ, ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປຢືນຢູ່ປະຕ.ູ   ຂະນະທີ່ນັກຮຽນ 
ຢ່າງອອກຫ້ອງຮຽນ ຈົ່ງໃຫກ້ໍາລັງໃຈທຸກຄົນດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຕໍ່ໄປນີ:້    ປະຕູແຄບ,   ເລືອກເອົາຊີວິດ, 
ແລະເລືອກດຽວນີ້!  

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 14 

ກັບຄືນໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 14:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 14:1-24 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:          ຊົງເໜືອກວ່າສາສນາ, ເໜືອກວ່າຄວາມຮັ່ງມີ, ເໜືອກວ່າຊີວິດໃດໆ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:           ທ່ານໄດ້ຈັດເອົາອັນໃດເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າໝູໃ່ນຊີວິດທ່ານ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:          ເພື່ອສອນຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາຣົງຊີວິດປະຈໍາວັນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບົດຮຽນວັນນີ້ແມ່ນຕອນພຣະເຢຊູກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ   ຊຶ່ງມີການສອນຢູ່ສີ່
ປະການກັບຄົນສີ່ຈໍາພວກ ແລະບົດຮຽນນີ້ມີຂໍ້ກ່ຽວພັນກັບ ລູກາ 13:22-30 ເຣ່ືອງທາງແຄບ. 
ຊົງສອນລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ  (14:1-6)  
ການຈັດລະບຽບຄວາມສໍາຄັນວ່າອັນໃດຕ້ອງເຮັດກ່ອນ  ແລະອັນໃດຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປນັ້ນກໍເປັນການງ່າຍດາຍ
ຫາກພວກເຮົາພາກັນມລີະບຽບທີ່ພາສາອັງກິດຮ້ອງວ່າ  Priority ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ຈັດເຮົາກໍອາຈເຮັດແນວບໍ່ຈໍາ
ເປັນກ່ອນ. ເຖ ິງແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍທີ່ຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນຄົນສິນທັມກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງ Priority  ດັ່ງນັ້ນ
ເຂົາຈຶ່ງຫາຊອກຈັບຜິດພຣະເຢຊູໂດຍວາງແຜນເຊີນພຣະເຢຊູໄປຮັປທານເຂົ້າແລງແລ້ວຊອກຈັບຜິດດັ່ງນີ້; 
 1. ເຂົາເຊີນພຣະອົງໃນວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອໃຫພ້ຣະອົງເຮັດຜິດກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ. 
 2. ເຂົາເອົາຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານ (DROPSY OR BODY FLUIDS) ມານັ່ງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ   ເພື່ອ 
     ວ່າເມື່ອພຣະອົງຈະເຫັນແລ້ວຈະຊົງເມດຕາ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະເຮັດການອັສຈັນໃນວັນຊະບາໂຕ.   
 3. ເຂົາຜົກເບິ່ງພຣະອົງ (ຂໍ ້1ຂ). (ຜົກເບິ່ງແປວ່າ ສິງ້ຊອມເບິ່ງ, ຊອກຫາຄວາມຜິດ).  
ເມື່ອພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາແລ້ວກໍຊົງໂຜດຊາຍນັ້ນພ້ອມທັງສັ່ງສອນຟວກຟາຣີຊາຍໃຫຮູ້້ຈັກອັນໃດຄວນເຮັດ
ໂດຍກ ່າວວ່າ    “ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານມີລູກຫລງືົວຕົກນໍ້າສ້າງ    ຈະບໍ່ຮີບດຶງອອກໃນວັນຊະບາໂຕຫລື?”  
(ຂໍ້ 5).  
 
ຊົງສອນເຣື່ອງຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ  (14:7-15) 
ເຮ ົາທັງຫລາຍຖືກສອນໃຫຖ້່ອມຕົວຕລອດມາ      ແລະແລ້ວໃຜໆກໍກ່າວວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຖ່ອມຕົວຕາມ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ, ແລງວັນນີ້ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກນັກທັມຫລາຍຄົນໃນເຣື່ອງການຖ່ອມຕົວອີກ 
ເທື່ອນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຮັປທານອາຫານແລງວັນນັ້ນ.   
 ກ. ໃນສັງຄົມຂອງຊາດຢິວນັ້ນໄດ້ຈັດໂຕະໃຈກາງຂອງຫ້ອງຊຶ່ງເປັນໂຕະຕໍ່າທີ່ນັ ່ງເທີ້ງກິນ   ແລະດື່ມ 
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               ໂຕະນີ້ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ສໍາລັບກຽດຕິຍົດ. 
 ຂ. ພຣະເຢຊູສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາພາກັນຊອກຫານັ່ງບ່ອນນັ່ງອັນມີກຽດ ອ່ານສຸພາສິດ 25:6-7. 
 ຄ. ຂໍ ້10 ພຣະອົງແນະນໍາເຂົາເມື່ອຖືກເຊີນໄປໃນງານ 
 ງ. ຂໍ້ 12 ພຣະອົງແນະນາໍຜູ ້ໃດແດ່ຄວນເຊີນມາໃນງານລ້ຽງທີ່ທ່ານຈັດ. 
 
ຊົງສອນການແບ່ງເວລາ 14:16-24 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ  ໄດ້ປຽບເໝືອນງານລ້ຽງໃຫຍ່ທີໄ່ດ້ເຊີນອອກໄປ 
ແຕ່ຄົນທີ່ຖືກເຊີນນັ້ນຕ່າງຄົນຕ່າງບໍ່ມີເວລາສໍາລັບງານລ້ຽງໃຫຍ່ນີ້ ເພາະຫຍ້ ຸງກ່ຽວກັບການງານສ່ວນຕົວ. 
 ກ. ຂໍ ້17 ຂ້ອຍໃຊໄ້ປນໍາພວກທີ່ຖືກເຊີນ (ໝາຍຄວາມວ່າຄົນຈໍາພວກນີ້ຖືກເຊີນເປັນທາງການແລ້ວ 
               ແຕ່ບໍ່ມາຈຶ່ງໃຊຄ້ົນໃຊໄ້ປເຊີນອີກ). 
 ຂ. ຂໍ ້18 ຜູທ້ໍາອິດຕອບວ່າ “ເຮ ົາໄດ້ຊື້ນາໄວ້” ອາດເປັນພວກເສດຖີມີເງິນ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງເລືອກໄປ 
               ເບິ່ງດິນນາທີຊ່ື້ໄວ້. 
 ຄ. ຂໍ ້19 ອີກຄົນນຶ່ງເວ້ົາວ່າ “ເຮົາໄດ້ຊື້ງົວໄວ້ຫ້າຄູ່”    ເຂົ້າໃຈວ່າລາວຈະລ້ຽງໃຫມ້ັນເກີດແມແ່ຜ່ລູກ 
               ແລະຂາຍກິນກໍາໄລ ຈຶ່ງເລືອກໄປເບິ່ງງົວທີ່ຊື້ໄວ້. 
 ງ. ສ ່ວນອີກຄົນນຶ່ງເວ້ົາວ່າ “ເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານ”  ອາດເປັນຜົວໃໝເ່ມັຽໃໝ ່ກໍາລັງຫອມຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຢູ່  
              ກັບເມັຽ.  
 ຈ. ຂໍ້ 21 ເມືອ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ປະຕິເສດເຈົ້າຂອງງານຈຶ່ງໃຊ້ຄົນໃຊອ້ອກໄປເຊີນທຸກຄົນຕລອດເຖ ິງຄົນ 
               ພກິານໃຫ້ເຂົ້າມາໃນງານລ້ຽງໃຫຍນ່ີ້. 
 ສ. ຂໍ ້22-24 ຂ້ອຍໃຊປ້ະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແລ້ວ ແຕ່ຫອ້ງໃຫຍຍ່ັງມີບ່ອນເປົ່າຫວ້າງຢູ່. 
 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງແຜ່ນດິນສວັນໄວ້ເພື່ອບັນຈຄຸົນທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການເຊີນ ແຕ່ຫລາຍຄົນໄດ້ປະຕິເສດຄໍາ
ເຊີນຂອງພຣະອົງ   ເພາະຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ເຂົ ້າໃຈເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນຈຶ່ງໃຊ້ເວລາຂອງຕົນເຮັດການຢ່າງໜັກ 
ໜ່ວງດັ່ງທີ່ເຫນັໃນຄໍາອຸປະມາຂ້າງເທິງນັ້ນ  ເມື່ອຄົນເຫລົ່ານັ້ນປະຕິເສດຂ້ອຍໃຊຂ້ອງພຣະອົງຈຶ່ງຕ້ອງອອກ
ໄປເຊີນຄົນມາໃນງານລ້ຽງໃຫຍນ່ີ້ ເຖ ິງແມ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຈະເຊີນຄົນມາຫລາຍເທົ່າໃດກໍຕາມແຜ່ນດິນສວັນຍັງມີ
ບ່ອນຫວ້າງເປົ່າຫລາຍຢູ ່   ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ຢ່າງມະຫາສານ  ເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນມະຫາສານໃນ
ໂລກນີ້. ດັ່ງນັ້ນຫາກທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໄປໃນງານວັນນີ້ພຣະເຈົ້າຊົງເຊີນທ່ານເຂົ້າໄປໄດ້ເລີຽ. 
 
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 15 

ເຊີນມາໃນງານລ້ຽງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 15:1-2, 8-32 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 15:1-32 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:           ສລອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ທ່ານຈະໄປງານສລອງນີ້ບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານເຂົ້າໄປໃນງານສລອງໃຫຍນ່ີ້. 
 

ຄໍານໍາ 
ອັຄສາວົກລູກາເປັນສາວົກຜູ້ດຽວທີ່ບັນທຶກຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງເງິນເສັຽ ແລະເຣ່ືອງບຸດຫລົງຫາຍ,     ເຣ່ືອງບຸດ
ຫລົງຫາຍເປັນເຣ່ືອງທີ່ໂດ ່ງດັງຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນຈໍານວນຄໍາອຸປະມາ. 
1. ພຣະເຢຊູແລະຝູງຊົນ ( ລູກາ 15:1-2) 
 ກ. ຄົນທີ່ມາຫາພຣະເຢຊູມຄີົນທຸກປະເພດຈາກຄົນຊົ່ວຕລອດເຖ ິງພວກນັກທັມພຣະອົງກໍຕ້ອນຮັບ
ພວກເຂົາທຸກຄົນ (ຂໍ ້1).  
 ຂ.ພວກນັກທັມກ່າວຕິຕຽນວ່າພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກິນຮ່ວມກັບພວກຄົນເກັບພາສີ (ຂໍ້ 2). 
 ຄ. ເມື່ອພຣະອົງຊາບເຊັ່ນນັ້ນຈຶ່ງສອນໂດຍກ່າວຄໍາອຸປະມາ ເຣ່ືອງແກະເສັຽໃຫ້ເຂົາຟັງ (ຂໍ້ 3-7). 
2. ພົບແລ້ວກໍຍິນດີ ( ລູກາ 15:8-10). 
 ກ. ຊົງກ່າວຄໍາອຸປະມາຍິງນຶ່ງມີເງິນສິບຫລຽນ ແຕ່ເສັຽໄປຫລຽນນຶ່ງ  ນາງຈະຕ້ອງໄຕ້ໂຄມໄຟ,  ປັດ 
ກວາດເຮືອນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາຈົນກວ່າຈະພົບ, ຫາກບໍ່ພົບນາງຈະບໍເ່ຊົາຊອກຄົ້ນຫາ. (ຂໍ ້8-9). 
 ຂ. ປະຫວັດສາດກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍມີເງິນສິບຫລຽນຊ ຶ ່ງເປັນເງິນຄ່າດອງຕອນແຕ່ງງານ 
ພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ຈະເກັບເງິນຈໍານວນນັ້ນໄວ້ສໍາລັບຄອບຄົວສຸກເສີນ ດັ່ງນັ້ນນຶ່ງຫລຽນກໍຈະຂາດໄປບໍ່ໄດ້. 
 ຄ. ເມື່ອພົບແລ້ວຈຶ່ງມຄີວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະເອີ້ນເພື່ອນບ້ານມາຮ່ວມຊົມຊື່ນຍິນດີ (ຂໍ ້9). 
 ງ. ຂໍ້ 10 ພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຽຄໍາອຸປມາ. 
3. ໃນທີ່ສຸດກໍກັບມາ  ( ລູກາ 15:11-24) 
 ກ. ຜູນ້້ອງຂໍຊບັສ່ວນແບ່ງກ່ອນກໍານົດເວລາທີ່ພໍຈ່ະມອບໃຫ້ (ຂໍ້ 11-12). 
 ຂ. ຮວບຮວມຊັບແລ້ວກໍໜີອອກບ້ານໄປ (ຂໍ້ 13).  
 ຄ. ຈາ່ຍໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເງິນຈຶ່ງໝົດໄປ (ຂໍ້ 14). 
 ງ. ຊີວິດຕົກຕໍ່າ (ຂໍ ້15-16). 
 ຈ. ຮູເ້ມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງໄດ້ຜິດ ຈຶ່ງກັບໃຈ (ຂໍ້ 17-19). 
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 ສ. ພໍຕ່້ອນຮັບລູກຊາຍກັບບ້ານ (ຂໍ້ 20-24).  
4. ເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມງານສລອງ ( ລູກາ 15:25-32) 
 ກ. ລູກຊາຍກົກບໍ່ດີໃຈທີ່ນ້ອງກັບຄືນບ້ານນັ້ນ   ໝາຍເຖ ິງຟາຣີຊາຍທີ່ບໍ່ຍິນດີພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບຄົນ
ເກັບພາສີ (ຂໍ້ 25-27). ຫາກເຮົາຖືຕົວວ່າເປັນຄົນບໍຣິສຸດແລະບໍ່ຍອມຄົບກັບຄົນນອກໂບດ ຫລືເວ້ົາໂຈມຕີ
ຄົນນອກໂບດເຮົາກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ. 
 ຂ. ຄວາມຄຽດຂອງລູກຊາຍກົກ ຈຶ່ງອ້າງການປະຕິບັດຂອງລາວ (ຂໍ ້28-30).    ພວກນັກທັມຟາຣີ 
ຊາຍເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕາມກົດຂອງໂມເຊຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,   ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານຢ່າງດຄີຶດວ່າຕົເອງບໍ່
ໄດ້ຫຍັງຈຶ່ງປຽບທຽບໃສ່ຜູ້ເປັນນ້ອງທີ່ເຮັດການຊົ່ວພໍ່ຍັງຈັດງານລ້ຽງໃຫເ້ມື່ອລາວກັບມາ.   ຄວາມຄຶດນີ້ຍັງ
ຕິດແປດມາຮອດຄຣິສຕຽນທຸກວັນນີ້ ໂດຍຄຶດວ່າມາໂບດແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເປັນປະຈໍາບໍ່ໄດ້ຫຍັງກເໍລີຽໜີ
ໂບດໄປກໍມີ. 
 ຄ. ຄໍາເລົ້າໂລມຂອງພໍ່ (ຂໍ້ 31-32). ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໃຫອ້ະພັຍທັງສອງຄົນເພາະທັງສອງເປັນບຸດ
ຫລົງຫາຍໝດົ, ຜູນ້້ອງເສັຽໄປແລ້ວກັບຄືນມາ    ຜູອ້້າຍເສັຽຢູ່ໃນເຮືອນ ຄ້າຍຄຍືິງມີເງິນສິບຫລຽນເສັຽໄປນຶ່ງ
ຫລຽນໃນເຮືອນຂອງນາງເອງ.  
 ງ. ພໍ່ໄດ້ເລົ້າໂລມເອົາໃຈລກູຊາຍກົກໂດຍບອກວ່າ ຂອງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງພໍກ່ໍແມ່ນຂອງລູກ ດັ່ງ
ນັ້ນເຊີນເຂົ້າໃນງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບນີ້ເທີ້ນ.  
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 16 

ໝົດໂອກາດແລ້ວ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 16:19-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 16:19-31 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:            ເພື່ອສອນທ່ານໃຫ້ມີໃຈຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດແລ້ວເພື່ອຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານໃຫມ້ີຄວາມເພື່ອແຜ່ຕໍ່ຄົນຍາກຈົນທັງປວງ. 
 

ຄໍານໍາ 
1. ຫາຊອກເອົາເງິນຫລິ້ນ (ບໍ່ແມ່ນເງິນແທ້) ຖ້າມີ ຫລເືອົາເຈັ້ຍຂາວມາຕັດແລ້ວໃສ່ຊອງມອບໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້
ລະ 10 ລ້ານໂດລາ   ແຕບ່ໍ່ໃຫຜູ້້ນຶ່ງໃນຈາໍນວນນັກຮຽນ. 
2. ອ້ອນວອນເປີດຫ້ອງຮຽນ ແລ້ວຖາມສະບາຍດເີສດຖີທັງຫລາຍ. 
 ກ. ວັນນີ້ທ່ານຈະໃຊຈ້່າຍເງິນທີ່ທ່ານມແີນວໃດ?  
 ຂ. ທ່ານມອີ້າຍນ້ອງຈັກຄົນ? 
ໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ນາທີ ຟັງຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນ 
3. ເອົາເຄື່ອງເກົ່າຂາດໆໃຫນ້ັກຮຽນຜູ້ບໍ່ໄດ້ເງິນ 10 ຫລຽນເຊີນມານັ່ງຕໍ່ໜ້ານັກຮຽນເພື່ອສະແດງຕົວເປັນຄົນ
ທຸກ. 
4. ເມື ່ອມີໂອກາດ: ( ລູກາ 16:19-21 ) 
ກ. ຊີໃ້ຫນ້ັກຮຽນເຫັນວ່າລາຊະໂຣນັ່ງຕໍ່ໜ້າທ່ານໃນວັນນີ້ຕາງໜ້າຄົນຈົນທົ່ວໄປ, ບໍແ່ມ່ນແຕ່ຈົນຍັງເປັນບາດ 
ເຕັມຕົວແລະບໍ່ເຄີຽທາຢາປິນ່ປົວອັນໃດອີກ. 
ຂ. ເອົາຕຸກກະຕາຕົວໝາ ຫລືຮູບໝາ ຫລືຫາກເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫຜູ້້ນຶ່ງສະແດງຕົນເປັນຕົວໝາ. 
 ກ. ບອກນັກຮຽນວ່າ ໝາຕົວນັ້ນຫິວນັ່ງລໍຄອຍອາຫານເຫລືອຈາກໂຕະເສດຖີ. 
 ຂ. ສົມທຽບຊີວິດຂອງລາຊະໂຣແລະໝາມີຄ່າສເມີກັນ. 
 ຄ. ໝາຕົວນັ້ນເລັຽບາດແຜອາດຈະເປັນເພາະຫິວ ຫລຕືົວໝາກໍຍັງສົງສານຢາກປົວບາດແຜລາຊະ
ໂຣ. ເລົ່າເຖ ິງຊີວິດຈິງຂອງໝາມັນຈະເລັຽບາດແຜໃຫກ້ັນແລະກັນເມື່ອພວກໝາມີບາດແຜ. 
5. ເມ່ືອໝົດໂອກາດ: ( ລູກ16:22-26) 
 ກ. ຄວາມຕາຍບໍ່ໄວ້ໜ້າເສດຖີ, ບໍໄ່ວ້ໜ້າລາຊະໂຣ. 
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 ຂ. ລາຊະໂຣຕາຍໄປບໍ່ມຂີ່າວເຮັດພິທິຝັງສົບ, ເສດຖີມີພິທີຢ່າງຈົບງາມ. ເທວະດາມາຮັບວິນຍານ
ລາຊະໂຣໄປຢູ່ອ້ອນເອິກອັບຣາຮາມ ແປວ່າຢູ່ໃນຄ້ ຸມຄອງ ຫລຮື່ວມສຸກກັບອັບຣາຮາມ ສ່ວນເສດຖີຕົກຢູ່ໃນ
ບຶງໄຟ. ການທີ່ລາວຕົກໃນບຶງໄຟບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວຮັ່ງແຕ່ຍ້ອນຂາດຄວາມເມຕາສົງສານ. 
 ຄ. ເສດຖີຮ້ອງຂໍຄວາມເມຕາສົງສານຈາກອັບຣາຮາມ ໃຫ້ສົ່ງລາຊະໂຣເອົານໍ້າມາໃຫດ້ື່ມ, ຊີໃ້ຫ້
ນັກຮຽນເຫັນວ່າ ເຖ ິງແມ່ນເສດຖີຕາຍໄປແລ້ວຍັງໃຊອ້ໍານາດແລະເຫັນລາຊະໂຣເປັນຄົນຊັ້ນຕໍ່າຢູ່. 
 ງ. ອ່ານຄໍາອະທິບາຍຂອງອັບຣາຮາມຂໍ້ 25-26 
6. ສວຍໃຊ້ໂອກາດເທົ່າທີ່ມີ: ( ລູກາ 16:27-31 ) 
 ກ. ເສດຖີຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມຄັ້ງທີສອງ ຂໍ້ 27-28 ດ້ວຍວ່າລາວຍັງມີໃຈຮັກອ້າຍນ້ອງລາວ.    ບອກ
ນັກຮຽນວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນເສດຖີ (ທ່ານກເໍປັນເສດຖີເພາະມເີງິນລ້ານໃນມື) ວັນນີ້ທ່ານຈະໄປບອກອ້າຍນ້ອງ
ຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຫລຈືະຖ້າຮອດມື້ເປັນຄືເສດຖີຜູ້ນີ້ແລ້ວຈຶ່ງຈະບອກ? 
 ຂ. ອ່ານຄໍາຕອບຂອງອັບຣາຮາມຂໍ້ 29 

 ຄ. ເສດຖີຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມເທື່ອທີສາມ ຂໍ້ 30 

 ງ. ຄໍາຕອບຂອງອັບຣາຮາມຂໍ້ 31 
 ຈ. ບອກແລະຖາມນັກຮຽນວ່າ ວັນນີເ້ຮົາບໍ່ມີໂມເຊ ແລະບໍ່ມີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ຜູ້ເກົ່າທີ່
ອັບຣາຣາມໄດ້ກ່າວມາ, ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? 
ຖາມນັກຮຽນ 
 ກ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບຄົນຍາກຈົນທີ່ຂໍຈາກທ່ານ? 
 ຂ. ໃຜແດສ່ັນຍາຈະໄປບອກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ? ແລະອ້ອນວອນເພື່ອຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.  
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 17 

ຊົງວາຍພຣະຊົນເພືອ່ເຮົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 23:1-26, 32-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 22:14--23:56  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:     ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫລ້ອດພົ້ນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ເປັນຫຍັງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ວາຍພຣະຊົນເພື່ອສອນເຮົາໃຫຮູ້້ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລ້ວທ່ານຈະ 
     ຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການກະທໍາ.                                            
 

ວິທີສອນ 
1. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນ 4 ສ່ວນ 
 1. ເປັນພວກຜູ້ນໍາສານາ 
 2. ເປັນທະຫານ 
 3. ເປັນປະຊົນ 
 4. ເປັນໂຈນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
2. ຕຽມແລະສາຍວີດີໂອເຣື່ອງ ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີ່ກາງແຂນໃຫນ້ັກຮຽນເບິ່ງຈັກ 10 ນາທີ 
3. ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ: ( ລູກາ 23:1-16 ) 
 ກ. ເຂົາຫາເຣື່ອງ 1, 2, 3 ເບິ່ງໃນບົດຮຽນ 

 ຂ. ເຂົາກ່າວຫາເຣ່ືອງການເມືອງ 2 ປະເດັນ, ເຣ່ືອງສາສນາ 1 ປະເດັນ 

 ຄ. ຜົນການສບືສວນຂອງປີລາດ ຂໍ ້14 ແລະ 15 ບໍເ່ຫັນວ່າມຄີວາມຜິດ 2 ຄັ້ງ. 
 4. ຊົງຕາຍແທນບາຣາບາ: ( ລູກາ 23:17-26 ) 
 ກ. ແຜນການປີລາດຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃນວັນເທສການ  ເອົາຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນມາດ້ວຍຫວັງໃຈວ່າເຂົາຈະ   
     ປ່ອຍພຣະເຢຊູ ແລະປະຫານຜູ້ຮ້າຍ. (ຂໍ້ 17-19). 
 ຂ. ປລີາດປະກາດຄວາມບໍຣິສຸດພຣະເຢຊູ ຄັ້ງທີສາມ (ຂໍ້ 20-22) 
 ຄ. ຕັດສິນບາຣາບາພົ້ນໂທດ ພຣະເຢຊູຜູ້ບໍຣິສຸດຮັບໂທດແທນ (ຂໍ້ 23-26) 
 
5. ເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູ ( ລູກາ 23:32-43 ) 
 ກ. ຊົງຄຶງຣະຫວ່າງກາງໂຈນຮ້າຍທັງສອງ ເປັນສັນຍາລັກວ່າຊົງແບກເອົາຄວາມຜິດບາບຄົນທັງ 
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               ປວງ. 
 ຂ. ພວກທະຫານໄດ້ຂ້ຽນຕີ, ປະຊາຊົນດ່າວ່າ, ຜູຮ້້າຍຜູ້ນຶ່ງກັບໃຈ ອີກຜູ້ນຶ່ງເຍາະເຍີ້ຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູ   
     ອ້ອນວອນວ່າ “ໂອ ພຣະບິດາເຈົ້າຂໍໂຜດອະພັຍເຂົາ ເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາກໍາລັງເຮັດອັນໃດ” (ຂໍ້  
     34) ເປັນການສະແດງອອກພຣະອົງປະຕິບັດຄໍາສອນ “ຈົງ່ຮັກສັຕຣູຂອງທ່ານ ຈົ່ງອ້ອນວອນສໍາ 
               ລັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງທ່ານ” (ມັດທາຍ 5:44). 
 
6. ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ: ( ລູກາ 23:44-49 )  

 ກ. ເວລາປະມານຫົກໂມງໃນພາສາລາວ ແປວ່າຊົ່ວໂມງທີ່ຫົກ ແມ່ນ 12:00 ທ່ຽງ 
 ຂ. ເກີດຟ້າມືດຝົນຕົກໃຫອ້່ານ ມັດທາຍ 27:51 
 ຄ. ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານຈກີແຕ່ເທ ິງຮອດລຸ່ມ ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປີດໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າເຖ ິງພຣະອົງ. 
 ງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ “ສໍາເຣັດແລ້ວ” ແປວ່າພາຣະກິດການຊົງໄຖ່ນັ້ນມາຮອດແລ້ວ. 
ຄໍາຖາມ: 
1. ດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສົ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດລົງມາຕາຍເພື່ອພວກເຮົາ? 
2. ການຕາຍແລະຟື້ນພຣະຊົນມີຄວາມໝາຍຫຍັງສໍາລັບທ່ານ? 
3. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ປະຫານພຣະອົງ ຫລພືຣະອົງຕາຍຍ້ອນອັນໃດ? 
4. ຊີວິດຂອງບາຣາບາ ໄດ້ເປັນຕົວແທນທ່ານແນວໃດ ? 
5. ເພື່ອເປັນການຮູ້ຈັກບຸນຄຸນທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດໃນວັນນີ້?  
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 18 
ຊົງຟື້ນພຣະຊົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 24:1-10, 33-39, 44-48 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 24:1-52 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:          ການຟື້ນພຣະຊົນເປັນເຄື່ອງພິສວູ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:           ເປັນຫຍັງ ການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພື່ອເລົ່າເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ, ເພື່ອເລົ່າສິ່ງທີ່ກະທໍາ, ເຮົາຈະຕອບ  
             ສນອງຢ່າງໃດ?  
 

ວິທີສອນ 
1. ຈັດຕຽມຮູບປ ່າຊ້າຝັງສົບ ຕິດໄວ້ກະດານ.  
 ກ. ຖາມນັກຮຽນ ທ່ານເຫັນຫຍັງໃນຮູບນີ້? 
 ຂ. ມຈີັກຄົນທີ່ຖືກຝັງໄວ້ແລ້ວເປັນຄືນມາອີກ? 
 ຄ. ບອກນັກຮຽນວ່າ ວັນນີ້ເຮົາຈະເວົ້າເຖ ິງພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວໃນໂລກທີ່ເປັນຄືນມາ ແລະບໍ່ຕາຍອີກ. 
 
2. ຂຽນໃສ່ ກະດາດແຂງ 3x5   ຄໍາພະຍານພວກຜູ້ຍິງ  (ລູກາ 24:1-10) ໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ. 
 ກ. ພວກຜູ້ຍິງໄປອ ຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມດື ແລະເຫັນການອັສຈັນ ຂໍ ້1-2 
 ຂ. ເທວະດາບອກຂ່າວ ຂໍ ້4-7 
 ຄ. ພວກຜູ້ຍິງບອກຂ່າວນີ້ໃຫ້ພວກສາວົກ ຂໍ້ 8-10 
 
3. ຂຽນໃສ່ ກະດາດແຂງ 3x5   ຄໍາພະຍານພວກສາວົກ ( ລູກາ 24:33-39). ໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ 
 ກ. ເລົ່າເຣ່ືອງສາວົກສອງຜວົເມັຽເດີນທາງກັບບ້ານເອມາອູດ 
 ຂ. ຫລັງຈາກເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູໂດຍວິທີຫັກເຂົ້າຈີ່ແລ້ວເຂົາຈຶ່ງຟ້າວກັບບອກສາວົກສິບ 
               ເອັດຄົນທີ່ກໍາລງັຊຸມນຸມອັດປະຕູດ້ວຍຄວາມຢ້ານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ຂໍ້ 33-35).  
 ຄ. ໃນຂະນະທີ່ສອງຄົນກ່າວຄໍາພະຍານຢູ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕໍ່ເຂົາທັງໝົດ (ຂໍ້ 36-39). 
 
4. ຂຽນໃສ່ ກະດາດແຂງ 3x5   ພຣະຄັມພີເປັນພະຍານ ( ລູກາ 24:44-48).  ໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ 
 ກ. ພວກຜູ້ຍິງ, ພວກສາວົກ ເປັນພະຍານແລ້ວແລະບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພີອີກຫລາຍພາສາ. 
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 ຂ. ຊົງບັນດ ົນໃຈໃຫສ້າວົກເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີ (ຂໍ້ 44-46). 
 ຄ. ຊົງສັ່ງສາວົກໃຫໄ້ປບອກ ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ເໜືອຄວາມຕາຍ ເລີ້ມຈາກກຸງເຢຣູຊາ 
               ເລັມບ່ອນສາວົກຢູ່ເວລານີ້ ຈນົເຖ ິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ. 
 ງ. ສາວົກຄອຍຢູ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມາບັດນີ້ໄດ້ຮັບອໍານາດໃຫ້ອອກໄປແລ້ວ (ກຈິການ 1:8). 
 
ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຄຣິດຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍ? 
 
2. ການກັບຄນືມາມີຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນໃດຕໍ່ທ່ານ? 
 
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກພວກສາວົກອອກໄປບອກຄົນທົ່ວໂລກ? 
 
4. ໃຜແດ່ແມນ່ສາວົກຂອງພຣະອົງ? 
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 


