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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ໂຢຮນັບັບຕິສໂຕຈັດຕຽມເພືອ່ພຣະເຢຂ ູ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມາຣະໂກ 1:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 1:1-15; 6:14-29;11:27-33 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕປ່າວປະກາດເຖິງການຈັດຕຽມເພ່ືອການສະເດັດມາຂອງ 

                                             ພຣະເຢຊູ   ດ້ວຍການສໍານກຶຜິດບາບ,   ສແວງຫາການອະພັຍບາບຈາກ 
                                             ພຣະເຈົ້າ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ມີທາງໃດທ່ີພວກເຮົາຈະຈັດຕຽມເພ່ືອການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພື ອ່ຈະໄດ້ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕໄດ້ຕຽມຕົວເພ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ 

                                        ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕຽມຕົວຢາ່ງໃດໃນວັນນ້ີ. 

 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ:  
1. ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບເທສການຫລືໂອກາດ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດຕຽມຢ່າງໃດແດ່. ຕົວຢ່າງ
ເຊ່ັນການແຂ່ງຂັນກິລາ,   ມີການສເນີແນະນໍາຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ,   ຫລືສິດສອນຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ,  ຫລືແຕ່ງງານ 
ແລະອ່ືນໆອີກ.  ຖາມ:  ເຮົາຈະຕຽມຕົວເຮົາຢ່າງໃດ? ຫລືຜ້ ທ່ີູຢ່ ໃູກ້ຊິດເດຈະຕຽມຕົວຢ່າງໃດ. 
(ເຄືອ່ງນຸງ່ຫົມ່, ການຄ້ົນຄວາ້, ຕຽມຕົວດ້ານຮ່າງກາຍ, ອ້ອນວອນອະທິຖານ...............) 
 
ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຣ່ືອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ   ແລະຄ້ົນຫາລາຍລະອຽດວ່າເພ່ິນໄດ້ຈັດຕຽມຫົນທາງ 
ເພ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງໃດແດ່ ເພ່ິນໄດ້ບອກປະຊາຊົນໃຫ້ຈັດຕຽມຫຍັງແດ່.  
 
ນ້ີຄືຂ້ັນຕອນທໍາອິດຂອງການຮຽນກ່ຽວກັບຄົນໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ ແລະວິທີທາງທ່ີປະຊາຊນົ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາຈະໄດ້ສົມທຽບພວກເຮົາເອງກັບຄົນເຫລ່ົານ້ີໃນໂອກາດຕ່ໍໄປ.   

   
ນໍາພາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

2.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 1:1  ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມ: 
      ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດສ່ວນໃຫຍ່ ຫລືວ່າທ່ານສັນນິຖານວ່າ ເປັນຫົວຂ້ໍທ່ີແນະນໍາສໍາຄັນໃນພຣະທັມຂ່າວປະ 
ເສີດລູກາ?   (ຕົວຢ່າງ: ພຣະເຢຊູແມ່ນຜ້ ູໃດ?) 
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3.  ເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 1:2-3.  ເຊ ີນຜ້ ູທ່ີສມັກໃຈອ່ານ ມາລະກີ 3:1 ແລະ ເອຊາຢາ 40:3 ແລະອົບ
ພະຍົບ 23:20.  ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກຈ່ຶງເລ້ີມດ້ວຍຂ້ໍພຣະຄັມພີ
ເດີມ? 
 
4.  ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 1:5-8.  ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງທ່ີສມັກໃຈອ່ານ 2 ປະຫວັດກະສັດ 1:8. ນໍາພາໃຫ້
ຫ້ອງຮຽນສົມທຽບ ການປາກົດຂອງ ເອລີຊາ ຮ່ວມກັບໂຢຮັນ.   

· ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຄິດວ່າໂຢຮັນບັບຕິສໂຕຈ່ຶງມີສິດອໍານາດເທ່ົາທຽມກັບເອລີຊາ? 
· ໃນການເປັນເໝືອນກັນນ້ັນ ມີຄວາມໝາຍຫຍັງບ່ໍ? 
· ທ່າທີແລະຄໍາເວ້ົາຂອງໂຢຮັນ ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ ູຫຍັງແດ່? 
· ພວກເຮົາຈະຄິດຢ່າງໃດ ຖ້າພວກເຮົາຫາກເຫັນຄົນຄືໂຢຮັນໃນທຸກວນັນ້ີ?  

 
5. ອ່ານ ມາຣະໂກ 1:9-11.  ຖາມ: 

· ສຽງຈາກສວັນເວ້ົາຫຍັງແດ່?  ບອກພວກເຮົາວາ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຜ້ ູໃດ? 
· ການບັບຕິສະມາຂອງພຣະເຢຊູ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການແນະນໍາໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຫຍັງແດ່? 

ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າໂບດຂອງທ່ານມີພິທີການຮັບສິນບັບຕິສະມາຢ່າງໃດ?  ອະທິບາຍ 

 
6. ຫັນໄປຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນຊ່ຶງມີຫົວຂ້ໍທ່ີວ່າ ìໂຢຮັນບັບຕິສໂຕຈັດຕຽມເພ່ືອພຣະເຢຊູî ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫົກ 
ພວກດ້ວຍກັນ.  ທັງໝົດນ້ີ ແມ່ນຄໍາສອນກ່ຽວກັບບັບຕິສະມາ ດ້ວຍການສໍານຶກຜິດເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການອະ
ພັຍໂທດ.   
 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວນັ 
7. ແບ່ງຫົວຂ້ໍນ້ອຍໃຫ້ແຕ່ລະໝວດ ìທ່ານຈະປ່າວປະກາດໃຫ້ແກ່ຜ້ ູໃດ?î ສົນທະນາກັນວ່າ ແຕ່ລະໝວດຈະ
ມີປະຕິກິຣຍິາຢ່າງໃດ? ສົນທະນາກັນ. 
 
8.  ຢາຍເຈ້ັຍແລະສໍດໍາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.  ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຂຽນລົງ ສາມຄົນທ່ີຫລົງຫາຍຝ່າຍຈິດວນິຍານແລະຕ້ອງ 
ການການໜູນໃຈ,ຕ້ອງການການນໍາພາ, ຕ້ອງການຄວາມພ້ົນ, ແລະຕ້ອງການຄວາມພ້ົນທ່ີພຣະເຢຊນໍູາມາ. 
9. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ. 
 

           ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ    
  ບົດຮຽນທ ີ2 

ເປໂຕ: ບອກພຣະເຢຊວູາ່ພຣະອງົຜດິ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 1:16-18;8:27-33;14:26-31,66-72;16:5-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 1:16-18,29-31,35-37;3:13-16; 5:35-37; 8:27-33;  9:2-

8; 11:20-25; 14:12-42, 53-72; 16:1-7 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ແມ່ນວ່າເປໂຕຈະເປັນຜ້ ູປະຕິເສດພຣະເຢຊູ,    ເປໂຕຍັງເປັນຜ້ ູບອກວ່າ  

                                            ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດຫລາຍກວ່ານຶ່ງຄ້ັງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ມີຈັກເທ່ືອບ່ໍທ່ີພວກເຮົາບອກວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຕິດຕາມເຖິງຄວາມສໍາພັນຣະຫວ່າງເປໂຕແລະພຣະເຢຊູໃນພຣະ 

                                        ທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ ແລະຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດ. 

 
                                                                  ແຜນການສິດສອນ  

ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ:  
1.  ຖາມ: ທ່ານສາມາດຄິດໄດ້ບ່ໍວ່າ  ເວລາທ່ານໄດຕົກລົງວ່າຈະເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງ ຫລືວາ່ປະກອບສ່ວນໃນ
ການອັນໃດອັນນ່ຶງ ພາຍຫລັງມາຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າເຮັດຫຍັງ? ເມ່ືອເຂ້ົາໃຈແລ້ວເຫັນວາ່ການນ້ັນເໜືອຄວາມສາ 
ມາດຂອງທ່ານ.     
ຫລັງຈາກທ່ີຄິດໄດ້ແລ ້ວ  ຄຣູກໍຈະຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ  ນ້ີກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣສິຕຽນພວກເຮົາບ່ໍ?   ອີກ
ອັນນ່ຶງຈ່ົງວາ່ງໄວ້ຈັກສອງສາມນາທີ ເພ່ືອນັກຮຽນຈະໄດ້ຕຽມຄໍາເວ້ົາ.   
ໃນບົດຮຽນທີສອງຂອງພວກເຮົານ້ີ  ແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັບຜີດຊອບຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູ  ໃນພຣະ 
ທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ,   ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເປໂຕສາວົກຜ້ ູທ່ີຖືວ່າເປັນຕົວເດ່ັນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ 
ລາວເວ້ົາໃຫ້ພຣະເຢຊູວາ່ພຣະອົງເປັນຜ້ ູຜິດ.    ແລະຫລັງຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຖາມພວກເຮົາໄປດ້ວຍ 
ວ່າພວກເຮົາເຄີຍເປັນເໝືອນເປໂຕບ່ໍ ຖ້າຄື  ຄືຢ່າງໃດ? 

   
ນໍາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
2. ອ່ານພຣະທັມມາຣະໂກ 1:16-18   ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະທັມຕອນນ້ີ  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮຽກເອ້ີນເອົາສາວົກ 
ທັນໃດນ້ັນພວກເຂົາກໍຕອບສນອງໃນການເອ້ີນນ້ັນຢ່າງວອ່ງໄວ.   ຖາມ: ພວກເຮົາຄິດຢ່າງໃດໃນການຕອບ



 5 

ສນອງໄວວາເຊັນ່ນ້ັນ?  ທ່ານຄິດວາ່ພວກເຂົາເຈ້ົາທໍາຖືກແລ້ວບ່ໍ?   ຖ້າບ່ໍຖືກ ຄວນຈະເປັນເວລາໃດທ່ີພວກ
ເຂົາເຂ້ົາຈະຕອບການຮຽກເອ້ີນນ້ັນ? 
ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 14:28-33 ແລ ້ວກໍຖາມຄໍາຖາມ: ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງບ່ໍໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ
ໃນການຮັບຕອບສນອງທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູນ້ີ? 
 
ຊ້ີແຈງໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍທ່ີວ່າ   ìພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເອົາເປໂຕî     ການຕອບສນອງ
ຂອງທ່ານຈະເປັນເໝືອນເປໂຕບ່ໍ?  (ວ່ອງໄວແລະມີຣາຄາສູງຫລາຍ)  ຫລືວ່າຖ້າທ່ານຫາກສັດຊືພໍ່, ທ່ານຈະ
ສາມາດເວົາ້ໄດ້ແດ່ບ່ໍວ່າ ທ່ານຍັງເປັນສາວົກທ່ີຍັງໃຊໄ້ດ້ຢ່ ູ ຫລືເປັນສາວົກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ. 
ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຮົາຈະມີຜ້ ູແບ່ງປັນໄດ້ແດ່ບ່ໍ?  ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນທ່ີຢາກແບ່ງປັນປະ
ສົບການ. 

  
3.  ອ່ານມາຣະໂກ 8:27-33  ອ່ານດັງໆ.    ແລ ວ້ກໍອະທິບາຍໂດຍອີງຕາມເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ຊ່ຶງມີຢ່ ູ 4 ຈຸດດ້ວຍ
ກັນ. ຖ້າຜ້ ໃູດຫາກເຂ້ົາໃຈຜິດພຣະອົງພຣະອົງຈະແກ້ໄຂທັນທີ. ທຸກວັນນ້ີກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທ່ີເຂ້ົາໃຈຜິດ ພຣະ 
ອົງວ່າຕົວຈິງພຣະອົງແມ່ນໃຜ?   ບາງຄົນກໍຄິດວ່າແມ່ນແລ້ວຕ້ອງໄປຫາພຣະເຢຊູເພາະຈະໄດ້ສະມາຊກິໃນ
ໂບດມາເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາ. ເຂົາກໍເລີຍພາດເປ້ົາໄປ. 
 
ຖາມ:  ແມ່ນຫຍັງອີກແດ່ທີ່ຄົນເຂ້ົາໃຈຜິດພຣະເຢຊູ?  ຈະປັບແນວຄິດຕົນເອງຢ່າງໃດເພ່ືອຈະໃຫ້ສອດຄ້ອງ
ກັບແນວຄິດແລະແຜນການຂອງພຣະເຢຊູ?  
 
ອະທິບາຍ:  ເປໂຕມີແນວຄິດຜິດກັບພຣະເຢຊເູພາະລາວບ່ໍມັກໃນແຜນການຂ້າງໜ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແມ່ນ
ຫຍັງອີກແດ່ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມັກແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ?    ຫລືໃນຊີວິດຂອງຄົນທ່ີ
ເຮົາຮັກ?  ເພາະບ່ໍເໝາະສົມກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາທ່ີເຮົາມັກ. 
 
ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍບ່ໍຢາກເຊ່ືອຟັງ ຫລືວ່າບ່ໍເຫັນພ້ອມໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ-ທ່ີມີຕ່ໍຊີວດິຊອງພວກເຮົາ
ແລະຕ່ໍຜ້ ູອ່ືນ--ຈ່ົງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເຮົາບ່ໍເຫັນພ້ອມຢ່າງໃດຫລືບ່ໍຢາກເຊ່ືອຟັງຢ່າງໃດ?    

 
4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 14:26-31, 66-72 
ຖາມ: ຄຣິສຕຽນປະຕິເສດພຣະເຢຊູໃນທາງໃດອີກແດ່?  
 
5.  ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 16:5-7   ຖາມ:   ໃນຂ້ໍ 7 ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ົງຊ່ືເປໂຕແລະຜ້ ອ່ືູນເດ 
ເພ່ິນເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍບ່ົງຕົວ?   
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ອ່ານ ໂຢຮັນ 21:15-19 ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງສົນທະນາແຕ່ກັບເປໂຕ?   ລາວມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງ
ຫລາຍແທ້ບ່ໍ?    

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວນັ 
6. ຈ່ົງສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ໃນຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.     ສຸດທ້າຍ ຈ່ົງຖາມນັກຮຽນວ່າ ìທ່ານຈະເວ້ົາວ່າ
ພຣະເຢຊູຜິດຢ່ ູບ່ອນໃດ? 
 
7. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ. 
 
 

           ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
                                ບດົຮຽນທີ 3 

ຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັ: ພວກເຮາົເປນັພວກທາໍອິດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມາຣະໂກ 1:19-20; 3:13-17;10:35-45  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 1:16-20; 3:13-17; 5:35-37; 9:2-8; 10:35-45; 14:32-42 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ແມ່ນວ່າຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ     ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງໃກ້ຊິດຫລາຍ  

                                           ປານໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງກໍຍັງຕ້ອງການດັດແປງແລະຄໍາແນະນໍາ 
                                           ຈາກພຣະເຢຊູເພືອ່ການຮບັໃຊ້ຢ່ ູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບໃຊພ້ຣະເຢຊູແລະຜ້ ູອ່ືນ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະຕິດຕາມໃນຄວາມສັມພັນຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ     ໃນພຣະທັມ 

                                         ຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ   ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະ 
                                         ເຢຊູ. 

                                                                  ແຜນການສິດສອນ  

ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ 
(1) ເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ທຸກຄົນຄິດນໍາກັນກ່ຽວກັບເນ້ືອທ່ີໃນຖານະທ່ີວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດແລະມີຄວາມ

ຮ້ .ູ    ໃນເວລາອັນສ້ັນໆນ້ີພວກເຮົາຈະຖາມກັນກ່ຽວກັບເນ້ືອທ່ີ.   ທ່ານຣ້ ູຈັກເນ້ືອທ່ີບ່ໍ?   ເນ້ືອທ່ີແມ່ນ 
ຫຍັງ?   ຄຣູຈະອະທິບາຍແບບລວມໆ.  ຫລືວ່າໃຫ້ຜ້ ູໃດຜ້ ນ່ຶູງຢ່ ູໃນຫ້ອງອະທິບາຍກໍໄດ້. 
ຖາມຕ່ໍໄປອີກ:   

· ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ້ ູບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມເຊ ື ່ອຂອງຄຣິສຕຽນ? 
· ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກຄວາມເຊ ື ່ອແລະກ່ຽວກັບພາກປະຕິບັດບ່ໍ?   
· ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ 
· ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮຽນ?  

             ໃນບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບສາວົກສອງຄົນຂອງພຣະເຢຂູຄື  ໂຢຮັນແລະຢາໂກໂບ.   
           ສອງຄົນນ້ີຈະໃຫ້ປະສົບການແກ່ພວກເຮົາ ແລະຈະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ້ ູເຖິງການຮັບໃຊພ້ຣະ 
           ພຣະເຢຊູແລະຮັບໃຊ້ຜ້ ອ່ືູນຫລາຍຂ້ຶນ.   
  

ນໍາພາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
(2) ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 1:19-20 ແລະອີກຜ້ ູນ່ຶງໃຫ້ອ່ານ 3:13-17.  ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ຢາໂກໂບ

ແລະໂຢຮັນ ທັນທີທັນໃດເມ່ືອຖືກເອ້ີນພວກເຂົາກໍປະລະເຮືອ,   ຄົນງານ,  ແລະບິດາຂອງເຂົາແລະ
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ຕາມພຣະເຢຊູໄປ.  ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງພວກເຂົາ?  ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີຊີໃ້ຫ້
ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່? 
ຈະເປັນການດີຢ່ ູບ່ໍຖ້າພວກເຮົາຫາກປະລະໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາແລ້ວຫັນມາຕອບສນອງໃນການຮຽກ
ເອ້ີນໃຫ້ມາຮັບໃຊພ້ຣະເຢຊູ?  ເປັນຫຍັງ? 
 

           ໝາຍເຫດ:  ມາຣະໂກ 3:17 ກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະທານຊ່ືໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.  ທັງສອງຄົນ 
                            ນິ້ມີຊື່ວ່າìລູກສຽງຟ້າຮ້ອງî   
                            ຊືຫ່ລ້ິນມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງແດ່ບ່ໍ?  ແນ່ນອນໃນໂອກາດຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ. 
 

(3) ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:35-41  ແລ້ວຖາມ: ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ  ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍພຣະເຢຊູ
ຢ່າງນ້ັນແມ່ນພວກເຂົາເຈ້ົາເຫັນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? (ຜ້ ນ່ຶູງຂໍຢ່ ູເບ້ືອງຂວາ ຜ້ ູນ່ຶງຂໍນ່ັງຂ້າງຊ້າຍ)  ທ່ານ
ຄິດວ່າຄົນທຸກມ້ືນ້ີມີແບບນ້ີຢ່ ູບ່ໍ? ຖ້າມີຢ່າງນ້ີທ່ານຄິດວ່າເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງໃດ? 

 
ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ສົນທະນາຕາມເຈ້ັຍບົດຮຽນ    ìເວລາພວກເຮົາຫາກມີຄວາມຄິດ ມີຄວາມປາຖ 
ນາຂອງເຮົາເອງແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ?   ເຮົາຈະອະທິຖານຢ່າງໃດຕ່ໍ 
ພຣະອົງ? î  ແລະແຜນການໃນແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາເດພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
 
ຕ່ໍໄປຖາມນັກຮຽນຫລືໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍຄໍາວາ່ ìການບັບຕິສະມາແມ່ນຫຍັງî   
ສາວົກຂອງ ພຣະເຢຊູຖືກຮຽກເອ້ີນມາໃຫ້ຖວາຍຕົວ.    ການບັບຕິສະມາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ຫຍັງແດ່?  ຜ້ ູທ່ີຮັບບັບຕິສະມາຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດແດ່?  ຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອທຸກຄົນຄວນຈະ
ຮັບບັບຕິສະມາຫລືບ່ໍ? 
 

(4) ອ່ານມາຣະໂກ 10:42-45     ແນະນໍານັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງຜ້ ູນໍາທ່ີມີອໍານາດ     (ນອກຈາກນັກການ
ເມືອງ)  ຖາມ:  ຄົນເຫລ່ົານ້ີ ພວກເຂົາມີອໍານາດເຂົາເຮັດຫຍັງແດ່?     ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຂຽນລົງໃນ
ກະດານ.  ແລ້ວຖາມຕ່ໍໄປອີກ:  ສໍາລັບຜ້ ນໍູາຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາເດ ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ້ົາສອນ
ພວກເຮົາຢ່າງໃດແດ່? 
 
ພວກເຮົາຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານມັກຜ້ ນໍູາປະເພດໃດ? ສົນທະນາ..... 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວນັ.  

5. ì ຖາ້ຄວາມສມັພນັຂອງຄຣສິຕຽນບໍມ່ໃີນຕວົຂອງຜ ູ້ນາໍແລວ້ກຈໍົງ່ເຊາົນາໍ. ຜ ູ້ນາໍຄຣສິຕຽນກຄໍຄືວາມສມັ 
      ພນັຣະຫວາ່ງຜ ູ້ນາໍແລະຄຣສິຕຽນ î 
6.  ອະທິຖານຕຽມຕົວນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
           ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ເລວ:ີ ຕ້ອນຮບັຄົນນອກ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 2:13-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 2:13-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູຍອມຮັບເອົາຄົນເລວີຢ່າງເປີດເຜີຍຊຶງ່ຫົວໜ້າສາສນາ

ຜູ້ອ່ືນບ່ໍຍອມພິຈະຣະນາຮັບເອົາຄົນນອກຢ່າງນ້ີເດັດຂາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າໃນຂ່າວປະເສີດນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ຮັບເອົາຄົນ ຢ່າງນ້ັນຫລື

ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງຄົນເລວີກັບອົງພຣະເຢຊູ    ແລະເພ່ືອຕັດສິນ

ໃຈວ່າຈະເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງຮັບເອົາຄົນນອກຊ່ຶງຄົນ
ອ່ືນບ່ໍຍອມຮັບເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດ. 

 

ໜາ້ທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່: 
· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ໃນປ້ືມມາຣະໂກເຫັນວ່າຄໍາເວ້ົາ, ìໃນທັນໄດນ້ັນî ໄດ້ໃຊເ້ລ້ືອຍໆເພາະເປັນເຣ່ືອງເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວໃນ 
ປ້ືມນ້ີ.  ສ່ິງນ້ີໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນພາຣະກິດອັນສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   

     ອງົພຣະເຢຊໄູດ້ເອ້ີນເອົາຊີໂມນ (ເປໂຕ) ແລະອັນເດອາ ìໃນທັນໃດນ້ັນî ພວກເຂົາກໍຕິດຕາມພຣະ ອົງໄປ (ມຣກ 1:17-
18).     ພຣະອົງໄດ້ເຫັນໂຢຮັນແລະຢາໂກໂບ ìໃນທັນໃດນ້ັນî ພຣະອົງກໍໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກເຂົາໃຫ້ຕິດຕາມໄປ (1:19-20).  ໃນ 
ປ້ືມມາຣະໂກໄດ້ບອກວ່າຄົນພວກນ້ີເມ່ືອໄດ້ຍິນອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນແລ້ວ ìໃນທັນໃດນ້ັນî ພວກເຂົາກໍເຊ່ືອຟງັແລະຕາມໄປ. 
     ເຫັນວ່າບັນຫາຂອງການມາຫາອົງພຣະເຢຊູຢ່າງວ່ອງໄວນ້ັນເປັນສ່ິງແປກ   ເພາະເປັນການຕ່ໍຕ້ານຂອງພວກຫົວໜ້າສາສນາ.   
ການເອ້ີນເອົາເລວີນ້ັນເຫັນວ່າເປັນບັນຫາລະຫວ່າງພວກນັກທັມຈ່ຶງຍົກເປັນຄໍາຖາມຫ້າປະການໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ (2:7, 16, 18, 24; 
3:4).      ຄໍາຖາມດ່ັງກ່າວນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະ ຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູແລະພວກນັກທັມຢ່າງແຈ້ງຂາວ. 

     ໃນບົດຮຽນທີ 3 ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເຂ້ົາໃຈຜິດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນບົດນ້ີເຫັນວ່າພວກຫົວໜ້າສາສນາ
ຄືພວກນັກທັມກໍເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄືກັນ.      ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນປາຖນາຢາກຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູເມ່ືອ
ພຣະອົງໄດ້ຕ້ັງອານາຈັກຂ້ຶນໃໝ່.  ໃນຕ້ົນບົດທີ 3:6 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພວກຫົວໜ້າສາສນາມີຄວາມຕ້ັງໃຈຈະຂ້າອົງພຣະເຢຊູ. 
     ມັນເປັນສ່ິງອັນຕະລາຍເມ່ືອບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນຄືເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົາຄົນເລວີ,  ກິນເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະ ແລະພວກຫົວໜ້າສາສນາ
ເຫັນວ່າເປັນການຜິດທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນບາບຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍສົມຄວນເຂ້ົາມາໃຫ້ເຫັນພາບພົດໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.   
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     ເມ່ືອມາສຶກສາໃນຂ້ໍຕ່າງໆນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າພວກເຮົາມີບ່ອນຫວ້າງໃນບ້ານ, ໃນໂບດ, ໃນ
ກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີ, ແລະໃນໃຈທ່ີຈະໃຫ້ຄົນຜິດບາບຜູ້ບ່ໍດີບ່ໍສົມຄວນ ເຂ້ົາມາຮ່ວມໄດ້ບ່ໍ?  ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຮັບເອົາຄົນເ
ໝືອນຕົວເຮົາມາຮ່ວມ ແລະສ່ວນຄົນແຕກຕ່າງນ້ັນທ່ານຈະຍອມໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ບ່ໍ? 

 

ແນະນໍາການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

1. ໃນບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ແບ່ງຄົນເປັນສອງກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈໍານວນສະມາຊິກໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ.     ໃຫ້ກຸ່ມທີນ່ຶງຢູ່ກັບຄຣູສອນ   
ແລະຄຣູສອນນ້ັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນກຸ່ມນ່ຶງນ້ີຫລາຍຈົນໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນດີ ສ່ວນກຸ່ມທີສອງນ້ັນຄຣູສອນໃຊ້
ເວລາສອນສ້ັນໆອະທິບາຍບົດຮຽນ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງາຍສ່ິງທ່ີຕົນໄດ້ຮຽນຕ່ໍທຸກໆຄົນຟັງ.    
ທັງສອງກຸ່ມນ້ີຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃນເວລາພວກເຮົາມາລາຍງານ.  ໃຫ້ບອກວ່າວັນນ້ີອົງພຣະເຢຊູສອນເຖິງພວກໃນແລະພວກ
ນອກ. 

2. ເຊີນໃຫ້ຄົນໃນຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 2:13-14, ກ່າວວ່າ, ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູສະເດັດໄປພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເຫັນ
ຄົນເລວີ, ແຕ່ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາບໍມ່ອງເຫັນແຕ່ລະຄົນ.    ເຮັດແນວໃນພວກເຮົາຈ່ິງບ່ໍເຫັນຄົນຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກ
ເຮົາ?   ໃຫບ້ອກວ່າພວກສາວົກທ່ີເປັນຄົນຫາປານ້ັນພວກເຂົາສາມາດກັບໄປຫາວຽກເກ່ົາຍາມໃດກໍໄດ້ເມ່ືອພວກເຂົາ
ເຊົາຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ,   ແຕ່ເລວີບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ.   

3. ໝາຍເຫດ   ຄົນເລວີເຫັນວ່າເປັນຄົນນອກແລະພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຜູ້ບ່ໍສົມຄວນເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນກິຈ ການຕ່າງໆໃນຊີວດິ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນແບ່ງປັນຜູ້ໃດເປັນຄົນນອກແລະຄົນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ?     ຕ້ັງ
ເປັນຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ,   ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຕັດສິນໃຈຕິດ ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ? ຖາມອີກວ່າ, ມີສ່ິງໃດດຶງດູດ
ຈິດໃຈແລະຄວາມຄຶດຂອງພວກເຮົາວ່າແມ່ນໃຜເປັນຄົນນອກແລະບ່ໍໃຫ້ຮັບເອົາເຂ້ົາມາຮ່ວມໄດ້?  ເຊີນໃຫ້ທຸກຄົນໃນ
ຫ້ອງອອກຄວາມຄຶດເຫັນແລະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຍິນ. 

4. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 2:15-16.   ກ່າວວ່າພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ມີຊ່ືສຽງໃນການເປັນຄົນຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງ
ເຄ່ັງຄັດ,  ຄືຮັກສາກົດຂອງພວກຢິວຊຶງ່ພວກເຂົາຄິດວ່າເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ.  ມີອັນໃດບ່ໍພວກເຮົາຖືວາ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດເພ່ືອຕົນເອງຈະກາຍເປັນຄົນສິນທັມ? ບອກໃຫ້ທຸກຄົນອອກຄວາມຄິດເຫັນ. 

5. ເຊີນໃຫຄົ້ນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 2:17.  ຕ້ັງຄໍາຖາມ, ຄວາມໝາຍທ່ີອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìເຈັບî  ນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?  ຖ້າ
ພວກເຮົາເປັນຄົນເຊ່ືອແລ້ວການເຈັບປວດນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນນໍາເຮົາຢູ່ບ່ໍ?   ເປັນແນວໃດ? 

6. ການຮັບເອົາຄົນອ່ືນນ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ຂ່າວປະເສີດແລ້ວແມ່ນເພ່ືອຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາບ່ໍ?  ຫລືມີແຕ່ເຮົາ
ເທ່ົານ້ັນສົມຄົນໄດ້ຮັບ? 

7. ຄໍາເວ້ົາວ່າ ຄົນເກັບພາສີນ້ັນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍຕ່ໍຄົນໃນສມັຍຂອງມາຣະໂກ.  ທຸກຄົນຮູ້ຈັກວ່າຄົນຢ່າງນ້ັນເປັນຄົນ
ບາບແລະເປັນຄົນນອກ.   ໃນທຸກວັນນ້ີມຄົີນແນວໃດທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍເພາະທຸກຄົນຮູ້ວ່າຄົນຢ່າງນ້ັນເປັນຄົນ
ບາບ ຄົນນອກ? 

8. ອ້ອນວອນປິດໃຫ້ຄົນທຸກໆຄົນເຫັນໃຈກັນ  ແລະຍອມຮັບເອົາຄົນນອກເໝືອນຢ່າງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນໃນບົດຮຽນ
ວັນນ້ີ. 
 

 
  

                                                                                          ດຣ. ບນຸ ວງົສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 5 

ຄນົເສຽັຈດິ: ປດົປອ່ຍຈາກອາໍນາດຂອງຜມີານ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 5:1-20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5:1-20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງຈາກອໍານາດຂອງຜີມານ ແລະ

ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ກັບບ້ານໄປບອກສ່ິງພຣະອົງໄດ້ຊອ່ຍລາວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຈາກອັນໃດຫລືສ່ິງໃດບ່ໍທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກເຖິງການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນທ່ີຜີເຂ້ົາ ແລະເພ່ືອບອກ

ເຖິງວ່າມີສ່ິງໃດບ່ໍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍ. 
 

ໜາ້ທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່: 
· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ໃນປ້ືມມາຣະໂກ ເວລອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດລົງເຮືອຂ້າມທະເລຄາເລລີເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ.   ເພາະຝູງຊົນຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ

ພຣະເຢຊເູປັນ, ìພຣະຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າî (ມຣກ 1:1),   ມາຣະໂກບອກໃຫ້ຮູ້ ຈັກເຖິງລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ຕາມຝູງຊົນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປ ັນພຣະເມຊອີານເພາະສ່ິງທ່ີພຣະ ອົງໄດ້ກະທໍາ.      ສິ່ງນີເ້ຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍທ່ີສຸດເພາະຊາຍ
ຄົນນ່ຶງທ່ີຢູ່ຟາກທະເລຂ້າງນ້ັນຜູ້ຜີເຂ້ົາສິງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຂອງອົງພຣະເຊຢູໃນຊີວດິ. 

       ເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນ (4:35-41) ແລະເຣ່ືອງນ້ີໃນມາຣະໂກ 5:1-20 ເຫັນວ່າຫນ້າຢ້ານຄືກັນ.  ເຣ່ືອງ ກ່ອນນ້ັນແມ່ນເວລາ
ອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກພົບກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່ໃນທະເລ.   ຕອນນ້ີພວກສາວົກສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນຫາປາແລະເຄີຍມີຊີວດິຢູ່
ໃນທະເລແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຈ່ິງປຸກອົງພຣະເຢຊູຈາກການນອນຫລັບ ແລະທ່ີສຸດອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງ
ຈັກກະວານໄດ້ບັງຄັບອາກາດນ້ັນ. 
     ໃນເມ່ືອເວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊູຫ້າມລົມພະຍຸ  ແລະພວກທ່ີເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີກໍເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດປະຈໍາວັນວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູກໍຍັງຊ່ອຍລົມພະຍຸໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ເປັນໜ້າແປກພຣະເຢຊູຫ້າມລົມແລະມັນກໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງໃນວັນນ້ັນ ແລະວັນນ້ີ
ລົມພະຍຸຍັງເຊ່ືອພຣະອົງສເມີ. 

     ກົງກັນຂ້າມກັບປະວັດໃນມາຣະໂກ 5:1-20 ເພາະເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍເອົາປະກອບໃຊ້ໄດ້ນໍາທຸກຄົນ.  ເວລາອົງພຣະເຢຊູພ້ອມ
ພວກສາວົກໄປຮອດທະເລຟາກນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຊາຍຄົນນ່ຶງຜູ້ຊີວິດຂອງລາວຖືກຜີເຂ້ົາສິງແລະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຝູງຄົນອ່ືນໆ.  
ໝາຍເຖິງວ່າຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຄົນຕັດຂາດຈາກສັງຄົມ. 
     ເຣືອ່ງນີຕ່້າງກັບເຣື່ອງອ່ືນໆເພາະບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພບົເຫັນເລ້ືອຍໆ, ສະພາບຂອງຊາຍຄົນຜີເຂ້ົາສິງ. ໃນສມັຍໃໝ່ນ້ີຄົນສ່ວນຫລາຍ
ບ່ໍຄອຍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງຜີເຂ້ົາ, ເຣ່ືອງໝູຕາຍລົງນ້ໍາ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຄັມພຕີອນນ້ີບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈວ່າເຖິງຈະມບັີນຫາ
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ຈົນຄວບຄຸມບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ ຄົນຜີເຂ້ົານ້ັນເມ່ືອເຫັນອົງພຣະເຢຊູແລ້ວລາວເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປນັ  ìພຣະຄຣດິ ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.î    ຖ້າສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນກັບຄົນຜີເຂ້ົາສິງ ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນດ້ວຍກັນ. 

 

ແນະນໍາການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

9. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ລ່ວງໜ້າແບ່ງປັນເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວໄປນ້ີ ຫລືໃຫຄ້ຣເູປັນຄົນເວ້ົາໃຫ້ໝູ່ຟັງ:ເຄ່ືອງບິນໄດ້ຂ້ຶນຈາກ JFK 
ບິນບ່ໍທັນເທ່ົາໃດກໍໄດ້ຕົກເປັນເຫດໃຫ້ຄົນ 260 ຄົນເສັຽຊີວີດ. ຍົນນ້ີໄດ້ຕົກບ່ໍນານຈາກເວລາຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍໃນ 9/11 ໃຜ້

ກໍຄຶດວ່າຕ້ອງແມ່ນສີມືຂອງພວກເກ່ົ່າ.    ໃນທ່ີສຸດເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜູ້ຮັບຜິດຊອບການບິນໄດ້ສັນນະສູດຮ້ ວູ່າຍົນນ້ັນຕົກກໍເພາະ
ນັກບິນເຄີຍໃຊ້ຍົນລໍານ້ີໄປຜ່ານອາກາດ ທ່ີຮ້າຍແຮງມາຈ່ິງເປັນເຫດໃຫ້ໃບພັດຫລຸດອອກໄປ.   ເຫັນວ່າທຸກຢ່າງໃນຍົນ
ນ້ັນຍັງຕິດຕ່ໍກັນຢູ່ ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍຊີວິດທຸກຄົນໄດ ເ້ສັຽໄປ.    ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ຕຽມເຣ່ືອງມາ
ແບ່ງປັນເຖິງການເສັຽຫລັກຈະເປັນການເສັຽຫລັກຂັບຣົດໃນນ້ໍາແຂງ, ຕີນຣົດລະເບີດ, ໝ້ໍນ້ໍາແຕກ, ຫລືອ່ືນໆ. 
 

10. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຕຽມລາຍງານເຖິງເຣ່ືອງເກີດຂ້ຶນປະມານ (1-2 ນາທີ)   ໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີຕົນເອງໄດ້ຄ້ົນເຫັນ
ຈາກປຶ້ມ ມາຣະໂກ 4:35-41.  ຊີບ້ອກວ່າໃນຂ້ໍ 35 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ຝູງຊົນໄປ, ìຍັງຟາກນ້ັນî ຂອງທະເລ. 
 

11. ເຊີນໃຫຄົ້ນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 5:1 ແຮງໆ. 
12. ເອົາແຜນທ່ີມາແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ຈັກເຂດຕາເວັນອອກຂອງທະເລຄາລີເລ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກກ່າວເຖິງຄວາມ

ແຕກຕ່າງຈາກທະເລພາກຕາເວັນຕົກ    ຊ່ຶງເປັນບ່ອນອົງພຣະເຢຊູມັກສິດສອນ.  ໝາຍເຫດ: ບອກວ່າທາງພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງທະເລນ້ັນເປັນບ່ອນຄົນຕ່າງດ້າວອາສັຍຢູ່. 
 

13. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານ ມາຣະໂກ 5:2-7 ໃນໃຈ, ໃ  ຫ້ບອກວິທີຄົນທ່ີຜີເຂ້ົາສິງຕອບຮັບອົງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກ. ໃຫ້
ບອກສ່ິງພວກສາວົກສັງເກດເຫັນຄົນທ່ີຜິສິງນ້ັນເປັນລັກສະນະແນວໃດໃສ່ກະດານ.  ບອກວ່າຖ້າພວກສະມາຊິກໃນຫ້ອງ
ປັນສາວົກພົບກັບຄົນຢ່າງນ້ັນ ພວກເຂົາຈະມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດ ໃຫ້ສົນທະນາກັນ. 

 
14. ເອ້ີນໃຫ້ມີຄົນສມັກຫລ້ິນລະຄອນກ້ອມ   ໃຫ້ຜູ້ເປັນອົງພຣະເຢຊູ ແລະອີກໃຫ້ຄົນນ່ຶງເປັນຄົນທ່ີຜີສິງ, ອ່ານຂ້ໍ 7-9 ເປັນບົດ

ລະຄອນ.   
 

15. ຖາມສະມາຊິກວ່າຄໍາເວ້ົາວ່າ, ìຊຶກ່ອງທັບເພາະພວກເຮົາມີຫລາຍຕົວນໍາກັນî ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
 

16. ນໍາພາສະມາຊິກໃນຫ້ອງສົນທະນາກັນເຖິງເຫດຜົນທ່ີອົງພຣະເຢຊູອະນຸຍາດໃຫ້ຜີຫລາຍໂຕນ້ັນໄປເຂ້ົາຝູງໝູ ແລະ
ພາກັນໂຕນນ້ໍາທະເລຕາຍໝົດ? 

 
17. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານໃນໃຈ ຂ້ໍ 14-17. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສັງເຫດວ່າເວລາຄົນມາເຫັນໝູຕາຍຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາເຮັດ

ແນວໃດ? 
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18. ອະທິບາຍວ່າຄົນທ່ີຜີສິງນ້ັນດີ ແລະລາວຢາກຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.  ຖາມວ່າຖ້າພວກສະມາຊກິໄດ້ ພົບອົງພຣະເຢຊູ
ຢ່າງນ້ັນ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດ? 

 
19. ບອກໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 19-20 ແຮງໆ.  ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຄົນນ້ັນກັບໄປບ້ານໄປບອກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປົວ

ລາວແລ້ວ. 
 

20. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງສມັກກ່າວຄໍາພະຍານວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຕົນເອງຢ່າງໃດ? 
 

                                                                                                                  ດຣ. ບນຸ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ສອງຄົນໝດົຫວັງ: ເຂາົເພິງ່ອົງພຣະເຢຊ ູ
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 5:22-43 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5:21-43 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ໝົດຫວງັສອງຄົນຜູ້ນ່ຶງແມ່ນນາຍທະຫານຜູ້ມີຊ່ືວາ່ຢາອີໂຣເພາະ

ລູກສາວຂອງລາວກໍາລັງຈະຕາຍ ແລະອີກຄົນນ່ຶງແມ່ນຜູ້ຍິງເລືອດ
ຕົກ ທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ເພ່ິງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃສເມ່ືອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍທ່ີ

ສຸດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງສອງຄົນໄດ້ຮັບ   ນາຍທະ ຫານ ແລະຍິງ

ເລ ອືດຕົກນ້ັນຈະເອົາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າ ພະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍໃນເມ່ືອມີຄວາມ
ຕ້ອງການເກີດຂ້ຶນ. 

 

ໜາ້ທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່: 
· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຜ່ານໄປນ້ັນເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນມີໂອກາດເຫັນອໍານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄື:  ເວລາພຣະອົງໄດ້ຂ້າມທະເລ 

(ມຣກ 4:35-41),  ພຣະເຢຊໄູດ້ສ່ັງໃຫ້ລົມພະຍຸສງົບລົງ.  ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊໃູຊ້ອໍານາດເໜືອທັມມະຊາດ.     ເວລາ
ໄປເຖິງທະເລເບ້ືອງນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຄົນຜີເຂ້ົາສິງ (5:1-20).    ຄົນໃນຖ່ິນນ້ັນໄດ້ເຫັນກັບຕາກັບອັສຈັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຢ້ານຫລາຍພວກເຂົາຈ່ິງຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປ. 

       ໃຫພິ້ຈາຣະນາເບ່ິງເຫດການສອງຢ່າງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນບົດຮຽນນ້ີ.      ຄວາມແຕກຕ່າງລະ ຫວາ່ງຜູ້ຍິງເລືອດ
ຕົກເປັນເວລາສິບສອງປີ  ແລະຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງເດັກຍິງຊ່ຶງລູກສາວຜູ້ໃກ້ຈະຕາຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊ່ວຍ.   ເຫັນວ່າຍິງເລືອດ
ຕົກນ້ັນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ອອກຊ່ື ລາວໄດ້ຍ່າງໄປທາງຫລັງອົງພຣະເຢຊູແລະເຈັບເຄ່ືອງທົງທາງຫລັງ.  ພ່ໍຂອງເດັກຍິງທ່ີເຈັບຢ່າງໜັກ
ໄປພົບອົງພຣະເຢຊູ, ໃນປ້ືມມາຣະໂກ ໄດ້ບອກວ່າພ່ໍຂອງຍິງນ້ັນເປັນເຈ້ົານາຍຜູ້ປົກຄອງໃນໂຮງທັມສາລາ.     ສ່ວນຜູ້ຍິງເລືອດ
ຕົກນ້ັນໄດ້ໃຊ້ເງ ິນຄໍາຈົນສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວເພ່ືອປົວຕົນເອງ.  ເຫັນວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງຍິງນ້ັນເປັນຄົນມີຖານະແລະມີຄົນສນັບສນຸນດີ 
ລາວບ່ໍຂາດເງິນຄໍາໃຊ້.    ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຄົນນ້ີແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ,   ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ອຍທັງສອງດ້ວຍຄວາມສເມີ
ຕ້ົນສເມີປາຍ.   ໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຖານະສັກສີແຕ່ພວກເຂົາທັງສອງ ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນ
, ìພຣະຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າî (1:1). 
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ແນະນໍາການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

1. ຂຽນໃສ່ກະດານ: ìຂາດການວາງແຜນນ້ັນບ່ໍແມ່ນພາວະສຸກເສີນ.î   ຖາມວ່າມຜູີ ້ໃດເຄີຍກະວົນກະ ວາຍບ່ໍເພາະຕົນເອງ
ບ່ໍໄດ້ເລ້ີມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສ່ິງນ້ັນ ໃຫ້ເຮັດໄວ້ແຕ່ນານໆ.î     ຫລາຍເທ່ືອພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຄຶດວ່າສ່ິງທ່ີ
ຕ້ອງເຮັດນ້ັນຍາກ  ແຕ່ເຫັນວ່າຍາກກໍເພາະພວກເຂົາຂາດການວາງແຜນ.  ອະທິບາຍວ່າບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄົນສອງ
ຄົນຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງພຣະເຢຊູ   ບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາລໍຖ້າເວລາ   ແຕ່ເຫັນວ່າບັນຫາຂອງພວກເຂົາ
ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຊ່ວຍໄດ້. 

2. ເຊີນໃຫຄົ້ນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 5:21.  ບອກໃຫ້ສະມາຊກິຮູ້ຄໍາທ່ີວ່າ, ìເບ່ືອງນ້ັນî ຂອງທະເລອາດແມ່ນບ່ອນເດີມ
ທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄປໃນປ້ືມມາຣະໂກ 4:35. 

3. ບອກໃຫ້ທຸກຄນົອ່ານ ມາຣະໂກ 5: 22-23 ໃນໃຈ ໃຫບ້ອກເຖິງຊ່ື,   ຕໍາແໜ່ງ, ແລະຄວາມຕ້ອງປະ ສົງຂອງພວກເຂົາທ່ີ
ມາຫາອົງພຣະເຢຊ.ູ   

4. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 13:14.  ບອກວ່າຢາອີໂຣຮູ້ແລະແນ່ໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ອຍລູກສາວຂອງລາວໄດ້. 
5. ໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານຄືນຂ້ໍ 21 ແລະ 24 ໃຫ້ບອກເຖິງສ່ິງຄ້າຍຄືກັນ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເວລາ

ພວກເຂົາໄປຮ່ວມໃນຝູງຊົນກຸ່ມໃຫຍ່. 
6. ບອກວ່າໃນຂ່າວປະເສີດຕອນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງບຸຄລິກລັກສະນະບາງຢ່າງ.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 25-26, ແລະໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງ

ອ່ານລະບຽບພວກເລວີ 15:25.  ອະທິບາຍວ່າຜູ້ຍິງເລືອດຕົກຕາມຂ້ໍນ້ີລາວຄວນຖືກຕັດອອກຈາກສັງຄົມ.  ຖາມວ່າມີ
ພຍາດແນວໃດທ່ານໝໍຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໄປຫາຄົນອ່ືນ.   

7. ໃຫຄົ້ນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 28 ຫລາຍໆຄ້ັງເພ່ືອພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງສະພາບຂອງຍິງເລືອດຕົກ ແລະອໍາ ນາດຂອງອົງພຣະເຢ
ຊທ່ີູປົວຄົນພະຍາດໄດ້. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ມາຣະໂກ 6:56 ຊ່ຶງເປັນຕົວ ຢ່າງເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ີ.   

8. ການທ່ີຜູ້ຍິງເລືອດຕົກດີພະຍາດນ້ັນບ່ໍແມ່ນລາວຈັບເສ້ືອອົງພຣະເຢຊູທ່ີເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີແຕ່ແມ່ນຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ລາວເຮັດໃຫລ້າວດີ ຂ້ໍ 34. 

9. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນເທ່ືອນ້ີມີການລົບກວນບ່ໍເວລາອົງພຣະເຢຊູໄປປົວລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ?.   ບອກ
ໃຫຄົ້ນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 35 ແລະສົນທະນາເຖິງການທ່ີອົງພຣະເຢຊູຢຸດປົວຍິງເລືອດຕົກ ຕາມທາງ   ໃນທ່ີສຸດກໍມີຄົນມາບອກ
ວ່າລູກສາວນ້ັນໄດ້ຕາຍແລ້ວ   ຢາອີໂຣມຄີວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?  ໃຫ້ບອກເຖິງການທ່ີອົງພຣະເຢຊູກ່າວໜູນໃຈໃນຂ້ໍ 36. 

10. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 37-40, ໃຫ້ບອກການປະພຶດຂອງຄົນໃນເຮືອນເວລາອົງພຣະເຢຊູບອກເຖິງສະພາບຂອງເດັກຍິງ
ນ້ັນ.  

11. ອ່ານດ່ັງໆຂ້ໍ 41-43.  ອະທິບາຍເຖິງມາຣະໂກຂຽນຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພາສາອາຣາແມ໊ກ ແລະແປໃຫ້ສະມາ
ຊິກຟງັ.  ບອກວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູບອກບ່ໍໃຫ້ພໍ່ແມຂ່ອງເດັກຍິງຄົນນ້ັນບອກຄົນອ່ືນໃນການທີ່ລູກສາວຄືນ
ດີ? 

 
  

                                                           ດຣ. ບນຸ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ7 

ຄນົເມອືງເດມີ: ຄາຢູກ່ບັເຣືອ່ງທມັມະດາ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 6: 1-6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 6:1-6 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນທັງຫລາຍຈາກບ້ານເກີດຂອງພຣະເຢຊູ  ບ່ໍໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ  

                                          ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາບໍ່ເບິ່ງໃຫ້ຄັກວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນ 
                                         ໃຜແທ.້ 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາເຄີຍຄາຢ່ ູກັບເຣ່ືອງທັມມະດາແນວໃດແດ່ ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອທ້າທາຍເຮົາ 

                                   ໃຫກ້້າວຕ່ໍໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮູ້ແລະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງເຕັມ 

                                        ສ່ວນ. 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຕຽມກອບປ້ີບົດຮຽນເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນ. ພຍາຍາມໃຫ້ທຸກຄົນມີປ້ືມພຣະຄັມພີແບບດຽວກັນ ເພາະຈະ

ມີການອ່ານສລັບ. 
 

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເຖິງຕອນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາກັບໄປບ້ານເດີມ; ໃຫ້ບາງຄົນເລ່ົາປະສົບການສ່ວນຕົວເຖິງ 
ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະການຕ້ອນຮັບຈາກຍາດພ່ີນ້ອງທ່ີບ່ໍໄດ້ເຫັນກັນເປັນເວລາດົນນານ. 
 

ຖາມ: ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາໄດ້ເຫັນພ່ີນ້ອງທ່ີໄດ້ພັດພາກຈາກກັນມາຫລາຍປີ?     ທ່ານສັງເກດ
ເຫັນວາ່ຕົວເອງ ຫລື ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງບ່ໍ?  
 

ບອກວ່າ: ໃນມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະເບ່ິງສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ພົບພ້ໍຕອນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບໄປເມືອງເດີມ
ຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ິງອິດທິຣິດເລັກນ້ອຍທ່ີພຣະອົງຊົງສາມາດກະທໍາ.   ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວາ່ສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວາດພາບຄົນນັນ້ໆໄວ້ກ່ອນແນວໃດ. 
 

3. ແນະນໍາວ່າຈະອ່ານພຣະຄໍາຈາກຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນ: 
ສ່ິງອັສຈັນທ່ີໂຮງທັມ (ມາຣະໂກ 6: 1-2) 
ຄໍາຖາມແບບບ່ໍເຊືອ່ຖື (ມາຣະໂກ 6:2-4) 
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ìການຄາî ເປັນແນວໃດ (ມາຣະໂກ 6: 5-6) 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

4. ເວ້ົາວ່າ: ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມເພ່ືອສຶກສາພຣະທັມ.     ແຕ່ກ່ອນອ່ືນພວກເຮົາຈະອ່ານ
ພຣະຄໍານໍາກັນ ແລ້ວແຕ່ລະກ່ ຸມຈະທໍາງານທ່ີມອບໝາຍໃຫ້;   ແຕ່ລະກ່ ຸມໃຫ້ຕຽມຄົນນ່ຶງໄວ້ເພ່ືອບັນ 
ທຶກຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 
 
ອ່ານພ້ອມກັນ: ມາຣະໂກ 6: 1-2. ຄໍາຖາມສໍາລັບໃຫ້ແຕ່ລະກ່ ຸມຕອບ: 

1) ເມອືງເດີມຂອງພຣະເຢຊູມີຊື່ວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງ ມາຣະໂກ 1:9, 24) 
2) ພຣະເຢຊູຊົງເລ້ີມສ່ັງສອນວັນໃດ? 
3) ພຣະອົງຊົງສອນຢູ່ໃສ? 

ໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກ່ ຸມອ່ານຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
 

5. ອ່ານພ້ອມກັນ: ມາຣະໂກ 6: 2-4. ຄໍາຖາມສໍາລັບໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕອບ: 
1) ຄໍາຖາມສາມຂ້ໍທ່ີປະຊາຊນົຖາມກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູມີຫຍັງແດ່? 
2) ພວກຜູ້ຟັງພາກັນມີຄວາມຮ້ ສຶູກຢ່າງໃດ? 

ໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກ່ ຸມອ່ານຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກນ້ັນນໍາການສົນທະນາ
ຄໍາຖາມຂອງປະຊາຊົນທັງສາມຂ້ໍ. ຖາມ:ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຖາມແບບນ້ັນ? ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະ
ກຸ່ມຕອບ. 
 

6. ອ່ານພ້ອມກັນ: ມາຣະໂກ 6: 5-6. ຄໍາຖາມສໍາລັບໃຫ້ແຕ່ລະກ່ ຸມຕອບ: 
1) ຂ້ໍ 5 ບອກວ່າ ìÖພຣະອົງຈະກະທໍາການອິດທິຣິດທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້Öî ທ່ານຄິດວາ່ເປັນຫຍັງ? 
2) ທ່ານຄິດວ່າການບ່ໍເຊ່ືອສາມາດດັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 
3) ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຢ່າງໃດກັນພວກຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ? 
4) ທ່ານຄິດວາ່ຄົນພວກນ້ີ ìຄາî ບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 
5) ພວກເຮົາ ìຄາî ບ່ໍ? ຖ້າຄາ ຈະອອກໄດ້ວິທີໃດ? 

ໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກ່ ຸມອ່ານຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

 
ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 

7. ຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນ.   ອ້ອນວອນປິດການ
ສຶກສາພຣະທັມໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຊວ່ຍຜູ້ທ່ີກໍາລັງ ìຄາî    ໃຫ້ໄດ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປໃນຄວາມເຊ່ືອ. 
 

          ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ພວກຜູນໍ້າສາສນາ: ຄາຢູ່ກັບປະເພນ ີ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 7: 1-23 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 7: 1-23 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ນໍາສາສນາຈະຕ້ອງເອົາວິທີຂອງພຣະເຢຊູ  ເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບ 

                                        ພຣະເຈ້ົາ ເພາະການຮັກສາປະເພນີຢ່າງເຄ່ັງຄັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເກີດຜົນ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ປະເພນີແນວໃດແດ່ທ່ີກີດກ້ັນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງ 

                                    ເຕັມສ່ວນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະ 

                                        ພິສູດວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍກັບພຣະອົງ   ແມ່ນເຮັດຕາມປະເພນີ   ຫລືວາ່ແມ່ນ 
                                       ຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຈັດຕຽມຈອກກາແຟໄວ້ສອງຈອກແບບດຽວກັນ;    ຈອກນ່ຶງແມ່ນຈອກທ່ີໃຊ້

ແລ້ວແຕ່ບ່ໍໄດ້ລ້າງ ແລະອີກຈອກນ່ຶງແມ່ນຈອກທ່ີບ່ໍທັນໄດ້ໃຊ້ເທ່ືອ. ຕ້ັງຈອກໄວ້ໄກຈາກສາຍຕາຂອງ
ນັກຮຽນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຫັນຂ້າງໃນ. ເວລານັກຮຽນນ່ັງປະຈໍາທ່ີແລ້ວໃຫ້ເລ້ີມການຮຽນໂດຍຂໍໃຫ້
ນັກຮຽນພິສູດເບ່ິງຂ້າງນອກຂອງຈອກກາແຟທັງສອງ. 
 

2. ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງສ່ິງທ່ີຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງສອງຈອກ ແລ້ວບອກໃຫ້ບັນທຶກໄວ້.   ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ນັກ 
ຮຽນສັງເກດເບ່ິງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ (ແນ່ນອນຈອກນ້ັນຈະຕ້ອງຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ
ພຽງແຕ່ວ່າຈອກນ່ຶງເປ້ືອນແລະຈອກນ່ຶງສະອາດ).  ຖ້າບ່ໍມີໃຜເວ້ົາເຖິງວ່າຈອກນ່ຶງອາດຈະເປ້ືອນ, ຈ່ົງ
ເອົາຈອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງກ່ ຸມ; ບອກວາ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະແຂ່ງຂັນຊອກຫາປະເພນີຂອງພວກຟາຣີ 

ຊາຍທ່ີຈະເຫັນຈາກພຣະທັມໃນຕອນນ້ີ. ເວ້ົາວາ່ ìເວລາຂ້ອຍບອກວ່າ  ìເລ້ີມî  ໃຫ້ພາກັນເປີດພຣະ  
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ຄໍາພີແລ້ວຊອກຫາປະເພນີຕ່າງໆໄດ້ ແລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບັນທຶກໄວ້ເພ່ືອຈະລາຍງາຍ; ກ່ ຸມໃດແລ້ວ 
ກ່ອນ ກ່ ມຸນ້ັນກໍຖືວ່າຊະນະ.î ບອກນັກຮຽນວ່າ ìເລ້ີມໄດ້.î (ໃຫ້ເວລາຫ້ານາທີ) 
 

4. ຫລັງຈາກໝົດເວລາທ່ີກໍາໜົດໃຫ້ ບອກວ່າ: ເຫດຜົນນ່ຶງທ່ີພວກຟາຣີຊາຍຕ້ອງມີພິທີຕ່າງໆແມ່ນເພ່ືອ 
ຮັກສາເອກລັກຂອງຊົນຊາດຢິວ    ເວລາພວກເຂົາເຈ້ົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງຕ່າງປະເທດ; 
ເຫດຜົນທີສອງທ່ີຕ້ອງມີປະເພນີຕ່າງໆກໍແມ່ນປະເພນີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມອົບອຸ່ນເພາະສ່ິງ
ທ່ີຄຸ້ນເຄີຍ.    ມີຫຍັງແດ່ທ່ີປະເພນີຂອງພວກເຮົາເອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອົບອຸ່ນໃນຊີວິດ? ໃຊ້ເວລາ 
ສົນທະນາ. 

 
5. ໃຊ້ກຸ່ມທ່ີມີຢ່ ູແລ້ວເພ່ືອສຶກສາພຣະທັມຕ່ໍ. ໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງອ່ານແລະສົນທະນາ ມາຣະໂກ 7:6-8 ແລະອີກ 

ກ່ ຸມນ່ຶງໃຫ້ອ່ານແລະສົນທະນາ ມາຣະໂກ 7: 9-13.  ອະທິບາຍວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ຄໍາສເນີສອງ
ຢ່າງເພ່ືອຊ່ວຍພວກຟາຣີຊາຍໃຫ້ໄດ້ເຫັນປັນຫາກ່ຽວກັບປະເພນີທ່ີມະນຸດຄິດສ້າງເອງ. ຂໍໃຫ້ກ່ ຸມອະ 
ທິບາຍເຫດຜົນຂອງພຣະເຢຊູ; ຫລັງຈາກນ້ັນເຕ້ົາໂຮມນັກຮຽນທັງໝົດເພ່ືອການແບ່ງປັນແນວຄິດ. 
 

6. ໃຫ້ໂອກາດບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບປະເພນີທ່ີມະນຸດຄິດສ້າງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກ
ແຍກໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ. ທ່ານອາດຈະຕຽມເຣ່ືອງມາເລ່ົາ ຫລືເວ້ົາຈາກປະສົບ
ການສ່ວນຕົວ. (ຕົວຢ່າງ: ຜ້ ຍິູງຜິວດໍາໃສ່ໝວກເວລານະມັສການ) 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ເວ້ົາວ່າ:    ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນນ້ີແມ່ນເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຊີວດິໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ

ແມ່ນອີງຕາມປະເພນີຫລືຕາມຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງກັບພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພິສຸດເບ່ິງ 
ຊີວິດວ່າເຮົາເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດບ່ໍ? ສ່ິງທ່ີຄຸ້ນເຄີຍສາມາດເປັນອຸປສັກເຣ່ືອງຄວາມສໍາພັນທ່ີໃກ້ຊິດ
ຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້.  
 

8. ສົນທະນາ:  ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຊໍາຮະການເປັນຄົນໜ້າຊືໃ່ຈຄົດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ໃນສັປດານ້ີ?  ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະຢຸດເຮັດປະເພນີທ່ີມີແຕ່ຄວາມຫວ້າງເປ່ົາໃນຄຣິສ 
ຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ? 

 
9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ   ໃນວຽກ

ງານຝ່າຍຈິດວິນຍານອັນຍາກລໍາບາກນ້ີ;   ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກໍາລັງໃນການແກ້ໄຂເຣືອ່ງ 
ìໜ້າຊ່ືໃຈຄົດî ໃນຊີວິດພວກເຮົາ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລຍັບຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ພວກສາວກົ: ຊາ້ໃນຄວາມເຂົາ້ໃຈ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 6: 45-52; 8: 1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5: 35-41; 6: 6-13; 8: 1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຖງິວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງໃຊ້ວິທີຕ່າງໆ ເພືອ່ອະທິບາຍວ່າພຣະອົງຊົງແມ່ນຜູ ້

                                           ໃດແທ,້ ພວກສາວົກກໍຍັງມີໃຈແຂງກະດ້າງປຶກຕັນຢູ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ? ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວິທີ 

                                  ໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອກັບໄປເບ່ິງເຫດການທ່ີພວກສາວົກຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງວາ່   ພຣະເຢຊູຊົງ 

                                        ແມ່ນໃຜ ແລະພິສູດເບິງ່ວ່າເປັນຫຍັງຂອ້ຍຈຶ່ງບໍ່ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນ 
                                        ຜູໃ້ດແທ້ໆ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງ: ໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ ຫລືໃສ່ໂປສເຕ້ີ: 

1) ມາຣະໂກ 6: 45-52   ພຣະເຢຊູຊົງຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາບໍ? 
2) ມາຣະໂກ 8: 1-10     ຈະເອົາຫຍັງລ້ຽງເຂົ້າແລງຄົນ 4000? 
3) ມາຣະໂກ 8: 11-13   ຂໍການໝາຍສໍາຄັນແດ່! 
4) ມາຣະໂກ 8: 14-21 ຈ່ົງສັງເກດ! 

2. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງ: ເອົາເຮືອນ້ອຍທ່ີເດັກນ້ອຍຫລ້ິນ ຫລືຮູບເຮືອມາໄວ;້ນອກນ້ັນໃຫ້ເອົາບາງຢ່າງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮືອມານໍາ ເຊ່ັນ ໄມ້ພາຍ, ສມໍ,ຫລື ເສ້ືອຊູຊບີ; ຕຽມທຸກຢ່າງໄວ້ກ່ອນການຮຽນ. 

3. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ເລ່ົາປະສົບການສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບເຮືອ (ຢ້ານ, ມ່ວນ, ຫລືອັນຕະລາຍ). ໃຫ້
ຄົນອ່ືນເລ່ົາປະສົບການສ່ວນຕົວເຣືອ່ງການຂ່ີເຮືອຄ້ັງທໍາອິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ (ຢ່າງຫລາຍ 2 ຄົນ). 

4. ນໍາການອອກຄໍາເຫັນ;   ເວ້ົາວ່າ:  ເຫດການສອງຢ່າງໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີມີເຮືອຢູ່ດ້ວຍ;  ເຫດການທີນ່ຶງ: 
ພຣະເຢຊູດໍາເນີນເທິງນ້ໍາມາຫາເຮືອທ່ີພວກສາວົກກໍາລັງພາຍໄປແລະຖືກລົມພັດ. ເຫດການທີສອງ: 
ພຣະເຢຊູຊົງຢ່ ໃູນເຮືອກັບພວກສາວົກທ່ີມີເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນດຽວ. ໃນພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນເຣ່ືອງ
ເຮືອຢູ່ເລ້ືອຍ,   ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ.   ເຮືອເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການທຸຣະກິດ 
ແລະຂົນສ່ົງ. ການຫາປາຈະຕ້ອງໃຊເ້ຮືອ; ການຂົນສ່ົງຄົນຈະຕ້ອງໃຊເ້ຮືອ.   ໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍາຮູບ 
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ພາບເຮືອໄວ້ໃນຫົວໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສຶກສາພຣະທັມຮ່ວມກັນໃນມ້ືນ້ີ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
5. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ. ກຸ່ມທີນ່ຶງໃຫ້ຕາງໜ້າພວກສາວົກ; ກ່ ມຸທີສອງໃຫ້ຕາງໜ້າພວກຟາຣີຊາຍ. 

 
ແຕ່ງໃຫ້ກຸ່ມທີນ່ຶງໃຫ້ອ່ານ ມາຣະໂກ 6: 45-52; 8:1-10 ແລ້ວໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1) ມີພຣະທັມຂ້ໍໃດແດ່ທີ ເ່ວ້ົາເຖິງວ່າພວກສາວົກຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ? 
2) ມີເຫດຜົນຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກບ່ໍເຂ້ົາໃຈ? 
3) ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ? 

 
ແຕ່ງໃຫ້ກຸ່ມທີສອງອ່ານ ມາຣະໂກ 8: 11-21 ແລ້ວໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1) ເປັນຫຍັງພວກຟາຣີຊາຍຖາມຫາໝາຍສໍາຄັນຈາກສວັນ? 
2) ພວກເຮົາເຄີຍຂໍໝາຍສໍາຄັນຈາກສວັນໃນກໍຣະນີໃດແດ?່ 
3) ເປັນຫຍັງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງເປັນອັນຕະລາຍ? 

 
6. ໃຫ້ນັກຮຽນທັງໝົດກັບໄປບ່ອນນ່ັງເດີມ    ແລະໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຄໍາຕອບຂອງ

ໃຜລາວ. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມບາງຂ້ໍໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ເວ້ົາວ່າ: 

· ເບ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນທັມມະຊາດ (ເດືອນ, ດາວ, ຣະດູ, ລົມ, ພະຍຸ). 
· ຟັງເບ່ິງການງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄໍາເວ້ົາແລະການປະພຶດຂອງຄົນໃນຄອບຄົວພວກເຮົາ. 
· ຊອກຫາການງານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົກໍາລັງເຮັດໃນສັງຄົມ (ບ່ອນຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນ ຫລືຄົນຂາດ

ທ່ີຢ່ ູອາສັຍ, ຄົນຂັບຣົດໂບດ, ຄົນດູແລເດັກນ້ອຍ) 
· ຢຸດໃຊ້ເຄ່ືອງອີເລກໂຕຣນິກປະມານ 24 ຊ່ົວໂມງ (ອີແມວລ໌, ໂທຣະສັບ, ອິນເຕີແນດ, ທີວີ,

ແລະຕ່ໍໆໄປ) 
 
ຊັກຊວນນັກຮຽກໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງຈາກລາຍການຂ້າງເທິງນ້ີໃນສັປດາໜ້າ;   ອ້ອນວອນປິດການສຶກ 
ສາພຣະທັມ; ຂໍພຣະເຈ້ົາຊງົຊວ່ຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຫັນພັນທະກິດທ່ີພຣະອົງຊົງກໍາລັງເຮັດຢ່ ູໃນຊີວິດ
ແລະໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. 

 
         ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ພວກນກັທມັ: ຖາມວາ່ແມນ່ຫຍັງສາໍຄນັທີສ່ດຸ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 12: 28-34 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 11:27ó12:34 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານ ເປັນຫົວ 

                                           ໃຈຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອວັດແທກເບ່ິງຊວິີດຂ້ອຍກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 

 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ. ບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າໃນເວລາຫ້ານາທີຕ່ໍໄປໃຫ້ພາກັນຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽວ່າມີຫຍັງ
ແດ່ທ່ີກີດກ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ເຮັດສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ   (ຕົວຢ່າງ: ກິຈການໃນຄອບຄົວ,  ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນວຽກງານ,ແລະຕ່ໍໆໄປ).    ຫລັງຈາກຫ້ານາທີແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາອ່ານ ແລ້ວໃຫ້ທ່ານ 
ຂຽນໃສ່ໂປສເຕ້ີ ຫລືກະດານໄວ້. 
 
ຖາມ: 

· ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຂຽນໄວແ້ລ້ວ ແຕກຕ່າງກັນ? ມີຫຍັງຄືກັນ? 
· ກິຈການຕ່າງໆສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ເຣືອ່ງການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດ? 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

2. ເວ້ົາວ່າ: ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາມັກລືມວ່າແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທ່ີສຸດ.    ເບ້ືອງຫລັງຂອງພຣະທັມຕອນນ້ີ
ແມ່ນພວກຜູ ້ນໍາສາສນາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມພຍາຍາມຫລອກພຣະເຢຊູດ້ວຍຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດຂອງ
ພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງປັກຕາຢ່ ູກັບເຣ່ືອງກ່ຽວຂ້ອງ;ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າສ່ິງໃດ
ສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດ: ຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານຈົນໝົດຊວິີດ. 
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3. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ມາຣະໂກ 12:28-30; ອະທິບາຍພຣະທັມໂດຍຫຍ້ໍ ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ. ໝາຍເຫດ: 
ມາຣະໂກຜູ້ຂຽນໃຊຄໍ້າວ່າ ìສຸດî ຫລາຍເທ່ືອໃນຕອນນ້ີ. ບອກວາ່: ການເປັນຄຣິສຕຽນຈະເຮັດແບບ
ເຄ່ິງໆກາງໆບ່ໍໄດ້. 

4. ຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງການບັບຕິສະມາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເຄີຍເຫັນ; ຖາມ: 
· ທ່ານຈົດຈໍາການບັບຕິສະມາຂອງທ່ານບ່ໍ? 
· ເປັນຫຍັງການບັບຕິສະມາສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານ? 
· ທ່ານຄິດວ່າການບັບຕິສະມາຊ່ວຍການມອບຕົວຂອງຄຣສິຕຽນໄດ້ແນວໃດ? 

 
ເວ້ົາວ່າ: ໃນການບັບຕິສະມາ, ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.    ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດ
ເຖິງການມອບຕົວນ້ັນທຸກເວລາ. 
 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 12:31;    ພານັກຮຽນເບ່ິງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງມີພຣະບັນຍັດສິບປະ 
ການຢູ່ດ້ວຍ. ພານັກຮຽນເບ່ິງຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນ. 

6. ພານັກຮຽນອ່ານພຣະບັນຍັດສິບປະການໃນ ອົພຍົບ 20:3-17. ຫລັງຈາກອ່ານພຣະບັນຍັດແຕ່ລະຂ້ໍ
, ໃຫ້ຖາມວາ່: 

· ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີຕອບນັກທັມວທີິໃດ? 
· ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດໃນຊີວິດພວກເຮົາ? 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານມາຣະໂກ 12:32-34. ເວ້ົາວ່າ: ນັກທັມຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ; ແຕ່ລາວຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດ 
ໃນຄວາມຈິງເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາຢ່ ູໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ. ການມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ 
ໝາຍເຖິງການຕິດຕາມຄໍາສອນແລະຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ. 

8. ຢາຍກະດາດນ້ອຍແລະສໍດໍາໃຫ້ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນ; ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຂຽນຊ່ືຄົນສາມຄົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າ 
ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ.     ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນວ່າບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກ 
ເພ່ືອນບ້ານແບບໃດແດ່; ໃຫ້ເວລາຫ້ານາທີ, ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

9. ເບ່ິງໂປສເຕ້ີ ຫລືກະດານທ່ີໄດ້ຕຽມໄວໃ້ນຂ້ໍ 1. ຖາມ: 
· ທ່ານຄິດວ່າບຸກຄົນທ່ີມີຊ່ືໃນກະດາດຂອງທ່ານ (ຂ້ໍ 8) ແກ້ໄຂເຣ່ືອງຍາກນ້ີວິທີໃດ? 
· ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໜຸນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕ້ັງໃຈກັບສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດໄດ້ວິທີໃດ? 

10.  ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນເລືອກສ່ິງທ່ີຍາກສໍາລັບເຂົາເຈ້ົາຈາກກະດານ. ຮັກສາໂປສເຕ້ີໄວ້ (ຖ້າທ່ານ
ໄດ້ຂຽນໃສ່ໂປສເຕ້ີ) ເພ່ືອບົດຮຽນຕ່ໍໄປ. ອ້ອນວອນຮ່ວມກັນ; ຂໍກໍາລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ; ຂອບພຣະຄຸນ
ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີໄດ້ໜຸນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕ້ັງໃຈກັບສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດ. 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 11 

ການນະມສັການຂອງຍິງຜູນ່ຶ້ງ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 14:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 14:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍິງຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເສັຽດາຍນ້ໍາມັນຫອມຣາຄາ 

                                                      ແພງທ່ີໄດ້ມາຫົດສົງພຣະອົງເພາະເປັນການນະມັສການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ຫລາຍປານໃດຈ່ຶງວ່າຫລາຍທ່ີໃຫ້ກຽດພຣະເຢຊູ 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອສອນໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງການຮັບໃຊ້ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງນາງ. 

  

ຄໍານໍາ  

ສາວົກ ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ, ລູກາ ແລະໂຢຮັນ ໄດ້ບັນທຶກເຫດການຕອນນ້ີໂດຍໃຫ້ລາຍລະອຽດແຕກຕ່າງ 
ກັນ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຢາກແນະນໍາໃຫ້ຄຣູອ່ານການບັນທຶກຂອງສາວົກທັງສ່ີດ່ັງນ້ີ: ມັດທາຍ 26-1-13;   ມາຣະໂກ 
14:1-9; ລູກາ 22:1-2 ແລະໂຢຮັນ 11:-12:8 ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ລາຍລະອຽດດີ.  
 

ເຂາົປອງຂ້າພຣະເຢຊ ູ(14:1-2) 
ພຣະຄັມພີສອງຂ້ໍນ້ີມີເນ້ືອໃນສໍາຄັນຢູ່ສາມປະການຄື;  
1. ເທສການປັສຄາເປັນງານສໍາຄັນສໍາລັບຊາດຢິວທ່ີຈະກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ່ືອແປ້ງ    ເພາະວ່າເປັນການລະນຶກ 
ເຖິງການຖືກປົດປ່ອຍຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີປະເທດເອຢິບ.      (ອ່ານອົບພະຍົບ 12) ເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊືອ້ແປ້ງ
ຟູໝາຍເຖິງໃນເວລາທ່ີເດີນທາງນ້ັນບ່ໍມີເວລາຈະມ່າແປ້ງໃຫ້ເຂ້ົາກັບເຊ້ືອງແປ້ງ. 
2. ພວກປະໂລຫິດແລະພວກນັກທັມຫາຊ່ອງທາງຂ້າພຣະເຢຊູ,    ເຂົາໄດ້ຊຸມນຸມວາງແຜນຕົກລົງເປັນການ 
ລັບໂດຍບ່ໍໃຫ້ກຸ່ມທ່ີເຊືອ່ພຣະເຢຊູຮູ້ແຕ່ປະການໃດ. 
 
3. ມາຣະໂກມີຈຸດປະສົງເປີດເຜີຽກົນອຸບາຍອັກເລິກລັບຂອງຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມວ່າເຂົາບ່ໍດີໃຈ ແລະ 
ອິດສາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນຄົນໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ ເພາະເຂົາເອງເຮັດບ່ໍໄດ້.  
 

ຍິງຜູນ້ຶງ່ນະມສັການພຣະເຢຊູ (14:3-9).  
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1. ພຣະທມັໂຢຮັນໄດບ້ອ້ກຊືຜູ່ຍ້ງິ ແລະບອກຊືຜູ່ຈ້ົມ່ຄ;ື     ຜູ້ຍິງແມ່ນນາງມາຣີອາຜູ້ຈ່ົມນ້ັນແມ່ນຢູດາອີສະ 
ກາຣິອົດ  (ອ່ານໂຢຮັນ 12:3-5). ບອກນັກຮຽນວ່າ ມາຣີອາເປັນຜູ້ທ່ີຮັກພຣະເຢຊູດ້ວຍການເທີດທູນຖວາຍ 
ບູຊາ, ສ່ວນຢູດາເປັນຜູ້ຖືຖົງເງນິ (ນາຍຄັງ) ທ່ີຄຶດວ່າການກະທໍາຂອງນາງເປັນການສ້ິນເປືອງ. 
2. ພຣະເຢຊູພໍໃຈໃນການນະມັສການແລະການຖວາຍຂອງນາງມາຣີອາ. 
 

ຄໍາຖາມທີໄ່ດຖ້າມທີໜ່າ້ສົນທະນາ 
ຄຣູເວົາ້ເຖິງບົດຮຽນທ່ີມີຄົນສອງກຸ່ມທ່ີມີຄໍາເຫັນໃນການສ້າງໂບດ ແລ້ວແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ.  
1. ກຸ່ມນ່ຶງເປັນກຸ່ມທ່ີຢາກສ້າງໂບດໃຫ້ສວຍງາມເພ່ືອເປັນທ່ີເໝາະສົມທ່ີຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
2. ກຸ່ມທີສອງ ເປັນກຸ່ມທ່ີບ່ໍຕ້ອງສ້າງຫລາຍ ແຕ່ໃຫ້ປະຫຍັດເອົາເງິນໄປເຮັດວຽກ Ministry, mission trip   
    ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກ.  
3. ໃຫ້ເວລາ 5-10 ນາທີເພ່ືອອອກຄໍາເຫັນແຕ່ລະຝ່າຍ.  
4. ຄຣູອາ່ນ ມາຣະໂກ 14:6-9 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 

ຢດູາເຮດັສິງ່ທີຄ່ດຶບໍເ່ຖງິ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 14:11-12, 17-21, 45-50  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 3:14-19ກ, 14:1-2, 10-11, 17-21, 32-50 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ຢູດາໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຄຶດຂາຍພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊງົເລືອກ 

ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກແລະເດີນດ້ວຍກັນຕ້ັງຫລາຍເດືອນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ບ່ໍແມ່ນຂ້ານ້ອຍຕ້ີ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອປຽບທຽບການການກະທໍາຂອງູຢດາກັບພຣະເຊູຊງົເລືອກ  

               ລາວ ແລ້ວຖາມເຮົາເອງວາ່ ìແມ່ນຂ້ານ້ອຍບ່ໍ?î 
  

ຄໍານໍາ  

ສິນມະຫາສນິດ ທ່ີພາສາອ່ັງກິດມີຊ່ືວາ່ Lord Supper ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນແລງວັນພະຫັດທ່ີບ້ານຂອງນາງມາຣີ 
ອາຫ້ອງຊັນ້ເທິງ,   ຫາກເຮົາແປຕາມພາສາອັງກິດ ແນ່ນອນຈະຕ້ອງແປວ່າ ອາຫານແລງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່
ພາສາລາວໄດ້ແປວ່າສິນມະຫາສນິດ ຫລືສິນລະນຶກເຖິງການວາຍພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູ. ໃນອາຫານຄາບ
ແລງນ້ັນເອງພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງສິນມະຫາສນິດນ້ີຂ້ຶນ    ແລະໃນຄ້ັງນ້ັນມີແຕ່ພວກສາວົກເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຮ່ວມກິນ
ກັບພຣະອົງ   ດ້ວຍເຫດນ້ີໂບດຫລາຍໂບດຈ່ຶງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຍັງບ່ໍທັນຮັບສິນບັບຕິສະມາຮ່ວມຮັບສິນມະຫາສນິດນ້ີ. 
ເມ່ືອສາວົກຮັບສິນມະຫາສນິດແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ພາເຂົາໄປອ້ອນວອນທ່ີສວນເຄັດເຊມະເນ. 
 

ຄນົພາຍໃນທຣໍະຍດົ (14:10-14 
ບົດຮຽນແລ້ວເຮົາເຫັນຢູດາເປັນຜູ້ຈ່ົມເສັຽດາຍນ້ໍາມັນຫອມທ່ີນາງມາຣີອານໍາມາສົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູ
ຊົງບອກລາວວ່າ ìຊາ່ງເທາະ ກວນໃຈນາງເຮັດຫຍັງ ນາງໄດ້ເຮັດການດີແກ່ເຮົາແລ້ວî (14:6) ເຮ່ືອງນ້ີມີບົດ 
ຮຽນຊອ້ນຢູ່ຄື; 1. ຮຽນຈາກນາງມາຣອີາ ຢ່າຟັງສຽງຄົນອ່ືນເມ່ືອທ່ານນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ເພາະມາຣີອາບ່ໍ
ໄດ້ສົນໃຈກັບການຈ່ົມຂອງຢູດາ ແຕ່ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີນາງຫັນວ່າສົມຄວນ. 2. ຮຽນຈາກຢູດາ ຢ່າເປັນຄົນມັກຈ່ົມ 
ເຣ່ືອງການຖວາຍຂອງຜູ້ອ່ືນ    ຫລືບ່ໍຄວນຈ່ົມເສັຽດາຍເງິນທ່ີໂບດນໍາໄປປຸກສ້າງປົວແປງໂບດ ໂດຍຄຶດໃສ່ຢູ
ດາເຣືອ່ງນ້ີເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູສອນຢູດາມາແລ້ວ.  
 
ລູກາໄດ້ບັນທຶກວ່າ ìອັນນ່ຶງ, ຊາຕານໄດ້ເຂ້ົາສູນໃຈຢູດາຜູ້ມີຊ່ືວາ່ອິສະກາຣີອົດ ຜຸ້ຊ່ຶງເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກສາ 
ວົກສິບສອງຄົນນ້ັນ ຢູດາໄດ້ອອກໄປປຶກສາປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ ແລະພວກນາຍທະຫານຮັກສາພຣະວິຫານ 
ວ່າຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍວິທີໃດî (ລູກາ 22:3-4). ສອນເຮົາວ່າແມ່ນແຕ່ສາວົກຜູ້ໃກ້ຊດິກັບພຣະເຢ 
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ຊູ ມານຊາຕານກະຍັງເຂ້ົາສູນໃຈຂອງລາວໄດ້ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູທຸກວັນ 
ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ ຫລືຫລົງລືມພຣະອົງຍາມເມ່ືອມີບັນຫາຊວິີດ. 
 

ເປັນໄປຕາມຄໍາທາໍນວາຍ  14:17-21 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຊຂາຣຢິາ ໄດ້ບັນທຶກທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວໄວ້ວ່າ ìດາບເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ືນຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງແກະຂອງ
ເຮົາ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງແກະແລະຝູງແກະນ້ັນຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ ເຮົາຈະອວ່າຍມືຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບຕົວເລັກຕົວ
ນ້ອຍî (ເສກາລີຢາ 13:7).  ແປວາ່ການທ່ີຢູດາຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດນ້ັນໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ແລ້ວ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ທໍານວາຍວ່າຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນສິບສອງຄົນຈະທໍຣະຍົດພຣະອົງໃນຄາບເຂ້ົາແລງວັນພະຫັດນ້ັນ 
ແຕ່ພວກສາວົກຕ່າງຄົນຕ່າງກໍຢືນຢັນວ່າຕົນເອງຈະບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງຖາມພຣະອົງວາ່ ìບ່ໍ
ແມ່ນຂ້ານ້ອຍຕ້ີî (ຂໍ ້20). 
 

ຊົງກ່າວວາ່ທຣໍະຍດົແລະໜໄີປ14:41-50 
ແລ້ວພຣະອົງກໍພາສາວົກໄປອ້ອນວອນທ່ີສວນເຄັດເຊມະເນ ແລະສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຝ້ົາຣະວັງໂດຍກາຍໄຫວວ້ອນ 
ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາຫາສາວົກກໍບ່ໍເຫັນວ່າເຂົາໄດ້ເຝ້ົາຣະວັງແລະອ້ອນວອນແຕ່ຢ່າງໃດ ນອກຈາກ
ນອນຫລັບ  ຈ່ຶງຊງົກ່າວວາ່   ìພວກທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມ່ືອຍຢູ່ຫລື ພໍເທາະ ເວລາມາເຖິງແລ້ວ ເບ່ິງແມ, 
ບຸດມະນຸດກໍາລັງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງຄົນບາບຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກັນໄປເທາະ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີມອບເຮົານ້ັນມາ
ໃກ້ແລ້ວî (ຂໍ ້41-42). 
 
ຝ່າຍຢູດາໄດ້ນໍາພວກມະຫາປະໂຣຫິດແລະພວກທະຫານມາຈັບພຣະເຢຊູ     ເໝືອນຈັບຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນເມ່ືອ
ເປັນເຊ່ັນພວກສາວກົກໍພາກັນຢ້ານ ແລະໜີຜ່າຍຈາກພຣະເຢຊໝົູດທຸກຄົນ.  
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 13 

ພວກແມຍ່ງິທີອ່ບຸໂມງ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 15:40--16:8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 15:40--16:8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອພວກຜູ້ຍິງຈ່ຶງເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ    ຕລອດເຖິງ 

ອຸບໂມງຝັງສົບ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ທ່ານໄດ້ໄປທ່ີນ້ັນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມສໍາຄັນທ່ີພວກຜູ້ຍິງຢູ່ກັບພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງ 

      ແຂນ, ໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບ ແລະເປັນອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາ. 
  

ຄໍານໍາ  

ໃຫ້ຄຣູພະຍາຍາມຊອກຮູບເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ   ຫລື ວິດີໂອເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊນົມາປະດັບຫ້ອງຮຽນ 
ຫລືສາຍວິດີໂອນ້ັນກ່ອນເຂ້ົາບົດຮຽນ ເພ່ືອຊອ່ຍນັກຮຽນໃຫ້ເຫັນຮູບພາບການຄືນພຣະຊນົດີຂ້ຶນ. 
 

ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ   (ມາຣະໂກ 15:40-47) 
ເນ້ັນໜັກບົດຮຽນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ພວກທະຫານໄດ້ຄຸມພຣະອົງໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງໄປແຕ່ 9 ໂມງເຊົາ້  (15:25). 
ແຕ່ມາຣະໂກບັນທຶກວ່າ ສາມໂມງເຊ້ົາ. ໃຫ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງຂອງໂມງຕາມບົດຮຽນ. 
 
 2. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງເຣ່ອືງຂອງພ່ໍເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມາເລ່ົາຕອນໃກ້ຈະຕາຍ  ໄດ້ມີພວກ 
ລູກຫລານຫາກ່ອນສ້ິນໃຈ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນເອົາເຣືອ່ງປະສົບການຂອງທ່ານຫາກມີ. 
 
 3. ນາງມາຣີອາພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງອ່ືນໆທ່ີຮັກພຣະເຢຊູ ພາກັນເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍນ້ໍາຕາ 
ໄຫລເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງຄວາມທຸກໂສກເສ້ົາທ່ີເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.   ໃຫ້ 
ສົນທະນາກັບຮັກຮຽນວາ່ຕອນນ້ີພວກສາວົກໄປໃສ? 
 

ຊົງຄືນພຣະຊົນ (ມາຣະໂກ 16:1-8) 
1. ພຣະເຢຊູວາຍພຣະຊນົໃນວັນສຸກເວລາສາມໂມງ, ວັນເສົາເປັນວັນທີສອງ ແລະວັນອາທິດເປັນ 



 29

 ວນັຖ້ວນສາມ, ວັນຖ້ວນສາມແລະສາມວນັນ້ັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດນັນ້ຄ່ອຍໂອ້ລົມກັບນັກ 
ຮຽນ. 

 
 2. ກ່າວເຖິງໂຢເຊບ ເພາະລາງຄົນເຂ້ົາໃຈວາ່ແມ່ນໂຢເຊບຜົວຂອງນາງມາຣີອາ, ìຝ່າຍໂຢເຊບ ໄດ້ 
ຊ້ືຜ້າປ່ານ ແລະເມ່ືອອັນເຊີນພຣະສົບລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ກໍເອົາຜ້າປ່ານນ້ັນຫຸ້ມຫ່ໍໄວ້    ແລ້ວອັນ
ເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງ ທ່ີສະກັດໄວ້ໃນຫີນແລະກ່ຶງກ້ອນຫີນອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ ຝ່າຍມາ
ຣີອາໄທມັກດາລາແລະມາຣີອາແມ່ຂອງໂຢເຊບ ກໍໄດ້ເຫັນບ່ອນທ່ີໂຢເຊບບັນຈຸພຣະສົບໄວ້ນ້ັນî (ມາຣະໂກ 
15:46-47). 
 3. ຍ້ັງຍືນວາ່ບ່ໍແມ່ນໂຢເຊບຜົວຂອງນາງມາຣີອາໂດຍມັດທາຍ. ìເມ່ືອຄ່ໍາມາແລ້ວມີເສດຖີຄົນນ່ຶງຊ່ື
ໂຢເຊບ  ເປັນໄທບ້ານອາຣີມາທາຍ  ຊ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາເປັນສິດຂອງພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ  (ອ່ານ ມັດທາຍ 27:57-
61) 
 4. ໃນວັນຖ້ວນສາມພວກຜູ້ຍິງພາກັນໄປອຸບໂມງຝັງສົບ.  ìເມ່ືອວັນສະບາໂຕລ່ວງໄປແລ້ວມາຣອີາ
ໄທມັກດາລາ ມາຣີິອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ ແລະນາງຊາໂລເມ  ໄດ້ຊ້ືເຄ່ືອງຫອມເພ່ືອຈະເອົາໄປຫົດສົງ ພຣະ
ສົບຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້16:1).  
 5. ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຢາກໄປອຸບໂມງຈົນລືມໄປວ່າເຂົາບ່ໍມີແຮງຈະກ່ືງຫີນທ່ີອັດປາກອຸບໂມງອອກ 
ໄດ້ ìໃຜໜໍຈະກ່ືງກ້ອນຫີນອອກຈາກປາກອຸບໂມງໃຫ້ເຮົາî (ຂໍ້ 3). 
 6. ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງເຂ້ົາໄປໃນຖ້ໍາກໍມີເທວະດາບອກເລ່ົາເຫດການທັງໝົດໃຫ້ເຂົາຟັງ    ìຢ່າຕົກໃຈ
ເທາະ ພວກນາງມາຊອກຫາພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ຜູ້ຖືກຄຶງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງຊງົຖືກບັນດານໃຫ້
ເປັນຄືນມາແລ້ວ 
 7. ພຣະທັມລູກາ 24:9-10 ໄດ້ບອກຕ່ໍໄປວາ່  ìແລະເມ່ືອໄດ້ກັບໄປຈາກອຸບໂມງແລ້ວ ເຂົາໄດ້ບອກ
ເຫດການທັງປວງນ້ັນແກ່ພວກສິບເອັດຄົນນ້ັນແລະຄົນອ່ືນໆ  ເໝືອນກັນຜູ້ທ່ີໄດ້ບອກເຫດການນ້ັນແກ່ພວກ   
ອັຄສາວົກ ຄືມາຣອີາມັກດາລາ ໂຢຮັນນາ ມາຣີອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອ່ືນໆທ່ີຢູ່ກັບເຂົາî  
 8. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ໄປບອກຜູ້ອ່ືນວ່າພຣະເຢຊູ 
ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊງົຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ.  
 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນຄຣສິມສັ 

ພຣະເຈົາ້ຊງົຢູກ່ບັເຮາົ 
 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມັດທາຍ 1:18-25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ ພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ຄໍາວ່າ ພຣະເຢຊູຄຣດິ ແລະຄໍາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບເຮົາ. 

 

ຄໍານໍາ  

ບົດຮຽນນ້ີຈະບ່ໍເວ້ົາເຣືອ່ງຄຣສິມັສທ່ົວໄປ ແຕ່ຈະເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຂອງໂຢເຊ,    ເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣອີາ ແລະ
ເຣ່ືອງຂອງເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາເຂ້ົາຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ     ເພ່ືອບອກຂ່າວແລະຊ່ອຍ
ລາວໃນການຕັດສິນໃຈ. 
 

ຕັງ້ຄນັໂດຍບໍໄ່ດ້ສມົສູກ່ບັຊາຍໃດ  (ມັດທາຍ 1:18-19) 
ການທ່ີຜູ້ຍິງຕ້ັງຄັນໂດຍບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບຊາຍນ້ັນເປັນການຕ້ັງຄັນທ່ີເໜືອທັມະຊາດ,     ພວກວິທະຍາສາດ ໃນ
ສມັຍນ້ີເຮັດໄດ້ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສ່ວນປະກອບຈາກຜູ້ຊາຍເສັຍກ່ອນ. ການຕ້ັງທ້ອງຂອງນາງມາຣີອາ ເໜືອ
ວິທະຍາສາດ ແລະຍັງຍ່ິງໄປກວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້,  ມັດທາຍບອກວ່ານາງມາຣີອາມີ
ທ້ອງດ້ວຍຣດິເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ   ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນຍັງມີຄໍາຖາມຕ່າງໆນາໆ ເພາະມັນເກີນກວ່າ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ.   ລາງເທ່ືອເຮົາລືມຄຶດໄປວ່າເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດທ່ີປະກອບດ້ວຍທຸກສ່ິງ
ທຸກຢ່າງທ່ີເຫັນແລະບ່ໍເຫັນໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ   ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົສ້າງມະນຸດຈົນຄົບພາກສ່ວນ
ເຊ່ັນນ້ີ ມັນກໍເປັນການງ່າຍທ່ີພຣະອົງຈະໃຫ້ນາງມາຣອີາຕ້ັງຄັນໂດຍບ່ໍສົມສູ່ກັບຊາຍ,    ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງເມ່ືອ 
ພຣະເຈ້ົາສ້າງມະນຸດດ້ວຍດິນມາກ່ອນສັນໃດ ຫາກພຣະອົງຈະບັນດານໃຫ້ມາຣີອາຕ້ັງຄັນທ່ີມະນຸດບ່ໍສາມາດ
ເຂ້ົາໃຈ ພຣະອົງກໍເຮັດໄດ້ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ. 
 
1. ມັດທາຍໄດ້ຍ້ັງຍືນຄວາມບໍຣິສຸດຜຸດຜ່ອງຂອງນາງມາຣີອາວາ່  ìຄືນາງມາຣອີາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະ 
ເຢຊນ້ັູນ ໄດ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂ າົໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວາ່  ນາງມີທ້ອງແລ້ວ
ດ້ວຍຣິດເດດພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດî (ຂໍ ້18).   
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2. ໂຢເຊບວາງແຜນຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບໆ ແປວ່າບ່ໍໄດ້ປະກາດເໝືອນດ່ັງຕອນໝ້ັນìຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນ
ຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ ຈ່ຶງຕັດສິນ
ໃຈວ່າຈະຖອນໝ້ັນເສັຽຢ່າງລັບໆî (ຂໍ ້19). 
 
3. ເວ້ົາໃຫ້ນັກຮຽນຟັງການໝ້ັນໃນສມັຍນ້ັນຕາມທ່ີຂຽນໄວແ້ລ້ວໃນບົດຮຽນ 
 

ບຸດນອ້ຍໂດຍຣດິເດດພຣະວິນຍານ  (ມັດທາຍ 12:20-25) 
1. ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ນິມິດຜ່ານທາງຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ   ìແຕ່ເມ່ືອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນ
ເຣ່ືອງນ້ິຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ,  ìໂຢເຊບບຸດດາ
ວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທ່ີຈະຮັບນາງມາຣິອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶງ່ປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍ
ເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî (ຂໍ ້20). 
 
2. ໂຢເຊບປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ    ìເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄໍາທ່ີເທວະດາຂອງ    
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດ
ຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊືບຸ່ດນ້ັນວ່າ ເຢຊູî (ຂ້ໍ 24-25).     ຫລັງຈາກໂຢເຊບໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງຈາກ 
ເທວະດາຜ່ານທາງຄວາມຝັນຂອງເພ່ິນແລ້ວ ເມ່ືອເພ່ິນຕ່ືນຂ້ຶນເພ່ິນກໍປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະ 
ດາ ຄືຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນພັຣຍາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ  ແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງຈົນບຸດນ້ອຍເຢຊູ 
ບັງເກີດ.   
 
3. ເລ້ົາໂລມໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງໂຢເຊບໃນການປິຕິບັດຄວາມເຊ່ືອ. 
 
4. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈ    ແລະອ້ອນວອນຂໍການຊົງນໍາແລະ 
ແກ້ໄຂເມ່ືອພົບກັບບັນຫາເຣ່ອືງການຕັດສິນໃຈ. 
 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 


