
 1

ຄະນະຜູ້ຈັດທໍາ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
Copyright  2008 by BAPTISTWAY PRESS®. 
ສງວນລິກຂະສິດ 
 

ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຮັດກ໊ອບປີ້ໄດຕ້າມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ຫ້າມຂາຍ, 
ຫ້າມແຈກຢາຍ, ຫລືໃຊ້ໃນທາງອື່ນ ໂດຍທ່ີບໍ່ໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດເສັຽກ່ອນ.  ຖ້າຢາກຊາບລາຍລະ 
ອຽດເພີ້ມເຕີມກະຣຸນາຕິດຕໍ່ໄປທ່ີ BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas,  
333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798. 
 
 
BAPTISTWAY PRESS® is registered in U.S. Patent and Trademark Office. 
 
ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີອ້າງອີງໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ຄັດມາຈາກປຶ້ມພຣະຄັມພີທ່ີໄດ້ບົ່ງຊື່ໄວ້ ລວມທັງການ 
ແປ, ແລະວັນທີຈົດທະບຽນສງວນລິກຂະສິດຂອງປຶ້ມພຣະຄັມພີເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

ພິມອອກຄັ້ງທໍາອິດ: ເດືອນ ມີນາ 2004 
 
 

BAPTISTWAY Management Team 
 

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade 
Director, Missions, Evangelism, and Ministry Team: Wayne Shuffield 
Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott 
 
Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications 
 

 
Language Materials Team 

 
Teaching Procedures Writer for Lesson  1, 2, 3  
Bounhome Phommachanh, Lao-Thai Baptist, San Antonio, Texas 
Editor for Lessons 1, 2, 3 
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Teaching Procedures Writer for Lesson ,4, 5, 6 
Bounchanh Vongsurith, Crievewood Baptist Church, Nashville, Tennessee 
Editor for Lessons  4, 5, 6  
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas  
 
Teaching Procedures Writer for Lesson 7, 8, 9 
Sidney Kahn, Saginaw Community Church, Fort Worth, Texas 
Editor for Lessons  7, 8, 9 
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Teaching Procedures Writer for Lesson  10, 11, 12,  Bonus 
Houmphanh Vongsurith, First Laotian Baptist Church, Dallas, Texas 
Editor for Lessons   10, 11, 12, Bonus 
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
 
Facilitator for the LAOTIAN TEAM 
 Joe Haag, Associate Director, Christian Life Commission, Baptist General Convention of Texas 
 
 
Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas 
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office 



 2

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ພຣະເມຊີອາສໍາລັບທຸກຄົນ 
 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ມັດທາຍ 1:1-6, 16-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 1:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູເຮັດຄວາມຫວັງຂອງຄົນຢິວແລະຄົນທົ່ວໄປສໍາເຣັດກ່ຽວກັບ 
                                        ພຣະເມຊີອາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເວ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ວ່າພຣະເມຊີອາແມ່ນສາໍລັບທຸກຄົນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:       ເພື່ອຈະອະທິບາຍວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະຢຊູເປັນມາຢ່າງໃດ. ພຣະອົງຈະສະ 
                                        ເດັດມາເພື່ອທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງໃດ. 

ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນ້ັນຫນັກ 
• ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
• ຝ ຶກຝົນ, ຈັດຕຽມ ຜ້ ູນໍາເພື່ອການຮັບໃຊ ້

 
ແຜນການສິດສອນ 

ນໍາເຣື ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ: 
1. ນໍາພາໃຫນ້ັກຮຽນສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງຄົນອິສຣາເອນສມ ັຍເດີມ ແລະເຊື້ອສາຍທາງຄອບຄວົ. 

(ໃຫ ້ອີງໃສ່ເຊື້ອສາຍໃນພຣະຄັມພ)ີ 

2. ທຸກວັນນີ້ ຫລາຍຄົນກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງຕົວເອງ ໂດຍການຂຽນໃບຊີວະປະວັດ.  ໃບ

ຊີວະປະວັດແຕກຕ່າງກັນກັບໃບລໍານໍາເຊື້ອສາຍຄອບຄົວຢ່າງໃດ?  

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 
      3. ອ່ານໃຫ້ທັງຫມົດ ມດັທາຍ 1:1-17.  ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະຄັມພຕີອນນີ້ ຈຶງ່ເນັ້ນໃສ່ອັບຣາຮາມ 
            ແລະດາວິດ ໃນຂໍ້ 1:1 ແລະ 1:17? (ເພື່ອຈະຮູ້ໄດ້ ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ ປຖກ 12:1-3 ແລະອ່ານ 2 ຊາ           
            ມູເອນ 7:8-16) 

4. ໃຊ້ເຈັ້ຽບົດຮຽນແລະພຣະຄັມພທີີ່ມີຄໍາອະທິບາຍດ້ວຍເພື່ອເປັນການປະກອບເຂົ້າກັນ. ມັດທາຍ       
1:1-17 ໄດ້ເນັ້ນພິເສດໃສຜ່້ ູຍິງສີ່ຄົນຄື: ທາມາ, ຣາຮັບ, ຣຸດ ແລະພັລຍາຂອງອູຣິຍາ. ນັບຮວມກັນ  ເຂົ້າ
ອີກ ກ່ຽວກັບຄຸນນະລັກສະນະຂອງກະສດັເຊັ່ນ: ກະສັດເຣໂຮໂບອາມ, ກະສັດເຮເຊກີອາ, ກະສັດ  
ມານັດເສ ແລະກະສັດໂຮຊີຢາ.  ໃນເຊື້ອສາຍນີ້ກໍມີທັງດີແລະບໍ່ດີ 
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      5.  ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນສາຍເລືອດສືບທອດກັນລົງມາ ແລະກໍມກີານພົວພັນກັນພາຍ    
           ໃນຄອບຄົວ.  ຄຣິສຕຽນຈະອະທ ິບາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ?   (ເບິ່ງໃນລູກາ  
           8:21, ໂຣມ 8:14, ຄາລາເຕັຍ 3:16)  
           ແລ້ວກໍໃຫຖ້າມດັ່ງນີ້: ແມ່ນໃຜເປັນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນນໍາທ່ານ, ແຕ່ວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນພີ່ນ້ອງກັບທ່ານ 
           ໂດຍສາຍເລືອດ? 
 
ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 
     6.  ໃຫໃ້ຊ້ຄໍາຖາມ 1,3, ແລະ 5 ໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ ແລະກໍໃຫເ້ປັນຄໍາຕອບທີ່ສົນທະນາກັນໄດ້ 
          ກ.  ທ່ານຮ້ ູສຶກວ່າທ່ານຢ່ ູໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ?່ ເປັນຫຍັງ? 
          ຂ.  ຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ ເພື່ອໃຜຄົນນຶ່ງຈະມີຄວາມຮ້ ູສຶກວ່າຕົນເອງຢ່ ູໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ? 
          ຄ.  ເຮົາຈະຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອດ້ວຍກັນ ໃຫເ້ຂົາຮ້ ູສຶກວ່າຢ່ ູໃນຄອບຄົວດຽວກັນຢ່າງໃດ? 
          ງ.  ເຮົາຈະໄດ້ຮັບປໂຍດອັນໃດ ເມື່ອມສີ່ວນໃນຄອບຄົວແລ້ວ? ຜົນປໂຍດນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຕ່ຄອບ 
               ຄົວຂອງຄຣິສຕຽນບໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນດັ່ງນັ້ນ? 
          ຈ.  ເມື່ອຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າ: ຕ້ອງແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ທຸກຄົນ. ແມ່ນຫຍັງທີແ່ລ່ນມາເຖິງ 
                ສມອງກ່ອນຫມູ ່“ແບ່ງປັນໃຫທຸ້ກຄົນ”  ແມນ່ຫລືບໍ?່ 
           ສ.  ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ ແມ່ນໃຜຄວນຈະຢ່ ູໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ? 
           ຊ.  ພວກເຮົາຄວນກະທໍາຢ່າງໃດ ຈຶ່ງຈະໄປເຖິງຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາ? 
      7.  ຫັນເຂົ້າມາຫາຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່? ມກີານເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນກັນບໍ່?  
           ປຶກສາຫາລກືັນແບບລັກສະນະຄອບຄົວບໍ່? ພວກເຮົາຄວນຈະປັບປຸງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຄື 
           ແນວໃດ?   
      8.  ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ. 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດທີ 2 

ພຣະເຢຊູ-ພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພ້ົນ-ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:     ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:           ມັດທາຍ 1:18-25 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:           ພຣະເຢຊູ,  ຜ້ ູເປັນພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ,  ຜ້ ູນໍາຄວາມລອດພົ້ນ 
                                                    ມາຫາພວກເຮົາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:           ການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:             ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູວ່າມີຄວາມຫມາຍ 
                                                    ຢ່າງໃດ ແລະຈະເປັນພະຍານຢ່າງໃດຕໍ່ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ?   

ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນ້ັນຫນັກ 
• ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
• ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ 
• ຝ ຶກຝົນ, ຈັດຕຽມຜ້ ູຮັບໃຊ,້ ໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ  

ແຜນການສິດສອນ 

ນໍາເຣື ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ 
1. ຂຽນຄໍາວ່າ “ຄວາມລອດພົ້ນ” ແລະ  “ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ”   ຖາມເຖິງຄວາມຫມາຍຂອງແຕ່ລະ

ຄໍາ.    ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ນັກຮຽນຕອບລົງໃສ່ກະດານ.     ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈຶ່ງກ່າວເຖິງຊື່ຂອງພຣະເຢຊູ 
ແລະກໍຖາມວ່າ ຊ ື ່ຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ.      ມີຄວາມຫມາຍວາ່ “ພຣະເຈົ້າພຣະຜ້ ູ
ຊ່ວຍ”   ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າເຮັດໃຫລ້ອດພົ້ນ ທ່ານຄິດວ່າສົມຄວນບໍ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາມຊີື່
ຢ່າງນີ້? 

2. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງເຣື ່ອງຂອງໂຢເຊັບ, ເພິ່ນຮຽນຮູ້ເຣື ່ອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ. 
ແລະເພິ່ນໄດ້ຮັບຄໍາຈາກຜ ູ້ທໍານວາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ   “ພຣະເຈົ້ຊົງສະຖດິນໍາເຮົາ”  ນີ້ເປັນ 

3. ຄວາມຫວັງສໍາລັບເພິ່ນແລະສໍາລັບຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 

4. ອ່ານມັດທາຍ 1:18-25 ດັງໆ.  ຫັນມາເບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ ໃນການອະທິບາຍເຖິງການແຕ່ງງານໃນ 
5. ສັຕວັດທໍາອິດຢ່ ູແຖບປາແລັສຕ ີນ.    ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫຄ້ຣູຖາມວ່າ ການແຕ່ງໃນສມ ັຍນັ້ນ ເຫມາະ 

ສົມກັບສະພາບການສມ ັຍນີ້ບໍ່? 
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6. ເຊີນຄົນນຶ່ງໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ຫລວ່ືາຄຣູອາດຈະໃຫຄ້ວາມຄິດເຫັນເອງວ່າ ເປັນຫຍັງການຖືພາຂອງ
ມາຣີອາຈຶ່ງມບີັນຫາສໍາລັບໂຢເຊັບ? ທ່ານອາດຈະຍົກເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພມີາອ້າງອີງ ອົພຍົບ 20:14 
ຫລືພຣະທັມຈົດບັນຊ ີ20:10. 

7. “ຜ້ ຸທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານ” (1:20-23)  ໂຢເຊັບຈະພະຍາຍາມຖອນຫມັ້ນແບບງຽບໆ ຫລວ່ືາແບບລັບໆ 
ພຽງແຕ່ຄິດ…… ເປັນຫຍັງຈຶ່ງປັນການຍາກແທ້ໃນການຕັດສິນໃຈນ ີ ້? 

8. ຖ້າໂຢເຊັບບໍ່ປາກເລີຍ, ຮັບເອົາມາຣີອາເປັນພັລຍາໂລດຈະເປັນແນວໃດ? ສົນທະນາກ່ຽວກັບສາຍ
ພະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ. 

9. ໃຫໃ້ຊ້ເຈັ້ຽບົດຮຽນ ເປັນການອະທິບາຍ ມັດທາຍ 1:21-25  
 
ຫນູນໃຈໃນການປະຕິບັດ 

10. ເຊີນນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ     “ທ່ານຈະເປັນຜ ູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ຣອດພົນ້ຈາກຄວາມຜິດ 
ບາບຂອງເຂົາ” (1:21)  ແລະອີກຄໍານຶ່ງກໍຄື “ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ ູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍ” (1:24)       
ເວລາໃດທີ່ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ?  ເວລາສະດວກສະບາຍຫລືວ່າເວລາມບີັນຫາ 
ໃຫໃ້ຊ້ຄໍາຖາມຢ່ ູໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. 

11. ລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າ ຖ້າພຣະເຈົ້າບໍສ່ົ່ງພຣະເຢຊູລົງມາ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດ? 
ສົນທະນາ 

12.  ກ່ອນຈະນໍາພາການອະທິຖານ ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ ຫລັງຈາກ
ນັ້ນ ກໍອະທິຖານ. 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 

ບົດຮຽນທີ 3 
ຈົ່ງຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:    ມັດທາຍ 2:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:            ມັດທາຍ ບົດທີ 2 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:           ພວກໂຫຣາຈານຊອກສແວງຫາ ແລະກໍໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງຊີ້ 
                                                  ໃຫເ້ຫັນວ່າພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາຕ ້ອງໄປຫາທຸກໆຄົນ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:         ພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດກ່່ຽວກັບຄວາມຈິງ  
                                                  ໃນພຣະຄັມພໃີຫມ່? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:            ເພື່ອຊີ້ໃຫເ້ຫັນເສັ້ນທາງວ່າ ພວກເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່າວ  
                                                  ປະກາດເຣື ່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫທຸ້ກຄົນບໍ່ວ່າຈະຢ່ ູໃກ້ຫລໄືກ 

ເຣ່ືອງທ່ີກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ 
• ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
• ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ 
• ຝຶກຝົນ,ຈັດຕຽມຜ້ ູຮັບໃຊໃ້ນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ 

 
ແຜນການສິດສອນ 

ນໍາເຣື ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ:                                                                                                      
1. ຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ອນ ເຫມືອນກັບວ່າເປີດຫົວເຣື ່ອງ ໃນເຈ ັ ້ຽບົດຮຽນ.  ເມື່ອນັກຮຽນຫາກໄດ້ຟງັແລ້ວ  ຄຣູ
ຈະຖາມວ່າ “ທ່ານກໍາລັງຫາອັນໃດ ຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?”  ໃຫໂ້ອກາດແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈະຕອບ.  ແຕຕ່້ອງຣະ
ວັງບໍ່ໃຫ້ຄໍາຕອບເປັນການສຽດສີຜ້ ູອື່ນ. 

1. ຫລາຍຄົນມັກຈະຕອບໄປໃນຄໍາທີ່ວ່າ ຕ້ອງການໆນໍາພາທີ່ດີ  ແລະຕ້ອງການຄວາມຈິງໃຈ(ຄວາມ

ຈິງ) ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະມາສຶກສານໍາກັນໃນເຣື ່ອງໂຫຣາຈານ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 

ເພື່ອສແວງຫາຄວາມຈິງ. 

2. ອ່ານມັດທາຍ 2:1-12.  ຄຣູອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຫຣາຈານ ແລະຂອງຂວ ັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໄປ. 

ໃຫເ້ບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ.    ຄໍາຖາມເພື່ອສົນທະນາ                                                                     

ກ. ເປັນຫຍັງພວກໂຫຣາຈານຈຶ່ງພາກັນເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມ? 

ຂ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະການສ່ຽງໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີອັນໃດແດ່? 

ຄ. ການເດີນທາງໄປພົບກະສັດເຮໂຣດ ແລະພົບໂຢເຊັບແລະມາຣອີາແລະກຸມມານເຢຊູແລ້ວພວກ 
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    ເຂົາເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງຫລືບໍ?່ 

ງ. ໃນເວລາທີ່ເຂົາຊອກສແວງຫາ ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະພົບພຣະກຸມມານເຢຊູບໍ່? 

ຈ. ພວກໂຫຣາຈານພົບພຣະເຢຊູ  ອາຍຸປະມານເທົ່າໃດ? ພົບຕອນຢ່ ູໃນຮາງຫຍ້າບ?ໍ 

     ສົນທະນາ 

3. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບກະສັດເຮໂຣດ ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ 

• ກະສັດເຮໂຣດມີຄຸນລັກສະນະຄວນຈະເປັນຜ້ ູນໍາຂອງໂລກໄດ້ບໍ່?  ໃນອະດີດ ແລະໃນ

ປັດຈຸບັນ 

• ຖ ້າເປັນບໍໄ່ດ້ ໃຜຄວນຈະເປັນ? ເປັນຢ່າງໃດ? 

• ອໍານາດ ແລະຄວາມຮັ່ງມີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຈະຣິຍະທັມດີຂຶ້ນບໍ່? 

• ຖ້າຮັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຊີວິດຈະມີການປ່ຽນແປງບໍ່? ເປັນຫຍັງ? 

4.  ອະທິບາຍ: ໂຫຣາຈານມີຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບດາວ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເຊື່ອວ່າດາວມີພລັງມອີໍານາດ 

ໃນການຊີ້ຊາຕາກັມຂອງໂລກ. ອາດຈະເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອໃນພຣະ

ເຢຊູ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍເພື່ອຊອກສແວງຫາຄວາມຈິງ. 

 

ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: 
5. ໃຫຄ້ົນນຶ່ງທີ່ສມັກໃຈອ່ານ ລູກາ 2:29-32; ເອຊາຢາ 9:1-2; 42:6-7;49:6  ຖາມ: ໃນຄວາມຄິດ  

ທີ່ວ່າ  “ເປັນແສງສວ່າງໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ”   ມຄີວາມຫມາຍຢ່າງໃດ?  ໃນສມ ັຍປັດຈຸບັນນີ້ເດ ມີ

ຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ? 

6. ກັບມາຫາຄໍາຕອບທີ່ຫລາຍຄົນຕອບໄວ້ໃນຜ່ານມາ. ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານເຮັດໃຫທ້່ານຊອກສແວງ

ຫາ ແລະພົບສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດບໍ່? ທ່ານຮູ້ບໍວ່່າ ຍັງມີພວກໃດ ທີ່ຍັງຊອກສແວງຫາສິ່ງນີ້ຢ່ ູ? 

7. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອຄົນທີ່ຊອກສແວງຫາພຣະອົງ 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດທີ 4 

ມີຄວາມເຊື່ອຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະເຈົ້າ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດນ້ີ:  ມັດທາຍ 4:1-11 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 3:1-4:11 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຊັຍຊນະຕໍ່ການທົດລອງ 

ນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫວ່້າພຣະອົງມີຄວາມເຊື່ອເຕັມບໍຣິບູນຕາມທາງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະຕາມຢ່າງຄວາມເຫັນແກຕ່ົວຝ່າຍໂລກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ຖືກການທົດລອງໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໃຫເ້ຂົ້າໃຈຮູ້ຈັກວິທີທາງວ່າທີ່ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ເພື່ອຈະ

ເອົາມາປຽບກັບການທົດລອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈະເອົາຊັຍຊນະ
ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ. 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
• ບອກເຖິງອໍານາດຂອງພຣະຄັມພທີີ່ໃຊ້ແນະນໍາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫຈ້ະເຣີນ, ໃຫ້ມຄີວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ 
• ຝຶກສອນໃຫຄ້ົນກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ 

 
ບົດນໍາ 

 ມັດທາຍເຮັດເໝືອນ ລູກາ, ໄດ້ແລ່ນຂ້າມເຣື່ອງການກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປຫາການເລີ້ມຕົ້ນ 
ປະກາດຂອງພຣະອົງຢ່າງວ່ອງໄວ.      ພວກນັກຂຽນໄດ້ເຮັດໃຫສ້າມສິບປແີຫ່ງການງຽບສງັດນັ້ນຂາດລາຍ
ລະອຽດ.    ລູກາເທົ່ານັ້ນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄປພຣະວິຫານເວລາພຣະອົງມອີາຍຸສິບສອງປີ (ລກູາ 
2:41-50) ແລະບອກວ່າ   ”ພຣະເຢຊ ູໄດ້ຈະເຣີນຂຶ້ນໃນດ້ານສະຕປິັນຍາ, ໃນດ້ານຮ່າງກາຍ, ເປັນທີ່ຊອບຕໍ່
ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ມະນຸດເໝືອນກັນ.”  (ລກູາ 2:52) 
 ສິ່ງສໍາຄັນໃນການຕຽມຮັບເອົາການປະກາດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ   ກເໍຫ ັນວ່າການປະກາດຂອງໂຢຮັນ
ເຖິງເຣ່ືອງບັບຕິສະມາເປັນເຣ່ືອງກ່ຽວຂ້ອງກັນ.    ຄວາມແຕກຕ່າງການປະກາດພເິສດຂອງໂຢຮັນເຖິງເຣ່ືອງ
ບັບຕິສະມາຂອງພວກຕ່າງຊາດຜູ້ກາຍເປັນສະມາຊິກໃນສາສນາຢິວ ແລະການຊໍາຮະພຣະວິຫານປະຈໍາວັນ
ຂອງພວກນັກບວດຂອງພວກໝູບ່້ານ, ຄຸ້ມ, ຮ້ານ.   ເຮື່ອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ ຄ ືໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈ
ໃໝເ່ພາະ ”ແຜນດິນສວັນ” ນັ້ນແມ່ນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າມາໃກແ້ລ້ວ. 
  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນແມ່ນໍາ້ຈແໍດນ    ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ມຄີວາມຜິດບາບແຕ່ອັນໃດເລີຍ.  
ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການພິທີບັບຕິສະມາຍ້ອມຄວາມຜິດບາບ,   ພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອຈະ
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ໃຫສ້ໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີ ແລະໃຫເ້ປັນຕົວຢ່າງ.  ເພື່ອໃຫຄ້ົບບໍຣິບູນ ”ຄວາມສິນທັມ” ໝາຍເຖິງທຸກໆສິ່ງທີ່
ມີພາກສ່ວນກັບການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູຍອມປະຕິບັດ. 
 

ແນະນໍາແຜນການສອນ 
 

1. ໃຫ້ຢາຍປຶ້ມ Magazines ເກົ່າ ຈະເປັນອັນໃດກໍໄດ້ຕໍ່ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະບອກໃຫພ້ວກເຂົາເຈົ້າ 
ຈີກຮູບພາບທີ່ເປັນການທົດລອງອອກ. ໃຫ້ໂອກາດສະມາຊິກສອງສາມນາທີ ແລ້ວຖາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ພົບເຫັນອັນໃດແດ່? ບອກຫ້ອງຮຽນວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃຫ້
ພວກເຮົາຮຽນນໍາກັນວ່າພວກເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງນີ້ໄດ້ຢ່າງ
ໃດ? 
 
2. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານປະວັດເບື້ອງຫລັງໃນປຶ້ມມັດທາຍ 3:1-17.      ໃຫເ້ອົາໃຈໃສ່ວ່າໂຢຮັນໄດ້ຢູ່ກິນແລະໃສ ່
    ເຄື່ອງແນວໃດ?  ຖາມສະມາຊິກວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ມັດທາຍຈິ່ງເວ້ົາເຖິງລາຍລະອຽດໃນເຣ່ືອງນີ້? 
 
3. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ 4:1-4 ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຟັງວ່າການທົດລອງນັ້ນແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງຫຍັງ? 
    ບອກວ່າການທົດລອງອັນທໍາອິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາ ພວກຜູ້ນໍາເຫລົາ່ນີມ້ັກຊ່ວຍ  
   ຄົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.  ບອກໃຫຄ້ົນໃນຫ້ອງອອກຄວາມຄຶດເຫັນວ່າມີຜູ້ນໍາໃນໂລກຈະເປັນອາຈານ ສິດ 
   ຍາພິບານ ຜູ້ມີອໍານາດເພາະພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຄົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການເຮັດແນວນີ້ດີ ຫລບືໍ່ດີ? 
   ແລະເປັນຫຍັງ? 

 
 4. ຂໃໍຫຜູ້້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມດັທາຍ 4:5-7 ແລະອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ 4:8-11.  ຂໍໃຫຖ້າມສະມາຊິກວ່າການທົດ 
    ລອງຕອນນີ້ແມ່ນເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງໃດ?  ຕອນນີ້ພະຍາມານແລະພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມພີ.  ຕັ້ງຄໍາຖາມ 
    ຂຶ້ນວ່າ ພະຍາມານໃຊພ້ຣະຄັມພີໃນທາງຜິດໃນຕອນນີ້ຢ່າງໃດ?      ເຮັດແນວໃດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫໃ້ຊ້ 
    ພຣະຄັມພີໃນທາງຜິດ? 
 
5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາມັດທາຍ 4:1-11 ໄປຫລິ້ນເປັນລະຄອນກ້ອມເພື່ອ 
    ໃຫ້ທຸກຄົນມີພາກສ່ວນເອົາເຣ່ືອງນີ້ໄປປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດ?  ແລະສະແດງໃນຫ້ອງຮຽນ. 
 
6. ວິທີທີ່ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີຕອບໂຕ້ກັບພະຍາມານໃນເມື່ອມີການທົດລອງນັ້ນ ພຣະອົງເຮັດຢ່າງ 
    ໃດ?  ພຣະຄັມພສີາມາດຊ່ວຍເຮົາໄດ້ກັບການທົດລອງຂອງມານເພາະດ້ວຍເຫດໃດ? 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 4:12-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 4:12-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງຄົນໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບ
ເອົາການປະກາດຂອງພຣະອົງເຖິງເຣ່ືອງຣາຊອານາຈກັຟ້າສວັນ
ໂດຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນທາງໃດທີ່ທ່ານຄວນຕອບສນອງຕໍກ່ານປະກາດຂອງ ອົງພຣະ
ເຢຊູ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຈະຄໍານວນເຖິງການຕອບສນອງຂອງຕົນເອງຕໍ່ການປະກາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ກັບຄົນໃນທຸກວັນນີ້ ແລະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາ
ວິທີໃດເພື່ອຈະໃຫອ້ົງພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົນໄດ້. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
    ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ປະກອບເຖິງການແນະນໍາໃນປຶ້ມມັດທາຍ   (ມດັທາຍ 4:12-16)   ທີ່ໄດ້ແນະນໍາ
ການປະກາດຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 4:17-16:20).  ມັດທາຍໄດ້ສືບຕໍ່ການປະກາດວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູເປັນພຣະເມີຊີອາທີ່ພຣະຄັມພີໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ ຊຶງ່ສໍາເຣັດຖືກຕ້ອງ. 
 ນັກຂຽນໄດ ້ເວ້ົາເຖິງຄົນປະຕິເສດແລະມຄີົນຕໍ່ຕ້ານອົງພຣະເຢຊູ.  ນກັຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າພຣະ
ເຢຊູເປັນອົງທີ່ຈະມາໃນອະນາຄົດ ພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາໄວ້ ຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງເປັນພຣະ 
ບຸດແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້, ຜູມ້ີອໍານາດໃຫຍ່ ແຕ່ພຣະອົງຈະບໍ່ໃຊພ້ະລັງແລະອໍານາດຊ່ອຍຕົນເອງເພື່ອບໍ່ໃຫໄ້ດ້
ຮັບຄວາມທໍຣະມານເທິງໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວິທີທາງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດເຖິງ 
ພຣະເຈົ້າໂດຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ. 
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 ມັດທາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນສະຖານທີ່ແລະຣະບົບການປະກາດ. ພຣະອົງກັບໄປຕັ້ງຄ້າຍ
ຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ   ແລະອອກຈາກພທິີການບັບຕິສະມາ  (ໂຢຮັນ 3:22-23;4:12)  ຕາມແມ່ນໍ້າຢດໍາເນ 
ພຣະອົງປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະປົວພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ.   ເມືອງກາເປນາອູມເປັນບ່ອນດທີີ່ພຣະເຢຊູກັບ 
ສາວົກຢຶດເອົາເປັນສູນກາງ. 
 ພາກທີສອງຂອງບົດຮຽນນີ້ເລີ້ມດ້ວຍສອງເຣື່ອງໃນປຶ້ມມັດທາຍ.     ມັດທາຍເລີ້ມຕົ້ນທັງສອງເຣື່ອງ 
ດ້ວຍຄໍາເວົ້າ,   ”ຕັ້ງແຕນ່ັ້ນມາພຣະເຢຊູເລີ້ມຕົ້ນປ່າວປະກາດວ່າ…”  (ມທ 4:17 ແລະ 16:21).   ມັດທາຍ 
4:17 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການແບ່ງເປັນໝວດໃຫຍ່ໆ .   
 ສ່ວນພາກທີ ່ເຫລືອໃນຕອນ (4:17-16:20), ມັດທາຍໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເທສນາແລະການສອນ (ບົດ
ທີ 5-7) ແລະການປົວພະຍາດ (ບດົທີ 8-9). ໃນບົດທີ 10-12 ມັດທາຍໄດ້ເອົາໃຈໃສກ່ານຕອບສນອງຂອງ
ຄົນທັງຫລາຍຕໍ່ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວກົ.     ມັດທາຍ 13:1-16:20   ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງຄົນທັງ 
ຫລາຍຕໍ່ພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູສອນເປັນຄໍາອຸປະມາ, ການເລີ້ມຕົ້ນປະກາດຕໍ່ພວກຕ່າງຊາດ.   

 
ແນະນໍາແຜນການສອນ 

 
1. ຊອກເອົາສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ ຫລນືໍາເອົາຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ມີປະສບົການກັບການຫາປາມາແລະໃຊຄ້ໍາຖາມ 
    ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຕໍ່ຄົນນັ້ນວ່າ: 

• ເຮັດຢ່າງໃດຈະຮຽນເປັນຄົນຫາປາເກ່ງ? 
• ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງໃຊອ້ັນໃດ?  ທາ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ ໍານານອັນໃດ? 
• ທ່ານຕັດສິນໃຈໄປຕຶກປາຢູ່ບ່ອນໃດ? 
• ຖ້າທ່ານກາຍເປັນຄົນຫາຄົນ, ວິທໃີດທ່ານຄວນຮຽນຮູ້ຈາກການຫາປາເພື່ອຈະກາຍເປັນຄົນຫາ
ຄົນໄດ້? 

2. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກສາວົກຄັງທໍາອິດ ແລະພຣະ ອົງໄດ້ 
   ບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຄົນຫາຄົນ.  ໃຫພ້ວກເຮົາຄິດເບິ່ງວ່າພວກເຮົາຕຽມຕົວຢ່າງໃດ 
   ເພື່ອເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້? 
 
3. ຈັດຄົນເປັນໝວດປະມານ 5-6 ຄົນໃນໝວດນຶ່ງ.  ບອກໃຫແ້ຕ່ລະໝວດເອົາພຣະຄັມພີ ມັດທາຍ 4:18- 
    21 ມາຂຽນເປັນບົດລະຄອນສັ້ນ. ໃຫແ້ຕ່ລະໝວດຂຶ້ນມາອ່ານ ແລະສະແດງສິ່ງທີ່ໝວດນີໄ້ດ້ຂຽນຂຶ້ນໃຫ້ 
    ທຸກໆຄົນຟັງ. 
4. ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານດັ່ງໆ ມດັທາຍ 4:18-21     ໃນເມື່ອສະມາຊິກໃນຫ້ອງກໍາລັງຄຶດເຖິງຄວາມ 
    ເສັຽສະລະຂອງ ຊໂີມນ ເປໂຕ, ອັນເດອາ, ແລະໂຢຮັນທີ່ພວກເຂົາປະອາຊີບແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ 
    ໄປ.  
 
5. ໃຫ້ນໍາພາຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນໂດຍໃຊຄ້ໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 
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• ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫຄ້ົນຮ້ອນໃຈປະກາດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກສວັນ? 
• ພວກເຮົາເດຄວນມີຈິດໃຈຮ້ອນຮົນໃນການປະກາດເໝືອນກັນບໍ່?  ເປັນຫຍັງ? 
• ທ່ານຈະເອົາໃຈໃສໃ່ນການປະກາດບໍ່ ຖ້າທ່ານຮູ ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາໃນໄວໆ
ນີ້? 

 
6. ໃຫ້ອອກຄວາມຄຶດເຫັນຈາກແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ ໂດຍ 
    ຄ ໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ.    ໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ສະມາຊິກເວ້ົາໃສກ່ະດານ    ແລະເຊີນໃຫສ້ະມາຊກິເອົາໄປປະ 
    ກອບໃຊໃ້ນຊີວິດອາທິດຕໍ່ໄປ.  
 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ກົງກັນຂ້າມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 5:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 5:1-16 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກົງກັນຂ້າມ
ຈາກຄວາມຫວັງຊຶ່ງເປັນຂອງທັມມະດາສາມັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແຕກຕ່າງກັບຊີວິດທັມມະ 
                                              ດາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອໃຫຮູ້້ວ່າບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໄດ້ໃຫຄ້ໍາໝູນໃຈ    ແລະຄວາມ

ຫວັງໃນຊີວິດໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປໄດ້ຢ່າງໃດ. 
 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
     ກ່ອນມາເຖິງບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ ມັດທາຍໄດ້ກັບໄປເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ,  ການ
ຮັບສິນບັບຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊູ, ການທົດລອງຂອງພຣະອົງໃນປ່າດິນຊາຍ, ການເລີ້ມປະກາດທີ່ເມືອງຄາ
ລີເລ (ມທ. 3:1-4:23).  ເຫັນວ່າພາຣະກິດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຜົນດີຈາກຝູງຊົນ.     ມີຝູງຄົນເປັນຈໍານວນ
ຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາສົນໃຈຄໍາສອນ ແລະຫິວກະຫາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.      ພຣະອົງໄດ້ເລີ້ມເອີ້ນເອົາຄົນ
ບາງຄົນຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໃຫປ້ະກາດເຣ ື ່ອງ ຣາຊອານາຈກັເປັນພິເສດ.   ພວກສາວົກເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງການ
ຝຶກສອນເປັນພິເສດ. ເນື້ອເຣ່ືອງບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູນັນ້ເປັນຄໍາສອນເພື່ອຕຽມພວກເຂົາໃຫອ້ອກໄປຮັບໃຊ້. 
 ຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນແລະບໍ່ເປັນຖືວ່າການເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ  ເປັນຫົວໃຈໃນການສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ກ່ຽວເຣ່ືອງຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ.  ຄໍາສອນໃນເວລານີ້ຕ້ອງໃຫເ້ຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍວ່ານັ້ນເປັນຫົນທາງທີ່ 
ຜູ້ຕິດຕາມຕ ້ອງເອົາມາປະຕິບັດ.     ຄ ໍາສັ່ງໃນການເທສນາທີ່ຈ້າຍພນູີ້ເຫັນວ່າປະຕບິັດໄດ້ຍາກຖ້າປາສຈາກ
ພະລັງອໍານາດ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ.     ເນື້ອໃນໃຈຄວາມໃນຕອນນີ້ໄດ້ບອກເຖິງຜູ້ເປັນສາວົກ
ຄວນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງໃດ ບໍແ່ມ່ນວິທີໃຫຄ້ົນກາຍເປັນສາວົກ.  
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 ບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ  ໄດ້ເຮັດໃຫຮູ້້ເຖິງລັກສະນະເປັນປະຊາກອນຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຄວນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງໃດ.      ຄ ໍາສອນນີ້ໄດ້ບອກຈຸດສຸດຍອດຂອງຜູ້ຕິດຕາມໃຫຮູ້້ ແລະປະຕິຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກໆກໍຣະນີ.  ຄໍາສອນໃນບົດນີ້ໄດ້ເຫັນວ່າກົງກັນຂາ້ມ ກັບຄວາມຄຶດຂອງຄົນໃນສມັຍທຸກ
ວັນນີ້.   

 
ແນະນໍາແຜນການສອນ 

1. ອາຫານເປັນສິ່ງທຸກຄົນຕ້ອງການ ແລະມກັເອົາມາໃຊໃ້ນເວລາກິນລ້ຽງແລະສາມັກຄີທັມ.   ເຊີນໃຫ້
ສະມາຊິກມາກິນເຂົ້າເຊົ້ານາໍກັນ.  ຂໍຮ້ອງໃຫທຸ້ກໆຄົນເອົາແນວລະຢ່າງມາປະກອບສ່ວນ.  ເຮັດຢ່າງ
ນີ້ເປັນໂອກາດີທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫຄ້ົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າມາຮ່ວມໄດ້. 

 
2. ຫລັງຈາກທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະທານແລ້ວ ໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນສອນ.     ກ່າວຂອບໃຈນໍາທຸກໆຄົນທີ່ນໍາເອົາອາ 

ຫານມາວັນນີ້.  ໃຫເ້ວ້ົາເຖິງສິ່ງດີທຽບກັບສິ່ງດີທີ່ເປັນອາຫານດີສໍາລບັຄົນເຮົາ, ມຣົີດຊາດດີທຽບກັບ 
ອາຫານທີ່ເຮັດໃຫສຸ້ຂພາບດີ, ອາຫານທີ່ງາມແກ່ຕາທຽບກັບອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ຫວົໃຈມີສຸຂພາບດີ.  

 
3. ແບ່ງປັນກັບຫ້ອງຮຽນວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ແມ່ນເວ້ົາເຖິງ ”ຄວາມສຸກ” ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ.  ອັນໃດ

ເປັນຄວາມສຸກແທ້ອິງຕາມພຣະທັມທີ່ໄດ້ຮຽນມານີ້? 
 

4. ບອກຫ້ອງຮຽນແບ່ງເປັນໝວດ ໝວດນຶ່ງມີສອງຫາຫົກຄົນ. ເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພີໃຫແ້ຕ່ລະໝວດໄປສຶກ 
ສາອອກຄວາມຄຶດເຫັນວ່າເຂົາເຂົ້າໃຈຢ່າງໃດ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫຫ້ົວໜ້າແຕ່ລະໝວດລາຍງານໃຫ້
ທຸກໆຄົນຟັງເຖິງຄວາມໝາຍທີ່ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ຄົ້ນພົບ. 

 
5. ຮ້ອງຂໍໃຫຜູ້້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ້ອນວອນເປີດແລະປິດຫ້ອງຮຽນໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊ່ວຍເອົາບົດຮຽນມາປະກອບໃຊ້

ໃນຊີວິດປະຈາໍວັນ. 
 

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ອ້ອນວອນຕາມແບບຂອງພຣະເຢຊູ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 6: 5-15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:         ມັດທາຍ 6: 1-18 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊຈູະຕ້ອງອ້ອນວອນຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນໄວ້, ຊຶ່ງ 
                                           ເປັນການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເພິງ່ພຣະເຈົ້າໃນທຸກເຣ່ືອງຂອງຊີວິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການອ້ອນວອນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບ 
                                             ຄວາມຄິດເຣ່ືອງການອ້ອນວອນທີ່ນິຍົມກັນ. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຈະປ່ຽນການອ້ອນວອນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມຄາໍ 
                                        ສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ໃນຂະນະທີ່ເລີ ້ມບົດຮຽນ, ໃຫ້ພາທຸກຄົນເບິ່ງຄໍາຖາມທີນຶ່ງໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ:  ມີຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈຜິດແນວໃດແດ່ເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ?  ຄວາມເຂົ້າໃຈຜດິນີ້ມີຜົນສະທອ້ນແນວໃດ ໃນການ 
ອ້ອນວອນຂອງຄົນທັງຫລາຍ?     ໃຊ້ເວລາສົນທະນາເຣື່ອງການອອ້ນວອນໃນທີຊຸ່ມຊົນ  ເຊັ່ນການ 
ເປີດການແຂງ່ຂັນກິລາ, ການເຕົ້າໂຮມທົ່ວໄປ, ຫລືການປະຊຸມສະພາ.  ການອ້ອນວອນໃນໂອກາດ 
ທີ່ກ່າວມານີ້ ແຕກຕ່າງກັບການອ້ອນວອນທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນໃນບ້ານ ແລະໃນໂບດບໍ?່  ຕ່າງກັນແນວໃດ 
ແດ່? ຂຽນຄໍາເຫັນຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້. 

 
2. ເວ້ົາວ່າ, ໃນມືນ້ີ້ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ແບບຢ່າງ 

ໄວ້ວ່າພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນກັນວິທີໃດ. 
 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາດບົດຮຽນໃນຫວົຂໍ້ ຈົ່ງເປັນຄນົທີ່ຄົບບໍຣິບູນ, ປະພຶດໃຫເ້ໝາະສົມ, ແລະຜູ້ເບິ່ງແລະທັສ 

ນະ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານບົດຮຽນໃນມື້ນີ.້   ຊີ້ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນເຣ່ຶອງຄວາມຕັ້ງໃຈແລະ 
ທ່າທີ ໃນການໃຫ້ທານ, ການອ້ອນວອນ, ແລະການຖືສນິອົດອາຫານ. ພຣະອົງໄດຊ້ົງຕໍານິພວກຟາ 
ຣິຊາຍ ເພາະພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫົ່ ຼານີ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢ່ ູທີ່ພຣະເຈົ້າ;  



 16

 ພຣະອົງຊົງເອີ້ນພວກຟາຣິຊາຍວ່າ "ພວກຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄດົ." 
 
4. ຖາມ: ພວກທາ່ນຄິດວ່າການອ້ອນວອນເພື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ໃຫ ້

ເວລາສໍາລັບຄວາມເຫັນ.  ຫລັງຈາກນັນ້ໃຫ້ເບິ່ງບົດຮຽນກ້ອງຫົວຂ້ໍ "ອ້ອນວອນເພື່ອສະງ່າຣາສຂີອງ 
ພຣະອົງ."   ພຍາຍາມອະທິບາຍບົດຮຽນເປັນຕອນໆໄປ ແລະເວົ້າເຖິງຄວາມຄ ໍາຄັນຂອງພາກນີ້ໃນ 
ການອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາ. 

 
5. ເບິ່ງພາກຕໍ່ໄປ,  "ການອ້ອນວອນປະກອບດ້ວຍການທູນຂໍ,"   ແລະຖາມ ຄໍາຖາມທຫີ້າໃນບົດຮຽນ,  
 ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດເພື່ອໃຫ້ການອ້ອນວອນເພື່ອຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າ ແລະການອ້ອນວອນເພື່ອ 
 ຄວາມຂາດເຂີນສ່ວນຕົວ ໄດ້ສົມດຸນກັນ? ສ່ວນຫລາຍທ່ານມັກຈະອ້ອນວອນເຣື່ອງໃດຫລາຍກວ່າ? 
 ໃຫ້ເວລາຕອບ ແລະສົນທະນາ. 
 
6. ນໍາພາການສນົທະນາວ່າ ການອ້ອນວອນຕາມແບບຂອງພຣະເຢຊູຈະປ່ຽນແປງຊີວິດພວກເຮົາຢ່າງ 

ໃດແດ່;  ການອ້ອນວອນມຄີວາມສໍາຄັນແນວໃດສໍາລບັຊີວິດພວກເຂົາເຈົ້າ?     ອະທິບາຍບົດຮຽນ 
ເຣ່ືອງ  "ການອ້ອນວອນປະກອບດ້ວຍການທູນຂໍ"  ຕໍ່ໄປໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ. 

 
7. ຫລັງຈາກອະທິບາຍທຸກໆພາກສ່ວນຂອງແບບຢ່າງການອ້ອນວອນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແລ້ວຖາມ: 

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ   ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບຄວາມຄິດເຣ່ືອງການອ້ອນ 
ວອນທີ່ນິຍົມກັນ? ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄົນສວ່ນຫລາຍຈຶ່ງອ້ອນວອນຕາມແບບຂອງຕວົເອງ  ແທນທີ່ຈະ 
ອ້ອນວອນຕາມແບບຢ່າງທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້?   (ການອ້ອນວອນແມ່ນລະຫວ່າງພວກເຮົາແຕ່ 
ລະຄົນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະບໍແ່ມ່ນການໂອລ້ົມລະຫວ່າງພວກເຮົາເອງ) 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ແນະນໍາເຣ່ືອງການໃຊ້ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູ       ໂດຍເນັ້ນວ່າການອ້ອນວອນມີ 

ຫລາຍພາກ ແລະແຕ່ລະພາກກໍມີຈຸດປະສົງແຕກຕ່າງກັນ.  ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາອ້ອນ 
ວອນຄໍາຕໍ່ຄໍາ ຕາມແບບຢາ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້.     ເຊັ່ນບາງຄົນໃຊ້ການອອ້ນວອນຕາມແບບ 
ຕໍ່ໄປນີ້: (1) ການສັຣເສີນ, (2) ການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ,  (3) ການຂອບພຣະຄຸນ ແລະ (4) 
ການອ້ອນວອນທູນຂໍ. 

 
9. ຖາມວ່າມໃີຜຕ້ອງການອ້ອນວອນເຣື່ອງໃດແດ່ໃນຕອນນີ້; ຖາມວ່າພຣະເຢຊູຈະອ້ອນວອນຢ່າງໃດ 

ສໍາລັບສິງ່ເຫົ່ ຼານັ້ນ? ນໍາພາການອ້ອນວອນ ກ່ອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ.  
ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ເຊື່ອ, ບ່ໍແມ່ນກະວົນກະວາຍ ຫລືໂລບມາກ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 6:19-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:        ມັດທາຍ 6: 19—7:29 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນໃຫພ້ວກເຮົາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາ 
                                   ເນີນຊີວິດຕາມແນວທາງຂອງພຣະອົງ ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ເຣ່ືອງວັດຖເຸປັນໃຫຍ.່ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສໍາຄັນກວ່າວັດຖຸຫລບືໍ່?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພຈິາຣະນາເບິ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍເຊື່ອ 
                                         ພຣະເຈົ້າແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງຫລາຍກວ່າເຊື່ອໃນວັດຖຸຕ່າງໆ. 
 

ແຜນການສອນ 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ພານັກຮຽນເບິ່ງຄໍາຖາມທີສອງໃນບົດຮຽນ (ລອງພິສດູເບິ່ງຫ້າຢ່າງໃນຊີວິດທີ່ກິນເງິນ, ກນິເຫື່ອແຮງ, 
ແລະກິນເວລາຂອງພວກເຮົາ. ມຫີຍັງແດ່ໃນສິ່ງນັ້ນໆທີ່ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງ?).ແບ່ງ 
ກະດານເປັນສາມພາກ ແຕ່ລະພາກໃສຫ່ົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້: ເງິນ, ເຫື່ອແຮງ, ແລະເວລາ. ຂຽນຄໍາຕອບໄວ້ 
ກະດານ. 

2. ຖາມ: ພວກເຮົາຈະຈັດລະດັບຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນີ້? ໃຫ້ເວລາສົນທະ 
ນາເລັກນ້ອຍ;   ແລ້ວກ່າວວ່າ,  ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະສໍາຣວດເບິ່ງວ່າສິ່ງຕ່າງໆນີ້ ກ່ຽວພັນກັບ 
ຊີວິດຢ່າງໃດ ຖ້າພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະອົງ. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ອ່ານມັດທາຍ 6: 19-21  ແລະໃຫ້ທຸກຄນົຟັງເບິ່ງຊັບສົມບັດອັນຖກືຕ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍບ່ອນເກັບຊັບ 
ສົມບັດນັ້ນໆ.   ອະທິບາຍບົດຮຽນ;   ພາທຸກຄົນໃຫ້ຮູເ້ຖິງຄວາມບໍແ່ນ່ນອນສໍາລບັສິ່ງຂອງໃນໂລກ 
ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຂອງຊັບສົມບັດສວັນ. 

4. ຖາມ: ອີງຕາມທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຄວນຄິດຢ່າງໃດເຣືອ່ງຊັບສົມບັດ? ໃຫ້ນັກຮຽນເວົ້າ
ເຣ່ືືອງວ່າພຣະເຈົ້າມີທສັນະແນວໃດເຣື່ອງວັດຖຸ? ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອາ່ນມັດທາຍ 6: 22-24. ໃຊ້ບົດ 
ຮຽນເພື່ອອະທິບາຍພຣະທັມໃນຕອນນີ.້ 

5. ເບິ່ງຄໍາຖາມທີສາມໃນບົດຮຽນ (ມີຫຍັງບໍ່ໃນຊີວິດ ທີທ່່ານພ້ອມທີຈ່ະຍອມໃຫ້  ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຂໍ?). 
ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ; ອາ່ນ ມັດທາຍ 6:25-34). ເນັ້ນຄວາມໝາຍເຣື່ອງການສແວງຫາຣາຊອານາ 
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ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບອານາຈັກໃນໂລກນີ້.     ເນັ້ນເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ 
ຂາດເຂີນຢ ູ່ ແລະພຣະອົງຊົງສາມາດທີຈ່ະປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນນັນ້ໄດ້,     ຖ້າພວກເຮົາຍອມໃຫ້ 
ພຣະອົງຊົງນໍາພາຊີວິດ. 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

6. ພານັກຮຽນເບິ່ງເຣ່ືອງ  "ພຣະເຢຊູ ແລະເງິນ"  ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າເຣ່ືອງຊັບສົມບັດ. 

7. ຖາມຄໍາຖາມ 4 ແລະ 5 ໃນບົດຮຽນ  ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງບົດຮຽນສໍາລັບ 
ຊີວິດ. 

8. ເວ້ົາວ່າ, ສົມມຸດວ່າມີໝູ່ຄນົນຶ່ງທີ່ເປັນຄົນລໍ້າລວຍເວົ້າເຣ່ືອງເງິນກັບທ່ານ;  ການສຶກສາພຣະທມັໃນ 
ບົດນີ້ຈະຊ່ວຍຫຍັງກັບທ່ານໄດ້ແດ່? ຫລັງຈາກການສົນທະນາໃຫ້ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ:  ພຣະທັມໄດ້ເວ້ົາ 
ຫຍັງກັບທ່ານແດ່ເຣ່ືອງການເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າ ແລະເນັ້ນທາງຊີວິດໃຫ້ຢູ່ໃນແນວທາງຂອງພຣະ 
ອົງ ແທນທີ່ຈະເນັ້ນເຣ່ືອງວັດຖຸເປັນໃຫຍ?່ 

9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນມອບຊີວິດເພື່ອໃນພຣະເຈົ້າສໍາລັບທຸກຢ່າງແລະຂໍໃຫ້ 
ຊີວິດຈົ່ງປາສຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະຄວາມໂລບ. 

 
  
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ການໜູນໃຈອັນແທ້ຈິງ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 13:1-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:        ມັດທາຍ 13 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖິງວ່າໝົດທຸກຄົນຈະບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ 
ແຕ່ກໍມີຄົນຈາໍນວນຫລາຍທີຈ່ະ 
                                           ຮັບພຣະອົງສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຕໍ່ໄປ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຖ້າຄົນຢາ່ງຫລວງຫລາຍບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ,   ພວກເຮົາຈະປະກາດເຮັດ 
ຫຍັງ?. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຮູ້ວ່າຄໍາອຸປມາເຣືອ່ງຜູ້ຫວ່ານ ແລະສະພາບຂອງດິນມີຄວາມໝາຍຢາ່ງ 
                                        ໃດສ ໍາລັບຊີວິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະພນັທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ແຜນການສອນ 
 
ນໍາບົດຮຽນເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ໃນຂະນະທີ່ເລີ້ມບົດຮຽນ,  ຖາມ:    ທ່ານຄິດວ່າການຕອ້ນຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນ 
ສມັຍນີ້ເປັນແນວໃດ?  ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຍັງບໍ່ຍອມຮັບຂ່າວປະເສີດ? ພານກັຮຽນສົນທະນາ 
ຄໍາຖາມສອງຂໍ້ນີ້; ບັກທຶກຄາໍຕອບໃສ່ກະດານ ຫລຂືຽນໃສ່ເຈັ້ຽໄວ້. 

2. ຖາມ: ທ່ານຄດິວ່າພວກສາສນາທູດ    ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທງັຫລາຍຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເວລາພວກເຂົາເຈົ້າປະ 
ກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ບໍ່ມຄີົນຮັບເຊື່ອ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ "ເຣ່ືອງເພື່ອສຶກສາພິເສດ" ໃນພາກສຸດ 
ທ້າຍບົດຮຽນ. ແລ້ວກ່າວວ່າ, ນີ້ຄືຄາໍໜູນໃຈ.   ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນເບິງ່ບົດຮຽນຈະເວົ້າຫຍັງແດ່ໃນ 
ມື້ນີ້. 

 
ນໍາພາການສອນພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ອ່ານ ມັດທາຍ 13:1-3. ໃຊ້ບົດຮຽນຫົວຂໍ້ ການຮັບໃຊຕ້ໍ່ໜ້າການຕໍຕ່້ານທີ່ເພີ້ມຂຶນ້ (13:1-3). ເລົ່າ 
ເຣ່ືອງວິນລຽມ ແຄຣ້ີ : ຄອຍເບິ່ງສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່…ທົດລອງສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່" ໃນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ທ່ານຄິດ 
ວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອນຮັບຂ່າວປະເສີດ?  ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານ ຫລຂືຽນໃສ່ເຈັ້ຽໄວ້. 

4. ອ່ານຄໍາອຸປມາໃນມັດທາຍ 13:3-9. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ດິນແຕ່ລະປະເພດ; ຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າ 
ໃຈວ່າ ຜູ້ຫວ່ານບໍ່ໄດ້ທໍ້ຖອຍໃນການຫວາ່ນເມັດພືດ ບໍວ່່າດິນຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ. 
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5. ອ່ານມັດທາຍ 13:10-17.   ອະທິບາຍບດົຮຽນໃຊ້ຫົວຂໍ້, " ເປັນຫຍງັໃຊ້ຄໍາອຸປມາ " (13:10-17). 
ອ່ານ ເຢຣະມຢີາ 19:13 ເພື່ອເນັ້ນວ່າ ທກຸຄົນຈະຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ. 

6. ກັບໄປເບິ່ງຄໍາຕອບໃນຂໍ້ 3 ເຣ່ືອງ ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງບໍ່ຕອ້ນຮັບຂ່າວປະເສີດ?   ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນ 
ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາຕອບໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານມັດທາຍ (13:18-23).    ພານັກຮຽນເບິ່ງຄົນທີ່ເຂົ້າ 
ກັບດິນແຕ່ລະປະເພດຕໍ່ໄປນີ້: ທາງ (13: 18-19), ດິນມີຫນິຫລາຍ (13:20-21), ພ່ ຸມໜາມ (13: 
22), ແລະ ດນິດີ (13: 23).  ທ້າຍສຸດໃຫ້ຖາມວ່າ:   ຜູ້ຫວ່ານເຮັດແນວໃດກັບດນິແຕ່ລະປະເພດ? 
(ຄໍາຕອບ: ຜູ້ຫວ່ານກໍໄດ້ຫວ່ານໄປເລື້ອຍໆ). 

7. ໃຊ້ຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ. 
 

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ໂອ້ລົມຕໍ່ໂດຍຖາມວ່າ, ຄໍາອຸປມານີ້ມີຄວາມໜາຍແນວໃດສໍາລັບທາ່ນເອງ?  ຖາມຕໍ່:  ທ່ານຄິດວ່າ 

ຄໍາອຸປມານີ້ມຄີວາມໝາຍແນວໃດສໍາລບັຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?    ກ່ອນມື້ຮຽນໃຫ້ຊອກຮູບຕ່າງໆ 
ເພື່ອມາປະກອບບົດຮຽນເຊັ່ນ:   ຮູບຄົນຫວ່າງງານ, ນກັທຸຣະກິດ, ຄອບຄົວ, ເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜ່ ຸມ. 
ຖາມນັກຮຽນວ່າເຂົາເຈົ້າມກີານພົວພັນກບັຄົນພວກໃດໃນຮູບຕ່າງໆນັ້ນ.    ພານກັຮຽນພິຈາຣະນາ 
ເບິ່ງວ່າຄົນແຕ່ລະປະເພດຈະຕອບຮັບຂາ່ວປະເສີດແນວໃດແດ່;  ຖາມວ່າ ມີໃຜແດ່ທີ່ກໍາລັງຫວ່ານ 
ເມັດຂ່າວປະເສີດໃນຊີວິດ. 

9. ເອົາເຫລັກຕະປູໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ລະດອກ.   ບອກວ່າ ໄຖທີ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຕຽມດິນຂອງຈິດໃຈທີ່ແຂງກະ 
ດ້າງຄືເຫລັກຕະປູຊຶ່ງສແດງເຖິງຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງ ສໍາລັບມະນດຸແຕ່ລະຄົນ.    ໃຫ້ທຸກຄົນຈັບ 
ເຫລັກຕະປູໄວ້ໃນກໍາມ ືໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ້ອນວອນປິດການຮຽນໂດຍການອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ຫວ່ານ 
ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ສັດຊື່. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ກາງແຂນແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 17:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 16:13—17:13 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທ ັຍໃຫພ້ຣະເຢຊູຕາຍທີ່ກາງແຂນແລະເປັນຄືນ 
                                                     ມາອີກ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ເຮົາທັງຫລາຍໂດຍສູນເສັຽພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູນໍາຄວາມລອດມາເຖ ິງເຮົາທັງຫລາຍ 
 

ຄໍານໍາ 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງທໍານວາຍເຣື ່ອງມໍຣະນະພາບຂອງພຣະອົງຫົກວັນແລ້ວພຣະອົງໄດ ້ພາພວກສາວົກຜູ້
ໃກ້ຊິດສາມຄນົຂຶ້ນໄປຍັງບ່ອນງຽບສງັດຄືພູເຂົາສູງທີ່ປາສຈາການລົບກວນຈາກສິ່ງໃດໆ   ເພື່ອຈະໄດ້ອ້ອນ 
ວອນດ້ວຍຄວາມສງົບ ແຕເ່ມື່ອໄປຮອດບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກແລ້ວກໍມີເຫດການອັນສໍາຄັນເກີດຂຶ້ນ. 
ທັສນະວິສ ັຍ:  ( ມດັທາຍ 17:1-4 ) 
ພູເຂົາທີເບີເປັນພູເຂົາສູງງຽບສງັດແລະສວຍງາມຕາມທ ັມມະຊາດເປັນບ່ອນທ ີ ່ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເປັນບ່ອນ
ໄຫວ້ວອນໃນເວລນີ້ ພຣະອົງໄດ້ນ ໍາສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດສາມຄົນໄປນໍາພຣະອົງຄື; ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນ
ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ. ພຣະອງົຊົງເລືອກສາວ ົກທັງສາມກໍເພາະວ່າ 1.ເປັນສາວົກທີ່ໃກ້ຊິດ 2. ເພື່ອ
ເຂົາຈະໄດ້ເປັນພະຍານໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນ      3. ເຂົາທັງສາມຈະສາມາດປ ິດຄວາມລັບໄດ ້ຈົນກວ່າເຖ ິງຍາມ 
ເປີດເຜີຽ.  
ພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊູປ່ຽນເປັນເໝືອນແສງອາທດິສ່ອງຕໍ່ຫນ້າສາວົກທັງສາມ, ພຣະພັກຂອງພຣະອົງເປັນ
ເໝືອນພຣະກາຍທີ່ມີສະງ່າຣາສີດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະທັມລູກາບອກວ່າສາວກົໝູບຫນ້າລງົ
ເພາະເຫງົານອນຫລອືາດເປັນເພາະແສງກ້າເຮັດໃຫເ້ຂົາທົນເບິ່ງບໍໄ່ດ້.  ຍັງບໍ່ພໍເທົ່ານັ້ນແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ 
ຂອງພຣະອົງກໍຂາວຝ່ອງເໝືອນດັ່ງແສງໄຟທີ່ມາຣະໂກພັລນາວ່າຈະຫາຊ່າງຊັກຟອກທັງໂລກນີ້ມາຊັກຟອກ 
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມກໍບໍ່ອາດຂາວໄດ້ແນວນັ້ນ.  
ສາວົກທັງສາມຍັງໄດ້ເຫັນ ເອລີຢາ ຜູມ້ີສາຍານາມວ່າຜູ້ເຜີຍພຣະວັຈນະຂອງພຣະເຈົ້າ,     ໂມເຊຜູ້ມີສາຍາ
ນາມວ່າຜູ້ຕາງຫນ້າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າມາປາກດົສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູຄຣິດອີກ.   ຊຶ່ງເປັນເຣ່ືອງທີ່
ເຂົາບໍ່ຄາດຝັນວ່າຈະເຫັນເຣ່ືອງແນວນີ້ເກີດຂຶ້ນ.   ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນສາວົກເປໂຕຈຶ່ງອອກຄໍາເຫັນວ່າຈະສ້າງ
ແທ່ນບູຊາຂຶ້ນສາມແທ່ນຄື   1.ແທ່ນບູຊາສໍາລັບໂມເຊ,   2. ແທ່ນບູຊາສໍາລັບເອລີຢາ ແລະ   3. ແທ່ນບູຊາ
ສໍາລັບພຣະເຢຊູ.  
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ຊົງຢ້ັງຢືນວ່າເປັນພຣະບຸດ  ( ມັດທາຍ 17:5-9 ) 
ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕກໍາລັງຖາມພຣະເຢຊູໃນເຣ່ືອງຈະສາ້ງແທ່ນບູຊາຢູ່ບໍ່ທັນຈົບ  ກໍມີເມກສຸກໃສມາປົກຄຸມສາ 
ວົກທັງສາມ,  ພວກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າເມກຂາວປົກຄຸມນັ້ນແມ່ນການປາກົດຕົວຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ເພາະວ ່າໄດ້ມີສຽງດັງອອກມາຈາກເມກຂາວວ່າ “ທ່ານຜູນ້ີ້ແຫລະ, ເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ຊຶ່ງເຮົາຊອບ
ໃຈຫລາຍ ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟັງເພິ່ນ” (ຂໍ ້5). ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງຊອບ
ໃຈ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດທີ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດທີ່ເຊື່ອຟັງສັນໃດ ພຣະເຈົ້າກໄໍດ້
ສັ່ງພວກສາວກົໃຫເ້ປັນຄົນເຊື່ອຟັງພຣະບຸດສັນນັ້ນ. 
ພຣະຄັມພບີອກວ່າພວກສາວົກກົ້ມຫນ້າລົງດິນດ້ວຍຄວາມຢ້ານຢໍາເກງ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກໍາລັງກົ້ມຫນ້າລົງ
ດິນຢູ່ນັ້ນພຣະເຢຊູກໍສະເດັດມາຫາເຂົາເພື່ອເລົ້າໂລມເຂົາບໍ່ໃຫ້ຢ້ານໂດຍກ່າວວ່າ  “ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ,  ຢ່າຊູ່ຢ້ານ” 
(ຂໍ້ 7).     ຊຶ່ງເປັນຄໍາເລົ້າໂລມແລະເປັນການອະນຸຍາດໃຫລຸ້ກຂຶ້ນເພື່ອດໍາເນີນງານຕໍ່ໄປ, ພຣະເຢຊູຊົງເລົ້າ
ໂລມສາວົກແນວໃດເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈຢ່າງດຽວກັນ   ໃນເມື່ອເຮົາມີຄວາມຢ້ານ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫເ້ຂົາເວົ້າເຣ່ືອງທີ່ເຂົາເຫັນນີ້ໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງຈົນກວ່າພຣະອົງຊົງຈະຊົງຟື້ນມາຈາກຕາຍ
ເສັຽກ່ອນ.  
 
ຕ້ັງຫນ້າຕ່ໍພາຣະກິດ  ( ມັດທາຍ 17:10-13 ) 
ພວກສາວົກເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງພວກນັກທັມທີ່ສອນໃນຄໍາເວົ້າຄໍາສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄັມພເີດີມໃນພຣະ 
ທັມມາລະຄີ 4:4-5 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເອລີຢາຈະຕ້ອງມາກ່ອນ     ເຂົາຈຶ່ງຖາມພຣະເຢຊູ ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍບອກ
ເຂົາວ່າເອລີຢາໄດ້ມາແລ້ວຕາມເຂົາວ່ານັ້ນແທ້    ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດກັບເພິ່ນຕາມໃຈຊອບ,   ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນ     ພຣະອົງຍັງບອກເຂົາວ່າສ່ວນພຣະອົງເອງກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານດ້ວຍນໍ້າມເືຂົາຄືກັນ.  
ເຣ່ືອງນີ້ແມ່ນພຣະອົງຊົງກ່າວເຖ ິງການທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງທີ່ເທິງກາງແຂນຈົນສິ້ນຊີວິດ, ມາເຖ ິງຕອນ 
ນີ້ສາວົກຈຶ່ງເຂົ້າໃຈແລ້ວກໍພາກັນຕັ້ງຫນ້າຮັບພາຣະກດິການບົວລະບັດ   ແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດເພື່ອຄົນ 
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດໂດຍໄມ້ກາງແຂນແຫ່ງພຣະເຢຊ ູຄຣິດ.  
 
 
         ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຊົງສະຣະພຣະຊົນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 26:26-30; 27:11-14, 35-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 26-27 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ຊົງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະຣາຊກິດຈົນເຖິງແກ່ມໍຣະນາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ການສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫເ້ຮົາເປັນສາວົກຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຕັດສິນໃຈຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 
 

ບົດນໍາ 
ເລົ່າເຣ່ືອງການຕາຍໃຫ້ນັກຮຽນຟັງດັ່ງນີ້;   ຂ່າວໃນທີວີບອກວ່າທຸກໆ 60 ວິນາທຈີະມີຄົນຜູ້ນຶ່ງຕາຍຍ້ອນພະ 
ຍາດມະເຮັງ, ນຶ່ງຊົ່ວໂມງຈະມີ 60 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງ, ວັນນຶ່ງຈະມີ 1440 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດ
ມະເຮັງ, ໃນປນິຶ່ງຈະມ ີ525,600 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງ.   ແມ່ນແທ້ຄົນເຮົາທຸກຄົນເກີດມາແລ້ວຈໍາ
ເປັນຈະຕ້ອງຕາຍ  ແຕບ່ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍແລ້ວຈິດວິນຍານໄປລົງໝໍ້ນາຮົກ ເພາະພຣະເຢຊູຕາຍແທນແລ້ວ. 
ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະກໍາລັງຈະຕາຍນັ້ນມຈີັກຄົນທີ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຕາຍແທນ? ຫລາຍຄົນ
ອາດຮູ້ແລະຮັບເຊື່ອເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະອາດມີຫລາຍຄົນບໍ່ຮູ້,   ເຂົາບໍ່ຮູ້ກໍອາດເປັນເພາະວ່າເຂົາບໍ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ    ເຂົາບໍ່ມີໂອກາດອາດເປັນເພາະບໍ່ມີໃຜປະກາດໃຫເ້ຂົາຟັງ ແລ້ວໃຜຈະປະ 
ກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ? ບົດຮຽນວັນນີ້ເຮົາຈະເວົ້າເຖ ິງພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນ. 
 
ພາຣະທີ່ຈໍາເປັນ:   ( ມດັທາຍ 26:16-30 ) 
ພາຣະກິດອັນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ສະເດັດລົງມາເກີດໃນໂລກນີ້  ເພື່ອມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນ 
ຫລາຍທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຕາຍແລ້ວກໍແລ້ວໄປເລີຽ ພຣະອົງຍັງຟືນ້ 
ພຣະຊົນອີກ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງຮ້ອງການເກີດ,   ການຕາຍ ແລະຟື້ນພຣະຊົນ ວ່າຂ່າວປະ 
ເສີດ. ໃນແລງຂອງວັນພະຫດັກ່ອນໜ້າຊົງຖືກຄຶງທີ່ກາງແຂນນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງຕັ້ງສິນລະນຶກ  ລາງເທື່ອເຮົາ 
ຮ້ອງວ່າສິນມະຫາສນິດ      ທັງນີກ້ໍເພາະວ່າການກິນເຂົ້າຈີ່ແລະນໍ້າອະງຸ່ນທີ່ເຄີຽປະຕິບັດກັນມາໃນໂບດນັ້ນ 
ແມ່ນການກິນເພື່ອລະນຶກເຖ ິງພຣະອົງ ຫລືກິນເພື່ອເປັນສາວົກທີ່ສນດິຕິດແທດກັບພຣະອົງ.  ພິທີນີ້ຈະຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍເຂົ້າຈີບ່ໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງອັນໝາຍເຖ ິງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງທີ່ຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ  ແລະນໍ ້າອະງຸ່ນ 
ອັນໝາຍເຖ ິງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ   ທີ່ຫລັ່ງໄຫລອອກມາເພື່ອຊໍາຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ 
ເຊື່ອໃນພຣະອົງ.    ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດແມ່ນພຣະອົງຫກັເຂົ້າຈີເ່ອງ ແລ້ວບອກພວກສາວົກຈົ່ງຮັບກິນສາ,  ອັນ
ໝາຍເຖ ິງພຣະອົງຍອມສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າພຣະອົງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕາຍເພື່ອ 
ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດຈະລອດພົ້ນ ຈຶ່ງຮ້ອງວ່າພາຣະທີ່ຈໍາເປັນ. 
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ເຂົາສອບສວນພຣະເຢຊູ:  ( ມັດທາຍ 27:11-14 ) 
ຫລັງຈາກຕັ້ງສິນມະຫາສນດິແລ້ວພຣະອົງພາສາວົກຜູ້ໃກຊ້ິດໄປອ້ອນວອນທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນດ້ວຍຄວາມ 
ທຸກໂສກ ແຕ່ພວກສາວົກພາກັນນອນຫລັບ,  ໃນຄືນນັ້ນເອງຢູດາຜູ້ເປັນສາວົກທີ່ຖກືຂາຍແລ້ວໃນຄວາມຜິດ
ບາບໄດ້ນໍາພວກທະຫານມາຈັບພຣະອົງເໝືອນໂຈນຜູ້ຮ້າຍ. ເມື່ອເຂົາຈັບແລ້ວເຂົາກນໍໍາພຣະອົງໄປຍັງສານ 
ເພື່ອສານຈະໄດ້ລົງໂທດເຖ ິງແກ່ຄວາມຕາຍ. ເວລານີ້ເຂົາໄດ້ນໍາພຣະອົງໄປຫາເຈົ້າແຂວງຜູ້ນຶ່ງມີຊື່ວ່າປີລາດ 
ເຈົ້າແຂວງຜູ້ນີ້ເປັນຄົນສັນຊາດໂຣມັນ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນຈັກກະພັດໂຣມັນເປັນຜູ້ປົກຄອງຊາດຢິວ ດ້ວຍເຫດນີ້ 
ປີລາດຈຶ່ງມີອາໍນາດເຕັມໃນການທີ່ຈະໄວ້ຊີວິດນັກໂທດຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ      ຫລສືັ່ງປະຫານນັກໂທດຜູ້ໃດຜູນ້ຶ່ງໄດ້. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຢູ່ຫ້ອງໂຖງຖ້າມກາງປະຊາຊົນແລະຖ້າມກາງພວກອາວຸໂສໃນສານແຊນຮີດຣີນທີ່ເປັນສານ
ສູງສຸດຂອງຊາດຢິວ. ປີລາດຖາມພຣະອົງວ່າ “ເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື?”. (ຂໍ້ 11ກ). ເພາະເຂົາມາ 
ຟ້ອງປລີາດວ່າພຣະເຢຊູຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ   ເມື່ອຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວກໍມີ 
ຄວາມຜິດຖານໝິ່ນປມາດກະສັດແລະຣາຊບັນລັງຂອງຢິວ, ພຣະອງົຊົງຕອບປີລາດ ວ່າ “ທ່ານເວົ້ານັ້ນແມ່ນ 
ແລ້ວ” (ຂໍ ້11ຂ).    ແປວ່າທ່ານເວົ້າຖືກແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເປັນກະສັດປົກຄອງຊາດຢວິ 
ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກະສັດນໍາພາຈິດວິນຍານຂອງຊາດຢິວໃຫລ້ອດພົ້ນ.  
 
ຫລັງຈາກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະອົງຕອບເຊັ່ນນັ້ນກໍພາກັນຮ້ອງໂຫ່ຂຶ້ນດ້ວຍສຽງດັງດ ່າວ່າຕ່າງໆນາໆ  ແລະຟ້ອງປີ 
ລາດໃຫ້ສັ່ງປະຫານເສັຽ,  ແຕ່ປີລາດບໍ່ເຫັນວ່າພຣະອົງມີຜິດອັນໃດເຖ ິງຂັ້ນປະຫານຈຶ່ງຖາມພຣະເຢຊູອີກວ່າ  
“ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນຫລືເຂົາເບີກພະຍານຕໍ່ສູ້ເຈົ້າຫລາຍປະການເທົ່າໃດ” (ຂໍ້ 13) ພຣະເຢຊູບໍ່ຕອບແຕ່ປະການໃດ 
ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕາຍເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ  ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງເລືອກບໍ່ຕອບ
ເສັຽດີກວ່າ ແລະເຖ ິງວ່າຈະຕອບໄປແນວໃດກໍຕາມເຂົາກຈໍະເອົາຜິດເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຽໆ.  
 
ຊົງຕາຍເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດ: ( ມັດທາຍ 27:35-50 ) 
ວັນນີ້ມີສາມຄົນທີ່ຕາຍທີ່ກາງແຂນໃນສະຖານດຽວກັນ, ມືດ້ຽວກັນ ແຕ່ການຕາຍຂອງທັງສາມຕ່າງກັນດັ່ງນີ້; 
1. ໂຈນຜູ້ທີນຶ່ງຕາຍໃນຄວາມຜິດບາບ     ເພາະແມ່ນແຕ່ລົມຫາຍໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍກໍຍັງບໍ່ຍອມເຊື່ອແລະໝິ່ນ     
ປມາດພຣະເຢຊູ (ຂໍ ້39-40).      2. ໂຈນຜູ້ທີສອງຕາຍຈາກຄວາມຜິດບາບ “ເມືອ່ໃດທ່ານມາໃນແຜ່ນດິນ 
ຂອງທ່ານຂລໍະນຶກເຖ ິງຂ້ານ້ອຍແດ່ ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າວັນນີ້ທ່ານຈະ
ຢູ່ກັບເຮົາໃນທີ່ສຸຂເສີມ.” (ລູກາ 23:42-43).   3. ພຣະເຢຊູຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະບໍ່ມີຄວາມບາບໄດ້ຊົງສະ 
ຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອຊໍາຮະລ້າງບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະໄດ້ລອດພົ້ນຈາກບຶງໄຟ. 
 
 
         ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ຄໍາສ່ັງຫລັງຈາກຟ້ືນພຣະຊົນ 
 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 28:1-10, 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 28 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ສ້າງສາວົກທົ່ວໂລກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ເຊື່ອຟັງເພື່ອການສ້າງສາວົກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ແລະສອນເຂົ້າໃຈເຖ ິງທາດແທ້ຂອງສາວົກ . 
 

ຄໍານໍາ 
ຖາມນັກຮຽນວ່າ “ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຂ່າວເຣື່ອງຫຍັງເປັນຂ່າວດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?”     ແລະຖາມອີກວ່າ      
“ໃນຊິວ ິດຂອງທ່ານມຄີໍາສັ່ງອັນໃດເປັນຄໍາສັ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ?”   ວັນນີ້ເຮົາຈະເວົ້າເຣ່ືອງຂ່າວການ
ຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ທີ່ເປັນຂ່າວໃຫຍທ່ີ່ສຸດສໍາລັບໂລກ  ແລະຄໍາສັ່ງໃຫຍທ່ີ່ສຸດສໍາລັບພວກ
ສາວົກ ຫລັງຈາກການຟື ້ນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍເຣື່ອງສາວົກ   ( ມັດທາຍ 28:1-10 ) 
ພວກຜູ້ຍິງພາກັນໄປອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູແຕ່ເຊົ້າມດື  ອາດເປັນເພາະວ່າພວກເຂົາຖ້າຈົນຮອດຮຸ່ງເຊົ ້າບໍ່
ໄດ້ຈຶ່ງພາກັນຕັດສິນໃຈໄປເພື່ອຈະໄປຫດົສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍນໍ້າມັນຫອມ. ພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ຮູ້ 
ແລ້ວວ່າຈະມີບັນຫາ;  1. ພວກທະຫານຍາມຈະບໍ່ໃຫເ້ຂົາ ້ໄປ ແຕ່ກໍຈະໄປ.   2. ເຖ ິງແມ່ນບໍມ່ີທະຫານຍາມ 
ພວກເຂົາກຮໍູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຈະບໍ່ມີແຮງທີ່ຈະກື່ງຫ ິນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງອອກໄດ້ ແຕ່ກຕໍັດສິນໃຈໄປ.  
 
ເມື່ອໄປຮອດກໍມີການອັສຈນັເກີດຂຶ້ນ  ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກື່ງຫ ິນອອກໃຫເ້ຂົາແລະນັ່ງເທິງ
ຫິນ ແລ້ວບອກເຫດການກບັພວກແມ່ຍິງ; 1. ເທວະດາເລົ້າໂລມພວກຜູ້ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.   2. ເທວະດາ
ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມາຫາພຣະເຢຊູ.     3.  ເທວະດາບອກພວກຜູ້ຍິງວ່າ ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັນດາໃຫຄ້ືນມາຈາກ
ຕາຍແລ້ວ.    4. ເທວະດາບອກພວກຜູຍ້ິງໄປເລົ່າຂ່າວນີ້ແກ່ພວກສາວົກ. 5. ສັ່ງຄວາມໄປບອກພວກສາວກົ 
ວ່າພຣະອົງໄປຖ້າສາວົກທີ່ແຂວງຄາລເີລແລ້ວ.   
ສ່ວນພວກສາວົກນັ້ນມີຄວາມຢ້ານຫລາຍປະການ   ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແຕ່ໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນຢູ່
ໃນຫ້ອງ, ເຣ່ືອງນີ້ສອນເຮົາທັງຫລາຍວ່າ   ຍາມເຮົາມຄີວາມຢ້ານເຣື່ອງອັນໃດກຕໍາມເຮົາຄວນເຝົ້າຣະວັງ 
ດ້ວຍການອ້ອນວອນຮ່ວມກັນດັ່ງສາວົກໄດ້ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງນີ້.  
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ສາວົກນະມັສການ  ( ມດັທາຍ 28:16-18 ) 
ຫລັງຈາກພວກສາວົກໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກພວກແມ່ຍິງວ່າພຣະອົງຊົງຟືນ້ພຣະຊົນແລ້ວ     ສາວົກເປໂຕກໍພິສູດ
ຄວາມຈິງໂດຍການແລ່ນໄປທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບ ເມື່ອບໍ່ເຫັນພຣະອົງຢູທ່ີ່ນັ້ນຈຶ່ງເຊື່ອໃນການບອກເລົ່າຂອງພວກ 
ແມ່ຍິງ, ເມື່ອເຊື່ອແລ້ວກໍພາກັນໄປຍັງແຂວງຄາລີເລເພື່ອຈະພົບກັບພຣະອົງຕາມຄໍາບອກເລົ່າຂອງພວກແມ ່
ຍິງ (ຂໍ ້16). ພວກສາວົກໄດ້ພົບກັບພຣະອົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພ້ອມທັງຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າ 
ພວກສາວົກນະມັສການພຣະອົງມາກ່ອນ ມາເຖ ິງຕອນນີ້ເຂົາໄດ້ຂາບລົງດິນໄຫວ້ ແລະນະມັສການພຣະອົງ 
ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ.    ມັດທາຍເປີດເຜີຍວ່າ ມລີາງຄົນຍ ັງສົງສ ັຍ ແຕ່ມັດທາຍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ໃດ 
ເປັນຜູ້ສ ົງສ ັຍພຣະອົງ ສ່ວນພວກສາສນາສາດສັນນິຖາມວ່າຄົງຈະແມ່ນໂທມາເປັນຜູ້ສົງສ ັຍພຣະອົງ.  
ສ່ວນພຣະອົງຮູ້ຈັກຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈຶ່ງເລົ້າໂລມເຂົາວ່າ “ອາໍນາດທັງໝົດໃນສວັນ  ແລະແຜ່ນດິນໂລກກໍ  
ດີ ຊົງມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ຂໍ້ 18). ຊຶ່ງພຣະອົງອາດບອກວ່າ ພຣະອົງຊົງມອີໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ ແປວ່າ
ຕາຍແລ້ວຍັງຄືນມາອີກທ່ານທັງຫລາຍບໍ່ຕ້ອງສົງສ ັຍ   ແລະອໍານາດທີ່ພຣະອົງມີນັ້ນຖ ້ວມຟ້າແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກອີກ ພຣະອົງໄດ້ໃຫຄ້ໍາໝ ັ້ນສັນຍາວ່າພຣະບິດາໄດ້ມອບແກ່ພຣະອົງແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງມອີໍານາດ
ເຕັມ.  
 
ຄໍາສ່ັງໃຫ້ທີ່ສໍາຄັນ  ( ມດັທາຍ 28:19-20 ) 
ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງມີອໍານາດອັນມະຫາສານນີ້  ພຣະອົງຈຶ່ງສັ່ງພວກສາວົກໃຫອ້ອກໄປທົ່ວໂລກເພື່ອບອກ 
ຂ່າວການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ ຊັກຊວນຄົນທັງຫລາຍໃຫເ້ຊື່ອໃນພຣະອົງ ແລ້ວໃຫບ້ັບຕິສະມາເຂົາ 
ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ “ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ ຈົ່ງເຮັດທຸກ
ຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາບັບຕິສະມາໃນນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ຂໍ້ 19). 
ເມື່ອເຂົາຮັບເຊື່ອແລະບັບຕສິະມາແລ້ວໃຫ້ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດ ແປວ່າໃຫສ້າວົກສອນເຂົາທຸກ
ຢ່າງທີ່ສາວົກໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ ແລະສອນໃຫເ້ຂົາປະຕິບັດທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາໄດ້ຮຽນ,   ນອກນັ້ນພຣະເຢຊູຍັງໃຫ້
ກໍາລັງໃຈສາວົກວ່າພຣະອົງຈະຢູ່ກັບເຂົາທຸກໆວັນຈົນໝົດກັບ ແປວ່າຈະຢູ່ນໍາຈົນກວ່າຈະສິ້ນຍຸກສມັຍ   “ສັ່ງ 
ສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສັ່ງພວກເຈົາ້ໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ນີ້ແຫລະ, ເຮົາຢູກ່ັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ
ວັນຈົນໝົດກັບ” (ຂໍ ້20). 
 
 
         ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນພິເສດ 
ຊົງພິພາກສາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 25:31-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 25:31-46 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຢຊູຊົງສອນສາວົກໃຫ້ຫ່ວງໃຍຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍແລະຄົນຂັດສົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຄົນຂາດເຂົ້າປາອາຫານ ແລະເຄື່ອງນ່ ຸງຫ ົ່ມເຮົາບໍ່ຊ່ອຍໄດ້ບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອສອນໃຫເ້ຮົາຮູ້ວ່າຖ້າເຮົາຈະບໍ່ຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຮົາກໍເຮັດຜິດແລ້ວ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກຂາດເຂີນເຂົ້າປາອາຫານ, ຂາດເຂີນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຄນົເຈັບເປັນ, ຄນົຖືກຄຸມຂັງ 
ທີ່ບໍຣິສຸດ ແລະຂັດສົນຕ່າງໆນັ້ນເປັນໜ້າທີ່ອັນນຶ່ງຂອງຄຣິສຕຽນ ເພື່ອສະແດງອອກເຖ ິງຄວາມເຊື່ອທີ່ມີໃນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນເຮົາໃຫເ້ປັນຄົນໃຈໃຫຍຊ່່ອຍເຫລືອເກື້ອກຸນຍາດພີ່ນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊື່ອ 
ຕລອດເຖ ິງຄົນອື່ນໆອີກດ້ວຍ. 
 
ຊົງແຍກລູກແກະແລະແບ້  ( ມັດທາຍ 25:31-40 ) 
ການສະເດັດກັບຄືນມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນມາປະກາດເຣື່ອງແຜ່ນດນິສວັນອີກ ແຕ່ຈະມາຕັດສນິ 
ພິພາກສາຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ, ພຣະອົງຈະໃຊ້ອໍານາດເຕັມໃນການພິພາກສາ ແຕ່ກ່ອນອື່ນພຣະອົງຈະຊົງ 
ແຍກຝູງແກະ ອອກຈາກຝູງແບ້. ພຣະອົງໄດ້ປຽບທຽບພວກທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງເປັນຄືຝູງແກະ   ແລະພຣະອົງ
ປຽບທຽບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອເປັນຄືຝູງແບ້, ຊຶ່ງເປັນການປຽບທຽບໃນສັງຄົນອິສຣາເອນໃນສມັຍນັ້ນ ເພາະວ່າຄົນອິສຣາ
ເອນນິຍົມການລ້ຽງແກະເປັນອາຊີບ. ແກະເປັນສັດທີ່ມີຂົນຂາວແລະລ້ຽງງ່າຍ,  ພວກມັນຟັງຄວາມເຈົ້າຂອງ 
ມັນແລະຍັງເປັນສັດທີ່ບໍ່ທໍາຮ້າຍສິ່ງຂອງແລະທໍາຮ້າຍສັດອື່ນໃດ   ແມ່ນແຕ່ຂົນຂອງມັນຍັງກາຍເປັນເສື້ອກນັ
ໜາວຣາຄາແພງອີກ,  ຜູລ້້ຽງແກະຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລູກແກະເປັນພິເສດຈົນເຖ ິງຂັ້ນນອນເຝ້ົາເພື່ອປ້ອງ
ກັນໝາໄນທີ່ຈະມາກັດກິນພວກມັນ, ແກະເປັນສັດທີ່ບໍ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊີວິດຂອງມັນເອງ. ສ່ວນແບ້ນັ້ນມີຫລັກສະນະ
ກົງກັນຂ້າມກັບແກະຢ່າງສິ້ນເຊີງ.  
 
ປາຍທາງຂອງລູກແກະ  ( ມດັທາຍ 25:34-40 ) 
ໃຫເ້ຮົາທັລງຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າໃນໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໄວ້ແລ້ວນີ້ ຄົນທີ່ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອຈະຢູ່ເສມີກັນ ເພື່ອ
ໃຫ ້ໂອກາດແກ່ທຸກຄົນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈັກກັບເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະແຜ່ນດິນສວັນ  ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍໃຈ
ເມດຕາປານີຕໍ່ກັນແລະກັນເປັນປະການແຣກ ສ່ວນໂລກທີ່ຈະມານັ້ນຄົນທີ່ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອຈະໄດ້ຮັບສິ່ງແຕກ
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ຕ່າງກັນຈົນທຽບກັນບໍ່ໄດ້. ສໍາລັບຄຣິສຕຽນຫລືຜູ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແລວ້ນັ້ນ    ການມີໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່, ໃຈ 
ເມດຕາສົງສານ, ໃຈຖ່ອມລົງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ ຫລເືວ້ົາໄດ ້ວ່າ  ຄຣິສຕຽນຈະບໍ່ຫລ ີກ 
ລ້ຽງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້    ຄໍາວ່າຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເພາະເປັນຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄນົມີຈິດໃຈເຊັ່ນ
ນັ້ນ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມຄີວາມເມດຕາສົງສານ. 
 
ເມື່ອແຍກກັນແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງກ່າວກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາວ່າ   “ພວກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາ
ຂອງເຮົາເອີຍ, ຈົ່ງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກ” (ຂໍ້ 34ກ). ແປວ່າເຊີນເຂົ້າມາໃນສວັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມ 
ໄວ້ໃຫພ້ວກທ່ານ. ເງື່ອນໄຂທີ່ພວກທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສວັນນັ້ນຢູ່ໃນຂໍ້ 35-36 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າການສ້າງຄວາມດີເຫລົ່ານີເ້ທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະອົງເສັຍກ່ອນ. 
 
ປາຍທາງຂອງຝູງແບ້   ( ມັດທາຍ 25:41-46 ) 
ຫລັງຈາກພວກທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນສວັນເປັນບ່ອນຢູ່ຖາວອນ  ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວກັບພວກທີ່ຢູ່ກໍ້າ 
ຊ້າຍວ່າ “ສທູັງຫລາຍຜູ ້ຖືກປ້ອຍເວນ, ຈົງ່ຖອຍໜີຈາກເຮົາ  ເຂົ້າໄປໃນທີ່ໄໝ້ຢູເ່ປັນນິດຊຶ່ງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບ 
ພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມັນ” (ຂໍ້ 41).   ແປວ່າພວກນີ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟນະຮົກ, ພວກນີ້ອາດຕົກຕະລຶງ 
ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟນະຮົກ ເພາະເຂົາຄຶດວ່າຕັ້ງແຕ່ເກີດມາບໍ່ເຄີຽເຮັດຊົ່ວ ມແີຕ່ເປັນ
ຄົນດີ. ພຣະອງົໄດ ້ບອກເຂົາໃນການທີ່ເຂົາຂາດຄວາມເມດຕາສົງສານແລະບໍ່ເຮັດການດີຕ່າງໆໃນຂໍ້ 42-43 
ແຕ່ເຂົາກັບຖາມພຣະອົງໃນຂໍ້ 44 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫເ້ຂົາຟງັໃນຂໍ້ 45  ແລ້ວເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າໄປຢູ່ບຶງໄຟ
ອັນໄໝ້ຢູ່ເປັນນິດ.  
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ເວລານີ້ຄົນທີ່ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອປະປົນກັນຢູ່, ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງແຍກໃນວັນນັ້ນ? 

2. ທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນຂໍ້ 45-46 ຫລາຍປານໃດ? 

3. ທ່ານຈະຕຽມພ້ອມໃນວັນທີ່ພຣະອົງກັບມາແນວໃດ? 

 
ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
 
 


