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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນຄຣິສມສັ 
ບາ້ນເບດັເລເຮັມ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2:1-10 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອສອນເຮົາໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຢຊຊູງົເຮັດຕາມພຣະບນັຊາ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ພຣະເຈົ້າຊງົສົງ່ພຣະບດຸລງົມາເກດີແນວໃດ? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອນາໍພາທາ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຣສິມສັ. 

  

ຄໍານໍາ  

ເນືອ່ງຈາກວ່າຫລາຍຄນົເຂົາ້ໃຈຜດິກ່ຽວກບັເຣື່ອງວັນຄຣິສມສັດັງ່ນັນ້ຄຣຄູວນຈະເນັນ້ໜກັຄໍາເວົ້າສອງຄາໍຕໍ່
ໄປນີ້: ຄຣິສມສັແມ່ນໂຮລເີດ (Holy day) ແປວ່າວັນສກັສດິ ເພາະວ່າວັນຄຣິສມສັເປນັວັນເກດີຂອງພຣະຜູ້
ຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ນ  ຄອືງົພຣະເຢຊຄູຣິດພຣະບດຸອງົດຽວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ລງົມາເກ ີດໃນໂລກ ເພື່ອໂຜດມະນຸດທງັ 
ຫລາຍໃຫພ້ົ້ນຈາກຄວາມຜດິຄວາມບາບຂອງເຂາົ ດ ້ວຍເຫດນີວ້ັນຄຣິສມສັຈ່ຶງເປັນວັນສກັສດິອນັຍິງ່ໃຫຍ ່ບໍ່
ແມ່ນ holiday ທົ່ວໄປ, ເມືອ່ເປນັເຊັນ່ນັນ້ປະເທດຕາ່ງໆເປນັຕົນ້ແມ່ນປະເທດອະເມຣິກາຈຶງ່ຈັດຕັງ້ວັນນີເ້ປນັ
ວັນຢດຸງານຮ້ອງວ່າ (holiday).     ສລ ຸບແລ້ວ ໂຮລີເດ ແມນ່ວັນສກັສດິເປນັມື້ມ່ວນຊືນ່ແລະຍນິດ ີບໍແ່ມ່ນມື້
ເມົາ holiday ດັງ່ທີເ່ຫັນຫລາຍບ້ານເຮືອນດື່ມແລະເມົາໃນວັນນັນ້. 

 ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ   (2:1-7) 
1. ເວົ້າເຣ່ືອງບາ້ນເບດັເລເຮັມແມນ່ບ້ານນອ້ຍໆຫ່າງໄກຈາກຄວາມຈະເຣີນ ບນັດາພວກເຈົ້ານາຍກບໍໍຄ່ອ່ຍ
ໄປມາຫາສູເ່ທົ່າໃດ ແລະບາ້ນນອ້ຍນີແ້ຫລະພຣະເຈົ້າໄດ ້ຊງົເລ ືອກໃຫ້ພຣະບດຸຂອງພຣະອງົລງົມາບງັເກດີຈ່ຶງ
ກາຍເປນັບ້ານທີມ່ີຊືສ່ຽງໃນໂລກຈົນເຖ ິງທກຸວັນນີ້.  
2. ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າຕຽມຜູຮ້ັບໃຊພ້ຣະເຢຊມູາເກດີກອ່ນຄໂືຢຮນັບບັຕສິໂຕ;    ກອ່ນໜ້າພຣະເຢຊລູງົມາ
ເກດີພຽງຫົກເດອືນພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕລງົມາເກ ີດນໍານາງເອລຊີາເບດັຊ ຶ ່ງມອີາຍເຸກນີກວ່າຈະ
ຕັງ້ທອ້ງໄດ້. ໃນເວລານັນ້ຊາຂາຣ ີຢາຜູເ້ປນັຜົວຂອງນາງຖກືຜຽນເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ ແລະໃນເວລານັນ້ເອງເທ 
ວະດາຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາໄດບ້ອກເລົາ່ເຣື່ອງນາງເອລຊີາເບດັຈະມີທອ້ງ (ອາ່ນລກູາ 1: 5-21). 
3. ເວົ້າເຣ່ືອງເທວະດາປາກດົຕົວຕໍນ່າງມາຣ ີອາ;     “ເມື່ອເຖງິເດອືນຖ້ວນຫົກເທວະດາຄບັຣີເອນໄດຮ້ັບໃຊ້
ຈາກພຣະເຈົ້າ ມາຍງັເມືອງນຶງ່ໃນແຂວງຄາລເີລຊືນ່າຊາເຣັດມາຫາຍງິພົມຈາຣີຄນົນຶງ່ ຊຶງ່ເປນັຄູຫ່ມັນ້ຂອງ
ຊາຍຄນົນຶງ່ຊືໂ່ຢເຊບ ຜູເ້ປນັເຊືອ້ສາຍຂອງກະສດັດາວິດ ນາງນັນ້ຊືມ່າຣີອາ” (ລກູາ 1: 26-27). 
4. ເວົ້າເຣ່ືອງການເກ ີດຂອງພຣະເຢຊໃູນລກູາ 2:1-7  
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ຟັງເທວະດາບອກເລົ່າພວກລ້ຽງແກະ (ລູກາ 2:8-14).  
1. ເວົ້າເຣ່ືອງເດກັນອ້ຍຮຽນຟັງສຽງເທວະດາ. 
2. ເວົ້າເຣ່ືອງບດົບາດສໍາຄນັຂອງເທວະດາ. 
 ກ. ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັເຊຂາຣິຢາ (ລກູາ 1:11-17).  
 ຂ. ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັນາງມາຣ ີອາ (ລກູາ 1: 26-33) 
 ຄ. ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັພວກລ້ຽງແກະ (ລກູາ 2: 10-11).  
3. ເວົ້າເຣ່ືອງເທວະດາແລະພວກລ້ຽງແກະ 
4. ສຽງເພງສຣັເສນີຂອງເທວະດາຮ້ອງວ່າ “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມແີດພ່ຣະເຈົ້າໃນທີສ່ງູສດຸ ແລະທີແ່ຜນ່ດນິໂລກ 
ຈົ່ງມສີນັຕສິກຸ ແກມ່ະນດຸທງັປວງທີພ່ຣະອງົຊງົຊອບ ພຣະທຍັນັນ້” (ຂ້ໍ 14).  
 

ຂ່າວດີປານນີ້ອົດບອກຜູ້ອ່ືນບ່ໍໄດ້ (2:15-20) 
1. ເວົ້າເຣ່ືອງ ການລ້ຽງແກະເປນັອາຊບີສາໍຄັນຂອງຊາດຢິວ, ລາຍໄດຕ້່າງໆມາຈາກການລ້ຽງແກະ ດັງ່ນັນ້
ເຂົາຈໍາຕອ້ງເອາົໃຈໃສໃ່ນການລ້ຽງແກະ. 
2. ເວົ້າເຣ່ືອງພວກລ້ຽງແກະຍອມປະລະຝງູແກະເພື່ອຊອກຫາພຣະເຢຊູ.     “ພວກລ້ຽງແກະໄດເ້ວ້ົາກນັວ່າ, 
“ເຮົາພາກນັໄປເມືອງເບດັເລເຮັມເທາະ   ໄປເບິງ່ເຫດການທີເ່ກີດຂຶນ້ ຊຶງ່ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄດຊ້ງົແຈງ້ແກ ່
ເຮົານັນ້” (ຂໍ້ 15). 
3. ເວົ້າເຣ່ືອງພວກລ້ຽງແກະພົບເຫນັພຣະເຢຊູແລວ້ກໍກບັໄປຫາຝງູແກະແລະເຫັນວ່າແກະທກຸຕົວຍ ັງປອດ   
ພ ັຍ ເຂົາຈຶງ່ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ໂດຍບອກເຣື່ອງການເກດີຂອງພຣະເຢຊຕູໍ່ໆ ກນັໄປ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ການຊົງປະສດູຂອງພຣະເມຊອີາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 1:18-2:15, 19-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ ບດົທ ີ1 ແລະ ບດົທີ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ສະພາບການຂອງການປະສດູສໍາແດງໃຫ້ເຫນັວ່າ ພຣະອງົຊງົເປນັພຣະ “ 

                                            ເມຊອີາຢາ່ງແທ້ຈງິ ທີພ່ວກເຮົາສມົຄວນຈະຕດິຕາມ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ສະພາບການເປນັຢາ່ງໃດທີສ່າໍແດງພຣະອງົອອກມາ ແລະພວກເຮົາສມົ  

                                          ຄວນບໍທ່ີຈ່ະຕດິຕາມເປນັສາວກົຂອງພຣະອງົ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ຊີ້ແຈງສະພາບການວ່າເປນັຫຍງັພວກເຮົາຈ່ຶງຄວນຈະຕດິຕາມເປນັສາ  
                                         ວົກຂອງພຣະອົງ . 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ຖາ້ຄຣູມີ ຈພີີເອສັ  ຫລບືໍ່ມີກໃໍຫຊ້ອກຫາຢືມມາໃຊ້ເປນັຕົວຢ່າງ.  ຄຣູຈະອະທບິາຍເຖງິຄນຸນະພາບ 
ຂອງຈີພີເອສັ. ສິງ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເວລານີພ້ວກເຮົາຢ ູ່ໃສແລະຈະໄປໃສ.  ຖ້າຈະເວົ້າ 
ແລ້ວຊີວິດຄຣິສຕຽນກໍເປນັເໝອືນດັງ່ນີ້ ບາງທກີໄໍປຖກືບາງທກີອໍອກນອກທາງ.  
ພຣະທັມຂາ່ວປະເສດີມດັທາຍໄດນ້າໍພວກເຮົາເຂົ້າມາຫາຜ ູ້ທີຊ່າວຢວິທັງຫລາຍກາໍລງັລຄໍອຍ. 
ເມື່ອພຣະອງົສະເດດັມາແລ້ວ ພຣະອົງກຊໍງົສມົຄວນແກກ່ານນະມສັການ ແລະສົມຄວນແກກ່ານ 
ຕດິຕາມ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

2. ອາ່ນມັດທາຍ 1:18-25  (ອສັຈັນ)  ຄຣອູະທບິາຍເຖງິຄວາມອສັຈນັແລະຈະອະທບິາຍໄປເຖງິຣິດ 
ເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  
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3. ອະທບິາຍໃຫເ້ຂົ້າໃຈເຖງິຮດີຄອງປະເພນຂີອງຄນົຢິວ. ແລະກໍເວົ້າເຖງິຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງໂຢ 
ເຊບແລະມາຣີອາ (ຖາມຄາໍຖາມທີ່ມຢີ ູ່ໃນ ເຈັ້ຽບດົຮຽນ) 
 

4. ອະທບິາຍເຖງິການປາກດົຂອງທູດສວນັ ໃນ 1:20-21;  ເມືອ່ອະທບິາຍໄປແລ້ວຈະໄດຍ້ກົຕົວຢາ່ງ 
ຂຶນ້ມາ  ອ່ານ 1:22-23 ແລະສົມທຽບກັບ ເອຊາຢາ 7:14;  ເໝອືນວ່າເປນັບດົສລບຸ ໃນຂໍ ້24-25 
ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນຍໍາ້ອກີ. 
 

5. ຖາມຄໍາຖາມທີ 4 ຢ ູ່ໃນເຈັ້ຽບດົຮຽນ  ປ່ອຍເວລາຈກັໜອ້ຍນຶງ່ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ.  
 

6. ຕາມສມກັໃຈ ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 2:1-11.  ເຕືອນນກັຮຽນໃຫຕ້ັງ້ໃຈຟງັວາ່ຈະເຮັດຢ່າງໃດ 
ກ່ຽວກບັກະສດັອງົນີ.້  

 
7. ຖາມ: ເປນັການດບີໍທ່ີ່ພວກໂຫຣາຈານຊອກສແວງຫາກຸມມານເຢຊ?ູ  ເປນັຫຍງັກະສດັເຮໂຣດຈຶ່ງ 

ຫວຸ້ນວາຍໃຈຫລາຍແທ້? ແລະເປນັຫຍງັທົ່ວທງັກງຸເຢຣູຊາເລັມກຫໍວຸ້ນວາຍເໝອືນກນັ?  ຂໍທ້ີສ່ລບຸ 
ກໍແມນ່ຂໍ ້9-11.   
 

8. ໃຫອ້ກີຄນົນຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 2:12-15, 19-23  ການເດນີທາງຂອງພຣະອງົຍງັບໍສ່ິນ້ສດຸ, 
ພຣະອງົເດນີທາງໄປປະເທດອຢີິບ(2:15) ແລະກໍເດນີໄປນາຊາເຣັດອກີ. (2:23) 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

9. ແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນທງັຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເມຊອີາຄືພຣະເຢຊູ ສມົຄວນແລ້ວທີ່ພວກເຮົາຈະຕດິຕາມ 
ພຣະອງົ. ເປດີໂອກາດໃຫນ້ກັຮຽນຕອບສນອງ ຕາມຄາໍເຊນີ. 
 

10.  ພວກເຮົາຈະສເລີມສລອງພຣະອງົຢາ່ງໃດໃນປນີີ້ ເພືອ່ຈະໃຫສ້ມົກຽດແລະສກັສຂີອງພຣະອງົ. 
 

11.  ອະທິຖານປດິ ແລະຕັງ້ໃຈນະມສັການພຣະເຈົ້າ 
 

 
ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ທ່ານຜ ູ້ນີຄ້ບືດຸທ່ີຮັກຂອງເຮົາ, ບບັຕສິະມາໂດຍໂຢຮັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ ບດົທີ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມດັທາຍ ບດົທ ີ3 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຮັບບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊໂູດຍໂຢຮນັນັນ້ ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນ 

                                           ເຖງິການເປນັແບບຢາ່ງທີ່ດ,ີ ເປນັການຕຽມຕົວເຂົ້າສູ່ຣາຊອານາຈກັຂອງ 
                                           ພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມນ່ຫຍງັທີເ່ຮັດໃຫພ້ຣະເຢຊຕູອ້ງຮບັບບັຕສິະມາຈາກສາວກົຂອງພຣະ 

                                           ອງົ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ການບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊູໂດຍໂຢຮນັນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍວ່າຜ ູ້ທີຕ່ດິ 

                                         ຕາມພຣະອົງທກຸຄນົຈໍາເປນັຕອ້ງກະທໍາເໝອືນພຣະອງົ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

12. ກອ່ນອືນ່ໝດົໃຫຄ້ຣູຂຽນລງົໃນກະດານ ຂໍຄ້ວາມຕໍໄ່ປນີ:້ 
ການບບັຕສິະມາຂອງຂອ້ຍ 
ແມ່ນໃຜ 
ແມ່ນຫຍງັ 
ເວລາໃດ 
ຢ ູ່ໃສ 
ເຮັດຢ່າງໃດ 
ເປນັຫຍງັ 

   
13. ເລີ້ມດ້ວຍການອອ້ນວອນອະທຖິານ. 

     
14. ເຊນີນກັຮຽນ ໃຫ້ເວົ້າຄໍາພະຍານໃນການຮັບບບັຕສິະມາທີຜ່າ່ນມາສອງສາມຄນົກໄໍດ້. ແລ້ວໃຫຫ້ັນ 

ໄປຫາເຈັ້ຽບດົຮຽນ ທໍາອດິອາ່ນຈດຸປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ ້ເພືອ່ຈະເຂົາ້ຫາບດົຮຽນ.  
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
15. ໃຫ້ໃຊ້ຮ່າງບດົຮຽນນີ:້ ເພືອ່ຈະບໍສ່ບັສົນ. 

(1) ມາເຖງິທີ່ແຄມນໍາ້ 
ຄາໍເທສນາຂອງໂຢຮນັ (3:1-2) 
ຄາໍທາໍນວາຍກ່ຽວກບັໂຢຮັນ (3:3) 
ຄວາມເປນັເອກລກັຂອງໂຢຮັນ (3:4) 
ການສາໍແດງຂອງໂຢຮນັ (3:5-6) 

(2) ບໍໜ່້າເຊືອ່ວ່າເພິ່ນຈະກ້າເວ້ົາຢ່າງນີ.້ 
ປະເຊນີໜ້າກບັພວກສາສນາ (3:7) 
ທ້າທາຍພວກສາສນາ (3:8-10) 
ລກັສນະການມາຂອງພຣະເຢຊູ (3:11-12) 

               (3)ຄວາມຊອບທັມຄພືຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົ້າ 
                    ພຣະເຢຊູເດນີທາງມາເຖງິ (3:13-14) 
                    ໂຢຮນັຍອມກະທໍາຕາມ (3:15) 
                    ພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸຊງົເຈີມ (3:16) 
                    ພຣະບດິາຊງົເຫນັພອ້ມ (3:17)  

 
16. ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນ 3:1-6 ໃຫ້ເບິງ່ຕາມເຈັ້ຽບດົຮຽນແລ້ວຄຣູຈະອະທບິາຍ.  ພອ້ມກບັການສນົທະນາ 

 
17. ອກີຄນົນຶງ່ອາ່ນ 3:7-12 ເມື່ອອາ່ນຈບົລງົແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ່າ ໂຢຮັນກາ່ວຢາ່ງນີແ້ກ່ພວກເຂາົ. 

ແລະມຄີວາມໝາຍວ່າຢາ່ງໃດ? 
 

18. ໃຫຄ້ນົນຶງ່ທີສ່ມັກໃຈອາ່ນ 3:13-17  ຄຣູອະທບິາຍເຣື່ອງການຮບັບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊູ 
ໂຢຮນັກ່າວວາ່ຢ່າງໃດກ່ຽວກບັອງົພຣະເຢຊ?ູ 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
19. ຖາມ: ການຮັບສນິບບັຕສິະມາຂອງທ່ານມີຜນົສະທອ້ນຢາ່ງໃດ ແລະມີຄວາມສັມພັນຢາ່ງໃດກບັ 

ພຣະເຈົ້າແລະກບັຜ ູ້ອືນ່ດ້ວຍ. 
 

20.  ຈົງ່ໃຫກ້ານຮັບບບັຕສິະມາຂອງທາ່ນມຄີວາມໝາຍ ແລະໃຫ້ມຄີວາມໝາຍສາໍລບັທ່ານຢາ່ງແທ້ຈິງ. 
 
 

ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ3 

ຮຽກເອີນ້ໃຫຕ້ດິຕາມພຣະເຢຊ ູ
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 4:12-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 4:12-22 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊໄູດປ້່ຽນແປງຊີວິດສາວົກຂອງພຣະອງົ ເມື່ອພວກເຂາົຕອບສນອງ 
                                           ການຮຽກເອີນ້ນັນ້ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ” 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຫລົ່າສາວົກຕອບສນອງໃນຄາໍທາ້ທາຍຂອງພຣະເຢຊຢູ່າງໃດ ເມືອ່ພຣະອງົ 

                                          ເອີນ້ວ່າ “ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ” 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ບອກພວກເຮົາວາ່ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງການປ່າວປະກາດຂອງພຣະ 

                                         ເຢຊຢູາ່ງໃດ? ຈະມີການທ້າທາຍຢ່າງໃດ? ໃນຄາໍທີ່ວ່າ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ” 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

21. ເລີ້ມຕົນ້ດ້ວຍການອອ້ນອະທຖິານ 
  

22.  ນາໍພານກັຮຽນສນົທະນາກຽ່ວກບັການເປນັສາວົກ. ການເປນັສາວກົຕອ້ງມຄີນຸນະສົມບດັຫຍງັແດ?່ 
ໃຫນ້ກັຮຽນຄນົນຶງ່ຂຽນລງົໃນກະດານຖ້ອຍຄວາມສໍາຄນັ.  

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
23. ຄນົທີສ່ມກັໃຈຄນົນຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 4:12-16.  ອະທບິາຍ “ຂາ່ວຮາ້ຍ ຂ່າວດ ີ” ໃຫ້ອະທບິາຍຢ ູ່ໃນ 

ເຈ້ັຽບດົຮຽນ. 
 

24. ຖາມຄໍາຖາມທີ 1 ໃນເຈັ້ຽບດົຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊຊູງົສາໍເຣັດອັນໃດແດບ່ໍ ່ທີໄ່ດທ້ໍານວາຍໄວ້ໃນພຣະ 
ຄັມພີເດີມ.  
 

25. ອາ່ນມດັທາຍ 4:17 ອະທບິາຍຄໍາວ່າ “ຈົງ່ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອາົໃຈໃໝ່ເພາະຣາຊອານາຈັກສວນັໄດໃ້ກ ້
ເຂົ້າມາແລ້ວ”  ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວກໍແມນ່ຄ ໍາສອນອນັດຽວກນັ. “ເນືອ້ໃນອນັດຽວກນັ” ແຜນ່ດນິສວັນ 
ໄດ້ໃກ້ເຂົາ້ມາແລ້ວ.  ຄຣູຈະອງີໃສ່ເຈັ້ຽບດົຮຽນເພືອ່ຈະອະທບິາຍ. 
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26. ຖາມຄໍາຖາມທີ 2 ໃນໃບສດຸທ້າຍຂອງເຈັ້ຽບດົຮຽນ.  ອາດຈະມກີານສນົທະນາໄປດ້ວຍ.  
 

27. ອາ່ນ ມດັທາຍ 4:18-22.   
ອະທບິາຍ “ຈົງ່ຕດິຕາມຜ ູ້ນໍາ”  ອງີໃສ່ເຈ້ັຽບດົຮຽນ ບໍ່ແມ່ນອາ່ນຕາມເຈັ້ຽບດົຮຽນ. 
ແບງ່ປນັຄາໍພະຍານ: ໃນເວລາທາ່ນຫລືເພື່ອນຂອງທາ່ນມາຕດິຕາມພຣະເຢຊູແລວ້ໄດສ້ນູເສັຽ 
ວັດຖສຸິ່ງຂອງບາງຢ່າງ ທ່ານຈະເຮັດຢາ່ງໃດ? (ສນູເສັຽຄວາມສັມພນັ, ເງນິຄໍາ, ໂອກາດ, ງານ, 
ຕໍ່ໆ ໄປ…..) 
ຍອ້ນຕດິຕາມພຣະເຢຊູຫລທື່ານຈຶງ່ສນູເສັຽ? ໃຫຄ້ດິເບິງ່ສອງອາ້ຍນອ້ງທີປ່ະທກຸຢາ່ງ. 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
28. ຮຽນຄໍາວ່າ  F O L L O W    ຄດິວ່າເປນັການດີຫລາຍ ພຣະເຢຊູຮຽກເອີນ້ສາວົກເພື່ອໃຫຕ້ດິຕາມ    

ໃຫຕ້ື່ມຂໍຄ້ວາມເຫລົາ່ນີ້ໃຫ້ເຕັມ: 
F____________________ (Matthew 5:16) 
O____________________(Matthew 5:20) 
L_____________________(Matthew 10:37-40) 
L_____________________(Matthew 5:10-11) 
O_____________________(Matthew 28:20) 
W____________________(Matthew 2:2,11) 
 
ສາໍລັບຄຣູ ຈະມີດັງ່ນີ:້   
Faithfulness 
Obedience 
Love 
Longsuffering 
Oppose unrighteousness 
Worship 
 

29.  ຖາມນກັຮຽນ ໃຫ້ເລອືກເອາົແຕລ່ະວນັວ່າຈະກະທໍາອນັໃດ. ແລະກໃໍຫ້ເລອືກນກັຮຽນຄ ູ່ນຶງ່ເພື່ອເປັນ 
ພະຍານວ່າເຮົາຕດິຕາມພຣະເຢຊູແທ.້ 

 
10  ອອ້ນວອນອະທຖິານເພື່ອເຂົາ້ເຝົ້າພຣະເຈົ້າ 

 
         ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ຊີວດິທ່ີປຽ່ນແປງຂອງສາວກົ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 5:1-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມດັທາຍ 5:1:16 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຊີວດິການປ່ຽນແປງທີ່ມຄີນຸນະພາບ ແມນ່ລກັສະນະທີດ່ຂີອງສາວົກພຣະ 

                                           ເຢຊ.ູ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ດາໍເນີນຊວີດິແບບທມັດາແຕກຕາ່ງກບັການດໍາເນນີຊີວດິຢາ່ງສາວົກຂອງ  
                                          ພຣະເຢຊບູໍ?່  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ຈະໄດຊ້ີ້ແຈງໃຫກຸ້ມ່ເຫັນວາ່ຄນຸນະພາບແລະຄນຸຄ່າໃນການເປນັສາວົກ 

                                         ຂອງພຣະເຢຊນູັນ້ເປນັຊີວິດທີ່ມຄີວາມໝາຍ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
30. ຄດິເຖງິທີມກລິາຟດຸບອນ, ທີມກລິາບສັແກດັບອນ, ກລິາແລນ່ແລະຄານ, ….. ພວກເຂົາເຫລົາ່ນີ ້

ມີຫຍງັເປນັຫລກັ (ຫົວໜ້າທມີ, ກະຕກິາ, ຣະບຽບວິນຍັ) 
 

31. ຫລງັຈາກທີ່ຮຽກເອີນ້ເອົາສາວົກແລ້ວກໍເຖງິເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຈະຊງົສດິສອນ. ແລະກໍເປນັຣະບຽບ 
ທີ່ພວກເຂົາຈໍາເປນັຕອ້ງຮຽນ.  
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
32. ພຣະທັມຂາ່ວປະເສດີມດັທາຍ ແມນ່ພືນ້ຖານການແນະນາໍ ແລະສາວົກກໍແມ່ນຮຽນແລະສກຶສາ 

ຈາກພຣະເຢຊູເທົ່ານັນ້. ບດົຮຽນນີ້ພວກເຮົາຮຽນຊີວິດທີ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງຂອງສາວົກ ໂດຍການ 
ສອນຂອງພຣະເຢຊູເອງຢ ູ່ເທງິພູເຂາົ. ຈໍາເປນັທີສ່ດຸທີ່ພວກເຮົາຄວນທີຈ່ະອາ່ນພຣະທັມຕອນນີ ້
ດ້ວຍຄວາມຣະມັດຣະວງັ ແລະຕອ້ງເຂົາ້ໃຈໃຫ້ເລກິເຊິງ່.    ເພື່ອຈະໄດ້ມຄີວາມສັມພັນກບັພຣະ 
ເຢຊຢູ່າງແທຈ້ິງ.   
  

33. ເມື່ອອາ່ນພຣະທັມຕອນນີແ້ລ້ວ ໃຫທ້ກຸຄນົຫລບັຕາ ຫາຍໃຈບາດໃຫຍ່ໆ . 
ອາ່ນມດັທາຍ 5:1-2.  ຖາມ: 
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• ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊູຈ່ຶງນັງ່ລງົສອນ? 
• ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວົ້າກງົໆ ກບັເຫລົາ່ສາວກົ? 
• ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວົ້າອອ້ມໆ ກນັຝງູຊນົທັມດາ? 
• ແມ່ນຫຍງັຄຄືວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງພຣະພອນ ແລະຄວາມສກຸທີໂ່ລກໃຫ້?ໃຫເ້ບິງ່ຄໍາອະ 

ທບິາຍຢ ູ່ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ.   
 

34. ພຣະພອນທີ່ເຮົາສາມາດເຫັນໄດຄ້:ື (5:4-12) 
ພຣະເຢຊຊູງົສອນຣະບຽບວິນຍັໃຫ້ເຫລົ່າສາວກົ ພວກເຮົາເອີນ້ວ່າພວກເຮົາໄດຮັ້ບພຣະພອນໃນຄນຸ 
ລກັສະນະຂອງຊີວດິພວກເຂາົ ແລະກໄໍດກ້າຍມາເປນັຜ ູ້ຕິດຕາມທີດ່.ີ 
ຖາມ: ທ່ານເຄຍີເຫນັສິງ່ໃດແດບ່ໍທ່ີນ່າໍທາ່ນເຂົາ້ສູ່ການໄດ້ຮັບພຣະພອນ ຫລສືູຄ່ວາມສກຸໃນຊີວດິ? 
ຕອບ:…………………………… 
ຖາມ: ແມນ່ຫຍງັຄສືິງ່ທີກ່ງົກນັຂາ້ມ? 
ຕອບ:…………………………..      
 

35. ພຣະເຢຊສູອນສາວົກຂອງພຣະອງົວ່າການດໍາເນນີຊວີິດທີ່ມີຣະບຽບເປນັການຍາກຫລາຍ ແຕນ່າໍ 
ໄປສູກ່ານຮັບພຣະພອນ.  (ຄຣູຈະອະທບິາຍເພີ້ມເຕີມຕາມຄວາມເໝາະສົມ)  
 

36. ແຕ່ວ່າໃນຂໍ້ 11-12  ຍງັບໍພ່ທໍໍນ່ັນ້ ຖ້າຜ ູ້ໃດຫາກມຄີວາມຈົງຮັກພກັດຫີລືວ່າສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະເຢຊຜູ ູ້ນັນ້ 
ກໍຈະຖກືຂົ່ມເຫັງ ຫລບືໍກ່ຖໍກືຂາ້ເຊັນ່: ໂຢຮນັ ແລະເປໂຕ. 
 

37. ຄນົນຶງ່ອາ່ນ 5:13-16. ນໍາພາຫອ້ງຮຽນໃຫ້ຮ່ວມກນັທາໍງານ ເພາະສາວົກຂອງພຣະອງົປຽບດັງ່ເກອື 
ແລະແສງສວາ່ງຂອງໂລກ.  ຄຣູຈະອະທບິາຍຄໍາວ່າ ເກອື, ແສງສວາ່ງ ອງີໃສ່ເຈັ້ຽບດົຮຽນ. 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
38. ຄຣູຍ່າງເຂົາ້ມານັງ່ຕັງ່ນໍານກັຮຽນ, ແລ້ວບອກນກັຮຽນວ່າ ຫລບັຕາຟັງຄາໍສອນຂອງພຣະເຢຊູ 

ພ້ອມກນັ ແລວ້ພວກເຮົາຈະຕອບວ່າຢ່າງໃດ? 
• ພຣະພອນທີພ່ຣະເຢຊູມອບໃຫທ້່ານມີຫຍງັແດທ່ີທ່່ານຈະນໍາເຂົ້າສູຊ່ີວິດຂອງທາ່ນໃນວັນນີ?້ 
• ພຣະເຢຊູເວ້ົາກບັທາ່ນວ່າຢາ່ງໃດແດ ່ຖ້າທ່ານຫາກຕດິຕາມພຣະອງົໃນວັນນີ?້ 

 
39.  ທາ່ນຈະເປນັສາວົກ ຫລືເປນັຄນົຕິດຕາມທັມດາ? 
40. ອະທຖິານ 

ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 5 

ພຣະເຢຊອູະທິບາຍເຖິງນໍາ້ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 5:17-48 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 5:17-48 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນພວກສາວົກໃຫມ້ີຊວີິດຢູໃ່ນອງົພຣະເຢຊຊູຶງ່ 

ເປນັຜນົສະແດງອອກມາຈາກໃຈທີ່ບອກເຖງິລກັສະນະຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວດິໃນການເປນັສາວກົນັນ້ຈະຖກືວັດແທກໄດຢ້່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕດັສນິໃຈວ່າຂ້າພະເຈົາ້ຈະຕອບຕໍກ່ານອະທບິາຍຂອງອງົ

ພຣະເຢຊເູຖງິນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າແນວໃດ. 
 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
     ພຣະຄັມພີໃນຕອນນີໄ້ດແ້ນໃສ ່ຜູຟ້ັງ (ແມ່ນຄນົຜູມ້ີກຽດ, ມດັທາຍ 5:1-12)     ພວກເຂົາໄດຟ້ັງຄາໍ 

ສອນໃນຕອນນີແ້ລະພາກກນັໃສຊ່ື່ວ່າເທສນາທີຈ່້າຍພ,ູ  “ທ່ານທງັຫລາຍຄືເກອືແລະແສງສວ່າງ” (ມດັທາຍ 
5:13-16).  ບດົຮຽນນີໄ້ດເ້ວົ້າເຖງິຫົວໃຈຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊຕູໍພ່ວກສາວົກ.   ພຣະເຢຊບູໍໄ່ດສ້ອນໃນ
ສິງ່ທີເ່ຂົ້າໃຈໄດຍ້າກແຕເ່ປນັເຣື່ອງເຂົ້າໃຈໄດງ້າ່ຍດ ີ ເພາະພຣະອງົໄດໃ້ຫ້ຕົວຢາ່ງປະກອບເພື່ອພວກສາວກົ
ຈະມຊີີວດິຢູຢ່າ່ງສນິທັມໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໃນຂໍ້ 21-28,  ພຣະເຢຊໄູດຍ້ກົເອາົຕົວຢາ່ງຫົກ
ອນັເຖງິເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຂ ຶ ້ນມາເວ້ົາເພື່ອໃຫພ້ວກເຂົາຮູ້ວ່າຄວນປະພດຶຕນົແນວໃດໃນການ
ເປນັສາວົກ.  ຄາໍສອນໃນຕອນນີແ້ມນ່ແນໃສ່ພວກສາວົກໂດຍສະເພາະ.   

     ອງົພຣະເຢຊເູລີ້ມສອນໂດຍໃຊປ້ໂຍກດັງ່ນີ,້ “ທ່ານທັງຫລາຍໄດຍ້ນິຄາໍຊຶງ່ກ່າວໄວ້ແຕໂ່ບຮານວ່າ… 
” ເບິງ່ (5:21, 27, 31, 33, 38, 43). ພຣະອງົໄດໃ້ຊປ້ໂຍກກງົກນັຂາ້ມ, “ແຕຝ່າ່ຍເຮົາ ເຮົາບອກພວກທາ່ນ
ວ່າ...”  (5:22, 28, 32, 34, 39, 44).  ຕົວຢ່າງປະກອບຫກົອນັນີໄ້ດໃ້ສຊ່່ືວ່າ ເປນັການຕໍສູ່ກ້ນັ ກບັຄໍາສອນ
ທີຄ່ນົອືນ່ສອນມາກ ່ອນນີ ້ເພາະວ່າຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊູເປນັສິງ່ກງົກນັຂາ້ມ.  ໃຫ້ເຂົາ້ໃຈວ່າອງົພຣະເຢ 
ຊບູໍໄ່ດຕ້ ໍ ່ສູກ້ບັພຣະຄັມພຂີອງພວກຢິວເລຍີ.  ແຕ ່ເຫັນວ່າພຣະຄັມພຂີອງພວກຢິວເປນັພືນ້ຖານຕໍ່ຣາຊອານາ 
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ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ອງົພຣະເຢຊໃູຊ້ເພືອ່ອະທບິາຍໃຫ້ພວກຢິວເຂົ້າໃຈ. ເຫັນວ່າຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊກູໍ
ມາຈາກພຣະຄັມພຂີອງພວກຢິວ ແລະພຣະເຢຊໄູດອ້ະທບິາຍໃນຄາໍສອນນັນ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. 

     ຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊຕູໍພ່ວກສາວົກກແໍມນ່ສິງ່ທີພ່ວກເຂົາໄດຍ້ນິມາແລ້ວ.     ຜູຟ້ັງຄາໍສອນນັນ້ 
ລ້ວນແລ້ວເປນັນກັອາ່ນຫລປືະພັນຂດີຂຽນ.  ໃນສມຍັນັນ້ພຣະຄັມພີທີ່ເຂົ້າຮູກ້ມໍາຈາກສິງ່ເຂົາໄດຍ້ນິດ້ວຍຫູ 
ຈາກການເລົາ່ສູກ່ນັຟງັໂດຍປາກເປົົ່າ.  ໃນບດົຮຽນີ້, ພວກເຂົາໄດຮ້ຽນຢາ່ງເຂົ້າໃຈດທີີສ່ດຸເພາະເປນັຄາໍສອນ
ເປນັແບບເລົ່າເປນັເຣື່ອງເໝອືນລະຄອນ. ຕົວຢ່າງເຣື່ອງເລົ່າສູກ່ນັຟັງນີແ້ມ່ນວິທທີີອ່ງົພຣະເຢຊໃູຊສ້ອນພວກ
ສາວົກໃຫພ້ວກເຂົາຈະຈື່ໄດດ້.ີ 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ່າງກນັ 
 

1. ຂຽນຄໍາຖາມດັງ່ຕໍໄ່ປນີໃ້ສກ່ະດານວ່າ “ຊີວິດຂອງພວກສາວົກນັນ້ຈະວັດແທກໄດຢ້າ່ງໃດ?”   ບອກ
ໃຫທ້ກຸຄນົຄດຶແລະແບງ່ປນັກບັຄນົອືນ່ໃນຫ້ອງ.  ແບງ່ເປນັກຸມ່ສອງສາມຄນົສນົທະນາກນັ ແລະເອາົ
ຄາໍຕອບນັນ້ມາລາຍງານໃຫ້ທກຸຄນົໃນຫ້ອງໄດຍ້ນິນາໍ. 
 

2. ບອກວ່າຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊທູີ່ຈ້າຍພນູັນ້ສໍາຄນັ ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສສ່ກຶສາທຸກໆຄາໍເວົ້າ
ໃນຕອນນີໃ້ຫ້ດ.ີ ອງົພຣະເຢຊອູະທບິາຍເຖງິການເປນັຄນົສນິທມັນັນ້ຕອ້ງເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທຍັຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. 

 
3. ຮ້ອງຂໃໍຫຜູ້ໃ້ດຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 5:17-20 ຈາກພຣະຄັມພຫີລາຍໆສະບບັ. ຖາ້ອ ີງໃສພ່ຣະຄັມພີ

ທີ່ເປນັພາສາອງັກດິໄດຍ້ິງ່ດເີພາະມີຫລາຍປ ຶ ້ມ. 
 

4. ແບ ່ງຫອ້ງອອກເປນັກຸ່ມນອ້ຍ 2-5 ຄນົ ແລະບອກພວກເຂົາໃຫຄ້ົນ້ຫາຄາໍຕອບຈາກຄາໍຖາມດັງ່ຕໍໄ່ປ
ນີ:້ 
ກ. ກດົບດັຍດັອນັໃດທີ່ພວກສາວົກຄຸນ້ເຄີຍດໃີນສມຍັນັນ້? 
ຂ. ເປນັຫຍງັລະບບົກດົບນັຍັດຈິງ່ສໍາຄັນ? 
ຄ. ໃຫບ້ອກວ່າຊີວດິທີຄ່ ົບຕາມກດົບນັຍດັນີຈ້ະເປນັຢ່າງໃດ? 
ງ. ອະທບິາຍເຖງິນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ

 
5. ຮັບເອົາຄາໍຕອບ.  ບອກໃຫ້ຄນົນຶງ່ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 3:6 ແລະສລບຸຜນົງານ. 

 
6. ເຮັດປ້າຍໃຫຍ່ໆ ແລະເອົາຄາໍເວົ້າຈາກມດັທາຍ 5:48 ຂຽນໃສແ່ລະໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນແຮງໆ. 

 



 14

7. ຖາມວ່າພວກສາວົກຈະເຮັດຢາ່ງໃດຕາມຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊເູພື່ອຈະກາຍເປນັຄນົສນິທັມ
ໄດ້? 

 
8. ບອກໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນ ມດັທາຍ 22:37-40 ຈາກພຣະຄມັພຫີລາຍໆສະບບັ.  ກ່າວວ່າ: ທ່ານໄດຍ້ນິ...

ແຕເ່ຮົາບອກພວກທ່ານວາ່...ໃຫສ້ະມາຊກິຂຽນຄໍາເວົ້າຕໍຕ່ື່ມໃສບ່ ່ອນຈໍ້າຈດຸນັນ້. 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                                        ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທີ 6 
ໃຫຄ້ນົອືນ່ຮູ້ຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານຢາ່ງນີບ້ໍແ່ມນ່ຢາ່ງນັນ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 6:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 6:1-18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊບູອກໃຫມ້ີຄວາມເມດຕາໃນການເຊື່ອສາສນາທີ່ຊອກ 

ສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ແລະທດິທາງຂອງພຣະອງົແທນທີຈ່ະຊອກຫາ
ຄວາມເຫັນດແີລະການສນບັສນນຸຈາກມະນດຸ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍງັເປນັການບໍ່ດທີີບ່ອກໃຫເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນພາກປະຕບິດັຂອງ

ຕນົໃນການເຊືອ່ຖສືາສນາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຄາໍນວນເຖງິວິທທີີຂ່້າພະເຈົ້າປະຕບິດັຄວາມເຊືອ່ໃນສງັຄົມ

ຢາ່ງໃດ. 
 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ມັດທາຍໄດເ້ວ້ົາເຖງິພືນ້ຖານສາມຢ່າງທີ່ຢູໃ່ນຄໍາສອນຂອງສາສນາຢິວແລະຄຣິສະຕຽນຄື:  ຖວາຍ, 

ອອ້ນວອນ, ແລະຖສືນິອດົອາຫານ.    ໃນພາສາກຣ ີກແມ່ນຄາໍເວົ້າ ດາຍຄາຍໂອຊເູນ ຊຶງ່ແປວ່າ   “ສກັສດິ” 
ຕາມມັດທາຍ 6:1 ມີຄວາມໝາຍວ່າຊອບທັມ ຫລຖືກືຕອ້ງ  (ເບິງ່ ມດັທາຍ 5:10, 20; 6:33).    ຄ ໍາສອນ
ຂອງອງົພຣະເຢຊໃູນມັດທາຍ 6:1-18     ແມນ່ເວົ້າເຖງິສິງ່ຖກືຕອ້ງຫລຊືອບທັມຊຶງ່ເປນັຟື້ນຖານຂອງການ
ຖວາຍ, ອອ້ນວອນ, ແລະຖສືນິອດົອາຫານ. 

      ຄໍາສອນຕອນນີໄ້ດເ້ຕອືນເຖງິການປະຕບິດັເພືອ່ຈະກາຍເປນັຄນົສນິທມັ   “ໃຫຄ້ນົອືນ່ເຫັນ”   (ມດັ 
ທາຍ) ຕອ້ງຮູ້ວ່າຄນົໃນສມຍັນັນ້ບໍຢ່າກເສັຽໜາ້ ແຕຕ່ອ້ງການໄດຮ້ັບຄວາມຍກົຍອ້ງໄດ້ກຽດ.  ການຍກົຍອ້ງ
ມີຄນູຄາ່ຫລາຍໃນສງັຄົມຂອງຄນົໃນຕອນນັນ້ ມຫີລາຍຄນົຕອ້ງການໃຫຄ້ນົອືນ່ຍກົຍອ້ງຫລາຍກວ່າຄວາມ
ຮັ່ງມ ີແລະຢາກມີອາໍນາດ.  ອງົພຣະເຢຊໄູດເ້ຕອືນບໍໃ່ຫ້ຊອກຫານສິຍັທີເ່ຫັນແກຕ່ວົເພາະພຣະເຈົ້າບໍພ່ໍພຣະ 
ທຍັກບັຄນົຢາ່ງນັນ້. 

     ປືມ້ຂ່າວປະເສດີມດັທາຍໄດບ້ອກເຖງິຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊທູີກ່່າວເຖງິ ສິງ່ບໍຄ່ວນເຮັດ ແລະສິງ່ 



 16

ຄວນເຮັດ.   ອງົພຣະເຢຊຫູວັງວ່າຄນົທີ່ຟັງຄາໍເທສນາຂອງພຣະອງົຈະປະຕບິດັຖກືຕອ້ງເປນັຢາ່ງດີເຖງິເຣື່ອງ 
ຣາຊອານາຈກັໂດຍການຖວາຍ, ອອ້ນວອນ, ແລະຖສືນິອດົອາຫານມາແລ້ວ: “ໃນເມື່ອໃດທ່ານ...”  ພຣະເຢ 
ຊຍູງັສອນເຖິງບໍໃ່ຫເ້ຮັດສິງ່ຕາ່ງໆໂດຍສະເພາະເຣື່ອງອອ້ນວອນ ບໍໃ່ຫເ້ຮັດເພືອ່ສະແດງ, ມດັທາຍຍງັໄດອ້ະ 
ທບິາຍຢ່າງລະອຽດເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການອອ້ນວອນທີອ່ງົພຣະເຢຊໃູຊສ້ອນເປນັຕົວຢາ່ງ.      ຄໍາອ້ອນ 
ວອນຕອນນີມ້ີຊື່ວາ່ຄໍາອອ້ນວອນຂອງອງົພຣະເຢຊ-ູຕວົຢ່າງຄາໍອອ້ນວອນ (6:9-13).   

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ່າງກນັ 
 

1. ຂຽນຄໍາຖາມໃສກ່ະດານວ່າ, “ທ່ານໄດ້ເຫັນຄນົມັກສະແດງວ່າຕນົເອງເປນັຄນົສນິທັມຢາ່ງໃດແດ່?”  
ບອກໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງຊອກຫາຄໍາຕອບນາໍກນັ. 
 

2. ແບງ່ປນັເຖງິ “ການສລອງຈົນເກນີໄປ” ວ່າເປນັຍງັຄຣິສະຕຽນຈິງ່ຕອ້ງຍກົເວັ້ນ? 
 

3. ກາ່ວວ່າ; ພວກເຮົາຄວນສກຶສາເຖງິຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊເູພື່ອພວກເຮົາຈະຝ ຶກຫດັການເປນັຄນົ
ສນິທັມໂດຍມີຄວາມສໍາພນັກບັພຣະເຈົ້າແທນທີຈ່ະເຮັດຕາມກດົບດັຍດັຕາມຄາໍສອນຂອງສາສນາ 
ເໝືອນດັງ່ພວກສະດກູາຍແລະຟາຣີຊາຍ. 

 
4. ຕັງ້ຄາໍຖາມວ່າ: ການເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງສາສນານັນ້ແຕກຕາ່ງກບັການເຊືອ່ຟັງເພື່ອເປນັພະຍານ

ເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຕໍຄ່ນົອືນ່ຢາ່ງໃດ? ເວລາຄນົອືນ່ເຫັນສິງ່ດເີກດີຂຶນ້ນາໍເຮົາ (5:16) ພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຊືອ່ວ່າສິງ່ດນີັນ້ແມນ່ເຮົາເຮັດເອງ ຫລອືອກມາຈາກພຣະເຈົ້າຜາ່ນໃນຕົວພວກເຮົາ.   

 
5. ສລບູ:  ອງົພຣະເຢຊສູອນເຖງິການເປນັຄນົສນິທມັນັນ້ບໍແ່ມນ່ການເຮັດຕາມກດົບດັຍດັໃດໆເພື່ອຈະ

ເອົາມາອວດ.   
 

6. ໃຫຂ້ຽນຄໍາເວົ້າສາມຄາໍນີໃ້ສເ່ຈັ້ຽ: 
ກ. ຖວາຍຕອ້ງເຮັດຢ່າງມດິງຽບແລະລບັຊຶງ່ເປນັສິງ່ທີອ່ອກມາຈາກໃຈຊຶງ່ເປນັຄວາມຮັກຂອງພວກ 
    ເຮົາຕໍພ່ຣະເຈົ້າ. 
ຂ. ອອ້ນວອນແມ່ນປກັຕາປກັໃຈຕໍພ່ຣະເຈົ້າໃນການສນົທະນາກບັພຣະອງົ. 
ຄ. ຖສືນິອດົອາຫານຕອ້ງເຮັດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເພື່ອຮັບເອົາພລງັອໍານາດຈາກພຣະອງົ ແລະ 
    ເພືອ່ຮູ້ຈັກນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົ. 
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7. ເຊນີໃຫສ້ະມາຊກິມິດງຽບ (ລບັຕາ) ຖາມວ່າ ທ່ານຮູ້ສກຶວ່າພຣະອງົໄດເ້ວົ້າຫຍງັກບັທາ່ນເຖງິສິງ່ຕໍໄ່ປ
ນີ:້ 
ກ. ໃຫທ້ານແກຄ່ນົທກຸຍາກ 
ຂ. ຝກຶຫດັອອ້ນວອນອະທຖິານ 
ຄ. ຝກຶຫດັຖສືນິອດົອາຫານ 
 

8. ບອກໃຫສ້ະມາຊກິຫວນຄດຶເຖງິໃຜຄນົນຶງ່ທີພ່ວກເຂົາຈະສາມາດແບງ່ປນັສິງ່ພຣະເຈົ້າໄດຕ້ດັເວ້ົາ
ກບັເຂົາໃນວັນນີ.້ 

 
 

 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທີ 7 
ຢດຸກັງວນົແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 6:19-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 6:19-34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ສາວົກຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະເຫັນຄນຸຄາ່ໃນທາງຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຄວນຢດຸກງັວົນຕໍສ່ິງ່ຂອງຕາ່ງໆ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ອນັໃດຢູໃ່ກຈ້ດິໃຈຂອງເຮົາ-ພຣະເຈົ້າຫລສືິງ່ຂອງຕ່າງໆ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕດັສນິໃຈເອາົໃຈໃສຕໍພ່ຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະຈົດຈໍຕ່ໍສ່ິ່ງຂອງ 

ຕາ່ງໆ. 
 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ຄາໍສອນອງົພຣະເຢຊໃູນບດົນີປ້ະກອບດວ້ຍສອງຫລກັການ:   (1) ຢາ່ເອາົສິງ່ຂອງເປນັໃຫຍ່   (ມັດ 

ທາຍ 6:19-24); (2) ຢາ່ເປັນຄນົກະວົນກະວາຍ (ມທ. 6:25-34).    ພວກເຮົາສາມາດເບິງ່ຕົວຢາ່ງໃນຄາໍ
ສອນຂອງອງົພຣະເຢຊໄູດ້.    ການໃຊສ້ິງ່ຂອງໃຫຖ້ກືຕອ້ງນັນ້ ພຣະເຢຊໄູດຍ້ກົເອາົຕົວຢາ່ງສອງອນັຂຶນ້ມາ
ເວົ້າ: ຕາ (6:23-23) ແລະເຣ່ືອງຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງເຈົ້ານາຍແລະຂາ້ທາດ (6:24).  ຕົວຢາ່ງສອງອນັນີ້
ພວກເຮົາຕອ້ງເລອືກເອົາຈະເອົາໃດເປນັໃຫຍຄ່ຕືໍ່ພຣະເຈົ້າຫລຕືໍສ່ິງ່ຂອງ. 

     ຄາໍສອນອນັທສີອງແມນ່ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມກະວົນກະວາຍ ພຣະເຢຊຍູກົເອາົທໍາມມະຊາດຂຶນ້ມາເວົ້າ: 
ຄ ືນກົ (6:26) ແລະດອກໄມ້ (6:28).    ພຣະເຢຊບູອກໃຫສ້ງັເກດເບິງ່ສິງ່ນອ້ຍຫລືເຣ່ືອງນອ້ຍໄປຫາເຣ່ືອງ 
ໃຫຍ່.  ພຣະອງົກ ່າວວ່າຖາ້ສິງ່ນອ້ຍພຣະເຈົ້າຍງັເປນັຫ່ວງເປນັໄຍນາໍ ຫລາຍໄປກວ່ານັນ້ສິງ່ໃຫຍ່ໆ ແລ້ວພຣະ 
ອງົກຍໍ ິ ່ງເປນັຫ່ວງຕໍມ່ວນມະນດຸ. 

     ໃນຄໍາສອນທີຈ່້າຍພຕູອນນີ ້ພຣະເຢຊໄູດເ້ວົ້າເຣື່ອງເຂົາ້ໃຈງາ່ຍໃນຊີວິດ    ເໝືອນກບັການກນິການ 
ດື່ມ, ການຊືເ້ຄືອ່ງນຸງ່, ແລະເວົ້າເຣື່ອງຊບັສນິ.   ບນັຫາຢາ່ງນີພ້ວກສາວົກໃນສມຍັເດີມແລະໃນສມຍັນີກ້ຍໍງັ
ໄດພ້ົບເຫັນໃນຊີວດິຢາ່ງຫລກີເວ້ັນບໍໄ່ດ້.   ກອ່ນຈະເຂົາ້ໃຈສິງ່ຕາ່ງໆທີພ່ຣະເຢຊສູອນນັນ້ມນັຂຶນ້ກບັຄວາມ
ສ ັມພນັຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງຄນົນັນ້ວ່າຕນົໄດເ້ຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າເລ ິກເທົ່າໃດ. 
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ແນະນໍາການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ່າງກນັ 
 
1.  ກອ່ນສອນເອາົຂອບຮູບ, ກະເປົາ, ປ ຶ ້ມ, ກະແຈ, ເຂົ້າຈ່ີ, ຂຫໍອ້ຍເຄືອ່ງນຸງ່, ຄນັເບດັ ແລະອືນ່...ມາ

ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງເຫັນ. 
 

2. ແບງ່ຫອ້ງອອກເປນັຫລາຍໆກຸ່ມແຕລ່ະກຸ່ມບໍໃ່ຫເ້ກນີ 6 ຄນົ.    ບອກໃຫທ້ກຸຄນົເອາົສິງ່ຂ້າງເທງິນັນ້ 
ມາໃຊ.້ ເຊັນ່ຂອບຮູບແລະຖາມວ່າອນັນັນ້ແມ່ນຫຍງັ? ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຄດຶເຖງິຄວາມສໍາພນັຂອງ
ສິງ່ນັນ້ໃນຊີວິດ.  (ຕົວຢ່າງ: ຂອບຮູບ=ຄວາມສາໍພນັ.  ຖາ້ຈະໃຫຂ້ອບຮູບນັນ້ຄບົສມົບນູດຕີອ້ງມີຮູບ 
ຖາ່ຍຫລຮືູບແຕ້ມໃນນັນ້...) 

 
3. ໃຫບ້ອກວ່າສິງ່ທີກ່່າວຂາ້ງເທງິນັນ້ສາມາດເອົາມາເປນັສິງ່ຂອງມຄີ່າໃນໂລກນີ ້ທີພ່ວກເຮົາໃຊເ້ວລາ

ທອ້ນໂຮມ.  ບອກສະມາຊກິວ່າສິງ່ເຫລົ່ານັນ້ຈະຊອ່ຍພວກເຮົາໃຫເ້ຫັນຄນູຄາ່ເຖງິສິງ່ຂອງໃນໂລກ 
ແຕພ່ວກເຮົາຈໍາເປນັຕອ້ງຖາມຕນົເອງວ່າອນັໃດສໍາຄັນທີສ່ດຸ. 

 
4. ບອກໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມັດທາຍ 6:19-21.  ຖາມວ່າ: ການເອົາສິງ່ຂອງຂາ້ງເທິງມາເປນັຕົວຢາ່ງໃນ

ການຊອກຫາຫລທື ້ອນໂຮມຊບັສນິ ການເຮັດຢ່າງນັນ້ຈະຊອ່ຍທ່ານໃຫເ້ຫັນຫົວໃຈຈິງແທຂ້ອງທ່ານ
ຢາ່ງໃດ? 

 
5. ຖາມສະມາຊກິໃນຫ້ອງວ່າພວກເຂົາເຄຍີມີຄນົລກັເຂົາ້ມາເຮືອນແລະລກັຂອງມີຄາ່ໄປ     ຫລມືີນໍາ້ 

ຖ້ວມ ມີໄຟໄໝ້ ມລີມົພະຍຸພັດ. ບອກໃຫ້ຄນົນັນ້ແບງ່ປນັຄວາມຮູ້ສກຶຕໍເ່ພື ່ອນຟງັສັນ້ໆ. ຫລຍືກົເອາົ
ຕົວຢ່າງຈາກໜງັສພືິມ ຫລເືຣ່ືອງຈາກໂທຣະທດັເຣື່ອງຜູຮ້ັບແຄາະຮາ້ຍແລະຍງັເຫລອືມຊີີວດິຢູອ່ອກ
ມາເວົ້າສູກ່ນັຟັງ. 

 
6. ເຊນີໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມັດທາຍ 6:22-24 ເຖງິເຣື່ອງອງົພຣະເຢຊຍູກົຂຶນ້ມາເວົ້າ.   ຖາມສະມາຊກິວ່າ

ເຣ່ືອງສອງຢ່າງນັນ້ຄກືນັ ຫລແືຕກຕາ່ງກນັຢາ່ງໃດ? 
 

7. ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມັດທາຍ 6:25-32 ບອກໃຫຄ້ນົເບິງ່ເຂົາ້ຈ ີ່ ແລະຂຫໍອ້ຍເຄືອ່ງ ຮອ້ງຂໃໍຫມ້ີຄນົສມັກ
ອະທບິາຍເຖງິຄວາມສໍາຄນັ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາມຄີວາມກະວົນກະວາຍ. 

 
8. ອາ່ນມັດທາຍ 6:31-32 ອກີ, ບອກວ່າອງົພຣະເຢຊສູອນເຖງິການກະວົນກະວາຍຫລາຍໂພດເ

ໝອືນດັງ່ພວກນອກຊາດພາກນັເຮັດ. 
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9. ອາ່ນມັດທາຍ 6:33-34.  ກາ່ວວ່າຄນົສວ່ນຫລາຍຍາກໄດແ້ຜນ່ດນິສວັນມາເປນັມໍຣະດກົ     ແຕບ່ໍ່
ຢາກມີຊີວດິຢາ່ງຊອບທັມ.  ຄນົເຮົາເລອືເອາົແຕຂ່ອງງາ່ຍ ແຕສ່ິງ່ຍາກນັນ້ບໍເ່ອາົຫົວຊາ.   ການເປນັ
ຫ່ວງຢາ່ງກະວົນກະວາຍນັນ້ບໍຊ່ອ່ຍຫຍງັໄດ້.    ດັງ່ນັນ້, ແທນທີຈ່ະນັງ່ຮ້ອງໄຫ ້ເປັນຫຍງັບໍມ່ອບສິງ່
ປາຖນານັນ້ໄວ້ກບັພຣະເຈົ້າ ແລະໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊງົລ້າງພວກເຮົາໃຫສ້ະອາດກາຍເປນັຄນົມີຊີວດິຢູ່
ໃນສນິທັມ. 

      
 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທີ 8 
ເລອືກເອາົສິ່ງຖກືຕອ້ງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 7:1-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 7:1-27 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ການມີຊີວດິອນັແທຈ້ິງສມົກບັເປນັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ຈໍາ

ເປນັຕອ້ງຕດິຕາມຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊໃູນການສາ້ງຄວາມ
ສ ັມພນັກບັຄນົອືນ່ແລະຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ມັນມຄີວາມແຕກຕາ່ງຢ່າງໃດໃນການຕດິຕາມຄໍາສອນຂອງອງົ

ພຣະເຢຊທູີວ່່າໃຫມ້ີຄວາມສ ັມພນັດກີບັຄນົອືນ່ແລະຕໍພ່ຣະເຈົ້າ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ຊອກທາງເພື່ອຈະເອົາຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊມູາປະຕດິບດັເ

ໝອືນສາວກົຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ

 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ຖາ້ເບິ່ງໄປເຜນີໆແລ້ວຈະເຫັນວ່າຕອນສດຸທ້າຍຈາກການເທສນາທີຈ່້າຍພູເປນັຄາໍສອນປກິຍອ່ຍຊຶງ່ 

ບໍໄ່ດຕ້ດິຕໍຈ່າກມັດທາຍ 5-7. ແຕໃ່ນເມື່ອສກຶສາໃຫດ້ແີລ້ວຈະເຫັນວ່າແມນ່ການສອນສລ ຸບແລະເວົ້າເຖງິສິງ່
ສາໍຄັນຕ່າງໆທີເ່ປນັການລືມ້ຄນື.  ຕົວຢາ່ງ, ພວກສາວົກວົກໄດຮ້ຽນເຖງິການເປນັຄນົສນິທມັຈາກ (ມດັທາຍ 
5:3-38),   ແຕມ່າບດັນີພ້ວກເຂົາຖກືສອນໃຫລ້ະວງັໃນການຕດັສນິຄນົອືນ່ (ມທ 7:15).    ເໝອືນດັງ່ການ
ອອ້ນວອນ ແລະການເບິງ່ແຍງຄນົອືນ່ຊອ່ຍເຫລືອ່ຄນົອືນ່ ແລະບ ົດນີກ້ເໍວົ້າຊໍາ້ອກີ (6:7-15, 25-32), ແລະ
ຍງັເວົ້າອກີຕໍໄ່ປໃນ ບົດ 7:7-11.  ໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການເທສນາທີຈ່້າຍພູອງົພຣະເຢຊໄູດໃ້ຊກ້ານເຕອືນໃນ
ຕອນທາ້ຍ (7:13-27). 

     ອງົພຣະເຢຊຍູງັໄດໃ້ຊວ້ິທສີອນເໝືອນອາຈານຂອງພວກຢວິທີເ່ຮັດຢູຕ່ອນທາ້ຍ ພຣະອງົສອນຈາກ 
ຄວາມສໍາຄັນນອ້ຍໄປຫາຄາໍສອນໃຫຍຂ່ຶນ້ເປນັລາໍດັບ.  (7:11).  ອງົພຣະເຢຊຍູງັສບຶຕໍໃ່ຊໃ້ນຄາໍສອນເປນັ 
ເຣື່ອງເລົາ່ສູກ່ນັຟັງ ເຊັນ່ຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະໄມ້ທງັທ ່ອນໃນຕາ, ເຂົາ້ຈີແ່ລະງ,ູ  ໝາກເດືອ່ແລະໜາມ, ເຮືອນສາ້ງ
ເທງິຫີນແຂງແລະສາ້ງເທງິຫາດຊາຍ.  ອງົພຣະເຢຊໄູດໃ້ຊພ້າສາເປນັຮູບພາບເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂົາ້ໃຈແລະ 
ເພື່ອຜູຟ້ງັຈະສາມາດຈໍາໄດດ້ຈີາກການຟັງຄາໍເທສນາທີຈ້່າຍພຂູອງອງົພຣະເຢຊ.ູ 



 22

     ຄາໍສອນສດຸທ້າຍທີ່ຈ້າຍພູຂອງອງົພຣເຢຊຍູງັໄດຊ້ີໃ້ຫ້ເຫັນເຖງິການປະຕບິດັທີ່ປ່ຽນແປງຂອງພວກ 
ສາວົກ.  ການປະພຶດບາງຢາ່ງເປັນການຕອ້ງຫ້າມ “ຢາ່” (7:1,6).  ການປະພຶດບາງຢາ່ງເປນັທາງບວກເຊັນ່: 
“ຈົງ່ຖາມ, ຈົງ່ຊອກ, ຈ່ົງເຄາະ, ຈົງ່ເຂົາ້ມາ, ແລະຟັງ” (7:7, 8, 13, 14).  ມນັບໍແ່ມ່ນເຣື່ອງແປກອນັໃດເພາະ
ຄາໍເທສນາທີຈ່້າຍພູນີແ້ມນ່ອອກມາຈາກຈິດໃຈຂອງອງົພຣະເຢຊູ.   ຄາໍສອນອນັນີໄ້ດເ້ຮັດໃຫພ້ວກສາວກົມີ
ພລງັເຮັດໃຫຊ້ີວດິຂອງຕນົເອງເໝາະສມົກບັຊີວິດໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 

ແນະນໍາການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕ່າງກນັ 
 
1. ກອ່ນເລີ້ມຫອ້ງຮຽນຊອກເອາົຄນົສມກັສອງຄນົເພື່ອຫລ ິ ້ນລະຄອນກອ້ມ. ສອງຄນົນີຈ້ະເປນັຄນົຊອ່ຍ

ທ່ານໃຫທ້ກຸຄນົໃນຫ້ອງເຂົ້າໃຈເຖງິຈດຸປະສງົທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈ.  ທ່ານພະຍານຈະບອກໃຫ້
ທງັສອງເຮັດຕາມຄໍາຂຽນໃສກ່ະດານ, ແຕເ່ຫັນວ່າພວກເຂົາທງັສອງນັນ້ລມົຄນົອືນ່ເສຍີເພາະຢາກ
ອາ້ງວ່າຕນົເອງຖກືເອີນ້ໃຫເ້ປນັຜູຊ້ອ່ຍຄຣູ.   ບອກໃຫເ້ຂາົອ່ານສິງ່ທີທ່່ານຂຽນໃສກະດານ ແຕພ່ວກ
ເຂົາຍງັໃຊໂ້ທຣະສບັມຖືລືມົຄນົອືນ່ ແລະກໍຍາ່ງໄປມາເອາົນັນ້ເອົານີ.້  ອກີສອງສາມນາທພີວກເຂົາ 
ຫັນໜ້າມາຟັງທ່ານ ແລະທາ່ນບອກພວກເຂົາວ່າ, ບໍເ່ປນັຫຍງັດອກບໍເ່ຮັດກໄໍດ້.   ເຂາົຕອບວ່າຍນິດີ
ທີຈ່ະຊອ່ຍ! ແລະກບັໄປນັງ່.   
 

2. ບອກໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງອາ່ນສິງ່ທີທ່່ານຂຽນໄວ້ໃນກະດານ ແລະຕັງ້ຄາໍຖາມວ່າ: ລະຄອນກ ້ອມ
ຕອນນີເ້ປນັເໝອືນຜູທ້ີເ່ຊື່ອຫລາຍໆຄນົບໍໄ່ດມ້ີຊີວດິແລະປະຕບິດັຕາມຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ
ແຕຢ່າ່ງໃດ? 

 
3. ຮ້ອງຂໃໍຫຄ້ນົນຶງ່ທີສ່ມກັຊອ່ຍທ່ານອາ່ນໃນມັດມາຍ 7 ວ່າອງົພຣະເຢຊໄູດໃ້ຊຮູ້ບພາບຫລາຍຢາ່ງ

ເພື່ອພວກສາວົກຈະເຂົາ້ໃຈເຖງິການຕດິຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອງົແນວໃດ? 
 

4. ຮ້ອງຂໃໍຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 7:24-27   ອະທບິາຍຢາ່ງສັນ້ໆເຖງິພາບປະກອບທີອ່ງົພຣເຢຊໃູຊ້
ວ່າມນັມີຄວາມໝາຍຢາ່ງໃດ ເຊັ ່ນ: ເຮືອນປກຸເທງິຫ ີນແຂງ ແລະເຮືອນປຸກເທງິຫາດຊາຍ.  ອງົພຣະ
ເຢຊໄູດໃ້ຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບ      ເພື່ອພວກເຮົາຈະເອາົມາປະກອບໃຊວ້ັດແທກວ່າພວກເຮົາຈະ
ສາ້ງເຮືອນຢາ່ງໃດ? 

 
5. ບອກໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 7:1-6.  ຫລງັຈາກນັນ້ແລ້ວໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນປໂຍກທີ່ເລີ້ມດ້ວຍ    “ມີ

ຄວາມສ ັມພນັດ້ວຍການຕ ໍາໜິ ຫລໂືດຍພະຍາຍາມເຂົາ້ໃຈ (7:1-6)”  ຖ້າມວ່າ, ໃນທາງໃດທີ່ທ່ານ
ໄດເ້ຫັນຜູທ້ີເ່ຊືອ່ໄດເ້ຮັດຜດິເພາະມກັຕດັສນິຄນົອືນ່?  ທ່ານຄດຶວ່າແມ່ນຫຍງັຈະເກດີຂຶນ້? 
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6. ບອກໃຫເ້ອົາໃຈໃສຈຸ່ດທສີອງ,   “ມຄີວາມສ ັມພນັກບັພຣະເຈົ້າໂດຍການຖາມຄນົອືນ່,   ສແວງຫາ, 
ແລະເຄາະ (7:7-11) 

 
7. ບອກໃຫເ້ອົາໃຈໃສ ່ຈຸດທສີາມ,    “ມຄີວາມສ ັມພນັຕໍອ່ງົພຣະເຢຊໂູດຍການເຊືອ່ຟັງ    (7:13-27).”  

ບອກໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 7:13-14. ບອກໃຫສ້ະມາຊກິວາດພາບວ່າພວກເຂາົກາໍລງັຂບັຣົຖໄປ
ໃນທາງແຄບແລະທາງກວ້າງ ຖາມວ່າໃນທາງໃດມັນງາ່ຍກວ່າກນັ?     ຫົນທາງທງັສອງນີມ້ຄີວາມ
ໝາຍໃນດາ້ນຄວາມເຊື່ອຢາ່ງໃດ? 

 
8. ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນມັດທາຍ 7: 16-20.  ຖາມວ່າການປກູຝງັທີມ່ີຜລດິຜນົດນີັນ້ຕອ້ງເຮັດແນໃດ?  ເຮັດ

ແນວໃດຈິງ່ຈະໄດຜ້ນົໄມທ້ີດ່ຈີາກຕົນ້ໄມ?້  ຕອ້ງເບິງ່ແຍງໃຫດ້ຖີາ້ຢາກໄດຜ້ນົດແີມ່ນບໍ່? 
 

 
 
 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ສະພາບຮຸນແຮງຂອງການເປນັສາວກົ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 8: 18-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 8: 16-22 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວກົໃຫຖ້ືພຣະອງົວ່າສາໍຄນັກວ່າທກຸໆຢາ່ງໃນຊີວິດບໍ່ວາ່ 
                                          ຈະເປນັເຣຶ່ອງຄອບຄົວເຮືອນຊານ ຫລສືງັຄມົ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະເອົາເຖງິຂັນ້ໃດໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ?ູ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອເບິງ່ຄວາມຮນຸແຮງຂອງການເປນັສາວົກພຣະເຢຊສູໍາລບັຊວີິດຕົວເອງ 
 

ແຜນສາໍລບັການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ຂຽນຄໍາວາ່ “ຫົວຮຸນແຮງ” ໃສກ່ະດານ. ຖາມ: ພວກເຮົາຈະອະທບິາຍຄໍາເວ້ົານີ ້ວິທີໃດແດ່? 
ຜູທ້ີ່ມກີານປະພຶດແບບຮນຸແຮງເປນັຄນົປະເພດໃດ? ຜູພ້ົບເຫນັຈະຄດິຢາ່ງໃດ? (ຢາ້ນ). 
ຜູໄ້ດຍ້ນິຈະຄດິແນວໃດ?  
 

2. ແນະນາໍວ່າບດົຮຽນມືນ້ີ້ຈະອະທບິາຍສະພາບອນັຮນຸແຮງຂອງການເປນັສາວົກ, 
ຈະເວ້ົາເຖງິວ່າການເປນັສາວົກເປນັແນວໃດ, ຮູ້ສກຶຢາ່ງໃດ, ແລະຟງັແລ້ວເປນັຢາ່ງໃດ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 

3. ເວ້ົາເບືອ້ງຫລງັຂອງພຣະຄໍາຕອນນີ້ ໂດຍການສລບຸເຫດການຈາກຫົວຂໍ ້
“ເຖງິເວລາທີຈ່ະຕອ້ງອອກໄປ (8: 18); ໃຊບ້ດົຮຽນຊວ່ຍ. 
 

4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 8: 19-20. ບອກນກັຮຽນຟງັເບິງ່ຄວາມຮນຸແຮງໃນຄາໍຕອບຂອງພຣະເຢຊ.ູ 
ຫລງັຈາກອາ່ນແລ້ວໃຫ້ເວລາເພື່ອຕອບ. 
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5. ຖາມ, ພຣະທມັໃນຕອນນີບ້ອກຫຍງັແດກ່ຽ່ວກບັຣາຄາຂອງການເປນັສາວົກ? 
ໃຊຄ້າໍຕອບຈາກນກັຮຽນເພື່ອພິຈາຣະນາເບິງ່ສະພາບອນັຮຸນແຮງໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ.ູ 
ໃຊບ້ດົຮຽນຊວ່ຍນກັຮຽນໃຫ້ເຂົາ້ໃຈຄວາມໝາຍອນັຝງັເລກິຢູໃ່ນຄໍາຕອບ. 
 

6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ເປດີອາ່ນ ມດັທາຍ 15: 3-6; ແລະໃຫອ້ກີຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ ມດັທາຍ 8: 21-22. 
ຫລງັຈາກອາ່ນທງັສອງຂໍແ້ລ້ວໃຫຖ້າມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດເ້ຫັນຂໍຂ້ດັແຍງ້ລະຫວ່າງພຣະທັມນັນ້ບໍ.່ 
ຕຽມພອ້ມທີ່ຈະບອກນກັຮຽນວ່າ ມດັທາຍ 8: 21-22 ບໍໄ່ດບ້ອກວ່າລດູສດິຫ່ວງໃຍເຣຶອ່ງຜິດ ແຕໄ່ດ ້
ບອກເຖງິການຈດັລາໍດບັຄວາມສໍາຄນັໃນຊີວດິຜດິ. ອະທບິາຍ “ປະໃຫຄ້ນົຕາຍຝງັກນັເອງ.” 

 

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

7. ພານກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມ 1, 3, 4, ແລະ 6 ໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບດົຮຽນ. ຖ້າມີເວລາພໍ 
ໃຫຕ້ອບທງັໝດົ. 
 

8. ນາໍການສນົທະນາຈາກຂໍຄ້ວາມຕໍ່ໄປນີ:້ 
ຄຣິສຕະຈກັເປນັບອ່ນເຕົາ້ໂຮມຂອງຄຣິສຕຽນ ຊຶງ່ເປນັຜູທ້ີ່ເກດີໃໝແ່ລ້ວຝ່າຍວິນຍານ 
(ໂຢຮັນ 3:3). ທກຸຄນົທີ່ເກດີໃໝ່ຈາກຂ້າງເທງິຈະຕອ້ງດາໍເນນີຊີວດິແບບສາວກົແລະປະ 
ຕບິດັຕາມຄາໍສັງ່ສອນຂອງພຣະເຢຊູ. ຖາມ: ຢູທ່ີຄ່ຣິສຕະຈກັຂອງທາ່ນເປນັຢາ່ງນັນ້ບໍ?່ 

 
9. ປດິການສກຶສາພຣະທັມດ້ວຍການອອ້ນວອນຂພໍຣະວິຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ນາໍພານກັຮຽນທກຸຄນົ 

ໃຫ້ພອ້ມທີຈ່ະຈ່າຍຣາຄາອນັແພງໃນການເປນັສາວົກຂອງພຣະເຢຊ.ູ 
 
 

ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ພວກສາວກົຂອງພຣະເຢຊູພາກນັເຮດັຫຍັງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 9: 35—10:15, 24-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 9: 35-11:1 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ພວກສາວົກໃຫ້ເຮດັພນັທະກດິຂອງພຣະອງົແລະຊງົບອກ 

                                           ວິທີໃຫ້ເຮັດດ້ວຍ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ວິທີທ່ີພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົສັງ່ພວກສາວົກໃຫເ້ຮັດພນັທະກດິຂອງພຣະອງົມຄີວາມ  

                                   ໝາຍແນວໃດສາໍລບັພວກເຮົາໃນສມຍັນີ?້ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອພິສດູເບິງ່ວ່າຂອ້ຽໄດ້ເຮັດຕາມວິທຂີອງພຣະເຢຊບູໍ່ໃນການເຮດັພນັທະ 

                                        ກດິຂອງພຣະອງົ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເຕອືນນກັຮຽນວ່າບດົຮຽນນີ້ມສີ່ວນຄາ້ຍຄກືນັກບັບດົຮຽນທີຜ່່ານມາທີໄ່ດສ້ງັເກດຢາ່ງໃກ້ຊດິເຣືອ່ງ 

ຣາຄາຂອງການເປນັຜູຕ້ດິຕາມ ຫລສືາວົກທີ່ແທຂ້ອງພຣະເຢຊ.ູ 
 

2. ອາ່ນຈດຸສາໍຄນັ ແລະຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ.້ (ຈດຸສາໍຄນັສໍາລບັບດົຮຽນນີ:້ 
ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ພວກສາວກົໃຫ້ເຮັດພນັທະກດິຂອງພຣະອງົແລະຊງົບອກວທິີໃຫເ້ຮັດດ້ວຍ. 
ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພື່ອພສິດູເບິງ່ວ່າຂອ້ຽ ໄດ້ເຮັດຕາມວິທຂີອງພຣະເຢຊູບໍໃ່ນການເຮດັ 
ພັນທະກດິຂອງພຣະອງົ ) 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 

3. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ9: 35-10: 4. ອະທບິາຍພຣະຄາໍຕອນນີ້ໂດຍໃຊບ້ດົຮຽນຊວ່ຍ. 
 

4. ໃຊບ້ດົຮຽນໃນຫົວຂໍ ້“ພຣະເຢຊູຊງົໃຊສ້າວົກໃຫ້ອອກໄປ (10:5-15)”ເພືອ່ແນະນໍາແລະອະທ ິ
ບາຍເນືອ້ໃນໃຈຄວາມຂອງພາກຕໍ່ໄປ; ໝາຍເຫດ: ເວລາໃດທ່ານອາ້ງຂໍ້ພຣະຄາໍຈົງ່ຢາ່ລືມໃຫນ້ກັ 
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ຮຽນອ່ານພຣະຄາໍເຫລົ່ານັນ້; (ທາ່ນອາດຈະຈດັຕຽມນກັຮຽນໄວກ້ອ່ນກໄໍດ້ ໂດຍຂຽນຂໍ້ພຣະຄາໍໃສ ່
ກະດາດແລ້ວຢາຍໃຫຜູ້ທ້ີຈ່ະອາ່ນ). 

5. ບອກນກັຮຽນວ່າເວລາພຣະເຢຊຊູງົບອກວທິກີານທາໍງານໃຫພ້ວກສາວົກ ພຣະອງົບໍໄ່ດ້ຊງົເວ້ົາໄປ 
ອອ້ມໂຄກ ແຕ່ໄດຊ້ງົບອກຄວາມຈງິ  ໂດຍສະເພາະເຖງິສິງ່ທີພ່ວກເຂົາເຈົາ້ຈະພບົໃນເວລາອອກ 
ໄປປະກາດ.     ບອກໃຫນ້ກັຮຽນເຄິງ່ນຶງ່ຟັງທາ່ນອ່ານ 10: 24-31 ແລ້ວຈົດຈໍາສິງ່ທ້າທາຍທີລ່ຖໍາ້ 
ພວກຈະອອກໄປ;ໃຫນ້ກັຮຽນເຄິງ່ທີ່ເຫລອືຟງັເບິງ່ຄາໍປະກນັ ແລະຄາໍໜຸນໃນຂອງພຣະເຢຊສູໍາລບັ 
ພວກສາວົກ. ໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ລາຍງານ ແລະໃຫຂ້ຽນຄໍາຕອບທີໄ່ດ້ຈາກນກັຮຽນໃສກ່ະດານໄວ ້
(ແບງ່ກະດານເປນັສອງຝາ່ຍ). 
 

6. ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູຈະບໍຊ່ງົສັງ່ໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປເຮັດທີສ່ິງ່ທີ່ພຣະອງົເອງບໍຊ່ງົປະສງົທີ່ຈະ 
ເຮັດ. ອ່ານ 9: 35 ແລະ 11: 1, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຕົວຢ່າງໃນເຣຶ່ອງນີ.້ 

 

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

7. ໃຊຄ້າໍຖາມໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບດົຮຽນເພືອ່ຊ່ວຍນກັຮຽນໃຫນ້າໍບດົຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດິ. 
 

8. ຊກັຊວນນັກຮຽນໃຫຖ້ວາຍຊວີິດເພືອ່ການຮັບໃຊ້ອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ ແລະພນັທະກດິຂອງພຣະອງົ; 
ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນຂໍທ້ນີຶງ່ຂອງເພງ “ຊີວດິຂາ້ນອ້ຍມອບຖວາຍ” ຈາກປຶມ້ເພງລາວສແີດງໜ້າ 336. 
 

9. ປດິການສກຶສາພຣະທັມດ້ວຍການອອ້ນວອນຂພໍຣະເຈົ້າໃຫທ້ກຸຄນົມໃີຈກ້າຫານແລະພອ້ມທີ່ຈະ 
ເປນັສາວກົທີແ່ທ້ຂອງພຣະເຢຊ.ູ 

 
 
 

ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ການເຊືອ່ໝາຍເຖິງການຕດິຕາມ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 16: 13-17, 21-26 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 16: 13-26 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການເຊືອ່ພຣະເຢຊຢູາ່ງແທຈ້ງິ ໝາຍເຖງິການຕດິຕາມພຣະອງົໂດຍບໍຄ່ດິ 

                                           ຣາຄາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ທ່ານເຊືອ່ພຣະເຢຊູຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສະແດງຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊຂູອງຂອ້ຍໂດຍການຕດິຕາມພຣະອງົ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ຂໃໍຫນ້ກັຮຽນເລົ່າເຣຶອ່ງການໄປທອ່ງທຽວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະສິງ່ທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕອ້ງເຮດັກອ່ນ 
ຈະໄດໄ້ປ (ຕຽມເງນິ, ຕຽມມື້ພກັ, ຕຽມຄນົເບິງ່ໝາ, ຕຽມຄນົເຝົາ້ບ້ານ, ແລະຕໍ່ໆ ໄປ).  ຫລງັຈາກ 
ນັນ້ໃຫຖ້າມວ່າພວກ ເຂົາເຈົ້າຄິດເຖງິຫຍງັແດ່ເວລາໄດຍ້ນິຄາໍວ່າ “ສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ.” ແນະ 
ນໍາວ່າບົດຮຽນໃນມືນ້ີ້ຈະເວ້ົາເຖງິວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍງັແດ່ ຖາ້ຢາກຕດິຕາມພຣະເຢຊ.ູ 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 

2. ໃຊບ້ດົຮຽນເພືອ່ຊອ່ຍບລັຍາຍສະພາບການ ແລະສະຖານທີຊ່ຶງ່ເປນັພູມຫລງັຂອງພຣະຄໍາໃນຕອນນີ ້
(ມດັ ທາຍ 16: 13). 
 

3. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 16: 13-14. ອະທບິາຍພຣະຄໍາ ໂດຍສະເພາະສີງ່ທີຄ່ນົທງັຫລາຍເຊືອ່ວ່າ 
ພຣະເຢຊູແມນ່ໃຜ. ໃຊບ້ດົຮຽນຊ່ວຍ. 
 

4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 16: 15-17; ພານກັຮຽນເບິງ່ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູໃນມດັທາຍ 16: 13-
16 (“ບດຸມະນດຸ,” “ພຣະເມຊອີາ,” “ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົພຣະຊນົຢ ູ່”) 
ແລ້ວອະທິບາຍພຣະນາມເຫລົາ່ ນັນ້. ບອກວ່າ: ພຣະນາມທກຸນາມໄດຖ້ືກເປດີເຜຍີໂດຍພຣະເຈົ້າ 
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ແລະໄດບ້ອກເຖງິພັນທະກດິຂອງພຣະເຢຊ ູໃນຖານະພຣະບດຸພຣະເຈົ້າ. ຖາມ: ເປນັຫຍງັຄໍາສາຣະ 
ພາບຂອງເປໂຕຈຶງ່ເປນັເຣ່ຶອງສາໍຄນັ? 
 

5. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ມັດທາຍ 16: 21-23. 
ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊຊູງົລຖໍາ້ມາເຖງິຕອນນີ້ເພືອ່ຈະເປດີເຜີຍວ່າພຣະອງົຈະຖກືຄວາມທກຸທໍຣະມານ 
ແລະຈະຖກືປະຫານ? ສນົທະນາການຕໍວ່່າພຣະເຢຊາູຂອງເປໂຕ.     ຖາມ: ເປໂຕ ມີເຈຕນາແນວ 
ໃດຈຶງ່ຕໍ່ວ່າພຣະເຢຊູໃນຕອນນີ?້ 
 

6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນມດັທາຍ 16: 24-26. ຖາມ: “ຮບັແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕນົ” ມຄີວາມໝາຍວ່າຢາ່ງ 
ໃດ? ແຕ້ມ ຮູບໄມກ້າງແຂນໃສກ່ະດານ;     
ໃຫນ້ກັຮຽນສະແດງຄວາມເຫັນວາ່ພວກເຮົາເສັຽຊີວິດວິທີໃດແດໃ່ນການຕດິ ຕາມພຣະເຢຊູ.  
ຂຽນໃສ່ໄມກ້າງແຂນວິທທີີພ່ວກເຮົາຈະປະຕິເສດຕົວເອງ.  ໃຫ້ເວລາໃນການສະແດງຄວາມ 
ເຫັນແລະການອະທບິາຍ. 

 

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

7. ອາ່ນເຣ່ືອງຕໍໄ່ປນີໃ້ຫນ້ກັຮຽນຟັງ: 
ສຕບີໄປມສິເຊີນ້ກບັກຸມ່ຄຣິສຕຽນທີອ່າຟຣິກາ; ສຕບີຖໂືອກາດເປນັພຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊ ູ
ໃຫ້ກບັຄນົທີທ່ກຸຍາກແລະໝດົຫວງັ. ໃນຂະນະທີກ່າໍລງັເດນີທາງນັນ້, ສຕບີຮູສ້ກຶວ່າພຣະ 
ເຈົ້າຊງົເອີນ້ເຂາົໃຫຂ້າຍທຣຸະກດິ, ຢ້າຍໄປຢ ູ່ອກີເມືອງນຶງ່, ແລ້ວໄປຊ່ວຍອງົການທີ່ເປນັຜູ ້
ຮັບຜດິຊອບພາຄນົໄປເຮັດພນັທະກດິຂອງພຣະເຈົ້າໃນທີຕ່າ່ງໆ. ທ່ານຈະເຮັດຢາ່ງໃດແດ ່
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫສ້ຕບີໄດ້ຮ້ ູວ່າການຊງົເອີນ້ນັນ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທຫ້ລືບໍ?່ 
 

ໃຊ້ເວລາສນົທະນາ. 
 

8. ປດິການສກຶສາດ້ວຍການອອ້ນວອນຂອບພຣະຄນຸພຣະເຢຊສູໍາລບັການຊງົເສັຽສະລະແລະການຊົງ
ໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊດູ້ວຍການຕດິຕາມພຣະອງົ. 

 
 
 

ດຣ. ສດິນ ີຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 

ສາໍແດງພຣະຄນຸແທ້ໆດວ້ຍການຖອ່ມຕວົ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 23:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 23:1-36 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ສອນໃຫສ້າວົກປະຕບິດັຄວາມເຊືອ່ອນັແທດ້້ວຍການຖອ່ມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ເປນັຫຍງັລາງເທືອ່ຜູເ້ຊືອ່ຖສືາສນາເປັນຄນົໜ້າໄຫວ້ຫລງັຫລອກ, 

                                                      ແຂງກະດາ້ງ, ຖຕືົວຊ ຶ ່ງບໍແ່ມ່ນລກັສະນະສາວົກແທ້? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຊອ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນໄດປ້ະຕບິດັຄາໍສອນພຣະເຢຊໃູນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

  

ຄໍານໍາ  

ໃນສມຍັນັນ້ພວກນກັທັມແລະພວກຟາຣ ີຊາຍພາກນັຕໍສູ່ແ້ລະບໍຍ່ອມຮັບພຣະເຢຊວູ່າເປນັພຣະບດຸຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ຖກືສົງ່ລງົມາເພື່ອໂຜດໂລກໃຫພ້ົ້ນ,    ພວກເຂາົນບັຖືພຣະຄມັພີເດີມຫ້າເຫລັມ້ທໍາອດິ Torah ທີເ່ປນັ
ພາສາເຮັບເຣີ ລາງເທືອ່ກຮ້ໍອງວ່າ Pentateuch ຊ ຶ ່ງເປນັກດົຣະບຽບການຕ່າງໆທີບ່ນັທກຶໂດຍໂມເຊ.  ສ່ວນ 
ພຣະຄັມພີໃ່ໝ່ສີເ່ຫລັ້ມທໍາອດິແມ່ນພາກສ່ວນຂາ່ວປະເສດີທີຮ່້ອງວ່າໝວດ   “ຂາ່ວປະເສດີ Gospel”   ໃນ
ໝວດຂາ່ວປະເສດີນີຍ້ງັບອກເຕອືນພວກຢິວພາກເໜືອໃຫເ້ຂົາເຂົ້າໃຈພດຶຕກິ ັມຂອງພວກຢິວພາກໄຕທ້ີອ່າ້ງ
ຕນົເອງວ່າເປນັຄນົສລິທມັ ທ່ານບໍຕ່ອ້ງເຮ ັດຄເືຂົາ. 

1. ຂ ີດເຄິງ່ແບ ່ງກະດານເປນັສອງສ່ວນ. 
 ກ. ດ້ານຊ້າຍຂຽນ Torah (Pentateuch) ແລະຂຽນ ນກັທັມແລະຟາຣີຊາຍລງົກອ້ງ. 
 ຂ. ດ້ານຂວາຂຽນ  Good news (ຂ່າວປະເສດີ) ແລະຂຽນພຣະເຢຊແູລະສາວກົລງົກອ້ງ 

2. ຖາມນກັຮຽນວ່າ ພຣະຄມັພີຫ້າເຫລັມ້ທໍາອດິຂອງພຣະຄັມພເີດີມມີຫຍງັແດ່? ແລ້ວຂຽນລງົກະດານ. 

3. ຖາມນກັຮຽນວ່າ ພຣະຄມັພສີີ່ເຫລັ້ມທາໍອດິຂອງພຣະຄັມພໃີໝມ່ີຫຍງັແດ່? ແລ້ວຂຽນລງົກະດານ. 

4. ໃຫ້ຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ ມດັທາຍ 23:1-7   (ສາວົກແທ້ຈະບ່ໍເປັນຄົນໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກ)  

 ກ. ພວກນກັທັມແລະຟາຣ ີຊາຍໄດຊ້ື່ວ່າເປນັຄນົໜ້າໄຫວ້ຫລງັຫລອກເພາະວ່າ ເຂາົມັກນັງ່ບອ່ນນັງ່
ຂອງໂມເຊ ແປວ່າເອາົຕົວເອງເປນັໂມເຊ ເພືອ່ໃຫ້ຜູອ້ືນ່ນບັຖ ື(ຂໍ ້1-2). 
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 ຂ. ເຂົາມດັຂອງໜກັໃສບ່າ່ມະນດຸ ແປວ່າເອາົກດົຣະບຽບຂອງໂມເຊ (ພຣະຄັມພີເດີມຫ້າເຫລັ້ມທາໍ
ອດິ) ມາບງັຄບັປະຊາຊນົ ສ່ວນເຂົາບໍໄ່ດປ້ະຕບິດັ (ຂໍ ້4).  

 ຄ. ພຣະເຢຊຊູງົສອນໃຫປ້ະຊາຊນົປະຕບິດັສິງ່ທີເ່ຂາົສອນ ແຕຢ່່າເຮັດຄເືຂົາເຮັດ (ຂໍ້ 3). ເພາະເຂົາ
ສອນຕາມກດົບນັຍດັຂອງພຣະຄັມພເີດີມຫ້າເຫລັ້ມທໍາອດິ.  

5. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶງ່ອ່ານມດັທາຍ 23:8-10  (ສາວົກແທ້ແມ່ນຜູ້ມີມາຣະຍາດດີແລະຖ່ອມຕົວ)  

 ກ. ພຣະເຢຊຊູງົສອນສາວກົເມື່ອເຫັນພວກນກັທັມ ແລະພວກຟາຣຊີາຍວາງຕນົບໍເ່ໝາະສົມທີຮ່້ອງ
ຕນົເອງວ່າເປນັຜູຮ້ັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ ແລະຍງັຍກົຕນົເອງນັງ່ໃນບອ່ນນັງ່ຂອງໂມເຊ. 

 ຂ. ຢ່າໃຫໃ້ຜເອີນ້ວ່າ “ພຣະອາຈານ” ເພາະວ່າພວກທາ່ນມີແຕພ່ຣະອາຈານຜູດ້ຽວ (ຂໍ ້8). ເພາະວ່າ 
ຄາໍວ່າ “ພຣະອາຈານ” ມາຈາກຄໍາວ່າ “ຣາບາຍ” ແປວ່າ (Great one) ຜູຊ້່ຽວຊານທາງດ້ານກດົໝາຍຢິວ “
ໂທຣາ” ເພາະວ່າບໍມ່ໃີຜຮູ້ “ໂທຣາ” ຢາ່ງລະອຽດ. (ໝາຍເຫດ: ຄໍາວ່າ ພຣະອາຈານ ແລະອາຈານບໍແ່ມ່ນຄາໍ
ເວົ້າດຽວກນັ ແຕອ່າຈານທຸກຄນົຢູພ່າຍໃຕອ້າໍນາດຂອງພຣະອາຈານ ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະເຢຊຈ່ຶູງກາ່ວວ່າ 
“ພວກທ່ານເປນັພີ່ນອ້ງກນັທງັໝດົ” ຂໍ ້8ຂ).  

ຂໃໍຫຜູ້ນ້ຶງ່ອ່ານມດັທາຍ 23:11-12  (ສາວົກທີ່ພໍພຣະທ ັຍ)   

1. ການວັດແທກຜູນ້າໍຝ່າຍໂລກທີເ່ຮັດໜາ້ທີສ່າໍເຣັດນັ້ນແມ່ນເບິງ່ທີຜ່ນົງານ. 

2. ຜູນ້ໍາຄຣິສຕຽນທີສ່ໍາເຣັດເບິງ່ເຫັນໃນການຖອ່ມຕນົລງົເປນັຜູຮ້ັບໃຊຜູ້ອ້ືນ່ (ຂໍ້ 11) 

3. “ຜູໃ້ດຍກົຕົວຂຶນ້ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຖອຍລງົ ຜູໃ້ດຖອ່ມຕົວລງົ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຍກົຂຶນ້” (ຂໍ ້12ຂ) ແປວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະເປນັຜູຍ້ກົແລະເປນັຜູປ້ດົລງົ.  

 

        ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 13 

ເປນັຄາໍສັງ່, ບໍ່ແມນ່ຄາໍຂຮ້ໍອງ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 28:16-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 28:16-20 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:            ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວົກຈ່ົງເຮັດໃຫ້ທກຸຊາດເປນັລກູສິດ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ຫາກໂບດຂອງທ່ານເອົາຈງິເອົາຈັງກບັຄໍາສັງ່ຂອງພຣະເຢຊູ,  

                ທາ່ນຈະເຮັດພາກສ່ວນໃດ? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອນາໍພາທາ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄາໍສັງ່ນີ້ ແລ້ວຕດັສນິໃຈປະຕບິດັ 

               ແລະອອກໄປທົ່ວໂລກ. 
  

ຄໍານໍາ 
ບອກນກັຮຽນວ່າ  ພຣະທັມມັດທາຍໄດຂ້ຽນຂຶນ້ເພື່ອບອກເຕອືນຊາດຢິວໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະຄ ັມພີໃໝແ່ມນ່
ພຣະຄັມພຕີໍຈ່າກພຣະພຣະຄັມພເີດມີ  ໂດຍເນັນ້ໜັກບອກວ່າພຣະເຢຊແູມ່ນພຣະຜູຊ້ອ່ຍໃຫພ້ົ້ນ    ທີພ່ຣະ 
ຄັມພເີດີມໄດທ້ໍານວາຍເຖ ິງນັນ້   ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະທັມມັດທາຍຈຶງ່ຂຶນ້ຕົນ້ດ້ວຍການບອກເລົາ່ວ່າພຣະອງົຊງົ
ເປນັເຊືອ້ສາຍຂອງກະສດັດາວິດ ທ່ີພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ພຣະອງົລງົມາເກດີເພື່ອຕາຍແທນຄວາມຜດິຄວາມບາບ
ຂອງຄນົຈໍານວນຫລາຍແລະຄນືຂຶນ້ມາມີຊີວດິອກີ ບດັນີກ້ານຊງົໄຖນ່ັນ້ກສໍາໍເຣັດແລ້ວຈຶ່ງຊງົສັງ່ສາວົກໃຫໄ້ປ
ບອກທກຸຊາດເພື່ອເຂົາຈະໄດພ້ົ້ນ  . ຄາໍສັງ່ນີມ້ີຊື່ວາ່ ຄາໍສັງ່ໃຫຍ່ (Great commission).    ຄຣູຂຽນ ຄາໍສັງ່
ໃຫຍ່ (Great commission). 
 

ຕ່ໍໄປນີ້ແມ່ນວິທີສອນ 
1. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນອອ້ນວອນຟງັຄໍາສັງ່ວ່າວັນນີຄ້າໍສັງ່ນີໄ້ດມ້າເຖງິເຮົາແນວໃດແດ່?.  
2. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ (ມັດທາຍ 28:16-17)  ຫລງັຈາກເພິ່ນອາ່ນແລ້ວ ຄຣູຂຽນຫົວເຣື່ອງ   
 

ບ່ອນສາວົກຮັບຄໍາສັ່ງ   
 ກ. ເລົ່າເຖງິການທໍານວາຍຂອງພຣະເຢຊໃູນ ມດັທາຍ 26:31-32 ວ່າຫລງັຈາກພຣະອງົຊງົຟືນ້ຄນື
ມາຈາກຕາຍແລ້ວຈະສະເດດັໄປແຂວງຄາລເີລກອ່ນໜ້າສາວກົ.  
 ຂ. ສາວົກທີຈ່ະໄປພົບກບັພຣະເຢຊທູີ່ແຂວງຄາລເີລນັນ້ ມແີຕສ່ບິເອດັຄນົ ບໍແ່ມ່ນສບິສອງຄນົ ເພາະ
ຢດູາຂ້າຕົວເອງແລ້ວໃນ ມດັທາຍ 27:3-10. 
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 ຄ. ເທວະດາສົງ່ຂາ່ວບອກພວກຜູຍ້ງິຕອນພວກຜູຍ້ງິໄປຍງັອບຸໂມງຝງັສບົ ໃຫໄ້ປບອກພວກສາວົກ
ໄປພົບກບັພຣະເຢຊທູີແ່ຂວງຄາລເີລ ມດັທາຍ 28:7  
 ງ. ພວກສາວົກໄດພ້ົບກບັພຣະເຢຊູທີຈ່້າຍພູໃນແຂວງຄາລເີລ “ເມືອ່ເຂົາເຫັນພຣະອງົແລ້ວຈຶງ່ຂາບ
ໄຫວນ້ະມັສການ ແຕລ່າງຄນົຍງັສງົສຍັຢູ່”  ມດັທາຍ 28:17 
3. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ (28:18-20) ຫລງັຈາກເພິ່ນອ່ານແລ້ວຄຣູຂຽນ ຊງົສັງ່ສາວົກໃຫ້ໄປປະກາດ   
 ກ. ຄໍາວ່າ “ເຫດສນັນັນ້” ເປນັຄໍາເຊືອ່ມໂຍງຈາກເຣື່ອງນຶງ່ຕໍອ່ກີເຣື່ອງນຶງ່ ໃນພາສາຕົນ້ສະບບັເປນັ
ພາສາກຣິກອອກສຽງວ່າ “ອນູ” ແປວ່າ “ດ້ວຍເຫດວ່າ ຫລເືຫດສນັນັນ້”     ສລບຸຄວາມແລ້ວມີຄວາມໝາຍ
ວ່າດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອງົມອີາໍນາດເໜອືຄວາມຕາຍ ແລະຮັບອາໍນາດທັງໝດົຈາກພຣະບດິາເປນັທີຮ່ຽບຮ້ອບ
ແລ້ວ . 
 ຂ. ໄປສັງ່ສອນຊກັຊວນໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍເປນັລກູສດິ ແປວ່າໃຫເ້ຂົາຮັບເຊືອ່ແລະກາຍເປນັສາວົກ 
ແລະຄາໍວ່າສາວົກ ແປວ່າ ຜູຕ້ດິຕາມ, ຜູຮ້ຽນຮູ້, ຜູປ້ະຕບິດັຕາມ, ຫລບືົວຣະບດັ. 
 ຄ. ໃຫບ້ບັຕສິະມາເຂົາໃນພຣະນາມແຫງ່ພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກເພື່ອເປນັສນັຍາລກັໃນການຖິ້ມ
ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ ່ຄພືຣະບດິາ, ພຣະບດຸ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ. ໝາຍເຫດ: ຫລງັຈາກເຂາົເຊືອ່ແລ້ວ
ພຣະຄັມພບີໍໄ່ດກ້າໍໜດົເວລາໃນການຮັບເຊືອ່ຈຶງ່ໃຫ້ບບັຕສິະມາ ແຕຫ່ລາຍໂບດມີຣະບຽບຂອງໃຜລາວ. 
 ງ. ສິງ່ສາໍຄັນຫລງັຈາກຮັບເຊືອ່ແລະບບັຕສິະມາແມນ່ສັງ່ສອນເຂາົໃຫ້ຖຮືັກສາສາຣະພັດທີພ່ຣະເຢຊູ
ໄດສ້ັງ່ສອນເຂາົມາແລ້ວ. 
 ຈ. “ເຮົາຢູກ່ບັທ່ານທງັຫລາຍຈນົໝົດກບັ” (ຂໍ້ 20) ແມ່ນພຣະອງົສນັຍາຈະຢູກ່ບັທກຸຄນົຈນົສິນ້ຍກຸ.  
4. ກບັຄນືໄປອາ່ນຄໍາຖາມຫ້າຂໍໃ້ນບດົຮຽນ ໃຫໂ້ອກາດຜູຕ້ອບ ແລະອອ້ນວອນດວ້ຍຄໍາສນັຍາ.  
 
 
 
        ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຸຣິດທ ໌
 


