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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບົດຮຽນທີ 1

ຄວາມກວາ້ງຂວາງຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນ

ໂທ 8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຮເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນໂທ

8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດຈະກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນ

ການຊົງສ້າງ, ໃນທັມຊາດ, ໃນການໄຖ່ແລະໃນແຕ່ລະຊີວິດ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຫ່ວງໃຍບ່ໍ?, ມີໃຈຄັບແຄບບ່ໍ? ຫລື ວ່າມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີແຈງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງໃນທັມຊາດ, ໃນ

ການກະທໍາ, ແລະໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ແຜນການສດິສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈງິ:

!D ເວລາເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຄຣູສເນີ ບົດຮຽນພາກທໍາອິດ  ແລ້ວກໍໃຫ້ເລ່ົາເຣ່ືອງປະກອບ

ໄປດ້ວຍ ໃນມັດທາຍ 18:23-35 (ເຣ່ືອງກ່ຽວກັບເຈ້ົາໜີທ້ີ່ບ່ໍຍອມໃຫ້ອະພັຍ)

ຄຣູຈະອະທິບາຍຕ່ໍ ວ່າພວກເຮົາກໍຢ່ ູໃນສະພາບດຽວກັນ. ເມ່ືອພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຍົກໂທດໜີ້

ກັມຂອງເຮົາ ແຕ່ຕົວເຮົາເອງບ່ໍຍອມທີ່ຈະອະພັຍໃຫ້ອ່ືນ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການເປັນໜີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນຍົກໂທດໜີໃ້ຫ້ເຮາົ  ຖ້າຄົນອ່ືນຫາກຕິດໜີ້ເຮາົແມ່ນແຕ່ສ້ຽວເງິນເຊ ັນດຽວກໍຕ້ອງໃຫ້ເຂົານໍາມາໃຫ້

ຄົບຖ້ວນ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນມັນກໍຈະຕິດຢ່ ູສົບນ້ັນຕລອດໄປ.

2. ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຈະຮຽນຕ່ໍໄປ. ìກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາî

(ກ) ເວລາໃດທີ່ເຮົາເອ້ີນວ່າງ່າຍໃນການທີຈ່ະທໍາຄຸນກັບຄົນ? ແລະເວລາໃດຍາກທີສຸ່ດ?

(ຂ) ເວລາໃດທີ່ເຮົາເອ້ີນວ່າງ່າຍໃນການທີຈ່ະໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຄົນ? ແລະເວລາໃດຍາກທີ່ສຸດ?

(ຄ) ຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍທ່ານຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ເຮົາມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໄດ້?

3. ໃຫ້ຫັນກັບເຂ້ົາມາຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນ ìຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາî ໃຫ້ຄຣູກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນທີ່

ພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາມີຕ່ໍກັນ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາມີໃຈກວ້າງຂວາງແລ້ວ ພວກເຮົາທີເ່ປັນຄົນຂອງ

ພຣະອົງຈະເປັນຄືຢ່າງໃດ?
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ນາໍພາສກຶສາພຣະຄມັພີ

4. ຂຽນລົງໃນກະດານ ລໍາດັບບົດຮຽນທີຈ່ະຮຽນ:

- ຈາກຄຄວາມຫວ້າງເປ່ົາ  (ປຖກ. 1:1)

- ຈ່ົງຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈ້ົາ (ພສສ. 100)

- ຄວາມຮັກທີມີ່ຄວາມເລິກເຊ່ິງ (ຢຮ. 3:16)

- ຄວນຈະເຫັນແກ່ພຣະອົງ (2 ກຣທ. 8:8-9)

- ຈ່ົງມີນ້ໍາໃຈຕ່ໍກັນ (ຟລປ. 2:5-8)

- ຂອງປະທານທີ່ດີ  (ຢກບ. 1:17-18)

5. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ໃນປະຖົມມະການ 1:1 ແລ້ວຄຣູຈະຖາມ:

 ìໃນປະຖົມມະການî ໝາຍຄວາມວ່່າຢ່າງໃດ?

 ìພຣະເຈ້ົາຊົງນີຣະມິດî ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

 ìໃນທ້ອງຟ້າແລະແຜ ່ນດິນໂລກມີຫຍັງແດ່?î

 ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງວ່າພຣະອົງເປັນທຸກຢ່າງî

6. ອ່ານ ເພັງສັລເສີນ 100 ຖາມ:

 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຄວນຮ້ອງຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈ້ົາ?

 ìເປັນແກະໃນທົ່ງຫຍ້າຂອງພຣະເຈ້ົາî ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄ້ໍາປະກັນຫຍັງແດ່?

7. ໂຢຮັນ 3:16 ໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານພ້ອມກັນດັງໆ  ເນ້ັນຄໍາທີ່ວ່າ: ພຣະເຈ້ົາ, ຮັກ, ໂລກ, ປະທານ, ບຸດອົງ

ດຽວ, ທຸກຄົນ, ເຊ່ືອ, ຈິບຫາຍ, ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ

ພຣະເຈົ້າມຄີວາມກວາ້ງຂວາງຢ່າງໃດໃນພຣະທມັຕອນນີ?້

8. 2 ໂກຣິນໂທ 8:8-9 ອ່ານແລ້ວຖາມ:

 ພຣະເຢຊູຮັ່ງມີຢ່າງໃດ?

 ພຣະອົງຊົງເປັນຄົນທຸກຢ່າງໃດ?

 ພວກເຮົາເປັນຄົນທຸກ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກພຣະເຢຊູ  ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

9. ອ່ານ  ຟີລິບປອຍ 2:5-8 ອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມໃນນ້ີໂດຍຫຍ້ໍໆ  ìພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາທັງໝົດî

10. ຢາໂກໂບ 1:17-18 ອ່ານໃຫ້ດັງໆ  
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 ຢາໂກໂບອະທິບາຍເຖິງຈິດໃຈເອົາໃຫ້ຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຢ່າງໃດ?

 ຂອງປະທານຢ່າງໃດທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ?

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ

11. ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດ?

12. ໃຫ້ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ

13. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບົດຮຽນທີ 2

ພຣະເຈົາ້ຊົງເປນັຫວ່ງທ່ານ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27:1-5; 116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-33

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27;116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-34

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມກວ້າງຂວາງແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງມີຢ່ ູຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຄິດວ່າ ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ານບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະທັມທີກ່່າວມາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຫ່ວງ

ມະນຸດ ຈະເປັນຄວາມຈິງແທບ່ໍ້, ແລະມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ

ຢ່າງໃດ.

ແຜນການສດິສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈງິ:

!D ຖາມນັກຮຽນຜ້ ູໃດເຄີຍນມີປະສົບການຊ່ວຍຄົນ ຈະເປັນຄອບຄົວ, ຈະເປັນເພ່ືອນ, ຫລືຍາດພ່ີນ້ອງກໍໄດ້.

ພາໄປຫາໝໍ, ພາໄປເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຖື, ພາໄປຊ້ືອາຫານ......

ເວົ້າລາຍລະອຽດໃຫ້ເພ່ືອນໃນຫ້ອງຟັງ ຈັກສອງສາມຄົນ 

2. ໃນການຮຽນພຣະທັມໃນວັນນ້ີ ແມ່ນພວກເຮົາຈະສຶກສາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຊົງປັນຜ້ ູລ້ຽງແກະ ຮັກສາເບ່ິງ

ແຍງພວກເຮົາເໝືອນທີເ່ຮົາເປັນລູກແກະ.

ອ່ານພຣະທັມເພັງສັຣເສີນ 8:3-4 ອ່ານໃຫ້ດັງໆ ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດ ແລ້ວໃຫ້ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ

ນາໍສຶກສາພຣະຄມັພ:ີ

3. ຂຽນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນລົງໃສ່ກະດານ  ìພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງພວກເຮົາî

 ຜ້ ູລ້ຽງແກະທີ່ໃຈດີ (ພສສ. 23)

 ທີ່ປ້ອງກັນອັນເຂ້ັມແຂງ (ພສສ. 27)

 ພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາ  (ພສສ. 116:1-9)

 ພຣະອົງເປັນຜ້ ູຊົງຈັດຕຽມ (ມທ. 6:25-33)

4. ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງຜ້ ູລ້ຽງແກະທີດີ່ນ້ັນຄືຫຍັງແດ່ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນ 

ຢ່າງນ່ຶງຫລືສອງຢ່າງກໍໄດ້. ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງພວກເຮົາຢ່າງນ້ັນລະ.

5. ເພັງສັຣເສີນ 27 ໃຫ ້ຄົນນ່ຶງອ່ານແລະກໍຖາມເປັນຂ້ໍໆໄປ:

 ໃນເພັງສັຣເສີນ 23 ພວກເຮາົເຫັນພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູລ້ຽງແກະ ໃນບົດທີ 27 ເດພວກເຮາົເຫັນພຣະເຈ້ົາ

ເປັນຢ່າງໃດ?
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 ແຖວສຸດທ້າຍຂອງຂ້ໍທີ 1 ຖ້ອຍຄໍາຕອນນ້ີ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

 ກະສັດດາວິດຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນ, ຜ້ ູພົບບັນຫາ, ຜ້ ູພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ່ານກໍຍັງວາງໃຈໃນຄວາມ

ເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເປັນຫຍັງ?

6. ເຊີນຫ້ອງຮຽນ ອ່ານເພັງສັຣເສີນ 116:1-9 ອ່ານແບບງຽບໆ.

 ທ່ານຄິດຢ່າງໃດຕ່ໍຜ້ ູທີ່ຂຽນເພັງສັຣເສີນ? ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

 ຄົນຜ້ ູນ້ີເຄີຍມີປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ?

 ສ່ິງດີເລີດຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຫຍັງແດ່? (ໃນຂ້ໍນ້ີ)

7. ມັດທາຍ 6:25-33 ນ້ີເປັນຄໍາສອນທີເ່ຕ່ືອນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ກະວົນກະວາຍ ພຣະອົງໃຫ ້ສົມທຽບວ່າສ່ິງໃດ

ສໍາຄັນ.

 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກະວົນກະວາຍ?

 ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຫຍັງແດ່?

 ພວກເຮົາຄວນເນ້ັນໃສ່ອັນໃດ?

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ

8. ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຫ່ວງຫລືບ່ໍເປັນຫ່ວງ ຈົກເອົາຫລຽນ 25 ເຊັນອອກມາ ແລ້ວທວາຍໄປ ໂຍນຂ້ຶນແລ້ວໃຫ້

ຕົກລົງ ແມ່ນຖືກຕາມຄວາມຄິດຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ?

ແຕ່ບັດນ້ີ ເມ່ືອທ່ານໄດ້ອ່ານ, ຟັງ, ພິຈາຣະນາ, ຕຶກຕອງຢ່າງຖ່ີຖ້ວນແລ້ວທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ມີທາງອ່ືນອີກ

ບ່ໍທີ່ທ່ານຍັງເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາ?

10. ເຕືອນທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າພຣະເຈ້ົາເຫັນຫ່ວງ ພຣະອົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາທ ີ່ປະສົບການມີ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ເວົ້າກັບພຣະເຈ້ົາດຽວນ້ີ 

ìຂ້ານ້ອຍບ່ໍແມ່ນຫຍັງເລີຍ  ພຣະອົງແມ່ນທຸກສ່ິງî

12. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບົດຮຽນທີ 3

ຈົ່ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 116:12-19; ມາຣະໂກ 8:34-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພັງສັຣເສີນ 116; ມາຣະໂກ 8:27-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:1-12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມດີແລະຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ 

ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີອັນຫລາຍເຫລືອລ້ົນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງດີ

ຫລາຍ ພຣະອົງຊົງກວ້າງຂວາງຫລາຍ ເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຕອບສນອງໄດ້.

ແຜນການສດິສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈງິ:

1. ບອກເລ່ົາຫລືວ່ານໍາມາໃຫ ້ເບ່ິງຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານມາ. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍຖາມນັກຮຽນ 

ຂອງຂວັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານມານ້ັນອັນໃດດີທີ່ສຸດ?

2. ຂອງຂັວນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບາງຄ້ັງເຮົາແລກປ່ຽນໄປ 

ແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ຫລືບ່ໍກໍຂຽນຄໍາຂອບໃຈໄປໃຫ້ແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຖິງ

ຂອງຂວັນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮາົຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?

ນາໍພາສກຶສາພຣະຄມັພີ

3. ເວົ້າຄືນສອງບົດຮຽນຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມ

ຮັກທີ່ເລິກເຊ່ິງ  ໃຫ້ຍົກເອົາໂຢຮັນ 3:16 ຊ່ຶງເປັນລາງວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ.

4. ເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານເພັງສັຣເສີນ 116:12-19 ວາງຄໍາຖາມສົນທະນາ

ຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາພົບຢ່ ູໃນ ຂ້ໍ 12 ໃຫ້ພວກເຮົາມາຕອບຮ່ວມກັນເບ່ິງ ຈະນະມັສການບ່ໍ, ຈະຍົກ

ຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມພ້ົນບໍ?

ມີຫຍັງແດ່ທີໃ່ຊ້ປະກອບສ່ວນໃນການນະມັສການໃນເວລານ້ັນ? ເຄ່ືອງມືປະກອບການນະມັສການ

ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງໃດ? ເຮົາໄດ້ຄິດເຖິງແນ່ບ່ໍ?

5. ເພັງສັຣເສີນ 116:16 ພວກເຮົາຈະເຫັນ 3 ຢ່າງດ້ວຍກັນ
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- ຂ້າພະອົງເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້

- ຂ້າພຣະອົງເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນຮັບໃຊ້ພຣະອົງ

- ຂ້າພຣະອົງຖືກປົດປ່ອຍ

ໃນເມ ື ່ອພວກເຮົາຫາກຢ່ ູໃນຖານະຢ່າງນ້ີ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສໍານຶກຢ່າງໃດ? ຖ້າຄົນຫາກບ່ໍມີ

ສາມັນສໍານຶກແລ້ວກໍແລ້ວໄປ.

6. ນໍາພານັກຮຽນອ່ານມາຣະໂກ 8:34-37 ຖາມນັກຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາມີຄໍາຄິດເຫັນຈັກສອງສາມຄົນ  

ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?

- ພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ທີພ່ຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຖ້າຜ້ ູໃດຢາກຕາມເຮົາມາໃຫ້

ຜ້ ູນ້ັນເອົາຊະນະຕົນເອງ ແລະຮັບແບກກາງແຂນຂອງຕົນ ແລະຕາມເຮົາມາ.

- ປະຕິເສດຕົນເອງມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

- ແບກໄມ້ກາງແຂນ ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? (ຄວາມຕາຍ)

- ອະທິບາຍຂ້ໍ 35 ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

ພຣະເຢຊູຄິດວ່າມະນຸດມັກແລ່ນຕາມວັດຖຸສ່ິງຂອງບ່ໍ ຫລາຍກວ່າມັກຕາມພຣະອົງ? ຖືກຫລືຜິດ

7. ອ່ານມັດທາຍ 4:18-22 ຖາມ:

ຮຽກຮ້ອງພ້ອມກັນ, ປະລະ, ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ........ ນ້ີຄືຄໍາຕອບຂອງສາວົກພຣະເຢຊູ

8. ອ່ານ 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12 ໃນນ້ີແມ່ນໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິໂມທຽວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທີ່ 

ຖືກເອ້ີນ, ໃນການທີ່ຖືກທ້າທາຍຕ່ໍຂອງປະທານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານໃຫ້. ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງກ້າເດີນແບບຄຣິສຕຽນຢ່າງທ້າທາຍ?

- ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມເຊ່ືອພຽງພໍ ເວລານ້ັນຄວາມທໍຣະມານຈະໝົດໄປເອງ

- ຖ້າພວກເຮົາຫາກດໍາເນີນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈະປາສຈາກບັນຫາ

ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

- ພວກເຮົາຈະມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງຂ້ຶນ.

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ

9. ຢາຍເຈ້ັຍໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລະໃບ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໄປວ່າຈະໃຫ້ຫຍັງແກ່ພຣະເຈ້ົາ?

10.ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ4

ຄນົຂອງພຣະເຈົາ້ມນີໍາ້ໃຈທີດ່ີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມຊ່ືນຊົມໃນພຣະເຢຊູ

ທີນໍ່າໄປສູ່ການແບ່ງປັນສ່ິງຂອງທີມີ່

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ເພ່ືອທີ່ຈະກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກ

ຕົວຢ່າງໃນດ້ານການມີນ້ໍາໃຈ

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍປະສົບການຂອງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃຫ້ເຫັນວ່າ

ຄຣິສຕຽນຄວນຈະມີນ້ໍາໃຈ ແລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງນ້ັນ.

ແຜນການສດິສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈງິ:

1. ເລ້ີມຕ້ົນຫ້ອງຮຽນໃນວັນນ້ີດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມນັກຮຽນ ì ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນຢ່າງ

ໃດ?ì

ຄຣູຈະສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຫລືວ່າ ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນ 

ນາໍສຶກສາພຣະຄມັພີ

2. ໃຫ້ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ 

 ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ  (ກິຈການ 2:41-47)

 ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ (ກິຈການ 4:32-35)

3. ເຊີນຜ້ ູນ່ຶງໃນຫ້ອງທີ່ອ່ານດັງແລະໄວແດ່ ຢືນຂ້ຶນອ່ານ ກິຈການ 2:41-47 .

4. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນຄຣູຈະຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີໃສ່ເຈ້ັຍນ້ອຍ ແລ້ວປ່ອນໃສ່ມືຄົນນ້ັນ. îການສາມັກຄີ

ທັມໃນພຣະຄັມພີໃໝ່î ແລະແລ້ວກໍໃຫ້ຜ້ ູນ້ັນລຸກຢືນຂ້ຶນສເນີຕ່ໍຫ້ອງຮຽນ. ໃຫ້ອ່ານດັງໆ. ແລະສ່ົງ

ຕ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານອີກ ຕ່ໍໆກັນໄປ.
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5. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ຄຣູເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານ ພຣະຄັມພີເດີມ ພຣະບັນຍັດສອງ 15:4 ແລະໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງ

ອ່ານ ພຣະຄັມພີໃໝ່ ຄາລາເຕັຍ 3:28 ແລ້ວເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາກັນ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບ

ເຂດຂອງພຣະຄັມພີ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຈະເຮດັຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນການຝຶກ

ຝົນສາວົກ.

ໃຫ້ຄົນນ່ຶງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຂຽນຂ້ໍຄວາມທີກ່່ຽວພັນໃນຄຣິສຕະຈັກລົງໃນກະດານ (ຕົວຢ່າງ: ຮັບສິນ

ລະນຶກ, ອະທິຖານ.........)

6. ອີກເທື່ອນ່ຶງ ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງສໍາຄັນທີພ່ວກເຮົາຄວນຈະແບ່ງປັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າມີລາງຄົນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານແນວຄິດ, ດ້ານຄໍາແນະນໍາ 

ຈະບ່ໍແມ່ນແຕ່ດ້ານວັດຖຸສ່ິງຊອງພຽງຢ່າງດຽວ.

7. ອ່ານພຣະທັມຄັມພີ ກິຈການ 4:32-35 (ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ) ໃນຕອນນ້ີ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ 

ຄຣິສຕະຈັກສມັຍກ່ອນພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນເຮັດຢ່າງໃດ? ມີສ່ິງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຖອດຖອນ 

ເອົາມາໃຊ້ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ?

8. ຫັນມາຫາຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຊີນນັກຮຽນເວົ້າຄໍາຄິດເຫັນອອກມາ ຖ້າມີເວລາ

ເຮົາອາດຈະໃຫ້ເວົ້າສອງສາມຄົນ.......

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ

9. ຫັນມາຫາຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງນ້ັນຫລືບ່ໍ? ເຮົາຄວນ

ຈະຊ່ວຍເຫລືອບ່ໍ?

10.ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 5

ໃຫກ້າໍລັງໃຈສເມີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 4:32-37; 11:19-26; 15:36-40

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 4:32-37; 9:26-27;11:19-26; 13:2-3; 14:8-12; 15:1-40

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງໃນຊີວິດຈ່ິງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາໜູນໃຈຕ່ໍຄົນ

ອ່ືນແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍຫລືມັກໂທຫາໃຜເວລາທ່ານຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ບາຣະນາບາໃຊ້ເພ່ືອເອົາມາເປັນສ່ິງວັດແທກຕົວຢ່າງ

ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງຄຸນນະວຸດທິທີດີ່.

ບົດນາໍ

ປ້ຶມກິຈການໄດ້ເວົ້າເຖິງການຈະເຣີນຂຍາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ. ບົດຮຽນແລ້ວໄປນ້ີໄດ້

ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ັນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາຍິນດີທີຈ່ະແບ່ງປັນສ່ິງຂອງທີມີ່ນ້ັນໃຫ້ແກ່ກັນ

ແລະກັນ ìໃນພວກເຂົານ້ັນບ່ໍມີຜູ້ຂັດສົນî (ກິຈການ 4:34). ປໂຍດສອງອັນທີເ່ວົ້າເຖິງເຣ່ືອງນ້ີເຫັນຢູ່ໃນປ້ຶມ 

ກິຈການ 2:41-47 ແລະ 4:32-35 ຊ່ຶງເປັນການອັສຈັນເພາະນ້ໍາໃຈອັນປະເສີດຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ-ໃນຄຣິສຕະ

ຈັກ ແລະທຸກໆຄົນໄດ້ເສັຽສະລະຢ່າງແທຈິ້ງ.

ຫລັງຈາກໄດ້ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ແລະການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນແລ້ວ ປ້ຶມລູກາໄດ້ເວົ້າເຖິງບຸກ

ຄົນນ່ຶງຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ບາຣະນາບາ (4:36-37). ປະວັດສ້ັນນ້ີໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄົນນ່ຶງຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ

ເພ່ືອການຂຍາຍຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເດີມ. ບາຣະນາບາເປັນຄົນມັກໜູນໃຈຄົນອ່ືນ, ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ

ຂອງອາຈານໂປໂລ ແລະເປັນຜູ້ນໍາຄົນເຂ້ົາກັນເປັນນ່ວຍງານຮັບໃຊ້.

ໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງສາມເຣ່ືອງທີ່ບາຣະນາບາໄດ້ກະທໍາໃນປ້ຶມກິຈການ. ນ່ຶງ, ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວ

ເຖິງລາວເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ (4:36-37). ຍິນດີມອບຂອງດີໃຫ້ຄົນອ່ືນລ້າໆແລະ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງຄົນອ່ືນ ນ້ັນເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ບາຣະນາບາມີພລັງໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຢ່າງບ່ໍລ່ັງເລໃຈ. ສອງ,

ພຣະຄັມທີ່ກ່າວເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງລາວໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະລາວກໍຍັງໄປ

ຊອກຫາອາຈານໂປໂລທີ່ເມືອງຕາໂຊ (11:19-26). ບາຣະນາບາເປັນຜູ້ທີ່ຄົນທັງຫລາຍນັບຖືຢ່າງສູງໃນ

ຄຣິສຕະຈັກທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ. ສາມ, ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງການບ່ໍເຫັນດີເຫັນຊອບລະຫວ່າງບາຣະນາບາ

ກັບອາຈານໂປໂລ ແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍພວກເພ່ິນກໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະຄືນດີຕ່ໍກັນ.
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ບາຣະນາບາໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນປ້ຶມພຣະຄັມພີໃໝ່ພຽງຊາວເຈັດຂ້ໍເທົ່ານ້ັນ. ຊ່ືບາຣະນາບາມີຢູ່ໃນປ້ຶມກິຈ 

ການ, 1 ໂກຣິນໂທ, ແລະປ້ຶມຄາລາເຕັຽ. ທຸກຂ້ໍທັງໝົດນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງ

ຂວາງ ແລະເປັນຜູ້ມັກໜູນໃຈຄົນອ່ືນສເມີ.

ແນະນາໍການສອນ:

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕງ່ຕ່າງກັນ

1. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານກິຈການ 4:36-37; 11:22-23; ແລະ 13:1 ໃນຂນະທີສ່ະມາຊິກໃນຫ້ອງຕ້ັງໃຈຟັງ

ເຣ່ືອງຂອງບາຣະນາບານ້ັນ. ຫລັງຈາກອ່ານຈົບແລ້ວບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດເຫັນເຖິງການ

ໜູນໃຈໃນບົດທີອ່່ານໄປນ້ັນ.

2. ຮ້ອງຂ້ໍຜູ້ສມັກເລ່ົາເຣ່ືອງທີ່ເຂົາມີຄວາມນ້ອຍໃຈໃນຊີວິດແລະຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ ແລະໃຫ້ບອກວ່າມີຄົນ

ໃດບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈໃນຍາມຢ່າງນ້ັນ?

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານກິຈການ 7:54-8:1 ບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງພະຍາມສລູບວ່າບົດນ້ີວ່າໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງ

ຫຍັງ?

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນ 5 ຄົນ ຫລືຢ່າງນ້ອຍແບ່ງໄປສອງກຸ່ມຖ້າມີຄົນບ່ໍພໍເປັນ

ຫລາຍກຸ່ມ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 8:1; 9:1-2; 9:15-16, 27-28 ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວໃຫ້

ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ອ່ານໄປນ້ັນເວົ້າເຣ່ືອງຫຍັງ?

5. ອ່ານກິຈການ 11:19-24, ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄຶດເຖິງຄົນໃດຄົນນ່ຶງທີບ່ ໍ ່ເປັນຄຣິສຕະຕຽນໃນຄຸ້ມບ້ານ

ໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແຕ່ຕ່ໍມາເຫັນຄົນນ້ັນກັບກາຍມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິໃນຫ້ອງຂຽນຈົດ

ໝາຍໄປຫາຄົນນ້ັນເພ່ືອຕ້ອນຮັບເອົາເຂ້ົາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່

ຄົນນ້ັນຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ.

6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຮູວ້່າ ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຖືວ່າພວກເຂົາເປັນ

ພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມຂອງສາສນາຢິວ. ແຕ່ໃນທີ່ຈຸດໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ທີເ່ຊ່ືອຈ່ິງໄດ້ມີຊ່ືວ່າ ìຄຣິສຕຽນî

ເປັນຄ້ັງທໍາອິດ (ກິຈການ 11:26).

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 6

ຖວາຍຕນົເອງກອ່ນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:6-15

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 24:17; ໂຣມ 15:25-29; 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 

8-9; ຄາລາເຕັຽ 2:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ການຮິບໂຮມເອົາຂອງຖວາຍເປັນຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງໄປຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້

ນ້ັນເພາະອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະຄົນອ່ືນມີຄວາມຕ້ອງການ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງຖວາຍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊອກຫາແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ມີການຖວາຍຊັບສິນເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນ 

ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕັດສິນໃຈຕອບສນອງສ່ິງນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບົດນາໍ

ຄົນໃດມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຍ່ອມມັກເອົາສ່ິງຂອງໃຫ້ຄົນອ່ືນ. ຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຄວນມີ

ຊີວິດຢ່າງນ້ີເພາະພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພລັງຂອງອົງພຣະ 

ເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ພວກເຮົາມີຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທີ່ພຣະອົງ

ໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຣິສຕຽນຈາກຫລາຍຄຣິສຕະຈັກເພາະພວກເຂົາມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ບ່ໍແມ່ນແຕ່

ຍອມຖວາຍສ່ິງຂອງເທົ່ານ້ັນ ກ່ອນອ່ືນໝົດພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົນເອງ. ການກະທໍາຂອງພວກເຂົານ້ັນເປັນ

ແບບຢ່າງທີດີ່ຕ່ໍຄົນທຸກສມັຍ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍທີ່ເພ່ິນໄດ້ກ່ໍຕ້ັງໃຫ້ພວກເຂົາເສັຽສະລະຖວາຍເພ່ືອຜົນ

ປໂຍດໃນການບັນເທົາທຸກຂອງຄຣິສະຕຽນຊາວຢິວ ເພາະຕອນນ້ັນໃນສັດຕະວັດທນ່ຶີງມີດິນແຫ້ງແລ້ງແລະ

ອຶດຫິວ. ຄຣິສຕຽນຢິວຂາດສະບຽງອາຫານແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປ. ດ່ັງນ້ັນ, ອາຈານໂປໂລຈ່ິງ

ສເນີໃຫ້ມີການເກັບຂອງຖວາຍເປັນພິເສດເພ່ືອປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີ. ການຖວາຍຂອງຄ້ັງນ້ີເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນ

ຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລເພາະເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ບັນທຶກໄວໃ້ນຈົດໝາຍຫລາຍສະບັບຂອງອາຈານໂປໂລ.

ປ້ຶມກິຈການ (ເບິ່ງ ບົດ 20-28), ພິເສດ 24:17) ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຖວາຍພິເສດຄ້ັງນ້ັນ. ໂຄງການອັນນ້ີ

ໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລ ເພ່ິນມີນ້ໍາໃຈຢາກໃຫ້ຂອງຖວາຍຄ້ັງນ້ີໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ເຖິງແມ່ນມີເພ່ືອນຜູ້ຫວັງດີມາບອກວ່າຈະມີອັນຕະລາຍລໍຖ້າອາຈານໂປໂລຢູ່ຖ້າເພ່ິນກໍໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລບ່ໍຢ້ານເຖິງແມ່ນຈະຕາຍກໍຕາມ ເພິ່ນໄດ້ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມກ້າ
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ຫານແລະກໍຖືກຈັບໃສ່ຄຸກ. ເພ່ິນໄດ້ຢືນຕ່ໍໜ້າເຈ້ົາໜ້າທີ່ໂຣມຫລາຍຄ້ັງແລະໃນທີ່ສຸດກໍປາກົດຕົວຕ່ໍຈັກກະ

ພັດກາຍຊາເພາະເພ່ິນເປັນຊາດໂຣມັນ.

ເປັນຫຍັງການຖວາຍນ້ີຈ່ິງເປັນການສໍາຄັນຕ່ໍອາຈານໂປໂລ? ເປ້ົາໝາຍຂອງການປະກາດນ້ັນແມ່ນຕ່ໍ

ພວກຕ່າງຊາດ. ມີເພ່ືອນຫລາຍຄົນຂອງອາຈານໂປໂລບ່ໍຢາກນໍາຂ່າວປະເສີດໄປຫາພວກຕ່າງຊາດ. ແຕ່

ອາຈານໂປໂລຢາກທໍາລາຍກໍາແພງກ້ັນລະຫວ່າງຊາວຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ. ມັນເປັນພາບງົດງາມທີສຸ່ດ

ໃນເມ່ືອພວກຄຣິສຕຽນຕ່າງຊາດໄດ້ສ່ົງປັດຈັຍໄປຊ່ວຍຊາວຢິວ ຜູ້ມີຄວາມທຸກດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະ

ຄຣິດ. ການຖວາຍນ້ີເປັນຂົວເຊ່ືອມຕິດຕ່ໍໃນການສ້າງຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຂອງຄຣິສຕຽນທົ່ວໄປ.

ແນະນາໍການສອນ:

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕງ່ຕ່າງກັນ

1. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງເຖິງປະວັດຂອງທ່ານ George W. Truett ລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງ. ໃຫ້

ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ:

ກ. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງນ້ັນຈ່ິງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນ ຕ້ືນຕັນໃຈເວລາເວົ້າກັບທ່ານ 

Truett?

ຂ. ໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາເທສນາແລ້ວທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຢາກເວົ້າ 

ອັນໃດອັນນ່ຶງກັບທ່ານຫລືບ່ໍ? ທ່ານຕ້ອງການບອກຄົນອ່ືນເຖິງຄວາມຮູ ້ສຶກຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?

ຄ. ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດກ່ຽວກັນການຖວາຍສ່ິງຂອງແກ່ພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັບເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງຄົນນ້ັນ?

2. ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມອີງຕາມຄໍາສເນີຂອງສະມາຊິກໃນຫ້ອງ ແລະໃຫ້ບອກວ່າບົດຮຽນນ້ີອາຈານໂປໂລ

ແບ່ງປັນວ່າໃນຄວາມຄຶດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງເປັນຊັບສົມບັດ?

ຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽແຜນໃຫຍ່ໃຫ້ເຮດັເປັນໂຄງຮ່າງຂອງບົດຮຽນ:

ກ. ເກັບຂອງຖວາຍເພ່ືອຜູ້ຮບັໃຊ້ (1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4)

ຂ. ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດໃນສ່ິງທ່ານໄດ້ລົງມືໄປແລ້ວ (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15)

ຄ. ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍກັບຜູ້ທີ່ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15)

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4. ອະທິບາຍວ່າອາຈານໂປໂລແນະນໍາເຖິງວິທຂີອງການ

ຖວາຍຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທປະຕິບັດ. ຕ້ັງຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ໃນຂ້ໍນ້ີອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ເກັບຢ່າງໃດ?

ຂ. ນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຄວນຖວາຍຕອນຕ້ົນສັບປະດາເທົ່ານ້ັນບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍແມ່ນ ແລ້ວເພ່ິນ

ໝາຍເຖິງຫຍັງກັນແທ້?

ຄ. ຈໍານວນຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຖວາຍ?

ງ. ທ່ານເດ່ຄຶດວ່າຄວນຖວາຍຈໍານວນເທົ່າໃດ?

ຈ. ພວກເຮົາຄວນຖວາຍຊັບສິນເງິນທອງໃນຄຣິສຕະຈັກເທົ່າໃດຈ່ິງເໝາະສົມ?

4. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15. ບອກສ່ິງສໍາຄັນໃນຂ້ໍຕ່າງໆ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດເຫັນ
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ນໍາກັນ.

ກ. ໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີອາຈານໂປໂລຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທຸກຈົນແຕ່ພວກເຂົາມີຈິດໃຈ

ກວ້າງຂວາງໃນການຖວາຍເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຮັ່ງມີຄືໃນເມືອງໂກຣິນໂທຈະເຮັດໄດ້ຄືກັນ.

ຂ. ຂ້ໍນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ໃນການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ?

ຄ. ຄົນໃດ ຫລືສະພາບການຢ່າງໃດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ທ່ານຢາກຖວາຍ?

ງ. ຄໍາເວົ້າຫລືປໂຍດໃດໃນຂ້ໍ 1-5 ໄດ້ສະແດງເຖິງນ້ໍາໃຈອັນກວ້າງຂວາງທີຄ່ຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ

ມາກເກໂດເນັຽໄດ້ຖວາຍຢ່າງເສັຽສະລະ?

ຈ. ນອກເໜືອເອົາຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງມາເກໂດເນັຽເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ ອາຈານໂປໂລຍັງໄດ້ເອົາອົງ

ພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງອັນສໍາຄັນໃນການຖວາຍ.

ສ. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນຮ ູ້ເຖິງການຖວາຍອັນສຸດຂີດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນ

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15. ບອກເຖິງສ່ິງສໍາຄັນໃນການຖວາຍນ້ັນແມ່ນຈິດໃຈ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນພວກເຮົາໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖວາຍດ້ວຍໃຈຍິນດີ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນ

ຫ້ອງກ່າວເຖິງສອງສາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນເຂົາເຈ້ົາ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 7

ການໃຫ້ໄດຮ້ບັພຣະພອນຫລາຍຂຶນ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 20:187-35

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 20:1-35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງຄວາມສໍາ

ຄັນໃຫ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດຈ່ິງເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້ຫລາຍກວ່າການຮັບ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາວິທທີີອ່າຈານໂປໂລເອົາມາປະກອບໃຊ້ເຖິງຄໍາສອນເຣ່ືອງ 

ການຖວາຍທີ່ວ່າການໃຫ້ໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍຂ້ຶນ ແລະເຮັດແນວໃດ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກຈະມີຈິດໃຈຖວາຍດ່ັງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ?

ບົດນາໍ

ການເດີນທາງອອກໄປປະກາດຂອງອາຈານໂປໂລຄ້ັງທີສາມ (ກິຈການ 18:23-23:16) ແຕກຕ່າງກັບ

ສອງຄ້ັງຜ່ານໄປນ້ັນ. ທັງສອງຄ້ັງກ່ອນອາຈານໂປໂລແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານໄປຍັງຖ່ິນໃໝ່ເພ່ືອເທສນາແລະ

ໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກ. ສ່ວນຄ້ັງທີສາມນ້ັນອາຈານໂປໂລກັບໄປຢ້ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອໜູນໃຈໃຫ້ຈະເຣີນ

ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ.

ອາຈານໂປໂລຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້ວ່າຈະເດີນທາງກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະ

ເຕ (20:16). ຕອນນ້ັນແມ່ນປີ ຄສ 57, ເກືອບເຖິງຊາວຫ້າປີທີ່ເປໂຕເທສນາເວລາອົງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໄດ້

ສະເດັດລົງມາໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກິຈການ 2). ເຫດຜົນທີ່ອາຈານໂປໂລຢາກໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນ

ແມ່ນເພ່ືອນໍາຂອງຖວາຍຈາກຄຣິສຕະຈັກຕ່າງຊາດຕ່ໍຊາວຢິວຜູ້ຖືກພັຍພິບັດຂາດອາຫານ ເຮັດຢ່າງນ້ີກໍເປັນ

ການສ້າງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຄົນຕ່າງຊາດກັບຄຣິສຕຽນຢິວ. (ເບ່ິງບົດຮຽນທີ 6).

1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4 ອາຈານໂປໂລໄດ້ສິດສອນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເກັບໂຮມຂອງຖວາຍ.

ຫລັງຈາກນ້ັນສອງສາມເດືອນໃນ 2 ໂກຣິນໂທ ບົດ 8-9, ອາຈານໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຮັດໃຫ້ສ່ິງທີ່

ຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້ນ້ັນສໍາເຣັດ ເພາະມີບາງຄົນຂາດກໍາລັງໃຈໃນການຖວາຍນ້ັນ. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການເດີນ

ທາງຄ້ັງທີສາມນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກຄຣິສຕຽນໃນກຸງໂຣມໃຫ້ລໍຖ້າເຖິງແມ່ນວ່າເພິ ່ນໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ

ຈະພົບກັນໜ້າຕ່ໍໜ້າໃນໄວໆນ້ີເພາະເພ່ິນຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນເພ່ືອ ìສົງເຄາະໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາî (ໂຣມ 15:25). ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຈາກເມືອງໂກຣິນໂທໄປຫາພວກ

ໂຣມ, ການເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນເຫັນວ່າເປັນທາງໄກແລະກົງກັນຂ້າມກັບການເດີນທາງໄປກຸງ

ໂຣມ. ການທີນໍ່າເອົາຂອງຖວາຍໄປຊ່ອຍຄຣິສຕຽນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ນໍາເຂ້ົາຂອງເງິນຄໍາ
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ເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນກັບພວກຕ່າງ

ຊາດແລະຄຣິສຕຽນຊາວຢິວ. ຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າຕ້ອງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດ

ພ້ອມເພາະມີພັຍອັນຕະລາຍລໍຖ້າຢູ່   ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລກ້າສ່ຽງ ຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນອ່ືນຊ່ຶງບອກເຖິງ

ຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງອັນປະເສີດຂອງເພ່ິນ.

ແນະນາໍການສອນ:

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕງ່ຕ່າງກັນ

1. ກ່ອນສອນໃຫ້ຊອກຫາຮບູ ຫລືເອກກະສານຈາກໜັງສືພິມທີ່ເວົ້າເຖິງຜູ້ຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຢາກຊ່ອຍ

ຄົນອ່ືນຜູ້ຖືກພັຍອັນຕະລາຍຈາກທັມມະຊາດ ຫລືສົງຄາມ. ເວລາສະມາຊິກມາໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວໃຫ້

ແຈກຢາຍຮູບຫລືເອກກະສານນ້ັນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ່ານ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງແບ່ງ ປັນວ່າມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ.

2. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນສມັກແບ່ງປັນປະສົບການເຖິງແມ່ນຮູກ່້ອນໜ້າແລ້ວວ່າມັນຈະມີພັຍອັນຕະລາຍແຕ່ຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄປເພາະນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ດີແລະຄວນເຮັດ.

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງແບ່ງປັນຫລັງຈາກອ່ານເອກກະສານຫລືເຫັນຮູບຂອງຜູ້ມີນ້ໍາໃຈກວ້າງຂວາງບໍຣິ

ຈາກສ່ິງຂອງແລະຊັບສິນຕ່ໍຜູ້ປະເຊີນກັບພັຍພິບັດ.

4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານກິຈການ 20:17-24 ບອກໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງແລະຂຽນລົງໃນເຈ້ັຽຫລືກະດານເຖິງຄໍາເວົ້າເປັນ

ທາງລົບຈາກພຣະຄັມພີຂ້ໍທີ່ອ່ານໄປນ້ັນ. ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີຄ້ົ່ນພົບນ້ັນບອກເຖິງຄວາມລໍາບາກຂອງ

ອາຈານໂປໂລ. ອາຈານໂປໂລຮູດີ້ວ່າເວລາໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວກໍໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກຂ້າ.

5. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າຖ້າພວກເຂົາເປັນອາຈານໂປໂລຕອນນ້ັນພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດ? ບອກວ່າ

ອາຈານໂປໂລຍອມເສັຽຊີວິດເພາະມັນເປັນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ

ສໍາເຣັດ.

4. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄຶດເຖິງຄໍາແນະນໍາອັນດີຕ່ໍເພ່ືອນຜູ້ກໍາລັງກ້າວເຂ້ົາໄປສູ່ພັຍອັນຕະລາຍເຖິງ

ຕາຍເພາະມີຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນຄໍາແນະນໍາ ແລະເລ່ົາສ່ິງທີຕົ່ນເອງ

ຂຽນນ້ັນໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ. ບອກວ່າຂ້ໍ 23-35 ແມ່ນສ່ິງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຮັດເຖິງແມ່ນເພ່ິນຮູ້ຈັກດີວ່າຈະ

ໄດ້ຮັບເຄາະໃຫຍ່ເຖິງຕາຍ.

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ກິຈການ 20:25-35. ບອກວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນໍາຕ່ໍ

ເພ່ືອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ8

ດາໍເນນີຊີວດິແບບໂລບມາກແລະຂາດຄວາມຮູສ້ກຶ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 13-21; 16: 19-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 12: 13-21; 16: 14-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການບ່ໍສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອ່ືນໆໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບ

ສົມບັດເພ່ືອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວົ້າວ່າຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈບ່ໍໄດ້ໃນເມ່ືອຂ້ອຍຫາມາໄດ້ດ້ວຍ

ຄວາມສັດຊ່ື?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອຫາວິທຕີອບຂ້ໍຄວາມທີ່ວ່າ ບ່ໍສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອ່ືນໆໃນ

ຂະນະທີກໍ່າລັງສະສົມຊັບສົມບັດເພ່ືອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖ ິງໃຫ້ຕຽມກະດານ ແລະຕຽມເຈ້ັຽຂນາດ 3 ຄ ູນ 5 ໄວ້. ເວລານັກຮຽນເຂ້ົາມາແລ້ວ

ໃຫ້ຢາຍ ເຈ້ັຽໃຫ້ຄົນລະໃບ. ຖາມ: ມີໃຜແດ່ຮູວ້່າເລ້ົາມີລັກສະນະແນວໃດ? ໃຫ້ເວລາສົນທະນາເລັກ

ນ້ອຽ.

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອອກໄປແຕ້ມຮູບເລ້ົາເປ່ົາສອງຫລັງໃສ່ກະດານ;ໃຫ້ແຕ້ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດ; ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ສລຸບ

ເຣ ື ່ອງໃນລູກາ 12:13-21, ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ອ່ານ ລູກາ 12:21. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽສອງຫລືສາມຢ່າງທີພ່ວກເຂົາເຈ້ົາມັກ

ເກັບໄວ້ ຈົນບາງຄ້ັງສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຫ່າງອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ເອົາເຈ້ັຽຂອງຕົນໄປຕິດໃສ່ໃນຮູບເລ້ົາທີນ່ຶງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄວ້ໃນກະດານ. ແລ້ວໃສ່ຊ່ືເລ້ົານ້ັນວ່າ ìເລ້ົາຂ້ີ

ຖ່ີ.”

4. ຕ່ໍໄປໃຫ້ພານັກຮຽນໃຊ້ເວລາຄິດເຖ ິງສ ິ ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາມັກເກັບໄວ້; ໃຫ້ເວລາແບ່ງປັນວ່າເປັນຫຍັງ

ພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງເກັບຮັກສາສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ັນໄວ.້
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5. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າກັບພວກຟາຣ ີຊາຍໃນລູກາ 16; ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າຟາຣ ີຊາຍເປັນຄົນ

ຮັກຊັບ (ລູກາ 16: 14). ອ່ານ ລູກາ 16: 19 ແລ້ວເວົ້າວາ່, ຄົນຮັ່ງມີມັກເງ ິນ ແລະຄວາມສະດວກທີ່

ເງ ິນສາມາດໃຫ້. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ໃນສມັຍນ້ີສແດງໃຫ້ຮ້ ູເຣ ື ່ອງການຮັກເງ ິນ? ໃຫ້ເວລາອອກ

ຄວາມເຫັນຫລືສົນທະນາ.

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຫລືສອງຄົນອ່ານລູກາ 16: 20-31; ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫ້ເວົ້າວ່າ, ເຣ ື ່ອງນ້ີແມ່ນເວົ້າເຖ ິງ

ວ່າຜູ້ທີ່ມີຊັບສົມບັດຄວນຈະເຮັດແນວໃດກັນຜູ້ທີ່ມີໜ້ອຽ ຫລືຜູ້ທີ່ບ່ໍມີເລີຍ. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ ຄົນຮັ່ງ

ມີຄວນເຮັດແນວໃດແດ່ສໍາລັບລາຊະໂຣຜູ້ຍາກຈົນທີ່ຢ່ ູປະຕູບ້ານຂອງເພ ິ ່ນ?

7. ເຕືອນນັກຮຽນວ່າ, ພວກເຮາົຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຮັ່ງຈະໄດ້ໄປແດນມໍຣະນາ ແລະຄົນຍາກຈົນຈະ

ໄດ້ໄປສວັນສເມີໄປ ເພາະພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງສອນຢ່າງນ້ັນ. ແຕ່ການດູແລຄົນຍາກຈົນບອກເຖ ິງ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງບຸກຄົນນ້ັນໆໃນຄໍາສອນເຣ ື ່ອງໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານ ແລະບອກເຖ ິງຄວາມສ ັມພັນ

ອັນດີຂອງລາວແລະພຣະເຈ້ົາ.

8. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽວ່າ ການກຸສົນແນວໃດແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນທັງຫລາຍທີມີ່ຢູ່

ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ເອົາເຈ້ັຽທີຂ່ຽນແລ້ວນ້ັນໄປຕິດໃສ່ໃນເລ້ົາຮູບທີສອງ; ຂຽນຊ່ືໃສ່ເລ້ົານ້ີວ່າ ì

ເລ້ົາເຜ່ືອແຜ່.”

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

9. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5: 1-6 ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຟັງວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາຄິດເຖ ິງເລ້ົາຫລັງໃດເມ່ືອໄດ້

ຍິນເຣ ື ່ອງນ້ີ, ìເລ້ົາຂ້ີຖ່ີ” ຫລື ìເລ້ົາເຜ່ືອແຜ່.” ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກ່ ຸມແລ້ວໃຫ້ປຽບທຽບເລ້ົາສອງ

ຫລັງໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄືກັນໃນເລ້ົາສອງຫລັງ?

ຂ. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເລ້ົາສອງຫລັງ?

ຄ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຄືເລ້ົາຫລັງໃດ?

ງ. ຊີວິດຂອງທ່ານຄືເລ້ົາຫລັງໃດ?

ຈ. ອີງຕາມ ຢາໂກໂບ 5, ແມ່ນຫຍັງຄືສ ິ ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ?

10. ບອກວ່າ, ຊັບສົມບັດໃນຢາໂກໂບຖືກປະນາມເພາະມີການສ້ໍໂກງຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທີ່ກ່ຽວເຂ້ົາໃນນາ.

ນອກນ້ັນຍັງມີການຂ້າຄົນຊອບທັມທີຕ່ໍ່ສູ້ການສ້ໍໂກງຂອງຄົນຮັ່ງມີ.

11.ຖາມ: (1) ມີຫຍັງຜິດບ່ໍຖ້າພວກເຮົາທໍຣະມານຄົນອ່ືນເພ່ືອຜົນກໍາໄລ? (2) ຄຣິສຕຽນສາມາດເຮັດ

ຫຍັງໄດ້ແດ່ເພ່ືອຫລີກເວັ້ນການທໍຣະມານຄົນອ່ືນໃນສັງຄົມ?

12.ໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ; ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາ

ກະຣຸນາຕ່ໍບຸກຄົນທີ່ຍາກຈົນຖ ້າມກາງພວກເຮົາ; ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບເພາະການສະສົມຊັບ

ສົມບັດເພ່ືອຕົວເອງຈົນໄດ້ພົບຄວາມພິນາດໃນຊີວິດ; ຂອບຄຸນພຣະເຢຊູສໍາລັບຄວາມເມດຕາຂອງ

ພຣະອົງ ແລະສໍາລັບການຊົງສລະພຣະຊົນເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ9

ຮກັສິ່ງຂອງຫລາຍກວາ່ພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10: 17-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 10: 17-31

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຖືວ່າຊັບສົມບັດ ດີກວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະນໍາໄປສູ່ຜົນຮ້າຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ຊັບສົມບັດແລະຊີວິດຂອງທ່ານ-ທ່ານຈະເລືອກອັນໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອພິສູດເບ ິ ່ງການປະພຶດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຽວ່າແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດ: ພຣະ

ເຢຊູ ຫລືຊັບສົມບັດ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້ກ່ອນນັກຮຽນຈະມາເຖ ິງ; ປະວ່າງໄວ້ເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງ

ຫົວຂ້ໍ.

(1) ການຮັກຊັບສົມບັດ (10: 17-22)

(2) ສ ິ ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ ຫລືຊັບສ ິ ່ງຂອງ (10:23-27)

(3) ສລະດຽວນ້ີ ເພ່ືອຈະໄດ້ມ້ືໜ້າ (10:28-31)

2. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ຕ່ໍໄປນ້ີທີພ່ວກເຮົາສາມາດປະໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ:

(1) ອອກກ ິນເຂ້ົານອກ

(2) ເອົາເສ້ືອທີມັ່ກທີ່ສຸດໃຫ້ຄົນ

(3) ເອົາແຫວນມູນໃຫ້ຄົນ

(4) ພາຄົນໄປຕລາດເພາະຣົດລາວເພ

(5) ເອົາຣົດໃຫ້ຄົນ

(6) ສລະຫ້ອງນອນໃຫ້ແຂກ

ນ ໍາພາການສົນທະນາວ່າເປັນຫຍັງຂອງບາງຢ່າງຈ່ຶງສລະໄດ້ງ່າຍ. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະສລະ

ຖ້າຄວາມລອດພ້ົນຂ ຶ ້ນຢູ່ກັບການສລະສ ິ ່ງນ້ັນໆ?
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ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:17-22.

4. ຖາມ: ເສດຖີບ່ໍສາມາດສລະ ຫລືວ່າບ່ໍຢາກສລະຊັບສົມບັດຂອງຕົນ? ພິຈາຣະນາຄໍາຕອບຈາກນັກ

ຮຽນ.

5. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ ເສດຖີບ່ໍສາມາດສລະ ຫລືວ່າບ່ໍຢາກສລະຊັບສົມບັດຂອງຕົນ? ຂຽນຄໍາຕອບ

ຈາກນັກຮຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່.

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 10: 23-27. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຣ ື ່ອງໂອດ

ໂອ ແລະເຂັມ. ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງຊັບສົມບັດຈ່ຶງເປັນອຸປສັກຂອງການເປັນສາວົກ?

7. ເວົ້າວ່າ, ສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການເປັນສາວົກ. ມີອຸປສັກຂອງການເປັນສາວົກແນວໃດແດ່

ທີ່ທ່ານຮ ູ້ຈັກດີ? ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່.

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:28-31. ເວົ້າວ່າ, ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການເປັນສາ

ວົກ ແຕ່ວ່າກໍມີຜົນຫລາຍຢ່າງໃນການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃຊ້ເວລາອ່ານຜົນຂອງການ

ເປັນສາວົກອີກເທື່ອນ່ຶງໃນພຣະທັມ. ຖາມ: ມີຜົນອີກຢ່າງອ່ືນບ່ໍ ທີບ່ໍ່ໄດ້ກ່າວໃນທີ່ນ້ີ?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ:(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)ີ

9. ໃຊ້ເວລາຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ; ໃຊ້ເວລາກັບຂໍ້ 4 (ເວລາອ່ານພຣະທັມສໍາ

ລັບບົດຮຽນນ້ີແລ້ວ ຫລາຍຄົນມັກມີຄວາມຄິດວ່າຄວາມເຜ່ືອແຜ່ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ສ ິ ່ງ

ກີດຂວາງຂອງການເຂ້ົາແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາຫາຍອອກໄປ. ສ ິ ່ງນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີອິສລະໄດ້

ຢ່າງໃດ? ຊັບສົມບັດປະເພດໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍມີເວລາສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂກັບສ ິ ່ງນ້ັນ

ຢ່າງໃດ?) ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ໜຸນໃຈນັກຮຽນວ່າການເປັນຄົນເຜ່ືອແຜ່ແລະການສລະສ ິ ່ງຂອງແມ່ນ

ຂ ຶ ້ນຢ່ ູທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາແລະພຣະເຈ້ົາ. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ



22

ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ10

ຂາດການເຜືອ່ແຜ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 25: 31-46

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ 25: 31-46

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຂາດຄວາມເຜ່ືອແຜ່ກັບຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກ

ເຮົາບ່ໍໄດ້ດູແລອົງພຣະເຢຊູ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຖ່ອມຕົວລົງເພ່ືອຮັບໃຊ້ຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອເບ ິ ່ງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້ອຽມີຄວາມເຜ່ືອແຜ່ກັບທຸກຄົນວິ

ທີໃດແດ່, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຂ້ອຽເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້:

 ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະບັນລັງ (25:31-34)

 ແກະແລະການທໍາດີຂອງພວກເຂົາ (25:35-40)

 ແບ້ແລະຄວາມບາບເພາະການເມີນເສີຍ (25: 41-46)

2. ຖາມນັກຮຽນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບແກະແລະແບ້; ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ: ອີງຕາມຊີວິດ

ໃນອາທິດທີຜ່່ານມາ, ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງເປັນແກະ ຫລືເປັນແບ້? ເປັນຫຍັງ? ສັງເກດຄໍາຕອບ

ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຂາດເຂີນ ແລະຄວາມຫ່ວງໃຍ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ 25:31-34. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ìບຸດມະນຸດ” (ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນພຣະອົງເອງ

ວ່າ ບຸດມະນຸດ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຈະມາຄອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາທີຈ່ະມາເຖ ິງ)

4. ຖາມ, ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຕ້ົາໂຮມກັນຕ່ໍພຣະພັກຂອງບຸດມະນຸດຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທີ່ນ່ັງ? (ບັນດາປະຊາ

ຊາດຕ່າງໆ). ອະທິບາຍ ìປະຊາຊາດຕ່າງໆ” ໝາຍເຖ ິງໃຜແດ່?
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5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ 25: 35-40. ສລຸບສ ິ ່ງທີ່ແກະໄດ້ເຮັດແກ່ຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍທີ່ສຸດ. ຖາມ, ຝ ູງແກະບ່ໍຮ້ ູ

ສຶກວ່າພວກຕົນໄດ້ເຮັດຫຍັງແກ່ພຣະເຢຊູ. ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງໃຈເຮັດ ຫລືມັນເກີດຂ ຶ ້ນ

ເອງ? ສ ິ ່ງດ່ັງກ່າວນ້ີແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ 25: 41-46. ຖາມ: 

 ແກະແລະແບ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 

 ຜົນສຸດທ້າຍຂອງຝ ູງແກະມີຫຍັງແດ່? ແລະຜົນສຸດທ້າຍຂອງຝ ູງແບ້ມີຫຍັງແດ່?

 ຜົນສຸດທ້າຍຕ່າງໆສອນພວກເຮົາແນວໃດແດ່?

7. ບອກວ່າ, ພຣະເຢຊູເລ່ົາເຣ ື ່ອງການຊົງແຍກເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີບົດບາດ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຢາກເປັນ

ແກະໂດຍການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ. ເນ່ືອງຈາກພວກເຮົາຮູ້ເຣ ື ່ອງນ້ີ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ແປກໃຈໃນ

ວັນພິພາກສາ ເພາະພວກເຮົາຮູວ້່າຕົວເອງຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ.

8. ຖາມ, ແບ້ຈະກາຍເປັນແກະໄດ້ບ່ໍ? ຫລື ແກະຈະກາຍເປັນແບ້ໄດ້ບ່ໍ?

9. ຖາມ, ເຣ ື ່ອງນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ ເຣ ື ່ອງການເປັນຄົນເຜ່ືອແຜ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມພຣະ

ເຢຊູ?

10. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນເບ ິ ່ງພຣະພັກພຣະເຢຊູໃນ

ໃບໜ້າຂອງຄົນທີ່ເຮົາຈະພົບໃນອາທິດນ້ີ ແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນແກະ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 11

ຜກູພນັດວ້ຍໃຈກວາ້ງຂວາງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ເຮັບເຣີ 13:1-8, 14-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ເຮັບເຣີ 13:1-16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກສອນວ່າຄຣິສຕຽນຄວນມີຄວາມສັມພັນດ້ວຍໃຈກ້ວາງ

ຂວາງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະສ ໍາແດງການມີໃຈກ້ວາງຂວາງແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຈູງໃຫ້ເຮົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມ

ພໍໃຈໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະທັມໂກໂລຊາຍແມ່ນຂຽນຂ້ຶນມາເພ່ືອຕັກເຕືອນພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ຣະວັງ Gnosticism ລັດທເິຫດຜົນ

(ພວກຖຽງເອົາເຫດຜົນ) ຊ່ຶງຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ ເຂົາສອນວ່າ ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ.

ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງມີພຣະທັມເຮບັເຣີຂ້ຶນມາ ເພ່ືອຍ້ັງຢືນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດທີຍ່ອມເສັຍສະ

ລະເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນ, ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອສລຸບ ໂກໂລຊາຍ ແລະເຮັບເຣີ ແລ້ວສອນວ່າຢ່າເຊ່ືອຟັງຄໍາ

ສອນຂອງໂລກ ແຕ່ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈແລະເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ນຸງ່ຫົມ່ຄວາມຮກັ: (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14)

1. ຂຽນລົງກະດານວ່າ ìເອົາໂບດເປັນບ້ານ ແລະເອົາບ້ານເປັນໂບດî ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນວິຈັຍອອກຄໍາເຫັນນໍາ

ກັນ. ຈາກນ້ັນຄຣູອາດເວົ້າເຖິງການຕົບແຕ່ງແລະຮັກສາຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນ, ການຕ້ອນຮັບແຂກມາ

ເຮືອນເຮົາເຮັດແນວໃດ ເຮາົຄວນເຮັດຢ່າງດຽວກັນຫາກເຮົາເອົາໂບດເປັນບ້ານ, ໃນທໍານອງດຽວກັນເອົາ

ບ້ານເປັນໂບດ  ຄືເຮົາປາກເວົ້າ, ວາງຕົວຢ່າງໃດທີໂ່ບດ ເຮົາຄວນເຮັດແນວນ້ັນຢູ່ບ້ານຄົງເປັນການດີ.

2. ອະທິບາຍ  ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ແລະ   ໃຈອົດທົນດົນນານ.

ຖາມນັກຮຽນເຮົາຍັງຂາດສ່ິງໃດ? ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະມີສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ?

ຄຶດເຫນັໃຈຜຸູອ້ືນ່: (ເຮັບເຣີ 13:1-8).
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1. ການຄຶດເຫັນຜູ້ອ່ືນນ້ັນໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ເຫັນໃຈແລະຮັກກັນສັນພ່ີນ້ອງ ຄຣູອາດປຽບທຽບຜູ້ອ່ືນແລະພ່ີ 

ນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ.

2. ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອ່ືນຮວມທັງແຂກຄົນໄປມາ ໃນບົດຮຽນມີສາມຕົວຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງເຮົາ?

1. ສອງຜົວເມັຽເດີນທາງໄປເອມາອູດ ໃນລູກາ 24:28-31 ເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກ

ຕົວຈົນກວ່າພຣະອົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນໂດຍການຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລ້ວເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຮູວ້່າແມ່ນພຣະອົງ.

2. ປະຖົມມະການ 18:1-14 ອັບຣາຮາມຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ.

3. ປະຖົມມະການ 19:1-3 ທ່ານໂລດໄດ້ຕ້ອນ ຮັບເທວະດາໂດຍບ່ໍຮູວ້່າແມ່ນເທວະດາ

ມໃີຈກວາ້ງຂວາງ: ( ເຮບັເຣີ 13:9-16 )

1. ຂຽນຄໍາສອນບູຮານທີ່ກ່າວວ່າ ìເຂ້ົາບ້ານຕາລ່ິວກໍລິວຕາຕາມî ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄໍາເຫັນໂດຍຖາມວ່າ ດີ

ແນວໃດ? ແລະບ່ໍດີແນວໃດ?

2. ເລ່ົາເຮື່ອງການໄປງານສັງສັນນໍາຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ແລະເຊີນຄົນບ່ໍເຊ່ືອມາໂບດໃນບົດຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນ

ອອກຄໍາເຫັນດ້ວຍ.

3. ໂອ້ລົມກັບນັກຮຽນເຮົາສົມຄວນຈະໄປງານຂ້າງນອກບ່ໍ? ເມ່ືອໄປຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ແລະບ່ໍເຮັດຫຍັງ

ແດ່?

4. ອະທິບາຍ ìຢ່າຍອມໃຫ້ຄໍາສອນອັນແຕກຕ່າງນ້ັນພາຕົວຫລົງໄປ ເພາະເປັນການດີຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະໃຫ ້ກໍາ

ລັງແຂງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະຄຸນ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍອາຫານການກິນ ຊ່ຶງບ່ໍເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມî

(ຂ້ໍ 9).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 12

ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຢາ່ງເໝາະສມົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:4-31ກ; ເອເຟໂຊ 4:11-16; 1ເປໂຕ 4:10-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 12:1-8; 1 ໂກຣິນໂທ 12; ເອເຟໂຊ 4:1-16; 1ເປໂຕ 4:10-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອຖວາຍກຽດ

ແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍນາໍ

ເປີດຫ້ອງຮຽນໂດຍຄໍາຖາມວ່າ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຮູ້ຈັກຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຕົນເອງບ່ໍ? ໃຫ້ເວລານັກ

ຮຽນຕອບ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ບ່ໍຕອບບອກເພ່ິນວ່າ ຫາກທ່ານບ່ໍຮູ້ຈ່ົງສແວງຫາເພ່ືອຈະປະຕິບັດ.

ຂອງພຣະຣາຊມາຈາກພຣະວນິຍານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11)

1. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງໄດ້ມາຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ເພ່ືອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ (ຂ້ໍ 4).

2. ການຮັບໃຊ້ Works/Operation ບ່ໍແມ່ນການເວົ້າ ແຕ່ແມ່ນການເຮັດງານຕ່າງໆ ຮວມທັງເຮັດການເຮັດ

ໃຫ ້ດີພະຍາດ (ຂ້ໍ 6)

3. ບັນຊີລາຍຊ່ືຂອງພຣະຣາຊທານຂອງການປະກາດແຜ່ນດິນສວັນ (ຂ້ໍ 8-10).

4. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງນ້ັນຊົງໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ແປວ່າພຣະອົງ

ເຫັນຜູ້ໃດເໝາະສົມອັນໃດກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ ເໝືອນພ່ໍຮູ້ຈັກລູກຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 11)

ຮບັຜດິຊອບຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:12-31ກ; ເອເຟໂຊ 4:11-16)

1. ເລົ່າເຣ່ືອງລູກເບ່ິງແຍງພ່ໍກັບແມ່ຍາມເພ່ິນເຖ້ົາແກ່ໃນບົດຮຽນ ໂດຍສເພາະແມ່ນລູກຄຶດວ່າເປັນພາຣະ

ແທນທີຈ່ະເວົ້າວ່າເປັນໂອກາດທີ່ຈະຕ້ອງຕອບບຸນແທນຄຸນພ່ໍແມ່. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ?

2. ໂປໂລຍົກຕົວຢ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ເພ່ືອໃຫ ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງໂບດ, ຄຣູອະທິບາຍ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາທຸກຄົນເປັນພາກສ່ວນໃດພາກ

ສ່ວນນ່ຶງຂອງໂບດ, ຈາກນ້ັນຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນພາກສ່ວນໃດຂອງໂບດ? ທ່ານໄດ້

ເຮັດໜ້າທີຂ່ອງທ່ານແລ້ວບ່ໍ?

3. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເຮາົເພ່ືອຫຍັງ? ຄໍາຕອບໃນເອເຟໂຊ 4:12
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4. ເລ່ົາເຣ່ືອງຄົນຈ່ົມວ່າໂບດບ່ໍຈະເຣີນໃນບົດຮຽນ, ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໂບດຈ່ຶງບ່ໍຈະເຣີນ? ສຶກສາຄໍາຕອບໃນ

ບົດຮຽນ.

ພຣະປະສງົໃນຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ເປໂຕ 4:1-11)

1. ເປໂຕສອນວ່າການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ, ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນຈະກາຍເປັນອາວຸດຕ່ໍຕ້ານບ່ໍໃຫ້ເຮົາເຮັດຜິດ 

ບາບອີກ ເພາະວ່າເຮົາຍັງຈະຕ້ອງຢູ່ໃນໂລກນ້ີຕ່ໍ. (ຂ້ໍ 1-2).

2. ເປໂຕເລ່ົາເຖ ິງຊີວິດກ່ອນໜ ້າເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 3-4) ຖ້າບ່ໍມີອາວຸດປ້ອງກັນເຮົາອາດກັບຄືນໄປເຮັດຄືເກ່ົາ

ດ່ັງທີ່ເຮົາເຫັນລາງຄົນໄດ້ກັບໄປເຮັດຄືເກ່ົາແລ້ວ.

3. ຄໍາຕັກເຕືອນ ແລະຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງເປໂຕ (ຂ້ໍ 7-9)

4. ຜູ້ກ່າວເວົ້າບ່ໍແມ່ນໃຫ້ເວົາ້ເຣ່ືອງອ່ືນ ແຕ່ໃຫ້ກ່າວພຣະທັມ, ຜູ້ປະຕິບັດຮບັໃຊ້ຄວນເຮັດຕາມກໍາລັງທີ່ຊົງ

ໂຜດປະທານ 7 ຂ້ໍ 12).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 13

ສດັຊື່ຕໍເ່ງນິຄາໍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10, 17-19

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນຄໍາເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອເຮົາຮັກເງິນຄໍາຫລາຍເຮາົຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ມັນຊ່ອຍຜູ ້ອ່ືນໄດ້ແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກວທິີໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສ່ິງທີ່ເຮົາມີຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນດ້ວຍຄວາມສັດທາ

ຄາໍນາໍ

ການຖວາຍເປັນພາກສ່ວນອັນສໍາຄັນອັນນ່ຶງຂອງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ເພາະໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ແຕ່ໃນສມັຍ

ອົພະຍົບຈາກເອຢິບພຸ້ນວ່າ ì ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາເຝ້ົາເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງຖວາຍເລີຍî (ອົພະຍົບ 34:20ຂ). ເພາະ

ວ່າຜູ້ຖວາຍນ້ັນເປັນຄືທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໃນສວັນ (ມັດທາຍ 6:19-21).

ຖວາຍດວ້ຍເຕມັໃຈ: (ລູກາ 21:1-4)

1. ເຮົາແນ່ໃຈວ່າມີຫລາຍຄົນໃນໂບດເຮົາໄດ້ຖວາຍຢ່າງສມ່ໍາ, ສເມີເປັນປົກກະຕິທຸກວັນອາທິດ ຫາກອາທິດ

ໃດເພ່ິນບ່ໍໄດ້ມາເພ່ິນກໍຖວາຍສອງເທົ່າໃນອາທິດຕ່ໍໄປ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ນ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານກ່າວຈັກ

ເລັກນ້ອຍເບ່ິງວ່ານັບຕ້ັງແຕ່ເພ່ິນເຮັດແນວນ້ັນມາເພ່ິນໄດ້ຂາດເຂີນແນວໃດບ່ໍ? ຫາກເພ່ິນວ່າບ່ໍເຄີຽຂາດເຂີນ

ກໍເຊີນເພ່ິນທ້າທາຍເພ່ືອຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຮັດຄືເພ່ິນ.

2. ເລ່ົາເຣື່ອງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ພຣະເຢຊູເວົ້າເຣ່ືອງເງິນສາມເທື່ອ;

1. ຄົນເກັບພາສີມີຊ່ືວ່າຊັກຂາຍ.

2. ເຣ່ືອງເງິນມານາທີຝ່າກໄວ້ກັບຄົນໃຊ້.

3. ທ່ານນິໂກເດມ ມີເງິນຫລາຍ ແຕ່ບ່ໍພໍໃຈ ລາວຢາກໄດ້ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ.

3. ເວົ້າເຣ່ືອງເງິນຖວາຍຂອງຄົນຮັ່ງມີແລະເງິນສອງຫລຽນທອງແດງຂອງຍິງໝ້າຍ.

ພໃໍຈໃນສິງ່ທີມ່:ີ (1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10)

1. ເວົ້າເຣ່ືອງໂປໂລເຕືອນຕິໂມທຽວໃຫ້ຣະວັງຄຣູສອນປອມ ແມ່ນເຂົາສອນວ່າ true godly ຈະຕ້ອງເປັນ

ຄົນຮັ່ງມີນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄໍາສອນພຣະເຢຊູ.

2. ໂປໂລສອນວ່າ ìຈິງຢູ່, ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄຣອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີມີ່ຄວາມພ ໍ

ໃຈກັບສ່ິງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂ້ໍ 6). ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດນ້ັນໃຫ້ເບ່ິງໃນບົດຮຽນ.
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3. ຄໍາແນະນໍາສ່ີຢ່າງ ເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຮົາຈະພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ເຮົາມີຄື;

1. ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານ.

2. ເຮົາບ່ໍຕ້ອງທຸກຮ້ອນໃຈນໍາສ່ິງຂອງທີເ່ຮົາບ່ໍມີ.

3. ເຮົາບ່ໍຄວນຄຶດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນ.

4. ເຮົາຕ້ອງຮຽນຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ (1 ຕິໂມທຽວ 4:3-4).

4. ຊັກຊວນນັກຮຽນໂອ ້ລົມ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ຸກຢ່າງî (ຂ້ໍ 10ກ). ເປັນ

ຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງວ່າແນວນ້ັນ?

ຄຣສິຕຽນຈະຮຽນຮູຈ້ກັອັນໃດມາກອ່ນ: (1 ຕິໂມທຽວ 6:17-19).

1. ໂປໂລສ່ັງຕິໂມທຽວìເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນທີຮ່ັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປ ັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືໂຕ ຫລືວາງໃຈໃນ

ຊັບສິນອັນບ່ໍຫມັ ້ນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິ

ບູນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂ້ໍ 17). ເພາະວ່າຄົນຮັ່ງມີມັກຈະຖືໂຕເມ່ືອເປັນຄົນຮັ່ງມີ 

ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຄົນ, ໃຫ້ສອນເຂົາວ່າຊັບສິນທີ່ມີນ້ັນບ່ໍທ່ຽງໝັ້ນ ແປວ່າບ່ໍແມ່ນຂອງເຂົາຕລອດໄປ ເມ່ືອ

ຕາຍໄປບ່ໍມີໃຜເອົາໄປນໍາໄດ້, ສອນເຂົາໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອ່ືນ, ໃຫ້ເຂົາ

ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີດ້ວຍຊັບສິນແລະເຫ່ືອແຮງຂອງເຂົາ (ຂ້ໍ 18).

2. ບອກສອນຄົນຮັ່ງວ່າ ìຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພ່ືອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາ

ລັບຄາວພາຍຫນ້າ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້î (ຂ້ໍ 19).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


