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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົາ້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນ
ໂທ 8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຮເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນໂທ
8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດຈະກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນ
ການຊົງສ້າງ, ໃນທັມຊາດ, ໃນການໄຖ່ແລະໃນແຕ່ລະຊີວິດ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງຫ່ວງໃຍບໍ່?, ມີໃຈຄັບແຄບບໍ່? ຫລື ວ່າມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ແຈງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງໃນທັມຊາດ, ໃນ
ການກະທໍາ, ແລະໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຈິງ:

ແຜນການສິດສອນ

!D ເວລາເຂົ້າຫ້ອງຮຽນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຄຣູສເນີ ບົດຮຽນພາກທໍາອິດ

ແລ້ວກໍໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງປະກອບ

ໄປດ້ວຍ ໃນມັດທາຍ 18:23-35 (ເຣື່ອງກ່ຽວກັບເຈົ້າໜີທ
້ ີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ອະພັຍ)
ຄຣູຈະອະທິບາຍຕໍ່ ວ່າພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ. ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຍົກໂທດໜີ້
ກັມຂອງເຮົາ ແຕ່ຕົວເຮົາເອງບໍ່ຍອມທີ່ຈະອະພັຍໃຫ້ອື່ນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປັນໜີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການ

ໃຫ້ຄົນອື່ນຍົກໂທດໜີໃ້ ຫ້ເຮົາ ຖ້າຄົນອື່ນຫາກຕິດໜີ້ເຮົາແມ່ນແຕ່ສ້ຽວເງິນເຊັນດຽວກໍຕ້ອງໃຫ້ເຂົານໍາມາໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນກໍຈະຕິດຢູ່ສົບນັ້ນຕລອດໄປ.
2. ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໄປ. ìກ່ຽວກັບເຣື່ອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າî
(ກ) ເວລາໃດທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າງ່າຍໃນການທີຈ
່ ະທໍາຄຸນກັບຄົນ? ແລະເວລາໃດຍາກທີສ
່ ຸດ?
(ຂ) ເວລາໃດທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າງ່າຍໃນການທີຈ
່ ະໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຄົນ? ແລະເວລາໃດຍາກທີ່ສຸດ?
(ຄ) ຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍທ່ານຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ເຮົາມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໄດ້?
3. ໃຫ້ຫັນກັບເຂົ້າມາຫາເຈັ້ຍບົດຮຽນ ìຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າî ໃຫ້ຄຣູກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນທີ່
ພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາມີຕໍ່ກັນ. ຖ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາມີໃຈກວ້າງຂວາງແລ້ວ ພວກເຮົາທີເ່ ປັນຄົນຂອງ
ພຣະອົງຈະເປັນຄືຢ່າງໃດ?
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ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ

4. ຂຽນລົງໃນກະດານ ລໍາດັບບົດຮຽນທີຈ
່ ະຮຽນ:
- ຈາກຄຄວາມຫວ້າງເປົ່າ (ປຖກ. 1:1)

- ຈົ່ງຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈົ້າ (ພສສ. 100)
- ຄວາມຮັກທີມ
່ ີຄວາມເລິກເຊິ່ງ (ຢຮ. 3:16)
- ຄວນຈະເຫັນແກ່ພຣະອົງ (2 ກຣທ. 8:8-9)
- ຈົ່ງມີນໍ້າໃຈຕໍ່ກັນ (ຟລປ. 2:5-8)
- ຂອງປະທານທີ່ດີ (ຢກບ. 1:17-18)
5. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ໃນປະຖົມມະການ 1:1 ແລ້ວຄຣູຈະຖາມ:


ìໃນປະຖົມມະການî ໝາຍຄວາມວ່່າຢ່າງໃດ?



ìພຣະເຈົ້າຊົງນີຣະມິດî ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?



ìໃນທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນໂລກມີຫຍັງແດ່?î



ìເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າພຣະອົງເປັນທຸກຢ່າງî

6. ອ່ານ ເພັງສັລເສີນ 100 ຖາມ:


ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນຮ້ອງຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈົ້າ?



ìເປັນແກະໃນທົ່ງຫຍ້າຂອງພຣະເຈົ້າî ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?



ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນຫຍັງແດ່?

7. ໂຢຮັນ 3:16

ໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານພ້ອມກັນດັງໆ ເນັ້ນຄໍາທີ່ວ່າ: ພຣະເຈົ້າ, ຮັກ, ໂລກ, ປະທານ, ບຸດອົງ

ດຽວ, ທຸກຄົນ, ເຊື່ອ, ຈິບຫາຍ, ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ
ພຣະເຈົ້າມີຄວາມກວ້າງຂວາງຢ່າງໃດໃນພຣະທັມຕອນນີ?
້
8. 2 ໂກຣິນໂທ 8:8-9


ອ່ານແລ້ວຖາມ:

ພຣະເຢຊູຮັ່ງມີຢ່າງໃດ?



ພຣະອົງຊົງເປັນຄົນທຸກຢ່າງໃດ?



ພວກເຮົາເປັນຄົນທຸກ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກພຣະເຢຊູ ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

9. ອ່ານ ຟີລິບປອຍ 2:5-8 ອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມໃນນີ້ໂດຍຫຍໍ້ໆ ìພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາທັງໝົດî
10. ຢາໂກໂບ 1:17-18 ອ່ານໃຫ້ດັງໆ
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ຢາໂກໂບອະທິບາຍເຖິງຈິດໃຈເອົາໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຢ່າງໃດ?



ຂອງປະທານຢ່າງໃດທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ

11. ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດ?
12. ໃຫ້ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ
13. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະເຈົາ້ ຊົງເປັນຫ່ວງທ່ານ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27:1-5; 116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເພັງສັຣເສີນ 23; 27;116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-34
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມກວ້າງຂວາງແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ານບໍ່?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະທັມທີກ
່ ່າວມາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງ
ມະນຸດ ຈະເປັນຄວາມຈິງແທ້ບໍ່, ແລະມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ຢ່າງໃດ.

ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຈິງ:

ແຜນການສິດສອນ

!D ຖາມນັກຮຽນຜູ້ໃດເຄີຍນມີປະສົບການຊ່ວຍຄົນ ຈະເປັນຄອບຄົວ, ຈະເປັນເພື່ອນ, ຫລືຍາດພີ່ນ້ອງກໍໄດ້.
ພາໄປຫາໝໍ, ພາໄປເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື, ພາໄປຊື້ອາຫານ......
ເວົ້າລາຍລະອຽດໃຫ້ເພື່ອນໃນຫ້ອງຟັງ ຈັກສອງສາມຄົນ

2. ໃນການຮຽນພຣະທັມໃນວັນນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຈະສຶກສາກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຊົງປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ ຮັກສາເບິ່ງ
ແຍງພວກເຮົາເໝືອນທີເ່ ຮົາເປັນລູກແກະ.

ອ່ານພຣະທັມເພັງສັຣເສີນ 8:3-4 ອ່ານໃຫ້ດັງໆ ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດ ແລ້ວໃຫ້ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ

ນໍາສຶກສາພຣະຄັມພີ:

3. ຂຽນຫົວຂໍ້ບົດຮຽນລົງໃສ່ກະດານ ìພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງພວກເຮົາî





ຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ໃຈດີ (ພສສ. 23)

ທີ່ປ້ອງກັນອັນເຂັ້ມແຂງ (ພສສ. 27)

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ (ພສສ. 116:1-9)
ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງຈັດຕຽມ (ມທ. 6:25-33)

4. ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີດ
່ ີນັ້ນຄືຫຍັງແດ່ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງນຶ່ງຫລືສອງຢ່າງກໍໄດ້. ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງພວກເຮົາຢ່າງນັ້ນລະ.
5. ເພັງສັຣເສີນ 27 ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານແລະກໍຖາມເປັນຂໍ້ໆໄປ:


ໃນເພັງສັຣເສີນ 23 ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ ໃນບົດທີ 27 ເດພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈົ້າ
ເປັນຢ່າງໃດ?
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ແຖວສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ທີ 1 ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

ກະສັດດາວິດຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນ, ຜູ້ພົບບັນຫາ, ຜູ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທ່ານກໍຍັງວາງໃຈໃນຄວາມ
ເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງ?

6. ເຊີນຫ້ອງຮຽນ ອ່ານເພັງສັຣເສີນ 116:1-9 ອ່ານແບບງຽບໆ.




ທ່ານຄິດຢ່າງໃດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຂຽນເພັງສັຣເສີນ? ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?
ຄົນຜູ້ນີ້ເຄີຍມີປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່?
ສິ່ງດີເລີດຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຫຍັງແດ່? (ໃນຂໍ້ນີ້)

7. ມັດທາຍ 6:25-33 ນີເ້ ປັນຄໍາສອນທີເ່ ຕື່ອນພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກະວົນກະວາຍ ພຣະອົງໃຫ້ສົມທຽບວ່າສິ່ງໃດ
ສໍາຄັນ.




ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກະວົນກະວາຍ?
ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຫຍັງແດ່?

ພວກເຮົາຄວນເນັ້ນໃສ່ອັນໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ

8. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງຫລືບໍ່ເປັນຫ່ວງ ຈົກເອົາຫລຽນ 25 ເຊັນອອກມາ ແລ້ວທວາຍໄປ ໂຍນຂຶ້ນແລ້ວໃຫ້
ຕົກລົງ ແມ່ນຖືກຕາມຄວາມຄິດຂອງທ່ານຫລືບໍ່?

ແຕ່ບັດນີ້ ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານ, ຟັງ, ພິຈາຣະນາ, ຕຶກຕອງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ມີທາງອື່ນອີກ
ບໍ່ທີ່ທ່ານຍັງເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າ?

10. ເຕືອນທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າພຣະເຈົ້າເຫັນຫ່ວງ ພຣະອົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາທີ່ປະສົບການມີ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ເວົ້າກັບພຣະເຈົ້າດຽວນີ້

ìຂ້ານ້ອຍບໍ່ແມ່ນຫຍັງເລີຍ ພຣະອົງແມ່ນທຸກສິ່ງî
12. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 116:12-19; ມາຣະໂກ 8:34-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເພັງສັຣເສີນ 116; ມາຣະໂກ 8:27-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:1-12
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມດີແລະຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ
ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີອັນຫລາຍເຫລືອລົ້ນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງດີ
ຫລາຍ ພຣະອົງຊົງກວ້າງຂວາງຫລາຍ ເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະຕອບສນອງໄດ້.

ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຈິງ:

ແຜນການສິດສອນ

1. ບອກເລົ່າຫລືວ່ານໍາມາໃຫ້ເບິ່ງຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານມາ.
ຂອງຂວັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານມານັ້ນອັນໃດດີທີ່ສຸດ?

ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຖາມນັກຮຽນ

2. ຂອງຂັວນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ບາງຄັ້ງເຮົາແລກປ່ຽນໄປ

ແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ຫລືບໍ່ກໍຂຽນຄໍາຂອບໃຈໄປໃຫ້ແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຖິງ
ຂອງຂວັນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ

3. ເວົ້າຄືນສອງບົດຮຽນຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມ
ຮັກທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ຍົກເອົາໂຢຮັນ 3:16 ຊຶ່ງເປັນລາງວັນຈາກພຣະເຈົ້າ.

4. ເຊີນຄົນນຶ່ງອ່ານເພັງສັຣເສີນ 116:12-19 ວາງຄໍາຖາມສົນທະນາ
ຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາພົບຢູ່ໃນ ຂໍ້ 12 ໃຫ້ພວກເຮົາມາຕອບຮ່ວມກັນເບິ່ງ ຈະນະມັສການບໍ່, ຈະຍົກ
ຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມພົ້ນບໍ?

ມີຫຍັງແດ່ທໃີ່ ຊ້ປະກອບສ່ວນໃນການນະມັສການໃນເວລານັ້ນ? ເຄື່ອງມືປະກອບການນະມັສການ
ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງໃດ? ເຮົາໄດ້ຄິດເຖິງແນ່ບໍ່?
5. ເພັງສັຣເສີນ 116:16 ພວກເຮົາຈະເຫັນ 3 ຢ່າງດ້ວຍກັນ
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-

ຂ້າພະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້

-

ຂ້າພຣະອົງຖືກປົດປ່ອຍ

-

ຂ້າພຣະອົງເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ໃນເມື່ອພວກເຮົາຫາກຢູ່ໃນຖານະຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສໍານຶກຢ່າງໃດ? ຖ້າຄົນຫາກບໍ່ມີ
ສາມັນສໍານຶກແລ້ວກໍແລ້ວໄປ.

6. ນໍາພານັກຮຽນອ່ານມາຣະໂກ 8:34-37 ຖາມນັກຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາມີຄໍາຄິດເຫັນຈັກສອງສາມຄົນ
ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?
-

ພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ທີພ
່ ຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາໃຫ້

-

ປະຕິເສດຕົນເອງມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

-

ຜູ້ນັ້ນເອົາຊະນະຕົນເອງ ແລະຮັບແບກກາງແຂນຂອງຕົນ ແລະຕາມເຮົາມາ.
ແບກໄມ້ກາງແຂນ ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? (ຄວາມຕາຍ)
ອະທິບາຍຂໍ້ 35 ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

ພຣະເຢຊູຄິດວ່າມະນຸດມັກແລ່ນຕາມວັດຖຸສິ່ງຂອງບໍ່ ຫລາຍກວ່າມັກຕາມພຣະອົງ? ຖືກຫລືຜິດ
7. ອ່ານມັດທາຍ 4:18-22 ຖາມ:

ຮຽກຮ້ອງພ້ອມກັນ, ປະລະ, ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ........ ນີ້ຄືຄໍາຕອບຂອງສາວົກພຣະເຢຊູ

8. ອ່ານ 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12 ໃນນີ້ແມ່ນໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິໂມທຽວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທີ່
ຖືກເອີ້ນ, ໃນການທີ່ຖືກທ້າທາຍຕໍ່ຂອງປະທານທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານໃຫ້. ຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງກ້າເດີນແບບຄຣິສຕຽນຢ່າງທ້າທາຍ?
-

ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມເຊື່ອພຽງພໍ ເວລານັ້ນຄວາມທໍຣະມານຈະໝົດໄປເອງ

ຖ້າພວກເຮົາຫາກດໍາເນີນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຈະປາສຈາກບັນຫາ
ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ພວກເຮົາຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າຍິ່ງຂຶ້ນ.

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ

9. ຢາຍເຈັ້ຍໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລະໃບ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໄປວ່າຈະໃຫ້ຫຍັງແກ່ພຣະເຈົ້າ?
10. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ ມີນາໍ້ ໃຈທີດ
່ ີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມຊື່ນຊົມໃນພຣະເຢຊູ
ທີນ
່ ໍາໄປສູ່ການແບ່ງປັນສິ່ງຂອງທີມ
່ ີ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກ
ຕົວຢ່າງໃນດ້ານການມີນໍ້າໃຈ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະອະທິບາຍປະສົບການຂອງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຄຣິສຕຽນຄວນຈະມີນໍ້າໃຈ ແລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະຈະເຣີນຂຶ້ນຢ່າງນັ້ນ.

ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຈິງ:

ແຜນການສິດສອນ

1. ເລີ້ມຕົ້ນຫ້ອງຮຽນໃນວັນນີ້ດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມນັກຮຽນ ì ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຈະເປັນຢ່າງ
ໃດ?ì

ຄຣູຈະສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ຫລືວ່າ ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນ

ນໍາສຶກສາພຣະຄັມພີ

2. ໃຫ້ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ

 ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ (ກິຈການ 2:41-47)
 ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ (ກິຈການ 4:32-35)

3. ເຊີນຜູ້ນຶ່ງໃນຫ້ອງທີ່ອ່ານດັງແລະໄວແດ່ ຢືນຂຶ້ນອ່ານ ກິຈການ 2:41-47 .
4. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນຄຣູຈະຂຽນຂໍ້ພຣະຄັມພີໃສ່ເຈັ້ຍນ້ອຍ ແລ້ວປ່ອນໃສ່ມືຄົນນັ້ນ. îການສາມັກຄີ
ທັມໃນພຣະຄັມພີໃໝ່î ແລະແລ້ວກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລຸກຢືນຂຶ້ນສເນີຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ. ໃຫ້ອ່ານດັງໆ. ແລະສົ່ງ
ຕໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານອີກ ຕໍ່ໆກັນໄປ.
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5. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຄຣູເຊີນຄົນນຶ່ງອ່ານ ພຣະຄັມພີເດີມ ພຣະບັນຍັດສອງ 15:4 ແລະໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງ
ອ່ານ ພຣະຄັມພີໃໝ່ ຄາລາເຕັຍ 3:28 ແລ້ວເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາກັນ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງພຣະຄັມພີ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນການຝຶກ
ຝົນສາວົກ.

ໃຫ້ຄົນນຶ່ງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຂຽນຂໍ້ຄວາມທີກ
່ ່ຽວພັນໃນຄຣິສຕະຈັກລົງໃນກະດານ (ຕົວຢ່າງ: ຮັບສິນ
ລະນຶກ, ອະທິຖານ.........)
6. ອີກເທື່ອນຶ່ງ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສໍາຄັນທີພ
່ ວກເຮົາຄວນຈະແບ່ງປັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າມີລາງຄົນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານແນວຄິດ, ດ້ານຄໍາແນະນໍາ
ຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ດ້ານວັດຖຸສິ່ງຊອງພຽງຢ່າງດຽວ.

7. ອ່ານພຣະທັມຄັມພີ ກິຈການ 4:32-35 (ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ) ໃນຕອນນີ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ
ຄຣິສຕະຈັກສມັຍກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເຮັດຢ່າງໃດ? ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຖອດຖອນ
ເອົາມາໃຊ້ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ?

8. ຫັນມາຫາຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຊີນນັກຮຽນເວົ້າຄໍາຄິດເຫັນອອກມາ ຖ້າມີເວລາ
ເຮົາອາດຈະໃຫ້ເວົ້າສອງສາມຄົນ.......

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ

9. ຫັນມາຫາຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງນັ້ນຫລືບໍ່? ເຮົາຄວນ
ຈະຊ່ວຍເຫລືອບໍ່?
10. ອະທິຖານປິດ ຕຽມຕົວນະມັສການ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ໃຫ້ກາໍ ລັງໃຈສເມີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 4:32-37; 11:19-26; 15:36-40

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

ບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງໃນຊີວິດຈິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາໜູນໃຈຕໍ່ຄົນ
ອື່ນແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຫລືມັກໂທຫາໃຜເວລາທ່ານຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ບາຣະນາບາໃຊ້ເພື່ອເອົາມາເປັນສິ່ງວັດແທກຕົວຢ່າງ
ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງຄຸນນະວຸດທິທດ
ີ່ ີ.

ບົດນໍາ

ປຶ້ມກິຈການໄດ້ເວົ້າເຖິງການຈະເຣີນຂຍາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ. ບົດຮຽນແລ້ວໄປນີ້ໄດ້
ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນສມັຍນັ້ນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາຍິນດີທຈ
ີ່ ະແບ່ງປັນສິ່ງຂອງທີມ
່ ີນັ້ນໃຫ້ແກ່ກັນ

ແລະກັນ ìໃນພວກເຂົານັ້ນບໍ່ມີຜູ້ຂັດສົນî (ກິຈການ 4:34). ປໂຍດສອງອັນທີເ່ ວົ້າເຖິງເຣື່ອງນີ້ເຫັນຢູ່ໃນປຶ້ມ
ກິຈການ 2:41-47 ແລະ 4:32-35 ຊຶ່ງເປັນການອັສຈັນເພາະນໍ້າໃຈອັນປະເສີດຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອ-ໃນຄຣິສຕະ
ຈັກ ແລະທຸກໆຄົນໄດ້ເສັຽສະລະຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຫລັງຈາກໄດ້ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ແລະການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນແລ້ວ ປຶ້ມລູກາໄດ້ເວົ້າເຖິງບຸກ
ຄົນນຶ່ງຜູ້ມີຊື່ວ່າ ບາຣະນາບາ (4:36-37).

ປະວັດສັ້ນນີ້ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄົນນຶ່ງຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ

ເພື່ອການຂຍາຍຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເດີມ. ບາຣະນາບາເປັນຄົນມັກໜູນໃຈຄົນອື່ນ, ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຂອງອາຈານໂປໂລ ແລະເປັນຜູ້ນໍາຄົນເຂົ້າກັນເປັນນ່ວຍງານຮັບໃຊ້.

ໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງສາມເຣື່ອງທີ່ບາຣະນາບາໄດ້ກະທໍາໃນປຶ້ມກິຈການ. ນຶ່ງ, ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວ
ເຖິງລາວເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ (4:36-37). ຍິນດີມອບຂອງດີໃຫ້ຄົນອື່ນລ້າໆແລະ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງຄົນອື່ນ ນັ້ນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບາຣະນາບາມີພລັງໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປຢ່າງບໍ່ລັ່ງເລໃຈ.

ສອງ,

ພຣະຄັມທີ່ກ່າວເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງລາວໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະລາວກໍຍັງໄປ
ຊອກຫາອາຈານໂປໂລທີ່ເມືອງຕາໂຊ (11:19-26).

ບາຣະນາບາເປັນຜູ້ທີ່ຄົນທັງຫລາຍນັບຖືຢ່າງສູງໃນ

ຄຣິສຕະຈັກທີກ
່ ຸງເຢຣູຊາເລັມ. ສາມ, ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍ່ເຫັນດີເຫັນຊອບລະຫວ່າງບາຣະນາບາ
ກັບອາຈານໂປໂລ ແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍພວກເພິ່ນກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄືນດີຕໍ່ກັນ.
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ບາຣະນາບາໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີໃໝ່ພຽງຊາວເຈັດຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ.
ການ, 1 ໂກຣິນໂທ, ແລະປຶ້ມຄາລາເຕັຽ.

ຊື່ບາຣະນາບາມີຢູ່ໃນປຶ້ມກິຈ

ທຸກຂໍ້ທັງໝົດນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງ

ຂວາງ ແລະເປັນຜູ້ມັກໜູນໃຈຄົນອື່ນສເມີ.

ແນະນໍາການສອນ:
ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ງຕ່າງກັນ

1. ເຊີນໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານກິຈການ 4:36-37; 11:22-23; ແລະ 13:1 ໃນຂນະທີສ
່ ະມາຊິກໃນຫ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງ
ເຣື່ອງຂອງບາຣະນາບານັ້ນ. ຫລັງຈາກອ່ານຈົບແລ້ວບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດເຫັນເຖິງການ
ໜູນໃຈໃນບົດທີອ
່ ່ານໄປນັ້ນ.

2. ຮ້ອງຂໍ້ຜູ້ສມັກເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເຂົາມີຄວາມນ້ອຍໃຈໃນຊີວິດແລະຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ ແລະໃຫ້ບອກວ່າມີຄົນ
ໃດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈໃນຍາມຢ່າງນັ້ນ?
3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານກິຈການ 7:54-8:1 ບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງພະຍາມສລູບວ່າບົດນີ້ວ່າໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງ
ຫຍັງ?

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແຕ່ລະກຸ່ມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ຄົນ ຫລືຢ່າງນ້ອຍແບ່ງໄປສອງກຸ່ມຖ້າມີຄົນບໍ່ພໍເປັນ
ຫລາຍກຸ່ມ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 8:1; 9:1-2; 9:15-16, 27-28 ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວໃຫ້
ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ອ່ານໄປນັ້ນເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ?
5. ອ່ານກິຈການ 11:19-24, ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄຶດເຖິງຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີບ
່ ໍ່ເປັນຄຣິສຕະຕຽນໃນຄຸ້ມບ້ານ
ໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແຕ່ຕໍ່ມາເຫັນຄົນນັ້ນກັບກາຍມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິໃນຫ້ອງຂຽນຈົດ
ໝາຍໄປຫາຄົນນັ້ນເພື່ອຕ້ອນຮັບເອົາເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່

ຄົນນັ້ນຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ.
6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຮູວ
້ ່າ ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນຄົນທັງຫລາຍຖືວ່າພວກເຂົາເປັນ
ພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມຂອງສາສນາຢິວ. ແຕ່ໃນທີ່ຈຸດໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ທເີ່ ຊື່ອຈິ່ງໄດ້ມີຊື່ວ່າ ìຄຣິສຕຽນî
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ (ກິຈການ 11:26).

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ຖວາຍຕົນເອງກ່ອນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:6-15

ເບືອ
້ ງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 24:17; ໂຣມ 15:25-29; 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດນີ:້

8-9; ຄາລາເຕັຽ 2:10

ການຮິບໂຮມເອົາຂອງຖວາຍເປັນຊັບສິນແລະສິ່ງຂອງໄປຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້
ນັ້ນເພາະອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະຄົນອື່ນມີຄວາມຕ້ອງການ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງຖວາຍ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊອກຫາແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ມີການຖວາຍຊັບສິນເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈຕອບສນອງສິ່ງນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບົດນໍາ

ຄົນໃດມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຍ່ອມມັກເອົາສິ່ງຂອງໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນມີ

ຊີວິດຢ່າງນີ້ເພາະພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພລັງຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ພວກເຮົາມີຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຣິສຕຽນຈາກຫລາຍຄຣິສຕະຈັກເພາະພວກເຂົາມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່
ຍອມຖວາຍສິ່ງຂອງເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົນເອງ. ການກະທໍາຂອງພວກເຂົານັ້ນເປັນ
ແບບຢ່າງທີດ
່ ີຕໍ່ຄົນທຸກສມັຍ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໃຫ້ພວກເຂົາເສັຽສະລະຖວາຍເພື່ອຜົນ
ປໂຍດໃນການບັນເທົາທຸກຂອງຄຣິສະຕຽນຊາວຢິວ ເພາະຕອນນັ້ນໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງມີດິນແຫ້ງແລ້ງແລະ
ອຶດຫິວ. ຄຣິສຕຽນຢິວຂາດສະບຽງອາຫານແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລຈິ່ງ
ສເນີໃຫ້ມີການເກັບຂອງຖວາຍເປັນພິເສດເພື່ອປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້. ການຖວາຍຂອງຄັ້ງນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນ
ຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລເພາະເຣື່ອງນີ້ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຈົດໝາຍຫລາຍສະບັບຂອງອາຈານໂປໂລ.

ປຶ້ມກິຈການ (ເບ່ິງ ບົດ 20-28), ພິເສດ 24:17) ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຖວາຍພິເສດຄັ້ງນັ້ນ. ໂຄງການອັນນີ້
ໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລ ເພິ່ນມີນໍ້າໃຈຢາກໃຫ້ຂອງຖວາຍຄັ້ງນີ້ໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ.
ເຖິງແມ່ນມີເພື່ອນຜູ້ຫວັງດີມາບອກວ່າຈະມີອັນຕະລາຍລໍຖ້າອາຈານໂປໂລຢູ່ຖ້າເພິ່ນກໍໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລບໍ່ຢ້ານເຖິງແມ່ນຈະຕາຍກໍຕາມ
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ເພ່ິນໄດ້ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມກ້າ

ຫານແລະກໍຖືກຈັບໃສ່ຄຸກ.

ເພິ່ນໄດ້ຢືນຕໍ່ໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຣມຫລາຍຄັ້ງແລະໃນທີ່ສຸດກໍປາກົດຕົວຕໍ່ຈັກກະ

ພັດກາຍຊາເພາະເພິ່ນເປັນຊາດໂຣມັນ.
ເປັນຫຍັງການຖວາຍນີ້ຈິ່ງເປັນການສໍາຄັນຕໍ່ອາຈານໂປໂລ? ເປົ້າໝາຍຂອງການປະກາດນັ້ນແມ່ນຕໍ່

ພວກຕ່າງຊາດ.

ມີເພື່ອນຫລາຍຄົນຂອງອາຈານໂປໂລບໍ່ຢາກນໍາຂ່າວປະເສີດໄປຫາພວກຕ່າງຊາດ. ແຕ່

ອາຈານໂປໂລຢາກທໍາລາຍກໍາແພງກັ້ນລະຫວ່າງຊາວຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ. ມັນເປັນພາບງົດງາມທີສ
່ ຸດ
ໃນເມື່ອພວກຄຣິສຕຽນຕ່າງຊາດໄດ້ສົ່ງປັດຈັຍໄປຊ່ວຍຊາວຢິວ ຜູ້ມີຄວາມທຸກດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະ
ຄຣິດ. ການຖວາຍນີ້ເປັນຂົວເຊື່ອມຕິດຕໍ່ໃນການສ້າງຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຂອງຄຣິສຕຽນທົ່ວໄປ.

ແນະນໍາການສອນ:
ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ງຕ່າງກັນ

1. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງເຖິງປະວັດຂອງທ່ານ George W. Truett ລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ. ໃຫ້
ຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນວ່າ:

ກ. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງນັ້ນຈິ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ຕື້ນຕັນໃຈເວລາເວົ້າກັບທ່ານ
Truett?
ຂ. ໃນເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍາເທສນາແລ້ວທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຢາກເວົ້າ
ອັນໃດອັນນຶ່ງກັບທ່ານຫລືບໍ່? ທ່ານຕ້ອງການບອກຄົນອື່ນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນບໍ່?

ຄ. ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດກ່ຽວກັນການຖວາຍສິ່ງຂອງແກ່ພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງຄົນນັ້ນ?
2. ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມອີງຕາມຄໍາສເນີຂອງສະມາຊິກໃນຫ້ອງ ແລະໃຫ້ບອກວ່າບົດຮຽນນີ້ອາຈານໂປໂລ
ແບ່ງປັນວ່າໃນຄວາມຄຶດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງເປັນຊັບສົມບັດ?
ຂຽນໃສ່ເຈັ້ຽແຜນໃຫຍ່ໃຫ້ເຮັດເປັນໂຄງຮ່າງຂອງບົດຮຽນ:
ກ. ເກັບຂອງຖວາຍເພື່ອຜູ້ຮບ
ັ ໃຊ້ (1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4)

ຂ. ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດໃນສິ່ງທ່ານໄດ້ລົງມືໄປແລ້ວ (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15)
ຄ. ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍກັບຜູ້ທີ່ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15)
3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4. ອະທິບາຍວ່າອາຈານໂປໂລແນະນໍາເຖິງວິທຂ
ີ ອງການ
ຖວາຍຊັບສິນແລະສິ່ງຂອງໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທປະຕິບັດ. ຕັ້ງຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ກ. ໃນຂໍ້ນີ້ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ເກັບຢ່າງໃດ?

ຂ. ນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຄວນຖວາຍຕອນຕົ້ນສັບປະດາເທົ່ານັ້ນບໍ່? ຖ້າບໍ່ແມ່ນ ແລ້ວເພິ່ນ
ໝາຍເຖິງຫຍັງກັນແທ້?
ຄ. ຈໍານວນຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຖວາຍ?
ງ. ທ່ານເດ່ຄຶດວ່າຄວນຖວາຍຈໍານວນເທົ່າໃດ?
ຈ. ພວກເຮົາຄວນຖວາຍຊັບສິນເງິນທອງໃນຄຣິສຕະຈັກເທົ່າໃດຈິ່ງເໝາະສົມ?

4. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15. ບອກສິ່ງສໍາຄັນໃນຂໍ້ຕ່າງໆ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດເຫັນ
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ນໍາກັນ.
ກ. ໃນຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ອາຈານໂປໂລຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທຸກຈົນແຕ່ພວກເຂົາມີຈິດໃຈ
ກວ້າງຂວາງໃນການຖວາຍເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຮັ່ງມີຄືໃນເມືອງໂກຣິນໂທຈະເຮັດໄດ້ຄືກັນ.

ຂ. ຂໍ້ນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ໃນການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ?

ຄ. ຄົນໃດ ຫລືສະພາບການຢ່າງໃດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ທ່ານຢາກຖວາຍ?
ງ. ຄໍາເວົ້າຫລືປໂຍດໃດໃນຂໍ້ 1-5 ໄດ້ສະແດງເຖິງນໍ້າໃຈອັນກວ້າງຂວາງທີຄ
່ ຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ
ມາກເກໂດເນັຽໄດ້ຖວາຍຢ່າງເສັຽສະລະ?
ຈ. ນອກເໜືອເອົາຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງມາເກໂດເນັຽເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ ອາຈານໂປໂລຍັງໄດ້ເອົາອົງ
ພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງອັນສໍາຄັນໃນການຖວາຍ.

ສ. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ເຖິງການຖວາຍອັນສຸດຂີດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15.

ບອກເຖິງສິ່ງສໍາຄັນໃນການຖວາຍນັ້ນແມ່ນຈິດໃຈ.

ພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນພວກເຮົາໃນເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍດ້ວຍໃຈຍິນດີ.
ຫ້ອງກ່າວເຖິງສອງສາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນເຂົາເຈົ້າ.

ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນ

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ການໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ພຣະພອນຫລາຍຂຶນ
້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 20:187-35
ເບືອ
້ ງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 20:1-35
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດນີ:້

ຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງຄວາມສໍາ
ຄັນໃຫ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດຈິ່ງເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້ຫລາຍກວ່າການຮັບ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊອກຫາວິທທ
ີ ອ
ີ່ າຈານໂປໂລເອົາມາປະກອບໃຊ້ເຖິງຄໍາສອນເຣື່ອງ
ການຖວາຍທີ່ວ່າການໃຫ້ໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດແນວໃດ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະມີຈິດໃຈຖວາຍດັ່ງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ?

ບົດນໍາ

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

ສອງຄັ້ງຜ່ານໄປນັ້ນ. ທັງສອງຄັ້ງກ່ອນອາຈານໂປໂລແລະເພື່ອນຮ່ວມງານໄປຍັງຖິ່ນໃໝ່ເພື່ອເທສນາແລະ

ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກ. ສ່ວນຄັ້ງທີສາມນັ້ນອາຈານໂປໂລກັບໄປຢ້ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກເພື່ອໜູນໃຈໃຫ້ຈະເຣີນ
ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ອາຈານໂປໂລຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ວ່າຈະເດີນທາງກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະ
ເຕ (20:16). ຕອນນັ້ນແມ່ນປີ ຄສ 57, ເກືອບເຖິງຊາວຫ້າປີທີ່ເປໂຕເທສນາເວລາອົງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໄດ້
ສະເດັດລົງມາໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກິຈການ 2). ເຫດຜົນທີ່ອາຈານໂປໂລຢາກໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອນໍາຂອງຖວາຍຈາກຄຣິສຕະຈັກຕ່າງຊາດຕໍ່ຊາວຢິວຜູ້ຖືກພັຍພິບັດຂາດອາຫານ ເຮັດຢ່າງນີ້ກໍເປັນ
ການສ້າງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຄົນຕ່າງຊາດກັບຄຣິສຕຽນຢິວ. (ເບິ່ງບົດຮຽນທີ 6).
1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4 ອາຈານໂປໂລໄດ້ສິດສອນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເກັບໂຮມຂອງຖວາຍ.
ຫລັງຈາກນັ້ນສອງສາມເດືອນໃນ 2 ໂກຣິນໂທ ບົດ 8-9, ອາຈານໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່

ຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ນັ້ນສໍາເຣັດ ເພາະມີບາງຄົນຂາດກໍາລັງໃຈໃນການຖວາຍນັ້ນ. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການເດີນ
ທາງຄັ້ງທີສາມນີ້ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກຄຣິສຕຽນໃນກຸງໂຣມໃຫ້ລໍຖ້າເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ
ຈະພົບກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າໃນໄວໆນີ້ເພາະເພິ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນເພື່ອ ìສົງເຄາະໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າî (ໂຣມ 15:25).
ໂຣມ,
ໂຣມ.

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຈາກເມືອງໂກຣິນໂທໄປຫາພວກ

ການເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນເຫັນວ່າເປັນທາງໄກແລະກົງກັນຂ້າມກັບການເດີນທາງໄປກຸງ

ການທີນ
່ ໍາເອົາຂອງຖວາຍໄປຊ່ອຍຄຣິສຕຽນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ນໍາເຂົ້າຂອງເງິນຄໍາ
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ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນກັບພວກຕ່າງ
ຊາດແລະຄຣິສຕຽນຊາວຢິວ.

ຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າຕ້ອງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂອງອາຈານໂປໂລນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ໃດ

ພ້ອມເພາະມີພັຍອັນຕະລາຍລໍຖ້າຢູ່ ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລກ້າສ່ຽງ ຍອມຕາຍເພື່ອຄົນອື່ນຊຶ່ງບອກເຖິງ
ຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງອັນປະເສີດຂອງເພິ່ນ.

ແນະນໍາການສອນ:

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ງຕ່າງກັນ

1. ກ່ອນສອນໃຫ້ຊອກຫາຮູບ ຫລືເອກກະສານຈາກໜັງສືພິມທີ່ເວົ້າເຖິງຜູ້ຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຢາກຊ່ອຍ
ຄົນອື່ນຜູ້ຖືກພັຍອັນຕະລາຍຈາກທັມມະຊາດ ຫລືສົງຄາມ. ເວລາສະມາຊິກມາໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວໃຫ້
ແຈກຢາຍຮູບຫລືເອກກະສານນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອ່ານ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງແບ່ງ ປັນວ່າມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ.

2. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນສມັກແບ່ງປັນປະສົບການເຖິງແມ່ນຮູກ
້ ່ອນໜ້າແລ້ວວ່າມັນຈະມີພັຍອັນຕະລາຍແຕ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄປເພາະນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີແລະຄວນເຮັດ.
3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງແບ່ງປັນຫລັງຈາກອ່ານເອກກະສານຫລືເຫັນຮູບຂອງຜູ້ມີນໍ້າໃຈກວ້າງຂວາງບໍຣິ
ຈາກສິ່ງຂອງແລະຊັບສິນຕໍ່ຜູ້ປະເຊີນກັບພັຍພິບັດ.
4. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານກິຈການ 20:17-24 ບອກໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງແລະຂຽນລົງໃນເຈັ້ຽຫລືກະດານເຖິງຄໍາເວົ້າເປັນ
ທາງລົບຈາກພຣະຄັມພີຂໍ້ທີ່ອ່ານໄປນັ້ນ.

ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີຄ
່ ົ້ນພົບນັ້ນບອກເຖິງຄວາມລໍາບາກຂອງ

ອາຈານໂປໂລ. ອາຈານໂປໂລຮູດ
້ ີວ່າເວລາໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວກໍໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກຂ້າ.
5. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າຖ້າພວກເຂົາເປັນອາຈານໂປໂລຕອນນັ້ນພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດ? ບອກວ່າ
ອາຈານໂປໂລຍອມເສັຽຊີວິດເພາະມັນເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ
ສໍາເຣັດ.

4. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄຶດເຖິງຄໍາແນະນໍາອັນດີຕໍ່ເພື່ອນຜູ້ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ພັຍອັນຕະລາຍເຖິງ
ຕາຍເພາະມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນຄໍາແນະນໍາ ແລະເລົ່າສິ່ງທີຕ
່ ົນເອງ

ຂຽນນັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ. ບອກວ່າຂໍ້ 23-35 ແມ່ນສິ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຮັດເຖິງແມ່ນເພິ່ນຮູ້ຈັກດີວ່າຈະ
ໄດ້ຮັບເຄາະໃຫຍ່ເຖິງຕາຍ.
5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 20:25-35.
ເພື່ອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ?

ບອກວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນໍາຕໍ່

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ດໍາເນີນຊີວດ
ິ ແບບໂລບມາກແລະຂາດຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 13-21; 16: 19-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 13-21; 16: 14-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການບໍ່ສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບ
ສົມບັດເພື່ອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າວ່າຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈບໍ່ໄດ້ໃນເມື່ອຂ້ອຍຫາມາໄດ້ດ້ວຍ
ຄວາມສັດຊື່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຫາວິທຕ
ີ ອບຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ ບໍ່ສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອື່ນໆໃນ
ຂະນະທີກ
່ ໍາລັງສະສົມຊັບສົມບັດເພື່ອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຕຽມກະດານ ແລະຕຽມເຈັ້ຽຂນາດ 3 ຄູນ 5 ໄວ້. ເວລານັກຮຽນເຂົ້າມາແລ້ວ
ໃຫ້ຢາຍ ເຈັ້ຽໃຫ້ຄົນລະໃບ. ຖາມ: ມີໃຜແດ່ຮວ
ູ້ ່າເລົ້າມີລັກສະນະແນວໃດ? ໃຫ້ເວລາສົນທະນາເລັກ
ນ້ອຽ.
2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອອກໄປແຕ້ມຮູບເລົ້າເປົ່າສອງຫລັງໃສ່ກະດານ;ໃຫ້ແຕ້ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດ; ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສລຸບ
ເຣື່ອງໃນລູກາ 12:13-21, ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອ່ານ ລູກາ 12:21. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນໃສ່ເຈັ້ຽສອງຫລືສາມຢ່າງທີພ
່ ວກເຂົາເຈົ້າມັກ
ເກັບໄວ້ ຈົນບາງຄັ້ງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຫ່າງອອກຈາກພຣະເຈົ້າ.

ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ເອົາເຈັ້ຽຂອງຕົນໄປຕິດໃສ່ໃນຮູບເລົ້າທີນຶ່ງທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄວ້ໃນກະດານ. ແລ້ວໃສ່ຊື່ເລົ້ານັ້ນວ່າ ìເລົ້າຂີ້
ຖີ່.”
4. ຕໍ່ໄປໃຫ້ພານັກຮຽນໃຊ້ເວລາຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມັກເກັບໄວ້; ໃຫ້ເວລາແບ່ງປັນວ່າເປັນຫຍັງ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເກັບຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄວ້.
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5. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າກັບພວກຟາຣີຊາຍໃນລູກາ 16; ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າຟາຣີຊາຍເປັນຄົນ
ຮັກຊັບ (ລູກາ 16: 14). ອ່ານ ລູກາ 16: 19 ແລ້ວເວົ້າວ່າ, ຄົນຮັ່ງມີມັກເງິນ ແລະຄວາມສະດວກທີ່
ເງິນສາມາດໃຫ້. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ໃນສມັຍນີ້ສແດງໃຫ້ຮູ້ເຣື່ອງການຮັກເງິນ?
ຄວາມເຫັນຫລືສົນທະນາ.

ໃຫ້ເວລາອອກ

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງຫລືສອງຄົນອ່ານລູກາ 16: 20-31; ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫ້ເວົ້າວ່າ, ເຣື່ອງນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງ
ວ່າຜູ້ທີ່ມີຊັບສົມບັດຄວນຈະເຮັດແນວໃດກັນຜູ້ທີ່ມີໜ້ອຽ ຫລືຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເລີຍ. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ ຄົນຮັ່ງ
ມີຄວນເຮັດແນວໃດແດ່ສໍາລັບລາຊະໂຣຜູ້ຍາກຈົນທີ່ຢູ່ປະຕູບ້ານຂອງເພິ່ນ?
7. ເຕືອນນັກຮຽນວ່າ, ພວກເຮົາຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຄົນຮັ່ງຈະໄດ້ໄປແດນມໍຣະນາ ແລະຄົນຍາກຈົນຈະ
ໄດ້ໄປສວັນສເມີໄປ ເພາະພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງສອນຢ່າງນັ້ນ.

ແຕ່ການດູແລຄົນຍາກຈົນບອກເຖິງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆໃນຄໍາສອນເຣື່ອງໃຫ້ຮັກເພື່ອນບ້ານ

ແລະບອກເຖິງຄວາມສັມພັນ

ອັນດີຂອງລາວແລະພຣະເຈົ້າ.
8. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຂຽນໃສ່ເຈັ້ຽວ່າ ການກຸສົນແນວໃດແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນທັງຫລາຍທີມ
່ ີຢູ່
ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ເອົາເຈັ້ຽທີຂ
່ ຽນແລ້ວນັ້ນໄປຕິດໃສ່ໃນເລົ້າຮູບທີສອງ; ຂຽນຊື່ໃສ່ເລົ້ານີ້ວ່າ ì
ເລົ້າເຜື່ອແຜ່.”

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

9. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5: 1-6 ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຟັງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດເຖິງເລົ້າຫລັງໃດເມື່ອໄດ້
ຍິນເຣື່ອງນີ້, ìເລົ້າຂີ້ຖີ່” ຫລື ìເລົ້າເຜື່ອແຜ່.”

ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມແລ້ວໃຫ້ປຽບທຽບເລົ້າສອງ

ຫລັງໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄືກັນໃນເລົ້າສອງຫລັງ?
ຂ. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເລົ້າສອງຫລັງ?
ຄ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຄືເລົ້າຫລັງໃດ?
ງ. ຊີວິດຂອງທ່ານຄືເລົ້າຫລັງໃດ?
ຈ. ອີງຕາມ ຢາໂກໂບ 5, ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ?

10. ບອກວ່າ, ຊັບສົມບັດໃນຢາໂກໂບຖືກປະນາມເພາະມີການສໍ້ໂກງຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທີ່ກ່ຽວເຂົ້າໃນນາ.
ນອກນັ້ນຍັງມີການຂ້າຄົນຊອບທັມທີຕ
່ ໍ່ສູ້ການສໍ້ໂກງຂອງຄົນຮັ່ງມີ.
11. ຖາມ: (1) ມີຫຍັງຜິດບໍ່ຖ້າພວກເຮົາທໍຣະມານຄົນອື່ນເພື່ອຜົນກໍາໄລ? (2) ຄຣິສຕຽນສາມາດເຮັດ
ຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການທໍຣະມານຄົນອື່ນໃນສັງຄົມ?
12. ໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ; ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາ
ກະຣຸນາຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຍາກຈົນຖ້າມກາງພວກເຮົາ; ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບເພາະການສະສົມຊັບ

ສົມບັດເພື່ອຕົວເອງຈົນໄດ້ພົບຄວາມພິນາດໃນຊີວິດ; ຂອບຄຸນພຣະເຢຊູສໍາລັບຄວາມເມດຕາຂອງ
ພຣະອົງ ແລະສໍາລັບການຊົງສລະພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ຮັກສິ່ງຂອງຫລາຍກວ່າພຣະເຢຊູ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10: 17-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 10: 17-31

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການຖືວ່າຊັບສົມບັດ ດີກວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະນໍາໄປສູ່ຜົນຮ້າຍ.
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ຊັບສົມບັດແລະຊີວິດຂອງທ່ານ-ທ່ານຈະເລືອກອັນໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອພິສູດເບິ່ງການປະພຶດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຽວ່າແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດ: ພຣະ
ເຢຊູ ຫລືຊັບສົມບັດ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຂຽນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້ກ່ອນນັກຮຽນຈະມາເຖິງ; ປະວ່າງໄວ້ເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງ
ຫົວຂໍ້.

(1) ການຮັກຊັບສົມບັດ (10: 17-22)
(2) ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ ຫລືຊັບສິ່ງຂອງ (10:23-27)
(3) ສລະດຽວນີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ມື້ໜ້າ (10:28-31)
2. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ຕໍ່ໄປນີ້ທພ
ີ່ ວກເຮົາສາມາດປະໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ:
(1) ອອກກິນເຂົ້ານອກ

(2) ເອົາເສື້ອທີມ
່ ັກທີ່ສຸດໃຫ້ຄົນ
(3) ເອົາແຫວນມູນໃຫ້ຄົນ
(4) ພາຄົນໄປຕລາດເພາະຣົດລາວເພ
(5) ເອົາຣົດໃຫ້ຄົນ

(6) ສລະຫ້ອງນອນໃຫ້ແຂກ
ນໍາພາການສົນທະນາວ່າເປັນຫຍັງຂອງບາງຢ່າງຈຶ່ງສລະໄດ້ງ່າຍ. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະສລະ
ຖ້າຄວາມລອດພົ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການສລະສິ່ງນັ້ນໆ?
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:17-22.
4. ຖາມ: ເສດຖີບໍ່ສາມາດສລະ ຫລືວ່າບໍ່ຢາກສລະຊັບສົມບັດຂອງຕົນ? ພິຈາຣະນາຄໍາຕອບຈາກນັກ
ຮຽນ.
5. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ ເສດຖີບໍ່ສາມາດສລະ ຫລືວ່າບໍ່ຢາກສລະຊັບສົມບັດຂອງຕົນ?
ຈາກນັກຮຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່.

ຂຽນຄໍາຕອບ

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມາຣະໂກ 10: 23-27. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງໂອດ
ໂອ ແລະເຂັມ. ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງຊັບສົມບັດຈຶ່ງເປັນອຸປສັກຂອງການເປັນສາວົກ?
7. ເວົ້າວ່າ, ສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການເປັນສາວົກ. ມີອຸປສັກຂອງການເປັນສາວົກແນວໃດແດ່
ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກດີ? ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່.
8. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:28-31. ເວົ້າວ່າ, ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການເປັນສາ
ວົກ ແຕ່ວ່າກໍມີຜົນຫລາຍຢ່າງໃນການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃຊ້ເວລາອ່ານຜົນຂອງການ
ເປັນສາວົກອີກເທື່ອນຶ່ງໃນພຣະທັມ. ຖາມ: ມີຜົນອີກຢ່າງອື່ນບໍ່ ທີບ
່ ໍ່ໄດ້ກ່າວໃນທີ່ນີ້?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ :(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
9. ໃຊ້ເວລາຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນີ້; ໃຊ້ເວລາກັບຂ້ໍ 4 (ເວລາອ່ານພຣະທັມສໍາ
ລັບບົດຮຽນນີ້ແລ້ວ ຫລາຍຄົນມັກມີຄວາມຄິດວ່າຄວາມເຜື່ອແຜ່ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ສິ່ງ
ກີດຂວາງຂອງການເຂົ້າແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າຫາຍອອກໄປ. ສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີອິສລະໄດ້

ຢ່າງໃດ? ຊັບສົມບັດປະເພດໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີເວລາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂກັບສິ່ງນັ້ນ
ຢ່າງໃດ?)

ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໜຸນໃຈນັກຮຽນວ່າການເປັນຄົນເຜື່ອແຜ່ແລະການສລະສິ່ງຂອງແມ່ນ

ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າ. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ຂາດການເຜືອ
່ ແຜ່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 25: 31-46
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 25: 31-46

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການຂາດຄວາມເຜື່ອແຜ່ກັບຄົນຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ດູແລອົງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້ອຽມີຄວາມເຜື່ອແຜ່ກັບທຸກຄົນວິ
ທີໃດແດ່, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຂ້ອຽເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ຂຽນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້:


ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະບັນລັງ (25:31-34)



ແກະແລະການທໍາດີຂອງພວກເຂົາ (25:35-40)



ແບ້ແລະຄວາມບາບເພາະການເມີນເສີຍ (25: 41-46)

2. ຖາມນັກຮຽນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບແກະແລະແບ້; ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ: ອີງຕາມຊີວິດ
ໃນອາທິດທີຜ
່ ່ານມາ, ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງເປັນແກະ ຫລືເປັນແບ້? ເປັນຫຍັງ? ສັງເກດຄໍາຕອບ
ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຄວາມຂາດເຂີນ ແລະຄວາມຫ່ວງໃຍ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ 25:31-34. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ìບຸດມະນຸດ” (ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພຣະອົງເອງ
ວ່າ ບຸດມະນຸດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຈະມາຄອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າທີຈ
່ ະມາເຖິງ)
4. ຖາມ, ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຕໍ່ພຣະພັກຂອງບຸດມະນຸດຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທີ່ນັ່ງ? (ບັນດາປະຊາ
ຊາດຕ່າງໆ). ອະທິບາຍ ìປະຊາຊາດຕ່າງໆ” ໝາຍເຖິງໃຜແດ່?
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5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ 25: 35-40. ສລຸບສິ່ງທີ່ແກະໄດ້ເຮັດແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດ. ຖາມ, ຝູງແກະບໍ່ຮູ້
ສຶກວ່າພວກຕົນໄດ້ເຮັດຫຍັງແກ່ພຣະເຢຊູ.

ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດ ຫລືມັນເກີດຂຶ້ນ

ເອງ? ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ 25: 41-46. ຖາມ:


ແກະແລະແບ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?



ຜົນສຸດທ້າຍຂອງຝູງແກະມີຫຍັງແດ່? ແລະຜົນສຸດທ້າຍຂອງຝູງແບ້ມີຫຍັງແດ່?



ຜົນສຸດທ້າຍຕ່າງໆສອນພວກເຮົາແນວໃດແດ່?

7. ບອກວ່າ, ພຣະເຢຊູເລົ່າເຣື່ອງການຊົງແຍກເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີບົດບາດ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຢາກເປັນ
ແກະໂດຍການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຮູ້ເຣື່ອງນີ້, ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ແປກໃຈໃນ
ວັນພິພາກສາ ເພາະພວກເຮົາຮູວ
້ ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ.
8. ຖາມ, ແບ້ຈະກາຍເປັນແກະໄດ້ບໍ່? ຫລື ແກະຈະກາຍເປັນແບ້ໄດ້ບໍ່?
9. ຖາມ, ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ ເຣື່ອງການເປັນຄົນເຜື່ອແຜ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມພຣະ
ເຢຊູ?
10. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງພຣະພັກພຣະເຢຊູໃນ
ໃບໜ້າຂອງຄົນທີ່ເຮົາຈະພົບໃນອາທິດນີ້ ແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນແກະ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ຜູກພັນດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ເຮັບເຣີ 13:1-16

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກສອນວ່າຄຣິສຕຽນຄວນມີຄວາມສັມພັນດ້ວຍໃຈກ້ວາງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຈະສໍາແດງການມີໃຈກ້ວາງຂວາງແນວໃດ?

ຂວາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊັກຈູງໃຫ້ເຮົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມ
ພໍໃຈໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄໍານໍາ

ພຣະທັມໂກໂລຊາຍແມ່ນຂຽນຂຶ້ນມາເພື່ອຕັກເຕືອນພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ຣະວັງ Gnosticism ລັດທິເຫດຜົນ
(ພວກຖຽງເອົາເຫດຜົນ) ຊຶ່ງຕໍ່ຕ້ານກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ

ເຂົາສອນວ່າ ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງມີພຣະທັມເຮັບເຣີຂຶ້ນມາ ເພື່ອຍັ້ງຢືນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດທີຍ
່ ອມເສັຍສະ
ລະເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ພົ້ນ,

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອສລຸບ ໂກໂລຊາຍ ແລະເຮັບເຣີ ແລ້ວສອນວ່າຢ່າເຊື່ອຟັງຄໍາ

ສອນຂອງໂລກ ແຕ່ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈແລະເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ນຸງ່ ຫົມ
່ ຄວາມຮັກ: (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14)

1. ຂຽນລົງກະດານວ່າ ìເອົາໂບດເປັນບ້ານ ແລະເອົາບ້ານເປັນໂບດî ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນວິຈັຍອອກຄໍາເຫັນນໍາ
ກັນ. ຈາກນັ້ນຄຣູອາດເວົ້າເຖິງການຕົບແຕ່ງແລະຮັກສາຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນ, ການຕ້ອນຮັບແຂກມາ
ເຮືອນເຮົາເຮັດແນວໃດ ເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງດຽວກັນຫາກເຮົາເອົາໂບດເປັນບ້ານ,

ໃນທໍານອງດຽວກັນເອົາ

ບ້ານເປັນໂບດ ຄືເຮົາປາກເວົ້າ, ວາງຕົວຢ່າງໃດທີໂ
່ ບດ ເຮົາຄວນເຮັດແນວນັ້ນຢູ່ບ້ານຄົງເປັນການດີ.

2. ອະທິບາຍ ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ

ໃຈຖ່ອມລົງ

ໃຈອ່ອນສຸພາບ ແລະ ໃຈອົດທົນດົນນານ.

ຖາມນັກຮຽນເຮົາຍັງຂາດສິ່ງໃດ? ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີສິ່ງເຫລົ່ານີ້?

ຄຶດເຫັນໃຈຜຸອ
ູ້ ນ
ື່ : (ເຮັບເຣີ 13:1-8).
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1. ການຄຶດເຫັນຜູ້ອື່ນນັ້ນໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ເຫັນໃຈແລະຮັກກັນສັນພີ່ນ້ອງ ຄຣູອາດປຽບທຽບຜູ້ອື່ນແລະພີ່
ນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ.
2. ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນຮວມທັງແຂກຄົນໄປມາ ໃນບົດຮຽນມີສາມຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ສອນຫຍັງເຮົາ?
1. ສອງຜົວເມັຽເດີນທາງໄປເອມາອູດ ໃນລູກາ 24:28-31 ເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກ
ຕົວຈົນກວ່າພຣະອົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນໂດຍການຫັກເຂົ້າຈີ່ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮູວ
້ ່າແມ່ນພຣະອົງ.
2. ປະຖົມມະການ 18:1-14 ອັບຣາຮາມຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ.
3. ປະຖົມມະການ 19:1-3 ທ່ານໂລດໄດ້ຕ້ອນ ຮັບເທວະດາໂດຍບໍ່ຮວ
ູ້ ່າແມ່ນເທວະດາ

ມີໃຈກວ້າງຂວາງ: ( ເຮັບເຣີ 13:9-16 )

1. ຂຽນຄໍາສອນບູຮານທີ່ກ່າວວ່າ ìເຂົ້າບ້ານຕາລິ່ວກໍລິວຕາຕາມî ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄໍາເຫັນໂດຍຖາມວ່າ ດີ
ແນວໃດ? ແລະບໍ່ດີແນວໃດ?
2. ເລົ່າເຮື່ອງການໄປງານສັງສັນນໍາຄົນບໍ່ເຊື່ອ

ແລະເຊີນຄົນບໍ່ເຊື່ອມາໂບດໃນບົດຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນ

ອອກຄໍາເຫັນດ້ວຍ.

3. ໂອ້ລົມກັບນັກຮຽນເຮົາສົມຄວນຈະໄປງານຂ້າງນອກບໍ່? ເມື່ອໄປຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ແລະບໍ່ເຮັດຫຍັງ
ແດ່?

4. ອະທິບາຍ ìຢ່າຍອມໃຫ້ຄໍາສອນອັນແຕກຕ່າງນັ້ນພາຕົວຫລົງໄປ ເພາະເປັນການດີຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ກໍາ

ລັງແຂງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍອາຫານການກິນ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມî
(ຂໍ້ 9).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງເໝາະສົມ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍ
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍານໍາ

ເປີດຫ້ອງຮຽນໂດຍຄໍາຖາມວ່າ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຮູ້ຈັກຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຕົນເອງບໍ່?

ໃຫ້ເວລານັກ

ຮຽນຕອບ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ຕອບບອກເພິ່ນວ່າ ຫາກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈົ່ງສແວງຫາເພື່ອຈະປະຕິບັດ.

ຂອງພຣະຣາຊມາຈາກພຣະວິນຍານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11)

1. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງໄດ້ມາຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ (ຂໍ້ 4).
2. ການຮັບໃຊ້ Works/Operation ບໍ່ແມ່ນການເວົ້າ ແຕ່ແມ່ນການເຮັດງານຕ່າງໆ ຮວມທັງເຮັດການເຮັດ
ໃຫ້ດີພະຍາດ (ຂໍ້ 6)

3. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງການປະກາດແຜ່ນດິນສວັນ (ຂໍ້ 8-10).
4. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງນັ້ນຊົງໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ແປວ່າພຣະອົງ
ເຫັນຜູ້ໃດເໝາະສົມອັນໃດກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ ເໝືອນພໍ່ຮູ້ຈັກລູກຂອງຕົນ (ຂໍ້ 11)

ຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:12-31ກ; ເອເຟໂຊ 4:11-16)
1. ເລ່ົາເຣື່ອງລູກເບິ່ງແຍງພໍ່ກັບແມ່ຍາມເພິ່ນເຖົ້າແກ່ໃນບົດຮຽນ

ໂດຍສເພາະແມ່ນລູກຄຶດວ່າເປັນພາຣະ

ແທນທີຈ
່ ະເວົ້າວ່າເປັນໂອກາດທີ່ຈະຕ້ອງຕອບບຸນແທນຄຸນພໍ່ແມ່. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ?
2. ໂປໂລຍົກຕົວຢ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂບດ, ຄຣູອະທິບາຍ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາທຸກຄົນເປັນພາກສ່ວນໃດພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງໂບດ, ຈາກນັ້ນຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນພາກສ່ວນໃດຂອງໂບດ? ທ່ານໄດ້
ເຮັດໜ້າທີຂ
່ ອງທ່ານແລ້ວບໍ່?

3. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເຮົາເພື່ອຫຍັງ? ຄໍາຕອບໃນເອເຟໂຊ 4:12
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4. ເລົ່າເຣື່ອງຄົນຈົ່ມວ່າໂບດບໍ່ຈະເຣີນໃນບົດຮຽນ, ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໂບດຈຶ່ງບໍ່ຈະເຣີນ? ສຶກສາຄໍາຕອບໃນ
ບົດຮຽນ.

ພຣະປະສົງໃນຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ເປໂຕ 4:1-11)

1. ເປໂຕສອນວ່າການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນຈະກາຍເປັນອາວຸດຕໍ່ຕ້ານບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຮັດຜິດ
ບາບອີກ ເພາະວ່າເຮົາຍັງຈະຕ້ອງຢູ່ໃນໂລກນີ້ຕໍ່. (ຂໍ້ 1-2).

2. ເປໂຕເລົ່າເຖິງຊີວິດກ່ອນໜ້າເຊື່ອພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 3-4) ຖ້າບໍ່ມີອາວຸດປ້ອງກັນເຮົາອາດກັບຄືນໄປເຮັດຄືເກົ່າ
ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນລາງຄົນໄດ້ກັບໄປເຮັດຄືເກົ່າແລ້ວ.
3. ຄໍາຕັກເຕືອນ ແລະຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງເປໂຕ (ຂໍ້ 7-9)

4. ຜູ້ກ່າວເວົ້າບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເວົາ້ ເຣື່ອງອື່ນ ແຕ່ໃຫ້ກ່າວພຣະທັມ,

ຜູ້ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄວນເຮັດຕາມກໍາລັງທີ່ຊົງ

ໂຜດປະທານ 7 ຂໍ້ 12).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ສັດຊື່ຕເໍ່ ງິນຄໍາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10, 17-19

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນຄໍາເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເມື່ອເຮົາຮັກເງິນຄໍາຫລາຍເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ມັນຊ່ອຍຜູ້ອື່ນໄດ້ແນວໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກວິທີໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຊ່ອຍຜູ້ອື່ນດ້ວຍຄວາມສັດທາ

ຄໍານໍາ

ການຖວາຍເປັນພາກສ່ວນອັນສໍາຄັນອັນນຶ່ງຂອງການນະມັສການພຣະເຈົ້າ ເພາະໄດ້ຊົງສັ່ງໄວ້ແຕ່ໃນສມັຍ
ອົພະຍົບຈາກເອຢິບພຸ້ນວ່າ ì ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາເຝົ້າເຮົາໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງຖວາຍເລີຍî (ອົພະຍົບ 34:20ຂ). ເພາະ
ວ່າຜູ້ຖວາຍນັ້ນເປັນຄືທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໃນສວັນ (ມັດທາຍ 6:19-21).

ຖວາຍດ້ວຍເຕັມໃຈ: (ລູກາ 21:1-4)

1. ເຮົາແນ່ໃຈວ່າມີຫລາຍຄົນໃນໂບດເຮົາໄດ້ຖວາຍຢ່າງສມໍ່າ, ສເມີເປັນປົກກະຕິທຸກວັນອາທິດ ຫາກອາທິດ
ໃດເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມາເພິ່ນກໍຖວາຍສອງເທົ່າໃນອາທິດຕໍ່ໄປ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ນັ່ງໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານກ່າວຈັກ

ເລັກນ້ອຍເບິ່ງວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນເຮັດແນວນັ້ນມາເພິ່ນໄດ້ຂາດເຂີນແນວໃດບໍ່? ຫາກເພິ່ນວ່າບໍ່ເຄີຽຂາດເຂີນ
ກໍເຊີນເພິ່ນທ້າທາຍເພື່ອຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຮັດຄືເພິ່ນ.
2. ເລົ່າເຣ່ືອງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ພຣະເຢຊູເວົ້າເຣື່ອງເງິນສາມເທື່ອ;
1. ຄົນເກັບພາສີມີຊື່ວ່າຊັກຂາຍ.
2. ເຣື່ອງເງິນມານາທີຝ
່ າກໄວ້ກັບຄົນໃຊ້.

3. ທ່ານນິໂກເດມ ມີເງິນຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ພໍໃຈ ລາວຢາກໄດ້ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ.
3. ເວົ້າເຣື່ອງເງິນຖວາຍຂອງຄົນຮັ່ງມີແລະເງິນສອງຫລຽນທອງແດງຂອງຍິງໝ້າຍ.

ພໍໃຈໃນສິງ່ ທີມ
່ :ີ (1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10)

1. ເວົ້າເຣື່ອງໂປໂລເຕືອນຕິໂມທຽວໃຫ້ຣະວັງຄຣູສອນປອມ ແມ່ນເຂົາສອນວ່າ true godly ຈະຕ້ອງເປັນ
ຄົນຮັ່ງມີນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄໍາສອນພຣະເຢຊູ.

2. ໂປໂລສອນວ່າ ìຈິງຢູ່, ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກໍາໄຣອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທມ
ີ່ ີຄວາມພໍ

ໃຈກັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂໍ້ 6). ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດນັ້ນໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດຮຽນ.
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3. ຄໍາແນະນໍາສີ່ຢ່າງ ເພື່ອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຮົາຈະພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີຄື;
1. ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈກັບສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານ.
2. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງທຸກຮ້ອນໃຈນໍາສິ່ງຂອງທີເ່ ຮົາບໍ່ມີ.

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

4. ຊັກຊວນນັກຮຽນໂອ້ລົມ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງî (ຂໍ້ 10ກ). ເປັນ
ຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ?

ຄຣິສຕຽນຈະຮຽນຮູຈ
້ ກ
ັ ອັນໃດມາກ່ອນ: (1 ຕິໂມທຽວ 6:17-19).

1. ໂປໂລສັ່ງຕິໂມທຽວìເຈົ້າຈົ່ງສັ່ງຄົນທີຮ
່ ັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນມີໃຈອວດອົ່ງຖືໂຕ ຫລືວາງໃຈໃນ

ຊັບສິນອັນບໍ່ຫມັ້ນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິ

ບູນ ເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂໍ້ 17). ເພາະວ່າຄົນຮັ່ງມີມັກຈະຖືໂຕເມື່ອເປັນຄົນຮັ່ງມີ

ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນ, ໃຫ້ສອນເຂົາວ່າຊັບສິນທີ່ມີນັ້ນບໍ່ທ່ຽງໝັ້ນ ແປວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງເຂົາຕລອດໄປ ເມື່ອ
ຕາຍໄປບໍ່ມີໃຜເອົາໄປນໍາໄດ້, ສອນເຂົາໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ, ໃຫ້ເຂົາ
ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີດ້ວຍຊັບສິນແລະເຫື່ອແຮງຂອງເຂົາ (ຂໍ້ 18).

2. ບອກສອນຄົນຮັ່ງວ່າ ìຢ່າງນີ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ

ລັບຄາວພາຍຫນ້າ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້î (ຂໍ້ 19).

ເພື່ອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາ

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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