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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ  
ບົດຮຽນທີ 1 

ການເລີ້ມຕ້ົນງານທີ່ມອບຫມາຍໃຫ ້
 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 1:1; ເອຊາຢາ 46:5-9; ກິຈການ 17:24-31 

ເບ້ືອງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ປະຖົມມະການ 1:1; ເອຊາຢາ 44;6-28; 46:1-23; ກິຈການ 17:22-31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ງານທີ່ພຣະເຈົ້າມອບຫມາຍໃຫເ້ລີ້ມຕົ້ນຈາກພື້ນຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພລັງອໍາ  
                                      ນາດທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຂອບເຂດ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ຶອຈະພິຈາຣະນານໍາໃຊ້ແລະປະຕິບດັຕົວຈິງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມ 
                                        ຫລັກຄວາມຈິງຈາກພຣະຄັມພີທີເ່ຕັມດ້ວຍພລັງອໍານາດ 
 

ຈົ່ງຮັບຮູ້ວ່າ:   
• ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສັພທຸກສິ່ງ, ພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງທຸກສິ່ງ 
• ງານຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ, 

 

ແຜນການສິດສອນ 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ 
1. ວາງຄໍາຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງແຣກໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງພວກເຮົາ? ປ່ອຍໃຫຄ້ິດ, ໃຊ້ເວລາຈັກສອງ

ສາມນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງວາງຄໍາຖາມອີກຄໍາຖາມນຶ່ງຄື:     ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ບໍ່ ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ

ພວກເຮົາ?                                                                                                                                         

ຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ມີຜ້ ູໃດຕອບແລ ້ວ ຄຣູຈະບອກໃຫນ້ັກຮຽນຮ້ ູວ່າ ວັນນີພ້ວກເຮົາຈະຮຽນເຣື່ອງການເລີ້ມ

ຕົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຊົງສ້າງແລະການປ່າວປະກາດ.   

 

2. ຫັນມາຫາຄໍາຖາມໃນຄໍາຖາມເພື່ອສໍາຣວດ: “ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍປານໃດ?” 

ເພື່ອໃຫມ້ີການສົນທະນາເພີ້ມຂຶ້ນທ່ານອາດຈະວາງຄໍາຖາມອີກເຊັ່ນ:  

 

• ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຍິ່ງໃຫຍພ່ໍທີ່ຈະເຝົ້າເບິ່ງໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກຄົນໄດ້ບໍ່? 
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• ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຍິ່ງໃຫຍພ່ໍທີ່ເປັນຫ່ວງທຸກຄົນໄດ້ບໍ່? 

• ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຍິ່ງໃຫຍພ່ໍທີ່ຈະປິນ່ປົວຄ ົນເຈັບໄດ້ບໍ່? 

• ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຍິ່ງໃຫຍພ່ໍທີ່ຈະໄຖ່ບາບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ບໍ່ 

• ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຍິ່ງໃຫຍພ່ໍທີ່ຈະນາໍຊີວິດໃຫມ່ມາໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ບໍ່?  

 

ນໍາພາການສຶກສາບົດຮຽນ 
 

3. ຂຽນລົງໃນກະດານໃຫ ້ເປັນລໍາດັບ 

1. ພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຂອບເຂດ (ປະຖົມມະການ 1:1) 

2. ຮູບໂຄຣົບໃນພຣະຄັມພເີດີມ (ເອຊາຢາ 46:5-9) 

3. ຮູບໂຄຣົບໃນພຣະຄັມພໃີຫມ່ (ກິຈການ 17:24-31) 

 

4. ໃຫນ້ັກຮຽນອ່ານພຣະທັມປະຖົມມະການ 1:1 ດັງໆ.  ອະທິບາຍເພື່ອຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່າວປະ

ກາດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການທີ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ?  ແມ່ນຜ້ ູຊົງສ້າງ, ແມ່ນຜ້ ູຊົງມີ

ພລັງອໍານາດ. ຈົ່ງເນັ້ນອີກວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນຜ້ ູຊົງສາ້ງແຕ່ຜ້ ູດຽວ. ສິ່ງອື່ນໆໃນໂລກນີ້ແມ່ນພຣະອົງຊົງ

ສ້າງມັນຂຶ້ນມາ. ຖາມ: ພວກເຮົາຈະວ່າເກີດຂຶ້ນມາເອງໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 

5. ອະທ ິບາຍ ເຖິງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຮ້ອງອອກມາຈາກປາກຂອງເຮົາເອງ ວ່າພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ ແຕ່

ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈໍາກັດອາໍນາດຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 

6. ອ່ານເອຊາຢາ 46:5-9  ອະທິບາຍ. ບໍ່ແມນ່ແຕ່ຈໍາກັດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ມະນຸດຍັງໄດ້

ເອົາສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶນ້ມານັ້ນມາຂາບໄຫວ້. 

 

• ຂໍ້ 5 ພຣະເຈົ້າແນະນໍາພຣະອົງເອງວ່າຢ່າງໃດ? 

• ຮູບໂຄຣົບປະເພດໃດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມາເອງ? 

• ຮູບໂຄຣົບນັ້ນມີຂອບເຂດຢາ່ງໃດ? 

• ໃນຂໍ້ທີ 8 ນີ້ເປັນຂໍ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງໃດ?  ຖ້າລະລຶກໄດ້ນັ້ນຈະມຜີົນຢ່າງໃດ? 
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7. ໃຫຍ້ົກຕົວຢ່າງເອລີຊາ ທີ່ພູເຂົາກາເມນ (1 ພົງກະສັດບົດທີ 18) 

8. ອ່ານພຣະທັມກິຈການ 17:24-31 ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມເພື່ອໃຫນ້ັກຮຽນຕອບ. 

• ໂປໂລກ່າວຕໍ່ຜ້ ູໃດແດ່? ພວກຢິວແລະພວກທີ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າ, ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສນາມຊຸມນຸມ

, ປຣັຊຍາ, ສະໂຕອິກ,… 

• ໂປໂລຄວບຄຸມຕົວເອງຢ່າງໃດ? 

• ເພິ່ນສອນວ່າຢ່າງໃດແດ່? ແລະຊາວອາແຖນຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? 

    ແນະນໍາແລະການຫນູນໃຈ 
9. ຖາມ: ຂໍ້ພຣະທັມທີ່ຮຽນມາໃນວັນນີ້ ສອນພວກເຮົາຢ່າງໃດແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ? ໂດຍສະເພາະ

ຢ່າງຍິ່ງຄືຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງ? ພວກເຮົາຈະລະນຶກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງຢ່າງ

ໃດ? 

 

10.  ກ່ອນຈະປິດໃນວັນນີ້ ໃຫພ້ວກເຮົາພາກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອຈະຕຽມຕົວນະມັສການພຣະ

ເຈົ້າ. 

 

 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 7:7-8; ເພັງສັຣເສີນ 136:1-11,23-26; ໂຢນາ  
                                               3:10-4:3; 9-11; ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ 5:6-8                                                        
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 7:7-8; ເພັງສັຣເສີນ 136; ໂຢນາ; ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ  
                                       5:6-8                                                                                                                   
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຄືການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫເ້ຖິງຈິດວິນຍານໃນທົ່ວໂລກ           

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫພ້ຣະເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໂລກ 
                                           ນີ້? ແມນ່ຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການເຄື່ອນໄຫວ?                                                  
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອສັ່ງຊາຕີຣາຄາຂອງພວກເຮົາວ່າ ເວລາເຮົາເຄື່ອນໄຫວງານຂອງພຣະເຈົ້າ  
                                        ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພທີີ່ສອນເຖິງຄວາມຮັກບໍ່. 
 

                                                         ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ:  

1. ຍົກໃຫເ້ຫັນວ່າໃນປີນີ້, ການຝຶກຝົນຜ ູ້ນໍາ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຫນນູໃຈຜ້ ູນໍາໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ. 

ພວກເຮົາກໍອາດຈະໄປຊອກຄົ້ນຄວ ້າຈາກ ອິນເຕີ້ແນັດ, ຫໍສມຸດ,    ຊອກຫາທີ່ມາຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ບອກ

ວ່າສົ່ງເສີມຜ້ ູນໍາ. ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງໂລກຢ່າງໃດ.  

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
2. ເຕືອນໃຫຫ້້ອງຮຽນຮ້ ູວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນໍາໄປເຖິງທຸກຄົນໃນ

ທົ່ວໂລກ. ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າມໃີຜແດ່ທີ່ສາມາດເລົ່າ ໂຢຮັນ 3:16 ໄດ້. ໃຫ ້ເວ້ົາດັງໆ. 

3. ຖາມ:  ນີ້ເປັນຄໍາ ສົນທະນາຂອງໃຜ?        ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ ກ່າວເຖິງອັນໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່

ໂລກ?  ການປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າຄືຢ່າງໃດ?      ພຣະອົງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໃດໃນພວກ

ເຂົາ? ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ກ່າວຢ່າງໃດຕໍ່ພວກເຮົາ? 

 

4. ໃຫ້ນັກຮຽນຫັນໄປເບິ່ງເພງສັຣເສີນບົດທີ 136:1-11, 23-26 ແລ້ວກໍພາກັນອ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນຄຣູ

ກໍຈະນໍາພາການສົນທະນາ ໃນຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: 
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• ຂໍ້ພຣະຄັມພບີອກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າ? 

• ຂໍ້ພຣະຄັມພບີອກວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ? 

• ແມ່ນຫຍັງຄືການຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຮົາ? 

 

5. ຕໍ່ໄປໃຫອ້່ານ ພຣະບັນຍັດສອງ 7:7-8 ອ່ານດັງໆເຫມອືນກັນ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄົນອິສຣາເອນໃນ

ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽນເອີ້ນ. 

 

6. ພວກເຮົາຫັນມາຫາໂຢນາເບິ່ງວ່າ   ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເພິ່ນໃຫ ້ມາແບ່ງປັນເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ. ເປີດໄປໃນພຣະທັມໂຢນາ 3:10-4:3; 9-11  ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງໄປຕາມນັ້ນ 
ຄຣູຈະຖາມ:  
(1)  ໂຢນາເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?  ເຊື່ອຟັງຢ່າງໃດ? ເຊື່ອຟັງເວລາ   
      ໃດ? 
(2)  ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າໂຢນາກໍແປກປລາດໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເຫມືອນກັນ ?                                           
(3) ບາງຄັ້ງຄາວທ່ານກໍເຄີຍຄິດວ່າ ເປັນເຫມືອນໂຢນາຢ ູ່ບໍ່?  ທ່ານເຄີຍໄດ້ສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າ 
      ເຫມືອນໂຢນາບໍ່?  
(4) ເມືອງນີນະເວປຽບເຫມອືນໃຜສໍາລັບພວກເຮົາ? ຍງັມີຊົນກຸ່ມໃດບໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນການຍາກສໍາລັບ 
      ພຣະເຈົ້າ? 

   7.   ຖ້າພວກເຮົາຫາກຮູວ່້າ ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະເຈົ້າຄືຄວາມຮັກ, ພຣະເຈົ້າສໍາແດງຄວາມຮັກ  
         ໃຫ ້ພວກເຮົາເຫັນຢ່າງໃດ? ສົນທະນາກັນຈັກສອງສາມນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງອ່ານ ໂຣມ 5:6-8 

• ຂໍ້ພຣະທັມຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈົ້າຈະຮັກແຕຄ່ົນອິສຣາເອນພວກດຽວ, ແມນ່ເພື່ອທຸກພວກ. 

• ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢ່ ູ. 

• ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ກ່າວວ່າຮັກພວກເຮົາຢ່າງດຽວ ພຣະອົງຊົງສໍາແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນດ້ວຍ. 

ແນະນໍາແລະການຫນູນໃຈ 
7. ຫນູນໃຈໃຫນ້ັກຮຽນຕອບຕາມຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີ້: 

• ເປັນການຍາກບໍ່ທີ່ຈະຮັກຜ້ ູອື່ນ? 

• ພວກເຮົາຈະສາມາດຮັກແບບບໍ່ມເີງື່ອນໄຂບໍ່? 

• ພວກເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ້? 

• ພວກເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຜ້ ູໃດ? 

• ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບຄົນອື່ນເປັນຢ່າງໃດ ຖ້າສົມທຽບໃສຄ່ວາມສັມພັນຂອງພຣະ

ເຈົ້າ? 
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• ພວກເຮົາຄວນປັບປຸງຢ່າງໃດ? 

8. ປິດບົດຮຽນສໍາລັບວັນນີດ້້ວຍການອະທິຖານ. 

9. ຈົ່ງພາກັນອະທິຖານ ເພື່ອໃຫ້ການນະມັສການຂອງພວກເຮົາເປັນໄປຢ່າງດີແລະສມ ໍ ່າສເມີດີ. 

 
 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ຈຸດເນ້ັນຫນັກຂອງວຽກງານປ່າວປະກາດ 
 

     
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 12:1-3; ອົພຍົບ 19:1-6; ລູກາ 1:46-55 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 12:1-7; ອົພຍົບ 19:1-6; ມັດທາຍ 1:1;   ລູກາ 1:46-55 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທີ່ຈະທໍາງານ ຜ່ານຄົນໆນຶ່ງ, ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາພຣະພອນໄປສູ່ 
                                     ທຸກຄົນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມ ຈະກຽ່ວຫຍັງກັບ 
                                           ພວກເຮົາແດ່ບໍ?່ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອງານຂອງພຣະອົງ ແລະ 
                                        ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຕໍຄ່ໍາຮຽກເອີ້ນອັບຣາຮາມ 

 

ແຜນການສິດສອນ 

ການນໍາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ 
1. ລອງຖາມນັກຮຽນໃນຫ້ອງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍສັງເກດນັກກິລາທີ່ເຂົາເນັ້ນຫນັກໃນການຝຶກຊ້ອມບໍ່? 

ພວກເຂົາເກ ືອບຈະລືມໄປທຸກສິ່ງ  

 

2. ຖາມ: ພວກເຮົາຈະເນັ້ນຫນັກຕໍ່ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?່ ຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງຈາກພຣະ

ເຈົ້າ ເຫມືອນດັ່ງຄົນໃນປວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ. 

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 
3. ໃຫຂ້ຽນລົງໃສ່ໃນກະດານ ຫລືວ່າໃຫ້ຕຽມໂປສເຕີ້ ເພື່ອຈະຂຽນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນ 

 

4. ເຊີນນັກຮຽນທຸກຄົນໃຫ້ເປີດພຣະຄັມພ ີປະຖົມມະການ 12:1-3 ບອກວ່າ ໃນຂໍ້ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານການ

ປ່າວປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາຖາມເພື່ອສົນທະນາ: 

 

• ພຣະເຈົ້າເອີ້ນອັບຣາຮາມໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ໃນຂໍ້ 1 ? 



 9

• ພຣະເຈົ້າສັ່ງອັບຣາຮາມໃຫ້ອອກໄປໃສ? 

• ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາກັບອັບຣາຮາມວ່າຢ່າງໃດ? 

• ຄໍາສັນຍາໃດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພື່ອອັບຣາຮາມເທົ່ານັ້ນ? 

• ການປ່າວປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດໃນຂໍ້ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ຢ່າງໃດ?  

 

5. ອ່ານ ອົພຍົບ 19:1-6  ແລ້ວກໍຫນູນໃຈໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສນົທະນາ 

• ຜ້ ູໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຍັງກ່າວກັບເຂົາເພື່ອໄປບອກແກ່ຄົນທັງຫລາຍ? 

• ຄົນອິສຣາເອນເຫັນກິຈການຂອງພຣະເຈົ້າອັນໃດແດ່? 

• ສອງຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫຄ້ົນອິສຣາເອນເຮັດ ຄືອັນໃດ? 

• ”ພວກເຈົ້າຈະເປັນກັມສິດຂອງເຮົາ” ຫລາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 

• ຄໍາວ່າ“ອານາຈັກປະໂຣຫິດ”ແລະ“ຊົນຊາດບໍຣິສຸດ” ມີດີຢ່າງໃດ? 

• ຄໍາກ່າວນີ້ແມ່ນໃນເວລາໃດ? 

 

6. ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແລະການປ່າວປະກາດຍັງສືບຕໍ່ມາໂດຍຕລອດ. ອ່ານໃນລູກາ 1:39-45 . ໃຫ້

ນັກຮຽນຕັ້ງໃຈຟັງ. ແລະຕໍ່ໄປແມ່ນຟັງການສັຣເສີນຂອງມາຣີອາ ລູກາ 1:46-55 

ຖາມ:ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມາຣີອາກ່າວຍົກຍ້ອງໃນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າມ ີອັນໃດແດ່? ອະທິບາຍໃຫ້

ນັກຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະຄ ັມພເີດີມສໍາເຣັດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາແກ່

ອັບຣາຮາມໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ (ລູກາ 1:55) 

 

ຫນູນໃຈໃນການກະທໍາ 
7. ອ່ານຄໍາສັ່ງພເິສດ ມັດທາຍ 28:18-20. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາກໍມສີ່ວນໃນການປ່າວປະກາດນີ້

ດ້ວຍ. 

8. ຖາມຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນທຸກຄ ໍາຖາມ ແລ້ວຄຣູຈະເອີ້ນໃຫນ້ັກຮຽນຕອບ ແຕ່ລະຂໍ້. 

9. ປິດດ້ວຍການອະທິຖານຫນູນໃນນັກຮຽນໃຫປ້ະກອບສ່ວນໃນການປ່າວປະກາດ. 

 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ການປ່າວປະກາດໂດຍບໍ່ມຂີອບເຂດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ປະຖົມມະການ 12:1-3; ເອຊາຢາ 49:5-6; ລູກາ 2:25-32;  
                                               ກິຈການ 1:8; ໂຣມ 10:12-13  
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ປະຖົມມະການ 12:1-3; ເອຊາຢາ 49:1-6; ລູກາ 2:21-35;  
                                         ກິຈການ 1:1-8; ໂຣມ 10:5-13 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ການປ່າວປະກາດງານຂອງພຣະເຈົ້າແຜ່ຂຍາຍໄປເຖິງທຸກໆຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ມະນຸດພວກໃດທີ່ພຣະເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບົ່ງບອກທິດທາງວ່າ ຂ້ອຍຈະປະກອບສ່ວນໃນການປ່າວປະກາດງານ 
                                        ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫແ້ກ່ທຸກຄົນ  ບໍ່ວ່າເວລາໃດແລະສະຖານທີ່ໃດ 

 
ແຜນການສິດສອນ 

ການນໍາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ 
 

10.  ຖາມນັກຮຽນໃຫຄ້ິດເຖິງຜ້ ູທີ່ປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນຊີວິດໃນປວັດສາດ.  ທ່ານອາດຈະເຫັນຜ່ານມາ

ດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງກໍຂໃໍຫ້ຍົກຂຶ້ນມາໄດ້.   

• ເບນຈະມິນ ຟແຣງກຣິນ (ຜ້ ູປະດິດຄິດສ້າງໄຟຟ້າ) 

• ໂທມັສ ເອດິສັນ (ຜ້ ູປະດິດຄິດສ້າງດອກໄຟ) 

• ອາເລັກຊັນເດີ້ ກເຣແຮມ ແບວ (ຜ້ ູຄິດສ້າງໂທຣະສັບ) 

• ແຮນຣີ ຟອດ (ຜ້ ູສ້າງຣົດ ຟອດ) 

• ລຸຍ ປາສເຕີ້ (ຜູ້ປະດິດຄິດສ້າງ ການສີດຢາ) 

• ຄຸນແມ່ ເຕເຣຊາ (ຜ້ ູຕໍ່ສູກ້ັບຄວາມອົດທົນຈົນເຖິງແກຊ່ີວິດ) 

• ບີລ ເກຕ (ນກັວິທະຍາການຝ່າຍຄອມພິວເຕີ້) 

 

11.  ຊີ້ໃຫນ້ັກຮຽນເຫັນວ່າວັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຈະຮຽນເຣື່ອງຄວາມຄິດໃຫຍ່ໆຄືຜ້ ູຄົນເຫລົ່ານີ ້ໃນການປ່າວ

ປະກາດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
12. ອ່ານປະຖົມມະການ 12:1-3 ແລ້ວກໍແບ່ງປັນ. ໃຫຕ້າມເຈັ້ຍບົດຮຽນ. “ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີພຣະປະສງົ

ທີ່ຈະອວຍພຣະພອນຄົນອິສຣາເອນພວກດຽວ. ພຣະອົງມີພຣະປະສົງເພື່ອທຸກໆຄອບຄົວໃນໂລກນີ້” 

ຖືກຫລຜືິດ ຂໍໃຫນ້ັກຮຽນທັງຫລາຍສົນທະນາ. ເປັນຫຍັງບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ ່ຢາກທີ່ຈະທໍາງານຂອງ

ພຣະເຈົ້າ? ໃຫ້ໂອກາດຄິດແລ້ວຈຶ່ງຕອບ.   

 

13. ຂຽນຄໍາທີ່ວ່າ “ຄວາມຄິດໃຫຍ່” ໃສກ່ະດານ ແລ້ວໃຫນ້ັກຮຽນທຸກຄົນອ່ານໃນໃຈ ພຣະທັມເອຊາຢາ 

49:5-6 ແລ ້ວກໍໃຫຖ້າມເພື່ອສົນທະນາ 

ຄໍາວ່າຜ້ ູຮັບໃຊ້ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ? 

ຜ້ ູຮັບໃຊເ້ຮັດຫຍັງແດ?່ 

ມັດທາຍ 5:14 ມີການພົວພັນຢ່າງໃດກັບພຣະຄັມພຕີອນນີ້? 

ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງມຄີວາມຄິດໃຫຍ່? 

 

14. ຊີ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄວາມຄິດໃຫຍໃ່ຫ ້ເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ ອ່ານໃນລູກາ 2:25-32 

ຊີເມໂອນແມ່ນໃຜ? 

ແມ່ນຫຍັງປາກົດແກ່ຊີເມໂອນກ່ອນຫນ້ານີ້? 

ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຊີເມໂອນຝັນຢາກເຫັນ? 

ສິ່ງທີ່ລາວຝັນເຫັນນັ້ນ ປາກົດເປັນຈິງແກ່ລາວບໍ່? 

ຂໍ້ 31 ຫມາຍເຖິງການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າໄປເຖິງທຸກຄົນ (ເຫມືອນພຣະທັມປະຖົມມະການ 

12:3 ບໍ່)  

 

15. ຖ ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ຊີເມໂອນຜ້ ູຄິດໃຫຍ,່  ຝັນໃຫຍ,່   ໃຝ່ສູງ ກໍແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາພາໃນ

ຊີວິດຂອງເພິ່ນ.      ນໍາພານັກຮຽນໃຫມ້າເບ່ິງໃນພຣະທັມກິຈການ 1:8 ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າເປັນ

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະວິນຍານກໍຈະຊົງນໍາພາເຫມືອນກັນ. ຖາມ:ຖ ້າຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນ 

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານນໍາພາບໍ່? ສົນທະນາຈັກຫນ່ອຍ. 

16. ບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ພຣະກິດຕິຄຸນ(ຂ່າວປະເສີດ) ແມ່ນສໍາລັບພວກເຮົາພວກດຽວ? 

ອ່ານພຣະທັມໂຣມ10:12-13 
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• ພວກຢິວຫມາຍເຖິງຫຍັງ? ພວກກຣີກຫມາຍເຖິງຫຍັງ? 

• ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບໍ່? 

• ໂປໂລກ່າວໃນຕອນນີ້ແມນ່ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດຣະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ? 

• ໃນຂໍ້ 13 “ຜ ູ້ທີ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມ”  ຫມາຍເຖິງຜ້ ູໃດ?  

ແນະນໍາແລະການຫນູນໃຈ 
17. ໃຫໂ້ອກາດນັກຮຽນສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບການອອກໄປໃຫເ້ຖິງທຸກໆຄົນ. ແລະ ການປ່າວປະກາດ

ທີ່ຮຽນມາ 4 ອາທິດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຫນູນໃຈບໍ່? 

18. ປິດບົດຮຽນສໍາລັບວັນນີດ້້ວຍການອະທິຖານ. 

 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄື: ໄຖ່ບາບແລະການຄືນດີກັນ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 5:22-6:8; 15:1-2; ເອຊາຢາ 55:6-7; ໂກ 
ໂລຊາຍ 1:13-14; ເຮັບເຮີ 9:11-14 

ພູມຫັຼງຂອງພຣະຄັມພີ:            ອົບພະຍົບ 5:22-6:8; 15:1-21; ເອຊາຢາ 55; ມາຣະ 
ໂກ 10:45; ໂກໂລຊາຍ 1:9-14; ເຮັບເຣີ 9:1-10:18.  

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄຫືາທາງໃຫມ້ະນຸດທຸກຄົນມີຄວາມ
ສັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງ.                             

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ໃນວິທີທາງໃດທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະ
ຫາໃຫ້ມກີານໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີເກີດຂຶ້ນກັບຄົນອື່ນໆ?            

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຫົນທາງຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຈັດຫາໃຫມ້ີການໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ບົດຮຽນຕອນນີ້ໄດ້ມາຈາກປຶ້ມພຣະຄັມພີເດີມ ແລະພຣະຄັມພໃີໝ່,      ແຕ່ທັງສອງປຶ້ມໄດ້ເວ້ົາເຖິງ 

ເຣ່ືອງພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຄື ການໄຖ່ບາບແລະການຄືນດີກັບພຣະອົງ.      
     ເບື້ອງຫລງັຂອງບົດທີ 5-6 ໄດ ້ເວ້ົາເຖິງໂມເຊ ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໃຫ້ກະສັດຟາໂຣ ເພື່ອປົດປ່ອຍພວກ 

ອິສຣາເອັນອອກໄປຈາກປະເທດ ຊໍ້າບໍ່ພກໍະສັດຟາໂຣ ໄດ້ເພີ້ມພາຣະໜັກໃຫ້ພວກເຂົາອີກ ໃນທີ່ສຸດໂມເຊ 
ກໍເລີຍໝົດກໍາລັງໃຈ.  ເວລານັ້ນເປັນເວລາທີ່ພຣະເຢໂຮວາ (YHHW) ໄດ້ເປີດໃຫ້ໂມເຊຮູ້ເຖິງຣິດທານຸພາບ
ອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງ.   ອົບພະຍົບ 15 ແມ່ນບົດເພງຮ້ອງສຣັເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດ. 

     ບົດ 55 ໄດ້ສໍາເຣັດຖືກຕ້ອງຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອັນກັບມາຈາກການເປັນທາດຂອງກຸງບາບີໂລນ 
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(ກ່ອນ ຄສ 539).    ຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວວ່າສມັຍໃໝໄ່ດ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ເປັນເວລາທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດ
ຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢໂຮວາ. 

    ຄຣູສອນໃນພຣະຄັມພໃີໝ່ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງຕາມການເປັນພະຍານຂອງມາຣະໂກ  ເຖິງຄໍາສອນຂອງ 
ອົງພຣະເຢຊູກ່ຽວເຣ່ືອງສມັຍໃໝວ່່າບຸດມະນຸດໄດ້ມາ     “ເພື່ອປະທານຊີວິດໃຫ ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຂອງຄົນຈໍານວນ
ຫລາຍ“ (ມາຣະໂກ 10:45).         ຄໍາອ້ອນວອນຂອງອາຈານໂປໂລເພື່ອຄຣິສະຕຽນ ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ 
(ກລຊ 1:9-14)     ອາດແມ່ນເພງຮ້ອງສັຣເສີນໃນເມື່ອຄົນໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາ ເປັນການສລອງເຖິງການ
ອົດທົນແລະຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.   

     ສຸດທ້າຍນີ້ ແມ່ນຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສະຕຽນພວກເຮັບເຣີ ທີ່ໄດ້ບອກວ່າ  ອົງພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງ 
ທັງໝົດຈາກພຣະຄັມພເີດີມ.         ຜູຂ້ຽນຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າ ພຣະວິ ຫານ ຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນພວກມະຫາປະໂຣຫິດເຂົ້າໄປຖວາຍເຄື່ອງຫອມບູຊາເພື່ອຄວາມຜິດບາບຕໍ່ເນື່ອງກັນ    (ເຮັບເຣີ 9:1-
28).  ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການຖວາຍຄັ້ງດຽວທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດອີກ ຊຶ່ງເປັນການຖວາຍອັນປະເສີດຕໍ່ຜູ້
ເຂົ້ານະມັສການ  ແລະເປັນການຖວາຍອັນຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າການຖວາຍໃດໆໃນພຣະຄັມພເີດີມ.   

      
ແນະນໍາການສອນ 

 
1.  ກ່ອນເລີ້ມສອນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນຄໍາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ໃສ ່່ເຈັ້ຽ: 
  ການເມືອງ 
  ເສຖກິດ 
  ສັງຄົມ 
  ວິນຍານຈິດ 
ໃຫເ້ອົາຄໍາເວ້ົາທີ່ຂຽນຂ້າງເທິງນີ້ຕິດໄວ້ຕາມຝາໃນຫ້ອງຮຽນ. 
 
2.  ເລີ້ມສອນໂດຍບອກໃຫຄ້ົນໃນຫ້ອງຮຽນເອົາໃຈໃສ່ບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເຂົ້າໃຈເຖິງການໃຫກ້ຽດຕາມທໍາ  
     ນຽມຂອງພຣະຄັມພີ”  ແນະນໍາໃຫ້ອ່ານຄໍາເວົ້າທີ່ຕິດຕາມຝາ ແລະໃຊເ້ປັນຄໍາຖາມເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫມ້ີ 
     ການເລີ້ມສົນທະນາກັນຂຶ້ນ: 
 

• ຄໍາເວົ້ານັ້ນໄດ້ເວ້ົາເຖິງໂລກ(ສມັຍ)ຂອງພວກເຮັບເຣີຢ່າງໃດ? 
• ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນໂລກຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃດ? 
• ຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບໂລກຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈິ່ງເຂົ້າສ່ວນກັບການເມືອງ, ເສຖກິດ, ສັງຄມົ, ແລະຈິດວິນຍານຂອງພວກອິສຣາ

ເອັນ? 
• ພຣະເຈົ້າເຮັດຢ່າງດຽວກັບໂລກຂອງພວກເຮົາຫລືບໍ?່ 
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3.  ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສີ່ພວກ. (ຢາ່ໃຫ້ມີຫລາຍກວ່າ 6 ຄົນໃນກຸ ່ມນຶ່ງ).  ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດ 
     ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 
 ກຸ່ມທີນ່ຶງ.  ສຶກສາເຖິງພຣະສັນຍາໃນການໄຖ່ບາບ 

(1) ອ່ານອົບພະຍົບ 5:22-6:8. 
(2) ບອກໃຫນ້ັບຄໍາເວົ້າ “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ”  ໃນບົດນີ້.  ໃຫ້ບອກຄວາມໝາຍເຖິງຄໍາ

ເວ້ົານັ້ນໃນສມັຍກ່ອນ ແລະໃນສມັຍນີ້. 
(3) ເຣ່ືອງນີ້ໄດ້ບອກສອນເຮົາຫຍັງແດເ່ຖິງການເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
 
ກຸ່ມທີສອງ. ສຶກສາເຖິງພຣະສັນຍາໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ 
(1) ອ່ານອົບພະຍບົ 15:1-2, 13. 
(2) ທ່ານຄຶດວ່າຂໍ້ 2 ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
(3) ພຣະຄັມພີອບົພະຍົບ 15:1-2, 13  ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເຂົ້າປະກອບສວ່ນໃນພາຣະກິດຂອງພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 
ກຸ່ມທີສາມ. ສຶກສາເຖິງນິມິດໝາຍການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ 
(1) ອ່ານເອຊາຢາ 55:6-7 
(2) ຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ທ້າທາຍວ່າອັນໃດສໍາຄັນກວ່າໝູ່? 
(3) ບົດນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມກັບພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 
ກຸ່ມທີສ່ີ. ສຶກສາເຖິງການໄຖ່ບາບຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
(1) ອ່ານມາຣະໂກ 10:45; ໂກໂລຊາຍ 1:13-14; ເຮັບເຮີ 9:11-14. 
(2) ບົດນີ້ໄດ້ແນະນໍາເຖິງການໄຖ່ບາບຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ທ່ານຢ່າງໃດ? 
(3) ບົດນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມກັບພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

4. ເອີ້ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ.  ໃຫ້ຢໍາ້ເຖິງການໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີກັນກັບພຣະ 
   ເຈົ້າໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
5. ຖາມວ່າ: ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດຕໍ່ຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານີ້: 

(1) ພວກເຮົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ. 
(2) ພວກເຮົາໄດ ້ເວ້ົາເຖິງພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າພວກເຮົາໄດ້ພາກັນເຮັດ. 
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6. ອ້ອນວອນປິດສັ້ນໆ (ອະທິບາຍວ່າ ອ້ອນວອນສັ້ນໆແມ່ນອາດເປັນເວ້ົາປໂຍກດຽວ ແຕ່ພວກ 
    ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ຫລາຍໆປໂຍກໄດ້). 
 
 
 
 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄື: ຄືນເຂ້ົາສະພາບເດີມແລະທ່ຽງທັມ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະບັດຍັດທີສອງ 15:1-11; ມກີາ 6:8; ເຢເຣມີຢາ 7:1-7; 
ລູກາ 4:16-21; ຢາໂກໂບ 1:27; 2:14-16. 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະບັດຍັດທີສອງ 15:1-11; ລະບຽບພວກເລວີ 25; ເອຊາຢາ 
61:1-3; ເຢເຣມີຢາ 7:1-15; ມກີາ 6:6-8; ລູກາ 4:14-30; ຢາ
ໂກໂບ 1:27-2:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄນືໍາໃຫ້ເຂົ້າຄນືສສູ່ະພາບເດີມ ແລະ
ທ່ຽງທັມຕໍ່ຄົນຜູ້ມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນັ້ນ.                            

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າເປ ັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຄົນຜູ້ທີ່ຖືກກົດຂີ່ແລະ ຖືກ ຂ່ົມເຫັງ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງທີ່ຈະເຂົ້າຫຸ້ນສ່ວນກັບໂຄງການຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະຈັດຫາໃຫມ້ີການກັບຄືນໄປຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະມີ
ຄວາມທ່ຽງທັມຕໍ່ທຸກໆຄົນ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່  ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງເອົາ 

ໃຈໃສ່ເຮັດໃຫມ້ີສິນທັມເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຄົນທຸກຍາກ ແລະຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫ່ງ.  ກຸ່ມພວກອິສຣາເອັນມີຂໍຜູ້ກ
ມັດຄືໃຫຫ້ລດຸໜ້ີຕໍ່ຄົນຍາກຈົນ,       ບໍ່ໃຫຄ້ົນນຶ່ງຄົນໃດໃນໝູ່ບ້ານເປັນໜ້ີຄົນອື່ນຕລອດໄປ.  ພຣະເຈົ້າເອງກໍ
ຊົງຍົກໜີ ້ໃຫພ້ວກອິສຣາເອັນ     ເພາະພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງດິນແດນແລະທຸກໆສິ່ງ.  ດັ່ງນັນ້, ພວກອິສຣາ
ເອັນຄວນຊ່ວຍເຫລືອເບິ່ງແຍງກັນແລະກັນ.       ພຣະຄໍາໃນປຶ້ມພຣະບັນຍັດທີສອງແລະປຶ້ມລະບຽບພວກ
ເລວີໄດ້ເຕືອນໃຫພ້ວກອິສຣາເອັນເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆສິ່ງທີ່ເຂົາມີເປັນຂອງພຣະເຈົ້າທັງນັ້ນ.       ເມື່ອເປັນ
ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຄວນໃຊຊ້ັບສິນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 
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          ຫລາຍໆເທື່ອ  ການເຊື່ອຖືສາສນາເປັນສິ່ງບັງພວກເຂົາໄວ້ບໍ່ໃຫເ້ຮັດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະ ປະສົງ.  
ຝູງຊົນຕິດພັນກັບພຣະວິຫານຫລາຍກວ່າຜູ້ສັກສິດໃນພຣະວິຫານ.    ພວກເຂົາພາກັນເຊື່ອວ່າ ເມື່ອໃດ
ພຣະວິຫານຍງັຕັ້ງຢູ່ ກໝໍາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງສະຖິດນໍາພວກເຂົາ. ແທນທີ່ພວກເຂົາຄວນເຮັດສິ່ງ
ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍຖ້າຢາກໃຫ້ພຣະອົງສະຖິດຢູນ່ໍາ.  ຜູປ້ະກາດພຣະທັມມີກາແລະເຢເຣມີຢາ ໄດ້ເຕືອນ
ພວກອິສຣາເອັນວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫເ້ຂົາເຮັດບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ທໍານຽມເທົ່ານັ້ນ.  ພຣະເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ
ຮັກສາຄົນທຸກຍາກແລະຖືກຂົ່ມເຫ່ງ. 

ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເມຊີອາ     ຕາມຄໍາພະຍານຂອງລູການັ້ນເປັນສັນຍາລກັວ່າພຣະ 
ເຈົ້າໄດ້ມາຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກແລະຖືກຂົ່ມເຫັງໃນໂລກນີ້.     ຢາໂກໂບກໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາສອນຄ້າຍຄກືັນທີ່ເຫັນໃນ
ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າສາສນາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ   ເພາະໃນພຣະຄຣິດ ພຣະເຈົ້າເອງ
ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນແລະຊ່ອຍເຫລືອຜູຖ້ືກຂົ່ມເຫັງ. 
 

ແນະນໍາການສອນ 
 

1. ຕຽມກ່ອນສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ໃຫຂ້ຽນໃສປ່້າຍຕິດຣົດວ່າ “ຜູ້ໃດມີຂອງຫລິນ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ຄົນນັ້ນເປັນຜູ້
ຊັຍຊະນະ.”  ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນປ້າຍຕິດຣົດຢ່າງນີ້ມາກ່ອນບໍ່?  ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດໃນເຣ່ືອງນີ້?  
ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນທີ່ເປັນປໍຣະປັກບໍ່ໃຫເ້ຮົາເຂົ້າເປັນພາກສວ່ນໃນການຮັບໃຊກ້ັບພຣະເຈົ້າ?   
 
2. ບອກເຖິງຄຣິສຕະຈັກຫລາຍບ່ອນໄດ້ມີການຊ່ອຍເຫລືອ   ເວລາມີພັຍທມັມະຊາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ລົມ
ພະຍຸ, ແຜ່ນດນິໄຫວ ແລະອື່ນໆ.  ຖາ້ມີສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນມີປະສົບປະການຢ່າງນີ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນນັ້ນລາຍ
ງານ.  ໃຫເ້ໜ້ັນວ່າການຮັບໃຊ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກໍເພາະຄົນນຶ່ງໄດ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການ ແລະຕັດສິນໃຈລົງມືເພື່ອ
ຕອບຄວາມສນອງ ແລະກໍເຊີນໃຫຄ້ົນອື່ນເຂົ້າຮ່ວມເໝືອນກັນ.    ພວກເຮົາຈະພາກັນສຶກສາເບິ່ງວ່າໃນ
ພຣະຄັມພໄີດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມຕ້ອງປະສົງຢ່າງນີ້ຫລືບໍ່. 
 
3. ຮ້ອງຂໍໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງຜູມ້ັກສຶກສາຄົ້ນຄວາ້   ໃຫຄ້ົນນັ້ນສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງປີ ຈບູີລີ (ປຫີລຸດ ໜ້ີ) ຈາກ
ພຣະຄັມພເີດີມ ແລະລາຍງານປະມານ 4 ນາທໃີນຫ້ອງຮຽນ. 
 
4. ເຮັດກ່ອນໜ້າ, ໃຫຂ້ຽນຂ້ໍພຣະຄັມພແີລະຄໍາຖາມໃສເ່ຈັ້ຽ 4X6 ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 

(1) ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢຸດພັກ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 15:1-11) 
• ໃນປີທີເຈັດນັ້ນຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ? 

(2) ພຣະເຈົ້າສົນພຣະທັຍກັບເຣ່ືອງນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່? 
• ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫປ້ະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຮັດຫຍັງ? 

(3) ການຮ້ອງຢ່າງສຸກເສີນ (ເຢເຣມີຢາ 7:1-15) 
• ແມ່ນຫຍັງຈໍາເປ ັນຕ້ອງມເີວລານະມັສການ? 
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(4) ປີທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ (ລູກາ 4:16-21) 
• ພຣະເຢຊູເວ້ົາວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນຫຍັງ? 

(5) ເຮັດແຕ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງ (ຢາໂກໂບ 1:27; 2:14-16) 
• ຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດມີຄວາມສັມພັນກັນຢ່າງໃດ? 

 
5. ໃນເມື່ອມຄີົນລາຍງານເຣື່ອງຂ້າງເທິງນັ້ນ ຜູເ້ປັນຄຣູຄວນຕຽມຕົວເພີ້ມເຕີມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

(1) ພຣະບັນຍັດທີສອງ 15:1-11-“ໃຫສ້ັງເກດເບິ່ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການມີຈິດ 
ໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ຂອງພວກອິສຣາເອັນ, ປະກອບດວ້ຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງໃນການ 
ຫລຸດໜ້ີທັງໝົດຕາມພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງ.” 
(2) ມີກາ 6:8-“ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮັດສິ່ງທ່ຽງທັມ ເມດຕາສົງສານ 

ແລະຍ່າງກັບພຣະເຈົ້າໄປດ້ວຍໃຈຖ່ອມລົງ.” 
(3) ເຢເຣມີຢາ 7:1-15-“ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫປ້ະຕິບັດທ່ຽງທັມ ບໍແ່ມ່ນແຕ່ເວ້ົາລ້າໆ.” 
(4) ລູກາ 4:16-21-“ການເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນການທ່ຽງທັມ-ຕໍຄ່ົນທຸກຍາກ, ຜູຖ້ືກຈໍາ

ຈ່ອງ, ຄົນຕາບອດ ແລະຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ.” 
(5) ຢາໂກໂບ 1:27; 2:14-16-“...ຄວາມເຊື່ອແທ້ແມ່ນລົງມືຮັບໃຊ້ ບໍແ່ມ່ນພຽງແຕເ່ວ້ົາເຖິງການ

ຊ່ວຍເທົ່ານັ້ນ...” 
 
 

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ: ເຫນັຢູ່ໃນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຢຊ ູ
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 11:2-6; 23:23-24; ໂຢຮັນ 1:10-14; ໂຣມ 3:21; 
ຟິລິບປອຍ 2:9-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 45:23; ມັດທາຍ 11:2-6; 23:1-39; ໂຢຮັນ 1:1-18; 
ໂຣມ 3:21-26; ຟິລບິປອຍ 2:5-11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢູຮ່ວມກັບນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄເືພື່ອໄຖ່
ບາບແລະຄືນດີກັນ, ໃຫຢູ້່ໃນສະພາບເດີມແລະມສີິນທັມ.                         

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດແລະການສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຮູບ
ພາບຄົບເຕັມເຖິງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງໃຫ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້
ຮ່ວມຢູ່ໃນນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຮັບໃຊໃ້ນດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ແລະຈິດວິນຍານ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ບົດຮຽນຕອນນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຮົາເຫັນເຖິງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄືການໄຖ່ບາບ ແລະຄວາມ 

ທ່ຽງທັມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດສົມຫວັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະທາງດ້ານຈິດວິນຍານ-
ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ. ມັດທາຍ 11:2-6 ໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ໂຢຮັນໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຖາມ
ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້.  ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍານັ້ນໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນ
ໄດ້ເຫັນການປະກາດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງສົ່ງພຣະອົງມາໃນໂລກນີ້.   
 

ແນະນໍາການສອນ 
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1. ກ່ອນສອນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫຂ້ຽນຄໍາເວົ້ານີ້ໃສກ່ະດານ,    “ພຣະເຢຊູມີຮູບລັກສະນະຢ່າງໃດ?”  ບອກໃຫ້
ສະມາຊິກໃຫຫ້້ອງຮຽນສົນໃຈຄໍາເວົ້າທີ່ຂຽນນັ້ນ.      ເລີ້ມຕົ້ນສອນໂດຍຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, ເວລາທ່ານເປັນ
ເດັກທ່ານໄດ້ວາດພາບວ່າພຣະເຢຊູມີຮູບພາບລັກສະນະຢ່າງໃດ?  ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນຮູບພຣະເຢຊູຈາກ
ປຶ້ມ ຫລໜັືງບໍ່?  ໃນເວລາເປັນຜູ້ອາວຸໂສແລ້ວ ທ່ານໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນໄປຢ່າງໃດ?  
ເຊີນໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນ.   

 
2. ແບ່ງສະມາຊກິໃນຫ້ອງເປັນ 5 ກຸ່ມ. ຮ້ອງໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານຄໍາແນະນໍາໃຫທຸ້ກຄົນເຂົ້າໃຈ. ຮ້ອງຂໍໃຫແ້ຕ່ລະ

ກຸ່ມເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 

ກຸ່ມ 1. ອ່ານ ມັດທາຍ 11:2-6 
• ຂຽນເປັນບົດລະຄອນ, ເປັນບົດເພງ, ຫລືແຕ້ມຮູບໃສເ່ຈັ້ຽເພື່ອປະກອບກັບຂໍ້ພຣະ 

ຄັມພ.ີ 
• ຖ້າຕ້ອງການເພີ້ມໃຫ້ໃຊບ້ົດແນະນໍາສຶກສາ. 
• ຊອກຄວາມໝາຍທີ່ເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້. 

 

ກຸ່ມ 2 ອ່ານ ມັດທາຍ 23:23-24 
• ຂຽນເປັນບົດລະຄອນ, ເປັນບົດເພງ, ຫລືແຕ້ມຮູບໃສເ່ຈັ້ຽເພື່ອປະກອບກັບຂໍ້ພຣະ 

ຄັມພ.ີ 
• ຖ້າຕ້ອງການເພີ້ມໃຫ້ໃຊບ້ົດແນະນໍາສຶກສາ. 
• ຊອກຄວາມໝາຍທີ່ເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້ 
 

ກຸ່ມ 3 ອ່ານ ໂຢຮັນ 1:10-14 
• ຂຽນເປັນບົດລະຄອນ, ເປັນບົດເພງ, ຫລືແຕ້ມຮູບໃສເ່ຈັ້ຽເພື່ອປະກອບກັບຂໍ້ພຣະ 

ຄັມພ.ີ 
• ຖ້າຕ້ອງການເພີ້ມໃຫ້ໃຊບ້ົດແນະນໍາສຶກສາ. 
• ຊອກຄວາມໝາຍທີ່ເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້ 
 

ກຸ່ມ 4 ອ່ານ ໂຣມ 3:21-26 
• ຂຽນເປັນບົດລະຄອນ, ເປັນບົດເພງ, ຫລືແຕ້ມຮູບໃສເ່ຈັ້ຽເພື່ອປະກອບກັບຂໍ້ພຣະ 

ຄັມພ.ີ 
• ຖ້າຕ້ອງການເພີ້ມໃຫ້ໃຊບ້ົດແນະນໍາສຶກສາ. 
• ຊອກຄວາມໝາຍທີ່ເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້ 
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ກຸ່ມ 5 ອ່ານ ຟິລິບປອຍ 2:9-11 
• ຂຽນເປັນບົດລະຄອນ, ເປັນບົດເພງ, ຫລືແຕ້ມຮູບໃສເ່ຈັ້ຽເພື່ອປະກອບກັບຂໍ້ພຣະ 

ຄັມພ.ີ 
• ຖ້າຕ້ອງການເພີ້ມໃຫ້ໃຊບ້ົດແນະນໍາສຶກສາ. 
• ຊອກຄວາມໝາຍທີ່ເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້ 

 
3. ນໍາພາສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອອກຄວາມຄຶດເຫັນເຖິງຂໍ້ພຣະຄັມພທີີ່ໄດ້ສຶກສາ ແລະຊອກຫາຄວາມ

ໝາຍທີ່ອົງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງ.  ແນະນາໍໃຫທຸ້ກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຊອກຫາວິທີອະທິບາຍເພີ້ມເພື່ອໃຫຄ້ົນ
ອື່ນເຂົ້າໃຈເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະອົງເປັນໃຜແທ້.    ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນສົນທະນາເຖິງສິ່ງພວກເຂົາໄດ້
ຮຽນເຖິງອົງພຣະເຢຊູ.  ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ,  “ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປ ັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນແລ້ວບໍ່?  
ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມສ່ວນບໍ່?  ຖ້າຍັງບໍທ່ັນເຖິງຂັ້ນນັ້ນ ທ່ານ
ຄວນຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ.  ອອ້ນວອນເປິດ. 

 
 

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ປະສົບການເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລກູາ 19:1-10; ກິຈການ 9: 1-9, 19-22; 16:13-15, 25-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 19:1-10; ກິຈການ 9:1-22; 16:13-34 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການມສີ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເກດີມາຈາກການມີປະສົບ   
                                           ການສ່ວນຕົວກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການເປນັຄຣິສຕຽນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນແນວໃດ?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຍອມຮັບວ່າການມີພາກສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຜົນຈາກການ  
                                  ເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະພິສູດວ່າສິ່ງນັນ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລືບໍ່. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ເຊີນພວກນັກຮຽນເວົ້າເຣ່ືອງບຸກຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກຫລາຍໃນພຣະຄມັພີ, ແລະຖາມວ່າບຸກຄົນນັນ້ມີ 
ອາຊີບເຮັດຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ໂນອາເປັນພໍ່ນາ ແລະເປນັຊ່າງສ້າງເຮອືສະເພົາ; ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງ 
ແກະ, ນັກດົນຕຣີ, ນັກຮົບສງົຄາມ, ແລະກະສັດ).    ຂຽນອາຊີບຂອງແຕ່ລະຄົນໃສ່ກະດານ, ຫລັງ 
ຈາກໄດ້ກວດເບິ່ງລາຍຊື່; ຊີຄ້ວາມແຕກຕາ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ;    ແລ້ວບອກວ່າແຕ່ລະຄົນມີສ່ວນ 
ໃນການກາ້ວໜ້າຂອງພັນທະກິດພຣະເຈົ້າ.  ຄວາມແຕກຕ່າງເຣື່ອງອາຊີບຂອງຜູຮ້ັບໃຊ້ ບອກພວກ 
ເຮົາແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ?້ 

2. ຫລັງຈາກນັ້ນອະທິບາຍບົດຮຽນໃນພາກນີ້ເຣ່ືອງ, "ການຊົງເອີ້ນຂອງທ່ານ," ວ່າຈະຊ່ວຍພວກເຮົາແຕ່ 
ລະຄົນໃຫ້ຮູ້ເຖິງພາກສ່ວນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ ລູກາ 19: 1-10, ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 9:1-9, 19-22, ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ກຈິການ 16:13-15, 
ແລະຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 16:25-34. ອະທິບາຍແຕ່ລະພາກຕອນໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະຢ່າລມືຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້: 

• ບຸກຄົນທັງສີ່ມເີບື້ອງຫລັງແຕກຕ່າງກັນ. ຊັກຂາຍເປັນຄົນຊາວຢິວ ແຕ່ບໍ່ຖືເຄັ່ງຄັດ. ໂຊໂລ 
ເປັນຊາວຢິວແລະຖືເຄັ່ງຄັດ. ນາງລີເດັຽເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ແຕ ່"ນະມັສການພຣະເຈົ້າ" (ກກ  

 16:14). ນາຍທັມມະໂຮງເປັນຊາວໂຣມ ຫລືກຣີກ ແລະບໍ່ສົນໃຈເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າ. 
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• ແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການແຕກຕ່າງກັນໃນການມາຮັບເຊື່ອ.   ຊັກຂາຍໄດ້ພົບພຣະເຢຊູທາງ 
ສ່ວນຕົວ. ໂປໂລໄດ້ເຫັນແສງຟ້າມາບຈາກສວັນ ແລະໄດ້ມີປະສົບການກັບພຣະເຢຊູ. ນາງ 
ລີເດັຽໄດ້ຮັບເຊື່ອໂດຍການໄດ້ຟັງພຣະທັມຈາກໂປໂລ. ນາຍທັມມະໂຮງໄດ້ຮັບເຊື່ອເພາະ 
ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະຜ່ານການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລແລະຊີລາ. 

• ແຕ່ລະຄົນມີຊວິີດປ່ຽນແປງຫລັງຈາກໄດຮ້ັບເຊື່ອ. ຊັກຂາຍພຍາຍາມທົດແທນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດ 
ຜິດຕໍ່ຄົນອື່ນ. ໂປໂລປ່ຽນຈາກຜູ້ຂົ່ມເຫງ ເປັນຜູ້ປະກາດເຣື່ອງຄຣິສຕຽນ. ນາຍທມັມະໂຮງ 
ປ່ຽນຈາກຄົນໂຫດຮ້າຍມາເປັນຄົນມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍໂ່ປໂລແລະຊີລາ   ແລະການຮັບໃຊ້ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ນາງລເີດັຽໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງນັກທຸຣະກິດຊ່ວຍເຫລືອການຮບັໃຊ້ຂອງ 
ໂປໂລໃນເມືອງຟີລິບປອຍ. 

4. ສົນທະນາຕໍ່ເຣ່ືອງບຸກຄົນທັງສີ່ໃນພຣະຄາໍພີໂດຍໃຊ້ຄາໍຖາມຕໍ່ໄປນີຊ້່ວຍ: 
• ອີງຕາມຕົວຢາ່ງຂອງບຸກຄນົທັງສີ່ໃນບົດຮຽນນີ້, ການເປັນຄຣິສຕຽນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
• ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນເວລາຄົນຜູ້ນຶ່ງມາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ? 
• ມີພຣະພອນ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບແນວໃດແດ່? 
• ທ່ານຈະອະທບິາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບແລະພຣະພອນນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

5. ພວກເຮົາສາມາດມີອິດທພິົນກັບຄົນອືນ່ໆເພື່ອພຣະເຢຊູ. 
 -   ແນະນ ໍາໃຫ້ທຸກຄົນຕຽມຄໍາພຍານຂອງຕົວເອງຕາມຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: 

• ຊີວິດກ່ອນມາເຊື່ອພຣະເຢຊູ 
• ຮັບພຣະເຢຊູດ້ວຍວິທີໃດ 
• ຊີວິດປ່ຽນແປງແນວໃດແດຫ່ລັງຈາກຮັບເຊື່ອ 

- ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ຈົດລາຍຊື່ຄນົທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເຊື່ອ ໃຫ້ເລີ້ມຈາກຄອບຄົວ. 
- ອ້ອນວອນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອທກຸຄົນໃນບັນຊລີາຍຊື່ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະນໍາພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມ ີ

ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ. 
6. ຖາມຕໍ່: ອີງຕາມຕົວຢ່າງເຣື່ອງຊີວິດປ່ຽນແປງຂອງຊັກຂາຍ, ໂປໂລ, ລີເດັຽ, ແລະນາຍທັມມະໂຮງ, 

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຈະສະແດງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນໃນຊີວິດເຮົາ? ປິດ 
ການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການນໍາພານັກຮຽນໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄົນທັງຫລາຍໃນບັນຊີລາຍຊືຂ່ອງ 
ພວກເຂົາເຈົ້າ. 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈົ້າ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຣມ 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຣມ 12 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:   ການມີສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໝາຍເຖິງການດໍາເນນີຊີວິດໃນ  
                                             ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄ້ວາ: ທຸກຄົນທີ່ເບິ່ງຊີວິດຂອງທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນ?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງການປະພຶດທີ່ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດແລະ  
                                ຕັດສິນໃຈວ່າມຫີຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຄວນແກ້ໄຂ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ນໍາພາການສນົທະນາເຣື່ອງການປະພຶດ ຫລືທັສນະສອງປະເພດ.   ປະເພດທີນຶ່ງ: ມີຫຍັງແດ່ທີເ່ປັນ 

ການປະພຶດ ຫລືທັສນະຂອງຄຣິສຕຽນ?    (ການໃຫອ້ະພັຍ, ຄວາມເພື່ອແຜ່, ຕໍ່ໆ ໄປ).   ປະເພດທີ 
ສອງ: ມຫີຍັງແດ່ທີ່ເປັນການປະພຶດ   ຫລືທັສນະຂອງຊາວໂລກ ຫລືແບບຜິດບາບ?   (ການພພິາກ 
ສາຄົນອື່ນ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະຕໍ່ໆໄປ).  

 
 ແບ່ງກະດານເປັນສອງພາກ ໃຫ້ຂຽນ   "ຄຣິສຕຽນ"   ໃສ່ຝ່າຍນຶ່ງ,  ແລະອີກຝ່າຍນຶງ່ໃຫ້ຂຽນ "ຊາວ 
 ໂລກ" ແລ້ວບັນທຶກສິ່ງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ສເນີມາໃສ່ກ້ອງແຕ່ລະຫົວເຣ່ືອງ. ພິຈາຣະນາເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້. 
 ຖາມ: ຖ້າທາ່ນບໍ່ມີໂບດ, ບໍມ່ີໝູ່ເພື່ອນຄນົຄຣິສຕຽນ,   ບໍ່ມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,  ທ່ານຄິດວ່າທ່ານ 
 ຈະສາມາດຮກັສາການປະພຶດ ແລະທັສນະ "ຄຣິສຕຽນ" ໄວ້ໄດ້ດົນປານໃດ?    ແລະມີການປະພຶດ 
 ແລະທັສນະຂອງ "ຊາວໂລກ" ແນວໃດແດ່ທີ່ຍັງຄ້າງຢ ູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?  ໃຫ້ເວລາຕອບ. 
  
2. ອະທິບາຍວ່າພຣະທັມໃນມືນ້ີ້ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີຫລາຍໃນການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການປະພຶດແລະທັສນະ 

ທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮັກສາໄວ້. ເບິ່ງບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນໂຣມ 12:1-2. ນໍາພາການຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນິ້: 
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• ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງແດ່ເວລາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ "ຖວາຍຕົວ" ໃນຂໍ້ 1? ການຖວາຍຕົວມີຄວາມໝາຍ 
ແນວໃດໃນສມັຍນີ້? 

• "ການດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກ" ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບ "ການປ່ຽນແປງຈິດໃຈ"? 
• ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດແດ່ທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ ໃນເຣື່ອງການປະພຶດ ແລະທັສນະ? 
• ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະ "ປ່ຽນແປງຈິດໃຈ" ໄດ້? 
• ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແປງຈດິໃຈໃໝ່ ຈຶ່ງເປັນເຣ່ືອງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮູ້ນໍ້້າພຣະທັຍຂອງພຣະ 

ເຈົ້າ? 
4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ ໂຣມ 12: 3-8. ພານກັຮຽນພິຈາຣະນາເບິ່ງຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ. ເບິ່ງ 1 ໂກຣິນ 

ໂທ 12: 7-11 ແລະເອເຟໂຊ 4:11-13 ສໍາລັບຂອງພຣະຣາຊທານອື່ນໆ. ຖາມ: ມ ີຂອງພຣະຣາຊ 
ທານແນວໃດແດ່ທີ່ຂາດຈາກສິ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ? ເບິ່ງຄໍາຖາມທີສອງໃນບົດຮຽນ (ພຣະເຈົ້າປະ 
ທານຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພຣະພອນ ໃຫ້ຄົນອື່ນໆ? ທ່ານໄດ້ເຫັນ 
ຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງພີ່ນ້ອງຜູເ້ຊື່ອໃນ ຄຣິສຕະຈັກ?  ພວກພີ່ນ້ອງໄດ້ເຫັນ 
ຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດແດ່ໃນຕົວທ່ານ?) 

5. ໃຫ້ສອງຄົນອາ່ນ ໂຣມ 12:9-21.  ຖາມ: ມີອຸປນິສັຍແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານຢາກຈະເຫັນໃນຊີວິດຂອງ 
ທ່ານໃນປັດຈບຸັນ?  ຖາມຕໍ:່ ມີອຸປນິສັຍແນວໃດແດ່ທີ່ຖືກກັບ "ຊາວໂລກ"? ແນວໃດແດ່ຖືກກັບຄົນ 
ໂບດ? ແນວໃດແດ່ຖືກຫລາຍກັບຕົວທ່ານເອງ? 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

6. ຢາຍເຈັ້ຽ ແລະສໍໃຫ້ທຸກໆຄນົ; ແນະນໍາໃຫ້ຂຽນອຸປນິສຍັສອງຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃນ 
ຊີວິດ; ແລ້ວໃຫ້ຂຽນໂຄງການສັ້ນໆວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນອາທິດຈະມາເຖິງເພື່ອໃຫ້ການປ່ຽນແປງ 
ສໍາເຣັດຜົນ. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການຂໍການຊງົນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ເພື່ອຈະໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ມີສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກຈິການ 4: 32-35; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-9; 1 ໂກຣິນໂທ 12:4-13;  
                                              1 ເປໂຕ 2:6-10. 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ກິຈການ 4: 32-35; 1 ໂກຣິນໂທ 12 ; 2 ໂກຣິນໂທ 8—9; 1 ເປໂຕ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ແຕກຕາ່ງກັນເພື່ອ 
                                   ມີສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກນັ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ມອບໃຈຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າໃຫຫ້ລາຍຂຶ້ນບໍ່ ເພື່ອຮ່ວມກັບ  
                                          ສະມາຊກິໂບດຄົນອື່ນໆ ແທນທີ່ຈະເຮັດຜູ້ດຽວ ຫລືບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີທີ່ຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ  
                               ຮ່ວມກັບຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ເຄີຍພົວພັນກບັພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ,    ບໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນທ້ອງຖິນ່     ຫລືຕາ່ງປະເທດ, 

ເລົ່າເຣ່ືອງປະສົບການຄວາມເປັນມາແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພັນທະກິດນັ້ນໃຫທຸ້ກຄົນຟັງ.   ທ່ານ 
ອາດຈະອະນຍຸາດໃຫ້ສອງ ຫລືສາມຄົນແບ່ງປັນ. ໃຫ້ຜູເ້ວ້ົາເນັ້ນເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ໄດ້ໃຊ້ 
ໃນພັນທະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າລືມຂອບໃຈຜູ້ທີ່ແບ່ງປັນ.  

 
 ບອກນັກຮຽນວ່າບົດຮຽນໃນມື້ນີ້ຈະເບິ່ງແບບຢ່າງສໍາລັບຄຣິສຕຽນໃນການດາໍເນນີຊີວິດ,    ການທໍາ 
 ງານ, ແລະການນະມັສການຮ່ວມກັນ. ຊກັຊວນນັກຮຽນໃຫ້ປຽບທຽບພວກເຂົາເຈົາ້ໃສ່ກຸ່ມຄຣິສຕຽນ 
 ໃນສມັຍທໍາອດິໃນພຣະສັນຍາໃໝ.່ 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
2. ອ່ານກິຈການ 4: 32-35.  ຖາມ: ຖ້າວິທີທີ່ຄຣິສຕຽນໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນສັງຄົມໃນຕອນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ 

ປະເສີດ, ເປັນຫຍັງການຢູ່ກນິແບບນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຄົງຢ່ ູໄດ້ດົນ?   (ເບິ່ງບົດຮຽນໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ທຸກສິ່ງເປັນຂອງ 
ກາງ"). ຖາມຕໍ່: ມຫີຍັງແດໃ່ນພຣະທັມຕອນນີ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອາົແບບຢ່າງ? 
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3. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍພົບຄົນທີມ່ີສັນຕິສຸກບໍ?່   ມີໃຜເຄີຍບອກທ່ານບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີສນັຕິສຸກ 
ໃນຈິດໃຈ? ມຫີຍັງແດ່ທີ່ບອກໃຫ້ພວກເຮາົຮູ້ວ່າຜູ້ໃດຜ ູ້ນຶ່ງມີສັນຕິສຸກໃນຈິດໃຈ? 

4. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-9.    ອະທິບາຍພຣະທັມຕອນນີ້ໂດຍໃຊ້ບດົຮຽນ. ບອກເຣ່ືອງການຂົ່ມເຫັງ 
ແລະຄວາມທກຸລໍາບາກຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງມາເກໂດເນັຽ,   ສະພາບຄວາມອົດຢາກໃນຄຣິສຕະ 
ຈັກກຸງເຢລູຊາເລັມ, ແລະຄວາມມັ່ງຄັ່ງສົມບູນຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ.  ຖາມ: ການມີຈິດ 
ໃຈຢາກຖວາຍ ເຖິງຈະມີຄວາມຂາດເຂນີຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງມາເກໂດເນັຽ ສອນພວກເຮົາແນວ 
ໃດແດ່ເຣ່ືອງການຖວາຍເພື່ອວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ? 

5. ອ່ານ 1 ເປໂຕ 2:6-10.  ເບິ່ງຂໍ້ 9.     ຖາມ: ພວກປະໂຣຫິດມີໜ້າທີ່ແນວໃດແດ່? ຫລັງຈາກມຄີົນ 
ຕອບ ໃຫຖ້າມຕໍ່: ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ   ຫລືກຸ່ມສຶກສາພຣະທມັຂອງພວກເຮົາ ສາມາດເປັນ 
ປະໂຣຫິດສໍາລັບກັນແລະກນັໄດ້ວິທີໃດແດ່? 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

6. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 12: 4-13. (ທ່ານອາດຈະອ່ານ ໂຣມ 12:6-8 ເພີ້ມເຕີມ). ຊກັຊວກນັກຮຽນໃຫ ້
ບອກເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນໃນບາງຄົນທີ່ຢ ູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ;    ຂຽນຂອງພຣະ 
ຣາຊທານເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ກະດານໄວ້.     ຫລັງຈາກນັນ້ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຂອງພຣະຣາຊທານແຕ່ລະ 
ຢ່າງ;   ໃຫ້ພວກນັກຮຽນແນະນໍາວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ 
ໃສແດ່ ເພື່ອຮບັໃຊ້ພຣະເຈົາ້ໂດຍການຊວ່ຍເຫລືອຄົນອື່ນໆ ແລະເພື່ອຈະໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ. 
ຂຽນຄໍາແນະນໍາໄວ້, ຕິດຕາມເຣື່ອງນີ້, ແລະວາງແຜນເພື່ອປະຕິບັດ. 

7. ສລຸບບົດຮຽນ ແລ້ວອ້ອນວອນເພື່ອໃຫ້ທກຸຄົນໄດ້ຮູ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຕົວເອງ ແລະໃຫນ້າໍໄປ 
ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ນໍາຄວາມປອງດອງດ້ວຍຂ່າວປະເສີດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; ໂກໂລຊາຍ 1:24-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  2 ໂກຣິນໂທ 4--5; ໂກໂລຊາຍ 1:24-29 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການປະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດພຣະເຈົ້າແມ່ນການໄດ້ບອກຜູ້ອື່ນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດປະກອບສ່ວນໃນການປະການໃນໂບດຂອງທ່ານແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານໃຫປ້ະກອບສ່ວນໃນພະຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການນໍາຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ນັ້ນເປັນເຣ່ືອງຈິງ, ແຕ່ມັນເປັນເຣ່ືອງເກີນກວ່າຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້       ເພາະຄວາມຮູ້ຂອງ
ມະນຸດອັນສຸດຍອດຂອງມະນຸດຍັງມຂີອບເຂດຈໍາກັດ ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງກໍຈະເຂົ້າ
ໃຈ ເມື່ອລາວເຂົ້າໃຈແລ້ວລາວຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໄປບອກຜູ້ອື່ນໃຫຮູ້້ອີກ ເຊັ່ນທ່ານອາຈານໂປໂລ. 
 
ທີ່ມາຂອງກໍາລັງໃຈ  (2 ໂກຣິນໂທ 5:11-14) 
ກໍາລັງໃຈເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນສໍາລັບງານທກຸຊິ້ນສ່ວນ   ເມື່ອມກີໍາລັງໃຈເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ທັງນັ້ນ ການມາໂບດ, 
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຫລືເຮັດວຽກງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງອັຄສາວົກ
ໂປໂລເຮັດງານໜັກໜ່ວງເພາະເພິ່ນມີກໍາລັງໃຈຢູສ່ອງປະການຄື; 
 1. ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີຢ່ໍາເກງພຣະເຈົ້າ. 
 2. ໂປໂລເຫັນແກ່ຄວາມຮັກອັນໃຫຍຫ່ລວງຂອງພຣະເຈົ້າ.  
ນອກຈາກກໍາລັງໃຈນີ້ແລ້ວໂປໂລຍັງເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນຕໍ່ເພິ່ນ     ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງປະກາດເພື່ອຕອບ
ສນອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທັງເວັນແລະຄືນໂດຍບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກໃດໆ. 
 
ນໍາຂ່າວສັນຕິສຸກ (2ໂກຣິນໂທ 5:15-21) 

ການນໍາຂ່າວສັນຕິສຸກເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ, ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນ
ທີ່ສຸດເພາະເຮົາເປັນເໝືອນເອກອັຄຣາຊາທູດຣະວ່າງພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດທັງຫລາຍ.    ຄໍາວ່າ “ອັຄຣາຊາ” 
ແປວ່າ ເປັນອັຄທູດຂອງພຣະຣາຊາ ຫລເືປັນຜູ້ຮັບສິດອໍານາດເຕັມຜູ້ຕາງໜ້າພຣະຣາຊາ. ໂປໂລກ່າວວ່າຄົນ
ທີ່ຖືກຊົງໄຖ່ແລ້ວຈະບໍ່ມຊີີວິດເພື່ອຕົນເອງອີກຕໍ່ໄປ ແຕຈ່ະມຊີີວິດເພື່ອພຣະອົງຜູ້ຊົງສິ້ນພຣະຊົນແທນຄົນທັງ 
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ປວງ,      ການມີຊີວິດເພື່ອພຣະອົງຕ້ອງນໍາຂ່າວສັນຕິສຸກນີ້ໄປບອກຜູ້ອື່ນໃນຖານະເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ 
ຫລັກການສອງຢ່າງຂອງທູດຄື; 
 1. ຄວນຄຶດສເມີວ່າທີ່ເປັນທູດຂອງພຣະເຈົ້າ  ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົນເອງ.    
 2. ຕ້ອງເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍ່ໜ້າທີ່ໂດຍການເປັນຄົນກາງຢ່າງແທ້ຈິງ. 
ອີກສິ່ງນຶ່ງສໍາຄັນໂປໂລສັນຍາວ່າ “ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປເຮົາຈະບໍ່ສັງເກດຮູ້ຜູ້ໃດຕາມມາຕະຖານຂອງມນຸດ” (ຂໍ ້16). 

ແປວ່າເພິ່ນຈະບໍ່ໃຊຄ້ວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນເບິ່ງຜູ້ໃດ ແຕ່ຈະເບິ່ງທຸກຄົນຄືພຣະເຈົ້າເບິ່ງ.    ດ້ວຍ

ເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງເຫັນທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດເປັນຜູ ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ ່ແລະກາຍເປັນສິ່ງໃໝທ່ັງນັ້ນ. 
 

ຂໍ້ 18-21 ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ເຊື່ອທີ່ຈະຕ້ອງປະກາດ, ຫາກຜູ້ເຊື່ອຍອມຖວາຍຕົນປະກາດແລ້ວຕົນເອງກໍຈະ

ມີສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍ (ໂກໂລຊາຍ 1:24-29). 

 
ຂໍ້ 24 ໂປໂລຮັບໜ້າທີ່ໂດຍຍອມທົນທຸກເພື່ອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຊົງຍົກໂທດ. 
 

ຂໍ້ 25 ໂປໂລມາຮັບໃຊ້ທີ່ຄຣິສຕະຈັກແປວ່າມາເວົ້າເຣ່ືອງການຍົກໂທດທີ່ຄຣິສຕະຈັກແລະມອບໜ້າທີ່ອັນນີ້

ໃຫແ້ກ່ຄຣິສຕະຈັກ. 
 

ຂໍ້ 26-27 ຄວາມລັບທີ່ປິດບັງໄວ້ນັ້ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຽໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອໄດ້ຮູ້ ເພື່ອຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນອອກໄປປະກາດ. 
 

ຂໍ້ 28-29 ໂປໂລປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ, ຕັກເຕືອນສັ່ງສອນໂດຍພຣະນາມພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 

ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ພິ່ນຍອມທົນທຸກເພາະ ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຖືວ່າເປັນໜ້າທີ່ນັ້ນເອງ. 

 
         ດຣ. ພູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຂັດສົນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບ ົດຮຽນນີ້:   ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19; ອາໂມດ 5:21-24; ມັດທາຍ 25:31-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:   ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19; ອາໂມດ 5:18-24; ມດັທາຍ 25:31-46 
       ລກູາ 10:25-37; 16;19-31. 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຊ່ອຍຜູ້ຂັດສົນແມ່ນການປະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານແລະໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານແລະໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມພຣະຄັມພ.ີ 
 

ຄໍານໍາ 
ບົດຮຽນວັນນີ້ຈະໃຊພ້ຣະຄັມພເີດີມສອງຕອນ ແລະພຣະຄັມພີໃໝນ່ຶ່ງຕອນ ທີເ່ປັນເຣ່ືອງກ່ຽວກັນ.  

• ຕອນທີນຶ່ງຈະເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າເວົ້າກັບໂມເຊເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມບໍ່
ເຫັນແກ່ຄ່າຈ້າງຄືມະນຸດ ຈຶງ່ສັ່ງຜູ້ເຊື່ອໃຫຮ້ັກແພງແລະຊ່ອຍເຫລືອຄນົຕ່າງດ້າວ ເພາະເຂົາກໍເຄີຍ
ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ.  

• ຕອນທີສອງ ຈະເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າເວ້ົາກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ມີຊື່ວ່າ ອາໂມດໃຫໄ້ປບອກປະຊາ 
ຊົນພຣະອົງວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງການກະທໍາຂອງເຂົາທີ່ຢູ່ໃນໂບດແລະນອກໂບດບໍ່ກົງກັນ. 

• ຕອນທີສາມຈະເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູບອກເຫດການລ່ວງໜ້າວ່າໃນວັນທີ່ພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາ  
ສູ່ໂລກອີກຄັ້ງນຶ່ງຈະມາໃນຮູບໃດ? ໃຜມານໍາແດ່? ຄົນກຸ່ມໃດຈະພົ້ນ? ພົ້ນດ້ວຍອັນໃດ? 

1. ວິທີສອນ: ຫາກມີຜູ້ໃດເຄີຽໄປ Mission trip ໄປປະເທດໃດກໍໄດ້ໃຫເ້ຊີນເພິ່ນມາເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມຕ້ອງ  
    ການຂອງກຸ່ມຊົນບ່ອນທີ່ເພິ່ນໄປ, ໃຫ້ເພິ່ນເວ້ົາປະສົບການແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເພິ່ນດີຂຶ້ນແນວໃດ? 
 
2. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19 ແລ້ວຄຣູອະທິບາຍດັ່ງນີ້; 
 ກ. ຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 14)       
 ຂ. ດ້ວຍພຣະອົງຮັກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາຈຶ່ງເລືອກເຮົາໃຫພ້ົ້ນ ແລະສອນໃຫເ້ຮົາເປັນລູກທີ່ດີ              
     (ຂໍ້15-16)          
 ຄ. ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ (ຂໍ້ 17-18)      
 ງ. ຊົງເຕືອນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງບໍ່ໃຫລ້ືມຕົວ ວ່າຕນົເອງເປັນໃຜ, ມາຈາກໃສ (ຂໍ້ 19). 
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3. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ  ອາໂມດ 5:21-24 ແລ້ວຄຣູອະທິບາຍດັ່ງນີ້;    
 ກ. ພຣະເຈົ້າປະກາດຊົງກຽດຊັງ (ບໍມ່ັກ) ການນະມັສການຂອງເຂົາ (ຂໍ້ 21).   
 ຂ. ຊົງບອກວ່າຈະບໍ່ຮັບເຄື່ອງຖວາຍ (ຂໍ ້22).       
 ຄ. ສັ່ງໃຫເ້ຊົາຮ້ອງເພງອຶກກະທຶກ ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ?(ຂໍ້ 23).     
 ງ. ສລຸບສາມຢ່າງທີ່ພຣະອົງບໍ່ມັກ ຫລກືຽດຊັງຄື;        
  1. ການນະມສັການຂອງພວກເຂົາ.         
  2. ບໍຍ່ອມຮັບເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ.         
  3. ສຽງຮ້ອງເພງອຶກກະທຶກ ແປວ່າຢາກໄລ່ຫູ ຮ້ອງບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ. ທັງສາມຢ່າງນີ້ເຮົາຈະ 
     ເຫັນເຫດຜນົທີ່ພຣະອົງບໍ່ມັກ ຫລກືຽດຊັງ ໃນຂໍ້ 24.    
 ຈ. ເຂົາບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕທິັມ, ຈຶ່ງກ່າວ່າ “ຈົງ່ໃຫຄ້ວາມຍຸດຕິທັມລັ່ງໄຫລມາດັ່ງສາຍນໍ້າ” (ຂໍ້ 24). 
 
4. ຂໃໍຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ  ມັດທາຍ 25:31-46 ແລ້ວຄຣູອະທິບາຍດັ່ງນີ້;     
 ກ. ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາພ້ອມກັບເທວະດາ ເພື່ອພິພາກສາປະຊາຊາດ (ບໍແ່ມ່ນມາຄືຕອນມາ 
               ເກີດເປັນລູກໂຢເຊບ) ແຕ່ຈະມາດ້ວຍອໍານາດເຕັມ. (ຂໍ ້31-32).      
 ຂ. ຜູເ້ຊື່ອແລະປະຕິບັດໃນຂໍ້ 35-36 ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນ.     
 ຄ. ການຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູມ້ຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍໃນນາມພຣະອົງແມ່ນໄດ້ປະຕິ  
     ບັດຕໍ່ພຣະອົງແລ້ວ (ຂໍ້ 40).         
 ງ. ຜູຖ້ືກປ້ອຍເວນບໍ່ມີສ່ວນໃນແຜ່ນດິນສວັນ (ຂໍ້ 41).      
 ຈ.ເຫດຜົນທີ່ເຂົາຖືກປ້ອຍເວນອ່ານ ຂໍ້ 42-43.  
ສລຸບ:  
ຄົນທີ່ມາໂບດແນ່ນອນວ່າລາວຕ້ອງມຄີວາມເຊື່ອບໍ່ຫລາຍກໍນ້ອຍ,   ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນ
ເອງລາວຈຶ່ງມີໃຈເມຕາກະຣຸນນາຊ່ອຍເຫລືອຕາມທີ່ກ່າວມາແລ້ວ  ຫາກຜູ້ໃດເວົ້າວ່າຕົນເອງມີຄວາມເຊື່ອກໍ
ສົມຄວນຈະເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ເພາະເມື່ອເວລາພຣະເຢຊູກັບມາທ່ານຈະບໍຕ່ົກໃຈ.  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ຂ່າວປະເສີດສໍາລັບທຸກຄົນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບ ົດຮຽນນີ້:   ມດັທາຍ 28:16-20; ກຈິການ 11:19-26; ພຣະນິມ ິດ 5:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:   ມັດທາຍ 28:16-20; ກິຈການ 11:19-26; ພຣະນິມ ິດ 5:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫເ້ຮົາປະກາດແກ່ທຸກຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ເຮົາຈະປະກາດແກ່ທຸກຄົນແທ້ບໍ່ ຫລຈືະເວົ້າກັນຊື່ໆ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນໃຫພ້ວກເຮົາປະກາດແກ່ທຸກຄົນໂດບບໍ່ເລືອກໜ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ບໍ່ມີພຣະໃດໆທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາມີຊີວິດອີກ ມແີຕ່ພຣະເຢຊູຊົງອົງດຽວທີ່ມອີໍານາດສູງສຸດຈົນເໜືອຄວາມ
ຕາຍ,      ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ຮັບອໍານາດອັນຄົບຖ້ວນແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງບອກສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ປະກາດທົ່ວ 
ແຜ່ນດິນໂລກ. 
1. ອ່ານ ມັດທາຍ 28:16-20    ສ່ັງໃຫ້ປະກາດແກ່ທຸກຊາດ   
 ກ. ເຫດຜົນຊົງບອກວ່າພຣະອົງມອີໍານາດ.       
  1. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ສາວົກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັບອໍານາດເຕັມທັງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນ 
      ໂລກ ຫລເືປັນໃຫຍໃ່ນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.       
  2. ພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜມີອໍານາດເຊັ່ນນີ້   
  3. ເປັນຫລັກຄໍ້າປະກັນສາວົກວ່າເຂົາເປັນສາວົກຂອງຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດ, ພຣະອົງຊົງເປັນ 
      ພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງພຣະຊົນຢູ່. 
 ຂ. ສາມຢ່າງເມື່ອອອກໄປປະກາດ.        
  1. ອໍານາດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ (ສາ້ງສາວົກ).      
  2. ອໍານາດໃຫ້ພວກສາວົກບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກ.  
  3. ອໍານາດໃນການສິດສອນພຣະທັມ. 
 ຄ. ຊົງສັນຍາຈະຢູນ່ໍາຈົນສິ້ນຍຸກ 
2. ອ່ານ ກິຈການ 11:19-26   ແບ່ງກັນອອກໄປປະກາດ   
 ກ. ເບື້ອງຫລັງການອອກໄປປະກາດ ອາ່ນກິຈການ 7:54-60     
 ຂ. ຄຣູອ່ານ ກິຈການ 1:8  ຄຣິສຕຽນຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ເປັນຄໍາເວົ້າຕໍຈ່າກຄໍາສັນຍາວ່າ 
     ຈະຢູ່ນໍາເຂົາຈົນໝົດກັບ).         
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 ຄ. ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປເພາະສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ (ຂໍ້ 19).     
 ງ.  ບງັເກີດຄໍາວ່າຄຣິສຕຽນຄັ້ງແຣກ (ຂໍ ້26).  
 
3. ອ່ານ ພຣະນິມິດ 5:1-10  ຕ້ອງປະກາດແກ່ທຸກຄົນໃຫ້ຮູ້. 
   ກ. ພຣະນິມິດ ແປວ່າ ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫເ້ຫັນຮູບພາບ.       
 ຂ. ໂຢຮັນເຫັນໜັງສືມ້ວນ, ໜັງສືມ້ວນແມ່ນພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົ້າ.     
 ຄ. ເທວະດາເວົ້າວ່າ ບໍມ່ີໃຜໃນສວັນ, ໃນໂລກ, ລຸ່ມແຜ່ນດິນໂລກສົມຄວນຈະເປີດໄດ້ ນອກຈາກ 
     ພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງຊົງຊະນະແລວ້ (ຂໍ້ 5).       
 ງ. ພຣະເຢຊູມີສາຍານາມວ່າສິງແຫ່ງຢູດາ ແຕ່ມາໃນໂລກໃນຄາບຂອງລູກແກະທີ່ຕຽມສໍາລັບຖວາຍ  
               ເພື່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ. (ລູກແກະ ແປວ່າພຣະເມສານ້ອຍ).      
 ຈ. ພຣະເມສານ້ອຍຮັບໜັງສືມ້ວນຈາກພຣະເຈົ້າ ແມ່ນຮັບນໍ້າພຣະທ ັຍພຣະເຈົ້າມາເຜີຽແຜ່ ດັ່ງນັ້ນ  
     ພວກສັດທັງສີ່ແລະພວກອາວຸໂສຊາວສີ່ທ່ານຈຶ່ງຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ (ຂໍ້ 7-8).  
 ສ. ທັງໝົດພາກັນຮ້ອງເພງໃໝ່ສັຣເສີນພຣະເຢຊູ (9-10).  
ໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫເ້ພິ່ນເຫັນໃນສວັນ    ເພື່ອຈະຂຽນສົ່ງໄປຄຣິສຕະຈັກທັງເຈັດ 
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊາບທົ່ວເຖ ິງກັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊະນະແລ້ວ  “ອາໍນາດທັງໝົດໃນສວັນແລະໃນ
ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ“ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້
ເຂົາບັບຕສິະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ” (ຂໍ ້18-19).  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 


