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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ1

ວິທກີານທີ່ພຣະເຢຊມູຕີໍມ່ະນດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:1-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 13:1-30

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແບບຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກສາວົກ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການ

ຮັບໃຊ້ວ່າເປັນການທ້າທາຍຫລາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມ່ືອເຫັນພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ສາວົກຂອງພຣະ 

ອົງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພວກສາ

ວົກ, ແລະສໍາລັບຜ້ ູທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນ ໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຂໍໃຫ້ຄຣູຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານ ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະນະຄວາມມືດî ເວົ້າຫຍ້ໍໆ ໃນ

ການສຶກສາໄຕຣມາດນ້ີ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ: ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະ

ນະຄວາມມືດî ກ້ອງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ ໃຫ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ 1—12 ìແສງສວ່າງສ່ົງແສງອອກໄປ” ຕ ໍ ່າລົງມາ

ໃຫ້ຂຽນ: ໃຫ້ຂຽນ 13—21 ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະນະສເມີ”

ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ຕ້ອງຮັບເອົາແສງສວ່າງນ້ີ: ດໍາເນີນໃນແສງສວ່າງ, ສ່ົງແສງສວ່າງອອກໄປໃນ

ຄວາມມືດ.

2. ອ່ານຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນ, ອ່ານຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ, ອ່ານຄໍາຖາມຄ້ົນຄວ້າຂອງບົດຮຽນ, ແລະ

ອ່ານຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ .

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

3. ອ່ານໂຢຮັນ 13:1-3. ວາງຄ ໍາຖາມ: ພຣະເຢຊູຮູໄ້ດ້ຢ່າງໃດວ່າເວລາຂອງພຣະອົງມາເຖິງແລ້ວທີຈ່ະ

ຈາກໂລກນ້ີໄປ? ໃຫ້ພິຈາຣະນາຄໍາຕອບຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ພຣະເຢຊູເລືອກທີຈ່ະກະທໍາຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນເຂ້ົາມາຢູ່ໃນ

ໂລກນ້ີ.
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 ພຣະເຢຊູຍອມຈ່າຍຄ່າໄຖ່ບາບມະນຸດໂລກດ້ວຍຄວາມສມັກໃຈດ້ວຍຊີວິດ.

 ການຍອມຖວາຍຕົວຂອງພຣະເຢຊູເປັນສ່ິງທີພ່ຽງພໍໃນການໄຖ່ບາບ

 ການຈັດຕຽມນ້ີເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນເປັນແຜນການຂອງຜ້ ູນໍາສາສນາຢິວ

 ພຣະເຢຊູຮູວ້່າຢູດາອິສກາຣີໂອດຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ

4. ອ່ານ 13:4-15 ອະທິບາຍວ່າ ການລ້າງຕີນເປັນການສະແດງທີສໍ່າຄັນທີ່ສຸດຄື: ເຮດັໃຫ້ຈິດໃຈສະ

ບາຍແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະອາດສໍາລັບຜ້ ູທີເ່ດີນຕີນເປ່ົາໃນສມັຍນ້ັນ. ເຈ້ົາຂອງບ້ານຈະຈ້າງຄົນ

ໃຊ້ເພ່ືອລ້າງຕີນຄົນທີ່ຍ່າງເຂ້ົາມາໃນບ້ານເພ່ືອຄວາມສະອາດ. ໃນຄືນນ້ີບ່ໍມີຜ້ ູໃດທໍາໜ້າທີ່ນ້ີ.

5. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງໄປຍອມລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ? (ເບ່ິງໃນໂຢຮັນ 13:1)

ຖາມ: ການລ້າງຕີນຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນພົວພັນຫຍັງບ່ໍໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮາົໃນທຸກວັນນ້ີ?

ເຊີນໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ.ìກະທໍາເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງ” (ໂຢຮັນ 13:6-15) ເບິ່ງຄໍາ

ອະທິບາຍໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

6. ອ່ານ ລູກາ 22:24 ຖາມ: ທ່ານຄິດຢ່າງໃດໃນການທີ່ພຣະເຢຊູຈະລ້າງຕີນເປໂຕ ຜ້ ູທີ່ຈະປະຕິເສດ

ແລະຢູດາຜ້ ູທີ່ຈະຂາຍພຣະອົງ?

7. ອ່ານໂຢຮັນ 13:16-17 ວາງຄໍາຖາມ:

 ເປັນຫຍັງການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປັນຕົວຢ່າງທີດີ່ເລີດສໍາລັບພວກເຮົາ?

 ການລ້າງຕີນຄົນອ່ືນຈະເປັນຢ່າງໃດໃນສັຕວັດທີ 21? ຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ຢ່ ູບ່ໍ?

 ຄົນປະເພດໃດທີ່ທ່ານຈະຮບັໃຊ້ຍາກທີ່ສຸດ? ທ່ານຍັງຈະຮັບໃຊ້ຢ່ ູບ່ໍ?

 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຫຍັງ ເມ່ືອທ່ານຮັບໃຊ້ຜ້ ູອ່ືນເໝືອນພຣະເຢຊູ?

8. ໃຫ້ພິຈາຣະນາຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ìຖ ້າພວກເຮົາຫາກພາກັນເອ້ີນຕົວເອງວ່າເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ 

ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຫັນຕົວຢ່າງນ້ີແລ້ວ?”

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

9. ຖາມຍ້ອນຄືນ: ພວກເຮົາຍັງຈະຊົງຜ້າສລອງຫລືຈະຖອດອອກ ແລ້ວເອົາຜ້າເຊັດຕົວ ໂນ້ມລົງແລ້ວ

ຮັບໃຊ້ຜ້ ູອ່ືນບ່ໍ?

10.ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມຕົວຢ່າງນ້ີແລ້ວຫລືຍັງ? ຖ້າຍັງ, ເວລາໃດພວກເຮົາຈ ຶ ່ງຈະເລ້ີມ

ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ? ຫລືວ່າຕາມແຕ່ບາງຢ່າງເທົ່ານ້ັນບ່ໍ?
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11.ອະທິຖານ ແລ້ວຕຽມຕົວເຂ້ົານະມັສການ ຮຽນເພ່ືອທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 2

ເສັນ້ທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:31-14:14

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 13:31-14:14

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມເສ້ັນທາງທີ່ຈະໄປຫາພຣະບິດາ, ພຣະອົງຊົງໜູນໃຈ

ເຫລ່ົາສາວົກໃຫ້ເຊ່ືອແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ 

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ການຈັດຕຽມເສ້ັນທາງຂອງພຣະເຢຊູນ້ີ ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງບ່ໍກ່ຽວກັບຊີວິດ

ຂອງທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະເປໂຕ, ໂທມາ,

ແລະຟີລິບ. ສາວົກໃນທຸກວັນນ້ີ ຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ?

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

12.ໃຫ້ນັກຮຽນ ຄິດຫາເພງ ຫລືຄິດຫາຂ້ໍພຣະທັມທີ່ກ່າວເຖິງເສ້ັນທາງ, ຫົນທາງ… ຈ່ົງໃຊ້ເວລາໃຫ້

ນັກຮຽນຄິດແລ້ວລຸກຂ້ຶນເວົ້າ.

13.ບອກນັກຮຽນວ່າວັນນ້ີ ຈະໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງເສ້ັນທາງ ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນເສ້ັນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ”

ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ: ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນ, ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ, ແລະຈຸດປະສົງ

ຂອງບົດຮຽນ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

14.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 13:31-35 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວ ໃຫ້ວາງຄໍາຖາມ:

ແມ່ນຫຍັງທີເ່ຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູມີກຽດຕິຍົດ?

ແມ່ນຫຍັງຄືບັນຍັດໃໝ່?

ພຣະເຢຊູຊົງຖ່ອມໃຈຢ່າງໃດ? (ຟີລິບປອຍ 2:6-11)

15.ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກທີ່ພາສາກຣີກໃຊ້ກັນ. ໃນທີນ້ີ່ຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງນ້ີ 

ແມ່ນຄວາມຮັກ ìອາກາເປî ຖາມນັກຮຽນລອງເບ່ິງວ່າ ເຫັນຢ່ ູໃສແດ່ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີ?
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16.ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 13:36—14:4 ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ເປໂຕມີທ່າທີຢ່າງໃດ? ເມ່ືອພຣະເຢຊູກ່າວວ່າບ່ອນທີ່ເຮາົຈະໄປນ້ັນພວກເຈ້ົາໄປບ່ໍໄດ້.

ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຕາມທາ່ນໄປດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້? ຂ້ານ້ອຍຈະສລະຊີວິດເພ່ືອທ່ານ

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຮູ້ຈັກສ່ິງທີຈ່ະເກີດຂ້ຶນໃນຂ້າງໜ້າ?

17.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 14:5-10 ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມທີ່ຂຽນຢ່ ູໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ “ ການລອດພ້ົນ”

ໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

18. ອ່ານ ໂຢຮັນ 14:11-14 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວ ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບອໍານາດ

ຂອງພຣະເຢຊູໃນເວລາທີຍັ່ງຢ່ ູໃນໂລກ ແລະຫລັງຈາກການສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນແລ້ວ.

 ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະຊົງເປັນມະນຸດນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງແລະທຸກໆສະຖານທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

 ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງອິດເມ່ືອຍບ່ໍ?

 ພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຫິວນ້ໍາແລະຫິວເຂ້ົາບ່ໍ?

 ພຣະເຢຊູເອົາເວລາໃດນອນ?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

19.ພວກເຮົາຄິດຢ່າງໃດກັບການສົນທະນາຣະວ່າງພຣະເຢຊູແລະເປໂຕ, ແລະໂທມາ, ແລະຟີລິບ ມີ

ການໜູນໃຈສໍາລັບທຸກວັນນ້ີບ່ໍ?

20. ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາວັນນ້ີ ເຄີຍມີຜ້ ູໃດແດ່ບ່ໍທີ່ສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູແລະເຄີຍສາບານບ່ໍວ່າ

ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມຕາຍນໍາພຣະອົງເໝືອນເປໂຕ?

21. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ສືບຕ່ໍໃນການໄວ້ວາງໃຈແລະການຮັບໃຊ້.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 3

ພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ-ເປນັອົງສບືຕໍກ່ານຮບັໃຊຂ້ອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 14:15-18, 25-27; 15-26-16:15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 14:15-16:15

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນ້ັນ    ເພ່ືອສືບຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ ແລະເປັນການສະຖິດນໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາ 

ວົກທັງຫລາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢ ຊູຕ່ໍໂລກແຫ່ງ

ຄວາມສັບສົນນ້ີໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດ   ແລະບອກໃຫ້ຮູ້ຄັກວ່າແມ່ນອົງ

ພຣະວິນຍານໄດ້ໜູນໃຈແລະປະທານພະລັງໃຫ້ມີຊີວິ

ວິດຢ່າງຄຣິສຕຽນ ແລະຮັບໃຊ້ໄດ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກນ້ັນເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ໜູນໃຈພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ. ເປ

ໂຕ, ໂທມາ, ແລະຟີລິບບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ກິນກັບພຣະອົງເປັນເວລາຫລາຍປີກໍຕາມ     

ພວກເຂົາບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄໍາສ່ັງໃຫພ້ວກເຂົາຮັບໃຊ້ກັບແຜນການອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງນ້ັນ. ພວກເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງພາຣະໜ້າທີ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບ່ໍຮູ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນສໍາຄັນກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົາປະຕິບັດຮັບໃຊ້.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນເຣື່ອງສົນທະນາ   ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຈະສະເດັດມາ

ເຮັດວຽກແທນເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນໄປຫາອົງພຣະບິດາ. ພຣະອົງຍັງກ່າວໃຫ້ລໍອີກນ້ອຍນ່ຶງພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບອົງ

ພຣະວິນຍານໃນຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້.

ຄໍາເວ້ົາເຖິງເວລາແລ້ວ (ໂຢຮັນ 13:1) ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກເປັນທຸກ ແລະມີຄວາມ

ກະວົນກະວາຍ. ພວກສາວົກເປັນທຸກໃຈເຖິງການຕາຍທີ່ອົງພຣະເຢຊູຈະປະເຊີນ. ອົງພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າອົງພຣະວິນຍານເປັນອົງ

ນ່ຶງຊຶ່ງປະທານຄວາມຮັກ ແລະສັນຕິສຸກມາໃຫ້ພວກສາວົກ.
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ຂ້ໍສໍາຄັນໃນການສຶກສາວັນນ້ີໄດ ້ເວ້ົາເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ສືບຕ່ໍເຖິງແມ່ນພຣະອົງ

ໄດ້ຈາກໄປ ນ້ັນເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງອົງພຣະບິດາ. ອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ຈະ ເຣີນຂ້ຶນໄປ ແຕ່ພວກ

ສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມລໍາບາກ    ແລະຕ້ອງເຂ້ົາຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ ແລະຮັບການຮຽກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາ.

ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກສາວົກຮັບເອົາຄໍາເວ້ົາ ແລະການໜູນໃຈຈາກອົງພຣະວິນຍານພໍບ່ໍເພື່ອຈະສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາ

ໄວ້ແລ້ວສາມປີກ່ອນນ້ັນ?

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

1. ສ່ົງຄໍາເຕືອນໄປຫາສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາບົດຮຽນໃນອາທິດຕ່ໍໄປ    ແລະບອກພວກເຂົາໃຫ້ຕອບ

ຄໍາຖາມເຖິງເຣື່ອງພຣະພອນວ່າພວກເຂົາມີພຣະພອນຢ່າງໃດເພື່ອຮັບໃຊ້. ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເອົາ

ຜົນຄໍາຕອບມາໃນຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ມີການຮັບໃຊ້ເກີດຂ້ຶນ.

2. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການລ້ຶມຄືນເຖິງຄໍາແນະນໍາຄືນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄົນອ່ານຈຸດສໍາຄັນ ແລະຄໍາຖາມເພື່ອສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ.

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 14:15-18. ອະທິບາຍຄໍາເວ້ົາ ພາຣາເກລໂຕສ ຊຶ່ງມາຈາກພາສາກຣີກແປວ່າ ພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດ. ຖ້າຈະແປເປັນພາສາອັງກິດແລ້ວກໍໃຊເ້ປັນຫລາຍຄໍາເວ້ົາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:

 ìຜູ້ຕ່ໍວ່າແທນî (14:16) ເປັນເໝືອນທະນາຍຄວາມຕ່ໍວ່າໃນສານຊ່ອຍ.

 ìຜູ້ຊ່ອຍî (14:16) ຊ່ອຍໃນຍາມຈໍາເປັນ.

 ìຜູ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາî (14:16) ເຂ້ົາມາຢູ່ຂ້າງເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈ.

 ìຜູ້ໜູນໃຈî (14:16) ເຂ້ົາມາຢູ່ຂ້າງເພື່ອໃຫ້ພະລັງຕ່ໍສູ້.

4. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບອົງພຣະວິນຍານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີບ່ໍ? ຖ້າເຄີຍໃຫ້ອະທິບາຍປະສົບການໃຫ້ຄົນ

ອ່ືນຟັງນໍາດ້ວຍ.

5. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າໃນບົດຮຽນ ໂຢຮັນ 14 ນ້ີ   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະ

ເຮັດແນວໃດຫລັງຈາກພຣະອົງຈາກພວກເຂົາໄປ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະບ່ໍປະທ່ານໄວ້ເປັນລູກກໍາພ້າ; ເຮົາຈະກັບ

ມາຫາທ່ານອີກî (14:18). ກ່າວເພີ້ມວ່າອົງພຣະເຢຊູສັນ ຍາວ່າພຣະອົງຈະສືບຕ່ໍຢູ່ກັບພວກເຂົາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ

ບໍຣິສຸດ.

6. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 14:25-27; 16:13-15. ອົງພຣະວິນຍານບ່ໍພຽງແຕ່ສະຖິດຢູ່ກັບພວກສາວົກ ແຕ່ອົງພຣະ

ວິນຍານຈະນໍາພາອີກ. ອົງພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ເຕືອນພວກສາວົກໃຫ້ຄຶດເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຕ້ັງຄໍາ

ຖາມວ່າ, ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານໃນຊີວິດບ່ໍ? ຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີລົງໃສ່ກະດານເພື່ອ

ເຕືອນພວກເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະວິນຍານຊ່ອຍຫຍັງເຮົາແດ່.

7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 15:26-16:15
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 ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ ວິທີໃດອົງພຣະວິນຊ່ອຍເວລາເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນ? ທ່ານເຄີຍປະ ສົບການບ່ໍເວລາ

ທ່ານເວ້ົາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນອ່ືນຟັງແລະທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຈັດຕຽມຄົນນ້ັນໄວ້ແລ້ວ

ເຖິງສ່ິງທ່ານກໍາລັງກ່າວນ້ັນ?

 ຖາມວ່າ, ອົງພຣະວິນຍານເຮັດແນວໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເວລາທ່ານພົບກັບຄົນຕ່ໍສູ້?

 ຖາມວ່າ, ເວລາເວ້ົາຄໍາພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແມ່ນທ່ານເອງບໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນບາບ ຫລືແມ່ນ

ອົງພຣະວິນຍານເປັນອົງນໍາພາ?

8. ໃຫ້ເບ່ິງຜົນການສອບເຖິງພຣະພອນທີ່ພຣະອົງປະທານຕ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້    ແລະໜູນໃຈໃຫຄົ້ນໃນຫ້ອງຮັບ ໃຊ້ຕາມພຣະພອນ

ແທນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ໃນພະແນກທີ່ຕົນເອງບ່ໍມີຄວາມສຸກແລະບ່ໍມີພຣະພອນ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 4

ຄາໍສັ່ງຕໍພ່ວກສາວກົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 15:1-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 15:1-25

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູ,

ການຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອຟັງ 

ແລະຮັກແພງກັນຢ່າງແທຈິ້ງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮັດຫຍັງໃນການເປັນສາວົກ ຫລືພຽງແຕ່ກ່າວວ່າພວກເຮົາເຊື່ອກໍ

ແລ້ວໄປ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງການເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູ, ການເຊື່ອຟັງ, ແລະມີຄວາມຮັກຕ່ໍ

ກັນແລະກັນນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ, ແລະເພື່ອວິເຄາະວ່າຕົນເອງຈະເຮ ັດ

ແນວໃດໃນຊີວິດ ຈ່ຶງຖືວ່າເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຊື່ອຟັງຄໍາສ່ັງສອນແທ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າອີກບ່ໍນານອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດມາ ຫລັງຈາກພຣະອົງກັບ

ໄປຫາພຣະບິດາ. ພຣະເຢຊູສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ອອກໄປເກີດຜົນ. ການເກີດຜົນນ້ັນແມ່ນຜົນທີ່ເຂ້ົາສນິດ ຕິດພັນໃກ້ສິດກັບພຣະ

ອົງ.

ໃນບົດ 14 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໜູນໃຈພວກສາວົກວ່າເວລາພຣະອົງຈາກໄປແລ້ວ ພຣະອົງຈະກັບຄືນ

ມາຫາພວກເຂົາອີກ. ແຕ່ເວລາຈາກໄປນ້ັນພຣະອົງຈະສ່ົງອົງພຣະວິນຍານມາເປັນຜູ້ຊ່ອຍພວກເຂົາເພື່ອສືບຕ່ໍພາຣະກິດຕ່າງໆ.

ໃນບົດ (15:1-17) ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຫັນປ່ຽນຄໍາສົນທະນາເຖິງການສະຖິດຢູ່ນໍາຫລາຍກວ່າການເວ້ົາເຖິງການສະເດັກກັບຄືນມາ.

ພວກສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງໄດ້ຜົນດີ. ນ້ີແມ່ນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່

ໃນເຣື່ອງສໍາຄັນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຜູ້ຟັງຕິດພັນກັບພຣະອົງໄປ. ເຖິງແມ່ນເວລານ້ີພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງຈາກພວກເຂົາໄປເພື່ອອົງພຣະ

ວິນຍານຈະສະເດັດມາ, ອົງພຣະເຢຊູປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ຄັກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາພັນດີກັບພຣະອົງເປັນພິເສດ.

ໃນຕອນນ້ີໃກ້ຈະເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍໃນໄມ້ກາງແຂນ. ໃນເວລາຢ່າງນ້ີ
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ເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດເພື່ອຈະສອນພວກສາວົກແລະພວກເຊື່ອໝ້ັນໃນພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ເລືອກຄໍາເວ້ົາແລະບົດສອນຢ່າງ

ລະມັດລະວັງ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຜູ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບແກະ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ສອນມາແລ້ວໃນບົດທີ 10.

ອະນາຄົດຈະເປັນຢ່າງໃດນ້ັນຂ້ຶນກັບການເຂ້ົາສນິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປ ັນເຈ້ົານາຍຂອງພວກເຂົາ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາຄໍາປຽບທຽບເຣື່ອງເຄືອອະງຸ່ນເພື່ອສອນໃຫ້ພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມ

ຈິງ ເພາະຄໍາສອນຢ່າງນ້ັນເປັນວິທີທີ່ຄົນໃນສມ ັຍນ້ັນເຂ້ົາໃຈໄດ ້ດີ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກວາດພາບໃນສມອງ

ເຖິງສ່ິງສໍາຄັນໃນການດໍາລົງລ້ຽງຊີວິດ, ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດດີ, ເໝືອນເຄືອອະງຸ່ນໄດ້ຮັບການບໍາລຸງລ້ຽງມາຈາກລໍາ, ແລະອົງພຣະເຢຊູ

ຍັງເວ້ົາເຖິງການຕາຍຂອງພຣະອົງໃນພາເຂ້ົາແລງໃນເວລານ້ັນຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກຕຽມຕົວຮັບເອົາ

ສະພາບການໄດ້.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

9. ໃຫ້ຄຣູສອນຊອກຫາບົດຮຽນທີ່ຄົນສາມາດຈັບບາຍ ເຫັນກັບຕາເຖິງເຣື່ອງໝາກອະງຸ່ນ. ຍົກຕົວ ຢ່າງໄປຊື້ເອົາໝາກ

ອະງຸ່ນແຫ້ງຈາກຕລາດມາ. ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຊີມແລະອະທິບາຍເຖິງຣົດຊາດ ແລະຖາມພວກເຂົາວ່າ ໝາກ

ອະງຸ່ນເກີດຜົນເອງໄດ້ບ່ໍຖ້າບ່ໍຕິດກັບກ່ິງກັບຕ້ົນ?

10.ບອກໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຈັດເປັນກຸ່ມສຶກສາເຖິງເຣື່ອງສວນອະງຸ່ນ. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ ມີຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ເຄີຍໄປຢ້ຽມສວນໝາກ

ອະງຸ່ນ? ພວກເຂົາຮູ້ບ່ໍວ່າຄົນເຮັດສວນອະງຸ່ນນ້ັນພວກເຂົາເຮ ັດແນວໃດ? ເລືອກດິິນຊະນິດໃດ? ເອົານ້ໍາຫົດຢ່າງໃດ?

ເອົາແສງແດດຍາມໃດ? ຕອນໃຫ້ເກີດຜົນແນວໃດ? ກ່າວວ່າໝາກອະງຸ່ນ ແລະສ່ວນອະງຸ່ນນ້ັນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີ.

ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນລໍາຂອງໝາກອະງຸ່ນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າການຫຼໍ່ລ້ຽງນ້ັນມາຈາກພຣະອົງ ເພື່ອສອນໃຫ້

ພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນເຖິງການຈະເຣີນດ້ານວິນຍານຈິດ ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢ

ຊູ.

11. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 15:1-2. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າອົງພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ເວລາພຣະອົງກ່າວ

ວ່າພຣະອົງເປັນລໍາແລະພຣະບິດາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ? ເປັນຫຍັງຜູ້ບົວລະບັດຈ່ິງ ຕອນກ່ິງ?

12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 15:3-11. ບອກໃຫ້ຂຽນກ້ອງຄໍາເວ້ົາ ìເຂ້ົາສນິດî ຫລື  ìຕິດພັນî ໃນບົດນ້ີທຸກໆຄ້ັງ. ຖາມ

ວ່າໃນບົດນ້ີຄໍາເວ້ົາເຂ້ົາສນິດ ຫລືຕິດພັນມີຈັກເທື່ອ? ໃນບົດສ້ັນໆນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຫລາຍໆເທື່ອ, ດ່ັງນ້ັນກ່ິງ

ທຸກກ່ິງຢາກເກີດຜົນຕ້ອງເຂ້ົາສນິດກັບພຣະອົງ.

13. ຈັດຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 15:12-17 ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບອກເຖິງສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ:

ອັນໃດເປັນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ? (ຍອມຕາຍເພື່ອນຄົນອ່ືນ) ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນຊື່ໃໝ່

ສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງໃດ? (ເພື່ອນ). ອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ພວກສາວົກເຮັດຫຍັງ? (ໄປເກີດຜົນ)

14.ແຈກເຈ້ັຽເປ່ົາໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ທ່ານໄດ້ຖືກຕອນຈາກພຣະເຈ້ົາບ່ໍ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນຂ້ຶນ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາຖືກຕອນ? ທ່ານໄດ້ຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນຢ່າງໃດ? ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ

ຢ່າງໃດໃນເວລາຕອນນ້ີ?
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15. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຖ້າທ່ານເອົາໝາກອະງຸ່ນມາໃນຫ້ອງ   ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາກັບ

ບ້ານເພື່ອເປັນການເຕືອນເຖິງບົດຮຽນນ້ີ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 5

ພຣະເຢຊອູອ້ນວອນເພືອ່ພວກສາວກົ-ພ້ອມກບັທ່ານອກີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 17

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນ ເພ່ືອພວກສາວົກໃຫ້ມີຄວາມປອດພັຍ 

ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນນາມຂອງພຣະອົງ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາ

ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນຕ່ໍກັນ, ກັບພຣະອົງ, ແລະອົງພຣະບິດາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອພວກສາວົກ  ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນອັນນ່ຶງ

ອັນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາພະຍານມີນ້ໍາໜັກໃນການປະ ກາດ, ເປັນເຫດໃດພວກ

ເຮົາຈ່ິງບ່ໍມາສາດຖືກຕ້ອງກັນໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສຶກສາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ    ໃນການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອົາມາ

ປະກອບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຖືກຕ້ອງກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໄດ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນໂຢຮັນ ບົດທີ 17 ນ້ີມີບາງຕອນອົງພຣະເຢຊູສອນນ້ັນກ່ອນພຣະອົງໄດ້ພົບກັບໄມ້ກາງແຂນບ່ໍເທົ່າ

ໃດຊົ່ວໂມງ. ໃນການຂຽນບົດນ້ີເປັນເໝືອນຄໍາສ່ັງຂອງໂມເຊໃນ (ພຣະບັດຍັດສອງ 33). ມັນເປັນຂອງທັມມະດາໃນເມື່ອຜູ້ນໍາ

ກ່ອນຈາກໂລກໄປກໍມີການສ່ັງລາເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຜູ້ເຊື່ອແລະຜູ້ຕິດຕາມ.

ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງອົງພຣະເຢຊູສອນນ້ັນແມ່ນຄໍາອ້ອນວອນ. ເປັນໂອກາດີສໍາລັບຜູ້ອ່ານຈະໄດ້

ພົບເຫັນການສົນທະນາຣະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບອົງພຣະບິດາເຈ້ົາ. ໃນບົດທີ 17 ເປັນບົດທີ່ເວ້ົາເຖິງຈິດໃຈ ຫລືເວ້ົາໄດ້ວ່າເປັນ

ບົດເວ້ົາເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍພວກສາວົກກໍເວ້ົາໄດ້. ໃນບົດນ້ີພວກສາວົກໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຫົວໃຈຂອງອົງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ອ້ອນວອນ   ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຮັກສາພວກສາວົກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ.

ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພວກສາວົກນ້ັນ    ໄດ້ກາຍເປັນບົດສອນສໍາຄັນໃນຊີວິດ

ການຮັບໃຊຂ້ອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນການຈາກໄປນ້ັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາເຣື່ອງໃຫ້ພຣະກຽດ, ການສ່ັງລາ ແລະເຣື່ອງບໍຣິສຸດຂ້ຶນ

ມາເວ້ົາ ເຖິງແມ່ນຄໍາສອນໃນເຣື່ອງນ້ີເປັນຄໍາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະບິດາ, ພວກສາວົກບ່ໍຄວນເບ່ິງຂ້າມເຖິງຄວາມຈິງທີ່ພຣະອົງໄດ້

ສິດສອນພວກເຂົາເອົາໄວ້ນ້ັນ. ແມ່ນແທ້ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາກັບພວກສາວົກເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍເປັນຄໍາອ້ອນວອນກໍຕາມ  

ພວກນັກຮຽນທີ່ອ່ານປ້ືມໂຢຮັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍໃນເວລານ້ັນ ແລະໃນເວລານ້ີອີກດ້ວຍ.
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ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

16.ຊອກເອົາຮູບພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງອ້ອນວອນມາໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເຫັນ. ໃນໂຢຮັນບົດທີ 17 ຕ້ັງຄํາຖາມ

ວ່າ ອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນຢ່າງໃດ? ເວລາໃດພຣະອົງອ້ອນວອນ? ພຣະອົງອ້ອນວອນເພື່ອໃຜ?

17. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ບອກເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນ. ໃຫ້ຈົດຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ໃນກະດານ (ຄໍາ

ຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນອາດຈະປະກອບດ້ວຍຄໍາເວ້ົາດ່ັງນ້ີ: ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາອຸກອ່ັງ, ເວລາຢ້ານ, ເວລາຮູ້ສຶກເປັນໜີ ້

ບຸນຄຸນ, ເວລາຍິນດີ, ເວລາເຫງົາ ແລະໂສກເສ້ົາ ແລະອ່ືນໆ...) ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນໃນບົດນ້ີ

ແມ່ນກ່ອນພຣະອົງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະ ອົງໄດ້ໃຊ້ເວລາອ້ອນເພື່ອຕົນເອງ, ເພື່ອພວກສາວົກ, ແລະຄົນ

ທັງຫລາຍທີ່ເຊື່ອ ແລະຈະເຂ້ົາມາເຊື່ອ. ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຄວາມຫັກຫລັງ ຄວາມກຽດຊັງ ແລະການ

ຂົມຂ່ືນຈາກຄົນໃກ້ສິດ ພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍອະທິຖານອ້ອນວອນ.

18.ໃນເມື່ອທ່ານອ່ານໃນພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ ບົດທີ 17 :1-5. ທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນສ່ິງພຣະເຢຊູອ້ອນ ວອນເພື່ອຕົນເອງ 

ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນຂໍທຸກສ່ິງລົບກວນໄປ ແຕ່ພຣະອົງທູນຂໍສະເພາະເຈາະຈົງ. ໃຫ້ທ່ານເວ້ົາອອກມາເບ່ິງວ່າພຣະອົງ

ເວ້ົາເຣື່ອງຫຍັງ? ກ ານອ້ອນຢ່າງນ້ີເປັນການງ່າຍ ຫລືຍາກສໍາ ລັບອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? ທ່ານຈະທູນຂໍໃນຄໍາອ້ອນວອນເພື່ອ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

19. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 17:6-19. ຖາມວ່າໃນຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອໃຜ? (ພວກສາວົກ).

ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທູນຂໍເພື່ອພວກສາວົກໃນເຣື່ອງໃດ? (ການປົກປ້ອງຮັກສາ, ການເປັນ

ອັນນ່ຶງອັນດຽວ 17:11; ຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ 17:17). ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນ້ັນພວກເຮົາຄວນຮຽນອ້ອນວອນ

ເພື່ອຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດ?

20. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນອ່ານ ໂຢຮັນ 17:20-26 ໃຫ້ອອກສຽງດັງພ້ອມກັນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຟັງແລ້ວໃຫ້ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ  ທ່ານມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນການອ່ານເປັນສຽງດັງຮ່ວມກັນຢ່າງນ້ີ? ຮ້ອງຂໍໃຫຄົ້ນນ່ຶງຄົນໃດບອກເຖິງຜົນດີແລະຜົນເສັຽໃນ

ການອ່ານຮ່ວມກັນເປັນສຽງດຽວ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ6

ພພິາກສາພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 18: 15-27; 18:33—19:16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 18: 1—19: 16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວເອງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເຮັດ

ໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານຕັດສິນແນວໃດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເບ ິ ່ງບຸກຄົນທັງຫລາຍທີກໍ່າລັງພິພາກສາພຣະເຢຊູວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາຕັດ

ສິນຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະເພ່ືອເປັນພຍານໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ

ເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ກ່ອນມ້ືຮຽນ, ຕຽມຫົວຂ້ໍບົດຮຽນໃສ່ເຈ້ັຽ ເຣ ື ່ອງ ìພິພາກສາພຣະເຢຊູ” ປະບ່ອນຫວ ້າງໄວ້ເພ່ືອໃຫ້

ນັກຮຽນຕ່ືມໃສ່. (ຫົວຂ້ໍບົດຮຽນມີມາພ້ອມກັບ ບົດຮຽນນ້ີ). ເຈ້ັຽນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຕິດຕາມບົດ 

ຮຽນງ່າຍຂ ຶ ້ນ. ຢາຍເຈ້ັຽຫົວຂ້ໍບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນພ້ອມດ້ວຍກະດາດນ້ອຍອີກນ່ຶງແຜ່ນ.

2. ຫລັງຈາກອະທິຖານເພ່ືອການສຶກສາພຣະທັມແລ້ວ ໃຫ້ຊັກຊວນນັກຮຽນວາດພາບໄວ້ວ່າສອງທິດຕ່ໍ

ໄປນ້ີ ພຣະເຈ້ົາແລະມານຊາຕານຈະໂອ້ລົມກັນເຣ ື ່ອງຂອງພວກເຂົາ. ຖາມວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຢາກໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາເວົ້າເຣ ື ່ອງເຂົາເຈ້ົາແນວໃດແດ່ກັບຊາຕານ. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ກະດາດໄວ້.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນນ້ີຈະເວົາ້ເຣ ື ່ອງຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູສຶ້ກ, ແລະການປະພຶດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ຕ່ໍ

ພຣະເຢຊູໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຖືກພິພາກສາຈາກຜູ້ນໍາສາສນາແລະຜູ້ນໍາປະເທດ. ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນ

ໃຊ້ເຈ້ັຽຫົວຂ້ໍບົດຮຽນເພ່ືອຕຽມຈະຂຽນ.

4. ການຈັບກຸມທີບ່ໍ່ຖືກຕ້ອງ (18:1-11). ບອກນັກຮຽນວ່າສ ິ ່ງທໍາອິດທີພ່ວກເຮົາເຫັນໃນການພິພາກສາ

ພຣະເຢຊູຄື ການຈັບກຸມທີບ່ໍ່ຖືກຕ້ອງ;ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນໃສ່ຂ້ໍ 1 ໃນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນ.ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 

18:1-11. ສລຸບສ ິ ່ງທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ ìຄວາມໂລບຂອງຢູດາ.”
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5. ການພິພາກສາແບບກະທັນຫັນ (18:12-27). ບອກນັກຮຽນວ່າສ ິ ່ງທີສອງທີພ່ວກເຮົາເຫັນໃນການ

ພິພາກສາແມ່ນ ການພິພາກສາແບບກະທັນຫັນ. ອ່ານໂຢຮັນ 18:12-18.ສລຸບການພິພາກສາພຣະ

ເຢຊູທາງສາສນາ (ໂຢຮັນ 18: 12-14) ແລະພາກຕ້ົນເຣ ື ່ອງການປະຕິເສດຂອງເປໂຕ (ໂຢຮັນ 18:

15-18). ເບ ິ ່ງບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍ.

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 18:19-24 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 18:25-27. ສົນທະນາຄວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຄໍາຕອບຂອງເປໂຕໃນການພິພາກສາຂອງຕົນ. ນໍາພາ

ການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ໂຢຮັນ 18:12-27 ບອກເຮາົຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເປໂຕ?

 ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຢູດາ, ເປໂຕ, ແລະຜູ້ນໍາສາສນາຕອບພຣະເຢຊູຕ່າງໆກັນເຊ່ັນນ້ັນ? ຂຽນ

ຄໍາເຫັນໃສ່ກະດານໄວ້.

 ແມ່ນຫຍັງທີພ່ວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກພຣະທັມໃນຕອນນ້ີ?

7. ຄໍາພິພາກສາບ່ໍທ່ຽງທັມ (18: 28—19:16). ບອກນັກຮຽນວ່າສ ິ ່ງທີສາມທີພ່ວກເຮົາເຫັນໃນການ

ພິພາກສາພຣະເຢຊູແມ່ນຄໍາພິພາກສາທີບ່ໍ່ທ່ຽງທັມ. ສລຸບເນ້ືອຫາໃນໂຢຮັນ 18:28-32.

8. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄໍາພິພາກສາທີບ່ໍ່ທ່ຽງທັມມີການຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍໜ້າປີລາດຮວມຢູ່ດ້ວຍ. ອ່ານ

ໂຢຮັນ 18: 33-40. ອະທິບາຍຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງປີລາດກັບພຣະເຢຊູ; ເບ ິ ່ງຈຸດໃຫຍ່: (1)

18:33-34; (2) 18:35-36; (3) 18:37; ແລະ (4) 18:38.

9. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄ ໍາພິພາກສາທີບ່ໍ່ທ່ຽງທັມມີຄໍາພິພາກສາຂອງປີລາດຮວມຢູ່ດ້ວຍ. ອ່ານໂຢຮັນ 

19:1-16. ເບ ິ ່ງຈຸດໃຫຍ່ສາມບ່ອນ: (1) 19:1-7; (2) 19:8-12; ແລະ (3) 19:13-16. ນໍາການ

ສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ໂຢຮັນ 19:1-16 ບອກພວກເຮົາແນວໃດ ກ່ຽວກັບປີລາດ, ຜູ້ນໍາສາສນາ, ແລະປະຊາຊົນ?

 ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຮັບພຣະເຢຊູເຊ່ັນນ້ັນ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

10. ໃຫ້ທຸກຄົນກັບໄປເບ ິ ່ງສ ິ ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນເຈ້ັຽກະດາດ (ຂ້ໍ 1 ແລະ 2). ເຕືອນທຸກຄົນ

ວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເວົ້າເຣ ື ່ອງຕົວເອງແນວໃດແດ່ກັບຊາຕານ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ

ເລືອກຈາກສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີເ່ປັນອຸປສັກໃຫຍ່ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ໃຫ້ຂຽນໄວ້

ຂ້າງຫລັງຂອງກະດາດກໍໄດ້. (ການຝຶກຫັດນ້ີເປັນເຣ່ືອງສ່ວນຕົວ ຢ່າໃຫ້ຄົນອ່ືນໆເບ ິ ່ງ)

11.ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນສອງອາທ ິດຂ້າງໜ້າ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ບອກກັບ

ຊາຕານສ ິ ່ງທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັກສາເຈ້ັຽນ້ີໄວ້ເພ່ືອເຕືອນຕົວເອງ.

12. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານກໍາລັງ, ຄວາມກ້າຫານ,

ແລະສະຕິປັນຍາເພ່ືອຈະໄດ້ຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ.
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ພພິາກສາພຣະເຢຊູ

ໂຢຮັນ 18:1—19:16

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວເອງວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ 

ເລືອກກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

1. ການຈັບກຸມ_______________ (18: 1-11)

ກ. ການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາ (18:1-9)

ຂ. ການຄຶດຜິດຂອງເປໂຕ (18: 10-11)

2. ການພິພາກສາແບບ_____________(18: 12-27)

ກ. ການພິພາກສາພຣະເຢຊູຕ່ໍໜ້າອັນນາຢ່ ູໃນວັງ (18:12-14)

ຂ. ການພິພາກສາເປໂຕຕ່ໍໜ້າຍ ິງຂ້າໃຊ້ຂ້າງນອກວັງ (18: 15-18)

ຄ. ຄວາມກ້າຫານຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍໜ້າອັນນາ (18: 19-24)

ງ. ຄວາມຢ້ານກົວຂອງເປໂຕຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍ (18: 25-27)

3. ຄໍາພິພາກສາທີ_______________(18:28-19: 16)

ກ. ຂ້ໍຫາ (18:28-32)

ຂ.  _______________(18: 33-40)

ຄ.  _______________(19: 1-16)

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 7

ຍອມຕາຍເພື່ອໃຫຊ້ີວດິ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 19: 16-30, 38-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 19:16-42

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຖວາຍພຣະອົງເອງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພ່ືອນໍາຊີວິດມາໃຫ້ທຸກຄົນທີ່

ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ແມ່ຫຍັງແດ່ທີສໍ່າເຣັດແລ້ວທີໄ່ມ້ກາງແຂນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຕິດຕາມການຕຶງພຣະເຢຊູທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະພິຈາຣະນາວ່າຂ້ອຍຈະ

ຕອບຮັບແນວໃດ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງຫ້ອງຮຽນ, ຢາຍເຈ້ັຽໃຫ້ຄົນລະແຜ່ນ. ກ່ອນຈະອ້ອນວອນເປີດໃຫ້ຖາມວ່າມີໃຜ

ບ່ໍຕ້ອງການຄໍາອະທິຖານພິເສດ. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ອ້ອນວອນເປີດການສຶກສາພຣະທັມ.

2. ນອກນ້ັນ, ກ່ອນນັກຮຽນຈະມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີໃສ່ກະດານໄວ້.

- ແຂວນຄໍ - ໃຫ້ສິງໂຕກິນ

- ຕັດຄໍ - ຂວ່າງກ້ອນຫິນ

- ສີດຢາພິດ - ຍິງເປ້ົາ

- ນ່ັງຕ່ັງໄຟຟ້າ - ຫ້ອງກາສ

ນໍາພາການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ທ່ານຢາກເບ່ິງການປະຫານປະເພດໃດ?

 ທ່ານຄິດວ່າວິທປີະຫານປະເພດໃດຮຸນແຮງທີ່ສຸດ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ແນະນໍາວ່າການປະຫານແບບຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນວິທທີີ່ຮ້າຍຂາດ ແລະທໍຣະມານທີສຸ່ດ.

ເລືອກສາມຄົນເພ່ືອອ່ານພຣະທັມຕ່ໍໄປນ້ີ: ໂຢຮັນ 19:16-22; 19:23-30; ແລະ 19:38-42. ໃຫ້ຜູ້

ຟັງຈົດຈໍາສ່ິງທີ່ໄດ້ຍິນໄວ້ໃຫ້ດີ.
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4. ຫລັງຈາກການອ່ານຈົບລົງ, ບອກໃຫ້ນັກຮຽນເອົາເຈ້ັຽທີໃ່ຫ້ໄວ້ແລ້ວນ້ັນອອກມາ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນ

ເຫດການກ່ຽວກັບການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ; ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີໃສ່ດ້ວຍ ຫລືອາດຈະ

ສົນທະນາຣະຫວ່າງພວກນັກຮຽນເອງ. ຕ້ັງເວລາໄວ້.

5. ເມ່ືອໝົດເວລາທີກໍ່າໜົດໃຫ້ແລ້ວ, ໃຫ້ທ່ານນໍາພາການສົນທະນາ:

 ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈຫລາຍເຣ່ືອງການຄຶງພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້ກາງແຂນ?

 ມີຖ້ອຍຄໍາຫຍັງແດ່ທີບັ່ລຍາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ເວລາໄດ້ເບ່ິງການປະຫານປະເພດນ້ີ?

6. ອ່ານ ໂຢຮັນ 19:30. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ìສໍາເຣັດແລ້ວ.î ເບ່ິງ ìເວລາສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູî ໃນ

ບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສ່ີກ່ ຸມແລະໃຫ້ຂ້ໍພຣະຄັມພີເພ່ືອໄປສຶກສາ.

 ກ່ ຸມ 1 (ໂຢຮັນ 1:29; 4:34;8:29)

 ກຸ່ມ 2 (ໂຢຮັນ 10:11, 15,17-18)

 ກຸ່ມ 3 (ໂຢຮັນ 12:23-25, 32-33)

 ກຸ່ມ 4 (ໂຢຮັນ 13:31-32; 17: 4)

ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສໍາເຣັດແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາ

ລັບພວກເຂົາເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກຄ້ົນຄວ້າແລ້ວໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນ.

7. ອ່ານໂຢຮັນ 19: 38-42. ພານັກຮຽນສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ການກະທໍາຂອງໂຢເຊບ ແລະຂອງນິໂກເດມມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

 ການສ້ີນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນກັບພວກເຂົາເຈ້ົາວິທໃີດ?

 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກອຸປນິສັຍ ແລະການກະທໍາຂອງໂຢເຊບແລະນິໂກເດມ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

8. ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງວ່າອຸປນິສັຍແລະການກະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາມີແນວໃດແດ່ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນ

ລູກສິດລັບຂອງພຣະເຢຊູ? ໃຫ້ຂຽນໄວ້; ແລ້ວໃຫ້ວາງແຜນວ່າໃນອາທິດຕ່ໍໄປນ້ີຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອ

ແກ້ໄຂໃນເຣ່ືອງນ້ີ.

9. ໃຫ້ທຸກຄົນຄິດເຖິງຜູ້ທີຍັ່ງບ່ໍໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນດ້ວຍ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງສໍາເຣັດແລ້ວ 

ສໍາລັບພວກເຂົາເຈ້ົາເໝືອນກັນ; ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຈ່ົງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູແລະໃນສ່ິງທີ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດເພ່ືອພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະອົງ.

10. ນໍາການອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມຮັກແລະ

ສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ເພ່ືອພວກເຮົາ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ8

ຂາ່ວປະເສດີເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20: 1-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20: 1-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຢ້ັງຢືນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຢ້ັງຢືນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນຖານະບຸດພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ການຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຕິດ ຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ພວກເຮົາບອກຄົນອ່ືນໆ

ເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ທາ່ນໄປບອກໃຜ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອອະທິບາຍການພົບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງມາຣີອາໄທມັກດາລາ

ແລະເພ່ືອຕັດສິນໃຈວ່າຈະບອກຄົນອ່ືນໆຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູວິທໃີດ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ເລີ ້ມການຮຽນໂດຍການເລ່ົາເຣ ື ່ອງ ສ ິ ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເປັນປະຈໍາໃນວັນສລອງການຊົງຄືນພຣະຊົນ 

(ວັນອີສເຕ້ີ). ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນໆແບ່ງປັນສ ິ ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດໃນມ້ືນ້ັນ ຫລືປະເພນີຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາ ແລະຄອບຄົວ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 20:1-2. ຖາມ: ມາຣ ີອາໄດ້ເຮັດຜິດແນວໃດແດ່ໃນຖານະເປັນຄົນທໍາອິດ?

ນາງໄດ້ສົມມຸດຫລາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍໄດ້ພິສູດເບ ິ ່ງຫລັກຖານໃຫ້ດີ; ຄໍາສົມມຸດຜິດ:

ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ, ພຣະອົງເປັນຄຣູດີ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 20:3-15. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສາມກ ຸ ່ມ: ກ່ ຸມນ່ຶງໃຫ້ຟັງເບ ິ ່ງທ່າທີຂອງເປໂຕ; ກ ຸ ່ມ 

ສອງໃຫ້ຟັງເບ ິ ່ງທ່າທີຂອງສາວົກຄົນອ່ືນໆ; ກ ຸ ່ມສາມໃຫ້ຟັງເບ ິ ່ງທ ່າທຂີອງມາຣ ີອາ. ໃຫ້ແຕ່ລະກ ຸ ່ມ

ລາຍງານ; ຫລັງຈາກນ້ັນປຽບທຽບເບ ິ ່ງທ່າທີທັງໝົດ. ສົນທະນາຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາພຍານຂອງ
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ມາຣ ີອາເຣ ື ່ອງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ. ເບ ິ ່ງໂຢຮັນ 20:30-31, ແລະຊ້ີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຄໍາຢ້ັງຢືນເຣ ື ່ອງ

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.

4. ຂຽນ ìຫລັກຖານເຣ ື ່ອງການຄືນພຣະຊົນî ໃສ່ກະດານ. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ສໍາຣວດເບ ິ ່ງ ໂຢຮັນ 20:1-

15 ແລ້ວເບ ິ ່ງຫລັກຖານແຕ່ລະຢ່າງ (ອຸບໂມງວ່າງເປ່ົາ, ຜ້າປ່ານທີ່ກອງຢູ່, ການພົບເຫັນສ່ວນຕົວ

ຂອງມາຣ ີອາ). ຖາມ: ການເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢ່ ູ ແລະຜ້າທີປົ່ກພຣະສຽນກອງຢ່ ູຕ່າງຫາກ ມີຄວາມ

ສໍາຄັນແນວໃດ? (ເບ ິ ່ງບົດຮຽນຊ່ວຍ). ເບ ິ ່ງການຄືນຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣໃນໂຢຮັນ 11:44.

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 20: 16-17. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງເຫດຜົນທີ່ມາຣ ີອາບ່ໍຈ່ືພຣະເຢຊູ ເວລາ

ລາວເຫັນພຣະອົງເທື່ອທໍາອິດ. ສົນທະນາພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຢຊູທີວ່່າ, ìຢ່າຊູ່ຖ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະ

ເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ.” ແຕ່ພາຍຫລັງມາໂທມາກໍໄດ້ຕ້ອງຂ້າງຂອງພຣະເຢຊູ 

(ໂຢຮັນ 20:27); ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນໃຫ້ສາວົກຕ້ອງກາຍຂອງພຣະອົງ (ລູກາ 24:39). ຖາມ: ຖ້າວ່າ

ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດຕ້ອງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງໄດ້, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກມາຣ ີອາບ່ໍໃຫ້

ຖ່ວງດຶງພຣະອົງ.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

6. ອ່ານໂຢຮັນ 20:18. ຂຽນໃສ່ກະດານ ຖ້ອຍຄໍານ້ີ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ.î ຊັກ

ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວເຣ ື ່ອງໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ ວິທຕ່ີາງໆ.

ສົນທະນາຫລັກຖານເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ. ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປໂຕ, ສາວົກຄົນ

ອ່ືນໆ, ແລະມາຣ ີອາໄດ້ເຫັນພຣະອົງ. ມາຣ ີອາເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຄືນພຣະຊົນ: ແມ່ນຫຍັງ

ປ່ຽນແປງນາງມາຣ ີອາ? (ການພົບພ້ໍທາງສ່ວນຕົວ).

7. ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນເອົາກະດາດອອກມານ່ຶງໃບແລ້ວຂຽນຊ່ືບຸກຄົນທີພ່ວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຈະເປັນ

ພຍານເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ. ນໍາພາການອ້ອນວອນເພ່ືອຊ່ືເຫລ່ົານ້ັນ. ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັກສາຊ່ືນ້ັນໆ

ໄວ້ ແລ້ວຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປີດໂອກາດເພ່ືອການເປັນພຍານ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 9

ການຟືນ້ພຣະຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:15-23

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20:15-23

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງ ແລະອວຍພອນພວກສາວົກໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງອໍາ 

ນາດໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພ່ືອຈະຢູ່ຢ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະໄປໃສ? ໄປແນວໃດ?, ທ່ານຈະໄປຮ່ວມງານກັບໃຜ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາທ່ານໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນທີພ່ຣະອົງຊົງຟ້ືນພຣະຊົນແລ້ວ

ສ່ົງສາວົກອອກໄປໂດຍໂຜດປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ

ຄາໍນາໍ

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມກະຣຸນນາອ່ານ   ມັດທາຍ 28:16-20; ມາຣະໂກ 16: 14-18; ລູກາ 24:36-49

ແລະຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະທັມພຣະກິດຕິຄຸນ      ໄດ ້ຖືກບັນທຶກໂດຍສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະສາວົກເຫລ່ົານ້ີ

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ໃນເຫດການວັນນ້ັນ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ບັນທຶກຂຍາຍຄວາມຕາມການຊົງນໍາສເມີ.

ສັນຕສິກຸມາຈາກພຣະບດິາ ໂຢຮນັ 20:19

ໃນຂະນະທີ່ພວກສາວົກກໍາລັງເຕ້ົາໂຮມກັນທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງດ້ວຍບັນຍາກາດອັນງຽບເຫງົາ ແລະວິຕົກກັງວົນ

ໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ພ້ອມນ້ັນ ພວກສາວົກພາກັນຢ້ານພວກທະຫານມາຕາມຈັບໃນຖານະເປັນພັກ

ພວກຂອງພຣະເຢຊູ, ສາວົກທັງໝົດຮູແ້ນ່ນອນວ່າພຣະເຢຊູຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນພວກຜູ້ນໍາສາສນາທົ່ວໄປ.

ຫາກເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນເຫດການນ້ັນເຮົາກໍຈະເສ້ົາໃຈ ແລະຢ້ານເໝືອນພວກສາວົກທັງໝົດ ດ້ວຍວ່າເປັນ

ຂອງທັມມະດາຫາກຜູ້ນໍາຕາຍເຮົາກໍຄົງໝົດຫວັງ   ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພວກຜູ້ນໍາສາສນາທົ່ວໄປທີຕ່າຍໄປ

ແລ້ວຕາຍໄປເລີຽ ໃນແລງວັນນ້ັນສາວົກມີຄວາມໂສກເສ້ົາແລະສະທ້ານຢ້ານກົວນ້ັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ມາປາກົດ

ຕົວຕ່ໍພວກສາວົກໂດຍມີຮ່າງກາຍເດີມ ແລະຊົງກ່າວວ່າ    ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ” ພວກສາວົກກໍ

ພາກັນດີໃຈຫລາຍ. ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຊີວິດທີ່ຂາດພຣະເຢຊູກໍມີແຕ່ຄວາມຫວ້າງເປ່ົາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ຢ້ານຕົກໃຈ ເພາະວ່າຂາດພຣະເຢຊູກໍຂາດສັນຕິສຸກ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນມີພຣະເຢຊູສເມີ.

ຮອຍບາດແຜ ໂຢຮນັ 20:20-21
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ຮອຍບາດແຜເປັນເຄ່ືອງພິສູດວ່າແມ່ນພຣະອົງແທ້ໆ ແລະຮອຍບາດແຜນ້ັນກາຍເປັນຮອຍລະນຶກເຖິງຄວາມ

ຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ    ທີໄ່ດ້ຍອມຮັບຄວາມເຈັບປວດຈົນເຖິງແກ່ຄວາມ

ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງປວງ       ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຍັງຊົງຍອມຮັບຖືກທຸບຕີ

ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກນ້ັນພວກເຂົາພາກັນສົງສັຍວ່າແມ່ນພຣະ 

ອົງແທບ່ໍ້? ເພາະເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນທີ່ຖືກທຸບຕີຈົນຕາຍໄປແລ້ວຈະບ່ໍຄືນມາໃຫ້ເຫັນອີກດອກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ

ພຣະອົງຈ່ຶງຍອມໃຫ້ເຂົາພິສູດ      ìພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບ່ິງî (20ກ).

ເມື ່ອເຂົາພິສູດເປັນທີຮ່ຽບຮອ້ຍແລ້ວກໍຊົງມອບອໍານາດແລະໃຊ້ເຂົາໄປ. ìພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ 

ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນî. ໃນຂ້ໍ 21 ນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນສອງປະການຄື;

1. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນສັນຕິສຸກ ແລະເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມສງົບສຸກຈ່ຶງກ່າວມອບສັນຕິສຸກແກ່ສາວົກ 

ແກ່ທຸກຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ສາວົກທງັຫລາຍຂອງພຣະອົງຢູ່ນໍາກັນ, ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສງົບ

ສຸກ.

2. ຊົງໃຊ້ສາວົກອອກໄປປະກາດໂດຍມອບອໍານາດຢ່າງດຽວທີພ່ຣະບິດາຊົງມອບແກ່ພຣະອົງ, ມີ

ຄວາມໝາຍວ່າສາວົກທຸກຄົນໄປຕາງໜ້າພຣະເຢຊູ.

ຊງົຍົກໂທດຜາ່ນທາງພຣະວນິຍານ 20:22-23

ການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບເປັນຂອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍຍົກໂທດຄວາມຜິດຕ່າງໆໃຫ້ກັນໄດ້

ສ່ວນຄວາມຜິດບາບນ້ັນບ່ໍມີໃຜຍົກອອກໄປໄດ້ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìຖ້າ

ທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວ ແລະ

ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ໃດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນແລ້ວ”

(ຂໍ ້ 23).ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວົກມີສິດອໍານາດໃນການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ  ພຣະ 

ອົງຊົງມອບພຣະວິນຍານໃຫ້ຢູ່ກັບພວກສາວົກ ເພ່ືອນໍາພາໃຫ້ສາວົກປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍການຊົງ

ນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ     ເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດຜູ້ນ້ັນກໍຮັບຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງ 

ລາວ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດທີພ່ວກສາວົກປະກາດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍອະພັຍຄວາມຜິດ

ບາບຂອງເຂົາ  ເພາະວ່າສາວົກທຸກຄົນບ່ໍໄດ້ປະກາດນາມຊ່ືຂອງຕົນເອງ ແຕ່ປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢ 

ຊູຄຣິດຜູ້ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຜູ້ໃດປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດທີ່ສາວົກປະກາດ ແມ່ນຜູ້ນ້ັນປະຕິ

ເສດພຣະເຢຊູນ້ັນເອງ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 10

ສາຣະພາບວາ່ພຣະເຢຊແູມນ່ໃຜ?

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:24-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:16; 14:5; 20:24-31

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ໂທມາສາຣະພາບ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານເດ່, ຈະໃຫ້ພຣະອົງເຮດັແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະ

ອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາພາທ່ານຮູ້ແນ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະບອກຜູ້ອ່ືນ

ທີ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃຫ້ມີໂອກາດເຂ້ົາໃຈແລະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ຄາໍນາໍ

ໂທມາເປັນສາວົກຜູ້ນ່ຶງທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແຕ່ຫລົງຫາຍຊ່ົວຂະນະນ່ຶງຈົນມີສາວົກອ່ືນໆຕາມຫາ ແລະພຣະ

ເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍລາວແລ້ວຈ່ຶງຄືນມາ. ຫລາຍເທື່ອເຮົາເຫັນວ່າລູກທັງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພ່ໍແມ່ມາໂບດ

ເມ່ືອໃຫຍ່ແລ້ວກໍເຊົາມາໂບດເລີຽ, ລາງຄົນກໍໄປໂບດອ່ືນ ຫລືໄປນິກາຍອ່ືນ. ຄົນຈໍາພວກນ້ີໂບດຈະຮ້ອງເຂົາ

ເຈ້ົາວ່າ lost ແຕ່ໃນກໍຣະນີຂອງໂທມາບ່ໍແມ່ນ lost ແຕ່ແມ່ນ missing ຄໍາວ່າ missing ໃນຕອນນ້ີແປວ່າບ່ໍ

ຄົບຕາມຈໍານວນສາວົກ. ດ່ັງນ້ັນຄໍາວ່າ missing ແລະ lost ຄືກັນ ແຕ່ບ່ໍຄືກັນຫາກເວົ້າຕາມເນ້ືອເຣ່ືອງ.

ຊງົປາກດົ ໂຢຮນັ 20:24-28

1. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ

ກ. ກຸ່ມນ່ຶງເປັນພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ ອ່ານ ໂຢຮັນ 20:19-23

ຂ. ກຸ່ມສອງເປັນໂທມາ ອ່ານໂຢຮັນ 20:24-29

2. ໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງເລ່ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍເຂົາໃຫ ້ກຸ່ມສອງຟັງ.

ກ. ກຸ່ມນ່ຶງພະຍາຍາມທຸກວທິີທາງໃຫ້ກຸ່ມສອງທີເ່ປັນໂທມາໃຫ້ເຊ່ືອ.

ຂ.ກຸ່ມສອງເປັນໂທມາຊອກຫາເຫດຜົນເປັນຫຍັງໂທມາຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອ?

3. ຫລັງຈາກສົນທະນາແລ້ວຖາມນັກຮຽນທັງສອງກຸ່ມວ່າເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫ້ໂທມາເຊ່ືອ? ຫາກເຮົາ

ມີວິທີໃຫ້ໂທມາເຊ່ືອເມ່ືອໄດ້ຍິນ   ເຮົາກໍຈະເອົາວິທີດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທີເ່ຮົາເວົ້າໃຫ້ຟັງເຊ່ືອດ້ວຍ.

ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນວ່າ  ເຮົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາກໍເຊ່ືອ ເພາະວ່າ
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ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ເຫັນດ້ວຍຕາເທົ່ານ້ັນ    ເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວາ່ເຮົາໄດ້ສໍາຜັດພຣະອົງ

ທາງຈິດວິນຍານ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ບ່ໍໄດ້ສໍາຜັດທາງຈິດວິນຍານນ້ັນຍັງມີອັນອ່ືນທີ່ເຮັດໃຫ ້ເຊ່ືອດ່ັງຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ;

ເພາະເຫນັຈຶງ່ເຊືອ່ ໂຢຮນັ 20:29-31

ຄວາມເຊ່ືອເກີດຈາກການໄດ້ຍິນ Faith comes by hearing Programs ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍພາສາ 

ໃນນ້ັນມີພາສາລາວເຮົາດ້ວຍ  ແລະເພ່ິນຍັງໄດ້ສ້າງຫລາຍຮູບແບບ ເຊ່ັນ CD, MP3, Radio ເພ່ືອປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ໂດຍສເພາະແມ່ນເລ່ັງໃສ່ຄົນບ່ໍເຂ້ົາໂບດ, ໃນຣັດເທັກຊັດໄດ້ລົງທຶນເປັນລ້ານ

ເພ່ືອເອົາວັດຖຸເຫລ່ົານ້ີໄປແຈກຢາຍທຸກມຸມຂອງເທັກຊັດ   ເຣ່ືອງຈະເກ ີດຜົນຫລືບ່ໍນ້ັນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ການຊົງ

ນໍາຂອງພຣະວິນຍານ. ພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງເມ່ືອພົບເຫັນພຣະເຢຊູແລ້ວກໍພະຍາຍາມບອກເລ່ົາໃຫ້ໂທ

ມາຟັງ ເພ່ິນກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈົນກວ່າເພ່ິນເຫັນກັບຕາເພ່ິນຈ່ຶງເຊ່ືອ. ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮາົທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທີ່ບ່ໍ

ເຫັນເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ຂ້ໍ 29). ສາວົກໂທມາໄດ້ພິສູດດ້ວຍຕາແລະຈັບຄໍາພຣະເຢຊູແທນຄົນທັງ

ປວງແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນບ່ໍຈໍາເປັນຈະໃຫ້ທຸກຄົນພິສູດ້ວຍຕາ ເພາະວ່າຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດພິສູດໄດ້ຄືກັນ

ເຊ່ັນ;

1. ຕາເຫັນ

2. ຫູໄດ້ຍິນ

3. ດັງໄດ້ດົມກ່ິນ

4. ລ້ີນໄດ ້ຊີມຣົດ

5. ມືຈັບບາຍ

ທັງໝົດນ້ີຮ້ອງວ່າ 5 Sences ພວກຜູ້ເຖ້ົາຮ້ອງວ່າການສັມຜັດທັງຫ້າ     ຫລືສ່ິງທີເ່ຮາົສາມາດພິສູດໄດ້ມີຫ້າ

ຢ່າງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìຜູ້ທີບ່ໍ່ເຫັນເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ຂ້ໍ 29ຂ)

ຄ້ັງແຣກທີ່ພຣະເຢຊູປາກົດຕົວກັບພວກສາວົກນ້ັນ ໂທມາບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນ ແປວ່າ (missing) ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູ

ຈ່ຶງປາກົດຕົວອີກຄ້ັງນ່ຶງເມ່ືອໂທມາເຂ້ົາຮ່ວມພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາຄວນ

ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ອ່ືນອີກເທື່ອນ່ຶງ ລາງເທື່ອລາວບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງລາວ   ແລະບ່ໍສໍາຜັດດ້ວຍວິນ

ຍານຈິດຂອງລາວ ອາດສໍາຜັດນ່ຶງໃນຈໍານວນຫ້າຢ່າງຂ້າງເທິງນ້ັນ ແລະລາວກໍເຊ່ືອລາວກໍພົບຄວາມສຸກລ້ວ 

ເພາະວ່າລາວໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທີ່ຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 11

ຕດິຕາມພຣະເຢຊູ ໂດຍບໍແ່ກ ້ຕົວ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 21:1-23

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕຕອນປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົານ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າຈະມີ

ຫຍັງເກ ີດຂ້ຶນກໍຕາມ, ວັນນ້ີເປັນຫຍັງກໍຕາມ ຜູ້ອ່ືນເຮັດຫຍັງເວົ້າ

ຫຍັງກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍຢຸດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອະດີດ     ຫລືບັນຫາໃນວັນນ້ີຖ່ວງດຶງທ່ານບ່ໍໃຫ້

ຕິດຕາມພຣະອົງແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເປໂຕແລະອັນເດອາສອງອ້າຍນ້ອງໃນຂະນະທີ່ເຂົາຫາປາທີ່ ຄາລີເລ  (ທະເລຄາລີເລເມ່ືອ

ກ່ອນມີຊ່ືວ່າ ຕີເບີເຣັຽ) ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນສາວົກແລະເປັນຜູ ້ຕິດຕາມຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງ, ທັງສອງ

ຄົນປະລະອາຊີບການງານຂອງຕົນແລ້ວຕັດສິນໃຈຕາມພຣະອົງໄປດ ້ວຍໃຈໃສທັດທາ. (ອ່ານມັດທາຍ 

4:18-20). ພາຍລຸນມາເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກກັນກັບພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທືອ່ໃນຄືນດຽວໃນຂະນະທີ່

ພວກທະຫານຈັບກຸມແລະຂ້ຽນຕີພຣະອົງ ສ່ວນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຄຶດຖືໂທດໂກດເຄືອງເປໂຕແຕ່ຢ່າງໃດ   ແຖມ

ຍັງກັບຄືນໄປຫາເປໂຕແລະຊັກຊວນໃຫ້ກັບມາດໍາເນີນງານອັນສໍາຄັນອີກໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຟ້ືນຄືນມາຈາກ

ຕາຍແລ້ວ.

ເອີນ້ໃຫຄ້ນືມາເຮດັໜາ້ທີ່ ໂຢຮນັ 21:1-14

ພວກສາວົກຈໍານວນນ່ຶງໃຊ້ເວລາຊ່ົວຄາວສມັກໃຈຕາມເປໂຕໄປຫາປາທີ່ທະເລຄາລີເລ ເພ່ືອຄວາມຜູກພັນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນສາວົກດ້ວຍກັນ ແລະຍັງຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ປາຫລວງຫລາຍເພາະເຂົາມີມືອາຊີບເປັນຜູ້ນໍາ

ແຕ່ແລ້ວຄືນນ້ັນທັງຄືນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ. ການທີພ່ວກສາວົກກັບໄປຫາປາຄ້ັງນ້ີມີລາງຄົນເວົ້າວ່າ

ພວກເຂົາປະລະໜ້າທີ່ ລາງຄົນເວົ້າວ່າ ເຂົາລໍຖ້າວັນເວລາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທີ່ເຮົາຈະເຫັນພຣະເຢ 

ຊູນໍາມາມອບໜ້າທີ່ແລະງານອັນສໍາຄັນແກ່ເຂົາໃນເຊ້ົາວັນນ້ັນ ໂດຍເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການອັສຈັນ.
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1. ìຊີໂມນເປໂຕບອກເຂົາວ່າ, “ຂ ້ອຍຈະໄປຫາປາ” ຝ່າຍເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, “ພວກເຮົາຈະໄປນ ໍາເຈ້ົາ

ດ້ວຍ” ແລ້ວເຂົາກໍອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕî (ໂຢຮັນ 21: 3).ì

2. ìພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ” ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງ

ແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງî (ຂ້ໍ 6).

3. ສາວົກທີພ່ຣະເຢຊູຊົງຮັກໄດ້ບອກເປໂຕວ່າ, ìແມ່ນອົງ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາແຫລະî ເມ່ືອຊີໂມນເປໂຕ

ໄດ້ຍິນວ່າເປ ັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເສ້ືອມານຸ່ງເພາະເປືອຍໂຕຢູ່ ແລ້ວກໍໂຕນລົງນ້ໍາ

ແຕ່ພວກສາວົກອ່ືນໆນ້ັນໄດ້ເອົາເຮືອນ້ອຍລາກມອງທີຖື່ກປາມາ ເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ໄກຈາກຝ່ັງ ໄກປະ

ມານສອງຮ້ອຍສອກເທົ່ານ້ັນî (ຂ້ໍ 7-8).

ເອີນ້ໃຫຄ້ນືມາເປນັຜູລ້້ຽງ ໂຢຮນັ 21:15-17

ພຣະອົງຊົງມອບໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນ ໂດຍຍົກຕົວຢ່າງຄົນລ້ຽງແກະທີ່ເປັນເຈ້ົາຂອງແລະຝູງແກະໆທຸກຕົວຈະ

ຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຜູ້ລ້ຽງ ເພາະວ່າຊີວິດຂອງແກະແຕ່ລະຕົວນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຜູ້ລ້ຽງ. ດ້ວຍເຫດ

ນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງຖາມເປໂຕເຖິງສາມເທື່ອ ຫລັງຈາກເປໂຕຕອບພຣະອົງແຕ່ລະເທື່ອພຣະອົງກໍສ່ັງວ່າ (ຈ່ົງລ້ຽງ)

ທັງສາມເທື່ອ.

1. ìພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊີໂມນເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົານ້ີ

ຫລືî ເປໂຕທູນວ່າ, ìໂດຍພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະ

ອົງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 15).

2. ຄ້ັງທສີອງພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ “ຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮາົເນີ” (ຂ້ໍ 16ຂ).

3. ຄ້ັງທສີາມພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ ìຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 17ຂ).

ທາໍນວາຍອະນາຄົດເປໂຕ ໂຢຮນັ 21:18-23

1. ຢຽດມືອອກ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຕາຍດ້ວຍທົນທຸກທໍຣະມານເພາະການຮັບໃຊ້.

2. ພາໄປບ່ອນບ່ໍຢາກໄປ ແປວາ່ ເປໂຕຈະຕ້ອງເດີນທາງໄກບ່ອນທີບ່ໍ່ເຄີຍໄປ.

3. ຮັດແອວ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຖືກຈັບລ່າມໂສ້ຍ້ອນຖືກຫາເຣ່ືອງໃສ່.

4. ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌


