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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ວິທກ
ີ ານທີ່ພຣະເຢຊູມຕ
ີ ມ
ໍ່ ະນຸດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 13:1-30

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ແບບຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກສາວົກ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການ
ຮັບໃຊ້ວ່າເປັນການທ້າທາຍຫລາຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ສາວົກຂອງພຣະ
ອົງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພວກສາ
ວົກ, ແລະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ຂໍໃຫ້ຄຣູຂຽນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານ ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະນະຄວາມມືດî ເວົ້າຫຍໍ້ໆ ໃນ
ການສຶກສາໄຕຣມາດນີ້. ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ: ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະ
ນະຄວາມມືດî ກ້ອງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ 1—12 ìແສງສວ່າງສົ່ງແສງອອກໄປ”

ຕໍ່າລົງມາ

ໃຫ້ຂຽນ: ໃຫ້ຂຽນ 13—21 ìແສງສວ່າງຍ່ອມຊະນະສເມີ”
ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ຕ້ອງຮັບເອົາແສງສວ່າງນີ້: ດໍາເນີນໃນແສງສວ່າງ, ສົ່ງແສງສວ່າງອອກໄປໃນ
ຄວາມມືດ.
2. ອ່ານຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນ, ອ່ານຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ, ອ່ານຄໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າຂອງບົດຮຽນ, ແລະ
ອ່ານຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ ໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ .

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ອ່ານໂຢຮັນ 13:1-3. ວາງຄໍາຖາມ: ພຣະເຢຊູຮໄ
ູ້ ດ້ຢ່າງໃດວ່າເວລາຂອງພຣະອົງມາເຖິງແລ້ວທີຈ
່ ະ
ຈາກໂລກນີ້ໄປ? ໃຫ້ພິຈາຣະນາຄໍາຕອບຕໍ່ໄປນີ້:


ພຣະເຢຊູເລືອກທີຈ
່ ະກະທໍາຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າມາຢູ່ໃນ
ໂລກນີ້.
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ພຣະເຢຊູຍອມຈ່າຍຄ່າໄຖ່ບາບມະນຸດໂລກດ້ວຍຄວາມສມັກໃຈດ້ວຍຊີວິດ.



ການຍອມຖວາຍຕົວຂອງພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງທີພ
່ ຽງພໍໃນການໄຖ່ບາບ



ການຈັດຕຽມນີ້ເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເປັນແຜນການຂອງຜູ້ນໍາສາສນາຢິວ



ພຣະເຢຊູຮວ
ູ້ ່າຢູດາອິສກາຣີໂອດຈະທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ

4. ອ່ານ 13:4-15 ອະທິບາຍວ່າ ການລ້າງຕີນເປັນການສະແດງທີສ
່ ໍາຄັນທີ່ສຸດຄື: ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈສະ
ບາຍແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະອາດສໍາລັບຜູ້ທເີ່ ດີນຕີນເປົ່າໃນສມັຍນັ້ນ. ເຈົ້າຂອງບ້ານຈະຈ້າງຄົນ
ໃຊ້ເພື່ອລ້າງຕີນຄົນທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາໃນບ້ານເພື່ອຄວາມສະອາດ. ໃນຄືນນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດທໍາໜ້າທີ່ນີ້.
5. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງໄປຍອມລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ?

(ເບິ່ງໃນໂຢຮັນ 13:1)

ຖາມ: ການລ້າງຕີນຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນພົວພັນຫຍັງບໍ່ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້?
ເຊີນໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ.ìກະທໍາເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ” (ໂຢຮັນ 13:6-15) ເບ່ິງຄໍາ
ອະທິບາຍໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ.
6. ອ່ານ ລູກາ 22:24 ຖາມ: ທ່ານຄິດຢ່າງໃດໃນການທີ່ພຣະເຢຊູຈະລ້າງຕີນເປໂຕ ຜູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດ
ແລະຢູດາຜູ້ທີ່ຈະຂາຍພຣະອົງ?
7. ອ່ານໂຢຮັນ 13:16-17 ວາງຄໍາຖາມ:


ເປັນຫຍັງການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນຂອງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນຕົວຢ່າງທີດ
່ ີເລີດສໍາລັບພວກເຮົາ?



ການລ້າງຕີນຄົນອື່ນຈະເປັນຢ່າງໃດໃນສັຕວັດທີ 21? ຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ຢູ່ບໍ່?



ຄົນປະເພດໃດທີ່ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຍາກທີ່ສຸດ? ທ່ານຍັງຈະຮັບໃຊ້ຢູ່ບໍ່?



ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຫຍັງ ເມື່ອທ່ານຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນເໝືອນພຣະເຢຊູ?

8. ໃຫ້ພິຈາຣະນາຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: ìຖ້າພວກເຮົາຫາກພາກັນເອີ້ນຕົວເອງວ່າເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ
ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເມື່ອເຫັນຕົວຢ່າງນີ້ແລ້ວ?”

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

9. ຖາມຍ້ອນຄືນ: ພວກເຮົາຍັງຈະຊົງຜ້າສລອງຫລືຈະຖອດອອກ ແລ້ວເອົາຜ້າເຊັດຕົວ ໂນ້ມລົງແລ້ວ
ຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນບໍ່?
10. ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມຕົວຢ່າງນີ້ແລ້ວຫລືຍັງ? ຖ້າຍັງ, ເວລາໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເລີ້ມ
ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ? ຫລືວ່າຕາມແຕ່ບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນບໍ່?
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11. ອະທິຖານ ແລ້ວຕຽມຕົວເຂົ້ານະມັສການ ຮຽນເພື່ອທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ເສັນ
້ ທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:31-14:14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 13:31-14:14

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມເສັ້ນທາງທີ່ຈະໄປຫາພຣະບິດາ, ພຣະອົງຊົງໜູນໃຈ
ເຫລົ່າສາວົກໃຫ້ເຊື່ອແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ການຈັດຕຽມເສັ້ນທາງຂອງພຣະເຢຊູນີ້ ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງບໍ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ
ຂອງທ່ານ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະເປໂຕ, ໂທມາ,
ແລະຟີລິບ. ສາວົກໃນທຸກວັນນີ້ ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງໃດ?

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

12. ໃຫ້ນັກຮຽນ ຄິດຫາເພງ ຫລືຄິດຫາຂໍ້ພຣະທັມທີ່ກ່າວເຖິງເສັ້ນທາງ,
ນັກຮຽນຄິດແລ້ວລຸກຂຶ້ນເວົ້າ.

13. ບອກນັກຮຽນວ່າວັນນີ້

ຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງເສັ້ນທາງ

ຫົນທາງ… ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃຫ້

ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ”

ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ: ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນ, ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຈຸດປະສົງ
ຂອງບົດຮຽນ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)

14. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 13:31-35 ເມື່ອອ່ານແລ້ວ ໃຫ້ວາງຄໍາຖາມ:
ແມ່ນຫຍັງທີເ່ ຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູມີກຽດຕິຍົດ?
ແມ່ນຫຍັງຄືບັນຍັດໃໝ່?
ພຣະເຢຊູຊົງຖ່ອມໃຈຢ່າງໃດ? (ຟີລິບປອຍ 2:6-11)
15. ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກທີ່ພາສາກຣີກໃຊ້ກັນ.

ໃນທີນ
່ ີ້ຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງນີ້

ແມ່ນຄວາມຮັກ ìອາກາເປî ຖາມນັກຮຽນລອງເບິ່ງວ່າ ເຫັນຢູ່ໃສແດ່ຄວາມຮັກຢ່າງນີ້?
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16. ໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 13:36—14:4

ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

ເປໂຕມີທ່າທີຢ່າງໃດ? ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວວ່າບ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປນັ້ນພວກເຈົ້າໄປບໍ່ໄດ້.
ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຕາມທ່ານໄປດຽວນີ້ບໍ່ໄດ້? ຂ້ານ້ອຍຈະສລະຊີວິດເພື່ອທ່ານ
ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮູ້ຈັກສິ່ງທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນໃນຂ້າງໜ້າ?
17. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 14:5-10

ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ “ ການລອດພົ້ນ”

ໂດຍອີງໃສ່ເຈັ້ຍບົດຮຽນ.
18. ອ່ານ ໂຢຮັນ 14:11-14 ເມື່ອອ່ານແລ້ວ ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບອໍານາດ
ຂອງພຣະເຢຊູໃນເວລາທີຍ
່ ັງຢູ່ໃນໂລກ ແລະຫລັງຈາກການສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສວັນແລ້ວ.


ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະຊົງເປັນມະນຸດນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?



ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງແລະທຸກໆສະຖານທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?



ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງອິດເມື່ອຍບໍ່?



ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຫິວນໍ້າແລະຫິວເຂົ້າບໍ່?



ພຣະເຢຊູເອົາເວລາໃດນອນ?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

19. ພວກເຮົາຄິດຢ່າງໃດກັບການສົນທະນາຣະວ່າງພຣະເຢຊູແລະເປໂຕ, ແລະໂທມາ, ແລະຟີລິບ ມີ
ການໜູນໃຈສໍາລັບທຸກວັນນີ້ບໍ່?

20. ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາວັນນີ້ ເຄີຍມີຜູ້ໃດແດ່ບໍ່ທີ່ສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູແລະເຄີຍສາບານບໍ່ວ່າ
ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມຕາຍນໍາພຣະອົງເໝືອນເປໂຕ?
21. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ສືບຕໍ່ໃນການໄວ້ວາງໃຈແລະການຮັບໃຊ້.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ

ບົດຮຽນທີ 3
ພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ດ
ຸ -ເປັນອົງສືບຕໍກ
່ ານຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ການສົ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນັ້ນ

ເພື່ອສືບຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ ແລະເປັນການສະຖິດນໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາ
ວົກທັງຫລາຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢ ຊູຕໍ່ໂລກແຫ່ງ
ຄວາມສັບສົນນີ້ໄດ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດ ແລະບອກໃຫ້ຮູ້ຄັກວ່າແມ່ນອົງ
ພຣະວິນຍານໄດ້ໜູນໃຈແລະປະທານພະລັງໃຫ້ມີຊີວິ
ວິດຢ່າງຄຣິສຕຽນ ແລະຮັບໃຊ້ໄດ້.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ການເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ໜູນໃຈພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ. ເປ
ໂຕ, ໂທມາ, ແລະຟີລິບບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ກິນກັບພຣະອົງເປັນເວລາຫລາຍປີກໍຕາມ
ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ກັບແຜນການອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງນັ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ

ເຖິງພາຣະໜ້າທີ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຮູ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນສໍາຄັນກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາປະຕິບັດຮັບໃຊ້.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນເຣື່ອງສົນທະນາ ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຈະສະເດັດມາ

ເຮັດວຽກແທນເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນໄປຫາອົງພຣະບິດາ.

ພຣະອົງຍັງກ່າວໃຫ້ລໍອີກນ້ອຍນຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບອົງ

ພຣະວິນຍານໃນຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້.
ຄໍາເວົ້າເຖິງເວລາແລ້ວ (ໂຢຮັນ 13:1) ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກເປັນທຸກ ແລະມີຄວາມ

ກະວົນກະວາຍ. ພວກສາວົກເປັນທຸກໃຈເຖິງການຕາຍທີ່ອົງພຣະເຢຊູຈະປະເຊີນ. ອົງພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າອົງພຣະວິນຍານເປັນອົງ
ນຶ່ງຊຶ່ງປະທານຄວາມຮັກ ແລະສັນຕິສຸກມາໃຫ້ພວກສາວົກ.
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ຂໍ້ສໍາຄັນໃນການສຶກສາວັນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງ
ໄດ້ຈາກໄປ ນັ້ນເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງອົງພຣະບິດາ.
ສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມລໍາບາກ

ອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ຈະ ເຣີນຂຶ້ນໄປ ແຕ່ພວກ

ແລະຕ້ອງເຂົ້າຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ ແລະຮັບການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຂົາ.

ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກສາວົກຮັບເອົາຄໍາເວົ້າ ແລະການໜູນໃຈຈາກອົງພຣະວິນຍານພໍບໍ່ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາ
ໄວ້ແລ້ວສາມປີກ່ອນນັ້ນ?

ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ກຕ່າງກັນ

1. ສົ່ງຄໍາເຕືອນໄປຫາສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາບົດຮຽນໃນອາທິດຕໍ່ໄປ ແລະບອກພວກເຂົາໃຫ້ຕອບ

ຄໍາຖາມເຖິງເຣື່ອງພຣະພອນວ່າພວກເຂົາມີພຣະພອນຢ່າງໃດເພື່ອຮັບໃຊ້. ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເອົາ
ຜົນຄໍາຕອບມາໃນຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ມີການຮັບໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ.

2. ເລີ້ມຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການລຶ້ມຄືນເຖິງຄໍາແນະນໍາຄືນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄົນອ່ານຈຸດສໍາຄັນ ແລະຄໍາຖາມເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.
3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 14:15-18. ອະທິບາຍຄໍາເວົ້າ ພາຣາເກລໂຕສ ຊຶ່ງມາຈາກພາສາກຣີກແປວ່າ ພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ.


ຖ້າຈະແປເປັນພາສາອັງກິດແລ້ວກໍໃຊ້ເປັນຫລາຍຄໍາເວົ້າດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

ìຜູ້ຕໍ່ວ່າແທນî (14:16) ເປັນເໝືອນທະນາຍຄວາມຕໍ່ວ່າໃນສານຊ່ອຍ.



ìຜູ້ຊ່ອຍî (14:16) ຊ່ອຍໃນຍາມຈໍາເປັນ.



ìຜູ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາî (14:16) ເຂົ້າມາຢູ່ຂ້າງເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈ.



ìຜູ້ໜູນໃຈî (14:16) ເຂົ້າມາຢູ່ຂ້າງເພື່ອໃຫ້ພະລັງຕໍ່ສູ້.

4. ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບອົງພຣະວິນຍານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່? ຖ້າເຄີຍໃຫ້ອະທິບາຍປະສົບການໃຫ້ຄົນ
ອື່ນຟັງນໍາດ້ວຍ.

5. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າໃນບົດຮຽນ ໂຢຮັນ 14 ນີ້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະ

ເຮັດແນວໃດຫລັງຈາກພຣະອົງຈາກພວກເຂົາໄປ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະບໍ່ປະທ່ານໄວ້ເປັນລູກກໍາພ້າ; ເຮົາຈະກັບ
ມາຫາທ່ານອີກî (14:18). ກ່າວເພີ້ມວ່າອົງພຣະເຢຊູສັນ ຍາວ່າພຣະອົງຈະສືບຕໍ່ຢູ່ກັບພວກເຂົາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດ.

6. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 14:25-27; 16:13-15. ອົງພຣະວິນຍານບໍ່ພຽງແຕ່ສະຖິດຢູ່ກັບພວກສາວົກ ແຕ່ອົງພຣະ
ວິນຍານຈະນໍາພາອີກ. ອົງພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ເຕືອນພວກສາວົກໃຫ້ຄຶດເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຕັ້ງຄໍາ
ຖາມວ່າ, ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານໃນຊີວິດບໍ່?
ເຕືອນພວກເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະວິນຍານຊ່ອຍຫຍັງເຮົາແດ່.

7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 15:26-16:15
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ຂຽນຂໍ້ພຣະຄັມພີລົງໃສ່ກະດານເພື່ອ



ຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ວິທີໃດອົງພຣະວິນຊ່ອຍເວລາເປັນພະຍານຕໍ່ຄົນອື່ນ? ທ່ານເຄີຍປະ ສົບການບໍ່ເວລາ

ທ່ານເວົ້າເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຕໍ່ຄົນອື່ນຟັງແລະທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຈັດຕຽມຄົນນັ້ນໄວ້ແລ້ວ
ເຖິງສິ່ງທ່ານກໍາລັງກ່າວນັ້ນ?




ຖາມວ່າ, ອົງພຣະວິນຍານເຮັດແນວໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເວລາທ່ານພົບກັບຄົນຕໍ່ສູ້?
ຖາມວ່າ, ເວລາເວົ້າຄໍາພະຍານຕໍ່ຄົນອື່ນ ແມ່ນທ່ານເອງບໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນບາບ ຫລືແມ່ນ
ອົງພຣະວິນຍານເປັນອົງນໍາພາ?

8. ໃຫ້ເບິ່ງຜົນການສອບເຖິງພຣະພອນທີ່ພຣະອົງປະທານຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະໜູນໃຈໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງຮັບ ໃຊ້ຕາມພຣະພອນ
ແທນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ໃນພະແນກທີ່ຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມສຸກແລະບໍ່ມີພຣະພອນ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຄໍາສັ່ງຕໍພ
່ ວກສາວົກ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 15:1-17
ໂຢຮັນ 15:1-25

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູ,
ການຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງ
ແລະຮັກແພງກັນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຮັດຫຍັງໃນການເປັນສາວົກ ຫລືພຽງແຕ່ກ່າວວ່າພວກເຮົາເຊື່ອກໍ
ແລ້ວໄປ?
ເພື່ອບອກເຖິງການເຂົ້າສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູ, ການເຊື່ອຟັງ, ແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່
ກັນແລະກັນນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ, ແລະເພື່ອວິເຄາະວ່າຕົນເອງຈະເຮັດ
ແນວໃດໃນຊີວິດ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງສອນແທ້.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າອີກບໍ່ນານອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດມາ ຫລັງຈາກພຣະອົງກັບ

ໄປຫາພຣະບິດາ. ພຣະເຢຊູສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ອອກໄປເກີດຜົນ. ການເກີດຜົນນັ້ນແມ່ນຜົນທີ່ເຂົ້າສນິດ ຕິດພັນໃກ້ສິດກັບພຣະ
ອົງ.
ໃນບົດ 14 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໜູນໃຈພວກສາວົກວ່າເວລາພຣະອົງຈາກໄປແລ້ວ ພຣະອົງຈະກັບຄືນ

ມາຫາພວກເຂົາອີກ. ແຕ່ເວລາຈາກໄປນັ້ນພຣະອົງຈະສົ່ງອົງພຣະວິນຍານມາເປັນຜູ້ຊ່ອຍພວກເຂົາເພື່ອສືບຕໍ່ພາຣະກິດຕ່າງໆ.
ໃນບົດ (15:1-17) ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຫັນປ່ຽນຄໍາສົນທະນາເຖິງການສະຖິດຢູ່ນໍາຫລາຍກວ່າການເວົ້າເຖິງການສະເດັກກັບຄືນມາ.
ພວກສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງໄດ້ຜົນດີ. ນີ້ແມ່ນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່

ໃນເຣື່ອງສໍາຄັນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຜູ້ຟັງຕິດພັນກັບພຣະອົງໄປ. ເຖິງແມ່ນເວລານີ້ພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງຈາກພວກເຂົາໄປເພື່ອອົງພຣະ
ວິນຍານຈະສະເດັດມາ, ອົງພຣະເຢຊູປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ຄັກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາພັນດີກັບພຣະອົງເປັນພິເສດ.
ໃນຕອນນີ້ໃກ້ຈະເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍໃນໄມ້ກາງແຂນ.
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ໃນເວລາຢ່າງນີ້

ເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດເພື່ອຈະສອນພວກສາວົກແລະພວກເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະອົງ.
ລະມັດລະວັງ.

ພຣະອົງໄດ້ເລືອກຄໍາເວົ້າແລະບົດສອນຢ່າງ

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຜູ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບແກະ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ສອນມາແລ້ວໃນບົດທີ 10.

ອະນາຄົດຈະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນຂຶ້ນກັບການເຂົ້າສນິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນເຈົ້ານາຍຂອງພວກເຂົາ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາຄໍາປຽບທຽບເຣື່ອງເຄືອອະງຸ່ນເພື່ອສອນໃຫ້ພວກສາວົກເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ
ຈິງ ເພາະຄໍາສອນຢ່າງນັ້ນເປັນວິທີທີ່ຄົນໃນສມັຍນັ້ນເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກວາດພາບໃນສມອງ

ເຖິງສິ່ງສໍາຄັນໃນການດໍາລົງລ້ຽງຊີວິດ, ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດດີ, ເໝືອນເຄືອອະງຸ່ນໄດ້ຮັບການບໍາລຸງລ້ຽງມາຈາກລໍາ, ແລະອົງພຣະເຢຊູ
ຍັງເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງພຣະອົງໃນພາເຂົ້າແລງໃນເວລານັ້ນຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກຕຽມຕົວຮັບເອົາ
ສະພາບການໄດ້.

ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ກຕ່າງກັນ

9. ໃຫ້ຄຣູສອນຊອກຫາບົດຮຽນທີ່ຄົນສາມາດຈັບບາຍ ເຫັນກັບຕາເຖິງເຣື່ອງໝາກອະງຸ່ນ. ຍົກຕົວ ຢ່າງໄປຊື້ເອົາໝາກ
ອະງຸ່ນແຫ້ງຈາກຕລາດມາ.

ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຊີມແລະອະທິບາຍເຖິງຣົດຊາດ ແລະຖາມພວກເຂົາວ່າ ໝາກ

ອະງຸ່ນເກີດຜົນເອງໄດ້ບໍ່ຖ້າບໍ່ຕິດກັບກິ່ງກັບຕົ້ນ?

10. ບອກໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຈັດເປັນກຸ່ມສຶກສາເຖິງເຣື່ອງສວນອະງຸ່ນ. ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ມີຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ເຄີຍໄປຢ້ຽມສວນໝາກ
ອະງຸ່ນ? ພວກເຂົາຮູ້ບໍ່ວ່າຄົນເຮັດສວນອະງຸ່ນນັ້ນພວກເຂົາເຮັດແນວໃດ? ເລືອກດິິນຊະນິດໃດ? ເອົານໍ້າຫົດຢ່າງໃດ?
ເອົາແສງແດດຍາມໃດ? ຕອນໃຫ້ເກີດຜົນແນວໃດ? ກ່າວວ່າໝາກອະງຸ່ນ ແລະສ່ວນອະງຸ່ນນັ້ນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີ.
ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນລໍາຂອງໝາກອະງຸ່ນເພື່ອໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າການຫຼໍ່ລ້ຽງນັ້ນມາຈາກພຣະອົງ

ເພື່ອສອນໃຫ້

ພວກສາວົກເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເຖິງການຈະເຣີນດ້ານວິນຍານຈິດ ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າສນິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢ
ຊູ.

11. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 15:1-2.

ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າອົງພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ເວລາພຣະອົງກ່າວ

ວ່າພຣະອົງເປັນລໍາແລະພຣະບິດາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ? ເປັນຫຍັງຜູ້ບົວລະບັດຈິ່ງ ຕອນກິ່ງ?

12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 15:3-11. ບອກໃຫ້ຂຽນກ້ອງຄໍາເວົ້າ ìເຂົ້າສນິດî ຫລື ìຕິດພັນî ໃນບົດນີ້ທຸກໆຄັ້ງ. ຖາມ
ວ່າໃນບົດນີ້ຄໍາເວົ້າເຂົ້າສນິດ ຫລືຕິດພັນມີຈັກເທື່ອ?

ໃນບົດສັ້ນໆນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຫລາຍໆເທື່ອ, ດັ່ງນັ້ນກິ່ງ

ທຸກກິ່ງຢາກເກີດຜົນຕ້ອງເຂົ້າສນິດກັບພຣະອົງ.

13. ຈັດຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 15:12-17 ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບອກເຖິງສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ອັນໃດເປັນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ?
ສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງໃດ? (ເພື່ອນ).

(ຍອມຕາຍເພື່ອນຄົນອື່ນ) ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນຊື່ໃໝ່

ອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ພວກສາວົກເຮັດຫຍັງ? (ໄປເກີດຜົນ)

14. ແຈກເຈັ້ຽເປົ່າໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ທ່ານໄດ້ຖືກຕອນຈາກພຣະເຈົ້າບໍ່
ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນຂຶ້ນ? ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຖືກຕອນ?
ຢ່າງໃດໃນເວລາຕອນນີ້?
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ທ່ານໄດ້ຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງໃດ? ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ

15. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຖ້າທ່ານເອົາໝາກອະງຸ່ນມາໃນຫ້ອງ ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາກັບ
ບ້ານເພື່ອເປັນການເຕືອນເຖິງບົດຮຽນນີ້.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ພຣະເຢຊູອອ
້ ນວອນເພືອ
່ ພວກສາວົກ-ພ້ອມກັບທ່ານອີກ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 17
ໂຢຮັນ 17

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນ ເພື່ອພວກສາວົກໃຫ້ມີຄວາມປອດພັຍ
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນນາມຂອງພຣະອົງ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາ
ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນຕໍ່ກັນ, ກັບພຣະອົງ, ແລະອົງພຣະບິດາ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອພວກສາວົກ ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນອັນນຶ່ງ
ອັນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາພະຍານມີນໍ້າໜັກໃນການປະ ກາດ, ເປັນເຫດໃດພວກ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເຮົາຈິ່ງບໍ່ມາສາດຖືກຕ້ອງກັນໄດ້?
ເພື່ອສຶກສາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ

ໃນການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອົາມາ

ປະກອບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຖືກຕ້ອງກັບຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໄດ້.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ໃນໂຢຮັນ ບົດທີ 17 ນີ້ມີບາງຕອນອົງພຣະເຢຊູສອນນັ້ນກ່ອນພຣະອົງໄດ້ພົບກັບໄມ້ກາງແຂນບໍ່ເທົ່າ

ໃດຊົ່ວໂມງ. ໃນການຂຽນບົດນີ້ເປັນເໝືອນຄໍາສັ່ງຂອງໂມເຊໃນ (ພຣະບັດຍັດສອງ 33). ມັນເປັນຂອງທັມມະດາໃນເມື່ອຜູ້ນໍາ
ກ່ອນຈາກໂລກໄປກໍມີການສັ່ງລາເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຜູ້ເຊື່ອແລະຜູ້ຕິດຕາມ.
ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງອົງພຣະເຢຊູສອນນັ້ນແມ່ນຄໍາອ້ອນວອນ.

ເປັນໂອກາດີສໍາລັບຜູ້ອ່ານຈະໄດ້

ພົບເຫັນການສົນທະນາຣະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບອົງພຣະບິດາເຈົ້າ. ໃນບົດທີ 17 ເປັນບົດທີ່ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນ
ບົດເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກກໍເວົ້າໄດ້.

ໃນບົດນີ້ພວກສາວົກໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຫົວໃຈຂອງອົງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ອ້ອນວອນ ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກສາພວກສາວົກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກນັ້ນ

ໄດ້ກາຍເປັນບົດສອນສໍາຄັນໃນຊີວິດ

ການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນການຈາກໄປນັ້ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາເຣື່ອງໃຫ້ພຣະກຽດ, ການສັ່ງລາ ແລະເຣື່ອງບໍຣິສຸດຂຶ້ນ
ມາເວົ້າ ເຖິງແມ່ນຄໍາສອນໃນເຣື່ອງນີ້ເປັນຄໍາອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະບິດາ,
ສິດສອນພວກເຂົາເອົາໄວ້ນັ້ນ.

ພວກສາວົກບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເຖິງຄວາມຈິງທີ່ພຣະອົງໄດ້

ແມ່ນແທ້ຕອນນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບພວກສາວົກເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍເປັນຄໍາອ້ອນວອນກໍຕາມ

ພວກນັກຮຽນທີ່ອ່ານປື້ມໂຢຮັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍໃນເວລານັ້ນ ແລະໃນເວລານີ້ອີກດ້ວຍ.
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ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ກຕ່າງກັນ

16. ຊອກເອົາຮູບພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງອ້ອນວອນມາໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເຫັນ. ໃນໂຢຮັນບົດທີ 17 ຕັ້ງຄํາຖາມ
ວ່າ ອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນຢ່າງໃດ?

ເວລາໃດພຣະອົງອ້ອນວອນ? ພຣະອົງອ້ອນວອນເພື່ອໃຜ?

17. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ບອກເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນ. ໃຫ້ຈົດຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ໃນກະດານ (ຄໍາ
ຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນອາດຈະປະກອບດ້ວຍຄໍາເວົ້າດັ່ງນີ້:

ເວລາຂ້າພະເຈົ້າອຸກອັ່ງ, ເວລາຢ້ານ, ເວລາຮູ້ສຶກເປັນໜີ້

ບຸນຄຸນ, ເວລາຍິນດີ, ເວລາເຫງົາ ແລະໂສກເສົ້າ ແລະອື່ນໆ...) ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນໃນບົດນີ້
ແມ່ນກ່ອນພຣະອົງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະ ອົງໄດ້ໃຊ້ເວລາອ້ອນເພື່ອຕົນເອງ, ເພື່ອພວກສາວົກ,

ແລະຄົນ

ທັງຫລາຍທີ່ເຊື່ອ ແລະຈະເຂົ້າມາເຊື່ອ. ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຄວາມຫັກຫລັງ ຄວາມກຽດຊັງ ແລະການ
ຂົມຂື່ນຈາກຄົນໃກ້ສິດ ພຣະອົງຍັງສືບຕໍ່ອະທິຖານອ້ອນວອນ.

18. ໃນເມື່ອທ່ານອ່ານໃນພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ ບົດທີ 17 :1-5.

ທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງພຣະເຢຊູອ້ອນ ວອນເພື່ອຕົນເອງ

ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ອ້ອນວອນຂໍທຸກສິ່ງລົບກວນໄປ ແຕ່ພຣະອົງທູນຂໍສະເພາະເຈາະຈົງ. ໃຫ້ທ່ານເວົ້າອອກມາເບິ່ງວ່າພຣະອົງ
ເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ? ກ ານອ້ອນຢ່າງນີ້ເປັນການງ່າຍ ຫລືຍາກສໍາ ລັບອົງພຣະເຢຊູບໍ່? ທ່ານຈະທູນຂໍໃນຄໍາອ້ອນວອນເພື່ອ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?

19. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 17:6-19.

ຖາມວ່າໃນຕອນນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອໃຜ? (ພວກສາວົກ).

ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທູນຂໍເພື່ອພວກສາວົກໃນເຣື່ອງໃດ? (ການປົກປ້ອງຮັກສາ, ການເປັນ
ອັນນຶ່ງອັນດຽວ 17:11; ຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ 17:17). ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກເຮົາຄວນຮຽນອ້ອນວອນ
ເພື່ອຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

20. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນອ່ານ ໂຢຮັນ 17:20-26 ໃຫ້ອອກສຽງດັງພ້ອມກັນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຟັງແລ້ວໃຫ້ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ ທ່ານມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນການອ່ານເປັນສຽງດັງຮ່ວມກັນຢ່າງນີ້? ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດບອກເຖິງຜົນດີແລະຜົນເສັຽໃນ
ການອ່ານຮ່ວມກັນເປັນສຽງດຽວ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ພິພາກສາພຣະເຢຊູ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 18: 15-27; 18:33—19:16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 18: 1—19: 16

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວເອງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າເຮັດ
ໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານຕັດສິນແນວໃດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເບິ່ງບຸກຄົນທັງຫລາຍທີກ
່ ໍາລັງພິພາກສາພຣະເຢຊູວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕັດ

ສິນຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະເພື່ອເປັນພຍານໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້ອຍ

ເຣື່ອງພຣະເຢຊູເປັນບຸດພຣະເຈົ້າເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນມື້ຮຽນ, ຕຽມຫົວຂໍ້ບົດຮຽນໃສ່ເຈັ້ຽ ເຣື່ອງ ìພິພາກສາພຣະເຢຊູ”
ນັກຮຽນຕື່ມໃສ່. (ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນມີມາພ້ອມກັບ ບົດຮຽນນີ້).

ປະບ່ອນຫວ້າງໄວ້ເພື່ອໃຫ້

ເຈັ້ຽນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຕິດຕາມບົດ

ຮຽນງ່າຍຂຶ້ນ. ຢາຍເຈັ້ຽຫົວຂໍ້ບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນພ້ອມດ້ວຍກະດາດນ້ອຍອີກນຶ່ງແຜ່ນ.

2. ຫລັງຈາກອະທິຖານເພື່ອການສຶກສາພຣະທັມແລ້ວ ໃຫ້ຊັກຊວນນັກຮຽນວາດພາບໄວ້ວ່າສອງທິດຕໍ່
ໄປນີ້ ພຣະເຈົ້າແລະມານຊາຕານຈະໂອ້ລົມກັນເຣື່ອງຂອງພວກເຂົາ. ຖາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້
ພຣະເຈົ້າເວົ້າເຣື່ອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດແດ່ກັບຊາຕານ. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ກະດາດໄວ້.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນນີ້ຈະເວົາ້ ເຣື່ອງຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູສ
້ ຶກ, ແລະການປະພຶດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ຕໍ່
ພຣະເຢຊູໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຖືກພິພາກສາຈາກຜູ້ນໍາສາສນາແລະຜູ້ນໍາປະເທດ. ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນ
ໃຊ້ເຈັ້ຽຫົວຂໍ້ບົດຮຽນເພື່ອຕຽມຈະຂຽນ.
4. ການຈັບກຸມທີບ
່ ໍ່ຖືກຕ້ອງ (18:1-11). ບອກນັກຮຽນວ່າສິ່ງທໍາອິດທີພ
່ ວກເຮົາເຫັນໃນການພິພາກສາ
ພຣະເຢຊູຄື ການຈັບກຸມທີບ
່ ໍ່ຖືກຕ້ອງ;ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນໃສ່ຂໍ້ 1 ໃນຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ.ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ
18:1-11. ສລຸບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ ìຄວາມໂລບຂອງຢູດາ.”
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5. ການພິພາກສາແບບກະທັນຫັນ (18:12-27). ບອກນັກຮຽນວ່າສິ່ງທີສອງທີພ
່ ວກເຮົາເຫັນໃນການ
ພິພາກສາແມ່ນ ການພິພາກສາແບບກະທັນຫັນ. ອ່ານໂຢຮັນ 18:12-18.ສລຸບການພິພາກສາພຣະ
ເຢຊູທາງສາສນາ (ໂຢຮັນ 18: 12-14) ແລະພາກຕົ້ນເຣື່ອງການປະຕິເສດຂອງເປໂຕ (ໂຢຮັນ 18:
15-18). ເບິ່ງບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍ.

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 18:19-24 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 18:25-27. ສົນທະນາຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຄໍາຕອບຂອງເປໂຕໃນການພິພາກສາຂອງຕົນ. ນໍາພາ
ການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:



ໂຢຮັນ 18:12-27 ບອກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເປໂຕ?

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຢູດາ, ເປໂຕ, ແລະຜູ້ນໍາສາສນາຕອບພຣະເຢຊູຕ່າງໆກັນເຊັ່ນນັ້ນ? ຂຽນ
ຄໍາເຫັນໃສ່ກະດານໄວ້.



ແມ່ນຫຍັງທີພ
່ ວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກພຣະທັມໃນຕອນນີ້?

7. ຄໍາພິພາກສາບໍ່ທ່ຽງທັມ (18: 28—19:16). ບອກນັກຮຽນວ່າສິ່ງທີສາມທີພ
່ ວກເຮົາເຫັນໃນການ
ພິພາກສາພຣະເຢຊູແມ່ນຄໍາພິພາກສາທີບ
່ ໍ່ທ່ຽງທັມ. ສລຸບເນື້ອຫາໃນໂຢຮັນ 18:28-32.

8. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄໍາພິພາກສາທີບ
່ ໍ່ທ່ຽງທັມມີການຊົງປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າປີລາດຮວມຢູ່ດ້ວຍ. ອ່ານ
ໂຢຮັນ 18: 33-40. ອະທິບາຍຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງປີລາດກັບພຣະເຢຊູ; ເບິ່ງຈຸດໃຫຍ່: (1)
18:33-34; (2) 18:35-36; (3) 18:37; ແລະ (4) 18:38.
9. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄໍາພິພາກສາທີບ
່ ໍ່ທ່ຽງທັມມີຄໍາພິພາກສາຂອງປີລາດຮວມຢູ່ດ້ວຍ.

ອ່ານໂຢຮັນ

19:1-16. ເບິ່ງຈຸດໃຫຍ່ສາມບ່ອນ: (1) 19:1-7; (2) 19:8-12; ແລະ (3) 19:13-16.
ສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

ນໍາການ



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



ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຮັບພຣະເຢຊູເຊັ່ນນັ້ນ?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

10. ໃຫ້ທຸກຄົນກັບໄປເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນເຈັ້ຽກະດາດ (ຂໍ້ 1 ແລະ 2). ເຕືອນທຸກຄົນ
ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າເວົ້າເຣື່ອງຕົວເອງແນວໃດແດ່ກັບຊາຕານ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີເ່ ປັນອຸປສັກໃຫຍ່ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ໃຫ້ຂຽນໄວ້
ຂ້າງຫລັງຂອງກະດາດກໍໄດ້. (ການຝຶກຫັດນີ້ເປັນເຣື່ອງສ່ວນຕົວ ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນໆເບິ່ງ)
11. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນສອງອາທິດຂ້າງໜ້າ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ບອກກັບ
ຊາຕານສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັກສາເຈັ້ຽນີ້ໄວ້ເພື່ອເຕືອນຕົວເອງ.
12. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານກໍາລັງ,
ແລະສະຕິປັນຍາເພື່ອຈະໄດ້ຄົນສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງ.
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ຄວາມກ້າຫານ,

ພິພາກສາພຣະເຢຊູ
ໂຢຮັນ 18:1—19:16

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວເອງວ່າ
ເລືອກກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

ພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ

1. ການຈັບກຸມ_______________ (18: 1-11)
ກ. ການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາ (18:1-9)
ຂ. ການຄຶດຜິດຂອງເປໂຕ (18: 10-11)
2. ການພິພາກສາແບບ_____________(18: 12-27)
ກ. ການພິພາກສາພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າອັນນາຢູ່ໃນວັງ (18:12-14)
ຂ. ການພິພາກສາເປໂຕຕໍ່ໜ້າຍິງຂ້າໃຊ້ຂ້າງນອກວັງ (18: 15-18)
ຄ. ຄວາມກ້າຫານຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າອັນນາ (18: 19-24)
ງ. ຄວາມຢ້ານກົວຂອງເປໂຕຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍ (18: 25-27)
3. ຄໍາພິພາກສາທີ_______________(18:28-19: 16)
ກ. ຂໍ້ຫາ (18:28-32)
ຂ. _______________(18: 33-40)
ຄ. _______________(19: 1-16)

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ຍອມຕາຍເພື່ອໃຫ້ຊີວດ
ິ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 19: 16-30, 38-42
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 19:16-42

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຖວາຍພຣະອົງເອງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອນໍາຊີວິດມາໃຫ້ທຸກຄົນທີ່
ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ແມ່ຫຍັງແດ່ທສ
ີ່ ໍາເຣັດແລ້ວທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຕິດຕາມການຕຶງພຣະເຢຊູທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະພິຈາຣະນາວ່າຂ້ອຍຈະ
ຕອບຮັບແນວໃດ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງຫ້ອງຮຽນ, ຢາຍເຈັ້ຽໃຫ້ຄົນລະແຜ່ນ. ກ່ອນຈະອ້ອນວອນເປີດໃຫ້ຖາມວ່າມີໃຜ
ບໍ່ຕ້ອງການຄໍາອະທິຖານພິເສດ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອ້ອນວອນເປີດການສຶກສາພຣະທັມ.

2. ນອກນັ້ນ, ກ່ອນນັກຮຽນຈະມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ໃສ່ກະດານໄວ້.
- ແຂວນຄໍ

- ໃຫ້ສິງໂຕກິນ

- ຕັດຄໍ

- ຂວ່າງກ້ອນຫິນ

- ສີດຢາພິດ

- ຍິງເປົ້າ

- ນັ່ງຕັ່ງໄຟຟ້າ

- ຫ້ອງກາສ

ນໍາພາການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:



ທ່ານຢາກເບິ່ງການປະຫານປະເພດໃດ?

ທ່ານຄິດວ່າວິທປ
ີ ະຫານປະເພດໃດຮຸນແຮງທີ່ສຸດ?

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ແນະນໍາວ່າການປະຫານແບບຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນວິທທ
ີ ີ່ຮ້າຍຂາດ

ແລະທໍຣະມານທີສ
່ ຸດ.

ເລືອກສາມຄົນເພື່ອອ່ານພຣະທັມຕໍ່ໄປນີ້: ໂຢຮັນ 19:16-22; 19:23-30; ແລະ 19:38-42. ໃຫ້ຜູ້
ຟັງຈົດຈໍາສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນໄວ້ໃຫ້ດີ.
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4. ຫລັງຈາກການອ່ານຈົບລົງ, ບອກໃຫ້ນັກຮຽນເອົາເຈັ້ຽທີໃ່ ຫ້ໄວ້ແລ້ວນັ້ນອອກມາ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນ
ເຫດການກ່ຽວກັບການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ; ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຂຽນຂໍ້ພຣະຄັມພີໃສ່ດ້ວຍ ຫລືອາດຈະ
ສົນທະນາຣະຫວ່າງພວກນັກຮຽນເອງ. ຕັ້ງເວລາໄວ້.

5. ເມື່ອໝົດເວລາທີກ
່ ໍາໜົດໃຫ້ແລ້ວ, ໃຫ້ທ່ານນໍາພາການສົນທະນາ:


ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈຫລາຍເຣື່ອງການຄຶງພຣະເຢຊູທໄ
ີ່ ມ້ກາງແຂນ?



ມີຖ້ອຍຄໍາຫຍັງແດ່ທບ
ີ່ ັລຍາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ເວລາໄດ້ເບິ່ງການປະຫານປະເພດນີ້?

6. ອ່ານ ໂຢຮັນ 19:30. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ìສໍາເຣັດແລ້ວ.î ເບິ່ງ ìເວລາສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູî ໃນ
ບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສີ່ກຸ່ມແລະໃຫ້ຂໍ້ພຣະຄັມພີເພື່ອໄປສຶກສາ.


ກຸ່ມ 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)

ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສໍາເຣັດແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາ
ລັບພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫລັງຈາກຄົ້ນຄວ້າແລ້ວໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຜົນ.
7. ອ່ານໂຢຮັນ 19: 38-42. ພານັກຮຽນສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:


ການກະທໍາຂອງໂຢເຊບ ແລະຂອງນິໂກເດມມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?



ການສີ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນກັບພວກເຂົາເຈົ້າວິທໃີ ດ?



ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກອຸປນິສັຍ ແລະການກະທໍາຂອງໂຢເຊບແລະນິໂກເດມ?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

8. ໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງວ່າອຸປນິສັຍແລະການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າມີແນວໃດແດ່ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນ
ລູກສິດລັບຂອງພຣະເຢຊູ? ໃຫ້ຂຽນໄວ້; ແລ້ວໃຫ້ວາງແຜນວ່າໃນອາທິດຕໍ່ໄປນີ້ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອ
ແກ້ໄຂໃນເຣື່ອງນີ້.
9. ໃຫ້ທຸກຄົນຄິດເຖິງຜູ້ທຍ
ີ່ ັງບໍ່ໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນດ້ວຍ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງສໍາເຣັດແລ້ວ
ສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າເໝືອນກັນ; ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຈົ່ງວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດເພື່ອພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະອົງ.

10. ນໍາການອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມຮັກແລະ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ເພື່ອພວກເຮົາ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ຂ່າວປະເສີດເຣືອ
່ ງພຣະເຢຊູ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20: 1-18
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20: 1-18

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຢັ້ງຢືນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ

ພຣະເຈົ້າ ແລະຢັ້ງຢືນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນຖານະບຸດພຣະເຈົ້າ ແລະ

ການຊົງເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຕິດ ຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ພວກເຮົາບອກຄົນອື່ນໆ
ເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົ້ນຄ້ວາ: ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ທາ່ ນໄປບອກໃຜ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອອະທິບາຍການພົບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງມາຣີອາໄທມັກດາລາ
ແລະເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະບອກຄົນອື່ນໆຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູວິທໃີ ດ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມການຮຽນໂດຍການເລົ່າເຣື່ອງ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເປັນປະຈໍາໃນວັນສລອງການຊົງຄືນພຣະຊົນ
(ວັນອີສເຕີ້).

ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອື່ນໆແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນມື້ນັ້ນ ຫລືປະເພນີຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 20:1-2.

ຖາມ:

ມາຣີອາໄດ້ເຮັດຜິດແນວໃດແດ່ໃນຖານະເປັນຄົນທໍາອິດ?

ນາງໄດ້ສົມມຸດຫລາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໂດຍບໍ່ໄດ້ພິສູດເບິ່ງຫລັກຖານໃຫ້ດີ; ຄໍາສົມມຸດຜິດ:
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ, ພຣະອົງເປັນຄຣູດີ, ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 20:3-15. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ: ກຸ່ມນຶ່ງໃຫ້ຟັງເບິ່ງທ່າທີຂອງເປໂຕ; ກຸ່ມ
ສອງໃຫ້ຟັງເບິ່ງທ່າທີຂອງສາວົກຄົນອື່ນໆ;
ລາຍງານ;

ກຸ່ມສາມໃຫ້ຟັງເບິ່ງທ່າທີຂອງມາຣີອາ. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ

ຫລັງຈາກນັ້ນປຽບທຽບເບິ່ງທ່າທີທັງໝົດ. ສົນທະນາຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາພຍານຂອງ
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ມາຣີອາເຣື່ອງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ.

ເບິ່ງໂຢຮັນ 20:30-31, ແລະຊີ້ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຄໍາຢັ້ງຢືນເຣື່ອງ

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.
4. ຂຽນ ìຫລັກຖານເຣື່ອງການຄືນພຣະຊົນî ໃສ່ກະດານ. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ສໍາຣວດເບິ່ງ ໂຢຮັນ 20:115 ແລ້ວເບິ່ງຫລັກຖານແຕ່ລະຢ່າງ (ອຸບໂມງວ່າງເປົ່າ, ຜ້າປ່ານທີ່ກອງຢູ່, ການພົບເຫັນສ່ວນຕົວ
ຂອງມາຣີອາ).

ຖາມ: ການເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າທີປ
່ ົກພຣະສຽນກອງຢູ່ຕ່າງຫາກ ມີຄວາມ

ສໍາຄັນແນວໃດ? (ເບິ່ງບົດຮຽນຊ່ວຍ). ເບິ່ງການຄືນຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣໃນໂຢຮັນ 11:44.
5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 20: 16-17. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາເບິ່ງເຫດຜົນທີ່ມາຣີອາບໍ່ຈື່ພຣະເຢຊູ ເວລາ
ລາວເຫັນພຣະອົງເທື່ອທໍາອິດ.

ສົນທະນາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທວ
ີ່ ່າ, ìຢ່າຊູ່ຖ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະ

ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ.” ແຕ່ພາຍຫລັງມາໂທມາກໍໄດ້ຕ້ອງຂ້າງຂອງພຣະເຢຊູ

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

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກມາຣີອາບໍ່ໃຫ້

ຖ່ວງດຶງພຣະອົງ.

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

6. ອ່ານໂຢຮັນ 20:18. ຂຽນໃສ່ກະດານ ຖ້ອຍຄໍານີ້, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ.î ຊັກ
ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວເຣື່ອງໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ ວິທຕ
ີ ່າງໆ.
ສົນທະນາຫລັກຖານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ.

ຊີໃ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ເປໂຕ, ສາວົກຄົນ

ອື່ນໆ, ແລະມາຣີອາໄດ້ເຫັນພຣະອົງ. ມາຣີອາເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຄືນພຣະຊົນ: ແມ່ນຫຍັງ
ປ່ຽນແປງນາງມາຣີອາ? (ການພົບພໍ້ທາງສ່ວນຕົວ).

7. ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນເອົາກະດາດອອກມານຶ່ງໃບແລ້ວຂຽນຊື່ບຸກຄົນທີພ
່ ວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຈະເປັນ
ພຍານເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. ນໍາພາການອ້ອນວອນເພື່ອຊື່ເຫລົ່ານັ້ນ. ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັກສາຊື່ນັ້ນໆ
ໄວ້ ແລ້ວຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປີດໂອກາດເພື່ອການເປັນພຍານ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ການຟືນ
້ ພຣະຊົນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 20:15-23
ໂຢຮັນ 20:15-23

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງ ແລະອວຍພອນພວກສາວົກໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງອໍາ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຈະໄປໃສ? ໄປແນວໃດ?, ທ່ານຈະໄປຮ່ວມງານກັບໃຜ?

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ນາດໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພື່ອຈະຢູ່ຢ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້.
ເພື່ອນໍາທ່ານໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນທີພ
່ ຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວ
ສົ່ງສາວົກອອກໄປໂດຍໂຜດປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ

ຄໍານໍາ

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

ໄດ້ຖືກບັນທຶກໂດຍສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະສາວົກເຫລົ່ານີ້

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ໃນເຫດການວັນນັ້ນ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ບັນທຶກຂຍາຍຄວາມຕາມການຊົງນໍາສເມີ.

ສັນຕິສກ
ຸ ມາຈາກພຣະບິດາ ໂຢຮັນ 20:19

ໃນຂະນະທີ່ພວກສາວົກກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງດ້ວຍບັນຍາກາດອັນງຽບເຫງົາ ແລະວິຕົກກັງວົນ
ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ພ້ອມນັ້ນ ພວກສາວົກພາກັນຢ້ານພວກທະຫານມາຕາມຈັບໃນຖານະເປັນພັກ
ພວກຂອງພຣະເຢຊູ, ສາວົກທັງໝົດຮູແ
້ ນ່ນອນວ່າພຣະເຢຊູຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນພວກຜູ້ນໍາສາສນາທົ່ວໄປ.
ຫາກເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນເຫດການນັ້ນເຮົາກໍຈະເສົ້າໃຈ ແລະຢ້ານເໝືອນພວກສາວົກທັງໝົດ ດ້ວຍວ່າເປັນ
ຂອງທັມມະດາຫາກຜູ້ນໍາຕາຍເຮົາກໍຄົງໝົດຫວັງ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພວກຜູ້ນໍາສາສນາທົ່ວໄປທີຕ
່ າຍໄປ
ແລ້ວຕາຍໄປເລີຽ ໃນແລງວັນນັ້ນສາວົກມີຄວາມໂສກເສົ້າແລະສະທ້ານຢ້ານກົວນັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້ມາປາກົດ
ຕົວຕໍ່ພວກສາວົກໂດຍມີຮ່າງກາຍເດີມ ແລະຊົງກ່າວວ່າ
ພາກັນດີໃຈຫລາຍ.

ìສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ” ພວກສາວົກກໍ

ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຊີວິດທີ່ຂາດພຣະເຢຊູກໍມີແຕ່ຄວາມຫວ້າງເປົ່າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ຢ້ານຕົກໃຈ ເພາະວ່າຂາດພຣະເຢຊູກໍຂາດສັນຕິສຸກ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນມີພຣະເຢຊູສເມີ.

ຮອຍບາດແຜ ໂຢຮັນ 20:20-21
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ຮອຍບາດແຜເປັນເຄື່ອງພິສູດວ່າແມ່ນພຣະອົງແທ້ໆ ແລະຮອຍບາດແຜນັ້ນກາຍເປັນຮອຍລະນຶກເຖິງຄວາມ
ຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ
ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງປວງ
ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ.
ອົງແທ້ບໍ່?

ທີໄ
່ ດ້ຍອມຮັບຄວາມເຈັບປວດຈົນເຖິງແກ່ຄວາມ

ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດຍັງຊົງຍອມຮັບຖືກທຸບຕີ

ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງປາກົດຕົວຕໍ່ສາວົກນັ້ນພວກເຂົາພາກັນສົງສັຍວ່າແມ່ນພຣະ

ເພາະເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄົນທີ່ຖືກທຸບຕີຈົນຕາຍໄປແລ້ວຈະບໍ່ຄືນມາໃຫ້ເຫັນອີກດອກ ດ້ວຍເຫດນີ້

ພຣະອົງຈຶ່ງຍອມໃຫ້ເຂົາພິສູດ

ìພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບິ່ງî (20ກ).

ເມື່ອເຂົາພິສູດເປັນທີຮ
່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍຊົງມອບອໍານາດແລະໃຊ້ເຂົາໄປ. ìພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ

ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນັ້ນî. ໃນຂໍ້ 21 ນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສອງປະການຄື;
1.

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນສັນຕິສຸກ

ແລະເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມສງົບສຸກຈຶ່ງກ່າວມອບສັນຕິສຸກແກ່ສາວົກ

ແກ່ທຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ສາວົກທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງຢູ່ນໍາກັນ, ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສງົບ
ສຸກ.
2.

ຊົງໃຊ້ສາວົກອອກໄປປະກາດໂດຍມອບອໍານາດຢ່າງດຽວທີພ
່ ຣະບິດາຊົງມອບແກ່ພຣະອົງ, ມີ
ຄວາມໝາຍວ່າສາວົກທຸກຄົນໄປຕາງໜ້າພຣະເຢຊູ.

ຊົງຍົກໂທດຜ່ານທາງພຣະວິນຍານ 20:22-23

ການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບເປັນຂອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍຍົກໂທດຄວາມຜິດຕ່າງໆໃຫ້ກັນໄດ້
ສ່ວນຄວາມຜິດບາບນັ້ນບໍ່ມີໃຜຍົກອອກໄປໄດ້ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìຖ້າ

ທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວ ແລະ
ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ໃດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ນັ້ນແລ້ວ”
(ຂໍ້ 23).ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວົກມີສິດອໍານາດໃນການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບ

ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະ

ອົງຊົງມອບພຣະວິນຍານໃຫ້ຢູ່ກັບພວກສາວົກ ເພື່ອນໍາພາໃຫ້ສາວົກປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍການຊົງ
ນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ລາວ,

ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດຜູ້ນັ້ນກໍຮັບຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງ

ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດທີພ
່ ວກສາວົກປະກາດນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ອະພັຍຄວາມຜິດ

ບາບຂອງເຂົາ ເພາະວ່າສາວົກທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ປະກາດນາມຊື່ຂອງຕົນເອງ ແຕ່ປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດຜູ້ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ໃດປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດທີ່ສາວົກປະກາດ ແມ່ນຜູ້ນັ້ນປະຕິ
ເສດພຣະເຢຊູນັ້ນເອງ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ສາຣະພາບວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ?
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຮັນ 20:24-31
ໂຢຮັນ 11:16; 14:5; 20:24-31
ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ໂທມາສາຣະພາບ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານເດ່, ຈະໃຫ້ພຣະອົງເຮັດແນວໃດທ່ານຈຶ່ງຈະເຊື່ອແນ່ວ່າພຣະ

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອນໍາພາທ່ານຮູ້ແນ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະບອກຜູ້ອື່ນ

ອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ?
ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າໃຈແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ

ໂທມາເປັນສາວົກຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແຕ່ຫລົງຫາຍຊົ່ວຂະນະນຶ່ງຈົນມີສາວົກອື່ນໆຕາມຫາ ແລະພຣະ
ເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ລາວແລ້ວຈຶ່ງຄືນມາ.

ຫລາຍເທື່ອເຮົາເຫັນວ່າລູກທັງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພໍ່ແມ່ມາໂບດ

ເມື່ອໃຫຍ່ແລ້ວກໍເຊົາມາໂບດເລີຽ, ລາງຄົນກໍໄປໂບດອື່ນ ຫລືໄປນິກາຍອື່ນ. ຄົນຈໍາພວກນີ້ໂບດຈະຮ້ອງເຂົາ
ເຈົ້າວ່າ lost ແຕ່ໃນກໍຣະນີຂອງໂທມາບໍ່ແມ່ນ lost ແຕ່ແມ່ນ missing ຄໍາວ່າ missing ໃນຕອນນີ້ແປວ່າບໍ່
ຄົບຕາມຈໍານວນສາວົກ. ດັ່ງນັ້ນຄໍາວ່າ missing ແລະ lost ຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນຫາກເວົ້າຕາມເນື້ອເຣື່ອງ.

ຊົງປາກົດ ໂຢຮັນ 20:24-28
1. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ

ກ. ກຸ່ມນຶ່ງເປັນພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງ ອ່ານ ໂຢຮັນ 20:19-23
ຂ. ກຸ່ມສອງເປັນໂທມາ ອ່ານໂຢຮັນ 20:24-29
2. ໃຫ້ກຸ່ມນຶ່ງເລົ່າເຣື່ອງພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຕໍ່ເຂົາໃຫ້ກຸ່ມສອງຟັງ.
ກ. ກຸ່ມນຶ່ງພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງໃຫ້ກຸ່ມສອງທີເ່ ປັນໂທມາໃຫ້ເຊື່ອ.
ຂ.ກຸ່ມສອງເປັນໂທມາຊອກຫາເຫດຜົນເປັນຫຍັງໂທມາຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອ?

3. ຫລັງຈາກສົນທະນາແລ້ວຖາມນັກຮຽນທັງສອງກຸ່ມວ່າເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫ້ໂທມາເຊື່ອ? ຫາກເຮົາ
ມີວິທີໃຫ້ໂທມາເຊື່ອເມື່ອໄດ້ຍິນ ເຮົາກໍຈະເອົາວິທີດຽວກັນເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທີເ່ ຮົາເວົ້າໃຫ້ຟັງເຊື່ອດ້ວຍ.
ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍກໍບໍ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາກໍເຊື່ອ ເພາະວ່າ
24

ການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຫັນດ້ວຍຕາເທົ່ານັ້ນ

ເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວາ່ ເຮົາໄດ້ສໍາຜັດພຣະອົງ

ທາງຈິດວິນຍານ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດທາງຈິດວິນຍານນັ້ນຍັງມີອັນອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອດັ່ງຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້;

ເພາະເຫັນຈຶງ່ ເຊືອ
່ ໂຢຮັນ 20:29-31

ຄວາມເຊື່ອເກີດຈາກການໄດ້ຍິນ Faith comes by hearing Programs ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍພາສາ

ໃນນັ້ນມີພາສາລາວເຮົາດ້ວຍ ແລະເພິ່ນຍັງໄດ້ສ້າງຫລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ CD, MP3, Radio ເພື່ອປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ໂດຍສເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຄົນບໍ່ເຂົ້າໂບດ, ໃນຣັດເທັກຊັດໄດ້ລົງທຶນເປັນລ້ານ
ເພື່ອເອົາວັດຖຸເຫລົ່ານີ້ໄປແຈກຢາຍທຸກມຸມຂອງເທັກຊັດ ເຣື່ອງຈະເກີດຜົນຫລືບໍ່ນັ້ນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ການຊົງ
ນໍາຂອງພຣະວິນຍານ. ພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງເມື່ອພົບເຫັນພຣະເຢຊູແລ້ວກໍພະຍາຍາມບອກເລົ່າໃຫ້ໂທ
ມາຟັງ ເພິ່ນກະຍັງບໍ່ເຊື່ອຈົນກວ່າເພິ່ນເຫັນກັບຕາເພິ່ນຈຶ່ງເຊື່ອ.

ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈຶ່ງເຊື່ອຫລື ຜູ້ທີ່ບໍ່

ເຫັນເຮົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ” (ຂໍ້ 29). ສາວົກໂທມາໄດ້ພິສູດດ້ວຍຕາແລະຈັບຄໍາພຣະເຢຊູແທນຄົນທັງ
ປວງແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຈະໃຫ້ທຸກຄົນພິສູດ້ວຍຕາ ເພາະວ່າຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດພິສູດໄດ້ຄືກັນ
ເຊັ່ນ;
1. ຕາເຫັນ
2. ຫູໄດ້ຍິນ

3. ດັງໄດ້ດົມກິ່ນ
4. ລີ້ນໄດ້ຊີມຣົດ
5. ມືຈັບບາຍ
ທັງໝົດນີ້ຮ້ອງວ່າ 5 Sences ພວກຜູ້ເຖົ້າຮ້ອງວ່າການສັມຜັດທັງຫ້າ

ຫລືສິ່ງທີເ່ ຮົາສາມາດພິສູດໄດ້ມີຫ້າ

ຢ່າງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າ ìຜູ້ທບ
ີ່ ໍ່ເຫັນເຮົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ” (ຂໍ້ 29ຂ)

ຄັ້ງແຣກທີ່ພຣະເຢຊູປາກົດຕົວກັບພວກສາວົກນັ້ນ ໂທມາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແປວ່າ (missing) ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູ
ຈຶ່ງປາກົດຕົວອີກຄັ້ງນຶ່ງເມື່ອໂທມາເຂົ້າຮ່ວມພວກສາວົກທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງ. ເຣື່ອງນີ້ສອນເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາຄວນ
ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ອື່ນອີກເທື່ອນຶ່ງ ລາງເທື່ອລາວບໍ່ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງລາວ ແລະບໍ່ສໍາຜັດດ້ວຍວິນ
ຍານຈິດຂອງລາວ ອາດສໍາຜັດນຶ່ງໃນຈໍານວນຫ້າຢ່າງຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະລາວກໍເຊື່ອລາວກໍພົບຄວາມສຸກລ້ວ
ເພາະວ່າລາວໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີ່ຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ໂດຍບໍແ
່ ກ້ຕົວ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຮັນ 21:1-23
ໂຢຮັນ 21
ພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕຕອນປັ້ນເຂົ້າເຊົ້ານັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າຈະມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ, ວັນນີ້ເປັນຫຍັງກໍຕາມ ຜູ້ອື່ນເຮັດຫຍັງເວົ້າ
ຫຍັງກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູບໍ່ຢຸດ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອະດີດ

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ຫລືບັນຫາໃນວັນນີ້ຖ່ວງດຶງທ່ານບໍ່ໃຫ້

ຕິດຕາມພຣະອົງແນວໃດ?

ຄໍານໍາ

ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເປໂຕແລະອັນເດອາສອງອ້າຍນ້ອງໃນຂະນະທີ່ເຂົາຫາປາທີ່ ຄາລີເລ (ທະເລຄາລີເລເມື່ອ

ກ່ອນມີຊື່ວ່າ ຕີເບີເຣັຽ) ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ມາເປັນສາວົກແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງ, ທັງສອງ
ຄົນປະລະອາຊີບການງານຂອງຕົນແລ້ວຕັດສິນໃຈຕາມພຣະອົງໄປດ້ວຍໃຈໃສທັດທາ.

(ອ່ານມັດທາຍ

4:18-20). ພາຍລຸນມາເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກກັນກັບພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທືອ
່ ໃນຄືນດຽວໃນຂະນະທີ່
ພວກທະຫານຈັບກຸມແລະຂ້ຽນຕີພຣະອົງ ສ່ວນພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄຶດຖືໂທດໂກດເຄືອງເປໂຕແຕ່ຢ່າງໃດ ແຖມ
ຍັງກັບຄືນໄປຫາເປໂຕແລະຊັກຊວນໃຫ້ກັບມາດໍາເນີນງານອັນສໍາຄັນອີກໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຟື້ນຄືນມາຈາກ
ຕາຍແລ້ວ.

ເອີນ
້ ໃຫ້ຄນ
ື ມາເຮັດໜ້າທີ່ ໂຢຮັນ 21:1-14

ພວກສາວົກຈໍານວນນຶ່ງໃຊ້ເວລາຊົ່ວຄາວສມັກໃຈຕາມເປໂຕໄປຫາປາທີ່ທະເລຄາລີເລ ເພື່ອຄວາມຜູກພັນ
ໃນຖານະທີ່ເປັນສາວົກດ້ວຍກັນ ແລະຍັງຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ປາຫລວງຫລາຍເພາະເຂົາມີມືອາຊີບເປັນຜູ້ນໍາ

ແຕ່ແລ້ວຄືນນັ້ນທັງຄືນເຂົາບໍ່ໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ. ການທີພ
່ ວກສາວົກກັບໄປຫາປາຄັ້ງນີ້ມີລາງຄົນເວົ້າວ່າ
ພວກເຂົາປະລະໜ້າທີ່ ລາງຄົນເວົ້າວ່າ ເຂົາລໍຖ້າວັນເວລາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ເຮົາຈະເຫັນພຣະເຢ
ຊູນໍາມາມອບໜ້າທີ່ແລະງານອັນສໍາຄັນແກ່ເຂົາໃນເຊົ້າວັນນັ້ນ ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການອັສຈັນ.
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1. ìຊີໂມນເປໂຕບອກເຂົາວ່າ, “ຂ້ອຍຈະໄປຫາປາ” ຝ່າຍເຂົາຈຶ່ງຕອບວ່າ, “ພວກເຮົາຈະໄປນໍາເຈົ້າ

ດ້ວຍ” ແລ້ວເຂົາກໍອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ປາຈັກໂຕî

(ໂຢຮັນ 21: 3).ì

2. ìພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງຖິ້ມມອງລົງເບື້ອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ”

ແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງî (ຂໍ້ 6).

ເຂົາຈຶ່ງຖິ້ມມອງລົງ

3. ສາວົກທີພ
່ ຣະເຢຊູຊົງຮັກໄດ້ບອກເປໂຕວ່າ, ìແມ່ນອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫລະî ເມື່ອຊີໂມນເປໂຕ

ໄດ້ຍິນວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເສື້ອມານຸ່ງເພາະເປືອຍໂຕຢູ່ ແລ້ວກໍໂຕນລົງນໍ້າ

ແຕ່ພວກສາວົກອື່ນໆນັ້ນໄດ້ເອົາເຮືອນ້ອຍລາກມອງທີຖ
່ ືກປາມາ ເພາະເຂົາບໍ່ຢູ່ໄກຈາກຝັ່ງ ໄກປະ
ມານສອງຮ້ອຍສອກເທົ່ານັ້ນî (ຂໍ້ 7-8).

ເອີນ
້ ໃຫ້ຄນ
ື ມາເປັນຜູລ
້ ້ຽງ ໂຢຮັນ 21:15-17
ພຣະອົງຊົງມອບໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນ

ໂດຍຍົກຕົວຢ່າງຄົນລ້ຽງແກະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະຝູງແກະໆທຸກຕົວຈະ

ຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຜູ້ລ້ຽງ ເພາະວ່າຊີວິດຂອງແກະແຕ່ລະຕົວນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ລ້ຽງ. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຖາມເປໂຕເຖິງສາມເທື່ອ ຫລັງຈາກເປໂຕຕອບພຣະອົງແຕ່ລະເທື່ອພຣະອົງກໍສັ່ງວ່າ (ຈົ່ງລ້ຽງ)
ທັງສາມເທື່ອ.

1. ìພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊີໂມນເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ,

ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລົ່ານີ້

ຫລືî ເປໂຕທູນວ່າ, ìໂດຍພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະ
ອົງຊົງສັ່ງເປໂຕວ່າ, “ຈົ່ງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂໍ້ 15).

2. ຄັ້ງທີສອງພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ “ຈົ່ງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂໍ້ 16ຂ).
3. ຄັ້ງທີສາມພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ ìຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂໍ້ 17ຂ).

ທໍານວາຍອະນາຄົດເປໂຕ ໂຢຮັນ 21:18-23
1. ຢຽດມືອອກ ແປວ່າ

ເປໂຕຈະຕາຍດ້ວຍທົນທຸກທໍຣະມານເພາະການຮັບໃຊ້.

2. ພາໄປບ່ອນບໍ່ຢາກໄປ ແປວ່າ

ເປໂຕຈະຕ້ອງເດີນທາງໄກບ່ອນທີບ
່ ໍ່ເຄີຍໄປ.

3. ຮັດແອວ ແປວ່າ

ເປໂຕຈະຖືກຈັບລ່າມໂສ້ຍ້ອນຖືກຫາເຣື່ອງໃສ່.

4. ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ ແປວ່າ

ເປໂຕຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູ.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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