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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ1

ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖດິຢ ູ່ຖາ້ມກາງພວກເຮາົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 1:1-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະທັມຊົງກາຍມາເປັນມະນຸດ, ເພ່ືອສໍາແດງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຜ້ ູໃດທີ່ເຊ່ືອ 

ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຜ້ ູນ້ັນກໍຈະໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ອົງພຣະເຢຊູຄືຜ້ ູໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາແລະຊາວໂລກທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄື

ຜ້ ູໃດ?

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣຶອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຂຽນລົງໃສ່ກະດານ ຫນ້າທີ່ທໍາງານແລະລະດັບການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄົນ, ທີ່ເກີດ, ທີທ່ໍາງານÖ

ແລ້ວກໍໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຕົນສເນີຕົວ. ຫລັງຈາກມີການສເນີຕົວແລ້ວ ກໍໃຫ ້ຄຣູສເນີຕົວຂອງໂຢຮັນ

ວ່າເພ່ິນເປັນຜ້ ູທີ່ຖືກສ່ົງມາເພ່ືອປະກາດໃຫ້ແກ່ຄວາມສວ່າງ.

2. ສເນີວ່າວັນນ້ີ ຈະໄດ້ຮຽນ îພຣະເຢຊູຄືຜ້ ູໃດ?”

ໃຫ້ທຸກຄົນເບ່ິງແລະຕິດຕາມຂ້ໍບົດຮຽນຕາມນ້ີ:

 ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະທັມ (1:1-5)

 ການສເນີຕົວຂອງພຣະທັມ (1:6-9)

 ການສະຖິດຢ່ ູນໍາຂອງພຣະທັມ (1:10-14)

 ການຊົງເປັນໃຫຍ່ຂອງພຣະທັມ (1:15-18)

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

3. ແນະນໍາບົດຮຽນໂຢຮັນ ສເນີຫົວຂ້ໍບົດຮຽນ ìຄວາມສວ່າງສ່ອງເຂ້ົາມາໃນຄວາມມືດ”

4. ສເນີຄົນນ່ຶງໃຫ້ອ່ານ ໂຢຮັນ 1:1-5 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມ ອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ 
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5. ເພ່ືອຈະໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນດີ. ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ເວລາໃດທີພ່ຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ປາກົດຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ?

 ເປັນສ່ິງແຈ້ງຂາວແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢ່ ູ, ໂຢຮັນ ແລະປະຖົມມະການຈ່ຶງບັນທ ຶກ

ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ດີ

 ພຣະທັມໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດສໍາເຣັດແດ່?

 ມີສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນມາ ໂດຍປາສຈາກພຣະທັມ?

 ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາວາ່ ìຊີວິດî ແລະ ìຄວາມສວ່າງî ເຂ້ົາມາຢ່ ູໃນຂອບຂອງ

ພຣະທັມ?

 ຄວາມມືດເປັນຢ່າງໃດ ເມ່ືອຄວາມສວ່າງເຂ້ົາມາ? ເປັນຫຍັງ?

6. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 6-9 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍ ໂຢຮັນບ່ໍແມ່ນຄວາມສວ່າງ ແຕ່ມາເພ່ືອເປັນ

ພະຍານໃຫ້ຄວາມສວ່າງນ້ັນ.

7. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ຂ້ໍ 10-14 ແລ້ວຖາມຄໍາຖາມ:

ໂຢຮັນເວົ້າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ? ຂ້ໍ 10

ຖ້າພຣະອົງຊົງສ້າງໂລກ ເປັນຫຍັງໂລກຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ?

ທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາວ່າ ìບ່ໍຕ້ອນຮັບພຣະອົງ” (1:11)

ທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາວ່າ ìທຸກຄົນທີ່ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ”?

ການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

ພຣະທັມກາຍມາເປັນມະນຸດ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສໍາຄັນ?

ແມ່ນຫຍັງຄ ືຄວາມໝາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງພຣະທັມ?

ແມ່ນຫຍັງທີຊ່່ວຍກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ?

ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດແກ່ສະງ່າຣາສີນ້ັນຢ່າງໃດ?

8. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ຂ້ໍ 15-18 . ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນ

ພຣະເຢຊູຈະເປັນຜ້ ູອອກກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ (1:15)

ໂຢຮັນເກີດກ່ອນພຣະເຢຊູ ແຕ່ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ເພ່ິນເປັນຢ່ ູກ່ອນເຮົາ ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

ພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດກັບກົດໝາຍຂອງໂມເຊ? (1:17)

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

9. ຖາມຄໍາຖາມ 1,3,4 ແລະ5 ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນແລ້ວສົນທະນາກັນ

10.ພຣະເຢຊູຄືຜ້ ູໃດ?

11.ອະທິຖານ ແລ້ວຕຽມຕົວເຂ້ົານະມັສການ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ2

ພຣະເຢຊຊູົງສໍາແດງສະງ່າຣາສີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 2:1-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນຊ່ຶງເປັນການທ້າທາຍຕ່ໍການປະຕິບັດ

ຂອງຢິວ ເປັນການສໍາແດງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ກາຍເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນນ້ ໍາໃຫ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ ແລະຈະໄດ້ອະທິ

ບາຍເຖິງການສໍາແດງສະງ່າຣາສີນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

12.ເມ່ືອນັກຮຽນຫາກພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນທຸກຄົນແລ້ວ, ຄຣູຈະມີຈອກນ້ໍາຕ້ັງຢ່ ູເທິງໂຕະ, ແລ້ວໃຫ້

ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ເປັນຫຍັງນ້ໍາຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ?

 ພວກເຮົາຈະຊອກຫານ້ໍາໄດ້ຢ່ ູໃສ?

 ພວກເຮົາໃຊ້ນ້ໍາເພ່ືອເຮັດຫຍັງແດ່?

 ຖ້າພວກເຮົາຫາກຂາດນ້ໍາ ພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດ?

 ແມ່ນຜ້ ູໃດເປັນຜ້ ູເອົານ້ໍາໃຫ້ພວກເຮົາ?

13.ຫລັງຈາກຈົບບົດຮຽນນ້ີແລ້ວພວກເຮົາຈະບ່ໍຄິດເຖິງນ້ໍາອີກຕ່ໍໄປ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງນ້ໍາພຽງ

ເທົ່ານ້ັນ: ພຣະອົງຊົງໃຊ້ນ້ໍາ, ແລະຊົງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

14. ຊ້ີບອກໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນ 12 ບົດທໍາອິດຂອງຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ ສ່ວນຫລາຍຈະແມ່ນການສໍາ

ແດງໝາຍສໍາຄັນ. ອະທິບາຍ ìໝາຍສໍາຄັນ” ໂດຍໃຊ້ຕາມເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ສເນີໝາຍສໍາຄັນທັງ 7

ຢ່າງໃນຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ:

 ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ (2:1-11)

 ພຣະເຢຊູປົວລູກຊາຍຂອງນາຍຮ້ອຍ (4:46-54)
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 ພຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນເປັນຫລ່ອຍ (5:1-18)

 ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ  5000 ຄົນ (6:1-14,25-69)

 ພຣະເຢຊູຊົງດໍາເນີນເທິງນ້ໍາ (6:16-21)

 ພຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນຕາບອດ (9:1-41)

 ພຣະເຢຊູຊົງຊຸບຊີວິດລາຊະໂຣ (11:1-44)

15.ບອກນັກຮຽນວ່າ ໃນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະຮຽນດ້ວຍກັນ ໃນໝາຍສໍາຄັນອັນທໍາອິດເທົ່ານ້ັນ. ໃຫ້ຄຣູ

ອ່ານດັງໆ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຟັງຄັກໆ ວ່າຈຸດໃດແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນ. ອ່ານ 2:1-3. ຄຣູອາດຈະອ່ານ

ເນ້ັນຫລາຍເທື່ອເວລາມາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ. ຄໍາເວົ້າທີສໍ່າຄັນກັບເນ້ືອເຣ່ືອງຄື: ການແຕ່ງງານ, ບ້ານກາ

ນາ, ຄາລີເລ, ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກສາວົກ, ນ້ໍາອາງຸ່ນ.

16.ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານຂ້ໍ 4 ແລະຂ້ໍ 5 ແລ້ວຄຣູຈະຖາມນັກຮຽນວ່າ ìເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເຮັດຕາມຄໍາ

ຮ້ອງຂໍຂອງມານດາ?î ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຄິດÖÖÖ..ແລ້ວຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ:

 ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìນາງເອີຍ” ?

 ຄໍາເວົ້ານ້ີ ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງໃດໃນຄວາມເປັນແມ່ເປັນລູກກັນ?

 ພຣະເຢຊູປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງມານດາບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ?

 ພຣະເຢຊູເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກສໍາຄັນບ່ໍ?

 ພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ìເວລາຂອງເຮົາຍັງບ່ໍທັນມາເຖິງ” ?

 ໃນຂ້ໍ 5 ທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ມາຣີອາເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງຕ່າງໆທີເ່ກີດຂ້ຶນບ່ໍ?

17.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຂ້ໍ 6-8 ແລ້ວກໍອະທິບາຍຫຍ້ໍໆ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງນ້ໍາ. ໃຫ້ອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

18.ອາ ່ນຕ່ໍໄປໃນຂ້ໍ 9-11 ແລ້ວຖາມ:

ພວກແຂກຄົນທັງຫລາຍຄິດຢ່າງໃດໃນງານນ້ີ? ພວກເຂົາເຫັນໝາຍສໍາຄັນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ?

 ຕາມທ ັມດາແລ້ວ ງານລ້ຽງຂອງການແຕ່ງງານເປັນຢ່າງໃດ?

 ພຣະເຢຊູສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ?

 ພວກສາວົກເຫັນເປັນຢ່າງໃດ?

 ປໂຍກນ້ີສໍາຄັນຢ່າງໃດ ìຈ່ົງເຊ່ືອໃນພຣະອົງî? ຂ້ໍທີ 11

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

19. ອ່ານຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ (ຖືກ, ຜິດ)

ຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອການອັສຈັນແລະຫມາຍສໍາຄັນ.

ຄົນສ່ວນຫລາຍຊອກຫາການອັສຈັນ ຫລາຍກວ ່າໝາຍສໍາຄັນ.
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ສ່ິງດຽວທີຈ່ະເຫັນອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກໍຄື ມອບຊີວິດແລະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ພວກສາວົກທີ່ຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນການອັສຈັນ ແລະໝາຍສໍາຄັນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເຊ່ືອ

ໃນພຣະອົງຢ່າງສຸດໃຈ.

20.ຖາມນັກຮຽນວ່າ ວັນນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່?

21.ການປ່ຽນແປງນ້ໍານ້ີ ບ່ໍແມ່ນເທື່ອທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີ  ໃຫ້ອ່ານ ອົພຍົບ 7:14-25 (ນ້ໍາກາຍເປັນ

ເລືອດ) ອົພຍົບ 14:13-31 (ນ້ໍາກັບກາຍເປັນດິນແຫ້ງ) ອົພຍົບ 17:1-7 (ນ້ໍາອອກມາຈາກກ້ອນຫິນ)

ພຣະເຢຊູ ເປັນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງເປັນນ້ໍາດ້ວຍ.

22.ອະທິຖານດ້ວຍການອ່ານພຣະທັມ ໂຢຮັນ 4:14 ເພ່ືອນັກຮຽນຈະໄດ້ເຂ້ົານະມັສການ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ3

ສດິແລະອາໍນາດຂອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:13-22

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 2:12-25

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຊໍາຮະພຣະວິຫານໂດຍໃຊ້ສິດໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຢ່ ູໃນຖ້າມກາງພວກຢິວ, ຊ່ຶງການຄືນພຣະຊົນຈະເປັນສ່ິງພິສູດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕ່ໍຕ້ານຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ໃນເມ່ືອເຮົາເຫັນ

ສະພາບ, ເຮົາເຫັນທ່າທີການກະທໍາແລ້ວ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການຊໍາຮະພຣະວິຫານ, ມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ ເພ່ືອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈພຣະອົງດີຂ້ຶນ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

23.ຄຣູຈະເລ້ີມຕ້ົນບົດຮຽນດ້ວຍການມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະກຸ່ມ, ແລະແຕ່ລະໝວດ

ແມ່ນຫຍ ັງຄືສ່ິງທີ່ໂບດຂອງພວກເຮົາປາຖນາຢາກຈະມີ? ພວກເຮົາຢາກຈະເຫັນການນະມັສການທີ່

ໄດ້ຮັບພຣະພອນບ່ໍ? ວາງຄໍາຖາມ ແລ້ວປ່ອຍໂອກາດນັກຮຽນໄດ້ຄິດກ່ອນເປີດການສອນ.

24.ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນໃຫ້ສິດ ອ ໍານາດພຣະເຢຊູຊົງທໍາງານຕາມທີພ່ຣະອົງຄວນຈະມີບ່ໍ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

25.ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມໂຢຮັນ 2:13-14. ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ:

 ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດໄປໃສ? 

 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງໄປໃນງານນ້ັນ?

 ພຣະເຢຊູໄດ ້ເຫັນຫຍັງແດ່?

 ເປັນຫຍັງພວກພ່ໍຄ້າຊາວຂາຍຂ່ຶງມາຂາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢ່ ູທີໂ່ບດ?

ແລະຕ່ໍມາພຣະອົງຍັງໄດ້ເຫັນຫຍັງອີກແດ່? ຂ້ໍ 14

 ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີການແລກເງິນຢ່ ູທີນ້ັ່ນ?

 ມີພວກໃດແດ່ທີມ່າແລກເງິນຢ່ ູທີນ້ັ່ນ?
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26. ອ່ານພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ 2:15-17 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດທັງໝົດມີຄົນ

ດຽວຄືໂຢຮັນເທົ່ານ້ັນທີ່ ອະທິບາຍລະອຽດ.

27. ອ່ານຕ່ໍໄປ 2:18-22 ວ່າ ພວກທັມມາຈານ, ພວກນັກທມັທັງຫລາຍພາກັນເຮັດຢ່າງໃດ?

ພວກເຂົາຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? ໃຫ້ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

28. ຂີດເສ້ັນຜ່າໃຈກາງຂອງກະດານ ຢ່ ູຂ້າງຊ້າຍມືເບ້ືອງເທງິ ຂຽນວ່າ ìພວກເຮົາຕ່ໍຕ້ານອໍານາດ

ຂອງພຣະເຢຊູî ຂວາມືເບ້ືອງເທິງ ຂຽນວ່າ ìໂບດຕ່ໍຕ້ານອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ”

ນໍາພານັກຮຽນໃຫ້ຄິດຊອກຫາວ່າ ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່? ໂບດເດເຮັດຫຍັງແດ່?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

29.ຖາມຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ 2- 4 ຖ ້າຢາກສົນທະນາກໍໄດ້ຖ້າຫາກມີເວລາ.

30.ຖາມ: ໂບດຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍຄົນວິທໃີດຈ່ຶງຈະດີຂ້ຶນ--ລວມທັງຜ້ ູທີ່ມາຢ້ຽມຢາມດ້ວຍ--ຜ້ ູທີ່

ມານະມັສການດ້ວຍ?

31. ຖ້າໂບດຂອງທ່ານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຊ່ວຍຜ້ ູໃດເວລານ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທ່ານໜູນໃຈສະມາຊິກ ໃຫ້

ຊອກຫາວິທີຊ່ວຍເຫລືອຈະເປັນວິທໄີດກໍແລ້ວແຕ່. ຖ້າຫາກກໍາລັງຊ່ວຍເຫລືອຢ່ ູກໍໃຫ້ຊອກຫາວິທທີີ່

ຈະເຮັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ.

32.ຄຣູນໍາພາອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນຢາກຊ່ວຍເຫລືອ, ຕຽມຕົວໄປ

ນະມັສການ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ4

ນກັທັມຜ ູ້ສລາດ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 3:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 3:1-21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ ຊີວິດທີ່ແທຈິ້ງແມ່ນມາຈາກ

ເບ້ືອງເທິງ ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເປັນມາຂອງຊີວິດທີ່ແທຈິ້ງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການສົນທະນາຣະຫ່ວາງພຣະເຢ

ຊູແລະນິໂກເດມ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖ້ວນຖ່ີ ແລ້ວພວກເຮົາ

ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຊີວິດຢ່າງໃດ?

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

33. ຖ້າພວກເຮົາຫາກໃຊ້ຂ້ໍທີ 9 ຂອງແຜນການສິດສອນ ໃນບົດຮຽນທີ 3. ພວກເຮົາຈະມີການນໍາພາຜ້ ູ

ມາຢ້ຽມຢາມຢ່າງໃດ? ລອງໃຫ້ຄຣູເຊີນອາຈານຫລືຜ້ ູຊໍານານດ້ານການປ່າວປະກາດມາເວົ້າສູ່ພວກ

ເຮົາຟັງ. ຈ່ົງມີແນວຄິດໄປທາງສົມ.

34. ຈ່ົງເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມເປັນມາຂອງຄົນ ແລະກໍບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູວ້່າ ເຂົາຕ້ອງການພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງໃຊ້

ຕົວຢ່າງຫລືວ່າປະສົບການຂອງຕົວເອງຈະເປັນການດີຫລາຍ.

 ນາງແຄັດຕ້ີ ຮູຕົ້ວເອງສເມີວາ່ລາວຕ້ອງມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ. ແຕ່ລາວຄິດວາ່ ຍັງມີ

ເວລາຫລາຍຢ່ ູ, ລໍຖ້າໃຫ້ມີໂອກາດດີໆເສັຍກ່ອນ. ແຄັດຕ້ີ ເຄີຍເກີດອຸບັດຕິເຫດຣົດຕໍາກັນ

ຄ້ັງນ່ຶງແລ້ວ ເກືອບຈະເອົາຊີວິດບ່ໍລອດ. ຄົນເມົາເຫລ້ົາຂັບຣົດມາຕໍາລາວ, ລາວຈ່ຶງຮູ້ສຶກ

ວ່າຊີວິດນ້ີອາດຈະຕາຍວັນໃດກໍໄດ້.

 ທອມມ້ີອາຍຸ 10 ປີ ບ່ໍເຄີຍໄປໂບດຈັກເທື່ອ. ວັນນ່ຶງເພ່ືອນຂອງລາວຊວນໄປໃນເວລາພັກ

ຮ້ອນ. ທອມມ້ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູມາກ່ອນເລີຍ. ຫລັງຈາກການມາໂບດແລ ້ວເຮັດ

ໃຫ້ທອມມ້ີມັກ, ຕິດໃຈຢາກມາໂບດເປັນປະຈໍາແລະຢາກຮູ້ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູເພ້ີມ ຂ້ຶນ.

 ມາຣີ ແລະ ຕຣາວິດ ພາກັນໄປໂບດໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາໄດ້ເປັນເວລາ 3 ປີ

ແລ້ວ. ພວກເຂົາທັງສອງ ກໍບ່ໍຮູ້ດີປານໃດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ. ອາທິດຜ່ານມານ້ີ 

ພວກເຂົາທັງສອງຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາກໍພາກັນຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ.
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ຫລັງຈາກທີ່ຟັງ 3 ເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວຄຣູຈະຖາມ:  

 ພວກນ້ີເຂົາເຈ້ົາພາກັນຄິດຢ່າງໃດ, ຈ່ຶງມີຄວາມຕ້ອງການພຣະເຢຊູ?

 ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ ທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງການພຣະເຢຊູ?

(ຈ່ົງຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາມາຫາພຣະເຢຊູໂດຍວິທແີຕກຕ່າງກັນ)

ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ນິໂກເດມຄິດຢ່າງໃດເຂົາຈ່ຶງຮູ້ສຶກວ່າເຂົາຕ້ອງການພຣະເຢຊູ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30)

35. ອ່ານໂຢຮັນ 3:1 ຈ່ົງຄິດຫາການນັບຖືສາສານາຂອງເຂົາ ການປະຕິບັດການກະທໍາຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາໄດ້

ນໍາພາພວກຢິວປະຕິບັດມາ. ຖ້າມີຜ້ ູໃດຢາກເວົ້າກໍໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈ້ົາເວົ້າກ່ຽວກັບການເຊ່ືອຖືຂອງ

ນິໂກເດມ. ຖາມ: ການກະທໍາໃນໂບດຂອງພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີ ຍັງຂາດອັນໃດແດ່ບ່ໍ?

36.ໃຫ້ເບ່ິງການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູກັບນິໂກເດມ. ຄຣູຈະອະທິບາຍ.

37.ìທ່ານຕ ້ອງບັງເກີດໃໝ່” (3:3) ຄ ໍານ້ີພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຜ້ ູໃດ? ແລະມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ແລະ

ເມ່ືອເກີດໃໝ່ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າຢ່າງໃດຕ່ໍໄປ? ນິໂກເດມມີການປ່ຽນແປງບ່ໍ?

38.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 3:4-8 ຄຣູູຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງ ìເຫັນîຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ອະທິບາຍເຖິງ ການຈະເກີດຂ້ຶນນ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. 

39.ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 3:9-15 ໂດຍສະເພາະແລ ້ວໃຫ້ໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມ

ມາອ້າງອີງ, ຢ່າງນ້ອຍນິໂກເດມກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກ. (ຈົດບັນຊີ 21:4-9)

40. ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 3:16 ຖາມ: ພຣະຄ ັມພີຕອນນ້ີໃຊ້ອະທິບາຍເພ່ືອຈະນໍາຄົນມາຫາພຣະເຈ້ົາ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

41.ຖາມເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນັກຮຽນ. ໜູນໃຈໃຫ້ຄິດວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະເຢຊູໄດ້.

42. ìພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກî ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄືແນວໃດ? ອາທິດໜ້າກັບມາແບ່ງປັນ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 5

ກກົເຫງົາ້ຂອງຄວາມສາໍເຣດັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 4:1-42

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງຍິງສາວຊາມາເຣັຽບອກເຖິງ ìນ້ໍາແຫ່ງຊີ 

ວິດî ແມ່ນເພ່ືອທຸກໆຄົນ ແຕ່ມາຈາກອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຊອກຫາຄວາມສໍາເຣັດໄດ້ຢູ່ໃສ? ແລະທ່ານຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ 

ໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຄວາມສໍາເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຄໍາສົນທະນາຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູກັບຍິງສາວຊາວຊາມາເຣັຽ ແລະເພ່ືອຈະເອົາມາພິຈາ 

ຣະນາເຂ້ົາປະກອບໃຊ້ໃນຕົວເອງ ແລະສ້າງຄວາມສໍາພັນທະໄມ

ຕຣີກັບຄົນອ່ືນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽຢູ່ທີ່ນ້ໍາສ້າງ ມີແຕ່ໂຢຮັນເທົ່ານ້ັນໄດ້ຈົດໄວ້ໃຫ້

ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້. ພວກຊາວໄທຊາມາເຣັຽເປັນປະຊາຊົນຂອງອານາຈັກທາງເໜືອຂອງພວກອິສຣາເອນ ແລະ

ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງານກັບຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ອາສັຍຢູ່ເວລາພວກອັສຊີເຣັຽໄດ້ມາຍຶດເອົາເມືອງຊາມາເຣັຽ (ກະສັດ

ທີສອງ 17:24-41). ຊາວຊາມາເຣັຽເປັນລູກເຄ່ິງຢິວ ແລະບາງຄົນກໍເປັນຕ່າງຊາດແທ້ໆ.

ຫລາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວພວກຊາວຊາມາເຣັຽກັບພວກຢິວຜິດຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຊາດ ແລະສາສນາ

ເວລາມາຮອດສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ທັງສອງພວກນ້ີບ່ໍມີຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັນເລີຍ. ການເດີນທາງຈາກຢູດາໄປ

ຫາຄາລີເລຕ້ອງຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽ      ແຕ່ພວກຢິວສ່ວນຫລາຍຫລີກຈາກເມືອງນ້ີ ພວກເຂົາໄປທາງໂຄ້ງ

ແລະຍາວກວ່າ. ຖ້າເດີນຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽກໍເປັນລະຍະທາງສ້ັນທີ່ສຸດ. ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວ່າອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ເດີນຜ່ານເມືອງນ້ີ. ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູແລະສາວົກກໍພົບນ້ໍາສ້າງຂອງຢາໂຄບ.

ມັນເປັນຄວາມຈິງທີອົ່ງພຣະເຢຊູຕ້ັງພຣະທັຍໄວວ້່າພຣະອົງຕ້ອງຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽ.ì ລູກາກໍຈົດ



12

ໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຈາກຄາລີເລໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມພຣະອົງກໍເດີນຜ່ານເມືອງນ້ີ. ໃນຕອນນ້ີອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງຄົນຈໍານວນນ່ຶງໄປຈັດແຈງ     ແຕ່ເຫັນວ່າໄທບ້ານບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານເມືອງນ້ີໄປ.

ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນລູກຊາຍເຊເບດາຍໃຈຮ້າຍຫລາຍ ພວກເຂົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ຂໍອະນຸ ຍາດເອ້ີນເອົາ

ໄຟຕົກລົງມາໄໝ້ຄົນຜູ້ຂັດຂວາງການເດີນທາງ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕິຕຽນພວກເຂົາຢ່າງໄວແລະພວກເຂົາ

ກໍກາຍໄປທາງອ່ືນ (ເບ່ິງ ລູກາ 9:51-56). ອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີດີ່ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາແບບຢ່າງ

ບ່ໍໃຫ້ລັງກຽດຜິວພັນຫລືສາສນາ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກ່ຕາ່ງກັນ

1. ຖາມສະມາຊິກວ່າພວກເຮົາພາກັນຄຶດຫຍັງເວລານອນຫລັບ ແລະເວລາຕ່ືນຂ້ຶນມາພວກເຂົາຍັງຈໍາ

ຫຍັງໄດ້ແດ່? ຖາມອີກວ່າຄົນເຮົາຢາກມີຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດແລະພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ? ໄປຊ້ືເຄ່ືອງ

ໃນຕລາດ, ສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ ແລະອ່ືນໆ...ແມ່ນບ່ໍ?

2. ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ ຍິງຄົນນ້ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈວິທຊີອກຫາ

ຄວາມຈິງຄວາມພໍໃຈ ແລະຄວາມປອດພັຍຈົນເຖິງເວລາລາວໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ.

3. ເຮັດປ້າຍສາມອັນ ໃຫ້ຂຽນວ່າ  ìພຣະເຢຊູî ໃສ່ອັນນ່ຶງ ຂຽນ  ìຍິງຊາວຊາມາເຣັຽî ໃສ່ອີກອັນນ່ຶງ,

ìສາວົກî ອີກອັນນ່ຶງ. ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສາມກຸ່ມຫລ້ິນລະຄອນສ້ັນ. ກຸ່ມນ່ຶງເປັນພຣະເຢຊູ 

ກຸ່ມທສີອງເປັນຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ ແລະກຸ່ມທສີາມເປັນສາວົກ ສົນທະນາກັນທີນ້ໍ່າສ້າງໂດຍໃຊ້ພຣະ

ຄັມພີດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:

ກ. ໂຢຮັນ 4:4-9

(1) ຕ່ໍຜູ້ຍິງ, ທ່ານຄຶດແນວໃດເວລາຊາຍຊາດຢິວຄົນນ້ີໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ?

(2) ຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ທ່ານຢ້ານຄົນອ່ືນເຂ້ົາໃຈຜິດບ່ໍໃນເມ່ືອຄົນອ່ືນມາເຫັນທ່ານສົນທະນາກັບຜູ້

ຍ່ິງຊາວຊາມາເຣັຽ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງສົນທະນາກັບຍິງນ້ັນກ່ອນ?

ຂ. ໂຢຮັນ 4:10-18

(1) ຕ່ໍຜູ້ຍິງ, ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດໃນເມ່ືອຜູ້ຊາຍຄົນນ້ີບອກທ່ານວ່າເພ່ິນຈະເອົານ້ໍາໃຫ້ທ່ານດ່ືມ?

ບ່ໍເຫັນເພ່ິນມີຄຸຕັກນ້ໍາ, ແລະເພ່ິນຍັງຂໍກິນນ້ໍານໍາທ່ານອີກ. ເພ່ິນເຮັດແນວໃດຈ່ິງເອົານ້ໍາ

ໃຫ້ທ່ານໄດ້?

(2) ຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ທ່ານຈະເອົານ້ໍາອັນປະເສີດໃຫ້ຍິງນ້ັນກິນຢ່າງໃດ ເພ່ືອນາງຈະບ່ໍຫິວອີກຈັກ

ເທື່ອ?

(3) ຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ທ່ານຄຶດວ່າຍິງຄົນນ້ີເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໂລດບ່ໍ?
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ຄ. ໂຢຮັນ 4:19-27

(1) ຕ່ໍຜູ້ຍິງ, ການນະມັສການນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍປານໃດຕ່ໍທ່ານ? ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດໃນເມ່ືອ

ຊາຍຢິວຄົນນ້ີບອກທ່ານວ່າທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນການນະມັສການອັນແທຈິ້ງ?

(2) ຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີເຂ້ົາໃຈເຖິງການນະມັສການຢ່າງໃດ?

(3) ຕ່ໍພວກສາວົກ, ທ່ານຄຶດແນວໃດໃນເມ່ືອພວກທ່ານເຫັນອົງພຣະເຢຊູສົນທະນາກັບຜູ້ຍິງ

ຊາວຊາມາເຣັຽ?

ງ. ໂຢຮັນ 4:28-42

(1) ຕ່ໍຜູ້ຍິງ, ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຢາກບອກທຸກໆຄົນເຖິງຜູ້ຊາຍຢິວຄົນນ້ີ? ທ່ານບ່ໍຢ້ານຄົນອ່ືນ

ເວົ້າຫຍັງໃຫ້ບ່ໍເພາະທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັບຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ?

(2) ຕ່ໍສາວົກ, ພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງອາຫານ ແລະເວລາເກັບກ່ຽວນ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

(3) ຕ່ໍຜູ້ຍິງ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອຟັງຄົນຢິວຜູ້ນ້ີ?

(4) ຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ທ່ານມີຄວາມຄຶດສຸດທ້າຍແນວໃດ?

4. ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວ ໃຫ້ຖາມຄວາມໝາຍໃນການສົນທະນາຣະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູແລະຍິງສາວຊາວ 

ຊາມາເຣັຽນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?

5. ໃສ້ຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ແມ່ນໃຜເປັນຍິງສາວຊາມາເຣັຽໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ?

 ແມ່ນໃຜເປັນຍິງສາວຊາມາເຣັຽໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 6

ໝາຍສາໍຄນັ-ເຊືອ່ ຫລ ືເປນັຄວາມເຊືອ່ແທບ້ໍ່

ìຈນົເຖິງໄດເ້ຫນັໝາຍສາໍຄນັແລະການອສັຈນັî

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 4:46-54

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 4:43-54

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີໃນວັງເພ່ືອສະແດງເຖິງ

ອໍານາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນມີຄວາມເຊ່ືອແທ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານນ້ັນຂ້ຶນກັບການກະທໍາການອັສຈັນທີ່ອົງພຣະ

ເຢຊູເຮັດ ຫລືຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຂ້ຶນກັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້

ໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງການທີອົ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາ

ບໍດີໃນວັງ ແລະເພ່ືອວິໃຈວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນ

ການຖວາຍຈິດໃຈຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູຢ່າງແທຈິ້ງ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ປ້ືມໂຢຮັນໄດ້ບອກພວກເຮາົເຖິງເຫດການສອງຢ່າງ ທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຍິງສາວຊາວຊາມາ

ເຣັຽທີນ້ໍ່າສ້າງຂອງຢາໂຄບໃນເມືອງຊັກຄາ ແລະການປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີຄົນນ່ຶງ. ໃນເມ່ືອຄົນໃນ

ເມືອງນ້ັນໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູ  ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ນໍາພວກເຂົາອີກສອງສາມວັນເພ່ືອສິດ 

ສອນເພ້ີມເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປເຖິງແຂວງຄາລີ

ເລ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີໃນເມືອງການາໃນແຂວງຄາລີເລ ບ່ອນນ້ີເປັນບ່ອນພຣະ
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ເຢຊູໄດ້ທໍາການອັສຈັນຄ້ັງທໍາອິດມາແລ້ວ ຄືປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ (ໂຢຮັນ 2:1-11). ເມືອງນ້ີຕ້ັງຢູ່

ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຄາລີເລ   ແລະຢູ່ທາງເໜອືປະມານສອງສາມໄມຂອງເມືອງນາຊາເຣັດ ບ່ອນ

ອົງພຣະເຢຊູອາສັຍຢູ່ເວລາເປັນເດັກ.

ຕາມທໍາມະດາແລ້ວຄົນໃນເມືອງຄາລີເລນ້ີບ່ໍຄອຍຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູດີ. ແຕ່ຕອນນ້ີພວກເຂົາໄດ້ພາ

ກັນຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງດີ. ປ້ຶມຂ່າວປະເສີດລູກາໄດ້ບອກວ່າເວລາພຣະເຢຊູໄປຢາມໂຮງທັມ 

ມະເທສນາໃນເມືອງນ້ີ ແລະພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທີປ່ະກາດພຣະທັມຕາມເອຊາຢາປະກາດ

ນ້ັນໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ ແມ່ນກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ-ຜູ້ຖືກເຈີມນ້ັນແມ່ນພຣະອົງເອງ. (ລູກາ 4:14-30).

ໃນເມ່ືອຄົນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາພະຍາຍາມຢາກຂ້າພຣະອົງເສັຽ     ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ິງ

ກ່າວວ່າ ìບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືໃນບ້ານເມືອງຂອງຕົນ.î (ໂຢຮັນ 4:44; ລູກາ 4:24).

ໂຢຮັນໄດ້ບອກເຖິງທີພ່ວກຄາລີເລໄດ້ຕ້ອນຮັບອົງພຣະເຢຊູເພາະພວກເຂົາກໍໄດ້ໄປໃນງານເທສນາໃນກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມເພາະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ. ìເມ່ືອພຣະອົງປະທັບຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເວລາ

ເທສການປັສຄາ ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ    ເພາະເຂົາໄດ້ເຫັນການສໍາຄັນທີ່ພຣະອົງ

ໄດ້ຊົງກະທໍາຂ້ຶນ.î (ໂຢຮັນ 2:23).

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ງຕ່າງກັນ

6. ກ່ອນສອນໃຫ້ເຮັດປ້າຍໃຫຍ່ສອງອັນ ແລະຂຽນວ່າ ìຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດີຂ້ຶນເວລາໄດ ້ເຫັນ

ສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາ,î ແລະອີກປ້າຍນ່ຶງໃຫ້ຂຽນວ່າ, ìຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດີຂ້ຶນເພາະວ່າ

ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດ,î ໃຫ້ເອົາສອງປ້າຍນ້ັນຕິດໃສ່ຝາກົງກັນຂ້າມ.

7. ໃນຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນນ້ີເຖິງການປົວພະຍາດຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອແຕກຕ່າງກັນ. ທ້າທາຍໃຫ້

ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົວພະຍາດ ແລະໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອ 

ຂອງຕົນເອງ. ເຊີນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງນໍາພາໃນການອະທິຖານອ້ອນວອນ.

8. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານມີສະມາຊິກຫລາຍໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ. ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາມີ

ເວລາປະມານ 10 ນາທີຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວ. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມສົນທະນາຕົກລົງການແລ້ວໃຫ້

ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕ່ໍກັນຟັງໂດຍໃຊ້ພຣະຂ້ໍພຣະຄັມພີຂ້າງຂຸ່ມນ້ີ. ໃຫ້ໃສ່ຊ່ືແຕ່ລະກຸ່ມຕ່ໍໄປນ້ີ: 1.

ìນ້ີແມ່ນສ່ິງພວກເຮົາເວົ້າî; 2. ກະຣຸນາອະທິບາຍ; 3. ìສົນທະນາຫາລືî

(1) ìນ້ີແມ່ນສ່ິງພວກເຮົາເວົ້າ.î ໃຫ້ກຸ່ມນ້ີອ່ານໂຢຮັນ 4:43-47; ໂຢຮັນ 4:48-50; ແລະໂຢຮັນ 

4:50-54. ເວລາອ່ານພຣະຄັມພີໃຫ້ອ່ານຕາມຕົວ ແລະແປເປັນພາສາຂອງຕົນເອງເພ່ືອຜູ້ອ່ືນ

ຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ.
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(2) ìກະຣຸນາອະທິບາຍî. ອ່ານໂຢຮັນ 4:43-54. ໃຫ້ປຽບທຽບລະຫວ່າງ ìໝາຍສໍາຄັນ-ເຊ່ືອî

ແລະ ìຄວາມເຊ່ືອແທ້.î ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີນ້ັນມີ

ຄວາມສໍາຄັນຫຍັງ?

(3) ìສົນທະນາຫາລືî ອ່ານໂຢຮັນ 4:43-54, ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ìຄວາມ

ເຊ່ືອທີເ່ຫັນໝາຍສໍາຄັນî ແລະ ìຄວາມເຊ່ືອແທ້î

9. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຊ້ເວລາບ່ໍເກີນ 10 ນາທີ.

10. ຍົກເອົາປ້າຍສອງອັນຂ້ຶນ ແລະຖາມສະມາຊິກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອຕາມປ້າຍອັນໃດ? ຄືຄວາມ

ເຊ່ືອເມ່ືອເຫັນອັສຈັນແລ້ວເຊ່ືອ ຫລື ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໂດຍທີບ່ໍ່ໄດ້ເຫັນ.

11.ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອແທໂ້ດຍທີບ່ໍ່ໄດ້ເຫັນແລ້ວເຊ່ືອ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 7

ຢູນ່ີໃ້ຜເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບ?

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 5:1-24, 31-40

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 5

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາໂຕເປັນການສະແດງເຖິງ

ຄວາມສັມພັນພິເສດໃນຖານະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນທາງໃດທ່ານໄດ້ຍອມຮັບພະລັງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງບັນຫາທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາ

ໂຕ ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ໃນບັດຈຸບັນນ້ີ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໂຄງຮ່າງຂອງການສຶກສາໃນປ້ຶມໂຢຮັນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນໃຫຍ່: ເປັນປ້ຶມໝາຍສໍາຄັນ

(ໂຢຮັນ 1-12) ແລະປ້ຶມພຣະຣັສມີ (ໂຢຮັນ 13-20). ບົດ 20 ໄດ້ສງວນໄວ້ເປັນບົດສລຸບ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງການປົວຄົນເປ້ັຽໃຫ້ດີ (5: 1-18), ແມ່ນໝາຍສໍາຄັນອັນທີສາມໃນຈໍານວນ

ເຈັດອັນ. ໝາຍສໍາຄັນນ້ີໄດ້ບອກເຖິງອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຄຣິດ, ແລະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໝາຍ 

ສໍາຄັນທີອົ່ງພຣະເຢຊູເຮັດນ້ັນກາຍເປັນລໍາດັບດ່ັງນ້ີ: (1) ປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ (2:1-11); (2) ປົວລູກ

ຊາຍຂອງເສນາບໍດີ (4:46-54); (3) ປົວຄົນງ່ອຍ (5:1-18); (4) ລ້ຽງຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ (6:1-14; (5)

ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາ (6:16-21); (6) ປົວຄົນຕາບອດ (9:1-41) (7) ບັນດານໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍ 

(11:1-44).

ການເລ້ີມປົວຄົນງ່ອຍໃຫ້ດີນ້ັນ      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງດ້ວຍການກະທໍາແລະ

ດ້ວຍຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃນງານເທສການສໍາຄັນຂອງຊາວຢິວເຊ່ັນ: ວັນສະບາໂຕໃນບົດ 5, ງານປັສຄາ

ໃນບົດ 6, ງານຕ້ັງທັບອາສັຍ ບົດ 7-8, ແລະງານຖວາຍຕົນເອງ  ໃນບົດ 10.
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ທຸກໆໝາຍສໍາຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍານ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄົນຕ່ໍສູ້. ໃນເມ່ືອສຶກສາໃຫ້ດີຣະຫວ່າງ

ການສົນທະນາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກຜູ້ນໍາສາສນາແລ້ວມັນຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈດີຂ້ຶນເຖິງສາຍ 

ເຫດທີ່ພວກເຮົາບ່ໍຍອມຮັບວ່າ ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ ເພາະພຣະເຢຊູບ່ໍສະເດັດມາຕາມຄວາມນຶກ 

ຄຶດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃນທຸກວັນນ້ີສາມາດຮຽນຈາກເຫດການຕ່າງໆເພ່ືອພວກເຮົາຈະ

ມີຄວາມເຊ່ືອດີຂ້ຶນ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

12.ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນໂດຍສົນທະນາກັນເຖິງກົດລະບຽບ. ຕ້ັງເປັນຄໍາຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງມີກົດ

ລະບຽບ? ກົດລະບຽບນ້ັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນແທບ່ໍ້? ຫລັງຈາກຫລາຍຄົນມີໂອກາດອອກຄວາມຄຶດ

ເຫັນແລ້ວ ໃຫ້ເວົ້າດ່ັງນ້ີ: ພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາຂອງພວກຢິວໄດ້ຍຶດຖືກົດລະບຽບຢ່າງເຄ່ັງຄັດໃນ

ສມັຍເວລາອົງພຣະເຢຊູຢູ່ນໍາພວກເຂົາ. ບົດຮຽນວັນນ້ີແມ່ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງມີສິດ

ແລະອໍານາດໃນການທໍາງານໃນວັນສະບາໂຕເຖິງແມ່ນຜິດກົດລະບຽບຂອງພວກຢິວກໍຕາມ.

13.ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ອ່ານໂຢຮັນ 5:1-8, ໃຫ້ທຸກຄົນຫລັບຕາ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງໃຊ້ການ

ສັມຜັດ 5 ຢ່າງດ່ັງນ້ີ: ມອງເຫັນ, ດົມກ່ິນ, ໄດ້ຍິນສຽງ, ຊີມ, ແລະຈັບບາຍ. ໃຫ້ອ່ານບົດນ້ີຫລາຍໆ

ເທື່ອ ແລະໃຫ້ມີຄົນສມັກແບ່ງປັນກັບສ່ິງພວກເຂົາໄດ້ວາດພາບໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ.

14.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄົນອ່ານ ໂຢຮັນ 5:9-13 ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເຖິງບັນຫາເກີດຂ້ຶນຫລັງຈາກປົວຄົນປ່ວຍ

ໃຫ້ດີ ເພາະຄົນປ່ວຍໄດ້ກູ້ເອົາບ່ອນນອນແລະຍ່າງໄປໃນວັນສະບາໂຕ. ແບ ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ 

ແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາໂຕ້ວາທີກັນເຖິງເຣ່ືອງຕ່ໍໄປນ້ີ: ເປັນການຜິດຕ່ໍກົດລະບຽບໃນການກູ້ເອົາບ່ອນ

ນອນແລະຍ່າງໄປໃນວັນສະບາໂຕເພາະພວກເຂົາຖືວ່າແມ່ນການເຮັດວຽກ. ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງວ່າ 

ການກູ້ເອົາບ່ອນນອນແລະຍ່າງໄປໃນວັນສະບາໂຕນ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ.

15.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 5:14-15 ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເຖິງສ່ິງອົງພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຄົນປ່ວຍ.

ບອກໃຫ້ທຸກຄົນອອກຄວາມຄຶດເຫັນຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີ.

16.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 5:16-24. ບອກໃຫ້ຄົນເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຂ້ໍ 19-20. ບອກວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ. ບອກໃຫ້ຄົນເອົາຕົວຢ່າງມາເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູເຮັດຕາມ

ພຣະບິດານ້ັນແມ່ນພຣະອົງເຮັດຫຍັງແດ່?

17. ອ່ານ ໂຢຮັນ 5:31-40. ກ່າວເຖິງພຍານຫ້າຢ່າງກ່າວເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ແລະຄໍາພຍານຂອງໃຜເປັນ

ໜ້າເຊ່ືອສໍາລັບທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 8

ທ່ານຫວິຫຍັງ?

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 6:1-20, 25-35, 48-51, 66-69

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ  6

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະຊົງຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍານ້ັນ

ໄດ້ສະແດງເຖິງການທີພ່ຣະອົງເປັນ ìເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດî ແລະຊົງ

ເປັນຜູ້ພິເສດຊ່ຶງມີອໍານາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ນອກຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພວກເຮົາຈະໄປຫາໃຜຜູ້ປະທານຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງວິທທີີອົ່ງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະ

ພຣະອົງຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາ ຊ່ຶງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນເຂ້ົາຈ່ີ 

ແຫ່ງຊີວິດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມອບກາຍຖວາຍຕົວຕ່ໍອົງພຣະ

ເຢຊູເຈ້ົາ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການລ້ຽງຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍນ້ັນ (ໂຢຮັນ 6:1-14) ແມ່ນໝາຍສໍາຄັນອັນທີສ່ີອີງຕາມປ້ຶມ (ໂຢ

ຮັນ ບົດ 1-2). ໝາຍສໍາຄັນອັນນ້ີໄດ້ບອກເຖິງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດ ແລະອາດເຮດັໃຫ້ຝູງຊົນເຊ່ືອແລະຕິດ

ຕາມພຣະອົງໄປ. ແມ່ນແທມີ້ຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນ ແຕ່

ພວກເຂົາຂາດຄວາມຈິງເພາະຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜແທ.້

ໝາຍສໍາຄັນເທື່ອນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງທະເລສາບຄາລີເລໃກ້ວັນສຸດທ້າຍຂອງເທສການ

ປັສຄາ. ງານເທສນາປັສຄານ້ີແມ່ນງານສລອງທີພ່ຣະເຈ້ົາຊ່ອຍພວກອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ

ຈາກປະເທດອີຢິບ. ຊາດອິສຣາເອນທັງຊາດຈ່ືຈໍາໄດ້ດີທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາຂອງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂ ົາໃນ

ປ່າກັນການ. ເວລາກະສັດຟາໂຣໄດ້ຍອມປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປ ພວກເຂົາຟ້າວພາກັນອອກເດີນທາງ

ຢ່າງໄວຈົນຫ ູງເຂ້ົາບ່ໍທັນແລ້ວ. ພວກເຂົາພາກັນກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງເພ່ືອເປັນການຊົງຈໍາວ່າພຣະເຈ້ົາ 
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ຊ່ອຍເຫລືອແລະປົກປ້ອງຮັກສາ. ງານເທສການປັສຄາກໍແມ່ນໝາຍສໍາຄັນອັນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງຄື

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານມານາ ແລະນົກຂຸ້ມຕົກມາຈາກຟ້າ (ອົບພະຍົບ 16:35; ຈົດບັນຊີ 11:31-32), ພຣະ

ເຈ້ົາປະທານນ້ໍາອອກຈາກຫີນ (ອພຍ 17:6), ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ມີເມກໃນກາງເວັນ ແລະເສົາໄຟໃນຍາມ

ກາງຄືນເພ່ືອພວກເຂົາຈະເດີນທາງໄປໄດ້ (ອພຍ 13:21).

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງງານເທສການປັສຄາ ແລະການເດີນທາງໃນປ ່າກັນ

ດານ. ໃນເວລານ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານເຂ້ົາຈ່ີ (ມານາ) ຈາກສວັນໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ  ìເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດî (ໂຢຮັນ 6:35). ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຖາມອົງພຣະເຢຊູ 

ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ຈັກປະຫວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນດີ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະ 

ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ງານເທສການປັສຄາສໍາເຣັດໃນຕົວຂອງພຣະອົງ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

18. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ ຄົນເຮົາຊອກເອົາຄວາມສໍາເຣັດໃນຊີວິດດ້ວຍຢ່າງໃດ? ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງ

ສົນທະນາກັນ. ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວກ່າວວ່າ ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະພາກັນສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ

ລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະພຣະອົງໄດ້ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງ

ຊີວິດອັນແທ້ຈິງ.

19.ບອກໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຂົາເປັນນັກຂ່າວ  ແລະໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງ

ຄົນ 5,000 ຄົນ. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນວ່າພວກເຂົາແມ່ນຄົນພວກນ່ຶງໄດ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ລ້ຽງຄົນຢູ່ນ້ັນ ແລະຈະມີຄົນມາສໍາພາດພວກເຂົາວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນໄປຢ່າງໃດ. ໃຫ້ອ່ານ ໂຢຮັນ 6:1-

5 ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກເລ່ົາຄວາມເປັນມາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ.

20.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານ ໂຢຮັນ 6:16-20. ໃຫ້ອ ້າງເຖິງອົງພຣະເຢຊູຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນ

ທັງຫລາຍຮູວ້່າ ພຣະເຢຊູເຮ ັດໝາຍສໍາຄັນໄດ້ເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງລົງມາ. ແບ່ງ

ຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ. ກຸ່ມນ່ຶງເປັນຕົວແທນພວກສາວົກຢູ່ໃນເຮືອ ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງແມ່ນຕົວແທນ 

ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາໄປຫາພວກສາວົກ. ບອກໃຫ້ກຸ່ມທີເ່ປັນພວກສາວົກໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່

ພວກສາວົກຮູ້ສຶກເວລາເຫັນອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນພາຍເຮືອໄປ. ແລະບອກໃຫ້ກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນ 

ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີອົ່ງພຣະເຢຊູເວົ້າຕ່ໍສາວົກທັງຫລາຍ.

21.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄົນອ່ານໂຢຮັນ 6:25-35 ແລະຄົນອ່ືນອ່ານໂຢຮັນ 6:48-51. ໃຫ້ເນ້ັນເຖິງຄໍາເວົ້າທີອົ່ງ

ພຣະເຢຊູໃຊ້ເປັນຕົວແທນໃນຂ້ໍ 35 ແລະ 48, ທີວ່່າ ìເຮົາເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ.î ໃຫ້ຄົນສົນທະນາ
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ກັນເຖິງເຣ່ືອງການຫິວເຂ້ົາແລະຢາກນ້ໍາ. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາອ່ີມເຕັມຕລອດ

ໄປໄດ້ໃນຊີວິດ.

22.ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 6:66-69. ບອກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂ້ໍ 68 ທີວ່່າອົງພຣະເຢຊູ ìພຣະທັມ

ແຫ່ງຊີວິດອັນຕລອດໄປ.î

23. ປິດຫ້ອງດ້ວຍການອ່ານຄໍາຖາມຂອງເປໂຕໃນ ໂຢຮັນ 6:68. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນໄດ້ສະ 

ລະຊີວິດຖວາຍເພ່ືອຄົນທັງໂລກ. ພຣະເຢຊູເທົ່າເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ ແລະສົມຄວນເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ເພາະ

ພຣະອົງໄດ້ຖືກສ່ົງລົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ກ່ອນປິດຫ້ອງຮຽນເຊີນໃຫ້ສະມາຊິກຖວາຍຕົນເອງໃນການ

ປະກາດແລະຮັບໃຊ້.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌



22

ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ9

ຕໍສ່ ູ້ເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 7: 1-31, 37-43

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ ແລະການປະກາດຕົວ

ເອງຂອງພຣະອົງວ່າທ່ານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຈະຕ້ອງ

ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບເອົາພຣະອົງແລະຊີວິດທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ຫລືບ່ໍ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ ້າ: ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜແລ້ວຫລືຍັງ ແລະພຣະອົງຊົງມີຄຸນຄ່າສໍາລັບ

ທາ່ນແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອສລຸບການໄດ້ພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ ແລະເພ່ືອ

ສລຸບການຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນໃຜກັນແທ້.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ເລ້ີມບົດຮຽນດ້ວຍຄໍາຖາມ: ທ່ານເຄີຍຕັດສ ິນໃຈແນວໃດແນວນ່ຶງບ່ໍ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ

ຊີວິດ? (ຄ ໍາຕອບອາດຈະແມ່ນ: ການແຕ່ງງານ, ການເຂ້ົາເປັນທະຫານ, ການຊ້ືບ້ານ, ແລະຕ່ໍໆໄປ)

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ: ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ ແລະ ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ ້າ ສ ໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ແບ່ງການອ່ານໂຢຮັນ 7:1-10 ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 3-4 ຊ່ຶງເປັນຄໍາເວົ້າຂອງນ້ອງຊາຍຂອງ

ພຣະເຢຊູ, ແລະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 6-8 ຊ່ຶງເປັນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ. ໃຫ້ທ່ານເອງອ່ານຂ້ໍອ່ືນໆຊ່ຶງ

ເປັນຄໍານໍາຕາມລໍາດັບຂອງເຣ ື ່ອງ. 

4. ເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍ: ຄໍາແນະນໍາຢ່າງພ່ີນ້ອງ (7:1-10), ແລະນໍາການພິຈາຣະນາພຣະທັມໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍ

ໄປນ້ີ:
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ກ.  ເມ່ືອເບ ິ ່ງທຸກໆຢ່າງທີ່ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງ, ທ່ານຄິດວ່າ

ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມເຊ່ືອ?

ຂ. ຊີວິດແລະການສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູນໍາຄວາມອັບອາຍມາສູ່ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ

ແນວໃດແດ່?

ຄ. ຊີວິດຂອງພວກນ້ອງໆຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ ຖ້າພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງ

ວ່າພຣະອົງຄືພຣະເມຊິອາແທ້?

5. ສຶກສາເບ ິ ່ງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເວລາກໍານົດຂອງເຮົາຍັງບ່ໍເຖ ິງເທື່ອ”?

ຂ. ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງແນະນໍາພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລີກເວັ້ນການໄປເຢຣູຊາເລັມໃນຕອນນ້ີ? (ເບ ິ ່ງ 

ໂຢຮັນ 5:16; 6:60, 66; 7:1)

ຄ. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງລໍຖ້ານ້ອຍນ່ຶງ ແລ້ວຈ່ຶງໄປງານເທສການ?

6. ແບ່ງກະດານອອກເປັນສອງພາກ, ເບ້ືອງຊ້າຍໃສ່ຫົວຂ້ໍວ່າ ìພວກສອບຖາມພຣະເຢຊູî ຊ່ຶງເລ້ີມດ້ວຍ

ນ້ອງຊາຍທັງຫລາຍ (7:5) ແລະພວກຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢິວ (7:1,11). ເບ້ືອງຂວາໃສ່ຫົວຂ້ໍວ່າ ìຄໍາ

ຕອບຂອງພຣະເຢຊູ.î ພານັກຮຽນໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່ານ້ອງຂອງພຣະອົງ ແລະພວກຜູ້ນໍາຈະຕອບວິທີ

ໃດແດ່?

ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານ ໂຢຮັນ 7: 12-31 ສໍາລັບຕົວເອງແບບງຽບໆ ເພ່ືອຈະເຫັນຄໍາຕອບເພ່ືອຂຽນໃສ່

ກະດານ. ພານັກຮຽນຊອກເບ ິ ່ງ: (1) ປະຊາຊົນທີໄ່ປເທສການ (7:12-13); (2) ຊາວກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ (7:16-19); ເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງວິຫານ (7:32). ນ ໍາພານັກຮຽນໃຫ້ພົບຄໍາຕອບສໍາລັບສອງຫົວຂ້ໍທີ່ 

ຢູ່ໃນກະດານ

7. ຈາກພຣະທັມພາກດຽວກັນ (7:12-31), ພານັກຮຽນເບ ິ ່ງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ (7:16-19) ແລະ

ກິຈການຂອງພຣະອົງ (7:21-24). ເບ ິ ່ງຫົວຂໍ ້ “ການຈ່ົມວ່າແລະການຕ່ໍຕ້ານ (7: 11-31).”

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 7:37-44 ໃນຂະນະທີທຸ່ກຄົນເບ ິ ່ງຄວາມເຫັນສາມຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ (ຜູ້

ປະກາດພຣະທັມ, ພຣະຄຣິດ, ພຣະເມຊິອາ, ບ່ໍເກີດທີ່ເບັດເລເຮັມ). ເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍ “ເວລາຂອງການ

ຕັດສ ິນໃຈ (7: 37-43).” ກັບໄປເບ ິ ່ງກະດານ; ຂຽນຄໍາຕອບສາມຢ່າງທີ່ກ່າວມານ້ີໃສ່ເບ້ືອງຂວາ. 

ເບ ິ ່ງຄໍາຕອບຂອງພວກເຈ້ົາໜ້າທີ່ໃນ 7:45-46.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ
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9. ເພີ ້ມຄໍາຖາມອີກສອງຂ້ໍໃສ່ເບ້ືອງຊ້າຍ:ໂລກຂອງເຮົາແລະພວກເຮົາເອງ. ຖາມ, ມີຄໍາຕ່ໍຕ້ານປະເພດ

ໃດແດ່ທີຄົ່ນໃນສມັຍນ້ີອ້າງອີງ ເມ່ືອເວົ້າເຖ ິງເຣ ື ່ອງທີ່ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດແລະພຣະຜູ້ໂຜດ

ໃຫ້ພ້ົນ? ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ເບ້ືອງຂວາກົງກັນຂ້າມກັບ ìໂລກຂອງເຮົາ.” (ຄ ໍາຕອບອາດຈະມີຫລາຍ

ເຊ່ັນ: ນ່ຶງໃນພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ; ບ່ໍເຄີຍມີຫລາຍທາງໄປຫາພຣະເຈ້ົາ; ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງ 

ຂ້ອຍ; ຂ້ອຍບ່ໍເຊ່ືອພຣະຄັມພີ, ແລະຕ່ໍໆໄປ)

ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສ ິນໃຈເອງວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ, ແລະການຕັດສ ິນ

ໃຈຂອງເຮົາໃນມ້ືນ້ີຈະມີຜົນສະທ້ອນໃນຊີວິດຕລອດໄປເປ ັນນິດ. ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ (ທ່ານອາດຈະຂຽນໃສ່ເຈ້ັຍໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພ່ືອຈະແຈກຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນ):

ກ. ທ່ານໄດ້ຕັດສ ິນໃຈຢ່າງໃດແລ້ວເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ?

ຂ. ທ່ານໄດ້ຕັດສ ິນໃຈເວລາໃດ?

ຄ. ເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ຍາກບ່ໍ?

ງ. ທ່ານເຄີຍມີການສົງສັຍບ່ໍຫລັງຈາກນ້ັນມາ?

ຈ. ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລ້ວ, ມ້ືນ້ີເປັນເວລາສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ຫລືເວລາສໍາລັບການ 

ຖວາຍຕົວໃໝ່ຫລືບ່ໍ?

ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ìຂ້າຕັດສ ິນໃຈແລ້ວຈະຕາມພຣະເຢຊູ.î ເຊີນຜູ້ທີຍັ່ງບ່ໍ

ໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຕັດສ ິນໃຈ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ10

ການເຫນັແລະຄວາມເຊືອ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 9: 1-41

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 8:12—9:41

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮ ຸ່ງ ບອກໃຫ້ຮູວ້່າພຣະອົງຊົງ

ປະທານຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບ ູນສໍາລັບທຸກຄົນທີຍ່ອມໃຫ້ພຣະອົງເປີດຕາຂອງ

ພວກເຂົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານເບ ິ ່ງເຫັນດີປານໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສົນທະນາແລະກິຈການໃນເວລາທີ່ພຣະເຢ

ຊູໄດ້ຊົງປ ິ ່ນປົວຮັກສາຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອເໝືອນ

ຊາຍຄົນນ້ັນ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຂຽນຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້ກ່ອນເວລາຮຽນ (ທ່ານອາດຈະພ ິມໃສ່ເຈ້ັຍເພ່ືອແຈກຢາຍກໍໄດ້);

ເວລາທຸກຄົນນ່ັງປະຈໍາທີ່ແລ້ວໃຫ້ຢາຍເຈ້ັຍແລ້ວຈ່ຶງຖາມວ່າ:

ເວລາທ່ານເຫັນຄົນພິການ ທ່ານປະພຶດຕົວຢ່າງໃດ?

__ ກ.  ຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈ ແລະພຍາຍາມບ່ໍເບ ິ ່ງ

__ ຂ. ສົງສານ ແລະຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ພິການ

__ ຄ. ຍ້ິມ ແລະຂໍຊ່ວຍ

__ ງ. ຫາວິທເີພ່ືອແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ເວລາຕອບ ຫລືໃຫ້ຄວາມເຫັນ; ແນະນໍາບົດຮຽນ ທີ່ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດແນວ

ໃດເວລາພຣະອົງພົບຊາຍຕາບອດຄົນນ່ຶງ ແລະເບ ິ ່ງການຕອບຮັບຂອງຊາຍຕາບອດ, ຄອບຄົວຂອງ

ລາວ, ແລະພວກຜູ້ນໍາສາສນາ.
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2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ: ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການທີພ່ຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮ ຸ່ງ ບອກໃຫ້

ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບ ູນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປີດຕາຂອງພວກເຂົາ.

ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານເປີດການຮຽນພຣະທັມຄັມພີ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ເລືອກນັກຮຽນສາມຄົນເພ່ືອເຮັດທ່າປະກອບສໍາລັບບົດຮຽນ; ຜູ້ທີ່ນ່ຶງໃຫ້ເປັນພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີສອງໃຫ້

ເປັນຊາຍຕາບອດ, ແລະຜູ້ທີ່ສາມໃຫ້ເປັນສາວົກ. ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປີດໄປໂຢຮັນ 9:1-7 ແລະເລ ີ ້ມສະ

ແດງທ່າທີຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີ. ຕຽມຕ່ັງໃຫ້ຊາຍຕາບອດນ່ັງ; ວາງແຜນວ່າຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແລະສາ 

ວົກຢ່າງມາແຕ່ທາງເບ້ືອງໃດເພ່ືອຈະເໝາະສົມ; ທ່ານເປັນຜູ້ອ່ານເຣ່ືອງໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ, ແລະຢຸດໃຫ້

ຕົວປະກອບອ່ານຂ້ໍຂອງເຂົາເຈ້ົາເປັນຕອນໆໄປ: ສາວົກ (9:2), ພຣະເຢຊູ (9:3,4,7).

ເບ ິ ່ງບົດຮຽນຕາມຫົວຂ້ໍ: ຣິດເດດຂອງຄວາມສວ່າງ (9:1-7). ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖາມ:

 ຄໍາຖາມຂອງສາວົກບອກເຖ ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາເຣ ື ່ອງການທຸກລໍາບາກຢ່າງໃດ?

 ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຣ ື ່ອງເຫດຜົນ? (9:3)

4. ເລືອກນັກຮຽນອີກສ່ີຄົນເພ່ືອປະກອບສ່ວນ: ສາມຄົນໃຫ້ສະແດງເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຊາຍຕາບອດ 

ແລະຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເປັນຟາຣີຊາຍ. ໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານ ແລະຊາຍຕາບອດເບ ິ ່ງໂຢຮັນ 9:8-16 ແລະເລີ ້ມສະ

ແດງຕາມຂ້ໍພຣະທັມ; ຈັດຄົນໃຫ້ຢູ່ບ່ອນເໝາະສົມ. ທ່ານເປັນຜູ້ອ່ານເຣ ື ່ອງ, ແລະຢຸດໃຫ້ຕົວປະກອບ

ອ່ານຂ້ໍພຣະທັມຂອງໃຜລາວເມ່ືອເຖ ິງເວລາ. ເພ່ືອນບ້ານທີນ່ຶງ (9:8ແລະ 12), ເພ່ືອນບ້ານທີສອງ 

(9:9ກ), ເພ່ືອນບ້ານທສີາມ (9:9ຂ), ຊາຍຕາບອດ (9:9ຄ, 11, ແລະ 15), ຟາຣີຊາຍ(9:16ກ),

ຟາຣີຊາຍຜູ້ທສີອງ (9:16ຂ).

ຫລັງຈາກແລ້ວທຸກຢ່າງໃຫ້ໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອສົນທະນາ:

 ການຕອບຮັບຂອງຊາຍຕາບອດເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີວທິີໃດ? (9:7)

 ເປັນຫຍັງເພ່ືອນບ້ານພາກັນສົງສັຍ?

 ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງສົນໃຈເຣ ື ່ອງພຣະບັນຍັດຫລາຍກວ່າເຣ ື ່ອງຊາຍ

ຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດສາມາດເບ ິ ່ງເຫັນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຊີວິດ?

5. ພານັກຮຽນສລຸບບົດຮຽນໂດຍການຄ້ົນຄວ ້າຫາຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ເວລາພວກຜູ້ນໍາສາສນາຖາມພ່ໍແມ່ຂອງຊາຍຕາບອດ, ເຂົາເຈ້ົາພາກັນຕອບແນວໃດ? 

(9:20-23)

 ເວລາຜູ້ນໍາສາສນາຖາມຊາຍຕາບອດເຖ ິງຜູ້ທີປ່ ິ ່ນປົວລາວໃຫ້ດີ, ລາວຕອບເພ ິ ່ນແນວໃດ?

(9:25-27)

 ພວກຜູ້ນໍາເຮັດແນວໃດກັບຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ ເວລາລາວເວົ້າແທນພຣະເຢຊູ? (9:28-34)
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 ເວລາພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນເຣ ື ່ອງແລະຊົງກັບມາຫາຊາຍທີເ່ຄີຍຕາບອດເພ່ືອຊ່ວຍລາວ, ເປັນ

ຫຍັງພຣະອົງເອ້ີນຕົວເອງວ່າ ìບຸດມະນຸດ”? ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ “ຕາເປີດກວ້າງ, ຕາປິດແໜ້ນ (9:

35-41)” ໃນບົດຮຽນ.

 ພວກຟາຣີຊາຍພິພາກສາຕົວເອງແນວໃດໃນການຕອບຮັບເຫດການໃນຂ້ໍ 9: 39-41?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

6. ໃຫ້ເວລາພິຈາຣະນາ ແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປ ິ ່ນປົວຕາ

ຝ່າຍວິນຍານທີເ່ຄີຍບອດ ແລະຊົງປະທານຄວາມສວ່າງໃນຊີວິດ?

 ເວລາມີຜູ້ຄົນປະຕິເສດຄໍາພຍານຂອງທ່ານເຣ ື ່ອງຄວາມພ້ົນ, ທ່ານໂຕ້ຕອບວິທໃີດ?

7. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ່ານຄໍາພຍານຂອງຊາຍທີເ່ຄີຍຕາບອດໃນ 9: 25, 38.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ11

ເວລາເພືອ່ການຕດັສນິໃຈ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 10: 22-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10: 1-42

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເລ້ືອຍໆວ່າພຣະອົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາ ເຮັດໃຫ້ຄົນ

ທັງຫລາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊ່ືອ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງເໝືອນແກະ

ຕິດຕາມຜູ້ລ້ຽງຂອງເຂົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈພຣະທັມແລະຮູ້ເຫດຜົນຂອງການເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຈັດຕຽມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ; ທ່ານອາດຈະຂຽນໃສ່ກະດາດແລ້ວເຮດັຫລາຍກອບ

ປ້ີເພ່ືອຈະແຈກຢາຍ (ເລີ ້ມບົດຮຽນດ້ວຍການຕອບຄໍາຖາມນ້ີ):

ຊ່ືສຽງມີຄວາມສໍາຄັນວິທໃີດສໍາລັບທ່ານ? ຈ່ົງຕອບຄໍາຖາມຂ້າງລ ຸ ່ມນ້ີຕາມທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້

ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ.

(1) ຂ້ອຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ____________________.

(2) ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນສໍາເຣັດ __________________________.

(3) ເຈ້ົາສາມາດເຊ່ືອຕົນເອງໄດ້ເພາະວ່າ _______________________.

(4) ຄົນທັງຫລາຍທີຮູ່້ຈັກຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າຂ້ອຍເປັນ________________________.

2. ບອກວ່າ ຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄົນທ້າທາຍໃນພຣະທັມທີ່ຈະສຶກສາໃນມ້ືນ້ີ. ສໍາລັບພວກເຮົາກໍ

ເຊ່ັນກັນ, ການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜກັນແທເ້ປັນເຣ ື ່ອງສໍາຄັນ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ ໃນພາກຕ້ົນຂອງບົດຮຽນ. ພານັກຮຽນອ້ອນວອນຂໍຄວາມເຂ້ົາໃຈ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 10:22; ແລ້ວຖາມ: ພວກທ່ານຮູຫ້ຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເທສການສລອງພຣະວິຫານ 
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ຫລື ຮານັກກາ? ໃຫ້ເວລາຕອບ; ຫລັງຈາກນ້ັນເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍ ເທສການສລອງພຣະວຫິານ (10:22)

4. ນໍາການອ່ານບົດສົນທະນາໃນ ໂຢຮັນ 10: 22-30 ໃນຂະນະທີທຸ່ກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສ ິ ່ງ

ທີ່ກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັນ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ນໍາສາສນາ.

ນອກນ້ັນໃຫ້ທ່ານອ່ານສ ິ ່ງທີ່ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ອ່ານ.

ຫລັງຈາກອ່ານຈົບໃຫ້ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພວກຜູ້ນໍາສາສນາຈ່ຶງຢາກໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າຈາກປາກ

ຂອງພຣະເຢຊູເອງກ່ຽວກັບເຣ ື ່ອງທີ່ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ? ເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍ ຄໍາຖາມຫລາຍໆຂໍ,້ ຄາໍຕອບ

ເໝອືນຣະເບດີ (10:23-30). ຖາມນັກຮຽນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ເຫດຜົນແນວໃດກ່ຽວກັບການບ່ໍເຂ້ົາໃຈຂອງພວກຜູ້ນໍາເຣ ື ່ອງວ່າພຣະອົງ

ແມ່ນໃຜ? (10:26)

 ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ຫລັກຖານຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເຣ ື ່ອງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດ?

5. ພານັກຮຽນຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ກະດານວ່າ ຜົນໄດ້ຈາກການເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຢຊູມີຫຍັງ

ແດ່; ທ່ານອາດຈະໄດ້ຄ້ົນຄວ ້າພຣະທັມບາງຕອນທີໄ່ດ້ເຄີຍຮຽນມາເຊ່ັນ ໂຢຮັນ 10: 1-18.

 10:3--ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດ ຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວພຣະເຈ້ົາ

 10:4--ການນໍາພາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ

 10:7,9--ການດູແລຮັກສາດ້ວຍຄວາມຮັກ

 10:10--ຊີວິດທີຄົ່ບບໍຣິບ ູນ

 10:11-13--ການປົກປັກຮັກສາຕລອດ 24 ຊ່ົວໂມງ 7 ມ້ື

 10:11-14--ຄຸນຄວາມດີແລະຄວາມອ່ອນຫວານ

ຄ້ົນຄວ້າຕ່ໍໄປໃນ ໂຢຮັນ 10: 27-30:

 10:28--ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ

 10:28-29--ຄວາມປອດພັຍໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາ

6. ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ອ່ານບົດຄໍາສົນທະນາ ອ່ານຕ່ໍໄປຜ່ານ ໂຢຮັນ 10: 30-38; ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເບ ິ ່ງຄວາມສັມ

ພັນຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະພຣະເຈ້ົາ (10:30,36,38). ຕິດຕາມດ້ວຍຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ເປັນຫຍັງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາຍົກເອົາກ້ອນຫ ີນຈະຄວ່າງໃສ່ພຣະອົງ 

(10:30)?

 ພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລັກຖານຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເຣ ື ່ອງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ? (10:31,38)

 ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນ 10:38 ສະແດງເຖ ິງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກຜູ້

ນໍາຂອງຊາວຢິວວິທໃີດ?
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7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 10: 40-42 ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຟັງວ່າພວກຜູ້ນໍາສາມາດທໍາລາຍຊ່ືສຽງຂອງພຣະ

ເຢຊູເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນຕິດຕາມພຣະອົງອີກ ໄດ້ສໍາເຣັດບ່ໍ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

8. ຢາຍເຈ້ັຽທີທ່່ານໄດ້ຕຽມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ຊ່ຶງມີຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາຣະນາຕອບກ່ອນຈົບ

ການສຶກສາພຣະທັມ.

__ຂ້ອຍໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູ ແລະເປັນແກະຂອງພຣະອົງ

__ຂ້ອຍພຍາຍາມຟັງສຽງພຣະອົງແລະຕິດຕາມພຣະອົງທຸກໆມ້ື

__ຊີວິດແລະກິຈການຂອງຂ້ອຍເປັນພຍານເຣ ື ່ອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ

__ເປ້ົາໝາຍຂອງຂ້ອຍຄືການເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະເຫັນພຣະອົງໃນຊີວິດ

__ຂ້ອຍສາມາດອອກໄປເຖ ິງຄົນທີ່ທ້າທາຍຂ້ອຍ

__ຄວາມໝັ້ນໃຈເຣ ື ່ອງຄວາມພ້ົນຂອງຂ້ອຍຢູ່ທີ່ຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກສາຂ້ອຍໄວ ້ໃນ

ພຣະຫັດພຣະອົງ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 12

ຟືນ້ຈາກຄວາມຕາຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 11:14-53

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:14-53

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຊົງໂຜດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເພ້ີມຄວາມເຊ່ືອ

ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນແຫລ່ງແຫ່ງຊີວິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູສາມາດນໍາທ່ານຄືນຈາກຕາຍບ່ໍ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດ.

ຄາໍນາໍ

ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີ; 1. ມີຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ລາວດີພະຍາດ ແລ້ວລາວກໍດີ,

ອີກຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນແຕ່ບ່ໍດີ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ີ? 2. ຍິງຜູ້ນ່ຶງຝາກຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາເມ່ືອຜົວລາວ

ຕາຍຈາກ, ຍິງອີກຜູ້ນ່ຶງຄຽດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແລະໜີໂບດເມ່ືອຜົວຕາຍຈາກ ເປັນຫຍັງສອງຄົນນ້ີຈ່ຶງຕ່າງກັນແທ້?

ຂໃໍຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ໂຢຮນັ 11:1-16 ພຣະເຢຊຢູູໃ່ສຍາມທາ່ນຕອ້ງການພຣະອງົ 

ໃນຂະນະທີລ່າຊະໂຣຜູ້ປັນນ້ອງຊາຍຂອງນາງມາທາ ແລະນາງມາຣິອາກໍາລັງປ່ວຍໜັກນ້ັນພວກນາງໄດ້ໃຊ້

ຄົນໄປບອກຂ່າວເພ່ືອເຊີນພຣະອົງມາຊ່ອຍໃຫ້ລາວຫາຍປ່ວຍນ້ັນເປັນສ່ິງເຮົາທັງຫລາຍຄວນຮຽນເອົາແບບ 

ຢ່າງ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາລ້ົມປວ່ຍ ເຮົາຄວນເຊີນບັນດາເຖ້ົາແກ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຫລືອາຈານ

ມາອ້ອນວອນໃຫ້ ສ່ວນຈະຫາຍປ່ວຍຫລືເຈັບໜັກຂ້ຶນນ້ັນຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ລາງເທື່ອພຣະເຈ້ົາມີສ່ິງທີ່ດີກວ່າຈະ

ໃຫ້ເຮົາຄືໄດ້ເຫັນໃນຊິວິດຂອງລາຊະໂຣ. ຢ່າໄດ້ຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃສຍາມຕ້ອງການພຣະອົງ ພຣະອົງຄືບ່ໍ

ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ອຍເລີຽ. ນາງມາທາແລະມາຣີອາໄດ້ໄປເຊີນພຣະເຢຊູແຕ່ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ມາຫາລາຊະ

ໂຣໃນທັນໃດກໍເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເຫັນການໄກກວ່ານາງມາທາແລະນາງມາຣີອາ  ທີຮ່້ອງຂໍໃຫ້ພຣະອົງມາ

ໃນວັນນ້ັນ ເພ່ິນຈ່ຶງກ່າວວ່າ. ìການປ່ວຍນ້ີບ່ໍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນ້ີ” (ຂ້ໍ 4). ພຣະອົງຊົງບອກວ່າສ່ິງນ້ີ

ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມີເຣ່ືອງເລ່ົາດ່ັງນ້ີ; ໃນງານສົບຂອງຄຣິສຕຽນຄ້ັງນ່ຶງໄດ້ມີຜູ້ຄົນເຂ້ົາ

ຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ມີທັງຄົນເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອມາຮວມກັນເພ່ືອໃຫ້ກຽດແລະສະແດງຄວາມຮັກແພງຕ່ໍຜູ້ 

ຕາຍແລະຄອບຄົວຂອງຜູ້ຕາຍ      ຫລັງຈາກງານສົບນ້ັນຜ່ານໄປກໍມີສອງຄອບຄົວເຂ້ົາມາໂບດແລ້ວມາຮັບ
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ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາໂດຍບອກວ່າ ງານສົບວັນນ້ັນໄດ້ເປັນເຄ່ືອງຊັກຈ່ອງນໍາພາໃຫ້ລາວມາໂບດເພາະ ລາວໄດ້ຟັງ

ອາຈານເທສນາ. ດ່ັງນ້ັນແລ້ວພ່ີນ້ອງເອີຍ, ລາງເທື່ອການຕາຍຂອງພວກເຮົາພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ.

ພຣະອງົມາຊາ້ແທນ້ໍ?້ (11:17-32)

ຄວາມຄຶດນ້ີມີເປັນປະຈໍາສັບລັບທຸກຊີວິດ ບ່ໍມີຫຍັງດອກຈະທັນໃຈເຮົາເພາະໃຈເຮາົນ້ີໄວກວ່າສາຍຟ້າແລບ 

ແນ່ນອນນາງມາທາແລະນາງມີຣີອາຕ້ອງຄຶດລໍາພຶງລໍາພັນໃນໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄືນານມາແທ້ ໂດຍສເພາະ 

ແມ່ນຫລັງຈາກລາຊະໂຣຕາຍໄປແລ້ວຍ່ິງຄຶດວ່າພຣະອົງມາຊ້າແລ້ວ      ເພາະວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນແຖບ

ນ້ັນເຊ່ືອວ່າວິນຍານຂອງຜູ້ຕາຍຈະວົນວຽນຢູ່ຕາມຮ່າງຂອງຕົນເອງເຖິງສາມວັນ ຫລັງຈາກສາມວັນແລ້ວວິນ 

ຍານນ້ັນກໍຈະຈາກໄປແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຄຶດວ່າໝົດຫວັງທີ່ລາຊະໂຣຈະຄືນມາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີທັງສອງເອ້ືອຍ

ນ້ອງຈ່ຶງບ່ໍມີໃຈຢາກຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເພາະເພ່ິນມາຮອດເຮືອນຂອງເຂົາໃນວັນຖ້ວນສ່ີ. ມາທາໄດ້ເວົ້າຕ່ໍ

ພຣະເຢຊູວ່າ ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບ່ໍຕາຍî (ຂ້ໍ 11) ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າລາວ

ເຊ່ືອໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູຈະສາມາດປ່ິນປົວນ້ອງຊາຍລາວໄດ້ ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງວ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດ

ເໜືອຄວາມຕາຍ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìເຮາົນ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງ

ເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ ່ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່

ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລື” (ຂ້ໍ 25-26). ຄໍາວ່າເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລືມາ

ເຖິງທ່ານຄືກັນ, ທ່ານເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລື?

ຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັ? ( 11:33-44).

ແນ່ນອນການຕາຍໃນຄອບຄົວໃດຄອບຄົວນ່ຶງຕ້ອງມີການຮ້ອງໄຫ້ເປັນຂອງທັມມະດາ  ພຣະເຢຊູກໍຮ້ອງໄຫ້ 

ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ ແຕ່ພວກສານາສາດທັງຫລາຍສັນນະ 

ສູດວ່າ ພຣະອົງເຫັນຄົນທັງຫລາຍຮ້ອງໄຫ້ເພ່ິນກໍໄຫ້ນໍາເຂົາ, ຫລືພຣະອົງອາດຮ້ອງໄຫ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງນາງມາທາແລະນາງມະຣີອາຍັງອ່ອນ   ເຊ່ັນພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ມາແລ້ວໃນພຣະທັມລູກາ19:41 ພຣະ 

ອົງກໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ສົງສານກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທໍາລາຍເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສອນວ່າ ìຈ່ົງ

ຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທີມີ່ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທີຮ່້ອງໄຫ້î (ໂຣມ 12:15). ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນ 

ວອນແລ້ວກໍເອ້ີນລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂ້ໍ 41-44).

ເປນັຫຍງັຈຶງ່ບໍເ່ຊືອ່? (11:45-53).

ມີຫລາຍຄົນທີຢູ່່ໃນເຫດການເມ່ືອເຫັນແລ້ວກໍວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍປອງຂ້າພຣະເຢຊູ

ເພາະໃຈຂອງເຂົາຄຶດອິດສາພຣະເຢຊູ. ການຄຶດອິດສາເຮັດໃຫ້ມີໃຈປອງຮ້າຍຈົນເຖິງຂ້າກັນໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ

ເຮົາທັງຫລາຍຄວນຣະວັງບ່ໍໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມອິດສາເກີດຂ້ຶນໃນຕົວເຮົາ. ອ່ານເບ່ິງແຜນ

ການຂອງຟາຣີຊາຍຂ້ໍ 47-53.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 13

ຕອນສາໍຄນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 11:55-57; 12:20-37, 44-50

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:54--12:50

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຊົງຍອມຕາຍເພ່ືອເຊີນຄົນມາເຊ່ືອພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການເສັຽສະລະຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາລັບທ່ານຢ່າງ

ໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງມີຄວາມໝາຍ

ອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບເຮົາເພ່ືອນໍາຄົນທັງຫລາຍມາຫາພຣະອົງ.

ຄາໍນາໍ

ພວກຟາຣີຊາຍປອງຈັບພຣະເຢຊູທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ       ໃນງານເທສການລະນຶກເຖິງການຊົງໄຖ່ຈາກເອຢິບ,

ພຣະເຢຊູຊົງຊາບດີວ່າເຂົາກໍາລັງປອງຈັບພຣະອົງຢູ່ທີ່ນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໄປໃນເທສການນ້ັນ   ອີກປະການນ່ຶງ

ຍັງບໍທັນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຈ້ົາກໍາໜົດເທື່ອ ແຕ່ພໍເຖິງກໍາໜົດແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງສະເດັດເຂ້ົາໄປດ້ວຍຄວາມ 

ສມັກໃຈ ໃຫ້ເຂົາຈັບພຣະອົງໄປປະຫານແທນຄົນບາບທັງປວງ.

ເຂາົວາງກນົອຸບາຍປອງຮາ້ຍ 11:55-57

ເຂົາປອງຈັບພຣະເຢຊູທີ່ພຣະວິຫານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ    ແຕ່ເມ່ືອບ່ໍເຫັນພຣະອົງມາເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ອໍານາດການ

ເມືອງແລະອໍານາດຝ່າຍສາສນາໂດຍປະກາດອອກຄໍາສ່ັງວ່າ; ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາ

ເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງî (ຂ້ໍ 57).

ຂ້ໍກ່າວຫາໃຫຍ່ສອງປະການຄື;

1. ຫາວ່າພຣະອົງໝິ່ນປະໝາດພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນໂທດທາງສາສນາ.

2. ເຂົາຫາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເອງເປັນກະສັດຊາດຢິວ ແມ່ນໂທດທາງການເມືອງ.

ເວລາອນັສາໍຄນັມາເຖງິ 12:20-37

ພວກກຣີກທີ່ບ່ໍແມ່ນກຣີກທີ່ມາຈາກກຸງໂຣມ, ຄົນພວກນ້ີພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວ່າ Gentile ແປວ່າບ່ໍແມ່ນຄົນຢິວ

ຄົນພວກນ້ີໄດ້ໄປຫາຟີລິບຜູ້ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍວ່າເຂົາຢາກພົບ, ຢາກເຫັນພຣະເຢຊູ. ການທີ່ເຂົາ

ຢາກເຫັນເພາະວ່າເຂົາຢາກຖາມພຣະອົງຫລາຍປະການ, ສາສນາສາດຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າຊາວກຣີກເຫລ່ົາ
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ນ້ີມີໃຈພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຊ່ືອພຣະເຢຊູເຂົາຈ່ຶງມາ. ດ່ັງນ້ັນຟີລິບແລະອັນເດອາຈ່ຶງໄປທນູຕ່ໍພຣະເຢຊູ ເມ່ືອຊາບ

ແລ້ວຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮ ັບກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວî (ຂ້ໍ 23)

ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍຍັງມີພຣະທັຍຫວ້ ຸນວາຍຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ  ìບັດນ້ີຈິດໃຈຂອງເຮົາວຸ້ນວາຍແລະເຮົາຈະວ່າຢ່າງ

ໃດ ຈະວ່າ “ໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລອດພ້ົນຈາກຍາມນ້ີທ້ອນ” ຢ່າງນ້ັນຫລື ກໍວ່າບ່ໍໄດ້ ທີເ່ຮົາ

ໄດ້ມາເຖິງຍາມນ້ີກໍເພ່ືອການນ້ີແຫລະໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈ່ົງໄດ້ຮັບກຽດ” ແລ້ວ

ກໍມີພຣະສຸຣະສຽງດັງມາຈາກຟ້າວ່າ, “ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຮັບກຽດແລ້ວ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຮັບກຽດອີກ” (ຂ້ໍ 27-28).

ບາດກາ້ວແຫງ່ຄວາມສາໍເຣດັ (12:44-50)

ທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເປັນສາວົກແທຂ້ອງພຣະອົງ, ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີຖື່ກ

ໃຊ້ມາໃນໂລກຜູ້ນ້ັນຍັງໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະບິດາຜູ້ບ່ໍເຄີຽເຫັນແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດສົມຄວນ

ຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຄໍາສອນ ແລະຊອກສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງທຸກວັນ. ìຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາ

ຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍພິພາກສາຜູ້ນ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອພິ

ພາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພ່ືອໂຜດເອົາໂລກໃຫ້ພ້ົນ ຜູ້ທີຖ້ິ່ມເຮົາ ແລະບ່ໍຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສ່ິງທີພິ່ພາກ

ສາຕົນແລ້ວ ຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວນ້ັນແຫລະ, ຈະພິພາກສາຜູ້ນ້ັນໃນວັນສຸດທ້າຍî (ຂ້ໍ 47-48). ແປ

ວ່າເມ່ືອຜູ້ໃດໄດ້ຍິນແລ້ວຍອມເຊ່ືອແລະປະຕິບັດຕາມ ຜູ້ນ້ັນນັບວ່າເປັນຜູ້ສໍາເຮດັໃນການຊອກສແວງຫາ

ຄວາມພ້ົນແຫ່ງຕົນແລ້ວ.

ດ່ັງພວກກຣີກໄດ ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາແລະຊ່ືສຽງຂອງພຣະອົງແລ້ວ    ເຂົາພາກັນມາຫາຟີລິບເພ່ືອຈະຖາມຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 

ຫວັງໃຈວ່າເມ່ືອເຂົາຖາມແລ້ວເຂົາຄົງຕັດສິນໃຈເຊ່ືອ ເມ່ືອເຂົາເຊ່ືອແລ້ວເຂົາກໍຈະພ້ົນຈາກການພິພາກສາໃນ

ຄາວສຸດທ້າຍ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນຄຣສິມສັ

ພຣະເຢຊ,ູ ພຣະເຈົ້າຢູກ່ບັເຮາົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ1:18-25

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ1:18-25

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາທີຊົ່ງຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ນໍາຄວາມລອດພ້ົນມາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີຈ່ະອະທິບາຍການເກີດຂອງພຣະເຢຊູດີຂ້ຶນ.

ຄາໍນາໍ

1. ເອ້ຫ້ອງຮຽນດ້ວຍເຄ່ືອງຂອງຕ່າງໆທີ່ພ່ໍແມ່ມັກຫ້າງຫາໄວ້ກ່ອນເກີດລູກ, ເຊ່ັນອູ່, ດາຍເປີ, ລ້ໍຍູ້, ແປ້ງ,

ແລະອ່ືນໆທີທ່່ານສາມາຫາມາໄດ້ ຫລືຫາກຫາມາບ່ໍໄດ້ທ່ານອາດຊອກເອົາຮູບເຄ່ືອງຂອງເຫລ່ົານ້ີມາເອ້ແທນ

ກໍໄດ້. ຫາກມີຜູ້ຍິງທີມີ່ລູກອ່ອນຈ່ົງເຊີນລາວມາພ້ອມກັບລູກນ້ອຍ     ແລ້ວໃຫ້ລາວກວດເບ່ິງວ່າຍັງຂາດຫຍັງ

ແດ່? ລາວໄດ້ຫ້າງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ?

2. ຈາກນ້ັນບອກນັກຮຽນວ່າ     ວັນນ້ີເຮົາຈະເວົ້າເຣ່ືອງສອງຜົວເມັຽທີບ່ໍ່ມີຫຍັງທັງໝົດທີ່ທ່ານກ່າວມາໃນມ້ືນ້ີ 

ເມ່ືອເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ັນເກີດບ່ໍມີຮອດຜ້າອ້ອມ, ຕຽງກໍບ່ໍມີ ດ່ັງນ້ັນສອງຜົວເມັຽຈ່ຶງເອົາລູກນ້ອຍນ້ັນນອນທີ່ຮາງ

ຫຍ້າຄ້າຍຄືແກະອ່ອນທີເ່ກີດໃໝ່.

3. ໂຢເຊບ ເປັນສອງຈດິ ສອງໃຈ ມດັທາຍ 1:18-25

1.ຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກທ່ານເປັນໂຢເຊບທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

2. ໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມຈ່ຶງຕັດສິນໃຖຖອນໝັ້ນເພາະວ່າ;

ກ. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍແຕະຕ້ອງກັນກ່ອນແຕ່ງງານກັນ.

ຂ. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍແຕ່ງກັບຍິງທີມີ່ທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານ.

ຄ. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍປະຈານຜູ້ໃດໃນສາທາຣະນະ.

3.ໂຢເຊບລັງເລໃຈວ່າຈະແຕ່ງຫລືຖອນໝັ້ນ ແຕ່ເປັນຫຍັງໂຢເຊບຈ່ຶງຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານ

4. ເທວະດາບອກໂຢເຊບ ມດັທາຍ 1:20-21

1. ນາງມະຣີອາຈະເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍ  ìນາງຈະປະສູດບຸດî
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2. ຊ່ືພຣະເຢຊູແມ່ນຊ່ືທີ່ບ່ົງມາຈາກສວັນ ìຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢຊູî

3. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ìທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດ

ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî

5. ຊງົບັງເກດີຕາມຄາໍທາໍນວາຍ ມດັທາຍ 1:24-25

1. ມັດທາຍອ້າງເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນ

ດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ ìເອມານູເອນ”

(ເອຊາຢາ 7:14).

2. ອະທິບາຍ ຄໍາວ່າ ເຢຊູ    ແມ່ນເນ້ັນໜັກການຊົງໄຖ່ດ້ວຍການຕາຍເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ

ຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. ຄໍາວ່າ ເອມານູເອນ ແມ່ນເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົນເມ່ືອເວລາ

ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດເພ່ືອຈະຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງມາແລ້ວ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້

ສ້ັນແລະເຂ້ົາໃຈງ່າຍໆຈະມີດ່ັງນ້ີ; ເຢຊູແປວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ. ເອມານູເອນ ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ (ຜູ້ເຊ່ືອ).

6. ໂຢເຊບເຮດັຕາມຄາໍບອກເລົາ່  (ມດັທາຍ 1:24-25)

1. ເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮດັຕາມຄໍາທີ່ເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣີອາ

ມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊ່ືບຸດ

ນ້ັນວ່າ ເຢຊູî (ຂ້ໍ 24-25). ແປວ່າຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽ ໂດຍການເຊ່ືອຟັງເທວະດາ ໂດຍ

ບ່ໍຢ້ານສັງຄົມຈະກ່າວປະນາມໃດໆ.

2. ໂຢເຊບບ່ໍແມ່ນພ່ໍແທ້ຂອງພຣະເຢຊູຕາມແບບຢ່າງມະນຸດທໍາມະທົ່ວໄປ ແຕ່ໂຢເຊບມີໜ້າທີ່ເບ່ິງ

ແຍງລ້ຽງດູພຣະເຢຊູເໝືອນລູກແທ້ໆຂອງຕົນ.

3. ໂຢເຊບບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບມາຣີອາຈົນພຣະເຢຊູເກີດ

ສລຸບ: ເຊີນຫ້ອງຮຽນສລອງງານວັນເກີດຂອງພຣະອົງໂດຍເຊີນທຸກ ໆຄົນຖວາຍຕົວ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທ໌


