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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບ ດຮຽນທ  2 

ເອ າຄວາມຕ ວະມາປື່ຽນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ ົ້າ 

 

ຂໍົ້ພຣະຄມັພ ສາໍລບັບ ດຮຽນນ ົ້: ໂຣມ 1: 18-32 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ໂຣມ 1: 18-32 

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບ ດຮຽນນ ົ້: ເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ ແລະອະນຸຍາດໃຫົ້ຄວາມບາບທະວ ຂ ົ້ນ. 

ຄາໍຖາມເພ ື່ອຄ ົ້ນຄວົ້າ: ແມື່ນຫຍັງເປັນເຫດແລະເປັນຜ ນຂອງການເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ? 

ຈດຸປະສ ງຂອງການສ ກສານ ົ້: ເພ ື່ອຈະຮູົ້ວື່າແມື່ນຫຍັງເປັນເຫດແລະເປັນຜ ນຂອງການເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະ 

ເຈ ົ້າ 

ອື່ານລວບ:   ຄວາມບາບເພ ົ້ມທະວ ຂ ົ້ນເວລາພວກເຮ າດໍາເນ ນຊ ວິດທ ື່ບໍື່ມ ພຣະເຈ ົ້າ.   ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງໃຫົ້

ພວກເຮ າເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະອ ງ, ແຕື່ພວກເຮ າຈະຕົ້ອງຍອມຮັບຜ ນທ ື່ຈະເກ ດຂ ົ້ນໃນຊ ວິດ. 

 

 ແຜນສາໍລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ ື່ອງເຂ ົ້າສູື່ຊ ວດິຈິງ (ໃຊົ້ເວລາ 5 ນາທ ) 

1. ເລ ົ້ມການສ ກສາພຣະຄໍາໂດຍການອື່ານ "ຄໍານໍາ" ໃນບ ດຮຽນໃຫົ້ນັກຮຽນຟັງ; ນໍາພາການສ ນທະນາ

ໃນຄໍາຖາມຕໍື່ໄປນ ົ້: 

 ເປັນຫຍັງບາງຄ ນຕັດສິນໃຈດໍາເນ ນຊ ວິດເໝ ອນກັບວື່າບໍື່ມ ພຣະເຈ ົ້າ? 

 ທື່ານຄິດວື່າບາງຄ ນເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າໂດຍບໍື່ໄດົ້ເຈຕນາ, ຫລ ໂດຍບໍື່ຮູົ້ແທົ້ຈິງ? 

 ມ ຜ ນຫຍັງແດື່ສໍາລັບຜູົ້ທ ື່ເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ? (ບັນທ ກຄໍາຕອບໄວົ້) 

 

- ກື່ອນການສ ກສາພຣະຄໍາໃຫົ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄ ນຄິດຫາຄ ນຜູົ້ນ ື່ງທ ື່ໄດົ້ເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ. 

 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊົ້ເວລາ 30 ນາທ ) 

2. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 1: 18-23.   ຂຽນນໍົ້າເບ ໃສື່ຂົ້າງຊົ້າຍຂອງກະດານ ແຕື່ 1 ເຖິງ 6.   ພານັກຮຽນ

ຊອກຫາເຫດຜ ນຫ ກຢື່າງທ ື່ເຮັດໃຫົ້ຄ ນເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ.    ເບິື່ງຫ ວຂໍົ້ໃຫຍື່ໃນບ ດຮຽນ "ສາເຫດ 

ຫ ກຢື່າງທ ື່ເຮັດໃຫົ້ເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ (ໂຣມ 1: 18-24)." ຖາມ: 

 ມ ສາເຫດອັນໃດທ ື່ຖ ກກັບບຸກຄ ນທ ື່ທື່ານໄດົ້ຄິດໄວົ້ (ໃນຂໍົ້ນ ື່ງທ ື່ຜື່ານມາ)? 

 ທື່ານເຄ ຍຄິດຢາກຈະເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າດົ້ວຍເຫດຜ ນໃດບໍື່? ອະທບິາຍ. 
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3. ເວ ົ້າວື່າ: ສາເຫດຈະຕົ້ອງກື່ຽວຂົ້ອງກັບຜ ນ ແລະການເລ ອກຈະຕົ້ອງນໍາໄປສູື່ຜ ນຕື່າງໆ. ຖາມ: ເປັນ 

ຫຍັງພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ຊ ງບໍຣິສຸດ    ຈ ື່ງຊ ງໃຫົ້ມ ຜ ນເກ ດຂ ົ້ນເວລາພວກເຮ າດໍາເນ ນຊ ວິດນອກພຣະປະສ ງ

ຂອງພຣະອ ງ? 

 

ອະທບິາຍຜ ນ 23 ຢື່າງສໍາລັບການເມ ນເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າໃນ ໂຣມ 1: 24-32. ຄ ົ້ນຫາພຣະຄໍາສາມຂໍົ້

ທ ື່ເວ ົ້າວື່າ "ພຣະອ ງຈ ື່ງຊ ງປື່ອຍໃຫົ້ເຂ າ" (ຂໍົ້ 24, 26, ແລະ 28).  ອະທບິາຍຄໍາວື່າ "ພິພາກສາແບບ

ຊຸກຊົ້ອນ." (ບາງຄັົ້ງພຣະເຈ ົ້າຊ ງປື່ອຍໃຫົ້ບຸກຄ ນດໍາເນ ນຊ ວິດແບບບໍື່ມ ພຣະອ ງ ແລະໄດົ້ຮັບຜ ນຮົ້າຍ

ທ ື່ເກ ດຂ ົ້ນ ຊ ື່ງແຕກຕື່າງກັບການພິພາກສາທ ື່ເຫັນຢື່າງແຈື່ມແຈົ້ງ ຫລ ການລ ງໂທດພວກເຂ າ). 

4. ນໍາພາການຄ ົ້ນຄວົ້າໃນ ໂຣມ 1: 24-32 ໂດຍໃຊົ້ຄໍາຖາມຕໍື່ໄປນ ົ້: 

 ຂໍົ້ 24-25, ແມື່ນຫຍັງສາມຢື່າງທ ື່ພຣະເຈ ົ້າຊ ງປື່ອຍໃຫົ້ຄ ນເຮັດ? 

 ຂໍົ້ 26-27, ຊອກຫາຜ ນຂອງຊ ວິດທ ື່ຜິດປະເວນ ເຣ ື່ອງເພດ. 

 ຂໍົ້ 28-30,   ອະທບິາຍວື່າຄວາມສັມພັນສື່ວນຕ ວຈະມ ປັນຫາວິທ ໃດ  ເວລາພວກເຮ າເມ ນ

ເສ ຍຕໍື່ພຣະເຈ ົ້າ. 

 ຂໍົ້ 31, ລັກສະນະແນວໃດແດື່ຈະເກ ດຂ ົ້ນກັບຜູົ້ທ ື່ດໍາເນ ນຊ ວິດນອກກ ດຂອງພຣະເຈ ົ້າ? 

 ຂໍົ້ 32, ພວກມັກຢູື່ນອກກ ດໝາຍມ ຜ ນກະທ ບແນວໃດຕໍື່ຄ ນອ ື່ນໆ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊົ້ໃນຊ ວດິ (ໃຊົ້ເວລາ 15 ນາທ ) 

5. ສ ນທະນາເຣ ື່ອງຕໍື່ໄປນ ົ້: 

ໂຣເບ ດ ເປັນຊາວໜຸື່ມທ ື່ໄດົ້ຮັບເຊ ື່ອໃນອ ງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະໄດົ້ໄປໂບດເປັນປະຈໍາ. ແຕື່ວື່າລາວ

ມັກໄປຫລິົ້ນນໍາໝູື່ທ ື່ໃຊົ້ຄໍາເວ ົ້າຫຍາບຊົ້າ ແລະມັກຂາດໂຮງຮຽນ.    ໃນເຟສບຸກຂອງໝູື່ຄ ນນ ົ້ ມ ຮູບ

ຢື່າງຫລວງຫລາຍ ແລະຮູບສື່ວນຫລາຍຈະເປັນຮູບໂປົ້   ຫລ ຖົ້າລາວບັນທ ກຫຍັງລ ງໄປ ກໍມັກຈະມ 

ແຕື່ກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງເພດສັມພັນ.   ໂຣເບ ດແລະພໍື່ແມື່ບໍື່ຖ ກກັນດ ປານໃດ; ພໍື່ແມື່ພຍາຍາມອົ້ອນວອນ

ເພ ື່ອໂຣເບ ດ ແລະຂໍໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າປື່ຽນແປງຊ  ວິດຂອງລາວ ແລະໃຫົ້ລາວເປັນຄ ນທ ື່ເຊ ື່ອຟັງ.  

 

ມ ວິທ ໃດແດື່ທ ື່ຈະຊື່ວຍໂຣເບ ດ ຜູົ້ທ ື່ດໍາເນ ນຊ ວິດຜິດໄປຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ ົ້າ ເຖິງວື່າລາວຈະ 

ອົ້າງຕ ວເອງວື່າເປັນຄຣິສຕຽນ. ໃຫົ້ເວລາສ ນທະນາ. 

 

ໃຊົ້ເວລາສງ ບຈິດໃຈ.     ແນະນໍານັກຮຽນໃຫົ້ຄິດເຖິງບຸກຄ ນທ ື່ເຂ າເຈ ົ້າໄດົ້ຄິດໄວົ້ແຕື່ຕອນເລ ົ້ມຮຽນ     

ພຣະຄໍາ.   ຫລັງຈາກຫລາຍນາທ , ອົ້ອນວອນເພ ື່ອໃຫົ້ທຸກໆຄ ນມ ໂອກາດໃນການເປັນພຍານ ແລະ

ເວ ົ້າເຣ ື່ອງຂື່າວປະເສ ດກັບເພ ື່ອນໆທ ື່ກໍາລັງຫລ ງທາງຈາກພຣະເຈ ົ້າ ໃນອາທິດຈະມານ ົ້. 

 

        ສຄ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣສູອນ 

      ທ  3 

ເຮດັພຽງທາງນອກແລະການເຊ ື່ອຟງັແທົ້ 

 

 

                          :  ໂຣມ 2 

                  : ໂຣມ 2 

                     : ເພ ື່ອຫລ ກເວັົ້ນບໍື່ໃຫົ້ພ ບກັບການຕັດສິນນັົ້ນຕົ້ອງເຊ ື່ອຟັງ,  ບໍື່ແມື່ນ 

ເປັນຄ ນເຊ ື່ອຖ ສາສນາເຄັື່ງຄັດ. 

                                                                           ? 

                 : ເພ ື່ອໃຫົ້ເຊ ື່ອໝັົ້ນວື່າການເຊ ື່ອຟັງພຣະເຈ ົ້ານັົ້ນເປັນວິທ ທາງດ ເພ ື່ອ ໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າ

ພພໍຣະທັຍເມ ື່ອພຣະເຈ ົ້າຕັດສິນຢື່າງທື່ຽງທັມ. 

 

       

     ບ ດຮຽນນ ົ້ໄດົ້ສອນເຖິງວັນຕັດສິນລ ງໂທດ-ພວກຢິວແລະຄ ນຕື່າງຊາດຈະໄດົ້ຖ ກຕັດສິນຕາມການກະທໍາຂອງຕ ນເອງ. ອາຈານ

ໂປໂລໄດົ້ກື່າວມາແລົ້ວໃນໂຣມບ ດ 1 ວື່າພວກຕື່າງຊາດຈະໄດົ້ຕັດສິນຕາມຄວາມຜິດບາບແລະຈະບໍື່ມ ຂໍົ້ແກົ້ຕ ວໃດໆທັງສິົ້ນ 

(1:18-20).   ສໍາລັບບ ດນ ົ້ອາຈານໂປໂລກໍຫັນມາເວ ົ້າເຣ ື່ອງພວກຢິວທ ື່ພວກເຂ າກື່າວວື່າຕ ນເອງເປັນຄ ນພເິສດຢື່າງນົ້ອຍສາມ

ຢື່າງ.    ນ ື່ງ,   ພວກເຂ າເປັນເຊ ົ້ອສາຍຈາກອັບຣາຮາມ. ແຕື່ຢື່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈ ົ້າບໍື່ໄດົ້ຮັບເອ າພວກເຂ າເພາະມ ພໍື່ເປັນອາຣາ

ຮາມເທ ື່ານັົ້ນ (ລກ. 3:8).  ແຕື່ພວກເຂ າຈະໄດົ້ຖ ກຕັດສິນຂ ົ້ນກັບວື່າພວກເຂ າໄດ ົ້ເຮັດຕາມ “ນໍົ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ” (ມທ 

7:21),  ຊ ື່ງແມື່ນອາສັຍຄວາມເຊ ື່ອໃນພຣະເຈ ົ້າ. ສອງ, ພວກຢິວບາງຄ ນຖ ວື່າຕ ນເອງໄດົ້ຮັບພິທ ຕັດ ແຕື່ອາຈານໂປໂລເຫັນວື່າຮັບ

ພທິ ຕັດທາງໃຈດ ກວື່າເຮັດທາງນອກເທ ື່ານັົ້ນ  (ໂຣມ 9:29; ພຣະບັນຍັດທ  ສອງ 10:16; 30:6).  ໝາຍຄວາມວື່າພວກຢິວບໍື່ມ ສິດ

ພ ິເສດອັນໃດໃນວັນຕັດສິນ  ຖົ້າພວກເຂ າຮັບພທິ ຕັດພຽງທາງນອກເທ ື່ານັົ້ນ. ສາມ, ຢິວບາງຄ ນຄ ດວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະທານພຣະ

ບັດຍັດໃຫົ້ພວກເຂ າທາງໂມເຊ.  ແຕື່ຕົ້ອງເຂ ົ້າໃຈວື່າຜູົ້ທ ື່ ຮັບເອ າພຣະບັດຍັດນັົ້ນບໍື່ເຮັດໃຫົ້ຄ ນຖ ກຕົ້ອງກັບພຣະເຈ ົ້າ; ແຕື່ເປັນພຽງ

ຄໍາສອນໃຫົ້ຮູົ້ຈັກທາງແລະຍັງບອກ ວື່າມະນຸດເປັນຜູົ້ຕໍື່ສູົ້ພຣະເຈ ົ້າ.  ດັື່ງນັົ້ນ,  ຄ ນຢິວບໍື່ມ ສິດພິເສດອັນໃດໃນວັນຕັດສິນ ແລະຈະ

ຖ ກຕັດສິນເຂັົ້ມງວດທ ື່ສຸດເພາະພວກເຂ າໄດົ້ຮັບພຣະບັດຍັດແລະຮູົ້ຈັກດ ວື່າບໍື່ໃຫົ້ເຮັດບາບ (ໂຣມ 3:10). 

     ອາຈານໂປໂລຍັງຕັດຂາດຊ ື່ງພວກຢິວຄ ດວື່າຕ ນເອງມ ຟ ົ້ນຖານທາງສາສນາດ ແລະຄ ດວື່າສິື່ງນັົ້ນຈະປ ກປົ້ອງພວກເຂ າບໍື່ໃຫົ້ຖ ກ

ຕັດສິນລ ງໂທດໃນວັນສຸດທົ້າຍ. ເວລານ ົ້ຈະບໍື່ມ ຈັກຄ ນເປັນຄ ນພເິສດເພາະເຊ ື່ອຖ ສາສນາຢື່າງເຄັື່ງຄັດ   ມ ອາຈານຫລາຍຄ ນໄດົ້

ເທສນາວື່າການທ ື່ພວກເຮ າໄປໂບດເປັນປະຈໍານັົ້ນບໍື່ເຮັດໃຫົ້ເຮ າກາຍເປັນຄຣສິະຕຽນ ເໝ ອນກັບເປັນຢິວກໍບໍື່ໄດົ້ຮັບຮອງວື່າພຣະ

ເຈ ົ້າຈະຊອບພຣະທັຍນໍາ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິ ສອນນັົ້ນອາດສາມາດໃຊົ້ແຕກຕື່າງກັນ 
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1. ກື່າວວື່າພວກເຮ າເປັນຄ ນມັກໃສື່ໜົ້າກາກ ມັກໃຫົ້ຄ ນອ ື່ນເຫັນແຕື່ຄວາມດ ຂອງຕ ນເອງ ແລະມັກຕັດ

ສິນຄ ນອ ື່ນທັງໆທ ື່ຕ ນເອງກໍມ ຄວາມຜິດເໝ ອນຄ ນອ ື່ນໆ.    ຖາມວື່າເຮັດແນວໃດຈະໃຫົ້ພວກເຮ າບໍື່

ເປັນຄ ນໜົ້າຊ ື່ໃຈຄ ດ ຫລ ເຮດັໃຫົ້ທາງນອກກັບທາງໃນຕ ງກັນ? 

2. ພິມເປັນໃບໂຄສະນາແຜື່ນໃຫຍື່ ໃຫົ້ຂຽນວື່າ: “ຈ ື່ງລະວັງ-ທື່ານມັກຕັດສິນຄ ນອ ື່ນ ແລະພຣະເຈ ົ້າຈະ

ຕັດສິນທື່ານຄ ກັນ.”  ກື່າວວື່າບ ດຮຽນວັນນ ົ້ອາຈານໂປໂລສອນໃນໂຣມບ ດທ  2 ເປັນເຣ ື່ອງໜັກກື່ຽວ

ກັບຄ ນມັກຕັດສິນຄ ນອ ື່ນ ແລະເຣ ື່ອງນັບຖ ກສາສນາຢື່າງເຄັື່ງຄັດແລະຖ ວື່າຕ ນເອງດ ກວື່າຄ ນອ ື່ນໆ. 

3. ບອກໃຫົ້ສະມາຊິກອື່ານໂຣມບ ດທ  2 ແລະບອກໃຫົ້ພວກເຂ າຂຽນອອກມາວື່າຄ ນໜົ້າຊ ື່ໃຈຄ ດນັົ້ນ

ເປັນຄ ນຢື່າງໃດ?  ຄໍາຕອບອາດແມື່ນດັື່ງຕໍື່ລ ງໄປນ ົ້: 

2:1-ຕັດສິນຄ ນອ ື່ນທັງໆທ ື່ຕ ນເອງກໍເຮັດຄ ກັນ 

    1-                                         3:1) 

     -                                      ຢູື່ໃນ                  -29 

      -                         

    -           ກັມ                                  ິ ົ້                  

   . 

4. ແບື່ງຫົ້ອງອອກໄປສອງກຸື່ມໃຫົ້ໂຕົ້ວື່າທ ກັນເຖິງເຣ ື່ອງເຮັດພຽງທາງນອກ  ແລະມ ຄວາມເຊ ື່ອອັນແທົ້

ຈິງ.  ສລູບວື່າທັງສອງກຸື່ມຈະຊະນະຫລ ເສັຽນັົ້ນບໍື່ໄດົ້ຂ ົ້ນກັບຄໍາເວ ົ້າເກື່ງຈັບໃຈຜູົ້ຟັງ  ແຕື່ແມື່ນເຣ ື່ອງ  

ພຣະເຈ ົ້າຊອບພຣະທັຍນັົ້ນສໍາຄັນກວື່າ. 

5. ກື່າວວື່າມະນຸດເຮ າຊອກຫາທາງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຊອບພຣະທັຍນໍາເຊັື່ນພວກຢິວຖົ້າຮັບພິທ ຕັດ ແລະຍັງ

ກື່າວວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ອກເອ າຊາດເຂ າ.  ອື່ານ ໂຣມ 2:25-27 ກື່າວວື່າທຸກວັນນ ົ້ຄຣິສຕຽນບາງຄ ນ

ອາດຄ ດວື່າຖົ້າເຮັດຕາມພິທ ຕື່າງໆຢື່າງນ ົ້ແລົ້ວພຣະເຈ ົ້າອາດຊອບພຣະທັຍຊ ື່ງເປັນອັນຕະລາຍ.   

 

 

                                                                                                                   ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍແ     ສໍາລບັ       

      ທ  4 

ເປນັຄ ນສນິທັມດົ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອ 

 

 

                          :  ໂຣມ 3:21-31 

                  : ໂຣມ 3:21-31 

                     : ພວກເຮ າໄດົ້ຄ ນດ ກັບພຣະເຈ ົ້າດົ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອໃນອ ງພຣະເຢຊູ  

ຄຣິດເຈ ົ້າ. 

                                                                             ? 

                 : ເພ ື່ອໃຫົ້ຮູົ້ແນື່ວື່າຄວາມເຊ ື່ອເທ ື່ານັົ້ນເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າຄ ນດ ກັບ    ພຣະເຈ ົ້າ ເພ ື່ອ

ພວກເຮ າຈະໄດົ້ໄວົ້ວາງໃຈໃນອ ງພຣະຄຣິດໝ ດໃຈ. 

 

       

          ຕົ້ອງ                               ຕົ້ອງ           ?                            

                                                                          ທັມ        

                                                                                      

                                                                    (3:23).        

                                                                                    ສິນ

   . 

                                                                                 

                                                                                                     

                          ເສັຽສະລະ                       ເທິງ                            

                ເສັຽສະລະ                                                      

                     (3:24-25).   

                                                                                      

                                           8-                  18            

                                                                                       

                                                      . 

 

ແນະນາໍການສອນ 
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ແຜນການສອນ-ວທິ ສອນນັົ້ນອາດສາມາດໃຊົ້ແຕກຕື່າງກັນ 

  

6. ນໍາເອ າຂອງຂວັນຫໍື່ໃຫຍື່ແລະເອ າໂບສ ຄໍາມັດໄວົ້ ແລະບອກວື່ານ ົ້ເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ຕັົ້ງ

ຄໍາຖາມວື່າ “ພວກເຮ າສ ມຄວນແນວໃດທ ື່ຈະຮັບຂອງຂວັນອັນນ ົ້ຈາກພຣະເຈ ົ້າ? 

7. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງພຣະທັມ ໂຣມ 3:21-26   ແລະຂໍໃຫົ້ແຕື່ລະຄ ນອະທິບາຍຄໍາເວ ົ້າຂົ້າງ

ລຸື່ມນ ົ້: ກ ດບັດຍັດ, ຄວາມເຊ ື່ອ, ຖ ກຕົ້ອງ, ພຣະຄຸນ, ໄຖື່ບາບ, ແລະຖວາຍເພ ື່ອຄວາມບາບ.   

8. ບອກໃຫົ້ແຕື່ລະຄ ນເວ ົ້າເຖິງຂໍົ້ພຣະຄັມພ  ໂຣມ 3:21-26   ຕາມຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງຕ ນເອງຕາມຄໍາ

ຖາມຂົ້າງລຸື່ມນ ົ້: 

                                                 ?     1  

                                                        ? (3:21) 

                     ື່                                  ? (3:22,25) 

             ື່                                          ? (3:23) 

9. ຂໍໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານໂຣມ 3:27-31 ແຮງໆ ແລະຕັົ້ງຄໍາຕາມດັື່ງຕໍື່ລ ງໄປນ ົ້: 

                                                                    ,     , 

              ,        ,                                                       

         ? 

             ື່ ເຫັນວື່າ                                                    

                            -                                               

                     

                                                                            

                                            ? (3:31)                 

          ? 

10. ຂໍໃຫົ້ຄ ນຈ ື່ງອື່ານຄໍາພຍານຂອງອາຈານໂປໂລທ ື່ສາຣະພາບວື່າ    ການເຮັດຕາມພຣະບັດຍັດບໍື່ສາ 

ມາດໄດົ້ຮັບຄວາມລອດພ ົ້ນຈາກພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ (ກິຈການ 22:2-16) 

 

   

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍແ    ໍາສໍາລບັ       

      ທ  5 

ຕ ວຢື່າງຂອງຄວາມເຊ ື່ອ 

 

 

                          :  ໂຣມ 4 

                  : ໂຣມ 4 

                     : ຊ ວິດຂອງອັບຣາຮາມເປັນຊ ວິດຂອງຜູົ້ມ ຄວາມເຊ ື່ອທ ື່ດ . 

                                                                         

       ຂອງເຮ າ? 

                 : ເພ ື່ອໃຫົ້ມ ຄວາມເຊ ື່ອຢື່າງນັົ້ນກໍຕົ້ອງມ ຄວາມສັມພັນດ ກັບອ ງພຣະຜ ູ ົ້ເປັນເຈ ົ້າ   

ແລະຕັດສິນໃຈທ ື່ຈະເອ າຕ ວຢື່າງຄວາມເຊ ື່ອຂອງຮັບຣາຮາມມາປະກອບໃຊົ້ໃນ

ຊ ວິດ. 

 

       

       ໃນໂຣມ 3 ອາຈານໂປໂລໄດົ້ອະທິບາຍຢື່າງຄື່ອງແຄົ້ວວື່າ ມະນຸດຈະບໍື່ເປັນຄ ນຖ ກຕົ້ອງໂດຍການເຮັດຕາມພຣະບັດຍັດ 

(ໂຣມ 3:28).   ນ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າຖົ້າຜູົ້ໃດຖິົ້ມໃຈເກ ື່າແລະເອ າໃຈໃໝື່ເພ ື່ອຮັບເອ າຄວາມລອດພ ົ້ນໃນອ ງພຣະຄຣິດ ພຣະບິດາເຈ ົ້າ

ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່ເຊ ື່ອນັົ້ນເປັນຄ ນຖ ກຕົ້ອງ ໝາຍຄວາມວື່າບໍື່ມ ຄວາມຜິດແຕື່ປະການໃດທັງສິົ້ນ.   ການທ ື່ພຣະເຈ ົ້າປະກາດຢື່າງນ ົ້ບໍື່

ແມື່ນຄ ນນັົ້ນໄດົ້ເຮັດດ  ແຕື່ຂ ົ້ນກັບຜູົ້ບໍື່ມ ຄວາມຜິດຄ ອ ງພຣະເຢຊູໄດົ້ຍອມສິົ້ນພຣະຊ ນເທິງໄມົ້ກາງແຂນ.  ນ ົ້ແມື່ນຈິດໃຈຂອງຂື່າວ

ປະເສ ດ. 

        ອາຈານໂປໂລຮູົ້ວື່າການທ ື່ເປັນຄ ນຖ ກຕົ້ອງດົ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອເທ ື່ານັົ້ນອາດເປັນສິື່ງຜິດໃຈເພ ື່ອນຄ ນຢິວເພາະເປັນສິື່ງຂັດກັບ

ຄໍາສອນຂອງອັບຣາຮາມຜູົ້ເປັນພໍື່ແຫື່ງຄວາມເຊ ື່ອ.  ອາຈານໂປໂລຍັງເພ ົ້ມອ ກວື່າການກາຍເປັນຄ ນຖ ກຕົ້ອງກັບພຣະເຈ ົ້ານັົ້ນອັບ

ຣາຮາມກໍຕົ້ອງເຮັດເໝ  ອນກັນຄ ໃຫົ້ມ ຄວາມເຊ ື່ອ.  ຄວາມຈິື່ງແລົ້ວແຜນການຢື່າງນ ົ້ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຊົ້ກັບມະນຸດເຮ າມາແຕື່ດ ນນານ

ແລົ້ວ. 

    ມະນຸດມ ຄວາມສັບສ ນເຖິງເຣ ື່ອງຄວາມພ ົ້ນທ ື່ບໍື່ແມື່ນພວກເຂ າເຮັດເອ າເອງໄດົ້ດົ້ວຍຄວາມດ .    ຂື່າວປະເສ ດນ ົ້ມອບໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່

ເຊ ື່ອລົ້າໆ ແຕື່ອ ງພຣະເຢຊໄູດົ້ຈື່າຍໜ ົ້ຂອງຄວາມບາບນັົ້ນດົ້ວຍຣາຄາອັນແພງ ຄ ພຣະອ ງໄດົ້ເອ າຊ ວິດມາເປັນເຄ ື່ອງໄຖື່  ແຕື່ຖົ້າຜູົ້

ໃດຕົ້ອງການຄວາມພ ົ້ນຈໍາເປັນຕົ້ອງເຮັດສິື່ງນ ື່ງຄ  ຮັບເອ າຄວາມພ ົ້ນດົ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອຟັງໃນອ ງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິ ສອນນັົ້ນອາດສາມາດໃຊົ້ແຕກຕື່າງກັນ 

  

11. ເອ າປ ົ້ມທະນາຄານອອກມາ   ແລະບອກໃຫົ້ສະມາຊິກໃນຫົ້ອງແບື່ງປ ົ້ມທະນາຄານເປັນສອງແຖວ 

ແຖວນ ື່ງແມື່ນເອ າເງິນເຂ ົ້າ ແລະແຖວທ ສອງລາຍຈື່າຍຫລ ຖອນເອ າເງິນອອກ.  ເອ າເງິນເຂ ົ້າຄ ການ
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ເຮັດດ  ຫລ ການຮັບໃຊົ້ ສື່ວນລາຍຈື່າຍຫລ ຖອນເງິນອອກຄ ຄ ດຜິດ, ໂລບຣັຖບານ ເຮັດບາບຕື່າງໆ. 

ທື່ານຄ ດວື່າຊ ວິດຂອງທື່ານຈະຢູື່ແຖວໃດ? 

 

12. ເອ າຂໍົ້ພຣະຄັມພ ໃຫົ້ອື່ານກື່ຽວກັບຊ ວິດຂອງອັບຣາຮາມເປັນລໍາດັບ: ປຖມ 12:1-7, 15:1-6, 17:1-

10, 23-24. ໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານແລະບອກໃຫົ້ແຕື່ລະຄ ນຈ ດເຫດການອັນສໍາຄັນນັົ້ນໄວົ້ເປັນລໍາດັບເພ ື່ອ

ແບື່ງປັນໃຫົ້ຄ ນອ ື່ນຮູົ້ນໍາ ແລະທຽບກັບຂອງຄ ນອ ື່ນວື່າມັນຄ ກັນແລະຕື່າງກັນບື່ອນໃດ. 

 

13. ເອ ົ້ນໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານໂຣມ 4:1-8.      ກື່າວລ ົ້ມຄ ນໂດຍໃຫົ້ໃສື່ຫ ວຂໍົ້ວື່າ ການປະຕິບັດໃຊົ້ການບໍື່ໄດົ້. 

ຖາມວື່າເປັນຫຍັງການປະຕິບັດຈ ື່ງເປັນໂມຄະໄປ? 

 

14. ໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານໂຣມ 4:9-12.  ຖາມວື່າເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈ ື່ງຍ ກເອ າຕ ວອັບຣາຮາມມາເປັນ

ຕ ວຢື່າງຜູົ້ກາຍເປັນຄ ນຊອບທັມດົ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອ ບໍື່ແມື່ນເປັນຄ ນສິນທັມດົ້ວຍການປະຕິບັດ? 

 

15. ໃຫົ້ອ ກຄ ນນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 4:13-17 ໃຫົ້ເອ າຂໍົ້ 15 ເປັນຈຸດສໍາຄັນ.    ພຣະບັດຍັດໃຫົ້ມາເພ ື່ອຫຍັງ? 

ຖົ້າບໍື່ມ ພຣະບັນຍັດຈະເປັນຢື່າງໃດ? 

 

16. ບອກໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 4:18-25 ໃຫົ້ແຕື່ລະຄ ນຈ ດສິື່ງສໍາຄັນໄວົ້.   ບອກສະມາຊິກວື່າການເປັນ

ຄ ນສິນທັມນັົ້ນຕົ້ອງອາສັຍຄວາມເຊ ື່ອເທ ື່ານັົ້ນ.  ບອກໃຫົ້ສະມາຊິກຍ ກເອ າຕ ວຢື່າງຂອງຄ ນອ ື່ນໆໃນ

ພຣະຄັມພ ຜູົ້ກາຍເປັນຄ ນສິນທັມກື່ອນມ ພຣະບັດຍັດວື່າມ ໃຜແດື່ທ ື່ພວກເຂ າຈ ື່ໄດົ້? 

 

 

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍ      ສໍາລບັ       

      ທ  6 

ຕ ວຢື່າງຂອງຄວາມເຊ ື່ອ 

 

                          :  ໂຣມ 5:1-11 

                  : ໂຣມ 5:1-11 

                     : ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສະແດງອອກມາໃນການຖວາຍຊ ວິດ 

ຂອງອ ງພຣະເຢຊູຊ ື່ງເປັນຕ ົ້ນຕໍຂອງຄວາມຫວັງ. 

                                                              ຣ ູ  ? 

                 : ເພ ື່ອໃຫົ້ຮູົ້ຈັກຄວາມຮັກອັນຍິື່ງໃຫຍື່ຂອງພຣະເຈ ົ້າ ແລະປະສ ບການກັບຄວາມ

ຫວັງພົ້ອມດົ້ວຍຄວາມຍິນດ ທ ື່ພຣະອ ງມ ໃຫົ້ແກື່ຜູົ້ທ ື່ເຊ ື່ອ. 

 

       

        ອາຈານໂປໂລໃຊົ້ເວລາຢື່າງລະວັງເພ ື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ ື່ອ ເພ ື່ອຈະປະກາດຄວາມຖ ກຕົ້ອງຂອງພ

ຣະເຈ ົ້າ.  ພທິ ຕັດແລະກ ດບັດຍັດຊ ື່ງພວກຢິວພາກັນເພິື່ງນັົ້ນ ບໍື່ເປັນສິື່ງເຮັດໃຫົ້ມະນຸດເຮ າໄດົ້ເປັນຄ ນຖ ກຕົ້ອງໃນສາຍພຣະເນດ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າເລ ຍ.    ຕ ວຢື່າງເຊັື່ນອັບຣາຮາມຜູົ້ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະກາດວື່າເປັນຄ ນທື່ຽງທັມຊ ື່ງມາຈາກຄວາມເຊ ື່ອຟັງ-ດັື່ງນັົ້ນ, ຄ ນ

ຢິວຫລ ຄ ນຕື່າງຊາດຕົ້ອງເຮັດເໝ ອນກັນ. 

      ໃນໂຣມ 5 ອາຈານໂປໂລໄດົ້ຫັນໄປເວ ົ້າເຣ ື່ອງຄວາມເຊ ື່ອໃນພຣະເຈ ົ້າໃນຊ ວິດຂອງຜູົ້ທ ື່ເຊ ື່ອ.  ເພິື່ນຍັງເພ ົ້ມອ ກວື່າຄວາມເຊ ື່ອ

ນ ົ້ເຮັດໃຫົ້ເກ ດສັນຕິສຸກ, ຄວາມຍິນດ , ແລະໃຫົ້ມ ຄວາມຫວັງ.   ການທ ື່ເຊ ື່ອໃນພຣະເຈ ົ້າຄ ໃຫົ້ເຊ ື່ອໃນພຣະອ ງແລະໃນພຣະທັມ

ຂອງພຣະອ ງ; ໝາຍຄວາມວື່າໃຫ ົ້ໄວົ້ວາງໃຈໃນອ ງພຣະເຢຊແູລະກິຈກັມທ ື່ພຣະອ ງໄດົ້ເຮັດເພ ື່ອໃຫົ້ພວກເຮ າໄດົ້ຮັບຄວາມລອດ

ພ ົ້ນ.  ຄວາມເຊ ື່ອປະກອບດົ້ວຍການຖວາຍຕ ວຢື່າງໝ ດສິົ້ນ ຍອມໃຫົ້ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ ົ້າແຫື່ງຊ ວິດ.  ໃຜກໍຕາມຖວາຍຕ ວຢື່າງ

ນ ົ້ຈະປະສ ບກັບສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ ົ້າ-ມ ຈິດວິນຍານສງ ບ ແທນທ ື່ຈະເປັນຄ ນມ ຄວາມເຊ ື່ອຢຸດໆຢື່ອນໆ ຫລ ເປັນຄ ນຕໍື່ສູົ້ພຣະເຈ ົ້າ. 

           ຄວາມຍິນດ ພົ້ອມກັບສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ ົ້ານັົ້ນເກ ດຂ ົ້ນພາຍໃນບໍື່ແມື່ນຈາກສະພາບສິື່ງແວດລົ້ອມ.  ຄວາມຫວັງແມື່ນ

ການໄວົ້ວາງໃຈຢື່າງຕາຍໃຈໃນພຣະເຈ ົ້າ  ຜູົ້ຄວບຄຸມອະນາຄ ດກັບສິື່ງທ ື່ພຣະອ ງໄດົ້ສັນຍາເອ າໄວົ້.  ສັນຕິສຸກ, ຄວາມຍິນດ , ແລະ

ຄວາມຫວັງທ ື່ກື່າວໃນໂຣມບ ດ 5 ນ ົ້ບໍື່ສາມາດຈະປະສ ບໄດົ້ໂດຍປາສຈາກຄວາມເຊ ື່ອ.  ອາຈານໂປໂລກື່າວວື່າຊ ວິດທ ື່ຢູື່ເພ ື່ອພຣະ

ເຈ ົ້ານັົ້ນກໍນໍາໄປຫາສິື່ງເຫລ ື່ານ ົ້ ມັນເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າໄດົ້ຮັບຊ ວິດອັນຄ ບບໍຣບູິນ   ເພາະອ ງພຣະເຢຊູໄດົ້ສະເດັດມາເພ ື່ອປະທານ

ຂອງປະເສ ດແກື່ຜູົ້ທ ື່ເຊ ື່ອໃນ  ພຣະອ ງ (ຢຮ 10:10). 

 

ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິ ສອນນັົ້ນອາດສາມາດໃຊົ້ແຕກຕື່າງກັນ 
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17. ຕັົ້ງຄໍາຖາມວື່າມ ຜູົ້ໃດໃນຫົ້ອງຮຽນເຄ ຍເຂ ົ້າໄປຫົ້ອງການທື່ານຄຣູເວລາເປັນເດັກນັກຮຽນ ເພາະຖ ກ

ໂທດຍົ້ອນເຮັດບໍື່ດ ?  ຖາມວື່າ ພວກທື່ານມ ຄວາມຮູົ້ສ ກຢື່າງໃດ?  ການໄປຫົ້ອງການທື່ານຄຣູນ ົ້ເຮັດ

ໃຫົ້ທື່ານຮູົ້ຈັກຜູົ້ມ ອໍານາດປ ກຄອງແລະພຣະເຈ ົ້າຢື່າງໃດ? 

 

18. ບອກໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານໂຣມ 5:1-4.  ບ ດນ ົ້ໄດົ້ສອນພວກເຮ າໃຫົ້ມ ຄວາມຍິນດ ເຖິງແມື່ນວື່າພວກເຮ າ

ໄດົ້ຮັບຄວາມເປັນທຸກ, ແລະໃຫົ້ມ ຄວາມຫວັງຖົ້າມການຊ ວິດທ ື່ປະສ ບກັບສິື່ງຊ ື່ວຮົ້າຍຕື່າງ ໆ . ຖາມ

ວື່າ ຖົ້າມກາງທຸກຄ ນໃນຄຣິສຕະຈັກໂຣມເຮ າເຮັດແນວໃດ? ມ ບ ດຮຽນອັນໃດບໍື່ທ ື່ພວກເຮ າຄວນເອ າ

ມາປະກອບໃຊົ້ທ ື່ເປັນຕ ວຢື່າງທ ື່ດ ຈາກຄ ນໃນສມັຍນັົ້ນ? 

 

19. ໃຫົ້ອ ກຄ ນນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 5:5-8.     ບອກໃຫົ້ສະມາຊິກໃນຫົ້ອງຮຽນຄ ດເຖິງເວລາທ ື່ພວກເຂ າເຄ ຍ

ຊື່ອຍຄ ນອ ື່ນຢື່າງສຸດຄວາມສາມາດ ຄ ໃຫົ້ສິື່ງຂອງທ ື່ມ ຄື່າແກື່ຄ ນອ ື່ນ.  ແລະໃຫົ້ຄ ດເຖິງສິື່ງທ ື່ຄ ນອ ື່ນ

ໄດົ້ເຮັດຢື່າງນັົ້ນແກື່ຕ ນເອງມາກື່ອນແລົ້ວ.  ບອກໃຫົ້ມ ຜູົ້ສມັກແບື່ງປັນກັບກຸື່ມໃນຫົ້ອງຮຽນຟັງ. 

 

20. ເອ ົ້ນໃຫົ້ຄ ນນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 5:-11. ຖາມວື່າ ທື່ານເຄ ຍມ ປະສ ບການໃນການຄ ນດ ກັບຄ ນທ ື່ທື່ານກຽດ

ຊັງບໍື່?  ທື່ານມ ຄວາມຮູົ້ສ ກຢື່າງໃດກື່ອນຄ ນດ  ແລະຫລັງຈາກຄ ນດ ກັນແລົ້ວ? 

 

21. ຮົ້ອງຂ ໍໃຫົ້ສະມາຊິກໃນຫົ້ອງຂຽນບັນຫາຕື່າງໆທ ື່ພວກເຂ າປະສ ບໃນຊ ວິດ  ແລະບອກວື່າພວກເຂ າ

ເປັນຄ ນທ ື່ພຣະເຈ ົ້າຮັກທ ື່ສຸດແລະບັນຫາທ ື່ພວກເຂ າປະສ ບນັົ້ນພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຮູົ້ຈັກ.  ຖາມວື່າ ການທ ື່

ທື່ານຮູົ້ຈັກກັບພຣະເຈ ົ້າເຮັດໃຫົ້ທື່ານມ ຄວາມຫວັງອັນໃດຖົ້າມກາງຊ ວິດທ ື່ເຕັມໄປດົ້ວຍບັນຫາ? 

 

 

   

ສບ     ຈັນ            
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບ ດຮຽນທ  7 

ຈາກຄວາມຕາຍສູື່ຊ ວດິ 

 

ຂໍົ້ພຣະຄມັພ ສາໍລບັບ ດຮຽນນ ົ້: ໂຣມ 6 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ໂຣມ 6 

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບ ດຮຽນນ ົ້:  ຂື່າວປະເສ ດໃຫົ້ຫ ນທາງໄປສູື່ຊ ວິດ ແລະບໍື່ແມື່ນຄໍາແກົ້ຕ ວເພ ື່ອເຮັດບາບ. 

ຄາໍຖາມເພ ື່ອຄ ົ້ນຄວົ້າ:    ພວກເຮ າໃຊົ້ພຣະຄຸນທ ື່ປະທານໃຫົ້ຜື່ານຂື່າວປະເສ ດເປັນຄໍາແກົ້ຕ ວເພ ື່ອເຮັດ 

ບາບບໍື່? 

ຈດຸປະສ ງຂອງການສ ກສານ ົ້: ເພ ື່ອສໍາຣວດເບິື່ງວື່າພວກເຮ າໄດົ້ໃຊົ້ພຣະຄຸນທ ື່ປະທານໃຫົ້ຜື່ານຂື່າວປະ 

ເສ ດເປັນຄໍາແກົ້ຕ ວເພ ື່ອເຮັດບາບບ ໍ ື່. 

ອື່ານລວບ: ຜູົ້ເຊ ື່ອບາງຄ ນໄດົ້ເບິື່ງວື່າພຣະຄຸນເປັນເຣ ື່ອງງື່າຍ ແລະບໍື່ໄດົ້ດໍາເນ ນຊ ວດິຕາມພຣະຄໍາ. 

 

 ແຜນສາໍລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ ື່ອງເຂ ົ້າສູື່ຊ ວດິຈິງ (ໃຊົ້ເວລາ 5 ນາທ ) 

1. ໃຊົ້ເວລາພານັກຮຽນຄິດເຖິງນິສັຍຂອງໃຜລາວ. ແນື່ນອນທຸກຄ ນຕົ້ອງມ ນິສັຍ ບໍື່ວື່າຈະດ ຫລ ຊ ື່ວ. ສັງ

ເກດ: ນິສັຍຊ ື່ວອາດຈະນໍາໄປສູື່ອັນຕະລາຍແລະນິສັຍບາງຢື່າງກໍປື່ຽນແປງໄດົ້ຍາກ; ນໍາພາການສ ນ

ທະນາ: ໃຫົ້ຕ ວຢື່າງນິສັຍດ ແລະນິສັຍຊ ື່ວມ ແນວໃດແດື່? ທື່ານເຄ ຍເປັນທາດຂອງນິສັຍຊ ື່ວບໍື່? ທື່ານ

ເຄ ຍຖິົ້ມນິສັຍຊ ື່ວບໍື່? ຖົ້າມ , ທື່ານສາມາດເຊ ານິສັຍນັົ້ນເລ ຍບໍື່? ເວ ົ້າວື່າ: ຄວາມບາບເຮັດໃຫົ້ຄ ນເປັນ

ທາດ ຊ ື່ງຮົ້າຍແຮງກວື່ານິສັຍຊ ື່ວອ ກ.    ບ ດຮຽນມ ົ້ນ ົ້ຈະສອນໃຫົ້ຮູົ້ວື່າ ຄວາມເຊ ື່ອໃນພຣະຄຣິດ  ສາ

ມາດຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ເອ າຊະນະການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ. 

 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊົ້ເວລາ 30 ນາທ ) 

2. ອື່ານໂຣມ 6: 1-5. ໃຊົ້ບ ດຮຽນເພ ື່ອຊື່ວຍໃນການອະທິບາຍ; ອະທິບາຍເຣ ື່ອງການບັບຕິສະມາ. ຊັກ

ຊວນໃຫົ້ນັກຮຽນເລ ື່າປະສ ບການຕອນເຂ າເຈ ົ້າຮັບການບັບຕິສະມາ.   ອະທິບາຍ: ການບັບຕິສະມາ 

3. ເປັນການສະແດງອອກພາຍນອກ ເຖິງການປື່ຽນແປງພາຍໃນຝື່າຍວິນຍານ. 

4. ກື່ອນການສ ກສາມ ົ້ນ ົ້ ໃຫົ້ຕຽມຜູົ້ນ ື່ງໄວົ້ເພ ື່ອເປັນພຍານເຣ ື່ອງພຣະເຢຊູປື່ຽນແປງຊ ວິດຂອງລາວ. ໃຫົ້

ເລ ື່າເຣ ື່ອງການຕາຍຕໍື່ຄວາມບາບຂອງລາວ ແລະການມ ຊ ວິດໃນພຣະເຈ ົ້າ.   ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 6: 

6-11 ແລະໃຫົ້ເລ ື່າເຣ ື່ອງຂອງລາວເອງ. 
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5. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 6: 12-14; ຫລັງຈາກນັົ້ນໃຫົ້ອື່ານ ປະຖ ມມະການ 4: 7 (ຫລ ອື່ານ ປຖກ 4:1-9 

ເພ ື່ອໃຫົ້ເຂ ົ້າໃຈເຣ ື່ອງກາອິນແລະອາເບັນ).     ກາອິນສາມາດທ ື່ຈະເອ າຊະນະຄວາມບາບ ແຕື່ລາວ

ປື່ອຍໃຫົ້ຄວາມບາບເປັນຜູົ້ຊະນະໃນຊ ວິດລາວ; ໃນ ໂຣມ 6: 12 ເຮ າເວ ົ້າໃນທໍານອງທ ື່ວື່າ, ຄວາມ

ບາບປ ກຄອງຮື່າງກາຍຂອງກາອິນ ແລະລາວກໍເຮັດຕາມຄວາມຊ ື່ວທ ື່ຮື່າງກາຍຕົ້ອງການ.  ພຣະຄໍາ

ໃນຕອນນ ົ້ຖາມພວກເຮ າວື່າ    ເຮ າເປັນນາຍຂອງຄວາມບາບ ຫລ  ຄວາມບາບເປັນນາຍຂອງເຮ າ? 

ຮື່າງກາຍຂອງພວກເຮ າເປັນເຄ ື່ອງມ ຂອງຄວາມຊອບທມັໄດົ້ຢື່າງໃດ?    ເບິື່ງບ ດຮຽນໃນຫ ວຂໍົ້ໃຫຍື່ 

"ຈ ື່ງບອກວື່າບໍື່." ເວ ົ້າເຣ ື່ອງການໃຊົ້ຂອງປະທານແລະຄວາມສາມາດເພ ື່ອຄວາມຊອບທັມ. 

6. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 6: 15-23. ພານັກຮຽນວາດພາບຢູື່ໃນຫ ວຕໍື່ໄປນ ົ້: ມ ຫ ວໜົ້າສອງຄ ນ; ຜູົ້ນ ື່ງຮົ້າຍ 

ແລະມັກເອ າເຣ ື່ອງ; ອ ກຜູົ້ນ ື່ງເປັນຄ ນອື່ອນຫວານ ແລະໃຫົ້ອະພັຍ; ຫ ວໜົ້າທັງສອງມ ເປ ົ້າໝາຍດຽວ

ກັນຄ ໃຫົ້ພນັກງານເຮັດວຽກໃຫົ້ດ ທ ື່ສຸດ. ຖາມນັກຮຽນ:ໃຜແດື່ຕົ້ອງການນາຍຮົ້າຍ? ໃຜແດື່ຕົ້ອງການ

ນາຍຜູົ້ອື່ອນຫວານ? ເປັນຫຍັງ? ນາຍຜູົ້ໃດຈະໄດົ້ຜ ນດ ກື່ວາກັນ? ນາຍຄ ນໃດຈະຊື່ວຍໃຫົ້ເຮ າລະວັງ

ຫລາຍຂ ົ້ນ? ແມື່ນຫຍັງຄ ຜ ນຂອງການມ ເຈ ົ້ານາຍທ ື່ໂຫດຮົ້າຍ? ເຈ ົ້ານາຍໃຈດ ? ພານັກຮຽນສ ນທະ

ນາຄວາມໝາຍຂອງການດໍາເນ ນຊ ວິດຕາມທາງຂອງພຣະຄຣິດ. 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊົ້ໃນຊ ວດິ (ໃຊົ້ເວລາ 15 ນາທ ) 

7. ຖາມ: ທື່ານຄິດວື່າພວກເຮ າຄ ງຈະບໍື່ເຮັດບາບຕໍື່ໄປອ ກແລົ້ວແມື່ນບໍື່ ຈ ນເຖິງເວລາຂ ົ້ນສວັນ? ໃຫົ້ເວ

ລາຕອບ. ຖາມວື່າ: ເວລາພວກເຮ າຮຽນພາສາຕື່າງຊາດ ພວກເຮ າຮູົ້ໝ ດທຸກຢື່າງ ຫລ ຕົ້ອງຮຽນເພ ົ້ມ

ໄປເລ ົ້ອຍໆ? ການຮຽນພາສາຫລ  ຮຽນວຊິາຊ ບຄ ກັນກັບການຮຽນຢຸດເຮັດບາບບໍື່? ບອກວື່າ ທຸກຄ ນ

ຖ ກທ ດລອງໃຫົ້ເຮັດບາບ.   ແບື່ງປັນວິທ ເອ າຊະນະການທ ດລອງ.    (ສ ກສາພຣະຄໍາ, ອົ້ອນ ວອນ, 

ແລະຕໍື່ໄປ). 

 

ພານັກຮຽນອື່ານ "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ" ໃນບ ດຮຽນ. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫົ້ພິຈາຣະນາຄໍາ

ຖາມໃນພາກສຸດທົ້າຍຂອງບ ດຮຽນ. ອົ້ອນວອນປິດການຮຽນ.  

 

 

 

                             ສຄ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບ ດຮຽນທ  8 

ຊ ວດິທ ື່ຄວບຄມຸໂດຍພຣະວນິຍານ 

 

ຂໍົ້ພຣະຄມັພ ສາໍລບັບ ດຮຽນນ ົ້: ໂຣມ 8: 1-17 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ໂຣມ 8: 1-17 

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບ ດຮຽນນ ົ້: ຍອມຈໍານ ນໃຫົ້ພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດໄດົ້ຮັບຊ ວິດ, ສັນຕິສຸກ, ແລະການຢັົ້ງ 

ຢ ນວື່າເປັນລູກພຣະເຈ ົ້າ. 

ຄາໍຖາມເພ ື່ອຄ ົ້ນຄວົ້າ:  ແມື່ນຫຍັງແດື່ຄ ລັກສະນະແລະຜ ນຂອງການດໍາເນ ນຊ ວິດທ ື່ຄວບຄຸມໂດຍພຣະ 

ວິນຍານ? 

ຈດຸປະສ ງຂອງການສ ກສານ ົ້: ເພ ື່ອຮູົ້ແລະຮັບລັກສະນະແລະຜ ນຂອງການດໍາເນ ນຊ ວິດທ ື່ຄວບຄຸມໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ. 

ອື່ານລວບ: ທັມມະຊາດບາບຂອງພວກເຮ າແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍາດກັນຄວບຄຸມຊ ວິດພວກເຮ າ. 

ຍອມຈໍານ ນໃຫົ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດົ້ຮັບຊ ວິດ. 

 

 ແຜນສາໍລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ ື່ອງເຂ ົ້າສູື່ຊ ວດິຈິງ (ໃຊົ້ເວລາ 5 ນາທ ) 

1. ກື່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫົ້ຂຽນໂຄງຮື່າງ (ຫ ວເຣ ື່ອງ, ຫ ວຂໍົ້ໃຫຍື່) ຂອງບ ດຮຽນໄວົ້ໃນກະດານ. 

2. ເລ ົ້ມການສອນດົ້ວຍການອົ້ອນວອນ; ຫລັງຈາກນັົ້ນໃຫົ້ເວ ົ້າເຣ ື່ອງຕ ວຢື່າງດັື່ງຕໍື່ໄປນ ົ້: 

ອາດາມ-12 ເປັນລະຄອນເຣ ື່ອງຕໍາຣວດທ ື່ປາກ ດໃນທ ວ  ແຕື່ 1968 ເຖິງ 1975;   ລະຄອນນ ົ້ແມື່ນ

ກື່ຽວກັບຕໍາຣວດສອງຄ ນທ ື່ທໍາງານດົ້ວຍກັນໃນກ ມຕໍາຣວດທ ື່ລອດສແອງເຈ ລ ສ;ປ ເຕ  ມາລອຍ ເປັນ

ຕໍາຣວດມ ປະສ ບການ ແຕື່ຈິມ ຣິດ ເປັນຕໍາຣວດໃໝື່.    ໃນສາກຂອງແຕື່ລະວັນ, ມາລອຍ ແລະຣິດ

ຈະໄດົ້ຮັບລາຍງານປະຈໍາວັນ   ຊ ື່ງເປັນຄໍາເຕ ອນຂອງຜູົ້ບັນຊາການເຖິງຕໍາຣວດທຸກຄ ນໃນການຈະ

ອອກໄປຈັບກຸມຄ ນຮົ້າຍ ຫລ ການໄປສ ື່ງໃບສັື່ງຈັບຈາກສານ. ຄ ໍາເຕ ອນຈະບອກເຖິງຮູບປະພັນຂອງ

ຜູົ້ຕົ້ອງຫາ. ມາລອຍ ແລະຣິດຈະໃຊົ້ລາຍງາຍນ ົ້ເພ ື່ອຊອກຫາຜູົ້ຕົ້ອງຫາໃນທ ື່ຕື່າງໆ. 

 

ເວ ົ້າວື່າ: ໃນປັດຈຸບັນຄຣູສອນປອມແລະບຸກຄ ນທ ື່ຖ ກຫຼອກມ ເຕັມຢູື່ໃນໂລກ; ສະນັົ້ນຜູົ້ເຊ ື່ອຈະຕົ້ອງ

ຮຽນຮູົ້ວື່າຄໍາສອນທ ື່ຖ ກຕົ້ອງຂອງຄຣິສຕຽນມ ລັກສະນະຢື່າງໃດ.    ອະທບິາຍວື່າ ໂຣມ 8: 1-17 ບໍື່

ພຽງແຕື່ໃຫົ້ລັກສະນະຂອງບຸກຄ ນທ ື່ຖ ກນໍາໂດຍພຣະວິນຍານ,   ແຕື່ຈະໃຫົ້ຜ ນຂອງຊ ວິດທ ື່ກົ້າວໄປ

ດົ້ວຍຣິດຂອງພຣະວິນຍານ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດຮຽນນ ົ້ຄ ຄ ົ້ນຫາລັກສະນະແລະຜ ນເຫລ ື່ານັົ້ນ. 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊົ້ເວລາ 30 ນາທ ) 
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3. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 8: 1-4.   ອະທິບາຍພຣະຄໍາໂດຍໃຊົ້ບ ດຮຽນຊື່ວຍ;   ນໍາການສ ນທະນາຄໍາວື່າ 

"ການລ ງໂທດ" ແລະຄໍາວື່າ "ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ" ໃນຂໍົ້ 1.     ອະທບິາຍ "ພຣະບັນຍັດ" ໃນຂໍົ້ສອງ. 

ຖາມ: ພວກເຮ າສາມາດໝັົ້ນໃຈໄດົ້ຢື່າງໃດໃນພຣະສັນຍາເຣ ື່ອງການລ ງໂທດບໍື່ມ ?    ພວກເຮ າຈະ

ຕອບຮັບແນວໃດຕໍື່ພຣະສັນຍາ?  

4. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 8: 3-4; ສ ນທະນາຄໍາວື່າ "ພຣະບັນຍັດ" ແລະອະທບິາຍ  "ເຣ ື່ອງໄຖື່ຄວາມຜິດ

ບາບ." ຖາມ: ແມື່ນຫຍັງຄ ເປ ົ້າໝາຍໃນການໃຫົ້ພຣະບັນຍັດສໍາເຣັດໃນຕ ວເຮ າ?   (ເສຣ ພາບຂອງ   

ຜູົ້ເຊ ື່ອ). 

5. ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 8: 5-10. ໃຊົ້ບ ດຮຽນເພ ື່ອຊື່ວຍໃນການອະທິບາຍພຣະຄໍາໃນຕອນນ ົ້. ຕໍື່ໄປຈະ

ເວ ົ້າເຣ ື່ອງ"ຜ ນ." ປຽບທຽບຊ ວິດທ ື່ໃສື່ໃຈກັບຝື່າຍເນ ົ້ອກາຍ ແລະຊ ວິດທ ື່ໃສື່ໃຈຝື່າຍວິນຍານ.  ຖາມ: 

ການໃສື່ໃຈຝື່າຍເນ ົ້ອກາຍຈະນໍາໄປສູື່ຄວາມຕາຍວິທ ໃດ? ການໃສື່ໃຈຝື່າຍວິນຍານຈະນໍາໄປສູື່ຊ ວິດ

ແລະສັນຕິສຸກວິທ ໃດ?   ມ ວິທ ໃດແດື່ທ ື່ຈະຊື່ວຍບໍື່ໃຫົ້ໃສື່ໃຈຝື່າຍເນ ົ້ອກາຍ?  ມ ຂໍົ້ແມົ້ແນວໃດແດື່ໃນ   

ພຣະຄໍາຕອນນ ົ້? (ເບິື່ງຄໍາວື່າ "ຖົ້າແມື່ນ," "ແຕື່ຖົ້າ" ເພ ື່ອຊອກຫາຂໍົ້ແມົ້). 

6. ເບິື່ງຫ ວຂໍົ້ "ຊ ວິດດົ້ວຍຣິດແຫື່ງພຣະວິນຍານ" ແລະໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 8: 11-14.  ອະທບິາຍພຣະ

ຄໍາ. ສ ນທະນາ ເຣ ື່ອງການຊ ງຢູື່ຂອງພຣະວິນຍານສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າຜູົ້ເຊ ື່ອເປັນຂອງພຣະຄຣິດ (ຂໍົ້ 

9-11). 

7. ອື່ານຂໍົ້ 12-13 ອ ກເທ ື່ອນ ື່ງ ແລະອະທິບາຍ "ການເປັນໜ ົ້" ໃນຂໍົ້ 12.  ສ ນທະນາ "ເພາະຖົ້າພວກ

ເຈ ົ້າທັງຫລາຍດໍາເນ ນຊ ວິດຕາມຝື່າຍເນ ົ້ອກາຍ ພວກເຈ ົ້າຄ ງຈະຕາຍ." ມ ຫຍັງແດື່ທ ື່ເປັນການງານ 

ຂອງຝື່າຍເນ ົ້ອກາຍ? ພວກເຮ າຈະຫລ ກເວັົ້ນ ຫລ ທໍາລາຍສິື່ງເຫລ ື່ານັົ້ນໄດົ້ຢື່າງໃດ? 

8. ອື່ານຂໍົ້ 14-17 ອ ກເທ ື່ອນ ື່ງ. ສ ນທະນາເຣ ື່ອງວື່າ "ການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ ົ້າ." ຄ ົ້ນຄວົ້າເບິື່ງຄວາມ

ຜູກພັນລະຫວື່າງການມ ສື່ວນໃນຄວາມທໍຣະມານແລະສະງື່າຣາສ ຂອງພຣະຄຣິດ. ເບິື່ງບ ດຮຽນເພ ື່ອ

ຊື່ວຍ.  ຖາມ: ພຣະຄໍາໃນຕອນນ ົ້ໃຫົ້ຄໍາໜູນໃຈ ແລະຄວາມຫວັງວທິ ໃດ? ການໄດົ້ເອ ົ້ນພຣະເຈ ົ້າວື່າ 

"ພຣະບິດາ" ມ ຄວາມໝາຍສໍາລັບທື່ານແນວໃດ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊົ້ໃນຊ ວດິ (ໃຊົ້ເວລາ 15 ນາທ ) 

9. ແບື່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງກຸື່ມ, ໃຫົ້ເຈັົ້ຽແລະສໍເພ ື່ອບັນທ ກ.    ໃຫົ້ແຕື່ລະກຸື່ມແບື່ງເຈັົ້ຽຂອງຕ ນເປັນ

ສອງພາກ: ພາກນ ື່ງໃຫົ້ໃສື່ຫ ວຂໍົ້ວື່າ "ລັກສະນະ" ແລະອ ກພາກນ ື່ງໃຫົ້ໃສື່ຫ ວຂໍົ້ວື່າ "ຜ ນ."    ເວ ົ້າວື່າ: 

ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ບອກແຕື່ລະຄ ນໃນຕອນເລ ົ້ມຕ ົ້ນວື່າ     "ເປ ົ້າໝາຍຂອງບ ດຮຽນນ ົ້ຄ ຄ ົ້ນຫາລັກສະນະ

ແລະຜ ນ" ຂອງຊ ວິດຝື່າຍວນິຍານ;  ບອກນັກຮຽນໃຫົ້ຄ ົ້ນຄວົ້າຫາລັກສະນະ ແລະຜ ນທ ື່ບອກໄວົ້ໃນ 

ໂຣມ 8: 1-17.  ໃຫົ້ເວລາປະມານ 5 ນາທ ; ຫລັງຈາກນັົ້ນໃຫົ້ແຕື່ລະກຸື່ມລາຍງານຜ ນໂດຍອື່ານໃຫົ້

ທຸກຄ ນຟັງ. ຖົ້າມ ເວລາໃຫົ້ສ ນທະນາເນ ົ້ອຄວາມໃນ "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ." ປິດການສ ກ

ສາພຣະຄໍາດົ້ວຍການອົ້ອນວອນເພ ື່ອທຸກຄ ນ. 

ສຄ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບ ດຮຽນທ  9 

ພຣະເຈ ົ້າຊ ງຢູື່ຝື່າຍເຮ າ 

 

ຂໍົ້ພຣະຄມັພ ສາໍລບັບ ດຮຽນນ ົ້: ໂຣມ 8: 18-39 

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ : ໂຣມ 8: 18-39 

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບ ດຮຽນນ ົ້: ພຣະເຈ ົ້າຊ ງທໍາງານເພ ື່ອໃຫົ້ເກ ດຜ ນດ ກັບຄ ນທ ື່ຮກັພຣະອ ງ. 

ຄາໍຖາມເພ ື່ອຄ ົ້ນຄວົ້າ: ພວກເຮ າເຊ ື່ອບໍື່ວື່າພຣະເຈ ົ້າຊ ງຢູື່ຝື່າຍເຮ າ? 

ຈດຸປະສ ງຂອງການສ ກສານ ົ້: ເພ ື່ອໝັົ້ນໃຈວື່າພຣະເຈ ົ້າຊ ງຢູື່ຝື່າຍຂົ້ອຍ ບໍື່ວື່າສິື່ງໃດຈະເກ ດຂ ົ້ນ. 

ອື່ານລວບ: ຈາກຜູົ້ທ ື່ກໍາລັງຢູື່ໃນຄວາມທໍຣະມານໄປສູື່ການເປັນຜູົ້ທ ື່ມ ຊັຍຊະນະ, ພຣະເຈ ົ້າຊ ງທໍາງານເພ ື່ອ 

ໃຫົ້ເກ ດຜ ນດ ແກື່ພວກເຮ າຕລອດໄປ. 

 

 ແຜນສາໍລບັການສອນ 

 

ນາໍເຣ ື່ອງເຂ ົ້າສູື່ຊ ວດິຈິງ (ໃຊົ້ເວລາ 5 ນາທ ) 

1. ເລ ົ້ມການສ ກສາພຣະຄໍາໂດຍໃຫົ້ເວລານັກຮຽນບາງຄ ນເລ ື່າເຣ ື່ອງວ ຣະບຸຣຸດຂອງເຂ ົ້າເຈ ົ້າໃນສມັຍ

ຕອນຍັງໜຸື່ມ. ຖາມວື່າເປັນຫຍັງເຂ າເຈ ົ້າເລ ອກຄ ນປະເພດນັົ້ນໆເປັນວ ຣະບຸຣຸດ. ເວ ົ້າວື່າ: ບ ດຮຽນ

ມ ົ້ນ ົ້ອອກມາຈາກ ໂຣມ 8: 18-39;    ເປັນບ ດຮຽນທ ື່ຈະຊື່ວຍໃຫົ້ເຂ າເຈ ົ້າເຫັນພຣະເຈ ົ້າຢູື່ໃນພວກ  

ເຂ າ, ບໍື່ວື່າຊ ວິດຈະຢູື່ໃນສະພາບໃດ-ພຣະອ ງຊ ງເປັນວ ຣະບຸຣຸດ. 

 

ນາໍພາການສ ກສາພຣະທມັ (ໃຊົ້ເວລາ 30 ນາທ ) 

2. ຂຽນຫ ວເຣ ື່ອງຂອງບ ດຮຽນໃສື່ໂປສເຕ ົ້ ໄວົ້ລື່ວງໜົ້າດັື່ງຕໍື່ໄປນ ົ້: 

 ສະງື່າຣາສ : ບໍື່ມ ຫຍັງປຽບ (ໂຣມ 8: 18-21) 

 ສັພສິື່ງກໍາລັງໂອື່ຍຄາງ (ໂຣມ 8: 22-25) 

 ພຣະວິນຍານຊ ງຊື່ອຍຂໍແບບບໍື່ອອກສຽງ (ໂຣມ 8: 26-30) 

 ພຣະເຈ ົ້າຊ ງຢູື່ຝື່າຍເຮ າ (ໂຣມ 8: 31-39) 

 

ແນະນໍານັກຮຽນວື່າທື່ານຈະໃຊົ້ຫ ວຂໍົ້ນ ົ້ເພ ື່ອເປັນຫລັກໃນການສ ກສາພຣະຄໍາ. ແລະບອກໃຫົ້ເຂ າ 

ເຈ ົ້າເບິື່ື່ງຫ ວຂໍົ້ຕື່າງໆໃນບ ດຮຽນໄປພົ້ອມໆກັນ. 
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ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ ໂຣມ 8: 18-21; ຖາມ: ເວລາທື່ານກໍາລັງເຕ ບໃຫຍື່ ທື່ານໄດົ້ປຽບທຽບຕ ວເອງກັບຄ ນ

ອ ື່ນໆເຣ  ື່ອງໃດແດື່? (ຄະແນນ, ຄວາມສູງ, ນໍົ້າໜັກ, ຄ ນຮັກ, ຣ ດ, ຕໍື່ໆໄປ). ຜູົ້ໃຫຍື່ມັກປຽບທຽບກັນ

ເຣ ື່ອງໃດ? ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ ື່ງເວ ົ້າວື່າ ຄວາມທຸກລໍາບາກບໍື່ສ ມຄວນທ ື່ຈະເອ າໄປປຽບກັບສະງື່າຣາ 

ສ ຂອງຜູົ້ເຊ ື່ອທ ື່ຈະໄດົ້ຮັບ? ຊ ົ້ໃສື່ຫ ວຂໍົ້ທ ນ ື່ງໃນໂປສເຕ ົ້. ເຕ ອນນັກຮຽນເຖິງຊ ວິດຂອງໂປໂລວື່າທື່ານ

ໄດົ້ພ ບຄວາມທຸກລໍາບາກນາໆຊະນິດໃນຂະນະທ ື່ຮັບໃຊົ້ພຣະຄຣິດ.  ຖາມ: ທື່ານຄິດວື່າສະງື່າຣາສ 

ໃນອະນາຄ ດຈະເປັນຮູບແນວໃດ?   ອະນາຄ ດຢື່າງນ ົ້ ໃຫົ້ຄວາມຫວັງແກື່ທື່ານແນວໃດ?  ໃຫົ້ເວລາ

ຕອບແລະສ ນທະນາ. 

3. ພານັກຮຽນເບິື່ງວື່າມ ສິື່ງໃດແດື່ທ ື່ເຮັດໃຫົ້ຄ ນໂອື່ຍຄາງ? (ແມື່ມານກໍາລັງຈະອອກລູກ, ຖ ກກໍາປັົ້ນ, ຊ 

ວິດຢູື່ໃຕົ້ຣະບອບຜະເດັດການ, ຕໍື່ໆໄປ).    ໃຫົ້ຜູົ້ນ ື່ງອື່ານ 8: 22-25. ໃຫົ້ສອງຄ ນອື່ານບ ດຮຽນກົ້ອງ

ຫ ວຂໍົ້ "ສັພສິື່ງກໍາລັງໂອື່ຍຄາງ" ຊ ື່ງມ ສອງພາກ. ຖາມ: ສັພສິື່ງທ ື່ຊ ງສົ້າງ ທ ື່ບໍື່ມ ປາກ ໂອື່ຍຄາງໄດົ້ວທິ 

ໃດ? ທື່ານເຄ ຍໂອື່ຍຄາງບໍື່?   ເວ ົ້າເຖິງຕອນທ ື່ທື່ານໂອື່ຍຄາງຢູື່ທາງໃນ; ໃຫົ້ນັກຮຽນຜູົ້ມ ປະສ ບການ

ແບື່ງປັນ.  ຖາມ: ການໂອື່ຍຄາງສາມາດເປັນຜ ນດ ສໍາລັບຜູົ້ເຊ ື່ອບໍື່? (ໂອື່ຍຄາງເພາະເຫັນວື່າໂລກນ ົ້

ເປັນບື່ອນຢູື່ພຽງຊ ື່ວຄາວ; ສວັນຄ ບົ້ານຂອງພວກເຮ າ). 

4. ອື່ານ ໂຣມ 8: 26-28. ພານັກຮຽນເບິື່ງຫ ວຂໍົ້ໃຫຍື່ທ ສາມ.   ໃຊົ້ບ ດຮຽນຊື່ວຍ ແລະອະທບິາຍເຣ ື່ອງ   

ພຣະວິນຍານຊ ງອົ້ອນວອນຊື່ວຍພວກເຮ າ. ຖາມ: ເວລາທື່ານຄິດວື່າພຣະວິນຍານກໍາລັງອົ້ອນວອນ

ເພ ື່ອ, ທື່ານເຫັນຮູບຫຍັງໃນຄວາມຄິດ?  ຮູົ້ວື່າພຣະວິນຍານຊ ງອົ້ອນວອນຊື່ວຍ ໄດົ້ຊື່ວຍທື່ານແນວ

ໃດແດື່ເມ ື່ອຢູື່ໃນຄວາມລໍາບາກ?     ເປັນຫຍັງການອົ້ອນວອນຂອງພຣະວິນຍານຈ ື່ງເກ ດຜ ນດ ກວື່າ

ການອົ້ອນວອນຂອງພວກເຮ າ? ແມື່ນຫຍັງຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ອົ້ອນວອນຕາມນໍົ້າພຣະທັຍຂອງພຣະ

ເຈ ົ້າ ເໝ ອນດັື່ງພຣະວິນຍານ? (ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ ົ້າ) 

5. ຂຽນໃສື່ກະດານ: ພຣະເຈ ົ້າຊ ງຢູື່ຝື່າຍ_____. ໃຫົ້ນັກຮຽນຄິດຫາຊ ື່ທ ື່ຈະຕ ື່ມໃສື່ຊົ້ອງວື່າງຢື່າງງຽບໆ. 

ຖາມ: ພວກທື່ານເຊ ື່ອເຣ ື່ອງນ ົ້ຫລາຍປານໃດ? (1-10, 1= ໜົ້ອຍທ ື່ສຸດ; 10= ຫລາຍທ ື່ສຸດ); ໃຫົ້ໂອ

ກາດຕອບ. ອື່ານ ໂຣມ 8: 31-39;    ຖາມ: ມ ໃຜແດື່ຮູົ້ພຣະຄໍາຕອນນ ົ້ດ ? ພາເບິື່ງຂໍົ້ 38-39. ຖາມ: 

ທື່ານຄິດວື່າມ ຫຍັງແດື່ທ ື່ໂປໂລບໍື່ໄດົ້ຂຽນໄວ ົ້ໃນນັົ້ນ?    ຖາມ: ຖົ້າວື່າພຣະຄໍານ ົ້ເປັນຈິງ, ເປັນຫຍັງຜູົ້

ເຊ ື່ອຫລາຍຄ ນດໍາເນ ນຊ ວິດຄົ້າຍກັບວື່າພຣະຄໍານ ົ້ບໍື່ຈິງສໍາລັບພວກເຂ າເຈ ົ້າ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊົ້ໃນຊ ວດິ (ໃຊົ້ເວລາ 15 ນາທ ) 

6. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທົ້າຍຂອງບ ດຮຽນ.    ໃຫົ້ໂອກາດບາງຄ ນແບື່ງປັນສິື່ງທ ື່ໄດົ້ຮັບ

ຈາກບ ດຮຽນໃນມ ົ້ນ ົ້. ອົ້ອນວອນປິດການສ ກສາພຣະຄໍາ. 

 

ສຄ 

 

 

 



 20 

ຄາໍ      ສາໍລບັ       

         10 

                ັຍ 

  

 

                          :       1-8, 10:1-21  

                  :       --11 

                     :                                                       . 

                                                                         

     ? 

                 :                                                        

                                        ູ       .  

       

ບ ດນາໍ 

                                                                                     

                       ,                                  Smoke Alarm (ເຄ ື່ອງສັນຍານເຕ ອນ ພັຍ)  

                              ັຍ           S                          ?  

 

                     (    9:1-9).  

1                                         ົ້             9:1-9. 

                                  -                                         ? 

      ,                                   ?     4-5? 

      ,                                                                             

                         ? 

      ,                                            ? 

6            1 --1                                                1  1                 

       . 
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  ຊ               (10:1-13).  

1                                          ?      1).  

2.                    ?      3-4).  

                                     ?      1-4; 16).  

                        ?      9-10).  

                                ?      5-13). 

6                                                  ? 

 

                    10:14-21  

1                                                       ?      14). 

                                                  ? 

                     "                                      ?"      1            ? 

                                            ?           ? 

                    "                                      "      16               ນ     

                   ?  

6                                                                  ? 

                                   "                                                   

                                                     ”      1 - 1                        

          .  

 

    :                              S                                 ລ  ,         

                                                                                        

                    ລ          .  

 

         ຫວ 
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ຄາໍ     ໍາສາໍລບັ       

         11 

                

  

 

                          :     1  1-21 

                  :     1  1-21 

                     :                                          

                                                           ? 

                 :                        ,  ະ                     

           . 

       

ບ ດນາໍ 

                 1-11                                           ,             1  

                           ,                                                             

                                                                              ື່       .  

 

                         1  1-2).  

1      1                                                                               

        ,                                                             .                  

                                                                 ຮ                       

                                                         ໃ     .  

 

                          ຊ                                                             

                                                                ; 1                         

           .                   ແປງ                                                        

                                                                     ,                    

                                                                                     . 
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                    1   -8).  

1                              ຜູ ົ້ລະ                                                     

  ?                                                       ວົ້                            

           ?                                      ?           6).  

 

                                                                               

                                     "                                                          

                                                      "      3).  

 

          ປຽບ                                                                          

                                                           ,                                   

     4-5).  

 

                                                                                             

                                                             7-8).  

 

                     1   -21).  

1                                           ; 

 1                 1                                     

                 7                           .   

                                            .   

                                                                              ,          

   ,             ,                ,                   ,                                          

                                                                 . 

 

                     "                                                      "  (    14)          

                                       ?  

                    "ເ  າບອກທື່ານທັງຫລາຍວື່າ ຈ ື່ງຮັກສັດຕຣູຂອງທື່ານ ຈ ື່ງອົ້ອນວອນສໍາລັບຜູົ້ທ ື່ຂ ື່ມເຫັງທື່ານ" (   

    5:39).                                                                         

            ື່          "                                                                           " 

(    12:18).  

         ຫວ 
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ຄາໍ      ສາໍລບັ       

         12 

        ນ    ,             

  

 

                          :     1  

                  :     1  

                     :                                       . 

                                       ທື່                               ນ    ? 

                 :                                       ະ          

                    . 

       

ບ ດນາໍ 

                                                                                    

                                                                                        

                                 .  

 

                              1 :1-7). 

1                                                                            ວ       

                                                                                       

                                   1).  

                 "                                                                       " (          

                              

                        1  1                          7                         ຽ

          

 

                            1  8-10).  
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1                                                                                                      

            8).                               ຽ                    ,                          

  ູ                                                                                        .  

                                                        10 

 

         ການ ະ                1  11-14).  

1                                                                                            

      ຽ                                                    ະ                           

                                             ລ                 .  

2.                                                                                          

                                                       ເ                                    

                                                                                                

        . 

3. "                                        " (    14 ).                 ,          ,         

  ໍາ ລ             ,               ,                 ,                       ,           

 ຝື່   ,                     ,                       ,                    ,                   .  

                                                                                 ດ  ໂລ   

                1      "                                     "                                   

                                  

 

         ຫວ 
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ຄາໍ      ສາໍລບັ       

         13 

                                     

  

 

                          :     1  1-21 

                  :     1  1-21 

                     :                                            

                                                                   ? 

                 :                                                

       

ບ ດນາໍ 

                                                                                     

                                                                                             .  

 

                                  1  1-9).  

1                ະ                                         ,                             

                                                                     .                          

                                                                              

                                                                                           

                   ການ                  .  

                                                                                    

               ັ                                                                            

                                            ໜິ    .                                       

           ດ        . 

             -                                                           ໜິ   . 

            -8                                                                    

                                                            .  

 

                    14:9-12).  
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1                                                           ,                       

                                                                                    

                                                                                          

        .  

                                                                                         

                                    ຈ                 ພ ົ້ນ           9-10).  

               1-2   " ຢື່າກື່າວໂທດໃສື່ເຂ າ ເພ ື່ອພຣະເຈ ົ້າຈະບໍື່ຊ ງກື່າວໂທດໃສື່ທື່ານເພາະວື່າທື່ານຈະກື່າວໂທດໃສື່ເຂ າ

ຢື່າງໃດ  ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງກື່າວໂທດໃສື່ທື່ານຢື່າງນັົ້ນ ພວກທື່ານຈະຕວງໃຫົ້ເຂ າດົ້ວຍເຄ ື່ອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງຕວງໃຫົ້

ພວກທື່ານດົ້ວຍເຄ ື່ອງຜອງອັນນັົ້ນ"                    

 

                (14:13-21).  

1                                                                                    1       

                                                                                    ,                

                                                         

                               "                                                             ູ   

                                 " (    13 ).                                    ູ ສ         

        . 

       1                                                                                  

                                                                             . 

                                    18 6-9 

                                                                           ?                    

                                 ?                             ະ              . 

6                                        ?                                                   

           .  

 

 

 

 

         ຫວ 

 

 

 


