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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 1

ການດາໍເນນີຊວີດິແບບຄຣສິຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 1

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 1

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຕ້ອງສະແດງອອກໃນການກະທໍາຂອງຊີວິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຊີວິດຄຣິສຕຽນອອກໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິສູດຄວາມຈິງວ່າການສະແດງອອກຂອງເຮົາແມ່ນຊີວິດຄຣິສຕຽນຢ່າງ

ແທ້ຈິງ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ເລ່ົາເຣ່ືອງ ທ້າວສະກອຕ ຊ່ຶງຫາກໍຮຽນຈົບໂຮງຮຽນວິຊາດັບເພີງມາໃໝ່ໆ. ມ້ືທໍາອິດທີ່ລາວອອກທໍາ

ງານ, ລາວກໍຖືກ ເອ້ີນອອກໄປເຮັດວຽກ ຊ່ຶງເປັນການໄໝ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບປີ. ເມ່ືອມາເຖິງ

ສະຖານທີ່ແລ້ວ ຫົວໜ້າກໍເອ້ີນເອົາ ສະກອຕ ໃຫ້ໄປທໍາປະຖົມພະຍາບານຜ້ ູຍິງຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງນອນຢ່ ູເດ່ີນ

ຫຍ້າ. ສະກອຕ ເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານແລະກໍບ່ໍຢາກເຮັດວຽກ ຈ່ຶງເຮັດ ທໍາທ່າບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຫົວໜ້າເອ້ີນນ້ັນ.

ລາວຍ່າງກາຍຄົນເຈັບໄປເສີຍ ເຮັດຄືບ່ໍເຫັນ.

ຖາມ: ສະກອຕໄດ້ຫຍັງ ແດ່ຈາກຄົນເຈັບນ້ັນ? ດີຫລືບ່ໍຖ້າເຮົາຮ້ ູແລ້ວແຕ່ບ່ໍຢາກລົງມືກະທໍາ?

2. ອະທິບາຍ ວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີຈະຮຽນຈາກປ້ຶມຢາໂກໂບ. ປ້ຶມນ້ີມີຊ່ືວ່າຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດ.

ຢາໂກໂບມັກວາງ ຄໍາຖາມເລ້ືອຍໆ, ຈະມີດີຫຍັງແດ່ຖ້າຫາກຄົນໆນ່ຶງປະກາດວ່າຕົນເອງມີຄວາມເຊ່ືອ

ແຕ່ບ່ໍມີການປະຕິບັດອັນໃດໃຫ້ເຫັນ ເລີຍ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະຄມັພີ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ໃຫ້ຂຽນລົງໃນກະດານ ລາຍການທີ່ຈະຮຽນໃນວັນນ້ີ:

1) ຈາກຄວາມສົງສັຍກາຍມາເປັນຄວາມເຊ່ືອ (1:1)

2) ຈ່ົງຢຶດໝັ້ນ (1:2-4)

3) ເມ່ືອຂາດສະຕິປັນຍາ (1:5-8)

4) ຢ່າໂອ້ອວດໃນວັດຖຸສ່ິງຂອງ (1:9-11)
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5) ຈ່ົງອົດທົນຕ່ໍການລ້ໍລວງ (1:12-18)

6) ຄໍາສ່ັງຂອງທ່ານໝໍຈະບ່ໍມີປໂຢດອັນໃດເລີຍ ຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍກິນຢາ (1:19-27)

4. ມາເບ່ິງລາຍການອັນທໍາອິດ. ອ່ານຢາໂກໂບ 1:1 ກ່າວຫຍ້ໍໆ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງຢາໂກໂບ.

ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

5. ຈຸດທີ 2 ໃຊ້ຄໍາວ່າ ”ທົດລອງ” ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍ. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ 1:2-4 ຖາມນັກຮຽນວ່າ

ແມ່ນຫຍັງຄືການທົດລອງທີ່ຄຣິສຕຽນເຮົາພົບພ້ໍຢ່ ູເລ້ືອຽໆ.

6. ຈຸດທີ 3. ເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 1:5-8 ແລ້ວຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການຍາກທີ່ຈະທູນຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ?

 ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ພວກ

ເຮົາແລ້ວ?

 ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ຜິດພາດ ຖ້າພວກເຮົາຫາກເປັນຄົນສອງລ້ິນ?

7. ຈຸດທີ 4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1:9-11 ໃນຂ້ໍນ້ີໃຫ້ຄຣູເປັນຄົນອະທິບາຍ ໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

8. ຈຸດທີ 5. ອ່ານຢາໂກໂບ 1:12-18 ຄຣູຈະອະທິບາຍເໝືອນກັບຈຸດທີ 4. ອະທິບາຍແບບຫຍ້ໍໆ ແຕ່ວ່າ

ຕ້ອງອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລະຄໍາແນະນໍາການສິດສອນ.

9. ຈຸດທີ 6. ອ່ານຢາໂກໂບ 1:19-21 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວ ຄຣູຈະຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈຮ້າຍ?

ແລ້ວໃຫ້ຖາມຕ່ໍ ໄປກ່ຽວກັບການຮ້າຍ ພຣະຄັມພີສອນວ່າຢ່າງໃດ? ຢາໂກໂບສອນເຖິງການເວົ້າ,

ການຟັງ ແລະ ການຮ້າຍເພາະຢ້ານ ພວກເຮົາຈະຕົກໄປເປັນເຫຍ່ືອຂອງມານຊາຕານ.

10. ຈຸດສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຍົກຕົວຢ່າງ. ອ່ານ ຢາໂກໂບ 1:22-27 ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງການແຍງກະຈົກ,

ແລ້ວຖາມວ່າ: ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເມ່ືອພຣະຄັມພີເຍືອງໃສ່ບັນຫາທີ່ມີຢ່ ູໃນຕົວຂອງພວກເຮົາ?

ຄາໍໜນູໃຈໃນການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

11. ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາໃນວັນນ້ີ. ທ້າທາຍໃນການຄໍາຕັກເຕືອນທີ່ຢາ

ໂກໂບໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີ ເຖິງພວກເຮົາ.

12.ໃຫ້ຄຣູເປັນຜ້ ູສະລຸບ ແລ້ວກໍນໍາພານັກຮຽນອະທິຖານ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 2

ຖາ້ເຈົາ້ເປນັຄຣສິຕຽນຢາ່ງແທຈ້ິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແທນທີ່ຈະສະແດງອອກໃນການເຊ່ືອສາສນາ, ຄຣິສຕຽນຄວນສະແດງ

ອອກໃນການກະ ທໍາດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕ່ໍມວນຊົນທົ່ວໆໄປ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເຊ່ືອທີ່ໃຊ້ການບ່ໍໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະພິສູດເຖິງການກະທໍາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍມວນຊົນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມ

ເຊ່ືອທີ່ພວກເຮົາ ມີຢ່ ູ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

13.ເລ່ົາເຣ່ືອງນາງ ທີລລີ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່ ູທີ່ ອາລິງຕັນ, ຣັຖເທັກຊັສ (ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ)

ນາໍພາການສກຶສາພຣະຄມັພີ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

14.ໃຫ້ຜ້ ູນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 2:1 ການແນະນໍາບ່ໍໃຫ້ເລືອກໜ້າຄົນ. (ບ່ໍໃຫ້ມີການລໍາອຽງ) ການລໍາອຽງ

ແມ່ນການເບ່ິງຄົນ ແຕ່ຂ້າງນອກ ບ່ໍຮູ້ເຖິງຈິດໃຈ ບ່ໍຮູ້ເຖິງພາຍໃນ, ແມ່ນການທໍາບາບ. ຈ່ົງເຮັດກັບທຸກ

ຄົນໃຫ້ສເມີພາບ.

15.ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ໃນເມ່ືອມີຄົນມາຢ້ຽມ: ຄົນບ່ໍມີເຮືອນ, ທະນາຍຄວາມ, ເສດຖີ, ຄົນທີ່

ສັກລາຍເຕັມຕົວ, ຄົນທຸກ, ຄົນຕ່າງປະເທດ….. (2:1-7) ຖາມ: ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

ຕ້ອງຣະມັດຣະວັງໃນການສົນທະນາ ເພາະຢ້ານຈະມີຜົນສະທ້ອນ.

16.ຢາໂກໂບ 2:8-13 . ”ບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່” ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນໃນບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່ນ້ີ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອີກ

ອ່ານມັດທາຍ 22:37-40. ຂຽນບັນຍັດ 2 ຂ້ໍລົງໃນກະດານ. ສົນທະນາກັນ. ຖາມ: ຖ້າມີຄົນກະທໍາຜິດ

ພຽງຂ້ໍດຽວຈະເປັນຢ່າງໃດ? ອ່ານຂ້ໍ 13 ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ນັກຮຽນຄິດຢ່າງໃດກັບຂ້ໍນ້ີ?
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17.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 2: 14-26 ຄຣູອາດຈະຊອກຫາຕົວຢ່າງທີ່ດີກວ່າ ມາເປັນອຸທາຫອນສອນ

ໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຖ້າບ່ໍມີກໍໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຕາມເຈ້ັຍບົດຮຽນກໍໄດ້ກ່ຽວກັບ ”ຄວາມເຊ່ືອແລະການ

ປະຕິບັດ” ອ່ານ ຂ້ໍ 14-18 ແລ້ວຂຽນ ລົງໄປມີສ່ິງໃດແດ່ທີ່ຢາໂກໂບໄດ້ຍົກມາເປັນຕົວຢ່າງ.

18.ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 2:18-26. ຄຣູຈະອະທິບາຍໃຫ້ລະອຽດແກ່ນັກຮຽນ ຍົກຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມ

ແລະນາງຣາຫັບ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍສອດແນມສອງຄົນຂອງໂມເຊ ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອແລະການ

ປະຕິບັດ.

19.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຣມ 3:28 ແລະອີກຄົນນ່ຶງໃຫ້ອ່ານ ຄາລາເຕັຍ 2:15-16 ເມ່ືອຄຣູອະທິບາຍແລ້ວຈ່ຶງ

ກັບມາຫາຢາໂກ ໂບ 2:18-26. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຣອດດ້ວຍການກະທໍາ?

ສົນທະນາ.

ຄາໍໜນູໃຈໃນການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

20. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນແລະໜູນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດໄປດ້ວຍ.

21.ເມ່ືອຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງເຂ້ົາມາຫາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະກະທໍາຢ່າງໃດ ແລະໃຜຈະ

ເປັນຜ້ ູເຮັດ? ເປັນການງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າແຕ່ເປັນການຍາກໃນການກະທໍາ.

22. ນໍາພານັກຮຽນອະທິຖານຕຽມຕົວເຂ້ົານະມັສການ

23.ໃຫ້ໃຜຜ້ ູນ່ຶງຕອບແລ້ວກໍນໍາພານັກຮຽນອະທິຖານ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 3

ຄາໍເວົາ້ທີສ່ະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊືອ່-ຫລບືໍສ່ະແດງອອກ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 3:1-12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 3:1-12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄໍາເວົ້າມີພລັງແລະການຮັບໃຊ້ກໍເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໄດ້ສໍາແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຫລືບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາເວົ້າແລະຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງພວກເຮົາ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ກ່ອນຈະເລ້ີມຕ້ົນຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຕຽມກະດານຂຽນໃສ່ຫົວຂ້ໍທີ່ວ່າ ”ຄໍາໜູນໃຈໃນທຸກໆໂອກາດ”

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາ ໜູນໃຈມາຈາກໃສຫລາຍກວ່າໝ່ ູ --ຈາກທີ່ທໍາງານ, ຈາກເຮືອນ, ຈາກໂບດ,

ຈາກຕລາດ….? ຄໍາໜູນໃຈນ້ັນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນບ່ໍ? ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ

ກັນ

ນາໍພາການສກຶສາພຣະຄມັພີ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

2. ຂຽນແຜນການຂອງບົດຮຽນລົງໃນກະດານ

1. ອັນຕະລາຍໃນການສອນ (3:1-2)

2. ອໍານາດຂອງລ້ີິນ (3:3-9)

3. ຄົນສອງລ້ີິນ (3:10-12)

3. ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 3:1-12. ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະອ່ານໃຫ້ເຕືອນນັກຮຽນນັບຄໍາວ່າ

ລ້ີນຈະມີຈັກເທື່ອ? ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າລ້ີນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ. ສໍາຄັນຫຍັງແດ່ ໃຫ້ນັກຮຽນ

ອະທິບາຍແລະສົນທະນາຮ່ວມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ ເຫັນເດ່ັນຊັດຂ້ຶນວ່າລ້ີນມີອໍານາດຫລາຍ
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4. ເບ່ິງໃນຈຸດທີ 2 ຂອງແຜນການບົດຮຽນຈະເຫັນອໍານາດຂອງລ້ິນ. ການໃຊ້ຄໍາເວົ້າກໍຄືການໃຊ້ລ້ິນ

ເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນຢ່ ູໃນໂບດ ທີ່ທໍາໜ້າທີ່ເປັນຄຣູສອນ. ໃນພຣະ

ຄັມພີໃໝ່ໄດ້ຕັກເຕືອນພວກເຮົາ ຫລາຍຄ້ັງເຊ່ັນ:

 ກິຈການ 2:42 ”ເຂົາໄດ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢ່ ູໃນຄໍາສອນຂອງພວກອັຄສາວົກ”

 ໂຣມ 2:21-22 ”ສັນນ້ັນ ເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຜ້ ູສອນຄົນອ່ືນຈະບ່ໍສອນຕົວເອງຫລື ເຈ້ົາຜ້ ູທີ່

ປະກາດຕົວເອງວ່າຢ່າ ລັກຊັບເຈ້ົາເອງລັກຢ່ ູຫລືບ່ໍ. ເຈ້ົາຜ້ ູທີ່ໄດ້ບອກວ່າຢ່າຫລ້ິນຊູ້ ເຈ້ົາເອງ

ຍັງຫລ້ິຢ່ ູຫລືບ່ໍ”

 1 ໂກຣິນໂທ 12:27-28 ” ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ແລະທຸກຄົນ

ເປັນອະວັຍຍະວະ ສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະກາຍນ້ັນ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງໄວ້ ໃນຄຣິສຕະຈັກໃຫ້

ເປັນອັຄສາວົກ, ຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ, ຄຣູບາອາຈານ…..”

 ເອເຟໂຊ 4:11-13 ”ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນ......ຄືເຕັມເຖິງຂ

ນາດຄວາມສົມບູູນ ຂອງພຣະຄຣິດ”

 ໂກໂລຊາຍ 3:16 ”ຈ່ົງໃຫ້ພຣະທັມຂອງພຣະຄຣິດ…..….ຈ່ົງຮ້ອງເພັງດ້ວຍເພງສັຣເສີນ

ເພງນະມັສການ, ແລະເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ”

ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມາເປັນຄຣູສອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຣະວັງລ້ີນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ

5. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 3:1-12 ໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງ ໃນການສົມທຽບວ່າມີອັນໃດແດ່? ໃຫ້ເບ່ິງ

ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລ້ວອະທິບາຍ.

ຄາໍໜນູໃຈໃນການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

6. ໃຫ້ນັກຮຽນຫັນໄປຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນ ພາກັນຕອບຄໍາຖາມ 2, 3, ແລະ 5 ຫລັງຈາກຕອບຄໍາຖາມ

ພໍສົມຄວນແລ້ວ ຄືວ່າໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນ

7. ນໍາພາອະທິຖານປິດແລະຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັນທຸກໆຄົນ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 4

ຢາກມສີນັຕສິກຸບໍ່? ເລີມ້ຕົນ້ໄດດ້ຽວນີ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 3:13-4:12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 3:13-4:12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການເຫັນແກ່ຕົວແລະມີແຕ່ເອົາໃຈຕົນເອງເປັນເຫດກ່ໍໃຫ້ເກີດ

ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະກໍບ່ໍເປັນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຊາວຄຣິສະຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຫລາຍປານໃດພວກເຮົາຜູ້ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຊອກທາງຮ່ວມ

ປຸກສ້າງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານທັງຫລາຍ ແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງຢູ່ຄົນດຽວ ຫລື

ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງການເຫັນແຕ່ຕົວ ແລະເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊຶ່ງກ່ໍໃຫ້

ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີິດຂ້ຶນກັບຄົນອ່ືນໆ ແລະຄຣິສະຕຽນດ້ວຍກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ປ້ຶມຢາໂກໂບເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມແນະນໍາເຖິງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນ

ອາດເປັນປ້ຶມເຂ້ົາໃຈຍາກຕ່ໍບາງຄົນເພາະວ່າຄໍາແນະນໍານ້ັນເປັນສ່ິງຍາກທີ່ຈະເອົາມາປະຕິບັດ ແຕ່ມັນເປັນການດີແລະຖືກ ຕ້ອງ

ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ.

ຢາໂກໂບ 3 ໄດ້ສອນໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮຽນບັງຄັບລ້ີນໂດຍກ່າວວ່າລ້ີນບ່ໍມີກະດູກແລະຝຶກແອບຍາກທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາເວ້ົາ

ແຕ່ສ່ິງເປັນປໂຍດເພື່ອໜູນໃຈຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ຄໍາສອນນ້ີມາຈາກຄໍາສອນໃນປ້ຶມສຸພາສິດ 18:21: ìຄວາມຕາຍ

ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ອໍານາດຂອງລ້ີນ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ຮັກມັນກໍຈະກິນຜົນຂອງມັນî ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ົງລະວັນລ້ີນນ້ອຍໆກ່ອນຈະເວ້ົາຫຍັງຂ້ຶນ

ມາ! ການຝຶກສອນນ້ັນເປັນການດີເພື່ອຈະຮຽນເວ້ົາແຕ່ສ່ິງເປ ັນປໂຍດ ເໝືອນກັບການເອົາບັງຫຽນໃສ່ປາກມ້າເພື່ອບັງຄັບ ໃຫ້ມ້າ

ໄປຕາມຄໍາສ່ັງ. ເຮືອໃຫຍ່ໆກໍຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປມາດ້ວຍໃບຂັດທ້າຍນ້ອຍໆ. ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດບັງຄັບລ້ີນໄດ້ກໍມີອັນຕລາຍເ

ໝືອນໄຟໄໜ້ປ້າ. ທ່ານເທົ່ານ້ັນຮູ້ຈັກວ່າຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານໃຊ້ຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາຫລືປ້ອຍດ່າເພື່ອນຄົນອ່ືນ. ພວກ ເຮົາໄດ້ຖືກທ້າ

ທາຍໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຄໍາເວ້ົາດີແລະການປະພຶດລອບຄອບ. ຫລາຍໆເທື່ອມະນຸດເຮົາມັກໃຊ້ຄໍາເວ້ົາດີແລະບ່ໍດີສັບປ່ຽນປົນກັນເປັນ

ປະຈໍາ, ແຕ່ຢາໂກໂບສອນພວກເຮົາໃຫເ້ລືອກເອົາອັນນ່ຶງ ເຮັດດີແລະຊົ່ວພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້ເໝືອນກັບນ້ໍາຂົມແລະນ້ໍາຫວານອອກຮູ

ດຽວກັນບ່ໍໄດ້. ສ່ິງນ້ີສອນໃຫພ້ວກເຮົາມີຊີວິດສູງເພື່ອຈະຢູ່ກັບຄົນອ່ືນ ແລະພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັນຕິສຸກໄດ້.
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ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

1. ກ່ອນສອນ:

 ຊອກເອົາຮູບຈາກໜັງສືພິມ ຫລືອິນເຕີເນດຜູ້ມີຊືສ່ຽງລ້ໍາລວຍ. ເອົາຮູບຂອງຜູ້ນ້ັນຕິດໄວ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ.

 ເອົາເຈ້ັຽຂນາດ 4 ຄູນ 6 ມາຂຽນໃສ່ຂ້າງນ່ຶງວ່າ ìປັນຍາຝ່າຍໂລກ-ຄືອິດສາແລະກັດກິນກັນ.î ແລະອີກດ້ານນ່ຶງອີກວ່າ 

ìປັນຍາຝ່າຍສວັນ-ຄືຄວາມບໍຣິສຸດແລະສັນຕິສຸກî

2. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ໃຫ້ປ່ິນໜ້າໃສ່ກັນ. ບອກໃຫກຸ່້ມນ່ຶງເປັນຕົວແທນເຖິງປັນຍາຝ່າຍໂລກ ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງ ເປັນ

ຕົວແທນເຖິງປັນຍາຝ່າຍສວັນ. ບອກໃຫ້ສອງກຸ່ມນ້ີສຶກສາ ຢາໂກໂບ 3:13-14:12 ແລ້ວເອົາມາລາຍງານຕ່ໍກັນແລະ

ກັນຟັງ.

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 3:13-16 ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຟັງເຖິງປັນຍາຝ່າຍໂລກແລະປັນຍາຝ່າຍສວັນ. ຕ້ັງຄໍາ

ຖາມຂ້ຶນມາເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຕອບວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາມັກຊອກເອົາປັນຍາຝ່າຍໂລກນ້ີແທນທີ່ຈະເອົາປັນຍາຝ່າຍສວັນ?

4. ຮ້ອງໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 3:17-18 ອອກສຽງແຮງໆ ບອກໃຫ້ຄົນຟັງເຖິງປັນຍາຝ່າຍສວັນ. ບອກໃຫ້ຄົນໃດ

ຄົນນ່ຶງລາຍງານເຖິງເຣື່ອງຄຸນນະວຸດທິຈາກການອ່ານ 3:17. ບອກວ່າຄົນທີ່ເອົາປັນຍາຝ່າຍສວັນນ້ັນໄດ້ເອົາພຣະເຈ້ົາ

ເປັນ ຕົວຢ່າງໃນຊີວິດ.

5. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ ເຫດທີ່ກ່ໍໃຫ້ມີການວິວາດຜິດຖຽງກັນນ້ັນເກີດມາຈາກຫຍັງ? ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກັນ ແລະເອົາ

ມາລາຍງານໃຫຫ້້ອງຮຽນຟັງນໍາ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 5

ມຊີີວດິຢູເ່ໝອືນວ່າພຣະເຈົາ້ບໍສ່າໍຄນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 4:13—5:6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 4:13—5:6

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ມີຊີວິດຢູ່ເໝືອນກັບວ່າບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອແລະທ້ອມໂຮມຊັບສິນເ

ໝືອນກັບວ່າສ່ິງຂອງເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດ     ເຫັນວ່າເປັນການ

ໂງ່ຫລາຍຊ່ຶງຢາກມີຊີວິດໂດຍບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນທາງໃດຄົນເຮົາກາຍເປັນໂງ່ເພາະຖືວ່າຄົນເຮົາເພິ່ງຕົນເອງໄດ້    ແລະມີຊີວິດ

ຢູ່ໂດຍບ່ໍສົນໃຈເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີທາງເພື່ອຈະໃຊ້ເວລາ   ແລະຊັບສິນຢ່າງສລຽວສລາດແທນດີ

ຈະເປັນຄົນໂງ່

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ມັນເປັນການເຂ້ົາໃຈຜິດໃນເມື່ອອ່ານປ້ຶມຢາໂກໂບເພາະເຫັນວ່າເວ້ົາແຕ່ທາງລົບ ແລະການລົງໂທດ. ແຕ່ເຫັນວ່າ 

ການເຂ້ົາໃຈວ່າຜິດນ້ັນບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ຕ່ໍລົງໄປນ້ີແມ່ນຂ້ໍທີ່ສອນເຖິງພຣະຄຸນ.

 ìແຕ່ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານຂາດສະຕິປັນຍາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນທູນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະ

ທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍພຣະກະຣຸນາແລະບ່ໍຊົງກ່າວຕິ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ທູນ

ຂໍî (ຢກບ 1:5)

 ìແຕ່ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານຂາດສະຕິປັນຍາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນທູນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະ

ທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍພຣະກະຣຸນາແລະບ່ໍຊົງກ່າວຕິ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ທູນ

ຂໍî (ຢກບ 1:12)

 ìການປະທານອັນດ ີທຸກຢ່າງ ແລະຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງຍ່ອມມາແຕ່ທາງເທິງແລະ

ລົງມາຈາກພຣະບິດາແຫ່ງບັນດາດວງສວ່າງ ໃນພຣະບິດານ້ັນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ແລະບ່ໍມີ

ເງົາເນ່ືອງຈາກການຊົງຫມ ູນວຽນî (ຢກບ 1:17)
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 ìຈ່ົງນ້ອມໃຈຮັບເອົາພຣະທມັທີ່ປູກຝັງໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ຊ່ຶງສາມາດຊ່ອຍຈິດວິນຍານຂອງພວກ

ທ່ານໃຫ ້ພ້ົນໄດ້î (ຢກບ 1:21)

 ìແຕ່ຜູ້ທີ່ພິຈາຣະນາເບ່ິງໃນພຣະບັນຍັດອັນດີທີ່ສຸດ ຊ່ຶງເປັນພຣະບັນຍັດທີໃ່ຫ້ມີເສຣີພາບ

ແລະຕ້ັງຢ ູ ່ໃນພຣະທັມບັນຍັດນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນບ່ໍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນແລ້ວຫລົງລ ືມໄປ ແຕ່ເປັນຜູ້ຂັບ

ຕາມ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກໃນກິຈການຂອງຕົນî (ຢກບ 1:25)

 ìພວກພ ີ ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນຍາກຈົນໃນໂລກໃຫ້ເປັນຄົນ

ຮັ່ງມີຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າຈະປະທານ

ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັກພຣະອົງນ້ັນມາເປັນມໍຣະດົກບ່ໍແມ່ນຫລ ືî (ຢກບ 2:5)

 ìຄວາມເມດຕາຍ່ອມມີຊ ັຍຊະນະເຫນືອການພິພາກສາî (ຢກບ 2:13)

 ìແຕ່ສະຕິປັນຍາທີມ່າແຕ່ເບ້ືອງເທິງນ້ັນ ກ່ອນອ່ືນກໍເປັນບໍຣິສຸດແລ້ວຈ່ຶງປະກອບດ້ວຍຄວາມ

ສງົບສຸກ ສຸພາບ ແລະຍອມຟັງງ່າຍ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະໃຫ້ຜົນດີ ບ່ໍເລືອກ

ຫນ້າຄົນແລະບ່ໍຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກຫວ່ານຢ່າງສັນຕິ ຈ່ຶງໄດ້ເກັບກ່ຽວຄວາມຊອບ

ທັມî (ຢກບ 3:17-18)

 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ ົ ່ງເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອ ົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈ້ົາ ຄົນບາບທັງ

ຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊໍາຮະມືໃຫ້ສະອາດ ແລະຄົນສອງໃຈຈ່ົງຊໍາຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດî (ຢກບ 

4:8)

ຂ້ໍທີ່ເອົາໃຫ້ເຫັນໃນຂ້າງເທິງນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າປ້ຶມຢາໂກໂບນ້ີບ່ໍເປັນຄໍາສອນໃນທາງລົບ ແຕ່ໄດ້ເວ້ົາເຖິງທາງ

ບວກສ່ວນຫລາຍຊຶ່ງເປັນຈິດໃຈປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງຄຣິສະຕຽນ. ຄວາມເວ້ົາໝູນໃຈໄດ້ຊັບຊ້ອນກັບຄວາມຕິຊົມເປັນ

ເຫດໃຫ້ຜູ້ອ່ານມັກເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ    ຢາໂກໂບໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນເຮົາ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

1. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານຄຶດວ່າຄົນໃນປະເທດອະເມຣິກາໃຊ້ເວລາຂອງຕົນເອງເຮັດຫຍັງແດ່? ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະ 

ດານເຊັ່ນ: ເຮັດວຽກ, ກິນແລະດ່ືມ, ເຮັດວຽກບ້ານ, ຫລ້ີນກິລາແລະອ່ືນໆ...

2. ຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍຂ້ໍສໍາຄັນໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ.

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານ ຢາໂກໂບ 4:13-14. ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງວ່າທ່ານຕັດສິນໃຈສໍາຄັນໃນຊີວິດເຖິງການ

ໃຊ້ເວລາ ແລະຊັບສິນໃນເຣື່ອງຂ້າງຫລຸ່ມນ້ີ:

 ທ່ານຈະໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນຢູ່ໃສ ແລະຈະຮຽນວິຊາຫຍັງ?

 ທ່ານຈະແຕ່ງງານກັບໃຜ?

 ທ່ານຈະເຮັດວຽກອັນໃດ?

 ທ່ານຈະຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ໃສ?

 ທ່ານຈະຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນກຸ່ມໃດ?
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 ທ່ານຈະສມັກຮັບໃຊ້ໃນພະແນກໃດໃນຄຣິສຕະຈັກ?

 ທ່ານຈະຖວາຍເພື່ອພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກເທົ່າໃດ?

4. ຖາມວ່າເວລາທ່ານຕັດສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງທ່ານໄດ້ເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນຫລັກຫລືບ່ໍ?

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 4:15-17. ຖາມວ່າເວລາວາງແຜນຈະເລ້ີມຕ້ົນບ່ອນໃດ? ການວາງແຜນນ້ັນຕ້ອງເລ້ີມ

ຈາກພຣະເຈ້ົາກ່ອນໝູ່. ຖາມວ່າເຮັດຢ່າງໃດທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

6. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:1-3. ເວ້ົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຮັກເງິນຄໍາ ແລະການທ້ອນເງິນໄວ້ໃນ

ຍາມຈໍາເປັນເພື່ອວຽກງານຂອງຕົນເອງ ແລະພາຣະກິດໃນຄຣິສຕະຈັກ?

7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:4-6. ໃຫ້ເວ້ົາຫຍ້ໍໃນຕອນນ້ີເພື່ອຈະເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້?

ຖ້າວ່າທ່ານ ຢາໂກໂບມີຊີວິດຢູ່ ແລະນ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນວັນນ້ີເພິ່ນອາດຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ການກະທໍາຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ?

 ທ່ານເຫັນຄົນທຸກຍາກນ້ັນເປັນຄົນມີໂຊກຊາຕາດີບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?

 ທ່ານບ່ໍເອົາຫົວຊາຕ່ໍການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອ່ືນເພາະທ່ານຄຶດວ່າທ່ານອາດບ່ໍໄດ້ຫຍັງຄືນມາແມ່ນບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 6

ມຊີີວດິຢູໃ່ນກຸ່ມຄຣສິະຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 5:7-20

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 5:7-20

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ກຸ່ມຄຣິສະຕຽນທີ່ແທຈິ້ງນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງເທົ່າ

ນ້ັນ ແຕ່ແມ່ນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນຜູ້ມີຄຸນນະວຸດທິອັນດີທີ່ປະກອບດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນອັນແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ມີຄຸນນະວຸດທິ ພວກເຮົາຄວນຢາກໃຫ້ເປັນ

ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສໍາຣວດເບ່ິງຄຸນນະວຸດທິໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີວ່າ

ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຢາໂກໂບນ້ັນຫລືບ່ໍ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຢາໂກໂບ 5:7-20 ໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າຄຣິສະຕຽນເປັນເໝືອນທີມກິລາ. ແຕ່ລະຄົນມີພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ທີມໄດ້ຮັບຊັຍ

ຊະນະຄືຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ມັນເປັນຄວາມຈິງເຊັ່ນກັນໃນເມື່ອພວກເຮົາຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈອະທິຖານເພື່ອຄົນເຈັບ ຫລືຊ່ອຍ

ເຫລືອຜູ້ຍາກຈົນເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມກັນແທ້ໆ.

ການແປໃນພາສາອັງກິດບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາເວ້ົາວ່າ ìທ່ານî ໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ 5:7,8-10, 12,

ແລະ 16. ທ່ານໃນຕອນນ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງພວກທ່ານ ເປັນແນວນ້ີກໍຫລາຍມີຫລາຍຄົນ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ລະບຸກຄົນ. ຄວາມໝາຍອັນຖືກ

ເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມ   ìອົດທົນ, ຈິດໃຈແຂ້ັມແຂງ.....ຢ່າມັກຈ່ົມວ່າ.....ເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນຕົວຢ່າງ

...ຢ່າສາບານ...ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍກັນແລະກັນ, ແລະກໍອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ.î

ມັນບ່ໍເປັນການດີທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດເປັນຕົວໃຜຕົວມັນ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຊ່ວຍກັນຊູແຮງ    ພ້ອມກັນ

ແລ່ນໄປຫາຫລັກຊັຍຮ່ວມກັນເປັນທີມກໍດີກ ່ວາ-ໃຫຮູ້້ວ່າແຕ່ລະຄົນມີພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ທີມງານເຂ້ົາໄປຫາເສ້ັນຫລັກຊັຍແຫ່ງ 

ຊີວິດ.

ຄຣິສະຕຽນໃໝ່ອາດມີຄວາມແປກໃຈໃນເມື່ອຮູ້ວ່າຊີວິດຄຣິສະຕຽນບ່ໍແມ່ນພຽງສແວງຫາຄວາມຈິງເທົ່ານ້ັນ. ຄຣິສະ

ຕຽນອາວຸດໂສກໍຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກເຕືອນເຖິງເຣື່ອງນ້ີເປັນປະຈໍາ. ຕາມປະເພນີແລະສັງຄົມແລ້ວມະນຸດເຮົາມັກເປັນຄົນເຫັນແກ່

ຕົວ ມັກເອົາຕົວລອດເປັນຍອດດີ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈດີວ່າ ການເພິ່ງພາອາສັຍກັນແລະກັນນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ເໝືອນມີສຸພາສິດ
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ໃນພາສາອັງກິດວ່າ,ìຟອງນ້ໍາເຮັດໃຫ້ເຮືອຟູຂ້ຶນ.î ການມີຄວາມຄຶດເອົາຕົວເອງກ່ອນໝູ່ນ້ັນບ່ໍເປັນປໂຍດຕ່ໍທີມງານອັນໃດທັງສ້ິນ.

ແຕ່ໃນເມື່ອຖືວ່າຄົນອ່ືນສໍາຄັນໃນທີມງານແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍປະທານຄວາມສໍາເຣັດໃຫ້ແກ່ທີມງານນ້ັນ. ການທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍ

ຄົນອ່ືນເຮັດໃຫຄ້ວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງໄດ້ຜົນຕອບແທນເໝືອນກັນ.

ການສ້າງເປັນກຸ່ມນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີແຕ່ໃນປ້ຶມຂອງຢາໂກໂບ ແຕ່ຍັງມີຢູ່ໃນການຂຽນຂອງອາຈານໂປໂລ

ເພ່ິນໄດ້ສອນໃຫ້

ຄຣິສະຕຽນ ຮັບພາຣະຕ່ໍກັນແລະກັນເພ່ືອໃຫ້ກົດຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຄຣິດສໍາເຣັດ. (ຄາລາຕຽນ (6:2). ນ້ັນ

ເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ (ໂຢຮັນ 13:34) ໃນປ້ຶມຟີລິບປອຍ 2:4 ໄດ້ສອນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນບ່ໍໃຫ້ສແວ

ງຫາຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ສອນໃຫ້ເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄົນອ່ືນດ້ວຍ. ຢາໂກໂບ 5:20 ໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣິສະຕຽນຊ່ອຍ

ເຫລືອອ້າຍນ້ອງຜູ້ຫລົງຜິດໃຫ້ກັບຄືນດີ. ຄາລາເຕັຽ 6:1 ສອນໃຫ້ເຮັດ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍວິນຍານ ຈ່ົງ

ຊ່ອຍຄົນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້ກັບຄືນດີມາໃໝ່.î

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

1. ຊອກເອົາຮູບຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ Redwood ຈາກຣັດຄາລີຟໍເນັຽມາໃຫ້ຄົນເບ່ິງ. ຖາມວ່າມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນຕ້ົນໄມ້ຊະ

ນິດນ້ີບ່ໍ? ອະທິບາຍວ່າຕ້ົນໄມ້ຊະນິດນ້ີມີຄວາມສູງເຖິງ 379 feet. ຕ້ົນໄມ້ນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄວາມສູງເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເຫັນວ່າ

ມີຮາກເລິກແລະເກາະກັນໃນພື້ນດິນເພື່ອໃຫ້ມຄີວາມສາມາດຕ່ໍຕ້ານກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້. ເຫັນວ່າຕ້ົນໄມ້ຊະນິດນ້ີບ່ໍ

ເກີດຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ແຕ່ເກີດເປັນໝູ່.

2. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, ຄຣິສະຕຽນເຮົາເປັນເໝືອນຕ້ົນໄມ້ນ້ີຢ່າງໃດ? ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວໃຫ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້

ເອ້ີນເອົາພວກເຮົາມາໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນຄວນຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນ. ໃນປ້ຶມຢາ

ໂກໂບໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າກຸ່ມຄຣິສະຕຽນຄວນຢູ່ດ້ວຍກັນໃນສ່ີຢ່າງ: 1. ຮຽນເປັນຄົນອົດທົນ, 2. ເຮັດໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່

ຄົນອ່ືນເຊື່ອຖືແລະວາງໃຈໄດ້, 3. ຈັດໃຫ້ມີການອ້ອນວອນຂ້ຶນ, ແລະ 4. ເປັນບ່ອນໃຫ້ຄວາມບອດພັຍແກ່ທຸກໆຄົນ.

3. ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ ເວລາໃດທ່ານໝົດຄວາມອົດທົນ? ຈັດໃຫ້ຈັບກຸ່ມສອງຄົນຂ້ຶນໄປ ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ 

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.

4. ເຊີນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:7-11. ບອກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນເໝືອນຊາວນາລໍຖ້າຝົນຕົກລົງ

ມາ. ຢາໂກໂບສອນບ່ໍໃຫເ້ປັນຄົນມັກຈ່ົມມັກວ່າຕ່ໍກັນ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມອົດທົນພວກເຮົາສາມາດແກ້ ້ຂ້ໍຂັດແຍ້

ງ ຫລືບັນຫາອັນສັບສົນໄດ້ດີ. ພວກເຮົາຄວນປະໃຫ້ການຕັດສິນນ້ັນເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ.

5. ໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:12 ແລະຄົນນ່ຶງອີກອ່ານ ມັດທາຍ 5:33-37. ບອກໃຫຄ້ຣິສະຕຽນເປັນຄົນສັດຊື່ຕ່ໍ

ຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝູງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກດຽວກັນ.

6. ບອກໃຫ້ຫວນຄຶດເຖິງຄໍາເວ້ົາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:
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 ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານທີ່ເອ່ີຍວ່າແມ່ນນ້ັັນເປັນຄວາມຈິງຕລອດໄປບ່ໍ?

 ທ່ານເປັນຄົນສັດຊືຕ່ໍ່ຄົນອ່ືນໃນຊີວິດບ່ໍ?

 ມີຫຍັງທ່ານຍັງເຊື່ອງໄວ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາ, ບ່ໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຮູ້, ແລະຈາກຕົນເອງດ້ວຍ?

7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:13-18 ທີ່ເວ້ົາເຣື່ອງການອ້ອນວອນ. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແບ່ງປັນເຖິງການອ້ອນ 

ວອນສ່ວນຕົວຂອງຕົນ.

8. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານຈະໃຫ້ຄະແນະນໍາການອ້ອນວອນຂອງທ່ານຂນາດໃດໃນຊີວິດ?

 ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນນອກຈາກເວລາກິນເຂ້ົາແລະເວລານອນບ່ໍ?

 ທ່ານມີເວລາຈັດໄວ້ສໍາລັບອ້ອນວອນບ່ໍ?

 ທ່ານໃຫ້ຄະແນນການອ້ອນວອນຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ດີຫລາຍ, ດີ, ພໍປານກາງ, ແລະບ່ໍດີ.

9. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:19-20 ແລະຄົນອ່ືນອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 6:1. ເຊີນໃຫ້ມີຜູ້ແປ່ງປັນ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ7

ໃຫພ້ຣະທັມແຫ່ງຊີວດິເປນັສ ູນກາງຂອງຊີວດິ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 1:1—2:2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 1:1—2:2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຮັບເອົາຊີວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານຜ່ານພຣະບຸດ ເປີດທາງໃຫ້

ພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດ

ໃນຄວາມສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ການໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຈຸດສ ູນກາງຂອງຊີວິດພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍມີພຣະຄຣິດເປັນຈຸດສ ູນກາງຫລືບ່ໍ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຊວນນັກຮຽນຄິດເຖ ິງເວລາພວກເຂົາເຈ້ົາໄປຊ້ືຣົດ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຂັບຣົດລອງເບ ິ ່ງກ່ອນ?

ນໍາພາໃຫ້ໄປເຖ ິງຄໍາຕອບທີ່ວ່າ: ເພ່ືອຄວາມແນ່ໃຈວ່າຣົດນ້ັນຈະດີສົມຄວາມຕ້ັງໃຈໄວ້ ຫລືສົມກັບ

ຄໍາໂຄສະນາຂອງຜູ້ຂາຍ.

2. ກ່າວວ່າ: ພຣະຄັມພີໄດ້ໃຫ້ວິທທີາງທີພ່ວກເຮົາສາມາດຮ້ ູວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົານ້ັນສົມກັບສ ິ ່ງ

ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຈໄວ້ ແລະສົມກັບຄວາມອ້າງຂອງພວກເຮົາ. ໃນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະ

ສຶກສາຕ່ໍເຣ ື ່ອງຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທຈ້ ິງ ແລະເລ ີ ້ມສຶກສາ 1 ໂຢຮັນແລະ “ການທົດສອບເບ ິ ່ງຄວາມເຊ່ືອ

ແທ.້”

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

3. ກ່ອນການສຶກສາພຣະທັມໃນຂ້ໍ 5, 6, 8,ແລະ 10, ບອກນັກຮຽນໃຫ້ສັງເກດເບ ິ ່ງວ່າ: ຜູ້ໃດ, ແມ່ນ

ຫຍັງ, ເວລາໃດ, ແລະວິທໃີດ.

4. ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 1:2—2:2 ແບບງຽບສໍາລັບຕົວເອງ.

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານດັງ 1 ໂຢຮັນ 1:1-4. ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຕາມລໍາດັບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ຜູ້ໃດ? (ໂຢຮັນ, ຜູ້ຂຽນ; ພຣະທັມແຫ່ງຊີວິດ, ພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ, ພຣະເຢຊູ; ພຣະເຈ້ົາ,

ພຣະບິດາ; ພວກຜູ້ອ່ານ; ຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ)
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ຂ. ແມ່ນຫຍ ັງ? (ການສ້າງໂລກ; ຄໍາພຍານຂອງໂຢຮັນເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ; ການສາມັກຄີທັມ;

ຄວາມຊົມຊ ື ່ນຍິນດີ)

ຄ. ເວລາໃດ? (ແຕ່ປະຖົມມະການ; ເວລາທີຜ່່ານມາ; ປະສົບການກັບພຣະຄຣິດທີ່ຜ່ານມາ

ແລະປັດຈຸບັນ

ຂອງ ໂຢຮັນ; ໂຢຮັນໄດ້ປະກາດ; ນິຣັນດອນການ; ການສາມັກຄີທັມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ

ອະນາຄົດ)

ງ. ວິທໃີດ?  (ວິທທີີ່ໂຢຮັນມີປະສົບການກັບພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນເນ້ືອໜັງ; ວທິທີີ່ຄວາມຍິນດີ

ຂອງໂຢຮັນໄດ້ຄົບບໍຣິບ ູນ)

6. ສລຸບສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ພົບພ້ໍ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອອະທິບາຍຄໍາເວົາ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: ພຣະທັມ, ຊີວິດ, ສາມັກຄີທັມ,

ຄວາມຍິນດີ.

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 1: 5-7. ພານັກຮຽນຕອບຕາມລໍາດັບຄ ໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ຜູ້ໃດ? (ໂຢຮັນ, ຜູ້ຂຽນ; ພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຣິດ, ຄຣິສຈັກ; ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ຊອບ

ທັມ)

ຂ. ແມ່ນຫຍັງ? (ພຣະກິດຕິຄຸນ; ແສງສວ່າງ; ຄວາມມືດ; ການຕົວະ; ການດໍາເນີນຊີວິດ;

ຄວາມສັມພັນ; ໂລຫິດພຣະຄຣິດ; ຄວາມບາບ; ຄວາມຈິງ)

ຄ. ເວລາໃດ? (ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ: ການປະກາດພຣະຄໍາໃນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ; ປະສົບ

ການໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ.

ງ. ວິທໃີດ? (ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ; ຢ່າງໃນຄວາມມືດ; ຢ່າງໃນຄວາມສວ່າງນໍາໄປສູ່ການສາ 

ມັກຄີທັມ)

8. ສລຸບສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ພົບພ້ໍ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອອະທິບາຍຄໍາເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີ: ການດໍາເນີນຊີວິດ; ແສງສວ່າງແລະ

ຄວາມມືດ; ການຕົວະ ແລະຄວາມຈ ິງ; ການລ້ໍລວງ.

9. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 1:8—2:2. ພານັກຮຽນຕອບຕາມລໍາດັບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

ກ. ຜູ້ໃດ? (ພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທະນາຍຄວາມ, ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ, ພວກເຮົາ,

ໂລກນ້ີ)

ຂ. ແມ່ນຫຍັງ? (ຄວາມບາບ; ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້ົາ, ຄວາມສັດຊ່ື; ການອະພັຍ

ບາບ; ຄວາມຈ ິງ ແລະຄວາມຫລອກລວງ; ການຕອບຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ

ເຣ ື ່ອງຄວາມບາບ)

ຄ. ເວລາໃດ? (ໂອກາດຂອງຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ໂອກາດການປະຕິເສດວ່າບ່ໍແມ່ນ

ຄວາມຜິດບາບ)

ງ. ວິທໃີດ? (ການຖວາຍບູຊາຂອງພຣະຄຣິດ, ທະນາຍຄວາມ; ການສາຣະພາບ; ການບ່ໍ
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ຍອມຮັບວ່າເປັນຄວາມບາບ; ການຮັບຮູ້ຄວາມບາບນໍາໄປສູ່ການຊໍາຮະລ້າງແລະ

ຄວາມຊອບທັມ)

10. ສລຸບສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ພົບພ້ໍ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອອະທິບາຍຄໍາເວົາ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: ການສາຣະພາບຜິດບາບ, ການ

ຊໍາຮະລ້າງ, ການຍົກຜິດບາບ, ທະນາຍຄວາມ.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

11.ໃຫ້ທຸກຄົນພິສູດເບ ິ ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນເອງດ້ວຍການຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີຢູ່ໃນໃຈຂອງຕົນ:

ກ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບພຣະຄຣິດມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດແລະພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ?

ຂ. ຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ…

(1) ຂ້ອຍຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນສຸດໃຈບ່ໍ?

(2) ຂ້ອຍຮັກຄົນອ່ືນໆຈົນສຸດໃຈບ່ໍ?

(3) ຂ້ອຍເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດຈົນເປັນນິສັຍໃນຊີວິດບ່ໍ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ8

ຮ ູ້ວາ່ພວກເຮາົຮູ້ຈກັພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 2:3-27

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 2: 3-27

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແທຫ້ລືບ່ໍຢູ່ທີກ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ, ການ

ພົວພັນຮັກແພງກັບຄົນ

ອ່ືນໆ, ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດແທ.້

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຈະຮູວ້່າພວກເຮົາຮ້ ູຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈະຣະນາເບ ິ ່ງວ່າຂ້ອຍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແທ້ບ່ໍ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນາໍເຣຶອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ກ່ອນເລີ ້ມການຮຽນໃຫ້ຕຽມ:

ກ. ກະດາດນ່ຶງແຜ່ນພັບເຄ ິ ່ງ ແລະຢ່ ູຂ້າງໃນໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ີໃສ່ “ການຮູ້ພຣະເຈ້ົາຈະເກີດຜົນ

ທາງຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ, ແລະການເຊ່ືອຟັງ" ແລ້ວປິດໄວ້. ຕຽມເຈ້ັຽໃຫ້ຄົບຈໍານວນນັກຮຽນ

ທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ ແລ້ວຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ລະອັນເວລາເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາຫ້ອງຮຽນ.

ຂ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີທັງຫລາຍໃນຂ້ໍທີ 8 ຂອງແຜນສໍາລັບການສອນນ້ີ.

ຄ.  ເວລາໄວ້ເພ່ືອການຕອບຄໍາຖາມ.

2. ຊອກນັກຮຽນສອງຄົນມາເປັນຕົວສະແດງປະກອບ. ຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານ ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ 

ເປັນຊ່າງແປງທໍ່ນ້ໍາ. ເມ່ືອຖືກຈ້າງໃຫ້ເຮັດວຽກ, ຊ່າງແປງທໍ່ນ້ໍາທໍາທ່າວ່າຕົວເອງຮູ້ເຣ ື ່ອງແປງທໍ່ດີ 

ແຕ່ລາວໄດ້ເຮັດນ້ໍາຮົ່ວຖ້ວມເຮືອນ. ເຈ້ົາ ຂອງບ້ານສະແດງຄວາມບ່ໍພໍໃຈ 

ເພາະການງານຂອງນາຍຊ່າງບ່ໍໄດ້ສົມກັບຄວາມເວົ້າວ່າຕົວເອງຮູ້ວຽກດີ.

3. ຂຽນ: ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ,

ແລະການເຊ່ືອຟັງໃສ່ກະດານໂດຍໃຫ້ລຽນກັນລົງແຕ່ລະຄວາມຕາມຕົວຢ່າງນ້ີ:

ຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຮັກ ການເຊ່ືອຟັງ
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4. ໃຫ້ທຸກຄົນເປີດກະດາດທີ່ໄດ້ຮັບເວລາມາເຖ ິງຫ້ອງຮຽນ. ໃຫ້ໂອກາດເພ່ືອອອກຄວາມເຫັນ. ບາງ

ຄົນອາດຈະເຫັນພ້ອມກັບຂ້ໍຄວາມນ້ັນ ແລະບາງຄົນອາດຈະບ່ໍເຫັນພ້ອມ. ບອກວ່າໃນ 1 ໂຢຮນັ, 

ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ, ແລະການ ເຊ່ືອຟັງ ແມ່ນທາງດຽວທີເ່ຮົາຈະຮູ້ວ່າ

ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈ ິງ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

5. ບອກວ່າ: ໂຢຮັນໂຕ້ຖຽງກັບຄົນທີ່ອ້າງວ່າເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແຕ່ຂາດຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ, ແລະ

ການເຊ່ືອຟັງໃນ ຊີວິດ.

6. ແບ່ງກະດານເປັນສອງພາກ; ພາກນ່ຶງໃສ່ຫົວຂ້ໍ ìຮ້ ູແທ້î ແລະອີກພາກນ່ຶງໃສ່ ìເວົ້າວ່າຮູ້.î ພານັກຮຽນ 

ເບ ິ ່ງ 1 ໂຢຮັນ 2:3-6. ພານັກຮຽນເບ ິ ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນສອງພວກນ້ີ, ບັນທຶກໄວ້.

7. ຖາມ:

ກ. ທ່ານຄິດວ່າ 1 ໂຢຮັນເວົ້າເຖ ິງຫຍັງແດ່ ຈາກຄໍາວ່າ ìດໍາເນີນຊີວິດî? (ຊີວິດໂດຍທົ່ວໄປ)

ຂ. ການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກຕ້ອງມີລັກສະນະຢ່າງໃດ?

ບອກວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ຮ້ ູພຣະຄຣິດແທ້ຈະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດຈົນເປັນນິສັຍ (îດໍາເນີນຊີວິດî).

ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນ

ຫລັກຖານວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ແລະຄົບຖ້ວນໃນຄົນນ້ັນ.

8. ແບ່ງໃຫ້ຫລາຍໆຄົນອ່ານພຣະຄໍາຕ່ໍໄປນ້ີ ແລະໃຫ້ຜູ້ຟັງສັງເກດໃຫ້ດີ: ພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:4-5;

ມັດທາຍ 22:37-40; ມາຣະໂກ 12: 29-31; ລູກາ 10:27; ໂຢຮັນ 13:34-35; 15:12,17.

9. ໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະຂ້ໍຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ (ຂ້ໍ 6) ຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບ ຜູ້ທີ່ດໍາ

ເນີນຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງ ແລະຜູ້ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມມືດ.

10.ອະທິບາຍ 2: 12-14;

ເພ້ີມວ່າໂຢຮັນຢ້ັງຢືນກັບຜູ້ທີ່ຮ ູ້ຈັກພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈ ິງວ່າພວກເຂົາມີຫຍັງແດ່. ຖາມ: ສ ໍາ 
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ລັບຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດແຕ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງ ຈະເປັນຢ່າງໃດ?

(ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ັນ).

11.ໃຊ້ 2:15-16 ເພ່ືອຊ່ວຍນັກຮຽນອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ໂລກ”

ແລະສ ິ ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນໂລກນ້ີວ່າມີຫຍັງແດ່ ເມ່ືອປຽບທຽບ ກັບສ ິ ່ງຕ່າງໆໃນ 2:12-14.

12.ອະທິບາຍ 2: 18-27; ໂຢຮນັເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຄຣິດວ່າ ພວກ 

ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະ ເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ; ພວກເຂ້ົາເວົ້າຕົວະ ແລະປະຕິເສດພຣະຄຣິດວ່າ 

ບ່ໍຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບບໍຣິບ ູນ. ຖາມ:

ມີຄໍາສອນຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄິດແນວໃດແດ່ທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນສມັຍນ້ີ?

13.ອະທິບາຍວ່າໂຢຮັນສອນໃຫ້ຜ້ ູອ່ານທັງຫລາຍເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຄໍາສອນຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ 

ໃນ 2:18-27 (ໂດຍສະເພາະໃນ 2: 24, 27).

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

14.ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາຕົວເອງຢ່າງງຽບໆວ່າ ຊີວິດແຕ່ລະຄົນໄດ້ມີຜົນສົມກັບເປັນຜ້ ູຮ້ ູຈັກພຣະເຈ້ົາ

ຢ່າງແທ້ຈ ິງບ່ໍ (ເບ ິ ່ງ ຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຮັກ, ແລະການເຊ່ືອຟັງໃນຊີວິດ).

ເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ພຣະວິນຍານ ກໍາລັງນໍາພາ ໃນຂະນະນ້ີ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ9

ກາ້ວໄປສູອ່ະນາຄດົດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 2:28-3:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 2: 28-3:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາສາມາດຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດໂດຍດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງລູກພຣະ

ເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຫາວິທທີາງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ໃຊ້ຄໍາຖາມນ້ີເພ່ືອເລ້ີມການສອນ: ເປັນຫຍັງຫລາຍໆຄົນມັກອ່ານຄໍາທໍານວາຍໃນໜັງສືພິມ? ເປັນ

ຫຍັງບາງຄົນເອົາໄຊນ້ອຍຫ້ອຍໃສ່ຣົດ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາຫາຄໍາຕອບຮ່ວມກັນວ່າເປັນຫຍັງບາງ

ຄົນຢາກໄດ້ໂຊກໄດ້ລາບ ຫລືຢາກ ຮູອ້ະນາຄົດຂອງຕົວເອງ. ແນະນໍາວ່າການມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ

ແຜນການອັນດີເລີດຂອງພຣະເຈ້ົາ ສໍາລັບມະນຸດມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າສ່ີງຂອງທີ່ເຊ່ືອກັນວ່າຈະນໍາ

ໂຊກມາໃຫ້; ຫລາຍຄົນຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມອະນາຄົດຂອງຕົນເອງໄດ້ດ້ວຍສ່ີງນ້ັນໆ.

ແຈ້ງວ່າ ການສຶກສາພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງອັຄສາວົກໂຢຮັນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍໄດ້

ໝັ້ນໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

2. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນມ້ືນ້ີໃສ່ກະດານ:

ກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດວ້ຍຄວາມໝັ້ນໃຈ (1 ໂຢຮັນ 2:28—3: 10)

(1) ໝັ້ນໃຈເພາະການເຂ້ົາສນິດ (2:28-29)

(2) ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ (3:1-3)

(3) ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະອົງ (3:4-10)

ແນະນໍາວ່າ ຄວາມໝັ້ນໃນແມ່ນຄໍາຂວ ັນໃນພຣະຄໍາພາກນ້ີ.
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3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 2:28-29. ຖາມ: ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈ່ຶງເອ້ີນພວກຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍວ່າ 

ìລູກນ້ອຍທັງຫລາຍ.” ແນະນໍາ: ບາງທີເ່ພາະໃນຕອນນ້ີໂຢຮັນມີອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ຫລືຜ້ ູອ່ານອາດ

ຈະເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່. ຖາມ: ໂຢຮັນໄດ້ບອກຫຍັງກັບພວກເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ສົນທະນາເຣ ື ່ອງ ການເຂ້ົາສນິດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງໃດ.

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 3: 1-3 ແລະສັງເກດເບ ິ ່ງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ຕ່ໍພວກເຮົາຢ່າງໃດ. ໃຫ້ເວລາຕອບ (ພວກເຮົາເປັນ ìບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî). ໃຊ້ຄໍາອະທິບາຍໃນບົດ 

ຮຽນຊ່ວຍໃນຕອນນ້ີ. ສົນທະນາວ່າຜູ້ທີມີ່ຄວາມຫວັງຈະຊໍາຮະລ້າງຕົນເອງວິທໃີດ. ແນະນໍາເພີ ້ມ

ເຕີມວິທີທີຈ່ະຮັກສາຊີວິດໃຫ້ບໍຣິສຸດ.

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 3:4-10 ໃນຂະນະທີທຸ່ກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງວ່າພຣະຄໍາເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມ

ບາບ. ແລ້ວໄປເບ ິ ່ງ 1 ໂຢຮັນ 1:8 ທີ່ບອກວ່າເຮົາທັງຫລາຍມີຄວາມບາບໝົດທຸກຄົນ; ປຽບທຽບ

ພຣະທັມຂ້ໍນ້ີໃສ່ 1 ໂຢຮັນ 3:4, 6, ແລະ 9 ຊ່ຶງເວົ້າເຖ ິງຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຜິດບາບເປັນນິສັຍ. ບອກໃຫ້

ທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າ ເຖ ິງບາງຄ້ັງຄົນຄຣິສຕຽນໄດ້ຫລົງເຮດັບາບ ແຕ່ຄວາມບາບບ່ໍໄດ້ຄວບຄຸມ

ຊີວິດພວກເຂົາ ເພາະເຂົາເປັນລູກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ; ໃຊ້ຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈ.

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 3:10. ຖາມ: ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີແຍກລູກພຣະເຈ້ົາອອກຈາກລູກມານວິທໃີດ? (ລູກ

ພຣະເຈ້ົາເຮັດຄວາມທ່ຽງທັມ, ຮັກອ້າຍນ້ອງຜູ້ເຊ່ືອດ້ວຍກັນ). ເຕືອນທຸກຄົນວ່າການເຮັດຄວາມທ່ຽງ

ທັມບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໄດ້ເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ມາເປັນລູກພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງຄວາມ

ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແລະລູກພຣະເຈ້ົາຈະເຮດັແຕ່ສ່ີງທ່ຽງທັມແລະຮັກອ້າຍນ້ອງຄຣິສຕຽນ

ດ້ວຍກັນ. ນ້ັນຄືຈຸດສໍາຄັນທີ ່ໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈ.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

7. ຖາມ: ມີຫຍັງອີກແດ່ໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ ທີຈ່ະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈກັບອະນາຄົດ?

(ພວກເຮົາເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຮົາເພ ິ ່ງພຣະຄຣິດກ່ຽວກັບຄວາມບາບ; ພວກເຮາົສາມາດຕຽມ

ຕົວເພ່ືອອະນາຄົດໂດຍດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື, ເຮັດໃນສ່ີງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຮັກຄົນອ່ືນໆ)
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8. ນໍາພາການສົນທະນາເພ່ືອຫາວິທທີີ່ຈະສະແດງຄວາມຮກັກັບຄົນອ່ືນໆໃນຄຣິສຕະຈັກຫລືໃນ

ກ ຸ ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີ. ຂຽນຄໍາເຫັນຕ່າງໆໃສ່ກະດານໄວ້; ຫລັງຈາກນ້ັນຊັກຊວນນັກຮຽນວ່າ ສັປດາ

ຈະມາເຖ ິງນ້ີພວກເຮົາຈະນໍາຫຍັງໄປປະຕິບັດກ່ອນໝູ່.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 10

ຮກັກນັດວ້ຍການກະທໍາ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 3:11-18; 4:7-12, 19-21

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 3:11--4:21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການສໍາຄັນໃນການເປັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງຮັກດ ້ວຍການກະທໍາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະຄັມພີຈ່ຶງສອນວ່າຮັກແທຕ້້ອງມີການປະຕິບັດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສອບເບ່ິງຮັກແທຂ້ອງເຮົາທີກ່່າວຄືພຣະເຈ້ົາຮັກເຮາົບ່ໍ?

ຄາໍນາໍ

ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຕອນນ້ີໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ຮັກກັນດ້ວຍການກະທໍາດີຕ່ໍກັນແລະກັນ ຫາກເປັນການບ່ໍ

ດີກໍບ່ໍສົມຄວນຈະເຮັດ, ໂຢຮັນໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງການເຮັດຊ່ົວຂອງກາອິນໃຫ້ເຫັນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາເອົາແບບຢ່າງ

ຂອງກາອິນ ໂຢຮັນເປັນຫ່ວງພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນ ເພາະວ່າການຮຽນຕາມແບບຢ່າງຂອງຄົນຊ່ົວນ້ັນງ່າຍກວ່າ

ການເອົາແບບຢ່າງຂອງຄົນດີ.

ຮກັບໍແ່ມນ່ກຽດຊງັ 1ໂຢຮນັ 3:11-18

ກ. ຄໍາວ່າ ìໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມແລ້ວî (ຂ້ໍ 11). ເປັນກົດໝາຍເດີມ ດ່ັງນ້ັນການກ່າວຂອງໂຢຮັນຈ່ຶງບ່ໍ

ເປັນຄໍາສ່ັງຂອງໂຢຮັນ ແຕ່ເປັນກົດໝາຍຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມ, ເປັນກົດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາບັງຄັບຄົນທີ່ເຊ່ືອໃຫ

 ້ຮັກກັນແລະກັນໂດຍບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂ ເພາະວ່າທຸກຄົນເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ຂ. ກາອິນ, ອາເບນ ແມ່ນລູກຂອງທ່ານອາດາມແລະເອວາ. ກາອິນແລະອາເບນສອງອ້າຍນ້ອງກໍຮັກແລະ

ນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍນໍາເຄ່ືອງຖວາຍຂອງອາເບນ (ປຖກ 

4). ດ້ວຍເຫດນ້ີກາອິນຜູ້ເປັນ ອ້າຍຈ່ຶງຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະອິດສາຢ່າງ

ໜັກ.

ຄ. ໂຢຮັນເວົ້າວ່າ ທ້າວກາອິນຂ້ານ້ອງຊາຍເພາະການເຮັດຂອງລາວຊ່ົວ ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າລາວຂ້ານ້ອງຊາຍ

ແລ້ວຈ່ຶງຊ່ົວລາວ

ຊ່ົວເພາະວ່າລາວມາຈາກມານ (ຂ້ໍ 12).



26

ພຣະເຈົາ້ຊົງເປນັຄວາມຮກັ 1ໂຢຮນັ 4:7-12

ກ. ໂຢຮັນເວົ້າເພ້ີມຄວາມເກ່ົາໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມຮັກມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ìຈ່ົງໃຫ້ເຮາົຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ 

ເພາະວ່າຄວາມຮັກ

ມາຈາກພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 7). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນແຫລ່ງຫລືບ່ໍເກີດຂອງຄວາມຮັກໂດຍໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອັນ

ສຸດທີຮ່ັກອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ ນ້ີແຫລະ ແມ່ນ

ຄວາມຮັກທີພ່ຣະອົງສໍາແດງອອກໃຫ້ເຫັນ. ອ່ານໂຢຮັນ 3:16.

ຂ. ຮັກກັນດ້ວຍການກະທໍາແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເປັນຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງແລ້ວ (ອ່ານຂ້ໍ 9-10).

ຄ. ເຮົາເຊື່ອວ່າຄົນທີເ່ຊ່ືອໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຈ້ົາ, ເມ່ືອເຊ່ືອດ່ັງນ້ັນເຮົາກໍສົມຄວນເຮັດຕາມແບບຢ່າງ

ຂອງພຣະບິດາ ຄື

ພຣະອົງໄດ້ເສັຽສະລະ, ບ່ໍຫຶງຫວງພຣະບຸດອົງດຽວໄວ້ ແຕ່ໄດ້ປະທານສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກໃຫ້ແກ່ເຮົາ (ຂ້ໍ 

11-12).

ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັເຮາົກ່ອນ 1ໂຢຮນັ 4:19-21

ບັດນ້ີເຮົາຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃນການສໍາແດງຄວາມຮັກ

ທີ່ມີການປະຕິບັດ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນຮູ້ຈັກບຸນຄຸນໂດຍຕອບຮັກພຣະອົງແລະຟັງຄໍາສອນ

ຂອງພຣະອົງທີ່ສອນເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກ, ໂຢຮັນເວົ້າເພ້ີມໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ìຝ່າຍເຮົາທງັຫລາຍໄດ້ຮັກ 

ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາກ່ອນî (ຂ້ໍ 19). ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງມີເຫດຜົນສາມຢ່າງທີ່ຈເຮົາຈະຮັກພຣະ

ເຈ້ົາຄື;

1. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັກເຮົາກ່ອນ.

2. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເປັນການສົມຄວນເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນ.

3. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເພາະຄວາມຮັກອັນມີອໍານາດຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັກພຣະອົງຄືນ.

ໂຢຮັນວາງເງ່ືອນໄຂວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຍັງກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍ

ເປັນຄົນເວົ້າຕົວະî (ຂ້ໍ 20ກ). ແປວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັກຄົນໃນຄອບຄົວພຣະເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງຕວງ, ເພາະ

ໂຢຮັນເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ ìຜູ້ທີ່ບ່ໍຮກັພ່ີນ້ອງຂອງຕົນທີ່ຕາເຫັນແລ້ວ ກໍບ່ໍສາມາດຈະຮັກພຣະເຈ້ົາທີຕ່າບ່ໍເຫັນນ້ັນî (ຂ້ໍ 

20ຂ). ແປວ່າເຮົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍພ່ີນ້ອງໃນຄວາມເຊ່ືອຄືພຣະເຈ້ົາປະຕິບັດຕ່ໍເພ່ິນ, ພຣະເຈ້ົາຮັກເພ່ິນແນວ

ໃດເຮົາຈໍາຕ້ອງຮັກເພ່ິນແນວນ້ັນຈ່ຶງຈະຖືວ່າເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທີ 11

ເຊືອ່ໃນພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 4: 1-6, 13-16ກ

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 4: 1-6, 13-16ກ

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການເຊ່ືອທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນສໍາຄັນຢ່າງໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ         

ຄາໍນາໍ

ຄຣິສຕຽນທຸກຊາດທຸກພາສາ, ທຸກນິກາຍ ໃຜໆກໍເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງເຊ່ືອຢ່າງຖືກຕ້ອງ    ແມ່ນແຕ່ພວກຜູ້ທໍາ 

ນວາຍປອມໃນສມັຍພຣະຄັມພີກໍເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງເຮດັຖືກຕ້ອງ ແຕ່ມີລາງຄົນຮອດບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ແກ້ງ

ເປັນຄົນເຊ່ືອເພ່ືອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ ການແກ້ງເຮັດຂອງລາວຄືກ່ອນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຊ້ໍາ. ບົດຮຽນບົດນ້ີຈະຊ່ອຍ

ທ່ານໃຫ້ຫລີກໜີຄົນແກ້ງເຊ່ືອ ແລະຫລີກໜີພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມ.

ການທົດສອບເບິງ່ວິນຍານ (1ໂຢຮນັ 4:1-3).

ພວກໂຣມັນມີກິຈກັມຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຂົາມີພະຕ່າງໆນາໆ, ດ່ັງສາສນາ Greco-

Roman, Mothraism ແລະສາສນາອ່ືນໆທີ່ພວກໂຣມັນນັບຖືເພ່ືອຊອກສແວງຫາທີ່ເພ່ິງທາງໃຈຫລືວິນ 

ຍານຈິດ     ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຈ່ຶງມີພວກສວຍໂອກາດທໍານວາຍເຣ່ືອງຣາວຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ 

ໃນຈໍານວນພວກຜູ້ທໍານວາຍນ້ີໄດ້ໃຊ້ຊ່ືພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນເຄ່ືອງມື   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຫລວງຫລາຍຈ່ຶງ 

ກາຍເປັນຄົນຫລົງທາງໄປແລ້ວ. ໂຢຮັນສອນພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກສັງເກດວິນຍານທີ່ເຂົາກ່າວມານ້ັນ 

ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທບ່ໍ້ດ່ັງນ້ີ:

1. ìເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືວິນຍານທັງປວງທີ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ

ໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາî. ( ຂ້ໍ 2).

2. ໂປໂລສະແດງໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນຝ່າຍວິນຍານ ìຝ່າຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນຄື ຄວາມຮັກ, ຄວາມ

ຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ຄວາມອົດກ້ັນໄວ້ນານ, ຄວາມປານີ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມສຸພາບອ່ອນ

ຫວານ, ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນî (ຄາລາເຕັຽ 5:22). ຈ່ົງສັງເກດວ່າຜູ້ທີ່ເວົ້າມີສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ?
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ຜູສ້ະຖດິນາໍທາ່ນນັ້ນກໃໍຫຍກ່ວາ່ (1ໂຢຮນັ 4:4-6)

ພວກຜູ້ທາໍນວາຍປອມໄດ້ໃຊ້ນາມພຣະເຢຊູເປັນຂ້ໍອ້າງໃນການປະກາດຂອງເຂົາເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນ

ຫລົງເຊ່ືອພວກເຂົາ ແຕ່ສໍາລັບທ່ານແລ້ວໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìສ່ວນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້

ຊັຍຊະນະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວî (ຂ້ໍ 4ກ). ແປວ່າທຸກຄົນທີ່ຟັງໂຢຮັນກໍຢູ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອເຂົາຢູ່ຝ່າຍພຣະ

ເຈ້ົາເຂົາກໍຊະນະພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມ, ຊະນະຢ່າງໃດໂຢຮັນກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ìເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖິດ

ໃນພວກເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 4ຂ). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຂົານ້ັນເຮັດໃຫ້ເຂົາຊະນະ ບ່ໍແມ່ນເຂົາຊະນະດ້ວຍ

ຕົວເຂົາເອງ, ເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈ້ົານໍາພາເຂົາໃຫ້ຊະນະນ້ັນກໍເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາ  ìຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ນ້ັນທີ່ຢູ່

ໃນໂລກî (ຂ້ໍ 4ຄ). ແປວ່າໃນໂລກນ້ີມີຊາຕານຄວບຄຸມຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດຕາມມັນ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຄວບ

ຄຸມໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນໃຫຍ່ແລະມີອໍານາດເໜືອຊາຕານ. ìສ່ວນເຮົາທັງຫລາຍ

ເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ຜູ້ທີ່ບ່ໍຢູ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຮົາ

ທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວິນຍານຂອງຄວາມຈິງແລະວິນຍານຂອງຄວາມຜິດî (ຂ້ໍ 6).

ເຮາົຮູໂ້ດຍສິງ່ນີ້ (1ໂຢຮນັ 4:12-16ກ)

1. ໂຢຮັນບອກເຄັດລັບໃຫ້ເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະເບ່ິງອອກວ່າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາແທ້ໂດຍເວົ້າວ່າ ìດ່ັງນ້ັນແຫລະ,

ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູວ້່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາî (ຂ້ໍ 13ກ). ແມ່ນເພ່ິນ

ແນໃສ່ຂ້ໍ 12 ທີກ່່າວວ່າ ìຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາທັງຫລາຍ

ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍສົມບູນໃນພວກເຮົາî (ຂ້ໍ 12).

2. ìຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າ ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດມາເປັນຜູ້ໂຜດມະນຸສ

ໂລກໃຫ້ລອດພ້ົນ ຜູ້ໃດຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ

ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ັງຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 14-15).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 12

ຄວາມເຊືອ່ເຮດັໃຫມ້ຊີັຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 5

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 5

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ຮັກກັນແລະກັນ ແລະເຊ່ືອໃນພຣະ

ບຸດພຣະເຈ້ົາ ເຮົາ

ຈະມີຊັຍຊະນະໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະຊະນະບັນຫາຊີວິດໃນວັນນ້ີແລະວັນໜ້າ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການຜູກພັນກັບຄົນທີເ່ຊ່ືອຈະຊ່ອຍເປັນແຮງໃຈແນວໃດ?

ປະຕບິດັຄວາມຮກັ (1ໂຢຮນັ 5:1-3)

1. ຜູ້ໃດທີ່ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແປວ່າລາວເປັນລູກ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເມ່ືອເປັນລູກພຣະເຈ້ົາລາວກໍຈະຮັກລູກຂອງພຣະອົງ ແປວ່າຮັກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນຜູ້ທີບັ່ງ

ເກີດໃນພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນດຽວກັນ  (ຂ້ໍ 1). ຄືເຮົາຮັກອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງຂອງເຮົາໂດຍບ່ໍຕ້ອງມີໃຜບອກໃຫ້ຮັກ 

ເຮົາກໍຮັກກັນເພາະເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ.

2. ການສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍອ້າຍນ້ອງໃນພຣະເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດບັນຍັດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ ແປວ່າເປັນຜູ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມເຊືອ່ບໍແ່ມນ່ຄວາມຮູສ້ກຶ (1ໂຢຮນັ 5:4-10)

ທຸກຄົນທີເ່ກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍມີຊ ັຍຕ່ໍໂລກ ແປວ່າຫາກເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້ໆແລ້ວ

ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈະເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນແລະຕ່ໍສູ້ຈົນໄດ້ຊະນະຕ່ໍຝ່າຍໂລກ    ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງຊະນະຄໍາ

ສອນປອມຂອງພວກຄຣູສອນປອມ, ເຮົາຈະຊະນະຄວາມຄຶດຢ່າງໂລກຢ່າງແນ່ນອນຫາກເຮົາເອົາຄວາມ

ເຊ່ືອເປັນເຂນ  ( ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6:10-20 ). ເພາະວ່າຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງພ້ົນ ແຕ່

ເຊ່ືອວ່າພ້ົນແລ້ວ.

ຊວີດິຕລອດໄປເລີມ້ວັນນີ້ (1ໂຢຮນັ 5:11-13)

ìຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ ີ ້ ເຮົາຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະນາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ຂ້ໍ 13).
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1. ທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພຣະເຢຊູຄຣິດ) ມີຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ.

2. ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດນ້ີແມ່ນເລ້ີມແຕ່ມ້ືເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ.

3. ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດບ່ໍແມ່ນທີແ່ຜ່ນດິນໂລກນ້ີ ແຕ່ແມ່ນໂລກໜ້າ.

ຫລັກຖານອັນສໍາຄັນທີ່ບ່ົງບອກວ່າເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນແມ່ນເຮົາມີພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໂດຍເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະບຸດ ນ້ີແມ່ນຫລັກຖານວ່າເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປໃນພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາບ່ໍຕ້ອງໄປ

ຖາມໃຜວ່າເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປຫລືບ່ໍ? ເຮົາຄວນຖາມຕົວເອງວ່າເຮົາມີພຣະບຸດຫລືບ່ໍ?

ຊວີດິຂຶ້ນກບັຄວາມເຊືອ່ໝັນ້ (1ໂຢຮນັ 5:14-21)

ການທູນຂໍທີໂ່ຢຮັນກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ສອງປະການຄື;

1. ທູນຂໍຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ  

2. ພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງ ແປວ່າຕອບຄໍາທູນຂໍນ້ັນ 

ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນຈະຮຽນຮູ້ວາ່ອັນໃດເປັນນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ຫາກເຮົາຮ ູ້ວ່າເຮົາເຮັດອັນໃດເປັນທີພໍ່ພຣະ

ທັຍພຣະເຈ້ົາເຮົາ ກໍຄວນທນູຂໍສ່ິງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງກໍຈະປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ìແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະ

ອົງຊົງໂຜດຟັງແລ້ວ ເມ່ືອພວກເຮົາທູນຂໍສ່ິງໃດ ພວກເຮາົຈ່ຶງຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຂໍຈາກພຣະ

ອົງນ້ັນî (ຂ້ໍ 15).

ເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບສອງຢ່າງທີ່ຜູ້ຄົນມີຄໍາຖາມກັນຢູ່ຕລອດມາຄື;

1.ຄືບາບທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ.

2.ບາບທີບ່ໍ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ.

ໂຢຮັນບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າ ìເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດໃຫ້ບາບຕາມເຄີຍî (ຂ້ໍ 

18ກ). ແທນທີເ່ຮົາຈະໄປສົນໃຈວ່າບາບອັນໃດນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ແລະບາບອັນໃດບ່ໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ 

ເຮົາຄວນຈະໄປສົນວ່າເຮົາໄດ້ບັງເກີດໃນພຣະເຈ້ົາແທບ່ໍ້ ເພາະໂຢຮັນບອກວ່າຄົນທີບັ່ງເກີດໃນພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍ

ເຮັດບາບຕາມເຄີຽ ແປວ່າແຕ່ກ່ອນເຮັດບາບ ແຕ່ເມ່ືອບັງເກີດໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍເຮບັບາບຕາມທີເ່ຄີຍເຮັດ

ມາ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 13

ເຮດັງານທີມ່ອບໝາຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂຢຮັນ 1-2, 7-11; 3 ໂຢຮັນ 1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂຢຮັນ ແລະ 3 ໂຢຮັນ

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານມີວິທີແບ່ງປັນຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວແລ້ວບ່ໍ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອເພ້ີມວິທີການແບ່ງປັນຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ.

ຄາໍນາໍ

ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະເວົ້າເຖິງຈົດໝາຍຂອງອັຄະສາວົກໂຢຮັນທີ່ຖ່ອມຕົວລົງຂຽນຈົດໝາຍໂດຍໃຊ້ນາມວ່າເຖ້ົາ

ແກ່, ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນເຖິງພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືກຊົງເລືອກ ແລະຂຽນເຖິງທ່ານຄາໂຢຜູ້ດູແລຄຣິສຕະຈັກ.

ຫາກເຮາົຮກັພຣະເຢຊເູຮາົຈະຮກັໂບດ ( 2 ໂຢຮນັ 1-2 )

ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ວາງຕົວເປັນແບບຢ່າງທີ່ເພ່ິນຮັກພຣະເຢຊູຜູ ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ     ເພ່ິນໄດ້

ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ    ຄຣິສຕຽນທີ່ເວົ້າວ່າຮັກພຣະເຢຊູຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ໂ ດຍ

ການກະທໍາຕ່ໍຄົນທັງປວງເໝືອນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ກະທໍາກັບເຂົາ.

1. ວິທຂີຽນຈົດໝາຍໃນສມັຍບູຮານນ້ັນເພ່ິນບ່ໍມີກະດາດເຈ້ັຽເພ່ືອຂຽນຂ້ໍຄວາມການບັນທຶກພຣະຄັມພີ  ເພ່ິນ

ໄດ້ໃຊ້ແຜ່ນໜັງທີ່ຮ້ອງວ່າ Scroll ເປັນກ້ໍ  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນກໍເປັນເຫດຜົນອັນນ່ຶງທີເ່ພ່ິນລົງຊ່ືຜູ ້ຂຽນກ່ອນຂຽນ

ຈົດໝາຍ ເພ່ືອຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມາຈາກຜູ້ໃດ.

2. ໂຢຮັນຂຽນເຖິງກຸ່ມສະຕຣີໃນນາມເປັນຜູ້ເຖ້ົາຜູ້ແກ່ທີ່ມີຄວາມຮັກແພງຄະນະສະຕຣີແລະພວກໜຸ່ມນ້ອຍ 

ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ີໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂອວາດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ    ການຢູ່ໃນໂອວາດຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນຮັກ

ເຂົາ ແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນກໍຮັກເຂົາດ້ວຍ. ລູກຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ໆຍ່ອມມີຄວາມພາກພູມໃຈແລະຍິນດີກັບລູກນ້ັນ.

ຫາກເຮາົຮກັເຮາົກປໍະຕບິັດຕາມຄາໍສອນ (2 ໂຢຮນັ 7-11).
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ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນເປັນເຄ່ືອງພິສູດວ່າຮັກແທ້ໆ ມັນບ່ໍຕ່າງຫຍັງກັບເຮົາເວົ້າກັບລູກເຮົາວ່າ ìຫາກລູກ 

ຮັກພ່ໍຮັກແມ່ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍຄວາມແມ່ເນີî ທໍານອງດຽວກັນຫາກເຮົາເວົ້າວ່າເຮາົຮັກພຣະເຢຊູເຮົາກໍຄວນ

ປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຫລືມີຊີວິດຢູ່ໃນໂອວາດຂອງພຣະອົງ.

1. ໂຢຮັນສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທີ່ຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດ  ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນໂດຍບ່ໍໃຫ້ຫລົງໄປຟັງພວກຕ່ໍສູ້

ພຣະຄຣິດìຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະບ່ໍເສັຽຜົນປໂຍດໃນການເຮັດຂອງຕົນ î ອາດໝາຍຄວາມ

ວ່າຫາກໄປຫລົງເຊ່ືອຟັງພວກຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດແລ້ວທ່ານຈະເສັຽພຣະເຢຊູ   ຫລືທ່ານອາດຂາດຈາກພຣະເຢຊູ 

ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນໄດ້ຫລົງທາງໄປແລ້ວ.

2. ໂຢຮັນເຕືອນວ່າບ່ໍໃຫ້ຮັບຕ້ອນຜູ້ທີບ່ໍ່ຢູ່ໃນໂອວາດ (ຂ້ໍ 10)

3. ຜູ້ບ່ໍຢູ່ໃນໂອວາດແປວ່າ ຜູ້ບ່ໍດໍາຣົງຊີວິດໃນພຣະໂອວາດ (ຄໍາສອນ) (ຂ້ໍ 9)

4. ຜູ້ທີຕ້່ອນຮັບເຂົາກໍເປັນພວກດຽວກັບເຂົາ (ຂ້ໍ 11) ແປວ່າບ່ໍແມ່ນຢູ່ຝ່າຍພຣະຄຣິດ.

ຫາກຮກັຈະລົງທນຶໃນຄຣສິຕະຈກັພຣະອງົ ( 3 ໂຢຮນັ 1-11).

ທ່ານຄາໂຢຜູ້ປົກຄອງໂບດໄດ້ລົງທຶນຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະລົງທຶນສອນພຣະທັມໃນຖ້າມກາງ

ຄວາມອ່ອນແອທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈິດໃຈນ້ັນພ້ອມສເມີ.

1. ຄາໂຢໄດ້ລົງທຶນຕ້ອນຮັບແລະສ່ັງສອນພຣະທັມໂດຍບ່ໍທໍ້ຖອຍຕ່ໍບັນຫາຮ່າງກາຍຂອງເພ່ິນໂຢຮັນຄຶດເປັນ

ຫ່ວງແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຄາໂຢ (ຂ້ໍ 2).

2. ມີພວກຜູ້ປະກາດຜ່ານໄປທາງບ້ານຄາໂຢເພ່ິນກໍຕ້ອນຮັບໄວ້ໃນບ້ານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ພວກນ້ີມາລາຍ

ງານໃຫ້ໂຢຮັນຮູເ້ຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອແລະການນໍາຂອງຄາໂຢ ເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນດີໃຈຫລາຍ (ຂ້ໍ 3-8)

3. ໂຢຮັນເປີດເຜີຽດີໂອເທເຟຕ້ັງຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ບັງຄັບຄຣິສຕະຈັກ (ຂ້ໍ 9-10).

4. ການເລືອກແບບຢ່າງ (ຂ້ໍ 11).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


