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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ແນະນຳໃນການປ່າວປະກາດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 1:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ ບົດທີ 1  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຢຊູໄດ້ລຳດັບການປ່າວປະກາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່ຽວກັບ  

ພລັງອຳນາດໃນການເປັນພະຍານ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ຢ່າງໃດ ໃນພຣະທັມກິຈການ 1:8? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈໃນພຣະທັມຂ້ໍນ້ີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖ່ອງແທ້  (ກິຈ

ການ 1:8) ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຈົດຈຳໃວ້ໃນຊີວິດ. 

 
ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ(ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ກ່ອນຈະເລ້ີມເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ   ໃຫ້ສເນີຊ່ືທະນາຍຄວາມທີ່ດັງ ໆ     ວ່າເຮັດຢ່າງໃດເຂົາຈ່ຶງເອົາຊະນະ
ຄວາມໄດ້ທຸກຄ້ັງ.  ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມສຳຄັນຂອງພະຍານ ເຂົາເຫັນຫຍັງແດ່?  ເຂົາໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່? 
ແລະເຂົາມີປະສົບການຫຍັງແດ່? ຖາມ: ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາທີເ່ປັນຜູ້ຕິດຕາມ 

2. ພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? ສົນທະນາກັນ  
 

3. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານຳກັນໃນພຣະທັມກິຈການ  ໂດຍອີງໃສ່ຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູ ວ່າຕ້ອງ
ອອກໄປເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ.  ໃຫ້ໃຊ້ຄຳວ່າຄຳແນະນຳເໝືອນຢູ່ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ.   ອະທິບາຍ
ຄຳວ່າເປັນພະຍານ.   ທ້າທາຍນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄິດວ່າ ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃຊີວິດຂອງພຣະອົງ. 
ໃຫ້ສອງສາມຄົນເວົ້າແບ່ງປັນ. 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)  
4. ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກຜູ້ອ່ືນ? ເຂົາສອນທ່ານວ່າຢ່າງໃດແດ່? ສົນທະນາ. ພວກເຮົາມັກ

ຈະສອນຄົນອ່ືນ ວ່າເຮັດຢ່າງນ້ັນຢ່າງນ້ີ   ຫລື ເຮັດໃຫ້ເຂົາເບ່ິງແບບນ້ັນແບບນ້ີວ່າເຮັດຢ່າງໃດ?  ໃຫ້
ຄົນນ່ຶງທີສ່ມັກໃຈອ່ານດັງໆ ກິຈການ 1:1-11  ແລະກໍເຕືອນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງວ່າທ່ານລູກາຈະ
ເນ້ັນໜັກຢ່າງໃດແດ່? ລູກາເນ້ັນໜັກໃສ່ການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູ ຄຣູຈະອະທບິາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາ
ໃຈເພ້ີມເຕີມ. 

 



 3 

5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຫາກນ້ອຍຫລາຍກໍໃຫ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ໜູນໃຈໃຫ້
ແຕ່ລະໝວດອ່ານ ກິຈການ 1:4-8 ແລະສົນທະນາໃນຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

• ກ່ອນພຣະເຢຊູຈະສະເດັດອອກຈາກໂລກນ້ີໄປ   ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງສາວົກວ່າໃຫ້ເຮັດຫຍັງ
ແດ່? ເປັນຫຍັງ?                                    

• ເຫລ່ົາສາວົກຖາມພຣະເຢຊູວ່າຢ່າງໃດແດ່?  ຄໍາຖາມນ້ີໄດ້ບອກທ່ານດ້ວຍແມ່ນບ່ໍ?  ທ່ານ
ຄິດວ່າຢ່າງໃດ? 

• ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາຢ່າງໃດ? ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູນ້ີ ພວກເຮົາຄວນຈະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຫລືບ່ໍ? 

ຢຸດປະມານສອງສາມນາທີ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະໝວດຕອບຄຳຖາມນ້ີໂດຍສລຸບ.   
 

6. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະສາມາດດຶງທ່ານໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທ່ີ    ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມີຄວາມສນຸກສຸກ   

ສະບາຍແລ້ວ? ທ່ານໄດ້ເຮັດເທື່ອສຸດທ້າຍແມ່ນຕອນໃດ? ສົນທະນາ…..ອ່ານ ກິຈການ 1:8 ຖ້າມີ
ແຜນທີ່ກໍໃຫ້ນຳແຜນທີ່ມາປະກອບຈະເປັນການດີ.  ຖ້າບ່ໍມີແຜນທີ່ກໍໃຫ້ແຕ້ມຮູບເອົາ. ໃຫ້ເຫັນເຂດ
ແດນຂອງເຢຣູຊາເລັມ ຢູເດັຽ ຊາມາເຣັຽ ແລະສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ. 
ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າເຂດໃດເປັນເຂດທີ່ສຸກສະບາຍຂອງເຫລ່ົາສາວົກ?  ພວກເຂົາໃດ້ຢູ່ໃນເຂດທີສຸ່ກ
ສະບາຍຢູ່ໃສ? ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດວ່າພວກເຂົາເຄີຍຢູ່ບ່ອນສຸກສະບາຍບ່ໍ? ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງອອກ
ຈາກບ່ອນສຸກສະບາຍໄປ? 

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ 
  

7. ສລຸບຫຍ້ໍ ເຣ່ືອງການແນະນຳການເປັນພະຍານຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູ.  ຖາມ: ບັນດາສາວົກຕິດ
ຕາມຄຳສ່ັງ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຜົນສຳລັບພວກເຮົາຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? ໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ຕຽມຕົວ
ເພ່ືອໂອກາດຈະມາຫາພວກເຮົາໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນຕ່ໍໆໄປ. 
 

8. ຖ້າຍັງມີເວລາ ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນລາຍຊ່ືລົງໄປວ່າມີໃຜແດ່ທີເ່ຮົາຈະ
ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່ໍໄປ. 
 

9. ອ້ອນວອນອະທຖິານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
 
        ບພ   
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະເດັດມາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 2:1-16, 22-24, 36-41 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  ກິຈການ ບົດທີ 2 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳສັນຍາວ່າຈະສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕາມທີກ່່າວໄວ້ໃນພຣະທັມຂ່າວ 

ປະເສີດທຸກໆເຫລ້ັມ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ໃນຄຳສັນຍາທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ນ້ັນຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງປະກາດໄວ້ວ່າເປັນຈິງ

ທຸກຢ່າງ. 
 

ແຜນການສິດສອນ  
ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ກ່ອນຈະສອນບົດຮຽນນ້ີ    ໃຫ້ຄຣູຂຽນປໂຍກນ້ີລົງກະດານກ່ອນ ສ່ິງທີຈ່ະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເຄ່ືອນ
ໄຫວໄປມາ ລົງໃສ່ກະດານ.  ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເວົ້າ ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນຜູ້ນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເຄ່ືອນ
ໄຫວໃນແຕ່ລະເຊ້ົາ.   ຂຽນລົງໃນກະດານ ເຊ່ັນ:  ໂມງປຸກ, ອອກກຳລັງກາຍ, ກາເຟ, ອາບນ້ຳ, ປ້ັນ
ເຂ້ົາເຊ້ົາ ແລະຕ່ໍໆໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີເ່ຮັດໃຫ້ເຮົາເຄ່ືອນໄຫວໃນແຕ່ລະວັນ.  

 
2. ວັນນ້ີ   ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາສຶກສານຳກັນ  ໃນການເກີດຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກິຈການ 

ບົດທີ 2. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ ກິຈການບົດທີ 1. ສອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮາົຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາໃນການທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ບາງຄ້ັງຄາວຄົນປະ
ກາດກໍສະທົກສະທ້ານ ເວລາຈະກ່າວເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທຳງານ  

ຢູ່ຂ້າງໃນຂອງຄຣິສຕຽນ. 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3. ມາເວົ້າເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຂ້ົາມາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? ຖາມ:ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເບ່ິງຄືວ່າເລິກລັບ? ອ່ານກິຈການ 2:1-2 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
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ຈະທຳງານຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ   ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຈະປົກຄຸມໄປ
ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. (ເບ່ິງໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ) ພວກສາວົກທັງຫລາຍກໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ໂດຍໄປລໍຖ້າທີ່ກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ. ຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວແລະການເຊ່ືອຟັງ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຮັບ
ພຣະວິນຍານແລະອຳນາດທຸກໆຄົນ.  

 
4. ອ່ານກິຈການ 2: 2-11ໃຫ້ດັງໆ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ມີອຳນາດໃນສັຕວັດທີ 1 ຊ່ຶງໃນຊີວິດ

ຂອງຊາວຢີວບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດເຫັນຈັກເທື່ອ.    ຮູບພາບທີ່ສະແດງອອກແມ່ນການເຄືອນໄຫວຂອງພຣະ
ວິນຍານ. ທຸກວັນນ້ີ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານກໍເໝືອນກັນ.  
 

5. ແບ່ງເປັນກຸ່ມຕາມສົມຄວນ ແລ້ວກໍແບ່ງຂ້ໍພຣະຄັມພີໃຫ້ 
 

• ກິຈການ 2:12-16 
• ກິຈການ 2:22-24 
• ກິຈການ 2:36-41 

      ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາກັນ ຈັກສອງສາມນາທີ ຄຣູຈະໃຊ້ໃນເຈ້ັ ຽບົດຮຽນມາອະທິ 
        ບາຍເຖິງການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດ.    
 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

6. ທວນຄືນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາໃນວັນນ້ີ.  ຖາມ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍເຫັນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ   

ພຣະວິນຍານເໝືອນດ່ັງທຸກວັນນ້ີ? ການກຳເນີດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແມ່ນການເລິກລັບຢ່າງນ່ຶງຈົນເທົ່າ
ທຸກວັນນ້ີ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະທຳງານໃນຕົວຂອງພວກເຮົາຢູ່. ຈ່ົງປະກອບດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຈ່ົງຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະວິນຍານ.  

 
7. ຖາມຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຫາໂອກາດທີ່ຈະທຳງານຮ່ວມກັບພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດ. ປິດດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
 

  ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ການຮັກສາໂຣກແລະການສຳນຶກຜິດບາບ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 3:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ ບົດທີ 3 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ນ້ີຄືຣິດອຳນາດ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະມີປະສົບການ ແລະນຳສເນີພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ 

ຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການສຳແດງພລັງອຳນາດໃນພຣະ

ນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ແຜນສຳລັບການສິດສອນ 
 

ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ຢາຍເຈ້ັຽ 3 ຄູນ 5 ໃຫ້ນັກຮຽນພ້ອມກັບສໍອັນນ່ຶງ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນສ່ອງປ່ອງຢ້ຽມ ຖ້າເຫັນອັນໃດໃຫ້
ຂຽນລົງໃສ່ເຈ້ັຽ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 5 ຢ່າງ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຫາກບ່ໍມີປ່ອງຢ້ຽມ ກໍໃຫ້ອອກຫ້ອງ
ໄປຫາ. ຫລັງຈາກນ້ັນຈັກ 5 ນາທີ ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ສມັກໃຈ ແບ່ງປັນວ່າໄດ້ຂຽນຫຍັງລົງ
ໄປແດ່? ເປັນເຂົາຈ່ຶງສົນໃຈຂຽນລົງໄປ? ໃຫ້ອະທິບາຍ.   ເປັນຫຍັງສ່ິງນ້ັນຈ່ຶງຢູ່ຂ້າງນອກ ແລະບ່ໍໄດ້
ເຂ້ົາມາຂ້າງໃນນຳໝູ?່ ປ່ອງຢ້ຽມເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນທິວທັດໄດ້ດີ ແຕ່ມັນກໍກີດກ້ັນຢ່າງນ່ຶງ.  ອະທິບາຍ
ເຣ່ືອງກີດກ້ັນ ມັນກີດກ້ັນສ່ິງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ແຕ່ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດ. 
 

2. ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຣ່ືອງເປໂຕແລະໂຢຮັນ ແລະຊາຍອີກຄົນນ່ຶງທີ່ຖືກກີດກ້ັນ. ໂດຍພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
   

3. ຖາມນັກຮຽນ: ຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍມີປະສົບການຂາຫັກ ແຂນຫັກ? ມີຜູ້ໃດແດ່ເຄີຍຖືກຜ່າຕັດທີ່ໄດ້ນອນ
ທີ່ໂຮງພະຍາບານຊ່ົວຫວ່າງຊ່ົວຄາວ? ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?  ສົນທະນາ.  ກະດູກຫັກ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈຳ
ກັດການກະທຳຫລາຍຢ່າງໃນຊີວດິ. ບັດນ້ີລອງຄິດເບ່ິງດູ ກັບຄົນທີ່ເປັນລ່ອຍ ລາວຈະຕ້ອງເປັນຢ່າງ
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ນ້ັນຕລອດຊີວິດຂອງລາວ ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະຄັມພີກິຈການ 3:1-2 ແລ້ວໃຊ້ເຈ້ັຽບົດຮຽນອະທິບາຍ 
ເປັນຫຍັງຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ຢູ່ໜ້າປະຕູງາມ? 

 
4. ຂຽນປໂຍກນ້ີລົງໃນກະດານ.  ເປໂຕແລະໂຢຮັນພາກັນຂາດເຂີນຫຍັງ?   ເປໂຕແລະໂຢຮັນມີຫຍັງ

ແດ່? ອ່ານ ກິຈການ 3:3-10 ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມນ້ີ. (ພວກເພ່ິນບ່ໍມີເງິນ ແຕ່ມີພຣະເຢ 

ຊູ) ການສັມຜັດຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສາວົກຂອງພຣະອົງຈ່ຶງສາມາດປ່ິນປົວ
ຄົນລ່ອຍໄດ້. 
 

5. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອີກອ່ານກິຈການ 3:11-16 ອ່ານໃນໃຈ. ເປໂຕເທສນາເຣ່ືອງຫຍັງ? ໃຫ້ບອກເຖິງຫົວຂ້ໍ. 
ຖາມແລະສົນທະນາ 
ອ່ານກິຈການ 3:17-20 ເປໂຕແລະໂຢຮັນ ໃຊ້ການປ່ິນປົວເພ່ືອຈະເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແລະ
ເພ່ືອຈະເຕືອນຄົນບາບທັງຫລາຍໃຫ້ກັບໃຈໃໝ່. ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳໄດ້  

   

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

6. ພວກເຮົາເປັນນັກຮຽນ ພວກເຮາົເປັນຜູ້ຄ້ົນຄວ້າ ໃນຕອນຕ້ົນຂອງບົດຮຽນເຮົາໄດ້ນຳພາພ່ີນ້ອງເບ່ິງ
ຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມອອກໄປຂ້າງນອກ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍເບ່ິງແຕ່ພາຍໃນຫ້ອງຢ່າງດຽວ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກ
ເຮົາອອກໄປນອກຫ້ອງ ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ຄົນລ່ອຍເຂ້ົາມາຫາເຮົາ, ລາວມາຫາເຮົາບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາຄວນ
ຈະສ້າງສະພານໃຫ້ກັບລາວ, ພວກເຮົາຄວນຈະທຳລາຍສ່ິງທີ່ກີດກ້ັນລະຫວ່າງພວກເຂົາແລະ ພຣະ
ເຢຊູ. 

 
7. ຖາມຄຳຖາມໃນເຈັຽບົດຮຽນ ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລາຍໆ ແລ້ວພວກເຮົາກໍ

ຈະໄປອີງພຣະວິນຍານໃຫ້ຫລາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້. ຈ່ົງສຳນຶກຜິດບາບແລ້ວຫວນກັວມາຫາພຣະ
ເຈ້ົາແລ້ວຊີວິດຈະດີຂ້ຶນ. 

 
8. ນຳພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມຂອງຊີວິດ. ເພ່ືອ 

ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
 
         ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ກ້າຫານເປັນພະຍານ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 4:5-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 4 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ໂຢຮັນ ກັບເປໂຕ ໄດ້ສະແດງພະລັງຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍສານຊ້ັນສູງ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ເມ່ືອໂອກາດອຳນວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍ 

                                              ຄົນອ່ືນໄດ້ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນວ່າວິທໃີດທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງອຳນາດ  

                                              ຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນອ່ືນແນວໃດ? 
 

ຄຳນຳ 
     ເຖິງແມ່ນວ່າພວກອັຄສາວກົຖືກຂ່ົມເຫງແຕ່ເວລາເລ້ີມຕ້ົນກໍຕາມ, ພວກເພ່ິນໄດ້ພາກັນສິດສອນຢ່າງເອົາ
ໃຈໃສ່  ຈົນມີຫລາຍຄົນສົນໃຈແລະເຂ້ົາມາເຊ່ືອຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຫົວຫນ້າສາສນາຢິວບ່ໍດີໃຈ  (ກຈກ 4:1-4).  
ພວກເຂົາຖືວ່າການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນຂອງຄຣິສຕະຈັກເປັນການຂັດຂືນອຳນາດຂອງພວກເຂົາ.  ຈ່ຶງເປັນເຫດ
ໃຫ້ພວກສານສ້ັນສູງມີການປະຊຸມກັນ   ເພ່ືອເອົາພວກສາວົກໄປສືບສວນເຖິງຫລັກຄຳສອນຂອງພວກເຂົາ.  
ຕາມພວກສາສນາກຣີກ ຊີນີດຣິໂອນ ແປວ່າ ນ່ັງຮ່ວມກັນ.   ຄະນະສານໄດ້ນ່ັງເປັນຮູບເຄ່ິງມົນທົນເພ່ືອຕັດ.
ສິນພວກເຂົາເປັນຄົນຮັບໃຊ້ລະຫວ່າງຄົນຢິວ ແລະນັກການເມືອງ. 
        ເພ້ີມຈາກພວກຫົວໜ້າປະໂຣຫິດ ສານຊ້ັນສູງປະກອບດ້ວຍ 70 ປະໂຣຫິດ, ພວກເຖ້ົາແກ່,  (ຄົນຮັ່ງມີ) 
ແລະພວກຄຣູສອນກົດໝາຍ. ສ່ວນຫລາຍໃນຈຳພວກປະໂຣຫິດເປັນຄົນຊາດູກາຍ ສ່ວນຄຣູສອນກົດໝາຍ
ເປັນພວກຟາຣີິຊາຍ.  ພວກນ້ີມີຄວາມເຊ່ືອຜິດຕ່າງກັນບາງສ່ວນ.  ພວກຊາດູກາຍບ່ໍເຊ່ືອເທວະດາ ຫລືຕາຍ
ແລ້ວຄືນມາໄດ້.  ພວກນ້ີມັກເຮັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເປັນຄົນມີຖານະແລະໂຮມຊັບສິນຫລາຍໃນສາຍຕາ
ຂອງສັງຄົມ. ສ່ວນພວກຟາຣີຊາຍເຊ່ືອວ່າມີເທວະດາ, ຜີມານ, ແລະຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ. ພວກນ້ີເອົາໃຈໃສ່
ໃນກົດບັດຍັດຕ່າງໆຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  ເຫັນວ່າທັງສອງພວກນ້ີໄດ້ເປັນຄົນຂັດຕ່ໍຄຳສອນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຂອງ
ພວກອັຄສາວົກ 
     ສານສ້ັນສູງເປັນຜູ້ນຳເອົາອົງພຣະເຢຊູໄປໃນສານ ແລະມອບພຣະອົງໃຫ້ພວກໂຣມັນຂ້າທີໄ່ມ້ກາງແຂນ.  
ເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກສອບສວນນ້ັນ ພວກສາວົກທັງຫລາຍພາກັນຢ້ານແລະໄດ້ແຕກອອກໜີໄປ.   ສ່ວນເປ
ໂຕກໍຢູ່ໃກ້ໆແຕ່ປະຕິເສດວ່າບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ. ເຫັນວ່າໃນປ້ຶມກິຈການ 4 ພວກສາວົກໄດ້ປ່ຽນແປງ 
ຄືເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພວກເພ່ິນກໍໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ເຖິງແມ່ນ
ພວກສານສ້ັນສູງໄດ້ຈັບພວກເພ່ິນໄປສືບຖາມເຣ່ືອງຫລັກຄຳສອນຂ່າວປະເສີດ  ພວກເພ່ິນມີຄວາມກ້າຫານ 



 9 

ແລະຢ້ັງຢືນວ່າເປັນຄວາມຈິງ.  ພວກເພ່ິນໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງດີຕ່ໍຄຣິສະຕຽນທົ່ວໄປໃນໂລກປັດຈຸບັນນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້
ຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
1. ຂຽນຄຳເວົ້າ ຕ່ໍຕ້ານ ເພ່ືອປົກປ້ອງຮັກສາໃສ່ກະດານ ຫລືເຈ້ັຽ ໂປສເຕີ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກພິຈາ

ຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະເຫລ່ົາສູ່ກັນຟັງ. 
2. ຖາມວ່າ, ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຢາກປົກປ້ອງຮັກສາ?  ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຢາກປົກປ້ອງຮັກສາສ່ິງນ້ັນ? 

ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີເວົ້າເຖິງຄົນເສັຽອົງຄະ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຜ່ານທາງເປໂຕແລະໂຢຮັນ.  ອັຄ 

ສາວົກສອງຄົນນ້ີຢູ່ໃນສະພາບລຳບາກເພາະພວກເພ່ິນຖືກໝິ່ນປມາດ.   ທັງສອງຄົນປົກປ້ອງຮັກສາ
ຂ່າວປະເສີດ.   ບົດຮຽນນ້ີຈະສອນພວກເຮົາໃຫ້ຢຶນຂ້ຶນຕ່ໍການປົກປ້ອງຮັກສາຂ່າວປະເສີດເອົາໄວ ້
ເຖິງຈະມີຄົນອ່ືນປມາດ. 

3. ນຳເອົາບັດເຊີນຕ່າງໆມາໃນຫ້ອງຮຽນ     ແລະຖາມວ່າເປັນຫຍັງງານຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເຊີນຄົນໄປ
ຮ່ວມນ້ັນສຳຄັນ?     ຖາມວ່າ ໃນເມ່ືອທ່ານກຳລັງສລອງງານຕ່າງໆນ້ັນ ແລະມີຄົນເຂ້ົາໄປລົບກວນ 
ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ກິຈການ 4:5-7 ອອກສຽງດັງ.  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພວກສານ
ຊ້ັນສູງຢາກຢຸດການສລອງທີ່ຄົນເສັຽອົງຄະຫາຍດີເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຜ່ານທາງເປໂຕແລະໂຢ
ຮັນ? ບອກວ່າ ຄົນພວກນ້ີໄດ້ຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູຕລອດມາ   ເວລາພຣະອົງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະເວ
ລາພຣະອົງຄືນມາຈາກຕາຍ ຕ່ໍມາພວກເຂົາຍັງສືບຕ່ໍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເດັດຂາດ. 

4. ຊອກເອົາບ່ອນສຳຄັນບ່ອນນ່ຶງທີ່ມີທາງດຽວໄປເຖິງ ແລະອະທິບາຍວ່າ   ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດ 

ໝາຍ  ຕ້ອງເລ້ີມຈາກຈຸດນ້ີ ຖ້າເລ້ີມບ່ອນອ່ືນຈະພົບທາງຕັນ.    ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ກິຈການ 4:7-
12.  ພວກອັຄສາວົກທັງສອງໄດ້ໃຊ້ການອັສຈັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນເສັຽອົງຄະດີເພ່ືອເປັນຈຸດເລ້ີມ
ສົນທະນາເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ.    ເປໂຕໂຢຮັນໄດ້ບອກຢ່າງດີວ່າໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພ້ົນບ່ໍມີ ມີແຕ່
ທາງອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນ.  ຄົນເຮົາມັກເຮັດໃນທາງອ່ືນໆເພ່ືອຈະເປັນທາງໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແຕ່
ພົບທາງຕັນຫລືທາງສຸດ. 

5. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມສຸດແລ້ວທີ່ຈຳນວນສະມາຊິກໃຫ້ຫ້ອງ.  ບອກແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 4:  

13-31.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາຈາກບົດນ້ີເປັນຄຳຖາມ 5 ຂ້ໍ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານຄຳຖາມ
ຂອງກຸ່ມຕົນເອງເປັນລຳດັບ. 

6. ບອກວ່າບາງເທື່ອພວກເຮົາຮບັໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບສ່ິງບ່ໍດີ ຫລືອາດຖືກຄົນອ່ືນໝິ່ນ
ປມາດ ແລະຍັງຖືກຂ່ົມເຫງອີກ.  ໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອອົດທົນ ແລະຢຶດໝັ້ນປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ເພ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອທີ່ພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະເຢຊູ. 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ຖືກຂົ່ມເຫງ ແລະແຕກອອກໄປ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 6:8-10; 7:54-58; 8:1-5, 26-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 6-8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ເລ້ີມຈາກການຂ່ົມເຫງຈົນ ສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ ແລະເວລານ້ັນຂ່າວ    

                                               ປະເສີດໄດ້ແຜ່ອອກໄປເຖິງຢູເດັຽ ແລະຊາມາເຣັຽ.     

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕ່ໍຕ້ານເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ 

                                              ເຊ່ືອເລິກເຊ່ິງ ແລະເປັນພະຍານດີຂ້ຶນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເອົາຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕ່ໍຕ້ານເປັນ         

                                              ສ່ິງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມ ແລະຢາກເປັນພະຍານດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນ. 
 

ຄຳນຳ 
     ມີອັນໃດເປັນກຳແພງກ້ັນບ່ໍໃຫ້ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປ?  ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາ
ຊະນະຕ່ໍບັນຫາທຸກຢ່າງ ຈະເປັນການເມືອງ, ສາສນາ, ຊາດ, ຜິວພັນ ຫລື ທຳນຽມປະເພນີ     ເຫັນວ່າໃນປ້ຶມ
ກິຈການໄດ້ຈົບລົງໃນພາສາກຣີກວ່າ ບ່ໍມີອັນໃດຢຸດຢ້ັງໄດ້.   ເຫັນວ່າອັຄສາວົກ  ໂປໂລຖືກຄຸກ ແຕ່ເຣ່ືອງທີ່
ເພ່ິນປະກາດນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັ້ງ.   
     ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ເອົາຊະນະທຸກບັນຫາ.  ເຫັນວ່າ ສະເຕ
ຟາໂນ, ໂຊໂລ\ໂປໂລ ແລະຟີລິບ ໄດ້ແຕກໜີອອກໄປໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຂົາ
ຍັງສືບຕ່ໍປະກາດໃນທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄປ. 
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນຫົວໃຈໃນປ້ຶມກິຈການ ຄົນທີ່ນຳເອົາເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນກໍສຳຄັນຄືກັນ  ຂ່າວ
ປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນ  ແລະປະສົບການໃນ
ວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ.   ຊີໂມນ ເປໂຕໄດ້ເທສນາໃນວັນນ້ັນເປັນການປະກາດຂ່າວຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່. (ກຈກ 2:14 -
36). ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄັມພີ ໂຢເອນວ່າ, “ລູກຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາ ພວກ
ເຖ້ົາແກ່ກໍຈະຝັນ ແລະພວກໜຸ່ມກໍຈະເຫັນນິມິດ. (ໂຢເອນ 2:28) 
       ພວກລູກຍິງຈະໄດ້ປະກາດ ໝາຍເຖິງສັງຄົມໃໝ່ມາເຖິງພວກເຂົາ.  ຕາມປົກກະຕິພວກເຖ້ົາແກ່ເຫັນນິ
ມິດ ແຕ່ອາຍຸແກ່ແລ້ວບ່ໍໃຫ້ພວກເພ່ິນຝັນ ສ່ວນຫລາຍຄົນໜຸ່ມຝັນແຕ່ບ່ໍເຫັນນິມິດໝາຍ.  ການເທສນາຂອງ
ເປໂຕໃນວັນນ້ັນໝາຍເຖິງຄວາມສເມີພາບຂອງຄົນທຸກລຸ້ນ ທຸກວັຍ ແລະທຸກສມັຍ.  ເປັນຂອງທັມມະດາໃນ
ເມ່ືອເຮັດສ່ິງໃໝ່ຍ່ອມມີຄົນຕ່ໍຕ້ານ ເອົາເຣ່ືອງ.  ເຫັນວ່າການທຳລາຍກຳແພງກ້ັນຂ່າວປະເສີດເປັນກຳລັງທັງ
ຄວາມເຊ່ືອ ແລະການເປັນພະຍານ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
7. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າມີຄົນໃດໄດ້ຮັບການເປັນທຸກເພາະ: ບ່ໍສະບາຍ ຫລືມີຄົນຕ່ໍຕ້ານ ແລະຍັງ

ໄດ້ໃຊ້ປະສົບການຢ່າງນ້ັນເຮດັໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະເປັນພະຍານດີຂ້ຶນ?   
 

8. ບອກໃຫ້ຄົນສມັກອ່ານ ກິຈການ 6:7-10; 7:54-58.  ບອກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 6:7 ທີ່ມີປະໂຣຫິດຂອງ
ພວກຢິວໄດ້ເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພວກປະໂລຫິດຈ່ຶງເຂ້ົາມາເຊ່ືອ? ແລະ
ເປັນຫຍັງ ລູກາຈ່ິງຈົດຈໍາເອົາເຣ່ືອງນ້ີມາກ່າວ? ເປັນຫຍັງພວກສານຊ້ັນສູງ ແລະຫົວໜ້າສາສນາຢິວ
ຈ່ຶງບ່ໍດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນປະໂຣຫິດເປັນຈຳນວນຫລາຍເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ?ເປັນຫຍັງພວກຫົວໜ້າສາສ
ນາຢິວຈ່ຶງໂກດຮ້າຍຕ່ໍສະເຕຟາໂນ? 

 
9. ໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ ກິຈການ 8:1-3 ອອກສຽງດັງ ຊ່ຶງມີຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ວ່າ “ການແຕກອອກໄປຂອງຄຣິສ

ຕະຈັກ”  ຖາມສະມາຊິກເບ່ິງວ່າພວກເຂົາເຄີຍເຫັນຄົນຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນຂອງຕົນເອງເພາະໄດ້
ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

 
10. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 8:30-35 

ເອົາເຣ່ືອງນ້ີມາປະກອບເປັນບົດສົນທະນາກັນລະຫວ່າງ ຟິລິບ ແລະຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອທິໂອ
ເປັຽ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງເຣ່ືອງທີ່ພວກຕົນໄດ້ຂຽນຂ້ຶນມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. 

 
11. ແນ່ນອນ ຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອທິໂອເປັຽໄປນະມັສການທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແທ້ ແຕ່ລາວອາດບ່ໍ

ໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນເຕັມຈຳນວນເພາະເປັນຄົນຕ່າງຊາດ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດນຳກັນວ່າ
ທຸກວັນນ້ີຍັງມີຄົນໃດບ່ໍ ຍັງຖືກແບ່ງແຍກໃນພຣະວິຫານ? 

 
12. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມເຫັນນຳກັນວ່າ ເຮັດແນວໃດພວກເຂົາຈະສາມາດເປັນພະຍານນຳ

ເອົາຄົນທຸກຊາດມາຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູຢ່າງສເມີພາບກັນ? 
 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງຕາຍໃຈ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 9:1-22, 26-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 9 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ຕອນໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ໆ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາໂຊໂລໃຫ້ນຳຂ່າວປະ  

    ເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າ ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍຖືກ 

                                              ປ່ຽນແປງຈາກໜ້າມືເປັນຫລັງມືໄປຄືກັນ ເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເພ່ືອຈະນຳເອົາຄົນທີ່ຢູ່ໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ 

                                              ມາຫາພຣະອົງ.    
 

ຄຳນຳ 
     ທ່ານ ອາຣິສເຕີ ເມກເຣັດ ໄປສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍທີ່ມີຊ່ືສຽງໃນປະເທດອັງກິດ. ລາວເປັນຄົນເຊ່ືອ
ວ່າໂລກນ້ີບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.   ໃນທີ່ສຸດຄວາມຈິງກໍບ່ໍໜີຄວາມຈິງ   ລາວຍອມຮັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງໄປສູ່
ສວັນແທ້.    ແຕ່ລາວສືບຕ່ໍສຶກສາໃນວິຊາ ບາຍອໍໂລຈີ ແມ່ນການສຶກສາເຣ່ືອງຊີວິດຈົນໄດ້ຮັບປຣິນຍາເອກ.  
ປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ລາວສຶກສາຈົບອີກ ໄດ້ປຣິນຍາເອກດ້ານສາສນາສາດ. 
     ທຸກວັນນ້ີ ທ່ານ ເມກເຣັດ ເປັນຜູ້ນຳປະກາດຕ່ໍຄົນອ່ືນວ່າໃນໂລກນ້ີມີພຣະເຈ້ົາ  ລາວຍັງເປັນຄົນສອນໃຫ້
ຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວທິີເພ່ືອຈະແນະນຳເຣ່ືອງຂອງຕົນເອງແກ່ຄົນອ່ືນໆ  ເພາະການເປັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນອົງ  
ພຣະເຢຊູນ້ີຕ້ອງປ່ຽນແປງຄົບວນົຈອນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.    ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ສຳເຣັດລົງເມ່ືອມີຄົນເຂ້ົາ
ມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົນເອງ (ກຈກ 16:25-34).    ໂຊໂລ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ
ໂປໂລ ຊ່ຶງເປັນຕົວຢ່າງດີໃນຊີວິດປ່ຽນແປງຄົບເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຕາຍແທນຄວາມບາບ ແລະໄດ້ຄືນມາ
ຈາກຕາຍໃນວັນທີສາມ. 
         ກະສັດຊາອູນ ຜູ້ເປັນກະສັດຄົນທີນ່ຶງຂອງພວກອິສຣາເອັນ ມາຈາກຕະກູນ ເບັນຈາມິນ ແລະໂຊໂລກໍ
ຈາກເມືອງຕາໂຊກໍມາຈາກຕະກູນເບັນຈາມິນຄືກັນເພ່ືອຈະເອົາຊ່ືສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄປປະກາດ.   ພວກ
ຢິວມັກມີຊ່ືເປັນພາສາ ລາຕິນ ຫລືກຣີກເພ້ີມຈາກພາສາຢິວ, ໂຊໂລຖ້າເປັນພາສາລາຕິນແມ່ນ ໂປໂລ  ເພ່ິນ
ເປັນສັນຊາດໂຣມມັນ ໄດ້ສຶກສາໃນເມືອງຕາໂຊ ແຂວງກີລີເກັຽຊ່ຶງເປັນສູນການການສຶກສາ  ມີຫໍສມຸດໃຫຍ່
ລອງລົງມາຈາກເມືອງ ອາເລັກຊັນເດັຽ, ປະເທດອີຢິບ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ມີພ້ືນຖານສຶກສາສູງໃນສມັຍເພ່ິນເປັນສະມາຊິກພວກສາສນາຢິວ (ຄາລາເຕັຽ 1:13-
14).  ເພ່ິນຍັງມີຊ່ືສຽງດີກັບໂລກຂອງພວກກຣີກ  ເພາະຮູ້ຈັກປຣັສຍາຂອງຊາວກຣີກດີ.   ເພ່ິນໄດ້ສຶກສາກັບ
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ສາສດາຈານ ຄາມາລີເອັນ (ກຈກ 22:3),  ຊ່ຶງເປັນຄົນດີເລີດໃນສມັຍນ້ັນ.   ຄາມາລີເອັນເປັນຄົນປານກາງ 
(ກຈກ 5:33-39).  ແຕ່ເຫັນວ່າລູກສິດຄືໂປໂລເປັນຄົນເຄ່ັງຄັດ ພ້ອມທີ່ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນ
ເມ່ືອມາຮູ້ຈັກ ແລະໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ເພາະເພ່ິນໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
13. ເອົາເຈ້ັຽແລະສໍດຳຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ   ບອກວ່າໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນສ່ິງທີ່ເຂົາມັກລົງເປັນ 

ລຳດັບ.   ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານສ່ິງທີ່ຕົນເອງໄດ້ຂຽນໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ.     ຖາມອີກວ່າ
ພວກເຂົາສາມາດຈະເລືອກອັນນ່ຶງຈາກສ່ິງທີ່ພວກເຂົາຂຽນລົງ ເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້ເປັນພະຍານ
ເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ? 

14. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ກິຈການ 9:1-9, ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຊອກເຫດຜົນທີ່ອາຈານໂປໂລອິດ
ສາແລະຂ່ົມເຫງຄຣິສະຕຽນ?   

15. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບໂຊໂລວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຂ່ົມເຫງເຮົາ?” ອົງພຣະເຢຊູອ້າງວ່າທຸກຄົນທີ່
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ເປັນຂອງພຣະອົງ.  ທ່ານຄຶດວ່າຄຣິສະຕຽນສ່ວນຫລາຍເຂ້ົາໃຈບ່ໍວ່າພວກເຂົາເປັນ
ພາກສ່ວນໃນອົງພຣະຄຣິດ? 

16. ກ່າວວ່າ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ໂຊໂລເທົ່ານ້ັນມີປະສົບການອັນປລາດໃນຫົນທາງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເມືອງ
ດາມາເຊ  ແຕ່ພວກທີ່ເດີນທາງຮ່ວມກັນນ້ັນກໍເປັນຄົນປາກບ່ໍອອກຄືກັນ.   ທ່ານຄຶດວ່າພວກເຂົາໄດ້
ປ່ຽນແປງຊີວິດຄືກັບໂຊໂລບ່ໍ? 

17. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ກິຈການ 9:10-19.   ບອກໃຫ້ເບ່ິງ ອານາເນັຽ. ຖາມວ່າໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີບ່ໍບາງ
ເທື່ອທ່ານຢາກເປັນພະຍານແກ່ຄົນອ່ືນ ເຖິງແມ່ນທ່ານມີຄວາມຢ້ານ ແລະຢຳເກງຄົນນ້ັນ? 

18. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ໂຊໂລ ກາຍເປັນໂປໂລ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດ   (ກຈກ 
9:15).  ທ່ານເດຮູ້ສຶກບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອເອົາເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢ  

ຊູໄປຫາຄົນອ່ືນໆ? 
19. ຖ້າທ່ານຈະບອກປະສົບການຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນ ທ່ານຈະເວົ້າເຣ່ືອງຫຍັງ? 
20. ອ່ານ ກິຈການ 9:20-22; 26-31.  ປະສົບການຂອງໂຊໂລ 9:1-23 ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ 180 ອົງສາ 

ເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນເທສນາ ປະກາດເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູທັນທີ.  ທ່ານແປກໃຈໃນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີບ່ໍ? 
21. ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງມີ ບາຣະນາບາ ໃນຊີວິດ ແລະຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງເປັນບາຣະ  

ນາບາຕ່ໍຄົນອ່ືນເພ່ືອຈະໄດ້ຊູໃຈໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮັບໃຊ້.  ທ່ານເຄີຍເປັນ ບາຣະນາບາຕ່ໍຄົນອ່ືນຫລືບ່ໍ? 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະຄຸນ / ຄຣິສຕະຈັກຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 11: 1-26  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 10-11  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄົນຕ່າງຊາດຮັບຂ່າວປະເສີດ ແລະຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໜ່ວຍສຳຄັນທີ່ເມືອງອັນ 

ຕີໂອເຂັຽ.  

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ມີອຸປະສັກອັນໃດທີ່ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ທຸກໆຄົນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ຫາວິທີທີ່ຈະລົດອຸປະສັກຂອງການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບທຸກຄົນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ເມ່ືອຂ່າວປະເສີດໄດ້ຂຍາຍຕົວ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳລາຍອຸປະສັກຂອງສາສນາ, ປະເພນີ, 

ແລະພາສາ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຊົງສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຖາມຄົນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າມີຜູ້ໃດແດ່ມັກໃຊ້ຊ່ືຫລ້ິນ? ຫລັງຈາກມີຄົນຕອບແລ້ວ, ຖາມ: ມີຊ່ືຫລ້ິນໃດ

ແດ່ທີ່ຄົນນິຍົມ?   ມີຊ່ືຫລ້ິນໃດແດ່ທີ່ຄົນບ່ໍມັກ?   ທ່ານຄິດເຫັນຕົວຢ່າງຊ່ືທີ່ໂຫດຮ້າຍແນວໃດແດ່? 
ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ, ຖາມ: ຖ້າມີຄົນເອ້ີນທ່ານວ່າ "ຄຣິສຕຽນ" ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? ມີສະ
ຖານະການແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນເອ້ີນທ່ານວ່າ "ຄຣິສຕຽນ"? 

 

ເວົ້າວ່າ: ບົດຮຽນມ້ືນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ "ທາງ" (The Way) ໃນພຣະທັມກິຈການ,
ເມ່ືອຂ່າວປະເສີດໄດ້ຂຍາຍອອກໄປເຖີງແຜ່ນດິນໃໝ່ແລະຂນົບທຳນຽມໃໝ່ . 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ສລຸບພຣະທັມ ກິຈການ 10: 1-35; 44-48,   ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຣ່ືອງນ ິມິດ ແລະການພົບ

ກັບໂກເນລິໂອຂອງທ່ານ. ໃຫ້ເຈາະຈົງໃສ່ ຂ້ໍ 9-15. ຖາມ, ຄຣິສຕຽນເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອພວກ 
ເຮົາໄດ້ຮັບການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາແຕ່ຮູ້ສຶກໃນໃຈຕົວເອງວ່າ  "ບ່ໍໄດ້ແທ້, ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ"? 

3. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ  ກຈກ 11:1-3, 15-18. ຕ່ໍໄປ ອ່ານຫົວຂ້ໍ"ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະຄຸນແກ່ຊາວຕ່າງ
ຊາດ." ຖາມ:ພວກເຮົາມີຂ້ໍຂັດຂ້ອງແນວໃດແດ່ ໃນການທີ່ຈະອອກໄປຫາກຸ່ມຄົນທີ່ເຂ້ົາເມືອງໃໝ່? 
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ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ກະດານ; ແລ້ວສຳລັບຄຳຕອບແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ນັກຮຽນລົງຄະແນນຄວາມສຳຄັນແຕ່  
1-5 (ນ້ຳເບີສູງຖືວ່າມີເຫດຜົນດີ). ສຸດທ້າຍ, ຖາມ: ຄຣິສຕຽນແລະຄຣິສຕະຈັກຈະເຮັດວິທີໃດທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດຂ້ອງດ່ັງກ່າວມານ້ັນ? 

 

4. ອ່ານ ກຈກ 11:19-26 ແຮງໆ ເວົ້າວ່າ: ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນໃນ
ການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະຕຽມຕົວເພ່ືອຈະອອກໄປປະກາດ . ຖາມ: ກຸ່ມຫລືບຸກຄົນຈະໃຊ້ເວລາ
ຝຶກດົນປານໃດ?  ເວລາໃດທີ່ເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດແລະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກໄປປະກາດ?   ຖ້າເປັນ     

ຄຣິສຕຽນໜຸ່ມແລະຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃໝ່, ດົນປານໃດເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຈະສາມາດສອນຄົນອ່ືນໆໄດ້?  ຄົນທີ່ເປັນ   
ຄຣິສຕຽນເກ່ົາຍັງຕ້ອງການອົບຮົມຢູ່ບໍ? ມີທາງໃດແດ່ທີ່ຄຣິສຕຽນຈະສາມາດສ່ັງສອນກັນແລະກັນ? 
ເວົ້າວ່າ:   ການຝຶກອົບຮົມນ້ັນເປັນສ່ິງສຳຄັນ;  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,  ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຄວາມຮບັຜິດ
ຊອບໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. 

 

5. ອ່ານຫົວຂ້ໍ "ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕິໂອເຂັຽ ." ອະທິບາຍບົດຮຽນ;  ຫລັງຈາກນ້ັນ 
ຖາມ: ຜູ້ໃດຄື "ບາຣະນາບາ" ເຣ່ືອງການໜູນໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ກ່ອນມ້ືຮຽນບົດຮຽນນ້ີ, ຊອກຫາເຣ່ືອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວອົພຍົບທີ່ມາເຖິງປະ

ເທດອະເມຣິກາພາກເໜືອ.   ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຣ່ືອງທີ່ຢູ່ອາສັຍ, ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ, ອາຫານ, 
ສອນພາສາອັງກິດ, ຊ່ວຍຫາງານ, ຊ່ວຍພາຫະນະ, ສ້າງຄວາມເປັນເພ່ືອນ, ແລະໃຫ້ການແນະນຳ. 
ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ,  ຖາມ: ແມ່ນຫັຽງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າອົພຍົບເຫລ່ົານ້ີຂາດຄົນຊ່ວຍເຫລືອ
ປະເພດນ້ີ? ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ທີ່ຊ່ວຍອົພຍົບກໍໄດ້ຮັບຜົນຄືກັນບ່ໍ?  ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ລຳບາກສຳລັບຊຸມ
ຊົນນ້ັນ?   ຄຣິສຕະຈັກຄວນມີສ່ວນເຣ່ືອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກອົພຍົບຫລົບພັຍແນວໃດແດ່? 
ການຊ່ວຍອົພຍົບຈະຕ້ອງເຮດັຢ່າງສເມີພາບບໍ ຫລືອີງຕາມສາສນາຂອງພວກເຂົາ ? 

 

7. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຂ້ໍຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ , ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ທາງລົບ ຫລືທາງບວກ, 
ແລະໃຫ້ເບ່ິງວ່າສ່ິງໃດແດ່ທີ່ຖືກກັບຕົວເອງ;ເບ່ິງວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ືອຈະເປັນ
ເໝືອນພຣະຄຣິດ.  ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອະທິຖານ . 

 
 
 
          ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ການປະກາດຂອງໂປໂລຄັ້ງທີນຶ່ງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 13: 1-6, 13-15, 42-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽເຊ່ືອຟັງພຣະວິນຍານແລະໄດ້ສ່ົງໂປໂລ 

ແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດກັບຄົນໃນໂລກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດເຊ່ືອຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດໄດ້ວິທີ  

ໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອຍອມຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດ, ບ່ໍວ່າຈະ  

ເອ້ີນໄປບ່ອນໃດ.                         
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ີມປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດຜ່ານການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ຄຣິສຕະຈັກ

ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໂດຍການສ່ົງໂປໂລແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ. ການປະກາດຂອງໂປໂລຄ້ັງທີ
ນ່ຶງເລ້ີມຈາກການເຊ່ືອຟັງແລະການຮັບຮູ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ . 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ແນະນຳນັກຮຽນໃຫ້ອ່ານ ຄຳນຳ ໃນບົດຮຽນສຳລັບຕົວເອງຢ່າງງຽບໆ. ແລ້ວຂໍຜູ້ສມັກທີ່ເຄີຍເປັນກັມ

ມະການຊອກຫາສິດຍາພິບານແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງ ; ຂໍໃຫ້ອະທິບາຍຄວາມສັມພັນ
ລະຫວ່າງຄະນະກັມມະການ ແລະຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນວິທີທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຕັດສິນໃຈໃນຕອນທາ້ຍສຸດ . 

2. ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ:  "ພຣະວິນຍານຊົງເວົ້າກັບຄຣິສຕະຈັກວິທີໃດ?"  ກ້ອງລົງມາໃຫ້ 
ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນສຳລັບມ້ືນ້ີ: 

• ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເອ້ີນ (ກຈກ 13: 1-3) 
• ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສ່ົງ (ກຈກ 13: 4-6) 
• ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດປະຕູ (ກຈກ 13: 13-15) 
• ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງໃຫ້ຄວາມກ້າ (ກຈກ 13: 42-52) 

3. ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນຕອບຄຳຖາມທີ່ຢູ່ໃນກະດານ.   ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍແລ້ວໃຫ້ເວົ້າວ່າ, 
ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສຳຣວດເບ່ິງການໄປປະກາດຂອງໂປໂລແລະບາຣະນາບາຄ້ັງທີນ່ຶງ    ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາພິຈາຣະນາວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອຟັງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ອອກໄປປະກາດ . 



 17 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສ່ີກຸ່ມ, ໜອ້ຍຫລາຍບ່ໍສຳຄັນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົານ່ຶງຫົວຂ້ໍໃນກະດານໄປພິຈາ

ຣະນາ (ອ່ານພຣະຄັມພີ, ອ່ານຄຳອະທິບາຍ, ຄ້ົນຄວ້າເພ້ີມເຕີມ, ແລະຕຽມສລຸບ); ແນະນຳໃຫ້ເບ່ິງ
ການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານໃນພຣະຄຳນ້ັນໆ ແລະແນະນຳວິທີສັງເກດການຊົງທຳງານໃນຊີວິດ 
ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

5. ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາສົມຄວນແລ້ວ, ເຊີນແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສລຸບສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບພ້ໍ; ທ່ານອາດ
ຈະໃຫ້ເວລາເພ່ືອສອບຖາມເພ້ີມ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະເອ້ີນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກບ່ໍຄືກັນ  ບາງຄົນຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຮັດເປັນອາຊີບ 

ແລະບາງຄົນອາດຈະເອ້ີນໃຫ້ເປັນອາສາສມັກ. ສ່ິງສຳຄັນຄືພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີ
ສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຈະຈະເຣີນຕ່ໍໄປ. 

7. ສົນທະນາ ແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ . 
8. ຂໍນັກຮຽນໃຫ້ອ້ອນວອນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄປປະກາດຢູ່ໃສ ; ໃຫ້ເວລາອ້ອນ 

ວອນ ແລະພິຈາຣະນາສ່ວນຕົວ. ປິດການຮຽນໂດຍໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເຊ່ືອຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ. 

 
 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ເສຣີພາບ ຫລື ກົດລະບຽບ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 15: 1-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເລືອກເສຣີພາບແທນທີ່ຈະເລືອກກົດ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືສ່ິງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພ້ົນ ແລະສ່ິງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍ  

ຂອງພຣະຄຣິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອຮັບຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເປັນສ່ິງທີ່ຈຳເປັນ 

ແລະສ່ິງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.                         
 

ອ່ານລວບ:  ພວກຟາຣີຊາຍທີ່ເຊ່ືອແລ້ວເນ້ັນໃຫ້ພວກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຊ່ືອນ້ັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຂອງຄົນ

ຢິວ ແລະເຊ່ືອພຣະຄຣິດຈ່ຶງຈະຖືວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ. ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຮັບເປັນມະຕິວ່າພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຄືສ່ິງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພ້ົນ ແລະການເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ . 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເລ້ີມບົດຮຽນດ້ວຍການອ່ານກົດໝາຍທີ່ແປກໆຊ່ຶງຍັງໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນບາງເມືອງ : 

• ໃນນອດແຄໂຣໄລນາ, ການຫລ້ິນບ້ິງໂກຈະບ່ໍໃຫ້ເກີນຫ້າຊ່ົວໂມງ. 
• ໃນເມືອງກວິດແມນ ຣັດຈໍເຈັຽ, ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໄກ່ຂ້າມຖນົນ. 
• ໃນອາຣິໂຊນາ, ທ່ານອາດຖືກຈຳຄຸກເຖິງຊາວຫ້າປີຖ້າໄປຕັດຕ້ົນຕະບອງເພັດ . 
• ໃນເທກຊັດ, ການຂາຍໜ່ວຍຕາຂອງຄົນຜິດກົດໝາຍ, 
• ໃນນອດແຄໂຣໄລນາ, ຮ້ອງເພັງບ່ໍຖືກໂນດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. 
• ໃນອາລາບາມາ, ການເອົາຕົວໝີຕີກັນຜິດກົດໝາຍ. 
• ໃນແຊນແອນໂຕນີໂອ ຣັດເທກຊັດ, ການທຳທ່າເຈ້ົາຊູ້ ຜິດກົດໝາຍ. 
 
ນອກຈາກທີ່ກ່າວມານ້ີ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນກົດໝາຍທີ່ແປກໆ ອີກບ່ໍ? 

2. ແນະນຳບົດຮຽນວ່າ:ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະເບ່ິງກິຈການ 15 ຊ່ຶງອະທິບາຍການຕັດສິນໃຈເຣ່ືອງຈຳເປັນສຳ
ລັບບຸກຄົນທີ່ຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາ
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ເຊ່ືອ.   ພວກເຮົາຈະເຫັນພວກເຂົາເຈ້ົາພິຈາຣະນາຄຳຖາມກ່ຽວກັບບັດຍັດຂອງຄົນຢິວ  ແລະການ
ເລືອກລະຫວ່າງເສຣີພາບແລະກົດລະບຽບ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ຂຽນຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້. 

• ພຣະຄຸນຖືກທ້າທາຍ (ກຈກ 15: 1-5) 
• ພຣະຄຸນຖືກພິຈາຣະນາ (ກຈກ 15: 16-21) 
• ພຣະຄຸນຖືກຮັບຮູ້ (ກຈກ 15: 22-29) 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານກິຈການ 15: 1-5.  ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າການຖືກົດລະບຽບເພ່ືອຈະໄດ້ພ້ົນ
ນ້ັນງ່າຍກວ່າການພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນບ່ໍ? (ການຖືກົດລະບຽບແມ່ນຕົວເຮາົເອງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມແທ່ນທີ່
ຈະແມ່ນພຣະຄຣິດ; ນອກນ້ັນການຖືກົດລະບຽບແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ກົດລະບຽບເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ). 

5. ອ່ານກິຈການ 15: 16-21. ໃຊ້ຄຳອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍສລຸບການປຶກສາຫາລືຂອງກອງ
ປະຊູມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 

6. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມເພ່ືອການສົນທະນາລະຫວ່າງຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ  ແລະຄວາມພ້ົນ
ໂດຍພຣະຄຸນກັບການດີ.  ກຸ່ມນ່ຶງໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະຄຸນຢ່າງດຽວແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະ
ຄຸນກັບການດີຕ່າງໆ.  ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາສົມຄວນແລ້ວ,  ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາລາຍງານຄຳເຫັນຂອງ
ພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

 

ຫລັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແລ້ວໃຫ້ພານັກຮຽນໄປເບ່ິງພຣະທັມໂຣມ ແລະພຣະທັມຢາ
ໂກໂບ.  ເວົ້າວ່າ: ພຣະທັມໂຣມບອກວ່າຄວາມພ້ົນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຸນຢ່າງດຽວ. ແຕ່  
ປາກົດວ່າພຣະທັມຢາໂກໂບບອກວາ່ການດີຈະຕ້ອງປະກອບກັບຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອຈະພ້ົນ  ຫລາຍຄົນ
ສອນວ່າໂປໂລແລະຢາໂກໂບເວົ້າຢ່າງດຽວກັນແຕ່ຈາກມຸມມອງທີ່ຕ່າງກັນ ;ໂປໂລສອນວ່າພວກເຮົາ
ພ້ົນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ແລະຢາໂກໂບສອນວ່າຜູ້ທີ່ພ້ົນແລ້ວຈະຕ້ອງມີການດີຕິດຕາມມາ (ຢາໂກ
ໂບບ່ໍໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາລອດພ້ົນດ້ວຍການດີ). 

7. ອ່ານກິຈການ 15: 22-29.   ພານັກຮຽນເບ່ິງການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນບົດ
ຮຽນ(ພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນຢ່າງດຽວແຕ່ເພ່ືອປ້ອງກັນຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງໄດ້ມີຄຳແນະນຳເພ້ີມເຕີມເຊ່ັນ :ໃຫ້
ເວັ້ນເສັຽຈາກສ່ິງຊ່ົວມົວໝອງເນ່ືອງດ້ວຍພຣະທຽມ, ຈາກການຫລ້ິນຊູ້,  ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍ
ແລະຈາກການກິນເລືອດ).  

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທາ້ຍຂອງບົດຮຽນຊ່ຶງມີຢູ່ສ່ີຂ້ໍ . 
9. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ . 

         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ຄົນໃນຄຸກສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 16:11-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 16 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໃນຂະນະທີໂ່ປໂລແລະຊີລາຖືກຄຸກຍ້ອນເຊ່ືອພຣະເຢຊູນ້ັນທ່ານ

ທັງສອງໄດ້ນຳຄົນໃນຄຸກເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄືກັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຈະເອົາການຖືກຂ່ົມເຫງ ເປັນພະຍານຢ່າງບ່ໍຕ້ອງປາກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາຕ້ັງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອໃນທຸກກໍຣະນີ. 

       
     ບົດນຳ.  
1. ບົດຮຽນວັນນ້ີຍາວ ແລະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫົວຂ້ໍ ດ່ັງນ້ັນຄຣູຈຳຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ພໍດີຫລືຈະແບ່ງເປັນ 
ສອງອາທິດກໍຈະໄດ້ລາຍລະອຽດຫລາຍເພ້ີມຂ້ຶນ. 
2. ເວົ້າເຣ່ືອງການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງທີປ່ະເທດອິນເດັຽໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. 
 

ຜົນຂອງການເປັນພະຍານ  (ກິຈການ 16:11-15) 
1. ຂ້ໍ 9-10  ໂປໂລເຫັນນິມິດ ໃຫ້ປ່ຽນທິດທາງການປະກາດ ໄປຍັງມາເກໂດເນັຽ, ແລ້ວໂປໂລແລະຊີລາກໍ
ປະຕິບັດຕາມນິມິດນ້ັນ. 
 
2. ຂ້ໍ 11-12 ໂປໂລຈ່ຶງເດີນທາງດ້ວຍເຮືອສະເພົາ(ເຮືອໃບລົມ) ຈາກເມືອງໂທອາດຜ່ານເມືອງຊາມາທາເກ, 
ຜ່ານເມືອງເນອາໂປລີ, ຜ່ານເມືອງຟີລິບປອຍ ເຂ້ົາໄປເຂດແດນມາເກໂດເນັຽ ແລ້ວກໍພັກຢູ່ທີ່ນ້ັນຫລາຍວັນ 
ເພ່ືອລໍຖ້າວັນສະບາໂຕ.  
 
3. ຂ້ໍ 13-14 ນາງລີເດັຽ ເປັນຜູ້ຕ້ັງໃຈຟັງຄຳເທສນາຂອງໂປໂລ, ຈົນລາວເຂ້ົາໃຈເນ້ືອໃນຂອງເທສນາຈາກ
ໂປໂລຈ່ຶງຮັບເຊ່ືອໃນວັນນ້ັນ.     (ບອກນັກຮຽນວ່າ ການຕ້ັງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມຢຳເກງເປັນຜົນດ່ັງນ້ີແຫລະ). 
ແລະຂ້ໍ 15 ຍັງບອກອີກວ່າ ໝົດທັງຄົວເຮືອນຂອງນາງລີເດັຽເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍ. 
 
4. ກ່າວເຖິງ ສຸພາສິດກ່າວວ່າ  "ທາງທີພ່າໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ນ້ັນ ຄືກ່ອນອ່ືນພວກເຈ້ົາຕ້ອງຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ຄົນໂງ່ມັກປມາດປັນຍາ ແລະບ່ໍຍອມສຶກສາຮ່ຳຮຽນ" (ສຸພາສິດ 1:7).  
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ການເປັນພະຍານອາດມີຜູ້ບ່ໍມັກ (ກິຈການ 16:16-21)  
 1. ຂ້ໍ 16-17 ໂປໂລໄປຍັງບ່ອນໄຫວ້ວອນໄດ້ພົບກັບຍິງໝໍດູທີ່ມີຜີສິງ ຫາເງິນມາໃຫ້ນາຍ  ລາວຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ 
“ຄົນເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາສູງສຸດໄດ້ມາປະກາດເຣ່ືອງທາງພ້ົນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ”    ເປັນ
ສ່ິງດີທີ່ຜີຮູ້ ແຕ່ໂປໂລເຫລືອໃຈ ເພາະເຫັນວ່າຜີທີ່ສິງຢູ່ກຳລັງຂ່ົມເຫງຍິງນ້ີໃຫ້ເປັນແນວນ້ີ. 
 
2. ຂ້ໍ 18-21 ໂປໂລໄດ້ສ່ັງຜີຮ້າຍໃຫ້ອອກຈາກນາງໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ  ແລ້ວຜີກໍອອກທັນທີ ແລ້ວ
ນາງກໍກາຍເປັນຄົນປົກກະຕິ ບ່ໍສາມາດດູມໍໄດ້ອີກຕ່ໍໄປ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ນາຍຂອງນາງຜູ້ຊ່ຶງກຳອຳນາດແຫ່ງຈັກະ
ພັດໂຣມໃຊ້ອຳນາດເຂ້ົາຈັບກຸມໂປໂລແລະຊີລາ ເພາະໂປໂລແລະຊີລາເຮັດໃຫ້ເຂົາຂາດລາຍໄດ້ຈາກການ 
ດູມໍ.  ເຂົາໄດ້ກ່າວໂທດໂປໂລວ່າ ຄົນກໍຄວາມຫວຸ້ນວາຍ.  
 

ເປັນພະຍານອາຈນຳໄປເຖິງທຸກທໍຣະມານ  ( ກິຈການ 16: 22-24)  
1. ຂ້ໍ 22 ເຂົາໄດ້ຍົວະຍົງປະຊາຊົນໃຫ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ໂປໂລແລະຊີລາ ແລ້ວສ່ັງຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມຂອງໂປໂລແລະ
ຊີລາອອກ ເພ່ືອຈະຕີດ້ວຍແສ້ໜັງ.  
 
2. ຂ້ໍ 23-24 ແລ້ວເຂົາກໍສ່ັງກັກຂັງໂປໂລແລະຊີລາໜັກເຖິງສາມເທົ່ານ້ັນໃຫ້ (ເບ່ິງບົດຮຽນ) 
 

ບ່ໍຖອຍຈະມຄົີນເຊ່ືອຫລາຍຂ້ຶນ ( ກິຈການ 16:25-34) 
ໝາກຜົນຂອງຄວາມອົດທົນແລະໝັ້ນຄົງຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອນ້ັນມີ 5 ຢ່າງດີເກີດຂ້ືນດ່ັງນ້ີ; 
 
1. ພວກນັກໂທດອ່ືນໆເພງທີ່ໂປໂລແລະຊີລາຮ້ອງສັຣເສີນຢູ່.   ເພ່ິນອາດຈະມີສຽງດີທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນຢາກ 
    ຟັງສຽງຮ້ອງເພງຂອງເພ່ິນ. 
 
2. ມີການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນຄື ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ.  

3. ປະຕູຄຸກໄດ້ເປີດໄຂອອກທຸກບານ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໜີ.  

4. ຂ່ືທີໃ່ສ່ຕີນຂອງທ່ານທັງສອງ ແລະນັກໂທດອ່ືນໆກໍຫລຸດອອກ.  

5. ນາຍທັມມະໂຮງແລະຄອບຄົວຮັບເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສມາ.  
 
 ບົດຮຽນວັນນ້ີເຮົາເຫັນມີສອງຄອບຄົວຮັບເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນທັນໃດ ແມ່ນຄອບຄົວນາງລີ
ເດັຽ ຜູ້ຢຳເກງແລະຕ້ັງໃຈຟັງ  ແລະຄອບຄົວທັມມະໂຮງ ຜູ້ທີ່ຄຶດວ່າຕາຍແລ້ວເມ່ືອນັກໂທດໜຄຸີກຈ່ຶງມອບຊີ
ວິດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.  
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ເຂົ້າຫາຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍພຣະທັມ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 17:10-12, 16-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 17 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຮຽນເອົາແບບຢ່າງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຍັງຄົນຊາດອ່ືນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ໂປໂລປະກາດໄປຕາມແບບຂອງຊາດນ້ັນ ແຕ່ເນ້ືອໃນບ່ໍເຄີຍປ່ຽນ.  

       
     ບົດນຳ.  
 
ການປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີວິທີ, ມີຄວາມກ້າຫານ ແລະມີຄວາມອ່ອນສຸພາບດ້ວຍ. 
 

ໂອ໊, ໂອ!  ມບັີນຫາເສັຽແລ້ວ  (ກິຈການ 17:10-12) 
 
1. ສອງປະເດັນໃຫຍ່ຄື;  
 
 1. ເຂົາບ່ໍຮັບຄຳເທສນາຂອງໂປໂລທີກ່່າວວ່າ   "ຈຳເປັນທີ່ອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ 
ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, “ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນ້ີ 
ແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ" (17:3).  
 2. ພວກເຂົາຄຶດເຫິງສາ ເພາະວ່າມີລາງຄົນເຊ່ືອຟັງໂປໂລ ແລະໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມເປັນສາວົກ
ຂອງໂປໂລ " ບາງຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຍອມເຊ່ືອຈ່ຶງສມັກເຂ້ົາເປັນພັກພວກຂອງໂປໂລກັບຊີລາ ຮວມທັງ
ຊາດກຣີກຜູ້ຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຍິງຜູ້ສຳຄັນບ່ໍໃຊ່ຫນ້ອຍຄົນ" (17:4).  
 
ຊັກຊວນນັກຮຽນຢ່າຄຽດແຄ້ນ ເພາະມັນຈະກາຍເປັນຄວາມເຫິງສາ, ເມ່ືອເຫິງສາຈະກາຍເປັນຄົນຫາເຣ່ືອງ
ໃສ່ພ່ີນ້ອງ. ເຮົາຈະເຫັນພວກເຫິງສາເຮັດກັບໂປໂລດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ; 
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2.  ເຂົາເກືອບຂ້າໂປໂລ ແຕ່ໂປໂລແລະທີມງານໄດ້ໜີເອົາຕົວລອດໃນເວລາກາງຄືນໄປເມືອງເບຣອຍ
ອາ,   ແຕ່ໂປໂລຍັງບ່ໍຫລາບເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວທີເ່ມືອງເບຣອຍອາ    ວັນນ້ັນໄດ້ມີ
ຫລາຍຄົນຮັບເຊ່ືອ ເພາະເຂົາຕ້ັງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢຳເກງ (ຂ້ໍ 10-12). ບອກນັກຮຽນວ່າການຕ້ັງໃຈຟັງ
ມີຜົນດ່ັງນ້ັນແຫລະ.  
 
3.  ແຕ່ເມ່ືອພວກເມືອງເທຊະໂລນິກໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າໂປໂລກັບທີມງານໄດ້ປະກາດທີເ່ມ່ືອງເບຣອຍອາ 
ເຂົາກໍພາກັນໄປກໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍຈົນໂປໂລໄດ້ຟ້າວໜີຈາກເມືອງນ້ັນໄປຍັງກຸງອາແຖນ. ບອກນັກຮຽນວ່າ
ຄວາມເຫິງສາໄດ້ຈອງລ້າງຈອງຜານປານນ້ັນພຸ້ນລະ.  
 

ວິທີປະກາດຂອງໂປໂລ ( ກິຈການ 17: 16-21) 
  
1.  ກຸງອາແຖນ ພວກຢິວແລະພວກກຣີກພາກັນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ,     ສ່ວນໂປໂລປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດ ແລະຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນບາບທັງປວງ ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຄືນມາຈາກ
ຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ, ເຣ່ືອງ ນ້ີເປັນທີ່ຂັດເຄືອງໃຈຂອງພວກຢິວແລະພວກກຣີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກ
ເອປີກູຣຽວ ແລະ ພວກຊະໂຕອີໂກ ເປັນກຸມພວກນັກປຣັສຍາ ຫລືພວກທີ່ມີຄວາມຮູທ້ີ່ປະເສີດເລີດລ້ຳ.  
 
2.   ພວກເອປີກູຣຽວ ແລະ ພວກຊະໂຕອີໂກ ກ່າວຄຳຫຍາບຊ້າດູໝິ່ນໂປໂລວ່າ (ຄົນເກັບເລັມຄວາມຮູ)້ 
ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກທີເ່ກັບເອົາຂອງເສດເຫລືອທີຕົ່ກຈາກໂຕະ ຫລືຕົກຈາກຣົດມ້າ, ຫລືຣົດຖບັນທຸກ
ສິນຄ່າທີ່ຜ່ານໄປມາສມັຍນ້ີ. 
 
3.  ເຂົາຈຶ່ງຈັບໂປໂລໄປຂ້ຶນສານອາເຣໂອປາໂຄ ເຊ່ິງເປັນສານຕັດສິນກ່ຽວກັບສາສານາໂດຍສະເພາະ. 
ນັບວ່າເປັນສານທີ່ອັນຕະລາຍສຳລັບໂປໂລ ເພາະຄົນໃນສານແຫ່ງນ້ີນັບຖືພຣະທີມີ່ຊ່ືວ່າ Mars ແຕ່ໂປໂລ
ປະກາດພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຊ່ືວ່າ ພຣະເຢຊູ.  
 
4.  ເຂົາສືບຖາມໂປໂລວ່າ “ເຮົາຂໍຮູ້ໄດ້ຫລືບ່ໍວ່າຄວາມສອນອັນໃຫມ່ທີ່ທ່ານກ່າວນ້ັນເປັນຢ່າງໃດດ້ວຍ
ວ່າທ່ານນຳເຣ່ືອງແປກປລາດມາເຖິງຫູຂອງພວກເຮົາ "  ແລ້ວໂປໂລກໍສວຍໂອກາດນ້ີເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ   
ຄຣິດໃຫ້ເຂົາຟັງ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ;  
 

ໂປໂລເລ່ົາຂ່າວປະເສີດຕ່ໍພວກປັສຍາ (ກິຈການ 17:22-34) 
 
1.  ໂປໂລກ່າວຂ່າວປະເສີດດ້ວຍອ່ອນສຸພາບວ່າ  “ທ່ານຊາວກຸງອາແຖນເອີຍ, ໃນທຸກສ່ິງທຸກປະການ
ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດພຣະຕ່າງໆຢ່າງເຄ່ັງຄັດ   ເພາະວ່າເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຜ່ານມາສັງ 
ເກດເບ່ິງສ່ິງທັງປວງທີພ່ວກທ່ານນະມັສການ ກໍໄດ້ເຫັນແທ່ນອັນນ່ຶງມີຄຳຈາຣຶກໄວ້ວ່າ “ແດ່ພຣະເຈ້ົາທີ່ເຮົາບ່ໍ
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ຮູ້ຈັກ” ເຫດສັນນ້ັນພຣະທີທ່່ານທັງຫລາຍນະມັສການເມ່ືອຍັງບ່ໍຮູຈັ້ກ ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີແຫລະ,  ຂ້າພະເຈ້ົາມາ
ປະກາດແກ່ພວກທ່ານ " (ຂ້ໍ 22-23).  
 
2.  ໂປໂລອ້າງເຖິງຄຳຈາຣຶກຂອງເຂົາທີ່ແທ່ນບູຊາວ່າ "ແດ່ພຣະເຈ້ົາທີ່ເຮົາບ່ໍຮູຈັ້ກ "  ໂປໂລເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ 
" ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີແຫລະ,  ຂ້າພະເຈ້ົາມາປະກາດແກ່ພວກທ່ານ (ອ່ານ ຂໍ 23-27).  
 
3.  ໂປໂລກ່າວຂ້ໍຄວາມອັນສຳຄັນຕ່ໍໄປຈາກຂ້ໍ 28 ຈົນເຖິງຂ້ໍ 31 ເຂົາກໍຍອມຟັງທຸກປະການ ແຕ່ພໍກ່າວ
ມາເຖິງຄຳວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກເຂົາກໍຮັບບ່ໍໄດ້ ເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍ 
ແລະແລ້ວເຂົາກໍປ່ອຍໂປໂລໄປ ແລະຍັງມີລາງຄົນໃນທີ່ນ້ັນຕິດຕາມແລະຍອມຮັບເຊ່ືອໃນວັນນ້ັນດ້ວຍ.  
 
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ  12 
ອຳລາຈາກໃຈ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 20:17-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 17 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພັນທະກິດຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມສັມພັນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມສັມພັນອັນໃດທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງມີເພ່ືອພັນທະກິດຈະດີຂ້ຶນ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບອາຈານໂປໂລແນວໃດເຮົາກໍມີ

ຄວາມສຳຄັນຢ່າງດຽວກັນ 

       
     ບົດນຳ.  
ໂປໂລສ້າງຄວາມສັມພັນມີຄວາມສັມພັນໂດຍການຢ້ຽມຢາມ, ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງພວກສິດແລະຄຣິສຕະຈັກ
ຕ່າງໆ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລແລະພວກລູກສິດຮວມທັງຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆມີຄວາມສັມພັນເປັນພິເສດ. 
ສຳລັບໃນເວລານ້ີເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມສັມພັນໂດຍບ່ໍຕ້ອງອອກຈາກບ້ານ   ເພາະເຮົາມີໂທຣະສັບ ທີ່ເວົ້າ
ລົມຈົນເຫັນກັນທີ່ໜ້າຈໍໂທຣະສັບ, ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ຝາກສຽງໄວ້, ເຮົາຍັງ  ມີເຟສບຸກ, ມີອິນສະຕາກຣາມ, ມີອີ
ແມວ ແລະອ່ືນໆອີກ ແຕ່ຕ້ອງຣະວັງຫາກເຮົາບ່ໍຮັບໂທຣະສັບ, ບ່ໍຕອບອີແມວ   ຫລືບ່ໍຕອບຂ້ໍຄວາມຜ່ານໂທ 
ຣະສັບ ຄວາມສັມພັນອາດເສ່ືອມລົງໄດ້.  
 

ຊ່ອຍຊີວິດຜູ້ນ່ຶງ (ກິຈການ 20:1-12) 

ຫລັງຈາກຄວາມຫວຸ້ນວາຍສາມປີໄດ້ສງົບລົງ ໂປໂລຈ່ຶງສືບຕ່ໍການປະກາດຂ່າວປະເສີດ  ແຕ່ຄ້ັງນ້ີໂປໂລຕ້ັງ
ໃຈຈະໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽແລະປະເທດກຣີກ ແລະແຜນການທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປຕາມນ້ັນ.ໃນຂະນະທີ່ເດີນ
ທາງໄປນ້ັນໂປໂລໄດ້ແວະຢ້ຽມຢາມເພື່ອເລ້ົາໂລມໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟີລິປອຍ, ເມືອງເທຊະໂລນິກ ແລະ
ເມືອງບີເຣັຽ (20:1-2). ໂປໂລໃຊ້ເວລາສາມເດືອນພັກທີ່ປະເທດກຣີກ (ໂກຣິນໂທ).  ມີຢິວຫົວຮຸນແຮງ ຈຳ
ນວນນ່ຶງປອງຮ້າຍຫວັງຈະທຳລາຍແລະເອົາຊີວິດຂອງໂປໂລຢ່າງຮ້າຍແຮງ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລ ຈ່ຶງປ່ຽນແຜນບ່ໍໄປ
ແຂວງຊີເຣັຽ ແຕ່ໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽ (ຂ້ໍ 3).  ທີມງານການເດີນທາງມີ  "ໂຊປາໂທລູກຊາຍຂອງປີໂຣໄທ
ເມືອງເບຣອຍອາ  ອາຣິດຕາໂຂກັບຊະກຸນໂດໄທເມືອງເທຊະໂລນິກ   ຄາໂຍໄທເມືອງເດຣະເບ ແລະຕີໂມ
ທຽວ ຕີຂີໂກກັບໂທຟີໂມຊາວແຂວງອາເຊັຽ "(ຂ້ໍ 4) ແລ້ວກໍໄປພັກຢູ່ເມືອງໂທອາດເປັນເວລາເຈັດວັນ (ຂ້ໍ 6). 
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ໂປໂລໄດ້ນຳພາພ່ີນ້ອງກິນສິນມະຫາສນິດ (ຂ້ໍ 7) ແລະເທສນາອັນຍືດຍາວ. ໃນເວລານ້ັນມີຊາຍໜຸ່ມທີ່ນ່ັງທີ່
ປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ຫ້ອງຊ້ັນສາມໄດ້ຫລັບໄປຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວຕົກລົງຈາກປ່ອງຢ້ຽມຊ້ັນສາມຈົນເຖິງພ້ືນຫ້ອງເສັຽຊີວິດ 
(ຂ້ໍ 9). " ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ລົງໄປກ້ົມຕົວກອດຜູ້ນ້ັນແລ້ວເວົ້າວ່າ, “ຢ່າວຸ້ນວາຍໃຈເພາະຊີວິດຍັງຢູ່ໃນຕົວເຂົາ " 
(ຂ້ໍ 10). ແປວ່າລາວໄດ້ຄືນມາມີຊີວິດຕອນໂປໂລກ້ົມລົງໄປກອດເອົາລາວນ້ັນ. 
 

ຢ້ຽມຢາມຄ້ັງສຸດທ້າຍ (ກິຈການ 20:13-27) 

ຈາກເມືອງມາເກໂດເນັຽໂປໂລເດີນທາງໄປທາງບົກຈົນເຖິງເມືອງອາໂຊ, ແລ້ວກໍເດີນທາງຕ່ໍໄປທາງເຮືອຈົນ 
ເຖິງ ເມືອງມີເລໂຕ ຜ່ານຫລາຍຕົວເມືອງ ຄວາມຕ້ັງໃຈໂປໂລຢາກໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ທັນເວລາເທສ
ການເພັນເຕຄໍສະເຕ ເພ່ືອຈະໄດ້ນຳເອົາຊັບທີ່ພ່ີນ້ອງຖວາຍນ້ັນໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຢຣູຊາເລັມ ທີ່ເມືອງ 
ມີເລໂຕໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພວກເຖ້ົາແກ່ເມືອງເອເຟໂຊມາຫາ   ແລ້ວກ່າວຄໍາປາສັຍກັບພວກເຖ້ົາແກ່
ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍຈາກຂ້ໍ 18-34. ໃຈຄວາມສຳຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ທ່ານກ່າວເຖິງຊີວິດການຮັບໃຊ້ທີຜ່່ານຜ່າອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ  ສ່ິງທີເ່ປັນປໂຍດແກ່ພວກທ່ານຄື
ໃຫ້ທ່ານຮຽນແບບຢ່າງທີ່ທ່ານບ່ໍທໍຖ້ອຍ (ຂ້ໍ 18-21).  
 2. ໂປໂລບອກວ່າຈະໄປຕາມພຣະວິນຍານຊົງນຳພາ ບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ  ແຕ່ຈະຄອຍຟັງສຽງ  
ພຣະວິນຍານທຸກເມ່ືອທີໄ່ປເຖິງໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ (ຂ້ໍ 22-24). 
 3. ໂປໂລກ່າວອຳລາ ແລະບອກເຂົາວ່າທ່ານບ່ໍມີຊາຕາກັມ   ແປວ່າໂປໂລໄດ້ເຮັດງານຝ່າຍໂປໂລ
ແລ້ວ, ດ່ັງນ້ັນຄຳຂ້າງລ່າງຈ່ຶງເວົ້າວ່າ "ເຮົາກໍສະອາດຈາກເລືອດຂອງທ່ານທຸກຄົນແລ້ວ. (ຂໍ 25-27).  

 
ຄຳເວ້ົາສຸດທ້າຍ  (ກິຈການ 20:28-38) 
 ໂປໂລໄດ້ກ່າວອຳລາແລະຕັກເຕືອນ (ຂ້ໍ 28-29). ຄຳເຕືອນຂອງໂປໂລຕອນນ້ີສລຸບໄດ້ດ່ັງນ້ີ; 
 1. ລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ແປວ່າ ໃຫ້ຄອຍເຝ້ົາລະວັງ. ຢ້ານຫລົງຕົວເອງ,  ຢ້ານຫລົງທາງ, ຢ່າເຜີຕົວໃຫ້ຊາ
ຕານ, ຢ້ານບ່ໍເຮັດໜ້າທີ່, ຢ້ານບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການໄຫວ້ວອນ, ຢ້ານໆໆ. 
 2. ຮັກສາຝູງແກະທີ່ພຣະວິນຍານຊົງຕ້ັງທ່ານໄວ້ໃຫ້ດູແລ   ແປວ່າເບ່ິງແຍງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍ 
ໃຫ້ຕົກເຮັ່ຽເສັຽຫາຍ,   ໝັ່ນລ້ຽງເກືອເຂົາດ້ວຍອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ຕັກເຕືອນເຂົາເມ່ືອເຂົາອອກນອກ
ທາງ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
 3. ເມ່ືອເຮົາຈາກໄປຈະມີໝາໄນ ແປວ່າໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບໃສ່ພວກຜູ້ທຳລາຍເປັນໝາໄນ ດ້ວຍວ່າ
ໝາໄນເປັນໝາທີ່ດຸຮ້າຍ, ໝາໄນຕົວດຽວສາມາດຂ້າແກະເປັນສິບໆຕົວໄດ້. 
 
ຈະມີໝາໄນອັນໝາຍເຖິງພວກທຳຮ້າຍຈະມີຂ້ຶນ(ຂ້ໍ 30-31).    ແປວ່າຈະມີພວກຄຣູສອນປອມມາເວົ້າປ້ີນ
ຄວາມຈິງ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ຕິດຕາມເຂົາ, ພວກມັນຈະມາຕົວະຍົວະຄືງູໃຫຍ່ໄດ້ຕົວະຍົວະໃຫ້ນາງເອວາເຮັດ
ຕາມຄວາມເຫັນຂອງມັນ. 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ  13 

ຫ້າມຂ່າວປະເສີດບໍໄ່ດ້ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 23:11; 25;12;28:1631 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 23--31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເຖິງແມ່ນໂປໂລຈະຖືກລ່າມໂສ້ ແຕ່ທ່ານຍັງປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ມາເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍຂ່າວປະເສີດແນວໃດ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ພິຈາຣະນານຳຂ່າວປະເສີດດ້ວຍການເປັນພະຍານ.  

       
ບົດນຳ. 

ນອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວຍັງມີທ່ານອາຈານໂປໂລເປັນຜູ້ມີຊ່ືສຽງຫລາຍທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່, ອາຈານໂປໂລຂຽນພຣະຄັມພີ 13 ເຫລ້ັມໃນຈຳນວນພຣະຄັມພີໃໝ່ 26 ເຫລ້ັມ. ໂປໂລເກີດປີ ຄ.ສ 
5,  ຮັບເຊ່ືອປີ ຄ.ສ 36,  ແລະທ່ານເສັຽຊີວິດປີ  ຄ.ສ 67 ແຕ່ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າເພ່ິນຕາຍແນວໃດ, ແຕ່
ໃນພຣະທັມ 2 ຕີໂມທຽວ 4:6-8 ໄດ້ເວົ້າເຖິງບາງສ່ວນ.    ຮວມອາຍຸໂປໂລໄດ້ 62 ປີ ແລະຮບັໃຊ້ພຣະເຢຊູ  
ຄຣິດເປັນເວລາ 31 ປີ. ເຮົາເຫັນວ່າເຄ່ິງຊີວິດເພ່ິນໄດ້ຮັບໃຊ້ ແລະເຄ່ິງພຣະຄັມພໃີໝ່ເພ່ິນເປັນຜູ້ຂຽນ.  
 

ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ໃຫຍ່  (ກິຈການ 23:11; 25:12) 

 1. ເກືອບວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຮູ້ວ່າໂປໂລຕອນສມັຍຍັງຊ່ືໂຊໂລຢູ່ນ້ັນເປັນຜູ້ຕ່ໍຕ້ານ    ແລະຂ່ົມເຫງ
ຊອກຫາຈັບຄຣິສຕຽນໄປຂັງຄຸກ, ທ່ານໄດ້ກຽດຊັງຄຣິສຕຽນຢ່າງບ່ໍມີເຫດມີຜົນອັນໃດ. ວັນນ່ຶງຕອນອາຍຸເພ່ິນ
ໄດ້ 31 ປີ ເພ່ິນຖືໜັງສືອຳນາດຈາກທາງການແລ້ວຂ່ີມ້າໄປຍັງເມືອງດາມາເຊ     ເພ່ືອໃຊ້ອຳນາດໄປຈັບກຸມ 
ຄຣິສຕຽນ ວັນນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຕົກຈາກຫລັງມ້າ ແລ້ວກາຍເປັນຄົນຕາບອດທັນທີທັນໃດ ເຣ່ືອງ 
ນ້ີເກີດຂ້ຶນ ດ້ວຍເພ່ິນຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນກໍເທົ່າກັບຂ່ົມເຫງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເມ່ືອເພ່ິນຕົກຈາກຫລັງມ້ານ້ັນໄດ້ມີ
ສຽງດັງລົງມາຈາກສວັນວ່າ“ໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຂ່ົມເຫັງເຮົາ?ໂຊໂລໄດ້ທູນຖາມວ່າ,“ທ່ານ 
ເອີຍ, ທ່ານແມ່ນໃຜ” ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົານ້ີແມ່ນ ເຢຊູ ຜູ້ເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງນ້ັນແຫລະເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຂ້ົາໄປ
ໃນເມືອງ ຈະມີຜູ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດອັນໃດ” (ກິຈການ 9:4-6).   ຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ
ກັບຜູ້ຮັບໃຊທີ່ມີຊ່ືວ່າ ອານາເນັຽ ວ່າ " ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປເຖິງຖນົນສາຍທີຊ່ື່ວ່າຖນົນຊ່ື  ແລ້ວຈ່ົງຖາມຫາຜູ້ນ່ຶງທີ່ຢູ່
ໃນເຮືອນຂອງຢູດາ ຊ່ືວ່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ ເພາະເບ່ິງແມ, ເຂົາກຳລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ແລະເຂົາໄດ້ເຫັນ(ໃນ
ນິມິດ) ວ່າມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືອານາເນັຽ ໄດ້ເຂ້ົາມາວາງມືໃສ່ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກ " (ກິຈການ 9:11-12).  
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 2. ໃນວັນນ້ັນເອງໂປໂລຈ່ຶງຖວາຍຕົວເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  ແລະກາຍເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງ   
ພຣະເຢຊູຄຣິດນັບແຕ່ວັນນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ (ກິຈການ 9:20)   ແລະທ່ານເລ້ີມມີບັນຫາກັບພວກຢິວ (ກິຈການ 
9:23).  ແຕ່ໂປໂລບ່ໍໄດ້ປລາດໃຈທີ່ເຂົາຕ່ໍສູ້ ເພາະທ່ານຈ່ືຈຳມາຣະໂກ 13:9-10  ບອກວ່າຈະເປັນແນວນ້ັນ 
ແລະເມ່ືອກ່ອນເພ່ິນກໍເຮັດດ່ັງນ້ັນກັບຄຣິສຕຽນດ້ວຍ. 
 
 3. ຫລາຍປີຕ່ໍມາໃນການທ່ອງທ່ຽວປະກາດຖ້ຽວທສີາມໂປໂລກໍກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ແລະພ່ີ
ນ້ອງທີ່ນ້ັນກໍຕ້ອນຮັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (21:17). ຫລັງຈານ້ັນນ່ຶງອາທິດຜ່ານໄປກໍມີຄົນຈຳນວນນ່ຶງຈັບ
ຜິດໂປໂລ (21:27--22:1-30).  
 
 4. ພວກປະໂຣຫິດແລະບັນດາຄົນສຳຄັນໃນພວກຢິວໄດ້ຟ້ອງໂປໂລແລະຂໍໃຫ້ກາຍຊາທີ່ກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຊ່ອຍເຂົາເອົາເຣ່ືອງໂປໂລຈົນເຖິງທີ່ສຸດຊ່ຶງເປັນແຜນທີສອງຂອງເຂົາ, ສ່ວນແຜນທີນ່ຶງນ້ັນແມ່ນເຂົາວາງ
ແຜນລອບຂ້າໂປໂລໃນຣະຫວ່າງການນຳຕົວໂປໂລມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. (25:1-3). 
 
 5. ຕ່ໍໜ້າຂອງກະສັດອາຄຣີປາ ໂປໂລກ່າວຄຳພະຍານສ່ວນຕົວ ເມ່ືອກ່າວແລ້ວໂປໂລກໍຖືໂອກາດນ້ີ
ເຊີນຊວນໃຫ້ອາຄຣີປາຮັບເຊ່ືອ (ກິຈການ 26:27-28).    
 

ສາສານາທູດຖືກໂສ້  ( ກິຈການ 28:16-31) 
 
 1. ເຂົາໃສ່ໂສ້ໂປໂລລົງເຮືອຊ່ຶງມີນັກໂທດແລະຄົນໃນເຮືອນ້ັນມີສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຄົນເກີດລົມພະຍຸ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງແຕ່ພະຍຸຄ້ັງນ້ີບ່ໍມີຜູ້ໃດເສັຽຊີວິດເພາະເຂົາຍັງເຊ່ືອຟງັຄໍາແນະນຳຂອງໂປໂລ (ກິຈການ 27:21-
22).  
 2. ສ່ີສິບວັນໃນການເດີນທາງທີ່ຖືກລົມພັດເຮືອພັດເຊໄປມາ (27:27) ຈົນໃນທີສຸ່ດເຮືອກໍໄປຕຳຫີນ
ໃຕ້ພ້ືນນ້ຳຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮືອແຕກ ນັກໂທດແລະທະຫານຈ່ຶງລອຍເຂ້ົາຝ່ັງດ້ວຍຄວາມປອດພັຍທຸກຄົນ (27:41-
44).  
 
 3. ໂປໂລຫອບເອົາຫລົວນ້ັນມີງູພິດຫລົບຊ້ອນຢູ່ໃນນ້ັນ ມັນໄດ້ຂົບຕອດມືຂອງໂປໂລ ຊາວປ່າທີ່ນ້ັນ
ຈ່ຶງເວົ້າກັນວ່າ  “ຄົນຜູ້ນ້ີຄົງເປັນຜູ້ຂ້າຄົນແທ ້ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາພ້ົນຈາກທະເລແລ້ວ ແຕ່ເວນກັມຍັງບ່ໍຍອມໃຫ້
ພ້ົນຕາຍ” (28:4). ງູພິດບ່ໍສາມາດເຮັດອັນຕະລາຍໂປໂລໄດ້ເຂົາຈ່ຶງປ່ຽນຄຳເວົ້າມາເວົ້າວ່າ "ທ່ານເປັນພຣະ" 
(ຂ້ໍ 6). 
 
         ຫວ 
 


