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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນຄຣິສມັສ
ພຣະກຽດຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 2:1-20

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 2:1-20

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ຊົງນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ໂລກ ແລະພຣະອົງຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະສັຣເສີນພຣະເຢຊູທີ່ນຳສັນຕິສຸກມາສູເ່ ຮົາຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູຈ
້ ັກສັຣເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນ

ບົດນໍາ
ຄຣິສມັສແມ່ນເທສການທີ່ສເລີມສລອງກັນຍາວນານກວ່າເທສການອື່ນ, ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍຈະພາກັນຈັບຈ່າຍ
ໃຊ້ສອຍຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນຢ່າງສນຸກສນານດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ ເພາະວ່າຄຣິສມັສເປັນວັນເກີດຂອງ
ພຣະເຢຊູທສ
ີ່ ະເດັດລົງມາເກີດໃນໂລກເພື່ອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດ ແລະບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊື່ອແລ້ວຮັບ
ເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ ຄົນທັງຫລາຍຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູເປັນຂອງຂວັນທີມ
່ າ
ຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ມະນຸດ ດັ່ງນັ້ນມະນຸດຈຶ່ງມີຄວາມພໍໃຈຊືຂ
້ ອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເບດເລເຮັມ (ລູກາ 2 :1-7)
1. ໂຢເຊບເປັນໄທບ້ານເບັດເລເຮັມ

ທີໄ
່ ດ້ຍ້າຍໄປຕາມພໍ່ແມ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມດົນນານມາແລ້ວ

ແລະເຂົ້າໃຈວ່າໃນເວລານັ້ນຄົນເຮົາອາດບໍ່ມີບັດປະຊາຊົນຄືສມັຍນີ້, ເມື່ອຜູ້ຄົນເພີມ
້ ທະວີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈັກ
ກະພັດໂຣມປົກຢູນ
່ ັ້ນຈຶ່ງມີຄຳສັ່ງໃຫ້ກວດກາຈຳນວນພົລເມືອງ ໂດຍມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໄປລົງທະບຽນທີ່
ບ້ານເກີດຂອງຕົນ (ຂໍ້ 4-5).
2. ນຳພານັກຮຽນສົນທະນາການເດີນທາງຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີອາທີ່ຈວນຈະປະສູດລູກ, ສົນທະ
ນາເຖິງຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ແມ່ນຕົວລໍ, ຫົນທາງທີໄ
່ ປນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮາບພຽງ ແລະອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ ແລ້ວ
ຖາມນັກຮຽນທ່ານຄຶດວ່າການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ເປັນແນວໃດ?
3. ຂໍໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງເຄີຍຈວນຈະເກີດລູກແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກດ້ວຍຣົດ,

ດ້ວຍເຄື່ອງບິນ

ເພາະຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄປ ແລ້ວມາສົມທຽບຄວາມລໍາບາກຂອງມາຣີມາ.
4. ສ່ວນມາຣິີອາເມື່ອໄປຮອດບ້ານເບັດເລເຮັມແລ້ວກໍໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກທີ່ຄອກສັດ

ແລະເອົາກຸມ

ມານນ້ອຍເຢຊູວາງໄວ້ທີ່ຮາງຫຍ້າ. ຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກທ່ານເກີດລູກໃນສະພາບນີ້ທ່ານຄຶດແນວໃດ? ເປັນ
ຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງມາເກີດແນວນີ້.
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ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແມ່ນພວກລ້ຽງແກະ (ລູກາ 2: 8-15)
1. ພຣະທັມລູກາບອກວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ພາກັນນອນເຝົ້າຝູງແກະຂອງເຂົາທີ່ທົ່ງຫຍ້າ, ບອກນັກ
ຮຽນວ່າອາຊີບລ້ຽງແກະນັ້ນຊາວຢິວຖືວ່າເປັນອາຊີບຊັ້ນຕ່ຳ? ເປັນຫຍັງພວກລ້ຽງແກະຈຶ່ງນອນເຝົ້າແກະທີ່ທົ່ງ
ຫຍ້າ?
2. ຄ່ຳມື້ນັ້ນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກລ້ຽງແກະ? ໃຜປາກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຂົາເຫັນ? ຜູ້ປາກົດຂຶ້ນນັ້ນມີລັກ
ສະນະແນວໃດ? ເມື່ອເຫັນແລ້ວເຂົາເປັນແນວໃດ? ແລະຜູ້ປາກົດຂຶ້ນນັ້ນບອກຂ່າວອັນໃດແກ່ເຂົາ?
3. ເມື່ອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນແລ້ວກໍພາກັນຊອກຫາແລະນະມັສການພຣະເຢຊູນັ້ນ ໄດ້ສອນຫຍັງ
ພວກເຮົາແດ່?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສັຣເສີນ ແລະປະກາດ (ລູກາ 2:16-20)
1. ຫລັງຈາກເທວະດາບອກປະກາດການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ຝູງເທວະດາພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນດ້ວຍ
ສຽງດັງວ່າ “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະທີແ
່ ຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງ
ທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນັ້ນ”. ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ
ກ. ເທວະດາຮູ້ດວ
ີ ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດພຣະເຈົ້າແລະຊົງຮັບອຳນາດຈາກພຣະບິດາມາບັງເກີດ
ດ້ວຍພຣະຣັສມີແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ເທວະດາຈຶ່ງຮ້ອງສັຣເສີນ.
ຂ. ເທວະດາຮູ້ວ່າເມື່ອພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດ ແຜ່ນດິນໂລກຈະເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະເຢຊູຊົງນຳສັນຕິສຸກລົງມາສູ່ໂລກ.
ຄ. ເທວະດາຮູ້ວ່າມະນຸດຜູ້ທຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຈະໃຫ້ຜູ້
ໃດໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ອັນໝາຍເຖິງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ເລືອກມະນຸດ ເພາະມະນຸດບໍ່ມີສິດຈະເລືອກເຊື່ອພຣະ
ເຈົ້າໄດ້.
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ
ກ. ເທວະດາໄດ້ປະກາດຂ່າວດີນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກລ້ຽງແກະ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວກໍຟ້າວໄປນະມັສການ
ພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູໃນຄືນວັນນັ້ນເລີຍ.
ຂ. ເມື່ອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ມນະມັສການແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນປະກາດບອກຜູ້ຄົນ ຈົນຜູ້ຄົນປລາດ
ໃຈໃນຄຳບອກເລົ່າຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນເວົ້າເກ່ງ ແຕ່ຕອນນີ້ຮຈ
ູ້ ັກເວົ້າໄດ້ດີ.
ຄ. ທ້າທາຍນັກຮຽນ 1. ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າດ້ວຍປາກອອກມາຈາກໃຈ ແລະ 2. ປະກາດບອກຜູ້
ອື່ນຕໍ່ໆກັນໄປ.

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ພຣະທັມບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-18
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 1:1-18

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າສະເດັດມາໃນໂລກເປັນມະນຸດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຈ ຶ່ງສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈົ້າ ເຕັມສ່ວນ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດເຕັມສ່ວນເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້
ເປີດເຜີຍເຣື່ອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຜູ້ຮັບເອົາພຣະອົງຈະໄດ້ກາຍເປັນລູກຍິງ
ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳນຳ
ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມເປິດເຜີຍເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາ ແລະອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງ
ມະນຸດຊາດ. ອົງພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກໃນສະພາບມະນຸດ. ພຣະທັມໄດ້ບັງ
ເກີດເປັນເນື້ອກາຍແລະຢູ່ຖ້າມກາງມະນຸດຊາດ. ຄຳເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດນຳໄດ້ ປາກົດໃນໂຢຮັນ 1:1
-18 ເປັນຄຳອາລຳພະບົດ
ພວກນັກປາດທັງຫລາຍຮູ້ຈກ
ັ ວ່າຄຳອາລຳພະບົດນີ້ເປັນບົດເພງສັຣເສີນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕົກລົງກັນຢ່າງ
ເປັນເອກກະສັນວ່າຕົ້ນຕໍມັນມາຈາກໃສແທ້. ໂຢຮັນແນະນຳເຖິງຄຳເວົ້າ, ລາໂກສ ແປວ່າ “ພຣະທັມ,” ຊຶ່ງ
ອອກມາຈາກພາສາກຣີກຕາມວັທນະທັມການຂຽນຂອງພວກເຂົາ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ຂຽນຄຳເວົ້າສອງຄຳໃສ່ກະດານ: ພຣະຄຸນ ແລະ ຄວາມຈິງ.
ພວກເຂົາຕ້ອງການອັນໃດລະຫວ່າງສອງຄຳນີ້.

ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ສະມາຊິກລູກຫ້ອງວ່າ

ໃຫ້ສອງສາມຄົນອອກຄວາມເຫັນແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນ

ອື່ນຟັງຜູ້ລະ 3 ນາທີ.
2. ກ່າວວ່າໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄ ຸນ

ແລະຄວາມຈິງຂອງ

ພຣະເຈົ້າ. ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 1:1-3 ແລະຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ລົງໄປນີ້:
•

ໃນປື້ມໂຢຮັນເຫັນວ່າເລີ້ມຕົ້ນຢ່າງໃດຖ້າຈະທຽບກັບປຶ້ມຂ່າວປະເສີດອື່ນໆ?
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•

ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຢຮັນຊ່ອຍພວກເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມແນວໃດ?

•

ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຢຮັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງປຶ້ມອື່ນໃນພຣະຄັມພີ ປຶ້ມໃດ?

3. ອ່ານໂຢຮັນ 1:4-5 ອອກສຽງດັງ ແລະອະທິບາຍຄຳເວົ້າ “ຊີວິດ” ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນຟັງ. ຖາມວ່າໃຜເປັນຊີ
ວິດໃນຂໍ້ນີ້?
4. ໃຫ້ຈັດຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຈຳນວນຂອງສະມາຊິກ. ອ່ານ ໂຢຮັນ 1:6-13 ອອກສຽງດັງ ແລະຕັ້ງ
ຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
•

ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົ້ນຕໍຂອງການເປັນພະຍານ?

•

ມີຫລັກການຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຈາກການເປັນພະຍານ?

•

ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຄວາມສຳຄັນຂອງແສງສະຫວ່າງ?

•

ວິທີໃດແສງສະຫວ່າງໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ?

•

ໃນສມັຍຂອງໂຢຮັນຄົນໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ແສງສະຫວ່າງແນວໃດ?

5. ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 1:14-18 ອອກສຽງດັງ. ອະທິບາຍເຖິງຄຳເວົ້າ “ພຣະບຸດອົງດຽວເຕັມ
ໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ.” ແລະຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ລົງໄປນີ້:
•

ກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊໄດ້ສອນຢ່າງ? (ເພື່ອຈະເປັນຄົນສິນທັມໄດ້)

•

ເປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈຳເປັນໄດ້ສະເດັດມາບັງເກີດໃນໂລກນີ້?

•

ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດໂດຍສົ່ງພຣະເຢຊູລົງມາ?

•

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ?

•

ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີ່ຜູ້ເຊື່ອໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ?

6. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະທານກຳລັງ

ເພື່ອຈະໄດ້ຕິດຕາມອົງ

ພຣະເຢຊູໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະສະງ່າຣາສີ ແລະການພິພາກສາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:1-22
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 2:1-22

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງສງ່າຣາສີຜ່ານການອັສຈັນແລະປະກາດການ

ຕັດສິນອັນຊອບທັມໃນເດີ່ ນພຣະວິຫານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງການອັສຈັນທີ່ບ້ານການາແລະການປະເຊີນ

ຂອງພຣະອົງທີ່ເດີ່ນພຣະວິຫານ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອນຳພາເຮົາໃຫ້ຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຕໍ່ການສຳແດງພຣະສງ່າຣາ

ສີຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕໍ່ພຣະວິຫານຂອງພຣະບິດ າ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ:
1. ເມື່ອພວກນັກຮຽນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຮຽນ ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຖ້ອຍຄຳທີ່ຂຽນໄວ້ເທິງກະດານທີ່ວ່າ ,
"ໃຈຮ້າຍ" ແລະ "ຄວາມອັບອາຍ." ບອກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງຄິດເຖິງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ
ວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍມີປະສົບການກັບຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່ າວນີ້ບໍ່?
2. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງແບ່ງປັນເປັນຕົວຢ່າງຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແຕ່ລະຢ່າງ(ຄຣູກໍຕ້ອງຕຽມຕົວຢ່າງ ໄວ້ແບ່ງປັນເຊັ່ນ
ດຽວກັນ) ເວົ້າວ່າ, ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ
ຕໍ່ເຮົາຜ່ານສອງເຣື່ອງທີ່ຈົດຈຳໄດ້ . ນຳພາຫ້ອງຮຽນອະທິຖານ ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຜ່ານທາງບົດ
ຮຽນນີ້ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ.

ນຳພາສຶກສາພຣະຄັມພີ:
7. ເວົ້າລຶ້ມຄືນສັ້ນໆ ຈາກບົດຮຽນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃຫ້ຄົນນຶ່ງອາສາສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 2:1-5
ອອກສຽງດັງໆ ແລະຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້;
•

ເປັນຫຍັງເມື່ອເຫລົ້າອະງຸ່ນບໍ່ພໍໃນງານແຕ່ງງານຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນເຣື່ອງທີ່ອັບອາຍ?

•

ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ ?

•

ທ່ານຈະຕີຄວາມໝາຍຈາກ "ຄຳຕອບ" ຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ຕອບແມ່ ຢ່າງໃດ?
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8. ນຳນັກຮຽນເຂົ້າສູ່ "ຄວາມສຳຄັນຂອງບົດຮຽນ" ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍວ່າ ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູ
ໃນຂໍ້ 4 ນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້ຢ່າງໃດ.
9. ອ່ານໂຢຮັນ 2:6-11 ດັງໆ "ໃຊ້ບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ" ສົນທະນາເຣື່ອງພິທີຊຳຮະລ້າງທີ່ສັງຄົມຢິວ
ພາກັນປະຕິບັດ ແລະຖາມຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ;
•

ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງອ່າງຫີນ ໃນທັມນຽມຂອງພວກຢິວ ?

•

ການອັສຈັນເກີດຂຶ້ນເມືອ
່ ໃດ?

•

ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອທ່ານຕັກນ້ຳຈາກອ່າງຫີນສົ່ງ
ໃຫ້ພະນັກງານ?

10. ໃຊ້ "ບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ" ສົນທະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຫລົ້າອະງຸ່ນທີ່ຕັກຈາກອ່າງຫີນ (ຂໍ້ 8ຂ
-10) ແລະຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິງ່ ຂອງເຫລົ້າອະງຸ່ນ . ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ;
•

ການອັສຈັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ພຣະສງ່າຣາສີ " ຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?

•

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນເຖິງຈຸດປະສົງອັນສູງສຸດທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ ຄືການອັສຈັນຄັ້ງທຳ
ອິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ງານລ້ຽງສືບຕໍ່ໄປໂດຍດີ ?

11. ນຳພານັກຮຽນໃຫ້ຮຽນເຣື່ອງ "ໝາຍສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ " ເວົ້າຢ່າງສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບການ
ອັສຈັນຄັ້ງທຳອິດນີ້, ແລະໃຫ້ຄົນນຶ່ງອາສາສມັກອ່ານໝາຍສຳຄັນ 7 ຢ່າງໃນບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ແລະຖາມຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ;
•

ການອັສຈັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ ?

•

ນຶ່ງໃນໝາຍສຳຄັນ 7 ຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນອັນໃດທີ່ຈູງໃຈທ່ານໃຫ້ຄິດວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ ?

8. ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນຶ່ງອາສາສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 2:13-22 ດັງໆ ອະທິບາຍເດີ່ນພຣະວິຫານໃນເວລາມີ
ງານສລອງປັສຄາ. ຕຽມແຜນທີ່ຊງຶ່ ກ່ຽວຂອງກັບສະຖານທີ່ໆ ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພຣະຄັມພີ .
ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ເປັນຫຍັງພວກທີ່ຂາຍສັດຈຶ່ງຢາກຂາຍຂອງທີ່ພຣະວິຫານ? ແລະມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂຶນ
້ ?

•

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງກະທຳຕາມທີ່ເຫັນໃນພຣະຄັມພີ ? ທ່ານຄິດວ່າພຣະອົງຊົງກະທຳ
ຢ່າງເໝາະສົມຫລືບໍ່?

•

ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊີ້ບອກວ່າ ຄວາມໂກດຮ້າຍຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ຖືກຕ້ອງ?

9. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະທັມ ໂດຍທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງຊົງເພີ້ມເຫື່ອແຮງໃຫ້
ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ .

ພສ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ຈຸດເລີ້ມຂອງຊີວິດນີຣັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 3: 1-21
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 3: 1-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າ , ພຣະອົງຄືຈຸດເລີ້ມຕົ້ນແຫ່ງຊີວິດ
ນິຣັນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດຂ້າພະເຈົ້າຈະມີປະສົບການກັບຊີວິດນິຣັນ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງຊີວິດນິຣັນ .
ອ່ານລວບ: ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາຊີວິດນິຣັນໄດ້ໂດຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງຊົງນຳການປ່ຽນ
ແປງມາສູ່ຊີວິດເຮົາ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນເວລາຮຽນ, ຕຽມໂປສເຕີ້ແລະຂຽນໃສ່ວ່າ: ສິ່ງດຽວທີ່ແນ່ນອນໃນຊີວດ
ິ ຄື ______________.
ຂະນະທີ່ນັກຮຽນມາເຖິງ, ຢາຍກະດາດໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າແລະແນະນຳໃຫ້ຂຽນຕື່ມຄຳທີ່ຂາດໃນຄຳເວົ້າທີ່
ໂປສເຕີ້. ໃຫ້ເວລາຂຽນ, ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເກັບກະດາດຄືນ ແລ້ວອ່ານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງບາງອັນ .
2. ເວົ້າວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້ ແມ່ນເພື່ອຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງຊີວດ
ິ
ນິຣັນ. ແນະນຳວ່າບົດຮຽນຈະໜູນໃຈ ແລະທ້າທາຍເພາະຫລາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຍອມຮັບຄຳອະທິ
ບາຍຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງຊີວິດນິຣັນ . ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອະທິຖານເປີດການສຶກສາພຣະທັມ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 1-8 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ນຳການສົນທະນາກ່ຽວກັບນິໂກເດມ ແລະເບື້ອງຫລັງຂອງ
ລາວ. ຖາມນັກຮຽນວ່າ:
•

ໃນຂໍ້ 13. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບຄຳຖາມບໍ່ ? ຖ້າບໍ່, ເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງຕອບໃນທຳນອງ
ນັ້ນ?

•

ຄຳວ່າ "ບັງເກີດມາໃໝ່" ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

•

ນິໂກເດມໄດ້ເຊື່ອໃນສິ່ງໃດ?
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4. ອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 9-15 ສູ່ກັນຟັງ. ເບິ່ງຄຳອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພືອ
່ ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ເບື້ອງຫລັງ ແລ້ວສົນທະນາຕໍ່ :
•

ໃນຂໍ້ 13, ໃຜຄື "ບຸດມະນຸດ?" ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນຕົນເອງຢ່າງນັ້ນ ?

•

ໃນຂໍ້ 14, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງອ້າງເຖິງພຣະສັນຍາເດີມ ? (ຈົດບັນຊີ 21: 8-9)

•

ແມ່ນຫຍັງຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພນ
ົ້ ຕາຍໃນມື້ຂອງໂມເຊ -- ຄວາມຮູ້ ຫລືຄວາມເຊື່ອ?

•

ສິ່ງນັ້ນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນາລະຫວ່າງພຣະເຢຊູ ແລະນິໂກເດມ ?

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 16-21 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ສົນທະນາຕໍ່ໄປ:
•

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕ້ອງປະທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ?

•

ມີຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຂໍ້ 16 ເຖິງ 18 ທີ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳວ່າ "ເຊື່ອ?"

•

ຄວາມເຊື່ອມີສ່ວນແນວໃດເຣື່ອງການໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ? (ເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈ ມີຄວາມໝ
າຍຄ້າຍຄືກັນໃນພຣະທັມໂຢຮັນ )

•

ຂອງປະທານຄື ຊີວິດນິຣັນ ນັ້ນກວ້າງວິທີໃດ? ແລະແຄບວິທີໃດ?

•

ທ່ານຈະປຽບທຽບຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ ແລະຊີວິດຂອງຜູ້ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຳຕອນນີ້ໄດ້ວທ
ິ ໃ
ີ ດ?
(ຄວາມສວ່າງ ແລະຄວາມມືດ )

6. ໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນເວົ້າເຣື່ອງປະສົບການສ່ວນຕົວເວລາເຂົາເຈົ້າມາຮັບເຊື່ອແລະຮັບພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ (ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ປະສົບການຂອງນິໂກເດມໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ). ຖາມ: ແຕ່
ລະປະສົບການມີສ່ວນຄືກັນແນວໃດແດ່ ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານຄຳຖາມ ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ແລ້ວນຳພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນສາມຂໍ້ສຸດທ້າຍ.
8. ຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດພິຈາຣະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ອອກມາສູ່ແສງສວ່າງ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດ?

•

ທ່ານຄິດຢ່າງໃດໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຖືກພິພາກສາແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນ ?

•

ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ , ພວກເຮົາຈະພົບຊີວິດນິຣັນຢູ່ໃສ?

•

ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງວິທີໃດໃນພຣະຄຳມື້ນີ້ ?

•

ທ່ານຈຳຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈແນວໃດແດ່ ໃນມື້ນີ້?

9. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະທັມ ໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບຂອງປະທານຄື
ຊີວິດນິຣັນ.
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຂ້າມກຳແພງໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 4:1-32

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນກຳແພງອັນໃດທີ່ທ່ານຈະຂ້າມເພື່ອແບ່ງປັນພຣະຄ

ຸນແລະຄວາມ

ຈິງກັບຄົນອື່ນໄດ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນກຳແພງເພື່ອທ່ານຈະສາມາດຂ້າມໄປແບ່ງປັນ
ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງກັບຄົນອື່ນໄດ້.

ຄຳນຳ
ໃນໂຢຮັນ 4:1-45 ໄດ້ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບເຣື່ອງຂອງ ນ ິໂກ
ເດມບົດ 3. ໃນບົດ 4 ຍິງຊາວມາເຣັຽເປັນຄົນອອກມາຕັກນ້ຳໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຄຳສອນເຖິງຂ່າວປະເສີດທີ່ອົງພຣະ
ເຢຊູຢາກປະທານໃຫ້ ແຕ່ນິເດມອອກມາຊອກຫາຄວາມພົ້ນ ເປັນຄົນຖືສາສນາ, ມີກິຣິຍາດີ, ເປັນຄົນອື່ນໃຫ້
ກຽດແລະນັບຖື. ແຕກຕ່າງກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຫລາຍ ນາງເປັນຜູ້ຍິງ ເປັນເຜົ່າເກົ່າແກ່ຂອງສາສນາຢິວ.
ໃນສາຍຕາພວກຢິວແລ້ວນາງເປັນຄົນຜິດບາບເພາະນາງໄດ້ແຕ່ງງານມາແລ້ວຫ້າເທື່ອ ແລະກຳລັງຢູ່ກັບຜູ້
ຊາຍທີ່ເປັນຊາຍຊູ້, ເຫັນວ່າທັງສອງຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ຕ້ອງການອົງພຣະເຢຊູຄື ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍຢາກ
ມອບຄວາມພົ້ນແກ່ພວກເຂົາຢ່າງສເມີພາບ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 4:4-9.

ບອກປະວັດສາດຂອງເມືອງຊາມາເຮັຽ ແລະບອກປະວັດ

ຂອງນ້ຳສ້າງຢາໂຄບ. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ:
•

ມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽໄປ?

•

ມີກຳແພງອັນໃດລະຫວ່າງພວກຢິວກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ?

•

ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ ຶ່ງອິດເມື່ອຍ (ຂໍ້ 6) ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ?

13. ຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມຈຳນວນຄົນໃນຫ້ອງ ກຸ່ມນຶ່ງສອງສາມຄົນ ບອກແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບົດ 4:9-14
ແລະສົນທະນາກັນຕາມຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
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•

ເປັນຫຍັງຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຈຶ່ງແປກໃຈໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູຂໍກິນນ້ຳນຳຕົນ?

•

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕໍ່ນາງຢ່າງໃດ?

•

ຍົກເອົານ້ຳທີ່ພຣະເຢຊູມີ ແລະນ້ຳທີ່ນາງມາຕັກເອົາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ? ອຊຢ 44:3-4; ຢຮ 7:37-39)

14. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຕົກລົງກັນໃນສິ່ງ ທີ່ເຂົ້າໃຈ ຕາມຄຳຕອບຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຈາກຂໍ້ 13-14.
15. ອ່ານໂຢຮັນ 4:16-30 ອອກສຽງດັງ. ກ່າວວ່າຄຳສົນທະນາລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບຍິງຊາວຊາ
ມາເຣັຽໄດ້ປ່ຽນໄປ ພ້ອມມີຈຸດປະສົງດີເຊັ່ນ:
•

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຄຳເວົ້າເຣື່ອງຈິດວິນຍານໄປຫາເຣື່ອງສ່ວນຕົວ (ຂໍ້ 16)

•

ຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງສ່ວນຕົວໄປຫາເຣື່ອງຈິດວິນຍານ (ຂໍ້ 19-20)

16. ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ້ອຍແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກັນຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
•

ນະມັສການສະຖານທີ່ບໍ່ແມ່ນຕໍພ
່ ຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 19-20)

•

ນະມັສການບຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ (ຂໍ້ 12)

•

ເຮັດຕາມທຳນຽມແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມຈິງ (ຂໍ້ 23-24)

•

ມີຄວາມໝາຍອັນໃດແທ້ທີ່ວ່ານະມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ?

17. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກຕົນຄົ້ນພົບໃນຄຳສອນນີ້ຕໍ່ທຸກຄົນ ແລະຖາມຢ່າງນີ້:
•

ກຳແພງນີ້ໄດ້ຫັກຫ້າມບໍໃ
່ ຫ້ຄນ
ົ ມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູແນວໃດ?

•

ກຳແພງນີ້ໄດ້ຫັກຫາມບໍ່ໃຫ້ຄົນມາຮັບເອົາພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງແນວໃດ?

18. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງພຣະເມຊີອາຈາກຂໍ້ 25-26 ແລະຖາມວ່າ:
•

ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຕອບຄຳຖາມເຖິງຄວາມຈິງຢ່າງໃດ?

•

ທຸກວັນນີ້ຄົນເຮົາຈະຕອບຄວາມຈິງແນວໃດ?

•

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຄວນຕອບຕໍ່ຄວາມຈິງແນວນີ້ຢ່າງໃດ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳຂອງຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ທ່ານຢາກດີພຍາດບໍ່?
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 5:1-24
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 4:1-32

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປັຽໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍ
ເຖິງຕົ້ນຕໍແລະຈຸດປະສົງອຳນາດຂອງພຣະອົງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະວິເຄາະເຖິງອຳນາດການປົວຄົນໃຫ້ດີໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການທີ່ຍອມວ່າຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຂັ້ນຕົ້ນທີ່
ຈະໄດ້ຮັບປິ່ນປົວດ້ານຈິດວິນຍານ.

ຄຳນຳ
ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວການອັສຈັນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດເປັນ “ໝາຍສຳຄັນອັນອັສຈັນ” (ຢຮ 2:11). ໝາຍສຳ
ຄັນນີ້ໄດ້ຊີ້ເຖິງຄວາມຈິງວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ , ພຣະບຸດ, ແລະທີ່ສຸດກໍແມ່ນພຣະເຈົາ
້ ນັ້ນເອງ.
ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສກ
ຶ ສາເຖິງໝາຍສຳຄັນອັນທີສາມທີ່ໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້.

ແຕ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຈາກສາມໝາຍສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບພວກຟາຣ ີຊາຍເຖິງເຣື່ອງປົວພະຍາດໃນວັນຊະບາໂຕ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຈະອະທິບາຍເຖິງກົດບັດຍັດໂມເຊຂອງຜູ້ເປັນອາຈານໃຫຍ່ ຫລື ຣ ັບບາຍໄດ້ເຮັດ
ເປັນກົດເປັນຮ້ອຍໆຈາກທຳນຽມຂອງພວກເຂົາໃນເຣື່ອງ “ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສຸດ” (ອົບພະຍົບ 20:
8). ພວກເຂົ້າຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, “ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີ່ຄົນ ຝ່າຝືນກົດບັດຍັດຂອງວັນຊະບາໂຕ?” ແລະ
ພວກເຂົາເອົາຄວາມນຶກຄິດເຮັດໄປຕາມພູຕາມຜາ ຄືໃນການແປວ່າຄົນຈະຍ່າງໄປໄດ້ໄກເທົ່າໃດໃນວັນຊະ
ບາໂຕຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນການຜິດຕໍ່ກດ
ົ ບັນຍັດ. ຄຶດເຖິງສິ່ງ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ໃນວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ
20:9), ພວກເຂົາຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ, “ແມ່ນຫຍັງຖືວ່າເປັນການເຮັດວຽກໃນວັນຊະບາໂຕ?” ໃນເວລາກຳ
ລັງພະຍາຍາມຄິດເຖິງສິ່ງຕ້ອງຫ້າມຢູ່ນ້ນ
ັ ພວກເຂົາຕັ ດສິນໃຈວ່າການປົວພະຍາດໃນວັນຊາບາໂຕເປັນການ
ຜິດຕໍ່ກົດບັນຍັດເໝືອ ນກັນ.
ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກພວກຟາຣີຊາຍວ່າການເນັ້ນໜັກຈຸດນ້ອຍໆເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເສັຽພາບພົດຂອງ
ຮູບໃຫຍ່ຄືໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບອົງພຣະເຢຊູວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເກັບເອົາເມັດເຂົ້າ ແລະກິນ
ເວລາຍ່າງໄປຕາມທົ່ງນານັ້ນເປັນການຜິດຕໍ່ກົດບັດຍັດຂອງວັນຊະບາໂຕ, ເມື່ອເປັນຢ່າງນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ຕອບພວກເຂົາວ່າ, “ວັນຊະບາໂຕໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນມະນຸດເພື່ອວັນຊະບາໂຕ,” ນອກຈາກນັ້ນ
ພຣະອົງກ່າວເພີ້ມວ່າ, “ບຸດມະນຸດກໍເປັນເຈົ້າຂອງວັນຊະບາໂຕເໝືອນກັນ (ມຣກ 2:27).
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ໃນວັນຊະບາໂຕພວກເຂົາເຫັນຄົນເສັຽອົງຄະ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກຟາຣ ີຊາຍໂດຍກົງວ່າ, “ຕາມກົດ
ຂອງວັນຊະບາໂຕແລ້ວ: ຈະເຮັດດີຫລືຈະເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍ, ຈະຊ່ອຍຊີວິດ ຫລືຈະຂ້າ?”(ມຣກ 3:4). ພວກ
ເຂົາພາກັນມິດຢູ່ ພວກເຂົາບໍເ່ ຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາຢ່າງນັ້ນ. ແທນທີ່ຈະຮຽນ
ເອົາບົດຮຽນທີ່ອົງພຣະເຢຊູຕິເພື່ອກໍ່ແລະເພື່ອເສີ້ມສ້າງ ພວກເຂົາເລີຍກາຍເປັນຄົນໃຈຮ້າຍທີ່ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເຮັດຜິດບັນຍັດຂອງພວກເຂົາ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອາ
່ ນໂຢຮັນ 5:1-30

ຫລາຍເທື່ອເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈຄຳສອນດີວ່າໂຢຮັນຢາກ

ເວົ້າອັນໃດກັບຜູ້ອ່ານ.
2. ຂຽນຄຳຖາມປໂຍກ “ທ່ານຕ້ອງການດີ ພຍາດບໍ່”

ໃສ່ກະດານ ແລະບອກວ່າບົດຮຽນໃນອາທິດນີ້

ແມ່ນໂຢຮັນບົດ 5 .
3. ບອກສະມາຊິກວ່າວັນນີ້ຈະໄດ້ສກ
ຶ ສາເຖິງຄຳຖາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ຄົນເສັຽອົງຄະ.

ຜົນທີ່ຕາມ

ມານັ້ນເປັນຢ່າງໃດຕໍ່ຄນ
ົ ເສັຽອົງຄະ ແລະຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ?
4. ອະທິບາຍປະວັດສາດຂອງສະເບັດຊະທາ ແລະສະພາບການຂອງຄົນເສັຽອົງຄະຜູ້ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອໃນໂຢຮັນ 5:1-5.
5. ເອີ້ນຄົນສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 5:6-9 ອອກເສັຽດັງ.
6. ຖາມວ່າ, ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ ຶ່ງປົວຄົນເປັ້ຽນີ້, “ທ່ານຢາກດີບ?
ໍ່ ” ຄົນນັ້ນຕ້ອງການດີເປັນປົກກະ
ຕິບ?
ໍ່ ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນຕອບຄຳຖາມນັ້ນເຊັນກັນທຸກຄົນ ອາດຈະບໍ່ດີທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ດາ
້ ນ
ວິນຍານຈິດ.
7. ກ່າວວ່າ, ອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຄົນເສັຽອົງຄະຮູ້ເຖິງອຳນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການປົວໃຫ້ດີນ້ນ
ັ ມີຢູ່ໃນ
ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ. ເຫັນວ່າພວກຟາຣີຊາຍບໍ່ຍິນດີນຳໃນການດີພະຍາດຂອງຄົນປ ່ວຍ ແຕ່ພວກ
ເຂົາເລີຍການເປັນຄົນໃຈຮ້າຍເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວໃນວັນຊະບາໂຕຊຶ່ງພວກເຂົາຖືວ່າຜິດ.
8. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງເຖິງການກ່າວຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນ ມາຣ ະໂກ 2:27 ແລະຕາມ ລູກາ 4:
16. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປັຽ້ ໃຫ້ດີເພາະເປັນນ້ຳພຣະທັຍແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.
9. ອ່ານໂຢຮັນ 5:17-24 ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄຳຕອບສາມຢ່າງທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃນວັນຊະ
ບາໂຕຕາມພຣະທັມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
•

ພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 5:17)

•

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 5:19-21)

•

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງວັນຊະບາໂຕ (ຢຮ :5:22-24
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະຄຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ຄຳສອນທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 6:52-69
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 6

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ພຣະອົງໄດ້ບອກ
ເຖິງສິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ຖ້າຈະເປັນຜູ້ຕິດພຣະອົງໄປຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການຖວາຍຕົວແລະຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄັ້ງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງລຳດັບຂັ້ນການຖວາຍແລະການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນເອງ
ຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ.

ຄຳນຳ
ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຈັດເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນຂອງພຣະເຢຊູໃນບົດ 6 ເຖິງສອງຢ່າງ. ນຶ່ງ, ອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງ
ຄົນຫ້າພັນຄົນ.

ຝູງຊົນໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ

ແລະພວກສາວົກໄປໃນປ່າທີ່ຈ້າຍພູໃກ້ທະເລາຄາລີເລ,

ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປານ້ອຍສອງໂຕລ້ຽງພວກເຂົາ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາກິນ
ໝົດທຸກຄົນອີ່ມແລະຍັງເຫລືອອີກດ້ວຍ. ພວກສາວົກໄດ້ໄປເກັບເອົາສ່ວນເຫລືອ ແລະເກັບໄດ້ສິບສອງກະ
ຕ່າ.

ເຫັນວ່າປຶ້ມຂ່າວປະເສີດທັງສີ່ໄດ້ຈົດເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງຜູ້ຊາຍຫ້າພັນຄົນນີ້ໄວ້, ອາດມີຜູ້ຍິງແລະ

ເດັກນ້ອຍເພີ້ມອີກ (ເບິ່ງ ມທ 14:21; ມຣກ 6:44; ລກ 9:14; ຢຮ 6:10).
ຫລັງຈາກລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍນີ້ແລ້ວອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນອີກອັນນຶ່ງກ່ອນແຈ້ງ. ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ຳໄປຫາພວກສາວົກໃນທະເລຄາລີເລ ເວລາພວກສາວົກພົບກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່.
ມັດທາຍໄດ້ກ່າວລາຍລະອຽດທີ່ອງົ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປໂຕສາມາດຍ່າງໜ້ານ້ຳໄປຫາພຣະອົງ ຈົນເປໂຕ
ຫລຽວໄປເບິ່ງຟອງນ້ຳ, ຕົກໃຈ, ແລະກໍເລີ້ມຈົມນ້ຳ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍື່ນມືໄປດຶງເອົາເປໂຕຈາກນ້ຳເພື່ອບໍ່

ໃຫ້ຕາຍ. ເມື່ອທັງສອງຂຶ້ນໄປໃນເຮືອແລ້ວລົມພະຍຸນັ້ນກໍຢຸດ (ມທ 14:28-32). ພາບນີ້ເຫັນວ່າເປັນອັສຈັນ
ຫລາຍຢ່າງໂຮມເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວ.
ສ່ວນພວກຝູງຊົນທັງຫລາຍໄດ້ໄປຍັງເມືອງກາເປນາອູມທາງ ຟາກນັ້ນກ່ອນເພື່ອຊອກຫາອົງພຣະເຢຊູ
ແລະພວກສາວົກ.

ຫລັງຈາກລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍຢ່າງນັ້ນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ ວ່າພວກເຂົາທັງຫລາຍຈະ

ມາບັງຄັບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ (ຢຮ 6:15). ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກພວກເຂົາວ່າຣາຊ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນໃນໂລກນີ້ ແລະພຣະອົງຕ້ອງການບອກຝູງຊົນທັງຫລາຍນັ້ນວ່າການທີ່ເປັນຜູ້
ຕິດຕາມພຣະອົງແທ້ນັ້ນຄວນເຮັດແນວໃດ.
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ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຝູງຊົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນັ້ນດີໃຈເພາະພວກເຂົາໄດ້ກນ
ິ ອາຫານແຕ່ຈຳເປັນຫລາຍ
ກວ່ານັ້ນຄືອາຫານດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ບໝ
ໍ່ ດ
ົ ເປັນຈັກເທື່ອ. ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການອາຫານດ້ານຈິດວິນຍານ
ແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາພຣະອົງ, ຜູ້ເປັນ “ອາຫານແຫ່ງຊີວິດ” (6:35, 48). ພຣະອົງຜູ້ເປັນ “ອາຫານມາ
ຈາກສວັນ” (6:41).

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
10. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອາ
່ ນໂຢຮັນ 6:52-69 ຫລາຍໆເທື່ອເພື່ອຈະເຂົາ
້ ໃຈວ່າໂຢຮັນຢາກຈະໃຫ້ຜູ້
ອ່ານຮູ້ອັນໃດ.
11. ບອກສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມພົ້ນນັ້ນມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການໄປສວັນ, ແຕ່
ແມ່ນການມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບອົງພຣະເຢຊູ.
12. ອະທິບາຍເຖິງ ຮ່າງກາຍແລະເລືອດຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
13. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຈຳນວນສະມາຊິກໃນຫ້ອງ ສອງສາມຄົນຕໍ່ກຸ່ມ ແລະສຶກສາແລ້ວລາຍ
ງານສິ່ງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ນຳ:
•

ກຸ່ມນຶ່ງ-ອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຝູງຊົນ (ຢຮ 6:25-66)

•

ກຸ່ມສອງ-ຄຳອ້າງອັນທີນຶ່ງ (ຢຮ 6:44,65)

•

ກຸ່ມສາມ-ຄຳອ້າງອັນທີສອງ (ຢຮ 6:29-40)

•

ກຸ່ມສີ-່ ຄຳອ້າງອັນທີສາມ (ຢຮ 6:48-58)

•

ກຸ່ມຫ້າ-ຝູງຊົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ (ຢຮ 6:60,66)

•

ກຸ່ມຫົກ-ອົງພຣະເຢຊູຕອບຕໍ່ຝູງຊົນ (ຢຮ 6:61-71)

14. ໜູນໃຈສະມາຊິກໃນຫ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງຕົນເອງເຖິງການຍອມຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປແນວໃດ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ເນື້ອກາຍແລະຈິດວິນຍານບອດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 9: 1-7, 13-41
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 9
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູປົວຄົນຕາບອດ ແລະເປີດເຜີຍການບອດຝ່າຍວິນຍານຂອງຟາຣີ
ຊາຍທັງຫລາຍ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານແນ່ນອນດີປານໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອພິສູດຄວາມແນ່ນອນຂອງສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງຂ້ອ ຍ.
ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກສາວົກວ່າການປົວຄົນຕາບອດຈະເປັນສັນຍານໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະ
ເຈົ້າຊົງທຳງານຜ່ານພຣະບຸດ ຄື ພຣະເມສີອາ ຜູ້ເປັນແສງສວ່າງທີ່ເຂົ້າມາໃນໂລກ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດຝ່າຍ
ວິນຍານຕ້ອງການສາຍຕາທີເ່ ບິ່ງເຫັນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນມື້ສອນ ໃຫ້ອ່ານໂຢຮັນ 9 ຫລາຍໆເທື່ອເພື່ອຈະເຂົາ
້ ໃຈເນື້ອຫາ ທີ່ພຣະທັມພຍາຍາມຈະເວົ້າ
ກັບຜູ້ອ່ານ.
2. ຕຽມຜູ້ນຶ່ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອເປັນພຍານເຣື່ອງສາຍຕາສັ້ນ ຄ້າຍໆກັບເຣື່ອງໃນຄຳນຳ .
3. ຂຽນໂຄງຮ່າງ ໃສ່ກະດານເພື່ອນຳການສົນທະນາ.
•

ສາວົກຖາມຄຳຖາມທີ່ຂັດແຍ່ງ (ຢຮ 9: 1-5)

•

ພຣະເຢຊູປົວຊາຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງຕາບອດມາແຕ່ກຳເນີດ (ຢຮ 9: 6-12)

•

ພວກຟາຣີຊາຍສອບຖາມເຣື່ອງການຮັກສາ (ຢຮ 9: 13-34)

•

ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມຕິດຕາມ (ຢຮ 9: 35-41)

4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ້ອນວອນຂໍການນຳພາຈາກພຣະເຈົ້າ ກ່ອນການສຶກສາພຣະທັມ ແລະສົນທະນາ .
5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 9: 1-7; 13-14 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນນຳກັນ . ສົນທະນາພາກຕ່າງໆຈາກເຣຶອ
່ ງ:
•

ພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງກັບພວກສາວົກ

•

ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບຊາຍຜູ້ນ່ງຶ ຊຶ່ງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ

•

ສາວົກຖາມຄຳຖາມທີ່ຍາກ ເພາະກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ

•

ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາຊາຍຄົນນັ້ນວັນຊະບາໂຕ
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•

ພວກຟາຣີຊາຍສອບຕາມເຖິງສະພາບການ

•

ຊາຍຜູ້ນັ້ນຕອບຄຳຖາມຂອງຟາຣີຊາຍຢ່າງໝັ້ນໃຈ

•

ພວກຟາຣີຊາຍໄລ່ຊາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ອອກໜີຈາກພວກເຂົາ

•

ພຣະເຢຊູຕິດຕາມຫາຊາຍຜູນ
້ ້ນ
ັ ແລະຊ່ວຍລາວໃຫ້ຫາຍດີທາງເນື້ອກາຍແລະວິນຍານ .

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງເວົ້າເຣື່ອງການໄປກວດສາຍຕາແລະການຊື້ແວ່ນຕາເທື່ອທຳອິດ ; ໃຫ້ເວົ້າເຖິງວ່າແວ່ນຕາ
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນດີຂຶ້ນ (ຫລື ທ່ານອາດຈະອ່ານຄຳນຳໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນຟັງກໍໄດ້ )
ເວົ້າວ່າ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕົວເອງບໍ່ເຫັນດີ , ແລະມັກຈະມີເຫດການບາງຢ່າງທີ່ພາໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕົວ.
7. ພາທຸກຄົນເບິ່ງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ ແລະເວົ້າວ່າ , ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະສົນທະນາເຣື່ອງ
ຕາບອດຝ່າຍເນື້ອກາຍ ແລະຕາບອດຝ່າຍວິນຍານ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
8. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສີ່ກ່ມ
ຸ , ຖ້າມີໜ້ອຍກໍເຮັດເປັນສອງກຸ່ມ ; ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄປສຶກສາ ແລະສົນ
ທະນາພຣະຄຳຕໍ່ໄປນີ້ :
ກູ່ມນຶ່ງ: ໂຢຮັນ 9: 1-5
ກູ່ມສອງ: ໂຢຮັນ 9: 6-12
ກູ່ມສາມ: ໂຢຮັນ 9: 13-34
ກູ່ມສີ່: ໂຢຮັນ 9: 35-41
9. ຖາມ, ທ່ານຕ້ອງການນຳສິ່ງໃດສິງ່ ນຶ່ງທີ່ສົນທະນາກັນໄປປະຕິບັດໃນຊີວິດບໍ່ ? ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີໂອ
ກາດພິຈາຣະນາວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ ເພື່ອຈະນຳໄປປະຕິບັດໃນອາທິດນີ້ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
10. ຖາມ, ພຣະເຢຊູເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ໃຊ້ໂອກາດສົນທະນາ. ຫລັງ
ຈາກນັ້ນໃຫ້…
•

ຊັກຊວນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເບິງ່ ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ ເພາະຄວາມສັມພັນທີ່ມີກັບພຣະເຢຊູ
ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຊີວິດມີບັນຫາ.

•

ຊັກຊວນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນພຍານເຣື່ອງພຣະເຢຊູກັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ
ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າໃນຊີວດ
ິ ຂອງພວກເຂົາ .

11. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ .
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ມອບຕົວໃຫ້ກັບງານ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 12: 20-37, 42-50
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 12: 20-50
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການປະກາດເຣື່ອງສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຍອມຮັບ
ແລະບາງຄົນປະຕິເສດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຍ້ອງຍໍ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບຊີວິດ.
ອ່ານລວບ: ຫລັງຈາກການສະເດັດເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີຊັຍແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຕັ້ງໃຈໃສ່ພັນທະກິດ
ເຣື່ອງການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເປັນເຄື່ອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຖາມ, ທ່ານເຄີຍບັນທຶກສິ່ງທີ່ຢາກຈະ
ເຮັດກ່ອນເສັຽຊີວິດບໍ່? ຢາຍກະດາດໃຫ້ທຸກຄົນ ຜູລ
້ ະໃບ; ແນະນຳໃຫ້ຂຽນລົງຫ້າຢ່າງທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຢາກເຮັດກ່ອນວັນຕາຍ. ຖ້າມີຄົນບໍ່ເຄີຍຂຽນໄວ້ ກໍໃຫ້ໂອກາດຂຽນເລີຍໃນຕອນນີ້ . ໃຊ້ເວລາ
ເລັກນ້ອຍ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນ . ຈາກນັ້ນໃຫ້ອ່ານ ຄຳນຳ ໃນບົດຮຽນສູ່ກັນຟັງ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ກ່ອນມື້ຮຽນໃຫ້ຕຽມແຜນທີ່ອິສຣາເອນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ . ຕິດແຜນທີ່ໄວ້ທາງໜ້າ. ເວົ້າວ່າ, ເວ
ລາພຣະເຢຊູແລະສາວົກໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກໍມີຄົນຢິວແລະຄົນກຣີກຢູ່ທີ່ນນ
ັ້ ; ພວກຄົນກຣີກໄດ້
ມາຫາຟີລິບແລະຂໍພົບພຣະເຢຊູ . ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 20-22 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວົ້າວ່າ, ເວລາພຣະເຢຊູ
ຕອບຄຳຮ້ອງຂໍກໍມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນນຳກັນ . ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 23-26 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ຖາມ:
•

ຂໍ້ 23 ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

•

ຂໍ້ 24 ເວົ້າເຣື່ອງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍແນວໃດ?

•

ຂໍ 24 ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ?

•

ຂໍ້ 25-26 ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບຄຳຕອບຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ?
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3. ຖາມ, ຈິດວິນຍານທ່ານເຄີຍຫວຸນ
້ ວາຍບໍ່ ? ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 27-28 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.
ຖາມ, ພຣະເຢຊູ ສະແດງອາການວິທີໃດກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພຣະອົງ ? ຖ້າມກາງຄວາມຫວຸ້ນວາຍ
ພຣະອົງຕັ້ງໃຈໃສ່ພັນທະກິດແລະນຳພຣະກຽດໃຫ້ພຣະບິດາ . ຖາມ, ພຣະບິດາຊົງຕອບຢ່າງໃດ?
ເວົ້າວ່າ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີພ
່ ຣະບິດາໄດ້ຊົງຕອບ. ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກ, ຂີດເສັ້ນແຕ່ເທິງ
ລົງລຸ່ມ, ຂຽນພຣຄຳນີ້ໃສ່ບ່ອນລະຂໍ້ : ມັດທາຍ 3: 17, ມັດທາຍ 17: 1-5, ແລ ໂຢຮັນ 12: 28.ໃຫ້
ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ; ຫລັງຈານອ່ານແລ້ວແຕ່ລະຕອນໃຫ້ຖາມ:
•

ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ ?

•

ພຣະບິດາຊົງຕອບພຣະເຢຊູວິທີໃດ?

•

ໃຜໄດ້ຍິນສຽງພຣະບິດາ? ສຽງນັ້ນແມ່ນເພື່ອຜູ້ໃດ?

•

ຄຳເວົ້າຂອງພຣະບິດາບອກເຖິງຈິດໃຈແລະພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູວິທີໃດ ?

•

ພຣະເຢຊູນຳພຣະກຽດມາໃຫ້ພຣະບິດາວິທີໃດ?

4. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງລົງມາເຮັດ ; ພຣະອົງເວົ້າເຖິງຄວາມຕາຍທີ່ຈະ
ມາເຖິງພຣະອົງຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນ ; ສລຸບ ໂຢຮັນ 12: 29-37 ໃຫ້ນັກຮຽນຟັງໂດຍຫຍໍ້ .
5. ຖາມ, ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າຄຳຍ້ອງຍໍຂອງມະນຸດມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄຳຍ້ອງຍໍຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ ?
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນັ້ນ ?

ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 42-43 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ເວົ້າວ່າ, ເຈົ້າ

ນາຍຄົນຢິວຫລາຍຄົນເຊື່ອພຣະເຢຊູ ແຕ່ງຽບໄວ້ . ເປັນຫຍັງ? ຖາມ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນບໍກ
່ ້າປະ
ກາດຮັບພຣະເຢຊູຢ່າງກ້າຫານ?
6. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມເວົ້າກັບຝູງຊົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະອົງ . ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 44-50 ໃຫ້ທຸກ
ຄົນຟັງ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອານ "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ " ໃນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟງັ . ຖາມທ່ານສແວງຫາ
ຄຳຍ້ອງຍໍຈາກໃຜ? ພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມໃນບົດຮຽນ. ຖາມ, ເປັນຫຍັງຄຳຍ້ອງຍໍຂອງຄົນອື່ນໆ
ຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງທີ່ເຮົາປາຖນາ?
8. ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳບົດຮຽນນີ້ໄປປະຕິບັດ ; ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ ໂດຍຂໍພຣະ
ເຈົ້ານຳພາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດ .

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13: 1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 13: 1-17
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຮັກຢ່າງສູງສຸດໂດຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແບບຢ່າງ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຽຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ການເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການຮັບໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ຂັດສົນ.
ອ່ານລວບ: ຂະນະທີ່ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ, ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງຫລັກຂອງການເປັນຜູ້ນຳ
ໂດຍໄດ້ລົງເຮັດວຽກທີ່ຕຳ
່ ທີ່ສຸດເຣື່ອງການຮັບໃຊ້; ພຣະອົງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກສາວົກໃນສມັຍນັ້ນ ແລະໃນ
ສມັຍປັດຈຸບັນໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນມື້ຮຽນໃຫ້ຕຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະຈານໝາກໄມ້ເພື່ອຈະນຳມາໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ . ທ່ານອາດຈະ
ເອົາກາເຟແລະຈອກມາພ້ອມ. ໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຈັດອາຫານແລະໝາກໄມ້ໃສ່ໂຕະໄວ້ ກ່ອນນັກຮຽນ
ຈະມາເຖິງ. ເວລານັກຮຽນມາແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ເວລາສາມັກຄີທັມ .
2. ຫລັງຈາກນັກຮຽນນັ່ງປະຈຳທີ່ . ຊວນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄັ້ງນຶ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ ຫລືພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ໄດ້ສັ່ງ
ສອນເຂົາເຈົ້າເປັນບົດຮຽນສຳລັບຊີວິດ ; ອາດຈະເປັນຕອນຍ້າຍອອກບ້ານ, ຕອນແຕ່ງງານ, ຫລື
ຕອນໄດ້ລູກຄົນທຳອິດ . ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ . ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ: ທ່ານໄດ້ເຫັນບົດຮຽນ
ສຳລັບຊີວິດນີ້ປາກົດຂຶນ
້ ໃນຊີວິດຂອງຄົນບໍ່ ? ເວົ້າວ່າ: ບົດຮຽນມື້ນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນພຣະເຢຊູ
ສິ້ນພຣະຊົນ; ພຣະອົງໄດ້ກິນເຂົ້າກັບພວກສາວົກ ແລະໄດ້ສອນບົດຮຽນສຳລັບຊີວິດອີກບົດນຶ່ງ ;
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງເຣື່ອງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 13: 1-3; ຖາມ:
•

ພຣະເຢຊູຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ? ອຸປສັກ? ຣິດເດດຂອງພຣະອົງ ?

•

ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພວກສາວົກວິທີໃດ?
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ອ່ານ ວັກສຸດທ້າຍໃນຫົວຂໍ້ "ພຣະຜູ້ໂຜດຜູ້ຊົງຮູ້ພັນທະກິດ " ສູ່ກັນຟັງ.
4. ເວົ້າວ່າ: ການເຕົ້າໂຮມໃນວັນປັສຄາເປັນການພົບກັນຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບພວກສາວົກ . ພຣະອົງຊົງຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາເປັນເວລາສາມປີເພື່ອສັ່ງສອນ, ແລະຄາວນີ້ເປັນຄຳສອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ
ຂ້ອຍໃຊ້ຈະເປັນຜູ້ລ້າງຕີນແຂກທີ່ເຂົ້າບ້ານ. ໃນມື້ນັ້ນ, ບໍ່ມີຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ນັ້ນ , ພຣະເຢຊູ
ຈຶ່ງຊົງຮັບພາຣະການລ້າງຕີນ .
5. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສີ່ກ່ມ
ຸ :
•

ກຸ່ມນຶ່ງ - ພຣະເຢຊູ

•

ກຸ່ມສອງ - ພວກສາວົກ

•

ກຸ່ມສາມ - ເປໂຕ

•

ກຸ່ມສີ່ - ຢູດາ

ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 13: 4-11 ແລ້ວໃຫ້ເບິ່ງບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ "ເຈົ້ານາຍກັບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ "
ທຸກກຸ່ມທີ່ຖືກແຕ່ງໄວ້ຈະໄດ້ຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວເຣື່ອງການລ້າງຕີນ .

ເພື່ອ

ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມເພື່ອສົນ

ທະນາກັນ; ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງອອກເພື່ອເຮັດຕາມໜ້າທີ່ .
6. ເວົ້າວ່າ: ໃນຂໍ້ 12, ພຣະເຢຊູຊົງຖາມພວກສາວົກວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງກຳລັງເຮັດຫຍັງບໍ່ ;
ອ່ານ ໂຢຮັນ 13: 14-17 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ; ເວົ້າວ່າ: ໃນພຣະຄຳນີ້, ອາຈານແລະເຈົ້ານາຍໄດ້ໃຫ້
ແບບຢ່າງ; ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ. ພານັກຮຽນເບິ່ງ ຟີລິບປອຍ
2: 5-11. ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເບິ່ງລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູ . ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເວົ້າ
ແລ້ວບັນທຶກໄວ້ກະດານ. ເວົ້າວ່າ: ລັກສະນະເຫລົ່ານີ້ເປັນແບບຢ່າງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ . ໃນ
ຖານະຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຕາມແບບຢ່າງ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ເວົ້າວ່າ: ການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທັມມະດາສຳລັບທຸກຄົນ . ຖາມ:
•

ທ່ານຢາກຫລີກການຮັບໃຊ້ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປສັກຂອງການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ?

•

ການຖືກຽດແນວໃດເປັນອຸປສັກບໍໃ
່ ຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ?

•

ມື້ໃດເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ?

8. ເວົ້າວ່າ: ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍໃນການທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ ຈາກຄວາມຈິງໃນ
ບົດຮຽນມື້ນີ້. ປິດການສຶກສາດ້ວນການອ້ອນວອນ.
ສຄ

21

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ຜູ້ປຶກສາທີ່ຈະມາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 14: 15-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 14
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງພຣະວິນຍານມາເພື່ອສັ່ງສອນ
ແລະເລົ້າໂລມຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນແລະການເລົ້າໂລມຈາກພຣະວິນຍານວິທີໃດ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອສແວງຫາການແນະນຳແລະການເລົ້າໂລມຂອງພຣະວິນຍານ.
ອ່ານລວບ: ຄືນກ່ອນການຖືກ ຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍວຽກການທີ່ພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດຈະເຮັດໃນຊີວດ
ິ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ເລົ້າໂລມແລະຜູ້ສອນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເວົ້າວ່າ, ເດັກຫລາຍຄົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນວັທນະທັມ ຫລືໃນປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວັທນະທັມພໍ່ແມ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າ; ເດັກພວກນີ້ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ວັທນະທັມອື່ນໆ ແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ. ຖາມ: ມີໃຜແດ່
ໃນທີ່ນີ້ທີ່ເປັນບຸກຄົນໃນປະເພດນີ້ ? ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ບໍ່ເຄີຍພາກຂ້າງພໍ່ແມ່ , ທ່ານຄິດວ່າພວກເດັກ
ເຫລົ່ານັ້ນຈະມີຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ຢ່າງໃດ ໃນເວລາສັ່ງລາກັນ ? (ຢ້ານ, ບໍ່ແນ່ໃຈ, ກັງວົນ, ໂສກເສົ້າ)
2. ເວົ້າວ່າ, ບົດຮຽນມື້ນີ້ແມ່ນພາກທຳອິດຂອງ "ບົດຮຽນທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງ" ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດແລະກິຈການຂອງພຣະອົງ . ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພວກສາວົກໄດ້ເກີດມີຄວາມຢ້ານ ເວລາ
ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງໜີຈາກໄປ; ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຄິດເຖິງຄວາມ
ສັມພັນທີ່ຈະປ່ຽນແປງ. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 14:15. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະອົງສຳລັບພວກສາວົກ ແລະຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະອົງ . ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທ່ານຮັກ
ພຣະເຢຊູຫລືບໍ່? ເວົ້າວ່າ, ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະ
ອົງ. ຄວາມຮັກພາໃຫ້ເຊື່ອຟັງ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ອຍທີ່ຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາຕລອດໄປ . ອ່ານ
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ໂຢຮັນ 14: 16-18. ຂຽນ "ຜູ້ຊ່ອຍ" ໃສ່ກະດານ; ກ້ອງລົງມາໃຫ້ຂຽນ ຜູ້ເລົ້າໂລມ, ຜູ້ປຶກສາ, ແລະ
ຜູ້ຢູ່ກາງ. ເວົ້າວ່າ, ຄຳເຫລົ່ານີ້ບອກເຖິງກິຈການຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ . ໃຫ້ເບິ່ງບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້
"ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາຈະສົ່ງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ." ແລ້ວພານັກຮຽນອະທິບາຍໜ້າທີ່ຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ຜູ້ເລົ້າໂລມ: ບຸກຄົນຜູ້ຢືນຄຽງຂ້າງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ແລະໃຫ້ກຳລັງ

•

ຜູ້ປຶກສາ: ບຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍຍາມມີບັນຫາ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະສະຕິປັນຍາ

•

ຜູ້ຢູ່ກາງ: ຜູ້ໄກ່ເກັ່ຽ ຫລື ຜູ້ແນະນຳ, ຜູ້ເວົ້າແທນທ່ານ

•

ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ : ນຳພາທ່ານໄປຫາຄວາມຈິງ , ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດບາບ

ເວົ້າວ່າ, ຜູ້ຊ່ອຍທີ່ຈະຢູ່ໃນພວກເຂົາ ແທນທີ່ຈະຢູ່ກັບເຂົາ ; ຄຳສັນຍາເຣື່ອງການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກກ 2: 1-4).
ອ່ານ ຢຮ 14: 18 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ແລ້ວຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູປຽບທຽບຕອນນີ້ໃສ່ເຣື່ອງ
ເດັກກຳພ້າ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງຢາກໃຫ້ສາວົກຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາ
ຕລອດໄປໂດຍຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດ ; ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ຢຮ 4: 13.
4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 14: 21-24. ຖາມ: ສຳລັບຄຣິສຕຽນ ຄວາມຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະການເຊື່ອຟັງ
ພົວພັນກັນຢ່າງໃດ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ສລຸບບົດຣຽນໃນຫົວຂໍ້ "ພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາເປັນນຶ່ງ ."
5. ຂຽນຄຳວ່າ "ຄຣູ" ໃສ່ກະດານ. ເວົ້າວ່າ: ໃນ ໂຢຮັນ 14: 25-26, ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກວ່າພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ຄື ຄຣູ . ພຣະອົງຈະຊົງສອນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາຄວນຮູ້ ແລະຈະຊົງເຕືອນທຸກຢ່າງທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສອນໄວ້ .
6. ອ່ານ, ໂຢຮັນ 14: 27-31. ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນຈາກພວກສາວົກ . ຖາມ:
•

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ພອນກ່ຽວກັບສັນຕິສຸກ ?

•

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກໃຫ້ຊົມຊຶ່ນຍິນດີໃນການໄປຂອງພຣະອົງ ?

•

ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງຜູ້ໃດເວລາພຣະອົງກ່າວວ່າ "ຜູ້ປົກຄອງໂລກ"?

•

ໂລກນີ້ຈະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຮັກພຣະບິດາ ດ້ວຍວິທີໃດ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ເບິ່ງກິຈການຂອງພຣະວິນຍານທີໄ
່ ດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ. ຖາມ: ກິຈການອັນໃດຂອງພຣະວິນຍານ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນຊີວດ
ິ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ? ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະອົງນຳພາໃຫ້ເຮັດຫຍັງ , ໃຫ້ເວົ້າ
ຫຍັງ, ຫລືໃຫ້ເປັນຫຍັງ?
8. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ ແລະຂໍພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຫັນກິຈການ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ.
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ສຳເຣັດແລ້ວ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂຢຮັນ 19:1-30

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 19

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຊົງໄຖ່ໄດ້ສຳເຣັດລົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຈະຂອບພຣະຄຸນແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອສັນນະສູດການຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາເປັນແນວໃດ?

ບົດນໍາ
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ຄຣູສອນອ່ານ ໂຢຮັນ ບົດ 18 ແລະບົດ 19 ຈົນຈົບ ກ່ອນອ່ານບົດ
ຮຽນແລະບົດສອນ.

ເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ ( ໂຢຮັນ 18:19:3).
1. ເລົ່າເຖິງຕອນເຂົາຈັບພຣະເຢຊູທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນ ໂດຍການນຳຂອງສາວົກຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າຢູດາພາເຂົາມາ
ຈັບພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງກຳລັງໄຫວ້ວອນຢູ່. (ໂຢຮັນ 18:12).
ກ. ພຣະທັມມັດທາຍ 26:35 ບອກວ່າຢູດາໄປປ່າວຂາຍພຣະເຢຊູໃນຣາຄາ 30 ຫລຽນເງິນເທົ່ານັ້ນ.
ຂ. ຕິໂມທຽວບອກວ່າ ການຮັກເງິນຄຳ ເປັນເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ(1 ຕີໂມທຽວ 6:10)
ຄ. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງຢູດາຈຶ່ງເຮັດແນວນີ້? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຕອບສັ້ນໆ.
2. ເລົ່າເຖິງເປໂຕປະຕິເສດພຣະອົງ “ຂນະນັ້ນຊີໂມນເປໂຕກຳລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຖາມເປໂຕວ່າ,
“ໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນນັ້ນເໝືອນກັນ ບໍ່ແມ່ນຫລື” ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, “ບໍແ
່ ມ່ນດອກ”

(ໂຢຮັນ

18:25). ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າໃນສມອງຂອງເປໂຕເວລານັ້ນເປັນແນວໃດ? ພຣະເຢຊູເດ! ຄຶດ
ຢ່າງໃດກັບເປໂຕ?
3. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຊີວິດຂອງສາສົກທັງສອງ ເປັນບົດຮຽນອັນໃດສຳລັບເຮົາໃນວັນນີ້? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນ
ຕອບສັ້ນ.
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ປີລາດສົນທະກັບພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 19:8-16).
1. ປີລາດຈຶ່ງຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຢຊູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຍິນແລ້ວບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ
ຫລື ເຈົ້າບໍຮ
່ ູ້ຫລືວ່າເຮົາມີສິດອຳນາດຈະປ່ອຍເຈົ້າ

“ເຈົ້າບໍ່ເວົ້າກັບເຮົາ

ແລະມີສິດອຳນາດຄຶງເຈົ້າໄວ້ທໄ
ີ່ ມ້ກາງແຂນ” (ຂໍ້ 10).

ການທີ່ປີລາດຖາມແລະອ້າງເຖິງອຳນາດທີທ
່ ່ານມີເຊັ່ນນັ້ນກໍເພາະກໍເພາະວ່າເພິ່ນຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູ ເຫດ
ຜົນທີປ
່ ີລາດຢາກປ່ອຍເພາະຊອກເບິ່ງຄວາມຜີດພຣະເຢຊູບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.
2. ພວກເຂົາກ່າວຂົ່ມຂູ່ປລ
ີ າດໂດຍເອົານາມຊື່ກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດມາອ້າງວ່າ “ຖ້າທ່ານປ່ອຍຄົນນີ້ທ່ານກໍ
ບໍ່ເປັນມິດຂອງກາຍຊາ ທຸກຄົນທີຕ
່ ັ້ງຕົວເປັນກະສັດກໍປະກາດຕົວຕໍສ
່ ູ້ກາຍຊາ” (ຂໍ້ 12). ແປວ່າຫາກປີລາດ
ປ່ອຍພຣະເຢຊູກຜ
ໍ ິດຕໍ່ກົດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພາະເຂົາກ່າວຫາວ່າ

ພຣະເຢຊູຕັ້ງຕົນເປັນກະສັດ ທຽບເທົາ່ ກັບ

ກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດຊຶ່ງເປັນການໝິ່ນປມາດກະສັດອົງດຽວຄືກາຍຊາທີ່ເຂົານັນຖືຢູ່.
3. ປີລາດຈຶ່ງຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງພິພາກສາແລ້ວກ່າວວ່າ “ນີຄ
້ ືກະສັດຂອງພວກທ່ານ”ຝ່າຍເຂົາໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂຶ້ນ
ວ່າ, “ເອົາມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເສັຽ” ປີລາດຈຶ່ງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະ
ໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງພວກທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ, “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາ
ແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ມກ
ີ ະສັດ” (ຂໍ້ 13-15).

ເມື່ອຊາວຢິວໄດ້ຍິນເຊັ່ນນັ້ນຈຶ່ງພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ “ເອົາ

ມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທໄ
ີ່ ມ້ກາງແຂນເສັຽ” ປີລາດຈຶ່ງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງ
ກະສັດຂອງພວກທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ, “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາແລ້ວພວກ
ເຮົາບໍ່ມີກະສັດ” ແລ້ວປີລາດຈຶ່ງມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອເອົາໄປຄຶງໄວ້ທໄ
ີ່ ມ້ກາງແຂນ (ຂໍ້ 15-16).

ພວກທະຫານກັບພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 19 :17-22).
1. ເຂົາກໍຄຸມພຣະເຢຊູໄປໂຄລະໂກທາບ່ອນປະຫານນັກໂທດຂອງພວກເຂົາ. ‘ພຣະອົງຊົງແບກເອົາໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະອົງ ສະເດັດໄປເຖິງບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າກະໂຫລກຫົວ (ພາສາເຮັບເຣີເອີ້ນວ່າ ໂຄລະໂກທາ)’
(ຂໍ້17). ການແບກກາງແຂນອັນໜັກນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງຊົງແບກເອົາຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງ
ຄົນຈຳນວນຫລາຍທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະອົງຖືກຕາຍເພື່ອພົ້ນຄວາມຜິດບາບທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ.
2. ‘ທີ່ນັ້ນເຂົາໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທໄ
ີ່ ມ້ກາງແຂນກັບອີກສອງຄົນ ຄົນລະຂ້າງແລະພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກາງ’ (ຂໍ້ 18).
(ມັດທາຍ 27 :38). ພຣະທັມມາຣະໂກບອກວ່າ(ໂຈນສອງຄົນ) (ມາຣະໂກ 15 :26). ແລະພຣະທັມລູກາ
ບອກວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ) (ລູກາ 22 :33). ການບັລຍາຍຂອງສາວົກໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງກັນເພາະເວລານັ້ນເພິ່ນ
ຖືວ່າ (ໂຈນແລະຜູຮ
້ ້າຍ) ແມ່ນໃຊ້ຄຳໃດກໍໄດ້, ສ່ວນສມັຍນີ້ໄດ້ຖືກແຍກອອກຢ່າງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ : (ໂຈນ )
ໝາຍເຖິງຄົນລັກເລັກລັກນ້ອຍຈົນເຖິງການປຸ້ນຈີ້ ແລະຄຳວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍ) ນັ້ນໝາຍເຖີງຜູ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຈົນ
ເຖິງຜູຂ
້ ້າຄົນຮ້ອງວ່າຜູ້ຮ້າຍ.
3. ສາສນາສາດຜູ້ນຶ່ງມີຄຳເຫັນວ່າ ເຫດທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງນັ້ນແມ່ນ:
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1. ພຣະອົງຖືກຄຶງແລະວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນແມ່ນຖືກຄຶງແລະຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບໃນເມື່ອກ່ອນ ແຕ່ກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູ ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນຄວາມຜິດ
ຄວາມບາບຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈຶ່ງຕົກໃສ່ໃນບັນຊີຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການຖືກຄຶງຈົນຕາຍທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ແມ່ນເພື່ອພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ

ແຕ່ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຍັງຕ້ອງການໄດ້ຮັບການຕາຍແທນ

ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາຢູ່ ຫາກເຂົາຍອມຮັບເຊື່ອໃນພຣະອົງ.
2. ການຖືກຄຶງຣະຫວ່າງກາງອາດຊະຍາກອນສອງຄົນນັ້ນອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຊົງວາຍ
ພຣະຊົນເພື່ອທັງຄົນດີແລະຄົນຊົ່ວ, ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຮັ່ງມີ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເອຊາຢາຍັງກ່າວໄວ້ວ່າ “ທ່ານ
ກໍຈະຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງດຽວກັນກັບອາດຊະຍາກອນແລະພວກເສດຖີ”

ແປວ່າພຣະອົງຍັງວາຍພຣະຊົງ

ເພື່ອພວກເສດຖືຮັ່ງມີອີກດ້ວຍ.
3. ໃນທີ່ສຸດຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງຊົງທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວເປັນຄຳ
ສຸດທ້າຍວ່າ "ສຳເຣັດແລ້ວ" ແປວ່າ ສຳເຣັດໃນພຣະຣາຊກິດການຊົງໄຖ່, ແລ້ວກໍສິ້ນພຣະຊົນ. (ຂໍ້ 30).

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ຂ້ອຍເຫັນພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂຢຮັນ 20:1-21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 20:1-21

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ລະອາຍຕໍ່ການເປັນພະຍານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານກ້າບອກຜູ້ອື່ນເຣື່ອງການຄືນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຊະນະຄວາມຕາຍ

ບົດນໍາ
ພຣະເຢຊູຜຊ
ູ້ ົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງມາເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນພຣະເຈົ້າ, ດ້ວຍເຫດນີ້ການຕາຍຂອງ
ພຣະອົງບໍແ
່ ມ່ນຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຜິດຄວາມບາບອັນໃດ ແຕ່ຍອມຕາຍເພາະໄຖ່ໂທດເຮົາເປັນປະການ
ສຳຄັນ ແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີຕ
່ າຍໄຖ່ໂທດໄດ້ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີຊ
່ ົງ
ຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍ ເພື່ອພິສູດໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງມາຣິີອາ (ໂຢຮັນ 20 :1-10).
1. ເຊີນນັກຮຽນສົນທະນະຄຳວ່າ(ຄວາມ) ແປວ່າຫຍັງ ? ເຊັ່ນຄວາມດີ, ຄວາມງາມ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມ
ສາມາດ, ຄວາມຢຳເກງ, ຄວາມສຸພາບອ້ອນນ້ອມ, ຄວາມເຊື່ອແລະອື່ນໆ ຈົນເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກ
ດີ. ພວກເຮົາຄຶດວ່າ(ຄວາມ)ນັ້ນໄດ້ມາແຕ່ໃສ ?ມີບາງ(ຄວາມ)ເບິ່ງເຫັນ ແລະ

(ບາງຄວາມ)ເບິງ່ ບໍ່

ເຫັນ ແຕ່ເຫັນໝາກຜົນ ເຊັ່ນຄວາມຈົງຮັກພັງດີຂອງມາຣີອາດ້ວຍການກະທຳ.
(ໝາຍເຫດ: ຮັກ, ຮູ,້ ຍິນດີ=ເປັນຄຳກິຣິຍາ; ເມື່ອເພີ້ມ"ຄວາມ"ໃສ່ທາງໜ້າ=ກາຍເປັນຄຳນາມ)
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຈົງຮັກພັກດີໄດ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ມາຣີອາແລະຜູ້ຍິງອື່ນໆໄປ
ຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊົ້າມືດໃນວັນຖ້ວນສາມ ການທີ່ລາວຖ້າຮອດສາມວັນນັ້ນເປັນເພາະດ້ວຍສັງ
ຄົມວັທນະທັມທາງຄວາມເຊື່ອຂອງຊາດຢິວທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດການງານໃດໆໃນວັນສະບາໂຕ ດ້ວຍເຫດນີ້
ມາຣີອາຈຶ່ງລໍຖ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກວັນສະບາໂຕຄືວັນເສົາ ແລ້ວພວກນາງມາຣີອາຈຶ່ງພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງ
ແຕ່ເຊົ້າມືດດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.
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ມາຣີອາບໍຈ
່ ພ
ື່ ຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 20:11-18).
1. ຫລັງຈາກພວກສາວົກຊອກຫາພຣະສົບພຣະເຢຊູທີ່ອບ
ຸ ໂມງບໍ່ພົບແລ້ວກໍກັນກັບໄປຍັງບ້ານເຮືອນ
ຂອງຕົນ, ສ່ວນມາຣີອາຍັງໂສກເສົ້າຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ບໍຣິເວນອຸບໂມງ. ສັງເກດເຫັນວ່າມາຣີອາໄດ້ໄປຍັງ
ອຸບໂມງກ່ອນສາວົກ, ແລ້ວໄປລາຍງາຍຕໍ່ສາວົກເມື່ອບໍ່ພົບເຫັນພຣະສົບພຣະເຢຊູ ແລ້ວທັງໝົດກໍ
ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງເພື່ອພິສູດຄຳບອກເລົ່າຂອງມາຣີອາ

ເມື່ອສາວົກບໍພ
່ ົບເຫັນພະເຢຊູແລ້ວກໍ

ພາກັນກັບໄປ ເຫລືອແຕ່ມາຣີອາຍັງຊອກຫາພຣະເຢຊູຢູ່.
2. (ຂໍ້ 12-13). ຄຳສົນທະນາຣະຫວ່າງເທວະດາກັບມາຣີອາ ແຕ່ມາຣີອາບໍ່ຮວ
ູ້ ່າທ່ານທັງສອງແມ່ນ
ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
3. (ຂໍ້ 14-15). ອາດເປັນເພາະລາວເມົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຄຶດເຖິງຄຳສອນພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະ
ອົງຈະຊົງຄືນພຣະຊົນໃນວັນຖ້ວນສາມ. ບອກນັກຮຽນວ່າ ເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນຫາກມົວເມົາແຕ່ອັນ
ໃດອັນນຶ່ງເຮົາກໍຈະບໍ່ເຫັນພຣະຄຸນແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ມາຣິີອາເລົ່າຂ່າວສູ່ສາວົກ (ໂຢຮັນ 20 :19-21).
1. (ຂໍ້ 18).ມາຣີອາໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ ຄວາມໂສກເສົ້າທັງໝົດໄດ້ກັບກາຍເປັນຄວາມຊົມຊື່ນ
ຍິນດີ ແລະດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນັ້ນໄດ້ເປັນແຮງໃຈໃຫ້ນາງຟ້າວແລ່ນກັນຄືນໄປຫາພວກສາວົກ
ອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອບອກຂ່າວດີນີ້ໃຫ້ພວກສາວົກ.
2. (ຂໍ້ 19).ເມື່ອຂ່າວດີນີ້ມາພວກສາວົກ ດ້ວຍການບອກເລົ່າຂອງມາຣີອາຍັງບໍ່ທັນຂາດຄຳ ພຣະເຢຊູ
ກໍຊົງປາກົດຕົວໃນຖ້າມກາງສາວົກທີປ
່ ິດປະຕູຢ່າງໜາແໜ້ນ.
3. (ຂໍ້ 20). ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຄິດຂອງສາວົກວ່າຍັງສົງສັຍ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ສາວົກຈັບບາຍພິສູດຕົນ
ຕົວຂອງພຣະອົງ ແລະເມື່ອພວກສາວົກໄດ້ພິສູດເຫັນວ່າແມ່ນພຣະອົງແທ້ທຄ
ີ່ ືນມາຈາກຕາຍພວກ
ສາວົກຈຶ່ງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍ.
4. (ຂໍ້ 21). ບອກນັກຮຽນວ່າ ເມື່ອສາວົກພິສູດແລະເຊື່ອແລ້ວຈຶ່ງຊົງສັ່ງໃຫ້ໄປບອກຂ່າວດີນີ້ແກ່ຜອ
ູ້ ື່ນ.
ໝາຍຄວາມວ່າມີແຕ່ຜູ້ເຊື່ອເທົ່ານັ້ນທີອ
່ ອກໄປບອກຜູອື່ນໄດ້. ບອກນັກຮຽນວ່າ ທ່ານກໍເປັນຜູ້ເຊື່ອຄື
ກັນ ດັ່ງນັ້ນວັນນີກ
້ ັບບ້ານແລ້ວທ່ານຈະໄປບອກຜູ້ໃດແດ່?
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ຄືນພຣະຊົນຢ່າງອັສຈັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຮັນ 21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 21

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ຊົງສຳແດງອັສຈັນຕໍ່ນັກຫາປາອາຊີບແລ້ວເປໂຕກັບຄືນມາເຊື່ອ .

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຕ້ອງການພຣະເຢຊູໃຫ້ຕັ້ງທ່ານຂຶ້ນອີກໃໝ່ບໍ່ເມື່ອທ່ານລົ້ມ ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕັ້ງຄົນທີ່ລົ້ມແລ້ວໃຫ້ຢືນອີກໄດ້ .

ບົດນໍາ
ເປໂຕນຳພາສາວົກຈຳນວນນຶ່ງໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທີ່ແຂວງຄາລີເລບ່ອນນັດພົບທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລ , ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າພຣະເຢ
ຊູນັ້ນເປໂຕໄດ້ພາສາວົກຫາປາຕາມອາຊີບເກົ່າຂອງລາວ

ແຕ່ຄືນນັ້ນທັງຄືນບໍ່ໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ .

ເປໂຕຕ້ອງໄປຫາປາ (21:1-6)
1. ເປໂຕໄດ້ພາສາວົກຫາປາເພາະເປັນອາຊີບເກົ່າຂອງລາວ ,

ເປໂຕເປັນສາວົກທີ່ບໍ່ຢູ່ລ້າເພາະລາວເປັນຄົນໝັ່ນພຽນ

ແລະກ້າຫານ, ຄົນນັກຫາປາອາຊີບເມື່ອລົງນ້ຳກໍຈະຢູ່ລ້າບໍ່ໄດ້ຕ້ອງຫາປາ ເພາະນັ້ນແມ່ນຄວາມສຸກອັນນຶ່ງຂອງລາວ .
ເຣື່ອງນີ້ສອນເຮົາວ່າພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເຮົາມາຈາກອາຊີບຕ່າງໆເພື່ອມາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະອາຊີບນັນ
້ ຍັງໝູນໃຊ້ໃນການ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ.
2. ເປໂຕແລະພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຫາປາແຕ່ຫົວຄ່ຳຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊົ້າກະບໍ່ໄດ້ປາຈັກໂຕ ເປັນຫຍັງນັກຫາປາອາຊີບຈຶ່ງບໍ່ໄດ້
ປາຈັກໂຕ ? ເຊີນນັກຮຽນສົນທະນາອອກຄຳເຫັນ .
3. ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນຄົນຫາປາ ແຕ່ໄດ້ບອກນັກອາຊີບຫາປາວ່າ ຈົ່ງຖິ້ມມອງລົງເບື້ອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ ”

ແລະເປ

ໂຕກໍເຮັດຕາມແລ້ວໄດ້ປາຫລາຍ. ເຣື່ອງນີ້ສອນເຮົາວ່າເຮົາຈະມີອາຊີບໃດ, ມີຄວາມຮູ້ໃດໆກໍຕາມ ພຣະເຢຊູມີຣິດອຳ
ນາດແລະຮູ້ຫລາຍກວ່າເຮົາຫລາຍເທົ່າ .

ເປໂຕຢາກເຂົ້າໃກ້ພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 21:7-14).
1. ເມື່ອເປໂຕໄດ້ຍິນຄຳວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວຈຶ່ງຟ້າວເອົາເສື້ອມານຸ່ງຫົ່ມເພາະລາວບໍ່ໄດ້ນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອ ແລ້ວລາວບໍ່ໄດ້ລໍຊ້າ
ຟ້າວໂດດລົງນ້ຳຕັ້ງໃຈລອຍນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າ

1. ແມ່ນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນແລະດີໃຈທີ່ເຫັນພຣະອົງ .

2.

ເຮືອແລະແຄມຝັ່ງທະເລມີລະຍະບໍ່ໄກຈຶ່ງລອຍນ້ຳໄປຫາ ພຣະເຢຊູໄດ້ . ພຣະຄັມພີບອກວ່າປະມານ 200 ວາ ແລະ
ວ່ານຶ່ງປະມານແມດເຄິ່ງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສລຸບໄດ້ວ່າປະມານ 250-300 ແມດ. ເມື່ອກວ້າງໄກປານນີ້ຕ້ອງແມ່ນຄົນລອຍນ້ຳ
ເກ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະລອຍໄດ້ .
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2. ເມື່ອເຖິງຝັ່ງແລ້ວເປໂຕໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດກິນໄວ້ຖ້າ ເພາະລາວເຫັນກອງໄຟ , ເຫັນເຂົ້າຈີ່ ແລະປາປີ້ງຈຳນວນນຶ່ງ .
ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຫລັກແຫລ່ງເຂົ້າປາອາຫານ ແລະໃຫ້ເປໂຕໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນຈາກກອງໄຟທີ່
ລອຍນ້ຳມາຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໜາວເຢັນ .
3. ພຣະອົງຊົງຮັປທານເຂົ້າເຊົ້າຮ່ວມກັບສາວົກເພື່ອພິສູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນມາເປັນມະ ນຸດເຕັມສ່ວນ, ບໍ່
ແມ່ນຜີຄືພວກສາວົກຄຶດ , ບໍ່ແມ່ນວິນຍານຄືພວກຢິວເວົ້າ . ຄົນລາວເຮົາເວົ້າກັນເລື້ອຍວ່າ ຜີກິນອາຍຄົນບາຍຕ່ອນ ແປ
ວ່າຖ້າແມ່ນຜີແລ້ວຂອງກິນກໍຍັງຄືເກົ່າດັງທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນມາ .

ເປໂຕຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັບຄືນ (21:15:25).
ຫລັງຈາກກິນເຂົ້າເຊົ້າແລ້ວພຣະເຢຊູໃຊ້ໂອກາດນີ້ໃຫ້ເປໂຕສາຣະພາບຜິດບາບທີ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທື່ອວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກພ
ຣະອົງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງຖາມເປໂຕເຖິງສາມຄັ້ງຄື

;

1. “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ , ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລົ່ານີ້ຫລື ” ເປໂຕທູນວ່າ , “ໂດຍພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ , ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ
ຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ ” ພຣະອົງຊົງສັ່ງເປໂຕວ່າ , “ຈົ່ງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂໍ້ 15). ນັກສາສນາສາດພາກັນ
ຕີຄວາມໝາຍວ່າ 1. ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າສາວົກເຫລົ່ານີ້ຮັກເຮົາບໍ່ ?. 2. ຫລືເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍ ກວ່າເຈົ້າຮັກສາວົກນີ້
ບໍ່?. 3. ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າການຫາປາ, ຫລາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໆບໍ່ ?.
2. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເປໂຕອີກເປັນຄັ້ງທີສອງວ່າ “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ , ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລື ” ເປໂຕທູນຕອບວ່າ , “ໂດຍ ພ
ຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ ” ພຣະອົງຊົງສັ່ງທ່ານວ່າ, “ຈົ່ງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາ

ເນີ” (ຂໍ້ 16).
3. "ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ , “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ , ເຈົ້າຮັກແພງເຮົາຫລື ” ເປໂຕກໍເປັນທຸກໃຈທີ່ພ
ຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທື່ອທີສາມວ່າ , “ເຈົ້າຮັກແພງເຮົາຫລື ” ເປໂຕຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ , “ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບ
ທຸກສິ່ງ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ ” ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງທ່ານວ່າ, “ຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂໍ້ 17).
ການທີ່ເປໂຕສາຣະພາບຮັກພຣະເຢຊູທັງສາມຄັ້ງນີ້ເອງເປັນໂອກາດໃຫ້ເປໂຕຫລຸດພົ້ນຈາກບາບທີ່ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ
ແລ້ວຄືນຫາຄວາມຮັກ , ຄວາມສັດຊື່ອັນແທ້ຈຶ່ງ .
ຫວ
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