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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ແນະນຳໃນການປ່າວປະກາດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 1:1-14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ ບົດທີ 1
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ລຳດັບການປ່າວປະກາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່ຽວກັບ
ພລັງອຳນາດໃນການເປັນພະຍານ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຢ່າງໃດ ໃນພຣະທັມກິຈການ 1:8?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໃນພຣະທັມຂໍນ
້ ີ້ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຖ່ອງແທ້ (ກິຈ
ການ 1:8) ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຈົດຈຳໃວ້ໃນຊີວິດ.

ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ(ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນຈະເລີ້ມເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ສເນີຊື່ທະນາຍຄວາມທີ່ດັງ ໆ

ວ່າເຮັດຢ່າງໃດເຂົາຈຶ່ງເອົາຊະນະ

ຄວາມໄດ້ທຸກຄັ້ງ. ເວົ້າເຣື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງພະຍານ ເຂົາເຫັນຫຍັງແດ່? ເຂົາໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່?
ແລະເຂົາມີປະສົບການຫຍັງແດ່? ຖາມ: ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາທີເ່ ປັນຜູ້ຕິດຕາມ
2. ພຣະເຢຊູຫລືບ?
ໍ່ ສົນທະນາກັນ
3. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານຳກັນໃນພຣະທັມກິຈການ ໂດຍອີງໃສ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ ວ່າຕ້ອງ
ອອກໄປເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ. ໃຫ້ໃຊ້ຄຳວ່າຄຳແນະນຳເໝືອນຢູ່ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ອະທິບາຍ
ຄຳວ່າເປັນພະຍານ. ທ້າທາຍນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄິດວ່າ ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃຊີວິດຂອງພຣະອົງ.
ໃຫ້ສອງສາມຄົນເວົ້າແບ່ງປັນ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
4. ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກຜູ້ອື່ນ? ເຂົາສອນທ່ານວ່າຢ່າງໃດແດ່? ສົນທະນາ. ພວກເຮົາມັກ
ຈະສອນຄົນອື່ນ ວ່າເຮັດຢ່າງນັ້ນຢ່າງນີ້ ຫລື ເຮັດໃຫ້ເຂົາເບິ່ງແບບນັ້ນແບບນີ້ວ່າເຮັດຢ່າງໃດ? ໃຫ້
ຄົນນຶ່ງທີສ
່ ມັກໃຈອ່ານດັງໆ ກິຈການ 1:1-11 ແລະກໍເຕືອນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງວ່າທ່ານລູກາຈະ
ເນັ້ນໜັກຢ່າງໃດແດ່? ລູກາເນັ້ນໜັກໃສ່ການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູ ຄຣູຈະອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າ
ໃຈເພີ້ມເຕີມ.
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5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຫາກນ້ອຍຫລາຍກໍໃຫ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ໜູນໃຈໃຫ້
ແຕ່ລະໝວດອ່ານ ກິຈການ 1:4-8 ແລະສົນທະນາໃນຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ:້

• ກ່ອນພຣະເຢຊູຈະສະເດັດອອກຈາກໂລກນີ້ໄປ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງສາວົກວ່າໃຫ້ເຮັດຫຍັງ
ແດ່? ເປັນຫຍັງ?
•

ເຫລົ່າສາວົກຖາມພຣະເຢຊູວ່າຢ່າງໃດແດ່? ຄໍາຖາມນີ້ໄດ້ບອກທ່ານດ້ວຍແມ່ນບໍ່? ທ່ານ
ຄິດວ່າຢ່າງໃດ?

•

ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາຢ່າງໃດ? ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູນີ້ ພວກເຮົາຄວນຈະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຫລືບໍ່?

ຢຸດປະມານສອງສາມນາທີ ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະໝວດຕອບຄຳຖາມນີ້ໂດຍສລຸບ.
6. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະສາມາດດຶງທ່ານໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທ່ີ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມີຄວາມສນຸກສຸກ
ສະບາຍແລ້ວ? ທ່ານໄດ້ເຮັດເທື່ອສຸດທ້າຍແມ່ນຕອນໃດ? ສົນທະນາ…..ອ່ານ ກິຈການ 1:8 ຖ້າມີ
ແຜນທີ່ກໍໃຫ້ນຳແຜນທີ່ມາປະກອບຈະເປັນການດີ. ຖ້າບໍ່ມີແຜນທີ່ກໃ
ໍ ຫ້ແຕ້ມຮູບເອົາ. ໃຫ້ເຫັນເຂດ
ແດນຂອງເຢຣູຊາເລັມ ຢູເດັຽ ຊາມາເຣັຽ ແລະສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.
ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າເຂດໃດເປັນເຂດທີ່ສຸກສະບາຍຂອງເຫລົ່າສາວົກ? ພວກເຂົາໃດ້ຢູ່ໃນເຂດທີສ
່ ຸກ
ສະບາຍຢູ່ໃສ? ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດວ່າພວກເຂົາເຄີຍຢູ່ບ່ອນສຸກສະບາຍບໍ່? ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງອອກ
ຈາກບ່ອນສຸກສະບາຍໄປ?

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ
7. ສລຸບຫຍໍ້ ເຣື່ອງການແນະນຳການເປັນພະຍານຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ. ຖາມ: ບັນດາສາວົກຕິດ
ຕາມຄຳສັ່ງ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມີຜົນສຳລັບພວກເຮົາຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຫລືບໍ່? ໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ຕຽມຕົວ
ເພື່ອໂອກາດຈະມາຫາພວກເຮົາໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນຕໍ່ໆໄປ.
8. ຖ້າຍັງມີເວລາ ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນລາຍຊື່ລົງໄປວ່າມີໃຜແດ່ທເີ່ ຮົາຈະ
ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄົນຕໍ່ໄປ.
9. ອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະເດັດມາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 2:1-16, 22-24, 36-41
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ ບົດທີ 2
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຳສັນຍາວ່າຈະສົ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕາມທີກ
່ ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມຂ່າວ
ປະເສີດທຸກໆເຫລັ້ມ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ໃນຄຳສັນຍາທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ນັ້ນຫລືບໍ່?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງປະກາດໄວ້ວ່າເປັນຈິງ
ທຸກຢ່າງ.

ແຜນການສິດສອນ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນຈະສອນບົດຮຽນນີ້ ໃຫ້ຄຣູຂຽນປໂຍກນີ້ລົງກະດານກ່ອນ ສິ່ງທີຈ
່ ະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເຄືອ
່ ນ
ໄຫວໄປມາ ລົງໃສ່ກະດານ. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເວົ້າ ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນຜູ້ນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເຄື່ອນ
ໄຫວໃນແຕ່ລະເຊົ້າ. ຂຽນລົງໃນກະດານ ເຊັ່ນ: ໂມງປຸກ, ອອກກຳລັງກາຍ, ກາເຟ, ອາບນ້ຳ, ປັ້ນ
ເຂົ້າເຊົ້າ ແລະຕໍ່ໆໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີເ່ ຮັດໃຫ້ເຮົາເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະວັນ.
2. ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາສຶກສານຳກັນ ໃນການເກີດຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກິຈການ
ບົດທີ 2. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນ ກິຈການບົດທີ 1. ສອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ ນຳພາໃນການທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ມີປະສິ ດທິຜົນ. ບາງຄັ້ງຄາວຄົນປະ
ກາດກໍສະທົກສະທ້ານ ເວລາຈະກ່າວເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ດ
ຸ ທຳງານ
ຢູ່ຂ້າງໃນຂອງຄຣິສຕຽນ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ມາເວົ້າເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ ເຂົ້າມາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? ຖາມ:ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເບິ່ງຄືວ່າເລິກລັບ? ອ່ານກິຈການ 2:1-2 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
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ຈະທຳງານຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຈະປົກຄຸມໄປ
ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. (ເບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ) ພວກສາວົກທັງຫລາຍກໍເຊືອ
່ ຟັງພຣະອົງ ໂດຍໄປລໍຖ້າທີ່ກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ. ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວແລະການເຊື່ອຟັງ ເຮັດ ໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຮັບ
ພຣະວິນຍານແລະອຳນາດທຸກໆຄົນ.
4. ອ່ານກິຈການ 2: 2-11ໃຫ້ດັງໆ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ມີອຳນາດໃນສັຕວັດທີ 1 ຊຶ່ງໃນຊີວິດ
ຂອງຊາວຢີວບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເຫັນຈັກເທື່ອ.

ຮູບພາບທີ່ສະແດງອອກແມ່ນການເຄືອນໄຫວຂອງພຣະ

ວິນຍານ. ທຸກວັນນີ້ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານກໍເໝືອນກັນ.
5. ແບ່ງເປັນກຸ່ມຕາມສົມຄວນ ແລ້ວກໍແບ່ງຂໍ້ພຣະຄັ ມພີໃຫ້
•

ກິຈການ 2:12-16

•

ກິຈການ 2:22-24

•

ກິຈການ 2:36-41

ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາກັນ ຈັກສອງສາມນາທີ ຄຣູຈະໃຊ້ໃນເຈັ້ ຽບົດຮຽນມາອະທິ
ບາຍເຖິງການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດ.

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ທວນຄືນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາໃນວັນນີ້. ຖາມ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ພຣະວິນຍານເໝືອນດັ່ງທຸກວັນນີ?
້ ການກຳເນີດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແມ່ນການເລິກລັບຢ່າງນຶ່ງຈົນເທົ ່າ
ທຸກວັນນີ.້ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະທຳງານໃນຕົວຂອງພວກເຮົາຢູ່. ຈົ່ງປະກອບດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຈົ່ງຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະວິນຍານ.
7. ຖາມຄຳຖາມໃນເຈັ້ ຽບົດຮຽນ. ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຫາໂອກາດທີ່ຈະທຳງານຮ່ວມກັບພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ. ປິດດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ.
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ການຮັກສາໂຣກແລະການສຳນຶກຜິດບາບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 3:1-20
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ ບົດທີ 3
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ນີ້ຄືຣິດອຳນາດ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະມີປະສົບການ ແລະນຳສເນີພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້
ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນການສຳແດງພລັງອຳນາດໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ.

ແຜນສຳລັບການສິດສອນ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຢາຍເຈັ້ຽ 3 ຄູນ 5 ໃຫ້ນັກຮຽນພ້ອມກັບສໍອັນນຶ່ງ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນສ່ອງປ່ອງຢ້ຽມ ຖ້າເຫັນອັນໃດໃຫ້
ຂຽນລົງໃສ່ເຈັ້ຽ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 5 ຢ່າງ. ຖ້າຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຫາກບໍ່ມປ
ີ ່ອງຢ້ຽມ ກໍໃຫ້ອອກຫ້ອງ
ໄປຫາ. ຫລັງຈາກນັ້ນຈັກ 5 ນາທີ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ສມັກໃຈ ແບ່ງປັນວ່າໄດ້ຂຽນຫຍັງລົງ
ໄປແດ່? ເປັນເຂົາຈຶ່ງສົນໃຈຂຽນລົງໄປ? ໃຫ້ອະທິບາຍ. ເປັນຫຍັງສິ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢູ່ຂ້າງນອກ ແລະບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າມາຂ້າງໃນນຳໝູ?
່ ປ່ອງຢ້ຽມເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນທິວທັດໄດ້ດີ ແຕ່ມັນກໍກີດກັ້ນຢ່າງນຶ່ງ. ອະທິບາຍ
ເຣື່ອງກີດກັ້ນ ມັນກີດກັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດ.
2. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຣື່ອງເປໂຕແລະໂຢຮັນ ແລະຊາຍອີກຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກີດກັ້ນ. ໂດຍພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ຖາມນັກຮຽນ: ຜູ້ໃດແດ່ທີ່ເຄີຍມີປະສົ ບການຂາຫັກ ແຂນຫັກ? ມີຜູ້ໃດແດ່ເຄີຍຖືກຜ່າຕັດທີ່ໄດ້ນອນ
ທີ່ໂຮງພະຍາບານຊົ່ວຫວ່າງຊົ່ວຄາວ? ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ. ກະດູກຫັກ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈຳ
ກັດການກະທຳຫລາຍຢ່າງໃນຊີວດ
ິ . ບັດນີ້ລອງຄິດເບິ່ງດູ ກັບຄົນທີ່ເປັນລ່ອຍ ລາວຈະຕ້ອງເປັນຢ່າງ
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ນັ້ນຕລອດຊີວິດຂອງລາວ ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະຄັມພີກຈ
ິ ການ 3:1-2 ແລ້ວໃຊ້ເຈັ້ ຽບົດຮຽນອະທິບາຍ
ເປັນຫຍັງຊາຍຄົນນັ້ນຈຶງ່ ໄດ້ຢູ່ໜ້າປະຕູງາມ?
4. ຂຽນປໂຍກນີ້ລົງໃນກະດານ. ເປໂຕແລະໂຢຮັນພາກັນຂາດເຂີນຫຍັງ? ເປໂຕແລະໂຢຮັນມີຫຍັງ
ແດ່? ອ່ານ ກິຈການ 3:3-10 ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມນີ້. (ພວກເພິ່ນບໍ່ມີເງິນ ແຕ່ມີພຣະເຢ
ຊູ) ການສັມຜັດຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສາວົກຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດປິ່ນປົວ
ຄົນລ່ອຍໄດ້.
5. ຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອີກອ່ານກິຈການ 3:11-16 ອ່ານໃນໃຈ. ເປໂຕເທສນາເຣືອ
່ ງຫຍັງ? ໃຫ້ບອກເຖິງຫົວຂໍ.້
ຖາມແລະສົນທະນາ
ອ່ານກິຈການ 3:17-20 ເປໂຕແລະໂຢຮັນ ໃຊ້ການປິ່ນປົວເພື່ອຈະເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແລະ
ເພື່ອຈະເຕືອນຄົນບາບທັງຫລາຍໃຫ້ກັບໃຈໃໝ່. ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳໄດ້

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ພວກເຮົາເປັນນັກຮຽນ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຮຽນເຮົາໄດ້ນຳພາພີ່ນ້ອງເບິ່ງ
ຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມອອກໄປຂ້າງນອກ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເບິ່ງແຕ່ພາຍໃນຫ້ອງຢ່າງດຽວ ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກ
ເຮົາອອກໄປນອກຫ້ອງ ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ຄົນລ່ອຍເຂົ້າມາຫາເຮົາ, ລາວມາຫາເຮົາບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຄວນ
ຈະສ້າງສະພານໃຫ້ກັບ ລາວ, ພວກເຮົາຄວນຈະທຳລາຍສິ່ງທີ່ກີດກັ້ນລະຫວ່າງພວກເຂົາແລະ ພຣະ
ເຢຊູ.
7. ຖາມຄຳຖາມໃນເຈັ ຽບົດຮຽນ ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລາຍໆ ແລ້ວພວກເຮົາກໍ
ຈະໄປອີງພຣະວິນຍານໃຫ້ຫລາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້. ຈົ່ງສຳນຶກຜິດບາບແລ້ວຫວນກັວມາຫາພຣະ
ເຈົ້າແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ.
8. ນຳພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມ ຂອງຊີວິດ. ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂົ້ານະມັສການພຣະເຈົ້າ.
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ກ້າຫານເປັນພະຍານ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 4:5-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 4

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂຢຮັນ ກັບເປໂຕ ໄດ້ສະແດງພະລັງຂອງຂ່າວປະເສີດຕໍ່ສານຊັ້ນສູງ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເມື່ອໂອກາດອຳນວຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດຕໍ່
ຄົນອື່ນໄດ້ບ?
ໍ່

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນວ່າວິທໃີ ດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງອຳນາດ
ຂອງຂ່າວປະເສີດຕໍ່ຄົນອື່ນແນວໃດ?

ຄຳນຳ
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກອັຄສາວົກຖືກຂົ່ມເຫງແຕ່ເວລາເລີ້ມຕົ້ນກໍຕາມ, ພວກເພິ່ນໄດ້ພາກັນສິດສອນຢ່າງເອົາ
ໃຈໃສ່ ຈົນມີຫລາຍຄົນສົນໃຈແລະເຂົ້າມາເຊື່ອຈຶງ່ ເປັນເຫດໃຫ້ຫົວ ຫນ້າສາສນາຢິວບໍ່ດີໃຈ (ກຈກ 4:1-4).
ພວກເຂົາຖືວ່າການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນຂອງຄຣິສຕະຈັກເປັນການຂັດຂືນອຳນາດຂອງພວກເຂົາ. ຈຶ່ງເປັນເຫດ
ໃຫ້ພວກສານສັ້ນສູງມີການປະຊຸມກັນ ເພື່ອເອົາພວກສາວົກໄປສືບສວນເຖິງຫລັກຄຳສອນຂອງພວກເຂົາ.
ຕາມພວກສາສນາກຣີກ ຊີນີດຣິໂອນ ແປວ່າ ນັ່ງຮ່ວມກັນ. ຄະນະສານໄດ້ນັ່ງເປັນຮູບເຄິ່ງມົນທົນເພື່ອຕັ ດ.
ສິນພວກເຂົາເປັນຄົນຮັບໃຊ້ລະຫວ່າງຄົນຢິວ ແລະນັກການເມືອງ.
ເພີ້ມຈາກພວກຫົວໜ້າປະໂຣຫິດ ສານຊັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍ 70 ປະໂຣຫິດ, ພວກເຖົ້າແກ່, (ຄົນຮັ່ງມີ)
ແລະພວກຄຣູສອນກົດໝາຍ. ສ່ວນຫລາຍໃນຈຳພວກປະໂຣຫິດເປັນຄົນຊາດູກາຍ ສ່ວນຄຣູສອນກົດໝາຍ
ເປັນພວກຟາຣິີຊາຍ. ພວກນີ້ມີຄວາມເຊື່ອຜິດຕ່າງກັນບາງສ່ວນ. ພວກຊາດູກາຍບໍ່ເຊື່ອເທວະດາ ຫລືຕາຍ
ແລ້ວຄືນມາໄດ້. ພວກນີ້ມັກເຮັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເປັນຄົນມີຖານະແລະໂຮມຊັບສິນຫລາຍໃນສາຍຕາ
ຂອງສັງຄົມ. ສ່ວນພວກຟາຣີຊາຍເຊື່ອວ່າມີເທວະດາ, ຜີມານ, ແລະຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ. ພວກນີ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃນກົດບັດຍັດຕ່າງໆຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ເຫັນວ່າທັງສອງພວກນີ້ໄດ້ເປັນຄົນຂັດຕໍ່ຄຳສອນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງ
ພວກອັຄສາວົກ
ສານສັ້ນສູງເປັນຜູ້ນຳເອົາອົງພຣະເຢຊູໄປໃນສານ ແລະມອບພຣະອົງໃຫ້ພວກໂຣມັນຂ້າທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ.
ເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກສອບສວນນັ້ນ ພວກສາວົກທັງຫລາຍພາກັນຢ້ານແລະໄດ້ແຕກອອກໜີໄປ. ສ່ວນເປ
ໂຕກໍຢູ່ໃກ້ໆແຕ່ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ. ເຫັນວ່າໃນປຶ້ມກິຈການ 4 ພວກສາວົກໄດ້ປ່ຽນແປງ
ຄືເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພວກເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ເຖິງແມ່ນ
ພວກສານສັ້ນສູງໄດ້ຈັບພວກເພິ່ນໄປສືບຖາມເຣື່ອງຫລັກຄຳສອນຂ່າວປະເສີດ ພວກເພິ່ນມີຄວາມກ້າຫານ
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ແລະຢັ້ງຢືນວ່າເປັນຄວາມຈິງ. ພວກເພິ່ນໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງດີຕໍ່ຄຣິສະຕຽນທົ່ວໄປໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອໃຫ້
ຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ຂຽນຄຳເວົ້າ ຕໍ່ຕ້ານ ເພື່ອປົກປ້ອງຮັກສາໃສ່ກະດານ ຫລືເຈັ້ຽ ໂປສເຕີ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກພິຈາ
ຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະເຫລົ່າສູ່ກັນຟັງ.
2. ຖາມວ່າ, ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຢາກປົກປ້ອງຮັກສາ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຢາກປົກປ້ອງຮັກສາສິ່ງນັ້ນ?
ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ເວົ້າເຖິງຄົນເສັຽອົງຄະ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຜ່ານທາງເປໂຕແລະໂຢຮັນ. ອັຄ
ສາວົກສອງຄົນນີ້ຢູ່ໃນສະພາບລຳບາກເພາະພວກເພິ່ນຖືກໝິ່ນປມາດ. ທັງສອງຄົນປົກປ້ອງຮັກສາ
ຂ່າວປະເສີດ. ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນພວກເຮົາໃຫ້ຢນ
ຶ ຂຶ້ນຕໍ່ ການປົກປ້ອງຮັກສາຂ່າວປະເສີດເອົາໄວ້
ເຖິງຈະມີຄົນອື່ນປມາດ.
3. ນຳເອົາບັດເຊີນຕ່າງໆມາໃນຫ້ອງຮຽນ
ຮ່ວມນັ້ນສຳຄັນ?

ແລະຖາມວ່າເປັນຫຍັງງານຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເຊີນຄົນໄປ

ຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທ່ານກຳລັງສລອງງານຕ່າງໆນັ້ນ ແລະມີຄົນເຂົ້າໄປລົບກວນ

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 4:5-7 ອອກສຽງດັງ. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພວກສານ
ຊັ້ນສູງຢາກຢຸດການສລອງທີ່ຄນ
ົ ເສັຽອົງຄະຫາຍດີເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປວ
ົ ຜ່ານທາງເປໂຕແລະໂຢ
ຮັນ? ບອກວ່າ ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຕ່ສ
ໍ ູ້ພຣະເຢຊູຕລອດມາ ເວລາພຣະອົງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະເວ
ລາພຣະອົງຄືນມາຈາກຕາຍ ຕໍ່ມາພວກເຂົາຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູເດັດຂາດ.
4. ຊອກເອົາບ່ອນສຳຄັນບ່ອນນຶ່ງທີ່ມີທາງດຽວໄປເຖິງ ແລະອະທິບາຍວ່າ ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດ
ໝາຍ ຕ້ອງເລີ້ມຈາກຈຸດນີ້ ຖ້າເລີ້ມບ່ອນອື່ນຈະພົບທາງຕັນ.

ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 4:7-

12. ພວກອັຄສາວົກທັງສອງໄດ້ໃຊ້ການອັສຈັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນເສັຽອົງຄະດີເພື່ອເປັນຈຸດເລີ້ມ
ສົນທະນາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ.

ເປໂຕໂຢຮັນໄດ້ບອກຢ່າງດີວ່າໃນຜູ້ອື່ນຄວາມລອດພົ້ນບໍ່ມີ ມີແຕ່

ທາງອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ. ຄົນເຮົາມັກເຮັດໃນທາງອື່ນໆເພື່ອຈະເປັນທາງໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່
ພົບທາງຕັນຫລືທາງສຸດ.
5. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມສຸດແລ້ວທີ່ຈຳນວນສະມາຊິກໃຫ້ຫ້ອງ. ບອກແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 4:
13-31. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາຈາກບົດນີ້ເປັນຄຳຖາມ 5 ຂໍ້. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານຄຳຖາມ
ຂອງກຸ່ມຕົນເອງເປັນລຳດັບ.
6. ບອກວ່າບາງເທື່ອພວກເຮົາຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບສິ່ງບໍ່ດີ ຫລືອາດຖືກຄົນອື່ນ ໝິ່ນ
ປມາດ ແລະຍັງຖືກຂົ່ມເຫງອີກ. ໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອອົດທົນ ແລະຢຶດໝັ້ນປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະເຢຊູ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ຖືກຂົ່ມເຫງ ແລະແຕກອອກໄປ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 6:8-10; 7:54-58; 8:1-5, 26-38
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 6-8

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ເລີມ
້ ຈາກການຂົ່ມເຫງຈົນ ສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ ແລະເວລານັ້ນຂ່າວ
ປະເສີດໄດ້ແຜ່ອອກໄປເຖິງຢູເດັຽ ແລະຊາມາເຣັຽ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕໍ່ຕ້ານເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເຊື່ອເລິກເຊິ່ງ ແລະເປັນພະຍານດີຂຶ້ນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເອົາຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕໍ່ຕ້ານເປັນ
ສິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມ ແລະຢາກເປັນພະຍານດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນ.

ຄຳນຳ
ມີອັນໃດເປັນກຳແພງກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປ? ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາ
ຊະນະຕໍ່ບັນຫາທຸກຢ່າງ ຈະເປັນການເມືອງ, ສາສນາ, ຊາດ, ຜິວພັນ ຫລື ທຳນຽມປະເພນີ

ເຫັນວ່າໃນປຶ້ມ

ກິຈການໄດ້ຈົບລົງໃນພາສາກຣີກວ່າ ບໍ່ມີອັນໃດຢຸດຢັ້ງໄດ້. ເຫັນວ່າອັຄສາວົກ ໂປໂລຖືກຄຸກ ແຕ່ເຣື່ອງທີ່
ເພິ່ນປະກາດນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດ ຢ້ັງ.
ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ເອົາຊະນະທຸກບັນຫາ. ເຫັນວ່າ ສະເຕ
ຟາໂນ, ໂຊໂລ\ໂປໂລ ແລະຟີລິບ ໄດ້ແຕກໜີອອກໄປໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຂົາ
ຍັງສືບຕໍ່ປະກາດໃນທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄປ.
ອົງພຣະເຢຊູເປັນຫົວໃຈໃນປຶ້ມກິຈການ ຄົນທີ່ນຳເອົາເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄປນັ້ນກໍສຳຄັນຄືກັນ ຂ່າວ
ປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄນ
ື ພຣະຊົນ ແລະປະສົບການໃນ
ວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ. ຊີໂມນ ເປໂຕໄດ້ເທສນາໃນວັນນັ້ນເປັນ ການປະກາດຂ່າວຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່. (ກຈກ 2:14 36). ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄັມພີ ໂຢເອນວ່າ, “ລູກຊາຍຍິງຂອງພວກເຈົ້າປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາ ພວກ
ເຖົ້າແກ່ກໍຈະຝັນ ແລະພວກໜຸ່ມກໍຈະເຫັນນິມິດ. (ໂຢເອນ 2:28)
ພວກລູກຍິງຈະໄດ້ປະກາດ ໝາຍເຖິງສັງຄົມໃໝ່ມາເຖິງພວກເຂົາ. ຕາມປົກກະຕິພວກເຖົ້າແກ່ເຫັນນິ
ມິດ ແຕ່ອາຍຸແກ່ແລ້ວບໍ່ໃຫ້ພວກເພິ່ນຝັນ ສ່ວນຫລາຍຄົນໜຸ່ມຝັນແຕ່ບໍ່ເຫັນນິມິດໝາຍ. ການເທສນາຂອງ
ເປໂຕໃນວັນນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມສເມີພາບຂອງຄົນທຸກລຸ້ນ ທຸກວັ ຍ ແລະທຸກສມັຍ. ເປັນຂອງທັມມະດາໃນ
ເມື່ອເຮັດສິ່ງໃໝ່ຍ່ອມມີຄນ
ົ ຕໍ່ຕ້ານ ເອົາເຣື່ອງ. ເຫັນວ່າ ການທຳລາຍກຳແພງກັ້ນຂ່າວປະເສີດເປັນກຳລັງທັງ
ຄວາມເຊື່ອ ແລະການເປັນພະຍານ.
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
7. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າມີຄນ
ົ ໃດໄດ້ຮັບການເປັນທຸກເພາະ: ບໍ່ສະບາຍ ຫລືມີຄົນຕໍ່ຕາ
້ ນ ແລະຍັງ
ໄດ້ໃຊ້ປະສົບການຢ່າງນັນ
້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະເປັນພະຍານດີຂຶ້ນ?
8. ບອກໃຫ້ຄົນສມັກອ່ານ ກິຈການ 6:7-10; 7:54-58. ບອກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 6:7 ທີ່ມີປະໂຣຫິດຂອງ
ພວກຢິວໄດ້ເຂົ້າມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພວກປະໂລຫິດຈຶ່ງເຂົ້າມາເຊື່ອ? ແລະ
ເປັນຫຍັງ ລູກາຈິ່ງຈົດຈໍ າເອົາເຣື່ອງນີ້ມາກ່າວ? ເປັນຫຍັງພວກສານຊັ້ນສູງ ແລະຫົວໜ້າສາສນາຢິວ
ຈຶ່ງບໍ່ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນປະໂຣຫິດເປັນຈຳນວນຫລາຍເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ?ເປັນຫຍັງພວກຫົວໜ້າສາສ
ນາຢິວຈຶ່ງໂກດຮ້າຍຕໍ່ສະເຕຟາໂນ?
9. ໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ ກິຈການ 8:1-3 ອອກສຽງດັງ ຊຶ່ງມີຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ວ່າ “ການແຕກອອກໄປຂອງຄຣິສ
ຕະຈັກ” ຖາມສະມາຊິກເບິ່ງວ່າພວກເຂົາເຄີຍເຫັນຄົນຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນຂອງຕົນເອງເພາະໄດ້
ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູບໍ່?
10. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນກຸມ
່ ສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ກິຈການ 8:30-35
ເອົາເຣື່ອງນີ້ມາປະກອບເປັນບົດສົນທະນາກັນລະຫວ່າງ ຟິລິບ ແລະຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອ ທິໂອ
ເປັຽ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງເຣື່ອງທີ່ພວກຕົນໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ.
11. ແນ່ນອນ ຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອທິໂອເປັຽໄປນະມັສການທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແທ້ ແຕ່ລາວອາດບໍ່
ໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນເຕັມຈຳນວນເພາະເປັນຄົນຕ່າງຊາດ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດນຳກັນວ່າ
ທຸກວັນນີ້ຍັງມີຄົນໃດບໍ່ ຍັງຖືກແບ່ງແຍກໃນພຣະວິຫານ?
12. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມເຫັນນຳກັນວ່າ ເຮັດແນວໃດພວກເຂົາຈະສາມາດເປັນພະຍານນຳ
ເອົາຄົນທຸກຊາດມາຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູຢ່າງສເມີພາບກັນ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງຕາຍໃຈ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 9:1-22, 26-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 9

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຕອນໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ໆ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາໂຊໂລໃຫ້ນຳຂ່າວປະ
ເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າ ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍຖືກ
ປ່ຽນແປງຈາກໜ້າມືເປັນຫລັງມືໄປຄືກັນ ເໝືອນກັບຄົນອື່ນໆ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເພື່ອຈະນຳເອົາຄົນທີ່ຢໄ
ູ່ ກຈາກພຣະເຈົ້າ
ມາຫາພຣະອົງ.

ຄຳນຳ
ທ່ານ ອາຣິສເຕີ ເມກເຣັດ ໄປສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດອັງກິດ. ລາວເປັນຄົນເຊື່ອ
ວ່າໂລກນີ້ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່ສຸດຄວາມຈິງກໍບໍ່ໜີຄວາມຈິງ ລາວຍອມຮັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງໄປສູ່
ສວັນແທ້.

ແຕ່ລາວສືບຕໍ່ສຶກສາໃນວິຊາ ບາຍອໍໂລຈີ ແມ່ນການສຶກສາເຣື່ອງຊີວິດຈົນໄດ້ຮັບປ ຣິນຍາເອກ.

ປະສົບການເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ລາວສຶກສາຈົບອີກ ໄດ້ປຣິນຍາເອກດ້ານສາສນາສາດ.
ທຸກວັນນີ້ ທ່ານ ເມກເຣັດ ເປັນຜູ້ນຳປະກາດຕໍ່ຄົນອື່ນວ່າໃນໂລກນີ້ມີພຣະເຈົ້າ ລາວຍັງເປັນຄົນສອນໃຫ້
ຜູ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວທ
ິ ີເພື່ອຈະແນະນຳເຣື່ອງຂອງຕົນເອງແກ່ຄົນອື່ນໆ ເພາະການເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນອົງ
ພຣະເຢຊູນີ້ຕ້ອງປ່ຽນແປງຄົບວົນຈອນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ສຳເຣັດລົງເມື່ອມີຄົນເຂົ້າ

ມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົນເອງ (ກຈກ 16:25-34).

ໂຊໂລ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ

ໂປໂລ ຊຶ່ງເປັນຕົວຢ່າງດີໃນຊີວິດປ່ຽນແປງຄົບເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຕາຍແທນຄວາມບາບ ແລະໄດ້ຄືນມາ
ຈາກຕາຍໃນວັນທີສາມ.
ກະສັດຊາອູນ ຜູ້ເປັນກະສັດຄົນທີນຶ່ງຂອງພວກອິສຣາເອັນ ມາຈາກຕະກູນ ເບັ ນຈາມິນ ແລະໂຊໂລກໍ
ຈາກເມືອງຕາໂຊກໍມາຈາກຕະກູນເບັ ນຈາມິນຄືກັນເພື່ອຈະເອົາຊື່ສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄປປະກາດ. ພວກ
ຢິວມັກມີຊື່ເປັນພາສາ ລາຕິນ ຫລືກຣີກເພີ້ມຈາກພາສາຢິວ, ໂຊໂລຖ້າເປັນພາສາລາຕິນແມ່ນ ໂປໂລ ເພິ່ນ
ເປັນສັນຊາດໂຣມມັນ ໄດ້ສຶກສາໃນເມືອງຕາໂຊ ແຂວງກີລີເກັຽຊຶ່ງເປັນສູ ນການການສຶກສາ ມີຫໍສມຸດໃຫຍ່
ລອງລົງມາຈາກເມືອງ ອາເລັກຊັນເດັຽ, ປະເທດອີຢິບ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ມີພ້ນ
ື ຖານສຶກສາສູງໃນສມັຍເພິ່ນເປັນສະມາຊິກພວກສາສນາຢິວ (ຄາລາເຕັຽ 1:1314). ເພິ່ນຍັງມີຊື່ສຽງດີກັບໂລກຂອງພວກກຣີກ ເພາະຮູ້ຈັກປຣັສຍາຂອງຊາວກຣີກດີ. ເພິ່ນໄດ້ສຶກສາກັບ
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ສາສດາຈານ ຄາມາລີເອັນ (ກຈກ 22:3), ຊຶ່ງເປັນຄົນດີເລີດໃນສມັຍນັ້ນ. ຄາມາລີເອັນເປັນຄົນປານກາງ
(ກຈກ 5:33-39). ແຕ່ເຫັນວ່າລູກສິດຄືໂປໂລເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດ ພ້ອມທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນ
ເມື່ອມາຮູ້ຈັກ ແລະໄດ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ເພາະເພິ່ນໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
13. ເອົາເຈັ້ຽແລະສໍດຳຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ ບອກວ່າໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກລົງເປັນ
ລຳດັບ. ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ຂຽນໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.

ຖາມອີກວ່າ

ພວກເຂົາສາມາດຈະເລືອກອັນນຶ່ງຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຂຽນລົງ ເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ້ເປັນພະຍານ
ເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ?
14. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 9:1-9, ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຊອກເຫດຜົນທີ່ອາຈານໂປໂລອິດ
ສາແລະຂົ່ມເຫງຄຣິສະຕຽນ?
15. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບໂຊໂລວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂົ່ມເຫງເຮົາ?” ອົງພຣະເຢຊູອ້າງວ່າທຸກຄົນທີ່
ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ເປັນຂອງພຣະອົງ. ທ່ານຄຶດວ່າຄຣິສະຕຽນສ່ວນຫລາຍເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າພວກເຂົາເປັນ
ພາກສ່ວນໃນອົງພຣະຄຣິດ?
16. ກ່າວວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂຊໂລເທົ່ານັ້ນມີປະສົບການອັນປລາດໃນຫົນທາງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເມືອງ
ດາມາເຊ ແຕ່ພວກທີ່ເດີນທາງຮ່ວມກັນນັ້ນກໍເປັນຄົນປາກບໍ່ອອກຄືກັນ. ທ່ານຄຶດວ່າພວກເຂົາໄດ້
ປ່ຽນແປງຊີວິດຄືກັບໂຊໂລບໍ່?
17. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 9:10-19. ບອກໃຫ້ເບິ່ງ ອານາເນັຽ. ຖາມວ່າໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີບ່ບ
ໍ າງ
ເທື່ອທ່ານຢາກເປັນພະຍານແກ່ຄນ
ົ ອື່ນ ເຖິງແມ່ນທ່ານມີຄວາມຢ້ານ ແລະຢຳເກງຄົນນັ້ນ?
18. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ໂຊໂລ ກາຍເປັນໂປໂລ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ (ກຈກ
9:15). ທ່ານເດຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອເອົາເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢ
ຊູໄປຫາຄົນອື່ນໆ?
19. ຖ້າທ່ານຈະບອກປະສົບການຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນອື່ນ ທ່ານຈະເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ?
20. ອ່ານ ກິຈການ 9:20-22; 26-31. ປະສົບການຂອງໂຊໂລ 9:1-23 ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ 180 ອົງສາ
ເພິ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເທສນາ ປະກາດເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູທັນທີ. ທ່ານແປກໃຈໃນເຣື່ອງຢ່າງນີ້ບ່?
ໍ
21. ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງມີ ບາຣະນາບາ ໃນຊີວິດ ແລະຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງເປັນບາຣະ
ນາບາຕໍ່ຄົນອື່ນເພື່ອຈະໄດ້ຊໃ
ູ ຈໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້. ທ່ານເຄີຍເປັນ ບາຣະນາບາຕໍ່ຄົນອື່ນຫລືບໍ່?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນ / ຄຣິສຕະຈັກຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 11: 1-26
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 10-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄົນຕ່າງຊາດຮັບຂ່າວປະເສີດ ແລະຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໜ່ວຍສຳຄັນທີ່ເມືອງອັນ
ຕີໂອເຂັຽ.

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ມີອຸປະສັກອັນໃດທີ່ບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ທຸກໆຄົນ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ຫາວິທີທີ່ຈະລົດອຸປະສັກຂອງການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບທຸກຄົນ.
ອ່ານລວບ: ເມື່ອຂ່າວປະເສີດໄດ້ຂຍາຍຕົວ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທຳລາຍອຸປະສັກຂອງສາສນາ, ປະເພນີ,
ແລະພາສາ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຊົງສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງໃນສັຕວັດທີນຶ່ງ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມຄົນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າມີຜ້ໃູ ດແດ່ມັກໃຊ້ຊື່ຫລິ້ນ ? ຫລັງຈາກມີຄົນຕອບແລ້ວ , ຖາມ: ມີຊື່ຫລິ້ນໃດ
ແດ່ທີ່ຄົນນິຍົມ? ມີຊື່ຫລິ້ນໃດແດ່ທີ່ຄົນບໍ່ມັກ ? ທ່ານຄິດເຫັນຕົວຢ່າງຊືທ
່ ີ່ໂຫດຮ້າຍແນວໃດແດ່ ?
ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ , ຖາມ: ຖ້າມີຄົນເອີ້ນທ່ານວ່າ "ຄຣິສຕຽນ" ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? ມີສະ
ຖານະການແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເອີ້ນທ່ານວ່າ "ຄຣິສຕຽນ"?
ເວົ້າວ່າ: ບົດຮຽນມື້ນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ "ທາງ" (The Way) ໃນພຣະທັມກິຈການ,
ເມື່ອຂ່າວປະເສີດໄດ້ຂຍາຍອອກໄປເຖີງແຜ່ນດິນໃໝ່ແລະຂນົບທຳນຽມໃໝ່ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ສລຸບພຣະທັມ ກິຈການ 10: 1-35; 44-48, ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຣື່ອງນິມິດ ແລະການພົບ
ກັບໂກເນລິໂອຂອງທ່ານ. ໃຫ້ເຈາະຈົງໃສ່ ຂໍ້ 9-15. ຖາມ, ຄຣິສຕຽນເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເມື່ອພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າແຕ່ຮູ້ສຶກໃນໃຈຕົວເອງວ່າ "ບໍ່ໄດ້ແທ້, ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ"?

3. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ກຈກ 11:1-3, 15-18. ຕໍ່ໄປ ອ່ານຫົວຂໍ້"ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນແກ່ຊາວຕ່າງ
ຊາດ." ຖາມ:ພວກເຮົາມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງແນວໃດແດ່ ໃນການທີ່ຈະອອກໄປຫາກຸ່ມຄົນທີ່ເຂົ້າເມືອງໃໝ່ ?
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ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ກະດານ; ແລ້ວສຳລັບຄຳຕອບແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ນັກຮຽນລົງຄະແນນຄວາມສຳຄັນແຕ່
1-5 (ນ້ຳເບີສູງຖືວ່າມີເຫດຜົນດີ ). ສຸດທ້າຍ, ຖາມ: ຄຣິສຕຽນແລະຄຣິສຕະຈັກຈະເຮັດວິທີໃດທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດຂ້ອງດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ?

4. ອ່ານ ກຈກ 11:19-26 ແຮງໆ ເວົ້າວ່າ: ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນໃນ
ການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະຕຽມຕົວເພື່ອຈະອອກໄປປະກາດ . ຖາມ: ກຸ່ມຫລືບຸກຄົນຈະໃຊ້ເວລາ
ຝຶກດົນປານໃດ? ເວລາໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດແລະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກໄປປະກາດ? ຖ້າເປັນ
ຄຣິສຕຽນໜຸ່ມແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ , ດົນປານໃດເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດສອນຄົນອື່ນໆໄດ້ ? ຄົນທີ່ເປັນ
ຄຣິສຕຽນເກົ່າຍັງຕ້ອງການອົບຮົມຢູ່ບໍ ? ມີທາງໃດແດ່ທີ່ຄຣິສຕຽນຈະສາມາດສັ່ງສອນກັນແລະກັນ ?
ເວົ້າວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມນັ້ນເປັນສິງ່ ສຳຄັນ ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ , ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ .

5. ອ່ານຫົວຂໍ້ "ພຣະເຈົ້າຊົງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕິໂອເຂັຽ ." ອະທິບາຍບົດຮຽນ; ຫລັງຈາກນັ້ນ
ຖາມ: ຜູ້ໃດຄື "ບາຣະນາບາ" ເຣື່ອງການໜູນໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ກ່ອນມື້ຮຽນບົດຮຽນນີ້, ຊອກຫາເຣື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວອົພຍົບທີ່ມາເຖິງປະ
ເທດອະເມຣິກາພາກເໜືອ. ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຣື່ອງທີ່ຢູ່ອາສັຍ , ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອາຫານ,
ສອນພາສາອັງກິດ , ຊ່ວຍຫາງານ, ຊ່ວຍພາຫະນະ, ສ້າງຄວາມເປັນເພື່ອນ, ແລະໃຫ້ການແນະນຳ.
ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ , ຖາມ: ແມ່ນຫັຽງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າອົພຍົບເຫລົ່ານີ້ຂາດຄົນຊ່ວຍເຫລືອ
ປະເພດນີ້? ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ທີ່ຊ່ວຍອົພຍົບກໍໄດ້ຮັບຜົນຄືກັນບໍ່ ? ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ລຳບາກສຳລັບຊຸມ
ຊົນນັ້ນ? ຄຣິສຕະຈັກຄວນມີສ່ວນເຣື່ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກອົພຍົບ ຫລົບພັຍແນວໃດແດ່?
ການຊ່ວຍອົພຍົບຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງສເມີພາບບໍ ຫລືອີງຕາມສາສນາຂອງພວກເຂົາ ?

7. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ , ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ທາງລົບ ຫລືທາງບວກ,
ແລະໃຫ້ເບິ່ງວ່າສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຖືກກັບຕົວເອງ;ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຈະເປັນ
ເໝືອນພຣະຄຣິດ. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອະທິຖານ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ການປະກາດຂອງໂປໂລຄັ້ງທີນຶ່ງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 13: 1-6, 13-15, 42-52
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 13
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽເຊື່ອຟັງພຣະວິນຍານແລະໄດ້ສົ່ງໂປໂລ
ແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູປ
້ ະກາດກັບຄົນໃນໂລກ .

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດເຊື່ອຟັງການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດໄດ້ວິທີ
ໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຍອມຟັງການຊົງເອີນ
້ ຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດ, ບໍ່ວ່າຈະ
ເອີ້ນໄປບ່ອນໃດ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈົ້າຊົງເລີ້ມປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດຜ່ານການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ຄຣິສຕະຈັກ
ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໂດຍການສົ່ງໂປໂລແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ. ການປະກາດຂອງໂປໂລຄັ້ງທີ
ນຶ່ງເລີ້ມຈາກການເຊື່ອຟັງແລະການຮັບຮູ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ແນະນຳນັກຮຽນໃຫ້ອ່ານ ຄຳນຳ ໃນບົດຮຽນສຳລັບຕົວເອງຢ່າງງຽບໆ . ແລ້ວຂໍຜູ້ສມັກທີ່ເຄີຍເປັນກັມ
ມະການຊອກຫາສິດຍາພິບານແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງ ; ຂໍໃຫ້ອະທິບາຍຄວາມສັ ມພັນ
ລະຫວ່າງຄະນະກັມມະການ ແລະຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນວິທີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈໃນຕອນທ້າຍສຸດ .
2. ຂຽນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານ: "ພຣະວິນຍານຊົງເວົ້າກັບຄຣິສຕະຈັກວິທີໃດ?" ກ້ອງລົງມາໃຫ້
ຂຽນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນສຳລັບມື້ນີ້ :
•

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເອີ້ນ (ກຈກ 13: 1-3)

•

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສົ່ງ (ກຈກ 13: 4-6)

•

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດປະຕູ (ກຈກ 13: 13-15)

•

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງໃຫ້ຄວາມກ້າ (ກຈກ 13: 42-52)

3. ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນຕອບຄຳຖາມທີ່ຢູ່ໃນກະດານ. ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍແລ້ວໃຫ້ເວົ້າວ່າ ,
ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະສຳຣວດເບິ່ງການໄປປະກາດຂອງໂປໂລແລະບາຣະນາບາຄັ້ງທີນຶ່ງ

ໃນຂະນະທີ່

ພວກເຮົາພິຈາຣະນາວິທີທ່ພ
ີ ວກເຮົາຈະເຊື່ອຟັງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊົງເອີ້ນໃຫ້ອອກໄປປະກາດ .
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ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສີ່ກ່ມ
ຸ , ໜ້ອຍຫລາຍບໍ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົານຶ່ງຫົວຂໍ້ໃນກະດານໄປພິຈາ
ຣະນາ (ອ່ານພຣະຄັມພີ, ອ່ານຄຳອະທິບາຍ, ຄົ້ນຄວ້າເພີ້ມເຕີມ, ແລະຕຽມສລຸບ); ແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງ
ການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານໃນພຣະຄຳນັ້ນໆ ແລະແນະນຳວິທີສັງເກດການຊົງທຳງານໃນຊີວິດ
ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າ .
5. ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາສົມຄວນແລ້ວ , ເຊີນແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສລຸບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບພໍ້ ; ທ່ານອາດ
ຈະໃຫ້ເວລາເພື່ອສອບຖາມເພີ້ມ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ບອກວ່າພຣະເຈົ້າອາດຈະເອີ້ນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກບໍ່ຄືກັນ ບາງຄົນຊົງເອີ້ນໃຫ້ເຮັດເປັນອາຊີບ
ແລະບາງຄົນອາດຈະເອີ້ນໃຫ້ເປັນອາສາສມັກ . ສິ່ງສຳຄັນຄືພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີ
ສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງເພື່ອຣາຊອານາຈັກຈະຈ ະເຣີນຕໍ່ໄປ.
7. ສົນທະນາ ແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ .
8. ຂໍນັກຮຽນໃຫ້ອ້ອນວອນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປປະກາດຢູ່ໃສ ; ໃຫ້ເວລາອ້ອນ
ວອນ ແລະພິຈາຣະນາສ່ວນຕົວ . ປິດການຮຽນໂດຍໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເຊື່ອຟັງການຊົງເອີ້ນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ເສຣີພາບ ຫລື ກົດລະບຽບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 15: 1-29
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 15
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເລືອກເສຣີພາບແທນທີ່ຈະເລືອກກົດ .
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພົ້ນ ແລະສິ່ງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍ
ຂອງພຣະຄຣິດ ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ແລະສິ່ງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ .

ອ່ານລວບ: ພວກຟາຣີຊາຍທີ່ເຊື່ອແລ້ວເນັ້ນໃຫ້ພວກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຊື່ອນັ້ນຕ້ອງເຊື່ອຟັງບັນຍັດຂອງຄົນ
ຢິວ ແລະເຊື່ອພຣະຄຣິດຈຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ. ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຮັບເປັນມະຕິວ່າພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຄືສ່ງິ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພົ້ນ ແລະການເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມບົດຮຽນດ້ວຍການອ່ານກົດໝາຍທີ່ແປກໆຊຶ່ງຍັງໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນບາງເມືອງ :
•

ໃນນອດແຄໂຣໄລນາ, ການຫລິ້ນບິ້ງໂກຈະບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າຊົ່ວໂມງ.

•

ໃນເມືອງກວິດແມນ ຣັດຈໍເຈັຽ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄກ່ຂ້າມຖນົນ .

•

ໃນອາຣິໂຊນາ, ທ່ານອາດຖືກຈຳຄຸກເຖິງຊາວຫ້າປີຖ້າໄປຕັດຕົ້ນຕະບອງເພັດ .

•

ໃນເທກຊັດ, ການຂາຍໜ່ວຍຕາຂອງຄົນຜິດກົດໝາຍ,

•

ໃນນອດແຄໂຣໄລນາ, ຮ້ອງເພັງບໍ່ຖືກໂນດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

•

ໃນອາລາບາມາ, ການເອົາຕົວໝີຕີກັນຜິດກົດໝາຍ.

•

ໃນແຊນແອນໂຕນີໂອ ຣັດເທກຊັດ, ການທຳທ່າເຈົ້າຊູ້ ຜິດກົດໝາຍ.

ນອກຈາກທີ່ກ່າວມານີ້, ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນກົດໝາຍທີ່ແປກໆ ອີກບໍ່ ?
2. ແນະນຳບົດຮຽນວ່າ:ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເບິ່ງກິຈການ 15 ຊຶ່ງອະທິບາຍການຕັດສິນໃຈເຣື່ອງຈຳເປັນສຳ
ລັບບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາ
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ເຊື່ອ. ພວກເຮົາຈະເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າພິຈາຣະນາຄຳຖາມກ່ຽວກັບບັດຍັດຂອງຄົນຢິວ ແລະການ
ເລືອກລະຫວ່າງເສຣີພາບແລະກົດລະບຽບ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ຂຽນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້ .
•

ພຣະຄຸນຖືກທ້າທາຍ (ກຈກ 15: 1-5)

•

ພຣະຄຸນຖືກພິຈາຣະນາ (ກຈກ 15: 16-21)

•

ພຣະຄຸນຖືກຮັບຮູ້ (ກຈກ 15: 22-29)

4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານກິຈການ 15: 1-5. ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າການຖືກົດລະບຽບເພື່ອຈະໄດ້ພົ້ນ
ນັ້ນງ່າຍກວ່າການພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນບໍ່ ? (ການຖືກົດລະບຽບແມ່ນຕົວເຮົາເອງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມແທ່ນທີ່
ຈະແມ່ນພຣະຄຣິດ; ນອກນັ້ນການຖືກົດລະບຽບແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ກົດລະບຽບເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ).
5. ອ່ານກິຈການ 15: 16-21. ໃຊ້ຄຳອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍສລຸບການປຶກສາຫາລືຂອງກອງ
ປະຊູມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ .
6. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸມ
່ ເພືອ
່ ການສົນທະນາລະຫວ່າງຄວາມພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນ ແລະຄວາມພົ້ນ
ໂດຍພຣະຄຸນກັບການດີ . ກຸ່ມນຶ່ງໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະຄຸນຢ່າງດຽວແລະອີກກຸ່ມນຶ່ງໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະ
ຄຸນກັບການດີຕ່າງໆ. ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລາສົມຄວນແລ້ວ , ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາລາຍງານຄຳເຫັນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຫລັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແລ້ວໃຫ້ພານັກຮຽນໄປເບິ່ງພຣະທັມໂຣມ ແລະພຣະທັມຢາ
ໂກໂບ. ເວົ້າວ່າ: ພຣະທັມໂຣມບອກວ່າຄວາມພົນ
້ ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຸນຢ່າງດຽວ . ແຕ່
ປາກົດວ່າພຣະທັມຢາໂກໂບບອກວ່າການດີຈະຕ້ອງປະກອບກັບຄວາມເຊື່ອເພື່ອຈະພົ້ນ ຫລາຍຄົນ
ສອນວ່າໂປໂລແລະຢາໂກໂບເວົ້າຢ່າງດຽວກັນແຕ່ຈາກມຸມມອງທີ່ຕ່າງກັນ ;ໂປໂລສອນວ່າພວກເຮົາ
ພົ້ນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ ແລະຢາໂກໂບສອນວ່າຜູ້ທີ່ພົ້ນແລ້ວຈະຕ້ອງມີການດີຕິດຕາມມາ (ຢາໂກ
ໂບບໍ່ໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາລອດພົ້ນດ້ວຍການດີ ).
7. ອ່ານກິຈການ 15: 22-29. ພານັກຮຽນເບິ່ງການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນບົດ
ຮຽນ(ພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນຢ່າງດຽວແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງໄດ້ມີຄຳແນະນຳເພີ້ມເຕີມເຊັ່ນ :ໃຫ້
ເວັ້ນເສັຽຈາກສິ່ງຊົ່ວມົວໝອງເນື່ອງດ້ວຍພຣະທຽມ, ຈາກການຫລິ້ນຊູ້ , ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄໍ
ແລະຈາກການກິນເລືອດ).

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
8. ພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນຊຶ່ງມີຢູ່ສີ່ຂໍ້ .
9. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ .
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ຄົນໃນຄຸກສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ກິຈການ 16:11-34

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 16

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ໃນຂະນະທີໂ
່ ປໂລແລະຊີລາຖືກຄຸກຍ້ອນເຊື່ອພຣະເຢຊູນັ້ນທ່ານ
ທັງສອງໄດ້ນຳຄົນໃນຄຸກເຊື່ອພຣະເຢຊູຄືກັນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຈະເອົາການຖືກຂົ່ມເຫງ ເປັນພະຍານຢ່າງບໍ່ຕ້ອງປາກແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອຊ່ອຍເຮົາຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອໃນທຸກກໍຣະນີ.

ບົດນຳ.
1. ບົດຮຽນວັນນີ້ຍາວ ແລະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນັ້ນຄຣູຈຳຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ພດ
ໍ ີຫລືຈະແບ່ງເປັນ
ສອງອາທິດກໍຈະໄດ້ລາຍລະອຽດຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ.
2. ເວົ້າເຣື່ອງການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງທີປ
່ ະເທດອິນເດັຽໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ.

ຜົນຂອງການເປັນພະຍານ (ກິຈການ 16:11-15)
1. ຂໍ້ 9-10 ໂປໂລເຫັນນິມິດ ໃຫ້ປ່ຽນທິດທາງການປະກາດ ໄປຍັງມາເກໂດເນັຽ, ແລ້ວໂປໂລແລະຊີລາກໍ
ປະຕິບັດຕາມນິມິດນັ້ນ.
2. ຂໍ້ 11-12 ໂປໂລຈຶ່ງເດີນທາງດ້ວຍເຮືອສະເພົາ(ເຮືອໃບລົມ) ຈາກເມືອງໂທອາດຜ່ານເມືອງຊາມາທາເກ,
ຜ່ານເມືອງເນອາໂປລີ, ຜ່ານເມືອງຟີລບ
ິ ປອຍ ເຂົ້າໄປເຂດແດນມາເກໂດເນັຽ ແລ້ວກໍພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນຫລາຍວັນ
ເພື່ອລໍຖ້າວັນສະບາໂຕ.
3. ຂໍ້ 13-14 ນາງລີເດັຽ ເປັນຜູ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳເທສນາຂອງໂປໂລ, ຈົນລາວເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງເທສນາຈາກ
ໂປໂລຈຶ່ງຮັບເຊື່ອໃນວັນນັ້ນ.

(ບອກນັກຮຽນວ່າ ການຕັ້ງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມຢຳເກງເປັນຜົນດັ່ງນີ້ແຫລະ).

ແລະຂໍ້ 15 ຍັງບອກອີກວ່າ ໝົດທັງຄົວເຮືອນຂອງນາງລີເດັຽເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍ.
4. ກ່າວເຖິງ ສຸພາສິດກ່າວວ່າ "ທາງທີພ
່ າໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ນັ້ນ ຄືກ່ອນອື່ນພວກເຈົ້າຕ້ອງຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ຄົນໂງ່ມັກປມາດປັນຍາ ແລະບໍ່ຍອມສຶກສາຮ່ຳຮຽນ" (ສຸພາສິດ 1:7).
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ການເປັນພະຍານອາດມີຜູ້ບໍ່ມັກ (ກິຈການ 16:16-21)
1. ຂໍ້ 16-17 ໂປໂລໄປຍັງບ່ອນໄຫວ້ວອນໄດ້ພົບກັບຍິງໝໍດູທີ່ມີຜສ
ີ ິງ ຫາເງິນມາໃຫ້ນາຍ ລາວຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ
“ຄົນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າສູງສຸດໄດ້ມາປະກາດເຣື່ອງທາງພົ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ”

ເປັນ

ສິ່ງດີທີ່ຜີຮູ້ ແຕ່ໂປໂລເຫລືອໃຈ ເພາະເຫັນວ່າຜີທີ່ສິງຢູ່ກຳລັງຂົ່ມເຫງຍິງນີ້ໃຫ້ເປັນແນວນີ້.
2. ຂໍ້ 18-21 ໂປໂລໄດ້ສັ່ງຜີຮ້າຍໃຫ້ອອກຈາກນາງໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ ແລ້ວຜີກໍອອກທັນທີ ແລ້ວ
ນາງກໍກາຍເປັນຄົນປົກກະຕິ ບໍ່ສາມາດດູມໍໄດ້ອີກຕໍໄ
່ ປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາຍຂອງນາງຜູ້ຊຶ່ງກຳອຳນາດແຫ່ງຈັກະ
ພັດໂຣມໃຊ້ອຳນາດເຂົ້າຈັບກຸມໂປໂລແລະຊີລາ ເພາະໂປໂລແລະຊີລາເຮັດໃຫ້ເຂົາຂາດລາຍໄດ້ຈາກການ
ດູມໍ. ເຂົາໄດ້ກ່າວໂທດໂປໂລວ່າ ຄົນກໍຄວາມຫວຸ້ນວາຍ.

ເປັນພະຍານອາຈນຳໄປເຖິງທຸກທໍຣະມານ ( ກິຈການ 16: 22-24)
1. ຂໍ້ 22 ເຂົາໄດ້ຍົວະຍົງປະຊາຊົນໃຫ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ໂປໂລແລະຊີລາ ແລ້ວສັ່ງຈີກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງໂປໂລແລະ
ຊີລາອອກ ເພື່ອຈະຕີດ້ວຍແສ້ໜັງ.
2. ຂໍ້ 23-24 ແລ້ວເຂົາກໍສັ່ງກັກຂັງໂປໂລແລະຊີລາໜັກເຖິງສາມເທົ່ານັ້ນໃຫ້ (ເບິ່ງບົດຮຽນ)

ບໍ່ຖອຍຈະມີຄົນເຊື່ອຫລາຍຂຶ້ນ ( ກິຈການ 16:25-34)
ໝາກຜົນຂອງຄວາມອົດທົນແລະໝັ້ນຄົງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອນັ້ນມີ 5 ຢ່າງດີເກີດຂື້ນດັ່ງນີ້;
1. ພວກນັກໂທດອື່ນໆເພງທີ່ໂປໂລແລະຊີລາຮ້ອງສັຣເສີນຢູ່. ເພິ່ນອາດຈະມີສຽງດີທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຢາກ
ຟັງສຽງຮ້ອງເພງຂອງເພິ່ນ.
2. ມີການອັສຈັນເກີດຂຶ້ນຄື ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ.
3. ປະຕູຄຸກໄດ້ເປີດໄຂອອກທຸກບານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໜີ.
4. ຂື່ທໃີ່ ສ່ຕີນຂອງທ່ານທັງສອງ ແລະນັກໂທດອື່ນໆກໍຫລຸດອອກ.
5. ນາຍທັມມະໂຮງແລະຄອບຄົວຮັບເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິສມາ.
ບົດຮຽນວັນນີ້ເຮົາເຫັນມີສອງຄອບຄົວຮັບເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນທັນໃດ ແມ່ນຄອບຄົວນາງລີ
ເດັຽ ຜູຢ
້ ຳເກງແລະຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະຄອບຄົວທັມມະໂຮງ ຜູທ
້ ີ່ຄຶດວ່າຕາຍແລ້ວເມື່ອນັກໂທດໜີຄຸກຈຶ່ງມອບຊີ
ວິດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ເຂົ້າຫາຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍພຣະທັມ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ກິຈການ 17:10-12, 16-34

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 17

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຮຽນເອົາແບບຢ່າງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຍັງຄົນຊາດອື່ນແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ໂປໂລປະກາດໄປຕາມແບບຂອງຊາດນັ້ນ ແຕ່ເນື້ອໃນບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ.

ບົດນຳ.
ການປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີວິທີ, ມີຄວາມກ້າຫານ ແລະມີຄວາມອ່ອນສຸພາບດ້ວຍ.

ໂອ໊, ໂອ! ມີບັນຫາເສັຽແລ້ວ (ກິຈການ 17:10-12)
1. ສອງປະເດັນໃຫຍ່ຄື;
1. ເຂົາບໍ່ຮັບຄຳເທສນາຂອງໂປໂລທີກ
່ ່າວວ່າ "ຈຳເປັນທີ່ອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ
ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, “ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນີ້
ແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ" (17:3).
2. ພວກເຂົາຄຶດເຫິງສາ ເພາະວ່າມີລາງຄົນເຊື່ອຟັງໂປໂລ ແລະໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມເປັນສາວົກ
ຂອງໂປໂລ " ບາງຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຍອມເຊື່ອຈຶ່ງສມັກເຂົ້າເປັນພັກພວກຂອງໂປໂລກັບຊີລາ ຮວມທັງ
ຊາດກຣີກຜູ້ຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ແລະຍິງຜູ້ສຳຄັນບໍ່ໃຊ່ຫນ້ອຍຄົນ" (17:4).
ຊັກຊວນນັກຮຽນຢ່າຄຽດແຄ້ນ ເພາະມັນຈະກາຍເປັນຄວາມເຫິງສາ, ເມື່ອເຫິງສາຈະກາຍເປັນຄົນຫາເຣື່ອງ
ໃສ່ພີ່ນ້ອງ. ເຮົາຈະເຫັນພວກເຫິງສາເຮັດກັບໂປໂລດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;
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2.

ເຂົາເກືອບຂ້າໂປໂລ ແຕ່ໂປໂລແລະທີມງານໄດ້ໜີເອົາຕົວລອດໃນເວລາກາງຄືນໄປເມືອງເບຣອຍ

ອາ, ແຕ່ໂປໂລຍັງບໍ່ຫລາບເຂົ້າໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວທີເ່ ມືອງເບຣອຍອາ

ວັນນັ້ນໄດ້ມີ

ຫລາຍຄົນຮັບເຊື່ອ ເພາະເຂົາຕັ້ງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢຳເກງ (ຂໍ້ 10-12). ບອກນັກຮຽນວ່າການຕັ້ງໃຈຟັງ
ມີຜົນດັ່ງນັ້ນແຫລະ.
3.

ແຕ່ເມື່ອພວກເມືອງເທຊະໂລນິກໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າໂປໂລກັບທີມງານໄດ້ປະກາດທີເ່ ມື່ອງເບຣອຍອາ

ເຂົາກໍພາກັນໄປກໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍຈົນໂປໂລໄດ້ຟ້າວໜີຈາກເມືອງນັ້ນໄປຍັງກຸງອາແຖນ. ບອກນັກຮຽນວ່າ
ຄວາມເຫິງສາໄດ້ຈອງລ້າງຈອງຜານປານນັ້ນພຸ້ນລະ.

ວິທີປະກາດຂອງໂປໂລ ( ກິຈການ 17: 16-21)
1.

ກຸງອາແຖນ ພວກຢິວແລະພວກກຣີກພາກັນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ,

ສ່ວນໂປໂລປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດ ແລະຍອມຕາຍເພື່ອຄົນບາບທັງປວງ ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຄືນມາຈາກ
ຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ, ເຣື່ອງ ນີ້ເປັນທີ່ຂັດເຄືອງໃຈຂອງພວກຢິວແລະພວກກຣີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກ
ເອປີກູຣຽວ ແລະ ພວກຊະໂຕອີໂກ ເປັນກຸມພວກນັກປຣັສຍາ ຫລືພວກທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູທ
້ ີ່ປະເສີດເລີດລ້ຳ.
2.

ພວກເອປີກູຣຽວ ແລະ ພວກຊະໂຕອີໂກ ກ່າວຄຳຫຍາບຊ້າດູໝິ່ນໂປໂລວ່າ (ຄົນເກັບເລັມຄວາມຮູ)້

ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກທີເ່ ກັບເອົາຂອງເສດເຫລືອທີຕ
່ ົກຈາກໂຕະ ຫລືຕົກຈາກຣົດມ້າ, ຫລືຣົດຖບັນທຸກ
ສິນຄ່າທີ່ຜ່ານໄປມາສມັຍນີ້.
3.

ເຂົາຈຶ່ງຈັບໂປໂລໄປຂຶ້ນສານອາເຣໂອປາໂຄ ເຊິ່ງເປັນສານຕັດສິນກ່ຽວກັບສາສານາໂດຍສະເພາະ.

ນັບວ່າເປັນສານທີ່ອັນຕະລາຍສຳລັບໂປໂລ ເພາະຄົນໃນສານແຫ່ງນີ້ນັບຖືພຣະທີມ
່ ີຊື່ວ່າ Mars ແຕ່ໂປໂລ
ປະກາດພຣະເຈົ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ ພຣະເຢຊູ.
4.

ເຂົາສືບຖາມໂປໂລວ່າ “ເຮົາຂໍຮູ້ໄດ້ຫລືບໍ່ວ່າຄວາມສອນອັນໃຫມ່ທີ່ທ່ານກ່າວນັ້ນເປັນຢ່າງໃດດ້ວຍ

ວ່າທ່ານນຳເຣື່ອງແປກປລາດມາເຖິງຫູຂອງພວກເຮົາ " ແລ້ວໂປໂລກໍສວຍໂອກາດນີ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໃຫ້ເຂົາຟັງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

ໂປໂລເລົ່າຂ່າວປະເສີດຕໍ່ພວກປັສຍາ (ກິຈການ 17:22-34)
1.

ໂປໂລກ່າວຂ່າວປະເສີດດ້ວຍອ່ອນສຸພາບວ່າ “ທ່ານຊາວກຸງອາແຖນເອີຍ, ໃນທຸກສິ່ງທຸກປະການ

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດພຣະຕ່າງໆຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພາະວ່າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານມາສັງ
ເກດເບິ່ງສິ່ງທັງປວງທີພ
່ ວກທ່ານນະມັສການ ກໍໄດ້ເຫັນແທ່ນອັນນຶ່ງມີຄຳຈາຣຶກໄວ້ວ່າ “ແດ່ພຣະເຈົ້າທີ່ເຮົາບໍ່
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ຮູ້ຈັກ” ເຫດສັນນັ້ນພຣະທີທ
່ ່ານທັງຫລາຍນະມັສການເມື່ອຍັງບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກ ພຣະເຈົ້າອົງນີ້ແຫລະ, ຂ້າພະເຈົ້າມາ
ປະກາດແກ່ພວກທ່ານ " (ຂໍ້ 22-23).
2.

ໂປໂລອ້າງເຖິງຄຳຈາຣຶກຂອງເຂົາທີ່ແທ່ນບູຊາວ່າ "ແດ່ພຣະເຈົ້າທີ່ເຮົາບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກ " ໂປໂລເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ

" ພຣະເຈົ້າອົງນີ້ແຫລະ, ຂ້າພະເຈົ້າມາປະກາດແກ່ພວກທ່ານ (ອ່ານ ຂໍ 23-27).
3.

ໂປໂລກ່າວຂໍ້ຄວາມອັນສຳຄັນຕໍ່ໄປຈາກຂໍ້ 28 ຈົນເຖິງຂໍ້ 31 ເຂົາກໍຍອມຟັງທຸກປະການ ແຕ່ພໍກ່າວ

ມາເຖິງຄຳວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກເຂົາກໍຮັບບໍ່ໄດ້ ເພາະເຂົາບໍ່ເຊື່ອເຣື່ອງການຄືນມາຈາກຕາຍ
ແລະແລ້ວເຂົາກໍປ່ອຍໂປໂລໄປ ແລະຍັງມີລາງຄົນໃນທີ່ນັ້ນຕິດຕາມແລະຍອມຮັບເຊື່ອໃນວັນນັ້ນດ້ວຍ.

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ອຳລາຈາກໃຈ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ກິຈການ 20:17-38

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 17

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພັນທະກິດຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສັມພັນ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຄວາມສັມພັນອັນໃດທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງມີເພື່ອພັນທະກິດຈະດີຂຶ້ນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ຄວາມສັມພັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບອາຈານໂປໂລແນວໃດເຮົາກໍມີ
ຄວາມສຳຄັນຢ່າງດຽວກັນ

ບົດນຳ.
ໂປໂລສ້າງຄວາມສັມພັນມີຄວາມສັມພັນໂດຍການຢ້ຽມຢາມ, ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງພວກສິດແລະຄຣິສຕະຈັກ
ຕ່າງໆ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລແລະພວກລູກສິດຮວມທັງຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆມີຄວາມສັມພັນເປັນພິເສດ.
ສຳລັບໃນເວລານີ້ເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມສັມພັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກບ້ານ ເພາະເຮົາມີໂທຣະສັບ ທີ່ເວົ້າ
ລົມຈົນເຫັນກັນທີ່ໜ້າຈໍໂທຣະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຝາກສຽງໄວ້, ເຮົາຍັງ ມີເຟສບຸກ, ມີອິນສະຕາກຣາມ, ມີອີ
ແມວ ແລະອື່ນໆອີກ ແຕ່ຕ້ອງຣະວັງຫາກເຮົາບໍ່ຮັບໂທຣະສັບ, ບໍ່ຕອບອີແມວ ຫລືບຕ
ໍ່ ອບຂໍ້ຄວາມຜ່ານໂທ
ຣະສັບ ຄວາມສັມພັນອາດເສື່ອມລົງໄດ້.

ຊ່ອຍຊີວິດຜູ້ນຶ່ງ (ກິຈການ 20:1-12)
ຫລັງຈາກຄວາມຫວຸ້ນວາຍສາມປີໄດ້ສງົບລົງ ໂປໂລຈຶ່ງສືບຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ໂປໂລຕັ້ງ
ໃຈຈະໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽແລະປະເທດກຣີກ ແລະແຜນການທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປຕາມນັ້ນ.ໃນຂະນະທີ່ເດີນ
ທາງໄປນັ້ນໂປໂລໄດ້ແວະຢ້ຽມຢາມເພ່ືອເລົ້າໂລມໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟີລິປອຍ, ເມືອງເທຊະໂລນິກ ແລະ
ເມືອງບີເຣັຽ (20:1-2). ໂປໂລໃຊ້ເວລາສາມເດືອນພັກທີ່ປະເທດກຣີກ (ໂກຣິນໂທ). ມີຢິວຫົວຮຸນແຮງ ຈຳ
ນວນນຶ່ງປອງຮ້າຍຫວັງຈະທຳລາຍແລະເອົາຊີວິດຂອງໂປໂລຢ່າງຮ້າຍແຮງ ດັ່ງນັ້ນໂປໂລ ຈຶ່ງປ່ຽນແຜນບໍ່ໄປ
ແຂວງຊີເຣັຽ ແຕ່ໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽ (ຂໍ້ 3). ທີມງານການເດີນທາງມີ "ໂຊປາໂທລູກຊາຍຂອງປີໂຣໄທ
ເມືອງເບຣອຍອາ ອາຣິດຕາໂຂກັບຊະກຸນໂດໄທເມືອງເທຊະໂລນິກ ຄາໂຍໄທເມືອງເດຣະເບ ແລະຕີໂມ
ທຽວ ຕີຂີໂກກັບໂທຟີໂມຊາວແຂວງອາເຊັຽ "(ຂໍ້ 4) ແລ້ວກໍໄປພັກຢູ່ເມືອງໂທອາດເປັນເວລາເຈັດວັນ (ຂໍ້ 6).
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ໂປໂລໄດ້ນຳພາພີ່ນ້ອງກິນສິນມະຫາສນິດ (ຂໍ້ 7) ແລະເທສນາອັນຍືດຍາວ. ໃນເວລານັ້ນມີຊາຍໜຸ່ມທີ່ນັ່ງທີ່
ປ່ອງຢ້ຽມຢູຫ
່ ້ອງຊັ້ນສາມໄດ້ຫລັບໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຕົກລົງຈາກປ່ອງຢ້ຽມຊັ້ນສາມຈົນເຖິງພື້ນຫ້ອງເສັຽຊີວິດ
(ຂໍ້ 9). " ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ລົງໄປກົ້ມຕົວກອດຜູນ
້ ັ້ນແລ້ວເວົ້າວ່າ, “ຢ່າວຸ້ນວາຍໃຈເພາະຊີວິດຍັງຢູ່ໃນຕົວເຂົາ "
(ຂໍ້ 10). ແປວ່າລາວໄດ້ຄືນມາມີຊີວິດຕອນໂປໂລກົ້ມລົງໄປກອດເອົາລາວນັ້ນ.

ຢ້ຽມຢາມຄັ້ງສຸດທ້າຍ (ກິຈການ 20:13-27)
ຈາກເມືອງມາເກໂດເນັຽໂປໂລເດີນທາງໄປທາງບົກຈົນເຖິງເມືອງອາໂຊ, ແລ້ວກໍເດີນທາງຕໍ່ໄປທາງເຮືອຈົນ
ເຖິງ ເມືອງມີເລໂຕ ຜ່ານຫລາຍຕົວເມືອງ ຄວາມຕັ້ງໃຈໂປໂລຢາກໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ທັນເວລາເທສ
ການເພັນເຕຄໍສະເຕ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຊັບທີ່ພນ
ີ່ ້ອງຖວາຍນັ້ນໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຢຣູຊາເລັມ ທີເ່ ມືອງ
ມີເລໂຕໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພວກເຖົ້າແກ່ເມືອງເອເຟໂຊມາຫາ ແລ້ວກ່າວຄໍາປາສັຍກັບພວກເຖົ້າແກ່
ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍຈາກຂໍ້ 18-34. ໃຈຄວາມສຳຄັນດັ່ງນີ້;
1. ທ່ານກ່າວເຖິງຊີວິດການຮັບໃຊ້ທຜ
ີ່ ່ານຜ່າອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ ສິ່ງທີເ່ ປັນປໂຍດແກ່ພວກທ່ານຄື
ໃຫ້ທ່ານຮຽນແບບຢ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ທຖ
ໍ້ ອຍ (ຂໍ້ 18-21).
2. ໂປໂລບອກວ່າຈະໄປຕາມພຣະວິນຍານຊົງນຳພາ ບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຈະຄອຍຟັງສຽງ
ພຣະວິນຍານທຸກເມື່ອທີໄ
່ ປເຖິງໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ (ຂໍ້ 22-24).
3. ໂປໂລກ່າວອຳລາ ແລະບອກເຂົາວ່າທ່ານບໍ່ມີຊາຕາກັມ ແປວ່າໂປໂລໄດ້ເຮັດງານຝ່າຍໂປໂລ
ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນຄຳຂ້າງລ່າງຈຶ່ງເວົ້າວ່າ "ເຮົາກໍສະອາດຈາກເລືອດຂອງທ່ານທຸກຄົນແລ້ວ. (ຂໍ 25-27).

ຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍ (ກິຈການ 20:28-38)
ໂປໂລໄດ້ກ່າວອຳລາແລະຕັກເຕືອນ (ຂໍ້ 28-29). ຄຳເຕືອນຂອງໂປໂລຕອນນີ້ສລຸບໄດ້ດັ່ງນີ;້
1. ລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ແປວ່າ ໃຫ້ຄອຍເຝົ້າລະວັງ. ຢ້ານຫລົງຕົວເອງ, ຢ້ານຫລົງທາງ, ຢ່າເຜີຕົວໃຫ້ຊາ
ຕານ, ຢ້ານບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່, ຢ້ານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໄຫວ້ວອນ, ຢ້ານໆໆ.
2. ຮັກສາຝູງແກະທີ່ພຣະວິນຍານຊົງຕັ້ງທ່ານໄວ້ໃຫ້ດູແລ ແປວ່າເບິ່ງແຍງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່
ໃຫ້ຕົກເຮັ່ຽເສັຽຫາຍ, ໝັ່ນລ້ຽງເກືອເຂົາດ້ວຍອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ຕັກເຕືອນເຂົາເມື່ອເຂົາອອກນອກ
ທາງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
3. ເມື່ອເຮົາຈາກໄປຈະມີໝາໄນ ແປວ່າໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບໃສ່ພວກຜູທ
້ ຳລາຍເປັນໝາໄນ ດ້ວຍວ່າ
ໝາໄນເປັນໝາທີ່ດຸຮ້າຍ, ໝາໄນຕົວດຽວສາມາດຂ້າແກະເປັນສິບໆຕົວໄດ້.
ຈະມີໝາໄນອັນໝາຍເຖິງພວກທຳຮ້າຍຈະມີຂຶ້ນ(ຂໍ້ 30-31).

ແປວ່າຈະມີພວກຄຣູສອນປອມມາເວົ້າປີ້ນ

ຄວາມຈິງ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ຕິດຕາມເຂົາ, ພວກມັນຈະມາຕົວະຍົວະຄືງູໃຫຍ່ໄດ້ຕົວະຍົວະໃຫ້ນາງເອວາເຮັດ
ຕາມຄວາມເຫັນຂອງມັນ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ຫ້າມຂ່າວປະເສີດບໍໄ
່ ດ້

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ກິຈການ 23:11; 25;12;28:1631

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 23--31

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເຖິງແມ່ນໂປໂລຈະຖືກລ່າມໂສ້ ແຕ່ທ່ານຍັງປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ມາເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງປົດປ່ອຍຂ່າວປະເສີດແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ພິຈາຣະນານຳຂ່າວປະເສີດດ້ວຍການເປັນພະຍານ.

ບົດນຳ.
ນອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວຍັງມີທ່ານອາຈານໂປໂລເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງຫລາຍທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່, ອາຈານໂປໂລຂຽນພຣະຄັມພີ 13 ເຫລັ້ມໃນຈຳນວນພຣະຄັມພີໃໝ່ 26 ເຫລັ້ມ. ໂປໂລເກີດປີ ຄ.ສ
5, ຮັບເຊື່ອປີ ຄ.ສ 36, ແລະທ່ານເສັຽຊີວິດປີ ຄ.ສ 67 ແຕ່ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກວ່າເພິ່ນຕາຍແນວໃດ, ແຕ່
ໃນພຣະທັມ 2 ຕີໂມທຽວ 4:6-8 ໄດ້ເວົ້າເຖິງບາງສ່ວນ.

ຮວມອາຍຸໂປໂລໄດ້ 62 ປີ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເປັນເວລາ 31 ປີ. ເຮົາເຫັນວ່າເຄິ່ງຊີວິດເພິ່ນໄດ້ຮັບໃຊ້ ແລະເຄິ່ງພຣະຄັມພີໃໝ່ເພິ່ນເປັນຜູ້ຂຽນ.

ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ໃຫຍ່ (ກິຈການ 23:11; 25:12)
1. ເກືອບວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຮູ້ວ່າໂປໂລຕອນສມັຍຍັງຊື່ໂຊໂລຢູ່ນັ້ນເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ

ແລະຂົ່ມເຫງ

ຊອກຫາຈັບຄຣິສຕຽນໄປຂັງຄຸກ, ທ່ານໄດ້ກຽດຊັງຄຣິສຕຽນຢ່າງບໍ່ມີເຫດມີຜົນອັນໃດ. ວັນນຶ່ງຕອນອາຍຸເພິ່ນ
ໄດ້ 31 ປີ ເພິ່ນຖືໜັງສືອຳນາດຈາກທາງການແລ້ວຂີມ
່ ້າໄປຍັງເມືອງດາມາເຊ

ເພື່ອໃຊ້ອຳນາດໄປຈັບກຸມ

ຄຣິສຕຽນ ວັນນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຕົກຈາກຫລັງມ້າ ແລ້ວກາຍເປັນຄົນຕາບອດທັນທີທັນໃດ ເຣື່ອງ
ນີ້ເກີດຂຶ້ນ ດ້ວຍເພິ່ນຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນກໍເທົ່າກັບຂົ່ມເຫງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເມື່ອເພິ່ນຕົກຈາກຫລັງມ້ານັ້ນໄດ້ມີ
ສຽງດັງລົງມາຈາກສວັນວ່າ“ໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງເຮົາ?ໂຊໂລໄດ້ທູນຖາມວ່າ,“ທ່ານ
ເອີຍ, ທ່ານແມ່ນໃຜ” ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົານີ້ແມ່ນ ເຢຊູ ຜູ້ເຈົ້າຂົ່ມເຫັງນັ້ນແຫລະເຈົ້າຈົ່ງລຸກຂຶ້ນເຂົ້າໄປ
ໃນເມືອງ ຈະມີຜູ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດອັນໃດ” (ກິຈການ 9:4-6). ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບຜູຮ
້ ັບໃຊທີ່ມີຊື່ວ່າ ອານາເນັຽ ວ່າ " ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນໄປເຖິງຖນົນສາຍທີຊ
່ ື່ວ່າຖນົນຊື່ ແລ້ວຈົ່ງຖາມຫາຜູ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່
ໃນເຮືອນຂອງຢູດາ ຊື່ວ່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ ເພາະເບິ່ງແມ, ເຂົາກຳລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ແລະເຂົາໄດ້ເຫັນ(ໃນ
ນິມິດ) ວ່າມີຊາຍຜູ້ນຶ່ງຊື່ອານາເນັຽ ໄດ້ເຂົ້າມາວາງມືໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກ " (ກິຈການ 9:11-12).
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2. ໃນວັນນັ້ນເອງໂປໂລຈຶ່ງຖວາຍຕົວເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ແລະກາຍເປັນຜູ້ປະກາດເຣື່ອງຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດນັບແຕ່ວັນນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ (ກິຈການ 9:20) ແລະທ່ານເລີ້ມມີບັນຫາກັບພວກຢິວ (ກິຈການ
9:23). ແຕ່ໂປໂລບໍ່ໄດ້ປລາດໃຈທີ່ເຂົາຕໍ່ສູ້ ເພາະທ່ານຈື່ຈຳມາຣະໂກ 13:9-10 ບອກວ່າຈະເປັນແນວນັ້ນ
ແລະເມື່ອກ່ອນເພິ່ນກໍເຮັດດັ່ງນັ້ນກັບຄຣິສຕຽນດ້ວຍ.
3. ຫລາຍປີຕໍ່ມາໃນການທ່ອງທ່ຽວປະກາດຖ້ຽວທີສາມໂປໂລກໍກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະພີ່
ນ້ອງທີ່ນັ້ນກໍຕ້ອນຮັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (21:17). ຫລັງຈານັ້ນນຶ່ງອາທິດຜ່ານໄປກໍມຄ
ີ ົນຈຳນວນນຶ່ງຈັບ
ຜິດໂປໂລ (21:27--22:1-30).
4. ພວກປະໂຣຫິດແລະບັນດາຄົນສຳຄັນໃນພວກຢິວໄດ້ຟ້ອງໂປໂລແລະຂໍໃຫ້ກາຍຊາທີ່ກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຊ່ອຍເຂົາເອົາເຣື່ອງໂປໂລຈົນເຖິງທີ່ສຸດຊຶ່ງເປັນແຜນທີສອງຂອງເຂົາ, ສ່ວນແຜນທີນຶ່ງນັ້ນແມ່ນເຂົາວາງ
ແຜນລອບຂ້າໂປໂລໃນຣະຫວ່າງການນຳຕົວໂປໂລມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. (25:1-3).
5. ຕໍ່ໜ້າຂອງກະສັດອາຄຣີປາ ໂປໂລກ່າວຄຳພະຍານສ່ວນຕົວ ເມື່ອກ່າວແລ້ວໂປໂລກໍຖືໂອກາດນີ້
ເຊີນຊວນໃຫ້ອາຄຣີປາຮັບເຊື່ອ (ກິຈການ 26:27-28).

ສາສານາທູດຖືກໂສ້ ( ກິຈການ 28:16-31)
1. ເຂົາໃສ່ໂສ້ໂປໂລລົງເຮືອຊຶ່ງມີນັກໂທດແລະຄົນໃນເຮືອນັ້ນມີສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຄົນເກີດລົມພະຍຸ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງແຕ່ພະຍຸຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດເສັຽຊີວິດເພາະເຂົາຍັງເຊື່ອຟັງຄໍາແນະນຳຂອງໂປໂລ (ກິຈການ 27:2122).
2. ສີສ
່ ິບວັນໃນການເດີນທາງທີ່ຖືກລົມພັດເຮືອພັດເຊໄປມາ (27:27) ຈົນໃນທີສ
່ ຸດເຮືອກໍໄປຕຳຫີນ
ໃຕ້ພື້ນນ້ຳຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອແຕກ ນັກໂທດແລະທະຫານຈຶ່ງລອຍເຂົ້າຝັ່ງດ້ວຍຄວາມປອດພັຍທຸກຄົນ (27:4144).
3. ໂປໂລຫອບເອົາຫລົວນັ້ນມີງູພິດຫລົບຊ້ອນຢູ່ໃນນັ້ນ ມັນໄດ້ຂົບຕອດມືຂອງໂປໂລ ຊາວປ່າທີ່ນັ້ນ
ຈຶ່ງເວົ້າກັນວ່າ “ຄົນຜູ້ນີ້ຄົງເປັນຜູ້ຂ້າຄົນແທ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາພົ້ນຈາກທະເລແລ້ວ ແຕ່ເວນກັມຍັງບໍ່ຍອມໃຫ້
ພົ້ນຕາຍ” (28:4). ງູພິດບໍ່ສາມາດເຮັດອັນຕະລາຍໂປໂລໄດ້ເຂົາຈຶ່ງປ່ຽນຄຳເວົ້າມາເວົ້າວ່າ "ທ່ານເປັນພຣະ"
(ຂໍ້ 6).
ຫວ
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