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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ເຮັດຕາມໂລກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20:1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົບພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນພືນ
້ ຖານທັມມະຈະຣິຍາ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການເປັນຄົນດີນັ້ນຍ້ອນປະເພນີ ຫລືຍ້ອນກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອພວກເຮົາເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນກາຍເປັນ
ຄົນສິນທັມ.

ຄຳນຳ
ພວກອິສຣາເອນບໍ່ແມ່ນເປັນຊາດທຳອິດທີ່ມີກົດບັດຍັດເປັນໂຕໜັງສື. ພວກບາບີໂລນໄດ້ມີກົດທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ ຮາມູຣາປີ ປະມານ 1600 ກ່ອນ ຄສ. ບາງຄົນຄິດວ່າພຣະບັດຍັດສິບປະການໄດ້ຢຶມອອກມາຈາກກົດ
ຂອງພວກບາບີໂລນ, ບາງຄົນຍັງຄິດວ່າພຣະບັດຍັດມາຈາກພວກການາອານ. ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ໃນປຶ້ມອົບ
ພະຍົບ 20:1 ໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ, “ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້.”
ພຣະບັດຍັດສິບປະການໄດ້ມອບໃຫ້ໂມເຊ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຖິງຫລັກທັມມະຈິຍາຕໍ່ອາ
ດາມແລະ ເອວາ ບໍ່ໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ຢູ່ກາງສວນເອເດນ ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ຕັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກໃນມະນຸດໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ຄວາມຜິດແລະຖືກຕ້ອງ. ກາອິນຮູ້ສຶກຜິດເວລາຕົນໄດ້ລົງມືຂ້ານ້ອງຊາຍ
ໃນສມັຍຂອງໂນອາ, “ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າ ມະນຸດໂຫດຮ້າຍສາມານມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະຄວາມ
ຊົ່ວກໍບັງຄັບຈິດໃຈຂອງເຂົາທຸກເວລາ.” ເຫັນວ່າໂນອາໄດ້ຕ້ອງຕິທຳນຽມແລະການຊົ່ວຊ້າຂອງຄົນໃນສັງຄົມ
ໃນສມັຍນັ້ນ. “ໂນອາເປັນຄົນສິນທັມ ແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດອັນໃດ ໂນອາຍ່າງໄປກັບພຣະເຈົ້າ” (ປຖມ 6:9).
ກ່ອນກົດບັນຍັດໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີຍເຜີຍວ່າໂນອາເປັນຄົນສິນທັມ ແລະ ຍັງເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ. ກົດບັນຍັດເປັນສິ່ງສັງຄົມຕ້ອງການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຮັດຕາມໃຈມັກ.
ໂມເຊໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນໃນພຣະບັດຍັດສອງ ບົດທີ 5, ພວກເຂົາໄດ້ຕອບໂຕ້ໂມເຊຢ່າງອວດຕົວ, “...ຈົ່ງ
ບອກພວກເຮົາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ພວກເຮົາຈະຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ” (ຂໍ້ 27), ແລະພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຕອບ, “ຢາກໃຫ້ມີໃຈເຊັ່ນນີ້ສເມີໄປ ຄືທີ່ຈະຢຳເກງເຮົາ ແລະຮັກສາບັດຍັດຂອງເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ຈະເປັນສຸກແລະຈະເຮີນຢູ່ຕລອດໄປ ຊົ່ວລູກຫລານຂອງເຂົາເປັນນິດ.” ຂໍ້ 29!

ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະບັດ

ຍັດສິບປະການເພື່ອພວກເຂົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າລໍຄອຍເຖິງ
ຕອນພຣະອົງຈະປະທານຫົວໃຈອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຊອກເອົາຂ່າວເຖິງສັງຄົມຕ່າງໆຈາກໜັງສືພິມ, ປຶ້ມ, ໂທຣະທັດທີ່ເວົ້າເຖິງ
ການຄາດຕະກັມ, ຍິງກັນໃນໂຮງຮຽນ ທີເ່ ຮັດການ, ຄອບຄົວແຕກແຍກແລະອື່ນໆ. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນ
ເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທີມ
່ ີ.

ກ່າວວ່າໃນສມັຍເດີມຂອງພວກອິສຣາເອນ ແລະທຸກ

ວັນນີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຂອງສັງຄົມ ແລະວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງພຣະບັນ
ຍັດສິບປະການ ແລະຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ:
•

ພຣະບັດຍັດສິບປະການໃນສມັຍເດີມສາມາດຊ່ອຍສັງຄົມທຸກວັນນີ້ໄດ້ບໍ່?

•

ພຣະຍັດຍັດສິບປະການໄດ້ແຕກຕ່າງກັບກົດເກນຂອງສັງຄົມຕາມທຳນຽມຂອງມະນຸດແນວ
ໃດ?

2. ກ່ອນຫ້ອງຮຽນ ຊອກເອົາຜູ້ສມັກຜູ້ມັກຄົ້ນຄວ້າເຖິງປະວັດຂອງໂມເຊ ແລະຫລິ້ນເປັນໂມເຊທີເ່ ພິ່ນ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄົນໃນສມັຍນັ້ນເຖິງພຣະບັດຍັດສິບປະການ.
3. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ:
ກຸ່ມທີ 1 ໃຫ້ສຶກສາເຣື່ອງ “ພຣະບັດຍັດສິບປະການມາຈາກພຣະເຈົ້າ.” ຖາມວ່າຖ້າກົດບັດຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນຈິດໃຈ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການພຣະບັດຍັດສິບປະການ?
ກຸ່ມທີ 2 ໃຫ້ສຶກສາເຣື່ອງ “ພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນແສງສະທ້ອນຈາກພຣະເຈົ້າ” ໃຫ້ສົນທະນາ
ກັນວ່າ, ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປະທານພຣະບັດຍັດ? ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະມະ
ນຸດຈາກພຣະບັດຍັດແນວໃດ?
ກຸ່ມທີ 3 ໃຫ້ສຶກສາເຮື່ອງ “ພຣະບັດຍັດທີຂ
່ ຶ້ນກັບຄວາມສັມພັນ” ຖາມວ່າສຶກສາພຣະບັດຍັດໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະຜູ້ໄຖ່ແນວໃດ?
ບອກໃຫ້ແຕ້ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນນຶ່ງເພື່ອລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຫລັງກຸ່ມຕົນເອງຄົ້ນຫາຄຳ
ຕອບໄດ້.
4. ບອກໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ສັງຄົມໂລກທຸກວັນນີ້ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ພຣະບັດຍັດສິບປະການແນວໃດ?

•

ສັງຄົມໄດ້ປ່ຽນໄປນີ້ໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄຣິຕະຈັກແນວໃດ?

•

ທ່ານຕອບວ່າຢ່າງໃດໃນເມື່ອມີຄົນກ່າວວ່າຄຣິສຕຽນມີແຕ່ກົດຫ້າມນັ້ນ ຫ້າມນີ້?

•

ທ່ານສາມາດຊອກເອົາຕົວຢ່າງທີຄ
່ ຣິສຕຽນຄວນປະຕິເສດສັງຄົມຜິດຕໍ່ພຣະບັນຍັດສິບປະການ
ເພື່ອຈະມີໂອກາດເປັນພະຍານຕໍ່ຄົນນັ້ນ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ຟື້ນຖານຂອງພຣະບັນຍັດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20:3
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົພພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າຄວນເປັນສິ່ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ມີອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີກວ່າອົງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າ “ຢ່າມີພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ” ເປັນຟື້ນຖານໃນຊີວິດ
ແລະຈະເປັນທາງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.

ຄຳນຳ
ຄະນະໂປເທສຕັງ, ຢິວ, ແລະຄາໂຕລິກລຽງລຳດັບພຣະບັດຍັດສິບປະການຕ່າງກັນໜ້ອຍນຶ່ງ. ໂປເທສ
ຕັງຍົກເອົາຂໍ້ທນ
ີ ຶ່ງ, “ຢ່າມີພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ,” ຂໍ້ທນ
ີ ຶ່ງຕໍ່ພວກຢິວແມ່ນ, “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູ້
ນຳພວກເຈົ້າອອກຈາກປະເທດອິຢິບຈາກເຮືອນເປັນຂ້າທາດ.” ຕໍ່ພວກຄາໂຕລິກໄດ້ເອົາຄວາມຄິດທັງສອງ
ຢ່າງ, “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຢ່າມີພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ.”
ໃນປຶ້ມອົບພະຍົບແລ້ວ ພຣະບັນຍັດສິບປະການບໍ່ໄດ້ມີນ້ຳເບີ. ການໃສ່ນ້ຳເບີນັ້ນໃຊ້ເວລາຫລາຍປີຕໍ່ມາ.
ນັກປະວັດສາດສາສນາຄື ອໍຣີຈິນ ແລະ ອໍກັສຕີນ ພວກເພິ່ນມີວິທເີ ອົານ້ຳເບີໃສ່ຂໍ້ພຣະບັນຍັດສິບປະການ.
ພວກຄາໂຕລິກມັກວິທີຂອງອໍກັສຕີນ ສ່ວກພວກໂປເທສຕັງແລະຄຣິສຕະຈັກພາກຕາເວັນອອກມັກວິທີຂອງ
ອໍຣີຈິນ.
ບາງຄົນໄດ້ຕູ່ຫາວ່າພວກຄາໂຕລິກມັກໃຊ້ວິທີຂອງອໍກັສຕີນເພື່ອຖືວ່າເປັນຄົນຖືກໃນການມີຮູບປັ້ນໃນວິ
ຫານ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນໂຄສະນາໃນເວລາມີການປະຕິຮູບ. ແຕ່ເຫັນວ່າການມີຮູບປັ້ນບໍ່ຜິດຫຍັງ ແຕ່ຖ້າໂຄ
ຣົບຮູບປັ້ນກໍເປັນການຜິດຕາມຄວາມເຫັນຈາກການຕົກລົງຂອງສາມຄະນະທີ່ກ່າວມານີ້.
ໃນສມັຍຂອງອັບຣາຮາມ ຄົນໄດ້ນັບຖືພຣະເຈົ້າຫລາຍອົງ. ອັບຮາຮາມເປັນພໍຂ
່ ອງສາມສາສນາ: ອິສ
ລາມ, ຢິວ, ແລະຄຣິສຕຽນ ຜູມ
້ ີຄວາມເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ່ແຕ່ອົງດຽວ. ເຫັນວ່າອິສລາມແລະຢິວ
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕຣີເອກການຸພາບ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າເປີດຕົວເອງເປັນສາມພາກເຊັ່ນ: ພຣະບິ
ດາ, ພຣະບຸດ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ແນະນຳການສອນ
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ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າຄົນເຮົາໄດ້ເອົາອັນໃດມາເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນຊີວິດ ແລະອັນນັ້ນອາດກາຍເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງຄົນນັ້ນໄດ້. ຂໍໃຫ້ມຄ
ີ ົນສມັກເປັນພະຍານ.
2. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວອີງຕາມ ພຣະບັດ
ຍັດສອງ 6:4?
3. ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນສົມຄວນນະມັສການ. ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ພວກເຮົານັສການພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ?
4. ຖາມວ່າ, ພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜຕໍ່ທ່ານ? ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈັກສອງສາມ
ນາທີໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ. ພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຢໂຮວາ ຊື່ນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?
ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ: ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາຄວາມໝາຍຂອງສາມຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້.
•

“ເຮົາເປັນ” -ເຢໂຮວາ

•

“ເຮົາເປັນ” -ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຳສັນຍາ

•

“ເຮົາເປັນ” -ພຣະເຈົ້າຜູ້ໄຖ່-ຊື້ເອົາຄືນ

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງກຸ່ມຕົນເອງໃຫ້ທຸກຄົນຟັງປະມານ 3-5 ນາທີ.
5. ກ່າວວ່າ, ພຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງທັງໝົດແຕ່ອົງດຽວ ເປັນຫຍັງ
້
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວຢ່າງນີ?

ສບ.

5

ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ເອົາພິທີມາແທນຄວາມຈິງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20:4-6
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົບພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຢ່າເອົາແຕ່ສາສນາເທົ່ານັ້ນໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເປີດໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ມີພິທີຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າມາແທນການນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງໃດບໍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮູ້ກັບພຣະເຈົ້າແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ຄຳນຳ
ຄຳສັ່ງຂໍນ
້ ຶ່ງບອກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ. ແລະອີກສາມຂໍ້
ຕໍ່ໄປໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ຂໍທ
້ ີສອງມີຄວາມໝາຍຄ້າຍກັບຂໍ້ທີນຶ່ງ; ພຣະເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ສ້າງຮູບໂຄຣົບຈາກສິ່ງຂອງໃນໂລກຫລືຈາກສວັນ.
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູສ
້ ້າງຈັກກະວານທຸກສິ່ງ. ສິ່ງທີ່ພຣະອົງສ້າງນັ້ນບໍ່ມອ
ີ ັນໃດໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງແລະຈະບໍ່ມີ
ອັນໃດທຽບເທົ່າພຣະອົງໄດ້ຈັກຢ່າງ. ພວກເອຢິບໄດ້ນະມັສການແມ່ນ້ຳນິນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແມ່ນ້ຳນັ້ນ
ກາຍເປັນເລືອດ. ພວກເອຢິບນະມັສການດວງຕາເວັນ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມືດໄປເປັນເວລາສາມ
ວັນໄດ້. ພວກເຂົາຍັງມີພຣະເປັນຮູບແມວ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຕາຍດ້ວຍເປັນພະຍາດ. ກະສັດ
ໃນສມັຍນັ້ນແລະພວກເກົາລີເໜືອ ປັນ
້ ຮູບຕົນເອງຂຶ້ນແລະຖືວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ສັກສິດ ສັ່ງໃຫ້ຄົນນະມັສການ
ຕົນເອງ. ແຕ່ເຫັນວ່າລູກຊາຍກົກຂອງກະສັດຟາໂຣກໍບໍ່ພົ້ນຕາຍຈາກມືຂອງເທວະດາ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພຣະອົງຢູ່ເໜືອພຣະຕ່າງໆຂອງພວກເອຢິບ ແລະບັດຍັດຂໍ້ສອງກ່າວວ່າ, “ພວກ
ເຈົ້າຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ ຫລືຮູບສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຫລືລຸ່ມແຜ່ນດິນ ຢ່າຂາບ
ໄຫວ້ຮູບເຫລົ່ານັ້ນເພາະເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ ແລະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຫວງແຫນ.” ຂໍ້
ທີສອງນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະອົງແຕ່
ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ພຣະອົງເປັນຜູທ
້ ່ຽງທັມແລະນຳເອົາການຕັດສິນຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ. ພຣະອົງຍັງມີພຣະຄຸນ
ແລະຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກແລະຮັກສາຄຳສັ່ງຂໍ້ບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
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1. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າ, “ຮູບໂຄຣົບ” ໃສ່ເຈັ້ຽແລະແຈກຢາຍໃຫ້ລູກຫ້ອງ ແລະບອກເຂົາ
ວ່າໃຫ້ຮ່ວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມກຸ່ມຮ່ວມກັນສຶກສາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຮູບໂຄຣົບ ຫລືຮູບປັ້ນ.
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ.
2. ບອກໃຫ້ສອງສາມຄົນໃຊ້ປື້ມວັດຈະນານຸກົມ ຫລືໃຊ້ໂທຣະສັບມືຖືຊອກເອົາຄຳເວົ້າວ່າຮູບໂຄຣົບ.
ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນພົບໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງ.
3. ກ່າວວ່າ ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາພຣະບັນຍັດສິບປະການເຖິງຂໍ້ທີສອງ.

ຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ອົບ

ພະຍົບ 20:4-6 ອອກສຽງດັງ.
4. ເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍສາມກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາເຣື່ອງ “ຂໍ້ຫ້າມ: ບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບ” “ຫລັກການ: ບໍ່ໃຫ້
ເອົາສິ່ງໃດມາແທນຄວາມສັມພັນກັນພຣະເຈົ້າ,” ແລະ “ຄຳສັນຍາ: ການລົງໂທດແລະພຣະພອນ.”
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສາຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ້ປະມານ 15 ນາທີ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກ
ກຸ່ມທີ່ຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນຕໍ່ທຸກຄົນ.
5. ກ່າວວ່າ: ພຣະຍັດຍັດຂໍ້ທີສອງໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກມີຄວາມສັມພັນ
ກັບພວກເຮົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ຖາມວ່າ:
•

ເປັນຫຍັງໃນພຣະບັດຍັດແລະຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົ່ງເສີມການນະມັສການແລະ
ການຮັບໃຊ້ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້?

•

ມີຍາມໃດພວກເຮົາຢາກເຮັດເປັນພິທສ
ີ າສນາເທົ່ານັ້ນແທນທີ່ຈະມີການນະມັສການອັນແທ້
ຈິງ?

6. ໃຫ້ກັບໄປອ່ານເຣື່ອງໂຖດອກໄມ້ຄຳ ພວກເຮົາເປັນຄົນສຳຄັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະປະ
ທານພຣະພອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ແລະຈະລົງໂທດຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ.
7. ໃຫ້ພວກເຮົານະມັສການແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ.

ສບ.
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ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຈົ່ງຢຳເກງພຣະນາມພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20:7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົບພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຢ່າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃຊ້ໃນທາງຜິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງວ່າ
ເປັນຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອພວກເຮົາຈະຮ້ອງອອກຕໍພ
່ ຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຢຳເກງ.

ຄຳນຳ
ພຣະບັດຍັດຂໍ້ທີສາມນີຄ
້ ວນອ່ານ ອີງຕາມເບື້ອງຫລັງຫລັກຄວາມເຊື່ອຕາມພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ
ເຊັ່ນ: “ເຢໂຮວາ ອີໂລຮີມ” ຊຶ່ງເປັນພຣະນາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ຊື່ເຢໂຮວາໄດ້ເອົາ
ມາໃຊ້ປະມານ 6,828 ເທື່ອ ແລະ ອີໂລຮີມ ໃຊ້ປະມານ 2,600 ເທືອ
່ . ທັງສອງພຣະນາມນີ້ໄດ້ໝາຍເຖິງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນ. ເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ຊື່ອີງຕາມສອງພຣະນາມນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈດີເຖິງພື້ນຖານອັນບໍຣິສຸດແລະສັກສິດຂອງພຣະເຢໂຮວາເວລາເຂົ້າເຝົ້ານະມັສການ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນບອກໃຫ້ພວກນັກຮຽນເອົາຊື່ຂອງຜູ້ສຳຄັນ ຫລືອົງການຕ່າງໆ: ຈະເປັນໝວກ,
ເສື້ອຄໍມົນ, ປາກກາແລະອື່ນ ມາຢອງໄວ້ເທິງໂຕະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ. ຖາມວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມີອັນໃດ
ຄ້າຍຄືກັນ? ຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານຊື່ຈາກຂອງທີ່
ພວກເຂົາເອົາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຖາມວ່າຊືໃ
່ ນສິ່ງຂອງນັ້ນໄດ້ມຄ
ີ ວາມສຳຄັນຕໍ່ທ່ານແນວໃດ

ແລະເປັນຜົນດີບອກເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງອົງການແນວໃດ? ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີໃຫ້ແຕ່ແລະ
ກຸ່ມອອກຄວາມເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ມຕ
ີ ົວແທນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.
2. ຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານປະວັດຂອງນາຍພົນ Robert E. Lee

ຈາກຕົ້ນບົດຮຽນແລະຖາມວ່າທ່ານ

ນາຍພົນຄົນນີ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບຊື່ຂອງເພິ່ນ?
3. ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານເປັນສອງສ່ວນ. ສ່ວນທີນຶ່ງເວົ້າເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະສ່ວນທີສອງ
ເວົ້າເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຂຽນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈາກ
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ພຣະຄັມພີໃສ່ບ່ອນເວົ້າເຖິງຊື່ ແລະໃຫ້ຂຽນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໃສ່ບ່ອນທີ່ເວົ້າເຖິງພຣະ
ລັກສະນະໃຫ້ຖືກ.
4. ກ່າວວ່າ, ການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ໃນພຣະບັດຍັດຂໍ້ທີສາມໄດ້ດີຂຶ້ນ.
5. ກ່າວວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສຶກສາເຖິງພຣະບັດຍັດສິບປະການ.

ໃຫ້ເອົາພຣະບັນຍັດສິບປະ

ການທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນໃສ່ເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫຍ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມຄ
ີ ົນອ່ານ ອົບພະຍົບ 20:7 ອອກ
ສຽງດັງ ແລະຖາມວ່າ:
•

ຄຳເວົ້າວ່າ, ໄຮ້ດຽງສາ ມີຄວາມໝາຍອັນໃດ?

•

ມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ກ່າວວ່າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜິດ?

•

ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜິດ?

6. ອ່ານຄືນ ອົບພະຍົບ 20:7 ອອກສຽງດັງ.

ຖາມວ່າ ມີອັນໃດເປັນຜົນສະທ້ອນທີໃ
່ ຊ້ພຣະນາມຂອງ

ອົງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜິດ?

ສບ.
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ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ສລອງວັນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20: 8-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງອິສຣາເອັນໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກຜູ້ເຊື່ອຈະແກ້ໄຂພຣະບັນຍັດຂໍ້ສີ່ແລະວິທນ
ີ ະມັສການວັນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ວິທີໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ຖວາຍນຶ່ງວັນຂອງສັປດາເພື່ອການພັກຜ່ອນແລະການນະມັສການ.
ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສ້າງວັນຊະບາໂຕໄວ້ເພື່ອ
ມະນຸດສຳລັບການນະມັສການແລະພັກຜ່ອນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນມື້ຮຽນໃຫ້ຊອກຫາຮູບກ່ຽວກັນວັນຂອງພຣະເຈົ້າ "Images Celebrating the Lord's Day."
ພິມເອົາຮູບທີ່ບອກວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະຖວາຍແລະສລອງວັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕິດຮູບເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ຂ້າງ
ໜ້າຫ້ອງຮຽນ. ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່ທຈ
ີ່ ະສລອງພຣະເຈົ້ານອກຈາກທີ່ເຫັນຢູ່ຂ້າງໜ້ານີ້?

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ຂຽນສອງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ໂປສເຕີ້ເພື່ອຈະເບິ່ງບົດຮຽນຈາກ ອົບພະຍົບ 20: 8-11.
•

ໃຫ້ກຽດວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ 20: 8-10)

•

ພັກຜ່ອນໃນວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ 20: 11)

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 8-11 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.
4. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍຈຸດສຳຄັນ; ຄົ້ນຄວ້າຈາກປື້ມບັລຍາຍພຣະຄັມພີເຣື່ອງ "ຈົ່ງຖືວັນຊະບາ
ໂຕ ແລະຮັກສາໃຫ້ສັກສິດ." ອະທິບາຍເຣື່ອງ "ການພັກຜ່ອນ ແລະວັນຊະບາໂຕ."

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
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5. ຖາມ: ພຣະບັນຍັດຂໍ້ສີ່ມີຄຸນຄ່າແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ຂອງພຣະເຈົ້າ? ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ຂຽນພຣະຄຳຕອນນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນະມັສການໄດ້ດີ
ບໍ່? ເປັນຫຍັງ?
6. ຖາມ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ນັບຖື ຫລືໃຫ້ກຽດວັນຊະບາໂຕ? ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໃນ
ທຳນອງນີ້ມານານແລ້ວບໍ? ເປັນຫຍັງ?
7. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຄິດພິຈາຣະນາ ກ່ອນຈະຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ເປັນວັນສັກສິດ?

•

ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ວັນຊະບາໂຕເປັນວັນພັກຜ່ອນສຳລັບຕົວເອງໄດ້ວິທໃ
ີ ດ?

8. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ສົມຄວນແກ່ການນັບຖື
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20: 12
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງພວກເຮົາໃຫ້ນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພຣະບັນຍັດຂໍ້ນີ້ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍຄຳສັນຍາ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າແຜນຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບຊຸມຊົນເລີ້ມຢູ່ທເີ່ ຮືອນ.
ອ່ານລວບ: ຄວາມສົມບູນໃນສັງຄົມມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມບູນຢູທ
່ ີ່ຄອບຄົວ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມນັກຮຽນ: ມີວິທີໄດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖື ແລະໃຫ້ກຽດພໍແ
່ ມ່ຂອງພວກ
ເຮົາ? ມີວິທໃ
ີ ດແດ່ທີ່ລູກໆສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພວກເຮົາ? ຂຽນຄວາມເຫັນ
ຕ່າງໆໃສ່ກະດານ ຫລືແຜ່ນກະດາດ ແລ້ວຕິດໄວ້ຂ້າງໜ້າ. ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ:ມີຂໍ້ໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄິດ
ວ່າເຮັດໄດ້ງ່າຍ? ເປັນຫຍັງ? ມີຂໍ້ໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າເຮັດໄດ້ຍາກ? ເປັນຫຍັງ? ໃຊ້ເວລາສົນທະ
ນາ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ຂຽນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານ ຫລືໃສ່ແຜ່ນເຈັ້ຽ:
•

ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າ: ວິທີເຮັດກັບພໍ່ແມ່ (ອພຍ 20: 12)

•

ຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູ: ວິທີທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ (ໂຢຮັນ 19: 25-27)

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 12 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວົ້າເຣື່ອງກົດໝາຍຂອງຄົນຢິວກ່ຽວກັບພຣະບັນ
ຍັດທີຫ້າ (ໃຫ້ຄົ້ນຫາຈາກຂ້າງນອກເຊັ່ນ ປື້ມແປພຣະຄັມພີ ຫລືອິນເທີແນດ).
4. ອ່ານ ໂຢຮັນ 19: 25-27 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ອະທິບາຍເຫດການລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະມານດາ
ຂອງເພິ່ນ. ຖາມ: ເຫດການນີໄ
້ ດ້ສອນພວກເຮົາແນວໃດແດ່ເຣື່ອງການໃຫ້ກຽດແລະການຮັກພໍ່ແມ່
ຂອງພວກເຮົາ?
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ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
5. ອະທິບາຍບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ "ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກ" (ອພຍ 20: 12). ໃຫ້ລາຍລະ
ອຽດຈາກຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຈົງຮັກພັກດີ, ນິຍົມນັບຖື, ຮູ້ຄຸນຄ່າ, ເຫັນພ້ອມ, ແລະຕໍ່ໆໄປ. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນໃຫ້ຖາມ: ມີສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ໄດ້ເວົ້າມານີ້ເປັນເຣື່ອງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່? ເປັນຫຍັງ?
6. ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ມີສະພາບການແນວໃດບໍ ທີ່ຍົກເວັ້ນລູກໆບໍ່ໃຫ້ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດ
ພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນປະຖິ້ມຫລືບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພໍ່ແມ່ທີ່ແກ່ຊະຣາ? ລູກໆຈະດູແລພໍ່
ແມ່ທີ່ກຳລັງເຖົ້າແກ່ໄດ້ວທ
ິ ີໃດ?
7. ນຳພາການສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ພວກເຮົາຈະນັບຖືແລະຮັກພໍແ
່ ມ່ໄດ້ວິທໃ
ີ ດ ເມື່ອຄວາມສັມ
ພັນໄດ້ແຕກຫັກ ຫລືເມື່ອຄອບຄົວມີແຕ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ສເມີ? ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນຄິດພິຈາຣະນາ
ຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ໃນສັປດານີ້: ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອສະແດງຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພໍ່ແມ່
ຂອງຂ້ອຍ?

ສຄ
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ຄຳແນນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20: 13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຊີວິດເປັນສິ່ງສັກສິດ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ມີຫລັກຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ເສີມສ້າງທັສນະການເບິ່ງໂລກ
ຂອງພວກເຮົາເຣື່ອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອເສີມສ້າງທັສນະເຣື່ອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດຈາກພຣະຄັມພີ.
ອ່ານລວບ: ຄຳສັ່ງຂອງພຣະບັນຍັດທີຫົກ ກາຍເປັນເຣື່ອງສັບສົນເວລາພວກເຮົາພົບກັບການເລືອກຫລາຍ
ຢ່າງໃນຊີວິດ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເສີມສ້າງທ່າທີອງີ ຕາມພຣະຄັມພີເພື່ອນຳພາ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ອ່ານແລະສຶກສາຮ່ວມກັນເຣື່ອງທີ່ມາຈາກຄຳນຳໃນບົດຮຽນ:
ອາທິດທີຫົກຂອງປີທຳອິດທີ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ,

ນາງໂຢແອນໄດ້ພົບວ່າລາວມີລູກ. ຫລັງຈາກ

ຈົບມັທຍົມ, ນາງໄດ້ຊ່ວຍຕົນເອງມາເປັນເວລາສອງປີ; ໃນລະຍະນັ້ນນາງໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກພໍ່ແມ່
ແລະຈາກຄຣິສຕະຈັກ; ນາງໄດ້ທົດລອງກັບຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັບສມັຍຍັງສາວ. ນາງໄດ້ເປັນຊູ້ກັບ
ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ; ຫລັງຈາກຮູ້ວ່າຄວາມສັມພັນຈະບໍ່ເກີດຜົນ, ນາງຈຶ່ງເລີກກັບຊາຍຄົນ
ນັ້ນ. ນາງໄດ້ກັບໄປຫາພໍ່ແມ່ ແລະພວກເພິ່ນກໍຍິນດີທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນໃຫ້.
ຫລັງຈາກໂຢແອນຮູ້ວ່າຕົນເອງມີລກ
ູ , ນາງກໍເຊື່ອວ່າຄອບຄົວແລະຄຣິສຕະຈັກບໍ່ອາດຈະເຂົ້າໃຈ
ສະພາບການຂອງນາງ; ນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເກັບຄວາມລັບນີ້ໄວ້; ແຕ່ນາງກໍຮັກສາຄວາມລັບນັ້ນໄວ້
ໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວ. ໂຢແອນໄດ້ຄິດເຖິງທາງເລືອກສາມຢ່າງ: ຍ້າຍໜີຈາກຄອບຄົວໄປຢູ່ທີ່ອື່ນ, ເຮັດ
ແທ້ງລູກ, ຫລືຂ້າຕົວຕາຍ. ທາງເລືອກຂອງນາງບໍ່ດີຈັກຢ່າງ.
2. ນຳການສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້ານາງໂຈແອນເລືອກນຶ່ງໃນທາງເລືອກທີ່ກ່າວມານັ້ນ?

•

ນາງມີທາງເລືອກອື່ນໆທີ່ຄວນພິຈາຣະນາບໍ່?
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•

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຊ່ວຍນາງໂຈແອນ? ທ່ານຈະໃຫ້ການປຶກສາແນວໃດແດ່?

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ຂຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂໍ້ ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ:
•

ອົບພະຍົບ 20: 13

•

ມັດທາຍ 5: 21-22

•

ປະຖົມມະການ 9: 6

•

ເອເຟໂຊ 2: 1

4. ອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 13 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ອີງຕາມພຣະຄຳ, ອະທິບາຍຄຳວ່າ ຂ້າ ແລະ ຄາຕກອນ.
ຖາມ, ຄຳສັ່ງໃນພຣະຄັມພີເຣື່ອງ ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ ມີຜົນກະທົບໄປເຖິງເຣື່ອງອືນ
່ ວິທໃ
ີ ດແດ່?
(ການແທ້ງລູກ, ສົງຄາມ, ການຂ້າຕົວເອງ, ໂທດປະຫານຊີວິດ, ການຊ່ວຍຄົນໃຫ້ຈົບຊີວິດ).
5. ໃຫ້ນັກຮຽນສາມຄົນອ່ານຂໍ້ພຣະຄຳທີ່ເຫລືອ. ຫລັງຈາກອ່ານພຣະຄຳແຕ່ລະຂໍ້ໃຫ້ນຳພາການສົນທະ
ນາອີງຕາມບົດຮຽນ. ຖາມ: ພຣະທັມມັດທາຍ, ປະຖົມມະການ, ແລະ ເອເຟໂຊກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະ
ບັນຍັດທີຫົກວິທີໃດ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ພານັກຮຽນເບິ່ງຄຳຖາມເຫລົ່ານີ້ຈາກບົດຮຽນ; ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຂໍ້ອີງໃສ່ການສຶກສາ
ອົບພະຍົບ 20: 13.
•

ມີບັນຫາແນວໃດແດ່ໃນສມັຍນີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະບັນຍັດທີຫົກ?

•

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄຳຕອບທີ່ສມ່ຳສເມີກ່ຽວກັບຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ?

•

ພວກເຮົາຈະມີສ່ວນປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງສັງຄົມໃນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ວິທີໃດ?

•

ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ເຄີຍໄດ້ແທ້ງລູກແນວໃດແດ່? ຄອບຄົວທີໂ
່ ສກເສົ້າເພາະມີ
ການຂ້າຕົວຕາຍ? ທະຫານທີ່ຕັດສິນໃຈຍາກ ເຣື່ອງການອອກສົງຄາມ?

•

ມີຫລັກໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ຊ່ວຍການເບິ່ງໂລກຂອງຄຣິສຕຽນ?

7. ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນອ້ອນວອນໃນອາທິດນີ້ເພື່ອສະຕິປັນຍາແລະການຊົງນຳໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຣືອ
່ ງຄວາມ
ສັກສິດຂອງຊີວິດ. ປິດການສຶກສາບົດຮຽນໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູ້ປະທານຊີວິດ ແລະວິ
ທີທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສົງສຳເຣັດ ໃນຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາພຍາຍາມ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະເປັນພຣະພອນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ.
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ມີສິນທັມໃນສັງຄົມທີ່ຂາດສິນທັມ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 20: 14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າຊົງຫ້າມການຮ່ວມເພດນອກການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຊາຍແລະ
ຍິງ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດໃນໂລກທີ່ຂາດສິນທັມໄດ້ວທ
ິ ໃ
ີ ດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອດຳເນີນຊີວິດຕາມຫລັກຂອງພຣະເຈົ້າແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມສັງຄົມ.
ອ່ານລວບ: ມະນຸດຊາດໄດ້ເຮັດສິ່ງລາມົກກັບຂອງພຣະຣາຊທານເຣື່ອງຄວາມສນິດ ຂະນະທີ່ສແວງຫາ
ຄວາມພໍໃຈທາງເພດສັມພັນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນເວລາຮຽນໃຫ້ຕຽມຕັ່ງໄວ້ສາມໜ່ວຍຂ້າງໜ້າ;

ເລີ້ມການຮຽນໂດຍການແນະນຳຕັ່ງເປົ່າສາມ

ໜ່ວຍນັ້ນວ່າ ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນສາມປະເພດທີ່ຈະສຶກສາໃນບົດຮຽນມື້ນີ້. ສົມມຸດວ່າໃນຫ້ອງ
ຮຽນມື້ນີ້, ພວກເຮົາມີ ຄົນກະເທີຍ, ຄົນຫລິ້ນຊູ້, ແລະຄົນຕິດພາບລາມົກ ນັ່ງຢູ່ຕັ່ງພວກນີ້. ສິ່ງນີ້ຈະ
ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມຄິດ ແຕ່ເວົ້າເຣື່ອງຄົນແທ້ໆທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ໃນຫົວຂໍບ
້ ົດຮຽນ, "ພຣະບັນຊາທີ່ແຈ້ງຂາວ (ອພຍ 20: 14)" ໃຫ້ຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຊາຣາຍຈຶ່ງແນະນຳອັບຣາຮາມໃຫ້ໄປສົມສູ່ກັບຮາກາ ຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນ?
ຕອບ: ຊາຣາຍເປັນໝັນບໍ່ສາມາດມີລູກ
ຖາມ: ເວລາດາວິດຮູ້ວ່ານາງບັດເຊບາມີລູກ, ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່?
ຕອບ: ເພິ່ນວາງແຜນໃຫ້ອຸຣິຢາຜົວຂອງນາງ ກັບມາແຕ່ສນາມຮົບ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ລາວ
ໄປຢູ່ກັບເມັຽ ເພື່ອຈະປົກຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ.
3. ກ່ອນຮຽນ, ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກແລ້ວຂີດເສັ້ນແບ່ງ; ພາກທີນຶ່ງໃຫ້ຂຽນຫົວຂໍ້ໃສ່ວ່າ ການທົດ
ລອງ, ພາກທີສອງຂຽນໃສ່ວ່າ ມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ, ແລະພາກທີສາມໃຫ້ຂຽນໃສ່ວ່າ ເຫດຜົນ.
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•

ກ້ອງຫົວຂໍ້ "ການທົດລອງ" ໃຫ້ຂຽນຄຳເຫລົ່ານີ້: ຕັນຫາ, ການຮ່ວມເພດນອກການແຕ່ງງານ,
ການຫລິ້ນຊູ້, ກະເທີຍ.

•

ກ້ອງຫົວຂໍ້ "ມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ" ໃຫ້ຂຽນພຣະບັນຊາ, ຫລັກການ, ແລະຄຸນຄ່າ ທີ່ສອນໃນພຣະ
ຄຳ. ຕົວຢ່າງ: ມັດທາຍ 5: 27-30 ແມ່ນ ຕັນຫາ; ອົພຍົບ 20: 14 ແລະລະບຽບຂອງພວກ
ເລວີ 18: 20 ແມ່ນ ການຫລິ້ນຊູ;້ ລະບຽບຂອງພວກເລວີ 18: 22; 20: 13 ແລະ ໂຣມ 1:
24-28 ແມ່ນ ກະເທີຍ. ອະທິບາຍວ່າເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນແມ່ນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດ
ຢ່າງບໍຣິສຸດໃນໂລກທີ່ຂາດສິນທັມ. ເວົ້າວ່າ: ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງບໍຣິສຸດ ເລີ້ນຕົ້ນທີ່ການຮູ້
ພຣະບັນຊາ ແລະຮູ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ.

•

ສົນທະນາເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ຄົນທັງຫລາຍມັກອ້າງອີງ
ພຣະເຈົ້າ. ຖາມ:

ແທນທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງ

ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງປ່ຽນແປງການສອນພຣະຄຳ ເພື່ອໃຫ້ຖືກກັບ

ຄວາມຄິດຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ?
4. ອ່ານ ໂຣມ 1: 18-32 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ອ່ານ ໂຣມ 1: 24-28 ອີກເທື່ອນຶ່ງ; ສັງເກດເບິ່ງຄຳເວົ້າທີວ
່ ່າ,
"ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງປ່ອຍເຂົາ." ພຣະຄຳຕອນນີ້ປະນາມເຣື່ອງກະເທີຍຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ. "ເຂົາ" ໃນທີ່ນີ້
ເວົ້າເຖິງພວກຄົນຕ່າງຊາດ (ຄົນບໍ່ແມ່ນຄົນຢິວ). ສົນທະນາຂໍ້ຄວາມຕໍໄ
່ ປນີ້:
•

ເຣື່ອງກະເທີຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ແມ່ນເຣື່ອງສິນທັມ. ທ່ານເຫັນພ້ອມບໍ່?

•

ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຍອມຮັບຄົນທີ່ຢ່າຮ້າງເພາະການຫລິ້ນຊູ້ມາແລ້ວສາມເທື່ອ ແຕ່ບໍ່
ຍອມຮັບຄົນກະເທີຍທີ່ຢູ່ຮວມກັນມາສິບເຈັດປີແລ້ວ? ຖາມ: ທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ?

•

ຄົນກະເທີຍກໍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ; ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນ
ຖືກຕ້ອນຮັບເໝືອນກັບຄົນອື່ນໆ. ຖາມ: ມີພຣະຄຳຂໍໃ
້ ດແດ່ທີ່ໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງນີ້? ຄຣິສຕະຈັກ
ຈະເວົ້າເຣື່ອງນີ້ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ ໄດ້ວິທີໃດ?

5. ນຳພາການສົນທະນາເຖິງເຣື່ອງຮູບພາບລາມົກໄດ້ທຳລາຍຊີວິດບຸກຄົນແລະສັງຄົມ. ເບິ່ງແລະພິຈາ
ຣະນາພຣະຄຳ ມັດທາຍ 5: 27-30.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳຖແລງການສຳລັບສະມາຊິກໃນໂບດ ເຣື່ອງ, "10 ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດຳ
ເນີນຊີວິດໃນທາງບໍຣິສຸດ ໃນໂລກທີຂ
່ າດສິນທັມ." ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່? ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້.
7. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳໂດຍເນັ້ນເຣື່ອງຄວາມຮັກ, ພຣະຄຸນ, ແລະຄວາມເມດຕາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ເອົາ ຫລື ໃຫ້
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົພຍົບ 20: 15
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົພຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການເອົາຂອງຄົນອື່ນແມ່ນຜິດຢູ່ສເມີ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ: ພວກເຮົາໄດ້ເອົາສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາວິທີໃດແດ່?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອດຳເນີນຊີວິດແບບເຜື່ອແຜ່ແທນທີ່ຈະໂລບມາກໂລພາ.
ອ່ານລວບ: ການຂະໂມຍແມ່ນລັກຄົນອື່ນ ແຕ່ການເຜື່ອແຜ່ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຸກ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເຊີນນັກຮຽນບາງຄົນໃຫ້ແບ່ງປັນປະສົບການເຣື່ອງຄວາມເຜື່ອແຜ່. ຫລັງຈາກນັ້ນພານັກຮຽນເບິງ່ ,
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການເອົາຂອງຄົນອື່ນແມ່ນຜິດຢູ່ສເມີ. ສົນທະນາ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນອ່ານ 1 ກະສັດ 21 ຈາກພຣະຄັມພີ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນທຶກຂໍ້ສັງເກດເຣືອ
່ ງ:
•

ລັກສະນະຂອງການໂລບມາກໂລພາ

•

ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ການເຮັດຊົ່ວ

ໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກສິ່ງທີ່ຈະນຳໄປປະຕິບັດສ່ວນຕົວ ຈາກເຣື່ອງໃນ 1 ກະສັດ 21. ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງ
ປັນສິ່ງເຂົາເຂົ້າຈະຕ້ອງເຮັດ.
3. ເວົ້າວ່າ, ເຣືອ
່ ງໃນ 1 ກະສັດ 21 ເປັນພຽງຕົວຢ່າງເຣື່ອງການໂລບມາກໂລພາ ແລະການເອົາຂອງ
ຄົນອື່ນ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອແບ່ງປັນເຣື່ອງການລັກປະເພດອື່ນໆ (ລັກສິ່ງຂອງຈາກຮ້ານຄ້າ, ການບໍ່
ຈ່າຍໜີ້, ການໂກງພາສີ, ການຈາຣະຈົນ, ໂກງເຣື່ອງປະກັນພັຍ, ພັກຜ່ອນເກີນເວລາໃນໂຮງງານ,
ນາຍຈ້າງໃຊ້ສິດເກີນໄປ, ແລະຕໍ່ໆ).
4. ຖາມ: ເວລາໃດແດ່ທີ່ຄົນລັກພຣະເຈົ້າ? ພວກເຮົາລັກພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? ພານັກຮຽນເບິງ່ ມາລາ
ກີ 3: 8-10.
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5. ກ່ອນມື້ຮຽນໃຫ້ຄົ້ນຫາພຣະຄຳຈາກພຣະສັນຍາເດີມ ທີເ່ ວົ້າເຣື່ອງການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ. ນຳພຣະ
ຄຳນັ້ນໆມາແບ່ງປັນກັບນັກຮຽນໃນຕອນນີ້.
6. ເວົ້າວ່າ, ເວລາພວກເຮົາຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂຽນຄຳ
ວ່າ TITHE ໃສ່ກະດານ. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຫາຄຳເວົ້າທີ່ເລີ້ມຈາກອັກສອນແຕ່ລະຕົວ ເຊັ່ນ: T
ບອກເຖິງ Trust ຫລືໄວ້ວາງໃຈ (ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ), I ບອກເຖິງ Impartial
ຫລື ບໍ່ລຳອຽງ (ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງລຳອຽງ), ແລະຕໍ່ໆໄປ.
7. ສລຸບເຣື່ອງຊັກຂ່າຍ ຄົບເກັບພາສີໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ (ລກ 19: 1-10). ເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງຊັກຂ່າຍ
ຫລັງຈາກພົບພຣະເຢຊູ (ຂໍ້ 8). ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວເຣື່ອງການກັບໃຈແລະການ
ຊົດໃຊ້ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
8. ເວົ້າວ່າ: ການເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດທີແປດ ບໍ່ແມ່ນພຽງການຫລີກໂທດ ແຕ່ແມ່ນການຮັບເອົາຄວາມ
ຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ເກີດຈາກການປະກອບການດີ. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງແບ່ງປັນເຣື່ອງຄວາມຊົມຊຶ່ນຍິນດີທຕ
ີ່ ົນໄດ້
ຮັບ ເພາະຄວາມເຜື່ອແຜ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ຜູ້ອື່ນໆ.
9. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມຮັກ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົບພະຍົບ 20:16

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົບພະຍົບ 20:1-17

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ເພື່ອເຮົາຈະມີຊີວິດດ້ວຍຊື່ສຽງດີ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າຊົງນຳເຮົາຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການກະທຳທຸກຢ່າງມີຜົນຕາມມາ.

ບົດນໍາ
ການເປັນພະຍານມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະການເປັນພະຍານມີຄຳສັ່ງ, ແຕ່ປາກົດວ່າ ຫ້າມເທົ່າໃດແຮງຢາກເຮັດ ແລະ
ສັ່ງໃຫ້ເຮັດເທົ່າໃດກໍເຮັດຍາກ ຫລືບໍ່ຢາກເຮັດ. 1. ການເປັນພະຍານມີຂໍ້ຫ້າມແມ່ນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍານ
ເທັດ ຫລືເປັນພະຍານຂີ້ຕົວະ. 2. ການເປັນພະຍານທີ່ສັ່ງໃຫ້ເປັນພະຍານໄດ້ແກ່ ເປັນພະຍານເຣື່ອງຄວາມ
ຈິງຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄືໃຫ້ເຮົາໄປເວົ້າຄວາມຈິງເຣື່ອງຂອງພຣະເຢ ແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນທຸກຄົນຢາກເວົ້າ.

ບັນຫາພະຍານເທັດ (ອົພຍົບ 20 :16).
1. ພຣະບັນຍັດສິບປະການສລຸບໄດ້ສອງປະການຄື ;
ກ. ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າໃນການຂາບໄຫວ້ບູຊາພຣະເຈົ້າ.
ຂ. ການປະຕິບັດມະນຸດຕໍ່ມະນຸດດ້ວຍກັນ ຄືໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນແລະກັນຢ່າງດີ
ເພື່ອຄວາມສງົບສຸກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານຈະເປັນສຸກຕໍ່ໆກັນໄປ.
2. ຄຳວ່າບັນຍັດແປວ່າຂໍຄ
້ ຳສັ່ງ, ກົດໝາຍພຣະເຈົ້າ, ເປັນກົດຣະບຽບຈາກພຣະເຈົ້າ, ເປັນຂໍ້ຫ້າມຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງທຸກຄົນປະຕິບັດໂດຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
3. ‘ຢ່າເປັນພະຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ’ (ຂໍ້ 9). ເວົ້າພາສາຊາວບ້ານແປວ່າ ຢ່າເປັນພະ
ຍານຂີ້ຕົວະເພື່ອໃສ່ຮ້າຍຜູ້ອື່ນ. ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ່າ "ເພາະວ່າທ່ານຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງ
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ໃດ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານຢ່າງນັ້ນ ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄື່ອງຜອງອັນໃດ
ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງຜອງອັນນັ້ນ" (ມັດທາຍ 7:2).
4. ຜົນສະທ້ອນເຮົາເຮັດແນວໃດກັບຜູ້ອື່ນພຣະເຈົ້າຈະເຮັດແນວນັ້ນກັບເຮົາ. ໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງຂອງ ກະສັດ
ດາວິດ ກັບນາງເບັດຊີບາໃນບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ.
5. ສລຸບບອກນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດດາວິດບໍ່ໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ລົງໂທດເຖີງ 7 ເທົ່າ, ເພາະວ່າລາວ
ເອົາເມັຍຜູ້ອື່ນຜູ້ດຽວ ສຸດທ້າຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເມັຍທັງເຈັດຄົນ ເປັນເມັຍຜູອ
້ ື່ນ.

ຄຳພະຍານມີອຳນາດ (ອົພຍົບ 20 :16)
1. ອ່ານ (ຢາໂກໂບ 3:5-6).ແປວ່າຄຳເວົ້າພຽງຄຳດຽວມັນເປັນຄືໄຟມີຂີດໄຟນ້ອຍໆທີ່ສາມາດຈູດເຜົາ
ທັງປ່າໄດ້, ຄຳເວົ້າພຽງຄຳດຽວຂອງຜູ້ມີອຳນາດສັ່ງໃຫ້ປ່ຽນແປງໄດ້ສັນໃດການເວົ້າເປັນພະຍານກໍ
ອັນຕະລາຍສັນນັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສອນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍານ
ບໍ່ຈິງ ເພາະການຢືນຢັນດ້ວຍການເປັນພະຍານຂີ້ຕົວະອາຈທຳລາຍຄົນດີມີສິນທັມໃຫ້ເຂົ້າຄຸກຫລື
ຖືກຂ້າຕາຍກໍເປັນໄດ້.
2. ເລົ່າເຣື່ອງຍິງຜູ້ນຶ່ງຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີມີສິນທັມໃນບົດຮຽນ.
3. ໃຫ້ຜູນຶ່ງອ່ານ .ພຣະທັມຢາໂກໂບສອນວ່າ “ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈົ້າກໍຮູ້ຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ແຕ່
ຈົ່ງວ່ອງໄວໃນການຟັງ ຈົ່ງຊ້າໃນການເວົ້າ ຈົ່ງຊ້າໃນການຮ້າຍ” (ຢາໂກໂບ1:19).
4. ຊັກຊວນນັກຮຽນອ້ອນວອນຕໍ່ໄປເຮົາຄວນຣະມັດຣະວັງເຣື່ອງການເວົ້າ ແລະຢຸດການເປັນພະຍານ
ເທດ, ແມ່ນກໍວ່າແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນກໍວ່າບໍ່ແມ່ນ.

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ປາຖນາສິ່ງດີກວ່ານັ້ນ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົບພະຍົບ 20:17

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົບພະຍົບ 20:1-17; 2 ພຣະບັນຍັດ 5:6-11

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມບາບໄດ້ຄອບງຳເຮົາບໍ່ໃຫ້ພໃ
ໍ ຈສິ່ງທີມ
່ ີຢູ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງທີເ່ ຮົາມີຢູ່ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາຈະເປັນທຸກຫລາຍເມື່ອບໍ່ມເີ ມືອງພໍ.

ບົດນໍາ
ພຣະບັນຍັດສິບປະການປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນຄື; ພາກສ່ວນທີນຶ່ງ ແມ່ນກົດຣະຫວ່າງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ມິນຸດ ແລະ 2. ກົດມະນຸດຕໍ່ມະນຸດ. ກົດບັນຍັດນີ້ແມ່ນພວກອິສຣະເອນໄດ້ຮັບໃນສມັຍເປັນອົພະຍົບທີ່ກຳ
ລັງເດີນທາງໄປສູ່ດິນແດນເສຣີແລະອຸດົມສົມບູນທີ່ພຣະເຈົ້າຕຽມໄວ້ໃຫ້ຂ້າງໜ້າ ແຕ່ເວລາທີ່ເປັນອົພະຍົບ
ເດີນດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກອັນຍາວໄກນັ້ນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຣະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພາະຍາມທຸກຈົນ
ອັນໃດກໍເປັນຄ່າຣາຄາໝົດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງມີກົດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄິດລັກ, ຄິດໂລບ, ຄິດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້
ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ ແລະກົດນີ້ຍັງໃຊ້ການໄດ້ດີເທົ່າທຸກວັນນີ້.

ບາບຂອງຄວາມໂລບມາກ (ອົບພະຍົບ 20:17)
1. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ພຣະທັມອົບພະຍົບ 20:17 ແລ້ວເລົ່າເຣື່ອງຊາຍຄົນນຶ່ງໃນບົດຮຽນຄິດໂລບມາກໄປຂາຍ
ຢາເສບຕິດ ແລ້ວສຸດທ້າຍລາວລົງເອີຍແນວໃດ?
2. ທ້າທາຍນັກຮຽນວ່າບາງທີ່ມໃ
ີ ຜຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມເຮົາເຮັດແນວນີ້,
ຫາກບໍ່ຄິດແນວນີ້ ແຕ່ຄິດລັກໂລບເຄື່ອງຂອງບ່ອນເຮັດການ,

ຫລືກຳລັງຄິດເຮັດແນວນີ້ໃຫ້ເຊົາສາ.

ລັກເຄື່ອງຫ້ອງການເພາະບໍ່ຢາກເສັຍເງິນຊື້

ເມື່ອມີເງິນຊື້ຢູ່ກະໃຫ້ເຊົາສາ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະຈັບໄດ້ (ອ່ານ ພຣະທັມອົບພະຍົບ 20:17) ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
3. ອະທິບາຍຄຳວ່າ ເຮືອນ ໃນພາສາເດີມ ອັນໝາຍເຖິງທັງຄົວເຮືອນ ຈະເປັນສິ່ງຂອງ ຫລືຄົນກະແມ່ນຄົວ
ເຮືອນ.
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4. ເລົ່າເຣື່ອງໂຢຊວຍໃນບົດຮຽນ.

ຊາຍນຶ່ງຊາຍດຽວບໍເ່ ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ຄົນ

ໝົດຊາດ. ແລະບອກນັກຮຽນວ່າ ຫາກເຮົາເຮັດຜິດບາບລັກຂອງບໍຣິສັດ ແລ້ວຖືກໄລ່ອອກການ ບໍ່ແມ່ນແຕ່
ເຮົາເດືອດຮ້ອນ ຄອບຄົວເຮົາກໍຈະເດືອດຮ້ອນ ເພາະບໍມ
່ ີເງິນຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆ.

ຊົງສອນໃຫ້ພໍໃຈ (ອົບພະຍົບ 20:17)
1. ອ່ານພຣະທັມປັນຍາຈານ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນ້ຳທຸກສາຍໄຫລໄປສູ່ທະເລ, ແຕ່ທະເລກະຍັງບໍ່ເຕັມຈັກເທື່ອ”
(ປັນຍາຈານ 1:7). ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄິດແນວໃດ? ເມື່ອໃຫ້ເວລານັກຮຽນສົນທະນາເລັກນ້ອຍ
ແລ້ວ ຖາມນັກຮຽນອີກວ່າ ບາງເທື່ອໃຈເຮົາເປັນແນວນັ້ນບໍ່?
2. ປັນຍາຈານກ່າວອີກວ່າ “ສິ່ງດີທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ໃດກະເຮັດໄດ້ ແມ່ນກິນແລະດື່ມແລະສນຸກຢູ່ກັບສິ່ງທີຕ
່ ົນຫາມາ
ໄດ້ໃນຊີວິດອັນສັ້ນໆທີ່ພຣະເຈົ້າໂຜດປະທານໃຫ້” (ປັນຍາຈານ 5: 18ຂ). ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈແນວໃດ?
3. ຄຳວ່າ (ອິດສາ) ເລີ້ມຕົ້ນມາແຕ່ ຕາເບິ່ງເຫັນ, ແລ້ວພາໃຫ້ໃຈພາຄິດ ເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ດີ ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດ
ແນວໃດເຮົາຕາຈຶ່ງຈະເຊົາເບິ່ງ, ໃຈຈຶ່ງເຊົາຄິດໄດ້?
4. ຊັກຊວນນັກຮຽນອ້ອນວອນ:
1. ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບທີຕ
່ າເບິ່ງ ແລະໃຈຄິດ.
2. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າພຣະເຈົ້າປິດຕາ ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງຂອງຜູ້ອື່ນ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງຈິດໃຈທີ່ຢາກໄດ້
ຂອງຜູ້ອື່ນ.
3. ຊັກຊວນນັກຮຽນ ສັນຍາກັບຕົນເອງວ່າ ຕໍ່ໄປຕາກໍຈະບໍເ່ ບິ່ງ, ໃຈຈະບໍ່ຄິດເຊັ່ນນັ້ນອີກ, ເພາະເຢຊູ
ຊົງສອນວ່າ "ຖ້າຕາເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົວຫລົງຜິດ ຈົ່ງຄວັດອອກຖິ້ມເສັຍ ເພາະການເສັຍອະວັຍ
ວະສ່ວນນຶ່ງດີກວ່າທັງໝົດທັງຕົວຈະຖືກຖິ້ມລົງໄຟໝໍ້ນະຮົກ " (ມັດມາຍ 5:29).

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ຄຳສັ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 22:25-39

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 22

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ການແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຫລັກຖານຄວາມເຊື່ອ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການວາຍພຣະຊົນທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນແມ່ນການສະແດງຄວາມຮັກ
ແທ້.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາຮັກດ້ວຍຄວາມເມຕາດ້ວຍການກະທຳ

ບົດນໍາ
ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖິງພວກຊາດູກາຍທີ່ເປັນຄຣູສອນສາສນາແລະເປັນກຸ່ມເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກບ
ັ ພວກ
ຟາຣີຊາຍ. ພວກຊາດູກາຍມາສອບຖາມພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຢາກຮູ້ ແຕ່ເຂົາມາສອບຖາມເພື່ອຈະຈັບ
ຜິດພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກ. ບົດຮຽນວັນນີ້ຈະເວົ້າເຖິງເຂົາຖາມພຣະເຢຊູຢູ່ສອງເຣື່ອງຄື; ເຣື່ອງການເສັຍຊ່ວຍພາ
ສີ ແລະເຣື່ອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.

ສາສນາພາຮອດທາງຕັນ (ມັດທາຍ 22:15-33)
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຊາດູກາຍ ເປັນຄຣູສອນໃຫຍ່ສາສນາກຸ່ມນຶ່ງນອກຈາກພວກຟາຣີຊາຍ, ສ່ວນຫລາຍເຂົາ
ຈະສອນກົດຂອງໂມເຊ ແຕ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກົດໂມເຊ.
2. ເຂົາຂັດໃຈໃນຄຳສອນພຣະເຢຊູທີ່ສອນວ່າ "ໃນວັນຖ້ວນສາມເພິ່ນຈະຖືກຊົງຄືນບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ
ໃໝ່" (ມັດທາຍ 20:19ຂ). ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ເຊື່ອວ່າຄົນເຮົາຈະຄືນມາຈາກຕາຍ.
3. ພວກຊາດູກາຍໄດ້ຫາຈັບຜິດພຣະເຢຊູ ໂດຍຍົກຄຳຖາມເຣື່ອງການເສັຍຊ່ວຍ (ແປວ່າເສັຽພາສີ) ໃຫ້ຈັກ
ພັດກາຍຊານັ້ນສົມຄວນບໍ?
່

ເພາະເຢຊູຕອບເຂົາໃນຂໍ້ (22:18-22). ແລະຄຳຕອບນີ້ແມ່ນແຕ່ພວກຟາຣີ

ຊາຍກໍອັສຈັນໃນໃນຄຳຕອບອັນສລາດນີ້.
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4. ເຂົາບໍ່ຍອມຈຶ່ງຫາເຣ່ືອງອື່ນມາຖາມອີກ, ບັດນີເ້ ຂົາຖາມເຣື່ອງການຕາຍມາຖາມໃນຂໍ້ 24-28 ແລະພຣະ
ເຢຊູຕອບເຂົາ ໃນຂໍ້ 29-33

ຫລັກພື້ນຖານອັນແທ້ຈິງ (ມັດທາຍ 22 :15-33)
1. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຫລັກພື້ນຖານແລ້ວແນ່ນອນຕ້ອງກັບຄືນໄປຫາພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຫລືຈະເວົ້າພາສາ
ເຂົ້າໃຈງ່າຍແມ່ນ ຄຳສັ່ງສິບຂໍ້ຂອງພຣະເຈົ້າສັ່ງມະນຸດ. ພຣະບັດຍັດສິບປະການ ຫລືຄຳສັ່ງສິບຂໍ້ນີ້ສາມາດ
ແບ່ງເປັນສອງໝວດໄດ້ ຄືໝວດທີ 1 ແມ່ນບັດຍັດຂໍ້ 1 ເຖິງຂໍ້ 4 ແມ່ນກົດບັດຍັດໃຫ້ມະນຸດຂາບໄຫວ້ພຣະ
ເຈົ້າ. ສ່ວນໝວດທີສອງນັ້ນມີ 6 ບັນຍັດ, ຄືບັນຍັດຂ້ 6 ເຖິງຂໍ້ 10 ແມ່ນໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດກັບມະນຸດນຳກັນ.
2. ບັນຊີບັນຍັດຫົກຂໍ້ສຳລັບມະນຸດ ແມ່ນ; 1. ຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະມີອາຍຸຫມັ້ນຍືນຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້. 2. ພວກເຈົ້າຢ່າຂ້າຄົນ. 3. ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອື່ນ.
4. ຢ່າລັກຊັບ. 5. ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ.

6. ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອື່ນ

ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສິ່ງອື່ນໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນ
ອື່ນ”. ແລະທັງ 6 ຂໍ້ນີ້ເວົ້າເປັນຄຳດຽວໄດ້ແມ່ນ (ຮັກຄຳດຽວ) ເພາະວ່າຖ້າມີຄວາມຮັກທັງ 6 ຂໍ້ກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍ
ຂຶ້ນ.
3. ພຣະເຢຊູສລຸບສອນບັນຍັດພາກສອງວ່າ

"ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ" (ມາຣະໂກ 12 :31).

ສລຸບໄດ້ວ່າ 1. ຖ້າເຮົາຮັກບິດາມານດາ ແນ່ນອນເຮົາຈະນັບຖືເພິ່ນ. 2. ຖ້າເຮົາຮັກຄົນອື່ນ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຂ້າບໍ່
ແກງເພິ່ນ. 3. ຖ້າເຮົາຮັກເພິ່ນ, ຮັກຜົວຫລືເມັຍຂອງເຮົາໆຈະບໍ່ມີການລ່ວງປະເວນີເກີດຂຶ້ນ. 4. ຖ້າເຮົາຮັກ
ເພິ່ນເໝືອນຮັກຕົນເອງເຮົາຈະບໍ່ລັກຂອງເພິ່ນ. 5. ຫາກເຮົາຮັກທຸກຄົນສເມີກັນເຮົາຈະບໍ່ເປັນພະຍານເທັດ
ຢ່າງເດັດຂາດ. ແລະ 6. ຫາກເຮົາຮັກຜູ້ອື່ນເໝືອນຮັກຕົນເອງ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຢາກລັກໂລບຂອງເພິ່ນ. ນີ້ແຫລະ
ແມ່ນຄວາມຮັກອັນເປັນພື້ນຖາມຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ.
5. ພວກຊາດູກາຍ ເປັນເຖິງຄຣູສອນສາສນາ, ສອນເຣື່ອງຂອງໂມເຊ ແຕ່ພະຍາຍາມຊອກເອົາເຣື່ອງພຣະ
ເຢຊູນັ້ນສະແດງວ່າ ເຂົາມີແຕ່ສອນກົດຕ່າງໆ ແຕ່ເຂົາບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ.

ເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງ

ເຮັດແນວນັ້ນ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ພຣະມະຫາບັນຊາ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 28:18-20

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 28

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມອບອຳນາດໃຫ້ສ້າງສາວົກທຸກຊາດ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາມີວິທໃ
ີ ດໃນການປະຕິບັດຄຳສັ່ງໃຫ້ສ້າງສາວົກ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເປັນສິ່ງທຳອິດແມ່ນສ້າງສາວົກໃນໂບດຂອງຂ້ອຍ.

ບົດນໍາ
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພຣະຄັມພີກ່າວເຖິງສາວົກສິບເອັດຄົນແທນທີຈ
່ ະແມ່ນສິບສອງຄົນ ເພາະວ່າຢູດາໄດ້ຂ້າຕົວ
ເອງຕາຍໄປແລ້ວ (ເບິ່ງມັດທາຍ 27:3-10) ດ້ວຍເຫດນີ້ສາວົກຈຶ່ງເຫລືອແຕ່ສິບເອັດຄົນໃນເວລານັ້ນ, ແຕ່
ວ່າໃນເວລາຕໍ່ມາກ່ອນໜ້າສາວົກຈະອອກໄປປະກາດທົ່ວໂລກນັ້ນພວກສາວົກໄດ້ພາກັນເລືອກທ່ານມັດເທັຽ
ໃຫ້ມາແທນຢູດາເສັຽກ່ອນ, ວິທີການເລືອກທ່ານມັດເທັຽມາແທນຢູດານັ້ນ ກາຍເປັນແບບຢ່າງຈົນເຖິງເທົ່າ
ທຸກວັນນີ້ (ອ່ານກິຈການ 1:21-26).

ຊ ົງມອບອຳນາດ (ມ ັດທາຍ 28:18).
1. “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ມັດທາຍ 28:18). ແປ
ວ່າ ພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດທັງໝົດຈາກພຣະບິດາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງໃຊ້ອໍານາດ ແລະມອບ
ອຳນາດໃຫ້ພວກສາວົກເພື່ອກິຈການຂອງພຣະອົງ.
2. ອຳນາດທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ສາວົກມີຄວາມຈຳກັດສາມປະການດັ່ງນີ;້
1. ເຮັດໃຫ້ເປັນລູກສິດ, ແປວ່າສອນເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນລູກສິດ (ລູກສິດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕົນແບບ
ດຽວກັບຄຣູ) ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອາຈານ, ລູກສິດແມ່ນຜູ້ຍອມຮຽນຮູ້ທຸກບ່ອນທີ່ໄປ.
2. ເມື່ອເຂົາເຊື່ອຈົ່ງໃຫ້ບັບຕິສະມາ ແປວ່າໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກ.
3. ແລະສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຖືສາຣະພັດ (ທຸກຢ່າງທີພ
່ ຣະເຢນູໄດ່ສັ່ງສອນ).
3. ອຳນາດເປັນຂອງສຳຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຄຣູສອນອາດຍົກຕົວຢ່າງນາຍຂອງທ່ານບ່ອນເຮັດງານ
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ມີອຳນາດບອກເຮົາ, ອຳນາດເອົາເຮົາເຂົ້າການ, ອຳນາດເອົາເຮົາອອກການໄດ້. ທຳນອງດຽວກັນອຳນາດທີ່
ພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ສາວົກໝາຍຄວາມວ່າສາວົກສາມາດໃຊ້ນາມຊື່ຂອງພຣະອົງໄດ້ໃນໜ້າການງານສາມ
ປະການຂ້າງເທິງ. ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອເປັນລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນເປັນລູກສິດຂອງເຮົາ.

ພຣະເຢຊູຊົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາ (ມັດທາຍ 28:19-20).
1. ໃຫ້ຄຣູເລົ່າເຖິງການແຕ່ງຕັ້ງຮັບໜ້າທີ່ໃນໂບດເຮົາ, ແຕ່ງຕັ້ງອາຈານ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດແດ່, ໃຫ້ເບິ່ງ
ໃນບົດຮຽນ. ແລະອະທິບາຍຄຳວ່າ ອາຈານ ແລະສາສນາຈານ ແມ່ນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສະຖາປະນາແລ້ວ.
2. ພຣະເຢຊູແຕ່ງຕັ້ງສາວົກໃຫ້ອອກໄປປະກາດ. “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງ
ມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ” (ຂໍ້ 19). ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ ແປວ່າແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ໄປເປັນທາງການ, ໄປຕາງໜ້າ, ໄປເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣເຢຊູຄຣິດ (Mission) ແປວ່າໄປທາງຣາຊ
ການ. ເຄື່ອງຫມາຍຂອງການຖືກແຕ່ງຕັ້ງແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດຊົງສະຖິດຢູ່ນຳພາລາວໆ ຈະໄປແບບ
ເປັນທູດຝ່າຍສວັນ.
3. ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ຄຣູເວົ້າເຣື່ອງທູດ ຈາກປະເທດນຶ່ງໄປຈະຈຳການຢູ່ປະເທດນຶ່ງນັ້ນແມ່ນປະເທດນັ້ນ
ແຕ່ງຕັ້ງໄປຕາງໜ້າປະເທດ ເພື່ອຄວາມສັມພັນ, ເພື່ອການຄ້າ ແລະອື່ນໆອີກ ທູດຜູ້ນັ້ນແມ່ນມີອຳນາດເຕັມ
ໃນການເປັນທູດເວົ້າຕາງໜ້າປະເທດຂອງຕົນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະພຣະເຢຊູຈຶ່ງແຕ່ງຕັ້ງພວກສາວົກອອກໄປ
ເປັນທູດຝ່າຍສວັນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈຶ່ງມີອຳນາດເຕັມເວົ້າເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນ.

ຊົງສັນຍາວ່າຈະສຖິດຢູ່ດ້ວຍ (ມັດທາຍ 28:20).
1.ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າພວກສາວົກອາດຢ້ານທີຈ
່ ະທ່ອງທຽວໄປທົ່ວໂລກ, ໄປບ່ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຫລືໄດ້ຍິນ, ຊົງ
ຮູ້ວ່າສາວົກຈະເວົ້າພາສານັ້ນບໍ່ເປັນ, ສາວົກຈະກິນອາຫານທີເ່ ຂົາກິນບໍ່ໄດ້, ສາວົກຈະພົບກັບສັງຄົມວັທະນະ
ທັມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາ ຊົງຮູ້ວ່າສາວົກຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ຈະເວົ້າແນວໃດ? ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງ
ຊົງສັນຍາວ່າ "ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ" (ຂໍ້ 20).
2. ອີກປະການນຶ່ງຜູ້ເປັນສາວົກອອກໄປ (ຫລືບໍ່ອອກໄປ) ຕ້ອງຣະມັດຣະວັງ ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ, ຣະ
ມັດຣະວັງໃນການເປັນພະຍານຫລືໃນຖານະເປັນທູດພຣະຄຣິດ ເພາະວ່າ; 1. ແມ່ນພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳ, ເມື່ອ
ພຣະອົງຢູນ
່ ຳແນ່ນອນພຣະອົງຊົງຮູ້, ຊົງເຫັນທຸກຢ່າງໃນການກະທຳຂອງສາສນາທູດຂອງພຣະອົງ. 2. ທູດ
ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເປົ້າສາຍຕາຂອງຄົນທັງປວງ ເພາະວ່າຊົງແຕ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ,
ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງແລະໜ້າທີ່ໆຖືກມອບໝາຍໃຫ້

ຖ້າທູດຂອງພຣະເຈົ້າ

ລາວກໍຈະນຳຜູ້ຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງ

ແທ້, ຫາກລາວເຮັດການມືດ ລາວກໍຈະນຳຄວາມເສື່ອມເສັຽອັນໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ແຜ່ນດິນສວັນ.
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