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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ການຈດັຕຽມທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ ບົດທີ 1 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ ບົດທີ 1  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ການຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ,   ຜ້ ຊົູງເປັນ 

ພຣະເຈ້ົາທ່ີເໜືອທຸກສ່ິງຢ່າງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຄິດວ່າໜ້າທ່ີຂອງໂບດ  ຫລືຄິດຫາຫລາຍເງືອ່ນໄຂ 

ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນເພ່ືອພວກເຮົາຢ່ ແູລ້ວ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຊີແ້ຈງເຖິງການຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານທາງພຣະ 

ເຢຊູຄຣິດ 
 

                                                ແຜນສໍາລບັການສິດສອນ 
 
ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 

  
1. ປະກາດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າ ອາທິດໜ້າຈະມີລາຍການພິເສດ.   ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ສະແດງກໍາລັງໃຫ້ 

ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າຕົວເອງເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? ຜ້ ູໃດຊິເຮັດຫຍັງແດ່? ຄິດຜ້ ລູະ 2 ນາທີ. ແລ້ວບອກມາວ່າ 
ຈະສະແດງກໍາລັງອັນໃດ ບອກໃຫ້ຜ້ ູອ່ືນຮູ້ນໍາດ້ວຍ. ເມ່ືອຖາມທຸກຄົນແລ້ວ ຄຣູກໍຈະແບ່ງປັນເຖິງກໍາ 
ລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງມີຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາແດ່? 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30).  
 

2. ຄຣູຈະຕຽມການແບ່ງປັນ ແລະກ່າວສັນ້ໆກ່ຽວກັບເມືອງເອເຟໂຊ ໂດຍອິງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. 
 

3. ໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈອ່ານພຣະຄ ັມພີ ເອເຟໂຊ 1:1-5 ແລະອີກຜ້ ູນ່ຶງອ່ານ 1:6-10 ແລະກໍຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ 
ເບ່ິງພຣະຄັມພີຂອງຕົນເອງແລະຕິດຕາມໄປນໍາ.     ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຂີດກ້ອງຄໍາວາ່ພຣະເຈ້ົາອວຍ 
ພຣະພອນຜ້ ທ່ີູມີຄວາມເຊ່ືອ 
ໃຫ້ອ່ານຊ້ໍາຂ້ໍທີ 4 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຂ້ໍສົນໃຈ. ແລະປະກອບສ່ວນ 
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4. ເອ້ີນຊ່ືນັກຮຽນ ໃຫ້ອ່ານ ເອເຟໂຊ 1:11-14  ແບ່ງປັນແລະສົນທະນາໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລະ 

ຂໍໃຫ້ໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບຄໍາວາ່ ຕີກາ ແປວ່າການເປັນເຈ້ົາຂອງ.    ຖາມ: ມີໃຜແດ່ທ່ີສາມາດຍົກຕົວຢ່າງ 
ກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ຕີກາ ແລະເປັນເຈ້ົາຂອງ.  ຕົວຢ່າງນ້ີ ອາດຈະໃຊ້ຄໍາວ່າໃບບີລ ເພາະຖ້າມີໃບບີລ ກໍ 
ແມ່ນເຮົາເປັນເຈ້ົາຂອງໄດ້.   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນກັບຕາໄດ້. ພຣະວິນ 
ຍານຈະຕີກາໄວ້ຢ່າງໃດ. 
 

5. ເອເຟໂຊ 1:3-10 ກ່າວວ່າ ແມ່ນພຣະພອນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍສໍາລັບຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ. ແລະໃນຂ້ໍທີ 
11-14 ກ່າວວ່າພຣະອົງຊົງເລືອກພວກເຮົາມາຢ່າງໃດ.     ແລະຊ່ວງຕ່ໍໄປ 1:15-23  ໂປໂລອ້ອນ 
ວອນເພ່ືອຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອທັງຫລາຍວ່າຢ່າງໃດ.  ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ ໃນຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄວ້ 
ແກ່ຜ້  ູທ່ີເຊ່ືອ.      ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 1:15-23 ອີກເທ່ືອນ່ຶງນ້ີເປັນຄໍາອະທິຖານຂອງໂປໂລ ໃຫ້ຂີດ 
ກ້ອງພຣະພອນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. 
 
ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນມາເບ່ິງອີກວ່າພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຂ້ໍເລິກລັບ   ໃຫ້ພວກເຮົາມີສະຕິປັນຍາຮູ້ຈັກ 
ພຣະອົງດີຂ້ຶນ. ຖາມນັກຮຽນ:  ແມ່ນໃຜເປັນໃຫຍ່ໃນໂບດ? ແມ່ນໃຜເປັນປະມຸກ?   ແລະແມ່ນໃຜ 
ເປັນກາຍຂອງໂບດ? ແມ່ນໃຜສາມາດຊໍາຮະລ້າງພວກເຮົາໄດ້? 
 
ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດນໍາກັນອີກແລ້ວກໍສົນທະນາ      ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີຈະສາມາດປ່ຽນແປງແລະຮັປກັນ 
ພວກເຮົາໄດ້?  ໂບດບ່ໍ? ຫ້ອງຮຽນບ່ໍ? ຕົວທ່ານເອງບ່ໍ? ການກະທໍາບ່ໍ? 

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ ີ
 

6. ຮຽກຮ້ອງ ທວນຄືນບາດກ້າວແລກທ່ີພວກເຮົາເວ້ົາກັນມາ.  ແມ່ນໃຜຈະມີພລັງເໜືອກວ່າໝ່ ູ? ພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະປະທານພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ແກ່ຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອທັງຫລາຍ    ແລະຈະຊດົຊ່ວຍທໍາ 
ງານໃນຕົວບຸກຄົນນ້ັນ. ຄິດເຖິງອໍານາດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີທໍາງານໃນພວກເຮົາ 
ທຸກຄົນ. 

7. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຄິດແລະແບ່ງປັນແກ່ທຸກຄົນ ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້. 
8. ອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 

 
ບພ 

 

 
 



 4 

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ເຮດັໃຫແ້ຕກຕ່າງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 2:1-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເອເຟໂຊ 2:1-10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມີແຕ່ຄວາມຮັກ,  ຄວາມເມດຕາ,  ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, 

ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມດີຂອງພວກເຮົາ ທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສ? ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສ?  ຄວາມ 

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ໃູສ? ພວກເຮົາເຄີຍມີປະສົບການໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້     ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມເມດຕາ, 

ຄວາມຮັກ, ແລະພຣະຄຸນ ທ່ີມີຕ່ໍຊວິີດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ທຸກຄົນຄົງຈະເຄີຍເຫັນຊີເນມາ, ທີວີ, ວີດີໂອເກມຫລືປ້ຶມ ຫລາຍເຣ່ືອງລາວພວກເຂົາມັກຈະສ້າງຂ້ຶນ 
ມາເພ່ືອໂນ້ມໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າໃຫ້ຄຣບູອກນັກຮຽນວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາ 
ຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ, ພຣະຄຸນ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍກ່ຽວ 
ກັບຄວາມດີ ແລະການກະທໍາດີ ຊຶງ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂບດ  ແລະໃນຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາເອງ. 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

2. ອ່ານເອເຟໂຊ 2:1-3 ນໍາພາຫ້ອງຮຽນ ສົນທະນາ ຖົກຖຽງ ເຣ່ືອງຄວາມບາບ. ຂຽນຄວາມບາບລົງ 
ໃນກະດານ ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນຊ່ອຍ. 
ຖາມ:  ຄວາມບາບອັນໃດໃຫຍ່ກວ່າໝ່ ູ?   ຄວາມບາບອັນໃດໜ້ອຍກ່ວາໝ່ ູ?  ເຮົາຈະລຽງລໍາດັບ 
ແບບໃດ? 
ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າທ່ານເຄີຍເຮັດບາບໃດມາແດ່?  ຄວາມບາບເຫລ່ົານ້ັນ ມັນໜີໝົດແລ້ວບ່ໍ? 
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ໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງ ວ່າຕາຍໃນຄວາມບາບແມ່ນຕາຍຢ່າງໃດ? (2:1-3) 
ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວາ່ ທຸກຄົນກໍເຮັດຄືກັນ ແລະເປັນຄືກັນໝົດ? 
ທ່ານເຄີຍມີແຜນການທ່ີຈະລົບລ້າງມັນບ່ໍ?  ລົບລ້າງຢ່າງໃດ? ເພ່ືອຈະໄດ້ຊີວິດທ່ີບໍຣສຸິດຄືນມາ? 
 

3. ເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານເອເຟໂຊ 2:4-7  ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ:ທ່ານມີປະສົບການຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານຫາກຕ້ອງ 
ການໆຊ່ວຍເຫລືອ ແລະກໍຕ້ອງແມ່ນຄົນອ່ືນ ບ່ໍແມ່ນຕົວທ່ານເອງ? ທ່ານເຄີຍຄິດເຖິງສະຖານທ່ີແລະ 
ເວລາວ່າມີທ່ໍໃດບ່ໍ?  ພວກເຮົາຍັງຈະຄິດເຖິງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ໍ? 
 

4. ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ເອເຟໂຊ 2:8-10 ບອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງຂ້ໍ 8 ແລະກໍເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບ 
ຄວາມປອດພ ຍັຍ້ອນການກະທໍາດີຂອງພວກເຮົາດອກ ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍແມ່ນ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່. 
ຖາມ:ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງການກະທໍາດີເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລະການເຮັດດີ 
ເພ່ືອການຂອບພຣະຄຸນແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ? 
ຫລາຍທ່ານຄົງຈະຄິດວ່າ ກໍໃຊ້ໄດ້ທັງນ້ັນ  ການກະທໍາດີ ຫລືການເປັນຄົນດີ ມັນກໍໄດ້ຂ້ຶນສວັນໄດ້.  
ແລ້ວ. ຄໍາເວ້ົານ້ີຖືກຕ້ອງບ່ໍ?  ສົນທະນາກັນ.   

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

5.  ບົດສະລຸບ ìຂ້ໍແນະນໍາ ແລະ ການກະທໍາî ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ຄໍາສອນໃນວັນນ້ີແມ່ນບອກໃຫ້ພວກ 
ເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນ.  
ທ່ານຄິດແລ້ວບ່ໍວ່າ ໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດສ່ິງນ້ີແລ້ວ? 

 
6.  ຢາຍເຈ້ັຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນຄວາມບາບທ່ີລົບກວນທ່ານຢ່ ູປັດຈຸບັນນ້ີ ຄືອັນໃດ? 

 
7. ພຣະເຈ້ົາກຽດຊັງຄວາມບາບ ìໃຫຍ່ ຫລື ນ້ອຍî ກໍແມ່ນບາບ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກທ່ານ. ທ່ານຈະຄິດ 

ຢ່າງໃດກັບພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຮົາຫລາຍ. 
ພຣະອົງຊົງມີພຣະຄຸນອັນຍ່ີງໃຫຍ່ທ່ີ ຈະອະພ ັຍບາບໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້. ທ່ານຈະວ່າຢ່າງໃດ?  

 
 

ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
                                            ບົດຮຽນທ ີ3 

ຄຣສິຕະຈກັຕອ້ງເປນັນຶງ່ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ  2:11-22 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ  2:11-22 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາ-ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂ້ົາມາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ຊ່ຶງ 

ເມ່ືອກ່ອນເຄີຍຢ່ ູຫ່າງໄກກັນ, ເຄີຍບ່ໍລົງຮອຍກັນ, ເຄີຍກຽດຊັງກັນÖÖÖ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ຖ້າຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຫາກສໍາຄັນໃນຊີວດິຄຣິສຕຽນ, ເປັນຫຍັງ 

ໂບດທ່ົວໆໄປຈ່ຶງບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຊອກຫາໂບດດ່ັງກ່າວນ້ີຍາກແທ້?  
ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໂດຍ 

ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຈະເລ້ີມແລະກ້າວຕ່ໍໄປຢ່າງໃດ  
 

ແຜນສາໍລບັການສອນ 
 

ນໍາເຣ  ່ືອງເຂ້ົາສູຊີ່ວິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
  

8.  ຂຽນຄໍາວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດໃສ່ກະດານ   ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາກັນເວ້ົາເຖິງຄວາມໝາຍ  ອາດ 
ຈະມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນໄປ.    ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີແລ້ວຄຣຈູະວາງຄ ໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:  
ທ່ານເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງຊາດບ່ໍ?  ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີຄົນຕ່າງຊາດບ່ໍ?   ທ່ານເຄີຍຄິດເຫັນ 
ຄົນຕ່າງຊາດບ່ໍ? 

 
9. ແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຮົາອາດຈະເປັນຄົນຕ່າງຊາດເພາະມາຈາກແຕ່ລະຖ່ິນແຕ່ລະປະເທດ. ໃນວັນນ້ີ 

ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດຈະປ່ຽນແປງພວກເຮົາຢ່າງໃດ.  
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

10. ອ່ານເອເຟໂຊ 2:11-13  ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ຈະເຫັນຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງ 
ຊາດເປັນຢ່າງໃດໃນສັຕວັດແຣກ.   ສົມທຽບກັບຄວາມສັມພັນໃນປະເທດສະຫະຣັດອະເມຣກິາໃນ 
ປັດຈຸບັນນ້ີ.   
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ໃຫ້ຜ້ ູທ່ີສມັກໃຈອ່ານພຣະຄັມພີພຣະບັນຍັດສອງ 10:16; 30:6; ໂຣມ 2:29; ໂກໂລຊາຍ2:11-12. 
11. ອ່ານເອເຟໂຊ 2:14-18  ອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາ ເຫລ່ົານ້ີໂດຍອ ງີໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ     ແລະໃນປ້ຶມອະທິ 

ບາຍພຣະຄັມພີ    ຖາມ: ໃນຂ້ໍ 16 ນ້ີ ຄໍາວ່າເປັນປໍຣະປັກແມ່ນໝາຍເຖິງໃຜ?   ໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະມະນຸດ, ໝາຍເຖ ິງກຸ່ມຊນົປໍຣະປັກຕ່ໍກັນບ່ໍ?   ຫລື ໝາຍເຖິງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດບ່ໍ? ເມ່ືອ 
ຄິດເຖິງກຸ່ມຊົນທ່ີຢ່ ູກັບພວກເຮົາເດພວກທ່ານຄິດວາ່ຢ່າງໃດ?   ມີການປໍຣະປັກຕ່ໍກັນທາງດ້ານອາຍຸ 
ບ່ໍ? ທ່ານຄິດວ່າຢ່ ູໂບດເຮົາກໍຍັງມີການປໍຣະປັກກັນຢ່ ບ່ໍູ?  ສືບຕ່ໍສົນທະນາກັນຕ່ໍໄປ  ພວກເຮົາຮວມ 
ກັນເປັນໂບດໄດ້ຢ່າງໃດ? ແມ່ນໃຜເປັນຫລັກໃຫ້ພວກເຮົາ? 
 

12. ພວກເຮົາຍັງຄິດຢ່ ບ່ໍູວ່າ ມີອັນໃດກ້ັນຂວາງພວກເຮົາຢ່ ູ?  ສ່ິງຂວາງກ້ັນນ້ັນພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?  
 

13. ອ່ານເອເຟໂຊ 2:19:22    ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະຢາຍຂ້ໍພຣະຄັມພີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່ໍໄປນ້ີ: ປຖກ. 12: 
2-3; ພສສ 67:1-2; ອຊຍ. 42:6; 49:6; ມທ. 26:19-20; ລກ. 2:28-32; 24:46-47; ກຈ. 1:8; 
13:47 ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ ພວກທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຂ໊ໍພຣະຄັມພີນ້ີ.    ນ້ີບ່ໍແມ່ນ 
ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຕາມຫາພວກເຮົາບ່ໍ? 
 

14. ຈຸດສໍາຄັນຂອງ ເອເຟໂຊ 2:22 ໂປໂລກ່າວວ່າ ຍ້ອນຣິດເດດຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດພວກເຮົາຈ່ຶງ 
ໄດ້ເຈ້ົາມາຫາກັນ. ສົນທະນາ, ພຣະເຈ້ົານໍາພວກເຮົາມາທ່ີນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?  ພຣະອົງຕ້ອງການຫຍັງ?    

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

15. ຈ່ົງພາກັນນໍາເອົາບົດຮຽນນ້ີໄປໃຊ້ ຈົງ່ພິຈາຣະນາ ແລ້ວຝຶກຝົນຕົນເອງ. 
 

16. ອ້ອນວອນອະທິຖານຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
 
 

ບພ 
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ຄາໍແນະນ ໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ການປະກາດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣສິຕະຈັກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 3 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກປະກາດ,   ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງການ   

ພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດດໍາລົງຢູ່
ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈໍາເປັນອ້ອນອະທິຖານຫຍັງແດ່ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຂອງ

ພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກປະກາດ 

ແລະຊອກຫາທາງເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະມີພລັງເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນ 
ໃຫ້ສໍາເຣັດ. 

 

ບົດນໍາ 
ຖ້າພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີໃໝ່ແລະຄຶດເຖິງຄໍາປຽບທຽບພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ້ຶນ

ຢ່າງແປກປລາດ. ເມ່ືອເອົາຄໍາປຽບທຽບມາໃຊ້ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າຄວາມຄຶດ, ຄ ໍາຂວັນ,  ຫລ ເືຣ່ືອງຕ່າງໆບ່ໍ 

ຄືກັນນ້ັນຈະຮ່ວມເຂ້ົາກັນເປັນຢ່າງດີ   ຖ້າພວກເຮົາຫັນກັບຄືນໄປກ ້າວນ່ຶງ ພວກເຮົາຈະເຫັນພາບໃຫຍ່ແລະ
ກວ້າງໄກດີ. 

   ປ້ືມເອເຟໂຊບົດ 3 ພວກເຮົາຈະເຫັນຄໍາປຽບທຽບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  ໃນບົດນ້ີຜູ້ອ່ານໄດ້ພົບເຫັນຄໍາ
ຂຽນຂອງອາຈານໂປໂລທ່ີໃຊ້ການປຽບທຽບຫລາຍເພ່ືອຜູ້ອ່ານຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ. 

  ພາກສ່ວນການຂຽນຂອງອາຈານໂປໂລທ່ີຂຽນໄປເຖິງຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງເອເຟໂຊນ້ີ, ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ຂຽນໂດຍໃຊ້ການປຽບທຽບຊ່ຶງປະກອບຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງດ້າວດ້ວຍ-ຜູ້ເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ກ່ອນ
ເປັນພວກຕ່າງຊາດໄດ້ຢູ່ທາງນອກ ແລະເວລານ້ີພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາພາຍໃນ (ເບ່ິງ ອຟຊ 3:6).  ສມັຍກ່ອນ
ອາຈານໂປໂລເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາໃນສາສນາຂອງພວກຢິວ  ແລະດຽວນ້ີເພ່ິນຖືຕົນເອງວ່າເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ນ້ອຍທີ ່ສຸດໃນຖ້າມກາງຜູ້ຮັບໃຊ້ທັງຫລາຍ (ເບ່ິງ ອຟຊ 3:7-8).  ຄວາມເລິກລັບໄດ້ມີຂ້ຶນເລ້ີມ
ແຕ່ການຊງົສ້າງ ແຕ່ດຽວນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ມີຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາທວາຍນ້ັນ (ເບ່ິງ 3:9).  ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບພຣະ
ກະຣນຸາຄ ຸນຈາກພຣະເຈ້ົາ,    ແຕ່ເຫັນວ່າຄຣສິຕະຈັກນ້ັນມີຄວາມຕ້ອງການພຣະຄ ຸນຈາກພຣະເຈ້ົາຫລາຍທ່ີ
ສຸດ. (ເບ່ິງ 3:16). 
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  ຍັງມີການໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບຢ່າງອ່ືນອີກໃນປ້ືມຂ່າວປະເສີດທ່ີສອນເຖິງການຢູ່ດີກິນແຊບຂອງຊີວິດ ແລະ
ກໍເຣ່ືອງຄວາມທຸກເວທະນາຂອງຜູ້ເຂ້ົາມາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ.  ອາຈານໂປໂລສອນໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາມາ 
ເຊ ື ່ອໃນອົງພຣະເຢຊວູ່າພວກເຂົາຍັງຈະມີຄວາມທຸກເວທະນາເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດ ເຖິງຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມແລະ
ເຊ່ືອ ແຕ່ເພ່ິນໜູນໃຈບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວຫລືໝົດກໍາລັງໃຈຕ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ (ເບ່ິງ 3:13) 

  ເມ່ືອທ່ານແລະເພ່ືອນໆສຶກສາປ້ຶມເອເຟໂຊ ບົດ 3, ຈ່ົງຍອມໃຫ້ເຣ່ືອງທ່ີທ່ານສຶກສານ້ີຊ່ອຍເປີດສາຍຕາ 

ຂອງທ່ານໃຫ້ກວາ້ງໄກເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາດີຂ້ຶນ. ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນໄດ້ຈະເປັນການ
ສ້າງຄວາມສ ັມພັນໃນການນະມັສການແບບໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
 
1. ນໍາເອົາເຂ້ົາໜົມອົມມາໃນຫ້ອງຮຽນ ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າທ່ານເອົາມາເພ່ືອແບ່ງປັນກັນທຸກຄົນ ແຕ່

ເຫັນວ່າສ່ິງທ່ີຈະປັນນ້ັນມີຄ່າຫລາຍ.    ຖາມຄວາມເຫັນຈາກຫ້ອງຮຽນວ່າຈະແບ່ງປັນກັບໃຜ  ແລະ  
ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກັບຜູ້ໃດແດ່?    ຫລັງຈານນ້ັນແລ້ວໃຫ້ຖາມອີກວ່າເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດເຖິງພຣະຄຸນ  ແລະ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຄວນຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ໃດແດ່?     ແລະມີຜູ້ໃດບ່ໍທ່ີທ່ານບ່ໍຄວນແບ່ງປັນ
ໃຫ້? ໃຫ້ສົນທະກັນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ລະອຽດ. 
 

2. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນອ່ານເອເຟໂຊ 3:1-13 ແລະໃຫ້ສະມາຊກິບອກເຖິງສ່ິງທ່ີອາຈານໂປໂລ
ຖືວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການປະກາດຂອງເພ່ິນ.  ຖາມວ່າໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົານ້ັນມີຄໍາຂວັນ
ທ່ີເວ້ົາເຖິງໂຄງການປະກາດບ່ໍ?    ຖ້າບ່ໍມີກໍໃຫ້ພາກັນອອກຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນຂຽນອອກມາເປັນ
ປໂຍກສ້ັນໆ ເຂ້ົາໃຈງ່າຍເພ່ືອຈະທ່ອງຈໍາເອົາໄວ້. 
 
 

3. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍແລະໃຈຄວາມສໍາຄັນໃນ ບົດ 3:1-13 ໂດຍໃຊ້ປຶມ້ອະທິບາຍຊ່ອຍ. 
 

4. ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເອເຟໂຊ ບົດທີ 3:14-22 ແລະບອກທຸກຄົນຟັງຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງ
ອາຈານໂປໂລໃນຕອນນ້ີ. 
 
 

5. ສັງເກດເບ່ິງຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນຂອງອາຈານໂປໂລທ່ີກ່າວເຖິງການຂໍໃຫ້ມີພລັງ,    ຄວາມຮັກ 
ແລະອໍານາດທ່ີຈະຢູ່ເປັນພະຍານເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ.   ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມ 
ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງສຶກສາເຖິງຄວາມເວ້ົາ: ພລັງ, ກຸ່ມສອງ ສຶກສາເຣ່ືອງຄວາມຮັກ ແລະກຸ່ມສາມສຶກສາ
ເຣ່ືອງອໍານາດ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕ່າງໜ້າເພ່ືອລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້
ຍິນນໍາກັນ. 
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6. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າມີຜູ້ໃດໃນຫ້ອງຮຽນ   ເຄີຍອອກໄປກັບຄົນອ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະ

ເສີດພາຍໃນປະເທດ ຫລືຕ່າງປະເທດບ່ໍ?  ຖ້າມີຂໍໃຫ້ຄົນນ້ັນກ່າວຄໍາພະຍານເຖິງສ່ິງຕົນເອງໄດ້ປະ
ສົບການເພ່ືອໜູນໃຈຄົນອ່ືນໆບ່ໍໃຫ້ຢ້ານໃນການອອກໄປປະກາດ. 

 
7. ປິດໂດຍການອ້ອນວອນ   ແລະແຈກຢາຍເຂ້ົາໝົມອົມໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແລະບອກວ່າທຸກຄົນໃນໂລກ

ຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ ແລະໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານໃນການປະກາດນ້ີ. 
 

 

 
 
 

ບວ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 

ຄຣສິຕະຈັກໄດ້ເຮດັໜາ້ທີສ່າໍເຣດັລງົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກຈໍາເປັນຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ໃຫ້ສົມກັບໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນ

ຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄຸນສົມບັດອອກມາຢ່າງໃດໃນ

ຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງຄຸນສົມບັດແລະການສະແດງຕົວອອກມາ

ວ່າຄຣສິຕະຈັກເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ. 
 

ບົດນໍາ 
           ເມ່ືອໄດ້ສຶກສາສາມບົດທີແລກໃນປ້ຶມເອເຟໂຊ     ສະມາຊິກບ່ໍຄວນແປກໃຈເມ່ືອອາຈານໂປໂລໄດ້
ປ່ຽນທິດທາງໃນການຂຽນຂອງເພ່ິນ.  ມາຮອດນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງເຣືອ່ງພາຣະກິດໃຫຍ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ກະທໍາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ນັກປະກາດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ້ີໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ພົບກັບພຣະຄຸນອັນ
ມະຫາສານຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມພ້ົນທ່ີມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊແູຕ່ອົງດຽວ.  ເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມຮັກອັນ
ອັມມະຕະທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍຄົນທ່ີມາເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຖ້າມກາງພຣະຄຸນແລະ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ປະທານກໍາລັງໃຫ້ຄຣິຕະຈັກຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນ
ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອໃນພຣະເຈ້ົາ ຕາມທ່ີພຣະອົງສ້າງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນເຊັນ່ນ້ັນ. 
          ໃນບົດ 4 ຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້ປ່ຽນທິດທາງໃຫ້ເອ້ີນຄຣິສຕະຈັກຕອບສະໜອງຕ່ໍສ່ິງທ່ີອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ເຮັດເພ່ືອ.   ທັມມະດາແລ້ວຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ພຽງແຕ່ສົນທະນາກັນເທ່ົາ
ນ້ັນ, ຫລືພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງພລັງຂອງພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.  ຄຣິສຕະຈັກຈະບ່ໍ
ເປັນຄຣສິຕະຈັກເທ່ືອຈົນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດໜ້າທ່ີຈົນສໍາ
ເຣັດ.  ເໝືອນກັບການນະມັສການໃນຄຣິສຕະຈັກຫລາຍແຫ່ງ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ປ່ຽນຈາກການຍົກຍ້ອງສັຣ
ເສີນໃຫ້ເປັນການເອ້ີນໃຫ້ຖວາຍຕົວຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. 
          ການເອ້ີນໃຫ້ຕອບສນອງຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເລ້ີມຕ້ົນໃນບົດ 4 ນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊຄໍ້າເວ້ົາ
ປ່ຽນທິດທາງໂດຍໃຫ້ຄໍາເວົ້າ ìເຫດສັນນ້ັນî (ອຟຊ 4:1) ໄດ້ສອນຜູ້ອ່ານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ສ່ິງທ່ີຕ່ໍໄປຈົນໃຫ້ສໍາເຣັດລົງ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາ ìຜູ້ໄດ້ໂຜດປະທານພຣະພອນທຸກປະການດ້ານວິນຍານໃຫ້
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ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍໃນສວັນສະຖານໂດຍພຣະຄຣິດî (ອຟຊ 1:3), ìເຫດສັນນ້ັນî (4:1)  ພວກເຮົາຕ້ອງຕອບ
ສນອງໃຫ້ເປັນຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
8. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນຢາຍເຈ້ັຽໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງບອກໃຫ້ຂຽນລົງ    ì10 ຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເບ່ືອ

ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກî  ໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນສ່ິງເບ່ືອຫລາຍທ່ີສຸດລົງໄປຫາເບ່ືອນ້ອຍລົງເປັນລໍາດັບ. 
 

9. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການຈັບຄູ່ອ້ອນວອນອະທິຖານ.     ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງ
ການໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
ກ. ໃຫ້ນ່ັງກັບນັກຮຽນຄົນອ່ືນ 
ຂ. ບອກເຖິງຄໍາທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານ 
ຄ. ໃຫ້ເວລາ 4-5 ນາທີອ້ອນວອນອະທິຖານ 
ງ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຢຸດອ້ອນວອນອະທິຖານໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄຣູເລ້ີມອອກສຽງອະທິຖານ 
 

10. ສຸດທ້າຍຂອງ 5 ນາທີ ໃຫ້ອະທິຖານອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາແລະຊ ົງອວຍພຣະພອນການ
ສຶກສາວນັນ້ີ. 
 

11. ໃຫ້ເອົາສ່ິງທ່ີສະມາຊິກຂຽນອອກມາເຖິງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບ່ືອກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກ.  ບອກໃຫ້
ສະມາຊິກຈັດເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມລະສອງສາມຄົນໃຫ້ສົນທະນາເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຂົາ
ຈ່ິງເບ່ືອເວລາເວ້ົາເຖິງຄຣິສຕະຈັກ? 
 

12. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານວ່າເປັນຫຍັງສ່ິງໜ້າເບ່ືອຈ ຶ ່ງເກີດຂ້ຶນ? 
 

13. ບອກວ່າຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້ແມ່ນເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຮູ້ຈັກຄ ນຸນະວຸດທິອັນດີຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະ
ບອກວິທີທ່ີຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງສະແດງອອກວ່າພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ. 

 
ບວ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ຈົງ່ດາໍລົງຊວີດິໃນທາງຂອງອງົພຣະຄຣດິ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 4:17-5:20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 4:17-5:20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊີວດິຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກໃນອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດໃນ   

ທາງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການປະພຶດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານໄດ້ເປັນແສງສະທ້ອນຂອງອົງພຣະ

ເຢຊຢູ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄໍາສອນເຣ່ືອງຊີວິດປະຈໍາວັນໃນບົດນ້ີ    ແລະ

ເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດທ່ີຕົນເອງໃນບ່ອນຕົນເອງບ່ໍສາ
ມາດເຮັດໄດ້. 

 

ບົດນໍາ 
     ການທ່ີຈະເອົາຄໍາສອນໃນບົດຮຽນມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວດິນ້ັນເຕັມໄປໃນຕອນນ້ີ.  ເໝືອນກັບບົດຮຽນທີ 
4,     ສາມບົດທໍາອິດແມ່ນຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາ
ໂດຍຄວາມຮັກຈາກອົງພຣະຄຣດິ.       ເມ່ືອໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍ  
ຄຣິສຕະຈັກໂດຍປະທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາເປັນຂອງຂວັນຊ່ຶງບ່ໍມີອັນໃດທຽບໄດ້  ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຂຽນເຖິງລັກສະນະຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີສັດຊ່ືເປັນລໍາດັບໄປ. 
      ບ່ໍມີບ່ອນໃດສອນເຖິງການດໍາລົງຊວິີດປະຈໍາວັນເໝືອນຂ້ໍສ້ັນໆໃນບົດນ້ີ.  ອາຈານໂປໂລເວົາ້ຊ້ໍາຄວາມ
ເກ່ົາບອກໃຫ້ຜູ້ເຊືອ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາລົງຊີວດິປະຈໍາວັນ   ໃນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຈາກ    
ພຣະເຈ້ົາ.  ທັມມະດາແລ້ວຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາ.  ບາງ
ຄ້ັງອາດມີຄົນມາລາຍງານເຖິງຊີວດິຂອງສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງເອເຟໂຊໃຫ້ອາຈານໂປໂລຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາຍັງມີບັນຫາບ່ໍຮູ້ຈັກຈະເຮັດຫຍັງໃນຊີວດິໃໝ່.     ແຕ່ບາງຄ້ັງອາຈານໂປໂລອາດຮູ້ຈັກສະມາຊິກໃນ
ຄຣິສຕຈັກດີຜ່ານການລາຍງານຂອງຕ ີໂມທຽວ (ເບ່ິງ ຕມທ 1:3-4   ) ຫລືອາດແມ່ນຄໍາລາຍງານຈາກໄທກິ
ກາດ ຜູ້ໄດ້ມາຢາມຄຣ ິສຕະຈັກນ້ີມາກ່ອນ (ເບ່ິງ ອຟຊ 6:21-22).  ເຖິງແມ່ນອາຈານໂປໂລຈະຮູ້ເຖິງບັນຫາ
ຂອງສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ີຢ່າງໃດນ້ັນບ່ໍສໍາຄັນ ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນເພ່ິນໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາໃຫ້ດໍາລັງຊີ
ວິດດີເພ່ືອໃຫ ເ້ປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ. 
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     ບົດຮຽນຕອນນ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງການປ່ຽນແປງ ຄືທຸກຄົນຖືກເອ້ີນໃຫ້ປ່ຽນການກະທໍາ ຈາກການເຮັດເໝືອນ
ຊາວໂລກໃຫ້ມີຊວິີດຢ່າງອົງພຣະຄຣິດ.  ໃນເມ່ືອຈົດໝາຍນ້ີໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈໍາເປັນຕ້ອງກວດ 
ເບ່ິງການປະພຶດຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ.  ຄຣິສະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີກໍຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນການປະພຶດທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີຖວາຍ
ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຄືກັນ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
14. ໃຫ້ຂຽນຄໍາເວ້ົາວ່າ ìຈ່ົງເຮັດ ແລະຢ່າເຮັດî ໃສ່ເຈ້ັຽ ຕັດຄໍາເວ້ົານ້ັນອອກຈາກກັນແລະເອົາໄປຢອງໃສ່

ຕ່ັງນ່ັງແຕ່ລະໜ່ວຍ. 
 

15. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ.  ບອກໃຫ້ຈັດເປັນກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນສາມຄົນ.  
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຟັງຄໍາແນະນໍາກ່ອນພວກເຂົາຈະໄດ້ລົງມືເຮັດອັນໃດ? 

 
ກ. ແບ່ງປັນ ຈຸດປະສົງຈໍາເພາະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ 
ຂ. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອຈຸດປະສົງທ່ີຄົນສເນີອອກມາ 
ຄ. ໃຫ້ໃຊເ້ວລາປະມານ 7 ນາທີໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ 
 

16. ໃນ 7 ນາທີສຸດທ້າຍຜ ູ ້ເປັນຄຣູສອນອ້ອນວອນອະທິຖານຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນການສຶກສາ 
 

17. ສົນທະນາກັນເຖິງການເຮັດຕາມລາຍການເປັນລໍາດັບ ບອກວ່າໃນຊີວິດພວກເຮົາກໍມັກໃຊ້ສ່ິງທ່ີຂຽນ
ອອກໄປລໍາດັບ.    ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນເປັນລາຍການຕາມລໍາດັບຈາກຕ່ັງທ່ີພວກເຂົານ່ັງທໍາອິດ
ວ່າແມ່ນ ìຈ່ົງເຮັດ ຫລືຢ່າເຮັດî 

 
18. ກ່າວວ່າບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການຂຽນອອກມາເປັນລໍາດັບຈາກພຣະຄັມພີ. 

 
19. ບອກໃຫ້ຈັບເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມນ່ຶງສອງສາມຄົນ.  ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງອ່ານ ອຟຊ 4:17-32; ກຸ່ມສອງໃຫ້ອ່ານ 

ອຟຊ 5:1-7; ກຸ່ມສາມໃຫ້ອ່ານ ອຟຊ 5:8-14; ກຸ່ມສ່ີໃຫ້ອ່ານ ອຟຊ 5:15-20. 
 
 

20. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນອອກຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງສຶກສາເຖິງສ່ິງ ìຈ່ົງເຮັດ ແລະ ຢ່າ
ເຮັດî ແລ້ວໃຫ້ຂຽນສ່ິງທ່ີກຸ່ມຕົນເອງເຫັນໃສ່ກະດານເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນຈະໄດ້ຮູ້ນໍາ. 
 

21. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນໍາເພ່ືອລາຍງານຜົນງານ. 
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22. ຖາມວ່າການໃຊ້ລາຍການຂຽນອອກມາເປັນລໍາດັບນ້ັນມີຜົນປໂຍດອັນໃດແດ່? 
 

23. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ້ອນວອນອະທິຖານເປິດ. 
 
 
 
 

ບວ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ຊວິີດໃນຄອບຄວົຄຣິສຕຽນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 5:21-6:9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເອເຟໂຊ 5:21-6:9 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣດິເປັນຫລັກຂອງຄວາມສໍາພັນທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນມີຄວາມສໍາຄັນວິທີໃດໃນຄອບຄົວ ແລະທ່ີທໍາງານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນເວລາຂ້ອຍຍອມໃຫ້ຄວາມຢໍາເກງ 

ພຣະຄຣິດເປັນຫລັກຂອງຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວແລະໃນທ່ີທໍາງານ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
   

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ກ່ອນການຮຽນບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ຕຽມຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ເຈ້ັຽໃບນ່ຶງໄວ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນ: 
 

(ເຈ້ັຽເພ່ືອແຈກຢາຍ) 
ຊວີດິໃນຄອບຄວົຄຣສິຕຽນ 

ເອເຟໂຊ 5:21ó6:9 
 

ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຢ່ ູໃນຣະບຽບໂດຍຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດ 
 

I. ຫລັກນໍາ (ອຟຊ 5:21) 
II. ສາມີແລະພັຣຍາ (ອຟຊ 5:22-23) 

A. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ__________(22-24) 
B. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ__________(25-33) 

 
III. ລູກແລະພ່ໍແມ່ (ອຟຊ 6:1-4) 

A. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ________(1-3) 
B. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ________(4) 

IV. ຂ້ອຍຂ້າ ແລະນາຍ (ອຟຊ 6:5-9) 
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A. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ_______(6-8) 
B. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ_______(9) 

______________________________ 
 

ຄາໍຕອບສໍາລບັຊອ່ງວາ່ງ (ເພື່ອຄຣູ) 
ຊວີດິໃນຄອບຄວົຄຣສິຕຽນ 

ເອເຟໂຊ 5:21ó6:9 
 

ຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຢ່ ູໃນຣະບຽບໂດຍຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດ 
 

I. ຫລັກນໍາ (ອຟຊ 5:21) 
II. ສາມີແລະພັຣຍາ (ອຟຊ 5:22-23) 

C. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພັຣຍາ (22-24) 
D. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສາມີ (25-33) 

 
III. ລູກແລະພ່ໍແມ່ (ອຟຊ 6:1-4) 

C. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພວກລູກ (1-3) 
D. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພວກພ່ໍ (4) 

 
IV. ຂ້ອຍຂ້າ ແລະນາຍ (ອຟຊ 6:5-9) 

C. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຂ້ອຍຂ້າ (6-8) 
D. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພວກນາຍ (9) 

____________________________ 

 
2. ເລ້ີມບົດຮຽນໂດຍຂໍໃຫ້ນັກຮຽນເລ່ົາເຖິງຄວາມສໍາເຣັດໃນການເຮັດພາກການນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດິ

ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືໃນບົດຮຽນທີ 6 ທ່ີຜ່ານມາ.ເບ່ິງບົດຮຽນຄືນຖ້າຈໍາເປັນ; ແລ້ວຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບ
ນັກຮຽນ ແລະຜູ້ທ່ີກໍາລັງເຮັດບົດຮຽນນ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດ. 

3. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຫັຼບຕາ; ບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຄິດເຖິງຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະຊວິີດໃນຄອບຄົວແລະທ່ີ
ທໍາງານ; ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຄິດເຖິງສ່ວນທ່ີດີ, ສ່ວນທ່ີບ່ໍດີ, ແລະສ່ວນທ່ີສົກປົກໃນຊວິີດ. ໃນຂະນະທ່ີຍັງຫັຼບຕາ
ຢ່ ູໃຫ້ຖາມວ່າ: ທ່ານຕ້ອງການຮັກສາສ່ວນທ່ີດີ ແລະປ່ຽນແປງສ່ວນທ່ີສົກປົກບ່ໍ? ແນະນໍາວ່າໃນບົດຮຽນນ້ີ
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າການດໍາເນີນຊວິີດໃນພຣະເຢຊູສາມາດມີຜົນກະທົບໃສ່ຄວາມສໍາພັນໃນ 
ຄອບຄົວແລະໃນທ່ີທໍາງານ. ບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມືນຕາ; ໃຫ້ເວລາສາມເຖິງຫ້ານາທີສໍາລັບຂ້ໍນ້ີ. 
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 
4. ເບ່ິງບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການອະທິບາຍ, ແລະອ່ືນໆໃນການສອນມ້ືນີ້. 
5. ພານັກຮຽນເບ່ິງຫລັກນໍາໃນພາກນ່ຶງ. ອ່ານ ເອເຟໂຊ 5:21; ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ìຍອມຢ່ ູໃຕ້ບັງຄັບ.îບອກ

ວ່າພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີເປັນຫລັກນໍາໃນບົດຮຽນທັງໝົດມ້ືນ້ີ; ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ ìເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາ 
ມີຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ.î 

6. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນ ພັຣຍາ ໃສ່ບ່ອນວ່າງກ້ອງ ìສາມີແລະພັຣຍາî ໃນເຈ້ັຽທ່ີໄດ້ຢາຍໃຫ້. ອ່ານ ເອເຟ
ໂຊ 5:22-24. ອະທິບາຍ. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນ ສາມີ ໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທີສອງ. ອ່ານ ເອເຟໂຊ 5:25-33, 
ແລ້ວອະທິບາຍ. ພານັກຮຽນເບ່ິງ ໂກໂລຊາຍ 3:18-19. 

7. ຖາມນັກຮຽນ: ວັທນະທັມໃນປັດຈຸບັນທ້າທາຍໜ້າທ່ີຂອງສາມີແລະພັຣຍາວທີິໃດແດ່? ສໍາລັບຜູ້ທ່ີ
ແຕ່ງງານ ຫລືຜູ້ເຄີຍແຕ່ງງ່ານ, ຖ້າທ່ານສາມາດປ່ຽນໜ້າທ່ີໄດ້, ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ທ່ີແຕກຕ່າງ? 

8. ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6:1-4. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນ ລູກ ໃສ່ບ່ອນຫວ່າງທໍາອິດໃນພາກ ìລູກແລະພ່ໍແມ່.î 
ອະທິບາຍໜ້າທ່ີຂອງລູກຢ່ ູໃນຄອບຄົວ; ເບ່ິງ ໂກໂລຊາຍ 3:20. ຖາມນັກຮຽນ: ສັງຄົມມີຜົນກະທົບວິທີ
ໃດເຣ່ືອງຄວາມສາມາດຂອງລູກທ່ີຈະເຊືອ່ຟັງຄໍາສອນໃນພຣະທັມ? ຄຣິສຕະຈັກສາມາດຊວ່ຍວິທີໃດ? 
ພ່ໍແມ່ສາມາດຊ່ວຍວິທີໃດ? 

9. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນ ພ່ໍໃສ່ບ່ອນວາ່ງທີສອງໃນພາກນ້ີ. ອະທິບາຍໜ້າທ່ີຂອງພ່ໍໃນຊີວດິຄອບຄົວ. ເບ່ິງ
ໂກໂລຊາຍ 3:21. ຖາມ: ວັທນະທັມໃນສມັຍນ້ີຊ່ວຍ ຫລືກີດກ້ັນພ່ໍໃນການເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນນ້ີ. ພ່ໍຈະຕ້ອງ
ປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່? 

10. ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6: 5-9. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນ ຂ້ອຍຂ້າ ໃສ່ບ່ອນວ່າງໃນຫົວຂ້ໍ   ìຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍ.î
ແລ້ວຂຽນ ນາຍ ໃສ່ບ່ອນວ່າງທີສອງ. ອະທິບາຍໜ້າທ່ີຂອງຂ້ອຍຂ້າ ແລະໜ້າທ່ີຂອງນາຍ ອີງຕາມພຣະ 
ທັມນ້ີ. ອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 3:22ó4:1 ເພ່ືອຊ່ວຍ.   ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າຄໍາສອນຂອງໂປໂລໃນຕອນນ້ີ ມີ
ຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ີທໍາງານຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ? ຄໍາສອນປະເພດນ້ີຈະມີຜົນສະທ້ອນແນວ
ໃດສໍາລັບບ່ອນທໍາງານຂອງທ່ານເອງ? ເປັນຫຍັງ?  

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 
11. ພານັກຮຽນສົນທະນາຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ຖ້າທ່ານເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງໂປໂລໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ, ມີຫຍັງແດ່

ທ່ີຈະປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວແລະໃນທ່ີທໍາງານຂອງທ່ານ? 
12. ປິດການສຶກສາພຣະຄໍາດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
 
 

ສຄ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ແບບຢາ່ງເພືອ່ເຮດັຕາມ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 1:1-5, 12-19 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຕີໂມທຽວ 1 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລປະສົບການເຣ່ືອງພຣະຄຸນ ແລະຄວາມເມດຕາໄດ້ຫລ່ໍຫລອມຊວິີດ, 

ການຮັບໃຊ້, ແລະຄໍາສອນຂອງລາວ; ສ່ິງນ້ັນໆໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເຣ່ືອງການນໍາພາແລະການຮັບໃຊສໍ້າລັບຕີ 
ໂມທຽວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຜູ້ໃດເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີເຣ່ືອງການນໍາພາແລະການຮັບໃຊ້ສໍາລັບທ່ານ? ທ່ານກໍາ 

ລັງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄົນອ່ືນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄຸນລັກສະນະທ່ີໂປໂລໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຕີໂມທຽວເຣ່ືອງການ 

ນໍາພາແລະການຮັບໃຊທ່ີ້ຄວນຕິດຕາມ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
   

ນໍາເຣຶອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ແນະນໍາບົດຮຽນນ້ີ, ì1 ແລະ 2 ຕີໂມທຽວ:   ນໍາພາຄຣິສຕະຈັກ,î  ໂດຍກວດເບ່ິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຊຶງ່ປ້ືມ 

ພວກນ້ີມີຄືກັນກັບພຣະທັມເອເຟໂຊທ່ີໄດ້ຮຽນມາ. 
· ທັງສາມປ້ືມແມ່ນໂປໂລເປັນຜູ້ຂຽນ. 
· ປ້ືມທັງສາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເມືອງເອເຟໂຊ: ປ້ືມເອເຟໂຊຖືກສ່ົງໄປເມືອງເອເຟໂຊ, ແລະຕີໂມ

ທຽວກໍເປັນສິດຍາບິບານທ່ີຄຣິສຕະຈັກນ້ີ (1 ຕມທ 1:3-4). 
· ປ້ືມທັງສາມເວ້ົາເຣືອ່ງຄຣິສຕະຈັກ ແລະຜູ້ນໍາ. 

2. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜ້ ູນ່ຶງແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທ່ີດີ. ອ່ານ ìຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ
ນີî້ 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ຂຽນຄໍາວາ່ ìຄວາມî ໃສ່ກະດານສ່ີເທ່ືອແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນໂຄງຮ່າງ: 

 

ຄວາມ--ໝັ້ນໃຈ (1 ຕມທ 1:1-2) 
ຄວາມ--ກ້າຫານ (1 ຕມທ 1:3-4,18,19) 
ຄວາມ--ຮັກ (1 ຕມທ 1:5) 
ຄວາມ--ເຊື່ອໃຈ (1 ຕມທ 1:12-17) 
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4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ຕີໂມທຽວ 1:1-2 ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຂຽນ ìໝ້ັນໃຈî ໃສ່ຕ່ໍຈາກ ìຄວາມî ໂຕທໍາອິດໃນ
ກະດານ. ພານັກຮຽນເບ່ິງຂ້ໍພຣະຄໍາທ່ີເຮັດໃຫ້ໂປໂລໝ້ັນໃຈໃນການຊົງເອ້ີນ. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìໂປໂລໝ້ັນ 
ໃຈໃນການຊົງເອ້ີນ (1 ຕມທ 1:1-2).î ໃຫ້ຜູ້ນຶງ່ອ່ານເຣ່ືອງການກັບໃຈຂອງໂປໂລໃນ ກິຈການ 9: 
1-16. 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1ຕີໂມທຽວ 1:3-4 ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຂຽນ îກ້າຫານî ໃສ່ຕ່ໍຈາກ ìຄວາມî ໂຕທີສອງໃນ
ກະດານ. ພານັກຮຽນເບ່ິງການຕ່ໍສູ້ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບຕີໂມທຽວ.   ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìໂປໂລມີຄວາມກ້າຫານ 
ເພ່ືອພົບການຕ່ໍຕ້ານ (1 ຕມທ 1:3-4, 18-19). 

6. ຂຽນ ìຮັກî ໃສ່ຕ່ໍຈາກ "ຄວາມ" ໂຕທີສາມໃນກະດານໃນຂະນະທ່ີຜູນ່ຶ້ງອ່ານ 1 ຕມທ 1:5. ຊັກຊວນ
ໃຫ້ນັກຮຽນຊອກຫາສາມຢ່າງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຄົນທ່ີຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາ. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìໂປໂລຮັກ 
ຈິງໃຈກ່ຽວກັບຄໍາສອນຂອງທ່ານ (1 ຕມທ 1:5)".     ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 1 ແລະ 2 ໃນພາກ
ສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ. 

7. ຂຽນ ìເຊ່ືອໃຈî ໃສ່ຕ່ໍຈາກ ìຄວາມî ໂຕທີສ່ີໃນຂະນະທ່ີຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ຕີໂມທຽວ 1:12-17. ຖາມ: ໂປ
ໂລເອົາຊະນະເບ້ືອງຫລັງຂອງຕົນແລະໄດ້ກາຍເປັນຜູນໍ້າທ່ີເກີດຜົນໄດ້ວິທີໃດ? ເບ່ິງ ກິຈການ 7: 54 
ó8:3ເພ່ືອຫາຂ້ໍມູນເພ້ີມກ່ຽວກັບຊີວດິໂປໂລກ່ອນການກັບໃຈ. ອະທິບາຍຄໍາສະດຸດີໃນ 1 ຕມທ 1:
17 ຊ່ຶງມາຈາກໃຈຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການອະພັຍຢ່າງມາກມາຍ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 3 ແລະ 4 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ. 
9. ປິດການສຶສາພຣະທັມດ້ວຍຄໍາຖາມນ້ີ: ຖ້າໂປໂລບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາອະພັຍຊີວດິທ່ີ

ຜ່ານມາຂອງທ່ານ, ຄຣິສຕະຈັກຈະສູນເສັຽຫຍັງແດ່? 
 
 

ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ຄນຸສມົບັດຂອງຜູນ້າໍຄຣສິຕະຈກັ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 3: 1-13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຕີໂມທຽວ 3: 1-13 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະເປັນຜູ້ທ່ີມີຄຸນສົມບັດຝ່າຍຈິດວິນຍານສຸງ ແລະ 

ເປັນຜູ້ທ່ີດູແລຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມດ້ວຍການຮັບໃຊ້ແລະການຕາງໜ້າທ່ີດີ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຄວນຊອກຫາຫຍັງແດ່ໃນຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄໍາສອນກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ ແລະເບ່ິງສ່ິງທ່ີພວກຜູ້ນໍາໃນ 

ຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້ອຍກໍາລັງເຮັດຢ່ ູ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
   

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ພານັກຮຽນຊອກຫາຂ້ໍມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເພ່ືອໃຊ້ເປັນເບ້ືອງຫລັງຂອງບົດຮຽນ

ໃນມ້ືນ້ີ. ໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄຶດ: 
· ໂບດພວກເຮົາພົບກັນຢູ່ໃສ: ຕຶກຕົນເອງ, ຕຶກຢຶມ, ຫ້ອງເຊ່ົາ, ເຮືອນຄົນ, ໂຮງຮຽນຫລວງ, 

ແລະຕ່ໍໆໄປ. 
· ໂບດພວກເຮົາມີຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຖືກສະຖາປະນາແລ້ວຈັກຄົນ ແລະມີພນັກງານຮັບຈ້າງຈັກຄົນ? 
· ມັກຄະນາຍົກ ຫລືຜູ້ບົວລະບັດຖືກເລືອກເອົາ ຫລືວ່າຖືກສະຖາປະນາ? 
· ພວກເຮົາສະຖາປະນາມັກຄະນາຍົກ ຫລືຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ຍິງບ່ໍ? 
· ໃນຄຣິສຕະຈັກແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນເຣ່ືອງຕ່າງໆ: ພນັກງານ, ຜູ້ປົກຄອງ, ມັກຄະ

ນາຍົກ, ກັມມະການ, ສະມາຊິກທ່ົວໄປ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດດີຂອງໂບດ: ການປະກາດ, ນະມັສການ, ການຮັບໃຊ້ຄົນຍາກຈົນ, ການ ຕ້ັງ

ໂບດໃໝ່, ຕ່ໍໆໄປ? 
· ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດໃນໂບດນ້ີ? 

2. ອ່ານ ຈດຸສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ ຈາກບົດຮຽນ. 
 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
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3. ອະທິບາຍຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາສອງຢ່າງ: ຜູ້ປົກຄອງ ແລະມັກຄະນາຍົກ ທ່ີສອນຢ່ ູໃນ 1 ຕີໂມທຽວ 3:1-
13. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່, ìຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງສົມຄວນກັບວຽກ (1 ຕມທ 3:1)î ຂຽນໃສ່ກະດານ: 

· ຜູ້ດູແລ = ຜູ້ປົກຄອງ ແລະສິດຍາພິບານ 
· ມັກຄະນາຍົກ = ຜູ້ນໍາຮັບໃຊ້ 

4. ຂຽນ ìຜູ້ດູແລî ໃສ່ກະດານ; ກ້ອງລົງມາໃຫ້ແບ່ງກະດານເປັນສອງພາກ; ພາກທີນ່ຶງໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍ 
ìຊວິີດຄອບຄົວ,î ແລະພາກທີສອງໃສ່ຫົວຂ້ໍ ìຄຸນສົມບັດ.î ພານັກຮຽນເບ່ິງ 1 ຕີໂມທຽວ 3:1-7 ແລະ
ຊອກຫາຄຸນສົມບັດທ່ີກ່າວໄວ້. 

· ກອ້ງ ìຊວິີດຄອບຄົວî ໃຫ້ຂຽນສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບໃສ່ (ສັດຊ່ືຕ່ໍພັຣຍາ, ຄອບຄອງບ້ານເຮືອນໄດ້ດີ, 
ລູກເຊ່ືອຟັງແລະນັບຖື) 

· ກ້ອງ ìຄຸນສົມບັດî ໃຫ້ເຮັດຄືກັບທ່ີຜ່ານມາ (ຄົນພາຍນອກແລະໃນຄຣິສຕະຈັກນັບຖື, ຮູ້ຈັກ 
ບັງຄັບຕົນເອງ, ຮັບແຂກດີ, ສຸພາບ, ຮູ້ພຣະຄໍາພີ, ເພ່ືອແຜ່, ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານ) 

5. ຫາບ່ອນຂຽນໃນກະດານ ແລ້ວຂຽນຫົວຂ້ໍ ìມັກຄະນາຍົກ.î ກ້ອງລົງມາໃຫ້ແບ່ງກະດານເປັນສອງ
ພາກ; ພາກທ່ີນ່ຶງໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍ ìຊີວດິຄອບຄົວ,î ແລະພາກທີສອງໃສ່ຫົວຂ້ໍ ìຄຸນສົມບັດ.î ເບ່ິງ 1 ຕີ
ໂມທຽວ 3:8-12. 

· ພານັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າຫາ ìຄຸນສົມບັດî ແລ້ວຂຽນລົງ (ນັບຖື, ຈິງໃຈ: ສຸພາບ, ສັດຊ່ື, ເຊ່ືອ 
ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະຄໍາ) 

· ຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງ ìຊີວດິຄອບຄົວî ແລ້ວຂຽນໄວ້ (ພັຣຍາຜູ້ນັບຖື, ອ່ອນຫວານ, ໄວ້ໃຈໄດ້, ສັດຊ່ື
ຕ່ໍພັຣຍາ, ຄອບຄອງລູກແລະເງິນໄດ້ດີ) 

6. ອະທິບາຍ 1 ຕີໂມທຽວ 3:13 ໂດຍເນ້ັນວ່າຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກທ່ີຮັບໃຊ້ໄດ້ດີຈະເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນ
ຍານ ແລະລາວສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື ແລະຄໍາຂອບໃຈ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ໃຊ້ຄໍາຖາມບາງຂ້ໍໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນເພ່ືອສົນທະນາ; ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ  

ເພ້ີມອີກ. 
· ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພ້ີມຫຍັງແດ່ສໍາລັບຜູ້ດູແລ ແລະມັກຄະນາຍົກ? ສ່ິງທ່ີພວກ

ເຮົາເພ້ີມນ້ັນຖືກກັບສ່ິງທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດຮຽນນ້ີບ່ໍ? 
· ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເພ້ີມເຕີມນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນຕ້ອງເອົາແບບຢ່າງບ່ໍ? 

8. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮ່ວມອ້ອນວອນກັບຜູ້ດູແລ ແລະມັກຄະນາຍົກໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກ
ເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງສຶກສາພຣະທັມ 1 ແລະ 2 ຕີໂມທຽວ. 

 
ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ຝຶກຕົນເອງໃຫເ້ປັນຄົນເຄັ່ງສິນທມັ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຕີໂມທຽວ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລບອກໃຫ້ຕີໂມທຽວຝຶກຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນເຄ່ັງສິນທັມ 

ເພ່ືອຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບວິນຍານຊ່ົວ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານມີວິທີທາງຫຍັງທ່ີຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນເຄ່ັງໃນສິນທັມ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານໃຊ້ຊອກຫາວິທີທາງຝຶກຕົນເອງ 

 

      ບົດນາໍ 
  
ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນທ່ານອາຈານໂປໂລສອນຕີໂມທຽວວິທີປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ຫລົງເຊ່ືອພວກຄຣູສອນປອມ ເພາະວ່າ
ເວລານ້ັນພວກຜູ້ສອນປອມໄດ້ສອນປິນ້ໄປຈາກພຣະຄັມພີມີຫລວງຫລາຍ,     ໂປໂລສອນວ່າວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດ
ແມ່ນການຝຶກຫັດອ່ານໜັງສື (ແປວ່າອ່ານພຣະຄັມພີ) ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ   ແລະສອນຄົນອ່ືນ
ຕາມນ້ັນ. 

ອົດທົນຕໍກ່ານຝຶກຫັດ  ( 4:1-6).  

1. ຫາກຄຣູມີເຄ່ືອງພໍເອົາມາຫ້ອງຮຽນໄດ້ຈ່ົງນໍາມາ,   ຫລືນໍາເຮົາຮູບເຄ່ືອງຫັດການ Exercise ມາຕິດຕາມ
ຝາຫ້ອງຮຽນ. ເມ່ືອໄຫວ້ວອນເປີດແລ້ວເລ້ີມຕ້ົນດ ້ວຍຖາມນັກຮຽນວ່າ ''ຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານມີເຄ່ືອງ  Exercise 
ບ່ໍ? ມີຫຍັງແດ່?''  ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຕອບ ຫາກຜູ້ໃດຕອບວ່າມີແລະໄດ້ Exercise ເປັນປະຈໍາ,  ເຊີນຜູ້ນ້ັນ
ເປັນພະຍານການ Exercise ມີຜົນປໂຍດຕ່ໍຮ່າງກາຍແນວໃດ?  
 
2. ເອົາພຣະຄັມພີອີກກອງນ່ຶງມາກອງໄວ້ຫ້ອງຮຽນ. ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວາ່  
 1. ''ມໃີຜໃນພວກເຮົາບ່ໍມີພຣະຄັມພີ ເປັນຂອງສ ່ວນຕົວ'' ຫາກລາວບ່ໍມີແທ້ ຫາກໂບດມີຈ່ົງມອບໃຫ້
ລາວ ຫາກໂບດບ່ໍມີ ແນະນໍາໃຫ້ລາວໄປຊື ້ຫລືຖາມຕ່ໍຄໍາຖາມທີ 2.  
 2. ''ມໃີຜແດ່ມີພຣະຄັມພີຫລາຍກວ່າໜ່ຶງເຫລ້ັມ?'' ຖ້າມີຄົນຕອບວາ່ມີກວ່າໜ່ຶງເຫລ້ັມ ຈ່ົງຂໍນໍາລາວ
ແບ່ງໃຫ້ຜູ້ບ່ໍມີນ້ັນ, ແລ້ວຖາມຕ່ໍໄປວາ່ ທ່ານອ່ານພຣະຄັມພີເລ້ືອຍປານໃດ? ຫາກມີຄົນຕອບວ່າອ່ານທຸກມ້ື ຂໍ
ໃຫ້ລາວເປັນພະຍານໃນການອ່ານແລະບໍ່ອ່ານລາວຮູ້ສຶກແນວໃດ? 
 3. ບອກນັກຮຽນວ່າ ເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຝຶກຫັດໃຫ້ເປັນຄົນເຄ່ັງສິນທັມໂດຍກາຍແລະຮຽນພຣະຄັມ
ພີເພ່ືອຈະບ່ໍຖືກຫລອກລວງຈາກພວກຄຣູສອນປອມດ່ັງທ່ີໂປໂລໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ຕີໂມທຽວດ່ັງນ້ີ.  
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ພວກສອນປອມສອນວ່າ ''ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເອົາກັນເປັນຜົວເມັຽ ຫ້າມບໍຣິໂພກອາຫານບາງຊະນິດຊ່ຶງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງສ້າງໄວ'້' (ຂ້ໍ 3).  ແຕ່ພຣະທັມປະຖົມມະການ 2:18 ກ່າວວາ່ ''ບ່ໍເປັນການສົມຄວນທ່ີຈະໃຫ້ຊາຍຢູ່ໂດດ
ດ່ຽວເຊ່ັນນ້ີ'' ແປວ່າຊາຍຍິງຕ ້ອງແຕ່ງງານກັນ.    ເຂົາຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກິນອາຫານບາງຊະນິດ ແຕ່ປະຖົມມະການ 
1:31 ທຸກສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງນ້ັນດີໝົດ.    ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຫາກເຮົາບ່ໍອົດທົນພະຍາມສຶກສາເຮົາກໍຈະຫລົງເຊ່ືອ
ພວກສອນຜິດພຣະຄັມພີໄດ້ໂດຍງ່າຍ.  
 

ພລັງຂອງການຝຶກຫດັ (4:7-11).  

ໂປໂລບອກແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງການນັບຖ ພືຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງມີປໂຍດທຸກຢ່າງ? ຄໍາຄອບໃນຂ້ໍ 8 ບອກວ່າ '' 
ເພາະໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາໄວ້ສໍາລັບຊີວດິໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດດ້ວຍ '' ແປວ່າ ເປັນປໂຍດໃນຊີວິດນ້ີ 
ແລະຍັງເປັນປໂຍດຕ່ໍຊວິີດໃນຟ້າສວັນອີກ ຫາກຮູ້ຈັກນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກນ້ັນໂປໂລຍັງຢືນຢັນ
ວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນຄວາມຈິງແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຍ ຶດຖືໄວ ້'' ຂ້ໍຄວາມນ້ີກໍສັດຈິງ ແລະສົມຄວນທຸກຄົນຄວນຈະໄດ້
ຮັບເຊ່ືອເອົາໄວ້ ''(ຂໍ ້9). 
 
ແຕ ່ກ່ອນອ່ືນເຮົາທັງຫລາຍຄວນຫລີກເວ້ັນນິຍາຍປະໂລມໂລກ ຫລືບ່ໍເວ້ົາເຣືອ່ງອ່ືນນອກຈາກເຣືອ່ງໃນພຣະ
ຄັມພີ. '' ຈ່ົງເວ້ັນຫນີຈາກນິຍາຍປະໂລມໂລກ ທ່ີພວກຜູ້ຍິງເຖ້ົາເຄີຍເລ່ົາໃຫ້ຟັງນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຝຶກຕົນໃນການນັບ
ຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພາະການຝຶກຫັດທາງກາຍນ້ັນມີປໂຍດບາງຢ່າງ  ແຕ່ການນັບຖ ພືຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງມີປໂຍດທຸກຢ່າງ '' (ຂໍ ້7-8). ແປວ່າ  
   1. ຫລີກເວ້ັນເຣ່ືອງບ່ໍມີແກ່ນສານຄວາມຈິງຫລືນິຍາຍຂອງພວກກຣ ີກ ດ້ວຍວ່ານິຍາຍເປັນເຣືອ່ງທ່ີແຕ່ງ 
      ຂ້ຶນຕາມຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ແຕ່ງແລ້ວກໍມີພວກຜູ້ເຖ້ົາເວ້ົານິທານໃຫ້ລູກຫລານຟັງເພ່ືອຄວາມບັນເທີງ.  
   2. ຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການອ່ານແລະສຶກສາພຣະທັມຂອງ   
       ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ເມ່ືອເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງການປະຕິບັດນັບຖືຍ່ອມຈະຖືກຕ້ອງ. 
   3. ໂປໂລກ່າວເຖິງຜົນປໂຍດທາງກາຍມີປໂຍດບາງຢ່າງເທ່ົານ້ັນ ສ່ວນການນັບຖື ແປວ່າເຊືອ່ຟັງນ້ັນມີ 
        ປໂຍດທຸກຢ່າງ.  
 

ສ່ວນເລກິຂອງການຝກຶຫດັ  (4:12-16).  

ໂປໂລສອນວ່າ '' ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການອ່ານຫນັງສື ໃນການເຕືອນສະຕິ ແລະໃນການສ່ັງສອນ ຈົນກວ່າເຮົາຈະ
ມາ ຢ່າເບີດເສີຍຕ່ໍຄຸນທັມທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວເຈ້ົາ ທ່ີໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາທໍານວາຍເມ່ືອຄະນະເຖ້ົາແກ່ ໄດ້
ວາງມືໃສ່ເຈ້ົາ '' (ຂ້ໍ 15-16 ແປວ່າຕ້ັງໃຈອ່ານພຣະຄັມພີຢູ່ບ່ໍຂາດ ເພາະວ່າການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນປະ ຈໍາ  
ນ້ັນໄດ້ເພ້ີມເຕີມຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຊ່ືອ. ຢ່າເບີດເສີຍຕ່ໍຄຸນນະທັມ  ແປວ່າໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນ
ຕົນເອງ ແລະສອນຄົນອ່ືນຕາມສ່ິງທ່ີໄດ້ອ່ານໃນໜັງສືນ້ັນ.  
           ຫວ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ພຣະເຈົາ້ ຫລື ເງິນຄໍາ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 6:3-19 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຕີໂມທຽວ 6:3-19 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເງນິ

ຄໍາ, ແຕ່ຫາກມີຫລາຍກໍຄວນໃຊ້ມັນເພື່ອງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາໄດ້ໃຊເ້ງິນຄໍາຂອງເຮົາຄືພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເງິນຄໍາໃນການດີ ເພ່ືອກໍາໄລ. 

 

      ບົດນາໍ 
ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຣິສຕຽນຈ່ົມເຣ່ືອງການຖວາຍສິບຣດົຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ    ຈົນເຮັດໃຫ້ລາງຄົນຢ້ານຮອດໄປ
ໂບດ   ເພາະບ່ໍກ້າຖວາຍສິບລົດທ່ີພຣະເຈ້ົາທ້າທາຍເພ່ືອຢາກໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຄົນໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີ   
ພຣະເຈ້ົາຕຽມຖອກເທພຣະພອນລົງມາໃຫ້,   ຄໍາທ້າທາຍນ້ີກໍຄ້າຍຄືເຮົາບອກສອນລູກໃຫ້ຮຽນໜັງສື   ເມື່ອ   
ໃຫຍ່ມາຈະໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແລ້ວມີວຽກງານການທໍາດີ ແລ້ວຊວິີດກໍຈະສະບາຍ ແຕ່ລູກເຮົາມັກເວົາ້ວ່າພ່ໍແມ່ບັງ
ຄັບໃຫ້ເຂົາຮຽນ. 
 

ພຣະເຢຊ ູຫລປືາຖນາເງນິຄໍາ  (6:3-5). 
ຫາກເຮົາຖາມຄຣສິຕຽນວາ່ ພຣະເຈ້ົາແລະເງິນຄໍາຈະເອົາອັນໃດ? ແນ່ນອນຕ້ອງມີການຖົກຖຽງກັນຢ່າງຍາວ
ນານ,   ແລະເຣ່ືອງເງິນນ້ີເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາອາຈານຫລາຍຄົນບ່ໍສະດວກໃນການເທສນາ   ເພາະຫລາຍ
ເທ່ືອຄົນຈ່ົມວ່າ ''ອາຈານ ເວ້ົາແຕ່ເຣ່ືອງເງິນ'' ແຕ່ທ່ານອາຈານໂປໂລສ່ັງຕີໂມທຽວວາ່   '' ຈ່ົງສ່ັງສອນ  ແລະ
ເຕືອນສະຕິຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ຖ້າຜູ້ໃດສອນຜິດໄປຈາກນ້ີ    ແລະບ່ໍຍອມເຫັນຕາມພຣະທັມອັນມີຫລັກຂອງ    

ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຄໍາໂອວາດທ່ີສົມກັບການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ຜູ້ນ້ັນກໍ
ເປັນຄົນຈອງຫອງ '' (ຂໍ ້3-4ກ).    ດ້ວຍມີຄໍາສ່ັງມາຈາກພຣະຄັມພີນ້ີເອງອາຈານຂອງທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງເທສນາ
ເຣ່ືອງການຖວາຍຢ່າງນ້ອຍປີລະເທ່ືອຫລືສອງເທ່ືອ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ '' ເຫດວາ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສ່ິງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງເສັຽຊີວດິອັນແທ້ຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນ
ຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ຫລືຜູ້ນ້ັນຈະນໍາເອົາສ່ິງໃດໄປແລກເອົາຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນກັບຄືນມາ'' (ມັດທາຍ 16: 
26). ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊຈ່ຶູງກ່າວອີກວ່າ '' ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈ້ົາບ່າວສອງນາຍ  ເພາະຈະຊັງ
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ນາຍຜູ້ນ້ີໄປຮັກນາຍຜູ້ນ້ັນ  ຫລືຈະຕິດພັນຢູ່ກັບນາຍຜູ້ນ້ີແລະປມາດນາຍຜູ້ນ້ັນ  ທ່ານຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງ   

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະເປັນຂ້ອຍໃຊຂ້ອງເງິນຄໍາພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້ '' (ມັດທາຍ 6:24). 
 

ຜນົກ ໍາໄລອັນມະຫາສານ (ມດັທາຍ 6:6-10). 
ພວກຄຣູສອນປອມສອນວ່າຜູ້ເຄ່ັງຄັດໃນສາສນາຈະກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີ    ແຕ່ທ່ານອາຈານໂປໂລບອກຢ່າງ 
ແຈ້ງວ່າ '' ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພ ໃໍຈກັບສ່ິງຂອງທ່ີ
ຕົນມີຢູ່ '' (ຂ້ໍ 6).  ເພາະວ່າພວກຜູ້ສອນປອມນ້ັນຫວັງໃຈຈະກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີໃນການຜູ້ນໍາສາສນາ  ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີ ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວ '' ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢາກລ້ໍາລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ ໃນບ້ວງແຮ້ວ ແລະໃນຕັນ
ຫາອັນໂງຫ່ລາຍຢ່າງ ຊ່ຶງ ເປ ນັໄພແກ່ຕົວທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ'' (ຂໍ ້
9). ບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວາ່ຄວາມຮ່ັງມີລ້ໍາລວຍນ້ັນບ່ໍດີ ຫລືຕົກໃນບ້ວງແຮ້ວ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພໍ 
ຢາກລ້ໍາລວຍຕາມກິເລດຕັນຫາລາງເທ່ືອກໍກາຍເປັນຄົນໂງ່ກໍເປັນໄດ້,   ຕົວຢ່າງຄົນເຮົາຖືກຜູ້ອ່ືນຕົວະຕ້ົມກໍ
ແມ່ນຢາກລ້ໍາຣວຍບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?    '' ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ກຸຢ່າງ ແລະເພາະ
ເຫດຄວາມໂລບນີແ້ຫລະ ຈ່ຶງຊັກຈູງຜູ້ລາງຄົນໃຫ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ ແລະແທງຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບແສບຫລາຍປະການ'' (ຂ້ໍ 10). 
 

ວທິໄີດກ້ໍາໄລດ ີ(6:11-19) 
ໂປໂລແນະນໍາເຮົາທັງຫລາຍວ່າ '' ແຕ່ເຈ້ົາຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລະຈ່ົງຕິດ
ຕາມຄວາມຊອບທັມ ຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ຄວາມສັດຊ່ື  ຄວາມຮັກ  ຄວາມຫມ່ັນພຽນ ແລະ
ຄວາມອ່ອນສຸພາບ ຈ່ົງອົດສາແຂ່ງຂັນສູ້ຕາມແນວທາງຂອງຄວາມເຊືອ່ ຈ່ົງຍຶດເອົາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ
ນິດໄວ້ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຈ້ົາຮ ບັນ້ັນ  ໃນເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ແລະປະຕິຍານຕົນຢ່າງດີຕ່ໍຫນ້າພະ 

ຍານຫລາຍຄົນ '' (ຂໍ ້11-12). ແປວ່າ ຫລີກໜຈີາກການຮັກເງ ິນຄໍາ ແລ້ວຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະນັບ
ຖືປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍຮຽນເປັນຄົນສັດຊ່ື,  ເປັນຄົນມີຄວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາ,  ຮັກ
ແບບພຣະເຢຊຊົູງຮັກ, ເປັນຄົນໝ່ັນພຽນໃນການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຄົນອ່ອນສຸພາບໃນກິຣິຍາ ແລະວາ
ຈາ, ເປັນຄົນອົດທົນຕ່ໍສູ່ໃນການເຮັດດີທຸກຢ່າງ ໂດຍຕ້ັງຫລັກໝ້ັນໃນເຣືອ່ງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ    ທີ ່    
ພຣະເຈ້ົາຊງົຈັດໄວ້ໃຫ້ນ້ັນ  ຫາກເຮົາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີໂປໂລແນະນໍາຕີໂມທຽວເຮ ົາກໍຈະປັນຜູ້ໄດ້ 
ກ ໍາໄລດີທ່ີສຸດແລ້ວ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ   ìຢ່າຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນໃນໂລກ ຊຶງ່ເປັນບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນ 
ແລະເປັນບ່ອນທ່ີໂຈນເຈາະເຂ້ົາລັກເອົາໄດ້ ແຕ່ຈ່ົງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວ້ໃນສວັນບ່ອນມອດແລະ
ຂີ້ໝຽ້ງກັດກິນບ່ໍໄດ້ ແລະທັງໂຈນເຈາະ ແລະລັກເອົາບ່ໍໄດ້'' (ມັດທາຍ 6:19-20).  ແປວ່າໃຫ ເ້ຮົາໃຊ້ຊັບສົມ
ບັດຂອງເຮົາເພ່ືອວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ເພ່ືອການກຸສົນຕ່າງໆເຊ່ິງເຫັນແຈ້ງໃນຄໍາສອນພຣະເຢຊູໃນພຣະ
ທັມມັດທາຍ 25:31-46. 
          ຫວ 
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 ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ12 

ຕື່ນເຖ ີດ ແລ້ວເດີນຕໍໄ່ປ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຕີໂມທຽວ 1:6-14; 2:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຕີໂມທຽວ 1-2 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລເຕືອນຕີໂມທຽວໃຫ້ຕ້ັງໃຈຮັບໃຊ້ ແລະຕ້ັງໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຕ້ອງການກໍາລັງໃຈອັນໃດໃນວັນນ້ີເພ່ືອຈະເຊ່ືອແລະຕິດພຣະ

ເຢຊຕູລອດໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕ່ືນຈາກຝັນແລ້ວຕ້ັງໜ ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ 

 

      ບົດນາໍ 
ການປຸກໃຫ້ຕ່ືນຈາກການນອນຫລັບນ້ັນ ແຕ່ລະຄົນມີເຄ່ືອງປຸກບ່ໍຄືກັນ ຂ້ຶນກັບວາ່ຜູ້ນ້ັນຢູ່ໃສ?   ໃນສມັຍໃດ? 
ແຕ່ສ່ວນຫລາຍໃນເວລານ້ີຄົນເຮົາມັກຈະໃຊ ໂ້ມງປຸກ   ສ່ວນຊ ີວິດຄຣສິຕຽນເດເຮົາຈະໃຊ້ອັນໃດປຸກເຮົາໃຫ້
ຕ່ືນແລ້ວທໍາງານພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ. ບົດຮຽນວັນນ້ີຕີໂມທຽວເອົາຈົດໝາຍໂປໂລເປັນເຄ່ືອງປຸກໃຫ້ຕ່ືນ.  
 

ປກຸໃຫຕ້ື່ນໃນພຣະຢ ູຊ ູ(2ຕີໂມທຽວ 1:6-7) 
 ''ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຂໍເຕືອນສະຕິເຈ້ົາໃຫ້ເປ່ົາຄຸນທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີມີຢູ່ໃນເຈ້ົາດ້ວຍການວາງມືຂອງເຮົານ້ັນ
ໃຫ້ລຸກຮຸ່ງເຮືອງຂ້ຶນໃຫມ່ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາແຕ່ໄດ້ຊງົປະທານໃຈ
ອັນປະກອບດ້ວຍຣດິອໍານາດ ຄວາມຮັກ ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ'' (ຂໍ ້6-7).   ຄໍາຕັກເຕືອນທ່ີໂປໂລ
ເຕືອນຕີໂມທຽວຄ້ັງນ້ີ ຍັງເປັນເປັນຄໍາເຕືອນມາເຖິງພວກເຮົາຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານ, ອາຈານ, ພວກຜູ້ປົກຄອງ 
ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ົວໄປໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວດຽວກັນຄື;  
 1. ປຸກຈິດວິນຍານໃຫ້ຕ່ືນ ແລະຣະວັງຕົວສເມີ ໂດຍເປ່ົາໄຟຈິດວິນຍານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ນ້ັນ 
               ໃຫ້ຮ້ອນແຮງກ້າຄືຊ່າງຕີເຫລັກເປ່ົາລົມໃສ່ເຕົາເຫລັກນ້ັນ.  
  2. ບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວຕ່ໍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍໃຫ້ປະກາດທຸກເຫດການ ດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
  3. ສ່ິງສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງແມ່ນຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃນວິນັຍໂດຍມີຊີວດິເປັນແບບຢ່າງເພ່ືອເປັນ 
                ແສງສະຫວ່າງສໍາລັບຄົນທ່ົວໄປ.  
 

ຈນົກວາ່ຈະຜາ່ນຜາ່ບນັຫາ (2ຕີໂມທຽວ 1:8-14) 
1. ບ່ໍມີຄຣິສຕຽນຜູ້ໃດຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ໂປໂລເວ້ົາວ່າ ''ຝ່າຍຕົວເຮົາທ່ີຖືກຈໍາຈອງຢູ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ ແຕ່ຈ່ົງ

ມີສ່ວນໃນການລໍາບາກເພ່ືອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ ໂດຍອາສັຍຣິດອໍານາດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ'' (ຂໍ ້8). ແປວ່າໂປ
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ໂລເອງໄດ້ຖືກຈໍາຈອງຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຢູ່ກັບເພ່ິນ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງຊັກ

ຊວນຕີໂມທຽວໃຫ້ຮ່ວມການຖືກຈໍາຈອງນ້ີເພ່ືອຈະຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະພຣະເຢຊູຄຣດິຊົງຢູ່ດ້ວຍ.  

ການເຮັດດ່ັງນ້ີຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ. 

2. ແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນ. ໃນການຖືກຊງົເອ້ີນນ້ີໂປໂລໄດ້ວາງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຟັງ 5 ຢ່າງຄື; 
  ກ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກໍາລັງໃນການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກບັນຫາ. 
  ຂ. ຄວາມລອດພ້ົນເປັນຫລັກຄ້ໍາປະກັນເພ່ືອຜ່ານຜ່າອຸປສັກຊ່ົວຄາວນ້ີ. 
  ຄ. ຊົງເອ້ີນຄຣສິຕຽນແຕ່ລະຄົນຈາກຫລັກພ້ືນຖານຕ່າງໆນາໆ. 
  ງ. ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປສວັນຊຶ່ງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າບັນຫາ. 
  ຈ. ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສ່ິງໃນໂລກ. 

3. ເຫດຜົນທີ 3 ແມ່ນການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນຄຸ້ມຄ່າໃນການສ່ຽງພ ັຍ (ຂໍ ້10-14).   
 

ຈົ່ງດໍາເນນີຮັບໃຊໂ້ດຍມວີນິັຍ (2ຕີໂມທຽວ 2:1-15) 
1. ຂ້ໍ 1. ຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງດ້ວຍພຣະຄຸນ, ແປວາ່ໃຫ້ຮູ້ເສັຽວ່າທ່ານຖືກເລືອກມາກໍດ້ວຍພຣະຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນການດີ ຫລືຊ່ົວທ່ີເຮົາກະທໍາ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຄຶດເຫັນພຣະຄຸນກໍຈະເຂ້ັມແຂງ. ເພາະວ່າທະ
ຫານຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງ, ໃນການເຂ້ັມແຂງທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ີມີສາມຢ່າງຄື;  
 ກ. ຄວາມນຶກຄິດ mind.  ຂ. ຊວີິດຈິດໃຈ Spirit.   ຄ. ຈິດວິນຍານ Soul. 
ຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະຢືນຕ່ໍສູ່ກັບອຸປະສັກໂດຍບ່ໍໜີໜ້າແລະແລ້ວລາວກໍຜ່ານພ້ົນໄດ້, ສ່ວນຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງກວ່າ
ຍັງຊ່ອຍຜູ ້ອ່ືນໄດ້ອີກ ດ ວ້ຍເຫດນ້ີໂປໂຈຈ່ຶງສ່ັງຕີໂມທຽວໃຫ້ຢູ່ໃນວິນັຍນ້ີເພ່ືອຈະຊ່ອຍຕົນເອງແລະຜູ້ອ່ືນໄດ້.  
 
2. ຂ້ໍ 2. ເປັນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍ, ແປວາ່ມີໜ້າທ່ີໃນການສິດສອນແລະນໍາຜູ້ອ່ືນ ແຕ່ຈະຕ້ອງເປັນ 

ຜູ້ເບ່ິງຢ່າງຮອບດ້ານໃນການທ່ີຈະມອບຄໍາສອນຫລືສອນຜູ້ອ່ືນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ 
 
3. ຂ້ໍ 3-4. ເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ, ແປວ່າຜູ້ທ່ີມີໜ້າທ່ີມອບໝາຍຈະຕ້ອງທົນທຸກ.ໂປໂລ
ໄດ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງທະຫານມາໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານ   ແຕ່ທະຫານທຸກຄົນມີຣະບຽບວິນັຍໃນການຕ່ໍສູ້ແລະ
ປ້ອງກັນຕົວ ບ່ໍແມ່ນຈະເຮັດຕາມໃຈ,   ດ ວ້ຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີທຸກຍາກລໍາບາກໃນການປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ຄຣິສຕຽນທ່ີເຂ້ັມແຂງນ້ັນຈະບ່ໍເຊົາເມ່ືອພົບກັບບັນຫາ.  
4. ຂ້ໍ 4 ໂປໂລເວ້ົາເຖິງຄົນສາມຄົນທ່ີຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງເປັນຄື;  
 ກ. ທະຫານ 
 ຂ. ນັກກິລາ 
 ຄ. ຊາວນາ 
 
5. ອະທິບາຍ ຂ້ໍ 7-15 ໃນບົດຮຽນ.        ຫວ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ13 

ຄວາມຫວງັຂາ້ງໜາ້ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຕີໂມທຽວ 4:1-8, 16-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຕີໂມທຽວ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມຫວງັຍັງລໍຄອຍຢູ່ຂ້າງໜ້າ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະປາບຄວາມຕ່ໍາຕ້ອຍນ້ອຍໃຈເວລານ້ີໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຫ່ວງໃຍທ່ານສເມີ. 
 

      ບົດນາໍ 
ທຸກຄ້ັງເມ່ືອເຮົາທ້ໍໃຈເຮົາກໍເປັນຄືຣົດຄັນໃໝ່ໆທ່ີກໍາລັງໝົດນ້ໍາມັນຈອດຂ້າງທາງນ້ັນເອງ, ສ່ວນຄວາມຫວັງໃນ
ພຣະເຈ້ົາກໍເປັນຄືນ້ໍາມັນທ່ີເຕີມໃສ່ຣົດທ່ີກໍາລັງຈອດຢູ່ແຄມທາງນ້ັນ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍ່ິງກວ່ານ້ໍາມັນທ່ີ
ເຕີມໃສ່ຣົດ ເຮົາທັງຫລາຍຄວນເຕີມພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທຸກໆວັນເພ່ືອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຈະຕ້ັງໝ້ັນຄົງ. 
  

ຄວາມຫວງັຢູ່ຂ້າງໜ້າ (4:1-5).  

ທ່ານອາຈານໂປໂລມີບັນຫາເຣືອ່ງການຮັບໃຊ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ເພ່ິນໃຊ້ຫ້າປະການນ້ີເພ່ືອດໍາເນີນຕ່ໍໄປ; 
1. ຂໍ ້1ກ.  ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງສັພສ່ິງ ແລະເຂ້ົາໃຈທຸກສ່ິງໃນຊີວິດເຮົາ. 
2. ຂໍ ້1ຂ. ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຢຊພູຣະບຸດອົງດຽວທ່ີລົງມາເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່.  
3. ຂໍ ້1ຄ. ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູ ຈະຊງົເປັນຜູພິ້ພາກສາໃນຄາວສຸດທ້າຍ. 
4. ຂໍ ້1ງ. ພຣະເຢຊູຈະຊງົມາປາກົດອີກໃນຄາວສຸດທ້າຍ, ເພາະວ່າເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນ                       
   ນ້ັນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບໄປສູ່ສວັນຈົນເຖິງປັຈຸບັນນ້ີຍັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນພຣະອົງ ແລະວັນສຸດ 
     ທ້າຍທຸກຄົນໃນໂລກຈະເຫັນພຣະອົງ ແລະຈະກ້ົມຂາບລົງທ່ີພຣະບາດພຣະອົງ. '' ທຸກຄົນ 
    ຈະຄຸເຂ່ົາລົງຂາບໄຫວ້ເຮົາ ແລະທຸກສ່ິງຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ '' (ໂຣມ 14:11).  
5. ຂໍ ້1ຈ. ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ສ້າງໄວ້ສໍາລັບຜູ ທ່ີ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
 

ຄວາມຫວງັສໍາເຣດັ ( ຂ້ໍ 6-8). 
1. ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຈະສໍາເຣດັເມ່ືອຮຽນຕ່ໍໄປໂດຍບ່ໍອອກໂຮງຮຽນຈົນກວ່າຈະຮຽນຈົບ, ນັກກິລາແລ່ນ
ທົນ ຈະສໍາເຮັດເມ່ືອລາວແລ່ນດ້ວຍກະຕິກາແລະໃຊ້ຄວາມອ ົດທົນແລ່ນຈົນເຖິງຫລັກຊ ັຍຈ່ຶງຖືວ່າສໍາເຣດັ,  
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວດິຕາມແບບແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີວາງໄວໃ້ຫ້ຈົນເຖິງວັນຈາກໂລກນ້ີໄປແລ້ວໄປ
ຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖືວ່າສໍາເຣດັ.  ໂປໂລກ່າວວ່າ '' ເພາະວ່າຝ່າຍຕົວເຮົາ ກໍາລັງຈະຕົກເປັນເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ແລ້ວ  
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ແລະເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີເຮົາຈະຈາກໄປ'' (ຂ້ໍ 6) ແປວ່າທ່ານພ້ອມທ່ີຈະຕາຍເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍມີໂອກາດ
ໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຟັງ ແລະຮັບເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊຄູຣິດ.  
 
2. ຂ້ໍ 7-8 ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມບາກບ່ັນອົດທົນວ່າ ''ເຮົາໄດ້ອົດສາສູ້ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຮົາໄດ້ແລ່ນແຂ່ງ
ຂັນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເຮົາໄດ້ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໄວ້ແລ້ວແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປພວງມາລັຍຄືລາງວັນແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ ຊົງ
ຈັດໄວ້ຖ້າເຮົາແລ້ວ ຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ພິພາກສາອັນຍຸດຕິທັມ ຈະຊົງປະທານແກ່ເຮົາໃນວັນນ້ັນ ແລະບ່ໍ
ແມ່ນແກ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຈະຊງົປະທານແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີມີໃຈຍິນດີໃນການຊງົສ່ອງສວ່າງມາປາກົດຂອງພຣະ
ອົງ ''  ແປວ່າກໍາລັງຕ່ໍສູ້ແບບຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກກະຕິກາທຸກຢ່າງ ໂດຍຕ້ັງເປ້ົາໝາຍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມ
ຊອບທັມໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົເປັນຜູ້ຕັດສິນດ້ວຍຄວາມສັດຊືແ່ລະທ່ຽງທັມ    ໂປໂລເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດ
ຕຽມມົງກຸດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີໄວ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 
 

ຫວງັໃນພຣະເຈົ້າ (4:16-18).  

1. ເວ້ົາເຣືອ່ງນາງມາທາ ແລະນາງມາຣ ີອາ ທ່ີເວ້ົາກັບພຣະເຢຊູວ່າ '' ຖ້າທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ
ຄົງບ່ໍຕາຍ ''  (ໂຢຮັນ 11:17-27). 
 
2. ເນັ້ນໜັກຂໍ້ 25- 26 ທີຊ່ົງກ່າວວ່າ '' ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທ່ີ
ວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊວິີດຢູ່ ແລະທຸກຄົນທ່ີຍັງມີຊີວດິຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອ
ຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທ່ືອ ''. 
 
3. ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ຈ່ົມແລະນ້ອຍໃຈເມ່ືອເຫັນເພ່ືອນຮ່ວມງານປະຖ້ິມເພ່ິນໃນເວລາຂ້ຶນສານ. ໂປໂລ
ກ່າວວ່າ '' ເມື່ອເຮົາໄດ້ເວົ້າແກ້ຄະດີເທ່ືອທໍາອິດນ້ັນບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາຂ້າງເຮົາຈັກຄົນ ທຸກຄົນໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາຫມົດ (ຂໍ
ຢ່າຊົງຖືເປັນໂທດແກ່ເຂົາ) '' (ຂ້ໍ 16). ໂປໂລໄດ້ຈົມ່ໃຫ້ພວກພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນ, ເພ່ືອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນທ່ີໜີ
ເອົາຕົວລອດແຕ່ເພ່ິນຍັງຢ້ານພຣະເຈ້ົາລົງໂທດພວກທ່ີປະຖ້ິມເພ່ິນ, ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ '' ຂໍ
ຢ່າຖືໂທດເຂົາ ''. ແປວ່າ ຂໍຊົງອະພັຍເຂົາເທີ້ນ.  
 
4. ເມ່ືອຖືກໝູ່ຄູ່ປະຖ້ິມ, ໂປໂລຈ່ຶງຕ້ັງຄວາມຫວງັໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.    ໂປໂລກ່າວວ່າ '' ແຕ່ອົງ      
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊງົເຂ້ົາຂ້າງເຮົາ  ແລະຊົງຊູກໍາລັງຂອງເຮົາຂ້ຶນ   ໃຫ້ເຮົາປະກາດພຣະທັມຢ່າງຄົບຖ້ວນ     
ເພ່ືອໃຫ້ພວກຕ່າງຊາດທັງຫມົດໄດ້ຍິນ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊງົໂຜດໃຫ້ເຮົາຫລຸດພ້ົນຈາກປາກສິງໂຕ
ນ້ັນ '' (ຂໍ ່17). ເຮົາອາດຈະຖືກຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາປະຖ້ິມ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍປະຖ້ິມເຮົາຈັກເທ່ືອ.  
 
          ຫວ 
 


