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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ1

ຈົ່ງຢູຮ່ວ່ມກນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 1:1-17; 3:1-4

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1ໂກຣິນໂທ 1:1-4:19

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນທີມີ່ສ່ວນຮ່ວມໃນການບ່ໍສຸພາບ, ແຕກພັກແຕກພວກ, ອິດສາ 

ຣິສຍາ, ນິນທາສ່ໍສຽດ ແມ່ນຈະບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາງແຂນຂອງພຣະຄິດ ແລະກໍຍັງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງ

ການບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານດ້ວຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະມີຊ ັຍຊະນະຕ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຊ້ີຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທທີາງທີຈ່ະເອົາຊະນະ ພ້ອມທັງ

ຊາວໂລກແລະຄຣິສຕຽນດ້ວຍ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນຈະເປີດຫົວເຣ່ືອງຂອງ ປ້ຶມໂກຣິນໂທຄຣູຕ້ອງເວົ້າປວັດຫຍ້ໍໆເສັຍກ່ອນ ເພ່ືອເປັນການແນະນໍາ 

ໂດຍສະເພາະ ຈົດໝາຍ 1 ໂກຣິນໂທ ແມ່ນຈະເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກ ແລະເຣ່ືອງຄວາມເປັນອັນ 

ນ່ຶງອັນດຽວກັນຂອງໂບດ.

2. ອ່ານຄໍາຖາມ ເບີ 1 ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂບດມີການແບ່ງແຍກກັນໃນທຸກວັນນ້ີ?

ເປັນຫຍັງສະມາຊິກຈ່ຶງຍ້າຍອອກຈາກໂບດນ່ຶງແລ້ວໄປຢ່ ູນໍາອີກໂບດນ່ຶງ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

3. ໃນກະດານໃຫ້ຄຣູຂຽນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນ

ຈົງ່ຢ ູ່ຮວ່ມກນັ

ການຂ້ຶນຕ້ົນຂອງຈົດໝາຍ (1 ໂກຣິນໂທ 1:1-9)

ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ (1 ໂກຣິນໂທ 1:10-17)

ການຮ່ວມກັນ (1 ໂກຣິນໂທ 1:18-2:16)

ການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ (1 ໂກຣິນໂທ 3:1-4)
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4. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 1:1-9 ແລ້ວຄຣູຈະປາທະກະຖາຈັກໜ້ອຍນ່ຶງໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ໃຊ້ແຜນ

ທີ່ປະເທດໂຣມັນສມັຍຂອງໂປໂລ. ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນວ່າເມືອງໂກຣິນໂທ ຕ້ັງຢ່ ູໃສ. ອະທິ

ບາຍອີກວ່າເມືອງໂກຣິນໂທເປັນຢ່າງໃດ. ຟັງໃຫ້ດີໆ ໃນຂ້ໍ 4-9 ທີ່ໂປໂລໄດ້ເວົ້າ ໄວ້ແລ້ວ .

5. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ, ຮຽກຮ້ອງຫົວໃຈທີ່ມີບັນຫາ  ຕ້ອງການໃຫ້ມີຜ້ ູອ່ານໃນຂ້ໍ 10-

17 ແລະໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີ:

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກມັກຜ້ ູນໍາຄົນນ້ັນ, ມັກຜ້ ູນໍາຄົນນ້ີ?

ເປັນຫຍັງສະມາຊິກຈ່ຶງສັດຊ່ືຕ່ໍຜ້ ູນໍາຄົນນ້ັນຄົນນ້ີ ?

ໂບດຈະຈະເຣີນໄດ້ຢ່າງໃດ ຖ້າພວກເຮົາຫາກຍັງແຕກພັກແຕກພວກກັນຢ່ ູ?

ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງໃຜ?

6. ໃຫ້ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ìເນ້ືອໃນ”

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເບ່ິງປວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງມະນຸດ ຖ້າພຣະອົງຈະເອ້ີນເອົາຜ້ ູໃດ?

ໂປໂລໃຊ້ຄວາມຣະມັດຣະວັງໃນຄໍາເວົ້າກ່ຽວກັບການກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູແລະໄມ້ກາງແຂນ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜ້ ູນໍາພາພວກເຮົາໃນການກ່າວຄວາມຈິງ.

7. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ການປຸກໃຫ້ຕ່ືນຂອງໂປໂລ 1 ໂກຣິນໂທ 3:1-4.

ວາງຄໍາຖາມ: ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ, ໃນການທີ່ໂປໂລໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາຢ່າງນ້ີ?

ພ ີ ່ນ້ອງຊາວໂກຣິນໂທຈະຮັບຖ້ອຍຄໍານ້ີຢ່າງໃດ?

ìຈ່ົງຈະເຣີນຂ້ຶນî ນ້ີເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫລາຍສມັຍ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກມີບັນຫາ

ໃນສມັຍນ້ີ ພວກທ່ານຄິດບ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຍັງຈະຕິດໄປເຖິງຊ່ົວລູກຊ່ົວຫລານຂອງພວກ        

ເຮົາ?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

8. ເປັນຫຍັງຄະນະບັບຕິສຂອງພວກເຮົາຈ່ຶງມີບັນຫາຫລາຍໃນການແຕກແຍກ?

ປວັດຄວາມເປັນມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?

9. ພວກເຮົາຈະຮັບບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກບົດຮຽນນ້ີ?

10. ຈ່ົງເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ

11.ອະທິຖານແລ້ວຕຽມຕົວເຂ້ົານະມັສການເພ່ືອຮຽນທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 2

ຢ ູ່ຢາ່ງມີຣະບຽບແລະມສີລິທມັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 5:1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1ໂກຣິນໂທ 5: 1-13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນທີ່ເປັນຣະບຽບມີສິລທັມ ການເປັນຢ່ ູຕ້ອງເປັນຣະ 

ບຽບມີສິລທັມ ສະນ້ັນການຢ່ ູທີ່ບ່ໍເປັນຣະບຽບ ບ່ໍມີສິລທັມ ບ່ໍຄວນມີຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄຣິສຕະຈັກຈະເປັນຣະບຽບມີສິລທັມໄດ້ຄືແນວໃດ ຖ້າຫາກຍັງມີພວກຟາ 

ຣີຊາຍປະປົນຢ່ ູ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ສລຸບຄ ໍາສອນຂອງໂປໂລ ໃນການຢ່ ູຢ່າງເປັນຣະບຽບມີສິລທັມ 

ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະອະທິບາຍໃນຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

12.ຖາມນັກຮຽນ ວ່າມີຈັກຄົນບ່ໍ? ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດ ປາຕັງໂກ (ຈັບກ້ວຍ) ວີທີປະສົມແປ້ງຟູ,

ປະສົມເຊ້ືອແປ້ງ ເຮັດຢ່າງໃດ? ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງເຊ້ືອແປ້ງ. ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງທີ່ຮູ້ຈັກເຮັດ,

ຈະອອກມາອະທິບາຍເຖິງການເຮັດເຂ້ົາໜົມປາຕັງໂກ.

13.ບອກນັກຮຽນວ່າວັນນ້ີ ຈະໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງ ເຊ້ືອແປ້ງ.

ຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຂຍາຍຕົວຂອງເຊ້ືອແປ້ງ, ເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມບາບ ຫລືວ່າສ ິລທັມ.

ຖ້າຄວາມບາບຫາກໄດ້ຝັງຢ່ ູໃຈຄຣິສຕະຈັກແລ້ວ ມັນກໍຈະແຜ່ລາມອອກໄປ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

14.ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2 ແບ່ງອອກເປັນສອງໝວດ ແຕ່ລະໝວດໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງ

ໝວດທີນ ຶ ່ງໃຫ້ຈັບເອົາບັນຫານ ຶ ່ງ; ໝວດທີສອງໃຫ້ຈັບເອົາບັນຫານ ຶ ່ງ  

ຄຣູຈະນໍາພາການສົນທະນາ

15.ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄຣູຈະເອົາເຈ້ັຍແລະສໍດໍາໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບສ່ວນໃຫ້ຂຽນລົງເບ້ືອງນ່ຶງວ່າ  

(0)ເຫັນພ້ອມ, ແລະອີກເບ້ືອງນ່ຶງວ່າ (1)ບ່ໍເຫັນພ້ອມ
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ເອ້ີນນັກຮຽນໃຫ້ຢືນຂ້ຶນໃຫ້ຄວາມເຫັນ. ມີຄວາມເຫັນຢ່າງໃດໃນພຣະຄັມພີ. ການຜິດສ ິລທັມ 

ເກີດຂ້ຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໝູ່ຄຣິສຕະຈັກທຸກວັນນ້ີ. ໃຫ້ນັກຮຽນຕັດສິນເບ່ິງວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດ.

ຢ່າລືມວ່າພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າຢ່າຕວງທະນານໃຫ້ແກ່ຜ້ ູອ່ືນ…..

16.ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ 5:3-8 ໂປໂລມີແນວຄິດຢ່າງໃດໃນການທີ່ສະມາຊິກຂອງໂບດ 

ເປັນຢ່າງນ້ັນ?

ຕ້ອງຣະມັດຣະວັງຫລາຍທີ່ສຸດ.

ເຊ້ືອແປ້ງໜ້ອຍດຽວເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາຈ່ີທັງກ້ອນຟູຂ້ຶນໄດ້.

ຖ້າບ່ໍຣະມັດຣະວັງ ແປ້ງກ້ອນໃໝ່ອາດຈະດີກວ່າ

17. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:9-13 ຂຽນລົງໃນກະດານ: ບ່ໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໂບດຈະໄປຕັດສິນຄົນພາຍ

ນອກ ຖາມເບ່ິງດຸ ວ່າ: ເຫັນພ້ອມບ່ໍ; ຫລືວ່າບ່ໍເຫັນພ້ອມ  

ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໃຫ້ເຫດຜົນດ້ວຍ.

ìຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງເປັນແສງສວ່າງໃນການມີສ ິລທັມແລະມີຣະບຽບວິນ ັຍ”

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

18.ໃຫ້ສເນີຫົວຂ້ໍສ້ັນໆ ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ18:15-17 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວນັກຮຽນອາດຈະບ່ໍເຫັນ 

ພ້ອມດ້ວຍກັນທຸກຄົນ. ຖາມ: ພຣະເຢຊູຊົງມີແຜນການຊ່ວຍໂບດຄືແນວໃດ?

19. ຖາມຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນແລ້ວຕອບແຕ່ລະຂ້ໍລະຂ້ໍໄປ 

20. ມ້ືນ້ີ ເປັນບົດຮຽນທີ່ຍາກຫລາຍ ພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ກ່ອນຈະປິດຫ້ອງຮຽນໃນວັນນ້ີ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ3

ໂສດຫລແືຕ່ງງານ: ກຈໍົ່ງເປນັຄຣສິຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 7:1-17, 25-35

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຈະເປັນໂສດຫລືແຕ່ງງານກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນຕ້ອງດ ໍາເນີນຊີວິດທີ່ພໍພຣະ

ທ ັຍພຣະເຈ້ົາ .

ຄ ໍາຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຈະດໍາເນີນຊີວິດທີ່ເປັນໂສດຫລືແຕ່ງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍຂ້ໍພຣະທັມກ່ຽວກັບການເປັນຢ່ ູໃນທຸກວັນນ້ີ ບ່ໍວ່າຈະເປັນ

ໂສດຫລືແຕ່ງງານ

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

21.ຂຽນລົງໃນກະດານ ທຸກຢ່າງທີ່ພົບໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 7

 ເລືອກທີ່ໃຊ້ຊີວິດເປັນໂສດ

 ເພດສັມພັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານ

 ເປັນໝ້າຍແລະແຕ່ງງານໃໝ່

 ການຢ່າຮ້າງ

 ຊີວິດທີ່ຮ່ວມກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ

ເປີດກວ້າງໃນການຮຽນໃນວັນນ້ີ:

 ແມ່ນຫຍັງທີ່ໂລກລ້ອມຮອບຕົວເຮົາທຸກວັນນ້ີ ຄ້າຍຄືກັບພວກເຮົາ?

 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ໃນຕົວຈິງ?

22.ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອ່ານ: ຈຸດສ ໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ; ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ; ແລະຈຸດປະສົງຂອງບົດ 

ຮຽນນ້ີ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)
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23. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 7:1 ຄໍາຕອບຂອງໂປໂລກໍເປັນຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍໆ  ຈະມີຫລືຈະບ່ໍມີກໍບ່ໍເປັນຫຍັງ.

24. ອ່ານຕ່ໍໄປ 1 ໂກຣິນໂທ 7:2-6 ຖາມ: ໂປໂລມີຄວາມເຫັນຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເພດສັມພັນໃນຊີວິດ

ການແຕ່ງງານ. ໃນຂ້ໍ 4 ຈະເຫັນວ່າເປັນຊີວິດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ. ຮູ້ຈັກຮ່ວມຢ່ ູດ້ວຍກັນຢ່າງມີຄວາມ

ສຸກ. (ຖາມນັກຮຽນວ່າມີຄວາມເຫັນຢ່າງໃດ?)

25.1 ໂກຣິນໂທ 7:10-16 ທຸກຄົນຟັງໃຫ້ດີໆ ແລ້ວຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະຖາມຄໍາຖາມ.

ຂ້ໍ 10 ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ການແຕ່ງງານເປັນຢ່າງໃດ?

ຂ້ໍ 14 ຄົນທີ່ເຊ່ືອບາງທີອາດຈະນໍາຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອມາເຊ່ືອນໍາໄດ້ບ່ໍ?

ຂ້ໍ  ົ14 ເພ່ືອລູກຈະກາຍເປັນຜ້ ູບໍຣິສຸດ (ລູກຈະບ່ໍເປັນຄົນມີປົມດ້ອຍ)

ລອງໃຫ້ຄວາມເຫັນເບ່ິງວ່າ ìຈົນກວ່າຄວາມຕາຍຈະພາກພວກເຮົາອອກຈາກກັນ” ໝາຍຄວາມວ່າ 

ຢ່າງໃດ? ຈ່ົງເປັນຄຣິສຕຽນ.

26.ໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງ 1 ໂກຣິນໂທ 7:25-31 ໃນນ້ີແມ່ນສອນທຸກໆຄົນ ຄໍາອະທິບາຍແມ່ນຢ່ ູໃນເຈ້ັຍ 

ບົດຮຽນ

27.1 ໂກຣິນໂທ 7:7-9 ແລະ 23-26 ພຣະຄັມພີໃນສອງວັກນ້ີແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນໂສດໂດຍສະ 

ເພາະ. ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ໂປໂລບອກວ່າຢ່ ູເປັນໂສດເລີຍກໍດີ? ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ໂປໂລວ່າອັນຕະ

ລາຍ? ຖາມສອງຄໍາຖາມສຸດທ້າຍໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

28.ແນະນໍານັກຮຽນໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້ ເພາະທຸກຄອບຄົວກ ໍຄົງເກີດມີມາອາດຈະເປັນແຕ່ລະຮູບແບບ

29.ຫວັງວ່າບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໃນການຢ່າຮ້າງ, ການຢ່ ູຄົນດຽວແລະອ່ືນໆອີກ.

30.ຮ່ວມອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພ່ືອການນະມັສການໃນວັນນ້ີ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 4

ຈົ່ງສລາດໃນການໃຊຊ້ີວດິກບັບອ່ນບໍແ່ຈ ່ມແຈ້ງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-13; 10:23-33

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-11:1

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເຖິງແມ່ນວ່າການປະພຶດຂອງເຮົານ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງກັບຄໍາສອນຂອງ 

ຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເຮັດຍ້ອນເຮົາມີຄວາມຮັກເພ່ືອ

ຢາກເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມີຫລັກການອັນໃດເພ່ືອຄຣິສຕຽນຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນເມ່ືອບ່ໍມີຄໍາສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າອັນໃດຜິດແລະຖືກ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກເອົາຫລັກການແກ້ຕ່ໍບັນຫາໃນຊີວິດໃນເມ່ືອບ່ໍມີຄໍາສອນ

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າອັນໃດຜິດແລະຊອບເກີດຂ້ຶນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ເໝືອນກັບບົດຮຽນແລ້ວໄປນ້ີ ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງເຣ່ືອງການແຕ່ງງານໃນຄຣິສຕະຈັກໃນ

ເມືອງໂກຣິນໂທ, ແລະໃນບົດນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄໍາຕອບຂອງອາຈານໂປໂລເຖິງເຣ່ືອງອ່ືນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ຕອນນ້ີ

ໄດ້ປ່ຽນເຣ່ືອງເວົ້າຈາກເຣ່ືອງກິນຊ້ີນທີເ່ຂົາເອົາໄປຖວາຍພຣະທຽມມາແລ້ວ.

ຕອນນ້ີກໍເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຟັງບັນຫາທີພ່ວກຄົນໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາ ເໝືອນກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ຟັງ

ຄົນລົມກັນໃນທາງໂທຣະສັບ ເຮົາໄດ້ຍິນຝ່າຍດຽວ ບ່ໍຮູວ້່າຜູ້ເວົ້າສາຍທາງສ້ົນອ່ືນເວົ້າຫຍັງ. ພວກເຮົາພຽງ

ໄດ້ຍິນຄົນຢູ່ໃກ້ເຮົາເວົ້າເທົ່ານ້ັນ. ໃນທີ່ສຸດໃນເມ່ືອໃຫ້ສລູບຜົນ ພວກເຮົາອາດຖາມວ່າ, ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າ

ແນວໃດເມ່ືອທ່ານເວົ້າ...? ຫລື ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງເວົ້າ...? ໃນເມ່ືອຟັງແຕ່ຝ່າຍດຽວມັນກໍເປັນຂອງທັມມະ

ດາຕ້ອງມີຄ ໍາຖາມ.

ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີໃຫ້ຄ້ົນຫາເບ່ິງຄໍາສົນທະນາຂອງອາຈານໂປໂລກັບຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ.

ນາງຂະໂລອາໄດ້ລາຍງານຕ່ໍອາຈານໂປໂລແນວໃດເຖິງເຣ່ືອງຊ້ີນທີ່ຖືກເອົາໄປຖວາຍພຣະທຽມມາແລ້ວ?

ຖ້າຢາກເຂ້ົາໃຈດີແລ້ວກໍອ່ານສາມບົດກ່ອນນ້ີເພ້ີມຊ່ຶງເປັນປະວັດເບ້ືອງຫລັງ. (1 ກຣທ 1:11) ບັນຫາກໍມີ

ຫລາຍກວ ່າການກິນຊ້ີນທີ່ຖືກເອົາໄປຖວາຍມາແລ້ວ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນໍາເຖິງເສຣີພາບທີ່ຄຣິສຕຽນ
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ໄດ້ຮັບເວລາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າການເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງນ້ັນຈະນໍາໃຫ້

ພວກເຂົາຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ, ìຄວາມຈິງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນອິສຣະî (ໂຢຮັນ 8:32). ອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ຂຽນ

ເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໄປຫາພວກຄຣິສຕຽນໃນເມືອງຄາລາເຕັຽຄືກັນ (ຄລຕ 5:1). ໄທເມືອງໂກຣິນໂທບ່ໍຮູວ້່າຈະເຮັດ

ແນວໃດກັບເສຣີພາບທີຕົ່ນມີຢູ່. ເວົ້າສະເພາະແລ້ວ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກເຂົາມີເສຣີພາບໃນການກິນຊ້ີນທີ່

ຖືກເອົາໄປຖວາຍຮູບປ້ັນນ້ັນບ່ໍ? ຄໍາຕອບຂອງອາຈານໂປໂລຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ວທິີກະທໍາຕ່ໍຊີວິດໃນບ່ອນ

ບ່ໍແຈ່ມແຈ້ງວ່າຄວນເຮັດຫລືບ່ໍເຮັດ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກ່ຕາ່ງກັນ

1. ນໍາພາອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ຮູ້ວິທທີີດີ່ເພ່ືອເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນເຖິງບັນຫານ້ີ.

2. ສລູບບັນຫາຂອງຄຣິສຕຽນໂດຍຕ້ັງຄໍາຖາມເຖິງເສຣີພາບທີ່ຄຣິສຕຽນຮັບຈາກອົງພຣະເຢຊູ.

3. ບອກວ່າເບ້ືອງຫລັງຂອງເຣ່ືອງນ້ີຍືດຍາວ, ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກຊອກຫາຄໍາຕອບໃນຫລັກການທີ່ອາຈານ

ໂປໂລສອນເພ່ືອຊ່ອຍແກ້. ໃຫ້ຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີໃສ່ກະດານເປັນສອງດ້ານ. ດ້ານນ່ຶງເປັນຂ້ໍພຣະ 

ຄັມພີ ແລະອີກດ້ານນ່ຶງເປັນຄໍາຕອບດ່ັງຕ່ໍລຸ່ມນ້ີ.

ຂໍພຣະຄັມພີ: ຫລັກການຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້

1 ກຣທ. 8:6 (ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍເທົ່ານ້ັນ; ຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະຜູ້ຊ່ອຍ)

1 ກຣທ. 8:8-9 (ເຣ່ືອງຕ່າງໆນ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ; ຕ້ອງລະວັງຕົວເອງຖ້າເຮັດແລ້ວຄົນ

ອ່ືນສະດຸດບ່ໍ?)

1 ກຣທ. 8:13 (ພວກເຮົາຍອມຖ້ິມສ່ິງທ່ີເຮດັໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດໃຈ)

1 ກຣທ. 10:23 (ເຮົາມີສິດນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດ)

1 ກຣທ. 10:27 (ສະເລ່ັຽທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ແຕ່ຕ້ອງລະວັງ)

1 ກຣທ. 10:31 (ໃຫ້ກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະເຮັດອັນໃດ)

1 ກຣທ. 10:33 (ເພ່ືອປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນຫລາຍກວ່າຕົວເອງ)

4. ໃຫ້ເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີທີຂ່ຽນນ້ັນມາເວົ້າ  ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສໍາຣວດວ່າສ່ິງນ້ັນເປັນການຖືກຕ້ອງຫລືຜິດ.

ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນສົນທະນາກັນ. ຕົວຢ່າງຂ້າງຫລຸ່ມນ້ີ:

 ທ່ານມັກໄປເບ່ິງໜັງດີບາງຄ້ັງບາງຄາວ, ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າໃນໂຮງດຽວກັນເຂົາໄດ້ສາຍໜັງບ່ໍດີ 

ແລະໃນເມ່ືອໜັງເລີກແລ້ວທ່ານກໍຍ່າງອອກມາພົບກັບຄົນອ່ືນຜູ້ຫາກໍເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່ຄົນ

ນ້ັນ ອາດຄຶດວ່າທ່ານເບ່ິງໜງັໂປ້ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?

 ທ່ານມັກໄປເບ່ິງດົນຕຣີລູກທຸ້ງ ແລະຟ້ອນລໍາໂບຮານກັບຄອບຄົວ. ການໄປຂອງທາ່ນນ້ັນ

ອາດເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເຊ່ືອໃໝ່ນ້ັນສະດຸດໃຈ ຄົນນ້ັນອາດຄຶດວ່າການໄປເບ່ິງດົນຕຣີທີ່ບ່ອນ

ຟ້ອນລໍານ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ.
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 ລູກຂອງທ່ານມັກຫລ້ິນກິລາ ຕ່ໍມາເຫັນວ່າເຂົາໄດ້ປ່ຽນເວລາໄປຫລ້ິນຈາກວັນທໍາມະດາໄປ

ໃສ່ໃນວັນພຸດ ແລະວັນອາທິດ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າທ່ານຈະໃຫ້ລູກຂາດໂບດໄປຫລ້ິນກິລາໃນ

ວັນດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍ?

 ທ່ານອາດຈະມີລູກສາວຫລືຫລານສາວ ເວລາຍາມພັກພວກເຂົາພາກັນໄປຫລ້ິນຕາມບ່ອນ

ຕ່າງໆ ລູກສາວ ຫລືຫລານສາວບອກວ່າ ພວກເຂົາຈະນອນຄົນລະຫ້ອງກັບເພ່ືອນຊາຍ ແຕ່

ເຫັນວ່າທ່ານເປັນຫ່ວງຢ້ານເຂົາມີເພດສັມພັນກ່ອນແຕ່ງງານ. ທ່ານຈະບອກໃຫ້ລູກສາວ 

ຫລານສາວຢ່າງໃດ?

5. ປິດຫ້ອງຮຽນໂດຍອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 10:31 ເປັນສຽງດັງພ້ອມກັນ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 5

ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານເພືອ່ແບງ່ປນັສິ່ງທີ່ດີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:1-14; 12:27-13:3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-11:1

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອແບ່ງປັນ 

ສ່ິງດີ ແລະເພ່ືອພຣະກາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ

ໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຕາມທໍານຽມຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ທ່ານເຫັນວ່າການແບ່ງປັນ

ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍທ່ານບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາທາງໃຫ້ລົງມືເພ່ືອໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃນການແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ດີ ແລະເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພຣະ 

ຄຣິດເປັນອັນນ່ຶງກັນດຽວກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນເມ່ືອໄດ້ກ່າວເຖິງການແຕ່ງງານຂອງຄຣິສຕຽນ    ແລະເວົ້າເຖິງການຕ່ໍສູ້ກັບຊີວິດໃນບ່ອນບ່ໍແຈ່ມ

ແຈ້ງ ວ່າຄວນເຮັດຫລືບ່ໍຄວນເຮັດນ້ັນ. ບັດນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຫັນໄປສອນເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານ.

ໃນຕອນນ້ີ (1 ກຣທ 7:1, 25; 8:11) ອາຈານໂປໂລຕອບຄໍາຖາມໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງເກີດຂ້ຶນໃນເມືອງ

ໂກຣິນໂທ. ພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີວ່າເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ລາຍງານຕ່ໍອາຈານໂປໂລແນວໃດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານໍາ

ກັນໃນຄໍາຕອບຂອງອາຈານໂປໂລຕ່ໍຄໍາຖາມນ້ັນ. ແນວໃດກໍຕາມເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນແຕກແຍກກັນ

ເປັນກຸ່ມ. ບາງກຸ່ມອ້າງວ່າການເວົ້າພາສາແປກໆນ້ັນເປັນຂອງພຣະຣາຊທານໃຫຍ່ກວ່າສ່ິງອ່ືນ.

ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງນ້ີດີ ໃຫ້ຖືວ່າບັນຫານ້ັນເປັນຂອງພາຍໃນ. ກ່ອນນ້ັນອາຈານໂປໂລສອນເຖິງ

ການແຕ່ງງານຂອງຄົນທີ່ເຊ່ືອກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ (1 ກຣທ 7:12-16). ເຣ່ືອງຄຣິສຕຽນມີເສຣີພາບໃນການກິນ

ອາຫານທີຄົ່ນບ່ໍເຊ່ືອເອົາມາໃຫ້ກິນ (1 ກຣທ 10:27-30). ການເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນຜົນສະທ້ອນໄປຮອດຄົນ

ຂ້າງນອກ. ອາຈານໂປໂລຈ່ິງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັບຄວາມສາມັກຄີທັມຂອງຄຣິສຕຽນ.



12

ເຣ່ືອງພາຍໃນນ້ີເຮັດໃຫ້ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງເປ ັນໃຍກັບການປະພຶດຊ່ຶງໄດ້ທໍາລາຍການເປັນພະ

ຍານອັນດີຂອງຄຣິສຕຽນຕ່ໍໂລກ. ອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນສໍານຶກ ກວດເບິ່ງຕົນເອງເພາະການກະ

ທໍາຂອງພວກເຂົາສ້າງບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຈຸດໃຫຍ່ທີ່ອາຈານໂປໂລສອນນ້ັນຄືໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນອັນນ່ຶງ

ອັນດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພາະຄຣິສຕຽນເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ການເວົ້າເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານ

ຄວນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີພລັງເພ່ືອການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໄດ້, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພວກເຂົາເອົາມາກໍເປັນ

ບັນຫາສ້າງຄວາມແຕກແຍກ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

1. ກ່ອນສອນໃນຫ້ອງໃຫ້ຂຽນປໂຍກທີວ່່າ ìມີຫລາຍໆຢ່າງ...î ໃສ່ເຈ້ັຽທາງເທິງກ້ໍາຂວາ. ທາງກ້ອງຄໍາ

ເວົ້າວ່າມີຫລາຍຢ່າງນ້ັນໃຫ້ຂຽນເປັນຄໍາຖາມວ່າ, ìທ່ານຮູ້ຫຍັງແດ່ເຣ່ືອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ?î

ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມໃຫ້ພວກເຂົາສົນທະນາກັນ ແລະເອົາມາສລຸບໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ

2. ສລຸບຜົນງານຂອງອົງພຣະວິນຍານດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:

ກ. ອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຮັກແພງກັນຫລືກາຍເປັນອັນດຽວກັນໃນພຣະ 

ຄຣິດ.

ຂ. ອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາເພ່ືອນໍາພາ ຫລືເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ຄ. ອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາເພ່ືອມອບຂອງພຣະຣາຊທານແກ່ຜູ້ເຊ່ືອເພ່ືອເອົາໄປປະກອບໃຊ້ໃນ

ການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.

3. ນໍາພາອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານຊ່ວຍໃນການສຶກສາຄ້ົນຫາວັນນ້ີ.

4. ຊອກຫາເອົາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທີ່ເປັນຮູບຄົບສົມບູນດີ ແລະຕັດພາກສ່ວນນ່ຶງອອກ ແລະຖາມສະມາຊິກ

ວ່າສ່ິງນ້ັນຂາດຫຍັງ?

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ກຣທ 12:1-14. ຖາມວ່າທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈແນວໃດໃນບົດນ້ີເຣ່ືອງອົງພຣະ 

ວິນຍານບໍຣິສຸດ?

6. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານພຣະຄັມພີ 1 ກຣທ 12:7-10, 1 ກຣທ. 12:28; ໂຣມ 12:6-8; ເອເຟໂຊ 

4:11; 1 ເປໂຕ 4:10-11. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພວກເຂົາລົງ ແລະບອກ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາ. ບອກວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານ ແຕ່ບ່ໍມີຄຣິສຕຽນຄົນໃດມີຂອງ

ພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງ.

7. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ກຣທ 12:27-13:3. ບອກວ່າທຸກຄົນຕ້ອງການກັນແລະກັນ ເໝືອນດ່ັງຮ່າງ

ກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການອະວ ັຍະວະທຸກພາກສ່ວນ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 6

ຍດຶໝັນ້ຄວາມຫວັງໃນການຄນືພຣະຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 15:3-20. 35-44, 50-57

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 15

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມຈິງໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບອກວ່າວັນນ່ຶງ

ພວກຄຣິສຕຽນກໍເປັນເໝືອນກັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມັນມີຄວາມສັມພັນພຽງເທົ່ານ້ີບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລກ່ຽວກັບການຄືນ

ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະບອກເຖິງຄວາມຫວັງກັບການຄືນ

ຈາກຕາຍຂອງຕົນເອງເໝືອນກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອາຈານໂປໂລພະຍາຍາມຕອບຄໍາຂ້ອງໃຈຂອງໄທເມືອງໂກຣິນໂທຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງຍາກ. ເພ່ິນໄດ້ຕອບ

ເຣ່ືອງຍາກນ້ີຊ່ຶງກຽວກັນການຄືນພຣະຊົນ. ເຣ່ືອງທີ່ສັບສົນແມ່ນການແຕກແຍກເປັນກຸ່ມນ້ັນກຸ່ມນ້ີພາຍໃນ 

ຄຣິສຕະຈັກ (1 ກຣທ 1:10). ການແຕກແຍກນ້ັນມາຈາກຫລາຍຈຸດ: ບາງຄົນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຜູ້ນໍາ 

ໃນຄຣິສະຈັກບ່ໍຄືກັນ, ເຣ່ືອງການຢ່າຮ້າງ ແລະການແຕ່ງງານໃໝ່; ເຣ່ືອງຄຣິສຕຽນກິນຊ້ີນທ ີ່ເອົາໄປຖວາຍ

ແກ່ ພຣະທຽມ, ແລະເຣ່ືອງຜົນງານຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນເຣ່ືອງການໃຊ້ເພດສັມ 

ພັນຜິດພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ (1 ກຣທ 5:12). ການທີອ່າຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປບອກພວກໄທເມືອງ

ໂກຣິນໂທວ່າຖ້າໃຊ້ເພດສັມພັນຜິດໃນຄຣິສຕະຈັກອີກບ່ໍນານຜົນເສັຽຢ່າງຮ້າຍແຮງຄົງຕາມມາ.

ບົດຮຽນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍສ່ິງທີ່ເພ່ິນໄດ້ຍິນຄົນລາຍງານໃນເພ່ິນຟັງ. ຄືບາງຄົນໃນຄຣິສ 

ຕະຈັກປະຕິເສດ ແລະເຮດັແນວໃນພວກເຂົາກໍບ່ໍຍອມເຊ່ືອເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. (15:12).

ຈົດໝາຍນ້ີໄດ້ຂຽນມາຫາພວກເຂົາໃນປີ ຄສ 50 ເພາະຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາແຊກຊຶມໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ ແລະບອກກ່າວແລະເປັນພະຍານເຖິງເຣ່ືອງ

ນ້ີ. ອາຈານໂປໂລກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາໄທເມືອງໂກຣິນໂທທີພ່ວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອເຖິງການຄືນພຣະຊົນນ້ັນ.
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ວັນເວລາທີ່ຈົດໝາຍນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນ ນ້ີເປັນຈຸດສໍາຄັນຫລາຍເພ່ືອຢາກໃຫ້ຄົນມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ 

ເພາະປ້ຶມນ້ີໄດ້ຂຽນກ່ອນມີປ້ຶມຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີເຫ້ັຼມນ້ັນ. ຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນ້ີເປັນ

ການຂຽນກ່ອນໝູ່ເຖິງເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຈົດໝາຍນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄຸນຄ່າເຖິງເຣ່ືອງ 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈເຖິງ

ການຄືນພຣະຊົນດີອີກດ້ວຍ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກ່ຕາ່ງກັນ

1. ກ່ອນເລ້ີມຫ້ອງຮຽນຂຽນຂ້ໍຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìມີແຕ່ເທ່ົານ້ີບ່ໍî ຖ້າສະມາຊິກໃນຫ້ອງວາ່ພວກເຂົາເຄີຍ

ໃຊ້ເວລາຄຶດຄໍາຖາມອັນນ້ີບ່ໍ?

2. ຂຽນຄໍາເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: ເທສນາ, ຄືນມາ, ຄືນຈາກຕາຍ, ຕາຍ, ເປັນພະຍານ, ໃຫ້ຄວາມ 

ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຫວັງ, ໄຮ້ປໂຍດ, ບາບ, ແລະເສັຽໄປ. ໃຫ້ຄ້ົນຄວ້າສຶກສານໍາກັນເຖິງຄວາມ

ໝາຍຂອງແຕ່ລະຄໍາ. ໃຫ້ເອົາພຣະຄັມພີ 1 ກຣທ 15:12-20 ມາໃຊ້ໃນການອະທິບາຍ. ບອກໃຫ້

ຄົນນ່ຶງອ່ານເປັນສຽງດັງ     ແລະບອກໃຫ້ທຸກຄົນອະທິບາຍຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົວເອງສູ່ໝູ ່ຟັງ.

3. ໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານວັກທີກ່່າວວາ່  ìພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່î ຖາມສະມາຊິກວ່າພວກ

ເຮົາເຄີຍແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃນເຣ່ືອງຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງບ່ໍ?

4. ນໍາພາອ້ອນວອນອະທິຖານ

5. ແບ່ງຫ້ອງເປັນຫລາຍກຸ່ມຂ້ຶນກັບຈໍານວນຄົນໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ. ບອກໃຫ້ເຂົາພາກກັນສຶກສາເຖິງ

ເຣ່ືອງການຕາຍບ່ໍເປັນ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສລູບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕ່

ລະກຸ່ມໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາ.

6. ເຊີນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ 1 ກຣທ 15:3-20, 35-44 ດັງໆໃຫ້ຄົນຕ້ັງໃຈຟັງ.

7. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານຫົວເຣ່ືອງບົດຮຽນດ່ັງຕ່ໍນ້ີ:

1. ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢ່ ູ

2. ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາບ່ໍໄຮປ້ໂຍດ

3. ຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານ

4. ພວກເຮົາຈະຖືກປ່ຽນແປງ

8. ຮ້ອງຂໍແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົນ.

9. ຖ້າມທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະກ່າວວ່າພວກເຂົາເຄີຍຄຶດເຖິງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ 

ຖ້າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຄືນພຣະຊົນຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ7

ໃຊຄ້ວາມທກຸລາໍບາກຂອງທາ່ນຊວ່ຍຄນົອືນ່ໆ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມທຸກລ ໍາບາກໃນຊີວິດເປັນໂອກາດເພ່ືອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຊ້ປະສົບການນ້ັນຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພຣະເຈ້ົາຈະອາສັຍທ່ານໄດ້ບ່ໍໃນການນ ໍາເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄປ

ເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໆ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍວິທີທາງຂອງໂປໂລເຣ ື ່ອງຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະຫາວິທີນ ໍາ

ຄວາມເລ້ົາໂລມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຫາຄົນອ່ືນໆ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ພານັກຮຽນເບ ິ ່ງຄໍານໍາໃນບົດຮຽນ ເຣ ື ່ອງຍ ິງໝ້າຍທີ່ໄດ້ເສັຽສາມີເພາະຄວາມເຊ່ືອ; ຖາມນັກຮຽນ

ວ່າ: ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ປະເທດລາວສາມາດສອນພວກເຮົາເຣ ື ່ອງຄວາມ

ທຸກໂສກແລະການເລ້ົາ ໂລມໄດ້ແນວໃດແດ່?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານດ່ັງນ້ີ:

ໃຊ້ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ 

2 ໂກຣິນໂທ 1:1-11

ກ.  ຄໍານັບ (1:1-2)

ຂ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ (1: 3-5)

ຄ.  ຄວາມຫວັງທີ່ແຈ່ມໃສສໍາລັບມ້ືອ່ືນ (1:6-7)

ງ.  ຖືກທຸບຕີ ແຕ່ກໍບ່ໍແຕກ (1: 8-11)
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3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-2

ແລະໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈຟັງການແນະນໍາຕົວເອງຂອງທ່ານແລະຕິໂມທຽວ. ເວົ້າວ່າ:

ໂປໂລແນະນໍາຕົວເອງວ່າເປັນ ìອັຄສາວົກî ແລະແນະນໍາຕິໂມທຽວວ່າເປັນ ìພ່ີນ້ອງ.î ບອກວ່າ: ໂປ

ໂລຂຽນຈົດໝາຍນ້ີດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາ.

4. ກັບໄປເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ທີ່ກະດານ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 3-5; ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖາມວ່າ:

 ໃນຂ້ໍ 3, ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະບິດາຂອງສາມຢ່າງ. ມີຢ່າງໃດແດ່? (ຄໍາຕອບ:

ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງ ເຮາົທັງຫລາຍ, ຄວາມເມດຕາ, ແລະການເລ້ົາໂລມ)

 ພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໂລມພວກເຮົາເວລາໃດ? (ຄໍາຕອບ: ເວລາພວກເຮົາມີຄວາມທຸກໂສກ)

 ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເລ້ົາໂລມພວກເຮົາ? (ຄໍາຕອບ:

ເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດເລ້ົາໂລມຄົນ ອ່ືນໆທີ່ຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກ)

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 6-7; ບອກເຖ ິງເປ້ົາໝາຍສອງຢ່າງຂອງໂປໂລ. ນ່ຶງ: ເພ່ືອໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ຮ້ ູວ່າ 

ເຂົາເຈ້ົາ ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານ ແລະໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດຊ່ືຂອງທ່ານຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ;

ສອງ: ເພ່ືອໃຫ້ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສັດຊ່ືຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ ແລະໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ 

ແລະການເລ້ົາໂລມຂອງ ພວກເຂົາ. ຖາມ: 

ເປັນຫຍັງໂປໂລເອົາຄວາມທຸກລໍາບາກແລະການເລ້ົາໂລມມາກ່ຽວພັນກັນ? ເຫດຜົນກ່ຽວ

ກັບຄວາມລໍາບາກຂອງໂປໂລຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສ ິ ່ງທີ່ດີໃນຄວາມທຸກລໍາບາກບ່ໍ?

 ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງທີ່ໂປໂລບອກກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານ? (ຄ ໍາຕອບ: 

ເພ່ືອຈະໄດ້ ເລ້ົາໂລມຊາວໂກຣິນໂທ)

 ເປັນຫຍັງຄວາມຫວັງຂອງໂປໂລຈ່ຶງບ່ໍສ່ັນສະເທືອນ? (ຄ ໍາຕອບ:

ເພາະທ່ານຮູ້ວ່າຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ມີ ສ່ວນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານ,

ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຈະມີສ່ວນໃນການເລ້ົາໂລມຂອງທ່ານດ້ວຍ).

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 8-11. ເວົ້າວ່າ:

ພວກເຮົາບ່ໍຮ້ ູແນ່ນອນວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນໃນແຂວງອາເຊັຽແມ່ນ ຫຍັງແທ້ 

ແຕ່ພຣະທັມຕ່ໍໄປນ້ີອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ ຶ ້ນ: 1 ໂກຣິນໂທ 15: 32; 2 ໂກຣິນໂທ 

4:11; 2 ໂກຣິນໂທ 11: 23-29. ໃນຕອນນ້ັນ ໂປໂລຄິດວ່າຕົວເອງ 

ìໝົດຫວັງທີ່ຈະເອົາຊີວິດພ້ົນໄດ້.î ແຕ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ;

ເຫດການຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ໂປໂລໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງ ເພ ິ ່ງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆກໍຣະນີຂອງຊີວິດ.

ຖາມ:

 ໂປໂລໄດ້ກໍາລັງ ຫລືໄດ້ປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່ຈາກປະສົບການໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ?

 ທ່ານຈະເວົ້າແນວໃດກັບຄົນທີ່ກໍາລັງໝົດຫວັງໃນຊີວິດ (2 ກຣທ 1:8)

ແລະຄິດວ່າຕົວເອງຈະຢ່ ູຕ່ໍໄປ ບ່ໍໄດ້?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
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7. ເບ ິ ່ງຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ັນ.

8. ສລຸບບົດຮຽນ 

ແລະອ້ອນວອນປິດໂດຍຂໍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆຄົນນໍາເອົາການເລ້ົາໂລມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ 

ໄປຫາຄົນອ່ືນໆທີ່ກໍາລັງທຸກລໍາບາກຕ່ໍໄປ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ8

ປ ິ ່ນປວົຄວາມສ ັມພນັທີຕ່ຶງຄຽດ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1:12-2:13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-2:13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການປ ິ ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ

ເປີດແປນໃນການສ່ືສານ ແລະມີຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການປ ິ ່ນປົວຄວາມສ ັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຫາວິທີທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສ ັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດໃນຊີວິດຂ້ອຍ

ແລະເບ ິ ່ງວິທີ ທີ່ໂປໂລໃຊ້ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມສ ັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດຂອງເພ ິ ່ນ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ພານັກຮຽນອ່ານຄໍານໍາ; ໃຊ້ເວລາສົນທະນາເຣ ື ່ອງສະພາບຂອງຄວາມສ ັມພັນ ຫລັງຈາກທີ່ມີການ

ເຂ້ົາໃຈຜິດ ແລະການຄືນດີ. ຄ ໍາຖາມ: ຄວາມມພັນທີ່ຜ່ານປະສົບການແບບນ້ີຈະເປັນເໝືອນເດີມບ່ໍ?

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-14. ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນເປັນຫລັກ.

3. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານໄວ້:

ປິ່ນປວົຄວາມສມັພນັທີຕ່ງຶຄຽດ

2 ໂກຣິນໂທ 1: 12—2:13

ກ.  ການອວດອ້າງ (1: 12-14)

ຂ.  ປ່ຽນແຜນການເດີນທາງ (1: 15--2:4)

ຄ.  ໝາກແອບເປ້ີນເໜົ່າໜ່ວຍນ່ຶງ (2: 5-11)

ງ.  ຄືນກະວົນກະວາຍທີ່ເມືອງໂທອາດ (2: 12-12)
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4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 15—2:4

ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງສະພາບການທີ່ໂປໂລກໍາລັງເວົ້າເຖ ິງ. ໃຫ້ເວລາອອກຄວາມເຫັນ.

ຖາມນັກຮຽນເຖ ິງເຫດຜົນທັງຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາປ່ຽນແຜນການເດີນທາງ ຂອງຕົນ.

ອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂປໂລປ່ຽນແຜນການເດີນທາງໄປໂກຣິນໂທ (ເພ່ືອຫລີກເວັ້ນການນໍາ 

ຄວາມທຸກໂສກມາສ່ ູຕົວເອງ ແລະພວກຜູ້ເຊ່ືອໃນທີ່ນ້ັນ).

ຄໍາອະທິບາຍໃນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນອາດຈະເປັນເໝືອນການຕ່ໍສູ້ກັນ;

ແຕ່ໂປໂລໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເພ່ິນເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.

ເຊີນນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຣ ື ່ອງການຜິດນັດ (ຖືກເອ້ຄ້າງ) ໃຫ້ແບ່ງປັນ;

ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ ຶ ້ນກັບຄວາມສ ັມ ພັນເພາະການຜິດນັດກັນໃນຄ້ັງນ້ັນ? (ໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍ).

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 5-11ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງໂປໂລສໍາລັບຄຣິສຕະ

ຈັກວ່າຕ້ອງ ເຮັດຫຍັງແດ່ (ຍົກໂທດໃຫ້ບາງຄົນ). ຟັງຄ ໍາຕອບຈາກນັກຮຽນ.

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 12-13

ໃນຂະນະທີ່ຄົນອ່ືນໆຟັງເບ ິ ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂປໂລເພາະຄວາມສັມ ພັນກັບຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ

ໄດ້ມີການຕຶງຄຽດ. ອະທິບາຍວ່າຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເຣ ື ່ອງນ້ີເຮັດໃຫ້ໂປໂລປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດທີ່ເມືອງໂທອາດບ່ໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຖ ິງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້. ບອກວ່າ

ຄວາມກະວົນກະວາຍທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນຍ້ອນຄວາມສ ັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໃນຊີວິດສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍ

ສາມາດ ຕ້ັງໃຈເຮັດວຽກງານໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຄວາມປະສົງ ແລະບາງຄ້ັງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກ

ເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອອີກດ້ວຍ.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

7. ເບ ິ ່ງຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດ.

8. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສະຖິດໃນຄວາມ

ສັມພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະຂໍໂອກາດເພ່ືອການປ ິ ່ນປົວຄວາມສ ັມພັນທີ່ເຫັນວ່າກໍາລັງຕຶງຄຽດ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ປະເມນີຜນົງານຮບັໃຊ້ດວ້ຍມາຕຖານທີຖ່ກືຕອ້ງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 2:17-3: 6; 4:1-6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 14-4:6

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຖືກວັດແທກດ້ວຍມາຕຖານຂອງ

ຄຣິສຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຈະປະເມີນຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ວິທີໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮ້ ູວິທທີີ່ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ປະເມີນຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນ ແລະເພ່ືອຈະ

ໃຊ້ມາຕຖານເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອປະເມີນຜົນງານຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍແລະຂອງຄຣິສ

ຕະຈັກ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ບອກນັກຮຽນວ່າ: ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະຊອກຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ìສໍາເຣັດ.” ຂຽນຄວາມໝາຍ

ທີ່ນັກຮຽນ ໃຫ້ມາໃສ່ກະດານໄວ້ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນ. ຫລັງຈາກແຕ່ລະຄົນເຫັນວ່າພຽງພໍແລ້ວ

ໃຫ້ບອກວ່າ: ພວກເຮົາ ແຕ່ລະຄົນຕີຄວາມໝາຍຄໍາວ່າ ìສໍາເຣັດ” ຕ່າງໆກັນ; ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະຮຽນ

ຮູ້ວ່າ ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ມາຕຖານແນວ ໃດເພ່ືອສໍາຣວດເບ ິ ່ງຄວາມສໍາເຣັດຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ເບ ິ ່ງບົດຮຽນກ້ອງຫົວຂ້ໍ “ຜູ້ຮັບໃຊ້ສັດຊ່ື, ຖືກສ່ົງຈາກພຣະເຈ້ົາ (2:17—3:6)î ແລ້ວໃຫ້ອະທິບາຍບົດ

ຮຽນໂດຍ ເບ ິ ່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂປໂລ ແລະພວກທີ່ຕ່ໍສູ້ເພ່ິນ. ບອກວ່າພວກຄຣູສອນປອມ

ແລະພວກຕ່ໍສູ້ໂປ ໂລໄດ້ໃຊ້ມາຕຖານຜິດໃນການປະເມີນຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລ. (ໃນສາຍ

ຕາຂອງຄົນນອກ, ການຮັບ ໃຊ້ຂອງໂປໂລບ່ໍເກີດຜົນດີ ເພາະເພ່ິນຂາດແຜນໂຄສະນາທີ່ດີ, ເພ່ິນ

ເປັນຄົນຖ່ອມຕົວໂພດ, ແລະບ່ໍສ່ັງໃຫ້ຄົນ ນັບຖື ເໝືອນພວກຄຣູສອນປອມທັງຫລາຍ, ແລະໂປໂລກໍ

ເປັນຄົນເວົ້າບ່ໍເກ່ ັງ)
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3. ຕ່ໍໄປໃຫ້ບອກວ່າ: ພວກເຮາົໄດ້ເຫັນມາຕຖານທີ່ໂປໂລໃຊ້ເພ່ືອປະເມີນຜົນງານ ຮັບໃຊ້ໃນບົດຮຽນ

ນ້ີ; ອ່ານ ລາຍລະອຽດວ່າມີຫຍັງແດ່ (ເບ ິ ່ງໃນບົດຮຽນ). ຫລັງຈາກອ່ານມາຕຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກ

ຮຽນອ່ານພຣະທັມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍແລະໃຫ້ຕົວຢ່າງ.

4. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 3: 7-18 ແລ້ວເບ ິ ່ງຄໍາອະທິບາຍພາກສຸດທ້າຍກ້ອງຫົວຂ້ໍ “ຜູ້ຮັບໃຊ້ສັດຊ່ື, ຖືກສ່ົງ

ຈາກພຣະ ເຈ້ົາ (2:17—3:6).” ຈາກບົດຮຽນຕອນນ້ີ ໃຫ້ເນ້ັນເຣ ື ່ອງການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພຣະ

ສັນຍາໃໝ່; ຫລັງຈາກ ອະທິບາຍແລ້ວ ຂໍໃຫ້ບາງຄົນເປັນພຍານເຣ ື ່ອງວ່າຂ່າວປະເສີດໃນພຣະສັນ

ຍາໃໝ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົາ ເຈ້ົາແນວໃດແດ່.

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 4: 1-6. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ເບ ິ ່ງບົດຮຽນກ້ອງຫົວຂ້ໍ “ການຮັບໃຊ້ທີ່ແຈ້ງ

ຂາວ ແລະສັດ ຊ່ື (4: 1-6) ໃນບົດຮຽນ, ແລ້ວໃຊ້ເວລາສົນທະນາວ່າ: ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ ຶ ້ນຖ້າຜູ້

ຮັບໃຊ້ຫລືຄຣິສຕະ ຈັກໃຊ້ ວິທີ “ການບັງລັບອັນເປັນທີ່ໜ້າອັບອາຍ” (2 ກຣທ 4:2) ໃນການປະ

ກາດຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄຣິດ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

6. ພານັກຮຽນຕອບຄ ໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.

7. ພານັກຮຽນກັບໄປເບ ິ ່ງຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ສໍາເຣັດ” ທີ່ຂຽນໄວ້ໃນກະດານແຕ່ຕອນເລີ ້ມຕ້ົນ.

ຖາມນັກ ຮຽນວ່າຄວາມໝາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ເຣ ື ່ອງຄວາມສໍາເຣັດນ້ັນ ເໝາະສົມບ່ໍສໍາລັບການຮັບໃຊ້

ຂອງຄຣິສຕຽນ; ຖ້າບ່ໍ ເໝາະສົມໃຫ້ພານັກຮຽນດັດແປງຄວາມໝາຍນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ອ້ອນ

ວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 10

ມມຸມອງຊີວດິນິຣນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 4:7--5:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 4:7--5:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເຮົາສາມາດຜ່ານຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕລອດເຖິງການຕາຍໂດຍ

ເພ່ິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃນຊີວິດນິຣັນດອນ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອໍານາດຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນ.

ຄາໍນາໍ

ການປະກາດຂອງໂປໂລມີພວກຄຣູສອນປອມຂັດຂວາງຫາເຣ່ືອງໃສ່ເພ່ິນວ່າເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງທາງຈົດໝາຍ

ເທົ່ານ້ັນ, ໂປໂລບ່ໍໄດ້ໂຕ້ຕອບເຂົາເພາະເພ່ິນຄຶດວ່າຕົວເພ່ິນບ່ໍສໍາຄັນ   ສ່ວນຣິດອໍານາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນສໍາ 

ຄັນ ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຈ່ຶງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຂ່າວປະເສີດບ່ໍແມ່ນຕ່ໍສູ່ເພ່ືອຕົວເພ່ິນ ແລະເພິ ່ນຍັງເຕືອນພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຣະ 

ມັດຣະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນຖ້າມກາງພວກຕ່ໍສູ້ ໂດຍຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ບໍຣິສຸດເພ່ືອວັນພິພາກສາຈະບ່ໍໄດ້

ຖືກໂທດ.

ພາຊະນະດິນ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:7-10)

1. ໂປໂລປຽບທຽບຊີວິດຄົນເໝືອນຂອງມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນ.

ກ. ເອົາດິນມາປ້ັນເປັນຕະກຽງ, ປ້ັນເປັນເຄ່ືອງຮອງຕະກຽງເພ່ືອສ່ົງແສງສວ່າງໃນທີມື່ດ.

ຂ. ພາຊະນະດິນຣາຄາຖືກ ແລະແຕກງ່າຍ ເປັນຄືຊີວິດຄົນເຮົາຫລາຍເທື່ອກໍໄປງ່າຍໆ.

ຄ. ພາຊະນະດິນເປັນຄໍາປຽບທຽບເພາະວ່າໃນເມືອງໂກຣິນໂທໃນສມັຍນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍພາຊະນະ

ດິນຢູ່ທຸກບ້ານເຮືອນ ມີທັງອັນດີ ແລະອັນແຕກຫັກ.

2. ໂປໂລຍົກຕົວຢ່າງເພ່ິນເອງຖືກບັນຫາແລະຖືກຫາເຣ່ືອງຕ່າງໆ ແຕ່ເພ່ິນຮູດີ້ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍປະຖ້ິມຈັກເທື່ອ,

ເພ່ິນເລ່ົາມາເພ່ືອໃຫ້ກໍາລັງໃຈຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ.

ຄວາມຍນິດີໃນພຣະເຈົາ້: (2 ໂກຣິນໂທ 4:10-18)
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1. ໂປໂລກ່າວເຕ່ືອນວ່າການທຸກທໍຣະມານແລະການຕາຍ ເປັນສ່ິງທີ່ມະນຸດຫລີກລ້ຽງບ່ໍໄດ້  ແລະຈໍາເປັນທີ່

ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍ    ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຍອມທົນທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຜູ້ອ່ືນຈະເຫັນພຣະເຢຊູ

ຄຣິດໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະການຕາຍຈາກໂລກແລ້ວຈິດວິນຍານໄປສູ່ສວັນນ້ັນຄືເປ້ົາໝາຍຂອງຄຣິສຕຽນ.

ìເພາະວ່າເຮາົທີ່ມີຊີວິດຢ ູ ່ນ້ັນ ກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວແ້ກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຊີວິດ

ຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດໃນເນ້ືອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາເຫມືອນກັນî (ຂ້ໍ 11). ແປວ່າເມ່ືອຊີວິດຢູ່ກໍ

ມອບໄວ້ກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ ແລະການມອບຊີວິດໄວ້ກັບພຣະເຢຊູນ້ີຜູ້ອ່ືນຈ່ຶງເຫັນພຣະເຢຊູໃນຕົວຂອງເພ່ິນ 

ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງຍິນດີ ທງັມີຊີວິດແລະຍິນດີທີ່ຕາຍຈາກຊີວິດ.

2. ໂປໂລຖືກກ່າວວ່າອ່ອນແອບ່ໍເຂ້ັມແຂງດ່ັງຈົດໝາຍ ເພ່ືອຕອບຄໍາກ່າວໂດຍເວົ້າວ່າ ìເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງ

ບ່ໍທໍ້ຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະເຣີນຂ້ຶນ

ໃຫມ່ ທຸກໆວັນî (ຂ້ໍ 16).

3. ສາເຫດທີ່ໂປໂລຍິນດີທັງມີຊີວິດແລະເສັຍຊີວິດກໍເພາະເພ່ິນເບ່ິງການໄກ ìເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງ

ທີ່ຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນ

ນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດî (ຂ້ໍ 18).

ເຮາົຈະໄດປ້າກດົຕົວຕໍໜ່າ້ຣາຊບນັລງັ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:1-10)

1. ໂປໂລປຽບທຽບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຄືເຮືອນທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າເຕ້ັນທີ່ປຸກສ້າງສໍາລັບການເດີນທາງ, ເພພັງງ່າຍ

ດ່ັງນ້ັນໃຜໆກໍປາຖນາຢາກຢູ່ເຮືອນຖາວອນທີຟ້່າສວັນ.

2. ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທລັງເລໃຈເຣື່ອງກາຍໃໝ່ໃນສວັນ (ເຮືອນກາຍໃໝ່ຈະເປັນຮູບແນວໃດ) ເຂົາ

ລັງເລໃຈເພາະພວກກຣີກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໄດ ້ປ່ັນປ່ວນສມອງຂອງເຂົາ.

3. ໂປໂລຕັກເຕືອນເຂົາໃຫ້ຣະມັດຣະວັງການໃຊ້ເຮືອນຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ເພາະວ່າທຸກຄົນຜູ ້

ເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອຈະໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍບັນລັງພິພາກສາ ììດ້ວຍວ່າຈໍາເປັນທີ່ເຮົາທ ຸກຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍ

ຫນ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບສົມກັບການທີ່ຕົວໄດ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍນ້ີ 

ແລ້ວແຕ່ຈະດີຫລືຊ່ົວî (ຂ້ໍ 10).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິ ດທ໌
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ບດົແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 11

ກາໍລັງໃຈຜູທ້ໍາງານໜກັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 5:11-6:2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 5:11-6:2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຊົງໄຖ່ໄດ້ເປັນກໍາລັງໃຈຜູ້ເຊ ື ່ອທຸກຄົນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະມີກໍາລັງໃຈ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ໄວວ້າງໃຈໃນການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍນາໍ

ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີເພ່ືອສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິພ່ີນ້ອງທີເ່ມືອງໂກຣິນໂທ ໃນຂະນະທີມີ່ 

ພວກຄຣູສອນປອມເກີດຂ້ຶນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທປະມານປີ ຄ.ສ 56-57 ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງໃນບົດຮຽນວັນ

ນ້ີໂປໂລໄດ້ແນະນໍາແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທຸກຄົນປະຕິບັດຕົນເປັນທູດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ    ເພ່ືອເປັນຄົນ 

ກາງໃນຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈ້ົາ, ຄືກ່ອນອ່ືນໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ຢາໍເກງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້: ( 2 ໂກຣິນໂທ 5:11-13)

ກ່ອນອ່ືນໃຫ້ພານັກຮຽນເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍອັນດ້ັງເດີມຂອງຄໍາວ່າ  ìຢໍາເກງî ທີ່ມາຈາກພາສາກຣີກ 

(Phobos) ມີຄວາມໝາຍວ່າ ນັບຖື, ສົມຄວນນັບຖື, ສົມຄວນໃຫ້ກຽດ, ຫລື ຄວາມຢ້ານຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ

ເພາະພຣະອົງຊົງຣິດແລະມີìອໍານາດ. ຖາເຮົາເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຢ່າງຄັກແນ່ເຮົາກໍຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດໄດ້ດີ

ກວ່າເດີມ. ເຮົາພໍຈະສລຸບຄໍາວ່າຢໍາເກງໄດ້ດ່ັງນ້ີ; 1)ແມ່ນນັບຖືຫລາຍ, ເຫລ້ືອມໃສຫລາຍ ຈ່ຶງສະແດງ

ຄວາມຄວາມໂຄຣົບຢ່າງສູງສຸດ. 2)ແມ່ນເກງກົວຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດ ຮູ້ເຫັນທຸກ

ຢ່າງທີ່ເຮົາຄຶດແລະກະທໍາ   ພ້ອມກັນນ້ັນພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເຕັມໃນການຕັດສິນລົງໂທດແລະໃຫ້ລາງວັນ

ຕາມການກະທໍາຂອງເຮົາແຕ່ລະຄົນ.

ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈໃຫ ້ເວົ້າເຣ່ືອງປ້າຍສອງຢ່າງໃນບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ, ອາດຈະຖາມນັກຮຽນ

ວ່າ ເມ່ືອທ່ານເຫັນປ້າຍເຕືອນ ວ່າ ìເຂົ້າໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈົາ້î ທ່ານຄວນຈະວາງຕົວແນວໃດ? ຈະ

ເຕືອນຄອບຄົວແນວໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄໍາເຫັນແຕ່ຄົນ. ຕ່ໍມາເອົາເຣ່ືອງປ້າຍ ìເຂົ້າສູກ່ານເປນັພະຍານî

ບອກນັກຮຽນວ່າ ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາມາໃນໂບດແມ່ນເຂ້ົາໃນພຣະວິຫານ (ເຣືອນ) ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເມ່ືອເຮົາຍ່າງ

ອອກຈາກໂບດໄປ ແມ່ນບ່ອນປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ. ຖາມນັກຮຽນມີຄໍາເຫັນແນວໃດ? ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນ

ອອກຄໍາເຫັນເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວ້ານໍາກັນ.
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ຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:14-15)

ໂປໂລເປັນພະຍານວ່າ ìຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຊົງບັງຄັບເຮົາຢູ່î (ຂ້ໍ14ກ). ແປວ່າພຣະອົງຊົງຮັກເພ່ິນຕາຍ

ເພ່ືອເພ່ິນໆຈ່ຶງຮັກພຣະເຢຊູ ແລະໃຫ້ກຽດພຣະເຢຊູ ເມ່ືອເພ່ິນຮັກແລະໃຫ້ກຽດພຣະເຢຊູເພ່ິນກໍເຮັດທຸກຢ່າງ 

ທີ່ພຣະເຢຊູສ່ັງເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຢຊູ, ເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມຮັກ, ເຮັດທກຸຢ່າງດ້ວຍຄວາມນັບຖື 

ແລະເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ. ພຣະເຢຊູຮັກແລະໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາຄືໂປໂລ ຄໍາ

ຖາມມີຢູ່ວ່າເຮົາທັງຫລາຍມີຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດບັງຄັບເຮົາຢູ່ບ່ໍ? ໂປໂລເວົ້າອີກວ່າ    ìພຣະອົງນ້ັນໄດ້

ຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄົນທງັປວງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ຈະໄດ້ມີຊີວິດເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົວເອງ

ອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້ຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນເພາະເຫັນ

ແກ່ເຂົາî (ຂ້ໍ 15). ແປວ່າຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງຕາຍແທນນ້ັນຈະບ່ໍມີຊີວິດເພ່ືອຕົນເອງ ແຕ່ຈະມີຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ

ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຸນ.

ເປນັຄົນໃໝໃ່ນພຣະເຢຊ:ູ (2 ໂກຣິນໂທ 5:16-21)

ຄໍາວ່າ ìເປັນຄົນໃໝ່î ນ້ີເຮົາຕ້ອງຣະວັງໃຫ້ດີ ເພາະວ່າການເປັນຄົນໃໝ່ອາດຈະເຮດັໃຫ້ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອເຂ້ົາໃຈຜິດ 

ເພາະວ່າບ່ໍມີພາກສ່ວນໃດໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປ່ຽນແປງເມ່ືອເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ, ການເປັນຄົນໃໝ່ທີ່

ກ່າວມານ້ີແມ່ນເປັນຄົນໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານ (ທາງໃນ) ທີ່ບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້  ແຕ່ການປ່ຽນແປງຝ່າຍຈິດ

ວິນຍານຍ່ອມຈະເຫັນໄດ້ຈາກການກະທໍາຫລືການປະຕິບັດຕາມສ່ິງຮຽນຮູ.້ ສ່ິງສໍາຄັນຄືຄວາມບາບເກ່ົານ້ັນ 

ບ່ໍມີແລ້ວ ເມ່ືອຊີວິດບ່ໍມີບາບຈ່ຶງສາມາດເຫັນສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໃນຊີວິດ  ເມ່ືອເຫັນແລ້ວກໍລະຖ້ິມ ຈົນໃນທີສຸ່ດທາງ

ນອກກໍຈະມີການປ່ຽນແປງເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນໃນການເປັນຄົນໃໝ່ຂອງຕົນ. (ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມໃຫ້ 

ອ່ານໂກໂລຊາຍ 3). ແລະເມ່ືອເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວໂປໂລຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຮັດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ;

ຄາໍຂຮໍອ້ງຂອງໂປໂລ: (2 ໂກຣິນໂທ 6:1-2)

ໂປໂລໄດ້ຂໍຮ້ອງ ìເພ່ືອນຮ່ວມງານî (ແປວ່າຜູ້ຮ່ວມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານໍາກັນ) ìຢ່າໃຫ້ເສັຽປໂຍດî (ແປວ່າ ຢ່າ

ໃຫ້ການຊົງໄຖ່ທີ່ມີພຣະຄຸນເສັຽປໂຍດ) ຄໍາວ່າເສັຽປໂຍດທີ່ໂປໂລຂໍຮ້ອງມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າໃຫ້ພຣະຄຸນ

ການຊົງໄຖ່ນ້ັນຢຸດຢູ່ກັບທ່ານ ໃຫ້ພຣະຄຸນນ້ັນໄປເຖິງຜູ້ອ່ືນໂດຍການບອກເລ່ົາຂອງທ່ານ. ດ້ວຍເຮົາທຸກຄົນ

ຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍຣາຊບັນລັງພິພາກສາ ແລະໃນການພິພາກສານ້ີເອງລາງຄົນຈະໄດ້ລາງວັນ, ລາງຄົນຈະ

ຂາດລາງວັນ ແລະລາງຄົນອາດຈະຖືກໂທດຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາ ແຕ່ກ່ອນເຂົາຈະຖືກໂທດ ໂປໂລໄດ້ຂໍ

ຮ້ອງໃຫ້ຟ້າວຮີບດ່ວນປະກາດແກ່ເຂົາເລ່ົານ້ັນ ດ້ວຍວ່າວັນເວລາຂອງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມານ້ັນກໍໃກ້ແລ້ວ.

ດຣ.ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌



26

ບດົແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 12

ເປນັຜູຖ້ວາຍດ້ວຍໃຈກວາ້ງຂວາງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:7-8, 11-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 8-9

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ຖວາຍເພ່ືອວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຖວາຍຕາມພຣະຄັມພີໃໝ່ສອນຫລາຍປານໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເບ່ິງການສິດສອນຂອງໂປໂລໃນການຖວາຍເພ່ືອພັນທະກິດ.

ຄາໍນາໍ

ອີງຕາມການຄ້ົນຄວ້າຂອງບັນດາສາສນາຈານແລ້ວເຫັນວ່າຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີແມ່ນມີເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າ

ສມັຍໃດໆທີ່ຜ່ານມາ ເພາະການຢູ່, ການກິນ, ການມີໃຊ້, ການມີຣົດດີໆ ກໍແມ່ນສມັຍນ້ີ, ໂບດໃຫຍ່ຣາຄາ

ແພງໆ ກໍແມ່ນສມັຍນ້ີ        ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຖວາຍຕາມສ່ິງທີ່ຊົງ 

ປະທານ.

ການໃຫແ້ມນ່ການສະແດງອອກເຖງິພຣະຄນຸ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-9)

ເມ່ືອກ່ອນນ້ີເຮົາເຄີຽເວົ້າແລະຄຶດວ່າທຸກສ່ິງຢ່າງທີ່ເຮົາມີແມ່ນເຮົາເຮັດເອງ ຫາເອງຈ່ຶງໄດ້ມັນມາ  ແຕ່ເມ່ືອໄດ້

ຮັບຄວາມລອດພ້ົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແລ້ວເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາປະທານທຸກຢ່າງ. ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາ

ໃຈເຊ່ັນນ້ີໂປໂລຈ່ຶງຊັກຊວນເຮົາໃຫ້ສະແດງການຮູບຸ້ນຄຸນທີ່ເຫັນຕົວຢ່າງສອງປະການຄື;

1. ທີ່ແຂວງມາເກໂດເນັຽ (8:1-7). ທີຖື່ກທົດລອງດ້ວຍການຖືກຂ່ົມເຫງແລະຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ 

ຕ່າງໆ ຈະເຫັນເພ້ີມໃນ ຟີລິປອຍ 1:29-30; 1 ເທຊະໂລນິກ 1:6; 2:14; 3:3-4. ແຕ່ຍັງສ່ົງຊ່ອຍຜູ້

ອ່ືນ.

2. ພຣະເຢຊູເອງ (8:8-9). ທຸກຄົນເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັ່ງມີແລະກຽດຕິຍົດ ພຣະອົງຍັງຊົງຖ່ອມຕົນລົງມາໂດຍການໂຜດປະທານຂອງ

ພຣະບິດາໃຫ້ມາເປັນຄົນທຸກຍາກລໍາບາກຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ດ ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນສະແດງ

ຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນ.

ສັດຊືໃ່ນການຖວາຍ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:10-15)

1. ການຖວາຍເປັນການສະແດງອອກການຮູ້ພຣະຄຸນ (ອ່ານຂ້ໍ 14-15)
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2. ການຖວາຍເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການນະມັສການ ìຢ່າເຂ້ົາມານະມັສການເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງ

ຖວາຍî (ອົພຍົບ23:15ຂ).

3. ໂປໂລຍ້ອງຄຣິສຕຽນທີ່ຕ້ັງໃຈ (ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍ)ໃນການຖວາຍ ແຕ່ຕ້ັງແລ້ວຕ້ອງເຮັດ (ອ່ານ ຂ້ໍ 10)

4. ຊັກຊວນນັກຮຽນວາງແຜນໃນການຖວາຍດ່ັງນ້ີ; 1)ອ້ອນວອນສາຣະພາບກັບພຣະເຈ້ົາວ່າບ່ໍສາ 

ມາດຖວາຍສິບລົດ. 2) ອ່ານພຣະຄັມພີເປັນປະຈໍາ ຫາກບ່ໍຮູ້ວ່າຈະອ່ານບົດໃດໃຫ້ລອງອ່ານ 

(ມາລາຄີ 3:6-12, ມັດທາຍ 25:31-46). 3) ວາງຣະບຽບ ເພ້ີມການຖວາຍແຕ່ລະອາທິດຢ່າງ 

ສມ່ໍາສເມີ ອາທິດລະດອນສອງດອນ ເຮັດແນວນ້ີເລ້ືອຍໆ.

ຖວາຍດວ້ຍທາ່ທີທີເ່ໝາະສມົ: (2 ໂກຣິນໂທ 9:7-8, 11-15)

1. ການຖວາຍດ້ວຍທ່າທທີີ່ບ່ໍເໝາະສົມທີ່ໂປໂລກ່າວແມ່ນ ບ່ໍຖວາຍດ້ວຍເສັຍດາຍ ບ່ໍຖວາຍດ້ວຍຂືນ

ໃຈ (ອ່ານ ຂ້ໍ 7).

2. ຖວາຍດ້ວຍທ່າທີທີ່ເໝາະສົມ (ອ່ານຂ້ໍ 7-9)

ກ. Cheerful ຍ້ິມແຍ້ມແຈ່ມໃຈ

ຂ. Generously ໃຈກວ້າງຂວາງ

ຄ. Thankfully ຂອບພຣະຄຸນ

3. ການຖວາຍໃຫ້ໂບດນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ໃຊ້ໃນໂບດຍັງນໍາໄປເຖິງພາຍນອກອີກ (ຂ້ໍ 11-12)

4. ເຂົາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ຫລືມີໂອກາດຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຍ້ອນການຖວາຍຂອງທ່ານ (ຂ້ໍ 13-14)

5. ເຮົາຄວນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອ ົງຊົງໃຫ້ເຮົາກ່ອນເຮົາຈະໄດ້ຖວາຍ (ຂ້ໍ 15).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 13

ເພິ່ງພຣະຄນຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 10:1-13:13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງດ້ວຍພຣະຄຸນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາບັນລຸຜົນຢ່າງໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກເປັນບົດຮຽນສອນໃຫ້ເຮົາເພ່ິງພຣະຄຸນ.

ວທິສີອນ

1. ເວົ້າເຣ່ືອງໂປໂລໂອ້ອວດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນມີທັງການອັສຈັນນິມິດເຫັນຟ້າສວັນ 

ແລະມີທັງສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ, ໂປໂລໂອ້ອວດເຣ່ືອງເຫັນສວັນຊ້ັນທີສາມ   ສ່ວນສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງ

ການເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຖ່ອມຕົວຍົກຍ້ອງການກະທໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະພູມໃຈໂອ້ອວດ

ເຣ່ືອງຄວາມສໍາເຣັດບາງຢ່າງຂອງເຮົາ ແຕ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາໂອ້ອວດຈົນເກີນໄປພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາ

ມີສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູຈັ້ກນັບຖືຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

2. ແຕ່ລະຫົວຂ້ໍໄດ້ບັນຈຸ 1, 2, 3 ເປັນຄໍາເນ້ັນໜັກໃນຫົວຂ້ໍນ້ັນ.

ດວ້ຍພຣະຄນຸຈຶງ່ມໂີອກາດ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6)

1. ໂປໂລມີເຫດຜົນໃນການໂອ້ອວດ ໃນ ຂ້ໍ 1-6 ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາເພ່ິນຂ້ຶນໄປຍັງສວັນຊ້ັນທີສາມ ເພາະ 

ວ່າພວກຄຣູສອນປອມໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ມາສືບຖາມໂປໂລຫລາຍປະການ (ອ່ານ 12:11).

2. ຂ້ໍ 2-4 ເມ່ືອໂປໂລເວົ້າວາ່ ເມ່ືອສິບສ່ີປີນ້ັນແມ່ນໂປໂລເວົ້າເຖິງຕົນເອງທີ່ກໍາລັງຂ່ີມ້າໄປຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນ 

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຕົກຈາກຫລັງມ້າ ແລະຕາບອດດ້ວຍເຫັນຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາທີສໍ່າແດງແສງກ້າ,

ໃນຂະນະທີມີ່ຄວາມເຈັບປວດເປັນເວລາສາມວັນນ້ັນແຫລະພຣະເຈ້ົາໄດ ້ສໍາແດງສວັນ (Paradise) ໃຫ້ເພ່ິນ

ເຫັນ. (ກິຈການ 9).

3. ຄໍາວ່າ (Paradise) ເປ ັນພາສາກົກເຄ້ົາ Persian ດຽວນ້ີກາຍເປັນພາສາອັງກິດ, Paradise ແປວ່າ a

park-like enclosure ເປັນຄືສວນທີ່ອຸດົມສົມບູນທຸກຢ່າງທີ່ມີກໍາແພງລ້ອມຢ່າງສວຍງາມດີ.
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ເພິງ່ພຣະຄນຸໃນຍາມເປັນທກຸ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:7-8)

1. ໂປໂລໄດ້ເລ່ົາເຖິງສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດນ້ັນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ບອກ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້

ເປີດເຜີຽ.

2. ຫາກເຮົາກັບຄືນໄປອ່ານບົດ 11:23-28 ເຮົາຈະເຫັນວ່າໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາເຣ່ືອງຖືກຄຸກ, ຖືກຂ້ຽນ

ຕີ, ຖືກເຂົາຄວ່າງຫີນໃສ່, ບັນຫາເຮືອຫລ້ົມ, ບັນຫາຖືກໂຈນປຸ້ນ, ບັນຫາການອົດຫລັບອົດນອນ, ບັນຫາ

ພ່ີນ້ອງຮັບໃຊ້ນໍາກັນບ່ໍສັດຊ່ື, ບັນຫາຂາດເຂ້ົາປາອາຫານ, ບັນຫາໜາວສ່ັນເພາະບ່ໍມີເຄ່ື່ືອງນຸ່ງຫ່ົມພຽງພໍ

ແລະອ່ືນໆ

3. ສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍແປວ່າບັນຫາໃນຊີວິດ ແຕ່ໂປໂລຮູ້ຈັກໝູນໃຊ້ບັນຫາເຫລ່ົານ້ັນກາຍເປັນເຄ່ືອງ

ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ເພິງ່ພຣະຄນຸຈນົໝົດໃຈ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10)

1. ຂ້ໍ 9 ແປວ່າຍາມໃດຫາກເຮົາມີຄວາມອ່ອນແອຈະຊ່ອຍໃຫ້ຖ່ອມຕົວແລ້ວໄປເພ່ິງຣິດເດດຂອງພຣະ 

ຄຣິດກໍຈະຊ່ອຍໃຫ ້ທົນຢູ່ໄດ້.

2. ຍົກຕົວຢ່າງດອກໄຟຟ້າຈະບ່ໍມີແສງສວ່າງຫາກບ່ໍຕິດກັບແມ່ໄຟ.

3. ເວົ້າເຣ່ືອງ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìພວກທ່ານຄືແສງສວ່າງສໍາລັບໂລກ” (ມັດທາຍ 5:14). ແຕ່ແສງສວ່າງທີ່

ຊົງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດພັນກັບພຣະອົງຈ່ຶງຈະມີແສງສວ່າງ.

4. ຂ້ໍ 10 ໂປໂລເປີດເຜີຽສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍຂອງເພ່ິນ ແຕ່ສ້ຽນໜາມເຫລ່ົານ້ັນເພ່ິນໄດ້ມອບໄວ້ກັບ

ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດໃຫ ້ເພ່ິນຜ່ານມັນໄດ້.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


