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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1

ມີຂ່າວປະເສີດອັນດຽວເທົ່ານັນ
້
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄາລາເຕັຽ 1:1-10
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 1:1-10

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມີຂ່າວປະເສີດອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະບິ
ດາເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ມີຈຸດໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະນໍາພານັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ
ແມ່ນຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ ແລະອະທິບາຍວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຢ່າງໃດຕໍຄ
່ ໍາເວົ້າຂອງໂປໂລ.

ແຜນການສິດສອນ
ແນະນໍາເຂົ້າກັບຊີວິດຈິງ
1. ກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຄຣູຈະຂຽນຄໍາວ່າ “ປ່ຽນ” ແລະ “ແປງ” ທັງສອງຄໍານີ້ ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄື
ກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນຮ້ອຍເປີເຊັນເໝືອນກັນໝົດ. ຄຣູອະທິບາຍເຖິງຄຣູສອນຂອງພວກຢິວ ສອນແຕກ
ຕ່າງໄປຈາກຂ່າວປະເສີດ ຢູ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກ ຄາລາເຕັຽ.

ສຶກສາພຣະຄັມພີ:
2. ເຊີນຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 1:1-10 ຫລັງອ່ານສຸດແລ້ວ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນ ພິຈາຣະນາຂໍ້ 1 ແລະ 2
ພວກທ່ານຈະຄິດວ່າແນວໃດທີ່ໂປໂລບອກວ່າ ລາວຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກພຣະເຈົ້າ? ບໍ່ແມ່ນຈາກມະນຸດ
ຄົນໃດທັງສິ້ນ. ແຕ່ຈາກພຣະບິດາແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ຫລັງຈາກທີ່ສົນທະນາກັນແລ້ວ
ພວກເຂົາຊອກຫາເຣື່ອງໃສ່ພຣະເຢຊູ (1)ບໍ່ແມ່ນອັຄສາວົກ (2) ບໍ່ແມ່ນຂ່າວປະເສີດ (3) ບໍ່ມີເສຣີ
ພາບຢ່າງແທ້ຈິງ. ອະທິບາຍຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານີ້.
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3. “ຜູ້ຊ່ວຍ” ແລະ “ຜູ້ທີ່ຖືກຊ່ວຍ” ຂຽນສອງຄໍານີ້ໃສ່ຄົນລະຂ້າງກະດານ ແລ້ວກໍໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ
ກ່າວເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງທັງສອງຢ່າງນີ້ແລ້ວກໍໃຫ້ອອກມາຂຽນໃສ່ກະດານວ່າຄວນຈະຢູ່ຂ້າງໃດ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍໃຫ້ອ່ານຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລ ໃນຂໍ້ 3 ແລະ 4.
4. ແບ່ງປັນແນວຄິດທີ່ກ່ຽວກັບການພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ (ພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ໂລກປັດຈຸບັນຊຶ່ງເປັນຄາວຊົ່ວຮ້າຍ

ພວກເຮົາດີ້ນລົນຢາກໄດ້ເສຣີພາບ) ໜຸນໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນອີກໃຫ້

ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການທີ່ຖືກຊ່ວຍກູ້.
5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນໝວດ ແລ້ວກໍຢາຍຄໍາຖາມໃຫ້ແຕ່ລະຫມວດ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ນໍາຄໍາ
ຕອບມາໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຈະເປັນຜູ້ຕອບຜູ້ດຽວ

ໜຸນໃຈໃນການຮັບໃຊ້:
6. ນໍາພານັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງໂປໂລ ທີ່ເປັນຂ່າວປະເສີດສໍາລັບທຸກຄົນ.
ແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ເຖິງບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພວກເຮົາ. (ລູກາ 23:3346) ບອກໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີແຜນການຫຍັງຊ່ວຍພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພຣະອົງຊົງມີ
ແຜນການເພື່ອພວກເຮົາຕ່າງຫາກ. ພຣະອົງຊົງສະເດັດລົງມາຊ່ວຍພວກເຮົາ. ຍ້ອນຄວາມຮັກ.
7. ອະທິຖານເພື່ອຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2

ຂ່າວປະເສີດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄາລາເຕັຽ 1:11-24
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 1:11-24
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ປະສົບການຂອງໂປໂລກັບພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພາເພິ່ນໃຫ້ເຫັນຊີວິດທີ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ມີທາງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະສຶກສາໃນປະສົບການຂອງຊີວິດ ເພື່ອຈະໄດ້
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອນໍາພາການເລືອກ ວ່າຈະສຶກສາໃນປະສົບການຂອງຊີວິດດີກວ່າເພື່ອ
ຈະໄດ້ເຫັນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງໂດຍຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ

ແຜນການສິດສອນ
ແນະນໍາເຂົ້າກັບຊີວິດຈິງ
1. ຈົ່ງຂຽນຄໍາວ່າທ້າທາຍຕົວໃຫຍ່ “ທ້າທາຍ” ເມື່ອເຫັນຄໍາເວົ້າຢ່າງນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຄິດຢ່າງໃດ?
ຕໍ່ໄປ ການກະທໍາທີ່ທ້າທາຍແມ່ນເຮັດຢ່າງໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍ ແລະແລ້ວຄຣູຈະເປັນຜູ້ເພີ້ມ
ເຕີມ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຫັນໄປເບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ.

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ
2. ເອີ້ນໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງອ່ານພຣະຄັມພີ ຄາລາເຕັຽ 1:11-12 ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນກໍາລັງຟັງຢູ່ນັ້ນຄຣູຈະບອກ
ວ່າ ແມ່ນອອກມາຈາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄໍາເທສນາຂອງໂປໂລ. ຂ່າວປະເສີດເປັນມາຢ່າງໃດ ຄຣິສຕຽນ
ຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ເໝືອນດັ່ງໂປໂລ. ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ຢູ່ໃນຈິດໃຈ ແລະຢູ່ໃນຊີວິດປູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນ.
ໂປໂລມີປະສົບການຄື: (1)ມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງລາວໄດ້. (2)ສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນການ
ເປັນຄຣິສຕຽນຄືການສະແດງອອກຂອງຊີວິດ (3)ຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ.
3. ຄຣູຈະອະທິບາຍວ່າກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະເອີ້ນເປັນຢ່າງໃດ? ກ່ອນພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນ (1:13-16) ຊີ້
ໃຫ້ເຫັນ 4 ຈຸດທີ່ໂປໂລຖືກເອີ້ນ:(1)ຄໍາຮຽກເອີ້ນແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ (2)ການຮຽກເອີ້ນແມ່ນໂດຍ
ພຣະຄຸນ (3)ການຮຽກເອີ້ນແມ່ນຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຢູ່ໃນຄັນຂອງມານດາ(ແມ່) (4)ການຮຽກເອີ້ນແມ່ນເນັ້ນ
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ໃສ່ຈຸດສະເພາະ. ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງການຮຽກເອີ້ນ ຈາກພຣະຄັມພີເດີມເຊັ່ນ: ໂມເຊ ປະຖົມມະ
ການ 3:1-4:17; ເອຊາຢາ ບົດທີ 6; ເຢເຣມີຢາ 1:1-10.
4. ເຊີນອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ 1:16-24 (ຖ້າມີແຜນທີ່ກໍໃຫ້ນໍາແຜນທີ່ມາກາງໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນ.) ຖ້າບໍ່ມກ
ີ ໍໃຫ້
ແຕ້ມຮູບກໍໄດ້.(ອາຣາເບັຽ, ດາມາເຊ, ເຢຣູຊາເລັມ, ຊີເຣັຽ ແລະຊີລີເຊັຍ) ຫລັງຈາກຖືກຮຽກເອີ້ນ
ແລ້ວ, ຫລືວ່າຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງແລ້ວເພິ່ນກໍອອກເດີນທາງທັນທີ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອອກ

ເດີນທາງໂດຍໄວແທ້. ເພິ່ນເປັນຫ່ວງຄຣິສຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽຫລາຍ.
•

ມີຜູ້ສອນຈອມປອມ, ກ່າວບິດເບືອນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ

•

ພວກເຂົາກ່າວຫາໂປໂລໄປເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ.

•

ພວກເຂົາກ່າວຫາວ່າໂປໂລບິດເບືອນຂ່າວປະເສີດ, ເວົ້າເອົາດີແຕ່ຕົວເອງ

ໜຸນໃຈໃນການນໍາໃຊ້:
5. ຫັນມາຫາຂໍ້ທີ 24. .ພວກເຂົາສອນກັນວ່າ ເມື່ອກ່ອນເຂົາຂົ່ມເຫັງພວກເຮົາ ບັດນີ້ເຂົາປະກາດເຣື່ອງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ລອງຖາມຕົວເອງເບິ່ງວ່າຕົວເຮົາເອງເດຢູ່ໃນຖານະໃດ.
6. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 1,2 ແລະ 5 ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ.
7. ສໍາລັບ 3 ແລະ 4 ອ່ານຄໍາຖາມ ແຕ່ຄໍາຕອບໃຫ້ເປັນຄວາມລັບຂອງແຕ່ລະຄົນ.
8. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຈະຕຽມຕົວເຂົ້ານະມັສການ
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ

5

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3

ຮ່ວມກັນເພາະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄາລາເຕັຽ 2:1-10
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 2:1-10
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ໂດຍຂ່າວປະເສີດບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນຮີດຄອງປະເພນີ, ພວກເຮົາກໍເຂົ້າມາຢູ່ໃນຈຸດດຽວກັນ ຄືຊີວິດແລະການ
ຮັບໃຊ້.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ ພວກເຮົາທຸກໆຄົນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະສອນໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນຂອງໂປໂລ, ບາຣະນາບາ, ແລະຕີໂຕ ກັບ
ພວກຜູ້ນາໍ ທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃຫ້ເຫັນພຣະຄັມພີເປັນຈຸດສູນ
ກາງ ແລະໃຫ້ເຂົ້າມາຫາກັນ.

ແຜນການສິດສອນ
ແນະນໍາເຂົ້າກັບຊີວິດຈິງ:
1. ຈົ່ງນໍາ ແກ້ວທີ່ມີຝາປິດ ຊຶ່ງໃນແກ້ວນັ້ນມີນໍ້າແລະນໍ້າມັນສໍາລັບຄົວກິນ ປິດໃຫ້ແໜ້ນ. ເລີ້ມຕົ້ນຫ້ອງ
ຮຽນດ້ວຍການສເນີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ. ສັ່ນແກ້ວນັ້ນ ແລ້ວກໍປະໃວ້. ເມື່ອນໍ້າມັນກັບນໍ້າແຍກອອກຈາກ
ກັນແລ້ວ ໃຫ້ຄຣູເລີ້ມອະທິບາຍທັນທີ. ຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໃນຄາວກ່ອນກໍເປັນຢ່າງນີ້ແຫລະ.
ແລ້ວກໍໃຫ້ຫັນເຂົ້າມາຫາ ບົດຮຽນໃນວັນນີ້

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ
2. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 2:1-6 ເວລາອ່ານແລ້ວ ຄຣູຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີ 3 ຄໍາຖາມ ໂດຍອີງໃສ່
ເຈັ້ຽບົດຮຽນ.
3. ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈໃນພຣະຄັມພີ ເຖິງການເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມ, ໃນນີ້ການເດີນທາງຂອງ
ໂປໂລກໍມີຄວາມໝາຍຢູ່ສາມຈຸດດ້ວຍກັນ. ຖາມແຕ່ລະຂໍ້ແລະແລ້ວກໍໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມ
ຄິດເຫັນແຕ່ລະຂໍ້.

6

4. ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈແຕ່ລະພວກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ພວກຕ່າງຊາດ, ພວກຍິວ, (ພວກຢິວ
ທີ່ຮັບພິທີຕັດ,ພວກທີ່ຖືຣະບຽບເຣື່ອງການກິນ) ໂປໂລແລະພວກເປັນຫລັກຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເຢຣູ
ຊາເລັມ. ໂປໂລກ່າວວ່າຄວາມພົ້ນບໍໄ
່ ດ້ມາຈາກພິທີຫລືກົດເກນຕ່າງໆ ແຕ່ມາດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.
5. ອ່ານຄາລາເຕັຽ 2:7-10 ຫລັງຈາກທີ່ນັກຮຽນຟັງແລ້ວ ຄຣູຈະເພີ້ມເຕີມ

ແລະຈະກ່າວໄປເຖິງ ກິຈ

ການບົດທີ 15. ແລະແລ້ວຄຣູກໍຈະອະທິບາຍເຖິງສາມຢ່າງ ໃນຜົນຂອງການເດີນທາງຂອງໂປໂລ.
ອາດຈະອະທິບາຍໄປເຖິງຄໍາວ່າ “ຈົ່ງຣະນຶກເຖິງຄົນທຸກ”
6. ຄຣູຈະຖາມນັກຮຽນດ້ວຍຄໍາຖາມທີ່ວ່າ:
(1) ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ວາງແຜນອັນໃດອັນນຶ່ງ ແຕ່ກໍລົ້ມເຫລວ ເພາະຂາດການຮ່ວມມື ບໍ່?
(2) ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນບົດຮຽນນີ້ບໍ່ ໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ?
(3) ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດດີ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອືນ
່ ?
(4) ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ພວກເຮົາໃນວັນນີ້?
7. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 2:10 ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
(ກ) ເມື່ອເວລາເວົ້າເຖິງຄົນທຸກໃນຄຣິສຕະຈັກກໍມັກຈະມີບັນຫາເພາະວ່າຄົນທຸກມີຫລາຍ ຕ້ອງໄດ້
ຣະມັດຣະວັງຢ່າໃຫ້ແຕະຕ້ອງໃຜຜູ້ນຶ່ງເປັນເດັດຂາດ.

(ຂ) ເມື່ອມີຄົນນຶ່ງ ໂທຣະສັບມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກທ່ານໆ ກໍຮີບອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອເຂົາທັນ
ທີ (ໄປຊື້ຂອງທີ່ຕລາດ). ອາທິດຕໍ່ມາທ່ານກໍໄດ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກຄົນເກົ່າໃຫ້ໄປຊື້ຂອງທີ່ຕລາດ
ໃຫ້ເຂົາອີກ, ທ່ານຈະແກ້ໃຂຢ່າງໃດໃນກໍຣະນີນີ້.

ໜູນໃຈໃນການນໍາໃຊ້
8. ໝູນໃຈ ແລະນໍາພານັກຮຽນຕອບ 5 ຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນຮ່ວມກັນ
9. ມີຫລາຍຄຣິສຕະຈັກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຕ້ອງແຕກແຍກກັນກໍມີ ຈົ່ງຣະວັງໃຫ້ຫລາຍໆ. ນໍາພາອ້ອນວອນ
ອະທິຖານ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ການເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄາລາເຕັຽ 2:11-21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຄາລາເຕັຽ 2:11-21

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແນ່ນອນໃນເມື່ອຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດມາໃນຊີວິດແລ້ວ ຍ່ອມມີ
ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສັມພັນກັບສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຍອມຮັບເອົາທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຍ້ອມຮັບ.

ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະທໍາລາຍກໍາແພງກີດກັ້ນ ພວກ
ເຮົາກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາຫລາຍໆວິທີ

ການ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຊອກທາງທີ່ຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປີດໃຈກວ້າງອອກຮັບເອົາທຸກໆ
ຄົນທີ່ເປັນຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ຄົນຢິວໄດ້ຖືກເລືອກແລະແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກໃນພຣະຄັມພີເດີມ ເປັນຊົນຊາດເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຂົາພາກັນນັບຖືພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວເວລານະມັສການ

ຫລາຍຜູ້ນັບຖືພຣະຕ່າງໆແລະກໍຍັງກຽດຊັງພວກເຂົາດ້ວຍ.

ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄົນທັງ

ພວກຢິວມີບັນຫາເພາະເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັບ

ຊົນຊາດອື່ນ. ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຂົາກໍຍອມຈໍານົນກັບໄປນັບຖືພຣະຕາມປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍປະລະ

ພຣະເຢໂຮວາ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ລືມໄປແລ້ວວ່າຕົນເອງເປັນຊາດມະຫາປະໂລຫິດແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນມາຊຶງ່
ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດໂດຍປະໃຫ້ປະເທດອື່ນມາຍຶດເອົາແຜ່ນດິນ

ແລະຈັບເອົາພວກເຂົາເປັນຊະ

ເລີຍຈາກປະເທດອິສຣາເອັນ ແລະປະເທດຢູດາ. ຫລັງຈາກນັ້ນເປັນເວລາຫລາຍສິບປີພວກເຂົາໄດ້ຖືກນໍາ

ກັບຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນໂດຍການນໍາພາຂອງຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອັຊຣາ.

ໃນສມັຍຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່, ພວກຢິວທີ່ເປັນຄົນເກົ່າແກ່ນັ້ນກໍບໍ່ຢາກຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນນອກ
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ຊາດ. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈນິສັຍດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ເອົາໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່. ເປໂຕໄດ້ປະສົບ
ການກັບການຮຽຫເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ

ເພື່ອໃຫ້ເປັນພາຊະນະເພື່ອຈະເຊື່ອມສາຍສັມພັນລະຫວ່າງຄົນຢິວ

ແລະຄົນຕ່າງຊາດ ແລະເພື່ອທໍາລາຍກໍາແພງນີ້ໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ໃນບົດຮຽນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ເປໂຕຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງການລັງກຽດກັນແລະກັນລະຫວ່າງພວກຢິວ

ແລະພວກຕ່າງຊາດ. ເປໂຕ ໄດ້ກ່າວໃນບົດ 2 ວ່າ ຍັງມີຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນບາງຄົນບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງ

ຊາດເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ຈິງ່ ເປັນເຫດໃຫ້ ເປໂຕ ໃຊ້ຄໍາເວົ້າແຂງຕ້ອງຕິພວກຜູ້ນໍາບາງຄົນນີ້ ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ຍອມຮັບເອົາຄໍາສອນຂອງພວກສາສນາຢິວ ທີ່ສອນວ່າຕ້ອງເຮັດຕາມກົດບັນຍັດນັ້ນພຣະເຈົ້າຈິ່ງຊອບ
ພຣະທັຍ.

ແນະນໍາການສອນ
1. ຖ້າວ່າໃນຫ້ອງຂອງທ່ານມີຫລາຍກວ່າ 12 ຄົນ ໃຫ້ແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມ. ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8 ຄົນໃນ
ຫ້ອງ. ໃຫ້ບອກສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີເວລາຫ້ານາທີຂຽນເຖິງລັກສະນະບຸຄລິກ
ຂອງພໍແ
່ ມ່ທີ່ຢູ່ເມືອງດຽວກັນ. ຫລັງຈາກຫ້ານາທີແລ້ວໃຫ້ທຸກົຄມີໂອກາດແບ່ງບັນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້
ຂຽນຂຶ້ນນັ້ນເຖິງ.
•

ທ່ານໄດ້ຂຽນບາງຢ່າງຄ້າຍຄືກັບຄົນອື່ນຂຽນຫລືບໍ່?

•

ການເຮັດຢ່າງນີ້ສອນທ່ານຫຍັງແດ່ເຖິງການເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ?

ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາມັກເບິ່ງແຕ່ສິ່ງແຕ່ກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ. ແຕ່ໃນເມື່ອພວກເຮົາຢຸດຄິດຢ່າງນັ້ນ
ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ທຸກໆຄົນມີສິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນໆ.
2. ຖາມວ່າ: ມີກໍາແພງອັນໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນໄດ້? ຖ້າມີຄົນ
ໃດຕອບຂໍໃຫ້ຈົດໃສ່ກະດານ ຫລືເຈັ້ຽແຜ່ນໃຫຍ່. ໃຫ້ເລືອກຄໍາຕອບສາມຂໍ້. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນ
ຫ້ອງຮຽນພາກັນຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນນໍາກັນ. ກ່າວວ່າສິ່ງພວກເຮົາພາກັນເຮັດຢູ່ນີ້

ແມ່ນການໜຸນໃຈຈາກອາຈານໂປໂລ ເພື່ອໃຫ້ທໍາລາຍກໍາແພງແຫ່ງຄວາມກີດກັ້ນນັ້ນລົງ.

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 2:11-13 ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄົນອ່ານຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອ
ຈະເອົາມາສົນທະນາເຖິງປະວັດເບື້ອງຫລັງທີ່ເວົ້າເຖິງຄໍາສອນ ແລະການປະຕິບັດຂອງເປໂຕ. ທ່ານ
ຄິດວ່າແນວໃດ ໃນເມື່ອອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າເປໂຕ ເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ?
4. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ເປໂຕເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດນັ້ນບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບສມັຍປະຈຸບັນນີ້. ເຣື່ອງ
ດັ່ງກ່າວນີອ
້ າດເກີດຂຶ້ນກັບຄຣິສະຕຽນເຮົາ ຈະເປັນໃຜກໍຕາມ.

5. ອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 2:14-21 ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກກໍາລັງຟັງຄໍາກ່າວຂອງອາຈານໂປໂລຢູ່ ໃຫ້ຄົນ
ຂຽນຄໍາເຫັນລົງເປັນສອງກຸ່ມໃສ່ກະດານ ຫລືເຈັ້ຽ:
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ທ່ານໄດ້ຫຍັງແດ່
•

ເດັກໜ້າຮັກ

•

ຣົດໃໝ່

•

ໄດ້ຂຶ້ນຊັ້ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

•

ແມ່ນຫຍັງທ່ານຕ້ອງເຮັດ

ເຮັດສວນ

6. ໝາຍເຫດ ສິງ່ ທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນບັນຫາທີ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງຄາລາເຕັຽ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍອມຟັງຄໍາ
ສອນປອມ. ໃຫ້ຫວນກັບໄປສຶກສາພາກທີນຶ່ງ. ໃຫ້ຖາມວ່າ:
•

ເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈຶງ່ ຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີໄ
້ ປໜຸນໃຈຄຣິສະຕຽນເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່
ຍອມຕິດຕາມຄໍາສອນປອມ?

•

ຕາມປະວັດເບື້ອງຫລັງຂອງອາຈານໂປ ທ່ານມີສິດທິອັນໃດທີ່ຈະກ່າວສອນເຖິງເຮື່ອງຂ່າວ
ປະເສີດປອມນີ້?

•

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບເປໂຕ, ພວກເຮົາສ້າງກໍາແພງກັ້ນລະຫວ່າງຕົວເຮົາເອງແລະຄົນອື່ນ,
ຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນພວກເຮົາກໍປະກາດຂ່າວປະເສີດປອມເໝືອນກັນແມ່ນບໍ່? ເປັນດ້ວຍເຫດ
ໃດຈິ່ງເປັນດັ່ງນັ້ນ?

7. ນໍາພາສະມາຊິກໃນຫ້ອງໃຫ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງຄວາມແຕກແຍກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກທີພ
່ ວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນ ໄດ້ປະສົບມາໃນຊີວິດຕໍ່ຄົນອື່ນຟັງ. ທ້າທາຍໃຫ້ສະມາຊິກເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງຂຶ້ນໃນອາທິດ
ຈະມານີ້ເພື່ອທໍາລາຍກໍາແພງແຫ່ງຄວາມກີດກັ້ນລົງ.
ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌

10

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5

ຄວາມເຊື່ອສຸດຂີດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄາລາເຕັຽ 3:1-18, 26-29

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຄາລາເຕັຽ 3:1-29

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມເຊື່ອເປັນສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງສິ້ນສຸດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາຈະເອົາສິ່ງໃດເຂົ້າມາເພີ້ມນອກເໜືອຄວາມເຊື່ອເພື່ອໃຫ້
ພວກເຮົາຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເມື່ອກັບຄືນໄປສຶກສາເຖິງເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກຂຶ້ນ
ມາວ່າ ຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຕ້ອງກັບພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ ແລະບອກວ່າສິ່ງນັ້ນແຫລະມີຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງໃນ
ຊີວິດ.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ຫລັງຈາກໄດ້ສົນທະນາກັບຄຣິສະຕຽນທີ່ເມືອງຄາລາເຕັຽເຖິງປະສົບການທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮຽນຮູ້
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງການຖືສິນພິທີຕັດນັ້ນຢູ່ໃນສອງບົດທີ່ແລ້ວໄປ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຫວນກັບຄືນມາເວົ້າ
ເຖິງບັນຫາທີ່ເມືອງນີປ
້ ະເຊີນຢູ່. ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍ້ໃຫ້ພວກເຂົາພິຈາຣະນາເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ຮັບ
ຄືໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແຕ່ເທົ່ານັ້ນ,

ບໍ່ແມ່ນຟັງຄໍາສອນຂອງ

ພວກສອນປອມຄືພວກຢູດາຍ ທີ່ສອນວ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພຣະບັດຍັດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ຊອບພຣະທັຍ
ແລະກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້.

ອາຈານໂປໂລແປກໃຈ ຈຶງ່ ຖາມພວກເຂົາວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຂົາ

ຈິ່ງສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍໄ
່ ດ້ຍິນ

ແລະປະລະສິງ່ ທີ່ອາຈານໂປໂລສອນພວກເຂົາແລ້ວແຕ່ຫົວທີມາ?

ຖ້າຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາຕຽນຟັງຄໍາສອນປອມຈາກພວກຢູດາຍກໍເໝືອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍ້າຍ
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ກັບຄືນ ຫລືຖອຍຫລັງຈາກເສຣີກັບໄປເປັນຂ້າທາດອີກ, ຈາກການເປັນຄົນອາວຸໂສ ກັບໄປເປັນເໝືອນເດັກ
ນ້ອຍອີກ, ກັບຈາກການເປັນບຸດ ແລະກາຍເປັນຄົນໃຊ້. ຍິງ່ ໄປກວ່ານັ້ນ ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາ

ວ່າໃນເມື່ອມາເປັນຄຣິສະຕຽນ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດ ແລະພຣະວິນຍານນັ້ນຈະ
ເປັນຜູ້ນໍາພາບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບເໝືອນຊີວິດກ່ອນນັ້ນ.

ຫລັງຈາກອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໍ ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນຄຣິສະຕຽນເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະຄັມພີເດີມເຖິງກົດ

ບັດຍັດ. ໃນຕອນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຍົກເອົາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍອ
່ ັບຣາຮາມ. ເພິ່ນຍັງກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ກົດ
ບັນຍັດຂອງໂມເຊກໍມີຂຶ້ນຫລັງຈາກອັບຣາຮາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ,

ຕໍມ
່ າພຣະສັນຍາທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນນັ້ນ

ແມ່ນຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງເປັນການກະທໍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາຕໍ່ອັບຣາຮາມ ແລະຕໍ່ບັນຍັດຂອງໂມເຊ.

ໃນເມື່ອອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຄຣິສະຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽໃນ ບົດ 3:24, “ເພາະສະນັ້ນ ພຣະບັດຍັດຈຶ່ງ
ປົກຄອງນໍາພາພວກເຮົາໄປຈົນເຖິງພຣະຄຣິດສະເດັດມາ.”

ແນະນໍາການສອນ
1. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ທ້າທາຍໃນບົດຮຽນທີ 4.

ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຍົກເອົາຄໍາທ້າທາຍຂຶ້ນມາເວົ້າ ຫລືສົນທະນາກັນ. ໝາຍເຫດ. ໃຫ້ບອກວ່າບົດ

ຮຽນນີ້ໄດ້ສຶບຕໍ່ຈາກບົດທີ 4 ທີ່ເວົ້າເຖິງການເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊື່ອແຕ່ຢ່າງດຽວ.
2. ຖາມວ່າ:
•
•

ເວລາທ່ານເປັນເດັກທ່ານມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງ?

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຫວນຄິດອີກເຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງພວກເຂົາ?

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 3:1-5, ເອີ້ນໃຫ້ຄົນສມັກກ່າວເຖິງການທີ່ອາຈານໂປໂລ
ແປກໃຈເພາະຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກຫລັກຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ. ໃຫ້ຄົນ

ອະທິບາຍເຖິງຄໍາເວົ້າ “ສະກົດດວງຈິດ“ ໃນຂໍ້ນຶ່ງ ທີ່ຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖືກສະກົດຈິດຈາກພວກຢູດາຍຊຶ່ງ
ນໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຫລົງໄປ.

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ຄົນ.

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຫ້ອງເອົາເຣື່ອງນີ້ແຕ່ງ

ເປັນບົດລະຄອນສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມເຖິງການຖືກຫລອກລວງໃຫ້ຫລົງ

ໄປ ອາດຈະຖືກພວກເຮົາກໍໄດ້ຖ້າບໍ່ລະວັງ.
5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ບົດ 3:6-18. ກ່າວວ່າໃນຂໍເ້ ຫລົ່ານີ້ ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງແຕ່ຫົວທີໃຫ້ພວກ
ເຮົາອາສັຍຄວາມເຊື່ອ ບໍແ
່ ມ່ນການເຮັດຕາມບັດຍັດໃດໆເລີຍ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາບົດຮຽນ
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ຈາກພຣະຄັມພີເດີມເຣື່ອງພວກອິສຣາເອັນຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ,

ແຕ່ພຣະເຈົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ເຊື່ອຟັງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຊື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມໃນພຣະຄັມພີເດີມສໍາເຣັດລົງ.
6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກເຮັດເປັນກຸ່ມ ໂດຍໃຊ້ພຣະທັມຄາລາເຕັຽ 3:6-18 ແລະຊອກໂອກາດສອນສິ່ງທີ່
ຕົນເອງໄດ້ຮຽນນັ້ນຕໍ່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກ.

7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 3:26-29.

ສັງ່ ເກດເບິ່ງວ່າມີໃຜໃຊ້ແວ່ນຕາ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້

ຄົນນັ້ນແບ່ງປັນປະສົບການຄັ້ງທໍາອິດເວລາເຂົາເຈົ້າໄດ້ລອງໃສ່ແວ່ນ ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງ
ໃດ? ເພາະຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນກໍເໝືອນກັບຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລກ່າວໃນບົດນີ້.

8. ນໍາພາອ້ອນວອນປິດ.

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6

ມີເສຣີພາບໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄາລາເຕັຽ 4:1-10; 5:1

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຄາລາເຕັຽ 4:1-5:1

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າທາງຄວາມເຊື່ອ, ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີຈາກສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈ່ອງດຶງພວກເຮົາໄວ້

ແລະມີຊີວິໃນຖານະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເສຣີໄດ້.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພວກເຮົາຮັບເອົາເສຣີພາບຈາກພຣະເຈົ້າໃນສະພາບຢ່າງໃດເພື່ອ
ໃຫ້ມີຊີວິດສົມບູນໃນຖະນະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ?
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣິສະຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽເຖິງເສຣີພາບ
ໃນພຣະຄຣິດ ແລະບອກພວກເຂົາໃຫ້ຍຶດຖືເອົາໄວ້ໃຫ້ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ມີສິ່ງໃດທັບມ້າງເສຣີພາບນັ້ນໄດ້.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ຄາລາເຕັຽ ບົດ 4 ຍັງສືບຕໍ່ຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນຈາກບົດ 3. ພຣະຄັມພີພາສາອັງກິດມີຂໍ້ແບ່ງຫລັງ
ຈາກອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໃນຫລາຍສັດຕະວັດຕໍ່ມາ. ບາງຄັ້ງການແບ່ງເປັນຂໍ້ ເປັນບົດນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າ
ໃຈຍາກຂຶ້ນ ບາງເທື່ອກໍຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີກວ່າ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຢໍ້າເປັນປະຈໍາວ່າ ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນີ້
ຖືກເຮັດໃຫ້ຫລົງໄປໂດຍພວກຢູດາຍ ເພາະຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຮັບພິທີຕັດ

ແລະປະຕິບັດຕາມກົດ

ຂອງໂມເຊ.

ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າຄຣິສະຕຽນສ່ວນຫລາຍໃນເມືອງນີ້ໄດ້ອອກມາຈາກຄົນທີ່ນັບຖືກພຣະອື່ນໆ. ພວກເຂົາ

ບໍ່ເຄີຍມີຊີວິດຕາມບັນຍັດຂອງຊາວຢິວ.

ຄວາມຈິງພວກເຂົາບໍເ່ ຄີຍເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ມີແຕ່ອົງ

ດຽວ. ກົດບັນຍັດທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກນັ້ນແມ່ນແຕ່ຄໍາສັ່ງຫລືກົດຂອງພວກໂຣມັນ.
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ເປັນການຍາກທີ່ພວກເຂົາ

ຈະປະຕິບັດເພາະພວກເຂົາບໍເ່ ຄີຍຫັນປ່ຽນຈາກກົດບັນຍັດໃດໆ. ຖ້າອາຈານໂປໂລບໍ່ມີປະສົບການກັບການ
ກັບໃຈໃໝ່ໃນທາງໄປດາມາເຊແລ້ວ ອາຈານໂປໂລກໍບໍ່ອາດສາມາດຍົກເອົາເຣື່ອງຫັນປ່ຽນຂຶ້ນມາເວົ້າ. ແຕ່
ເຫັນວ່າໃນບົດທີ 4 ນີ້ ອາຈານໂປໂລຍັງຮັກສາບຸຄລິກຂອງຢິວໄວ້ໃນຊີວິດຢູ່ໃນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ, ແຕ່ຂ່າວ
ປະເສີດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີເສຣິີພາບອັນແທ້ຈິງຈາກອະດີດ.

ແນະນໍາການສອນ
1. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນພາກັນຫລັບຕາ ສົມມຸດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກມັດຕີນມັດມືຈາກພວກ
ສັດຕຣູ ແລະໃນທີ່ສຸດມີຄົນມາຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກອັນຕະລາຍນັ້ນ. ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້

ໃດຜູ້ນຶ່ງບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີໄດ້ພົ້ນນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ?
2. ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

•

ໃຫ້ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກໄປໄດ້?

•

ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນີ້ຈະເອົາທຽບກັບຊີວິດຄຣິສະຕຽນໄດ້ແນວໃດ?

ກ່າວວ່າ: ເວລາພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລ້ວ,
ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາເຕັຽໄດ້ພົບເສຣີພາບໃນເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າມາຫາ

ພວກເຮົາມີເສຣີພາບ.

ແລະຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດ.

ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍຕາມບົດຮຽນນີ້ ພວກເຂົາປະເສຣີພາບນັ້ນໄປ ແລະກັບຄືນໄປຫາຊີວິດເກົ່າ. ໃນບົດນີ້
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາໃຫ້ຍຶດໝັ້ນໄວ້ໃຫ້ດີເພື່ອຈະຮັກສາເສຣິີພາບໄວ້
ທານໃຫ້ແລ້ວໃນເມື່ອເຂົາມາເຊື່ອນັ້ນ.

ທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປະ

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນຫ້ອງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 4:1-7 ໃນເມື່ອພວກເຂົາກໍາລັງຟັງເຖິງສ່ິງ ອາຈານໂປ
ໂລອະທິບາຍເຣື່ອງເສຣີພາບນັ້ນ. ຕໍ່ມາໃຫ້ຖາມວ່າ: ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບຂອງພວກ

ເຮົາກ່ອນເຂົ້າມາຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດເປັນຢ່າງໃດ? ໃຫ້ກ່າວວ່າ: ເສຣີພາບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນ
ເປັນສິດທິພິເສດໂດຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເດັກນ້ອຍ ຫລືຂ້ອຍຂ້າອີກຕໍ່ໄປ.
4. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃຫ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງສິດພິເສດຂຶ້ນມາໃນຊີວິດຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບປະການ
ມາວ່າພວກເຂົາໄດ້ມສ
ີ ະພາບການປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ?

ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານທາງຊ້າຍມືວ່າ: ສິດພິ

ເສດ ແລະໃຫ້ຂຽນໃສ່ທາງຂວາມືວ່າ ໜ້າທີ່ຮັບພິຊອບ.
ສິດພິເສດ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຣົດ
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ສາມາດປ່ອນບັດໄດ້
ຢູ່ໃສກໍໄດ້ຕາມໃຈ
5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 4:8-10. ຖາມຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນີ?
້

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່

6. ອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 5:1 ນໍາພາສະມາຊິກອ່ານພ້ອມກັນ ແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃສ່ຄໍາເວົ້າ ອອກຈາກ, ສໍາລັບເພື່ອ.
7. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກກ່າວເຖິງເສຣີພາບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະເຢຊູນັ້ນມີຫຍັງແດ່? ໃຫ້ຂຽນຕາມ
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນນີ້.

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7

ຍ່າງໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄາລາເຕັຽ 5:13-26

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຄາລາເຕັຽ 3:2-26

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍພຣະວິນຍານແທນທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະສະແດງໃຫ້
ເຫັນຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານ, ບໍແ
່ ມ່ນການກະທໍາດ້ານເນື້ອໜັງ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຊີວິດຖືກຕ້ອງກວ່າການຮັກສາພຣະບັນຍັດບໍ່?
ເພື່ອປຽບທຽບການມີຊີວິດດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກັບຊີວິດ
ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດດ້ານເນື້ອໜັງ ແລະເພື່ອຈະຄໍານວນ
ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດໃນຖານະເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ໃນຊີວິດ

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ອາຈານໂປໂລໃຊ້ວິທີຂຽນຄ້າຍຄຽງກັນໃນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນ. ຕາມປົກກະຕິເພິ່ນໄດ້ຂຽນເຖິງຫລັກ

ຄວາມເຊື່ອໃນຕອນຕົ້ນ ແລະຕໍ່ມາເພິ່ນໄດ້ຍ້າຍຄວາມຄຶດໄປເວົ້າເຖິງສິ່ງປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ. ເພິ່ນມັກໃຊ້
ຄໍາເວົ້າເຊັ່ນ: “ເຫດສັນນັ້ນ” (ໂກໂລຊາຍ 3:1-2; 2 ໂກຣິນໂທ 7:1; ເອເຟໂຊ 4:1).

ທຸກວັນນີ້ການຂຽນ

ຕ່າງໆກໍຍັງມີການເລີ້ມຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດນຶ່ງ. ໃນບົດ 5 ແລະ 6 ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນໄປເວົ້າເຖິງສິ່ງຄວນເອົາ

ປະກອບໃຊ້ໃນທາງຊອບທັມ. ແຕ່ບົດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກບົດກ່ອນ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນບົດຮຽນເຖິງທັມມະຈະຣິຍາສອງຢ່າງ. ນຶ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ຊໍ້າອີກວ່າການໄດ້ຮັບເສ

ຣີພາບນັ້ນບໍແ
່ ມ່ນມີໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຜິດໄດ້. ສອງ, ເພິ່ນໄດ້ເນັ້ນເຖິງການປະພຶດ ຫລືການປະຕິບັດ ແຕ່
17

ບໍ່ແມ່ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມພົນ
້ .

ທັມມະຈະຣິຍາ ແລະຄວາມເຊື່ອນັ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັນສໍາລັບອາຈານໂປໂລ

ເໝືອນກັບວ່າເພິ່ນມີຄວາມຄິດດຽວກັບຢາໂກໂບ.

ແນະນໍາການສອນ
1. ເລີ້ມຕົ້ນຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຫວນຄິດຄືນ
ຫລັງເຖິງປະສົບການບໍ່ດີໃນກຸ່ມໝູບ
່ ້ານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາສັຍຢູ່.

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກເວົ້າໃຫ້ຄົນ

ອື່ນຟັງເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ. ໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນລົງໃສ່ກະດານ ຫລືກະດາດແຜ່ນໃຫຍ່.
2. ຫລັງຈາກທຸກໆຄົນໄດ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນແລ້ວ, ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ສົນທະນາເຖິງເຣື່ອງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
ກ. ທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໃນໝູບ
່ ້ານນັ້ນຈິ່ງມີປະຕິກິຣິຍາບໍດ
່ ີເກີດຂຶ້ນ?
ຂ. ຖ້າມີໂອກາດ ມັນເປັນການສົມຄວນບໍ່ທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນ ຕອບແທນ?

ຄ. ທ່ານເຄີຍຂ້າເພື່ອນບ້ານດ້ວຍການກະທໍາດີບໍ່ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີການປ່ຽນແປງເກີດ ຂຶນ
້ ?
3. ກ່າວວ່າ, ໃນເມື່ອພວກເຮົາເປັນຄົນຕິດຕາມເຊື່ອຟັງອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາຄວນມີກິຣິຍາສູງ. ແທນ
ທີ່ຈະຮ້ອງໂຮ່ສຽງດັງ ຫລືຕີປະຕູຂອງເພື່ອນບ້ານ,
ເວລາເຫັນເພື່ອນບ້ານ.

ພວກເຮົາຄວນສົ່ງຮອຍຍິ້ມ ແລະຖາມສະບາຍ

ເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນທຸກໆຄົນທີ່

ພວກເຮົາພົບເຫັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຕໍ່ທຸກໆຄົນ.

ບົດຮຽນວັນນີ້

ແມ່ນເວົ້າເຖິງການມີຊີວິດໂດຍອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ນໍາພາ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີໃຈໂມໂຫໂທໂສ
ກໍເໝືອນກັບວ່າພວກເຮົາຍອມໃຫ້ຝ່າຍເນື້ອໜັງປົກຄອງໃນຊີວິດ.

4. ໃຊ້ບົດສອນທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ທັມມະຊາດຂອງຄວາມບາບ” (5:16-18)

ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໃນຫ້ອງ

ເຖິງທັມມະຊາດຂອງຄວາມບາບ ແລະຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ບອກວ່າໃນເມື່ອພວກເຮົາ
ດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ

ພວກເຮົາເກີດຜົນດີເພື່ອຈະໄດ້ແບ່ງ ປັນກັບເພື່ອນບ້ານດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ.
5. ເຊີນໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 5:13-26. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມປາຖນາຂອງ
ເນື້ອໜັງ ແລະຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.
6. ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວ ແບ່ງຄົນໃນຫ້ອງເປັນກຸ່ມນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ເກີນຫົກຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈັດໃຫ້ມີຜູ້
ຮັກສາເວລາ ແລະເລຂາ. ຊອກເອົາເຣື່ອງຂອງຄົນທີ່ເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເນື້ອໜັງຈາກໜັງ

ສືພິມ, ອິນເຕີແນັດແລະອື່ນໆ.

ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນເຖິງຜົນເສັຽຫາຍຂອງການ
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ເຮັດຕາມຝ່າຍເນື້ອໜັງ.

ໃຫ້ແຕ່ງເປັນລະຄອນສັ້ນແລະສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນແລະເຂົ້າໃຈເພີ້ມ

ຂຶ້ນ. ປະມານ 10 ນາທີ.
7. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕ່ກຕ່າງເຖິງຊີວິດເຮັດຕາມເນື້ອໜັງ (5:19-21) ແລະຜົນຂອງ
ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (5:22-23)

8. ນໍາພາອ້ອນວອນປິດ.
ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌

19

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8

ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄາລາເຕັຽ 6:1-10, 14-16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 6
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຊີວິດຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, ພິສູດເບິງ່
ຊີວິດຕົນເອງ, ສນັບສນູນພວກຜູ້ນໍາ, ບໍລ
່ ດ
ົ ລະໃນການເຮັດດີ, ແລະຈົດຈໍ່
ໃສ່ພຣະຄຣິດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີມີລັກສະນະແບບໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ ອີງຕາມຄໍາສອນຂອງໂປໂລເຣື່ອງ
ການປະພຶດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້
ເພື່ອຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ອະທິບາຍຫລັກເຣື່ອງ "ການປູກແລະການເກັບກ່ຽວ" ໂດຍຫຍໍ້ວ່າ: ພວກເຮົາເກັບກ່ຽວສິ່ງທີ່ເຮົາປູກ
ລົງໃນດິນ; ການປູກພືດໃຊ້ເວລາ: ເວລາຕຽມດິນ, ເວລາປູກເມັດ,

ເວລາຮັກສາພືດ, ແລະເວລາລໍ

ຄອຍເພື່ອໃຫ້ພືດພັນເຕີບໃຫຍ່. ສິ່ງຢ່າງນີ້ເປັນເຣື່ອງຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້; ຖ້າດິນບໍ່ດພ
ີ ດ
ື ທີ່ປູກກໍຈະບໍເ່ ກີດ
ໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຄວນ; ຖ້າຂາດເວລາບົວລະບັດຮັກສາ ພືດກໍອາດຈະຕາຍໄປ ຫລືບໍ່ໄດ້ຜົນດີ. ຖາມນັກ
ຮຽນ:
•

ພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາປູກເມັດ ຫລືພດ
ື ດີໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ?

•

ພໍ່ນາໃໝ່ (ຄຣິສຕຽນໃໝ່) ຈະຕ້ອງເກັບກ່ຽວໄດ້ນ້ອຍກວ່າພໍ່ນາທີ່ມປ
ີ ະສົບການ ແມ່ນບໍ່?
ເປັນຫຍັງແມ່ນ? ຫລືເປັນຫຍັງບໍ່ແມ່ນ?

•

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຜປ
ູ້ ູກຕ້ອງໃຊ້ເມື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນເກັບກ່ຽວຫລາຍ? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເພື່ອສ້າງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ດ?
ີ

2. ເວົ້າວ່າມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພຍາຍາມທີຈ
່ ະຮຽນຮູ້ວ່າຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກດີເປັນແນວໃດ; ບອກວ່າ
ຄຣິສຕະຈັກຈະໜີຈາກຫລັກເຣື່ອງ "ການປູກແລະການເກັບກ່ຽວ" ກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
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3. ພານັກຮຽນເບິ່ງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນໂປສເຕີ້:
- ຊ່ວຍຮັບພາຣະ (6:1-5)

- ແບກພາຣະຂອງຕົນເອງ ແລະຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງຄົນອື່ນ (6:5)
- ຈົ່ງແບ່ງສິ່ງທີ່ດີ (6:6)

- ມີສ່ວນໃນການເກັບກ່ຽວ (6: 7-10)
- ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ (6:14-16)
4. ແບ່ງກະດານເປັນສອງສ່ວນ; ສ່ວນນຶ່ງໃຫ້ຂຽນຫົວເຣື່ອງ "ຄຣິສຕະຈັກດີ" ອີກສ່ວນນຶງ່ ໃຫ້ຂຽນ "ຄຣິສ
ຕະຈັກປ່ວຍ." ຖາມຄວາມເຫັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິຕະຈັກດີ ຫລືປ່ວຍ; ຂຽນສິ່ງເຫລົາ່ ນັ້ນ
ໃສ່ສ່ວນຂອງໃຜລາວໃນກະດານ.

5. ອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 6:1-10, 14-16; ໃນຂະນະທີ່ຟັງຢູ່ ໃຫ້ທຸກຄົນຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ເທິງກະດານ.
6. ອະທິບາຍບົດຮຽນເປັນຂໍ້ໆຕໍ່ໄປໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນເປັນຫລັກ; ນອກນັນ
້ ໃຫ້ໃຊ້ຄາໍ ຖາມຕໍ່ໄປນີ້ຊ່ວຍ:
•

ຄາລາເຕັຽ 6:1 ເວົ້າເຣື່ອງຊ່ວຍຄົນທີ່ຫລົງຜິດໃຫ້ກັບຄືນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບ; ມີເຣື່ອງ
ປະເພດນີ້ໃນຄຣິສຕະຈັກດີບໍ່? ເປັນຫຍັງບໍ່ມີ? ຖ້າເຣື່ອງນີ້ເກີດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ
ຈະມີພາບພົດແນວໃດ?

•

ຄາລາເຕັຽ 6:2 ບອກພວກເຮົາໃຫ້ "ຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ." ພວກເຮົາຈະ
ແບກພາຣະຊ່ວຍກັນວິທີໃດ? "ພຣະບັດຍັດຂອງພຣະຄຣິດ" ໃນທີ່ນີ້ເວົ້າເຖິງຫຍັງແດ່?

•

ຄາລາເຕັຽ 6:2 ແລະ 6:5 ເວົ້າຕົງກັນຂ້າມກັນບໍ່? ທ່ານຄິດວ່າ ພຣະທັມແຕ່ລະຂໍເ້ ວົ້າເຣື່ອງ

ຫຍັງກັນແທ້?
•

ຂໍ້ 6:10 ເວົ້າເຣື່ອງ "ເຮັດການດີຕໍ່ຄົນທັງປວງ" ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຢໃູ່ ນ "ຄອບຄົວທີ່ຮ່ວມ

ໃນຄວາມເຊືອ
່ ." ທ່ານຄິດວ່າຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຊ່ວຍກັນດີບໍ່?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.
8. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາການແບ່ງປັນສິ່ງຕ່າງໆໃນຄຣິສຕະຈັກດີ ຕາມບົດຮຽນ

(ຊີວິດໃນຄຣິສຕະ

ຈັກດີປະກອບດ້ວຍການແບ່ງປັນເຊັ່ນ: ພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ, ຊັບສິ່ງຂອງ, ການເກັບກ່ຽວ,

ແລະຂ່າວປະເສີດ). ມີຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນຄຣິສຕະຈັກດີ?

9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນເພື່ອທຸກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ຄຣິສ
ຕະຈັກເຂັ້ມແຂງ ແລະດີ ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງພຣະຄຣິດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້.
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9

ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບບາງຄຣິສຕະຈັກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: 1 ເທຊະໂລນິກ 1
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ເທຊະໂລນິກ 1; 2:13-14; 3: 6-9; 2 ເທຊະໂລນິກ 1:1-4; 2: 13
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກທີ່ເປັນຕົວຢ່າງເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ,
ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຮັກ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນເຣື່ອງໃດແດ່?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເບິງ່ ຫລາຍໆ ຢ່າງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້ອຍ ທີ່ຂອ
້ ຍຈະຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ
ພຣະເຈົ້າແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເວລາຂ້ອຍເຫັນສິ່ງດີໆໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍ ເພື່ອຂອບໃຈຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່? ຈົດໝາຍນັ້ນຖືກຂຽນດ້ວຍມື,
ອີແມລ, ຫລືພິມເອົາ? ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງເວົ້າເຣື່ອງປະສົບການສ່ວນຕົວເຣື່ອງຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍ; ຖາມ:
ທ່ານໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍເພື່ອຂອບໃຈເຣື່ອງຫຍັງ?
2. ແນະນໍາວ່າ ບາງຄົນສາມາດໃຊ້ຄໍາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຂອງໂປໂລສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກເທຊະ
ໂລນິກ. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງອັຄສາວົກໂປໂລຈຶ່ງມີການຂອບໃຈ?

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ກິຈການ 17:1-9. ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອເວົ້າເຖິງເບື້ອງຫລັງເມືອງເທຊະໂລນິກໃຫ້ນັກຮຽນ
ຟັງ ແລະບອກເບື້ອງຫລັງຂອງຄຣິສຕຽນໃນສມັຍທໍາອິດເຊັ່ນເຣື່ອງເຜົ່າພັນ, ສັງຄົມ, ແລະສາສນາ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ອະທິບາຍວ່າພຣະທັມ 1 ແລະ 2 ເທຊະໂລນິກ

ເປັນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກ

ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ທີ່ເທຊະໂລນິກ; ຈົດໝາຍນີ້ໄດ້ຂຽນໃນປະມານປີ ຄ. ສ. 47.
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4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ເທຊະໂລນິກ 1:1-3, ພຣະທັມນີ້ເນັ້ນເຣື່ອງ "ກິຈການທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອ,"
"ການງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຮັກ," ແລະ "ຄວາມໝັ່ນພຽນທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ" (ຂໍ້

3). ພານັກຮຽນເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງສາມຢ່າງທີ່ກ່າວມານີ້ ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້
ຖາມເຖິງຊີວດ
ິ ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລືຂອງບຸກຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີ ທີ່ສະແດງສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງ.

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ເທຊະໂລນິກ 1:4-10, ໂປໂລເວົ້າເຖິງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຄຣິສຕະຈັກ ທີ່
ເທຊະໂລນິກ.

ໃນຂະນະທີ່ອ່ານຢູ່ ໃຫ້ທຸກຄົນສັງເກດເບິ່ງຄໍາເວົ້າທີ່ບອກເຖິງ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ

ຄຣິສຕະຈັກ. ທ່ານອາດຈະຂຽນໃສ່ກະດານຈຸດສໍາຄັນທັງຫລາຍ; ມີຄໍາເວົ້າຫລາຍໆຄໍາທີ່ຄວນຈົດ

ຈໍາ ເຊັ່ນ: ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຊົງເລືອກ, ຂ່າວປະເສີດບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງຖ້ອຍຄໍາ, ພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ, ຄວາມໄວ້ໃຈ, ເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງໂປໂລ, ເ ຈົ້າທັງຫລາຍກາຍເປັນແບບຢ່າງແກ່
ຄົນທັງປວງ. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ກ່າວມາ ຖືກກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ? ແລ້ວຖາມວ່າ: ເປັນ

ການສົມຄວນຫລືບໍ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະປຽບທຽບຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາເອງ ກັບຄຣິສຕະຈັກເທຊະ
ໂລນິກ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນ? ເປັນຫຍັງຈຶງ່ ບໍ່ຄວນ?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ເບິ່ງຄໍາຖາມ 2, 3, ແລະ 4 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ພານັກຮຽນຕອບແຕ່ລະຂໍ້ໄປ; ແລ້ວກັບ
ໄປເບິ່ງ ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ໃນຕົ້ນບົດຮຽນທີ່ວ່າ:

ທ່ານຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງທ່ານໃນເຣື່ອງໃດແດ່? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ
ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10

ການນໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: 1 ເທຊະໂລນິກ 2:1-12
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ເທຊະໂລນິກ 2:1-12; 5:12-13
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກຜູູ້ນໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັບໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກ
ດ້ວຍກຽດສັກສີ, ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ, ຄວາມຮັກຫ່ວງໃຍ, ຄວາມດຸ
ໝັ່ນ, ແລະຄວາມສັດຊື່.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງຊອກຫາຄຸນວຸດທິແນວໃດແດ່ໃນຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ?.
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເບີ່ງຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ນໍາທັງຫລາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະຕິດ
ຕາມພວກເຂົາເຈົາ້ .

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣຶ່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມວ່າມີໃຜແດ່ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ໃນຄະນະກັມມະການຊອກຫາສິດຍາພິບານ ສໍາລັບໂບດ. ທ່ານອາດ
ຈະເຊີນເອົາຄົນມາຈາກຂ້າງນອກ ທີ່ມີປະສົບການໃນເຣື່ອງນີ້ມາເວົ້າ. ໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍສອບຖາມ

ຄົນທີ່ມີປະສົບການ ໂດຍສະເພາະຖາມເຖິງວ່າ

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊອກຄົນທີ່ມີບຸຄລິກລັກສະນະ

ແລະປະສົບການແນວໃດແດ່ໃນບຸກຄົນທີຈ
່ ະມາເປັນຜູນ
້ ໍາ;

ຈະເໝາະສົມຫລືບໍ່ ກັບຕໍາແໜ່ງ.

ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າຮູແ
້ ນວໃດວ່າຜູໃ້ ດ

2. ບອກວ່າ ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງສໍາລັບການເລືອກຜູນ
້ ໍາ ທີ່ຄຣິສຕະຈັກເທ
ຊະໂລນິກ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເປີດບົດຮຽນ ແລະໃຫ້ຕັ້ງໃຈຕິດຕາມຟັງໃນຂະນະທີ່ທາ່ ນສອນ; ທ່ານອາດຈະເລືອກ
ຫລາຍໆຄົນໄວ້ເພື່ອອ່ານພຣະທັມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນ. ຂຽນຄໍາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານ
ໄວ້: ກຽດສັກສີ, ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ, ຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ, ວຽກງານໜັກ, ສັດຊື່ສເມີໄປ,
ແລະການຮັບຮູ້ຜູ້ນໍາ.
4. ນໍາພາການສົນທະນາຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ຫລືທ່ານອາດຈະເລືອກຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ:
•

ກຽດສັກສີ (2:2-6)

24

(1) ຄົນທີ່ໂລບມາກ ຫລືຄນ
ົ ທີ່ຊອກຫາກຽດຕິຍົດ ສັງເກດເບິ່ງໄດ້ງ່າຍບໍ່? ສັງເກດວິທີໃດ?
(2) ບາງຄົນໄດ້ເຮັດພິລຶກໂພດໄປບໍ່ ໃນການສແວງຫາກຽດຕິຍົດສໍາລັບຕົວເອງ?
•

ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ (2:6-7)

(1) ມີໃຜແດ່ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ເປັນຄົນອ່ອນສຸພາບດີ? ທ່ານເຫັນບຸຄລິກລັກສະນະແນວໃດແດ່ໃນ
ຕົວເຂົາຜູ້ນັ້ນ?

(2) ສັງຄົມພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນສໍາຄັນບໍ່? ສໍາຄັນຢູ່ໃສ ຫລືເວລາໃດ?
•

ຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ (2:8)

(1) ມີແບບຢ່າງແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນພວກຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກສະແດງອອກເຖິງຄວາມ
ຮັກແລະຫ່ວງໃຍ?

(2) ການເປັນຜູ້ນາໍ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍເປັນໄປໄດ້ບໍ່? ຜູ້ນໍາປະເພດນີ້ຈະເກີດຜົນດີ
ບໍ່ ໃນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ນໍາ?
•

ວຽກງານໜັກ (2:9)

(1) ການງານຂອງໂປໂລເປັນແນວໃດ?
(2) ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຫລາຍໂພດ?
•

ສັດຊື່ສເມີໄປ (2:10-12)

(1) ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດມີຄວາມສັດຊື່ສເມີໄປ?
(2) ທີ່ມີຕົວຢ່າງເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ສເມີໄປບໍ່?
•

ຮັບຮູ້ຜູ້ນໍາ (5:12-13)

(1) ສະມາຊິກໂບດຄວນນັບຖືຜູ້ນໍາບໍ່ ເຖິງວ່າບາງຄັ້ງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດວຽກໜັກ ຫລືບໍ່ເກີດ
ຜົນ? ເປັນຫຍັງ? ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້?

(2) ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກສະແດງຄວາມນັບຖື ຫລືການຮັບຮູ້ພວກຜູ້ນໍາວິທີໃດແດ່?
•

ຄໍາຖາມເພີມ
້ ເຕີມ:

(1) ຄະນະກັມມະການຊອກຫາສິດຍາພິບານສັງເກດບຸຄລິກລັກສະນະຂອງພວກຜູ້ສມັກເຂົ້າຕໍາ
ແໜ່ງ ໄດ້ຢ່າງໃດ?
(2) ບຸຄລິກລັກສະນະຢ່າງນຶ່ງ ສໍາຄັນກວ່າບຸຄລິກລັກສະນະອີກຢ່າງນຶ່ງຫລືບ?
ໍ່

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
5. ພິຈາຣະນໍາເບິ່ງບຸຄລິກລັກສະນະຂອງຜູນ
້ ໍາທີ່ໄດ້ສຶກສາມາ. ເບິ່ງຄໍາຖາມທີ 3 ໃນບົດຮຽນ,
ອີງຕາມຄໍາຖາມຂໍ້ນີ້ ພາພວກນັກຮຽນຄິດເບິ່ງພວກຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກວ່າເປັນແນວໃດ?

6. ປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍພາທຸກຄົນອ້ອນວອນເພື່ອພວກຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ; ຂໍພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານບຸຄລິກລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສຶກສາມານັ້ນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ ໃນຍາມ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ຫລືຂາດເຂີນ.
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11

ຢູ່ເພື່ອຖວາຍກຽດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-12; 5:14-24

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-12; 5:14-24

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຢູ່ເພື່ອຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງ
ຂອງຜູ້ອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພາຍນອກ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະມີຊີວິດແຕກຕ່າງກັບຄົນທັມມະດາເພື່ອເປັນພະຍານແກ່ຄົນພາຍ
ນອກຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈມີຊວ
ີ ິດເພື່ອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າແລະເປັນທີ່
ນັບຖືຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ບເໍ່ ຊື່ອ.

ຄໍານໍາ
ເມືອງເທຊະໂນນິກໄດ້ຊື່ມາຈາກ ນາງເທຊະໂລນິກາ

ພັລຍາຂອງທ່ານເກດແຊນເດີຜູ້ສ້າງເມືອງເທຊະໂລ

ນິກກາ. ເມືອງນີ້ຕັ້ງທີ່ອ່າວທະເລ ເທີມາອີກ ຊຶ່ງເປັນເມືອງສໍາຄັນນຶ່ງໃນສີ່ຂອງແຂວງເມກກາໂດເນັຽຂອງຈັກ
ກະພັດໂຣມ.

ຄັ້ງທີສອງໃນການເດີນທາງປ່າວປະກາດຂອງໂປໂລໄດ້ຄົນໃນເມືອງນີ້ມາຮັບເຊື່ອພຣະເຈົ້າ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈຶ່ງເກີດເປັນໂບດຂຶ້ນໃນເມືອງນີ້ ເມື່ອມີໂບດເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ພວກຢິວຂັດເຄືອງໃຈຈຶ່ງພາ

ກັນຂັບໄລ່ໂປໂລອອກຈາກເມືອງເສັຽ. ບັດນີ້ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວຄົນທັງໝົດໃນໂບດ

ພ້ອມທັງສັ່ງສອນ ແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນຈົດໝາຍໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະໃຫ້ມີຊີວິດເປັນແວ່ນແຍງ
ແກ່ຄົນທັງປວງ.

1. ມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ: ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-8 )
ການມີຊີວິດທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ (ພໍໃຈ) ໃນຕົວເຮົານັ້ນເປັນເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກ

ຄົນ,

ທ່ານອາດສັງເກດເບິ່ງຕົວທ່ານເອງເວລາຍັງນ້ອຍນັ້ນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພໍ່ແລະແມ່ຂອງທ່ານພໍໃຈ

ຫລືບໍ່ພໃໍ ຈໃນຕົວທ່ານ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລູກແລ້ວທ່ານອາດສັງເກດວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງພໍໃຈກັບລູກຜູ້ນຶ່ງແລະບໍ່
ຄ່ອຍພໍໃຈນໍາລູກອີກຜູ້ນຶ່ງ? ຄໍາຕອບງ່າຍດາຍນ້ອຍດຽວດັ່ງນີ້; ຫາກລູກຜູ້ໃດເປັນລູກຮູ້ຄວາມແລະຟັງຄວາມ
ພໍ່ຄວາມແມ່ ແນ່ນອນພໍແ
່ ລະແມ່ກຈ
ໍ ະພໍໃຈໃນຕົວຜູ້ນັ້ນ.
ທ່ານເປັນລູກທີ່ຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ

ການເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຫາກ

ພຣະເຈົ້າກໍຈະພໍໃຈນໍາທ່ານ ແຕ່ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນເຮົາຟັງພຣະ

ອາຈານຈາກກການອ່ານ, ການມາໂບດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ສລຸບແລ້ວໄດ້ແຕ່ເຄິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້

ໂປໂລຈຶ່ງຊັກຊວນແລະເລົ້າໂລມໃຈພີ່ນອ
້ ງເທຊະໂລນິກໃຫ້ມີຊີວິດຢ່າງປອງດອງກັນໃນໂບດ ເພື່ອຄົນນອກ
ຈະໄດ້ເບິ່ງທ່ານເປັນແວ່ນແຍງ

ແລະສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດນັ້ນໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນທີ່ພໍ
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ພຣະທັຍພຣະອົງ. ຄຣິສຕຽນເທຊະໂລນິກສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ໂປໂລຈຶ່ງຢໍ້າຄໍາສອນເຣື່ອງການປະ
ພຶດທາງເພດ

ໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນຢິວຢ່າງໂປໂລເຫັນວ່າມາຕະຖານທາງຈະຣິຍະທັມຂອງຄົນຕ່າງຊາດ

ນັ້ນຕໍ່າຫລາຍ ໂປໂລຢ້ານວ່າພີ່ນ້ອງເທສະໂລນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຜູ້ຊາຍອາດຫລົງຜິດໃນເຣື່ອງນີ້
ງ່າຍດາຍ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຂົາພາກັນຮັກສາສິ່ງນີ້ໄດ້ກເໍ ປັນການງ່າຍສໍາລັບເຂົາເພາະເຣື່ອງອື່ນນັ້ນເຂົາປະຕິບດ
ັ

ໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ.

2. ຮັກຄົນໃນໂບດຄືຄົນໃນບ້ານ: ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:9-10 )
1. ເວົ້າເຣື່ອງເອົາໂບດເປັນບ້ານ ແລະເອົາບ້ານເປັນໂບດໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກພວກ

ເຮົາ ເອົາໂບດເປັນບ້ານແລະເອົາບ້ານເປັນໂບດແທ້ ຕຶກອາຄານໂບດຈະເປັນແນວໃດ? ເຮົາຈະເບິ່ງຄົນໃນ
ໂບດ ແຕກຕ່າງກັບເຮົາເບິ່ງເພິ່ນທີ່ຜ່ານມາແນວໃດ?

2. ໂປໂລກ່າວວ່າ “ສ່ວນເຣື່ອງການຮັກພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍນັ້ນ ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງບອກ?

3. ຄົນນອກນັບຖື: ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:11-12 )
ໂປໂລໄດ້ເຮັດລາຍການໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກປະຕິບັດເພື່ອຄົນນອກຈະໄດ້ນັບຖື (ຄົນນອກໝາຍ
ເຖິງຄົນບໍ່ເຊື່ອ). ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າບັນດາອາຈານແລະຜູ້ນໍາໃນໂບດທົ່ວໄປນັ້ນມີຄຣິສຕຽນນັບຖືເພາະ
ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າຜູ້ນັ້ນແມ່ນອາຈານ,

ແມ່ນຜູ້ນໍາໃນໂບດ ແຕ່ຄົນນອກບໍ່ຄ່ອຍນັບຖືເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນ

ແມ່ນໃຜດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງເຮັດລາຍການອອກມາໃຫ້ປະຕິບັດ ເມື່ອລາວປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໂປໂລ
ແລ້ວຊື່ສຽງຂອງລາວຈະແຜ່ກວ້າງອອກໄປເຖິງຄົນນອກ ດ້ວຍຊືສ
່ ຽງດີນີ້ເອງຄົນນອກກໍຈະນັບຖື ແຕ່ໃນເວ
ລາດຽວກັນນັ້ນຄົນໃນຕ້ອງໃຫ້ກຽດ,

ນັບຖືແລະຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜູ້ເໝາະສົມຈະຮັບກຽດຕາມການຂອງລາວ.

ຜົນປໂຍດຂອງຄົນນອກນັບຖືຄື; 1. ເຂົາຈະໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ. 2. ອາດເປັນທາງເສັ້ນນຶ່ງທີ່ນໍາພາ
ເຂົາມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າກໍເປັນໄດ້.
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12

ຄວາມຫວັງນິຣັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

1 ເທຊະໂລນິກ 4:13--5:11

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ເທຊະໂລນິກ 4:13--5:11; 2 ເທຊະໂລນິກ 1:5--2:12

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນຂຶ້ນກັບການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະສະເດັດ
ກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນສະພານແຫ່ງກໍາລັງໃຈໃນປັດຈຸບັນ

ແລະ

ເປັນຫລັກຄໍ້າປະກັນຊີວິດອັນຕລອດໄປ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຫວັງທີ່ພຣະເຢຊູສັນຍາກັບທ່ານມີຄວາມໝາຍຫຍັງສໍາລັບຊີວິດທ່ານ
ໃນວັນນີ້ ແລະອະນາຄົດຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຈະມອບໃຫ້ນັ້ນມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຊີວິດຂ້ອຍ
ໃນມື້ນີ້ແລະຈະມີຄວາມໝາຍຕລອດໄປ.

ຄໍານໍາ
1. ບອກນັກຮຽນວ່າຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກ ເຊື່ອພຣະເຈົ້າໂດຍການປະກາດຂອງໂປໂລຄັ້ງທີສອງໃນ

ການເດີນທາງປ່າວປະກາດຂອງເພິ່ນ, ຄົນໃນເມືອງນີ້ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ຄົນແຕ່ລະຊາດມີຄວາມຮັບຮູ້ແລະ
ເຂົ້າໃຈບໍ່ຄືກັນ ເຣື່ອງນີ້ອາດຂຶ້ນກັບສັງຄົມແລະວັດທະນະທັມຂອງຊາດນັ້ນ.
2. ບໍແ
່ ມ່ນແຕ່ຊາວກຣີກ ທີ່ເມືອງເທຊະໂລນິກມັກຈະມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຣື່ອງວັນເວລາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຄົນຊາດອື່ນໆກໍມີຄໍາຖາມຄືກັນເຊັ່ນ; ການຕາຍຂອງຄຣິສຕຽນສົມຄວນຈະເຮັດແນວໃດ, ການ
ສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຍາມໃດ?

3. ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 4:13-18 ຄວາມບໍ່ຮູ້, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ແລະຄວາມຫວັງ
ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຄໍາສອນວ່າຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູທຸກຄົນ ກໍາລັງລໍຄອຍການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ ເຂົາຈຶ່ງຖາມວ່າ ພວກຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວເດຈະເປັນແນວໃດ? ດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງຂຽນຈົດໝາຍນີ້ມາເພື່ອ
ຕອບຄໍາຖາມແລະເລົ້າໂລມໃຈພວກເຂົາ.

ໃນຄໍາຕອບນັ້ນພໍຈະສລຸບໄດ້ວ່າ ການຕາຍຈາກໂລກນີບໍ່ແມ່ນ

ການສິ້ນສຸດ ເພາະວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຄືນຂຶນ
້ ມາອີກເທື່ອນຶ່ງໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູກັບຄືນມາ ເມື່ອນັ້ນພວກທີ່ຕາຍ
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ແລ້ວແລະພວກທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ກໍຈະພົບເຫັນກັນ ແລະຈະບໍ່ໄດ້ຈາກກັນອີກ ເພາະຈະຢູດ
່ ້ວຍກັນໃນຟ້າສວັນ
ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູເປັນນິດ. ດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງເລົ້າໂລມໃຈວ່າຢ່າໂສກເສົ້າເໝືອນຄົນໝົດຫວັງ ໃຫ້ພາກັນຕັ້ງ

ໃຈຈົນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດກັບຄືນມາ.

4. ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 5:1-11 ວັນສະເດັດມາ
ໃນວັນສະເດັດກັບຄືມາຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄໍາຖາມກັນຕລອດມາ ເພາະຍາມໃດກໍໄດ້ຍິນວ່າໃກ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່
ມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນ ແຕ່ຖ້າໃຜບອກວ່າຮູ້ວັນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມານັ້ນພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄຣູສອນພຣະ
ທັມແທ້ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ປະກາດປອມ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງບອກລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າ “ໃນເວລານັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຈະບອກ
ພວກທ່ານວ່າ ເບິ່ງແມ, ອົງພຣະຄຣິດຢູ່ທີ່ນີ້ ຫລື ຢູທ
່ ີ່ນັ້ນ ຢ່າຊູ່ເຊື່ອ” (ມັດທາຍ 24:23).
ໃນວັນສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນໂປໂລສອນວ່າມີຢູ່ສອງຢ່າງສໍາຄັນຄື; 1.ແມ່ນພຣະອົງຊົງມາຮັບ
ເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄປຢູ່ຟ້າສວັນ. 2. ມາພິພາກສາລົງໂທດຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ.

ທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນພຣະເຢຊູ

ເປັນຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນສູງສຸດແຕ່ຜູ້ດຽວ. ເນື່ອງຈາກວ່າວັນເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ມໃີ ຜຮູ້ແນ່ນອນໂປໂລຈຶ່ງສັ່ງວ່າ
ໃຫ້ພາກັນຕັ້ງໃຈລໍຄອຍວັນນັ້ນ ດ້ວຍການປະພຶດຕົນຕາມຫລັກແຫ່ງພຣະຄັມພີ ໂດຍ “ເອົາຄວາມເຊື່ອແລະ

ຄວາມຮັກເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນເອິກໄວ້ ແລະເອົາຄວາມໄວ້ໃຈວ່າຈະໄດ້ພົ້ນເປັນເຄື່ອງຄຽນປ້ອງກັນຫົວ” (ຂໍ້

8). ແປວ່າຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ປົວແປງບາດແຜແລະຢືນຕໍ່ສູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຄວາມຮັກ ຄ້າຍຄືທະຫານໂຣມ
ມັນປ້ອງກັນຕົວເອງດ້ວຍຍຸດທະພັນຂອງເຂົາ.

ຄໍາເຕືອນຂອງໂປໂລເຕືອນວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາຫລືຮັບເອົາເພື່ອຮັບຄວາມລອດພົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຄຣິສຕຽນ
ຈະລໍຄອບພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຫວັງ, ເຖິງແມ່ນພວກທີ່ຕາຍໄປກ່ອນກໍຍັງລໍຄອຍຄວາມຫວັງຢ່າງດຽວກັນ
ກັບຜູ້ຍັງເປັນຢູ່ ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າ “ເພື່ອວ່າເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຕື່ນຫລືຫລັບຢູ່ກໍດີ ເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີຊີວິດ
ດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ” (ຂໍ້ 10).

ນີ້ແຫລະເປັນຫລັກຄໍ້າປະກັນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງເຮົາທັງ

ຫລາຍຄວນຕັ້ງໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຈົນກວ່າວັນແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດມາເຖິງ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13

ຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

2 ເທຊະໂລນິກ 3:1-16

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ເທຊະໂລນິກ 3:1-16

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກມີອຸປະສັກແມ່ນຍາມຕ້ອງເພິ່ງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະການຊູກໍາລັງໃຈຈາກເພື່ອນຝູງ ເພື່ອຄວາມເຊື່ອນັ້ນຈະໝັ້ນຄົງ ແລະ
ກ້າວໜ້າຕໍໄ
່ ປ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກມີອຸປະສັກທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະຊັກຊວນໝູໃ່ ຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງ.
ຄໍານໍາ
ບົດຮຽນວັນນີ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ໃນການອ້ອນວອນເປັນພິເສດ, ຄຣິສຕະຈັກທຸກໜ່ວຍ, ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈວ່າການອ້ອນວອນແມ່ນການເພີ້ມກໍາລັງໃຫ້ພວກເຮົາໃນທຸກກໍຣະນີ.

1. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນຈຸລະສອງຄົນແລ້ວໃຫ້ທັງສອງອ້ອນວອນ 5 ນາທີ ຕາມຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້;
ກ. ອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນໃນສອງຄົນຕລອດເຖິງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.

ຂ. ອ້ອນວອນເພື່ອອາຈານ, ສິດພິບານ ແລະພວກເຖົ້າແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຄ. ອ້ອນວອນໃຫ້ພີ່ນ້ອງໃນຄຣິສຕະຈັກຮັກແພງປອງດອງກັນ.
ງ. ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງສອນໃນວັນນີ້.
2. ອ່ານ 3:1-5

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງອ້ອນວອນ

ກ. ການໄຫວ້ວອນອະຖິຖານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄຣິສຕຽນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຣື່ອງການປ່າວ
ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພົ້ນຈາກສັຕຣູທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ໂປໂລໄດ້ຂໍຮ້ອງ

ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເທຊະໂລນິກອ້ອນວອນເພື່ອທີມງານຂອງເພິ່ນໃຫ້ມີຄວາມຮັກ ແລະພາກພຽນຂອງພຣະຄຣິດ
ດັ່ງທີ່ກ່າວໃນຂໍ້ 5.

ຂ. ໂປໂລຂໍໃຫ້ເຂົາອ້ອນວອນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເພິ່ນແລະທີມງານເທົ່ານັ້ນ, ຈຸດປະສົງ

ໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອຂ່າວປະເສີດຈະໄດ້ແຜ່ກວ້າງອອກໄປ (ຂໍ້ 1).
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3. ອ່ານ 3:6-15 ຕ້ອງມີຣະບຽບ
ກ. ເຣື່ອງຣະບຽບການຂອງຄຣິສຕຽນໂປໂລໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນຈົດໝາຍສະບັບແລ້ວ 1 ເທຊະໂລ

ນິກ 5:12-28 ຢ່າງຍືດຍາວ ແຕ່ຫລາຍຄົນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຣະບຽບການແຖມຍັງສ້າງບັນຫາອື່ນອີກໂປໂລ
ຈຶ່ງມາສັ່ງອີກເປັນເທື່ອທີສອງ.
ຂ. ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍມາສັ່ງແຕ່ແມ່ນສັ່ງໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ຫລືໃຊ້ອໍານາດແຫ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ (ມັດທາຍ 28:1-20).
ຄ. ໂປໂລວາງແບບຢ່າງບໍ່ໃຫ້ກຽດຄ້ານໃນການລ້ຽງຊີບ (ຂໍ້ 7-9).
ງ. ໂປໂລບອກວິທີສັ່ງສອນພວກຂີ້ຄ້ານ (ຂໍ້ 14-15) ເພື່ອລາວຈະໄດ້ລະອາຍແລ້ວກັບໃຈໃໝ່.
ຈ. ຂໍ້ ສັງເກດ “ຢ່າຖືຜູ້ນັ້ນວ່າເປັນສັດຕຣູ ແຕ່ຈົ່ງເຕືອນສະຕິເໝືອນດັ່ງພີ່ນ້ອງ” (ຂໍ້ 15).
4. ອ່ານ 3:16 ຂໍພຣະອົງຊົງນໍາ
ກ. ໂປໂລເລີ້ມຕົ້ນຈົດໝາຍດ້ວຍຄໍາວ່າ “ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ຊຶ່ງມາຈາກພຣະບິດາເຈົ້າແລະ
ຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ຈົງ່ ມີແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ” (2 ເທຊະໂລນິກ 1:2) ແລະລົງທ້າຍດ້ວຍ “ຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຊົງປະທານສັນຕິສຸກ ຊົງໂຜດປະທານສັນຕິສຸກແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍທຸກເວລາແລະທຸກຢ່າງ” (2 ເທຊະ
ໂລນິກ 3:16). ເພາະວ່າສັນຕິສຸກທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍສັບສົບ ຫລືຜິດຖຽງກັນໃນ
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ
ຂ. ສັງເກດຄໍາລົງທ້າຍ “ຊົງໂຜດປະທານສັນຕິສຸກແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍທຸກເວລາແລະທຸກຢ່າງ” ແປວ່າ

ສັນຕິສຸກທຸກມື້, ທຸກຍາມ, ທຸກເວລາ ຕລອດທັງເວລາຍາກລໍາບາກ ແລະເວລາສຸກສໍາບາຍດ້ວຍ. ນອກນັ້ນ
ຍັງເປັນສັນຕິສຸກທຸກຢ່າງອີກດ້ວຍ.
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌

31

