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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ1 

ພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:26-31; ໂຣມ 5:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 1:26-21; ໂຣມ 5:1-11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນມາ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບ

ພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການຄືນດີກັບພຣະອົງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງມີຄວາມໝາຍວ່າ

ຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການຊງົສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງ  

ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ ພ້ວກເຮົາຄືນມີຄວາມສັມພັນກັບ    
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ. 
 

ແຜນການສດິສອນສໍາລັບຄຣ ູ
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ີ
1. ຫລັງຈາກນັກຮຽນເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງໝົດທຸກຄົນແລ້ວ. ຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງເກີດ

ມາຢູ່ໃນໂລກອັນນ້ີ ບ່ໍພໍທ່ໍໃດປີກໍຕາຍໄປ? ປ່ອຍເວລາໃຫ້ຕອບຈັກ 2-3 ຄົນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາ
ຕອບຢ່າງໃດຈາກນັກຮຽນ, ຈາກຄົນທ່ີບ່ໍມີບ້ານເຮືອນຕາມຂ້າງຖນ ນົ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄຣູຈະເວ້ົາຫຍ້ໍໆ 
ກ່ຽວກັບການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ  ແລະໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍ.    ຈ່ົງຮູ້ໄວວ່້າ 
ການມີຄວາມສັມພັນນ້ີ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລໃນຊີວິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ຖາມນັກຮຽນ: 
ມີຜົນກໍາໄລຫຍັງແດ່? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຈັກ 2-3 ຄົນ 
 

2. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະຮຽນໃນຄໍາຖາມທ່ີວ່າ   ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກສະນະ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ?  
ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນ ຫລືວ່າຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະຄັມພ ີ(ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
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3.  ບອກນັກຮຽນວາ່ ມ້ືນ້ີຈະໄດ້ຮຽນພຣະຄັມພີສອງຕອນ.   ຕອນທີນ່ຶງຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງການຊົງສ້າງ 
ແລະຕອນທີສອງຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງການຊົງໄຖ່ນໍາພາມະນຸດຄືນມາ    ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະ
ເຈ້ົາແລະມີຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນແລະກັນ. ອະທິບາຍວ່າ ມະນຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂາດລົງ ແຕ່    
ພຣະອົງກໍຊງົມີແຜນການທ່ີດີເລີດ ທ່ີຈະນໍາພວກເຂົາມາຫາພຣະອົງ.  

 
4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 1:26-31    . ເມ່ືອອ່ານສຸດແລ້ວ ຄຣູຈະຢ້ໍາ ໃນຄໍາເວ້ົາທ່ີວ່າ ຈ່ົງໃຫ້

ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດ ຕາມລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ.      ເມ່ືອອ່ານແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ເຂ້ົາໃຈຍາກສົມ
ຄວນ. ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍ ເຖິງການຄ້າຍຄື, ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນຮູບພາບຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງ
ເປັນຢ່າງໃດ. 
   

5. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຣມບົດທີ 5 ໂດຍອະທິບາຍເຖິງຄວາມບາບ     ແລະອະທິບາຍເຖິງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ
ຂອງມະນຸດ. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດຂ້ຶນມາ,     ພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ສະລະ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງເພ່ືອຈະໄຖ່ເອົາມະນຸດຄືນມາ ຊ່ຶງເລັງເຖິງພຣະເຢຊູ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຣມ 
5:1-11  ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມ ແລະພວກເຮົາເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນຮ່ົມພຣະຄຸນໄດ້ຢ່າງ
ໃດ ແລະມີຄວາມຍິນດີໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ.       

     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ເມ່ືອມາເຖິງຕອນນ້ີແລ້ວເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງນໍາພາພວກເຮົາແລ້ວ ຄຣຈ່ຶູງຈະຖາມນັກຮຽນໄດ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໄຖ່ນ້ີ
ແລ້ວຫລືຍັງ ຖ້າຍັງ ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ທ່ານໂດຍສະເພາະ ຫລັງຈາກຈົບ
ຫ້ອງຮຽນແລ້ວ.  
 

7.  ຍັງກ່າວໃນຄໍາເວ້ົາແບບເກ່ົາຢູ່ຄືວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາບ່ໍ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວຫລືຍັງ, 
ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວຫລືບ່ໍ. 
 

8. ອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
 
   

ບ.ພ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 
ຕົວເຮາົເອງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  1 ຊາມູເອນ 16:1-7; ເພງສັຣເສີນ 139 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຊາມູເອນ 16:1-7; ເພງສັຣເສີນ 139 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການຊົງຈັດ

ຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຂ້ຶນກັບມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືທ່ີມາຂອງຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?  

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອເສີມຂຍາຍໃນຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້

ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ. 
 

ແຜນການສດິສອນ 
  

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
(1) ເໝືອນເດີມ ຄຣູຈະລໍຖ້ານັກຮຽນແລະຕຽມພ້ອມ. ໃຊ້ຕົວຢ່າງຂອງໃບສມັກງານແບບໃດກໍໄດ້. ຢາຍ

ເຈ້ັຽນ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນ ແລ້ວໃກ້ນັກຮຽນເພ້ີມເຕີມບ່ອນຍະຫວາ່ງນ້ັນ. ຄຣູເອງກໍຈະມີໃບນ່ຶງ ແລ້ວກໍຖາມ
ນັກຮຽນວາ່ ເຈ້ັຽໃບນ້ີໄດ້ບ່ົງບອກເຖິງຕົວເອງແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຕົນເອງບ່ໍ?  ບອກເຖິງຄຸນຄ່າບ່ໍ. 
ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ   ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ   ວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກ
ເຮົາເປັນຕົວເອງຢ່າງໃດ?  

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

(2) ໃຊ້ປວັດເບ້ືອງຫລັງທ່ີຜ່ານມາ ເຣ່ືອງກະສັດຂອງອິສຣາເອນໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ ຊ່ຶງພົບຢູ່ໃນ 1 ຊາມູເອນ 
16:1-7 ພຣະຄັມພີກ່າວວາ່ອິສຣາເອນຢາກໄດ້ກະສັດ ຄຣູຈະອະທິບາຍຈາກຊາອູນ ແລ້ວຕ່ໍມາເປັນ
ຢ່າງໃດ. 
 

(3) ຄຣູຈະບອກນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອ່ານໃຫ້ດັງໆ  ແລ້ວໃຫ້ວາງຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
· ຊາມູເອນມີຄວາມຢ້ານຊາອູນ ບ່ໍຮູ້ວ່າເພ່ິນຈະຄິດຢ່າງໃດ, ມັນອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນທຸກເວ

ລາ ຖ້າຊາມູເອນຫາກໄປເລືອກເອົາກະສັດອົງໃໝ່.   ຊາມູເອນປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງ
ບໍ?່ 
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· ພວກເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງນ້ັນກໍຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ ແລະກໍໄດ້ຖາມຊາມູເອນວ່າ ທ່ານມາດ້ວຍສັນ
ຕິວິທີບ່ໍ? (ຂ້ໍ 4)   ອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມບາງເທ່ືອພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຍິນກິດຕິສັບຂອງຊາມູ
ເອນຜ່ານມາແລ້ວ. 

ຄຣູຕ້ອງອ່ານກ່ອນລ່ວງໜ້າ 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 15. 
· ເປັນຫຍັງຊາມູເອນ ເມ່ືອເຫັນລູກຊາຍກົກ(ເອລີອັບ)ຂອງແຈັສຊີແລ້ວຈ່ຶງຄິດວ່າຄົງຈະແມ່ນ

ຜູ້ນີ?້ 
· ພຣະເຈ້ົາເດ ພຣະອົງຊົງສອນຊາມູເອນວ່າຢ່າງໃດ? ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນຕອບ. (ຂ້ໍ 7) 

 
(4)  ໃຊ້ປວດັເບ້ືອງຫລັງທ່ີຜ່ານມາ ເຣ່ືອງກະສັດຂອງອິສຣາເອນ ອີງໃສ່ເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ອ່ານພຣະທັມເພງ

ສັຣເສີນ ບົດທີ 139 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວາ່ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະຜູ້
ຂຽນເພງສັຣເສີນເປັນຢ່າງໃດ? 
 

(5) ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄຣູຈະຂຽນລໍາດັບຂອງພຣະຄັມພີບົດນ້ີໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ເມ່ືອເຖິງເວລາກໍໃຫ້ຄຣູຍົກຂ້ຶນ
ມາໂລດ. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານເປັນຕອນໆໄປ. 
 
ເພງສັຣເສີນ 139:1-6       ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງໃນຕົວຂອງພວກເຮົາ 
ເພງສັຣເສີນ 139:7-12     ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະລ້ີຊ່ອນຈາກພຣະອົງໄດ້ 
ເພງສັຣເສີນ 139:13-18   ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາ 
ເພງສັຣເສີນ 139:19-24   ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ       

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
(6) ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍເຖິງຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດຢ່າງໃດ ຖ້າອີງຕາມບົດຮຽນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາໃນ

ວັນນີ?້ 
 

(7) ຄວາມເປັນເອກລັກບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ຂ້າງນອກ, ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບການປາກົດການເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ແມ່ນການເບ່ິງ
ເຖິງຂ້າງໃນ, ເຖິງຈິດໃຈຂອງຄົນໆນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນບ່ໍເໝືອນກັນ ແຕ່ລະຄົນກໍ
ມີເອກລັກຂອງໃຜລາວ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮັກແຕ່ລະຄົນເທ່ົາກັນ. 
 

(8) ອ້ອນວອນອະທິຖານກ່ອນທີ່ຈະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານທຸກຄົນ. 
 

 

ບ.ພ. 

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
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ບົດຮຽນທ ີ3 
ເວົ້າເຣື່ອງຄູຄ່ອງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 5:21-23 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 5:1-33 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ຄູ່ຄອງຄວນຈະປະຕິບັດຕ່ໍກັນດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເຕັມປ່ຽມ   ແລະນັບຖື

ຄວາມສັມພັນອັນດີຕ່ໍກັນ ເໝືອນພຣະເຢຊປູະຕິບັດຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄອບຄົວຄວນຈະເປັນຕົວຢ່າງໆໃດໃນຄວາມສັມພັນກັນ ແລະຄວນຈະເປັນ

ຕົວຢ່າງໆໃດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງແລະຄຣສິຕະຈັກ   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນແບບຄອບຄົວ ແລະພຣະເຢຊູແລະຄຣິສຕະ

ຈັກ ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ  ່ືອງເຂ້ົາສູຊີ່ວິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

(1) ເມ່ືອນັກຮຽນເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງທຸກຄົນແລ້ວ ຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມອອກມາວ່າ ມີໃຜທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວຍົກ
ມືຂ້ຶນ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄຣຈູຶ່ງແບ່ງປັນຊວິີດຄອບຄົວຂອງຄຣູເອງ  ໃຜເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ? ການຕັດ
ສິນໃຈໃນຄອບຄົວ   ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຜູ້ໃດ?   ຫລັງຈາກນ້ັນ  ຄຣູກໍຈະຖາມນັກຮຽນຈັກສອງສາມຄົນ. 
ການແຕ່ງງານມີການຄາດຫວັງຫຍັງໄວ້ແດ່?  ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສະຖາປະນາການແຕ່ງງານນ້ີຂ້ຶນມາ? 

           ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະມາສຶກສາຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ. ຊີວດິຄອບຄົວຄວນຈະເປັນຢ່າງໃດ? 
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

(2) ຍົກຂ້ໍພຣະຄັມພີ ທ່ີພວກເຮົາຈະສຶກສານໍາກັນມາອ້າງອີງ ກ່ອນອ່ືນໝົດ ຈະອ່ານຂ້ໍພຣະຄ າໍ ເອເຟໂຊ 
5:1-20. ຄຣູຈະເປັນຜູ້ອ່ານ.  ຫລັງຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ 5:21 ເພ່ືອຈະໄດ້ເລ້ີມເຂ້ົາບົດຮຽນ
ໃນວັນນ້ີ. ໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງການຍອມຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນ.  ໂດຍອິງໃສ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາ
ພາ. ແລະການຍອມຟັງນ້ີ ແມ່ນອີງໃສ່ພຣະຄຣິດທ່ີຍອມຟັງພຣະບິດາ.  

   
(3) ກ່າວອີກວ່າ: ໃນຄໍາສອນຂອງໂປໂລ ເພ່ິນໄດ້ສອນສາມີພັລຍາຢ່າງໃດ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດແລະຄຣສິຕະຈັກ.   
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· ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມ ເອເຟໂຊ 5:22-24 ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນ   ກ່ຽວກັບຄໍາ
ວ່າ ພ ັລຍາຕ້ອງຍອມເຊ່ືອຟັງສາມີຂອງຕົນເໝືອນເຊ່ືອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະການເຊືອ່
ຟັງນ້ັນຕ ້ອງເປັນການເຊ່ືອຟັງແບບສມັກໃຈ. 

· ໂປໂລກໍໄດ້ເຕືອນເຖິງຜູ້ເປັນສາມີເຊັນ່ກັນວ່າ ຝ່າຍສາມີກໍຈ່ົງຮັກພັລຍາຂອງຕົນເໝືອນຢ່າງ
ພຣະຄຣິດຮັກຄຣິສຕະຈັກ ນ້ີຍ່ິງເປັນຂ້ໍໜັກໜ່ວງຫລາຍ    ຄືເພ່ິນໄດ້ຍົກພຣະເຢຊຄູຣິດເປັນ
ຕົວຢ່າງ. 

 
(4)  ອ່ານເອເຟໂຊ 5:25-27 ຫລັງຈາກທ່ີແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ແມ່ນກັບມາດໍາເນີນຊີວິດ ຄືສາມີຕ້ອງເປັນ

ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣດິຊົງເປັນສີສະຂອງຄຣສິຕະຈັກ ແລະໂປໂລອາດຈະໝາຍເຖິງ
ຄວາມສັມພັນທ່ີຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍ.   ຄຣູຕ້ອງອະທິບາຍໄປເຖິງການເສັຽສະລະຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ແກ່  
ຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍ.     

 
(5)  ໃຫ້ປຽບທຽບເຖິງການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ ອ່ານ ເອ

ເຟໂຊ 5:28-31 ຖ້າເຮົາຮັກຕົວເຮົາເອງເຮົາກໍຕ້ອງຮັກພັລຍາຂອງເຮົາດ້ວຍ. ໃນປະຖົມມະການໂປ
ໂລໄດ້ຍົກພຣະຄັມພີເດີມມາອ້າງອີງ ປະຖົມມະການ 2:24   ເຫດສັນນ້ັນຜູຊ້າຍຈະຈາກບິດາມານ
ດາຂອງເຂົາ ແລະຈະໄປຜູກພັນຢູ່ກັບພັລຍາ ແລະເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວກັນ. 

 
(6) ສລຸບສໍາລັບບົດຮຽນໃນວນັນ້ີ ດ້ວຍຂ້ໍພຣະຄັມພີ ເອເຟໂຊ 5:32-33 ຄໍາສອນຂອງໂປໂລໃນຕອນນ້ີ 

ແມ່ນສອນເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງສາມີແລະພັລຍາ, ພຣະເຢຊຄູຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກ.  
  

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

(7) ທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ຄ  ູ່ແຕ່ງງານເຂ້ົາໃຈໃນການທ່ີຈະຢູ່ຮ່ວມກັນບ່ໍ. 
ທ່ານຢາກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຮັດຢ່າງໃດ ອອກມາຂຽນລົງໃນກະດານ.  ສລຸບບົດຮຽນຫຍ້ໍໆ ໂດຍອ່ານ
ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ 

 
(8) ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມຂອງຊີວິດ. ເພ່ືອ  

ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
 

ບ.ພ. 
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ຄາໍແນະນ ໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ລູກນອ້ຍ 
 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ເພງສັຣເສີນ 127:3-5; ສ ພຸາສິດ 22:6; ພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ              ເພງສັຣເສີນ 127:1-5; ສ ພຸາສິດ 22:6; ພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ລູກນ້ອຍເປັນພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ເປັນພໍແ່ມ່ມີໜ້າ

ທ່ີຮັບຜິດຊອບສິດສອນເຖິງຄວາມເຊ່ືອດ້ານຈິດວິນຍານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສິດສອນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລູກນ້ອຍ ເພ່ືອສໍາຣວດເຖິງສ່ິງ

ທ່ີຈະເອົາມາສິດສອນເດັກຂອງຕົນເອງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເດັກນ້ອຍເປັນພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ມີໜ້າທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບສິດສອນເຖິງຄວາມເຊ່ືອດ້ານຈິດວິນຍານ. 
 

ບົດນໍາ 
ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພໍແ່ມ່ແລະລູກ      ແລະພ່ໍແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່າຍທອດ
ຄວາມເຊ່ືອໄປຫາລູກຫລານຜູ້ໃຫຍ່ມາຕາມທີຫລັງ.  ແທນທ່ີຈະເວ້ົາແຕ່ທາງລົບຂອງເດັກນ້ອຍຈົນພວກເຂົາ
ເມ່ືອຍຟັງ,      ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ອະທິບາຍວ່າເດັກນ້ອຍນ້ັນເປັນພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ (ພສສ 127).  
ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເວ້ົາແຕ່ສ່ິງທ່ີຈະໜູນໃຈພວກລູກເຕ້ົາ.  ເຖິງແມ່ນພ່ໍແມ່ຈະມີຄວາມສັມພັນບ່ໍຄ ່ອຍດີ ແຕ່ພ່ໍ
ແມ່ຄວນຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີປະທານລູກເຕ້ົາໃຫ້.  ພ່ໍແມ່ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບສິດສອນຄວາມເຊ່ືອໃຫ້
ຜູ້ເປັນລູກເວລາພວກເຂົາໃຫຍ່ຂ້ຶນມາ.     ຖ້າສິດສອນສ່ິງດີທ່ີໃຫ້ເດັກນ້ອຍພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍເປັນຄົນເຮັດ
ຕາມພ່ໍແມ່ສອນກໍໄດ້ ສ່ິງນ້ີຮັບປະກັນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພ່ໍແມ່ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການສິດສອນໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກການ
ດໍາຣົງຊີວດິປະຈໍາວັນ (ສພສ 22:6).  ຖ້າພວກເຮົາເຮັດຕາມຄໍາສອນແລ້ວ ພວກເຮົາອາດຈະມີເປ ເີຊັນດີທ່ີ
ພວກລູກຈະເອົາຕົວຢ່າງ ແລະຄໍາສອນຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາ. 
 
ພຣະທັມພຣະບັດຍັດທີ ສອງ 6:1-9      ປະກອບດ້ວຍຄໍາສອນທ່ີເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຕ່ໍຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງ     
ຄຣິສຕຽນຄືໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາສຸດຂີດ (6:9).     ແລະພຣະຄໍາຕອນນ້ີຍັງສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີສອນ
ຫລັກຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ.  ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍເນ້ືອເຣ່ືອງຂອງບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ດີວາ່ ພວກອິສຣາເອນຕຽມຕົວ
ຈະເຂົາໄປຍັງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.    ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີນ້ັນແລ້ວ ພວກເຂົາຈະພົບກັບບ ນັ
ຫານາໆປະການ   ໂດຍສະເພາະແລ້ວຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນຜູ້ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຮັດຕາມ.     ດ່ັງນ້ັນ, ໂມເຊຈ່ິງສ່ັງພວກອິສຣາເອນອີກໃຫ້ລະມັດລະວງັ ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາ 
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ພຣະບັດຍັດຕາມປ້ຶມໂທຣາຊ່ຶງມີຢູ່ 5 ປ້ຶມທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີເດີມ. 
    

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ກ່າວວ່າ, ຜິດຫລືຖືກ: ການເປັນພ່ໍແມ່ມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນວຽກງານອັນນ່ຶງ. ຖາມວ່າ, ທ່ານເຫັນດີ

ຫລືບ່ໍເຫັນດີກັບຄວາມເວ້ົາທ່ີກ່າວມານ້ັນ?  ໜູນໃຈໃຫ້ມີຄົນອ່ືນອອກຄວາມເຫັນ ຫລັງຈາກມີສອງ
ສາມຄົນແບ່ງປັນແລ້ວ.  ກ່າວວ່າ, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນບ່ໍ?.  ເມ່ືອຄວາມສັມພັນຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ກັບລູກອາດປ່ຽນໄປຕາມວັນເວ
ລາ ແຕ່ເຫັນວ່າການມີຊ່ືເປັນພ່ໍແມ່ນ້ັນຍັງຕິດຕາມໄປຕລອດຊີວິດ. 
 

2. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ ຂຽນໃສ່ກະດານຫລືເຈັ້ຽຕາມໂຄງຮ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
1. ຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບລູກຂອງພວກເຮົາ 
2. ຮັບຜິດຊອບສ່ັງສອນລູກ 
3. ເປັນຕົວຢ່າງອັນດີເພ່ືອໃຫ້ລູກຢາກເຮັດຕາມ 

 

3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເພງສັຣເສີນ 127: 3-5.     ຖາມວ່າຂ້ໍນ້ີເວ ົ ້າເຖິງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໃນທຸກວັນນ້ີຢ່າງ
ໃດ?  ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີເຊ່ືອວ່າເດັກນ້ອຍເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 

4. ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານເພງສ ັຣເສີນ 22:6   ຖາມວ່າຂ້ໍນ້ີໄດ້ເປັນຄໍາສັນຍາຫລືເປັນຫລັກການສອນເດັກ?  
ຂໍໃຫ້ມີສອງສາມຄົນອອກຄວາມເຫັນ. ໃຫ້ບອກວ່າພຣະຄໍາຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ຄ້ໍາປະກັນ ແຕ່ເປັນຜົນທ່ີຈະ
ໄດ້ຮັບ. 

 

5. ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:1-9 ໃຫ້ເອົາຄໍາວ່າ: ແມ່ນໃຜ? ແມ່ນຫຍັງ? ເວລາໃດ? ວິ
ທີໃດ? ມາໃຊ້ເປັນຄໍາຖາມ ແລະ ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມຕາມຈໍານວນທ່ີມີຄົນມາ ແລະແລ້ວໃຫ້ແຕ່
ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນໍາເພ່ືອລາຍງານຕາມຫລັງເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມ. 

 
6. ອ່ານພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:7 ຂ້ໍນ້ີບອກພວກເຮົາຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຄວນສ່ັງສອນລູກແນວໃດ? ກ່າວວ່າຈະ

ເຮັດໃຫ້ລູກຢາກເຮັດຕາມຕ້ອງໃຊ້ເວລາບ່ໍແມ່ນບັງຄັບ. 
 

7. ພ່ໍແມ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍການເປັນຕົວຢ່າງອັນດີ ຄໍາຖາມວ່າພ່ໍແມ່ຄວນເຮັດແນວໃດເພ່ືອເປັນ
ຕົວຢ່າງທີ່ດີ?    ກ່າວວ່າການທີ ພ່ໍ່ແມ່ຍ່າງໄປກັບພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນນ້ັນສໍາຄັນ ເພາະລູກຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ້ເອົາເຮົາເປັນແບບຢ່າງໃນການດໍາເນີນຊີວິດ 

 
                                                                                                 ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 
ບດິາມານດາ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 20:12; ລູກາ 2:45-52; ໂຢຮັນ 19:25-27 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20:12; ລູກາ 2:45-52; ໂຢຮັນ 19:25-27 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ລູກເຕ້ົາຄວນຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາໄດ?້ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະພິຣະນາຊອກທາງສະແດງຄວາມຮັກແລະນັບຖືບິດາ 

                                                      ມານດາ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາ.  ຕົວຢ່າງ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງເປັນເດັກແລະເວລາພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ອາວຸໂສພຣະອົງໄດ້ຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາ. 

 

ບົດນໍາ 
ພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນເຊ່ັນ:    ເລືອກແຕ່ງງານກັບຄົນນ້ັນຄົນນ້ີ ຫລືຢູ ່ເປັນໂສດ.  
ພວກເຮົາຢາກມີລູກ ຫລືຄອບຄົວປະກອບດ້ວຍແຕ່ສາມີພັລຍາເທ່ົານ້ັນ.  ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈ
ເອງວ່າຈະເລ້ີມຄວາມສັມພັນ ຫລືຢຸດລົງ. ການສຶກສາວນັນ້ີພວກເຮົາຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງລູກ
ກັບພ່ໍແມ່.   ພວກເຮົາມີພ່ໍແມ່ກັນທັງນ ັ ້ນ ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກເອົາພ່ໍແມ່ ຫລືພ່ໍແມ່ບ່ໍສາມາດເລືອກເອົາ
ລູກ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງລູກກັບພ່ໍແມ່ນ້ີພິເສດຫລາຍ. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາຈາກພຣະຄັມພີສາມຕອນ  ແລະເຫັນວ່າຄໍາສອນໃນບົດນ້ີໄດ້ທ້າທາຍເຖິງຄວາມສັມພັນ
ຂອງພວກເຮົາກັບພ່ໍແມ່. ຢ່າພຍາຍາມສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງພ່ໍແມ່ດີຫລືບ່ໍດີ ພ່ໍແມ່ຊົງຮັກຫລືບ່ໍຮັກ, ແຕ່ໃຫ້
ເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີເປັນປໂຍດ.    ບົດຮຽນທີ 7 ແລະບົດ 13  ຈະກ່າວເຖິງຄວາມສັບຊ້ອນຂອງຄວາມ 
ສັມພັນລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ແລະລູກ. 
 
ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກຈ່ົງຮັກແລະໃຫ້ກຽດຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່.     ເຖິງແມ່ນພ່ໍແມ່ຈະມີຄວາມຜິດພາດປະ
ການໃດກໍຕາມ  ບອກໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຄໍານຶງເຖິງແນວທາງທ່ີລູກຈະໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແລະໃຫ້ກຽດຕ່ໍພ່ໍ
ແມ່ຂອງຕົນ. 
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ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
8. ກ່ອນສອນ   ໃຫ້ຄຣູໃຊ້ຄອມປິວເຕີເພ່ືອຊອກເອົາຮູບທ່ີມີຄວາມໝາຍເຖິງການໃຫ້ກຽດຕ່ໍພ່ໍແມ ່  ພິມ

ອອກມາຫລາຍໃບເພ່ືອແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງ     ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາສົນທະນາກັນວິທີລູກ
ຄວນຈະປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍແມ່. 

9. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ທ່ີມັກຮຽນແລະຄ້ົນຄວ້າແລະເອົາມາກ່າວໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງໄດ້ຍິນນໍາຈັກ 2-3 ນາທີ 
ເຖິງກົດບັດຍັດພວກຢິວຕ່ໍພຣະບັດຍັດຂ້ໍທີ 5 ໃນພຣະບັດຍັດ 10 ປະການໃນປ້ຶມອົບພະຍົບ 20:12. 

10. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 2:45-52. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອະທິບາຍເຖິງຊີວິດຂອງອົງພຣະ
ເຢຊວູ່າເພ່ິນໄດ້ເຮັດແນວໃດກັບພ່ໍແມ່ຂອງເພ່ິນ?    ເວລາພ່ໍແມ່ພົບອົງພຣະເຢຊູຢູ່ພຣະວິຫານຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາກັບມາຊອກຫາພຣະອົງທັງຮ້ອນທັງເມ່ືອຍ ອົງພຣະເຢຊ ູຕອບເຂົາວາ່ແນວໃດ? ເປັນ 
ຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກັບພ່ໍແມ່?   

11. ຂໍຮ້ອງໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 19:16-27.  ໃຫ້ບອກເຖິງເຫດການໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບ
ແມ່.  ຖາມວ່າ: ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີສອນຫຍັງເຖິງເຣືອ່ງວທີິໃຫ້ກຽດແລະນັບຖືພ່ໍແມ່?   ເປັນຫຍັງອົງ  
ພຣະເຢຊູຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ໂຢຮັນເບ່ິງແຍງນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນແມ່ຂອງພຣະອົງ   ເພາະພຣະເຢຊູຍັງມີອ້າຍ
ນ້ອງຮ່ວມກັນອີກ?   

12. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນສຶກສາເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດຝຣັງ່ເສດໃນປີ 2013   ອາກາດຮ້ອນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ເຖ້ົາປະມານ 10 ພັນຄົນຕາຍ  ເພາະຄອບຄົວ,  ຣັຖບານ,   ແລະເຈ້ົາໜ້າທ່ີສົງເຄາະໄດ້ໄປພັກ
ຍາມຮ້ອນເປັນເວລານານ.  ພວກເຂົາໄດ້ປະພວກຜູ້ເຖ້ົາຢູ່ບ້ານໂດຍບ່ໍມີແອເຢັນ.    ບອກໃຫ້ສະມາ
ຊິກສົນທະນາກັນເຖິງຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

· ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກປະຖ້ິມພ່ໍແມ່? 
· ປະເພນີຂອງພວກເຮົາມີພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ເຖ້ົາຢ່າງໃດ? 
· ວິທີໃດລູກຄວນຮັກສາເບ່ິງແຍງພ່ໍແມ່? 
· ທ່ານມີບັນຫາອັນໃດທ່ີຈະເບ່ິງແຍງຮັກສາພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ? 
· ທ່ານຄຶດວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເຖິງການເບ່ິງແຍງຈາກລູກເຕ້ົາ? 
· ທ່ານຄຶດວ່າລູກຂອງທ່ານຈະເບ່ິງແຍງທ່ານບ່ໍໃນອະນາຄົດ? 

 
                                                                                                      ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

 ເພືອ່ນມິດສະຫາຍ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ປັນຍາຈານ 4:9-12; 1 ຊາມ ູເອນ 20:1-17, 27-42 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ປັນຍາຈານ 4:9-12; 1 ຊາມູເອນທ ີ20:1-17, 27-42 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນທ່ີຈົງຮັກພັກດີເປັນພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເພ່ືອນທ່ີຈົງຮັກພັກດີຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າຈົງຮັກພັກດີແລະສະແດງຕ່ໍ

ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເພ່ືອນທ່ີມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີມີຜົນດີ. ໂຢນາທານແລະກະສັດດາວິດ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍກັນແລະກັນໂດຍຊ່ວຍເຫລືອແລະ
ຮັກສາຄໍາສັນຍາເອົາໄວ້. 

 

ບົດນໍາ 
ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາມາເພ່ືອພວກເຮົາຈະຊອກຫາເພ່ືອນ, ການມີເພ່ືອນເປັນພຣະພອນດີທ່ີສຸດຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ.  ຖ້າຄົນໃດມີເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີເປັນຂອງພຣະຣາຊທານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ການມີເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມ
ຮັກ ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະມັກຕິດຕ່ໍມາເປັນປະຈໍານ້ັນຫາໄດ້ຍາກ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການມີເພ່ືອນດີນ້ັນມີຄ່າ
ສູງຫາປຽບໄດ້ຍາກ.  ໃນທໍານອງດຽວກັນຖ້າໄດ້ເພ່ືອນຜູ້ຫັກຫລັງກໍສ້າງໃຫ້ມ ີຄວາມເປັນທຸກຢ່າງໜັກເໝືອນ
ກັນ.  ການສ້າງຄວາມສັມພັນເປັນເພ່ືອນທີ່ດີນ້ີຈະໄດ້ຍົກເອົາມາສຶກສາໃນບົດຮຽນນ້ີ. 
 
ເຣ່ືອງການສ້າງມິດສັມພັນໄດ້ມີຢູ່ຫລາຍບ່ອນໃນພຣະຄັມພີ  ແຕ່ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເບ່ິງພຣະຄັມ 
ພີຈາກສອງບ່ອນທ່ີມີການຂຽນຕ່າງກັນ.  ປ້ຶມປັນຍາຈານໄດ້ຢູ່ໃນໝວດກາບກອນແລະມີຄໍາສອນໃຫ້ຮູ້ຫລັກ
ການດໍາລົງຊວິີດປະຈໍາວັນ. ບ່ອນທີສອງໄດ້ຢູ່ໃນໝວດປະວັດສາດ ເຣືອ່ງນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງໂຢນາທານແລະດາ
ວິດ ເພາະພວກເຂົາເປັນເພ່ືອນຕົວຢ່າງທີ່ດີເພ່ືອໃຫ້ຄົນຢິວຮູ້, ໜ້າທ່ີຂອງກະສັດຊາອູນ,   ການຕ່ໍສູ້ລະຫວ່າງ
ພວກອິສຣາເອນແລະ ຟີລີສຕີນ. 
 
ເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຮັກສາຄວາມລັບ ບ່ໍເອົາຕົວລອດເປັນຍອດດີ.    ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສອນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮັກແທ ້ໃນການເປັນມິດ.  (ໂຢຮັນ 15:13).  
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ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
  
13. ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານ ì ຈົງຮັກພັກດີໝາຍຄວາມວາ່ ມອບໃຫ້ ຫລ ມັືກອູ້ມຊູ.î   
14. ກ່ອນສະມາຊິກເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງຮຽນຂຽນຄໍາວ່າ, ìເພ່ືອນຈົງຮັກພັກດີî  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຊອກເອົາ

ຕົວຢ່າງເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີມາເລ່ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ. 
15. ອະທິບາຍປະວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງປ້ຶມປັນຍາຈານໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງໄດ້ຍິນ    ບອກວ່າປ້ືມນ້ີຢູ່ໃນ

ໝວດກາບກອນ-ການຂຽນຢ່າງນ້ີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈເຖິງການດໍາລົງຊວິີດປະຈໍາວັນໄດ້ດີ.     ຜູ້
ຂຽນແມ່ນກະສັດໂຊໂລໂມນ ເພາະເພ່ິນຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຈິງໃນຊີວິດ:  ຄືໃຫ້
ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ເພາະຈະໄດ້ພົບຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ. 

16. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງກຸ່ມແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ: ກຸ່ມທີ 1 ອ່ານພຣະທັມປັນຍາຈານ 4:9-
10.  ໃຫ້ບອກເຖິງຜົນປໂຍດສອງຢ່າງທ່ີມີເພ່ືອນແລະໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມໝາຍຂອງເພ່ືອນ.  
ໃຫ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງໃນສມັຍປັດຈ ຸບັນເຖິງຜົນປໂຍດຂອງການມີເພ່ືອນ.     ກຸ່ມທີ 2 ອ່ານປ້ຶມປັນຍາ
ຈານ 4:11-12. ໃຫ້ບອກເຖິງຜົນປໂຍດສອງຢ່າງທ່ີມີເພ່ືອນແລະສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມໝາຍຄໍາ
ວ່າເພ່ືອນ.  ໃຫ້ຊອກເອົາຕົວຢ່າງໃນສມັຍທຸກວັນນ້ີເຖິງຜົນປໂຍດຂອງການມີເພ່ືອນ. 

17. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານສ່ິງທ່ີກຸ່ມຂອງຕົນເອງຊອກພົບ.    ບອກວ່າບົດຮຽນກ່າວເຖິງສອງຄົນດີ
ກວ ່າຢູ່ຄົນດຽວ. 

18. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 20:1-17 ແລະ ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 20:27-42.  ແລະຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກ 
ເລ ົ ່າປະວັດເຣ່ືອງ ໂຢນາທານແລະດາວດິຕາມຄວາມຊົງຈໍາຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ. 

19. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນບອກເຖິງຕົນເອງວ່າເປັນເພ່ືອນຊະນິດໃດ? 
20. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ເວລາອະທິບາຍໃນໃຈເຖິງຄໍາເວ້ົານ້ີ:   ìທ່ານເປັນເພ່ືອນຊະນິດໃດ?î   ທ່ານ 

ຍອມທ່ີຈະເສັຽສລະຕົວເອງເພ່ືອເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີບ່ໍ? 
 
 

                                                                                       ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ສດັຕຣ ູ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 6: 27-36; ໂຣມ 12: 17-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 6: 27-36; ໂຣມ 12: 9-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຕ້ອງຮັກສັດຕຣູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງຮັກສັດຕຣູວທິີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຮັກສັດຕຣູ. 
 

ອາ່ນລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຮັກສັດຕູ ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງ

ຄວາມຮັກແລະເມດຕາ ແລະການເອົາຊະນະຄວາມຊ່ົວດ້ວຍຄວາມດີ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຖາມ: ເວລາເວ້ົາເຣືອ່ງສັດຕຣູໃນຊີວິດ ທ່ານຄິດເຖິງຜູ້ໃດ ຫລືຄົນກຸ່ມໃດ? ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານ 

ຫລື ໂປສເຕ້ີ (ອາລໄຄດາ (Al Qaida), ໄອຊິສ (ISIS), ແລະຕ່ໍໆໄປ). ຖາມ: ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫລືການ
ຕອບຮັບຂອງມະນຸດມີຢ່າງໃດແດ່ ເວລາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ "ສັດຕຣູ." 

2. ເວ້ົາວ່າ: ມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບວ່າພຣະເຢຊູຊງົສ່ັງໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງຕ່ໍສັດຕຣູທ່ີ
ໄດ້ເວ້ົາຜ່ານມານ້ັນ.  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັກສັດຕຣູໂດຍການເຮັດຕາມພຣະອົງເຣ່ືອງຄວາມເມດຕາ
ກະຣນຸາ  ແລະເອົາຊະນະຄວາມຊ່ົວດ້ວຍຄວາມດີ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ເວົ້າວ່າ: ຫລາຍຄົນເອີ້ນ ລູກາ 6: 20-49 ວ່າ   ' ບົດເທດທີ່ທົ່ງພຽງ '   ຊຶ່ງສ້ັນກ ່ວາບົດເທດທີ່ຈ້າຍພູ. 

ພຣະທັມຕອນນ້ີສອນພວກລູກສິດເຣ່ືອງການດໍາເນີນຊວິີດໃນຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນໆ.  ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງ
ອ່ານ ລູກາ 6: 27-31     ແລ້ວສົນທະນາວ່າພຣະຄໍາແຕ່ລະຂ້ໍເວ້ົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການຮັກສັດຕຣູ 
ແລະຜົນປໂຍດສໍາລັບການປະພຶດນ້ັນໆ. ຂຽນສ່ິງທ່ີໄດ້ພົບໃສ່ກະດານ ຫລືໂປສເຕ້ີໄວ້. ເບ່ິງໃນຫົວຂ້ໍ
ໃຫຍ່ "ເລອືກເຮດັດວ້ຍຄວາມຮກັ" ໃນບົດຮຽນ. 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 6: 32-36.    ອີກເທ່ືອນ່ຶງໃຫ້ສົນທະນາກັບນັກຮຽນຂ້ໍມູນເຣ່ືອງການເຮັດກັບສັດ
ຕຣ.ູ ໃຊບົ້ດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ "ເຮດັຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊ"ູ ເພື່ອຊ່ວຍ. 
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5. ອະທິບາຍບົດຮຽນໂດຍເນ້ັນວ່າ  ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ ນອກຈາກຈະບ່ໍແກ້ແຄ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ  
ພຍາຍາມເຮັດດີຕ່ໍສັດຕຣູຜູ້ເຮັດບ່ໍດີຕ່ໍພວກເຮົາ. 

6. ເວ້ົາວາ່: ໃນ ໂຣມ 12, ໂປໂລ ໄດ້ເຄ່ືອນຈາກຫລັກການໄປສູ່ການປະຕິບັດ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ເຣ່ືອງການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນໂລກທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ.    ຄໍາສອນຕອນນ້ີອອກມາ
ຈາກບົດເທດຂອງພຣະເຢຊທ່ີູທ່ົງພຽງ ໂປໂລເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນໆ; ທ່ານໄດ້ເນ້ັນວິທີ
ສໍາລັບຄຣິສຕຽນເຣ່ືອງການປະພຶດກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣສິຕຽນ.  ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຣມ 12: 17-21. ຊ້ີໃຫ້
ທຸກຄົນເຫັນຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍານ້ີ. ໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ເບ່ິງບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ "ຊະນະຄວາມຊົວ່ດ້ວຍ
ຄວາມດ"ີ ເພ່ືອຊ່ວຍການສົນທະນາ. 

1) ຝຶກບ່ໍເຮັດຊ່ົວແທນການເຮັດຊົວ່ແກ່ຄົນອ່ືນ (ໂຣມ 12: 17) 
2) ດໍາເນີນຊວິີດຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກກັບຄົນທັງປວງ (ໂຣມ 12: 18) 
3) ຈ່ົງຢ່າແກ້ແຄ້ນຈັກເທ່ືອ (ໂຣມ 12: 19) 
4) ຈ່ົງລ້ຽງເຂ້ົາສັດຕຣູ (ໂຣມ 12: 20; ສຸພາສິດ 25: 21-22) 
5) ຊະນະຄວາມຊົ່ວ ດ້ວຍຄວາມດ ີ(ໂຣມ 12: 21) 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ພານັກຮຽນເບ່ິງຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ສົນທະນາແຕ່ລະຂ້ໍໆໄປ ຕາມເວລາທ່ີມີ. 

1) ພວກເຮົາຈະສາມາດ "ປ່ິນແກ້ມອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ" ໄດ້ວິທີໃດ?(ໂດຍບ່ໍໃຫ້ກາຍເປັນສາດ
ປູໃຫ້ຄົນຢຽບຢູ່ສເມີ ຫລືຟ້ອງສານຖ້າຈໍາເປັນ) 

2) ການຮັກສັດຕຣູຈະຕ້ອງນໍາໄປສູ່ການບ່ໍມີກອງທັບຫລືອາວຸດສົງຄາມບ່ໍ? ອະທິບາຍຄໍາຕອບ
ຂອງທ່ານ. 

3) ມີຫຍັງແດ່ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນທ່ີທ່ານເຫັນວ່າຍາກຫລາຍ? 
4) ການຮັກສັດຕຣູຈະເປີດໂອກາດເພ່ືອການປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້ວິທີໃດ? 
5) ສັງຄົມພວກເຮົາຈະເປັນໃນຮູບໃດ ຖ້າບ່ໍມີການແກ້ແຄ້ນກັນແລະກັນ? 

 
8. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄໍາ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນອ້ອນວອນແບບງຽບໆສໍາລັບສັດຕຣູ

ຂອງພວກເຂົາ; ຫລັງຈາກນ້ັນຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນປິດ. 
 
 

ສ.ຄ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ເພືອ່ນບາ້ນ / ຄຸມ້ບາ້ນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍບົ 20: 13-17; ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18; ເຊຂາຣິຢາ 7:  

8-10; ມັດທາຍ 5: 13-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 13-17; ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18; ເຊຂາຣິຢາ 7: 8-10;  

ມັດທາຍ 5: 13-16 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ໃຫ້ພວກເຮົານັບຖື,   ຮັກ,    ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງ 

ຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຮົາ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ນັບຖື, ຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງ 

ຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຫາວິທີທ່ີຈະນັບຖື, ຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງ 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ. 

ອາ່ນລວບ:    ພຣະຄັມພີສ່ັງໃຫ້ນໍາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊອູອກໄປຈົນເຖິງທ່ີສຸດປາຍຂອງໂລກ ແລະ

ເລ້ີມຈາກຂ້ັນໄດບ້ານຂອງພວກເຮົາ.   ທ່ົງນາທໍາອິດແມ່ນເພ່ືອນບ້ານຜູ້ຕ້ອງການພົບຄວາມເຊ່ືອທ່ີແນ່ນອນ
ຂອງພວກເຮົາ. 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຫລັງຈາກນັກຮຽນມາເຖິງ      ໃຫ້ເລ້ີມດ້ວຍການໃຫ້ນັກຮຽນເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາເຈ້ົາກັບ

ເພ່ືອນບ້ານ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຄະແນນຕົວເອງເຣືອ່ງນ້ີ ແຕ່ 1 ເຖິງ 10 (10 ຖືວ່າດີສຸດ). ໃຫ້ໂອກາດ
ບາງຄົນໃຫ້ອະທິບາຍຄະແນນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສະແດງຄວາມຮັກກັບເພ່ືອນບ້ານ
ຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງຍາກ? ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ແນະນໍາບົດຮຽນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20: 13-17.ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍສລຸບກົດບັນຍັດສິບປະການໂດຍຫຍ້ໍ; ບອກ 

ວ່າ: ກົດບັນຍັດບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫ້ຂອບເຂດເຣ່ືອງການປະພຶດ ແລະຍັງໃຫ້ວທີິທ່ີຈະຮັກສາຄວາມສັມພັນ
ກັບເພ່ືອນບ້ານ.    ຖາມ: ບັນຍັດຂ້ໍໃດທ່ີຍາກທ່ີສຸດ ທ່ີຈະນໍາໄປປະຕິບັດໃນສມັຍນ້ີ? ໃຫ້ເວລາອອກ
ຄວາມເຫັນແລະສົນທະນາ. 
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3. ຖາມ: ມີໃຜແດ່ໄດ້ອ່ານປ້ືມລະບຽບພວກເລວີ ໂດຍລະອຽດ?    ເປັນຫຍັງທ່ານຄິດວາ່ປ້ືມນ້ີຍາກໃນ
ການອ່ານແລະການປະຕິບັດຕາມ? ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ "ເພືອ່ນບາ້ນທ່ີຮກັເພືອ່ນບ້ານ."    ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 
ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18. ຖາມ: ມີພຣະຄໍາຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ? ຄວາມບໍຣິສຸດ
ທ່ີເວ້ົາໃນຕອນນ້ີໝາຍເຖິງ ຄວາມນັບຖືແລະການດູແລຄົນອ່ືນໆ. ຖາມ: ມີພຣະຄໍາຂ້ໍໃດໃນຕອນນ້ີທ່ີ
ຄ້າຍຄືກົດບັນຍັດສິບປະການ? ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເວລາເພ່ືອນບ້ານມີປັນ
ຫາ?  

4. ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ໂປສເຕ້ີໄວ້ລ່ວງໜ້າ (ປິດໄວ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນເຫັນ):  
· ບໍຣິຫານຄວາມຍຸດຕິທັມແທ້ 
· ສະແດງຄວາມເມດຕາ 
· ຫລີກເວ້ັນການຂ່ົມເຫງຄົນທ່ີຂັດສົນ (ຍິງໝ້າຍ, ເດັກກໍາພ້າ, ຄົນແປກໜ້າ, ຄົນທຸກຍາກ) 
· ຢ່າຄິດໃນທາງບ່ໍດີ ຫລືວາງແຜນຊ່ົວໃສ່ເພ່ືອບ້ານ. 

 
ເອົາໂປສເຕ້ີຕິດໃສ່ກະດານ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານເຊຂາຣິຢາ 7: 8-10; ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍ 
("ເພືອ່ນບາ້ນທີ່ເຮັດສິງ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ").  ຖາມ: ທ່ານໄດ້ເຫັນກົດສ່ີຢ່າງໃນພຣະຄັມນ້ີບ່ໍ? ຫລັງຈາກນັກ
ຮຽນຕອບແລ້ວໃຫ້ເປີດໂປສເຕ້ີໃຫ້ທຸກຄົນເບ່ິງ.  ສົນທະນາກົດແຕ່ລະຂ້ໍແລະບອກເຖິງຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງກົດເຫລ່ົານ້ັນໃນຊວິີດປະຈໍາວນັ. 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງງອ່ານມັດທາຍ 5: 13-16. ຖາມ: ພຣະເຢຊຊົູງປຽບທຽບພວກເຮົາໃສ່ຫຍັງສອງຢ່າງ? ເປັນ 
ຫຍັງພຣະອົງໃຊສ້ອງຢ່າງນ້ີ   ເພ່ືອສອນພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບຄົນທັງຫລາຍ?   ເກືອເສັຽ
ຄວາມເຄັມໄດ້ຢ່າງໃດ?   ປຽບທຽບໃສ່ຊີວດິພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?    ພຣະຄໍາຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງແສງ
ສວ່າງໝດົໜາ້ທີ່ວິທີໃດ? ປຽບທຽບໃສ່ຊີວິດພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?  

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
6. ຢາຍເຈ້ັຽແລະສໍຂຽນໃຫ້ທຸກໆຄົນ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແຕ້ມແຜນທ່ີຄຸ້ມບ້ານຂອງໃຜລາວ ແລະໃຫ້ຂຽນຊື່

ເຈ້ົາຂອງບ້ານແຕ່ລະຫລັງຄາເຮືອນ.   ໃຫ້ຂຽນວາ່ແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງແດ່. ຊັກຊວນ
ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຫາວິທີເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ.   ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະຄົນທໍາງານ; ຫລັງຈາກ
ນ້ັນໃຊ້ເວລາເພ່ືອອ້ອນວອນເພ່ືອເພ່ືອນບ້ານ. ອ້ອນວອນປິດໃນການສຶກສາພຣະຄໍາ. 
 
 

ສ.ຄ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ເຈົາ້ນາຍ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 6: 5-9; ໂກໂລຊາຍ 3: 22-25; 1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2; ຕີໂຕ 

2: 9-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 6:5-9; ໂກໂລຊາຍ 3:22-25; 1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2; ຕີໂຕ 2: 9-11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມປະພຶດໃນການງານບອກເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຄວາມປະພຶດຂອງຂ້ອຍໃນການງານບອກຫຍັງແດ່ເຖິງການຖວາຍຕົວໃຫ້ອົງພຣະ 

ຄຣິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອສໍາລວດເບ່ິງວ່າຄວາມປະພຶດຂອງຂ້ອຍໃນການງານບອກຫຍັງ 

ເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງຂ້ອຍໃຫ້ອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ອາ່ນລວບ: ພວກເຮົາໃຊ້ຊວິີດສ່ວນຫລາຍໃນການງານ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະເປັນລູກນ້ອງ ຫລືເປັນນາຍຈ້າງ, 

ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາໃນການງານຈະບອກເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣດິ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເລ້ີມການສຶກສາພຣະຄໍາໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນຕ່ືມຄໍາຕອບໃສ່ບ່ອນວ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ:      ວຽກງານທ່ີບ່ໍດີທ່ີສຸດ

ແມ່ນ_____________ເພາະວ່າ________________.ໃຫ້ໂອກາດບາງຄົນແບ່ງປັນ; ຫລັງຈາກ
ນ້ັນໃຫ້ຖາມວ່າ: ແມ່ຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານອົດຢູ່ໃນວຽກທ່ີກ່າວມາ? ໃຫ້ເວລາເພ່ືອສົນທະນາ ແລ້ວແນະ
ນໍາບົດຮຽນວາ່ ບົດຮຽນໃນອາທິດນ້ີແມ່ນແນໃສ່ເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ 
ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
2. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າໃນສມັຍພຣະສັນຍາໃໝ່. ພຣະທັມໃນມ້ື 

ນ້ີຈະເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າ ແຕ່ຫລັກການຈະຖືກກັບຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງລູກຈ້າງແລະເຈ້ົານາຍ 
ໃນສມັຍປັດຈຸບັນ. 
 

3. ຖາມ: ມີເຄັດລັບແນວໃດແດ່ທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫ້ມີຄວາມສໍາເຣັດໃນວຽກງານ? ຂຽນຄໍາເຫັນນ້ັນໆລົງໃສ່ 
ກະດານໄວ້; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເອເຟໂຊ 6: 5-9. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ພານັກຮຽນປຽບທຽບຄໍາເຫັນທ່ີຢູ່ໃນ 
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ກະດານກັບຄໍາສອນທ່ີພົບເຫັນໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີເຊ່ັນ: 
· ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຈ້າງໃຫ້ເຮັດ. 
· ເຮັດວຽກເໝືອນກັບຈະເຮັດໃຫ້ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. 
· ຮັບໃຊ້ຈົນສຸດໃຈ. 
· ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ບໍາເໜັດການດີ. 
 

ສົນທະນາແຕ່ລະຫົວຂ້ໍທ່ີພຣະຄໍາໄດ້ສອນ ແລະໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຊ່ວຍ "ຂ້ອຍຂ້າ ແລະ
ເຈ້ົານາຍ, ລູກຈ້າງ ແລະນາຍຈ້າງ." 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂກໂລຊາຍ 3: 22-25. ຫລັງຈາກນັນ້ ຖາມ, ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີຄ້າຍກັບຄໍາສອນຂອງໂປໂລ 
ໃນໂກໂລຊາຍ 6: 5-9 ຢ່າງໃດ?    ມີຫລັກການຫຍັງແດ່ສໍາລັບທ່ີທໍາງານຈາກພຣະຄໍານ້ີ? ຂຽນຄໍາ
ເຫັນໃສ່ກະດານ ຄຽງຂ້າງກັບຫລັກການໃນເອເຟໂຊ 6: 5-9. 

5. ອ່ານ 1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2. ຫລັງຈາກນ້ັນ ຖາມ: ໃນຖານະຜູ້ເຊ່ືອພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ແອກແຫ່ງການເປັນ
ຂ້ອຍຂ້າຂອງເຈົາ້ນາຍຂອງພວກເຮົາ ຫລືຂອງນາຍຈ້າງຂອງພວກເຮົາ?   ຜູ້ເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີຈະເຮັດ
ຕາມຄໍາສ່ັງໃນພຣະຄໍານ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດແດ່ກັບນາຍຈ້າງທ່ີເປັນ
ຄຣິສຕຽນ ຫລືເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີເປັນຄຣສິຕຽນ?  

6. ອ່ານ ຕີໂຕ 2: 9-1. ແລວ້ຖາມວ່າ: ມີຫລັກການແນວໃດແດ່ສໍາລັບບ່ອນທໍາງານຈາກພຣະຄໍາຕອນ
ນ້ີ? ຄົນງານຂະໂມຍຈາກນາຍຈ້າງວິທີໃດແດ່ໃນສມັຍນ້ີ? ຄຣິສຕຽນຈະປະພຶດຕົວຢ່າງໃດກັບນາຍ
ຈ້າງ? ເບ່ິງຄໍາອະທິບາຍໃນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ "ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໄດ້ໜ້າ." 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ເພ່ືອປິດການສຶກສາພຣະຄໍາ ຊັກຊວກໃຫ້ນັກຮຽນຄິດພິຈາຣະນາ  ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານຄໍາຖາມຕ່ໍ

ໄປນ້ີໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ: 
· ຂ້ອຍໄດ້ເປັນພຍານທ່ີດີໃນການປະພຶດ, ອຸປນິສັຍແລະຄໍາເວ້ົາກັບນາຍຈ້າງບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນ

ຫຍັງ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ? 
· ສໍາລັບເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີບ່ໍເປັນຄຣສິຕຽນການປະພຶດຫລືຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້ອຍໄດ້ເປີດຫົນທາງ

ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສແວງຫາພຣະຄຣິດງ່າຍຂ້ຶນບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນຫຍັງ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ດີຂຶ້ນ? 

· ຂ້ອຍເປັນພນັກງານຕົວຢ່າງບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນຫຍັງ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ? 
· ຂ້ອຍຈະຊ່ວຍໜູນໃຈເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີເປັນຄຣສິຕຽນວິທີໃດແດ່? 

 
ໜູນໃຈນັກຮຽນທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າ(ລູກນ້ອງ)ທ່ີດີ ຫລືນາຍທ່ີດີ. ອ້ອນວອນປິດ. 
 

          ສ.ຄ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 10 

ຍອມຟັງພວກຜູ້ປກົຄອງ 
  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 13:1-7; 1 ຕີໂມທຽວ 2:1-4  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 13:1-7; 1 ຕີໂມທຽວ 2:1-4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊັກຊວນເຮົາຈະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອ້ອນວອນແລະຍອມເຊ່ືອຟັງໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຄຣິສຕຽນທ່ີດີຕ້ອງຈໍານົນແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ປົກຄອງ.  

       
ບົດນາໍ 

 
ໃນສມັຍພຣະຄັມພີນ້ັນແມ່ນຈັກກະພັດໂຣມັນເປັນຜູ້ຄອງຊາດຢິວ ຈ່ຶງນໍາຜົນສະທ້ອນບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, ບ່ໍຢາກເສັຽ
ພາສີເມ່ືອມີຊາດອ່ືນມາເປັນເຈ້ົານາຍປົກຄອງ.   ຊາດຢິວຈ່ຶງຢູ່ດ້ວຍຄວາມຝືນໃຈຈົນເຖິງຂ້ັນບາງຄົນບ່ໍຍອມ
ຮັບແລະບ່ໍຍອມນັບຖືເຈ້ົານາຍປົກຄອງໃນເວລານ້ັນ.       ດ້ວຍເຫດນ້ີອັຄສາວົກໂປໂລຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍຕັກ
ເຕືອນແລະສ່ັງສອນພວກເຂົາໃຫ້ເປັນຄົນນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວ ເຊືອ່ຟັງພວກເຈ້ົານາຍເຫລ່ົານ້ັນ.  
 

 ຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດຜູປ້ົກຄອງ  (ໂຣມ13:1-5).  
1. ຄໍາສອນຂອງໂປໂລແມ່ນອີງໃສ່ການເປັນພົລເມືອງດີ, ແລະການເປັນຄຣ ິສຕຽນທ່ີດີນ້ັນເພ່ິນໄດ້ສອນຄຣສິ
ຕຽນທຸກຄົນວ່າ  "ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊງົແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ" (ຂ້ໍ 1). ໃນຕອນນ້ີມີໃຈຄວາມຢູ່ສອງຢ່າງຄື 
 ກ. ໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດການປົກຄອງ, ຄໍາວ່າຍອມ ແມ່ນຖ່ອມຕົວລົງໂດຍ ຍອມ       

      ຮັບວ່າເພ່ິນເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດ. 
 ຂ. ຜູ້ທ່ີມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊງົແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ, ແປວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຫລ ືມອບໜ້າທ່ີໃຫ້      
     ເພ່ິນເປັນຜູປົ້ກຄອງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງເຂົາ. 
2. "ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອໍານາດນ້ັນ  ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງ
ຖືກພິພາກສາລົງໂທດ" (ຂໍ້ 2).   ແປວ່າຜູ້ນ້ັນຈະຖືກພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ ດ ້ວຍວ່າລາວບ່ໍຍອມຟັງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍາອໍານາດ.  

 



 21

ໜາ້ທີຂ່ອງພລົເມືອງດີ (ໂຣມ 13:6-7).  
1. ນອກຈາກການຍອມຈໍານົນເຊ່ືອຟັງຄະນະຣຖັບານຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງແລ້ວ ໂປໂລຍັງສອນໄປເຖິງການ 
ເປັນພົລເມືອງດີອີກດ້ວຍ, ການນ້ີແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການເສັຽພາສີອາກອນ ດ້ວຍວ່າໃນສມັຍໂຣມັນປົກຄອງ
ຢິວນ້ັນແມ່ນຢິວທຸກຄົນບ່ໍພໍໃຈໃນການເສັຍພາສີ ໂປໂລສອນວາ່ "ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້
ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ  ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອໍານາດນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາແລະປະຕິບັດຫນ້າທ່ີນ້ີຢູ່ " (ຂໍ້ 6). 
ຄໍາວ່າເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນແປວ່າ ຜູ້ມີອໍານາດທ່ີກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທ່ີຢູ່ນ້ັນແມ່ນພຣະຜູ້ເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ
ເຂົາກໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 
 
2. ເຣື່ອງນ້ີຟາຣີຊາຍໃຊ້ກົນອຸບາຍຊອມຈັບຄວາມຜິດພຣະເຢຊູໂດຍເອົາເຣືອ່ງເສັຽພາສີໃຫ້ກາຍຊາມາຖາມ  
ພຣະອົງວ່າສົມຄວນເສັຽພາສີໃຫ້ກາຍຊາບ່ໍ?  ຫາກພຣະອົງຕອບເຂົາວາ່ບ່ໍໃຫ້ເສັຽເຂົາກໍຈະຈັບພຣະອົງ ເມ່ືອ
ເປັນເຊັນ່ນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຕອບເຂົາໄປເປັນປິສນາ ສອງຢ່າງວາ່;   "ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ  ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່
ກາຍຊາ ແລະສິ່ງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ" (ມາຣະໂກ 12:17). ແປວ່າ: 
 ກ. ພາສາສີອາກອນສົມຄວນທ່ີຈະເສັຽໃຫ້ກາຍຊາຈ່ົງເສັຽຕາມນ້ັນ. 
 ຂ. ການຖວາຍສິບຣົດ (ນ່ຶງສ່ວນສິບ) ຕ້ອງຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ມອີໍານາດ (1 ຕີໂມທຽວ 1-4). 
1. ພຣະເຢຊໄູດ້ວາງແບບຢ່າງການອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນທ່ົວໄປວ່າ "ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ີ
ພວກດຽວ ແຕ່ເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ" (ໂຢຮັນ 17: 20).    ແປວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນ
ເພ່ືອແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີ ແມ່ນຄົນທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າ ແລະຢ  ູ່ກັບພຣະອົງໃນເວລານ້ັນ  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນ
ທຸກຄົນທ່ີເຊືອ່ໃນພຣະອົງຮວມທັງຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງບ້ານເມືອງອີກດ້ວຍ 
 
2. ນອກຈາກການຍອມຈໍານົນເຊ່ືອຟັງ ແລະການເຮັດໜ້າທີຂ່ອງພົລເມືອງດີແລ້ວ   ອັຄສາວົກຕີໂມທຽວຍັງ
ແນະນໍາຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອບັນດາພວກກະສັດ,   ພວກຜູ້ປົກຄອງທ່ີມີອໍານາດ
ດ້ວຍ. ເຮົາຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ອ້ອນວອນ ໄຫວ້ວອນ ທູນຂໍ ແລະຂອບພຣະຄຸນເພ່ືອຄົນທັງປວງເພ່ືອກະ
ສັດທ ັງຫລາຍ ແລະເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີມີຕໍາແຫນ່ງສູງ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງງຽບໆແລະ       
ສງົບສຸກ ໃນທາງທັມແລະສະງ່າຜ່າເຜີຍທຸກຢ່າງ.  
 
         ຫ.ວ. 

 
 
 
 



 22

ຄາໍແນະນ ໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 11 

ຜູນ້າໍຄຣສິຕະຈກັ 
  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 11:-16; 1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13; ເຮັບເຣີ 13:13-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 11:-16; 1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13; ເຮັບເຣີ 13:13-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຮົາສົມຄວນນັບຖື, ສ່ົງເສີມ ແລະຍອມເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍາໂບດ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະນັບຖື, ສົ ່ງເສີມ ຜູ້ນໍາໂບດແນວໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອກວດເບ່ິງລັກສະນະຂອງເຮົາທ່ີເຮັດກັບຜູ້ນໍາໂບດແນວໃດ? 

       
ບົດນາໍ 

ຄຣູສອນແມ່ນຜູ້ນໍາອີກພະແນກນ່ຶງໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານອາດຈະມີບັນຫານັກຮຽນບ່ໍຢາກມາຫ້ອງຮຽນວັນອາ
ທິດ, ລາງຄົນມາຫ້ອງຊ້າ, ລາງຄົນມາແລ້ວກໍບ່ໍຄ່ອຍຟັງ,  ລາງຄົນມາແລ້ວເວ້ົາແຕ່ເຣື່ອງອ່ືນ,  ລາງຄົນກໍເວົ້າ
ຂັດຕ່ໍການສອນ ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈຜູ້ນໍາ ຫລືອາຈານຂອງທ່ານຫລາຍສົມຄວນ.   ວັນນ້ີທ່ານຈະໄດ້
ສອນໃຫ້ນັກຮຽນຂອງທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະປະຕິບັດດ່ັງໃນບົດຮຽນສາມຕອນຕ່ໍໄປນ້ີ; 
 

ຍອມຮຽນຈາກຜູນ້ໍາຂອງທ່ານ (ເອເຟໂຊ 4:11-16)  
ພວກເຮົາເຫັນປະຫວັດສາດໃນສມັຍໂມເຊທ່ີນໍາຊນົຊາດອິສຣເອນອອກຈາກດິນແດນເອຢິບ   ບ່ອນທ່ີພວກ
ເຂົາເຄີຍເປັນຂ້ອຍຂ້າເພ່ືອໄປຍັງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນແລະມີອິສຣະພາບ,    ຕລອດສີສິ່ບປີຂອງການເດີນ
ທາງນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ຈົມ່ວ່າ, ຕ່ໍສູ້ໂມເຊ ຈົນໂມເຊເກືອບອົດກ້ັນໄວບ່ໍ້ໄດ້. ຄ ໍາຖາມທໍາອິດຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາພາເຂົາຍ່າງໃນປ່າທະເລຊາຍ ແລະຖ່ິນກັນດານ?   ເຣ່ືອງນ້ີມັນກ່ຽວກັບເຮົາແນວໃດ?    ຄໍາ 

ຖາມທີສອງມີຢູ່ວ່າ    ເປັນຫຍັງອິສຣາເອນຈ່ຶງໃຊ້ເວລາຕ້ັງສ່ີສິບປີ   ເມ່ືອລະຍະທາງພຽງສິບເອັດມ້ືກະຮອດ
ແລ້ວ? ຄໍາຕອບອາດມີຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຄໍາຕອບທ່ີເປັນບົດຮຽນໃຫຍ່ນ້ັນແມ່ນເຂົາບ່ໍຟັງຄວາມຜູ້ນໍາ ຈຶງ່ໃຊເ້ວ
ລາເຖິງສ່ີສິບປີ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ນໍາເຮົາສ ີ ່ປະການດ່ັງນ້ີ; 
1. ໂປໂລພະຍາຍາມອາທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ່ວ ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນອັຄສາວົກ"ຂອງພຣະຣາຊທານ
ຂອງພຣະອົງກ ໍຄືໃຫ້ລາງຄົນເປັນອັຄສາວົກ ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະ
ເສ ດີ ລາງຄົນເປັນສິດຍາພິບານແລະອາຈານ " (ຂ້ໍ 11). ເມ່ືອມີຜູ້ນໍາເຮົາຄວນເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍາ.  
 
2. ໂປໂລອາທິບາຍໜ້າທ່ີອັນສໍາຄັນຂອງຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີແມ່ນ "ເພ່ືອຈັດຕຽມໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງໃຫ້
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເຫມາະສົມ ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິໃຫ້ຈະເຣນີຂ້ຶນ" (ຂ ໍ  ້12) 
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3. ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໝາກຜົນຂອງການເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍານ້ັນແມ່ນ "ເຮົາທຸກຄົນຈະບັນລຸເຖິງຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງ
ໃຈດຽວກັນໃນຄວາມເຊ່ືອ" (ຂໍ ້13ກ). ແປວ່າຫາກເຮົາເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍາເຮົາຈະບັນລຸເຖິງຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈ
ດຽວກັນ.  
4.  ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໝາກຜົນຂອງການເຊ່ືອຟັງນ້ັນແມ່ນເຮົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ ແລະ ບ່ໍເປັນ
ເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ   "ຈົນກວ່າເຮົາຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ ຄືເຕັມເຖ ິງຂນາດຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣດິ 
ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍກາຍເປັນເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ" (ຂໍ ້13ຂ-14) 
 

ຮັບຮູແ້ລະໃຫກ້ຽດຜູ້ນໍາ (1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13)  
ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາວອນຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບຮ ູ ້ຄົນທ່ີເຮັດການຫນັກຫນ່ວງຢູ່ຖ້າມກາງພວກ
ເຈ້ົາ ຄືຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະເຕືອນສະຕິພວກເຈ້ົາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງ
ຫລາຍທ່ີສຸດ ເພາະເນ່ືອງດ້ວຍການງານຂອງເຂົານ້ັນ ຈ່ົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ" (ຂໍ ້21-13).  
1. ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ນໍາເຮັດການງານຢ່າງໜັກ  ເພາະເພ່ິນໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງກ່າວເຕືອນພວກເຮົາດ້ວຍພຣະທັມ  
ພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນຍອມຮັບຄໍາຕັກເຕືອນ, ຍອມເຊ່ືອຟັງ, ຍອມນັບຖືເພາະເພ່ິນເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.   
2. ໃຫ້ກຽດແມ່ນຍ້ອງຍໍແລະຮູ້ຂອບໃຈດ້ວຍການກະທໍາທ່ີເພ່ິນນໍາພາແລະສ່ັງສອນພຣະທັມ,  ເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າ 

ລັບຫລັງເພ່ິນ, ຈະບ່ໍເວ້ົາສອດຄວາມ ຫລືຕ້ັງໃຈຟັງເພ່ິນໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນເວ້ົາ, ແລະຈະບ່ໍວິຈານເພ່ິນ. ,  
3. ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກດ ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ ແປວ່າສ່ິງໃດບ່ໍດີແມ່ນເຮົາບ່ໍເຮັດ, ເຮົາຈະຄ່ອຍເວ້ົາຄ່ອຍ
ຈາກັນ, ເຮົາຈະຕັກເຕືອນກັນດ້ວຍພຣະທັມ ແລະດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸພາບຂອງເຮົາ.  
 

ເຊື່ອຟງັແລະອ້ອນວອນເພືອ່ຜູ້ນໍາ  (ເຮັບເຣີ 13:17-18)  
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ສອນເຣ່ືອງການເຊ່ືອຟັງແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ນໍາ ວ່າ "ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງ 
ຍອມຟງັ ແລະຍອມ ຢູໃ່ນໂອວາດ ຜູ້ນໍາຂອງພວກທ່ານ"  ທັງຫລາຍຈ່ົງ ອອ້ນວອນ ເພື່ອພວກເຮົາ 
ມີຄວາມໝາຍດ່ັງນ້ີ; 

1. ໃຫ້ຍອມຟັງ Obey, listen to ຖ່ອມຕົວລົງຍອມຟັງຄໍາແນະນໍາແລະເຮັດຕາມ.  
 

2. ໃຫ້ຢູ່ໃນໂອວາດ Sumit, surrender ບ່ໍເປັນຄົນຖຽງຄວາມ, ບ່ໍເປັນຄົນແຂງຂ້ໍຕ່ໍສູ້. 
 

3. ໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ນໍາໃຫ້ເພ່ິນມີສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກເບ້ືອງເທິງ, ໃຫ້ເພ່ິນກ້າຫານໃນການສິດ    
     ສອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ. 

 

 
         ຫ.ວ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 

ພີນ່ອ້ງຄຣສິຕຽນ 
  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້    ກຈກ 4:32-37; 1 ກຣທ 12:12-27; ຄລຕ 6:9-10; ຮຣ10:24-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ           ກຈກ 4:32-37; 1 ກຣທ 12:12-27; ຄລຕ 6:9-10; ຮຣ10:24-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້          ເມ່ືອຄຣິສຕຽນພົບກັນແມ່ນຍາມເລ້ົາໂລມໃຈກັນໃນການຮັບໃຊ້. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:        ຂ້າພະເຈ້ົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບອັນໃດຕ່ໍພ່ີນ້ອງຄຣສິຕຽນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:            ເພ່ືອຊກັຊວນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຊ່ິງກັນແລະກັນ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ບົດຮຽນນ້ີຖືກແກ້ໄຂດັດແປງຈາກພາສາອັງກິດໃຫ້ຖືກກັບແບບຄົນລາວ   ແລະເໝາະສົມກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ 
ດ່ັງນ້ັນບົດຮຽນນ້ີຈ່ຶງມີຄວາມຄ້າຍຄືພາອັງກິດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີຈຶງ່ຢາກບອກວ່າເນ້ືອໃນ
ບົດຮຽນຈະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ລາຍລະອຽດຈະບ່ໍຄືກັນ. 
 

ຜູ້ເຊື່ອເພື່ອກັນ (ກິຈການ 4:32-37).  
ໃນພຣະທັມກິຈການບົດ 2 ນ້ັນ  ຄຣິສຕຽນທ່ີເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ນ້ັນໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງພຣະສັນຍາໄວ້, ໃນເວລານ້ັນພວກເຂົາພາກັນເວ້ົາພາສາແປກທ່ີເຂົາບ່ໍເຄີຍເວ້ົາມາກ່ອນ. ພວກສາວົກ
ກໍໄດ້ຮັບຣິດອໍານາດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະປົວພະຍາດຕ່າງໆໃຫ້ຫາຍດີໄດ້,  ພວກເຂົາໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຕ່ໍກັນແລະກັນຈົນເຖິງຂ້ັນຂາຍເຄ່ືອງຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ແລະນໍາເງິນທ່ີໄດ້ມານ້ັນມາມອບໃຫ້ສາວກົ  ເພ່ືອ
ຈະໄດ້ແຈກຢາກໃຫ້ທຸກຄົນສເມີກັນໃນບົດ 4. 
 
ການທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຖືວ່າທຸກສ່ິງເປັນຂອງກາງນ້ັນບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຈິດໃຈເຂົາເອງ  ແຕ່ແມ່ນດ້ວຍຣດິເດດພຣະ
ວິນຍານທ່ີຊ ືມຊວ ່ານຢູ່ໃນຕົວເຂົາໆຈຶງ່ເຮັດໄດ້       ແມ່ນແຕ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. 
ພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ພາກັນຂາຍສ່ິງຂອງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ " ຝ່າຍໂຢເຊບທ່ີອັຄສາວົກເອ້ີນວ່າບາຣະນາບາ (ແປວ່າ  ຜູ້
ມີໃຈອຸດຫນຸນ)   ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣກໍໄດ້ຂາຍນາຂອງຕົນທ່ົງນ່ຶງ ແລ້ວນໍາເງິນຈໍານວນນ້ັນມາ
ມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ" (ຂ້ໍ 35-37). ເຂົາໄດ້ປະຄວາມບ່ໍຄືກັນໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລ້ວມາປະຕິບັດສ່ິງນ້ີໃຫ້
ຄືກັນ.  
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ຜູ້ເຊື່ອຊ່ອຍກັນ  (1ໂກຣິນໂທ 12:12-27).   
ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຮັບຮູ້ວ່າໃນໂບດຂອງພວກເຮົາມີຄົນທຸກປະເພດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ມາເຕ້ົາໂຮມກັນ ອັນ
ປຽບເໝືອນຮ່າງກາຍ ແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍຄືກັນ ແຕ່ຍັງຕິດໃນຂ່ໍ,    ຕ່ໍໃນກະດູກແລ້ວຈ່ຶງກາຍເປັນກາຍດຽວ
ເພ່ືອເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ,    ຮ ່າງກາຍຊ  ່ອຍກັນແລະກັນສັນໃດຜູ້ເຊ່ືອກໍສົມຄວນຊ່ອຍກັນແລະກັນສັນນ້ັນ. 
"ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍເປັນອັນດຽວ ກໍຍັງມີອະວັຍວະຫລາຍສ່ວນ ແລະອະວຍັວະເຫລ່ົານ້ັນ ແມ່ນຈະມີຫລາຍ
ສ່ວນ ກໍຍັງເປັນກາຍອັນດຽວກັນສັນໃດ ພຣະຄຣິດກໍຊົງເປັນສັນນ້ັນ" (ຂໍ ້12). 
 
ເຣ່ືອງຮ່າງກາຍເປັນຄໍາປຽບທຽບວາ່ຮ່າງກາຍຕິດພັນ,  ພົວພັນ, ເຮັດວຽກຮ ່ວມກັນແນວໃດນ້ັນ ຄຣິສຕຽນໃນ
ໂບດດຽວກັນກໍເປັນກາຍດຽວກັນ   ຈ່ຶງສົມຄວນເບ່ິງແຍງຊອ່ຍເຫລືອຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງ
ຍ່ິງ.  ຮ່າງກາຍເປັນຮູບພາບຂອງໂບດຫລັງນ່ຶງ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຫຍຸ້ງຍາກຫລືມີບັນຫາ ຜູ້ອ່ືນກໍ 
ຫຍຸ້ງຍາມຕາມກັນໄປ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຫຍຸ ້ງຍາກໂດຍບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອລາວìເພາະຂ້ອຍ
ບ່ໍໄດ້ເປັນມື ຂ້ອຍຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນî  ແລ້ວຕີນຈະບ່ໍເປັນສ່ວນໃນອະວັຍ
ວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຖ້າຫູຈະກ່າວວາ່,  ìເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຕາ ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້
ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນî   ຫູຈະບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃນອະວຍັວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດ
ເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້" (ຂໍ ້14-16). 
 

ຜູ້ເຊື່ອຈະເຮັດແຕກ່ານດ ີ (ຄາລາເຕັຽ 6:9-10).  
ການເຮັດດີນ້ັນມັນຍາກຫລາຍກວ່າການເຮັດບ່ໍດີ, ເຮົາເຮັດດີສິບປີບ່ໍມີໃຜເຫັນ, ເຮັດຜິດພາດເທ່ືອດຽວຄົນຮູ້
ຈັກທ່ົວເມືອງ ເປັນຄໍາເວ້ົາແລະຄວາມຄິດຂອງຄົນທ່ົວໄປ   ແຕ່ສໍາລັບຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ເຮັດດີເພ່ືອໃຫ້ຄົນເບ່ິງ 
ແຕ່ແມ່ນເຮັດດີດ້ວຍວ່າຄວາມລອດພ້ົນເປັນສ່ິງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາເຮັດດີໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກອິດເມ່ືອຍ  ຫລືທ້ໍຖອຍຕ່ໍສຽງ
ຄົນກະຊິບນິນທາ   ຫາກຕົນເອງແນ່ໃຈວາ່ຕົນເອງເຮັດການດີໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ົງເຮັດຕ່ໍໄປ 
ຫາກມີຄົນເບ່ິງຫລືສ້ິງຊອມຍ່ິງເປັນການດີ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດດີທ່ີສຸດໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະເຢຊໃູນຕົວທ່ານ.  
 
"ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເມ່ືອຍລ້າໃນການເຮັດດີ ເພາະວ່າຖ້າໃຈພວກເຮົາບ່ໍທ້ໍຖອຍ ເຮົາກໍຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຜົນຕາມ
ເວລາສົມຄວນ ເຫດສັນນ້ັນ ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງ ແລະເປັນຕ້ົນວ່າຕ່ໍຄອບ
ຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ"(ຂ້ໍ 9-10). ແປວາ່ຢ່າເຊົາເຮັດດີບ່ໍວ່າຈະມີຍັງເກີດຂ້ຶນກໍຕາມໃຫ້ເຮັດດີຕ່ໍໄປ ໃຫ້
ຄຶດເສັຽວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເຮັດ,  ອາຈານໂປໂລໄດ້ວາດພາບເກັບກ່ຽວຜົນເໝືອນຊາວນາທ່ີ
ພົບຄວາມຍາກລໍາບາກໃນການເຮັດນາ   ຫາກລາວບ່ໍທ້ໍຖອຍຕ່ໍຄວາມລໍາບາກໃນທ້າຍປີລາວກໍຈະເກັບກ່ຽວ 
ເຂ້ົາໄວ້ໃຫ້ເຕັມເລ້ົາຂອງລາວ. (ສຸດທ້າຍ ອ່ານ ເຮັບເຣີ 10:24-25).  
 
         ຫ.ວ. 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 13 
ຕໍຄ່ນົບໍເ່ຊືອ່ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້    2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; 1 ເປໂຕ 3:14-16; ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ           2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; 1 ເປໂຕ 3:14-16; ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້          ຄຣສິຕຽນຖືກເອ້ີນມາເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮ  ູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:       ຂ້ອຍໄດ້ຊອກຫາຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:            ເພ່ືອຊກັຊວນທ່ານໃຫ້ນໍາຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ກ. ບົດຮຽນນ້ີຖືກແກ້ໄຂດັດແປງຈາກພາສາອັງກິດໃຫ້ຖືກກັບແບບຄົນລາວ ແລະເໝາະສົມກັບຊີວິດປະຈໍາ 
    ວັນ ດ່ັງນ້ັນບົດຮຽນນ້ີຈ່ຶງມີຄວາມຄ້າຍຄືພາອັງກິດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ.   
ຂ. ບົດຮຽນວນັນ້ີມີ 5 ຫົວຂ້ໍ ດ່ັງນ້ັນຄຣູຈະຕ້ອງສອນໂດຍແບ່ງເວລາສອນໃຫ້ພໍດີ. 
 

ໂດຍຄວາມຮກັຈາກພຣະຄຣດິ (2 ໂກຣິນໂທ 5:11-15).  
1. ໂປໂລກ່າວວ່າ    "ເພາະເຫດທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ  ເຮົາຈ່ຶງຊັກຊວນຄົນທ ງັ
ຫລາຍ ເຮົາເປັນຢ່າງໃດພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຊາບຢູ່ແລ້ວ ແລະເຮົາຫວັງໃຈວ່າ ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກ
ເຈ້ົາຄົງຮູ້ຈັກເຮົາເຫມືອນກັນ" (ຂ້ໍ 11). ໃຫ້ຄຣູເນ້ັນໜັກຄໍາເວົາ້ຂອງໂປໂລ (ຢໍາເກງ) ມີຫຍັງແດ່ຈ່ຶງຮ້ອງວາ່ 
ຢໍາເກງ, ເພາະມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ.  
 
2. ອະທິບາຍເມ່ືອຢໍາເກງແລ້ວໂປໂລຊັກຊວນໃຫ້ປ່າວປະກາດຕ່ໍຄົນນອກທ່ີບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວ,   ພຣະເຈ້ົາຮັກ
ເຮົາຢ່າງໃດພຣະອົງກໍຊົງຮັກຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວສເມີກັນ."ດ້ວຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຊງົບັງຄັບເຮົາ
ຢູ່ ເພາະເຮົາໄດ້ຄຶດເຫັນຢ່າງນ້ີວ່າ ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທັງປວງ     ເຫດດ່ັງນ້ັນຄົນທັງປວງນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາ
ສ່ວນໃນຄວາມຕາຍນ້ັນແລະພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊງົວາຍພຣະຊນົແທນຄົນທັງປວງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີມີຊີວດິ
ຢູ່ນ້ັນ ຈະໄດ້ມີຊີວິດເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົວເອງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້
ຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ" (ຂໍ ້14-15). 
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ອອກໄປບອກຂ່າວ (2ໂກຣນິໂທ 5:16-21).  
1. ເນ້ັນໜັກ "ຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ແລ້ວ"(ຂໍ ້17ກ). "ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຄືນດີ
ກັນກັບພຣະຄຣິດ" (ຂໍ ້18).  "ບ່ໍໄດ້ຊົງຖືໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະຊົງມອບຂ່າວເຣ່ືອງການທ່ີພຣະ
ອົງໃຫ້ຄືນດີກັນນ້ັນໄວກັ້ບເຮົາ" (ຂ້ໍ 19). ແປວາ່ເຮົາມີໜ ້າທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ປະກາດ.  
 
2. ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາເປັນທູດຈາກພຣະເຈ້ົາລົງມາຕ່ໍຄວາມສັມພັນຣະວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ. "ເຫດ
ສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ ໂດຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍທາງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຂໍຮ້ອງພວກ
ເຈ້ົາໃນນາມຂອງພຣະຄຣິດວ່າ ìຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຄືນດີກັນກັບພຣະອົງເທີນî (ຂໍ ້20).   
 

ພ້ອມທີຈ່ະກາ່ວຕອບຢ່າງສພຸາບ (1 ເປໂຕ 3:15).  
ບ່ໍວ່າຖືກຖາມເພ່ືອຊອກເຣ່ືອງ ຫລືຖາມເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຮົາຕ້ອງຕອບຢ່າງສຸພາບ"ຈ່ົງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີ 
ເພ່ືອພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມ ີ
ຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢໍາເກງ" (1ເປໂຕ 3:15).  
 

ດ້ວຍສພຸາບສມົກັບເປັນຜູເ້ຊື່ອ (1ເປໂຕ 3:15ຂ-16).  
1. ຈ່ົງສຶກສາຫາຄໍາຕອບກ່ອນຈະຕອບຄໍາຖາມຜູ້ມີອໍານາດ ຫລືຕອບຄໍາຖາມຄົນທ່ົວໄປ. "ພວກທ່ານຈະສາ
ມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວາ່ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມ ີຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີແຕ່ຈ່ົງ
ຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ,   ເມ່ືອພວກທ່ານ
ຖືກປມາດນິນທາ ຄົນທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍທັມນຽມຄຣິສຕຽນອັນດີຂອງພວກທ່ານນ້ັນ  ກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບ
ອາຍ" (ຂໍ ້15ຂ-16).  
 
2. ໃນບົດເພງສັຣເສີນກ່າວວ່າ "ຄວາມເວ້ົາຂອງພຣະອົງຫວານກວ່ານ້ໍາເຜ້ິງ" (ເພງສຣັເສີນ 119:103).  ໃນ
ພຣະທັມສຸພາສິດກ່າວໄວ້ວາ່ "ຄໍາຕອບທ່ີອ່ອນຫວານລະງບັຄວາມໂກດໄດ້" (ສຸພາສດິ 15:1).   
 

ອ້ອນວອນແລະຊອກຫາໂອກາດ (ໂກໂລຊາຍ 4:2-6).  
ມີສອງຢ່າງສໍາຄັນ ຄື:   1. ອ້ອນວອນ ແລະ 2. ຫາໂອກາດເປັນພະຍານ "ຈ່ົງຫມ່ັນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນ 

ວອນ ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາດ້ວຍ  ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະ
ໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວ້ສໍາລ ັບພຣະທັມນ້ັັນ ໃຫ້ພວກເຮົາກ່າວຂ້ໍລັບເລິກເຣືອ່ງພຣະຄຣິດ (ທ່ີເຮົາຖືກຈໍາຈອງ
ຢູ່ກໍເພາະເຫດນ້ີ) " (ຂໍ ້2-3).  
 
 
  ຫ.ວ. 
 


