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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ສຶກສາພຣະຄັມພ ີ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 119: 9-16; ກິຈການ 17:10-12; 2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ 119: 9-16; ກິຈການ 17:10-12; 2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບັນດາເຫລ່ົາສາວົກພາກັນສຶກສາ, ພາກັນອ່ານ, ພາກັນທ່ອງຈໍາ   ແລະກໍ

ພາກັນດໍາເນີນຊ ີວິດຕາມພຣະທັມນ້ັນ  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮູ້   ແລະຈະຈະເຣີນຂ້ຶນຕາມ 

ພຣະທັມຂອງ ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເສີມຂຍາຍແບບແຜນຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄຸນນະພາບ ແລະໝ້ັນຄົງໃນ

ການສຶກສາຫາ ຄວາມຈງິໃນພຣະຄັມພີ  
 

ແຜນການສດິສອນສໍາລັບຄຣ ູ
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີດິຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ີ

1. ກ່ອນອ່ືນໝົດໃຫ້ຖາມສະບາຍດີກັບພ່ີນ້ອງທຸກຄົນເສັຍກ່ອນ    ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣຈູະວາງຄໍາຖາມນັກ 
ຮຽນວ່າເວລາທ່ານ ໄປກວດສຸຂພາບທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ໃຫ້ບອກນັກຮຽນວ່າການໄປກວດ
ສຸຂພາບພວກເຮົາບໍມັ່ກປານໃດ ແຕ່ວ່າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປ? ແມ່ນບ່ໍ? ເຊ່ັນດຽວກັນ ເມ່ືອພວກເຮົາ
ຫາກຮຽນບົດຮຽນນ້ີແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະເໝືອນກັນ ກັບໄດ້ຮັບການກວດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 

 
2. ຫັນເຂ້ົາມາຫາບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມວ່າ ເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານຄວາມຮູ້    ແລະ

ການນໍາຂອງອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືແນວໃດ. ສ່ິງດຽວທ່ີພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ກໍຄື ຕ້ອງອີງໃສ່ພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3. ໃຫ້ນັກຮຽນຜ້ ູທ່ີສມັກໃຈອ່ານພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 119:9-16     ແລ້ວກໍຖາມນັກຮຽນວ່າ
ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາ ຫຍັງແດ່ຈາກເພງສັຣເສີນນ້ີ.  ພວກເຮົາສາມາດນໍາມາໃຊໃ້ນຊີວດິໄດ້ບ່ໍ? ໄດ້
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ຢ່າງໃດ?  ຍົກຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າຄວາມຊືນ່ ຊມົຍິນດີຂອງຜ້ ູຂຽນ ເມ່ືອໄດ້ຕິດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ແລວ້.   
 

4. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂປໂລແລະຊລີາ ໃນລະຍະເວລາຢ້ຽມຢາມເບຣອຍ, ໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.   
ອ່ານກິຈການ ບົດທີ 17:10-12 ແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍເຣືອ່ງທ່ີເປັນມາ   ແລະທ່ີລູກາໄດ້ບັນທຶກໄວ້    
ເໝືອນກັນ.   ຖາມ: ພວກເຮົາຈະ ອະທິບາຍຕາມຄວາມຈິງຢ່າງໃດ ທ່ີຊາວເມືອງເບຣອຍກະທໍາໃນ 
ສມັຍຂອງໂປໂລ. 
 

5. ບັລຍາຍຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງໂປໂລກັບຕີໂມທຽວ ໂດຍໃຊ້ເຈ້ັຍບົດຮຽນເປັນບ່ອນອີງ. ໃຫ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ໃນຄໍາເວ້ົາ 4 ຄໍາຕ່ໍໄປນ້ີ:  (ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍແລ້ວຄຣູຈະສລຸບ)  

· ການສິດສອນ 
· ການກ່າວຕັກເຕືອນ 
· ການປັບປຸງແກ້ໃຂ 
· ການອົບຮົມໃນທາງຊອບທັມ 

ເຊີນຜ້ ູນ່ຶງອ່ານ 2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17 ໃຫ້ອະທິບາຍຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີວ່າ ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບ
ການຊົງບັນດົນໃຈ ຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຄຣູຈະອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມເພ່ືອຄວາມຈະແຈ້ງແລະເຂ້ົາໃຈດີ       

     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
6. ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແຕ່ຄໍາຖາມ 3-5 ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.     ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດ

ເຫັນຕອບຄໍາຖາມ ແຕ່ລະຂ້ໍ.  ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄຣູກໍຈະນໍາພາອີງໃສ່ຂ້ໍພຣະຄັມພີ.   
 

7. ເມ່ືອພວກເຮົາຮຽນຮ້ ູ ໃນບົດຮຽນທ່ີວາ່ 14 ຢ່າງທ່ີສາວົກຄວນເຮັດໃຫ້ເປັນນິດສັຍ.     ພວກເຮົາທຸກ
ຄົນກໍເປັນສາວົກ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮ້ ແູລະປະຕິບັດຕາມ. 
 

8.  ປິດທ້າຍບົດຮຽນດ້ວຍການເຊີນນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນວ່າໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ໃນວັນນ້ີ.     ທ່ີຈະ
ເປັນສາວົກໄດ້ນ້ັນ ຕ້ອງມີນິດສັຍຢ່າງໃດ? 
 

9. ຄວນບ່ໍ ທ່ີພວກເຮົາຈະກວດສອບທາງດ້ານຈິດວິນຍານເປັນປະຈໍາ?    ທ້າທາຍນັກຮຽນໃຫ້ເພ້ີມຄຸນ
ນະພາບຂອງຕົນ ດ້ວຍການສຶກສາພຣະຄັມພີ. 

                                                                                              ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 

 
 



 4 

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ2 
ສາຣະພາບ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 51; 1 ໂຢຮັນ 1:9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 51; 1 ໂຢຮັນ 1:9  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບັນດາເຫລ່ົາສາວົກທັງຫລາຍພາກັນສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາແລະພວກເຂົາ 
ກໍໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດແລະການປັບປຸງແກ້ໄຂ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈໃນການອະພັຍບາບນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນໍາພາໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາແລະ

ພວກເຮົາມີຄວາມ ສັດຊ່ືໃນການສາຣະພາບບາບພຽງໃດ. 
 

ແຜນການສດິສອນ 
  

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຖາມ: ເວລາພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາ ພວກເຮົາເຄີຍສາຣະພາບສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາຫລື

ບ່ໍ?  ທ່ານເຄີຍ ສາລະພາບກ່ອນຫລືຫລັງຈາກທ່ີຄົນຮູ້ຈັກຫລືບ່ໍ?  ເປັນການງ່າຍຢ່ ບ່ໍູ ທ່ີທ່ານຍອມໃຫ້
ຄອບຄົວແຕກແຍກ ຫລືທ່ານ ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຜ້ ູອ່ືນເຈັບປວດຍ້ອນຄໍາເວົາ້ຂອງທ່ານ.? ມີໃຜແດ່ທ່ີຢາກ
ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ໝ່ ຟັູງ......ຂໍເຊີນ 
ກ່ອນອ່ືນ ຄຣຄູວນຈະບອກວ່າເປັນການຍາກໃນການສາຣະພາບ,    ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການຍາກໃດໆກໍ
ແລ້ວແຕ່. ຫລັງຈາກ ທ່ີສອງສາມຄົນກ່າວແລ້ວ     ໃຫ້ຄຣູສເນີບົດຮຽນໃນວັນນ້ີກ່ຽວກັບການສາຣະ
ພາບ,    ການໃຫ້ອະພັຍ ແລະການປົວ ແປງຄືນໃໝ່.  

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

2. ຂຽນລໍາດັບບົດຮຽນລົງໄປໃນກະດານ ຈາກຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ.   
· ຮ້ອງໄຫ້ຫາຄວາມສົງສານ (1-2) 
· ຄວາມສັດຊ່ືເປັນການດີທ່ີສຸດ (3-6) 
· ຊີວິດອີກຟາກນຶ່ງ (7-12) 
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· ຖືກປັບປຸງແກ້ໃຂແລ້ວນໍາມາໃຊ້ (13-19) 
 

 
3. ຈັດການສຶກສາ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 51 ໂດຍການເບ່ິງຊີວດິຂອງກະສັດດາວິດ (ເບ່ິງ 2 ຊາມູເອນ  

ບົດ 11ແລະ12) 
ອ່ານເພງສັຣເສີນ 51:1-2  ເວລາອ່ານແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເຫັນຖ້ອຍຄໍາມີການແຕກຕ່າງ. 
  

4.  ຕ່ໍມາອ່ານພຮະທັມເພງສັຣເສີນ 51:3-6 ແລະນໍາພານັກຮຽນມາຫາຈຸດທີສອງຂອງບົດຮຽນ    ກະ 
ສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ ປິດລັບ ເພິນ່ເວ້ົາແຈ້ງ ສັດຊ່ື ແລະກໍບ່ໍໄດ້ຖ້ິມຄວາມຜິດໃສ່ຜ້ ອ່ືູນ.   ຖາມ: ອີງໃສ່ຂ້ໍ 
ພຣະຄໍາຕອນນ້ີ    ແມ່ນຫຍັງຄືການ ຮັບປະກັນການປັບປຸງ ປ່ິນປົວໃຫ້ດີ ຖ້າພວກເຮົາຫາກສາຣະ
ພາບບາບຂອງພວກເຮົາແລ້ວ? 
 

5. ຫັນມາຫາລໍາດັບຂອງບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາຕອນທີສາມ   . ອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 51:7-12 ຄຣູຈະ
ນໍາພານັກຮຽນອ່ານ ແລ້ວອະທິບາຍໄປແຕ່ລະຂ້ໍ ເຖິງຄວາມສະອາດແລະຄວາມບໍໍຣສຸິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ 

 
6. ອ່ານເພງສັຣເສີນ 51:13-19  ແລ້ວກັນມາຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນວັກສຸດທ້າຍ. ເຕືອນນັກຮຽນວ່າການສາ 

ຣະພາບນໍາມາ ສູ່ການການປ່ຽນແປງ ແລະຈະນໍາມາສູ່ການຟ້ືນຕົວໃນການຮັບໃຊ້ໃໝ່.  ແລ້ວຄຣູກໍ
ຈະວາງຄໍາຖາມວາ່: ຖ້າເຮົາສາ ຣະພາບບາບຢ່າງຈິງໃຈແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ? ໃຫ້ໂອກາດ
ນັກຮຽນຕອບ 

   
7. ພັບປ້ຶມພຣະຄັມພີໄວແ້ລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ ມີໃຜຈ່ືຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນ 1:9 ໄດ້ບ່ໍ?     ຖ້າໄດ້ກໍໃຫ້

ຢືນຂ້ຶນແລ້ວເວ້ົາ ດັງໆ. ຄຣູກໍຈະອະທິບາຍໃນຕອນນ້ີອີກໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ຈ່ົງໝ້ັນໃຈວ່ານັກ 
ຮຽນເຂ້ົາໃຈໃນຕອນນ້ີວ່າໂຢຮັນ ຈະກ່າວເຖິງການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ. ສາວົກມີສ່ວນຈໍາເປັນ
ຫລາຍທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານ ແລະການຝຶກ ຝົນຕົນເອງ.         

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

8.  ຂ້ໍພຣະທັມໃນວັນນ້ີໄດ້ສິດສອນຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາແດ່? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການສາຣະ
ພາບບາບ. ໃຫ້ນັກຮຽນເວ້ົານໍາວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະນໍາໄປໃຊ້? 
 

9. ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ3 
ຄວາມເຊືອ່ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 3:5-6; ຄາລາເຕັຍ 2:15-21; ເອເຟໂຊ 2:8-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ສຸພາສິດ 3:5-6;ຄາບາເຕັຍ 2:15-21;ເອເຟໂຊ 2:8-10  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່ແລະ 

ໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່ ແລະໄດ້ດໍາເນີນຊີ 

ວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອແລ້ວບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮ້ ູວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູຕາມບາດກ້າວຂອງຄວາມ 

ເຊ່ືອແລ້ວບ່ໍ? ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວບ່ໍ? ຫລືວ່າໄດ້ດໍາເນີນຕາມບາດກ້າວ ເພ່ືອຈະທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະ 
ອົງແລ້ວບ່ໍ? 
 

ຄໍານໍາ 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ ູດີວ່າການເປັນຜ້ ູນໍາໂບດເປັນການຍາກຫລາຍ.   ໂບດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮັບໃຊ້ນ້ັນເປັນໂບດທ່ີມີ 
ບັນຫາ.  ໂບດແບ່ງແຍກກັນເປັນສອງພັກສອງພວກ.  ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ດີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວາ່ຈະແກ້ໄຂຢ່າງໃດ.   
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມໄປຢ້ຽນຢາມ,ເປັນຄອບຄົວ, ເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະເປັນຄູ່ຜົວເມັຍ ອະທິບາຍຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຄິດວ່າ 
ພວກເຂົາຈະໃຫ້ກຽດແລະນັບຖືອາຈານຂອງພວກເຂົາ.     ແຕ່ແລ້ວຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຜິດພາດໄປ 
ເພາະບັນຫາແທນທ່ີຈະດີຂ້ຶນ ຊໍາ ້ພັດຍ່ິງໜັກໄປກວ່າເກ່ົາ. 
 
ເມັຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລ້ີມຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ:  ເຈ້ົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງເຈ້ົາເອງ ຫລືສະຕິປັນຍາຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ? ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຖາມນ້ີ ກໍເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດທັນທີ.   ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລ້ີມຫັນມາສແວງຫາ 
ສະຕິປັນຍາຂອງພະເຈ້ົາ.     ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະແຜນ 
ການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນວ່າສອດຄ່ອງກັນ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມການນໍາພາຂອງ 
ພຣະອົງທຸກຢ່າງ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນການຊົງນໍາພາໃນຄ້ັງນ້ີ. 
 

1. ຈົງ່ໃວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ: (ສຸພາສິດ 3:5-6) 
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ສຸພາສິດ 3:5-6 ເປັນຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກເຮົາຈະສຶກສານໍາກັນ.     ເມ່ືອເວລາອ່ານຖ້ອຍຄໍານ້ີແລ້ວເຫັນວ່າເປັນ 
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີບອກໃຫ້ເຮົາຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ.    ຄໍາເຕືອນກໍມີຢ່ ວູ່າຢ່າເຊ່ືອໃນຄວາມຮູູ້ຂອງຕົນ 
ເອງ ຈົງ່ເຊືອ່ຄວາມຮອບຮ້ ູແລະການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ     ເພາະຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພວກເຮົາມີຂອບເຂດ 
ຈໍາກັດ.  ເຖິງແມ່ນວາ່ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສລາດຫລັກແຫລມປານໃດກໍຕາມຄວາມ ເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ກໍຍັງມີຂອບເຂດຢ່ ູ.   
 
ຈຸດດີສໍາລັບ ສຸພາສິດ 3:5-6 ນ້ີ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມຮ້ ູແກ່ພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງຢາກນໍາພາທາງຂອງເຮົາ. 
ພຣະອົງຕ້ອງການນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຖືກທາງ.    ພຣະອົງຈະເປີດກວ້າງເມ່ືອພວກເຮົາຫາກ ຕ້ອງການ. ແຕ່ 
ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເປີດກວ້າງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງເຊັນ່ກັນ. 
 
ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີການຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ    ພຣະອົງກໍຈະປັບປຸງເສ້ັນທາງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຊືຕ່ຣົງ. 
ຢ່າອີງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງຕົນເອງ. ຢ່າຖືວ່າຕົນເອງມີປະສົບການແລ້ວ. ຜົນປໂຍດທ່ີ    ທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຈະເຣີນຮ່ັງມີຢ່າງເຕັມປ່ຽມ.  ພຣະອົງເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້.     ພຣະອົງຈະສະຖິດ 
ຢ່ ູຂ້າງໆພວກເຮົາທຸກຍາມ. ແຜນການຂອງພຣະອົງເປັນແຜນການທ່ີຖືກຕ້ອງຕລອດໄປ.    ພຣະອົງຊງົປາຖ 
ນາດີຕໍ່ພວກເຮົາເລ້ືອຍມາ.                  
 

2.  ຈົງ່ເລີມ້ບາດກາ້ວທໍາອດິ: (ຄາລາເຕັຍ 2:15-21) 
ຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ັນ, ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນເປັນຄົນສັນຊາດຍິວ.  ພວກເຂົາຮັບເອົາ 

ພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາແລະຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມການເຕີບໂຕຂ້ຶນ 
ຍ່ອມມີການຂັດແຍ່ງ ເພາະບາງຄົນກໍຢາກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ.   

 
ໂປໂລໄດ້ນໍາໂບດໄປສູ່ຄວາມພ້ົນ.     ເພ່ິນພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ຜ້ ູຕິດຕາມພຣະເຢຊທັູງຫລາຍ 

ເຂ້ົາໃຈໃນການຮັບຄວາມພ້ົນວ່າ    ຄວາມພ້ົນມາໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມາດ້ວຍການປະຕິບັດ 
ພຣະບັນຍັດ. ມີໃຜແດ່ທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກທ່ີເປັນຄົນຍິວກໍ ເໝືອນກັນ 
ທ່ີຈະເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້ກໍຕ້ອງແມ່ນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິ ບ່ໍແມ່ນປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ 
ທີ່ບ່ົງໄວ.້ (ຄາລາເຕັຍ 2:15-16) 

 
ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່ ູທຸກວັນນ້ີກໍແມ່ນພຣະເຢຊູມີຊວິີດຢ່ ູໃນພວກເຮົາ.  ຊີວດິທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຢ່ ູທຸກ 

ວັນນ້ີແມ່ນຊີວດິທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ    ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັກເຮົາແລະສະລະຊີວດິເພ່ືອພວກເຮົາ. 
(ຄາລາເຕັຍ 2:20)  

  

3 . ຈົງ່ຮບັເອົາຂອງປະທານ (ເອເຟໂຊ 2:8-10) 
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            ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທ່ີຂຽນໂປເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ, ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວກໍຄ້າຍໆຈົດໝາຍວຽນ ເພາະບ່ໍ 
ແມ່ນສະເພາະແຕ່ພ່ີນ້ອງຊາວເອເຟໂຊເທ່ົານ້ັນ ທຸກຄົນ, ທຸກໂບດກໍຄວນຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ. ໂປໂລເຫັນວາ່ຈະມີ 
ຫລາຍໂບດທ່ີຢ່ ູອ້ອມໆເມືອງເອເຟໂຊຢ່ ູ. ຈົດໝາຍນ້ີເປັນຈົດໝາຍທ່ີຕອບຂ້ໍຂ້ອງໃຈໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ, ລະ 
ຫວ່າງຄົນຍິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ. 
 
         ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບພ້ືນຖານຂອງຄວາມເຊ່ືອ.    ໃນຂ້ໍ 8 ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າ 
...ຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍພ້ົນນ້ັນ ກໍພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນເພາະຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນໂດຍຕົວເອງ.   ນ້ີກໍເຂ້ົາໃຈດີແລ້ວ 
ວ່າ ຄວາມພ້ົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາດ້ວຍການກະທໍາ,    ຈະສ້າງເອງທໍາເອງບ່ໍໄດ້.      ຄໍາວ່າພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນເພາະ 
ຄວາມເຊ່ືອ, ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະຄຸນ?     ພຣະຄຸນແມ່ນຂອງຂວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ 
ລ້າໆ. ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍເໝາະສົມກັບຂອງຂວັນນ້ີແຕ່ພຣະອົງກໍມອບໃຫ້ພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະ 
ເຈ້ົາແຫ່ງພຣະຄຸນ.      ພຣະອົງໄດ້ມອບຄວາມພ້ົນນ້ີໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ແຕ່ມີຂ້ໍແມ້ຢ່ ູຢ່າງດຽວຄືຕ້ອງຜ່ານທາງ 
ພຣະເຢຊູ.    
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນການຍາກຫລາຍບ່ໍທ່ີຈະຢຸດເຊ່ືອໝ້ັນຕົວເອງ ແລ້ວຫັນມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ?  ລອງຍົກຕົວຢ່າງມາ 

ໃຫ້ເຫັນເບ່ິງດຸວ່າ ເຊືອ່ຕົນເອງດີກວ່າເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ທ່ານເຂ້ົາໃຈຄວາມພ້ົນຄືແນວໃດ? ຄວາມພ້ົນແມ່ນຫຍັງ? 
 

3. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ພຣະຄຸນ 
 

4. ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຄືຢ່າງໃດ?      ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລ້ວບ່ໍ? 
 

           ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ຖສິືນອດົອາຫານ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-4, 13-15; ມັດທາຍ 6:16-18; ກິຈການ 

13:1-3 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-7; ມັດທາຍ 6:16-18; ກ ຈິການ 13:1-3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກພາກັນຖືສິນອົດອາຫານເພ່ືອສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ຈຸດປະສົງຂອງ  ພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຖືສິນອົດຫາອານ (ບ່ໍກິນເຂ້ົາ ຫລືສ່ິງ

ອ່ືນໆ) ເພ່ືອຈະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຖືສິນອົດອາຫານເປັນຄໍາສອນຈາກພຣະຄັມພີແລະຄວນເອົາມາ

ປະຕິບັດໃນຄຣິສຕະຈັກໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ບົດນໍາ 
     ຂ້າພະເຈ້ົາກັບຫລານສາວໄປກິນເຂ້ົາຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງນ່ຶງ,  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈ້ອງເບ່ິງລາຍການອາຫານ  
ìແມກດາໂນî ກ່ອນສ່ັງວ່າຈະກິນອັນໃດແທ້.  ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມຫລານສາວວາ່ລາວຕ້ອງການກິນຫຍັງ? ລາວ
ຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍຕ້ອງການກິນທຸກສ່ິງ.î   
         ການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີອາດບ່ໍໄດ້ທ່ີນິຍົມກັນໃນໂລກນ້ີເພາະພວກເຮົາຕ້ອງການກິນທຸກຢ່າງ,   ແຕ່
ການເປັນສາວກົທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງຮຽນເຖິງຜົນດີແລະພຣະພອນຈາກການຖືສິນອົດອາຫານ.  ການຖືສິນຢ່າງຄຣິ
ສະຕຽນນ້ີແມ່ນສມັກອົດອາຫານຊ່ົວຄາວ ຫລືກິນມີກໍານົດເພ່ືອຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ.   ອົງພຣະເຢຊູມີພ
ຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຄຣສິະຕຽນຖືສິນອົດອາຫານ.  ແຕ່ໃຫ້ລະວງັເພາະການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີອາດເປັນທາງ
ຜິດແລະມີເຫດຜົນຜິດກໍໄດ້ (ມທ 23:1-7, 25-27). 
     ໃນປ້ຶມ 2 ຂ່າວຄາວ ບົດ 20 ກະສັດເຢໂຣຊາຟັດໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຄົນທັງຊາດໃຫ້ຖືສິນອົດອາຫານໃນເມ່ືອມີ
ທະຫານຂອງພວກສັດຕຣູອ ອ້ມເພ່ືອໂຈມຕີເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູດາ.       ທຸກຄົນໄດ້ພາກັນຖືສິນອົດອາ
ຫານເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຊ່ອຍ.  ການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີແມ່ນການຖ່ອມຕົວແລະເພ່ິງໃນພຣະເຈ້ົາໃນ
ຍາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່. 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີຖືສິນອົດອາຫານໃນປ້ຶມມັດທາຍ ບົດ 6.  ພຣະອົງສອນ
ໃຫ້ພວກສາວົກບ່ໍເຮັດເໝືອນພວກຟາຣີຊາຍໃນການກະທໍາໃຫ້ຕົນເປັນຄົນສິນທັມ (6:1).      ການຖວາຍ, 
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ອ້ອນວອນອະທິຖານ, ແລະການຖືສິນອົດອາຫານເປັນພາກສ່ວນຂອງການນະມັສການ  ແຕ່ເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອ
ບ່ໍເປັນການສະແດງອວດຕົວວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມ. 
     ໃນປ້ຶມກິຈການ ບົດ 13 ໄດ້ກ າ່ວເຖິງເຣ່ືອງການຖືສິນອົດອາຫານເພ່ືອສແວງຫານນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ອົງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດໄດ້ເອ້ີນເອົາບາຣະນາບາແລະອາຈານໂປໂລໃຫ້ອອກໄປຮັບໃຊເ້ປັນສາສນາ
ທູດໃນເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ມີການນະມັສການ   ອ້ອນວອນ    ແລະຖືສິນອົດອາຫານ.     
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຈາກເມືອງອັນຕີໂອ ເຂັຽໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດ.   ອີກບ່ໍ
ນານໝົດທັງທະວີບຢູໂຣບກໍໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູຍ້ອນຄຣິສຕະຈັກມີການອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດ
ອາຫານຂ້ຶນ. 
           ໃນກໍຣະນີສຸກເສີນນ້ີຕ້ອງການຈັດໃຫ້ມີການຖືສິນອົດອາຫານຈະເປັນສ່ິງດີເວລານະມັສການເພ່ືອ      
ສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ສາວົກທ່ີດີຕ້ອງຮຽນຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍຖືສິນອົດອາຫານ 
(ມັດທາຍ 6:31-33) 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ຕ້ັງຄໍາຖາມວາ່,  ìໃນຖານະເປັນຄຣິສະຕຽນແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຫລືທ່ານຢ້ານຫລາຍທ່ີສຸດ

ໃນຊີວິດ? ໃນເມ່ືອ ຄົນໃດຕອບວິທີທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນຍາມລໍາບາກ ຖາມຄົນອ່ືນອີກວ່າທ່ານໄດ້
ເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນປະຈໍາບ່ໍ?      ວັນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຖິງການຖືສິນອົດອາຫານເພາະເປັນຫຍັງ
ຄົນຈ່ຶງບ່ໍສົນໃຈໃນເຣືອ່ງນ້ີ. 

2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນອະທິບາຍວ່າການຖືສິນອົດອາຫານແມ່ນຫຍັງ?   
3. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຜົນດີຈາກການຖືສິນອົດອາຫານທ່ີພວກເຮົາສາມາດເອົາມາປະ

ກອບໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈໍາເປັນໄດ້: 
4. ຊະນິດໃນການຖືສິນອົດອາຫານ: ເຮັດຮ່ວມກັນ ແລະເຮັດສ່ວນຕົວ.  ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສອງກຸ່ມ. 

· ກຸ່ມນ່ຶງອ່ານ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-4, 13-15.  ສົນທະນາກັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍຄົນໃນ
ເມືອງຢູດາເມ່ືອພວກສ ັດຕຣູມາອ້ອມເພາະພວກເຂົາໄດ້ມີການຖືສິນອົດອາຫານ. 

· ກຸ່ມສອງອ່ານ ກ ິຈການ 13:1-3.  ສົນທະຫານກັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປີດແຜນການໃຫ້ຄຣິສຕະ
ຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຮູ້ຢ່າງໃດໃນເມ່ືອພວກເຂົາພາກັນອ້ອນວອນຖືສິນອົດອາຫານ? 

5. ຖາມວ່າມີສະມາຊິກຄົນໃດເຄີຍຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍ ຈະເປັນເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນຫລືເຮັດສ່ວນຕົວກໍ
ໄດ້?      ຖ້າເຄີຍຖາມອີກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອເຫດຜົນອັນໃດ? 

6. ທ່ານເປັນຫ່ວງເຖິງຜົນຈະຕາມມາໃນດ້ານສຸຂພາບໃນເມ່ືອທ່ານຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍ? 
7. ສະລຸບດ້ວຍການອ້ອນວອນປິດ. 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 
ສາມກັຄທີມັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ກ ິຈການ 2:3-13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 2:42-47; ໂຣມ 12:3-13 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກປະສົບຜົນປໂຍດ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເມ່ືອມີ

ການສາມັກຄີທັມຢ່າງຄຣສິະຕຽນເກີດຂ້ຶນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ ແລະຮັບຜິດຊອບໃນຖາ

ນະເປັນຄຣິສະຕຽນຫລືບໍ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກຫາແລະຮັບເອົາຜົນປໂຍດຢ່າງບໍຣິບູນ  ແລະຮັບຜິດ

ຊອບໃນເມ່ືອມີການສາມັກຄີທັມເກີດຂ້ຶນຢ່າງຄຣສິະຕຽນ. 
 

ບົດນໍາ 
        ພຣະຄັມໃນປ້ຶມກິຈການແລະປ້ຶມໂຣມໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງການສາມັກຄີທັມໃນຄຣິສຕະ
ຈັກໃນສມັຍເດີມ.   ກິຈການ 2:42-47    ໄດ້ບອກເຖິງພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກຫາກໍເກີດໃໝ່ໄດ້ສອງສາມວັນ
ເທ່ົານ້ັນ.  ຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ໃຊ້ເປັນສລູບ ແລະຂ້ໍ 42 ເປັນຂ້ໍໃຊເ້ປັນໂຄງຮ່າງ ແລະຂ້ໍຕ່ໍໄປ (43-47)   ໄດ້ບອກ
ເຖິງລາຍລະອຽດເຖ ງິຊວິີດຂອງຄຣິສະຕຽນໃນຕອນທໍາອິດ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄຣສິຕະຈັກນ້ັນປະກອບໄປດ້ວຍ
ຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ ແລະຄົນທ່ີມາຈາກທາງໄກເພ່ືອມາໃນງານສລອງວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ ພວກ 
ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຊັກຊ້າໃນການກັບຄືນບ້ານ ແລະຢາກອາສັຍຢູກຸ່ງ
ເຢຣຊູາເລັມ. 
      ພຣະທັມ (ໂຣມ 12:3-13), ເປັນຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລທ່ີໄດ້ຂຽນໄປເຖິງກຸງໂຣມຊ່ຶງມີການປ່ຽນ
ສະພາບການ. ສິບເອັດບົດທໍາອິດແມ່ນເວົາ້ເຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ຫ້າບົດຕ່ໍມາເວ້ົາຄວາມເຊ່ືອທ່ີປະກອບ
ດ້ວຍການກະທໍາ  ເປັນການປ່ຽນສະພາບການດ້ານຄວາມຄຶດອັນຖືກຕ້ອງເຖິງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີ
ການກະທໍາ.     ສໍາລັບອາຈານໂປໂລແລ້ວສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອນ້ັນຕ້ອງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ໄດເ້ຮັດ.   ໂຣມ 12:1-2 ໃຊເ້ປັນຂໍປ່້ຽນສະພາບຈາກຫລັກຄວາມເຊ່ືອໄປຫາການປະຕິບັດ.    ທັງສອງຂ້ໍນ້ີ
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງຕ່ໍພຣະ
ອົງດ້ວຍການຖວາຍຊີວດິຕ່ໍພຣະອົງຄືໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຈິດໃຈແລະອຸປະນິສັຍ.   ຂ້ໍຕ່ໍໄປ (12:3-13) ບອກ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄັກໃນການຕິດຕາມພຣະອົງໄປ     ການປ່ຽນແປງນ້ັນມີຫລາຍຂ້ັນຕອນ ແຕ່ທຸກຄົນເປັນ
ພາກສ່ວນໃນຄວາມສາມັກຄີທັມຂອງຮ່າງກາຍໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ. 
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ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
8. ຖາມສະມາຊກິໃນຫ້ອງຮຽນວ່າ, ìທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າພວກເຮົາຈະມີການສາມັກຄີທັມຫລັງຈາກ

ການນະມັສການພາກແລງ.î ຖາມອີກວ່າໃນເວລານ້ັນຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?  ຖ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງ
ທ່ານມີຫ້ອງທ່ີເອ້ີນວາ່ ìຫ້ອງສາມ ັກຄີທັມî ຖາມວ່າຫ້ອງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ໃຊ້ເຮັດຫຍັງແດ່? 

9. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານກິຈການ 2:42.     ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຊອກຫາວິທີຄຣສິຕະຈັກໃນສມັຍ
ເດີມນ້ີເຮັດຫຍັງໃນຕອນນ້ີ?  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສຶກສາ 1). ຄໍາສອນຂອງພວກອັຄສາວົກ, 2) ການ
ສາມ ກັຄີທັມກັນ, 3) ຫັກເຂ້ົາຈ່ີ, 4) ອ້ອນວອນອະທິຖານ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນເຖິງ
ເຣ່ືອງນ້ີເປັນຂ້ັນຕອນແລະຈົດໃສ່ກະດານ. 

10. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ິງເຮັດຢ່າງນ້ີ? 
11. ອະທິຖານອ້ອນວອນເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.  ບອກໃຫ້ສະ

ມາຊິກອ່ານລູກາ 19:45-46.  ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູຖືວ່າພຣະວິຫານເປັນບ່ອນທ່ີຄົນຄວນມາ
ອ້ອນວອນອະທິຖານ. 

12. ຖາມອີກວ່າມີສ່ິງໃດບ່ໍຈາກກິຈການ 2:42 ທ່ີວັນນ້ີຍັງບ່ໍໄດ້ເອົາມາຂ້ຶນມາສົນທະນາກັນ? 
13. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານກິຈການ 2:43-47 ໃນໃຈ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກກ່າວເຖິງການສາມ ກັຄີ

ທັມທ່ີຄຣິສະຕຽນໃໝ່ນ້ັນສະແດງອອກມາ. 
14.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານໂຣມ 12:3 ແລະແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ບອກໃຫ້ກຸ່ມທີນ່ຶງອ່ານໂຣມ 

12:3-8.  ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ້ີຂຽນອອກມາເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານ?  ບອກໃຫ້ກຸ່ມທີສອງອ່ານໂຣມ 
12:9-13 ກ່າວວ່າວິທີໃດທ່ີຄົນເຊ່ືອ ນ້ັນຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນ?  ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມປະມານ 
5 ນາທີ ແລະເລືອກເອົາຫົວໜ້າລາຍງານໃນທຸກຄົນໄດ້ຍິນນໍາກັນ. 

15. ອ້ອນວອນປິດ. 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 6 
ຄວາມຮກັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 17:17; 1 ໂຢຮັນ 4:7-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ສຸພາສິດ 17:17; 1 ໂຢຮັນ 4:7-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກໄດ້ຮັກກັນແລະກັນກໍເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງດີ 

ແລະກ ໍຍັງເປັນຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູອີກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີອັນໃດບ່ໍເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕິດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຄືໃຫ້ມີ

ຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍ

ຄົນອ່ືນໃນອາທິດໜ້ານ້ີເພາະມັນເປັນຜົນສະທ້ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 

ບົດນໍາ 
          ສຸພາສິດໃນພຣະຄັມພີເດີມເປັນປ້ຶມສະຕິປັນຍາທ່ີສາມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໄດ ດີ້, ເປັນຄໍາ
ສອນໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ວິທີມີຊວິີດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນອ່ືນ.  ບົດ 17 ເປັນປ້ຶມທ້ອນ
ໂຮມຄໍາຄົມຫລາຍໆຢ່າງ, ແຕ່ໃນປ້ຶມນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາສໍາຄັນຂອງເພ່ືອນແລະຄອບຄົວ.  ການກະທໍາແລະນິ
ສັຍເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວແລະກຸ່ມສັງຄົມ. 
            ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນກ່າວເຖິງການຂັດແຍ້ງໃນກຸ່ມຄຣສິະຕຽນໃນສມັຍເດີມ, ກຸ່ມຄຣິສະຕຽນສ່ວນ
ຫລາຍອາສັຍຢູ່ເມືອງເອເຟໂຊ.  ມີຜູ້ນໍາບາງຄົນໄດ້ສອນຜິດເຣືອ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ບາງຄົນ
ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກາຍເປັນເນ້ືອໜັງແລະເລືອດໄດ້.    ບາງຄົນໄດ້ແຍກອອກການເປັນມະນຸດແລະ
ເປັນຈິດວິນຍານຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.     ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນສັດຕຣູຂອງອົງພຣະຄຣິດ 
(1 ໂຢຮັນ 2:18; 2:22; 4:3; ແລະ 2 ໂຢຮັນ 7).  ພວກເຫລ່ົານ້ີປະກອບດ້ວຍຄົນອ້າງວາ່ຕົນເອງມີຄວາມຮູ້
ພິເສດທ່ີກຸ່ມອ່ືນບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້.  
       ຕົວຢ່າງຜູ້ທ່ີຕ່ໍຕ້ານຄໍາສອນອັນຖືກຕ້ອງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູກໍແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີຊືວ່່າ ດີໂອເທເຟ (3 ໂຢຮັນ 
9).  ຜູທ່ີ້ຕ່ໍຕ້ານນ້ີຍັງໄດ້ແຜ່ເຣ່ືອງການຕົວະ    ບອກວ່າຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີບ່ໍແມ່ນຜູ້ນໍາແທ້ ແລະບອກຄົນອ່ືນບ່ໍໃຫ້
ຕິດຕາມຫລືຮັບເອົາເຂ້ົາສູ່ໃນກຸ່ມ     ຄຣິສະຕຽນ ແລະດີໂອເທເຟຍັງໄລ່ພວກຜູ້ນໍາບາງຄົນອອກຈາກພຣະວິ
ຫານອີກດ້ວຍ (3 ໂຢຮັນ 10)    ການປະພຶດຢ່າງນ້ັນເປັນການສະແດງອອກເຖິງການຂາດຄວາມຮັກ, ເພາະ
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ຍ້ອນຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງມາ
ເພ່ືອຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
16. ໃນກະດານໃຫ້ຂຽນຄໍາຖາມວ່າ, ເພງເຣ່ືອງຄວາມຮັກທ່ານມັກເພງໃດ?  ເພງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ນໍາຄວາມ

ຊົງຈໍາອັນໃດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດບ່ໍ? 
17. ຄວາມຮັກເປັນພ້ືນຖານຂອງການເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ເປັນສາວກົທ່ີດີຕ້ອງມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ  

ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກແລະພຣະອົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຄົນອ່ືນ.  ມີຄົນໃດບ່ໍທ່ີທ່ານຮັກ 
ແລະທ່ານກຽດຊັງ?     ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນດ່ັງນ້ັນ? 

18. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານ ສຸພາສິດ 17:17.   ເອ້ີນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກຕອບວາ່ເວລາພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ຄວາມລໍາບາກມີເພ່ືອນໃກ້ຊິດມາໃຫ້ຄວາມຮັກແລະໜູນໃຈບ່ໍ?    ບອກໃຫ້ຄົນນ້ັນເລ່ົາປະສົບການ
ຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຍິນນໍາກັນທຸກຄົນ. 

19. ອ່ານ ໂຢຮັນ 15:12-14.    ຖາມວ່າອັນໃດເປັນຄໍາສອນໃໝ່ໃນໂຢຮັນ 15:12?     ອະທິບາຍເຖິງ
ອາກາເປ ຊຶງ່ເປັນ     ຄວາມຮັກອັນອັມມະຕະຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດ. 

20. ກ່າວວ່າອັຄສາວົກໂຢຮັນເປັນຜູ້ທ່ີຮູ້ທ່ົວໄປວ່າເປັນຜູ້ປະກາດແຫ່ງຄວາມຮັກເພາະເພ່ິນອາດໄດ້ສົນ
ທະນາກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງສ່ວນຕົວ. 

21. ອ່ານ 1ໂຢຮັນ 4:7-12 ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກນັບວ່າໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີ ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຄໍາເວ້ົາວາ່ຮັກ
ມີຈັກເທ່ືອ? (ໃນພຣະຄັມພີບາງສະບັບໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຢ່າງໜ້ອຍ 13 ເທ່ືອ). 

22. ອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 4:8 ແລະກ່າວແຮງໆເຖິງຄໍາເວ້ົາ ìພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກî  ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າໂຢຮັນ
ໝາຍເຖິງອັນໃດ? ຖ້າພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຮັກກໍເປັນພຣະເຈ້ົາແມ່ນບ່ໍ? 

23. ເອ້ີນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກເຫລ່ົາໂຢຮັນ 3:16 ກັບປາກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.  ຫລັງນ້ັນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ໂຢຮັນ 4:9 
ແລະນໍາພາສະມາຊກິທຽບກັນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງ. 

24. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ຂ້ໍ 13-21 ແລະຖາມວ່າ ຊວິີດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ປ່ຽນແປງ
ເພາະໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມີອັນໃດບອກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອນ້ັນມີຄວາມຮັກຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາໃນຊວິີດ? 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 
ການເຊືອ່ຟງັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມເູອນ 15: 1-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 15: 1-35 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນທຸກກໍຣະນີຂອງຊວິີດ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເລ້ີມຕ້ົນບົດຮຽນດ້ວຍການອ່ານເຣືອ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ພວກຜູ້ປົກຄອງເມືອງໄດ້ຕິດຕ້ັງກ້ອງວດິີໂອໃສ່ຕາມທາງສ່ີແຍກ      ເພາະວ່າຄົນຂັບຣົດຫລາຍຄົນ
ໄດ້ພາກັນລ່ວງໄຟແດງ.       ໃນລະຍະຫລາຍເດືອນຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, ທາງເຈ້ົາໜ້າທ່ີໄດ້ສ່ົງໃບປັບໄປ
ໃຫ້ຄົນຂັບຣົດຜູ້ລະເມີດ ຕາມທ່ີຢ່ ູໃນທະບຽນຣົດຍົນແລະອຸບັດຕິເຫດຕາມທາງສ່ີແຍກໄດ້ມີຈໍານວນ
ໜ້ອຍລົງ.   ປະຊາຊນົພາກັນປະທ້ວງທ່ີສະພາເມືອງເມ່ືອໃຫ້ເອົາກ້ອງອອກຈາກສ່ີແຍກ; ຫ ລັງຈາກ
ການໂຕ້ຖຽງແລະການອະທິບາຍອັນຍືດຍາວກໍໄດ້ມີການອອກສຽງ. ປາກົດວ່າສຽງສ່ວນຫລາຍເຫັນ
ດີໃຫ້ທາງການເອົາກ້ອງອອກຈາກທາງສ່ີແຍກ,  ແລ້ວກ້ອງວດິີໂອກໍໄດ້ຖືກມ້າງອອກ.    ຜົນຕາມມາ
ກໍຄື ຄົນຂັບຣົດພາກັນລ່ວງໄຟແດງ ແລະອຸບັດເຫດກໍເກີດມີຫລາຍຂ້ຶນ. 
 
ຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງປະຊາຊນົພາກັນອອກສຽງໃຫ້ເອົາກ້ອງອອກ?     ໃຫ້ເວລາສົນທະນາ. ເວ້ົາວາ່, 
ກໍຣະນີກ້ອງວີດິໂອອາດຈະມີບັນຫາຫລາຍໆຢ່າງ      ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນຄົນຂັບຣດົບ່ໍຢາກຖືກຈັບ
ເວລາໂຕເອງລະເມີດກົດຈາຣະຈອນ. ພວກເຂົາຢາກເຮັດຜິດກົດໝາຍໂດຍບ່ໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ (ບ່ໍຢາກຖືກປັບໃໝ).     ເວ້ົາວ່າ, ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະພິຈາຣະນາເບ່ິງພວກສາວົກທ່ີເກີດຜົນໃນ
ຊີວິດໄດ້ເລືອກ ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
2. ເລ່ົາເຣ່ືອງໂດຍຫຍ້ໍຈາກພຣະທັມອົພຍົກ 17:14-16.    ຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຊາວອາມາເຫລັກ

ພວກຜູ້ຫັກຫ້າມຊາວອິສາຣາເອນຜູ້ປະສົງທ່ີຈະເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງການເດີນທາງໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານ
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ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.    ພຣະເຈ້ົາຊງົສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະລົງໂທດຊາວອາມາເຫລັກເພາະ
ການບ່ໍເຊືອ່ຟັງຂອງພວກເຂົາ. 

3. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 15:1-3.   ຂ້ໍສັງເກດ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກສາພຣະສັນຍາໂດຍໄດ້ໃຊ້
ກະສັດຄົນທໍາອິດຂອງອິສຣາເອນຊ່ືຊາອູນໃຫ້ໄປເຮັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣດັ.     ເບ່ິງ 
ພຣະຄໍາແລ້ວບອກນັກຮຽນວ່າຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບກະສັດຊາອຸູນມີແນວໃດແດ່. 

4. ເບ່ິງ 1 ຊາມູເອນ 15:7-9 ແລະສັງເກດວ່າຊາອູນໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງວທີິໃດ.   ຖາມ: ຊາອູນໄດ້ເຮັດ
ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງບ່ໍ? ເນ້ັນວ່າທຸກຢ່າງໄດ້ເປັນໄປຕາມແຜນຈົນເຖິງຂ້ໍ 9.  ຫລັງຈາກນ້ັນກະສັດ
ຊາອູນກໍເຮັດຕາມໃຈຂອງຕົວເອງ ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງຊາອູນ;  ໄດ້ຮັກສາສັດທ່ີຕຸ້ຍພີດີ 
ແລະຮັກສາຊີວດິຂອງເຈ້ົາອາກາ. 

5. ອ່ານຂ້ໍ 10-11 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ຖາມ:ພຣະເຈ້ົາຊງົເຮັດແນວໃດເພາະການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງຊາອູນ?      
ສົນທະນາ. ພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດກັບການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາ? 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 13 ເພ່ືອເບ່ິງຄໍາທັກທາຍຂອງກະສັດຊາອູນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນ. ເບ່ິງ 
ຄໍາອ້າງຂອງຊາອູນວ່າລາວໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງ. ຖາມ: ນ້ັນເປັນຄວາມຈິງບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ
ຈ່ຶງຈິງຫລືເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍຈິງ? 

7. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ ìການບ່ໍເຊ່ືອຟັງແບບຂາດເຫດຜົນî  ໃນບົດຮຽນ ແລະສລຸບຄໍາສົນທະນາລະຫວ່າງ 
ຊາມູເອນແລະກະ ສັດຊາອູນ (ຂ້ໍ 14-21).   ຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄໍາຕ່ໍວ່າຂອງຊາອູນທ່ີວ່າລາວ
ໄດ້ຮັກສາສັດທ່ີອ້ວນພີໄວ້ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາພຣະເຈ້ົານ້ັນ    ບ່ໍລຶບລ້າງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງ
ເຂາົ. ອ່ານຂໍ ້22-23. 

8. ຖາມ: ຜົນສະທ້ອນຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງກະສັດຊາອູນມີຫຍັງແດ່?    ຜົນໃນທັນໃດແມ່ນຫຍັງ? 
ຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມຜິດບາບຈະຕ້ອງມີຜົນສະທ້ອນ, ແຕ່ບາງຄ້ັງຜົນສະທ້ອນອາດຈະ
ມາທີຫລັງ.  ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່, ìຜົນ ຮ້າຍຂອງການບ່ໍເຊືອ່ຟັງî ເພ່ືອຂ້ໍມູນເພ້ີມເຕີມ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ຂຽນໃສ່ກະດານວ່າ ìການເຊືອ່ຟັງດີກວ່າຂອງຖວາຍແລະເຄ່ືອງບູຊາ.î     ຖາມ: ມີຄວາມເວ້ົາທ່ີໃຊ້

ໃນສມັຍນ້ີຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍຢ່າງດຽວກັນບ່ໍ? ຖາມ:  ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພວກຜູ້ຖືສາສນາໃນສມັຍນ້ີ ພຍາ
ຍາມພາກັນເຮັດເພ່ືອໃຫ້ໂຕເອງສະບາຍໃຈ? ຖາມ: ມີໃຜແດ່ເຄີຍບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ? ແລ້ວແກ້ໄຂ
ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງແນວໃດແດ່?  ອ້ອນວອນປິດໂດຍການຂໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມກ້າຫານແລະ
ຈິດໃຈທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງໃນທຸກໆກໍຣະນີ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ການອອ້ນວອນອະທຖິານ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 11: 1-13; 18: 1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 11: 1-13; 18: 1-8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກພາກັນອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ ້າ: ຂ້ອຍໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງເວລາທ່ີຂ້ອຍໃຊ້ໃນການອ້ອນວອນແລະເລືອກທ່ີຈະ 

ອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ເລ້ີມຕ້ົນບົດຮຽນໂດຍໃຊຂ້ໍ້ຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ພວກເຮົາເຄີຍເວົາ້ເຣ່ືອງການອ້ອນວອນອະທິຖານຢູ່ເປັນ
ປະຈໍາແຕ່ມີໜ້ອຍຄົນທ່ີເອົາໃຈໃສ່ໃນການອ້ອນວອນຢ່າງແທ້ຈິງ;     ຖ້າພວກເຮົາສາມາດພັກເຊາົ
ເພ່ືອການອ້ອນວອນໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ  ພວກເຮົາຈະເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊີວດິຂອງຕົນ
ເອງແລະຂອງບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາອ້ອນວອນເພ່ືອ.    ການ ອ້ອນວອນສາມາດໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນ
ການຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາ ແລະໃຫ້ກໍາລັງເພ່ືອຈະເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.  ຜູ້ຕິດ 
ຕາມພຣະຄຣິດຕ້ອງອ້ອນວອນເປັນປະຈໍາແລະອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

2. ຂຽນຫົວຂໍຂ້ອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານ: 
1) ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງພວກສາວົກ (ລກ 11:1) 
2) ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນ (ລກ 11:2-4) 
3) ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງການອ້ອນວອນບ່ໍລົດລະ (ລກ 11:5-10) 
4) ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮັກ (11:11-13) 
5) ຍິງແມ່ໝ້າຍຜູ້ບ່ໍລົດລະ (ລກ 18:1-8) 

3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 11:1-4. ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູ ໂດຍເນ້ັນ
ວ່າພຣະຄໍາຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນ ìຄາຖາî ເພ່ືອໃຫ້ຈ່ົມແຕ່ເປັນພຽງແບບຢ່າງເພ່ືອການອ້ອນວອນ.  ຖາມ: 
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ແບບຢ່າງນ້ີໄດ້ໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງການອ້ອນວອນອະທິຖານແນວໃດແດ່?   ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້ 
ແລ້ວໃຊ້ເວລາສົນທະນາແຕ່ລະພາກ. 

4. ອາທິດກ່ອນການສຶກສາບົດຮຽນບົດນ້ີ,   ຂໍນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ຮຽນພຣະຄໍາຈາກຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງການ
ອ້ອນວອນບ່ໍລົດລະ  ແລະຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລ້ວໃຫ້ເພ່ິນເລ່ົາໃຫ້ນັກ 
ຮຽນທັງໝົດຟັງໃນມ້ືຮຽນ (ລູກາ 11:5-13). ນໍາພາການສົນທະນາຄໍາອຸປມາທັງສອງເຣືອ່ງ; ອະທິ 
ບາຍ ລູກາ 11:9-10 ໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈ (ເບ່ິງບົດຮຽນ) 

5. ກັບໄປເບ່ິງຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຍິງແມ່ໝ້າຍຜູ້ບ່ໍລົດລະ ໃນລູກາ 18:1-8. ບັລຍາຍໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ 
ແລະເວ້ົາວາ່ຄໍາອຸປມານ້ີແມ່ນການເນ້ັນບົດຮຽນທ່ີຮຽນຜ່າມມາເຣ່ືອງການອ້ອນວອນບ່ໍລົດລະ;    
ມ້ວນທ້າຍດ້ວຍການອ່ານ ìຄວາມໝາຍແລະການນໍາໄປປະຕິບັດ.î 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນກັບໄປເບ່ິງບົດຮຽນ.   ນໍາການຕອບຄໍາຖາມຂ້ໍ 1 ຫລື 2 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ
ບົດຮຽນ; ໃຫ້ໂອ ກາດເພ່ືອຖາມແລະອອກຄວາມເຫັນ. 

7. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຣ່ືອງການອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊື ່ແລະຢ່າງບ່ໍລົດລະ;  ປິດການສຶກສາ
ພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນເພ່ືອທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 
ຄວາມບຣໍສິດຸ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 24:1-6; ເອເຟໂຊ 5:1-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ 24:1-6; ເອເຟໂຊ 5:1-16 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກສແວງຫາຊີວິດທ່ີບໍຣສຸິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດສແວງຫາຄວາມບໍຣສຸິດໃນໂລກທ່ີບ່ໍບໍຣສຸິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະສແວງຫາຄວາມບໍຣສຸິດໃນຄວາມຄິດ, ນິສັຍ, ຄໍາເວ້ົາ 

ແລະການປະພຶດ. 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຖາມນັກຮຽນວ່າມີໃຜແດ່ທ່ີໄດ້ເບ່ິງສາຣະຄະດີເຣ່ືອງຄົນມັກສະສົມ "Hoarders."    ຖ້າມີໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ

ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ວາ່ແມ່ນເຣ່ືອງຫຍັງແທ້. ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ຮູ້ ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຟັງວາ່ສາຣະຄະດີນ້ີ
ແມ່ນເຣ່ືອງຄົນສະສົມສ່ິງຂອງ; ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຍອມຖ້ິມແມ່ນແຕ່ຂອງເກ່ົາຂາດ ແລະຈະເກັບຮັກສາໄວ້
ໃນບ້ານຈົນຫາບ່ອນຍ່າງບ່ໍມີ. 

2. ເວ້ົາວ່າ,   ຜູ້ຈັດການຫ້ອງແຖວໄດ້ໄລ່ສາມີພັລຍາຄູ່ນ່ຶງທ່ີເຊ່ົາຫ້ອງແຖວຢູ່ອອກ ເພາະເຂົາເຈ້ົາໄດ້ດໍາ
ເນີນຊີວດິໃນສະ ພາບທ່ີບ່ໍປອດພັຍ;  ເວລາຜູ້ຈັດການໄປກວດຫ້ອງແຖວ ລາວຮູ້ສຶກວາ່ຕົວເອງໄດ້
ເຂ້ົາໄປໃນຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອ, ສ່ິງຂອງຖ້ິມ ຊະຫາບ່ອນຍ່າງບ່ໍມີ;   ນອກນ້ັນຍັງມີກ່ິນໜ້າລັງກຽດທ່ີສຸດ. ຜູ້
ຈັດການເຄີຍເຕືອນຜົວເມັຽຄູ່ນ້ີມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ;    ຈາກການ
ສອບສວນ ຍັງໄດ້ພົບວາ່ຄອບຄົວນ້ີບ່ໍເຄີຍເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອອອກໄປຖ້ິມນອກບ້ານມາໄດ້ຫລາຍເດືອນ
ແລ້ວ.     ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະວັງ ຊວິີດພວກເຮົາກໍຈະເປັນເຊ່ັນນ້ີ; ການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບບ່ໍ
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນທັນໃດ,  ແຕ່ເປັນເຣືອ່ງທ່ີເຕີບໂຕຂ້ຶນມ້ືລະເລັກວັນລະນ້ອຽ ເພາະພວກເຮົາເກັບເອົາ
ຄວາມຄິດ, ນິສັຍ, ແລະການປະພຶດທ່ີບ່ໍດີໄວ້ເປັນເວລາດົນນານ.  ພຣະຄັມພີເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມີ
ຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຊັຍຊະນະກັບຊີວິດທ່ີຈົມຢ່ ໃູນຄວາມບາບ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 24:1-6 ແລ້ວຂຽນຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: 

· ລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ (ຂ້ໍ 1-2) 
· ລັກສະນະຂອງຂ້ໍກໍາໜົດເຣ່ືອງຄວາມບໍຣິສຸດເພ່ືອການນະມັສການ (ຂ້ໍ 4-6) 
ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອອະທິບາຍຂ້ໍພຣະຄໍາ; ເບ່ິງຄໍາຖາມສອງຂ້ໍໃນ 24:3 ຊ່ຶງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນເຣ່ືອງ 
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ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
4. ພານັກຮຽນອ່ານ ເອເຟໂຊ 5:1-16 ຢ່າງງຽບໆ. ນໍາພາການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ໂປໂລເອ້ີນຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ເຮັດຫຍັງ? (ຮັກສາໃຈບໍຣສຸິດ ແລະຊີວິດທ່ີສະອາດ) 
· ໂປໂລອ້າງເອົາພຣະເຢຊູເປັນແບບຢ່າງອັນສູງສຸດໃນເຣ່ືອງໃດ? (ຮັກແບບເສັຽສະລະ) 
· ຄວາມບາບທ່ີມາຈາກການເຫັນແກ່ຕົວທ່ີໂປໂລເວ້ົາເຖິງມີແນວໃດແດ່? (ການຫລ້ິນຊູ້, 

ຄວາມໂລພາຕັນຫາ, ການກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າ--ສ່ິງນ້ັນໆເປັນເໝືອນການໄຫວ້ພຣະທຽມ) 
· ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ຄວາມຜິດບາບໝາຍຄວາມວາ່ຢ່າງໃດ ແລະເປັນຫຍັງຈຶງ່ເປັນ

ເຣ່ືອງໃຫຍ່ສໍາລັບໂປໂລ? 
5. ອ່ານ 1 ຕິໂມທຽວ 1:3-4 ແລະເວ້ົາວາ່,   ໃນຂະນະທ່ີໂປໂລກໍາລັງຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກທ່ີເອເຟໂຊໃຫ້

ເຂ້ັມແຂງ ທ່ານມີຄວາມຫ່ວງໃຍວາ່ອໍານາດສັງຄົມຂອງຄົນນອກສາສນາຈະແຊກຊຶມເຂ້ົາມາ
ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ;   ໂປໂລຢ້ານວ່າຄຣສິຕະຈັກຈະນໍາເອົາປະເພນີບາງຢ່າງຂອງຄົນ
ນອກເຂ້ົາມາໃຊ້ໃນການນະມັສການຂອງຄຣິສຕຽນ.  ທ່ານໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຈ່ົງແຍກຕົວອອກ
ຈາກສັງຄົມຂອງຄົນບ່ໍເຊືອ່ທ່ີຢ່ ອູ້ອມແອ້ມພວກເຂົາເຈ້ົາ  ເພ່ືອເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ເຂ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນໆຕິດແປດມາດ້ວຍ (ເບ່ິງ 1 ຕມທ 4:1-5; ອຟຊ 4:17) 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
6. ເວ້ົາວ່າ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດແລະຍ່ິງໃຫຍ່ໃນການ

ສ້າງ.    ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຈິດໃຈທ່ີບໍຣິສຸດ ແລະດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງຂາວສະອາດ.  ໂປໂລໄດ້
ເອ້ີນຄຣິສຕຽນທ່ີເອເຟໂຊໃຫ້ດໍາເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມຄິດ, ອຸປນິສັຍ, ແລະການປະພຶດທ່ີບໍຣສຸິດ;    
ສ່ິງນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງແຕກຕ່າງກັບສັງຄົມທ່ີພວກຕົນອາສັຍຢ່ ູ; ຄົນທ່ົວໄປຈະຕ້ອງ
ສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນວຖີິຊີວິດແລະຄວາມນິຍົມຂອງຊາວຄຣິສຕຽນ. ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຮັກ
ຄົນທ່ົວໆໄປ ແຕ່ຈະບ່ໍເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງຄົນບາບທັງຫລາຍ; ຄຣິສຕຽນຕ້ອງສັດຊ່ືແລະ
ຍອມຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ ແລ້ວສາຣະພາບກັບພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ 
ແລະປ່ີນປົວຮັກສາ. 

7. ທ້າທາຍນັກຮຽນດ້ວຍຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
· ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ືອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກຄວາມຄິດແລະການປະພຶດທ່ີບ່ໍ

ບໍຣິສຸດ? 
· ທ່ານສາມາດຕຽມຕົວໄດ້ຢ່າງໃດເພືອ່ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 
· ທ່ານເຄີຍແກ້ຕົວແນວໃດແດ່ເມ່ືອໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ? 

8. ໜຸນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງບໍຣິສຸດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ທໍາງານຜ່ານຊີວິດຂອງພວກເຂົາ
ເຈ້ົາ;     ນອກນ້ັນ ພຣະຄໍາຍັງບອກວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງອວຍພຣະພອນແລະຊ່ວຍໃຫ້ພົນ້ພັຍ (ພສສ 
24:5). ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄໍາ. 
         ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ການປະຕິບດັຮບັໃຊ ້
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10:35-45; ໂຢຮັນ 13:12-17; ຢາໂກໂບ 2:14-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 10:35-45; ໂຢຮັນ 13:12-17; ຢາໂກໂບ 2:14-17  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ຂ້ອຍຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆວທີິໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນ 

ອ່ືນໆໃນອາທິດນ້ີ. 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຢາຍເຈ້ັຽສີແລະມີດຕັດນ້ອຽໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆຄົນ.    ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້ລ່ວງໜ້າວາ່:   ìຮັບໃຊ້ຄົນ

ອ່ືນໆî ແລ້ວແນະນໍານັກຮຽນໃຫ້ຕັດຮູບສ່ິງຂອງ    ຫລືວິທີທ່ີເປັນເຄ່ືອງໝາຍໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ;  
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະອະ ທິບາຍວ່າຮູບຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ. ຄຣູກໍ
ຕ້ອງເຮັດເປັນຕົວຢ່າງ. ຮູບອາດຈະມີຫລາຍແບບເຊ່ັນ: ຄ້ອນຕີ, ເລ່ືອຍ, ແປງທາສີ, ເຮືອນ (ໝາຍ
ເຖິງການແປງເຮືອນຫລັງຈາກພະຍຸ); ຮູບໄມ້ການແຂນ (ການເປັນພຍານເຣືອ່ງພຣະຄຣດິ); ຮູບຫົວ
ໃຈ (ສະແດງຄວາມຮັກກັບຄົນທຸກຍາກ); ຮູບໝາກກ້ວຍ, ໝາກແອບເປ້ີນ, ຮູບເຂ້ົາຈ່ີ (ໃຫ້ອາຫານ
ກັບພວກຄົນພະເນຈອນ); ຮູບຊອງຈົດໝາຍ (ຂຽນ ຈ.ມ ຫາມິດຊັນແນຣີ);   ຮູບຣົດບັສ (ການໄປ
ມິດເຊ້ີນ); ຮູບມື (ການໄປຢ້ຽມນັກໂທດໃນຄຸກ); ຮູບໂນດເພງ (ເຫລ້ັນດົນຕີເພ່ືອການນະມັສການ);   
ຮູບຣົດກະບະ (ຊ່ວຍຂົນ ຂອງ); ແລະຕ່ໍໆໄປ. 

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຕິດຮູບທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຕັດນ້ັນໃສ່ຝາຂ້າງກະດານເບ້ືອງໜ້າ.   ໃນເວລາເໝາະສົມ, ໃຫ້
ໂອກາດບາງຄົນອະທິບາຍຮູບນ້ັນໆ. ເວ້ົາວ່າ: ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະເບ່ິງພຣະຄໍາສາມຕອນທ່ີສອນເຣືອ່ງ
ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ; ພວກເຮົາຫລີກບ່ໍໄດ້ ເພາະເປັນຄໍາບັນຊາຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບພວກສາວົກ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມາຣະໂກ 10:35-45. ນໍາການຊອກຫາຄວາມຈິງຈາກພຣະຄໍາ    ໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍ

ໄປນ້ີ (ທ່ານອາດ ຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານໄວ້) 
· ໃຜແດ່ເປັນຕົວເອກໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ? 
· ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຍັງຈາກພຣະເຢຊູ ແລະພວກໄດ້ເຂ້ົາທູນຂໍຫຍັງແດ່? 
· ພຣະເຢຊູຊງົຕອບຢ່າງໃດ? ìຈອກî ໝາຍເຖິງຫຍັງ? 
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· ເວລາພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຕ້ົາໂຮມສາວົກແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງເວ້ົາຫຍັງກັບພວກເຂົາ? 
· ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດສູນກາງຂອງຄໍາສອນໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ? 
· ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາສອນຕອນນ້ີ? 

4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງກຸ່ມ; ກ່ ມຸທີນ່ຶງໃຫ້ອ່ານ ໂຢຮັນ 13:12-17 ຢ່າງງຽບໆ ແລະກຸ່ມທີສອງ
ໃຫ້ອ່ານ ຢາໂກໂບ 2:14-17 ຢ່າງງຽບໆ. ບອກກ່ ມຸທີນ່ຶງໃຫ້ລາຍງານວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນໂຢຮັນ 
13 ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອ່ານ;    ຖາມ: ທ່ານຄິດວາ່ພຣະເຢຊູຊົງຢາກສອນຫຍັງໃຫ້ພວກສາວົກ?   ໃຫ້ຜູ້
ນ່ຶງຈາກກຸ່ມທີສອງອະທິບາຍການປະຕິບັດຂອງລາວເອງ ໂດຍອີງໃສ່ສ່ິງທ່ີຢາໂກໂບ 2 ໄດ້ສ່ັງສອນ.  

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
5. ອ່ານເຣືອ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ຟັງວ່າລາວຮູ້ຈັກຄອບຄົວນ່ຶງຊຶງ່ເປັນເພ່ືອນບ້ານທ່ີມີພ່ໍບ້ານກໍາລັງຕົກ
ງານ  ແລະແມ່ບ້ານກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກ; ບໍຣິສັດທ່ີຜູ້ເປັນພ່ໍເຄີຍເຮັດວຽກໄດ້ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້
ສາມເດືອນເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອໃນລະຍະທ່ີຫາວຽກໃໝ່. ຄອບຄົວນ້ີມີລູກຊາຍອາຍຸ 14 ປີ ແລະ
ລູກຍິງອາຍູສິບປີ; ຄອບຄົວນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນສະມາ ຊກິຂອງໂບດໃນທ້ອງຖ່ິນ. ມີໃຜແດ່ໃນພວກ
ເຮົາທ່ີຮູ້ສຶກວ່າຢາກຈະຊ່ວຍເຫລືອ? 
 

· ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? 
· ພວກເຮົາຈະເລ້ີມກັນຢ່າງໃດ? 
· ພວກເຮົາຈະຊວ່ຍຄອບຄົວນ້ີແນວໃດຈ່ຶງຈະດີ? 

 
6. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ທ່ານອາດຈະຕອບສອງຂ້ໍ. 

· ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ, ນອກຈາກຄອບຄົວຕົວເອງ? 
· ມີຫຍັງແດ່ໃນສມັຍນ້ີທ່ີເທ່ົາທຽມກັບການລ້າງຕີນໃນສມັຍພຣະເຢຊູ? 
· ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະສາມາດເອົາຄົນອ່ືນໄວ້ກ່ອນຕົວເອງ? 
· ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຄຣິສຕະຈັກຈະສາມາດຮັບໃຊ້ສັງຄົມທ່ີຢູ້ຂ້າງຄຽງ? 
· ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ? 

 
ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄໍາ. 
 

         ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ເຮາົທຸກຄົນຢູ່ໃນຖານະຜູ້ຈັດການ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະບັນຍັດສອງ 8:1-18; ມັດທາຍ 25:14-30 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພຣະບັນຍັດສອງ 8:1-20; ມັດທາຍ 25:1-46 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊົງມອບໜ້າທ່ີຜູ້ຈັດການໃຫ້ສາວົກຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄວໃ້ຈ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສາວົກທ່ີພຣະເຈ້ົາວາງໃຈບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສລຸບແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປ ນັສາວົກທ່ີວາງໃຈໄດ້. 

       
ບົດນາໍ 

  
ບົດຮຽນວນັນ້ີໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະຄັມພີໃໝ່ປະກອບກັນ  ເພາະວ່າຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີເພ່ືອ
ຊ່ອຍຕັກເຕືອນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ເຮົາທັງຫລາຍຈາກຊີວດິເກ່ົາຂອງເຮົາ  ແລະ
ຊົງມອບຊວິີດໃໝ່ໃຫ້ ແຕ່ຊົງມີ ພຣະປະສົງໃຫ້ຊວິີດໃໝ່ນ້ັນເກີດດອກອອກຜົນດ້ວຍ. 
 

ການສັ່ງລາ  (ພຣະບັນຍັດ 8:1-18) 

ເນ່ືອງຈາກວ່າໝົດພາຣະໜ້າທ່ີຂອງໂມເຊທ່ີໄດ້ນໍາອິສຣາເອນມາເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວ   ເພ່ິນຈ່ຶງສ່ັງອິສຣາ
ເອນວ່າ     "ທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກສອນທ່ານໃນວັນນ້ີ ຈ່ົງທໍາຕາມດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື    ເພື່ອທ່ານທັງ
ຫລາຍຈະມີຊີວດິຢູ່ ມີລູກຫລານຫລາຍ ແລະໄດ ເ້ຂ້ົາຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວກັ້ບ
ພວກບັນພະບຸຣດຸຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະນຶກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງນໍາພາພວກທ່ານເດີນ
ທາງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຕລອດສ່ີສິບປີນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ   ພຣະອົງຊົງທົດສອບທ່ານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ 
ເພ່ືອຢາກຈະຊົງຮູ້ວ່າຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານເປັນຢ່າງໃດ   ແລະທ່ານຈະເຊ່ືອຟັງຂ້ໍຄ ໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ
ຫລືບ່ໍ '' (ຂ້ໍ 1-2). ໂມເຊເຊ່ືອວາ່ຂໍກຸນແຈຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນຊີວິດນ້ັນແມ່ນ ການເຊືອ່ຟງັ. 

ຕັກເຕືອນບໍໃ່ຫລ້ມືພຣະເຈົາ້ (8:10-11).  
ໂມເຊໄດ້ເນ້ັນໜັກເຣ  ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້, ວິທີທາງຂອງໂມເຊບອກອິສຣາແມ່ນໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສັມ
ພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາທຸກເມ່ືອ ການເຮັດແນວນ້ີຈະຊ່ອຍເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາການດີດ່ັງນ້ີ;,  
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ໃນປ່າທະເລຊາຍອັນແຫ້ງແລ້ງບ່ອນບ່ໍມີເຂ້ົາປາອາຫານ ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງໂຜດປະທານອາຫານມາຈາກທ້ອງ
ຟ້າ. ຊີວິດຂອງ ຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ   ຈະບ່ໍມີຄວາມອ ດຶຢາກຂາດເຂີນ
ເປັນແນ່ ຫາກເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.    ສລຸບແລ້ວຄໍາວາ່ບ່ໍໃຫ້ລືມພຣະເຈ້ົາ ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ລືມພຣະຄຸນນ້ັນເອງ. 
 

ຢ້ານວາ່ຈະຫລົງລມືງ່າຍໆ (8:12-14) 

ໂມເຊໄດ້ເຕືອນສະຕິຄ້ັງສຸດທ້າຍສລຸບໄດ້ວ່າ    ຫາກບ່ໍຫລົງລືມແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາກໍຈະອວຍພຣະພອນ   
ແຕ່ຫາກດ້ືດ້ານບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ເປັນຄົນຈອງຫອງພອງຕົວ ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດ.''ເມ່ືອພວກທ່ານມີອາຫານການ
ກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໄດ້ສ້າງບ້ານເຮືອນດີໆຢູ່ ມີຝູງງວົຄວາຍແລະຝູງແກະ ມີເງ ິນຄໍາແລະສ່ິງຂອງອ່ືນໆ
ເພ້ີມທະວຫີລາຍຂ້ຶນແລ້ວ  ພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງ  ຢ່າໄດ້ຈອງຫອງພອງຕົວຈົນຫລົງລ ືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງ
ນໍາທ່ານທັງຫລາຍອອກມາຈາກເອຢິບບ່ອນຕົກເປັນທາດ'' (ຂໍ ້12-14).  

ຂໍກຸນແຈຂອງຄວາມຈໍາ  (8:15-18) 
ພຣະອົງໄດ້ພາເຂົາຜ່ານພ້ົນຖ່ິນກັນດານແລະອັນຕະລາຍພ້ອມທັງການອຶດເຂ້ົາອຶດນ້ໍາ     ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂາດເຂີນ
ຫາກຟັງຄວາມພຣະອົງ ຫາກບ່ໍເຊ່ືອຟັງແມ່ນແຕ່ຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ບ່ອນອຸດົມສົມບູນກໍຈະຂາດເຂີນ.   ''ຈ່ົງຈໍາໄວ້
ວ່າ ພວກທ່ານຮ່ັງມີຍ້ອນເຫ່ືອແຮງທ່ີ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້  ພຣະອົງຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ີ ກ ໍຍ້ອນວາ່ຊົງ
ສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍແລະຍັງຊງົສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນຍານ້ັນ
ຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ'' (ຂ້ໍ 18).  

ຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງເງິນຕາລັນຕົນ (ມດັທາຍ 25:14-30) 
ຊົງມອບໃຫ້ຜູ້ທີນ່ຶງ ຫ້າຕາລັນຕົນ, ຜູ້ທີສອງໆຕາລັນຕົນ ແລະຜູ້ທ່ີສາມ ນ່ຶງຕາລັນຕົນ ແມ່ນນ້ໍາພຣະທ ຍັພຣະ
ເຈ້ົາທ່ີມອບໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດແລະຄວາມສລາດຂອງແຕ່ລະຄົນ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ບອກເຂົາວາ່ໃຫ້ເຂົາເອົາ
ໄປເຮັດຫຍັງ. ທັງສາມໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີ;  

· ຜູ້ທ່ີໄດ້ຫ້າຕາລັນຕົນນ້ັນເອົາໄປເຮັດການຄ້າທັນທີ ແລະໄດ້ກ ໍາໄລເທ່ົາຕົວ ແປວ່າຈາກຫ້າມາເປັນ
ສິບ(ຂໍ ້16).  

· ຜູ້ທີສອງທ່ີໄດ້ສອງຕາລັນຕົນນ້ັນອາດຈະໄປເຮັດການຄ້າຄືກັນເພາະພຣະຄັມພີບອກວ່າລາວກໍໄດ້
ກ າໍໄລເທ່ົາຕົວ ແປວາ່ ຈາກສອງເປັນສ່ີ (ຂ້ໍ 17),   

· ສ່ວນຜູ່ທີສາມທ່ີໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວນ້ັນກໍເອົາເງິນນ້ັນໄປຝັງດິນໄວ້ເພາະຢ້ານວ່າຊັບສົມບັດຂອງ
ເຈ້ົານາຍຈະເສັຽຫາຍ (ຂ້ໍ 18).   

ເມ່ືອນາຍກັບຄືນມາເພ່ິນຈະໃຫ້ລາງວນັແລະລົງໂທດຕາມການຂອງຜູ້ນ້ັນ, ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ນາຍກັບ
ມາບ່ໍ? 

                                              ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ12 
ຂອບພຣະຄຸນ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 103; ລູກາ 17:11-19 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 103; ລູກາ 17:11-19 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຂອບພຣະຄຸນເປັນຂອງປົກກະຕິຂອງສາວກົ ແຕ່ການຮູ້ບຸນ

ຄຸນຂອງຜູ້ອ່ືນເປັນສ່ິງເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເຮັດ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແທ້ແລ້ວບ່ໍ?  

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຜູ້ທ່ີກະທໍາຕ່ໍເຮົາ

ເປັນທ່ີມາຂອງພຣະພອນອີກອັນນ່ຶງ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ກະສັດດາວິດຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນຫລາຍຂ້ຶນເມ່ືອເພ່ິນຄິດເຖິງແຕ່ສມັຍເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ,  ຊົງ
ຊ່ອຍ, ຊົງສອນ ທັງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕລອດມາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຫວນຄຶດເບ່ິງແຕ່ຄ້ັງກ່ອນຊວິີດຂອງ
ເຮົາເປັນຢ່າງໃດ?    ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນແລະຊໍາຮະລ້າງເຮົາມາແນວໃດຈ່ຶງເປັນຄົນຄືວັນນ້ີ? ເຮັດດ່ັງນ້ີເຮົາກໍ
ຈະຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນຫລາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.  
 
ສິ່ງເຕືອນໃຈໃຫສ້ັຣເສນີ  (ເພງສັຣເສນີ 103:3-5). 
ກະສັດດາວິດໄດ້ຮ້ອງເປັນເພງສັຣເສີນພັລນາເຖິງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຫ້າປະການທ່ີເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈ
ຂອງເພ່ິນ  
 1. ໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບທັງສ້ິນ. 
 2. ປ່ິນປົວພຍາດໂຣຄາ. 
 3. ຊ່ອຍຂ້າໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຕາຍ. 
 4. ຊົງອວຍພອນ. 
 5. ຊົງໃຫຊີ້ວດິເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີດີ ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຫນຸ່ມແຫນ້ນແລະແຂງແຮງເຫມືອນດ່ັງນົກອິນຊີ. 
 

ຊົງຕັດສິນ, ຊງົເປັນຜູລ້້ຽງ ແລະເປັນພຣະບດິາ ( 103:6-14).  
 ດາວິດໄດ້ຮ້ອງເປັນເພງສັຣເສີນຕ່ໍໄປວ່າ ''ພຣະເຈ້ົາຊງົແກ້ແຄ້ນແລະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ''  



 26

 (ຂ້ໍ 6) ແປໄດ້ສອງຢ່າງ 1. ພຣະເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແທນດາວດິ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມອີກຝ່າຍ
ນຶ່ງ.  2. ພຣະເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແທນດາວິດ ແລະດາວິດ ເອງເປັນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ ໃນຂ້ໍ 6 ນ້ີສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ 

ພຣະອົງຊົງຕັດສິນ ແຕ່ຂໍ ້ 6 ຍັງເຊ່ືອມຕ່ໍຂ້ ໍ 8 ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເມດຕາ, ຊົງຮັກໝ້ັນຄົງ ແລະບ່ໍພຣະພິໂຣດງ່າຍ    
ແປວ່າກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຕັດສິນລົງໂທດນ້ັນແມ່ນອົດກ້ັນໄວຈົ້ນເຫລືອເຫດເຫລືອຜົນ     ແລ້ວຈ່ຶງຕ ັດສິນລົງ
ໂທດ. 'ພຣະອົງຊົງບອກແຜນການຂອງພຣະອົງແກ່ໂມເຊ'' (ຂໍ ້7)   ມີຄວາມໝາຍວາ່ ຄ້າຍຄືຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີ
ທ່ີນໍາພາຝູງແກະໄປຍັງ ຫົນທາງອັນປອດພ ັຍລະເພ່ືອນໍາຝູງແກະນ້ັນໄປຍັງທ່ົງຫຍ້າອັນຂຽວສົດງົດງາມ.  ສຸດ 

ທ້າຍດາວິດເວ້ົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຄືພຣະບິດາ    " ພ່ໍເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍລູກຫລາຍເທ່ົາໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍ 

ຊົງເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງຫລາຍເທ່ົານ້ັນພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງມາຢ່າງໃດ ແລະ
ຊົງຈ່ືຈໍາສເມີວາ່ພວກເຮົາເປັນ ຂ້ີຝຸ່ນດິນ" (ຂໍ ້13-14).  

 
ລົງທ້າຍເວົາ້ເຣື່ອງມະນຸດ 103:15-22 
''ສ່ວນມະນຸດນ້ັນ ຊີວິດຂອງເຂົາປຽບເຫມືອນຕ້ົນຫຍ້າ ເຂົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນເຫມືອນດ່ັງດອກໄມ້ປ່າ ເມ່ືອ
ລົມພັດມັນກໍລ້ົມຫັກເສັຽໄປ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນມັນອີກ'' (ຂໍ ້15-16).   ດາວິດລົງທ້າຍເພງສັຣເສີນດ້ວຍເຫັນ
ວ່າໃນຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດຊ່າງຫ່າງໄກກັນເຫລືອເກີນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງມະນຸດໃຫ້ເປັນຢູ່
ຊ່ົວຄາວເໝືອນດ່ັງຕ້ົນຫຍ້າເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະຕ້ອງແຫ ້ງຫ່ຽວໄປຕາມຣະດູການ,     ດາວິດເຫັນວ່າຕ້ົນຫຍ້າຈະງອກ
ງາມປານໃດກໍຕາມເມ່ືອເຖິງຣະດູການມັນຈະຕ້ອງຫ່ຽວແຫ້ງແລະຕາຍໄປ ສ່ວນພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງເປັນຢູ່ຕລອດ
ໄປເປັນນິດ ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວິດຈ່ຶງຊັກຊວນໃຫ້ທຸກຄົນສັຣເສີນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຮອ້ງໄຫຂ້ຄໍວາມເມຕາ  (ລກູາ 17:11-13).  
ຄົນຂ້ີທູດສິບຄົນຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມເມດຕາ ເມ່ືອຊ່ອຍແລ້ວບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນ.  ຂ້ີທູດທັງສິບ
ຄົນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìເຢຊູຜູ້ເປັນອາຈານເຈ້ົາເອີຍ,  ຂໍເມດຕາພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî (ຂໍ ້13).  
 

ເຮດັຕາມຄໍາແນະນາໍ  (ລກູາ 17:14).  
1. ພົງກະສັດ 5:1-19 ເປັນເຣ່ືອງຂອງທ່ານນາຍພົນນາອາມານ, ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຊ່ອຍປົວເພ່ິນໄດ້.  
2. ພວກຂ້ີທູດທັງສິບຄົນທຸກຄົນຫາຍດີໝົດເພາະເຂົາເຊ່ືອ ແລະຟັງຄວາມ ແລະ ບອກເຂົາໄປ ''ຈ່ົງໄປສ
ະແດງຕົວຕ່ໍພວກປະໂຣຫິດ'' (ຂໍ ້14ກ). ແລ້ວເຂົາກໍໄປຕາມ     
 
ຂີທ້ດູຂອບພຣະຄນຸ (ລກູາ 17:15-19).  
''ສ່ວນນ່ຶງໃນພວກນ້ັນ ເມ່ືອເຫັນວ່າຕົວດີພະຍາດແລ້ວ ກໍກັບຄືນມາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງອັນດັງ ແລະ
ຂາບລົງທ່ີພຣະບາດພຣະເຢຊູ ໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ຄົນນ້ັນເປັນໄທຊາມາເຣັຽ'' (ຂ້ໍ 15-16).  
 
         ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ13 
ເປັນພະຍານ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 10:8-15; 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 10:8-15; 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-8 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສາວົກປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າອາທິດຈະປະກາດໃຫ້ໃຜຟັງ? 
 

      ບົດນາໍ 
ຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດເປັນສ່ິງທ່ີຄຣິສຕຽນເວ້ົາກັນມາເປັນປະຈໍາ,      ພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນເນ້ັນໜັກ
ໃສ່ການປະຕິບັດພຣະບັນຍັດ ຫລືເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະຄ ັມພີໃໝ່ແມ່ນເນ້ັນໜັກໄປທາງຄວາມ
ເຊ່ືອ ໝາຍຄວາມວ່າເຊືອ່ຈ່ຶງຈະພ້ົນ ຢ່າງໃດກໍດີໂປໂລສອນວ່າ ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍມີການປິຕິບັດນ້ັນກໍໄຮ້ເຫດຜົນ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີບ່ໍມີການປະຕິບັດນ້ັນກໍຕາຍແລ້ວ (ຢາໂກໂບ 2: 20, 26).    ການປະຕິບັດທ່ີໂປໂລສອນມີ
ຄວາມໝາຍຕ່າງກັບພຣະຄັມພີເດີມແດ່ ເພາະວ່າພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນການປະຕິບັດຄໍາສ່ັງ ສ່ວນພຣະຄັມພ ີ

ໃໝ່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ.  
 

ຄວາມເຊື່ອ ແລະກົດເກນ (ໂຣມ 10:8).  
ໃນໂຣມ 10:8 ນ້ີໂປໂລໄດ້ສົມທຽບພຣະບັນຍັດສອງບົດ 30    ວ່າການປະຕິບັດຕາມຄໍາບັດຍັດນ້ັນເຮັດໃຫ້
ເຂົາຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແຕ່ເພ່ືອຈະໃຫ້ດີກວ່ານ້ັນຄືໃຫ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວຈະພ້ົນ,       ດ້ວຍວ່າພຣະ
ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີປະກາດສ່ັງສອນໃນພຣະຄັມພີເດີມໂດຍພວກຜູ້ປະກາດນ້ັນແມ່ນເລ ັງໃສ່ການສະເດັດມາ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ   ເມ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດລົງມາໃນໂລກແລ້ວກົດເກນຕ່າງໆທ່ີເຂົາປະຕິບັດນ້ັນກໍສໍາເຮັດ
ໃນວັນທ່ີພຣະເຢຊູມາບັງເກີດນ້ັນເອງ. 
 

ສາຣະພາບແບບຖກືຕ້ອງ (ໂຣມ 10:9-10). 
''ຄ ວ່ືາຖ້າເຈ້ົາຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະເຢຊຊົູງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພ້ົນເຫດວ່າທ່ີມະນຸດໄດ້
ເຊ່ືອກໍເຊ່ືອດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ ຈ່ຶງ ໄດ້ຊົງຖືວ່າເປ ັນຄົນຊອບທັມ ແລະທ່ີໄດ້ຍອມຮັບກໍຍອມຮັບດ້ວຍປາກ ຈ່ຶງ
ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນ'' (ຂໍ ້9-10).     ຄໍາສາຣະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງກ້າເວ້ົາວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ  
ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ຫລືເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນເຊ່ືອຈາກໃຈ  ແລະ
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ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບອອກຈາກປາກຕົນເອງ ແລ້ວຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊເູທ່ົານ້ັນມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ
ໃຫ້ພົ້ນ ນ້ີຈ່ຶງແມ່ນຄໍາສາຣະພາບອັນຖືກຕ້ອງ. 

 
ຂ ່າວປະເສີດສໍາລັບທກຸຄນົ (ໂຣມ 10:11-15) 
ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າຂ່າວປະເສີດມີໃຫ້ໄວທຸ້ກຄົນ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ. ຂ່າວປະເສີດຈະ
ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນໂດຍບ່ໍເລືອກໜ້າຫລືຊົນຊາດ. ໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ເຂົາຈະເຊ່ືອຫລືບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາ ມັນເປັນໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຟັງແລະການຊົງເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ìແຕ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນ ເຂົາຈະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະ
ອົງນ້ັນ ຈະເຊືອ່ໃນພຣະອົງອົງໄດ້ຢ່າງໃດ    ແລະເມ່ືອບ່ໍມີຜູ້ໃດປະກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງ  

ພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດແລະຖ້າບ່ໍມີໃຜໃຊ້ເຂົາໄປ ເຂົາຈະປະກາດໄດ້ຢ່າງໃດ'' (ຂ້ໍ 14-15).  
 

ຂ່າວປະເສີດຈະຕ້ອງໄປທົວ່ (1 ໂກຣນິໂທ 15:1-2).  
ມັນເປັນການຍຸດຕິທ ັມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດ,   ທຸກພາສາໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ຂ່າວ
ປະເສີດນ້ີຈະອອກໄປເຖິງຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ຫາກຄຣິສຕຽນບ່ໍພາກັນອອກໄປປະກາດ.     ໂປໂລຍັງບອກວ່າ
ຂ່າວປະເສີດມີແຕ່ຂ່າວດຽວໃນທຸກ    ສມັຍ ໂປໂລສອນວ່າ    ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຄໍານຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ  ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງ
ຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນແລະຊ່ຶງເປັນເຫດທ່ີກໍາລັງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາຍັງຍຶດຖືຂ  ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາ
ໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກເຈ້ົາ ນ້ັນເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈ້ົາຫາກເຊືອ່ຢ່າງບ່ໍຈິງໃຈî (ຂໍ ້1-2). 
 

ຫລັກຟື້ນຖານຂ່າວປະເສີດ  (1 ໂກຣນິໂທ 15:3-8).  
 1. ພຣະເຢຊຄູຣິດໄດ້ວາຍພຣະຊົນ (ຕາຍ) ແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ບົດເພງສັຣເສີນ 
16: 10; ເອຊາຢາ 53:8-10.    ທີຄ່ຣສູອນປອມວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແຕ່ໂປໂລກ່າວຕອບວ່າ   ''ພຣະຄຣິດຊົງ
ວາຍພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີແລະຊົງຖືກວາງໄວແ້ລ້ວ 

ວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານ  ໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນ'' (ຂ້ໍ 2-4).  
 2. ພຣະອົງຖືກຝັງໄວ້. ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະອົງຊົງສ້ິນພຣະຊົນ (ຕາຍ)ແທ້. ເພາະເຂົາຊ ່າລືກັນວ່າພ
ຣະເຢຊບ່ໍູຕາຍພໍພຽງແຕ່ສລົບ ຊ ຶ ່ງເປັນຂ້ໍແກ້ຕົວຂອງເຂົາບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊງົຄືນມາຈາກຕາຍ. 
ມັນເປັນການສໍາຄັນທ່ີສາວົກຢ່າງພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຊືອວ່າການຕາຍແລະຄືນພຣະຊົນນ້ັນມີຈ ິງ.  
 3. ພຣະເຢຊຊູົງຄືນພຣະຊົນ ແປວ່າຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ ເພາະວ່າໃນອຸບໂມງຝັງສົບ
ນ້ັນບ່ໍມີຮ່າງຂອງ  ພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແຕ່ເຂົາພັດເວົາ້ວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງມາລັກເອົາສົບໄປ. 
 4. ຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກເປໂຕ ແລະສາວົກທັງໝົດ ແລະອີກຫລາຍຄົນອີກ, ໂປໂລເປັນພະຍານວ່າ
ທ່ານເອງກໍໄດ້    ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງເວ້ົາກັບເພ່ິນຈາກສວັນ (ກິຈການ 9).  
 
         ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌



 29

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ14 
ນະມສັການ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອຊາຢາ 6:1-8; ພຣະນິມິດ 4:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອຊາຢາ 6:1-8; ພຣະນິມິດ 4:1-11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຕອບສນອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການນະມັສການ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈົາ້ຈະຕອບສນອງໂດຍນະມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ 

 

      ບົດນາໍ 
ເຮົາມັກໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ເໝາະເຊັ່ນ; ຍັງມີເວລາຢູ່ຮ້ອງເພງໄປກ່ອນແທນທ່ີຈະເວ້ົາວາ່ໃຫ້ພວກເຮົານະມັສການ
ດ້ວຍສຽງເພງຮ້ອງອອກຈາກໃຈຕ່ໍໄປ,  ອ ກີອັນນ່ຶງເຮົາມັກຈະເວ້ົາວ່າ   ໃຫ້ເຮົາພາກັນຕຽມຈິດໃຈນະມັສການ
ດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ທ່ີຈິງແລ້ວການຮ້ອງເພງແມ່ນການນະມັສການດ່ັງທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮຽນໃນບົດຮຽນນ້ີ. 
 

ພຣະເຈົາ້ຊົງນັ່ງບັນລັງ   (ເອຊາຢາ 6:1-4) 
ພຣະທັມຕອນນ້ີແມ່ນຫລັງຈາກກະສັດອຸສຊີຢາສ້ິນພຣະຊົນ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍແຕ່ງຕ້ັງເອຊາຢາໃຫ້ເທສນາ
ຈາກບັນລັງຂອງກະສັດອຸສຊີຢາ.    ເອຊາຢາໄດ້ບອກເລ່ົາການເຫັນນິມິດຂອງເພ່ິນທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົານ່ັງ
ເທິງບັນລັງອັນເຫລ້ືອມໃສໃນຂະນະທ່ີ   ພວກເທວະດານະມັສການເພ່ິນຢູ່.   
 
ເອຊາຢາກ່າວອີກວ່າ "ເຊລາພິມ ແຕ່ລະອົງມີຫົກປີກໃຊ້ສອງປ ີກປົກຫນ້າ ແລະສອງປີກປົກຕົວ ແລະອີກສອງ
ປີກບິນໄປ ຕ່າງກໍຮ້ອງຕ່ໍກັນແລະກັນວ່າ, ìບໍຣິສຸດ ບໍຣສຸິດ ບໍຣິສຸດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ 
ພຣະຣສັມີຂອງພຣະອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກî (ເອຊາຢາ 6:2-3).   ເພ່ິນກ່າວບອກນ້ີເພ່ືອບອກໃຫ້ປະຊາ
ຊົນຮູ້ວ່າການນະມັສການອັນແທ້ຈຶງທ່ີສວັນເປັນດ່ັງນ້ີ.  
 

ເອຊາຢາຮູ້ວາ່ໄດ້ຮບັເຄາະກັມ  (ເອຊາຢາ 6:5) 
ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຄາະກັມແລະຫມົດຫວັງແລ້ວ ຄໍາເວ້ົາທຸກໆຄໍາທ່ີອອກຈາກປາກຂ້າພະເຈ້ົາລ້ວນແຕ່ເປັນ
ບາບແລະຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນໍາຊົນຊາດທ່ີເວ້ົາແຕ່ບາບຫຍາບຊາ້ ບັດນ້ີຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກະສັດ ຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານກັບຕາຕົນເອງແລ້ວî (ຂ້ໍ 5). ເອຊາຢາປຽບໃສ່ຄວາມບໍຣສຸິດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເທ 

ວະດາພາກັນຮ້ອງວາ່   ''ບໍຣິສຸດ,   ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ''  ນ້ັນຈ່ຶງສໍານຶກວ່າຕົນເອງບາບ   ເພ່ິນຍັງເວ້ົາວ່າ ຄໍາເວ້ົາ
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ທຸກຄໍາທ່ີອອກຈາກປາກເພ່ິນນ້ັນບາບ,  ຢູ່ນໍາຊົນຊາດທ່ີເວົາ້ແຕ່ບາບ. ເມ່ືອເອຊາຢາບາບເຮົາເດຈະເປັນແນວ
ໃດ? ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາບ່ໍຄວນຕິຕຽນຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າເຮົາທຸກຄົນບາບ.  
 

ຊໍາຮະບາບດວ້ຍພຣະຄຸນ (ເອຊາຢາ 6:6-7).  
ìຕ່ໍມາ ຕົນນ່ຶງໃນເຊຣາພິມບິນມາຫາຂ້າພະເຈົາ້ ເທວະດາຕົນນ້ີໄດ້ຄີບຖ່ານໄຟແດງມາຈາກແທ່ນບູຊາແລະ     
ເອົາຖ່ານນ້ັນແປະໃສ່ປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມກັບເວ້ົາວ່າ, ìສ່ິງນ້ີໄດ້ຖືກຕ້ອງປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ຄວາມຜິດ
ຂອງເຈ້ົາກໍຖືກຍົກເລີກ ແລະບາບກໍໄດ້ຮັບອະພັຍî (ຂ້ໍ 6-7). ເນ່ືອງຈາກວ່າເອຊາຢາໄດ້ສາຣະພາບບາບເພ່ິນ
ຈຶ່ງຖຶກຊໍາຮະບາບ ຄືເທວະດາຕົນນ່ຶງໄດ້ເອົາຖ່ານໄຟແດງຈາກແທ່ນບູຊາ ອັນມີຄວາມໝາຍເຖິງຄວາມສັກສິດ
ຂອງແທ່ນບູຊາມາເຜົາໄໝ້ຄວາມບາບນ້ັນເສັຍ. 
 

ຄໍາເຊື້ອເຊີນອັນໃຫຍ ່  (ເອຊາຢາ 6:8 

ìແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົຖາມວ່າ, ìເຮົາຈະໃຊ້ຜູ້ໃດໄປ    ແລະໃຜ
ຈະເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຕາງເຮົາî ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງນ້ີຈະໄປດອກ ໂຜດໃຊ້ຂ້າພຣະອົງ
ທ້ອນî (ຂ້ໍ 8). ຫລັງຈາກເອຊາຢາຖືກຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ ້ພຣະເຈ້ົາ ໃນຂະ
ນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຖາມວ່າ ìເຮົາຈະໃຊ ້ຜູ້ໃດໄປ ແລະໃຜຈະເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຕາງເຮົາî  ວັນນ້ີຄໍາຖາມນ້ີກໍມາເຖິງ
ໂບດຂອງເຮົາດ້ວຍ, ເຮົາຈະຕອບເພ່ິນແນວໃດ? ໃຜຈະໄປ? 
 

ຄໍາຖາມສັນ້ເຫັນອີກບ່ອນນຶງ່  (ພຣະນິມດິ 4:1-7).  
ໂຢຮັນເຫັນນິມິດເຊີນຂ້ຶນໄປສວັນທ່ານກໍຂ້ຶນໄປທັນທີ, ເມ່ືອຂ້ຶນໄປໂຢຮັນໄດ້ເຫັນວ່າ ìມີຣາຊບັນລັງຕ້ັງຢູ່ໃນ

ສວັນ ມີທ່ານອົງນ່ຶງປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນທ່ານຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນມີລັກສະນະເຫມືອນແກ້ວມະນີໂຊດ 

ແລະແກ້ວພິລາ ມີຮຸ້ງກິນນ້ໍາລ້ອມຮອບຣາຊບັນລ ັງນ້ັນຄ້າຍຄືແສງແກ້ວມ ໍຣະກົດî (ຂໍ ້2-3) ìບັນລັງນ້ັນມີບັນ

ລັງອີກຊາວສ່ີອັນ ແລະມີຜູ້ອາວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານນ່ັງເທິງບັນລັງເຫລ່ົານ້ັນî (ຂ້ໍ 4) ອັນໝາຍເຖ ິງອິສຣາເອນສິບ

ສອງຕະກຸນແລະສາວົກຂອງພຣະເຢຊູສິບສອງຄົນ ອີງຕາມ(ພຣະນິມິດ 21:12-14).     ພວກຜູ້ອາວຸໂສນຸ່ງ

ຂາວອັນໝາຍເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ, ສ່ວນມົງກຸດນ້ັນໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສ່ົງ 

 

ສັຣເສີນພຣະເຈົາ້  (ພຣະນິມດິ 4:8-11).  
ເທວະດາທັງສ່ີໄດ້ນໍາພາການຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢູ່ທັງວນັທັງຄືນແລະຮ້ອງປະສານສຽງກັນວ່າ   ìບຣໍິ
ສຸດ ບໍຣິສຸດ ບໍຣິສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣງົຢູ່ໃນອະດີດ ຜູ້ຊົງດໍາຣງົຢູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນ ແລະຜູ້ຈະສະເດັດມາî ເທວະດາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນທັງເວັນ
ທັງຄືນໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກອິດເມ່ືອ ແຕ່ຢ່າງໃດ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍຈະບ່ໍ
ເມ່ືອຍໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ.  
                              ດຣ. ຫມຸພນັ  ວົງສຣຸິດທ ໌


