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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ກາງແຂນ: ຂຸມແຫ່ງປັນຍາຫລືຄວາມໂງ່ຈ້າ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 1:18-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການສະສົມພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງລາງຄົນຈ່ຶງຖືວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກຈະນຳຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະປັນຍາ ແລະເພ່ືອຕຽມຕົວໃນການຈັດ

ຕຽມແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ. 
 

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  

 
1. ໃນເວລາທີເ່ຂ້ົາຫ້ອງຮຽນມາແລ້ວ ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ກັນ ແລ້ວຄຣູຈະເອົາເຈ້ັຽໃຫ້ຜູ້ລະໃບ ແລະສໍ

ດ້ວຍ. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄູ່ຊອກຫາຄຳເວົ້າທີ່ຄູ່ກັນ ເຊ່ັນ: ກຸ້ງໃຫຍ່, ຫູອ້ຶງ, ຕາບອດແຈ້ງ…ຫລັງ
ຈາກນ້ັນ ປະມານ 2 ນາທີ ຄຣູກໍຈະໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່ມາສເນີຂອງໃຜຂອງລາວ.  

 
2. ອະທບິາຍວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນ 1 ແລະ2 ໂກຣິນໂທ ໂດຍການເບ່ິງຈິດວິນຍານ. ຂຸມແຫ່ງປັນຍາ

ຫລືຄວາມໂງ່. ເບ່ິງໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈເພ້ີມເຕີມ  
  

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3.  ວາງຄຳຖາມ: (ຖາມພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ) ທ່ານຄິດວ່າມີທາງໃດແດ່ ທີ່ຈະໄປເຖິງສວັນໄດ້?  
    ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄົນຫລາຍຄົນຈ່ືງເລືອກເອົາທາງທີງ່່າຍ ຫລາຍກວ່າເລືອກທາງຂອງພຣະເຢຊູ?         
ສົນທະນາໃນຄຳຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຫລາຍຄົນກໍມັກຈະຫາທາງທ່ຖືີກໃຈຕົວເອງ. 
    ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ 1:18-25 
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    ຖາມ: ຊາວໂລກທັງຫລາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຕ່ໍແຜນການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ? ຄຳວ່າ
ຄວາມໂງ່ ພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ເຂົາຈະໃຊ້ມາເປັນຄຳບັງຈິດໃຈ ເຂົາຈະນຳມາໃຊ້ເປັນຫີນສະດຸດ 
ຂອງພວກເຂົາເອງ. ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍເຫັນຄວາມສລາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
4. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ 1:26-31 

ວາງຄຳຖາມ: ຖ້າທ່ານຈະໃສ່ຊ່ືຄົນນ້ີທ່ານຈະໃສ່ຊ່ືວ່າຢ່າງໃດ? ແລະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ຈ່ົງບັນ
ທຶກໄວ້ວ່າທຸກຄົນເຫັນດີດ້ວຍ. ກົງກັນຂ້າມກັບທີບັ່ນທຶກໄວ້ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນທີເ່ຫັນດີດ້ວຍ ຍັງມີພວກຕ່ໍ
ຕ້ານອີກ. ໂປໂລອະທບິາຍອີກວ່າ: ພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ ຄິດວ່າພວກທີເ່ຊ່ືອເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ ແລະອ່ອນແອ.  

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
5. ຫັນເຂ້ົາມາຫາຫ້ອງຮຽນ ຮວມກັນອີກເປັນໝວດລະ 3 ຫລື 4 ຖ້າຫ້ອງຮຽນຫາກນ້ອຍ ຜູ້ດຽວກໍເປັນ

ໝວດນ່ຶງໄດ້.    ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດທີ່ຈະປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນໆນ່ຶງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສລາດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ຢຸດຢູ່ປະມານ 2 ນາທີ ໃຫ້ເວລາຄິດ. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ແຕ່ລະໝວດອອກຄຳຄິດເຫັນ.   ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊ່ວງທີເ່ຮົາທຳງານຫ່າງຈາກໂປໂລເຖິງ 2000 ປີກວ່າແລ້ວກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຍັງມີຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ 
ແລະມີຄຣິສຕຽນຫລາຍເພ້ີມຂ້ຶນ. ຍັງມີຫລາຍຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນຄວາມໂງ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
      ພຣະເຈ້ົາຍັງຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ແລະສຳແດງ  
      ພຣະເຢຂູໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແມ່ນວ່າຈະມີຜູ້ຕ້ອງການຫລືບ່ໍກໍຕາມ. 
 

6. ຄຳຖາມລ້ຶມຄືນ ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມແລະສົນທະນາກັນໄດ້. 
 

7. ອະທຖິານແລະຕຽມນັກຮຽນເຂ້ົາສູ່ການນະມັສການ  
 
 
 
         ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

      ຈິດວິນຍານທ່ີເຕີບໂຕ:ການຢຽວຢາພາຍໃນໂບດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 3:1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3    

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການຂາດຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໂຕ ສາມາດນຳການແບ່ງແຍກມາສູ່ຄຣິສຕະ

ຈັກ.   

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແຕກແຍກກັນ ຫັນມາຄືນດີກັນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ຈິດວິນຍານຂອງສະມາຊິກໂບດຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລະ

ມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ໂບດຫລາຍປານໃດ.  
 

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ກ່ອນຈະເຖິງເວລາເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງວ່າຈະມີຄົນມາຢ້ຽມຢາມບ່ໍ?  ມີຈັກຄົນ?  ມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. ຖາມສ້ັນໆວ່າທ່ານໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດຫລືບ່ໍ ກ່ອນຈະມາເຖິງທີ່ນ້ີ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນ
ການສຳຄັນໃນການໄປຕ່າງປະເທດ? ອັນນ້ີແມ່ນການສັກຢາໃນການເດີນທາງ. 

 
2. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະຮຽນໃນ 1ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3 ເພ່ືອຈະກວດເບ່ິງພະຍາດທີ່ມີຢູ່ໃນໂບດ

ເຮົາ.   ພະຍາດຂັດແຍ້ງ   ສຳຫລັບພະຍາດນ້ີສາມາດປ່ິນປົວໄດ້ ດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕີຣາຄາຕົວເອງລອງເບ່ິງ ຫລັງຈາກທີ່ບົດຮຽນນ້ີຈົບລົງໄປ.   

   

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
   

3. ໃຫ້ຂີດກະດານເປັນສອງຝ່າຍ. ຝ່າຍນ່ຶງໃຫ້ໝາຍໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍ ຝ່າຍນຶ່ງໃຫ້ໝາຍວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ບອກ 
ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງແຕກຕ່າງກັບເດັກນ້ອຍແນ່ນອນ. ໝາຍລົງໃສ່ວ່າເດັກເວົ້າຢ່າງໃດ ແລະ
ຜູ້ໃຫຍ່ເດ ເວົ້າແນວໃດ.. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ 3:1-4 ເດັກນ້ອຍຈະໃຫຍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
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ແລະແລະຄວາມຄິດ ພວກທ່ານຍັງມີການອິດສາຣິສຍາ ຍັງມີການທຸ້ມຖຽງກັນ. ດ່ັງນ້ັນພວກທ່ານກໍ
ຍັງຢູ່ຝ່າຍໂລກ.  

 
4. ຢາຍເຈ້ັຽກັບສໍດຳໃຫ້ ແຕ່ລະຄົນແລະໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງ   ແລະບັນທຶກວ່າເຂົາມີຈຸດປະສົງຢາກເວົ້າຫຍັງ.  

ແບ່ງຫ້ອງເປັນສອງສ່ວນແລ້ວໃຫ້ຄົນນ່ືງອ່ານ 1 ໂຣິນໂທ 3:5-9  
ອີກສ່ວນນ່ຶງໃຫ້ບັນທຶກ 1 ໂກຣິນໂທ 3:10-15 
ຫລັງຈາກນ້ັນຈັກ 2-3 ນາທີ ຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຕາງໜ້າສ່ວນທີນ່ຶງລວບລວມວ່າເຂົາຢາກເວົ້າຫຍັງ ແລະຕ່ໍ
ໄປເປັນສ່ວນທສີອງ 
 

5. ບອກຊ່ືເພງທີ່ກ່ຽວກັບໄມ້ກາງແຂນພຣະຄຣິດ ບົດທີ 288 ອ່ານເນ້ືອເພງ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມ
ຄິດຄວາມເຫັນ. ຄົນຄຣິສຕຽນຈະດຳລົງຕົວຊີວິດໃນໂລກຄືຢ່າງໃດ. 

 
6. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 3:16-17 ດັງໆ ແລະຈະອະທິບາຍເຖິງວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 
 

7.  ທ່ານເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫລືເດັກນ້ອຍ? ຂໍໃຫ້ທ່ານເບ່ິງຕົວເອງ ໃນເວລາທ່ານທ່ານຢູ່ໃນສັງຄົມ. ຄົນທີ່ເຕີບ
ໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະສົນໃຈເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍກວ່າ.   ໜນຸໃຈສະມາຊິກຢູ່ໃນໂບດວ່າ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນຈຳພວກໃດ. ສ່ັງຕົວເອງວ່າຂ້າງໃດໜັກກວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ຫລືເດັກນ້ອຍ. 

 
8. ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ຖ້າແຕ່ລະຄົນຫາກມີສຸຂພາບດີ ຄຣິສຕະຈັກກໍຈະມີສຸຂພາບດີເຊ່ັນ

ກັນ. ຖ້າຈິດວິນຍານເຮົາດີ ກໍສາມາດປ່ິນປົວຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ຄືສາມາດແກ້ໄຂຄວາມ
ຂັດແຍ້ງໄດ້. 
 

9. ອະທຖິານຕຽມຕົວທີ່ຈະເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.  

 
 
        ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ສິນທັມກັບການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂບດຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບບັນຫາເຣ່ືອງສິນທັມ ທີ່ມີການອະລຸ້ມອະ

ລ່ວຍລະວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ຮູວ້່າ ພວກເຮົາຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ໃນໂບດຢ່າງໃດ?. 

 

ແຜນສຳລັບການສິດສອນ 
 

ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ກ່ອນເລ້ີມຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄຣູຂຽນລົງໃນກະດານຄຳວ່າ ລະບຽບພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາມາ
ເຫັນດ່ັງນ້ີ ທ່ານມີແນວຄິດຢ່າງໃດ.   ບັນທຶກຄຳຕອບແລ້ວກໍສົນທະນາ.  ການເຫັນພ້ອມໃນລະບຽບ
ຂອງໂບດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມັກມີການຈ່ົມວ່າ.  

 
2. ແຕ່ຖ້າມີການແບ່ງແຍກເກີດຂ້ຶນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ນ້ັນແຫລະຄືໂບດທີ່ຄວນມີ.    ຫລາຍຄົນຈ່ົມວ່າໃຫ້

ກອງປະຊຸມ.   1 ໂກຣິນໂທ 5    ໂປໂລໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄຣິສຕຽນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມບາບ ແລະຢູ່ໃນການອະລຸ້ມອະລວຍ.  
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
   

3. ວາງຄຳຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສັຽໃຈຫລາຍທີສຸ່ດ? ສົນທະນາໃນຄຳຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນ. 
ແມ່ນຫຍັງທີເ່ຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽນ້ຳພຣະທັຍຫລາຍທີ່ສຸດ? ສົນທະນາ ໃນຄຳຕອບ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ
ພຣະທັມ 1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2 ໃຫ້ຄຣູສລຸບ ອີງຕາມສະພາບຂອງເມືອງໂກຣິນໂທ ຄວາມບາບສ່ວນ
ຕົວ ແລະຄວາມບາບຂອງກອງປະຊຸມ. ເມ່ືອການກະທຳຂອງມະນຸດຄົນໃດຄົນນ່ຶງຫາກເຮັດໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາເສັຽນ້ຳພຣະທັຍແລ້ວ ກອງປະຊຸມກໍເປັນເໝືອນກັນ.  ຫົວໃຈແຕ່ລະດວງໃນຄຣິສຕະຈັກກໍມີບັນ
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ຫາດ້ວຍ.   ທ້າທາຍນັກຮຽນໃຫ້ ຫລີກຈາກການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ, ໃຫ້ຫລີກຈາກບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ
ມາ.    

 
4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນໝວດນ້ອຍໆ. ເອົາເຈ້ັຽແລະມາກເກ້ີໃຫ້ພວກເຂົາ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ

ເລ້ືອຍໆໃນ ທວີີ.   ເຣ່ືອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນ.  (ທະນາຍຄວາມ,  ກົດໝາຍ, ຕັດສິນ, ໃນຫ້ອງສານ, 
ແລະອ່ືນໆອີກ.  ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ເວົ້າສຸດທ້າຍ?  (ຄົງຈະແມ່ນຜູ້ຕັດສິນ) ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:3-5. 
ແລ້ວຖາມ:   ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ຕັດສິນໂປໂລ?     ໂປໂລຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເພາະບ່ໍມີຜູ້ຕັດສິນໃນ
ເມືອງນ້ັນ. ຄົນຊອບທັມຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃກ້ຕົວຕລອດໄປ  ເພ່ືອຈະແກ້ໄຂບັນຫາ.  ຢູ່ຫ່າງໄກກໍແກ້ໄຂໄດ້. 
 

5. ໃຫ້ຄົນນ່ືງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:6-8 ກ່ອນຈະລາຍງານ.   ສົນທະນາໃຫ້ຖືກຈຸດສຳຄັນ.  ຄືເວົ້າເຣ່ືອງ
ເຊ້ືອແປ້ງ. ເຊ້ືອແປ້ງເກ່ົາກັບເຊ້ືອແປ້ງໃໝ່. ແລະແລ້ວຄຣູກໍສລຸບ                 
 

6. ພວກເຮົາຈະຈັດລະດັບຄົນຢ່າງໃດ?  (ຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຍິງ, ຄົນໜຸ່ມຄົນແກ່, ຄົນເປັນຄົນຕາຍ, ອ່ານ  1 
ໂກຣິນໂທ 5:9-13 ສອງອັນດັບທີໂ່ປໂລໝາຍເຖິງກໍຄື:   ຄຣິສຕຽນ ຄວນດູແລຊ່ືງກັນແລະກັນ,  ຖ້າ   
ຄຣິສຕຽນຫາກບ່ໍສາມາດຮັກສາມາຕຖານຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້.  ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອກໍຄວນຈະຄວນຈະ
ອົດທົນ ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂປັບປຸງຄົນນ້ັນຊ່ວຍກັນ. 

   

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 

7. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ແລະອີງໃສ່ເຈ້ັຽບົດຮຽນ ນ້ີຄືການປ່າວປະກາດຢ່າງນ່ຶງໃຫ້ແກ່ຄົນບາບ  ຄືເຮົາ
ຈະຕ້ອງເປັນເພ່ືອນກັບຄົນບາບ. ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ແຂງແກ່ນຢ່າງຈິງຈັງ. 

 
8. ຕອບຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕອບ ຈະຖືກຫລືຜິດກໍບ່ໍເປັນຫຍັງ. 

 
9. ອະທຖິານກ່ອນຈະເຂ້ົາໃນການນະມັສການ.  

 
 
         ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ເຮັດໄດ້ບໍ່ ຫລື ເປັນປໂຍດບໍ?່ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:22-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:14-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນເມ່ືອໃຊ້ເສຣີພາບ ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄວນຄິດເຖິງຄົນອ່ືນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງໃຫ້ດີຄືຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດ   

                                                ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນຳເຖິງເຣ່ືອງຊ້ີນທີ່ໄດ້ບູຊາແດ່ພຣະທຽມ. ເພ່ິນໄດ້ 

                                              ໜູນໃຈພວກເຂົາຈ່ົງລະວັງໃນການໃຊ້ເສຣີພາບທີ່ຕົນເອງໃນຖານະເປັນ      
                                              ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທີ່ເປັນເຫດຄົນອ່ືນສະດຸດ. 
 

ຄຳນຳ 
        ຄຣິສຕຽນຈາກເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາອາຈານໂປໂລເຕັມໄປດ້ວຍຄຳຖາມ (1 ກຣທ 
7:1).  ພວກເຂົາເປັນຫ່ວງເຖິງເຣ່ືອງ “ອາຫານທີ່ໄດ້ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມ” ( 1 ກຣທ 8:1).      ຕາມທຳນຽມ
ແລ້ວຄົນໃນເມືອງນ້ັນໄດ້ນັບຖືພຣະຕ່າງໆເຊ່ັນ:   ອັບໂຟເດັຍ,   ໃນເມືອງຍັງມີຕູບນ້ອຍຕ່າງໆທີ່ປຸກໃຫ້ເປັນ
ບ່ອນຢູ່ຂອງພຣະໂປເຊໂດນ, ອັບໂປໂລ, ເຮີມີ, ແລະອ່ືນໆອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
       ການກິນອາຫານທີ່ບູຊາແດ່ພຣະຕ່າງໆນ້ັນໄດ້ເປັນຂ້ໍຂ້ອງໃຈເພາະພວກເຂົາຢາກຮູວ້່າໃນເມ່ືອກາຍມາ
ເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວສາມາດກິນອາຫານທີ່ບູຊາມາກ່ອນໄດ້ບ່ໍ? ບາງຄ້ັງອາຫານທີ່ເຄີຍບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມຍັງ
ໄດ້ເອົາໄປຂາຍຕາມຕລາດອີກ.  ພວກເຂົາຢາກຮູ້ວ່າອາຫານຢ່າງນ້ັນກິນໄດ້ບ່ໍ?    ຖ້າຄຣິສຕຽນຖືກເຊີນໄປ
ກິນເຂ້ົາໃນບ້ານຂອງຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອແລະມີອາຫານເຄີຍບູຊາແດ່ພຣະທຽມມາແລ້ວ ພວກເຂົາກິນໄດ້ບ່ໍ?  ກ່ອນ
ກິນ ຄຣິສຕຽນຄວນຖາມເຈ້ົາຂອງບ້ານວ່າອາຫານນ້ັນໄດ້ບູຊາແດ່ພຣະທຽມມາກ່ອນຫລືບ່ໍ? 
       ການກິນຊ້ີນທີ່ເຄີຍບູຊາແດ່ພຣະທຽມມານ້ັນເປັນຜົນກະທບົອັນສຳຄັນຕ່ໍຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.  ດ່ັງນ້ັນ, 
ພວກອັຄສາວົກ    ແລະຜູ້ນຳທັງຫລາຍໄດ້ປະຊຸມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງເຣ່ືອງອາຫານທີ່ບູ  
ຊາແດ່ພຣະທຽມ (ກຈກ 15:29, 21:25). ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາເຣ່ືອງນ້ີມາສິດສອນຢ່າງຍືດ
ຍາວ ( 1 ກຣທ 8:1-13; 10:14-11:1),       ແລະເພ່ິນຍັງເຕືອນຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໃນເຂດແດນອາຊີນ້ອຍ 
(ພນມ 2:14, 20), ໄດ້ບອກວ່າເຣ່ືອງກິນອາຫານທີ່ບູຊາແດ່ພຣະທຽມນ້ັນສັບສົນແລະເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງສັບສົນນ້ີໂດຍແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍສະ
ເພາະເຈາະຈົງ, ແລະບອກເຖິງຫລັກການແກ້ບັນຫາທົ່ວໄປເພ່ືອໃຫ້ຄຣິສຕຽນປະຕິບັດ.  1 ກຣທ 8 ກ່າວເຖິງ
ອາຫານທີ່ບູຊາໃນບ່ອນຂອງພຣະທຽມ, ແລະ 1 ກຣທ 10:22-11:1 ກ່າວເຖິງອາຫານບູຊາແດ່ພຣະທຽມທີ່
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ເອົາໄປຂາຍໃນຕລາດ ແລະຕາມບ້ານຕ່າງໆ. ຄຳແນະນຳຂອງອາຈານໂປໂລຕ່ໍບັນຫາຕ່າງໆນ້ັນໄດ້ເປັນຜົນ
ສະທອ້ນຕ່ໍຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ັນ ແລະຍັງເປັນປໂຍດຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີເຊ່ັນກັນ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າໃສ່ກະດານວ່າ: “ທ່ານສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງທ່ານຄວນເຮັດ.” ໜູນ

ໃຈໃຫ້ມີຄົນສມັກອະທບິາຍວ່າປໂຍດທີ່ກ່າວມານ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?    ຕ້ັງຄຳຖາມຂ້ຶນມາວ່າ 
ເມ່ືອໃດທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກບ່ໍເຮັດທັງໆທີທ່່ານມີສິດເຮັດໄດ້?   

 
2. ກ່າວວ່າ, ຄຣິສຕຽນມີສິດເສຣີພາບຍ້ອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳທີໄ່ມ້ກາງແຂນ.  ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງ

ລະວັງເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເສຣີພາບທີ່ເຮົາມີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດ.  ໃນ 1 ກຣທ 8 ແລະ 10 ອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ສລອງເສຣິພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ເພ່ິນທ້າທາຍພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ສ້າງການສະດຸດໃຈແກ່ຄົນ
ອ່ືນ. 

 
3. ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ 1 ກຣທ 8:1-6 ອອກສຽງ.       ກ່າວວ່າຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັບຖືພຣະ

ຕ່າງໆ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທອົ້ງສ້າງໂລກຈັກກະວານ.  
 

4. ອ່ານ 1 ກຣທ 8:7-13. ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກດີເຖິງເຣ່ືອງເສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ໜູນ
ໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນເອົາສິດທຂິອງຕົນອອກໄປ     ເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະຕ້ັງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  
ເຊີນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງທີເ່ຄີຍເຮັດຢ່າງນ້ີມາເພ່ືອເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນກ່າວຄຳພຍານຕ່ໍຫ້ອງຮຽນ.  ກ່າວວ່າ 
ເຮັດຫຍັງກໍໃຫ້ຄວາມຮັກມາເປັນມາດຕະຖານເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບເສຣີິພາບອັນແທຈິ້ງ. 

 
5. ອ່ານ 1 ກຣທ 10:22-23 ພ້ອມກັນ ແລະສົນທະນາກັນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືການໃຫ້ກຽດແດ່ຜູ້ມີຄວາມ

ເຊ່ືອອ່ອນ.   
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 12:3-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງ

ອົງພຣະຄຣິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະທ່ານຍິນດີບ່ໍທີ່ໃຊ້ 

                                        ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອເສ້ີມສ້າງກັນແລະກັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຄ້ົນຫາວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊອັນໃດເພ່ືອຈະນຳເອົາມາປະກອບ 

                                               ໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
       ໃນປ້ຶມ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດ 12-14 ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງເຖິງການເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຮ່າງກາຍ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ ( 1 ກຣທ 12:27).  ບົດ 12 ເລ້ີມດ້ວຍຄຳເວົ້າວ່າ,  “ບັດນ້ີສ່ິງທີ່ເປັນຫ່ວງ...” ໃນເມ່ືອຄຳ
ເວົ້າຢ່າງນ້ີໄດ້ມີຢູ່ໃນບົດ 7:1  ເປັນສ່ິງທີ່ເຕືອນວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄຳຖາມ  ແຕ່ບັດນ້ີເປັນເຣ່ືອງຂອງ  
ພຣະຣາຊທານດ້ານຈິດວິນຍານ (12:1). 
       ໃນບົດ 12 ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານສອງຢ່າງໃນເວລານະມັສການ:   ທຳນວາຍ 
ແລະເວົ້າພາສາແປກ ເພາະເປັນເຣ່ືອງທີ່ມີບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຖືກວ່າເປັນຂອງພຣະຣາຊທານໃຫຍ່ກວ່າ
ໝູ່.    ທີ່ເຫັນໄດ້ຄືມີບາງກຸ່ມໄດ້ໃຊ້ພາສາແປກ (ກຣໍຊາລີອີອາ)  ທີ່ຄຶດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮບັຂອງດີເລີດກວ່າຄົນ
ອ່ືນໆ.  ໃນບົດ 14 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງສຸພາບ  ຄືບອກໃຫ້ໃຊ້ການເວົ້າພາສາແປກ
ໂດຍຂອບເຂດຈຳກັດໃນເວລານະມັສການ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ເຕັມທີ່ເວລາເຂ້ົາເຝ້ົາໃນເວລາສ່ວນຕົວ.    ແຕ່ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນເຖິງການທຳນວາຍ ເທສນາ (14:6-12).  ເພ່ິນໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວາ່ຂອງພຣະຣາຊ
ທານແຕ່ລະຢ່າງນ້ັນດີສເມີກັນ ບ່ໍມີອັນໃດດີເລີດ.  
       ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ   ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊ່ິງເຖິງສະ
ພາບການໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດກ່າວໃນຄຣິສຕະຈັກຖ້າຖືກນຳພາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດແລ້ວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຖືກດ່າ” (ຂ້ໍ 3).  ມີບາງຄົນຢາກໃຫ້ອາຈານໂປໂລກ່າວດ່ັງນ້ັນໃນເມ່ືອມີຄົນ
ໄດ້ນັບຖືຮູບປ້ັນທີ່ບ່ໍສາມາດປາກໄດ້. (12:2). ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວວ່າ, “ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ” ຜູ້ນ້ັນກໍເວົ້າ
ໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາ  ແລະຄົນນ້ັນໄດ້ປະກາດຄວາມຈິງ.   ການເວົ້າຢ່າງນ້ີເປັນການສະແດງ
ເຖິງການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຂອງອົງພຣະວິນຍານ.     ຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທມາຈາກຫລາຍບ່ອນແຕກ
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ຕ່າງກັນ ແຕ່ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດຢ່າງມີສະພາບເທົ່າທຽມກັນ.  
ໃນການຖືວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົານ້ັນ    ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນການນຳພາ
ຂອງພຣະອົງ.     ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຄຸນປົກເທິງຫົວແລະຍັງເປັນຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາໃນການ
ເປັນສເມີພາບກັນ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າພວກເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຄົນຈັດລາຍການງານສລອງວັນຄຣິດ

ມາສເພ່ືອເປັນການປະກາດຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານ    ພ້ອມຈັດໃຫ້ມີການມີການກິນເຂ້ົາໜົມແລະກາເຟຫລັງ
ຈາກເລີກ.     ຜູ້ເປັນຄຣູໃຫ້ຊ່ອຍຂຽນເປັນລາຍການວ່າມີຫຍັງແດ່ທີຈ່ະເຮັດເຊ່ັນ: ຂຽນປະວັດເຣ່ືອງ
ຂອງຄຣິດມາສ, ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ໄຟແສງສີ, ດົນຕຣີ, ໂຄສະນາ, ອາຫານ, ເບ່ິງເດັກນ້ອຍ ແລະອ່ືນ..ຫລັງ
ຈາກຂຽນລາຍການໝົດແລ້ວຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, ແມ່ນຜູ້ໃດມີພຣະພອນທີຈ່ະເຮັດວຽກດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ດີ? 

7. ອະທບິາຍວ່າໂຄງການແນວນ້ີຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມແລະຮ່ວມກັນ,  ທຸກຄົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ໃນສ່ິງສຳຄັນ. ກ່າວວ່າ, ບົດຮຽນວັນນ້ີບອກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກຄົນໃຫ້ນຳຂອງພຣະຣາຊທານ
ມາໃຊ້ຮ່ວມກັນເພາະທກຸຄົນເປັນອະວັຍະວະຂອງຄຣິສຕະຈັກຄືຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 

8. ເຊິນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ກຣທ 12:7-11.      ໃຫ້ຂຽນຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆທີ່
ກ່າວໃນບົດນ້ີໃສ່ກະດານ.  ມີພຣະຄຳຈາກບ່ອນອ່ືນອີກບ່ໍທີ່ກ່າວເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານ?     ຂຽນ
ເພ້ິມຈາກພຣະຄຳຂ້ໍອ່ືນໆໃສ່ກະດານ. 

9. ເອົາເຈ້ັຽແລະສໍດຳຫລືປາກກາໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ    ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈົດຈາກ 1 ກຣທ 
12:7-11 ວ່າຕົນເອງມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະກໍລາຍງານໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນຳ. 

10. ອ່ານພ້ອມກັນ 1 ກຣທ 12:12-26. ກ່າວລ້ຶມຄືນເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ ແລະຖາມວ່າຂອງ 
ພຣະຣາຊທານຢ່າງນ້ີໄດ້ເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຢ່າງໃດ?   

11. ຖາມວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆນ້ີສາມາດເອົາປະກອບໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດບ່ໍ?  ເປັນຫຍັງ? 
12. ຈຸດປະສົງທີພ່ຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນ້ັນເພ່ືອຫຍັງກັນແທ?້ 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 

 
 
 
 



 12 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 
ທາງດີທ່ີສຸດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍເພ້ີມ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳເວົ້າວ່າຮັກໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອກວດເບ່ິງຄຳອະທິບາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກໂດຍອີງ 

                                               ຕາມພຣະຄັມພີ. 
 

ຄຳນຳ 
       ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕ້ັງຄຳຖາມແຕ່ຫົວທີໃນ 1 ໂກຣິນໂທ ເວລາເພ່ິນຕອບຈົດໝາຍຂອງຄົນໃນເມືອງໂກ
ຣິນໂທວ່າ, “ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ແບ່ງແຍກກັນບ່ໍ?”   ເພ່ິນຕ້ັງຄຳຖາມເຖິງເຣ່ືອງຂອງຄົນສ່ີຄົນຜູ້ເປັນຄົນສຳຄັນ: 
(ໂປໂລ, ອາໂປໂລ, ເປໂຕ, ແລະອົງພຣະຄຣິດ)  ຊ່ຶງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັບຖືເພ່ືອຈະຖືວ່າຕົນເປັນຄົນ ທີ່
ເຊ່ືອຖືກຕ້ອງ.    ເຣ່ືອງເຊ່ືອໃນຄົນສ່ີຄົນນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແບ່ງແຍກກັນຈາກ: ພວກມີປັນຍາ 
(1:18-31; 2:6:3:4), ທັມມະຈະຣິຍາດີ (5:1-6:20),   ການແຕ່ງງານ ແລະການເປັນໂສດ (7:1-40); ອາ
ຫານທີ່ບູຊາແດ່ພຣະທຽມ (8:1-11:2), ການເຂ້ົາຮ່ວມພິທີສິນມະຫາສນິດທີ່ບ່ໍສົມຄວນ (11:17-34), ຂອງ
ພຣະຣາຊທານ (12:1-14:40), ຄວາມຄິດຜິດເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ (15:1-58). 
       ການທີ່ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, “ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແບ່ງແຍກກັນບ່ໍ?”  ເປັນຄຳຖາມໂດຍກົງຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ “ຮ່າງ
ກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ” (12:27).  ຖ້າວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍ່າງເຂ້ົາໄປໃຫ້ຫ້ອງຮຽນແລະເຫັນອະວ ັຍະວະຂອງ
ຮ່າງກາຍແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປຢູ່ໃຜລາວ ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະມີຄວາມຕົກໃຈຫລາຍ.  ຮູບພາບຢ່າງນ້ັນ
ເປັນເຣ່ືອງການແບ່ງແຍກຂອງຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.   
     ຢ່າງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຄີຍເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານໃນບົດ 12-14, ເພ່ິນໄດ້ຫັນເຂ້ົາໄປໃນຂ້ໍ 
12:31 ຄືເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານອັນປະເສິດກວ່າທຸກສ່ິງ: ຄືຄວາມຮັກ ຊ່ຶງເພ່ິນຖືວ່າ, “ເປັນທາງດີເລີດ.”   
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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13. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງກ່າວເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອ່ານຈາກປ້ຶມ,  ຈາກໜັງ,   ຫລື
ເພງ.   ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາສຶກສາເຣ່ືອງຄວາມຮັກ ແລະເອົາມາທຽບກັບຄວາມຮັກຈາກຄຳສອນ
ຂອງອາຈານໂປໂລໃນປ້ືມ 1 ກຣທ 13. 

14. ກ່າວວ່າ, ຄວາມຮັກທີພ່ວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍຂ້ຶນ. ຖາມວ່າ, “ມີ
ຄຳເວົ້າອ່ືນອີກບ່ໍທີທ່່ານຄຶດວ່າເອົາປ່ຽນຄຳວ່າຮັກໄດ້?   

15. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຍົກເອົາຄຳເວົ້າຈາກພາສາກຣີກສາມຄຳທີ່ແປວ່າຮັກ: ອາກາເປ, ເອໂຣສ, ແລະ 
ຟີລີໂອ. ໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາຂອງຄວາມໝາຍແຕ່ລະຄຳ ແລະລາຍງານໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນຳ. 

16. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 13:1-3, ຖາມວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງກິຈກັມຂອງຄຣິສຕຽນໃນຕອນນ້ີ
ເປັນແນວໃດ?  ໃຫ້ເບ່ິງຄຳເວົ້າວ່າຮັກຂ້າງລຸ່ມ: 
 

ອາກາເປ ຄວາມຮັກ 

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ 

ອົດທົນ ອິດສາ 

ສຸພາບ ຈອງຫອງ 

ຍິນດີໃນຄວາມສັດຈິງ ອວດຕົວ 

ປົກປ້ອງຮັກສາ ບ່ໍໃຫ້ກຽດ-ດູຖູກຄົນອ່ືນ 

ໄວ້ວາງໃຈ ເຫັນແກ່ຕົວ 

ມີຫວັງ ໃຈຮ້າຍງ່າຍ 

ບ່ໍຍອມແພ້ ຈົດຈຳຄວາມຜິດ 

 ຍິນດີເຮັດຊ່ົວ 

 ສອບຕົກ, ຜິດພາດ 

 
17. ກ່າວວ່າສິດຍພິບານມັກຍົກເອົາ 1 ກຣທ 13:  ເວລາເຮັດພິທແີຕ່ງງານ.    ຖ້າມວ່າ ມີຕອນໃດທີ່ຄຳ

ເວົ້າອາກາເປບ່ໍສົມຄວນເອົາມາໃຊ້? 
18. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສອງສາມກຸ່ມສຸດແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ມີ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກັນເຖິງ

ເຣ່ືອງທີພ່ວກເຂົາຈະເອົາຄວາມຮັກຢ່າງອາກາເປມາປະກອບໃຊ້ຕ່ໍຄົນຜູ້ບ່ໍເປັນຕາຮັກ? 
19. ຖາມວ່າ, ທ່ານສາມາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເອົາອາກາເປມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໄດ້ດີຂ້ຶນຫລືບ່ໍ? 
20. ທ້າຊວນສະມາຊິກໃຫ້ອ່ານ 1 ກຣທ 13:4-8 ແຕ່ລະເຊ້ົາ ແລະແລງ ສອງອາທິດຕິດຕ່ໍກັນ. 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຫວັງຂອງການຄືນພຣະຊົນ 
 

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະກັບມາຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະການຄືນພຣະຊົນ.  
 

ອ່ານລວບ:    ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຊະນະ  

ທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນຊີວິດ, ແລະໃຫ້ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ພວກເຮົາຄືນຈາກຄວາມ
ຕາຍໃນອະນາຄົດ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເລ້ີມການຮຽນໂດຍຖາມວ່າ: ຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອມັກຖາມແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ? 

ຕົວຢ່າງຄຳຖາມ: ພຣະເຢຊູເປັນຄົນແທ້ບໍ? ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຕາຍເທງິກາງແຂນ? ເປັນຫຍັງ   
ຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຫລາຍຄະນະແທ້? ແລະຕ່ໍໆໄປ. ມີຄຳຖາມນ່ຶງທີ່ລືມບ່ໍໄດ້ຄື, ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາ
ຈາກຄວາມຕາຍແທ້ບໍ? 

2. ເວົ້າວ່າ, ການຕາຍແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູເປັນພ້ືນຖານຂອງຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນ . ມ້ື 
ນ້ີພວກເຮົາຈະເບ່ິງຄຳອະທບິາຍຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາ  ແລະເບ່ິງຄວາມໝາຍສຳລັບ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-8. ຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນ້ີເປັນຫລັກຖານເຣ່ືອງຊີວິດ, ການຕາຍ, 

ແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ?   ສ່ິງນ້ີພຽງພໍທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ທີ່ຍັງບ່ໍເຊ່ືອ
ຫລືບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? ຍັງຕ້ອງການຫຍັງອີກແດ່? 
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4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 12-20. ແລະເວົ້າວ່າ, ຫລັກຄວາມເຊ່ືອເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາເປັນ
ເຣ່ືອງທີ່ຂາດບ່ໍໄດ້ສຳລັບຄຣິສຕຽນ.   ຖາມ, ເປັນຫຍັງການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຈຳເປັນສຳ
ລັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ? 

5. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-44.   ນຳການສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ພຣະຄຳຕອນນ້ີຕອບຫຍັງແດ່
ເຣ່ືອງການເຜົາສົບຄົນຕາຍແລະເຣ່ືອງການເສັຽອົງຄະຫລືເຣ່ືອງການຕາຍ?ທ່ານຮູ້ໃຜແດ່ທີ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ເຣ່ືອງຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ? ພຣະຄຳຕອນນ້ີຈະຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃດ?  ເປັນຫຍັງພຣະຄຳ
ພີບ່ໍໃຫ້ວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດຈະສະເດັດກັບມາເທື່ອທີສອງ? 

6. ຖາມ, ການປຽບທຽບເຣ່ືອງເມັດໃນການປູກຝັງ  ແລະເຣ່ືອງຮ່າງກາຍທີ່ເປ່ືອຍເນ່ົາແລະຮ່າງກາຍທີ່ບ່ໍ
ເປ່ືອຍເນ່ົາ ຫລືເຣ່ືອງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງໂປໂລເປັນເຣ່ືອງປຽບທຽບທີ່ເໝາະສົມບ່ໍ?ເບ່ິງເຣ່ືອງ
ປຽບທຽບໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-44,    ແລະຖາມວ່າມີໃຜບ່ໍທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງປຽບທຽບກ່ຽວກັບ
ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍທີດີ່ກວ່ານ້ີ. 

7. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 50-56. ຖາມ, ຄົນສ່ວນຫລາຍມີຄຳຖາມຫລືມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງ
ຄວາມຕາຍແນວໃດແດ່?ໃຫ້ໂອກາດຕອບ. ແລ້ວຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນ້ີໃຫ້ຄຳຕອບບ່ໍ? ທ່ານຄິດວ່າ
ພຣະຄຳນ້ີໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນກັບຄົນທີ່ຢ້ານຕາຍຫລືກັບຄົນທີ່ກຳລັງໂສກເສ້ົາເພາະມີການຕາຍພາຍ
ໃນຄອບຄົວຢ່າງໃດ?  

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ຖາມ, ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ  ທີ່ໄດ້ສງະແດງເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ?     ໃຫ້ນັກ

ຮຽນຄິດພິຈາຣະນາ; ໃຊ້ເວລາສົນທະນາໜ້ອຍນ່ຶງ. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະ
ຄັມພີ. 

 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຮັບໃຊ້ຖ້າມການຄວາມທຸກລຳບາກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາເລ້ົາໂລມເຮົາຍາມລຳບາກເພ່ືອເຮົາຈະສາມາດເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ການເລ້ົາໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບັຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອການເລ້ົາໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບັຈາກພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຄວາມຫວັງ 

ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເຂ້ົາໃຈຄວາມທຸກລຳບາກເພາະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາໄຫລ  

ຜ່ານຊີວິດລາວໄປເປັນພຣະພອນແລະກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເວົ້າວ່າ, ມີຫລັກສາສນາສາດທີ່ພຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະຄວາມຊ່ົວຊ້າ    ແລະ

ຄວາມທຸກລຳບາກທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ. ບາງຄ້ັງກໍມີການສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດ
ສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາມີຂອບເຂດແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເບ່ິງ
ພາບໃຫຍ່. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃດ້ສ່ົງຄວາມຊ່ົວ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຄວາມລຳບາກມາສູ້ຊີວິດຄົນ, ເຖິງ
ປານນ້ັນ ພຣະອົງສາມາດໃຊ້ຄວາມລຳບາກຕ່າງໆເພ່ືອຜົນດີ . ຖາມ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຊ້ຄວາມເຈັບ
ປວດແລະຄວາມລຳບາກເພ່ືອຜົນດີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

2. ຖາມນັກຮຽນ, ຖ້າທ່ານສາມາດໃຊ້ປະສົບການບາງຢ່າງເພ່ືອຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈ້ົາ , ທ່ານຈະເຮັດບ່ໍ? 
ສົນທະນາ. ຫລັງຈາກນ້ັນເວົ້າວ່າ, ຄວາມທຸກລຳບາກສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້. ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນກ່ຽວ
ກັບເຣ່ືອງການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ໃຊ້ໄປເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໆ . 

 
ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ຖາມ, "ການເລ້ົາໂລມ" ແມ່ນຫຍັງ? ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ກະດານໄວ້. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 3-
4. ຖາມ, ຂ້ໍ 4 ໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການເລ້ົາໂລມ ແຕກຕ່າງກັບທີ່ພວກເຮົາຄິດບ່ໍ? ຫລັງຈາກຕອບ
ໃຫ້ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາບ່ໍຄິດວ່າເຮົາໄດ້ຮບັການເລ້ົາໂລມເພ່ືອຈະໄດ້ເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາບ່ໍສາ
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ມາດປ່ອຍຄົນຈາກຄວາມທຸກລຳບາກ,  ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາໃນການ
ໜຸນໃຈດ້ວຍພຣະຄຳ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອ, ແລະການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ. 

4. ອ່ານ2 ໂກຣິນໂທ 1: 3-7 ແລະພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ຄວາມທຸກລຳບາກ" ຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຕອນນ້ີ? 
• ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ເລ້ົາໂລມ" ຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຕອນນ້ີ? 

 
ຖາມ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລໃນຕອນນ້ີ, ທ່ານຄິດວ່າເພ່ິນມີປະສົບການໃນເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍ? 

5. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 10-11. ຖາມ, ຖ້າໃຫ້ເລືອກໄດ້, ທ່ານຈະເລືອກຄວາມລຳບາກບ່ໍ?   ເວົ້າວ່າ, 
ພວກເຮົາຄົງບ່ໍເລືອກຄວາມລຳບາກຫລືຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານຄວາມລຳບາກ 
ເພາະເຮົາມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນກຳລັງແລະຜູ້ເລ້ົາໂລມຂອງພວກເຮົາ. 

 
ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

6. ຢາຍກະດາດ 4 ຄຸນ 6 ແລະສໍດຳໃຫ້ທຸກຄົນ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນເຣ່ືອງຄວາມລຳບາກທີ່ເຄີຍປະສົບ 
ແລະອີກຂ້າງນ່ຶງໃຫ້ຂຽນ    ວິທີທາງທີ່ຈະໃຊ້ເພ່ືອເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໆທີ່ພົບເຣ່ືອງໃນທຳນອງດຽວກັນ. 
ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້.    (ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າເປັນເຣ່ືອງນ້ອຍ ອາດຈະເປັນປໂຍດ
ຫລາຍສຳລັບຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ກຳລັງເຈັບປວດ). 

7. ຢືນເປັນວົງແລ້ວຈັບມືກັນເພ່ືອອ້ອນວອນສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ; ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ົາ
ໂລມບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນ. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄັມພີ. 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຄວາມຮັກແທ້ຢືນໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າແບບຈິງໃຈສາມາດປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນ 

ທີ່ຕຶງຄຽດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ສະແດງຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ ແລະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຜູ້ອ່ືນ ເພ່ືອຈະ 

ປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເລ້ີມການປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຊາວໂກຣິນໂທ ເພາະຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວ

ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນ ສຳຄັນກວ່າກຽດຫລືຊ່ືສຽງ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເພ່ືອປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ,    ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ

ທ່ານຈ່ຶງປ່ຽນແຜນບ່ໍໄປເມືອງໂກຣິນໂທ. ຖາມ, ເວລາເກີດການເຂ້ົາໃຈຜິດ, ທ່ານອະທິບາຍຕົວເອງ 
ຢ່າງໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນຊ້ີມືຂ້ຶນເພ່ືອຕອບສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາມັກເຮັດຈາກຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ : 

• ຂ້ອຍຢ້ານການປະເຊີນໜ້າກັນ, ສະນ້ັນຂ້ອຍພຍາຍາມຫລີກການອະທິບາຍຕົວເອງ . 
• ຂ້ອຍພຍາຍາມຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໂດຍໃຊ້ເຫດແລະຜົນ . 
• ຂ້ອຍມັກຕ່ໍສູ້ແລະມັກບັງຄັບຄົນອ່ືນໆໃຫ້ເຫັນດ້ວຍ . 

2. ຖາມ: ທ່ານຄິດເຫັນຕອນນ່ຶງທີກ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ສ້າງຄວາມຕຶງຄຽດໃນຄວາມສັມພັນບ່ໍ?   ທ່ານຮູ້ 
ສຶກແນວໃດເມ່ືອຄົນອ່ືນເສັຽໃຈເພາະການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ?ອະທິບາຍສະພາບຂອງໂປໂລໃນ  
ພຣະຄຳພາກນ້ີ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; ແລ້ວໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 1-11.   ອະທິບາຍ

ໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍກ່ຽວກັບຈົດໝາຍສ່ວນນ້ີຂອງໂປໂລເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ ; ໂປໂລ
ຂຽນຫລາຍໆຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ. ຖາມ, ອີງຕາມຈົດໝາຍນ້ີ, ຄວາມຈິງໃຈແລະການເປີດ
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ອົກມີຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດ? ສົນທະນາຈາກແບບຢ່າງໃນພຣະຄັມພີເຣ່ືອງຄວາມ
ສັມພັນຕຶງຄຽດທີ່ແກ້ໄຂຖືກແລະແກ້ໄຂບ່ໍຖືກ. ໃຫ້ຜູ້ຕອບສະແດງເຫດຜົນ. 

4. ເວົ້າວ່າ,   ພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 5-11  ປາກົດວ່າບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣ່ືອງທີ່ສົນທະນາໃນພຣະຄຳ
ພາກທີ່ຜ່ານມາ.    ໂປໂລອາດຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ເຮັດຜິດໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 5; ແຕ່ເບ່ິງອີກມຸມນ່ຶງປຽບສະເ
ໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ສ້າງເຣ່ືອງໃຫ້ມີການສົງສັຍໃນກຽດສັກສີຂອງທ່ານ .  ຂະນະທີ່ໂປໂລ 
ສະແດງຄວາມຮັກແທ້, ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍຄົນຜິດແລະເຊ່ືອວ່າຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທຈະອະພັຍ
ຜູ້ນ້ັນເຊ່ັນກັນ.   ຖາມ, ການກະທຳຂອງໂປໂລສະແດງເຖິງຈິດໃຈທີ່ອະພັຍຢ່າງໃດແດ່ - ເຖິງວ່າບຸກ
ຄົນນ້ັນໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານ? 

5. ກ່ອນການຮຽນມ້ືນ້ີໃຫ້ຕຽມສາມຄົນໄວ້ເພ່ືອອ່ານພຣະຄຳຕ່ໍໄປນ້ີ : 1 ໂຢຮັນ 8: 44;ໂຢຮັນ 10: 10; 
ແລະເອເຟໂຊ 6: 12 ຈາກພຣະຄັມພີຂອງເຂົາເຈ້ົາ (ໃຫ້ລໍຖ້າບອກວ່າອ່ານຕອນໃດ).   ພານັກຮຽນ
ເບ່ິງ   "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ"  ແລະເວົ້າເຣ່ືອງການແບ່ງແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກວ່າຊາຕານ
ແມ່ນສັດຕຣູ, ບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆ.ໃຫ້ຜູ້ທີ່ທ່ານຕຽມໄວ້ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຈັດໃຫ້ແລ້ວ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ຖາມ, ພວກເຮົາມັກຫລີກໜ້າກັນເວລາເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຫລືຄວາມຕຶງຄຽດໃນຄວາມສັມພັນບ່ໍ? 

ຖາມ, ການເຮັດຢ່າງນ້ັນມີຜົນດີແນວໃດ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄວນເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງໂປໂລ? 
ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນດີຖ້າພວກເຮາົແກ້ບັນຫາໂດຍຕົງແລະເວົ້າກັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ? 

7. ສົນທະນາ, ການເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະການມີຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍຈະເປັນແນວໃດໃນຄວາມສັມ
ພັນຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ຄູ່ສາມີພັລຍາ 
• ໝູ່ເພ່ືອນ 
• ພະນັກງານແລະນາຍຈ້າງ 
• ອ້າຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ 

8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນເຣ່ືອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມຈິງໃຈ, ແລະການອະ
ພັຍໃນຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ. 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ເອົາໃຈໃສໃ່ນອະນາຄົດ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 4 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 4 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຕ້ັງໃຈຮັບໃຊ້ໂດຍບາກບ່ັນຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະມີຊັຍຊະນະຕ່ໍບັນຫາໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງມີບັນຫາ.  

       
ບົດນໍາ 

ສລຸບເນ້ືອໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລໃນບົດ 4 ເປັນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ວ່າ Never give up ຢ່າຍອມແພ້ຢ່າງເດັດຂາດ, 
ໂປໂລໄດ້ບອກພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທ ໃຫ້ອົດທົນເບ່ິງໝາກຜົນທີ່ຈະມາຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານກວ່າບັນຫາປັດຈຸ
ບັນ.  ໂປໂລກໍໃຫ້ກຳລັງໃຈພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທວ່າເພ່ິນເອງກໍພົບກັບອຸປຈັກຫລວງຫລາຍ ແຕ່ອຸປສັກເຫລ່ົານ້ັນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພ່ິນແຂງແຮງຂ້ຶນທຸກວັນ.  
 

ການປະກາດສ່ວນຕົວ (4:1-6).  
1. ການປະກາດສ່ວນຕົວບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະກາດຂ່າວປະເສີດເອົາເປັນຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ, ແຕ່ຖືວ່າ
ສ່ວນຕົວເອງແລ້ວຈະປະກາດເລ້ືອຍໄປ  ບ່ໍວ່າຈະມິອຸປສັກໃດໆກະຢ່າ, ໃຜວ່າຫຍັງກະຢ່າ, ໝູ່ເພ່ືອບ່ໍພ້ອມ
ກະຢ່າ ສ່ວນຕົວຂອງໂປໂລຈະປະກາດ.  
 
2. ໂຢຊວຍ ກ່າວວ່າ    " ຖ້າວ່າພວກທ່ານບ່ໍເຕັມໃຈຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຕັດສິນໃຈໃນວັນນ້ີວ່າ ພວກ
ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ ຈະຮັບໃຊ້ພຣະຊ່ຶງປູ່ຍ່າຕາຍາຍບົວລະບັດຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳ
ເອີຟຣາດ ຫລືພຣະຂອງຄົນອາໂມຣິດໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງທ່ານອາສັຍຢູ່ນ້ີ ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮບັໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ໂຢຊວຍ 24:15).    ແປວ່າເຖິງແມ່ນຜູ້ອ່ືນບ່ໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກະຢ່າ 
ສ່ວນຕົວແລະຄອບຄົວໂຢຊວຍຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.  
 
3. ອ່ານ " ເພາະເຫດທີເ່ຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນການບົວລະບັດນ້ີໂດຍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທໍຖ້ອຍ"(ຂ້ໍ 1). 
ໂປໂລບ່ໍຍອມທໍ້ຖອຍ ກໍເພາະເພ່ິນເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມຕາກະຣຸນາເພ່ິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
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ຄຸນຄ່າໃນພາຊະນະດິນ (4:7-12).  
1. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຂອງມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂອງມີຄ່າຈະຢູ່ໃນພາຊະນະໃດກໍຕາມຂອງ 
ນ້ັນຍ່ອມມີຄ່າສເມີ.  ເຊ່ັນເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳບູຮານກ່າວວ່າ (ເພັດໃນຕົມ) ກໍຄວາມໝາຍຢ່າງດຽວ ຄືເພັດ
ເມັດນ່ຶງທີ່ຕົກຢູ່ໃນຕົມກໍຍັງເປັນເພັດແລະມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມ ອາຈານໂປໂລແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕລອດ
ເຖິງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ ເປັນຂອງມີຄ່າສຳລັບພຣະເຈ້ົາ    ແມ່ນວ່າຈະຕົກຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດມົນກະຍັງ
ເປັນຂອງມີຄ່າສເມີ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາເປັນຂອງມີຄ່າ ເຮົາກໍຢ່າເຮັດໃຫ້ຂອງມີຄ່ານ້ັນລົດຄ່າຣາຄາລົງແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ.  
 
2. ນ້ີເປັນຄຳເລ້ົາໂລມໂປໂລທີ່ໄດ້ເລ້ົາໂລມພ່ີນ້ອງເມ່ືອງໂກຣິນໂທ ຂອງມີຄ່າສຳລັບມະນຸດມັກຈະເກັບມ້ຽນ
ໄວ້ບ່ອນລັບລ້ີ, ໃສ່ກຸນແຈໄວ,້ ຝາກທະນາຄານໄວ້ ເພາະຢ້ານເສັຽຫາຍໄປ. ຂອງມີຄ່າລັບພຣະເຈ້ົານ້ັນພຣະ
ອົງໄດ້ເອົາອອກໄປເປັນເຄ່ືອງມີໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະຂອງມີຄ່າເຫລ່ົານ້ັນກໍຖືກເຂົາດ່າວ່າ, ຂ່ົມ
ເຫງ ເພາະເຂົາບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດ ແຕ່ເຂົາຈະເຫັນຄ່າເມ່ືອຄວາມມືດທີບັ່ງສາຍຕາເຂົານ້ັນ
ຖືກປົດອອກ.  
 
3. ຫາກພ່ີນ້ອງເມ່ືອງໂກຣິນໂທອ່ອນກຳລັງໃຈໃນເມ່ືອພົບອຸປສັກ ແລະເຮົາທັງຫລາຍພົບອຸປສັກ ຈ່ົງອ່ານ ຂ້ໍ 
8-12 ວ່າໂປໂລມີອຸປສັກຫຍັງແດ່?  
 

ກ້າຫານ, ເພາະແນ່ໃຈໃນອະນາຄົດ (4: 13-18).  
1. ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ຮັບໃຊ້ກ່ອນເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກມາກ່ອນແລ້ວ  ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນ
ການແປກປລາດທີ່ເພ່ິນເອງຈະຕ້ອງຮັບຄວາມທກຸຍາລຳບາກຄ້າຍຄືກັນ   ຊ່ຶງຄຳກ່າວນ້ີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ "ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຍ່ິງໃຫຍ່” (ພສສ 116:10).  
  
2. ການຖືກເຮືອຫລ້ົມຈົມທີທ່ຽວໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດທີ່ອາຈານໂປໄດ້ປະເຊີນມານ້ັນ  ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າ
ເປັນບັນຫາ ແຕ່ເພ່ິນເຫັນວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນການທ້າທາຍແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພ່ິນເຂ້ັມແຂງກວ່າເກ່ົາ
ອີກ. ເຮົາທັງຫລາຍທີກ່ຳລັງປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນເວລານ້ີກໍພົບກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງນອກໂບດ ແລະໃນໂບດ
ເຊ່ັນກັນ ແຕ່ຫາກເຮົາເບ່ິງສິງເຫລ່ົານ້ີເປັນການທ້າທາຍໃຫ້ເຮົາ ຈະດີກວ່າເບ່ິງເຫັນເປັນບັນຫາ ເພາະບັນຫາ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍໃ້ຈ.  
 
3. ຂໍກຸນແຈອັນສຳຄັນໃນການເບ່ິງຂອງໂປໂລມີດ່ັງນ້ີ;  " ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນ
ແກ່ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງທີຕ່າເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດ" 
(ຂ້ໍ 18).   ແປວ່າ ໂປໂລເບ່ິງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນໂລກ  ຄືສ່ິງທີ່ຕາເບ່ິງເຫັນນ້ີກໍເປັນຢູ້ຊ່ົວຄາວເທົ່ານ້ັນ 
ສ່ວນຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນນ້ັນຄືການທີ່ຈະໄປຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາທີ່ຟ້າສວັນນ້ັນກໍຈະຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. 
         ຫວ  
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ການໃຫ້ແລະການຮັບ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 7:5-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 7 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ສາມາດໃຫ້ແລະສາມາດຮັບ ສະແດງເຖິງຄວາມເຕີບໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະໃຫ້ແລະຮັບແບບໃດຈ່ຶງຈະຖືກຕ້ອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈການໃຫ້ແລະການຮັບ.   

       
ບົດນໍາ 

ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີຍາວໄປແດ່ ຫາກບ່ໍສາມາດສອນຈົບອາທິດດຽວທ່ານອາດແບ່ງເປັນສອງອາທິດໄດ້ ທັງນ້ີກໍ
ເພາະວ່າຮຽນໄປຊ້າໆໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈ   ແລະມີເວລາອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນອາດດີກວ່າຟ້າວໃຫ້ຈົບ
ບົດຮຽນ ແຕ່ນັກຮຽນບ່ໍໄດ້ຮຽນຫຍັງເລີຍ,  
 

ພໍໃຈຢູ່ຕາມສະພາບຂອງຕົນ (7:5-7).  
1. ເປີດດ້ວຍຄຳຖາມວ່າ ທ່ານພໍໃຈກັບສ່ິງທີພ່ຣະເຈ້ົາໂຜດປະທານ, ເຊ່ັນຄອບຄົວ. ການງານ, ຕລອດເຖິງ 
ການຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງໃດແດ່? ຫາກບ່ໍພໍໃຈ ຈະເຮັດແນວໃດ?  (ຄຳຕອບ ແມ່ນທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ).  
 
2. ໂປໂລກ່າວວ່າ     "ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ" 
ເພາະວ່າໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວໃ້ນ 1 ໂກຣິນໂທ 5 ທີມີ່ການຜິດຊາຍຍິງ (ມີຄອບຄົວແລ້ວ ລັກຫລ້ິນຊູ້) ແລະຜິດ
ຖຽງກັນ (ຍາດກັນເປັນໃຫຍ່ໃນພຣະວຫິານ)    ຕລອດເຖິງການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ (ເປັນຄົນສອງໃຈ ເຊ່ືອ   
ພຣະເຈ້ົາແດ່ ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມແດ່) ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປະກາດປອມເກີດຂ້ຶນ. ເຣ່ືອງທີເ່ກີດຂ້ຶນນ້ີ
ກໍເພາະວ່າພວກເຂົາບ່ໍພໍໃຈໃນສະພາບຂອງເຂົາ.   ເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນຫາກບ່ໍຮຽນພໍໃຈກັບສະພາບຂອງເຮົາໆ
ອາດເປັນແນວນ້ັນໄດ້.  
 

ຢ່າລະເລີຍຄວາມຂັດແຍ່ງ  (7:8-9).  
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ການເຂ້ົາໃຈຜິດ, ການເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງ (ຄົນລາວມັກເວົ້າວ່າ ເອົາແຕ່ຮູຕົວເອງ)  ມັກ 
ເກີດຂ້ຶນສເມີ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ, ແລະຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າທຸກຄົນຄິດຢາກເຮັດດີໃນຖານະ
ທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ການເຮັດດີນ້ັນລາງເທື່ອກະບ່ໍຖືກເລ້ີອຍໄປ ຫລືລາງເທື່ອໄປຜິດຕ່ໍຣະບຽບຫລືຜິດຜູ້ໃດຜູ້
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ນ່ຶງກະເປັນໄດ້. ຕົວຢ່າງ ຂ້ໍ 8 ໂປໂລກໍມີຂໍຂັດແຍ່ງບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນໃນຣະຫວ່າງໂປໂລເອງກັບພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທ 
ເພາະຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທທກຸໃຈເຊ່ັນໄດ້ເຫັນ ໃນບົດຮຽນນ້ີວັກ 1 ຂ້ໍ 2 ຂ້າງເທິງ ທີ່
ບອກເຕືອນເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາກັບທຸກໃຈ ລາງຄົນກໍຄຽດ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຂົາກໍກັບໃຈ ແລະໂປໂລກໍບ່ໍໄດ້ເສັຽໃຈ
ທີ່ໄດ້ເຕືອນເຂົາ. (ອ່ານຂ້ໍ 8).  
 
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຈ່ົງເອົາຕົວຢ່າງໂປໂລ  ເມ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນ,  ຂັດແຍ່ງກັນ ເຮົາຢ່າລະເລີຍປະໄວ້ໃຫ້ດີ
ເອງ ເຮົາຈ່ົງໄປທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈກັນ ດີກວ່າເຣ່ືອງຈະບານປາຍ ຫລືໃຫຍ່ຂ້ຶນຈົນແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້.  
 

ຈົ່ງເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈ ( 7:10-11).  
1. ເຮົາຈ່ົງເປັນຜູ້ຍອມຖ່ອມຕົວເມ່ືອຮູ້ວ່າຕົນເອງຜິດຈ່ົງຍອມຮັບຜິດ ແລ້ວບ່ໍເຮັດອີກ. ເມ່ືອເຮົາໄປຫາພ່ີນ້ອງ
ຫາກເພ່ິນເຮັດຜິດໃຈເຮົາໃຫ້ຈຳໄວວ້່າ"ໃຫ້ລະມັດລະວັງສ່ິງທີເ່ຈ້ົາເວົ້າ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ເພາະຄົນທີ່
ເວົ້າບ່ໍລະມັດລະວັງກໍທຳລາຍຕົນເອງ" (ສຸພາສິດ 13:3).  ສ່ວນອີກຜູ້ນ່ຶງນ້ັນຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ  "ຄຳຕອບທີ່ອ່ອນ
ຫວານລະງັບຄວາມໂກດໄດ້ ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດ" (ສຸພາສິດ 15: 1).  
 
2. ໂປໂລບອກວ່າ "ດ້ວຍວ່າຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົານ້ັນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ 
ຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຄວາມພ້ົນໂດຍບ່ໍຄວນກິນແຫນງ   ແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງໂລກນ້ັນ   ຍ່ອມນຳໄປເຖິງຄວາມ
ຕາຍ " (ຂ້ໍ 10). 
 

ຈົ່ງຫາທາງແກ້ໄຂ (7:11-12).  
1. ຂ້ໍ 11 ພາສາລາວເວົ້າວ່າ "ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະ (ແກຕ້ົວ) ຫລາຍເທົ່າໃດ" ສ່ວນພາສາອັງກິດເວົ້າວ່າ clear 

yourselves  (NLT2) ແປວ່າແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂ້ຶນ ເພາະວ່າພາສາລາວ ຄຳວ່າແກ້ຕົວ ກັບແກ້ໄຂມີຄວາມໝາຍ
ຕ່າງກັນ.  
 
2. ສົນທະນາຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳກ່າວວ່າ (ຄົນດີຊອກແກ້ໄຂ ຄົນຈ່ັງໄຮຊອກແກ້ຕົວ) ບ່ໍ? 
ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນອອກຄຳເຫັນ, ແລ້ວບອກນັກຮຽນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງເປັນ   
ຄຣິສຕຽນທີ່ຊອກແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາບ ບ່ໍແມ່ນແກ້ຕົວ ຫລືແກ້ໜ້າ.  
 
3. ຂ້ໍ 12 ໂປໂລແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ ເພ່ືອຄວາມຂຍັນຂັນແຂງທີ່ພວກເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົານ້ັນ ຈະໄດ້ປາກົດແກ່
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 
 

ພໍໃຈທ່ີຮັບຜິດຊອບ (7:13-16).  
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1. ໂປໂລພໍໃຈກັບພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ, ຕ້ອບຮັບອັຄສາວົກຕີໂຕ, ພໍໃຈໃນການ
ທີ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແລ້ວກິນແໜງໃຈຍ້ອນການເຮັດຜິດ   ຈ່ຶງພາໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈໃໝ່, ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າໄດ້
ຮັບຄວາມຊູໃຈ (ອ່ານ ຂ້ໍ 13).  
2. ການເດີນທາງຂອງຜູ້ປະກາດນ້ັນຈະຕ້ອງໄປພັກພາອາສັຍຢູ່ກັບບ້ານຜູ້ເຊ່ືອ   ແລະພຣະເຈ້ົາຈະບັນດານ 
ໃຫ້ຄອບຄົວນ້ັນດູແລເບ່ິງແຍງເຣ່ືອງການຢູ່ກິນຂອງອັຄສາວົກເອງ    ໃນການພັກພາອາສັຍນ້ັນຈະກາຍເປັນ
ຄວາມໃກ້ຊິດແລະເພ້ີມຄວາມຮັກແພງຣະຫວ່າງສາວົກແລະຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທຫລາຍຂ້ຶນ.   "ທ່ານກໍເພ້ີມ
ຄວາມຮັກໃນພວກເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ" (ຂ້ໍ 15ຂ). 
 
3. ອ່ານ (ລູກາ 9:3-4).  ພຣະເຢຊູສ່ັງສາວົກວ່າ  ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, “ຢ່າເອົາສ່ິງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ 
ຄືຢ່າເອົາໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ຫລືຖົງ ຫລືອາຫານ ຫລືເງິນ ຫລືເສ້ືອສອງໂຕແລະຖ້າເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດກໍໃຫ້
ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນ້ັນຈົນກວ່າຈະຈາກໄປ "     ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຈ່ຶງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການຢູ່ກິນ
ຂອງຜູ້ນຳຂ່າວດີມາຍັງບ້ານເຮືອນ ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ.  
 
 
 
 
         ຫວ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

ຄຳແນະນໍາສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 10 

ແນວຄຶດທຳອິດ: ຜູ້ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງຄວນເປັນຜູ້ໜ້ານັບຖື,  ຜູ້ມີວິທກີານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງໃນໂບດແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ໜ້ານັບຖືຈັດຕຽມວທິກີານເປັນຂ້ັນຕອນໄປ.  

       
ບົດນໍາ 
ກ່ອນອ່ືນເຮົາຈະມາທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈຄຳວ່າຂັດແຍ່ງ (Conflict) ແມ່ນຫຍັງ?  ມັນເກີດຂ້ຶນມາດ້ວຍຢ່າງໃດ? 
ເມ່ືອມີຄວາມຂັດແຍ່ງເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?   ເວົ້າງ່າຍແລ້ວຄວາມຂັດແຍ່ງແມ່ນການບ່ໍລົງລອຍກັນ, ບ່ໍເປັນ
ອັນດຽວກັນ,  ຫາກເປັນຄົນກໍແມ່ນຄົນສອງຈິດສອງໃຈ ຫລືຫາກມີສອງຄົນກະແມ່ນເວົ້າຂັດກັນ,  ຄວາມຄິດ
ແຕກຕ່າງກັນ  ແລະການຂັດແຍ່ງນ້ີອາດນຳຜົນເສັຽມາກະເປັນໄດ້  ຫລືຖ້າຮູ້ຈັກໝູນໃຊ້ກໍຈະນຳຜົນດີມາອີກ
ດ້ວຍ.   ຄົນເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມມີການຂັດແຍ່ງກັບຜູ້ອ່ືນ ຫລືກັບຕົນເອງ,  ໂປໂລເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຄົນ
ກຸ່ມນ່ຶງໃນເມ່ືອງໂກຣິນໂທ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໂປໂລເປັນຜູ້ນຳຄວາມຂັດແຍ່ງມາ ແຕ່ແມ່ນຄົນກຸ່ມທີຊ່ອກຕິຕຽນໂປ
ໂລຕ່າງຫາກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ.  
 

ໃຊ້ສະຖານະແກ້ໄຂ  (2 ໂກຣິນໂທ 10:1-2).  
1. ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີສອນວ່າ ຫາກພົບກັບຄົນເປັນທາງການ ໂທຣະສັບເປັນທາງການ, ຂຽນຈົດໝາຍເປັນ
ທາງການ ແລະສ່ິງໃດທີ່ເປັນທາງການນ້ັນຢ່າລືມໃຊ້ສະຖານະຫລືນາມມະຍົດ(Title) ຕົວຢ່າງພົບກັບຄົນທີ່ບ່ໍ
ຮູ້ກັນ:  ສະບາຍດີ ຂ້ອຍແມ່ນອາຈານສິງຄຳ (ນາມສົມມຸດ)   ເພ່ືອຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮູວ້່າທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດ?   ການ
ແນະນຳຕົວແນວນ້ີຈະເປັນການງ່າຍໃນການຕິດຕ່ໍພົວພັນວຽກງານ.  
 
2. ໂປໂລໃຊ້ສະຖານະໃນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ" ສັງເກດວ່າໂປໂລບ່ໍໃຊ້ຄຳວ່າ ອັຄສາວົກໂປ
ໂລ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າ ໂປໂລບ່ໍແມ່ນຄົນແປກໜ້າສຳລັບພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທ.   ພໍແຕ່ອອກຊ່ືໂປໂລເທົ່ານ້ັນເຂົາຮູ້
ວ່າອັຄສາວົກໂປໂລ ເມ່ືອຮູ້ແລ້ວເຂົາຍອມເຊ່ືອຟັງ ແລະອ່ານຈົດໝາຍນ້ັນ.  
 
3. ເຫດຜົນທີ່ບ່ໍອອກນາມມະຍົດກໍເພາະໂປໂລຢາກເວົ້າ    ຫລືຢາກຂໍຮ້ອງເປັນການສ່ວນຕົວ   ແລະສຳລັບ 
ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຄິດແລະເວົ້າຫາເຣ່ືອງໃສ່ໂປໂລ. (ອ່ານຂ້ 1-2).  



 26 

 

ບ່ໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ (2ໂກຣິນໂທ 10:3-6).  
1. ຄວາມຮນຸແຮງບ່ໍແມ່ນລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ແມ່ນຂອງຝ່ານໂລກ (ອ່ານການຕ່ໍສູ້ຝ່າຍໂລກໃນບົດ
ຮຽນ). 
 
2. ການຕ່ໍສູ້ແບບຄຣິສຕຽນ ຂອງໂປໂລ ອ່ານ ຂ້ໍ 3-4 
 
3.  ແບບແຜນການຕ່ໍສູ້ຂອງຄຣິສຕຽນ   1. ຮັກເພ່ິນຫລາຍກວ່າເກ່ົາ.    2. ສະແດງຄວາມກະຣຸນາເພ້ີມອີກ.  
3. ຊ່ວຍເຫລືອເພ່ິນຍາມເພ່ິນຕ້ອງການ.  4. ເສັຍສະລະຊັບສິນແລະເວລາເພ່ືອເພ່ິນ.  5.ຖ່ອມຕົວຍອມເສັຽ
ປຽບ. 6.  ເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ. 7. ຕ້ັງໝັ້ນໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອ. 8.ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້. ຫາກເຮົາໃຊ້
ອາວຸດທີກ່່າວວ່າເຮົາຈະຊະນະແບບສວຍງາມກວ່າຊະນະສົງຄາມຝ່າຍໂລກ    ຊ່ຶງສຸດທ້າຍມີການເສັຽຫາຍ 
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. " 
 

ເວ້ົາແລະເຮັດຢ່າງດຽວກັນ ( 2 ໂກຣິນໂທ 10: 7-11).  
 1. (ຂ້ໍ 7). ແປວ່າ  ຜູ້ໃດກໍຕາມເຊ່ືອໃນໃຈຂອງຕົນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າງຄັກແນ່   ຜູ້ນ້ັນກໍຄວນປະຕິບັດຕົນ
ເໝາະສົມເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ຄືໃຫ້ເວົ້າ ແລະເຮັດຕາມຄຳເວົ້າ.  
 
2. ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີຍຶ່ດໝັ້ນໃນຄຳເວົ້າ.   " ຈ່ົງໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ ເຮົາເວົ້າ 
ໄວ້ໃນຈົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຮົາມາແລ້ວເຮົາກໍຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ" (ຂ້ໍ 11).  
 

ແກ້ບັນຫາໂດຍເວ້ົາເຖິງເຣື່ອງໃຫຍ່ ( 2 ໂກຣິນໂທ 10:12-18).  
1. (ຂ້ໍ 12-13). ພວກເຮົາມັກອ້າງວ່າ ເຮົາເຮັດອັນນ້ັນ, ອັນນ້ີ ເພ່ືອໂບດ, ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຄືຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນ່ຶງ. 
ສ່ວນໂປໂລບ່ໍກ້າຍົກຕົວເອງຂ້ຶນປຽບທຽບກັບຜູ້ອ່ືນຊ່ຶງເປັນການແຂ່ງຂັນຊີງດີຊີງເດ່ັນກັນ     ເພາະການເຮັດ 
ແນວ ນ້ັນໂປໂລຖືວ່າ ເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ,  ຖ້າຈະອວດແທ້ໆກໍໃຫ້ອວດຕາມຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຈັດໄວ້.  
 
2. ເນ້ັນໜັກຂ້ໍ 12 "ຖ້າຜູ້ໃດຈະອວດ ກໍຈ່ົງເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາອວດເທີນ”ເພາະຄົນທີ່ຍົກຍ້ອງຕົວເອງ 
ບ່ໍເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຜູ້ໃດ ແຕ່ຄົນທີຫ່ນ້ານັບຖືນ້ັນ ຄືຜູ້ທີພ່ຣະອົງເຈ້ົາຊົງຍົກຍ້ອງ "  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ເພິ່ງໃນພຣະຄຸນ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮາົຈະຮູ້ວ່າພຣະຄຸນມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນຊີວິດເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມພຣະ

ຄຸນພຣະເຈ້ົາມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້.  
 

      ບົດນໍາ 
ໂກຣິນໂທເປັນເມືອງທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍພຣະທຽມ,  ເຕັມໄປດ້ວຍການຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ  ຕລອດເຖິງໂສເພນີຢ່າງ
ອອກໜ້າອອກຕາກາຍເປັນຂອງປົກກະຕິຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະເມືອງໂກຣິນໂທນ້ີເອງໂປໂລໄດ້ປະກາດຈ່ຶງມີ
ໂບດເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງຄຣິສຕຽນເມືອງນ້ີອາສັຍຊີວິດໃນສັງຄົມຝ່າຍໂລກ   ແລະສັງຄົມຝ່າຍຄຣິສຕຽນ    ແລະສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖ່ວງດຶງຄວາມຈະເຣີນຂອງເຂົາໃຫ້ຊ້າລົງ. ສ່ວນໂປໂລຜູ້ເປັນຜູ້ນຳຂ່າວປະເສີດມາຮອດເຂົາກໍບ່ໍ
ກ້າເວົ້າເປັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣ່ືອງນິມິດທີເ່ພ່ິນເຫັນມາເວົ້າໃຫ້ເຂົາຟັງ.  
 

ສັມຜັດກັບພຣະເຈົ້າ (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6).  
1. ໂປໂລບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເປັນປໂຍດຫລືບ່ໍ ທີ່ຈະກ່າວເຣ່ືອງນິມິດເພາະບ່ໍມີຫລັກຖານໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແລະສ່ິງທີ່ເພ່ິນ
ຈະກ່າວນ້ັນມັນເກີນກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້, (ຂ້ໍ 1).  
 
2. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວເພ່ິນເອງໃນ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເພ່ິນຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນສາມ. ຂ້ຶນໄປ 
ເຖິງທີສຸ່ຂເສີມ ອັນໝາຍເຖິງສວັນ, ຕາເພ່ິນໄດ້ເຫັນ, ຫູເພ່ິນໄດ້ຍິນສຽງພຣະເຢຊູ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ເປີດເຜີຍເທື່ອ. 
 

ໂປໂລຕ່ໍໜ້າຣາຊບັນລັງ  (2 ໂກຣິນໂທ 7-8).  
1. ໂປໂລໄດ້ອວດເຣ່ືອງຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນສາມໃຫ້ພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທຟັງ     ແຕ່ກໍຍັງຈຽມຕົວຢ້ານຜູ້ອ່ືນເວົ້າວ່າ 
ອວດເກີນໄປຈ່ຶງເວົ້າເຖິງສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ (ຂ້ໍ 7).   
 
2. ສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໂປໂລປະເຊີນມີສ່ີຢ່າງໃຫ້ເບ່ິງໃນບົດຮຽນ.  
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3. ສົນທະນະກັບນັກຮຽນວ່າ ທ່ານມີສ້ຽນໜາມອັນໃດໃນການປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ? 
 
4. ສົນທະນະກັບນັກຮຽນວ່າ ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງທົນແລະຊະນະສ້ຽນໜາມເຫລ່ົານ້ັນໄດ້? 
 
 

ໂປໂລເຫັນພຣະຄຸນອັນຖ້ວມລ້ົນ  (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10).  
1. ໂປໂລໄດ້ຍິນສຽງຈາກສວັນຊ້ັນສາມ  ພວກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າເປັນສຽງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວວ່າ  
“ການທີເ່ຈ້ົາມີຄຸນຈາກເຮົາ ກໍພໍສຳລັບເຈ້ົາແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ທີ່ໃດ  ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂ້ຶນ
ເຕັມຂນາດຢູ່ທີນ້ັ່ນ” ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮົາດີກວ່າ ເພ່ືອ

ຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້ " (ຂ້ໍ 9)  ແປວ່າ ໂປໂລໄດ້ອວດອ້າງວ່າການທີເ່ພ່ິນເປັນຢູ່ຕລອດ

ເຖິງການປະກາດທີເ່ປັນໄປໄດ້ນ້ັນແມ່ນພຣະເຢຊູຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງໂປໂລ  ແລະພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃຫ້ 
ກຳລັງວັງຊາໃນຂະນະທີ່ໂປໂລອ່ອນແອນ້ັນ.  
 
2. ໂປໂລຊ່ືນໃຈອວດອ້າງ    ແລະສາຣະພາບວ່າການທີ່ເພ່ິນຍອມຮັບວ່າເພ່ິນເປັນຄົນອ່ອນແອໃນການຖືກ
ຫມ່ິນປມາດ,  ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ,  ໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງ,  ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນນ້ັນເປັນການດີ ເພາະ
ວ່າສ່ິງທັງໝົດນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນກາຍເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງໂດຍອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ.  
 
 
        ຫວ 
 


