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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ກາງແຂນ: ຂຸມແຫ່ງປັນຍາຫລືຄວາມໂງ່ຈ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 1:18-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການສະສົມພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງລາງຄົນຈຶ່ງຖືວ່າ ຂ່າວປະເສີດເປັນເຣືອ
່ ງໂງ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກຈະນຳຄວາມເຊື່ອໃນພຣະປັນຍາ ແລະເພື່ອຕຽມຕົວໃນການຈັດ
ຕຽມແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ.

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ໃນເວລາທີເ່ ຂົ້າຫ້ອງຮຽນມາແລ້ວ ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ກັນ ແລ້ວຄຣູຈະເອົາເຈັ້ຽໃຫ້ຜູ້ລະໃບ ແລະສໍ
ດ້ວຍ. ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄູ່ຊອກຫາຄຳເວົ້າທີ່ຄູ່ກັນ ເຊັ່ນ: ກຸງ້ ໃຫຍ່, ຫູອຶ້ງ, ຕາບອດແຈ້ງ…ຫລັງ
ຈາກນັ້ນ ປະມານ 2 ນາທີ ຄຣູກໍຈະໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່ມາສເນີຂອງໃຜຂອງລາວ.
2. ອະທິບາຍວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນ 1 ແລະ2 ໂກຣິນໂທ ໂດຍການເບິ່ງຈິດວິນຍານ. ຂຸມແຫ່ງປັນຍາ
ຫລືຄວາມໂງ່. ເບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈເພີ້ມເຕີມ

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ວາງຄຳຖາມ: (ຖາມພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອ) ທ່ານຄິດວ່າມີທາງໃດແດ່ ທີ່ຈະໄປເຖິງສວັນໄດ້?
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄົນຫລາຍຄົນຈື່ງເລືອກເອົາທາງທີງ່ ່າຍ ຫລາຍກວ່າເລືອກທາງຂອງພຣະເຢຊູ?
ສົນທະນາໃນຄຳຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຫລາຍຄົນກໍມັກຈະຫາທາງທ່ຖ
ີ ືກໃຈຕົວເອງ.
ອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ 1:18-25
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ຖາມ: ຊາວໂລກທັງຫລາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຕໍ່ແຜນການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າ? ຄຳວ່າ
ຄວາມໂງ່ ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຂົາຈະໃຊ້ມາເປັນຄຳບັງຈິດໃຈ ເຂົາຈະນຳມາໃຊ້ເປັນຫີນສະດຸດ
ຂອງພວກເຂົາເອງ. ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄວາມສລາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
4. ໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ 1:26-31
ວາງຄຳຖາມ: ຖ້າທ່ານຈະໃສ່ຊື່ຄົນນີ້ທ່ານຈະໃສ່ຊື່ວ່າຢ່າງໃດ? ແລະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ຈົ່ງບັນ
ທຶກໄວ້ວ່າທຸກຄົນເຫັນດີດວ
້ ຍ. ກົງກັນຂ້າມກັບທີບ
່ ັນທຶກໄວ້ບແ
ໍ່ ມ່ນທຸກຄົນທີເ່ ຫັນດີດ້ວຍ ຍັງມີພວກຕໍ່
ຕ້ານອີກ. ໂປໂລອະທິບາຍອີກວ່າ: ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ຄິດວ່າພວກທີເ່ ຊື່ອເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ ແລະອ່ອນແອ.

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

ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດທີ່ຈະປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນໆນຶ່ງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສລາດຂອງພຣະ

ເຈົ້າ. ຢຸດຢູ່ປະມານ 2 ນາທີ ໃຫ້ເວລາຄິດ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ແຕ່ລະໝວດອອກຄຳຄິດເຫັນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຊ່ວງທີເ່ ຮົາທຳງານຫ່າງຈາກໂປໂລເຖິງ 2000 ປີກວ່າແລ້ວກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຍັງມີຜທ
ູ້ ີ່ເຊື່ອ
ແລະມີຄຣິສຕຽນຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ. ຍັງມີຫລາຍຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນຄວາມໂງ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າຍັງຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ. ແລະສຳແດງ
ພຣະເຢຂູໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແມ່ນວ່າຈະມີຜູ້ຕ້ອງການຫລືບໍ່ກໍຕາມ.
6. ຄຳຖາມລຶ້ມຄືນ ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມແລະສົນທະນາກັນໄດ້.
7. ອະທິຖານແລະຕຽມນັກຮຽນເຂົ້າສູ່ການນະມັສການ

ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໂຕ:ການຢຽວຢາພາຍໃນໂບດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 3:1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການຂາດຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໂຕ ສາມາດນຳການແບ່ງແຍກມາສູ່ຄຣິສຕະ
ຈັກ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແຕກແຍກກັນ ຫັນມາຄືນດີກັນໄດ້?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ຈິດວິນຍານຂອງສະມາຊິກໂບດຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລະ
ມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ໂບດຫລາຍປານໃດ.

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນຈະເຖິງເວລາເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຈະມີຄົນມາຢ້ຽມຢາມບໍ່? ມີຈັກຄົນ? ມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. ຖາມສັ້ນໆວ່າທ່ານໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດຫລືບໍ່ ກ່ອນຈະມາເຖິງທີ່ນີ້. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນ
ການສຳຄັນໃນການໄປຕ່າງປະເທດ? ອັນນີ້ແມ່ນການສັກຢາໃນການເດີນທາງ.
2. ບົດຮຽນໃນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນໃນ 1ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3 ເພື່ອຈະກວດເບິ່ງພະຍາດທີ່ມີຢູ່ໃນໂບດ
ເຮົາ. ພະຍາດຂັດແຍ້ງ ສຳຫລັບພະຍາດນີ້ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຕີຣາຄາຕົວເອງລອງເບິ່ງ ຫລັງຈາກທີ່ບົດຮຽນນີ້ຈົບລົງໄປ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ໃຫ້ຂີດກະດານເປັນສອງຝ່າຍ. ຝ່າຍນຶ່ງໃຫ້ໝາຍໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍ ຝ່າຍນຶ່ງໃຫ້ໝາຍວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ບອກ
ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງແຕກຕ່າງກັບເດັກນ້ອຍແນ່ນອນ. ໝາຍລົງໃສ່ວ່າເດັກເວົ້າຢ່າງໃດ ແລະ
ຜູ້ໃຫຍ່ເດ ເວົ້າແນວໃດ.. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ 3:1-4 ເດັກນ້ອຍຈະໃຫຍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
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ແລະແລະຄວາມຄິດ ພວກທ່ານຍັງມີການອິດສາຣິສຍາ ຍັງມີການທຸ້ມຖຽງກັນ. ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານກໍ
ຍັງຢູ່ຝ່າຍໂລກ.
4. ຢາຍເຈັ້ຽກັບສໍດຳໃຫ້ ແຕ່ລະຄົນແລະໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະບັນທຶກວ່າເຂົາມີຈຸດປະສົງຢາກເວົ້າຫຍັງ.
ແບ່ງຫ້ອງເປັນສອງສ່ວນແລ້ວໃຫ້ຄົນນື່ງອ່ານ 1 ໂຣິນໂທ 3:5-9
ອີກສ່ວນນຶ່ງໃຫ້ບັນທຶກ 1 ໂກຣິນໂທ 3:10-15
ຫລັງຈາກນັ້ນຈັກ 2-3 ນາທີ ຈະໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງຕາງໜ້າສ່ວນທີນຶ່ງລວບລວມວ່າເຂົາຢາກເວົ້າຫຍັງ ແລະຕໍ່
ໄປເປັນສ່ວນທີສອງ
5. ບອກຊື່ເພງທີ່ກ່ຽວກັບໄມ້ກາງແຂນພຣະຄຣິດ ບົດທີ 288 ອ່ານເນື້ອເພງ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມ
ຄິດຄວາມເຫັນ. ຄົນຄຣິສຕຽນຈະດຳລົງຕົວຊີວິດໃນໂລກຄືຢ່າງໃດ.
6. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 3:16-17 ດັງໆ ແລະຈະອະທິບາຍເຖິງວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
7. ທ່ານເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫລືເດັກນ້ອຍ? ຂໍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຕົວເອງ ໃນເວລາທ່ານທ່ານຢູ່ໃນສັງຄົມ. ຄົນທີ່ເຕີບ
ໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະສົນໃຈເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍກວ່າ. ໜຸນໃຈສະມາຊິກຢູ່ໃນໂບດວ່າ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນຈຳພວກໃດ. ສັ່ງຕົວເອງວ່າຂ້າງໃດໜັກກວ່າ ຜູໃ
້ ຫຍ່ຫລືເດັກນ້ອຍ.
8. ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ຖ້າແຕ່ລະຄົນຫາກມີສຸຂພາບດີ ຄຣິສຕະຈັກກໍຈະມີສຸຂພາບດີເຊັ່ນ
ກັນ. ຖ້າຈິດວິນຍານເຮົາດີ ກໍສາມາດປິ່ນປົວຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ຄືສາມາດແກ້ໄຂຄວາມ
ຂັດແຍ້ງໄດ້.
9. ອະທິຖານຕຽມຕົວທີ່ຈະເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ.
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ສິນທັມກັບການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂບດຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບບັນຫາເຣື່ອງສິນທັມ ທີ່ມກ
ີ ານອະລຸ້ມອະ
ລ່ວຍລະວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ ພວກເຮົາຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ໃນໂບດຢ່າງໃດ?.
ແຜນສຳລັບການສິດສອນ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນເລີ້ມຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄຣູຂຽນລົງໃນກະດານຄຳວ່າ ລະບຽບພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາ
ເຫັນດັ່ງນີ້ ທ່ານມີແນວຄິດຢ່າງໃດ. ບັນທຶກຄຳຕອບແລ້ວກໍສົນທະນາ. ການເຫັນພ້ອມໃນລະບຽບ
ຂອງໂບດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມັກມີການຈົ່ມວ່າ.
2. ແຕ່ຖ້າມີການແບ່ງແຍກເກີດຂຶ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ນັ້ນແຫລະຄືໂບດທີ່ຄວນມີ.
ກອງປະຊຸມ. 1 ໂກຣິນໂທ 5

ຫລາຍຄົນຈົ່ມວ່າໃຫ້

ໂປໂລໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄຣິສຕຽນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ທີ່ຢໃ
ູ່ ນ

ຄວາມບາບ ແລະຢູ່ໃນການອະລຸ້ມອະລວຍ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ວາງຄຳຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສັຽໃຈຫລາຍທີສ
່ ຸດ? ສົນທະນາໃນຄຳຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນ.
ແມ່ນຫຍັງທີເ່ ຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສັຽນ້ຳພຣະທັຍຫລາຍທີ່ສຸດ? ສົນທະນາ ໃນຄຳຕອບ. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ
ພຣະທັມ 1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2 ໃຫ້ຄຣູສລຸບ ອີງຕາມສະພາບຂອງເມືອງໂກຣິນໂທ ຄວາມບາບສ່ວນ
ຕົວ ແລະຄວາມບາບຂອງກອງປະຊຸມ. ເມື່ອການກະທຳຂອງມະນຸດຄົນໃດຄົນນຶ່ງຫາກເຮັດໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າເສັຽນ້ຳພຣະທັຍແລ້ວ ກອງປະຊຸມກໍເປັນເໝືອນກັນ. ຫົວໃຈແຕ່ລະດວງໃນຄຣິສຕະຈັກກໍມີບັນ
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ຫາດ້ວຍ. ທ້າທາຍນັກຮຽນໃຫ້ ຫລີກຈາກການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ, ໃຫ້ຫລີກຈາກບັນ ຫາທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນ
ມາ.
4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນໝວດນ້ອຍໆ. ເອົາເຈັ້ຽແລະມາກເກີ້ໃຫ້ພວກເຂົາ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ
ເລື້ອຍໆໃນ ທີວີ. ເຣື່ອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນ. (ທະນາຍຄວາມ, ກົດໝາຍ, ຕັດສິນ, ໃນຫ້ອງສານ,
ແລະອື່ນໆອີກ. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ເວົ້າສຸດທ້າຍ? (ຄົງຈະແມ່ນຜູ້ຕັດສິນ) ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:3-5.
ແລ້ວຖາມ: ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ຕັດສິນໂປໂລ?

ໂປໂລຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເພາະບໍ່ມີຜູ້ຕັດສິນໃນ

ເມືອງນັ້ນ. ຄົນຊອບທັມຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ຕົວຕລອດໄປ ເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາ. ຢູຫ
່ ່າງໄກກໍແກ້ໄຂໄດ້.
5. ໃຫ້ຄົນນື່ງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 5:6-8 ກ່ອນຈະລາຍງານ. ສົນທະນາໃຫ້ຖືກຈຸດສຳຄັນ. ຄືເວົ້າເຣືອ
່ ງ
ເຊື້ອແປ້ງ. ເຊື້ອແປ້ງເກົ່າກັບເຊື້ອແປ້ງໃໝ່. ແລະແລ້ວຄຣູກໍສລຸບ
6. ພວກເຮົາຈະຈັດລະດັບຄົນຢ່າງໃດ? (ຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຍິງ, ຄົນໜຸ່ມຄົນແກ່, ຄົນເປັນຄົນຕາຍ, ອ່ານ 1
ໂກຣິນໂທ 5:9-13 ສອງອັນດັບທີໂ
່ ປໂລໝາຍເຖິງກໍຄື: ຄຣິສຕຽນ ຄວນດູແລຊື່ງກັນແລະກັນ, ຖ້າ
ຄຣິສຕຽນຫາກບໍ່ສາມາດຮັກສາມາຕຖານຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້. ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອກໍຄວນຈະຄວນຈະ
ອົດທົນ ຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂປັບປຸງຄົນນັ້ນຊ່ວຍກັນ.

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ແລະອີງໃສ່ເຈັ້ຽບົດຮຽນ ນີ້ຄືການປ່າວປະກາດຢ່າງນຶ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນບາບ ຄືເຮົາ
ຈະຕ້ອງເປັນເພື່ອນກັບຄົນບາບ. ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ແຂງແກ່ນຢ່າງຈິງຈັງ.
8. ຕອບຄຳຖາມໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕອບ ຈະຖືກຫລືຜິດກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ.
9. ອະທິຖານກ່ອນຈະເຂົ້າໃນການນະມັສການ.
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ເຮັດໄດ້ບໍ່ ຫລື ເປັນປໂຍດບໍ?
່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:22-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:14-11

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນເມື່ອໃຊ້ເສຣີພາບ ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄວນຄິດເຖິງຄົນອື່ນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິງ່ ໃຫ້ດີຄືຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສະດຸດ
ໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນຳເຖິງເຣື່ອງຊີ້ນທີ່ໄດ້ບູຊາແດ່ພຣະທຽມ. ເພິ່ນໄດ້
ໜູນໃຈພວກເຂົາຈົ່ງລະວັງໃນການໃຊ້ເສຣີພາບທີ່ຕົນເອງໃນຖານະເປັນ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທີ່ເປັນເຫດຄົນອື່ນສະດຸດ.

ຄຳນຳ
ຄຣິສຕຽນຈາກເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາອາຈານໂປໂລເຕັມໄປດ້ວຍຄຳຖາມ (1 ກຣທ
7:1). ພວກເຂົາເປັນຫ່ວງເຖິງເຣື່ອງ “ອາຫານທີ່ໄດ້ຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມ” ( 1 ກຣທ 8:1).

ຕາມທຳນຽມ

ແລ້ວຄົນໃນເມືອງນັ້ນໄດ້ນັບຖືພ ຣະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັບໂຟເດັຍ, ໃນເມືອງຍັງມີຕູບນ້ອຍຕ່າງໆທີ່ປຸກໃຫ້ເປັນ
ບ່ອນຢູ່ຂອງພຣະໂປເຊໂດນ, ອັບໂປໂລ, ເຮີມ,ີ ແລະອື່ນໆອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ການກິນອາຫານທີ່ບູຊາແດ່ພ ຣະຕ່າງໆນັ້ນໄດ້ເປັນຂໍ້ ຂ້ອງໃຈເພາະພວກເຂົາຢາກຮູວ
້ ່າໃນເມື່ອກາຍມາ
ເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວສາມາດກິນອາຫານທີ່ບູຊາມາກ່ອນໄດ້ບໍ່? ບາງຄັ້ງອາຫານທີ່ເຄີຍບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມຍັງ
ໄດ້ເອົາໄປຂາຍຕາມຕລາດອີກ. ພວກເຂົາຢາກຮູ້ວ່າອາຫານຢ່າງນັ້ນກິນໄດ້ບໍ່?

ຖ້າຄຣິສຕຽນຖືກເຊີນໄປ

ກິນເຂົ້າໃນບ້ານຂອງຄົນທີ່ບເໍ່ ຊື່ອແລະມີອາຫານເຄີຍບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມມາແລ້ວ ພວກເຂົາກິນໄດ້ບ່?
ໍ ກ່ອນ
ກິນ ຄຣິສຕຽນຄວນຖາມເຈົາ
້ ຂອງບ້ານວ່າອາຫານນັ້ນໄດ້ບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມມາກ່ອນຫລືບ?
ໍ່
ການກິນຊີ້ນທີ່ເຄີຍບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມມານັ້ນເປັນຜົນກະທົບອັນສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກອັຄສາວົກ

ແລະຜູ້ນຳທັງຫລາຍໄດ້ປະຊຸມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງເຣື່ອງອາຫານທີ່ບູ

ຊາແດ່ພຣະທຽມ (ກຈກ 15:29, 21:25). ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຍກ
ົ ເອົາເຣື່ອງນີ້ມາສິດສອນຢ່າງຍືດ
ຍາວ ( 1 ກຣທ 8:1-13; 10:14-11:1),

ແລະເພິ່ນຍັງເຕືອນຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໃນເຂດແດນອາຊີນ້ອຍ

(ພນມ 2:14, 20), ໄດ້ບອກວ່າເຣື່ອງກິນອາຫານທີ່ບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມນັ້ນສັບສົນແລະເປັນເຣື່ອງໃຫຍ່.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງສັບສົນນີ້ໂດຍແບ່ງອອກເປັນພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍສະ
ເພາະເຈາະຈົງ, ແລະບອກເຖິງຫລັກການແກ້ບນ
ັ ຫາທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕຽນປະຕິບັດ. 1 ກຣທ 8 ກ່າວເຖິງ
ອາຫານທີ່ບູຊາໃນບ່ອນຂອງພຣະທຽມ, ແລະ 1 ກຣທ 10:22-11:1 ກ່າວເຖິງອາຫານບູຊາແດ່ພຣະທຽມທີ່
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ເອົາໄປຂາຍໃນຕລາດ ແລະຕາມບ້ານຕ່າງໆ. ຄຳແນະນຳຂອງອາຈານໂປໂລຕໍບ
່ ນ
ັ ຫາຕ່າງໆນັ້ນໄດ້ເປັນຜົນ
ສະທ້ອນຕໍ່ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນັ້ນ ແລະຍັງເປັນປໂຍດຕໍ່ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າໃສ່ກະດານວ່າ: “ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງທ່ານຄວນເຮັດ.” ໜູນ
ໃຈໃຫ້ມີຄົນສມັກອະທິບາຍວ່າປໂຍດທີ່ກ່າວມານີ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍແນວໃດ?

ຕັງ້ ຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ

ເມື່ອໃດທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກບໍ່ເຮັດທັງໆທີທ
່ ່ານມີສິດເຮັດໄດ້?
2. ກ່າວວ່າ, ຄຣິສຕຽນມີສິດເສຣີພາບຍ້ອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງ
ລະວັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຣີພາບທີ່ເຮົາມີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອື່ນສະດຸດ. ໃນ 1 ກຣທ 8 ແລະ 10 ອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ສລອງເສຣິພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ເພິ່ນທ້າທາຍພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ສ້າງການສະດຸດໃຈແກ່ຄົນ
ອື່ນ.
3. ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ 1 ກຣທ 8:1-6 ອອກສຽງ.

ກ່າວວ່າຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັບຖືພຣະ

ຕ່າງໆ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ອົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ.
4. ອ່ານ 1 ກຣທ 8:7-13. ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກດີເຖິງເຣື່ອງເສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ໜູນ
ໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນເອົາສິດທິຂອງຕົນອອກໄປ

ເພື່ອຄົນອື່ນຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ເຊີນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີເ່ ຄີຍເຮັດຢ່າງນີ້ມາເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນອື່ນກ່າວຄຳພຍານຕໍຫ
່ ້ອງຮຽນ. ກ່າວວ່າ
ເຮັດຫຍັງກໍໃຫ້ຄວາມຮັກມາເປັນມາດຕະຖານເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເສຣິີພາບອັນແທ້ຈິງ.
5. ອ່ານ 1 ກຣທ 10:22-23 ພ້ອມກັນ ແລະສົນທະນາກັນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືການໃຫ້ກຽດແດ່ຜມ
ູ້ ີຄວາມ
ເຊື່ອອ່ອນ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:3-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 12

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງ
ອົງພຣະຄຣິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະທ່ານຍິນດີບໍ່ທີ່ໃຊ້
ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມ
້ ສ້າງກັນແລະກັນ ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພືອ
່ ຄົ້ນຫາວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊອັນໃດເພື່ອຈະນຳເອົາມາປະກອບ
ໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

ຄຳນຳ
ໃນປຶ້ມ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດ 12-14 ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງເຖິງການເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນຮ່າງກາຍ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ ( 1 ກຣທ 12:27). ບົດ 12 ເລີ້ມດ້ວຍຄຳເວົ້າວ່າ, “ບັດນີ້ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງ...” ໃນເມື່ອຄຳ
ເວົ້າຢ່າງນີ້ໄດ້ມີຢູ່ໃນບົດ 7:1 ເປັນສິ່ງທີ່ເຕືອນວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄຳຖາມ ແຕ່ບັດນີ້ເປັນເຣື່ອງຂອງ
ພຣະຣາຊທານດ້ານຈິ ດວິນຍານ (12:1).
ໃນບົດ 12 ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານສອງຢ່າງໃນເວລານະມັສການ: ທຳນວາຍ
ແລະເວົ້າພາສາແປກ ເພາະເປັນເຣື່ອງທີ່ມີບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຖືກວ່າເປັນຂອງພຣະຣາຊທານໃຫຍ່ກວ່າ
ໝູ່.

ທີ່ເຫັນໄດ້ຄືມີບາງກຸ່ມໄດ້ໃຊ້ພາສາແປກ (ກຣໍຊາລີອີອາ) ທີ່ຄຶດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮບ
ັ ຂອງດີເລີດກວ່າຄົນ

ອື່ນໆ. ໃນບົດ 14 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣື່ອງນີ້ຢ່າງສຸພາບ ຄືບອກໃຫ້ໃຊ້ການເວົ້າພາສາແປກ
ໂດຍຂອບເຂດຈຳກັດໃນເວລານະມັສການ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ເຕັມທີ່ເວລາເຂົ້າເຝົ້າໃນເວລາສ່ວນຕົວ. ແຕ່ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ເ ນັ້ນເຖິງການທຳນວາຍ ເທສນາ (14:6-12). ເພິ່ນໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຂອງພຣະຣາຊ
ທານແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນດີສເມີກນ
ັ ບໍ່ມີອັນໃດດີເລີດ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງສະ
ພາບການໃນຄຣິສຕະຈັກ. ເພິ່ນໄດ້ເ ນັ້ນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດກ່າວໃນຄຣິສຕະຈັກຖ້າຖືກນຳພາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດແລ້ວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຖືກດ່າ” (ຂໍ້ 3). ມີບາງຄົນຢາກໃຫ້ອາຈານໂປໂລກ່າວດັ່ງນັ້ນໃນເມື່ອມີຄົນ
ໄດ້ນັບຖືຮູບປັ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດປາກໄດ້. (12:2). ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວວ່າ, “ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ” ຜູ້ນັ້ນກໍເວົ້າ
ໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ ນຳພາ ແລະຄົນນັ້ນໄດ້ປະກາດຄວາມຈິງ. ການເວົ້າຢ່າງນີ້ເປັນການສະແດງ
ເຖິງການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງອົງພຣະວິນຍານ.
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ຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທມາຈາກຫລາຍບ່ອນແຕກ

ຕ່າງກັນ ແຕ່ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດຢ່າງມີສະພາບເທົ່າທຽມກັນ.
ໃນການຖືວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້ານັ້ນ
ຂອງພຣະອົງ.

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນການນຳພາ

ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຄຸນປົກເທິງຫົວແລະຍັງເປັນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາໃນການ

ເປັນສເມີພາບກັນ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າພວກເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຄົນຈັດລາຍການງານສລອງວັນຄຣິດ
ມາສເພື່ອເປັນການປະກາດຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ
ຈາກເລີກ.

ພ້ອມຈັດໃຫ້ມີການມີການກິນເຂົ້າໜົມແລະກາເຟຫລັງ

ຜູ້ເປັນຄຣູໃຫ້ຊ່ອຍຂຽນເປັນລາຍການວ່າມີຫຍັງແດ່ທຈ
ີ່ ະເຮັດເຊັ່ນ: ຂຽນປະວັດເຣື່ອງ

ຂອງຄຣິດມາສ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ໄຟແສງສີ, ດົນຕຣີ, ໂຄສະນາ, ອາຫານ, ເບິ່ງເດັກນ້ອຍ ແລະອື່ນ..ຫລັງ
ຈາກຂຽນລາຍການໝົດແລ້ວຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, ແມ່ນຜູ້ໃດມີພຣະພອນທີຈ
່ ະເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ດີ?
7. ອະທິບາຍວ່າໂຄງການແນວນີຈ
້ ຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມແລະຮ່ວມກັນ, ທຸກຄົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ໃນສິ່ງສຳຄັນ. ກ່າວວ່າ, ບົດຮຽນວັນນີ້ບອກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກຄົນໃຫ້ນຳຂອງພຣະຣາຊທານ
ມາໃຊ້ຮ່ວມກັນເພາະທຸກຄົນເປັນອະວັຍະວະຂອງຄຣິສຕະຈັກຄືຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ.
8. ເຊິນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຄົນນຶ່ງອ່ານ 1 ກຣທ 12:7-11.

ໃຫ້ຂຽນຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆທີ່

ກ່າວໃນບົດນີ້ໃສ່ກະດານ. ມີພຣະຄຳຈາກບ່ອນອື່ນອີກບໍ່ທີ່ກ່າວເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານ?

ຂຽນ

ເພິ້ມຈາກພຣະຄຳຂໍ້ອື່ນໆໃສ່ກະດານ.
9. ເອົາເຈັ້ຽແລະສໍດຳຫລືປາກກາໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ

ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈົດຈາກ 1 ກຣທ

12:7-11 ວ່າຕົນເອງມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະກໍລາຍງານໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນຳ.
10. ອ່ານພ້ອມກັນ 1 ກຣທ 12:12-26. ກ່າວລຶ້ມຄືນເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ ແລະຖາມວ່າຂອງ
ພຣະຣາຊທານຢ່າງນີ້ໄດ້ເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຢ່າງໃດ?
11. ຖາມວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆນີ້ສາມາດເອົາປະກອບໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດບໍ່? ເປັນຫຍັງ?
12. ຈຸດປະສົງທີພ
່ ຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນັ້ນເພື່ອຫຍັງກັນແທ້?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ທາງດີທີ່ສຸດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍເພີ້ມ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳເວົ້າວ່າຮັກໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຳອະທິບາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮັກໂດຍອີງ
ຕາມພຣະຄັມພີ.

ຄຳນຳ
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມແຕ່ຫວ
ົ ທີໃນ 1 ໂກຣິນໂທ ເວລາເພິ່ນຕອບຈົດໝາຍຂອງຄົນໃນເມືອງໂກ
ຣິນໂທວ່າ, “ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ແບ່ງແຍກກັນບໍ່?” ເພິ່ນຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງເຣື່ອງຂອງຄົນສີ່ຄົນຜູ້ເປັນ ຄົນສຳຄັນ:
(ໂປໂລ, ອາໂປໂລ, ເປໂຕ, ແລະອົງພຣະຄຣິດ) ຊຶ່ງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັບຖືເພື່ອຈະຖືວ່າຕົນເປັນຄົນ ທີ່
ເຊື່ອຖືກຕ້ອງ.

ເຣື່ອງເຊື່ອໃນຄົນສີ່ຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແບ່ງແຍກກັນຈາກ: ພວກມີປັນຍາ

(1:18-31; 2:6:3:4), ທັມມະຈະຣິຍາດີ (5:1-6:20), ການແຕ່ງງານ ແລະການເປັນໂສດ (7:1-40); ອາ
ຫານທີ່ບູຊາແດ່ພຣະທຽມ (8:1-11:2), ການເຂົ້າຮ່ວມພິທີສິນມະຫາສນິດທີ່ບໍ່ສົມຄວນ (11:17-34), ຂອງ
ພຣະຣາຊທານ (12:1-14:40), ຄວາມຄິດຜິດເຣື່ອງການຄືນພຣະຊົນ (15:1-58).
ການທີ່ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, “ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແບ່ງແຍກກັນບໍ?
່ ” ເປັນຄຳຖາມໂດຍກົງຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ “ຮ່າງ
ກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ” (12:27). ຖ້າວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃຫ້ຫ້ອງຮຽນແລະເຫັນອະວ ັຍະວະຂອງ
ຮ່າງກາຍແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປຢູ່ໃຜລາວ ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະມີຄວາມຕົກໃຈຫລາຍ. ຮູບພາບຢ່າງນັ້ນ
ເປັນເຣື່ອງການແບ່ງແຍກຂອງຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.
ຢ່າງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຄີຍເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຂອງພຣະຣາຊທານໃນບົດ 12-14, ເພິ່ນໄດ້ຫັນເຂົ້າໄປໃນຂໍ້
12:31 ຄືເຣື່ອງຂອງພຣະຣາຊທານອັນປະເສິດກວ່າທຸກສິ່ງ: ຄືຄວາມຮັກ ຊຶ່ງເພິ່ນຖືວ່າ, “ເປັນທາງດີເລີດ.”

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ

12

13. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງກ່າວເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮັກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອ່ານຈາກປຶ້ມ, ຈາກໜັງ, ຫລື
ເພງ. ກ່າວວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາສຶກສາເຣື່ອງຄວາມຮັກ ແລະເອົາມາທຽບກັບຄວາມຮັກຈາກຄຳສອນ
ຂອງອາຈານໂປໂລໃນປື້ມ 1 ກຣທ 13.
14. ກ່າວວ່າ, ຄວາມຮັກທີພ
່ ວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍຂຶ້ນ. ຖາມວ່າ, “ມີ
ຄຳເວົ້າອື່ນອີກບໍ່ທທ
ີ່ ່ານຄຶດວ່າເອົາປ່ຽນຄຳວ່າຮັກໄດ້?
15. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຍົກເອົາຄຳເວົ້າຈາກພາສາກຣີກສາມຄຳທີ່ແປວ່າຮັກ: ອາກາເປ, ເອໂຣສ, ແລະ
ຟີລີໂອ. ໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາຂອງຄວາມໝາຍແຕ່ລະຄຳ ແລະລາຍງານໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນຳ.
16. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 13:1-3, ຖາມວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງກິຈກັມຂອງຄຣິສຕຽນໃນຕອນນີ້
ເປັນແນວໃດ? ໃຫ້ເບິ່ງຄຳເວົ້າວ່າຮັກຂ້າງລຸ່ມ:
ອາກາເປ ຄວາມຮັກ
ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

ອົດທົນ

ອິດສາ

ສຸພາບ

ຈອງຫອງ

ຍິນດີໃນຄວາມສັດຈິງ

ອວດຕົວ

ປົກປ້ອງຮັກສາ

ບໍ່ໃຫ້ກຽດ-ດູຖູກຄົນອື່ນ

ໄວ້ວາງໃຈ

ເຫັນແກ່ຕົວ

ມີຫວັງ

ໃຈຮ້າຍງ່າຍ

ບໍຍ
່ ອມແພ້

ຈົດຈຳຄວາມຜິດ
ຍິນດີເຮັດຊົ່ວ
ສອບຕົກ, ຜິດພາດ

17. ກ່າວວ່າສິດຍພິບານມັກຍົກເອົາ 1 ກຣທ 13: ເວລາເຮັດພິທແ
ີ ຕ່ງງານ.

ຖ້າມວ່າ ມີຕອນໃດທີ່ຄຳ

ເວົ້າອາກາເປບໍ່ສົມຄວນເອົາມາໃຊ້?
18. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສອງສາມກຸ່ມສຸດແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ມ.ີ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກັນເຖິງ
ເຣື່ອງທີພ
່ ວກເຂົາຈະເອົາຄວາມຮັກຢ່າງອາກາເປມາປະກອບໃຊ້ຕໍ່ຄົນຜູ້ບໍ່ເປັນຕາຮັກ?
19. ຖາມວ່າ, ທ່ານສາມາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເອົາອາກາເປມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໄດ້ດີຂຶ້ນຫລືບໍ່?
20. ທ້າຊວນສະມາຊິກໃຫ້ອ່ານ 1 ກຣທ 13:4-8 ແຕ່ລະເຊົ້າ ແລະແລງ ສອງອາທິດຕິດຕໍ່ກັນ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຫວັງຂອງການຄືນພຣະຊົນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-20, 35-44, 50-57
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ 15
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະກັບມາຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະການຄືນພຣະຊົນ.
ອ່ານລວບ:

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດຊະນະ

ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນຊີວິດ, ແລະໃຫ້ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ພວກເຮົາຄືນຈາກຄວາມ
ຕາຍໃນອະນາຄົດ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມການຮຽນໂດຍຖາມວ່າ : ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອມັກຖາມແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ?
ຕົວຢ່າງຄຳຖາມ: ພຣະເຢຊູເປັນຄົນແທ້ບໍ? ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຕາຍເທິງກາງແຂນ? ເປັນຫຍັງ
ຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຫລາຍຄະນະແທ້ ? ແລະຕໍ່ໆໄປ. ມີຄຳຖາມນຶ່ງທີ່ລືມບໍ່ໄດ້ຄື , ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາ
ຈາກຄວາມຕາຍແທ້ບໍ?
2. ເວົ້າວ່າ, ການຕາຍແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນ . ມື້
ນີ້ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຄຳອະທິບາຍຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາ ແລະເບິ່ງຄວາມໝາຍສຳລັບ
ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-8. ຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນີ້ເປັນຫລັກຖານເຣື່ອງຊີວິດ , ການຕາຍ,
ແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ? ສິ່ງນີ້ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອ
ຫລືບໍ່? ເປັນຫຍັງ? ຍັງຕ້ອງການຫຍັງອີກແດ່ ?
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4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 12-20. ແລະເວົ້າວ່າ, ຫລັກຄວາມເຊື່ອເຣື່ອງການເປັນຄືນມາເປັນ
ເຣື່ອງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບຄຣິສຕຽນ. ຖາມ, ເປັນຫຍັງການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຈຳເປັນສຳ
ລັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ?
5. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-44. ນຳການສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ : ພຣະຄຳຕອນນີ້ຕອບຫຍັງແດ່
ເຣື່ອງການເຜົາສົບຄົນຕາຍແລະເຣື່ອງການເສັຽອົງຄະຫລືເຣື່ອງການຕາຍ ?ທ່ານຮູ້ໃຜແດ່ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ເຣື່ອງຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ? ພຣະຄຳຕອນນີ້ຈະຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃດ ? ເປັນຫຍັງພຣະຄຳ
ພີບໍ່ໃຫ້ວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດຈະສະເດັດກັບມາເທື່ອທີສອງ?
6. ຖາມ, ການປຽບທຽບເຣື່ອງເມັດໃນການປູກຝັງ ແລະເຣື່ອງຮ່າງກາຍທີ່ເປື່ອຍເນົ່າແລະຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່
ເປື່ອຍເນົ່າ ຫລືເຣື່ອງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງໂປໂລເປັນເຣື່ອງປຽບທຽບທີ່ເໝາະສົມບໍ່ ?ເບິ່ງເຣື່ອງ
ປຽບທຽບໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-44,

ແລະຖາມວ່າມີໃຜບໍ່ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງປຽບທຽບກ່ຽວກັບ

ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍທີດ
່ ກ
ີ ວ່ານີ້ .
7. ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 50-56. ຖາມ, ຄົນສ່ວນຫລາຍມີຄຳຖາມຫລືມຄ
ີ ວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງ
ຄວາມຕາຍແນວໃດແດ່?ໃຫ້ໂອກາດຕອບ. ແລ້ວຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນີ້ໃຫ້ຄຳຕອບບໍ່ ? ທ່ານຄິດວ່າ
ພຣະຄຳນີ້ໃຫ້ຄວາມອົບອຸນ
່ ກັບຄົນທີ່ຢ້ານຕາຍຫລືກັບຄົນທີ່ກຳລັງໂສກເສົ້າເພາະມີການຕາຍພາຍ
ໃນຄອບຄົວຢ່າງໃດ?

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

ໃຫ້ນັກ

ຮຽນຄິດພິຈາຣະນາ; ໃຊ້ເວລາສົນທະນາໜ້ອຍນຶ່ງ . ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະ
ຄັມພີ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ຮັບໃຊ້ຖ້າມການຄວາມທຸກລຳບາກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າເລົ້າໂລມເຮົາຍາມລຳບາກເພື່ອເຮົາຈະສາມາດເລົ້າໂລມຄົນອື່ນ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ: ການເລົ້າໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອການເລົ້າໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຈາກພຣະເຈົ້າຈະເປັນຄວາມຫວັງ
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ.

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເຂົ້າໃຈຄວາມທຸກລຳບາກເພາະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໄຫລ
ຜ່ານຊີວິດລາວໄປເປັນພຣະພອນແລະກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໆ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເວົ້າວ່າ, ມີຫລັກສາສນາສາດທີ່ພຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າເພາະຄວາມຊົ່ວຊ້າ ແລະ
ຄວາມທຸກລຳບາກທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ. ບາງຄັ້ງກໍມີການສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຊົງອະນຸຍາດ
ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາມີຂອບເຂດແລະພຣະເຈົ້າຊົງເບິ່ງ
ພາບໃຫຍ່. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃດ້ສົ່ງຄວາມຊົ່ວ , ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຄວາມລຳບາກມາສູ້ຊີວິດຄົນ , ເຖິງ
ປານນັ້ນ ພຣະອົງສາມາດໃຊ້ຄວາມລຳບາກຕ່າງໆເພື່ອຜົນດີ . ຖາມ, ພຣະເຈົ້າຈະຊົງໃຊ້ຄວາມເຈັບ
ປວດແລະຄວາມລຳບາກເພື່ອຜົນດີໄດ້ຢ່າງໃດ?
2. ຖາມນັກຮຽນ, ຖ້າທ່ານສາມາດໃຊ້ປະສົບການບາງຢ່າງເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ , ທ່ານຈະເຮັດບໍ່?
ສົນທະນາ. ຫລັງຈາກນັ້ນເວົ້າວ່າ, ຄວາມທຸກລຳບາກສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ . ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນກ່ຽວ
ກັບເຣື່ອງການເລົ້າໂລມຈາກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ໃຊ້ໄປເລົ້າໂລມຄົນອື່ນໆ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ຖາມ, "ການເລົ້າໂລມ" ແມ່ນຫຍັງ? ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ກະດານໄວ້ . ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 34. ຖາມ, ຂໍ້ 4 ໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການເລົ້າໂລມ ແຕກຕ່າງກັບທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ່ ? ຫລັງຈາກຕອບ
ໃຫ້ເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາບໍ່ຄິດວ່າເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ການເລົ້າໂລມເພື່ອຈະໄດ້ເລົ້າໂລມຄົນອື່ນ . ພວກເຮົາບໍ່ສາ
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ມາດປ່ອຍຄົນຈາກຄວາມທຸກລຳບາກ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າໃນການ
ໜຸນໃຈດ້ວຍພຣະຄຳ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອ, ແລະການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ .
4. ອ່ານ2 ໂກຣິນໂທ 1: 3-7 ແລະພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ຄວາມທຸກລຳບາກ" ຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຕອນນີ້ ?

•

ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ເລົ້າໂລມ" ຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຕອນນີ້ ?

ຖາມ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລໃນຕອນນີ້ , ທ່ານຄິດວ່າເພິ່ນມີປະສົບການໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່ ?
5. ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 10-11. ຖາມ, ຖ້າໃຫ້ເລືອກໄດ້, ທ່ານຈະເລືອກຄວາມລຳບາກບໍ່ ? ເວົ້າວ່າ,
ພວກເຮົາຄົງບໍ່ເລືອກຄວາມລຳບາກຫລືຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນ , ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຄວາມລຳບາກ
ເພາະເຮົາມີພຣະເຈົ້າຜູເ້ ປັນກຳລັງແລະຜູ້ເລົ້າໂລມຂອງພວກເຮົາ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ຢາຍກະດາດ 4 ຄຸນ 6 ແລະສໍດຳໃຫ້ທຸກຄົນ; ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນເຣື່ອງຄວາມລຳບາກທີ່ເຄີຍປະສົບ
ແລະອີກຂ້າງນຶ່ງໃຫ້ຂຽນ

ວິທີທາງທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລົ້າໂລມຄົນອື່ນໆທີ່ພົບເຣື່ອງໃນທຳນອງດຽວກັນ .

ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ .

(ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າເປັນເຣື່ອງນ້ອຍ ອາດຈະເປັນປໂຍດ

ຫລາຍສຳລັບຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ກຳລັງເຈັບປວດ).
7. ຢືນເປັນວົງແລ້ວຈັບມືກນ
ັ ເພືອ
່ ອ້ອນວອນສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ; ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງເລົ້າ
ໂລມບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ . ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄັມພີ .
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ຄວາມຮັກແທ້ຢືນໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າແບບຈິງໃຈສາມາດປີ່ນປົວຄວາມສັ ມພັນ
ທີ່ຕຶງຄຽດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ສະແດງຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ ແລະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຜູ້ອື່ນ ເພື່ອຈະ
ປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ.

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເລີ້ມການປີ່ນປົວຄວາມສັ ມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຊາວໂກຣິນໂທ ເພາະຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວ
ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນັນ
້ ສຳຄັນກວ່າກຽດຫລືຊື່ສຽງ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເພື່ອປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ,

ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ

ທ່ານຈຶ່ງປ່ຽນແຜນບໍ່ໄປເມືອງໂກຣິນໂທ. ຖາມ, ເວລາເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ , ທ່ານອະທິບາຍຕົວເອງ
ຢ່າງໃດ? ໃຫ້ນັກຮຽນຊີ້ມືຂຶ້ນເພື່ອຕອບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກເຮັດຈາກຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ຂ້ອຍຢ້ານການປະເຊີນໜ້າກັນ , ສະນັ້ນຂ້ອຍພຍາຍາມຫລີກການອະທິບາຍຕົວເອງ .

•

ຂ້ອຍພຍາຍາມຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂດຍໃຊ້ເຫດແລະຜົນ .

•

ຂ້ອຍມັກຕໍ່ສູ້ແລະມັກບັງຄັບຄົນອື່ນໆໃຫ້ເຫັນດ້ວຍ.

2. ຖາມ: ທ່ານຄິດເຫັນຕອນນຶ່ງທີກ
່ ານຕັດສິນໃຈໄດ້ສ້າງຄວາມຕຶງຄຽດໃນຄວາມສັມພັນບໍ່ ? ທ່ານຮູ້
ສຶກແນວໃດເມື່ອຄົນອື່ນເສັຽໃຈເພາະການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ?ອະທິບາຍສະພາບຂອງໂປໂລໃນ
ພຣະຄຳພາກນີ້.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; ແລ້ວໃຫ້ອີກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 1-11. ອະທິບາຍ
ໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍກ່ຽວກັບຈົດໝາຍສ່ວນນີ້ຂອງໂປໂລເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ ; ໂປໂລ
ຂຽນຫລາຍໆຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ . ຖາມ, ອີງຕາມຈົດໝາຍນີ້, ຄວາມຈິງໃຈແລະການເປີດ
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ອົກມີຄວາມສຳຄັນໃນຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດ? ສົນທະນາຈາກແບບຢ່າງໃນພຣະຄັມພີເຣື່ອງຄວາມ
ສັມພັນຕຶງຄຽດທີ່ແກ້ໄຂຖືກແລະແກ້ໄຂບໍ່ຖືກ . ໃຫ້ຜູ້ຕອບສະແດງເຫດຜົນ .
4. ເວົ້າວ່າ, ພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 5-11 ປາກົດວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣື່ອງທີ່ສົນທະນາໃນພຣະຄຳ
ພາກທີ່ຜ່ານມາ.

ໂປໂລອາດຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ເຮັດຜິດໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 5; ແຕ່ເບິ່ງອີກມຸມນຶ່ງປຽບສະເ

ໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູທ
້ ີ່ສ້າງເຣື່ອງໃຫ້ມີການສົງສັຍໃນກຽດສັກສີຂອງທ່ານ . ຂະນະທີ່ໂປໂລ
ສະແດງຄວາມຮັກແທ້, ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍຄົນຜິດແລະເຊື່ອວ່າຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທຈະອະພັຍ
ຜູ້ນັ້ນເຊັ່ນກັນ. ຖາມ, ການກະທຳຂອງໂປໂລສະແດງເຖິງຈິດໃຈທີ່ອະພັຍຢ່າງໃດແດ່ - ເຖິງວ່າບຸກ
ຄົນນັ້ນໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານ?
5. ກ່ອນການຮຽນມື້ນີ້ໃຫ້ຕຽມສາມຄົນໄວ້ເພື່ອອ່ານພຣະຄຳຕໍ່ໄປນີ້ : 1 ໂຢຮັນ 8: 44;ໂຢຮັນ 10: 10;
ແລະເອເຟໂຊ 6: 12 ຈາກພຣະຄັມພີຂອງເຂົາເຈົ້າ (ໃຫ້ລໍຖ້າບອກວ່າອ່ານຕອນໃດ). ພານັກຮຽນ
ເບິ່ງ "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ " ແລະເວົ້າເຣື່ອງການແບ່ງແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກວ່າຊາຕານ
ແມ່ນສັດຕຣູ, ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ.ໃຫ້ຜູ້ທີ່ທ່ານຕຽມໄວ້ອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຈັດໃຫ້ແລ້ວ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ(ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ຖາມ, ພວກເຮົາມັກຫລີກໜ້າກັນເວລາເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຫລືຄວາມຕຶງຄຽດໃນຄວາມສັມພັນບໍ່ ?
ຖາມ, ການເຮັດຢ່າງນັ້ນມີຜົນດີແນວໃດ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄວນເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງໂປໂລ?
ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນດີຖ້າພວກເຮົາແກ້ບັນຫາໂດຍຕົງແລະເວົ້າກັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ?
7. ສົນທະນາ, ການເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະການມີຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍຈະເປັນແນວໃດໃນຄວາມສັມ
ພັນຕໍ່ໄປນີ້:
•

ຄູ່ສາມີພັລຍາ

•

ໝູ່ເພື່ອນ

•

ພະນັກງານແລະນາຍຈ້າງ

•

ອ້າຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ

8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນເຣື່ອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ , ຄວາມຈິງໃຈ, ແລະການອະ
ພັຍໃນຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ.

ສຄ

19

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ເອົາໃຈໃສ່ໃນອະນາຄົດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 4

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 4

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຕັ້ງໃຈຮັບໃຊ້ໂດຍບາກບັ່ນຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະມີຊັຍຊະນະຕໍ່ບັນຫາໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງມີບັນຫາ.

ບົດນໍາ
ສລຸບເນື້ອໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລໃນບົດ 4 ເປັນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ວ່າ Never give up ຢ່າຍອມແພ້ຢ່າງເດັດຂາດ,
ໂປໂລໄດ້ບອກພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທ ໃຫ້ອົດທົນເບິ່ງໝາກຜົນທີ່ຈະມາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ມະຫາສານກວ່າບັນຫາປັດຈຸ
ບັນ. ໂປໂລກໍໃຫ້ກຳລັງໃຈພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທວ່າເພິ່ນເອງກໍພົບກັບອຸປຈັກຫລວງຫລາຍ ແຕ່ອຸປສັກເຫລົ່ານັ້ນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພິ່ນແຂງແຮງຂຶ້ນທຸກວັນ.

ການປະກາດສ່ວນຕົວ (4:1-6).
1. ການປະກາດສ່ວນຕົວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າປະກາດຂ່າວປະເສີດເອົາເປັນຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ, ແຕ່ຖືວ່າ
ສ່ວນຕົວເອງແລ້ວຈະປະກາດເລື້ອຍໄປ ບໍ່ວ່າຈະມິອຸປສັກໃດໆກະຢ່າ, ໃຜວ່າຫຍັງກະຢ່າ, ໝູ່ເພື່ອບໍພ
່ ້ອມ
ກະຢ່າ ສ່ວນຕົວຂອງໂປໂລຈະປະກາດ.
2. ໂຢຊວຍ ກ່າວວ່າ

" ຖ້າວ່າພວກທ່ານບໍ່ເຕັມໃຈຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈົ່ງຕັດສິນໃຈໃນວັນນີວ
້ ່າ ພວກ

ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ ຈະຮັບໃຊ້ພຣະຊຶ່ງປູ່ຍ່າຕາຍາຍບົວລະບັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳ
ເອີຟຣາດ ຫລືພຣະຂອງຄົນອາໂມຣິດໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງທ່ານອາສັຍຢູ່ນີ້ ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າແລະຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” (ໂຢຊວຍ 24:15).

ແປວ່າເຖິງແມ່ນຜູອ
້ ື່ນບໍ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກະຢ່າ

ສ່ວນຕົວແລະຄອບຄົວໂຢຊວຍຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.
3. ອ່ານ " ເພາະເຫດທີເ່ ຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນການບົວລະບັດນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທຖ
ໍ້ ອຍ"(ຂໍ້ 1).
ໂປໂລບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ ກໍເພາະເພິ່ນເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມຕາກະຣຸນາເພິ່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
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ຄຸນຄ່າໃນພາຊະນະດິນ (4:7-12).
1. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຂອງມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂອງມີຄ່າຈະຢູ່ໃນພາຊະນະໃດກໍຕາມຂອງ
ນັ້ນຍ່ອມມີຄ່າສເມີ. ເຊັ່ນເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳບູຮານກ່າວວ່າ (ເພັດໃນຕົມ) ກໍຄວາມໝາຍຢ່າງດຽວ ຄືເພັດ
ເມັດນຶ່ງທີ່ຕົກຢູ່ໃນຕົມກໍຍັງເປັນເພັດແລະມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມ ອາຈານໂປໂລແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕລອດ
ເຖິງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ ເປັນຂອງມີຄ່າສຳລັບພຣະເຈົ້າ

ແມ່ນວ່າຈະຕົກຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດມົນກະຍັງ

ເປັນຂອງມີຄ່າສເມີ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາເປັນຂອງມີຄ່າ ເຮົາກໍຢ່າເຮັດໃຫ້ຂອງມີຄ່ານັ້ນລົດຄ່າຣາຄາລົງແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ.
2. ນີ້ເປັນຄຳເລົ້າໂລມໂປໂລທີ່ໄດ້ເລົ້າໂລມພີ່ນ້ອງເມື່ອງໂກຣິນໂທ ຂອງມີຄ່າສຳລັບມະນຸດມັກຈະເກັບມ້ຽນ
ໄວ້ບ່ອນລັບລີ້, ໃສ່ກຸນແຈໄວ້, ຝາກທະນາຄານໄວ້ ເພາະຢ້ານເສັຽຫາຍໄປ. ຂອງມີຄ່າລັບພຣະເຈົ້ານັ້ນພຣະ
ອົງໄດ້ເອົາອອກໄປເປັນເຄື່ອງມີໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະຂອງມີຄ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍຖືກເຂົາດ່າວ່າ, ຂົ່ມ
ເຫງ ເພາະເຂົາບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດ ແຕ່ເຂົາຈະເຫັນຄ່າເມື່ອຄວາມມືດທີບ
່ ັງສາຍຕາເຂົານັ້ນ
ຖືກປົດອອກ.
3. ຫາກພີ່ນ້ອງເມື່ອງໂກຣິນໂທອ່ອນກຳລັງໃຈໃນເມື່ອພົບອຸປສັກ ແລະເຮົາທັງຫລາຍພົບອຸປສັກ ຈົ່ງອ່ານ ຂໍ້
8-12 ວ່າໂປໂລມີອຸປສັກຫຍັງແດ່?

ກ້າຫານ, ເພາະແນ່ໃຈໃນອະນາຄົດ (4: 13-18).
1. ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ຮັບໃຊ້ກ່ອນເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກມາກ່ອນແລ້ວ

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນ

ການແປກປລາດທີ່ເພິ່ນເອງຈະຕ້ອງຮັບຄວາມທຸກຍາລຳບາກຄ້າຍຄືກັນ ຊຶງ່ ຄຳກ່າວນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ "ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຍິ່ງໃຫຍ່” (ພສສ 116:10).
2. ການຖືກເຮືອຫລົ້ມຈົມທີທ
່ ຽວໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດທີ່ອາຈານໂປໄດ້ປະເຊີນມານັ້ນ

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າ

ເປັນບັນຫາ ແຕ່ເພິ່ນເຫັນວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນການທ້າທາຍແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພິ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ
ອີກ. ເຮົາທັງຫລາຍທີກ
່ ຳລັງປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນເວລານີ້ກໍພົບກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງນອກໂບດ ແລະໃນໂບດ
ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຫາກເຮົາເບິ່ງສິງເຫລົ່ານີ້ເປັນການທ້າທາຍໃຫ້ເຮົາ ຈະດີກວ່າເບິ່ງເຫັນເປັນບັນຫາ ເພາະບັນຫາ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍໃ້ ຈ.
3. ຂໍກຸນແຈອັນສຳຄັນໃນການເບິ່ງຂອງໂປໂລມີດັ່ງນີ້;

" ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນແກ່ສິ່ງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນ

ແກ່ສິ່ງທີຕ
່ າບໍ່ເຫັນ ດ້ວຍວ່າສິ່ງທີຕ
່ າເຫັນຢູ່ນັ້ນກໍເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ສິ່ງທີຕ
່ າບໍ່ເຫັນນັ້ນກໍຖາວອນເປັນນິດ"
(ຂໍ້ 18). ແປວ່າ ໂປໂລເບິ່ງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນໂລກ ຄືສິ່ງທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນນີ້ກໍເປັນຢູ້ຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ
ສ່ວນຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນນັ້ນຄືການທີ່ຈະໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າທີ່ຟ້າສວັນນັ້ນກໍຈະຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ການໃຫ້ແລະການຮັບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 7:5-16

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 7

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ສາມາດໃຫ້ແລະສາມາດຮັບ ສະແດງເຖິງຄວາມເຕີບໃຫຍ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະໃຫ້ແລະຮັບແບບໃດຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈການໃຫ້ແລະການຮັບ.

ບົດນໍາ
ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ຍາວໄປແດ່ ຫາກບໍ່ສາມາດສອນຈົບອາທິດດຽວທ່ານອາດແບ່ງເປັນສອງອາທິດໄດ້ ທັງນີກ
້ ໍ
ເພາະວ່າຮຽນໄປຊ້າໆໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ ແລະມີເວລາອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນອາດດີກວ່າຟ້າວໃຫ້ຈົບ
ບົດຮຽນ ແຕ່ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຮຽນຫຍັງເລີຍ,

ພໍໃຈຢູຕ
່ າມສະພາບຂອງຕົນ (7:5-7).
1. ເປີດດ້ວຍຄຳຖາມວ່າ ທ່ານພໍໃຈກັບສິ່ງທີພ
່ ຣະເຈົ້າໂຜດປະທານ, ເຊັ່ນຄອບຄົວ. ການງານ, ຕລອດເຖິງ
ການຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງໃດແດ່? ຫາກບໍ່ພໍໃຈ ຈະເຮັດແນວໃດ? (ຄຳຕອບ ແມ່ນທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ).
2. ໂປໂລກ່າວວ່າ

"ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕໍ່ສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ"

ເພາະວ່າໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 5 ທີມ
່ ີການຜິດຊາຍຍິງ (ມີຄອບຄົວແລ້ວ ລັກຫລິ້ນຊູ້) ແລະຜິດ
ຖຽງກັນ (ຍາດກັນເປັນໃຫຍ່ໃນພຣະວິຫານ)

ຕລອດເຖິງການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ (ເປັນຄົນສອງໃຈ ເຊື່ອ

ພຣະເຈົ້າແດ່ ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມແດ່) ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ປະກາດປອມເກີດຂຶ້ນ. ເຣື່ອງທີເ່ ກີດຂຶ້ນນີ້
ກໍເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນສະພາບຂອງເຂົາ. ເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນຫາກບໍ່ຮຽນພໍໃຈກັບສະພາບຂອງເຮົາໆ
ອາດເປັນແນວນັ້ນໄດ້.

ຢ່າລະເລີຍຄວາມຂັດແຍ່ງ (7:8-9).
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ການເຂົ້າໃຈຜິດ, ການເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງ (ຄົນລາວມັກເວົ້າວ່າ ເອົາແຕ່ຮູຕົວເອງ) ມັກ
ເກີດຂຶ້ນສເມີ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວິດຝ່າຍເນື້ອໜັງ, ແລະຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າທຸກຄົນຄິດຢາກເຮັດດີໃນຖານະ
ທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ການເຮັດດີນັ້ນລາງເທື່ອກະບໍ່ຖືກເລີ້ອຍໄປ ຫລືລາງເທື່ອໄປຜິດຕໍ່ຣະບຽບຫລືຜິດຜູ້ໃດຜູ້
22

ນຶ່ງກະເປັນໄດ້. ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ 8 ໂປໂລກໍມີຂໍຂັດແຍ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນໃນຣະຫວ່າງໂປໂລເອງກັບພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທ
ເພາະຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເຮັດໃຫ້ພນ
ີ່ ້ອງໂກຣິນໂທທຸກໃຈເຊັ່ນໄດ້ເຫັນ ໃນບົດຮຽນນີ້ວັກ 1 ຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງ ທີ່
ບອກເຕືອນເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາກັບທຸກໃຈ ລາງຄົນກໍຄຽດ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຂົາກໍກັບໃຈ ແລະໂປໂລກໍບໍ່ໄດ້ເສັຽໃຈ
ທີ່ໄດ້ເຕືອນເຂົາ. (ອ່ານຂໍ້ 8).
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຈົ່ງເອົາຕົວຢ່າງໂປໂລ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ, ຂັດແຍ່ງກັນ ເຮົາຢ່າລະເລີຍປະໄວ້ໃຫ້ດີ
ເອງ ເຮົາຈົ່ງໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ດີກວ່າເຣື່ອງຈະບານປາຍ ຫລືໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້.

ຈົ່ງເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈ ( 7:10-11).
1. ເຮົາຈົ່ງເປັນຜູ້ຍອມຖ່ອມຕົວເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນເອງຜິດຈົ່ງຍອມຮັບຜິດ ແລ້ວບໍ່ເຮັດອີກ. ເມື່ອເຮົາໄປຫາພີ່ນ້ອງ
ຫາກເພິ່ນເຮັດຜິດໃຈເຮົາໃຫ້ຈຳໄວ້ວ່າ"ໃຫ້ລະມັດລະວັງສິ່ງທີເ່ ຈົ້າເວົ້າ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ເພາະຄົນທີ່
ເວົ້າບໍ່ລະມັດລະວັງກໍທຳລາຍຕົນເອງ" (ສຸພາສິດ 13:3). ສ່ວນອີກຜູ້ນຶ່ງນັ້ນຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ "ຄຳຕອບທີ່ອ່ອນ
ຫວານລະງັບຄວາມໂກດໄດ້ ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດ" (ສຸພາສິດ 15: 1).
2. ໂປໂລບອກວ່າ "ດ້ວຍວ່າຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້ານັ້ນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບໃຈເສັຽໃຫມ່
ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມພົ້ນໂດຍບໍ່ຄວນກິນແຫນງ ແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງໂລກນັ້ນ ຍ່ອມນຳໄປເຖິງຄວາມ
ຕາຍ " (ຂໍ້ 10).

ຈົ່ງຫາທາງແກ້ໄຂ (7:11-12).
1. ຂໍ້ 11 ພາສາລາວເວົ້າວ່າ "ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະ (ແກ້ຕົວ) ຫລາຍເທົ່າໃດ" ສ່ວນພາສາອັງກິດເວົ້າວ່າ clear
yourselves (NLT2) ແປວ່າແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າພາສາລາວ ຄຳວ່າແກ້ຕົວ ກັບແກ້ໄຂມີຄວາມໝາຍ
ຕ່າງກັນ.
2. ສົນທະນາຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳກ່າວວ່າ (ຄົນດີຊອກແກ້ໄຂ ຄົນຈັ່ງໄຮຊອກແກ້ຕົວ) ບໍ່?
ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນອອກຄຳເຫັນ, ແລ້ວບອກນັກຮຽນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງເປັນ
ຄຣິສຕຽນທີ່ຊອກແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາບ ບໍ່ແມ່ນແກ້ຕົວ ຫລືແກ້ໜ້າ.
3. ຂໍ້ 12 ໂປໂລແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ ເພື່ອຄວາມຂຍັນຂັນແຂງທີ່ພວກເຈົ້າມີຕໍ່ເຮົານັ້ນ ຈະໄດ້ປາກົດແກ່
ເຈົ້າທັງຫລາຍຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈົ້າ

ພໍໃຈທີ່ຮັບຜິດຊອບ (7:13-16).
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1. ໂປໂລພໍໃຈກັບພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ, ຕ້ອບຮັບອັຄສາວົກຕີໂຕ, ພໍໃຈໃນການ
ທີ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແລ້ວກິນແໜງໃຈຍ້ອນການເຮັດຜິດ ຈຶ່ງພາໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈໃໝ່, ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າໄດ້
ຮັບຄວາມຊູໃຈ (ອ່ານ ຂໍ້ 13).
2. ການເດີນທາງຂອງຜູ້ປະກາດນັ້ນຈະຕ້ອງໄປພັກພາອາສັຍຢູ່ກັບບ້ານຜູ້ເຊື່ອ ແລະພຣະເຈົ້າຈະບັນດານ
ໃຫ້ຄອບຄົວນັ້ນດູແລເບິ່ງແຍງເຣື່ອງການຢູ່ກິນຂອງອັຄສາວົກເອງ

ໃນການພັກພາອາສັຍນັ້ນຈະກາຍເປັນ

ຄວາມໃກ້ຊິດແລະເພີມ
້ ຄວາມຮັກແພງຣະຫວ່າງສາວົກແລະຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທຫລາຍຂຶ້ນ. "ທ່ານກໍເພີ້ມ
ຄວາມຮັກໃນພວກເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ" (ຂໍ້ 15ຂ).
3. ອ່ານ (ລູກາ 9:3-4). ພຣະເຢຊູສັ່ງສາວົກວ່າ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງສັ່ງເຂົາວ່າ, “ຢ່າເອົາສິ່ງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ
ຄືຢ່າເອົາໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ຫລືຖົງ ຫລືອາຫານ ຫລືເງິນ ຫລືເສື້ອສອງໂຕແລະຖ້າເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດກໍໃຫ້
ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນັ້ນຈົນກວ່າຈະຈາກໄປ "

ດ້ວຍເຫດນີ້ຄຣິສຕຽນຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການຢູ່ກິນ

ຂອງຜູ້ນຳຂ່າວດີມາຍັງບ້ານເຮືອນ ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ.

ຫວ
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ຄຳແນະນໍາສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 10

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 10

ແນວຄຶດທຳອິດ:

ຜູ້ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງຄວນເປັນຜູ້ໜ້ານັບຖື, ຜູ້ມີວິທກ
ີ ານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງໃນໂບດແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໜ້ານັບຖືຈັດຕຽມວິທກ
ີ ານເປັນຂັ້ນຕອນໄປ.

ບົດນໍາ
ກ່ອນອື່ນເຮົາຈະມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄຳວ່າຂັດແຍ່ງ (Conflict) ແມ່ນຫຍັງ? ມັນເກີດຂຶ້ນມາດ້ວຍຢ່າງໃດ?
ເມື່ອມີຄວາມຂັດແຍ່ງເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ເວົ້າງ່າຍແລ້ວຄວາມຂັດແຍ່ງແມ່ນການບໍ່ລົງລອຍກັນ, ບໍ່ເປັນ
ອັນດຽວກັນ, ຫາກເປັນຄົນກໍແມ່ນຄົນສອງຈິດສອງໃຈ ຫລືຫາກມີສອງຄົນກະແມ່ນເວົ້າຂັດກັນ, ຄວາມຄິດ
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະການຂັດແຍ່ງນີ້ອາດນຳຜົນເສັຽມາກະເປັນໄດ້ ຫລືຖ້າຮູ້ຈັກໝູນໃຊ້ກໍຈະນຳຜົນດີມາອີກ
ດ້ວຍ. ຄົນເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມມີການຂັດແຍ່ງກັບຜູ້ອື່ນ ຫລືກັບຕົນເອງ, ໂປໂລເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຄົນ
ກຸ່ມນຶງ່ ໃນເມື່ອງໂກຣິນໂທ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂປໂລເປັນຜູນ
້ ຳຄວາມຂັດແຍ່ງມາ ແຕ່ແມ່ນຄົນກຸ່ມທີຊ
່ ອກຕິຕຽນໂປ
ໂລຕ່າງຫາກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ.

ໃຊ້ສະຖານະແກ້ໄຂ (2 ໂກຣິນໂທ 10:1-2).
1. ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີສອນວ່າ ຫາກພົບກັບຄົນເປັນທາງການ ໂທຣະສັບເປັນທາງການ, ຂຽນຈົດໝາຍເປັນ
ທາງການ ແລະສິ່ງໃດທີ່ເປັນທາງການນັ້ນຢ່າລືມໃຊ້ສະຖານະຫລືນາມມະຍົດ(Title) ຕົວຢ່າງພົບກັບຄົນທີ່ບໍ່
ຮູ້ກັນ: ສະບາຍດີ ຂ້ອຍແມ່ນອາຈານສິງຄຳ (ນາມສົມມຸດ) ເພື່ອຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮວ
ູ້ ່າທ່ານແມ່ນຜູໃ
້ ດ? ການ
ແນະນຳຕົວແນວນີຈ
້ ະເປັນການງ່າຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກງານ.
2. ໂປໂລໃຊ້ສະຖານະໃນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ" ສັງເກດວ່າໂປໂລບໍ່ໃຊ້ຄຳວ່າ ອັຄສາວົກໂປ
ໂລ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ໂປໂລບໍ່ແມ່ນຄົນແປກໜ້າສຳລັບພີນ
່ ້ອງໂກຣິນໂທ. ພໍແຕ່ອອກຊື່ໂປໂລເທົ່ານັ້ນເຂົາຮູ້
ວ່າອັຄສາວົກໂປໂລ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວເຂົາຍອມເຊື່ອຟັງ ແລະອ່ານຈົດໝາຍນັ້ນ.
3. ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ອອກນາມມະຍົດກໍເພາະໂປໂລຢາກເວົ້າ

ຫລືຢາກຂໍຮ້ອງເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະສຳລັບ

ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຄດ
ິ ແລະເວົ້າຫາເຣື່ອງໃສ່ໂປໂລ. (ອ່ານຂ້ 1-2).
25

ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ (2ໂກຣິນໂທ 10:3-6).
1. ຄວາມຮຸນແຮງບໍ່ແມ່ນລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ແມ່ນຂອງຝ່ານໂລກ (ອ່ານການຕໍ່ສ້ຝ
ູ ່າຍໂລກໃນບົດ
ຮຽນ).
2. ການຕໍ່ສູ້ແບບຄຣິສຕຽນ ຂອງໂປໂລ ອ່ານ ຂໍ້ 3-4
3. ແບບແຜນການຕໍ່ສູ້ຂອງຄຣິສຕຽນ 1. ຮັກເພິ່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ.

2. ສະແດງຄວາມກະຣຸນາເພີມ
້ ອີກ.

3. ຊ່ວຍເຫລືອເພິ່ນຍາມເພິ່ນຕ້ອງການ. 4. ເສັຍສະລະຊັບສິນແລະເວລາເພື່ອເພິ່ນ. 5.ຖ່ອມຕົວຍອມເສັຽ
ປຽບ. 6. ເປັນຜູສ
້ ້າງສັນຕິສຸກ. 7. ຕັ້ງໝັ້ນໃນຫລັກຄວາມເຊື່ອ. 8.ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້. ຫາກເຮົາໃຊ້
ອາວຸດທີກ
່ ່າວວ່າເຮົາຈະຊະນະແບບສວຍງາມກວ່າຊະນະສົງຄາມຝ່າຍໂລກ

ຊຶງ່ ສຸດທ້າຍມີການເສັຽຫາຍ

ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. "

ເວົ້າແລະເຮັດຢ່າງດຽວກັນ ( 2 ໂກຣິນໂທ 10: 7-11).
1. (ຂໍ້ 7). ແປວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມເຊື່ອໃນໃຈຂອງຕົນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າງຄັກແນ່ ຜູ້ນັ້ນກໍຄວນປະຕິບັດຕົນ
ເໝາະສົມເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ຄືໃຫ້ເວົ້າ ແລະເຮັດຕາມຄຳເວົ້າ.
2. ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີຍ
່ ຶດໝັ້ນໃນຄຳເວົ້າ. " ຈົ່ງໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າໃຈດັ່ງນີ້ວ່າ ເມື່ອເຮົາບໍ່ຢູ່ ເຮົາເວົ້າ
ໄວ້ໃນຈົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດ ເມື່ອເຮົາມາແລ້ວເຮົາກໍຈະເຮັດຢ່າງນັ້ນ" (ຂໍ້ 11).

ແກ້ບັນຫາໂດຍເວົ້າເຖິງເຣື່ອງໃຫຍ່ ( 2 ໂກຣິນໂທ 10:12-18).
1. (ຂໍ້ 12-13). ພວກເຮົາມັກອ້າງວ່າ ເຮົາເຮັດອັນນັ້ນ, ອັນນີ້ ເພື່ອໂບດ, ເພື່ອພຣະເຈົ້າ, ເປັນຄືຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນຶ່ງ.
ສ່ວນໂປໂລບໍ່ກ້າຍົກຕົວເອງຂຶ້ນປຽບທຽບກັບຜູ້ອື່ນຊຶ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຊີງດີຊງີ ເດັ່ນກັນ

ເພາະການເຮັດ

ແນວ ນັ້ນໂປໂລຖືວ່າ ເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ, ຖ້າຈະອວດແທ້ໆກໍໃຫ້ອວດຕາມຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຈັດໄວ້.
2. ເນັ້ນໜັກຂໍ້ 12 "ຖ້າຜູ້ໃດຈະອວດ ກໍຈົ່ງເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາອວດເທີນ”ເພາະຄົນທີ່ຍົກຍ້ອງຕົວເອງ
ບໍ່ເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຜູ້ໃດ ແຕ່ຄົນທີຫ
່ ນ້ານັບຖືນັ້ນ ຄືຜູ້ທພ
ີ່ ຣະອົງເຈົ້າຊົງຍົກຍ້ອງ "
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ເພິ່ງໃນພຣະຄຸນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະຄຸນມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນຊີວິດເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມພຣະ
ຄຸນພຣະເຈົ້າມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້.

ບົດນໍາ
ໂກຣິນໂທເປັນເມືອງທີເ່ ຕັມໄປດ້ວຍພຣະທຽມ, ເຕັມໄປດ້ວຍການຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ຕລອດເຖິງໂສເພນີຢ່າງ
ອອກໜ້າອອກຕາກາຍເປັນຂອງປົກກະຕິຂອງເມືອງນັ້ນ ແລະເມືອງໂກຣິນໂທນີ້ເອງໂປໂລໄດ້ປະກາດຈຶ່ງມີ
ໂບດເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງຄຣິສຕຽນເມືອງນີ້ອາສັຍຊີວິດໃນສັງຄົມຝ່າຍໂລກ ແລະສັງຄົມຝ່າຍຄຣິສຕຽນ

ແລະສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖ່ວງດຶງຄວາມຈະເຣີນຂອງເຂົາໃຫ້ຊ້າລົງ. ສ່ວນໂປໂລຜູ້ເປັນຜູ້ນຳຂ່າວປະເສີດມາຮອດເຂົາກໍບໍ່
ກ້າເວົ້າເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣື່ອງນິມິດທີເ່ ພິ່ນເຫັນມາເວົ້າໃຫ້ເຂົາຟັງ.

ສັມຜັດກັບພຣະເຈົ້າ (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6).
1. ໂປໂລບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນປໂຍດຫລືບໍ່ ທີ່ຈະກ່າວເຣື່ອງນິມິດເພາະບໍ່ມຫ
ີ ລັກຖານໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນ
ຈະກ່າວນັ້ນມັນເກີນກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້, (ຂໍ້ 1).
2. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວເພິ່ນເອງໃນ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເພິ່ນຂຶ້ນໄປສວັນຊັ້ນສາມ. ຂຶ້ນໄປ
ເຖິງທີສ
່ ຸຂເສີມ ອັນໝາຍເຖິງສວັນ, ຕາເພິ່ນໄດ້ເຫັນ, ຫູເພິ່ນໄດ້ຍິນສຽງພຣະເຢຊູ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍເທື່ອ.

ໂປໂລຕໍ່ໜ້າຣາຊບັນລັງ (2 ໂກຣິນໂທ 7-8).
1. ໂປໂລໄດ້ອວດເຣື່ອງຂຶ້ນໄປສວັນຊັ້ນສາມໃຫ້ພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທຟັງ
ອວດເກີນໄປຈຶ່ງເວົ້າເຖິງສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ (ຂໍ້ 7).
2. ສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໂປໂລປະເຊີນມີສີ່ຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດຮຽນ.
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ແຕ່ກໍຍັງຈຽມຕົວຢ້ານຜູອ
້ ື່ນເວົ້າວ່າ

3. ສົນທະນະກັບນັກຮຽນວ່າ ທ່ານມີສ້ຽນໜາມອັນໃດໃນການປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ?
4. ສົນທະນະກັບນັກຮຽນວ່າ ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງທົນແລະຊະນະສ້ຽນໜາມເຫລົ່ານັ້ນໄດ້?

ໂປໂລເຫັນພຣະຄຸນອັນຖ້ວມລົ້ນ (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10).
1. ໂປໂລໄດ້ຍິນສຽງຈາກສວັນຊັ້ນສາມ ພວກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າເປັນສຽງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວວ່າ
“ການທີເ່ ຈົ້າມີຄຸນຈາກເຮົາ ກໍພໍສຳລັບເຈົ້າແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ທີ່ໃດ ເດດຂອງເຮົາກໍມຣ
ີ ິດຂຶ້ນ
ເຕັມຂນາດຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນ” ເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮົາດີກວ່າ ເພື່ອ
ຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້

" (ຂໍ້ 9) ແປວ່າ ໂປໂລໄດ້ອວດອ້າງວ່າການທີເ່ ພິ່ນເປັນຢູ່ຕລອດ

ເຖິງການປະກາດທີເ່ ປັນໄປໄດ້ນັ້ນແມ່ນພຣະເຢຊູຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງໂປໂລ ແລະພຣະເຢຊູເປັນຜູໃ
້ ຫ້
ກຳລັງວັງຊາໃນຂະນະທີ່ໂປໂລອ່ອນແອນັ້ນ.
2. ໂປໂລຊື່ນໃຈອວດອ້າງ

ແລະສາຣະພາບວ່າການທີ່ເພິ່ນຍອມຮັບວ່າເພິ່ນເປັນຄົນອ່ອນແອໃນການຖືກ

ຫມິ່ນປມາດ, ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ, ໃນການຖືກຂົ່ມເຫັງ, ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນນັ້ນເປັນການດີ ເພາະ
ວ່າສິ່ງທັງໝົດນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນກາຍເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງໂດຍອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ຫວ
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