
 1 

ຄະນະຜູ້ຈັດທໍາ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
Copyright  2019 by BAPTISTWAY PRESS®. 
ສງວນລິກຂະສິດ 
 

ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຮດັກ໊ອບປ້ີໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ຫ້າມຂາຍ, 
ຫ້າມແຈກຢາຍ, ຫລືໃຊ້ໃນທາງອື່ນ ໂດຍທ່ີບໍ່ໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດເສັຽກ່ອນ.  ຖ້າຢາກຊາບລາຍລະ 
ອຽດເພ້ີມເຕີມກະຣຸນາຕິດຕ່ໍໄປທີ່ BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas,  
7557 Rambler Road, Suite 1200, Dallas, TX 75231-2388. 
 
 
BAPTISTWAY PRESS® is registered in U.S. Patent and Trademark Office. 
 
ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີອ້າງອີງໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ຄັດມາຈາກປ້ຶມພຣະຄມັພີທ່ີໄດ້ບົ່ງຊ່ືໄວ້ ລວມທັງການ 
ແປ, ແລະວັນທີຈົດທະບຽນສງວນລິກຂະສິດຂອງປຶ້ມພຣະຄມັພີເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

ພິມອອກຄັ້ງທໍາອິດ: ເດືອນ ມີນາ 2004 
 
 

BAPTISTWAY PRESS® Leadership Team 
 

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: David Hardage 
Director, Great Commission Team: Delvin Atchison 
Publisher BAPTISTWAY PRESS®: Scott Stevens 
 

 
Language Materials Team 

 
Teaching Procedures Writer for Lesson 1, 2, 3, 4 
Bounchanh Vongsurith, Lao Congregation of First Baptist Church, Amarillo, TX 
Editor for Lessons  1, 2, 3, 4 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Teaching Procedures Writer for Lesson 5, 6, 7,  8 
Sidney Kahn, Saginaw Community Church, Fort Worth, Texas 
Editor for Lessons   5, 6, 7, 8 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Teaching Procedures Writer for Lesson  9, 10, 11, 12, 13  
Houmphanh Vongsurith, First Laotian Baptist Church, Dallas, Texas 
Editor for Lessons  9, 10, 11, 12, 13 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
 
Facilitator for the LAOTIAN TEAM: Joe Haag 
  
 
Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas 
 
 

 
 
 



 2 

ຄຳແນະຄຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 
ຂ່າວຍ່ິງໃຫຍ່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:1-8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາຈານໂປໂລຂອບໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍນຳຄວາມຮັກ, 

ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າ 

                                        ພະເຈ້ົາເປັນຄຣິສະຕຽນດີຂ້ຶນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງບາດກ້າວວ່າຈະເຮັດອັນໃດເພ່ືອຈະປະສົບກັບອົງ    

                                               ພຣະຄຣິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ 
 

ຄຳນຳ 
     ເມືອງໂກໂລຊາຍຕິດຢູ່ໃກ້ພູ Cadmus ໃກ້ແມ່ນ້ຳ Lycus, ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄາລາເຕັຽ. ເວລາ
ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍນ້ີໄປຫາຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ເຫັນວ່າເມືອງນ້ີຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງໃຫຍ່ສອງເມືອງ: 
Hierapolis ແລະ Laodicea.   ໃນເມ່ືອເມືອງອ່ືນພັດທະນາຂ້ຶນ, ແຕ່ເຫັນວ່າເມືອງໂກໂລຊາຍຫລຸດໜ້ອຍ
ຖອຍລົງ ແຕ່ຍັງເປັນບ່ອນການຄ້າດີຢູ່.  ເມືອງນ້ີໄດ້ຜະລິດຜ້າຂົນສັດ ມີພ່ໍຄ້າຈາກຫລາຍໆບ່ອນເດີນຜ່ານໄປ
ມາຄ້າຂາຍ ຄົນພວກນ້ີມີເຊື້ອຊາດແຕກຕ່າງກັນຄື: ກຣີກ, ໂຣມັນ, ແລະອ່ືນໆ.  ໃນອະດິດມີພວກຢິວເປັນຈຳ
ນວນຫລາຍອາສັຍຢູ່ເມືອງນ້ີ. ດ່ັງນ້ັນ, ເວລາມີຫລາຍຊາດມາຢູ່ຮ່ວມກັນກໍເປັນການຍາກທ່ີຈະປະກາດ ແລະ
ກໍມີບັນຫາບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນໃຜກັນແທ້. 
       ອາຈານໂປໂລບ່ໍເຄີຍມາຢາມ ຫລືເທສນາທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ.  ຕອນອາຈານໂປໂລເດີນທາງອອກໄປ
ປະກາດຂ່າວປະເສີດຄ້ັງທີສາມ ເພ່ິນໄດ້ປະກາດໃກ້ເມືອງເອເຟໂຊ ອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ົງຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ເອປາຟາ  
ໄປປະກາດທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ (1:7).  ທ່ີສຸດກໍມີຄຣິສະຕຽນກຸ່ມນ້ອຍເກີດຂ້ຶນ, ມີຄຣິສຕະຈັກ ແລະພວກສະ
ມາຊິກກໍມີບັນຫາເລັກນ້ອຍໃນການເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ບັນຫາກໍແມ່ນວ່າພວກເຂົາມີຄົນຈາກ
ຫລາຍຊາດແລະປະເພນີມາຮ່ວມກັນ.  ໃນເມືອງນ້ີມີພວກຢິວພາກັນນັບຖືເທວະດາ  archangel Michael 
ເພາະເທວະດາຕົນນ້ີເຄີຍມາປາກົດໃນອະດີດຜ່ານມາ.   ດ່ັງນ້ັນ,   ເຫດການນ້ີຈ່ຶງເປັນບັນຫາອັນນ່ຶງເຮັດໃຫ້
ພວກທ່ີຢູ່ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍຍາກທ່ີຈະຮັບຮູ້ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
       ມີຜູ້ນຳສຳຄັນຫລາຍຄົນເຊັ່ນ (Timothy,  Epaphras,  Philemon,  ແລະ Archippus) ໄດ້ເປັນຄົນ
ຊ່ອຍຂຽນບົດຮຽນເພ່ືອຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກໂລຊາຍຈະເອົາໄປໃຊ້.  ອາຈານໂປໂລມີຄວາມປາຖນາຢາກ
ໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກໂລຊາຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ, ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຈະເຣີນ ເກີດດອກອອກຜົນໃນ
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ອົງພຣະຄຣິດ,  ຮູ້ຈັກພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. (ກລຊ 1:6).    Ephaphras ເປັນຜູ້ເທສນາ  ແລະຮັບໃຊ້ໃນ
ຂອບເຂດເມືອງ Laodicea, ແລະ ເມືອງ Hierapolis.  ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ເອ້ີນຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງລາວ  
ດີເກອາວ່າເປັນຄົນພຽງອຸ່ນໆໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕະຈັກທັງເຈັດ (ພຣະນິມິດ 3:14) ເຫັນວ່າຄວາມຮັກອັນເລິກ
ເຊິ່ງ ແລະບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັກແມ່ນ (“ຄວາມເຈັບປວດ” ກລຊ 2:1) ໄດ້ມີຢູ່ໃນຈົດໝາຍນ້ີຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

 
1. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າເວລາທ່ານໄປກິນເຂ້ົາຮ້ານອາຫານ buffet ມັນມີອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕອນໃດ

ທ່ານເຊົາກິນ? ແລະຕອນໃດທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານກິນພໍແລ້ວ? 
2. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ “ເຕັມ” ດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ.  ໃນມັດທາຍ 5:6 ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ

ວ່າ “ຜູ້ໃດອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ອ່ີມບໍຣິບູນ.” ກິຈການ 2:4 
ອ່ານວ່າ, “ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.” 

3. ກ່າວວ່າ, ປ້ຶມໂກໂລຊາຍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຕັມຫລືມີຫລາຍ.  ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາເຖິງ
ຄວາມສົມບູນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

4. ອ້ອນວອນ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສິດສອນທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເຕັມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
5. ໃຫ້ຂຽນເປັນລຳດັບລາຍລະອຽດຈາກ ໂກໂລຊາຍ 1:1-2 ວ່າເປັນເຣື່ອງອັນດຽວ. 
6. ກ່າວວ່າ ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ໝ່ັນອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະເພ່ິນໄດ້ຍົກຍ້ອງພວກເຂົາສາມ

ຈຸດໃຫຍ່: ຄວາມເຊື່ອ,  ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຫວັງ;  ສາມຢ່າງນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ 
ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຄວາມສົມບູນອັນຫລາຍເຫລືອຫລ້ົນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

7. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ:  
ກ. ກຸ່ມຄວາມເຊື່ອ: ໃຫ້ອ່ານ ອຟຊ. 2:8-9; ຮຣ 1:1-3; ມທ. 8:5-13; 1 ກຣທ 13:13 
ຂ. ກຸ່ມຄວາມຮັກ: ໃຫ້ອ່ານ 1 ຢຮ 4:7-12; 1 ກຣທ 13:4-13; ຢຮ 15:9-13 
ຄ. ກຸ່ມຄວາມຫວັງ: ໃຫ້ອ່ານ 1 ກຣທ 13:13; ໂຣມ 5:3-4; 1 ທຊລ 4:13-5:11 
 
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາປະມານ 10-15  ນາທີສຶກສາຮ່ວມກັນ.    ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວບອກໃຫ້ 
ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕ່າງໜ້າເພ່ືອຈະລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຈາການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ. 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:9-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:9-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນອົງພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີຊີວິດສົມບູນແລະມີຄວາມໝາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະສົບການກັບຊີວິດທ່ີສົມບູນໃນໂລກນ້ີ ແລະດ້ານຝ່າຍ   

                                               ຈິດວິນຍານແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະດຳລົງຊີວິດເປັນຜູ້     

                                               ທ່ີເຊື່ອໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

ຄຳນຳ 
        ໃນບົດ 1:3-8   ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ.  
ເພ່ິນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອ,  ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຫວັງອັນດີຂອງພວກເຂົາອີກ.    ເພ່ິນຮູ້ວ່າຂ່າວປະ
ເສີດໄດ້ມາເຖິງພວກເຂົາແລະຂ່າວນ້ັນຍັງໄດ້ປະກາດຕ່ໍໄປໃນໂລກ.  ເພ່ິນວ່າ Ephaphas ໄດ້ເປັນຄົນບອກ
ເພ່ິນເຖິງສ່ິງອັດດີເຫລ່ົານ້ີທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. ອາຈານໂປໂລຮູ້ສຶກວ່າອົງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຮັດວຽກພາຍໃນຖ້າມການພວກເຂົາ  ແລະໃນໂລກນ້ີ (ໂດຍພຣະວິນຍານ 1:8).  ຜ່າຍທາງ
ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້. 
     ໂກໂລຊາຍ 1:9-14   ໄດ້ກ່າວສືບຕ່ໍເຣື່ອງການອ້ອນວອນແລະຂອບພຣະຄຸນ.     ເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນສະ
ເພາະຢ່າງອະອຽດດີກ່ອນນ້ັນ ມາບັດນ້ີເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອ. ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າແຕກຕ່າງໃນຂ້ໍ 
9 ນ້ີ,   ເປັນພາສາກຣີກ aiteo   ແຕ່ເພ່ິນໃຊ້ Proseuxomai   ໃນຂ້ໍ 9.    ທັງສອງຂ້ໍນ້ີແປໄດ້ວ່າອ້ອນວອນ.  
Aiteo ແປວ່າອ້ອນວອນແຄບເຂ້ົາ ເປັນການອ້ອນວອນສະເພາະເຈາະຈົງ.  ເປັນຄຳອ້ອນໃຫ້ຄົນອ່ືນຄິດເປັນ
ລາຍຊ່ືລົງມາ ອ້ອນວອນອັນແທ້ຈິງຈາກໃຈ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

 
8. ກ່າວວ່າ ພ່ໍແມ່ຢາກໄດ້ຍິນຈາກລູກເໝືອນກັບພຣະບິດາເຈ້ົາຢູ່ສະຖິດໃນສວັນຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກ

ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.  ອ້ອນວອນແມ່ນການຕິດຕ່ໍສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະກໍແມ່ນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາວັນນ້ີ.  
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ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຄຳອ້ອນວອນໃນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍເພ່ືອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ອ່ານແລະໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນປະຈຳ. 

9. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 1:9-14 ແລະບອກໃຫ້ທຸກກຄົນຟັງແລະໃຫ້ຈົດເປັນລຳ
ດັບໃນການອ້ອນວອນຂອງອາຈານໂປໂລວ່າເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນໃນເຣື່ອງໃດ? 
 

10. ຫລັງຈາກຮູ້ຈັກວ່າອາຈານໂປໂລເວົ້າເຣື່ອງໃດໃນຄຳອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນແລ້ວ    ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າໃນ
ການອ້ອນຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນມີເຣ່ືອງໃດໜຸນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ? 

 
11. ອ່ານ ລູກາ 11:1 ອອກສຽງດັງ.    ກ່າວວ່າພວກສາວົກໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງສອນເຂົາວິທີອ້ອນວອນ.  

ຖາມວ່າມີຄົນໃດບ່ໍທ່ີໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານສອນວິທີອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຂົາ?  ທ່ານອາດໃຊ້ຕົວຢ່າງເປັນ
ພາສາອັງກິດ-ACTS: Adoration-ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ, Confession-ສາຣະພາບບາບ, 
Thanksgiving-ຂອບພຣະຄຸນ, Supplication-ທູນຂໍຄວາມຕ້ອງການ. 

 
12. ກ່າວວ່າ  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສອນພວກສາວົກໃຫ້ອ້ອນວອນຍາວແລະໃຊພ້າສາຣາຊາສັບ,    ແຕ່ຄຳ

ອ້ອນວອນນ້ັນສ້ັນແລະມີຄວາມໝາຍ.  ອົງພຣະເຢຊູໃຊເ້ວລາອ້ອນວອນເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກ
ເຮົາ.  ພຣະອົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ອ້ອນວອນເພາະພຣະອົງຮູ້ດີວ່າພຣະບິດາໃນສວັນຕ້ອງການໄດ້
ຍິນພວກເຮົາທູນຂໍໂດຍການອ້ອນວອນ. 

 
13. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, ໃນຄຳອ້ອນວອນຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນມີເຣື່ອງອັນໃດບ່ໍທ່ີທ່ານເຫັນວ່າທ່ານຕ້ອງ

ການຢາກໃຫ້ຕົນເອງຈະເຣີນຂ້ຶນ? 
 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:15-19 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:15-19 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງຍ່ິງໃຫຍ່   

                                               ແລະພຽງພໍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງການຊົງສ້າງ, ຄ້ຳຊູ, ແລະການເຮັດໃຫ້ຄືນດີຂອງ 

                                               ອົງພຣະຄຣິດ 
 

ຄຳນຳ 
       ຖ້າອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 1:15-20 ຢ່າງທັມມະດາຫລາຍຄົນອາດຄຶດວ່າພວກເຂົາອ່ານກາບກອນ.   ແຕ່ມີ
ພວກນັກປາດຫລາຍຄົນກ່າວວ່າບົດນ້ີໄດ້ແມ່ນການຂຽນເປັນບົດເພງສັຣເສີນເຣື່ອງການຊົງສ້າງຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,  ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.   ທ່ານສາມາດພົບເຫັນບົດເພງສັຣ
ເສີນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ເຊັ່ນ:   1. ຟິລິບປອຍ 2:5-11,  ແລະ ເຮັບເຣີ 2.  ເພງສັຣເສີນໃນຄຣິສຕະຈັກໃນສະ
ມັຍເດີມມີຄຸນນະພາບດີໃຫ້ຍົກຍ້ອງ,  ໜຸນໃຈ,  ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຫລືອົງພຣະຄຣິດ.  ໃນ 
ໂກໂລຊາຍ 1:15-20  ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສົມບູນຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ.  ໃນການໃຊ້ເພງສັຣ
ເສີນໃນຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລ   ໄດ້ບອກວ່າຈົດໝາຍນ້ີຄວນອ່ານໃນທ່ີຊຸມນຸມ    ແລະຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຍອມສາຣະພາບຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ. 
     ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນໃນເມືອງໂກໂລຊາຍມີປະສົບການຈາກຫລາຍຄຳສອນມາກ່ອນແລ້ວໃນເວລາອາຈານ
ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາພວກເຂົາ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເປັນເພງສັຣເສີນບອກເຖິງພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະ
ຜູ້ສ້າງ,  ຜູ້ຄ້ຳຊູ,  ຜູ້ປອງດອງ,  ແລະເປັນຊີວິດຂອງທຸກສ່ິງ.    ອາຈານໂປໂລໃຊຄ້ຳເວົ້າ, “ທຸກສ່ິງສາຣະພັດ” 
ເຈັດເທ່ືອໃນສ່ີຂ້ໍນ້ີ ແລະຊາວສ່ີເທ່ືອໃນປ້ຶມໂກໂລຊາຍ. ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນອົງພຣະເຢຊູໃນທ່ີສູງສຸດ, ໂປໂລຍັງ
ເວົ້າຊ້ຳອີກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນກົກເຄ້ົາຂອງການຊົງສ້າງ,  ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງຄືນດີ.   ໃນການຕ່ໍຕ້ານຂອງນັບຖື
ພຣະອ່ືນໆ  ແລະຄຳສອນຂອງພວກປິສນາ   ອາຈານໂປໂລໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງອົງອາດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູ່
ກ່ອນທຸກສ່ິງສາຣະພັດ ແລະໃນພຣະອົງທຸກສ່ິງໄດ້ເຂ້ົາເຊື່ອມຕິດຕ່ໍກັນໄດ້ (ກລຊ 1:17), ອົງພຣະເຢຊູຊົງສະ
ຖິດຢູ່ໃນທຸກສ່ິງຢ່າງ. 
     ມີຈຸດສຳຄັນສອງຢ່າງໃນເພງສັຣເສີນເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ: ຄວາມເຕັມບໍຣິບູນຂອງອົງພຣະຄຣິດ
ເຈ້ົາ (“ເຕັມບໍຣິບູນ,” ກລຊ 1:19, 25, 2:9-10) ປັນຍາຂອງໂລກ, ແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ (“ປັນຍາ
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ທຸກຢ່າງ,” ກລຊ 1:28, 3:16, ເບ່ິງ 1:9, 2:23).  ອົງພຣະຄຣິດເປັນຄວາມຈິງຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນໃນການເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນຢູ່ໄດ້.  ພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາໃນຕົວຂອງພຣະ
ອົງ ແລະກໍເປັນບ່ໍເກີດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອມີປັນຍາ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
1. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນບອກໃຫ້ພວກນັກຮຽນເອົາຮູບຂອງພຣະເຢຊູຈາກປ້ຶມ,   ໜັງສືພິມ,  ອິນເຕີແນດ 

ຫລືຈາກນັກແຕ້ມມາໃນຫ້ອງຮຽນ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາຮູບນ້ັນໄປຕິດໃສ່ຝາ. 
2. ກ່າວວ່າໃນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຮູບພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູຫລາຍຊ່ຳໃດ.     ພວກເຮົາອາດວາດ

ພາບເວລາພວກເຮົາອ່ານຈາກ ປ້ືມລູກາ 2:7 ເວລາພຣະເຢຊູມາບັງເກີດ.  ພວກເຮົາອາດວາດພາບ
ພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ໂຢຮັນ 19:17-20. ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງຮູບພາບພຣະ 
ເຢຊູເວລາໂຢຮັນທຳນວາຍ ອ່ານພຣະນິມິດ 1:12-26. 

3. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ ເທ່ົາທ່ີໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງຮູບພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຖ້າເອົາໄປທຽບກັບຮູບທ່ີທ່ານມີ
ນ້ັນແຕກຕ່າງກັນບ່ໍ?.    ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າຈະເອົາຄຳເວົ້າແນວໃດມາອະທິບາຍເຖິງຮູບພາບຂອງ  
ພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະຖືກກັບສະພາບໂຕຈິງ? 

4. ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເບ່ິງຮູບພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູຕາມທັສນະຂອງອາຈານໂປໂລ.  ແບ່ງ
ຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ 2-3 ກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທ່ີມີ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 
1:15-19.  ໃຫ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າເພ່ືອຈະລາຍ
ງານຈາກກຸ່ມຕົນເອງທ່ີຄ້ົນພົບເຖິງຮູບພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

5. ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜ ແລະມີ
ຮູບພາບແນວໃດກັນແທ້ ເໝືອນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍອາຈານໂປໂລ 2000 ກວ່າປີມາແລ້ວ. 

6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກເອົາປ້ຶມເພງມາ   ແລະບອກໃຫ້ເຂົາຊອກເອົາເພງທ່ີກ່າວເຖິງອົງພຣະເຢຊູ  ແລະ
ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານເພງທ່ີຕົນໄດ້ເລືອກເອົາມາໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຮູ້ນຳ. 

7. ບອກໃຫ້ທຸກຄົນກັບຄືນໄປເບ່ິງຮູບທ່ີພວກເຂົາເອົາມາຕິດໄວ້ໃນຫ້ອງຮຽນ    ແລະຖາມເຂົາວ່າວັນນ້ີ
ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ເມ່ືອໄດ້ເບ່ິງຮູບຫລັງຈາກໄດ້ຟັງຕົວຢ່າງຈາກພຣະຄັມພີຕອນອ່ືນໆ? 

 
  
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ຍຶດຄວາມຫວັງໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:20-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:20-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳທ່ີໄມ້ກາງແຂນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບ

ພຣະອົງແລະປະທານຂ່າວດີແຫ່ງຄວາມຫວັງ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນເຣື່ອງຫຍັງທ່ີອາຈານໂປໂລມອບໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍ   

                                         ແລະພວກເຮົາເໝືອນກັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງມີຄວາມຫວັງທ່ີມີໃນອົງພຣະຄຣິດ    ເຮັດໃຫ້ພວກ  

                                               ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງອີກ. 
 

ຄຳນຳ 
     ໃນໂກໂລຊາຍ 1:20-23 ອາຈານໂປໂລສືບຕ່ໍກ່າວເຣື່ອງການຄືນດີໂດຍຜ່ານການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະ
ທຳທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ການຄືນດີໃຫ້ມີສັນຕິສຸກເກີດຂ້ຶນໄດ້ດ້ວຍການໄຖ່ດ້ວຍເລືອດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຕລອດ
ເວລາອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມພ້ົນ,  ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະກິຈການຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ໂດຍອຳນາດຂອງໄມ້ກາງແຂນ.   ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເວົ້າຂ້າມພູເຂົາໂກລະໂກທາ ແລະເລືອດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄຫລ
ອອກມາເປັນການໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.   ອາຈານໂປໂລບ່ໍເຄີຍລົດລະກົກເຄ້ົາຂອງຄວາມຫວັງ
ຊຶ່ງປະກອບທັງສອງຢ່າງ ເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນ  ແລະການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຕ່ໍຄົນໃນສມັຍກ່ອນແລະໃນ
ທຸກວັນນ້ີ. 
        ອາຈານໂປໂລໄດ້ຈົບເພງສັຣເສີນລົງຈາກ ໂກໂລຊາຍ 1:15-20 ແລະໄດ້ກັບໄປເວົ້າເຣ່ືອງເກ່ົາທ່ີເຄີຍ
ກ່າວມາເຣື່ອງການໄຖ່ອອກຈາກອຳນາດຂອງຄວາມມືດ ມານຊາຕານ  ແລະເຣື່ອງຄວາມສະຫວ່າງຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ກລຊ 1:13-14).  ເປັນເຣ່ືອງຕ່ໍໃນບົດ 1:20-23 ຄືເຣື່ອງສັນຕິສຸກ.  ຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍ
ຂອງອາຈານໂປໂລຕອນນ້ັນເປັນຄົນພວກຢິວເມ່ືອເວົ້າເຖິງເຣື່ອງນ້ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈດີຈາກປ້ຶມເອຊາຢາ ຄືຜູ້
ຮັບໃຊ້ຊຶ່ງເປັນທຸກທໍຣະມານ (ເອຊາຢາ 52:7, 53:5, 54:10-13, 55:12, 66:12). ຕ່ໍພວກກຣີກແລະພວກ
ໂຣມັນ ສັນຕິສຸກຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສັນຕິສຸກທ່ີໂຣມເອ້ີນວ່າ Pax Romana ສັນຕິສຸກຂອງພວກໂຣມັນ. 
      ສັນຕິສຸກຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນມີຢູ່ໃນປ້ືມເອຢາຊາໄດ້ກ່າວນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສັນຕິພາບທ່ີພວກ
ໂຣມໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຜ່ານທາງຣັຖບານ.      ສັນຕິສຸກຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳລາຍກຳແພງການເປັນສັດຕຣູ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ກາຍເປັນພັນທະມິດກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ຄືນດີຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ      ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ຍ້ອນການກະທຳຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊື່ອ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
8. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນຂຽນຄຳເວົ້າວ່າ  “ຄວາມຫວັງ”  ໃສ່ກະດານ ເວລານັກຮຽນເຂ້ົາມາຫ້ອງບອກໃຫ້

ພວກເຂົາຂຽນໃສ່ກະດານສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃກ້ໆນ້ີ. 
9. ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງ “ຮັກສາຄວາມຫວັງເອົາໄວ້.” 

ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງເວົ້າເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຫວັງໃນພຣະຄັມພີແລະຄວາມ
ຫວັງທ່ີສັງຄົມໃຊ້?   

10. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ໂກໂລຊາຍ ບົດ 1 ຕາມຄຳແນະນຳໃນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
• ອາຈານໂປໂບບ່ໍໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ   ຫລືເພ່ິນໄດ້ພົບກັບສະມາຊິກຈາກ  

ຄຣິດຕະຈັກນ້ີ.   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຍິນຂ່າວເຫລ່ົາລືເຖິງຄວາມເຊື່ອດີຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ ແລະເພ່ິນຢາກໜຸນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາຍຶດເອົາຄວາມເຊື່ອໄວ້ໃຫ້ດີ. 

• ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ   ເພ່ືອຕ້ອງຕິຄຳສອນຜິດ
ເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສັກສິດ ແລະເປັນມະນຸດຊາດ.  ຄຣູສອນປອມກ່າວວ່າອົງພຣະເຢ 
ຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດໃນເວລາດຽວກັນບ່ໍໄດ້. 

• ໂກໂລຊາຍ 1 ໄດ້ບອກເຖິງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ:   ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາບັງເກີດໃນໂລກເປັນມະນຸດ    ເພ່ືອເປັນຂອງຖວາຍໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຮົາ. 

• ມະນຸດທຸກຄົນຄວນຮູ້ດີເຖິງອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜ  ແລະພຣະອົງສາມາດເຮັດຫຍັງເພ່ືອພວກ
ເຮົາໄດ້. 

• ຊອກເອົາຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 1:19-20 ອອກສຽງດັງ. 
• ຄຳຂວັນໃນປ້ຶມໂກໂລຊາຍແມ່ນຄວາມເຕັມສົມບູນຂອງອົງພຣະຄຣິດ.   ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ຈັກ

ກັບພຣະອົງ ແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງນຳພາຊີວິດແລ້ວ ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນແປງພວກເຮົາໄດ້
ໝົດສ້ິນ. 

11. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສາມກຸ່ມ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 1:19-23. 
ກຸ່ມນ່ຶງ: ໃຫ້ອະທິບາຍຄຳວ່າ “ຄືນດີ” (ໂກໂລຊາຍ 1:20,22) 
ກຸ່ມສອງ: ໃຫ້ອະທິບາຍຄຳວ່າ “ຂ່າວປະເສີດ” (ໂກໂລຊາຍ 1:5-6, ແລະ 23. 
ກຸ່ມສາມ: ໃຫ້ອະທິບາຍ “ຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ ຫລືເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະເຈ້ົາ” (ໂກໂລຊາຍ 1:20) 
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສຶກສານຳກັນປະມານ 15 ນາທີ ແລະເລືອກເອົາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກກຸ່ມຕົນເອງເພ່ືອ
ລາຍງານສ່ິງທ່ີກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນພົບໃນຫ້ອງ. 

12. ຖາມເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງການຄືນດີທ່ົວໄປຕ່ໍທຸກຄົນ ແລະການຄືນດີສະເພາະ(ຕ່ໍຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ) ວ່າ
ເປັນແນວໃດ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: "ພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈ້ົາ" ເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ 

ດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະຄຣິດໃນຂ້ອຍຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະມີປະສົບການກັບຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນ.                        

ອ່ານລວບ: ຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈ້ົາ, ຄວາມຫວັງອັນສະງ່າຣາສີ. ໃນພຣະເຢຊູ,

ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສອນ ໃຫ້ອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29   ຫລາຍໆຄ້ັງເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຣ ື່ອງທ່ີໂປໂລກຳລັງ

ສອນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ. ເບ່ິງແຜນສຳລັບສອນໃຫ້ລະອຽດ ແລະໃຫ້ຟັງພຣະວິນຍານ. 
2. ຂຽນພຣະຄຳນ້ີໃສ່ກະດານໄວ:້    "ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ໄພ່ພົນເຫລ່ົານ້ັນຮູ້ວ່າ 

ໃນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດອັນໃດເປັນຄວາມສົມບູນອັນປະກອບດ້ວຍສະງ່າຣາສີແຫ່ງຂ້ໍລັບເລິກ   ຄື
ທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີນ້ັນ" (ກລຊ 
1: 27). 

3. ຂຽນພຣະຄຳຊຶ່ງເປັນຂ້ໍເລິກລັບໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ ແຕ່ລະຂ້ໍ ຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດາດໄວ້ ເພ່ືອຈະໃຊໃ້ນ
ການສົນທະນາພາຍຫລັງ (ກອບປ້ີໄວ້ ສາມໃບ).         

• ເອເຟໂຊ 1: 9 
• ເອເຟໂຊ 3: 3-9, ເນ້ັນ ຂ້ໍ 6 
• ເອເຟໂຊ 5: 32 
• ເອເຟໂຊ 6: 19 
• ໂກໂລຊາຍ 1: 26-27 
• ໂກໂລຊາຍ 2: 2-3 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
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4. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງແລ້ວ,    ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ່ານພຣະຄຳທ່ີກະດານ   ແລະໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າມັນມີ
ຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບຄຣິສຕະຈັກໂດຍທ່ົວໄປ.  ໃຫ້ເວລາເລັກນ້ອຍ ແລ້ວຂໍຄຳຕອບ. 

5. ເວົ້າວ່າ:  ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສົນທະນາກັນວ່າພຣະຄຳທ່ີຢູ່ໃນກະດານມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ແລະມັນ
ກ່ຽວກັບຊີວິດພວກເຮົາແນວໃດແດ່. ອະທິຖານເປີດການຮຽນ ແລະຂໍການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

6. ອະທິບາຍ ໂກໂລຊາຍ 1: 24-25 ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈເພ້ີມຂ້ຶນເຖິງການພົວພັນຂອງໂປໂລ
ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ. 

7. ຖາມ:   ແມ່ນຫຍັງຄືຂ້ໍຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຊົງບັງໄວ້ມາຫລາຍສັຕວັດ?   ສົນທະນາ. 
8. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງ   ຫລືສາມກຸ່ມເພ່ືອສຶກສາຂ້ໍເລິກລັບຈາກພຣະຄຳທ່ີທ່ານໄດ້ຂຽນໃສ່ກະ

ດາດໄວ້ກ່ອນແລ້ວ;   ໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນ  ແລະຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານເຖິງສ່ິງທ່ີເຂົາ
ເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ພາຍໃນກຸ່ມ. 

9. ໃຫ້ເບ້ືອງຫລັງເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບພຣະຄຳທ່ີກຳລັງສຶກສາຢູ່(ກລຊ 1:26-27) ແລະໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ 
ສຳລັບຄຳວ່າ "ສະງ່າຣາສີ." 

10. ເວົ້າວ່າ,   ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາຫລັກສາສນາສາດເຣ ື່ອງພຣະຄຣິດດຳເນີນຊີວິດຜ່ານຄຣິສຕະຈັກ 
ແລະພວກເຮົາ.   ມາເຖິງຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະເວົ້າກັນວ່າພວກເຮົາຈະນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
ຢ່າງໃດ.   ເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ, ພຣະເຢຊູເປັນກຸນແຈສຳລັບການຮັບໃຊ້ແລະການປະກາດ.  ຖາມ, ສ່ິງນ້ີມີ
ຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບທ່ານ, ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ ຫລືຜູ້ຮັບໃຊ?້ ໃຊ້ບົດ
ຮຽນໃນພາກ "ຂ້ໍເລິກລັບເຣ ື່ອງການຮັບໃຊ້ທ່ີເກີດຜົນ" ເພ່ືອຊ່ວຍ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
11. ຜູ້ຂຽນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າວ່າ,    "ຂ້ອຽໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃນສາສນາຄຣິສຕຽນຊາວປີທຳອິດຂອງຊີວິດ. 

ຄວາມເຊື່ອເປັນພຽງການໄປໂບດ,  ການຖວາຍ,  ການອ້ອນວອນຂໍພອນກ່ອນອາຫານ, ແລະການ 
ພຍາຍາມບ່ໍເວົ້າຄວາມຊົວ່ ຫລືຄິດຊົ່ວ. ຂ້ອຍຮັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຖິງຄວາມໝາຍ
ທ່ີແທ້;   ຂ້ອຽບ່ໍເຂ້ົາໃຈຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈິງ,    ແຕ່ຂ້ອຍກໍໄດ້ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນ
ເຮັດ."ຖາມ, ຖ້າມີຄົນມາເວົ້າກັບທ່ານໃນທຳນອງນ້ີ, ທ່ານຈະຕອບລາວວິທີໃດ ຫລັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້
ຮຽນບົດຮຽນມ້ືນ້ີແລ້ວ? 

 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳຫລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທຈ້ິງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2 :1-7                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2 : 1-7  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄຣິສຕະຈັກຄືອະວັຍວະທ່ີມີຊີວິດ,   ເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ຊຶ່ງສະ

ແດງອອກເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະການປະກາດໃນທົ່ວໂລກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ແມ່ນຫັຽງຄືລັກສະນະຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອໜຸນໃຈສະມາຊິກໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຮັບໃຊ້ເໝືອນກັບອະວັຍວະທ່ີມີຊີວິດ 

ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ-ດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຂຍາຍອອກໄປໃນສັງຄົມໝູ່ບ້ານແລະທ່ົວໂລກ. 

ອ່ານລວບ:  ຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນກໍຄື  ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຕິດສນິດຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ,   ຄຣິສຕະຈັກທ່ີສົມບູນ

ແບບທ່ີມີຄວາມຮັກຄວາມສາມັກຄີແລະຮ່ວມກັນຮັບໃຊ້. 
 

ແຜນສຳຫລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວີດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ອ່ານພຣະທັມ ໂກໂລຊາຍ 2:1-7   ຫລາຍໆຄ້ັງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເນ້ືອຫາທ່ີ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າຫຽັງກັບຄຣິສຕະຈັກ 

ໂກໂລຊາຍ, ພິຈາຣະນາເບ່ິງ "ແຜນສຳລັບການສອນ" ສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ;  ໃຫ້ພຣະວິນຍານນຳພາວິທີທ່ີ
ຈະສອນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ. 

2. ກ່ອນເລ້ີມຫ້ອງຮຽນ,    ໃຫ້ຕຽມນັກຮຽນຄົນນ່ຶງເພ່ືອແບ່ງປັນວິທີທ່ີລາວໄດ້ມາຮູ້ພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາ
ແລະພຣະຜູ້ໂພດໃຫ້ພ້ົນ. ອະທິບາຍວ່າຄຳພະຍານຂອງລາວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂກໂລຊາຍ 2: 6-7. 

3. ກ່ອນການຮຽນໃຫ້ຕຽມໂປສເຕ້ີ 3 ແຜ່ນແລະມາກເກີສາມອັນໄວ້. ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໄວ້ຂ້າງເທິງຂອງ
ໂປສເຕ້ີ; ແຜ່ນທີນ່ຶງໃຫ້ຂຽນວ່າ: ຮ່າງກາຍມະນຸດມີຫລາຍອາວັຍວະທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຄຣິສຕະຈັກກໍ
ເຊັນດຽວກັນ; ແຜ່ນທີສອງໃຫ້ຂຽນວ່າ: ຮ່າງກາຍມີຫົວຊ່ຶງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ, ຄຣິສຕະຈັກກໍມີພຣະ
ຄຣິດເປັນຫົວ;     ແຜ່ນທີສາມໃຫ້ຂຽນວ່າ:  ຮ່າງກາຍມີອາວັຍວະຫລາຍໆຢ່າງເຮັດວຽກໄປພ້ອມໆກັນ,      
ຄຣິສຕະຈັກກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.    ຈັດຕ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນເປັນສາມໝວດ ແລະເຮັດເປັນວົງ;   ແຕ່ລະວົງໃຫ້ປະ   
ໂປສເຕ້ີແລະມາກເກີໄວ້ນ່ຶງຊຸດ.  

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານແລະອະທິບາຍຫຽ້ໍໍກ່ຽວກັບພຣະຄຳ ໂກໂລຊາຍ 2:1-7. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ. 
5. ກ່ອນຈະສຶກສາ, ໃຫ້ຄ້ົນຄວ້າຫາອົງການຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຂອງທ່ານຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຄົນອາສາ 

ສມັກ; ຕິດຕ່ໍຫາອົງການຄຣິສຕຽນ   ຫລື ອົງການບັບຕິສຣັດເທັກຊັສ ເພ່ືອຫາວິທີທາງໃຫ້ນັກຮຽນຢາກມີ
ສ່ວນຮ່ວມອາສາສມັກ (https://texasbaptists.org/ministries/clc.) 
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6. ອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ພຣະວິນຍານນຳພາຂະນະທ່ີກຳລັງສຶກສາຢູ່. 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ( ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)ີ 
7. ເວລານັກຮຽນເຂ້ົາມາຫ້ອງ, ເຊີນເຂົາເຈ້ົານ່ັງ ນ່ຶງໃນສາມກຸ່ມທ່ີໄດ້ຈັດໄວ້ແລ້ວນ້ັນ.    ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມ 

ໃຫ້ສົນທະນາກັນຕາມຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນໂປສເຕ້ີ;   ບັນທຶກສ່ິງທ່ີໄດ້ຄ້ົນພົບໃສ່ໂປສເຕ້ີ , ເອົາໂປສ 
ເຕ້ີຕິດໄວ້ຝາ.  ອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນວ່າຄວາມເປັນຈິງອາດຈະຖືກກັບຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ; 
ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ແລກປ່ຽນສ່ິງທ່ີໄດ້ສົນທະນາກັນ. 

8. ແນະນຳໃຫ້ເບ່ິງ   ຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ກະດານ.   ຖາມຄວາມຄິດເຫັນວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າເຣື່ອງໃນທຳ
ນອງນ້ີເກີດຂ້ຶນທ່ີຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. ການຝຶກຫັດນ້ີອາດຈະຍາກ ແຕ່ມັນອາດຈະຊ່ວຍທຸກຄົນໃນກຸ່ມ
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫັຽງຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງບ່ໍສົມບູນ ຫລືມີການຜິດພາດ. 

9. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ: "ຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງມີຫົວໃຈ;" ເວົ້າວ່າ, ໃນຖານະຄຣິສຕະຈັກ 
ພວກເຮົາມີໃຈຮັກຜູ້ທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ,  ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ຂ້າງນອກຫ້ອງຮຽນເຮົາ.  ເອົາໂທຣະສັບມືຖືອອກມາ
ແລະຊອກຄ້ົນຫາອົງການຊ່ວຍເຫລືອໃນເມືອງຂອງທ່ານ;   ສົນທະນາຫາວິທີທ່ີບຸກຄົນແລະຄຣິສຕະຈັກ
ສາມາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບໃຊຄົ້ນອ່ືນໆ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ( ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ ີ
10. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 2: 6-7 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້ ໃຫ້ແບ່ງປັນວິທີທ່ີລາວ

ໄດ້ມາຮັບພຣະຄຣິດ ໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ.   ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນວິທີທ່ີພວກ   
ເຂົາເຈ້ົາຈະ "ຢ່ັງຮາກ, ສ້າງຂ້ຶນ, ແລະເຕັມລ້ົນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ" ຢູ່ຕລອດເວລາ. 

11. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 10-15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 8-15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະວຽກງານທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດສຳເຣັດຜ່ານ

ການຕາຍ,  ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ ໄດ້ນຳຄວາມພ້ົນ, ການອະພັຍບາບ,  ແລະ 
ຊັຍຊະນະຢ່າງຄົບຖ້ວນມາເຖິງພວກເຮົາ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປະທານສ່ິງໃດສຳລັບພວກເຮົາຜ່ານທາງຊີວິດ,     ຄວາມຕາຍ, 

ແລະ ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈ  ແລະຍອມຮັບວຽກງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສຳເຣັດແລ້ວໃນ 

ພຣະຄຣິດເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.                        

ອ່ານລວບ:  ພຣະເຢຊູບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນໆ;  ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ. ໃນພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາ 

ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສອນ ໃຫ້ອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 2: 10-15    ຫລາຍໆຄ້ັງເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຣ ື່ອງທ່ີໂປໂລກຳລັງ

ສອນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ.  ເບ່ິງແຜນສຳລັບສອນໃຫ້ລະອຽດ ແລະໃຫ້ຟັງພຣະວິນຍານ. 
2. ຖ້າຫ້ອງຮຽນບ່ໍໃຊ້ໂຕະ   ໃຫ້ຈັດຕ່ັງນ່ັງເປັນສອງວົງ ເພ່ືອຈະໄດ້ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມສົນທະນາ

ສອກຸ່ມ ສຳລັບການຮຽນໃນເທ່ືອນ້ີ. 
3. ຂຽນຄຳຖາມສອງຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ    ເພ່ືອນັກຮຽນຈະໄດ້ຄິດພິຈາຣະນາໃນພາກທ້າຍຂອງການ

ຮຽນ: 
• ມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດທ່ີທ່ານຮູ້ສຶກວ່າງເປ່ົາ ແລະຕ້ອງການຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດ? 
• ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານ ຈົນບ່ໍກ້າທ່ີຈະຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະຄຣິດ? 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງ, ເຊີນພວກເຂົາເຈ້ົາເລືອກນ່ັງໃນນ່ຶງຂອງສອງວົງ ແລະໃຫ້ສົນທະນາເຖິງສ່ິງທ່ີ 
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ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນຫລາຍເດືອນທ່ີຜ່ານມາ    ເພ່ືອໃຫ້ຕົວເອງຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໝາຍ ຫລືໃຫ້ຮູ້   
ສຶກວ່າຕົວເອງໄດ້ເຮັດບາງຢ່າງສຳເຣັດ. 

5. ໃຫ້ໂອກາດແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນ  ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງມີຄວາມໝາຍ   ຫລືສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກ 
ວ່າຕົວເອງໄດ້ສຳເຣັດບາງຢ່າງ. ໃຫ້ຄວາມເຫັນເລັກນ້ອຽ ແລະບອກວ່າ, ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສຶກສາ ໂກ
ໂລຊາຍ 2:10-15 ແລະສົນທະນາວິທີທ່ີພວກເຮົາຈະສາມາດມີປະສົບການເຣ ື່ອງຄວາມບໍຣິບູນຂອງ  
ພຣະຄຣິດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນເປີດ ແລ້ວອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 2: 10-15 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 
7. ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາເຖິງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໝາຍ.  ຫລັງຈາກນ້ັນເວົ້າວ່າ, ຄຣິສຕຽນ 

ທ່ີໂກໂລຊາຍໄດ້ພຍາຍາມເພ້ີມບາງສ່ິງໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,    ສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າຈຳ
ເປັນເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ພຣະເຈ້ົາ. ຕົວຢ່າງ: ພຣະເຢຊູ + ພິທີຕັດ(ກລຊ 2: 11) ຫລື ພຣະເຢຊູ + ສະຕິປັນ
ຍາ ຕຳນານ (ກລຊ 2: 8). 

 
ຖາມ, ມີຫຍັງແດ່ທ່ີສອນກັນຢູ່ໃນປັດຈະບັນທ່ີຖືວ່າເປັນການເພ້ີມເຕີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ? 
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາ ແລ້ວໃຫ້ສະແດງຄວາມເຫັນ; ຂຽນສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາເວົ້າມາໃສ່ກະດານ ທ່ີຖືວ່າ
ແມ່ນຢູ່ໃນຈຳພວກ ພຣະເຢຊູ + __________. 

8. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ   "ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມບໍຣິບູນຂອງຄຣິສຕຽນ." ເວົ້າເຖິງສາມຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະ
ທານເວລາພວກເຮົາມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ: 

1) ຄວາມພ້ົນຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ 
2) ການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ 
3) ຊັຍຊະນະອັນຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດ 

 

ຖາມວ່າຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງບ່ໍເພາະຫລັກສາມຢ່າງນ້ີ,   ຫລືວ່າ  ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາໄດ້ແບ່ງປັນເຣ່ືອງນ້ີກັບເພ່ືອນຝູງ ຫລືສາມະຊິກຄອບຄົວເຣ ື່ອງນ້ີບ່ໍ. ໃຫ້ເວລາຕອບ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
9. ເວົ້າວ່າ, ໃນຂະນະທ່ີກຳລັງຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີໄດ້ສຶກສາຈາກບົດຮຽນນ້ີ ໃຫ້ພິຈາຣະນາຄຳຖາມທ່ີຢູ່ເທິງກະ

ດານເວລາກັບບ້ານ. ຂ້ອຽຈະຢູ່ທ່ີນ້ີຕ່ໍໄປເລັກນ້ອຍ ຖ້າພ່ີນ້ອງຕ້ອງການລົມດ້ວຍ. 
 

• ມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດທ່ີທ່ານຮູ້ສຶກວ່າງເປ່ົາ ແລະຕ້ອງການຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດ? 
• ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານຈົນບ່ໍກ້າທ່ີຈະຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະຄຣິດ? 

10.  ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຂ່ົມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຣື່ອງການຂ່ົມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ ແລະບ່ໍຍອມໃຫ້

ສ່ິງນ້ັນດຶງພວກເຂົາເຈ້ົາອອກຈາກຄວາມຈິງ ຫລືຈາກເສຣີພາບແລະການຮັບໃຊພ້ຣະຄຣິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ຂ້ອຽຈະຕ້ັງໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຽເຮັດໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອຮຽນຮູ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ  ຫລືກົດຕ່າງໆ ມາແທນການນຳພາຂອງພຣະ 

ຄຣິດໃນຊີວິດຂ້ອຽ.                        

ອ່ານລວບ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະເຢຊູ   ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມການ 

ຂ່ົມຂູ່ ຫລືຄຳຮ້ອງຂໍຈາກຄົນອ່ືນ, ຈາກປະສົບການ, ຫລືຈາກສ່ິງຂອງ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສອນໃຫ້ອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23   ຫລາຍໆເທ່ືອເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີໂປໂລໄດ້ສອນ  

ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ.  ເບ່ິງແຜນສຳລັບການສອນນ້ີໃຫ້ລະອຽດ ແລະຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານ
ຊົງນຳໃນການທ່ີຈະສອນບົດຮຽນນ້ີ. 

2. ຈັດຕ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນສອງກຸ່ມ (ຖ້າມີບ່ອນພໍ). 
3. ຂຽນຄຳຖາມນ້ີໃສ່ກະດານໄວ:້  ທ່ານເຄີຍຖືກຂ່ົມຂູ່ ຫລືຖືກເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບ່ໍພຽງພໍບ່ໍ? ເປັນ 

ເພາະຫຍັງ? ອະທິບາຍ. 
4. ຕຽມສອງຄົນເພ່ືອສະແດງທ່າປະກອບ: ຜູ້ນ່ຶງເປັນຫົວໜ້າແລະຜູ້ນ່ຶງເປັນພນັກງານ; ຫົວໜ້າຂ່ົມຂູ່ໃຫ້

ພນັກງານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີລາວບ່ໍຢາກເຮັດຫລືວ່າລາວຄິດວ່າເປັນເຣ ື່ອງບ່ໍຖືກຕ້ອງ; ຂໍຕົວຢ່າງບາງເຣ ື່ອງ
ທ່ີຫົວໜ້າໄດ້ຂ່ົມຂູ່ພນັກງານໃຫ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີລາວບ່ໍຢາກເຮັດ. 

5. ຊອກຫາຄຳອະທິບາຍສຳລັບຄຳວ່າ: ກົດໝາຍບັນຍັດ, ເຣ ື່ອງເລິກລັບ, ແລະ ການທໍຣະມານຕົວເອງ 
ເພ່ືອຈະຊ່ວຍຜູ້ທ່ີອາດຈະມີບັນຫາ. 

6. ຈັດຕຽມການບ້ານ (ພິມ ຫລື ຂຽນ) ໄວ້ສຳລັບສາມກຸ່ມ: ສອງກຸ່ມເພ່ືອສົນທະນາ ແລະນ່ຶງກຸ່ມໃຫຍ່. 
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ກຸ່ມທີນ່ຶງ: ອ່ານບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ ໃຊ້ກົດໝາຍບັນຍັດເພ່ືອຂູ່ຂວັນ (ກລຊ 2: 16-17). ສົນທະນາເຖິງ
ວິທີທ່ີເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ.    ໃນສມັຍນ້ີຍັງມີບາງຄົນທ່ີນຳເອົາເຣື່ອງກົດ 
ໝາຍບັນຍັດມາໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ? 
 
ກຸ່ມທີສອງ: ອ່ານບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ, ໃຊ້ເຣື່ອງເລິກລັບເພ່ືອຂູ່ຂວັນ (ກລຊ 18-19).  ອະທິບາຍເຣື່ອງ
ເລິກລັບແລະໃຫ້ຕົວຢ່າງ. ສົນທະນາເຖິງວິທີທ່ີເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ.  ໃນ 
ສມັຍນ້ີຍັງມີບາງຄົນທ່ີນຳເອົາເຣື່ອງເລິກລັບມາໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ? 
 
ກຸ່ມໃຫຍ່: ໃຫ້ທູກຄົນອ່ານບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ, ໃຊ້ການບັງຄັບຕົວເອງເພ່ືອຂູ່ຂວັນ (ກລຊ 2: 20- 23). 
ສົນທະນາວິທີທ່ີເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍນ້ີ.   

7. ອ້ອນວອນ ໃຫ້ທຸກກໆຄົນຟັງການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນການສຶກສາພຣະຄຳນ້ີ. 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
1. ເວລານັກຮຽນມາເຖິງແລ້ວ ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງຄຳຖາມໃນກະດານ.  ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງ

ກຸ່ມ ແລະໃຫ້ນ່ັງຕາມຕ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ຈັດໄວ້. ໃຫ້ເວລາສົນທະນາກັນປະມານສິບນາທີ;  ຫລັງຈາກນ້ັນ
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ຄຳຕອບ. ໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການເຣ ື່ອງຖືກຂ່ົມຂູ່ເປັນພຍານເລັກນ້ອຽ. 

2. ເວົ້າວ່າ,  ພວກເຮົາຈະສລຸບເຣ ື່ອງການຂ່ົມຂູ່ຝ່າຍວິນຍານໃນຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ  ແລະຈະເວົ້າ
ເຖິງວິທີທ່ີຈະປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ.   ອ່ານ ໂກໂລຊາຍ 2: 
16-23 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ແລ້ວອ້ອນວອນ. 

3. ໃຫ້ສອງຄົນທ່ີໄດ້ຕຽມໄວແ້ລ້ວນ້ັນສະແດງທ່າປະກອບເຣ ື່ອງ ຫົວໜ້າຂ່ົມຂູ່ພນັກງານ;ຫລັງຈາກການ 
ສະແດງໃຫ້ໃຊ້ເວລາສົນທະນາເຖິງວິທ່ີປ້ອງກັນ ຫລືວິທີຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງສຳລັບຜູ້ເປັນພນັກງານ. 

4. ໃຫ້ນັກຮຽນນ່ັງຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງໃຜລາວ ແລ້ວຢາຍການບ້ານທ່ີທ່ານໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ(ນຳເຣ ື່ອງ
ເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ, ຂ້ໍ 6). ໃຫ້ເວລາພວກເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອສົນທະນາ ແລ້ວໃຫ້ຄຳຕອບ.   

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
5. ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາຫລັກການທ່ີຮຽນໃນມ້ືນ້ີໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ; ແນະນຳບົດຮຽນອາທິດໜ້າ(ຖ້າ

ມີ); ໃຫ້ທຸກໆຄົນອ່ານລ່ວງໜ້າເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນຫລາຍຂ້ຶນ. 
6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນປິດການຮຽນ. 

 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຂ້ອຍຈະຢູ່ແນວໃດດີ? 
 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:1-9 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 3:1-9 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບ່ໍໃຊ້ຊີວິດແບບເກ່ົາ ໃນເມ່ືອເຮົາມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມບາບໃນເຮົາອັນໃດທ່ີຈະຕ້ອງລະຖ້ິມ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຍອມໃຫ້ຣິດອຳນນາດພຣະເຢຊູຄອງຄວາມຄິດຈິດໃຈ. 
 

      ບົດນໍາ 
ທຸກຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູແທ້ຈິງແລ້ວລາວກາຍເປັນຄົນໃໝ່ “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້
ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ   ເບ່ິງແມ,  ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ 
ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17).  ຄົນທ່ີເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແທ້ລາວຈະຕ້ອງພາກສ່ວນຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດ     
ບ່ໍຫລາຍກໍໜ້ອຍ ສຸດແລ້ວແຕ່ລາວຈະເປັນລູກໃກ້ຊິດ  ແລະເຊື່ອຟັງຫລາຍປານໃດ.   ອັຄສາວົກໂປໂລແນະ 
ນຳທຸກຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່ຫລາຍປະການ ດັງທ່ີເຮົາຈະຮຽນໃນວັນນ້ີ.  
 

ໃຫ້ດຳຣົງຊີວິດໃນພຣະເຢຊ ູ(ໂກໂລຊາຍ 3:1-9) 

1.  ອັຄສາວົກເລ້ີມດ້ວຍຄຳວ່າ    “ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບການຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດ      

ແລ້ວ” (ຂ້ໍ 1ກ). ຖາມຕົນວ່າ ໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດແທ້ບ່ໍ?  
1. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ບ່ໍແນ່ໃຈ) ຈ່ົງສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບແລະພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນໃຈ. 
2. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ຍັງບ່ໍທັນຖືກຊົງບັນດານເທ່ືອ) ວັນນ້ີເປັນວັນຂອງທ່ານແລ້ວ.  
3. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ຂ້ອຍຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາແລ້ວ). ເມ່ືອບັງເກີດໃໝ່  “ກໍຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງຊຶ່ງ
ຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ ຊົງປະທັບກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢູ່
ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊ່ຶງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ” (ຂ້ໍ 1ຂ-2).  

 
2. ອະທິບາຍເຣື່ອງເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນ  ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍໃຊສ່ິ້ງຂອງໃນໂລກເຊັ່ນ;    ບ້ານ
ເຮືອນຢູ່ ຍັງບ່ໍພໍເທ່ົານ້ັນ ຍັງຈະຕ້ອງອາຍອຸ່ນໃນຍາມໜາວ.   ມີອາຍເຢັນຍາມຮ້ອນ.   ມີຍານພາຫະນະໃນ
ການໄປວຽກງານຮັບໃຊ້ ແລະງານສ່ວນຕົວ, ມີເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ, ມີອາຫານການກິນ, ມີຕຶກໂບດວິຫານເພ່ືອນະ
ມັສການແລະເພ່ືອຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວແມ່ນພຣະພອນອັນໜ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະ
ທານໃຫ້ພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີດຳຣົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ,    ແຕ່ສ່ວນເລິກຂອງຈິດໃຈຕ່າງຫາກທ່ີຈະຕ້ອງຊອກ  
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ສແຫວງຫາອະນາຄົດ ຄືແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ເກີດໃຫຍ່ມາໃນຄວາມບາບ ( ໂກໂລຊາຍ 3: 5-9) 
 
1. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເກີດມາຈາກພ່ໍແມ່ ແລະໃຊ້ຊີວິດແລະນິສັຍອຽງໄປຝ່າຍໂລກມາຫລາຍປີຈົນບ່ໍຮູ້ວ່ານິ
ສັຍເມ່ືອກ່ອນນ້ັນຜິດ ຫລືບ່ໍດີ. ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຍັງມີນິສັຍເກ່ົາປະປົນຢູ່ບາງເວລາ. 
 
 2.ພຣະຄັມພີສອນວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖາ
ນະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17).  ເປັນຫຍັງຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈ່ຶງຍັງມີນິສັຍເກ່ົາຢູ່?  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະນິສັຍເກ່ົາໄດ້ແນວໃດ? ເພ່ືອຈະປະຖ້ິມນິສັຍເກົາໃຫ້ໝົດນ້ັນ ອັຄ
ສາວົກໂປໂລແນະນຳດ່ັງນ້ີ  “ຈ່ົງປະຫານນິສັຍສ່ວນທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກ” (ຂ້ໍ 5).  
 
3.ນິສັຍເກ່ົາ ແມ່ນ  “ການຫລ້ິນຊູ້ ການຊົ່ວຮ້າຍ ຣາຄະຕັນຫາ ຄວາມປາຖນາຊ່ົວ ແລະຄວາມໂລບ ຊຶ່ງເປັນ
ການໄຫວ້ພຣະທຽມ”  (ຂ້ໍ  5ຂ).  “ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະລົງມາເທິງຄົນທັງປວງ 
ທ່ີບ່ໍຍອມເຊື່ອຟັງ” (ຂ້ໍ 6). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດທຸກຄົນທ່ີບ່ໍຍອມເຊື່ອຟັງ.  
 
4.“ ບັດນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເລີກຖ້ິມສ່ິງສາຣະພັດເຫລ່ົານ້ີເສັຽ ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງຮ້າຍ 
ການກ່າວສຽດສີ ແລະຄຳຫນ້າອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈ້ົາ ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕ່ໍກັນເພາະວ່າ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາກັບການຂອງມະນຸດນ້ັນແລ້ວ” (ຂ້ໍ 7-9). 

1.ເຣື່ອງ ຄວາມຄຽດ ໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງຄຳພະຍານຂອງຍິງຜູ້ນ່ຶງໃນບົດຮຽນ.  
2.ອະທິບາຍ ຄວາມຄຽດນ້ັນນຳໄປສູ່ຄວາມໂມໂຫ, ຄວາມໂມໂຫນຳໄປສູ່ ການຄິດປອງຮ້າຍ, ການ

ຄິດປອງຮ້າຍນ້ັນ ເມ່ືອເຮັດຮ້າຍບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ກໍຊອກຫາວິທີກ່າວສຽດສີ   ແລະໃນທ່ີສຸດຄຳເວົ້າທ່ີຫນ້າອັບອາຍ, 
ຄຳເວົ້າທ່ີບ່ໍສຸພາບຈະອອກຈາກປາກຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.  
 
5.ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕ່ໍກັນ  

1.ພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄົນປາກເວົ້າຂ້ີຕົວະ  “ຮິມສົບທ່ີເວົ້າມຸສາ (ກ່າວຄຳຕົວະ) ເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງ
ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີປະພຶດຄວາມຊື່ສັດເປັນທ່ີປິຕິຍິນດີແດ່ພຣະອົງ” (ສຸພາສິດ ຢ12:22).   

2. ກະສັດດາວິດອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ  “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ພ້ົ້ົນຈາກຄົນຂ້ີຕົວະ   ແລະຄົນຫລອກລວງ   ຄົນຂ້ີຕົວະເອີຍ  ພຣະເຈ້ົາຈະກະທຳປະການໃດແກ່ພວກເຈ້ົາ?      
ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາຢ່າງໃດ?   ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາດ້ວຍລູກຫນ້າທະນູອັນແຫລມ
ຄົມຂອງທະຫານແລະດ້ວຍຖ່ານໄຟແດງທ່ີລຸກຢູ່ ” (ເພງສັຣເສີນ 120:2-4).  

 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ສວມກາຍໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:10-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 3:10-17 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນລັກສະນະທ່ີປ່ຽນ

ຈາກໃນອອກມານອກ, ເຮົາຈະນຸ່ງຫ່ົມລັກສະນະພຣະເຢຊູ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ອັນໃດທ່ີຂ້ອຍຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປ່ຽນຈາກໃນມານອກ?  

 

      ບົດນໍາ 
ພຣະຄັມພີສອນວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະ
ເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ   ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17).  ແນ່ນອນເກືອບວ່າ
ທຸກຄົນທ່ີເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າຂ້ອຍຢູ່ໃນພຣະເຢຄຣິດ, ແຕ່ຕ້ອງຖາມຕົນເອງຕ່ໍໄປວ່າ ຂ້ອຍກາຍເປັນ
ສ່ິງໃໝ່ແລ້ວບ່ໍ? ຂ້ອຍໄດ້ສວມກາຍໃໝ່ແລ້ວບ່ໍ? ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
 

ຄົນໃໝ່ເຫັນສ່ິງໃໝ ່(ໂກໂລຊາຍ 3: 10-11) 

1. “ສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ່ທ່ີກຳລັງຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ຢູ່ສເມີ     ໃຫ້ເຖິງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ” (ຂ້ໍ 10ກ).  
ກ.  ຄຳວ່າ (ກຳລັງຊົງສ້າງຂ້ຶນ) ແປວ່າກໍາລັງສ້າງຢູ່  ແລະຈະສ້າງຕ່ໍໄປຈົນກາຍເປັນອັນໃໝ່ທັງໝົດ. 
ຂ. ອັຄສາວົກບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່   ຫລືສວມຊີວິດໃໝ່ຈະເປັນຄົນໃໝ່ໃນວັນດຽວ ແຕ່ຈະ
ໃໝ່ຂ້ຶນແຕ່ລະມ້ື, ແລະເຣ່ືອງນ້ີເປັນການຍາກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈ ເພາະວ່າຕາມທັມມະດາຂອງໃຊ້ທຸກຢ່າງ
ຍ່ິງໃຊ້ຍ່ິງເກ່ົາ ແຕ່ຕົວເຮົາຍ່ິງຜັດຍ່ິງເຫລ້ືອມໃໝ່ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.  
ຄ. ຕົວຢ່າງ: ໝ້ໍໜ້ຶງເຂ້ົາທ່ີໃຊ້ມາດົນນານຈົນດຳ  ເມ່ືອເອົາມາລ້າງດ້ວຍ Scott bright ແລ້ວກໍຂາວ
ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະຫາກຜັດລ້າງຕ່ໍໄປມັນກໍຈະເປັນຄືໝ້ໍໜ້ຶງໃໝ່ໆ. 
 

2. ຂ້ໍ 11  “ໃນການນ້ີຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ  ເປັນຄົນຮັບພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບພິທີຕັດ ເປັນ 
ຄົນຕ່າງປະເທດຫລືຄົນປ່າເຖ່ືອນ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບ່ໍໄດ້ ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະ
ພັດ   ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສາຣະພັດ”    ແປວ່າໃນການປ່ຽນແປງເປັນຄົນໃໝ່ນ້ີ  ຈະແມ່ນໃຜກໍຕາມ 
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ຫາກຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  
 

ຄົນໃໝ່ເຂ້ົາໃຈພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14) 

1. ເມ່ືອກ່ອນ ເຮົາທັງຫລາຍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວຜິດຂາວ,  ເຮົາເບ່ິງເຫັນພຣະຄັມ 
ພີເປັນພຽງເຈ້ັຽບາງໆອັນນ່ຶງສຳລັບໄວ້ຮຳຢາສູບເທ່ົານ້ັນ,  ແຕ່ພໍເມ່ືອເຮົາໄດ້ມາເຊື່ອແລະສັມຜັດກັບ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວເຮົາກັບເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້,   ເຮົາເຫັນວ່າ  
ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາທັງປວງທ່ີມະນຸດເຮົາຂາບໄຫວ້ແລະບູຊາ. 

2. ຂ້ໍ 12-14  
ກ.ແມ່ນໃຫ້ເຮົາວາງຕົວເໝາະສົມເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ,  ຊົງເອ້ີນ,  ໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມເມຕາ
ປານີ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຜູ້ເຮັດດີຕ່ໍເຮົາ ໃຫ້ສະແດງຄວາມປານີແກ້ຜູ້ຂ່ົມເຫງເຮົາດ້ວຍ. 
ຂ. ຈ່ົງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນແລະກັນນ້ັນເປັນລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ, ຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະ
ກັນເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາມາແລ້ວ. 
ຄ. ເອົາຄວາມຮັກເປັນສ່ິງຜູກມັດ  ດີກວ່າເຊືອກຜູກມັດ  (ຕົວຢ່າງເຊືອກຜູກແຂນມັດກັນບ່ໍຢູ່)   ແຕ່
ຄວາມຮັກຈະມັດກັນຢູ່ໄດ້ຈົນເຖິງວັນນ້ີ.  

 

ຄົນໃໝ່ເຂ້ົາໃຈຜູ້ອ່ືນດີຂ້ຶນ (ໂກໂລຊາຍ 3: 15-17) 

1. ຂ້ໍ 15 “ ຈ່ົງໃຫ້ສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນກາຍອັນດຽວ”    ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີ;   ຈິດໃຈເປັນເຈ້ົານາຍຂອງສມອງ  ແລະ   
ສມອງເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຫ່າງກາຍທັງໝົດ.     ດ່ັງນ້ັນຫາກຈິດໃຈມັກຮັກຜູ້ໃດ    ຈິດໃຈກໍຈະສ່ັງໃຫ້       
ສມອງຄິດດີນຳຜູ້ນ້ັນ, ເມ່ືອສມອງຄິດດີນຳຜູ້ນ້ັນແລ້ວ  ສມອງກໍຈະສ່ັງທັງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮັດດີຕ່ໍລາວ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະອັຄສາວັກຈ່ຶງສອນວ່າ ໃຫ້ສັນຕິສຸກຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈ.  

2. ຂ້ໍ 16  
ກ. ໃຫ້ພຣະທັມຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈ້ົາຢ່າງບໍຣິບູນ.     (ບ່ໍແມ່ນພຣະທັມບາງ 
ຕອນ ແຕ່ແມ່ນພຣະທັມທັງໝົດ).   
ຂ. ຈ່ົງສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິກັນແລະກັນດ້ວຍປັນຍາທຸກຢ່າງ.  (ເຕ່ືອນສະຕິດ້ວຍພຣະທັມພຣະ  
     ເຈ້ົາ). 
ຄ. ຈ່ົງຮ້ອງເພງດ້ວຍເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ. 

     3.  ຂ້ໍ 17  ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.      (ເຮັດແລະການເວົ້າ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງ 
          ຈິດໃຈ). 
 
 
    ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຄອບຄົວສັນຕິສຸກ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ຈະເຫັນແຈ້ງຢູ່ບ້ານແລະຢູ່ການງານ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະປະຕິບັດຕົນແນວໃດຢູ່ບ້ານ, ແລະຢູ່ບ່ອນວຽກງານ? 

 

      ບົດນໍາ 
ການເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີດີນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ເປັນຄຣິສຕຽນຢູ່ໂບດເທ່ົານ້ັນ.  ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄຣິສຕຽນຢູ່ບ້ານ,  ຢູ່
ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະຢູ່ທຸກບ່ອນທ່ີເຮົາໄປດ້ວຍ. 
 

1.  ຄອບຄົວ, ຜົວເມັຍຄຣິສຕຽນ  (ໂກໂລຊາຍ 3:18-19) 

1. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ແຕ່ງງານກັນຈັກປີແລ້ວ? ຜິດກັນຈັກເທ່ືອ?  
 
2. ຢາສອງເມັດທ່ີອັຄສາວົກໂປນຳເອົາມາໃຫ້ຜົວແລະເມັຍກິນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜິດກັນ    ແລະຍັງເປັນການຖວາຍ
ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນ ຂ້ໍ 18-19 ພາກັນເອົາໄປກິນເສັຍໃນມ້ືນ້ີ.  1. ເມັຍຍອມຟັງ (ລາງເທ່ືອເມັຍຟັງ ແຕ່ບ່ໍ
ຍອມຜົວ). 2. ຜົວຮັກແລະແພງ (ລາງເທ່ືອຜົວຮັກເມັຍ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ແພງເມັຍ). 
 
 

2.  ພໍ່ແມ່ ແລະພວກລູກ (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21) 

1. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄອບຄົວຂອງຄຣິຕຽນຈະຕ້ອງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອ ເພ່ືອມີຊີວິດເປັນ
ແບບຢ່າງ.   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຈ່ົງສ່ອງແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງ  ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອເຂົາເຫັນການດີທ່ີ 
ພວກທ່ານເຮັດເຂົາຈະໄດ້ສັຣເສິນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ” (ມັດທາຍ 5:16).  
 
2. ເພ່ືອເປັນແສງສວ່າງ “ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ, ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສ່ິງເພາະເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນທ່ີ 
ຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" (ໂກໂລຊາຍ ໓:໒໐). 
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 3. ຝ່າຍພ່ໍ,   ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທ້ໍຖອຍໃຈ” (ໂກໂລຊາຍ 3:21). ເບ່ິງຄຳ
ອະທິບາຍໃນບົດຮຽນ. 
 

3.  ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ (ໂກໂລຊາຍ 3: 21-4:1) 

1. “ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ, ຈ່ົງຟັງຄວາມຜູ້ທ່ີເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດໃນທຸກສ່ິງ ບ່ໍໃຊ່ເຮັດຖແລງຫນ້າເຫມືອນຢ່າງ 
ຄົນຜູ້ມັກເຮັດແຕ່ໃຫ້ຊອບໃຈມະນຸດເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍນ້ຳໃສໃຈຈິງດ້ວຍຄວາມຢຳເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາ ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເຈ້ົາເຮັດນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈເຫມືອນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເໝືອນ 
ເຮັດແກ່ມະນຸດ”(ຂ້ໍ 22-23). ເບ່ິງຄຳອະທິບາຍໃນບົດຮຽນ. 
 
2. ເຫດຜົນທ່ີເຊື່ອຟັງເຈ້ົານາຍຝ່າຍໂລກແມ່ນ “ ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍ 
ມີອຳນາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳນາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເຫດສັນນ້ັນ 
ຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອຳນາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ  ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງ 
ໂທດ” (ໂຣມ 13:1-2). 
 
3. ຫາກທ່ານເປັນນາຍນ້ັນອັຄສາວົກສອນວ່າ "ຝ່າຍນາຍກໍຈ່ົງເຮັດແກ່ພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນຕາມຄວາມຍຸດ 
ຕິທັມແລະສມ່ຳສເມີກັນ ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍມີນາຍອົງນ່ຶງໃນສວັນເຫມືອນກັນ"  (ບົດ 4:1).  
 
 

 
 

 ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 
ຄຳເຕືອນສະຕິ 

 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເມ່ືອມີຊີວິດໃໝ່ແລ້ວເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບຄົນທ່ົວໄປ 

ແລະໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ ແລະຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ

ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີກັບທຸກຄົນ 
       

ບົດນໍາ 

ເພ່ືອຄວາມສັມພັນທ່ີດີ,  ເຮົາຈະຕ້ອງພົວພັນ,  ຕິດຕ່ໍ, ໄປມາຫາສູ່ກັນ, ປຶກສາຫາລືກັນ,  ອ້ອນວອນເພ່ືອກັນ
ແລະກັນ, ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ,ທຸກຕ່ໍໍແລະກັນ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. ຄົນມາໂບດສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄວາມສັມພັນ ຫລື
ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນໂບດຈ່ຶງມາ.  ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ົງສ້າງມິດສັມພັນໃນໂບດໃຫ້ດີ.  
  

1.  ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:2-4) 
1). ອ້ອນວອນແມ່ນຄວາມສັມພັນຣະວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ."ຈ່ົງຫມ່ັນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ຈ່ົງເຝ້ົາ
ລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ" (ຂ້ໍ 2) ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຣະບຽບໃນການອ້ອນອວອນ ແລະການ
ວາງຣະບຽບນ້ັນສຸດແລ້ວແຕ່ລະບຸກຄົນຈະສະດວກ.  
 
2). ຄຳເຕືອນຂອງອັຄສາວົກບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ  (ເຝ້ົາຣະວັງ)   “ພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມບ່ໍຈິງ ທ່ີປອມຕົວຄືແກະມາຫາທ່ານ ແຕ່ພາຍໃນເຂົາເປັນໝາໃນຕົວຮ້າຍ ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນ
ຂອງເຂົາ ເຂົາເຄີຍເກັບໝາກອະງຸ່ນຈາກເຄືອມີໜາມຫລື ແລະເຂົາເຄິຍເກັບໝາກເດ່ືອເທດຈາກຕ້ົນມີໜາມ
ຫລື" (ມັດທາຍ 7:15-16).  
 
3). ຄຳເຕືອນໃຫ້ຣະວັງສຳລັບເພ່ືອນຄຣິສຕຽນ  (ເຝ້ົາຣະວັງ) ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ ແລະລະ
ວັງຮັກສາຝູງແກະທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງຕ້ັງພວກທ່ານໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລ  ເພ່ືອບຳລຸງລ້ຽງຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງໄຖ່ມາດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ  ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າເມ່ືອເຮົາຈາກໄປແລ້ວ ຈະ  
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ມີຫມາໄນຕົວຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານ ມັນຈະບ່ໍເວັ້ນຊີວິດຂອງຝູງແກະ" (ກິຈການ 20:28-29).  
 
4). ຄຳເຕືອນໃຫ້ເຝ້ົາຣະວັງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະ
ພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະສະເດັດມາເວລາໃດ" (ມັດທາຍ 24:42).  
 
5). ຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງ.  "ອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາດ້ວຍ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວ້ສຳລັບ
ພຣະທັມນ້ັັນ ໃຫ້ພວກເຮົາກ່າວຂ້ໍລັບເລິກເຣື່ອງພຣະຄຣິດ (ທ່ີເຮົາຖືກຈຳຈອງຢູ່ກໍເພາະເຫດນ້ີ)  ເພ່ືອເຮົາຈະ
ໄດ້ກ່າວຊີ້ແຈງຂ້ໍລັບເລິກນ້ັນຕາມທ່ີເຮົາຄວນຈະກ່າວ" (ຂ້ໍ 3-4)  
 

2.  ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-6).  
1).  ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າເມ່ືອເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈະເຊົາພົວພັນຮັກແພງກັບຄົນພາຍນອກທ່ີບ່ໍເຊື່ອ  
ພຣະເຈ້ົາ, ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຜິດ,  ຕົວຢ່າງໃນພຣະທັມລູກາ 19  ທ່ີພຣະເຢຊູໄປຮັປທານອາຫານນຳ 
ຊັກຂາຍນ້ັນເຂົາເວົ້າວ່າ  “ເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູ້ນ້ີຈ່ຶງເຂ້ົາໄປພັກຢູ່ກັບຄົນນອກສິນທັມ” (ລູກາ 7ຂ).  ການພົວ
ພັນກັບໝູ່ເພ່ືອນທ່ີບ່ໍເຊື່ອນ້ັນເປັນໂອກາດໃນການເປັນພະຍານ,  ເປັນໂອກາດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
"ຈ່ົງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໂດຍສວຍໂອກາດ" (ໂກໂລຊາຍ 4:5).  
 
2). ໃຫ້ເປັນຄົນສລາດ ເມ່ືອເວລາຢູ່ກິນ, ໂອ້ລົມຄົນທ່ີບໍເຊື່ອນ້ັນ. ສຸພາສິດລາວເວົ້າກັນວ່າ ເຮັດຄືເພ່ິນ, ຢ່າສູ່
ເຮັດຄືເພ່ິນ. ວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ, ເວົ້າໃຫ້ກຽດເຂົາເຈ້ົາຢ່າງຣະມັດຣະວັງ ຢ່າເວົ້າທັບຖົມຄວາມ
ເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພາະເຮົາໜ້າທ່ີຢ່າງດຽວຄືເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
 
3). ໃຫ້ເປັນຄົນອົດທົນສວຍໂອກາດ ໂດຍເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃຫ້ອົດທົນໃນສ່ິງທ່ີ
ຄົນພາຍນອກເວົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຍໃຈ,ໃຫ້ອົດນ່ັງໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈ້ົາໂດຍບ່ໍໂຕ້ຖຽງ, ໃຫ້ອົດທົນບ່ໍດ່ືມສ່ິງ
ມຶນເມົາເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາເສນີໃຫ້ ແລະຂອບໃຈເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມສຸພາບ  ຖ້າພໍຍົກມືໄຫວ້ຂອບໃຈເຂົາເຈ້ົາທ່ີ  
ສເນີຂອງມຶນເມົາໃຫ້ກໍຈ່ົງຍໍມືນົບຂອບໃຈເຂົາເຈ້ົາ.  ການເຮັດດ່ັງນ້ີຄວາມສັມພັນອັນດີຈະມີຕ່ໍໄປແລະດີຂ້ຶນ 
ແລ້ວໃຊ້ໂອກາດ ທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ສວຍໂອກາດ" (ຂ້ໍ 5ຂ). ສວຍເປັນພະຍານ ບ່ໍແມ່ນສວຍໂອ
ກາດແນວອ່ືນ.  
 
4). ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈອັນດີງາມ "ຈ່ົງໃຫ້ວາຈາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນຢູ່ສເມີ" (ຂ້ໍ 6ກ). ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເມຕາເຮົາແນວໃດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເມຕາຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນ.   ອັຄສາວົກໂປໃຫ້ວິທີໃນການ
ເວົ້າວ່າ ໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ "ປະສົມດ້ວຍເກືອ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວີທິຕອບທ່ີຖືກໃຈແກ່ທຸກຄົນ" (ຂ້ໍ 
6). ແປວ່າໃນການເວົ້າຂອງເຮົາໃຫ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມມີນ້ຳໃຈຮັກ, ມີໃຈເມຕາ ມີໃຈປານີ ຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍ
ວ່າດ້ວຍສຳນຽງສຽງອັນເໝາະສົມ.  
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ໂປໂລລົງທ້າຍຈົດໝາຍ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 4:7-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 4:7-18 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໂປໂລບອກຢາກບອກວ່າເຮົາເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນການຮັບໃຊໃ້ນຖານະເພ່ືອຮ່ວມງານເຮົາຈະເຮັດແນວໃດແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຂອບພຣະຄຸນທ່ີມີເພ່ືອນຮ່ວມງານ 

       
ບົດນໍາ 
ອັຄສາວົກໂປເປັນແບບຢ່າງໃນການສ້າງເພ່ືອນຮ່ວມງານໃນການຮັບໃຊ້ ເພາະວ່າຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາຈະເຮັດ
ງານນ້ີຜູ້ດຽວບ່ໍໄດ້ ແບບແຜນຂອງອັຄສາໂປໂລ ເປັນຄ້າຍຄື Net working ຄືແຫທ່ີເຮົາຄວ່າງເອົາປາໃນນ້ຳ 
ຫລືມອງທ່ີມີຕາໜ່າງຕິດຕ່ໍກັນໄປເລ້ືອຍ.  ສລຸບແລ້ວໂບດແຕ່ລະໂບດຈຳຕ້ອງມີການພົວພັນກັນເພ່ືອນຳຄົນ
ທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.  
 

ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ກຸງໂຣມ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-15).  
ເພ່ືອນຮ່ວມງານໃນຈົດໝາຍອັຄສາວົກໂປໂລໃນບົດ 4 ທ່ີໂປໂລກ່າວເຖິງ ມີ;  
 
1.  ຕີຂີໂກ (Tychius) (ຂ້ໍ 7). ໂປໂລຮ້ອງວ່າ 1. ຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກ  2. ເປັນຜູ້ປະຕິບັດທ່ີສັດຊ່ື ແລະ 3. ເປັນ
ເພ່ືອນຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
2. ໂອເນໂຊໂມ (Onesimus ) (ຂ້ໍ 9). ໂປໂລຮ້ອງວ່າ 1. ຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກ. 2. ແລະສັດຊ່ື. ລາວມີໜ້າທ່ີໄປ
ເມືອງໂກໂລຊາຍຄ້ັງນ້ີເພ່ືອຈະເລ່ົາເຫດການທັງປວງ ຫລືລາຍງານການປະກາດຂອງອັຄສາວົກໂປໂລ.  
 
 
3. ລູກາ ຫມໍຢາ(Luke) (ຂ້ໍ 14)ໂລໂລບອກວ່າ ເດມາທ່ີຢູ່ກັບໂປໂລໃນເວລານ້ີນ້ັນກໍຝາກຄວາມຄິດເຖິງ
ທ່ານໝໍລູກາ ແລະພ່ີນ້ອງໂກໂລຊາຍທຸກຄົນ.  
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4. ເດມາ (Demus) (ຂ້ໍ 14) ຍັງຢູ່ກັບອັຄສາວົກໂປໂລ ແຕ່ຍັງຄິດຮອດທ່ານໝໍລູກາ ແລະພ່ີນ້ອງເມືອງ  ໂກ
ໂລຊາຍ. 
 
5. ນີມຟາ (Nympha) (ຂ້ໍ 15). ຍິງຮັບໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ເຮືອນຂອງຕົນເປັນບ່ອນນະມັສການ ໂປໂລກໍຖາມຂ່າວຫາ.  
ເວົ້າເຣືອງການຂ່ົມເຫງຄຣິສຕະຈັກໃນບົດຮຽນໃຫ້ພ່ີນ້ອງຟັງ    ແລ້ວມ້ວນທ້າຍວ່າ ທຸກຄົນທ່ີໄປນະມັສການ   
ພຣະເຈ້ົາຕາມບ້ານເຮືອນ,   ຕາມກ້ອງຕ້ົນໄມ້   ຄິດສເມີວ່າ  ໄປນະມັສການວັນນ້ີແລ້ວ  ອາດບ່ໍໄດ້ກັບບ້ານ 
ເພາະຈະຖືກຂ້າຕາຍ. ສຳລັບເຮົາເດ ຫລັງຈາກນະມັສການຈະໄປໃສ? ຈະກິນຫຍັງ ແມ່ນບ່ໍ? 
 
6. ອາຂິໂປ (Archippus) (ຂ້ໍ 17)  ແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງທ່ີເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງດູ,  ບົວຣະບັດຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາມາ
ພັກເຊົາທ່ີບ້ານຂອງລາວ. ອັຄສາວົກເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງລາວ ແລະເລ້ົາໂລມໃຈໃຫ້ເຮັດແນວນ້ີຕ່ໍໄປ ຈົນ
ສຳເຣັດ.   (ຄຳວ່າສຳເຣັດອາດມີຄວາມໝາຍວ່າເຮັດຢ່າເຊົາຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍ)   ສ່ິງສຳຄັນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
ແມ່ນໜ້າທ່ີໆພຣະເຈ້ົາມອບໝາຍໃຫ້.  
 
7.  ໂປໂລຮັບປະກັນວ່າເປັນຈົດໝາຍລາຍມືຂອງເພ່ິນ ເພາະວ່າ;  
 1. ຫລາຍເທ່ືອເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຂຽນເອງ, ເພ່ິນເປັນຜູ້ເວົ້າ ແລະມີຜູອ່ືນຂຽນໃຫ້ເພ່ິນ ຄື (ດິກເຕ).  ການດົນ
ບັນດານໃຈໃຫ້ 40 ຄົນຂຽນພຣະຄັມພີກໍເປັນທຳນອງດຽວກັນ ຄືພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເວົ້າ  ແລ້ວໃຫ້ສາສນາສາດ 
40 ຄົນໄດ້ຂຽນບັນທຶກໄວ້  
 2.  ອັຄສາວົກໂປໂລຢ້ານວ່າມີຜູ້ອ່ືນປອມແປງໃຊ້ຊື່ໂປໂລເຮັດງານມືດຕ່າງໆ     ໂດຍສະເພາະໃນ
ເມືອງນ້ີມີພວກຄຣູສອນປອມເກີດຂ້ຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
 
ການສັງເກດວິນຍານນ້ັນ  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໄປບອກພ່ີນ້ອງເມືອງຟີລິປອຍ   ໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຍ 
5:22-23 ຝ່າຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນ 1. ຄືຄວາມຮັກ. 2.ຄວາມຍິນດີ.  3. ສັນຕິສຸກ. 4.  ຄວາມອົດກ້ັນ
ໄວ້ນານ.  5. ຄວາມປານີ. 6.  ຄວາມດີ.  7.  ຄວາມສັດຊື່. 8. ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ. 9.  ການຮູ້ຈັກບັງ
ຄັບຕົນ.  
 
       

         ຫວ 

 
 

 


