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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ1 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຈັດຫາໃຫ້ 
 

ຂໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ປະຖົມມະການ 22:1-19 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ປະຖົມມະການ 22:1-19 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຄວາມພ້ົນແລະການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະອົງເພ່ືອຕອບສນອງ 

                                        ຕໍ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈ້ົາເລິກເຊ່ີງປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຂ້ອຍໃນພຣະເຈ້ົາເລິກເຊ່ີງຂຶ້ນ ຜ່ານການປະຕ ິ

                                       ບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ 
: 
 

ຄຳນຳ: 
 ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເດີນທາງຜ່ານ "ທະເລຊາຍເນວາດາ" ລາວໄດ້ມາເຖິງຮ້ານຄ້າ 
ຮ້າງຫລັງນຶ່ງ ຟາກຮ້ານໄປໜ້ອຍນຶ່ງລາວເຫັນປັ້ມນ້ຳສ້າງບາດານແລະມີຖ້ອຍຄຳທ່ີຂຽນຫ້ອຍໄວ້ທ່ີດ້າມປັ້ມ 
ນັ້ນວ່າດັ່ງນີ;້ 
 ຮ້ານຄ້າຫລັງນີ້ຕ້ອງໄດ້ປິດລົງ,   ແຕ່ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ໄດ ້ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ຍັງ 
ຄົງໄຫລດີຢູ.່  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ເນື່ອງຈາກບັນຍາກາດໃນທະເລຊາຍນີ້ແຫ້ງຫລາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳອ່ອຍ
ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ກ່ອນ ນ້ຳຈ່ຶງຈະໄຫລອອກມາ  . ຢູ່ກ້ອງຫີນຂາວທາງຊ້າຍມ້ືມີນ້ຳຢູ່ໃນຂວດເພ່ືອອ່ອຍນ້ຳສ້າງນີ ້ 
ແຕ່ຖ້າທ່ານດື່ມນຳ້ໃນຂວດນີ້ກ່ອນ ນ້ຳໃນສ້າງຈະບໍ່ໄຫລອອກມາ.    ຈ່ົງເທນ້ຳໃນຂວດປະມານ 1/4 ລົງໃສ່
ປາກນໍ້າສ້າງຊ້າໆ ເພ່ືອໃຫ້ວົງແຫວນຊຸ່ມ ແລ້ວໃຫ້ເທສ່ວນທ່ີຍັງເຫລືອລົງໃນປັ້ມຢ່າງໄວ ແລ້ວກໍລົງມືປັ້ມນ້ຳ
ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ນ້ຳຕາມທ່ີຕ້ອງການ   ຈ່ົງຮ່າຍນ້ຳໃສ່ຂວດຄືເກົ່າ  ອັດຝາໃຫ້ດ ີແລ້ວເອົາໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ 
ມັນ ເພ່ືອຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປ.  
 ຄຳເຕືອນ:  ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ ຢ່າດື່ມນຳໃນຂວດ ແຕ່ໃຫ້ອ່ອຍນ້ຳສ້າງກ່ອນ,  ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ນ້ຳຫລາຍ
ກວ່າທ່ີຢູ່ໃນຂວດຕັ້ງຫລາຍຕໍ,່ ເຊ່ືອຂ້ອຍເດ.ີ 
 ຖ້າທ່ານຫາກເດີນທາງຜ່ານທະເລຊາຍຫລາຍຊ່ົວໂມງໂດຍບໍ່ເຫັນນ້ຳແລະເມ່ືອທ່ານໄດ້ເຫັນສ້າງບາ 
ດານຕາມເຣື່ອງຂ້າງເທິງນີ ້ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?   ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຍ້ຳເນັ້ນເຖິງຄວາມລຳບາກອັນໜັກໜ່ວງໃນ 
ການດຳເນີຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ສ່ວນຫລາຍການເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມ (ຫລືເສັຽສລະ) 
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫລືສິ່ງທ່ີເຮົາຮັກ.   ໃນຊ່ວງເວລາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມວາງ ໃຈ
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ຂອງເຮົາໄດ້ເກາະຍຶດຢູ່ບ່ອນໃດ.   ເຣື່ອງທ່ີຮູ້ດີຈາກຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ເຮົາ 
ວ່າເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດຈາກເຣື່ອງຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວນີ ້ການມັດອີຊາກໝາຍເຖິງການກະທຳຜ່ານທາງຄວາມ 
 ເຊ່ືອ ແລະເປັນທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບສນອງຕໍ່ການກະທຳຈາກຄວາມເຊ່ືອນັ້ນ. 
 

ແນະນຳການສອນ: 
1. ອ່ານເຣື່ອງປະກອບໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງບົດຮຽນດັງ (ໆຫລືເລົ່າຖ້າຈ່ືໄດ)້ ຖາມ: ຖ້າພ່ີນ້ອງເດີນທາງຜ່ານ 
    ທະເລຊາຍເປັນເວລາຫລາຍຊ່ົວໂມງທ່ີບໍ່ມີນ້ຳ ແລະເຫັນດັ່ງຢູ່ໃນເຣື່ອງນີ ້ພ່ີນ້ອງຈະເຮັດແນວໃດ? ຫລັງ 
    ຈາກແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນແລ້ວ ຈ່ົງເວົ້າວ່າ;  ສອງທາງເລືອກນີ ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບາງຄັ້ງ 
    ການໃຊ້ຊີວິດໂດຍຄວາມເຊ່ືອຈະເປັນແນວໃດ.  ນັ້ນໝາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມ(ເສັຽສລະ)ບາງຢ່າງເພ່ືອ 
    ຈະໄດ້ສິ່ງທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ.  ຊ່ຶງຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນມ້ືນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. 
 
2. ກ່ອນເລີ້ມຫ້ອງຮຽນ ເຮັດໂພສເຕີແຜ່ນໃຫຍ່ແລະຂຽນຂໍ້ຄວາມດັ່ງລຸ່ມນີ ້ແລ້ວຕິດໄວ້ຝາທາງໜ້າຫ້ອງ 

• ເລີ້ມການທົດສອບ (ປຖກ 22:1-2) 
• ຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ (ປຖກ 22:3-10) 
• ການຈັດຫາໃຫ້ອັນອັສຈັນ (ປຖກ 22:11-19) 

 
3. ຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອາສາສມັກອ່ານດັງ  ໆປະຖົມມະການ 22:1-2; ໃຫ້ທຸກຄົນຕັ້ງໃຈ ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ທີ 1 ໃນ 
    ໂພສເຕ;ີ ເວົ້າວ່າ; ບົດຮຽນໃນມ້ືນີ້ເວົ້າເຖິງອັບຣາຮາມແລະອີຊາກ. ເຣື່ອງນີ ້ແຕ່ກ່ອນໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາ 
    ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາຕໍ່ອັບຣາຮາມ(ອັບຣາມ) ເຖິງຜູ້ຈະຮັບມໍຣະດົກ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານອີຊາກໃຫ້ແກ່ອັບ 
    ຣາຮາມ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທົດສອບອັບຣາຮາມໂດຍບອກໃຫ້ລາວຖວາຍອີຊາກເປັນເຄື່ອງເຜົາຖວາຍບູຊາ 
    ໃນສມັຍນີ ້ຜູ້ທ່ີອ່ານເຣື່ອງນີ ້ກໍຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເຣື່ອງຈະເປັນໄປແນວໃດ ແຕ່ສຳລັບອັບຣາຮາມເອງ ໃນເວລາ 
    ນັ້ນລາວບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຫດການນີ້ຈະເປັນໄປແນວໃດ. 
 
4. ຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອາສາສມັກອ່ານດັງ  ໆປະຖົມມະການ 22:3-10.    ອີງຕາມຫົວຂໍ້ທີ 2 ໃນໂພສເຕ.ີ  ໃຊ້ບົດ 
    ຮຽນຂອງນັກຮຽນແລະຂໍ້ມູນຈາກບົດຮຽນແນະນຳຄຣ.ູ    ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງອະທິບາຍວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດ 
    ຂຶ້ນໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີຕອນນີ.້ ເວົ້າວ່າ; ອັບຣາຮາມໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. 
    ຕັ້ງຄຳຖາມ;  ພ່ີນ້ອງຄິດວ່າອບັຣາຮາມກຳລັງຄິດແນວໃດໃນຂະນະທ່ີລາວຕຽມຕົວເດີນທາງຂຶ້ນໄປເທິງ 
    ພູ? ...ຟັງຄຳຕອບ.  ພ່ີນ້ອງຄິດວ່າອຊີາກກຳລັງຄິດແນວໃດ ໂດຍສະເພາະເມ່ືອພ່ໍຂອງລາວມັດລາວແລ້ວ 
    ເອົາລາວນອນລົງເທິງບ່ອນເຜົາເຄື່ອງບູຊາ? ...ຟັງຄຳຕອບ. 
 
5. ອ່ານດັງໆ ປະຖົມມະການ 22:11-19 ໃຫ້ນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ 3 ໃນໂພສເຕ.ີ ໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມ 
    ຄິດເຫັນກັນສັ້ນ  ໆໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ ້  ໂດຍເນັ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຫາລູກແກະໃຫ້ກົງກັບເວລາ ໄດ້ຢ່າງໃດ. 
    ຖາມ;  ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລໍຖ້າຈົນເຖິງເວລານັ້ນ ຈ່ຶງຫ້າມອັບຣາຮາມ?    ເວົ້າວ່າ;  ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວ 
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    ເນັ້ນອີກເຖິງຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕໍ່ອັບຣາຮາມວ່າ ລູກຫລານຂອງລາວຈະມີຫລາຍກວ່າດວງດາວ 
    ໃນທ້ອງຟ້າແລະເມັດຊາຍໃນທະເລ. 
 
6. ອີງຕາມຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ ້ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຕອບແຕ່ລະຄຳຖາມ ຕາມທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນໃນບົດຮຽນນີ;້ 

1. ແມ່ນຫຍັງໃນຊີວິດທ່ານທ່ີເຫັນວ່າເສັຽສລະໄດ້ຍາກເພ່ືອຈະຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ? 
2. ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
3. ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໂດຍເຮັດບາງສິ່ງທ່ີຄິດບໍ່ເຖິງ? ແລະແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດເທ່ືອ? 
5. ດົນປານໄດ້ແລ້ວທ່ີທ່ານມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາ ວ່າພຣະອົງຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້? 

 
7.  ອະທິຖານປິດຫ້ອງຮຽນ..     
 
 
 
 
 
          ພສ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງດ ີ
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 37:14-28, 50:15-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 37, 50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ແຜນການຊ່ົວຮ້າຍຂອງມະນຸດເພ່ືອໃຫ້ແຜນການ

ອັນບໍ່ປ່ຽງແປງຂອງພຣະອົງສຳເຣັດໄດ້. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ວທີິໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສຳເຣັດໃນຊີວິດ   

                                               ອັນຍາກລຳບາກຂອງທ່ານ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ 

                                              ພຣະອົງສຳເຣັດໃນຊີວິດອັນຍາກລຳບາກຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ກ່າວເຖິງກຳເນີດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ: ການຊົງສ້າງໄປເຖິງໂນອາ, ໄປຫາບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ພວກອິສຣາເອນຄືອັບຣາຮາມ,  ອີຊາກ,  ແລະຢາໂຄບ   ແລະລູກສິບສອງຄົນຊ່ຶງເປັນເຜົ່າຕ່າງໆຂອງອິສຣາ
ເອນ ຈົນໄປເຖິງຜູ້ສຳຄັນຄືໂຢເຊັບ. ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງໂຢເຊັບເປັນເໝືອນຜ້າຂາດເວລາເລີ້ມຕົ້ນ ແຕ່ບັ້ນສຸດ
ທ້າຍຊີວິດໄດ້ຂຶ້ນສູງຈຸຟ້າປະກອບດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຫຸ້ມຫ່ໍ  ເປັນຄົນທ່ີຍອມໃຫ້ອະພັຍຕໍ່ຄົນທ່ີເອົາ
ປຽບແລະປອງຮ້າຍ.    ໂຢເຊັບກາຍເປັນຜູ້ທີສອງໃນພະຣາຊວັງຂອງກະສັດຟາໂຣຍ້ອນຊີວິດຂອງເພ່ິນເຊ່ືອ
ຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຕາຍໃຈ. 
     ໂຢເຊັບເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາໃນຄອບຄົວ, ຖືກຫັກຫລັງ, ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຄົນຍອມໃຫ້ອະພັຍ, ໄດ້
ພົບກັບສີພຣະຫັດຈາກພຣະເຈ້ົາໃນເວລາລຳບາກ.    ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າຈະມີອັນໃດດີເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມເປັນ
ທຸກຢ່າງນີ້ບໍ່?  ຊີວິດນີ້ຈະໄດ້ພົບກັບແສງສະວ່າງອັນໃດບໍ?່ ໂຢເຊັບເຫັນຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຊ່ຶງ
ຈົດໄວ້ໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີປະຖົມມະການບົດ 37-50. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ຊອກເອົາໜັງ ຫລື ເຣື່ອງຈາກໂທຣະທັດມາສາຍໃຫ້ສະມາຊິກເບິ່ງເຣື່ອງຄອບຄົວທ່ີມີລູກຫລາຍຄົນ

ເຖິງບັນຫາຜິດຖຽນກັນໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ.   
2. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມຖ້າມີຄົນພໍ ແລະບອກໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມອ່ານພຣະຄັມພີ: 
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• ກຸ່ມ 1: ອ່ານ ປຖມ 37:14-28 . ເຣື່ອງແຜນການຊ່ົວ.  ໃຫ້ເວົ້າເຖິງໂຢເຊັບ ແລະລາຍງານ
ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 

• ກຸ່ມ 2: ອ່ານ ປຖມ 37:14-28.  ເຣື່ອງແຜນການຊ່ົວ. ໃຫ້ກ່າວເຖິງຣູບິນ ແລະລາຍງານໃຫ້
ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 

• ກຸ່ມ 3: ອ່ານ ປຖມ 37:14-28. ເຣື່ອງແຜນການຊ່ົວ.  ໃຫ້ກ່າວເຖິງພ່ໍຄ້າ ອສິມາເອນ ແລະ
ລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 
 

3. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າມີຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງບົດ 37-50 ຂອງປຶ້ມປະຖົມມະການ.  ເອີ້ນໃຫ້ມີຄົນນຶ່ງ 
ສມັກອ່ານ ບດົ 50:15-17 ອອກສຽງແຮງ.   ເວລາທຳອິດໂຢເຊັບໄດ້ພົບເຫັນພວກອ້າຍໆ ໂຢເຊັບ
ໄດໃ້ຫ້ອະພັຍແກພ່ວກເຂົາໂດຍການກະທຳຄຊ່ືວຍເຫລືອເວລາອຶດຢາກ.  ຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນວ່າຖ້າໂຢ
ເຊັບອະພັຍໃຫ້ພວກອ້າຍໆແລ້ວ   ເປັນຫຍັງພວກອ້າຍຈ່ຶງຕົວະນ້ອງໂດຍກ່າວວ່າພ່ໍສັ່ງເອົາໄວກ້່ອນ
ຕາຍໃຫ້ໂຢເຊັບອະພັຍໃຫ້? 
 

4. ອ່ານປະຖົມມະການ 50:18-21 ອອກສຽງດັງ.  ຖ້າທ່ານເປັນໂຢເຊັບທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?  ແມ່ນ
ຫຍັງເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບມີຈິດໃຈປະເສີດຢ່າງນີ້?  

 
5. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຄຶດເຖິງຊີວິດຂອງພວກເຂົາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳໄປພົບຂອງດຈີາກຊີ

ວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາເໝືອນກັບໂຢເຊັບ. 
 

6. ອ້ອນວອນປິດ ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ຕັ້ງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະ
ການສະຖິດນຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
 
 

 

    
    
 ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະຄຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ໃຊຍ້າດພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ໄຖ ່
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຣຸດ 2:1-12, 17-23, 4:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ຣຸດ 1-4 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະວັດຂອງຣຸດແລະໂບອາດເປັນຮູບສວຍງາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄຖ່ດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ວທີິໃດທ່ີທ່ານຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນເຣື່ອງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ      

                                               ຄວາມຮັກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະແບ່ງປັນການໄຖ່ດ້ວຍຄວາມ 

                                               ຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາຕໍຄ່ົນອືນ່ໄດ້ແນວໃດ. 
 

ຄຳນຳ 
     ເຣື່ອງສຳຄັນໃນປຶ້ມຣຸດນີ້ມີຜູ້ສຳຄັນສາມຄົນຄ:ື ຣຸດ, ນາໂອມີ, ແລະໂບອາດ  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນສີພຣະຫັດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໄດ້ທຳງານໃນຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ໝົດຫວັງ, ໂສກເສົ້າ, ວຸ້ນວາຍ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນ
ສະພາບຢ່າງນັ້ນໃຫ້ເປັນສິ່ງດີງາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະອົງ.  ຜູ້ອ່ານປຶ້ມຣຸດນີ້ຈະໄດ້ເຫັນປະວັດ
ເຣື່ອງຂອງສາມຄົນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ.   ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມເຈັບ
ປວດ   ເປັນທຸກຂອງນາໂອມີແລະຣຸດ   ແລະຄວາມໝົດຫວັງເປັນຈຸດສຳຄັນກັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຈາກຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ.  ເມ່ືອສຶກສາປຶ້ມຣຸດໃຫ້ຄຶດເຖິງຂໍ້ພຣະຄັມພີຈາກບ່ອນອື່ນມາປະກອບເຊ່ັນ:  ປະຖົມມະການ 
50:20 ແລະປຶ້ມໂຣມ 8:28.  ໃນປຶ້ມປະຖົມມະການເຫັນວ່າຊີວິດຂອງໂຢເຊັບໄດ້ປິນ້ຂວ້ຳປິ້ນຫງາຍຫລາຍ
ທ່ີສຸດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ສິ່ງຊ່ົວຊ້ານັ້ນໃຫ້ເປັນຂອງດີຕໍ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງ.    ປຶ້ມໂຣມໄດ້ກ່າວວ່າທຸກສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນດໂີດຍຈຸດປະສົງແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
      ໃຫ້ເຂົ້າໃຈສອງຄຳຊ່ຶງເປັນຂໍກະແຈສຳຄັນໃນປຶ້ມຣຸດ: “ກັບຄືນ, ໄຖ່ເອົາ.”  ນັກແປພຣະຄັມພີໃຊ້ຄຳເວົ້າ
ລ້ຽວຕ່າວແທນກັບຄືນ ເຊ່ັນໃນເຣື່ອງນາໂອມີລາວໄດ້ກັບຄືນໄປຍັງບ້ານເກີດເມືອງນອນແທ້ ແລະເປັນເຣື່ອງ
ຕິດຕໍ່ໄປຍັງເຊ້ືອສາຍຂອງອງົພຣະເຢຊູ ກັບໄປເຖິງໂບອາດ ຈົນໄປຮອດກະສັດດາວິດ (ຣຸດ 4:19-22; 1 
ຂ່າວຄາວ 2:12; ມັດທາຍ 1:5; ລູກາ 3:32).  ຄຳເວົ້າວ່າກັບຄືນນີ້ໄດ້ໃຊ້ປະມານ 15 ເທ່ືອໃນປຶ້ມຣຸດ. 
     ຄວາມໝາຍຂອງການໄຖ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັບຍາດສາຍເລືອດ ຜູ້ໄຖ່ເອົາ, ສິ່ງນີ້ມີໃນສມອງຂອງ
ພວກຢິວ.  ຄວາມເວົ້າຢ່າງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າໄຖ່ເອົາຄືນ ແລກປ່ຽນຫລືຊ້ືຄືນ ຕົວຢ່າງຊ້ືເອົາເສຣີພາບ, ການ
ເປັນຂ້າທາດຂອງພວກອິສຣາເອນຈາກປະເທດເອຢິບ,  ອອກຈາກການເປັນທຸກຂະເວທະນາ.  ເຣື່ອງນີ້ເນັ້ນ
ເຖິງການໄຖ່ເອົາຈາກສາຍເລືອດຍາດພ່ີນ້ອງເພ່ືອຈະໄດ:້  ເສຣີພາບ, ໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນ, ຫລືປ່ອຍໄປ.   ໃນປຶ້ມຣຸດ
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ແມ່ນຂໍ້ຜູກມັດແລະໜ້າທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງແຕ່ງງານກັບຍິງໝ້າຍຜູ້ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະຊ້ືດິນຈາກນາ
ໂອມີຈາກຜູ້ຊາຍທ່ີເປັນສາຍເລືອດໃກຊິ້ດ.    ຄວາມສຳຄັນຂອງການໄຖ່ນີ້ໃນບດົ 4:11 ໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ມີຢູ່
ຊາວສາມເທ່ືອ.   

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1.  ຊອກເອົາເຣື່ອງແຕກແຍກ ບໍຖ່ືກຕ້ອງປອງດອງກັນຈາກໜັງສືພິມ, ປຶ້ມ,  ແລະອື່ນໆ.  ເມ່ືອອ່ານເຖິງ

ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວໃຫ້ສະມາຊິກແຕລ່ະຄົນກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.   ບອກ
ວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣື່ອງຊາຍຄົນນຶ່ງຜູ້ມີນ້ຳໃຈກວ້າງ   ເປັນຫ່ວງຕໍຄ່ົນຕ່າງ
ດ້າວ ເປັນຕົວຢ່າງອັນດີເຖິງເຣື່ອງການໄຖ່. 
 

2. ບອກໃຫ້ມີຄົນນຶ່ງສມັກສຶກສາເບື້ອງຫລັງຂອງປຶ້ມຣຸດ ແລະປະເພນໃີນຕອນນັ້ນ. 
 

3. ຈັດສະມາຊິກເປັນຄູ່ກັນ ແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນເຣື່ອງສຳຄັນທ່ີມີຢູ່ໃນບົດ 2:1-12.  ຫລັງຈາກ
ທຸກຄູໄ່ດ້ຂຽນສຸດແລ້ວ ບອກໃຫ້ແຕລ່ະຄູແ່ບ່ງປັນສິ່ງທ່ີຕົນເອງໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 

 
4. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນອ່ານ ຣຸດ 2:17-23 ອອກສຽງດັງ.  ນຳພາຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນ

ເຖິງຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ໂດຍຕັ້ງຄຳຖາມດັ່ງຕໍລ່ົງໄປນີ້: 
• ຣຸດໄດ້ເອົາຜົນທ່ີເກັບກ່ຽວຈາກທ່ົງນານັ້ນໄປເຮັດຫຍັງ? 
• ເປັນຫຍັງນາໂອມີຮູ້ສຶກຮູ້ບຸນຄຸນຈາກຜົນເກັບກ່ຽວທ່ີຣຸດໄດ້ເອົາມາ? 
• ນາໂອມີໄດ້ບອກກັບນາງຣຸດວາໂບອາດແມ່ນໃຜ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສຳຄັນແທ້? 
• ອີງຕາມຂໍ້ 21, ໂບອາດໄດ້ບອກໃຫ້ຣຸດເຮັດຫຍັງໃນທ່ົງນາ? 
• ເປັນຫຍັງຣຸດຈະຖືກອັນຕະລາຍຖ້າໄປເກັບກ່ຽວໃນທ່ົງນາຄົນອື່ນ? 
• ທ່ານຄຶດວ່າຣຸດມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເວລານາງໄດ້ເກັບກ່ຽວໃນທ່ົງນາ? 

5. ອ່ານ ຣຸດ 4:1-14 ອອກສຽງດັງ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນອອກມາສິ່ງທ່ີໂບອາດໄດ້ເຮັດເພ່ືອຈະເປັນ
ຜູ້ໄຖ່.  ຕັ້ງຄຳຖາມອີກວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ໂບອາດຈຶງໃຊ້ເວລາອອກໄປເຮັດຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອຈະ
ມີສິດໄປໄຖ່ເອົານາງຣຸດ?  ຊີວິດຂອງໂບອາດເປັນເໝືອນອົງພຣະເຢຊູແນວໃດ? 

6. ແນະນຳໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຫາວທີິທາງໃນອາທິດຈະມານີ້ເພ່ືອຈະມີໂອກາດສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່
ຄົນອື່ນຜູເ້ປັນຄົນແປກໜ້າ. 

7. ອ້ອນວອນປິດ ແລະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ເອົາພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບ ແລະ 
ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮັບໃຊ້. 

    
 ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ການປົວພະຍາດແລະການຖືກຕັດສິນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ກະສັດ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      2 ກະສັດ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປົວນາຍພົນຜູ້ເຮັດຜິດ ແລະລົງໂທດຜູ້ຮັບໃຊ້ຫລອກລວງ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ການອວດຕົວເປັນອຸປສັກບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບກັບການໄຖ່ແລະຊ່ວຍ 

    ໃຫ້ປອດພັຍໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ກວດເບິ່ງຕົນເອງວ່າການອວດຕົວເປັນອຸປສັກບໍໃ່ຫ້ຕົນ 

                                              ເອງປະສົບກັບການໄຖ່ແລະການຊ່ວຍໃຫ້ປອດພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
     ເຣື່ອງສຳຄັນໃນປຶ້ມ 1 ແລະ 2 ກະສັດໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງສືບຕໍເ່ປັນກະສັດ
ປົກຄອງ ແຕ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຕ້ອງການຜູ້ປົກຄອງຝ່າຍໂລກ ພວກເຂາົໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ວ່າ,  “ຈ່ົງປະທານກະສັດ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ພວກເຮົາຕ້ອງການກະສັດປົກຄອງ” (1 ຊມອ 8:6, 9).   ພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍພຣະທັຍ  ເພາະພຣະອົງຮູ້ວາ່ການປົກຄອງຂອງກະສັດຈະມີສດິຢາກຄຸກຄາມ.   ໃນປຶ້ມ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສຳເຣັດແລະການຜິດພາດຂອງກະສັດ:  ຄືບາງກະສັດໄດ້ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາດີ ແຕ່
ບາງກະສັດຂາດຄວາມຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. ໃນເຣື່ອງຕ່າງໆໃນປຶ້ື້ມ 1 ແລະ 2 ກະສັດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ
ຄວາມຍິນດີ, ຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ພວກທະຫານ, ແລະຄົນຮັບໃຊ້. 
      ຖ້າອ່ານໃນ 1 ແລະ 2 ກະສັດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງຢູ່ວ່າ: ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງເປັນກະສັດ
ປົກຄອງເຖິງແມ່ນກະສັດໃນໂລກບາງຄົນໄດ້ເຮັດດ,ີ ບາງຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບໃນປະເທດອິສຣາເອນັ.   ເຫັນ
ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງສແວງຫາຄວາມຊອບທັມ, ສັນຕິສຸກ, ແລະຄວາມຈິງ.  ກະສັດໃນໂລກ 
ຍ່ອມມີຄວາມຜິດ, ບໍ່ຊອບທັມ, ສ້າງສົງຄາມ, ແລະຫາເຣື່ອງໃສ່ກັນ. 
     2 ກະສັດ 5 ໄດ້ເປດີເຜີຍເຣື່ອງການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ, ການໄຖ່, ການຄືນດ,ີ ແລະຄວາມລອດພ້ົນດ້ວຍສິ່ງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາປົວນາອາມານ ແລະການລົງໂທດ ເກຮາຊີ. ແຕ່ຍັງມີອີກສາມຢ່າງເພ້ີມເຊ່ັນ: ຄວາມເຊ່ືອຂອງຍິງ
ຄົນໃຊ້, ການອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,  ແລະການລົງໂທດຄົນພາຍໃນຊາດຢິວ ເກຮາຊີ.  ພຣະ
ເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ເລືອກໜ້າ ພຣະອົງເບິ່ງຈິດໃຈພາຍໃນ (1 ຊມອ 16:7).  ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຍິງສາວ
ຊາມາເຣັຽ (ໂຢຮັນ 4) ສິ່ງທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຮັດຕໍ່ ຊາເຣພັດ ( 1 ກະສັດ 17-24), ເອລີຊາ ໄດ້ເຮັດຕໍ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດ ນາອາມານ ເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ, ເປັນຜູ້ໄຖ,່ ເປັນຜູສ້ຶບຕໍ,່  ແລະເປັນຄວາມພ້ົນ. 

ແນະນຳການສອນ 



 10 

ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
8. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງແບ່ງເປັນສອງສາມກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕຈ່ຳນວນຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ.  ບອກໃຫ້

ແຕລ່ະກຸ່ມສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມໝາຍ ການອວດຕົວ.  ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ມີຄົນນຶ່ງເກືອບບໍໄ່ດ້
ຮັບການປົວໃຫ້ດີພະຍາດເພາະມີຄວາມອວດຕົວຈອງຫອງ.  ບອກໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກ
ຄົນໄດ້ຍິນກັບສິ່ງທ່ີກຸ່ມຕົນເອງຕົກລົງກັນເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການອວດຕົວ. 
 

9. ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຕາມຂ້າງເທິງອ່ານ 2 ກະສັດ 5:1-7 ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຈົດທຸກສິ່ງຢ່າງໃນເຣື່ອງຂອງ
ນາອາມານ ເອົາເຈ້ັຽໂພສເຕໃີຫຍ່ຕິດໃສຝ່າ ແລະຂຽນຄຳເວົ້າວ່າ ກ່ອນນັ້ນໃສທ່າງຊ້າຍຂອງເຈ້ັຽນັ້ນ. 
ບອກໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມລາຍງານສິ່ງທ່ີເຂົາຄົ້ນພົບ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຄຳຖາມຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ:້ 

• ແມ່ນຫຍັງເປັນບໍ່ແຫ່ງຄວາມສຳເຣັດຂອງນາອາມານ? 
• ເປັນຫຍັງຍິງຄົນໃຊ້ຈ່ຶງໄດ້ບອກວ່າມີຜູ້ປົວນາອາມານໄດ້ ເພະນາງເປັນຊະເລີຍແລະຄົນໃຊ້? 
• ເປັນຫຍັງນາອາມານຈ່ຶງຟັງຄວາມຂອງຍິງຄົນໃຊ້? 
• ເປັນຫຍັງກະສັດຂອງ ເອແຣມຈ່ິງຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາກະສດັຂອງອິສຣາເອັນແທນທ່ີຈະ

ຂຽນໄປຫາຜູປ້ະກາດພຣະທັມ ເອລຊີາ? 
• ກະສັດຂອງອິສຣາເອັນໄດ້ຕອບສນອງຢ່າງໃດຕໍ່ຈົດໝາຍຂອງກະສັດ ເອແຣມ? 

 
10. ໃຫ້ໄປກ່ອນເວລາ ແລະຂຽນຄຳເວົ້າໃສເ່ຈ້ັຽທ່ີຕັດເປັນຕ່ອນໆນັ້ນ. 

• ເອລຊີາໄດ້ສົ່ງສານໄປເຖິງກະສັດ ເອແຣມ ບອກໃຫ້ນາອາມານໄປຫາຜູປ້ະກາດພຣະທັມ. 
• ນາອາມານໄດ້ໄປເຖິງປະຕເູຮືອນຂອງເອລຊີາ. 
• ເອລຊີາໄດ້ບອກໃຫ້ນາອາມານໄປອາບນ້ຳເຈັດເທ່ືອໃນແມ່ນ້ຳຢແໍດນເພ່ືອລ້າງພະຍາດຂີ້

ທູດຂອງຕົນເອງ. 
• ນາອາມານໃຈຮ້າຍໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນວ່າໃຫ້ໄປອາບນຳ້ຢແໍດນ. 
• ຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານໄດ້ໜູນໃຈນາຍວ່າໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງເອລຊີາບອກ. 
• ນາອາມານໄດ້ໄປອາບນ້ຳຢແໍດນເຈັດເທ່ືອ ທ່ີສຸດກເໍຫັນວ່າຕົນເອງຫາຍດ.ີ 

 
11. ບອກໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມອ່ານ 2 ກະສັດ 5:15-18  ບອກໃຫ້ເຂົາຂຽນອອກມາທຸກສິ່ງໃນຊີວິດຂອງນາອາ

ມານ.  ເວລາສະມາຊິກອ່ານຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃສກ່ະດານໃຫຍທ່າງຂວາທ່ີເຮັດ
ມາແລ້ວ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຫັນໃນຊີວິດຂອງນາອາມານໃສທ່າງຂວາເພ່ືອ
ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ.  ຫລັງຈາກນັ້ນແລວ້ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າ ຖອ່ມຕົວໃສລ່ະຫວ່າງກາງຄຳເວົາ້ 
ກ່ອນນັ້ນ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ.  ກ່າວວ່າຖ້ານາອາມານບໍມີ່ການຖ່ອມຕົວເຫັນວ່າລາວບໍ່ອາດໄດ້ຮັບ
ການປົວພະຍາດໃຫ້ດີໄດ້.  ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, ການອວດຕົວເປັນກຳແພງບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະ
ພອນຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
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12. ອ່ານ 2 ກະສັດ 5:19-27 ອອກສຽງດັງ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນອອກມາໃນສິ່ງທ່ີ ເກຮາຊີໄດ້ກະທຳ

ຊ່ຶງເປັນພັຍຍ້ອນຄວາມອວດຕົວ.  ຖາມວ່າ, ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຜູທ່ີ້ຖ່ອມຕົວ? ແມ່ນຫຍັງເກີດ
ຂຶ້ນກັບຄົນທ່ີອວດຕົວ ແລະມັກໃຫຍໄ່ຝ່ສູງ? 

 
13. ຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ ແລະອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃນເຣື່ອງນີ.້ 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ຜູ້ລ້ຽງທີ່ແຂງແຮງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເພງສຣັເສີນ 23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ເພງສັຣເສີນ 23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາສັນຍາຈະປົກປ້ອງຮັກສາ ແລະປະທານສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ພວກເຮົາ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ຮູ້ພຣະອົງວ່າເປັນຜູລ້້ຽງແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະອົງເປັນຜູລ້້ຽງ 

                                                ຂອງຕົນເອງແທ້. 
 

ຄຳນຳ 
       ໃນປີ 1980 ມີນັກປາດຄົນນຶ່ງທ່ານຊ່ືວ່າ ຄາວິນ ແມວເລີ ໄດ້ນຳພາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳຣັດເທັກຊັດ 
ທ່ານຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ສຳຄັນຕ່າງ  ໆ ໃນປຶ້ມເພງສຣັເສີນບົດ 23.     ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳສອນໃນປຶ້ມນີ້ຈາກ
ບ່ອນອື່ນໆມາປະກອບສິ່ງທ່ານມັກຫລາຍເພ່ືອໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ. 
      ບາງທີອາດບໍ່ມີຄຳຈາກເພງສັຣເສີນບົດອື່ນທ່ີຄົນທັງຫລາຍຮູ້ຈັກ ທ່ອງຈຳ ແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີ
ວິດຫລາຍກວ່າເພງສຣັເສີນ ບົດ 23 ນີ້.   ມີຫລາຍຄົນໄດ້ອ່ານຈາກຫົກຂໍ້ນີ້ ແລະຍັງຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງ
ການລ້ຽງແກະ.  ເພງສຣັເສີນ 23 ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜູນໃຈ, ໃຫ້ຄວາມຫວັງ,  ແລະໃຫ້ການພັກຜ່ອນສະບາຍໃຈໄດ້   
ເໝືອນລູກແກະຢູ່ກັບຜູ້ລ້ຽງແກະ.   ເຖິງແມ່ນມີສັດຕຣູຢູ່ອ້ອນຂ້າງ ຖ້າມີຜູ້ລ້ຽງຢູ່ນຳແລ້ວ ແກະກໍບໍ່ກັງວົນອັນ
ໃດເລີຍເພາະມີສັນຕິສຸກໃນໃຈ. 
      ເຫັນວ່າທຸກວັນນີ້ສະມາຊິກຜູ້ໄປຮ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນປົກກະຕິກໍຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນ 
ຊີວິດ.     ພວກເຮົາອາດໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍຕ່າງໆນາໆປະການຈາກໜັງສພິືມຫລືໂທຣະທັດເຖິງ
ການບໍ່ສງົບສຸກໃນໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົນລະວົນແລະຢ້ານ.   ພວກເຮົາເປັນພະຍາດຮ້າຍ ເສຖກດິບໍ່ດີ 
ແລະຮັບພາຣະໜັກ.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າເພງສຣັເສີນ 23 ສາມາດຊ່ອຍໄດ້ບໍ?່   ທ່ານສາມາດຍົກເອົາບົດເພງນີ້
ຂຶ້ນມາສອນບອກວ່າຄຳສອນນີ້ບໍ່ເປັນຄຳສອນທ່ີຂາດພລັງເພາະຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້
ເປັນປະຈຳໃນຊີວິດ.  ທ່ານຈະສາມາດອ້າງເຖິງເພງສຣັເສີນບົດນີ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງສັນຍາຈະສະຖິດຢູ່ນຳ ແລະ
ຈະປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ເພ່ຶອສາມາດເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມຢ້ານກົວໃນຊີວິດ.  ຂ່າວດີຈະກາຍເປັນຄວາມຈິງ
ໄດ.້ 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
14. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຊອກເຖິງສະຖານທ່ີ, ສິ່ງຂອງ, ແລະບຸກຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ 

ມີຄວາມປອດພັຍ.  ຕົວຢ່າງ:  ເວລາພ່ໍແມ່ເອົາໄປນອນແລະຫ່ົມຜ້າໃຫ້.  
15. ຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 23:1-4. ບອກໃຫ້ແຕລ່ະຄົນໃນຫ້ອງຮຽນສກຶສາໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ລ້ຽງສັດ 

ແລະເອົາສິ່ງທ່ີຕນົເອງສຶກສານັ້ນມາເລົ່າໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.  ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເອົາໃຈໃສຮັ່ກສາເບິ່ງ
ແຍງລ້ຽງດູ ປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຮົາເໝືອນຜູລ້້ຽງທ່ີດ.ີ 

16. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 23:5-6.    ກ່າວວ່າໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຮັບແຂກນັ້ນຄ ືເຮັດໃຫ້ແຂກສະ
ບາຍໃຈ ໃຫ້ເປັນເໝືອນໄທເຮືອນດຽວກັນ. 

17. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາເຖິງຄົນໃນທຸກວັນນີ້ທ່ີຊອກຫານັ້ນຄ ືການເປັນຢູ່ຢ່າງສະບາຍ ແລະ ມີ 
ຄວາມປອດພັຍ. 

18. ກ່າວວ່າພຣະທັມໃນວັນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່ົງຫຍ້າອັນຂຽວສົດ,  ນ້ຳສງັດ,  ເຮັດໃຫ້ຄືນດ,ີ   ນຳໄປເຖິງ
ຄວາມຊອບທັມ,  ໄມ້ເທ້ົາ, ຫົດສົງຫົວດ້ວຍນ້ຳມັນຫອມ, ຮັກສາຈາກສັດຕຣ.ູ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ພຣະເຈ້ົາ 
ຈະເປັນຜູ້ປະທານແກຜູ່້ເປັນຝູງແກະຂອງພຣະອົງ.  ແຜນການແລະຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ. 

19. ອ້ອນວອນປິດ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັກສາແລະຈັດຫາໃຫ້ພວກເຮົາຕລອດມາ. 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ໃນຍາມລຳບາກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເພງສຣັເສີນ 27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ເພງສັຣເສີນ 27 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃຫ້ພວກເຮົາໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກບັພວກເຮົາໃນວັນລຳບາກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາຈະໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາແນວໃດໃນວັນລຳບາກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ຈັກວິທີເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນວັນລຳບາກ. 

 

ຄຳນຳ 
     ນັກປະພັນກາບກອນເພງສຣັເສີນ ແລະພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຢາກມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.  ເພງ
ສັຣເສີນຈ່ຶງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງເປັນແສງສະວ່າງ, ເປັນຄວາມພ້ົນ, ແລະເປັນຜູ້ປົກ
ປ້ອງກັນໃຫ້ພ້ົນພັຍ.   ໃນເມ່ືອຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງນີ້ ນັກປະພັນເພງສຣັເສີນມີຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຕາຍໃຈ. 
     ເພງສຣັເສີນຕ້ອງການຄວາມໝ້ັນໃຈເພາະຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານແລະສິ່ງບໍ່ແນ່ນອນ.  ນັກປະພັນ
ເພງສັຣເສີນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານໝ້ັນໃຈແລະມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາດີຂຶ້ນເພາະພຣະອົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ທຸກ
ຄົນສເມີໄປ ໃນຂໍ້ 7 ສອນວ່າເຖິງຈະໄດ້ພົບສິ່ງລຳບາກ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ.   ການມີຄວາມໝ້ັນໃຈ
ຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານຕໍ່ສິ່ງບໍ່ແນ່ນອນຫາຍໄປ.  ເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ,  “ເຫດສັນນັ້ນຈ່ົງຮັບ
ເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕໍ່ຕ້ານໃນເວລາຊ່ົວຮ້າຍນັ້ນ  ແລະ
ເມ່ືອເຮັດແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງໄດ້.” (ອຟຊ 6:13). 
      ມີຄຳຖາມວ່າໃນເມ່ືອຄົນໃນສມັຍນີ້ຜູ້ມາສຶກສາພຣະຄັມພີໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ພວກເຂົາມີຊີວິດຢ່າງ
ປະຈົນພັຍ ທ່ານຈະສາມາດຍົກເອົາຄຳສອນໃນເພງສຣັເສີນມາຊ່ອຍໜູນໃຈຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ?  
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເທ່ົາໃດກໍຕາມ  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປະລະພວກ
ເຮົາ.  ຄວາມເປັນທຸກນັ້ນເປັນຄວາມຈິງແທ້ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນໃນຊີວິດ.    ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະມີກຳລັງເຖດີ ເພາະພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງ
ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ ແລະເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມລຳບາກ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
20. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຄິດເຖິງຕອນທ່ີພວກເຂົາຖືກຕົກຢູ່ໃນຄວາມມຶດ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຄົນອື່ນ

ເຂົ້າມາຊ່ອຍ.    ຕວົຢ່າງ:  ຄາຢູ່ລີຟເວລາໄຟຟ້າມອດ, ຫລຕືົກນ້ຳສ້າງ.  ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າເວລາພວກ
ເຂົາໄດ້ເຫັນແສງໄຟ ແລະສຽງຂອງຄົນມາຊ່ອຍ ພວກເຂົາຈະຄຶດແນວໃດ?  ກ່າວວ່າວັນນີ້ພຣະເຈ້ົາ
ຈະນຳແສງສະວ່າງມາຊ່ອຍພວກເຮົາໃນຍາມຂັດສົນ. 

21. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 27:1-6 ອອກສຽງດັງ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຄົ້ນຄວ້າໃນພຣະຄັມ
ພີເຖິງເຣື່ອງແສງສະວ່າງແລະຄວາມມືດ   ແລະບອກເຂົາໃຫ້ເອົາມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບດ້ານຈິດວິນ
ຍານ. 

22. ໃນເພງສັຣເສີນ 27:4 ດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ.”  
ໃຊ້ ເພງສັຣເສີນ 61:11 ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ   ປໂຍກຂ້າງເທິງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າດາວິດຈະຢູ່ໃນພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ານຮ່າງກາຍ  ຫລມີືຄວາມໝາຍວ່າເພ່ິນມີຄວາມສັມພັນທ່ີດກີັບພຣະເຈ້ົາຕ່າງ
ຫາກ ໂດຍການນະມັສການ. 

23. ອ່ານຄືນຂໍ້ 5-6 ທ່ີດາວິດໃຊ້ເພ່ືອອະທິບາຍວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກປ້ອງຮັກສາເພ່ິນ?  ບອກໃຫ້ສະມາ
ຊິກອ່ານພຣະຄັມພີຈາກຫລາຍສະບັບແປເຖິງພາບຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ.  ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າວິທີ
ໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກປ້ອງຮັກສາທ່ານຈາກຄວາມຊ່ົວແລະຄວາມມືດ? 

24. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 7-14, ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ດາວິດໄດ້ເວົ້າຈິງບໍ່ເຣື່ອງຄວາມຢ້ານ ແລະເພ່ິນໄດ້ມີ
ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ? 

25.  ຂໍ້ 13-14 ເປນັເຣື່ອງຄຳພະຍານທ່ີດເີພ່ືອຈະເອົາມາໜູນໃຈກັນແລະກັນ.    ທ້າທາຍໃຫ້ສະມາຊິກ
ທ່ອງຈຳຂໍ້ພຣະຄຳພີນີ້ເອົາໄວເ້ພ່ືອຈະເອົາມາຊ່ວຍໜູນໃຈໃນຍາມລຳບາກ. 

26. ອ້ອນວອນປິດ  ທູນຂຕໍໍ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍນຳອອກຈາກຄວາມມຶດໄປຫາແສງສະວາ່ງ ແລະ
ໃຫ້ມີຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝ້ັນຄົງ. 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ສແວງຫາແລະພົບແຜນທີ່ດີຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເຢເຣມີຢາ 29: 1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 29 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນມືພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ທ່ານຢ້ານຫຍັງແດກ່່ຽວກັບອະນາຄົດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຊ່ືອວາງໃຈເຣື່ອງອະນາຄົດໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອ່ານລວບ: ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາເຕືອນພວກຊະເລີຍວ່າ ເຖິງສະພາບປັດຈຸບັນຈະມືດມົດກໍຕາມ 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຕຽມອະນາຄົດໄວ້ສຳລັບພວກເຂົາຊ່ຶງຈະມີທັງພຣະພອນແລະຄວາມຫວັງ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສອນບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າເຣື່ອງສິ່ງທ່ີຄົນຢ້ານທ່ີສຸດໃນປີ 2016 ແລະໃນປ ີ2017  (ຄົ້ນຫາ

ໃນອິນເຕີແນດ). ໃຊ້ເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນເປັນການແນະນຳບົດຮຽນ; ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຟັງສິ່ງທ່ີຄົນຢ້ານທ່ີ
ສຸດແຕ່ລະປ,ີ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເວົ້າວ່າ “ມີຫລາຍຢ່າງທ່ີເປັນໜ້າຢ້ານໃນໂລກນີ້ ແຕ່ໃນມ້ືນີ້ ພວກເຮົາ
ຈະຮຽນຮູ້ວ່າອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາປອດພັຍຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ອ່ານເຢເຣມີຢາ 29: 1-3. ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ,   ມີຫຍັງໃນພຣະຄຳທ່ີບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທ່ີພວກຜູ້ຈະ

ອ່ານຈົດໝາຍນີ້ມີຄວາມຢ້ານສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ? (ການຢູ່ລອດ, ລີ້ພັຍ, ຖືກອົພຍົບ). ອ່ານລ່ວງໜ້າ 2 ກະ
ສັດ 21 ແບ່ງປັນເຖິງເຫດຜົນຂອງການຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍໃນຕ່າງແດນ. 

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານເຢເຣມີຢາ 29: 4-9. ຖາມ: ອີງຕາມພຣະຄຳ, ພວກຜູ້ປະກາດແລະຜູ້ທຳນວາຍທ່ີໄປ
ເປັນຊະເລີຍ, ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດຄວາມຢ້ານ?   ພວກຜູ້ຟັງໄດ້ຕອບຮັບແນວ
ໃດຕໍ່ຈົດໝາຍນີ?້ ເວົ້າວ່າ: ຖ້າເປັນຕົວທ່ານເອງ, ທ່ານຄິດແນວໃດ?  ພວກຜູ້ທຳນວາຍໄດ້ບອກວ່າ 
ການເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບີໂລນຈະເປັນພຽງລະຍະສັ້ນແຕ່ຈົດໝາຍນີ້ບອກວ່າຈ່ົງປຸກເຮືອນ,   ປູກຝັງ, 
ແຕ່ງງານແລະມີລູກຢູ່ທ່ີນັ້ນເພາະຈະຕ້ອງເປັນຊະເລີຍດົນນານ.   ຖາມ:  ທ່ານຄິດວ່າປະຊາຊົນຈະ
ຕອບແນວໃດ? ພວກເຮົາຢາກຟັງຫຍັງເວລາຄວາມຢ້ານຫລາຍກວ່າຄວາມເຊ່ືອ? ພວກເຮົາຈະເຮັດ
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ແນວໃດກັບຂ່າວທ່ີເຮົາບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຍາກສຳລັບພວກຜູ້ເປັນຊະເລີຍຈະຍຶດໝ້ັນໄວ?້ 
ນຳພາການສົນທະນາໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ. 

4. ອ່ານເຢເຣມີຢາ 29: 10-14. ຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນີ້ເຮັດຫຍັງກັບຄວາມຫວັງເຣື່ອງອະນາຄົດຂອງ
ພວກຜູ້ຟັງ? ເວົ້າວ່າ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມັກກຳນົດເວລາ, ແຕ່ມີຂ່າວດີແມ່ນບໍ?່ 

5. ຖາມ, ຜູ້ປະກາດຕ້ອງການໃຫ້ພວກຜູ້ເປນັຊະເລີຍເຮັດຫຍັງແດ?່ເບິ່ງຂໍ້ 12-13 ເພ່ືອຄຳຕອບ. 
6. ຖາມ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈກັບປະຊາຊົນຜ່ານເຢເຣມີຢາແນວໃດແດ່ໃນຂໍ້ 10-14? 

ແນະນຳນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະກັນປະຊາຊົນທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກແລະ
ຫ່ວງໃຍ. ຖາມ, ພຣະເຈ້ົາຊົງປະກັນຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນວິທີໃດແດ?່ ຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ກະ
ດານໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ຖາມ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຣື່ອງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດແດ່ໃນພຣະຄຳນີ?້ 
8. ຖາມ, ໃນລະຍະທ່ີເປັນຊະເລີຍເຈັດສບິປ,ີ ພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດທ່ີຈະໃຊ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນທາງ

ດີສຳລັບບາບີໂລນບໍ?່ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເກີດຜົນດີບໍ?່ (ໂຣມ 8: 28). 
9. ຖາມ, ພຣະຄຳຕອນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາເຣື່ອງໃດແດ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດພວກເຮົາ? ເວ

ລາພວກເຮົາກັງວົນໃຈເຣື່ອງອະນາຄົດ, ພຣະຄຳຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສັດຊ່ືໄດ້
ວິທີໃດ? 

10.  ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ. 
 
 
 
 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊື ່
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ດານີເອນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນເລືອກຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາເຖິງຈະສ່ຽງກັບຄວາມຕາຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ທ່ານຈະສາມາດສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ ເວລາຖືກກົດດັນໃຫ້ປະຕິເສດພຣະອົງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ເວລາຖືກກົດດັນໃຫ້ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອ່ານລວບ:  ດານີເອນດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ລາວຝຶກຝົນຕົວເອງໃນທາງບໍຣິສຸດ. ເມ່ືອມີການກ່າວ

ຫາ, ການຝຶກຝົນທາງຈິດວິນຍານຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສຶກສາພຣະຄັມພີນີ້  ໃຫ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນເຣື່ອງການຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ເພ່ືອມາແບ່ງປັນກັບທຸກ

ຄົນ; ເບິ່ງໃນອິນເຕີແນດຫລືໜັງສືຕ່າງ .ໆ ເບິ່ງhttps://www.persecution.com/ . ໃຫ້ໂອກາດນັກ
ຮຽນເລົ່າເຣື່ອງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຮູ້ກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນທ່ີຖືກຂົ່ມເຫງ ເພາະຄວາມເຊ່ືອ.   ແນະນຳວ່າບົດຮຽນ
ມ້ືນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທ່ີຖືກອິດສາເພາະຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງລາວຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. 

2. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນອອກຄວາມເຫັນວ່າມີຫຍັງແດ່ໃນຄວາມເຊ່ືອທ່ີນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຍາກໃນສັງຄົມ
ປັດຈຸບັນ;   ຂຽນຄຳເຫັນຕ່າງໆໃສ່ກະດານ.   ສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງສິ່ງຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນຈ່ຶງຍາກ 
ແລະເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພາະເປັນຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄຳ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ກ່ອນມ້ືຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບດານີເອນ ບດົທີ 6 ໄວ້ລ່ວງໜ້າ.   ໃຫ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງດານີ

ເອນແລະສະພາບທາງດາ້ນການເມືອງກ່ອນທ່ີຈະມາເຖິງບົດທີ 6; ຊອກເບື້ອງຫລັງຂອງກະສັດດາຣິ
ອຸດ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານດານີເອນ 6: 1-5. 

4. ອ່ານດານີເອນ 6: 6-9. ຖາມ: 
• ແມ່ນຫຍັງຄືບັນຫາຂອງພວກເຈ້ົາແຂວງແລະພວກຜູ້ກວດກາທັງຫລາຍ? 
• ພວກເຂົາຫາວິທີປົດດານີເອນຢ່າງໃດ? 

https://www.persecution.com/
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• ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຄິດວ່າເປັນແຜນທ່ີດ?ີ 
• ພວກເຂົາລົງມືເຮັດຕາມແຜນແລະສຳເຣັດເປົ້າໝາຍດ້ວຍວິທີໃດ? 

5. ພານັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງຣາຄາຂອງການບໍ່ເຊ່ືອຟັງກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.   ໃຫ້ບາງຄົນທ່ີມີປະສົບການ
ອອກຄວາມເຫັນ. ອ່ານດານີເອນ 6: 10-28 ແລະເວົ້າເຖິງຣາຄາຂອງການຝ່າຝນືຄຳສັ່ງສຳລັບດານີ
ເອນໃນພຣະຄຳຕອນນີ.້ 

 

ນຳພຣະຄຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ສົນທະນາເຣື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີລະບຽບໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ.    ເວົ້າເຖິງສິ່ງທ່ີຈຳເປັນທ່ີ

ສຸດໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອມີຫຍັງແດ?່  (ອ່ານພຣະຄັມພີ, ອ້ອນວອນອະທິຖາມ, ນະມັສການ, ຮັບໃຊ້, 
ແລະຕໍ່ໆໄປ). ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບພາຣະກິດປະຈຳວັນໃນຊີວິດເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອ. 

7. ນັກສັງຄົມສາດບອກວ່າ ຖ້າພວກເຮົາເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຕໍ່ເນື່ອງກັນເຖິງຊາວເອັດວັນສິ່ງນັ້ນໆຈະກາຍ
ເປັນອຸປນິສັຍຂອງເຮົາ. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ລອງໃຊ້ “ຫລັກ 21” ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ,  ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າ
ຕົວເອງຍັງບໍ່ມີລະບຽບຝ່າຍວິນຍານ. ແນະນຳວ່າ 21 ວັນຂ້າງໜ້າພວກເຮົາຈະລາຍງານວ່າມີໃຜແດ່
ໄດ້ເຫັນຜົນສຳເຣັດໃນການໃຊ້ “ຫລັກ 21” ເພ່ືອປ່ຽງແປງຊີວິດ. 

 
 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ພາບການຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 1, 3, 14                                                                                  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຮເຊອາ 1: 1-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງໂຮເຊອາແລະໂກເມີເພ່ືອສະແດງ 

                                           ເຖີງຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຫລີກເວັ້ນຈາກການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສຳຣວດເບິ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ ໃນຊີວິດ 

                                             ຂອງຂ້ອຍ.  

ອ່ານລວບ: ອິສຣາເອັນປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາຢາເວເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂາົ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາແລະຄົນທ່ີ 

ຮອບຂ້າງເຂົາໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈຊອບ. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງໂຮເຊອາ ເພ່ືອພິພາກສາ
ຄວາມບໍ່ສັດຊ່ືທ່ີຄ້າຍກັບການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. 

 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ ( ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມ. ກຸ່ມຜູ້ຊາຍ, ກຸ່ມຜູ້ຍິງ, ແລະອິກກຸ່ມທ່ີສາມຈະມີຊາຍແລະຍິງປົນກັນ. 

ກຸ່ມຜູ້ຊາຍຈະເປັນທາງເຈ້ົາບ່າວ, ກຸ່ມຜູ້ຍິງເປັນທາງເຈ້ົາສາວ, ແລະກຸ່ມທ່ີສາມຈະເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນວາງ
ແຜນພິທີແຕ່ງງານ/ກຸ່ມທ່ີປຶກສາ. 
 
ແຜນນຶ່ງ, ໃຫ້ກຸ່ມເຈ້ົາບ່າວບອກເຖິງສິ່ງທ່ີເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພິທີແຕ່ງງານແລະການໄປຮັນນີມູນ.  
ແຜນສອງ,ໃຫ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ່ີເປັນຫ່ວງໃນຖານະສາມີເມ່ືອແຕ່ງງານແລ້ວ. ແນະນຳກຸ່ມຂອງເຈ້ົາສາວໃຫ້
ບອກເຖິງສິ່ງທ່ີເປັນຫ່ວງໃນຖານະເຈ້ົາສາວແລະພັລຍາ. ແນະນຳກຸ່ມວາງແຜນພິທີແຕ່ງງານແລະກຸ່ມທ່ີ
ປຶກສາໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການວາງແຜນພິທີແຕ່ງງານແລະບັນຫາກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ.   ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຫ້ານາທີເພ່ືອການປຶກສາຕາມໜ້າທ່ີກ່ອນຈະເອີ້ນເຂົາເຈ້ົາກັບມາສເນ.ີ  
 
ແນະນຳນັກຮຽນໃຫ້ປຽບທຽບການແຕ່ງງານກັບຂັ້ນຂອງຄວາມພ້ົນ.  ເວົ້າວ່າໃນພຣະຄຳໂຮເຊອາ ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປແຕ່ງງານກັບຍິງໂສເພນ ີ ແລະໃຊ້ຊີວິດເພ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມສັມ
ພັນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນແລະການກະທຳຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະອົງ. 
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2. ແນະນຳທັງສາມກຸ່ມໃຫ້ຄິດເຖິງສິ່ງຕາ່ງໆທ່ີຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສັດຊ່ືໃນຄອບຄົວ (ແບ່ງກະດານເປັນ
ສາມພາກແລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນສິ່ງທ່ີພົບພ້ໍໃສ່ກະດານໄວ)້. ກວດເບິ່ງລາຍການແລະສັງເກດວ່າກຸ່ມໃດ
ມີເຫດຜົນຫລາຍ. ໃຫ້ຜູ້ອາສາສມັກອອກຄວາມເຫັນທ່ີຈະແກ້ໄຂແລະສິ່ງໃດທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ສາມີພັລຍາ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນດີຂຶ້ນ. ເຕືອນນັກຮຽນວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຄືນດີກັບ 
ພຣະອົງເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະອົງ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄຳ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ຫາວິທີທ່ີຈະອະທິບາຍພຣະທຽມຕ່າງໆໃນສມັຍຂອງໂຮເຊອາ ໃນເຂດທ່ີອິສຣາເອັນໄດ້ອາສັຍຢູ.່ ອິສຣາ

ເອັນໄດ້ພາກັນໂຄຣົບຮູບປັ້ນແລະໃນທ່ີສຸດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນກໍມີອິດທິພົນເໜືອພວກເຂົາ ພຣະຄັມພີຫລາຍໆ
ບ່ອນໄດ້ບອກວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ໂຮເຊອາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
ໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດເພ່ືອສະແດງເຖິງການແຕ່ງງານທ່ີເປິະເປື້ອນເພາະການຫລິ້ນຊູ້.  

4. ຮັກສາທີມທັງສາມທ່ີໄດ້ຈັດໄວ້ໃນຂໍ້ສອງເພ່ືອເຮັດກິຈການຕໍ່ໄປນີ:້ 
• ທີມນຶ່ງ(ກຸ່ມຜູ້ຊາຍ) ອ່ານໂຮເຊອາ 1: 1-2:1.  “ການແຕ່ງງານໃນສວນັ?” (ໂຮເຊອາ 1: 1-2: 

1).ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍຫາຄວາມໝາຍສຳລັບຊ່ືລູກສາມຄົນຂອງໂຮເຊອາເພ່ືອຈະແບງ່ປັນ. 
• ທີມສອງ (ສະຕຣີ) ອ່ານໂຮເຊອາ14. “ການແຕ່ງງານທ່ີຖືກປົວແປງ” (ໂຮເຊອາ 14). ໃຊ້ບົດ

ຮຽນຊ່ວຍຫາສິ່ງຈຳເປັນໃນການອະທິຖານຂອໍະພັຍ; ຂຽນໃສ່ກະດາດໄວ້ເພ່ືອຈະແບ່ງປັນ.  
• ທີມສາມ(ກຸ່ມປົນ) ອ່ານໂຮເຊອາ 3. “ການສົມຣົດໄດ້ຖຶກໄຖ”່ (ໂຮເຊອາ 3). ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ

ຫາຄຳແນະນຳສຳລັບໂຮເຊອາ ເພ່ືອຈະຄືນດີກັບເມັຽຂອງລາວ.  
 
ແຕ່ລະທີມເຮັດວຽກຂອງໃຜລາວ; ຫລັງຈາກ 2-3 ນາທີ, ໃຫ້ແຕ່ລະທີມນຳມາສເນ.ີ 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15ນາທີ) 
5. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງບາງສິ່ງທ່ີຈະນຳພວກເຂົາໄປເຖິງການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ.   ບອກ

ແຕ່ລະທີມໃຫ້ພິຈາຣະນາແລະຂຽນໃສ່ກະດາດສິ່ງຮ້າຍແຮງຫ້າຢ່າງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຖືກຫລອກໄປເຮັດ
ການທ່ີບໍ່ສັດຊ່ື. ຫລັງຈາກແຕ່ລະທີມເຮັດແລ້ວ, ໃຫ້ແລກປ່ຽນເຈ້ັຽກັນ. ໃຫ້ໂອກາດແຕ່ລະທີມນາທີນຶ່ງ
ເພ່ືອພິຈາຣະນາວ່າຂອງທີມໃດດີລື່ນໝູ່ (ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຂຽນໃສ່ກະດານເພ່ືອປຽບທຽບກັນ).  

6. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວນການອະທິຖານ. 
 
 
        ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 10  

ພໍ່ຂເໍພື່ອລູກຊາຍ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມາຣະໂກ 9: 14-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ມາຣະໂກ 9:1-29 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍເດັກນັ້ນໃຫ້ພ້ົນຈາກຜຊ່ົີວຮ້າຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະພ້ົນຈາກຄວາມສົງສັຍ ແລ້ວມາເຊ່ືອແທ້ໆໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຈະພ້ົນຈາການສົງສັຍ ແລ້ວມີຄວາມເຊ່ືອແທ້.  

       
ບົດນໍາ ມາຣະໂກ 9: 2-13 

ຄວາມຊຳນານ ແລະການໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນ ເປັນສິ່ງທ່ີສາວົກແລະຄຣິສະຕຽນໃຊ້ກັນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.    ສາວົກອາສັຍການຊຳນານທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜອີອກ   ແຕຜ່ມັີນບໍ່ຍອມ
ອອກ ເພາະສາວົກຂາດພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຄຣສິຕຽນເຮົາກມີໍບັນຫານີ້ຄກືັນ.    ນັກເທດຫລືອາຈານຜູຊໍ້າ 
ນານໃນການເທສນາມາຫລາຍຟ້າຫລາຍປີ  ຫລາຍເທ່ືອຄຳເທສນານັ້ນກບໍໍມີ່ອຳນາດກະຕຸ້ນຈິດວິນຍານໃຫ້ 
ຜູ້ຟັງໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້, ລາງເທ່ືອເພ່ິນເວົ້າເຣື່ອງເກົ່າ, ຄຳອປຸະມາອັນເກົ່າ ເພາະລມືໄປວ່າເພ່ິນເວົ້າມາແລ້ວຢູ່
ໃສແດ່ ທັງນີ້ກເໍພາະວ່າເພ່ິນໃຊ້ຄວາມຊຳນານ.   ພວກຄຣູສອນກເໍຊ່ັນກັນຫລາຍເທ່ືອບໍ່ໄດ້ຈັດຕຽມ  ແລະບໍ່
ເຂົ້າເຝົ້າອ້ອນວອນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຳສອນທ່ີດີນັ້ນຈືດຈາງລົງ.  
 
ໃນທ່ີສຸດສາວົກກຄໍຶດໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜອີອກຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້, ສິ່ງທ່ີສາວົກເຮັດ
ໄດ້ດີທ່ີບັນດາອາຈານ ແລະພວກຄຣສູອນຄວນຮຽນແບບນັ້ນຄ;ື ສາວົກເຂົ້າຫາພຣະເຢຊູຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ
ຈ່ຶງຂັບໄລຜ່ອີອກບໍໄ່ດ້?   ຕອນນີພ້ຣະເຢຊູບໍ່ໄດອ້້ອມຄ້ອມຕອບແບບຄຳຄົມໃດໆ   ແຕໄ່ດ້ຕອບໂດຍຕົງວ່າ       
" ຜີແນວນີ້ຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ” (ຂໍ ້29). ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະເຮົາ
ທັງຫລາຍຄວນອ້ອນວອນໃຫ້ຫລາຍ ແລະຢ່າໃຊ້ຄວາມຊຳນານ ຫລຄືວາມຮູ້ເຮົາເລີຍ.  
 

ບ່ໍມີພລັງ (ມາຣະໂກ 9:14-18).  
1. ສາວົກເກົ້າຄົນ, ນັບວ່າເປັນກຸ່ມສາວົກທ່ີຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍທ່ີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນວ່າພາກັນຂັບ
ໄລຜ່ີຫູໜວກ, ຜປີາກກືກອອກຈາກເດັກນ້ອຍ,   ຕາມປົກກະຕແິລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຍິນວ່າສາວົກສອງສາມຄົນທ່ີ
ເຮັດການຕ່າງໆຮ່ວມກັນ. ຄັ້ງນີ້ສາວົກທັງເກົ້າຄົນພາກັບຂັບໄລ່ຜຫູີໜວກ, ຜຕີາບອດໃຫ້ອອກຈາກເດັກນ້ອຍ
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ພຽງຜູ້ດຽວ. ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດບ້ອກວ່າສາວົກທັງເກົ້າຄົນພະຍາຍາມມາດົນປານໃດແລ້ວ  ແຕເ່ຂົ້າໃຈວ່າຕ້ອງ
ແມ່ນດົນນານສົມຄວນ  ເພາະຄວາມເວົ້າແບບເສັຍຫາຍວ່າສາວົກພຣະເຢຊູບໍມີ່ອຳນາດຂັບໄລ່ຜອີອກຈາກ
ເດັກນ້ອຍບໍໄ່ດ້ນັ້ນໄດ້ຊ່າລກືັນໄປທັງໝູ່ບ້ານແລ້ວ.  
 
2.  ສາວົກທັງເກົ້າຄົນຊ່ອຍບໍໄ່ດ້ ດັ່ງນັ້ນເມ່ືອເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງພາກັນແລ່ນໄປຫາພຣະອົງ ແລະພຣະອົງ
ຖາມເຂົາວ່າ " “ພວກເຈ້ົາໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງເຣື່ອງອັນໃດ” "ຂໍ້ 14-16). ນີ້ເປັນຂອງທຳມະດາຂອງຄົນທ່ົວໄປຈະ
ຕ້ອງໄປຫາຜູອ້ື່ນເມ່ືອຜູ້ນຶ້ງຊ່ອຍບໍໄ່ດ້. ເຣື່ອງນີໄ້ປບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ບໍມີ່ໃຜຊ່ອຍເຮົາໄດ້ນອກຈາກພຣະເຢຊູ.  
ອີກຢ່າງຄຣິສຕຽນເຮົາກຮ້ໍອງຫາພຣະເຢຊູເວລາສຸກເສີນ ຈົນເຖິງຂັ້ນລາງຄົນຍ້າຍໄປໂບດອື່ນ ຫລນືກິາຍອື່ນ 
ຍ້ອນຢາກໃຫ້ເພ່ິນຊ່ອຍ, ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສາວົກກດໍ,ີ ຄຣິສຕຽນກດໍຈີະບໍ່ມີພລັງເມ່ືອຂາດການອ້ອນວອນ. 
 

ຂາດຄວາມເຊ່ືອ (ມາຣະໂກ 9:19-24). 
1. ພຣະເຢຊູກ່າວກັບເຂົາວ່າ “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານ
ໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນນຳພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ” (ຂໍ້ 19).   ພຣະເຢຊູກຳລັງກ່າວ
ກັບສາວົກວ່າ ພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍ ຫລືບໍມີ່ຄວາມເຊ່ືອເລີຍ, ພຣະອົງຊົງກ່າວດ້ວຍຄວາມອ່ອນໃຈ 
ທ່ີໄດໃ້ຊ້ເວລາ 24 ຊ່ົວໂມງຕໍ່ວັນ  ຕລອດເຖິງສາມປສີາວົກກຍໍັງບໍ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນຖ້ອຍຄຳທ່ີໄດ້ສອນໄປທຸກ 
ປະການ, ສາສນາສາດຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າພຣະເຢຊູຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍເພາະສາວົກຍັງເຮັດການນ້ອຍນີບ້ໍ່ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງ
ຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ” ແປວ່າພາເດັກນ້ອຍຜູຖ້ືກຜສີິງຢູ່ນັ້ນມາຫາພຣະອົງ. ຄຳເວົ້າຂອງ   
ພຣະອົງຕອນນີເ້ຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງນັກເທສຜູນ້ຶ່ງກ່າວວ່າ   (ຢ່າພາລູກມາໂບດຊ່ືໆ   ແຕໃ່ຫ້ພາມາຫາ     
ພຣະເຢຊູ).   ສຳລັບເຮົາທ່ີເປັນຜູໃ້ຫຍແ່ລ້ວຄວນຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ຢ່າພາກັນມາໂບດຊ່ືໆ ແຕ່ມາເພືອນະມັສ
ການພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວເຮົາຈະບໍ່ເຫັນສິ່ງທ່ີກີດຂວາງຫູ, ຂວາງຕາທ່ີໂບດ. 
 
2.   ພ່ໍຂອງເດັກຜູ້ນັ້ນມາຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ ແຕລ່າວໃຊ້ຄຳເວົ້າຜິດ " ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງ
ສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 22).ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງລາວ ແລະຈະ
ຕ້ອງຮຽນໃຊ້ຄຳເວົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ.  
 

ຄວາມເຊ່ືອແລະອຳນາດຄືນມາ (ມາຣະໂກ 9: 25-29).  
1. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບຜີທ່ີສິງໃນຕົວເດັກຕໍ່ໜ້າສາວົກແລະຄົນທັງຫລາຍວ່າ  “ອ້າຍຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ, 
ເຮົາສັ່ງວ່າໃຫ້ອອກຈາກມັນເສັຽຢ່າໄດ້ກັບເຂົ້າມາອີກຈັກເທ່ືອ” (ຂໍ້ 25). ແລ້ວຜທ່ີີສິງຢູ່ໃນຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍ
ໄດຍ້ິນແລ້ວມັນກໍເຮັດອາການຕໍ່ສູ້ໂດຍແຜດສຽງຮ້ອງຈ່ົມ    ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກນັ້ນຊັກດີນ້ລົງພ້ືນຈົນໝົດແຮງ
ແລ້ວນອນບໍເ່ໜັງຕີງ   ແລະຄົນທ່ີພາກັນມາເບິ່ງນັ້ນຄຶດວ່າເດັກນັ້ນຕາຍແລ້ວ.   "ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກ
ນ້ອຍນັ້ນດຶງຂຶ້ນແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂຶ້ນ" (ຂໍ້ 27). 
 



 24 

2. ສາວົກຈ່ຶງສົນທະນາຖາມພຣະອົງວ່າ “ເຫດສັນໃດພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ”້ (ຂໍ້ 28). ເປັນ
ຄຳຖາມທ່ີເຮົາທຸກຄົນຄວນຊອກຄົ້ນຫາສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງສາວົກທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈ່ຶງຂບັໄລ່ຜີນັ້ນອອກ 
ບໍ່ໄດ້ ແລະເຮົາເອງກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ເຊ່ັນກັນ. (ອ່ານໂຢຮັນ 15:5ຂ). 
 
3. ພຣະເຢຊູຕອບສາວົກວ່າ “ຜີແນວນີ້ຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ” (ຂໍ້ 
29). ແປວ່າຊີວິດສາວົກ ແລະຊີວິດຄຣິສຕຽນຂາດການອ້ອນວອນບໍໄ່ດ້  ແລະເມ່ືອອ້ອນວອນກຈໍະໄດ້ພລັງ
ອຳນາດຄືນມາ.  
 
 
 
 
 
        ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຈຳເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 3 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຈະມີຄວາມລອດພ້ົນນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການບັງເກີດໃໝ່ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າການບັງເກີດໃໝ່ເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງມີຄວາມສັມພັນກັບ

ພຣະເຈ້ົາ. 

       
ບົດນໍາ 

ເງິນຄຳ, ອຳນາດ, ຊ່ືສຽງດີ ເປັນເຄື່ອງປະດັບຊີວິດໃຫ້ເບິ່ງສວຍງາມທາງນອກ,   ດ້ວຍເຫດນີຜູ້້ຄົນໃນໂລກນີ້
ຈ່ຶງພາກັນຊອກສແວງຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ເພ່ືອປະດັບຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ສວຍງາມ  ແລະການມີທັງສາມຢ່າງນີ້ນັບ
ໄດວ້່າເປັນຍອດຄົນທ່ີເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ແຕກ່ໜ້ໍາເສັຍດາຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຂອງທ່ີເປັນຢູ່ຊ່ົວຄາວ
ເທ່ົານັ້ນ ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍສ່າມາດແລກປ່ຽນເອົາຊີວິດນຣິັນດອນໃນຟ້າສວັນໄດ້ ດ້ວຍເຫດນີຄ້ົນສລາດຢ່າງ
ນິໂກເດມຈ່ຶງຊອກສແວງຫາສິ່ງທ່ີດີກວ່າສິ່ງທ່ີເພ່ິນມີຢູ.່  
  

ນິໂກເດມເຂ້ົາພົບພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 3: 1-8).  

 1. ຂໍ້ 1 ບອກເຖິງຖານະສັກສີຄວາມເປັນຢູ່ຂອງນໂິກເດມ, ແຕເ່ພ່ິນບໍພໍ່ໃຈ, ຫລືພູມໃຈກັບສິ່ງທ່ີເພ່ິນ
ມີຢູ່ ແລະເພ່ິນຄຶດວາງແຜນຢາກໄດ້ສິ່ງທ່ີທ່ານຂາດເຂີນ ຄຊີືວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  
 2. ຂໍ້ 2 ແມ່ນນິໂດເດມຕັດສິນໃຈເຂົ້າຫາພຣະເຢຊູ. ເຫດຜນົແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງພຣະເຢຊູ, ເຂົ້າ
ໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄຣູສອນທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ເພ່ິນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກການອສັຈັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງມາ
ແລ້ວ. ເພ່ິນຮ້ອງພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະອາຈານ ເປັນການໃຫ້ກຽດອັນສູງທ່ີເພ່ິນເຂົ້າໃຈ, ແຕກ່ຽດຂອງພຣະເຢຊູ 
ນັ້ນສູງກວ່າພຣະອາຈານ ເພາະເພ່ິນເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. 
 3. ຂໍ ້3 ພຣະເຢຊູຊົງຊາບຈຸດປະສົງຂອງນໂິກເດມ ຈ່ຶງບອກໃຫ້ນິໂກເດມບັງເກີດໃໝ່, ແຕນ່ໂິກເດມ 
ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະນິໂກເດມໃຊ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງມະນດຸມາຫາພຣະເຢຊູ. ທ່ີຈິງແລ້ວຄຳວ່າບັງເກີດໃໝ່ ແມ່ນຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າ (ເຊົາເຊ່ືອແບບເກົ່າ, ເຊົາເຮັດແບບເກົ່າ) ແລ້ວເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູວ່າຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.  
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 4. ເມ່ືອນິໂກເດມຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຍົກຕົວຢ່າງເຣື່ອງ ລົມ (pneuma ພນມູາ). ເບິ່ງໃນ
ບົດຮຽນ.  
 

ຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາເປັນຄືໂຄມໄຟ  (ໂຢຮັນ 3:16-22).  
 1. ຂໍ້ 17-19   ບອກວ່າພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ມາເພ່ືອຕັດສິນ ລົງໂທດ,   ສ່ວນຂໍ ້18 ບອກວ່າ  ຜູ້ບໍວ່າງໃຈ
ເຊ່ືອກຖໍືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ. ເມ່ືອສລຸບສອງຂໍ້ນີແ້ລ້ວເຫັນວ່າຂໍ້ 18 ບອກເຕືອນໄວລ້່ວງໜ້າວ່າໃຜກຕໍາມ
ທ່ີບໍ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄພືຣະເຢຊູນັ້ນແມ່ນຖືກລົງບັນຊີຕັດສິນໄວກ້່ອນແລ້ວ  ພຽງແຕລ່ໍ
ຖ້າວັນພິພາກສາເທ່ົານັ້ນ. " (ອ່ານ ຂໍ ້19).  
 2. ເລົ່າເຣື່ອງຊາຍຂຶ້ນຕົ້ນພ້າວໃນບົດຮຽນ ທ່ີໃຊ້ຄວາມຮູ້ສາມາດຂອງຕົນ   ແລະບໍຍ່ອມເຊ່ືອຟັງຄຳ
ຕັກເຕືອນຜູ້ອື່ນ ລາວຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນພິການ.  
 3. ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນເໝືອນໂຄມໄຟອັນໃຫຍທ່ີ່ສ່ອງແຈ້ງໃຫ້ເຮົາເຫັນທາງເດີນ
ຂອງຊີວິດ ແຕກ່ໍເສຽັດາຍຫລາຍຄົນບໍ່ມັກຄວາມສວ່າງ "ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນທ່ີເຮັດຊ່ົວກຊັໍງຄວາມສວ່າງ ແລະບໍ່
ມາເຖິງຄວາມສວ່າງ ເພາະຢ້ານວ່າການເຮັດຂອງຕົນຈະເປີດເຜີຍ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເຮັດຕາມຄວາມຈິງກໍມາຫາ 
ຄວາມສວ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ການຂອງຕົນປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດດ້ວຍອາສັຍພຣະເຈ້ົາ " (ຂໍ້ 19-20).  
 

ມາຈາກເບ້ືອງເທິງ ກໍຢູ່ເທິງທຸກຢ່າງ (ໂຢຮັນ 3: 31-36).  

 1. ອະທິບາຍເຣື່ອງສິ່ງທ່ີມາຈາກເບື້ອງເທິງ ໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນບົດຮຽນ ສອງຢ່າງດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້: 
 ກ. ເຮືອນມີຜູ້ນຳ, ບ້ານມີຜູນ້ຳ, ເມືອງມີຜູນ້ຳ, ແຂວງມີຜູ້ນຳ, ປະເທດມີຜູ້ນຳ.  ໝາຍຄວາມວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກໍ
ຕາມຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າໝູ່.  
 
ຂ. ເລົ່າເຣື່ອງ ຖາມລຸງໃຫຍ ່ວ່າໃນວັດມີພຣະອົງໃດໃຫຍ?່  ລຸງຕອບວ່າ ເທ່ົາກັນ,  ມາທຽບໃສຄ່ຣບູາໃນວັດ
ເທ່ົາກັນບໍ?່ ແຕເ່ພ່ິນຕອບວ່າ ສາທຸໃຫຍເ່ປັນເຈ້ົາອະທິການເປັນໃຫຍ່ກວ່າໝູ່.   ແປວ່າໂລກນີມີ້ຫລາຍພຣະ, 
ມີຫລາຍເຈ້ົາ ແຕພ່ຣະເຈ້ົາທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ນັ້ນ ແມ່ນພຣະເຢຊູ.  ` ເພ່ືອເພາະພຣະນາມນັ້ນທຸກຫົວເຂົ່າໃນ
ສວັນ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະໃຕພ້ື້ນດິນກດໍ ີຈະໄດ້ຄເຸຂົ່າລົງຂາບພຣະເຢຊູ ` (ຟີລປິອຍ 2:10).  
 
 2. ໂຢຮັນຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກລູກສິດທ່ີກຳລັງຖົກຖຽງກັນວ່າ  " ພຣະອົງຜູ້ສະເດັດມາຈາກທາງເທິງຊົງຢູ່
ເໜືອທຸກສິ່ງ ຜູທ່ີ້ເປັນແຕແ່ຜ່ນດິນໂລກກໍເປັນຝ່າຍໂລກ  ແລະຍອມກ່າວຝ່າຍໂລກ  ພຣະອົງຜູສ້ະເດັດຈາກ
ສວັນຊົງຢູເ່ໜືອທຸກສິ່ງ " (ຂໍ ້31). ແປວ່າແມ່ນແຕສ່າວົກກະຍັງບໍເ່ຂົ້າໃຈວ່າຜູໃ້ດເປັນໃຫຍ.່  
 
 
        ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ໜີອອກໄປໄດ້ຢາ່ງອັສຈັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກຈິການ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເປໂຕໜີອອກຈາກຄຸກ ແລະການຕາຍຢ່າງອສັຈັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມີຍາມໃດທ່ານໄດ້ພົບກັບການອັສຈັນໃຈທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້    

                                               ພ້ົນພັຍອັນຕະລາຍບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຮັບຮູ້ການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຂອບພຣະຄຸນພຣະ 

                                              ອົງຕໍກ່ານໂຜດຊ່ອຍ. 
 

ຄຳນຳ 
       ໃນປຶ້ມກິຈການໄດ້ເອີ້ນວ່າເປັນເຣື່ອງການກະທຳຂອງພວກອັຄສາວົກ   ຫລືພາຣະກິດຂອງອົງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ.   ລູກາໄດ້ຈົດໄວ້ໃນສອງເຣື່ອງຄືການກະທຳຂອງພວກອັຄສາວກົໃນຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍທີນຶ່ງ 
ແລະພາຣະກິດຂອງອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ລູກາເປັນຄົນເຊ່ືອແລະຕິດຕາມອົງ
ພຣະເຢຊູຊ່ຶງມີອາຊີບເປັນທ່ານໝໍ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະວິນຍານເຮັດພາຣະກິດຢ່າງລະອຽດ 
ໂລກນີ້. 
     ກິຈການ 1:8 ໄດ້ກ່າວເຖິງອຳນາດຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພ້ືນຖານພາຣະກິດຕ່າງໆຂອງການຮັບ
ໃຊ້ປະກາດ, ແລະພ້ອມດ້ວຍບັນຫາຕ່າງໆທ່ີເກີດຂຶ້ນ.      ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳງານ
ຜ່ານໃນຊີວິດຂອງຄນົ ເພ່ືອຜົນດີຂອງຄນົ ເຖິງແມ່ນຄົນຈະເປັນໃຜ, ຫລາຍເທ່ືອອົງພຣະວິນຍານໄດ້ທຳການ
ອັສຈັນເພ່ືອໄຖ່ໃຫ້ລອດພ້ົນ  ຄືເປໂຕໄດ້ໜີອອກຈາກຄຸກໄດ້ (ກຈກ 12:1-9)   ແມ່ນພາຣະກິດຂອງອົງພຣະ
ວິນຍານອັນເໜືອທັມມະຊາດ. 
        ຖ້າອ່ານໃນປຶ້ມກິຈການ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນເຣື່ອງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມເລິກລັບ, ແລະການອັສຈັນ
ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ການປະກາດເຖິງເຣື່ອງຄວາມ
ພ້ົນໄປທຸກບ່ອນ ແລະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ.  ເຣື່ອງເລິກລັບນັ້ນເປັນການຍາກທ່ີຈະຄຳນວນ
ສິ່ງທ່ີອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດ ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແປກປລາດ ແຕ່ຮູ້ແນ່ວ່າແມ່ນອົງພຣະວິນ
ຍານໄດ້ກະທຳແທ້.   
     ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຊ່ືອມພວກເຮົາກັບພຣະປັນຍາແລະຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາ (1 ໂກ
ຣິນໂທ 2:7).  ຄວາມເລີກລັບຂອງອົງພຣະວິນຍານໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພະຍານປະກາດເຣື່ອງຂ່າວປະ
ເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ອຟຊ 6:19).  ຖ້າຈະເວົ້າເຣື່ອງອັສຈັນແລ້ວອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດພາຣະກິດ
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ເໜືອທັມມະຊາດເພ່ືອຊ່ອຍ, ໄຖ່ເອົາໃຫ້ລອດພ້ົນ, ແລະເຮັດໃນສິ່ງທ່ີມະນຸດເຮັດບໍ່ໄດ້ ຄືເປໂຕໄດ້ພົບກັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໃນຊີວດິໃນການປະກາດແລະຮັບໃຊ້. 
     ມີສາມຢ່າງສຳຄັນໃນກິຈການ 12: 1) ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ພົບກັບການຂົ່ມເຫງຈາກພວກໂຣມ.    2) ກະສັດ 
ເຮໂຣດໄດ້ຂົ່ມເຫງເພ່ືອຢາກໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນຊອບຈາກພວກໂຣມ     ແລະຈາກພວກຢິວໃນກຸງເຢຣູຊາ  
ເລັມ.  ເຮໂຣດໄດ້ກ່າວ 6 ເທ່ືອໃນພຣະຄັມພີໃໝ່.  ອີງຕາມກິຈການ 12 ຫລາຍຄົນພາກັນຮູ້ຈັກວ່າ, “ກະສັດ
ເຮໂຣດ” ເປັນລູກຊາຍຂອງ ອາຣິສໂຕບູລັດ  ແລະຫລານຂອງກະສັດເຮໂຣດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່   ແລະມີອີກຊ່ືນຶ່ງວ່າ 
“ເຮໂຣດ ອາກຣິບປາ.”  ກະສັດເຮໂຣດເປັນຄົນເຕີບໃຫຍ່ໃນກຸງໂຣມ ເພ່ິນໄດ້ຖືກສິດສອນຕາມວິທີທາງຂອງ
ພວກໂຣມ, ເຮັດຕາມທຳນຽມໂຣມ, ກົດໝາຍ,  ແລະມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕໍ່ໂຣມຢ່າງເລິກເຊ່ີງ.    ກະສັດເຮ
ໂຣດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກຣຖັບານໂຣມ  ໃຫ້ປົກຄອງຈາກປາເລສຕາຍເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນປີ ຄສ 41-44.  
ກະສັດເຮໂຣດເປັນຜູ້ສຳເຣັດຜນົຫລາຍຄຶເພ່ິນຮູ້ຈັກການທູດດີ ແລະເອົາຊະນະຈິດໃຈຂອງພວກຢິວໂດຍເຮັດ
ຕາມຮີດຄອງຂອງພວກຢິວ.  ເພ່ິນໄດ້ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ, ເປັນກະສັດເກ່ງກ້າ, ມີພຣະຣາຊວັງໃຫຍ່, ແລະໄດ້
ຕາຍດ້ວຍຄວາມທຸຂະເວທະນາດ້ວຍໜອນກັນກິນຳຮ່າງກາຍ (ຂໍ້ 23) ເວລາມີອາຍຸພຽງ 54 ປ.ີ 3) ເຖິງຈະມີ
ການຂົ່ມເຫງຫລາຍ, ກິຈການ 12 ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳງານ, ເຮັດການອັສຈັນ ເຮັດ
ໃຫ້ຂ່າວປະເສິດໄດແ້ຜ່ອອກໄປໃນຍາມລຳບາກ.   ເຫັນວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄູນທະວີຂຶ້ນໃນຈິດໃຈ
ຂອງຄົນ, ແລະຄຣິສຕະຈັກກໍມີພລັງແທງໄປເຖິງສ່ວນເລິກຂອງໂລກ. (ເຮັບເຣີ 4:12). 
      

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
27. ເລົ່າເຣື່ອງຍິງຄົນນຶ່ງຊ່ືວ່າ ຄຣໍິ ເທນບູນ ໄດປ້ະສົບໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ຕອນນັ້ນພວກນາຊີໄດ້

ເຈັບເອົາພວກຢິວໄປຂັກໃນຄຸກ.     ຄຣໍິ ເທບູນບໍໄ່ດ້ເປັນຊາດຢິວ   ເພ່ິນເປັນຊາດດັສ ແຕເ່ພ່ິນແລະ 
ຄອບຄົວໄດ້ເຊ່ືອງພວກຢິວໄວໃ້ນຫ້ອງລັບໃນເຮືອນຂອງຕົນ.   
 
ທ່ີສຸດພວກນາຊີໄດ້ຄົ້ນເຫັນຫ້ອງລັບໃນເຮືອນຂອງ ຄຣໍິ ເທນບູນ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນ ແລະຄອບຄົວ
ພ້ອມດ້ວຍຊາວຢິວຖືກຈັບໄປຂັງໄວໃ້ນຄຸກ. 
 
ເຖິງຈະພົບກັບບັນຫາອັນລຳບາກ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກເພ່ິນຍັງບໍ່ໄດລ້ົດລະໃນການໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ມີນ້ອງສາວຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ນາງເບັດຊີໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນວັນທີ 16, ເດືອນ 12 ຂອງປີ 1944.  
ສິບສອງວັນຕໍມ່າ ພວກນາຍທັມມະໂຮງໄດ້ປ່ອຍຄອບຄົວຂອງເພ່ິນຢ່າງບໍຮູ້່ເຫດຜົນ, ອາດຈະແມ່ນ
ເພ່ິນບໍແ່ມ່ນຊາດຢິວ.  ຄຣໍິ ເທນບູນຕາຍເຖົ້າແກເ່ວລາອາຍໄຸດ້ 91 ປ.ີ 
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28. ເອົາເຣື່ອງ ຄຣໍິ ເທນບູນມາສາຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງເບິ່ງ.  ກ່າວວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາວິທີ
ທາງພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນອັນຕະລາຍ ດ້ວຍການອ້ອນວອນ.    ພວກເຮົາທ້າ
ທາຍໃຫ້ເພ່ິງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການຂົ່ມເຫງ. 

29. ເອີ້ນໃຫ້ມີສີຄ່ົນສມັກອ່ານພຣະຄັມພີ ແລະຕຽມຕົວລາຍງານສິ່ງຕົນເອງໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ຮຽນດັ່ງຕໍ່ 
ລົງໄປນີ້: 

• ກິຈການ 12:1-4  ການຂົ່ມເຫງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເດມີ 
• ກິຈການ 12:5   ໃນເມ່ືອຄຣິສຕ ະຈັກອ້ອນວອນ 
• ກິຈການ 12:6-11  ເປໂຕຖືກຊ່ອຍຢ່າງອັສຈັນ 
• ກິຈການ 12:12-19  ເປໂຕໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມກັບຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ.  

30. ກ່າວຕໍລ່ົງໄປນີ້:  ການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູສຳເຮັດນັ້ນບໍ່ເປັນການງ່າຍໃນສັດ
ຕະວັດທີນຶ່ງ.    ພວກຄຣສິຕຽນໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ ແຕເ່ຫັນວ່າກະສັດເຮໂຣດຂ້າອັຄສາ
ວົກຢາໂກໂບ, ຕໍມ່າກໍແມ່ນເປໂຕ.  ແຕເ່ຫັນວ່າມີອສັຈັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ  ຄພືຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເປໂຕ
ພ້ົນອອກຈາກຄຸກ ແລະໃຫ້ເປໂຕເປັນພະຍານ  ເພ່ືອໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີກຳລັງໃຈຕໍຄ່ວາມຢ້ານ ແລະມີ
ກຳລັງໃຈຂຶ້ນ.  ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເວລາພວກເຮົາພົບກັບ
ບັນຫາຮອບດ້ານ.  ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍຜູ່້ທ່ີເຊ່ືອ ແລະ
ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພະຍານກັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເຮົາເພ່ືອຄົນອື່ນ
ຈະມີກຳລັງໃຈ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງເໝືອນກບັພວກເຮົາ. 

31. ກ່າວວ່າ, ຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີທ່້ານຈະຕ້ອງຕອບໃນອາທິດທ່ີຈະມານີ.້ 
• ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອດີບໍທ່ີ່ຈະປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫງ ຫລືບັນຫາທ່ີຈະເຂົ້າມາ? 
• ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະກາຍເປັນຄົນອະທິຖານອ້ອນຢ່າງມາຕະຖານ ເຖິງແມ່ນອັນໃດຈະ

ເກີດຂຶ້ນກຕໍາມ? 
32. ອ້ອນວອນປິດ, ຂອບຄຸນພຣະອົງນຳການສັດຊ່ືແລະຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຂອບຄຸນພຣະອົງທ່ີ

ປະທານສັນຕິສຸກແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນຍາມລຳບາກ. 
 

                               ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄຖ່ເອົາຄືນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຟີເລໂມນ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ຟີເລໂມນ 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໃໍຫ້ໄຖ່ເອົາ ແລະໃຫ້ຄືນດຕີໍ່ເພ່ືອນໂອເນຊີໂມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມີໃຜຕ້ອງການທ່ານຊ່ອຍເຫລືອໃນການໄຖ່ ແລະໃຫ້ຄືນດີກັນບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເຖິງຄົນທ່ີທ່ານຕອ້ງການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນການໄຖ່ ແລະ 

                                               ການດກີັນ. 

ຄຳນຳ 
     ໃນປຶ້ມຟີເລໂມນເປັນຈົດໝາຍສັ້ນຈາກອາຈານໂປໂລ, ຕາມພາສາກຣີກມີພຽງ 335 ຄຳເທ່ົານັ້ນ.  ເຫັນ
ວ່າໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີໄ້ປຫາຟີເລໂມນຕອນຢູ່ໃນຄຸກໃນກຸງໂຣມ (ກຈກ 28:11-31).     ເພ່ິນໄດ້
ຂຽນຈົດໝາຍ ໂກໂລຊາຍ, ເອເຟໂຊ, ແລະຟີເລໂມນໃນເວລາດຽວກັນໃນ ຄສ 60-61.     ຈັກກະພັດ ນີໂຣ 
ປົກຄອງຕອນສຸດທ້າຍຂອງອານາຈັກໂຣມໄດ້ປົກຄອງ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ.   ຈຸດປະສົງທ່ີອາ
ຈານໂປໂລໄປຫາຟີເລໂມນເພ່ືອຢາກໃຫ້ສົ່ງຂ້າທາດ ໂອເນຊີໂມ ຜູ້ລັກໜີໄປ ຄືນໄປແລະຢາກໃຫ້ຟີເລໂມນ
ຮັບເອົາຄືນເຖິງຈະມີຄວາມຜິດຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເພາະຄຣິສຕຽນຍ່ອມມີຈິດໃຈເໝືອນອົງພຣະເຢຊູທ່ີມີ
ຄວາມຮັກແລະຍອມໃຫ້ອະພັຍໃຫ້ສເມີ. 
     ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າມີສາມຢ່າງສຳຄັນໃນປຶ້ມນີ້. ນຶ່ງ. ເນື້ອເຣື່ອງປະກອບດ້ວຍສີ່ຄົນ: 1) ຟີເລໂມນ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງຂ້າທາດ ໂອເນຊີໂມ,   ຟີເລໂມນເປັນເຈ້ົາຂອງເຮືອນທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ  ບ່ອນຄຣິສຕຽນເຕົ້າໂຮມກັນ
ເປັນປະຈຳ(ຟລມ 2, ກລຊ 4:9);   2)ໂອເນຊີໂມ ຜູ້ເປັນຂ້າທາດໄດ້ລກັໜີໄປ, ຜູ້ຮັບວ່າເຮັດຜິດດ້ານສັງຄົມ 
ແລະປະເພນີ;   3) ອັຄສາວົກ ໂປໂລຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງເອົາໃຈໃສ່, ເພ່ິນຮັກຄົນດ້ວຍຈິດໃຈ   ແລະຍັງ
ເຮັດໃຫ້ອົງພຣະຄຣິດພໍພຣະທັຍ ຜູ້ກຳລັງຕິດຄຸກໃນກຸງໂຣມ; 4) ອົງພຣະຄຣິດ, ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ພຣະອົງ
ໄດ້ຊ່ອຍມະນຸດໂດຍຍອມຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. 
        ສອງ, ເມືອງໂກໂລຊາຍແລະເຂດອ້ອມຂ້າງໄດ້ຕົກໃນການປົກຄອງຂອງໂຣມ.    ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ກົດ
ໝາຍແລະປະເພນີໂຣມ. ພວກໂຣມໄດ້ໃຊ້ຜູ້ເປັນຂ້າທາດເຮັດໄຮ່ໄຖນາແລະອື່ນໆ…ມີນັກປາດຫລາຍຄົນຖື
ວ່າພວກໂຣມໄດ້ໃຊ້ຂ້າທາດຫລາຍທ່ີສຸດເພ່ືອສ້າງບ້ານແປງເມືອງ.  ສາມ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ
ໄປເຖິງຟິເລໂມນໃຫ້ຮັບເອົາຄົນໃຊ້ຜູ້ລັກໜີໄປເພາະອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັກທັງສອງຄົນ ແລະຍ້ອນຄວາມຮັກ
ທ່ີເພ່ິນໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຄຣິດ,  ແລະໂປໂລປາຖນາຢາກໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ແລ້ວ
ເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຢ່າງຄຣິສຕຽນ. (ຟລມ 3).  ສິ່ງທ່ີອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໍໃຫ້ຟີເລໂມເຮັດນັ້ນຕ້ອງ
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ໃຊ້ຄວາມນຶກຄຶດຢ່າງເລິກເຊ່ີງ ໃຫ້ເຮັດເໝືອນອົງພຣະຄຣິດ, ໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່ຄອບຄົວຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
33. ຖາມວ່າມີວທີິໃດບໍ່ທ່ີສະມາຊິກໃນຫ້ອງສາມາດຊ່ອຍຄົນຜູຢ້າກຮັບການໄຖ ່ແລະຄືນດກີນັ? 

 
34. ກ່າວວ່າພວກເຮົາເຮັດແນວໃດເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຢ້າກຖືກໄຖ່? 

 
35. ບອກວ່າປຶ້ມຟີເລໂມນ ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດໄີດ້ກ່າວເຖິງວທີິຂອງຜູທ່ີ້ເຊ່ືອໄດ້ເຮັດຕໍ່ຄົນອື່ນ ຊ່ຶງພວກເຮົາ

ຄວນເອົາມາປະຕິບັດຕໍຄ່ົນຜູຢ້າກຮັບເອົາການໄຖ່ ແລະຢາກຄືນດກີັນ.    ຖ້າເຮັດຢ່າງນີ້ຄົນທ່ີພວກ
ເຮົາຊ່ອຍນັ້ນຈະໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຕໍພ່ວກເຂົາເໝືອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕໍ່ພວກເຮົາ. 

 
36. ກ່າວວ່າ, ຄາລາເຕັຽ 3:28 ເປັນການປະກາດວ່າພວກເຮົາເປັນໃຜ   ແລະພວກເຮົາຄວນປະຕບິັດຕໍ່ 

ກັນແລະກັນຢ່າງຄຣິສຕຽນ: “ຈະບໍ່ເປັນຊາດຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ, ຈະບໍ່ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະ, 
ຈະບໍເ່ປັນຊາຍຫລຍືິງ ເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຄພືຣະເຢຊູ.” ຈົດ
ໝາຍທ່ີຂຽນໄປເຖິງຟີເລໂມນເປັນຈົດໝາຍສັ້ນແລະສ່ວນຕົວທ່ີພວກເຮົາມີຈາກອາຈານໂປໂລ ເປັນ 
ບົດສອນດີທ່ີເອົາມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອທຳລາຍກຳແພງແຫ່ງຄວາມແຕກຕ່າງ ເພາະພວກເຮົາມີຄວາມ
ສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວກັນ ແລະພວກເຮົາໄດເ້ປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງກັນ. 

 
37. ເອີ້ນເອົາສະມາຊິກໃຫ້ອ່ານພຣະຄັມພີຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

• ຟີເລໂມນ: ເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີຮັກຂອງເຮົາ (1-7) 
ນອກຈາກຟີເລໂມນແລ້ວມີໃຜອີກບໍທ່ີ່ອາຈານໂປໂລຢາກໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງໂອເນຊີ
ໂມ?  

• ໂປໂລ, ຜູເ້ປັນຕົວແທນ (8-9) 
ວິທີໃດທ່ີອາຈານໂປໂລໃຊ້ໃນເມ່ືອເພ່ິນຮ້ອງຂໍຫລືເປັນຕົວແທນຂອງໂອເນຊີໂມເພ່ືອຫລີກ
ຈາກບົ່ງການ? 

• ໂອເນີຊີໂມ: ລູກຮັກ ແລະໝາກຫົວໃຈ ຂອງໂປໂລ (10-16) 
ມີເຫດຜົນອັນໃດທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າໃນເມ່ືອເປັນຕົວແທນຂອງໂອເນຊີໂມຂໍ້ 16? 

• ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງອາຈານໂປໂລ (17-25) 
ແມ່ນຫຍັງເປັນເຣື່ອງທ່ີອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂຢໍ່າງສພຸາບນັ້ນ? 
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38. ກ່າວວ່າມີຄຸນນະສົມບັດສາມຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງມີໃນຊີວິດເພ່ືອຈະໜຸນໃຈຜູຕ້້ອງການຮັບເອົາການ
ໄຖແ່ລະຄືນດີຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

• ພວກເຮົາຕ້ອງຄືນດີກັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ອາຈານໂປໂລເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ສອງຄົນແຕກຕ່າງ
ກັນຄືນດກີັນໄດ້. 

• ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຕົວແທນ. ອາຈານໂປໂລມີຄວາມຮັກຕໍ່ທັງສອງຄົນດີ ແລະເພ່ິນຍິນດີທ່ີ
ຈະທຳລາຍກຳແພງ ແລະທຳນຽມ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະມີຄວາມສັມພັນອັນໃໝ່ຕໍ່ກັນໄດ້. 

• ພວກເຮົາຄວນຂອບພຣະຄຸນ.ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຫວນຄນືເບິ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ   ມີໃຜບໍ່ໄດ້ທ້າ
ທາຍທ່ານໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທ່ີດແີລະຖືກຕ້ອງ?  ຖ້າຄົນນັ້ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຢ່າລືມຂອບໃຈນຳຄົນ
ນັ້ນ ຈະເປັນທາງຈົດໝາຍ ໂທຣະສບັ ຫລໄືປພົບດ້ວຍຕົນເອງ. 
 

39. ອ້ອນວອນປິດ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ສົ່ງບຸກຄົນນຶ່ງຄົນໃດເຂົ້າມາໃນຊີວິດເພ່ືອທ່ານຈະ 
ໄດຊ່້ອຍພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການໄຖ່ແລະຄືນດກີັນ. 

 
 
 
 

                                ຫວ 

 
 

 
 
 
 

 
 


