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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ1 

ຜູຍິ້ງແລະເດກັນ້ອຍກ່ອນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:8ó2:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍບົ 1:1ó2:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍປະເຊີນກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະຄວາມຕາຍ, ຜູ້ເປັນ

ແມ່ກໍມີການຕ່ໍຕ້ານໃນການກະທໍາປ່າເຖ່ືອນຢ່າງນ້ີ ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນແຜນການຂອງມານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຍັງມີທ່າທີໃດອີກແດ່ບ່ໍ ທ່ີພວກເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເດັກນ້ອຍໃນ

ປັດຈຸບັນນ້ີ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການກະທໍາອັນໂຫດຮ້າຍທາຣນຸຕ່ໍເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ຍິງ

ທ່ີກະສັດຟາຣາໂອກະທໍາຢູ່ 
 

ແຜນການສິດສອນສາໍລັບຄຣ ູ
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ ີ
1. ກ່ອນຈະເລ້ີມບົດຮຽນ ຄຣຈູະນໍາພານັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າຫາວ່າຜູ້ໃດເຄີຍຊ່ວຍຊວິີດຂອງຄົນ ຫລືບ່ໍກໍໃຫ້

ຫາວ່າມີໃຜແດ່ທ່ີເຄີຍສ່ຽງຕ່ໍອັນຕະລາຍ ຊ່ວຍຊີວດິຄົນອ່ືນໄວ້ແດ່. ໃນປວັດສາດຜ່ານມາເດມີໃຜແດ່
ທ່ີທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນ. ສົນທະນາເຖິງການປົກປ້ອງຊີວດິຂອງເດັກນ້ອຍ. 

 
2. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ຄຣູເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາຫາບົດຮຽນ ແລະໂຄ້ງເຂ້ົາຫາຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນທ່ີຈະເວ້ົາໃນ

ວັນນ້ີ ເຣືອ່ງຜູ້ຍິງຜູ້ນ່ຶງຊຶງ່ສ່ຽງຊວິີດຂອງຕົນເອງເພ່ືອຊ່ວຍຊວິີດລູກຂອງຕົນເອງໃວ້. 
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30)  
3. ໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈອ່ານ ອົບພະຍົບ 1:6-14  ແລ້ວວາງຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງເປັນ

ຄົນສົນໃຈແລະກະວົນກະວາຍຕໍ່ການຂຍາຍປະຊາກອນຂອງຊາວອິສຣາເອນແທ້?  ໃຫ້ເວລານັກ
ຮຽນອອກຄໍາຄິດເຫັນ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຢາກໃຫ້ມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ ເປັນຫຍັງບ່ໍຂັບໄລ່ 
ພວກເຂົາໃຫ້ອອກນອກປະເທດໄປໂລດ? 
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4. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 1:15-22  ສົນທະນາຄໍາຖາມທີນ່ຶງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ  ເປັນຫຍັງຟາຣາ
ໂອຈ່ຶງຫວັງຢາກຂ້າແຕ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແທນທ່ີຈະຂ້າຜູ້ຊາຍໃຫຍ່ໂລດ? ໃຫ້ອະທິບາຍ ຄໍາສ່ັງໃຫ້
ຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແລະຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນຄົນອິສຣາເອນວາ່ ຈ່ົງ
ມີປະຊາກອນເຕັມແຜ່ນດິນ ແລະຈ່ົງທະວີອອກໄປ (ປຖກ. 35:11) ຟາຣາໂອ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຂັດຄໍາສ່ັງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງຕ່ໍຕ້ານຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາອີກດ້ວຍ.   
   

5. ສົນທະນາ ຄໍາຖາມ 2 ແລະ 3 ຢູ່ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ເປັນຫຍັງຟາຣາໂອຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ນາງຜະດຸງຄັນເປັນຜູ້
ຂ້າເດັກນ້ອຍ? ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍໃຫ້ທະຫານໄປຂ້າໂລດ?  ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບຈາກນັກຮຽນ.  ເມ່ືອ
ໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງແລ້ວ ພວກນາງຜະດຸງຄັນມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດ  ຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຂົາ?  ພວກເຂົາມີການສ່ຽງຕ່ໍພ ັຍອັນຕະລາຍຫຍັງແດ່? ເມ່ືອເວລາພວກເຮົາຫາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ການຢ່າງນ້ີ ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດ? 
 

6. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງທ່ີສມັກໃຈອ່ານ  (ອົບພະຍົບ 2:1-10)  ສົມທຽບນາງໂຈເຄເບັດ (ແມ່ຂອງໂມເຊ) ກັບ 
ພວກນາງຜະດຸງຄັນ ໃຜມີຄວາເຊ່ືອກວ່າກັນ?  ຄວາມກ້າຫານອາດຈະມີຄືກັນ ແຕ່ວ່າການປະຕິບັດ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຂອງແມ່ແລະຜູ້ອ່ືນ ເປັນຢ່າງໃດ? 
 

7. ສົນທະນາເຖິງໜ້າທ່ີຂອງລູກສາວຟາຣາໂອເຮັດຫຍັງແດ່? ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງສົນໃຈໃນຊວິີດຂອງໂມ
ເຊ? ເວ້ົາເຣື ່ອງການເອ້ີນໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍນ້ັນວາ່ເປັນຢ່າງໃດ? ພຣະເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງຫຍັງ
ໃນຕົວຂອງໂມເຊ?       

     

ນໍາບດົຮຽນໄປໃຊ້ໃນ 
  ຂຽນລາຍລະອຽດລົງໄປວ່າ ຖ້າທ່ານເຫັນໃຜຄົນນ່ຶງທ່ີຫາກຕີລູກ, ຫລືຂ່ົມເຫັງລູກ, ຫລືບ່ໍໃຫ້ໂອກາດແກ່ລູກ 
ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດແດ່? 

ກ. ມີຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງຕີລູກຢູ່  (ຕ້ອງລາຍງານຕໍາຣວດ) 
ຂ. ເມ່ືອເຫັນເດັກໜຸ່ມກໍາລັງຈະຂ້າຕົວເອງຕາຍ (ຕ້ອງໄປສະກັດກ້ັນໄວ້ ຕາມຄວາມສາມາດ) 
ຄ. ເວລາເຫັນເດັກກໍາລັງຈະຖືກຣົດຕໍາເດ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ?  (ຕ້ອງແລ່ນໄປຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ)  
ແລະມີອັນໃດອີກແດ່ÖÖÖÖ.. 

 
8. ຈະເຮັດຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕ້ອງຄິດວ່າເດັກມີຄວາມຕ້ອງການບ່ໍເໝືອນກັນ. ເຮົາຄົນດຽວອາດຈະຕອບ

ສນອງທຸກຢ່າງບ່ໍໄດ້ຕ້ອງອາສ ຍັສັງຄົມÖ.. 
 

9. ອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
           ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ2 

ຈົ່ງຮບັຟງັການຮຽກເອີນ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 3:1-14; 4:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 2:11ó4:17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະຮຽກເອ້ີນເອົາໂມເຊມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ, 

ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍແມ້ໃດໆທັງສ້ິນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:    ພວກເຮົາຍັງມີຂ້ໍແມ້ອັນໃດແດ່ບ່ໍ ເພ່ືອຈະຕ່ໍຕ້ານແລະຫລີກລ້ຽງການຮຽກ

ເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະສຶກສາຫາບົດຮຽນໃນຕົວຂອງຂ້ອຍເອງ ກ່ຽວກັບການຮຽກເອ້ີນໂມເຊ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີພຸ່ມໄມ້ທ່ີໄຟກໍາລັງໄໝ ຢູ່້. 
 

ແຜນການສິດສອນ 
  

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

(1) ຄຣູຈະນໍາສ່ິງທ່ີແຂງມາເພ່ືອນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຊ່ັນ: ວອນນັດ, ໃນໝາກອາໂວກາໂດ້, ລູກກອຟ 
ແລະຕ່ໍໆໄປ.  ຖາມນັກຮຽນ ມີໃຜບ່ໍມ່ີຈະສາມາດໃຊ້ມືເປ່ົາ ທັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຕກໄດ້ບ່ໍ? ຄົງຈະບ່ໍມີໃຜ
ຈະຢາກທົດລອງດອກ. ແຕ່ວ່າຖ້າມີຄົນຢາກທົດລອງກໍໃຫ້ເຂົາທົດລອງ.  ອະທິບາຍວ່າ ເມ່ືອເວລາ
ພົບຂອງແຂງຢ່າງນ້ີ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄ່ືອງມືພິເສດ. 

 
(2) ຫັນເຂ້ົາມາຫາພຣະຄັມພີ ທ່ີຈະສຶກສາໃນວັນນ້ີ ໂມເຊພະຍາຍາມປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ

ກໍຕ້ອງການທ່ີຈະໃຊ້ເພ່ິນ ເພາະເພ່ິນເປັນຜູ້ທ່ີເໝາະສົມກັບວຽກງານນ້ີ. 
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

(3) ໃຫ້ເລ່ົາເຣ່ືອງໂມເຊ ໂດຍຫຍ້ໍໆ ຈົນມາເຖິງຕອນທ່ີມາລ້ຽງແກະໃຫ້ພ່ໍເຖ້ົາຢູ່ເທິງພູເຂົາຊີນາຍ (ອົບພະ
ຍົບ 11:-25) ວາງຄໍາຖາມ ວາ່ໂມເຊເປັນຄົນຢ່າງໃດ ແລະມີນິດສ ຍັຢ່າງໃດ? ກ່ອນທ່ີລາວຈະພົບ  
ພຣະເຈ້ົາຫລືວ່າ ກ່ອນທ່ີຈະມາເຖິງບ່ອນໄຟໃໝ້ພຸ່ມໄມ້ນ້ີ.  
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(4)  ຕຽມຕົວກ່ອນທ່ີຈະເລ້ີມບົດຮຽນ ໃຫ້ຕັດເຈ້ັຍເຈັດໃບຂນາດກ້ອນດ ິນຈ່ີ. ແລ້ວກໍໃຫ້ຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີ

ໃສ:່ ອົບພະຍົບ 3:3-4; ອົບພະຍົບ 3:5-7; ອົບພະຍົບ 3:11; ອົບພະຍົບ 3:13; ອົບພະຍົບ 4:1;   
ອົບພະຍົບ 4:10; ແລະ ອົບພະຍົບ 4:13  
  

(5)  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ພຣະທັມອົບພະຍົບ ບົດທີ 3:1-4.  ນໍາພານັກຮຽນຄິດຫາວ່ານິດສ ຍັຂອງໂມເຊເປັນ
ແບບໃດ? ຊອກຫາຄໍາເວ້ົາທ່ີເໝາະສົມ.   
 

(6) ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 3:5-7 ຖາມຄໍາຖາມຢ່າງດຽວກັນກັບຂ້ໍ 5. ແລ້ວກໍຂຽນລົງໃສ່ເຈ້ັຍ 
ແລ້ວເອົາໄປຕິດໄວ້ຝາ. 
 

(7) ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານອີກ ອົບພະຍົບ 3:7-12  ຖາມຄໍາຖາມແບບເກ່ົາ ແລ້ວກໍຂຽນລົງໃສ່ເຈ້ັຍແລ້ວກ ໍເອົາ
ໄປຕິດໃສ່ຝາຢອງກັນຂ້ຶນຄືເກ່ົາ. (ກ້ອນທີ ສາມ) 
 

(8) ເຮັດຄືເກ່ົາ ສໍາລັບກ້ອນທີ ສ່ີ ໃຫ້ອ່ານ 3:13-20  ; ກ້ອນທີຫ້າໃຫ້ອ່ານ 4:1-9; ກ້ອນທີຫົກ ໃຫ້ອ່ານ 
4:10-12; ແລະກ້ອນທີເຈັດໃຫ້ອ່ານ 4:13-17  

 
(9) ເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ກ້ອນທ່ີຢູ່ລຸ່ມທ່ີສຸດ ໃຫ້ອ່ານປໂຍກທ່ີຂຽນໄວ້ທ່ີກ່າວເຖິງນິດສ ຍັຂອງໂມເຊ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງ 

ຕອບແລະອະທິບາຍເຖິງທ່າທີຂອງໂມເຊດ້ວຍ. ແລະແລ້ວກໍໃຫ້ອ່ານແຕ່ລະກ້ອນໆໄປ. ທຸກຢ່າງທ່ີ
ໂມເຊຫາຂ້ໍຫລີກລ້ຽງ ພຣະເຈ້ົາກໍໂຕ້ຕອບໃຫ້ທັນທີ.  

   
(10) ສົນທະນາອີກວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຕ້ອງການໂມເຊ ແທນທ່ີຈະໄປຊອກຫາຄົນອ່ືນ?        

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

(11) ອີງຕາມການສົນທະນາກັນແລ້ວ ຄຣ ຈູະວາງຄໍາຖາມວາ່ ທຸກວັນນ້ີເດແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຫຍຸ້ງ
ຍາກທ່ີສຸດສໍາລັບຄຣິສຕຽນ? ແລະແມ່ນຫຍັງຄືຂ້ໍເລ ກິລັບໃນການເຊ່ືອຟັງໃນພຣະເຈ້ົາ? 

 
(12) ຄຣິສຕຽນທຸກວັນນ້ີ ມີຂ້ໍອ້າງອີງຫຍັງແດ່ ເພ່ືອຈະຫລີກລ້ຽງການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ? ໃນ

ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄົບທຸກຢ່າງແລ້ວໃນປະເທດນ້ີ, ພວກເຮົາຍັງມີຫຍັງອ້າງອີກແດ່? 
 

(13) ອ້ອນວອນອະທິຖານກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານທຸກຄົນ. 
ບພ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ3 

ພລງັອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້, ເພືອ່ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 5:1-2; 6:1-8; 7:1-5, 14-18; 8:1-3, 16, 20-21; 9:1-

4, 8-9, 13-18, 25-26; 10:3-11, 21-22, 28-29; 11:1-5 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ ບົດທີ 5 ຫາ ບົດທີ 11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຕ່ໍການຕ່ໍຕ້ານຂັດຂວາງຂອງກະສັດຟາຣາໂອ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງຣິດອໍາ

ນາດຂອງພຣະອົງຫລາຍຢ່າງເພ່ືອຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກກົດຂ່ີຂົ່ມເຫັງຢູ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຕ່ໍຄົນເຮັບເຣີ  ພວກເຂົາມີທ່າທີຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ

ຫ່ວງພວກເຂົາ?  

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການສໍາແດງການອັສຈັນວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດແດ່. 

 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ  ່ືອງເຂ້ົາສູຊີ່ວິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ມີຜ  ູ້ໃດແດ່ບ່ໍທ່ີເຄີຍໄດ້ເບິ່ງ ດີວີດີ ເຣືອ່ງພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ?  ເພາະເຣ່ືອງນ້ີເປັນເຣືອ່ງທ່ີກ່ຽວ
ກັບການອົບພະຍົບຂອງຊາວອິສຣາເອນໂດຍສະເພາະ.  

 
2. ຖາມນັກຮຽນວ່າມີພັຍພິບັດຈັກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຈ  ່ືໄດ້ ວ່າພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາເຖິງຄົນອີຢິບຢ່າງໃດ? 

 
3. ຫັນເຂ້ົາມາຫາບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນວນັນ້ີ ໃນດີວີດີມີຈັກພັຍພິບັດ ເບ່ິງຄືວ່າເປັນການສະແດງ

ເອົາ ແຕ່ວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາເຮັດແລ້ວບ່ໍແມ່ນການສະແດງ ແມ່ນຕົວຈິງ ແລະກໍບ່ໍມີຜູ້ໃດເຮັດມາກ່ອນ 
ແລະກໍເຮັດບ່ໍໄດ້ອີກ, ບ່ໍມີການລວງຕາ ບ່ໍມີການໃຊ້ແກ້ວກະຈົກເປັນສາກບັງໜ້າ. ທຸກສ່ິງຢ່າງອອກ
ມາຈາກສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ. 
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
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4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງທ່ີສມັກໃຈອ່ານພຣະທັມອົບພະຍົບ 5:1-2. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວໃຈຂອງຟາຣາໂອ ແລະ
ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍຮັບຮູ້ໂມເຊ? ເບ່ິງໃນຄໍາຖາມທີນ່ຶງເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ເປັນຫຍັງກະສັດຈ່ຶງໃຫ້ຄົນເຂ້ົາ
ມາໃນພຣະຣາຊວັງແບບງາ່ຍໆ ແລະກໍເວົາ້ກັນແບບທັມມະດາ ໂດຍບ່ໍມີການລົງໂທດຫຍັງເລີຍ? 

 
5. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມອົບພະຍົບ 6:1-8 ຈ່ົງເຕືອນນັກຮຽນວ່າ ຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາ ບາງຄ້ັງກໍເປັນ

ພຣະເຈ້ົາທັມມະດາ ເປັນພຣະເຈ້ົາປອມ. ຖ້າເປັນພາສາອັງກິດແລ້ວຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງງ່າຍຂ້ຶນ
ຄື  G ໃຫຍ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທ່ຽງແທ້ ແລະ g ນ້ອຍແມ່ນພຣະເຈ້ົາປອມ, ທຽມເທັດ .  ໃນພຣະ
ຄັມພີເດີມ ຄໍາວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະເອ້ີນຊືຂ່ອງພຣະອົງວ່າ ຢາເວ  YAHWEH  
 

6. ເຊີນໃຫ້ທຸກຄົນອອກຄໍາຄິດເຫັນ ວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ອົບພະຍົບ 6:5  ເວລາພຣະ
ອົງຊງົຕັກເຕືອນໃຫ້ລະລຶກເຖິງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງວ່າຢ່າງໃດແດ່. ຖາມ: ພຣະອົງຊົງລືມ
ຄໍາໝ້ັນສັນຍາທ່ີໄດ້ໃຫ້ແກ່ບັນພະບ ຣຸຸດຂອງອິສຣາເອນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶງ່ໃຊເ້ວລາດົນນານ
ແທ້ ເຖິງ 430 ປີ ຈ່ຶງປາກົດອອກມາ. 
 

7. ຢູ່ໃນກະດານ ໃຫ້ຂຽນພັຍພິບັດ ລຽນກັນລົງມາ ນ ໍາພານັກຮຽນອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວກໍຂຽນລົງມາແຕ່
ລະຢ່າງ (ອົບພະຍົບ ບົດທີ 6-11) 

   

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

8. ຄົນເຮັບເຣແີລະຄົນອີຢິບເຂ້ົາໃຈການກະທໍານ້ີເປັນການສໍາແດງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
 

9. ທຸກວັນນ້ີເດ, ພຣະເຈ້ົາສໍາແດງຢ່າງໃດໃຫ້ແກ່ມະນຸດພວກເຮົາ ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບ
ຣາຮາມ ຂອງອີຊາກ ແລະຂອງຢາໂຄບ? 
 

10. ຄ າໍຖາມທີ 3 ແລະ ທີ 4 ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ  ຄົນອິສຣາເອນສົງສ ັຍໂມເຊກ່ອນທ່ີຈະພົບພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່
ຫລັງຈາກອອກຈາກອິຢິບແລ້ວກໍຍັງສົງສ ັຍໂມເຊຢູ່ ເປັນຫຍັງ? 
 

11. ສມັຍນ້ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ່ົງພັຍພິບັດມາອີກແລ້ວ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຫລືຄຣິສຕຽນ
ຢ່າງໃດ?  ສົນທະນາ. 

 
12. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມຂອງຊີວິດ. ເພ່ືອ  

ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
ບພ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ກິນເຂົາ້ຟາ້ວກ່ອນອອກເດນີທາງຢ່າງລາໍບາກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 12:1-14, 24-27; 13:8-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 12:1-13:16 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ດ້ວຍການສລອງປັສຄາແລະກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ພວກອິສຣາ

ເອັນໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄຖ່ພວກເຂົາ
ອອກຈາກການເປັນທາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານຖາມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ

ເຈ້ົາ, ທ່ານຈະຕອບເຂົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງງານສລອງປັສຄາແລະການ

ກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງນ້ັນແມ່ນການເວ້ົາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາພິທຢ່ີາງນ້ີເພ່ືອເປັນການເຕືອນພວກອິສ

ຣາເອັນວ່າພຣະອົງມີອໍານາດຊ່ອຍພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງຢາກໃຫ້
ໃຊ້ເວລານ້ີສະແດງຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະອົງດ້ວຍການເຂ້ົາຮ່ວມພິທີ 
ນ້ີດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. 

 

ບົດນໍາ 
     ເຣ່ືອງສລອງປັສຄາໃນພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນອອກຈາກການ
ເປັນທາດຂອງພວກເອຢິບ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຈ່ົມທຸກຂອງເຂົາແລະພຣະອົງຊງົຈໍາຄໍາສັນຍາຕ່ໍປ ູ ່ຍ່າຕາ
ຍາຍຂອງພວກເຂົາ. (ອົບພະຍົບ 2:23-25).    ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ນໍາຄືໂມເຊ ແລະພຣະ
ເຈ້ົາທໍາສົງຄາມຕ່ໍສູ້ກະສັດຟາຣາໂອແລະພວກເອຢິບຄືພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພັຍພິບັດຫລາຍໆຢ່າງມາຍັງພວກເອ
ຢິບ.    ທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາບອກວ່າຈະສ່ົງເຫດຮ້າຍຄ້ັງທີສິບຊ່ຶງຮ້າຍແຮງຫລາຍກວ່າໝູ່  ຈະມີຄາຕະກອນໄປໃນ
ຖ້າມກາງພວກເອຢິບແລະເອົາຊີວິດລູກຊາຍກົກແຕ່ລະຄອບຄົວ.   
     ພຣະຄັມພີອາທິດນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງພິທີກິນອາຫານທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງໄວ້ຊຶງ່ເປັນສັນຍາລັກວາ່ພຣະອົງຈະຊອ່ຍ
ພວກອິສຣາເອັນ.   ພວກອິສຣາເອັນຕ້ອງຖືພິທີນ້ີໃຫ້ດີໃນຄືນເຫດຮ້າຍເກີດຂ້ຶນແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້
ຮັບເສຣພີາບ.  ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍກ່າວດ່ັງນ້ີເໝືອນກັນ.    ນ່ຶງ, ອົງພຣະເຢຊູຖືກຂ້ຶນສານແລະຖືກຄຶງທ່ີໄມ້
ກາງແຂນກໍແມ່ນມີພາກສ່ວນໃນງານສລອງປັສຄາ.  ສອງ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ສ່ິງປະກອບໃນປັສຄາ, ຄືເຂ້ົາ
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ຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງແລະນ້ໍາອະງຸ່ນ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ສະຖາປະນາສິນມະຫາສນິດ.     ເໝືອນກັບປັສຄາແມ່ນ  
ການຊົງໄຖ່ພວກອິສຣາເອັນໃຫ້ພ້ົນຈາກການເປັນທາດຈາກເອຢິບ,   ສິນມະຫາສນິດແມ່ນການສລອງການ 
ໄຖ່ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເພ່ືອມະນຸດທ່ົວໂລກດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.  
ທັງສອງປັສຄາແລະສ ນິມະຫາສນິດແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທໍາເພ່ືອມະນຸດ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 

  
1. ແນະນໍາຫ້ອງຮຽນຈັດໃຫ້ພິທີການຕ່າງໆຊ່ຶງມີສັນຍາລັກເຊ່ັນ: (ສິນບັບຕິສະມາ ສິນມະຫາສນິດ, ພິ 

ທີແຕ່ງງານ)  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສົນທະນາເຖິງຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະຢ່າງໃນສາສນາ
ແນວໃດ? 
 

2. ອະທິບາຍວ່າໃນພຣະຄັມພີພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພິທີຫລາຍຢ່າງເຊ່ັນ: ພິທີຕັດແມ່ນໝາຍເຖິງ   ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນເປັນຄົນແຕກຕ່າງໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.  ພິທີອີກອັນນ່ຶງທ່ີ
ສໍາຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງແມ່ນປັສຄາ.  ມັນບ່ໍເປັນພຽງການເຕືອນພວກອິສຣາເອັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດ, ແຕ່ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີອົງພຣະ
ເຢຊເູຮັດເພ່ືອມະນຸດຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບາບ. 

 
3. ໃຊ້ຄໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີເພ່ືອຈະສ້າງໃຫ້ມີການສົນທະນາເກີດຂ້ຶນ: 

ກ. ເປັນຫຍັງພວກອິສຣາເອັນຈ່ິງຕ້ອງເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້
ຕຽມປັສຄາ? 
ຂ. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນຖ້າເອົາສັດຂາຫັກມາຖວາຍ ເພາະຄົນຈະໄດ້ກິນຕອນສຸດທ້າຍຫລັງ
ຈາກເຮັດພິທີແລ້ວ? 
 

4. ໃຫ້ແຕ້ມໃສ່ກະດານສອງແຖວ ແຖວຊາ້ຍໃຫ້ໃສ່ຊ່ືວາ່ ìສ່ິງປະກອບî ທັງຂວາ ìຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນ
ຍາລັກ.î   ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 12:1-23 ຖ້າອ່ານເຖິງສ່ິງປະກອບໃນພິທີໃຫ້ຂຽນໃສ່ແຖວສ່ິງ
ປະກອບ ແລະຖ້າເຫັນຄວາມສໍາຄັນສັນຍາລັກໃຫ້ຂຽນໃສ່ທາງຂວາເຊ່ັນ: ແກະນ້ອຍ, ຜັກຂົມ, ເຂ້ົາຈ່ີ
ບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ແລະອ່ືນໆ.  ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອອກຄວາມເຫັນນໍາກັນ. 
 

5. ພິທີປັສຄານ້ີໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ແນວໃດ? 
 

6. ອ່ານອົບພະຍົບ 12:24-27; 13:8-9.  ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນສິດສອນເດັກ
ນ້ອຍຂອງຕົນໃຫ້ດີແຕ່ລະປີ?  ນໍາພາຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນເພ່ືອຊອກວິທີສອນເດັກຜູ້ຈະເປັນຜູ້ນໍາ
ໃນອະນາຄົດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີໃນເຣ່ືອງປັສຄານ້ີ. 
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7. ທ່ານຈະອະທິບາຍຕ່ໍຄົນບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງປັສຄານ້ີຢ່າງໃດ? 

 
8. ນໍາພາສະມາຊກິໃນຫ້ອງໃຫ້ຮຽນຮູແ້ຕ່ລະຄະນະໄດ້ສລອງສິນມະຫາສນິດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 

 
9. ອ້ອນວອນປິດ ກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຕາຍແລະຄືນມາຈາກຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນພະ

ຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນຜູ້ຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກ. 
 
 
 

                                                                                                        ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 

ຄາໍຖາມເຣືອ່ງຄວາມເຊືອ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 14:1-4, 10-31; 15:1-2, 20-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 14:1-15:21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກອິສຣາເອັນສືບຕ່ໍການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາສາມາດ

ມຸ້ງໜ້າໄປ  ເຖິງແມ່ນເຂົາຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການໄວ້ໃຈໃນພຣະ
ເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານມີຄໍາຖາມເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກຫາວ່າພວກເອຢິບຍອມຮັບພຣະເຈ້ົາ  ແລະພວກອິສຣາ

ເອັນໄວໃ້ຈໃນພຣະອົງ,  ແລະເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາສ່ິງນ້ັນມາປະ
ກອບໃຊໃ້ນຊີວດິປະຈໍາວັນ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເມ່ືອພວກອິສຣາເອັນຖືກທົດລອງເຖິງຄວາມເຊ່ືອ ເວລາພວກເຂົາ 

ໄດ້ຖືກລ້ອມດ້ວຍນ້ໍາທະເລແລະພວກທະຫານເອຢິບໄລ່ຕິດຕາມ, 
ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊອ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຢ່າງອັສຈັນເພາະ
ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອ. 

 

ບົດນໍາ 
        ບົດກ່ອນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອັນອອກຈາກການເປັນທາດຂອງພວກເອຢິບ.  
ເຫັນວ່າການທໍາສົງຄາມລະຫວ່າງໂມເຊກັບກະສັດຟາຣາໂອແມ່ນເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າພະເຈ້ົາຂອງຟາຣາໂອ ຫລ ື
ພຣະເຈ້ົາພຣະຢາເວເປັນໃຫຍ່. ຕອນນ້ີພວກເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນໃຫຍ່ຕອນສຸດທ້າຍ ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້
ບອກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

       ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນພະລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ແຄມນ້ໍາທະເລພວກເຂົາ
ກາຍເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານ.  ພັຍພິບັດສິບຄ້ັງນ້ັນແລະຄ້ັງທີສິບແມ່ນລູກກົກຂອງພວກເອຢິບທຸກຄົວເຮືອນໄດ້ຕາຍ, 
ແຕ່ສ່ວນລູກຂອງອິສຣາເອັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຕາຍຈັກຄົນ.  ເຖິງປານນ້ີພວກອິສຣາເອັນຍັງບ່ໍແນ່ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 
        ເຫດການເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ?  ເຫັນວ່າເປັນຄໍາຖາມທ່ີຕອບຍາກຫລາຍ.    ເຫດ
ການນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງຕ່ໍພວກເຮົາ?  ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີເປັນບົດຮຽນສອນອັນໃດຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ?   
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          ນ້ີເປັນປະວັດຕິສາດທ່ີພວກອິສຣາເອັນໄດ້ສລອງຂ  ້ຶນເພ່ືອຂອບພຣະຄ ຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເຖິງພລັງອໍານາດ 
ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.  ຜູ້ນໍາທຸກວັນນ້ີຄວນໃຊ້ບົດນ້ີເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສ
ຣາເອັນສາມາດເຮັດສ່ິງທີມ່ະນຸດເຮັດບ່ໍໄດ້. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
 

  
10. ກ່າວວ່າ: ບາງຄ້ັງໃນຊີວິດພວກເຮົາກໍພົບກັບຄວາມຢ້ານ ຂ ໃໍຫ້ທ່ານບອກສະພາບສ່ິງທ່ານຢ້ານທ່ີສຸດ 

ໃຫ້ຄົນໃກ້ຄຽງໄດ້ຍິນນໍາ.    
 

11. ຖາມວາ່: ພວກເຮົາມີຊອ່ງທາງອອກບ່ໍເມ່ືອໄດ້ພົບກັບຄວາມຢ້ານໃນຊີວິດ?    ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ
ເຮັດແນວໃດ?  (ຄໍາຕອບອາດແມ່ນ: ແລ່ນໜີ, ໄປລ້ີ, ອ້ອນວອນ, ຊອກຫາຄົນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ, ຫລືຕ່ໍ
ສູ້ຢ່າງລູກຜູ້ຊາຍ. 

 
12. ກ່າວວ່າ: ບາງຄ້ັງຄວາມຢ້ານຕ່າງໆນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່.    ໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ກ່າວ

ເຖິງເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີ. 
 

13. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 14:1-4 ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເດີນທາງໄປເລ້ືອຍໆທ່ີສຸດກໍພົບ
ທາງຕັນ.    ອະທິບາຍປໂຍກທີ່ວ່າ   ìເຮົາຈະເຫັນໃຈຂອງກະສັດຟາຣາໂອແຂງກະດ້າງî    (ອພຍ 
14:4). 

 
14. ກ່າວວ່າ: ປະວັດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍພວກອິສຣາເອັນຂ້າມທະເລແດງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີທຸກຄົນຈໍາໄດ້ດີໃນ 

ພຣະຄັມພີເດີມ.  ເຣ່ືອງນ້ີຍັງກາຍເປັນໜັງ ìພຣະບັດຍັດສິບປະການî ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮູ້ປະວັດເຣືອ່ງນ້ີ
ດີ ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຮັບສະງ່າຣາສີໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນນ້ີແນວໃດ? 

 
15. ກ່າວວ່າ: ຖ້າທ່ານຝັນເຫັນຄົນໄລ່ທ່ານແລະທ່ານມີຄວາມຢ້ານ ແຕ່ສ່ວນພວກອິສຣາເອັນແລ້ວພວກ

ເຂົາໄດ້ຄາຢູ່ທະເລແດງ ແລະພວກທະຫານເອຢິບກໍໄລ່ຕິດຕາມຈະຈັບເອົາຄືນໄປເປັນທາດ. ໃຫ້ຄົນ
ນ່ຶງອ່ານອົບພະຍົບ 14:10-12  ຊ່ຶງກ່າວວ່າ  ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານ.  
ພວກເຂົາຕ່ໍວ່າໂມເຊ ແລະຢາກກັບຄືນໄປບ່ອນເກ່ົາເພາະຄວາມຢ້ານນ້ັນ.  ພວກເຂົາລືມໄປແລ້ວສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຊ່ອຍ ແລະຢາກຊອກທາງອອກດ້ວຍຕົນເອງ. 

16. ກ່າວວ່າ: ໃຫ້ເບ່ິງສ່ິງທ່ີໂມເຊໄດ້ເຮັດ.   ອ່ານອົບພະຍົບ 14:13-14.   ຖາມວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າໂມເຊມີ
ຄວາມກ້າຫານແນວໃດ?  (ຄໍາຕອບອາດແມ່ນ ໂມເຊຈ່ືສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊ່ອຍມາໃນອະດີດ). 
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17. ຂໍໃຫ້ສາມຄົນອ າ່ນພຣະຄັມພີສາມຕອນເພ່ືອເປັນການເຕືອນ. ອົບພະຍົບ 14:15-20, 21-25, 26-

31.  ຖາມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີໃນສະພາບຢ່າງນ້ີແນວໃດ?   
 

18. ຖາມວ່າ, ການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາເຮັດນ້ັນໄດ້ສອນພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງເວ້ົາເຖິງການອັສຈັນ
ເປັນສ່ິງງ່າຍກວ່າສ່ິງອ່ືນທ່ີຈະເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດ? 

 
19. ອົບພະຍົບ 15 ແມ່ນເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍພວກອິສຣາເອັນເພ່ືອສອນພວກເຮົາເຖິງພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກ

ເຮົາເຊືອ່ຖື.  ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານອົບພະຍົບ 15:1-2, 20-21. 
 

20. ອ້ອນວອນປິດເພ່ືອລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາບົດຮຽນນ້ີມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດເມ່ືອພົບກັບຄວາມ
ຢ້ານ. 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ເຮດັໃຫນ້ໍາ້ຂມົເປນັຫວານແລະຈອກເປົາ່ເຕັມຫລົນ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອບົພະຍົບ 15:22ó16:18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 15:22ó17:7 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາທ້າທາຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນມີຄວາມເຊ່ືອ ໃນທ່ີສຸດພຣະ

ອົງກໍໄດ້ປະທານສ່ິງຕ້ອງການໃຫ້ເຊ່ັນນ້ໍາດ່ືມແລະອາຫານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະເອົາອາຫານມາຈາກໃສ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍລະຫວ່າງຄໍາຕ່ໍວ່າຂອງພວກອິສຣາເອັນແລະສ່ິງທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາປະທານສ່ິງເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ ເພ່ືອຈະເອົາບົດຮຽນນ້ີມາ
ປະກອບໃຊ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍການຈ່ົມຂອງພວກອິສຣາເອັນເພາະ

ພວກເຂົາຂາດອາຫານແລະນ້ໍາດ່ືມ ພຣະອົງປະທານນ້ໍາອອກບໍ່ 
ແລະມານາໃຫ້. 

 

ບົດນໍາ 
         ປະຊາຊົນໄດ້ຈ່ົມຕ່ໍວ່າກັບໂມເຊແລະພຣະເຈ້ົາກໍແປກພຣະທັຍ ແລະອີກປະການນ່ຶງປະວັດນ້ີເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນນິສັຍໃຈຄໍຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດບ່ໍ?  ວິທີໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມັກຈ່ົມຕ່ໍວ່າ?   ປະຊາ
ຊົນໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາເຊ່ັນ: ພັຍພິບັດໃນເອຢິບ ເສົາໄຟແລະເສົາ
ເມກ; ແຍກນ້ໍາທະເລອອກ-ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ິງແປກປລາດ.     ພຣະເຈ້ົາຜູ້ກະທໍາສ່ິງນ້ີສາມາດຮັກສາປະຊາ
ກອນຂອງພຣະອົງໄດ້ດີ.  ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ພວກເຮົາສໍາຣວດຕົວເອງໃຫ້ດີ. 
      ອົບພະຍົບ 16:4, ພຣະເຈ້ົາບອກກັບໂມເຊວ່າພຣະອົງຈະທົດສອບປະຊາຊົນ.  ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ອ່ານ
ຈົນເຖິງສຸດທ້າຍຂອງເຣືອ່ງນ້ີພວກເຮົາອາດແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶງ່ບ່ໍໂກດຮ້າຍເພາະການຈ່ົມຕ່ໍວ່າ 
ແລະຂາດຄວາມເຊ່ືອຂອງປະຊາຊົນ.      ແນວໃດກໍດີພຣະເຈ້ົາທົດສອບເພ່ືອຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອໝ້ັນໃນ    
ພຣະອົງ.     ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະອົດກ້ັນໄວ້ນານ.    ເຫັນວ່າປະຊາຊົນບ່ໍຜ່ານການທົດ
ສອບນ້ັນໄດ້, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງສືບຕ່ໍປະທານສ່ິງຈໍາເປັນໃຫ້ພວກເຂົາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.  ພຣະຄັມພີຕອນ 
ນ້ີມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄໍາຈ່ົມຕ່ໍວ່າຂອງປະຊາຊົນ ແລະແມ່ນເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມ
ຮັກຢ່າງນ້ັນຍັງຕົກມາເຖິງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີເໝືອນກັນ. 
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ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
 

  
1. ກ່າວວ່າ:  ໃຫ້ພວກເຮົາອອກຄວາມຄຶດເຫັນນໍາກັນເຖິງສ່ິງຕ່າງໆທ່ີພ່ໍແມ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍລູກ

ຫລານ.  ໃຫ້ຂຽນເປັນລໍາດັບໃສ່ກະດານເຊ່ັນ: ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ, ເອົາຂອງຂວັນໃຫ້,  ເອົາສ່ິງຈໍາ
ເປັນໃຫ້, ອູ້ມກອດ, ເອົາພວກເຂົາໄປໂບດນໍາ, ສິດສອນ ແລະອ່ືນໆ. 
 

2. ຖາມ:  ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍບາງຄົນເຫັນຄຸນທ່ີແມ່ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ ແລະອີກບາງຄົນບ່ໍເອົາຫົວຊາ?  
ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍບາງຄົນເອົາປຽບບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າທ່ີພ່ໍແມ່ມີຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງ?   ໃຫ້ສົນທະ
ນາກັນ. 

 
3. ກ່າວວ່າ: ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຮັກແລະພຣະອົງປະທານສ່ິງຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.   

 
4. ກ່າວວ່າ: ໃນພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ເວົາ້ເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່ປະຊາກອນ

ຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຍັງສອນໃຫ້ຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ວັດແທກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແລະຄໍາສອນຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກອິສຣາເອັນໃນປ້ຶມອົບພະ
ຍົບແລະໃນປ້ຶມໂຢຮັນ. 

 
5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສາມກຸ່ມສເມີກັນ.  ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມີຜູ້ນໍາເພ່ືອຈົດຄໍາຕອບ.  ແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້

ອ່ານພຣະຄັມພີດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
ກຸມ່ 1: ອົບພະບົບ 15:22-16:21 
ກຸ່ມ 2: ໂຢຮັນ 6:1-14 
ກ ຸ ່ມ 3: ໂຢຮັນ 6:22-51 
 

ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫ້ຕອບຄ ໍາຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
1. ຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີທ່ານອ່ານໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາຈັດຫາສ່ິງຈໍາເປັນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະ

ອົງຢ່າງໃດ? 
2. ປະຊາຊນົໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 
3. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນ? 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືບົດຮຽນທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກສອນພວກເຂົາແລະບອກພວກເຮົາ? 
5. ມີບົດຮຽນອັນໃດທ່ີຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຄວນນໍາເອົາມາສອນຜູ້ເປັນລູກໃນທຸກວັນນ້ີ? 
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6. ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດບົດຮຽນໃຫ້ແລ້ວ ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວກໍຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານ.  ໃຫ້ບອກ
ເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້. 
 

7. ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ເບ່ິງໃນພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະຄັມພີໃໝ່ເຖິງການຈັດຫາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍ 
ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ໃຫ້ບອກເຖິງໃນຍາມຍາກລໍາບາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍທ່ານ. 
 

 
 
      

 

 
                                                                                            ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນ ໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ສຽ່ງພຍັໃນການເຂົາ້ພບົກບັພຣະເຈົາ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 19:1-12, 16-22 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 19 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຂ້ົາໄປໃນການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນການຕຽມຕົວຖວາຍຊີວິດ

ໃນການຮັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາເວ້ົາອັນໃດອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄໍາເວ້ົານ້ັນໄດ້

ຖືກຕ້ອງກັບພຣະຄັມຕອນນ້ີຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອີງ

ຕາມພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ ແລະເພ່ືອຕອບຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະອົງໃຫ້
ເຂ້ົາໄປໃນພຣະສັນຍາກັບພຣະອົງ 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ໄປເຖິງພູເຂົາຊີນາຍເພ່ືອຕຽມເຂ້ົາພົບກັບພຣະ

ອົງເພ່ືອສ້າງຕ້ັງຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະອົງ. 
 

ບົດນໍາ 
       ພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜສໍາລ ບັທ່ານ?  ພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜຕ່ໍກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ?  ມີ
ຫລາຍຄົນຢາກເຂ້ົາສນິດໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກເຂົາເລືອກເອົາວທີິການເຂ້ົາຫາພຣະອົງຕາມຄວາມ
ນຶກຄຶດຂອງຕົນເອງ.  ມີຫລາຍຄົນຈັດລາຍການນະມັສການໃຫ້ຖືກໃຈຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄປໂບດ  ແຕ່ອີກຢ່າງນ່ຶງ
ການນະມັສການບ່ໍຄວນເປັນສ່ິງຊໍາ້ຊາກຈົນເກີນໄປຈົນກາຍເປັນທໍານຽມຢ່າງໂອໂຕມາຕິກ.   ມັນເປັນການ
ອາຍຖ້າຜູ້ນໍາລາຍການເຮັດໃຫ້ຄົນມານະມັສການເບ່ືອຫລືເຫງົານອນ.     ຢ່າລືມເຮັດຕາມເດີມບ່ໍແມ່ນການ
ເຮັດຕາມວາດ ຫລືເຮັດຕາມເດີມບ່ໍແມ່ນເຮັດເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍ.   
     ອົບພະຍົບ 19 ໂມເຊໄດ້ປະຕິບັດຄົບວົງຈອນ ທໍາອິດລາວໄດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີພູເຂົາຊີນາຍຄືພຸ່ມໄມ້ມີ
ໄຟ (ອພຍ 3).  ບັດນ້ີລາວໄດ້ນໍາພາປະຊາຊນົໄປພົບກັບພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທໍາ
ມາກ່ອນແລ້ວ.  ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.    ບັດນ້ີພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງແລະຢ້ານກົວ. 
     ເປັນພຣະພອນທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບພຣະສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຍັງເປັນຄໍາສ່ັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ອີກ  ຄໍາຖາມ
ມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ      ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄໍາເວ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ຕ້ອງປະ 
ກອບດ້ວຍພາກປະຕິບັດນໍາ, ເປັນພະຍານເພ່ືອພຣະສັນຍານ້ັນເປັນຄວາມຈິງແທ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  
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ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
 

  
8. ເອົາຫີບມາປະກອບ (ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງໃຊໃ້ສ່ໃນຫີບເພ່ືອຈະອອກເດີນທາງ).  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກ

ໃນຫ້ອງບອກເຖິງບ່ອນຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາຢາກໄປພັກຜ່ອນ.  ຖາມວ່າຖ້າທ່ານຈະໄປທ່ຽວເມືອງລາວ
ທ່ານຈະເອົາຫຍັງໄປນໍາແດ່?       ຕ່ໍມາໃຫ້ທ່ານເອົາຂອງທ່ີທ່ານໃສ່ໃນຫີບນ້ັນອອກມາແຕ່ລະຢ່າງ.  
ຖາມວ່າສ່ິງນ້ັນເປັນປໂຍດບ່ໍຫລືບ່ໍເປັນປໂຍດໃນການເດີນທາງ. 
 

9. ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາບ່ໍອາດພຽງແຕ່ຝັນຢາກໄປທ ່ຽວບ່ອນນ້ັນບ່ອນນ້ີໂດຍບ່ໍຕ້ອງຈັດຕຽມເອົາສ່ິງຈໍາ
ເປັນໄປນໍາ.  ບົດຮຽນວັນນ້ີສອນພວກເຮົາໃຫ້ຈັດຕາມເພ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ. 

 
10. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານບົດຮຽນອາທິດແລ້ວເພ່ືອຄວາມຊົງຈໍາຈາກ ອົບພະຍົບ 19:1-2. ບອກວ່າພວກອິສ

ຣາເອັນກໍາລັງຕ້ັງຄ້າຍທ່ີພູເຂົາຊີນາຍ. 
 

11. ຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ ອົບພະຍົບ 19:3-6. ຖາມວ່າ:  ທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຫວງັວ່າພວກ
ອິສຣາເອັນໄດ້ຮຽນໃນລະຍະສອງເດືອນໃນການເດີນທາງຄ້ັງນ້ີ?  ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ 1 ເປໂຕ 2:9-
10 ເປັນຄວາມຫວັງວ່າຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ. 

 
12. ເຊີນໃຫ້ຄົນອ່ານ ອົບພະຍົບ 19:7-8.  ຖາມວ່າ ຖ້າສິດຍາພິບານມາຫາພວກເຮົາວັນນ້ີແລະບອກວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກດໍາຣດັ, ອ່ານອົບພະຍົບ 9:5-6, ທ່ານຄຶດວ່າຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາຈະເຮັດແນວ
ໃດ?  

 
13. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 19:9-12.  ກ່າວວ່າ: ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ໂມເຊເຕືອນປະຊາຊນົວ່າພວກ

ເຂົາມີເວລາສາມວນັເພ່ືອຈັດຕຽມເພ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງສະເພາະແລະມີຂອບ
ເຂດ.  ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຂຽນເປັນລໍາດັບເຖິງຄໍາສ່ັງນ້ັນ.    ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຕັດສ່ັງກັບພວກ
ອິສຣາເອັນຫລາຍພັນປີມາແລ້ວ ພຣະອົງຍັງຢາກສ້າງຄວາມສັມພ ັນກັບພວກເຮົາໃນທຸກວນັນ້ີ. ໃຫ້
ພາກັນສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ. 

 
14. ກ່າວວ່າ: ຂ້ໍພຣະຄັມພີຕ່ໍໄປນ້ີໄດ້ບອກຖິງການດົນບັນດານຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ເປີດເຜີຍໃນພຣະຄັມ

ພີເດີມ.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 19:16-22.  ຖາມວ່າ: ມີພາບອັນໃດເຂ້ົາມາໃນສມອງແລະຈິດ
ໃຈຂອງທ່ານເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນພຣະຄັມພີຂ້ໍນ້ີ? 
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15. ກ່າວວ່າ: ສົມມຸດວ່າທ່ານກໍາລັງຈະເຂ້ົາໄປໃນການນະມັສການດຽວນ້ີ ທ່ານຄຶດວ່າບົດຮຽນວນັນ້ີໄດ້
ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

 
16. ອ້ອນວອນປິດ. 

 
 
 
 
 

                                                                                             ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ8 

ພືນ້ຖານການປະພດຶຂອງປະຊາກອນພນັທະສນັຍາ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍບົ 20: 1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20: 1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ພຣະເຈ້ົາປະທານຄໍາສອນສໍາລັບການປະພຶດຂອງບຸກຄົນທ່ີຢ່ ູໃນພັນທະ  

ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ ແລະລະຫວາ່ງກັນແລະກັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້:  ເພ່ືອສລຸບພຣະບັນຍັດສິບປະການ ແລະເວ້ົາເຖິງຄວາມໝາຍສໍາລັບຊີ 

ວິດຂອງຂ້ອຍ. 
 

 ແຜນສາໍລບັການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບລະບຽບໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ ຕອນຍັງເຍົາວຍັ(ໄປທ່ຽວ

ກາງຄືນຕ້ອງກັບບ້ານກ່ອນສິບໂມງ, ບ່ໍໃຫ້ຖ້ິມເຄ່ືອງນຸ່ງເປ້ືອນໄວ້ພ້ືນເຮືອນ, ຕ່ໍໆໄປ) 
2. ໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອຊວນສົນທະນາ: 

· ລະບຽບໃດແດ່ທ່ີຍາກສໍາລັບທ່ານ? 
· ລະບຽບໃດແດ່ທ່ີເຫັນວ່າບ່ໍຍຸດຕິທັມ? 
· ມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່ຖ້າບ່ໍເຮັດຕາມລະບຽບ? 
· ມີລະບຽບຄອບຄົວແນວໃດທ່ີທ່ານໄດ້ນໍາມາໃຊ້? 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 

3. ແນະນໍາວ່າມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນລະບຽບ ຫລືບັນຍັດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມໄວເ້ພ່ືອໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະອົງ.  ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ ຂອງບົດຮຽນ (ທ່ີທ່ານໄດ້ຂຽນໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ) 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 20:1-2. ແລ້ວຖາມວ່າ: ຜ້ ູໃດໃຫ້ສິດພຣະເຈ້ົາໃນການວາງລະບຽບນ້ີ? 
ຫລັງຈາກມີການຕອບແລ້ວໃຊ້ເວລາເລ່ົາເຣ່ືອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນໃນເອຢິບແລະການອົບພະຍົບ; 
ເວ້ົາເຣ່ືອງແບບສ້ັນ. ຖາມ: ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອພວກເຂົາ, ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບ່ໍຢາກ
ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ? 
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5. ແນະນໍາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດເພ່ືອອິສຣາເອັນຈະໄດ້ສ້າງຊມຸຊົນໃໝ່ທ່ີແຕກຕ່າງກັບສ່ີງທ່ີ
ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທ່ີປະເທດເອຢິບ. 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອພຍ 20:3-7. ແນະນໍາວ່າພຣະທັມຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງບັນຍັດສາມຂ້ໍທໍາອິດທ່ີກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພວກເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອສົນທະນາ: 

· ແມ່ນຫຍັງຄືເບ້ືອງຫລັງທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ັງວ່າ ìຢ່ານະມັສການພຣະອ່ືນ ນອກຈາກເຮົາî? 
· ມາເຖິງຕອນນ້ີໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາປະຕິບັດພຣະບັນຍັດໄດ້ດີຂນາດໃດ? 
· ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາສ່ັງບ່ໍໃຫ້ເຮັດຮູບໂຄຣົບ, ໂດຍສະເພາະຮູບຂອງພຣະອົງ? 
· ຄໍາວ່າ ìພຣະເຈ້ົາທ່ີຫວງແຫນî ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນທ່ີຕາມມາຂອງການໄຫວ້ພຣະອ່ືນໆ? 
· ການໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາໃນທາງຊົວ່ແປວ່າຫຍັງ? 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອພຍ 20:8-11. ອະທິບາຍເຣ່ືອງການຖືວັນຊະບາໂຕ ໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ. 
8. ແນະນໍາວ່າຫົກບັນຍັດຕ່ໍໄປແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນໆ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 20:12-17. ໃຊ້

ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອສົນທະນາ: 
· ການນັບຖືພ່ໍແມ່ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
· ການຂ້າຄົນມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່? 
· ການຫລ້ິນຊ້ ູສາມາດທໍາລາຍຊມຸຊົມຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດແດ່? 
· ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ລັກ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຮ້າຍຈາກການເປັນພະຍານບ່ໍຈິງ? 
· ການຢາກໄດ້ຂອງຄົນອ່ືນເລ້ີມຈາກໃສ? 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ຖາມເພ່ືອໃຫ້ຄິດ: 

· ເມ່ືອເບ່ິງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງໃດ? 
· ມີພຽງແຕ່ບັນຍັດສິບປະການເທ່ົານ້ັນບໍ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຖືຮັກສາ? ເບ່ິງ ລູ

ກາ 18: 21-22. 
· ມີບັນຍັດຂ້ໍໃດທ່ີເວ້ົາກັບທ່ານຫລາຍທ່ີສຸດໃນການສຶກສາພຣະທັມຕອນນ້ີ? ຖ້າມີ, ທ່ານຈະ

ແກ້ໄຂແນວໃດ? 
10. ປິດການຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ,   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ແນວທາງຢ່າງແຈ້ງຂາວສໍາລັບຊີ 

ວິດໃນຖານະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ອ້ອນວອນໃຫ້ທຸກຄົນດໍາເນີນຊວິີດເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງຊົງພໍ 
ພຣະທັຍ ແລະໃຫ້ກຽດຄົນອ່ືນໆ. 

 
ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ9 

ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນຊວິີດໃນພນັທະສັນຍາ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 21: 1-2, 7-17, 22-27; 22:21---23:12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20: 22---23:19 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້     ໃນຖານະຜູ້ຢ່ ູໃນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງດໍາ 

ເນີນຊວິີດຢ່າງສັດຊືຕ່າມລາຍລະອຽດທ່ີໄດ້ຊງົປະທານໃຫ້. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ການດໍາເນີນຊວິີດຂອງທ່ານແຕ່ລະວັນບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາວທີິໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອສລຸບຄໍາສ່ັງສອນກ່ຽວກັບກົດໃນພັນທະສັນຍາ ແລະວິຈັຍເບ່ິງວ່າສ່ິງ 

ໃດແດ່ທ່ີເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ນໍາເອົາໃບໂຄສະນາຫລອກລວງຕ່າງໆ ທ່ີມີລາຍລະອຽດຂຽນເປັນໜັງສືນ້ອຍໆເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນເຫັນ

ຄວາມຈິງ (ຊ້ືຣດົບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ເງິນດາວ, ໄປພັກໂຮງແຮມຟຣີ, ບ່ໍເສັຽຄ່າເຄ່ືອງບິນຖ້າໄປຟັງຄໍາໂຄສະ 
ນາ, ຫລ້ິນເກມໂດຍບ່ໍຕ້ອງຊ້ືຫຍັງ ແຕ່ມີລາງວັນໃຫຍ່, ແລະຕ່ໍໆໄປ) 

2. ຖ້າພວກເຮົາສັງເກດໃຫ້ດີຈະເຫັນວ່າ ຕົວໜັງສືນ້ອຍໆນ້ັນແມ່ນລາຍລະອຽດສໍາລັບຊີວດິ.     ໜັງສື
ນ້ອຍໆຈະບອກວ່າ ຜູ້ໃດ, ແມ່ນຫຍັງ, ເວລາໃດ, ແລະວິທີໃດຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເຄີຍ
ຖືກຫລອກມາແບ່ງປັນປະສົບການ ເພາະບ່ໍໄດ້ອ່ານຕົວໜັງສືນ້ອຍໆໃນໃບໂຄສະນາ  

3. ແນະນໍາບົດຮຽນ   ແລະບອກວ່າໃນມ້ືນ້ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ສລຸບກົດບັນຍັດ ຊ່ຶງເປັນຕົວໜັງສືນ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຈະພິສູດວ່າກົດຂ້ໍໃດທ່ີກໍາລັງເວ້ົາພວກເຂົາເຈ້ົາໃນປັດຈຸບັນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
4. ເວ້ົາວາ່ ກົດບັນຍັດ ແລະການປະຕິບັດໃນພຣະສັນຍາເດີມເປັນເຣ່ຶອງທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກ   ຫລືຍອມຮັບ 

ໄດ້ຍາກ.   ເພາະພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເນ້ືອຫາແລະປະເພນີໃນຕອນທ່ີພຣະຄໍານ້ັນໄດ້ຖືກຂຽນ. 
ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງຄໍາແນະນໍາໃນ ìຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັî ຂອງບົດຮຽນນ້ີ. 

5. ໃຊ້ຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນເພ່ືອນໍາພາການສຶກສາພຣະຄໍາ.    ພານັກຮຽນເບ່ິງອົບພະຍົບ 21:1-2,  
7-11.  ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວໃຫ້ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìການເປັນທາດສໍາລັບຜ້ ູເຄີຍເປັນທາດ,î  ແລ້ວຖາມວ່າ: 

· ພຣະຄັມພີສອນເຣືອ່ງຂ້າທາດແນວໃດໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ? 
· ຂ້າທາດມີສ່ວນໃນເຣ່ືອງເສຖກິດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນຢ່າງໃດ? 
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· ແມ່ນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍຂອງຄໍາສອນໃນຕອນນ້ີ? 
· ກົດບັນຍັດເຣືອ່ງຂ້າທາດເວ້ົາແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງ? 
· ກົດບັນຍັດເຫລ່ົານ້ີຈະຊວ່ຍ ຫລືຈະທໍາລາຍສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 
· ພວກເຮົາຈະສາມາດໃຊ້ຄໍາສອນນ້ີກັບສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຢ່າງໃດ? 

6. ເບ່ິງກົດບັນຍັດທ່ີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້  ເພ່ືອຈະສະແດງຄຸນສົມບັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ອ່ານ ອົບພະຍົບ 21:12-27 ແລ້ວອະທິບາຍກົດເຣ່ືອງການລົງໂທດ.   ທ່ານອາດຈະເບ່ິງ ລະ 
ບຽບເລວີ 24:17-22 ເພ່ືອຊ່ວຍ. ຢ່າລືມເນ້ັນຈຸດປະສົງຂອງການລົງໂທດ. 

7. ອ່ານ ມັດທາຍ 5:38-48. ຖາມ: ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກົດບັນຍັດເຣືອ່ງ 
ການລົງໂທດຢ່າງໃດ? 

8. ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂໍໃ້ຫຍ່ ìຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມເມດຕາສໍາລັບຜູ້ເສັຽຫາຍî (ອພຍ 22:21ó
23:12). ໃຊຄໍ້າຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອສົນທະນາ: 

· ພຣະຄໍາເວ້ົາຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການທໍາຮ້າຍຍິງໝ້າຍ ແລະເດັກກ ໍາພ້າ? 
· ທ່ານຄິດວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຮັກພິເສດສໍາລັບພວກຍິງໝ້າຍແລະເດັກກ າໍພ້າບ່ໍ? 
· ຊົນຊາດອິສຣາເອັນຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດກັບຄົນຕ່າງດ້າວ? ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີມີບັນຫາ

ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍ? 
· ພຣະເຢຊູຊົງບອກວາ່ຄົນຍາກຈົນຈະມີຢ່ ູຕລອດໄປ, ແລະໃນທ່ີນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງວາງກົດໄວ້

ເພ່ືອປົກປ້ອງພວກເຂົາ. ຄວາມຍາກຈົນບອກໃຫ້ຮູ້ແນວໃດກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານຂອງໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ?   ພວກເຮົາຕ້ອງມີທັສນະແນວໃດກັບຄົນຍາກຈົນ?  ມີວິທີໃດບ່ໍທ່ີພວກເຮົາ
ສາມາດຈະຊ່ວຍຄົນຍາກຈນົ? 

· ພຣະເຈ້ົາຊງົຫ່ວງໃຍໄຮ່ນາແລະພວກສັດຢ່າງໃດ? 
· ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກັບທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້? 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນຂ້ໍ 2-6. ແລ້ວຖາມວ່າ: 

· ພວກເຮົາມີສິດທິແນວໃດແດ່ໃນຖານະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
· ພວກເຮົາໄດ້ສະລະສິດແນວໄດແດ່ໃນຖານະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
· ຫລາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ເບ່ິງຂ້າມຄຸນຄ່າຊີວດິມະນຸດວິທີໃດແດ່? (ຄ້າມະນຸດ, ໃຊ້ແຮງ

ງານຟຣີ, ຂ້າທາດທາງເພດ, ຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ, ຕ່ໍໆໄປ) 
· ໃນຖານະທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມກັບຄົນທ່ີຕ້ອຍຕ່ໍາ

ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
10.  ເຕືອນນັກຮຽນວາ່ຄຣິສຕຽນເປັນເກືອແລະແສງສວ່າງໃນໂລກທ່ີຂາດຣົດເຄັມແລະຢ່ ູໃນຄວາມມືດ. 

ສຄ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ຈົ່ງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 24 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 24 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ຫລັງຈາກໄດ້ນໍາຊາວອິສຣາເອັນເຮັດພິທີຮັບພັນທະສັນຍາແລ້ວ, ໂມເຊ 

ແລະຜູ້ນໍາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສໍາລັບທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້:  ເພ່ືອອະທິບາຍປະສົບການຂອງໂມເຊ,   ພວກຜູ້ນໍາ,   ແລະປະຊາຊົນ;  

ແລະທົບທວນເບ່ິງປະສົບການທ່ີໄດ້ນໍາຂ້ອຍເອງມາເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເຊີນນັກຮຽນໃຫ້ອອກຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບປໂຍກທ່ີມີຄໍາວ່າ ìເຫັນî (ເຫັນໜ້າເທ່ືອດຽວຫລົງຮັກ, ເຫັນ

ແລ້ວຈ່ຶງເຊືອ່, ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນ, ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີມີໃຈບໍຣິສຸດ ເພາະເຂົາຈະໄດ້
ເຫັນພຣະເຈ້ົາ, ຕ່ໍໆໄປ). ພານັກຮຽນເບ່ິງແຜນທ່ີໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ  (ໃຫ້ທ່ານຕຽມແຜນທ່ີໄວ້
ລ່ວງໜ້າ). ໃຫ້ນັກຮຽນຊອກຫາພູເຂົາຊີນາຍທ່ີໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປພົບພຣະເຈ້ົາ. 

2. ອະທິບາຍເຣ່ືອງໂມເຊໄດ້ນໍາພາຊົນຊາດອິສຣາເອັນເຮັດພິທີຮັບພັນທະສັນຍາ; ໂມເຊແລະພວກຜູ້ 
ນໍາຂອງອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ;       ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ  
ìການເຫັນພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບພວກເຮົາ?î 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນ (ທ່ີທ່ານໄດ້ຂຽນໄວກ່້ອນແລ້ວເທິງກະດານ) 

1) ການສະຖາປະນາກົດບັນຍັດ (ອພຍ 24:1-8) 
2) ພົບພຣະເຈ້ົາເປັນທາງສ່ວນຕົວ (ອພຍ 24:9-11) 
3) ໂມເຊໄດ້ຮັບແຜ່ນຫີນ (ອພຍ 24:12-18) 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອົບພະຍົບ 24:1-8, ແລ້ວຖາມວ່າ: 
· ໃຜເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນເພ່ືອໃຫ້ໂມເຊແລະພວກຜູ້ນໍາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ? (ພຣະເຈ້ົາ). ເປັນຫຍັງ

ຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ? 
· ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງພວກຜູ້ນໍາແນວໃດ ນອກຈາກໂມເຊ? 
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· ປະຊາຊນົຕອບຮັບຢ່າງໃດເວລາໂມເຊໄດ້ແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
· ຊົນຊາດອິສຣາເອັນສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາສັນຍາຈົນເຖິງທ່ີສຸດບ່ໍ? 
· ແທ່ນບູຊາ ແລະຫີນສິບສອງກ້ອນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
· ເລືອດໃນຊາມ ແລະທ່ີແທ່ນບູຊາມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? (24:5-8) 
· ພຣະຄໍາຕອນນ້ີບອກຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບຊົດຊາດອິສຣາເອັນແລະກົດບັນຍັດ? 

5. ອະທິບາຍວ່າເຫດການໃນ 24:1-8 ແມ່ນຈັດຕຽມໂມເຊເພ່ືອຈະໄປພົບພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງສ່ວນຕົວ. 
ອ່ານ 24:9-11 ເໝືອນກັບວ່າແມ່ນຕົວທ່ານເອງເປັນຜູ້ລາຍງານ; ແລ້ວຖາມ: 

· ມີໃຜແດ່ທ່ີໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູ? ມີຈັກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ? 
· ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຈ້ງຂາວບ່ໍ ຫລືວາ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຽງຕົວແທນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
· ມີຂອບເຂດແນວໃດແດ່ເວລາພວກເຮົາຈະບັລຍາຍຮູບຮ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
· ຄວາມເລິກລັບໃນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ ຫລືສ້າງຄວາມສົງ

ສັຍຫລາຍຂ້ຶນ? 
6. ຫລັງຈາກສົນທະນາແລ້ວ, ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìໂມເຊໄດ້ຮັບແຜ່ນຫີນ (ອພຍ 24:12-18).î 

ອະທິບາຍພຣະຄໍາໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນ. ເນ້ັນເຣືອ່ງແຜ່ນຫີນ, ເຣ່ືອງໂຢຊວຍ, ເຣ່ືອງໂມເຊສ່ັງໃຫ້ຄົນອ່ືນ
ລໍຖ້າ, ເມກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຕ່ໍໆໄປ. 

7. ຊ້ີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວາ່ໂມເຊໄດ້ໄປຢ່ ກັູບພຣະເຈ່້ົາສ່ີສິບວັນແລະສ່ີສິບຄືນ; ອາໂຣນດູແລປະຊາຊົນ, 
ພວກເຂົາອິດເມ່ືອຍໃນການລໍຄອຍ, ການສ້າງງົວຄໍາເພ່ືອນະມັສການ (ອພຍ 32, ບົດຮຽນ 12). 
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄົນມັກໄປຊອກຫາພຣະເຈ້ົາຢ່ ູຜິດບ່ອນ ຫລື ເປັນຫຍັງຄົນມັກສ້າງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອ 
ພວກເຂົາຈະເບ່ິງເຫັນ? 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 4 ແລະ 5 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຊ້ເວລາຕາມເຫັນສົມຄວນ. 
9. ຖາມນັກຮຽນ: ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນອາທິດນ້ີ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາດີຂ້ຶນ? 
10. ອ້ອນວອນປິດ; ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການຊງົຢ່ ດູ້ວຍ ແລະການຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນມ້ືນ້ີ. 

 
 

ສຄ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນ 11 

 ຂອງໃນໂລກເພືອ່ປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຈົາ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 25:1-32; 32:1-8; 27:1-2; 29:43-46 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 25--30 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊົງໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນການສ້າງພຣະວຫິານຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຈະເອົາກາຍຂອງເຮົານະມັສການພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ ້ວ່າພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນບ່ອນສັກສິດ. 
       

ບົດນາໍ 
  
ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະຄັມພີສີດໍານ້ັນບ່ໍຄົບຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າຍເອົາພຣະຄັມພີສບັບປີ 2000 ແດ່ ແລະລາງບ່ອນ 
ກໍໄດ້ກ່າຍມາຈາກພຣະຄັມພີພາສາລາວທ່ີຍັງເປັນ ໄມໂກຣຊອບຢູ່ ມາໃສ່ໃນບົດຮຽນນ້ີ  ດ່ັງນ້ັນພາສາຍ່ອມ
ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີໃຈຄວາມອັນດຽວກັນ. 
 

ຖວາຍດ້ວຍເຕັມໃຈ (ອົບພະຍົບ 25:1-8). 
ໃນສມັຍຊາວອິສຣາເອນເດີນທາງອອກຈາກເອຢິບບ່ອນທ່ີເຂົາເປັນຂ້າທາດນ້ັນ ເຂົາໄດ້ສ້າງຫໍເຕັນເພ່ືອເປັນ
ບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາເພາະທ່ີນ້ັນເປັນທ່ີສະຖິດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ການສ້າງນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈະເຮັດ
ຕາມໃຈຂອງນາຍຊ່າງ ແຕ່ແມ່ນຕາມນ້ໍາພຣະທ ຍັ ແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຫໍເຕັນນ້ີເອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບຂໍ ມູ້ນໃນການເດີນທາງຊວິີດປະຈໍາວນັຂອງພວກເຂົາ. ຫໍເຕັນນ້ີໄດ້ຊ່ືວ່າຫໍເຕັນສັກສິດ ເພາະໃນຫໍເຕັນ
ນ້ັນບັນຈຸດ້ວຍສ່ິງສັກສິດຫລາຍຢ່າງທ່ີກ່າວໄວ້ໃນ ຂ  ້ໍ 23-30. ແຕ່ກ່ອນອ່ືນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າກ່ອນທ່ີຈະສ້າງ
ຫໍເຕັນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັ ງ່ໃຫ ້ໂມເຊຮັບເອົາເຄ່ືອງຖວາຍອັນເຕັມໃຈຈາກປະຊາຊນົເພ່ືອຈັດຕຽມສ້າງຫໍເຕັນນ້ີ 
ເພາະວ່າຫໍເຕັນ ຈະຕ້ອງສ້າງດ້ວຍຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊນົທ່ີນໍາມາຖວາຍນ້ັນ (ອ່ານຂ້ໍ 1-8).  
 

ໂຄງຮາ່ງສາ້ງພຣະວຫິານ  (ອົບພະຍົບ 25:9-11, 17-18, 23-24, 31-32; 26:1-2, 5-7; 
27:1-2) 
ຫໍເຕັນທ່ີຖືກສ້າງດ້ວຍຄວາມຣະມັດຣະວັງຕາມຂນາດສ່ວນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຂ້ໍມູນມານ້ັນກໍເພ່ືອສະແດງເຖິງ
ຄວາມຮອບຮ  ູ້ຂອງພຣະອົງ, ໃນສມັຍນ້ີເຮົາຮ້ອງວ່າ Blueprint. (ແບບແຜນໂຄງຮ່າງການກໍສ້່າງ).   ແຕ່ກໍບ່ໍ
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ແມ່ນ Blueprint ແບບກັບນັກສະຖາປະນິກປະດິດຂ້ຶນມາໂດຍໃຊເ້ຄ່ືອງຄອມພິວເຕີ ແລະໃຊ ້ເວລາອັນຍາວ
ນານ 
 
ອີກ ພຣະອົງບ່ໍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມາຄິດໄລ່ເລກແບບນ້ັນ  ພຽງແຕ່ພຣະອົງເວ້ົາອອກມາເທ່ົານ້ັນກໍເປັນການຖືກ
ຕ້ອງຕາມຂນາດແລ້ວ. ສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງນ້ັນແມ່ນເງິນຄໍາທ່ີເຂົາເອົາມາຈາກປະເທດເອຢິບບ່ອນທ່ີ
ເຂົາຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງນ້ັນມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍໃນການປຸກສ້າງ (11:2) ຫາກເຮົາເບ່ິງຮູບພາບແລ້ວແມ່ນການ
ຕອບບຸນແທນຄຸນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໄຖ່ຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າມາເປັນເອກຣາດ ຕ້ອງເອົາສ່ິງທ່ີມີນ້ັນກັບ
ຄືນມາຖວາຍເພ່ືອເອົາມາປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຫໍເຕັນ ເພ່ືອພຣະອົງຈະສະຖິດຢູ່ທ່ີນ້ັນເພ່ືອນໍາທາງເຂົາ
ຕ່ໍໄປ. 
 

ບ່ອນພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດ  (ອົບພະຍົບ 29:43-46). 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການສ້າງຫໍເຕັນແມ່ນເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະເປັນປະທານໃນການຊມຸນຸມນະມັສ
ການຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະເມ່ືອປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາມີການງານອັນໃດກໍໃຫ້ໄປຊຸມນຸມປຶກສາຫາລືກັນໃນຫໍເຕັນ
ນ້ັນ ໃນທ່ີນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງທ່ານອາໂຣນໃຫ້ເປັນຜູ້ບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ "ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງອາໂຣນ
ກັບພວກລູກຊາຍຂອງລາວ ໃຫ້ໃຊຊີ້ວິດຢູ່ຕ່າງຫາກ ເພ່ືອບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ເຮົາໃນຖານະປະໂຣຫິດ" (ຂໍ ້44). 
ເມ່ືອອາໂຣນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນປະໂຣຫິດທ່ານກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີທຸກຄົນນັບຖື  ເພາະວ່າເພ່ິນຈະເປັນຜູ້ໃກ້ຊິດ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີການສ່ືສານໃນຣະຫວາ່ງພຣະເຈ້ົາກັບປະຊາຊນົ ແລະການສ່ືສານຣະຫວ່າງປະ
ຊາຊົນກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນຕ້ອງຜ່ານທ່ານອາໂຣນ. ພາບພົດຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງເວລາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ
ຂ້ຶນສານໃນຫ້ອງສານນ້ັນທຸກຄົນໄດ້ແຕ່ນ່ັງຟັງ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເວ້ົານ້ັນແມ່ນທະນາຍຄວາມ ແລະຜູ້ຕັດສິນຄວາມກໍ
ນ່ັງຟັງຖ້າຟັງເຫດຟັງຝົນເພ່ືອຈະຕັດສິນຄວາມ.  
 
ໃນສມັຍພຣະຄັມເດີມນ້ັນຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດໃນພຣະວິຫານອັນສັກສິດເທ່ົານ້ັນ ດ່ັງ
ນ້ັນເມ່ືອມີການງານອັນໃດຈ່ຶງພາກັນໄປທ່ີພຣະວິຫານ,  ຕ່ໍມາເມ່ືອຄຣິສຕຽນຮຽນຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວຈ່ຶງຮູ້ວາ່    
ພຣະເຈົ າ້ຊົງສະຖິດຢູ່ທຸກບ່ອນ  ແມ່ນແຕ່ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາພຣະເຈ້ົາກໍຊງົຢູ່ດ້ວຍກັນກັບເຮົາຫາກເຮົາເຊືອ່
ໃນພຣະອົງ.    ເມ່ືອຄຣິສຕຽນເຮົາເຂ້ົາໃຈແນວນ້ັນແລ້ວ ເຮົາກໍສົມຄວນຈະເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາເປັນ
ບ່ອນສັກສິດເພາະເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາຈະຕ້ອງເລ້ີມດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດໃນບ້ານເຮືອນໃຫ້ເໝາະ
ສົມກັບເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.    ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ຕອນນ່ຶງໄດ້ຊີແ້ຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນແຕ່ເທິງພູສູງ
ບ່ອນທ່ີໂມເຊເຫັນໄຟໄໝ ພຸ່້ມໄມ້ນ້ັນກໍຍັງເປັນບ່ອນສັກສິດ ເມ່ືອມີພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່   ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງເຫັນໂມເຊຍ່າງເຂ້ົາມາໃກ້  ພຣະອົງກໍຊົງເອ້ີນອອກມາຈາກພຸ່ມໄມ້ນ້ັນວ່າ,  ìໂມເຊ, ໂມເຊເອີຍ!î ໂມເຊ 
ໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີî ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກວ່າ,  ìຢ່າຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ ຈ່ົງຖອດເກີບອອກເສັຽ 
ເພາະບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ີເປັນບ່ອນສັກສິດî  (ອົພະຍົບ 3:3-4). ນອກນ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງສະຖິດກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນ
ພຣະອົງອີກ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເປັນພຣະວິຫານພຣະເຈ້ົາ.  
         ຫວ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັຄຣ ສູອນ 
ບດົຮຽນ 12 

 ເມື່ອບໍຍ່ອມເຊືອ່ຟງັ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:1-19, 30-33; 3312-17; 34-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 32--34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອປະຊົນບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໂທດ ແຕ່ໃຫ້ໂອກາດ

ອີກ ຫລັງຈາກໂມເຊວອນຂໍ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຜູ້ໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍປະໃຫ້ເຂົາເຮັດຕາມຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ແຕ່ຫລັງຈາກ

ໂມເຊວອນຂໍພຣະເຈ້ົາກໍຟັງສຽງເພ່ິນ.  
       

ບົດນາໍ 
ບົດຮຽນເຣືອ່ງອິສຣາເອນສ້າງງົວຄໍາແທນພຣະເຈ້ົາເພາະເຂົາລໍຖ້າໂມເຊດົນໂພດ ມັນໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄຣິສ
ຕຽນວັນນ້ີທ່ີໜີໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ ເພາະລໍຖ ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມາຈັກເທ່ືອ ແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທຸກຄົນມີໜ້າ
ທ່ີທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງໃຫ້ໂອກາດເຂົາອີກຄ້ັງນ່ຶງ.  
 

ລືມຄໍາສນັຍາ (32:1-10). 
1. ໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປພູສູງເປັນເວລາ 40 ວັນເພ່ືອຮັບຟັງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ 24:14-18     ແຕ່ກ່ອນ 

ເພ ິ ່ນຈະຂ້ຶນໄປນ້ັນເພ່ິນໄດ້ສ່ັງອິສຣາເອນໃຫ້ລໍຖ້າຢູ່ໃນຄ້າຍພັກນ້ີ  ແລະມອບໜ້າທ່ີການນໍາໃຫ້ທ່ານອາໂຣນ 
ແລະຮູເລ "ຈ່ົງລໍຖ້າເຮົາຢູ່ຄ້າຍພັກນ້ີ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະກັບມາອາໂຣນກັບຮູເລຈະຢູ່ທ່ີນ້ີກັບພວກເຈ້ົາ ຖ້າມີ
ເຣ່ືອງຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ກໍໃຫ້ໄປຫາທ່ານທັງສອງໄກ່ເກ່ັຽໃຫ້ " (24:14). 
 

2. ທ່ີເທິງພູເຂົາ ໂມເຊໄດ້ຮັບຫ ນິສອງແຜ່ນເປັນຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,     ແຕ່ທ່ີຄ້າຍພັກມີການ
ຫວຸ້ນວາຍຄືພວກອິສຣາເອນໄປຫາແລະຂ່ົມຂູ່ທ່ານອາໂຣນ ເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງສ້າງຮູບພຣະສໍາລັບນໍາຫນ້າພວກ
ເຮົາໄປເທາະ ດ້ວຍວ່າໂມເຊຄົນທ່ີນໍາພວກເຮົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຫຍັງ
ໄປເສັຽແລ້ວ? " (32:1). 
 
3. ພຣະເຈ້ົາຊງົໂກດຮ້າຍທ່ີອິສຣາເອນເອົາຮູບປ້ັນງົວຄໍາມາແທນພຣະອົງ ຈ່ຶງກ່າວກັບໂມເຊວາ່  "ເຮົາຮູ້ປະ 
ຊາຊົນພວກນ້ີດີ ເຂົາເປັນຄົນຫົວດ້ື    ບັດນ້ີ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນຫນ້າທ່ີຂອງເຮົາ ເຮົາຈະທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍຄວາມ 
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ໂກດຂອງເຮົາ" (ຂໍ ້10ກ).  
 

ໂມເຊຂຮໍອ້ງພຣະເຈົາ້ (32:12-17; 34;1-7).  
1. ໂມເຊຕົກໃຈຢ່າງໃຫຍ່ເມ່ືອໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍອິສຣາເອນດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ
ຂອງພຣະອົງ  ແລ້ວໂມເຊຈ່ຶງຟ້າວທູນຂໍພຣະເຈ້ົາວ່າ "ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ ຶ ່ງປ່ອຍ
ໃຫ້ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງລຸກໄຫມ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ  ຊ່ຶງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກປະ
ເທດເອຢິບດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຣິດທານຸພາບ ພຣະອົງຢາກຈະໃຫ້ຊາວເອຢິບເວ້ົາຫລືວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ນໍາເຂົາອອກມາຈາກເອຢີບດ້ວຍເຈດຕະນາຮ້າຍ ຄືເພ່ືອປະຫານຊີວດິແລະທໍາລາຍເຂົາໃຫ້ຕາຍຫມົດຢູ່ເທິງ
ພູ ຂໍພຣະອົງຊົງຄາຍພຣະພິໂຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະອົງເສັຽຖ້ອນ   ແລະຊງົປ່ຽນພຣະທັຍ ຢ່ານໍາພັຍວິບັດ
ຢ່າງນ້ີມາສູ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ້ອນ" (ຂໍ 11-12). ການຂໍຮ້ອງໂມເຊເປັນບົດຮຽນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ເຮົາທູນຂໍ
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟ້າວລົງໂທດຄົນທ່ີຫລົງທາງ ແລະຄົນດ້ືດ້ານບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ.  
 
2. ພຣະເຢຊເູປັນແບບຢ່າງດ້ວຍຄໍາອຸປະມາຂອງພຣະອົງເຣ່ືອງຕ້ົນໝາກເດ່ືອບ່ໍເກີດໝາກ (ລູກາ 13:6-9).  
 

ເກອືບມຊີວີດິຢ່າງໂລກ  (33:1-17; 34:1-7).  
1. ພຣະເຈ້ົາຮັບຟັງຄໍາໄຫວ້ວອນຂໍຂອງໂມເຊແທນອິສຣາເອນ ຍ້ອນວາ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄວາມ
ຮັກ, ຄວາມເມຕາສົງສານ ເມ່ືອວອນຕ່ໍພຣະອົງ. (ພຣະເຈ້ົາບ່ໍປ່ຽນພຣະທັຍ ຫລືປ່ຽນໃຈ).  
 
2. ພຣະເຈ້ົາຊງົສ່ັງໂມເຊໃຫ້ເຄ່ືອນຍ້າຍອິສຣາເອນໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້    ແຕ່ພຣະ 
ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄປນໍາເຂົາ. "ແຕ່ເຮົາເອງຈະບ່ໍໄປກັບພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາເປັນປະຊາຊົນຫົວດ້ື ຖ້າເຮົາໄປເຮົາ
ອາດຈະທໍາຮ້າຍພວກເຈ້ົາໃນກາງທາງ " (33:3). 
 
3. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບອິສຣາເອນອີກເທ່ືອນ່ຶ ງ່ວ່າ  ìພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດບາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ບັດ 
ນ້ີເຮົາຈະຂ້ຶນໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເທິງພູ     ບາງທີເຮົາອາດສາມາດໄຖ່ບາບໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄດ້î (32:30). 
ແປວ່າໂມເຊຈະຂ້ຶນໄປເທິງພູເພ່ືອຖວາຍຂໍການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຄ້ັງນ້ີ. 
 
4. ເມ່ືອໂມເຊພົບກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູ ພຣະເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊວ່າ     "ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຜູ້ບ່ໍໂກດຮ້າຍງ່າຍ    ແລະຜູ້ສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະ
ຄວາມສັດຊ່ື ເຮົາຮັກສາຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາຕລອດໄປ ເຖິງພັນຊ່ົວເຊ່ັນຄົນ ທັງຍົກຜິດຍົກບາບໃຫ້ດ້ວຍ 
ແຕ່ເຮົາບ່ໍອາດລືມລົງໂທດລູກຫລານ ຂອງຜູ້ທ່ີເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາ ເຖິງສາມແລະສ່ີຊ່ົວຄົນ".  (34:6-7).  
 
 
         ຫວ  
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ຄາໍແນະນ ໍາສ ໍໍາລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນ 13 

 ທກຸຢາ່ງເພືອ່ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 35:4-10, 20-35; 36:2-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 35:1--36:7 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ທ່ານຈະຖວາຍຫຍັງແດ່ເພ່ືອພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ?  

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຖວາຍເພ່ືອພຣະຣາຊກິດຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:  ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະວິຫານຖືກສ້າງກໍຍ້ອນການຖວາຍ

ຂອງປະຊົນຂອງພຣະເຈົາ້. 
       

ບົດນາໍ 
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງອິສຣາເອນໃຫ້ປຸກຫໍຜ້າເຕັນທຸກບ່ອນທ່ີເຂົາເດີນທາງໄປເພ່ືອເປັນບ່ອນນະມັສການ,    ເປັນ 
ບ່ອນຊຸມນຸມປະຊາຊົນຂອງພຣະຈ້ົາໃນວຽກງານຕ່າງໆ ໃນການສ້າງນີຕ້້ອງມີຣະບຽບວິທີອອກແບບມາຈາກ
ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແມ່ນແຕ່ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງປະໂຣຫິດ ທ່ີມີຊ່ືວາ່ (ອີໂຟດ) ນ້ັນຈະຕ້ອງຕັດຫຍິບຕາມແບບແຜນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຕຽມການສ້າງຫເໍຕັນ 35:4-10 

1.   ຫລັງຈາກໂມເຊເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູສູງແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງລົງມາຫາປະຊາຊົນເພ່ືອບອກເລ່ົາສ່ິງທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເວ້ົາກັບເພ່ິນທ່ີເທິງພູ, ສ່ິງສໍາຄັນຕອນນ້ີແມ່ນການສ້າງຫໍເຕັນເຊ່ິງເປັນບ່ອນພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດໃຫ້ອິສ
ຣາເອນໄດ້ມານະມັສການ     ດ່ັງນ້ັນໂມເຊຈຶງ່ປ່າວປະກາດໃຫ້ປະຊາຊນົນໍາເອົາສ່ິງທ່ີເຂົານໍາເອົາຕິດຕົວມາ
ເປັນບາງຢ່າງມາຖວາຍເພ່ືອການປຸກສ້າງຫໍເຕັນ. ເຄື ່ອງທ່ີຈະຕ້ອງນໍາມາຖວາຍໃຫ້ອ່ານ ຂ້ໍ 5-9.  
 
2. ເລ່ົາເຣ່ືອງການຖວາຍຂອງໂບດເຂດຊນົນະບົດໃນບົດຮຽນ ວັກນ່ຶງ ຂອງບົດຮຽນນີ້.  
 
3. ອາທິບາຍເຖິງການຖວາຍຂອງຄົນເຮັດການແລະຄົນບ່ໍເຮັດການ ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍຄືກັນເມ່ືອຖວາຍ
ດ້ວຍໃຈສັດທາ.  
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ການຖວາຍຂອງປະຊາຊນົ (35:20-36).  

1. ອ່ານ ຂໍ ້21  "ແລະທຸກຄົນທ່ີມີໃຈເຫ້ືຼອມໃສສັດທາ ກໍໄດ້ນໍາຂອງມາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອນໍາໄປ
ສ້າງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະອົງຊງົສະຖິດຢູ່ ພວກເຂົາໄດ້ນໍາທຸກສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນໃຊ້ໃນການນະມັສການ ແລະໃນການ
ເຮັດເຄ່ືອງນຸ່ງປະຈໍາຕໍາແໜ່ງຂອງປະໂຣຫິດມາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ "      ແປວາ່ເຮົາຕ້ອງຖວາຍດ້ວຍ
ຄວາມເຕັມໃຈ.  
 
2. ອະທິບາຍ (ອີໂຟດ) ທ່ີພຣະຄັມພີລາວສະບັບປີ 2000 ເວ້ົາວ່າ ເຄ່ືອງປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ (ແມ່ນພາສາເມືອງ
ລາວ),   ຫລືບາງທ່ີເຮົາອາດຮ້ອງເຄ່ືອງນ້ັນວ່າເຄ່ືອງແບບຂອງປະໂຣຫິດເພ່ືອນຸ່ງຊດຸນ້ີໃນການນໍາພາປະຊາ
ຊົນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາທ່ີຮ້ອງວ່າ (Holy Garments) .      ທ່ານສາມາດຊອກພ ມິເອົາຮູບເຄ່ືອງແບບນ້ີຕາມ 
online ໄດ້, ໃຫ້ພິມວ່າ Ephod ແລ້ວນໍາມາໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນທ່ີຫ້ອງຮຽນກໍເປັນການດີ.  
 
3. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂມເຊແຕ່ງຕ້ັງ ì ເບຊາເລນ ບຸດອູຣີ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຮີເຜ່ົາຢູດາ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ
ປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ  ແລະຄວາມຮູ້ໃນການຊ່າງ
ສີມືຕ່າງໆພ່ືອຈະຄິດປະດ ດິລວດລາຍຢ່າງສລາດ ເຮັດດ້ວຍທອງຄ ໍາ ແລະເງິນ ແລະທອງສໍາລິດ "   (ຂໍ ້30-
33).  ເພ່ືອງານປານີດ, ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງແລ້ວພຣະອົງກໍອວຍພອນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້.  
 

ຈນົເຫລອືໃຊ ້(36:2-7).  

1. ປະຊາຊົນນໍາຂອງມາຖວາຍທຸກເຊ້ົາຈົນເຫລືອຄວາມຕ້ອງການ ຫລືຫລາຍເກີນໄປຈົນອາດບ່ໍມີບ່ອນເກັບ
ມ້ຽນ. (ຂໍ ້3).  
 
2. ໂມເຊຈ່ຶງປະກາດບ່ໍຮັບການຖວາຍອີກແລ້ວ "ຢ່າໃຫ້ຊາຍຍິງເອົາຂອງສໍາລັບທໍາສະຖານທ່ີນະມັສການມາ
ຖວາຍອີກເລີຍì ເຫດສະນ້ັນປະຊາຊນົຈ່ຶງຢັບຢ້ັງບ່ໍເອົາຂອງມາຖວາຍອີກເພາະຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ແລ້ວກໍພໍ ແລະ
ຍັງມີເຫລືອອີກ " (ຂໍ ້6-7).  
 
3. ເລ່ົາເຣ່ືອງ ດຣ. ບຽວ ສະກາ ທ່ີກໍາລັງສ້າງໂບດໃໝ່ນ້ັນ ມັນກົງກັນຂ້າມກັບການຖວາຍຂອງອິສຣາເອນ
ແນວໃດ?  
 
4. ຖາມນັກຮຽນ ການຖວາຍຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ແລ້ວອ້ອນວອນປິດ. 
 
 
         ຫວ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນ 14 

 ເມື່ອຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງກ້າວຕໍໄ່ປ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 39:32, 42-43; 40:1-2, 16-17, 32-38 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 39:32--40:38 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອອິສຣາເອນສ້າງຫໍເຕັນແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍນໍາພາເຂົາເດີນຕ່ໍໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາລໍຖ້າເຂົາເຮັດຫຍັງສໍາເຣັດກ່ອນນໍາເຂົາເດີນໜ້າຕ່ໍໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:  ເມ່ືອສໍາເຣັດການສ້າງຫໍເຕັນຂ້ັນຕ້ົນຈ່ຶງຊົງນໍາເຂົາໄປແຜ່ນດິນທ່ີ

ຊົງສັນຍາ.  
       

ບົດນາໍ 
 
ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະເນ້ັນໜັກສ່ີປະການດ່ັງນ້ີ; 1. ເຄ່ຶືອງນຸ່ງຂອງປະໂລຫິດທ່ີມີຊ່ືວາ່ເອໂຟດ ຈະຕ້ອງນຸ່ງເວລາປະ
ໂລຫິດນໍາປະຊາຊົນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.  2. ໜ້າທ່ີມອບໝາຍໃຊ ໂ້ມເຊໃນການສ້າງຫໍເຕັນ.  3. ຊົງແຕ່ຕ້ັງວັນ
ຈາຣຶກໃນການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຈາກຊວິີດຂ້າທາດ.   4. ຊົງຢູ່ກັບປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງ. 
 
1. ໃຫ້ຊອກເອົາຮູບ Ephod ຈາກ ຮ້ານຂາຍສມຸດຄຣິສຕຽນ ຫລືເອົານໍາ ອິນເຕີແນ ດັ ມາຍັງຫ້ອງຮຽນ.  
 ກ. ອ່ານພຣະທັມອົບພະຍົບ 28 ແລ້ວຈະເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄ່ືອງ ເອໂຟດຊຸດນ້ີ.  
 ຂ. ເມັດແກ້ວ (stone) 12 ອັນທ່ີໜ້າເອ ິກອັນໝາຍເຖິງອິສຣາເອນສິບສອງຕະກຸນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ. 
 ຄ. ເຄ່ືອງ ເອໂຟດ ມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງໜ່ຶງແມ່ນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຕ້ອງເປັນຄົນມີຣະບຽບການນຸ່ງຖື.  
 
2. ຊຸດເອໂຟດ ນ້ັນປະໂຣຫິດພຽງຜູ້ດຽວທ່ີຈະຕ້ອງສວມໃສ່ເວລາເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການເທ່ົານ້ັນ. ແລະກໍເປັນຜູ້
ດຽວທ່ີີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປຜ້າກ້ັງຊັນ້ໃນໆຂະນະທ່ີຜູ້ນະມັສການທັງຫລາຍແມ່ນລໍຢູ່ນອກຜ້າກ້ັງ. 
 

2.  ວຽກງານສ້າງຫເໍຕນັສໍາເຣັດ  (39:32-43). 
 1. ງານສໍາຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ໂມເຊນ້ັນແມ່ນງານສ້າງຫໍເຕັນ,   ດ່ັງນ້ັນໂມເຊມີໜ້າທ່ີຊັກຊວນ
ຊາວອິສຣາເອນຕ້ອງສ້າງຫໍເຕັນນ້ີໃຫ້ສໍາເຣັດ ແລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນກໍາໜົດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບອກ
ນັກຮຽນວ່າເຮົາເປັນຜູ້ນໍາຄຣສິຕຽນ   ເຮົາມີໜ້າທ່ີຄ້າຍຄືໂມເຊ ເຮົາຈະຕ້ອງຊັກຊວນຄຣິສຕຽນໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມການຊົງນໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
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 2. ໂມເຊໄດ້ສໍາຣວດກວດກາຫໍເຕັນຫລັງຈາກສ້າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເມ່ືອທ່ານເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ຈ່ຶງອວຍພອນປະຊາຊນົ.  ບົດຮຽນນ້ີໄດ ນໍ້າມາຈົນເຖ ິງວນັນ້ີຄື;  ເມ່ືອເຮົາປຸກສ້າງເຮືອນຮຽບຮ້ອຍທາງເມືອງ
ຈະສ່ົງເຈ້ົາໜ້າທ່ີກ່ຽວຂອງມາກວດ Inspection   ຫາກລາວເຫັນວາ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ  ລາວຈ່ຶງເຊນັເອກະສານ
ຝ່ານການກວດສອບໃຫ້ ຈ່ຶງຖືວາ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
 
 3. ຖາມນັກຮຽນ, ທ່ານມາໂບດນ້ີທ່ານເຄີຍຄຶດຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາແນວໃດແນວນ່ຶງຢູ່ບ່ໍ? ຫລືບາງທ່ານ
ທ່ີໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີຮັບໃຊ້ທ່ານໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຂອງທ່ານຄືໂມເຊຢ່າງໃດ?  
 

ຊົງແຕຕ່ັ້ງວນັເດືອນສໍາຄັນ  (40:1-2).  
 
 ກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົສ່ັງແຕ່ງຕ້ັງວນັສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ" ນມ້ືທໍາອິດຂອງເດືອນທີນ່ຶງ ຈ່ົງຕ້ັງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະ  
 ຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ຂ້ຶນ " (40:2).  ການແຕ່ງຕ້ັງເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຈົດຈໍາການຊງົໄຖ່ຈາກຊີວິດຂອງຂ້າທາດ.  
 
 ຂ. ວັນນ້ີຈະຊອ່ຍຕັກເຕືອນໃຫ້ເຂົາເປັນຊົນຊາດທ່ີຖ່ອມຕົວ ແລະຮູ້ຈັກພຣະຄຸນ. 
 
 ຄ. ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຈ້ົາຊງົສ່ັງທຸກປະການ "ໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ສ່ັງໄວ ້ດ່ັງນ້ັນໃນມ້ືທໍາອິດຂອງເດືອນທີນ່ຶງຂອງປີທີສອງ ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ ອ້ອກມາຈາກເອຢິບ  ພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ຕ້ັງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະຜູເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ຂ້ຶນ " (40:16-17).  
 

ຊົງສະຖິດກັບອສິຣະເອນ ( 40:34-38).  

1.  " ຕ່ໍມາເມກໄດ້ມາປົກຄຸມຫໍເຕັນ ແລະແສງສຸກໃສແຫ່ງສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍປົກເຕັມຢູ່ທ່ີຫໍ
ເຕັນນ້ັນ ໂມເຊເຂ້ົາໄປໃນຫໍເຕັນບ່ໍໄດ້ ເພາະທ່ີນ້ັນເມກໜາແໜ້ນຫລາຍ " (ຂໍ ້34).    ພຣະເຈົ້າເປັນເໝືອນ
ເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນໃນວນັເວລາທ່ີມີອາກາດສົດໃສຊອ່ງແຈ້ງທ່ົວທຸກບ່ອນ,    ມາບັດນ້ີຊາວອິສຣາເອນຮູ້ແນ່
ແກ່ໃຈແລ້ວວາ່ເຂົາມີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ນໍາເຂົາ. 
 
2. " ຊາວອິຣາເອນໄດ້ເຄ່ືອນຍ້າຍຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ທ່ີອ່ືນ ກໍຕ່ໍເມ່ືອເມກໝອກໄດ້ຫາຍໄປຈາກຫໍ
ເຕັນ  ຕາບໃດກ້ອນເມກທ່ີປົກຄຸມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ອອກເດີນທາງ ໄປຍັງທ່ີອ່ືນເດັດຂາດ " (ຂໍ ້36-37).  
ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ຄືເມ່ືອເມກຢຸດເຂົາກໍຢຸດ, ເມ່ືອເມກເຄ່ືອນຍ້າຍເຂົາ 
ກໍເດີນທາງຕ່ໍໄປ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ຄຣສິຕຽນວັນນ້ີຄວນຈະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງຊາວອິສຣາເອນນ້ີ.  
 
          ຫວ 
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ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນອສີເຕ ີ

 ຢ່າຊູຢ້່ານ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ 28:1-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ 28 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ທ່ີພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະ

ເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານອັນໃດອີກຕ່ໍໄປ. 

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານມີຄວາມຢ້ານກົວອັນໃດ ແທນທ ີ ່ເຮົາຈະຍິນດີໃນພຣະເຢຊູ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເປັນຫຍັງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຫ້ເຮົາເຊົາຢ້ານ

ແລະມີຊີວດິທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມມີຄຸນຄ່າຂອງຊີວດິ. 
       

ບົດນາໍ 
ອີສເຕີ ອັນໝາຍເຖິງວັນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ  ຈ່ຶງເປັນວັນສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣສິຕຽນທ່ົວໂລກ 
ເພາະວ່າບ່ໍມີພຣະໃດໆທ່ີຕາຍແລ້ວຄືນມາມີຊີວິດອີກນອກຈາກພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ ແລະເມ່ືອຄືນມາຈາກຕາຍ
ແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດຂ້ືນໄປສວັນທັງເປັນ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຄຣິສຕຽນຈ່ຶງບ່ໍລະອາຍທ່ີຈະປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. 
 

ຍ່າງໄປປ່າຊາ້  (28:1-4).  

1. ເວົາ້ເຖ ິງອຸບໂມງຝັງສົບ ແປວ່າ ປ ່າຊ້າຕາມພາສາຂອງພວກຜູ້ເຖ້ົາເວ້ົາກັນ, ເວ້ົາເຖິງປ ່າຊ້າທີ່ລາວໃນສມັຍ
ກ່ອນ ຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດຕ່ໍປ່າຊ້າໂດຍສະເພາະຍາມກາງຄືນ. 
 
2. ເລ່ົາເຖິງນາງມາຣິ ີອາ ໄທມັກດາຣາ ແລະຜູ້ຍິງອ່ືນໄປອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊແູຕ່ເຊ້ົາມືດມີຈຸດປະສົງຈະ
ໄປຫົດສົງສົບ, ພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີຢ້ານອັນໃດແດ່ໃຫ້ນັກຮຽນເລ່ົາສູ່ຟັງ? 
 
3. ເລ່ົາປະຫວດັສາດນາງມາຣ ີອາ ໄທມັກດາຣາມີຜີເຈັດໂຕເຂ້ົາສິງ, ພຣະເຢຊໄູດ້ຊ່ອຍລາວໃຫ້ພ້ົນ (ອ່ານ 
ໂຢຮັນ 20:1) 
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ພບົຄວາມໜາ້ຢ້ານ (28:5-7).  

1. ເມື່ອມາຣ ີອາ ແລະພວກແມ່ຍ່ິງອ່ືນໄປເຖິງອຸບໂມງໄດ້ເກ ີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ພວກທະຫານຢ້ານຫລາຍຈົນ
ແຂງກະດ້າງເປັນຄືຄົນຕາຍ ສ່ວນພວກແມ່ຍິງກໍຢ້ານຢູ່ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຢ້ານຈົນແຂງກະດ້າງຄືຄົນຕາຍ. 
 
2. ພວກແມ່ຍິງເຫັນເທວະດາ ແລະເທວະດາສົນທະນາກັບເຂົາ ເວ້ົາວ່າ "ຢ່າຊູຢ້່ານ" ເພາະເທວະດາຮູ້ແລະ 

ເຫັນພວກນາງຢ້ານຈ່ຶງເວ້ົາອອກມາເພ່ືອເລ້ົາໂລມໃຈບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ. 
 
3. ເທວະດາຮູ້ວ່າພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີມາຫາພຣະເຢຊູ    ແລ້ວຈ່ຶງບອກພວກແມ່ຍິງວ່າພຣະອົງບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ີແລ້ວ 
ຫລືພຣະອົງໄປແລ້ວ ສະແດງວາ່ພຣະອົງອອກໄປກ່ອນເທວະດາກ ື ່ງຫ ີນອອກ. ສລຸບຄໍາເວົາ້ຂອງເທວະດາມີ
ດ່ັງນ້ີ; 
 1. ພຣະອົງບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ີ. 
 2. ພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວ. 
 3. ທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າວນັຖ້ວນສາມພຣະອົງຈະຄືນມານ້ັນໄດ້ເປັນຈິງ. 
 4. ເຊີນພວກຜູ້ຍິງເຂ້ົາໄປພິສູດເບ່ິງບ່ອນເຂົາວາງສົບ, ແຕ່ເທວະດາເວ້ົາວ່າບ່ອນພຣະອົງນອນນ້ັນ  
               ຫວ້າງເປົ່າ. 
 5. ຊົງບອກແມ່ຍິງວ່າ ພຣະອົງໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ແລະໃຫ້ແມ່ຍິງຟ້າວໄປບອກສາວກົອີກດ້ວຍ. 
 

 ດີໃຈທີພ່ົບກນັອກີ (28:8-10).  

1. ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງກໍາລັງຈະໄປນ້ັນພຣະເຢຊຊົູງປາກົດຕົວກັບເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ" ຈົ່ງຈະເຣີນເທີ້ນ"  
    ເປັນຄໍາອວຍພອນຜູ້ຊອກສແວງຫາພຣະອົງ. 
 
2. ພວກນາງກ້ົມຂາບນະມັສການພຣະອົງຕາມທໍານຽມຂອງຊາດຢິວໂຄຣົບພຣະມະຫາກະສັດ. (ປະຫວັດ 
    ສາດກະສັດສອງ 4:37). 
 
3. ພຣະອົງຊງົມອບງານອັນສໍາຄັນໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຄືໃຫ້ໄປບອກພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີແຂວງ 
    ຄາລີເລ.  
4. ຊັກຊວນແລະບອກຖາມນັກຮຽນວາ່ ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບຂ່າວການຄືນມາຈາກຕາຍໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງໄປບອກ 
    ພວກສາວົກ ຈົນໄດ ້ສາຍານາມວາ່ເປັນຄົນກຸ່ມທ າໍອິດໄປບອກຜູ້ອ່ືນເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ, ສໍາລັບທ່ານ 
    ເດ  ພຣະອົງຊງົມອບວຽກງານອັນໃດໃຫ້ທ່ານ? ແລະໃຫ້ໄປບອກຜູ້ໃດ? 
 
          ຫວ 
 


