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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 1 

ບໍມ່ກີານຍກົເວັນ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອາໂມດ 1:1-3, 6, 9,13;  2:1,4-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອາໂມດ ບດົທ ີ1 ແລະ ບດົທີ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຈະບໍຍ່ກົເວັ້ນຜ ູ້ໃດ ໃນການກະທາໍຂອງພວກເຂາົ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການບໍຍ່ກົເວັນ້ນີ້ ພວກເຮົາຢາກໃຫຕ້ກົໃສ່ພວກເຮົາຫລບືໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ຊີ້ແຈງວາ່ຄວາມຄາດໝາຍຂອງພຣະເຈົາ້ຈະມາເຖງິພວກເຮົາເອງ ແລະ  
                                         ຈະບ່ໍໄປເຖງິຜ ູ້ອືນ່. 
 

                                                                  ແຜນການສດິສອນ  
 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ:  
1. ຖາມນກັຮຽນ ແລະກບໍອກນກັຮຽນໃຫຕ້ອບສັນ້ໆຕາມນໍາ້ເບີ: ພຣະເຈົ້າຈະຊງົເອີນ້ຄຣິສຕຽນພວກນີມ້າ 
   ປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະອງົຢາ່ງໃດ? 

• ຜ ູ້ທີປ່ະສບົຜນົສໍາເຣັດດາ້ນການຄ້າ 
• ຜ ູ້ທີມ່ີຣາຍໄດໜ້ອຍ 
• ຜ ູ້ທີມ່ີການສກຶສາພຽງແຕມ່ັທຍົມ 
• ຜ ູ້ທີມ່ີໃບປະກາດດ້ານສາສນາ 
• ຜ ູ້ທີມ່ີໂວຫານ ເວ້ົາເກັງ່ 
• ຜ ູ້ທີແ່ນະນໍາ ຊີຊ້ອ່ງທາງໄປຫາພຣະເຈົ້າ, ບໍແ່ມນ່ຕົວລາວເອງ 
• ຜູທ້ີສ່ະແດງທາ່ທກີາ້ຫານ, ບໍມ່ີຄວາມຢ້ານກົວເລຍີ 

 ຖ້າທ່ານເລອືກ ທາ່ນຈະເລອືກເອົາຜ ູ້ໃດ? ແລະເປນັຫຍງັ? 
           
2.  ບອກນກັຮຽນວ່າໃນວັນນີ ້ພວກເຮົາຈະມາສກຶສາດ້ວຍກນັກ່ຽວກບັຄນົທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ໃຊໃ້ຫປ້ະກາດ 
     ເຣື່ອງຂອງພຣະອງົ.  ພວກເຮົາຍງັຈະໄດເ້ຫັນພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. 
   
ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ      
3.  ກອ່ນອືນ່ໃຫ້ເວົ້າຫຍໍ້ໆ ໃນການແນະນາໍຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດ, ໂຮຊຍີາ, ເອຊາຢາ, ມກີາ....ຜ ູ້ປະ 
     ກາດພຣະທັມເຫລົາ່ນີ້ ໄດເ້ອີນ້ມາໃຫ້ມາກ່າວກ່ຽວກບັຄວາມຊອບທັມ, ພຣະຄນຸ ແລະຄວາມເຊືອ່. ຫລງັ 
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    ຈາກນັນ້ກໃໍຫແ້ນໃສພ່ຣະທັມອາໂມດ ແລ້ວກເໍຂົາ້ບດົຮຽນເລຍີ. 
 
4.  ໃຫນ້ກັຮຽນຄນົນຶງ່ອາ່ນພຣະທັມອາໂມດ 1:1  ພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ຜ ູ້ຕາງໜາ້ຂອງພຣະອງົໃຫ້ໄປປະກາດທີ ່
     ອານາຈກັພາກເໜືອຂອງອສິຣາເອນ. ພຣະຄ ັມພກີ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຮູ້ອນັໃດແດບ່ໍສ່ໍາລບັຄນົຜ ູ້ 
     ນີ້?  (ຊືເ່ພິ່ນວ່າ ອາໂມດ, ຊາວບ້ານເຕກົວ, ເປນັເມືອງນອ້ຍໆ ໃຕອ້ສິຣາເອນປະມານ 10 ໄມ....  
     ເບິງ່ໃນເຈັຍ້ບດົຮຽນ.  ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສງົຫຍງັຈາກຊາຍຄົນນີ້?  (ໃຫກ້່າວເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ)  
 
5. ຖາມນກັຮຽນ:  ສຽງເຕອືນພ ັຍມຫີຍງັແດ່?   (ຫວອດຣົດ, ສຽງຮ້ອງ, ສຽງໄຫ້, ສຽງແກ, ສຽງລົມ......) ໃນ 
    ພຣະທັມອາໂມດ 1:2  ມີສອງຢ່າງທີເ່ຕອືນອສິຣາເອນຄ:ື ສຽງສງິ; ແລະສຽງພະຍຈຸາກອສິຣາເອນ.  
 
6. ແຈກຢາຍຂໍ້ພຣະທັມໃຫນ້ກັຮຽນອ່ານ 1:3, 6, 9, 13; 2:1.   ຈ່ົງບອກນກັຮຽນວ່າຂໍ ້1:3—2:5 ພຣະເຈົ້າ 
    ຈະຕດັສນິລງົໂທດສດັຕຣູຂອງອສິຣາເອນ.  ໃຫນ້ກັຮຽນອ່ານໄປໃນແຕລ່ະຂໍຄ້ຣູຈະອະທບິາຍໄປດ້ວຍ  
    ວ່າການຕດັສນິນັນ້ມຫີຍງັແດ.່   
 
7. ແລ້ວກໃໍຫ້ຄນົນຶງ່ທີສ່ມກັໃຈອ່ານອາໂມດ 2:6-8.  ແລ້ວວາງຄາໍຖາມ:  ເຮົາຈະອະທບິາຍຢາ່ງໃດກ່ຽວກບັ 
    ຄວາມບາບໃນສມ ັຍນີ້? ແລະຈະໃຊຄ້າໍເວົ້າຢາ່ງໃດ? (ອາດຈະໃຊຄ້າໍຕອບເຊັນ່ວ່າ: ຕີຣາຄາຄນົອືນ່ຕໍ່າ,  
    ບໍໃ່ຫກ້ຽດກນັ, ອວດອົງ່ຈອງຫອງ, ຖອືາໍນາດບາດໃຫຍ່, ບໍເ່ປນັຫ່ວງເປນັໃຍກບັຄນົທີຂ່ດັສນົ, ມາໂບດ 
    ແບບປອມໆ, ເຮັດເໝອືນຕນົເອງເປນັຄນົດ.ີ.....) 
 
8. ອກີຄນົນຶງ່ອາ່ນ ອາໂມດ 2:13-16  ຖາ້ທາໍຢ່າງນີພ້ຣະເຈົ້າຈະມີປະຕກິິຣິຍາຢາ່ງໃດ? ພວກເຮົາອາດຈະ 
    ເຫັນຫລາຍຄຣິສຕະຈກັທີບ່ໍຈ່ະເຣີນຂຶນ້ຕາມສົມຄວນ.    
 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 
9. ອ່ານແລະສລບຸຫຍໍ້ໆ “ຈະປະຕບິດັວິນ ັຍ ຫລື ຈະບໍປ່ະຕບິດັວິນ ັຍ”  ຖາມ: ພໍແ່ມ່ຮັກລກູຊາຍຫລາຍ, ເຮົາ 
    ຄວນຈະເຮັດຢາ່ງໃດຈະປະຕບິດັວິນຍັຫລຈືະປອ່ຍຕາມໃຈ? 
 
10. ໃນຖານະທີພ່ວກເຮົາເປນັລກູຂອງພຣະເຈົ້າ ຮູບ້ໍວ່່າພຣະເຈົ້າຈະຫວັງຫຍງັແດຈ່າກພວກເຮົາ? 
 
11. ອ່ານຂໍ້ພຣະທັມຕອນນີ:້ ມດັທາຍ 7:3;  2 ໂກຣນິໂທ 5:10; ເຮັບເຣີ 9:27  ຂໍຄ້ວາມເຫລົາ່ນີກ້າ່ວຫຍງັ 
      ແກພ່ວກເຮົາແດ່?  ໃຫສ້ນົທະນາກນັ 
 
12. ອະທຖິານປດິ ຕຽມຕວົນະມັສການ. 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
                                   ບົດຮຽນທີ 2    

ການປະຕບັິດສາສນາປອມ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາໂມດ 4:1-5; 5:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ອາໂມດ  ບດົທີ 3 ຫາ ບດົທ ີ6 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຊງົບໍພ່ໍພຣະທ ັຍຫລາຍແມ່ນການທໍາທາ່ການນບັຖສືາສນາ ເພືອ່ 
                                           ໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍເຫັນວ່າຕົວເອງເປນັຄນົດ.ີ 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມນ່ຫຍງັທີເ່ປນັສິງ່ສາໍຄັນຫລາຍທີສ່ດຸ--ການນະມສັການພຣະເຈົ້າ ຫລື  
                                          ການເຮັດໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍພໃໍຈ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຈະໄດຊ້ັງ່ຊາຕີຣາຄາວ່າການພະຍາຍາມທີຈ່ະເຮັດໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍພໍໃຈ 
                                        ຈະສາມາດໃຊທ້ດົແທນໃນການນະມສັການພຣະເຈົ້າໄດຫ້ລບືໍ່. 

 
                                                                  ແຜນການສດິສອນ  
 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ:  

!D  ຕຽມກະດານເພືອ່ຈະໄດ້ຂຽນ.  ຂດີແບງ່ກະດານອອກເປນັສາມສ່ວນ. ຂຽນຫົວຂໍໃ້ສ່ແຕລ່ະຫ້ອງ (1) 

ການ 
    ປະຕບິດັສາສນາ (2)ຊ່ວຍປະຕບິດັການປະກາດ (3) ຈົງ່ໄວ້ບໍຂ່ຽນຫຍງັໃສ ່ 
           
2.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂບດຈະພະຍາຍາມນາໍພາຄນົໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າ,      ປາ່ວປະກາດ, ສ້າງສາວົກ,  
    ອອກປາ່ວປະກາດ ແລະພົບປະສງັສນັໃນການສກຶສາພຣະຄັມພ.ີ    ທກຸສິງ່ຢາ່ງກແໍມນ່ເພື່ອເຮັດໃຫຄ້ຣິສ  
    ຕະຈກັເຕບີໂຕຂຶນ້ (ປ່າວປະກາດແກ ່ຄນົທີຍ່ງັບໍທ່ນັຮ້ ູຈັກກບັພຣະເຈົ້າ)      ໃນການປ່າວປະກາດນັນ້ກໍຍງັ 
    ເຮັດໃຫ້ຜ ູ້ທີມ່ີຄວາມເຊືອ່ເພີ້ມຂຶນ້.  ບາງຄັງ້ຄາວພວກເຮົາເຮັດໄປກໍແມ່ນເຄຍີປະຕບິດັມາ. ອາໂມດກາ່ວ 
   ວ່າຢ່າເຮັດແບບເຄຍີປະຕບິດັມາຊື່ໆ       ການປະກາດຂອງພວກເຮົານັນ້ ຕອ້ງແນໃ່ຈວ່າຖືກຕອ້ງຕາມນໍາ້ 
    ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າຫລບືໍ່? 

   
ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 
3.  ອາໂມດປະກາດໃຫ້ຄນົອສິຣາເອນ ແລະຈ້ີໃສຈ່ດຸນດິສ ັຍວ່າເປນັການກະທໍາທີບ່ໍດ່ ີແລະສະສົມເອາົແຕ ່
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    ສິງ່ທີບ່ໍດ່ີ.  ອາໂມດຍງັໄດບ້ອກວິທແີກໄ້ຂໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍວ່າຈະແກ້ໄຂບນັຫາຢ່າງໃດ ແລະຍງັໄດ ້
    ບອກອກີວ່າ     ການຕດັສນິລງົໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕອ້ງມາເຖງິຢາ່ງແນນ່ອນຫາກບໍມ່ີການປ່ຽນແປງ.  
     ເມື່ອເຮົາອາ່ນແລ້ວຈະເຫັນວ່າຄນົອສິຣາເອນມນີດິສ ັຍບໍດ່ ີການກະທາໍກບໍໍດ່ແີລະການສະສົມຕາ່ງໆ ກໍມີ 
    ແຕອ່ນັບໍດ່ທີງັນັນ້ ຖ້າຈະເບ່ງິໃນເວລາຂອງອາໂມດ.   
 
ໃຫ້ຄນົນຶງ່ອາ່ນ ອາໂມດ 4:1-5  ເມ່ືອນກັຮຽນກໍາລງັຟງັຢ ູ່ ຄຣູກຈໍະຂຽນໃນກະດານແຖວທສີາມ.   

• ນດິສ ັຍ:  ພວກເຮົາຮັ່ງມ ີ ພວກເຮົາຈະເຮັດອນັໃດກໄໍດ ້
• ທ່າທ:ີ  ຂົ່ມເຫັງຄນົຈນົ  ບໍ່ເບ່ງິແຍງຄນົຂດັສນົ 
• ການສະສົມ: ພວກເຮົາຈະເຮັດຢາ່ງໃດກໄໍດ້  ຖ້າຫາກພວກເຮົາຍງັນະມສັການພຣະເຈົ້າຢູ ່ 

ອາໂມດເທສນາຕໍຕ່້ານຄນົອສິຣາເອນ--ໃນການກະທາໍແບບໜ້າໄຫວ້ຫລງັຫລອກ--ທາໍທາ່ຮັກພຣະເຈົ້າແຕ່
ກນິຕບັຄນົທຸກຍາກ. 

 
4.  ຄນົນຶງ່ອາ່ນອາໂມດ 5:1-6  ເປັນຫຍງັພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຄໍາ່ຄວນ?     ແລະພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງໃດຕໍອ່ສິຣາ 
    ເອນ? 5:7-13  ປະຖິ້ມຄວາມຊອບທມັ, ບໍມ່ກັຄນົຊອບທັມ, ບໍມ່ັກຄນົເວ້ົາຄວາມຈງິ,     ປະຕບິດັແລະດ ູ
    ຖກູຄນົຍາກຈນົ 5:14-20 ສແວງຫາຄວາມດ,ີ ກຽດຊງັຄວາມຊົ່ວ,     ຫລຈືະປອ່ຍໃຫກ້ານຕດັສນິລງົມາ. 
    5:21-27  ພຣະເຈົ້າບໍມ່ັກການກະທໍາແບບຈອມປອມ, ນະມັສການແບບຈອມປອມ,  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.  
5. ຄໍາຖາມ:ເວລາຄນົເວົ້າວ່າເປນັຄຣສິຕຽນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະເປັນຄຣສິຕຽນ 7 ວັນຕໍອ່າທດິ ນີໝ້າຍຄວາມ 
    ວ່າຢ່າງໃດ?  ຫລວື່າຄຣສິຕຽນວັນອາທດິມຄີວາມໝາຍວ່າຢາ່ງໃດ?  ຄາໍຖາມ: ເມ່ືອເຫັນຄາໍເທສນາຂອງ 
    ອາໂມດແລ້ວທ່ານມຄີວາມຮູ້ສກຶຢ່າງໃດ? 
 
6. ເບິງ່ໃນກະດານ ແຖວໃດທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົພໍພຣະທ ັຍ?  
 
7. ຖາມ: ທາ່ນຄດິບໍວ່່າການປະຕບິດັສາສນາຈະດກີ່ວາການປະຕບິດັຄຣິສຕຽນ? 
 
8.  ພວກເຮົາຄວນຈະເປນັຢາ່ງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ເປນັທີພ່ໍພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າ? 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
                                   ບົດຮຽນທີ 3    

ຢາ່ເທສນາແກ ່ພວກເຮົາຢາ່ງນັນ້ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາໂມດ 7:7—8:3  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອາໂມດ 7:7—8:3  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜ ູ້ທີພ່ະຍາຍາມບໍຍ່ອມປ່ຽນ   ແທນທີໄ່ດຟ້ັງແລ້ວຈະ 
                                            ປ່ຽນ ຍັງຢາກເຮັດໄປຕາມສງັຄົມມະນດຸຢ ູ່. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະຍອມຮບັຄວາມຈິງດ້ວຍກນັຫລບືໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫເ້ຫັນວ່າ ທາງໃດພວກເຮົາຄວນຈະຫລກີແລະທາງໃດພວກເຮົາ 
                                        ຄວນຈະຮັບເອົາ? 

                                                                  ແຜນການສດິສອນ  
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ 
1. ກອ່ນຈະເລີ້ມຫອ້ງຮຽນໃຫຄ້ຣູຕຽມຊອກຫາສາຍດິງ່ໄວ້ແຕໃ່ຫ້ເຊືອ່ງໄວ ້ເສຍັກອ່ນ.  ຮອ້ງໃຫ້ນກັຮຽນອອກ 
    ມາກະດານເພືອ່ຂດີເສັນ້ຊື.່   
           
2. ເວົ້າວ່າ:  ຂໃໍຫ້ 3 ຫາ 4 ຄນົອອກມາຂດີເສັນ້ວ່າໃຜຈະຂດີຊືກ່ວ່າກນັ.  ເວລານກັຮຽນຂດີເສັນ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ 
    ນກັຮຽນເບ ່ິງແລ້ວກຖໍາມວ່າໃຜຂດີຊືກ່ວ່າກນັ. ອາດຈະມກີານເວົ້າກນັແດ່.  ຖາມນກັຮຽນວ່າຈະພສິດູໄດ ້
    ຄແືນວໃດ?  ເວລານີໃ້ຫ້ເອົາເຄືອ່ງວັດແທກອອກມາ (ສາຍດິງ່)     ນີຄ້ເືຄືອ່ງວັດແທກທີມ່າຕຖານສໍາລບັ 
    ການກໍສ່າ້ງ. 
 
3. ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນເຣື່ອງການວັດແທກຄວາມຈງິ.  ມວິີທໃີດແດທ່ີພ່ວກເຮົາຮ້ ູຈກັໃນການວັດແທກ 
    ຄວາມຈງິ?  ໃຫ້ໂອກາດແກນ່ກັຮຽນຕອບ. ສາໍລັບຄຣິສຕຽນເຮົາເດ ແມນ່ຫຍງັຄກືານວັດແທກຄວາມຈິງ? 
    (ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ) 
 
4. ຖາມວ່າ: ພວກເຮົາມກັຈະຄດິກອ່ນທີເ່ຮົາຈະເວົ້າແມ່ນບໍ່?    ແລະມັກຈະເຮັດສິງ່ທີຖ່ກື ມກັໃຫທຸ້ກສິງ່ໄດ້ 
    ມາຕຖານຕາມກດົເກນ--ພຣະຄັມພ-ີ-ການວັດແທກ--ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ--ການສະແດງອອກ...  
    ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມນໍາ້ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ວັນນີພ້ວກເຮົາຈະມາເບິງ່ໃນການວັດແທກນດິ 
    ສ ັຍ, ການກະທໍາໃນມາຕຖານຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກນັ.   
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ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 
5.  ກາ່ວວ່າ:  ພຣະເຈົ້າມກັໃຊ ້ “ນິມດິໝາຍ”   ເພື່ອຈະສັມພນັກບັມະນດຸຂອງພວກເຮົາໃນສມ ັຍຄ ັມພີເດີມ. 
     ອາໂມດມບີາດກ້າວໃນນິມດິໝາຍຂອງລາວ (ອາໂມດ ບດົທີ 7) ຄນົນຶງ່ອາ່ນ 7:7-8 ໃຫອ້າ່ນດງັໆ.ໂດຍ 
    ໃຊສ້າຍດິງ່ນັນ້ເປນັຕົວຢາ່ງມາຕຖານ. ອ່ານຂໍ້ 9  ແລ້ວວາງຄາໍຖາມ:  ທ່ານຄດິຫຍງັແດບ່ໍກ່່ຽວກບັການທີ ່
    ພຣະເຈົ້າຊງົໃຊສ້າຍດິງ່ເປນັນມິດິໝາຍ?   (ພຣະເຈົ້າຊງົຕີຣາຄາ ການປະພຶດຂອງຄນົອສິຣາເອນ  ແລະ 
    ພຣະອງົກເໍຫັນວ່າພວກເຂາົມີອນັຜດິພາດຫລາຍ.)  ຖາມ: ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າພຣະອງົຈະກະທໍາຫຍງັແດ່? 
   ໃຫໂ້ອກາດນກັຮຽນຕອບ. 
 
6. ຢ ູ່ໃນວັກທສີາມຂອງບດົຮຽນນີ້, ອາໂມດໄດເ້ຂົ້າໄປຫາປະໂລຫດິອາມາຊຢີາ. ອາມາຊຢີາກາ່ວວ່າຕັງ້ແຕ ່
    ກະສດັເຢໂຣໂບອາມ 2 ຂຶນ້ຄອງຣາຊອານາຈກັທ່ານເຮັດຫຍງັບໍໄ່ດເ້ລຍີ. ຫລາຍສິງ່ທີເ່ພິ່ນຢາກເຮັດແຕ ່
    ເຮັດບໍໄ່ດ.້ ສິງ່ດຽວທີເ່ຮັດໄດກ້ຄໍປືກົປອ້ງອາໍນາດຂອງກະສດັ.  ໃຫ້ຄນົນຶງ່ອາ່ນ ອາໂມດ 7:10-13  ກ່າວ 
    ວ່າ: ເຮົາບໍຢ່າກໄດຍ້ນິຄາໍເທສນາໃດໆທງັສິນ້ ສິງ່ທີລ່າວກະທາໍກຄໍສືດັຊືຕ່ໍກ່ະສດັແທນທີຈ່ະສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະ 
    ເຈົ້າ. ນີລ້ະຄກືານເປນັຢ ູ່ຂອງຣະວ່າງສາສນາແລະອາໍນາດທາງການເມືອງ. ຖາມ:ອາໂມດເປນັບບັຕິສບໍ່? 
    ອ່ານມດັທາຍ 6:24.  ຖາມ: ເປນັການຍາກບໍ່ໃນການທີ່ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊ?ູ  ຍາກ.     ເຮົາຕອ້ງຮູ້ວ່າ 
    ເຮົາໄດຮ້ັບເງນິຈາກໃຜ? ຍາກຫລາຍນໍ.້       

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.  
7. ອາໂມດໄດ້ຮບັຜິດຊອບແລະກາ່ວວ່າເພິ່ນຈະເຊ ື ່ອຟງັພຣະເຈົ້າ. (ອາ່ນອາໂມດ 7:14-15)   ຖາມ: ທ່ານ 
    ໄດຮ້ຽນຮູ້ອນັໃດແດບ່ໍກ່ຽ່ວກບັອາມາຊຢີາທີຢ່ ູ່ໃນຕວົທ່ານ?  ມໃີຜບໍທ່ີຫ່້າມທ່ານບໍໃ່ຫທ້່ານທາໍງານໃຫກ້ບັ 
    ພຣະເຈົ້າ?  (ໃຫໂ້ອກາດນກັຮຽນຕອບ)  
ອາ່ນງຽບໆໃນຫ້ອງຮຽນ ອາໂມດ 7:16-8:3    ອາໂມດເຮັດຫຍງັແດ?່ 

• ລາວກາ່ວຄໍາແນະນາໍຂອງພຣະເຈົ້າ 
• ລາວແບງ່ປນັສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າຢາກໃຫລ້າວເວົ້າ 
• ລາວບອກໃຫ້ອາມາຊຢີາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕອ້ງຕດັສນິລງົໂທດການກະທໍາຂອງອສິຣາເອນ 

 
8.  ໃຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ ໃນເຈັ້ຍບດົຮຽນ  “ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫເ້ຫັນວ່າທາງໃດພວກເຮົາຄວນຈະ 
     ຫລກີ ແລະທາງໃດທີພ່ວກເຮົາຄວນຈະຮັບເອາົ” ຖາມ: ພຣະເຈົ້າຊງົຊີໃ້ຫພ້ວກເຮົາເຫັນຢາ່ງໃດໃນຊີວິດ 
     ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຄວນຈະປ່ຽນແປງຢາ່ງໃດ?      ພຣະອງົຢາກໃຫພ້ວກເຮົາເຕບີໂຕຈະເຣີນຂຶນ້ 
     ແມນ່ບໍ່?   ພຣະເຈົ້າສອນຄວາມຈິງແກທ່່ານຢ່າງໃດແດ່? 
 
9.  ອະທຖິານຕຽມຕົວນະມັສການພຣະເຈົ້າ 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 4 

ການຕດັສນິອນັແທ້ຈິງ, ການເຮັດໃຫຄ້ນືດຢີາ່ງປລາດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 1:1-11; 2:16-3:5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 1-3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ຄວາມສໍາພນັຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຕໍມ່ະນດຸນັນ້ປະກອບດ້ວຍ 
ການຕດັສນິເພາະບາບ ແລະການເຮັດໃຫ້ຄນືດຫີລງັຈາກຖກື
ຕດັສນິ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພາກສ່ວນໃດໃນຄວາມສ ັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາຄວນເອາົ
ໃຈໃສ-່ການຕດັສນິ ຫລກືານເຮັດໃຫຄ້ນືດກີບັພຣະອງົ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອໃຫຮູ້້ວ່າຄວາມສ ັມພນັຂອງຄອບຄົວໂຮເຊອານັ້ນໄດສ້ອນ
ພວກເຮົາຫຍງັແດເ່ຖງິການຕດັສນິແລະການເຮັດໃຫຄ້ນືດຂີອງ
ພຣະເຈົ້າ. 

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ໃນພຣະຄັມພເີດີມ    ພຣະເຈົ້າໄດສ້ັງ່ໃຫ້ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອາົເຣ່ືອງທີພ່ຣະອງົຈະບອກປະຊາຊນົ 

ອອກມາສະແດງເປນັຕົວຢາ່ງເພື່ອປະຊາຊນົໄດເ້ຫັນໄດຍ້ນິແລະເຂົາ້ໃຈຄກັ.    ພວກເຮົາອາດຈະເອີນ້ເຣ່ືອງ 
ດັງ່ນັນ້ວ່າເປັນເຣ່ືອງແປກ (ເບິງ່ ເອຊາຢາ 20:1-6; ເຢຣີມຢີາ 13:1-11).  ຄາໍສັງ່ບາງຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍຜູ່້
ປະກາດພຣະທັມນັນ້ອາດເຮັດໃຫຈ້ິດໃຈຂອງພວກເຮົາຢາ້ນເໝື່ອນດັງ່ພຣະເຈົ້າໄດສ້ັງ່ຕໍໂ່ຮເຊອາ (ໂຮເຊອາ 
1:2) ແລະການແຕງ່ງານຂອງໂຮເຊອາເປນັພາບອນັນຶງ່ທີສ່ອນພວກເຮົາເຖງິການບໍເ່ຊືອ່ຟັງຂອງພວກອສິຣາ
ເອນັ.   

     ເຣື່ອງຂອງໂຮເຊອາເກດີຂຶນ້ໃນສດຸທາ້ຍຂອງສດັຕະວັດທແີປດກອນ ຄ.ສ. ຊຶງ່ອອກຊືຂ່ອງກະສດັໃນ 
ຂໍທ້ນີຶງ່ແລະເປນັປະວັດສາດ: ກະສດັຂອງຢດູາ (ອານາຈກັພາກໃຕ)້ ແມນ່ກະສດັອສຸຊຢີາ (783-742 ກອ່ນ 
ຄສ); ກະສດັໂຢທາມ (ກອ່ນ ຄສ 742-735); ກະສດັອາຮັສ (ກອ່ນ ຄສ 735-715)   ແລະກະສດັເຮຊຄີຢີາ 
(ກອ່ນ ຄສ 715-687).   

     ກະສດັເຢໂຣໂບອາມເປນັກະສດັຂອງອານາຈກັທາງເໜືອ (ກອ່ນ ຄສ 786-746).  ເຫັນວ່າເສຖກດິ 
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ແລະການເມືອງໝັນ້ຄງົທີດ່,ີ ແຕເ່ຫັນວ່າມີບນັຫາໃຫຍລ່ະຫວ່າງຄນົຮັ່ງມແີລະຄນົທກຸຍາກ.    ຝງູຊນົນະມັສ 
ການພຣະເຈົ້າບໍຖ່ກືຕອ້ງຊຶງ່ເປນັຄວາມຜດິບາບຂອງຊາດ ແລະໃນທີສ່ດຸກຖໍກືທາໍລາຍຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ. 

     ຫລງັຈາກນັນ້ກະສດັເຢໂຣໂບອາມມາບກົຄອງ   ຄວາມໝັນ້ຄງົແລະຄວາມຮັ່ງມີນັນ້ກຍໍິງ່ຫລດຸນອ້ຍ 
ຖອຍລງົ.  ຈາກປ ີກອ່ນ ຄສ 753-722 ມີກະສດັຫລາຍອງົມາປງົຄອງ.      ຍິງ່ໄປກາ່ວນັນ້ຊາດໃຫຍຄ່ອືສັຊີ
ເຣັຽມາຍ ຶດເອາົອານາຈກັທາງເໜືອຄຊືາດອສິຣາເອນັເປນັຂາ້ທາດ. 

     ຜູປ້ະກາດໂຮເຊອາໄດ້ທໍານວາຍເຣ່ືອງນີຕ້ໍ່ຣາຊອານາຈກັພາກເໜອືແລະກກໍາຍເປັນຄວາມຈງິ. ການ 
ທໍານວາຍນັນ້ເປນັສິ່ງໂຫດຮ້າຍເພາະຄວາມບາບຂອງຄນົທງັຫລາຍມີຫລວງຫລາຍຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ.  ພວກເຂາົ
ໄດຢູ້ໃ່ນພາວະສກຸເສນີແລະລາໍບາກເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດເ້ຫັນຄວາມຜດິບາບ     ແລະຈໍາເປນັຕອ້ງຫນັປ່ຽນ
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.  ເຫັນວ່າຣາຊອານາຈັກທາງເໜືອໝດົເວລາແລະໂອກາດເລຍີສນູເສັຽຊາດໄປ.   

     ເໝອືນດັງ່ຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທັມໂຮເຊອາ   ເພາະນາງໂກເມີຜູເ້ປນັເມັຽບໍສ່ດັຊືຊ່ຶງ່ 
ເປນັຜນົຮ້າຍຂອງພວກອສິຣາເອນັ, ແຕເ່ຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຍງັໃຫຄ້ວາມຫວັງຢູ່.   ພວກເຮົາທກຸວັນນີກ້ເໍໝືອນ
ກນັພວກເຮົາຈໍາເປນັຮູ້ຈັກຄວາມຜດິຄວາມບາບໃນສງັຄ ົມແລະປະເພນ.ີ ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມຖາ້ມກາງຄວາມ 
ລາໍບາກສບັສນົ ພວກເຮົາສາມາດບອກກບັຄນົອືນ່ໄດວ່້າຄວາມຫວັງຍງັມີໃນອງົພຣະເຢຊູ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ງຕ່າງກນັ 
 
1. ກອ່ນຫອ້ງຮຽນໃຫຕ້ຽມພິມແລະຢາຍໃຫ້ສະມາຊກິຕາມຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ກ. ເວົ້າຂວນັຂອ້ຍ ເວາລບັຫລັງ 
ຂ. ບໍຮ່ັກສາຄາໍສນັຍາ 
ຄ. ລກັເອົາຂອງຂອ້ຍໄປ 
ງ. ເວົ້າຄວາມບໍຈິ່ງເຖງິຂອ້ຍ 
ຈ. ເຮັດເສັຽສິງ່ທີສ່ໍາຄນັທີຢ່ມືໄປຈາກຂອ້ຍ 
ສ. ເວົ້າບໍດ່ເີຮ່ືອງຂອ້ຍຕໍໜ່າ້ຄນົ 
ຊ. ມກີານປະພຶດບໍດ່ຕີໍຂ່ອ້ຍ 
ຍ. ໜຈີາກຂອ້ຍໄປຫາຄນົອືນ່ 
ດ. ສມກັເອາົຊືຂ່ອ້ຍເຂົາ້ໄປແຕກ່ອ່ນນັນ້ເຄຍີປມາດມາແລ້ວ 
ຖ. ໃຫຂ້ອ້ຍຊອ່ຍຕລອດ ແຕບ່ໍຍ່ອມຊອ່ຍຂອຍເວລາຂອ້ຍຕອ້ງການ. 
 

2. ຮ້ອງຂໃໍຫສ້ະມາຊກິອ່ານ ບດົ 1:1-4.  ນາໍພາສະມາຊກິສນົທະນາກນັເຖງິເຣື່ອງທີອ່່ານໄປນັນ້ວ່າມນັມີ
ຄວາມໝາຍໃນຕອນນັນ້ ແລະໃນເວລານີຢ້າ່ງໃດ? 
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3. ຮ້ອງຂໃໍຫສ້ະມາຊກິອ່ານ ບດົ 1:5-8.   ຕອ້ງການຄນົສມກັສາມຄນົອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງລກູສາມ
ຄນົຈາກແຕລ່ະຄນົ.     ບອກໃຫສ້ນົທະນາກນັເຖງິເຫດຜນົເຣື່ອງລກູແລະເຣື່ອງການແຕງ່ງານຂອງຜູປ້ະ 
ກາດພຣະທັມໂຢເຊອາ. 

 
4. ຮ້ອງຂໃໍຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ບດົ 1:10-11 ແຮງໆ.  ບອກວ່າພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຢາກບອກອນັໃດຜ່ານຊືຂ່ອງລກູ

ສາມຄນົ? 
 
5. ຮ້ອງຂໃໍຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ບດົ 2:16-23.  ບອກໃຫສ້ະມາຊກິວ່າເຮັດແນວໃດພວກອສິຣາເອນັຈຶ່ງຈະຄນືດກີບັ

ພຣະເຈົ້າໄດ້? 
 
6. ໃຫສ້ະມາຊກິທຽບບດົ 3:1-3 ກບັ ບດົ 1:2-3. ໃຫ້ບອກກາ່ວເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                                          ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 5 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຟອ້ງຄະດຕີໍສູ່ປ້ະຊາກອນຂອງພຣະອງົ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 4:1-13ຂ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າໄດປ້ະນາມຄໍາສອນຂອງສາສນາສິງ່ທີບ່ໍເ່ຮັດຖກືຕອ້ງຕໍ່
ເພື່ອນມະນດຸ ແລະການນະມັສການທີບ່ໍສ່ດັຊື.່ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຖາ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຟ້ອງພວກເຮົາ ທ່ານຄດຶວ່າພຣະອງົຈະຟອ້ງຄະ 
ດຕີໍສູ່້ເຮົາໃນເຣື່ອງໃດ? ແລະໃຜຈະເປນັຜູຊ້ະນະ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດຟ້ອ້ງຄະດຕີໍສູ່ພ້ວກອສິຣາເອນັ 
ແລະບອກສອນວ່າສາສນາຄວນຈະສອນຢາ່ງໃດໃນທກຸວັນນີ້. 

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 

 ຄວາມບາບຂອງພວກອສິຣາເອນັເປນັເຫດໃຫນ້ໍາໄປເຖງິຄວາມຈິບຫາຍ.  ຍງັມອີກີແນວອືນ່ອກີຊ່ງຶ 
ເຮັດພວກເຂົາຕກົໄປຄ:ື ພວກນກັການເມືອງ ແລະພວກປະໂຣຫດິບໍສ່ດັເຊືອ່ຕໍພ່ຣະເຈົ້າ.  ພວກເຂົາເປນັຄນົ
ເຫັນແກຕ່ົວ ໃນທີສ່ດຸປະຊາຊນົກຕໍດິຕາມຕົວຢ່າງອນັບໍດ່ຂີອງພວກເຂາົ.  

     ໃນຕອນນີພ້ຣະເຈົ້າໄດນ້າໍປະຊາຊນົຜູຜ້ດິຄາໍສນັຍາຂຶນ້ສານ.  ໃນຖານະເປນັຜູສ້ອນ ພວກເຮົາມອງ 
ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເສົ້າພຣະທຍັເພາະຄວາມຜດິບາບຊຶງ່ເປນັເຫດໃຫປ້ະຊາກອນໄດຖ້ກືແຍກອອກຈາກພຣະ 
ອງົ.       ຢ່າລມືເລຍີໃນສມັຍນັນ້ ຫລໃືນສມັຍນີຖ້າ້ເຮັດບາບແລ້ວຈໍາເປນັຕອ້ງຖກືແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ.  
ພວກເຮົາທີເ່ປນັຜູນ້າໍພາການສດິສອນ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຜດິເຮັດບາບຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ.     ຜູເ້ຮັດຜດິເຫລົາ່ 
ນັນ້ອງົພຣະເຢຊໃູສຊ່ ື່ໃຫວ້່າ, “ຜູນ້ໍາຕາບອດ” (ມດັທາຍ 15:14; 23:16).   ພວກເຂົາບໍໄ່ດມ້ີຄວາມເຊືອ່ຜດິ
ແຕພ່ວກເຂາົມີການປະພຶດທີເ່ນຣະຄນູຕໍຄ່ວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະເຈົ້າຕາກຫາກ.   

     ປະຊາຊນົເປນັຄນົຖສືາສນານາແຕປ່າກ ສ່ວນຈິດໃຈນັນ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ. ຜ່ານທາງຜູປ້ະກາດ 
ພຣະທັມໂຮເຊອາ ພຣະເຈົ້າໄດບ້ອກເຖງິຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັ    ແລະພຣະເຈົ້າໄດບ້ອກເຖງິຜນົ
ສະທອ້ນທີຈ່ະຕາມມາ.  
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     ໂຮເຊອາ ບດົ 4 ໃຫຄ້ວາມຫວັງນອ້ຍດຽວຕໍຄ່ນົທີ່ເຮັດຜດິບາບ.      ການທີພ່ວກເຮົາສບືຕໍປ່ະຕເິສດ 
ພຣະເຈົ້ານັນ້ເຮັດໃຫພ້ຣະອງົປະຕເິສດພວກເຮົາເໝືອນກນັ.   ທກຸມື້ນີຄ້ນົເຮົາໄດເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິເຣ່ືອງນີຫ້ລບືໍ່? 
ພວກເຮົາໄດຍ້ນິຄາໍສອນຢາ່ງນັນ້ໄດຍ້ນິທງັສອງຫບູໍ່ ຫລວື່າເຂົ້າຫຊູ້າຍແລະອອກຫູຂວາ? 
 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ງຕ່າງກນັ 
 
1. ນາໍເອົາວິດໂີອເຣື່ອງຂຶນ້ສານມາໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງເບິງ່.     ຖ້າບໍມ່ີວິດໂີອກຂໍໃໍຫ້ເຊນີຄນົໃດຄນົນຶງ່ທີ່

ເຄຍີໄປເປນັພະຍານຕດັສນິໃນສານມາເລົ່າເຣື່ອງຕດັສນິໃຫສ້ະມາຊກິຟງັ. 
 

2. ເລົ່າເຣື່ອງຕັດສນິຂອງນກັໂທດຜູຖ້ກືຕດັສນິປະຫານຊວິີດເພາະພວກເຮົາໄດມ້ີໂທດໜກັ.   ໃຫ້ບອກວ່າ
ບດົ 4 ຂອງໂຮເຊຢາໄດເ້ວົ້າເຖງິພຣະເຈົ້າໄດຟ້ອ້ງເອົາປະຊາຊນົຜູຜ້ດິຄາໍສນັຍາຂຶນ້ສານ.   ໃຫຮູ້້ແນວ່່າ
ພວກອສິຣາເອນັເປນັຜູຜ້ດິຢາ່ງປະຕເິສດບໍໄ່ດ້.  ການຕດັສນິໃນໂລກນີຍ້ອມມີການຜດິພາດ ແຕໃ່ນເມື່ອ
ພຣະເຈົ້າຕດັສນິແລ້ວກເໍປນັການຖກືຕອ້ງແລະທ່ຽງທມັທີສ່ດຸ. 

 
3. ໃຫຂ້ຽນໃສກ່ະດານເປນັສອງແຖວ: ແຖວນຶງ່ຂຽນວ່າ “ຄະດຕີໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ” ແລະແຖວສອງຂຽນວ່າ “ຄະດີ

ຕໍສູ່ມ້ະນຸດ” ບອກໃຫສ້ະມາຊກິອາ່ນໂຮເຊອາບດົ 4:1-3 ແລະບອກເຖງິຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັ 
ແລະຂຽນໃສກ່ະດານໃຫ້ທກຸໆຄນົໃດເຫນັນາໍ.    ບອກໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງອາ່ນປຶ້ມ ອບົພະຍົບ 20:1-
17.  ບອກໃຫສ້ະມາຊກິຍກົຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັຂຶນ້ມາອງິຕາມພຣະຄມັພຕີອນນີ້.   ສນົທະ
ນາກນັວ່າພຣະເຈົ້າສົມຄວນເອົາເຣ່ືອງຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັຫລບືໍ່? 

 
4. ຮ້ອງຂໃໍຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນໂຮເຊອາ 4:4-9.  ບອກໃຫສ້ະມາຊກິຫລິນ້ລະຄອນກອ້ມ.      ຄນົນຶງ່ເປນັຫົວໜ້າ

ສານ, ຄນົນຶງ່ເປນັທະນາຍຄວາມຂອງຜູຟ້້ອງ ຄນົນຶງ່ເປນັທະນາຍຄວາມຂອງຜູຕ້ອ້ງຫາ, ຫລາຍຄນົເປນັ
ພະຍານ,   ຄນົນຶງ່ເປນັຄນົຟ້ອງ,   ແລະອກີຄນົນຶງ່ເປັນຄນົຖກືຟອ້ງຂຶນ້ສານ.     ບອກໃຫຜູ້ເ້ປນັທະນາຍ
ຄວາມຂອງຜູຟ້້ອງຂຽນຄວາມຜດິອອກມາໃຫຜູ້ເ້ປນັພະຍານ ແລະທກຸຄນົໃນສານຮູ້ນາໍ.     ບອກໃຫທ້ະ 
ນາຍຄວາມຖກືຟ້ອງກ່າວປອ້ງກນັ ແລະຮ້ອງໃຫຜູ້ເ້ປນັພະຍານມາປນັພະຍານ. ຕອ້ນນີໃ້ຫບ້ອກວ່າພວກ
ປະໂຣຫດິບໍເ່ຮັດໜ້າທີໃ່ນການສອນໃຫປ້ະຊາຊນົຮັກສາຄໍາສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າ... 

 
5. ບອກໃຫສ້ະມາຊກິອ່ານ ບດົ 4:10-13 ກາ່ວເຖງິການນບັຖືພຣະອືນ່ຂອງພວກອສິຣາເອນັ. ຂຽນເຣື່ອງນີ້

ກບັຄະດອີືນ່ທີພ່ວກອສິຣາເອນັພາກນັເຮັດຜດິຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ.     ສນົທະນາກນັວ່າເປນັຫຍງັ ພວກອສິຣາ
ເອນັຈ່ິງຖກືຈູງໃຈໄປເຮັດໃນສິງ່ນີຊ້ຶງ່ເປນັສິງ່ຜດິຕາມຄາໍສອນຂອງພຣະບດັຍດັ ແລະເຮັດແນວໃດພວກ
ເຂົາຈຶງ່ຈະຫລກີຈາກສິງ່ເຫລົາ່ນີໄ້ປໄດ້? 
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6. ແບງ່ຫອ້ງຮຽນເປນັສອງສາມກຸ່ມ ກຸ່ມນຶງ່ບໍໃ່ຫເ້ກນີຫ້າຄນົສນົທະນາກນັໃນເຣື່ອງນີ ້    ແລະກໃໍຫ້ທກຸກຸມ່

ອອກຄວາມຄດຶເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດຮ້ຽນຫຍງັແດໃ່ນເຣື່ອງນີ້? 
 
7. ປດິຫອ້ງຮຽນໂດຍການອອ້ນວອນ. 
 
  
 
 

  
                                                               ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 6 

ພຣະເຈົ້າມຄີວາມເມດຕາຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 11:1-11;14:1-2 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 11-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ເໝືອນກບັຜູເ້ປນັພໍ່ແມລ່ຄໍອຍໃຫລ້ກູຫລງົຫາຍກບັຄນື ພຣະເຈົ້າກໍ
ມີນໍາ້ພຣະທຍັຢາກສ້າງຄວາມສັມພນັກບັຄນົຜູເ້ຮັດຜດິຕໍພ່ຣະອງົ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດພວກເຮົາຈງຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍພ່ຣະເຈົ້າຜູລ້ງົໂທດ
ຕໍຄ່ວາມບາບ   ແລະຜູມ້ີຄວາມເມດຕາຢາກສ້າງຄວາມສ ັມພນັທີ່
ແຕກຣາວນັນ້ໃຫຄ້ນືດຂີຶນ້ມາໃໝ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕອບສນອງຕໍພ່ຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າເຖງິແມ່ນຂາ້ພະເຈົ້າ
ໄດເ້ຮັດຜດິເຮັດບາບຕໍສູ່ພ້ຣະອງົ. 

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ເມື່ອພຣະເຈົ້າຢາກເວົ້າກບັຊາດນຶງ່ຊາດໃດຫລຄືນົນຶງ່ຄນົໃດ  ໃນເມື່ອພວກເຮົາຫົວແຂງບໍປ່່ຽນແປງ, 

ຕໍໄ່ປຄວນເຮັດແນວໃດ?    ໃນປຶ້ມໂຮເຊອາບດົ 1-3, ຄວາມສັມພນັຂອງພຣະເຈົ້າກັບພວກອສິຣາເອນັປຽບເ
ໝອືນກບັການແຕງ່ງານທີບ່ໍສ່ດັຊື,່ໂຮເຊອາເປັນຜົວແລະພວກອສິຣາເອນັເປນັເມັຽ ແລະຜູປ້ະກາດພຣະທັມ
ໂຮເຊອາຕັງ້ໃຈແລ້ວຈະຮັກນາງແລະໄຖເ່ອາົນາງກບັຄນືມາເປນັເມັຽຄເືກົ່າ.  (ໂຮເຊອາ 3:1-2). 

     ໂຮເຊອາ 11, ເຫນັວ່າພາບນັນ້ໄດປ້ຽ່ນເປນັຮບູພາບຂອງການລ້ຽງດແູລະມີຄວາມຮກັອນັເຈັບປວດ 
ຂອງຜູເ້ປນັພໍແ່ມ່ຕໍລ່ກູຜູເ້ນຣະຄນູ.  ພາບທງັສອງຢາ່ງນີເ້ປນັພາບຂອງຄອບຄົວ. ຄວາມຮັກແລະຄວາມເຈັບ
ປວດເປນັເຣື່ອງຄອບຄົວທີຄ່ນົເຂົ້າໃຈດ.ີ 

     ເວລາສກຶສາພຣະຄັມພນີັນ້ການເຂົ້າໃຈເຖງິເນືອ້ໃນໃຈຄວາມເປນັສິງ່ສ ໍາຄັນ.   ໃຫຮູ້້ວ່າໃນສມັຍນັນ້ 
ມີຫລາຍຢາ່ງເຊ່ນັ ສະພາບການ ການເມືອງ ໃນສາສນາ ຫລຄືອບຄວົແຕກຕ່າງກບັທກຸວັນນີ.້    ແຕເ່ຫັນວ່າ 
ການເຮັດຜດິບາບນັນ້ຍງັເໝອືນເດີມເຊັນ່:   ຜດິທັມຈະຣິຍາ,  ໂລບມາກ,  ຫັນໜຈີາກພຣະເຈົ້າໄປຫາພຣະ
ທຽມຈະເປນັພຣະອນັໃດກແໍລ້ວແຕຄ່ນົມັກນບັຖ.ື ຜູປ້ະກາດໂຮເຊອາໄດກ້າ່ວວ່າ, “ພວກເຂົາໄດໜ້ີຈາກເຮົາ
ໄປ.”  (11:7). 
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     ແນນ່ອນພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜູເ້ຮັດຄວາມຜດິບາບ ແລະພຣະອງົຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄນົທີຫ່ັນໜຈີາກ 
ຄວາມບາບແລະຕດິຕາມຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້.  ຄວາມໂກດຮ້າຍແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົານັນ້ໄດເ້ວົ້າເຖງິໃນ
ປຶ້ມໂຮເຊອາ ໃນເມື່ອປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າປະຕເິສດພຣະອງົພວກເຂົາກກໍບັໄປເປນັທາດອກີ. ເຖງິແມນ່ 
ພວກເຂົາບໍໄ່ດກ້ບັຄນືເຂົາ້ໄປໃນປະເທດອຢີບິກຕໍາມ    ແຕພ່ວກເຂາົໄດກ້າຍເປນັທາດຂອງພວກອສັຊ ີເຣັຽ.    
ໃນຖ້າມກາງການລງົໂທດພວກເຮົາຍງັມອງເຫນັຄວາມຮັກຄວາມເມດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່.  ພຣະເຈົ້າເສົ້າພຣະ
ທຍັໃນເມື່ອພວກເຮົາເຮັດຄວາມຜດິບາບ   ແລະພຣະອງົພອ້ມສເມີທີຈ່ະໃຫອ້ະພັຍໃນເມື່ອພວກເຂົາກບັໃຈ
ປະຕຂູອງຄວາມພົນ້ຍງັເປດີຕອ້ນຮັບສເມີຕໍຜູ່ຖ້ມໃຈເກົາ່ແລະເອົາໃຈໃໝຍ່ອມເຂົາ້ມາຫາພຣະອງົ.  

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ງຕ່າງກນັ 
 
7. ແບງ່ຫອ້ງເປນັຫລາຍໆກຸ່ມຕາມຈໍານວນໃຫເ້ໝາະສມົ.     ເອົາເຈັ້ຽ ສດໍາໍຫລປືາກກາໃຫແ້ຕລ່ະກຸ່ມບອກ 

ໃຫພ້ວກເຂົາຂຽນລງົທກຸຄວາມຄດຶທີພ່ວກເຂົາມກີ່ຽວເຣ່ືອງ “ຄວາມຮັກຂອງພໍແ່ມ່”     ສດຸທາຍກໃໍຫແ້ຕ ່
ລະກຸມ່ແລກປຽ່ນເຈັ້ຽທີ່ຂຽນລງົນັນ້ເພືອ່ຈະເຫັນຄວາມຄດຶຂອງກຸມ່ອືນ່ວ່າພວກເຂາົມຄີວາມນກຶຄດຶຢາ່ງ
ໃດໃນເຣ່ືອງນີ.້  ໃຫຍ້ກົເອົາຄວາມຄດຶຄກືນັເຖງິເຣື່ອງຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມ່ມາເວ້ົາ.  ເລີ້ມສອນໂດຍກາ່ວ
ວ່າພຣະເຈົ້າເປນັພຣະບດິາແລະພຣະອງົຢາກມີຄວາມສ ັມພນັທດີກບັລກູ-ພວກອສິຣາເອນັ.    ແຕພ່ວກ
ອສິຣາເອນັເຮັດຜດິແລະພາດທີຈ່ະໄດຮັ້ບຂອງດຈີາກພຣະເຈົ້າ. 

 
8. ຮ້ອງຂໃໍຫຄ້ນົນຶງ່ອາ່ນ ໂຮເຊອາ 11:1-4.  ບອກໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຮັກຂອງຜູເ້ປນັບດິາໃນຕອນນີ.້  

ເຊັນ່: ພຣະເຈົ້າເອີນ້, ສດິສອນໃຫດ້ໍາເນນີຊີວດິ, ອູ້ມຊແູລະນາໍພາ, ປິນ່ປົວແລະອືນ່... 
 
 

9. ອາ່ນໂຮເຊອາ 11:5-7.  ໃຫ້ບອກເຖງິຄວາມຜດິບາບຂອງພວກອສິຣາເອນັ,     ສນົທະນາກນັເຖງິການ 
ປະພຶດຂອງພວກອສິຣາເອນັຕໍຄ່ວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໃຫບ້ອກວ່າພຣະເຈົ້າຮັກພວກເຂົາແຕໃ່ນເມື່ອ
ບໍເ່ຊືອ່ຟັງແລວ້ກຈໍໍາເປນັໄດຮ້ັບການລງົໂທດ. 

 
10. ໃຫຄ້ນົນ່ງຶອາ່ນ ໂຮເຊອາ ບົດ 11:8-9.    ຖາມວ່າທງັສອງຂໍນ້ີເ້ວ້ົາເຖງິຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຜູເ້ປນັບ ິ

ດາຢ່າງໃດ?   ບອກວ່າຂໍ້ 8 ບໍແ່ມ່ນການປຽ່ນໃຈເທົ່ານັນ້ ແຕເ່ປັນການຕັງ້ໃຈໄວ້ແລວ້ວ່າພຣະອງົຈະຮັກ
ແລະສງົສານໂດຍການລງົໂທດເປນັການສງສອນເພາະພຣະອງົຊງົຮັກພວກອສິຣາເອນັ. 

 
11. ຫວນກບັໄປຫາໂຮເຊອາ ບດົ 3 ວ່າຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄດຄ້ນືດກີບັຜູເ້ປນັເມັຽ (ບດົຮຽນ 4).   ອາ່ນ ບດົ 

11:10-11   ແລະສນົທະນາກນັວ່າການກບັບາ້ນຂອງນາງໂກເມີ ແລະການຄນືດຂີອງພວກອສິຣາເອນັ
ກບັພຣະເຈົ້າແຕງ່ຕາ່ງກນັຢາ່ງໃດ. 
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12. ອາ່ນ ໂຮເຊອາ 14:1-2.   ສນົທະນາກນັວ່າເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າຕອ້ງການໃຫ້ພວກອສິຣາເອນັອອກປາກ

ສາຣະພາບເຖງິຄວາມບາບຂອງພວກເຂາົຕໍພ່ຣະເຈົ້ານັນ້ສໍາຄນັຢາ່ງໃດ?   ຖາມວ່າໃນພຣະຄັມພໃີໝມ່ີ 
ຂໍໃ້ດທີເ່ວົ້າເຖງິສາຣະພາບໂດຍການຖມໃຈເກົ່າແລະເອາົໃຈໃໝບ່ໍ່? (ແນະນາໍ: ໃນພຣະຄັມພໃີໝ່.1 ໂຢ 
ຮັນ 1:9;  ໂຣມ 10:10; ຢາໂກໂບ 5:16). 

  
  

                                                                           ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ເມືອ່ພຣະເຈົ້າຊົງເບືອ່ພຣະທຍັ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 1:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 1:1-20 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ບໍມ່ີກຈິການທາງສາສນາໃດໆທີຈ່ະມາແທນການດາໍເນນີຊີວິດດ້ວຍຄວາມ 
                                 ສດັຊືຕ່ໍ່ພຣະເຈົ້າ,   ແມນ່ແຕກ່ານເຮັດຢາ່ງຍດຸຕທິັມແລະການດແູລຄວາມ 
                                           ຍາກຈນົກບໍໍສ່າມາດຈະມາແທນພຣະອງົບໍ່ໄດ.້ 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ປານໃດພວກເຮົາຈຶງ່ຈະຍອມຮັບວ່າ ກຈິການທາງສາສນາໃດໆຈະບໍ່ສາມາດມາ 
                          ແທນການດາໍເນນີຊີວິດດ້ວຍຄວາມສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພືອ່ຈະຮູ້ວິທທີີຈ່ະຕອບການຊງົເອີນ້ໃຫ້ດາໍເນນີຊີວດິດ້ວຍຄວາມສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະ 
                              ເຈົ້າ ແລະການໃຫ້ເຮັດຢ່າງຍດຸຕທິັມແລະການດແູລຄນົຍາກຈນົ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກອ່ນນກັຮຽນມາເຖງິໃຫ້ຂຽນຂໍຄ້ວາມຕໍໄ່ປນີໃ້ສກ່ະດານໄວ້ ຫລຂືຽນໃສໂ່ປສເຕີ:້ 

• ພວກເຮົາໄປໂບດເພື່ອເປນັພິທເີທົ່ານັນ້ບ ໍ ຫລພືວກເຮົາພອ້ມທີຈ່ະໃຫພ້ຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາ?  

• ພວກເຮົາເອາົພິທທີາງສາສນາຕ່າງໆ ມາແທນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົາ້ບ?ໍ 
 

ໃຊ້ຄາໍຖາມນີເ້ພື່ອເລີ້ມການຮຽນ; ໃຊເ້ວລາສນົທະນາ. ຫລງັຈາກນັນ້ໃຫບ້ອກກບັນກັຮຽນວ່າ  ຢດູາອາດ
ຈະເຮັດພິທຕີາ່ງໆໃນການຖວາຍບຊູາຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ແຕຢ່ດູາບໍໄ່ດສ້ດັຊືຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າ; ພວກເຂາົບໍໄ່ດດູ້ແລ
ແລະໃຫຄ້ວາມທ່ຽງທັມກບັຄນົຕໍາ່ຕອ້ຍຊຶງ່ພຣະເຈົ້າຊງົສັງ່ໄວ້.   ໃນເວລາດຽວກນັປະຊາກອນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໃຊພ້ິທທີາງສາສນາແທນການເຊືອ່ຟັງພຣະອງົ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ແນະນາໍຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ; ໃຊບ້ດົຮຽນເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົາ້ໃຈ. ຢາ່ລມືບອກວ່າ ຢດູາທີ່ເອ 

ຊາຢາປະກາດພຣະທັມເປນັອານາຈກັພາກໃຕ.້  
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ເອຊາຢາເປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມໃນສມຍັທີອ່ສຸຊຢີາ,  ໂຢທາມ, ອາຮັສ,   ແລະເຮເຊກຢີາ, ເປນັກະສດັ
ຂອງຢດູາ. ທ່ານໄດຮັ້ບການຊງົເອີນ້ ແລະໄດເ້ລີ້ມປະກາດໃນປສີດຸທ້າຍຂອງກະສດັອສຸຊຢີາ; ເອຊາຢາ
ເປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມຣະຫວ່າງປີ 742 ເຖງິ 701 ກອ່ນ ຄ.ສ. 
 
ພຣະທັມເອຊາຢາປະກອບດອ້ຍນມີດິຫລາຍໆຢາ່ງທີອ່ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄດຊ້ງົສາໍແດງໃຫຜູ້ປ້ະກາດ
ພຣະທັມໄດເ້ຫັນ. 
 

3. ຖາມ: ທ່ານເຄຍີໃຊຂ້ໍຄ້ວາມຕໍໄ່ປນີກ້ບັລກູຂອງທາ່ນບໍ?່ 
• ຂອ້ຍບອກເຈົ້າພນັເທືອ່ແລວ້ 
• ຖາ້ເຈົ້າເຮັດອກີເທືອ່ນຶງ່ ຂອ້ຍຈະ… 
• ຂອ້ຍລ້ຽງເຈົ້າມາດກີວ່ານັນ້! 
 
ກາ່ວວ່າ: ລກູໆທີພ່ວກເຮົາຮັກແລະຫ່ວງໃຍບາງຄັງ້ສາມາດເປນັກະບດົຕໍພ່ວກເຮົາໄດ ້  ເໝອືນດັງ່ພວກ
ເຮົາບາງຄນົເຄຍີເຮັດກບັພໍ່ແມ່ມາແລ້ວ. ນັນ້ຄສືິງ່ທີເ່ກ ີດຂ ຶ ້ນກບັຢດູາ. ສະນັນ້ຢດູາຈະຕອ້ງຖກືພິພາກສາ
ເພາະໄດລ້ະເມີດພຣະສນັຍາ. ພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົຮັກແລະຫ່ວງໃຍຈໍາຕອ້ງໄດລ້ງົໂທດປະຊາກອນຂອງພຣະ 
ອງົ (ອຊຢ 1:2). 
 
ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ເອຊາຢາ 1:2,  ໃຫນ້ກັຮຽນເຄິງ່ນຶງ່ຕັງ້ໃຈຟັງສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດກບັປະຊາກອນຂອງ
ພຣະອງົ (ລ້ຽງດູ), ແລະອກີເຄິງ່ນຶງ່ໃຫຕ້ັງ້ໃຈຟງັສິງ່ທີພ່ວກເຂົາໄດເ້ຮັດກບັພຣະອງົ (ກະບດົ). ໃຫ້ອກີຜູນ້ຶງ່
ອາ່ນ 1:3; ອະທບິາຍພຣະຄາໍໃຫ້ນກັຮຽນເຂົ້າໃຈ. 

4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 1:4-9    ແລະໃຫ້ທກຸຄນົຟງັເບິ່ງສະພາບການ ແລະສິງ່ທີອ່ສິຣາເອນັໄດເ້ຮັດຜດິ. 
ບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າຊງົສະແດງຄວາມເຈັບປວດເພາະ: 
• ພວກເຂົາໄດປ້ະຖິມ້ພຣະອງົ 
• ພວກເຂົາໄດຫ້ັນໜຈີາກພຣະອງົຜູບ້ໍຣິສດຸ 
• ພວກເຂົາໄດຫ້ັນຫລງັໃຫພ້ຣະອງົ 
 
ອະທບິາຍເພີ້ມເຕີມ; ແລ້ວຖາມວ່າ: ພຣະເຈົ້າໄດປ້ະຖິມ້ພວກເຂາົໝົດບໍ່? (ເບິງ່ 1: 9) 
 

5. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 1: 1-17  ແລະໃຫ້ທກຸຄນົຟງັເບິ່ງວ່າປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດເ້ຮັດຫຍງັເພື່ອ
ແທນການເຊື່ອຟັງພຣະອງົ. ໃຫເ້ວລາຕອບ.  ຖາມ: ພຣະເຈົ້າຊງົມພີຣະປະສງົໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດຫຍງັແດ່ 
ແທນ່ທີຈ່ະພາກນັເນັນ້ເຣື່ອງພິທກີານຕ່າງໆໃນການນະມັສການ? ເບິງ່ຂໍ ້16-17; ສງັເກດເບິງ່ວາ່ພທິທີາງ
ສາສນາບໍໄ່ດປ້່ຽນແປງຊີວດິປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂາົ.  ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົໃຫພ້ວກເຂົາດແູລຄນົທຸກ
ຍາກ ແລະໃຫຄ້ວາມເປນັທັມກບັຄນົຕໍ່າຕອ້ຍໃນສງັຄົມ. 
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6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 1: 18-20. ບອກວ່າ: ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງເອີນ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອງົໃຫມ້າຕກົລງົ 
ກບັພຣະອງົວ່າພວກເຂົາຈະເອົາຫຍງັແທ້; ພວກເຂົາຈະເຊືອ່ຟງັພຣະອງົ (ຂໍ້ 19)    ຫລຈືະດືດ້ງຶຕໍໄ່ປ (ຂໍ້ 
20). ຖ້າເຊືອ່ຟັງ, ພຣະເຈົ້າສນັຍາວ່າ “ເຈ້ົາຈະໄດກ້ນິຂອງດໃີນແຜນ່ດນິ ແຕຖ່້າປະຕິເສດແລະດືດ້ງຶ ເຈົ້າ 
ຈະໄດ້ຮບັໂທດເຖງິຕາຍ.” ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົໃຫພ້ວກເຂົາກບັໃຈ ແລ້ວກບັຄນືຫາພຣະອງົ. 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ຖາມ: ພວກເຮົາໄດເ້ຮັດຜດິບາບເໝືອນກບັຢດູາບໍ່? ພວກເຮົາໄປນະມສັການເປນັປະຈໍາ ແຕຊ່ີວດິບໍໄ່ດ້

ປ່ຽນແປນແມ່ນບໍ່?     ພວກເຮົາໄດພ້າກນັເມນີເສຍີຕໍຄ່ນົທີທ່ກຸລາໍບາກ, ເດກັກາໍພ້າ, ແລະຍງິໝ້າຍບໍ່? 
ທ່ານຄດິວ່າພຣະເຈົ້າຊງົປະສງົໃຫພ້ວກເຮົາຊ່ວຍເຫລອືຄນົເຫລົາ່ນັນ້ບໍ່?   ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາພວກ
ເຮົາເໝືອນດັງ່ພຣະອງົໄດຊ້ງົພິພາກສາຢດູາບໍ?່ 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

 ຄວາມສບັສນົສາໍລບັພຣະເຈົາ້ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 5: 1-13; 18-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 5 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖງິວ່າພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົພຣະຄນຸໄດຊ້ງົປະທານສິງ່ທີຂ່າດເຂີນໃຫ້ໄພພ່ນົຂອງ 
                                 ພຣະອງົ, ພວກເຂົາໄດປ້ະຕິເສດແນວທາງຂອງພຣະອງົ ເພື່ອຈະເຮັດຕາມ 
                                          ທາງຂອງຕົວເອງ, ແລະຜນົຮັບກຕໍດິຕາມມາ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພຣະເຈົ້າຈະຕອ້ງຊງົເຮັດຫຍງັອກີແດ່ ກອ່ນທີພ່ວກເຮົາຈະດໍາເນນີຊີວດິຢ່າງສດັຊື ່
                         ຕໍພ່ຣະອງົ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ປຽບທຽບເບິງ່ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົກະທາໍໃນຊີວິດຂອ້ຽ   ແລະສິງ່ທີຂ່ອ້ຽ 
                               ຄວນຈະເຮັດເພື່ອຕອບແທນ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ແນະນາໍບດົຮຽນ: ຄໍາອປຸມາໃນເອຊາຢາ 5  ເປນັເຣື່ອງກ່ຽວກບັພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປະທານສາຣະພັດຢາ່ງ

ໃຫໄ້ພ່ພນົຂອງພຣະອງົ ແຕພ່ວກເຂົາໄດໃ້ຊສ້ິງ່ຕ່າງໆໄປໃນທາງຜດິແລະເສັຽໂອກາດ.   ພວກຜູນ້າໍປະ
ເທດ ແລະພວກຄນົຮັ່ງມໄີດພ້າກນັເປນັກະບດົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ; ພວກເຂົາບໍຮ່ັກສາພຣະສນັຍາ; ພວກເຂົາຖື
ວ່າຄວາມສກຸແລະຊບັສມົບດັເປນັເຣື່ອງສາໍຄນັກວ່າການຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ ແລະການດແູລຄນົຍາກຈນົ. 
ໃນຕອນນີ້, ໂທດກັມກາໍລງັຈະມາເຖງິພວກເຂົາ; ນັນ້ຄສືິງ່ທີອ່ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາໄດຊ້ງົເອີນ້ໃຫຜູ້ປ້ະກາດ
ເອຊາຢາໄປບອກພວກເຂາົທງັຫລາຍ. 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ຖາມນກັຮຽນຜູນ້ຶງ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປະທານໃຫລ້າວວິທໃີດແດ,່    ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຂາດເຂນີ. 

ຖາມ: ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງປະທານຫຍງັແດ?່ ທາ່ນຕອບແທນຄນຸຢາ່ງໃດ? ທ່ານໄດຕ້ອບຮັບດ້ວຍໃຈຂອບ
ພຣະຄນຸພຣະອົງບໍ?່ 
 

3. ໃຫເ້ບືອ້ງຫລງັກ່ຽວກບັຜູປ້ະການພຣະທັມເອຊາຢາ ໂດຍໃຊບ້ດົຮຽນຊ່ວຍ. 
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4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນພຣະທັມເອຊາຢາ 5:1-2. ບອກນກັຮຽນໃຫພ້ິຈາຣະນາເບິງ່ຄາໍເວົ້າທີໃ່ຊໃ້ນເພັງ ແລະເບິງ່ 
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດຫຍງັແດສ່າໍລັບສວນອະງຸນ່ (5:1-2).    ຜູຟ້ງັຄງົຈະອອນຊອນເພງັນີ ້ນອກຈາກ 
ພາກສດຸທ້າຍ. ພານກັຮຽນເບິງ່ວ່າເຈ້ົາຂອງສວນໄດ້ເຮັດຫຍງັແດ່   (ບອ່ນດ,ີ ດນິດ,ີ ຂດຸຫນີອອກ,   ໃຊ ້
ອະງຸ່ນພນັດີ, ສາ້ງຫໍຍາມ, ເຮັດບໍບ່ບີອະງ ຸ່ນ); ຖາມ:ເຈ້ົາຂອງສວນຄວນເຮັດຫຍງັອກີແດ່? (ເຮັດພໍແລ້ວ) 
ຖາມ: ຖ້າຈະຂຽນເພັງໃຫຄ້ກືບັເພັງສວນອະງນຸ, ຜູຂ້ຽນໃນສມຍັນີຈ້ະໃຊຄ້ໍາເວົ້າແນວໃດ? 
 

5. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ 5: 3-4 ແລະໃຫທ້ກຸຄນົຟັງເບິງ່ວ່າໝາກອະງຸນ່ທີ່ເກດີກາຍເປນັອະງຸນ່ປະເພດໃດ ເຖິງວ່າ
ເຈ້ົາຂອງສວນໄດເ້ຮັດທຸກຢາ່ງທີ່ດແີລ້ວ. 
 

6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ 5: 5-7 ແລະໃຫທ້ກຸຄນົຟັງວ່າພຣະເຈົ້າຊງົມີທາ່ທແີນວໃດເວລາພຣະອງົໄດຊ້ງົຮບັຜລົປກູ
ທີບ່ໍດ່.ີ ໃຫເ້ວລາຕອບ; ຫລງັຈາກນັນ້ໃຫເ້ນັນ້ຂໍ ້7, ໃຊບ້ດົຮຽນເພື່ອຊວ່ຍອະທບິາຍ. 
 

7. ບອກວ່າຂໍ ້5: 8-23 ປະກອບດ້ວຍວິບດັຕາ່ງໆ. ອະທບິາຍຄໍາວ່າ “ວິບດັ” (ຄວາມຈິບຫາຍ,  ຄວາມທກຸ
ລາໍບາກ, ຫລເືຄາະຮ້າຍ). ສາໍຣວດເບິງ່ວບິດັແຕລ່ະຢາ່ງໃນ 5: 8, 11, 18, 20, 21, 22.  ໃຫ້ຜູນ້ຶງ່ອາ່ນ 
5: 8-13, 18-23. ສງັເກດເບິງ່ຄວາມໂລບແລະການສໍໂ້ກງຂອງພວກເຈົ້າຂອງດນິທງັຫລາຍ. 
 

8. ອາ່ນແລະສລບຸວບິດັທງັໝດົ (ທ່ານອາດຈະແບງ່ໃຫ້ຫລາຍຄນົຊ່ວຍກນັສລບຸ) 
1) ເອຊາຢາ 5: 8-10 
2) ເອຊາຢາ 5: 11-13 
3) ເອຊາຢາ 5: 18-19 
4) ເອຊາຢາ 5: 20 
5) ເອຊາຢາ 5: 21 
6) ເອຊາຢາ 5: 22-23 

 
9. ບອກວ່າ 5: 24-30 ອະທບິາຍໂທດທ ີ່ຢດູາຈະໄດຮ້ັບເພາະການສໍໂ້ກງ.   ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົຕຽມຄະດີໄວ້

ຢາ່ງລະອຽດກ່ຽວກບັຜູທ້ີ່ໄດເ້ຮັດຜດິ ແລະໃນຕອນນີແ້ມ່ນເວລາພິພາກສາລງົໂທດ. 
 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
10. ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົຕຽມເຈັ້ຽນອ້ຍໄວ້ນຶງ່ແຜນ່; ໃຫເ້ຂົາເຈົ້າຂຽນລງົວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປະທານຫຍງັແດ;່  ໃຫ້

ເວລາເວົ້າ. ຖາມ: ພວກເຮົາໄດເ້ຮັດຫຍງັແດເ່ພື່ອຕອບແທນຄນຸຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ?  ພວກເຮົາຈະ
ຕອ້ງປ່ຽນແປງທ່າທຂີອງຕວົເອງບໍໃ່ນຕອນນີ?້ 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ຊົງເອີນ້ໃຫເ້ຮັດວຽກຍາກ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 6 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ເອຊາຢາໃຫປ້ະກາດການພິພາກສາຂອງພຣະອງົ,   ເປັນ 
                        ພນັທະກດິທີຍ່າກຫລາຍສາໍລບັຜູປ້ະກາດພຣະທັມ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ:  ພວກເຮົາຄດິວ່າການນະມັສການ   ແລະການເທສນາທກຸໆຕອນຈະຕອ້ງເປນັທີ ່ 
                         ຖກືໃຈ ແລະເຮັດໃຫຄ້ນົຜູຟ້ງັຮູ້ສກຶສະບາຍໃຈບໍ?່ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ພສິດູວ່າຂອ້ຍຈະຕອ້ງເຮດັຫຍງັ ຈາກປະສບົການກບັພຣະເຈົ້າ ແລະຕດັ 
                                        ສນິໃຈວ່າຈະເປດີຕົວເອງໃຫ້ກບັພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ຂຽນຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີໃ້ສກ່ະດານກອ່ນນກັຮຽນມາເຖງິ:      “ວຽກຫຍງັຍາກກວ່າໝ່ ູຢ ູ່ໃນອະເມຣິກາ?” 
ຖາມ: ທ່ານຄດິວ່າວຽກຫຍງັແດທ່ີຍ່າກທີສ່ດຸໃນປດັຈບຸນັ?    ຂຽນຄາໍຕອບໃສກ່ະດານກອ້ງຄໍາຖາມ
ນັນ້ລງົມາ; ຖາມ: ທາ່ນຄດິວ່າເປນັຫຍງັວຽກເຫລົ່ານັນ້ຈຶງ່ຍາກແທ?້ 
 

2. ຖາມ: ໃນພຣະຄັມພີ, ທ່ານຄດິວ່າແມນ່ຜູໃ້ດ ໄດເ້ຮັດວຽກຍາກທີສ່ດຸ? (ຕົວຢ່າງ: ໂມເຊນໍາຊາວອສິ 
ຣາເອນັອອກຈາກເອຢບິ, ໂຢຊວຍນໍາອສິຣາເອນັເຂົ້າສູດ່ນິແດນແຫ່ງພຣະສນັຍາ, ໂປໂລສ້າງຄຣິສ 
ຕະຈັກພຣະສນັຍາໃໝ່, ພນັທະກດິແລະການຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຢຊ)ູ 

 
ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 

3. ເບ່ງິ ຈດຸສໍາຄນັສາໍລັບບດົຣຽນນີ,້ ແລ້ວໃຫ້ຜູນ້ຶງ່ອ່ານ.   (ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ເອຊາຢາໃຫປ້ະກາດການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອງົ, ເປນັວຽກທີຍ່າກຫລາຍສໍາລບັຜູປ້ະກາດພຣະທັມ). 
 

4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 6: 1-4 ແລະໃຫທຸ້ກຄນົສງັເກດວ່າເອຊາຢາໄດເ້ຫັນຫຍງັແດ.່  ຖາມ: ເອຊາ
ຢາໄດເ້ຫັນຫຍງັ? ໃຫເ້ວລາຕອບ;    ໃຫຂ້ໍມູ້ນເພີ້ມເຕມີ ແລ້ວພາທກຸຄນົວາດພາບເບິງ່ວ່າເອຊາຢາ 
ໄດເ້ຫັນຮູບພາບແນວໃດແດ.່ ຖາມ: ທ່ານຈະຕອບຮັບແນວໃດກບັປະສບົການປະເພດນີ?້ 
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5. ແນະນາໍໃຫທ້ກຸຄນົເຂົາ້ໃຈຮູບຮ່າງ ແລະໜ້າທີຂ່ອງພວກເຊຣາພິມ ໂດຍໃຊບ້ດົຮຽນຊ່ວຍ. 

 
6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 6: 5-7  ແລະໃຫທ້ກຸຄນົສງັເກດເບິງ່ທ່າທ ີແລະການຕອບຂອງຜູປ້ະກາດເອ  

ຊາຢາ ແລະເບິງ່ວ່າແມນ່ຫຍງັເກດີຂຶນ້ຕໍໄ່ປ.  ຖາມ: ຄາໍວ່າ “ເຄາະກມັແລະໝດົຫວັງ” ໃນທີນ່ີໝ້າຍ
ເຖງິຫຍງັ. ກບັໄປເບິງ່ຄໍາອະທບິາຍໃນບດົຮຽນ (ເຄາະກມັ ເພາະເອຊາຢາໄດຮູ້້ເຫັນຄວາມຜດິບາບ
ຂອງຕົວເອງ;    ໝດົຫວັງ ທີຈ່ະນະມັສການພຣະເຈົ້າ ຮ່ວມກບັພວກເຊຣາພມິ ເພາະຄນົບາບບໍສ່າ 
ມາດຢ ູ່ໃກພ້ຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົບໍຣິສດຸ). 
 

7. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ເອຊາຢາ 6: 8-13 ແລະໃຫ້ໝດົທກຸຄນົຟັງເບິງ່ການຊງົເອີນ້ ແລະຂາ່ວທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້
ຊງົໃຫເ້ອຊາຢາ.ເບິງ່ຄໍາຕອບຂອງເອຊາຢາຕໍຄ່ໍາຖາມທີວ່່າ “ເຮົາຈະໃຊຜູ້ໃ້ດໄປ.” ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຈົ້າ 
ຊງົເອີນ້ໄພພ່ົນຂອງພຣະອງົໃຫເ້ຮັດຕາມນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົ ແລະໃຫເ້ຮັດປະສງົຂອງພຣະອງົ 
ໃຫສ້ໍາເຣັດ. ເວ້ົາອກີວ່າ: 

• ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ຄນົໃຫຄ້ນືດກີບັພຣະອງົຜາ່ນທາງພຣະເຢຊ.ູ 
• ພຣະເຈົ້າຊງົມີພຣະປະສງົໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍເ່ປນັສາວົກຂອງພຣະອງົ. 
• ພຣະເຈົ້າຊງົມີພຣະປະສງົທີຈ່ະເປດີເຜຍີພຣະປະສງົສະເພາະບກຸຄນົ. 
• ພຣະເຈົ້າຊງົໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຮົນກບັບກຸຄນົທີພ່ຣະອົງຊງົເອີນ້ໃນພັນທະກດິຕາ່ງໆ. 
• ພຣະເຈົ້າຊງົໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເຮັດໃນສິງ່ທີພ່ຣະອງົຊງົເອີນ້. 

 
8. ອະທບິາຍຂ່າວສານທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົໃຫ້ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາໃນ 6: 9-13.    ໃຊ້ບດົຮຽນຊ່ວຍໃນການ 

ບລັຍາຍ. 
 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 

9. ພານກັຮຽນຕອບຄາໍຖາມສີຂ່ໍໃ້ນພາກສດຸທ້າຍຂອງບດົຮຽນ. ຫລງັຈາກນັນ້, ຖາມ: ທ່ານຄດິວ່າການ
ນະມັສການ ແລະການເທສນາຈະຕອ້ງໃຫຖ້ກືໃຈຄນົຕລອດໄປບໍ່? ທາ່ນສແວງຫາຫຍງັຈາກປະສບົ
ການສ່ວນຕົວກບັພຣະເຈົ້າ? ທາ່ນຈະປ່ຽນແປງຫຍງັແດເ່ພື່ອຈະໃດຍ້ິນການຊງົເອີນ້ຂອງພຣະເຈົ້າ? 
ໃຫເ້ວລາສ ໍາລັບການຕອບແລະການອະທບິາຍ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ປະວດັສາດແມ່ນປະວດັສາດຂອງພຣະອງົ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 10: 5-7, 12, 15-27; 11: 1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 10: 5---11:16 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:     ເອຊາຢາທໍານວາຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົທໍາງານໃນສມຍັຂອງທ່ານ  ແລະ 
                                              ສມຍັ ຕໍ່ໆ ໄປ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດຫຍງັແດໃ່ນປະວັດສາດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ບລັຍາຍສິງ່ທີເ່ອຊາຢາໄດເ້ຫັນພຣະເຈົ້າຊງົໄດທ້ໍາໃນເຫດການຕ່າງໆໃນ 
                                 ສມຍັຂອງທ່ານ   ແລະສລບຸສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົດາໍເນນີເຮັດຕໍໄ່ປໃນປະວັດ 
                                        ສາດ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 
1. ມີບກຸຄນົໃດແດໃ່ນພຣະຄໍາພີທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງໃຊເ້ພື່ອປ່ຽນແປງປະວັດສາດ      ເພື່ອພຣະປະສງົຂອງ

ພຣະອງົ? (ຕວົຢ່າງ: ອບັຣາຮາມ, ໂມເຊ, ດາວິດ, ເອຊາຢາ, ແລະໂປໂລ). ຖາມ: ພຣະເຈົ້າຊງົທໍາງານ
ໃນຊີວິດມະນຸດແນວໃດແດ ່ເພືອ່ປ່ຽນແປງປະວດັສາດ? ໃຫເ້ວລາເພື່ອອອກຄວາມເຫັນ. ແລ້ວແນະນາໍ
ບດົຮຽນສໍາລບັມື້ນີ.້ 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
 
2. ໃຫເ້ບືອ້ງຫລງັກອ່ນຈະເລີມ້ອະທບິາຍບດົຮຽນໃນຫົວຂໍ ້ “ອສັຊີເຣັຽເປນັເຄືອ່ງມຂືອງພຣະເຈົາ້ບໍ?  (10: 

5-7, 12).” ໃຊບ້ດົຮຽນຊ່ວຍ. 
3. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 10:1-4. ພານກັຮຽນເບິງ່ຄວາມຜດິຂອງຢດູາໃນ 1-2 ທີເ່ປນັເຫດໃຫ້ມກີານລງົ

ໂທດ.    ຖາມ: ພວກເຮົາຄດິວ່າສິງ່ເຫລົ່ານັນ້ເປນັຄວາມຜດິບາບບໍ່? ເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າຈຶງ່ລງົໂທດປະ 
ຊາຊນົເພາະການກະທໍານັນ້? 

4. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນເອຊາຢາ 10: 5-7, 12  ແລະໃຫທ້ກຸຄນົສງັເກດວ່າເປນັຫຍງັອສັຊີເຣັຽຈະຕອ້ງຖກືພິພາກ 
ສາ. ໃນຕອນນີ ້ປດູາແລະອສັຊເີຣັຽຈະຖກືລງົໂທດ.    ຖາມ: ເປນັຫຍງັອສັຊເີຣັຽຈະຖກືພິພາກສາຫລັງ
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ຈາກພຣະເຈົ້າຊງົໃຊ້ພວກເຂາົເປນັເຄືອ່ງມືຂອງພຣະອງົ?    ຖາມ: ທ່ານເຂົາ້ໃຈແນວໃດແດ ່ເຣື່ອງກມັ
ຍ ່ອມຈະສນອງກັມ? ເອຊາຢາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊງົໃຊອ້ສັຊເີຣັຽເປນັເຄືອ່ງມ ືແລະຫລງັຈາກນັນ້ພຣະອງົຈະ
ລງົໂທດພວກເຂົາເພາະຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະເຫັນແກຕ່ົວ. 

5. ກອ່ນນກັຮຽນມາເຖງິຂຽນຖອ້ຍຄາໍຕໍໄ່ປນີໄ້ວທ້ີກ່ະດານ ຫລໂືປສເຕີ້:    ພຣະພໂິຣດ, ຄວາມຢາກ, ກຽດ
ຄາ້ນ, ໂອອ້ວດ, ຕນັຫາ, ອດິສາ, ໂລບ. ອາ່ນຂໍ້ 12 ອກີເທືອ່ນຶງ່ແລວ້ຊີໃ້ສຄ່ວາມບາບອນັຮ້າຍແຮງເຈັດ
ຢາ່ງທີ່ໄດຂ້ຽນໄວ້.    ຖາມ: ໃນເຈດັຢ່າງນີ ້ແມ່ນຫຍງັຮ້າຍແຮງກວາ່ໝ ູ່? ນກັສາສນາສາດທງັຫລາຍໄດ້
ເຫັນພອ້ມວ່າ “ໂອອ້ວດ” ເປນັສິງ່ຮາ້ຍແຮງ. ພຣະເຈົ້າພພິາກສາອສັຊເີຣັຽເພາະການໂອອ້ວດ. 

6. ໃຫຜູ້ນ້ຶງ່ອາ່ນ ເອຊາຢາ 10:15-19. ຫລງັຈາກນັນ້ໃຫຖ້າມວ່າ:  ໃນຈໍາພວກເຄືອ່ງມືທງັຫລາຍໃນບາ້ນ
ຂອງທາ່ນ, ແມ່ນຫຍງັເປນັປໂຍດຫລາຍທີສ່ດຸ? ຖາ້ບໍມ່ີຄນົໃຊ້, ເຄືອ່ງມນືີເ້ປນັປໂຍດບໍ?່ ບອກວ່າ: ອສັ
ຊເີຣັຽເປນັເຄືອ່ງມໃືນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອລງົໂທດຢດູາ. ກາໍລງັຂອງອສັຊເີຣັຽມາຈາກພຣະເຈົ້າ; 
ການໂອອ້ວດໄດນ້ໍາພວກເຂາົໄປສູຄ່ວາມພນິາດ. 

7. ອາ່ນເອຊາຢາ 11:1-10 ແລະສງັເກດເບິງ່ຕອນທີວ່່າ  “ຈະມກີະສດັອງົໃຫມ ່ເກດີຂຶນ້ຈາກເຊືອ້ສາຍດາ 
ວິດ.” ບອກວ່າ: ພຣະຄາໍຕອນນີເ້ປນັຄາໍທໍານວາຍເຣື່ອງກະສດັອງົໃໝ່ ຄ ື“ພຣະເມຊອີາ” ຜູຈ້ະມາໃນອະ 
ນາຄົດ.  ຖາມ: ກະສດັອງົໃໝ່ຈະແຕກຕາ່ງຈາກກະສດັຂອງຢດູາໃນສມຍັນັນ້ຢ່າງໃດ? (ເບິງ່ 11:3-5). 
ພານກັຮຽນປຽບທຽບເບິງ່ 11:3-5 ແລະ 10:1-2.     ເນັນ້ວ່າກະສດັອງົໃໝຈ່ະເປັນກະສດັທີຊ່ອບທັມ, 
ພຣະອງົຈະປດົປອ່ຍຜູບ້ໍຜ່ດິ ແລະຈະລງົໂທດຄນົຊົ່ວຮ້າຍ. ຖາມ: ທາ່ນຄດິວ່າຊີວດິໃນລະບອບໃໝຈ່ະ
ເປນັຢ່າງ? (11:6-10). ບອກວ່າທກຸຢາ່ງໃນຄໍາທໍານວາຍຈະສໍາເຣັດໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ. 

 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 
8. ພານກັຮຽນເບິ່ງ “ພຣະຄໍາສໍາລບັຊີວດິ” ໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງບດົຮຽນ. ໃຫ້ນກັຮຽນອອກຄວາມເຫັນວ່າ

ບດົຮຽນນີມ້ີຄວາມໝາຍຢາ່ງໃດສໍາລັບຊວິີດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນປດັຈບຸນັ.  ໃຊເ້ວລາສນົທະນາ ຫລງັຈາກ
ນັນ້ອະທຖິານປດິ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 11 
ຫລົງທາງແລວ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 30:1-5, 8-17; 31:1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເອຊາຢາ 30--31 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າເອຊາຢາວ່າຢ່າໄວວ້າງໃຈໃນມະນດຸ ແຕໃ່ຫວ້າງ
ໃຈໃນພຣະເຈົ້າກດໍກີວ່າ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ໃນທະນາບດັຂອງອະເມຣິກາ  ຂຽນວ່າ    “ພວກເຮົາເຊືອ່ໃນພຣະ 
     ເຈ້ົາ” ແມນ່ແທບ້ໍ່? 
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສລບຸຄາໍສອນຂອງເອຊາຢາສອນວ່າໃຫໄ້ວ້ວາງໃຈໃນ ພຣະ 
                                                     ເຈົ້າເຊົາເຊືອ່ມະນຸດ. 
  

ຄໍານໍາ  
ພຣະຄັມພເີອຊາຢາບດົ 30-31     ບໍມ່ີໃນພຣະຄັມເຫລັ້ມສດີາໍ ດັງ່ນັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າຈ່ຶງໃຊພ້ຣະຄັມພສີະບບັສ ີ
ຂຽວ, ສຟີ້າ ມາແທນ ແຕໄ່ດດ້ດັແປງຄາໍເວົ້າແລະການສະກດົເຊັນ່; “ ພະເຈົ້າ ມາເປນັ  ພຣະເຈົ້າ” ເພາະວ່າ 
ເພິ່ນບໍໃ່ຊຕ້ົວ “ຣ” ການດດັແປງນີ ້ບໍແ່ມ່ນດດັແປງພຣະຄັມພີ ແຕແ່ມ່ນແປງຄໍາເວົ້າໃນບດົຮຽນເທົ່ານັນ້.  
 
ຢູດາເຊື່ອໃນອໍານາດຂອງເອຢິບ (ເອຊາຢາ 30:1-5) 
1. ເອຊາຢາເອາົຄໍາເວາຂອງພຣະເຈົ້າມາເວົ້າວ່າ ກະສດັເຮເຊກຢີາເປນັຜູນ້າໍພາປະຊາຊນົຢດູາໄດກ້າຍເປນັ 
    ກະບດົຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ. “ເຂາົກະບດົຕໍສ່ ູ້ເຮົາ ເຂົາເຮັດຕາມແຜນການຕາ່ງໆທີເ່ຮົາບໍໄ່ດກ້ໍານດົໃຫ້ ແລະເຊນັ 
   ສນັຍາຕໍສູ່ຄ້ວາມປະສງົຂອງເຮົາ ” (ຂໍ ້1ຂ).  
2. ເຂົາໄດເ້ຮັດບາບຊອ້ນບາບ “ໂດຍທໍາບາບທບັບາບກອງໄວ້” (ຂໍ້ ຄ). ແປວ່າບາບສອງເທົ່າກອງກນັຂຶນ້ຄ;ື 
 1. ໄປຂໃໍຫ ້ເອຢບິຊອ່ຍ ແທນທີຈ່ະຂໃໍຫພ້ຣະເຈົ້າຊອ່ຍ (ຂໍ້ 2ກ).  
 2. ເຂົາບໍໄ່ດປ້ກຶສາຫລທືນູຂຕໍໍພ່ຣະເຈົ້າ ແຕໄ່ປປກຶສານາໍເອຢບິ. (ຂໍ້ 2ຂ).  
3. ການທີຢ່ດູາກາໍທໍາເຊັນ່ນີເ້ຂົາຈະກນິແໜງໃຈພາຍຫລງັ (ຂໍ ້5). ກນິແໜງແປວ່າ ເສັຽໃຈທີຕ່ນົເອງເຮັດຜດິ 
    ແຕມ່ັນສວາຍເກີນໄປທີຈ່ະແກໄ້ຂ.  
4. ສລບຸຂົວຂໍທ້ີ 1 ໂດຍເລົາ້ໂລມໃຈໃຫທ້ກຸຄນົເຂົ້າເຝົາ້ພຣະເຈົ້າທກຸເຣ່ືອງແລະລຟໍງັຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ 
    ເສັຽກອ່ນໆຈະເຮັດຫຍງັລງົໄປ.ຈ່ົງຮຽນຈາກຊາວຢດູາເປັນລກູພຣະເຈົ້າ ແຕເ່ຊືອ່ຟງັເອຢບິເປນັການບໍຖ່ກື 
     ຕອ້ງ.  
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ຢູດາປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ (ເອຊາຢາ 30:8-11) 
1. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເອຊາຢາບນັທກຶຄວາມຊົວ່ຂອງເຂົາໄວຢ້າ່ງຖາວອນ   ເພາະເຂາົປະຕິເສດການຊອ່ຍເຫລອື 
    ຂອງພຣະເຈົ້າ. (ຂໍ ້8). 
2. ເຂົາປະຕເິສດທີຈ່ະຟັງຜູປ້ະກາດພຣະທັມ ແລະຍງັໄລເ່ພິ່ນໜອີກີ (ຂໍ ້10-11).  
 
ຜົນສະທ້ອນຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງ ຫລື ໂທດກັມຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງ (ເອຊາຢາ 30:12-17). 
1. ທ່ານສາມາດເລົ່າເຣື່ອງຕນົເອງທີຕ່ນົເອງບໍຟ່ງັຄວາມພໍຄ່ວາມແມ່ ຜນົສະທອ້ນມີສິງ່ໃດ, ຫລຫືາກມີຊີວດິ 
    ທີດ່ແີລ້ວ ທ່ານກຍໍງັສາມາດບອກນກັຮຽນໄດວ້່າ ຫາກຟັງຄວາມເພິ່ນຊີວດິກຈໍະດກີວ່ານີອ້ກີ. 
2. ເລົ່າເຣ່ືອງ ຄາໍສອນບູຮານໃນບດົຮຽນ “ລກູບໍຟ່ັງຄວາມພໍ່ຄວາມແມ່ ຜແີກເ່ຂົ້າໝໍ້ນະຮົກ” ເປນັແນວໃດ? 
3. ຢດູາບໍ່ຟງັຄວາມພຣະເຈົ້າຜນົສະທອ້ນຊີວດິເຂົາໃນ ຂໍ້ 13-14. 
4. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ໂອກາດຢດູາກບັໃຈ ຂໍ້ 15. (ພຣະເຈົ້າກໍຈະໃຫ ້ໂອກາດເຮົາຄກືນັ ຫາກເຮົາກບັໃຈໃໝ)່.  
5. ຄວາມຫົວດືຂ້ອງຊາວຢດູາ ຂໍ້ 16 
6. ຄວາມອອ່ນແອຊາວຢດູາທີໜ່ຈີາກພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ 17 
 
ສລບຸ:  ຊກັຊວນນກັຮຽນໃຫ້ຢູໃ່ນການຊງົນາໍຂອງພຣະເຈົ້າຕໍທ່ກຸສະຖານະການ ຫາກມີໃຈໜີໄປຈົງ່ອອ້ນ  
          ວອນຂອໍະພຍັແລ້ວຄນືຫາພຣະອງົໂດຍໄວ.  
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 
ຊີວດິທ່ີສບັສນົ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 1:1-6; 2:1-3; 3:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 1--3 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຊງົລງົໂທດຜູກ້ດົຂີຜູ່ອ້ືນ່ທຸກກໍຣະນີ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ທ່ານຄວນຈະຮັບຄວາມຍຕຸທິັມບໍ?່ 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສລບຸຄາໍທໍານວາຍຂອງຜູທ້ໍານວາຍນອ້ຍມກີາ ມາເປນັ 
     ບດົຮຽນຊີວດິ. 
 

ຄໍານໍາ  
ທ່ານມກີາ Micah  ເປນັພວກຜູທ້ໍານວາຍນອ້ຍໄດລ້ງົເຮັດວຽກງານການຕດັສນິລງົໂທດຄນົຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ອອກນອກທາງທ່ີອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຊງົກໍາໜດົໄວ້ໃຫ້. ການລງົໂທດນີບ້ໍແ່ມ່ນລງົໂທດເຖ ິງແກຄ່ວາມຕາຍແຕ່
ເປນັການລງົໂທດເພື່ອສັງ່ສອນໃຫທ້ກຸຄນົນບັຖແືລະຢາໍເກງພຣະເຈົ້າທກຸໃນທກຸກຣໍະນີແລະທກຸເຫດການ. 
 
ໂທດພວກຂາບຮູບໂຄຣົບ  (ມີກາ 1:1-6) 
ຜູທ້ໍານວາຍມີກາແລະເອຊາຢາຮັບໃຊໃ້ນຊ່ວງເວລາດຽວກນັໃນປກີອ່ນ ຄສ 750-680.     ທາ່ນມີກາໄດນ້າໍ 
ພຣະດາໍຣັດຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າມາຍງັຊາວຢດູາເຊິງ່ແມ່ນຄນົພາກໃຕ ້ແຕມ່ີກາຍງັມີພຣະດາໍຣັດອນັເລກັ
ນອ້ຍສາໍລັບຊາວອສິຣະເອນຄນົພາກເໜືອອກີດ້ວຍ.   ໃນສມຍັຂອງທ່ານມກີາເພິ່ນໄດຮັ້ບໃຊໃ້ນສມຍັຂອງ
ກະສດັ ໂຢທາມ (Jotham 750–732 BC), ເຣເຊກຢີາ (Hezekiah715–686 BC) ແລະອາຮາດ (Ahaz 
735–715 BC) ໃນຈໍານວນສາມກະສດັນີແ້ມ່ນກະສດັ ອາຮາດເປນັຜູນ້າໍທີຊ່ົ່ວຊາ້ກອ່ນຜ ູ້ ອືນ່ ເພາະເພິ່ນນໍາ
ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າຂາບຮູບໂຄຣົບ (ພຣະທຽມ). 
1. ການຊງົທາໍລາຍ ຂໍ ້3-4 
2. ເຂົາຖກືທໍາລາຍເພາະການກະທາໍຜດິ ຂໍ ້5-6. 
 
ໂທດພວກຜູ້ຢາກໄດ້ຂອງເພ່ິນມາເປັນຂອງຕົນ (2:1-3) 
1. ກດົຂໍ້ຫາ້ມກາ່ວຫ້າມໄວວ່້າ “ຢາ່ອ ິດສາຢາກໄດເ້ຮືອນຂອງຜູອ້ືນ່ ຢາ່ອດິສາຢາກໄດຜ້ົວຫລເືມັຽ ຢາກໄດ ້
    ຂອ້ຍທາດ ຢາກໄດງ້ົວຄວາຍ ຢາກໄດລ້ຫໍລສືິງ່ອືນ່ໃດທີເ່ປນັຂອງຄນົອືນ່” (ອບົພະຍບົ 20:17). 
 2. ການກະທາໍອນັຜດິຕໍພ່ຣະບນັຍດັ “ເມືອ່ພວກເຂາົຕອ້ງການທົງ່ນາ ແລະບາ້ນເຮືອນພວກເຂາົກຍໍດຶເອົາ 
   ໄປ ພວກເຂາົໃຊກ້າໍລງັແລະເລ້ຫລ່ຽມຫລອກເອົາເຮືອນແລະທີດ່ນິຂອງເຈົ້າຊບັ” (ຂ້ໍ 2).  
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3. ໂທດກມັທີເ່ຂົາຈະໄດຮ້ັບ ຂໍ້ 3 ເປນັຕົນ້ໄປ 
 
ໂທດຂອງພວກຜູ້ຕັດສິນອະທັມ( ມີກາ 3:1-4) 
ໃນສມຍັກອ່ນນັນ້ການຕດັສນິແມ່ນຕດັສນິໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍແມນ່ຜູຮ້ັບໃຊ ້ພຣະເຈົ້າເປນັຜູ້
ຕດັສນິ. ມກີາກາ່ວໂກດພວກຜູນ້າໍອສິຣາເອນເຫລົາ່ນີເ້ພາະພວກເຂາົບໍໄ່ດຕ້ດັສນິຢາ່ງຍດຸຕທິັມ.  
1. ສິງ່ທີເ່ຂົາເຮັດຜດິ ຂໍ້ 1-3 
2. ຜນົສະທອ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍຟ່ັງຄາໍອອ້ນວອນອະທຖິານ   ແລະພຣະອງົຈະບໍຊ່ງົຕອບໃນສິງ່ທີເ່ຂົາທນູຂ ໍ
    ແຕຢ່່າງໃດ.  ຂໍ ້4 
 
 ໂທດຂອງພວກຫລອກລວງ ( ມີກາ 3:5-8) 
1. ຜູປ້ະກາດພຣະທັມຂົ່ມຂູໃ່ຫປ້ະຊາຊນົຢາ້ນ ຂໍ ້5 
2. ໂທດກມັຂອງຜູຂ້ົມ່ຂູແ່ລະນາໍປະຊນົຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜດິ ຂໍ ້6-7 
3. ທ່ານມກີາບອກກບັພວກຜູນ້າໍອສິຣາເອນວ່າເພິ່ນໄດນ້າໍຂ່າວນີມ້າດ້ວຍພຣະວິນຍານ ແລະຍງັບອກໃຫ ້
    ອສິຣາເອນກບັໃຈ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດອ້ະພຍັໂທດພວກເຂົາ.  
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 13 

ຊົງບອກເຮົາກອ່ນແລວ້ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 6:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 6 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຍດຸຕທິັມ, ຄວາມເມຕາ, 
ຫາກເປນັຄນົເຄັງ່ໃນການນບັຖພືຣະເຈົ້າ.  

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຫຍງັຈາກພວກເຮົາ? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອເຮົາຈະຮຽນເປນັຄນົຍຕຸທິັມ, ເປນັຄນົເມຕາກະຣຸນາຜູອ້ືນ່. 
 

ຄໍານໍາ  
ພຣະຄັມພເີຫລັ້ມສດີາໍພຣະທັມ ມີກາ 6:1-2 ນັນ້ແປອອກມາພ້ຽນ   ດັງ່ນັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າຈ່ຶງແປຈາກພາສາອງັ 
ກດິ NIV ໃນບດົຮຽນ.  ເພື່ອຄຣູສອນຂາ້ພະເຈົ້າຈະກາ່ຍຂໍ ້1-2 ຈາກພາສາໄທ.   
 
ຄະດີຕ່ໍສູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ (6:1-5) 
ພາສາໄທພິມວ່າ “1ຈ່ົງຟັງພຣະດໍາຣດັຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າເຖດີ ຂເໍຈົ້າຢນືຂຶນ້ຖແລງຄະຄຄີວາມຂອງເຈົ້າ
ຕໍໜ່້າພູເຂາົທງັຫລາຍ ແລະໃຫບ້ນັດາເນນີເຂົາຟງັສິງ່ທີເ່ຈ້ົາພູດ 2ພເູຂາົທັງຫລາຍຈົ່ງຟງັການກາ່ວໂທດຂອງ
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ຈົ່ງຟັງເຖດີ ເຈ້ົາຊຶງ່ເປນັຖານຮາກອນັໝັນ້ຄງົຂອງພຣະອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົມີຄະດຄີວາມ 
ກບັປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ ພຣະອງົຊງົຕັງ້ຂໍຫ້າອສິຣາເອນ” (ຂໍ້ 1-2).  
1. ທ່ານມກີາເຊນີປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າຕໍສູ່ຄ້ວາມທີສ່ານ. 
2. ເຊນີໃຫ້ປະຊາກອນຖແລງຄວາມ. 
3. ໃຫ້ພເູຂົາແລະເນນີຕາ່ງເປນັພຍານ ເພາະວ່າພູແລະເນນີເປນັກກົເຄົ້າຂອງໂລກ. 
4. ຂໍ້ 3-5 ແມ່ນພຣະເຈົ້າເວ້ົາກບັປະຊນົໃຫເ້ຂົາລະນກຶເຖ ິງທີມ່າຂອງເຂົາ. 
 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕອບ  ( ມີກາ 6:6-7) 
1. ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າຖແລງຕອບພຣະເຈົ້າ ປະການແຣກແມນ່ເຂົາຄດຶວ່າເຂາົເຮັດດີແລ້ວ ພຣະອງົ 
    ຍງັຕອ້ງການຫຍງັອກີ? 
2. ເຂົາອ້າງວ່າຈະເອົາສິງ່ຂອງຫລາຍກວາ່ເກົາ່ມາຖວາຍພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຈະພໍພຣະທ ັຍ (ດໃີຈ) ຊັນ້ບໍ?່ 
3. ເຂົາເວ້ົາຕອບເປນັການຖກົຖຽງພຣະເຈົ້າ ຄເືດກັນອ້ຍຖຽງຄວາມພໍ່ ຫາກເບິ່ງທາງລບົ. 
4. ເຂົາຈິງໃຈສາຣະພາບ ເພາະເຂົາເວົ້າວ່າ “ຂາ້ນ້ອຍຄວນຖວາຍລກູກກົໃຫພ້ຣະອງົ ເພື່ອໄຖຄ່ວາມບາບ”  
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    (ຂໍ ້7ຂ).  ຫາກເບິງ່ໃນທາງບວກ.  
 
ທ່ານມີກາເປີດເຜີຽນ້ໍາພຣະທ ັຍ ( ມີກາ 6:8) 
1. ຄວາມຍດຸຕທິັມ.    (Justice) ແປວ່າຕດັສນິຄວາມຕາ່ງໆໃຫຖ້ກືຕອ້ງ   (Fair) ໃຊຊ້ີວດິຢູຮ່່ວມກນັດ້ວຍ 
    ຄວາມຍຕຸທິັມ ບໍໃ່ຫ້ຜູໃ້ດຜູນ້ຶງ່ເອາົປຽບກນັ ເພາະທກຸຄນົເປນັລກູຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 
2. ຄວາມຮັກໝັນ້ຄົງ. (Love Kindness)   ຄມືີໃຈເມຕາກະຣນຸນາຕໍກ່ນັແລະກນັໂດຍສະເພາະຕອນອອ່ນ 
    ກໍາລງັ, ສວ່ນຜູກ້ະທໍາຜດິໃຫ້ເອົາຄວາມຮັກເປນັເຄືອ່ງປກົບງັຄວາມຜດິ ,    ໃຫ້ ້ຄວາມຮັກທີມ່າຈາກພຣະ 
    ເຈົ້າຊ ຶມຊວ ່ານຢູໃ່ນຕນົເອງ ໂດຍສະແດງຄວາມຮັກແທຕ້ໍຄ່ນົທງັປວງ. 
 
3. ຄວາມເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຄວາມນອບນອ້ມ. (walk humbly with your God)  ແປວ່າສະແດງຕນົ 
    ເປນັລກູທີສຸ່ພາບອອ້ນນອ້ມ, ເປນັທີຍ່ອມເຊືອ່ຟງັ ບໍເ່ປນັລກູຖຽງຄວາມ, ເປນັລກູທີໃ່ກຊ້ດິກບັພຣະເຈົ້າ. 
 
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 

À¹ñ− -²ë½-À¥í¾ແລ້ວ 
ບົດຮຽນºó¦-Àªó 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົ©ຮຽນນີ້:  -Âµ»ñ− 20:1Œ18 - 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີທັງຫມົດ:  Âµ»ñ− 20:1Œ18 

ຈຸດປະສົງອັນສໍາຄັນ:  ¡¾−£õ−²ë½§ö− -ຂອງພຣະເຢຊໄູດບ້ົງ່ບອກວ່າພຣະອງົຊງົເປນັພຣະບດຸ 
    ພຣະເຈົ້າ ແລະເປນັສິງ່ຈງູໃຈໃຫເ້ຮົາບອກຜູອ້ືນ່ໃນເຣ່ືອງນີຕ້ໍກ່ນັໄປ. 

ຄໍາຖາມ:    ທ່ານມຄີໍາເຫັນເຣ່ືອງການ£õ-ພຣະຊນົເປນັແນວໃດ? ໄດບ້ອກໃຜແລວ້ບໍ່? 

ເປ້ົາໝາຍການສອນ:  ---À²ˆº--ເຂົ້າໃຈໃນຄາໍລາຍງານຂອງນາງມ¾ຣີº¾ແລະບອກຕໍກ່ນັໄປ.  
 

ຄໍານໍາ 
ໃນພຣະທັມມັດທາຍ, ມາຣະໂກ,  ລກູາ ໄດ້ເວ້ົາລວມເຣ່ືອງຂອງພວກແມ່ຍງິພາກນັໄປອບຸໂມງ ສວ່ນໂຢຮັນ
ໄດເ້ນັນ້ໜັກເວົ້າເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣີອາຫລາຍກວ່າ ດ້ວຍວ່ານາງມີປະຫວດັການຮັບເຊືອ່ທີໜ່້າຕືນ່ເຕັນ້. 
 
ຄໍາລາຍງານນາງມາຣ ີອາ  (ໂຢຮັນ 20:1-4) 
1. ແນະນໍານາງເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣ ີອາ.      ນາງແມນ່ນຶງ່ໃນຈໍານວນພວກຜູຍ້ິງ່ທີ່ຢນືເຝົ້າທີໄ່ມກ້າງແຂນໃນ 
    ແລງວັນສກຸທີໄ່ມກ້າງແຂນ (ໂຢຮັນ 19:25), ນາງມາຣ ີອາຍງັໄດເ້ຝົ້າຢູໃ່ກອ້ບຸໂມງຕອນເຂາົເອົາສບົຂອງ 
    ພຣະເຢຊໄູປໄວ້ໃນອບຸໂມງ (ມດັທາຍ 27:61)  ແລະນາງມາຣ ີອາຊາວມັກດາລາຜູນ້ີໄ້ດສ້ລະຊບັສມົບດັ 
    ຂອງນາງບວົຣະບດັພຣະເຢຊແູລະພວກສາວົກເພືອ່ປະກາດຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າ (ລກູາ 8:1-3).  
 
2. ມາຣະໂກ 16:3 ບນັທກຶວ່າພວກແມຍ່ງິໄດສ້ນົທະນາວ່າໃຜຈະມີແຮງກ ື ່ງຫນີທີອ່ດັປາກອບຸໂມງອອກໄດ,້  
    ສ່ວນໂຢຮນັໄດເ້ວ້ົາລດັຕອນວ່າເວລາເຂາົໄປຮອດຫີນນັນ້ຖກືຍ້າຍອອກແລ້ວ. ພວກນາງຄດຶວ່າຈະມີບນັ 
    ຫາ ແຕກ່ບໍໍມ່ີບນັຫາຫຍງັຫາກເປນັນໍາ້ພຣະທ ັຍພຣະເຈົ້າ. 
 
3. ມາຣະໂກ 16: 5      ບອກວ່າພວກນາງເຂົ້າໄປອບຸໂມງກອ່ນແລວ້   ຈຶງ່ແລ ່ນໄປລາຍງານຕໍພ່ວກສາວກົ, 
    ສວ່ນໂຢຮນັບໍໄ່ດບ້ອກວ່າ ພວກແມ່ຍງິເຂົ້າໄປໃນອບຸໂມງ  ແຕຟ່້າວແລນ່ໄປລາຍງານພວກສາວົກແລະ 
    ພວກສາວົກກຟໍ້າວພາກນັແລນ່ໄປຍງັອບຸໂມງທນັທ.ີ (ລກູາ 20:3-4).  
 

ພິສູດຫລັກຖານ (ໂຢຮັນ 20:5-10 ) 
1. ດ້ວຍຄວາມໜຸ່ມແໜນ້ໂຢຮັນຈ່ຶງແລນ່ໄປຮອດອບຸໂມງກອ່ນສາວກົອືນ່ໆແຕບ່ໍເ່ຂົາ້ໄປໃນອບຸໂມງ ເພາະ 
    ລຖໍ້າເປໂຕມາຮອດເສຍັກອ່ນ. (ຂໍ້ 5). 
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2. ເທົ່າທີໂ່ຢຮັນສງັເກດການພາຍນອກເພິ່ນໄດເ້ຫັນຜາ້ປ່ານກອງຢູ ່      ແປວ່າພັບເປນັຣະບຽບກອງກນັໄວ້, 
    ດ້ວຍເຫດນີໂ້ຢຮນັຈຶ່ງສລບຸໄດວ້່າບໍແ່ມ່ນໂຈນມາລກັສບົພຣະເຢຊໄູປດອກ ເພາະຫາກເຂາົມາລກັໄປເຂາົ 
    ຄງົບໍມ່ີເວລາມານັງ່ພບັຜາ້ປ່ານເປນັຣະບຽບຮຽບຮອ້ຍແນວນີ.້ (ຂໍ ້7).  
 
3. ເມື່ອສາວກົອືນ່ໆມາເຖ ິງແລ້ວກເໍຂົ້າໄປໃນອບຸໂມງແລະເມືອ່ພາກນັສງັເກດແລ້ວຈຶ່ງເຊືອ່ແລະເຂົ້າໃຈວ່າ 
    ພຣະອງົຄນືມາຈາກຕາຍແລ້ວ (ຂໍ້ 9-10).  
 
ຊົງເລ້ົາໂລມ  (ໂຢຮັນ 20:11-18) 
1. ຫລງັຈາກພວກສາວກົສງັເກດຈນົພິສດູວ່າພຣະເຢຊຊູງົຄນືພຣະຊນົແລ້ວກພໍາກນັກບັ, ສ ່ວນ−¾¤ມາຣ ີອາ- 

    ñ̈¤ນັງ່-»Éº¤-Ä¹É-²¾ -̈−º¡-ອບຸໂມງເພືອ່ຊອກຫາພຣະເຢຊ ູ(ຂໍ້ 10).  (ອ່ານມດັທາຍ 7:7) 
 
2. ມາຣ ີອາສນົທະນາກບັເທວະດາໂດຍບໍຮູ່້ວ່າແມນ່ເທວະດາ (ຂໍ ້12-13)  
 
3. ພຣະເຢຊຊູງົປາກົດແກນ່າງແລະສນົທະນາກບັນາງແຕນ່າງບໍຮູ້່ວ່າແມນ່ພຣະອງົ ເພາະນາງບໍ່ໄດຫ້ລຽວ 
    ເບິງ່ພຣະອງົແຕຢ່າ່ງໃດ (ຂໍ ້15).   
 
4. ຫລງັຈາກນາງຫລຽວເບິງ່ແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມນ່ພຣະເຢຊ ູຂໍ້ 16-17 ບດົຮຽນນີສ້ອນເຮົາວ່າຫາກເຮົາບໍປ່ກັຕາ 
    ເບິງ່ພຣະເຢຊູເຮົາກຈໍະພາດພັ້ງໄດເ້ຊັນ່ກນັ. 
 
5. ນາງມາຣ ີອາໄດເ້ຫັນພຣະເຢຊກູບັຕາຂອງນາງແລ້ວ  ນາງກເໍປນັພະຍານໃນເຣື່ອງການຄນືພຣະຊນົຂອງ 
    ພຣະເຢຊໄູປເລືອ້ຍໆ (ຂໍ ້18). 
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 
 
 


