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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ1

ລົງມທືໍາໃນການຊ່ວຍເຫລອືເດກັນອ້ຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:15-2:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 1:1-2:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຜ້ ູຍິງມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍ ໃນການທ້າທາຍແລະຕ່ໍສູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍ

ຂອງຟາຣາໂອເພ່ືອ ຊ່ວຍເດ ັກນ້ອຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່, ເພ່ືອຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຢາກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງວ່າຜ້ ູຍິງຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ (ໂມເຊ) ຢ່າງໃດ? ໃນ

ເວລາເກີດຂອງໂມເຊ.

ແຜນສໍາລບັການສດິສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ີວດິຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ຢາຍເຈ້ັຍສໍາລັບບັນທຶກແລະສໍດໍາໃຫ້ທຸກໆຄົນ. ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໃນກະດາດນ້ັນວ່າ ຜ້ ູຍິງແມ່ນຜູ້ໃດທີ່

ເຮົາມີຄວາມຊົງຈໍາຫລາຍທີສຸ່ດໃນຊີວິດ. (ແມ່, ແມ່ເຖ້ົາ, ແມ່ຕູ້, ແມ່ລ້ຽງ…) ໃຫ້ໂອກາດ 2-3 ນາທີ,

ແລ້ວກໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແບ່ງປັນ.

2. ຄຣູຈະບອກວ່າ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຊີວິດມະນຸດພວກເຮົາເຂ້ົາໃນການທໍາງານຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາ

ຊົງຕ້ອງການຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜ້ ູອ່ືນ. ໃນການສຶກສານ້ີພວກເຮົາຈະ

ເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມຊ່ຶງມີຫລາຍຕອນດ້ວຍກັນ.

3. ຕ່ໍໄປ: ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກສຶກສາແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງຫລາຍຄົນ

ຫລືໃນສ່ວນຕົວກໍມີ. ບົດຮຽນນ້ີ, ພວກຜ້ ູຍິງທັງຫລາຍ, ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ໃຫ ້ເປັນຕົວປະກອບເພ່ືອຊ່ວຍ

ຊີວິດຂອງໂມເຊ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)
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1. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 3:4-8 ຄຣູູຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງ ìເຫັນ” ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແລະອະທິບາຍເຖ ິງ ການຈະເກີດຂ້ຶນນ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດໂດຍອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

2. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 3:9-15 ໂດຍສະເພາະແລ ້ວໃຫ້ໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມ

ມາອ້າງອີງ, ຢ່າງນ້ອຍນິໂກເດມກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກ. (ຈົດເຊັນບັນຊີ 21:4-9)

3. ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 3:16 ຖາມ: ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ ໃຊ້ອະທິບາຍເພ່ືອຈະນໍາຄົນມາຫາພຣະ

ເຈ້ົາ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

4. ຂຽນລົງໃນກະດານ ຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນ:

ກ. ຄວາມຈໍາເປັນທີຈ່ະຕ້ອງຂ້າ ອົບພະຍົບ 1:15-22

ຂ. ແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ອົບພະຍົບ 2:1-4.

ຄ. ການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂມເຊ ອົບພະຍົບ 2:5-10

5. ຄຣູອາດຈະໃຊ້ເຣ່ືອງພິເສດມາເລ່ົາໃຫ້ນັກຮຽນຟັງຖ້າມີການເກີດແບບພິເສດໆ. ແລ້ວກໍໃຫ້ຫັນ

ເຂ້ົາມາຫາບົດຮຽນ ໃນການເກີດຂອງໂມເຊ. ອ່ານ ອົບພະຍົບ 1:15-16 ຖາມ: ແມ່ຂອງໂມເຊກໍ

ເປັນເໝືອນແມ່ຂອງພວກເຮາົທຸກໆຄົນ. ຖ້າມີຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ໃຫ້

ໂອກາດນັກຮຽນຕອບ.

6. ອ່ານອົບພະຍົບ 1:17-21 ຖາມຄໍາຖາມທ ີນ່ຶງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ອ່ານ ຂ້ໍທີ 22.

ຄຣູຈະອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມອີກກໍໄດ້.

7. ແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ອ່ານ ອົບພະຍົບ 2:1-4. ແມ່ຂອງໂມເຊຂັດຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດ ແລະພວກ

ນາງຜະດຸງຄັນກໍເໝືອນກັນໄດ້ຮ່ວມມືກັນຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍໄວ້. ບາງຄ້ັງຄາວພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ

ເໝືອນກັນ ເພ່ືອແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນແຕ່ລະສະພາບການ. ອ່ານອົບ

ພະຍົບ 2:5-10 ແລ້ວຈະໄດ້ເຫັນວ່າການລ້ຽງດູເປັນຢ່າງໃດ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ):

8. ໃຫ້ທຸກຄົນທວນຄືນບົດຮຽນແບບງຽບໆ  ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ່າຍິງທັງຫ້າຄົນໃນພຣະຄັມພີນ້ີແມ່ນໃຜ

ເປັນຜ້ ູທີ່ຄວນສັຣເສີນກວ່າໝູ່? ໃຫ້ເຫດຜົນ.

9. ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາມີໂຄງການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ?
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10. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພ່ືອເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາແລະໃນທົ່ວໂລກ. ຕຽມຕົວທີ່ຈະ

ເຂ້ົານະມັສການ ພຣະເຈ້ົາ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ



5

ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ2

ຮຽນຮູທ້ີ່ຈະເຂົາ້ໃຈມະນດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:7-14; 30-34

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ ບົດທີ 32

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໂມເຊເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອການດີຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ

ຈະບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດກັບຄົນທີ່ບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເລີຍ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໂມເຊເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາກໍແມ່ນເພ່ືອປະຊາຊົນທັງ

ຫລາຍ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຫັນວ່າການກະທໍາທຸກຢ່າງແມ່ນເພ່ືອປະຊາຊົນ.

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

11.ທ່ານເຄີຍເດີນທາງໄກບ່ໍ? ໄກທີ່ສຸດແມ່ນໄປຮອດໃສ? ຫລືວ່າມາແຕ່ໃສ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ ຖ້າ

ທ່ານຫາກເດີນຜ່ານທະເລຊາຍພວກທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນສ່ີສິບປີເໝືອນຄົນອິສຣາເອນບ່ໍ? ເຊີນໃຫ້

ນັກຮຽນຕອບ.

12.ຄຣູຈະກ່າວວ່າ ຄົນອິສຣາເອນອາດຈະຄຸຍໂມ້ກໍໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຄີຍເດີນທາງເຖິງສ່ີສິບປີໄດ້. ຢ່າງ

ໃດກໍຕາມພວກເຮົາຫັນມາຫາບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ. ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວໂມເຊໄດ້ນໍາພາຄົນ

ອິສຣາເອນເດີນທາງຜ່ານປ່າກັນດານ ເພ່ືອມຸ້ງໄປຫາແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະ

ມາຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງນິດສ ັຍຂອງຄົນຫລືວ່າຮຽນທີຈ່ະຮູ້ຈັກຄົນດ້ວຍກັນ.

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

13.ຂຽນຫົວຂ້ໍບັດຮຽນລົງໃນກະດານ:

ກ. ຝ ູງຊົນທີຂ່າດໂມເຊ (ອົບພະຍົບ 32:1-6)

ຂ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບໂມເຊ (ອົບພະຍົບ 32:7-14)

ຄ. ໂມເຊຢ່ ູກັບປະຊາຊົນ (ອົບພະຍົບ 32:15-30)

ງ. ໂມເຊຢ່ ູຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ (ອົບພະຍົບ 32:31-34)
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14.ໃຫ້ຄຣູເວົ້າຄືນບົດຮຽນທີນ່ຶງສລັບຫຍ້ໍໆ. ແລ້ວກໍໃຫ້ເຂ້ົາຫາຂ້ໍທນ່ຶີງຂອງບົດຮຽນທີສອງເລີຍໂລດ.

ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບ, ແລະກໍໄດ້ມາເຖິງທີ່ພູເຂົາຊີນາຍ. ໂມ

ເຊຂ້ຶນໄປເທິງພູເຂົາດົນເກີນໄປ ປະຊາຊົນລໍຖ້າຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້ອີກແລ້ວ. ທຸກຄົນເລ້ີມສົງສ ັຍວ່າຄົງຈະມີ

ອັນໃດເກີດແກ່ໂມເຊເສັຍແລ້ວ. ອ່ານໃນພຣະທັມ ອົບພະຍົບ 32:1. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນ

ຄິດວ່າການເດີນທາງຜ່ານມາແມ່ນບ່ໍມີແຜນທີ່ ແຕ່ກໍມີໂມເຊນໍາພາ. ບັດນ້ີຜ້ ູນໍາພວກເຮົາບ່ໍມີອີກ

ແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?

ອ່ານຂ້ໍ 2-6 ແລະກໍໃຫ້ອີກຜ້ ູນ່ຶງອ່ານ ບົດທີ 20:3-4. ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນອິສຣາເອນ

ຈ່ຶງວາງທ່າວ່າຢາກໄດ້ງົວທອງຄໍາມາເປັນພຣະເຈ້ົາ? ພຣະເຈ້ົາຜ້ ູປົກປັກຮັກສາເຮົາຈະຄິດຢ່າງໃດ?

ພຣະອົງຜ້ ູຊົງນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບຈະຄິດຢ່າງໃດ? ແລະຖ້າທ່ານເປັນຜ້ ູນໍາພວກ

ເຂົາອອກມາແລ້ວ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເຫັນພວກເຂົາສລອງງົວທອງຄໍາ ພຣະເຈ້ົາ

ຈະຄິດຢ່າງໃດ? ຍັງມີຄົນກະທໍາຢ່າງນ້ີຢ່ ູບ່ໍໃນທຸກວັນນ້ີ?. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນຕອບແລະໃຫ້ຄໍາຄິດ

ເຫັນ ແລະເຮົາກ ໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວເຂົາໄປນໍາດ້ວຍ.

15. ອົບພະຍົບ 32:7-10 ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດຕ່ໍພວກເຂົາ. ຕ່ໍການກະທໍາຂອງພຣະ

ເຈ້ົາທ່ານຄິດຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງ?

16. ອ່ານ 32:11-14 ຖາມ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໄປຮອງຮັບຕາງພວກເຂົາ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ.

17. ຈຸດທສີາມ 32:15-29 ໃຫ້ຄຣູສລຸບຫຍ້ໍ ແລະໃຫ້ອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ.

18. ຂ້ໍທີ 30- 34 ເມ່ືອຕ່ືນເຊ້ົາມາໂມເຊເວົ້າກັບປະຊາຊົນ ເຮົາຈະຂ້ຶນໄປຂໍອະພ ັຍບາບເພ່ືອທ່ານກ່ອນ.

ເປັນຫຍັງໂມເຊຈ່ຶງເຮັດດ່ັງນ້ັນ?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

19. ເມ່ືອໂມເຊເຮັດຢ່າງນ້ັນກັບປະຊາຊົນ, ສ່ິງໃດໄດ້ສອນທາ່ນໃຫ້ເຫັນຫຍັງແດ່? ຖ້າທ່ານເປັນຜ້ ູນໍາ

ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ?

10 ຍັງມີຫລາຍວິທີ ທີເ່ຮົາຄວນຈະກະທໍາຕ່ໍຜ້ ູອ່ືນອີກ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍອາດຈະກາຍເປັນຄົນຫລົງໃນ

ປ່າກັນດານ ແລະຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈ້ົາ. ການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນດີຫລາຍແລ້ວຖ້າພວກ

ເຮົາຫາກມີຄົນທີເ່ຊ່ືອພຣະເຈ້ົາເຂ້ັມແຂງຕິດຕາມເຮົາໄປດ້ວຍ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ3

ຄາເລບັ:ກາ້ທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຊືອ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-14:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13-14; ໂຢຊວຍ 14:1-15

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄາເລັບຢືນຢັດຢ່ ູໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າສຽງສ່ວນຫລາຍຈະບ່ໍ

ເຫັນພ້ອມກໍຕາມ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານຢ່າງໃດ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຢືນຢັດໃນຄວາມເຊ່ືອ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງອອກຂອງຄາເລັບ ໃນການຮັບຜິດ

ຊອບຂອງຄວາມເຊ່ືອ.

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

20.ມີໃຜບ່ໍທີຕິ່ດຕາມຂ່າວຢ່ ູເປັນປະຈໍາ ໃນທວີີ. ໃຫ້ຍົກມືຂ້ຶນ. ຖາມຜ້ ູທີ່ຍົກມືຂ້ຶນ ວ່າຕິດຕາມຂ່າວອັນ

ໃດແດ່? ຄໍາຕອບຈະມາແຕກຕ່າງກັນໄປ. ຖາມຕ່ໍໄປວ່າ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເບ່ິງຂ່າວນ້ັນ? ບາງຄົນກໍມັກ

ຢ່າງນ່ຶງ, ແລະບາງຄົນກໍມັກອີກຢ່າງນ່ຶງ. ບາງຄົນກໍຈະຕອບວ່າບ່ໍມີເວລາຈະເບ່ິງ. ບ່ໍເປັນຫຍັງ.

ອາດຈະມີຂ່າວດີ, ຂ່າວຮ້າຍ, ຂ່າວໂຄສະນາ, ຂ່າວການສຶກສາ……

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

21.ອະທິບາຍ: ບາງເວລາທຸກສ່ິງຢ່າງກໍເຫັນວ່າສະບາຍ ບ່ໍມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເລີຍ. ບາງຄ້ັງກໍສະບາຍເພາະ

ຊີວິດອີງໄປຕາມຜ້ ູອ່ືນ. ແຕ່ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາບາງຄ້ັງຄາວພຣະເຈ້ົາຕ ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາປະ

ຕິບັດຕາມພຣະອົງແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແຕ່ວ່າຊ້ໍາພັດຂັດກັບຄອບຄົວແດ່, ເພ່ືອນຝ ູງແດ່. ໃນວັນນ້ີ

ການສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າຫານແລະກ້າຫານທີ່ຈະເວົ້າຕາງໜ້າ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຈໍານວນນ້ອຍກໍຕາມ.   

ເປີດພຣະຄັມພີໄປຫາ ຈົດເຊັນບັນຊີບົດທີ 13 ແລ ້ວກໍໃຫ້ເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້

ບົດຮຽນເປັນໄປຕາມລ ໍາດັບ.

ຈໍາໄວວ້່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍໂມເຊວ່າຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນການາອານເປັນບໍາເນັດ . ເມ່ືອມາເຖິງແລ້ວ 

ພຣະເຈ້ົາບອກແກ່ໂມເຊວ່າ ໃຫ້ເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງຈາກແຕ່ລະເຜ່ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ໄປສອດແນມສ ໍາຣວດ

ເບ່ິງດິນແດນແຫ່ງນ້ັນ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:2; 17-21;25
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22.ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະມາຟັງຄໍາລາຍງານຈາກສອດແນມທີ່ໄດ້ສ່ົງໄປ ສ ໍາຣວດເບ່ິງດິນແດນແຄ້ວນກາ

ນາອານ. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມທີນ່ຶງເກັບກໍາຂ່າວຮ້າຍ ກຸ່ມທີສອງເກັບກໍາຂ່າວດີ. ແຕ່ລະ

ກຸ່ມໃຫ້ບັນທຶກເພ່ືອຈະໄດ້ລາຍງານ. ໃຫ້ຄົນນ່ືງອ່ານ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:26-33

23.ຂຽນລົງໃນກະດານ ສາມຫົວຂ້ໍ 

(1)ຂ່າວດີ                                       (2)ຂ່າວຮ້າຍ                                 (3)ຜົນຕາມມາ

ພືດຜົນດີຫລາຍ                           ໃຫຍ່, ແຂງແຮງ, ກໍາລັງ

ອາຫານອຸດົມສົມບູນດີ                     ກໍາແພງເມືອງໜາແໜ້ນ

ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຊະນະ               ພວກເຂົາຈະທໍາລາຍພວກເຮົາ 

24. ຜົນທີຕ່າມມາພວກເຮົາຈະພົບໄດ້ທີ່ ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:1-10 ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານດັງໆ ໃຫ້ຄົນນ່ຶງໄປຕ່ືມ

ທີ່ວ່າງບ່ອນຜົນຕາມມາ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວານຈະສນັບສນູນທາງລົບ ພວກເຮົາຄວນຈະຫາທາງບວກ 

ແລະຟັງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທຸກວັນນ້ີຄົນສ່ວນຫລາຍກໍລືມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

25.ຖາມ ຈາກຄໍາຖາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນແລ້ວໃຫ້ຄຣູນໍາພາການສົນທະນາໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນໃນ

ຄໍາຖາມ 2 ແລະ 3.

26. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເໝອືນຄາເລັບບ່ໍ ? ຖ້າມີ ຂໍໃຫ ້ແບ່ງປັນໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງພວກເຮົາຟັງດ້ວຍ.

27.ເຄີຍມີເວລາທີທ່່ານຈໍາເປັນຕ ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານເພ່ືອພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ຖ້າມີຂໍໃຫ ້ແບ່ງປັນ

28. ຖ້າທ່ານເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ ແລະເປັນຜ້ ູທີ່ເຂ້ັມແຂງແລ້ວທ່ານຕ້ອງຕຽມຕົວທຸກເວລາ ເພ່ືອຢືນຢັດເພ່ືອພຣະ

ເຈ້ົາ.

29.ທ່ານຈະເປັນເໝືອນຄົນອິສຣາເອນບ່ໍ? ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເດີນທາງເຖິງສ່ີສິບປີພຸ້ນບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 4

ຜູຍ້ິງ:ທາ້ຕໍກ່ານບໍເ່ປນັທັມ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11; 36:1-12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕ່ໍກົດໝາຍ ແລະທໍານຽມບ່ໍເປັນທັມທີຫ້່າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້

ຍິງຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນຫ່ວງຕ່ໍການລັງກຽດຜິວພັນບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕ່ໍກົດໝາຍແລະທໍານຽມບ່ໍເປັນທັມທີ່ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້ ຍິງຮັບດິນ

ເປັນມໍຣະດົກ   ແລະພຣະຄັມພີຮ້ອງໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາທ້າຕ່ໍກົດໝາຍ ແລະທໍານຽນ

ທີ່ບ່ໍເປັນທັມ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ປ້ຶມຈົດເຊັນບັດຊີ 27:1-11 ແລະ 36:1-12 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງສິດທິຂອງຜູ້ຍິງຕາມກົດໝາຍຂອງພວກອິສຣາເອນໃນການ

ຮັບມໍຣະດົກ. ໃນຕອນນ້ີຜູ້ຊາຍບາງຄົນມີບັນຫາກັບຜູ້ຍິງເປັນເຈ້ົາຂອງດິນ. ໂມເຊໄດ້ສອນປະຊາຊົນວ່າຜູ້ຍິງມີສິດຮັບດິນເປັນ

ມໍຣະດົກໄດ້  ຍ້ອນມີຜູ້ຍິງບາງຄົນໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານໄປຫາໂມເຊ ຕ່ໍວ່າເຣື່ອງຜູ້ຊາຍແລະທໍານຽມມີການລັງກຽດຜູ້ຍິງ.

ພວກອິສຣາເອນເຊື່ອວ່າການໄດ້ຮັບແຜນດິນພຣະສັນຍານ້ັນເປັນຄວາມສຸກບ່ໍແມ່ນຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ເປັນ

ສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຄອບຄົວມີລູກຊາຍໃນສມັຍນ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນລູກສາວ ເພື່ອຈະສືບເຊື້ອສາຍຕ່ໍໄປໃນອະນາຄົດ. ດິນມໍຣະດົກ

ໄດ້ຖ່າຍທອດຈາກພໍ່ໄປຫາລູກຊາຍ. ສ່ວນລູກສາວໄດ້ອອກຈາກເຮືອນເວລາແຕ່ງງານໄປອາສັຍຢູ່ກັບສາມີແລະຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນທີ່

ໃໝ່.

ປ້ຶມຈົດເຊັນບັນຊີ 27 ແລະ 36 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງບັນຫາເວລາຜູ້ເປັນພໍ່ຕາຍໄປແລະຄອບຄົວນ້ັນບ່ໍມີລູກຊາຍຮັບມໍຣະດົກ 

ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເຣື່ອງດິນ. ຖ້າຄອບຄົວໃດບ່ໍມີລູກຊາຍ ດິນນ້ັນອາດມອບໃຫ ້ແກ່ຄົນອ່ືນຜູ້ບ່ໍແມ່ນສະມາຊິກກໍໄດ້. ໃນ

ເມື່ອມີແຕ່ລູກສາວ ພວກລູກສາວນ້ັນຈະເຮັດແນວໃດ? ມີລູກສາວກ້າ ຫານຫ້າຄົນໄດ້ທ້າທາຍກັບທໍານຽມທ່ີບ່ໍເປັນທັມນ້ັນໂດຍ

ເຂ້ົາໄປຫາໂມເຊ.

ໝາຍເຫດ: ບົດຮຽນນ້ີອາດເປັນການຍາກສໍາລັບສະມາຊິກໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ. ດ່ັງນ້ັນ, ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອ

ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ອ່ານ, ສຶກສາ, ຄ້ົນຄວ້າເພີ້ມ.
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ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກັນ

1. ຖາມວ່າ: ເຮັດແນວໃດເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ລົງມື? ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວເຖິງບັນຫາແລະຂໍໃຫທ້່ານຕອບ. ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຄໍາຕອບ

ກະຣຸນາຍົກມືຂ້ຶນ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜແດ່ຈະເອົາໃຈໃສ່.

ກ. ຖ້າທ່ານໄປຕລາດ ແລະຄົນໄລ່ເງິນທອນຜິດໃຫ້ທ່ານ. ຫລາຍເທົ່າໃດທ່ານຈິງຈະເວ້ົາອັນນ່ຶງອັນໃດຂ້ຶນ: 5 ເຊັນ? 10

ເຊັນ? ໂດລານ່ຶງ? 5 ໂດລາ? 10 ໂດລາ? (ຖ້າບ່ໍມີໃຜຕອບ ຖາມຂ້ຶນວ່າຫລາຍເທົ່າໃດທ່ານຈ່ິງຈະເວ້ົາຂ້ຶນມາ?)

ຂ. ໃນການເລືອກຕ້ັງ, ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ິງຈະສະລະເວລາໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕ້ັງ?

ຄ. ເຮັດແນວໃດທ່ານຈະລົງມືໃນເມື່ອທ່ານເຫັນຄົນທຸກຍາກບ່ໍມີເຮືອນຢູ່  ພວກເຂົາຂຽນໃສ່ປ້າຍວ່າ ìຫິວເຂ້ົາ ບ່ໍມີເຮືອນ

ຢູ່î ທ່ານເຫັນຄົນຂັບຣົດຕີນແຕກ? ໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງການຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ?

ງ. ເຮ ັດແນວໃດເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຊ່ອຍເງິນ ເວລາຍາມຄຣິສມັສມີຄົນສ່ັນກະດິງຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ? ມີພວກຕໍາຣວດ 

ພວກດັບເພີງໂທຣະສັບມາຂໍເງິນຊ່ອຍ? ມີຄອບຄົວສູນເສັຽທຸກຢ່າງເພາະນ້ໍາຖ້ວມ ຫລືໄຟໄໝ້ເກີດຂ້ຶນ? ຫລືມີປະ

ເທດຮັບພັຍວິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ ຊູນາມິທໍາລາຍທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

2. ຖາມວ່າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຕອບສນອງເພື່ອຊ່ອຍຄົນອ່ືນຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການ? (ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກ ຄົນໃນຫ້ອງ

ພະຍາຍາມຕອບ)

3. ໃຫ້ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງຫ້າເອ້ືອຍນ້ອງຜູ້ປະສົບກັບທໍານຽມທີ່ບ່ໍເປັນທັມໃນເຣື່ອງແບ່ງດິນເປັນມໍຣະດົກ

ຈາກພໍ່ໄປຫາລູກ. ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລຸກຂ້ຶນຕ່ໍວ່າພວກເຂົາກໍອາດໄດ້ຮັບຜົນເສັຽຫາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍກ້າເວ້ົາ ບ່ໍມີຜູ້

ໃດຈະເວ້ົາຂ້ຶນມາໃນບັນຫາເຣື່ອງນ້ີ.

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງກຸ່ມ. ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນນ້ີວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຮົາຢ່າງໃດ?

ກຸ່ມທີສອງໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຣື່ອງຫຍັງ ແລະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເມື່ອມີຄວາມບ່ໍເປັນທັມ?

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານເຖິງການຄ້ົນຄວ້າສຶກສາຕ່ໍທຸກຄົນຟັງ.

6. ໃຫ້ສລູບຜົນວ່າເຣື່ອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນອະດີດ ຖ້າມັນເກີດຂ້ຶນດຽວນ້ີທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ນາໍພາໃນການຕດິຕາມພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຊວຍ 24:1-3, 13-27

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຊວຍ 24

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຄົນອ່ືນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຢ່າງສັດຊ່ື.

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະນໍາພາໃຫ້ຄົນອ່ືນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊືຢ່່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງຢ່າງເດັດຂາດໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ ແລະນໍາພາໃຫ້

ຄົນອ່ືນເຮັດຄືກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໂຢຊວຍບົດ 24 ນ້ີເປັນຕອນສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອນ. ຖ້າຢາກເຂ້ົາໃຈໃນເຣື່ອງນ້ີດີໃຫ້ອ່ານ ພຣະບັນ

ຍັດທີສອງ 11:26-32; 27:1-26; ແລະໂຢຊວຍ 8:30-35 ເພາະປ້ຶມທັງໝົດນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດການເປັນມາເບ້ືອງຫລັງ.

ໂຢຊວຍໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊົງທັງໝົດມາປາກົດຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຢໂຮວາ YHWH (ເປັນໜັງສືສ່ີຕົວ ແມ່ນຊື່

ຂອງພຣະເຈ້ົາ) ທີ່ເມືອງເຊເຄມ. ໂຢຊວຍໄດ້ເລ່ົາເຖິງປະວັດສ້ັນໆໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຟັງເພື່ອທ້າທາຍພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ

ອັນໝ້ັນຄົງໃນພຣະເຈ້ົາ. ມີນັກປາດຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າການທີ່ໂຢ ຊວຍເຮັດເຊັ່ນນ້ີເປັນພິທີຕ້ັງຄໍາສັນຍາໃໝ່ ລະຫວ່າງເຜ່ົາ

ຕ່າງໆຂອງພວກອິສຣາເອນກັບພຣະເຈ້ົາເຢໂຮວາ YHWH ໃນສມັຍຂອງຜູ້ປົກຄອງ. ຄໍາສັນຍາໃໝ່ນ້ີ ພວກຜູ້ນໍາເຜ່ົາຕ່າງໆ

ໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນສັກສິດ ແລະກ່າວຄໍາສັນຍາອີກວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ັງໝ້ັນໃນການເຊື່ອຟັງ ພຣະເຢໂຮວາ YHWH ແລະຕ່ໍ

ຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ບ່ໍມຜູ້ີໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າພິທີຕ້ັງຄໍາສັນຍາໃໝ່ນ້ັນໄດ້ໃຊ້ເວລານານເທົ່າໃດ.

ປະວັດສາດໃນບົດ 24 ນ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງຄໍາທ້າທາຍຂອງໂຢຊວຍຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ ແລະການຕອບສນອງຂອງພວກເຂ

ວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາຫລືຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນໆ. ຄໍາຖາມດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຫົວໃຈຄໍາສອນໃນບົດນ້ີ. ຄໍາຕອບຈາກຄົນ

ທັງຊາດໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະພຣະເຢໂຮວາ ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ.

ໜ້າທີ່ການແລະຄໍາສອນຂອງໂຢຊວຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນເພື່ອຊັກຊວນປະຊາຊົນ. ແມ່ນແລ້ວວິທີການເວ້ົາຢ່າງນ້ັນເພື່ອຊັກ

ຊວນປະຊາຊົນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປດ້ວຍຄວາມສຸດໃຈ ແລະຜູກມັດເຂົາໄວ້. ໂຢຊວຍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນສໍາເຣັດດີເພື່ອໃຫຄົ້ນ

ມີຄວາມສັດຊື່ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໜ້າທີ່ດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຂອງປະໂຣຫິດ, ແຕ່ການສອນຂອງໂຢຊວຍ

ນ້ັນແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.
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ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕງ່ຕ່າງກັນ

7. ຈັດຫາໃຫ້ມີເຈ້ັຽຂຽນ ແລະສໍດໍາ ບິກໃຫ້ສະມາຊິກ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນລາຍຊ່ືປະມານ 10 ຄົນຜູ້ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງດີໃນ

ຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ: ຄຣູ, ພໍ່ແມ່, ສິດຍາພິບານ, ລູກ ຫລືເພື່ອນຄົນອ່ືນໆ. ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີແລ້ວ ບອກໃຫ້

ແຕ່ລະຄົນອ່ານລາຍຊືທ່ີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນລົງໄປນ້ັນ.

8. ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ ລາຍຊື່ທີ່ສະມາຊິກຂຽນລົງນ້ັນ ຖ້າຈະໃສ່ຊື່ຈະຮ້ອງວ່າແນວໃດ? ລໍໃຫ້ມີຄົນຕອບ ຄໍາຕອບຂອງ

ແຕ່ລະຄົນນ້ັນອາດແຕກຕ່າງກັນ.

9. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດອ່ານ ໂຢຊວຍ 24:1-4. ຖາມວ່າພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂຢຊວຍຢ່າງ

ໃດ? ປະຊາຊົນໄດ້ມອບຈິດໃຈຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

10.ສລູບ ແລະອະທິບາຍໃນຂ້ໍ 4-13 ຢ່າງສ້ັນໆ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານຂ້ໍ 14-15. ຖາມວ່າຈຸດປະສົງໃນຄໍາເວ້ົາຂອງໂຢ

ຊວຍນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?

11. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ຂ້ໍ 16-18. ໃຫພ້າກັນສຶກສາຄໍາເວ້ົາ ແລະຄວາມໝາຍຂອງໂຢຊວຍ. ບອກວ່າໂຢຊວຍ

ໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີເຊັ່ນກັນແມ່ນບ່ໍ?.

12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຂ້ໍ 19-20. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງໂຢຊວຍຈ່ິງມີປະຕິການຢ່າງນ້ັນ?

13. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານ ຂ້ໍ 21-27. ຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນການທ້າທາຍຕ່ໍປະຊາຊົນໃຫຕິ້ດຕາມ ແລະເຊ່ືອຟັງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ຝກຶຫດັເປນັຜູນ້າໍເຂ້ມັແຂງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-16; 5:1-7

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4-5

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເດໂບຣາ, ນາງເປັນຜູ້ທໍານວາຍຍິງ ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ໄດ້ນໍາ

ຂ່າວເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາໄປບອກ ບາຣາກ ນາງຝຶກຫັດການເປັນ

ຜູ້ນໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງເພ່ືອເອົາຊັຍຊນະຕ່ໍສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍແລະໜ້າທີ່ຂອງເດໂບຣາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ເຣື່ອງ ເດໂບຣາ ມີສອງສະບັບ: ບົດການຂຽນທັມມະດາແລະອີກອັນນ່ຶງເປັນກາບກອນ. ບົດຂຽນທີ ່ເປັນການຂຽນທັມ

ມະດາເລ້ີມຈາກບົດ 4 ຄືເຕືອນເຖິງຄວາມຊົ່ວທີ່ນໍາໄປເຖິງຄວາມປຣາຊັຍ. ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກພວກອິສຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້

ໃຫ້ມີຜູ້ນໍາເກ່ງກ້າເກີດມາ  ຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຢໂຮວາ (YHWH) ເພື່ອປົດປ່ອຍເອົາພວກອິສ

ຣາເອນອອກຈາກການຂ່ົມເຫັງຂອງສັດຕຣູ.

ເດໂບຣາແມ່ນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອນໍາເອົາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດຂອງພວກສັດຕຣູ ຄືພວກ

ການາອານ. ເປັນໜ້າສົນໃຈເພາະເຣື່ອງນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາເອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກສັດຕຣູມາປົກຄອງພວກອິສຣາເອນຍ້ອນການ

ບ່ໍເຊື່ອຟັງ. ນາງໃຊ້ສະຕິປັນຍາເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ນາຍພົນຂອງພວກອິສຣາເອນຄື ບາຣາກ ໃຫ້ຮ່ວມມືເພື່ອທໍາສົງຄາມ. ສັດຕຣູ

ໃນຕອນນ້ີແມ່ນກະສັດຊາວການາອານຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຈາບິນ ແລະນາຍທະຫານໃຫຍ່ຊືວ່າ ຊີເຊຣາ. ເປັນໜ້າແປກປລາດ ຄືມີຍິງຄົນນ່ຶງ

ຜູ້ມີກໍາລັງ ແລະເປັນຄົນມັກຊ່ອຍຄືນາງ ຈາເອນ ຜູ້ສາມາດລົງມືຂ້ານາຍພົນທະຫານໃຫຍ່ຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຊ ີເຊຣາ ໂດຍການເອົາໄມ້

ຕອກຜ້າເຕ້ັນຕອກໃສ່ຂມັບຈົນຊອດເຖິງດິນໃນເວລາທີ່ ຊີເຊຣານອນຫລັບສນິດ.

ການຂຽນເປັນກາບກອນ ແລະເປັນບົດເພງຂອງ ເດໂບຣາໃນ ບົດ 5 ແມ່ນເຣື່ອງເດ່ັນຂອງພວກອິສຣາເອນ. ບົດເພງນ້ີແມ່ນ

ການຂຽນທີ່ດົນນານແລະເກ່ົາແກ່ໃນພຣະຄັມພີເປັນພາສາເຮັບເຮີ. ກາບກອນນ້ີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການບ່ໍເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວ

ກັນຖ້າມກາງພວກອິສຣາເອນ. ມີແຕ່ເຜ່ົາ ເອແຟນ, ເບັນຈາມິນ, ແລະມານາເຊັດ, ເຊບູລັນ, ແລະອີຊາຊາ ຕອບສນອງຂອງການ

ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮ່ວມມືຂອງນາງ ເດໂບຣາ. ເຜ່ົາ ຕ່າງໆຂອງພວກອິສຣາເອນບ່ໍຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຢໂຮວາ YHWH.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເດໂບຣາ ສາມາດຊ່ອຍກູ້ເອົາພວກອິສຣາເອນໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕຣູ.



14

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

14. ຈັດຫາລາຍຊື່ເປັນອາຊີບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນຂາຍເຄ່ືອງ, ຄົນຄົວກິນ, ຄົນແປງຣົດ, ຄຣູສອນ, ນັກບັນຊີ, ຊາວນາ, ນັກກິລາ,

ຄົນລ້ຽງເດັກນ້ອຍ, ນັກເທດ, ທະຫານ, ນັກຂັບເຮືອບິນ, ນັກແຕ້ມ, ນັກດົນຕຣີ ແລະອ່ືນໆຕາມທີ່ທ່ານຄິດໄດ້. ບອກໃຫ້

ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຂຽນໃສ່ວ່າ ຖ້າອາຊີບນ້ັນຜູ້ຊາຍເຮັດໄດ້ດີກວ່າໃຫ້ຂຽນ (ຊ) ຖ້າຜູ້ຍິງເຮັດໄດ້ດີກວ່າໃຫ້ຂຽນ (ຍ)

ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືກັນໃຫ້ຂຽນ (ທ) ຫລັງຈາກ

ສອງສາມນາທີແລ້ວ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກເອົາສ່ິງທີ່ຕົນໝາຍມາສົນທະຫາກັນ.

15.ບອກວ່າການໂຕ ້ວາທີເຖິງຄວາມສາມາດແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງນ້ັນໄດ້ມມີາແຕ່ດຶກດໍາບັນ ແລະ

ຍັງສືບຕ່ໍມາເຖິງທຸກວັນນ້ີ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະ ຈັກນ້ັນຍັງເປັນບັນຫາເວ້ົາກັນສເມີບ່ໍ?.

ບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານໍາກັນເຖິງຄວາມສໍາ ຄັນຂອງຜູ້ຍິງຜູ້ເປັນຜູ້ນໍາດີໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ພວກເຮົາ

ເຫັນວ່າເຖິງເຮົາຈະເປັນຊາຍ ເປັນຍິງ ຖ້າພວກເຮົາສັດຊື່ແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍຈະໃຊ້ພວກເຮົາໄດ້ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ

ພຣະອົງ.

16. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ ຜູ້ປົກຄອງ 4:1-3. ບອກວ່າ ອີເຮີ ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຖາມສະມາຊິກວ່າມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າຜູ້ປົກຄອງ

ແມ່ນຫຍັງ? ໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ແລະຖາມວ່າ ອັນໃດເປັນສ່ິງຊົ່ວທີ່ພວກອິສຣາເອນພາກັນເຮັດ. ບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານ 

ບົດ 2:11-19, ບອກວ່າ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະການຊົ່ວນ້ັນແມ່ນການຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ

ນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ Yahweh. ຖາມສະ ມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າ   ຖ້າຈະປຽບທຽບການນັບຖືພຣະອ່ືນໃນທຸກວັນນ້ີໃສ່

ກັບຫຍັງ   ຊຶ່ງພຣະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນການຫລ້ິນຊູ້.

17. ເຊີນໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານ 4:4-7. ບອກໃຫ້ຄົນຊອກຫາຄໍາເວ້ົາ ຫລືປໂຍກທີ່ເວ້ົາເຖິງ ເດໂບຣາໃນສ່ິງທີ່ລາວເຮັດ. ໝາຍ

ເຫດ: ບອກວ່າ ເດໂບຣາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິງ, ເປັນເມັຽ, ເປັນຜູ້ນໍາ, ແລະຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາ. ຜູ້ປະກາດ

ພຣະທັມນ້ັນແມ່ນພຣະຄັມພີໃຫ້ກ່າວແມ່ນບ່ໍ  ? ບາງເທື່ອຜູ້ປະ ກາດພຣະທັມເວ້ົາເຖິງອະນາຄົດວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນ,

ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຜູ້ເວ້ົາເຣື່ອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງເວ້ົາຫລືກ່າວນ້ັນກາຍເປັນຈິງບ່ໍ?

(4:6-7 ແລະ 4:14). ຄໍາເວ້ົາຂອງເດໂບຣາບອກເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

18. ເອ້ີນໃຫ້ຄົນອ່ືນອ່ານ 4:8-16. ເປັນຫຍັງ ບາຣາກໄດ້ຕອບໃນຂ້ໍ 8? ບອກວ່າ ບາຣາກໄດ້ເກນເອົາທະຫານ 10,000

ໄປຕ່ໍສູ້ກັບ ຈາບິນມີທະຫານມ້າ 900 ຄົນ. ຖາມວ່າທະຫານທັງສອງຝ່າຍນ້ີແມ່ນໃຜຈະຊະນະ? ໃຫອ່້ານວ່າແມ່ນຫຍັງ

ເກີດຂ້ຶນໃນບົດ 4:14-16.

19. ອ່ານ ບົດ 4:17-24. ການທໍານວາຍຂອງເດໂບຣາໃນຂ້ໍ 9 ໄດ້ສໍາເຣັດຢ່າງໃດ?

20. ສຸດທ້າຍທ້າທາຍໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຊອກຫາຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ   ແລະເອົາມາປະ ກອບໃຊ້ເພ່ືອເສ້ີ

ມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 7

ສດັຊື່ຕໍຜູ່ສ້ງູສດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 12:1-5, 13-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 8:11-12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວວ່າເພ່ິນເປັນຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນໄດ້

ເຕືອນຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນຢ່າງສຸດຫົວໃຈ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍໃຜບ່ໍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອບອກເຖິງສ່ິງໃດຊຶ່ງເປັນຂໍກະແຈ ທີ່ຊາມູເອນໄດ້ໃຊໃ້ຫ້ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາຜູ້ສູງສຸດແລະໜຸນໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນ ກັນ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້

ຕັດສິນໃຈມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນສມັຍຂອງຊາມູເອນ ພວກອິສຣາເອນຍັງເປັນເຜ່ົາໃຜເຜ່ົາມັນມີຄວາມຮ່ວມມືກັນພໍສົມຄວນ. ໃນປ້ຶມຜູ້ປົກຄອງໄດ້

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນມັກພາກັນຫັນໜີຈາກຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມື່ອມີຄວາມທຸກພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາ 

ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ສ່ົງຜູ້ປົກຄອງມາຫາພວກເຂົາ ເພື່ອປົດປ່ອຍ ຈາກພວກສັດຕຣູ. (ເບ່ິງພວກຜູ້ປົກຄອງ 2:11-19)

ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກຄອງພິເສດ. ເພິ່ນນໍາພາພວກອິສຣາເອນປະເຊີນກັບພວກຟິລິສຕິນ ໄປເອົາຫີບພຣະສັນຍາທີ່ເສັຽໄປ

ນ້ັນກັບຄືນມາ. ໃນນາມເປັນຜູ້ປົກຄອງເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພາະເພິ່ນບອກວ່າຍ້ອນ

ພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈ່ິງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ.

ພວກອິສຣາເອນເຄີຍເຫັນພະລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາມາແລ້ວໃນຊີວິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພື່ອເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາ

ຍັງບ່ໍພໍໃຈ ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ. ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດແລະທະຫານ ພ້ອມທັງມີເສຖກິດດີຮ່ວມກັນ. ພວກ

ເຂົາເຊື່ອວ່າຖ້າມີກະສັດປົກຄອງ ຊາດຂອງພວກເຂົາອາດກາຍເປັນຊາດໃຫຍ່ແລະມີກໍາລັງເພື່ອບ່ໍໃຫ້ຊາດອ່ືນເຂ້ົາມາແຊກແຊງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມບັນຫາຂອງພວກອິສຣາເອນນ້ັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງພາຍນອກ. ຊາດອ່ືນບ່ໍສາມາດບັງບຽດພຣະເຈ້ົາຫລືຄົນຂອງ

ພຣະອົງໄດ້ຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອຟັງພຣະອົງ. ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນບ່ໍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຫລາຍໆເທື່ອພວກເຂົາໄດ້ມອບ

ຄວາມເຊື່ອໃຫ້ພຣະອ່ືນທີ່ບ່ໍມີຊີວິດແລະອໍານາດອັນໃດ.

ກົງກັນຂ້າມກັບຊີວິດຊອງ ຊາມູເອນ ເພິ່ນມີຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊື່ອໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ. ເພິ່ນຮູ້ດີວ່າກະສັດທີ່ພວກອິສຣາ

ເອນຕ້ອງການບ່ໍສາມາດແກ້ບັນຫາໃຫ້ໄດ້. ການມີກະສັດປົກຄອງນ້ັນອາດເປັນການ ເພີ້ມບັນຫາອີກ, ເປັນການດີກວ່າທີ່ພວກ

ອິສຣາເອນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.

ໃນ 1 ຊາມູເອນ 12, ຊາມູເອນໄດ້ໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຫັນວ່າເພິ່ນເປັນຄົນມີຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເພິ່ນເປັນຄົນ
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ທີ່ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການເປັນຜູ້ນໍາ. ເພິ່ນກ່າວຕ່ໍປະຊາຊົນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດ ແຕ່ການມີກະສັດນ້ັນເປັນ

ການສະແດງເຖິງການບ່ໍວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຄວນເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ ບ່ໍໃຫປ່້ຽນແປງຄວາມຈົງຮັກ

ພັກດີ.

ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວທິກີານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊແ້ຕ່ກຕ່າງກັນ

1. ແຈກຢາຍເຈ້ັຽ ປາກກາ ຫລືສໍດໍາໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອະທິບາຍເຖິງຄໍາເວ້ົາ, ìຈົງຮັກພັກດີ,î

ບອກໃຫ້ໃຊ້ປ້ຶມວັດຈະນານຸກົມ ຫລືປ້ຶມອ່ືນໆໄດ້. ເມື່ອເຫັນຄໍາອະທິບາຍນ້ັນແລ້ວ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນເຖິງຄວາມ

ສໍາຄັນນ້ັນລົງວ່າພວກເຂົາຄວນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍປະເທດ, ຕ່ໍຣັດ, ຕ່ໍນາຍຈ້າງ, ຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ, ຄອບຄົວ ແລ

ະອ່ືນໆ. ບອກໃຫ້ຂຽນເປັນລໍາດັບຂອງຄວາມສໍາຄັນ. ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວຂໍໃຫແ້ບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນເຖິງສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ຂຽນ

ລົງ.

2. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 12:1-5. ຕ້ັງຄໍາຖາມ, ຖ້າແມ່ນຜູ້ນໍາຄົນເກ່ງກ້າໃນທຸກວັນນ້ີກ່າວວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີແລະສັດຊ່ື

ພວກເຂົາຈະເອົາອັນໃດມາອ້າງ? ມີແນວອ່ືນອີກບ່ໍທີ່ຈະມາເອົາໃຊ້ເພື່ອຈະໃຫ້ ເຫັນວ່າການເປັນຜູ້ນໍາດີມີ?

ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມນ່ຶງບ່ໍໃຫເ້ກີນ 6 ຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄໍາໂຕ້ວາທີວ່າຜູ້ນໍາດີນ້ັນຄວນມຄີວາມ

ສັດຊື່ ແລະມີທັມມະຈະຣິຍາໃນຊວິີດ ຖ້າຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ, ໃນອົງການຄ້າ, ໃນຣັຖບານ, ແລະອົງການອ່ືນໆ.

3. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 12:6-25 ບອກໃຫ້ສລຸບ ແລະບອກໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການເປັນຜູ້ນໍານ້ັນຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

4. ຖາມສະມາຊິກວ່າ ພວກເຂົາເຄີຍເອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃຫ້ແກ່ສ່ິງທີ່ຜິດບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ8

ດາວດິແລະນາທານ: ຮບັຜດິຊອບເຣ ື ່ອງຄວາມບາບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຊາມູເອນ 11:2-15; 12: 1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຊາມູເອນ 11--12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອຖືກທ້າທາຍຈາກນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ກະສັດດາວິດຍອມຮັບ

ຜິດຊອບຄວາມບາບອັນຮ້າຍແຮງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ເຮດັຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຈ່ຶງບ່ໍຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດຂອງຕົນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກວ່າເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເຣ່ືອງຄວາມບາບຂອງຕົນ

ແລະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງນ້ີ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກ; ຂຽນຫົວເຣ່ືອງໃສ່ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ພາກນ່ຶງຂຽນ ìການທົດລອງî, ພາກສອງ

ຂຽນ ìການຕ່ໍສູ້î, ແລະພາກສາມຂຽນ ìຜົນຮັບ.” ກ່າວວາ່ ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະເວົ້າເຣ່ືອງການພ່າຍແພ້ຕ່ໍ 

ການທົດລອງແລະເຮັດຄວາມບາບ. ຖາມ: ທ່ານຮູ້ການທົດລອງແນວໃດແດ່ທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນກັບຄົນທັງ

ຫລາຍໃນຂະນະນ້ີ? ໃຫ້ເວລາຕອບ ແລ້ວຂຽນໃສ່ມຸມນ່ຶງຂອງກະດານ (ການທົດລອງເຊ່ັນ: ເຮັດວຽກ

ແບບຕັດຮອນ, ສ້ໍໂກງພາສີ, ກ ິນຫລາຍໂພດ , ເບ ິ ່ງໜັງໂປ້, ກາຍເປັນຄົນຮ້າຍງ່າຍ ຫລືມີອາຣົມບ່ໍດີ,

ແລະຕ່ໍໆໄປ).

ຕ່ໍໄປເວົ້າວ່າ, ລອງສັງເກດເບ ິ ່ງວ່າການທົດລອງແນວໃດຕ່ໍສູ້ໄດ້ງ່າຍ, ໃສ່ຄະແນນ 1 ເຖ ິງ 5; 1 ສ ໍາ 

ລັບງ່າຍ ແລະ 5 ສ ໍາລັບຍາກຫລາຍ. ສັງເກດວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຮັບຂອງການທດົລອງເຫລ່ົານ້ັນ.

ໃສ່ຄະແນນ 1 ເຖ ິງ 5; 1 ສໍາລັບເບົາ ແລະ 5 ສ ໍາລັບໜັກຫລາຍ.

2. ບອກວ່າ: ພວກເຮົາຈະເບ ິ ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຈະບອກພວກເຮົາແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບການ

ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຜິດບາບ. 

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ພານັກຮຽນອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 11: 2-13 ຢ່າງງຽບສໍາລັບຕົວເອງ. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ພານັກຮຽນພິຈາ

ຣະນາຂ້ໍ 2-5. ເບ ິ ່ງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ ìຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໃນຕອນແລກ (11:2-5).” ຖາມ:ເປັນ
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ຫຍັງຜູ້ຂຽນໃຊ້ສັບທີ່ບອກເຖ ິງຄວາມຮ້ອນຮົນໃນຕອນນ້ີ? ບອກວ່າ: ìການທົດລອງມັກເກີດຂ ຶ ້ນເວ

ລາພວກເຮົາມີຊ່ົວໂມງຫວ ້າງຫລາຍ.î ຖາມ: ທ່ານເຫັນພ້ອມບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ?

4. ນໍາພາການສົນທະນາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ກະສັດດາວິດຄວນຢຸດການປະພຶດໃນທາງຜິດຂອງຕົນໃນເວລາໃດ

ແດ່? ຄວາມຜິດແຕ່ລະຂ້ັນຕອນຂອງດາວິດກໍມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່? ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງກະສັດ

ດາວິດຈ່ຶງພຍາຍາມເຮັດຄວາມຜິດບາບນ້ັນຕ່ໍໆໄປ? 

5. ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12:1-13. ຖາມ:

 ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງນາທານໃຊ້ເວລາເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ດາວິດຟັງ?

 ທ່ານຄິດວ່ານາທານມີຄວາມຢ້ານບ່ໍໃນການປະເຊີນໜາ້ກັບດາວິດ? ເປັນຫຍັງ?

 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກຕົວຢ່າງຂອງນາທານເຣ່ືອງການປະເຊີນໜ້າຄົນທີ່ເຮດັຜິດ?

 ຄວາມຜິດບາບໃນທີເ່ລ ິກລັບຂອງບຸກຄົນ ໄດ້ນໍາໄປສ່ ູຜົນຮັບແບບເປີດເຜີຍສເມີໄປບ່ໍ?

 ມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່ທີກ່່າວໃນຂ້ໍ 11 ໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນໃນຄອບຄົວຂອງກະສັດດາວິດ?

 ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ, ທ່ານໄດ້ພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບ, ແລະໃນທີສຸ່ດ

ໄດ້ຍອມສາຣະພາບຜິດບາບ. ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ ຶ ້ນຖ້າດາວິດປະຕິເສດບ່ໍຮັບ

ຜິດ ຫລັງຈາກນາທານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບເຂົາ?

 ກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບຂນານນາມວ່າ “ຜູ້ທີຈ່ະເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈ້ົາ” (1 ຊາ

ມູເອນ 13:14; ກິຈການ 13: 22). ຫລັງຈາກປະສົບການນ້ີ, ທ່ານຍັງຄິດວ່າດາວິດຍັງເປ ັນ 

ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

6. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ຖ້າເວລາບ່ໍພໍໃຫ້ນັກຮຽນຕອບເອງທີ່ບ້ານ.

7. ກັບໄປເບ ິ ່ງກະດານແລະສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ກ້ອງຫົວເຣ ື ່ອງ ìການທົດລອງ.” ຖາມ:ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍ

ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊະນະການທົດລອງນ້ັນໆ; ຫາຄໍາຕອບສໍາລັບການທົດລອງແຕ່ລະຢ່າງ. ປິດການ

ສຶກສາພຣະທັມ ແລະອ້ອນວອນຂໍສະຕິປັນຍາ ແລະກໍາລັງຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຕ່ໍສູ້ການທົດລອງ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ9

ອາໂມດ: ສູກ້ານຕໍຕ່າ້ນຢາ່ງກາ້ຫານ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອາໂມດ 1:1-2; 2:6-16; 7:10-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອາໂມດ 1-2:7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເຖ ິງວ່າອາໂມດຈະເປັນຜູ້ບ່ໍມີອໍານາດທາງສາສນາກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ປະກາດ

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ ື ່ອງການພິພາກສາ ຢ່າງກ້າຫານ ເຖ ິງວ່າຈະມີການ

ຕ່ໍຕ້ານ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສຽງຂອງໃຜຫລາຍກວ່າສຽງຂອງຄົນອ່ືນໆ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງຄວາມກ້າຫານຂອງອາໂມດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເບ ິ ່ງວິທີທາງທີຂ້່ອຍຕ້ອງການ ເພ່ືອຕອບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ນໍາເຣ ື ່ອງບຸກຄົນກ້າຫານທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງ ມາເລ່ົາໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ (ມາຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ເປັນນັກຕ່ໍສູ້

ເພ່ືອຄວາມສເມີພາບໃນສັງຄົມ; ທ່ານເວົ້າຄວາມເປັນຈິງແຕ່ສັງຄົມຍັງບ່ໍພ້ອມທີ່ຈະຮັບໄດ້; ທ່ານໄດ້

ຕ່ໍສູ້ຢ່າງກ້າຫານຈົນເຖ ິງເວລາສຸດທ້າຍ). ແນະນໍາບົດຮຽນວ່າ: ບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ຈະເວົ້າເຣ ື ່ອງຮີບດ່ວນ

ສໍາຄັນຄືພຣະຄ ໍາທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄວ,້ ເຖ ິງວ່າຈະມີການສ່ຽງພັຍ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອາໂມດ 1:1-2. ອະທິບາຍໃນຫົວຂ້ໍທີ່ວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງສຽງດັງກ້ອງຜ່ານຜ້ ູປະກາດ 

(1:1-2).”

-ໃຊ້ເວລາອ່ານ ຫລືສລຸບ ອາໂມດ 1:3—2:5 ແລະອະທິບາຍພຣະຄໍາຕັດສິນລົງໂທດສໍາລັບອິສຣາ

ເອນ (1:3—2:3), ແລະເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງອິສຣາເອນເຊ່ັນ ຢູດາ (2:4-5). ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ

ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຄໍາຕັດສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຮ ູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

-ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອາໂມດ 2:6-16 ໃນຂະນະທີທຸ່ກຄົນຟັງຄໍາກ່າວຫາສໍາລັບອິສຣາເອນ. ຖາມ: ທ່ານ

ຄິດວ່າຊາວອິສຣາເອນຈະຮ້ ູສຶກຢ່າງໃດກັບຖ້ອຍຄໍາທີໄ່ດ້ກ່າວມາກ່ຽວກັບພວກເຂົາ?

-ເບ ິ ່ງ ອາໂມດ 2:6-8. ຖາມ: ທ່ານຈະສລຸບຄວາມຜິດບາບຂອງອິສຣາເອນຢ່າງໃດ? ມີເຣ ື ່ອງປະ

ເພດນ້ີໃນສມັຍນ້ີບ່ໍ?
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3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ອາໂມດ 7:10-13. ສລຸບຄໍາຕໍາໜິຂອງອາມາຊີຢາຕ່ໍຄໍາທໍານວາຍຂອງອາໂມດວ່າ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສັຽຂວ ັນ. ອາມາຊີຢາປະຕິເສດບ່ໍຮັບພຣະທັມແລະບ່ໍຮັບຜູ້ປະກາດດ້ວຍ. ໃຫ້ຜູ້

ອ່ຶນ ສລຸບເບ ິ ່ງ 7:10-13.

4. ອ່ານ ອາໂມດ 7:14-15. ຖາມ: ອາໂມດອະທິບາຍການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາວິທໃີດ? ທ່ານຄິດວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຄົນໃນສມັຍນ້ີຢ່າງນ້ັນບ່ໍ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ

ທ່ານໃຫ້ນໍາພຣະທັມອອກໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ

ບາງບຸກຄົນໃຫ້ນໍາພຣະທັມອອກໄປປະກາດ? ຖ້າວ່າພຣະທັມນ້ັນໆຂັດກັບຄົນທັງຫລາຍໃນສັງຄົມ

ຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ?

5. ປຽບທຽບລະຫວ່າງຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານທີໄ່ດ້ຮຽນມາແລ້ວ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດ

ໃນມ້ືນ້ີ. ສອງຄົນນ້ີມີຫຍັງແດ່ແຕກຕ່າງ ຫລືຄ້າຍຄ ືກັນ? (ນາທານເປັນຜູ້ປະກາດອາຊີບ ແຕ່ອາໂມດ 

ບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດເຕັມເວລາ. ນາທານປະເຊີນໜ້າກະສັດຂອງທ່ານ ແຕ່ອາໂມດປະເຊີນໜ້າກະສັດ

ຈາກອານາຈັກຕ່າງໆ; ບັນຫາຂອງນາທານແມ່ນຄວາມບາບຂອງກະສັດຂອງເຂົາ ແຕ່ບັນຫາຂອງອາ

ໂມດແມ່ນການຜິດສິນທັມແລະການບ່ໍຍຸດຕິທັມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຕ່ໍໆໄປ). ໃຫ້ເວລານັກຮຽນ

ເພ່ືອຄິດພິຈາຣະນາ.

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

6. ໃຊ້ເວລາສົນທະນາເຣ ື ່ອງຕ່ໍໄປນ້ີ:

(1) ມີເຣ ື ່ອງຫຍັງແດ່ໃນສັງຄົມທີ່ຄຣິສຕຽນໄດ້ຕ່ໍຕ້ານໃນລະຍະຜ່ານມາ? 

(2) ຄຣິສຕຽນໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງທຸກຢ່າງບ່ໍ?

(3) ທ່ານຄິດວ່າມີຫຍັງແດ່ທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງທີຈ່ະກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍ ຫລືຜູ້ນໍາ

ຂອງພວກເຮົາໃນມ້ືນ້ີ?

(4) ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະຮັບພຣະທັມນ້ັນໄດ້ບ່ໍ?

(5) ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ນໍາພຣະທັມບາງຢ່າງທີ່ກ່າວມານ້ັນໄປປະກາດ, ມີວິທໃີດ

ແດ່ທີທ່່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້?

(6) ມີຫຍັງແດ່ທີທ່່ານອາດຈະປິດບັງໄວ້?

ອະທິຖານປິດ ໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ປະກາດພຣະທັມອັນບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ

ເຖ ິງວ່າຈະມີການຕ່ໍຕ້ານກໍຕາມ.

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ



21

ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ10

ມກີາອຢີາ: ປະກາດຄວາມຈ ິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ກະສັດ 22: 6-28

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ກະສັດ 22: 1-40

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ມີກາອີຢາປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະສັດຊ່ື,

ເຖ ິງວ່າພຣະທັມນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະ

ລາຍຕ່ໍຕົວຜູ້ປະກາດເອງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີອຸປສັກຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອປະກາດພຣະທັມທີ່ຜູ້ຟັງຈະບ່ໍນິຍົມຊົມ

ຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົວທ່ານເອງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍວິທປີະກາດພຣະທັມຂອງມີກາອີຢາກັບຜູ້ມີອໍານາດເຖ ິງວ່າ

ການປະກາດນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍ

ຕ່ໍຕົວເອງແລະເພ່ືອເບ ິ ່ງວິທີທ່ີຈະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການປະກາດຄວາມຈ ິງ

ເຖິງວ່າການປະກາດນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະ

ລາຍຕ່ໍຕົວເອງ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນເວລາຮຽນໃຫ້ຕຽມເຈ້ັຽ 4 ຄູນ 6 ໄວ້ສ່ີໃບແລ້ວຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ຂ້ໍລະໃບແລະໃສ່ເບີ

ພ້ອມ:1. ìທ່ານໄດ້ຊະນະລາງວັນສໍາລັບການສອນຂອງທ່ານ.î 2. ìທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ

ຫົວໜ້າພະແນກເງ ິນຂອງໂບດ.î 3. ìທ່ານປາກເໝັນ.î 4. ìອາຈານໄດ້ຕັດສິນໄລ່ທ່ານອອກຈາກ

ການສອນ.”

ປະກາດກັບນັກຮຽນວ່າ: ພວກຜູ້ນໍາໂບດໄດ້ສ່ົງຂ່າວມາຫາຂ້ອຍ ແລະຢາກໃຫ້ນັກຮຽນຫ້ອງນ້ີອ່ານ.

ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອອກມາຕ່ໍໜ້າແລະເອົາເຈ້ັຽໃຫ້ລາວອ່ານ. ອ່ານ 1 ແລະ 2 ກ່ອນ (ຂ່າວດີ) ແລ້ວໃຫ້ອ່ານ 3

ແລະ 4 (ຂ່າວຮ້າຍ). ໃນຂະນະທີໄ່ດ້ຟັງຂ້ໍຄວາມນ້ັນ ໃຫ້ທ່ານສະແດງທ່າທີຕອບກັບຖ້ອຍຄໍາທີ່

ໄດ້ຍິນ (ດີໃຈຫລືໜ້າອາຍ).

ຂອບໃຈຜູ້ອ່ານ, ແລະຖາມຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງແຕ່ລະຄົນເວລາໄດ້ຍິນຂ່າວທີ່ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ. ຖາມ:

ແມ່ນຫຍັງງ່າຍກວ່າກັນໃນການສ່ົງຂ່າວ, ຂ່າວດີ ຫລືຂ່າວຮ້າຍ? ເປັນຫຍັງ?
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2. ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນມ້ືນ້ີເວົ້າເຣ ື ່ອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການບອກຂ່າວຮ້າຍ, ແມ່ນ

ວ່າທ່ານຈະຖືກຂ່ົມຂູ່ຫລືພົບອັນຕະລາຍ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ເລ່ົາເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃນຕອນນ້ີ ເພາະປະເທດຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາໄດ້ຖືກ ແບ່ງແຍກອອກເປັນສອງອານາຈັກ (ອິສຣາເອນ ແມ່ນອານາຈັກພາກເໜືອມີກະສັດຊ່ືອາ

ຮາບ ແລະຢູດາແມ່ນອານາຈັກພາກໃຕ້ມີກະສັດຊ່ືເຢໂຮຊາຟັດ)

4. ອ່ານ 1 ປະວັດກະສັດ 22: 2-5. ບອກວ່າ ຢາໂຮຊາຟັດຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈ້ົາກ່ອນ

ທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມຮົບນໍາກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ. ຖາມ: ການຢາກໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງເຢໂຮຊາ

ຟັດ ບອກເຮົາແນວໃດແດ່ເຖ ິງກະສັດຜູ້ນ້ີ? ເວລາໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາ ແລະຜູ້ນໍາຄວນສແວງຫາຄໍາ

ເຫັນຂອງພຣະເຈ້ົາ?

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ປະວັດກະສັດ 22: 6-23. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ຂ້ໍ 1 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ

ບົດຮຽນນ້ີ.

6. ອະທິບາຍ 22: 19-23. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍເພ່ືອເບ ິ ່ງເບ້ືອງຫລັງວ່າເປັນຫຍັງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ຂອງອາຮາບຈ່ຶງເວົ້າຕົວະກະສັດຂອງພວກຕົນ.

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 22: 24-28. ຖາມ: ມີຄໍາເວົ້າໃດແດ່ທີ່ບອກເຖ ິງຄວາມຮ ູ້ສຶກໃນຕອນນ້ີ; ເບ່ິງການ

ແລກປ່ຽບຄໍາເວົ້າລະຫວ່າງເຊເດກີອາແລະມີກາອີຢາ. ເບິ ່ງໂທດຂອງມີກາອີຢາທີກ່ະສັດອາຮາບໄດ້

ສ່ັງທະຫານ. ຖາມ: ຄໍາຕອບຂອງມີກາອີຢາໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້

ທ່ານຕອບເຊ່ັນນ້ັນ? (22:28).

8. ແບ່ງກະດານເປັນສອງພາກ; ພາກນ່ຶງໃສ່ຫົວເຣ ື ່ອງ ìຜູ້ປະກາດປອມ” ແລະພາກທີສອງໃສ່ຫົວ

ເຣ ື ່ອງ ìຜູ້ປະ ກາດແທ້.î ຊອກຫລາຍໆຄົນໃຫ້ອ່ານຕ່ໍໄປນ້ີ: ພຣະບັນຍັດທີສອງ 18: 17-22; ເຢ

ເຣມີຢາ 23:16-17, 21-22; 28: 5-9. ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງແລະສັງເກດເບ ິ ່ງລັກສະນະຂອງຜູ້ປະກາດ

ປອມ ແລະລັກສະນະຂອງຜູ້ປະກາດແທ້; ແລ້ວໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານຕາມພາກຂອງໃຜລາວ. ຖາມ: ມີ

ຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕ່ືມໃສ່ຖ້ອຍຄໍາທີມີ່ຢູ່ໃນກະດານແລ້ວ ສໍາລັບຜູ້ທີພ່ວກເຮົາຄິດວ່າອາດ

ຈະເປັນຜູ້ປະກາດໃນສມັຍນ້ີ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

9. ເບ ິ ່ງເຣ ື ່ອງຕ່ໍໄປນ້ີ ແລ້ວໃຊ້ເວລາສົນທະນາ:

ìສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມປະຊຸມເພ່ືອປະທ້ວງການສ້າງ

ມອສຂອງມຸສ ລິມໃນເຂດໃກ້ຄຽງ. ອີງຕາມປະເພນີຂອງຄະນະບັບຕິດ, ສິດຍາບິບານຄິດ

ວ່າພວກບັບຕິດຄວນສນັບສນຸນສິດທິຂອງຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆໃນການສ້າງບ່ອນນະມັສການຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາ. ແຕ່ສິດຍາພິບານຜູ້ນ້ີຮ້ ູວ່າ ການປະຕິເສດບ່ໍຮ່ວມຂອງລາວອາດຈະເຮັດໃຫ້

ສະມາຊິກຫລາຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍພໍໃຈ. ສິດຍາພິບານຄົນນ້ີຄວນເຮັດແນວໃດ?”
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ແບ່ງນັກຮຽນເປັນກ ຸ ່ມນ້ອຍເພ່ືອສຶກສາ ແລະພິຈາຣະນາເຣ ື ່ອງນ້ີ.

10.ຖາມ: ມີກໍຣະນີໃດແດ່ໃນສັງຄົມທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເວົ້າ? ສະພາບການແນວໃດແດ່ທີ່ເຮດັໃຫ້

ການເວົ້າ ຍາກຂ ຶ ້ນ? ເວລາໃດແດ່ທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍ? ມີຫຍັງແດ່ທີເ່ປັນອຸປສັກໃນການທີ່

ຈະເວົ້າຄວາມຈ ິງ? ພວກເຮາົຈະເອົາຊະນະອຸປສັກນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ? ຕົວຢ່າງຈາກຊີວິດຂອງ ນາທານ, 

ອາໂມດ, ຫລືມີກາອີຢາ ຊ່ວຍຫຍັງພວກເຮົາໄດ້ແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ11

ຮນູດາ: ບນັລະບາຍແລະປະກາດພຣະທມັຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 34: 19-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ກະສັດ 22:1—23: 30; 2 ຂ່າວຄາວ 34--35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຮນູດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍ ິງຄົນນ່ຶງ ໄດ້ບັນລະຍາຍແລະປະກາດພຣະ

ທມັພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພ່ືອຈະຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍໜ້າທີຂ່ອງຮນູດາໃນການບັນລະບາຍ ແລະປະກາດພຣະທັມ

ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ ແລະເພ່ືອເບ ິ ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບການ

ຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມ ພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍນ້ີ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈ ິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖ ິງໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້: ìພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາລັງເວົ້າ. ພວກເຮົາຟັງພຣະ

ອົງບ່ໍ?î ຖາມ: ພຣະເຈ້ົາຊົງເວົ້າກັບພວກເຮົາວິທີໃດແດ່?

2. ພານັກຮຽນເບ ິ ່ງ: ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອອະທິບາຍໜ້າທີຂ່ອງຮນູດາໃນການບັນລະບາຍ 

ແລະປະກາດພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ ແລະເພ່ືອເບ ິ ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບການ

ຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍນ້ີ. ອະທິບາຍ: ການຟັງພຣະເຈ້ົາເວົ້າແລະການເຂ້ົາໃຈ

ສ ິ ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ສລຸບ 2 ຂ່າວຄາວ 34:1-18; ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 34:19-31.

4. ເບ ິ ່ງ 34:19-21 ແລະຖາມ:

 ຊົນຊາດອິສຣາເອນພົບປ້ຶມພຣະທັມບັນຍັດທີເ່ສັຽໄປດ້ວຍວິທໃີດ?

 ເປັນຫຍັງກະສັດໂຢຊີຢາຊົງເສັຽພຣະທັຍເວລາໄດ້ຍິນທັມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ?

 ແມ່ນຫຍັງຄືພັຍອັນຕະລາຍ ຖ້າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຂາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ?

5. ອ່ານ 34:22-25. ແລ້ວເວົາ້ເຣ ື ່ອງ ìຜູ້ປະກາດຍ ິງໃນພຣະຄັມພີ.” ເນ້ັນ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ທັງຊາຍ

ແລະຍ ິງໃນພຣະຄັມພີ.
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6. ຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ຜູ້ປະກາດ ຮູນດາ ສາມາດບອກພຣະທັມກັບພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ວິທີໃດ?

 ໃຜແດ່ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບພວກເຮາົໃນສມັຍນ້ີ? (ເບ ິ ່ງ ຢາໂກໂບ 1:5)

 ໃນຈໍານວນບຸກຄົນທີມີ່ສ່ວນໃນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ ມີຈັກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຍ ິງ?

ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ພວກເຂົາເຈ້ົາແນວໃດແດ່?

7. ອ່ານ 34: 26-31 ແລະສລຸບເຣ ື ່ອງການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງກະສັດໂຢຊີອາໃນ 2 ຂ່າວຄາວ 35: 20-

25. ຖາມ: (1) ຄໍາທໍານວາຍຂອງຮນູດາເກີດຂ ຶ ້ນບ່ໍ? ເກີດ ຫລື ບ່ໍເກີດ?; (2) ກະສັດໂຢຊີຢາສ້ິນ

ພຣະຊົງຢ່າງສັນຕິ ວິທໃີດ?

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ: (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

8. ເບ ິ ່ງ ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພ່ືອຈະຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ?

ຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ີໃສ່ກະດານ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຕ່ືມບ່ອນຫວ ້າງ:

 ຂ້ອຍອາດຈະມີປັນຫາເຮັດຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານຜູ້____________.

9. ເວົ້າຢ່າງສ້ັນໆ ເຖ ິງວິທທີີ່ຜູ້ປະກາດຍ ິງຮນູດາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ (ຮູນດາ

ດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາ, ນາງເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ນາງປະກາດພຣະທັມຕາມທີ່

ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້). ເບ ິ ່ງ ສໍາລັບຊີວິດໃນມ້ືນ້ີ ຊ່ຶງຢ່ ູໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້

ຍອມຮັບພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຈະມາຜ່ານຜູ້ໃດກໍຕາມ. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການ

ອ້ອນວອນອະທິຖານ.

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 12

ສດັຊືໃ່ນຍາມສິນ້ຫວງັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ 20:7-18; 26:1-15

ພືນ້ຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 1:1-10; 20:7-18; 26:1-19; 37:1-38:26

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ເຢເຣມີຢາປະເຊີນກັບການຍາກໃນການຮັບໃຊ້ຈົນເຮັດໃຫ້

ເພ່ິນສູນເສັຍຄວາມຫວັງ ແຕ່ເພ່ິນຍັງກ້າຫານແລະຊ່ືສັດຢູ່.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ຍາກທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແລະທ່ານ 

ຈະຕອບສນອງພຣະຄຸນແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງເຢເຣມີຢາ

ຄາໍນາໍ

ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເຢເຣມີຢາມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນເວລາເພ່ິນມີອາຍຸພຽງ 42 ປີ ໃນສມັຍນ້ັນຖືວ່າໜຸ່ມຫລາຍເພາະ 

ວ່າຄົນໃນສມັຍນ້ັນມີອາຍຸຍາວນານຫລາຍກວ່າຄົນໃນສມັຍນ້ີ, ຄ້ັງແຣກເພ່ິນກໍປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາໂດຍອ້າງ

ວ່າໜຸ່ມເກີນກວ່າທີຈ່ະໃຫ້ພວກອາວຸໂສຈະຮັບໃດ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍໂຜດປະທານຄວາມສາມາດແລະສະຕິປັນ 

ຍາໃຫ້ເພ່ິນຢ່າງມາກມາຍ ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຜູ້ໃດພຣະອົງກໍຈະປະທານສ່ິງທີ່

ຕ້ອງການໃຫ້. ເຢເຣມີຢາໄດ້ຈ່ົມທຸກຈ່ົມຍາກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທີເ່ພ່ິນພົບກັບອຸປສັກໃນການຮັບໃຊ້   ແຕ່

ເພ່ິນບ່ໍເຄີຽປະຖ້ິມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ປະການໃດ.

ຊງົເອີນ້ເຢເຣມຢີາ 1:1-10

1. ເຢເຣມີຢາກ່າວຄໍາພະຍານການຊົງຮຽນເອ້ີນມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ຂ້ໍ 4-5

2. ເຢເຣມີຢາປະຕິເສດແກ້ຕົວ ຂ້ໍ 6

3. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາກັບເຢເຣມີຢາ ຂ້ໍ 7-10

ເຢເຣມຢີາຈົມ່ໃຫພ້ຣະເຈົາ້ 20:1-18

ການຮັບໃຊ້ຂອງເຢເຣມີຢາມີການລ້ົມລຸກຄຸກຄານເຊ່ັນ; ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງສອນເຢເຣ 
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ມີຢາ, ປະຊາຊົນຖ້ິມຫົນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວໄປຂາບໄຫວ້ພະທຽມ, ເຢເຣມີຢາປະກາດໃຫ້ກັບໃຈໃ

ໝ່ກ່ອນພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດ ເຂົາກໍບ່ໍເຊ່ືອແລະບ່ໍກັບໃຈເລີຽ, ພວກປະໂລຫິດກໍບ່ໍສົນໃຈພຣະເຈ້ົາ ເຢເຣມີຢາ

ໄດ້ປະກາດຕາມທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຫາເຣ່ືອງກໍາຈັດເຢເຣມີຢາເສັຽ.

ìເມ່ືອປັສຮຣ໌ູ (Pashur) ບຸດຂອງປະໂຣຫິດ ອິມເມີ ຜູ້ເປັນນາຍໃຫຍ່ໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ໄດ້ຍິນເຢເຣມີຢາປະກາດພຣະທັມເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ປັສຮູຣ໌ກໍຕີເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຈັບທ່ານ

ໃສ່ກັບຕີນໄວໃ້ນປະຕູສູງ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ທາງປະຕູເບັນຢາມິນດ້ານເທິງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî (20:1-2).

ປັສຮູຮ໌ Pashur ໃນພາສາເຮັບເຣີແປວ່າ ເອກກະຣາດ Freedom ດ້ວຍເຫດນ້ີເຢເຣມີຢາເວົ້າຕ່ໍທ່ານວ່າ, “ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນຊ່ືຂອງທ່ານວ່າປັສຮູຣ໌ ແຕ່ຊົງເອ້ີນວ່າ ຜູ້ຢ້ານກົວຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທຸກໆບ່ອນî (ຂ້ໍ 3).

ເພາະວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ວິບັດເກ ີດແກ່ລາວເພາະການກະທໍາຂອງລາວຕ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈ້ົາìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາກັບມິດສະຫາຍຂອງເຈ້ົາຢ້ານກົວວຸ້ນວາຍ ເຈ ົ ້າຈະເຫັນເຂົາທັງຫມົດຕາຍ

ດ້ວຍດາບຂອງສັດຕຣູ ເຮົາຈະມອບຊາວຢູດາທ ັງປວງຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງກະສັດບາບິໂລນ ແລະຄົນອ່ືນໆກໍ

ຈະຖືກຂ ້າຕາຍ ເຮົາຈະໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າຂອງກະສັດຢູດາ ແລະທຸກໆສ່ິງກໍຈະ

ຖືກນໍາໄປຍັງເມືອງບາບິໂລນ ສໍາລັບເຈ້ົາກັບຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ ຈະຖືກຈັບໄປຍັງບາບິໂລນເຫມືອນກັນ ເຈ້ົາ

ຈະຕາຍແລະຖືກຝັງໄວ້ນໍາມິດສະຫາຍຜູ້ເຈ້ົາເວົ້າຕົວະເຂົານ້ັນ” (ຂ້ໍ 4-6).

ຈາກຂ້ໍ 7-18 ແມ່ນຄໍາລໍາພຶງລໍາພັນ ຄວາມຈົ ່ມທຸກຈ່ົມຍາກຂອງເຢເຣມີຢາຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມເພ່ິນແລະ

ເພ່ິນກໍຄຶດເຊົາປະກາດພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ, ໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນຈ່ົມນ້ັນມີສ່ິງນ່ຶງເກ ີດຂ້ຶນກັບເພ່ິນໆຈ່ຶງເວົ້າວ່າ 

ìຂ້າພຣະອົງເຫມືອນໄຟໄຫມ້ອັດຢູ່ໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປ້ັຽທິຕ້່ອງອັດມັນໄວ້ 

ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອັດໄວບ່ໍ້ໄຫວî (ຂ້ໍ 9). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສຖິດຢູ່ນໍາເພ່ິນ ແລ້ວເພ່ິນປະກາດຕ່ໍໄປ.

ເຂາົຟອ້ງເຢເຣມຢີາ 26:1-15

ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເພ່ິນປະກາດທີ່ເດ່ີນພຣະວິຫານມີເນ້ືອໃນວ່າ ໃຫ້ທຸກຄົນເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ຫາກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະວິຫານທີ່ເຂົາມາຂາບໄຫວ້ກໍຈະຖືກທໍາລາຍ   ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກເຂົາຈ່ຶງຈັບເພ່ິນ

ແລະຟ້ອງໄປເຖິງພວກເຈ້ົານາຍທີ່ພະຣາຊວັງ ແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍເຫລ່ົານ້ັນກໍລົງມາຕັດສິນຄວາມ. ພວກ 

ປະໂຣຫິດກັບພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແຈ້ງຕ່ໍພວກເຈ້ົານາຍໃຫ້ຂ້າເຢເຣມີຢາຖ້ິມເສັຽ (ຂໍ ້ 11).

ຂ້ໍ 12 ເຢເຣມີຢາເວົ້າກັບພວກເຈ້ົານາຍດ້ວຍພຣະເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ມາ ທາໍນວາຍເຣືອ່ງພຣະວຫິານ ຫລື ມາ

ກ່າວໂທດການກະທາໍຂອງຄນົບໍເ່ຊື່ອຟັງ ແທນທີຈ່ະເວົ້າວ່າກ່າວໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ. (ໃຫ້ຄຣູແປງຄໍາເວົ້ານ້ີ

ແທ້ໆ)

ຂ້ໍ 16 ພວກເຈ້ົານາຍບ່ໍເຫັນວ່າເພ່ິນຜິດແຕ່ປະການໃດ ເພາະເພ່ິນກ່າວໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 13

ສດຸຍອດຄວາມຈົງຮກັພກັດີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ດານີເອນ 1-3

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ສ່ຽງຢ່າງຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມີຜົນຫຍັງ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງ ຊັດຣາເກ, ມີຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະເຈ້ົາປະປ່ອຍໃຫ້ເນບູກາເນັດຊາກະສັດຂອງກຸງບາບີໂລນເຂ້ົາຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມຕາມຄໍາທໍານວາຍ

ຂອງເຢເຣມີຢາ. ໃນເວລາເນບູການເນັດຊາເຂ້ົາຍຶດຄອງນ້ັນເພ່ິນໄດ້ເອົາຂອງສັກສິດຫລາຍຢ່າງອອກຈາກ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປໄວ້ໃນຄັງຂອງເພ່ິນ ຈາກນ້ັນເພ່ິນກໍໄດ້ສ້າງພຣະຂ້ຶນດ້ວຍຄໍາແລະສ່ັງໄພ່ພົນທັງໝົດຮວມ

ທັງຂ້າທາດໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະຄໍາທີ່ເພ່ິນສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ.

ຄັດເລອືກ ແລະ ສັ່ງການ: ( ດານີເອນ 1:1-3:1-7 )

ເມ່ືອກະສັດເນບູກາເນັດຊາບຸກເຂ້ົາໂຈມຕີແລະຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ   ເພ່ິນໄດ້ເອົາສ່ິງ

ຂອງຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະວິຫານເຢຣູຊາເລັມໄປເກັບມ້ຽນໃນຄັງຂອງເພ່ິນ  ພ້ອມທັງຈັບພວກຊະເລີຽໄປຍັງ

ກຸງບາລີໂລນເພ່ືອເປັນຄົນໃຊ້ອີກ ພວກທີຈ່ະເອົາໄປສອນໃຫ້ເປັນຂ້າທາດທີກຸ່ງບາບີໂລນນ້ັນມີຄຸນສົມບັດດ່ັງ

ນ້ີ;

ìພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ຫົວຫນ້າຂັນທເີລືອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສຣາເອນທີເ່ປັນຄົນຫນຸ່ມບາງຄົນຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອ

ສາຍພຣະວົງແລະເຊ້ືອສາຍເຈ້ົານາຍ ຄົນເຫລ່ົານ ີ ້ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສະງາ່ງາມ ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມ

ສລາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນຢ່າງດີ ແລະມີປັນຍາສ້ຽມແຫລມ ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເຂ້ົາ

ຮ ັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ອັສເປນັສຈະເປັນຜູ້ສອນໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດ້î (ດາ

ນີເອນ 1:3-4). ຮວມແລ້ວມີຄຸນສົມບັດແປດຢ່າງ ເພ່ືອຈະສອນເຂົາມີຄຸນນະພາບຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊວັງ.

ເມ່ືອນ້ັນເນບູກາເນັດຊາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ ້ມີຜູ້ດູແລຄຸມໃຫ້ຊະເລີຍທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົາກິນອາຫານຢ່າງດຽວກັນ

ກັບພຣະອົງ ເພ່ືອເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີເ່ໝາະສົມໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຣາຊວັງ   ìພຣະຣາຊາຊົງສ່ັງໃຫ້ນໍາອາຫານ
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ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ທີ່ພຣະອົງຊົງສເວີຍມາໃຫ້ພວກເຂົາກິນດ່ືມທຸກມ້ື ໃຫ້ລ້ຽງດູເຂົາຢູ່ເປັນເວລາສາມປີ ແລ້ວ

ພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຖືກນໍາເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາî (1:4).

ພວກຊາຍໜຸ່ມບ່ໍຍອມເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເຂ້ົາປາອາຫານຢ່າງດີ ຈ່ຶງຂໍວິງວອນກິນແຕ່ນ້ໍາກັບຜັກ “ຂໍທ່ານ

ຈ່ົງທົດລອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈັກສິບມ້ື ຂໍໃຫ້ເຂົານໍາຜັກມາໃຫ້ເຮົາກິນ ແລະນ້ໍາມາໃຫ້ເຮົາດ່ືມ ແລ້ວໃຫ້ທ່ານ

ສັງເກດເບ ິ ່ງພວກເຮົາກັບຄົນຫນຸ່ມທີ່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຕາມທີເ່ຫັນສົມ

ຄວນ” (1:12). ໃນພຣະທັມຄັມພີໃໝ່ມານຊາຕານທົດລອງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຖືສິນອົດອາຫານສ່ີ

ສິບວັນສ່ີສິບຄືນນ້ັນມານໄດ້ມາທົດລອງພຣະອົງໃນຂະນະທີມີ່ຄວາມຫິວ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ ìມີຄໍາຂຽນ

ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ມະນຸດຈະບ່ໍລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວ ແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂ້ໍທີອ່ອກມາຈາກ

ພຣະໂອດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ມັດທາຍ 4:4).

ຊດັຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຖກືຟອ້ງ: ( ດານີເອນ 3:8-23 )

ເນບູກາເນັດຊາມີຄວາມຄຶດສ້າງພະດ້ວຍທອງຄໍາແລ້ວອອກກົດໝາຍໃຫ້ຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທີ່ສ້າງນ້ັນ ìໂຄ

ສົກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ປະກາດດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìຄົນທຸກໆປະເທດ ທ ຸກໆເຊ້ືອຊາດແລະພາສາຕ່ໍໄປນ ີ ້ພວກທ່ານຈະ

ໄດ້ຍິນສຽງເປ່ົາແກຕິດຕາມດ້ວຍສຽງປ່ີ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປ່ີ ແລະສຽງແຄນ ແລ້ວຈະມີສຽງດົນຕຣີອ່ືນໆດັງ

ຂ້ຶນ ພໍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີ່ກະສັດເນບຸກາເນສຊາຊົງສ້າງຂ້ຶນ ຜູ້ໃດບ່ໍຂາບ

ໄຫວ້ຈະຖືກໂຍນເຂົາໄປໃນເຕົາໄຟທັນທີ” (ຂ້ໍ 4-6). ຊາຍໜຸ່ມ ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຜູ້ຈົງຮັກ

ພັກດີຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້ພະນ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງໄປຟ້ອງຕ່ໍເນບູກາເນັດຊາ ຂ້ໍ 8-13

ແລ້ວເນບູກາເນັດຊາຈ່ຶງສ່ັງມັດຊາຍໜຸ່ມທັງສາມແລ້ວໂຍນຖ້ິມລົງກອງໄຟ (ຂ້ໍ 14-23).

ເນບູກາເນັດຊາສັງ່ບໍໃ່ຫໝ້ິນ່ປະໝາດພຣະເຈົາ້: ( ດານີເອນ 3:24-30 )

1. ເຂົາໂຍນ ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະ ອາເບດເນໂກ ມຸ້ງຫວັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຕາຍຢ່າງເວດ  

ທະນາ ແຕ່ເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາມາຊ່ອຍໄວ້ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເຫັນສ່ີຄົນຢ່າງໃນກອງໄຟປາສຈາກອັນຕະ

ລາຍ.

2. ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອອັນແຮງກ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ  ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ອຍເຫລືອຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເນບູກາເນັດຊາຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມນ້ັນມີອໍານາດແທ້ໆ ຈ່ຶງອອກປະກາດບ່ໍໃຫ້ຜູ້

ໃດໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລຍັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 14

ສ່ຽງທີສ່ດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອັສເທີ 4:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອັສເທີ 1-8

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ນາງເອັສເທສ່ີຽງຊີວິດເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖືກຂ້າ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ມັນຄຸ້ມຄ່າບ່ໍທີ່ຈະສະລະຊີວິຕົນເອງເພ່ືອຊ່ອຍຜູອ່ືນໃຫ້ພ້ົນ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງນາງເອັສເທໃີນການຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ.

ຄາໍແນະນາໍ

1. ອ້ອນວອນແລະອ່ານເອັສເທີ ບົດ 1 ເຖິງບົດ 4 ກ່ອນສອນ.

2. ອ່ານບົດຮຽນ ແລະ ບົດສອນກ່ອນສອນ.

3. ຂຽນຊ່ືຄົນສໍາຄັນໃນເຣ່ືອງລົງກະດານເວລາສອນ. 1. ກະສັດເຊເຊັດ. 2. ຣາຊີນີ ວາຊະຕີ. 3. ເອັສເທີ.

4. ນາຍຍົກຮາມານ. 5. ທ່ານມໍເດກາຍ.

ກະສດັເຊເຊດັເມາົອາໍນາດ: ( ເອັສເທີ 1:1-2:23 )

1. ກະສັດເຊເຊັດຈັດງານລ້ຽງເຈັດມ້ືເຈັດຄືນເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັ່ງມີ (1:4-5)

2. ກະສັດເຊເຊັດສ່ັງໃຫ້ຣາຊິນີ ວາຊະຕີມາສະແດງຄວາມງາມໃນວັນຖ້ວນເຈັດຂອງງານລ້ຽງ (1:8-10).

3. ຣາຊິນີວາຊະຕີປະຕິເສດ ແລະກະສັດຂໍຄໍາເຫັນກັບພວກຂຸນນາງ (1:11-15)

4. ຄໍາເຫັນຂອງພວກຂຸນນາງ (1:16-20).

5. ກະສັດເຊເຊັດເຫັນພ້ອມກັບຄໍາເຫັນຂອງພວກຂຸນນາງ (1:21-22).

6. ຈ່ຶງເລືອກເອັສເທີເປັນຣາຊິນີຜູ້ໃໝ່ (ບົດ 2)

ຮາມານວາງແຜນຂາ້ລາ້ງຊາດຢວິ: ( ເອັສເທ ີ3:1-15 )

1. ທ່ານຮາມານຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາຍຍົກ ພ້ອມທັງສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນກ້ົມຂາບລາວ (3:1-2).



31

2. ທ່ານມໍເດກາຍຂຸນນາງອີກຜູ້ນ່ຶງບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບໄຫວ້ ເພາະລາວເປັນຄົນຢິວ (3:4).

3. ທ່ານນາຍຍົກຮາມານໃຈຮ້າຍຈ່ຶງວາງລົງໂທດທ່ານມໍເດກາຍ ໂດຍຂ້າພວກຢິວທັງໝົດ (3:5-6).

4. ແຜນການຂອງຮາມານແມ່ນໃຊ້ອໍານາດກະສັດເພ່ືອກໍາຈັດຊາດຢິວ (3:7-23).

ສັດຊືຈ່ຶງ່ກາ້ຫານ: ( ເອສັເທ ີ4:1-17 )

1. ທ່ານມໍເດກາຍແລະພວກຢິວສະແດງຄວາມເປັນທຸກແບບຊາວຕາເວັນອອກກາງ (4:1-3).

2. ທ່ານມໍເດກາຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ເອັສເທີຊ່ອຍຂໍຮ້ອງກະສັດເຊເຊັດ (4:4-14). ໝາຍເຫດ: ໃນຂ້ໍ 14 ກ່າວວ່າ   

ìໃນເວລາຢ່າງນ້ີຖ້າເຈ້ົາມິດງຽບຢູ່î ແປວ່າຖ້າເຈ້ົາບ່ໍເວົ້າຫຍັງ ຫລືເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າເຖິງຍາມ

ເຈ້ົາເວົ້າແລ້ວ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາມາເປ ັນຣາຊິນີ ກໍເພາະເຫດການນ້ີແຫລະ.

3. ຣາຊິນີເອັສເທຂໍີໃຫ້ທ່ານມໍເດກາຍແລະຢິວທັງໝົດເຮັດພາກສ່ວນທີເ່ຂົາເຮັດໄດ້ ຄືການໄຫວ້ວອນສາມມ້ື

ສາມຄືນໂດຍບ່ໍໃຫ້ກິນແລະດ່ືມ ແປວ່າເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນທີ່ເພ່ິງໃນຍາມເຊ່ັນນ້ີ. (4:15-16ກ).

4. ຄໍາສັນຍາຂອງຣາຊິນີ ເອັສເທີ (4:17ຂ).

ຄາໍຖາມ

1. ເອັສເທແີມ່ນໃຜໃນອະດີດ?

2. ລາວກາຍເປັນຣາຊິນີໄດ້ແນວໃດ?

4. ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງສ່ຽງຊີວິດຕົນເອງ?

5. ກ່ອນລາວຈະພົບກະສັດດ້ວຍຄວາມສ່ຽງອັນສູງສຸດລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາດຢິວເຮັດຫຍັງ?

6. ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງຈາກຊີວິດຂອງເອັສເທີ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 15

ເພືອ່ປະຊາຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມີຢາ 2:1-5; 5;1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເນເຫມີຢາ 1--5

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ເນເຫມີຢາຄືນສ້າງກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ່

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອມີບາງຢ່າງຕ້ອງສໍາເຣັດພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເພ່ິນເຮັດສ່ິງສໍາຄັນນ້ີ.

ຄາໍນາໍ

ຜູ້ບັນທຶກພຣະທັມເນເຫມີຢາແມ່ນທ່ານເອັສຣາ ແຕ່ໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງຂອງເນເຫມີຢາ ໃນປີກ່ອນ ຄສ 430-

420. ເອັສຣາແລະ ເນເຫມີຢາ ມີພາຣະໃຈໃນການສ້າງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ່. ໃນການບັນທຶກຂອງເອັສຣາຍັງ

ບອກວ່າທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ເສັຽສະລະຕໍາແໜ່ງເຈ້ົາເມືອງທີ່ບາບີໂລນໃນສມັຍທີສອງຂອງເພ່ິນ (5:14). ເພ່ິນ

ໄດ້ຍອມສະລະຕໍາແໜງ່ເພ່ືອເຫັນແກ່ປະຊາຊົນແລະບ້ານເມືອງຂອງເພ່ິນ.

ຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເນເຫມຢີາ 2:1-2 ເສົາ້ສລົດໃຈ

1. ເລ່ົາປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເນເຫມີຢາ ໂດຍໃຊ້ຄໍານໍາຂ້າງເທິງ.

2. ເລ່ົາເຣ່ືອງພ່ີນ້ອງຢິວເດີນທາງຈາກເຢຣູຊາເລັມມາຢາມແລະເລ່ົາຂ່າວເຣ່ືອງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ

ບົດ 1:1-3

3. ເລ່ົາເຣ່ືອງເນເຫມີຢາເຂ້ົາເຝ້ົາອ້ອນວອນໂດຍບ່ໍກິນເຂ້ົາກິນນ້ໍາ 1: 4-11

4. ກະສັດອາກຕາເຊເຊັດເຫັນອາການໂສກເສ້ົາຂອງເນເຫມີຢາ 2:1-2

ຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເນເຫມຢີາ 2:3-5 ກາ້ທີຈ່ະເວົາ້ຄວາມຈງິ

1. ເຊີນນັກຮຽນສັງເກດ 2:1 ຄໍາວ່າ (ຕ່ໍມາມ້ືທີນ່ຶງ ເມ່ືອເດືອນທີສ່ີຜ່ານພ້ົນໄປແລ້ວ) ແປວ່າເນເຫມີ

ຢາໄດ້ທົນຕ່ໍຄວາມທຸກໃຈແລະເຝ້້ົາອ້ອນວອນເປັນເວລາສ່ີເດືອນ.

2. ເນເຫມີຢາສ່ຽງຊີວິດຕັດສິນໃຈເວົ້ານໍາກະສັດ ເພາະການເວົ້າຜິດໃຈກະສັດມີໂທດເຖິງຕາຍ.

3. ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາໃຫ້ເນເຫມີຢາໃຫ້ມີວິທກີານເວົ້າໂດຍອ້າງເຖິງບ່ອນຝັງສົບຂອງບັນພະບຸຣຸດຍັງ

ເພພັງ ຢາກໄປສ້ອມແປງ. ກະສັດເຫັນພ້ອມເພາະວ່າຊາວຕາເວັນອອກກາງນັບຖືບັນພະບຸຣຸດ.
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ຂໍໃຫ ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເນເຫມຢີາ 5:1-5 ຮາ້ຍກວາ່ເກົາ່

1. ຜົນດີແມ່ນເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບອໍານາດຈາກກະສັດເພື່ອໃຫ້ພວກເຈ້ົາເມືອງເຈ້ົາແຂວງຊ່ອຍເພ່ິນຕັດ

ໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ຂອງກະສັດມາຊ່ອຍເນເຫມີຢາ.

2. ຜົນຮ້າຍແມ່ນສ້າງກໍາແພງດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຍ້ອນພວກສັຕຣູ (ອ່ານ 3:16-17)

3. ຮ້າຍໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນຢິວຂ່ົມເຫັງຢິວ ເຫັນຈາກການຈ່ົມຂອງເຂົາ 5:1-5

ຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ  ເນເຫມຢີາ 5:6-13 ຕອບດວ້ຍຄວາມຊອບທມັ  

1. ເນເຫມີຢາກ່າວປະນາມ ພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ຂ່ົມເຫັງກັນເອງ 

(ຂ້ໍ 6-7)

2. ຢິວຕ້ອງຊ່ອຍຢິວ ໂດຍໄຖ່ (ຊ້ື) ຜູ້ທີ່ເປັນຂ້າທາດໃນບາບີໂລນໃຫ້ຄືນບ້ານ (ຂ້ໍ 8)

3. ເນເຫມີຢາໃຫ້ເຂົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນໂດຍການຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ (ຂ້ໍ 11)

4. ພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນເຫັນພ້ອມກັບຄໍາສເນີຂອງເນເຫມີຢາ ໂດຍ

ຍອມຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ (ຂ້ໍ 12)

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


