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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ລົງມືທໍາໃນການຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:15-2:10
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 1:1-2:10

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ຍິງມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍ ໃນການທ້າທາຍແລະຕໍ່ສູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍ
ຂອງຟາຣາໂອເພື່ອ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່, ເພື່ອຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງວ່າຜູ້ຍິງຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ (ໂມເຊ) ຢ່າງໃດ? ໃນ
ເວລາເກີດຂອງໂມເຊ.

ແຜນສໍາລັບການສິດສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ີວດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຢາຍເຈັ້ຍສໍາລັບບັນທຶກແລະສໍດໍາໃຫ້ທຸກໆຄົນ. ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໃນກະດາດນັ້ນວ່າ ຜູ້ຍິງແມ່ນຜູ້ໃດທີ່
ເຮົາມີຄວາມຊົງຈໍາຫລາຍທີສ
່ ຸດໃນຊີວິດ. (ແມ່, ແມ່ເຖົ້າ, ແມ່ຕູ້, ແມ່ລ້ຽງ…) ໃຫ້ໂອກາດ 2-3 ນາທີ,
ແລ້ວກໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແບ່ງປັນ.
2. ຄຣູຈະບອກວ່າ: ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຊີວິດມະນຸດພວກເຮົາເຂົ້າໃນການທໍາງານຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າ
ຊົງຕ້ອງການຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນ.

ໃນການສຶກສານີ້ພວກເຮົາຈະ

ເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມຊຶ່ງມີຫລາຍຕອນດ້ວຍກັນ.
3. ຕໍ່ໄປ: ເມື່ອພວກເຮົາຫາກສຶກສາແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງຫລາຍຄົນ
ຫລືໃນສ່ວນຕົວກໍມີ. ບົດຮຽນນີ້, ພວກຜູ້ຍິງທັງຫລາຍ, ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ໃຫ້ເປັນຕົວປະກອບເພື່ອຊ່ວຍ
ຊີວິດຂອງໂມເຊ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)
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1. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 3:4-8 ຄຣູູຈະອະທິບາຍເຣື່ອງ ìເຫັນ” ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະອະທິບາຍເຖິງ ການຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນຈະເປັນຢ່າງໃດໂດຍອີງໃສ່ເຈັ້ຍບົດຮຽນ.
2. ໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານໂຢຮັນ 3:9-15 ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຄົນອື່ນ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມ
ມາອ້າງອີງ, ຢ່າງນ້ອຍນິໂກເດມກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກ. (ຈົດເຊັນບັນຊີ 21:4-9)
3. ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ ໂຢຮັນ 3:16 ຖາມ: ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ ໃຊ້ອະທິບາຍເພື່ອຈະນໍາຄົນມາຫາພຣະ
ເຈົ້າ.

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
4. ຂຽນລົງໃນກະດານ ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນ:

ກ. ຄວາມຈໍາເປັນທີຈ
່ ະຕ້ອງຂ້າ ອົບພະຍົບ 1:15-22
ຂ. ແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ອົບພະຍົບ 2:1-4.
ຄ. ການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂມເຊ ອົບພະຍົບ 2:5-10
5. ຄຣູອາດຈະໃຊ້ເຣື່ອງພິເສດມາເລົ່າໃຫ້ນັກຮຽນຟັງຖ້າມີການເກີດແບບພິເສດໆ.

ແລ້ວກໍໃຫ້ຫັນ

ເຂົ້າມາຫາບົດຮຽນ ໃນການເກີດຂອງໂມເຊ. ອ່ານ ອົບພະຍົບ 1:15-16 ຖາມ: ແມ່ຂອງໂມເຊກໍ
ເປັນເໝືອນແມ່ຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ. ຖ້າມີຄໍາສັ່ງຢ່າງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ໃຫ້
ໂອກາດນັກຮຽນຕອບ.
6. ອ່ານອົບພະຍົບ 1:17-21 ຖາມຄໍາຖາມທີນຶ່ງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ອ່ານ ຂໍ້ທີ 22.
ຄຣູຈະອະທິບາຍເພີ້ມເຕີມອີກກໍໄດ້.
7. ແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ອ່ານ ອົບພະຍົບ 2:1-4.

ແມ່ຂອງໂມເຊຂັດຄໍາສັ່ງຂອງກະສັດ ແລະພວກ

ນາງຜະດຸງຄັນກໍເໝືອນກັນໄດ້ຮ່ວມມືກັນຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍໄວ້.

ບາງຄັ້ງຄາວພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ

ເໝືອນກັນ ເພື່ອແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນແຕ່ລະສະພາບການ.

ອ່ານອົບ

ພະຍົບ 2:5-10 ແລ້ວຈະໄດ້ເຫັນວ່າການລ້ຽງດູເປັນຢ່າງໃດ.

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ):

8. ໃຫ້ທຸກຄົນທວນຄືນບົດຮຽນແບບງຽບໆ ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ່າຍິງທັງຫ້າຄົນໃນພຣະຄັມພີນີ້ແມ່ນໃຜ
ເປັນຜູ້ທີ່ຄວນສັຣເສີນກວ່າໝູ່? ໃຫ້ເຫດຜົນ.

9. ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາມີໂຄງການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍບໍ່? ເປັນຫຍັງ?
3

10. ນໍາພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາແລະໃນທົ່ວໂລກ. ຕຽມຕົວທີ່ຈະ
ເຂົ້ານະມັສການ ພຣະເຈົ້າ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ຮຽນຮູທ
້ ີ່ຈະເຂົາ້ ໃຈມະນຸດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:7-14; 30-34
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ ບົດທີ 32

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂມເຊເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອການດີຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮົາຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດກັບຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເລີຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໂມເຊເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າກໍແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນທັງ
ຫລາຍ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຫັນວ່າການກະທໍາທຸກຢ່າງແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນ.

ແຜນສໍາລັບການສິດສອນ
ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

11. ທ່ານເຄີຍເດີນທາງໄກບໍ່? ໄກທີ່ສຸດແມ່ນໄປຮອດໃສ? ຫລືວ່າມາແຕ່ໃສ?

ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ ຖ້າ

ທ່ານຫາກເດີນຜ່ານທະເລຊາຍພວກທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນສີ່ສິບປີເໝືອນຄົນອິສຣາເອນບໍ່? ເຊີນໃຫ້
ນັກຮຽນຕອບ.

12. ຄຣູຈະກ່າວວ່າ ຄົນອິສຣາເອນອາດຈະຄຸຍໂມ້ກໍໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຄີຍເດີນທາງເຖິງສີ່ສິບປີໄດ້. ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມພວກເຮົາຫັນມາຫາບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ.

ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວໂມເຊໄດ້ນໍາພາຄົນ

ອິສຣາເອນເດີນທາງຜ່ານປ່າກັນດານ ເພື່ອມຸ້ງໄປຫາແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະ
ມາຮຽນຮູ້ເຣື່ອງນິດສັຍຂອງຄົນຫລືວ່າຮຽນທີຈ
່ ະຮູ້ຈັກຄົນດ້ວຍກັນ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)
13. ຂຽນຫົວຂໍ້ບັດຮຽນລົງໃນກະດານ:

ກ. ຝູງຊົນທີຂ
່ າດໂມເຊ (ອົບພະຍົບ 32:1-6)
ຂ. ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂມເຊ (ອົບພະຍົບ 32:7-14)
ຄ. ໂມເຊຢູ່ກັບປະຊາຊົນ (ອົບພະຍົບ 32:15-30)

ງ. ໂມເຊຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ (ອົບພະຍົບ 32:31-34)
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14. ໃຫ້ຄຣູເວົ້າຄືນບົດຮຽນທີນຶ່ງສລັບຫຍໍ້ໆ.

ແລ້ວກໍໃຫ້ເຂົ້າຫາຂໍ້ທນ
ີ ຶ່ງຂອງບົດຮຽນທີສອງເລີຍໂລດ.

ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບ, ແລະກໍໄດ້ມາເຖິງທີ່ພູເຂົາຊີນາຍ. ໂມ
ເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົາດົນເກີນໄປ ປະຊາຊົນລໍຖ້າຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ. ທຸກຄົນເລີ້ມສົງສັຍວ່າຄົງຈະມີ
ອັນໃດເກີດແກ່ໂມເຊເສັຍແລ້ວ. ອ່ານໃນພຣະທັມ ອົບພະຍົບ 32:1.

ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນ

ຄິດວ່າການເດີນທາງຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ມີແຜນທີ່ ແຕ່ກໍມີໂມເຊນໍາພາ.

ບັດນີ້ຜູ້ນໍາພວກເຮົາບໍ່ມີອີກ

ແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?
ອ່ານຂໍ້ 2-6 ແລະກໍໃຫ້ອີກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ບົດທີ 20:3-4. ແລ້ວຄຣູຈະຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນອິສຣາເອນ
ຈຶ່ງວາງທ່າວ່າຢາກໄດ້ງົວທອງຄໍາມາເປັນພຣະເຈົ້າ? ພຣະເຈົ້າຜູ້ປົກປັກຮັກສາເຮົາຈະຄິດຢ່າງໃດ?
ພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບຈະຄິດຢ່າງໃດ? ແລະຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ນໍາພວກ
ເຂົາອອກມາແລ້ວ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຫັນພວກເຂົາສລອງງົວທອງຄໍາ ພຣະເຈົ້າ
ຈະຄິດຢ່າງໃດ? ຍັງມີຄົນກະທໍາຢ່າງນີ້ຢູ່ບໍ່ໃນທຸກວັນນີ້?. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນຕອບແລະໃຫ້ຄໍາຄິດ
ເຫັນ ແລະເຮົາກໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວເຂົາໄປນໍາດ້ວຍ.
15. ອົບພະຍົບ 32:7-10 ພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດຕໍ່ພວກເຂົາ. ຕໍ່ການກະທໍາຂອງພຣະ
ເຈົ້າທ່ານຄິດຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງ?
16. ອ່ານ 32:11-14 ຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປຮອງຮັບຕາງພວກເຂົາ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ.
17. ຈຸດທີສາມ 32:15-29 ໃຫ້ຄຣູສລຸບຫຍໍ້ ແລະໃຫ້ອີງໃສ່ເຈັ້ຍບົດຮຽນ.
18. ຂໍ້ທີ 30- 34 ເມື່ອຕື່ນເຊົ້າມາໂມເຊເວົ້າກັບປະຊາຊົນ ເຮົາຈະຂຶ້ນໄປຂໍອະພັຍບາບເພື່ອທ່ານກ່ອນ.
ເປັນຫຍັງໂມເຊຈຶ່ງເຮັດດັ່ງນັ້ນ?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

19. ເມື່ອໂມເຊເຮັດຢ່າງນັ້ນກັບປະຊາຊົນ, ສິ່ງໃດໄດ້ສອນທ່ານໃຫ້ເຫັນຫຍັງແດ່? ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ນໍາ
ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ?

10 ຍັງມີຫລາຍວິທີ ທີເ່ ຮົາຄວນຈະກະທໍາຕໍ່ຜູ້ອື່ນອີກ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍອາດຈະກາຍເປັນຄົນຫລົງໃນ
ປ່າກັນດານ ແລະຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າ. ການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນດີຫລາຍແລ້ວຖ້າພວກ

ເຮົາຫາກມີຄົນທີເ່ ຊື່ອພຣະເຈົ້າເຂັ້ມແຂງຕິດຕາມເຮົາໄປດ້ວຍ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ຄາເລັບ:ກ້າທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຊືອ
່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-14:10

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄາເລັບຢືນຢັດຢູ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າສຽງສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່
ເຫັນພ້ອມກໍຕາມ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນທ່ານຢ່າງໃດ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຢືນຢັດໃນຄວາມເຊື່ອ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງອອກຂອງຄາເລັບ ໃນການຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຄວາມເຊື່ອ.

ແຜນສໍາລັບການສິດສອນ

ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

20. ມີໃຜບໍ່ທຕ
ີ່ ິດຕາມຂ່າວຢູ່ເປັນປະຈໍາ ໃນທີວີ. ໃຫ້ຍົກມືຂຶ້ນ. ຖາມຜູ້ທີ່ຍົກມືຂຶ້ນ ວ່າຕິດຕາມຂ່າວອັນ
ໃດແດ່? ຄໍາຕອບຈະມາແຕກຕ່າງກັນໄປ. ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເບິ່ງຂ່າວນັ້ນ? ບາງຄົນກໍມັກ
ຢ່າງນຶ່ງ, ແລະບາງຄົນກໍມັກອີກຢ່າງນຶ່ງ.

ບາງຄົນກໍຈະຕອບວ່າບໍ່ມີເວລາຈະເບິ່ງ.

ອາດຈະມີຂ່າວດີ, ຂ່າວຮ້າຍ, ຂ່າວໂຄສະນາ, ຂ່າວການສຶກສາ……

ບໍເ່ ປັນຫຍັງ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30)

21. ອະທິບາຍ: ບາງເວລາທຸກສິ່ງຢ່າງກໍເຫັນວ່າສະບາຍ ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເລີຍ. ບາງຄັ້ງກໍສະບາຍເພາະ
ຊີວິດອີງໄປຕາມຜູ້ອື່ນ. ແຕ່ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາບາງຄັ້ງຄາວພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາປະ
ຕິບັດຕາມພຣະອົງແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ແຕ່ວ່າຊໍ້າພັດຂັດກັບຄອບຄົວແດ່, ເພື່ອນຝູງແດ່. ໃນວັນນີ້

ການສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມກ້າຫານແລະກ້າຫານທີ່ຈະເວົ້າຕາງໜ້າ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຈໍານວນນ້ອຍກໍຕາມ.
ເປີດພຣະຄັມພີໄປຫາ ຈົດເຊັນບັນຊີບົດທີ 13 ແລ້ວກໍໃຫ້ເບິ່ງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ບົດຮຽນເປັນໄປຕາມລໍາດັບ.
ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາຕໍ່ໂມເຊວ່າຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນການາອານເປັນບໍາເນັດ . ເມື່ອມາເຖິງແລ້ວ

ພຣະເຈົ້າບອກແກ່ໂມເຊວ່າ ໃຫ້ເລືອກເອົາຄົນນຶ່ງຈາກແຕ່ລະເຜົ່າ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປສອດແນມສໍາຣວດ
ເບິ່ງດິນແດນແຫ່ງນັ້ນ. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:2; 17-21;25
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22. ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະມາຟັງຄໍາລາຍງານຈາກສອດແນມທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປ ສໍາຣວດເບິ່ງດິນແດນແຄ້ວນກາ
ນາອານ. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມທີນຶ່ງເກັບກໍາຂ່າວຮ້າຍ ກຸ່ມທີສອງເກັບກໍາຂ່າວດີ. ແຕ່ລະ
ກຸ່ມໃຫ້ບັນທຶກເພື່ອຈະໄດ້ລາຍງານ. ໃຫ້ຄົນນື່ງອ່ານ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:26-33
23. ຂຽນລົງໃນກະດານ ສາມຫົວຂໍ້
(1)ຂ່າວດີ

(2)ຂ່າວຮ້າຍ

(3)ຜົນຕາມມາ

ພືດຜົນດີຫລາຍ

ໃຫຍ່, ແຂງແຮງ, ກໍາລັງ

ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຊະນະ

ພວກເຂົາຈະທໍາລາຍພວກເຮົາ

ອາຫານອຸດົມສົມບູນດີ

ກໍາແພງເມືອງໜາແໜ້ນ

24. ຜົນທີຕ
່ າມມາພວກເຮົາຈະພົບໄດ້ທີ່ ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:1-10 ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານດັງໆ ໃຫ້ຄົນນຶ່ງໄປຕື່ມ
ທີ່ວ່າງບ່ອນຜົນຕາມມາ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວານຈະສນັບສນູນທາງລົບ ພວກເຮົາຄວນຈະຫາທາງບວກ
ແລະຟັງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ທຸກວັນນີ້ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍລືມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

25. ຖາມ ຈາກຄໍາຖາມໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນແລ້ວໃຫ້ຄຣູນໍາພາການສົນທະນາໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນໃນ
ຄໍາຖາມ 2 ແລະ 3.
26. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເໝືອນຄາເລັບບໍ່ ? ຖ້າມີ ຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຟັງດ້ວຍ.
27. ເຄີຍມີເວລາທີທ
່ ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານເພື່ອພຣະເຈົ້າບໍ່? ຖ້າມີຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນ
28. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລ້ວທ່ານຕ້ອງຕຽມຕົວທຸກເວລາ ເພື່ອຢືນຢັດເພື່ອພຣະ
ເຈົ້າ.

29. ທ່ານຈະເປັນເໝືອນຄົນອິສຣາເອນບໍ່? ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເດີນທາງເຖິງສີ່ສິບປີພຸ້ນບໍ່?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຜູຍ
້ ິງ:ທ້າຕໍກ
່ ານບໍເ່ ປັນທັມ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11; 36:1-12

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະທໍານຽມບໍ່ເປັນທັມທີຫ
່ ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນເປັນຫ່ວງຕໍ່ການລັງກຽດຜິວພັນບໍ່?

ຍິງຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕໍ່ກົດໝາຍແລະທໍານຽມບໍ່ເປັນທັມທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ ຍິງຮັບດິນ
ເປັນມໍຣະດົກ ແລະພຣະຄັມພີຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະທໍານຽນ
ທີ່ບໍ່ເປັນທັມ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ປຶ້ມຈົດເຊັນບັດຊີ 27:1-11 ແລະ 36:1-12

ໄດ້ເວົ້າເຖິງສິດທິຂອງຜູ້ຍິງຕາມກົດໝາຍຂອງພວກອິສຣາເອນໃນການ

ຮັບມໍຣະດົກ. ໃນຕອນນີ້ຜູ້ຊາຍບາງຄົນມີບັນຫາກັບຜູ້ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງດິນ.

ໂມເຊໄດ້ສອນປະຊາຊົນວ່າຜູ້ຍິງມີສິດຮັບດິນເປັນ

ມໍຣະດົກໄດ້ ຍ້ອນມີຜູ້ຍິງບາງຄົນໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານໄປຫາໂມເຊ ຕໍ່ວ່າເຣື່ອງຜູ້ຊາຍແລະທໍານຽມມີການລັງກຽດຜູ້ຍິງ.

ພວກອິສຣາເອນເຊື່ອວ່າການໄດ້ຮັບແຜນດິນພຣະສັນຍານັ້ນເປັນຄວາມສຸກບໍ່ແມ່ນຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນ

ສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຄອບຄົວມີລູກຊາຍໃນສມັຍນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນລູກສາວ ເພື່ອຈະສືບເຊື້ອສາຍຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ. ດິນມໍຣະດົກ
ໄດ້ຖ່າຍທອດຈາກພໍ່ໄປຫາລູກຊາຍ. ສ່ວນລູກສາວໄດ້ອອກຈາກເຮືອນເວລາແຕ່ງງານໄປອາສັຍຢູ່ກັບສາມີແລະຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນທີ່
ໃໝ່.

ປຶ້ມຈົດເຊັນບັນຊີ 27 ແລະ 36
ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເຣື່ອງດິນ.

ໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາເວລາຜູ້ເປັນພໍ່ຕາຍໄປແລະຄອບຄົວນັ້ນບໍ່ມີລູກຊາຍຮັບມໍຣະດົກ

ຖ້າຄອບຄົວໃດບໍ່ມີລູກຊາຍ ດິນນັ້ນອາດມອບໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຜູ້ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກກໍໄດ້. ໃນ

ເມື່ອມີແຕ່ລູກສາວ ພວກລູກສາວນັ້ນຈະເຮັດແນວໃດ?

ມີລູກສາວກ້າ ຫານຫ້າຄົນໄດ້ທ້າທາຍກັບທໍານຽມທ່ີບໍ່ເປັນທັມນັ້ນໂດຍ

ເຂົ້າໄປຫາໂມເຊ.

ໝາຍເຫດ: ບົດຮຽນນີ້ອາດເປັນການຍາກສໍາລັບສະມາຊິກໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ອ່ານ, ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າເພີ້ມ.
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ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ

1. ຖາມວ່າ: ເຮັດແນວໃດເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ລົງມື? ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວເຖິງບັນຫາແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຕອບ. ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຄໍາຕອບ
ກະຣຸນາຍົກມືຂຶ້ນ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜແດ່ຈະເອົາໃຈໃສ່.

ກ. ຖ້າທ່ານໄປຕລາດ ແລະຄົນໄລ່ເງິນທອນຜິດໃຫ້ທ່ານ. ຫລາຍເທົ່າໃດທ່ານຈິງຈະເວົ້າອັນນຶ່ງອັນໃດຂຶ້ນ: 5 ເຊັນ? 10
ເຊັນ? ໂດລານຶ່ງ? 5 ໂດລາ? 10 ໂດລາ? (ຖ້າບໍ່ມີໃຜຕອບ ຖາມຂຶ້ນວ່າຫລາຍເທົ່າໃດທ່ານຈິ່ງຈະເວົ້າຂຶ້ນມາ?)
ຂ. ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ເຮັດແນວໃດທ່ານຈິ່ງຈະສະລະເວລາໄປລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ?

ຄ. ເຮັດແນວໃດທ່ານຈະລົງມືໃນເມື່ອທ່ານເຫັນຄົນທຸກຍາກບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ ພວກເຂົາຂຽນໃສ່ປ້າຍວ່າ ìຫິວເຂົ້າ ບໍ່ມີເຮືອນ
ຢູ່î ທ່ານເຫັນຄົນຂັບຣົດຕີນແຕກ?

ໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງການຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ?

ງ. ເຮັດແນວໃດເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຊ່ອຍເງິນ ເວລາຍາມຄຣິສມັສມີຄົນສັ່ນກະດິງຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ? ມີພວກຕໍາຣວດ
ພວກດັບເພີງໂທຣະສັບມາຂໍເງິນຊ່ອຍ? ມີຄອບຄົວສູນເສັຽທຸກຢ່າງເພາະນໍ້າຖ້ວມ ຫລືໄຟໄໝ້ເກີດຂຶ້ນ?

ຫລືມີປະ

ເທດຮັບພັຍວິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ ຊູນາມິທໍາລາຍທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

2. ຖາມວ່າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຕອບສນອງເພື່ອຊ່ອຍຄົນອື່ນຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການ? (ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກ ຄົນໃນຫ້ອງ
ພະຍາຍາມຕອບ)

3. ໃຫ້ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຫ້າເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ປະສົບກັບທໍານຽມທີ່ບໍ່ເປັນທັມໃນເຣື່ອງແບ່ງດິນເປັນມໍຣະດົກ

ຈາກພໍ່ໄປຫາລູກ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ວ່າພວກເຂົາກໍອາດໄດ້ຮັບຜົນເສັຽຫາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ກ້າເວົ້າ ບໍ່ມີຜູ້
ໃດຈະເວົ້າຂຶ້ນມາໃນບັນຫາເຣື່ອງນີ້.

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງກຸ່ມ. ບອກໃຫ້ກຸ່ມນຶ່ງສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນນີ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາຢ່າງໃດ?
ກຸ່ມທີສອງໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ ແລະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມບໍ່ເປັນທັມ?

5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານເຖິງການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຕໍ່ທຸກຄົນຟັງ.

6. ໃຫ້ສລູບຜົນວ່າເຣື່ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນດຽວນີ້ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ນໍາພາໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົາ້

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຊວຍ 24:1-3, 13-27
ໂຢຊວຍ 24

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຄົນອື່ນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປຢ່າງສັດຊື່.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ທ່ານຈະນໍາພາໃຫ້ຄົນອື່ນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊືຢ
່ ່າງໃດ?
ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງຢ່າງເດັດຂາດໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ ແລະນໍາພາໃຫ້
ຄົນອື່ນເຮັດຄືກັນ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ໂຢຊວຍບົດ 24 ນີ້ເປັນຕອນສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອນ. ຖ້າຢາກເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ດີໃຫ້ອ່ານ ພຣະບັນ

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

ເພາະປຶ້ມທັງໝົດນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດການເປັນມາເບື້ອງຫລັງ.

ໂຢຊວຍໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ປະຊາຊົງທັງໝົດມາປາກົດຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຢໂຮວາ YHWH

(ເປັນໜັງສືສີ່ຕົວ ແມ່ນຊື່

ຂອງພຣະເຈົ້າ) ທີ່ເມືອງເຊເຄມ. ໂຢຊວຍໄດ້ເລົ່າເຖິງປະວັດສັ້ນໆໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຟັງເພື່ອທ້າທາຍພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ
ອັນໝັ້ນຄົງໃນພຣະເຈົ້າ. ມີນັກປາດຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ໂຢ ຊວຍເຮັດເຊັ່ນນີ້ເປັນພິທີຕັ້ງຄໍາສັນຍາໃໝ່ ລະຫວ່າງເຜົ່າ
ຕ່າງໆຂອງພວກອິສຣາເອນກັບພຣະເຈົ້າເຢໂຮວາ YHWH ໃນສມັຍຂອງຜູ້ປົກຄອງ.

ຄໍາສັນຍາໃໝ່ນີ້ ພວກຜູ້ນໍາເຜົ່າຕ່າງໆ

ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນສັກສິດ ແລະກ່າວຄໍາສັນຍາອີກວ່າພວກເຂົາຈະຕັ້ງໝັ້ນໃນການເຊື່ອຟັງ ພຣະເຢໂຮວາ YHWH ແລະຕໍ່
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າພິທີຕັ້ງຄໍາສັນຍາໃໝ່ນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເວລານານເທົ່າໃດ.
ປະວັດສາດໃນບົດ 24 ນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄໍາທ້າທາຍຂອງໂຢຊວຍຕໍ່ພວກອິສຣາເອນ ແລະການຕອບສນອງຂອງພວກເຂ

ວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາຫລືຮັບໃຊ້ພຣະອື່ນໆ. ຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຫົວໃຈຄໍາສອນໃນບົດນີ້.

ຄໍາຕອບຈາກຄົນ

ທັງຊາດໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະພຣະເຢໂຮວາ ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
ໜ້າທີ່ການແລະຄໍາສອນຂອງໂຢຊວຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຊັກຊວນປະຊາຊົນ. ແມ່ນແລ້ວວິທີການເວົ້າຢ່າງນັ້ນເພື່ອຊັກ

ຊວນປະຊາຊົນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປດ້ວຍຄວາມສຸດໃຈ ແລະຜູກມັດເຂົາໄວ້. ໂຢຊວຍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນສໍາເຣັດດີເພື່ອໃຫ້ຄົນ
ມີຄວາມສັດຊື່ແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຂອງປະໂຣຫິດ, ແຕ່ການສອນຂອງໂຢຊວຍ

ນັ້ນແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.
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ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ງຕ່າງກັນ

7. ຈັດຫາໃຫ້ມີເຈັ້ຽຂຽນ ແລະສໍດໍາ ບິກໃຫ້ສະມາຊິກ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນລາຍຊ່ືປະມານ 10 ຄົນຜູ້ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງດີໃນ
ຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ: ຄຣູ, ພໍ່ແມ່, ສິດຍາພິບານ, ລູກ ຫລືເພື່ອນຄົນອື່ນໆ. ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີແລ້ວ ບອກໃຫ້
ແຕ່ລະຄົນອ່ານລາຍຊືທ
່ ີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນລົງໄປນັ້ນ.

8. ຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນວ່າ ລາຍຊື່ທີ່ສະມາຊິກຂຽນລົງນັ້ນ ຖ້າຈະໃສ່ຊື່ຈະຮ້ອງວ່າແນວໃດ? ລໍໃຫ້ມີຄົນຕອບ ຄໍາຕອບຂອງ
ແຕ່ລະຄົນນັ້ນອາດແຕກຕ່າງກັນ.

9. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດອ່ານ ໂຢຊວຍ 24:1-4. ຖາມວ່າພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂຢຊວຍຢ່າງ
ໃດ? ປະຊາຊົນໄດ້ມອບຈິດໃຈຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

10. ສລູບ ແລະອະທິບາຍໃນຂໍ້ 4-13 ຢ່າງສັ້ນໆ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານຂໍ້ 14-15. ຖາມວ່າຈຸດປະສົງໃນຄໍາເວົ້າຂອງໂຢ
ຊວຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

11. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 16-18.

ໃຫ້ພາກັນສຶກສາຄໍາເວົ້າ ແລະຄວາມໝາຍຂອງໂຢຊວຍ. ບອກວ່າໂຢຊວຍ

ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ເຊັ່ນກັນແມ່ນບໍ່?.

12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 19-20. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງໂຢຊວຍຈິ່ງມີປະຕິການຢ່າງນັ້ນ?

13. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານ ຂໍ້ 21-27.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?

ຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະເຊ່ືອຟັງອົງ

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ຝຶກຫັດເປັນຜູນ
້ າໍ ເຂ້ມ
ັ ແຂງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເດໂບຣາ, ນາງເປັນຜູ້ທໍານວາຍຍິງ ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ໄດ້ນໍາ
ຂ່າວເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໄປບອກ ບາຣາກ ນາງຝຶກຫັດການເປັນ
ຜູ້ນໍາທີ່ເຂ້ັມແຂງເພື່ອເອົາຊັຍຊນະຕໍ່ສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?
ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍແລະໜ້າທີ່ຂອງເດໂບຣາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະ
ປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ເຣື່ອງ ເດໂບຣາ ມີສອງສະບັບ: ບົດການຂຽນທັມມະດາແລະອີກອັນນຶ່ງເປັນກາບກອນ.
ມະດາເລີ້ມຈາກບົດ 4 ຄືເຕືອນເຖິງຄວາມຊົ່ວທີ່ນໍາໄປເຖິງຄວາມປຣາຊັຍ.

ບົດຂຽນທີ່ເປັນການຂຽນທັມ

ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກອິສຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້

ໃຫ້ມີຜູ້ນໍາເກ່ງກ້າເກີດມາ ຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢໂຮວາ (YHWH) ເພື່ອປົດປ່ອຍເອົາພວກອິສ
ຣາເອນອອກຈາກການຂົ່ມເຫັງຂອງສັດຕຣູ.
ເດໂບຣາແມ່ນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອນໍາເອົາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດຂອງພວກສັດຕຣູ ຄືພວກ
ການາອານ. ເປັນໜ້າສົນໃຈເພາະເຣື່ອງນີ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກສັດຕຣູມາປົກຄອງພວກອິສຣາເອນຍ້ອນການ
ບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

ນາງໃຊ້ສະຕິປັນຍາເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ນາຍພົນຂອງພວກອິສຣາເອນຄື ບາຣາກ ໃຫ້ຮ່ວມມືເພື່ອທໍາສົງຄາມ. ສັດຕຣູ

ໃນຕອນນີ້ແມ່ນກະສັດຊາວການາອານຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຈາບິນ ແລະນາຍທະຫານໃຫຍ່ຊືວ່າ ຊີເຊຣາ. ເປັນໜ້າແປກປລາດ ຄືມີຍິງຄົນນຶ່ງ
ຜູ້ມີກໍາລັງ ແລະເປັນຄົນມັກຊ່ອຍຄືນາງ ຈາເອນ ຜູ້ສາມາດລົງມືຂ້ານາຍພົນທະຫານໃຫຍ່ຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຊີເຊຣາ
ຕອກຜ້າເຕັ້ນຕອກໃສ່ຂມັບຈົນຊອດເຖິງດິນໃນເວລາທີ່ ຊີເຊຣານອນຫລັບສນິດ.

ໂດຍການເອົາໄມ້

ການຂຽນເປັນກາບກອນ ແລະເປັນບົດເພງຂອງ ເດໂບຣາໃນ ບົດ 5 ແມ່ນເຣື່ອງເດັ່ນຂອງພວກອິສຣາເອນ. ບົດເພງນີ້ແມ່ນ
ການຂຽນທີ່ດົນນານແລະເກົ່າແກ່ໃນພຣະຄັມພີເປັນພາສາເຮັບເຮີ.
ກັນຖ້າມກາງພວກອິສຣາເອນ.

ກາບກອນນີ້ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການບໍ່ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ

ມີແຕ່ເຜົ່າ ເອແຟນ, ເບັນຈາມິນ, ແລະມານາເຊັດ, ເຊບູລັນ, ແລະອີຊາຊາ ຕອບສນອງຂອງການ

ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຮ່ວມມືຂອງນາງ ເດໂບຣາ.

ເຜົ່າ ຕ່າງໆຂອງພວກອິສຣາເອນບໍ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢໂຮວາ YHWH.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເດໂບຣາ ສາມາດຊ່ອຍກູ້ເອົາພວກອິສຣາເອນໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕຣູ.
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ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ກຕ່າງກັນ

14. ຈັດຫາລາຍຊື່ເປັນອາຊີບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນຂາຍເຄື່ອງ, ຄົນຄົວກິນ, ຄົນແປງຣົດ, ຄຣູສອນ, ນັກບັນຊີ, ຊາວນາ, ນັກກິລາ,
ຄົນລ້ຽງເດັກນ້ອຍ, ນັກເທດ, ທະຫານ, ນັກຂັບເຮືອບິນ, ນັກແຕ້ມ, ນັກດົນຕຣີ ແລະອື່ນໆຕາມທີ່ທ່ານຄິດໄດ້. ບອກໃຫ້
ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຂຽນໃສ່ວ່າ ຖ້າອາຊີບນັ້ນຜູ້ຊາຍເຮັດໄດ້ດີກວ່າໃຫ້ຂຽນ (ຊ) ຖ້າຜູ້ຍິງເຮັດໄດ້ດີກວ່າໃຫ້ຂຽນ (ຍ)
ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືກັນໃຫ້ຂຽນ (ທ) ຫລັງຈາກ

ສອງສາມນາທີແລ້ວ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກເອົາສິ່ງທີ່ຕົນໝາຍມາສົນທະຫາກັນ.

15. ບອກວ່າການໂຕ້ວາທີເຖິງຄວາມສາມາດແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງນັ້ນໄດ້ມມ
ີ າແຕ່ດຶກດໍາບັນ ແລະ

ຍັງສືບຕໍ່ມາເຖິງທຸກວັນນີ້. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຕະ ຈັກນັ້ນຍັງເປັນບັນຫາເວົ້າກັນສເມີບໍ່?.
ບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານໍາກັນເຖິງຄວາມສໍາ ຄັນຂອງຜູ້ຍິງຜູ້ເປັນຜູ້ນໍາດີໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ພວກເຮົາ
ເຫັນວ່າເຖິງເຮົາຈະເປັນຊາຍ ເປັນຍິງ ຖ້າພວກເຮົາສັດຊື່ແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກໍຈະໃຊ້ພວກເຮົາໄດ້ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະອົງ.

16. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານ ຜູ້ປົກຄອງ 4:1-3. ບອກວ່າ ອີເຮີ ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຖາມສະມາຊິກວ່າມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າຜູ້ປົກຄອງ
ແມ່ນຫຍັງ? ໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ແລະຖາມວ່າ ອັນໃດເປັນສິ່ງຊົ່ວທີ່ພວກອິສຣາເອນພາກັນເຮັດ. ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານ
ບົດ 2:11-19, ບອກວ່າ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະການຊົ່ວນັ້ນແມ່ນການຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ
ນອກຈາກພຣະເຈົ້າ Yahweh.

ຖາມສະ ມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າ ຖ້າຈະປຽບທຽບການນັບຖືພຣະອື່ນໃນທຸກວັນນີ້ໃສ່

ກັບຫຍັງ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຖືວ່າເປັນການຫລິ້ນຊູ້.

17. ເຊີນໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານ 4:4-7. ບອກໃຫ້ຄົນຊອກຫາຄໍາເວົ້າ ຫລືປໂຍກທີ່ເວົ້າເຖິງ ເດໂບຣາໃນສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ. ໝາຍ

ເຫດ: ບອກວ່າ ເດໂບຣາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິງ, ເປັນເມັຽ, ເປັນຜູ້ນໍາ, ແລະຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາ. ຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມນັ້ນແມ່ນພຣະຄັມພີໃຫ້ກ່າວແມ່ນບໍ່ ? ບາງເທື່ອຜູ້ປະ ກາດພຣະທັມເວົ້າເຖິງອະນາຄົດວ່າອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນ,
ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຜູ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງເວົ້າຫລືກ່າວນັ້ນກາຍເປັນຈິງບໍ່?
(4:6-7 ແລະ 4:14). ຄໍາເວົ້າຂອງເດໂບຣາບອກເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

18. ເອີ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນອ່ານ 4:8-16. ເປັນຫຍັງ ບາຣາກໄດ້ຕອບໃນຂໍ້ 8? ບອກວ່າ ບາຣາກໄດ້ເກນເອົາທະຫານ 10,000

ໄປຕໍ່ສູ້ກັບ ຈາບິນມີທະຫານມ້າ 900 ຄົນ. ຖາມວ່າທະຫານທັງສອງຝ່າຍນີ້ແມ່ນໃຜຈະຊະນະ? ໃຫ້ອ່ານວ່າແມ່ນຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນໃນບົດ 4:14-16.

19. ອ່ານ ບົດ 4:17-24. ການທໍານວາຍຂອງເດໂບຣາໃນຂໍ້ 9 ໄດ້ສໍາເຣັດຢ່າງໃດ?
20. ສຸດທ້າຍທ້າທາຍໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຊອກຫາຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເອົາມາປະ ກອບໃຊ້ເພ່ືອເສີ້
ມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ.

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ສັດຊື່ຕຜ
ໍ່ ສ
ູ້ ງູ ສຸດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 12:1-5, 13-15
1 ຊາມູເອນ 8:11-12

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວວ່າເພິ່ນເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ນໄດ້

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ໃຜບໍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ເຕືອນຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນຢ່າງສຸດຫົວໃຈ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກເຖິງສິ່ງໃດຊຶ່ງເປັນຂໍກະແຈ ທີ່ຊາມູເອນໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່
ພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດແລະໜຸນໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນ ກັນ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້
ຕັດສິນໃຈມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນັ້ນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ໃນສມັຍຂອງຊາມູເອນ ພວກອິສຣາເອນຍັງເປັນເຜົ່າໃຜເຜົ່າມັນມີຄວາມຮ່ວມມືກັນພໍສົມຄວນ.

ໃນປຶ້ມຜູ້ປົກຄອງໄດ້

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນມັກພາກັນຫັນໜີຈາກຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ໃນເມື່ອມີຄວາມທຸກພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າ
ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ປົກຄອງມາຫາພວກເຂົາ ເພື່ອປົດປ່ອຍ ຈາກພວກສັດຕຣູ. (ເບິ່ງພວກຜູ້ປົກຄອງ 2:11-19)
ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກຄອງພິເສດ. ເພິ່ນນໍາພາພວກອິສຣາເອນປະເຊີນກັບພວກຟິລິສຕິນ ໄປເອົາຫີບພຣະສັນຍາທີ່ເສັຽໄປ

ນັ້ນກັບຄືນມາ.

ໃນນາມເປັນຜູ້ປົກຄອງເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພາະເພິ່ນບອກວ່າຍ້ອນ

ພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາຈິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ.
ພວກອິສຣາເອນເຄີຍເຫັນພະລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າມາແລ້ວໃນຊີວິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພື່ອເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາ

ຍັງບໍ່ພໍໃຈ ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ. ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດແລະທະຫານ ພ້ອມທັງມີເສຖກິດດີຮ່ວມກັນ.

ພວກ

ເຂົາເຊື່ອວ່າຖ້າມີກະສັດປົກຄອງ ຊາດຂອງພວກເຂົາອາດກາຍເປັນຊາດໃຫຍ່ແລະມີກໍາລັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊາດອື່ນເຂົ້າມາແຊກແຊງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມບັນຫາຂອງພວກອິສຣາເອນນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງພາຍນອກ.

ຊາດອື່ນບໍ່ສາມາດບັງບຽດພຣະເຈົ້າຫລືຄົນຂອງ

ພຣະອົງໄດ້ຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອຟັງພຣະອົງ. ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະຫລາຍໆເທື່ອພວກເຂົາໄດ້ມອບ
ຄວາມເຊື່ອໃຫ້ພຣະອື່ນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດແລະອໍານາດອັນໃດ.
ກົງກັນຂ້າມກັບຊີວິດຊອງ ຊາມູເອນ ເພິ່ນມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ເພິ່ນຮູ້ດີວ່າກະສັດທີ່ພວກອິສຣາ

ເອນຕ້ອງການບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໃຫ້ໄດ້.

ການມີກະສັດປົກຄອງນັ້ນອາດເປັນການ ເພີ້ມບັນຫາອີກ, ເປັນການດີກວ່າທີ່ພວກ

ອິສຣາເອນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.
ໃນ 1 ຊາມູເອນ 12, ຊາມູເອນໄດ້ໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຫັນວ່າເພິ່ນເປັນຄົນມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ນເປັນຄົນ
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ທີ່ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການເປັນຜູ້ນໍາ.

ເພິ່ນກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດ ແຕ່ການມີກະສັດນັ້ນເປັນ

ການສະແດງເຖິງການບໍ່ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.
ພັກດີ.

ພວກເຂົາຄວນເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງຄວາມຈົງຮັກ

ແນະນໍາການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທກ
ີ ານສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕ່ກຕ່າງກັນ

1. ແຈກຢາຍເຈັ້ຽ ປາກກາ ຫລືສໍດໍາໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອະທິບາຍເຖິງຄໍາເວົ້າ, ìຈົງຮັກພັກດີ,î

ບອກໃຫ້ໃຊ້ປຶ້ມວັດຈະນານຸກົມ ຫລືປຶ້ມອື່ນໆໄດ້. ເມື່ອເຫັນຄໍາອະທິບາຍນັ້ນແລ້ວ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນນັ້ນລົງວ່າພວກເຂົາຄວນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດ, ຕໍ່ຣັດ, ຕໍ່ນາຍຈ້າງ, ຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ, ຄອບຄົວ ແລ

ະອື່ນໆ. ບອກໃຫ້ຂຽນເປັນລໍາດັບຂອງຄວາມສໍາຄັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວຂໍໃຫ້ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນເຖິງສິ່ງທ່ີເຂົາໄດ້ຂຽນ
ລົງ.

2. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 12:1-5. ຕັ້ງຄໍາຖາມ, ຖ້າແມ່ນຜູ້ນໍາຄົນເກ່ງກ້າໃນທຸກວັນນີ້ກ່າວວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີແລະສັດຊ່ື
ພວກເຂົາຈະເອົາອັນໃດມາອ້າງ?

ມີແນວອື່ນອີກບໍ່ທີ່ຈະມາເອົາໃຊ້ເພື່ອຈະໃຫ້ ເຫັນວ່າການເປັນຜູ້ນໍາດີມີ?

ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມນຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄໍາໂຕ້ວາທີວ່າຜູ້ນໍາດີນັ້ນຄວນມີຄວາມ
ສັດຊື່ ແລະມີທັມມະຈະຣິຍາໃນຊີວິດ ຖ້າຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ, ໃນອົງການຄ້າ, ໃນຣັຖບານ, ແລະອົງການອື່ນໆ.

3. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 12:6-25 ບອກໃຫ້ສລຸບ ແລະບອກໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການເປັນຜູ້ນໍານັ້ນຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?
4. ຖາມສະມາຊິກວ່າ ພວກເຂົາເຄີຍເອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ຜິດບໍ່?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ດາວິດແລະນາທານ: ຮັບຜິດຊອບເຣື່ອງຄວາມບາບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ຊາມູເອນ 11:2-15; 12: 1-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 11--12

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເມື່ອຖືກທ້າທາຍຈາກນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ກະສັດດາວິດຍອມຮັບ
ຜິດຊອບຄວາມບາບອັນຮ້າຍແຮງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ເຮັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດຂອງຕົນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກວ່າເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງຕົນ
ແລະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງນີ້.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກ; ຂຽນຫົວເຣື່ອງໃສ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ພາກນຶ່ງຂຽນ ìການທົດລອງî, ພາກສອງ

ຂຽນ ìການຕໍ່ສູ້î, ແລະພາກສາມຂຽນ ìຜົນຮັບ.” ກ່າວວ່າ ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຣື່ອງການພ່າຍແພ້ຕໍ່
ການທົດລອງແລະເຮັດຄວາມບາບ. ຖາມ: ທ່ານຮູ້ການທົດລອງແນວໃດແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທັງ
ຫລາຍໃນຂະນະນີ້? ໃຫ້ເວລາຕອບ ແລ້ວຂຽນໃສ່ມຸມນຶ່ງຂອງກະດານ (ການທົດລອງເຊັ່ນ: ເຮັດວຽກ
ແບບຕັດຮອນ, ສໍ້ໂກງພາສີ, ກິນຫລາຍໂພດ , ເບິ່ງໜັງໂປ້, ກາຍເປັນຄົນຮ້າຍງ່າຍ ຫລືມີອາຣົມບໍ່ດີ,
ແລະຕໍ່ໆໄປ).
ຕໍ່ໄປເວົ້າວ່າ, ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າການທົດລອງແນວໃດຕໍ່ສູ້ໄດ້ງ່າຍ, ໃສ່ຄະແນນ 1 ເຖິງ 5; 1
ລັບງ່າຍ ແລະ 5 ສໍາລັບຍາກຫລາຍ.

ສໍາ

ສັງເກດວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຮັບຂອງການທົດລອງເຫລົ່ານັ້ນ.

ໃສ່ຄະແນນ 1 ເຖິງ 5; 1 ສໍາລັບເບົາ ແລະ 5 ສໍາລັບໜັກຫລາຍ.
2. ບອກວ່າ:

ພວກເຮົາຈະເບິ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະບອກພວກເຮົາແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບການ

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດບາບ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ພານັກຮຽນອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 11: 2-13 ຢ່າງງຽບສໍາລັບຕົວເອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ພານັກຮຽນພິຈາ
ຣະນາຂໍ້ 2-5. ເບິ່ງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ìຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໃນຕອນແລກ (11:2-5).”
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ຖາມ:ເປັນ

ຫຍັງຜູ້ຂຽນໃຊ້ສັບທີ່ບອກເຖິງຄວາມຮ້ອນຮົນໃນຕອນນີ້?

ບອກວ່າ: ìການທົດລອງມັກເກີດຂຶ້ນເວ

ລາພວກເຮົາມີຊົ່ວໂມງຫວ້າງຫລາຍ.î ຖາມ: ທ່ານເຫັນພ້ອມບໍ່? ເປັນຫຍັງ?
4. ນໍາພາການສົນທະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກະສັດດາວິດຄວນຢຸດການປະພຶດໃນທາງຜິດຂອງຕົນໃນເວລາໃດ
ແດ່? ຄວາມຜິດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງດາວິດກໍມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່? ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງກະສັດ
ດາວິດຈຶ່ງພຍາຍາມເຮັດຄວາມຜິດບາບນັ້ນຕໍ່ໆໄປ?
5. ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12:1-13. ຖາມ:


ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງນາທານໃຊ້ເວລາເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ດາວິດຟັງ?



ທ່ານຄິດວ່ານາທານມີຄວາມຢ້ານບໍ່ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບດາວິດ? ເປັນຫຍັງ?



ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກຕົວຢ່າງຂອງນາທານເຣືອ
່ ງການປະເຊີນໜ້າຄົນທີ່ເຮັດຜິດ?



ຄວາມຜິດບາບໃນທີເ່ ລິກລັບຂອງບຸກຄົນ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຜົນຮັບແບບເປີດເຜີຍສເມີໄປບໍ່?



ມີຜົນຮ້າຍແນວໃດແດ່ທກ
ີ່ ່າວໃນຂໍ້ 11 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວຂອງກະສັດດາວິດ?



ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ, ທ່ານໄດ້ພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບ, ແລະໃນທີສ
່ ຸດ
ໄດ້ຍອມສາຣະພາບຜິດບາບ. ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າດາວິດປະຕິເສດບໍ່ຮັບ
ຜິດ ຫລັງຈາກນາທານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບເຂົາ?



ກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບຂນານນາມວ່າ “ຜູ້ທຈ
ີ່ ະເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈົ້າ” (1 ຊາ
ມູເອນ 13:14; ກິຈການ 13: 22). ຫລັງຈາກປະສົບການນີ້, ທ່ານຍັງຄິດວ່າດາວິດຍັງເປັນ
ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ບໍ່? ເປັນຫຍັງ?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ຖ້າເວລາບໍ່ພໍໃຫ້ນັກຮຽນຕອບເອງທີ່ບ້ານ.
7. ກັບໄປເບິ່ງກະດານແລະສິ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ກ້ອງຫົວເຣື່ອງ ìການທົດລອງ.” ຖາມ:ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊະນະການທົດລອງນັ້ນໆ; ຫາຄໍາຕອບສໍາລັບການທົດລອງແຕ່ລະຢ່າງ. ປິດການ
ສຶກສາພຣະທັມ ແລະອ້ອນວອນຂໍສະຕິປັນຍາ ແລະກໍາລັງຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ການທົດລອງ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ອາໂມດ: ສູກ
້ ານຕໍຕ
່ າ້ ນຢ່າງກ້າຫານ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອາໂມດ 1:1-2; 2:6-16; 7:10-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອາໂມດ 1-2:7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເຖິງວ່າອາໂມດຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມີອໍານາດທາງສາສນາກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ປະກາດ

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າເຣື່ອງການພິພາກສາ ຢ່າງກ້າຫານ ເຖິງວ່າຈະມີການ

ຕໍ່ຕ້ານ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສຽງຂອງໃຜຫລາຍກວ່າສຽງຂອງຄົນອື່ນໆ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມກ້າຫານຂອງອາໂມດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ແລະເບິ່ງວິທີທາງທີຂ
່ ້ອຍຕ້ອງການ ເພື່ອຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ນໍາເຣື່ອງບຸກຄົນກ້າຫານທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງ ມາເລົ່າໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ (ມາຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ເປັນນັກຕໍ່ສູ້
ເພື່ອຄວາມສເມີພາບໃນສັງຄົມ; ທ່ານເວົ້າຄວາມເປັນຈິງແຕ່ສັງຄົມຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບໄດ້; ທ່ານໄດ້
ຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ). ແນະນໍາບົດຮຽນວ່າ: ບົດຮຽນມື້ນີ້ ຈະເວົ້າເຣື່ອງຮີບດ່ວນ
ສໍາຄັນຄືພຣະຄໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ໄວ້, ເຖິງວ່າຈະມີການສ່ຽງພັຍ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ອາໂມດ 1:1-2. ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງສຽງດັງກ້ອງຜ່ານຜູ້ປະກາດ
(1:1-2).”
-ໃຊ້ເວລາອ່ານ ຫລືສລຸບ ອາໂມດ 1:3—2:5 ແລະອະທິບາຍພຣະຄໍາຕັດສິນລົງໂທດສໍາລັບອິສຣາ
ເອນ (1:3—2:3), ແລະເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງອິສຣາເອນເຊັ່ນ ຢູດາ (2:4-5). ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າ
ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຄໍາຕັດສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

-ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ອາໂມດ 2:6-16 ໃນຂະນະທີທ
່ ຸກຄົນຟັງຄໍາກ່າວຫາສໍາລັບອິສຣາເອນ. ຖາມ: ທ່ານ
ຄິດວ່າຊາວອິສຣາເອນຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກັບຖ້ອຍຄໍາທີໄ
່ ດ້ກ່າວມາກ່ຽວກັບພວກເຂົາ?
-ເບິ່ງ ອາໂມດ 2:6-8. ຖາມ: ທ່ານຈະສລຸບຄວາມຜິດບາບຂອງອິສຣາເອນຢ່າງໃດ? ມີເຣື່ອງປະ
ເພດນີ້ໃນສມັຍນີ້ບໍ່?
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3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ອາໂມດ 7:10-13.

ສລຸບຄໍາຕໍາໜິຂອງອາມາຊີຢາຕໍ່ຄໍາທໍານວາຍຂອງອາໂມດວ່າ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສັຽຂວັນ. ອາມາຊີຢາປະຕິເສດບໍ່ຮັບພຣະທັມແລະບໍ່ຮັບຜູ້ປະກາດດ້ວຍ. ໃຫ້ຜູ້
ອຶ່ນ ສລຸບເບິ່ງ 7:10-13.

4. ອ່ານ ອາໂມດ 7:14-15. ຖາມ: ອາໂມດອະທິບາຍການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າວິທໃີ ດ? ທ່ານຄິດວ່າ
ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນຄົນໃນສມັຍນີ້ຢ່າງນັ້ນບໍ່? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈຶ່ງຈະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນ
ທ່ານໃຫ້ນໍາພຣະທັມອອກໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ?

ເຮັດແນວໃດທ່ານຈຶ່ງຈະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນ

ບາງບຸກຄົນໃຫ້ນໍາພຣະທັມອອກໄປປະກາດ? ຖ້າວ່າພຣະທັມນັ້ນໆຂັດກັບຄົນທັງຫລາຍໃນສັງຄົມ
ຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ?

5. ປຽບທຽບລະຫວ່າງຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານທີໄ
່ ດ້ຮຽນມາແລ້ວ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດ
ໃນມື້ນີ້. ສອງຄົນນີ້ມີຫຍັງແດ່ແຕກຕ່າງ ຫລືຄ້າຍຄືກັນ? (ນາທານເປັນຜູ້ປະກາດອາຊີບ ແຕ່ອາໂມດ
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກາດເຕັມເວລາ. ນາທານປະເຊີນໜ້າກະສັດຂອງທ່ານ ແຕ່ອາໂມດປະເຊີນໜ້າກະສັດ
ຈາກອານາຈັກຕ່າງໆ; ບັນຫາຂອງນາທານແມ່ນຄວາມບາບຂອງກະສັດຂອງເຂົາ ແຕ່ບັນຫາຂອງອາ
ໂມດແມ່ນການຜິດສິນທັມແລະການບໍ່ຍຸດຕິທັມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຕໍ່ໆໄປ). ໃຫ້ເວລານັກຮຽນ
ເພື່ອຄິດພິຈາຣະນາ.

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ໃຊ້ເວລາສົນທະນາເຣື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ມີເຣື່ອງຫຍັງແດ່ໃນສັງຄົມທີ່ຄຣິສຕຽນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານໃນລະຍະຜ່ານມາ?
(2) ຄຣິສຕຽນໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງທຸກຢ່າງບໍ່?

(3) ທ່ານຄິດວ່າມີຫຍັງແດ່ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງທີຈ
່ ະກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍ ຫລືຜູ້ນໍາ
ຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້?
(4) ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະຮັບພຣະທັມນັ້ນໄດ້ບໍ່?
(5) ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນທ່ານໃຫ້ນໍາພຣະທັມບາງຢ່າງທີ່ກ່າວມານັ້ນໄປປະກາດ, ມີວິທໃີ ດ
ແດ່ທທ
ີ່ ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້?

(6) ມີຫຍັງແດ່ທທ
ີ່ ່ານອາດຈະປິດບັງໄວ້?
ອະທິຖານປິດ ໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ປະກາດພຣະທັມອັນບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ
ເຖິງວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານກໍຕາມ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ມີກາອີຢາ: ປະກາດຄວາມຈິງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ກະສັດ 22: 6-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ກະສັດ 22: 1-40

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ມີກາອີຢາປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະສັດຊື່,
ເຖິງວ່າພຣະທັມນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະ

ລາຍຕໍ່ຕົວຜູ້ປະກາດເອງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ມີອຸປສັກຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະກາດພຣະທັມທີ່ຜູ້ຟັງຈະບໍ່ນິຍົມຊົມ
ຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອອະທິບາຍວິທປ
ີ ະກາດພຣະທັມຂອງມີກາອີຢາກັບຜູ້ມີອໍານາດເຖິງວ່າ

ການປະກາດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍ

ຕໍ່ຕົວເອງແລະເພື່ອເບິ່ງວິທີທ່ີຈະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການປະກາດຄວາມຈິງ

ເຖິງວ່າການປະກາດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ຕົວເອງ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນເວລາຮຽນໃຫ້ຕຽມເຈັ້ຽ 4 ຄູນ 6 ໄວ້ສີ່ໃບແລ້ວຂຽນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ຂໍ້ລະໃບແລະໃສ່ເບີ
ພ້ອມ:1. ìທ່ານໄດ້ຊະນະລາງວັນສໍາລັບການສອນຂອງທ່ານ.î 2. ìທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ
ຫົວໜ້າພະແນກເງິນຂອງໂບດ.î 3. ìທ່ານປາກເໝັນ.î 4. ìອາຈານໄດ້ຕັດສິນໄລ່ທ່ານອອກຈາກ
ການສອນ.”

ປະກາດກັບນັກຮຽນວ່າ: ພວກຜູ້ນໍາໂບດໄດ້ສົ່ງຂ່າວມາຫາຂ້ອຍ ແລະຢາກໃຫ້ນັກຮຽນຫ້ອງນີ້ອ່ານ.
ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອອກມາຕໍ່ໜ້າແລະເອົາເຈັ້ຽໃຫ້ລາວອ່ານ. ອ່ານ 1 ແລະ 2 ກ່ອນ (ຂ່າວດີ) ແລ້ວໃຫ້ອ່ານ 3
ແລະ 4

(ຂ່າວຮ້າຍ). ໃນຂະນະທີໄ
່ ດ້ຟັງຂໍ້ຄວາມນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານສະແດງທ່າທີຕອບກັບຖ້ອຍຄໍາທີ່

ໄດ້ຍິນ (ດີໃຈຫລືໜ້າອາຍ).
ຂອບໃຈຜູ້ອ່ານ, ແລະຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຕ່ລະຄົນເວລາໄດ້ຍິນຂ່າວທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ. ຖາມ:
ແມ່ນຫຍັງງ່າຍກວ່າກັນໃນການສົ່ງຂ່າວ, ຂ່າວດີ ຫລືຂ່າວຮ້າຍ? ເປັນຫຍັງ?
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2. ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນມື້ນີ້ເວົ້າເຣື່ອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການບອກຂ່າວຮ້າຍ, ແມ່ນ
ວ່າທ່ານຈະຖືກຂົ່ມຂູ່ຫລືພົບອັນຕະລາຍ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ເລົ່າເບື້ອງຫລັງກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃນຕອນນີ້

ເພາະປະເທດຂອງເຂົາ

ເຈົ້າໄດ້ຖືກ ແບ່ງແຍກອອກເປັນສອງອານາຈັກ (ອິສຣາເອນ ແມ່ນອານາຈັກພາກເໜືອມີກະສັດຊື່ອາ
ຮາບ ແລະຢູດາແມ່ນອານາຈັກພາກໃຕ້ມີກະສັດຊື່ເຢໂຮຊາຟັດ)
4. ອ່ານ 1 ປະວັດກະສັດ 22: 2-5. ບອກວ່າ ຢາໂຮຊາຟັດຕ້ອງການໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈົ້າກ່ອນ

ທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມຮົບນໍາກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ. ຖາມ: ການຢາກໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈົ້າຂອງເຢໂຮຊາ
ຟັດ ບອກເຮົາແນວໃດແດ່ເຖິງກະສັດຜູ້ນີ້? ເວລາໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາ ແລະຜູ້ນໍາຄວນສແວງຫາຄໍາ
ເຫັນຂອງພຣະເຈົ້າ?

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1 ປະວັດກະສັດ 22: 6-23.

ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ຂໍ້ 1 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ

ບົດຮຽນນີ້.

6. ອະທິບາຍ 22: 19-23. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍເພື່ອເບິ່ງເບື້ອງຫລັງວ່າເປັນຫຍັງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ຂອງອາຮາບຈຶ່ງເວົ້າຕົວະກະສັດຂອງພວກຕົນ.
7. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 22: 24-28. ຖາມ: ມີຄໍາເວົ້າໃດແດ່ທີ່ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕອນນີ້; ເບິ່ງການ
ແລກປ່ຽບຄໍາເວົ້າລະຫວ່າງເຊເດກີອາແລະມີກາອີຢາ. ເບິ່ງໂທດຂອງມີກາອີຢາທີກ
່ ະສັດອາຮາບໄດ້
ສັ່ງທະຫານ. ຖາມ: ຄໍາຕອບຂອງມີກາອີຢາໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້
ທ່ານຕອບເຊັ່ນນັ້ນ? (22:28).

8. ແບ່ງກະດານເປັນສອງພາກ; ພາກນຶ່ງໃສ່ຫົວເຣື່ອງ ìຜູ້ປະກາດປອມ” ແລະພາກທີສອງໃສ່ຫົວ
ເຣື່ອງ ìຜູ້ປະ ກາດແທ້.î ຊອກຫລາຍໆຄົນໃຫ້ອ່ານຕໍ່ໄປນີ້: ພຣະບັນຍັດທີສອງ 18: 17-22; ເຢ
ເຣມີຢາ 23:16-17, 21-22; 28: 5-9. ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງແລະສັງເກດເບິ່ງລັກສະນະຂອງຜູ້ປະກາດ
ປອມ ແລະລັກສະນະຂອງຜູ້ປະກາດແທ້; ແລ້ວໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານຕາມພາກຂອງໃຜລາວ. ຖາມ: ມີ
ຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕື່ມໃສ່ຖ້ອຍຄໍາທີມ
່ ີຢູ່ໃນກະດານແລ້ວ ສໍາລັບຜູ້ທພ
ີ່ ວກເຮົາຄິດວ່າອາດ
ຈະເປັນຜູ້ປະກາດໃນສມັຍນີ້?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
9. ເບິ່ງເຣື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວໃຊ້ເວລາສົນທະນາ:

ìສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອປະທ້ວງການສ້າງ
ມອສຂອງມຸສ ລິມໃນເຂດໃກ້ຄຽງ. ອີງຕາມປະເພນີຂອງຄະນະບັບຕິດ, ສິດຍາບິບານຄິດ
ວ່າພວກບັບຕິດຄວນສນັບສນຸນສິດທິຂອງຜູ້ເຊື່ອອື່ນໆໃນການສ້າງບ່ອນນະມັສການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.

ແຕ່ສິດຍາພິບານຜູ້ນີ້ຮູ້ວ່າ ການປະຕິເສດບໍ່ຮ່ວມຂອງລາວອາດຈະເຮັດໃຫ້

ສະມາຊິກຫລາຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກບໍ່ພໍໃຈ. ສິດຍາພິບານຄົນນີ້ຄວນເຮັດແນວໃດ?”
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ແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອສຶກສາ ແລະພິຈາຣະນາເຣື່ອງນີ້.
10. ຖາມ:

ມີກໍຣະນີໃດແດ່ໃນສັງຄົມທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເວົ້າ?

ການເວົ້າ ຍາກຂຶ້ນ? ເວລາໃດແດ່ທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍ?

ສະພາບການແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້

ມີຫຍັງແດ່ທເີ່ ປັນອຸປສັກໃນການທີ່

ຈະເວົ້າຄວາມຈິງ? ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະອຸປສັກນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ? ຕົວຢ່າງຈາກຊີວິດຂອງ ນາທານ,
ອາໂມດ, ຫລືມີກາອີຢາ ຊ່ວຍຫຍັງພວກເຮົາໄດ້ແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11

ຮູນດາ: ບັນລະບາຍແລະປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົາ້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 34: 19-31

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຮູນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບັນລະຍາຍແລະປະກາດພຣະ
ທັມພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພື່ອຈະຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອອະທິບາຍໜ້າທີຂ
່ ອງຮູນດາໃນການບັນລະບາຍ ແລະປະກາດພຣະທັມ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ ແລະເພື່ອເບິ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບການ

ຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມ ພຣະເຈົ້າໃນສມັຍນີ້.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣື່ອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ: (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມນີ້ໃສ່ກະດານໄວ້: ìພຣະເຈົ້າຊົງກໍາລັງເວົ້າ. ພວກເຮົາຟັງພຣະ
ອົງບໍ່?î ຖາມ: ພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າກັບພວກເຮົາວິທີໃດແດ່?
2. ພານັກຮຽນເບິ່ງ: ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອອະທິບາຍໜ້າທີຂ
່ ອງຮູນດາໃນການບັນລະບາຍ

ແລະປະກາດພຣະທັມພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ ແລະເພື່ອເບິ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບການ
ຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມພຣະເຈົ້າໃນສມັຍນີ້. ອະທິບາຍ: ການຟັງພຣະເຈົ້າເວົ້າແລະການເຂົ້າໃຈ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ: (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

3. ສລຸບ 2 ຂ່າວຄາວ 34:1-18; ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 34:19-31.
4. ເບິ່ງ 34:19-21 ແລະຖາມ:


ຊົນຊາດອິສຣາເອນພົບປຶ້ມພຣະທັມບັນຍັດທີເ່ ສັຽໄປດ້ວຍວິທໃີ ດ?



ເປັນຫຍັງກະສັດໂຢຊີຢາຊົງເສັຽພຣະທັຍເວລາໄດ້ຍິນທັມບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ?



ແມ່ນຫຍັງຄືພັຍອັນຕະລາຍ ຖ້າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຂາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ?

5. ອ່ານ 34:22-25. ແລ້ວເວົາ້ ເຣື່ອງ ìຜູ້ປະກາດຍິງໃນພຣະຄັມພີ.”
ແລະຍິງໃນພຣະຄັມພີ.
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ເນັ້ນ: ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ທັງຊາຍ

6. ຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


ຜູ້ປະກາດ ຮູນດາ ສາມາດບອກພຣະທັມກັບພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ວິທີໃດ?



ໃຜແດ່ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້? (ເບິ່ງ ຢາໂກໂບ 1:5)



ໃນຈໍານວນບຸກຄົນທີມ
່ ີສ່ວນໃນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ ມີຈັກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ?
ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ພວກເຂົາເຈົ້າແນວໃດແດ່?

7. ອ່ານ 34: 26-31 ແລະສລຸບເຣື່ອງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງກະສັດໂຢຊີອາໃນ 2 ຂ່າວຄາວ 35: 2025. ຖາມ: (1) ຄໍາທໍານວາຍຂອງຮູນດາເກີດຂຶ້ນບໍ່? ເກີດ ຫລື ບໍ່ເກີດ?; (2) ກະສັດໂຢຊີຢາສິ້ນ
ພຣະຊົງຢ່າງສັນຕິ ວິທໃີ ດ?

ນໍາພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ : (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

8. ເບິ່ງ ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພື່ອຈະຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມພຣະເຈົ້າ?
ຂຽນຂໍ້ຄວາມນີ້ໃສ່ກະດານ ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນຕື່ມບ່ອນຫວ້າງ:


ຂ້ອຍອາດຈະມີປັນຫາເຮັດຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານຜູ້____________.

9. ເວົ້າຢ່າງສັ້ນໆ ເຖິງວິທທ
ີ ີ່ຜູ້ປະກາດຍິງຮູນດາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ (ຮູນດາ
ດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ, ນາງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,

ນາງປະກາດພຣະທັມຕາມທີ່

ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້). ເບິ່ງ ສໍາລັບຊີວິດໃນມື້ນີ້ ຊຶ່ງຢູ່ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້
ຍອມຮັບພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ວ່າຈະມາຜ່ານຜູ້ໃດກໍຕາມ. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການ
ອ້ອນວອນອະທິຖານ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ສັດຊືໃ່ ນຍາມສິນ
້ ຫວັງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພືນ
້ ຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ເຢເຣມີຢາ 20:7-18; 26:1-15
ເຢເຣມີຢາ 1:1-10; 20:7-18; 26:1-19; 37:1-38:26

ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ເຢເຣມີຢາປະເຊີນກັບການຍາກໃນການຮັບໃຊ້ຈົນເຮັດໃຫ້

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແລະທ່ານ

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງເຢເຣມີຢາ

ເພິ່ນສູນເສັຍຄວາມຫວັງ ແຕ່ເພິ່ນຍັງກ້າຫານແລະຊື່ສັດຢູ່.
ຈະຕອບສນອງພຣະຄຸນແນວໃດ?

ຄໍານໍາ

ພຣະເຈົ້າເອີ້ນເຢເຣມີຢາມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນເວລາເພິ່ນມີອາຍຸພຽງ 42 ປີ ໃນສມັຍນັ້ນຖືວ່າໜຸ່ມຫລາຍເພາະ
ວ່າຄົນໃນສມັຍນັ້ນມີອາຍຸຍາວນານຫລາຍກວ່າຄົນໃນສມັຍນີ້, ຄັ້ງແຣກເພິ່ນກໍປະຕິເສດພຣະເຈົ້າໂດຍອ້າງ

ວ່າໜຸ່ມເກີນກວ່າທີຈ
່ ະໃຫ້ພວກອາວຸໂສຈະຮັບໃດ້ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍໂຜດປະທານຄວາມສາມາດແລະສະຕິປັນ
ຍາໃຫ້ເພິ່ນຢ່າງມາກມາຍ

ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຫາກພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຜູ້ໃດພຣະອົງກໍຈະປະທານສິ່ງທີ່

ຕ້ອງການໃຫ້. ເຢເຣມີຢາໄດ້ຈົ່ມທຸກຈົ່ມຍາກຕໍ່ພຣະເຈົາ້ ໃນຂະນະທີເ່ ພິ່ນພົບກັບອຸປສັກໃນການຮັບໃຊ້ ແຕ່
ເພິ່ນບໍ່ເຄີຽປະຖິ້ມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ປະການໃດ.

ຊົງເອີນ
້ ເຢເຣມີຢາ 1:1-10

1. ເຢເຣມີຢາກ່າວຄໍາພະຍານການຊົງຮຽນເອີ້ນມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ຂໍ້ 4-5
2. ເຢເຣມີຢາປະຕິເສດແກ້ຕົວ ຂໍ້ 6
3. ພຣະເຈົ້າສັນຍາກັບເຢເຣມີຢາ ຂໍ້ 7-10

ເຢເຣມີຢາຈົມ
່ ໃຫ້ພຣະເຈົາ້ 20:1-18

ການຮັບໃຊ້ຂອງເຢເຣມີຢາມີການລົ້ມລຸກຄຸກຄານເຊັ່ນ; ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງສອນເຢເຣ
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ມີຢາ, ປະຊາຊົນຖິ້ມຫົນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວໄປຂາບໄຫວ້ພະທຽມ, ເຢເຣມີຢາປະກາດໃຫ້ກັບໃຈໃ
ໝ່ກ່ອນພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດ ເຂົາກໍບໍ່ເຊື່ອແລະບໍ່ກັບໃຈເລີຽ, ພວກປະໂລຫິດກໍບໍ່ສົນໃຈພຣະເຈົ້າ ເຢເຣມີຢາ
ໄດ້ປະກາດຕາມທີພ
່ ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັ່ງ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຫາເຣື່ອງກໍາຈັດເຢເຣມີຢາເສັຽ.

ìເມື່ອປັສຮູຣ໌ (Pashur) ບຸດຂອງປະໂຣຫິດ ອິມເມີ ຜູ້ເປັນນາຍໃຫຍ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຍິນເຢເຣມີຢາປະກາດພຣະທັມເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້

ປັສຮູຣ໌ກໍຕີເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຈັບທ່ານ

ໃສ່ກັບຕີນໄວ້ໃນປະຕູສູງ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງປະຕູເບັນຢາມິນດ້ານເທິງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî (20:1-2).
ປັສຮູຮ໌ Pashur ໃນພາສາເຮັບເຣີແປວ່າ ເອກກະຣາດ Freedom ດ້ວຍເຫດນີ້ເຢເຣມີຢາເວົ້າຕໍ່ທ່ານວ່າ,

“ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງທ່ານວ່າປັສຮູຣ໌ ແຕ່ຊົງເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຢ້ານກົວຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທຸກໆບ່ອນî (ຂໍ້ 3).

ເພາະວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ວິບັດເກີດແກ່ລາວເພາະການກະທໍາຂອງລາວຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າìເບິ່ງແມ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກັບມິດສະຫາຍຂອງເຈົ້າຢ້ານກົວວຸ້ນວາຍ ເຈົ້າຈະເຫັນເຂົາທັງຫມົດຕາຍ

ດ້ວຍດາບຂອງສັດຕຣູ ເຮົາຈະມອບຊາວຢູດາທັງປວງຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງກະສັດບາບິໂລນ ແລະຄົນອື່ນໆກໍ

ຈະຖືກຂ້າຕາຍ ເຮົາຈະໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າຂອງກະສັດຢູດາ ແລະທຸກໆສິ່ງກໍຈະ

ຖືກນໍາໄປຍັງເມືອງບາບິໂລນ ສໍາລັບເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ ຈະຖືກຈັບໄປຍັງບາບິໂລນເຫມືອນກັນ ເຈົ້າ
ຈະຕາຍແລະຖືກຝັງໄວ້ນໍາມິດສະຫາຍຜູ້ເຈົ້າເວົ້າຕົວະເຂົານັ້ນ” (ຂໍ້ 4-6).

ຈາກຂໍ້ 7-18 ແມ່ນຄໍາລໍາພຶງລໍາພັນ ຄວາມຈົ່ມທຸກຈົ່ມຍາກຂອງເຢເຣມີຢາຄຶດວ່າພຣະເຈົ້າປະຖິ້ມເພິ່ນແລະ
ເພິ່ນກໍຄຶດເຊົາປະກາດພຣະນາມພຣະເຈົ້າ,

ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນຈົ່ມນັ້ນມີສິ່ງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບເພິ່ນໆຈຶ່ງເວົ້າວ່າ

ìຂ້າພຣະອົງເຫມືອນໄຟໄຫມ້ອັດຢູ່ໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ

ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປັ້ຽທິຕ
່ ້ອງອັດມັນໄວ້

ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອັດໄວ້ບໍ່ໄຫວî (ຂໍ້ 9). ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສຖິດຢູ່ນໍາເພິ່ນ ແລ້ວເພິ່ນປະກາດຕໍ່ໄປ.

ເຂົາຟ້ອງເຢເຣມີຢາ 26:1-15

ຕໍ່ມາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ເພິ່ນປະກາດທີ່ເດີ່ນພຣະວິຫານມີເນື້ອໃນວ່າ ໃຫ້ທຸກຄົນເຊື່ອຟັງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ຫາກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະວິຫານທີ່ເຂົາມາຂາບໄຫວ້ກໍຈະຖືກທໍາລາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຈັບເພິ່ນ
ແລະຟ້ອງໄປເຖິງພວກເຈົ້ານາຍທີ່ພະຣາຊວັງ ແລ້ວພວກເຈົ້ານາຍເຫລົ່ານັ້ນກໍລົງມາຕັດສິນຄວາມ.

ພວກ

ປະໂຣຫິດກັບພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແຈ້ງຕໍ່ພວກເຈົ້ານາຍໃຫ້ຂ້າເຢເຣມີຢາຖິ້ມເສັຽ (ຂໍ້ 11).

ຂໍ້ 12 ເຢເຣມີຢາເວົ້າກັບພວກເຈົ້ານາຍດ້ວຍພຣະເຈົ້າຊົງບອກໃຫ້ມາ ທໍານວາຍເຣືອ
່ ງພຣະວິຫານ ຫລື ມາ
ກ່າວໂທດການກະທໍາຂອງຄົນບໍເ່ ຊື່ອຟັງ

ແທນທີຈ
່ ະເວົ້າວ່າກ່າວໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ. (ໃຫ້ຄຣູແປງຄໍາເວົ້ານີ້

ແທ້ໆ)
ຂໍ້ 16 ພວກເຈົ້ານາຍບໍ່ເຫັນວ່າເພິ່ນຜິດແຕ່ປະການໃດ ເພາະເພິ່ນກ່າວໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ສຸດຍອດຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:
ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ດານີເອນ 3
ດານີເອນ 1-3
ໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ
ສ່ຽງຢ່າງຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າມີຜົນຫຍັງ?
ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງ ຊັດຣາເກ, ມີຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ.

ຄໍານໍາ

ພຣະເຈົ້າປະປ່ອຍໃຫ້ເນບູກາເນັດຊາກະສັດຂອງກຸງບາບີໂລນເຂົ້າຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມຕາມຄໍາທໍານວາຍ
ຂອງເຢເຣມີຢາ. ໃນເວລາເນບູການເນັດຊາເຂົ້າຍຶດຄອງນັ້ນເພິ່ນໄດ້ເອົາຂອງສັກສິດຫລາຍຢ່າງອອກຈາກ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປໄວ້ໃນຄັງຂອງເພິ່ນ ຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍໄດ້ສ້າງພຣະຂຶ້ນດ້ວຍຄໍາແລະສັ່ງໄພ່ພົນທັງໝົດຮວມ
ທັງຂ້າທາດໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະຄໍາທີ່ເພິ່ນສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ.

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

ເມື່ອກະສັດເນບູກາເນັດຊາບຸກເຂົ້າໂຈມຕີແລະຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ເອົາສິ່ງ
ຂອງຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະວິຫານເຢຣູຊາເລັມໄປເກັບມ້ຽນໃນຄັງຂອງເພິ່ນ ພ້ອມທັງຈັບພວກຊະເລີຽໄປຍັງ
ກຸງບາລີໂລນເພື່ອເປັນຄົນໃຊ້ອີກ ພວກທີຈ
່ ະເອົາໄປສອນໃຫ້ເປັນຂ້າທາດທີກ
່ ຸງບາບີໂລນນັ້ນມີຄຸນສົມບັດດັ່ງ
ນີ້;

ìພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງໃຫ້ຫົວຫນ້າຂັນທີເລືອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສຣາເອນທີເ່ ປັນຄົນຫນຸ່ມບາງຄົນຊຶ່ງເປັນເຊື້ອ

ສາຍພຣະວົງແລະເຊື້ອສາຍເຈົ້ານາຍ ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສະງ່າງາມ ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມ
ສລາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນຢ່າງດີ ແລະມີປັນຍາສ້ຽມແຫລມ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເຂົ້າ

ຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ອັສເປນັສຈະເປັນຜູ້ສອນໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດ້î (ດາ
ນີເອນ 1:3-4). ຮວມແລ້ວມີຄຸນສົມບັດແປດຢ່າງ ເພື່ອຈະສອນເຂົາມີຄຸນນະພາບຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊວັງ.

ເມື່ອນັ້ນເນບູກາເນັດຊາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຜູ້ດູແລຄຸມໃຫ້ຊະເລີຍທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົາກິນອາຫານຢ່າງດຽວກັນ

ກັບພຣະອົງ ເພື່ອເຂົາຈະເປັນຜູ້ທເີ່ ໝາະສົມໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຣາຊວັງ ìພຣະຣາຊາຊົງສັ່ງໃຫ້ນໍາອາຫານ
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ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນ ທີ່ພຣະອົງຊົງສເວີຍມາໃຫ້ພວກເຂົາກິນດື່ມທຸກມື້ ໃຫ້ລ້ຽງດູເຂົາຢູ່ເປັນເວລາສາມປີ ແລ້ວ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະຖືກນໍາເຂົ້າເຝົ້າພຣະຣາຊາî (1:4).

ພວກຊາຍໜຸ່ມບໍ່ຍອມເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍເຂົ້າປາອາຫານຢ່າງດີ ຈຶ່ງຂໍວິງວອນກິນແຕ່ນໍ້າກັບຜັກ “ຂໍທ່ານ

ຈົ່ງທົດລອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈັກສິບມື້ ຂໍໃຫ້ເຂົານໍາຜັກມາໃຫ້ເຮົາກິນ ແລະນໍ້າມາໃຫ້ເຮົາດື່ມ ແລ້ວໃຫ້ທ່ານ
ສັງເກດເບິ່ງພວກເຮົາກັບຄົນຫນຸ່ມທີ່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ

ແລ້ວທ່ານຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຕາມທີເ່ ຫັນສົມ

ຄວນ” (1:12). ໃນພຣະທັມຄັມພີໃໝ່ມານຊາຕານທົດລອງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຖືສິນອົດອາຫານສີ່

ສິບວັນສີ່ສິບຄືນນັ້ນມານໄດ້ມາທົດລອງພຣະອົງໃນຂະນະທີມ
່ ີຄວາມຫິວ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ ìມີຄໍາຂຽນ

ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ມະນຸດຈະບໍ່ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສິ່ງດຽວ
ພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າî (ມັດທາຍ 4:4).

ແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂໍ້ທອ
ີ່ ອກມາຈາກ

ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຖືກຟ້ອງ: ( ດານີເອນ 3:8-23 )

ເນບູກາເນັດຊາມີຄວາມຄຶດສ້າງພະດ້ວຍທອງຄໍາແລ້ວອອກກົດໝາຍໃຫ້ຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທີ່ສ້າງນັ້ນ ìໂຄ

ສົກຜູ້ນຶ່ງໄດ້ປະກາດດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìຄົນທຸກໆປະເທດ ທຸກໆເຊື້ອຊາດແລະພາສາຕໍ່ໄປນີ້ພວກທ່ານຈະ

ໄດ້ຍິນສຽງເປົ່າແກຕິດຕາມດ້ວຍສຽງປີ່ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປີ່ ແລະສຽງແຄນ ແລ້ວຈະມີສຽງດົນຕຣີອື່ນໆດັງ
ຂຶ້ນ ພໍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີ່ກະສັດເນບຸກາເນສຊາຊົງສ້າງຂຶ້ນ ຜູ້ໃດບໍ່ຂາບ

ໄຫວ້ຈະຖືກໂຍນເຂົາໄປໃນເຕົາໄຟທັນທີ” (ຂໍ້ 4-6). ຊາຍໜຸ່ມ ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຜູ້ຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ພະນັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເຂົາຈຶ່ງໄປຟ້ອງຕໍ່ເນບູກາເນັດຊາ ຂໍ້ 8-13
ແລ້ວເນບູກາເນັດຊາຈຶ່ງສັ່ງມັດຊາຍໜຸ່ມທັງສາມແລ້ວໂຍນຖິ້ມລົງກອງໄຟ (ຂໍ້ 14-23).

ເນບູກາເນັດຊາສັງ່ ບໍໃ່ ຫ້ໝນ
ິ່ ປະໝາດພຣະເຈົາ້ : ( ດານີເອນ 3:24-30 )

1. ເຂົາໂຍນ ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະ ອາເບດເນໂກ ມຸ້ງຫວັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃຫ້ຕາຍຢ່າງເວດ
ທະນາ ແຕ່ເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າມາຊ່ອຍໄວ້ ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເຫັນສີ່ຄົນຢ່າງໃນກອງໄຟປາສຈາກອັນຕະ
ລາຍ.
2. ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອອັນແຮງກ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ອຍເຫລືອຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເນບູກາເນັດຊາຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມນັ້ນມີອໍານາດແທ້ໆ ຈຶ່ງອອກປະກາດບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ໃດໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັຍຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 14
ສ່ຽງທີສ
່ ດ
ຸ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:
ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເອັສເທີ 4:1-16
ເອັສເທີ 1-8
ນາງເອັສເທີສ່ຽງຊີວິດເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ອື່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກການຖືກຂ້າ.
ມັນຄຸ້ມຄ່າບໍ່ທີ່ຈະສະລະຊີວິຕົນເອງເພື່ອຊ່ອຍຜູອື່ນໃຫ້ພົ້ນ?
ເພື່ອຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງນາງເອັສເທີໃນການຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ.

ຄໍາແນະນໍາ

1. ອ້ອນວອນແລະອ່ານເອັສເທີ ບົດ 1 ເຖິງບົດ 4 ກ່ອນສອນ.
2. ອ່ານບົດຮຽນ ແລະ ບົດສອນກ່ອນສອນ.
3. ຂຽນຊື່ຄົນສໍາຄັນໃນເຣື່ອງລົງກະດານເວລາສອນ. 1. ກະສັດເຊເຊັດ. 2. ຣາຊີນີ ວາຊະຕີ. 3. ເອັສເທີ.
4. ນາຍຍົກຮາມານ. 5. ທ່ານມໍເດກາຍ.

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

1. ກະສັດເຊເຊັດຈັດງານລ້ຽງເຈັດມື້ເຈັດຄືນເພື່ອສະແດງຄວາມຮັ່ງມີ (1:4-5)
2. ກະສັດເຊເຊັດສັ່ງໃຫ້ຣາຊິນີ ວາຊະຕີມາສະແດງຄວາມງາມໃນວັນຖ້ວນເຈັດຂອງງານລ້ຽງ (1:8-10).
3. ຣາຊິນີວາຊະຕີປະຕິເສດ ແລະກະສັດຂໍຄໍາເຫັນກັບພວກຂຸນນາງ (1:11-15)
4. ຄໍາເຫັນຂອງພວກຂຸນນາງ (1:16-20).
5. ກະສັດເຊເຊັດເຫັນພ້ອມກັບຄໍາເຫັນຂອງພວກຂຸນນາງ (1:21-22).
6. ຈຶ່ງເລືອກເອັສເທີເປັນຣາຊິນີຜູ້ໃໝ່ (ບົດ 2)

ຮາມານວາງແຜນຂ້າລ້າງຊາດຢິວ: ( ເອັສເທີ 3:1-15 )

1. ທ່ານຮາມານຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາຍຍົກ ພ້ອມທັງສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນກົ້ມຂາບລາວ (3:1-2).
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2. ທ່ານມໍເດກາຍຂຸນນາງອີກຜູ້ນຶ່ງບໍ່ຍອມກົ້ມຂາບໄຫວ້ ເພາະລາວເປັນຄົນຢິວ (3:4).
3. ທ່ານນາຍຍົກຮາມານໃຈຮ້າຍຈຶ່ງວາງລົງໂທດທ່ານມໍເດກາຍ ໂດຍຂ້າພວກຢິວທັງໝົດ (3:5-6).
4. ແຜນການຂອງຮາມານແມ່ນໃຊ້ອໍານາດກະສັດເພື່ອກໍາຈັດຊາດຢິວ (3:7-23).

ສັດຊືຈ
່ ງຶ່ ກ້າຫານ: ( ເອັສເທີ 4:1-17 )

1. ທ່ານມໍເດກາຍແລະພວກຢິວສະແດງຄວາມເປັນທຸກແບບຊາວຕາເວັນອອກກາງ (4:1-3).
2. ທ່ານມໍເດກາຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ເອັສເທີຊ່ອຍຂໍຮ້ອງກະສັດເຊເຊັດ (4:4-14). ໝາຍເຫດ:

ໃນຂໍ້ 14 ກ່າວວ່າ

ìໃນເວລາຢ່າງນີ້ຖ້າເຈົ້າມິດງຽບຢູ່î ແປວ່າຖ້າເຈົ້າບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ຫລືເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າເຖິງຍາມ
ເຈົ້າເວົ້າແລ້ວ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມາເປັນຣາຊິນີ ກໍເພາະເຫດການນີ້ແຫລະ.

3. ຣາຊິນີເອັສເທີຂໍໃຫ້ທ່ານມໍເດກາຍແລະຢິວທັງໝົດເຮັດພາກສ່ວນທີເ່ ຂົາເຮັດໄດ້ ຄືການໄຫວ້ວອນສາມມື້
ສາມຄືນໂດຍບໍ່ໃຫ້ກິນແລະດື່ມ ແປວ່າເອົາພຣະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງໃນຍາມເຊັ່ນນີ້. (4:15-16ກ).
4. ຄໍາສັນຍາຂອງຣາຊິນີ ເອັສເທີ (4:17ຂ).

ຄໍາຖາມ

1. ເອັສເທີແມ່ນໃຜໃນອະດີດ?

2. ລາວກາຍເປັນຣາຊິນີໄດ້ແນວໃດ?

4. ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງສ່ຽງຊີວິດຕົນເອງ?
5. ກ່ອນລາວຈະພົບກະສັດດ້ວຍຄວາມສ່ຽງອັນສູງສຸດລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາດຢິວເຮັດຫຍັງ?
6. ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງຈາກຊີວິດຂອງເອັສເທີ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 15
ເພືອ
່ ປະຊາຊົນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:
ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເນເຫມີຢາ 2:1-5; 5;1-13
ເນເຫມີຢາ 1--5
ເນເຫມີຢາຄືນສ້າງກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່
ເມື່ອມີບາງຢ່າງຕ້ອງສໍາເຣັດພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດ?
ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດສິ່ງສໍາຄັນນີ້.

ຄໍານໍາ

ຜູ້ບັນທຶກພຣະທັມເນເຫມີຢາແມ່ນທ່ານເອັສຣາ ແຕ່ໄດ້ບັນທຶກເຣື່ອງຂອງເນເຫມີຢາ

ໃນປີກ່ອນ ຄສ 430-

420. ເອັສຣາແລະ ເນເຫມີຢາ ມີພາຣະໃຈໃນການສ້າງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່. ໃນການບັນທຶກຂອງເອັສຣາຍັງ
ບອກວ່າທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ເສັຽສະລະຕໍາແໜ່ງເຈົ້າເມືອງທີ່ບາບີໂລນໃນສມັຍທີສອງຂອງເພິ່ນ (5:14). ເພິ່ນ
ໄດ້ຍອມສະລະຕໍາແໜ່ງເພື່ອເຫັນແກ່ປະຊາຊົນແລະບ້ານເມືອງຂອງເພິ່ນ.
ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:1-2 ເສົາ
້ ສລົດໃຈ

1. ເລົ່າປະຫວັດຫຍ້ໍຂອງເນເຫມີຢາ ໂດຍໃຊ້ຄໍານໍາຂ້າງເທິງ.
2. ເລົ່າເຣື່ອງພີ່ນ້ອງຢິວເດີນທາງຈາກເຢຣູຊາເລັມມາຢາມແລະເລົ່າຂ່າວເຣື່ອງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ
ບົດ 1:1-3

3. ເລົ່າເຣື່ອງເນເຫມີຢາເຂົ້າເຝົ້າອ້ອນວອນໂດຍບໍ່ກິນເຂົ້າກິນນໍ້າ 1: 4-11
4. ກະສັດອາກຕາເຊເຊັດເຫັນອາການໂສກເສົ້າຂອງເນເຫມີຢາ 2:1-2
ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:3-5 ກ້າທີຈ
່ ະເວົາ້ ຄວາມຈິງ

1. ເຊີນນັກຮຽນສັງເກດ 2:1 ຄໍາວ່າ (ຕໍ່ມາມື້ທີນຶ່ງ ເມື່ອເດືອນທີສີ່ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ) ແປວ່າເນເຫມີ
ຢາໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມທຸກໃຈແລະເຝົ້າອ້ອນວອນເປັນເວລາສີ່ເດືອນ.

2. ເນເຫມີຢາສ່ຽງຊີວິດຕັດສິນໃຈເວົ້ານໍາກະສັດ ເພາະການເວົ້າຜິດໃຈກະສັດມີໂທດເຖິງຕາຍ.
3. ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາໃຫ້ເນເຫມີຢາໃຫ້ມີວິທກ
ີ ານເວົ້າໂດຍອ້າງເຖິງບ່ອນຝັງສົບຂອງບັນພະບຸຣຸດຍັງ
ເພພັງ ຢາກໄປສ້ອມແປງ. ກະສັດເຫັນພ້ອມເພາະວ່າຊາວຕາເວັນອອກກາງນັບຖືບັນພະບຸຣຸດ.
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ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ 5:1-5 ຮ້າຍກວ່າເກົາ
່

1. ຜົນດີແມ່ນເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບອໍານາດຈາກກະສັດເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈົ້າເມືອງເຈົ້າແຂວງຊ່ອຍເພິ່ນຕັດ
ໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ຂອງກະສັດມາຊ່ອຍເນເຫມີຢາ.
2. ຜົນຮ້າຍແມ່ນສ້າງກໍາແພງດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຍ້ອນພວກສັຕຣູ (ອ່ານ 3:16-17)
3. ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນຢິວຂົ່ມເຫັງຢິວ ເຫັນຈາກການຈົ່ມຂອງເຂົາ 5:1-5

ຂໍໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ 5:6-13 ຕອບດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ

1. ເນເຫມີຢາກ່າວປະນາມ ພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ຂົ່ມເຫັງກັນເອງ
(ຂໍ້ 6-7)
2. ຢິວຕ້ອງຊ່ອຍຢິວ ໂດຍໄຖ່ (ຊື້) ຜູ້ທີ່ເປັນຂ້າທາດໃນບາບີໂລນໃຫ້ຄືນບ້ານ (ຂໍ້ 8)

3. ເນເຫມີຢາໃຫ້ເຂົາສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ກັນແລະກັນໂດຍການຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ (ຂໍ້ 11)
4. ພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນເຫັນພ້ອມກັບຄໍາສເນີຂອງເນເຫມີຢາ ໂດຍ
ຍອມຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນແລະກັນ (ຂໍ້ 12)

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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