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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ຈົ່ງເລ້ີມຕ້ົນໃຫມ່ 

 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເອຊຣາ ບົດທີ 1 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເອຊຣາ ບົດທີ 1 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ໃນຄວາມຜິດຫວັງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກເກັບ 
                                ຮັກສາໄວ້ໃນໃຈ.    ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໂອກາດໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ 
                                ກັບພຣະອົງ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມກ່ັບພຣະເຈົ້າໃນວັນນີ້? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ຊາວຢູດາໄດ້ພາກນັຫວນກັບຄນືມາເລີ້ມຕົ້ນ 
                                  ໃຫມກ່ັບພຣະເຈົ້າ      ແລະສອນໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຫໂ້ອກາດໃນ 
                                  ການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ ່ໃນທຸກວັນນີ້. 
 

ຈົງ່ຮັບຮູ້ວ່າ:  ໃນເວລາທີ່ມຂີໍ້ຂັດສົນ, ມບີັນຫາຫລວ່ືາຂາດຄວາມຫວັງ,  ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຈັດຕຽມ, ພ້ອມແລ້ວທີ່
ຈະມອບຄວາມຫວັງໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມຕ່າມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ. 

 
ແຜນການສິດສອນ 

ນໍາເຣື ່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ: 
1. ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມໃນຫ້ອງຮຽນ  ມີຜ້ ູໃດເຄີຍໄດ້ເບິ່ງ “ລາຍການສ ້ອມແປງໃຫມ”່ ເມື່ອມີ

ຄົນເຄີຍເຫັນກໍໃຫເ້ຂົາເວົ້າໃຫຄ້ົນອື່ນຟັງ, ແຕ່ຖ້າບໍມ່ີໃຜເຄີຍເຫັນ ກໍໃຫ້ຄຣູເປັນຜ້ ູເວ້ົາສູ່ພວກເຂົາເຈົ້າ

ຟັງ. (ຄອບຄົວ ຈະສ້າງບ້ານໃຫມກ່ໍຕ້ອງໄດ້ບອກຜ້ ູສ້າງໃຫ້ສ້າງຕາມໃຈທີ່ຕົນເອງມັກ, ນີ້ຄືການສ້າງ

ສົດໆຮ້ອນໆແລະກໍເລີ້ມຕົນ້ໃຫມ່ໆເລີຍ).   ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຢາກຈະເລີ້ມຕົ້ນແບບສົດໆຮ້ອນໆ

ເຫມືອນກັນ.  ຊາວຢູດາໃນປະວັດສາດຜ່ານມາກໍເຫມອືນກັນ. 

 

2. ບອກຫ້ອງຮຽນວ່າໃນໄຕຣມາດນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນນໍາກັນໃນປຶ້ມພຣະທັມ ເອຊຣາ, ຮັກກາຍ, ເຊ

ຄາຣີຢາ, ເນເຫມຢີາ ແລະມາລາກີ ຊຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທັງຫມດົແມ່ນເວ້ົາເຖິງ “ການປັບປຸງອະນາຄົດ”  ໃນ

ການແນະນໍາປຶ້ມທັງຫມົດນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາປະວັດສາດໄປດ້ວຍກັນ. ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະທັມ

ເອຊຣາ ແມນ່ຈະກ່າວເຖິງການຫວນກັບຖິ່ນຖານເດີມຂອງຄົນຢູດາ. 
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3. ຂຽນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຮຽນລົງໃນກະດານ “ການເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃຫມ”່   

ການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມມ່ີຄວາມໝາຍຫຍັງແດບ່ໍ່ສໍາລັບພວກເຮົາ?   ໃຫໂ້ອກາດເວລາຈັກຫນ່ອຍ ລໍຟັງ

ຄໍາຕອບ.  ຫນູນໃຈໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີ້ດ້ວຍ  ທ່ານສາມາດໃຫຕ້ົວຢ່າງໄດ້ບໍ່ ວ່າທ່ານເຄີຍເລີ້ມ

ຕົ້ນຊີວິດຂອງທ່ານຄຢື່າງໃດ? (ບາງຄົນອາດຈະກ່າວເຖິງການມາເປັນຄຣິສຕຽນໃຫ່ມກມໍີ. ລາງຄົນ

ອາດຈະບອກວ່າ ໄດ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫມ.່ ລາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າແຕ່ງງານໃຫມ,່ ລາງຄົນກໍ

ອາດຈະເວົ້າວ່າ ໄດ້ງານໃຫມ່ …………….) 

 

ນໍາພາການສຶກສາບົດຮຽນ 

4. ໃຫເ້ບິ່ງໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ, ແລະຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. 

 

5. ຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫຊ້ອກຫາປຶ້ມ ເອຊຣາ ຊຶ່ງຫລັງຈາກພຣະທັມ 2 ພົງສາວະດານ ໄປ ແລະກໍບອກເຂົາ

ເຈົ້າດ້ວຍວ່າປຶ້ມນີ້ ແມ່ນຕໍ່ເຣ່ືອງກັນໄປເລີຍ. 

 

6. ອ່ານເອຊຣາ 1:1-4  ໃຫ້ອາ່ນ ແລະອີງໃສ່ເຈັ້ຽບົດຮຽນ ແລ້ວຖາມຄໍາຖາມ : ໃຜເປັນຜ້ ູຫນູນໃຈ

ກະສັດໄຊຣັດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫຄ້ົນຢິວກັບຄືນສູ່ເຢຣູຊາເລັມ ແລະສ້າງພຣະວິຫານ?  ພວກເຮົາໄດ້

ບົດຮຽນຄືແນວໃດ ໃນການທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຢິວ ເພື່ອໃຫງ້ານຂອງຄົນຢິວສໍາເຣັດ? 

 

7. ອ່ານເອຊຣາ 1:5  ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈຂອງໄຊຣັດ ແລະພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈ

ຂອງພວກທີ່ຈະກັບຄືນໄປສ້າງກຸງເຢຮູຊາເລັມ. ພຣະອົງຊົງໃຫໂ້ອກາດແກ່ພວກເຂົາ. 

 

8. ໃນພຣະທັມເອຊຣາ 1:6-11 ອ່ານແລ້ວຖາມວ່າ ມອີັນໃດແດ່ທີ່ນໍາຄືນເມືອສ້າງພຣະວິຫານ? 

 

ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 

9. ໃຫອ້່ານໃນເຈົ້ຽບົດຮຽນໃນບົດຮຽນນີ້ແລະຊີວິດປະຈໍາວັນຊຶ່ງເປັນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 

 

10.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອັນໃດແດ່ບໍ່ໃນການສຶກສາວັນນີ້? 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ວາງຮາກຖານດ້ວຍການນະມັສການ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເອຊຣາ 3:1-7, 10-13 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄ ັມພີ: ເອຊຣາ ບົດທີ 3 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນະມັສການຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາຕ້ອງກະທາໍ ເພື່ອເປັນ 
                                ການຫນູນໃຈ ແລະຕຽມໂອກາດທີ່ຈະກະທໍາດ້ວຍ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຈະນະມັສການພຣະເຈົ້າດົນປານໃດແລະຄວນຈດັຕຽມຜ້ ູອື່ນນະມັສການ 
                                    ເຫມືອນກັນ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອໃຫ ້ຮູ້ທິດທາງໃນການທີ່ຈະຫນູນໃຈແລະໃນການຈັດຕຽມການນະມັສການ 
                                  ພຣະເຈົ້າ. 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື ່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ 

1. ຂຽນຄໍາຖາມເພື່ອການສໍາຣວດລົງໃນກະດານ “ທ່ານຈະນະມັສການພຣະເຈົ້າດົນປານໃດແລະຄວນ

ຈະຈັດຕຽມຜ້ ູອື່ນນະມັສການເຫມືອນກັນບໍ່?” 

2. ຄຣູຈະດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນມາສູ່ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ ແລະເຂົ້າມາຫາຈຸດປະສົງສໍາລັບ

ບົດຮຽນນີ້. 

3. ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ ການນະມັສການມີຄວາມຫມາຍວ່າຢ່າງໃດ?  ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການນະມັສ

ການມີຈຸດເດັ່ນຂຶ້ນ? 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະຄັມພ ີ

4. ໃຫນ້ັກຮຽນຄິດເຖິງບົດຮຽນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກະສັດໄຊຣັດແຫ່ງເປີເຊັຍ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ອະນຸຍາດ

ໃຫຊ້າວຢູດາກັບບ້ານຂອງຕົນຢ່າງດຽວ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ໃຫເ້ງິນຄໍາ, ເຂົ້າຂອງ, ສັດສາວາສິ່ງ, ແລະ

ຂອງທີ່ມີຄ່າຫລວງຫລາຍ ທີ່ກະສັດເນບູກັດເນັດຊານໍາມາຄືນໃຫພ້ວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ.  

 

5. ໃນເວລາອ່ານ ເອຊຣາ 3:1-7 ໃຫທຸ້ກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຕັ້ງໃຈຟັງ ເພື່ອຈະຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: 

• ດົນປານໃດທີ່ປະຊາຊົນມາຮວມກັນສ້າງສະຖານທີ່ນະມັສການ? 

• ທ່ານຄິດວ່າຄົນອິສຣາເອນມີຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍຫລືຫນ້ອຍ ເພື່ອການນະມັສການ

ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ? 
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• ພວກຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ນະມັສການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດບໍ່? 

 

6. ທ່ານເຄີຍມປີະສົພການຫລືບໍ່ໃນການຂັດຂວາງ ທີ່ຈະນະມັສການພຣະເຈົ້າ? ໃຫເ້ລົ່າຄົນນຶ່ງຫລືສອງ

ຄົນກໍໄດ້. 

 

7. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືການນະມັສການ?  ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນໃຫເ້ຂົາເຈົ້າຄຶດກ່ອນ.  ອ່ານອີກຄັ້ງນຶ່ງ 

(3:1-7) ແລ້ວເບິ່ງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ. 

 

8. ອ່ານເອຊຣາ 3:10-13  ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມ. ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຄິດຕ່າງກັນ ບາງຄົນກໍ

ຮ້ອງໃຫ,້ ບາງຄົນຊໍ້າພັດຮ້ອງໂຮສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ໃຫນ້ັກຮຽນສົນທະນາແລ້ວກອໍ່ານ ຮັກກາຍ 2:1-

4 ຈົ່ງຮູ້ວ່າຮັກກາຍຫນູນໃຈຄົນທັງຫລາຍທີ່ເກີດໃຫມໃ່ຫຍ່ລຸນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຫັນວິຫານຫລັງເກົ່າ ໃຫ້

ສ້າງສາ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະສ້າງຕໍ່ໄປເພື່ອພຣະເຈົ້າ. 

 

ຫນູນໃຈໃຫມ້ີການກະທໍາ 

9. ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງປຶ້ມເອຊຣາ ແມ່ນການໃຊ້ປະວັດສາດເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫຄ້ົນຮື້

ຟື້ນການນະມັສການຄືນໃຫມ່ ແລະກໍຮຽກຮ້ອງໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ ໃນສມ ັຍນີ້ດ້ວຍແມ່ນ

ບໍ່? 

 

10. ເບິ່ງຄໍາຖາມເພື່ອສໍາຣວດທີ່ຂຽນໃວ້ກ່ອນ. ທ່ານຈະສາມາດສະລະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ, ວຽກງານທີ່ດີ

ສ່ຽງຕໍ່ການວ່າງງານ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດຢ່າງນີ ້ດອກ ແຕ່ພຣະອົງຊົງມີພຣະ

ປະສົງໃຫພ້ວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງແທ້ຈິງແລະກໍສັລຣເສີນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈົ່ງຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າ 

ພວກເຮົາຈະຈະເຣີນໄດ້ກໍເພາະການນະມັສການພຣະເຈົ້າ. 

 

11. ມີຈັກວິທີໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າ?  ວິທີໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ? 

 

 

12. ຈົ່ງພາກັນອະທິຖານ ເພື່ອໃຫ້ການນະມັສການຂອງພວກເຮົາເປັນໄປຢ່າງດີແລະສມ ໍ ່າສເມີດີ. 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 

ບົດຮຽນທີ 3 
ຈົ່ງໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທີນ່ຶງ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ຮັກກາຍ 1:1-11; 2:1-9 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຮັກກາຍ ບົດທີ 1 ແລະ ທີ 2 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ການໃຫກ້ຽດແກ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາສນັບສນູນວຽກງານ   
                                ຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງໃດໃນການທີ່ບໍ ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນາໍວຽກງານ 
                                    ຂອງພຣະເຈົ້າ, ນັ້ນຊີ້ໃຫເ້ຫັນວ່າບໍ່ມກີານຖວາຍຕົວແມນ່ບໍ່? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະໄດ້ຕີຣາຄາວ່າເຮົາໄດ້ໃຫວ້ຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທີນຶ່ງຢ ່າງໃດ ແລະ 
                                  ໄດ້ເຫັນວ່າສະຖານທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຈດຸສໍາຄັນ. 
 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື ່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ: 

1. ຈົ່ງກ່າວວ່າ: ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ, ຈົ່ງຄິດວ່າໃນບ້ານຂອງທ່ານອາດຈະມີອນັທີ່ຈະສ້ອມແປງ 

ຫລືບໍ່ກຢໍາກປັບປຸງໃຫດ້ີຂຶ້ນ.  ມກີານສ້ອມແປງແບບບໍ່ແລ້ວຈັກເທ ື ່ອ ຫລືວ່າເຮັດໄປແລ້ວບໍ່ສໍາເຣັດ

ແຕ່ແລ້ວກໍປະລະໄປ ມຫີລືບໍ່? 
 

2. ສືບຕໍ່ໃນຄໍາຖາມນີ້ : ມີບາງຄົນໃນພວກເຮົາ ຈະມຄີວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນເວລາການສົ່ງຂອງບໍ່ຕົງຕໍ່

ເວລາ ການທໍາງານບໍ່ຖືກຕ ້ອງຕາມເວລາ. ຄວາມສັມພນັຂອງທ່ານແລະເຂົາຈະມີການປ່ຽນແປງບໍ່? 

ເປັນຫຍັງ ໃຫພ້ວກເຮົາອະທິບາຍແລະສົນທະນາ  
 

3. ໃຫຄ້ໍາເຫັນ ຖ້າວ່າຄໍາຖາມນີ້ ວ່າຖ້ອຍຄໍາຖາມນີ້ ເປັນເຫມືອນການເລື່ອນເວລາໂດຍບໍ່ມກີໍານົດຂອງ

ຮັກກາຍບໍ່? 

ນໍາພາສຶກສາພຣະຄັມພີ 
4. ຂຽນຂໍ້ພຣະຄັມພທີີ່ມີຄວາມສັມພັນໃສເ່ຈັ້ຽຂນາດ 3 ຄູນ 5 : ຮັກກາຍ 1:1-4 ; ຮັກກາຍ 15-11 ; ຮັກ

ກາຍ 2:1-5 ; ຮັກກາຍ 2:6-9  ແລ ້ວກໍຢາຍໃຫ້ 4 ຄົນທີ່ສມັກໃຈຈະອ່ານ.  ຄຣູຈະອະທິບາຍເລັກ
ນ້ອຍເສັຍກ່ອນ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຮັກກາຍ. 

5. ໃຫຄ້ົນທີ່ມີເຈັ້ຽແລະໃນຮັກກາຍ 1:1-4 ຫລັງຈາກນັ້ນຄຣູຈະຖາມນັກຮຽນ.  
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ຂໍ້ພຣະຄັມພເີບື້ອງຫລັງຄືອັນໃດ. ຄຣູຕ້ອງຕຽມຊ່ວຍນັກຮຽນ.  ຄຣູຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຄົ້ນຄວ ້າໃນປຶ້ມ

ອະທິບາຍພຣະຄັມພ.ີ  ເຕືອນນັກຮຽນກ່ຽວກັບຊາວບາບີໂລນ. ກະສັດໄຊຣັດອະນຸຍາດແລະຊ່ວຍເຫ

ລືອຢາງໃດ? ໃຫພ້ິຈາຣະນາ ຂໍ້ 4 ວ່າແມ່ນການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່? 
 

6. ໃຫຄ້ົນນຶ່ງທີ່ສມັກໃຈອ່ານ ຮັກກາຍ1:5-11  ຖາມນັກຮຽນ ໂດຍໃຊ້ຄາໍໃນພຣະຄັມພີ ປະຊາຊົນຄາດ

ຫວັງຫຍັງແດ່? 
 

7. ອ່ານ 2:1-5 ກ່ອນຈະອ່ານ ຄຣູຈະບອກນັກຮຽນໃຫຕ້ັ້ງໃຈຟັງເພາະນີ້ຄືສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຫລັງຈາກ

ອ່ານຫມົດແລ້ວ, ບອກວ່ານີ້ຄືຄໍາເທສນາຂອງຮັກກາຍ. ການເທສນາຕອນທີສອງແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ? 

ພວກເຮົາອາດຈະສົນທະນາກັນກໍໄດ້. 

• ມີຈັກເທື່ອທີ່ພຣະເຈົ້າຫນູນໃຈຜ້ ູນໍາແລະປະຊາຊົນວ່າ “ຈົ່ງກ້າຫານເຖີດ”? 

• ທ່ານແປກປລາດບໍ່ທີ່ປະຊາຊົນຈົ່ມວ່າ ແລະປຽບທຽບຕົວອາຄານໃສ່ກັບສງ່າຣາສີຂອງພຣະ

ເຈົ້າ? 

• ຄົນຢູດາຈະຮ້ ູສຶກຢ່າງໃດທີ່ໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຕົວພວກເຂົາ? 

• ການຫນູນໃຈໃນທຸກວັນນີ້ເດ ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ? 
 

8. ຮັກກາຍໄດ້ນໍາຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບບ້ານເດີມຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງແລະຄວາມເຊື່ອ 

ແລະຄໍາຫນູນໃຈທີ່ເກີນຄາດຫມາຍ ເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາເຈົ້າຫລິງເຫັນອະນາຄົດແລະການເຊື່ອຟັງ

ຕ່າງໆກໍຟື້ນຄືນມາເຫມືອນເດີມ.  ໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ 2:6-9 ໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນນັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ  ຂອງ

ພຣະເຈົ້າມອີັນໃດແດ່? ເບິ່ງໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. 
 

ຫນູນໃຈໃນການກະທໍາ 

9. ທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາຍັງຄິດຫລືບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າສົ່ງພຣະຄໍາມາເຖິງພວກເຮົາຢ່ ູ? ຖ ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ

ສົມທຽບກັບຄົນໃນສມ ັຍຂອງຮັກກາຍໄດ້ບໍ່? ພວກເຮົາໃຫງ້ານຂອງພຣະເຈົ້າໄປກ່ອນບໍ່? ຫລືວ່າເອົາ

ງານເຮົາກ່ອນ ງານຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດຍາມໃດກໍໄດ້. 

ສຽງກະຊິບຂອງພຣະເຈົ້າຍັງດັງຢ່ ູຕລອດການ ຕັ້ງແຕ່ວັນນັ້ນຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.  ເຊີນທຸກຄົນອະທິຖານ 

ໃຫພ້ວກເຮົາຕັດສິນໃຈໃຫງ້ານຂອງພຣະເຈົ້າມາກ່ອນທຸກສິ່ງ. 
 

10. ຮ້ອງເພງນຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບການຖວາຍຕົວ ຫລືຄ້າຍຄກືໍໄດ້. 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ຂອງປະທານອັນລ້ົນພຣະຄຸນ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດນ້ີ:  ເຊຄາຣິອາ 1:1-17 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:   ເຊຄາຣິອາ 1:1-17 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ໃນເມື່ອຄົນຜິດບາບກັບໃຈໃໝ່, ພຣະເຈົ້າມພີຣະຄຸນຈິ່ງອະພັຍໃຫ້

ແລະເຮັດໃຫຄ້ືນດີໄດ້. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າເປັນອົງຢ່າງໃດໃນພຣະຄັມພ-ີຕາມພຣະຄັມພີເດີມໄດ້

ເປີດເຜີຍໃຫເ້ຮົາຮູ້? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກເຖິງທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຂໍ້

ຕ່າງໆ ແລະຍອມຮັບເອົາກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ ຄື
ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ແລະເຮັດໃຫຄ້ືນດີກັບພຣະອົງ. 

 
 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສະຕຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
• ບອກເຖິງອໍານາດຂອງພຣະຄັມພທີີ່ໃຊ້ແນະນໍາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫຈ້ະເຣີນ, ໃຫ້ມຄີວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ 
• ຝືກສອນໃຫ້ຄົນກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ 

 
ບົດນໍາ 

 ເຣ່ືອງອັນເກົ່າແກ່ທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຊຄາຣິອາ     ໄດ້ປະກາດມານັ້ນເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈວ່າ ພຣະ
ເຈົ້າທີ່ເຮົານັບຖືນີ້ເປັນພຣະເຈົ້າມພີລັງແລະອໍານາດເຮັດສິ່ງທີ່ມະນດຸຄຶດວ່າບໍໄ່ດ້ ເປັນໄປໄດ້.   ພຣະອົງຍັງ
ສາມາດໃຫໂ້ອກາດຄັ້ງທີສອງໃນຊີວິດເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ     ແລະປາຖນາຢາກເລີ້ມ
ຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ “ແຫ່ງຄວາມຮັກ”  ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຫາມະນຸດເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ.   
 ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນພຣະຄັມພີເຖິງການຕັດສິນລົງໂທດ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີນໍ້າພຣະທັຍ
ແຫ່ງຄວາມຮັກ ເມດຕາປານີ ແລະພຣະຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອເກີນກວ່າພວກເຮົາຈະພັນລະນາໄດ້.     ຕົວຢ່າງ: 
ເວລາພຣະເຈົ້າລົງໂທດ ອາດາມ ແລະເອວາ (ປະຖມົມະການ 3:22-24).  ທັງສອງຄົນນັ້ນຝ່າຝນືຄໍາສັ່ງຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ກິນໝາກໄມ ້ຕົ້ນນ່ຶງທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງສວນ (3:6), ຍ້ອນຄວາມຮັກພຣະອົງໄດ້ແຍກພວກເຂົາອອກ
ເພື່ອບໍ່ໃຫກ້ິນຕົ້ນໄມ້ທີສອງທີ່ຢູ່ໃນກາງສວນຄືກັນ ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດຕລອດໄປຫ່າງຈາກພຣະອົງ 
(3:22).  ນັ້ນແມ່ນຄວາມຫວັງດີ ແລະຄວາມຮັກຈາກສ່ວນເລິກໃນຈດິໃຈຂອງພຣະອົງ.  
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ແນະນໍາແຜນການສອນ 

1. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າ  ມີຜູ້ໃດບໍ່ມັກເບິ່ງລາຍການ ທີວີ    The Andy Griffith Show.        ບອກ 
ວ່າໃນ ເມື່ອນັກສະແດງຊື່ວ່າ ບານີ      ເຫັນບັນຫາ ລາວໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ເປັນນາຍຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫເ້ກີດ
ບັນຫາອີກ.  ເວ້ົາໄດ້ວ່າລາວເຊື່ອວ່າ ການປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້. ເຊັ່ນດຽວກັນໃນເຣ່ືອງທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
ເຊຄາຣິອາໄດ້ກ່າວນັ້ນ ຄພືຣະເຈົ້າເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາສັດຊື່ ແລະພຣະອົງມພີຣະຄຸນຕໍ່ພວກເຮົາຢ່າງຫລົ້ນ
ເຫລືອ. 

 
2. ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນນ່ຶງຄົນໃດອ່ານ ເຊຄາຣິອາ 1:1 ເຖິງການພົບກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.            ຈັດຫາໃຫມ້ີ     
ການສຶກສາເຖິງປະວັດເບື້ອງຫລັງຂອງປຶ້ມ ເຊຄາຣິອາ.  ບອກວ່າ ເຊຄາຣິອາ ກເໍປັນຄົນນຶ່ງໃນຈໍານວນຄົນ
ທີ່ກັບຄືນມາຈາກປະເທດບາບໂີລນ ໃນການເປັນຊະເລີຍ, ຄໍາທໍານວາຍຂອງເພິ່ນໄປຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ປະກາດ 
ຮັກກາຍ.  ທັງສອງທ່ານນີ້ເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຊໃ້ຫ້ບອກຄວາມຈິງຕໍພ່ວກຢິວ.     ຮັກກາຍເປັນຫ່ວງ
ເຖິງນິສ ັຍຂອງຄົນຜູ້ທີ່ຈະສ້າງພຣະວິຫານຄືນ;      ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈິ່ງເວ້ົາຢ່າງຮ້ອນໃຈແລະດ້ວຍຄວາມຮັກ.    
ເຊຄາຣິອາ ອາດເປັນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍຜູ້ເຫັນນິມິດທີ່ມສີີສັນ ລາວຈິ່ງບອກເຖິງພາບພດົທີ່ສາມາດແທງເຂົ້າໄປ
ໃນສ່ວນເລິກຈິດໃຈຂອງຄົນໃນສມັຍນັ້ນ. 

 
3. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1:2-6. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວ້ົາເຖິງອັນໃດໃນຂໍ້ 2? (ຊະເລີຍ)    ບອກເຖິງປະວັດສາດ  
   ຂອງພວກອິສຣາເອນ ໃນການກັບຄືນມາຈາກການເປັນຊະເລີຍ.      ຮ້ອງຂໍໃຫຫ້້ອງຮຽນກ່າວເຖິງປະວັດ 
    ສາດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກເຊັ່ນ ຫິດເລີ ຜູ້ຂ້າຢິວຫລາຍລ້ານຄົນ. 

 
4. ຂໃໍຫ້ຜູໃ້ດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 1:7-17.  ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນິມດິຂອງ ເຊຄາຣິອາ ໄດ້ເຫັນ   ແລະບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້.   
    ຄວາມຝັນຫລືນິມິດນີ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາມາໃສໃ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ.    ສິ່ງທີ່ເຫັນນັ້ນໄດ້ເລີ້ມດ້ວຍດີ ມສີີ່ຄົນຂີ່   
   ມ້າແລະມາພັກຢູ່ໃກຕ້ົ້ນໄມ້ໃຫຍ.່      ບອກໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງເວົ້າເຖິງຄໍາລາຍງານຂອງຄົນຂີ່ມ້າໃນຂໍ້  
   11.  ຕັ້ງຄາໍຖາມຂຶ້ນວ່າ: ນັ້ນເປັນຂ່າວດີຫລືບໍ?່     ໃຫ້ສົນທະນາກັນໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມຂອງເທວະດາໃນຂໍ້  
    12.  ຖາມວ່າໃນຂໍ້ນີ້ ພຣະເຈົ້າຕອບວ່າແນວໃດ? 
 
5. ບອກໃຫຮູ້້ຄັກແນ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນຂອງພຣະອົງຢ່າງບໍ່ປ່ຽນແປງ,    ພຣະອົງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄົນ 
    ສມັຍຕໍ່ມາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຂໍ້ 16-17 ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວ້ົາຕໍ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດເຖິງພຣະອົງເອງ?  ທາ່ນ 
    ຄຶດວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນມຄີວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນເມື່ອໄດ້ຍິນເຖິງຂໍ້ພຣະຄໍານີ້? 
 
6. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນກ່າວສາຣະພາບບາບທັງໝົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ບໍໃ່ຫ້ອໍາໄວ້ ຫລບືັງຄວາມຜິດບາບອັນໃດໄວ້ 
    ໃນໃຈ. 
 
        ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ການໜູນໃຈສິບຂ້ໍ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເຊຄາຣິຢາ 8 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເຊຄາຣິຢາ 8 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນສ້າງເມືອງຢູດາຄືນອີກ ເພື່ອ

ພວກເຂົາຈະໄດ້ນະມັສການພຣະອົງຢ່າງສັດຊື່, ເພື່ອນໍາພາພວກ
ເຂົາໃຫ້ເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມພົນ້ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນໍາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງໃຫໂ້ລກນີ້ຢູ່ໃນສະພາບໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອສລູບເຖິງຄວາມໝາຍທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນ ແລະປະ

ເທດຕ່າງໆ ເພື່ອພວກເຮົາຈະເອົາປະກອບໃຊໃ້ນທຸກວັນນີ້. 
 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ພຣະເຈົ້າບໍຍ່ອມປະຖິ້ມປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃນເມືອງຢດູາ.        ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາ
ຄວາມຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະອົງໃນປີ 587 ກ່ອນ ຄສ.  ໂດຍສະເພາະເວລາພວກເຂົາຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ໃນກຸງບາບີໂບນ, ພຣະເຈົ້າລໍຄອຍໃຫພ້ວກເຂົາກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ   ມາເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍພ່ຣະອົງອີກ. 
 ຕັ້ງແຕ່ໂລກໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ, ພຣະເຈົ້າບໍເ່ຄີຍປະຖິ້ມມະນຸດຊາດ.   ແນ່ນອນ ພຣະອົງບໍ່ປະຖິມ້ຄົນທີ່
ພຣະອົງຊົງເລ ືອກເອົາໄວ້ ເພາະພວກເຂົາມີໜ້າທີ່ແນະນໍາເອົາຄົນໃນໂລກນີ້ມາຫາພຣະເຈົ້າ     (ອ່ານລື້
ມຄືນ ອົບພະຍົບ 19:3-6 ແລະມັດທາຍ 28:18-20).  ການສັນຍາສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍການນໍາເອົາຄນົອື່ນມາຫາພຣະເຈົ້າ. 
 

ແນະນໍາແຜນການສອນ 
 

1. ຂຽນ 10 ຂໍລ້ົງໃສກ່ະດານ.  ປະບ່ອນຂຽນໃຫ້ພເໍພື່ອໃນຄົນອື່ນຂຽນ 10   ຂໍ້ເປັນລໍາດັບເຖິງບຸກຄົນສໍາຄັນ  
    ຈະເປັນນັກກິລາ, ດາຣາໜັງ, ໃນບ້ານເມືອງໃດໆກໍໄດ້.   ໃຫ້ບອກຈຸດປະສົງວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະພາກັນ  
    ຮຽນຄວາມສໍາຄັນ 10 ຢ່າງລົງເປັນລໍາດັບໄປຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ. ໜູນໃຈໃຫທຸ້ກຄົນອອກ 
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     ສຽງ ແລະມີພາກສ່ວນນໍາກັນຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງຢ່າງ.  ໃຫ້ພາກັນປ່ອນບັດລົງຄະແນນວ່າອັນໃດຄວນເປັນນໍ້າ 
     ເບີ 1, 2, 3 ແລະຕໍ່ໄປ.        ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະພາກັນເບິ່ງ 10  ຂໍ້ສໍາຄັນຈາກພຣະເຈົ້າ.  10  ຂໍ້ນີ້ແມ່ນ 
     ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຈົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຜູ້ກັບມາຈາກການເປັນຊະເລີຍທີ່ໄດ້ຈົດໄວ້ໃນປຶ້ມ ເຊຄາຣິອາ. 10 ຂໍ້ 
     ນີ້ມຄີຸນຄ່າທີ່ຈະເອົາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈໍາວັນເຖິງໜ້າທີ່ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.  ໂດຍທາງຜູ້ປະກາດ 
     ພຣະທັມເຊຄາຣິອາ ຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວພຽງ 10 ຂໍ້ໃນການສ້າງຊາດອິສຣາເອນຂຶ້ນມາໃໝ.່  
 
2. ຮ້ອງຂໍໃຫທຸ້ກຄົນເອົາໃຈໃສສ່ຶກສາຫົວຂໍ້ “ການກໍ່ສາ້ງກຸງເຢຣູຊາເລັມຄືນ” ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນໃດຄົນນ່ຶງອ່ານ 
    8:1-8.  ໃນເມື່ອອ່ານເຖິງຄໍາເວົ້າການກໍ່ສ້າງ ຖາມວ່າມີຮູບພາບອັນໃດເຂົ້າມາໃນສມອງຂອງທ່ານບໍ່?  
    (ຕົວຢ່າງ: ເຮັດໃຫ້ຂອງເກົ່າບູຮານ, ຣົດ, ເຮືອນ ຫລອືັນໃດອັນນ່ຶງກາຍເປັນໃນສະພາບເດີມ. 
 
3. ໃຫ້ເນັ້ນວ່າແຕ່ລະ 10 ຂໍເ້ລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາເວົ້າ, “ນີແ້ມ່ນພຣະເຈົ້າອົງມີອໍານາດໄດ້ກ່າວ…”  ລະວັງ ບໍໃ່ຫ້ 
    ຄົນໃນຫ້ອງເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຄໍາເວົ້າຢ່າງນີ້ແມ່ນວິທີຂຽນທັມມະດາເທົ່ານັ້ນ.  ໃຫບ້ອກສະມາຊິກຮູ້ວ່າຖ້າມີ 
    ຄໍາຂຽນຢ່າງນີ້ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວແທ້. 
 
4. ນໍາພາຫ້ງຮຽນສລູບສອງຂໍ້ໜູນໃຈຈາກ 8:1-3.    ບອກວ່າຂໍໜູ້ນໃຈອັນສັກສິກຈາກພຣະເຈົ້າ    ໄດ້ເລີ້ມ 
    ດ້ວຍການປະກາດວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກປົກຄອງຫົວໃຈຂອງຄົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກເທື່ອນຶ່ງ. 
    ການຕົກຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງພວກຕ່າງດ້າວນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວ;   ຈະມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ 
    ໃນບໍ່ຊ້ານີ້.  ເມືອງນີ້ຈະເອີ້ນວ່າແນວໃດເພື່ອໃຫເ້ປັນສັນຍາລັກວ່າມກີານປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ?   ຄໍາຕອບ: 
    “ເມືອງແຫງ່ຄວາມຈິງ” ຫລື “ພເູຂົາບໍຣິສຸດ”ອິສຣາເອນຕ້ອງເຮັດ?  ຂໍໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນ ໃຫບ້ອກ 
    ວ່າການສ້າງພຣະວິຫານໄດ້ເລີ້ມໃນສມັຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຊຄາຣິຢາ ແຕພ່ຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສົນພຣະ  
    ທັຍຢາກເຫັນຕຶກງາມເທົ່ານັ້ນ.  ຂໃໍຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານ 8:4-5 ຊື່ສຽງຢ່າງໃດພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນຊ່ວຍ 
    ໃນການສ້າງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. (ເປັນບ່ອນທີ ່ທຸກຄົນພົບຄວາມສງົບສຸກ.) 

5.  ຂໍໃຫຄ້ົນອື່ນອ່ານ 8:6-8, ບອກໃຫສ້ະມາຊິກໃນຫ້ອງຕັັ້ງໃຈຟັງຂໍ້ໜູນໃຈສອງຂໍ້.  ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຢິວໃຫ້
ຟັງຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ ຈະເຫັນວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 

6.  ໃຫບ້ອກວ່າການທີ່ຈະສ້າງຕຶກ ແລະຊາດອິສຣາເອນຄືນນັ້ນບໍ່ເປັນຂອງງ່າຍ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 8:9-
13 ຂໍໃຫທຸ້ກຄົນຟັງສະພາບການເປັນຢູ່ກ່ອນ ແລະສມັຍຕໍ່ມາຂອງອິສຣາເອນ. 

7. ຂໍ້ໜູໃຈທີ 7-8    ແມ່ນເວ້ົາເຖິງພຣະເຈົ້າມີນໍາ້ພຣະທັຍຈະປະທານກໍາລັງແລະຄວາມຍິນດີໃຫ້   ແຕ່ພວກ
ອິສຣາເອນຕ້ອງການກະທໍາຢາ່ງໃດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  ຂໍໃຫຄ້ົນນຶ່ງອ່ານ 8:14-19.  ບອກ
ໃຫຫ້້ອງຮຽນສັງເກດເບິ່ງການປະພຶດຂອງພວກອິສຣາເອນຕ້ອງກະທໍາຕາມ ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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8. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 8:20-22, ມຂີໍ້ໜູນໃຈທີ 9-10. ບອກໃຫຫ້້ອງຮຽນຊອກຫາຜົນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການ
ປະທານພະລງັໃຫ ້ແລະມຄີວາມສງົບເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດພວກອິສຣາເອນ. 

9. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຊີວິດຂອງຄົນຂອງພຣະອົງຂຶ້ນ
ມາໃໝ.່ ຮ້ອງຂໍໃຫສ້ະມາຊກິໃນຫ້ອງຮຽນມີຊີວິດສັດຊ່ື ແລບໍຣິສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 

 

 

         ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ເລ້ີມຈາກດ້ານຈິດວິນຍານ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເນເຫມີຢາ 1 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເນເຫມີຢາ 1 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ການເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະການຖວາຍຕົວ ເປັນ

ບ່ອນເລີ້ມດທີີ່ສຸດ ແລະເຮັດໃຫເ້ປັນຜົນສໍາເຣັດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານມຄີວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ

ອ້ອນວອນຢ່າງເອົາໃຈໃສເ່ໝືອນຜູປ້ະກາດພຣະທັມເນເຫມີ
ຢາບໍ?່. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການຕອບສນອງຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເນ
ເຫມີຢາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເມືອງຢູດາປະເຊີນຢູ່ ແລະເພື່ອບອກໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງສະພາບ ເພື່ອຈະເອົາມາອະທິຖານຕໍພ່ຣະເຈົ້າວັນ
ນີ້. 

 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາວິທີທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ໃຊ ້ ໃນການເຮັດໃຫໄ້ດ້ຮັບຜົນສໍາ 
ເຣັດ.    ໃນບົດຮຽນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງຊີວິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມສອງທ່ານຄື:   ເນເຫມີຢາ   ແລະ 
ເອຊຣາ.           

 ເຖິງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ປະເຊີນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານໃນການສ້າງບ້ານແປງເມືອງຄນື   ແຕພ່ຣະເຈົ້າຍັງ 
ໄດ້ໃຊ້ພວກເພິ່ນເປັນເຄື່ອງມືຕໍ່ຊີວິດຂອງຊາວຢິວທັງຫລາຍ.  ເນເຫມີຢາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກນຄົນໄປ      ສ້າ
ງກໍາແພງເມືອງ.   ເອຊຣາ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມໜູນໃຈໃຫ້ເກີດມີການຟື້ນຟູອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອຈະນໍາພາຄົນກັບຄືນ
ມາຫາພຣະເຈົ້າ.   

ສຶກສາເຖິງປະວັດສາດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງສະພາບການທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມຢີາປະເຊີນ 
ໃນເວລານັ້ນ.  ປຶ້ມ ເນເຫມີຢາ ໄດ້ເວ້ົາເຖິງເມືອງຢູດາ 445 ເຖິງ 430 ກ່ອນ ຄສ. ໃນ ຣາຊການຂອງກະສັດ 
ເປີເຊັຍ ຜູ້ມຊີື່ວ່າ ອາກຕາເຊີເຊສ 1. (465-425 ກ່ອນ ຄສ).   

ພຣະເຈົ້າສົ່ງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອຊຣາ ແລະເນເຫມີຢາ ໄປປະເຊີນກັບເຫດການ.  ເອຊຣາ ເປັນ 
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ມະຫາປະໂຣຫິດ ຜູມ້ີຄວາມຊ ໍານານໃນການແປກົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ (ອິສຣາ 7:6).    ກະສດັອາກຕາເຊີ
ເຊັດ ສົ່ງເອຊຣາກັບໄປຍັງເມືອງຢູດາ  ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າປະຊາຊົນພາກັນນັບຖືກົດເກດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ຫລືບໍ່ ແລະເພື່ອຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕັດສິນ ໃຫເ້ປັນຄົນລົງໂທດຄົນທີ່ບໍ່ຂັບຕາມກົດຂອງພຣະເຈົ້າ      (ເອຊຣາ 
7:11-26).    ເອຊຣາ ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາພາຄົນກັບໄປຍັງເມືອງຢູດາ,   ມີປື້ມກົດບັນຍັດ ແລະຂອງຖວາຍບູຊາທີ່
ກະສັດໄດ້ສົງໄປຊ່ອຍຄົນນະມັສການທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.      ໃນທີ່ສຸດ ເອຊຣາໄດ້ບອກໃຫຄ້ົນໃນເມືອງຢູດາ 
ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ, ກັບຄືນດີ,    ແລະຖວາຍຕົນເອງໃຫມ້ີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ກົດເກນຂອງພຣະເຈົ້າ (ເນ
ເຫມີຢາ 8-10). 

ວັນເວລາທີ່ ເອຊຣາ ໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ      ແລະມີຄວາມສໍາພນັກັບ ເນເຫມ ີຢານັ້ນເຫັນວ່າບໍຮູ່້ 
ແນ່ນອນ. ມນີັກປາດຫລາຍໆຄົນເຊື່ອວ່າ ເນເຫມີຢາ ໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນປີ 445 ກ່ອນ ຄສ  ໃນຣາຊ 
ການຂອງກະສັດ ອາກຕາເຊີເຊສ 1.  

ອາກຕາເຊີເຊສ 1 ແຕ່ງຕັ້ງ ເນເຫມີຢາ ເປັນເຈົ້າເມືອງຢູດາ ປະມານປີ 445 ກ່ອນ ຄສ.  ເມືອງເອກ 
ຂອງຢູດາ ແມ່ນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ເມືອງຢູດາ ຢູໃ່ກຄ້ຽງແຂວງຕ່າງໆຂອງເປີເຊັຍ-ຊາມາເລັຍ,   ອາມມົນ, 
ແລະ ອາສດອດ ທີມ່ີເຈົ້າແຂວງເປັນຜູ້ປົກຄອງ.   ແຕ່ລະແຂວງມີເຈົ້າແຂວງເປັນຜູ້ປົກຄອງ  ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່
ຄ່ອຍຖືກຕ້ອງກັນ ແລະມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນຕາມມາ.  

ພາຣະໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນຂອງ ເນເຫມີຢາ    ແມ່ນສ້າງກໍາແພງຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະໃຫຄ້ວາມປອດພັຍຕໍ່ 
ປະຊາຊົນ,    ແຕ່ເພິ່ນຍັງໄດ້ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງທາງສາສນາເພື່ອນໍາຄົນກັບຄືນໃຫ້ເຊື່ອຟັງກົດເກນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.  ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າ ເພິ່ນຈະເລີ້ມຕົ້ນງານອັນສໍາຄັນໄດ້ຢ່າງໃດ?   ເພິ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍດ້ານຈິດວິນຍານ 
ແລະພາຣະທີ່ຈະເຮັດໃນຂ້າງໜ້າ. 

  

ແນະນໍາການສອນ 
 

1. ກ່ອນໜ້າ:  ໃຫຖ້າມສິດຍາພິບານວ່າໃນຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຕ້ອງການອັນໃດບໍ່?      ບອກໃຫສ້ິດຍາພ ິ
    ບານຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະອ້ອນວອນເພື່ອພວກເພິ່ນເປັນປະຈໍາໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ. -ເລີ້ມຕົ້ນສອນ 
    ໂດຍຖາມວ່າ: ວິທໃີດເດັກນ້ອຍຢາກໃຫພ້ໍ່ແມ່ຢຸດຟັງ ຫລເືອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງພວກເຂົາຕ້ອງການ. ເຊີນໃຫ້  
   ທຸກຄົນອອກຄວາມຄຶດເຫັນ.  ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຈ່ອງເສື້ອ, ຮ້ອງສຽງດັງ,  ຮັດສິ່ງຜິດ,  ເຮັດດີທີ່ 
    ສຸດ, ຫລິ້ນກິລາເກັ່ງ.  ຖາມຕໍ່ວ່າ ວິທີໃດທີ່ເວ້ົາໄປແລ້ວນັ້ນໄດ້ຜົນດີ? ແລະເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?    ໃນລັກ 
   ສະນະທີ່ທ່ານເປັນພໍແ່ມ່ ມີອັນໃດບໍ່ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນບໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່?   ຮ້ອງສຽງດັງ,  ມີກິຣິຍາບໍດ່ີ, ແລະ 
    ອື່ນໆ. 
 
2. ຖາມວ່າ:   ສົມມຸດວ່າທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຟັງທ່ານ-ທ່ານຈະເອົາສິ່ງທີ່ເວ້ົາມາແລ້ວຂ້າງເທິງ 
ນັ້ນບໍ່?  ເປັນຫຍັງ?  ເຮັດສິ່ງດີໆບໍ່? ມທີາງອື່ນອີກບໍ່ທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດ ຫລເືຫັນຄົນອື່ນເຮັດ ເພື່ອໃຫພ້ຣະ
ເຈົ້າຟັງທ່ານ? 
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3.  ຕິດຕາມໄປອີກດ້ວຍຖາມວ່າ: ເວລາໃດໃນຊີວິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫພ້ຣະເຈົ້າຟັງທ່ານ? (ໃນພາວະສຸກ 
     ເສີນ?)  ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງວິທີ ເນເຫມີຢາ ປະພຶດເພືອ່ໃຫພ້ຣະເຈົ້າຟັງເພິ່ນ?  ແນ່ນອນ ສິ່ງ 
     ເພິ່ນເຮັດນັ້ນປະກອບດ້ວຍພາວະສຸກເສີນ. 
 
4. ຮ້ອງຂໍໃຫຫ້້ອງຮຽນມີພາກສ່ວນໂດຍກ່າວວ່າ: ຊ່ອຍຂຽນເປັນລໍາດັບເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ໃນປຶ້ມ ເນເຫມຢີາ.  
    ໃຫ້ຂຽນລົງເຖິງເຣ່ືອງດັ່ງນີ້. 

• ປຶ້ມນີ້ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນເວລາພວກອິສຣາເອນໄດ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນກຸງ ບາບີໂລນ. 
• ຈັກກະພັດ ເປີເຊັຍ ຂອງບາບີໂລນປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ. 
• ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງໜັກ; ກໍາແພງກໍຖືກທໍາລາຍເໝືອນກັນ. 
• ປຶ້ມນີ້ແມ່ນປຶ້ມເວ້ົາເຖິງການສ້າງເມືອງແລະກໍາແພງຄືນມາໃໝ.່ 
• ຜູ້ປະກາດ ເນເຫມີຢາ ເປັນຜູ້ຢາຍເຫລົ້າອະງຸ່ນ ຂອງກະສັດເປີເຊັຽ. 
• ປຶ້ມນີ້ເປັນປຶ້ມສືບຕໍ່ຈາກປຶ້ມ ເອຊຣາ. 
 

5. ຂຮໍ້ອງໃຫຄ້ົນໃດຄົນນຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ ບົດ 1:1-4. ແມ່ນອັນໃດທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຮັດເພື່ອໃຫພ້ຣະ 
    ເຈົ້າຟັງເພິ່ນ?  (ຊໍ ້4. ເພິ່ນຮ້ອງໄຫ້, ໂສກເສົ້າ, ຖສືິນອົດອາຫານ, ແລະອ້ອນວອນ). 
 
6. ມເີຫດຜົນອັນໃດບໍ່ ທີ່ລູກຂອງພຣະເຈົ້າບໍໃ່ຊ້ເວລາອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າທຸກໆວັນ?  ເຊີນໃຫຄ້ົນໃດຄົນ 
    ນຶ່ງອອກຄວາມຄຶດເຫັນ.  ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຜູເ້ປັນພຣະບິດາຕ້ອງການຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ເປັນ 
    ລູກເປັນປະຈໍາ.  ຢາ່ຄຶດວ່າພຣະອົງເມື່ອຍຟັງສຽງຂອງພວກເຮົາ.  
 
 
 
        ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ມີແຜນການດີແລະລົງມື 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເນເຫມີຢາ 2 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເນເຫມີຢາ 2 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ການຄືບໜ້າຈະດີຂຶ້ນໃນເມື ່ອມີການວາງແຜນດີ ແລະໃນເມ ື່ອເພິ່ງ

ການນໍາພາແລະພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ອັນໃດເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເອົາຫົວຊາ-ເພິ່ງໃນພຣະເຈົ້າ; ວາງ

ແຜນ; ແລະລົງມືເຮັດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອເອົາມາທຽບລະຫວ່າງແຜນການຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີ

ຢາ ແລະຄົນສ່ວນໃຫຍຜູ່້ບໍ່ໄດ້ເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ, ບໍໄ່ດ້ມີ
ແຜນການ, ຫລືບໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດອັນໃດ. 

 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ໃນບົດທີ່ນຶ່ງພວກເຮົາເຫັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມຢີາມອງເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸງເຢຣູຊາ 
ເລັມ.  ກໍາແພງອ້ອມເມືອງໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະປະຊາຊົນຕົກຢູ່ໃນສະພາບຢ້ານກົວ ອັບອາຍແລະໝົດຫວັງ.  
ເນເຫມີຢາ ສແວງຫາພຣະເຈົ້າໃນການນໍາພາໂດຍການອ້ອນວອນ.ເພິ່ນໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາເພິ່ນໄປ
ໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ງດີ ແລະສໍາຄັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ອຍ ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເພິ່ນເປັນຜູ້ຢາຍເຫລົົ້າ ອະງຸ່ນຂອງກະ 
ສັດ ເປີເຊັຍ ຜູ້ມີຊື່ວ່າ ອາກຕາເຊີເຊສ 1,  ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນມໂີອກາດດີທີ່ຈະເຂົ້າໄປທູນຂໍກັບກະສັດໄດ້.    ແຕ່
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນເຫມີຢາ ຕ້ອງມີແຜນການດີເພື່ອຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມຕັ້ງໃຈສໍາເຣັດລົງ ເພື່ອກບັຄືນໄປຍັງກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແລະກໍ່ສ້າງກໍາແພງນັ້ນຄືນຂຶ້ນມາໃໝ.່ 

 ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນແຜນການສໍາຄັນຫລາຍ ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີຢາໄດ້ມີໄວ້   ເພື່ອເພິ່ນຈະ 
ເຮັດໃຫ້ແຜນການນັ້ນສໍາເຣັດລົງດ້ວຍດີ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຕ້ອງມີການສ່ຽງແດ່ ແລະມີບັນຫາອັນອື່ນອີກທີ່
ຕ້ອງເອົາຊະນະ.  ຫວນກັບໄປໃນບົດນຶ່ງ ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້ປະສົບກັບອັນຕະລາຍ.   ຂ້າຣາຊການຈາກເມືອງ 
ຊາມາເຣັຽ ໄດ້ຫາເຣື່ອງໃສວ່່າເພິ່ນເຮັດດັ່ງນັ້ນ ແມ່ນການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມກະສັດເປີເຊັຽ ເພາະພຣະ
ອົງຫ້າມບໍ່ໃຫສ້້າງໃນສມຍັຂອງ ເອຊຣາ (4:8-23).      ເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ ເນເຫມີຢາ ໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການຊັກຊວນໃຫກ້ະສັດອາກຕາເຊີເຊສ    ອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນກັບຄືນໄປກໍ່ສ້າງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ບາ້ນ
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ເກີດເມືອງນອນຂອງປູ່ຍາຕາຍາຍຂອງເພິ່ນ.  ດັ່ງນັ້ນ ເນເຫມີຢາໄດ້ວາງແຜນການຢ່າງລະມັດລະວັງ ຈົນໃນ
ທີ່ສຸດເພິ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເຈົ້າແຂວງເມືອງຢູດາ (ເນເຫມີຢາ 2:1-10).  ເວລາໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ເນເຫມີຢາ ໄດ້ລົງມສີໍາຣວດກໍາແພງ, ຢາກຮູ້ເຖິງສະພາບ,   ເກນຄົນໃຫໄ້ປເຮັດວຽກ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການຕໍ່ 
ຕ້ານຈາກຜູ້ປົກຄອງເມືອງອ້ອມຂ້າງ. (ເນເຫມີຢາ 2:11-20). 

 ແຜນການຂອງ ເນເຫມຢີາ ແມ່ນເລີ້ມຈາກພຣະເຈົ້າ ກ່ອນເພິ່ນໄດ້ລົງມືກະທໍາ.   ເພິ່ນໄດ້ລໍຄອຍໃຫ ້
ຖືກເວລາເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າພບົກະສັດ ອາກຕາເຊີເຊສ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດກັບໄປສ້າງ ກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ແລະກໍາ
ແພງ.  ເວລານັ້ນກະສັດ ເປີເຊັຍ ເປັນຜູ້ປກົຄອງມະຫາອໍານາດໃຫຍ.່   ດັ່ງນັ້ນ ເນເຫມຢີາຕ້ອງລະມັດລະວັງ
ຕົວທີ່ສຸດໃນການວາງແຜນການ.   ແນ່ນອນ ເນເຫມຢີາ ໄດ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າຈົນໝົດໃຈໃນ  ເຣ່ືອງນີ້ ຈົນໄດ້ຜົນ
ສໍາເຣັດຕາມຄວາມປາຖນາ. 

 

ແນະນໍາການສອນ 
 

1. ກ່າວວ່າ: ສົມມຸດວ່າທ່ານໄດ້ຖືກເຊີນໄປພົບກັບປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ທາ່ນ 
    ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງໃຈທີ່ສໍາຄັນຢາກແຈ້ງໃຫເ້ພິ່ນຮູ້, ທ່ານອາດຮູ້ວ່າເພິ່ນອາດຈະຖາມເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
    ທ່ານວ່າ “ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ່ອຍຫຍັງທ່ານບໍ່?” ຮ້ອງຂໍໃຫຫ້້ອງຮຽນອອກຄວາມຄຶດຄວາມເຫັນ: 

• ທ່ານຈະໃຊ້ເວລາຕຽມໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການນັ້ນນານເທົ່າໃດ? 
• ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈທູນຂໍໃຫເ້ພິ່ນຊ່ອຍອັນໃດແດ່? 
• ທ່ານຈະໄປຫາຜູໃ້ດເພື່ອຂໍຄວາມປຶກສາ? 
• ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານຈະຂໍເປັນການສ່ວນຕົວ, ຫລືເພື່ອປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຫລຂືໍເພື່ອຄົນອື່ນໆ? 

(ຂໍໃຫທຸ້ກຄົນໃຊ້ສມອງສົນທະນາກັນ) 
 
 
 
2. ກ່າວວ່າ: ຄົນເຮົາສ່ວນຫລາຍພຽງແຕ່ຝັນເທົ່ານັ້ນຢາກໃຫ້ປະທານາທິບໍດມີາຢ້ຽມຢາມ.   ແຕ່ຜູ້ປະກາດ  
   ພຣະທັມ ເນເຫມີຢາ ຜູເ້ປັນຄົນແຈກເຫລົ້າອະງຸ່ນມິສິດພິເສດເຂົ້າໄປຫາກະສັດໄດ້.   ເພິ່ນເປັນນັກອ້ອນ 
   ວອນ ເພິ່ນບອກໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊາບເຖິງສິ່ງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການໃນຈິດໃຈ ຄກືານຊົງກໍ່ສ້າງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ໃນ 
   ເມື່ອໂອກາດມາເຖິງທີ່ຈະສເນີຄວາມຕ້ອງປະສົງຕໍ່ກະສັດ ອາກຕາເຊີເຊສ ເພິ່ນພ້ອມສເມີທີ່ຈະບອກເຖິງ 
   ສິ່ງຕ້ອງການໃຫກ້ະສັດຮູ້ຢ່າງກ້າຫານແລະໝັ້ນໃຈ. 
 
3. ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສີ່ກຸ່ມ ກຸ່ມນຶ່ງບໍ່ໃຫເ້ກີນຫົກຄົນ. ບອກໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມໃຊ້ເວລາປະມານ 5-7  
    ນາທີ. 
 ກຸ່ມນຶ່ງ:   ອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:1-4 
 ກຸ່ມສອງ:  ອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:5-10 
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 ກຸ່ມສາມ: ອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:11-16 
 ກຸ່ມສີ່:  ອ່ານ ເນເຫມີຢາ 2:17-20. 
 
4. ເອີ້ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານເປັນລໍາດັບວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່? 
 -ກຸ່ມນຶ່ງ: ທ່ານຄຶດວ່າ ເນເຫມຢີາຕັ້ງໃຈເຮັດເປັນໂສກເສົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມເຫັນໃຈຈາກກະສັດ 

ບໍ່? ເປ ັນຫຍັງ? 
-ກຸ່ມສອງ: ທກຸສິ່ງຢ່າງເຫັນວ່າເປັນສິ່ງດີສໍາລັບ ເນເຫມີຢາ ຈົນມາເຖິງຂໍ້ 10.  (ອາ່ນດັງໆ). ໃນເມື່ອ
ທ່ານປະຕິບັດທຸຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ບາງຄັ້ງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມນ້ອຍເນື້ອຕໍ່າໃຈ.     ເຮັດຢ່າງໃດ
ພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາທ້າທາຍຂອງເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? ຫລັງຈາກລາຍງານແລ້ວກ່າວວ່າ, ພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງນີອ້ີກໃນອາທິດໜ້າ. 
-ກຸ່ມສາມ: ທາ່ນຄຶດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ເນເຫມຢີາ ຈິ່ງໃຫຄ້ົນໄປສໍາຣວດກໍາແພງໃນເວລາ
ກາງຄືນ?  ແລະບໍ່ໄດ້ບອກໃຫເ້ຈົ້ານາຍຄົນອື່ນຮູ ້ເຖິງແຜນການຂອງເພິ່ນ? 
-ກຸ່ມສີ່: ທ່ານເຄີຍເຫັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກແບ່ງປັນນມິິດໝາຍກັບຄົນອື່ນໃນຄຣິສຕະຈັກບໍ?່ 
 
 
 
        ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຢ່າໃຫ້ການຕໍານິພາທ່ານທໍ້ຖອຍ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມຢີາ 3:1-12; 4:1-6 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເນເຫມີຢາ 3-4 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:   ການຕໍານສິາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢາກທໍາງານຮ່ວມກັນເພື່ອເປົ້າໝາຍສໍາຄັນ  
                                       ມີຄວາມສົງສັຍເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າບາງຄັ້ງບາງຄາວ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄ້ວາ: ຖ້າມື້ນີ ້ທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາຕາໍນິນຶ່ງຄວາມ ແລະໄດ້ຍິນຄໍາຍ້ອງຍໍ 100 ຄວາມ,  
                                    ທ່ານຈະຈົດຈາໍອັນໃດໃນຄນືນີ້?. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ຊອກຫາວິທີທີຖ່ືກຕ້ອງ ໃນການຕອບຮັບຄາໍຕ້ອງຕ.ິ 
 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 
ນໍາເຣຶ່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ຕ້ອນຮັບນັກຮຽນທຸກຄົນດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະຈັບມືຖາມສະບາຍດີ. ເລີ້ມການສອນໂດຍກ່າວວ່າ: ວິ 
ທີນຶ່ງໃນການສະແດງຄວາມຮັກຄືການໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ສະແດງເຖິງການຮັບຮູ້.  
ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນສະພາບຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

• ຫລັງຈາກການສະແດງດົນຕີ (ຕົວຢ່າງພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າກັບຜູຫ້ລິ້ນວ່າ: ດີຫລາຍ, ສຽງ 
ມ່ວນຫລາຍ; ກັບຜູ້ປົກຄອງອາດຈະເວົ້າວ່າ: ລູກເຈົ້າເກັງ່ຫລາຍ;  ກັບຜູ້ນໍາ: ທ່ານສອນນັກ 
ຮຽນໄດ້ດີຫລາຍ!) 

• ຄູ່ຄອງຂອງທາ່ນ. ຈະໜູນໃຈກັນວິທີໃດແດ່? 

• ລູກຂອງທ່ານ 

• ຄຣູຂອງລູກ 

• ສິດຍາພິບານຂອງທ່ານ 
 
 ພິເສດສໍາລັບຄູ່ຜົວເມັຽ: ໃຫພ້ັລຍາຂຽນລງົຫ້າຢ່າງທີ່ລາວຢາກໃຫ້ສາມີໜູນໃຈ; ໃຫສ້າມີຂຽນລົງຫ້າ 
 ຢ່າງທີ່ລາວຢາກໃຫພ້ັລຍາໜູນໃຈ; ໃຫ້ເວລາທັງໝົດຫ້ານາທ ີແລວ້ໃຫ້ລາຍງານສິ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້. 
 

2. ເວ້ົາວ່າ: ພວກເຮົາທຸກໆຄົນຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ; ຄດິເຖິງຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການໜູນໃຈຫລາຍທີສຸ່ດ; 
ຄົນຜູ້ນັ້ນມີລກັສນະພິເສດແນວໃດ? ໃຫເ້ວລາຕອບ. ຂຽນໄສ່ກະດານໄວ້. ໃນພຣະສັນຍາໃໝມ່ີນັກ 
ໜູນໃຈຜູ້ນຶ່ງຊືບ່າຣະນາບາ. ທ່ານຊ່ວຍໂປໂລໃນການເລີ້ມຮັບໃຊ້, ໜູນໃຈອັຄສາວົກຄົນນີ້ຕລອດເວ 
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ລາ, ແລະເດີນທາງໄປປະກາດດ້ວຍກັນ. ແຕ່ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້, ເນເຫມີຢາໄດ້ພົບວ່າຄົນຈະໜູນໃຈ ກໍ 
ຫາຍາກທີ່ສຸດ. ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ໜູນໃຈຄົນອື່ນ; ທາ່ນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນການແກ້ໄຂ 
ຄົນທີ່ຕໍານິ ຫລືຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາ. ເບິ່ງ ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົນ້ຄວ້າ ໃນບດົຮຽນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ເວ້ົາ: ຈາກບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ, ເນເຫມຢີາສເນີແຜນເພື່ອກໍ່ສ້າງກໍາແພງເມືອງ; ທາ່ນຄົງພູມໃຈຫລາຍ 

ເວລາປະຊາຊົນທັງຫລາຍພາກັນເຫັນພອ້ມ (2:18). ພຣະທັມບົດທີສາມ ໄດ້ເວ້ົາເຖິງ ເນເຫມຢີາ 
ແລະການສ້າງກໍາແພງແລະປະຕູ; ໃຫ້ສງັເກດເບິ່ງການກ້າວໜ້າຂອງວຽກງານ ແລະການຖືກຕໍຕ່້ານ. 
ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 3:1-12. ຫລງັຈາກນັ້ນຖາມ: ມີເຣ່ືອງດແີນວໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ? (ຫລາຍຄົນມີ 
ສ່ວນ; ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ; ການກໍ່ສາ້ງກ້າວໜ້າຢາ່ງໄວ, ແລະ ຕໍ່ໄປ). 
ມີຫຍັງແດ່ທີ ່ເປັນອຸປສັກ? (ຊົນຊັ້ນຜູ້ນໍາບໍຍ່ອມເຮັດວຽກ, 3: 5) 

4. ເວ້ົາວ່າ: ພຣະທັມພາກຕໍ່ໄປເລົ່າເຖິງກຸ່ມງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີສ່ວນໃນການສ້າງສາ. ເລີ້ມພຣະທັມບົດ 
ທີສີ່, ຊານບັນລັດ ແລະໂຕບີຍາ, ພວກຜູຕ້ໍ່ຕ້ານເລີ້ມມປີາກສຽງ. ໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ 4:1-3 ແລະໃຫທຸ້ກ 
ຄົນຟັງເບິ່ງການຕໍານິຂອງພວກເຂົາ. ອະທິຍາຍຄໍາຕາໍນິຕິຕຽນຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປນັ. ເວ້ົາວ່າ: ການ 
ເຮັດວຽກສໍາຄັນມັກຈະມີຄນົຕິຕຽນ; ເວລາຖືກຕໍານິຕຕິຽນ, ພວກເຮົາຈະໂຕ້ຕອບວິທີໃດແດ່? 

5. ເວ້ົາວ່າ: ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາຕອບຂອງເນເຫມີຢາ. ໃຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ 4: 4-6. ໃຫ້ເວລາເພື່ອ 
ຄໍາຕອບ. ໃນຕອນນີ້ ເນເຫມີຢາບໍໄ່ດ້ສແວງຫາພຣະເຈົາ້ໂດຍການອອ້ນວອນ. ອະທິບາຍ. 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ພັລນາ: ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ໃຊ້ຂອງປະທານ, ເວລາ, ແລະຊັບສິ່ງຂອງເພື່ອກໍ່ສ້າງກໍາແພງຂຶ້ນໃໝ່. 

ຊານບັນລັດແລະໂຕບີຢາໃຫ້ຄໍາຕ້ອງຕິເຍາະເຍີ້ຍ. ຖາມ: ສິ່ງໃດເຮັດໄດ້ງ່າຍ: ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງ ຫລືຖ້າ 
ຕິ? ເປັນຫຍັງ? ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ ແຕຄ່ອຍຖ້າຕິ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. 

7. ເວ້ົາວ່າ:  ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງການຕໍານິຕິຕຽນໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາເລືອກໄດ້ວ່າຈະຕອບການຕໍາ 
ນິນັ້ນຢ່າງໃດ. ຖາມ: ແມນ່ຫຍັງທີ່ຊ່ວຍເນເຫມີຢາ ແລະຊາວຢີວໃຫອ້ົດທົນຕໍ່ຄໍາຕາໍນິຕິຕຽນນັ້ນ? 
(ຄໍາຕອບ: ການອ້ອນວອນ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ມີເປົ້າໝາຍສໍາຄນັ). ຖາມ: ມຫີຍັງອີກແດ່ທີຈ່ະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາອົດທົນຕໍ່ການຕໍານິຕິຕຽນໄດ້? ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານ. ສລຸບບົດຮຽນໂດຍອ່ານ: 
ຂໍ້ຄວາມໃນ ຄວາມໝາຍ ແລະພາກປະຕິບັດ ໃນບົດຮຽນ. 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ປະພຶດຕົວຢ່າງມີສັກສີ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມຢີາ 5 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເນເຫມີຢາ 5 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີກຽດສັກສີ, ເຮດັທຸກຢ່າງແບບທ່ຽງທັມ 
                                     ແລະເຜື່ອແຜ່ ແລະຕໍ່ສູ້ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທັມໃນສັງຄົມ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ເວລາຄົນຕ້ອຍຕໍ່າບໍໄ່ດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທັມແຕ່ຄນົພຣະເຈົ້າ  
                                    ບໍ່ຍອມເຮັດຫຍັງ?. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ຊອກຫາວິທ ີທີ່ພຣະເຈົ້າກໍາລັງທ້າທາຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫປ້ະພຶດຢ່າງມສີັກສີ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣຶ່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຂຽນໃສ່ກະດານຄໍາວ່າ "ການຮັບໃຊ້ ແລະການເສັຽສະລະ." 

ຫລັງຈາກນັນ້ໃຫ້ຢາຍເຈັ້ຽທີທ່່ານໄດ້ຕຽມ ໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວໂດຍໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມດັງ່ຕໍ່ໄປນີ້ໃສ:່ 
  - ສະມາຄົມ_____  - ກຸ່ມກິລາ_____ 
  - ວຽກການ_____  - ປະເທດຊາດ_____ 
  - ໂຮງຮຽນ_____  - ສັງຄົມຂອງ_____ 
  - ຄຣິສຕະຈັກ_____  - ສາສນາຄຣິດ_____ 

 

ຂໍໃຫ້້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈັດລໍາດັບການຮບັໃຊ້ ແລະການເສັຽສະລະ ວ່າສິ່ງໃດນ້ອຍຫລາຍກວ່າກັນ 
ໂດຍໃຫ້ໃສ່ເລກ 1 ສໍາລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເສັຽສະລະຫລາຍທີ່ສຸດ. 

2. ເວ້ົາວ່າ: ເນເຫມີຢາເປັນຕວົຢ່າງເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ ແລະການເສັຽສະລະ. ພວກເຮາົຈະເຫັນວ່າການ 
ກະທໍາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງເພິ່ນຈະສອນພວກເຮົາແນວໃດແດ່ໃນບດົຮຽນນີ້. ເຊນີທຸກຄົນໃຫ້ເປີດ 
ພຣະຄັມພີໄປຫາ ເນເຫມີຢາ ບົດທີ 5. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ທົບທວນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາຊຶ່ງມີຈຸດສໍາຄັນເຊັ່ນ: 

• ປະເທດອິສຣາເອນຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງບາບີໂລນ ແລະໃນຕອນນີແ້ມ່ນເປີເຊັຍ 
ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ. 
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• ເນເຫມີຢາເປນັນຶ່ງໃນຊາວຢິວອົບຍົບທີ່ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນຕໍາແໜ່ງຣາຊການໃນເປີເຊັຍ; ທ່ານເປັນຜູ້ 
ຢາຍເຫລົ້າໃຫ້ຈັກພັດອາກເຕເຊເຊັດ. 

• ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ເນເຫມີຢາເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຊາວຢິວທີ່ເຫລືອຄ້າງຢ ູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
• ເນເຫມີຢາຕອ້ງການກໍ່ສ້າງກໍາແພງອ້ອມກຸງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນອີກໃໝ່. ຈັກພັດອາກເຕເຊເຊັດໄດ້ 

ອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັດ. 
• ຫລັງຈາກການອ້ອນວອນອະທິຖານຫລາຍສົມຄວນ ເນເຫມີຢາໄດຈ້ັດຕັ້ງຄົນອິສຣາເອນໃຫ ້

ເປັນກຸ່ມງານ ເພື່ອຈະກໍ່ສ້າງກໍາແພງເມືອງ. 
• ວຽກການກໍ່ສ້າງໄດ້ສໍາເຣັດເກີນເຄິ່ງ ເຖິງວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານຈາກຊານບັນລັດ ແລະໂຕບີຢາ. 

4. ເວ້ົາວ່າ: ການຮັບໃຊ້ແລະການເສັຽສະລະຂອງເນເຫມີຢາເພື່ອຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ພົບກັບບັນ 
ຫາໃໝ່. ໃຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ ເນເຫມີຢາ 5: 1-5. ອະທິບາຍບົດຮຽນ. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າມີຄວາມຮູ້ສກຶ 
ແນວໃດ ຢູ່ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະທັມໃນຕອນນີ້? ທ່ານຈະຮ້ ູສຶກແນວໃດ ຖ້າທາ່ນເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈາໍ 
ນວນຄົນທີ່ກໍາລັງປະສົບຄວາມລໍາບາກ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ຖາມ: ສິ່ງຕ່າງໆໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ຖືກ 
ກັບຊີວິດໃນສມັຍຂອງທ່ານດຽວນີ້ບໍ່?  
ໃຜຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກທີ່ສຸດເວລາເສຖກິດຕົກຕໍາ ່? (ຄາໍຕອບ: ຄອບຄົວທີຂ່າດພໍ່, 
ຄົນຊະຣາທີ່ລາຍໄດ້ໜ້ອຍ, ພວກອົພຍບົໃໝ່, ພວກເຂົ້າເມືອງຜິດ ກົດໝາຍ). 

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 5:6-13, ສັງເກດເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເນເຫມີຢາ. ຖາມ: ທ່ານຄິດແນວໃດໃນຄາໍ 
ຕອບຂອງເນເຫມີຢາ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທັມເຣ່ືອງເສຖກິດ? ເນເຫມີໃຊພ້ື້ນຖານຫຍັງແດ່ເພື່ອສເນີຂໍ້ແກ້
ໄຂ? (ເປັນຄົນຢິວດ້ວຍກັນ, ເພື່ອພຣະເຈົາ້, ເພື່ອເປັນຕວົຢ່າງໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ, ເນເຫມີຢາໄດ ້
ເປັນຕົວຢ່າງໂດຍຊີວິດຂອງທ່ານ). 

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 5: 14-19. ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເບິ່ງຄຸນລັກສະນະຂອງເນເຫມີຢາ; ໃຫ້ເວລາລາຍງານ. 
ຖາມ: ເປັນຫຍັງເນເຫມີຢາຈຶ່ງປະພຶດເຊັນ່ນັ້ນ? (ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ, 5: 15; ເພາະປະຊາຊົນ 
ແບກພາຣະໜັກ, 5: 18). 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ຖາມຄໍາຖາມ 2 ຂອງບົດຮຽນ. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍໄດ້ມີສ່ວນໃນການເຮັດສິ່ງຜິດໃຫຖ້ືກ ຫລືເຄີຍແກ້ໄຂ 

ຄວາມບໍ່ຍດຸຕິທັມບໍ່? (ໃຫ້ເວລາຕອບ; ທາ່ນອາດຈະໃຫ້ຕົວຢ່າງໃນເຣື່ອງນີ້). 
8. ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເນເຫມີຢາໃນພຣະທັມຕອນນີ້? 

ເຣ່ືອງຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມທາງເສຖກິດ? ສະແດງຄວາມເຜື່ອແຜ່ແມນ່ແຕ່ໃນເວລາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ? 
9. ໃຊ້ເວລາປຶກສາຫາລືເຖິງສິງ່ທີ່ກຸ່ມຂອງທາ່ນສາມາດເຮດັໄດ້. ຂຽນຄວາມເຫັນໃສກ່ະດານ ຫລຈືົດລົງ 

ໃນເຈັ້ຽໄວ້. ຖາ້ມີບັນຫາກໍຂໃໍຫ້ທຸກຄົນສັງເກດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການໃນສັງຄົມຂອງທ່ານ; ຊັກຊວນໃຫ້ 
ທຸກຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂບັນຫາໃນສັງຄົມຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນນີ.້ 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ຕ້ັງໃຈໃສ່ຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມຢີາ 7: 73; 8:1-4, 9-18 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເນເຫມີຢາ 7:73—9:38 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະທັມຈະຕ້ອງເປັນຈດຸສູນກາງໃນຊີວິດ ຂອງ 
                                      ໄພ່ພົນພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:   ຜົນຫຍັງແດ່ຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຍົກໃຫ້ຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະ 
                                      ເຈົ້າເປັນຈຸດສູນກາງໃນຊວິີດ?. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຂ້າພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອນນກັຮຽນ, ແລະຄຣິສຕະຈັກຈະໄດ້ ຕັ້ງໃຈ 
                                   ຫລາຍກວ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ຄໍາສັງ່ສອນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຈດຸສູນກາງໃນຊີວິດ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເວ້ົາວ່າ: ໂບດໃນຄະນະບັບຕິສເຄີຍມີການຟື້ນຟູກັນເປນັປະຈໍາແຕ່ລະປີ. ການຟື້ນຟູແຕ່ລະຄັ້ງໃຊ້ 

ເວລາປະມານນຶ່ງຫາສອງສັປດາ. ປັດຈບຸັນການຟື້ນຟສູ່ວນຫລາຍຍາວນຶ່ງຫາສາມວັນ. ຖາມ: ແມ່ນ 
ຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງງານຟື້ນຟ?ູ ໃຫ້ເວລາຕອບ (ຄໍາຕອບ: ຊັກຊວນຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າ 
ໂດຍການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ, ເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຊີນໃຫ້ຄົນມາເຊື່ອ 
ພຣະເຢຊູ, ແລະຕໍ່ໆໄປ). ຖາມ: ມໃີຜແດ່ເຄີຍມີປະສບົການເຣື່ອງງານຟື້ນຟູ? ຖາ້ມີ, ໃຫ້ເວລາເວົ້າ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
2. ເວ້ົາຕໍ່: ບົດຮຽນມື້ນີ້ຢູ່ໃນພຣະທັມເນເຫມີຢາ ແລະເນັ້ນເຣ່ືອງການຟື້ນຟູ ທີ່ເກີດຈາກການເຫັນພຣະ 

ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ. ຂຽນໃສ່ກະດານຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້: 
(1) ຂໍຟັງພຣະທັມຄໍາສອນ (7:73; 8:1) 
(2) ການຢໍາເກງຄາໍສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າ (8:2-4) 
(3) ຊົມຊື່ນຍິນດກີັບພຣະທັມ (8:9-12) 
(4) ຈົດຈໍາພຣະທັມຄໍາສອນ (8: 13-18) 

  
3. ອ່ານ ເນເຫມຢີາ 7:73-8:1. ພັລນາວ່າ: ການຟື້ນຟູເກດີຂຶ້ນເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຈດິໃຈ  

ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ; ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຂໍຟັງພຣະທັມຈາກເອຊຣາ; ພວກເຂົາ 
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ເຈົ້າໄດ້ສແດງຄວາມຢໍາເກງພຣະທັມ. ໃຫຜູ້້ນຶ່ງອ່ານ 8:2-4, 5-6. ບອກວ່າ: ປະຊາຊົນພາກັນຢນືຟັງ 
ພຣະທັມເປັນເວລາປະມານຫົກຊົ່ວໂມງ; ຫລັງຈາກນັນ້ພວກເຂົາໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງນະມັສການພຣະເຈົ້າ. 
ຖາມ: ທຸກມື້ນີ ້ພວກເຮົານັບຖືພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແບບໃດ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ເວ້ົາຕໍ່: 
ຄຶດຢູ່ໃນໃຈຕວົເອງ, ທ່ານຄດິວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຫລາຍປານ 
ໃດ? ທ່ານໄດອ້່ານ ແລະພຍາຍາມປະຕບິັດຕາມບໍ່? ທ່ານໄດ້ໃຊ້ພຣະທັມເປັນຫລັກໃນຊີວິດບໍ?່ ໃຫ້ 
ເວລາຕອບ. 

4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 8:9-12. ເວ້ົາວ່າ: ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນການຟືນ້ຟູ  
ແລະສິ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍເຂົາ້ໃຈເວລາເວົາ້ເຣ່ືອງງານຟືນ້ຟູ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າທໍາ 
ງານໃນຈິດໃຈຜູ້ຟັງ , ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາໍນຶກຜິດ ແລະໃຫ້ເຂົາຢາກເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ຜູນ້ຶ່ງອ່ານ 
2 ຂ່າວຄາວ 7: 14. ເວ້ົາວ່າ: ເນເຫມຢີາໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶນ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນເກດີຄວາມ 
ຊົມຊື່ນຍິນດີ; ເໝືອນກັບຊາວໜ່ ຸມໄປແຄ້ມແລະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟຈູິດໃຈ. ທ່ານມີເຫດຜົນແນວໃດ 
ແດ່ທີ່ຈະສລອງ? ພວກເຮົາຈະສລອງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດມື້ນີ້ໄດ້ວິທີໃດ? ໃຫ້ເວລາ. 

 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອາ່ນ 8:13-18. ຊາວອິສຣາເອນພາກັນສລອງ ແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າ 

ແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງ. ຖາມ: ຄຣິສຕະຈັກຂອງທາ່ນໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ພວກທ່ານໄດ້ຖືວ່າການນະມັສການພຣະເຈົ້າ ແລະການເຮັດຕາມພຣະທັມຄໍາສອນເປັນເຣ່ືອງສໍາ 
ຄັນ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຈະຊວ່ຍໃຫ້ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃສພ່ຣະທັມຄໍາສອນຫລາຍຂຶ້ນ? ໃຫ້ເວລາ 
ຕອບ ຫລືແບງ່ປັນ. 

6. ເວ້ົາວ່າ: ໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມໃຈກັນອ້ອນວອນຂໍການຟື້ນຟູ ເພື່ອຈະໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ພຣະທັມຄໍາສອນ 
ໃນພຣະຄໍາພຫີລາຍຂຶ້ນ.  ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ມີງານຟື້ນຟູ ແຕ່ການຟື້ນຟູຈະເກດີຂຶ້ນເວລາຈດິໃຈ 
ຂອງພວກເຮົາຕົງກັນກັບຈດິໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍການອ່ານ ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 25

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ 
 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມຢີາ 12: 27-43 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເນເຫມີຢາ 12 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:   ການຕອບຮັບພຣະພອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄກືານຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍຄວາມຊົມ  
                                       ຊຶ່ນຍິນດ.ີ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ທ່ານໄດ້ຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບພຣະພອນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍດົນນານປານໃດແລ້ວ?.  
                                     ດົນຫລາຍປານນັ້ນບໍ?່ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເບິ່ງພຣະພອນບາງຢ່າງແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ແລະແບ່ງເວລາເພື່ອ  
                                    ສລອງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

ແຜນສໍາລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຂຽນໃສ່ກະດານວ່າ: ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງມີການສລອງ? ຢາຍເຈັ້ຽ ແລະສໍໃຫພ້ວກນັກຮຽນ. ບອກ 

ວ່າ: ພວກເຮົາຈະແຂ່ງຂັນວ່າຜູ້ໃດຈະມີຄວາມເຫັນ ຫລເືຫດຜົນຫລາຍກວ່າເພື່ອນໃນເຣື່ອງນີ້ ໂດຍ 
ໃຊ້ເວລາປະມານສອງນາທີ. ທຸກຄົນພອ້ມແລ້ວບໍ່? ເລີ້ມໄດ້.  ໃຫ້ເວລາ 2 ນາທ.ີ ຖາມເບິ່ງວ່າໃຜມ ີ
ເຫດຜົນແນວໃດແດ່ ແລະນັບວ່າຜູ້ໃດມເີຫດຜົນຫລາຍກວ່າເພື່ອນ. (ໃຫ້ລາງວັນຜູ້ຊະນະ) 

2. ຖາມຄວາມເຫັນຈາກນັກຮຽນ; ແລະບັກທຶກໄວ້ເທິງກະດານ. ຖ້າທກຸຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກຫັດ 
ຄັ້ງນີ້, ກະດານຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມກີານສລອງ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ບອກວ່າການສຶກສາພຣະທມັໃນມື້ນີຈ້ະເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສລອງ 

ຕາມຕົວຢ່າງພຣະທັມຄັມພີ.  ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມເທົາ່ໆກັນ. ແຕ່ລະກຸ່ມມອບວຽກໃຫ ້
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ຄໍາແນະນໍາ: ຈາກພຣະທັມຕໍໄ່ປນີ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຫາວ່າ ມີການສລອງຫຍັງແດ່ 
ແລະສລອງແນວໃດ. ຕຽມຜູ້ຕາງໜ້າເພືອ່ລາຍງານຜນົຫລັງຈາກແລ້ວ ສເນີວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາ 
ຂວັນຂອງພຣະທັມໃນພາກນັ້ນໆ. 

  
 ກຸ່ມນຶ່ງ: ເນເຫມີຢາ 12:27-43. (ຄໍາຕອບອາດຈະແມ່ນ: ສລອງຈົບການກໍ່ສ້າງກາໍແພງ, ສລອງ  
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 ດ້ວຍຂະບວນແຫ່ ແລະການອຸທິດຖວາຍ. ຄໍາຂວັນ: ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຊົມຊື່ນ 
 ຍິນດີ ແລະປະກາດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຖ່າມກາງພວກເຮົາ. 
 
 ກ່ ຸມສອງ:  ລກູາ 2:7-20. (ຄໍາຕອບອາດຈະແມ່ນ: ສລອງການກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູ; ພຣະເຈົາ້, 
 ທູດສວັນ, ແລະຄົນລ້ຽງແກະຊົມຊື່ນຍິນດ.ີ ຄໍາຂວັນ: ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະປະສົງທີ່ຈະປະກາດຂ່າວດີ 
 ໃຫ້ທຸກໆຄົນ). 
  
 ກຸ່ມທີສາມ: ລກູາ 15: 1-10. (ຄາໍຕອບອາດຈະແມ່ນ: ສລອງພົບຂອງທີ່ເສັຽໄປ, ສລອງກັບຄອບຄົວ 
 ແລະເພື່ອນຝງູ. ຄໍາຂວັນ: ພຣະເຈົ້າຊົງສລອງເມື່ອມີຄນົນຶ່ງກັບຫາພຣະອົງເພື່ອຄວາມພົ້ນ). 
 
4. ເມື່ອໝົດເວລາທີ່ກໍາໜົດໃຫ ້7 ນາທີ, ເອີນ້ນັກຮຽນໃຫກ້ັບເຂົ້າເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະໃຫ້ເວລາສໍາລບັຜູ້ 

ຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມເພື່ອລາຍງານສິ່ງທີ່ຄົນ້ພົບ. ໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນ. 
 

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
5. ຖາມ:  ທ່ານຈືໄ່ດ້ວ່າມີງານແນວໃດແດ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ສລອງ, ແລະໄດ້ສລອງວິທີໃດ? (ຄໍາຕອບ 

ອາດຈະມ:ີ ວັນຄືນພຣະຊົນ, ວັນຄຣິສມາດ, ວັນອຸທິດຖວາຍຕຶກ. ວັນສລອງສິດຍາພິບານໃໝ)່. 
ຖາມ: ຄຣິສຕະຈັກສລອງແນວໃດເວລາມີຄົນມາເຊື່ອໃໝ?່ ໃຫ້ເວລາຕອບ. ທ່ານຄິດວ່າຄວາມຊົມ 
ຊື່ນຍິນດີ ແລະການສລອງຂອງພວກເຮົາຢູໃ່ນລະດັບໃດ ຖ້າປຽບໃສ່ກັບການສລອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 
ຟ້າສວັນ? ໃຫເ້ວລາຕອບ. 

6. ກ່າວວ່າໃນພຣະທັມທີ່ໄດ້ສຶກສາໃນມືນ້ີ້ແມ່ນການສະແດງຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ ່ແລະການຂອບໃຈ. 
ຖາມ: ໃນນາມຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາໄດ້ສລອງຫລາຍຈົນເກີນໄປ, ສລອງບໍ່ພຽງພໍ, ຫລືສລອງພ ໍ
ຄວນ? (ໃຫ້ເວລາຕອບ ແລະອະທິບາຍຄໍາຕອບ). ຖາມຕໍ່: ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກຄວນສະ 
ແດງ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະສລອງຄ້າຍໆກັບການສລອງແລະການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ 
ໃນສມັຍຂອງເນເຫມີຢາ?  ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານ.  ເວ້ົາວ່າ: ໃຫ້ພວກເຮົາຊົມຊື່ນຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ 
ພຣະເຈົ້າຊົງ ກະທໍາຖ້າມກາງພວກເຮົາ ໂດຍການອ້ອນວອນເພື່ອຂອບພຣະຄຸນໃນມື້ນີ້. ໃນຂະນະ 
ທີ່ພວກເຮົາອ້ອນວອນ, ໃຫພ້ວກເຮົາເອີ່ຍເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນຕອນນີ.້ 
ປິດການສຶກສາ ພຣະທັມດວ້ຍການອ້ອນວອນຮ່ວມກັນໝົດກຸມ່. 

 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ການນັບຖືພຣະເຈົ້າເຮົາຜິດແນວໃດ? 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ມາລາຄ ີ1:6-14; 2:4-9 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາລາຄີ 1:6--2:9 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ບໍ່ຄວນນັບຖືພຣະເຈົ້າແບບສາກບັງຫນ້າ ແຕ່ຄວນນັບຖືຢ່າງຈິງໃຈ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ທີ່ເຮົາປະຕິບັດທຸກວັນນີ້ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງມີອັນໃດແດ່? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອສອນໃຫຮູ້້ວ່າການບໍ່ນັບຖືຢ່າງຈິງຈັງເປ ັນການລົບລູ່ພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຫລັງຈາກການສ້າງພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຂຶ ້ນໃໝແ່ລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນຶ່ງ
ທີ່ມີຊື ່ວ່າ ມາລາຄີ ໃຫປ້່າວເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫພ້າກັນສັດຊື່ໃນການຖວາຍຂອງເຂົາ  ແລະໃຫເ້ຂົາ
ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.  

ຊົງສ່ັງໃຫ້ນະມັສການດ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ   1:6-9 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄົນກຸ່ມດຽວທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ປາກົດວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ພຣະພອນຕາມສົມຄວນ, ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ມາໂບດເປັນປະຈໍາ, ຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ໃນວັນອາທິດອີກໂດຍຫວັງ
ຕັ້ງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງອວຍພອນແນ່ນອນ. ແຕ່ກ່ອນອື່ນເຮົາມາສຶກສາເຣື່ອງຂອງຢາໂຄບກັບເອຊາວ
ເສັຽກ່ອນວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງອວຍພອນ?  
ຈາກນັ້ນໃຫເ້ຮົາມາສຶກສາເບິ່ງຊີວິດຂອງອິສຣາເອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຂົາ ແຕ່
ເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກແລະນັບຖືພຣະເຈົ້ານັ້ນ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ? ພວກອິສຣາເອນຄຶດແລະຕອບ
ພຣະເຈົ້າແນວໃດ? 
ນອກຈາກພຣະເຈົ້າເວົ້າວ່າເຂົາບໍ່ຮັກແລະບໍ່ໃຫກ້ຽດພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງຍັງກ່າວວ່າເຂົາດໝູິ່ນປມາດພຣະ
ອົງນັ້ນເປັນຫຍັງພຣະອົງຈງິເວ້ົາວ່າເຂົາໝິ່ນປມາດ? 
ສຸດທ້າຍຈຶ່ງມາສຶກສາເບິ່ງຄວາມເຊື່ອປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງເຮົາແລ້ວມາສົມທຽບກັບຄໍາເວົ້າທຸກ
ຄໍາທີ່ພຣະເຈົ້າເວົ້າກັບອິສຣເອນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າການນະມັສການຂອງເຮົາຍັງອ່ອນຢູ່ບ່ອນໃດ. ເພາະວ່າ
ລາງເທື່ອເຮົາກໍຈະເປັນຄືກັນກັບຄົນນັບຖືສາສນາທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ຈິງຈັງໃນເຣື່ອງການນະມັສການ.  

ຜົນຮັບຂອງການນະມັສການແບບຕາມວາດ 1:10-14 
ເມື່ອປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງບໍ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນການນະມສັການ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນການຖວາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫພ້ຣະ
ເຈົ້າເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ການທີ່ເຂົ້າໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຈົນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ “ເຮົາຢາກໃຫ້ມີຈັກຄົນນຶ່ງໃນ
ພວກເຈົ້ົ້າອັດປະຕູວິຫານ ເພື່ອບໍ່ໃຫພ້ວກເຈ ົ ້າໄຕ້ໄຟເທິງແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາຢ່າງໄຮ້ປໂຍດ ເຮົາບໍ່ພໍໃຈພວກ
ເຈົ້ ົ ້າ ແລະກໍຈະບໍ່ຮັບເຄື່ອງບູຊາທີ່ພວກເຈ ົ ້າໄດ້ນໍາມາຖວາຍເຮົາ” (ຂໍ້ 10). ຄໍາວ່າອັດປະຕູພຣະວິຫານເພື່ອບໍ່
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ໃຫຜູ້້ໃດເຂົ້າໄປນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄ ຶດເຖ ິງການອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຖືກຄົນອັດປະຕູເມື່ອເຫັນໜ້າຍ່າງ
ໄປໃກ້ບ້ານເຂົາເຈົ້າ, ໃນທໍານອງດຽວກັນຫາກເຮົາກໍາລງັຈະເຂົ້າໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າກໍຖືກປະຕູປິດ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າສະແດງວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຮົາດ້ວຍວ່າການກະທໍາຂອງເຮົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພຣະອົງຍັງບໍ່
ຕ້ອງ ການໃຫຄ້ົນທີ່ເຮັດການບໍ່ຖືກຕ້ອງໄປໃຕໄ້ຟທີ່ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງອີກ ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາທີ່
ນໍາໄປພຣະອົງກໍຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາ ເພາະວ່າເຄື່ອງຖວາຍບູຊານັ້ນບໍ່ແມ່ນການຖວາຍບູຊາດ້ວຍຄວາມເຕັມ
ໃຈດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາໄດ້ນໍາເອົາສັດທີ່ມມີົນທິນມາເຜົາຖວາຍບູຊາແກ່ເຮົາ ໃນເມື່ອສັດໂຕດີໆ
ຂອງເຂົາກໍຍັງມີເຕັມຢູ່ ເຮົາເປັນພຣະມະຫາກະສັດ ປະຊາຊົນທຸກຊົນຊາດຈຶ່ງຢໍາເກງເຮົາ” ພຣະເຈ ົ ້າແຫ່ງຈັກ
ກະວານໄດ້ຊົງກ່າວດັ່ງນີ້” (ຂໍ້ 14).  ນີ ້ແຫລະຄຜືົນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫາກການຖວາຍຂອງເຮົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ.  

 
ຊົງກ່າວເຕືອນປະໂລຫິດ 2:1-9 
ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າຊົງເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເພື່ອບໍ່ໃຫເ້ຂົາເຮັດຄືເກົ່າມາຫລັງໂດຍກ່າວວ່າ “ບັດນີ້ 
ປະໂຣຫິດທັງຫລາຍເອີຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືຄໍາສັ່ງສໍາລັບພວກເຈົ້ົ້າ,  ເຈົ ້ົ ້າຕ້ອງຍົກຍໍໃຫກ້ຽດເຮົາດ້ວຍສິ່ງທີ່ເຈົ້ົ້າກະທໍາ 
ພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ, ພັກພວກເຈົ້ ົ ້າບໍ່ຟັງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້ົ້າ ແລະບໍ່ໃສໃ່ຈໃນສິ່ງນັ້ນຢ່າງຈິງໃຈ ເຮົາກໍຈະ
ນ ໍາຄວາມສາບແຊ່ງມາສູ່ພວກເຈົ້ົ້າ  ເຮົາຈະນໍາເອົາຄວາມສາບແຊ່ງມາໃສ່ໃນຜົນດີທີ່ພວກເຈົ້ົ້າໄດ້ຮັບໃນຖາ
ນະເປັນປະໂຣຫິດ ອັນທີ່ຈງິ ຄວາມສາບແຊ່ງນັ້ນໄດ້ຕົກມາໃສ່ພວກເຈົ້ ົ ້າແລ້ວ ກ ໍຍ້ອນວ່າພວກເຈົ້ົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາ
ຈິດໃສໃ່ຈຊາໃນຄໍາສັ່ງຂອງເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ” (ຂໍ້ 1-2).  ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຖານະທີ່ເປັນຜູ ້ເຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈໍາ
ເປັນຕ້ອງສອນພຣະທັມທັງໝົດໃຫ້ປະຊະຊົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແຈ້ງເພື່ອເຂົາຈະປະຕິບັດທຸກຢ່າງ. ພຣະທັມ 
ຢາໂກໂບ ກ່າວວ່າ “ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າໄດ້ພາກັນເປັນອາຈານຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເພາະ
ພວກເຈ ົ ້າກໍຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາທັງຫລາຍທີ່ເປັນຜູ້ສອນນັ້ນ  ຈະໄດ້ຮັບການຊົງພິພາກສາຫນັກຫນ່ວງກວ່າຜູ້ອື່ນ” 
(ຢາໂກໂບ 3:1). ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຢາກໃຫຄ້ົນທັງຫລາຍກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແຕ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າເມື່ອເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ເພາະການພິພາກສານັ້ນຈະເລີ້ມຕົ້ນຈາກຜູ້ຮັບ ໃຊ້ເສັຽກ່ອນ.  
 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ຍາມໃດຈະລົງໂທດຄົນຊົ່ວ? 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ມາລາຄ ີ2:17--3:5 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາລາຄີ 2:10--3:5 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມຈະຕອບສນອງຕາມການກະທໍາຂອງເຮົາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຕັດສິນລົງໂທດເປັນພາຣະໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າໃນວັນສຸດທ້າຍ. 

 

ຄໍານໍາ 
ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຊອບທັມມັກຈະເຫັນເລື້ອຽໆວ່າໂລກນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຍດຸຕິທັມເທົ່າໃດ ເຊັ່ນເຫັນຄນົເຮັດຊົ່ວໄດ້ດີ 
ສ່ວນຄົນດີພະຍາຍາມເຮັດດີເຮັດແຕ່ລະມື້ຜົນຕາມມາກໍຄືສິ່ງບໍ່ດ.ີ ດັງ່ນັ້ນພວກນັກປຣັຊຍາຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ເຮັດ
ດີໄດ້ດີມີຢູ່ໃສ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ດີມີຖົມໄປ” ມາຮອດນີ້ຄົນດມີີສິນທັມແລະຜູ້ພະຍາຍາມກະທໍາແຕ່ຄວາມດກີໍເລີຽ 
ໝົດກໍາລັງໃຈແລ້ວກັບໄປເຮັດຊົ່ວໄປເລີຽ, ການເຮັດແບບນີ້ສຸພາສິດລາວເວົ້າວ່າ “ເຮືອຫລົ້ມບາດຈອດ” ສະ
ແດງວ່າເຮືອລໍາທີ່ຂີ່ຜ່ານທະເລອັນກວ້າງໃຫຍ່ແລ້ວຍັງຖກືພະຍຝຸົນຢ່າງໜັກແຕ່ກໍຜ່ານມາໄດ້   ພໍມາເຖ ິງຝັ່ງ 
ກໍາລັງຈະຍ່າງອອກເຮືອໆພັດຈົມຊໍ້າ ຫລໂືຕເອງຕົກນໍ້າຕອນຢ່າງຂາເຂົ້າຝັງກະເປັນໄດ້. 

ປະຊາຊົນເຊື່ອແຕ່ບ່ໍຟັງ  2:10-16 
ປະຊາຊົນເຜົ່າຢູດາເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ ເລີ້ມຕົ້ນຈາກອັບຣາຮາມ,   ພຣະເຈົ້າຊົງ
ສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນອບັຣາຮາມຜູ້ເປັນບັນພະບຣຸຸດຂອງຊາວຢູູດາ ໂດຍໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງເພິ່ນເພີ້ມທະວີ
ຍິ່ງຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນປະເທດຕ່າງໆ    ແລະເຊື້ອສາຍນີ້ຈະເປັນເຖ ິງຂັ້ນກະສັດ (ປະຖົມມະການ 17:6).  ທີ່ພູ
ເຂົາຊີນາຍເຂົາກໄໍດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ     ແລະເດີນທາງຕໍ່ມາໂດຍການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວດ້ວຍການປະຕິບັດ
ພຣະບັນຍັດຈຶງ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຄອບຄົວແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ,      ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມກີານແຕ່ງງານຈະຕ້ອງແຕ່ງງານກັນໃນ
ຄອບຄົວແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ. “ພວກທ່ານຕລອດທັງລ ູກຫລານຂອງທ່ານ ຢ່າໄດ້ແຕ່ງງານກັບພວກເຂົາເພາະວ່າ
ເຂົາຈະພາລກູຫລານຂອງທ່ານຫນຈີາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ົ້າໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງ  
ພຣະພິໂຣດ ແລະທໍາລາຍພວກທ່ານທັນທີ” (ພຣະບັນຍັດສອງ 7:4) 
 
ຕໍ່ມາມີພວກຜູ້ຊາຍຈໍານວນນຶ່ງພາກັນແຕ່ງງານກັບຄົນທີ່ນັບຖືພະອື່ນຊຶ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫຄ້ອບຄົວແຫ່ງຄວາມ
ເຊ ື ່ອມີຄວາມແຕກແຍກເມື່ອເຂົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ    ການກະທໍາຂອງບາງຄົນໄດ້ນໍາເອົາຄໍາສາບແຊ່ງ
ມາສູຄ່ົນທັງຊາດ,  ດ້ວຍເຫດນີ້ມາລາຄຈີຶ່ງເປ່ ັງສຽງວ່າ   “ພວກເຮົາທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ມີບິດາຄົນດຽວກັນຫລື ພຣະ
ເຈົ້ົ້າອົງດຽວທີ່ໄດ້ສ້າງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຫລື?  ແລ້ວດ້ວຍເຫດໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງຫມິ່ນປມາດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະເຈ ົ ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຮົາ?” (ຂໍ້ 10).  ໃນພຣະຄັມພໃີຫມກ່່າວວ່າ ““ຢ່າຜູກ
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ພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຖານະທີ່ບໍ່ສເມີກັນ ເພາະວ່າຄວາມຊອບທັມຈະບໍມ່ີຫຸ້ນສ່ວນອັນໃດກັບຄວາມອະທັມ 
ແລະຄວາມສວ່າງຈະເຂົ້າສນິດກັບຄວາມມືດໄດ້ຢ່າງໃດ” (2ໂກຣິນໂທ 6:14). ” ແລ້ວມາລາຄີຈ່ ຶງກ່າວດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບປວດວ່າ “ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ົ້າທໍາລາຍຜູ້ທີ່ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ ແລະຢ່າຊົງອະນຸຍາດໃຫເ້ຂົ້ົາຮ່ວມໃນ
ຊົນຊາດຂອງພວກເຮົາອີກຈັກເທື່ອ” (ຂໍ້ 12ກ). 

ຄວາມຊອມທັມຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃສ? 2:17-3:1-5 
ມາລາຄີກ່າວປະນາມຊະປາຊົນມີໃຈແຂງກະດ້າງກ້າຖາມພຣະເຈົ້າຕັ້ງຫລາຍເທື່ອ ພວກເຂົາພາກັນເມື່ອຍຕໍ່
ການເຮັດດີ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າການເຮັດດີຂອງເຂົາບໍ່ພໍຈັກເທື່ອ ເຮັດເທົ່າໃດພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ອວຍພອນ, ນອກ
ນັ້ນພວກເຂົາຍັງຄຶດແລະກ້າເວົ້າວ່າພວກຄົນຊົ່ວເຮັດແຕ່ການຊົ່ວ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນຊີວິດ ສ່ວນພວກເຮົາ  
ເຮ ັດແຕ່ການດີມີແຕ່ຜົນຮ້າຍຕອບສນອງ. ຄວາມຄຶດແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນສມັຍຂອງມາລາຄເີທົ່ານັ້ນ ແມ່ນ
ແຕ່ຄຣິສຕຽນສມັຍນີ້ກເໍຫັນພ້ອມຢ່າງດຽວກັນກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນສມຍັນັ້ນຄືກັນ. ເມື່ອປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າມີສາຍຕາສັ້ນເຊັ່ນນັ້ນຈຶ່ງພາກັນເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງແລ້ວຈຶ່ງຖາມວ່າ “ຄວາມຍຸຕິທັມຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ໃສ?”  
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕອບເຂົາວ່າ ພຣະອົງຈະຈັດການກັບຄົນຊົ່ວເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ກ່ອນຈະຈັດການກັບເຂົານັ້ນພຣະ 
ອົງຈະສົ່ງຜູ້ສົ່ງຂ່າວມາລ່ວງໜ້າປ່າວເຕືອນໃຫເ້ຂົາກັບໃຈ, ແປວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຫ ້ໂອກາດຄົນຊົ່ວທັງຫລາຍ
ໄດ້ກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.  ຜູສ້ົ່ງຂ່າວທີ່ພຣະອົງກ່າວເຖ ິງນັ້ນພວກສາສນາສາດເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນໂຢຮັນບັບ 
ຕິສໂຕທີ່ໄດ້ມາສົ່ງຂ່າວແລ້ວໃນຮອບສອງພັນປີຜ່ານມາ. ພຣະເຈົ້າຍັງບອກເຂົາອີກວ່າ ບໍມ່ີໃຜໜີພົ້ນຈາກ
ການພິພາກສາໄປໄດ້ ພວກຄົນຊົ່ວຊ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີໃນຊີວິດທີ່ພວກເຂົາເຫັນໃນເວລານີ້ຈະຖືກຖິ້ມລ ົງບຶງໄຟ
ນະຮົກຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຊື່ອພຣະອົງກ່ອນໜ້າພຣະອົງສະເດັດມາ. 
ນີ້ແຫລະຄືຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖ ິງແມ່ນຄົນຊົ່ວພຣະອົງຍັງໃຫໂ້ອກາດເຂົາກັບໃຈ, ສວ່ນຄົນທີ່ກັບ
ໃຈແລ້ວສົມຄວນຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະວ່າຕົນເອງໄດ້ພົ້ນຈາກການພິພາກສາລົງໂທດແລ້ວ, ບໍ່
ສົມຄວນທີ່ຈະເບິ່ງຄົນຊົ່ວເປັນແບບຢ່າງອີກຕໍ່ໄປ. ພຣະອົງຍັງບອກວ່າເມື່ອພຣະອງົສະເດັດມາຮອດແລ້ວ 
ພຣະອົງຈະເປັນເໝືອນຊ່າງຫລອມເງິນແລະຄໍາທີໃ່ຊ້ໄຟຮ້ອນແຮງກ້າຫລອມເງິນຄໍາໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈຂອງ
ນາຍຊ່າງສັນໃດ ພຣະອົງກໍຈະເຮັດໃຫທຸ້ກຢ່າງເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທ ັຍພຣະອົງສັນນັ້ນ. 
 
 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນ 14 

ເສ້ັນທາງຄືນຫາພຣະເຈົ້າ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ມາລາຄ ີ3:6-12 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 3:6-46 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການເຮັດດີຂອງເຮົາບໍ່ພຽງພໍຈັກເທື່ອ ກັບໃຈໃໝດ່ີກວ່າ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ທ່ານເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຮູ້ວ່າທ່ານເອງມຄີວາມໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າການເຮັດດີນັນ້ບໍ່ພໍຈໍາຕ້ອງກັບໃຈໃໝ,່ ແລະສອນໃຫເ້ສັຽສະ 
    ລະເພື່ອພາະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າ 

 

ຄໍານໍາ 
ທຸກເທື່ອທີ່ອາຈານເທສນາເຣື່ອງການຖວາຍກໍມັກຈະມບີັນຫາຕາມມາ   ດັ່ງນັ້ນວັນນີ້ທ່ານອາດຈະບອກນັກ 
ຮຽນວ່າບົດຮຽນນີ້ບໍ່ແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງການຖວາຍ  ແຕ່ຈະເວ້ົາເຣ່ືອງເສັ້ນທາງຄືນຫາພຣະເຈົ້າຜ່ານການຖວາຍ
ນຶ່ງສ່ວນສິບຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:12:6, 11; ລູກາ 18:12, ເຮັບເຣີ 7:8-9). 
ໃນພຣະທັມມາລາຄພີຣະເຈົ້າໄດ້ລອງໃຈປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເປັນແຜນການໆຮຽກເອີ້ນປະຊາຊົນຂອງ
ພຣະອົງໃຫກ້ັບຄືນຫາພຣະອົງ. 

ກັບມາຫາເຮົາ 3:6-7 
ກ. (3:1-5) ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າຈະລົງໂທດປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ. 
ຂ. (3:6-7) ຍັງມີພຣະທ ັຍອ່ອນສຸພາບໃຫ້ໂອກາດເຂົາໄດ້ກັບໃຈກ່ອນຈະລົງໂທດ. 
 1. (ຂໍ້ 6). ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເພາະພຣະອົງໄດ້ສັນຍາກັບຢາໂຄບວ່າຈະບໍ່ໃຫເ້ຊື້ອສາຍຢາໂຄບສູນໄປ 
     ໃນບົດຮຽນອາທິດແລ້ວ. 
 2. (ຂໍ 7). ວິທີຄືນຫາພຣະເຈົ້າແມ່ນປະຊາຊົນຄືນຫາພຣະອົງກ່ອນ ແລ້ວພຣະອົງຈະໃຫອ້ະພ ັຍເຂົາ. 
 

ສ້ໍໂກງພຣະເຈົ້າ  3:8-9 
ກ. (ຂໍ ້8). ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມເຂົາວ່າ “ເປັນການຖືກຕ້ອງຫລື ທີມ່ະນຸດສໍ້ໂກງພຣະເຈົ້ົ້າ?” ພຣະອົງຊົງບອກ     
ເຂົາວ່າ ບໍຖ່ືກຕ້ອງ.  
ຂ. ເຂົາສໍ້ໂກງເຣື່ອງການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍພ່ໍພຣະທ ັຍນໍາເຂົາ. 
ຄ. ການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງການນະມັສການ 
ງ. (ຂໍ ້9). ຄໍາສາບແຊ່ງຈະຕົກລົງມາຍັງເຂົາ ຍ້ອນການສໍ້ໂກງນີ້. 
ຈ. ເງ ິນຖວາຍຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນການນະມສັການ, ການເດີນທາງຜູ້ປະກາດ, ຊ່ອຍຄົນທຸກຍາກແລະອື່ນໆ. 
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 ການທົດລອງ ແລະ ພຣະສັນຍາ 3:10-12 
ກ. (ຂໍ ້10). ຊົງລອງໃຈປະຊາຊົນໃຫ້ນໍາເງ ິນຈໍານວນນຶ່ງສ່ວນສິບມາຖວາຍ. 
 1. ເພື່ອຈະມອີາຫານໃນພຣະວິຫານ. ອາຫານແມ່ນເພື່ອຜູ້ຍາກຈນົມາຂໍກິນ. 
 2. ເປີດທາງໃຫ້ປະຊາຊົນກັບຄືນ. 
 3. ສັນຍາຈະຖອກເທພຣະພອນ. 
ຂ. (ຂໍ ້11). ຊົງສັນຍາຈະປົກປັກຮັກສາພືດຜົນຂອງປະຊາຊົນ. 
ຄ. (ຂໍ ້12). ຈະບໍ່ມີຄວາມທກຸຍາກລໍາບາກອີກຕໍ່ໄປ.  
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດຜິດໃນຂອງນອກກາຍ? 
2. ຊີວິດແລະເງິນຄໍາອັນໃດແພງກວ່າກັນ? 
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຫ ່ວງເຮົາຫລາຍກວ່າເງິນຄໍາແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆ 
4. ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາອວຍພອນຢ່າງສົມຄວນ?.  
 
 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນອີສເຕີ 
ເຫັນພຣະເຈົ້າ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ໂຢຮັນ 20:1-18  
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20:1-18 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ໂລກອັສຈັນໃຈ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານແນວໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູຊົງຟື້ນພຣະຊົນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ອີສເຕີເປັນວັນສໍາຄັນແລະມີຄວາມໝາຍສູງສຸດຂອງຄຣິສຕຽນ ຫາກບໍ່ມີອິສເຕີການນັບຖືຂອງຄຣິສຕຽນກໍບໍ່
ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນນັບຖືສາສນາທົ່ວໄປ. ການທີ່ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍນີ້ເອງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫໂ້ລກນີ້ຍອມ 
ຮັບວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.  
1. ເປີດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການຮ້ອງເພງ Because He lives ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່  ໜ້າ 237 ປ ຶ ້ມສີແດງເຂັ້ມ 
2. ຂຽນລົງກະດານ ແລະແບ່ງນັກຮຽນເປັນສາມກຸ່ມໃຫຮ້ັບຜິດຊອບອາ່ນດັ່ງນີ້; 
 ກ. ກຸ່ມ 1 ອ່ານ 20:1-5 ໃນຫົວເຣ່ືອງ  ຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ  
 ຂ. ກຸ່ມ 2 ອ່ານ  20:6-10ໃນຫົວເຣ່ືອງ ເຂົ້າໃນອຸບໂມງ  
 ຄ. ກຸ່ມ 3 ອ່ານ 20:11-18 ໃນຫົວເຣ່ືອງ  ຖາມ ແລະຕອບ  
3. ໃຫ້ເວລານັກຮຽນອ່ານຈກັ 5 ນາທ ີແລ້ວໃຫ້ ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຕາມການຄົ້ນຄວ ້າປະມານ 7-10ນາທີ. 
4. ຫລັງຈາກກຸ່ມ (ກ). ລາຍງານແລ້ວໃຫ້ຄຣູສລຸບຕາມບົດຮຽນຫົວຂໍ້ກຸ່ມ (ກ). ແລະເຮັດດັ່ງນີ້ຕໍ່ໆໄປຈົນຮອດ      
ກຸ່ມ (ຄ). 
5. ຫລັງຈາກຄຣູສລຸບກຸ່ມສຸດທ້າຍແລ້ວ ໃຫເ້ລີ້ມຖາມນັກຮຽນຕາມຄໍາຖາມໃນບົດຮຽນ. 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

     
 
 
 
 
 
 
 


