ຄະນະຜູ້ຈດ
ັ ທໍາ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
Copyright  2008 by BAPTISTWAY PRESS®.
ສງວນລິກຂະສິດ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຮັດກ໊ອບປີ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຫ້າມຂາຍ,
ຫ້າມແຈກຢາຍ, ຫລືໃຊ້ໃນທາງອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດເສັຽກ່ອນ. ຖ້າຢາກຊາບລາຍລະ
ອຽດເພີມ
້ ເຕີມກະຣຸນາຕິດຕໍ່ໄປທີ່ BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas,
333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.
BAPTISTWAY PRESS® is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີອ້າງອີງໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ຄັດມາຈາກປຶ້ມພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ໄວ້ ລວມທັງການ
ແປ, ແລະວັນທີຈົດທະບຽນສງວນລິກຂະສິດຂອງປຶ້ມພຣະຄັມພີເຫລົ່ານັ້ນ.
ພິມອອກຄັ້ງທໍາອິດ: ເດື່ອນ ມີນາ 2004
BAPTISTWAY Management Team
Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade
Director, Missions, Evangelism, and Ministry Team: Wayne Shuffield
Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott
Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications

Language Materials Team
Teaching Procedures Writer for Lesson 1, 2
Bounhome Phommachanh, Lao-Thai Baptist, San Antonio, Texas
Editor for Lessons 1, 2
Nouanchanh Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas
Teaching Procedures Writer for Lesson 3, 4
Bounchanh Vongsurith, Lao Congregation of First Baptist Church, Amarillo, TX
Editor for Lessons 3, 4
Nouanchanh Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas
Teaching Procedures Writer for Lesson 5, 6
Sidney Kahn, Saginaw Community Church, Fort Worth, Texas
Editor for Lessons 5, 6
Nouanchanh Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas
Teaching Procedures Writer for Lesson 7, 8
Houmphanh Vongsurith, First Laotian Baptist Church, Dallas, Texas
Editor for Lessons 7, 8
Nouanchanh Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas

Facilitator for the LAOTIAN TEAM
Joe Haag, Associate Director, Christian Life Commission, Baptist General Convention of Texas

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

1

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ອາດາມແລະເອວາ ”ຕົວເອງ”
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 3

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 2:4-3:24

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມພິນາດເກີດຂຶ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອມະນຸດປະຕິເສດຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່
ສອນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເວລາຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄ້ວາ: ພວກເຮົາຈະກະວົນກະວາຍຊອກຫາສິ່ງຂອງ ແທນທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລືອກຂອງອາດາມແລະເອວາວ່າຈະດໍາເນີນຕາມ
ຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຫລືວ່າຈະດໍາເນີນຕາມໃຈຕົວເອງ

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

1. ສເນີນັກຮຽນດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມ: ພວກທ່ານມັກຮຽນພຣະຄັມພີໃນປຶ້ມຫລືວ່າຮຽນເຖິງຄຸນລັກສະ
ນະຂອງພຣະຄັມພີ? ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຕອບແລ້ວ ກໍນໍາພານັກຮຽນເບິ່ງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ ເບິ່ງບົດຮຽນຄືນ
ຈັກໜ້ອຍນຶ່ງ.

ບອກນັກຮຽນວ່າມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາໃນພຣະຄັມພີເດີມ (ປະຖົມມະການ) ຊຶ່ງ

ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໃນສອງແງ່ດ້ວຍກັນ.
ເມື່ອເບິ່ງຢ່າງລະອຽດແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີ 8 ຄຸນລັກສະນະທີ່ພວກເຮົາຈະສຶກສາ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີ 8?
ເພາະວ່າ 8 ຄົນນີ້ ມີຊີວິດຄ້າຍໆກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຢາກຈະຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະ
ເຈົ້າ. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອະທິຖານ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

2. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະຄັມພີ ປະຖົມມະການ 3:1-6, ແລະແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕັ້ງໃຈຟັງການສົນທະນາ
ຣະຫວ່າງຜູ້ຍິງແລະງູ. ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວຖາມນັກຮຽນ: ງູແມ່ນຕົວແທນຂອງຫຍັງ? ຈົ່ງຂຽນໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຂອງງູວ່າມັນມີໜ້າທີ່ເຮັດຫຍັງແດ່? ຂຽນລົງໃນກະດານ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽນຮູ້ໜ້າ
ທີ່ຂອງມານ? ຊາຕານມີຄວາມຮ້າຍແຮງຢ່າງໃດແດ່?
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3. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງການຫລອກລວງແລະຄວາມບາບ? ໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນວັກ
ທີ 1 ”ການກະທໍາ (3:1-6) ໃຫ້ຄິດເຖິງບາດກ້າວຂອງຄວາມບາບ: ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນເກີນຕົວ,
ຄວາມສົງສັຍ, ການບໍ່ເຊື່ອຟັງ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນເອວາບໍ່?

4. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງສມັກໃຈອ່ານ ປະຖົມມະການ 3:7-13 ໃຫ້ຄິດເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າມີຈັກຢ່າງ?
ຖາມ: ດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມສັມພັນທີ່ດີປ່ຽນມາເປັນຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບຢູ່ໃນຂໍ້ 7-12.

ເພື່ອ

ຈະໃຫ້ເຫັນແຈ້ງອີກ ເບ່ິງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນຂໍ້ທີ 2 ”ການຮັບຜິດຊອບ (3:7-13)
5. ຕິດຕາມບາດກ້າວຕໍ່ໄປວ່າຜົນທີ່ຈະຕາມມາມີຄືອັນໃດແດ່, ໃຊ້ເຈັ້ຍບົດຮຽນແລະພຣະຄັມພີເປັນຕົວ
ອ້າງອີງ. (ປຖກ.3:14-15) ພຣະເຈົ້າຕັດສິນລົງໂທດອາດາມແລະເອວາຢ່າງໃດ? ແລະພຣະອົງຊົງ
ຕັດສິນມານຊາຕານຄືແນວໃດ?

6. ເມື່ອພຣະເຈົ້າຂັບໄລ່ອາດາມແລະເອວາອອກຈາກສວນເອເດນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງມີຄວາມສົງສານ
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່? (ປຖກ. 3:20-24)

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

7. ລຶບກະດານໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຂຽນ 5 ຄໍາ ລົງໃນກະດານໃໝ່: ໂອກາດ, ຕັດສິນໃຈ, ລໍ້ລວງ, ຮັບຜິດຊອບ,
ແລະ ພຣະຄຸນ.

ໃນ 5 ຄໍານີ້ ເປັນຄໍາທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ການຮຽນຂອງບົດຮຽນນີ້ມີຄວາມໝ
າຍ ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:


1ໂກຣິນໂທ 15:22 ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ?



ເປັນຫຍັງຄໍາສັນຍາໃນ 1ໂຢຮັນ 1:9 ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບພວກເຮົາ?



ຢາໂກໂບ 4:7-8 ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບແຜນການຂອງມານແນວໃດແດ່?



ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນອັນໃດແດ່ຈາກ ປະຖົມມະການບົດທີ 3 ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກ
ເຮົາວ່າຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າຫລືຈະດໍາເນີນຊີວິດ ດ້ວຍຕົນເອງ?

8. ນໍາພາອ້ອນວອນອະທິຖານປິດການຮຽນ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ກາອິນແລະອາເບນ: ”ໃຜຫ່ວງໃຜ?”
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 4:1-16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ ບົດທີ 4
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ມະນຸດທຸກຄົນປາຖນາຢາກມີຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄ້ວາ: ມີຫລາຍທາງທີ່ພວກເຮົາຫາວິທີທາງເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຕໍ່ເພື່ອນ
ມະນຸດດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ກັນແລະກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຂຍາຍຕານ່າງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ
ໃຍຕໍ່ຜູ້ອື່ນ, ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົານໍາ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣືອ
່ ງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)

9. ເປີດບົດຮຽນນີ້ໂດຍການເບ່ິງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ ແລະຖາມນັກຮຽນແມ່ນວ່າຈະເຫັນພ້ອມຫລືບໍ່ກໍຕາມ. ”
ບໍ່ມີບ່ອນໃດດອກທີ່ຈະມີປະສົບການຫລາຍກວ່າການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົບຂອງຕົນເອງ”

ໜ້າທີ່ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົວ ແມ່ນຍາກຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍາກ? ຖ້າບໍ່ຍາກ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຍາກ? ແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການນໍາພາ.
10. ໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ລົງໃນກະດານ: (ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້ລ່ວງໜ້າ)
ການນໍາທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ
ບັນຫາຣະຫວ່າງພີ່ນ້ອງ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ການນະມັສການ

ການລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
ການຮຽນໃນວັນນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຄົນອື່ນ ຕລອດຮອດ
ທັງຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງນໍາ.
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)

11. ອ່ານປະຖົມມະການ 4:1-2 ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງແຜນການທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ, ໃຫ້ມີ
ເພດສັມພັນ, ແລະຄວາມສໍາຄັນໃນຄອບຄົວ, ແລະໃນສັງຄົມນໍາ. ລວມທັງຄອບຄົວທໍາອິດຂອງໂລກ
ນໍາ. (4:1-2)
12. ອ່ານ ປະຖົມມະການ 4:3-8 ເມື່ອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:


ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ ນໍາຂອງເຄື່ອງບູຊາມາຖວາຍພຣະເຈົ້າ ທັງໆທີ່
ການບັນທຶກຜ່ານມາກໍບໍ່ເຄີຍມີ?



ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ບໍ່ວ່ານິດສັຍຂອງສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ເປັນຢ່າງໃດ? (ທຽບໃສ່ ເຮັບເຣີ
11:4)



ທ່ານຄິດຢ່າງໃດທີ່ວ່າ ”ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍ” ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາ, ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ ຫລືເປັນ
ການກະທໍາ?



ອ່ານ ເຮັບເຣີ 11:4 ຈະເວົ້າໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ກາອິນບໍ່ໄດ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ?

13. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ”ການຖວາຍ” ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ. ຖາມ: ການຖວາຍຢ່າງແທ້ຈິງຄື ອັນ
ໃດ?
14. ນໍາພານັກຮຽນ ສຶກສາໃຫລະອຽດ ໃນປະຖົມມະການ 4:6-7. ກາອິນສໍານຶກຜິດບາບຂອງຕົນເອງບໍ່?
ກາອິນເປັນຄົນຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາຄວາມຮ້າຍກາດຂອງຕົນເອງມາລົງທີ່ນ້ອງຊາຍຜູ້ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ?
ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ ຄົງຜິດແຂກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ?

15. ອ່ານ 4:9-16 ”ການລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ” ເບ່ິງໃນເຈັ້ຍບົດຮຽນ. ຄຣູຈະເປັນຜູ້ວາງຄໍາຖາມ:


ເປັນຫຍັງຄໍາຕອບຂອງກາອິນຈຶ່ງເປັນຊົງບໍ່ຢາກຮັບການລົງໂທດປານໃດ? ໃນຂໍ້ 9



ໃນຂໍ້ 10-12 ການລົງໂທດສອງຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າມີອັນໃດແດ່?



ໃນຂໍ້ 15-16 ຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າຄືອັນໃດ?



ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກາອິນຄືອັນໃດແດ່?

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)

16. ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນມາຫາ ຂໍ້ທີ 2 ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ. ແລ້ວອ່ານລົງໄປແຕ່ລະຂໍ້ແລ້ວກໍ
ອະທິບາຍຫຍໍ້ໆໄປນໍາ.

17. ອ່ານຄໍາຖາມ 2,3, ແລະ 5 ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຂໍ້ທີ 4 ຢ່າງງຽບໆ
18. ຖາມສຸດທ້າຍ: ທ່ານໄດ້ຮັບອັນໃດແດ່ຈາກບົດຮຽນນີ້? ຈົ່ງນໍາໄປພິຈາຣະນາ.
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3
ພົບພຣະຄຸນ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 6:5-9; 7:1-6; 8:13-22
ປະຖົມມະການ 6:5-9:17

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດໃນເວລາຕັດສິນ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເປັນຫຍັງສິ່ງດີຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ?

ລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທໍາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະ ຊອກຫາຫົນທາງ
ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້ກະທໍາຊົ່ວ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຊ້ານີ້ ພວກເຮົາມັກຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນວ່າ: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຊົ່ວຊ້າ

ຈິ່ງເກີດຂຶ້ນກັບໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ?

ພວກເຮົາອາດຖາມຂຶ້ນໄດ້ເໝືອນກັນເຊັ່ນ:

ຊຶ່ງເປັນໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ ìດີî

(ປະຖົມມະການ 1:31).

ເປັນຫຍັງມີສິ່ງດີເກີດຂຶ້ນກັບໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງແລະຖືກ

ປ່ຽນແປງໄປດ້ວຍການກະບົດຂອງມະນຸດ? ໃນປະວັດຂອງໂອນາ ໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ
ດີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາເຖິງແມ່ນມີການຊົ່ວຊາໃນໂລກນີ້ກໍຕາມ.
ທ່ານອາດຈໍາໄດ້ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກທີແຣກ ອາດາມ ແລະເອວາຢູ່ໃນສະພາບບໍຣິສຸດ ແຕ່

ພວກເຂົາຕົກໃນຄວາມຜິດບາບຂອງໂລກ ແລະໃນທີສ
່ ຸດກໍພົບກັບຄວາມຕາຍ.

ຕໍ່ມາກໍມີການຄາດຕະກັມ

ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງອ້າຍນ້ອງຄື ກາອິນ ແລະອາເບນ ນັ້ນແຫລະເປັນນິສັຍຂອງມະນຸດຜູ້ທີ່ກະບົດຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ-ທີແລກພວກເຂົາມີຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະຄວາມອິດສາເກີດ
ຂຶ້ນພວກເຂົາຈິ່ງຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນມາ.
ໃນສມັຍຂອງໂນອາ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຮັດຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນພວກເຂົາຢ່າງຍຸຕິ
ທັມ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຫລັງຈາກການທໍາລາຍຄວາມຜິດບາບຢ່າງນັ້ນແລ້ວຈະມີຫຍັງເຫລືອຢູ່? ປະວັດເຣື່ອງຂອງໂອນາໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາເຖິງການກະທໍາຂອງມະນຸດ ແລະການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມເຮັດຜິດເຮັດບາບຂອງມະນຸດ.
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ແນະນໍາການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ

1. ຊອກເອົາປຶ້ມອ່ານເດັກນ້ອຍທີ່ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງໂອນາຕາມຫໍສມຸດໃນໂບດ.

ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຟັງ, ສະແດງຮູບ

ແຕ້ມນາວາທີ່ເປັນສີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະບັນຍາກາດດີເຖິງເຣື່ອງອັນສໍາຄັນແລະຍາວນີ້. (ຂໍ
ຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ສມັກເປັນຜູ້ນໍາ)

2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານບົດແນະນໍາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງອ່ານດັງໆເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ

ສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດເວລາພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງນໍາອ້ອນວອນເພື່ອການຊົງນໍາ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

3. ໝາຍເຫດ: ກ່ອນມີນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນປະວັດຂອງໂນອາເປັນເຣອງອັສຈັນ
ອອກຂ່າວເປັນປະຈໍາ.

ແລະພວກນັກຂ່າວທັງ ຫລາຍມັກນໍາມາ

ໃຫ້ວາດພາບເບິ່ງ ມີຄົນເຖົ້າສ້າງນາວາໃຫຍ່ໃນດິນແຫ້ງ. ບອກໃຫ້ຄົນຈັດກຸ່ມເປັນນັກຂ່າວ

ບອກພວກເຂົາໃຫ້ຊອກເອົາຄໍາຖາມຂຶ້ນມາຖາມ ແລະບອກພວກເຂົາເອົາຄໍາຕອບຈາກພຣະຄັມພີຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະລາຍ
ງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ.

(1) ແມ່ນໃຜ? (ປຖມ. 6.8-10; ໂນອາ, ຜູ້ເປັນພັລະຍາ, ລູກຊາຍສາມຄົນ ແລະພັລະຍາຂອງເຂົາ)
(2) ເປັນຫຍັງ? (ປຖມ. 6:5-7. 13; ຊະນະຕໍ່ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ)

(3) ແມ່ນຫຍັງ? (ປຖມ. 6:14-16; ນາວາໃຫຍ່ສາມຊັ້ນເພື່ອບັນຈຸສັດແລະຄົນ)

(4) ເວລາໃດ? (ປຖມ. 5:32; 6:18; 7:6; ຫລັງຈາກໂອນາມີອາຍຸ 500 ປີ ມີລູກຊາຍໃຫຍ່ສາມຄົນ)
(5) ເປັນຢ່າງໃດ? (ປຖມ. 6:17-18; ນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ທໍາລາຍທຸກສິ່ງຢ່າງຍົກເວັ້ນໂອນາແລະຄອບຄົວ ເພື່ອພຣະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ເລີ້ມໃໝ່)

(6) ໂນອາເຮັດຫຍັງ? (ປຖມ. 6:19-21; 7:2-3; ເອົາສັດສອງຄູ່ຈາກສັດທັງປວງ, ເອົາສັດເຈັດຄູ່ເປັນສັດສະອາດ ແລະ
ນໍາເອົາອາຫານພຽງພໍເຂົ້າໄປໃນນາວານັ້ນ)

(7) ທີ່ໃດ? (ປຖມ. 8:4-5; ບ່ອນພູເຂົາອາຣາຣັດຢູ່ໃສ, ໃນທຸກວັນນີ້ແມ່ນຢູ່ປະເທດເຕີກກີ)
4. ຈັດໃຫ້ມີອີກກຸ່ມນັກຂ່າວກຸ່ມໃໝ່ຕັ້ງຄໍາຖາມຫລັງຈາກນໍ້າຖ້ວມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຖິງຜົນຂອງນໍ້າຖ້ວມ:

(1) ເວລາໃດ? (ປຖມ. 7:11-12. 24; 8:13-14; ເວລາໂນອາມີອາຍຸ 600 ປີ, ນໍ້າຖ້ວມເປັນເວລາ 150 ວັນ ແລະ
ເຣື່ອງທັງໝົດໃຊ້ເວລານຶ່ງປີກັບສິບວັນ)

(2) ແມ່ນໃຜ? (ປຖມ. 8:15-17; ໂນອາ, ຄອບຄົວ, ແລະສັດຕ່າງໆ)
(3) ໂນອາໄດ້ເຮັດຫຍັງ? (ປຖມ. 8:20; ນະມັສການພຣະເຈົ້າ)

(4) ນານເທົ່າໃດພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນ? (ປຖມ. 8:21-22; ນານເທົ່າທີ່ໂລກນີ້ຍັງມີຢູ່)
(5) ເປັນຫຍັງ? (ປຖມ. 9:8-11; ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ກັບໂນອາແລະຄອບຄົວ)
(6) ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງ? (ປຖມ. 9:12-13; ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາລັກໃໝ່ຄືຮຸງກິນນໍ້າ)

(7) ມັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? (ປຖມ. 9:14-17; ໝາຍເຖິງວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ທໍາລາຍຊີວິດໃຫ້ດັບສູນດ້ວຍນໍາອີກ)
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ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາ 5-6 ນາທີແລ້ວ ຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃນຫ້ອງຮຽນ. ໃຫ້ບອກເຖິງຜົນຂອງນໍ້າຖ້ວມເປັນຢ່າງໃດຕາມຄໍາ
ຖາມຂ້າງເທິງນີ້.

ຂຽນໃສ່ກະດານຄໍາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້:



ຜົນສະທ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບ



ຄວາມເຊື່ອ



ພຣະຄຸນ

-ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 6:7 ແລະເພງສັຣເສີນ 7:15 ແລ້ວຖາມວ່າ ທ່ານມີປະສົບການຢ່າງນີ້ບໍ່
ໃນເມື່ອມີກົດບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າຖ້າຜູ້ໃດຝ່າຝືນຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ແຕ່ທ່ານຍັງເຮັດຢູ່?
-ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດອ່ານ ເຮັບເຣີ 11:7; ຖາມວ່າ, ຄວາມເຊື່ອຂອງໂນອາເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງ
ໃດ?
-ໃຫ້ອ່ານ ປະຖົມມະການ 8:15 ແລະ 8:20-21. ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນນຶ່ງອະທິບາຍວ່າພຣະຄຸນແມ່ນຫຍັງ?
-ອ້ອນວອນປິດໂດຍການຮ້ອງເພງຂໍ້ນຶ່ງ

ìພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າî
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌

8

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຕິດຕາມໄປດ້ວຍຄວາມເຊືອ
່

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 11:31-12:7;15:1-6; 17:1-8
ປະຖົມມະການ 11:27-25:11

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂດຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ ເຖິງຈະມີຄວາມສົງສັຍກໍຕາມ, ອັບຣາ
ຮາມໄດ້ຕອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເພື່ອໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໂດຍວິທີໃດພວກເຮົາຈິ່ງເຊື່ອ-ແລະຍັງເຊື່ອສືບຕໍ່ໄປ-ເວລາໃດຄວນເຊື່ອເຖິງ
ແມ່ນສິ່ງນັ້ນເຫັນວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກໍຕາມ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອສລຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຕໍ່ ພຣະເຈົ້າ ແລະ
ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາ ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນ
ຄວາມເຊື່ອທັງໆທີ່ມີຄວາມສົງສັຍຢູ່.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ບົດຮຽນໃນພາກນີ້ ìໄປກັບພຣະເຈົ້າî ໄດ້ມີໃນພຣະຄັມພີປະຖົມມະການບົດ 12-50.

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້

ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າຄືອັບຣາຮາມຈະມີລູກມາກຫລາຍຈົນເຕັມໂລກ ແລະຈະໄດ້ ຮັບພຣະພອນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາສາມາດວັດແທກພຣະພອນນີ້ໃນສີ່ຄົນ-ອັບຣາຮາມ, ນາງ ຊາຣາ, ອີຊາກ, ແລະໂຢເຊັບ.

ຫລັງຈາກ

ນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ຄົນບາງຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ກັບແຜນການຂອງພຣະອົງເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ຮັບ
ຄວາມພົ້ນ.

ໃນບົດ 3-11 ໄດ້ບອກເຖິງພາບຂອງຄວາມບາບທີ່ເຂົ້າມາໃນໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ. ພຣະເຈົ້າຕັ້ງ
ພຣະທັຍອວຍພຣະພອນ

ແຕ່ອາດາມແລະເອວາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດແຕກ ສລາຍໄປຍ້ອນການ

ບໍ່ເຊື່ອຟັງ. ສັດຕະວັດຕໍ່ມາມະນຸດກໍຍັງເຮັດຄວາມຜິດບາບເໝືອນເດີມ ແລະເປັນເຫດ ໃຫ້ໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ
(ປຖມ. 4-5). ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ໂລກນີ້ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ບໍ່?

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບດ້ວຍຄໍາສັນຍາຕ່າງໆຕໍ່ອັບຣາຮາມຊຶ່ງເປັນສິ່ງດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ.

ພຣະສັນຍານັ້ນ

ເພື່ອແກ້ຜິດຂອງຄວາມບາບ ແລະນໍາເອົາຄົນຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມເຂົ້າມາຮັບເອົາການໄຖ່. ແລະ ຄໍາສັນຍານັ້ນກໍເພື່ອ
ຄົນທັງໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ (12:3).
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ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດ

ແນະນໍາການສອນ

1. ເລີ້ມຕົນດ້ວຍການເຊີນໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດແບ່ງປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ກ. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ
ຂ. ເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນສະບາຍ

ຄ. ພວກເຂົາມີຄວາມສົງສັຍໃນການໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການສົງສັຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອ.

2. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າ ສອງສາມອາທິດທີຜ
່ ່ານໄປ
ພຣະຄັມພີ. ຊ່ອຍລຶ້ມຄືນເພື່ອຄວາມຊົງຈໍາສັ້ນໆ.

ພວກເຂົາໄດ້ສຶກສາເຖິງບຸກຄົນສໍາຄັນໃນ

ໃຫ້ບອກວ່າບົດຮຽນຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງ

ຄອບຄົວດຽວ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງ, ພວກເຂົາມີຄວາມສົງສັຍ, ແລະຄວາມເຊື່ອໃນຕອນ
ນັ້ນ. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ້ອນວອນເປິດ.
3. ເຊີນໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 11:31-12:7.

ໃນເວລາຄົນກໍາລັງຟັງເຖິງເຣື່ອງທີ່ພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ອັບຣາຮາມເຮັດ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຈົດເອົາໃຈຄວາມສໍາຄັນ ແລະເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ
ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ.

4. ໃຫ້ຕັ້ງຄໍາຖາມດັ່ງນີ້:
ກ. ອັບຣາມແລະຊາຣາຍໄດ້ປະຖິ້ມສິ່ງໃດເພື່ອຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ?
ຂ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ຢ່າງໃດຕາມຂໍ້ນີ້?
ຄ. ພຣະພອນເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕໍ່ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້?
5. ເຊີນໃຫ້ມີຄົນນຶ່ງອ່ານ ປະຖົມມະການ 15:1-6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກບັນທຶກເຖິງຄວາມສົງສັຍຂອງອັບຣາມ
ແລະລາຍງານໃນຫ້ອງ.
6. ເຊີນໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ປະຖົມມະການ 17:1-8. ໃຫ້ຂຽນສລຸບເຖິງ ìຕັ້ງໃຫ້ມີຄໍາສັນຍາແລະມີການປ່ຽນ ຊື່î
(17:1-8). ໃຫ້ບອກເຖິງການທີ່ອັບຣາມແລະຊາຣາຍ

ໄດ້ເຮັດຕາມໃຈເພື່ອຈະໄດ້ລູກຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍ.

ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າລູກແຫ່ງພຣະສັນຍານັ້ນບໍ່ແມ່ນ ອິສມາເອນ. ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດ
ແບ່ງປັນປະສົບປະການເຖິງການເຮັດຕາມໃຈ ແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຫລືຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
7. ໃຫ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນຊື່ ອັບຣາມເປັນອັບຣາຮາມ ຊາຣາຍເປັນຊາຣາ ນັ້ນແມ່ນ
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ຫຍັງ ຫລືມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ?
8. ໃຫ້ເບິ່ງບົດຮຽນນີ້ກວ້າງໄກ, ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົງສັຍ ແລະຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາຮາມ.
9. ຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຂຽນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງໃສ່ໄວ້ໃນປຶ້ມ ເພື່ອຈະເອົາປະກອບ
ໃຊ້ໃນອະນາຄົດໃນການອ້ອນວອນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງດີຂຶ້ນ.
10. ອ້ອນວອນປິດ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນມີຄວາມເຊື່ອຈະເຣີນຂຶ້ນໃນຖ້າມກາງຄວາມ
ສົງສັຍ.

ດຣ. ບູນ ວົງສຸກຣິດທ໌
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ຊາຣາ: ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາຈະຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ ຫລືຈະເຊື່ອເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຫົວເລາະ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະສັນຍານັ້ນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເໝືອນດັ່ງຊາຣາແລະ
ອັບຣາຮາມ ແລະຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະສັນຍານັ້ນ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຂະນະທີ່ນັກຮຽນມາຮອດ, ຢາຍກະດາດແລະສໍໃຫ້ທຸກຄົນ. ບອກວ່າພວກເຮົາມີໂອກາດຮັບແຂກທີ່
ພວກເຮົາຮັກແພງ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນລາຍລະອຽດລົງໃສ່ເຈັ້ຽ ວ່າຕົວເອງຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເລີ້ມແຕ່
ແຂກມາເຖິງ ຈົນແຂກອໍາລາຈາກໄປ (ລາຍການອາຫານ, ການມ່ວນຊື່ນ, ແລະຕໍ່ໆໄປ).

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ກັນເພື່ອວາງແຜນ ແລະໃຫ້ບອກຊື່ແຂກດ້ວຍ. ໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ແລ້ວຮວມກຸ່ມ.
3. ໃຫ້ທຸກຄົນວາດພາບວ່າ ແຂກຜູ້ນີ້ມີຂ່າວທີ່ຈະປ່ຽນແປງຊີວິດມາໃຫ້; ພາທຸກຄົນຄິດເຖິງວ່າແມ່ນຫຍັງ
ຄືສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນຊີວິດ; ວາດພາບວ່າສິ່ງນັ້ນຈະເປັນຄວາມຈິງພາຍໃນນຶ່ງປີ; ທຸກຄົນ
ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດແດ່? ຖາມ: ມີໃຜແດ່ຈະຫົວເລາະ ເວລາຄິດວ່າຄວາມຝັນເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນ
ຄວາມຈິງໄດ້?

4. ບອກວ່າບົດຮຽນນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາ.
5. ຊອກຫາອາສາສມັກສາມຫາຫ້າຄົນເພື່ອເປັນຕົວປະກອບ; ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ສະແດງເຊັ່ນ:
ນຶ່ງ: ຊາຣາ
ສອງ: ອັບຣາຮາມ

ສາມ: ແຂກສາມຄົນ
ແນະນໍາຕົວປະກອບທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້ ແລະໃຫ້ໄປຢູ່ມຸມນຶ່ງຂອງຫ້ອງຮຽນ, ແລ້ວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອ່ານ
ປະຖົມມະການ 18:1-15 ແລະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສະແດງ; ໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນ.
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
6. ໃນຂະນະທີ່ຕົວປະກອບກໍາລັງຕຽມຕົວ, ເຕືອນນັກຮຽນໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ໃນຂໍ້ 1. ບອກວ່າເຣື່ອງ
ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການມາເຖິງຂອງແຂກ ແລະການຕ້ອນຮັບຕອນແຣກຂອງອັບຣາຮາມ.
ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ປະຖົມມະການ 18: 1-15. ເບິ່ງຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍໃນການບັລຍາຍ
ບົດຮຽນ.
7. ເອີ້ນພວກຕົວປະກອບເຂົ້າມາຮວມໃນກຸ່ມ; ເຕືອນນັກຮຽນວ່າເມັຽຂອງອັບຣາຮາມ ເຄີຍມີຊື່ວ່າຊາ
ຣາຍ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນໃຫ້ລາວເປັນຊາຣາ (ປຖກ 17:15).
8. ໃຫ້ພວກຕົວປະກອບສະແດງເຣື່ອງຈາກພຣະທັມໃນຕອນນີ້ (18:1-15).
9. ຫລັງຈາກການສະແດງຈົບລົງ, ໃຫ້ບາງຄົນສະແດງທັສນະກ່ຽວກັບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນ;

ສົນທະນາ ການຫົວເລາະຂອງຊາຣາໃນ 18: 12. ພານັກຮຽນສໍາຣວດ 18: 1-15 ອີກເທື່ອນຶ່ງ
ແລະຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາ.

10. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ປະຖົມມະການ 21: 1-7; ອະທິບາຍຊື່ລູກນ້ອຍ ອີຊາກ ຊຶ່ງແປວ່າ ລາວຫົວເລາະ.

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
11. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານປະຖົມມະການ 18:14 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ19:26. ຖາມ: ພຣະທັມໃນ
ຕອນນີ້ບອກເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາເຣື່ອງພຣະສັນຍາຢ່າງໃດແດ່? ຖາມ: ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ
ມີບາງຢ່າງເປັນເຣື່ອງເຮັດໄດ້ຍາກ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈົ້າ?
12. ແຍກນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ, ບໍ່ໃຫ້ກາຍກຸ່ມລະຫົກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຢູ່ພາກສຸດທ້າຍຂອງ
ບົດຮຽນ.

13. ພານັກຮຽນຄິດເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ,

ລະນຶກເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຮົາຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.
14. ອ້ອນວອນປິດການຮຽນ, ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນການຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະໃນ
ຄວາມເຊື່ອວ່າ ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ຢາໂຄບ: ການຫລອກລວງ ແລະພຣະພອນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 25:21-34; 27: 22-36; 32:22-32; 35:9-12.
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 25: 19-34; 27: 1-33: 20; 35:1-29

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ອາດຈະເປັນເຣື່ອງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫລືທີ່ຈະຍອມຮັບໄດ້ ເມື່ອພຣະເຈົ້າ

ຊົງເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ບົກບ່ອງ ເພື່ອເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດທ່ານຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກທ່ານ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະພອນ
ແລະເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະຮັບເອົາພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຢາໂຄບມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ແຜນສໍາລັບການສອນ
ນໍາເຣອງເຂົາ້ ສູຊ
່ ວ
ີ ດ
ິ ຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເອົາປຶ້ມເຣື່ອງຊື່ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະຄວາມໝາຍຂອງຊື່ຕ່າງໆ ມາໃຊ້ຊ່ວຍ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເອົາ
ມາສອງສາມຫົວ ຫລືກອບປີ້ເອົາ (ຂໍຢຶມຈາກຜູ້ເຄີຍມີລູກ ຫລືຢຶມທີ່ຫ້ອງສມຸດ)
2. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານ:


ອັບຣາມ, ບິດາຜູ້ຖືກຍົກຍ້ອງ



ອັບຣາຮາມ, ບິດາຂອງຫລາຍຊົນຊາດ



ເອຊາວ, ຜູ້ມີຂົນຫລາຍ



ເອໂດມ, ສີແດງ



ຢາໂຄບ, ລາວຈັບສົ້ນໜ່ອງ ຫລື ລາວຫລອກລວງ



ອິສຣາເອັນ, ລາວປໍ້າສູ້ກັບພຣະເຈົ້າ

ບອກນັກຮຽນວ່າ ການປ່ຽນຊື່ອັບຣາມ ເປັນອັບຣາຮາມ ເປັນຈຸດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ; ເຊັ່ນດຽວ
ກັນ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນຊື່ຢາໂຄບ, ຊີວິດຂອງລາວກໍປ່ຽນແປງ. ຢາໂຄບເປັນຄົນຫລອກລວງສົມ
ຊື່, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງອວຍພຣະພອນລາວ.
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3. ນໍາການອະທິຖານເປີດການສຶກສາພຣະທັມ.

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຫ້າກຸ່ມ ແລະບອກວ່າແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີສ່ວນໃນການສອນບົດຮຽນໃນມື້ນີ້.
ມອບຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນ ໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມລະຂໍ້ (5 ກຸມ).
ກ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສອງຊົນຊາດ (25: 21-26)
ຂ. ເຫດລະຫວ່າງສອງອ້າຍນ້ອງ (25: 27-34)
ຄ. ຂີ້ລັກພອນ (27: 22-36)
ງ. ປໍ້າທູດສວັນ, ໂບກພິກ, ແລະອິສຣາເອັນ (32:22-32)

ຈ. ພຣະພອນສໍາລັບຢາໂຄບ ຫລື ອິສຣາເອັນ (35:9-12)
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄປສຶກສາພຣະທັມໃນຫົວຂໍ້ຂອງໃຜລາວ ເພື່ອຈະສາມາດກັບມາສລຸບໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ;
ຕັ້ງເວລາເພື່ອກັບມາລາຍງານ; ແລະການສລຸບພຣະທັມຕາມລໍາດັບຫົວຂໍ້ (ກ, ຂ, ຄ, ງ, ຈ).

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
5. ຂໍນັກຮຽນໃຫ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຢາໂຄບ ແລະເອຊາວ. ສົມມຸດວ່າພຣະເຈົ້າຖາມ
ທ່ານເຣື່ອງສອງອ້າຍນ້ອງວ່າພຣະອົງຄວນຈະໃຫ້ພຣະພອນກັບໃຜດີ. ທ່ານຈະຕອບວ່າຢ່າງໃດ?
ຖາມ: ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກຄົນສໍ້ໂກງແຕ່ຈະເຣີນຮຸງເຮືອງບໍ່? ມີໃຜແດ່ທີ່ຢາກຖາມພຣະເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງ
ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພຣະພອນຢາໂຄບຜູ້ເປັນຄົນຫລອກລວງ.
6. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຢາໂຄບມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບ
ພວກເຮົາທີ່ເປັນຄົນຜິດພາດ.
7. ຢາຍເຈັ້ຍແລະສໍໃຫ້ທຸກຄົນ; ແນະນໍາ: ແບ່ງເຈັ້ຽເປັນສອງພາກແລະຂີດເສັ້ນໃສ່ກາງ. ຂຽນຫົວຂໍ້ໃສ່,
ພາກທີນຶ່ງຂຽນ "ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ" ແລະພາກທີສອງຂຽນ "ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ເຮັດ." ໃຫ້ແຕ່ລະ
ຄົນຂຽນຂອງໃຜລາວ (ກ້ອງ "ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ" ອາດຈະມີ ຄວາມບາບ ແລະອື່ນໆ; ກ້ອງ "ສິ່ງທີພ
່ ຣະ
ເຈົ້າຊົງໄດ້ເຮັດ" ອາດຈະມີພຣະພອນແລະອື່ນໆ)

8. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດຕາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ໄດ້ເຫັນພຣະພອນທັງ
ຫລາຍທີ່ໄດ້ຊົງປະທານໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດແນະນໍາຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ຄວາມເຊືອ
່ ຂອງໂຢເຊບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ປະຖົມມະການ 37-39
ປະຖົມມະການ 37:1--39:41
ເມື່ອເຮົາຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າ, ເຮົາກໍສາມາດຜ່ານຜ່າສິ່ງທີ່ລໍ້ລວງໄດ້.
ເມື່ອການເຮັດຊົ່ວງ່າຍກວ່າ,ເຮົາຈະເຊົາເຮັດຊົ່ວໄດ້ແນວໃດ?
ເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮຽນຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊບ

ຄໍານໍາ

ເຣື່ອງຕ່າງໆໃນພຣະຄັມພີເປັນເຣື່ອງທີ່ເກົ່າແກ່ທສ
ີ່ ຸດ ແຕ່ຍັງເປັນເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍນີ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນການ
ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຈິດວິນຍານລອດພົ້ນເທົ່ານັ້ນ ພຣະຄັມພີຍັງສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ການຫລອກລວງຂອງໂລກສມັຍໃໝ່ອີກດ້ວຍ.

1. ເມື່ອອ້ອນວອນແລ້ວຂຽນລົງກະດານວ່າ ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ຍົວະຍົງໃຫ້ທ່ານຫລົງຜິດທີ່ຜ່ານມາ? ຕົວຢ່າງ;
ເຣື່ອງເງິນ, ເຣື່ອງຍົດຖາບັນດາສັກ, ກຽດຕິຍົດ, ເພດກົງກັນຂ້າມ, ສິ່ງຂອງແລະອື່ນໆ. ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຈັກ
ເລັກນ້ອຍ.

2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານປະຖົມມການ 39:1-7 ແລ້ວຖາມວ່າ ຫາກທ່ານເປັນໂຢເຊບທ່ານຄຶດວ່າການຍົວະຕໍ່ໄປຈະ
ແມ່ນຫຍັງ?

3. ກັບຄືນໄປ 39:1-2 ເພື່ອເບິ່ງທີມ
່ າຂອງໂຢເຊບ ຈະຮູວ
້ ່າໃຜເປັນຜູ້ອວຍພອນລາວ.
4. ອ່ານ 37:1-36 ຖືກຂາຍເປັນຂ້ອຍຂ້າ

ກ. ພວກອ້າຍອິດສາແລະກຽດຊັງ ເພາະພໍ່ຮັກລາວຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ.
ຂ. ເຂົາເຮັດບາບຕົວະພໍ່ແລະຂາຍນ້ອງຄຶດຢາກຂ້ານ້ອງ ແຕ່ໄດ້ຂາຍເພາະເຫັນແກ່ເງິນ.

5. ອ່ານ 38:1-30 ຢູດາທີເ່ ມືອງອາດຸລມ
ັ

ເມື່ອຂາຍໂຢເຊບແລ້ວ ອ້າຍຜູ້ມີຊື່ວ່າຢູດາໄດ້ໜອ
ີ ອກຈາກບ້ານ
ກ. ລາວໜີຈາກພໍ່ໄປແຕ່ງງານທີ່ເມື່ອງອື່ນ ຈົນມີລູກຊາຍສາມຄົນ.

ຂ. ລາວຈັດງານແຕ່ງງານໃຫ້ລູກຊາຍກົກແລ້ວລູກຊາຍກໍຕາຍ ຈຶ່ງຈັດໃຫ້ນ້ອງຊາຍແຕ່ງເອື້ອຍໃພ້
ຕາມທໍານຽມເພື່ອສືບເຊື້ອສາຍ, ລູກຊາຍທີສອງກໍຕາຍອີກ ຈຶ່ງບໍ່ກ້າໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງກັບເອື້ອຍໃພ້ເພາະ
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ຢ້ານລູກຊາຍຫລ້າຕາຍຄືພວກອ້າຍສອງຄົນ,

ດັ່ງນນລາວຈຶ່ງບອກໃຫ້ລູກໃພ້ກັບບ້ານພໍ່ບ້ານແມ່ຂອງນາງ

ການເຮັດແນວນີ້ເປັນການຜິດຕໍ່ທໍານຽມ ເພາະລາວຍັງມີລູກຊາຍອີກຄົນນຶ່ງທີຈ
່ ະເປັນຜົວຂອງນາງ.
ຄ. ລູກໃພ້ປອມຕົວເປັນຄືຍິງຫາເງິນເພື່ອຍົວະໃຫ້ພໍ່ຜົວນອນນນໍາຈົນມີລູກ ແຕ່ພໍ່ຜົວບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງ

ໄດ້ນອນນໍາລູກໃພ້

ພາຍລຸນມາຮູຂ
້ ່າວວ່ານາງມີລູກປາສຈາກຜົວຈຶ່ງໂກດຮ້າຍຢາກຈະຂ້າລູກໃພ້ເສັຽດ້ວຍ

ການເຜົານາງທັງເປັນ ແຕ່ລູກໃພ້ມີເຊືອກຜູກໄມ້ເທົ້າເປັນເຄື່ອງພິສູດວ່ານາງມີລູກກັບເຈົ້າຂອງເຊືອກນີ້ ແລະ
ເຈົ້າຂອງເຊືອກນັ້ນແມ່ນຢູດາຜູ້ເປັນພໍ່ຜົວທັງສອງຄົນນັ້ນເອງ. ໃນທີສ
່ ຸດຢູດາກໍຮວ
ູ້ ່າລູກໃພ້ເຮັດຖືກຕາມຮີດ
ຄອງແລະຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດທີ່ບໍ່ໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງກັບລູກໃພ້.

6. ອ່ານ 39:1-6 ຂ້ອຍໃຊ້ທໄ
ີ່ ວ້ວາງໃຈ

ໂຢເຊບເປັນຂ້າທາດທີນ
່ າຍຂອງເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈຈົນນາຍແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລທຸກຢ່າງໃນບ້ານເຮືອນທີ່ປະ
ເທດເອຢິບ.
ກ. ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍລາວດັ່ງນັ້ນການທີລ
່ າວເຮັດທຸກຢ່າງຈຶ່ງດີຂຶ້ນ, ນາຍກໍຮັກແລະເຊື່ອໃຈລາວ.
ຂ. ພຣະເຈົ້າອວຍພອນເຮືອນຫລັງນີ້ 1. ເພາະມີຄົນພຣະເຈົ້າຢູ່. 2. ນາຍຮັກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ

7. ອ່ານ 39:7-10 ໂຢເຊັບປະເຊີນການລໍລ
້ ວງ

ກ. ເມັຽຂອງນາຍເຫັນໂຢເຊັບຜູ້ງາມຈຶ່ງຊັກຊວນໂຢເຊັບໄປນອນນໍາ.
ຂ. ໂຢເຊັບປະຕິເສດ ໂດຍຄໍານຶ່ງວ່າຈະບໍ່ເຮັດຜິດປະເວນີ (ຫລິ້ນຊູ້) (8 ຂໍ້ 9).

8. ອ່ານ 39:8-12 ໂຢເຊັບຊະນະການລໍລ
້ ວງ

1. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າທ່ານໂປຕີຟາເປັນເຈົ້ານາຍທີມ
່ ີບຸນຄຸນລາວຈະບໍ່ເຮັດຜິດຕໍ່ນາຍເດັດຂາດ.
2. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບລາວ, ອວຍພອນໃຫ້ຊີວິດທີດ
່ ີແກ່ລາວຕລອດມາ
ລາວຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດຜິດຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງເດັດຂາດ.
3. ລາວບໍ່ແມ່ນຄົນໂງ່ທຈ
ີ່ ະຢືນຖົກຖຽງກັບບັນຫາ ຈຶ່ງແລ່ນໜີອອກໄປເພື່ອເອົາຕົວລອດ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 8
ໂຢເຊັບຜູຂ
້ ບ
ັ ຕາມນໍາ້ ພຣະທັຍ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ປະຖົມມະການ 45:1-15; 50-15-24
ປະຖົມມະການ 42--50
ເພື່ອນໍາເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ
ເຮົາຈະໃຫ້ຊີວິດເຮົາຂັບຕາມນໍ້າພຣະທັຍຢ່າງໃດ?
ເພື່ອຈະໄດ້ຮຽນຮູຈ
້ າກຊິວິດຂອງໂຢເຊັບ ແລະເຮັດຕາມເພິ່ນ.

ຄໍານໍາ

ພໍ່ແມ່ສ່ວນຫລາຍມັກຈະມີແຜນການສໍາລັບລູກແຕ່ລະຄົນ ໂດຍຫວັງໃຈວ່າເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຢາກໃຫ້ລູກ
ເປັນໝໍ, ເປັນຄຣູ ຫລືເປັນຫຍັງກະແລ້ວແຕ່ຄວາມນຶກຄຶດຂອງພໍ່ແມ່ເຫັນວ່າດີ ແຕ່ພວກລູກບໍ່ຄ່ອຍເຫັນດ້ວຍ
ແລະເຫັນວ່າເປັນຄວາມຄຶດຂອງຄົນສມັຍບູຮານ

ຕໍ່ມາບໍ່ນານເມື່ອພວກລູກໃຫຍ່ແຕ່ງງານມີລູກແລ້ວກໍມີ

ຄວາມຄຶດຄືສມັຍພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນນັ້ນເປັນນີ້ບໍ່ຜິດຫຍັງກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ. ແນ່ນອນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນ
ພຣະບິດາມີແຜນການສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນ ແຕ່ຫລາຍເທືອ
່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມພຣະອົງຄືໂຢເຊັບໄດ້ເຮັດ.

ຮູວ
້ າ່ ເຮົາແມ່ນໃຜ (45:1-4)

1. ໂຢເຊັບຮູ້ທີ່ມາຂອງຕົນເອງ ຫລືບໍ່ລືມຕົວວ່າຕົນເອງເປັນໃຜມາກ່ອນ.
2. ໂຢເຊັບອະພັຍໃຫ້ພວກອ້າຍດ້ວຍຈິງໃຈ.

3. ໂຢເຊັບຍອມຮັບວ່າແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົາ້ ມີແຜນການສໍາລັບຊີວິດ (45:5-8)

1. ຕອນໂຢເຊັບຍັງນ້ອຍຄຶດແລະເວົ້າແບບເດັກນ້ອຍ ພວກອ້າຍເຫັນວ່າລາວເວົ້າໃຫຍ່ຈຶ່ງຊັງລາວ.

2. ເມື່ອໃຫຍ່ມາເພິ່ນກັບເວົາ້ ຖ່ອມຕົວວ່າ ìພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອ

ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າໄວ້î (ຂໍ້ 7-8ກ). ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃສ່ພວກອ້າຍອີກແລະຍັງເວົ້າຍົກກຽດຂອງ
ພຣະເຈົ້າອີກຊໍ້າ.

3. ການທີ່ເພິ່ນໄດ້ເປັນໃຫຍ່ກໍຍ້ອນພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເພິ່ນເຮັດເອງ ìພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນ

ນາງຜູ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຟາຣາໂອ ( ຂໍ້ 8ຂ).

ຊັກຊວນຜູອ
້ ນ
ື່ ຮ່ວມຮັບພຣະພອນ (45:9-15).
1. ໂຢເຊັບຢູ່ໃນຖານະຂຸນນາງ.
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2. ເອົາພໍ່ແລະພວກອ້າຍທັງໝົດມາຮ່ວມຮັບພຣະພອນໂດຍມີຊີວິດທີ່ດີ ìເຈົ້າຈົ່ງຟ້າວເມືອຫາພໍ່ແລະ

ນໍາຄໍາສັ່ງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກເພິ່ນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອ
ຢິບໃຫ້ພໍ່ມາຫາຂ້ອຍໄວທີ່ສຸດ

ໃຫ້ພໍ່ເອງມາພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ ຝູງແກະແລະຝູງແບ້ ທັງງົວ

ຄວາຍແລະທຸກສິ່ງພໍ່ມີ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພໍ່ຢູ່ໃນເຂດໂກເຊັນບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂ້ອຍ ຖ້າພໍ່ຢູ່ໂກເຊັນຂ້ອຍກໍ

ສາມາດເບິ່ງແຍງເພິ່ນໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກຍັງຈະມີອີກຫ້າປີ ແລະຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ພ້ອມກັບຄົນທັງ
ປວງທີ່ພໍ່ມີຕ້ອງ ອຶດຢາກî (ຂໍ້ 9-11).

ຢູໃ່ ນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ (50:15-24).

1. ຢາໂຄບໃຊ້ຊີວິດບັ້ນປາຍກັບລູກທຸກຄົນໃນແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນ.

2. ເມື່ອຢາໂຄບຕາຍໄປດ້ວຍໂຣກຊະຣາພວກອ້າຍຄຶດຢ້ານໂຢເຊັບຄຶດແກ້ແຄ້ນ.
3. ໂຢເຊັບຍອມໃຫ້ຊີວິດເພິ່ນເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືໃຫ້ອະພັຍແລະປົກປ້ອງພວກ
ອ້າຍ ດ້ວຍເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສົ່ງເພິ່ນມາເອຢິບເພື່ອຈະຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ . ìຢ່າພາກັນຢ້ານກົວເລີຍ

ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂຶ້ນໄປສູ່ບ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ການທີພ
່ ວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດອຸບາຍ

ຊົ່ວຕໍ່ຂ້ອຍນັ້ນ ບັດນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງມວນ

ໄວ້ຊຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ທຸກມື້ນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມດີອັນນີ້ ບັດນີ້ຢ່າຢ້ານເລີຍ ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກ
ເຈົ້າພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈົ້າî (ຂໍ້ 19-21).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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