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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 1

ອາດາມແລະເອວາ ”ຕວົເອງ”

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 2:4-3:24

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມພິນາດເກີດຂ້ຶນກໍຕ່ໍເມ່ືອມະນຸດປະຕິເສດຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່

ສອນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເວລາຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະກະວົນກະວາຍຊອກຫາສ່ິງຂອງ ແທນທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລືອກຂອງອາດາມແລະເອວາວ່າຈະດໍາເນີນຕາມ

ຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຫລືວ່າຈະດໍາເນີນຕາມໃຈຕົວເອງ

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ສເນີນັກຮຽນດ້ວຍການວາງຄໍາຖາມ: ພວກທ່ານມັກຮຽນພຣະຄັມພີໃນປ້ຶມຫລືວ່າຮຽນເຖິງຄຸນລັກສະ

ນະຂອງພຣະຄັມພີ? ເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາຕອບແລ້ວ ກໍນໍາພານັກຮຽນເບ່ິງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ເບ່ິງບົດຮຽນຄືນ

ຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ. ບອກນັກຮຽນວ່າມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາໃນພຣະຄັມພີເດີມ (ປະຖົມມະການ) ຊ່ຶງ

ພວກເຮົາຈະເບ່ິງໃນສອງແງ່ດ້ວຍກັນ.

ເມ່ືອເບ່ິງຢ່າງລະອຽດແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີ 8 ຄຸນລັກສະນະທີ່ພວກເຮົາຈະສຶກສາ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີ 8?

ເພາະວ່າ 8 ຄົນນ້ີ ມີຊີວິດຄ້າຍໆກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຢາກຈະຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະ

ເຈ້ົາ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອະທິຖານ.

ນາໍພາການສກຶສາພຣະຄມັພີ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

2. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະຄັມພີ ປະຖົມມະການ 3:1-6, ແລະແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈຟັງການສົນທະນາ

ຣະຫວ່າງຜ້ ູຍິງແລະງູ. ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວຖາມນັກຮຽນ: ງູແມ່ນຕົວແທນຂອງຫຍັງ? ຈ່ົງຂຽນໜ້າທີ່

ຮັບຜິດຊອບຂອງງູວ່າມັນມີໜ້າທີ່ເຮັດຫຍັງແດ່? ຂຽນລົງໃນກະດານ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຮຽນຮູ້ໜ້າ

ທີ່ຂອງມານ? ຊາຕານມີຄວາມຮ້າຍແຮງຢ່າງໃດແດ່?
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3. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງການຫລອກລວງແລະຄວາມບາບ? ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນວັກ

ທີ 1 ”ການກະທໍາ (3:1-6) ໃຫ້ຄິດເຖິງບາດກ້າວຂອງຄວາມບາບ: ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນເກີນຕົວ,

ຄວາມສົງສັຍ, ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຢ່ ູໃນເອວາບ່ໍ?

4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງສມັກໃຈອ່ານ ປະຖົມມະການ 3:7-13 ໃຫ້ຄິດເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາມີຈັກຢ່າງ?

ຖາມ: ດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄວາມສັມພັນທີ່ດີປ່ຽນມາເປັນຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບຢ່ ູໃນຂ້ໍ 7-12. ເພ່ືອ

ຈະໃຫ້ເຫັນແຈ້ງອີກ ເບິ່ງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນຂ້ໍທີ 2 ”ການຮັບຜິດຊອບ (3:7-13)

5. ຕິດຕາມບາດກ້າວຕ່ໍໄປວ່າຜົນທີ່ຈະຕາມມາມີຄືອັນໃດແດ່, ໃຊ້ເຈ້ັຍບົດຮຽນແລະພຣະຄັມພີເປັນຕົວ

ອ້າງອີງ. (ປຖກ.3:14-15) ພຣະເຈ້ົາຕັດສິນລົງໂທດອາດາມແລະເອວາຢ່າງໃດ? ແລະພຣະອົງຊົງ

ຕັດສິນມານຊາຕານຄືແນວໃດ?

6. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຂັບໄລ່ອາດາມແລະເອວາອອກຈາກສວນເອເດນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງມີຄວາມສົງສານ

ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ? (ປຖກ. 3:20-24)

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

7. ລຶບກະດານໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຂຽນ 5 ຄໍາ ລົງໃນກະດານໃໝ່: ໂອກາດ, ຕັດສິນໃຈ, ລ້ໍລວງ, ຮັບຜິດຊອບ,

ແລະ ພຣະຄຸນ.

ໃນ 5 ຄໍານ້ີ ເປັນຄໍາທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ເພ່ືອຈະໃຫ້ການຮຽນຂອງບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມໝ

າຍ ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:

 1ໂກຣິນໂທ 15:22 ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ?

 ເປັນຫຍັງຄໍາສັນຍາໃນ 1ໂຢຮັນ 1:9 ຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບພວກເຮົາ?

 ຢາໂກໂບ 4:7-8 ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບແຜນການຂອງມານແນວໃດແດ່?

 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນອັນໃດແດ່ຈາກ ປະຖົມມະການບົດທີ 3 ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກ

ເຮົາວ່າຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາຫລືຈະດໍາເນີນຊີວິດ ດ້ວຍຕົນເອງ?

8. ນໍາພາອ້ອນວອນອະທິຖານປິດການຮຽນ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 2

ກາອນິແລະອາເບນ: ”ໃຜຫວ່ງໃຜ?”

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 4:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ ບົດທີ 4

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ມະນຸດທຸກຄົນປາຖນາຢາກມີຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ,

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ້າ: ມີຫລາຍທາງທີ່ພວກເຮົາຫາວິທີທາງເພ່ືອທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຕ່ໍເພ່ືອນ

ມະນຸດດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍກັນແລະກັນ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຂຍາຍຕານ່າງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ

ໃຍຕ່ໍຜ້ ູອ່ືນ, ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົານໍາ.

ແຜນສາໍລບັການສອນ

ນາໍເຣືອ່ງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

9. ເປີດບົດຮຽນນ້ີໂດຍການເບິ່ງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລະຖາມນັກຮຽນແມ່ນວ່າຈະເຫັນພ້ອມຫລືບ່ໍກໍຕາມ. ”

ບ່ໍມີບ່ອນໃດດອກທີ່ຈະມີປະສົບການຫລາຍກວ່າການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົບຂອງຕົນເອງ”

ໜ້າທີ່ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົວ ແມ່ນຍາກຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຍາກ? ຖ້າບ່ໍຍາກ

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍຍາກ? ແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການນໍາພາ.

10.ໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີລົງໃນກະດານ: (ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້ລ່ວງໜ້າ)

ການນໍາທີ່ບ່ໍເປັນລະບຽບ

ບັນຫາຣະຫວ່າງພ່ີນ້ອງ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຂ້ໍຂັດແຍ່ງ

ການນະມັສການ

ການລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜ້ ູອ່ືນ

ການຮຽນໃນວັນນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຄົນອ່ືນ ຕລອດຮອດ

ທັງຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງນໍາ.
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ນາໍພາການສກຶສາພຣະຄມັພີ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

11. ອ່ານປະຖົມມະການ 4:1-2 ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງແຜນການທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ, ໃຫ້ມີ

ເພດສັມພັນ, ແລະຄວາມສໍາຄັນໃນຄອບຄົວ, ແລະໃນສັງຄົມນໍາ. ລວມທັງຄອບຄົວທໍາອິດຂອງໂລກ

ນໍາ. (4:1-2)

12. ອ່ານ ປະຖົມມະການ 4:3-8 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:

 ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີ ນໍາຂອງເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ທັງໆທີ່

ການບັນທຶກຜ່ານມາກໍບ່ໍເຄີຍມີ?

 ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ບ່ໍວ່ານິດສັຍຂອງສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີເປັນຢ່າງໃດ? (ທຽບໃສ່ ເຮັບເຣີ

11:4)

 ທ່ານຄິດຢ່າງໃດທີ່ວ່າ ”ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ” ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາ, ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ ຫລືເປັນ

ການກະທໍາ?

 ອ່ານ ເຮັບເຣີ 11:4 ຈະເວົ້າໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ກາອິນບ່ໍໄດ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ?

13.ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ”ການຖວາຍ” ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ. ຖາມ: ການຖວາຍຢ່າງແທ້ຈິງຄື ອັນ

ໃດ?

14. ນໍາພານັກຮຽນ ສຶກສາໃຫລະອຽດ ໃນປະຖົມມະການ 4:6-7. ກາອິນສໍານຶກຜິດບາບຂອງຕົນເອງບ່ໍ?

ກາອິນເປັນຄົນຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເອົາຄວາມຮ້າຍກາດຂອງຕົນເອງມາລົງທີ່ນ້ອງຊາຍຜ້ ູບ່ໍຮູ້ຫຍັງ?

ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີ ຄົງຜິດແຂກັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ?

15. ອ່ານ 4:9-16 ”ການລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ” ເບິ່ງໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ຄຣູຈະເປັນຜ້ ູວາງຄໍາຖາມ:

 ເປັນຫຍັງຄໍາຕອບຂອງກາອິນຈ່ຶງເປັນຊົງບ່ໍຢາກຮັບການລົງໂທດປານໃດ? ໃນຂ້ໍ 9

 ໃນຂ້ໍ 10-12 ການລົງໂທດສອງຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາມີອັນໃດແດ່?

 ໃນຂ້ໍ 15-16 ຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອັນໃດ?

 ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍກາອິນຄືອັນໃດແດ່?

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

16.ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນມາຫາ ຂ້ໍທີ 2 ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ. ແລ້ວອ່ານລົງໄປແຕ່ລະຂ້ໍແລ້ວກໍ

ອະທິບາຍຫຍ້ໍໆໄປນໍາ.

17. ອ່ານຄໍາຖາມ 2,3, ແລະ 5 ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຂ້ໍທີ 4 ຢ່າງງຽບໆ

18. ຖາມສຸດທ້າຍ: ທ່ານໄດ້ຮັບອັນໃດແດ່ຈາກບົດຮຽນນ້ີ? ຈ່ົງນໍາໄປພິຈາຣະນາ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 3

ພບົພຣະຄນຸ

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

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 6:5-9:17

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຕ່ໍມະນຸດໃນເວລາຕັດສິນ 

ລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງສ່ິງດີຈ່ິງເກີດຂ ຶ ້ນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ ື ່ອບອກເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາກະທໍາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະ ຊອກຫາຫົນທາງ

ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້ກະທໍາຊົ່ວ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງຄວາມຊ່ົວຊ້ານ້ີ ພວກເຮົາມັກຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຊ່ົວຊ້າ

ຈ່ິງເກີດຂ້ຶນກັບໂລກທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ? ຊ່ຶງເປັນໂລກທີ່ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìດີî (ປະຖົມມະການ 1:31).

ພວກເຮົາອາດຖາມຂ້ຶນໄດ້ເໝືອນກັນເຊ່ັນ: ເປັນຫຍັງມີສ່ິງດີເກີດຂ້ຶນກັບໂລກທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງແລະຖືກ

ປ່ຽນແປງໄປດ້ວຍການກະບົດຂອງມະນຸດ? ໃນປະວັດຂອງໂອນາ ໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມ

ດີທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເຖິງແມ່ນມີການຊ່ົວຊາໃນໂລກນ້ີກໍຕາມ.

ທ່ານອາດຈໍາໄດ້ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໂລກທີແຣກ ອາດາມ ແລະເອວາຢູ່ໃນສະພາບບໍຣິສຸດ ແຕ່

ພວກເຂົາຕົກໃນຄວາມຜິດບາບຂອງໂລກ ແລະໃນທີສຸ່ດກໍພົບກັບຄວາມຕາຍ. ຕ່ໍມາກໍມີການຄາດຕະກັມ 

ເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງສອງອ້າຍນ້ອງຄື ກາອິນ ແລະອາເບນ ນ້ັນແຫລະເປັນນິສັຍຂອງມະນຸດຜູ້ທີ່ກະບົດຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ-ທີແລກພວກເຂົາມີຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະຄວາມອິດສາເກີດ 

ຂ້ຶນພວກເຂົາຈ່ິງຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາຜູ້ສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນມາ.

ໃນສມັຍຂອງໂນອາ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຮັດຜິດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈ່ິງຕັດສິນພວກເຂົາຢ່າງຍຸຕິ

ທັມ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຫລັງຈາກການທໍາລາຍຄວາມຜິດບາບຢ່າງນ້ັນແລ້ວຈະມີຫຍັງເຫລືອຢູ່? ປະວັດເຣື່ອງຂອງໂອນາໄດ້ບອກ

ພວກເຮົາເຖິງການກະທໍາຂອງມະນຸດ ແລະການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມເຮັດຜິດເຮັດບາບຂອງມະນຸດ.
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ແນະນາໍການສອນ

ແຜນການສອນ-ວິທີການສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ

1. ຊອກເອົາປ ຶ ້ມອ່ານເດັກນ້ອຍທີ່ເວ້ົາເຖິງເຣື່ອງໂອນາຕາມຫໍສມຸດໃນໂບດ. ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຟັງ, ສະແດງຮູບ

ແຕ້ມນາວາທີ່ເປັນສີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະບັນຍາກາດດີເຖິງເຣື່ອງອັນສໍາຄັນແລະຍາວນ້ີ. (ຂໍ

ຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ສມັກເປັນຜູ້ນໍາ)

2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານບົດແນະນໍາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ່ານດັງໆເພື່ອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມ

ສ ັມພັນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດເວລາພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງນໍາອ້ອນວອນເພື່ອການຊົງນໍາ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ.

3. ໝາຍເຫດ: ກ່ອນມີນ້ໍາຖ້ວມເກີດຂ້ຶນປະວັດຂອງໂນອາເປັນເຣ ອງອັສຈັນ ແລະພວກນັກຂ່າວທັງ ຫລາຍມັກນໍາມາ

ອອກຂ່າວເປັນປະຈໍາ. ໃຫ້ວາດພາບເບ່ິງ ມີຄົນເຖ້ົາສ້າງນາວາໃຫຍ່ໃນດິນແຫ້ງ. ບອກໃຫ້ຄົນຈັດກຸ່ມເປັນນັກຂ່າວ 

ບອກພວກເຂົາໃຫ້ຊອກເອົາຄໍາຖາມຂ ຶ ້ນມາຖາມ ແລະບອກພວກເຂົາເອົາຄໍາຕອບຈາກພຣະຄັມພີຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແລະລາຍ

ງານໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ຟັງ.

(1) ແມ່ນໃຜ? (ປຖມ. 6.8-10; ໂນອາ, ຜູ້ເປັນພັລະຍາ, ລູກຊາຍສາມຄົນ ແລະພັລະຍາຂອງເຂົາ)

(2) ເປັນຫຍັງ? (ປຖມ. 6:5-7. 13; ຊະນະຕ່ໍຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ)

(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; ນ້ໍາຖ້ວມໃຫຍ່ນ້ີໄດ້ທໍາລາຍທຸກສ່ິງຢ່າງຍົກເວ້ັນໂອນາແລະຄອບຄົວ ເພື່ອພຣະ

ເຈ້ົາຈະໄດ້ເລ້ີມໃໝ່)

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

ນໍາເອົາອາຫານພຽງພໍເຂ້ົາໄປໃນນາວານ້ັນ)

(7) ທີ່ໃດ? (ປຖມ. 8:4-5; ບ່ອນພູເຂົາອາຣາຣ ັດຢູ່ໃສ, ໃນທຸກວັນນ້ີແມ່ນຢູ່ປະເທດເຕີກກີ)

4. ຈັດໃຫ້ມີອີກກຸ່ມນັກຂ່າວກຸ່ມໃໝ່ຕ້ັງຄໍາຖາມຫລັງຈາກນ້ໍາຖ້ວມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີເຖິງຜົນຂອງນ້ໍາຖ້ວມ:

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

ເຣື່ອງທັງໝົດໃຊເ້ວລານ່ຶງປີກັບສິບວັນ)

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

(3) ໂນອາໄດ້ເຮັດຫຍັງ? (ປຖມ. 8:20; ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ)

(4) ນານເທົ່າໃດພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນ? (ປຖມ. 8:21-22; ນານເທົ່າທີ່ໂລກນ້ີຍັງມີຢູ່)

(5) ເປັນຫຍັງ? (ປຖມ. 9:8-11; ເພື່ອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ກັບໂນອາແລະຄອບຄົວ)

(6) ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຫຍັງ? (ປຖມ. 9:12-13; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ສັນຍາລັກໃໝ່ຄືຮຸງກິນນ້ໍາ)

(7) ມັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? (ປຖມ. 9:14-17; ໝາຍເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍທໍາລາຍຊີວິດໃຫ້ດັບສູນດ້ວຍນໍາອີກ)
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ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາ 5-6 ນາທີແລ້ວ ຮ້ອງໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃນຫ້ອງຮຽນ. ໃຫ້ບອກເຖິງຜົນຂອງນ້ໍາຖ້ວມເປັນຢ່າງໃດຕາມຄໍາ

ຖາມຂ້າງເທິງນ້ີ.

ຂຽນໃສ່ກະດານຄໍາເວ້ົາຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ຜົນສະທ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບ

 ຄວາມເຊ່ືອ

 ພຣະຄຸນ

-ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ຄາລາເຕັຽ 6:7 ແລະເພງສັຣເສີນ 7:15 ແລ້ວຖາມວ່າ ທ່ານມີປະສົບການຢ່າງນ້ີບ່ໍ 

ໃນເມ່ືອມີກົດບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າຖ້າຜູ້ໃດຝ່າຝືນຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ແຕ່ທ່ານຍັງເຮັດຢູ່?

-ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດອ່ານ ເຮັບເຣີ 11:7; ຖາມວ່າ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງໂນອາເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງ

ໃດ?

-ໃຫ້ອ່ານ ປະຖົມມະການ 8:15 ແລະ 8:20-21. ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນນ່ຶງອະທິບາຍວ່າພຣະຄຸນແມ່ນຫຍັງ?

-ອ້ອນວອນປິດໂດຍການຮ້ອງເພງຂ້ໍນ່ຶງ ìພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາî

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທີ 4

ຕດິຕາມໄປດວ້ຍຄວາມເຊືອ່

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

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 11:27-25:11

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ໂດຍຄວາມເຊ່ືອເທົ່ານ້ັນ  ເຖິງຈະມີຄວາມສົງສັຍກໍຕາມ, ອັບຣາ 

ຮາມໄດ້ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ 

ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເພ່ິນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໂດຍວິທີໃດພວກເຮົາຈ່ິງເຊື່ອ-ແລະຍັງເຊື່ອສືບຕ່ໍໄປ-ເວລາໃດຄວນເຊື່ອເຖິງ

ແມ່ນສ່ິງນ້ັນເຫັນວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ ື ່ອສລຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຕ່ໍ ພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາ ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນໃນ

ຄວາມເຊື່ອທັງໆທີ່ມີຄວາມສົງສັຍຢູ່.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ບົດຮຽນໃນພາກນ້ີ ìໄປກັບພຣະເຈ້ົາî ໄດ້ມີໃນພຣະຄັມພີປະຖົມມະການບົດ 12-50. ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້

ເວ້ົາເຖິງພຣະສັນຍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອັບຣາຮາມຈະມີລູກມາກຫລາຍຈົນເຕັມໂລກ ແລະຈະໄດ້ ຮັບພຣະພອນ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາສາມາດວັດແທກພຣະພອນນ້ີໃນສ່ີຄົນ-ອັບຣາຮາມ, ນາງ ຊາຣາ, ອີຊາກ, ແລະໂຢເຊັບ. ຫລັງຈາກ

ນ້ັນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ຄົນບາງຄົນເຂ້ົາຮ່ວມ ກັບແຜນການຂອງພຣະອົງເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ຮັບ

ຄວາມພົ້ນ.

ໃນບົດ 3-11 ໄດ້ບອກເຖິງພາບຂອງຄວາມບາບທີ່ເຂ້ົາມາໃນໂລກທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງ

ພຣະທັຍອວຍພຣະພອນ ແຕ່ອາດາມແລະເອວາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດແຕກ ສລາຍໄປຍ້ອນການ

ບ່ໍເຊື່ອຟັງ. ສັດຕະວັດຕ່ໍມາມະນຸດກໍຍັງເຮັດຄວາມຜິດບາບເໝືອນເດີມ ແລະເປັນເຫດ ໃຫ້ໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ 

(ປຖມ. 4-5). ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ໂລກນ້ີຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ບ່ໍ?

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບດ້ວຍຄ ໍາສັນຍາຕ່າງໆຕ່ໍອັບຣາຮາມຊຶ່ງເປັນສ່ິງດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ. ພຣະສັນຍານ້ັນ

ເພື່ອແກ້ຜິດຂອງຄວາມບາບ ແລະນໍາເອົາຄົນຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມເຂ້ົາມາຮັບເອົາການໄຖ່. ແລະ ຄໍາສັນຍານ້ັນກໍເພື່ອ

ຄົນທັງໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ (12:3).
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ແນະນາໍການສອນ

ໃຊ້ຕິດຕ່ໍກັບຊີວິດ

1. ເລ້ີມຕົນດ້ວຍການເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດແບ່ງປັນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ

ກ. ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດນ້ັນເຮັດນ້ີ ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ

ຂ. ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນສະບາຍ

ຄ. ພວກເຂົາມີຄວາມສົງສັຍໃນການໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການສົງສັຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ.

2. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວ່າ ສອງສາມອາທິດທີຜ່່ານໄປ ພວກເຂົາໄດ້ສຶກສາເຖິງບຸກຄົນສໍາຄັນໃນ

ພຣະຄັມພີ. ຊ່ອຍລ ຶ ້ມຄືນເພ່ືອຄວາມຊົງຈໍາສ້ັນໆ. ໃຫ້ບອກວ່າບົດຮຽນຕ່ໍໄປນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງ 

ຄອບຄົວດຽວ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງ, ພວກເຂົາມີຄວາມສົງສັຍ, ແລະຄວາມເຊ່ືອໃນຕອນ

ນ້ັນ. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນເປິດ.

3. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 11:31-12:7. ໃນເວລາຄົນກໍາລັງຟັງເຖິງເຣ່ືອງທີ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ອ ັບຣາຮາມເຮັດ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຈົດເອົາໃຈຄວາມສໍາຄັນ ແລະເວົ້າໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ

ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ.

4. ໃຫ້ຕ້ັງຄໍາຖາມດ່ັງນ້ີ:

ກ. ອັບຣາມແລະຊາຣາຍໄດ້ປະຖ້ິມສ່ິງໃດເພ່ືອຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ?

ຂ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ຢ່າງໃດຕາມຂ້ໍນ້ີ?

ຄ. ພຣະພອນເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ?

5. ເຊີນໃຫ້ມີຄົນນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 15:1-6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກບັນທຶກເຖິງຄວາມສົງສັຍຂອງອັບຣາມ

ແລະລາຍງານໃນຫ້ອງ.

6. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 17:1-8. ໃຫ້ຂຽນສລຸບເຖິງ ìຕ້ັງໃຫ້ມີຄໍາສັນຍາແລະມີການປ່ຽນ ຊ່ືî

(17:1-8). ໃຫ້ບອກເຖິງການທີ່ອັບຣາມແລະຊາຣາຍ ໄດ້ເຮັດຕາມໃຈເພ່ືອຈະໄດ້ລູກຜູ້ສືບເຊ ື ້ອສາຍ.

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າລູກແຫ່ງພຣະສັນຍານ້ັນບ່ໍແມ່ນ ອິສມາເອນ. ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດ

ແບ່ງປັນປະສົບປະການເຖິງການເຮັດຕາມໃຈ ແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຫລືຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

7. ໃຫ້ອະທິບາຍເຖ ິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນຊ່ື ອັບຣາມເປັນອັບຣາຮາມ ຊາຣາຍເປັນຊາຣາ ນ້ັນແມ່ນ 
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ຫຍັງ ຫລືມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ?

8. ໃຫ້ເບ ິ ່ງບົດຮຽນນ້ີກວ້າງໄກ, ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົງສັຍ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ.

9. ຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຂຽນເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນເອງໃສ່ໄວ້ໃນປ ຶ ້ມ ເພ່ືອຈະເອົາປະກອບ 

ໃຊ້ໃນອະນາຄົດໃນການອ້ອນວອນ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຄົງດີຂ້ຶນ.

10. ອ້ອນວອນປິດ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນມີຄວາມເຊ່ືອຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງຄວາມ

ສົງສັຍ.

ດຣ. ບູນ ວົງສຸກຣິດທ໌
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ5

ຊາຣາ: ຫວົເລາະກບັພຣະສນັຍາ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາຈະຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ ຫລືຈະເຊ່ືອເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຫົວເລາະ

ດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະສັນຍານ້ັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງຄ້ັງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເໝືອນດ່ັງຊາຣາແລະ

ອັບຣາຮາມ ແລະຄ້ັງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະສັນຍານ້ັນ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນໍາເຣອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ຂະນະທີ່ນັກຮຽນມາຮອດ, ຢາຍກະດາດແລະສໍໃຫ້ທຸກຄົນ. ບອກວ່າພວກເຮົາມີໂອກາດຮັບແຂກທີ່ 

ພວກເຮົາຮັກແພງ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນລາຍລະອຽດລົງໃສ່ເຈ້ັຽ ວ່າຕົວເອງຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເລ້ີມແຕ່

ແຂກມາເຖິງ ຈົນແຂກອໍາລາຈາກໄປ (ລາຍການອາຫານ, ການມ່ວນຊ່ືນ, ແລະຕ່ໍໆໄປ).

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູ່ກັນເພ່ືອວາງແຜນ ແລະໃຫ້ບອກຊ່ືແຂກດ້ວຍ. ໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ແລ້ວຮວມກຸ່ມ.

3. ໃຫ້ທຸກຄົນວາດພາບວ່າ ແຂກຜູ້ນ້ີມີຂ່າວທີ່ຈະປ່ຽນແປງຊີວິດມາໃຫ້; ພາທຸກຄົນຄິດເຖິງວ່າແມ່ນຫຍັງ 

ຄືສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນຊີວິດ; ວາດພາບວ່າສ່ິງນ້ັນຈະເປັນຄວາມຈິງພາຍໃນນ່ຶງປີ; ທຸກຄົນ 

ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດແດ່? ຖາມ: ມີໃຜແດ່ຈະຫົວເລາະ ເວລາຄິດວ່າຄວາມຝັນເຫລ່ົານ້ັນຈະເປັນ 

ຄວາມຈິງໄດ້?

4. ບອກວ່າບົດຮຽນນ້ີແມ່ນສືບຕ່ໍຈາກບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາ.

5. ຊອກຫາອາສາສມັກສາມຫາຫ້າຄົນເພ່ືອເປັນຕົວປະກອບ; ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ສະແດງເຊ່ັນ:

ນ່ຶງ: ຊາຣາ

ສອງ: ອັບຣາຮາມ

ສາມ: ແຂກສາມຄົນ

ແນະນໍາຕົວປະກອບທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້ ແລະໃຫ້ໄປຢູ່ມຸມນ່ຶງຂອງຫ້ອງຮຽນ, ແລ້ວໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ່ານ

ປະຖົມມະການ 18:1-15 ແລະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສະແດງ; ໃຫ້ເວລາພໍສົມຄວນ.
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ນາໍພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

6. ໃນຂະນະທີ່ຕົວປະກອບກໍາລັງຕຽມຕົວ, ເຕືອນນັກຮຽນໃນສ່ິງທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ໃນຂ້ໍ 1. ບອກວ່າເຣ່ືອງ

ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການມາເຖິງຂອງແຂກ ແລະການຕ້ອນຮັບຕອນແຣກຂອງອັບຣາຮາມ.

ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 18: 1-15. ເບ່ິງຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍໃນການບັລຍາຍ 

ບົດຮຽນ.

7. ເອ້ີນພວກຕົວປະກອບເຂ້ົາມາຮວມໃນກຸ່ມ; ເຕືອນນັກຮຽນວ່າເມັຽຂອງອັບຣາຮາມ ເຄີຍມີຊ່ືວ່າຊາ

ຣາຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນໃຫ້ລາວເປັນຊາຣາ (ປຖກ 17:15).

8. ໃຫ້ພວກຕົວປະກອບສະແດງເຣ່ືອງຈາກພຣະທັມໃນຕອນນ້ີ (18:1-15).

9. ຫລັງຈາກການສະແດງຈົບລົງ, ໃຫ້ບາງຄົນສະແດງທັສນະກ່ຽວກັບພາບທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ;

ສົນທະນາ ການຫົວເລາະຂອງຊາຣາໃນ 18: 12. ພານັກຮຽນສໍາຣວດ 18: 1-15 ອີກເທື່ອນ່ຶງ 

ແລະຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາ.

10.ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 21: 1-7; ອະທິບາຍຊ່ືລູກນ້ອຍ ອີຊາກ ຊ່ຶງແປວ່າ ລາວຫົວເລາະ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

11.ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການ 18:14 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ19:26. ຖາມ: ພຣະທັມໃນ 

ຕອນນ້ີບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເຣ່ືອງພຣະສັນຍາຢ່າງໃດແດ່? ຖາມ: ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າ 

ມີບາງຢ່າງເປັນເຣ່ືອງເຮັດໄດ້ຍາກ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາ?

12.ແຍກນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ, ບ່ໍໃຫ້ກາຍກຸ່ມລະຫົກຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຢູ່ພາກສຸດທ້າຍຂອງ 

ບົດຮຽນ.

13.ພານັກຮຽນຄິດເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ, ລະນຶກເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດ 

ໃຫ້ພວກເຮົາຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.

14. ອ້ອນວອນປິດການຮຽນ, ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນການຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະໃນ 

ຄວາມເຊ່ືອວ່າ ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄາໍແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ

ບດົຮຽນທ ີ6

ຢາໂຄບ: ການຫລອກລວງ ແລະພຣະພອນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 25:21-34; 27: 22-36; 32:22-32; 35:9-12.

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 25: 19-34; 27: 1-33: 20; 35:1-29

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ອາດຈະເປັນເຣ່ືອງຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈຫລືທີ່ຈະຍອມຮັບໄດ້ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາ

ຊົງເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ບົກບ່ອງ ເພ່ືອເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດທ່ານຈ່ຶງຈະເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກທ່ານ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະພອນ

ແລະເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຮັບເອົາພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຢາໂຄບມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ແຜນສໍາລບັການສອນ

ນາໍເຣອງເຂົາ້ສູຊ່ວີດິຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ

1. ເອົາປ້ຶມເຣ່ືອງຊ່ືເດັກເກີດໃໝ່ ແລະຄວາມໝາຍຂອງຊ່ືຕ່າງໆ ມາໃຊ້ຊ່ວຍ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເອົາ 

ມາສອງສາມຫົວ ຫລືກອບປ້ີເອົາ (ຂໍຢຶມຈາກຜູ້ເຄີຍມີລູກ ຫລືຢຶມທີ່ຫ້ອງສມຸດ)

2. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານ:

 ອັບຣາມ, ບິດາຜູ້ຖືກຍົກຍ້ອງ

 ອັບຣາຮາມ, ບິດາຂອງຫລາຍຊົນຊາດ

 ເອຊາວ, ຜູ້ມີຂົນຫລາຍ

 ເອໂດມ, ສີແດງ

 ຢາໂຄບ, ລາວຈັບສ້ົນໜ່ອງ ຫລື ລາວຫລອກລວງ

 ອິສຣາເອັນ, ລາວປ້ໍາສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ

ບອກນັກຮຽນວ່າ ການປ່ຽນຊ່ືອັບຣາມ ເປັນອັບຣາຮາມ ເປັນຈຸດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ; ເຊ່ັນດຽວ 

ກັນ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນຊ່ືຢາໂຄບ, ຊີວິດຂອງລາວກໍປ່ຽນແປງ. ຢາໂຄບເປັນຄົນຫລອກລວງສົມ

ຊ່ື, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງອວຍພຣະພອນລາວ.
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3. ນໍາການອະທິຖານເປີດການສຶກສາພຣະທັມ.

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ

4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຫ້າກຸ່ມ ແລະບອກວ່າແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີສ່ວນໃນການສອນບົດຮຽນໃນມ້ືນ້ີ.

ມອບຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນ ໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມລະຂ້ໍ (5 ກຸມ).

ກ.  ຕ້ົນກໍາເນີດຂອງສອງຊົນຊາດ (25: 21-26)

ຂ.  ເຫດລະຫວ່າງສອງອ້າຍນ້ອງ (25: 27-34)

ຄ.  ຂ້ີລັກພອນ (27: 22-36)

ງ.  ປ້ໍາທູດສວັນ, ໂບກພິກ, ແລະອິສຣາເອັນ (32:22-32)

ຈ.  ພຣະພອນສໍາລັບຢາໂຄບ ຫລື ອິສຣາເອັນ (35:9-12)

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄປສຶກສາພຣະທັມໃນຫົວຂ້ໍຂອງໃຜລາວ ເພ່ືອຈະສາມາດກັບມາສລຸບໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ;

ຕ້ັງເວລາເພ່ືອກັບມາລາຍງານ; ແລະການສລຸບພຣະທັມຕາມລໍາດັບຫົວຂ້ໍ (ກ, ຂ, ຄ, ງ, ຈ).

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ

5. ຂໍນັກຮຽນໃຫ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຢາໂຄບ ແລະເອຊາວ. ສົມມຸດວ່າພຣະເຈ້ົາຖາມ

ທ່ານເຣ່ືອງສອງອ້າຍນ້ອງວ່າພຣະອົງຄວນຈະໃຫ້ພຣະພອນກັບໃຜດີ. ທ່ານຈະຕອບວ່າຢ່າງໃດ?

ຖາມ: ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກຄົນສ້ໍໂກງແຕ່ຈະເຣີນຮຸງເຮືອງບ່ໍ? ມີໃຜແດ່ທີ່ຢາກຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນຫຍັງ

ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພຣະພອນຢາໂຄບຜູ້ເປັນຄົນຫລອກລວງ.

6. ພານັກຮຽນພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຢາໂຄບມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບ

ພວກເຮົາທີ່ເປັນຄົນຜິດພາດ.

7. ຢາຍເຈ້ັຍແລະສໍໃຫ້ທຸກຄົນ; ແນະນໍາ: ແບ່ງເຈ້ັຽເປັນສອງພາກແລະຂີດເສ້ັນໃສ່ກາງ. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃສ່,

ພາກທີນ່ຶງຂຽນ "ສ່ິງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ" ແລະພາກທີສອງຂຽນ "ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ເຮັດ." ໃຫ້ແຕ່ລະ

ຄົນຂຽນຂອງໃຜລາວ (ກ້ອງ "ສ່ິງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ" ອາດຈະມີ ຄວາມບາບ ແລະອ່ືນໆ; ກ້ອງ "ສ່ິງທີພ່ຣະ

ເຈ້ົາຊົງໄດ້ເຮັດ" ອາດຈະມີພຣະພອນແລະອ່ືນໆ)

8. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດຕາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ໄດ້ເຫັນພຣະພອນທັງ 

ຫລາຍທີ່ໄດ້ຊົງປະທານໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົແນະນາໍຄຣສູອນ

ບດົຮຽນທີ 7

ຄວາມເຊືອ່ຂອງໂຢເຊບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 37-39

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 37:1--39:41

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອເຮົາຄຶດເຖ ິງພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາກໍສາມາດຜ່ານຜ່າສ່ິງທີ່ລ້ໍລວງໄດ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອການເຮັດຊ່ົວງ ່າຍກວ່າ,ເຮົາຈະເຊົາເຮັດຊ່ົວໄດ້ແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮຽນຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊບ

ຄາໍນາໍ

ເຣ່ືອງຕ່າງໆໃນພຣະຄັມພີເປັນເຣ່ືອງທີ່ເກ່ົາແກ່ທີສຸ່ດ ແຕ່ຍັງເປັນເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນສມັຍນ້ີຄືກັນ ດ່ັງນ້ັນການ

ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຈິດວິນຍານລອດພ້ົນເທົ່ານ້ັນ ພຣະຄັມພີຍັງສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກ

ການຫລອກລວງຂອງໂລກສມັຍໃໝ່ອີກດ້ວຍ.

1. ເມ່ືອອ້ອນວອນແລ້ວຂຽນລົງກະດານວ່າ ແມ່ນສ່ິງໃດທີ່ຍົວະຍົງໃຫ້ທ່ານຫລົງຜິດທີ່ຜ່ານມາ? ຕົວຢ່າງ;

ເຣ່ືອງເງິນ, ເຣ່ືອງຍົດຖາບັນດາສັກ, ກຽດຕິຍົດ, ເພດກົງກັນຂ້າມ, ສ່ິງຂອງແລະອ່ືນໆ. ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຈັກ

ເລັກນ້ອຍ.

2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມການ 39:1-7 ແລ້ວຖາມວ່າ ຫາກທ່ານເປັນໂຢເຊບທ່ານຄຶດວ່າການຍົວະຕ່ໍໄປຈະ

ແມ່ນຫຍັງ?

3. ກັບຄືນໄປ 39:1-2 ເພ່ືອເບ່ິງທີມ່າຂອງໂຢເຊບ ຈະຮູວ້່າໃຜເປັນຜູ້ອວຍພອນລາວ.

4. ອາ່ນ 37:1-36 ຖກືຂາຍເປັນຂອ້ຍຂາ້

ກ. ພວກອ້າຍອິດສາແລະກຽດຊັງ ເພາະພ່ໍຮັກລາວຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນ.

ຂ. ເຂົາເຮັດບາບຕົວະພ່ໍແລະຂາຍນ້ອງຄຶດຢາກຂ້ານ້ອງ ແຕ່ໄດ້ຂາຍເພາະເຫັນແກ່ເງິນ.

5. ອາ່ນ 38:1-30 ຢູດາທີເ່ມອືງອາດລຸມັ

ເມ່ືອຂາຍໂຢເຊບແລ້ວ ອ້າຍຜູ້ມີຊ່ືວ່າຢູດາໄດ້ໜອີອກຈາກບ້ານ

ກ. ລາວໜີຈາກພ່ໍໄປແຕ່ງງານທີ່ເມ່ືອງອ່ືນ ຈົນມີລູກຊາຍສາມຄົນ.

ຂ. ລາວຈັດງານແຕ່ງງານໃຫ້ລູກຊາຍກົກແລ້ວລູກຊາຍກໍຕາຍ ຈ່ຶງຈັດໃຫ້ນ້ອງຊາຍແຕ່ງເອ້ືອຍໃພ້

ຕາມທໍານຽມເພ່ືອສືບເຊ້ືອສາຍ, ລູກຊາຍທີສອງກໍຕາຍອີກ ຈ່ຶງບ່ໍກ້າໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງກັບເອ້ືອຍໃພ ້ເພາະ



17

ຢ້ານລູກຊາຍຫລ້າຕາຍຄືພວກອ້າຍສອງຄົນ, ດ່ັງນນລາວຈ່ຶງບອກໃຫ້ລູກໃພ້ກັບບ້ານພ່ໍບ້ານແມ່ຂອງນາງ 

ການເຮັດແນວນ້ີເປັນການຜິດຕ່ໍທໍານຽມ ເພາະລາວຍັງມີລູກຊາຍອີກຄົນນ່ຶງທີຈ່ະເປັນຜົວຂອງນາງ.

ຄ. ລູກໃພ ້ປອມຕົວເປັນຄືຍິງຫາເງິນເພ່ືອຍົວະໃຫ້ພ່ໍຜົວນອນນນໍາຈົນມີລູກ ແຕ່ພ່ໍຜົວບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນເອງ

ໄດ້ນອນນໍາລູກໃພ້ ພາຍລຸນມາຮູຂ່້າວວ່ານາງມີລູກປາສຈາກຜົວຈ່ຶງໂກດຮ້າຍຢາກຈະຂ້າລູກໃພ້ເສັຽດ້ວຍ

ການເຜົານາງທັງເປັນ ແຕ່ລູກໃພ້ມີເຊືອກຜູກໄມ້ເທົ້າເປັນເຄ່ືອງພິສູດວ່ານາງມີລູກກັບເຈ້ົາຂອງເຊືອກນ້ີ ແລະ

ເຈ້ົາຂອງເຊືອກນ້ັນແມ່ນຢູດາຜູ້ເປັນພໍ ່ຜົວທັງສອງຄົນນ້ັນເອງ. ໃນທີສຸ່ດຢູດາກ ໍຮູວ້່າລູກໃພ້ເຮັດຖືກຕາມຮີດ 

ຄອງແລະຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດທີ່ບ່ໍໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງກັບລູກໃພ້.

6. ອາ່ນ 39:1-6 ຂອ້ຍໃຊທ້ີໄ່ວວ້າງໃຈ

ໂຢເຊບເປັນຂ້າທາດທີນ່າຍຂອງເພ່ິນໄວ້ວາງໃຈຈົນນາຍແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລທຸກຢ່າງໃນບ້ານເຮືອນທີ່ປະ

ເທດເອຢິບ.

ກ. ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍລາວດ່ັງນ້ັນການທີລ່າວເຮັດທຸກຢ່າງຈ່ຶງດີຂ້ຶນ, ນາຍກໍຮັກແລະເຊ່ືອໃຈລາວ.

ຂ. ພຣະເຈ້ົາອວຍພອນເຮືອນຫລັງນ້ີ 1. ເພາະມີຄົນພຣະເຈ້ົາຢູ່. 2. ນາຍຮັກຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ

7. ອາ່ນ 39:7-10 ໂຢເຊ ັບປະເຊນີການລໍລ້ວງ

ກ. ເມັຽຂອງນາຍເຫັນໂຢເຊ ັບຜູ້ງາມຈ່ຶງຊັກຊວນໂຢເຊ ັບໄປນອນນໍາ.

ຂ. ໂຢເຊ ັບປະຕິເສດ ໂດຍຄໍານ່ຶງວ່າຈະບ່ໍເຮັດຜິດປະເວນີ (ຫລ້ິນຊູ້) (8 ຂ້ໍ 9).

8. ອາ່ນ 39:8-12 ໂຢເຊ ັບຊະນະການລໍລ້ວງ

1. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າທ່ານໂປຕີຟາເປັນເຈ້ົານາຍທີມີ່ບຸນຄຸນລາວຈະບ່ໍເຮັດຜິດຕ່ໍນາຍເດັດຂາດ.

2. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ກັບລາວ, ອວຍພອນໃຫ້ຊີວິດທີດີ່ແກ່ລາວຕລອດມາ 

ລາວຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດຜິດຕ່ໍພຣະອົງຢ່າງເດ ັດຂາດ.

3. ລາວບ່ໍແມ່ນຄົນໂງ່ທີຈ່ະຢືນຖົກຖຽງກັບບັນຫາ ຈ່ຶງແລ່ນໜີອອກໄປເພ່ືອເອົາຕົວລອດ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ໂຢເຊ ັບຜູຂ້ບັຕາມນໍາ້ພຣະທ ັຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 45:1-15; 50-15-24

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 42--50

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະໃຫ້ຊີວິດເຮົາຂັບຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຢ່າງໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກຊິວິດຂອງໂຢເຊ ັບ ແລະເຮດັຕາມເພ່ິນ.

ຄາໍນາໍ

ພ່ໍແມ່ສ່ວນຫລາຍມັກຈະມີແຜນການສໍາລັບລູກແຕ່ລະຄົນ ໂດຍຫວັງໃຈວ່າເມ່ືອລູກໃຫຍ່ຂ້ຶນມາຢາກໃຫ້ລູກ

ເປັນໝໍ, ເປັນຄຣູ ຫລືເປັນຫຍັງກະແລ້ວແຕ່ຄວາມນຶກຄຶດຂອງພ່ໍແມ່ເຫັນວ່າດີ ແຕ່ພວກລູກບ່ໍຄ່ອຍເຫັນດ້ວຍ

ແລະເຫັນວ່າເປັນຄວາມຄຶດຂອງຄົນສມັຍບ ູຮານ ຕ່ໍມາບ່ໍນານເມ່ືອພວກລູກໃຫຍ່ແຕ່ງງານມີລູກແລ້ວກໍມີ

ຄວາມຄຶດຄືສມັຍພ່ໍແມ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນນ້ັນເປັນນ້ີບ່ໍຜິດຫຍັງກັບພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ. ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນ 

ພຣະບິດາມີແຜນການສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນ ແຕ່ຫລາຍເທືອ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມພຣະອົງຄືໂຢເຊ ັບໄດ້ເຮັດ.

ຮູວ້າ່ເຮາົແມນ່ໃຜ (45:1-4)

1. ໂຢເຊ ັບຮູ້ທີ່ມາຂອງຕົນເອງ ຫລືບ່ໍລືມຕົວວ່າຕົນເອງເປັນໃຜມາກ່ອນ.

2. ໂຢເຊ ັບອະພັຍໃຫ້ພວກອ້າຍດ້ວຍຈິງໃຈ.

3. ໂຢເຊ ັບຍອມຮັບວ່າແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຈົາ້ມແີຜນການສາໍລບັຊວີິດ (45:5-8)

1. ຕອນໂຢເຊ ັບຍັງນ້ອຍຄຶດແລະເວົ້າແບບເດັກນ້ອຍ ພວກອ້າຍເຫັນວ່າລາວເວົ້າໃຫຍ່ຈ່ຶງຊັງລາວ.

2. ເມ່ືອໃຫຍ່ມາເພ່ິນກັບເວົາ້ຖ່ອມຕົວວ່າ ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອ 

ຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາໄວ້î (ຂ້ໍ 7-8ກ). ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເວົ້າໃສ່ພວກອ້າຍອີກແລະຍັງເວົ້າຍົກກຽດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາອີກຊ້ໍາ.

3. ການທີ່ເພ່ິນໄດ້ເປັນໃຫຍ່ກໍຍ້ອນພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເພ່ິນເຮັດເອງ ìພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນ

ນາງຜູ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຟາຣາໂອ ( ຂ້ໍ 8ຂ).

ຊກັຊວນຜູອ້ືນ່ຮວ່ມຮບັພຣະພອນ (45:9-15).

1. ໂຢເຊ ັບຢູ່ໃນຖານະຂຸນນາງ.
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2. ເອົາພ່ໍແລະພວກອ້າຍທັງໝົດມາຮ່ວມຮັບພຣະພອນໂດຍມີຊີວິດທີ່ດີ ìເຈ້ົາຈ່ົງຟ້າວເມືອຫາພ່ໍແລະ

ນໍາຄໍາສ່ັງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກເພ່ິນວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອ

ຢິບໃຫ້ພ່ໍມາຫາຂ້ອຍໄວທີ່ສຸດ ໃຫ້ພ່ໍເອງມາພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ ຝູງແກະແລະຝູງແບ້ ທັງງົວ 

ຄວາຍແລະທຸກສ່ິງພ່ໍມີ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພ່ໍຢູ່ໃນເຂດໂກເຊັນບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂ້ອຍ ຖ້າພ່ໍຢູ່ໂກເຊັນຂ້ອຍກໍ

ສາມາດເບ່ິງແຍງເພ່ິນໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກຍັງຈະມີອີກຫ້າປີ ແລະຂ້ອຍບ່ໍຢາກໃຫ້ພ່ໍພ້ອມກັບຄົນທັງ

ປວງທີ່ພ່ໍມີຕ້ອງ ອຶດຢາກî (ຂ້ໍ 9-11).

ຢູໃ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ (50:15-24).

1. ຢາໂຄບໃຊ້ຊີວິດບັ ້ນປາຍກັບລູກທຸກຄົນໃນແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນ.

2. ເມ່ືອຢາໂຄບຕາຍໄປດ້ວຍໂຣກຊະຣາພວກອ້າຍຄຶດຢ້ານໂຢເຊ ັບຄຶດແກ້ແຄ້ນ.

3. ໂຢເຊ ັບຍອມໃຫ້ຊີວິດເພ່ິນເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ອະພັຍແລະປົກປ້ອງພວກ

ອ້າຍ ດ້ວຍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສ່ົງເພ່ິນມາເອຢິບເພ່ືອຈະຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ . ìຢ່າພາກັນຢ້ານກົວເລີຍ 

ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂ້ຶນໄປສູ່ບ່ອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ ການທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດອຸບາຍ

ຊ່ົວຕ່ໍຂ້ອຍນ້ັນ ບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງມວນ

ໄວ້ຊ່ຶງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ທຸກມ້ືນ້ີກໍຍ້ອນຄວາມດີອັນນ້ີ ບັດນ້ີຢ່າຢ້ານເລີຍ ຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກ

ເຈ້ົາພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 19-21).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


