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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ຄວາມເຊືອ່ຂອງດານີເອນແລະເພ່ືອນໆ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ ບົດທີ 1 
 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ດານີເອນ ບົດທີ 1  
 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ດານີເອນແລະເພ່ືອນຂອງເພ່ິນຕ້ັງໃຈຈະສະແດງຄວາມເຊ່ືອ ແທນທ່ີຈະ 

ຮັບເອົາສິນຈ້າງຈາກອໍານາດຂອງກຸງບາບີໂລນ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະກະທໍາຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະເຮັດແບບ ບົວບ່ໍໃຫ້ຊໍ້ານໍ້າບ່ໍໃຫ້ຂຸ່ນ. 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບການ 

ຮອບຕົວເຮົາແລະສະແດງວ່າເຮົາມີຫລັກໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາພຽງພໍ. 
 

                                                ແຜນສໍາລບັການສິດສອນ 
 

ນາໍເຣືອ່ງເຂົ້າສູຊ່ວີດິຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ  
1.  ກ່າວຕ້ອນຮັບນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງແລ້ວຖາມໃນແບບສົນທະນາວ່າ ທ່ານເຄີຍຖືກຄົນບັງຄັບ 

ໃຫ້ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທ່ີທ່ານບ່ໍຢາກເຮັດບ່ໍ? ຕົວຢ່າງ:  ທ່ານຢາກອົດອາຫານ, ຊ້ໍາພັດມີຄົນມາບັງຄັບ 
ໃຫ້ທ່ານກິນ, ຂີນໃຈບ່ໍໄດ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມ. 
 

2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງດານີເອນແລະເພ່ືອນໆ ຈະໄດ້ພົບພ້ໍກັບບັນຫາ. 
ພວກເຂົາຈະມີຜ້ ູບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຮັດ 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ຂຽນລົງໃນກະດານຕາມຂ້ັນຕອນຂອງເຈັຍ້ບົດຮຽນ: 

(1) ຊັບສົມບັດຂອງອິສຣາເອນຖືກກວາດຕ້ອນໄປສູ່ບາບີໂລນ (ດານີເອນ 1:1-5) 
(2) ຄຸນລັກສະນະຂອງດານີເອນ (ດານີເອນ 1:6-10) 
(3) ຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງດານີເອນ (ດານີເອນ 1:11-14) 
(4) ຜົນຕາມມາ (ດານີເອນ 1:15-21).   
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4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານດານີເອນ 1:1-5  ໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈ. ຄຣູຈະຕ້ອງອະທິບາຍເຣືອ່ງຂອງກະສັດເນບູ

ກັດເນັດຊາ ເຖິງການເລືອກເຟ້ັນເອົາຄົນໜ່ ມຸໄປຊຸບລ້ຽງ ແລະລ້ຽງເກືອອາຫານຢ່າງໃດ.  ແລະການ
ກວາດຕ້ອນເອົາຊັບສົມບັດໄປນໍາດ້ວຍ.  
ຖາມ: 

· ເນບູກັດເນັດຊາມີຈຸດປະສົງຫຍັງແດ່ ໃນການຂຍາຍອິດທິພົນໃນເຂດນ້ັນ? ແມ່ນຊົນຊາດ
ໃດໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ?  

· ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງແດ່ຕ່ໍອິສຣາເອນ? 
· ດານີເອນແລະເພືອ່ນໆ ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຫຍັງແດ່?  

:  
5.  ອ່ານດານີເອນ 1:6-10 ອ່ານດັງໆ. ເປັນຈຸດສາ ໍຄັນເພາະດານີເອນແລະເພ່ືອນຂອງລາວຮ່ວມໃຈ 

ກັນ ຕັດສິນໃຈຖວາຍກຽດດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງການກິນອາຫານ ແລະ 
ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູທ່ີໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາ.  ຫລັງຈາກ 
ນ້ັນຄຣູຈະຖາມວ່າ:  ພຣະເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມກັບດານີເອນຢ່າງໃດ? ໃນຊີວດິຂອງຊາວອິສຣາເອນເດ? 
ໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ເດ?    ພວກເຮົາຈະສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ 
ໃນໂລກນ້ີ? 

 
6. ອ່ານດານີເອນ 1:11-14.  ຄຣູອະທິບາຍ.  ດານີເອນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ ໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະ 

ເຈ້ົາ, ໃນດ້ານສຸຂພາບ, ແລະກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າຄົວກິນ ເຫັນເຖິງການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
7. ອ່ານດານີເອນ 1:15-21.  ຈ່ົງອະທິບາຍວ່າ ຫລັງຈາກນ້ັນດານີເອນຍັງມີຮູບຮ່າງດີກວ່າທຸກຄົນ ແລະ

ຄວາມຮ້ ູຄວາມສາມາດກໍດີກວ່າທຸກຄົນ. ນ້ີຄືສ່ິງທ່ີທໍາໃຫ້ດານີເອນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າ
ພວກເຮົາຫາກຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ.  ກະສັດເນບູກັດ ເນັດ
ຊາເຫັນວ່າ 4 ຄົນນ້ີ ມີຄວາມສລາດເໜືອກວ່າຊາວໜ່ ຸມອ່ືນໆເຖິງສິບເທ່ົາ. (ດານີເອນ 1:20) ດານີ
ເອນໃຊ້ວິທີແບບບົວບ່ໍໃຫ້ຊໍາ້ນ້ໍາບ່ໍໃຫ້ຂຸ່ນ, ບ່ໍໃຫ້ຜິດໃຈຜ້ ູໃດ ແລະກໍຢ່ ູໄດ້ຕລອດໄປ. 

 
8. ຖາມຄໍາຖາມຢ່ ູໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ. ແລ້ວກໍໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນຕອບ. ໃຫ້ຄຣູພຍາຍາມນໍາພານັກຮຽນ 

ລົງໄປຫາບ່ອນສລຸບ 
 

9. ອະທິຖານ ຕຽມຕົວທ່ີຈະຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ແຊມຊນັ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:4-30 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ ບົດທີ 13 ຫາ ບົດທີ 16 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນແຊມຊັນຫລາຍປານໃດ, ລາວກໍຍັງ 

ທໍາລາຍເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການເຂ້ົາໃຈຜິດ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເວລາມີຊີວິດຢ່ ູມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈບ່ໍວ່າ  ມ້ືນ່ຶງເຫ່ືອແຮງຈະຕ້ອງໝົດໄປ?. 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ເຖິງເຣ່ືອງລາວຂອງແຊມຊັນ ແລະຈະໄດ້ສອນໃຫ້ຮູວ່້າ 

ການຕັດສິນໃຈຜິດຈະມີຜົນຕາມມາຢ່າງໃດ.  
 

ແຜນສາໍລັບການສດິສອນ 
 
ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 

1. ກ່າວຕ້ອນຮັບນັກຮຽນ.  ມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຕ້ັງແຕ່ເກີດບ່ໍເຄີຍຕັດ 
ຜົມຈັກເທ່ືອ. ນັກຮຽນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີມາແລ້ວ ຄົນນ້ັນຊືວ່່າ ແຊມຊນັ. ລາວໄດ້ຕົກຫລຸມ 
ຮັກ ນາງເດລີລາ ຄົນຟີລິສຕີນ.  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ ບົດ 14-15 

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
2. ຂຽນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນລົງໃນກະດານ: 

ກ. ເດລີລາລ້ໍເອົາຄວາມລັບຈາກແຊມຊັນ  
ຂ. ແຊມຊັນຜ່າຍແພ້ຕ່ໍສັດຕຣູ 
ຄ. ການແກ້ແຄ້ນຂອງແຊມຊັນ 
 

3. ໃຫ້ຄຣູເວົາ້ຄືນ ເຣ່ືອງຂອງແຊມຊນັ ຈົນມາເຖິງ ນາງເດລີລາ ໄດ້ຢ່ ູຮ່ວມກິນກັບແຊມຊັນ..  
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ແລະຈ່ົງອະທິບາຍວ່າ ນາຊີຄືຫຍັງ? ພຣະທັມຈົດບັນຊີ 16:17-19.   
ເມ່ືອເດລີລາເຫັນວາ່ ຕົນເອງເອົາຊະນະແຊມຊນັໄດ້ແລ້ວ ຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງຫົວໜ້າ 
ຟີລິສຕີນທັນທີ. 

· ທົດລອງທີ 1.  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:4-9 
· ທົດລອງທີ 2   ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:10-12 
· ທົດລອງທີ 3  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:13-14 

ແຕ່ວ່າ ເດລີລາກໍພາດທັງສາມເທ່ືອ. 
 

4. ອ່ານ ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:4-10  ມີຈັກຄົນທ່ີຮ່ວມໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ. (ຟີລິສຕີນ, ແຊມຊັນ ແລະ 
ເດລີລາ) ເປັນຫຍັງແຊມຊັນຈ່ຶງຫລົງໃຫລເດລີລາຫລາຍແທ້?      

 
5. ອ່ານ ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:11-12 ແຊມຊນັພະຍາຍາມປິດບັງຄວາມລັບຂອງຕົນເອງຈາກເດລີລາ. 

ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງປິດລັບແທ້? ບາງຄ້ັງເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງປິດບັງຄວາມລັບ ຈາກຄົນທ່ີເຮົາຮັກ? 
 

6. ອ່ານ ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:13-14.  ແລວ້ຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:      
ແຊມຊັນມີຈຸດປະສົງຈະລໍຫ້ລ້ິນເດລີລາ ແລ້ວກໍຈາກໄປຫລື? ຫລືວ່າຈະເອົາເປັນພັລຍາ? ການ
ຕັດສິນໃຈຜິດພາດຂອງແຊມຊັນນີຈ້ະລົງເອີຍຢ່າງໃດ? 
 

7. ອ່ານ ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:15-17    ຖາມ: 
ເປັນຫຍັງແຊມຊນັຈ່ຶງບອກຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ເດລີລາ?  ຍ້ອນຮັກ?, ຍ້ອນລໍາຄານ?, .......... 

  
8. ອ່ານ ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:18-22    

· ເປັນຫຍັງແຊມຊັນຈ່ຶງເຊ່ືອເດລີລາ ທ້ັງໆທ່ີເດລີລາຫລອກລ້ໍເຖິງສາມຄ້ັງຜ່ານມາແລ້ວ? 
ແຊມຊັນເຊ່ືອຄໍາເວ້ົາຂອງເດາລີລາຢ່ ູບ່ອນໃດ? 

· ການຕັດສິນໃຈຂອງແຊມຊັນຜິດພາດບ່ໍ? 
· ພວກເຮົາຈະຫລີກລຽງການຜິດຢ່າງນ້ີຄືແນວໃດ?   

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9.  ຄຣູຈະສລຸບບົດຮຽນ ດ້ວຍພຣະທັມພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:23-31. ຟັງດີໆ  

ແຊມຊັນອະທິຖານຂໍການແກແ້ຄ້ນ ພຣະເຈົ້າຕອບບ່ໍ? ເຫດຜົນ.........ສົນທະນາ......... 
ທ່ານເຄີຍອະທິຖານພຽງເທ່ືອດຽວແລ້ວກໍແລ້ວໄປບ່ໍ? 
ພວກເຮົາຄວນຈະເບ່ິງທ່າທີ ແລະເບ່ິງໃນຮູບການໃຫ້ຄັກໆກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຂາຍຄວາມລັບ 
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     10  ນາ ພໍານັກຮຽນຕອບຄາ ຖໍາມໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ແລະນາ ໍພາໃນການສົນທະນາດ້ວຍ. ໃຫ້ນັກຮຽນຖາມ 
ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ  

 
     11 ອະທິຖານໃນການຊງົນໍາ ເພ່ືອການນະມັສການ ການອະທິຖານຄວນຈະໃຫ້ມີຄໍາວາ່ ຂໍໃຫ້ເປີດຕາ   

ຕາພວກຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນແຜນການຂອງສັດຕຣູ ຊ່ວຍພວກຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຫລີກຈາກບັນຫາ 
ຢ່າງນ້ີ   ອາແມນ 
 

 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ3 

ໂຢເຊບ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ປະຖົມມະການ 37:2-14; 18-28; 39:1-12  

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ປະຖົມມະການ ບົດທີ 37 ແລະ 39 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢເຊບຈະເຣີນຂ້ຶນຈາກຄວາມໜ່ ມຸນ້ອຍຈົນເຖິງຄວາມເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ ຊຶງ່ມີ 

ຫລັກໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:       ຈະເຮັດຢ່າງໃດ ການຈະເຣນີເຕີບໂຕຂອງຄົນໆນ່ຶງຈ່ຶງຈະຢືນຢັດຢ່ ໄູດ້ 

ດ້ວຍຄວາມເປັນໂຕຂອງຕົວເອງ 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້    ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ  ໂຢເຊບໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍໃນຊີວິດ ແລະ 

ລາວຈະຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ຢ່າງໃດ? 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເວ້ົາເຣືອ່ງໂຢເຊບແບບຫຍ້ໍໆ ໃຫ້ແນວຄິດໄດ້ຄິດເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງປວັດສາດ.  ອີງຕາມເຈ້ັຍ 

ບົດຮຽນ. 
 
2. ຖາມ:  ຊີວິດຂອງໂຢເຊບປ່ຽນແບບໃດ? ກະຈົກບ່ໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງ ແຕ່ວ່າປະສົບການ 

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງ ແມ່ນບ່ໍ?  
ເບ່ິງຄືນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ ເວລາອາຍຸສິບເຈັດປີ ທ່ານເຮັດຫຍັງແດ່? 
 

3. ເອົາອາຍຸ 17 ປີຂອງພວກເຮົາໄວທ່ີ້ນ້ີກ່ອນ ພວກເຮົາມາເບ່ິງຊີວດິຂອງເດັກໜຸ່ມຄົນນ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາ່ ໂຢ
ເຊບ ອາຍຸ 17 ປີ  ເຂົາເຕີບໂຕຂ້ຶນແລະປ່ຽນແປງຊີວດິຂອງເຂົາຢ່າງໃດ?    

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
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4. ລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ ແລະ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຕິດຕາມໄປນໍາ  

· ພຽງແຕ່ຝັນເທ່ົານ້ັນ (ປະຖົມມະການ 37:2-14) 
· ຈ່ົງໄວຊີ້ວດິຄົນຊ່າງຝັນ (ປະຖົມມະການ 37:18-28) 
· ນັກຝັນທ່ີດີເລີດ  (ປະຖົມມະການ 39:1-12 )    

 
5. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງຫລືສອງຄົນອ່ານ  ປະຖົມມະການ 37:2-14)  ແລ້ວຄຣູກໍຈະຮວບຮວມໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ເພາະ 

ເຣ່ືອງໃນພຣະຄັມພີອາດຈະຍາວໄປແດ່.   ພ່ໍຮັກໂຢເຊບຫລາຍ ແລະໜູນຫລັງໂຢເຊບຕລອດເວລາ. 
 
ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂຢເຊບເປັນຜ້ ູຝັນ ແລະແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ພ່ໍແລະອ້າຍໆຟັງ (ແກ້ຄວາມຝັນ ບ່ໍ
ແມ່ນແປຄວາມຝັນ)   ຖາມ: 

· ແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູໜູນຫລັງທ່ານ ເພ່ືອທ່ານຈະເດີນໃຫ້ຖືກທາງໃນເວລາຍັງໜຸ່ມ? 
· ທຸກວັນນ້ີ ແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູໜູນຫລັງທ່ານ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເດີນໃຫ້ຖືກທາງ?  

 
6. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ືງອ່ານ ປະຖົມມະການ 37:18-28 ໃຫ້ອ່ານດັງໆ.     ຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຣູເບັນ ທ່ີ

ຢາກຊ່ວຍເຫລືອອ້າຍໃນຮູບການທ່ີອ້າຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.  ເຮົາຄວນຂອບໃຈແກ່ຄົນທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນກັບ 
ພວກເຮົາ.  ເຂົາອ້ອນວອນອະທິຖານຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງເຮົາຕລອດເວລາ.   

 
7. ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ຄວນຈະຫາທາງຊ່ວຍແກ້ໄຂເພ່ືອນພ່ີນ້ອງເຊ່ັນກັນ.     ພວກເຮົາຄວນຈະ 

ຊອກຫາທຸກໆວິທີທາງ ເພ່ືອຈະຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມໃຫ້ບັນລຸຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງພວກເຂົາ.  ໃນໂບດຂອງ
ພວກເຮົາມີຊາວໜ່ ຸ ່ມບ່ໍ ພວກເຮົາມີແຜນການໄວແ້ລ້ວບ່ໍ?  ສົນທະນາກັບຫ້ອງຮຽນວ່າ ໃນສັງຄົມ
ຂອງລາວເຮົາເດມີຢ່ ບ່ໍູ? ຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

8. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 39:1-12  ໂຢເຊບພ້ໍການທົດລອງແບບໃໝ່ ເວລາເຂ້ົາມາຢ່ ໃູນ 
ປະເທດອີຍິບ. ຍ່ິງເຕີບໂຕຂ້ຶນຍ່ິງພົບບັນຫາໃຫຍ່ຂ້ຶນ.    ໂຢເຊບແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຄວນເບິ່ງ 
ພວກເຮົາອາດຈະພົບເຊ່ັນນ້ີເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ັມແຂງເອົາໃວ້, ຢ່າໄດ້ອ່ອນແອ.    

            

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຫັນມາເບິ່ງຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນພຣະອົງຊງົຜ່ານ 

ການທົດລອງ   ແລະໃນທ່ີສຸດພຣະອົງກໍຕ້ອງຖືກການທົດລອງຢ່າງສຽບຂາດ ຄືການເຂ້ົາສູ່ຫລັກປະ 
ຫານ ຍ້ອນຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະບິດາ ພຣະອົງກໍຜ່ານພ້ົນໄປ. ນ້ີຄືການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງພວກເຮົາ. 
 

10.  ຈ່ົງຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໂຕຂ້ຶນ ບັນຫາກໍມີຢ່ ວູ່າຈະຈະເຣນີເຕີບໂຕໃນທາງໃດ? 
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ໂຢເຊບຄົງຖືກສິດສອນມາຈາກພ່ໍ ໃນການນັບຖື ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາມາແລ້ວ. ລາວຈ່ຶງເຕີບໂຕ 
ຂ້ຶນໂດຍມີຫລັກໝ້ັນແລະເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.   
 

11. ປິດດ້ວຍການອະທິຖານ ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ໃນການຊົງນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາຈະເຣນີຂ້ຶນ. 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 4 

ນາງເຣເບກາ: ພບົຄວາມຮກັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ປະຖົມມະການ 24:34-67 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 24 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການແຕ່ງງານໃນເວລານ້ັນ, ເຣເບກາ 

ແຕ່ງງານກັບອີຊາກຜູ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍນາງ 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ວິທີໃດເຮົາຈ່ິງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າວທີິນາງເຣເບກາແຕ່ງງານກັບອີຊາກ ແລະພວກ 

ເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
     ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ນ້ີເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຫລາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນໃນຊິວດິ.    ຕົວຢ່າງຢາກມີເສຖກິດດີ ມີຄວາມ 
ຮູ້ສຶກຢາກເພ່ິງຕົນເອງ ແລະຢາກມີຄວາມຮັກ.  ຄໍາຖາມອັນນ່ຶງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຍົກຂ້ຶນມາຖາມເມ່ືອພົບກັບອະນາ 
ຄົດລໍາບາກ, ຕົວເອງຢາກສ້າງຄອບຄົວຫລືບ່ໍ ຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາຖາມນ້ັນກໍນໍາໄປເຖິງຄໍາຖາມແນວອ່ືນ ອີກ: ຕົວ 
ເອງຈະສ້າງຄອບຄົວຮ່ວມກັບຜູ້ໃດ? ເວລາໃດ? ຕົວເອງຈະຊອກຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ຖືກໄດ້ຢ່າງໃດ?   ພ່ໍແມ່ຄອບ 
ຄົວຈະເຫັນດີໃນການຕັດສິນໃຈນໍາບ່ໍ? 
     ຄົນທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າການແຕ່ງງານນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນດີນໍາເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ຊອບພຣະ ທັຍ.  ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສອນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງແຕ່ງງານເພ່ືອຈະມີຄວາມສຸກ ສ່ິງນ້ັນຖືກສອນດ້ວຍ
ທໍານຽມແລະ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນ.  ອາຈານໂປໂລຍັງສອນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄົນມີຄອບຄົວ 
ເພ່ິນຫວັງວ່າ ຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນເປັນຄົນໂສດເໝືອນເພ່ິນ (1 ກຣທ 7:7). 



 11

     ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ ນໍາພາຄົນເຮົາຍິງແລະຊາຍມາພົບກັນແລະກໍສ້າງຄອບຄົວດ້ວຍກັນ.  ໃນພຣະ 
ຄັມພີເດີມພວກເຮົາກໍເຫັນເຣ່ືອງຂອງອີຊາກແລະເຣເບກາຊ່ຶງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຄວນເອົາປະກອບໃຊ້ໃນ
ຊີວດິ.  ອີຊາກແລະເຣເບກາມີຊີວິດຢູ່ສມັຍຊອງພວກບັນພະບຸຣດຸ (1750-1350 ກຄສ). ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກ 
ເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາການກະທໍາຂອງເຣເບກາ ແລະອີຊາກເປັນຜູ້ຢູ່ເບ້ືອງຫລັງ     ເພາະເຣ່ືອງຂອງອີຊາກບ່ໍໄດ້ 
ກ່າວຈົນເຖິງໃກ້ຕອນຈົບ. 
     ເຫັນວ່າປະເພນີຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີອາດຈະແຕກຕ່າງໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ.  ຄໍາສອນໃນປ້ຶມ 
ປະຖົມມະການບົດນ້ີ ໄດ້ສອນເຖິງຄວາມງົດງາມຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.    ພວກເຮົາຄວນ 
ມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃນການຊອກຫາຄູ່ຄອງ, ຊອກຫາຄວາມຮັກ, ແລະມີຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນຫົກຄົນ.  ບອກວ່າໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄົນຫາຄູ່ຄອງ 

ໃຫ້ຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ຍ້າຍເຂ້ົາມາຈາກຕ່າງແດນ.  ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາວາງແຜນການວ່າຈະເຮັດ 
ແນວໃດ: 
ກ. ຊອກຫາຄູ່ 
ຂ. ແນະນໍາຄູ່ແຕ່ງງານ 
ຄ. ໜູນໃຈໃຫ້ມີການຕິດຕໍໄ່ປເລ້ືອຍໆ 

2. ອະທິບາຍວ່າບົດຮຽນນ້ີເວ້ົາເຖິງຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງອີຊາກ, ອັບຣາຮາມຜູ້ຊອກຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ລູກຊາຍໂດຍ 
ສ່ົງຄົນໃຊ້ເປັນຄົນໄປຊອກເອົາຄູ່ມາໃຫ້.  ໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊກິຫ້ອງອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນນໍາ 
ກັນວ່າປະວດັເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເວ້ົາຫຍັງແດ່ຕ່ໍຜູ້ເປັນໂສດ ແລະຄຣິສຕຽນທ່ົວໄປ. 

3. ນໍາພາອະທິຖານ 
4. ຊອກເອົາສາມຄົນອ່ານດັງໆ ປະຖົມມະການ 24:34-67.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ປຖມ 24:34-49, ຄົນທີ 

ສອງອ່ານ ປຖມ 24:50-61, ແລະຄົນທີສາມອ່ານ ປຖມ 24:62-67. 
5. ອະທິບາຍວ່າສະມາຊິກຈະໄດ້ຍິນຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມກ່າວເຖິງການເປັນໄປໃນຄ້ັງນ້ີ ແລະເຣເບ 

ກາກໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການຊອກເອົາຄູ່ຄອງໃນຊີວດິ. 
 
 
 
 

ສຈ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລັບຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 

ນາງຮນັນາ: ອ້ອນວອນຂລູໍກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  1 ຊາມູເອນ 1:1-20 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 1:1-20 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ນາງຮັນນາ ແລະສາມີຜູ້ລໍຄອຍ 

ຢາກໄດ້ລູກເປັນເວລານານ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີຄໍາອ້ອນວອນແນວໃດທ່ີທ່ານປາຖນາຢາກຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງຮັນນາເພາະພຣະຄຸນຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ. 
 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ການຢາກໄດ້ລູກນ້ັນເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນຕ່ໍຄູ່ແຕ່ງງານ.  ຖ້າຄົນໃດແຕ່ງງານໄດ້ຫລາຍປີແລະບ່ໍມີລູກຖື 
ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຫລ້ົມເຫລວໃນຊີວິດ.   ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັງນາງຮັນນາ. ປະວັດຂອງນາງ 
ໄດ້ມີຢູ່ໃນປ້ຶມ 1 ຊາມູເອນ ບົດ 1,     ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງຮັນນາຜິດຫວງັແລະເສັຽໃຈເພາະຄົນໃນສມັຍ 
ນ້ັນພາກັນຫົວຂວັນແລະນິນທາເພາະນາງບ່ໍມີລູກ. 
     ຮັນນາມີຊີວິດຢູ່ໃນສມັຍຜູ້ປົກຄອງ (1200-1020 ກຄສ).     ຊີວດິຂອງລາວໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມທຸກໂສກ 
ຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງຄົນໝົດທັງຊາດເພາະໃນສມັຍນ້ັນປົກຄອງດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງ.   ໃນເວລານ້ັນຍັງບ່ໍ 
ທັນມີກະສັດໃນປະເທດອິສຣາເອນ; ທຸກຄົນພາກັນເຮັດຕາມໃຈໃຜມັນ (ຜູ້ປົກຄອງ 21:25).  ການເກີດລູກ 
ຂອງນາງຮັນນາຜູ້ມີຊ່ືວ່າຊາມູເອນນ້ັນເປັນສ່ິງດີໃນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນ.   ຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາ 
ສມັຍມີການປ່ຽນແປງຈາກຜູ້ປົກຄອງໄປຫາກະສັດຜູ້ທີນ່ຶງ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວສະພາບການກໍໄດ້ປ່ຽນຈາກ 
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ການສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວກາຍມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເພາະການປົກຄອງຂອງກະສັດດາວດິ ເຖິງແມ່ນຜູ້ຍິງໝັນ 
ກໍມີຄວາມສົມຫວັງເພາະໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ລູກຊາຍ. 
        ປ້ຶມຂ່່າວປະເສີດລູກາໄດ້ເວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດນ້ອຍວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຈະເຣນີຂ້ຶນທັງດ້ານສະຕິ 
ປັນຍາແລະຮ່າງກາຍ, ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ (ລູກາ 2:52).  ຜູ້ຂຽນປ້ຶມ 1 ຊາ 
ມູເອນໄດ້ກ່າວເຖິງເດັກນ້ອຍນ້ັນໃຫຍ່ຂ້ຶນດ້ານຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພ່ໍພຣະທັຍ ແລະມະນຸດມີຄວາມນິ 
ຍົມຊົມຊອບ (1 ຊາມູເອນ 2:26).  ມັນເປັນຄວາມຈິງການເກີດຂອງຊາມູເອນມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຜູທ່ີ້ຕິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູ.  ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເລ້ີມຈາກປະວັດຂອງນາງຮັນນາ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
6. ຈົດຂ້ໍພຣະຄັມພີ 1 ຊາມູເອນ ບົດ 1:10 ໃສ່ກະດານ. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍແລະບອກໃຫ້ແຕ່ 

ລະກຸ່ມອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມປາຖນາຢາກໄດ້ອັນໃດອັນນ່ຶງ  ແລະລໍຖ້າໃຫ້ສ່ິງ 
ນ້ັນເປັນຈິງ. 

 
7. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນສ່ິງທ່ີມະນຸດເຮົາລໍຖ້າສ່ິງຢາກໄດ້; ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ 

ນໍາ.  ບອກໃຫ້ເບ່ິງຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນກະດານແລະຖາມວ່າມີຜູ້ໃດໃນກຸ່ມເຄີຍຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກໃຈ ຫລື 
ເຫັນຄົນອ່ືນຫ້ອງໄຫ້ເສັຽໃຈ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງຕ້ອງການ ມີແຕ່ລໍແລ້ວກໍລໍອີກ.   
 

 
8. ບອກວ່າໃນບົດຮຽນ 1 ຊາມູເອນ ບົດ 1-2 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງນາງຮັນນາຮ້ອງໄຫ້ເສັຽໃຈເພາະນາງລໍຄອຍ 

ຢາກໄດ້ລູກແຕ່ກໍໝົດຫວັງເພາະນາງເປັນໝັນ.  ເຖິງຈະເປັນຢ່າງນ້ີນາງໄດ້ນໍາພາຕົນເອງເຂ້ົາໄປຫາ 
ພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຫັນຫລັງໃສ່ພຣະອົງ. ໜູນໃຈສະມາຊິກໃຫ້ຮຽນຈາກບົດຮຽນນ້ີເພ່ືອຈະເອົາມາປະ 
ກອບໃຊ້ໃນຊີວດິ ແລະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ. 
 

9. ນໍາພາໃຫ້ການອ້ອນວອນ. 
 
 

 
 

ສຈ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລັບຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ນາງຣດູ: ພບົຄວາມຮກັຫລັງຈາກສາມເີສຽັຊວີດິ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ຣູດ 1:1-9; 3:6-13; 4:13-17 
 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຣູດ 1-3-4 
 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ປະວັດຂອງນາງຣດູເປັນເຣ່ືອງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກໃນການສ້າງ 

ຄວາມຮັກໃໝ່ຫລັງຈາກສູນເສັຽສາມີ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນບ່ໍຫລັງຈາກມີການສູນເສັຽເກີດຂ້ຶນ-ທ່ານເຄີຍສູນ 

ເສັຽບ່ໍ? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງວິທີທ່ີນາງຣດູໄດ້ສ້າງຄວາມຮັກໃໝ່ໃນຊີວິດຫລັງ 

ຈາກສູນເສັຽສາມີຜູ້ທ່ີຮັກໄປ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ 
ໃນທຸກວັນນ້ີ. 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
ອ່ານເຊ້ືອສາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍ 1:1-17, ແລະທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນຊ່ືຂອງ 

ນາງຣດູ (ມັດທາຍ 1:5).  ການປາກົດຕົວຂອງນາງໃນຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີແມ່ນເປັນພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິ ແລະ 
ນາງມີຄວາມສາມາດອົດທົນສູ້ກັບຄວາມທຸກໂສກຈາກສັງຄົມລັງກຽດໃນທ່ີສຸດນາງກໍເອົາຊັຍຊະນະຕໍ່
ອຸບປະສັກນ້ັນໄດ້.  ນາງບ່ໍຍອມໃຫ້ການສູນເສັຽມີຊຍັໃນຊີວດິຂອງນາງໄດ້ເດັດຂາດ. 

ນາງຣດູມີຊີວດິຢູ່ໃນສມັຍຜູ້ປົກຄອງ ແລະກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນລູກຫລານຂອງນາງກາຍເປັນກະສັດຜູ້ທ່ີ 
ສອງຂອງພວກອິສຣາເອນ. ປະວັດອັນງົດງາມຂອງນາງຣູດໃນສມັຍຜູ້ປົກຄອງນ້ີອາດເປັນສ່ິງແປກໃຈສໍາລັບ 
ພວກເຮົາ ເພາະເຫັນວ່າປ້ຶມຜູ້ປົກຄອງບົດ 21:25 ໄດ້ຢູ່ກ່ອນໜ້າປ້ຶມຣູດໃນພຣະຄັມພີເດີມ.     ຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີ      
ເຮັດໃຫ້ມີການສໍາຣວດເຖິງຄູນຄ່າການປະຕິບັດຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນ:    ìໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາ 
ເອນ ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍກະທໍາຕາມໃຈມັກຂອງຕົນ.î 



 15

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
10. ແນະໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງແບ່ງໃຫ້ເປັນສອງກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນຫົກຄົນ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 

ອ່ານສຶກສາຄໍາແນະຂອງບົດນ້ີ. 
 

11. ອະທິບາຍວາ່ໃນບົດຮຽນນ້ີຈະໄດ້ຮຽນເຖິງຄວາມຫວັງໃນຖ້າມກາງການສູນເສັຽ.   ເນ້ັນເຖິງຄວາມ 
ສໍາຄັນປະວັດຂອງນາງນາໂອມີ, ນາງຣູດ,   ແລະໂບອາດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພວກເຂົານ່ຶງເປັນ 
ເຫດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນທຸກວັນນ້ີ. 

 

12. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດອ້ອນວອນເປີດ. 
 

13. ບອກໃຫ້ສອງສາມຄົນຊ່ອຍກັນອ່ານບົດສໍາຄັນໃນປ້ຶມຣູດ.  
 

14. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຟັງປະວັດຂອງນາງນາໂອມີ,   ນາງຣດູ ແລະໂບອາດວາ່ອັນໃດເປັນສັນຍາລັກ 
ເວ້ົາເຖິງຄວາມຫວັງ. 
 

15. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າໃນປະວດັທ່ີອ່ານມານ້ີຜູ້ຟັງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ແລະປະວັດນ້ີໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນໃນ 
ສມັຍນ້ີຫຍັງບ່ໍ? 

 
16. ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານວາ່ ìຈົບລົງດ້ວຍຄວາມສົມຫວັງî  ຂຽນເພ້ີມໃສ່ຫົວຂ້ໍຈົບລົງດ້ວຍຄວາມສົມຫວັງ 

ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ. 
ກ. ບາງຄົນລູກເກີດໃໝ່ ລູກຫລືແມ່ຕາຍ 
ຂ. ບາງຄົນຖືກທະນາຄານຢຶດເອົາເຮືອນເພາະຈ່າຍບ່ໍໄດ້ 
ຄ. ບາງຄົນພົບກັບຄອບຄົວແຕກແຍກໂດຍການຍ່າຮ້າງ 
ງ. ບາງຄົນໝໍບອກວ່າພ່ໍແມ່ເຂົາກາຍເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ 

ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ    ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນມ້ວນທ້າຍຂອງເຣ່ືອງທາງເທິງນ້ັນວ່າມັນຈົບລົງ 
ດ້ວຍຄວາມສົມຫວັງ ເພ່ືອຈະບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາແລະສະຖິດນໍາເວລາພົບກັບບັນຫານາໆ ປະ 
ການ.  ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມ 5 ນາທີ ແລະກໍບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງນໍາກັນ. 
 
17. ໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊິກເອົາໃຈໃສ່ຊອ່ຍຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໂສກ. 

 
18. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ້ອນວອນປິດ. 

 
ສຈ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ7 

ໂຢເຊບັ: ໃຊຄ້ວາມສາມາດຮບັໃຊຄ້ນົອືນ່ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖມົມະການ 41: 25-57; 45: 4-8 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 40-45 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂດຍການຊົງນໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໂຢເຊັບໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍ 

ຄວາມສາມາດຊຶງ່ລາວໄດ້ໃຊເ້ພ່ືອຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານມີຄວາມສາມາດແນວໃດແດ່ ແລະທ່ານຈະໃຊ້ເຮັດຫຍັງ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮູ້ໃຊຄ້ວາມສາມາດ ຈາກຕົວຢ່າງການພັທນາແລະໃຊຄ້ວາມສາມາດ 

ຂອງໂຢເຊບັ. 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ຂຽນນ້ໍາເບີຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: 17, 30.   ພານັກຮຽນຄິດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄົນໃນສອງ  
ກ່ ມຸນ້ີ. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ເວົາ້ເຣ່ືອງໂຢເຊັບຈາກບົດຮຽນທີ 3 (ເບ່ິງຄໍານໍາ ໃນບົດຮຽນນ້ີ). ໃນຕອນນ້ັນ
ໂຢເຊັບມີອາຍຸ 17 ປີ; ແຕ່ໃນບົດຮຽນນ້ີ ໂຢເຊັບມີອາຍຸ 30 ປີ (ປຖກ 41: 46). ໃຊ້ຄໍານໍາເພ່ືອສລຸບ 
ຄວາມເປັນມາໃນຊີວດິຂອງໂຢເຊັບ. 

2. ຖາມ: 
· ໂຢເຊັບໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຫລາຍປານໃດເພາະການຖືກຄຸກ? 
· ທ່ານຄິດວ່າໂຢເຊັບໃຊ້ວິທີໃດເພ່ືອພັທນາການແກ້ຄວາມຝັນຂອງລາວໃນເວລາສອງປີຂອງ

ການຄຸມຂັງ? 
· ທ່ານຄິດເຖິງເວລາທ່ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ລືມທ່ານບ່ໍ? 

3.  ອ່ານແລະສລຸບ ປະຖົມມະການ 41:14. ຖາມ, ທ່ີຄິດວ່າໂຢເຊັບດີໃຈຫລາຍບໍເ່ວລາໄດ້ຍິນວ່າຫົວ 
ໜ້າເຮັດເຫລ້ົາອະງ່ ຸນເວ້ົາເຣືອ່ງຂອງລາວກັບຟາຣາໂອ? ເວ້ົາວ່າ:  ຫລັງຈາກການຖືກຄຸມຂັງເປັນເວ 
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ລາດົນນານ, ຫລາຍຄົນຄິດວ່າໂຢເຊັບອາດຈະລືມຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 
ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຫັນວາ່ໂຢເຊັບເຊ່ືອໝ້ັນໃຈໃນຄວາມສາມາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້? 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການ 41: 25-46. ເວ້ົາວ່າ: ໂຢເຊບັໄດ້ພົບກັບຄວາມສໍາເຣັດເພາະຄວາມ
ກ້າຫານຂອງລາວ; ລາວກ້າທ່ີຈະເຊ່ືອພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະລາວຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້
ໃຫ້ຄວາມສາມາດທັງໝົດ. 

5. ອ່ານສລຸບ ìຢາ່ລຖໍາ້ໃຫຂ້îໍ ໃນບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. ພານັກຮຽກຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍ
ຂອງບົດຮຽນ (3 ຂ້ໍ) 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການ 41: 47-57. 
7. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະສົມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້.    ເວ້ົາເຣ່ືອງຕົວມົດສະສົມ

ອາຫານເພ່ືອຣະດູໜາວ; ແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວ. 
8. ສລຸບເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນປະຖົມມະການ ບົດ 42 ເຖີງ44 ກ່ອນຈະເບ່ິງ ປະຖົມມະການ 45: 4-8 

ທ່ີຢ່ ູໃນບົດຮຽນຫົວຂ້ໍ ìການຮັບໃຊ້ກາຍເປັນເຣືອ່ງສ່ວນຕົວî (ປຖກ 45: 4-8). 
9. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 45: 4-8. ເວ້ົາວ່າ: ຈາກບົດຮຽນທ່ີຜ່ານມາ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກອ້າຍ

ຂອງໂຢເຊັບໄດ້ມີເຈຕນາຮ້າຍ ຄືຕ້ອງການກໍາຈັດເຂົາ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ່ຽນແຜນການທໍາລາຍ
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ເປັນການຮັກສາຊີວດິຂອງຄົນທັງຫລາຍ.  

10. ຕຽມນັກຮຽນຜ້ ນ່ຶູງໄວເ້ພ່ືອເປັນພຍານເຣ່ືອງຄ້າຍຄືກັນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນເຣືອ່ງຮ້າຍໃນຊີວິດຂອງ
ລາວໃຫ້ເປັນເຣ່ືອງດີ; ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເລືອກເອົາຜູ້ມີປະສົບການຄືໂຢເຊັບ; ໃຫ້ເວລາປະມານຫ້າ
ນາທີ. ໜຸນໃຈນັກຮຽນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດປ່ຽນສ່ິງຮ້າຍໃຫ້ເປັນດີ ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

11. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ເປັນພຍານເຣືອ່ງການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫລືເວ້ົາເຣືອ່ງຄົນ
ບາງຄົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຮູ້ເຣ່ືອງການໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. 

12. ອ້ອນວອນປິດ, ຂໍກໍາລັງ ແລະຄວາມກ້າຫານເພ່ືອໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ແລະ 
ເພ່ືອຊວ່ຍຄົນອ່ືນໆ ໃຫ້ໄດ້ພົບແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

 
ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ8 

ກາເລັບ: ນໍາພາດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດບັນຊີ 13:1-2, 17-33; ໂຢຊວຍ 14:6-10 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດບັນຊ ີ13-14; ໂຢຊວຍ 14 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພາະວ່າກາເລັບໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ, ລາວຈ່ຶງສາມາດນໍາພາ 

ດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານຖ້າມກາງການຕ່ໍຕ້ານ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ນໍາພາດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານໃນເຣ່ືອງທ່ີຍາກ 

ວິທີໃດແດ່? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮູ້ວິທີທ່ີກາເລັບໃຊ້ໃນການນໍາພາຢ່າງສລາດແລະກ້າຫານ ແລະຮູ້ 

ສະພາບການຫລາຍຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊເ້ພ່ືອທ້າທາຍໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ນໍາພາ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ແນະນໍາບຸກຄົນສອງຄົນພ້ອມດ້ວຍຄຸນລັກສະນະ: 
· ທ່ານຢອນເປັນຜູ້ນໍາທ່ີດີ. ລາວຕ້ັງເປ້ົາໝາຍທ່ີຄິດວ່າຈະເປັນປໂຍດແກ່ຄົນອ່ືນ;    ເມ່ືອມີການ

ຕ່ໍຕ້ານຫລາຍ, ຢອນຍອມປ່ຽນແຜນຕາມຄວາມເຫັນຂອງຄົນອ່ືນໆ; ລາວຮູ້ວາ່ແຜນຂອງລາວ
ອາດຈະລ້ົມເຫລວ, ລາວຈ່ຶງເກີດມີຄວາມຢ້ານຜິດພາດ ແລະຢ້ານຄວາມຕິຕຽນຂອງຄົນອ່ືນ. 

· ທ່ານເຈນກໍເປັນຜູ້ນໍາທ່ີດີ. ລາວຕ້ັງເປ້ົາໝາຍທ່ີຄິດວ່າຈະເປັນປໂຍດແກ່ຄົນອ່ືນ, ເມ່ືອມີການ
ຕ່ໍຕ້ານຫລາຍ, ເຈນກໍພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາຕ້ອງຕິນ້ັນດ້ວຍການອ້ອນວອນ. ແນ່ນອນລາວຮູ້ວ່າ
ໂຄງການຂອງລາວອາດຈະລົມ້ເຫລວ, ແຕ່ລາວບໍຍ່ອມ ແຕ່ຕ້ັງໃຈເຮັດໃຫ້ຖືກແຜນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ເຖິງຈະມີການສ່ຽງ ແລະການຕ້ອງຕິຈາກຄົນອ່ືນໆ. 

2. ຖາມຄໍາເຫັນຈາກນັກຮຽນໂດຍຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ, ອີງຕາມບົດຮຽນ:  
· ເປັນຫຍັງການເລືອກສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຈ່ຶງເປັນເຣືອ່ງຍາກແທ້ສໍາລັບຜູ້ນໍາ? 
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· ຜູ້ນໍາເຄີຍມີຄວາມຢ້ານບ່ໍ? ຄວາມຢ້ານປະເພດໃດ? 
· ເປັນຫຍັງການຕ່ໍສູ້ກັບສຽງສ່ວນຫລາຍຈ່ຶງເປັນເຣືອ່ງຍາກ? 
· ແມ່ນຫຍັງເປັນຄືພຍາດຕິດແປດ--ຄວາມຢ້ານ ຫລື ຄວາມເຊ່ືອ? 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ເລ້ີມການສຶກສາຊີວດິກາເລັບ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຊວຍ 14:7-14. ສັງເກດເບ່ິງອາຍຸຂອງກາເລັບໃນ

ພຣະທັມນ້ີ (ຢຊ 14:7), ເວລາທ່ານເວ້ົາເຣ່ືອງການໄປສອດແນມເບ່ິງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
4. ມານັກຮຽນກັບໄປເບ່ິງ ຈົດບັນຊີ 13: 1-2; ສັງເກດເບ່ິງວາ່ບຸກຄົນທ່ີຖືກເລືອກໄປສອດແນມມີຫຍັງ

ແດ່ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ (ພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ນໍາທ່ີມີປະສົບການ) 
5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຈບຊ 13:17-20; ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ໄປເຮັດວຽກດຽວກັນ; ພານັກຮຽນ

ເບ່ິງລາຍລະອຽດເຣ່ືອງໜ້າທ່ີຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນພຣະຄັມພີ. 
6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຈບຊ 13:21-29; ຖາມ, ມີຂ່າວດີແນວໃດແດ່?  ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືຂ່າວຮ້າຍ? ສັງເກດ 

ວ່າມາເຖິງຕອນນ້ີພວກສອດແນມທັງໝົດເຫັນພ້ອມນໍາກັນ. 
7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຈບຊ 13:30-33 ແລະໃຫ້ທຸກຄົນສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄໍາລາຍງານ

ຂອງກາເລັບ ແລະຂອງຄົນອ່ືນໆ. ຖາມ: ລະຫວ່າງຄວາມເຊືອ່ຂອງກາເລັບ ຫລືຄວາມຢ້ານຂອງຄົນ
ອ່ືນໆ ແມ່ນຫຍັງເປັນຄືພຍາດຕິດແປດຫລາຍກວ່າກັນ?  

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຈບຊ 14:6-10; ຖາມ: ໂຢຊວຍແລະກາເລັບມີທ່າທີຢ່າງໃດກັບຄວາມຢ້ານຂອງປະ 
ຊາຊົນ? ເຣ່ືອງນ້ີຈົບລົງແນວໃດ? 

9. ກັບໄປຫາ ໂຢຊວຍ 14:7-14 ທ່ີໄດ້ອ່ານມາຄ້ັງນ່ຶງແລ້ວ.     ພານັກຮຽນສລຸບເບ່ິງຜົນຮັບຈາກການ
ເລືອກຂອງປະຊາຊນົ. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຈາກຄວາມສັດຊ່ືຂອງກາເລັບ ເຖິງຈະມີການຕ່ໍສູ້ການ
ນໍາພາຂອງລາວ? 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
10. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1) ມີສະພາບການແນວໃດແດ່ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົເອ້ີນ ຫລືຈະຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ? 
2) ມີການສ່ຽງພັຍ ຫລືການຢ້ານແນວໃດແດ່ໃນຖານະທ່ີທ່ານເປັນຜູ້ນໍາ? ທ່ານຄິດວ່າທ່ານ

ຕ້ອງການສະຕິປັນຍາແລະຄວາມກ້າຫານເພ້ີມເຕີມບ່ໍ? 
3) ມີລາງວັນຫຍັງແດ່ສໍາລັບຜ້ ນໍູາທ່ີສລາດແລະກ້າຫານ? ໂດຍສະເພາະລາງວັນສໍາລັບຄົນ

ທັງຫລາຍ ເພາະທ່ານໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືໃນຖານະຜູ້ນໍາ? 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ9 

ໂຢເຊບັ: ຊວີດິຢູເ່ຄິງ່ກາງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 47:27-48:2; 49: 33-50:6 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 46-50 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອມາເຖິງເຄ່ິງທາງຂອງຊີວດິ ໂຢເຊັບພົບວ່າລາວຈະຕ້ອງໄດ້ດູແລທັງພໍ 

ຂອງລາວ ແລະລູກຂອງເພິນ່. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງສັດຊືລ່ະຫວ່າງຄົນສອງລຸ້ນ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອອະທິບາຍຊີວດິຂອງໂຢເຊັບຊ່ຶງຢ່ ລູະຫວ່າງກາງຄົນສອງລຸ້ນ ແລະເພ່ືອ 

ຈະເບ່ິງຄວາມໝາຍສໍາລັບຊີວດິຂ້ອຍເອງ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານພາກທໍາອິດຂອງຄໍານໍາເຣ່ືອງນາງດໍຣະຕີໃນບົດຮຽນ; ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ:     ຂະນະທ່ີ

ທ່ານຟັງເຣືອ່ງນ້ີ, ທ່ານຄິດເຖິງໃຜແດ່? ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານພາກທີສອງຂອງຄໍານໍາ; ຖາມ: ຟັງເຣືອ່ງນ້ີແລ້ວ
ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ? ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານພາກທີສາມຂອງຄໍານໍາເຣ່ືອງຄອບຄົວໂຢເຊັບ; ຖາມ: ທ່ານມັກຄອບ 
ຄົວແບບໃດ? ແບບໃດດີກວ່າກັນ? 

2. ເວ້ົາວ່າ: ໃນຂະນະທ່ີສຶກສາຊີວິດຂອງໂຢເຊັບໃຫ້ຄິດເຖິງຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ດູແລຄົນ
ອ່ືນຢ່າງສັດຊ່ືບ່ໍ?  

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ປະຖົມມະການ 47: 27-31.  
4. ຖາມ: ໂຢເຊັບເວ້ົາກັບຢາໂຄບ (ອິສຣາເອນ) ດ້ວຍທ່າທີແນວໃດ? (ດ້ວຍຄວາມນັບຖື). ເນ້ັນ: ການ

ຕ້ອງການຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງຢາໂຄບອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບບໍສ່ະບາຍໃຈ;   ແຕ່ຄວາມຫ່ວງໃຍພ່ໍ
ຂອງໂຢເຊັບເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີສໍາລັບພວກເຮົາ. 
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5. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມ ແລ້ວໃຫ້ເຮັດວຽກດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1) ຄິດເຖິງເວລາທ່ີທ່ານຍັງນ້ອຍ; ພ່ໍແມ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້າຍ; ອະທິບາຍປະສົບການໃຫ້ເພ່ືອນນັກ 
ຮຽນຟັງ. 

2) ຄິດເຖິງເວລາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ; ພ່ໍແມ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້າຍ; ອະທິບາຍປະສົບການໃຫ້ເພ່ືອນນັກ 
ຮຽນຟັງ. 

3) ຄິດເຖິງເວລາທ່ີທ່ານສາມາດບັງຄັບຕົນເອງແລ້ວ; ເກີດມີການໃຈຮ້າຍ ແລະເຮັດກັບພ່ໍແມ່
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື. 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການ 48:1-2, 8-9. 
7. ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂ້ໍ ìສັນຍາເພ່ືອອະນາຄົດ (ປຖກ 48: 1-2,8-19)    ໃນບົດຮຽນ. ຖາມ: ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງໂຢເຊັບແລະຂອງພ່ໍລາວຕ່າງກັນແນວໃດແດ່? ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຫ່ວງໃຍແນວໃດ? 
ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງພ່ໍແລະລູກຄ່ ນ້ີູ? 

8. ພານັກຮຽນຄິດເຖິງເວລາທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຄິດເຖິງອະດີດຂອງພວກເພ່ິນ. ຖາມ: ທ່ານມີ
ຫຍັງແດ່ທ່ີຄ້າຍຄື ກັບຄວາມຈົດຈໍາຂອງພວກພ່ໍແມ່? 

9. ພານັກຮຽນຄິດເຖິງເວລາທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໝົດຄວາມອົດທົນກັບຕົວເຂົາເຈ້ົາເໝືອນຢາ 
ໂຄບໃນປະຖົມມະການ 48: 19.   ຖາມ: ມີທາງໃດແດ່ທ່ີທັງສອງຝ່າຍຈະຮັບໄດ້? ຜູ້ທ່ີເປັນພ່ໍແມ່
ທັງຫລາຍໃນຫ້ອງຮຽນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 

10. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການ 49: 33-50:6.  
11. ໂຢເຊັບໄດ້ດູແລທັງພ່ໍ ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ. ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີກໍຕົກຢ່ ູໃນສະພາບນ້ີ. ແນະ 

ນໍາ: ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ດູແລຄົນຫລາຍລຸ້ນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
12. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມຂ້ໍ 7 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ (ພຣະຄາໍໃນມືນ້ີໄ້ດເ້ວົາ້ຫຍງັກບັທາ່ນ

ແດ?່). ໃຫກ້່ ຸມຕາ່ງໆ (ຂໍ້ 5) ລາຍງານ; ໃຊເ້ວລາສນົທະນາປະມານ 5 ນາທ.ີ 
13.  ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາຜູ້ທ່ີກໍາລັງຢູ່ລະຫວ່າງກາງ 

ຄົນສອງລຸ້ນ ແລະຂໍກໍາລັງສໍາລັບຄົນທ່ີຢ່ ູອ້ອມຂ້າງ. 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ10 

ດາວດິ: ລົນ້ດ້ວຍບັນຫາຄອບຄົວ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  2 ຊາມເູອນ 13:1-2, 20-22,30-37; 14:21-24; 15:7-14;  

18:6-15, 33 
 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຊາມູເອນ 13-18 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດາວິດຜູ້ຊຶງ່ສແວງຫາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາຍັງເຕັມລ້ົມດ້ວຍບັນຫາຄອບຄົວ. 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພ່ໍແມ່ສາມາດເຮັດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວດີຂ້ຶນ? ລູກ 

ຜູ້ທ່ີອາຍຸແກ່ແລ້ວສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອພິສູດເບ່ິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງດາວິດກັບອັບຊາໂລມ ແລະຊອກຫາ 

ຄໍາຕອບສໍາລັບຊີວດິຂ້ອຍແລະຄອບຄົວ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຂຽນຄໍາເວ້ົາຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: ìສເມີໄປ, ບາງຄ້ັງ, ບ່ໍມີຈັກເທ່ືອ,î 
2. ພານັກຮຽນໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະສົນທະນາຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີ; ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາໃນຂ້ໍນ່ຶງເປັນຫລັກ: 

· ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາມີການຖືກຮັບປະກັນວ່າຄອບຄົວຈະບ່ໍມີບັນຫາ. 
· ເດັກທ່ີໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວທ່ີພ່ໍແມ່ບ່ໍດີຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການປະພຶດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. 
· ພ່ໍແມ່ຕ້ອງການພຣະຄຸນ ແລະການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ບອກວ່າດາວິດເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນໃນພຣະສັນຍາເດີມ. ພວກເຮົາຮຽນຊີວິດຂອງທ່ານຕ້ັງແຕ່ສມັຍ 

ຍັງນ້ອຍຈົນເຖິງມ້ືຕາຍ. ດາວິດສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຖານະຜູ້ລ້ຽງແກະ, ກະສັດຜູ້ລືນາມ, ແລະຜູ້ຮັກ 
ພຣະເຈ້ົາຈົນຮອດມ້ືຕາຍ. ແຕ່ພຣະຄັມພີກໍໄດ້ເປີຍເຜີຍຄວາມບົດພ່ອງຂອງທ່ານ. ໂດຍການນໍາພາ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບົດຮຽນມ້ືນ້ີເປັນບົດຮຽນທ່ີຈະສອນພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມຜິດພາດຂອງດາວິດ. 
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4. ໃຊ້ຫົວເຣ່ືອງແລະແຜນຕ່ໍໄປເພ່ືອນໍາພາການສຶກສາໂດຍລະອຽດ: 
ກ.  ດາວິດບ່ໍໄດ້ປົກປັກຮັກສາລູກສາວຂອງຕົນ: ອ່ານ 2 ຊາມເູອນ 13:1-22 

· ເປັນຫຍັງດາວິດບ່ໍສົງສັຍຫຍັງເລີຍ ເວລາອໍາໂນນຂໍໃຫ້ນ້ອງສາວຕາມາໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ບ້ານ? 
· ໃນຂ້ໍ 13, ພວກເຮົາເຫັນວ່າດາວິດເກີດໂມໂຫໃຫຍ່ເວລາຮູ້ວ່າຕາມາຖືກອໍາໂນນຂ່ົມຂືນສໍາ

ເລົາ. ມີຫຍັງບ່ໍທ່ີຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ແກ້ໄຂເຫດການດ້ວຍຄວາມສລຽວສລາດ? 
· ນາງຕາມາໄດ້ໄປເພ່ິງຜູ້ໃດຫລັງຈາກເຫດການ? ການປະພຶດເຊ່ັນນ້ັນບອກຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ

ການເປັນພ່ໍ ຂອງດາວິດ? 
· ມີຫຍັງແດ່ທ່ີດາວິດສາມາດເຮັດໄດ້ຫລັງຈາກເຫດການປະເພດນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ? 

ຂ.  ຜົນສະທ້ອນ. ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 13:30-37. 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນສະທ້ອນເພາະການຜິດພາດຂອງດາວິດ-ສໍາລັບອໍາໂນນ? ສໍາລັບອັບຊາ

ໂລມ? ສໍາລັບດາວິດ? ສໍາລັບຄົນອ່ືນໆໃນອານາຈັກ? 
ຄ.  ດາວິດພາດໂອກາດໃນການຄືນດີກັບອັບຊາໂລມ. ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 14: 21-24, 28-33. 

· ດາວິດໄດ້ພຍາຍາມເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຄືນດີກັບອັບຊາໂລມ? ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່? 
· ອັບຊາໂລມໄດ້ພຍາຍາມເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອການຄືນດີ? ຄວາມຜິດຂອງລາວຢູ່ບ່ອນໃດ? 

ງ.  ຜົນສະທ້ອນ. ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 15: 7-14; 18: 6-15, 33. 
· ອ່ານເຣ່ືອງໃນຫົວຂ້ໍ ìອັບຊາໂລມກ່ໍກະບົດ ແລະຕາຍ (2 ຊມອ 15: 7-14; 18: 6-15, 33)î 

ໃນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 
· ດາວິດຜູ້ດຽວບໍ ທ່ີເປັນຄົນຜິດກ່ຽວກັບເຣືອ່ງນ້ີ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວ ຕ່ໍປະຊາຊົນທັງຫລາຍ? 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
5. ຖາມ: 

· ເວລາລູກຍັງນ້ອຍ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດຍາກລໍາບາກ? 
· ເວລາລູກຢູ່ໃນວັຍໜຸ່ມ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດຍາກລໍາບາກ? 
· ຈາກການສຶກສາບົດຮຽນນ້ີ, ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເປັນການຕອບຮັບທ່ີສລາດທ່ີສຸດຕ່ໍເຫດການໃນ

ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ? 
· ເນ່ຶອງຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວບາງຄ້ັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ກັນແລະກັນ, ມີຄວາມ

ຫວັງແນວໃດແດ່ສໍາລັບຄອບຄົວທ່ີກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍ? 
· ການອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາມີໄວ້ສໍາລັບທຸກຄົນທ່ີຜິດພາດໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ? 

6. ນໍາພາການອ້ອນວອນແບບເປັນຄູ່ກັນ--ເພ່ືອຄອບຄົວ. ຊັກຊວນໃຫ້ທຸກຄົນອ້ອນວອນເພ່ືອຕົວເອງ 
ແລ້ວຂໍການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີສໍາລັບຄອບຄົວ. 

 
ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ມອບໜ້າທີ່ຜູນ້າໍ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      1 ຊາມູເອນ 8:1-10; 12:1-5 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        1 ຊາມູເອນ 8; 12 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊາມູເອນມອບໜ້າທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ຕ່ໍໄປ. 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ສົມມຸດທ່ານຖືກຖາມວາ່ ເຈ້ົາຈະຮັບໜ້າທ່ີຜູ້ຮັບໃຊຊ່້ວງຕ່ໍໄປບ່ໍ?  

                    ທ່ານຈະຕອບເພ່ິນແນວໃດ? 
 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້        ເພ່ືອເຮົາໄດ ້ຄ້ົນຄ້ວາດ້ວຍເຫດໃດປະຊາຊນົຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຊາມູເອນ 

                     ໃຫ້ສະລະຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ, ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? 
  

ຄໍານໍາ  

ຄໍາວ່າຜູ້ນໍາໃນພຣະຄັມພີສະບັບນ້ີມີຄວາມໝາຍຢູ່ສອງປະການຄື; 1. ຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາໝົດຊນົຊາດອິສ  
ຣາເອນ.    2 ຄໍາວ່າຜູ້ນໍາຂອງຊາດອິສຣາເອນ ໝາຍເຖິງພວກຫົວໜ້າກຸ່ມ ຫລືຄະນະຜູ ້ບົວລະບັດ (Elders) 
ຄ້າຍຄືກັບຜູ້ບົດລະບັດໃນໂບດຂອງເຮົາໃນເວລານ້ີ.   ຄໍາແນະນໍາທີ  2 ແມ່ນໄດ ໃ້ຊ້ພຣະຄັມພີລາວເຫລ້ັມໃ
ໝ່ປີ 2012 ເພາະພຣະຄັມພີສີດໍາບ່ໍມີ. 
 

ອິສຣາເອນຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີກະສັດ (1 ຊາມເູອນ 8:1-18). 
ມັນເປັນຂອງທັມມະດາທ່ົວໄປໃນເມ່ືອເຖ້ົາແກ່ແລະອ່ອນແຮງແລ້ວກໍມອບໜ້າທ່ີໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຕ່ໍໄປ,   ຊາມູເອນ
ເອງກໍມອບໜ້າທ່ີຜູ້ນໍາໃຫ້ລູກຊາຍຂອງເພ່ິນທັງສອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງອິສຣາ 
ເອນ. ແຕ່ວ່າຕາມຄໍາເຫັນຂອງພວກຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງອິສຣາເອນເຫັນວ່າ ລູກຊາຍທັງສອງຂອງຊາມູເອນບ່ໍໄດ້
ນໍາຄວາມຮ່ົມເຢັນມາສູ່ຊາດເໝືອນດ່ັງຊາມູເອນໄດ້ນໍາພາຜ່ານມານ້ັນ    ເພາະທັງສອງບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກ
ງານຈົນປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ທະຫານຕ່າງຊາດມານາບຂູ່ຢູ່ເລ້ືອຍໆ  ເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນພວກຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງ
ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງປະຊຸມຕົກລົງກັນບ່ໍເຫັນພ້ອມກັບແຜນຂອງຊາມູເອນທ່ີມອບໜ້າທ່ີອັນສໍາຄັນນ້ີໃຫ້ແກ່ລູກ
ຊາຍທັງສອງຂອງເພ່ິນ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນໄປຟ້ອງຮ້ອງຕ່ໍຊາມູເອນ ກ່າວວ່າ      ìທ່ານເອີຍທ່ານກໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ; 
ພວກລູກຊາຍຂອງທ່ານບ່ໍໄດ ້ປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານ    ສະນ້ັນຂໍທ່ານຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້ເປັນຜູ້
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ປົກຄອງພວກຂ້ານ້ອຍສາ ເພ່ືອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ມີກະສັດປົກຄອງດ່ັງປະເທດອ່ືນî (ຂໍ ້5).   ການທີ່ພວກ
ຫົວໜ້າຂອງພວກອິສຣາເອນມາຄ້ັງນ້ີສລຸບໄດ້ 3 ປະການຄື;   
 1. ທ່ານເປັນຄົນເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ນໍາພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້.     
 2. ລູກຊາຍທັງສອງທ່ີທ່ານມອບໝາຍໜ້າທ່ີນ້ັນບ່ໍເຮັດວຽກ.   
 3. ຂໍແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເສັຽ, ຫລືພວກຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການກະສັດເປັນຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ຄື   
     ບ້ານຄືເມືອງເພ່ິນ ຫລືໃຫ້ເປັນຄືປະເທດເພ່ືອນບ້ານ.  
ແນ່ນອນຄໍາຟ້ອງຮ້ອງແລະຄໍາຂໍຂອງເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາມູເອນໜັກໃຈ  ແຕ່ເພ່ິນກໍນໍາເຣືອ່ງທັງໝົດໄປທູນຕ່ໍ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້ໍ 6.ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງຊາມູເອນໃຫ້ກ່າວເຖິງຊະຕາກັມຂອງພວກເຂົາທ່ີປະຖ້ິມ
ພຣະອົງ ຂ້ໍ 9-18.  ບົດຮຽນສອງຢ່າງມີດ່ັງນ້ີ;  
 1. ເຮົາຈະເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາທາງຊີວດິແລະຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ ຫລືເຮົາຈະເອົາຜູ້ອ່ືນ, 
ຫລືວັດຖຸສ່ິງຂອງອ່ືນໆ ຫລືຈະເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາການດໍາຣົງຊີວດິຂອງເຮົາ? 
 2. ອີງຕາມຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາອິສຣາເອນ ແລະການທ່ີອິສຣາເອນຂໍໃຫ້ມີກະສັດປົກຄອງ ໄດ້ສອນ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເມ່ືອຜູ້ນໍາ ຫລືອາຈານຂອງເຮົາເຖ້ົາແກ່ພ້ົນກະສຽນ ເຮົາຄວນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄັກແນ່ເສັຽ 
ກ່ອນໆ ຈະບ່ໍຂໍຕາມໃຈຂອງເຮົາເໝືອນຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດນ້ັນ.  
 

ຊາມເູອນລາອອກການເປັນຜູນ້ໍາ   (1 ຊາມເູອນ 12:1-5).  
ຊາມູເອນໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງອິສຣາເອນ ໂດຍຫົດສົງທ່ານຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງເຂົາ, ເມ່ືອຊາ 
ມູເອນແຕ່ງຕ້ັງທ່ານຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດແລ້ວທ່ານກໍເອ້ີນປະຊາຊນົອິສຣາເອນມາປະຊຸມ ເພ່ືອສ່ັງລາແລະ
ມອບໜ້າທ່ີກະສັດຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຊາວອິສຣາເອນ.   ການປະຊຸມຄ້ັງນ້ີເປັນຄ້ັງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງຊາມູ
ເອນເປັນຢ່າງຍ່ິງ ເພາະວ່າເປັນປະຊຸມສ່ັງລາແລະມອບໜ້າທ່ີໃຫ້ກະສັດຊາອູນ ຊ່ຶງມີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນ
ພະຍານໃນການປາກເວ້ົາຂອງຊາມູເອນ ແລະອິສຣາເອນ.  
 
ຊາມູເອນກ່າວວ່າ ìຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຜິດປະການໃດປະການໜ່ຶງ ຈ່ົງໃຫ້ພວກເຈ້ົາຟ້ອງຮ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາດຽວນ້ີ 
ຢູ່ຊ້ອງໜ້າອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະກະສັດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາî (ຂໍ ້3ກ).  
ຝ່າຍປະຊາຊນົຕອບເພ່ິນວ່າ ìທ່ານບ່ໍໄດ້ສ້ໍໂກງຫລືຂ່ົມເຫງພວກຂ້ານ້ອຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແລະທ່ານກໍບ່ໍໄດ້
ເອົາສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງໄປດ້ວຍî (ຂໍ ້4).  
 
ຊາມູເອນໄດ້ຕ້ັງແບບຢ່າງໄວ້ຄື; ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຂອງເພ່ິນທ່ີບ່ໍພໍໃຈໃນການກ່າວຟ້ອງຮ້ອງຂອງອິສຣາ
ເອນ   ແຕ່ທ່ານໄດ້ຟັງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະຈ້ົາຫລາຍກວ່າໃຈເພ່ິນເອງ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພ່ິນຍັງເປີດໂອກາດ 
ໃຫ້ເຂົາກ່າວຄວາມຜິດຂອງເພ່ິນໂດຍເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພະຍານອີກ.  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ12 

ຕາຍດວ້ຍຊ່ືສຽງດ ີ
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ພຣະບັນຍັດສອງ 34 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ພຣະບັນຍັດສອງ 32:48-52;  34:1-12 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໂມເຊຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ, ນໍາພາມະນຸດໄດ້ເສັຍຊີວິດ  

ທ່ີພູເຂົານີໂບຢ່າງມີກຽດ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ການຕາຍແບບໃດເປັນແບບດີ ແລະບ່ໍດີ? 

 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້    ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າການຕາຍຂອງໂມເຊແມ່ນການຕາຍແບບຍອດຄົນ 

  

ຄໍານໍາ  

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຄຣູຄວນຈະອ່ານ ພຣະບັດຍັດ 32-34, ສ່ວນບົດຮຽນວນັນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ພຣະຄັມພີສບັບ 
ທ່ີມີຊ່ືວ່າ ìພຣະຄໍາພີສັກສິດ ພາສາລາວຂອງຄົນທ່ົວໄປ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2012î. 
 

ທີຈ່ອມພ ູ(ພຣະບນັຍັດສອງ 34:1ກ) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເຊີນ (ສ່ັງ) ໂມເຊໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຈອມເພ່ືອພົບກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ,   ນັບວ່າເປັນ
ກຽດອັນສູງສ່ົງທ່ີຖືກເຊີນໂດຍພຣະເຈ້ົາເອງ,  ການຖືກເຊີນຄ້ັງນ້ີກໍເພາະວ່າໂມເຊເປັນຜູ້ນໍາອິສຣາເອນແລະ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ. ການຂ້ຶນໄປຂອງໂມເຊຍັງເປັນພາບພົດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີແຕ່ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
ທ່ີຈະພົບກັບພຣະອົງໄດ້  ແລະຍັງເປັນພາບພົດອີກອັນນ່ຶງອີກຄື ຄົນທ່ີຈະພົບກັບພຣະອົງຈໍາຕ້ອງບືນຕົວຂ້ຶນ
ສູງອອກຈາກສ່ິງສາຣະພັດຈ່ຶງຈະໄປເຖິງພຣະອົງໄດ້.  
 

ທວິທດັທີຈ່ອມພເູນໂບ (ພຣະບນັຍັດສອງ 34:1ຂ-4). 
1. ໂມເຊປີນຂ້ຶນໄປທ່ີສູງເພ່ືອພົບກັບພຣະເຈ້ົາ.  ເປັນຮູບພາບມະນຸດຜູ້ຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງປີນ
ຂ້ຶນສູງເພ່ືອຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາ. (ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຍ້ອນຄວາມສາມາດ, ການເຮັດດີຂອງຕົນ ) 
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 2.  ໂມເຊຈະຕາຍທ່ີຈອມພູຕາມພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້,ເປັນພາບພົດພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາງວນັອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ແກ່ໂມເຊ, ຄືໂມເຊບ່ໍຕ້ອງກັບຄືນໄປຕ່ໍສູ້ອຸປສັກນາໆປະການອີກຕ່ໍໄປ,  ເພ່ິນຈະບ່ໍໄດ້ອົດກ້ັນກັບການຕ່ໍວາ່ຕ່ໍ
ຂານຈ່ົມດ່າວາ່ຂອງອິສາຣາເອນອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຮັບເພ່ິນຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ.  
 

ຕາຍບ່ອນດີທີສຸ່ດ (ພຣະບນັຍດັ 34:5-9).  
ການຕາຍເປັນການສິນ້ສຸດຊີວດິໃນໂລກ ແລະເປັນການເລ້ີມຕ້ົນຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນໂລກໜ້າສຸດແລ້ວແຕ່ການ 
ກະທໍາແລະຄວາມເຊືອ່ຂອງບຸກຄົນ,    ສ່ວນຄຣິສຕຽນແລ້ວມີຄວາມເຊ່ືອວາ່ເມ່ືອຕາຍຈາກໂລກນ້ີແລ້ວແນ່ 
ນອນວ່າຈິດວິນຍານຈະໄປສວັນຊັນ້ຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ      ແລະຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະ 
ສວັນແຕ່ຜູ້ດຽວ.ໂມເຊໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສ່ົງຕາຍທ່ີພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ) ທ່ີຈອມພູ,   ດ່ັງ
ນ້ັນຈ່ຶງນັບໄດ້ວ່າການຕາຍຂອງເພ່ິນແມ່ນຕາຍໃນບ່ອນດີທ່ີສຸດ  ìໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງ 
ໄດ້ຕາຍຢູ່ ທ່ີນ້ັນໃນດິນແດນຂອງໂມອາບ ຕາມທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໄວ້î (ຂ້ໍ 5). ການຕາຍຂອງ
ໂມເຊທ່ີເທິງພູບ່ໍແມ່ນມືມະນຸດເປັນຜູ້ຝັງ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາìພຣະອົງໄດ້ຝັງເພ່ິນໄວ້ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງໜ່ຶງທ່ີດິນ
ແດນໂມອາບ ຊຶງ່ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເບັດເປອໍ, ແຕ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີຍັງບ່ໍມີໃຜຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ສົບຂອງໂມ
ເຊນ້ັນໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ບ່ອນໃດî (ຂໍ ້6). 
 

ພຣະເຈົາ້ຂຽນຄາໍຈາຣກຶ (ພຣະບັນຍັດ 34:10-12).  
ພຣະເຈ້ົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນຄໍາຈາຣກຶນ້ີໄວ້ບ່ອນຝັງສົບຂອງໂມເຊ ìຢູ່ໃນຊົນຊາດອິສາຣາເອນບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ທໍານວາຍ
ຄົນໃດເໝືອນດ່ັງໂມເຊ; ບ່ໍມີຜູ້ທໍານວາຍຄົນໃດກະທໍາການອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນ ດ່ັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ໄດ້ຊົງໃຫ້ໂມເຊກະທໍາເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກະສັດຟາຣາໂອຂອງເອຢິບ, ຂ້າຣາຊການແລະດິນແດນຂອງເພ່ິນ, ບ່ໍມີຜູ້ທໍາ
ນວາຍຄົນໃດເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ ຄືກັບໂມເຊໄດ້ເຮັດຕ່ໍໜ້າປະຊາຊນົອິສຣາ
ເອນທັງໝົດî (ຂໍ ້10-12).  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ13 

ເຖິງທີສຸ່ດຍອດຂອງຄວາມເປນັຄົນ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      1 ໂກຣິນໂທ 15:3-20, 35-44,50-57 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        1 ໂກຣິນໂທ 15 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ຜູ້ເຊ່ືອຈະຄືນຄືກັນ 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ມະນດຸເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນໃດແດ່ຫລັງຈາກຕາຍໄປແລ້ວ? 

 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້    ຮຽນຮູ້ຄໍາສອນໂປໂລວາ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຫວັງຫລັງຈາກຕາຍ. 

  

ຄໍານໍາ  

ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີໄປຫາຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທທ່ີມີຄວາມສັບສົນຫວຸ້ນວາຍຫລາຍຢ່າງ 
ເພາະວ່າເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເມືອງທ່ີມີສາສນາແລະມີພຣະຫລາຍພຣະໃນເມ່ືອງນ້ັນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຈ່ອງດຶງ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນໂກຣນິໂທຈົນເກີດມີການສົງສັຍໃນການຄືນພຣະຊົນ.  
 

ຂ່າວປະເສ ີດເຣືອ່ງການຄນືພຣະຊົນ (1 ໂກຣນິໂທ 1-20).  
ເນ່ືອງຈາກພວກຊາດູກາຍແລະພວກຟາຣຊີາຍເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມສາສນາໃນເຂດແດນຟີລິສຕິນ ໄດ້ສອນຄົນ
ຂອງເຂົາວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍບ່ໍມີຄວາມຈິງ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູຕລອດມາ, ເຂົາເປັນຄະນະ
ປະໂຣຫິດໃນສມັຍພຣະເຢຊູ ເຂົາໄດ້ປິດບັງຄວາມຈິງເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊນົ ແຕ່ມັດທາຍໄດ້ເປີດໜ້າກາກ
ເຂົາວ່າ    ìພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາກັບພວກເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ແລ້ວກໍເອົາເງິນຈໍານວນຫລາຍ
ແຈກໃຫ້ພວກທະຫານສ່ັງວາ່ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ພວກສາວົກຂອງມັນໄດ້ມາໃນເວລາກາງຄືນ ລັກເອົາສົບ
ໄປເວລາໝູ່ເຮົານອນຫລັບຢູ່î (ມັດທາຍ 28:12-13).   ດ່ັງນ້ັນຄຣສິຕຽນໂກຣນິໂທຈ່ຶງສົງສັຍວ່າອັນໃດເປັນ 
ຄວາມຈິງແທ້?  ແລະເຣ່ືອງນ້ີກໍກາຍເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍມາເພ່ືອຍ້ັງຍືນແລະອະທິບາຍໃຫ້
ເຂົາຟັງອີກເທ່ືອນ່ຶງ ໂດຍເນ້ັນໜັກວ່າ.  
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ìຖ້າບ່ໍມີການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຖ້າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊງົຄືນ
ພຣະຊົນແລ້ວ ການປະກາດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍມີປໂຍດ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກ ບ່ໍໍມີປໂຍດເຫມືອນ
ກັນî (ຂໍ ້13-14). 
 

ຮ່າງທີເ່ປນັຄນືມາ (1ໂກຣນິໂທ 14:35-44).  
ìແຕ່ບາງຄົນຈະຖາມວາ່,   ìຄົນຕາຍຈະຄືນມາໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຂົາຄືນມາຈະມີຮ່າງ ກາຍເປັນຢ່າງໃດî (ຂ້ໍ 

35). ໂປໂລໃຊ ້ເວລາອະທິບາຍເຣ່ືອງນ້ີໂດຍສົມທຽບເມ ັດພືດທ່ີປູກຝັງລົງໃນດິນຈະຕ້ອງຕາຍເສັຽກ່ອນເພ່ືອ
ຈະມີຕ້ົນໃໝ່ຂ້ຶນມາ, ນອກນ້ັນທ່ານຍັງໄດ້ເລ່ົາເຖິງເນ້ືອກາຍສໍາລັບສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ເຖິງດວງອາທິດ, ດວງຈັນ, ດວງດາວ ແລະໃນທ່ີສຸດທ່ານ ກໍກັບມາເວ້ົາເຣືອ່ງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາອີກ. (ອ່ານຂ້ໍ 
36-44).  
 

ຮ່າງກາຍອນັສງ່າຣາສ ີ(1ໂກຣນິໂທ 15:50-53) 
ໂປໂລກ່າວເຖ ິງກາຍທ່ີຈະມາໃຫ້ເຂົາຟັງວາ່    ìເຮົາມີຂ້ໍລັບເລິກບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍລ່ວງ
ຫລັບໄປຫມົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຫມົດທຸກຄົນî (ຂ້ໍ 51).   ຄໍາວ່າຈະຊົງຖືກ
ປ່ຽນແປງແປວ່າຮ່າງກາຍເຮົານ້ັນພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປ່ຽນແປງ ຈະປ່ຽນແປງໃນຮູບໃດນ້ັນໂປໂລກໍບ່ໍສາມາດ
ເວ້ົາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າຈະເປັນກາຍແນວໃດ ແຕ່ທ່ານບອກວ່າ    ìເພາະວ່າກາຍທ່ີເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຕ້ອງສວມ 
ກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ    ແລະກາຍທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຕ້ອງສວມກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ ແລະເມ່ືອໃດກາຍທ່ີຮູ້ຈັກ
ເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນî   
(ຂໍ ້53).  
 

ຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ (1 ກຣນິໂທ 54-57).  
ຄວາມຕາຍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເວລາອາດາມແລະເອວາເຮັດບາບ  ແລະຄວາມຕາຍນ້ັນກາຍເປັນຄືໄລພິດຂອງ
ໂຕແມງງອດທ່ີມີພິດອັນມະຫາສານ ເພາະວ່າຄວາມບາບນ້ັນບ່ໍມີເຈ້ົານາຍອົງໃດ, ບ່ໍມີພຣະໃດສາມາດປາບ
ມັນໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອມະນຸດບາບ ກໍຕ້ອງຕາຍຍ້ອນບາບນ້ັນ ພຣະຄັມພີຂຽນໄວວ່້າ ìຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບ 
ຄືຄວາມຕາຍî (ໂຣມ 6:23) ແປວ່າເຮັດບາບແລ້ວຕ້ອງຕາຍ.    ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ
ແມ່ນຜູ້ນ້ັນໄດ້ມອບຄວາມຕາຍຍ້ອນບາບຂອງຕົນໃຫ້ພຣະເຢຊູຕາຍແທນແລ້ວ, ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍທ່ີ
ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ແລະໃນວນັຖ້ວນສາມພຣະອົງກໍຄືນມາມີຊີວດິອີກ. 
 
ເມ່ືອພຣະອົງຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວຈ່ຶງມີຄໍາຂຽນວາ່    ìໂອ ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອ 

ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມງຶຢູ່ໃສî (ຂ້ໍ 55). ແປວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ.  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 


