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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ1 

ສົງ່ຂ່າວການປະກາດຂອງພຣະເຈົາ້ 
     

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ ບົດທີ 1 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ ບົດທີ 1   

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາເຢເຣມີຢາເພ່ືອວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງ, ແລະຊົງສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍ 

ເພ່ິນໃນເວລາທ່ີມີສັດຕຣູ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ວຽກງານອັນໃດ-ຍາກຫລືງ່າຍ-ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນການຮຽກເອ້ີນເຢເຣມີຢາວ່າເປັນຢ່າງໃດ  ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຮົາເດ 

ເປັນຢ່າງໃດ? 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ: 

1. ຄໍາແນະນໍາ:  ເວ້ົາກັບເພ່ືອບ້ານຂອງທ່ານ, ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເລືອກງານທ່ີທ່ານກໍາລັງທໍາຢ່ ູ? ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຈັກ
ສອງສາມຄົນ......  

2. ຖາມ: ຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກເຂ້ົາມາຫາທ່ານແລ້ວບອກໃຫ້ທ່ານປ່ຽນງານເດ, ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ໜູນໃຈຈັກສອງ
ສາມຄົນໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມນ້ີ. 

          3.  ສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນການຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນໆນ່ຶງທ່ີຖືກພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນ.   
               ວ່າເຂາົຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຄົນໜຸ່ມຜ້ ູນີ້ມີຊື່ວ່າເຢເຣມີຢາ. 
 

ນໍາພາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
          4. ໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນທ່ີຈະສຶກສາເປັນຕອນໆໄປ ແລ້ວຄຣູກໍຈະອະທິບາຍໄປຕາມຫົວຂ້ໍນ້ັນ 

 
ຄາໍສັງ່ຫາຄນົຂອງພຣະເຈົາ້ (ເຢເຣມີຢາ 1:1-3). ໃນຕອນນ້ີຄຣູຈະອະທິບາຍເຖິງການມີຄໍາກ່າວຂອງເຢເຣມີຢາ. 
ແລະກໍມີຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງເຂົາເໝືອນກັນ. ແລະກໍຈະໄດ້ອະທິບາຍໄປເຖິງວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີຄໍາສ່ັງນ້ີ.  
 

5. ໃນຫົວຂ້ໍທີສອງ ກໍໃຫ້ຂຽນບ່ົງໃນກະດານເໝືອນກັນ. 
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ຈດຸມຸງ້ໝາຍສາໍລບັພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້  (ເຢເຣມີຢາ 1:4-10)    ໃຫ້ຄົນນຶງ່ອ່ານ ຂ້ໍ 4 ແລະ 5  ຫລັງຈາກອ່ານ 
ແລ້ວ ຄຣູຈະອະທິບາຍວ່າເວລາພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນ ພຣະອົງກໍຈະມີເປ້ົາໝາຍໃຫ້ເຢເຣມີຢາເຮັດ.     ງານນ້ີເບ່ິງຄືວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງເຢເຣມີຢາມາເພ່ືອງານນ້ີໂດຍສະເພາະ,    ເຊ່ັນດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົານ້ີລະ.  
ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມາເປັນຄຣິສຕຽນພຣະອົງກໍຊງົມີເປ້ົາໝາຍໃນຕົວຂອງ 
ພວກເຮົາທຸກຄົນ.  ຖາມ: ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາຖາມທ່ີວ່ານ້ີ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກເອ້ີນເອົາພວກເຮົາແຕ່ຍັງ 
ໜຸ່ມນ້ອຍເໝືອນເຢເຣມີຢານ້ີ? ລໍຖ້າຄໍາຕອບ ອາດຈະຊ້າໄປແດ່ ໃຫ້ໄດ້ຄໍາຕອບຈາກຈັກສອງສາມຄົນ. 
 

6. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 6. ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣຈູະເລ້ີມອະທິບາຍທັນທີເລີຍ.    ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຢເຣມີຢາອາຍຸທ່ໍໃດແທ້. 
ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າລາວມີຄວາມລ່ັງເລໃຈໃນການຕັດສິນໃຈຢ່ ຄືູກັນ.  ມາເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຢ່າງໃດ. ໃຫ້ 
ຄົນນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 7-10. ແລ້ວຖາມ: ພຣະເຈ້ົາຕອບວ່າຢ່າງໃດ?    ໃຫ້ພາກັນສົນທະນາໃນຄໍາເວ້ົານ້ັນ. ນ້ີລະຄືພຣະ 
ເຈ້ົາມອບງານໃຫ້ເຢເຣມີຢາ. 
 

7. ຫົວຂ້ໍທີ 3 ພຣະເຈ້ົາຊົງຢ້ັງຢືນວ່າຈະສະຖິດຢ່ ູນໍາລາວ (ເຢເຣມີຢາ 1:11-19)  ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີແລ້ວຄຣກໍູຈະອະ 
ທິບາຍ: ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາແລ້ວພຣະອົງກໍຈະຊງົຈັດຕຽມອຸປກອນເພ່ືອພວກເຮົາອີກ.  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງ 
ອ່ານເຢເຣມີຢາ 1:11-12  ຄຣູອະທິບາຍໂດຍອີງຕາມເຈັຍ້ບົດຮຽນ.   ແລ້ວກໍອ່ານຕ່ໍໄປຈົນເຖິງຂ້ໍ 13-19.  ພຣະ 
ເຈ້ົາຈະເປັນເໝືອນຄຣຝຶູກພວກເຮົາຕລອດເວລາ.   ພຣະອົງຈະບ່ໍຍອມລົດລະສາຍຕາຂອງພຣະອົງໄປຈາກພວກ 
ເຮົາ.                    

ການນໍາໄປໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວັນ 
8. ຖາມ: ທ່ານຈະອະທິບາຍໃຫ້ຄົນໜ່ ມຸເຂ້ົາໃຈໃນການຮຽກເອ້ີນນ້ີຢ່າງໃດ? 

 
9. ຖາມ: ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນທ່ານເຂ້ົາສູ່ການປະກາດນ້ີຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ 

 
10.  ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ. 

 

 
          ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ2 

ຈ່ົງຟງັຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 7:1-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຢເຣມີຢາ 7:1-8:3; 26:1-24 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາໄດ້ສ່ົງຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປເຖິງປະຊາຊາດພວກທ່ີຕົວະຕົນເອງ ໂດຍບອກ 

ວ່າຕົນເອງເຊ່ືອແລະໄດ້ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍໄດ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄໍາເວ້ົາຄໍາໃດທ່ີເປັນຄໍາຂ້ີຕົວະຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປະຕິບັດສາສນາປອມ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ 

ແລະມາຕີຣາຄາເບ່ິງໃນປັດຈຸບັນນ້ີ 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ: 

3. ເຊີນຊວນນັກຮຽນຄິດທວນຄືນເບ້ືອງຫລັງຂອງຊີວດິ  ສ່ິງທ່ີເຫັນກັບຕາຫລືບ່ໍເຫັນກໍຕາມທ່ີນໍາຊີວິດມາເຖິງທຸກວັນ 

ນ້ີ, ແລະກໍໃຫ້ຖາມວ່າທ່ານໄດ້ທັກທາຍຈັກຄ້ັງແລ້ວຈາກບ່ອນຈອດຣົດມາເຖິງຕົວອາຄານ, ແລະຈັກຄ້ັງແລ້ວຈາກ 

ປະຕູທ່ີກ້າວເຂ້ົາມາເຖິງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນຄິດຈັກຊ່ົວໄລຍະນ່ຶງ,    ຫລັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ 

ຕອບ. ທ່ານໃຊລັ້ກສະນະຢ່າງໃດ (ກອດ, ຈັບມື, ງຶກຫວົ, ຍ້ິມໃສ່ກັນ.......)   

 

4. ສົມມຸດວ່າ ອາຈານຂອງພວກເຮົາຫາກຢືນຢ່ ທ່ີູປະຕູ ບ່ໍແມ່ນກ່າວຕ້ອນຮັບແຕ່ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ກ່າວ 

ຄໍາແນະນໍາ  ຈ່ົງປ່ຽນແປງການດໍາເນີນຊວິີດ ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຈ້ົາເສັຍ    ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາອາສັຍຢ່ ູ 

ໃນສະຖານທ່ີແຫ່ງນ້ີ.   

 ນໍາພາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
5. ຄໍາແນະນໍາທີ່ອ່ານໄປນ້ີແມ່ນມາຈາກເຢເຣມີຢາ (7:3) ແລະກໍເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງບົດເທສນາຂອງເຢເຣມີຢາ. ຄໍານ້ີ 

ກໍບ່ໍແມ່ນຄໍາຕ້ອນຮັບທ່ີຈະມາຕ້ອນຮັບທ່ີປະຕູໂບດ.  ແມ່ນຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຜ່ານມາທາງເຢເຣມີຢາ. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງ 

ອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 7:1-3. ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນແກ່ພວກອິສຣາເອນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງມາເຖິງພວກເຂົາຢ່າງນ້ີ? 

ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນອອກຄວາມຄິດເຫັນ 
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6. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນ ອ່ານ 7:6-11 ອ່ານໃນໃຈແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມເຫັນແຕ່ລະຄົນ.      ຖາມ:  ຄົນຢູດາໄດ້ພາ 

ກັນເຮັດຫຍັງ ພວກເຂົາພາກັນຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາຫລາຍແທ້. (ພວກເຂົາຫລອກລວງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຂ້ີຕົວະພຣະ 

ເຈ້ົາ.   ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາຢ່າງໜັກຄືກົດຂ່ີຂູດຮີດກັນ)  ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຂຽນລົງໃສ່ກະ 

ດານ. 

 

7. ເອ້ີນໃຫ້ມີໃຜຜ້ ູນ່ຶງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄໍາຖາມນ້ີ.  ການຕ່ໍຕ້ານແມ່ນອັນໃດທ່ີໜັກໜ່ວງກວ່າໝູ່? ເປັນຫຍັງ? ສົນທະນາ. 

ພວກອິສຣາເອນເຮັດຜິດຕ່ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງ 6 ຂ້ໍດ້ວຍກັນຄື ຂ້ໍ 8,6,7,9, 2 ແລະຂ້ໍ 1     (ບັນຍັດ 10 ປະ 

ການເບ່ິງໃນອົພຍົບ 20:1-17) 

 

8.  ຂ້ໍທ່ີໜັກໜ່ວງທ່ີສຸດອາດຈະເປັນເພາະປະຊາຊົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ກໍຍັງພາກັນເຮັດຢ່ ູ ຄິດວ່າ

ເປັນພຣະພອນເພາະຍັງມາວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່ ູ. (ເຢເຣມີຢາ 7:4; 10-11) ໃຫ້ເບ່ິງໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ.   

 

9. ສໍາລັບຄົນຢູດາທັງຫລາຍຄິດວ່າໂບດແມ່ນບ່ອນທ່ີຕິດຕ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາ,  ພຣະເຈ້ົາດີຫລາຍແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິ 

ບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍໄດ້.  ພຣະບັດຍັດຂຽນໄວ້ທ່ີໂບດເວລາມາເຫັນກໍຖືວ່າດີ. 

 

10. ຕ້ອງຊີແ້ຈງຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າແນວຄິດແລະການກະທໍາຂອງພວກເຂົາແມ່ນຜິດ.      ໃນປວັດສາດ 

ຂອງອິສຣາເອນ, ເຢເຣມີຢາຈ່ຶງຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ທໍານວາຍອີກ. ອ່ານເຢເຣມີ ຢາ 7:12-16. ແມ່ນຫຍັງເກີດ 

ຂຶ້ນທີ່ ຊີໂລ?                    

ການນໍາໄປໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວັນ 
11. ບົດເທດຂອງເຢເຣມີຢາທ່ີພຣະວິຫານໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການກະທໍາບາບ. ພວກເຮົາບ່ໍຢາກເວ້ົາເຣືອ່ງການເຮັດບາບແມ່ນ 

ບ່ໍ? ໂດຍສະເພາະບາບນ້ັນເກີດຂ້ຶນໃນຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ. ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ,  ພວກ 

ເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ກັນໄປເຮັດຫຍັງ? ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຮົາມີຜົນສະທ້ອນເຖິງໂຮງຮຽນວັນອາທິດ,  ແລະ 

ມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ.    ຮູ້ບ່ໍວ່າການປະພຶດແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮົາທຸກຢ່າງ 

ພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຝ້ົາເບ່ິງຢ່ ູ. (7:11) 
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12. ພລັງແລະອໍານາດຂອງໄມ້ກາງແຂນຍັງຊວ່ຍພວກເຮົາໄດ້ຢ່ ູ ສາຣະພາບບາບຂອງທ່ານເຖີດ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພວກ 

ເຮົາມີບັນຫາ ແຕ່ພຣະອົງກໍພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາທຸກເວລາ.  

 

13. ພາກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລ້ວຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 

 

 

 

          ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ3 

ຄນົໂງເ່ວົາ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍມ່ ີ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ  18:1-12;  19:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຢເຣມຢີາ 18:1-17; 19:1-20:6 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນໂງ່ບ່ໍຍອມຮັບຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຂົາເປັນເໝືອນຝຸ່ນ  ແລະບ່ໍແມ່ນພາຊະນະທ່ີ 

ໃຊ້ໄດ.້ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນບ່ໍຮັບຄໍາສອນພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວກໍຕ້ັງແນວຄິດຕົນເອງຂ້ຶນມາ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຮືອນຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ,     ແລະຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣືອ່ງໝ້ໍແຕກ 

ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄໍາສອນຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໃນວັນນ້ີ 

ແຜນການສິດສອນ 
ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈິງ: 

14. ກ່ອນຈະສອນບົດຮຽນນ້ີ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຄຣູຊອກຫາຮູບຂອງຊ່າງປ້ັນດິນຢ່າງໃດກໍໄດ້ມາເພ່ືອເປັນຮູບປະກອບ. 

ຊອກຫາຮູບແຜນທ່ີດ້ວຍເພ່ືອຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເທດອິສຣາເອນ  

15. ຊອກຫາຫົວຂ້ໍທ່ີທ່ານຄິດວ່າຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານສົນໃຈເຊັ່ນ:  ການມີຄອບຄົວທ່ີດີ,   ການອອກກິນເບ້ັຍບໍານານ, 

ຊີວດິ ການແຕ່ງງານ, ການທໍາງານທ່ີມີປະສິດທິພາບ... ຖາມ:ຫົວຂ້ໍໃດທ່ີທ່ານຄິດວ່າ ເປັນຫົວຂ້ໍທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານ 

ໄດ້ດີທ່ີສຸດ? (ຄຣູຕ້ອງໄດ້ຕຽມທ່ີຈະໜູນໃຈແລະຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ) 

16. ຖາມ: ເມ່ືອທ່ານຫາກໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາແລ້ວແຕ່ບ່ໍປະຕິບັດຕາມແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ? ອະທິບາຍແລະໜູນໃຈ 

ໃຫ້ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາແນະນໍາ.  

 ນໍາພາສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

4. ຂຽນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນໃສ່ກະດານ: 
     ການປ້ັນຈາກຝຸ່ນ-ລົງມືທໍາ  (ເຢເຣມີຢາ 18:1-4) 
     ການປ້ັນຈາກຝຸ່ນ-ໝູນໃຊ້  (ເຢເຣມີຢາ 18:5-12) 
     ການທຸບໃຫ້ແຕກ-ລົງມືທໍາ  (ເຢເຣມີຢາ  19:1-2,10) 
     ການທຸບໃຫ້ແຕກ-ປັບປຸງມາໃຊ້  (ເຢເຣມີຢາ  19:3-9;11-15) 
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17. ອາລັມພະບົດເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົຮຽກເອ້ີນຜ້ ູທໍານວາຍໃຫ້ມາເບ່ິງຕົວຢ່າງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເຢເຣມີຢາໃຫ້ມາ 

ທ່ີ ເຮືອນຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ. (ຫັນມາຫາຮູບພາບຖ້າມີ)  ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເຢເຣມີຢາ 18:1-4  ແລ້ວ   ຖາມ: ມີໃຜເຄີຍ 

ເຫັນ ຊ່າງປ້ັນໝ້ໍບ່ໍ?  ຖ້າເຫັນກໍໃຫ້ເຂົາອະທິບາຍວ່າເຂົາເຮັດຢ່າງໃດ? 

 
18. ຫັນມາຫາເຈ້ັຍບົດຮຽນຫົວຂ້ໍທີ 2  ການປ້ັນຈາກຝຸ່ນ-ໝູນໃຊ້ (18:5-12)  ຈ່ົງບອກວ່າ ໃຫ້ສັງເກດຖ້ອຍຄໍາທ່ີເປັນ 

ຄ່ ູໆ ຕໍ່ໄປນີ ້  18:5-6;  18:7-8;  18:9-10;  18:11-12    ຖ້າອ່ານແລ້ວຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:  ຂ້ໍໃດທ່ີທ່ານໄດ້ 

ຍິນດີທ່ີສຸດ?   ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານປະທັບໃຈທ່ີສຸດ ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ? ຄຣູກໍຈະຊ່ວຍອະທິບາຍໄປດ້ວຍ. 

 

 

19. ເຢເຣມີຢາ 18:12  ໃນນ້ີຖ້າເບ່ິງແລ້ວກໍພໍຮູ້ໄດ້ວ່າເຢເຣມີຢາແລະພຣະເຈ້ົາຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວາ່ຄົນ  ພວກນ້ີຈະບ່ໍສາ 

ຣະພາບບາບ.  ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນພວກນ້ີຄິດວ່າຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນ ແລ້ວເອົາຄວາມຄິດ 

ຂອງຕົວເອງມາແທນ? 

20. ຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປ  ການທຸບໃຫ້ແຕກ-ລົງມືທໍາ (ເຢເຣມີຢາ 19:1-2;10) ອ່ານ 19:1-2  ແລ້ວຖາມ:  ທ່ານມີຄວາມຄິດ 

ເຫັນ ຢ່າງໃດໃນການທຸບໃຫ້ແຕກນ້ີ?  ລໍຖ້າຄໍາຕອບ.   ຮູບພາບຂອງເຢຣຊູາເລັມແລະຮ່ອມພູເບັນຫິນໂນມອາດ 

ເປັນຮູບ ພາບປະກອບ. 

 
21. ທຸບໃຫ້ແຕກ-ປັບປຸງມາໃຊ້ (ເຢເຣມີຢາ 19:3-9;11-15)    ແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນໝາຍໄວ້ວາ່ຊາວອິສຣາເອນເຮັດ 

ຫຍັງແດ່? ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂກດຮ້າຍແທ້? 

 

22. ໂດຍຜ່ານເຢເຣມີຢາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນຫລາຍຢ່າງ ເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານຕ່ໍໄປກໍຍ່ິງເຫັນຫລາຍ  ແຕ່ວ່າໃນ 

ພາກນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຊາ່ງປ້ັນໝ້ໍ.  ພຣະເຈ້ົາເຈ້ົາເປັນຜ້ ູປ້ັນພວກເຮົາ ພຣະອົງກໍຍ່ອມມີສິດໃນ 

ການທ່ີ ະສອນ, ທຸບ, ປ້ັນໃໝ່ ແມ່ນບ່ໍ?  ຈ່ົງຢ່າລະເລີຍໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແລະພຣະອົງກໍມີສິດທ່ີຈະລົງ 

ໂທດແມ່ນບ່ໍ?    

ການນໍາໄປໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວັນ 
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23. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງເຢເຣມີຢາມາເຖິງປະເທດຂອງພວກເຮົາບ່ໍ?  ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເຢເຣມີຢາມາເຖິງເມືອງທ່ີພວກເຮົາ 

ກໍາລັງຢ່ ູນ້ີບ່ໍ? ທ່ານຄິດຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາເຕືອນຂອງເຢເຣມີຢາ?  ຖ້າພວກເຮົາຫາກລະເລີຍຕ່ໍຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ພຣະອົງຈະກ່າວຢ່າງໃດຕ່ໍພວກເຮົາ? ຄົນໂງ່ລະເລີຍຕ່ໍຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

24.  ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ. 

 

 

 

          ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ເມືອ່ລາໍບາກໃນການຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6; 17:14-18; 20:7-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6; 15:10-21; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາໄດ້ສືບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຕ່ໍວ່າກັບພຣະເຈ້ົາວ່າໃນ 

ການເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນເມ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນຖານະເປັນ 

ຜູ້ຮັບໃຊ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ສຶກສາເບ່ິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຢເຣມີຢາຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ເມ່ືອ 

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລໍາບາກ. 
 

ບົດນໍາ 
     ເປັນການລໍາບາກທ່ີຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທ້.      ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງການລໍາບາກທ່ີຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ແທ້.  ຕອນນ້ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ເປິດຫົວໃຈຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນການອ້ອນວອນເຖິງການຮູ້ສຶກໂສກເສ້ົາ, ໂມໂຫ, ກິນ
ແໜງໃຈ ແລະການຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມແມ່ນສ່ິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
     ພຣະຄັມພີທ່ີຈົດມ້ຽນໄວ້ໃນຕອນນ້ີແມ່ນເວົາ້ເຖິງປະວດັເບ້ືອງຫລັງຂອງເຢເຣມີຢາໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າ, ການສາຣະພາບຂອງຜູ້
ປະກາດເຢເຣມີຢາ.  ນອກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈແລ້ວເຢເຣມີຢາກໍຍັງຈ່ົມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງທໍຣະມານ. 
     ເຢເຣມີຢາເຫັນວາ່ການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນບ່ໍໄດ້ຜົນ ເໝືອນກັບວາ່ການເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊີວິດຂອງຕົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມ
ສໍາເຣັດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.  ຄໍາປະກາດຂອງເຢເຣມີຢາເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນແລະຜູ້ນໍາສາສນາບ່ໍພໍໃຈ  ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢາກສັງ
ຫານເຢເຣມີຢາ.  ທັງໆທ່ີຄົນໃນຄອບຄົວກໍຕ່ໍຕ້ານ ສະນ້ັນລາວຄຶດວ່າຖ້າຕົນເອງບ່ໍເກີດມາກໍຍັງດີກວ່າ.    ເຢເຣມີຢາຍັງຕ່ໍວ່າ   
ພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງໄດ້ຫລອກລວງຕົນເອງໂດຍການເອ້ີນເອົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ (ຢຣມ 20:7) 
     ບາງທີເຫດຜົນທ່ີເຢເຣມີຢາກ່າວເຖິງຄວາມຂົມຂ່ືນໃນໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຟັງດ້ວຍການອ້ອນວອນຢ່າງນ້ັນເພາະເພ່ິນເອງມີ
ຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃກ້ຊິດດີ ຄວາມໃກ້ຊິດເຮັດໃຫ້ເພ່ິນມີເສຣີພາບເວົາ້ຕາມໃຈມັກອອກມາ.   
     ການຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງຈາກພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ືອາດພົບບັນຫາໄດ້.   ບັນຫານ້ັນຍ່ອມມີມາໃນຫລາຍວິ
ທີທາງ.    ທຸກວັນນ້ີຜູ້ປະກາດແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລືອົງພຣະເຢຊູຍັງຖືກສັງຫານແລະທໍຣະມານ.    ໃນປະເທດອະເມຣກິາ
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ອາດຈະບ່ໍມີການລໍາບາກອັນໃດ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີບ່ໍຄ່ອຍມັກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາອາດເຮັດໃຫ້ກາດປະ
ກາດລໍາບາກ. 
     ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນຫລາຍເພາະພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຖິງຊີວິດເຣືອ່ງຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາແລະພວກເຮົາຄວນ 

ເອົາຕົວຢ່າງນ້ັນມານໍາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈໃນການຮັບໃຊ້ເຖິງວາ່ມັນຈະຍາກປານໃດກໍຕາມ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງຕອບຄໍາຖາມອອກສຽງແຮງວາ່ ìທ່ານມີຂ້ໍຂ້ອງໃຈຢາກຈະຖາມຫລືທ່ານຕ້ອງການເຮັດໃນ

ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
ກ. ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວ ຫລືສ້ອມແປງຣົດບ່ໍ? 
ຂ. ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານປະເທດ ຫລືເປັນນັກຮ້ອງອາຊີບບ່ໍ? 
ຄ. ໄປຫາໝໍແຂ້ວ ຫລືໃຫ້ຕ່ໍແຕນຕອດບ່ໍ? 
ງ. ກ່າວປາຖະກະຖາ ຫລືແລ່ນທົນບ່ໍ? 
ຈ. ຫລົກຫຍ້າ ຫລື ກວາດພ້ືນເຮືອນບ່ໍ? 
 

2. ຖາມວາ່, ìມີຜູ້ໃດໄດ້ຖືກປະຕິເສດຫລືຍອມປະບາງຢ່າງ-ຂ້ຶນຊ້ັນ, ຂອງຂວັນ, ແລະອ່ືນໆ...ເພາະທ່ານເປັນຄົນຮັບໃຊ້
ອົງພຣະຄຣິດບ່ໍ?î 
 

3. ເຊີນໃຫ້ສະມາຊິກສອງຄົນອ່ານອອກສຽງດັງ ຜູ້ນ່ຶງອ່ານເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6   ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍກ່າວຟ້ອງຂອງເຢເຣມີ
ຢາ (11:18-20; 12:1-4), ແລະຜູ້ທີສອງອ່ານຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາ (11:21-23; 12:5-6).  ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນ
ສອງກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທ່ີເຢເຣມີຢາຟ້ອງ ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງຟັງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕອບ.     ໃຫ້ເລືອກເອົາຜູ້ນ່ຶງ
ເປັນຫົວໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມ ເພ່ືອຄົນນ້ັນຈະເປັນຜູ້ລາຍງານສ່ິງທ່ີກຸ່ມຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນໃນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

ຂໍຟ້ອ້ງຂອງເຢເຣມຢີາ ພຣະເຈົາ້ຕອບ 

ຂ້ານ້ອຍເປັນເໝືອນໂຕແກະທີ່ນໍາໄປຂ້າ. ເຮົາຮູ້ວ່າຄົນບ້ານດຽວກັນຍັງຢາກຂ້າເຈ້ົາ. 

ພວກເຂົາສ ືບຕ່ໍໆຕ້ານຂ້ານ້ອຍ. ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາ. 

ພວກເຂົາຢາກຂ້າຂ້ານ້ອຍ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກກໍາຈັດໝົດທຸກຄົນ. 

ພວກເຂົາໄດ້ດີໃນເມ່ືອຂ້ານ້ອຍເປັນທຸກ. ເຮົາຈະນໍາພັຍພິບັດໃສ່ພວກເຂົາ. 

ພຣະອົງຮູ້ຈັກວ່າຂ້ານ້ອຍມີຈິດໃຈສະອາດ. ເຣ່ືອງນ້ີຈະເປັນຮ້າຍ ກ່ອນຈະເປັນດີ. 

ພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ເຮົາກໍາລັງເບ່ິງແຍງທ່ານ. 
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4. ບອກໃຫ້ສະມາຊກິອ່ານການສາຣະພາບຂອງເຢເຣມີຢາ 17:14-18.    ຄຣສູອນຕ້ອງແນະນໍາເຢເຣມີຢາໄດ້ສາຣະ
ພາບສອງເທ່ືອມາກ່ອນແລ້ວທ່ີຢູ່ໃນບົດ 15:10-21 ແລະ ບົດ 18:18-23 (ທ່ີບ່ໍແມ່ນຂ້ໍໃຈຄວາມສໍາຄັນ).  ອ່ານບົດ 
17:14-18 ແລະຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ເຢເຣມີຢາຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງໃນຂ້ໍ 14? (ປິ ່ນປົວ) 
· ເຢເຣມີຢາຮັບຮູ້ພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? (ສັຣເສີນ 17:14) 
· ມີຫລັກຖານອັນໃດທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນຄົນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ?     (ບ່ໍໄດ້ໜີໄປ, ສືບຕ່ໍໃນການປະກາດ

ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ 17:16) 
· ເຢເຣມີຢາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບເຕັມບ່ໍເຖິງການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະເຈ້ົາ?     ເປັນຫຍັງ? (ເບ່ິງ 

17:17) 
· ຕາມຂ້ໍ 18, ເຢເຣມີຢາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຫລາຍຂນາດໃດ? 
· ທ່ານຄຶດວ່າມັນເປັນການຍາກຫລາຍເທ່ົາໃດທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? 
· ທ່ານຄຶດວ່າເຢເຣມີຢາຕ້ອງການແກ້ແຄ ້ນຫລາຍປານໃດ,   ແລະຂນາດໃດເຢເຣມີຢາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົກ

ປ້ອງຮັກສາ? (20:18) 
 

5. ເຊີນໃຫ້ສະມາຊິກຍົກເອົາສ່ິງເຢເຣມີຢາຮ້ອງໄຫ້ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍອອກຈາກການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນບົດ 20:7-
18.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານໃນໃຈແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາແບ່ງປັນຂ້ໍທ່ີພວກເຂົາອາດເອົາປະກອບໃຊ້ໃນການຕ່ໍສູ້
ກັບຄວາມລໍາບາກ.   
 

6. ອະທິບາຍວ່າເວລາພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມລໍາບາກ ພວກເຮົາຊອກທາງອອກແບບສະບາຍ.    ອ່ານ 20:9 ອອກ
ສຽງວ່າເວລາເຢເຣມີຢາພົບກັບຄວາມລໍາບາກເພ່ິນບ່ໍໄດ້ມິດຢູ່.   ສ່ິງທ່ີເພ່ິນສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນ້ັນເພ່ິນຄຶດເຖິງ
ຕອນພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສໍາຣວດການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາຕ່ໍເຢເຣມີຢາ 1:4-10. ເຊັ ່ນດຽວກັນຖ້າ
ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊແ້ລ້ວຈ່ົງຖືວ່າເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ    ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ການເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເປັນພລັງແລະກໍາລັງໃຈໃຫ້ສຶບຕ່ໍຮັບໃຊ້ເມ່ືອພົບກັບຄວາມລໍາບາກ. 

 
7. ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວາ່  ຄ ໍາອ້ອນວອນຂອງເຢເຣມີຢາໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດເມ່ືອ

ປະເຊນີກັບຄວາມລໍາບາກ? 
 

8. ອ້ອນວອນປິດໂດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະຖິດນໍາສະມາຊິກທຸກຄົນໃຫ້ພວກເຂົາເຊ່ືອຟັງ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຖິງ
ແມ່ນຈະພົບກັບຄວາມລໍາບາກໃນຊີວິດ. 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທີ 5 

ບໍຢ່ດຸປະກາດພຣະຄາໍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 36 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 36 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ມີຊັຍຕ່ໍອັນຕະລາຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນວິທີໃດທ່ີຄົນເຮົາຢາກທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງວິທີທາງຂອງກະສັດເຢໂຮຢາກິມວາງແຜນຈະທໍາລາຍພຣະທັມຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ 
 

ບົດນໍາ 
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ເທສນາໃນບົດ 7 ແລະ ບົດ 26, ແຕ່ເຫັນວາ່ບາຣຸກໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານຫລັງຈາກ  
ນ້ີໃນບົດ 36.     ບົດດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຕອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປະນາມກະສັດເຢໂຮອາກິມກະບົດຢາກທໍາລາຍພຣະທັມຂອງ    
ພຣະເຈົ້າ. 
     ເຢເຣມີຢາ 36 ເປັນບົດສໍາຄັນບົດນ່ຶງໃນປ້ຶມເຢເຣມີຢາ.    ໃນບົດນ້ີເທ່ົານ້ັນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄໍາເທສນາທ່ີຖືກບັນທຶກໄວ້.  
ບົດນ້ີຍັງໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນອັນດີລະຫວ່າງເຢເຣມີຢາແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານ ບາຣຸກ.  ບົດນ້ີມີຄໍາຂວັນສອງຢ່າງ:  
ຄໍາຕັດສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາຕອບຂອງຢູດາ.  ຕອນນ້ີໄດ້ບອກວ່າຢູດາໝົດໂອກາດທ່ີຈະກັບໃຈໃໝ່.  ການກະບົດຂອງກະ
ສັດເຢໂຣອາກິມຜູ້ຢາກທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢູດາຮັບເຄາະກັມ. 
 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
9. ແຈກຍາຍເຄ່ືອງໃຊ້ໃຫ້ສະມາຊກິ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນຄໍາເວ້ົາຕ່າງໆທ່ີທ່ານເຫັນຈາກພຣະຄັມພີສອງຂ້ໍ ເຢເຣມີຢາ 

36:27-28 ວ່າເປັນຄໍາເວົ້າສໍາຄັນ. 
 

10. ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ທ່ານຂຽນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາລົງ?  
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11. ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ເຢເຣມີຢາຂຽນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາລົງພຽງຄ້ັງນ່ຶງທີດຽວ ແຕ່ສອງຄ້ັງຫລັງຈາກກະ
ສັດເຢໂຮອາກິມໄດ້ຈູດພຣະທັມຄ້ັງທໍາອິດທ່ີເຢເຣມີຢາຈົດ.     ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເໝືອນເລກໂທຣະສັບທ່ີສາ
ມາດລືບໄດ້ງ່າຍໂດຍກົດປຸ່ມເທ່ົານ້ັນ.   
 

12. ເຊີນໃຫ້ສະມາຊິກສມັກເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ບາຣກຸ ອ່ານພຣະທັມເຢເຣມີຢາບົດ 36 ເປັນລະຄອນສ້ັນເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ
ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີພາກສ່ວນ. 

 
13. ບາຣຸກສລູບໄດ້ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີຕອນພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເກັບໃຈໃໝ່,    ໃຫ້ຄືນດີ,   ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນຂ້ຶນອີກ. 

ບອກວ່າຄໍາສອນໃນຕອນນ້ີເປັນສິງ່ພິເສດໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີໄດ້ຈົດຄໍາສອນປາກເປົ ່າຂອງຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄວ້. 
 

14. ເຊີນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານເຢເຣມີຢາ 36 ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນຄໍາສອນນ້ີເປັນໂຄງຮ່າງ.   ແນະນ ໍາວ່າໂຄງຮ່າງ 
ນ້ັນປະກອບດ້ວຍສ່ິງນ້ີ: 

· ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ 
· ບາຣຸກຖືກຮ້ອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍ 
· ບາຣຸກໄດ້ອ່ານໜັງສືມ້ວນໃນໂອກາດຄົນມາຖືສິນອົດອາຫານ 
· ພວກເຈ້ົາໜ້າທ່ີລາຍງານຕ່ໍກະສັດ 
· ພວກເຈ້ົາໜ້າທ່ີບອກໃຫ້ເຢເຣມີຢາ ແລະບາຣຸກໄປລ້ີຢູ່ 
· ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ອ່ານໃຫ້ກະສັດຟັງ 
· ກະສັດໄດ້ຈູດໜັງສືມ້ວນນ້ັນ 
· ພຣະເຈ້ົາບອກວ່າຈະສ່ົງພັຍພິບັດມາ 
· ເຢເຣມີຢາແລະ ບາຣຸກໄດ້ບັນທຶກໜັງສືມ້ວນເປັນຄ້ັງທີສອງ 

 
15. ບອກໃຫ້ສະມາຊກິເຂ້ົາໃຈວາ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຖືກຈົດໄວ້ເປັນສ່ິງດີທ່ີສຸດ.   ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈໃຫ້ດີເຖິງພລັງ

ຂອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ນ້ັນ.  ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສອງສາມກຸ່ມ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ: 
ໂຢຊວຍ 1:8; ສຸພາສິດ 30:5-6; ເອຊາຢາ 55:11; 1 ເທຊະໂລນິກ 2:13; 2 ຕີໂມທຽວທ ີ3:16; ເຮັບເຣີ 4:12. ໃຫ້
ເວລາທຸກກຸ່ມຄ້ົນຄວ ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນບົດຕ່າງໆ.    ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕ່າງໜ້າ
ເພ່ືອລາຍງານສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຄ້ົນພົບ. 
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16. ການທ່ີປະຕິດເສດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນບັນຫາຕ່ໍຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກມ້ືນ້ີ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານກະ
ສັດທີ ສອງ 22:8-13 ບອກໃຫ້ເບ່ິງບິດາຂອງກະສັດເຢໂຮອາກິມ ຜູ້ເປັນບິດາມີຊ່ືວ່າ ໂຢຊາຍຢາ   ເຮັດແນວໃດເມ່ືອ
ໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ? ບອກໃຫ້ສະມາຊິກພິຈາຣະນາຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄ້ັງທໍາອິດ ທ່ານໄດ ້ເຮັດເໝືອນກະສັດ ເຢໂຮອາກິມ ຫລື ໂຢຊາຍ
ຢາ? 

· ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການເມ່ືອຄົນໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະອົງ? 
· ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດແນວໃດທ່ີວ່າທຸກຄົນໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ສາມາດຄືນດີກັບພຣະອົງໄດ້? 

 
17. ນໍາອ້ອນປິດເພ່ືອສະມາຊິກຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນບົດຮຽນທ່ີໄດ້ສຶກສາໄປນ້ັນ.   

 
 
 
 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ເມືອ່ທາ່ນບໍໄ່ດ້ຢູບ່ອ່ນຕາມໃຈມກັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມຢີາ 29:1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 29 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາບອກໃຫ້ປະຊາຊນົໃຊ້ຊວິີດໃຫ້ເປັນປໂຍດເວລາເປັນຊະເລີຍໃນກຸງບາ ບີ

ໂລນ, ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາວາ່ພຣະອົງຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຕາມວັນເວລາຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນຕາມໃຈມັກ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນເຖິງພວກພັດຖ່ິນໃນກຸງບາບີ 

ໂລນ ເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ບົດນໍາ 
        ໃນປ້ືມເຢເຣມີຢາບົດທີ 29 ປະກອບດ້ວຍຈດົໝາຍຂອງຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາຂຽນໄປຫາພວກຊະເລີຍທີກຸ່ງບາບີໂລນ.  
ບົດດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ຖືກຂຽນຂ້ຶນຫລັງຈາກກະສັດເນບຸກາດເນັດຊາໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍປະເທດຢູດາໃນປີກ່ອນ ຄສ 597 ແລະຍັງໄດ້
ຈັບເອົາຫລາຍໆຄົນໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຊເດກີຢາເປັນກະສັດປະຈໍາປະເທດຢູດາ. ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ຖືກຈັບໄປເປັນ
ຊະເລີຍນ້ັນບ່ໍສາມາດປັບຕົວເຂ້ົາໃນສະພາບໃໝ່ໄດ້ເລີຍ.  ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມໄດ້ມາກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ
ເປັນເວລາຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ ອີກບ່ໍດົນພວກເຂົາຈະໄດ້ກັບຄືນໄປບ້ານເກີດເມືອງນອນ.  ເຣ່ືອງນ້ີຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເຢເຣມີຢາໄດ້
ຂຽນຈົດໝາຍຫລາຍໆສະບັບໄປຫາພວກເຂົາ.   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານສ້າງບ້ານ
ແປງເຮືອນ ແລະເຮັດໄຮ່ໄຖນາເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນຍາວນານ. 
     ການຂຽນຂອງຜ ູ ້ປະກາດເຢເຣມີຢານ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ພວກຫົວໜ້າສາສນາບ່ໍພໍໃຈ. ຜູ້ປະກາພຣະທັມເຢເຣມີຢາກ່າວວາ່ກະ
ສັດເນບຸກາດເນັດຊາຈະເຜົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມຊ່ືວ່າ ອາຮາບແລະ ເຊເດກີຢາ (ເຢເຣມີຢາ 29:21-23).    ເຊມາຍຢາ
ເປັນຜູ້ນໍາກະບົດຂອງພວກຊະເລີຍໃນກຸງບາບີໂລນ   ລາວໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງປະໂຣຫິດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຜູມີ້ຊ່ືວ່າ ເຊ
ຟັນຢາ ວ່າໃຫ້ທໍາຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ (ຢຣມ 29:24-28). ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາຈ່ຶງກ່າວວາ່
ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດເຊມາຍຢາຕ່ໍການກະທໍາຂອງເຂົາ (29:29-32).   ຖ້າຢາກເຂ້ົາໃຈດີໃຫ້ອ່ານບົດ 24 ເພ່ືອຈະຊ່ອຍອະທິ
ບາຍເຣ່ືອງລາວຕ່າງໆໃນບົດ 29. 
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 ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
18. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກກ່າວເຖິງເພ່ືອນບ້ານວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສັມພັນກັບເພ່ືອນບ້ານດີເທ່ົາໃດ   ແລະການຢູ່ໃກ້ຄຽງ

ກັນນ້ັນສະດວກສະບາຍຢູ່ບ່ໍ? 
 

19. ຢູ່ໃນປະເທດອະເມຣິກາພວກເຮົາສາມາດເລືອກບ່ອນຕ້ັງຖ່ິນຖານໄດ້ ແຕ່ບາງຄ້ັງພວກທ່ີບ່ໍມີເງິນດີ,  ອາຊີບເປັນກັມ 
ມະກອນຖືກຣັຖບານໃຫ້ຢູ່ເຮືອນຫລວງ.     ເຫດການດ່ັງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບພວກຊະເລີຍທ່ີກຸງບາບີໂລນຜູ້ມາຍຶດເອົາ   
ເມ ອືງຢູດາ. 

 
20. ໃຫ້ຂຽນໃສ່ກະດານຂໍ ້ພຣະຄັມພີສ່ີບ່ອນຈາກບົດຮຽນ: 

1. ໃຫ້ເບ່ິງພາບກວ້າງໄກ (29:1-4) 
2. ໃຫ້ເກີດຜົນບ່ອນທ່ີທ່ານອາສັຍຢູ່ (29:5-7) 
3. ຢ່າຟັງຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດປອມ (29:8-9) 
4. ຊອກສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (29:10-14) 

 
21. ນໍາພາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ໃຊ້ສມອງສົນທະນາກັນເຖິງການໄປຢູຕ່່າງແດນຊ່ຶງ ພາສາ, ຂນົບທໍານຽມແລະອາກາດແຕກຕ່າງ.  

ໃຫ້ແບ່ງປັນພຣະຄັມພີຈາກ 2 ກະສັດ 24:1-2, ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງທ່ີຄົນຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ປະເຊີນຄືຖືກຈັບໄປເປັນ 
ຊະເລີຍ. 
 

22. ກ່າວເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກຊະເລີຍວາ່ໃຫ້ເບ່ິງພາບກວ້າງໄກ.  ອ່ານເຢເຣມີຢາ 29:1-4 ອອກສຽງດັງໆ, 
ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງຂອງພວກເຂົາດີແລະຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ: 

· ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກຄອງຊີວດິຂອງພວກຊະເລີຍຫລາຍເທ່ົາໃດ? 
· ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ິງມັກຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຮູ ເ້ຖິງຄວາມທຸກໂສກຂອງພວກເຮົາ? 
· ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການຍາກທ່ີຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ ບ່່ອນຖືກໃຈ? 
· ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍບາງທີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ຕາມບ່ອນຕ່າງໆເພ່ືອພຣະອົງຈະເອົາພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມ

ບາບເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງແຜນການດີຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
 

23. ເຊີນຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 29:5-7 ອອກສຽງດັງໆ, ແລະໃຫ້ບອກສະມາຊິກແບ່ງອອກໄປສອງກຸ່ມ.  ບອກໃຫ້ແຕ່
ແລະກຸ່ມຂຽນເປັນໂຄງຮ່າງຈາກຂໍ ພ້ຣະຄັມພີນ້ີວ່າຕອນໃດໄດ້ເວ້ົາຖືກກັບຊີວດິຂອງພວກເຂົາ?  ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍ
ງານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 
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24. ກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເປັນສຽງດັງແລະແຈ້ງດີ ແຕ່ເຫັນວ່າຫູຟັງຂອງພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ຍິນດີເມ່ືອພຣະອົງຕັດສ່ັງ

ນ້ັນຈ່ິງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຜິດຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສອງຄົນໃນຫ້ອງຮຽນອ່ານເຢ
ເຣມີຢາ 29:8 ແລະອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 29:9 ແລະຊອກເອົາເຣ່ືອງມາປະກອບ.  ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າພຣະເຈ້ົາຈະ
ເຮັດອັນໃດກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ? 
 

 
25. ບອກໃຫ້ອ່ານຄືນພຣະທັມສ່ີຢ່າງທ່ີວ່າ ìສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາî (29:10-14) 

 
26. ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນໃນທຸກວນັນ້ີເປັນຊະເລີຍແນວໃດ? ໜາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທ່ີ 

ບ່ໍຖືກໃຈກັບບ່ອນຕົນເອງເຄີຍຢູ່. 
 

27. ເນ້ັນເຖິງຂ້ໍ 11 ແລະ 13 ໃນບົດ 29 ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກເວ້ົາພ້ອມກັນອອກສຽງດັງນໍາກັນໃນສອງຂ້ໍນ້ີ ແລະບອກ
ໃຫ້ສະມາຊິກທ່ອງຈໍາສອງຂ້ໍນ້ີໃຫ້ໄດ້ກັບປາກ. 

 
28. ອ້ອນວອນປິດ, ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາແລະໃຫ້ກໍາລັງເພ່ືອຈະອົດທົນຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາ

ບ່ໍຢາກຢູ່. 
 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ7 

ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງບໍຮ່ກັຊາດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ 21: 1-10;38: 1-6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມຢີາ 21:1-10; 37:1ó38:18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຕ້ອງມາກ່ອນການຮັກປະເທດຊາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການຮັກປະເທດຊາດມີສ່ວນໃນຊີວດິຄຣສິຕຽນແບບໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມໝາຍຈາກຊີວດິຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ    ທ່ີເອົາການປະກາດ 

ຂ່າວຄາວຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ກ່ອນການຢຶນຢັນວ່າປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເມ່ືອນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຢາຍກອບປ້ີຂອງພຣະທັມສໍາລັບມ້ືນ້ີໃຫ້ທຸກໆຄົນ; ຫລັງຈາກແນະນໍາວ່າບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນອີງ

ໃສ່ວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນສໍາຄັນກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍປະເທດຊາດ.   ໃຫ້ໂອກາດສະແດງຄວາມ
ເຫັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີເພາະບາງຄົນອາດຈະເຫັນພ້ອມ ຫລືອາດຈະບ່ໍເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.    ໃຫ້ເວລາແບ່ງປັນ 
ແລ້ວຖາມວ່າມີໃຜບ່ໍທ່ີໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນ. 

2. ຂຽນຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນໃສ່ກະດານ: 
· ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເມ່ືອມັນຊາ້ແລ້ວ (ຢມຢ 21:1-2) 
· ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ຢມຢ 21:3-7) 
· ຍອມຈໍານົນ ຫລື ຍອມຕາຍ (ຢມຢ 21: 8-10) 
· ຣາຄາຂອງການເວ້ົາຄວາມຈິງ (ຢມຢ 38: 1-6) 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ເລ້ີມການສຶກສາພຣະທັມ. ແບ່ງຂ້ໍພຣະຄໍາໃຫ້ສ່ີຄົນອ່ານຈາກເຢເຣມີຢາ 21:1-10; ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ອ່ານແຖວຂອງ: 

· ເຢເຣມີຢາ 
· ເຊເດກີຢາ 
· ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາໃນຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາ 
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· ຜູ້ເລ່ົາເຣ່ຶອງ 
4. ຫລັງຈາກການອ່ານເຢເຣມີຢາ 21:1-10 ແລ້ວໃຫ້ບອກວ່າ, ຢູດາມີທາງເລືອກຢູ່ສອງເສ້ັນ:   ຍອມຈໍານົນ ຫລື ຍອມ

ຕາຍ; ສົນທະນາທາງເລືອກບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊນີຢ່ ູທຸກໆມ້ື; ອາດຈະບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຄໍຂາດບາດຕາຍກໍໄດ້; 
ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເລືອກວ່າຈະເອົາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືເອົາທາງຂອງພວກເຮົາເອງ.   ມີຕົວຢ່າງການ
ເລືອກແນວໃດແດ່? 

5. ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄ່ ແູລ້ວເອົາສໍຂຽນແລະກະດາດໃຫ້; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານພຣະບັນຍັດທີສອງ 30:15-20.  ໃຫ້ທຸກຄົນບັນທຶກ
ຄວາມເວ້ົາແລະແນວຄິດໃນພຣະທັມຕອນນ້ີທ່ີໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃນພຣະທັມເຢເຣມີຢາ 21:8-10. 

6. ນໍາພາການສົນທະນາເຣ່ືອງເສຣີພາບໃນການຕັດສິນໃຈວ່າສ່ິງໃດສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ; ຖາມ: ໃນພຣະທັມ
ສອງຕອນທ່ີເບ່ິງກັນມາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງວາງຂອບເຂດແນວໃດໄວ້ແດ່ສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.     ເປັນຫຍັງເສຣີ 
ພາບນ້ີຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ? 

7. ອ່ານເຢເຣມີຢາ 38:1-6. ຖາມນັກຮຽນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາຈ່ຶງຖືກຖ້ິມລົງນ້ໍາສ້າງຂ້ີຕົມ (ຄໍາຕອບ: ທ່ານ
ເວ້ົາຄວາມຈິງ; ປະຊາຊນົບ່ໍຍອມຮັບຄໍາທໍານວາຍ; ຜູ້ນໍາປະເທດບ່ໍໄດ້ຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແລະຕ່ໍໆໄປ) 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ພານັກຮຽນກັບໄປອ່ານ ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເຢເຣມີຢາ 21: 1-10; 38: 1-6.    ຕາມຄວາມຄິດຂອງໃຜ 

ລາວ, ພວກເຂົາເຈ້ົາມີວິທີໃດບ່ໍເຣ່ືອງການຕັດສິນໃນຊວິີດ ເມ່ືອຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຖືກທົດສອບ. 
9. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງຊ່ວຍເຫລືອໃນການຈັດລໍາດັບສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວດິຊ່ຶງ

ສະແດງເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ພຣະສັນຍາເຣືອ່ງສາ້ງຂຶນ້ໃໝ ່
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມຢີາ 31: 27-34; 32:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 31ó32 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຖິງປະເທດຢູດາຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມພິນາດ,   ເຢເຣມີຢາປະກາດວາ່ 

ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສ້າງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຂ້ຶນໃໝ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທຸກຢ່າງຈະດີຂ້ຶນ ເມ່ືອຫລາຍຢ່າງຍັງວ້ ນຸວາຍຢູ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າຂ່າວດີຈາກພຣະເຈ້ົາຈະເວ້ົາກັບຕົວຂ້ອຍວິທີໃດ. 

 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ຂຽນໃສ່ກະດານຖ້ອຍຄໍານ້ີ, ìກາງຄືນຈະມືດຫລາຍກ່ອນຕາເວັນຂ້ຶນ.î ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍຫລືອອກ
ຄວາມເຫັນ.   (ຕາມຫລັກວທິະຍາສາດແລ້ວເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍເປັນຄວາມຈິງແຕ່ເປັນພຽງຄໍາເວ້ົາຫລ້ິນ) 

 
ທ່ານອາດຈະແບ່ງປັນເຣ່ືອງສ່ວນຕົວຈາກຊີວດິ ຕອນທ່ີທ່ານພົບວາ່ທຸກຢ່າງໃນຊີວດິມືດມົນ ແຕ່ທ່ານສາມາດຮັກສາ
ຄວາມເຊ່ືອແລະກ້າວຕ່ໍໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ;  ທ່ານອາດຈະຕຽມນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີປະ ສົບການໃນທໍານອງນ້ີໄວລ່້ວງ
ໜ້າເພ່ືອແບ່ງປັນ.  ຖາມ: ຄໍາເວ້ົາຂອງເຢເຣມີຢາເຣ່ືອງຄວາມຫວັງໃນມ້ືໜ້າມາເຖິງປະຊາຊົນຕອນພວກເຂົາເຈ້ົາຢູ່
ຖ້າມກາງຄວາມມືດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ໃນບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົາຈະສຶກສາຈາກພຣະທັມເຢເຣມີຢາ  ແລະພິສູດວ່າ
ພວກເຮົາເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທຸກຢ່າງຈະ ດີຂ້ຶນໃນເມ່ືອຫລາຍຢ່າງຍັງກໍາລັງວ້ ຸນວາຍຢູ່. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
2. ແນະນໍາຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 31:27-30.   ບອກວ່າໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້

ເຫັນພຣະເຈ້ົາາຊົງພິພາກສາລົງໂທດອິສຣາເອັນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າປະຊາຊົນຜູ້ຟັງຄໍາທໍານວາຍຂອງ
ເຢເຣມີຢາຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາກໍກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມ ທຸກລໍາບາກແລະການຂ່ົມເຫງເຊ່ັນກັນ? 
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3. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ (ສອງຫລືສາມຄົນ); ໃຫ້ເຣ່ືອງຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອການສົນທະນາ: ບັນທຶກ ແລະອະທິບາຍ
ຜົນປໂຍດຈາກພັນທະສັນຍາໃນເຢເຣມີຢາ 31:27-30;   ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີຍັງໄດ້ຮັບຢູ່? ໃຫ້ເວລາ
ກຸ່ມປະມານ 5 ນາທີ; ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນຟັງ. 
 

4. ຮັກສາກຸ່ມໄວແ້ລະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານເຢເຣມີຢາ 32:1-15 ໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມຟັງ (ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະແບ່ງປັນກັນ
ອ່ານ);   ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາບອກເຖິງບາດກ້າວຂອງການຊ້ືດິນ; ສຸດທ້າຍ, ພານັກຮຽນທັງໝົດ
ສົນທະນາຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ເປັນຫຍັງເຢເຣມີຢາຈ່ຶງໃຫ້ລາຍລະອຽດແທ້ເຣືອ່ງການຊ້ືດິນຂອງທ່ານ?  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ສະ
ແດງຫຍັງແດ່ໃຫ້ຜູ້ຟັງແລະປະຊາຊນົທ່ີໄດ້ຍິນຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາກ່ຽວກັບພັນທະສັນຍາໃໝ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

5. ບອກວ່າ:   ການຊືດິ້ນຂອງເຢເຣມີຢາສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບອະນາຄົດ.     
ແນະນໍາເຣ່ືອງການຮັກສາຄວາມເຊືອ່ໃນເວລາທຸກລໍາບາກ (ເຊ່ືອພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງວາ່ສະພາບການ
ຈະບອກວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ຢ່ ດູ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍຢູ່ດ້ວຍສາຍຕາ, ແລະຕ່ໍໆໄປ) 

 
6. ໃຊ້ເວລາພານັກຮຽນຢູ່ຢ່າງງຽບສງັດ ແລະພິຈາຣະນາເຖິງບັນຫາໃນປັດຈຸບັນຂອງໃຜລາວ; ເຊີນແຕ່ ລະຄົນໃຫ້

ອ້ອນວອນສ່ວນຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງງຽບໆ,   ຂໍຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອປະເຊີນບັນຫານ້ັນໆ ແລະມອບຜົນທ່ີຈະອອກມາໄວ້
ກັບພຣະເຈ້ົາ. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນເພ່ືອທຸກຄົນ, ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງຮັກສາທຸກໆຄົນໄວ້
ກ້ອງປີກຂອງພຣະອົງ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ເອີນ້ໃຫສ້ົງ່ຂາ່ວຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 1:28ó3:4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 1ó3 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜ່ານທາງນີມິດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເອເຊກຽນຮູ້ສຶກວາ່ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ລາວນໍາຂ່າວສານຂອງ 

ພຣະອົງໄປໃຫ້ປະຊາຊນົອິສຣາເອັນທ່ີເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຕ້ອງການປະສົບການປະເພດໃດກັບພຣະເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ານຈະສາມາດໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້  

ຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ອອກໄປຮັບໃຊ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າການຊົງເອ້ີນເອເຊກຽນ ຈະສອນພວກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັນການຊົງເອ້ີນຄົນ 

ທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ີ. 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຖາມນັກຮຽນວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາວ່າ ìເອ້ີນî ແນວໃດແດ່ແຕ່ລະມ້ື   (ຕົວຢ່າງ: ໂທຣະສັບເອ້ີນໝ່ ູ, ເອ້ີນຊືຄົ່ນ, ເອ້ີນໃຫ້

ອອກສຽງໃນທ່ີປະຊຸມ, ແມ່ເອ້ີນລູກ).  ຂຽນຄໍາຕອບໃສ່ກະດານໄວ້ຝ່າຍນ່ຶງ. 
 

2. ອີກຝ່າຍນ່ຶງໃນກະດານໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ ìເອ້ີນî ໃນພຣະຄັມພີ (ຕົວຢ່າງ: ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ້ອງຟ້າໃຫ້ເປີດກວ້າງ ພຣະ
ອົງຊົງເອ້ີນວ່າ ອີມານູເອນ, ເອ້ີນພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ, ເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້).     ຖາມ: ສັງເກດ, ປຽບທຽບລະຫວ່າງຄໍາວ່າ
ເອ້ີນທ່ີຢ່ ູໃນກະດານ: ເອ້ີນເພ່ືອຢາກໄດ້ບາງຢ່າງ ແລະເອ້ີນເພ່ືອໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງ . 

 

3. ແນະນໍາບົດຮຽນໂດຍເວ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພ່ືອໃຫ້ເຮັດວຽກສະເພາະ; ວຽກຂອງເອເຊກຽນຄື
ນໍາການຊງົເຕືອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃຫ້ຄົນເຮັບເຣີ   ຊ່ຶງເປັນຊະເລີຍທ່ີຍັງບ່ໍຢໍາເກງພຣະອົງຜ່ານທາງນິສັຍແລະການ
ກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
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4. ເລ້ີມສຶກສາພຣະທັມໃນຫົວຂ້ໍ ìເຫັນສະຫງ່າຣາສີແວບນ່ຶງ (ອຊກ 1:28)î ໃນບົດຮຽນ.  ໃຊ້ບົດຮຽນອະທິບາຍນິມິດທ່ີ
ເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທັມມະດາ. 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເອເຊກຽນ 1:28ó2:2. ຖາມ:   ເປັນຫຍັງເອເຊກຽນຈ່ຶງໄດ້ເຫັນນິມິດອັນສໍາຄັນນ້ີໃນການຊງົເອ້ີນເພ່ືອ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ທໍານວາຍ? ກ່າວເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ັນວ່າ  ພຣະເຈ້ົາຊົງມີອໍານາດໃນເຂດພູມິສາດຂອງອິສຣາເອັນ; 
ເວລາຜູ້ເຊ່ືອອອກໄປຫ່າງໄກ, ຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຄ່ອຍໝົດໄປຕາມລະຍະທາງ. ສະນ້ັນກໍເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາ
ທ່ີປະຊາຊນົເຮັບເຣຊ່ຶີງເປັນຊະເລີຍຢ່ ູໃນຕ່າງແດນພາກັນຄິດວ່າ    ພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍຊົງສາມາດຊວ່ຍພວກຕົນໄດ້. 
ຖາມ: ນິມິດທ່ີເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນຈະຊ່ວຍລາວໃນເຣືອ່ງນ້ີຢ່າງໃດ? 

 
6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານເອເຊກຽນ 2:3-5.ຖາມ: ທ່ານຄິດວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໝາຍເຖິງຫຍັງເວລາພຣະອົງກ່າວວ່າປະຊາຊົນອິສຣາ

ເອັນເປັນຄົນດ້ືດ້ານ ແລະກະບົດ? ຖາມ: ມີໃຜແດ່ທ່ີຈົດຈໍາຄວາມດ້ືດານຂອງປະຊາຊນົອິສຣາເອັນ ໃນອົພຍົກ 32:4, 
ຜູ້ປົກຄອງ 2:11-13, ແລະໃນ ເຢເຣມິຢາ 7?    ອະທິບາຍວ່າຊາວເຮັບເຣີທ່ີເປັນຊະເລີຍໃນບາບິໂລນອາດຈະມີໃຈ
ແຂງກະດ້າງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເໝືອນບັນພະບຸຣດຸຂອງພວກເຂົາ;  ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕາມ
ພຣະບັນຍັດເພາະບ່ໍມີພຣະວິຫານໃນຕ່າງປະເທດ ແລະບ່ໍດົນພວກເຂົາກໍອາດຈະລືມໝົດທຸກຢ່າງ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາ
ອາດຈະຕ່າວຄືນຫາພຣະເຈ້ົາເວລາພວກເຂົາຢາກຈະກັບບ້ານເກີດ. 

 
7. ກ່ອນການສຶກສາພຣະທັມທ່ານອາດຈະຕຽມໂປສເຕ້ິໄວ້ ແລະໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່: ຈ່ົງເຮັດວຽກຂອງທ່ານບ່ໍວ່າ

ສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ; ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ; ຢ່າໃຫ້ຄວາມທ້ໍໃຈຢຸດທ່ານ. ຈ່ົງສັດຊ່ືແລະເຊືອ່ຟັງ. ອ່ານ ເອເຊກຽນ 2:5-8 ເທ່ືອລະ
ຂ້ໍ; ສົນທະນາພຣະບັນຊາທ່ີໄດ້ໜຸນໃຈເອເຊກຽນໃຫ້ເຮັດຕາມການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສໍາເຣັດ. 

 
8. ອ່ານ ເອເຊກຽນ 2:9ó3:4. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍໃນການອະທິບາຍບົດຮຽນໃນພາກນ້ີ; ສົນທະນາພຣະປະສົງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາກ່ຽວກັບການຊງົສ່ັງໃຫ້ເອເຊກຽນກິນໜັງສືມ້ວນ. ຖາມ: ການເຊ່ືອຟັງຂອງເອເຊກຽນໄດ້ຈັດຕຽມລາວຢ່າງໃດໃນ
ການປະກາດພຣະຄໍາກັບປະຊາຊົນ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

9. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ 1-4 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໃນການຕອບແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນ. 
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນພິຈາຣະນາຄໍາຖາມຂ້ໍ 5 ຢ່າງງຽບໆ.  ກັບໄປຂ້ໍ 7 ໃນຄໍາແນະນໍານ້ີ,   ຖາມ: ຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ສໍາລັບເອເຊກຽນສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາແນວໃດແດ່ເຣ່ືອງການຟັງແລະຕອບຮັບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ?    ປິດ
ການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນ. 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຢ່ ໃູສ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 18:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນໃນຢູດາໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຈາກການປະພຶດຂອງພວກເຂົາແລະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະ 

ໄປໂທດວາ່ຄວາມລໍາບາກຂອງພວກຕົນແມ່ນເພາະຄົນລຸ້ນທ່ີຜ່ານມາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາເຄີຍຖ້ິມໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນບ່ໍເມ່ືອພົບກັບຄວາມລໍາບາກ? ພວກເຮົາເຄີຍເພ່ິງຄວາມດີຂອງ 

ຄົນອ່ືນຫລືເພ່ິງຜົນງານຂອງຕົນເອງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຄໍາສອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. 

 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເຣ່ືອງສ້ັນເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: 

· ຫລາຍປີຜ່ານມາ ມີດາຣາຍິງຊືດັ່ງຄົນນ່ຶງທ່ີໂຮຣິວດູໄດ້ໄປຂະໂມຍເຄ່ືອງໃນຮ້ານຄ້າຊຶງ່ມີມູນຄ່າຫ້າພັນໂດລາ. 
ຫລັງຈາກຖືກຈັບແລ້ວ ນາງໄດ້ໃຫ້ການວາ່ທ່ີຕົນເອງໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍເພ່ືອຈະໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂ້ົາສະແດງໜັງ. 

 
· ຫລັງຈາກຖືກຕໍາຣວດຢຸດເພາະຂັບຣົດໄວ, ດາຣາຍິງຊືດັ່ງອີກຜູ້ນ່ຶງພຍາຍາມອະທິບາຍກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີໆກ່ຽວຂ້ອງ

ວ່າ ຢາເສບຕິດທ່ີເຈ້ົາໜ້າທ່ີຄ້ົນພົບໃນຖົງສ້ົງນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງລາວ ແຕ່ເປັນຂອງໝ່ ູຊ່ຶງເປັນເຈ້ົາຂອງສ້ົງທ່ີນາງໄດ້ 
ຢຶມມານຸ່ງ. 

 
· ເມ່ືອນັກການເມືອງຊາວຢຸໂຣບຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນໂຮງແຮມພ້ອມດ້ວຍຍິງໂສເພນີຫລາຍຄົນ,   ທ່ານໄດ້ອະທິ 

ບາຍວາ່ຕົນເອງບ່ໍຮູ້ວ່າພວກຜູ້ຍິງທັງຫລາຍນ້ັນແມ່ນໂສເພນີ ເພາະພວກເຂົາທັງໝົດກໍາລັງເປືອຍໂຕຢ່ ູ. 
 

2. ຖາມ, ທ່ານເຊືອ່ໃນຄໍາແກ້ຕົວຂອງຄົນທັງສາມໃນເຣ່ືອງຜ່ານມານ້ັນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຄໍາແກ້ຕົວປະເພດນ້ີບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້
ພວກເຂົາເຈ້ົາພ້ົນຄວາມຜິດ? ຄໍາແກ້ຕົວຄໍາທໍາອິດແມ່ນມາຈາກໃຜ?     (ອາດາມໂທດພຣະເຈ້ົາແລະເອວາ, ເອວາ
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ໂທດງໃູຫຍ່ ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ກິນໝາກໄມ້ຈາກຕ້ົນທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງຫ້າມ, ປຖກ 3:12-13). ສົນທະນາເຣືອ່ງທັມ 
ມະຊາດຂອງມະນຸດເຣ່ືອງການອະທິບາຍຄວາມຜິດໂດຍໃຊ້ຄໍາແກ້ຕົວ.   ແນະນໍາບົດຮຽນມ້ືນ້ີຊ່ຶງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບແລະການຮັບໂທດຈາກການເລືອກຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ພານັກຮຽນອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາທ່ີວ່າ ຖ້ິມໂທດ. ໃຫ້ນັກຮຽນສເນີຕົວຢ່າງຂອງບຸກຄົນທ່ີຖ້ິມໂທດ ຫລືໂຍນ

ໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນ. ອະທິບາຍ: ການຖ້ິມໂທດແມ່ນການຫລີກເວັນ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄືພຍາຍາມຫລີກເວັນ້ການຖືກ
ຕໍາໜິໂດຍການໂຍນຄວາມຜິດໃສ່ຄົນອ່ືນໆ. 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເອເຊກຽນ 18: 1-2. ສົນທະນາວ່າສຸພາສິດໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຫລີກເວັນ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບວິທີໃດ (ເບ່ິງຄໍາອະທິບາຍໃນບົດຮຽນ).      ຖາມ: ເວລາພວກຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນອ້າງເຖິງສຸພາສິດຂ້ໍນ້ີ, 
ພວກເຂົາພຍາຍາມຈະຫລີກຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດແດ່?   ອ່ານຂ້ໍ 3-4. ຖາມ: ພຣະຄໍາຕອນນ້ີສະແດງໃຫ ເ້ຫັນ 
ວ່າພວກຊາວອິສຣາເອັນທ່ີເປັນຊະເລີຍເຂ້ົາໃຈຜິດເຣ່ືອງຄວາມຍຸຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ? 

5. ອ່ານ ອຊກ 18:5-9 ເທ່ືອລະຂ້ໍໄປ; ຫລັງຈາກອ່ານແຕ່ລະຂ້ໍແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນໃຊສັ້ບຄໍານ່ຶງ ຫລືຂ້ໍຄວາມຊຶງ່ສລຸບພຣະ 
ຄໍາຂ້ໍນ້ັນໆ.  ຕົວຢ່າງ: ìຄົນນ້ັນບ່ໍຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຂອງຊາວອິສຣາເອນ  ຫລື ບ່ໍກິນຂອງທ່ີເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີ 
ເຮົາຫ້າມບ່ໍລ້ໍລວງຫລ້ິນເມັຽຂອງຄົນອ່ືນÖî ອາດສລຸບວ່າ îສັດຊ່ືî ຫລື ìຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ.î ìບ່ໍສ້ໍໂກງຫລືບີບບ້ີຄົນນ່ຶງ 
ຄົນໃດî ສລຸບວ່າ ìສຸຈຣິດ.î ຂຽນຄໍາຕອບຕ່າງໆຈາກນັກຮຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂ້ໍ ຊອບທັມ. 

6. ເຮັດໄປແບບນ້ີຈົນສຸດພາກຕ່ໍໄປໃນ ອຊກ 18:10-13; ຕົວຢ່າງ:   ìເຂົາກິນຂອງທ່ີເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີເຮົາຫ້າມî 
ອາດຈະສລຸບວ່າ ìຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ.î ຂຽນຄໍາຕອບຕ່າງໆຈາກນັກຮຽນໃສ່ກະດານກ້ອງຫົວຂ້ໍ ບ່ໍຊອບທັມ. 

7. ໃນຂະນະທ່ີນັກຮຽນກໍາລັງເຮັດໄປເທ່ືອລະຂ້ໍ     ໃຫ້ທ່ານໝາຍກາ(X)ໃສ່ທຸກໆຄໍາທ່ີກ້ອງຫົວຂ້ໍ ຊອບທັມ ທ່ີມີຢ່ ແູລ້ວ 
ແລະຂຽນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຖືກສເນີມາຊ່ຶງຍັງບ່ໍທັນມີໃນກະດານເທ່ືອ. 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ສໍາຣວດຖ້ອຍຄໍາຕ່າງໆທ່ີຢູ້ກ້ອງຫົວຂ້ໍ ຊອບທັມ ອີກເທ່ືອນ່ຶງ.  ສັງເກດເບ່ິງວ່າສ່ິງໃດທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄົນອິສຣາເອັນ.   ຖາມ: ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄຣສິຕຽນໃນສມັຍນ້ີເຮັດ? ສົນ 
ທະນາບາງຄໍາເວ້ົາໃນກະດານ    ຊ່ຶງເປັນສ່ິງເທ່ົາທຽມກັນກັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາອາດຈະເຮັດໃນສມັຍປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ: 
ແມ່ນຫຍັງໃນສມັຍນ້ີເທ່ົາທຽມກັບການ ìບ່ໍກິນຂອງທ່ີ  ເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີເຮົາຫ້າມ.î 

9. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ; ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນ 11 

 ບດົຮຽນຈາກການບ່ໍເຊືອ່ຟງັ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 20:1-32 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 20:1-44 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອິສຣາເອນປະຕິເສດພຣະຄຸນຈົນເຖິງສມັຍເອເຊກຽນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາເດ! ໄດ້ມີປະຕິກິຣິຍາແນວໃດຕ່ໍໍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກພວກອິສຣາເອນມາໃຊ້ໃນຊີວິດເຮົາ. 

 

      ບົດນາໍ 
 
ຊາວອິສຣາເອນຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ໄດ້ຫັນຫລັງຕ່ໍຄວາມຮັກຄວາມເມຕາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່   
ໃດໆມາ, ທຸກຄ້ັງທ່ີເຂົາຮູ້ສຶກຕົວຂໍອະພັຍພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກໂທດອາະພັຍຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ແຕ່ເຂົາກໍເຮັດຜິດບາບຕ່ໍກັນມາຢູ່    
ເລ້ີອຍໆ. 
 

ເປັນໄປຕາມຊງົເປັນ (20:1-3).  

ທ່ານເອເຊກຽນໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາມາເປັນເວລາສອງປີ   ບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດສົນໃຈຖາມເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາເລີຍ, ວັນນ້ີ
ທ່ານເອງກໍແປກໃຈທ່ີມີພວກຫົວໜ້າອິສເອນມາຫາເພ່ືອໄຕ່ຖາມພຣະປະສົງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາ. ເອເຊກຽນບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກແຜນ 
ການຂອງເຂົາແຕ່ຢ່າງໃດ   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົຮູ້ວາ່ເຂົາມາຫາເອເຊກຽນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະອົງເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ວາງແຜນຫາວິທ່ີບ່ໍໃຫ້
ພຣະເຈ້ົາຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ໜີໄປໄກພັດພາກຈາກກັນ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຂົາມາຖາມພຣະອົງຈຶງ່ບອກເອເຊກຽນວາ່ ìມະນຸດເອີຍ ຈ່ົງ
ກ່າວແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີແລະບອກພວກເຂົາວ່າພຣະເຈ້ົາຢາເວພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຖາມວ່າ  ພວກເຈ້ົາມາຖາມເຖິງຄວາມປະສົງຂອງ
ເຮົາແມ່ນບ່ໍ? ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ຢ່າງແນ່ແທ້ສັນໃດ ເຮົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດໆທັງໝົດສັນນ້ັນ  ອົງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî (ຂ້ໍ 3). (ກ່າຍຈາກພຣະຄັມພີສະບັບ 2012). ບົດຮຽນຕອນນ້ີສອນເຮົາທັງຫລາຍວ່າຢ່າໄປຂ້ີສ້ໍຕໍ 
ແຫລຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ເພ່ິນອາດບ່ໍຮູ້ເຖິງຈິດໃຈຜູ້ມາຂ້ີສ້ໍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົສະຖິດຢູ່ກັບເພ່ິນຮູ້ວ່າແຕ່ລະຄົນ 
ມາດ້ວຍຈຸດປະສົງອັນໃດ?  
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ປະຫວັດຂອງພຣະຄນຸ   (20:4-7).  
ເຣ່ືອງເລ່ົາ: ມີຄົນຄອບຄົວຍາກຈົນຄອບຄົວນ່ຶງເປັນໜ້ີເພ່ິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຈ້ົາໜ້ີມາຖາມຢູ່ເລ້ືອຍໆຈົນລາວຄຶດຢາກ
ຂ້າຕົວຕາຍ ແຕ່ຫາກລາວຕາຍໄປລູກແລະເມັຽຂອງລາວກໍຍັງຕ້ອງໃຊ້ໜ້ີຢູ່ດີ ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງຄຶດໄດ້ວ່າມັນບ່ໍແມ່ນທາງອອກທ່ີ
ດີ. ຕ່ໍມາມີຄົນຮ່ັງມີຜູ້ໜ່ຶງມີໃຈເມດຕາສົງສານລາວແລະຄອບຄົວ ຄົນຮ່ັງມີຄົນນ້ັນກໍໃຊ້ໜີ ໃ້ຫ້ລາວຈົນຄົບ ລາວເອງດີໃຈຫລາຍ
ຈ່ຶງຝາກເນ້ືອຝາກຕົວໄວ້ກັບຄົນຮ່ັງມີຜູ້ນ້ີໂດຍຂໍເປັນຂ້າຮັບໃຊ້ຈົນຕລອດຊີວດິ.  

ຊາວອິສຣາເອນເວລາທ່ີຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບກໍເປັນຂ້າທາດທ່ີຖືກຂາຍຕ່ໍກັນໄປເລ້ືອຽ ເມ່ືອເຂົາຖືກຊ້ືແລະຂາຍໄປເປັນຂອງຜູ້
ໃດຊີວິດຂອງເຂົາກໍເປັນຂອງຜ້ ູນ້ັນ ດ່ັງນ້ັນຊີວິດຈ່ຶງມີແຕ່ຖືກການຂ່ົມເຫງ    ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົໃຊໂ້ມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໄປ
ເປັນຜູ້ຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້ານ້ັນ   ແຕ່ແທນທ່ີເຂົາຈະປະຕິບັດຕົນເພ່ືອຕອບບຸນແທນຄຸນເຂົາກັບກາຍ
ເປັນຄົນແຂງກະດ້າງບ່ໍເຊ່ືອຟັງຜູ້ມີພຣະຄຸນ ບ່ໍເຊ່ືອຟັງເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ໂຍນພຣະຮູບປ້ັນຖ້ິມ. ìເຮົາບອກພວກເຂົາໃຫ້
ໂຍນຮູບໂຄຣົບອັນໜ້າກຽດຊງັຊຶງ່ພວກເຂົາຮັກນ້ັນຖ້ິມ   ແລະຢ່າປະພຶດຕົນໃຫ້ເປັນມົນທິນກັບພຣະປອມຂອງເອຢິບ  ເພາະ
ເຮົາແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາî (ຂໍ 7).  ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດ: ເຂົາກາຍເປັນເໝືອນລູກບ່ໍຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ແຕ່ຟັງ
ຜູ້ອ່ືນ. ຈ່ົງສັງເກດພຣະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ìຮູບໂຄຣົບອັນໜ້າກຽດຊງັî ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໜ້າກຽດຊັງຄວນມາສຶກສາກັນ. 

 

ເປັນຄ້າຍຄກືັນ  (20:8-20). 

ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາປະຖ້ິມຮູບພຣະຕ່າງໆນ້ັນມັນເປັນເຄ່ືອງວດັແທກຂອງການເຊ່ືອຟັງ     ພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະ
ເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະຮູບໂຄຣບົ, ຈາກເວລານ້ັນຈົນມາເຖິງເວລານ້ີບ່ໍມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນເທ່ົາໃດ  ລາງຄົນຍັງມີພຣະອ່ືນ
ອີກຢູ່ ອາດບ່ໍແມ່ນພຣະຮູບປ້ັນ ແຕ ່ແມ່ນພຣະອ່ືນຫລືສ່ິງອ່ືນທ່ີນໍາພາຊັກຈູງໃຫ້ຈິດໃຈເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.    ດ້ວຍການບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງນ້ີເອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂກດຮ້າຍແລະພ້ອມທ່ີຈະລົງໂທດທຸກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງ    ìສະນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງນໍາພວກເຂົາອອກ
ຈາກປະເທດເອຢິບໄປຍັງຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານî (ຂ້ໍ 10).    ຫາກເຂົາເຊືອ່ຟັງພຣະອົງກໍຈະນໍາພາເຂົາໄປບ່ອນອຸດົມສົມບູນ 
ແຕ່ການນໍາໄປຍັງແຜ່ນດິນແຫ້ງແລ້ງນ້ັນກໍເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບຸນຄຸນ ແລ້ວຂໍຕິດຕາມດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ. 
 

ຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າ  (20:21-32) 

ໃນຄວາມຜິດທ່ີມະນຸດໄດ້ເຮັດນ້ັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະລົງໂທດ ແຕ່ພຣະອົງກໍຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ບ່ໍ້
ລົງໂທດ.  (ໃຫ້ອ່ານ 20:9, 14, 22)  ແປວາ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ໄພສານຈົນຣະະງັບຄວາມໂກດຮ້າຍໄດ້ ແຕ່
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກ ìເຮ າົສັນຍາວາ່ເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍພວກເຂົາໂປທ່ົວໂລກ ເຮົາເຮັດເຊັນ່
ນ້ີ ກໍເພາະພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາî (ຂໍ ້23ຂ-24ກ).  

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນ 12 

 ວນັດລໍີຄອຍຢູຂ່າ້ງໜາ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 37:1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 37:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນເຫັນນິມິດເຣ່ືອງກະດູກຫລ້ອນກັນບມາມີຊວິີດ ອັນໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຈະ

ເຕ້ົາໂຮມອິສຣາເອນອີກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອທຸກຢ່າງມີແຕ່ແນວບ່ໍດີ ເຮົາເຊ່ືອບ່ໍວ່າວັນນ່ຶງຈະພົບແນວດີ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈວ່ານິມິດທ່ີເອເຊກຽນເຫັນນ້ັນມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຊີວິດ. 

 

      ບົດນາໍ 
ເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ີເປັນການເປີດຫ້ອງຮຽນ:  ຍິງຜູ້ນ່ຶງເປັນແຄນເຊີ ຖືກປ່ິນປົວມາເປັນເວລາຊ້ານານເພ່ືອນຝູງກໍພາກັນໄປຢາມແລະ
ສ່ັງລາກັນດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາຄຶດວ່າບ່ໍນານລາວກໍຈະຕາຍ, ວັນນ່ຶງທ່ານໝໍມາບອກວ່າພວກເພ່ິນໄດ້ຄ້ົນພົບວທີິການກໍາຈັດ
ແຄນເຊນ້ີີໃຫ້ຫາຍໄດ້ ຄືຈະຕ້ອງຜ່າຕັດບ່ອນນ້ັນຖ້ິມແລະຕ້ອງເອົາພາກສ່ວນດຽວກັນທ່ີຜູ້ອ່ືນບໍຣິຈາກນ້ັນມາທົດແທນ ຍິງຜູຸ້ນ້ີ
ກໍຕົກລົງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານໝໍ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວມີຊີວດິຢູ່ອີກຕ່ໍໄປ. 

 
1. ຕາຍແລວ້ຄນືມາໄດບ້ໍ່?  (37:1-3) 

1. ຖາມນັກຮຽນວ່າ  ຄົນທ່ີຕາຍໄປຫລາຍຟ້າຫລາຍປີຈົນກາຍເປັນກະດູກແຫ້ງແລ້ວຄືນມາມີຊີວດິໄດ້ບ່ໍ? 
2. ຂໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເອເຊກຽນ 37:1-3 
3. ເລ່ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາສໍາເດງນິມິດໃຫ້ເອເຊກຽນ. 
4. ເລ່ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາຖາມເອເຊກຽນ ìກະດູກເຫລ່ົານ້ີຄືນມີຊີວດິອີກໄດ້ບ່ໍî (ຂ້ໍ 3).  
5. ສົນທະນາ ຄໍາຕອບຂອງເອເຊກຽນ ìພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຕອບຄໍາຖາມນ້ີໄດ້î (ຂໍ ້3).  
 
2. ເທສນາໃຫຄ້ນົຕາຍຟງັ (37:4-6) 

1. ເລ່ົາຊີວິດຂອງເອເຊກຽນເປັນຄົນບ່ໍເຄີຽປະພຶດອັນໃດທ່ີເປັນມົນທິນ ແມ່ນແຕ່ຊີນ້ສັດທ່ີຕາຍຢ່າງທັມມະຊາດ ຫລືກິນຊ້ີນ 
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ສັດທ່ີຖືກສັດອ່ືນກັດຕາຍເພ່ິນກໍບ່ໍກິນ (ເອເຊກຽນ 4:14) ແປວ່າເພ່ິນຖືຕົວວ່າເປັນຄົນດີມີສິນທັມ. 

2. ພຣະເຈ້ົາສ່ັງເພ່ິນໃຫ້ປະກາດໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນ (ຂ້ໍ 4) ເພ່ິນປະຕິບັດຕາມພຣະເຈ້ົາສ່ັງບ່ໍເຮັດຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ່ິນເອງ. 

3. ເອເກຽນມີໜ້າທ່ີປະກາດສ່ວນຈິດວິນຍານນ້ັນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 5). 

4. ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໂຜດປະທານລົມຫາຍໃຈ (ຂ້ໍ 6).  

 

3. ເຊືອ່ແລະຟງັຄວາມ  (37:7-10).  
1. ອະທິບາຍເຣ່ືອງກະດູກຫລ້ອນປະກອບເຂ້ົາກັນແລະມີໜັງຫຸ້ມ    ແຕ່ຕອນນ້ີເປັນຄືຄົນຕາຍເພາະບ່ໍທັນມີວິນຍານເຮັດໃຫ້ເ
ໜັງຕິງໄດ້ (ຂ້ໍ 7-8). (ພາສາອັງກິດບອກອີກວາ່ຕອນກະດູກປະກອບເຂ້ົາກັນນ້ັນມີແຜ່ນດິນສັນ່ສະເທືອນອີກດ້ວຍ). 

2. ເອເຊກຽນເຊ່ືອແລະປະຕິບັດ ເທສນາໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນຟັງ (ຂ້ໍ 7-8). 

3. ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເອເຊກຽນເທສນາໃຫ້ລົມຟັງ ເພ່ືອໃຫ້ລົມນ້ັນກາຍເປັນລົມຫາຍໃຈ (ຂ້ໍ 9-10).  ມີຄໍາ
ອະທິບາຍເພ້ີມໃນປະຖົມມະການ 2:7 (ດ່ັງນ້ັນ ìລົມî ພາສາເດີມ ìນູມາî ແປວ່າວນິຍານ ຫລືລົມຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

4. ຊົງຮັບກັບຄືນມາ  (37:11-14).  
1. ພຣະເຈ້ົາຊງົເປີດເຜີຍ ອະທິບາຍເຣ່ືອງນິມິດແປວ່າ ຊົງເວ້ົາເຖິງພວກອິສຣາເອນ (ຂ້ໍ 11). 

2. ຊົງບອກເອຊາຢາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄຂຂຸມຝັງສົບ ແປວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍໃຫ້ເຂົາຄືນມາ (ຂ້ໍ 12). 

3. ຊົງໄຂຂຸມສົບນ້ີກໍເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
 1. ມີອາໍນາດ.  
  2. ມີຄວາມຮັກ. 
    3. ມີການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ (ຂ້ໍ 13).  

4. ພຣະອົງຈະເປ່ົາລົມຫາຍໃຈ ຄືປະຖົມມະການ 2:7 ແປວ່າ ໃຫ້ຊີວິດຈິດວິນຍານ(ຂ້ໍ 14).   
 1. ເຂົາຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
 2. ຊົງເຮັດຕາມສັນຍາ ແປວ່າຊງົສັນຍາແລ້ວຈະມີຫຍັງເກ ດີຂ້ຶນກໍຕາມພຣະອົງບ່ໍປ່ຽນແປງ.  
 3. ທ່ານເອເຊກຽນເປັນຜູ້ປະກາດເທ່ົານ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກເປັນຜູ້ໂຜດປະທານວິນຍານ.  

 

 

         ດຣ. ຫມຸພັນ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ13 

 ຊງົໃຫກ້ບັຢູກ່ບັພຣະເຈົາ້ອກີ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23; 40:1-3; 43:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23; 40:1-3; 43:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນເຫັນນິມິດເຣ່ືອງໃຫ້ອິສຣາເອນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຮູ້ແນວໃດວ່າເຮົາຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະໄດ້ມາຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ 

 

      ບົດນາໍ 
  
ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະທັມເອເຊກຽນບ່ໍຄົບໃນພຣະຄັມພີລາວສີດໍາສະບັບທໍາອິດ, ດ່ັງນ້ັນເພ່ືອຄວາມສະດວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງພີມຂ້ໍ
ພຣະຄັມພີສະບັບອ່ືນໃສ່ໃນບົດຮຽນນ້ີ.  
 

1. ເພິງ່ໃນພຣະນາມ (ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23) 

ເອເຊກຽນເປັນນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກອິສຣາເອນທ່ີຖືກກວາດລ້າງໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີກຸງບາບີໂລນ, ແຕ່ພຣະວິນາຍານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາເພ່ິນທາງນິມິດໃຫ້ກັບໄປຍັງພູສູງ   ແລະໄປຍັງພຣະວິຫານທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງແລະ
ມອບໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຊາວຫ້າປີຜ່ານມາ(1ກະສັດ 8: 12-13).  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເອົາພຣະວຫິານແລ້ວກໍຊງົສ່ັງວ່າ  ìຖ້າ
ວ່າເຈ້ົາແລະພວກລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຫັນຫລ ັງໃສ່ເຮົາ ແລະໄປຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນ ແລະນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງເປັນການ
ບ່ໍຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ   ແລະພຣະຄໍາສ່ັງທ່ີເຮົາຕ້ັງໄວ້ເຮົາຈະຕັດພວກອິສຣາເອນອອກຈາກແຜ່ນດ ນິທ່ີເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ເຂົາ 
ເຮົາຈະຖ ິ ້ມພຣະວຫິານຊຶງ່ເຮົາຖືເປັນສະຖານທ່ີສັກສິດສໍາລັບເຮົາî (1ກະສັດ 9:6-7). ຕ່ໍມາພວກລູກຫລານຂອງໂຊໂລໂມນ
ກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍຈົນພ່າຍໜີຈາກພຣະວິຫານ     ແລະປ່ອຍໃຫ້ສັຕຣູມາກວາດ
ລ້າງອິສຣາເອນໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບີໂລນ.  
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ìແລ້ວພຣະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໄປຈາກປະຕູພຣະວິຫານ ສະຖິດເຫນືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມ  ເມ່ືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມອອກໄປ 
ກໍກາງປີກອອກບິນຂ້ຶນໄປຈາກພິພົບຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂ້າພະເຈ້ົາ ວົງລ້ໍກໍຕາມຂ້າງໄປດ້ວຍ  ແລະໄປຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູດ້ານຕາ
ເວັນອອກຂອງພຣະວຫິານຂອງແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຢູ່ເຫນືອ  ເຊຣູບິມເຫລ່ົານ້ັນî (ເອເຊກຽນ 10:18-19). 

 
2. ເອເຊກຽນທີເ່ທງິພສູູງ (40:1-4). 
 
ເອເຊກຽນເລົາ່ເຫດການທ່ີເທິງພູວາ່ ìຊາຍຄົນນ້ັນກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມອງເບ່ິງດ້ວຍຕາເອງເຖີດແລະຈ່ົງ
ຟັງດ້ວຍຫູຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເພາະວ່າທ່ີນໍາເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີກໍເພ່ືອຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່
ເຈ້ົາ ສ່ິງທັງສ້ິນທ່ີເຈ້ົາເຫັນນ້ັນ ຈ່ົງປະກາດແກ່ເຊືອ້ສາຍອິສຣາເອນî (ຂ້ໍ 4).   ຊາຍທ່ີເອເຊກຽນເຫັນນ້ັນອາດແມ່ນເທວະດາຜູ້
ສໍາຣວດວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງພຣະວິຫານທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງຂ້ຶນ ແລະວັດແທກເພ່ືອດັດແປງໃໝ່. ເຣ່ືອງທັງໝົດນ້ີ
ສລຸບໄດ້ວາ່ພຣະວິຫານໃໝ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດກັບຄືນມາຄຸ້ມຄອງນ້ັນຖືກວັດແທກໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່ ເພ່ືອຈະບ່ໍມີການຊ່ົວມົວ
ໝອງຄືແຕ່ກ່ອນອີກ. 
 

3. ຄນືສູພ່ຣະວຫິານ  (43:1-5) 

ເອເຊກຽນໄດ້ທ່ຽວຊມົພຣະວິຫານອັນສັກສິດ ແລະໃນທ່ີນ້ັນເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເອເຊກຽນຍັງໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາອີກ. ນິມິດນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຈະ
ຄືນມາຄຸ້ມຄອງພຣະວິຫານແລະຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນອີກ.  ຕ່ໍມາຊາຍຜູ້ທ່ີກໍາລັງວັດແທກນ້ັນໄດ້ພາເອເຊກຽນເຂ້ົາໄປດ້ານໃນ 
ພຣະວິຫານìພາຍຫລັງທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງປະຕູ ຄືປະຕູທ່ີຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວນັອອກ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະສະງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແຫ່ງອິສຣາເອນມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງກໍເຫມືອນສຽງນ້ໍາມາກຫລາຍ ແລະ
ພິພົບກໍຮຸ່ງໂຣດດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້1-2). 
 

4. ຣະບຽບໃໝໃ່ນພຣະວຫິານ (43:6-9) 

ສລຸບຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຕ້ັງໃຫ້ມີຣະບຽບການໃນພຣະວຫິານດ່ັງນ້ີ; 
 
 1. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະນ່ັງເທິງບັນລັງແລະປົກຄອງອິສຣາເອນ. 

 2. ຊົງສ່ັງຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ໃຫ້ເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍໜ້າ. 

 3. ຊົງສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຝັງສົບ ຫລືເອົາສົບຂອງກະສັດໄວ້ໃນພຣະວິຫານອີກ. 

 4. ຊົງສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກກະສັດສ້າງຂອບປະຕູແລະເສົາປະຕູວງັໃສ່ໃນຂອບປະຕູພຣະວຫິານອີກ. 
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 5. ຊົງສ່ັງໃຫ້ມີແຕ່ຝາຂ້ັນໃນຣະຫວ່າງພຣະະວິຫານແລະປະຕູວງັຂອງກະສັດ. 

 6. ຊົງສ່ັງໃຫ້ຍົກຍ້າຍສົບຂອງກະສັດທ່ີຝັງໄວ້ ຫລືບັນຈຸໄວ້ໃນພຣະວິຫານນ້ັນອອກໃຫ້ໝົດ.  

 7. ຊົງວາງເງືອ່ນໄຂ ຫາກເຂົາປະຕິບັດຕາມນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່ນໍາເຂົາຕລອດໄປ. 

          
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນອສີເຕ ີ

 ການຟືນ້ພຣະຊນົເຮດັໃຫເ້ຮາົເຫນັຫຍັງ? 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 24:1-10, 33-39, 44-48 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 24:1-52 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ການຄືນພຣະຊົນໄດ້ພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຄຣດິ ຜູ ້ຖືກສ່ົງລົງ

ມາຕາມພຣະສັນຍາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການຄືນພຣະຊົນສໍາຄັນອັນໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພືອ່ຊີແ້ຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? ພຣະອົງຊົງເຮັດຫຍັງ?   ແລະເພ່ືອໃຫ້ຄົນ

ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບເຊ່ືອ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນເຄ່ືອງພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊະນະຄວາມຕາຍ ແລະດ້ວຍການນ້ີຍັງພິ 
ສູດອີກວ່າຄວາມເຊືອ່ຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນມີຫລັກຄ້ໍາປະກັນ ເພາະວາ່ບ່ໍມີພຣະໃດໆທ່ີຕາຍແລ້ວຄືນມາອີກ, ການຄືນພຣະຊນົ 
ນ້ີຍັງເປັນກໍາລັງໃຈອັນມະຫາສານໃຫ້ຄຣິສຕຽນໃນການອອກໄປປະກາດບອກຄົນທ່ົວໂລກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີ 
ຊົງພຣະຊົນຢູ.່  
 

ກື່ງຫີນຂອງທ່ານອອກເສັຽ  (24:1-10).  

 1. ພວກຜູ້ຍິງພາກັນໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດຂອງວນັອາທິດ (ຂ້ໍ 1). 

 2. ພວກຜູ້ຍິງປລາດໃຈທ່ີເຫັນແຜ່ນຫີນທ່ີອັດປາກຖ້ໍານ້ັນກ່ືງອອກ (ຂ້ໍ 2-3) ແຕ່ກ່ອນຈະໄປນ້ັນພວກຜູ້ຍິງຄຶດຍາກຢູ່ແລ້ວວ່າ 
ໃຜຈະກ່ືງຫີນອອກໃຫ້? (ອ່ານ ມາຣະໂກ 16:2-3).  ບອກນັກຮຽນວ່າມີບາງສ່ິງບາງຢ່າງເຮົາຄຶດຍາກທ່ີຈະປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ 
ຈ່ົງເບ່ິງພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີເຂົາຄຶດຍາກ ແຕ່ເມ່ືອໄປແລ້ວຫີນນ້ັນກໍຖືກເປີດໄວ້ແລ້ວ.  
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3. ພວກຜູ້ຍິງຢ້ານ ແຕ່ໄດ ້ຖືກເລ້ົາໂລມໃຈດ້ວຍຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ (ຂ້ໍ 5-7).   ຫລາຍເທ່ືອຈິດໃຈຂອງເຮົາຄ້າຍຄືມີ
ຫີນແຜ່ນໃຫຍ່ອັດໄວ້ບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ, ບ່ໍໃຫ້ປະຕິບັດຄໍາສອນ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນກ່ືງຫີນນ້ັນອອກເສັຽ.  
 
4.ພວກຜູ້ຍິງຟ້າວໄປບອກເຣ່ືອງໃຫ້ສາວົກຟັງ (ຂ້ໍ 8-10).  
 

ຊົງປາກດົຕວົ  (24:13-39) 

1. ສາວົກທ່ີເດີນທາງໄປເອມາອູດໄດ້ລົມກັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊຖືູກຄຶງຕາຍທ່ີໄມ້ການແຂນ  ສອນເຮົາວ່າ ເມ່ືອຄຣສິຕຽນພົບກັນ 
ສົມຄວນຈະລົມກັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ເພາະໃນຂະນະທ່ີສາວກົທັງສອງໂອ້ລົມກັນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊງົປາກົດ
ຕົວ ແລະເດີນທາງໄປກັບເຂົາ. (ຂໍ ້13-29) 
 
2. ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮ່ວມຮັບປະທານເຂ້ົາແລງກັບສາວົກທັງສອງນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຮູ້້ວ່າພຣະອົງຊົງ
ຄືນພຣະຊນົແລ ວ້ ຊງົເວ້ົານໍາເຂົາ, ຊົງຢູ່ກັບເຂົາ, ຊົງຮັບປະທານເຂ້ົານໍາເຂົາ ເມ່ືອເຂົາຮັບຮູ ້ແລ້ວ ພວກສາວົກທັງສອງກໍຟ້າວ
ຍ່າງກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນຄືນນ້ັນໂດຍລືມວາ່ຕົນເອງເມ່ືອຍຈາການເດີນທາງວັນນ້ີ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາວ່າທຸກຄົນທ່ີ 
ມີພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຮູ້ຈັກອິດເມ່ືອຍເພາະພຣະອົງຊົງເປັນກໍາລັງແລະທຸກຄົນທ່ີມີພຣະອົງຈະໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ (ຂ້ໍ 30-34) 
 
3. ສາວົກສອງຄົນເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູໃຫ້ສາວົກຟັງ ແຕ່ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ອະທິບາຍເຣືອ່ງທັງໝົດ(ຂ້ໍ 36-39).ເຣ່ືອງ 
ນ້ີສອນເຮົາວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍມີໜ້າທ່ີອອກໄປບອກເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ ສ່ວນຄົນຈະເຊືອ່ຫລືບ່ໍນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາ  ແຕ່
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຊົງປາກດົຕວົ  (24:44-48) 
1. ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງ ພຣະຄັມພີສາມຕອນໃນຂ້ໍ 44 ຄື   
 1. ບັນຍັດຂອງໂມເຊ.   
 2. ພຣະຄັມພີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະ 
 3. ພຣະະຄັມພີເພງສັຣເສີນ    
2. (ຂໍ ້46). ຄໍາວ່າ ìພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມî ນ້ັນພຣະຄັມພີບ່ໍ
ໄດ້ບອກໄວວ່້າມີຄໍາຂຽນນ້ີຢູ່ໃສແດ່? ດ່ັງນ້ັນເພ່ືອເປັນປໂຍດແກ່ນັກຮຽນພຣະຄັມພີຈ່ຶງຂໍຍົກເອົາພຣະຄັມພີສອງຕອນດ່ັງນ້ີ;  
 1. ìຫລັງຈາກນ້ັນສອງມ້ື ພຣະອົງຈະຊງົໃຫ້ພວກເຮົາຄ່ອຍດີຂ້ຶນ ໃນມ້ືທີສາມຈະທໍາໃຫ້ດີຢ່າງເດີມ ແລ້ວພວກເຮົາກໍ
ຈະມີຊີວດິຢູ່ຊ ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງî (ໂຮເຊອາ 6:2).    
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 2. ìຈໍາເປັນທ່ີອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທ ໍຣະມານ ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìພຣະ
ເຢຊຜູູ້ທ່ີເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດî (ກິຈການ 17:3).  
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 


