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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ພຣະເຈົາ້ຂອງທກຸໆສ່ິງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 2 ແລະບົດທີ 110 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 2 ແລະບົດທີ 110  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໃຜກໍຕາມທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ກໍແມ່ນໄຮ້ປໂຍດເສັຍລ້າໆ    ເພາະວ່າພຣະ 

                                            ເຈົ້າຊົງເປນັຜ້ ູປົກຄອງຢ່ ູຕລອດການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ໃຜເປັນຜ້ ູຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຢ່ ທ່ີູນ້ີ--ແລະທ່ົວໆໄປ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງຊີວດິຂອງພວກເຮົາ. 

 

                                                ແຜນສໍາລບັການສິດສອນ 
 
ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີດິຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 

1. ສເນີບົດຮຽນ ກ່ອນຈະເປີດອະຣັມພະບົດ ເວ້ົາຫຍ້ໍກ່ຽວກັບເພງສັຣເສີນ.     ເພງສັຣເສີນແມ່ນເພງທ່ີ 
ອອກມາຈາກຈິດໃຈຂອງຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ  

 
2. ເຕືອນນັກຮຽນລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ກ່ຽວກັບເພງສັຣເສີນ ເພາະນ້ີແມ່ນພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ 

ກໍຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຮ້ ູວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກຢ່າງໃນໂລກນ້ີ.  
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
3. ຂຽນລົງໃນກະດານ ລໍາດັບບົດຮຽນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຕິດຕາມໃຫ້ຖືກຈຸດ.   

ການຕ່ໍຕ້ານແລະການຮັບຜິດຊອບ (ເພງສັຣເສີນ 2:1-6) 
ກົດຂອງກະສັດແລະຄໍາເຕືອນ (ເພງສັຣເສີນ 2:7-12) 
ຢ່ ູກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 110)  
 

4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 2:1-6 ໃຫ້ດັງໆ  ແລ້ວຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:  
ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນ ອະທິບາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາ? 
ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ເລັງໄປເຖິງພຣະຄັມພີໃໝ່, ພຣະເມຊີອາບ່ໍ? 
ເປັນຫຍັງພວກຊົນຊາດຕ່າງໆຈ່ຶງຄິດວ່າ ພຣະອົງຊົງປະປ່ອຍພວກເຂົາແລ້ວ? 
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ຄໍາໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ບອກວ່າ ພຣະອົງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຊົນຊາດ? 
ຄໍາໃດທ່ີເປັນຄໍາທ້າທາຍຕ່ໍປະຊາຊາດທັງຫລາຍ? 
ແມ່ນຫຍັງທ່ີອອກມາຈາກຊີໂອນ, ພູເຂົາບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
 

5. ນໍານັກຮຽນ ໄປຫາ 2:7-12 ແລ້ວບອກວ່າ ນ້ີແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີກ່າວໂດຍກະສັດຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ-ດາວິດ.  ເຊີນນັກຮຽນ ເປີດໄປຫາ 2 ຊາມູເອນ 7:12-16 ຂໍໃຫ້ຄຣູອ່ານເອງດັງໆ. ແລ້ວ
ຈ່ົງບອກວ່າ ນ້ີແມ່ນບັນຍັດຣະວາ່ງພຣະເຈ້ົາແລະກະສັດດາວິດ. ຄຣູຈະອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ.   

 
6. ເພ່ືອຈະຂຍາຍຕ່ໍໄປ ເພງສັຣເສີນ 2:7-12 ທ່ານອາດຈະຢາກຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:   

· ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຄໍາເຕືອນກະສັດຂອງປະຊາຊາດ? 
· ເປັນຫຍັງຄໍາເຕືອນຈ່ຶງສໍາຄັນແທ້? 
· ຄໍາເຕືອນນ້ີ ສໍາຄັນມາເຖິງທຸກວັນນ້ີບ່ໍ? 

 
7. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີຮ 110 ແລ້ວຄຣູຈະຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: (ສົນທະນາກໍໄດ້) 

ຂ້ໍແນະນໍາຈາກພຣະເຈ້ົາມາເຖິງກະສັດໃນຂ້ໍທີ 1 ວ່າຢ່າງໃດ? 
ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 110 ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ເຂ້ົາໃຈໜ້າທ່ີຂອງພຣະເຢຊູ (ເມຊີອາ) ຢ່າງໃດ? 
ພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງຢ່າງ ແນະນໍາຢ່າງໃດອີກແດ່? 
ມີຂ້ໍໃດອີກແດ່ທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງ? 
     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ìພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກໆສ່ິງî ພວກເຮົາກໍຮ້ ູແລ້ວວ່າຜ້ ູທ່ີຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາກໍເຮັດໄປລ້າໆ 

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາປົກຄອງສັພທຸກສ່ິງ.  ຖ້າພວກເຮົາຫາກເຂ້ົາໃຈຄໍາວາ່ພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກ 
ຢ່າງ, ພ້ອມທັງຕົວເຈ້ົາດ້ວຍ. ພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍສາມາດຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ. 
ທ່ານມີອັນໃດບໍທ່ີຈະບອກວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຄວບຄຸມໂລກນ້ີ? 
ຖ້າຢ່າງນ້ັນຈ່ົງເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເຖີດ   ìພຣະເຈ້ົາເໜືອທຸກສ່ິງî 

 
9. ເວລາທ່ີຈະອະທິຖານປິດນ້ີ  ຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງໃດ ໃນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງ ຢ່າງ

ນີ?້   
ຮ່ວມໃຈກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 

ພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ  ບົດທີ 8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້      ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດຢ່ ູໃນການຊງົສ້າງທຸກ 

                                                ຢ່າງ, ລວມທັງໜ້າທີ່ຕ່າງໆທ່ີພຣະອົງຊົງມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມີ ແລະຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຈ້ແຍກ ແລະລະນຶກເຖິງຣສັມີແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. 

                                         ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງມະນຸດມີຢ່າງໃດ.  
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເມື່ືອທຸກຄົນເຂ້ົາມາເຖິງຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ຄຣູຈະຖາມຄໍາຖາມນ້ີໂລດ:    ໃຜທ່ີທ່ານຄິດວ່າເປັນຜ້ ທ່ີູປະ 

ເສີດ ແລະມີຊວິີດຍືນຍາວທ່ີສຸດ (ນອກຈາກພຣະເຢຊູ)  ໃຫ້ແຕ່ລະໝວດສົນທະນາກັນປະມານສອງ
ສາມນາທີ    ແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະໝວດແບ່ງປັນຊຶງ່ກັນແລະ ກັນ.  ລອງສົມທຽບຜ້ ູທ່ີທ່ານຄິດວ່າປະເສີດ
ນ້ັນໃສ່ກັບພຣະເຈ້ົາເບ່ິງດູ ວາ່ເປັນຢ່າງໃດ? 
 

2. ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ, ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈຟັງເຣືອ່ງຂອງ ອາພອນໂລ 11    ໃນເຈ້ັຍບົດ 
ຮຽນ. ອ່ານເຣ່ືອງລາວນ້ັນ     ເນ້ັນໜັກຂ້ໍສຸດທ້າຍບ່ອນທ່ີວ່າ ການປະກາດພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນ ແລະປະກາດການຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກຂອງພຣະອົງ.  ເພງ 
ສັຣເສີນ ບົດທີ 8 ນ້ີ ເປັນບົດເພງທ່ີດີເລີດ ເພາະຜ້ ູຂຽນມີຈຸດປະສົງທ່ີຈະແບ່ງປັນປວັດສາດໃນການ 
ຊົງສ້າງ.   

 

ນາໍພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ເບ່ິງ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 8:1-2 ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ັຍບົດຮຽນເປັນຄູ່ມື      ແລະກໍໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ັຍ 

ຊ່ວຍໃນການສິດສອນໄປດ້ວຍ.   
ຖາມນັກຮຽນແລະສົນທະນາໄປດ້ວຍ ຄໍາຖາມສົນທະນາມີຢ່ ູວ່າ:  
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· ໂອ້ພຣະຜ້ ເູປັນເຈ້ົາ, ໂອພຣະຜ້ ເູປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ      ເມ່ືອເວ້ົາຢ່າງນ້ີທ່ານຄິດວ່າ 
ຜ້ ູຂຽນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  

· ເປັນຫຍັງຊືຂ່ອງເພ່ິນຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະມີປະສິດທິພາບຫລາຍໃນວຽກງານຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ? 

· ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີປະເສີດໃນບົນຟ້້າສວນັ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
4. ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຂ້ໍ 3 ແລະ 4  ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະເຈ້ົາມາຫາມະນຸດ ຜ້ ູ

ທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ.   
· ແມ່ນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍຂອງຜ້ ູຂຽນ ເພິ່ນຖາມວ່າທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊງົສ້າງເດ ພຣະອົງຈະຄິດ

ຢ່າງໃດ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍຂອງຜ້ ູຂຽນ ເພ່ິນຖາມວ່າມະນຸດຜ້ ູທ່ີພຣະອົງຊງົສ້າງເດ ພຣະອົງຈະ

ຄິດຢ່າງໃດກັບພວກເຮົາ?   
ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນປໂຍກຂອງຕົນເອງ ໃຊຄໍ້າເວ້ົາຂອງຕົນເອງ ສໍາລັບຂ້ໍ 
3 ແລະຂໍ ້4.  

 
5. ອ່ານຂ້ໍ 5-9  ເຖິງແມ່ນຕົວເຮົາເອງຈະເປັນຄົນທ່ີຄິດເຖິງຕົວເຮົາເອງປານໃດກໍຕາມ ແລະສະຖານທ່ີ 

ຂອງເຮົາປານໃດກໍຕາມ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງເປັນຜ້ ຄູວບຄຸມທຸກຢ່າງຢ່ ູ.   ຫລັງຈາກອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມ 
ພີແລ້ວໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ພຣະເຈ້ົາຊງົສ້າງມະນຸດໃຫ້ຕ່ໍາກວ່າບັນດາເຫລ່ົາທູດສວັນພຽງໜ້ອຍດຽວ.ນ້ີໝາຍຄວາມວາ່ 
ຢ່າງໃດ? 

· ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຂົາມີສະງ່າຣາສີເໜືອຫຍັງແດ່? 
· ພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່? 
· ທ່ານເຫັນຫຍັງພິເສດແດ່ ໃນຂ້ໍທີ 1 ໃນການຊ້ໍາຄວາມເກ່ົາ?   

  
6. ຖາມ:  ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແມ່ນເນ້ືອໃນຂອງບົດຮຽນນ້ີຫລືບ່ໍ? ມີສ່ິງທ່ີສະທ້ອນເຖິງພຣະທັມ 

ຄັມພີໃໝ່ບ່ໍ? 
ໃຫ້ເບ່ິງໃນພຣະຄັມພິໃໝ່ :  ມັດທາຍ 21:16 ; 1 ໂກຣິນໂທ 15:27; ເອເຟໂຊ 1:22 ;           
ເຮັບເຣີ 2:6-8 ;  ບາງທີອາດຈະອ່ານ 1 ໂກໂລຊາຍ 1:15-17.  
ໂປໂລກ່າວອອກໄປວ່າຫລາຍຂ້ໍຂອງ ເພງສັຣເສີນ 8 ນ້ີ ອະທິບາຍເຖິງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 



 6 

7. ໃນໂລກນ້ີ ມະນຸດເປັນຜ້ ູທ່ີລືມງ່າຍ, ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສະງ່າຣາສີແກ່ເຂົາ,   ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສິດອໍານາດແກ່ 
ເຂົາ. ພວກເຂົາບ່ໍຍອມໃຊ້ສິດທ່ີພວກເຂົາມີ.    ເຕືອນນັກຮຽນໃຫ້ເຫັນຣສັມີ ແລະຮັບຜິດຊອບສ່ິງທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້.   

 
8. ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອະທິຖານ ໃຫ້ຄິດເຖິງພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແລະຮັກສາຣະດັບຂອງພວກ

ເຮົາ. 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ3 

ຊວີດິທີສ່ດົຊືນ່ແຈ່ມໃສ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບຸກຄົນໃດທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຈະມີຄວາມຊ່ືນຊມົຍິນດີ ໃນຄວາມດີ 

                                            ຂອງພຣະເຈົ້າໄປຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພຣະເຈ້ົາຊງົຈັດຕຽມສ່ິງທ່ີດີໆ ຫຍັງແດ່ໄວ້ໃຫ້ທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ເພ່ືອຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ? 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ  ່ືອງເຂ້ົາສູຊີ່ວິດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີພາໃຫ້ຊີວດິຂອງພວກເຮົາສົດຊ່ືນແຈ່ມໃສໄດ້ຢ່າງເຕັມປ່ຽມ?  ໃຫ້ນັກຮຽນອອກ 

ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະສົນທະນາກັນໄດ້.     (ອາດຈະຮວມໄປເຖິງສຸຂພາບ, ຄອບຄົວ, ຄວາມ 
ໝ້ັນຄົງດ້ານການເງິນ, ການເດີນທາງ, ເວລາ, ໝ່ ຄູູ່ ແລະຕ່ໍໆໄປ.)     ຂຽນຄໍາພວກນ້ີລົງໃສ່ກະດານ 
ແລ້ວຖາມ:  ມີຈັກຢ່າງທີ່ຂຽນໄວ້ນ້ີ ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມໄດ້? 

 
2. ບາງຄ້ັງຊີວດິທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຢ່ ູນ້ີ ອາດບ່ໍເປັນໄປຕາມແນວຄິດຂອງພວກເຮົາທຸກຢ່າງ.  ບອກໃຫ້ 

ສອງຄົນອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 11:24-27  ຊ່ຶງກ່າວເຖິງສະຖານະການຂອງໂປໂລເວລາທ່ີລາວປະສົບ 
ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກ.  ແລ້ວຫລັງຈາກນ້ັນກໍຫັນມາກ່າວກ່ຽວກັບສະພາວະການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງກະ 
ສັດດາວິດ.(ກະສັດດາວິດອາດມີປະສົບການ ໃນການຕາມລ້າຂອງເຊອູນ,  ທຸກໃຈໃນການທ່ີຂ້າອູຣີ 
ອາ ແລ້ວກໍເອົານາງບັດເຊບາມາເປັນເມັຍ, ການກະບົດຂອງລູກຊາຍ.....) 
 

3. ຊ້ີໃຫ້ເຫັນອັຄສາວກົໂປໂລ ໃນຟີລິບປອຍ 4:11    ແລະດາວິດໃນເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16 ຈະຊວ່ຍ 
ພວກເຮົາ ເວລາປະເຊີນກັບສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຮົາຍັງຈະມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ 
ໃນການຈັດຕຽມແລະການຊດົຊ່ວຍຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາ.    

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
4. ລໍາດັບບົດຮຽນລົງໃນກະດານ ແລະ ບອກໃຫ້ນັກຮຽນຕິດຕາມໄປນໍາ ເວລາຄຣູອ່ານ ຂ້ໍ 1 ແລະ ຂ້ໍ 2  

· ອ້ອນວອນຂໍການປົກປ້ອງ (ພສສ. 16:1-2) 
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· ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະເຈົາ້ (ພສສ. 16:3-4) 
· ຮູ້ວາ່ການຈັດຕຽມແລະນໍາພາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພສສ. 16:5-8) 
· ປະກາດການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພສສ. 16:9-11) 

 
ອະທິບາຍວ່າດາວິດເລ້ີມເພງສັຣເສີນບົດນ້ີດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍຮ້ອງການປົກປ້ອງຄຸ້ມ 
ກັນຕ່ໍຜ້ ູລ້ຽງແກະທ່ີດີ.  ພຣະອົງເປັນປ້ອມລ້ີພັຍ, ເປັນເຈ້ົາຂອງ ແລະເປັນຜ້ ູຈັດຕຽມທ່ີດີເລີດ.     

 
5. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 16:3-4)  ມາເຖິງຈຸດທີສອງ ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີ: 

· ພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່ທ່ີຈະແຈ້ງໃນສອງຂ້ໍນ້ີ?   
· ພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຂົາປະຕິເສດຜ້ ຂູຽນຢ່າງໃດ? 
· ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນການດີຕ່ໍທ່ານ ໃນການປ່າວປະກາດຂອງຜ້ ູຂຽນ? 

 
6. ສືບຕ່ໍໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດທີ 3 ໃນລໍາດັບບົດຮຽນ ແລ້ວກໍອ່ານ ຂ້ໍ 5-8  ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຄຣູຈະເປັນຜູ້ອະທິ 

ບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຂ້ໍ.  ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ັຍບົດຮຽນ. 
 
7. ຊ້ີໃຫ້ເຫັນໃນຂ້ໍ 9 ເຂົາໄດ້ບອກຢ່າງຄັກແນ່ ວ່າເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 

ແລະຄວາມສຸກສະບາຍໃຈ. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແນ່ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ  
ອ່ານຂ້ໍ 9-11 ແລ້ວຖາມ: 

· ຂ້ໍຄວາມຕອນໃດທ່ີສະແດງວ່າດາວິດວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງ? 
· ຈາກຂ້ໍ 10 ຄໍາໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈ? 
· ຜ້ ູຂຽນໄດ້ປະກາດຫຍັງແດ່ໃນຂ້ໍທີ 11? 
· ໃນຂ້ໍ 9-11 ຂຽນຢ່າງໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະຄຣິດ? 

            

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ກ່ອນໜ້ານ້ີ ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະມີຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດຫລາຍ ເພາະເພ່ິນໃຫ້ 

ຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີຂອງເພ່ິນຢ່ ູເໜືອຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂັດສົນ. 
 

9.  ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມຢ່ ໃູນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ໃນຂ້ໍ 2 ແລະ ຂ້ໍ 4   ແລະຖາມທຸກໆຄົນວ່າຈະ 
ເຮັດຢ່າງໃດຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີຈະເພ້ີມຂ້ຶນ? 
 

10. ຮ້ອງເພງັ ìນັບພຣະພອນî ຄ່ອຍໆ  ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ອະທິຖານຕຽມ ເຂ້ົາສູ່ການນະມັສການ 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ4 

ເຊືອ່ຟງັແມນ່ວາ່ຈະເຈບັປວດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມເຈັບປວດປານໃດ, ພວກເຮົາກໍຍັງສາມາດ 

                                            ຮ້ອງຫາການຊ່ວຍເຫລອືຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະພົບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກໃສໄດ້ ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກປະເຊີນ 

                                          ກັບຄວາມເຈບັປວດແລະຄວາມມືດໃນທຸກດ້ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມເຈັບປວດທ່ີເຮົາປະເຊີນຢ່ ູ ວ່າມາ 

                                         ຈາກໃສ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທີ) 
9. ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຢ່ ູໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນເວລານ້ີ ?     ຄົນທ່ີຖືກທົດລອງ ມັກມີຄໍາຖາມຫລາຍ 

ຢ່າງເຊັ່ນ: ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ ພຣະອົງຢ່ ູໃສ?  ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນສໍາລັບຂ້ານ້ອຍ? ເປັນຫຍັງພຣະອົງ 
ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນແກ່ຂ້ານ້ອຍ?   ຄໍາຕອບອາດຈະແມ່ນ :  ເປັນເພາະທັມຊາດ, ມະນຸດ 
ທໍາກັນເອງ, ການສັນຈອນເຮັດໃຫ້ມີຂຶນ້, ການກະທໍາຂອງຜ້ ູກ່ໍການຮ້າຍ,    ການກະທໍາຂອງຄົນໄຮ້ 
ດຽງສາ.......  
 

10. ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຜ້ ຕິູດຕາມພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.    ພຣະອົງ 
ເປັນຜ້ ທ່ີູເຮົາຈະຮຽນແບບ.  ມາຄິດຄັກໆນໍາກັນລອງເບ່ິງ:  ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າພຣະເຢຊູຫາກ 
ທົນທຸກທໍຣະມານຫລືວ່າຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະບິດາ?    ìພຣະບິດາເຈ້ົາເອີຍ   ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນແກ່ຂ້າ 
ພຣະອົງ, ພຣະອົງຢ່ ໃູສ?î   ພວກເຮົາຈະຕອບກັນຢ່າງໃດ : ເປັນເພາະບາບກັມຂອງເຂົາບໍ, ເປັນນໍາ 
ພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາບໍ, ພວກເຮົາເຫັນພວກຟາຣີຊາຍທຸບຕີພຣະອົງ ແລະກໍປະຫານຊວິີດພຣະອົງ.... 
 

11. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າຕອນທ່ີພຣະອົງມາຮັບສະພາບການເປັນມະນຸດ ພຣະອົງກໍຍອມຮັບ 
ເອົາຄວາມໂສກເສ້ົາ ຄວາມຮ້ ູສຶກເໝືອນຢ່າງມະນຸດທັມດາ.    
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ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
12. ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ທ່ີພຣະອົງກ່າວຢ່ ູເທິງກາງແຂນ.       ໃຫ້ຄົນນ່ຶງສມັກໃຈ 

ອ່ານ ມັດທາຍ 27:46.  ແລ້ວກໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມສໍາລັບວັນນ້ີ ເພງສັຣເສີນ 22:1.   ຈ່ົງບອກ 
ນັກຮຽນວ່ານ້ີເປັນບົດສ້ັນໆ ເໝືອນກັບພວກເຮົາສ່ົງອີແມວໄປຫາກັນ.   ຄໍາເວ້ົາທ່ີອອກມາຈາກກາງ 
ແຂນແລະບົດເພງນ້ີ  ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທັງໝົດໃນພຣະຄັມພີ 
 

13. ໃຫ້ຈັກຄົນນ່ຶງຫລືສອງຄົນອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 22:1-2 ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມ: ຜ້ ູຂຽນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃກ້ 
ກັນບ່ໍໃນເວລານ້ີ?      ຖ້າພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນຈະສາມາດໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີໃນການ 
ສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມຮ້ ູສຶກຂອງຕົນເອງຈະເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ? 

  
14. ໃຫ້ຄົນສມັກໃຈອີກອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 22:3-11  ເມ່ືອອ່ານແລ້ວໃຫ້ຖາມວ່າ ìຜ້ ຂູຽນມີບັນຫາຫຍັງ ບ່ໍ

ໃນເວລານ້ີໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ ? (ເບິ່ງ 22:2,5,6,7,8)  
 
ເບ່ິງຄືວາ່ດາວິດເປັນຄົນກາງ ເພ່ິນເຄີຍປະສົບການກັບບັນຫາແລ້ວກໍແກ້ໄຂໄດ້,  ເພາະໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ. (ເລົ່າເຣ່ືອງຂອງດາວິດ ເປັນຕົວຢ່າງ ....)   

 
15. ຫັນມາເບ່ິງ ຂ້ໍ12-21 ດາວິດມີບັນຫາອີກແລ້ວ. ໃຫ້ສັງເກດແລະຫາເຫດຜົນວາ່ ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູ 

ຈ່ຶງຄິດເຖິງຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນຄົນນ້ີ.  ໃຫ້ຄົນນ່ືງອ່ານ 12-21.  ຖາມ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງລະນຶກ 
ເຖິງແຕ່ບາງຕອນໃນເພງສັຣເສີນ (ພຣະອົງຊງົຮ້ ສຶູກຖືກປະປ່ອຍ,  ພຣະອົງຊງົຖືກຂາຍ, ພຣະອົງຊງົ 
ຖືກຈີກໃຫ້ຂາດໄປທັງຕົວ, ພຣະອົງຊົງຖືກຂ້ຽນຕີ,..)ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍຊົງນັບພຣະພອນໄດ້ວ່າມີຫລາຍ 
ກວ່ານ້ີອີກ ທ່ີພຣະອົງຊົງຈະໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ.   (ເບ່ິງ 22:20-21)  

 
16. ທ້າຍສຸດສໍາລັບຕອນນ້ີ ພວກເຮົາຍັງມີຖ້ອຍຄໍາດີໆ ເພ່ືອທ່ີພວກເຮົາຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.  ເປັນ 

ຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ?  ລອງມາອ່ານ ຂ້ໍ 22-31.  ເປັນການສົມຄວນບ່ໍ?   
ດາວິດເຕືອນພວກເຮົາຢ່ ູໃນຂ້ໍໃດແດ່?   

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
17.  ທວນຄືນ ທ່ີມາຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ ເວລາທ່ີພວກເຮົາມີບັນຫາ.   

· ຈ່ົງພ້ອມທ່ີຈະເວ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາ 
· ຈ່ົງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
· ຈົດຈໍາການຊວ່ຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາສັນຍາ 
· ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາສ່ວນຕົວ 
· ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຢ່ ູກັບເຮົາແລະທໍາງານເພ່ືອເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າວັນຈະມືດຫລືແຈ້ງ 
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· ຢ່າປະການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
 
    10 . ຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ   
 
        ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 

ບດົຮຽນທ ີ5 
ຖວາຍຕວົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 31 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນອົງສັດຊື່

ຕ່ໍຊີວດິຂອງຕົນໃນການຮັກສາແລະໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນບາບ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະໜີໄປຫາໃຜນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ? 

 
ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ຈິດໃຈຂອງນັກຂຽນເພງສັຣເສີນເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈ້ົາຕລອດຊີວິດ. 
 

ບົດນໍາ 
 ເພງສັຣເສີນບົດ 31 ນ້ີ  ເປັນບົດພິເສດສໍາລັບຄຣິສຕຽນເພາະມັນເປັນບົດທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊເ້ປັນຄໍາອ້ອນວອນຄ້ັງສຸດ

ທ້າຍ.   ບົດເພງ 22 ແລະ ບົດ 69 ແມ່ນບົດທ່ີຄຣສິຕະຈັກສມັຍກ່ອນໄດ້ໃຊ້ເປັນປະຈໍາເຖິງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
.  ມັນເປັນການຍາກທ່ີຄຣສິຕຽນເຮົາຈະມອງຂ້າມໃນຄວາມທົນ ທກຸທໍຣະມານຂອງອົງພຣເຢຊູທີ່ໄມກ້ານແຂນ. 

     ບດົເພງສຣັເສນີ 31   ນີແ້ມ່ນຄໍາອ້ອນອອນໃຫ້ຊອ່ຍໃນເມ່ືອມີຄວາມລໍາບາກເວລາຄົນອ່ືນຫາເຣ່ືອງໃສ່ຊ່ຶງບ່ໍເປັນຄວາມ
ຈິງ.    ຄໍາປຽບທຽບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍລ້ີພັຍໃນເພງສັຣເສີນຄື: ເປັນໝາກຫີນແຂງ, ເປັນບ່ອນລ້ີ, ເປັນປ້ອມແລະແຂງແຮງ. 
(ພສສ 31:2-3). 

     ເບ້ືອງຫລັງຂອງບົດນ້ີບ່ໍມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນ  ແຕ່ບົດນ້ີເປັນບົດເພງເວ້ົາເຖິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານເພາະຄົນຊ່ົວຕ່ໍສູ້ (ພສສ. 31:15-16).  ເຫັນວ່າຄ າໍເວ້ົາທ່ີໃຊ້ໃນບົດນ້ີຄ້າຍກັບຄໍາເວ້ົາໃຊ້ໃນປ້ຶມ ເຢເຣມີຢາ. ເບ່ິງເພ່ືອ
ປຽບທຽບ (ພພສ 31:11ກັບເຢເຣມຢີາ 20:18; 31:13) ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມຢີາແລະພຣະເມຊອີາໄດ້ເວ້ົາເຖິງສະພາບຂອງ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ ຜູ້ປະເຊີນກັບຄົນຕ່ໍຕ້ານ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ເປໂຕໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນຖວາຍຕົວ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ສ້າງອົງສັດຊ່ືແລະປະເສີດ. 

     ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນ 31 ນ້ີມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດທີ ສຸ່ດ.  ພວກສັດຕຣູກໍາລັງຫ້າງບ້ວງແຮ້ວເພ່ືອທາໍລາຍຊີວິດ.  ພວກ
ຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍມີຄ່າອັນໃດເລີຍໃນຊີວິດ.   ພວກເຂົາໄດ້ຄັດຄ້ານຕ່ໍເສຣີພາບຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ.  ຜູ້ຂຽນ
ເຊ່ືອວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລື່ອ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຕ້ອງຕາຍເປັນແນ່.  ໃນເມ່ືອເປັນແນວນ້ັນຜູ້ຂຽນຈ່ຶງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈົ້າ
ຊ່ອຍ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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1. ໃຫ້ພາກັນອ່ານບົດຂຽນທ່ີມີຫົວຂ້ໍວ່າ, ìພວກເຮົາຈະພາກັນໄປຫາໃຜ?î ສລູບ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ 

ມີພາກສ່ວນອອກຄວາມຄຶດເຫັນນໍາກັນ. 
 

2. ໃຫ້ອ່ານເພງສັຣເສີນ 31 ແລະຊອກຫາທາງອອກທ່ີດີ. 
 

3. ກ່າວວ່າໃນບົດເພງສັຣເສີນ 31 ນ້ີເປັນເຣ່ືອງຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ.    ໃຫ້ຮຽນນ າໍໃນຊີວດິຂອງຜູ້ຂຽນ 
ຕອນນ້ີວ່າ      ເພ່ິນໄດ້ແກ້ບັນຫາຢ່າງໃດເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວດິເໝືອນກັນ.  
ໃຫ້ອ່ານແປດຂ້ໍທໍາອິດ  ແລະໃຫ້ຊອກເບ່ິງຄໍາເວ້ົາຫລືປໂຍກທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມເປັນທຸກຂອງຜູ້ຂຽນ 
ແລະຊອກຫາວ່າຜູ້ຂຽນນ້ັນໄດ້ກ່າວເພີ ້ມຢ່າງໃດ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ບົດ 31:1-8 ແລະຍົກຄໍາ 
ຖາມຂ້ຶນມາວ່າ: ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຂຽນນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ?  ແລະເພ່ິນໄດ້ເຮັດຫຍັງ? 

 
4. ກ່າວວ່າ, ພວກເຮົາເຄີຍເວົາ້ກັນເຖິງການປະພຶດຂອງຄົນໃນເມ່ືອມີບັນຫາ. ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດ 

ໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນທຸກໃນຈິດໃຈ?   ໃຫ້ຂຽນເປັນລະບຽບລົງມາຈາກ 1-10 ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນຕົນເຫດ 
ໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນທຸກ?    ຕົວຢ່າງ: ສຸຂພາບບ່ໍດີ, ຂາດເງິນໃຊ້, ບ່ໍມີງານທໍາ, ຄົນຮັກຕາຍຈາກ,  ແລະ 
ອື່ນໆÖ 

 
5. ກ່າວວ່າ ໃຫ້ພາກັນອ່ານຂ້ໍ 9-13 ບອກວ່າພວກເຮົາຈະແກ້ບັນຫາຂອງຜູ້ຂຽນນ້ີໄດ້ບ່ໍ?  ຖາມວ່າ, 

ຜູ້ຂຽນນ້ີປະສົບກັບບັນຫາອັນໃດ?   
 

 
6. ບັນຫາຢ່າງນ້ີທ່ານໄດ້ພົບ ຫລືຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ໄດ້ປະເຊີນມາແລ້ວມີບ່ໍ?   ໃຫ້ພາກັນແບ່ງປັນຕ່ໍກັນແລະ 

ກັນ. 
 

7. ກ່າວວ່າ ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນນ້ີໄດ້ປະສົບກັບສ່ິງຕ່າງໆໃນຊີວດິເໝືອນກັບພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ.  
ໃຫ້ອ່ານ ຂ້ໍ 19-24 ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນສລູບເຖິງຊີວດິຂອງຜູ້ຂຽນໃນຕອນນ້ີ. 
 

ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ຄວາມຍນິດຂີອງການໃຫອ້ະພຍັ 

 
  

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 32 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 32 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊີວດິມີຄວາມຍິນດີກໍເພາະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ, ນ້ັນແມ່ນການ

ຍອມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ    ແທນທ່ີຈະພະຍາ
ຍາມອໍາຄວາມບາບນ້ັນໄວ້ ແລະຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີເລີດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍມັກຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລະຮ້ອງຂໍ

ອະພັຍຄວາມຜິດເພາະຜົນທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່  ທີສຸ່ດ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອໍາຄວາມຜິດເອົາໄວ້ບ່ໍຍອມຮັບວ່າ

ຕົນຜິດ  ແລະຮັບເອົາຄວາມຜິດເພາະເຮັດບາບ ໃນ ທ່ີສຸດທູນຂໍອະພັຍໂທດ. 
 

ບົດນໍາ 
        ບົດເພງສັຣເສີນບົດ 32 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຍິນດີຂອງການໃຫ້ອະພັຍ.  ການຢູ່ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນເຫງ້ົາ ຂອງຄວາມສຸກອັນ
ແນ່ນອນ, ຊ່ຶງເປັນຄໍາຂວັນໃນເພງສັຣເສີນ. 
           ເພງສັນລະເສີນບົດ 32  ນ້ີໄດ້ກາຍເປັນກົດເຈັດຢ່າງໃນປ້ືມຂອງເພງສັຣເສີນ  (ພສສ 6;32;38;51; 102;130;143).  ໃນ
ບົດນ້ີໄດ້ສອນເຖິງກົດໃຫ້ປະຕິບັດເພ່ືອຮ້ອງຂໍອະພັຍໂທດ.    ນັກຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ ສອນວ່າການອໍາຄວາມບາບໄວ້ນ້ັນນໍາໄປ
ເຖິງການເປັນທຸກ  ແລະການສາລະພາບຜິດບາບນໍາໄປເຖິງການ 
ໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດ. 
       ເພງສັຣເສີນນ້ີໄດ້ຂຽນເປັນບົດອ້ອນວອນຂອງການຂອບພຣະຄຸນ.  ນ້ີເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຂຽນ: ເວ້ົາ ເຖິງບັນຫາ, ຮ້ອງຂໍ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແລະການຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ພັຍ.       ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້້ອ້ອນວອນຂໍອະພັຍ ຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເປັນພະຍານວ່າຄົນອ່ືນ
ຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈແລະເອົາເປັນຕົວຢ່າງ.  ຕາມປະວັດສາດຂອງພວກ ອິສຣາເອັນແລ້ວເພງສັຣເສີນອາດມາທີຫລັງ  ແຕ່ໃຊ້ເປັນກົດໃນ
ການນະມັສການ. ການອ້ອນວອນຂໍອະພັຍ ໂທດນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ (ເບ່ິງ ເອັສຣາ 9; ເນເຫມີຢາ 9; ດານີເອນ 9).   
     ອັກຄສາວົກໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງເພງສັຣສີນ 32:1-2 ໃນປ້ຶມໂຣມ 4:7-8).    ຕາມປະວັດສາດຂອງຄຣິສ ຕະຈັກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້
ອ່ານເພງສັຣເສີນນ້ີເຖິງການອະພັຍໃຫ້ເພາະມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 
        ການໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເປັນເພງສັຣເສີນ.    ໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມ ສຸກຫລາຍຢ່າງ ກ່າວ
ໄວ້ທຸກໆປ້ຶມໃນພຣະຄັມພີ.  ຄວາມສຸກທ່ີເວ້ົາໃນປ້ຶມນ້ີແມ່ນການດໍາລົງຊີວິດຕາມທາງ ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ບົດ 32 ນ້ີໄດ້ກ່າວ
ວ່າຄວາມສຸກນ້ັນເປັນຂອງຄົນຜູ້ໄດ້ຮັບການອະພັຍຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ສ່ິງນ້ີ ໄດ້ເຫັນໃນ ຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ìໄດ້ອະພັຍຄວາມຜິດໃຫ້.î  ຫລ ື 
ìຄວາມບາບໄດ້ຫຸ້ມປົກໄວ້î  ຫລ ື ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍຖື ວ່າເປັນຄວາມຜິດ.î  ຄວາມສຸກທ່ີພຣະຄັມພໄີດ້ກ່າວສອນນ້ັນກໍໄດ້ອະທິບາຍໃນ
ບົດນ້ີ. 
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        ເພງສັຣເສີນໄດ້້ສອນໃຫ້້້ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພາະການໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດ ນ້ັນກໍມາຈາກການ
ສາລະພາບ.    ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ເຂ້ົານະມັສການຈໍາເປັນຕ້ອງມອບຕົວເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຖານະ ເປັນຄົນຜິດຄົນບາບ. 
       ຕ້ອງລະວັງໃນການສາລະພາບຜິດບາບ ເມ່ືອຕ້ັງໃຈເຮັດບາບແລ້ວສາລະພາບໂດຍບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ເປັນສ່ິງຜິດ ແຕ່ການ
ເຂ້ົາໃຈເຖິງອົງພຣະເຢຊູສະລະພຣະຊົນທີໄ່ມ້ກາງແຂນເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອເຫັນໂທດກັມທ່ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບເພາະຄວາມຜິດຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍໃຫ້ຍ້ອນອົງພຣະເຢຊູກາຍເປັນຄ່າ ໄຖ່.  

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທກີານສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1. ໃຫ້ນໍາເອົານ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອໂຣກມາໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະຕ້ັງໃກ້ແກ້ວເຄ່ືອງດ່ືມ.  ຖາມວ່າ, ເວລາໃດທ່ານ ພະຍາຍາມລ້າງມື
ໃຫ້ສະອາດ?   (ໃນຫ້ອງນ້ໍາ, ກ່ອນກິນເຂ້ົາ, ເວລາໄປຢາມຄົນເຈັບໃນໂຮງພະຍາ ບານ, ກ່ອນແຕ່ງກິນ)    ພ່ໍແມ່ຂອງ
ທ່ານໄດ້ສອນທ່ານເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລ້າງມືບ່ໍ?    ແລະ ທ່ານໄດ້ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລ້າງ
ມືໃຫສ້ະອາດບ່ໍ? 

2. ກ່າວວ່າ, ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະສຶກສາເຖິງຄວາມສະອາດ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ມືເທ່ົານ້ັນ.    ຖາມວ່າ, ແມ່ນອັນ ໃດ ທາ່ນຕ້ອງການ
ໃຫ້ສະອາດດີ?  (ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ຣົດ, ຖ້ວຍຊາມ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆ). 

3. ກ່າວວ່າໃນເພງສັຣເສີນບົດ 32     ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຍິນດີເມ່ືອຄວາມຜິດບາບໄດ້ເຖິງການຊໍາຮະ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ. 

4. ເອົານ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອໂຣກໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ລ້າງມື.  ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າທຸກເທ່ືອທ່ີພວກເຂົາລ້າງ ມືໃຫຄຶ້ດເຖິງການ
ສາລະພາບບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 

                                                        ສ.ຈ.  ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 

ບດົຮຽນທ ີ7 
ຢາກມຊີວີດິດແີລະຊອກຫາກົກເຫງົາ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 34 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງເປັນກົກເຫງົາ້ຂອງ 

ຊີວິດທ່ີດີອັນແທ້ຈິງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອພວກເຮົາຕຶກຕອງເຖິງຊີວິດແລ້ວ   ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຊີວິດທ່ີແທ້ ຈິງນ້ັນຢູ່ໃສ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາກົກເຫງ້ົາຂອງຊີວິດ ແລະຍ້ັງຢືນວ່າຊີວດິຂອງຕົນເອງ ນ້ັນມາຈາກ

ໃສກັນແທ້. 
 

ບົດນໍາ 
ບົດເພງສັຣເສີນບົດ 34 ນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນຕາມພະຍັນຊະນະຊາວເອັດຕົວຕາມພາສາເຮັບເຣີ.    ໃນບົດ 25 ກໍໃຊ້ວທີິຂຽນຢ່າງນ້ີ

ມາກ່ອນແລ້ວ.  ແຕ່ເຫັນວ່າທັງສອງບ່ອນນ້ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຕົວອັກສອນ waw.    ແລະ ເຫັນວ່າ ທ້າຍສຸດຂອງບົດ 34 ບ່ໍແມ່ນພາກສ່ວນ

ຂອງບົດນ້ີເພາະເປັນການເພ້ີມເພ່ືອໃຫມີ້ຊາວເອັດແຖວ. 
  ບົດເພງສັຣເສີນ 34 ໄດ້ເປັນຄໍາສອນເຖິງຄໍາອ້ອນວອນໃນການຂອບພຣະຄຸນ.    ນັກປາດບາງຄົນຍັງ ກ່າວວ່າບົດນ້ີຂຽນຂ້ຶນ

ເພ່ືອເປັນ  ìສູນກາງເພ່ືອສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.î   ເຫັນວ່າຜູ້ຂຽນ ກາບກອນໄດ້ຂຽນຈາກປະສົບການຂອງຕົນ
ເອງ, ເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊ້ສິດສອນຄົນອ່ືນຢ່າງມີພລັງ. 

    ເມ່ືອພວກເຮົາຮຽນຈາກປະສົບການຈາກຊີວດິແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຊີວດິ.  ຖ້າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້
ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ,   ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍມີບ່ອນສໍາ ລັບນິສັຍຊ່ົວທ່ີທໍາລາຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ
ໃນຊີວິດ. 

  ບ່ໍເໝືອນຄົນສູດມົນຄາຖາທ່ີໃຊ້ຄํາເວ້ົາຊํ້າໆກັນ ສ່ວນຄຣິສະຕຽນແລ້ວຕ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສເມີໃນ ຄວາມນຶກຄິດ
ແລະການປາກເວ້ົາ.  ມັນເປັນຄວາມຈິງເມ່ືອຢູ່ໃກ້ພ່ໍແມ່ພວກເຮົາມັກລະວັງຄໍາເວ້ົາ.  ແຕ່ເມ່ືອ ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນພຣະບິດາ
ໃນເມືອງຟ້າສວັນຢູ່ໃກ້ພວກເຮົາຍ່ິງຕ້ອງລະວັງພາສາທ່ີເຮົາໃຊ້ຫາຼຍຂ້ຶນ. 

 
ແນະນາໍການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
 
1. ໃຫ້ຈັດຫາເຈ້ັຽທ່ີເຮັດເປັນຕົວໜັງສືຈາກ ກ-ສ ໃຫ້ເອົາຕົວລຽງກັນແລະສາມາດອ່ານໄດ້.    ບອກວ່າ 

ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຂຽນເປັນກາບກອນໂດຍໃຊ້ຕົວໜັງສື ກ-ສ ເໝືອນຜູ້ຂຽນກາບກອນໃນ 
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ສມັຍພຣະຄັມພີ.  ເຣ່ືອງທ່ີຈະຮຽນນ້ັນແມ່ນ ìຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາî ບອກສະມາຊກິໃນຫ້ອງວ່າ 
ໃຊ້ຕົວໜັງສືທ່ີກ່າວມານ້ັນເວົາ້ເຖິງ: 
ກ. ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນທ່ີອອກມາຈາກຊວິີດປະສົບການກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຂ. ການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນທາງນ່ຶງບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
ຄ. ການນີຣະມິດສ້າງກໍແມ່ນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຊ່ຶງໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍ 
ພວກເຮົາໃນໂລກ. 

2. ກ່າວວ່າ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃນບົດນ້ີໄດ້ໃຊ້ພະຍັນຊະນະໃນພາສາເຮັບເຮີຂຽນເປັນກອນ.    ບົດນ້ີ ມີ
ຢູ່ຊາວເອັດຂ້ໍ. ແຕ່ມີຕົວດຽວທ່ີຜູ້ຂຽນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ waw. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານເພງສັຣເສີນຈາກພຣະ 
ຄັມພີ. 
3. ຂຽນຈາກບົດຮຽນ: 

(1) ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ (34:1-3) 
(2) ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ (34:4-7) 
(3) ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ (34:8-14) 
(4) ໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ (34:15-22) 

 
4. ແບ່ງເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມກຸ່ມຕາມຈໍານວນຄົນ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບາງຂ້ໍຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.  
ຫລັງຈາກອ່ານແລ້ວຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ງລາຍງານສ່ິງທ່ີໄດ້ພົບເຫັນໃນຂ້ໍຕ່າງໆໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 

ກ. ສຣັເສີນພຣະເຈົາ້ (34:1-3) 
ຂ. ສແວງຫາພຣະເຈົ້າ (34:4-7) 
ຄ. ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ (34:8-14) 
ງ. ໃຫພ້ຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ (34:15-22) 

 
5. ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດວຽກ 5-7 ນາທີ ແລ້ວລາຍງານຕ່ໍທຸກຄົນ. 

 
ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ຮູພ້ຣະຄຸນທີພ່ຣະເຈົາ້ຊອ່ຍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 40 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 40 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຮູ້ພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍນ້ັນຄືຍິນດີທ່ີຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະ 

ທັຍຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະກ່າວຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສລູບຄໍາສອນຂອງເພງສັຣເສີນເຖິງວິທີການທ່ີຈະກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະ

ເຈ້ົາແລະສໍາຣວດວ່າຕົນເອງຈະເຮັດແນໃດ? 
 

ບົດນໍາ 
 

       ເພງສັຣເສີນບົດ 40 ເປັນບົດເວ້ົາເຣ່່ືອງຂອບພຣະຄຸນແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເປັນທາງສ່ວນຕົວ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້
ກ່າວຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາຫລັງຈາກລໍຖ້າຄໍາຕອບຢ່າງອົດທົນ.        (ພສສ 40:1-10).  ສ່ວນເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນເຫັນວ່າກັບກັນ    
ເພາະຕາມທັມມະດາແລ້ວເຣ່ືອງຮ້ອງໄຫ້ມາກ່ອນການຂອບ ພຣະຄຸນ.   
     ແຖວຂ້ຶນຕ້ົນນ້ັນກ່າວເຖິງການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນສ່ິງສົມຄວນສເລີມສລອງ.       ຜູ້ຂຽນ 
ເພງສັຣເສີນປະກາດວາ່ພຣະເມຊີອາເປັນອົງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍານ້ັນເປັນຈິງ.   ແຕ່ເຫັນ 
ວ່າຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງເຕືອນວ່າເຖິງຊວິີດເປັນໄປດ້ວຍດີ  ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າບັນຫາມັນອາດກັບມາອີກ 
ໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.   ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຈົບລົງດ້ວຍກ່າວເຖິງຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ເຫັນວ່າຄວາມຍິນດີມີໃນ 
ເພງສັຣເສີນນ້ີມີເຣ່ືອງຄວາມຍິນດີຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ໃຫ້ຂຽນຄໍາເວ້ົາ ìຜິດຫວັງ, ເຈັບປວດ, ແລະສູນເສັຽî ໃສ່ກະດານ. 
2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສຶກສາສອງສາມເຣ່ືອງດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

ກ. ມີຍິງສາວຄົນນ່ຶງອະຍຸສິບແປດປີລາວໃຫຍ່ກັບໂບດແຕ່ເຫັນວາ່ລາວເປັນຄົນຕິດຢາ ລາວໄດ້ສາ  
    ລະພາບເຖິງຄວາມຜິດຕິດຢາເສບຕິດຕ່ໍກຸ່ມຊາວໝຸ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ. 
ຂ. ຜູ້ນໍາທ່ີທຸກຄົນໄວ້ວາງໃຈໄດ້ປະເມັຽແລະລູກເພາະໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບຍິງອ່ືນໃນໂບດ. 
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ຄ. ລູກຊາຍຂອງທ່ານຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານຂອງຄົນໝຸ່ມ      ສິດຍາພິບານໃຫຍ່ໄດ້ບອກວ່າອີກສາມ  
    ເດືອນລາວຈະຖືກໄລ່ອອກເພາະບ່ໍມີຄົນໝຸ່ມມາໂບດພຽງພໍ. 

3. ຕ້ັງຄໍາຖາມ:  ທ່ານຈະຕອບສນອງຄໍາເວ້ົາໃນກະດານຢ່າງໃດ?  ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງແບ່ງປັນປະ 
ສົບການຄ້າຍຄຽງກັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໃນຮ້ອງຮຽນ. 

4. ບອກສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອປະສົບກັບຄວາມເຈັບ
ປວດແລະຜິດຫວັງໃນຊີວິດ, ແຕ່ເຫັນວາ່ກະສັດດາວິດມີຊີວດິຜິດຫວັງແລະເພ່ິນບ່ໍຍອມແພ້ໃນການ 
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 

5. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານເພງສັຣເສີນບົດ 40 ແລະໃຫ້ບັນທຶກຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
ກ. ຕລອດຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດປະສົບກັບບັນຫາ,  ກະສັດຊາອູນໄດ້ປອງຂ້າ, ລູກຊາຍລອບສັງ  
    ຫານ (ເບ່ິງ 2 ຊາມູເອັນ 18:33). 
ຂ. ເຖິງແມ່ນກະສັດດາວິດປະເຊີນກັບບັນຫາໃນຊີວິດ ເພ່ິນບ່ໍຫລົງລືມພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີ  
    ວິດຈັກເທ່ືອ ເພ່ີນຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາຈົນຂຽນເປັນບົດເພງຂ້ຶນມາ. 
ຄ. ບົດເພງສັຣເສີນ 40 ພວກເຮົາເຫັນໂຄງຮ່າງສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກ  
    ເຮົາຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດ. 

6. ຂຽນໃສ່ກະດານ ìຮູ້ພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາî (40:1-5) 
ກ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານແຮງໆ 
ຂ. ຖາມວ່າ: ທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມທຸກແລະຄວາມຜິດຫວັງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ? 
ຄ. ຖາມວ່າ: ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຫັນຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍບັນຫາຢ່າງໃດ?    ພຣະເຈ້ົາໄດ້  
     ຕອບບາດດຽວຫລືບ່ໍ? 
ງ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານຂ້ໍ 4-5 ອີກ.   ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງແບ່ງປັນເຖິງພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາ 
    ມາໃນຊີວດິເວລາມີບັນຫາ. 

7. ຂຽນໃສ່ກະດານ ìຖວາຍຊີວິດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາî (40:6-10) 
ກ. ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຊື່ໆ ໃນການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຖວາຍຊີວິດຮັບໃຊ້ພຣະ  
    ເຈ້ົາອີກຜ່ານການນະມັສການ. 
ຂ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 40:6-10.  

 
ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ບໍມ່ຜີູນ້ຶງ່ຜ ູ້ໃດເຮດັດ ີ
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 53 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ14; 53 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ການບ່ໍຍອມສແວງຫາ  ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກການພິພາກສາ 

                                           ຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ເນ່ຶອງຈາກບ່ໍມີໃຜທ່ີສາມາດເຮັດດີ ຕາມມາຕຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຫຍັງບາງ 

                                   ຄົນຍັງອວດດີຢ່ ?ູ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້     ເພ່ືອອະທິບາຍວທີິທາງຊີວດິຂອງຫລາຍໆຄົນຊຶງ່ຢູ່ເໝືອນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີ 

                                           ແລະອະທິບາຍວ່າການຢ່ ູຢ່າງນ້ັນເປັນເຣື່ອງໂງ່ຈ້າ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຕຽມນັກຮຽນໄວ້ສອງຄົນເພ່ືອເປັນຕົວສະແດງ;    ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ່ານບົດຕ່ໍໄປນ້ີຊ່ຶງເປັນເຣືອ່ງອອກມາ 

ຈາກພຣະຄັມພີ: 
 
ຜູອ້່ານທນີຶງ່:  ຟັງ, ເອວາ, ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ກິນສ່ິງນ້ັນ 
ຜູອ້່ານທສີອງ: ຄົນໂງຈ້່າເວ້ົາໃນໃຈວາ່ ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາî 
 
ຜູອ້່ານທນີຶງ່: ອາໂຣນ, ຄົນທັງຫລາຍຕ້ອງການເຫັນພຣະເຈ້ົາ; ໂມເຊໜີໄປໄດ້ເດືອນແລ້ວ. ສ້າງພຣະ 
ເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວາ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢ່າງໃດ. ພວກເຂົາຈະເອົາຄໍາທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້. 
ຜູອ້່ານທສີອງ: ຄົນໂງຈ້່າເວ້ົາໃນໃຈວາ່ ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາî 
 
ຜ ູ້ອ່ານທນີຶງ່: ເຮົາຂໍບອກເຈ້ົາ, ຢູດາ, ວິທີດຽວທ່ີເຈ້ົາຈະໄດ້ຕໍາແໜ່ງທ່ີຕ້ອງການຄືບັງຄັບພຣະອົງ; 
ນອກນ້ັນເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ເງິນຫລາຍກວ່ານ້ີ. 
 ຜູອ້່ານທສີອງ: ຄນົໂງຈ້່າເວ້ົາໃນໃຈວາ່ ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາî 
 
ຜູອ້່ານທນີຶງ່: ເຮີຍ! ສັຣເສີນຄວາມສໍາເຣັດສໍາລັບປ້ືມທ່ີເຈ້ົາຂຽນ; ດີຫລາຍທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫລາຍ 
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ຄົນຮູ້ວ່າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ. 
ຜູອ້່ານທສີອງ: ຄົນໂງຈ້່າເວ້ົາໃນໃຈວາ່ ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາî 
 

2. ພານັກຮຽນອ່ານ ເພັງສັຣເສີນ 53:1 ພ້ອມກັນ; ອະທິຖານເປີດການສຶກສາພຣະຄໍາ. 
 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ນັກຮຽນອອກຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບົດເພັງທ່ີໄດ້ຟັງມາໃນຂ້ໍນ່ຶງ. ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນຮຽນຮ້ ູສັງເກດ

ເບ່ີງ ບຸກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ຫລືປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ.  ຄົນປະເພດນ້ີຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກກໍມີຫລາຍ; ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາມາໂບດແຕ່ບ່ໍເຊືອ່. 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເພັງສັຣເສີນ 53:1-6. ຂຽນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ìໂງ່ຈ້າî ໃສ່ກະດານ. 
ກ. ໃຫ້ນັກຮຽນຕີຄວາມໝາຍຄໍາວ່າ ìໂງ່î ແລ້ວຂຽນໃສ່ກະດານໄວ້. 
ຂ.  ສົນທະນາເຣ່ືອງ ìຄົນມາໂບດແຕ່ບ່ໍເຊືອ່î ວ່າມີລັກສະນະແນວໃດ. ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ວທີິໃດ? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ສຸພາສິດ 9: 10. 
ກ.  ຖາມ: ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີແຕກຕ່າງກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນໂງ່ເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
ຂ.  ອ່ານ ສຸພາສິດ 8: 1-11; ຖາມ: ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງແຫ່ງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດແດ່? 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເພັງສັຣເສີນ 53:2-3 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຣມ 3:23. 
ກ.  ຖາມ: ປຽບທຽບລະຫວາ່ງ ເພັງສັຣເສີນ 53:2-3 ແລະ ໂຣມ 3:23. 
ຂ.  ເວ້ົາວ່າ: ຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍມັກຄິດວ່າ ເພາະພວກຕົນໄດ້ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ
ແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງສົນໃຈເຣ່ືອງຄວາມບາບໃນອະນາຄົດ. 
ຄ.  ຖາມ: ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຕລອດໄປບ່ໍ? ການສາຣະບາບຄວາມຜິດ
ບາບທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຊວ່ຍໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈດີຂ້ຶນບ່ໍ? 

7. ອ່ານ 53:4-5 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ. ບອກນັກຮຽນວ່າ ການດໍາເນີນຊີວດິທ່ີປາສຈາກການຊົງນໍາພາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດຫວັງໃນສັງຄົມ ແລະໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ. 

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 53: 6; ຖາມ: ຜູ້ຂຽນເພງຕ້ອງການຫຍັງ? ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະເຢຊບ່ໍູ? 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນອ່ານ ìຄວາມໝາຍສໍາລັບວັນນ້ີî ໃນບົດຮຽນ ຢ່າງງຽບໆ. 
10. ໜ້ອຍກວາ່ເຄ່ິງຂອງຄົນທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນໄປນະມັສການແຕ່ລະອາທິດ.     ທ່ານຄິດວາ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ 

ຕັດສິນໃຈວາ່ຕົວເອງບ່ໍຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາແລ້ວບໍ? 
11. ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 53:1 ທຸກໆມ້ືນ່ຶງອາທິດ; ໃຫ້ຖາມຕົວເອງແຕ່ລະມ້ືວ່າ: 

ຂ້ອຍໄດ້ເວົາ້ວ່າ ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາî ວິທີໃດແດ່? ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ10 

ຄາໍຮອ້ງໄຫແ້ບບໝດົຫວັງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 69 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 69 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນຄວາມລໍາບາກ, ຜູ້ຂຽນເພງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຫລຽວຫາໃຜເມ່ືອບ່ໍມີບ່ອນໄປແລ້ວ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາອ້ອນວອນແບບໝົດຫວັງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນນ້ີ  ແລະ 

                                        ເບ່ິງວິທທ່ີີຄໍາອ້ອນວອນນ້ີຈະຖືກກັບຊີວດິຂອງຂ້ອຍ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຖາມ: ບາງຄົນມັກເວ້ົາວ່າ ìຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ອຽບ່ໍຮອດໃສດອກ.î ທ່ານຄິດວາ່ຜູ້ເວ້ົາໝາຍຄວາມ 

ວ່າແນວໃດ?  ໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງບ່ໍຟັງຄໍາອະທິຖານ 
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

2. ບອກວາ່: ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 69, ຜູ້ຂຽນອ້ອນວອນເໝືອນກັບຄົນທ່ີຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຕອບຄໍາ
ອ້ອນວອນຂອງເຂົາ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 69: 1-4. ຖາມ: ຜູ້ຂຽນໃຊຮູ້ບພາບແນວໃດແດ່ເພ່ືອບັລຍາຍເຖິງຄວາມ

ຮູ້ສຶກຂອງຕົນ? 
ກ.  ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການເວລາມີຄວາມຮ້ ູສຶກວ່າ ìນ້ໍາຖ້ວມຄໍຫອຍî ຫລື ìໝົດທາງແລ້ວî 
ຂ.  ຖາມ: ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ຂຽນກໍາລັງມີພາຣະໜັກ ຫລືວ່າ ກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ໃສ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມທ່ີ? 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 69: 5-12.   ຖາມ: ທັສນະຂອງຜ້ ູຂຽນແຕກຕ່າງແນວໃດໃນພຣະທັມນ້ີ ເພາະສັງເກດ
ວ່າມັນບ່ໍຄືຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນທ່ີນ້ໍາຖ້ວມຮອດຄໍ? 
ກ.  ເບ່ິງຄໍາສາຣະພາບໃນ 69: 5.     ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາປັນຫາ
ຂອງຕົນໄປທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
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ຂ. ບອກນັກຮຽນວ່າ ìຄວາມຮ້ອນໃຈໃນເຣ່ືອງພຣະວິຫານî    ໃນຂ້ໍ 9 ໝາຍເຖິງການອຸທິດຊີວິດໃຫ້
ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຂຽນມີສັດຕຣຫູລາຍຂ້ຶນ. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍຖືກຂ່ົມເຫງ ຫລືກຽດຊັງເພາະ
ຄວາມເຊື່ອບໍ່? 

5. ພານັກຮຽນເບ່ິງ ເພງສັຣເສີນ 13. ໃຫ້ຜ້ ນ່ຶູງອ່ານ. 
ກ.  ເພງສັຣເສີນ 13 ສະທ້ອນ ເພງສັຣເສີນ 69: 13-21 ແນວໃດແດ່? 
ຂ.  ບອກວາ່: ìແຕ່ສ່ວນຂ້າພຣະອົງî (69:13) ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງຈະມີປັນຫາຫລາຍເທ່ົາໃດກໍຕາມ, 
ພຣະເຈ້ົາຍັງຊງົເປັນແຫລ່ງຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລະກໍາລັງ. 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 69: 22-28.    ຖາມ: ພຣະທັມຕອນນ້ີມີບັນຍາກາດແນວໃດ? ການສະ
ແດງຄວາມຮູ້ສຶກແບບບ່ໍຈ່ົງຂອງຜູ້ຂຽນແຕກຕ່າງກັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດໃນເຣ່ືອງນ້ີ? 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 69: 29-36.    ເບ່ິງເພງສັຣເສີນຂອງຜູ້ຂຽນ ເຖິງວາ່ລາວຍັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກແລະ
ເຈັບປວດ (69: 29) 
ກ.  ຖາມ:  ຄໍາເວ້ົານ້ີແຕກຕ່າງກັບຄໍາພຍານເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານສ່ິງຂາດເຂີນແນວໃດ? 
ຂ.  ຂ້ໍສັງເກດ: ຄົນສ່ວນຫລາຍຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຂອງການອ້ອນວອນ, ບ່ໍ
ແມ່ນຂອບຄຸນລ່ວງໜ້າ. 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

8. ພານັກຮຽນເບ່ິງຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ຂຽນເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາໄປໃຊ້; ຖາມຄໍາຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແລ້ວຂຽນຄໍາຕອບ
ໃສ່ກະດານ. 
ກ.  ຜູ້ຂຽນເລ້ີມຕ້ົນຢ່າງໃດ? (ຍອມຮັບວາ່ເຈັບປວດ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈ້ົາ) 
ຂ.  ທ່ານຍອມຮັບແນວໃດແດ່? (ìພຣະອົງຊງົຮູ້ເຖິງຄວາມໂງ່ຂອງຂ້າພຣະອົງî) 
ຄ.  ທ່ານໃຊຂ້ໍ້ຕ່ໍຫຍັງແດ່? ສ່ິງນ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? (ລາວເວ້ົາວ່າ ìແຕ່ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າ  
     ພຣະອົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງÖî) 
ງ.  ການຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພິພາກສາສັດຕຣູສໍາຄັນແນວໃດ? (ລາວສັດຊ່ືຕ່ໍຕົວເອງ ແລະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ) 
ຈ.  ການອ້ອນວອນຂອງລາວໄດ້ຜົນແນວໃດແດ່? (ລາວໄດ້ເປັນພຍານເຣືອ່ງພຣະສງ່າຣາສີ ແລະ 
     ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ) 

9. ໜຸນໃຈໃຫ້ຈົດເອົາ ແລ້ວນໍາແບບຢ່າງໄປໃຊ້ໃນອາທິດຈະມານ້ີ. 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ11 

ເປນັພຍານເຣືອ່ງຄວາມປອດພຍັແລະການປົດປ່ອຍ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 91 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 91 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມປອດພັຍແລະການປົດປ່ອຍໃນສະພາບຮ້າຍ 

                                          ຂາດຕ່າງໆ ເພື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ຕ້ອງຢາ້ນກົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້     ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາພຍານຂອງຜູ້ຂຽນເຖິງວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມ 

                                           ປອດພັຍແລະການປົດປ່ອຍ ແລະເປັນພຍານສ່ວນຕົວເຣ່ືອງຄວາມປອດ 
                                           ພັຍແລະການປົດປ່ອຍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດຂ້ອຍ. 
 

ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ອ່ານຂ້ໍຄວາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. ຫລັງຈາກອ່ານແຕ່ລະຂ້ໍໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນປ່ຽນຄວາມເວ້ົາ 

ນ້ັນໆ ແຕ່ໃຫ້ຮັກສາຄວາມໝາຍເດີມໄວ້. (ຕົວຢ່າງ: ìຄອບຄົວສໍາຄັນສໍາລັບຂ້ອຽî ປ່ຽນເປັນ ìຂ້ອຍ
ຮັກ ຄອບຄົວî) 

· ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 
· ພຣະເຈ້ົາຊົງຟັງເວລາຂ້ອຽອ້ອນວອນ 
· ບາງຄ້ັງຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍບ່ໍແຂງແຮງ 
· ຂ້ອຍຕ້ອງການເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ 

 

2. ຖາມ: ການປ່ຽນຄວາມເວ້ົາບາງຄໍາໃນປໂຍກ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາມີນ້ໍາໜັກຂ້ຶນບ່ໍ? ບອກວ່າ: ມ້ືນ້ີ 
ພວກເຮົາຈະສັງເກດເບ່ິງຄໍາເວ້ົາຫລືຄໍາສັບຫລາຍໆຄໍາທ່ີຜູ້ຂຽນໃຊ້ໃນເພງສັຣເສີນ 91 ເພ່ືອຈະໄດ້ 
ເຂ້ົາໃຈເຈຕນາຂອງຜູ້ຂຽນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ອ່ານ ໂຣມ 8: 38-39. ແນະນໍາວ່າ ໂປໂລ ໄດ້ໃຊຄໍ້າກົງກັນຂ້າມເພ່ືອເນ້ັນໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຫັນຈຸດສໍາຄັນ 

(ຄວາມຕາຍ, ຊີວິດ, ເທວະດາ, ວິນຍານຊົ່ວ, ແລະຕ່ໍໆໄປ). ຄໍາເວ້ົາຫລາຍຄໍາທ່ີໂປໂລໃຊ້ແມ່ນກ່ຽວ
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ກັບສ່ິງທ່ີຄົນຢ້ານກົວໃນສມັຍນ້ັນ. ທ່ານໃຊຄໍ້າເວ້ົາເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າບ່ໍມີຫຍັງຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກພຣະອົງໄດ້. 

4. ພານັກຮຽນເບ່ິງເພງສັຣເສີນ 91.   ຜູ້ຂຽນເລ້ີມໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈເຣ່ືອງການປົກປັກຮັກສາແລະສັນຕິ
ສຸກສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.  ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 91:1-2. ຖາມວ່າ: ìເພ່ິງî ແລະ ìອາສັຍî ມີ
ຄວາມໝາຍຕ່າງກັນບ່ໍ? ຜູ້ຂຽນໃຊຄໍ້າວາ່ ìປ້ອມî ແລະ ìບ່ອນລ້ີພັຍì  ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງມີຣິດອໍານາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.   (91:2 ໃນພາສາໄທຂຽນວ່າ ìພຣະ 
ອົງຊົງເປັນປ້ອມປຣາການ ແລະເປັນທ່ີລີ ພັ້ຍî) 

5. ໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນວ່າມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຢ້ານ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 91: 3-4; ເວົ້າວ່າ: ຜູ້ຂຽນ
ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງເປັນເໝືອນນົກ    ຫລືໄກ່ນ້ອຽທ່ີຢ່ ໃູນອັນຕະຣາຍເພາະບ້ວງແຮ້ວ;    ພຣະເຈົາ້ປຽບເ
ໝືອນແມ່ໄກ່ທ່ີຕຸ້ມລູກໄວ້ໃນກ້ອງປີກ (91:4).   ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກພຍາດຮ້າຍ ແລະຄວາມຕາຍ. 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 91:5-7. ອະທິບາຍວ່າພັຍອັນຕະຣາຍໄດ້ທະວີວທີິໃດ; ຖາມ: ທ່ານຄິດຢ່າງໃດເວລາ
ໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìພຍາດໂຣຄາ ຫລື ໂຣກຣະບາດî? ຄໍາວ່າ ìຢ້ານî ແລະ ìທໍາລາຍî ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ
ແນວໃດໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານ? ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 91:8-10; ຖາມ: ຜູ້ຂຽນສງົບໃຈໄດ້ວທີິໃດເມ່ືອຄວາມຮູ້ສຶກວິ
ຕົກໄດ້ທະວີຄູນຂ້ຶນ? 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຂ້ໍ 11-13.     ສັງເກດວ່າເຣືອ່ງເທວະດາເພ້ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການປົກປ້ອງຮັກສາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ.   ຖາມ: ເປັນຫຍັງຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊຮູ້ບສິງຮ້າຍ ແລະງູພິດເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຊັຍຊະນະ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມຢ້ານແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ? ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີຍັງໃຊ້ຮູບພາບປະເພດນ້ີບ່ໍ? 

8. ອ່ານຂ້ໍ 14-16. ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະການຍອມຮັບ ìພຣະນາມ.î 
 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
9. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ຂຽນບອກວ່າ ຄວາມເຊ່ືອຈະປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຄວາມໂຫດຮ້າຍ,   ພຍາດ

ໂຣຄາ, ຫລືພັຍທັມມະຊາດບ່ໍ? ຜູ້ຂຽນມີເປ້ົາໝາຍແນວໃດເວລາເພ່ິນເອ່ີຍເຖິງພັຍອັນຕະຣາຍຕ່ໍຮ່າງ 
ກາຍ? ສົນທະນາເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອສາມາດກໍາຈັດຄວາມຢ້ານອອກໄປເວລາຢ່ ູໃນພັຍອັນຕະຣາຍ. 

10. ຖາມ:  ຄົນໃນສມັຍນີຢ້້ານຫຍັງແດ່? ໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຢ້ານທ່ີສຸດໃນຊີວິດ.    ຖາມ: 
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງທ່າທີໃນເວລາພົບບັນຫາບ່ໍ? 

11. ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນຕອບຄໍາຖາມສອງຂ້ໍສຸດທ້າຍໃນບົດຮຽນ. ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 12 

ໃຫເ້ຮາົນະມສັການແລ້ວປະຕບິດັຕາມ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ເພງສັຣເສີນ 95 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ເພງສັຣເສີນ 95 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຜູ້ນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດຕາມ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ການນະມັສການວັນອາທິດແລະຊີວິດໃນວັນຈັນຄືກັນແນວໃດ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານພິຈາຣະນາການນະມັສການແລະການປະຕິບັດ. 

  

ຄໍານໍາ  

ບົດເພງສັຣເສີນບົດ 95 ຂອງກະສັດດາວິດມີເນ້ືອໃນສໍາຄັນຢູ່ສາມປະການຄື 1: ຮຽກເອ້ີນປະຊາຊນົຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ.  2. ໃຫ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ ມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ ເມ່ືອຟັງແລ້ວໃຫ້ໃຊຊີ້ວດິຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.      ແລະ 3. ຕັກເຕືອນຜູ້ດ້ືດ້ານຈະຖືກ
ລົງໂທດຍ້ອນການບ່ໍເຊືອ່ຟັງ.  
 

ສ່ວນປະກອບຂອງການນະມັສການ   (ເພງສັຣເສີນ 95:1-5).  
ມີຄົນບ່ໍເຊ່ືອຖາມຄຣິສຕຽນວ່າໄປໂບດໃນວນັອາທິດນັນ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງອັນໃດ? ແນ່ນອນຄຣສິຕຽນຈະ
ຕ້ອງຕອບວ່າໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈແນ່ນອນວ່າການນະມັສການນ້ັນແມ່ນ
ຕອນໃດກັນແທ້? ສ່ວນຫລາຍຄຣສິຕຽນຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ  ແມ່ນຕອນຟັງອາຈານເທດນ້ັນແຫລະແມ່ນຕອນນະ
ມັສການ.   ຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາຄວນຈະເຈ້ົາໃຈຄໍາວ່ານະມັສການມີຄວາມໝາຍຫຍັງກ່ອນ ເພາະເຮົາເຄີຽໄດ້
ຍິນໂຄສົກທ່ີງານສົບມັກເລ້ີມຕ້ົນວ່າ ì  ìກາບຄາຣະວະພຣະອາຈານî   î ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂາບລົງຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ໝາຍນ້ັນພ້ຽນໄປ. ຂໍສເນີຕົວຢ່າງໃນພຣະຄັມພີສອງສມັຍດ່ັງນ້ີ; 

 1. ພາສາຕ້ົນເດີມແມ່ນ hx'v' shachah {shaw-khaw'} (ຊາຄາວ) ແປວ່າພາກສ່ວນຮ່າງກາຍນ່ັງຄຸ

ເຂ່ົາຂາບລົງກັບຟ້ືນເປັນຕ້ົນຕໍ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີກະສັດດາວິດຈ່ຶງປ່າວເອ້ີນປະຊາຊນົມາຂາບລົງຕ່ໍພຣະ ພັກຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງການຍອມຈໍານົນ ຫລືຍອມເຊ່ືອຟັງທຸກປະການ.  
 2. ພາສາພຣະຄັມພີໃໝ່    proskune,w proskuneo {pros-koo-neh'-o}  ແປວ່າຄຸເຂ່ົາທັງສອງເບ້ືອງ
ແລະກ້ົມເອົາໜ້າຜາກແປະໃສ ພ້ື່ນ ເປັນການສະແດງຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງສຸດ.  
 



 27

ສລູບແລ້ວການນະມັສການໃນສມັຍພຣະຄັມພີບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈິດວິນຍານເທ່ົານ້ັນຕ້ອງແມ່ນຮ່າງກາຍ  ແລະຈິດ
ໃຈດ້ວຍ, ສ່ວນປະກອບທ່ີດາວິດກ່າວເຖິງນ້ັນແມ່ນມາຂາບລົງ, ມາຮ້ອງເພງມ່ວນຊືນ່ຖວາຍພຣະເຈ້ົາ, ມາ
ກ່າວຂອບພຣະຄຸນທ່ີໂຜດປະທານ  ແລະຄຸ້ມຄອງ,   ມາຍ້ອງຍໍສັຣເສີນທ່ີຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອພຣະ
ທັງຫລາຍ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
 

ການນະມັສການເລີມ້ຕົນ້ຢູໃ່ສ?    (ເພງສັຣເສີນ 95: 6-7) 
1. ໃຫ້ເຮົານະມັສການແລະຂາບລົງ ໃຫ້ເຮົາຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊງົສ້າງພວກເຮົາເພາະພຣະອົງຊງົ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ (ຂ້ໍ 6). ເຮົາເຫັນວາ່ມີໜ້ອຍໂບດທ່ີຂາບລົງເພາະການນະມັສການສມັຍໃໝ່ຖືກປ່ຽນ
ໄປ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍເຮົາຄວນຢຸດນ້ິງຢູ່ເອົາຈິດໃຈມາຢູ່ກັບເນ້ືອກັບຕົວ,  ບ່ໍເຄ່ືອນຍ້າຍໄປມາ, ຕ້ັງໃຈຟັງ ຢ່າງໃຈ
ຈົດຈ່ໍກໍນັບວ່າສຸພາບຮຽບຮ້ອບແລ້ວ.  
 
2. ເຮົາເປັນປະຊາກອນແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ ແລະເປັນແກະແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ວັນນ້ີຢາກຈະ
ໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້6-7).   ເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາອາສັຍໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະ
ອົງ, ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງດູແລະຈັດຫາໃຫ້,  ພຣະອົງຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນພ້ອມທ່ີຈະຟັງ
ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ.  
 

ຢ່າເປັນຄົນໃຫ້ກຽດແຕປ່າກ   ( ເພງສັຣເສີນ 95:7ຂ-11) 
ດາວິດຊັກຊວນອິສຣາເອນວາ່ ìຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî  ດ.ຣ ຊາໂລ ສະ
ແຕນລີ ໄດ້ແປຄໍາວ່າຟັງສຽງຂອງພຣະອົງວ່າ ììຄົນຟັງສຽງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໃຊຊີ້ວດິການເປັນຢູ່ຄືກັບ ຕອນ
ເຊ້ົາຂອງວັນອາທິດîî  ເພ່ິນໝາຍຄວາມວ່າມ ີຊີວດິໃນໂບດໃນວັນອາທິດແນວໃດຕ້ອງມີຊີວິດນອກໂບດດ່ັງ
ນ້ັນ ແມ່ນທາດແທ້ ຫລືໝາກຜົນຂອງຜູ້ນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ.  
 
ເອຊາຢາເວ້ົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວາ່, ììປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີອ້າງວ່ານະມັສການເຮົາ ແຕ່ຄໍາເວ້ົາຂອງ
ພວກເຂົາໄຮ້ຄວາມໝາຍ ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍສຸມຢູ່ທ່ີອ່ືນ  ຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງພວກເຂົາບ່ໍມີຫຍັງ ແຕ່
ເປັນກົດເກນແລະຮີດຄອງຂອງມະນຸດ ຊຶງ່ພວກເຂົາໄດ້ທ່ອງຂ້ຶນໃຈເທ່ົານ້ັນîî    (ເອຊາຢາ 29:13).  
ຢ່າໃຫ້ສ່ິງນ້ີເກີດກັບເຮົາ.  

 

        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທີ 13 

ຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມຮກັອັນໝັນ້ຄົງ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ເພງສັຣເສີນ 118 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ເພງສັຣເສີນ 118 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາມີເຫດຜົນທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:        ຈະຕອບຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງມີຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງແນວໃດ?  

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຊອກຫາເຫດຜົນໃນການຂອບພຣະຄຸນ 

  

ຄໍານໍາ  

ບົດເພງສັຣເສີນບົດນ້ີໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນຮ້ອງເພ່ືອຍ້ອງຍໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງຊ່ອຍໃຫ້
ພ້ົນຈາກການຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງຂອງພວກສັຕຣູ,  ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ມີຊັຍເມ່ືອເຂົາຄຶດວ່າຈະເສັຍຊັຍ
ແລວ້.  
  

ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄນຸດວ້ຍສຽງເພງ  (ເພງສັຣເສີນ 118:1-4).  
1. ເລືອກເອົາສອງຄົນໃນຫ້ອງຮຽນມາຢືນຕ່ໍໜ້າຫ້ອງຮຽນ    ໂດຍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຊືທ່່ານîກî ມີລູກຊາຍເປັນວັຍ ລຸ້ນ 
ຂັບຣົດຕໍາກັນກັບລູກຊາຍຜູ່ທີສອງຊ່ືທ່ານîຂî ແລ້ວເລ່ົາເຣ່ືອງອຸປະຕິເຫດໃນບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ ໂດຍ
ເອົາທ່ານîກî ແລະ ທ່ານîຂî ເປັນຕົວລະຄອນ ທ່ີຕ່ໍສູ່ຄະດີກັນມາເປັນເວລາສ່ີປີ.    ລົງທ້າຍດ້ວຍທັງ ສອງຄົນ
ເປັນອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງກັນ,   ຄະດີຖືກຍົກເລີກ  ເມ່ືອອ້າຍນ້ອງພົບກັບ ທັງສອງຄົນອ້ອນວອນ ຂອບພຣະ
ຄຸນນໍາກັນ ແຕ່ຕ່າງກັນ.   1: ທ່ານîກîຂອບພຣະຄຸນທ່ີຄະດີຜ່ານພ້ົນໄປແຖມຍັງໄດ້ນ້ອງຊາຍ ອີກຄືນມາອີກ.  
2: ທ່ານîຂî ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ພ່ໍແລະອ້າຍມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ.  
 
2. ເພງສັຣເສີນ 118    ແມ່ນຮ້ອງປະສານສຽງເພ່ືອໂມທະນາພຣະຄຸນເປັນການສເລີມສລອງຊັຍນະຊະ ແຕ່
ການຮ້ອງເພງເປັນການຍ້ອງຍໍພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງເມດຕາສົງສານຢູ່ຕລອດການ. ທຸກຄົນພາກັນມາທ່ີພຣະ ວິຫານ
ເພ່ືອສລອງເທສການແຫ່ງຊັຍຊະນະ ແລະເພງນ້ີນໍາໂດຍກະສັດດາວິດເອງ.  
 

ຖືກຂູເ່ຂນັຕົກຢູໃ່ນອນັຕະຣາຍ ( ເພງສັຣເສີນ 11: 5-14). 
1. ດາວິດມີເຫດຜົນໃນການຮ້ອງເພງສັຣເສີນຄ້ັງນ້ີ   ເພາະວ່າພວກສັຕຣູໄດ້ບຸກເຂ້ົາໂຈມຕີແລະປອງຂ້າ 
ເພ່ິນ ແລະທະຫານຂອງເພ່ິນກໍອ່ອນກໍາລັງລົງຈົນເກືອບຈະພ່າຍແພ້ສົງຄາມແລ້ວ  ແຕ່ເມ່ືອເພ່ິນຮ້ອງຫາ 
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ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອ ພຣະເຈ້ົາກໍຊງົຊອ່ຍເພ່ິນຈົນໄດ້ຊັຍຊະນະ ເພ່ິນຈ່ຶງຮ້ອງເພງສັຣເສີນນ້ີ 
ໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກການຂູ່ 
ເຂັນອັນໃດອັນນ່ຶງ ເຊ່ັນບັນຫາຄອບຄົວ, ບັນຫາຂາດເຂີນ, ບັນຫາທາງກົດໝາຍ ແລະອ່ືນໆເຮົາຄວນຮຽນ 
ເອົາແບບຢ່າງຂອງດາວິດໂດຍນໍາເອົາຄອບຄົວຂອງເຮົາເຂ້ົາໂບດເພື່ອຂອບພຣະຄຸນ. 

2. ດາວິດຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາຍາມທຸກຮ້ອນ ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຫາໃນຍາມທຸກຮ້ອນເຂັນໃຈ ພຣະອົງຊງົ 
ຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍ ແລະປົດປ່ອຍໃຫ້ພ້ົນî (ຂ້ໍ 5).  ເປັນຄໍາສາຣະພາບວ່າ ດາວິດລາງເທ່ືອກໍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະ ເຈ້ົາ   
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມດາວິດ    ແຕ່ເມ່ືອດາວິດຮ້ອງຫາເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອພຣະເຈ້ົາກໍຊົງ ຊ່ອຍ. 
ລາງເທ່ືອເຮົາກໍເປັນຄືດາວິດ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍດາວິດແນວໃດ  ພຣະອົງກໍຈະ ຊ່ອຍເຮົາ
ແນວນ້ັນ ຫາກເຮົາຍອມຮ້ອງຫາພຣະອົງ.  

ເພງແຫງ່ຊຍັຊະນະ  (ເພງສັຣເສີນ 118:15-21). 

1. ດາວິດໄດ້ຊັກຊວນປະຊາຊນົເຂ້ົາໃນພຣະວິຫານເປັນແບບເທສການແຫ່ງຊັຍຊະນະເພ່ືອຖວາຍບູຊາ, 
ເພ່ືອຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຫຍ້ໍຫຍັນຫລືເຍາະເຍ້ີຍສັດຕຣູແຕ່ປະການໃດ (ອ່ານ 15-21).  
2. ເມ່ືອເຮົາສັນເສີນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຄວນຣະວັງຢ່າເຮັດຄືພວກຟາຣີຊາຍ (ອ່ານ ລູກາ 18:11-12) 

3. ສັງເກດ ຂໍ ້22 ທີ່ເວົ້າວ່າ ìຫີນທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ໂຍນຖ້ິມແລ້ວ ເພາະຖືວາ່ໄຮ້ຄ່າ ກໍກາຍເປັນຫີນເສົາເອກ ສໍາ
ຄັນກວ່າໝູ່ໝົດî ຂ້ໍນ້ີແມ່ນພວກຜູ້ທໍານວາຍແນໃສ່ພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົຖືກປະຕິເສດ ແລະກໍກາຍເປັນເອກ ໃນ
ໂລກ.  

ຄາໍຖາມ:  

1. ທ່ານເຄີຽມີບັນຫາອັນໃດອັນນ່ຶງໃນຊີວດິແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງພ້ົນໄດ້? 

2. ຫາກພົບເຫັນເພ່ືອນທ່ີພົບກັບບັນຫາທ່ານຈະແນະນໍາແນວໃດ? 

3. ວັນນ້ີທ່ານຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
 

 
 
 



 30

ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນອສີເຕ ີ

ເຫນັແລ້ວຈຶງ່ເວົາ້ 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ໂຢຮັນ 20:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ໂຢຮັນ 20:1-18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບ່ົງບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ 

                                                   ພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເປັນພະຍານວ່າພຣະຊົງຊົງຄືນແລ້ວ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊນົ, ທ່ານໄດ້ບອກຜູ້ອ່ືນບ່ໍ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຣືອ່ງຂອງນາງມາຣອີາເຫັນພຣະເຢຊູຊງົຄືນ   

                    ມາສມົທົບກັບການທ່ີທ່ານຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່. 
  

ຄໍານໍາ  

ການບັກທຶກຂອງໂຢຮັນຕອນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນເຮ່ືອງຂອງນາງມາຣີອາຜູ້ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໄລ່ຜີເຈັດໂຕທ່ີເຂ້ົາ
ສິງນາງ ເມ່ືອຜີທັງເຈັດອອກຈາກນາງແລ້ວນາງກໍອາສາຕິດຕາມຮັບໃຊພ້ຣະເຢຊູຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ. 
 

ນາງມາຣອີາອດົໄວບ້ໍໄ່ດ ້  (ໂຢຮັນ 20:1) 
1. ເລ່ົາເຣ່ືອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ນ່ຶງໄປທ່ຽວຫລ້ິນກຸງເຢຣູຊາເລັມ   ເມ່ືອລາວໄດ້ເຫັນອຸບໂມງຫວ່າງເປ່ົານ້ັນ
ແລ້ວລາວກໍຢາກກັບບ້ານໄວກວ່າກໍານົດ ເພ່ືອຈະເອົາເຣ່ືອງນ້ີໄປເວ້ົາໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງ. 
 
2. ເລ່ົາຊີວິດເບ້ືອງຫລັງຂອງນາງມາຣີອາ ເປັນຄົນຖືກຜີເຈັດໂຕເຂ້ົາສິງຮ່າງລາວ (ລູກາ 8:2)   ເມ່ືອລາວຖືກ
ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນແລ້ວລາວກໍສມັກໃຈຕິດຕາມຮັບໃຊ ້ພຣະເຢຊ ູດ້ວຍການຮ້ ູບຸນຄຸນ. 
 
3. ນາງມາຣີອາແລະພວກຜູ້ຍິງເປັນຫ່ວງຢ້ານສົບພຣະເຢຊູບ່ໍຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີ ພວກນາງຈະອົດຕ່ໍໄປ
ບ່ໍໄດ້ ດ່ັງນ້ັນພວກນາງຈະໄປເພ່ືອໄປບົວຣະບັດສົບພຣະເຢຊູ. 

ເຫັນອຸບໂມງຫວາ້ງເປົາ່  (ໂຢຮັນ 20:2-10). 
1. ດ້ວຍຄວາມຕ່ືນຕົກໃຈນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຊີໂມນແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮັກແພງນ້ັນ    ແລ້ວເວົ້າ
ກັບເຂົາວາ່, ìເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງ  ພຣະອາຈານອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ   ແລະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາເອົາ
ໄປໄວ້ທ່ີໃດ?î ເປໂຕກັບສາວກົຄົນອ່ືນນ້ັນຈ່ຶງພາກ ັນອອກມາເຖິງອຸບໂມງî (ຂໍ ້2-3).    ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາຢ່າ
ຟ້າວກະວນົກະວາຍ ເມ່ືອບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນຢ່າຟ້າວໄປຕູ່ໃສ່ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ. 
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2.  ພວກສາວົກຈ່ຶງສັງເກດພາຍນອກອຸບໂມງ ສ່ວນເປໂຕມາຮອດຕາມຫລັງແຕ່ເລ່ັງເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງເລີຍ 
(ຂ້ໍ 6). ຈາກນ້ັນສາວກົອ່ືນກໍເຂ້ົາໄປເໝືອນກັນແລະໄດ້ກວດສອບເຫັນວ່າ ìຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ກອງຢູ່ກັບຜ້າອ່ືນ ແຕ່ພັບໄວ້ຕ່າງຫາກî (ຂ ໍ7).  
 
3. ເລ່ົາເຣ່ືອງລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ ແມ່ນລາຊະໂຣໄດ້ຍ່າງອອກມາທັງມີຜ້າພັນໂຕຢູ່ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງ
ບອກໃຫ ້ເຂົາແກ້ຜ້າພັນໂຕອອກ (ໂຢຮັນ 11:44)   ດ້ວຍເຫດນ້ີສາວົກຈ່ຶງພິສູດໄດ້ວ່າບ່ໍແມ່ນຜູ້ໃດລັກເອົາສົບ
ພຣະເຢຊູໄປ ຖ ້າເຂົາລັກເອົາໄປເຂົາຄົງບ່ໍມີເວລາມາແກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ແລະພັບຜ້າພັນຫົວຢ່າງນ້ີ.  
 

ມາຣອີາພບົກບັພຣະເຢຊ ູ (ໂຢຮັນ 20:11-16).  
1. Àê¸½-©¾-¢º¤-ºö¤-ພë½°øÉ-À ñ̄- -À¥í¾-¦º¤-ºö¤   -ÁªÈ-- ¾¤-®Ò-»øÉ-̧ È¾-êñ¤-¦º¤-Á ú́- -Àê¸½-©¾¢º¤-ºö¤-ພë½°øÉ-À ñ̄- -À¥í¾ 
¥‡¤-À¡-ó© ó́-¡¾- -¦ö- ê½- ¾-¡ñ- -ວ່າ“- ¾¤-Àºó̈ , À¥ í¾-»Éº¤-Äຫ້À»ñ©-ຫ ñ̈¤”  
 
2. ພຣະເຢຊູທ່ີກ່າວກັບນາງວ່າ ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາຜູ້ໃດ?î (ຂໍ ້15). 
 
3. ພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວກັບນາງວ່າ ìມາຣີອາເອີຍ,î (ຂໍ ້16ກ).  ເມ່ືອພຣະອົງຮ້ອງອອກຊືຂ່ອງນາງນ້ັນໄດ້ດຶງ
ຄວາມສົນໃຈຂອງມາຣອີາຫລາຍຂ້ຶນÂ©¨¡¾- ¹ì¼¸À®…¤²ë½Àµ§ø ແລ້ວ¥‡¤»øȨ́ È¾Á È́- ²ë½ºö¤ ເມ່ືອເຫັນ
ພຣະອົງແລ້ວ - ¾¤¥‡¤ເວົ້າ¡ñ®²ë½Àµ§øເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ ìຮັບໂບນີî ແປວ່າ ພຣະອາຈານ (ຂ້ໍ 16ຂ). 

ມາຣອີາດີໃຈທີເ່ຫນັພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 20:17-18).  
1. ìຢ່າໜ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນໄປຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ
ແລະບອກເຂົາວ່າ ເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງທ່ານî (ຂໍ ້17ກ). 
 
2. ìນາງມາຣີອາມັກດາລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນ້ີກັບພວກສາວົກວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî 
ແລະໄດ້ບອກເຂົາວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນî (ຂໍ ້18). 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວງົສຸຣິດທ ໌
 


