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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ກິນເພື່ອຄວາມສຳເຣັດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 1:1-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      2 ກະສັດ 23:34-24:6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການມີຄວາມລຳບາກບ່ໍໄດ້ແຕ່ສ້າງໃຫ້ມີບຸຄລິກລັກສະນະດີ ແຕ່ມັນຍັງ

ບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ.  ການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອົດທົນຕ່ໍຄວາມລຳບາກໄດ້
ບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມລຳບາກ   ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ 

ແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການເພ່ິງພາພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອໂລກຂອງເຮົາແຕກສະ 

                                                ຫລາຍໄປ. 
 

ຄຳນຳ 
     ກະສັດຂອງບາບີໂລນໄດ້ເອົາຊະນະກະສັດຂອງພວກຢິວຊ່ືວ່າ Jehoiakim ແລະພວກບາບີໂລນໄດ້ຍຶດ
ເອົາສ່ິງຂອງມີຄ່າຈາກພຣະວິຫານແລະຈັບຊາຍໝຸ່ມທີ່ເປັນເຊ້ືອກະສັດໄປເປັນຊະເລີຍ (1:12) ພວກເຂົາໄດ້
ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ແລະອາດສູນເສັຽຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
       2 ກະສັດ 23-34-24:6  ໄດ້ກ່າວເຖິງພວກບາບີໂລນໄດ້ທຳລາຍຢູດາ.    ໃນສັດຕະວັດທີ 8 ກ່ອນ ຄສ 
ພວກອັດຊີເຣັຍໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກທາງພາກເໜືອ   ແລະທຳລາຍທຸກຢ່າງພ້ອມຍັງເອົາຄົນໄປເປັນຊະເລີຍ 
ໃນປີ (722 ກ່ອນ ຄສ).   ເຫັນວ່າຢູດາບ່ໍຖືກທຳລາຍແຕ່ກາຍເປັນເມືອງຂ້ຶນໃນປີ (735 ກ່ອນ ຄສ).  ຕ່ໍນ້ີໄປ
ຈົນເຖິງສມັຍສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່    ພວກອິສຣາເອນຢູ່ກ້ອງອຳນາດການປົກຄອງຕ່າງໆເຊ່ັນ: ອັດຊີ
ເຣັຍ, ບາບີໂລນ, ເປີເຊັຍ, ກຣີກ, ແລະໂຣມ.    ພວກທ່ີຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນປະເທດຕ່າງໆໄດ້ມີປະສົບ
ການສຳຄັນໃນທຸກສັດຕະວັດ.  ສ່ິງເກີດຂ້ຶນນ້ີສາມາດເອ້ີນໄດ້ວ່າ, “ພາວະສຸກເສີນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ” ຕ່ໍພວກ
ອິສຣາເອນ.  ພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຖືກຈັບໄປຢູ່ຕ່າງແດນ? 
        ພວກບາບີໂລນເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກອິສຣາເອນໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ   
ອິສຣາເອນອ່ອນພລັງ  ແລະທະຫານຂອງພວກເຂົາມີອຳນາດເໜືອກວ່າ (ພສສ 137)     ສ່ວນຫລາຍເວລາ
ພວກບາບີໂລນໄດ້ເອົາຊະນະແລ້ວຄົນທີ່ເຂົາຈັບເອົາໄປເປັນຊະເລີຍນ້ັນ  ກໍເລ້ີມຕ້ົນຮັບເອົາຮີດຄອງປະເພນີ
ແລະພາສາ.   ເປັນຄວາມຈິງຄື “ເຜ່ົາສູນຫາຍຂອງອິສຣາເອນ” ຜູ້ຢູ່ທາງພາກເໜືອຊ່ຶງຖືກພວກອັດຊີເຣັຍຈັບ
ໄປກໍເປັນດ່ັງນ້ີແທ້.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າຕົວຢ່າງແນວນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກຢູດາຄືກັນບ່ໍ?  ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ
ອິສຣາເອນຈະທົນທານຕ່ໍພາວະສຸກເສີນໄດ້ບ່ໍ? 
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        ປ້ຶມດານີເອນເປັນປ້ຶມໜູນໃຈພວກອິສຣາເອນທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃຫ້ສັດຊ່ືໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
(ປະວັດໃນບົດ 1-6) ແລະຈະມີອະນາຄົດອັນແຈ່ມໃສຕ່ໍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ  (ນິມິດໃນບົດ 7-12). 
       ເຣ່ືອງດານີເອນໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງດານີເອນ ແລະໄປເຖິງອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຄືກັນ.  ໂດຍ
ສະເພາະເວລາພວກກຣີກປົກຄອງ Antiochus IV Epiphane (175-164 ກ່ອນ ຄສ)    ຜູ້ພະຍາຍາມໃຫ້
ເອົາສາສນາອ່ືນໆເຂ້ົາມາເປັນສາສນາດຽວ ແລະທຳນຽມດຽວ.  ຄຳໜູນໃຈຂອງດານີເອນມີພລັງຫລາຍຕ່ໍຄົນ
ຢິວຜູ້ຢູ່ໃນການຂ່ົມເຫງຂອງຈັກກະພັດກຣີກຄົນນ້ີ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
1. ກ່ອນເຂ້ົາຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຄຣູຂຽນຄຳເວ້ົາໃສ່ກະດານວ່າ:  ທຳນຽມ, ອາຫານ,  ພາສາ  ແລະອ່ືນໆແຕກ

ຕ່າງຈາກການຄຸ້ນເຄີຍ.    ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກວ່າຖ້າພວກເຂົາຖືກຈັບໄປຢູ່ຕ່າງແດນພວກເຂົາຈະມີ
ຄວາມຍາກລຳບາກດ້ານໃດ? 

2. ໃຫ້ກ່າວເຖິງດານີເອນແລະເພ່ືອນສາມຄົນຜູ້ຖືກຈັບໄປຈາກຢູດາໄປຢູ່ບາບີໂລນຊ່ຶງມີທຳນຽມ ພາສາ
ແລະອ່ືນໆແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ມີຊ່ືໃໝ່,  ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຂົາຍັງໝັ້ນຄົງຢູ່.    ທ່ານຄຶດວ່າດານີເອນພ້ອມດ້ວຍເພ່ືອນມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເມ່ືອພວກເຂົາ
ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢ່າງນ້ີ? 

3. ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນຫລາຍກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ມີຕາມພຣະຄັມພີຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແລະບອກ
ໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາຮ່ວມກັນ ແລະເອົາມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ນຳ: 

• ດານີເອນ 1:3-7-ທ່ານຈະອະທິບາຍແນວໃດເຖິງສ່ິງເກີດຂ້ຶນກັບດານີເອນແລະເພ່ືອນໆ? 
• ດານີເອນ 1:8-10-ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຈ້ົານາຍບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳຂອງດານີເອນແຕ່

ທຳອິດ? 
• ດານີເອນ 1:11-16-ອັນໃດເປັນການທົດລອງຕ່ໍເຈ້ົານາຍທີ່ດານີເອນຮ້ອງຂໍ? 
• ດານີເອນ 1:17-21-ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແດ່ພວກຊາວໜຸ່ມຢິວໃນຕ່າງແດນຢ່າງ

ໃດ? 
 

4. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນບອກເຖິງພຣະພອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກບົດ 1:17-20.  ມີທາງ
ໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານເໝືອນໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ? 

5. ປິດດ້ວຍການອ້ອນວອນ.   ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮຽນຈາກຄວາມທຸກລຳບາກໃນຊີວິດເພ່ືອຕົນເອງຈະ
ອົດທົນເອົາໄດ້. 

 
           ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ຄວາມຝັນເລກິແລບ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 2:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 40:1-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນຍາມຍາກລຳບາກເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ິງພາພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ 

ເພ້ີມຂ້ຶນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີອັນໃດບ່ໍທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງພລັງອຳນາດໃນການອ້ອນວອນໃນສະພາບລຳບາກ   

                                                ຂັດສົນ. 
 

ຄຳນຳ 
      ບົດທີນ່ຶງແມ່ນການແນະນຳເຖິງເຣ່ືອງທັງໝົດໃນປ້ຶມນ້ີ.  ປະວັດໃນບົດ (1-6) ແລະນິມິດໃນບົດ (7-12) 
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເວລາດານີເອນແລະເພ່ືອນໆຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຈາກຢູດາ (605-538 ກ່ອນ ຄສ).  ດານີ
ເອນແລະເພ່ືອນຄົນຢິວໄດ້ຖືກແກ່ອອກໄປຍັງກຸງບາບີໂລນຢ່າງໜ້າສົງສານ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສ່ັງສອນພາສາ
, ທຳນຽມ, ແລະໄດ້ມີຊ່ືໃໝ່ຊ່ຶງເປັນຂອງພວກບາບີໂລນ.     ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈສັດຊ່ືແລະຕ້ັງໝັ້ນໃນຄວາມ
ເຊ່ືອຕ່ໍກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍສະເພາະໃນເຣ່ືອງອາຫານການກິນ.   ທ່ີສຸດພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາຍ້ອນຄວາມສັດຊ່ື ແລະຈາກກະສັດ Nebuchadnezzar.  ປະວັດເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເປັນທ່ີໜູນໃຈດີ
ຄືພວກເຂົາມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຍັງຢູ່ຮ່ວມກັບພວກບາບີໂລນໄດ້ອີກດ້ວຍ. 
     ແນວໃດກໍຕາມການຮັບໃຊ້ກະສັດບາບີໂລນໄດ້ມີການທ້າທາຍຕ່ໍໍຊີວິດຂອງຊາຍໜຸ່ມຢິວພໍສົມຄວນ ບາງ
ຄ້ັງບາງຄາວ, (ດານີເອນ 2-6)    ຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດທີນ່ຶງກະສັດມີຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ຕ່ໍດານີເອນແລະ
ເພ່ືອນທັງສາມ (1:20).   ເວລາມາເຖິງບົດ 2:13 ກະສັດໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ສັງຫານພວກນັກປາດທັງຫລາຍ
ດານີເອນແລະເພ່ືອນໆ ກໍຄືກັນ.    ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດຊ່ວຍຄົນຢິວຜູ້ຖືກຈັບໄປໃຫ້ພ້ົນຈາກ
ອັນຕະລາຍຂອງກະສັດ ແລະເຈ້ົານາຍຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ບ່ໍ? ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ
ບ່ໍໄດ້ປົກປ້ອງຈາກການທ້າທາຍຂອງຊີວິດ.  ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນອີກໃນບົດ 3 ແລະ 6. 
        ເຣ່ືອງສຳຄັນຂອງຄົນໃນສມັຍບູຮານທາງພາກຕາເວັນອອກ   ຄືພວກເຂົາຕິດພັນກັບເຣ່ືອງຄວາມຝັນ.  
ຄວາມຝັນແມ່ນເຣ່ືອງພຣະຕ່າງໆທີ່ຢາກສົນທະນາກັບຜູ້ຝັນ ແລະຫລາຍໆເທື່ອຕ້ອງການຜູ້ແປຄວາມໝາຍ
ຂອງຄວາມຝັນນ້ັນ.     ເຣ່ືອງນ້ີກາຍເປັນຄວາມຈິງຕ່ໍກະສັດບາບີໂລນ (2 ແລະ 4), ເໝືອນກັບປະວັດເຣ່ືອງ
ຂອງໂຢເຊບໃນປະເທດເອຢິບໃນສມັຍເດີມ (ປຖມ 37:1-11; 40; 41). 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
6. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບຫລາຍຄົນໃນພຣະຄັມພີທາງຄວາມຝັນ.   ຖາມວ່າ ມີຈັກ

ເທ່ືອທ່ານຄຶດວ່າເຣ່ືອງນ້ີມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ?  ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍມີ 21 ເທ່ືອ. ເອົາລາຍຊ່ືແລະຂໍ້ພຣະ
ຄັມພີໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແລະເອ້ີນໃຫ້ມີຄົນສມັກກ່າວເຖິງທ່ີຕົນເອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ທຸກໆຄົນຟັງ. 

7. ໃນປະຖົມມະການ: 
• ພຣະເຈ້ົາຫ້າມກະສັດ  Abimelech     ບ່ໍໃຫ້ເອົານາງຊາຣາຜູ້ເປັນເມັຽຂອງອັບຣາຮາມໄປ 

ນອນນຳ (ປຖມ 20) 
• ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນນິມິດມີເທວະດາຂຶ້ນລົງຈາກສວັນ (ປຖມ 28:12 
• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຢາໂຄບກັບຄືນເມືອຍັງບ້ານຂອງພ່ໍຕົນ (ປຖມ 31:10-11) 
• ພຣະເຈ້ົາບອກລາບານບ່ໍໃຫ້ອວຍພອນ    ຫລືສາບແຊ່ງຢາໂຄບເວລາລາວກັບບ້ານ (ປຖມ 

31:24) 
• ໂຢເຊັບເຫັນຮວງເຂ້ົາອັນນ່ຶງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະສິບເອັດອັນກ້ົມລົງ (ປຖມ 37:1-10) 
• ໂຢເຊັບເຫັນດວງອາທິດ ດວງເດືອນ ແລະດາວກ້ົມຂາບຕົນເອງ (37:1-10) 
• ຄົນຖືຈອກຂອງກະສັດຟາໂຣໄດ້ບີບໝາກອະງຸ່ນຈາກເຄືອແລະຖວາຍແກ່ຟາໂຣ (ປຖມ 40) 
• ຟາໂຣເຫັນງົວອ້ວນພີເຈັດໂຕຂ້ຶນມາຈາກແມ່ນ້ຳ Nile ແລະເຫັນງົວຜອມເຈັດຕົວກິນງົວຕົວ

ອ້ວນນ້ັນ (ປຖມ 41) 
• ຟາໂຣເຫັນນິມິດວ່າມີຮວງເຂ້ົາເມັດຕ່ືງເຈັດຮວງຢູ່ໃນຕ້ົນດຽວກັນ   ແລະມີຮວງເຂ້ົາລີບເຈັດ

ຮວງມາກິນເມັດຕ່ືງ (ປຖມ 41) 
 

8. ຜູ້ປົກຄອງ.    “ຂ້ອຍຝັນເຫັນເຂ້ົາຈ່ີກ່ອນນ່ຶງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຂ້ົາບາເລກ້ິງເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍຂອງພວກເຮົາ 
ເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນນ້ີກ້ິງມາຕຳຜ້າກ້ັງທັງໝົດເພພັງ” (7:13) 
 

9. 1 ກະສັດ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແກ່ Salomon ແລະປະທານທຸກຢ່າງທີ່ເພ່ິນຕ້ອງການ ( 3:5-15) 
10. ດານີເອນ 

• ກະສັດ Nebuchadnezzar ເຫັນຮູບປ້ັນໃຫຍ່ທ່ີສ້າງດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆຖືກໝາກຫີນກ້ິງມາ
ທັບທຳລາຍ (ດນອ 2) 

• ກະສັດເຫັນຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ຈຸຟ້າຖືກຕັດຖ້ິມ (ດນອ 4) 
• ດານີເອນເຫັນນິມິດວ່າມີ ສິງ, ໝີ, ເສືອ  ແລະສັດຮ້າຍຕ່າງໆມີເຂົາສິບອັນຖືກພຣະເຈ້ົາຕັດ

ສິນລົງໂທດ (ດນອ 7) 
 

11. ມັດທາຍ: 
• ເທວະດາບອກໂຢເຊັບບ່ໍໃຫ້ປະຮ້າງນາງມາຣີອາ (ມທ 1:18-24) 
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• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກໂຫຣາຈານບ່ໍໃຫ້ຄືນທາງເກ່ົາ (ມທ 2) 
• ເທວະດາໄດ້ບອກໂຢເຊັບໃຫ້ໜີໄປຍັງປະເທດເອຢິບ (ມທ 2) 
• ເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ໂຢເຊັບກັບຄືນມາຍັງອິສຣາເອນ (ມທ 2) 
• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນໂຢເຊັບໃຫ້ອອກຈາກຢູດາ (ມທ 2) 
• ເມັຽຂອງປີລາດຝັນຮ້າຍເວລາອົງພຣະເຢຊູຂ້ຶນສານ (ມທ 27:19) 
• ໃຫ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມຝັນໃນປ້ຶມດານີເອນທີ່ຍັງເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ. 

12. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ມີ  ແລະບອກໃຫ້ເລືອກເອົາຕົວແທນຄົນນ່ຶງເພ່ືອຈະ
ລາຍງານສ່ິງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນພົບໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ: 

• ດານີເອນ 2:1-4-ນ້ີເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງອັນໃດ? 
• ດານີເອນ 2:5-9-ການເປັນນັກປາດຄົນສລາດຈະໄດ້ມີຜົນອັນໃດ? 
• ດານີເອນ 2:10-16-ພວກຢິວໄດ້ຕອບຄຳສ່ັງອັນຮ້າຍແຮງຂອງກະສັດແນວໃດ? 
• ດານີເອນ 2:17-19-ດານີເອນເຮັດຫຍັງຫລັງຈາກກະສັດໄດ້ອອກໄປຈາກຫ້ອງ? 
• ດານີເອນ 2:20-23-ທີ່ສລຸບພຣະພອນທີ່ດານີເອນໄດ້ຮັບແນວໃດ? 
• ດານີເອນ 2:24-30-ດານີເອນບອກວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍສ່ິງເລິກລັບໄດ້? 

 
 
 
         ບຈ 
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ຄຳແນະຄຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ຄວາມຝັນໄດ້ເປີດເຜີຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 2:31-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 41 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກຄອງປະຊາກອນ 

ຂອງພຣະອົງໃນອະດີດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ ພ້ອມຍັງປະ
ທານຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມຫວັງໃຫ້. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ດານີເອນໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານ

ເດໄດ້ໃຊ້ຕຳແໜ່ງ  ພຣະພອນ   ແລະຄວາມສາມຂອງຕົນເພ່ືອຣາຊອາ 
ນາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການຖວາຍຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືສແວງຫາທາງຍົກ 

                                                ຍ້ອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ. 
 

ຄຳນຳ 
       ບົດທີ 2 ໄດ້ເລ້ີມເວົ້າເຖິງຄວາມຝັນອັນໜ້າຢ້ານຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar.  ເຣ່ືອງຄວາມຝັນນ້ີ
ໄດ້ມີການຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນກວ່າຈະມີຄົນສາມາດແປໄດ້. 
        ປະວັດໃນບົດ 2 ມີການພົວພັນກັບຄວາມຝັນຂອງກະສັດຟາໂຣຂອງເອຢິບແລະໂຢເຊັບໄດ້ແປຄວາມ
ຝັນນ້ັນ (ປຖມ 40-41).   ຄວາມຝັນທັງສອງຢ່າງຂອງກະສັດ Pharaoh ແລະກະສັດ Nebuchadnezzar 
ຄ້າຍຄືກັນ ແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງ.   1) ກະສັດໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງແກ່ໂຢເຊັບ;  ດານີເອນ
ຕ້ອງບອກຄວາມຝັນຂອງກະສັດໂດຍກະສັດບ່ໍໄດ້ບອກວ່າຕົນເອງຝັນຫຍັງ. 2) ມີອັນຕະລາຍສູງ: ກະສັດບາ
ບີໂລນອອກຄຳສ່ັງຂ້າພວກນັກປາດ   ແລະໂຫຣາຈານທັງໝົດ  ຖ້າບ່ໍມີຄົນໃດສາມາດແປຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້.  
3) ດານີເອນ ບົດ 2 ໄດ້ຈົດຈ່ໍຂອງດານີເອນຊອກຫາຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແລະພວກເຂົາພາກັນສັຣເສີນ   
ພຣະອົງໃນເມ່ືອໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.     4) ຄວາມຝັນໃນປ້ືມດານີເອນໄດ້ບອກເຖິງພລັງອຳນາດພຣະເຈ້ົາຂອງ
ພວກອິສຣາເອນ.    5) ຄວາມຝັນໃນດານີເອນທີ 2 ໄດ້ທຳນວາຍເຖິງເຣ່ືອງຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ,   ແຕ່
ຄວາມຝັນຂອງກະສັດຟາໂຣໃຊ້ເວລາພຽງ 14 ປີ. 6) ດານີເອນບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ກະສັດ Nebuchad-
nazzer ໃຫ້ເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງເໝືອນກັບໂຢເຊັບໄດ້ບອກກະສັດຟາໂຣ. 
      ການແປຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊັບແລະດານີເອນເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ປະວັດຂອງ
ໂຢເຊັບໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈາກພວກອິສຣາເອນເດີນເຂ້ົາໄປໃນປະເທດເອຢິບ.  ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ີເຊ່ັນຄົນຢູ່
ໃນປະເທດເອຢິບຫ່າງໄກຈາກແຜນດິນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບອັບຣາຮາມ.     ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດນຳ   
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ພວກເຂົາໃນຄວາມທຸກລຳບາກທັງຫລາຍ ແລະກໍສັນຍາວ່າຈະນຳພວກເຂົາກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນ
ຍາ.  ປະວັດຂອງດານີເອນໄດ້ເລ້ີມຂ້ຶນໃນຕ້ົນເວລາພວກອິສຣາເອນໄດ້ແຍກອອກຈາກດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.  
ແຕ່ວ່າ    ເຖິງຈະຢູ່ປະເທດເອຢິບ ຫລືບາບີໂລນ  ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳສເມີໃນຄວາມເປັນທຸກແລະສະບາຍ 
ແລະສັນຍາວ່າຈະນຳພວກເຂົາກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
13. ຂຽນເຣ່ືອງສາມຢ່າງຂ້າງລຸ່ມໃສ່ເຈ້ັຽ    ແລະເອ້ີນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກເອົາອັນນ່ຶງໄປອ່ານແລະຕອບຄຳຖາມ

ຕາມເຈ້ັຽນ້ັນ: 
• ທ່ານໄດ້ຖືກຂ້ຶນຊ້ັນແລະໄດ້ເງິນເດືອນເພ້ີມ   ທ່ານຈະບອກກັບຄົນອ່ືນເຖິງຜົນສຳເຣັດຂອງ

ທ່ານ ຫລືເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ທ່ານແນວໃດ? 
• ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານຜູ້ສຳຄັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານມີອຳນາດ ຫລື

ທ່ານຈະຖ່ອມໃຈລົງວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານຮັບໃຊ້? 
• ທ່ານມີຄອບຄົວສົມບູນ,  ມີເຮືອນໃຫຍ່,   ຣົດງາມ-ເຫັນວ່າໄດ້ດີກວ່າໝູ່ ທ່ານຈະອວດອ້າງ 

ກັບສ່ິງທ່ີທ່ານມີ ຫລືຈະກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ຕ່າງຫາກຢ່າງໃດ? 
14. ຖາມວ່າທຸກວັນນ້ີພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ຄວາມຝັນເພ່ືອຕິດຕ່ໍກັບມະນຸດຢູ່ບ່ໍ? 
15. ເອົາແຜນທ່ີພຣະຄັມພີມາແລະບອກເຖິງປະເທດ ບາບີໂລນທ່ີກະສັດ Nebuchadnezzar ປົກຄອງ

ໃຫ້ສະມາຊິກເຫັນ. 
16. ກ່າວວ່າກະສັດໄດ້ອອກຄຳສ່ັງຂ້ານັກປາດແລະພວກໂຫຣາຈານພ້ອມດ້ວຍດານີເອນ    ແລະເພ່ືອນ 

ທັງສາມ ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ໃດບອກເຣ່ືອງຄວາມຝັນແລະແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດໄດ້.  ຫລັງຈາກດານີເອນ
ແລະເພ່ືອນທັງສາມພາກັນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ    ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມຝັນແລະຄວາມ 
ແປໃຫ້ດານີເອນຮູ້.   ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ ດານີເອນ 2:31-35 ວ່າດານີເອນໄດ້ກ່າວກັບກະສັດ
ແນວໃດ? 

17. ອະທິບາຍວ່າໃນ ດານີເອນ 2:39-45 ການທ່ີດານີເອນອະທິບາຍເຣ່ືອງຄວາມຝັນນ້ັນມີຄວາມໝາຍ
ເຖິງອະນາຄົດ. ເປັນການບອກກ່ອນໜ້າເຖິງອານາຈັກ Medo-Persian, Greek, and Romans  
ແລະຕ່ໍມາກໍແມ່ນພວກບາບີໂລນ;   ທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍອານາຈັກພວກນ້ີ ແລະພຣະ
ເຈ້ົາກໍໄດ້ຕ້ັງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ.     ບອກໃຫ້ລູກຫ້ອງຈັບຄູ່ກັນ   ແລະພາກັນໃຊ້ 
Smart phone or Computer  ຊອກຫາອານາຈັກຕ່າງໆທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄູ່
ລາຍງານສ່ິງທີ່ຄູ່ຕົນເອງຄວ້າຫາໄດ້. 

 
 
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ໄຟຮ້ອນບໍ່ໄໝ ້
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 3:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 4:5-20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນວ່າຮູບປ້ັນອາດເປັນອັນໃດອັນນ່ຶງທີ່ເອົາມາແທນ

ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນບ່ອນໃດທ່ີທ່ານຖືກຂ່ົມເຫງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມເຊ່ືອທີ່ຜ່ານໄຟເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມ 

                                               ເຊ່ືອດີຂ້ຶນໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ. 
 

ຄຳນຳ 
      ເຫັນວ່າຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດທີ 2 ຊີວິດຂອງຊາວໜຸ່ມອົພຍົບຢິວດີຂ້ຶນ.  ດານີເອນໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ
ຫົວໜ້າພວກນັກປາດແລະໂຫຣາຈານທັງຫລາຍໃນກຸ່ງບາບີໂລນ     ແລະເພ່ືອນທັງສາມໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງສູງ 
ເປັນເຈ້ົາແຂວງຕ່າງໆ.     ແຕ່ເຣ່ືອງນ້ີສາມາດມີການປ່ຽນແປງໄວໄດ້ໃນເມ່ືອມີກະສັດຜູ້ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາປົກ
ຄອງ.  ບົດທີ 3 ໄດ້ກ່າວເຖິງພາວະສຸກເສີນຊີວິດຂອງຊາວໜຸ່ມອົພຍົບຢິວ. 
     ເມ່ືອອ່ານບົດທີ 3 ນ້ີໃຫ້ເບ່ິງເຖິງຄວາມຈິງສອງຢ່າງໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອ. ນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາເນ້ັນໜັກວ່າບ່ໍໃຫ້
ຄົນຂອງພຣະອົງໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ນອກຈາກພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. (ອພຍ 20:2-4).  ໃນປ້ຶມເອຊາຢາໄດ້ມີ
ຫລາຍຂ້ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມໂງ່ທີ່ໄປນັບຖືຮູບປ້ັນ.   (ອຊຢ 43:1-3; 40:18-20; 41:6-7; 44:9-20; 46:1-
7).  ສອງ, ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຍອມຟັງຜູ້ປົກຄອງແລະກົດໝາຍຂອງປະເທດທ່ີພວກເຂົາອາສັຍຢູ່ (ໂຣມ 
13:1-8); ເວ້ັນໄວແ້ຕ່ເຈ້ົາໜ້າທີ່ບັງຄັບຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອເຮັດຜິດຕ່ໍກົດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ກຈກ 4:5-20). 
     ປະວັດໃນບົດທີສາມໄດ້ຈົດໄວເ້ປັນຢ່າງດີ.  ມັນໄດ້ກ່າວເຖິງການກະທຳຂອງກະສັດຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດ
ມີພາວະສຸກເສີນ ທີ່ສຸດກໍມີເຫດຮ້າຍຕ່າງໆໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລະສລູບໄດ້ວ່າມີອະນາຄົດອັນແຈ່ມໃສຊ່ຶງເປັນການ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ.   ເຫັນວ່າປະວັດຢ່າງນ້ີໄດ້ເປັນສ່ິງໜູນໃຈຫລາຍໃນເມ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສັດ 
ຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ,   ເຖິງແມ່ນກະສັດຜູ້ອວດໂຕຍ່ິງກໍຍັງສາມາດກາຍເປັນຜູ້ຖ່ອມຕົວໄດ້ ແລະຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຈະຖືກ
ຍົກຂ້ຶນສູງ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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18. ທ່ານຄິດໄດ້ບ່ໍວ່າມີຜູ້ນຳໃນທຸກວັນນ້ີຍັງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຢູ່? ຖາມອີກວ່າມີແນວ
ອ່ືນບ່ໍທີ່ຄົນຍັງຂາບໄຫວ້ເຊ່ັນ:ເງິນຄຳ, ຊ່ືສຽງ, ອຳນາດແລະອ່ືນໆ? 
 

19. ບອກປະວັດສ້ັນໃນບົດ 3:1-7 ວ່າໃນບົດກ່ອນນ້ີກະສັດ Nebuchadnezzar  ໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່  
ພຣະເຈ້ົາຫລັງຈາກດານີເອນໄດ້ແປຄວາມຝັນຂອງເພ່ິນ.  ກະສັດມີຄວາມຍິນດີຫລາຍທີ່ໄດ້ຟັງດານີ
ເອນແປຄວາມຝັນຂອງຕົນວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງດານີເອນແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້.  ແຕ່ມາຕອນນ້ີກະ
ສັດໄດ້ສ້າງຮູບຕົນເອງໃຫຍ່ຂ້ຶນ   ແລະບອກໃຫ້ທຸກຄົນເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງແກສຽງດົນຕຣີໃຫ້ພາກັນກ້ົມ
ຂາບຮູບນ້ັນ.  ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຄົນນ້ັນຈະຖືກຖ້ິມເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າ.  ໝາຍຄວາມ
ວ່າກະສັດບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 

 
20. ຈັດຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມຄົນ  ແຕ່ລະກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທ່ີມີແລະບອກໃຫ້ແຕ່

ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:   ດານີເອນ 3:8-12; ດານີເອນ 3:13-15;  ດານີເອນ 
3:16-18. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຍົກເອົາເຣ່ືອງສຳຄັນມາສົນທະນາກັນ. ເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າມາລາຍ
ງານເຖິງກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນພົບສູ່ທຸກໆຄົນໄປ. 

 
21. ຢາຍເຈ້ັຽໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ   ແລະຕ້ັງຄຳຖາມວ່າມີຈັກເປີເຊັນເວລາຄຣິສຕຽນຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດຜິດກົດ

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະພວກເຂົາກໍເຮັດຕາມ ແລະມີຈັກເປີເຊັນຍອມຕາຍ ບ່ໍຍອມໃຫ້ການບັງ
ຄັບມາເປັນບັນຫາໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 

 
22. ອ້ອນວອດປີດໂດຍກ່າວວ່າການທີ່ເອົາຊະນະດ້ານຈິດວິນຍານຢ່າງນ້ີຕ້ອງອາສັຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາໃນທຸກສະພາບການ. 
 
 
 

 
 
 
 

 
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ເອົາໄປໄວທ່ີ້ທ່ົງພຽງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 4:1-37 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 12:20-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນວ່າການອວດຕົວເປັນການແຂ່ງກັບພຣະເຈ້ົາ 

ແລະ ການຖ່ອມຕົວແມ່ນສ່ິງດີເລີດຕ່ໍການຍອມຕ່ໍພຣະອົງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີບ່ອນໃດທີ່ຍັງບ່ໍຍອມຮັບເຖິງພລັງອຳນາດຂອງ  

 ພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າເວລາໃດທ່ານຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພຣະອົງໄດ້ 

        ໃຫ້ອະພັຍ ແລະຍັງໄດ້ຮັບການຄືນດີເຂ້ົາໃນສະພາບເດີມ. 
 

ຄຳນຳ 
       ບົດທີ 4 ກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຝັນອັນສຳຄັນອີກອັນນ່ຶງ. ບົດທີ 2 ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງຄວາມຝັນຮ້າຍເຖິງຮູບປ້ັນອັນໃຫຍ່.   ຄວາມຝັນນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປີທີສອງຂອງການຂ້ຶນບັງລັງຄອງຣາດ.  
ມີນັກສາສນາສາດຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າການທີ່ກະສັດບາບີໂລນອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນຂາບໂຄຣົບຮູບປ້ັນຂອງ
ຕົນເອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນບົດທີ 3 ນ້ີບ່ໍຫ່າງໄກກັນຈາກບົດທີ 2.  ເຫັນວ່າບົດທີ 4 ບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງປີການປົກຄອງ 
ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເກີດຂ້ຶນຢ່າງໜ້ອຍສິບປີຫລັງຈາກບົດທີ 2 ແລະບົດທີ 3 (ກະສັດ Nebuchadnezzar ຄອງ
ຣາດເປັນເວລາ 43 ປີ). 
       ດານີເອນ 2:1 ໄດ້ກ່າວວ່າກະສັດ Nebuchadnezzar ນອນບ່ໍຫລັບເພາະຝັນຮ້າຍ. ໃນດານີເອນ 4:4 
ກະສັດໄດ້ກ່າວເຖິງຕົນເອງວ່າ,   “ຢູ່ໃນວັງ,  ສະບາຍໃຈ,  ແລະມີທຸກສ່ິງຢ່າງ.”  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄປປະເຊີນກັບ
ເພ່ິນໂດຍໃຫ້ດານີເອນແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດໄດ້.   ໝາຍເຫດ: ຕອນນ້ີໃນບົດທີ 4 ກະສັດສະບາຍ ແລະ 
ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເປັນທຸກດ້ວຍຄວາມຝັນ  ແລະຜູ້ແປຄວາມຝັນແມ່ນດານີເອນ.    ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງ    
ພຣະເຈ້ົາ ຄືເວລາພວກເຮົາມີບັນຫາພຣະອົງກໍໜູນໃຈ;  ເວລາພວກເຮົາສະບາຍພຣະອົງເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ລະວັງຕົວ. 
       ວິທີການຂຽນໃນບົດທີ 4 ແມ່ນເຣ່ືອງຄຳພະຍານສ່ວນຕົວ. ເນ້ືອເຣ່ືອງສ່ວນຫລາຍໃນບົດນ້ີແມ່ນກະສັດ 
Nebuchadnezzar  ກ່າວເຖິງປະວັດຂອງຕົນເອງ.  ການເລ່ົາເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີຄ້າຍຄືຄຳພະຍານ ຫລືການຂອບ
ພຣະຄຸນໃນເພງສັຣເສີນ.   ການເວ້ົາພະຍານປະກອບດ້ວຍເຫດການເປັນລຳດັບ:  ຜູ້ສາຣະພາບຢູ່ໃນພາວະ
ສຸກເສີນ ແລະເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ອຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາແລະຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ. ເພງສັຣເສີນບົດທີ 30 ເປັນ
ຕົວຢ່າງທີ່ດີ. 
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     ໃນເວລາທ່ານສຶກສາໃນບົດນ້ີໃຫ້ເບ່ິງຄຳເວົ້າ “ສວັນ” ວ່າມີຈັກເທ່ືອ.  ເຫັນວ່າຄຳເວົ້າເຣ່ືອງສວັນໃນຕອນ 
ນ້ີມີຫລາຍກວ່າທຸກໆບ່ອນໃນພຣະຄັມພີເດີມ.   “ສວັນ” ພຣະເຈ້ົາຂອງສວັນເປັນເຣ່ືອງກົງກັນຂ້າມກັບເຣ່ືອງ
ໂລກນ້ີ ແລະພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າກະສັດທັງຫລາຍຂອງໂລກອີກດ້ວຍ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
23. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກວາດພາບໂດຍຄິດເຖິງເຣືອນຂອງເຂົາມີຫລາຍໆຫ້ອງແລະຖາມວ່າມີຫ້ອງໃດບ່ໍ 

ທີ່ພວກເຂົາບ່ໍຢາກໃຫ້ໃຜເຂ້ົາໄປຈ່ົງຂຽນປ້າຍໃສ່ວ່າ, “ຫ້າມເຂ້ົາ”  ບອກສະມາຊິກວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ
ການສິດທິເຂ້ົາໄປໃນບ້ານ ແລະທຸກໆຫ້ອງໃນເຮືອນຂອງເຮົາ. 

24. ອ່ານດານີເອນ 4:28-30   ນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນນ່ຶງປີມາແລ້ວຫລັງຈາກດານີເອນໄດ້ແປຄວາມຝັນຂອງກະ
ສັດ.   ກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ຈິດໃຈທີ່ຈອງຫອງ ຄືເວລາເພ່ິນຍ່າງໄປມາເທິງ
ຫລັງຄາວັງ   ເພ່ິນເຫັນຄວາມງົດງາມແລະອຸດົມສົມບູນແລະຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ເຮັດເອົາຄົນດຽວ.  
ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ ຄຣິສຕຽນທຸກວັນນ້ີກໍຍັງມີຄວາມຄິດຢ່າງນ້ີບ່ໍ? 

25. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍ 4 ກຸ່ມສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນທ່ີມີ ແລະເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີໃຫ້ພວກເຂົາ
ສຶກສາ: 1). 4:1-9. 2). 4:10-18. 3). 4:19-27. 4). 4:28-37. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຍົກເອົາເຣ່ືອງ
ສຳຄັນມາສົນທະນາກັນ.   ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວໃຫ້ເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານໃຫ້
ທຸກຄົນຟັງ. 

26. ອ່ານ ສຸພາສິດ 16:18.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າຂ້ໍນ້ີໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນວັນນ້ີແນວໃດ? 
27. ອ່ານ ດານີເອນ 4:34-37 ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງ.  ມີຄົນຕິດຕ່ໍຫາທ່ານເພ່ືອຂໍຄວາມເຫັນເພາະຄົນນ້ັນໄດ້

ເຮັດຜິດແລະຮູ້ສຶກກິນແໜງໃຈເພ່ືອຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອະພັຍໃຫ້ ທ່ານຈະມີຄວາມເຫັນແນວໃດ? 
28. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ດານີເອນ 4:23-25.  ອະທິບາຍວ່າດານີເອນເປັນທຸກໃຈເພາະລາວຕ້ອງບອກ

ເຣ່ືອງຄວາມຝັນຂອງກະສັດຄືເພ່ິນຕ້ອງເປັນຄົນຖ່ອມໃຈ. ຖາມສະມາຊິກວ່າຖ້າພວກເຂົາຢາກບອກ
ກັບຄົນຜູ້ມີອຳນາດກວ່າຕົນເອງເຖິງຄວາມຈິງ ເຂົາຈະມີຄວາມກ້າບອກບ່ໍ? 

 
 
 
 
 
 
 

         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 
ຄຳຂຽນທ່ີຝາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 5:1-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ເອເຊກຽນ 28: 1-10 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:    "ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດໃນວັດທະນະທັມການປະພຶດຕ່ໍຕ້ານຄວາມຈິງຈາກ 

                                               ພຣະເຈ້ົາ’’. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:  ດານີເອນເປັນຄົນມີຊ່ືສຽງດີໃນບັນດາຄົນທີ່ເຊ່ືອແລະຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ.  ຈະເຮັດວິທີ 

                                    ໃດເພ່ືອໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນັບຖື? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈວ່າຖ້າບ່ໍມີພຣະເຢຊູຄຣິດຂ້ອຍຈະຖືກລົງໂທດແຕ່ໃນພຣະ 

                                             ຄຣິດຂ້ອຍຈະບ່ໍຖືກລົງໂທດ.                        

ອ່ານລວບ: ພຣະຄັມພີສະບັບນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂງ່ຈ້າແລະການສູນເສັຍພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງ 

                 ຈັກກະພັດເບນຊັສຊາ Belshazzar. ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳເອົາພຣະຣັສມີຂອງພຣະ 
                 ອົງມາໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະອົງ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນການເຂ້ົາຮຽນ:  ອ່ານຂ້ໍພຣະຄຳນ້ີຫລາຍໆຄ້ັງເພ່ືອຈະໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ   ດານີເອນກຳລັງເວ້ົາຫັຽງ 

ກັບຜູ້ອ່ານ. ບັກທຶກສ່ິງທີ່ທ່ານໄດ້ພົບແລະເຂ້ົາໃຈ. 
2. ຕຽມບັນລະຍາຍສ້ັນໆກ່ຽວກັບ ດານີເອນ 5:1-9  ເພ່ືອຕຽມການສົນທະນາ ສຳຫັຼບເຫດການຕ່າງໆ

ກ່ຽວກັບກະສັດ, ກ່ຽວກັບງານລ້ຽງ,   ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງພາຊະນະອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະວິຫານ,  ແລະ
ກ່ຽວກັບພວກໝໍມົນຂອງກະສັດ.  

3. ເລືອກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເປັນຜູ້ເວົ້າແທນກຸ່ມຊ່ຶງຈະຈັດຂ້ຶນກຸ່ມລະ 3 ຫລື 4 ຄົນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການສົນທະນາ ແລະຫລັງຈາກນ້ັນຜູ້ຕາງໜ້າຈະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກຸ່ມນັກຮຽນທັງໝົດ.  

4. ໃຊ້ເວລາຖາມ, ສົນທະນາ, ແລະຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:  
ກ. ເປັນຫັຽງຣາຊີນີຈ່ຶງຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດແລະຊ່ືສຽງຂອງດານີເອນ? 
ຂ. ເປັນຫັຽງຖ້ອຍຄຳຂອງດານີເອນເປັນໜ້າເຊ່ຶືອຖືໄດ້? 
ຄ. ຄຳເວ້ົາຂອງ ດານີເອນຮ້າຍຂາດບໍ?, ຂາດຄວາມຄິດແລະອ່ືນໆບໍ? ເປັນຫັຽງຫລືບ່ໍ? 
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ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
5. ເມ່ືອສະມາຊິກມາເຖິງຫ້ອງຮຽນ  ໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງ ”ຄຳນຳ” ຂອງບົດຮຽນ.   ບອກໃຫ້ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ: ຄວາມຄິດທຸກຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາວິທີໃດ. 
6. ຫລັງຈາກທຸກຄົນນ່ັງລົງ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງພຣະຄຳ ດານີເອນ 5: 1-9. ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານອ່ານຈົບ

ແລ້ວ ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍສ້ັນໆກ່ຽວກັບພຣະຄຳນ້ີ, ແລະໃຫ້ຄິດເຖິງຄຳຖາມສົນທະນາຂໍ້ 1 ທ່ີຜ່ານມາ. 
7. ແບ່ງກຸມເປັນ 3 ຫລື 4 ຄົນເພ່ືອສົນທະນາສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຈາກດານີເອນ 5:1-9. ໃຫ້ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫລ່ົານ້ີກັບໂລກປັດຈຸບັນ.   ຖາມ: ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າເຫັນມືຂຽນຄຳ
ເວ້ົາໃສ່ຝາ: ແປກໃຈ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ກະວົນກະວາຍ, ຄວາມສ້ິນຫວັງ, ຕ້ອງການຄຳຕອບ, ໃບໜ້າ
ປ່ຽນແປງ. ໃຊ້ເວລາເພ່ືອການສົນທະນາ.  

8. ເວ້ົາວ່າ:   ເພາະວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນສັຕວັດ ທີ 21,  ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄົນໃນສມັຍຂອງດານີ
ເອນແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ (ເຖິງວ່າຈະໄດ້ອ່ານພຣະຄຳນ້ີຫລາຍໆຄັ້ງ). 

9. ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາວ່າ    ພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າຜູ້ນຳສາສນາບ່ໍສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງກະ
ສັດ. ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າໄປຖາມ: ອາຈານ, ພະນັກງານໂບດ, ຜູ້ອຳນວຍການພັນທະກິດ, ຄຣູ
ສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ, ຫລືສະມາຊິກ. ເປັນຫັຽງຈ່ຶງຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ໄປຫາຄົນເຫຼ່ົານ້ີ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
10. ໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານ ດານີເອນ 5:22-31. ໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງການ

ລົງໂທດ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄວາມບາບຂອງ ເບນຊັສຊາ (Belshazzar ) ແຕ່ເປັນຄວາມບາບຂອງພ່ໍລາວ, 
ເນບູກາດເນສຊາ(Nebuchadnezza). ພິຈາຣະນາເບິ່ງອະເມຣິກາໃນສັຕວັດທີ 21. ທ່ານຄິດວ່າມີ
ຫຍັງແດ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຣະຫວ່າງອານາຈັກບູຣານ    ແລະວັດທະນະທັມຂອງອະເມຣິກາໃນປັດຈຸບັນ?    
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນທຳນອງນ້ີວ່າ, “ຜູ້ທີ່ມີຫູຈ່ົງຟັງເອົາ, ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບໂບດ.”  

11. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 
ຢູ່ໃນຖ້ຳສິງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 6: 1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ປະຖົມມະການ 37: 3-28 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນມີຄວາມສຳພັນທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນແລະເປັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາແລະມີ 

                                ການສົນທະນາກັບພຣະອົງສາມຄ້ັງຕ່ໍມ້ື,    ແລະເມ່ືອລາວພົບຕົວເອງຢູ່ໃນ 
                                ຂຸມ, ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຢູ່ທີ່ນ້ັນ. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານເພ່ິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະປາຖນາການຊົງຢູ່ແລະອຳນາດຂອງພຣະ 

                                    ອົງຫລາຍປານໃດ ຂະນະທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນໂລກຂອງສິງໂຕທັງຫລາຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:    ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າການເພ່ິງພາອາສັຍພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເກີນກວ່າການເພ່ິງ 

                                                ພາອາສັຍຊັບພະຍາກອນທີ່ໂລກນ້ີມີໃຫ້. 
ອ່ານລວບ:   ດານີເອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຈາກຊີວິດທີ່ຢຳ 

                    ເກງພຣະເຈ້ົາ   ແລະຊີວິດທີ່ຕ້ັງໝັ້ນໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.   ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, 
                    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຈາກຊີວິດແລະວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊ່ືແລະຖ່ອມຕົວຄົນນ້ີ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ອ່ານພຣະຄຳນ້ີຫຼາຍໆຄ້ັງເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຂ້ໍຄວາມທີ່ດານີເອນ ກຳລັງເວົ້າກັບຜູ້ອ່ານ

ຂອງລາວ. ບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານໄວ້.   ອະທິຖານໃນອາທິດນ້ີ ສຳລັບສະມາຊິກຂອງຫ້ອງຮຽນ
ແລະຄົນທີ່ອາດຈະມາຮ່ວມໃນມ້ືນ້ີ. 

2. ເນ່ືອງຈາກການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດແລະ Bible Vacation School, ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍຮູ້
ເຣ່ືອງຂອງດານີເອນ. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນໂບດ, ຈ່ົງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມາໂບດຫລາຍປີ ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງ
ດານີເອນແລະຖ້ຳສິງໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.   ຖ້າທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນໂບດ,  ວາງແຜນທີ່ຈະເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງດານີ
ເອນເອງ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຮູ້ຈຸດສຳຄັນໃນເຣ່ືອງນ້ີດີ. 
 

ອາດຈະໃຊ້ອຸປກອນອ່ືນໆເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສອນ.   ເຫດຜົນນ່ຶງທີ່ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາເຮັດສ່ິງນ້ີແມ່ນວ່າເຈ້ົາ  ແລະ
ຂ້ອຍກໍອາສັຍຢູ່ໃນ “ຖ້ຳສິງ” ທຸກໆມ້ືໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ;ຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທີ່ຈະສັດຊ່ືຕ່ໍການຊົງເອ້ີນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາມັກຈະຄິດວ່າເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນເຫດການຄ້ັງດຽວທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ຊາຍທີ່ກ້າ 
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ຫານຜູ້ນ່ຶງ (ແລະນ້ັນກໍແມ່ນຄວາມຈິງ), ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປົດປ່ອຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທຸກໆມ້ືໃນຊີວິດ.  

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ເມ່ືອນັກຮຽນເລ້ີມເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງຮຽນ,   ບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສົນທະນາເຣ່ືອງລາວທີ່

ຄຸ້ນເຄີຍຫລາຍໃນພຣະຄັມພີ,    ແຕ່ພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງບາງບັນຫາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າມັນຖືກກັບ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແນວໃດ. 

4. ເປີດພາກຮຽນດ້ວຍການອະທຖິານ 
5. ເລ່ົາເຣ່ືອງປະສົບການຂອງດານີເອນແລະຖ້ຳສິງຂອງລາວ.   ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມຈິງທີ່ 

ວ່າດານີເອນສັດຊ່ືໃນການອະທິຖານ;   ລາວໄດ້ສັດຊ່ືທີ່ຈະດຳເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ;  ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍດານີເອນ; ດານີເອນໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ; ແລະກະສັດ Darius ໄດ້ຍອມຮັບວ່າແມ່ນ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທີ່ໄດ້ຊົງຊ່ວຍດານີເອນຈາກປາກຂອງໂຕສິງ. ຊ້ີແຈງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຣ່ືອງທີ່ພວກ
ເຮົາບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ສົນທະນາເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ. 

6. ຫັຼງຈາກອ່ານດານີເອນ 6: 1-9 ຮ່ວມກັນ, ແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ 3 ຫືຼ 4 ຄົນ; ພິຈາຣະນາວ່າເປັນຫຍັງດານີ
ເອນຜູ້ມີຊ່ືສຽງດັງ ແມ່ນແຕ່ພຣະຣາຊີນີຍັງຈ່ືລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜົວຂອງລາວຈ່ືບ່ໍໄດ້. (ດານີເອນເຄີຍໄດ້
ຕີຄວາມຝັນ, ລາວເຄີຍໄດ້ເປັນຜູ້ນຳ; ລາວມີສຸຂພາບແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວາ່ຄົນອ່ືນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງລາວ
ຈະບ່ໍມີສຸຂພາບແຂງແຮງຄືກັບລາວ, ເພາະວ່າລາວໄດ້ຂໍອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະອ່ືນໆ). 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງດານີເອນ 6: 10-13 ຊ່ຶງກ່ຽວກັບຊີວິດການອະທິຖານຂອງດານີເອນ.  ເຊີນໃຫ້ພວກເຂົາ 

ເຈ້ົາແບ່ງປັນເຣ່ືອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບຄຳອະທິຖານຂອງພວກຕົນເພາະຄວາມສັດຊ່ືໃນການເຂ້ົາ
ເຝ້ົາພຣະອົງເປັນປະຈຳ.  ຖາມວ່າມີໃຜແດ່ໄດ້ຖືກເຍາະເຍ້ີຍ ຫລືຖືກຂ່ົມເຫັງຍ້ອນຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະໃຊ້
ເວລາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ນ້ີອາດຈະແມ່ນເວລາແຫ່ງການແບ່ງປັນທີ່ດີ. ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນຖາມກັນ
ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາ.   ໃຊ້ເວລາໃນຖານະຄຣູເພ່ືອແບ່ງປັນຄວາມໃກ້ຊິດທີ່ທ່ານເຄີຍມີກັບ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

8. ໃຊ້ລະຍະເວລາສຸດທ້າຍນ້ີເພ່ືອໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຄິດເບ່ິງດານີເອນ 6: 24-28. ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາຄວາມ  
ໝາຍຂອງຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມເມດຕາ,   ແລະການພິພາກສາໃນເວລາເຮັດຜິດ.   ດານີເອນພ້ົນ
ຈາກປາກສິງໂຕແຕ່ລາວຍັງປະສົບກັບການຂ່ົມເຫັງຢູ່ ແຕ່ປາກົດວ່າບ່ໍມີຄວາມທະນົງຕົວຫລືຄວາມຈອງ 
ຫອງໃດໆໃນຈິດໃຈຂອງລາວ   ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ລອດພ້ົນຈາກແຜນການຂອງເຈ້ົາເມືອງທັງຫລາຍທ່ີຕ້ອງ
ການຂ້າລາວ.  ສົນທະນາເຣ່ືອງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບເພ່ືອນຮວ່ມງານຫລືສະມາ 
ຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ບ່ໍສນັບສນຸນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເຣ່ືອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

9. ປິດການຮຽນດ້ວຍການອະທິຖານ,   ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບເຣ່ືອງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍນ້ີ ເພາະຍັງມີຫຼາຍໆຢ່າງ 
ສຳຄັນນອກຈາກເຣ່ືອງຂອງດານີເອນຜູ້ເປັນວີຣະບຸຣຸດ.   ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ກັບສູ່ອະນາຄົດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 7: 1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ພຣະນີມິດ 13: 1-18 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະຄຳນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳພະຍາກອນຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວໃນ 

                                ປວັດສາດ ແລະໃຫ້ແບບຢ່າງທີ່ດີເລີດແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈາກຊີວິດຂອງດານີເອນ, 
                                ຜູ້ໄດ້ດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ື, ການອຸທິດຕົນ, ແລະການອະ 
                                ທິຖານ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຄວາມປະທັບໃຈເຣ່ືອງຍຸກສຸດທ້າຍ ເພ່ືອເປັນພະຍານກັບຜູ້ທີ່ 

                       ບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮັບຮູ້ວ່າການພິພາກສາກຳລັງຈະມາ, ແລະຂ້ອຍຈະຖືກຕັດສິນໃນ 

                                  ພຣະເຢຊູ ຫລືຖືກຕັດສິນໂດຍພຣະເຢຊູ. 

ອ່ານລວບ:  ຜ່ານນິມິດຂອງດານີເອນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແລະ 

                   ຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຄອບຄອງທຸກຢ່າງໃນໂລກ ແລະປວັດສາດຂອງມະນຸດ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ອ່ານພຣະຄຳນ້ີຫຼາຍໆ ຄ້ັງເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມທີ່ດານີເອນກຳລັງເວ້ົາກັບຜູ້ອ່ານຂອງລາວ.    ບັນທຶກ

ເນ້ືອຫາທີ່ທ່ານພົບ. ອະທິຖານເພ່ືອສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນແລະຄົນທ່ີອາດຈະມາຮ່ວມໃນອາທິດ
ນ້ີ. ທ່ານອາດຈະຕິດຕ່ໍແຕ່ລະຄົນໂດຍໂທຣະສັບ, ອີເມວ, ຂ້ໍຄວາມ, ຫືຼຂ້ໍຄວາມເຟສບຸກ. 

2. ຕຽມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ "ບຸດມະນຸດ" ຈາກພຣະຄັມພີ ແລະທີ່ອ່ືນໆ;  ແລ້ວຕຽມຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໄວ້ເພ່ືອໃຊ້ໃນ
ການສົນທະນາຂະນະທ່ີຮຽນ (ພິມໃສ່ເຈ້ັຍ, ຂ້າງນ່ຶງໃສ່ "ບຸດມະນຸດ" ແລະອີກຂ້າງນ່ຶງໃສ່ຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ) 

1) ຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ວິທີໃດ? 
2) ເມ່ືອເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ເທິງບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະອົງ, ຮູບພາບນ້ີໜູນໃຈຂ້ອຍໃນການ 

ນະມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
3) ຈ່ົງຮູ້ໄວ້ວ່າຄວາມຝັນແລະນິມິດທັງໝົດນ້ີເວ້ົາເຖິງສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ.     ເປັນຫຍັງ

ຂ້ອຍຈ່ຶງຄວນກັງວົນກັບສ່ິງທີ່ຍັງບ່ໍທັນເກີດຂ້ຶນ?   ຄຳພະຍາກອນຍັງສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍໃນທກຸ
ວັນນ້ີ ຄືສຳລັບດານີເອນໃນສມັຍຂອງລາວບ່ໍ? 
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4) ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່      ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍບ່ໍງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍ
ຄວາມຊ່ົວ? ມີສ່ິງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມິດງຽບຢູ່ໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາ, ແລະຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ
ເພ່ືອຈະບ່ໍງຽບອີກຕ່ໍໄປ? 

 

3. ຕຽມບັນຍາຍກ່ຽວກັບດານີເອນ 7: 1-28.    ເບ່ິງບົດຮຽນແລະຫາຂ້ໍມູນທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນປໂຍດມາ
ເພ້ີມ. ພຍາຍາມຢ່າວິຈັຍອຸປກອນຫຼາຍເກີນໄປ.  ບົດຮຽນຖືກແບ່ງເປັນພາກໆ, ໃຊ້ໃນເວລານ່ຶງຊ່ົວໂມງ, 
ມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະວິຈັຍບົດຮຽນທັງໝົດໃນຊ່ົວໂມງນ້ີ. ບອກນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນກ່ຽວກັບອຸປກອນ
ຂອງນັກຂຽນເຊ່ັນ: Norman Porteous ແລະ W. Sibley Towner (ພວກເຂົາເຈ້ົາເປັນນັກວິຊາການ
ຝ່າຍພຣະຄັມພີເດີມ). ເນ້ັນໃສ່ຂ້ໍຄວາມຈາກພຣະຄຳທີ່ຈະເປັນປໂຍດຕ່ໍຜູ້ຟັງໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ. 

 

ຂ້ໍຄວາມສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ 
1) ໃນຂ້ໍທີ 9 ແມ່ນຮູບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ທ່ີມີຫັຼກຖານທີ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ເທິງບັນລັງພິພາກສາ

ຂອງພຣະອົງ. ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ!! 
2) ຈຸດສຳຄັນຫຼາຍໃນປ້ຶມຄູ່ມືຂອງຜູ້ນຳ: “ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໃຫ້ບົດຮຽນປວັດສາດສະເພາະເຈາະຈົງ

ກັບດານີເອນ.  ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ນີມິດທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ເຣ່ືອງຊັຍຊະນະຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ກະສັດ)   
ເໜືອບັນດາຜູ້ມີອຳນາດໃນໂລກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນກະດານໃສ່ຄະແນນສຳລັບເຫດ 
ການທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງມະນຸດ,    ແຕ່ເປັນການເທສນາເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະຊັຍຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 
ຂອງຄວາມດີ. " 

3) ແມ່ນແຕ່ດານີເອນເອງກໍບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບນິມິດທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ,  ລາວຕ້ອງ 
ການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ. 

4) ໃນດານີເອນ 7: 25, ປາກົດວ່າຄວາມຊ່ົວໄດ້ຊະນະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແ ຕ່ວ່າຂ້ໍທີ 26-
27 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງມີຊັຍຊະນະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນທີ່ສຸດ. 

5) ດານີເອນຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງນິມິດນ້ີ,  ຄືກັບມາຣີອາແມ່ຂອງພະເຢຊູ,  ລາວ
ໄດ້ເກັບຮັກສາສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃນໃຈ.  

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ບອກນັກຮຽນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາມາຮອດວ່າ ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳທຳນວາຍ

ແລະນີມິດໃນພຣະຄັມພີເດີມອີງໃສ່ພຣະຄຳດານີເອນບົດທີ 7. 
5. ແຈກຢາຍຄຳຖາມທີທ່່ານໄດ້ຕຽມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ. 
6. ເປີດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອະທິຖານ. 
7. ອະທິບາຍບົດຮຽນ,   ເພ່ືອນັກຮຽນຈະໄດ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫັຼກການທີ່ສຳຄັນ.   ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດ້

ຖາມ ແຕ່ເຕືອນວ່າ ທ່ານອາດຈະບ່ໍຮູ້ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມຂອງທຸກຄົນ. 
8. ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົນທະນາແລະສອບຖາມ.  

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
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9. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ.   ໃຫ້ເວລາສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບ “ບຸດມະນຸດ.” ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້
ລາຍງານສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບ.  ປຽບທຽບແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າພະເຢຊູມັກ
ເອ້ີນຕົນເອງວ່າ “ບຸດມະນຸດ.” 

10. ໃນອີກຫຼາຍໆນາທີຕ່ໍໄປ,   ບອກແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສົນທະນາຄຳຖາມຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງເຈ້ັຽ.  ໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາອີງໃສ່ສ່ິງທີ່ໄດ້ຍິນໃນມ້ືນ້ີ. ຖາມວ່າມີຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ໄດ້ສົນທະນາບ່ໍ.   

11. ກ່ອນປິດທ້າຍ,   ເຕືອນແຕ່ລະຄົນວ່າເຣ່ືອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງມ້ືນ້ີກໍຄືໃນທີ່ສຸດພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຄວບຄຸມຢູ່
ແລະພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງສຳເຣັດສ່ິງທີ່ໄດ້ຊົງວາງແຜນໄວ້. 

12. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະທັມ. 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຫຼຽວເຫັນອະນາຄົດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 8: 1-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ເທກຊະໂລນິກ 2: 1-12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນສາມາດຕີຄວາມໝາຍນິມິດ ເພາະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ 

                                     ເທວະດາຄັບຣີເອນ ແລະເປັນຄຳເຕືອນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືຂອງ 
                                     ພຣະເຈ້ົາ. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ການສຶກສາຄຳພະຍາກອນມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນປໂຍດຕ່ໍຄຣິສຕຽນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມຂ້ອຍແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.  

                       

ອ່ານລວບ: ຮູບພາບຂອງ ອາເລກແຊນເດີ (Alexander) ບອກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫ້ົຼມ 

                  ເຫຼວ,ແຕ່ຮູບພາບຂອງດານີເອນບອກເຖິງການຮັບໃຊ້ທີ່ໝ້ັນຄົງໃນເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

 
ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

1. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄຳນ້ີຫລາຍໆເທື່ອເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າດານີເອນກຳລັງເວ້ົາຫຍັງກັບຜູ້ອ່ານ. ຂ້ໍພຣະຄຳ
ນ້ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ,      ສະນ້ັນຈ່ົງອ່ານດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທັງໝົດ.  
ບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານໄວ້.  ອະທິຖານເພ່ືອສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນອາທິດນ້ີ. ພຍາຍາມຕິດ 
ຕ່ໍພົວພັນກັນໂດຍທາງໂທຣະສັບ, ອີເມວ, ຫລືສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ແລະທາງເຟສບຸກ. 

2. ຊອກເບ່ິງຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະຄຳດານີເອນຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ     ເພ່ືອຈະນຳມາໃຊ້ໃນການຄ້ົນ 
ຄວ ້າເຣ່ືອງ "ນິມິດ" ທີ່ດານີເອນໄດ້ປະສົບການໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີ.  

3. ຄ້ົນຄວ້າໃນເວບໄຊທ໌ ທ່ີເອ້ີນວ່າ ”Biblehub.com."   ຊ່ຶງມີພຣະຄຳພີຫຼາຍໆສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແລະເບ່ິງບ່ອນບັນລະຍາຍພຣະຄັມພີ Parallel Commentaries. ທ່ານຈະສາມາດປຽບທຽບການ
ຕີຄວາມໝາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ີ. 

4. ເອົາຄອມພິວເຕີແລບທ້ອບຫລືໄອແພດມາໃຊ້ເບ່ິງໃນເວັບໄຊທ໌ນ້ີ ໃນມ້ືສອນ. ຖ້າສະມາຊິກໃນຫ້ອງ
ຮຽນມີໄອໂຟນ (ໂທຣະສັບ), ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຂ້ົົາເບ່ິງເວັບໄຊທ໌ນ້ີພ້ອມໆກັນໄປໃນຫ້ອງຮຽນ. 
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ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
5. ເວລາພວກນັກຮຽນມາເຖິງໝົດແລ້ວ, ໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານພຣະຄຳ ດານີເອນບົດທີ 8 ຈາກພຣະຄັມພີ 
6. ຫລືຈາກບົດຮຽນ.     ບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຂີດກ້ອງຂ້ໍຄວາມສຳຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

ບອກຫ້ອງຮຽນວ່າ:    ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໜູນໃຈໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດເພ່ືອຄົນອ່ືນໆຈະໄດ້ເຫັນ   
ພຣະຄຣິດຢູ່ໃນຊີວິດພວກເຮົາ.   ເຕືອນ: ພຣະຄຳນ້ີອະທິບາຍເຖິງຄວາມຊ່ົວຊ້າ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ
ການໃຫ້ພວກເຮົາສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງໃນທ່າມກາງຄວາມຊ່ົວຊ້ານ້ັນໆ.  

7. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຄ້ົນພົບຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານພຣະຄຳແລ້ວ.     ຫລັງ
ຈາກແຕ່ລະຄົນໄດ້ແບ່ງປັນ, ໃຫ້ພາກຸ່ມສົນທະນາຖ້າມີບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັບສ່ິງທີ່ໄດ້ຍິນມາແລ້ວ
ເພ່ືອຊ່ວຍເພ້ີມການຕີຄວາມໝາຍທ່ີສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ. 

8. ແບ່ງກຸ່ມໃຫ້ເປັນ 3 ຫລື 5 ຄົນ. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຄ້ົນຄວ້າດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:   
 
ກຸ່ມທີ 1- ດານີເອນ 8:1-14 – "ການຍາດແຍ່ງອຳນາດ" 
    1. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີນຳກັນ 
    2. ຕັດສິນໃຈເອງວ່າຂ້ໍໃດທີ່ສຳຄັນທ່ີສຸດຈາກພຣະຄຳຕອນນ້ີ. 
    3. ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງພຣະຄຳດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ.    ຊັກ 
        ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ ແລະຊີວິດຂອງຄອບ 
        ຄົວວິທໃີດ.  
 
ກຸ່ມທີ 2 - ດານີເອນ 8:15-22 - "ການຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈ" 
    1. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີນຳກັນ 
    2. ຕັດສິນໃຈໃນກຸ່ມວ່າວ່າຂ້ໍໃດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຈາກພຣະຄຳຕອນນ້ີ. 
    3.  ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງພຣະຄຳດ່ັງກ່າວທ່ີຖືກກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ.   ຊັກ 
        ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ ແລະຊີວິດຂອງຄອບ 
        ຄົວວິທີໃດ.  
 
ກຸ່ມທີ 3- ດານເອນ 8: 23-27- "ເວລາສຸດທ້າຍໃກ້ຈະມາເຖິງ" 
    1. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີນຳກັນ. 
    2. ຕັດສິນໃຈໃນກຸ່ມວ່າຂ້ໍໃດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຈາກພຣະຄຳຕອນນ້ີ. 
    3.  ປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງພຣະຄຳດ່ັງກ່າວທີ່ຖືກກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ.   ຊັກ 
        ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ ແລະຊີວິດຂອງຄອບ 
        ຄົວຢ່າງໃດ. 
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ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
ປິດການຮຽນໂດຍການໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຄິດກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບໃນພຣະຄັມພີ.   ອ່ານພຣະ 
ຄຳຄາລາເຕັຍ 6: 7-10. ໃຫ້ເບ່ິງຂ້ໍ 9 ແລະຊັກຊວນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຍອມມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະວິນຍາຍຂອງ
ພຣະເຈ້ົາຄວບຄຸມນຳພາ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເກີດຂ້ຶນຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຂົາເຈ້ົາ.   ໃຫ້ເວລາສຳຫັຼບ
ສະມາຊິກເພ່ືອແບ່ງປັນວ່າເຂົາເຈ້ົາມີແຜນທ່ີຈະເຮັດຫັຽງແດ່ຈາກຫັຼກການທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຄ້ົນພົບໃນມ້ືນ້ີ. 
ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີແລ້ວ, ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານປິດ.   
 
  
 
          ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ຄຳອະທິຖານສາຣະພາບຂອງດານີເອນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 9: 1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ມັດທາຍ 21: 1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນເປັນແບບຢ່າງຂອງການອ້ອນວອນທີ່ຈິງໃຈ,  

                                ໂດຍການສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວ, ການສາລະພາບ,ແລະການປະຕິເສດ 
                                ຕົນເອງ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ເມ່ືອທ່ານພິຈາຣະນາຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ, ທ່ານສາມາດເຫັນຕົວຢ່າງຫລື 

                        ຄຳໜຸນໃຈຫຍັງແດ່ສຳລັບຊີວິດເຣ່ືອງການອະທິຖານຂອງຕົວເອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ການອະທິຖານຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຮູ້ສັງເກດເບ່ິງ 

                                   ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 

ອ່ານລວບ: ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນສຶກສາຄຳພະຍາກອນຂອງເຢເຣມີຢາ, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂອງການ 

                  ເປັນຊະເລີຍເກືອບຈະສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ.      ລາວມີຄວາມຫວັງຫລາຍຈ່ຶງເລ້ີມຖືສິນອົດອາຫານ 
                  ແລະອະທິຖານ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຖາມ: ທ່ານຈ່ືຫຍັງແດ່ຈາກຄຳອະທິຖານເພ່ືອອາຫານຕອນແລງໃນວັຍເດັກ?   ແບ່ງປັນຄຳອະທິຖານນ້ີ: 

“ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່; ພຣະເຈ້ົາດີ; ຂໍໃຫ້ເຮົາຂອບຄຸນພຣະອົງສຳລັບອາຫານນ້ີ. ອາແມນ.” ມີຄຳເວົ້າ (ຫລື

ເພງ) ແນວໃດແດ່ທ່ີພ່ໍແມ່ກຳລັງສອນເດັກອະນຸບານໃນປັດຈຸບັນ? 
 

ເວ້ົາວ່າ: ການອະທິຖານແມ່ນວນັິຍທາງວິນຍານທີ່ຖືກສອນແລະຮຽນຮູ້. ພຣະຄັມພີໃໝ່ບອກວ່າພຣະເຢ
ຊູຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ອະທິຖານຊ່ຶງພວກເຮົາເອ້ີນວ່າແບບຢ່າງການອະທິຖານ  (ມັດທາຍ 6: 9-13; 
ລູກາ 11: 2-4). ໃນຂະນະທີ່ການອະທິຖານຄວນຈະຖືກສອນ, ແຕ່ສ່ິງດີກວ່າຄືການຖືກນຳໄປປະຕິບັດ. 

2. ກ່າວວ່າ:   ວິທີງ່າຍໆທີ່ຈະສອນການອະທຖິານແມ່ນການເຮັດຕາມອັກສອນ ACTS: (ຂຽນ ACTS  ຢູ່
ເບ້ືອງຊ້າຍຂອງກະດານຈາກເທິງລົງລຸ່ມ). 

A: Adoration. ການສັຣເສີນ. ເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສຳລັບວຽກທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະ 
           ອົງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. 
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C: Confession. ການສາຣະພາບ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍບາບຂອງທ່ານແຕ່ລະຢ່າງ, ຮູ້ວ່າພຣະ 
              ອົງຈະໃຫ້ອະພັຍບາບເຫ່ົຼານ້ີ. 

T: Thanksgiving. ການຂອບພຣະຄຸນ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບທຸກສ່ິງແລະທຸກຢ່າງ. 
S: Supplication.   ຄຳອ້ອນວອນຂໍ.   ການອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງແລະຄົນ 
                           ອ່ືນ.   ກ່າວວ່າ:  ເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູເປີດເຜີຍພຣະປະສົງ 
                           ຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ,    ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດເຫັນພຣະເຈ້ົາເຮັດວຽກໃນ 
                           ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາເຖິງຂອງການທົດລອງທີ່ດານີເອນໄດ້ປະເຊີນໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ,    ແລະຜົນໄດ້ຮັບ. 

ເວ້ົາວ່າ: ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມດານີເອນຫລືຊາວອິສຣາເອນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຖືກເນຣະເທດນ້ີ. ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ທຳນວາຍ, ເຢເຣມີຢາ, ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຫວັງແລະກຳລັງໃຈ.     ດານີເອນໄດ້ຍິນຫລາຍຢ່າງ. 
ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານດານີເອນ 9: 1-3. ໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານເຢເຣມີຢາ 29: 1; ແລະ 10-11. 
 ເວ້ົາວ່າ:   ຈາກພຣະຄຳຜ່ານເຢເຣມີຢາ,   ດານີເອນຮູ້ວ່າລາວຈະໃຊ້ຊີວິດ 70 ປີ ໂດຍການເປັນຊະ
ເລີຍ. ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈ້ົາ.  

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສ່ີກຸ່ມເພ່ືອຟັງ.    ໃຫ້ແຕ່ລະທີມເອົາອັກສອນນ່ຶງຕົວໃນສ່ີຄຳຫຍ້ໍ ACTS.   ເວົ້າ
ວ່າ: ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອ່ານຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ,  ໃຫ້ເບ່ິງວິທີອະທິຖານຂອງລາວວ່າມີການ  
ສັຣເສີນ, ການສາລະພາບ, ການຂອບພຣະຄຸນ, ແລະການອ້ອນວອນ ຮວມຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນຫລືບ່ໍ. 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 9: 4-11.   ໃຫ້ທີມທີ່ຟັງຄຳສັຣເສີນແບ່ງປັນວິທີທີ່ດານີເອນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  ອ້າງເຖິງຂ້ໍ   
ພຣະຄຳ. ຕົວຢ່າງ: ຂ້ໍ 4 "ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຫນ້າຢຳເກງ  ຊົງເຮັດຕາມຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງ.”  ໃຫ້ທີມທີ່ຟັງຄຳສາຣະພາບເຮັດໃນທຳນອງດຽວກັນ.   ຕົວຢ່າງ: ຂ້ໍ 5,“ພວກ
ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຮັດບາບ ໄດ້ເຮັດຊ່ົວແລະເຮັດຜິດ.” ໃຫ້ທີມຟັງຄຳຂອບພຣະຄຸນໃຫ້ບອກເຖິງຂ້ໍ ແລະຄຳ
ເວ້ົາ. ຕົວຢ່າງ: ຂ້ໍທີ 4,   "ຊົງສະແດງຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຕ່ໍຄົນທັງຫລາຍທີ່ຈົງຮກັພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ."  ຂ້ໍທີ 9: 
"ພຣະອົງຊົງເມດຕາແລະຊົງໃຫ້ອະພັຍ.” ໃຫ້ທີມຟັງຄຳອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ບອກເຖິງຂ້ໍ ແລະຄຳເວົ້າ. 
ຕົວຢ່າງ: ຂ້ໍທີ 7: "ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ໃນແຂວງຢູດາໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊາວອິສຣາເອນທີ່ພຣະອົງ
ຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາແຕກໄປຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ແລະໄກ."  

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 9:12-19; ທຸກຄົນຟັງເບ່ິງຕົວຢ່າງເພ້ີມເຕີມຂອງການໃຊ້ ACTS ໃນການອະທິຖານ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເວ້ົາວ່າ: ດານີເອນບ່ໍໄດ້ອະທິຖານໂດຍການໃຊ້ ACTS ແຕ່ທັງສ່ີຫົວຂ້ໍໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນຄຳອະທິຖານຂອງ

ລາວ.    ສ່ິງທີ່ສຳຄັນກວ່າຮູບແບບຂອງການອະທິຖານແມ່ນຄວາມເຊ່ືອທີ່ສະແດງອອກ,   ພຍາຍາມຈັດ
ຄວາມຄິດແລະຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ຖາມ: ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຮູພ້ຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ? ສົນທະນາ. (ຄຳຕອບອາດຈະມີ: 
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ໂດຍການອ່ານພຣະຄຳ; ໂດຍການຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະອົງ;  ໂດຍການລົມກັບບຸກຄົນທີ່ຢຳເກງພຣະ 
ເຈ້ົາ;   ໂດຍການໄປໂບດແລະການນະມັສການ;   ໂດຍຮ່ວມການສຶກສາພຣະຄັມພີ;  ໂດຍການສາລະ 
ພາບຄວາມບາບແລະການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່). 

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 9: 20-23. ຖາມ: ດານີເອນຮຽນຮູພ້ຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? ສົນທະນາ. 
9. ຖາມ:  ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດເວລາພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ,   ຫລືຕອບບ່ໍ 

ຖືກຕາມທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະອົງເຮັດ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ. 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຕອນຈົບ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 9:23-27  (Daniel)  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະທັມ ພຣະນິມິດ 19:19-21 (Revelation)  

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມຫວຸ້ນວາຍເກີດຂ້ຶນໄດ້ບ່ົງບອກວ່າ ເປັນຄາວສຸດທ້າຍແລ້ວ, 

ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາຕ້ັງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະປ່ຽນ
ຈາກຜິດໃຫ້ເປັນຖືກ.   

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາມີໜ້າທ່ີອັນໃຫຍ່ແນວໃດ ໃນສມັຍແຫ່ງພຣະຄຸນນ້ີ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຮຽນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ.   

       
     ບົດນຳ.  
 
ບອກນັກຮຽນວ່າບົດຮຽນນ້ີເປັນບົດຮຽນທ່ີຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈ,  ແຕ່ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຮ້ອຍເປີເຊັນກໍຕາມ 
ເຮົາຄວນຮຽນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ ດີກວ່າເຂ້ົາໃຈ ແລະຮູ້ເຣ່ືອງທັງໝົດ   ແຕ່ບ່ໍເລືອກເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.   ບົດ
ຮຽນວັນນ້ີຈະເວ້ົາເຖິງອິສຣາເອນຜູ້ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເລືອກບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.  
 
 

ພຣະເມຊີອາຈະລົບລ້າງຄວາມບາບ  (Daniel 9 :24a ) 

1. ກ່ອນອ່ືນເຮົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄຳວ່າ Messiah (ເມຊີອາ)    ນ້ັນມາຈາກພາສາເຮັບເຣີຊ່ຶງເປັນພາສາ
ດຶກດຳບັນອອກສຽງວ່າ Mashiach ແປວ່າ ພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງສະຖາປະນາເປັນພຣະເຈ້ົາ.  

2. ຕ່ໍມາໃນພາສາກຣີກຊ່ຶງເປັນພາສາພຣະຄັມພີໃໝ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ Messiah ຫລື ພຣະເມຊີອາ   ອັນມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ God’s Messiah.  

3. ສລຸບແລ້ວຄຳວ່າ  Messiah ແມ່ນພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງໃຫ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດລົງມາເພ່ືອອະພັຍ
ຄວາມຜິດ ແລະຄວາມບາບໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີກັບໃຈເຊ່ືອທຸກຄົນ,     ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ Messiah ພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.    
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4. ຄວາມບາບຂອງຄຣິສຕຽນເກີດມາຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ        ແລະການບ່ໍເຊ່ືອຟັງນ້ີພາສາເຮັບເຣີວ່າ 
aveira ມີຄວາມໝາຍຕ້ົນເດີມວ່າ ຕ້ັງໃຈບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ຫລືຈົງໃຈຕ່ໍສູ້ ຊ່ຶງເປັນການປະຕິເສດບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍ
ສູ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍກງົ.  

5. ຕົວຢ່າງພຣະເຈ້ົາບອກອິສຣາເອນວ່າ ຢ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນ   ແຕ່ເຂົາເລືອກໄປຕິດຕາມພຣະຕ່າງໆ
ເຊ່ັນ  Baal, Ashera, Moloch ແລະພຣະອ່ືນໆອີກ.  ໃນທຳນອງດຽວກັນຄົນໃນສມັຍນ້ີ ບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, 
ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກະບ່ໍອ່ານພຣະຄັມພີ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນຕ່າງໆນາໆ   ເຊ່ັນບ່ໍມີເວລາ, ເມ່ືອຍ ແລະອ່ືນໆອີກ, 
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍລ້ວນແລ້ວ ແມ່ນການຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາທັງນ້ັນ.  

6. ຄວາມບາບແມ່ນການຂາດຈາກຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ໃນພາສາເຮັບເຣີ ອອກສຽງວ່າ hata  ອັນມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ ຫລົງທາງ ຫລືມີແນວພາໃຫ້ຫລົງທາງ, ຄຳເວ້ົາໃນພາສາກຣີກວ່າ hamartia ທ່ີແປ
ວ່າບາບ ເຮັດບ່ໍຖືກຈຸດເປ້ົາໝາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກຳໜົດໄວ້ໃຫ້,  ຫລືອອກນອກທາງພຣະເຈ້ົາ.  

7. ຄວາມບາບທີ່ຕ້ັງໃຈເຮັດ  ຫລືລາງເທ່ືອກໍແມ່ນຍ້ອນເຮົາບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ເຊ່ືອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຕົວຢ່າງກະສັດ Saul ເກືອບເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ບອກເພ່ິນ ແຕ່ມີບາງຢ່າງເລັກ
ນ້ອຍທີ່ເຮັດຜິດນ້ັນ ແປວ່າເພ່ິນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄຳສ່ັງສອນພຣະເຈ້ົາ (ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 15).  

8. ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 25 :31-46 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄຳສອນວ່າ “ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມ

ຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ີແກ່ຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກພີ່ນ້ອງເຮົານ້ີ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝືອນ

ກັນ” (ມັດທາຍ 25:40). ແປວ່າໃຫ້ຊ່ອຍຜູອ່ືນ ແຕ່ເຮົາບ່ໍເຮັດ. 
9. ຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມກະແມ່ນຄວາມບາບອີກອັນນ່ຶງ,    ພາສາເຮັບເຣີອອກສຽງວ່າ  avone   ມີຄວາມ

ໝາຍວ່າບ່ໍສເມີກັນ   ແບບໃຊ້ເຄ່ືອງຜອງ ຫລືຕາຊິງບ່ໍເທ່ົາກັນ  ທີ່ພາສາອັງກິດໃຊ້ຄຳວ່າ iniquity ມີ
ຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບ inequity   ທີ່ມີຄວາມໝາຍຕາຊິງຂ້ີໂລບ,   ເມ່ືອຂ້ີໂລບຕາຊິງກໍກາຍເປັນ  
ຄວາມບາບ ບ່ໍທ່ຽງທັມ,   ບ່ໍຍຸດຕິທັມ ແຕ່ຄຳວ່າ iniquity ມີຄວາມໝາຍທີ່ໜັກໄປທາງກົດໝາຍບ່ໍຍຸ
ດຕິທັມ   ເພາະວ່າເຂົາໃຊ້ຕາຊິງເປັນເຄ່ືອງຜອງແທ້   ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາຊິງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ແມ່ນຕາຊິງຂ້ີ
ໂລບ ເອົາປຽບຜູ້ອ່ືນ ນ້ີແມ່ນຄວາມບາບທີ່ບ່ໍຍຸດຕິທັມ. ຄວາມບາບທັງສາມຢ່າງທ່ີກ່າວມານ້ັນຍັງໄດ້
ລາມມາຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ. 

10.  ພຣະທັມ Daniel ກ່າວວ່າ  (ເພ່ືອໃຫ້ສ້ິນສຸດການ  ທໍຣະຍົດ ໃຫ້ບາບຈົບສ້ິນ ແລະໃຫ້ລົບມົນທິນ ) 
(9:24ກ.) ແປວ່າເມ່ືອເວລາພຣະເຢຊູສະເດັດມານ້ັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍມີອີກ (ໃຊ້ຄຳວ່າ ລົບລ້າງ) .  
ອ່ານເພ້ີມ ເອເຊກຽນ 34:11-16. ໂຢຮັນ 10:1-14 ແລະ ໂຢຮັນ 14:6). ເຮັບເຣີ 10:1-18).  

 

ພຣະເມຊີອາດຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປເປັນນິດ (Daniel 9:24ຂ).  

ສລຸບ ຂ້ໍ 24 ມີສາມຢ່າງທີ່ພຣະເມຊີອາດຈະເຮັດຄື ;  
 1. ພຣະອົງຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຕລອດໄປ (ມະນຸດເອີຍ,    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກ
ເຈ້ົາແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ ສ່ິງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈາກເຈ້ົາກໍຄື ໃຫ້ກະທຳຄວາມຍຸດຕິທັມສະແດງຄວາມຮັກໝັ້ນ
ຄົງ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢ່າງອ່ອນນ້ອມ). ມີກາ 6 :8  (Micah 6 :8)   ‘ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
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ກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບນ້ັນ   ໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາ 
ຈະໄດ້ສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ’ (2ໂກຣິນໂທ 5 :21). 
 
  
 2. ພຣະເຢຊູຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດເປັນນິດ.   "ແຕ່ເມ່ືອປະໂຣຫິດຕົນນ້ີໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ 
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບໄດ້ຕລອດໄປ “ພຣະອົງກໍສະເດັດປະທັບເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ”ເພ່ືອຊົງຄອຍ
ຢູ່ “ຈົນບັນດາສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຖືກປາບລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ” ເພາະວ່າດ້ວຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ     
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທີ່ຊົງຊຳຮະເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດນ້ັນໃຫ້ເຖິງທ່ີສຳເຣັດເປັນນິດ"    (ເຮັບເຣີ 10:12-
14).   

3. ພຣະເມຊີອາ (Messiah)    ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດຕາມຄຳທໍານວາຍທີ່ກ່າວໄວ້ແລ້ວເຊ່ັນ ; 
‘ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລ້ວ   ພຣະທັມນ້ັນຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ   ພຣະທັມນ້ັນແຫລະ, ຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ   ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນມາໂດຍ    
ພຣະທັມ ໃນບັນດາສ່ິງທີ່ເປັນມານ້ັນ ບ່ໍມີຈັກສ່ິງທີ່ເປັນມາໂດຍນອກຈາກພຣະທັມ (ໂຢຮັນ 1:1-3).  
 

ເຈັດສິບອາທິດ (Daniel 9:25-27).  

 1.ພຣະທັມຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງວັນເວລາຢ່າງຊັດເຈນ;    ເຊ່ັນເຈັດສິບສັປດາ  ໝາຍເຖິງເຈັບສິບອາທິດແຫ່ງ 
ການຮັບໃຊ້ຂອງດານີເອນ      ແລ້ວພຣະເມຊີອາຈະນຳຊັຍຊະນະມາຄາວສຸດທ້າຍໃນການຮັບໃຊ້ຂອງດານີ    
ເອນ. ຄຳວ່ານ່ຶງສັປດາໃນພຣະທັມດານີເອນນ້ັນແມ່ນຊ່ວງເວລາເຈັດປີ ເມ່ືອນັບຮວມເຈັດສິບອາທິດແລ້ວແປ
ວ່າ 490 ປີນ້ັນເອງ, ແປວ່າຊ່ວງເວລາທ່ີດານີເອນຮັບໃຊ້ຈະມີ 490 ປີ. (ເບ່ິງຄຳອະທິບາຍເພ້ີມໃນບົດຮຽນ) 
 
 2. ພຣະທັມດານີເອນຕອນນ້ີເວົ້າເຖິງ ເຫດການ  ຫລືຣະດູການ (Event) ມີເຈັດຣະດູການຄື; 1.ສ້າງນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່. 2. ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄດ້ມາຄອບຄອງ 3. ທ່ານຜູ້ນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ຈະ
ຖືກຕັດອອກ.  4 ແລະ 5 ພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນຳທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງບຸກລຸກທຳລາຍ. 6. ຕອນ
ສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະການທຳລາຍ ແລະ    7. ທ່ານຈະສ່ັງເລີກບ່ໍໃຫ້ມີເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາ. 
ສາມໃນຈຳນວນເຈັດເຫດການນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຈາກ ໜຶ່ງຫາສາມ ສ່ວນສ່ີເຖິງເຈັດຍັງຈະມາໃນວັນຂ້າງໜ້າ. 
 
 3. ການລຽງລຳດັບຂ້າງເທິງນ້ັນເປັນການທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້    ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແນະນຳ
ອ່ານ  ພຣະທັມມັດທາຍ 24: 4-15.   ແຕ່ຕອນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເນ້ັນວ່າ;   “ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກນ້ີຈະໄດ້

ປະກາດໄປທົ່ວໂລກ   ເພື່ອເປັນຄຳພຍານແກ່ທຸກໆ ຊາດແລ້ວທີ່ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ   “ເຫດສັນນ້ັນ ເມື່ອໃດທ່ານທັງຫລາຍເຫັນ

ສ່ິງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ  ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວິບັດຕ້ັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ  ຕາມພຣະທັມທີ່ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍດານີເອນຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມນ້ັນ (ໃຫຜູ້້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເອົາ)” (ມັດທາຍ 24:14-15).  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ພລັງຂອງການອ້ອນວອນ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 10:1-21 (Daniel)  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອເຟໂຊ 6:10-18 (Ephesians 6:10-20)  

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ການອ້ອນວອນເປັນຫົນທາງແຫ່ງຊັຍຊະນະ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ປີໃດທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄຳອ້ອນວອນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທ່ານ? 

       
     ບົດນຳ.  
ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີຈະສຶກສາໃນພຣະທັມ ດານີເອນ ບົດ10 ເປັນສ່ວນໃຫຍ່     ແລະຈະເນ້ັນໜັກໃສການອ້ອນ ວອນຢ່າງສມ່ຳສເມີ    
ຊຶ່ງເປັນການພິສູດຄວາມພາກພຽນອົດທົນຂອງເຮົາ,   ສ່ວນພູມຫລັງຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ັນແມ່ນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົວ ເຮົາຈະ

ໃຊ້ພຣະທັມເອເຟໂຊ ດ່ັງທີ່ເຫັນໃນຫົວຂ້ໍຂ້າງເທິງນ້ັນ. ສລຸບເຣື່ອງທັງໝົດແມ່ນການຕ່ໍສູ້ ແລະການປ້ອງກັນຕົວ.  
 

ອ້ອນວອນແມ່ນຫົນທາງດຽວຈະເຂ້ົາໃຈນິມິດ  ( ດານີເອນ 10 :1, 4-6).  

1. “ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ເປັນທຸກຢູ່ສາມອາທິດ  ບ່ໍໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືຊ້ີນໃດໆ ບ່ໍໄດ້

ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ບ່ໍໄດ້ຫວີຜົມຈົນຕລອດສາມອາທິດ” (ຂ້ໍ 2-3). ແປວ່າ ດານີເອນເຫັນນິມິດແຕ່ຍັງບ່ໍເຂ້ົາ
ໃຈ ຈ່ຶງໃຊ້ເວລາສາມອາທິດໃນການອ້ອນວອນ.  ພາຍໃນສາມອາທິດນ້ີເພ່ິນບ່ໍໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືກິນ
ຊ້ີນ,   ບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸນ,   ບ່ໍໄດ້ຫວີຜົມ  ນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເພ່ິນໄວ້ທຸກ  ແລະຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນ
ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈນິມິດທ່ີເພ່ິນເຫັນນ້ັນ.   
 

2. ດານີເອນພັລນາເຖິງຊາຍທີ່ເພິ່ນເຫັນໃນນິມິດວ່າ   “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢູ່ແຄມຕາຝ່ັງແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ຕີກຣິດແລະ
ໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງທ່ີສະງ່າງາມແລະຂັດສາຍແອວຄຳ ຕົນຕົວຂອງທ່ານສ
່ອງແສງເປັນປະກາຍເຫມືອນເພັດ  ຫນ້າມີແສງເຫລ້ືອມເຫມືອນຟ້າແມບເຫລ້ືອມ ຕາມີແສງ
ເຫມືອນໄຟ  ແຂນຂາເຫລ້ືອມເປັນເງົາເຫມືອນທອງສຳຣິດທີ່ຂັດສີແລ້ວ ແລະສຽງຮ້ອງຂອງທ່ານດັງ
ເຫມືອນສຽງຮ້ອງຂອງຝູງຊົນຈຳນວນຫລາຍ” (ຂ້ໍ 4-6). ນິມິດອັນນ້ີຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂຢຮັນເຫັນໃນພຣະທັມພຣະ

ນິມິດບົດ 1 ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ  ດ່ັງນ້ັນພວກສາສນາສາດຈ່ຶງພາກັນເຂ້ົາໃຈວ່າ ແມ່ນພຣະເຢຊູນ້ັນເອງ.  
 

ດານີເອນອ້ອນວອນ ( 10:2-3).  



 30 

1. ດານີເອນບອກວ່າ ພາຍໃນສາມອາທິດນ້ີເພ່ິນບ່ໍໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືກິນຊ້ີນ, ບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸນ, 
ບ່ໍໄດ້ຫວີຜົມນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ     ເພ່ິນໄວ້ທຸກທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈນິມິດເພ່ືອຈະໄດ້ຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນເພ່ືອ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນນິມິດທີ່ເພ່ິນເຫັນນ້ັນ.   

2. ດານີເອນບ່ໍໄດ້ຈ່ົມວ່າເປັນທຸກໃນການອ້ອນວອນ  ແຕ່ເພ່ິນຢາກບອກວ່າເພ່ິນໄດ້ ອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງ ເພ່ືອ
ຈະໄດ້ຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ.  

 
 

ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາອ້ອນວອນ  (10:7-9, 15-17).  

1. ໃນຂະນະທ່ີອ້ອນວອນຢູ່ນ້ັນມີເກ້ົາຢ່າງເກີດຂ້ຶນກັບຕົວເພິ່ນຄື;  1 ເພິ່ນຮູ້ວ່າບ່ໍມີແຮງ.    2. ເພິ່ນເບ່ິງ
ໜ້າຕົນເຫລືອງຈືດ. 3. ເພິ່ນຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້, ໝົດຫວັງ. 4. ເພິ່ນເປັນຄືນອນຫລັບ.  5. ເພິ່ນຮູ້ວ່າ
ໝູບໜ້າໃສ່ພ້ືນດິນບ່ໍກ້າເງີຍໜ້າຂ້ຶນ.   6. ເພິ່ນຮູ້ສຶກປາກບ່ໍອອກ ເວົ້າຫຍັງກະບໍ່ເປັນ.   7. ເພິ່ນເຈັບ
ປວດໄປທັງໂຕ.  8. ເພິ່ນອ່ອນເພັຍ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ 9. ເພິ່ນຫັນໃຈບ່ໍອ່ີມ.  

2. ໃນຂະນະທ່ີດານີເອນມີການເຊ່ັນນ້ັນເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າ ເທວະດາເດ່ມືມາບາຍຮິມສົບເພ່ິນ ອັນໝາຍ
ເຖິງການເລ້ົາໂລມ (ຂ້ໍ 15-17).  
 

ດານີເອນໄດ້ຮັບຄຳເລ້ົາໂລມຈາກຄຳອ້ອນວອນ  (10:10-19). 
 
1. ດານີເອນເອີຍ,   ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຈ້ົາ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນແລະຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທີ່ເຮົາຈະເວ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ໃຫ້

ເຮົາມາຫາເຈ້ົາ” ເມ່ືອທ່ານເວົ້າດ່ັງນ້ີແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢືນຕົວສ່ັນຢູ່ ຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ດານີເອນ
ເອີຍ,   ຢ່າຢ້ານເດີ ມ້ືທຳອິດທີ່ເຈ້ົາຕັດສິນໃຈຖ່ອມຕົວລົງອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງ
ໄດ້ຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ” (ຂ້ໍ 11-12). 

2. ດານີເອນໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມດ່ັງນ້ີ;1. ຖືກຈັບບາຍຊູກຳລັງໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ. 2. ຜູ້ທີ່ບ່ໍຄາດຝັນການມາ
ປາກົດຕົວ. 3. ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ປາກເວ້ົາ. 4. ຊົງອະທິບາຍເຣ່ືອງຈະເກີດຂ້ຶນ.  5. ການຈັບບາຍເຮັດ
ໃຫ້ດານີເອນມີແຮງ. 6. ເຮັດໃຫ້ດານີເອນມີສັນຕິສຸກ ບ່ໍຢ້ານ. 
 

ການອ້ອນວອນເຮັດໃຫ້ດານີເອນເຂ້ົາໃຈ  (10:13-14, 20-21).  
1. ເທວະດາບອກວ່າ “ເຮົາມາວັນນ້ີເພ່ືອຈະເປີດເປີຍໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ໃນສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຄວາມຈິງ” (ຂ້ໍ 

20).  
2. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຕົວອາຈານໂປໂລຈ່ຶງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຍຸທພັນທັງຊຸດເພ່ືອການຕ່ໍສູ້   ແລະການປ້ອງ

ກັນຕົວ (ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6:18).      
 
        ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ  
ບົດຮຽນທີ 13 

ສ້າງປະຫວັດສາດ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 11:1-45 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະນິມິດ 19:11-21 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະຄັມພີແມ່ນການບັນດົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງຂອງຜູ້ປະກາດ? 

       
     ບົດນຳ.  
ພຣະທັມດານີເອນບົດ 11   ແມ່ນເຣ່ືອງຂອງກະສັດ Antioch 4 ທ່ີເປັນລູກຊາຍຂອງ Antioch 3.   ຄວາມ
ຫວັງຂອງພ່ໍ Antioch 3 ມີຄວາມຫວັງຕ້ັງໃຈວ່າຈະໃຫ້ລູກຊາຍ Antioch 4 ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຄອງບັນລັງ.  ຕ່ໍ
ມາ Antioch 4 ກໍໄດ້ຄອງອຳນາດດ້ວຍອຳນາດອັນເດັດຂາດສ່ັງໃຫ້ພວກທະຫານເຮັດສົງຄາມຍາດແຍ່ງດິນ
ແດນຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ, ພວກທະຫານໄດ້ຊັຍຊະນະແລະໄດ້ຍາດແຍ່ງດິນແດນອັນກວ້າງໃຫ້ Antioch 4  
ແລະປະເທດຂອງເພ່ິນຈ່ຶງກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າປະເທດ Persia.   ນອກນ້ັນ Antioch 4 ຍັງໃຊ້ສະຕິປັນຍາແລະ
ເລ້ກົນຍົກລູກສາວຂອງຕົນໃຫ້ຣາຊໂອຣົດເອຢິບ ວາງແຜນຍຶດຄອງເອຢິບ.   ດ່ັງນ້ັນ Antioch 4 ຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືວ່າ 
Antioch 4 the great  ແປວ່າຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່.  
 
Antioch 4 ຍັງມີຊ່ືນ່ຶງວ່າ Epiphanes (ປົກຄອງປີ 175–163 B.C) ຊ່ືຂອງເພ່ິນແປວ່າ ການສະແດງອອກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືເພ່ິນບອກປະຊາຊົນວ່າ ເພ່ິນຖືກສ່ົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ຈ່ຶງຕ້ັງຕົນເອງເປັນພຣະແທນພຣະ
ເຈ້ົາ. ອັນນ້ີເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ຕ່ໍພວກຜູ້ນຳສາສນາແລະປະຊາຊົນຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ   ແລະສຸດທ້າຍເພ່ິນກໍຖືກທຳ
ລາຍຕາມການເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກຳນົດໄວ້.  
 

ປະເທດ Persia  ແລະປະເທດ Creece (11 :1-4). 
1. ຄຳທຳນວາຍຂອງດານີເອນວ່າ ຈະມີເຈ້ົາຊີວິດສາມອົງປົກຄອງເປີເຊັຽໂດຍບ່ໍໄດ້ເຮັດເສິກໃຫຍ່ ສ່ວນ

ກະສັດອົງທີ 4 ຊ່ື Xerxes 1  ປົກຄອງ (486–464 B.C.)  ເປັນກະສັດອົງສຸດທ້າຍຂອງປະເທດເປີ
ເຊັຽ ທ່ີເປັນກະສັດຮ່ັງມີດ້ວຍຊັບສົມບັດ   ແລະກະສັດອົງນ້ີໄດ້ພາປະຊາຊົນເຮັດເສິກສົງຄາມກັບປະ
ເທດ   Creece ເພ່ືອຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່.(ຂ້ໍ ).  
 

2. ກະສັດອົງທີສ່ີ Xerxes 1  ໄດ້ຍຶດເອົາ ປະເທດ Creece ໃນປີ 480 B.C.    ແຕ່ບ່ໍນານເທ່ົາໃດປະ 
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3. ເທດ Creece ກໍມີ Alexander ຜູ້ມີຄວາມສາມາດແລະກ້າຫານຕ່ໍສູ້ກັບກະສັດອົງທີສ່ີ ແລະໄດ້ດິນ
ແດນຄືນ.  
 

Seleucids ແລະ Ptolemies  (11:5-9). 
1. Seleucids  ເປັນກະສັດປົກຄອງພາກເໜືອຂອງເອຢິບ.   ກະສັດອີກຜູ້ນ່ຶງມີຊ່ືວ່າ  Ptolemies 

ເປັນກະສັດປົກຄອງພາກໃຕ້ຂອງເອຢິບ.  ທັງສອງກະສັດໄດ້ຍາດຊິງອຳນາດມາຈາກ Alexan- 
der ແຕ່ກະຄອບຄອງບ່ໍດົນນານຄືກັນ.  
 

2. ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຍາດຊິງຕຳແໜ່ງ, ການຍາດຊິງດິນແດນ ແລະສິດອຳນາດ ບ່ໍມີ
ຫຍັງຍ້ັງຍືນ ມີແຕ່ເສັຽຫາຍກັນທັງນ້ັນ.    ພາກໃຕ້ຕ່ໍສູ້ພາກເໜືອ, ຄອບຄົວຍາດແຍ່ງຊັບສົມບັດ  
ເຮັດໃຫ້ແຕກແຍກ ບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນສຸດທ້າຍກໍນຳຄວາມຫາຍຍະນະມາສູ່ທັງສອງຝ່າຍ.  

 
Antiochus III ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ( 11:10-20).  

1. Antiochus 3 ເມ່ືອມີອຳນາດໃນປີ 222 BC ນ້ັນໄດ້ຂຍາຍດິນແດນທີ່ກະສັດ Seleucids ປົກຄອງ
ພາກເໜືອໃຫຍ່ກວ້າງກວ່າສມັຍ  Persian ປົກຄອງ,   ທ່ານໄດ້ຕີເອົາພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງອິສຣາເອນ 
ແລະສ່ວນນ່ຶງຂອງ Creece  ແລະພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງກະສັດ Ptolemies ທາງພາກໃຕ້ ດ່ັງນ້ັນທ່ານ
ຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືວ່າ Antiochus III ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່. 
 

2.  Antioch 3 ຍັງເຮັດສົງຄາມເຢັນເພ່ືອຈະມີສັນຕິສຸກ ເພ່ິນຈ່ຶງຍົກລູກສາວ Cleopatra   ໃຫ້ກັບລູກ
ຊາຍກະສັດອິຢິບໄປເປັນມະເຫສີ ເພ່ືອເອຢິບຈະບ່ໍກັບຄືນມາບຸກໂຈມຕີ ເພາະເປັນພ່ໍດອງກັນ ແລະ
ຫວັງໃຈວ່າຈະກືນກິນພາຍຫລັງ. 
 

 
Antiochus 4 Epiphanes (11:21-35) 

Antichus 4 ເປັນລູກຊາຍຂອງ Antiochus 3 ມີຊ່ືນ້ອຍວ່າ Epiphanes   ແລະຊ່ືນ້ີມີຄວາມໝາຍ
ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃນພາສາອັງກິດ epiphany ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າການປາກົດຕົວ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ Antioch   4 ຈ່ຶງຕ້ັງຕົນເອງເປັນພຣະ ສ່ວນພວກປະໂຣຫິດ
ໄດ້ຄັດຄ້ານ (ຂ້ໍ 21-22).  
 
 

ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູ (11:36-45).  

Anitioch 4   ໄດ້ໂອ້ອວດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ    ແລະອວດວ່າຕົນສູງສຸດກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ 
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ພຣະອົງຈະທຳດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖິງເວລາ ພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງ   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕັດສິນພຣະທັຍກະທຳ 
ສ່ິງທັງຫລາຍ” (ຂ້ໍ 35-36). 
 
ໃນພຣະທັມ  1 ໂຢຮັນບົດ 2  ໄດ້ຂຍາຍຄຳ Antichirst (ພວກຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູ)   ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ປະຕິເສດ ບ່ໍ
ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູແລ້ວ. “ລູກທັງຫລາຍ 
ເອີຍ, ບັດນ້ີເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ ແລະຕາມທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າ ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດຈະ
ມາ ບັດນີ້ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ ສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ
ໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ ເຂົາກໍຈະໄດ້
ຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຮົາຕ່ໍໄປ (ແຕ່ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ)  ເພ່ືອປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ
ຈັກຄົນ” (1ໂຢຮັນ 2:18-19).  
 
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 14 

ສ່ອງແຈ້ງຄືດວງດາວ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 12:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະນິມິດ 20:11-12:8 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຈຸດປະສົງຂອງຄຳທໍານວາຍບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຖິງອະນາຄົດຢ່າງດຽວ 

ແຕ່ເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນຈຸດສຳຄັນ.  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຄ້ັງທີສອງແມ່ນການຕັດສິນ

ການດີການຊ່ົວ ແລ້ວຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາຈະອ້ອນວອນແນວໃດ? 

       
     ບົດນຳ.  
ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະໃຊ້ພຣະຄັມຫລາຍຂ້ໍພໍສົມຄວນ      ເພາະເຣ່ືອງດຽວກັນທ່ີດານີເອນເຫັນນິມິດນ້ັນມີຄວາມ 
ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄັມຫລາຍບ່ອນ ມີທັງການເວ້ົາລວມ  ແລະລາຍລະອຽດຂອງເຣ່ືອງ ແຕ່ຈະບ່ໍເອົາທັງໝົດ
ມາເວ້ົາ, ແລະເຣ່ືອງທີ່ຈະເວົ້າແລະເນ້ັນໜັກໃນບົດຮຽນນ້ີ ແມ່ນເຣ່ືອງຂອງປ້ັນປາຍຂອງກະສັດປະເທດຊີເຣັຽ  
ກະສັດຊີເຣັຽຈະທຳຕາມຊອບພຣະທັຍ (ຕົນເອງ) ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ   ແລະອວດວ່າ
ຕົນສູງສຸດກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ  ພຣະອົງຈະທຳດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖິງເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງ ພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊົງຕັດສິນພຣະທັຍກະທຳສ່ິງທັງຫລາຍໃຫ້ແກ່ກະສັດຊີເຣັຽ. 
 

ພິນາດຈິບຫາຍ, ການຟື້ນພຣະຊົນ ແລະພິພາກສາ   (ດານີເອນ 12 :1-4). 
1. ເວລາສຸດທ້າຍຂອງກະສັດຊີເຣັຽຈະສ້ິນສຸດນ້ັນຈະມີເທວະດາ ມີຄາເອນມາປາກົດ, ເທວະດາຕົນນ້ີ 

ເປັນຕົນປົກປັກຮັກສາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ດານີເອນບອກວ່າ   ເມ່ືອເທວະດາຕົນນ້ີມາປາກົດຈະເກີດມີ  
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກອັນໃຫຍ່ທີ່ບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ.    (ອ່ານມັດທາຍ 24:21),     (ອ່ານພຣະນິມິດ 6:12), 
(ອ່ານມັດທາຍ 24:31). (ອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ 15:15:51-51), (ອ່ານ1ເທສະໂລນິກ 4:16-17).  
 

2. (ຂ້ໍ 4). ແປວ່າເມ່ືອດານີເອນເຫັນນິມິດແລະບັນທຶກໄວ້ແລ້ວໃຫ້ຮຳມ້ຽນໄວ້  (ເພາະສມັຍກ່ອນໜັງສື 
ເປັນໃບຍາວທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮຳຮັກສາໄວ)້  ເພາະວ່າໃນເວລາສຸດທ້າຍ ຫລືເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດມານ້ັນ 
ຄົນທັງຫລາຍຈະແລ່ນຊອກຫາ ຫລືໃຜໆກໍຈະບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. 
 

ພະຍານສອງຄົນ  (ດານີເອນ 12:5).  
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“ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນ ໄດ້ເຫັນຄົນອ່ືນອີກສອງຄົນຢືນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນຢືນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຄົນລະເບ້ືອງ ຄົນນ່ຶງໄດ້ 
ເວ້ົາກັບຄົນທີ່ນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງອັນສະງ່າງາມ” (ຂ້ໍ 5).  ເຣ່ືອງຕ່ໍກັນຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍການເຫັນນິມິດຂອງໂຢຮັນ 
ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະນິມິດ 11:6 ຝ່າຍພຍານທັງສອງນ້ັນມີສິດອຳນາດອັດທ້ອງຟ້າໄວ້  ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກໃນ 

ລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ັນທີ່ເຂົາກຳລັງປະກາດພຣະທັມ ແລະມີສິດອຳນາດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດໄດ້ ທັງມີສິດ 

ອຳນາດບັນດານໃຫ້ພັຍອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງທໍຣະມານແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ທຸກເວລາ       ຕາມຄວາມປາຖນາ”  
(ພຣະນິມິດ 11:6 ). ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສລຸບເຫັນພະຍານສອງຄົນດ່ັງນ້ີ.; 
 

1. ແມ່ນເອລີຢາຜູ້ມີອຳນາດບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກ.   (ອ່ານປະຫວັດສາດກະສັດ 17:1)  ແລະ (ອ່ານຢາໂກ
ໂບ 5:17)  

2. ແມ່ນໂມເຊຜູ້ມີອຳນາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດ (ພຣະທັມອົພຍົບ 7:20-21).  
 

ໂລກສ້ິນຍຸກຈະເປັນແນວໃດ?   (ດານີເອນ 12:6-13).  
1. ເຣ່ືອງສ້ິນຍຸກຈະເປັນແນວໃດນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຮຽນຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ  
ຫລືພວກຄຣູສອນປອມມາບອກເຮົາວ່າ ພຣະເຢຊູຈະມາວັນນ້ັນ,  ວັນນ້ີ, ຢູ່ບ່ອນຫ້ັນ ຫລືຢູ່ບ່ອນນ້ີ ດ່ັງທີ່
ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາແລ້ວ. ເຣ່ືອງນ້ີພວກສາວົກໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູແລ້ວວ່າ “ຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງ

ຊາບແດ່ວ່າເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນເວລາໃດ ສ່ິງໃດເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າ ທ່ານຈະມາແລະສມັຍເກ່ົາຈະສ້ິນສຸດລົງ”  ພ
ຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ,   “ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງພວກທ່ານໃຫ ້ຫລົງດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງນາມ

ຂອງເຮົາວ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ” ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນໃຫ້ຫລົງໄປ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງການ

ເສິກແລະຂ່າວເລ່ົາລືເຖິງເຣື່ອງການເສິກສົງຄາມ ຈ່ົງລະວັງ ຢ່າຕົກໃຈ ດ້ວຍວ່າເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ວ່າ

ທີ່ສຸດປາຍຍັງບ່ໍມາເຖິງ” (ມັດທາຍ 24:3-6).   
 

2. ດານີເອນໄດ້ເວົ້າວ່າກ່ອນສ້ິນຍຸກຈະເປັນແນວນ້ີ; “ຊາຍຜູ້ນຸ່ງເຄ່ືອງອັນສະງ່າງາມ ໄດ້ຍົກມືຂວາແລະ 
ມືຊ້າຍທັງສອງຂ້ຶນເທິງຟ້າສວັນ    ແລະໄດ້ສັນຍາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໃນ   ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊົງ 
ພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນທ່ານເວົ້າວ່າ, “ຍັງອີກວາຣະນ່ຶງ ສອງວາຣະ ແລະເຄ່ິງວາຣະ  ແລະ 
ເມ່ືອການປະຫັດປະຫານໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງຈະສ້ິນສຸດລົງ”(ດາ
ນີເອນ 12:7). 

 
3. ພຣະເຢຊູບອກສາວົກວ່າ “ແຕ່ເຣ່ືອງວັນແລະໂມງນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດ 

 ກໍບ່ໍຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ” (ມັດທາຍ 24:36).  
 
 
 

       ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 15 

ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 24:1-12, ໂຢຮັນ 20:24-29. 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການຄືນພຣະຊົນໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມໝາຍອັນໃດສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ການທີ່ເຮົາຕາຍໄປນ້ັນບ່ໍແມ່ນການສ້ິນສຸດ. 

       
     ບົດນຳ.  

1. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນ ເປັນເສົາຄ້ຳຄວາມເຊ່ືອ 
ຂອງຄຣິສຕຽນ. ທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາເຊ່ືອແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທັງນ້ັນ, ດ່ັງນ້ັນຫາກບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວກໍຈະ
ບ່ໍມີຄຳວ່າ "ຄຣິສຕຽນ"  ແລະຖ້າຫາກບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນກໍເປັນຄ້າຍຄືສາ    
ສນາທົ່ວໄປ ທີ່ຜູ້ນຳສາສນາຕາຍໄປແລ້ວ ກໍຕາຍໄປເລີຍ ສ່ວນພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ນຳສາສນາ 
ດ່ັງນ້ັັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເປັນຢູ່ເໜືອຄວາມຕາຍ. ການຄືນພຣະຊົນນ້ີແຫລະຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບ່ໍມີຄວາມລະ
ອາຍທີ່ຈະອວດອ້າງບອກຜູ້ອ່ືນໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ. 
 

2. ພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດໃນເດືອນ December ຊົງສ້ິນພຣະຊົນແລະຄືນພຣະຊົນໃນເດືອນ April ເປັນ 
ຣະຍະຫ່າງກັນປະມານສ່ີເດືອນເທ່ົານ້ັນ(ບ່ໍແມ່ນຄິດໄລ່ເຣ່ືອງອາຍຸ)   ຄຣິສຕຽນໃນໂລກມີ 2.4 ບິນລຽນ ຫລື 
ປະມານ 32 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນໂລກທີ່ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູໄດ້ສລອງສອງເທສການນ້ີປີແລ້ວປີເລ່ົາ 
ແລະຍັງຈະສລອງກັນຕ່ໍໄປຈົນກວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ.  ໂດຍສະເພາະຄຣິສມັສ ຊ່ຶງເປັນ 
ວັນເກີດພຣະເຢຊູໃນໂລກເຮົາໄດ້ມີຜູ້ຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ,    ບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມເປັນມາຂອງພຣະເຢຊູກໍພາກັນສລອງ 
ຢ່າງອຶກກະທຶກ, ສ່ວນ   ອີສເຕີເປັນວັນທ່ີຄຣິສຕຽນຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີສຸດ.  
 

ມີຄວາມຢ້ານກົວ  (ມັດທາຍ 28 :1-4).  
1. ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕນ້ັນເວລາໃກ້ຮຸ່ງເຊົ້າວັນຕ້ົນສັປດາ ມາຣີອາໄທມັກດາລາ ກັບມາຣີອາອີກຄົນ 

ນ່ຶງນ້ັນໄດ້ພາກັນໄປເບ່ິງອຸບໂມງ (ຂ້ໍ 2). ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕ ແປວ່າແມ່ນວັນອາທິດ ເພາະວັນສະບາໂຕແມ່ນ
ມັນເສົາ. ຄຳວ່າສະບາໂຕແມ່ນພາສາເຮັບເຣີ ແປວ່າ ວັນຢຸດພັກບ່ໍເຮັດວຽກງານໃດໆ. ຊ່ົວໂມງຂອງວັນສະ
ບາໂຕແມ່ນຈາກແລງວັນສຸກ ຈົນເຖິງແລງວັນເສົາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີມາຣີອາແລະພ່ີນ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ພ້ົນ
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ວັນສະບາໂຕຈ່ຶງໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບໄດ້.   (ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຈ່ຶງຢາກຍົກເອົາເຣື່ອງເກ່ົາແກ່ທີ່ເຮົາເຄີຍປະຕິ
ບັດມາແມ່ນວັນສິນຈະບ່ໍຕັກນ້ຳ, ບ່ໍຕຳເຂ້ົາ, ບ່ໍໄປໄຮ່ໄປນາ ຫລືບ່ໍໄປຄວ່າງແຫຫາປາໃດໆທັງໝົດ).  
 

2. ຂ້ໍ 2-4 ມັດທາຍບອກວ່າ ເມ່ືອອາຣີອາໄປຮອດອຸບໂມງກໍເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໜັກ.    ແຜ່ນດິນ 
ໄຫວໄດ້ເພ້ີມໃຫ້ມາຣີອາມີຄວາມຢ້ານຫລາຍຂ້ຶນ, ເພາະຢ້ານທີ່ນີ້ແມ່ນຢ້ານເຈ້ົາໜ້າທີ່ຈະເອົາເຣ່ືອງ ຢ້ານໄປ
ຮອດແລ້ວຈະເຂ້ົາໄປໄດ້ຫລືບ່ໍ? ຢ້ານບ່ໍສະດວກໃນການເດີນທາງມືດ, ດ່ັງນ້ັນແຜ່ນດິນໄຫວຈ່ຶງເປັນແນວນ້ັນ.  
 

3. (ຂ້ໍ 3-4) ມັດທາຍບອກວ່າ “ລັກສະນະຂອງເທວະດາຕົນນ້ັນເໝືອນແສງຟ້າແມບ   ເຄ່ືອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ 
ພວກຄົນຍາມທີ່ເຝ້ົາຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານ້ັນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ”  

 

ຂ່າວຍອດຍ້ຽມ (ມັດທາຍ 28:5-7) 
1. ຖາມນັກຮຽນວ່າໃນຊີວິດທ່ານໄດ້ຮັບຂ່າວດີອັນໃດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ?  ຂ່າວສຸດຍອດສຳລັບມາຣີອາແມ່ນ 

ໄດ້ຍິນເທວະດາບອກວ່າ “ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ”(ຂ້ໍ 5). ແລະຂ່າວດຽວ
ກັນນ້ີເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດສຳລັບຄຣິສຕຽນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍຕາຍ. 
  

2. ຂ້ໍ 6 ເທວະດາໃຫ້ມາຣີອາເຂ້ົາໄປພິສູດດ້ວຍສາຍຕາຂອງນາງ. 
 

 
3. ຂ້ໍ 7 ເທວະດາສ່ັງໃຫ້ໄປບອກຂ່າວດີ 

 

ຄວາມຈິງບ່ໍໜີຄວາມຈິງ (ມັດທາຍ 28:8-10).  
  

1. ( ຂ້ໍ 8) ພວກແມ່ຍິງກໍຮີບຟ້າວໄປທັນທີ ການຟ້າວໄປຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຍ່າງ ແຕ່ແມ່ນແລ່ນໄປບອກພວກ
ສາວົກ. 
 

2. (ຂ້ໍ 9-10)  ພຣະເຢຊູປາກົດໃນຖ້າມກາງສາວົກທ່ີຊຸມນຸມ ອັດປະຕູຢູ່ທ່ີຫ້ອງຊ້ັນເທິງ. 
 

3. (ອ່ານໂຢຮັນ 20 :24-29).  ພຣະເຢຊູບອກໂທມາພິສູດຄວາມຈິງ.  
 
 
         ຫວ 
 
 


