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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ຄຳອ້ອນວອນຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 1:1-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 1:1-28
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ນາງຮັນນາຜູ້ທີ່ສູນສິ້ນຄວາມຫວັງ ໄດ້ນຳຄວາມອຸກອັ່ງຄັ່ງແຄ້ນມາທູນຕໍ່
ພຣະເຈົ້າ ແລະການໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງນາງ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານເຄີຍມີຄວາມສິ້ນຫວັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫລືບໍ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສິ້ນຫວັງ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີພຣະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງ

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ມີຜູ້ໃດທີ່ເຄີຍເຫັນການແຂ່ງຂັນກິລາຊີງຊະນະເລີດບໍ່ ? ທີມຄາວບອຍ ສູ້ກັບ ເຣດ
ສະກິນ; ເຣດຊອກ ສູ້ກັບ ແຢງກີ້; ມາເວີ້ຣິກ ສູ້ກັບ ຊະເປີ້; ລ້ອງຮ້ອນ ສູ້ກັບ ຊູນເນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້
ວ່າໃຜໄດ້ຊັຍຊະນະ. ຄຳຖາມເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຊ ັຍຊະນະ
•

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ?

•

ເສັ້ນທາງທີ່ຈະໄດ້ຫລືເສັຽຂຶ້ນກັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເກມ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກມ
ໝົດຄວາມສຳຄັນ?

•

ມີແຮງບັນດົນໃຈຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກກິລາບືນຕໍ່ສູ້ ?

•

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ?

•

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາຫາກເປັນຝ່າຍເສັຽຊັຍ?

•

ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກການແຂ່ງຫາກແກ່ຍາວໄປດົນ ?

2. ອ່ານພຣະທັມ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 21:25 ອ່ານດັງໆ ອະທິບາຍວ່າ ສາສນາແລະຮີດຄອງປະເພນີໃນ
ສມັຍຂອງຊາມູເອນເກີດຂຶ້ນມາ. ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳວ່າ ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ?
ວັນນີ້ເປັນຢ່າງໃດ?
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ຖາມນັກຮຽນວ່າ ທຸກ

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
3. ເອິ້ນນັກຮຽນທີ່ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 1:1-8 ຄຣູຈະອະທິບາຍສັ້ນໆໃນຕອນນັ້ນ ແລ້ວກໍສົນທະ
ນາຕາມຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມສັມພັນຕໍ່ກັນແລະກັນເປັນແນວໃດ? ກ່ຽວກັບເອນການາທີ່ມີເມັຽ
ສອງຄົນເດເປັນແນວໃດ? ຄົນນຶ່ງມີລູກແລະອີກຄົນນຶ່ງບໍ່ມີລູກເດເປັນຢ່າງໃດ? ທ່າທີຂອງຜູ້ເປັນຜົວ
ເປັນຢ່າງໃດ? ນາງຮັນນາ ແລະເອນການາ ມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ກັນຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບທ່າທີ
ຂອງເອນການາ.
4. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 1:9-18 ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄຣູອະທິບາຍສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບສຸຂພາບ
ຂອງນາງຮັນນາ ອະທິບາຍຄຳວ່າຂົມຂື່ນ . ຫລັງຈາກກັບມາຫາພຣະເຈົ້າແລ້ວ ຮັນນາໄດ້ຮັບຫຍັງ
ແດ່? ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຮັນນາ ໃນເວລາທີ່ລາວມີຄວາມຣະທົມຂົມຂື່ນ.
5. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 1:19-28 ຄຣູຈະອະທິບາຍສັ້ນໆກ່ຽວກັບວັກນີ້ . ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຍິນຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງນາງຮັນນາໄດ້ຢ່າງໃດ . ການໃສ່ຊື່ໃຫ້ລູກຂອງລາວວ່າຊາມູເອນ
ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ. ນາງຮັນນາໃຊ້ຊີວິດໃນການເປັນແມ່ຢ່າງໃດ?
6. ອະທິບາຍເຖິງຄຳສາບານສັນຍາ ທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ແລະແລ້ວລາວຕອບສນອງຄຳສາບານ
ຂອງລາວຄືຢ່າງໃດ? ສຳລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ເດເປັນຢ່າງໃດ ໃຫ້ພວກເຮົາມາສົນທະນາກັນ . ຖ້າ
ພວກເຮົາຫາກສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ . ຄິດເຖິງຄຳສັນຍາທີ່ພວກເຮົາເຄີຍ
ໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າໄວ້. ເຮົາເຄີຍເອົາຈິງເອົາຈັງເໝືອນນາງຮັນນາບໍ່ ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເອົາຈິງເອົາ
ຈັງ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ເວລາພຣະເຈົ້າບໍ່ຕອບສນອງຄຳທູນຂໍຂອງທ່ານ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງ?
ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຕາມໃຈຂອງເຮົາທຸກຄັ້ງບໍ ? ຖ້າພຣະເຈົ້າຕອບພວກເຮົາກໍມັກເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າດີ
ເລີດ ພຣະເຈົ້າເປັນນ້ຳເບີ 1.
8. ໜູນໃຈນັກຮຽນທຸກຄົນຫ້ມຄ
ີ ວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເໝືອນນາງຮັນນາ.
9. ຫລັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ໝົດທຸກຄົນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອຈະຈັດຕຽມຈິດໃຈເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ.
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຊາມູເອນຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນການຈົດຈຳແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເມື່ອນັກຮຽນຫາກເຂົ້າມາໃນຫ້ອງໝົດທຸກຄົນແລ້ວ , ຢາຍເຈັ້ຽ ແລະສໍດຳໃຫ້ທຸກຄົນ. ເມື່ອເຖິງເວລາ
ເລີ້ມຕົ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົາຂຽນຊື່ຂອງເຂົາເອງທີ່ຄົນອື່ນເອີ້ນ ອາດຈະເປັນຊື່ຫລິ້ນຫລືອ່ນ
ື ໆ…..ຄຽງຂ້າງ
ກັນນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນຊື່ຜູ້ທີ່ເອີ້ນ ແລ້ວກໍມາສົນທະນາກັນ ຕາມຄຳຖາມເຫລົ່ານີ້ :
ເມື່ອຄົນຮ້ອງຊື່ຂອງທ່ານໂດຍຊື່ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກໂລດວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເອີ້ນ ແລະ
ທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດກັບເຂົາແມ່ນບໍ່ ?
ເມື່ອມີຜູ້ເອີ້ນຊື່ນ້ອຍຂອງທ່ານ ທ່ານກໍຕ້ອງຮູ້ໂລດວ່າໃຜເປັນຜູ້ ເອີ້ນແລະທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງ
ໃດກັບເຂົາ?
ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ເມື່ອທ່ານຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກຊື່ຂອງທ່ານແລະຮຽກເອີ້ນຊື່ຂອງທ່ານໃນ
ຍາມວິກິດການ?
2. ກ່ອນຈະເລີ້ມຕົ້ນ , ໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ ຄວາມລອດພົ້ນໄວ້ຂ້າງຊ້າຍ ຂຽນຄຳວ່າ ຖວາຍຕົວ ໄວ້ທາງກາງ
ແລະຂຽນຄຳວ່າ ຮັບໃຊ້ ໄວ້ຂ້າງຂວາ. ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງການຮຽກເອີ້ນຊາມູເອນ ໂດຍເອີ້ນ
ຊື່ ແຕ່ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງຄືກັນ ວ່າພຣະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຮົາຢ່າງໃດ?

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
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3. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງທີ່ສມັກໃຈອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 3:2-3.

ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍແດ່

ເລັກນ້ອຍ. ທົບທວນບົດຮຽນອາທິດທີ່ຜາ
່ ນມາຈັກໜ້ອຍ. ເວົ້າເຖິງການມີລູກທີ່ບໍ່ແມ່ນລູກ ຄີງຈາກ
ຕົນເອງ. ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ ລະຫວ່າງເອລີແລະຊາມູເອນ ທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ. ຕີຣາ
ຄາເບິ່ງດູ ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງດີປານໃດ ແລະພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? ເອລີເຮັດ
ດີຢ່າງໃດ ແລະບໍ່ດີຢ່າງໃດ? ໃນການຮຽກເອີ້ນສາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນນັ້ນ ພຣະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຮົາ
ໃຫ້ເຮັດອັນໃດ ຫລືທັງສາມຢ່າງ? (ໃຫ້ຮັບຄວາມພົ້ນ, ຖວາຍຕົວ, ຮັບໃຊ້)
4. ຜູ້ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 3:4-10 ອະທິບາຍເຖິງການຮຽກເອີນ
້ ຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາ
ຫາຊາມູເອນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ໄປຫາເອລີ ? ພວກເຮົາຟັງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ ເມື່ອພຣະອົງຊົງເອີ້ນເອົາ
ເຮົາ? ເຮົາໄດ້ຍິນຢ່າງໃດ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?
5. ອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 3:11-14 ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນເຮົາຢ່າງໃດ ແລະຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?
ບາງເທື່ອການຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາອາດຈະມີການທ້າທາຍ. ທ່ານເຄີຍຖືກການທ້າທາຍຫລືບໍ່ບາງຄັ້ງ
ຄາວ.

ຊາມູເອນຖືກການທ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ

ຄືລາວຕ້ອງກ່າວຄວາມບາບຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເອລີ .

ທ່ານຈະມີຄວາມກ້າສູ້ກັບການທ້າທາຍນີ້ບໍ່ ?

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
6. ສລຸບສັ້ນ ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳທ່ານບໍ່ ? ເມື່ອຊາມູເອນຈະເຣີນເຕີບໂຕ ລາວກໍຕິດຕາມບາດກ້າ ວ
ຂອງພຣະເຈົ້າ (ຢາເວ) ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຊາມູເອນ? ທ່ານຈະດຳເນີນ
ຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ເມື່ອທ່ານພົບບັນຫາໃນການເດີນທາງ?
7. ຟັງສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ການຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຍິນແຕກຕ່າງກັນໄປ . ໃນອາທິດ
ນີ້ ທ່ານຈົ່ງພິຈາຣະນາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນທ່ານຢ່າງໃດ?
8. ຖ້າທ່ານຫາກມີບັນຫາໃນການຮຽກເອີ້ນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ທ່ານອາດຈະເປັນຄຣູສອນ, ອາຈານ,
ໝູ່ຄູ່………
9. ນຳພາອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂົ້າຮັບຟັງຄຳຕັດສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພບ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ສຳນຶກ, ປົດປ່ອຍ, ລະລຶກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 4-ບົດທີ 7
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຊາມູເອນນຳພາຊົນຊາດອິສຣາເອນ ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນໃໝ່ກັບພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຮົາ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ ່ຈະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຢູ່ຫລືບໍ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຄືນມາໄດ້ຢ່າງ
ໃດ: ດ້ວຍການສາຣະພາບຫລືດ້ວຍການສຳນຶກຜິດ

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
10. ກ່ອນເວລາຈະເລີ້ມຕົ້ນ ໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ ສາຣະພາບໃສ່ເທິງກະດານເບື້ອງຊ້າຍ

ແລະຄຳວ່າ ສຳນຶກ

ໃສ່ເທິງກະດານເບື້ອງຂວາ. ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາຣະນາສອງຄຳນີ້ . ຖາມ: ຄຳວ່າສາຣະພາບມີ
ຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ເມື່ອຮູ້ຄວາມໝາຍແລ້ວ ລອງໃຫ້ຕົວຢ່າງ. ຂຽນຄຳຕອບຢູ່ກ້ອງຄຳວ່າສາ
ລະພາບ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຫັນມາຫາຄຳວ່າ ສຳນຶກ

ໃຫ້ປຽບທຽບສອງຄຳນີ້ ຕີລາຄາເຖິງຄວາມ

ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັງສອງຄຳ.
11. ບົດຮຽນໃນວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄຳວ່າ ສຳນຶກ ແລະສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສຳນຶກຫາພຣະ
ເຈົ້າເວລາພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັກນີ້ :

ວ່າຫີບພັນທະສັນຍາກັບມາສູ່ອສ
ິ ຣາ

ເອນຢ່າງໃດ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
12. ໃຫ້ຄົນທີ່ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 7:2-6 ຄຣູຈະກ່າວລຶ້ມຄືນໜ້ອຍນຶ່ງ. ອີງໃສ່ເຈັ້ຽບົດຮຽນ ແລ້ວ
ມາເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຊາມູເອນນຳພາຄົນອິສຣາເອນສຳນຶກຄວາມຜິດບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ . ສົນທະນາການ
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ຮ້ອງໃຫ້ເສັຽໃຈໃນຄວາມບາບ. ແລ້ວກໍເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຮູບໂຄຣົບ ທັງສອງຢ່າງນີ້ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຖືມາ
ແຕ່ເກົ່າກ່ອນເໝືອນກັນ. ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄົນ ເຮັບເຣີ ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດຕໍ່ພຣະ
ທຽມຂອງເຂົາ ແລະພຣະທຽມຂອງພວກເຮົາເດ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?
13. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 7:7-11 ຫລັງຈາກຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບພລັງອຳນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງ ເໝືອນດັ່ງໃນບົດຮຽນວັນນີ້ ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 10:13
ແລ້ວໃຫ້ສົນທະນາວ່າພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມການປົດປ່ອຍຢ່າງໃດ ເວລາພວກເຮົາຖືກການທົດລອງຈາກ
ສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ ພຣະເຈົ້າຈະກັບມາຫາພວກເຮົາ ແລະມາຊົດຊ່ວຍພວກເຮົາ.
14. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 7:12-17 ຄຣູຈະອະທິບາຍເວົ້າເຣືອ
່ ງຊາມູເອນມີຄວາມລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າ ຊາ
ມູເອນເຮັດຫຍັງເພື່ອພຣະຈົ້າ ? ແລ້ວທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດຈົນເຕີບໃຫຍ່ ແລະມາພິຈາຣະ
ນາເບິ່ງວ່າ ຄຳລະນຶກນີ້ເຕືອນເຮົາຢ່າງໃດແດ່ ? ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ .
ພຣະເຈົ້າຈະເບ່ິງແຍງດູແລພວກເຮົາຈົນຕລອດຊີວິດ .

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ
15. ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາ ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຫາກເບິ່ງປະເທດອະ
ເມຣິກາແລ້ວ ຄົນອະເມຣິກັນພວກເຂົາຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແດ່ບ ໍ? ລອງຊັ່ງຊາຕີລາຄາເບິ່ງດູ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ຂ້າງພວກເຮົາທຸກເວລາ. ອ່ານ 2 ຂ່າວຄາວ 7:14 ສັ່ງສອນອະທິບາຍບົດຮຽນນີ້ .
16. ຫັນກັບມາຫາຕອນທຳອິດໃນກະດານທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ວ່າ ສາຣະພາບ ແລະ ສຳນຶກ ບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາ
ມາສັ່ງຊາຕີລາຄາເບິ່ງວ່າເປັນຢ່າງໃດ ຫລາຍຄົນທີ່ຂາດຈິດສຳນຶກ . ມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນຳ
ການຟື້ນຟູມາສູ່ໂລກນີ້ໄດ້
17. ນຳພາອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂົ້າຮັບຟັງຄຳຕັສສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຢ່າລືມອະທິຖານເພື່ອອະ
ເມຣິກາເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳພາປະເທດນີ້ . ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ນຳປະເທດອະເມຣິກາ. ອະທິຖານ
ເພື່ອຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະດຶງພວກເຮົາກັບຄືນມາບ່ອນເກົ່າ ແລະກໍມາສາຣະ
ພາບໃໝ່.

ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະຖືກສະຖາປະນາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 9:1-4, 15-21; 10:1, 9-24
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 8-10

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນກະສັດຄົນທຳອິດຂອງ
ພວກອິສຣາເອນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນັ່ງບັນລັງ ໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?
ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງວ່າແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນັ່ງບັນລັງໃຈໃນຊີວິດ
ຂອງທ່ານ.

ຄຳນຳ
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນບໍ່ເອົາຕົວຢ່າງພໍ່ (1 ຊມອ 8:13). ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ຂາດປັນຍາ ແລະການທ້າທາຍຂອງພວກສັດຕຣູໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກຜູ້ນຳອິສຣາເອນ
ບອກໃຫ້ຊາມູເອນແຕ່ງຕັ້ງກະສັດມາປົກຄອງ (ຂໍ້ 4-5).

ບົດທີ 8 ເຫັນວ່າມີຄວາມເຫັນກົງກັນທີ່ພວກເຂົາ

ຕ້ອງການກະສັດ.
ພວກຜູ້ນຳໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ດີຖ້າມີກະສັດມາປົກຄອງ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳພາຕໍ່ສູ້ກບ
ັ ພວກສັດຕຣູເໝືອນຊາດ
ອື່ນໆ (ຂໍ້ 5, 20). ເຫັນວ່າສີ່ບົດສຸດທ້າຍໃນປຶ້ມຜູ້ປົກຄອງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາພາຍໃນແລະພາຍນອກ
ທີ່ພວກອິສຣາເອນໄດ້ມີເປັນດັງ່ ນີ້: “ໃນສມັຍນັ້ນຍັງບໍ່ ມກ
ີ ະສັດໃນອິສຣາເອນ; ທຸກຄົນເຮັດຕາມຕົນເອງເຫັນ
ດີ” (ຜູ້ປົກຄອງ 17:6; 21:25).

ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງນີ້ໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມເປັນອັນ

ນຶ່ງອັນດຽວກັນ.
ໃນບົດ 8 ນີ້ໄດ້ບອກວ່າພວກອິສຣາເອນຕ້ອງການກະສັດມາປົກຄອງນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດຜູ້
ປະກາດພຣະທັມ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ (1 ຊທອ 8:6-8). ຊາມູເອນ
ໄດ້ເຕືອນພວກອິສຣາເອນວ່າການມີກະສັດນັ້ນຈະມີການປ່ຽນແປງດ້ານການເມືອງ, ເສຖກິດ, ຊີວິດປະຈຳ
ວັນ, ແລະກະສັດຈະເອົາຫລາຍຢ່າງຈາກພວກເຂົາ (ຂໍ້ 9-18).

ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດເໝືອນຊາດອື່ນໆ

ພວກເຂົາລືມໄປແລ້ວວ່າພວກເຂົາຄວນເປັນຊາດບໍຣິສຸດ ແຕກຕ່າງ (ອພພ 19:3-8). ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ
ການຢາກມີຄົນຜູ້ເປັນກະສັດປົກຄອງແມ່ນການປະຕິເສດການທີ່ ພຣະເຈົ້າເປັນກະສັດນັ້ນເອງ (1 ຊມອ 8:7;
ຜູ້ຕັດສິນ 8:23).
ແຕ່ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນບໍ່ຍອມຟັງມີແຕ່ຕ້ອງການກະສັດ ພຣະເຈົ້າເລີຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄົນ
ເປັນກະສັດປົກຄອງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບຜູ້ປະກາດຊາມູເອນວ່າໃຫ້ໄປເອົາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້.
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູໃຊ້ໃນປຶ້ມ ມາຣະໂກ 12:30 ໃສ່ກະດານ ຫລື ກະດາດໃຫຍ່ຄື: ຈິດ
ໃຈ, ຄວາມຄິດ, ແລະກຳລັງ.
•

ການທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າສຸດຈິດສຸດໃຈ ສຸດຄວາມຄິດ ແລະສຸດກຳລັງນີ້ໃຊ້ພາກສ່ວນຫຍັງແດ່ໃນ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ?

•

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ?

2. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການມອບທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນກະສັດປົກ
ຄອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການເອີ້ນແລະສະຖາປະນາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຊາອູນໃຫ້
ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອນຳພາພວກອິສຣາເອນໃນໂລກ.
3. ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານອອກສຽງແຮງ 1 ຊມອ 9:1-4 ແລະຕັ້ງຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
•

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຢາກໄດ້ຜູ້ນຳໃນຊີວິດນອກຈາກພຣະເຈົ້າ?

•

ແມ່ນໃຜ ຫລືແມ່ນຫຍັງນັ່ງບັນລັງໃຈຂອງທ່ານ?

4. ບອກອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ 1 ຊມອ 9:15-21.
ຕີນເປັນຄູ່ສັດຕຣູ.

ສົນທະນາກັນເຖິງບັນຫາທີຊ
່ າອູນໄດ້ປະເຊີນພວກຟີລີສ

ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງບັນຫາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້. ອ່ານ

ມັດທາຍ 11:28:-30 ແລະຕອບຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
•

ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທີເ່ ຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູພ້ອມກັບບັນຫາທຸກຢ່າງ?

•

ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງໃຈແນວໃດຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ?

•

ມອບບັນຫາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ ແລະແບກບັນຫາເອງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

•

ການທີ່ມອບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາຣະນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ?

5. ອ່ານ 1 ຊມອ 10:1 ແລະຖາມຕົນເອງວ່າການທີ່ຄເຸ ຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະເຈົ້າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
•

ທ່ານຕ້ອງການຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນທ່ານບໍ່?

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນຂໍ້ສຳຄັນເພື່ອຈະເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ?

6. ອ່ານ 1 ຊມອ 10:9-24.

ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຊາອູນຈຶ່ງບໍ່ບອກຄົນອື່ນທີຕ
່ ົນເອງຖືກເຈີມຈາກຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມຊາມູເອນ. ແລະພວກເຮົາກໍເຮັດຄືກັນກັບຊາອູນບໍ່ເມື່ອຖືກສະຖາປະນາແລ້ວຍັງລັ່ງ
ເລໃຈໃນການຮັບໃຊ້?
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ຕັດສິນໃຈຍາກ ແລະຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 13:1-14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 13:1-14

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຊາອູນຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈຜິດເໝືອນຄົນໂງ່.

ຄຳຖາມເພືອ
່ ການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈເໝືອນ
ເປັນຄົນໂງ່.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໝົດໃຈເພື່ອຈະບໍເ່ ປັນຄົນຢ້ານໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈຜິດ
ເໝືອນຄົນໂງ່.

ຄຳນຳ
ໃນປຶ້ມ 1 ຊມອ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ຫົວທີເຫັນວ່າພຣະເຈົາ
້ ໄດ້ເລືອກເອົາຊາ
ອູນເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ປະຕິເສດຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີແລະຄອບຄົວ. ໃນເມື່ອຄົນຢາກ
ໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ ພຣະເຈົ້າກໍບອກຊາມູເອນໄປເຈີມ ຊາອູນ.

ອີກບໍ່ນານພຣະເຈົ້າກໍປດ
ົ ຊາອູນອອກ

ແລະແຕ່ງຕັ້ງດາວິດ. ໃນບົດ 1 ຊມອ 12 ການປົກຄອງຂອງກະສັດໄດ້ສ້ນ
ິ ສຸດລົງຢ່າງໜ້າຢ້ານຂອງກະສັດ
ຄົນທີນຶ່ງພ້ອມຄອບຄົວ ເພາະບຸກຄະລິ ກຂອງຊາອູນບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ຊາອູນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເກນທະຫານຈາກສິບສອງຕະກູນເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກ ອາໂມຣິດເພາະພວກເຂົາ
ມາໂຈມຕີທີ່ເມືອງຢາເບັດເຂດກິເລອາດ. ຕອນນັ້ນຊາມູເອນໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ເຖິງການທີ່ຊາອູນຖືກ
ເຈີມໃຫ້ເປັນກະສັດທີ່ກິນການ. ທີ່ນັ້ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຄຳອຳລາແລະກ່າວເຖິງການເປັນ
ຜູ້ນຳແລະລັກສະນະຂອງຊາອູນວ່າເປັນຜູດ
້ ີ ມີກຽດສັກສີສົມຄວນເປັນຜູ້ນຳ.

ເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດ

ສາດຊ້ຳຮອຍຂອງພວກອິສຣາເອນເຊັ່ນ: ຄວາມຜິດບາບ, ການຖືກໂທດ, ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່
ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າ (1 ຊມອ 12:9-11). ເພິ່ນຍັງເນັນ
້ ໜັກວ່າຊາດອິສຣາເອນຈະຮຸ່ງ
ເຮືອງໝັ້ນຄົງເມື່ອກະສັດທີ່ເປັນຄົນຖືກສະຖາປະນາໃໝ່ສັດຊື່ຕພ
ໍ່ ຣະເຈົ້າ. (12:13-17).
ບົດ 13-17 ໄດ້ເວົ້າເຖິງການເສື່ອມຄວາມນິຍົມຂອງຊາອູນ ໄດ້ເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງດາວິດເພາະຊາອູນ
ໄດ້ເດີນຜິດ. ຄວາມອ່ອນແອທີ່ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນນັ້ນໄດ້ເຫັນອອກມາແລະຊາອູນກໍຮັບຮູ້ (12:19-26). ທີ່
ສຸດຊາອູນໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄວາມກົດດັນບໍ່ໄດ້ຈ ຶ່ງມີການປະພຶດເໝືອນເປັນຄົນໂງ່. ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຕາມຕົນເອງຄິດ ແລະ
ແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ການເປັນຜູ້ນຳກໍເ ສື່ອມສູນລົງ ໃນເມື່ອມາຮອດບົດ 16 ພຣະ
ເຈົ້າກໍເອົາດາວິດມາແທນບັນລັງ.
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
7. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າທ່ານເຄີຍກິນແໜງໃຈບໍ່ເຊັ່ນ: ຊືຣ
້ ົດຣາຄາແພງໂດຍບໍ່ຄຶດໄລ່ລາຍໄດ້ຂອງຕົນເອງຫລື
ເອົາຣົດເຊົ່າໄປສົ່ງລືມໃສ່ນ້ຳມັນໃຫ້ເຕັມຄືນ?
8. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງກິນແໜງໃຈ ບອກວ່າເຣື່ອງນີ້ເປັນສິ່ງທຸກຄົນໃນໂລກພົບຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.
ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ພົບມັນຢ່າງນີ້ໃນທີ່ສຸດຈະມີອນ
ັ ໃດເກີດຂຶ້ນຕໍໄ
່ ປກັບຄວາມຂົ່ມຂື່ນ, ໂສກເສົ້າ,
ອຸກອັ່ງ, ໃຈຮ້າຍ, ແລະອື່ນ… ຖ້າຕອບສນອງກັບສິ່ງເຫລົາ
່ ນີ້ບໍ່ໄດ້ຈະເປັນແນວໃດ?
9. ເຂົ້າໄປໃນພຣະຄັມພີ ກ່າວວ່າ ກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຄົນທີນຶ່ງຄືຊາອູນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດ ມີນິ
ສັຍຈອງຫອງ ແລະຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ໄດ້ສອນພວກເຮົາແນວໃດ?
10. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມກຸ່ມ

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ

1 ຊມອ 13:1-14

ແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນເຣື່ອງສຳຄັນເອົາໄວ້. ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ 2 ຊາອູນໄດ້ເກນທະຫານໄດ້ 3000
ຄົນ. ຂໍ້ 3 ໂຢນາທານໄດ້ໄປໂຈມຕີຄ້າຍພວກຟີລີສຕີນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນເຣື່ອງສລູບລົງແລະ
ລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.
11. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຳເອົາການປົກຄອງຂອງຊາອູນ ທີ່ກາຍເປັນຄົນຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈົ້າ ແລະເຣື່ອງຕັດສິນໃຈຜິດຂອງເພິ່ນມາສົນທະນາກັນເພື່ອເປັນບົດຮຽນ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ການເຊື່ອຟັງດີກວ່າຂອງຖວາຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 15
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 15

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຊາອູນບໍ່ເຊື່ອຟັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສັຽພຣະທັຍ ແລະຊາອູນເສັຽບັນລັງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາພຍາຍາມເຮັດດີ ແຕ່ບໍ່ເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທຂ
ີ ອງຕົນເອງວ່າເຮັດດີ ແຕ່ບໍ່ເປັນການເຊື່ອຟັງ
ຈະເປັນແນວໃດ?

ຄຳນຳ
ບົດ 15 ຍັງເວົ້າສືບຕໍ່ການສລາຍຂອງອານາຈັກ ທີ່ກະສັດຊາອູນ ປົກຄອງ ເພາະເພິ່ນຕັດສິນໃຈຜິດຈາກ
ການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າເວລາຕໍ່ສູ້ກັບພວກຟີລີສຕີນຈາກບົດ14 ທີ່ບ້ານມິກມາດ. ໂຢນາທານໄດ້ເອົາທະ
ຫານໃກ້ຊິດພ້ອມດ້ວຍການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າໄປໂຈມຕີ ເມື່ອພວກທະຫານຂອງຟີລີສຕີນປະມານຊາວ
ຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດ ພວກຟີລີສຕີນຢ້ານຕົກໃຈ ກະສັດຊາອູນໄດ້ເຫັນ ແລະພວກທະຫານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ກັບຊາ
ອູນກໍໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມ. ຊາອູນໄດ້ສ່ງັ ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ກິນເຂົ້າເວລາເຮັດເສິກເພື່ອພວກເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ພາ
ຣະໜ້າທີ່ ຄໍາສັ່ງຢ່າງນັ້ນເປັນການໂງ່ເກືອບເຮັດໃຫ້ໂຢນາທານຕາຍ.
ການປົກຄອງດ້ວຍການບັງຄັບໄດ້ນຳຄວາມຫາຍຍານະ ມາ ພວກທະຫານໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ກະສັດຊາອູນ
ປ່ຽນໃຈຕໍ່ຄຳສັ່ງນັ້ນ. ບົດ 14 ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດຜິດຂອງກະສັດຊາອູນ.

ບົດ 15 ໄດ້ກ່າວເຖິງ

ຄວາມຫລົ້ມເຫລວຂອງກະສັດຊາອູນເພາະບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນການທຳລາຍພວກອາມາ ເລັກ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ບອກໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງຂ້າງລຸ່ມນີ:້
•

ແມ່ໄດ້ບອກລູກໃຫ້ເອົາປຶ້ມແລະຂອງຫລິ້ນໄປມ້ຽນ.

ລູກກໍໄດ້ເອົາປື້ມໄປໄວ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄປ

ເອົາຂອງຫລິ້ນໄວ້. ຖາມວ່າ, ເດັກຄົນນັ້ນໄດ້ເຊື່ອຟັງແມ່ບ່?
ໍ ເປັນຫຍັງ?
•

ຄົນຂັບຣົດໄດ້ເຮັດຕາມກົດຈະຣາຈອນທຸກຢ່າງ ແຕ່ລາວຂັບຣົ ດໄວເກີນພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ ລາວຄຶດວ່າໄວພຽງ 5 ຕໍາຣວດບໍ່ຈັບ. ຖາມວ່າ, ຄົນນັ້ນເຮັດຜິດກົດໝາຍບໍ?
່

12

2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຊອກຫາການເຊື່ອຟັງເຄິ່ງນຶ່ງມາສົນທະນາກັນ ຕົວຢ່າງ: ມີປ້າຍຂຽນໄວ້ວາ
່ ຫ້າມ
ຢຽບຫຍ້າ ແຕ່ຄົນເຫັນວ່າເປັນບ່ອນງາມຄວນໄປຖ່າຍຮູບ ເລີຍເຂົ້າໄປໃຊ້ເປັນບ່ອນຖ່າຍຮູບ ຄິດວ່າ
ຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນທີ່ສຸດກໍມຄ
ີ ົນອື່ນເຮັດນຳ. ທ່ານຄິດວ່າໃນທີສ
່ ຸດຫຍ້າທີ່ສວຍງາມນັ້ນຈະເປັນຢ່າງ
ໃດ ແລະໄດ້ເຊື່ອຟັງເຈົ້າຂອງສະຖານທີນ
່ ັ້ນບໍ?
່ ຕໍ່ໄປກໍໃຫ້ເອົາພຣະຄັມພີມາສຶກສາເຖິງເຣື່ອງຢ່າງນີ້
ໃນຊີວິດຂອງກະສັດຊາອູນທີ່ເພິ່ນໄດ້ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.
3. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 1 ຊມອ 15:1-25. ໃຫ້ມີ
ຄົນນຶ່ງເປັນທະນາຍຄວາມສອບຖາມໃນສານເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຄວາມຜິດຂອງຊາອູນເປັນແນວໃດ:
•

ຕໍ່ຊາມູເອນ, ຄຳສັ່ງແນວໃດທີ່ທ່ານບອກໃຫ້ຊາອູນເຮັດ?

•

ຕໍ່ຊາອູນ, ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ?

4. ຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານເວລາຖືກຖາມກັບຄວາມຜິດສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດຕໍ່ຄຳສັ່ງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ?

ນິສັຍແລະການກະທຳຢ່າງນັ້ນໄດ້ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຊາອູນໃນການເປັນກະສັດຂອງ

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດກັບຊາອູນ?
5. ຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນຊອກຫາຂໍ້ແກ່ຕົວວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງຕົນ
ເອງ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນເຂົາ
້ ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຍອມເຫັນວ່າສິງ່ ທີ່ຕົນເອງເຮັດນັ້ນຖືກເພາະ
ໃຜໆກໍເຮັດດັ່ງນັ້ນ?
6. ອ່ານ 1 ຊມອ 15:26-30 ແລະສລູບເຖິງການຕອບສນອງຂອງຊາອູນຕໍ່ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກຄວາມເຫັນເຖິງເຣື່ອງນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຮຽນນຳກັນ.
7. ອ່ານ 1 ຊມອ 15:31-35. ສົນທະນາກັນເຖິງການສັງຫານກະສັດ ອັກອາກກາງແຈ້ງ. ຖາມວ່າ ຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ສ່ງົ ສັນຍານແນວໃດໄປໃຫ້ກະສັດຊາອູນຮູ?
້
8. ຖາມວ່າ ຄຣິສຕຽນພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ກໍເຮັດຄວາມຜິດເໝືອນກັບກະສັດຊາອູນທີ່ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງ
ຂອງພຣະເຈົ້າແດ່ ແລະບໍເ່ ຊື່ອແດ່?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ພຣະເຈົ້າເບິ່ງທີ່ຈິດໃຈ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 16

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ດາວິດເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຜູ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າເລີ້ມພໍພຣະທັຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງມັກຕັດສິນກັນດ້ວຍການເບິ່ງພາຍນອກ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີຂອງພຣະເຈົ້າເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດເມື່ອເບິ່ງ
ຄົນອື່ນ.

ຄຳນຳ
ນັກສາສນາສາດໄດ້ເຫັນຈຸດສຳຄັນໃໝ່ໃນປະວັດສາດທີ່ດາວິດຂຶ້ນຄອງອຳນາດໃນ 1 ຊມອ 16. ໃນ 2
ຊມອ 5:2, ດາວິດຖືກເອີ້ນວ່າ, “ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງພວກອິສຣາເອນ” ແລະຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນການຮູ້ກນ
ັ
ວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດເຮັບເຮີ. ດາວິດຜູ້ເອົາຕຳແໜ່ງຈາກກະສັດຊາອູນເປັນຄົນດີກວ່າ 1 ຊມອ 15:28.
ດາວິດເປັນຄົນສຳຄັນໃນປຶ້ມ 1 ຊມອ ຢ່າງນ້ອຍມີເຣື່ອງຢູ່ສາມຢ່າງ (16:1-13; 16:14-23; 17:1-58).
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊາອູນອອກຈາກເຊື້ອຣາຊວົງ ແລະພຣະອົງຍັງຖອນພຣະພອນຈາກການຄອງບັນລັງ
ຂອງຊາອູນອີກ (1 ຊມອ 13:15). ຟ້າໃໝ່ວັນໃໝ່ຂອງພວກອິສຣາເອນກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາໃນບົດທີ 16 ຄື
ຊາມູເອນໄດ້ເຈີມດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດຄົນໃໝ່ (16:13). ຕໍ່ມາຍັງມີຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຊາອູນໄດ້ກ່າວວ່າ ດາວິດ
ມີຄຸນນະວຸດທິເປັນກະສັດໄດ້ (16:18)
ບົດທີ 16-17 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄຸນນະວຸດທິດີຂອງດາວິດ ແນ່ນອນດີກວ່າກະສັດຊາອູນອີກ. ພຣະວິນຍານ
ຂອງອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບດາວິດ ແຕ່ໄດ້ຖອນອອກຈາກກະສັດຊາອູນ.

ໃນຕອນນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ໃດຍອມ

ຮັບເອົາການທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດ ແຕ່ເຫັນວ່າ ດາວິດໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະຍັກໃຫຍ່ໂຕນີ້ໄດ້ດ້ວຍການນຳພາ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນເປັນເຊັ່ນນີ້ເຫັນວ່າ ດາວິດບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ປະການໃດກັບກະສັດຊາອູນຜູ້ທ່ພ
ີ ຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເອົາຂຶ້ນເປັນກະສັດຄົນກ່ອນ ດາວິດໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຄົນກ່ອນນັ້ນຈົນເຖິງມື້ຊາອູນ
ໄດ້ສວັນນະຄົດ (2 ຊມອ 1:17:27).
ບົດ 16 ໄດ້ຍົກເອົາສອງສະພາບການຂຶ້ນມາກ່າວ ແຕ່ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງກັນ. ຫລັງອົງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາສະຖິດນຳດາວິດ (16:13), ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຖອນພຣະວິນຍາກອອກຈາກຊາອູນ (16:
14) ປຶ້ມ 1 ຊມອ ໄດ້ແນະນຳເຖິງດາວິດຄືກບ
ັ ຊາອູນ: ຊາມູເອນເປັນຜູ້ເຈີມທັງສອງ ຊາອູນແລະດາວິດເປັນ
ກະສັດ (ຊາອູນ, 9:1-10:16; ດາວິດ, 16:1-13) ທັງສອງເປັນຄົນມີກຽດສັກສີ (ຊາອູນ 10:27-37; ດາວິດ
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16:14-23). ສຸດທ້າຍ, ທັງສອງມີປະສົບການດ້ານທະຫານຫລັງຈາກຖືກເລືອກ (ຊາອູນ 11:1-15; ດາວິດ,
17:1-58).

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
9. ແບ່ງຫ້ອງໃຫ້ເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຈະ
ມາເປັນກະສັດປົກຄອງເຊັ່ນ: ສະຕິດີ, ປົກຄອງໄດ້, ສັດຊື່, ຕັ້ງໝັ້ນ, ກິຣິຍາດີ, ເປັນຄົນນັບຖືໄດ້
ແລະອື່ນໆ…
10. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມໄດ້ຂຽນລົງສຳເຣັດແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາສິ່ງທີພ
່ ວກເຂົາຂຽນນັ້ນມາທຽບກັບສິ່ງທີ່
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຜູ້ເປັນກະສັດ (ເຊື່ອຟັງ, ມີຄວາມເຊື່ອດີ, ຮູຈ
້ ັກພຣະບັດຍັດ, ອ້ອນວອນອະທິ
ຖານເປັນປະຈຳ, ແລະອື່ນໆ..ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, ກະສັດຊາອູນຂາດອັນໃດຈາກສິ່ງພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ
ໃນຊີວິດ? ກ່າວວ່າ ບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຈາກກະສັດ.
11. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ 1 ຊມອ 16:1-13 ແລະສຶກສາເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຂໍ້ 1-13 ເຣື່ອງການ
ແຕ່ງຕັ້ງດາວິດເປັນກະສັດ. ຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ບອກໃຫ້ຊາມູເອນໄປແຕ່ງຕັ້ງ
ດາວິດເປັນກະສັດໂດຍກົງຢ່າງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເປັນຂັ້ນຕອນຈາກອ້າຍໃຫຍ່ໄປເຖິງນ້ອງຫລ້າ?
12. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານກັບສິ່ງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຄົ້ນພົບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.
13. ອ່ານ 1 ຊມອ 16:14-23. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄວາມເຊື່ອຂອງສອງກະສັດອອກມາເປັນຄູກ
່ ັນ
ວ່າເປັນແນວໃດ ແລະແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ນຳ.
14. ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຮູສ
້ ຶກທີ່ດາວິດຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນກະສັດທັງໆທີຊ
່ າອູນຍັງມີຊີວິດຢູ່?
15. ອ້ອນວອນປິດ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌

15

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ຄວາມເຊື່ອເພື່ອຕໍ່ສູ້ຍັກໃຫຍ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 17: 1-11, 26-32, 38-51
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 17
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ດາວິດສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ເວລາຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອາດ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ວິທີໃດ ເວລາຕໍ່ສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເວລາຕໍ່ສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ
ຂອງຂ້ອຍ.

ອ່ານລວບ: ດາວິດບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນຕາຂອງຕົວເອງເວລາເບິ່ງສະພາບການ; ແຕ່ລາວໄດ້ມອບຄວາມຫວັງໄວ້
ກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ຜູ້ຊົງເປັນກຳລັງແລະເປັນໂລ້ຂອງລາວ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຢາຍເຈັ້ຽແລະສໍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆຄົນ ; ແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ບອກເຖິງຄວາມກ້າຫານ,
ຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະເຮັດເຖິງຈະມີອັນຕະລາຍ, ແລະຕໍ່ໆໄປ. ໃຫ້ເວລາເລັກ
ນ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້ຫລາຍຄົນອ່ານສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ . ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນສົ່ງເຈັ້ຽມາ
ທາງໜ້າ ແລ້ວອະທິບາຍວ່າ ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຣື່ອງຄົນກ້າຫານ.
2. ສົນທະນາລັກສະນະຂອງຄົນກ້າຫານ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ແລະໃຫ້ສົນທະນາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
•

ສັງຄົມພວກເຮົາເບິ່ງຄົນກ້າຫານວິທີໃດ?

•

ຄົນກ້າຫານໃນຊີວິດຈິງ ແລະຄົນກ້າຫານໃນໜັງ ຫລືລະຄອນຕ່າງກັນຢ່າງໃດ ?

•

ຄົນທັມມະດາຈະກາຍເປັນຄົນກ້າຫານ ຫລືຈະມີລັກສະນະຂອງຄົນກ້າຫານໄດ້ຢ່າງໃດ ?

•

ການເຮັດບາງຢ່າງດ້ວຍຄວາມກ້າ ສາມາດປ່ຽນແປງການເບິ່ງຕົວເອງຂອງບາງຄົນຢ່າງໃດ ?

3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສລຸບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບຈາກການສົນທະນາ. ເຂົ້າສູ່ການສຶກສາພຣະທັມໂດຍຖາມ
ວ່າ, ແມ່ນຫຍັງຄືລັກສະນະພິເສດຂອງຄົນກ້າຫານໃນພຣະຄັມພີ ? (ໄດ້ກຳລັງຈາກພຣະວິນຍານ).
ບອກວ່າ ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະພິສູດເບິ່ງສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ດາວິດມີຄວາມກ້າຫານ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
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4. ໃຫ້ພວກນັກຮຽນແບ່ງກັນອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 17: 1-54 ແລະພຍາຍາມຕິດຕາມຊີວິດດາວິດຊຶ່ງເລີ້ມ
ຈາກຄົນລ້ຽງແກະທັມມະດາ, ຜູ້ສົ່ງເຂົ້າອ້າຍ (17-20), ແລະກາຍເປັນຄົນກ້າ ຜູ້ຕ່ສ
ໍ ແ
ູ້ ລະໄດ້ຊັຍຊະ
ນະຍັກໃຫຍ່ຊາວຟີລິສຕິນ (45-51).
5. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ .
•

ເວລາດາວິດມາເຖິງຄ້າຍຂອງອິສຣາເອນ ລາວໄດ້ເຫັນສະພາບການແນວໃດ ?

•

ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນຄ້າຍອິສຣາເອນທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວິດເກີດຄວາມສົນໃຈ?

•

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ດາວິດມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ ?

•

ດາວິດເຄີຍຄິດເຖິງເຣຶ່ອງການເສັຽຊັຍບໍ່ ?

•

ຊັຍຊະນະຂອງດາວິດຊ່ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງລາວວິທີໃດ ?

•

ຊັຍຊະນະຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕົວເອງ ແລະຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງເລືອກລາວໃຫ້
ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນຄົນຕໍ່ໄປວິທີໃດ?

6. ຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຖ້ອຍຄຳໃນເຈັ້ຽທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຂຽນໄວ້ຕອນເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ , ບອກໃຫ້
ນັກຮຽນຍົກມືເວລາເຂົາໄດ້ ຍິນລັກສະນະນັ້ນ ໆໃນຊີວິດຂອງດາວິດ. ໃຫ້ບາງຄົນອະທິບາຍຄຳຕອບ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ຂໍ້ ສາມ, ສີ່, ແລະຫ້າ.
(3. ມີສະພາບການແນວໃດແດ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງກຳລັງພົບກັບຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ ?
ທ່ານຈະຮັກສາຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊື່ອໃນສະພາບການທີ່ລຳບາກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ?
4. ແມ່ນຫຍັງ ຄືອຸປສັກຂອງການເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ? ຈະເອົາອຸປສັກນັ້ນໆອອກໄດ້ວິທີໃດ?
5. ພຣະວິນ ຍານໄດ້ຊົງຊ່ວຍຄວາມເຊືອ
່ ຂອງທ່ານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງວິທີໃດແດ່ ? ປະສົບການນັ້ນມີຜົນ
ໃນການເຕີບ ໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ ແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າວິທີໃດ?). ໃຫ້ໂອກາດເວົ້າເຣື່ອງ
ປະສົບການສ່ວນຕົວ .
8. ປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍອະທິຖານຮ່ວມກັນເພື່ອຂໍກຳລັງແລະຂໍຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈະ
ຕໍ່ສູ້ອຸປສັກຕ່າງໆໃນຊີວິດ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ຕົ້ນເຫດທີ່ຂົມຂື່ນຂອງການອິດສາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 18:1-16; 19:1-7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 18-19
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຊາອູນເກີດການອິດສາເມືອ
່ ດາວິດມີຄວາມສຳເຣັດຫລາຍຂຶ້ນ .
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຍມີຄວາມອິດສາຢູ່ໃນຈິດໃຈບໍ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້:ເພື່ອສຳຣວດເບິ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມອິດສາທີ່ມີໃນຈິດໃຈແລະຊີວິດ
ຂອງຂ້ອຍ.

ອ່ານລວບ: ໂຢນາທານ, ດາວິດ,ແລະ ຊາອູນ ມີທັສນະແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ , ຄວາມສັດຊື່ແລະ
ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ . ດາວິດແລະໂຢນາທານ ມີຈິດໃຈແລະລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້້ເຂົາເຈົ້າສຳເຣັດ ,
ສ່ວນຊາອູນນັ້ນຄວາມອິດສາເຮັດໃຫ້ລາວສູນເສັຽໝົດທຸກສິ່ງ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ ( ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ອ່ານເຣື່ອງໃນ "ຄຳນຳ" ຂອງບົດຮຽນ. ຖາມ, ທ່ານເຄີຍມີເຣື່ອງທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບເຣື່ອງຂອງຍິງໜຸ່ມ ແລະ
ນາງໂມລີບໍ່? ຄືກັນແນວໃດແລະເປັນຫຍັງ ? ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນເຮັດກັບຄົນອື່ນຢ່າງນີ້ໃນສັງຄົມເຮົາ
ປັດຈຸບັນບໍ່? ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດຂອງການປະພຶດແບບນີ້ ?

ຊີ້ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າຄວາມອິດສາສ້າງ

ຄວາມແຕກແຍກ. ເວົ້າວ່າ, ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະເຫັນ ຄວາມອິດສາເພາະຄວາມສຳເຣັດຂອງຄົນ
ອື່ນຊຶ່ງ ກະສັດຊາອູນໄດ້ສະແດງອອກ, ເມື່ອເຫັນຄວາມສຳເຣັດຂອງດາວິດ .

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ກ່ອນເລີ້ມຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຂຽນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານຫລື ໃສ່ເຈັ້ຽໂປສເຕີ້ ໄວ້:
•

ສັນຍາລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ ( 1 ຊາມູເອນ 18:1-5)

•

ຊາອູນຕອບແທນດາວິດດ້ວຍຄວາມອິດສາ (1 ຊາມູເອນ 18: 6-18)

•

ຊາອູນແລະດາວິດປອງດອງກັນ (1 ຊາມູເອນ 19:1-7)

ໃນຂະນະທີ່ສອນບົດຮຽນ, ໃຫ້ໃຊ້ຫົວຂໍ້ ເພື່ອຈະຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງກວ້າງອອກໄປ.
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3. ຈັດຕຽມການສອນກ່ຽວກັບຄຳສັນຍາລະຫວ່າງດາວິດ ແລະໂຢນາທານ . ສົນທະນາກັນເຣື່ອງຄວາມສັດ
ຊື່ແລະຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຊຶ່ງເປັນປັດຈັຍສຳຄັນໃນຄຳສັນຍາ . ໃຫ້ຕົວຢ່າງຄຳສັນຍາທີ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນພຣະ
ຄັມພີ, ໂດຍສະເພາະສັນຍາທີ່ສຳຄັນທີ່ສດ
ຸ .
4. ອ່ານ 1 ຊມອ 18:8-9 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວົ້າວ່າ, ຊາອູນ ມີຄວາມອິດສາລາວຈຶ່ງປັກຕາເບິ່ງທີ່ດາວິດ . ຊາ
ອູນມີຄວາມຄຽດເພາະດາວິດໄດ້ກຽດທີ່ລາວຄວນໄດ້ຮັບ . ຊາອູນບໍ່ສາມາດບັງຄັບຕົວເອງ.ຖາມນັກຮຽນ
ວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໍ .ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຄິດເຖິງເຫດການອື່ນໆເມື່ອຄົນບໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມຕົວເອງ. ສຸດທ້າຍ,ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເບິ່ງລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູແລະໃຫ້ຕອບຄຳຖາມ : ພຣະເຢ
ຊູຈະແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມອິດສາໃນຊີວິດວິທີໃດ? ໃຫ້ໂອກາດຕອບແລະສົນທະນາວ່າພວກ
ເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທິໃດ.
5. ສົນທະນາຄຳຖົກຖຽງຂອງ ໂຢນາທານກັບຊາອູນ . ອະທິບາຍວ່າຄຳຖົກຖຽງຂອງໂຢນາທານເປັນຄວາມ
ເວົ້າທີ່ສລາດແລະສົນທະນາຄຳຕອບຂອງຊາອູນ . ແນະນຳນັກຮຽນວ່າຄຳຖົກຖຽງຂອງໂຢນາທານແລະ
ຄຳຕອບຂອງຊາອູນນັ້ນໄດ້ສອດຄ້ອງກັບຫົວຂໍ້ບົດຮຽນມື້ນີ້ຢ່າງໃດ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15ນາທີ)
6. ເບິ່ງ, ພິຈາຣະນາ, ແລະຕອບ"ຄຳຖາມ" ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນກັນ.
7. ອ່ານບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 37 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ໃຫ້ໂອກາດຕຶກຕອງຢ່າງງຽບໆ. ອະທິຖານປິດການສຶກ
ສາພຣະຄຳ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ເພື່ອນດີທີ່ສຸດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 20: 1-17, 30-42
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 20
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອນທີ່ດີຈະສັດຊື່ຕໍ່ກັນໃນເມື່ອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຍສັດຊື່ຕໍ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍບໍ່ໃນເມື່ອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອສຳຣວດເບິ່ງຄວາມສັດຊື່ຂອງຂ້ອຍຕໍ່ເພື່ອນເມື່ອມີເຫດການທີ່ຍາກ
ລຳບາກ.

ອ່ານລວບ: ກະສັດຊາອູນຕາມຂູ່ເຂັນຈະເອົາຊີວິດຂອງດາວິດເປັນການທົດສອບເຖິງຄວາມເປັນເພື່ອນທີ່
ດີແລະສັດຊື່ ລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ; ຊັຍຊະນະຂອງການເປັນເພື່ອນທີ່ດີ , ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງເຣື່ອງ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ ( ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ທາງເລືອກທີນຶ່ງ: ຈັດຕຽມເຣື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ຂອງການເປັນເພື່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງ
ທ່ານ. ຕຽມລາຍລະອຽດເຣື່ອງຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄວາມເປັນເພື່ອນ, ແມ່ນຫຍັງບອກເຖິງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີ, ແລະຕໍ່ໆໄປ. ທາງເລືອກທີສອງ: ອ່ານ ຫລື ເລົ່າເຣື່ອງໃນ “ຄຳນຳ” ຂອງບົດຮຽນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ,
ນຳເຂົ້າສູ່ເຣື່ອງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງ ໂຢນາທານແລະ ດາວິດ, ແລະໃນທີ່ສຸດ ນຳສູ່ເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່
ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຮົາ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ຈັດຕຽມເລົ່າເຣຶ່ອງກ່ຽວກັບຮູບພາບໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນນີ້ຊຶ່ງຖືກກັບເຣື່ອງບັນລັງຂອງຂອງດາວິດ. ໃຫ້ອະ
ທິບາຍເຣື່ອງກະສັດແລະຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດ . ເວົ້າວ່າ, ໂຢນາທານມີຄວາມກັງວົນ ເຖິງຊີວິດຂອງ
ຄົນໃນເຊື້ອສາຍຂອງລາວຖ້າມີຄົນອື່ນທີ່ເປັນກະສັດອົງໃໝ່ຕໍ່ຈາກຊາອູນ (20:14). ລາວຮູ້ວ່າກະສັດອົງ
ໃໝ່ມັກຈະຂ້າລ້າງໂຄດຂອງກະສັດອົງເກົ່າ . ທັງດາວິດແລະໂຢນາທານໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມຮັກແລະຄວາມ
ຈົງຮັກພັກດີ

ເພາະທ່ານທັງສອງໄດ້ມີ ຄຳສັນຍາຕໍ່ກັນ (18:3), ແລະສິ່ງນັ້ນຄືຂໍ້ຜູກມັດ ຂອງການຊ່ວຍ

ເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ; ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສັຽ ອະນາຄົດຂອງອິສຣາເອນແລະບັນລັງ. ໂຢ
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ນາທານໄດ້ທຳສັນຍາກັບຄອບຄົວດາວິດ(20:15). ດາວິດໄດ້ຍຶດໝັ້ນຄຳສັນຍາໂດຍໄດ້ລ້ຽງດູລູກຊາຍ
ຂອງໂຢນາທານຊື່ເມຟີໂບເຊັດເປັນຢ່າງດີ (2 ຊມອ 9: 7-13; 21:7). ຫລາຍກວ່ານີ້, ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໄດ້ເກີດໃນເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ(2 ຊມອ 7:12-13; ມທ 1:1).
3. ຢາຍເຈັ້ຽໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ອ່ານ 1 ຊມອ 20: 42. ເວົ້າວ່າ, ການສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນວິ
ທີໜູນໃຈຂອງຄົນໃນສມັຍບູຮານ. ໂຢນາທານຕ້ອງການໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງລາວເປັນຄຳໜູນໃຈສຳລັບດາ
ວິດໃນເວລາທີ່ລາວຈະຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ. ຄຳໜູນໃຈທີ່ເຫັນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ ຄືສິ່ງທີ່ເສີມສ້າງແລະຕັກເຕືອນ
ຄົນອ່ານເຣື່ອງອັນຕະລາຍ. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ທ້າທາຍ ແລະອຸປສັກທີ່ໄດ້ປະສົບມາ
ໃນຊີວິດ. ແລ້ວຖາມວ່າມີພຣະຄັມພີຫລືຂໍ້ຄວາມໃນຄວາມເຊື່ອແນວໃດແດ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຍິນ
ໃນເວລາຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ.

ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຍຶດເອົາຄວາມຄິດນັ້ນໄວ້, ຂຽນລົງໃນເຈັ້ຽກະດາດ,

ແລະແບ່ງປັນຄຳໜູນໃຈກັບເພື່ອນນັກຮຽນໃນຫ້ອງ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15ນາທີ)
4. ໃຫ້ສະມາຊິກຄິດ ເຖິງວີຣະຊົນຄົນກ້າຫລາຍຄົນໃນຮູບເງົາ (ພາພຍົນ) ແລະພວກຜູ້ຊ່ວຍຂອງເຂົາເຈົາ
້ .
ໃຫ້ເວລາເພື່ອຫາຄຳຕອບ.

ໃຫ້ຕົວຢ່າງຖ້ານັກຮຽນຄິດບໍ່ອອກເຊັ່ນ : ແບ໊ດແມນແລະໂຣບິນຮູດ , ໂລນ

ແຣນເຈີແລະຕົນໂຕ, ເຊີລອກໂຮມແລະ ທ່ານໝໍວັດສັນ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງວີຣະຊົນຈຶ່ງຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍ?
ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈົ້າຕອບແລະໜູນໃຈໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກຮູບເງົາເວລາຜູ້ຊ່ວຍຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອວີຣະ
ຊົນ. ເວົ້າວ່າ, ເວລາພວກວິີຣະຊົນພົບກັບອຸປະສັກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອງຢາກຈະຍອມແພ້, ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຈົງຮັກພັກ
ດີກໍຖືໂອກາດຊ່ວຍໜູນໃຈ.
5. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມາແຂ່ງຂັນກັບຄວາມຈົງຮັກພັກ
ດີຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ໃຫ້ເວລາເພື່ອພິຈາຣະນາ ແລະເພື່ອຄວາມ
ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ…ອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະຄຳ.

ສຄ

21

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

1 ຊາມູເອນ 24

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 24

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແທນທີຈ
່ ະຕອບໂຕ້ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະເລືອກເອົາການຕອບໂຕ້ ຫລືຈະໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະຄຸນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອເຮົາຈະໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ ແທນການຕອບໂຕ້.

ບົດນໍາ
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຈຶ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ຄຣູອ່ານເລີ້ມແຕ່ 1 ຊາມູເອນ 17-24 ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ເຣື່ອງການເປັນມາ
ຂອງດາວິດແລະກະສັດຊາອູນດີຂຶ້ນ ແລ້ວເຣື່ອງລາວນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານສອນໄດ້ດີກວ່າປົກກະຕິ.

ດາວິດຕັດປາຍເສື້ອຄຸມຂອງຊາອູນ (24:1-7).
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດສົງຄາມສອງຢ່າງຄື;
1. ສົງຄາມປົກປ້ອງແຜ່ນດິນບໍ່ໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນມາຍາດແຍ່ງດິນແດນ ພວກເຂົາມານາບຂູ່ສະ
ເພາະຢ່າງຍິ່ງເຂົາເອົາທະຫານຄົນດຽວມາຂົ່ມຂູ່ທະຫານຜູ້ນັ້ນມີຊື່ວ່າ ໂກລິອາດ ( 17:41).
2. ສົງຄາມອັນທີສອງແມ່ນສົງຄາມຈິດໃຈອິດສາຂອງທ່ານເອງ ທີ່ໄດ້ຍິນຄົນອື່ນຍ້ອງດາວິດ (18:7).
ຖາມນັກຮຽນດັ່ງນີ້; ສົມມຸດວ່າທ່ານມີລູກສອງຄົນ ທ່ານເຄີຍຍ້ອງລູກຜູ້ນຶ່ງ ດີກວ່າອີກຜູ້ນຶ່ງ ຕໍ່ໜ້າລູກບໍ່? ເມື່ອ
ເປັນເຊັ່ນນັ້ນທ່ານຄິດວ່າລູກຈະຄຶດແນວໃດ? ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຕ້ອງຣະວັງຢ່າສົມທຽບກັນເລີຍ, ຊາອູນມີບັນ
ຫາກໍຍ້ອນການສົມທຽບຍ້ອງຍໍນັ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຄຶດອິດສາດາວິດ.
2. ຊາອູນຄວນຈະພັກຜ່ອນເອົາແຮງກັບຈາກການສູ້ຮົບກັບພວກຟີລີສຕິນ ແຕ່ເມື່ອສາຍສືບມາລາຍງາຍຕໍ່
ຊາອູນວ່າ " ດາວິດຢູ່ໃນຖິ່ນກັນດານໃກ້ໆເມືອງເອນເກດີ " (1ຊາມູເອນ 24:1). ທ່ານກໍຟ້າວໄປເພາະໃຈອິດ
ສາແຮງ ກ່ອນຈະໄປເພາະຄຶດວ່າເປັນໂອກາດ ແຕ່ຄວາມຄິດດຂອງເພິ່ນຜິດ.
3. ຊາອູນຈຶ່ງໄປຖ່າຍທີຖ
່ ້ຳນັ້ນໂດຍນຶກບໍ່ເຖິງວ່າດາວິດໄດ້ລີ້ຢູ່ໃນນັ້ນແລ້ວ

ມັນເປັນໂອກາດດີທີ່ດາວິດຈະ

ຕ້ອງສັງຫານຊາອູນ " ດາວິດໄດ້ຄານອອກມາແລ້ວຕັດເອົາສົ້ນເສື້ອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທີພ
່ ຣະອົງບໍ່ຮເູ້ ມື່ອ
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ຫຍັງຫມົດ " (ຂໍ້ 4). ພ້ອມກັນນັ້ນດາວິດໄດ້ສັ່ງພວກທະຫານຂອງຕົນຢ່າຕໍສ
່ ູ້ກັບຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງ (ຂໍ້ 7). ບອກນັກຮຽນວ່າ: 1 ດາວິດບໍ່ສວຍໃຊ້ການແກ້ແຄ້ນ.

2. ດາວິດເປັນຜູ້ນຳທີ່ມເີ ຫດ

ຜົນບໍ່ຟັງຄວາມລູກນ້ອງ ສ່ວນຊາອູນເປັນກະສັດ ແຕ່ໄປຟັງຄຳຍຸແຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງທີຈ
່ ະເຫັນຕໍ່ໄປ..

ດາວິດກ່າວກັບກະສັດຊາອູນ (24:8-15).
1. ດາວິດລັກຕາມຫລັງຊາອູນອອກໄປ ແລ້ວດາວິດຈຶ່ງເປັ່ງສຽງຮ້ອງໃສ່ ຊາອູນວ່າ "ພຣະອົງເອີຍ " ( ຂໍ້ 8ກ).
ແປວ່າດາວິດຍອມຮັບຊາອູນກະສັດຜູ້ເປັນເຈົ້ານາຍທີພ
່ ຣະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງ ຈຶ່ງສະແດງຄວາມໂຄຣົບ. ບອກນັກ
ຮຽນວ່າ ເຮົາຕ້ອງໂຄຣົບຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງ ຈົ່ງເອົາຕົວຢ່າງດາວິດ.
2. ດາວິດເວົ້າລົມກັບຊາອູນ ແລະບອກຄວາມຈິງໃຈຂອງຕົນຄື;
1. ດາວິດບອກວ່າດາວິດມີໂອກາດຂ້າຊາອູນ ແຕ່ບໍ່ເຮັດຕາມໂອກາດ ແລະເຮັດຕາມພຣະໂອວາດ.
2. ພວກລູກນ້ອງຂອງດາວິດຍົວະໃຫ້ຂ້າຊາອູນ ແຕ່ດາວິດບໍ່ຟັງຄຳຍົວະເຍົ້າ.
3. ດາວິດເຫັນແກ່ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຂ້າຊາອູນ. ແລະຖາມວ່າ " ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຟັງສຽງປະຊາຊົນ "
ແປວ່າທ່ານເປັນເຖິງກະສັດທີ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫຍັງບໍ່ພຈ
ິ າຣະນາ ໂດຍການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ
ເສັຽກ່ອນ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ ແຕ່ທ່ານກັບໄປຟັງສຽງປະຊາຊົນ.
3. ດາວິດໄດ້ກ່າວພິສູດຄວາມບໍຣສ
ິ ຸດ (ອ່ານ ຂໍ້ 11).

ກະສັດຊາອູນກ່າວຕອບ (24:16-22).
1. ຊາອູນສາຣະພາບຜິດ “ດາວິດລູກຂອງພໍເ່ ອີຍ ແມ່ນເຈົ້າແທ້ບໍທເີ່ ວົ້ານັ້ນ” ແລ້ວພຣະອົງກໍຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
ເວົ້າຕໍ່ດາວິດວ່າ, “ເຈົ້າເປັນຄົນຖືກ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຜິດ ເຈົ້າໄດ້ເຮັດດີຕໍ່ຂ້ອຍໃນຂນະທີຂ
່ ້ອຍໄດ້ເຮັດຊົ່ວຕໍ່
ເຈົ້າ " (ຂໍ້ 16ຂ-17).
1. ເປັນການຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຊີວິດຈະຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໜ້າຝູງທະຫານ, ການຮ້ອງໄຫ້ແມ່ນການ
ສະແດງຄວາມເສັຽໃຈທີ່ເຮັດຜິດ.
2. ຊາອູນ ແລະດາວິດ ໄດ້ວາງແບບຢ່າງຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕົກລົງກັນໄດ້ສເມີ.
2. ກະສັດຊາອູນໄດ້ຂໍຮ້ອງດາວິດໄດ້ສງວນເຊື້ອສາຍແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄວ້ເປັນປະຫວັດສາດ ແລະດາ
ວິດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດຕາມຄຳຂໍຮ້ອງຂອງຊາອູນໃນ ຂໍ້ 21-22.
ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບທຸກຄົນທີ່ຍອມຜິດຕໍເ່ ຮົາ ແລະເຮົາຕ້ອງຍອມຜິດຕໍ່
ຜູ້ອື່ນເມື່ອຮູວ
້ ່າຜິດ ຫລືຜູ້ອື່ນບອກວ່າເຮົາຜິດ, ການເຮັດດັ່ງນີ້ເພື່ອຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ຊາຍໂງ່ກັບຍິງສລາດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

1 ຊາມູເອນ 25:1-34

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 25

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຍິງສລາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະຮູ້ແນວໃດວ່າເພິ່ນມີປັນຍາ ແລ້ວຍອມຮຽນຮູ້ນຳເພ່ິນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຜູ້ມປ
ີ ັນຍາແລະຍອມຮຽນຈາກເພິ່ນ.

ບົດນໍາ
ບົດຮຽນວັນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກຢູ່ຫ້າບຸກຄົນເຊັ່ນ; 1. ຊາມູເອນຜູ້ຫົດສົງ, ຜູ້ປຶກສາຜູ້ສຳຄັນ. 2. ກະສັດດາວິດ ຕັດ
ສິນໃຈ ແລະຍອມຮັບຜິດ. 3. ຄົນໃຊ້ຂອງນາບານ ຜູ້ກ້າຫານ. 4. ເສດຖີນາບານ ແລະ 5. ນາງອາບິກາຍ
ຜູ້ແກ້ບັນຫາດ້ວຍຄວາມສລາດ.

ຊາມູເອນຕາຍ (25:1-3).
ຊາມູເອນເປັນຜູ້ນຳຊົນຊາດອິສຣາເອນຈົນເຖິງອາຍຸເຖົ້າແກ່, ພວກລູກຂອງເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ປະພຶດຕົນໃຫ້ເໝາະ
ສົມຈະເປັນຜູ້ນຳຜູ້ຕໍ່ຈາກເພິ່ນເມື່ອເພິ່ນເຖົ້າແກ່ ຫລືຕາຍໄປ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເມື່ອເພິ່ນເຖົ້າແກ່ຫລາຍແລ້ວພວກ
ອິສຣາເອນຈຶ່ງຕົກລົງກັນໄປຫາຊາມູເອນໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງກະສັດຜູ້ນຶ່ງເພື່ອນຳພາເຂົາຕໍ່ໄປ ຊາມູເອນບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງ
ທີ່ເຂົາຂໍຮ້ອງຈຶ່ງເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະເຈົ້າບອກເພິ່ນວ່າ " ຈົ່ງຟັງປະຊາຊົນ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າ ແຕ່
ປະຖິ້ມເຮົາ" (1 ຊາມູເອນ 8:5-8). ແລ້ວຊາມູເອນຈຶ່ງບອກເຂົາເຖິງເຣື່ອງທີ່ກະສັດຈະເຮັດກັບເຂົາ (8:1018). ຕໍ່ມາຊາມູເອນກໍໄດ້ຫົດສົງຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳອິສຣາເອນ (1 ຊາມູເອນ 10: 1).
ຊາມູເອນມີອາຍຸຍາວນານມາຈົນໄດ້ຫົດສົງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດໃນ 1 ຊາມູເອນ 16:13 ແລະກໍເປັນທີປ
່ ກ
ຶ
ສາ, ເປັນຜູ້ໄກ່ເກັ່ຽບັນຫາໃນຣະຫວ່າງ ຊາອູນແລະດາວິດຈົນຕົກມາເຖິງ 1 ຊາມູເອນ 25 ເພິ່ນຈຶ່ງເສັຽຊີວິດ
ແລະພວກອິສຣາເອນກໍປະກອບພິທສ
ີ ົບເພິ່ນຢ່າງສົມກຽດ, ສ່ວນດາວິດກໍຂາດຜູປ
້ ຶກສາຜູ້ສຳຄັນ ແລ້ວຈຶ່ງພາ
ທະຫານຍ້າຍໄປຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ມີຊື່ວ່າ ປາລານ ແລະໃນທີ່ນັ້ນດາວິດກໍມີບັນຫາເຣືອ
່ ງອາຫານ ຈຶ່ງ
ສົງທະຫານສິບຄົນໄປຂໍນຳນາບານ ຊາຍຮັ່ງມີ.

ດາວິດຖາມຂ່າວ ແລະຂໍສະບຽງອາຫານ (25:4-13).
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1. ດາວິດຜູເ້ ປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນສົ່ງຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວນາບານເປັນປະການແຣກ
ແລະຂໍສະບຽງອາຫານ, ເພາະດາວິດຂາດເຂີນແລະຄຶດວ່ານາບານຈະເຫັນແກ່ບຸນຄຸນທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງຊັບສົມ
ບັດຂອງລາວຈາກພວກສັດຕຣູ, ເພາະວ່າໃນສມັຍສົງຄາມນັ້ນປະຊາຊົນມັກຈະນຳເອົາສິ່ງຂອງຕ່າງໆໄປໃຫ້
ພວກທະຫານທີຊ
່ ະນະສົງຄາມ ເພື່ອເປັນການທົດແທນບຸນຄຸນ. (ຂໍ້ 6).
2. ນາບານປະຕິເສດຕໍ່ໜ້າຊາຍໜຸ່ມທັງສິບຄົນຂອງດາວິດ ວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກດາວິດ ແລະຍັງກ່າວແບບດູຖູກວ່າດາ
ວິດເປັນຂ້າທາດລັກໜີຈາກນາຍ (ຂໍ້ 9-10).
3. ດາວິດໃຈຮ້າຍເມື່ອຮັບຟັງລາຍງານ ຈຶ່ງສັ່ງຕຽມທະຫານ 400 ຄົນ (ສີ່ກອງຮ້ອຍ) ປະກອບດ້ວຍອາວຸດ
ເພື່ອຈະໄປຂ້າຄອບຄົວນາບານ. ເຫັນວ່າ 1. ດາວິດຂາດຊາມູເອນຜູ້ປຶກສາ. 2. ດາວິດ ຂາດການອ້ອນວອນ
ແລ້ວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍ (ຂໍ້ 13).

ຂ້ອຍໃຊ້ສ່ຽງຕໍ່ການເວົ້າ, ອາບີກາຍຍອມເຮັດຕາງຜົວ (25: 14-31).
1. ຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າເປັນເພດຍິງຫລືເພດຊາຍເລີຍ ແລະບໍ່ກ່າວເຖິງຊື່ແຕ່ຢ່າງໃດ ເຣື່ອງ
ອາດສອນຂ້ອຍໃຊ້ທຸກວັນນີ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກຊື່ຂອງເຮົາ ເຊັ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ເຮັດວຽກກໍ
ສຳເຮັດດີ. ລາວໄດ້ສ່ຽງຖືກໄລ່ອອກ, ສ່ຽງຖືກລົງໂທດ ຫລືອັນໃດອັນນຶ່ງຕາມກົດເກນຂອງເຈົ້ານາຍ ທີ່ຂ້ອຍ
ໃຊ້ບັງອາດບອກ ຫລືແນະນນຳເຈົ້ານາຍ, ແຕ່ລາວກໍຕັດສິນໃຈເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່ນາງອາບີກາຍ. (ຂໍ້ 14-17).
2. ນາງອາບິກາຍຜູ້ເປັນເຈົ້ານາຍ ແລະຜູ້ສລາດຍອມຮັບຟັງ ແມ່ນແຕ່ຄົນໃຊ້ຂອງຕົນ ແລ້ວນາງມີແຜນແລະ
ເຮັດຕາມແຜນ ເພື່ອກອບກູ້ຊີວິດຂອງຜົວຂອງລາວ (ຂໍ້ 18-19).
3. ນາງອາບິີກາຍພົບກັບດາວິດດ້ວຍ ທ່າທາງອ່ອນນ້ອມ ຂາບລົງ, ວາຈາອ່ອນຫວານ, ເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຂອງດາວິດ, ນາງນຳເອົາຂອງຂວັນທີ່ເປັນສະບຽງອາຫານສິ່ງທີດ
່ າວິດຕ້ອງການ, ນາງສາຣະພາບຜິດແທນ
ຜົວ (ຂໍ້ 23-25). ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໂມໂຫຂອງດາວິດສິ້ນສຸດລົງທັນທີ.

ດາວິດຮັບຄຳຂໍຮ້ອງ (25:32-34).
ດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ, ຮັບເອົາຂອງຂັວນຈາກນາງອາບີກາຍ, ຍອມໃຫ້ອະພັຍ ແລະສາຣະພາບວ່າຕົນ
ເອງໄດ້ຄິດຜິດຈົນເກືອບຈະເຮັດບາບຍ້ອນການຂ້າຄົນ (32-34).

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ລົງທ້າຍແບບໂສກເສົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

1 ຊາມູເອນ 28:3-20; 31:1-6

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 28-31

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຊາອູນໄປພົບກັບໝໍຜແ
ີ ລ້ວໝໍຜີກ່າວເຖິງຈຸດຈົບຂອງທ່ານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຄົນບໍເ່ ຊື່ອຟັງ (Corrupt) ຈະພົບກັບການຕອບສນອງແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອສັ່ງສອນຄົນ ຄໍຣັບຊັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບາບກັມສນອງ.

ບົດນຳ
ກະສັດຊາອູນມີຄວາມສູງກວ່າຄົນອິສຣາເອນຈົນພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາໄປເປັນກະສັດຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາ
ເຫັນວ່າດີແລະເໝາະສົມ, ແຕ່ເມື່ອຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຍັງເຮັດຜິດ
ຫລາຍຄັ້ງຫລາຍຫົນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຊາອູນຈຶ່ງເປັນຄືດາວຕົກຈາກຟ້າລົງສູ່ເຫວເລິກທີມ
່ ີເນື້ອທີຕ
່ ່ຳກວ່າດິນ, ຊາ
ອູນໄດ້ໄປຫາຍິງແມ່ມົດທີເ່ ພິ່ນເຄີຍຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີ ແຕ່ເວລາຕໍ່ມາເຂົາກໍມີຄ່າຣາຄາສຳລັບເພິ່ນ.

ຊາອູນຕາຍແລ້ວທັງເປັນ (28:3-7).
1. ເຈົ້າອາກີເຊເປັນເຈົ້າຊີວິດຂອງຟີລິສຕິນໄດ້ ເຮັດເສິກຕໍ່ສູ້ກັບອິສຣາເອນທີ່ມີກະສັດຊາອູນເປັນກະ
ສັດ, ເຈົ້າຊີວິດອາກີເຊຮູວ
້ ່າຊາອູນແລະດາວິດບໍ່ຖືກກັນຈຶ່ງຊັກຊວນດາວິດໃຫ້ຢູ່ຝ່າຍຕົນ (ຂໍ້ 1).
2. ເຈົ້າອາກີເຊແຕ່ງຕັ້ງດາວິດໃຫ້ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນພຣະອົງ (body guard) “ດີແລ້ວ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເປັນ
ອົງຄະຣັກຂອງເຮົາຕລອດຊີວິດ” (ຂໍ້ 2ຂ).
3. ເນື່ອງຈາກວ່າດາວິດເປັນພວກດຽວກັນກັບຊາອູນ ພວກນາຍທະຫານຟິລິສຕິນບໍ່ເຊື່ອໃຈລາວ ດັ່ງນັ້ນ
ເຈົ້າອາກີເຊຈຶ່ງໃຫ້ດາວິດກັບໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາອູນ (1 ຊາມູເອນ 29:7).
4. ຊາອູນຮູຂ
້ ່າວວ່າພວກຟິລິສຕິນແລະດາວິດຮ່ວມມືມາບຸກໂຈມຕີຈຶ່ງມີຄວາມຮ້ອນຮົນຈຶ່ງຊອກຫາຜູ້
ປຶກສາ ເພາະຜູ້ປຶກສາຊາມູເອນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ດັງ່ ນັ້ນຊາອູນຈຶ່ງໄປຫາໝໍຜີ (ພໍ່ມົດ ແມ່ມົດ)
(ຂໍ້ 3-7).
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ຊາອູນໄປຂໍໃຫ້ແມ່ມົດຊ່ອຍ (28:8-20).
1. ກະສັດຊາອູນມີຖານະຕຳແໜ່ງເປັນກະສັດ

ອັນປຽບເໝືອນດວງດາວອັນສູງເດັ່ນເທິງທ້ອງຟ້າແຕ່

ເມື່ອຖືກພຣະເຈົ້າປະຖິ້ມແລ້ວຊີວິດຂອງເພິ່ນຕົກຕ່ຳເໝືອນດັ່ງດວງດາວທີຕ
່ ົກຈາກຟ້າສູ່ເຫວເລິກ ຄຳວ່າເຫວ
ເລິກນັ້ນມັນຕ່ຳກວ່າໜ້າດິນຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ, ຊາອູນໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທາງປີນຂຶ້ນສູ່ໜ້າດິນດ້ວຍຕົນເອງ
ເມື່ອຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງຄຶດເຖິງ ຊາມູເອນຜູ້ຫົດສົງທ່ານ ແລະເຄີຍໃຫ້ຄຳປືກສາໃນສມັຍເພິ່ນຍັງມີຊີວິດ. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ຊາອູນເຫັນວ່າມີທາງດຽວທີ່ຈະເວົ້ານຳຊາມູເອນໄດ້ຄືຕ້ອງໄປຫາພວກແມ່ມົດ ພໍ່ມົດ ໃຫ້ເອີ້ນເອົາວິນຍານ
ຂອງຊາມູເອນຂຶ້ນມາປຶກສາ. (ຂໍ້ 15-16).
2. ວິນຍານຊາມູເອນທຳນວາຍເຖິງໂຊກຊາຕາກັມຂອງກະສັດຊາອູນວ່າ"ເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະ
ສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ກະທຳຕາມພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງທີ່ຊົງມີຕໍ່ອາມາເລກ ສະນັ້ນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກະທຳສິ່ງນີ້ແກ່ທ່ານໃນວັນນີ້ນອກຈາກນີ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງມອບອິສຣາເອນພ້ອມກັບຕົວ
ທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລສ
ິ ຕິນ ມື້ອື່ນຕົວທ່ານພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາ ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ
້ ຈະຊົງມອບກອງທັບອິສຣາເອນໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນດ້ວຍ " (ຂໍ້ 18-19). ແປວ່າຊາອູນຈະ
ໄດ້ຮັບໂທດກັມຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຟລ
ິ ິສຕິນຊະນະສົງຄາມ, ໂດຍມອບຊີວິດ
ຊາອູນໄວ້ກັບມືຂອງຟິລິສຕິນ, ພວກລູກຊາຍທັງສາມຂອງຊາອູນກໍຈະຖືກເຂົາຂ້າຕາຍໝົດຄືກັນ.

ຊາມູເອນທໍານວາຍການຕາຍຂອງຊາອູນ (31:1-6).
1.

ສົງຄາມຣະຫວ່າງຟີລີສຕິນກັບອິສຣາເອນທີພ
່ ູກິນໂບອາ ພວກຟີລິສຕິນໄດ້ຂ້າທະຫານກອງທັບອິສ

ຣາເອນແຕກຊະກັນໄປເພື່ອໜີເອົາຕົວລອດ (ຂໍ້ 1-2). ແປວ່າຄຳທຳນວາຍຊາມູເອນເປັນຈິງ.
2. ທະຫານຟິລິສຕິນຂ້າລູກຊາຍທັງສາມຂອງຊາອູນ

“ຄົນຟີລິສຕິນກໍໄລ່ທັນຊາອູນກັບພວກບຸດຊາຍ

ແລະຄົນຟີລິສຕິນກໍຂ້າໂຢນາທານ ອາບິນາດາບ ແລະມັນຄີຊູວາ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ “ (ຂໍ້ 2).
3. ເມື່ອກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ນັ້ນຊາອູນໄດ້ຖືກລູກສອນຂອງພວກຟິລີສຕິນ

ແລ້ວປົບໜີໄປກັບພວກລູກນ້ອງ

ຈຳນວນນຶ່ງ ເມື່ອເພິ່ນທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດບໍ່ໄດ້ເລີຍສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງຂ້າເພິ່ນເສັ ແຕ່ລູກນ້ອງບໍ່ກ້າ ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງຊັກດາບແລ້ວແທງຕົນເອງຈົນຕາຍ,

ເພາະເພິ່ນຄຶດວ່າເປັນກະສັດຈະບໍ່ຕາຍຍ້ອນມືຂອງສັດຕຣູ,

ແລະການຕາຍແນວນີ້ຖວ
ື ່າເປັນຄົນກ້າຫານໃນສັງຄົມຂອງຄົນຢິວ. (ຂໍ້ 3-4).
4. ພວກຊາຍໜຸ່ມທີໜ
່ ີໄປນຳຊາອູນເມື່ອເຫັນຊາອູນຂ້າຕົວເອງຕາຍແລ້ວພວກເຂົາກໍຊັກດາບຕົນເອງມາ
ແທງຕົນເອງຄືກັນກັບຊາອູນ. (ຂໍ້ 5).
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນອີສເຕີ
ຂ້ອຍເຫັນພຣະອົງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂຢຮັນ 20:1-18

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 20:1-18

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການຟື້ນພຣະຊົນໄດ້ພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈົ້າ
ແລະເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງລະອາຍທີ່ຈະບອກຜູອ
້ ື່ນ ເພາະພຣະອົງບໍຕ
່ າຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານໄດ້ເຫັນອັນໃດໃນພຣະເຢຊູ? ແລ້ວທ່ານບອກໃຜແດ່ແລ້ວ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄນ
ື ພຣະຊົນ ແລ້ວເປັນ
ພະຍານແກ່ຜອ
ູ້ ື່ນ.

ບົດນໍາ
ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ ໄດ້ໄປເປັນພະຍານບອກພວກສາວົກວ່າລາວເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແຕ່ສາວົກ
ກະຍັງບໍ່ເຊື່ອຈົນກວ່າເຫລົ່າສາວົກແລ່ນໄປພິສູດດ້ວຍສາຍຕາທີອ
່ ຸບໂມງ. ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເປັນຄືນາງມາຣີ
ອາ.

ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? (ໂຢຮັນ 20:1-10).
1. ອິສເຕີ ເປັນພາກສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ ເພາະຂ່າວປະເສີດ ແມ່ນ (ບັງເກີດ) ເປັນມະນຸດເພື່ອ
ທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອຈະໄດ້ພົ້ນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ. (ຊົງຕາຍ)ເພື່ອໄຖ່ໂທດ ຂອງຜູ້ທີ່ຍອມເຊື່ອວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນ
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລະ(ຊົງຄືນພຣະຊົນ) ເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ,
ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີພຣະອື່ນໃດທີ່ຄືນຊີວິດເໝືອນພຣະເຢຊູ.
2. ເຮົາທັງຫລາຍມີໜ້າທີອ
່ ັນດຽວກັນ ຄືປະກາດເຣື່ອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໃຫ້ທຸກຄົນເພິ່ນຈະເຊື່ອຫລື
ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີພ
່ ວກເຮົາ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ " ໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດ
ໄປເປັນນິດ " (ໂຢຮັນ 3:16ຂ).
3. ມາຣິີອາ ມັກດາລາຜູ້ນີ້ເປັນຜູ້ຮຈ
ູ້ ັກພຣະຄຸນເພາະວ່າຊີວິດເກົ່າຂອງລາວຖືກບັງຄັບດ້ວຍຜີເຈັດໂຕ (ລູກາ
8:2). ເມື່ອພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ນາງພົນ
້ ຈາກອໍານາດຂອງຜີ ແລ້ວນາງຮູ້ສຶກເປັນໜີີ້
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ພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ ຈຶ່ງຮັກແລະຕິດຕາມ ດັ່ງທີເ່ ຮົາຈະເວົ້າກັນໃນວັນນີ້. ທ່ານເດ ຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ພຣະຄຸນແນວ
ໃດ? ແລະຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອທົດແທນພຣະຄຸນ?
4. " ວັນຕົ້ນສັປດານັ້ນເວລາເຊົ້າຍັງມືດຢູ່ ມາຣິີອາໄທມັກດາລາໄດ້ມາເຖິງອຸບໂມງ ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນ
ຫີນຖືກຍ້າຍອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ " (ໂຢຮັນ 20:1).

ຄໍາວ່າວັນຕົ້ນສັປດາແມ່ນວັນອາທິດນັ້ນເອງ

ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນວັນສຸກ ແລະວັນເສົາເປັນວັນຊະບາໂຕ ແປວ່າວັນສິນ ແລະໃນວັນສິນນີ້
ຄົນຢິວຈະຕ້ອງຢຸດພັກບໍ່ເຮັດຫຍັງໝົດນອກຈາກນະມັສການ ດ້ວຍເຫດນີ້ກຸ່ມນາງມາຣີອາຈຶ່ງລໍຖ້າໃຫ້ພົ້ນວັນ
ສະບາໂຕແລ້ວກໍຟ້າວໄປແຕ່ເຊົ້າມືດຂອງວັນອາທິດທີເ່ ປັນວັນຕົ້ນສັປດາ (ມື້ທຳອິດຂອງອາທິດນັ້ນ).
5. ເມື່ອນາງເຫັນກ້ອນຫີນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງຖືກຍ້າຍອອກ (ຂໍ້ 2) ແລ້ວໄປລາຍງານກັບພວກສາວົກຄັ້ງທີ
ນຶ່ງ ແລະພວກສາວົກຟ້າວແລ່ນໄປອຸບໂມງ (ຂໍ້ 5-7).

ເມື່ອນັ້ນຊີໂມນເປໂຕໄດ້ສັງເກດສັນນະສູດເຫັນ

"ເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກອງຢູ່ກັບຜ້າອື່ນ ແຕ່ພັບໄວ້ຕ່າງຫາກ " (ຂໍ້
6). ພວກສາວົກພາກັນຊອກຄົ້ນຫາພຣະເຢຊູໃນອຸບໂມງກໍເຫັນແຕ່ຜ້າທີ່ພຣະອົງສວມກອງຢູ່ ແລະກໍຄດ
ິ ບໍ່
ອອກວ່າ

ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ?

ມາຣິີອາເຫັນພຣະເຢຊູ ( 20:11-18).
1. ນາງມາຣີອາຍັງຮ້ອງໄຫ້ຊອກຄົ້ນຫາພຣະເຢຊູຕາມບໍຣິເວນອຸບໂມງ, ເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າສອງຕົນ
ປາກົດຕົວໃຫ້ນາງເຫັນ, ລັກສະນະຂອງເທວະດາ ບໍ່ມປ
ີ ີກ, ບໍ່ມີແສງປົກຄຸມຫົວແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ທັງສອງຍັງນຸ່ງ
ເຄື່ອງຂາວ. ເທວະດາທັງສອງນັ່ງຢູ່ບ່ອນດຽວກັບບ່ອນທີ່ເຂົາວາງພຣະສົບພຣະເຢຊູ, ຕົນນຶ່ງນັ່ງທີບ
່ ່ອນ ພຣະ
ສຽນ (ຫົວ) ແລະອີກຕົນນຶ່ງນັ່ງຢູ່ບ່ອນພຣະບາດ (ຕີນ). ມາຣິີອາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ
2. ຄຳຖາມຂອງພຣະເຢຊູ "ເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ " ເປັນຄຳຖາມດຽວກັນທີ່ເທວະດາຖາມ. ໃຫ້ສົນທະນາ
ກັບນັກຮຽນວ່າເປັນຫຍັງມາຣິີອາບໍ່ຈື່ສຽງພຣະເຢຊູ? ນາງຄິດວ່າສຽງນັ້ນແມ່ນສຽງໃຜ?
3. ພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດນາງມາຣີອາຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ? ເມື່ອຮູ້ແລ້ວພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຢ່າໜ່ວງດຶງເຮົາ
ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໃຫ້ສົນທະນາກັບນັກຮຽນ.
4. ຂໍ້ 18 ມາຣີອາໄປບອກໃຜເປັນຄັ້ງທີສອງ? ບອກວ່າແນວໃດ? ແລະເຮົາຈະເອົາເຣື່ອງນີ້ມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຢ່າງໃດ? ຈະບອກເພິ່ນເປັນເທື່ອທີສອງຄືມາຣິີອາໄດ້ບໍ່?
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