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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ຄຳອ້ອນວອນຂອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 1:1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 1:1-28  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ນາງຮັນນາຜູ້ທີ່ສູນສ້ິນຄວາມຫວັງ ໄດ້ນຳຄວາມອຸກອ່ັງຄ່ັງແຄ້ນມາທູນຕ່ໍ  

                                           ພຣະເຈ້ົາ ແລະການໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງນາງ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານເຄີຍມີຄວາມສ້ິນຫວງັໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສ້ິນຫວັງ  

                                         ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີພຣະເຈ້ົາເປັນທີ່ເພ່ິງ 

 
ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 

 
ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  

1. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ມີຜູ້ໃດທີ່ເຄີຍເຫັນການແຂ່ງຂັນກິລາຊີງຊະນະເລີດບ່ໍ? ທີມຄາວບອຍ ສູ້ກັບ ເຣດ
ສະກິນ; ເຣດຊອກ ສູ້ກັບ ແຢງກ້ີ; ມາເວີ້ຣິກ ສູ້ກັບ ຊະເປ້ີ;  ລ້ອງຮ້ອນ ສູ້ກັບ ຊູນເນ້ີ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້
ວ່າໃຜໄດ້ຊັຍຊະນະ.   ຄຳຖາມເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຊັຍຊະນະ 

• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ? 
• ເສ້ັນທາງທີ່ຈະໄດ້ຫລືເສັຽຂ້ຶນກັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເກມ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກມ

ໝົດຄວາມສຳຄັນ? 
• ມີແຮງບັນດົນໃຈຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກກິລາບືນຕ່ໍສູ້? 
• ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ? 
• ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ ຖ້າເຮົາຫາກເປັນຝ່າຍເສັຽຊັຍ? 
• ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າຫາກການແຂ່ງຫາກແກ່ຍາວໄປດົນ? 

 
2. ອ່ານພຣະທັມ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 21:25 ອ່ານດັງໆ   ອະທິບາຍວ່າ ສາສນາແລະຮີດຄອງປະເພນີໃນ  

ສມັຍຂອງຊາມູເອນເກີດຂ້ຶນມາ. ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳວ່າ ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ?    ຖາມນັກຮຽນວ່າ ທຸກ 
ວັນນ້ີເປັນຢ່າງໃດ?  
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ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3. ເອ້ິນນັກຮຽນທີ່ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 1:1-8  ຄຣູຈະອະທິບາຍສ້ັນໆໃນຕອນນ້ັນ ແລ້ວກໍສົນທະ
ນາຕາມຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນແລະກັນເປັນແນວໃດ? ກ່ຽວກັບເອນການາທີ່ມີເມັຽ
ສອງຄົນເດເປັນແນວໃດ? ຄົນນ່ຶງມີລູກແລະອີກຄົນນ່ຶງບ່ໍມີລູກເດເປັນຢ່າງໃດ? ທ່າທີຂອງຜູ້ເປັນຜົວ
ເປັນຢ່າງໃດ? ນາງຮັນນາ ແລະເອນການາ ມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍກັນຢ່າງໃດ?   ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບທາ່ທີ
ຂອງເອນການາ. 

        
4. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 1:9-18 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄຣູອະທິບາຍສ້ັນໆ ກ່ຽວກັບສຸຂພາບ

ຂອງນາງຮັນນາ ອະທິບາຍຄຳວ່າຂົມຂ່ືນ.   ຫລັງຈາກກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາແລ້ວ  ຮັນນາໄດ້ຮັບຫຍັງ
ແດ່? ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຮນັນາ ໃນເວລາທີ່ລາວມີຄວາມຣະທົມຂົມຂ່ືນ.  

 
5. ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 1:19-28  ຄຣູຈະອະທິບາຍສ້ັນໆກ່ຽວກັບວັກນ້ີ.   ພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຍິນຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງນາງຮັນນາໄດ້ຢ່າງໃດ. ການໃສ່ຊ່ືໃຫ້ລູກຂອງລາວວ່າຊາມູເອນ 
ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ. ນາງຮັນນາໃຊ້ຊີວິດໃນການເປັນແມ່ຢ່າງໃດ?  

 
6. ອະທິບາຍເຖິງຄຳສາບານສັນຍາ ທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະແລ້ວລາວຕອບສນອງຄຳສາບານ

ຂອງລາວຄືຢ່າງໃດ? ສຳລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີເດເປັນຢ່າງໃດ ໃຫ້ພວກເຮົາມາສົນທະນາກັນ. ຖ້າ
ພວກເຮົາຫາກສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ.  ຄິດເຖິງຄຳສັນຍາທີ່ພວກເຮົາເຄີຍ
ໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາໄວ້.  ເຮົາເຄີຍເອົາຈິງເອົາຈັງເໝອືນນາງຮັນນາບ່ໍ?   ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງບ່ໍເອົາຈິງເອົາ
ຈັງ? ຍ້ອນຫຍັງ? 

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເວລາພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບສນອງຄຳທນູຂໍຂອງທ່ານ  ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ?  ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງ?     

ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຕາມໃຈຂອງເຮົາທຸກຄ້ັງບໍ?  ຖ້າພຣະເຈ້ົາຕອບພວກເຮົາກໍມັກເວົ້າວ່າ  ພຣະເຈ້ົາດີ
ເລີດ ພຣະເຈ້ົາເປັນນ້ຳເບີ 1. 

 
8. ໜູນໃຈນັກຮຽນທຸກຄົນຫ້ມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນນາງຮັນນາ. 

 
      9. ຫລັງຈາກນ້ັນຂໍໃຫ້ໝົດທຸກຄົນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພ່ືອຈະຈັດຕຽມຈິດໃຈເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.   
 
        ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

      ຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາມູເອນຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງ 

                                            ພຣະເຈ້ົາ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການຈົດຈຳແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ  

                                        ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 
 

ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເມ່ືອນັກຮຽນຫາກເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງໝົດທຸກຄົນແລ້ວ, ຢາຍເຈ້ັຽ ແລະສໍດຳໃຫ້ທຸກຄົນ. ເມ່ືອເຖິງເວລາ

ເລ້ີມຕ້ົນແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົາຂຽນຊ່ືຂອງເຂົາເອງທີ່ຄົນອ່ືນເອ້ີນ ອາດຈະເປັນຊ່ືຫລ້ິນຫລືອ່ືນໆ…..ຄຽງຂ້າງ
ກັນນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນຊ່ືຜູ້ທີ່ເອ້ີນ ແລ້ວກໍມາສົນທະນາກັນ ຕາມຄຳຖາມເຫລ່ົານ້ີ: 
ເມ່ືອຄົນຮ້ອງຊ່ືຂອງທ່ານໂດຍຊ່ືແທ້ຈິງແລ້ວ   ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກໂລດວາ່ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເອ້ີນ  ແລະ
ທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດກັບເຂົາແມ່ນບ່ໍ? 
ເມ່ືອມີຜູ້ເອ້ີນຊ່ືນ້ອຍຂອງທ່ານ  ທ່ານກໍຕ້ອງຮູ້ໂລດວ່າໃຜເປັນຜູ້ເອ້ີນແລະທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງ
ໃດກັບເຂົາ? 
ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ   ເມ່ືອທ່ານຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງທ່ານແລະຮຽກເອ້ີນຊ່ືຂອງທ່ານໃນ
ຍາມວິກິດການ? 

 
2. ກ່ອນຈະເລ້ີມຕ້ົນ, ໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ ຄວາມລອດພ້ົນໄວ້ຂ້າງຊ້າຍ  ຂຽນຄຳວ່າ ຖວາຍຕົວ ໄວ້ທາງກາງ 

ແລະຂຽນຄຳວ່າ ຮັບໃຊ້ ໄວ້ຂ້າງຂວາ. ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະມາເບ່ິງການຮຽກເອ້ີນຊາມູເອນ ໂດຍເອ້ີນ
ຊ່ື ແຕ່ພວກເຮົາຈະມາເບ່ິງຄືກັນ ວ່າພຣະເຈ້ົາເອ້ີນພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 
   

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)   
 



 5 

3. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງທີ່ສມັກໃຈອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 3:2-3.     ເມ່ືອອ່ານຈົບແລ້ວຄຣູຈະອະທິບາຍແດ່
ເລັກນ້ອຍ. ທົບທວນບົດຮຽນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຈັກໜ້ອຍ.   ເວົ້າເຖິງການມີລູກທີ່ບ່ໍແມ່ນລູກຄີງຈາກ 
ຕົນເອງ.  ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າ ລະຫວ່າງເອລີແລະຊາມູເອນ  ທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? ສົນທະນາ.  ຕີຣາ
ຄາເບ່ິງດູ ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງດີປານໃດ ແລະພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?  ເອລີເຮັດ
ດີຢ່າງໃດ ແລະບ່ໍດີຢ່າງໃດ? ໃນການຮຽກເອ້ີນສາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນພວກເຮົາ
ໃຫ້ເຮັດອັນໃດ ຫລືທັງສາມຢ່າງ? (ໃຫ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ຖວາຍຕົວ, ຮັບໃຊ້)   
 

4. ຜູ້ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 3:4-10   ອະທິບາຍເຖິງການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມາ
ຫາຊາມູເອນ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍໄປຫາເອລີ?   ພວກເຮົາຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ  ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົາ
ເຮົາ? ເຮົາໄດ້ຍິນຢ່າງໃດ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? 
 

5. ອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 3:11-14  ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເຮົາຢ່າງໃດ ແລະຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? 
ບາງເທື່ອການຮຽກເອ້ີນພວກເຮາົອາດຈະມີການທ້າທາຍ.  ທ່ານເຄີຍຖືກການທ້າທາຍຫລືບ່ໍບາງຄ້ັງ
ຄາວ.    ຊາມູເອນຖືກການທ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ    ຄືລາວຕ້ອງກ່າວຄວາມບາບຕ່ໍຄອບຄົວຂອງເອລີ. 
ທ່ານຈະມີຄວາມກ້າສູ້ກັບການທາ້ທາຍນ້ີບ່ໍ?  

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 
6. ສລຸບສ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳທ່ານບ່ໍ? ເມ່ືອຊາມູເອນຈະເຣີນເຕີບໂຕ ລາວກໍຕິດຕາມບາດກ້າວ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢາເວ) ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊາມູເອນ?  ທ່ານຈະດຳເນີນ
ຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ເມ່ືອທ່ານພົບບັນຫາໃນການເດີນທາງ? 

 
7. ຟັງສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ  ການຟັງສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ຍິນແຕກຕ່າງກັນໄປ .  ໃນອາທິດ 

ນ້ີ ທ່ານຈ່ົງພິຈາຣະນາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານຢ່າງໃດ? 
 

8. ຖ້າທ່ານຫາກມີບັນຫາໃນການຮຽກເອ້ີນ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ທ່ານອາດຈະເປັນຄຣູສອນ,  ອາຈານ, 
ໝູ່ຄູ່……… 
 

9. ນຳພາອ້ອນວອນອະທຖິານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາຮັບຟັງຄຳຕັດສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
 
        ພບ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

      ສຳນຶກ, ປົດປ່ອຍ, ລະລຶກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 4-ບົດທີ 7  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຊາມູເອນນຳພາຊົນຊາດອິສຣາເອນ  ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ 

                                           ຂອງພວກເຮົາ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ ່ຈະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢູ່ຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຄືນມາໄດ້ຢ່າງ 

                                        ໃດ: ດ້ວຍການສາຣະພາບຫລືດ້ວຍການສຳນຶກຜິດ 
 

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 
 

ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 

 
10. ກ່ອນເວລາຈະເລ້ີມຕ້ົນ ໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ ສາຣະພາບໃສ່ເທິງກະດານເບ້ືອງຊ້າຍ    ແລະຄຳວ່າ ສຳນຶກ 

ໃສ່ເທິງກະດານເບ້ືອງຂວາ. ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາຣະນາສອງຄຳນ້ີ.   ຖາມ: ຄຳວ່າສາຣະພາບມີ
ຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ເມ່ືອຮູ້ຄວາມໝາຍແລ້ວ ລອງໃຫ້ຕົວຢ່າງ.  ຂຽນຄຳຕອບຢູ່ກ້ອງຄຳວ່າສາ
ລະພາບ. ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ຫັນມາຫາຄຳວ່າ ສຳນຶກ    ໃຫ້ປຽບທຽບສອງຄຳນ້ີ ຕີລາຄາເຖິງຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັງສອງຄຳ. 

 
11. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເນ້ັນໃສ່ຄຳວ່າ ສຳນຶກ ແລະສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສຳນຶກຫາພຣະ

ເຈ້ົາເວລາພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາ. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັກນ້ີ:    ວ່າຫີບພັນທະສັນຍາກັບມາສູ່ອິສຣາ
ເອນຢ່າງໃດ. 
   

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
   

12. ໃຫ້ຄົນທີ່ສມັກໃຈອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 7:2-6  ຄຣູຈະກ່າວລຶ້ມຄືນໜ້ອຍນ່ຶງ. ອີງໃສ່ເຈ້ັຽບົດຮຽນ ແລ້ວ
ມາເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຊາມູເອນນຳພາຄົນອິສຣາເອນສຳນຶກຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ສົນທະນາການ
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ຮ້ອງໃຫ້ເສັຽໃຈໃນຄວາມບາບ. ແລ້ວກໍເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຮູບໂຄຣົບ ທັງສອງຢ່າງນ້ີ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຖືມາ
ແຕ່ເກ່ົາກ່ອນເໝືອນກັນ.  ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄົນເຮັບເຣີ ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດຕ່ໍພຣະ
ທຽມຂອງເຂົາ ແລະພຣະທຽມຂອງພວກເຮົາເດ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

13. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ 7:7-11 ຫລັງຈາກຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບພລັງອຳນາດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງ  ເໝືອນດ່ັງໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 10:13 
ແລ້ວໃຫ້ສົນທະນາວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມການປົດປ່ອຍຢ່າງໃດ ເວລາພວກເຮົາຖືກການທົດລອງຈາກ
ສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ ພຣະເຈ້ົາຈະກັບມາຫາພວກເຮາົ ແລະມາຊົດຊ່ວຍພວກເຮົາ. 
 

14. ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 7:12-17 ຄຣູຈະອະທິບາຍເວົ້າເຣ່ືອງຊາມູເອນມີຄວາມລະນຶກເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຊາ
ມູເອນເຮັດຫຍັງເພ່ືອພຣະຈ້ົາ?  ແລ້ວທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດຈົນເຕີບໃຫຍ່ ແລະມາພິຈາຣະ
ນາເບ່ິງວ່າ ຄຳລະນຶກນ້ີເຕືອນເຮົາຢ່າງໃດແດ່?  ໜູນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.      
ພຣະເຈ້ົາຈະເບິ່ງແຍງດູແລພວກເຮົາຈົນຕລອດຊີວິດ.  

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ 
15. ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮາົ  ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກເຮາົ  ຖ້າພວກເຮົາຫາກເບ່ິງປະເທດອະ

ເມຣິກາແລ້ວ ຄົນອະເມຣິກັນພວກເຂົາຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແດ່ບໍ?  ລອງຊ່ັງຊາຕີລາຄາເບ່ິງດູ 
ພຣະເຈ້ົາຢູ່ຂ້າງພວກເຮາົທຸກເວລາ.  ອ່ານ 2 ຂ່າວຄາວ 7:14 ສ່ັງສອນອະທິບາຍບົດຮຽນນ້ີ. 

 
16. ຫັນກັບມາຫາຕອນທຳອິດໃນກະດານທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ ້ວ່າ ສາຣະພາບ ແລະ ສຳນຶກ ບັດນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາ

ມາສ່ັງຊາຕີລາຄາເບ່ິງວາ່ເປັນຢ່າງໃດ ຫລາຍຄົນທີ່ຂາດຈິດສຳນຶກ.  ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທີ່ຈະນຳ
ການຟ້ືນຟູມາສູ່ໂລກນ້ີໄດ້  
 

17. ນຳພາອ້ອນວອນອະທຖິານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາຮັບຟັງຄຳຕັສສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຢ່າລືມອະທິຖານເພ່ືອອະ
ເມຣິກາເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ນຳພາປະເທດນ້ີ.  ອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ນຳປະເທດອະເມຣິກາ.  ອະທິຖານ
ເພ່ືອຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະດຶງພວກເຮົາກັບຄືນມາບ່ອນເກ່ົາ ແລະກໍມາສາຣະ
ພາບໃໝ່. 
 
 
        ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະຖກືສະຖາປະນາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 9:1-4, 15-21; 10:1, 9-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 8-10 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນກະສັດຄົນທຳອິດຂອງ

ພວກອິສຣາເອນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນ່ັງບັນລັງໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງວ່າແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນ່ັງບັນລັງໃຈໃນຊີວິດ 

                                              ຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ ແລະລູກຊາຍຂອງເພ່ິນບ່ໍເອົາຕົວຢ່າງພ່ໍ (1 ຊມອ 8:1-
3).  ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ຂາດປັນຍາ ແລະການທ້າທາຍຂອງພວກສັດຕຣູໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກຜູ້ນຳອິສຣາເອນ
ບອກໃຫ້ຊາມູເອນແຕ່ງຕ້ັງກະສັດມາປົກຄອງ (ຂ້ໍ 4-5).     ບົດທີ 8 ເຫັນວ່າມີຄວາມເຫັນກົງກັນທີ່ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການກະສັດ. 
     ພວກຜູ້ນຳໄດ້ເວົ້າເຖິງສ່ິງທີ່ດີຖ້າມີກະສັດມາປົກຄອງ ເພ່ືອຈະໄດ້ນຳພາຕ່ໍສູ້ກັບພວກສັດຕຣູເໝືອນຊາດ
ອ່ືນໆ (ຂ້ໍ 5, 20).  ເຫັນວ່າສ່ີບົດສຸດທ້າຍໃນປ້ຶມຜູ້ປົກຄອງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາພາຍໃນແລະພາຍນອກ  
ທີ່ພວກອິສຣາເອນໄດ້ມີເປັນດ່ັງນ້ີ: “ໃນສມັຍນ້ັນຍັງບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ; ທຸກຄົນເຮັດຕາມຕົນເອງເຫັນ
ດີ” (ຜູ້ປົກຄອງ 17:6; 21:25).    ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງນ້ີໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມເປັນອັນ
ນ່ຶງອັນດຽວກັນ. 
     ໃນບົດ 8 ນ້ີໄດ້ບອກວ່າພວກອິສຣາເອນຕ້ອງການກະສັດມາປົກຄອງນ້ັນແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດຜູ້
ປະກາດພຣະທັມ  ແລະຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ (1 ຊທອ 8:6-8).   ຊາມູເອນ 
ໄດ້ເຕືອນພວກອິສຣາເອນວ່າການມີກະສັດນ້ັນຈະມີການປ່ຽນແປງດ້ານການເມືອງ,  ເສຖກິດ,  ຊີວິດປະຈຳ
ວັນ, ແລະກະສັດຈະເອົາຫລາຍຢ່າງຈາກພວກເຂົາ (ຂ້ໍ 9-18).    ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດເໝອືນຊາດອ່ືນໆ 
ພວກເຂົາລືມໄປແລ້ວວ່າພວກເຂົາຄວນເປັນຊາດບໍຣິສຸດ ແຕກຕ່າງ (ອພພ 19:3-8).  ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ
ການຢາກມີຄົນຜູ້ເປັນກະສັດປົກຄອງແມ່ນການປະຕິເສດການທີ່ ພຣະເຈ້ົາເປັນກະສັດນ້ັນເອງ (1 ຊມອ 8:7; 
ຜູ້ຕັດສິນ 8:23). 
    ແຕ່ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນບ່ໍຍອມຟັງມີແຕ່ຕ້ອງການກະສັດ ພຣະເຈ້ົາເລີຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄົນ
ເປັນກະສັດປົກຄອງ,   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບຜູ້ປະກາດຊາມູເອນວ່າໃຫ້ໄປເອົາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້.  
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ໃຫ້ຂຽນຄຳເວົ້າທີອົ່ງພຣະເຢຊູໃຊ້ໃນປ້ຶມ   ມາຣະໂກ 12:30 ໃສ່ກະດານ  ຫລື ກະດາດໃຫຍ່ຄື: ຈິດ

ໃຈ, ຄວາມຄິດ, ແລະກຳລັງ. 
• ການທີ່ຮັກພຣະເຈ້ົາສຸດຈິດສຸດໃຈ ສຸດຄວາມຄິດ ແລະສຸດກຳລັງນ້ີໃຊ້ພາກສ່ວນຫຍັງແດ່ໃນ 

ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ? 
• ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ? 

2. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການມອບທຸກພາກສ່ວນຂອງຮາ່ງກາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນກະສັດປົກ
ຄອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮາົຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການເອ້ີນແລະສະຖາປະນາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊາອູນໃຫ້
ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອນຳພາພວກອິສຣາເອນໃນໂລກ. 

3. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານອອກສຽງແຮງ 1 ຊມອ 9:1-4 ແລະຕ້ັງຄຳຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
• ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຢາກໄດ້ຜູ້ນຳໃນຊີວິດນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
• ແມ່ນໃຜ ຫລືແມ່ນຫຍັງນ່ັງບັນລັງໃຈຂອງທ່ານ? 

4. ບອກອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ຊມອ 9:15-21.    ສົນທະນາກັນເຖິງບັນຫາທີຊ່າອູນໄດ້ປະເຊີນພວກຟີລີສ
ຕີນເປັນຄູ່ສັດຕຣູ.    ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງບັນຫາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ.  ອ່ານ 
ມັດທາຍ 11:28:-30 ແລະຕອບຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

• ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທີເ່ຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູພ້ອມກັບບັນຫາທຸກຢ່າງ? 
• ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງໃຈແນວໃດຕ່ໍບັນຫາຕ່າງໆ? 
• ມອບບັນຫາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ ແລະແບກບັນຫາເອງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
• ການທີ່ມອບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາຣະນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ? 

5. ອ່ານ 1 ຊມອ 10:1 ແລະຖາມຕົນເອງວ່າການທີ່ຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
• ທ່ານຕ້ອງການຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນທ່ານບ່ໍ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນຂ້ໍສຳຄັນເພ່ືອຈະເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ? 

6. ອ່ານ 1 ຊມອ 10:9-24.    ຖາມວ່າເປັນຫຍັງຊາອູນຈ່ຶງບ່ໍບອກຄົນອ່ືນທີຕົ່ນເອງຖືກເຈີມຈາກຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຊາມູເອນ.  ແລະພວກເຮົາກໍເຮັດຄືກັນກັບຊາອູນບ່ໍເມ່ືອຖືກສະຖາປະນາແລ້ວຍັງລ່ັງ 
ເລໃຈໃນການຮັບໃຊ້? 

   
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ຕັດສິນໃຈຍາກ ແລະຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 13:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 13:1-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາອູນຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈຜິດເໝືອນຄົນໂງ່. 

ຄຳຖາມເພືອ່ການຄ້ົນຄວ້າ:      ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈເໝືອນ   

                                                ເປັນຄົນໂງ່. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໝົດໃຈເພ່ືອຈະບ່ໍເປັນຄົນຢ້ານໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈຜິດ  

       ເໝືອນຄົນໂງ່. 
 

ຄຳນຳ 
       ໃນປ້ຶມ 1 ຊມອ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເກີດຂ້ຶນ.  ແຕ່ຫົວທີເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຊາ
ອູນເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ປະຕິເສດຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີແລະຄອບຄົວ.  ໃນເມ່ືອຄົນຢາກ
ໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ   ພຣະເຈ້ົາກໍບອກຊາມູເອນໄປເຈີມ ຊາອູນ.     ອີກບ່ໍນານພຣະເຈ້ົາກໍປົດຊາອູນອອກ 
ແລະແຕ່ງຕ້ັງດາວິດ.   ໃນບົດ 1 ຊມອ 12  ການປົກຄອງຂອງກະສັດໄດ້ສ້ິນສຸດລົງຢ່າງໜ້າຢ້ານຂອງກະສັດ
ຄົນທີນ່ຶງພ້ອມຄອບຄົວ ເພາະບຸກຄະລິກຂອງຊາອູນບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
       ຊາອູນອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ເກນທະຫານຈາກສິບສອງຕະກູນເພ່ືອໄປຕ່ໍສູ້ກັບພວກ ອາໂມຣິດເພາະພວກເຂົາ
ມາໂຈມຕີທີ່ເມືອງຢາເບັດເຂດກິເລອາດ.   ຕອນນ້ັນຊາມູເອນໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ເຖິງການທີ່ຊາອູນຖືກ
ເຈີມໃຫ້ເປັນກະສັດທີ່ກິນການ. ທີ່ນ້ັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຄຳອຳລາແລະກ່າວເຖິງການເປັນ
ຜູ້ນຳແລະລັກສະນະຂອງຊາອູນວ່າເປັນຜູ້ດີ   ມີກຽດສັກສີສົມຄວນເປັນຜູ້ນຳ.    ເພ່ິນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດ
ສາດຊ້ຳຮອຍຂອງພວກອິສຣາເອນເຊ່ັນ:  ຄວາມຜິດບາບ, ການຖືກໂທດ, ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ 
ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ (1 ຊມອ 12:9-11).  ເພ່ິນຍັງເນ້ັນໜັກວ່າຊາດອິສຣາເອນຈະຮຸ່ງ
ເຮືອງໝັ້ນຄົງເມ່ືອກະສັດທີ່ເປັນຄົນຖືກສະຖາປະນາໃໝ່ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. (12:13-17). 
   ບົດ 13-17 ໄດ້ເວົ້າເຖິງການເສ່ືອມຄວາມນິຍົມຂອງຊາອູນ ໄດ້ເປັນການເລ້ີມຕ້ົນຂອງດາວິດເພາະຊາອູນ
ໄດ້ເດີນຜິດ.  ຄວາມອ່ອນແອທີ່ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນນ້ັນໄດ້ເຫັນອອກມາແລະຊາອູນກໍຮັບຮູ້ (12:19-26). ທີ່
ສຸດຊາອູນໄດ້ຕ່ໍສູ້ຄວາມກົດດັນບ່ໍໄດ້ຈຶ່ງມີການປະພຶດເໝືອນເປັນຄົນໂງ່. ເພ່ິນໄດ້ເຮັດຕາມຕົນເອງຄ ິດ ແລະ
ແລະບ່ໍເອົາຫົວຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີການເປັນຜູ້ນຳກໍເ ສ່ືອມສູນລົງ ໃນເມ່ືອມາຮອດບົດ 16 ພຣະ
ເຈ້ົາກໍເອົາດາວິດມາແທນບັນລັງ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
7. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າທ່ານເຄີຍກິນແໜງໃຈບ່ໍເຊ່ັນ: ຊ້ືຣົດຣາຄາແພງໂດຍບ່ໍຄຶດໄລ່ລາຍໄດ້ຂອງຕົນເອງຫລື 

ເອົາຣົດເຊ່ົາໄປສ່ົງລືມໃສ່ນ້ຳມັນໃຫ້ເຕັມຄືນ? 
 

8. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງກິນແໜງໃຈ ບອກວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນສ່ິງທຸກຄົນໃນໂລກພົບຢ່າງຫລີກລ້ຽງບ່ໍໄດ້.  
ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບມັນຢ່າງນ້ີໃນທີ່ສຸດຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນຕ່ໍໄປກັບຄວາມຂ່ົມຂ່ືນ,   ໂສກເສ້ົາ, 
ອຸກອ່ັງ, ໃຈຮ້າຍ, ແລະອ່ືນ…  ຖ້າຕອບສນອງກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ຈະເປັນແນວໃດ? 

 
9. ເຂ້ົາໄປໃນພຣະຄັມພີ ກ່າວວ່າ ກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຄົນທີນ່ຶງຄືຊາອູນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດ ມີນິ

ສັຍຈອງຫອງ ແລະຂາດຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ສອນພວກເຮົາແນວໃດ? 
 

10. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປເປັນກຸ່ມນ້ອຍສອງສາມກຸ່ມ    ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ    1 ຊມອ 13:1-14 
ແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນເຣ່ືອງສຳຄັນເອົາໄວ້.   ຕົວຢ່າງ ຂ້ໍ 2 ຊາອູນໄດ້ເກນທະຫານໄດ້ 3000 
ຄົນ. ຂ້ໍ 3 ໂຢນາທານໄດ້ໄປໂຈມຕີຄ້າຍພວກຟີລີສຕີນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນເຣ່ືອງສລູບລົງແລະ
ລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. 

 
11. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຳເອົາການປົກຄອງຂອງຊາອູນ  ທີ່ກາຍເປັນຄົນຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະເຣ່ືອງຕັດສິນໃຈຜິດຂອງເພ່ິນມາສົນທະນາກັນເພ່ືອເປັນບົດຮຽນ. 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ການເຊ່ືອຟັງດີກວ່າຂອງຖວາຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາອູນບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ ແລະຊາອູນເສັຽບັນລັງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາພຍາຍາມເຮດັດີ ແຕ່ບ່ໍເປັນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີຂອງຕົນເອງວ່າເຮັດດີ ແຕ່ບ່ໍເປັນການເຊ່ືອຟັງ  

                                               ຈະເປັນແນວໃດ? 
 

ຄຳນຳ 
       ບົດ 15 ຍັງເວົ້າສືບຕ່ໍການສລາຍຂອງອານາຈັກທີ່ກະສັດຊາອູນປົກຄອງ ເພາະເພ່ິນຕັດສິນໃຈຜິດຈາກ
ການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາເວລາຕ່ໍສູ້ກັບພວກຟີລີສຕີນຈາກບົດ14 ທີ່ບ້ານມິກມາດ.   ໂຢນາທານໄດ້ເອົາທະ
ຫານໃກ້ຊິດພ້ອມດ້ວຍການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໂຈມຕີ   ເມ່ືອພວກທະຫານຂອງຟີລີສຕີນປະມານຊາວ
ຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດ  ພວກຟີລີສຕີນຢ້ານຕົກໃຈ ກະສັດຊາອູນໄດ້ເຫັນ  ແລະພວກທະຫານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ກັບຊາ
ອູນກໍໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມ.  ຊາອູນໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ກິນເຂ້ົາເວລາເຮັດເສ ິກເພ່ືອພວກເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພາ
ຣະໜ້າທີ່ ຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ັນເປັນການໂງ່ເກືອບເຮັດໃຫ້ໂຢນາທານຕາຍ.   
     ການປົກຄອງດ້ວຍການບັງຄັບໄດ້ນຳຄວາມຫາຍຍານະມາ  ພວກທະຫານໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ກະສັດຊາອູນ
ປ່ຽນໃຈຕ່ໍຄຳສ່ັງນ້ັນ.  ບົດ 14 ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດຜິດຂອງກະສັດຊາອູນ.   ບົດ 15 ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຄວາມຫລ້ົມເຫລວຂອງກະສັດຊາອູນເພາະບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໃນການທຳລາຍພວກອາມາເລັກ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ບອກໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

• ແມ່ໄດ້ບອກລູກໃຫ້ເອົາປ້ຶມແລະຂອງຫລິ້ນໄປມ້ຽນ.    ລູກກໍໄດ້ເອົາປ້ືມໄປໄວ້ ແຕ່ຍັງບ່ໍໄປ
ເອົາຂອງຫລິ້ນໄວ້.  ຖາມວ່າ, ເດັກຄົນນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອຟັງແມ່ບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

• ຄົນຂັບຣົດໄດ້ເຮັດຕາມກົດຈະຣາຈອນທຸກຢ່າງ ແຕ່ລາວຂັບຣົດໄວເກີນພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່າ
ນ້ັນ ລາວຄຶດວ່າໄວພຽງ 5 ຕໍາຣວດບ່ໍຈັບ. ຖາມວ່າ, ຄົນນ້ັນເຮັດຜິດກົດໝາຍບ່ໍ? 
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2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຊອກຫາການເຊ່ືອຟັງເຄ່ິງນ່ຶງມາສົນທະນາກັນ ຕົວຢ່າງ: ມີປ້າຍຂຽນໄວວ້່າ ຫ້າມ
ຢຽບຫຍ້າ ແຕ່ຄົນເຫັນວ່າເປັນບ່ອນງາມຄວນໄປຖ່າຍຮູບ ເລີຍເຂ້ົາໄປໃຊ້ເປັນບ່ອນຖ່າຍຮູບ ຄິດວ່າ
ຈະບ່ໍເປັນຫຍັງ. ໃນທີ່ສຸດກໍມີຄົນອ່ືນເຮັດນຳ.  ທ່ານຄິດວ່າໃນທີສຸ່ດຫຍ້າທີ່ສວຍງາມນ້ັນຈະເປັນຢ່າງ
ໃດ ແລະໄດ້ເຊ່ືອຟັງເຈ້ົາຂອງສະຖານທີນ້ັ່ນບ່ໍ?  ຕ່ໍໄປກໍໃຫ້ເອົາພຣະຄັມພີມາສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີ
ໃນຊີວິດຂອງກະສັດຊາອູນທີ່ເພ່ິນໄດ້ຝ່າຝືນຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
3. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ.   ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 1 ຊມອ 15:1-25.  ໃຫ້ມີ

ຄົນນ່ຶງເປັນທະນາຍຄວາມສອບຖາມໃນສານເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າຄວາມຜິດຂອງຊາອູນເປັນແນວໃດ:  
• ຕ່ໍຊາມູເອນ, ຄຳສ່ັງແນວໃດທີ່ທ່ານບອກໃຫ້ຊາອູນເຮັດ? 
• ຕ່ໍຊາອູນ, ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
4. ຖາມວ່າ   ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນຈຶ່ງບ່ໍຢ້ານເວລາຖືກຖາມກັບຄວາມຜິດສ່ິງທີ່ຕົນເອງເຮັດຕ່ໍຄຳສ່ັງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ?    ນິສັຍແລະການກະທຳຢ່າງນ້ັນໄດ້ເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍຊາອູນໃນການເປັນກະສັດຂອງ
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດກັບຊາອູນ?  
 

5. ຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນຊອກຫາຂ້ໍແກ່ຕົວວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕ່ໍຄວາມຜິດຂອງຕົນ
ເອງ?  ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາອູນເຂ້ົາໃຈວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະຍອມເຫັນວ່າສ່ິງທີ່ຕົນເອງເຮັດນ້ັນຖືກເພາະ
ໃຜໆກໍເຮັດດ່ັງນ້ັນ? 

 
6. ອ່ານ 1 ຊມອ 15:26-30 ແລະສລູບເຖິງການຕອບສນອງຂອງຊາອູນຕ່ໍການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກຄວາມເຫັນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງໄດ້ຮຽນນຳກັນ.  
 

7. ອ່ານ 1 ຊມອ 15:31-35.   ສົນທະນາກັນເຖິງການສັງຫານກະສັດ ອັກອາກກາງແຈ້ງ.  ຖາມວ່າ ຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ສ່ົງສັນຍານແນວໃດໄປໃຫ້ກະສັດຊາອູນຮູ້? 

 
8. ຖາມວ່າ  ຄຣິສຕຽນພວກເຮົາໃນທຸກວນັນ້ີກໍເຮັດຄວາມຜິດເໝືອນກັບກະສັດຊາອູນທີ່ເຊ່ືອຟັງຄຳສ່ັງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາແດ່ ແລະບ່ໍເຊ່ືອແດ່? 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ພຣະເຈ້ົາເບິ່ງທ່ີຈິດໃຈ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 16 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດາວິດເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາເລ້ີມພໍພຣະທັຍ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງມັກຕັດສິນກັນດ້ວຍການເບ່ິງພາຍນອກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ພິຈາຣະນາເບ່ິງວທິີຂອງພຣະເຈ້ົາເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດເມ່ືອເບ່ິງ 

                                                ຄົນອ່ືນ. 
 

ຄຳນຳ 
     ນັກສາສນາສາດໄດ້ເຫັນຈຸດສຳຄັນໃໝ່ໃນປະວັດສາດທີ່ດາວິດຂ້ຶນຄອງອຳນາດໃນ 1 ຊມອ 16.  ໃນ 2 
ຊມອ 5:2, ດາວິດຖືກເອ້ີນວ່າ, “ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງພວກອິສຣາເອນ” ແລະຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນການຮູ້ກັນ
ວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດເຮບັເຮ.ີ   ດາວິດຜູ້ເອົາຕຳແໜ່ງຈາກກະສັດຊາອູນເປັນຄົນດີກວ່າ 1 ຊມອ 15:28.  
ດາວິດເປັນຄົນສຳຄັນໃນປ້ຶມ 1 ຊມອ ຢ່າງນ້ອຍມີເຣ່ືອງຢູ່ສາມຢ່າງ (16:1-13; 16:14-23; 17:1-58). 
      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຊາອູນອອກຈາກເຊ້ືອຣາຊວົງ  ແລະພຣະອົງຍັງຖອນພຣະພອນຈາກການຄອງບັນລັງ
ຂອງຊາອູນອີກ (1 ຊມອ 13:15).   ຟ້າໃໝ່ວັນໃໝ່ຂອງພວກອິສຣາເອນກຳລັງກ້າວເຂ້ົາມາໃນບົດທີ 16 ຄື
ຊາມູເອນໄດ້ເຈີມດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດຄົນໃໝ ່(16:13).  ຕ່ໍມາຍັງມີຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຊາອູນໄດ້ກ່າວວ່າ ດາວິດ
ມີຄຸນນະວຸດທິເປັນກະສັດໄດ້ (16:18) 
      ບົດທີ 16-17 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄຸນນະວຸດທິດີຂອງດາວິດ ແນ່ນອນດີກວ່າກະສັດຊາອູນອີກ.  ພຣະວິນຍານ
ຂອງອົງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບດາວິດ ແຕ່ໄດ້ຖອນອອກຈາກກະສັດຊາອູນ.    ໃນຕອນນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຍອມ
ຮັບເອົາການທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດ ແຕ່ເຫັນວ່າ ດາວິດໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະຍັກໃຫຍ່ໂຕນ້ີໄດ້ດ້ວຍການນຳພາ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນເປັນເຊ່ັນນ້ີເຫັນວ່າ ດາວິດບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ປະການໃດກັບກະສັດຊາອູນຜູ້ທີ່ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ເອົາຂ້ຶນເປັນກະສັດຄົນກ່ອນ  ດາວິດໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຄົນກ່ອນນ້ັນຈົນເຖິງມ້ືຊາອູນ
ໄດ້ສວັນນະຄົດ (2 ຊມອ 1:17:27).  
     ບົດ 16 ໄດ້ຍົກເອົາສອງສະພາບການຂ້ຶນມາກ່າວ ແຕ່ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງກັນ. ຫລັງອົງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາສະຖິດນຳດາວດິ (16:13),  ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖອນພຣະວິນຍາກອອກຈາກຊາອູນ (16:  
14)  ປ້ຶມ 1 ຊມອ ໄດ້ແນະນຳເຖິງດາວິດຄືກັບຊາອູນ: ຊາມູເອນເປັນຜູ້ເຈ ີມທັງສອງ ຊາອູນແລະດາວດິເປັນ
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-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
9. ແບ່ງຫ້ອງໃຫ້ເປັນກຸ່ມນ້ອຍສຸດແລ້ວແຕ່ຈຳນວນຄົນ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຈະ

ມາເປັນກະສັດປົກຄອງເຊ່ັນ:  ສະຕິດີ,  ປົກຄອງໄດ້,  ສັດຊ່ື,  ຕ້ັງໝັ້ນ,  ກິຣິຍາດີ, ເປັນຄົນນັບຖືໄດ້  
ແລະອ່ືນໆ… 

10. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມໄດ້ຂຽນລົງສຳເຣັດແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາສ່ິງທີພ່ວກເຂົາຂຽນນ້ັນມາທຽບກັບສ່ິງທີ່
ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຜູ້ເປັນກະສັດ  (ເຊ່ືອຟັງ,  ມີຄວາມເຊ່ືອດີ,  ຮູຈັ້ກພຣະບັດຍັດ,  ອ້ອນວອນອະທິ
ຖານເປັນປະຈຳ, ແລະອ່ືນໆ..ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, ກະສັດຊາອູນຂາດອັນໃດຈາກສ່ິງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ
ໃນຊີວິດ?  ກ່າວວ່າ ບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຈາກກະສັດ. 

11. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານ 1 ຊມອ 16:1-13 ແລະສຶກສາເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກຂ້ໍ 1-13 ເຣ່ືອງການ
ແຕ່ງຕ້ັງດາວິດເປັນກະສັດ.   ຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍບອກໃຫ້ຊາມູເອນໄປແຕ່ງຕ້ັງ
ດາວິດເປັນກະສັດໂດຍກົງຢ່າງບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເປັນຂ້ັນຕອນຈາກອ້າຍໃຫຍ່ໄປເຖິງນ້ອງຫລ້າ? 

12. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານກັບສ່ິງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນພົບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 
13. ອ່ານ 1 ຊມອ 16:14-23.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄວາມເຊ່ືອຂອງສອງກະສັດອອກມາເປັນຄູ່ກັນ

ວ່າເປັນແນວໃດ ແລະແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ນຳ. 
14. ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຮູສຶ້ກທີ່ດາວິດຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນກະສັດທັງໆທີຊ່າອູນຍັງມີຊີວິດຢູ່? 
15. ອ້ອນວອນປິດ.   

 
 
 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຄວາມເຊ່ືອເພື່ອຕໍ່ສູ້ຍັກໃຫຍ່ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 17: 1-11, 26-32, 38-51 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດາວິດສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ເວລາຕ່ໍສູ້ກັບໂກລິອາດ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ ເວລາຕ່ໍສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເວລາຕ່ໍສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ 

                                              ຂອງຂ້ອຍ.                         
 

ອ່ານລວບ: ດາວິດບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນຕາຂອງຕົວເອງເວລາເບ່ິງສະພາບການ; ແຕ່ລາວໄດ້ມອບຄວາມຫວັງໄວ້  

                  ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ເບ່ິງບ່ໍເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາ ຜູ້ຊົງເປັນກຳລັງແລະເປັນໂລ້ຂອງລາວ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຢາຍເຈ້ັຽແລະສໍໃຫ້ນັກຮຽນທກຸໆຄົນ;   ແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ບອກເຖິງຄວາມກ້າຫານ, 

ຄວາມບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະເຮັດເຖິງຈະມີອັນຕະລາຍ, ແລະຕ່ໍໆໄປ.   ໃຫ້ເວລາເລັກ
ນ້ອຍ   ແລ້ວໃຫ້ຫລາຍຄົນອ່ານສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້.  ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນສ່ົງເຈ້ັຽມາ
ທາງໜ້າ ແລ້ວອະທິບາຍວ່າ ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະເວົ້າເຣ່ືອງຄົນກ້າຫານ. 

2. ສົນທະນາລັກສະນະຂອງຄົນກ້າຫານ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ ແລະໃຫ້ສົນທະນາສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ : 
• ສັງຄົມພວກເຮົາເບ່ິງຄົນກ້າຫານວິທີໃດ? 
• ຄົນກ້າຫານໃນຊີວິດຈິງ ແລະຄົນກ້າຫານໃນໜັງ ຫລືລະຄອນຕ່າງກັນຢ່າງໃດ ? 
• ຄົນທັມມະດາຈະກາຍເປັນຄົນກ້າຫານ ຫລືຈະມີລັກສະນະຂອງຄົນກ້າຫານໄດ້ຢ່າງໃດ ? 
• ການເຮັດບາງຢ່າງດ້ວຍຄວາມກ້າ ສາມາດປ່ຽນແປງການເບ່ິງຕົວເອງຂອງບາງຄົນຢ່າງໃດ ? 

3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສລຸບສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາຄ້ົນພົບຈາກການສົນທະນາ. ເຂ້ົາສູ່ການສຶກສາພຣະທັມໂດຍຖາມ
ວ່າ,   ແມ່ນຫຍັງຄືລັກສະນະພິເສດຂອງຄົນກ້າຫານໃນພຣະຄັມພີ? (ໄດ້ກຳລັງຈາກພຣະວິນຍານ). 
ບອກວ່າ ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະພິສູດເບ່ິງສ່ິງທີ່ພາໃຫ້ດາວິດມີຄວາມກ້າຫານ . 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
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4. ໃຫ້ພວກນັກຮຽນແບ່ງກັນອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 17: 1-54 ແລະພຍາຍາມຕິດຕາມຊີວິດດາວດິຊ່ຶງເລ້ີມ
ຈາກຄົນລ້ຽງແກະທັມມະດາ, ຜູ້ສ່ົງເຂ້ົາອ້າຍ (17-20), ແລະກາຍເປັນຄົນກ້າ ຜູ້ຕ່ໍສູ້ແລະໄດ້ຊັຍຊະ
ນະຍັກໃຫຍ່ຊາວຟີລິສຕິນ (45-51). 

5. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ. 
• ເວລາດາວິດມາເຖິງຄ້າຍຂອງອິສຣາເອນ ລາວໄດ້ເຫັນສະພາບການແນວໃດ? 
• ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນຄ້າຍອິສຣາເອນທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວິດເກີດຄວາມສົນໃຈ? 
• ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ດາວິດມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະຕ່ໍສູ້? 
• ດາວິດເຄີຍຄິດເຖິງເຣ່ຶອງການເສັຽຊັຍບ່ໍ? 
• ຊັຍຊະນະຂອງດາວິດຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງລາວວິທີໃດ? 
• ຊັຍຊະນະຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຕົວເອງ ແລະຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເລືອກລາວໃຫ້

ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນຄົນຕ່ໍໄປວິທີໃດ? 
6. ຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຖ້ອຍຄຳໃນເຈ້ັຽທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຂຽນໄວ້ຕອນເລ້ີມຕ້ົນນ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ,  ບອກໃຫ້

ນັກຮຽນຍົກມືເວລາເຂົາໄດ້ຍິນລັກສະນະນ້ັນໆໃນຊີວິດຂອງດາວິດ. ໃຫ້ບາງຄົນອະທິບາຍຄຳຕອບ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ  ຂ້ໍ ສາມ,  ສ່ີ,  ແລະຫ້າ.  

(3.   ມີສະພາບການແນວໃດແດ່   ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວາ່ຕົວເອງກຳລັງພົບກັບຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ? 
ທ່ານຈະຮັກສາຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊ່ືອໃນສະພາບການທີ່ລຳບາກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?  
4. ແມ່ນຫຍັງ ຄືອຸປສັກຂອງການເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ?   ຈະເອົາອຸປສັກນ້ັນໆອອກໄດ້ວິທີໃດ?   
5. ພຣະວິນ ຍານໄດ້ຊົງຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງວິທີໃດແດ່?  ປະສົບການນ້ັນມີຜົນ 
ໃນການເຕີບ ໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ  ແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ?). ໃຫ້ໂອກາດເວົ້າເຣ່ືອງ
ປະສົບການສ່ວນຕົວ. 

8. ປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍອະທິຖານຮ່ວມກັນເພ່ືອຂໍກຳລັງແລະຂໍຄວາມເຊ່ືອທີ່ເຂ້ັມແຂງເພ່ືອຈະ
ຕ່ໍສູ້ອຸປສັກຕ່າງໆໃນຊີວິດ. 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຕົ້ນເຫດທ່ີຂົມຂື່ນຂອງການອິດສາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 18:1-16; 19:1-7                                                                                     

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 18-19 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຊາອູນເກີດການອິດສາເມ່ືອດາວດິມີຄວາມສຳເຣັດຫລາຍຂ້ຶນ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍມີຄວາມອິດສາຢູ່ໃນຈິດໃຈບ່ໍ? 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມອິດສາທີ່ມີໃນຈິດໃຈແລະຊີວິດ 

                                            ຂອງຂ້ອຍ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂຢນາທານ, ດາວິດ,ແລະ ຊາອູນ ມີທັສນະແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມສັດຊ່ືແລະ

ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.   ດາວິດແລະໂຢນາທານ  ມີຈິດໃຈແລະລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້້ເຂົາເຈ້ົາສຳເຣັດ, 
ສ່ວນຊາອູນນ້ັນຄວາມອິດສາເຮດັໃຫ້ລາວສູນເສັຽໝົດທຸກສ່ິງ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ ( ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ອ່ານເຣ່ືອງໃນ "ຄຳນຳ" ຂອງບົດຮຽນ.   ຖາມ, ທ່ານເຄີຍມີເຣ່ືອງທີ່ຄ້າຍຄຽງກັບເຣ່ືອງຂອງຍິງໜຸ່ມ ແລະ

ນາງໂມລີບ່ໍ? ຄືກັນແນວໃດແລະເປັນຫຍັງ?   ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນເຮັດກັບຄົນອ່ືນຢ່າງນ້ີໃນສັງຄົມເຮົາ
ປັດຈຸບັນບ່ໍ?   ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດຂອງການປະພຶດແບບນ້ີ?     ຊ້ີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າຄວາມອິດສາສ້າງ
ຄວາມແຕກແຍກ.  ເວົ້າວ່າ, ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະເຫັນ ຄວາມອິດສາເພາະຄວາມສຳເຣັດຂອງຄົນ
ອ່ືນຊ່ຶງ ກະສັດຊາອູນໄດ້ສະແດງອອກ, ເມ່ືອເຫັນຄວາມສຳເຣັດຂອງດາວິດ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ກ່ອນເລ້ີມຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຂຽນຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານຫລື ໃສ່ເຈ້ັຽໂປສເຕ້ີໄວ້:  

• ສັນຍາລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວດິ ( 1 ຊາມູເອນ 18:1-5) 
• ຊາອູນຕອບແທນດາວິດດ້ວຍຄວາມອິດສາ (1 ຊາມູເອນ 18: 6-18) 
• ຊາອູນແລະດາວິດປອງດອງກັນ (1 ຊາມູເອນ 19:1-7)  
 
ໃນຂະນະທີ່ສອນບົດຮຽນ, ໃຫ້ໃຊ້ຫົວຂ້ໍ ເພ່ືອຈະຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງກວ້າງອອກໄປ . 
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3. ຈັດຕຽມການສອນກ່ຽວກັບຄຳສັນຍາລະຫວ່າງດາວິດ ແລະໂຢນາທານ.  ສົນທະນາກັນເຣ່ືອງຄວາມສັດ 

ຊ່ືແລະຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຊ່ຶງເປັນປັດຈັຍສຳຄັນໃນຄຳສັນຍາ. ໃຫ້ຕົວຢ່າງຄຳສັນຍາທີ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນພຣະ
ຄັມພີ, ໂດຍສະເພາະສັນຍາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. 

 
4. ອ່ານ 1 ຊມອ 18:8-9 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວົ້າວ່າ, ຊາອູນ ມີຄວາມອິດສາລາວຈ່ຶງປັກຕາເບ່ິງທີ່ດາວິດ. ຊາ 

ອູນມີຄວາມຄຽດເພາະດາວິດໄດ້ກຽດທີ່ລາວຄວນໄດ້ຮັບ. ຊາອູນບ່ໍສາມາດບັງຄັບຕົວເອງ.ຖາມນັກຮຽນ
ວ່າເຂົາເຈ້ົາເຄີຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊ່ັນນ້ັນບໍ່ໍ.ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຄິດເຖິງເຫດການອ່ືນໆເມ່ືອຄົນບ່ໍສາມາດ
ຄວບຄຸມຕົວເອງ. ສຸດທ້າຍ,ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເບ່ິງລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູແລະໃຫ້ຕອບຄຳຖາມ: ພຣະເຢ
ຊູຈະແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມອິດສາໃນຊີວິດວິທີໃດ?   ໃຫ້ໂອກາດຕອບແລະສົນທະນາວ່າພວກ
ເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທິໃດ. 

 
5. ສົນທະນາຄຳຖົກຖຽງຂອງ ໂຢນາທານກັບຊາອູນ. ອະທິບາຍວ່າຄຳຖົກຖຽງຂອງໂຢນາທານເປັນຄວາມ

ເວົ້າທີ່ສລາດແລະສົນທະນາຄຳຕອບຂອງຊາອູນ.  ແນະນຳນັກຮຽນວ່າຄຳຖົກຖຽງຂອງໂຢນາທານແລະ
ຄຳຕອບຂອງຊາອູນນ້ັນໄດ້ສອດຄ້ອງກັບຫົວຂ້ໍບົດຮຽນມ້ືນ້ີຢ່າງໃດ . 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15ນາທີ) 
6. ເບ່ິງ, ພິຈາຣະນາ, ແລະຕອບ"ຄຳຖາມ" ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນແລກປ່ຽນ

ຄວາມຄິດເຫັນກັນ. 
7. ອ່ານບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 37 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ໃຫ້ໂອກາດຕຶກຕອງຢ່າງງຽບໆ. ອະທິຖານປິດການສຶກ 

ສາພຣະຄຳ. 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 
ເພື່ອນດທ່ີີສຸດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 20: 1-17, 30-42 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອນທີ່ດີຈະສັດຊ່ືຕ່ໍກັນໃນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ຂ້ອຍສັດຊ່ືຕ່ໍເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍບ່ໍໃນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງຂ້ອຍຕ່ໍເພ່ືອນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກ  

                                             ລຳບາກ.           
 

ອ່ານລວບ: ກະສັດຊາອູນຕາມຂູ່ເຂັນຈະເອົາຊີວິດຂອງດາວິດເປັນການທົດສອບເຖິງຄວາມເປັນເພ່ືອນທີ່   

ດີແລະສັດຊ່ື ລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ; ຊັຍຊະນະຂອງການເປັນເພ່ືອນທີ່ດີ, ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ ( ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ທາງເລືອກທີນ່ຶງ:  ຈັດຕຽມເຣ່ືອງກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊ່ືຂອງການເປັນເພ່ືອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານ. ຕຽມລາຍລະອຽດເຣ່ືອງຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄວາມເປັນເພ່ືອນ, ແມ່ນຫຍັງບອກເຖິງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີ, ແລະຕ່ໍໆໄປ.  ທາງເລືອກທີສອງ: ອ່ານ ຫລື ເລ່ົາເຣ່ືອງໃນ “ຄຳນຳ” ຂອງບົດຮຽນ. ຫລັງຈາກນ້ັນ, 
ນຳເຂ້ົາສູ່ເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງ ໂຢນາທານແລະ ດາວິດ, ແລະໃນທີ່ສຸດ ນຳສູ່ເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ື
ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ຈັດຕຽມເລ່ົາເຣ່ຶອງກ່ຽວກັບຮບູພາບໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນນ້ີຊ່ຶງຖືກກັບເຣ່ືອງບັນລັງຂອງຂອງດາວິດ.  ໃຫ້ອະ 

ທິບາຍເຣ່ືອງກະສັດແລະຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດ. ເວົ້າວ່າ, ໂຢນາທານມີຄວາມກັງວົນເຖິງຊີວິດຂອງ
ຄົນໃນເຊ້ືອສາຍຂອງລາວຖ້າມີຄົນອ່ືນທີ່ເປັນກະສັດອົງໃໝ່ຕ່ໍຈາກຊາອູນ(20:14). ລາວຮູ້ວ່າກະສັດອົງ 
ໃໝ່ມັກຈະຂ້າລ້າງໂຄດຂອງກະສັດອົງເກ່ົາ. ທັງດາວິດແລະໂຢນາທານໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມຮັກແລະຄວາມ  
ຈົງຮັກພັກດີ    ເພາະທ່ານທັງສອງໄດ້ມີຄຳສັນຍາຕ່ໍກັນ (18:3),  ແລະສ່ິງນ້ັນຄືຂ້ໍຜູກມັດຂອງການຊ່ວຍ
ເຫລືອຊ່ຶງກັນແລະກັນ; ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສັຽ   ອະນາຄົດຂອງອິສຣາເອນແລະບັນລັງ. ໂຢ 
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ນາທານໄດ້ທຳສັນຍາກັບຄອບຄົວດາວິດ(20:15).   ດາວິດໄດ້ຍຶດໝັ້ນຄຳສັນຍາໂດຍໄດ້ລ້ຽງດູລູກຊາຍ
ຂອງໂຢນາທານຊ່ືເມຟີໂບເຊັດເປັນຢ່າງດີ (2 ຊມອ 9: 7-13; 21:7).   ຫລາຍກວ່ານ້ີ,  ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ໄດ້ເກີດໃນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ(2 ຊມອ 7:12-13; ມທ 1:1). 

 
3. ຢາຍເຈ້ັຽໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ອ່ານ 1 ຊມອ 20: 42. ເວົ້າວ່າ, ການສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນວິ

ທີໜູນໃຈຂອງຄົນໃນສມັຍບູຮານ.  ໂຢນາທານຕ້ອງການໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງລາວເປັນຄຳໜູນໃຈສຳລັບດາ
ວິດໃນເວລາທີ່ລາວຈະຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວ. ຄຳໜູນໃຈທີ່ເຫັນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຄືສ່ິງທີ່ເສີມສ້າງແລະຕັກເຕືອນ
ຄົນອ່ານເຣ່ືອງອັນຕະລາຍ.  ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງສ່ິງທີ່ໄດ້ທ້າທາຍ  ແລະອຸປສັກທີ່ໄດ້ປະສົບມາ 
ໃນຊີວິດ.  ແລ້ວຖາມວ່າມີພຣະຄັມພີຫລືຂ້ໍຄວາມໃນຄວາມເຊ່ືອແນວໃດແດ່ທີ່ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນ
ໃນເວລາຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ.    ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຍຶດເອົາຄວາມຄິດນ້ັນໄວ້,  ຂຽນລົງໃນເຈ້ັຽກະດາດ, 
ແລະແບ່ງປັນຄຳໜນູໃຈກັບເພ່ືອນນັກຮຽນໃນຫ້ອງ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15ນາທີ) 
4. ໃຫ້ສະມາຊິກຄິດເຖິງວີຣະຊົນຄົນກ້າຫລາຍຄົນໃນຮູບເງົາ (ພາພຍົນ)    ແລະພວກຜູ້ຊ່ວຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ໃຫ້ເວລາເພ່ືອຫາຄຳຕອບ.    ໃຫ້ຕົວຢ່າງຖ້ານັກຮຽນຄິດບ່ໍອອກເຊ່ັນ: ແບ໊ດແມນແລະໂຣບິນຮູດ, ໂລນ
ແຣນເຈີແລະຕົນໂຕ, ເຊີລອກໂຮມແລະ ທ່ານໝໍວັດສັນ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງວີຣະຊົນຈ່ຶງຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍ? 
ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈ້ົາຕອບແລະໜູນໃຈໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກຮູບເງົາເວລາຜູ້ຊ່ວຍຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອວີຣະ
ຊົນ. ເວົ້າວ່າ, ເວລາພວກວິີຣະຊົນພົບກັບອຸປະສັກທີ່ເຂົາເຈ້ົາເອງຢາກຈະຍອມແພ້, ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຈົງຮັກພັກ 
ດີກໍຖືໂອກາດຊ່ວຍໜູນໃຈ. 
 

5. ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາທີ່ມາແຂ່ງຂັນກັບຄວາມຈົງຮັກພັກ 
ດີຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ໃຫ້ເວລາເພ່ືອພິຈາຣະນາ ແລະເພ່ືອຄວາມ
ຕ້ັງໃຈທີ່ຈະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ…ອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 24 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ແທນທີຈ່ະຕອບໂຕ້ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເລືອກເອົາການຕອບໂຕ້ ຫລືຈະໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະຄຸນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ ແທນການຕອບໂຕ້. 

       
ບົດນໍາ 

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຈ່ຶງຂໍແນະນໍາໃຫ້ຄຣູອ່ານເລ້ີມແຕ່ 1 ຊາມູເອນ 17-24 ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ເຣ່ືອງການເປັນມາ
ຂອງດາວິດແລະກະສັດຊາອູນດີຂ້ຶນ ແລ້ວເຣ່ືອງລາວນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານສອນໄດ້ດີກວ່າປົກກະຕິ. 
 

ດາວິດຕັດປາຍເສ້ືອຄຸມຂອງຊາອູນ (24:1-7).  

1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດສົງຄາມສອງຢ່າງຄື;  
 1. ສົງຄາມປົກປ້ອງແຜ່ນດິນບ່ໍໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນມາຍາດແຍ່ງດິນແດນ ພວກເຂົາມານາບຂູ່ສະ 
              ເພາະຢ່າງຍ່ິງເຂົາເອົາທະຫານຄົນດຽວມາຂ່ົມຂູ່ທະຫານຜູ້ນ້ັນມີຊ່ືວ່າ ໂກລິອາດ ( 17:41).  
 2. ສົງຄາມອັນທສີອງແມ່ນສົງຄາມຈິດໃຈອິດສາຂອງທ່ານເອງ ທີ່ໄດ້ຍິນຄົນອ່ືນຍ້ອງດາວິດ (18:7).  

ຖາມນັກຮຽນດ່ັງນ້ີ; ສົມມຸດວ່າທ່ານມີລູກສອງຄົນ ທ່ານເຄີຍຍ້ອງລູກຜູ້ນ່ຶງ ດີກວ່າອີກຜູ້ນ່ຶງ ຕ່ໍໜ້າລູກບ່ໍ? ເມ່ືອ
ເປັນເຊ່ັນນ້ັນທ່ານຄິດວ່າລູກຈະຄຶດແນວໃດ?  ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຕ້ອງຣະວັງຢ່າສົມທຽບກັນເລີຍ, ຊາອູນມີບັນ
ຫາກໍຍ້ອນການສົມທຽບຍ້ອງຍໍນ້ັນເອງ ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຄຶດອິດສາດາວິດ.   
 
2. ຊາອູນຄວນຈະພັກຜ່ອນເອົາແຮງກັບຈາກການສູ້ຮົບກັບພວກຟີລີສຕິນ   ແຕ່ເມ່ືອສາຍສືບມາລາຍງາຍຕ່ໍ  
ຊາອູນວ່າ " ດາວິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານໃກ້ໆເມືອງເອນເກດີ " (1ຊາມູເອນ 24:1). ທ່ານກໍຟ້າວໄປເພາະໃຈອິດ
ສາແຮງ ກ່ອນຈະໄປເພາະຄຶດວ່າເປັນໂອກາດ ແຕ່ຄວາມຄິດດຂອງເພ່ິນຜິດ. 
 
3. ຊາອູນຈ່ຶງໄປຖ່າຍທີຖ້່ຳນ້ັນໂດຍນຶກບ່ໍເຖິງວ່າດາວິດໄດ້ລ້ີຢູ່ໃນນ້ັນແລ້ວ     ມັນເປັນໂອກາດດີທີ່ດາວິດຈະ
ຕ້ອງສັງຫານຊາອູນ " ດາວິດໄດ້ຄານອອກມາແລ້ວຕັດເອົາສ້ົນເສ້ືອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທີພ່ຣະອົງບ່ໍຮູເ້ມ່ືອ
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ຫຍັງຫມົດ " (ຂ້ໍ 4).  ພ້ອມກັນນ້ັນດາວິດໄດ້ສ່ັງພວກທະຫານຂອງຕົນຢ່າຕ່ໍສູ້ກັບຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດທີ່ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງ (ຂ້ໍ 7).  ບອກນັກຮຽນວ່າ: 1 ດາວິດບ່ໍສວຍໃຊ້ການແກ້ແຄ້ນ.    2. ດາວິດເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີເຫດ
ຜົນບ່ໍຟັງຄວາມລູກນ້ອງ ສ່ວນຊາອູນເປັນກະສັດ ແຕ່ໄປຟັງຄຳຍຸແຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ດ່ັງທີຈ່ະເຫັນຕ່ໍໄປ.. 
 

ດາວິດກ່າວກັບກະສັດຊາອູນ (24:8-15).  

1. ດາວິດລັກຕາມຫລັງຊາອູນອອກໄປ ແລ້ວດາວິດຈ່ຶງເປ່ັງສຽງຮ້ອງໃສ່ ຊາອູນວ່າ "ພຣະອົງເອີຍ " ( ຂ້ໍ 8ກ). 
ແປວ່າດາວິດຍອມຮັບຊາອູນກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງ ຈ່ຶງສະແດງຄວາມໂຄຣົບ. ບອກນັກ
ຮຽນວ່າ ເຮົາຕ້ອງໂຄຣົບຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງ ຈ່ົງເອົາຕົວຢ່າງດາວິດ. 
 
2. ດາວິດເວົ້າລົມກັບຊາອູນ ແລະບອກຄວາມຈິງໃຈຂອງຕົນຄື; 
 1. ດາວິດບອກວ່າດາວິດມີໂອກາດຂ້າຊາອູນ ແຕ່ບ່ໍເຮັດຕາມໂອກາດ ແລະເຮັດຕາມພຣະໂອວາດ.  
 2. ພວກລູກນ້ອງຂອງດາວິດຍົວະໃຫ້ຂ້າຊາອູນ ແຕ່ດາວິດບ່ໍຟັງຄຳຍົວະເຍ້ົາ. 
 3. ດາວິດເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຂ້າຊາອູນ. ແລະຖາມວ່າ " ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຟັງສຽງປະຊາຊົນ " 
 ແປວ່າທ່ານເປັນເຖິງກະສັດທີ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງເປັນຫຍັງບ່ໍພິຈາຣະນາ ໂດຍການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ
 ເສັຽກ່ອນ, ທ່ານບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ທ່ານກັບໄປຟັງສຽງປະຊາຊົນ.  
3. ດາວິດໄດ້ກ່າວພິສູດຄວາມບໍຣິສຸດ (ອ່ານ ຂ້ໍ 11). 
 

ກະສັດຊາອູນກ່າວຕອບ (24:16-22).  

1. ຊາອູນສາຣະພາບຜິດ “ດາວິດລູກຂອງພ່ໍເອີຍ ແມ່ນເຈ້ົາແທບໍ້ທີເ່ວົ້ານ້ັນ”  ແລ້ວພຣະອົງກໍຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
ເວົ້າຕ່ໍດາວິດວ່າ, “ເຈ້ົາເປັນຄົນຖືກ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຜິດ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດດີຕ່ໍຂ້ອຍໃນຂນະທີຂ້່ອຍໄດ້ເຮັດຊ່ົວຕ່ໍ
ເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 16ຂ-17).  
 1. ເປັນການຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດທີ່ເຈ້ົາຊີວິດຈະຍອມຮັບຜິດຕ່ໍໜ້າຝູງທະຫານ, ການຮ້ອງໄຫ້ແມ່ນການ 
 ສະແດງຄວາມເສັຽໃຈທີ່ເຮັດຜິດ.  
 2. ຊາອູນ ແລະດາວິດ ໄດ້ວາງແບບຢ່າງຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕົກລົງກັນໄດ້ສເມີ. 
 
2. ກະສັດຊາອູນໄດ້ຂໍຮ້ອງດາວິດໄດ້ສງວນເຊ້ືອສາຍແລະຄອບຄົວຂອງເພ່ິນໄວ້ເປັນປະຫວັດສາດ ແລະດາ
ວິດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດຕາມຄຳຂໍຮ້ອງຂອງຊາອູນໃນ ຂ້ໍ 21-22.   
 ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບທຸກຄົນທີ່ຍອມຜິດຕ່ໍເຮົາ ແລະເຮົາຕ້ອງຍອມຜິດຕ່ໍ 
ຜູ້ອ່ືນເມ່ືອຮູວ້່າຜິດ ຫລືຜູ້ອ່ືນບອກວ່າເຮົາຜິດ,  ການເຮັດດ່ັງນ້ີເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 
 
         ຫວ  
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ຊາຍໂງ່ກັບຍິງສລາດ 
  

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 25:1-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 25 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຍິງສລາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະຮູ້ແນວໃດວ່າເພ່ິນມີປັນຍາ ແລ້ວຍອມຮຽນຮູ້ນຳເພິ່ນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຜູ້ມີປັນຍາແລະຍອມຮຽນຈາກເພ່ິນ. 

       
ບົດນໍາ 

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

ຊາມູເອນຕາຍ  (25:1-3).  

ຊາມູເອນເປັນຜູ້ນຳຊົນຊາດອິສຣາເອນຈົນເຖິງອາຍຸເຖ້ົາແກ່,  ພວກລູກຂອງເພ່ິນກໍບ່ໍໄດ້ປະພຶດຕົນໃຫ້ເໝາະ
ສົມຈະເປັນຜູ້ນຳຜູ້ຕ່ໍຈາກເພ່ິນເມ່ືອເພ່ິນເຖ້ົາແກ່ ຫລືຕາຍໄປ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອເພ່ິນເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວພວກ
ອິສຣາເອນຈ່ຶງຕົກລົງກັນໄປຫາຊາມູເອນໃຫ້ແຕ່ງຕ້ັງກະສັດຜູ້ນ່ຶງເພ່ືອນຳພາເຂົາຕ່ໍໄປ ຊາມູເອນບ່ໍພໍໃຈໃນສ່ິງ
ທີ່ເຂົາຂໍຮ້ອງຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາແລ້ວພຣະເຈ້ົາບອກເພ່ິນວ່າ  " ຈ່ົງຟັງປະຊາຊົນ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຖ້ິມເຈ້ົາ ແຕ່ 
ປະຖ້ິມເຮົາ" (1 ຊາມູເອນ 8:5-8).   ແລ້ວຊາມູເອນຈ່ຶງບອກເຂົາເຖິງເຣ່ືອງທີ່ກະສັດຈະເຮັດກັບເຂົາ (8:10-
18).   ຕ່ໍມາຊາມູເອນກໍໄດ້ຫົດສົງຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳອິສຣາເອນ (1 ຊາມູເອນ 10: 1).  
 
ຊາມູເອນມີອາຍຸຍາວນານມາຈົນໄດ້ຫົດສົງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດໃນ 1 ຊາມູເອນ 16:13 ແລະກໍເປັນທີປຶ່ກ
ສາ, ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽບັນຫາໃນຣະຫວ່າງ ຊາອູນແລະດາວິດຈົນຕົກມາເຖິງ 1 ຊາມູເອນ 25  ເພ່ິນຈ່ຶງເສັຽຊີວິດ
ແລະພວກອິສຣາເອນກໍປະກອບພິທສົີບເພ່ິນຢ່າງສົມກຽດ, ສ່ວນດາວິດກໍຂາດຜູ້ປຶກສາຜູ້ສຳຄັນ ແລ້ວຈ່ຶງພາ
ທະຫານຍ້າຍໄປຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ມີຊ່ືວ່າ ປາລານ  ແລະໃນທີ່ນ້ັນດາວິດກໍມີບັນຫາເຣ່ືອງອາຫານ ຈ່ຶງ
ສົງທະຫານສິບຄົນໄປຂໍນຳນາບານ ຊາຍຮັ່ງມີ.  
 

ດາວິດຖາມຂ່າວ ແລະຂໍສະບຽງອາຫານ  (25:4-13).  
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1. ດາວິດຜູ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນສ່ົງຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນໄປຢ້ືຢາມຖາມຂ່າວນາບານເປັນປະການແຣກ
ແລະຂໍສະບຽງອາຫານ,  ເພາະດາວິດຂາດເຂີນແລະຄຶດວ່ານາບານຈະເຫັນແກ່ບຸນຄຸນທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງຊັບສົມ
ບັດຂອງລາວຈາກພວກສັດຕຣູ, ເພາະວ່າໃນສມັຍສົງຄາມນ້ັນປະຊາຊົນມັກຈະນຳເອົາສ່ິງຂອງຕ່າງໆໄປໃຫ້
ພວກທະຫານທີຊ່ະນະສົງຄາມ ເພ່ືອເປັນການທົດແທນບຸນຄຸນ.   (ຂ້ໍ 6).  
 
2. ນາບານປະຕິເສດຕ່ໍໜ້າຊາຍໜຸ່ມທັງສິບຄົນຂອງດາວິດ ວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກດາວິດ ແລະຍັງກ່າວແບບດູຖູກວ່າດາ
ວິດເປັນຂ້າທາດລັກໜຈີາກນາຍ (ຂ້ໍ 9-10). 
 
3. ດາວິດໃຈຮາ້ຍເມ່ືອຮັບຟັງລາຍງານ  ຈ່ຶງສ່ັງຕຽມທະຫານ 400 ຄົນ (ສ່ີກອງຮ້ອຍ)   ປະກອບດ້ວຍອາວຸດ
ເພ່ືອຈະໄປຂ້າຄອບຄົວນາບານ. ເຫັນວ່າ 1. ດາວິດຂາດຊາມູເອນຜູ້ປຶກສາ. 2. ດາວິດ ຂາດການອ້ອນວອນ 
ແລ້ວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍ (ຂ້ໍ 13).  
 

ຂ້ອຍໃຊ້ສ່ຽງຕ່ໍການເວ້ົາ, ອາບີກາຍຍອມເຮັດຕາງຜົວ (25: 14-31).  

1. ຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າເປັນເພດຍິງຫລືເພດຊາຍເລີຍ ແລະບ່ໍກ່າວເຖິງຊ່ືແຕ່ຢ່າງໃດ ເຣ່ືອງ 
ອາດສອນຂ້ອຍໃຊ້ທຸກວັນນ້ີວ່າ ເຮາົບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກຊ່ືຂອງເຮົາ ເຊ່ັນຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ອອກຊ່ືເຮັດວຽກກໍ
ສຳເຮັດດີ. ລາວໄດ້ສ່ຽງຖືກໄລ່ອອກ, ສ່ຽງຖືກລົງໂທດ  ຫລືອັນໃດອັນນ່ຶງຕາມກົດເກນຂອງເຈ້ົານາຍ ທີ່ຂ້ອຍ
ໃຊ້ບັງອາດບອກ ຫລືແນະນນຳເຈ້ົານາຍ, ແຕ່ລາວກໍຕັດສິນໃຈເວົ້າຄວາມຈິງຕ່ໍນາງອາບີກາຍ. (ຂ້ໍ 14-17).  
 
2. ນາງອາບິກາຍຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍ ແລະຜູ້ສລາດຍອມຮັບຟັງ ແມ່ນແຕ່ຄົນໃຊ້ຂອງຕົນ ແລ້ວນາງມີແຜນແລະ
ເຮັດຕາມແຜນ ເພ່ືອກອບກູ້ຊີວິດຂອງຜົວຂອງລາວ (ຂ້ໍ 18-19).  
 
3. ນາງອາບີິກາຍພົບກັບດາວິດດ້ວຍ ທ່າທາງອ່ອນນ້ອມ ຂາບລົງ,  ວາຈາອ່ອນຫວານ,  ເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາ
ຂອງດາວິດ, ນາງນຳເອົາຂອງຂວັນທີ່ເປັນສະບຽງອາຫານສ່ິງທີດ່າວິດຕ້ອງການ, ນາງສາຣະພາບຜິດແທນ
ຜົວ (ຂ້ໍ 23-25). ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດໃຫ້ຄວາມໂມໂຫຂອງດາວິດສ້ິນສຸດລົງທັນທ.ີ  
 

ດາວິດຮັບຄຳຂໍຮ້ອງ  (25:32-34).  

ດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ຮັບເອົາຂອງຂັວນຈາກນາງອາບີກາຍ, ຍອມໃຫ້ອະພັຍ ແລະສາຣະພາບວ່າຕົນ 
ເອງໄດ້ຄິດຜິດຈົນເກືອບຈະເຮັດບາບຍ້ອນການຂ້າຄົນ (32-34).  
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ລົງທ້າຍແບບໂສກເສົ້າ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 28:3-20; 31:1-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 28-31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຊາອູນໄປພົບກັບໝໍຜີແລ້ວໝໍຜີກ່າວເຖິງຈຸດຈົບຂອງທ່ານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງ (Corrupt) ຈະພົບກັບການຕອບສນອງແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສ່ັງສອນຄົນ ຄໍຣັບຊັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບາບກັມສນອງ. 

 

ບົດນຳ 
ກະສັດຊາອູນມີຄວາມສູງກວ່າຄົນອິສຣາເອນຈົນພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາໄປເປັນກະສັດຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາ
ເຫັນວ່າດີແລະເໝາະສົມ,  ແຕ່ເມ່ືອຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນ້ັນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຍັງເຮັດຜິດ 
ຫລາຍຄ້ັງຫລາຍຫົນ ດ້ວຍເຫດນ້ີຊາອູນຈ່ຶງເປັນຄືດາວຕົກຈາກຟ້າລົງສູ່ເຫວເລິກທີມີ່ເນ້ືອທີຕ່່ຳກວ່າດິນ, ຊາ
ອູນໄດ້ໄປຫາຍິງແມ່ມົດທີເ່ພ່ິນເຄີຍຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີ ແຕ່ເວລາຕ່ໍມາເຂົາກໍມີຄ່າຣາຄາສຳລັບເພ່ິນ.  
 

ຊາອູນຕາຍແລ້ວທັງເປັນ  (28:3-7).  

1. ເຈ້ົາອາກີເຊເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຟີລິສຕິນໄດ້   ເຮັດເສິກຕ່ໍສູ້ກັບອິສຣາເອນທີ່ມີກະສັດຊາອູນເປັນກະ 
ສັດ, ເຈ້ົາຊີວິດອາກີເຊຮູວ້່າຊາອູນແລະດາວິດບ່ໍຖືກກັນຈ່ຶງຊັກຊວນດາວິດໃຫ້ຢູ່ຝ່າຍຕົນ (ຂ້ໍ 1).    

 
2. ເຈ້ົາອາກີເຊແຕ່ງຕ້ັງດາວິດໃຫ້ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນພຣະອົງ (body guard) “ດີແລ້ວ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເປັນ

ອົງຄະຣັກຂອງເຮາົຕລອດຊີວິດ” (ຂ້ໍ 2ຂ).  
 

3. ເນ່ືອງຈາກວ່າດາວິດເປັນພວກດຽວກັນກັບຊາອູນ ພວກນາຍທະຫານຟິລິສຕິນບ່ໍເຊ່ືອໃຈລາວ ດ່ັງນ້ັນ
ເຈ້ົາອາກີເຊຈ່ຶງໃຫ້ດາວິດກັບໄປໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຊາອູນ (1 ຊາມູເອນ 29:7).  
 

4. ຊາອູນຮູຂ່້າວວາ່ພວກຟິລິສຕິນແລະດາວິດຮ່ວມມືມາບຸກໂຈມຕີຈ່ຶງມີຄວາມຮ້ອນຮົນຈ່ຶງຊອກຫາຜູ້
ປຶກສາ ເພາະຜູ້ປຶກສາຊາມູເອນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ດ່ັງນ້ັນຊາອູນຈ່ຶງໄປຫາໝໍຜີ (ພ່ໍມົດ ແມ່ມົດ)  
(ຂ້ໍ 3-7).  
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ຊາອູນໄປຂໍໃຫແ້ມ່ມົດຊ່ອຍ  (28:8-20).  

1. ກະສັດຊາອູນມີຖານະຕຳແໜ່ງເປັນກະສັດ     ອັນປຽບເໝືອນດວງດາວອັນສູງເດ່ັນເທິງທ້ອງຟ້າແຕ່  
ເມ່ືອຖືກພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມແລ້ວຊີວິດຂອງເພ່ິນຕົກຕ່ຳເໝອືນດ່ັງດວງດາວທີຕົ່ກຈາກຟ້າສູ່ເຫວເລິກ ຄຳວ່າເຫວ 
ເລິກນ້ັນມັນຕ່ຳກວ່າໜ້າດິນຕ້ັງຫລາຍເທົ່າ, ຊາອູນໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທາງປີນຂ້ຶນສູ່ໜ້າດິນດ້ວຍຕົນເອງ 
ເມ່ືອຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງຄຶດເຖິງ ຊາມູເອນຜູ້ຫົດສົງທ່ານ ແລະເຄີຍໃຫ້ຄຳປືກສາໃນສມັຍເພ່ິນຍັງມີຊີວິດ.  ດ້ວຍເຫດ 
ນ້ີຊາອູນເຫັນວ່າມີທາງດຽວທີ່ຈະເວົ້ານຳຊາມູເອນໄດ້ຄືຕ້ອງໄປຫາພວກແມ່ມົດ  ພ່ໍມົດ ໃຫ້ເອ້ີນເອົາວິນຍານ
ຂອງຊາມູເອນຂ້ຶນມາປຶກສາ. (ຂ້ໍ 15-16).  
 

2. ວິນຍານຊາມູເອນທຳນວາຍເຖິງໂຊກຊາຕາກັມຂອງກະສັດຊາອູນວ່າ"ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະ
ສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໄດ້ກະທຳຕາມພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງທີ່ຊົງມີຕ່ໍອາມາເລກ ສະນ້ັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທຳສ່ິງນ້ີແກ່ທ່ານໃນວັນນ້ີນອກຈາກນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບອິສຣາເອນພ້ອມກັບຕົວ
ທ່ານໄວໃ້ນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ມ້ືອ່ືນຕົວທ່ານພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາ ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບກອງທັບອິສຣາເອນໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນດ້ວຍ " (ຂ້ໍ 18-19).   ແປວ່າຊາອູນຈະ
ໄດ້ຮັບໂທດກັມຂອງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຟິລິສຕິນຊະນະສົງຄາມ, ໂດຍມອບຊີວິດ
ຊາອູນໄວ້ກັບມືຂອງຟິລິສຕິນ, ພວກລູກຊາຍທັງສາມຂອງຊາອູນກໍຈະຖືກເຂົາຂ້າຕາຍໝົດຄືກັນ.  
 

ຊາມູເອນທໍານວາຍການຕາຍຂອງຊາອູນ  (31:1-6).  

1. ສົງຄາມຣະຫວ່າງຟີລີສຕິນກັບອິສຣາເອນທີພູ່ກິນໂບອາ  ພວກຟີລິສຕິນໄດ້ຂ້າທະຫານກອງທັບອິສ  
ຣາເອນແຕກຊະກັນໄປເພ່ືອໜີເອົາຕົວລອດ (ຂ້ໍ 1-2). ແປວ່າຄຳທຳນວາຍຊາມູເອນເປັນຈິງ. 
 

2. ທະຫານຟິລິສຕິນຂ້າລູກຊາຍທັງສາມຂອງຊາອູນ      “ຄົນຟີລິສຕິນກໍໄລ່ທັນຊາອູນກັບພວກບຸດຊາຍ 
ແລະຄົນຟີລິສຕິນກໍຂ້າໂຢນາທານ ອາບິນາດາບ ແລະມັນຄີຊູວາ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ “ (ຂ້ໍ 2). 
 

3. ເມ່ືອກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັນຢູ່ນ້ັນຊາອູນໄດ້ຖືກລູກສອນຂອງພວກຟິລີສຕິນ    ແລ້ວປົບໜີໄປກັບພວກລູກນ້ອງ 
ຈຳນວນນ່ຶງ ເມ່ືອເພ່ິນທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍໄດ້ເລີຍສ່ັງໃຫ້ລູກນ້ອງຂ້າເພ່ິນເສັ ແຕ່ລູກນ້ອງບ່ໍກ້າ ດ້ວຍເຫດ 
ນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງຊັກດາບແລ້ວແທງຕົນເອງຈົນຕາຍ,    ເພາະເພ່ິນຄຶດວ່າເປັນກະສັດຈະບ່ໍຕາຍຍ້ອນມືຂອງສັດຕຣູ, 
ແລະການຕາຍແນວນ້ີຖືວ່າເປັນຄົນກ້າຫານໃນສັງຄົມຂອງຄົນຢິວ.  (ຂ້ໍ 3-4). 
 

4. ພວກຊາຍໜຸ່ມທີໜ່ີໄປນຳຊາອູນເມ່ືອເຫັນຊາອູນຂ້າຕົວເອງຕາຍແລ້ວພວກເຂົາກໍຊັກດາບຕົນເອງມາ 
ແທງຕົນເອງຄືກັນກັບຊາອູນ.  (ຂ້ໍ 5).  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນອີສເຕີ 

 ຂ້ອຍເຫັນພຣະອົງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 20:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20:1-18 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການຟ້ືນພຣະຊົນໄດ້ພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເຮົາຈະບ່ໍຕ້ອງລະອາຍທີ່ຈະບອກຜູ້ອ່ືນ ເພາະພຣະອົງບ່ໍຕາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ເຫັນອັນໃດໃນພຣະເຢຊູ? ແລ້ວທ່ານບອກໃຜແດ່ແລ້ວ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແລ້ວເປັນ

ພະຍານແກ່ຜູ້ອ່ືນ.  

       
ບົດນໍາ 

ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ ໄດ້ໄປເປັນພະຍານບອກພວກສາວົກວ່າລາວເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແຕ່ສາວົກ
ກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈົນກວ່າເຫລ່ົາສາວົກແລ່ນໄປພິສູດດ້ວຍສາຍຕາທີອຸ່ບໂມງ.  ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເປັນຄືນາງມາຣີ
ອາ.   
 

ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? (ໂຢຮັນ 20:1-10).  

1. ອິສເຕີ ເປັນພາກສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ ເພາະຂ່າວປະເສີດ ແມ່ນ (ບັງເກີດ) ເປັນມະນຸດເພ່ືອ
ທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ. (ຊົງຕາຍ)ເພ່ືອໄຖ່ໂທດ ຂອງຜູ້ທີ່ຍອມເຊ່ືອວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນ
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລະ(ຊົງຄືນພຣະຊົນ) ເພ່ືອພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທແ້ຕ່ອົງດຽວ, 
ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີພຣະອ່ືນໃດທີ່ຄືນຊີວິດເໝືອນພຣະເຢຊູ.  
 
2. ເຮົາທງັຫລາຍມີໜ້າທີອັ່ນດຽວກັນ ຄືປະກາດເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໃຫ້ທຸກຄົນເພ່ິນຈະເຊ່ືອຫລື 
ບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທີພ່ວກເຮົາ  ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ " ໃນພຣະບຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດ
ໄປເປັນນິດ " (ໂຢຮັນ 3:16ຂ).  
 
3. ມາຣີິອາ ມັກດາລາຜູ້ນ້ີເປັນຜູ້ຮູຈັ້ກພຣະຄຸນເພາະວ່າຊີວິດເກ່ົາຂອງລາວຖືກບັງຄັບດ້ວຍຜີເຈັດໂຕ (ລູກາ 
8:2).  ເມ່ືອພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ນາງພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງຜີ ແລ້ວນາງຮູ້ສຶກເປັນໜີີ້ 
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ພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ ຈ່ຶງຮັກແລະຕິດຕາມ ດ່ັງທີເ່ຮົາຈະເວົ້າກັນໃນວັນນ້ີ. ທ່ານເດ  ຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ພຣະຄຸນແນວ
ໃດ? ແລະຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພ່ືອທົດແທນພຣະຄຸນ? 
 
4. " ວັນຕ້ົນສັປດານ້ັນເວລາເຊ້ົາຍັງມືດຢູ່ ມາຣີິອາໄທມັກດາລາໄດ້ມາເຖິງອຸບໂມງ ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນ
ຫີນຖືກຍ້າຍອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ " (ໂຢຮັນ 20:1).     ຄໍາວ່າວັນຕ້ົນສັປດາແມ່ນວັນອາທິດນ້ັນເອງ 
ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນວັນສຸກ   ແລະວັນເສົາເປັນວັນຊະບາໂຕ ແປວ່າວັນສິນ ແລະໃນວັນສິນນ້ີ
ຄົນຢິວຈະຕ້ອງຢຸດພັກບ່ໍເຮັດຫຍັງໝົດນອກຈາກນະມັສການ ດ້ວຍເຫດນ້ີກຸ່ມນາງມາຣີອາຈ່ຶງລໍຖ້າໃຫ້ພ້ົນວັນ
ສະບາໂຕແລ້ວກໍຟ້າວໄປແຕ່ເຊ້ົາມືດຂອງວັນອາທິດທີເ່ປັນວັນຕ້ົນສັປດາ (ມ້ືທຳອິດຂອງອາທິດນ້ັນ).  
 
5. ເມ່ືອນາງເຫັນກ້ອນຫີນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງຖືກຍ້າຍອອກ (ຂ້ໍ 2)   ແລ້ວໄປລາຍງານກັບພວກສາວົກຄ້ັງທ ີ
ນ່ຶງ   ແລະພວກສາວົກຟ້າວແລ່ນໄປອຸບໂມງ (ຂ້ໍ 5-7).      ເມ່ືອນ້ັນຊີໂມນເປໂຕໄດ້ສັງເກດສັນນະສູດເຫັນ        
"ເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກອງຢູ່ກັບຜ້າອ່ືນ   ແຕ່ພັບໄວ້ຕ່າງຫາກ " (ຂ້ໍ 
6).  ພວກສາວົກພາກັນຊອກຄ້ົນຫາພຣະເຢຊູໃນອຸບໂມງກໍເຫັນແຕ່ຜ້າທີ່ພຣະອົງສວມກອງຢູ່  ແລະກໍຄິດບ່ໍ
ອອກວ່າ    ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? 
 

ມາຣິີອາເຫັນພຣະເຢຊູ ( 20:11-18).  

1. ນາງມາຣີອາຍັງຮ້ອງໄຫ້ຊອກຄ້ົນຫາພຣະເຢຊູຕາມບໍຣິເວນອຸບໂມງ, ເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາສອງຕົນ 
ປາກົດຕົວໃຫ້ນາງເຫັນ, ລັກສະນະຂອງເທວະດາ ບ່ໍມີປີກ, ບ່ໍມີແສງປົກຄຸມຫົວແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ທັງສອງຍັງນຸ່ງ
ເຄ່ືອງຂາວ.  ເທວະດາທັງສອງນ່ັງຢູ່ບ່ອນດຽວກັບບ່ອນທີ່ເຂົາວາງພຣະສົບພຣະເຢຊູ, ຕົນນ່ຶງນ່ັງທີບ່່ອນ ພຣະ
ສຽນ (ຫົວ) ແລະອີກຕົນນ່ຶງນ່ັງຢູ່ບ່ອນພຣະບາດ (ຕີນ).   ມາຣີິອາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ 
 
2.  ຄຳຖາມຂອງພຣະເຢຊູ "ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ " ເປັນຄຳຖາມດຽວກັນທີ່ເທວະດາຖາມ.  ໃຫ້ສົນທະນາ
ກັບນັກຮຽນວ່າເປັນຫຍັງມາຣີິອາບ່ໍຈ່ືສຽງພຣະເຢຊູ? ນາງຄິດວ່າສຽງນ້ັນແມ່ນສຽງໃຜ? 
 
3. ພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດນາງມາຣີອາຈ່ຶງຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ? ເມື່ອຮູ້ແລ້ວພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຢ່າໜ່ວງດຶງເຮົາ
ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໃຫ້ສົນທະນາກັບນັກຮຽນ.  
 
4. ຂ້ໍ 18 ມາຣີອາໄປບອກໃຜເປັນຄ້ັງທສີອງ?   ບອກວ່າແນວໃດ?  ແລະເຮາົຈະເອົາເຣ່ືອງນ້ີມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຢ່າງໃດ? ຈະບອກເພ່ິນເປັນເທື່ອທສີອງຄືມາຣີິອາໄດ້ບ່ໍ?  
 
 
         ຫວ 
 


