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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ໂສກເສ້ົາກາຍເປັນຍິນດີ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການຕາຍຂອງຊາອູນ ແລະໂຢນາທານເຮັດໃຫ້ດາວິດໂສກເສ້ົາ, ແລະ 

ດາວິດມີອຳນາດຂ້ຶນໃນການເປັນກະສັດໄດ້. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເປັນຫຍັງ ດາວິດຈ່ຶງໂສກເສ້ົາໃນເມ່ືອເອົາຊະນະສັດຕູຂອງຕົນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:      ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣື່ອງຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດມະນຸດເຖິງເຂົາຈະເປັນສັດຕຣູ.  

 

ຄຳນຳ 
     ປ້ຶມຊາມູເອນ 1 ແລະ 2 ໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດຂອງການປົກຄອງດ້ວຍເຈ້ົາຊີວິດຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນ. ໃນຕອນ
ຕ້ົນຂອງ ຊາມູເອນ 1 ເຫັນວ່າຍັງບ່ໍມີກະສັດປົກຄອງເທ່ືອ; ມີແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນເປັນຜູ້ນຳ.  ໃນ
ເມ່ືອຊາມູເອນມີອາຍຸແກ່ແລ້ວພວກອິສຣາເອນບ່ໍເຊື່ອໃນລູກຂອງຊາມູເອນ  ພວກເຂົາຈ່ິງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຊາມູເອນແຕ່ງຕ້ັງກະສັດມາປົກຄອງ (1 ຊາມູເອນ 8:1-9).  ທ່ີສຸດເພ່ິນໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນຜູ້
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາຕອນທຳອິດຕ່ໍມາຊາອູນເວລາໄດ້ເປັນໃຫຍ່ກໍເຫັນແກ່ອຳນາດຫລາຍກວ່າເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ 
(10:1, 15:1-10). 
     ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາດາວິດເປັນກະສັດ (16:6-13).  ດາວິດເປັນຂຸນເສິກໃນກອງທັບຂອງກະ
ສັດຊາອູນ ແຕ່ດາວິດບ່ໍມີຈິດໃຈຢາກໄດ້ບັນລັງແຕ່ປະການໃດ  ດາວິດກາຍມີຄວາມສັມພັນດີກັບໂຢນາທານ
ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງກະສັດຊາອູນ (18:1) ທ່ີສຸດດາວິດໄດ້ກາຍເປັນລູກເຂີຍຄືໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງ
ກະສັດຊາອູນຜູ້ມີຊື່ວ່າມີການ (18:20-28).  ຊາອູນມີຄວາມອິດສາຕ່ໍດາວິດໂດຍພະຍາຍາມຢາກຂ້າດາວິດ 
ແຕ່ດາວິດໄດ້ເອົາຕົວອອກໜີໄປລ້ີຢູ່ (18:6-9).  ທ່ີສຸດທັງສອງກາຍເປັນສັດຕຣູກັນ (21:1-10) ຕ່ໍມາຊາອູນ
ໄດ້ຕາຍໃນສົງຄາມທ່ີພູເຂົາກິນໂບອາ (31:1-7).  
     ມີຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄທອາມາເລກໄດ້ມາບອກດາວິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ຂ້າກະສັດຊາອູນ (2 ຊມອ 1:1-10).  ແຕ່
ເປັນວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນຳຜູ້ສ່ົງຂ່າວນ້ັນວ່າສັດຕຣູໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.  ແຕ່ດາວິດໄດ້ສ່ັງໃຫ້
ປະຫານຊີວິດຜູ້ມາບອກຂ່າວຢ່າງນ້ັນທ່ີຕົນເອງໄດ້ຂ້າຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາ (1:11-16).  ດາວິດໄດ້
ໄວ້ທຸກຕ່ໍເພ່ືອນໂຢນາທານຜູ້ເປັນລູກຊາຍ (1:1-27).  ຍ້ອນການຕິດຕາມຄຳສ່ັັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດາ 
ວິດໄດ້ກາຍເປັນກະສັດເມືອງຢູດາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ປົກຄອງທ່ົວປະເທດ (1:1-4). 
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ແນະນຳການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ຂຽນຄຳເວົ້າ ຂົມຫວານໃສ່ກະດານກ່ອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງມາເຖິງ.  ໃຫ້ຢາຍຈອກນ້ຳໝາກນາວໃຫ້

ແຕ່ລະຄົນ ແລະກ່າວວ່າ ນ້ຳໝາກນາວຂົມຫວານ.  ຖ້າບ່ໍມີນ້ຳຕານນ້ຳໝາກນາວຂົມໂພດ ແຕ່ຖ້າບ່ໍ
ມີໝາກນາວມັນກໍຫວານໂພດ.  ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ. 

2. ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກກ່າວເຖິງເຣື່ງຊີວິດຈິງເຖິງຂົມຫວານໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງເຊັ່ນ: 
• ຜ່ານການຜ່າຕັດຢ່າງສຳເຣັດຜົນດີ, ແຕ່ມີຂອບເຂດທ່ີອອກແຮງງານ. 
• ໄດ້ເປັນທີນ່ຶງໃນການແລ່ນທົນ ຄືໄດ້ຊະນະຕ່ໍເພ່ືອນໃກ້ຊິດຜູ້ຕ້ອງການເປັນທີນ່ຶງ. 
• ສ່ົງສະມາຊິກໄປຮັບໃຊ້ໃນຕ່າງແດນເປັນລະຍະຍາວນານ. 
• ເອົາເດັກມາລ້ຽງຈາກຄອບຄົວຜູ້ຂັດສົນ. 

 
3. ບອກວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິທີກະສັດດາວິດໄດ້ປະສົບກັບຊີວິດຂົມຫວານໃນຊີວິດ, ເຫັນຄ່າ

ຂອງຄົນອ່ືນ ເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງສັດຕຣູ. 
4. ອ່ານ 1 ຊມອ ແລະບອກປະວັດສາດສ້ັນໆໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ເພ່ືອຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງບົດ 2.  ຮ້ອງ

ຂໍໃຫ້ມີຄົນນ່ຶງຈົດຄວາມສຳຄັນໃສ່ກະດານເພ່ືອຈະໄດ້ສຶກສາດ້ວນກັນວັນນ້ີ. 
5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສາມກຸ່ມ.  ໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບົດຮຽນເພ່ືອພວກ

ເຂົາຈະໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງຄຳສັນທີ່ພວກເຂົາຄ້ົນພົບ.   
• ກຸ່ມທີ 1-ປະວັດ (2 ຊມອ 1:1-16, 1 ຊມອ 31) 
• ກຸ່ມທີ 2 ຄວາມຮູ້ສຶກ (2 ຊມອ 1:17-27) 
• ກຸ່ມທີ 3 ອະນາຄົດ (2 ຊມອ 2:1-7) 

6. ແບ່ງປັນວິທີການທ່ີຈະເອົາມາປະກອບໃຊກັ້ບໂອກາດແຫ່ງການຂົມຫວານໃນຊີວິດ.  ໜູນໃຈໃຫ້ສະ
ມາຊິກເພ້ີມແລະປ່ຽນແປງຈາກບົດຮຽນທ່ີໄດ້ສຶກສາໃນວັນນ້ີ. 

• ເວົ້າປະວັດສາດ 
• ຖາມເພ່ືອເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ 
• ໄວ້ທຸກໃຫ້ສົມຄວນ 
• ສິນທັມຕ້ອງມີຊັຍ 

 
7. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮຽນເຖິງການຄວາມໂສກເສ້ົາສລົດໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງດາວິດໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ.  

ຖາມວ່າ ການທ່ີດາວິດເປັນທຸກເພາະກະສັດຊາອູນຕາຍນ້ັນເປັນຜົນສະທ້ອນອັນໃດຕາມສັງຄົມໃນ
ທຸກວັນນ້ີ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດາວິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ, ປົງຄອງກຸງເຢຣູຊາ  

ເລັມ, ເອົາຊະນພວກຟິລີສຕີນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງເປັນຕ້ົນຕໍຄວາມສຳເຣັດໃນການທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:      ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສຳເຣັດຂອງຕົນເອງມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

 

ຄຳນຳ 
     ຫລັງຈາກສົງຄາມຕ່ໍສູ້ກັບຕະກູນທ່ີເຫລືອຢູ່ຂອງຊາອູນ (2 ຊມອ 3:1) ແລະການສັງຫານ ອິສໂບເຊັດ (2 
ຊມອ 4) ຜູ້ນຳຂອງພວກອິສຣາເອນໄປສະຖາປະນາດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດທ່ີເມືອງເຮັບໂຣນ.  ຫລັງຈາກນ້ັນ
ດາວິດໄດ້ນຳທະຫານໄປໂຈມຕີພວກເຢບຸດທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ທີແລກພວກເຢບຸດອ້າງວ່າເມືອງຂອງຕົນ 
ຈະບ່ໍມີໃຜເອົາຊະນະໄດ້,   ທ່ີສຸດໄດ້ປົດປ່ອຍໄດ້ດ້ວຍການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຈ່ຶງກາຍເປັນເມືອງຂອງດາວິດຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ. 
     ດາວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກໂດຍໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກກະສັດຕ່າງຊາດໄດ້ຍົກຍ້ອງ, ແຕ່
ເຫັນວ່າພວກຟີລີສຕີນຍັງເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍພວກອິສຣາເອນຢູ່.   ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາວ່າຈະເຮັດຢ່າງ
ໃດ?  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ໄປໂຈມຕີທ່ີບາອານ-ເປຣາຊິມ ແລະເອົາຊະນະໄດ້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ດາວິດ
ໄປໂຈມຕີພວກຟີລີສຕີນທາງດ້ານຫລັງທ່ີເມືອງບາເຊັນ.    ການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີໄດ້ນຳຄວາມສຳ
ເຣັດເປັນຢ່າງໃຫຍ່.   ທ່ີສຸດ 2 ຊມອ ໄດ້ກ່າວວ່າດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະພວກຟີລີສຕີນຈາກເມືອງກິໂບໄປເຖິງ
ເມືອງເຄເຊ.  ເມືອງເຄເຊໄດ້ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງພວກອິສຣາເອນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາດາວິດໄດ້ໃຫ້ຂັບໄລ່
ພວກສັດຕຣູໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງອິສຣາເອນຢ່າງຖາວອນ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1. ນຳເອົາຮູບຜູ້ສຳເຣັດຜົນສຳເຣັດຈາກໜັງ, ນັກການເມືອງ, ນັກທຸຣະກິດ ແລະອ່ືນໆມາໃຫ້ຫ້ອງ
ຮຽນ.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າໂລກໄດ້ກ່າວເຖິງການສຳເຣັດແນວໃດ?  ຄວາມສຳເຣັດຢ່າງນ້ັນແຕກຕ່າງກັບ
ຄວາມສຳເຣັດຂອງຄຣິສຕຽນແນວໃດ? 
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2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານ 2 ຊມອ 5:1-12 ແຕ່ງເປັນບົດລະຄອນສ້ັນ ໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານແລະ
ສະແດງເປັນລຳດັບ. 

• ຜູ້ອ່ານທີ 1 ອ່ານຂ້ໍ 1ກ 
• ຕົວແທນຂອງພວກອິສຣາເອນອ່ານຂ້ໍ 1ຂ-2 
• ຜູ້ອ່ານທີ 1 ອ່ານຂ້ໍ 3-5 
• ຜູ້ອ່ານທີ 2 ອ່ານຂ້ໍ 6ກ 
• ຜູ້ນຳພວກເຢບຸດ ອ່ານຂ້ໍ 6ຂ 
• ຜູ້ອ່ານທີ 2 ອ່ານຂ້ໍ 6ຄ-8ກ 
• ດາວິດ ອ່ານຂ້ໍ 8ຂ 
• ຜູ້ອ່ານທີສາມ ອ່ານຂ້ໍ 8ຄ-10 
• ຜູ້ອ່ານທີສ່ີ ອ່ານຂ້ໍ 11-12 

3. ນຳພາກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ ຂຽນຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽທ່ີຕັດເປັນຕ່ອນ, ແລະເອ້ີນໃຫ້ສະມາຊິກມາຈົກເອົາ
ເພ່ືອຈະໄດ້ອ່ານອອກສຽງດັງ.  ຄຣູຕຽມຊ່ອຍເພ່ືອໃຫ້ຄຳຕອບ. 

• ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າວ່າ, ກະດູກແລະເລືອດເນ້ືອໃນຂ້ໍ 1? 
• ຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາດາວິດ ເປັນຫຍັງດາວິດຈ່ຶງໄດ້ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອສ້າງອານາຈັກຂອງ

ຕົນ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ພວກເຢບຸດ ສລາຍໄປ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນຫລັກການທ່ີດາວິດມີຄວາມສັມພັນກັບພວກຕີເຣ ແລະຊາດອ່ືນໆ? 

4. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ   ໃນເມ່ືອທຸກສ່ິງໄດ້ເປັນໂອກາດດີເພ່ືອດາວິດຈະກາຍເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍດ້ານຈິດວິນຍານຂອງດາວິດ?   ທ່ານຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນ
ຂອງດາວິດແນວໃດ? ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນເຖິງຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີໂດຍອ່ານຈາກຂ້ໍ 19-
25 ທ່ີດາວິດໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ.   ກ່າວວ່າ ດາວິດໄດ້ມີຄວາມຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເພ່ິນ
ໄດ້ອາສັຍການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະການ. 

• ຂ້ໍ 19-ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາ 
• ຂ້ໍ 20 ດາວິດກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ເປີດຫົນທາງ 
• ຂ້ໍ 23 ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາ 
• ຂ້ໍ 25 ດາວິດໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະເຈ້ົາສ່ັງ 

5. ຖ້າຍັງເວລາພໍ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກເອົາໃຈໃສ່ 2 ຊມອ 5:13-16.  ຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດກະສັດ
ໃນສມັຍນ້ັນຈ່ຶງມີເມັຽຫລາຍຄົນ?  ພຣະຄັມພີສອນຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງແຕ່ງງານ? 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ການນະມັສການຢ່າງເປີດເຜີຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ຫີບແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ທະວີຄູນຄວາມສັກສິດເຮັດໃຫ້ການນະມັສ    

                                               ການຢ່າງບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໄດ້ຢ່າງໃດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງກ້າຫານໃນຊີວິດໂດຍປະຖ້ິມທຸກໆ      

                                              ສ່ິງຢ່າງແລະເອົາໃຈໃສ່. 
 

ຄຳນຳ 
      ຈາກ 1 ຊມອ 16 ເຖິງ 2 ຊມອ 5,  ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງປະວັດເດັກລ້ຽງແກະໄດ້ກາຍເປັນກະສັດຂອງ
ພວກອິສຣາເອນເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້.     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາໃຫ້ດາວິດຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ (2 ຊມອ 5:6-9) ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຟິລີສຕີນອອກໄປຈາກແດນຂອງອິສຣາເອນ (5:17-25) 
      ດາວິດໄດ້ເອົາໃຈໃຈເຖິງສັນຕິສຸກໂດຍສະເພາະເຖິງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.  ເພ່ິນຕ້ອງການນຳເອົາ 
ຫີບພຣະສັນຍາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເມືອງນ້ີກາຍເປັນສູນການທາງການເມືອງແລະດ້ານການ
ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ກ່ອນພວກຟິລີສຕີນໄດ້ຍຶດເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ໃນຕອນເສິກສົງຄາມ (1 ຊມອ 
4:1-11).    ຕອນນ້ັນ ພວກຟິລີສຕີນໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປໄວ້ຮ່ວມກັບຮູບພຣະດາກອນ ໃນວິຫານ 
ຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະດາກອນທະລາຍໄປແລະຍັງໄດ້ນຳເອົາພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ
ມາເຖິງພວກຟິລີສຕີນ (1 ຊມອ 5).   ທ່ີສຸດພວກຟິລີສຕີນໄດ້ສ່ົງຫີບພຣະສັນຍາຄືນ ແລະຍັງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຽ
ຫາຍແກ່ພວກອິສຣາເອນ.  ຫີບພຣະສັນຍານ້ັນໄດ້ເອົາໄປໄວ້ທ່ີເມືອງກິຣີອາ-ຈິອາຣີມ ທ່ີເຮືອນຂອງ ອາບີນາ
ດາບ ຈົນເຖິງເວລາດາວິດໄດ້ຄອງຣາດຈ່ຶງນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ີໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.   
     ດາວິດໄດ້ນຳໜ້າການເດີນແຫ່ຫີບພຣະສັນຍານ້ັນໄປ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳລາຍປະໂຣຫິດຄົນນ່ຶງ
ຜູ້ມີຊື່ວ່າ (ອຸດຊາ)    ເພາະລາວໄດ້ເຂ້ົາໄປຈັບຫີບພຣະສັນຍາເວລາກວຽນແກ່ເຮັດໃຫ້ຫີບພຣະສັນຍາໃກ້ຈະ
ລ້ົມ.   ດາວິດມີຄວາມໂກດຮ້າຍແລະຢ້ານເພ່ິນຈ່ຶງປະຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ທ່ີນ້ັນເປັນເວລາສາມເດືອນ.  ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງບ້ານ ໂອເບດ-ເອໂດມ ເມ່ືອດາວິດຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນ 
ໃຫ້ເຈ້ົາຂອງບ້ານນ້ັນ ທ່ີສຸດເພ່ິນຈ່ຶງຕັດສິນໃຈນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ັນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ເພ່ິນໄດ້ດຳ
ເນີນນຳຂະບວນແຫ່ໂດຍຈັດໃຫ້ມີສຽງເພງແລະການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນລະຍະໄປ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1. ຮ້ອງເອົາຄົນສມັກສອງຄົນອອກມາທາງໜ້າ ແລະເອົາຜ້າມັດຕາພວກເຂົາແລ້ວເອົາສ່ິງຕ່າງໆໄປ
ໃຫ້ເຂົາຈັບເຊັ່ນ: ປ້ຶມ, ສໍດຳ, ເຈ້ັຽໝາຍປຶ້ມ, ໝາກຫລຽນເງີນ, ອ່ືນໆ… ແລະບອກໃຫ້ເຂົາບອກວ່າ
ມັນແມ່ນຫຍັງ? 

2. ກ່າວວ່າການຈັບເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນການຮຽນຮູ້.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃຊ້ເວລາພາກັນອອກຄວາມຄຶດ
ເຫັນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັບບາຍ.   ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ໂຢຮັນ 20:24-27 ແລະກ່າວ
ວ່າໂທມາຢາກຈັບບາຍອົງພຣະເຢຊູ   ເພື່ອຈະເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ບໍ.  
ບອກອີກວ່າມີຍິງສາວຕ້ອງການຈັບເຄ່ືອງທົງຂອງອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະດີພະຍາດ (ມທ 9:20).  ແຕ່
ບອກວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີການຈັບບາຍເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍເກີດຂ້ຶນ. 

3. ບອກໃຫ້ອ່ານຕາມໂຄງຮ່າງນ້ີເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ: 
• ດາວິດໄດ້ເອົາຫີບພຣະສັນຍາຄືນ (6:1-4) 
• ດາວິດໄດ້ຖືກລົງໂທດ (6:5-11) 
• ດາວິດຍິນດີທ່ີພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳ (6:12-15) 
• ດາວິດໄດ້ຕອບຕ່ໍການຕ່ໍວ່າ (6:16-23) 

4. ເຊີນເອົາຄົນສມັກສອງສາມຄົນອ່ານອອກສຽງດັງເຖິງປະວັດສາດເບ້ືອງຫລັງ   ແລະສົນທະນາຈາກ  
ພຣະຄັມພີທ່ີອ່ານ.  ອ່ານ ອົບພະຍົບ 25:10-11, 1 ຂ່າວຄາວ 13:5-14,  ຈົດບັດຊີ 4:15; 7:8-9. 

5. ອ່ານ 2 ຊມອ 6:16-23 ອອກສຽງດັງ.  ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທ່ົວໄປຈາກຈຸດຕ່າງໆ: 
• ດາວິດສຶບຕ່ໍນະມັສການ. 
• ມີການ ຜູ້ເປັນລູກສາວຊາອູນໄດ້ກຽດຊັງດາວິດໃນໃຈ. 
• ດາວິດໄດ້ຖວາຍບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ຝູງຊົນ. 
• ມີການໄດ້ມີຄວາມກຽດຊັງຈ່ຶງເສັຽໂອກາດໃນການເຂ້ົານະມັສການ. 
• ດາວິດເລືອກເອົານະມັສການສຳຄັນກ່ອນໝູ່. 
• ມີການ ໝົດໂອກາດທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນ. 

 
6. ຖາມວ່າ ພວກສະມາຊິກໄດ້ສຶກສາແລະເຂ້ົາໃຈອັນໃດຈາກບົດຮຽນວັນນ້ີ? 

 
 
 
 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  

 
 

ແນະນຳຄຣູສອນ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ພຣະເຈ້ົາສ້າງບັນລັງອັນຖາວອນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 7 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດວ່າຈະສ້າງບັນລັງໃຫ້ຕລອດໄປ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແນວໃດຕ່ໍຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງ      

    ພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕອບສອງຕ່ໍຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງ  ຄືຮ້ອງເພງສັຣ 

                                              ເສີນແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນຊີວິດ. 
 

ຄຳນຳ 
     2 ຊມອ ບົດ 7 ເປັນຫົວໃຈທັງໝົດຂອງປ້ຶມ 1 ແລະ 2 ປ້ຶມຊາມູເອນ  ຂ້ໍນ້ີເປັນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍ
ດາວິດ, “ເຮົາຈະສ້າງບັນລັງຂອງທ່ານຕລອດໄປ” (2 ຊມອ 7:16).    ໝົດທັງປ້ຶມພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະ
ຄັມພີໃໝ່ເປັນຫລັກການພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພ້ົນ. 
      ກ່ອນດາວິດຈະເຂ້ົາມາໃນພາບ ໃນ 1 ຊມອ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າຜູ້ທ່ີຈະມາແທນກະ
ສັດຊາອູນຕ້ອງເປັນ “ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ” (1 ຊມອ 13-14). ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກການຕົກຈາກບັງລັງຂອງ
ກະສັດຊາອູນ ແລະດາວິດຜູ້ກຳລັງຂ້ຶນຄອງບັນລັງໃນ 1 ຊມອ 13- 2 ຊມອ 1.  ຫລັງຈາກກະສັດຊາອູນຕາຍ
ໄປແລ້ວ ຕະກູນຢູດາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງດາວິດເປັນກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາ (2 ຊມອ 2:1-4).  ດາວິດໄດ້ປົກຄອງ
ຢູດາເປັນເວລາເຈັດປີເຄ່ິງ ( 2 ຊມອ 5:5)  ຕ່ໍມາດາວິດຖືກສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງທ່ົວປະເທດ 
ອິສຣາເອນ ແລະໄດ້ຄອງບັນລັງເປັນເວລາສາມສິບເອັດປີ (2 ຊມອ 5:1-5). 
      ດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມອານາຈັກດ້ວຍການເຮັດສ່ິງສຳຄັນຫລາຍປະການ.  ເພ່ິນໄດ້ໄປຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເມືອງນ້ີຍັງບ່ໍໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງອິສຣາເອນ ແລະຕ້ັງໃຫ້ເປັນເມືອງເອກ (2 ຊມອ 6:6-
16).  ຕ່ໍມາເມືອງນ້ີຈ່ຶງໄດ້ມີຊື່ວ່າເປັນເມືອງຂອງກະສັດດາວິດຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ (2 ຊມອ 5:9). 
      ດາວິດໄດ້ຮັກສາຊາຍແດນຂອງອານາຈັກຄືໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກຟິລີສຕີນ (2 ຊມອ 5:17-25).  ທ່ີສຸດ
ເພ່ິນໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຈາກເມືອງກີຣີອາດ-ເຢອາຣີມ (2 ຊມອ 6) ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ດ່ັງ
ນ້ັນ, ເມືອງນ້ີຈ່ຶງຖືກເອ້ີນວ່າ, “ເມືອງຂອງກະສັດດາວິດ” (ພສສ 48:1, 8).   ການນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາ
ຕ້ັງໄວ້ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນໄດ້ເປັນປະວັດສືບຕ່ໍຈາກເວລາອົບພະຍົບແລະພຣະສັນຍາທ່ີພູເຂົາຊີນາຍອີຕ່ໍກະ
ສັດດາວິດແລະຣາຊອານາຈັກ.     ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກາຍເປັນເມືອງເອກທາງການເມືອງແລະທາງສາສນາ 
ຂອງຊາດອິສຣາເອນ.  ເມືອງນ້ີໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່າເມືອງອ່ືນໆຂອງອິສຣາເອນຈົນເຖິງດຽວນ້ີ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1. ເອົາເຈັຽແລະສໍດຳໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ.  ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຄຶດຄືນຫລັງເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ
ວ່າພວກເຂົາຢາກເປັນຫຍັງເວລາໃຫຍ່ຂ້ຶນມາ.    ບອກເຂົາວາດພາບແຕ້ມຮູບ   ແລະນຳພາສົນທະ
ນາຕາມຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

• ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກມີອາຊີບຢ່າງນ້ີ? 
• ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດແນວທ່ານຢາກເຮັດ ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານສົນໃຈໃນອາຊີບຢ່າງນ້ັນ? 
• ຖ້າທ່ານໄດ້ປ່ຽນອາຊີບ ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄປຊອກຫາອາຊີບໃໝ່? 
• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາໃນການຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ? 

 
2. ກ່າວວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຢາກເຮັດອາດແຕກຕ່າງກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາມີໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາ. ບົດຮຽນວັນນ້ີ

ເວົ້າເຣື່ອງກະສັດດາວິດຢາກຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນການ
ຢ່າງອ່ືນ. 

3. ເອ້ີນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ 2 ຊມອ 7:1-3 ອອກສຽງດັງ.     ສຳຣວດການທ່ີນາທານໄດ້ບອກໃຫ້ດາວິດ
ເຮັດໄດ້ເພາະທຸກສ່ິງເຫັນວ່າເປັນຜົນດີ.  ສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງນາທານຈ່ຶງໃຫ້ຄຳຕອບໄວຢ່າງ 
ນ້ີ?    ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄຳຕອບຂອງນາທານ   ແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງດາວິດໃນການສ້າງພຣະວິ
ຫານ.  ຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອຈະໄດ້ສົນທະນາກັນ: 

• ມີອັນໃດທ່ີທ່ານຢາກເຮັດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຊຶ່ງເປັນການເຫັນແກ່ຕົວ? 
• ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄຳບອກກ່າວຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດບ່ໍ? 

4. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມີແຜນການຂອງຕົນເອງ ແລະຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ເຫັນດີ ຫລືສແວງຫາແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຍອມເຮັດຕາມແຜນການດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ. ໃຫ້
ຄຶດເຖິງຜົນທ່ີຈະຕາມມາ. 

5. ເອ້ີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 2 ຊມອ 7:4-17 ອອກສຽງດັງ.  ຕ້ັງຄຳຖາມເພ່ືອສົນທະນາກັນ: 
• ວິທີໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ກ່າວໜູນໃຈຄົນອ່ືນ? 
• ທ່ານຈະຕອບຕ່ໍຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດໃນຊີວິດ? 

6. ບອກຄົນນ່ຶງອ່ານ 2 ຊມອ 7:18-29 ອອກສຽງດັງ.  ຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ? 
• ຍາມໃດທ່ານໄດ້ປະສົບກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາເຮັດຕ່ໍທ່ານ ດີເກີນຄວາມນຶກຄຶດຂອງທ່ານ? 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ໄດ້ຊັຍຊະນະຢ່າງພູມໃຈ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ດາວິດດ້ານກຳລັງທະຫານ ແລະຣາຊ

ອາຈັກຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມັນເປັນການທົດລອງບ່ໍໃນເມ່ືອໄດ້ຊັຍຊະນະແລ້ວຢາກອ້າງວ່າຕົນເອງ 

                                        ເປັນຄົນເກ່ງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອກວດເບ່ິງນິສັຍໃຈຄໍຂອງຕົນເອງເມ່ືອໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະວ່າຈະເປັນຄົນ   

                                              ຊະນິດໃດແທ້. 
 

ຄຳນຳ 
     2 ຊມອ 8 ໄດ້ເວົ້າເຖິງດາວິດໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດໃນການເອົາຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູ ແລະເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມສ້າງ
ຣາຊອານາຈັກໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນ.  ບົດ 10 ໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງເຮັດສົງຄາມຕ່ໍສູ້ພວກອາມາເລກ ແລະພວກ
ພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາຄືພວກອາຣາມຽນແມ່ນພວກໂຈດານຽນ,  ຊີຣຽນໃນທຸກມ້ືນ້ີ.     ການທ່ີເອົາຊະນະ
ພວກອາໂມນຽນໄດ້ຈົດໄວ້ໃນ 2 ຊມອ 12:26-31.   ສົງຄາມກັບພວກອາໂມນຽນໃນ 2 ຊມອ 10  ໄດ້ເປັນ
ຈຸດສຳຄັນເບ້ືອງຫລັງເຖິງດາວິດກັບເບດເຊບາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຕ່ໍມາໃນບົດ 11-12. 
      ບົດ 5-8 ໄດ້ບອກເຖິງດາວິດໄດ້ປົກຄອງທ່ົວປະເທດອິສຣາເອນ.  ບົດດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງສ່ິງດີໆທ່ີດາ
ວິດເປັນກະສັດປົກຄອງ ເລ້ີມຕ້ົນຖືກສະຖາປະນາເປັນກະສັດ (5:1-5), ຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຕ້ັງໃຫ້
ເປັນເມືອງເອກ (5:6-16) ຂັບໄລ່ພວກຟີລີສຕີນ ແລະເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນໝ້ັນຄົງ.  ບົດທີ 6 ພວກເຮົາເຫັນວ່າ
ດາວິດໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.   ບົດ 7 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດວ່າອານາຈັກ
ຂອງເພ່ິນຈະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຕລອດໄປ (7:16). ບົດ 8 ໄດ້ກ່າວເຖິງດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍ 
ແລະມີກອງທະຫານໃຫຍ່ຢ່າງມີອຳນາດ ພ້ອມມີເສຖກິດດີໃນອານາຈັກຈາກປະເທດອິຢິບແລະເມືອງເມໂຊ
ໂປຕາເມັຽ.   
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1.  ນຳເອົາໝາກປ່ິງປອງມາໃຫ້ຫ້ອງພ້ອມດ້ວຍກະຊວຍ.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາມາກປ່ິງປ່ອງໃສ່
ໃນກະຊວຍແລະເປ້ົາ ໃຫ້ໝາກປ່ິງປອງຕົກອອກໄປ ແລະສົນທະນາຈາກຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
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• ກຳລັງຂອງມະນຸດ ຫລືກຳລັງຂອງທັມມະຊາດອັນໃດແຂງກວ່າກັນ? 
• ກຳລັງຂອງມະນຸດ ແລະກຳລັງຂອງພຣະເຈ້ົາອັນໃດແຂງແຮງກວ່າກັນ? 
• ທ່ານຈະເອົາຊະນະຕ່ໍສ່ິງໃນໂລກໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 
2. ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຊັຍຊະນະຂອງດາວິດຍ້ອນພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະພຣະ

ພອນຕ່າງໆທ່ີຕາມມາ.    ແມ່ນຫຍັງເປັນການທ້າທາຍໃນຊີວິດ ແລະທ່ານໄດ້ເພ່ິງພາອາສັຍອັນໃດ
ຫລືຜູ້ໃດເພ່ືອເອົາຊະນະກັບສ່ິງນ້ີໄດ້? 

3. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງປະສົງຢາກໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອອັນໃດກັບສ່ິງພວກ
ເຂົາພົບໃນຊີວິດເພ່ືອພວກເຂົາຈະເອົາຊະນະດ້ວຍພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

4. ເອ້ີນໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:1-6.  ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະ
ທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ດາວິດທຸກບ່ອນທ່ີເພ່ິນໄປ.  ຕ້ັງຄຳຖາມເພ່ືອສົນທະນາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ອັນໃດທ່ານຄຶດວ່າເປັນຄວາມສຳເຣັດໃນຊີວິດ? 
• ໃນເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດໃຜແດ່? ຕົນເອງ, ຄົນອ່ືນ, ຫລືພຣະເຈ້ົາ? 

 
5. ຂໍໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:7-14.   ຖາມວ່າໃນເມ່ືອໄດ້ຊະນະເປັນປະຈຳ  ການ

ເພ່ິງພຣະເຈ້ົານຳພາເປັນແນວໃດ? 
• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ມີຊັຍຊະນະແລະຄວາມຮ່ັງມີແນວໃດ? 
• ພຣະພອນທ່ີຕາມມາເພາະທ່ານໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນແນວໃດ? 

 
6. ໃຫ້ຄົນອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:15-18. 

• ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຳເປັນມອບວຽກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດນຳ? 
• ມີຫຍັງບ່ໍທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືເອົາໄວ້ເພ່ືອຈະເອົາຊະນະຈາກສ່ິງໃນໂລກນ້ີ? 

 
7. ອ່ານເອເຟໂຊ 6:10-17 ອອກສຽງດັງ.  ບອກສະມາຊິກວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດ   ແຕ່ຕ່ໍສູ້

ດ້ານຈິດວິນຍານ.  ໃຫ້ພວກເຮົາສວມຍຸດທະພັນຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາເພ່ືອພວກ
ເຮົາຈະເອົາຊະນະໄດ້.   

 
 
 

ຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ຕັນຫາແລະການຄາຕະກັມ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 2: 11                                                                                 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ  2: 11  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກະສັດດາວິດເລືອກເຮັດຕາມຕັນຫາພາໃຫ້ຕົວະ, ຫລອກ ແລະນຳສູ່ການ 

                                ຄາຕະກັມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບຢ່າງໃດເວລາຖຶກທົດລອງຈາກຕັນຫາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບຢ່າງໃດເມ່ືອຖຶກລ້ໍລວງຈາກຕັນຫາ.  
 

ອ່ານລວບ: ກະສັດດາວິດ ຖຶກທົດລອງດ້ວຍການຍອມໃຫ້ຄວາມມີຕັນທາງເພດກັບນາງບັດເຊບາ. ການ 

                  ກະທຳທ່ີລາວເລືອກນຳໄປສູ່ການສັງຫານ ພ້ອມດ້ວຍຜົນຮັບຕິດຕາມມາຫລາຍປະການ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຢາຍເຈ້ັຽໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ລະໃບ; ໜູນໃຈໃຫ້ຂຽນວ່າ: ກະຣຸນາອະທິຖານເພື່ອຂ້ອຽແດ່ໃນອາທິດນ້ີ 

ເພາະຂ້ອຍຖືກການທົດລອງ ເຣຶ່ອງ............................. 
2. ອະທິບາຍວ່າທ່ານຈະບ່ໍເກັບເອົາກະດາດເຈ້ັຽຄືນ.   ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເອົາກະດາດທ່ີຂຽນແລ້ວນ້ັນ 

ໃຫ້ໝູ່ຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້ເພ່ືອໃຫ້ເພ່ິນອະທິຖານເພ່ືອຈົນເຖິງອາທິດໜ້າ. 
3. ເວົ້າວ່າ: ຈຸດສຳຄັນບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງດາວິດທ່ີເຮັດກັບບັດເຊບາ ແລະການ 

ຢູ່ໂດດດ່ຽວເປັນຈຸດອ່ອນຂອງເພ່ິນ. ສົນທະນາເຣື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງການສັມພັນກັບຄຣິສຕຽນຜູ້ 
ທ່ີດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລແລະອະທິຖານໜູນໃຈເມື່ອເວລາຕ່ໍສູ້ກັບການທົດ
ລອງ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 11:1-5. ໃຊບົ້ດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍສ້ັນໆໃນວັກນ້ີ. ສົນທະນາເຣື່ອງ

ຈຸດອ່ອນຂອງດາວິດເວລາເພ່ິນຢູ່ໃນວັງ ແລະບ່ໍອອກໄປຕີເສິກກັບທະຫານ. ເວົ້າວ່າ: ມີຫຍັງຢູ່ໃນໃຈ
ຂອງດາວິດເວລາລາວເຫັນນາງບັດເຊບາ   ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ເນ້ືອໜັງມີອຳນາດເໜືອກວ່າການ
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ຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. ເນ້ັນໃສ່ການ "ຈະເອົາ" ບັດເຊບາຂອງດາວິດ,   ເໝືອນຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນ
ປະຊາຊົນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ (1 ຊມອ 8: 11-13). 

5. ໃຫ້ອາສາສມັກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ  2 ຊາມູເອນ 11: 6-13    ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍອະທິບາຍສ້ັນໆໃນວັກນ້ີ.
ສົນທະນາວິທີດາວິດພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບທ່ີລາວໄດ້ເຮັດ.   ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ  ລະ
ຫວ່າງການຫັກຫລັງຂອງດາວິດ ແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງອູຣິຢາ. ປຽບທຽບການວາງແຜນຂ້າອູ 
ຣິຢາຂອງດາວິດ ກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງກາອິນກັບນ້ອງ (ປຖກ 4:7).  ເວົ້າເຣື່ອງວ່າເປັນຫຽັງພວກ
ເຮົາມັກຈະປົກປິດຄວາມຜິດແລະປ້ອງກັນຄົນອ່ືນບ່ໍໃຫ້ເຫັນຄວາມບົກພ່ອງຂອງເຮົາ.  

6. ໃຫ້ອາສາສມັກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 11:14-27  ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍສ້ັນໆໃນວັກນ້ີ.  ເວົ້າ
ເຣື່ອງເຫດຮ້າຍທ່ີເກີດກັບອູຣິຢາ.   ແມ່ນວ່າອູຣິອາຈະສັດຊື່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ,  ຕ່ໍກະສັດດາວິດ,    ແລະຕ່ໍ 
ເພ່ືອນທະຫານ, ລາວກໍໄດ້ເສັຍຊິວິດ. ວິຈັຍເບ່ິງນ້ຳໜັກຂອງຄວາມບ່ໍພໍໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 27). ພິ
ຈາຣະນາເບ່ິງວ່າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພໍໃຈວິທີໃດ ປະເມີນເບ່ິງຜົນຮ້າຍຂອງຄວາມຜິດບາບ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເບ່ິງຄຳປະກາດຂອງເປໂຕທ່ີວ່າ "ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ. ແຕ່ໃນທຸກຊາດຜູ້ໃດທ່ີຢຳເກງພຣະ

ອົງແລະປະຕິບັດຖືກຕາມສິນທັມກໍເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ (ກຈກ 10: 34-35). ໃຊເ້ວລາສົນ
ທະນາ. 

8. ເວົ້າວ່າ: ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດຖືກການທົດລອງ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຍອມແພ້ຕ່ໍການທົດ
ລອງນ້ັນ. ສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງ ພຣະທັມ 1 ໂກຣິນໂທ 10:13 "ບ່ໍມີການທົດລອງອັນໃດເກີດ
ຂ້ືນນອກຈາກການທົດລອງທ່ີເຄີຍເກີດກັບມະນຸດທ່ົວໄປ ພຣະເຈ້ົາຊົງທ່ຽງທັມພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມ
ໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖຶກທົດລອງເກີນກ່ວາເຈ້ົາຈະທົນໄດ້ແລະເມ່ືອຊົງທົດລອງເຈ້ົານ້ັນ  ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດ
ໃຫ້ເຈ້ົາມີທາງຫລີກໜີໄປໄດ້ດ້ວຍ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້."  

9. ປິດຫ້ອງຮຽນໂດຍເຕືອນນັກຮຽນເຣື່ອງກະດາດເຈ້ັຽທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຕອນແລກທ່ີເຂ້ົາມາຫ້ອງ 
ນ້ັນ;  ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຂຽນລົງເຈ້ັຽ ນ້ັນຖ້າຍັງບ່ໍໄດ້ຂຽນ. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການ
ເຣື່ອງການທົດລອງ ດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະຄຣິດ.  ອະທິຖານປິດເພ່ືອນັກຮຽນທຸກໆຄົນໃນຂະ
ນະທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນອາທິດໃໝ່ ແລະຈະປະສົບກັບການທົດລອງໃນຊີວິດ. 

 
 
 
        ສຄ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ຊາຍຄົນນ້ັນຄືທ່ານເອງ! 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 12: 1-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ນາທານໃຊ້ເຣຶ່ອງອຸປມາເພ່ືອເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈ້ົາເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທີໃດ ແລະຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອພິສູດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທີໃດ ແລະ 

                                             ຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ນາທານເພ່ືອໄປເຕືອນດາວິດເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ.   ດາວິດໄດ້ຕອບ 

                 ຄຳເຕືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍການສາລະພາບແລະການກັບໃຈ,   ແຕ່ເພ່ິນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກັມທ່ີ 
                 ຕິດຕາມມາເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ. 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືຮຽນ, ຂຽນຊື່ຄົນດັງໃສ່ເຈ້ັຽຂນາດ 4 ຄູນ 6 ໄວ້ຫລາຍໆຊື່ (ນັກການເມືອງ, ນັກສະແດງ, ນັກ

ຮ້ອງ, ຕ່ໍໆໄປ). ຕຽມນັກຮຽນບາງຄົນໄວ້ເພ່ືອສະແດງທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າຂອງບຸກຄົນນ້ັນໆ ແລ້ວໃຫ້ຄົນ
ອ່ືນໆບອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງວ່າແມ່ນທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ໃດ. ຫລັງຈາກນ້ັນສົນທະນາຄຳຖາມນ້ີ: 

• ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຍາກໃນການທ່ີຈະຮູ້ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ຈາກທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າເທ່ົານ້ັນ? 
• ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ບຸກຄົນນ້ັນໆງ່າຍຂ້ຶນ? ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ຄົນນ້ັນໆຍາກຂ້ຶນ? 

2. ເວົ້າວ່າ, ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິທີທ່ີນາທານໃຊເ້ພ່ືອຈະຮູ້ວ່າດາວິດເປັນຜູ້ເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາແລະຕ່ໍປະເທດຊາດ. ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາເຮັດ
ຜິດພຣະສັນຍາ ແລະເຮົາຮຽນຮູ້ວິທີຕອບຄຳເຕືອນເວລາຄວາມຜິດບາບຖືກເປີດເຜີຍ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 1-6 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.  ໃຊບົ້ດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍ; ເວົ້າເຖິງວິທີທ່ີ

ນາທານໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອນຳດາວິດສູ່ການກັບໃຈໃໝ່. ພິສູດເບ່ິງເຣື່ອງທ່ີນາທານໄດ້ໃຊ້ ແລະເຫດການໃນ
ບົດຮຽນບົດກ່ອນນ້ີ. ເບ່ິງດາວິດແລະການຕັດສິນຂອງເພ່ິນ ກ່ອນທ່ີນາທານຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ. 
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ສົນທະນາ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນອ່ືນວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມຜິດ 
ບາບຂອງເຮົາ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ທ່ານມີເພ່ືອນທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າໃຫ້ເຕືອນທ່ານເວລາເຮັດຜິດບາບບ່ໍ? 
• ທ່ານເຄີຍຖືກເຕືອນເວລາເຮັດຜິດບາບບ່ໍ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? ທ່ານໄດ້ຕອບວິທີໃດ? 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 7-9 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພ່ືອອະທິບາຍ. ສົນທະນາການ
ປຽບດາວິດໃສ່ຄົນຮ່ັງມີໃນເຣ່ືອງຂອງນາທານ.  ເນ້ັນວ່າ ດາວິດລັກເອົານາງບັດເຊບາທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງ
ຕົນ ແລ້ວໃຊ້ວິທີຂ້າອູຣິຢາ ຜູ້ເປັນຜົວຂອງນາງ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາເຮັດບາງຢ່າງໂດຍບ່ໍຄິດເຖິງຜົນ
ຮ້າຍທ່ີຈະຕິດຕາມມາ. ເວົ້າເຖິງນ້ຳໜັກຂອງຂ້ໍ 9 ທ່ີວ່າ, "ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍເຊື່ອຟັງຄຳສ່ັງຂອງ
ເຮົາ?" ສົນທະນາຄຳຖາມຈາກພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 

• ພຣະເຈ້ົາເຄີຍໃຊ້ທ່ານເຕືອນຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຕອບທ່ານແນວໃດ? 

• ທ່ານເຄີຍຖືກຄວາມລຳບາກເປັນເວລາດົນນານເພາະຄວາມຜິດບາບບ່ໍ ເຖິງວ່າຄວາມບາບ 
ນ້ັນໄດ້ຮັບການອະພັຍແລ້ວ? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 10-23 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍ. ເວົ້າເຣ່ືອງວິ
ທີທ່ີຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໄດ້ນຳຜົນຮ້າຍມາສູ່ຄອບຄົວ,   ເບ່ິງຂ້ໍ 10. ສົນທະນາເຣື່ອງການອະ
ພັຍ ແລະຜົນຮ້າຍຂອງການເຮັດຜິດບາບ.  ເບ່ິງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງດາວິດຕ່ໍລູກທ່ີກຳລັງປ່ວຍ ແລະ
ການປະພຶດຂອງເພ່ິນຫລັງຈາກເດັກໄດ້ຕາຍແລ້ວ.  ໃຫ້ໂອກາດສົນທະນາເຣື່ອງຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນເພາະການເສັຍຊີວິດຂອງຄົນທ່ີຮັກ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ທ່ານຫລືຄົນໃກ້ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລຳບາກ   ເພາະການຕາຍຂອງ 
ເດັກບ່ໍ? ທ່ານສູ້ທົນວິທີໃດ? ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນມາຈາກໃສ? 

• ຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດຂອງຄົນທ່ີຮັກ,   ມີພຣະຄຳຂ້ໍໃດທ່ີສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແລະ 
ໃຫ້ຄວາມຫວັງ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ສົນທະນາ ຫລືປຽບທຽບລະຫວ່າງການຖືກພິພາກສາ  ແລະຄວາມອັບອາຍ  ວ່າສ່ິງໃດມີຜົນກະທົບ

ຫລາຍກວ່າກັນ. ຖ້າໃຫ້ເລືອກ ທ່ານຈະເລືອກການຖືກພິພາກສາ   ຫລືຄວາມອັບອາຍ? ອະທິບາຍ. 
7. ກັບມາເວົ້າເຖິງຂ້ໍ 1 ຕອນເລ້ີມການຮຽນ. ເວົ້າວ່າ: ແທ່ນທ່ີຈະປົກປິດຄວາມຜິດເໝືອນດາວິດ, ພວກ

ເຮົາຄວນພຍາຍາມໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສັດຊື່.   ພວກເຮົາຄວນຫລີກການເຮັດຄືຄົນອ່ືນ  ຫລືຮຽນແບບຄົນ
ອ່ືນ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດຄົນບາບ ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ປິດ
ການສຶກສາພຣະຄຳໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບການຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບ  ແລະ
ມອບຊີວິດເພ່ືອການດຳເນີນຊີວິດໃນທາງຊອບທັມໂດຍພ້ອມທ່ີຈະກັບໃຈໃໝ່ ຖ້າຜິດພາດໄປ. 

 
        ສຄ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຕັນຫາ ແລະຄາຕະກັມ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 13: 1-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄອບຄົວຂອງດາວິດແຕກເພາະການຂ່ົມຂືນ, ການຄາຕະກັມ, ແລະການບ່ໍ 

                                ເຂ້ົາໃຈກັນ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອປ້ອງກັນແລະດູແລຄອບຄົວຂອງຂ້ອຽ.                        
 

ອ່ານລວບ: ອຳໂນນລູກຊາຍຂອງດາວິດພຍາຍາມເຮັດຕາມຕັນຫາ ແທນທ່ີຈະຫລີກການທົດລອງ. ຫລັງ 

       ຈາກອຳໂນນຂ່ົມຂືນນ້ອງສາວຈາກຄົນລະແມ່, ອັບຊາໂລມອ້າຍຂອງນາງເກັບຄວາມຄຽດໄວ້ 
       ໃນໃຈ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ຂ້າອຳໂນນເພ່ືອແກ້ແຄ້ນ. 

 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
1. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນໂດຍການເວົ້າເຣື່ອງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວ   ທ່ີທ່ານໄດ້ອ່ານ    ຫລືເຫັນໃນຂ່າວ. 

ເວົ້າວ່າ: ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວບ່ໍແມ່ນເຣື່ອງໃໝ່ສະເພາະສມັຍພວກເຮົາ; ຄອບຄົວຂອງກະສັດ
ດາວິດໄດ້ມີປະສົບການເຣືອ່ງຄວາມວຸ້ນວາຍຕ່ໍເນ່ືອງ ຈົນມີການຂ້າກັນເອງ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສາມກຸ່ມ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 13: 1-33. ບອກແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້

ບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆ ທ່ີວຸ້ນວາຍ ແລະສັບສົນພາຍໃນຄອບຄົວຂອງດາວິດ  ແລະສົນທະນາການ
ຕອບ ຫລືທ່າທີຂອງດາວິດຕ່ໍສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 

3. ຂໍອາສາສມັກຫ້າຄົນເພ່ືອສະແດງທ່າປະກອບຂອງກະສັດດາວິດ, ອຳໂນນ, ອັບຊາໂລມ,   ນາງຕາ
ມາ, ແລະທ່ີປຶກສາຂອງຄອບຄົວ. ວາງສາກລະຄອນ: ດາວິດພາລູກໆມາຫາທ່ີປຶກສາຂອງຄອບຄົວ 
ຫລັງຈາກທ່ີອຳໂນນ ໄດ້ຂ່ົມຂືນສຳເລົານາງຕາມາ ແລະການວາງແຜນແກ້ແຄ້ນຂອງອັບຊາໂລມ. 

 
4. ຕຽມຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ ໃຫ້ທ່ີປຶກສາຄອບຄົວ ເພ່ືອເພ່ິນຈະໄດ້ຖາມດາວິດແລະລູກໆຂອງເພ່ິນ: 
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• ມີຫຍັງບໍທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງໃນຄອບຄົວ? 
• ທ່ານຄິດວ່າຕົວເອງມີສ່ວນແນວໃດ? 
• ທ່ານຢາກເຫັນການປ່ຽນແປງແນວໃດໃນຄອບຄົວ? 
• ທຸກຄົນເຫັນພ້ອມບ່ໍ ວ່າຄອບຄົວຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ? 
• ອະທິບາຍຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະສ່ິງທ່ີທ່ານຈະເຮັດ? 
• ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສັມພັນດີຂ້ຶນ? 
• (ເວົ້າກັບ ດາວິດ) ໃນຖານະຜູ້ເປັນພ່ໍ, ທ່ານຕ້ອງການເຫັນຫຍັງເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງລູກໆ? 
• ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ແລ້ວ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ? ສ່ິງນ້ັນໄດ້ຊ່ວຍບ່ໍ? 
• ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຢ່າງດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ? 

5. ໃຊ້ເວລາເພ່ືອທົບທວນເບ່ິງເຫດການຈາກການສະແດງເຣ່ືອງນ້ີ. ຖາມ: ຜູ້ໃດະສແດງໄດ້ດີ ແລະເປັນ
ຕາໜ້າເຊື່ອທ່ີສຸດ? ໃຫ້ຕົວສະແດງອອກຄວາມຄິດເຫັນ ໃນການຕອບຄຳຖາມທ່ີຜ່ານມາ? 

6. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນກັບໄປນ່ັງຕາມປົກຕິ ແລະສົນທະນາກ່ຽວກັບອຸປນິສັຍຂອງຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຄອບ
ຄົວຂອງດາວິດ;   ເບ່ິງການປະພຶດແລະຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.   ສົນທະນາວິທີທ່ີດາວິດ
ແລະລູກໆຂອງເພ່ິນຕອບຮັບຕ່ໍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ສົນທະນາ ແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້

ຄອບຄົວແຕກຫັກ? ສົນທະນາວິທີທ່ີພ່ໍແມ່ຄຣິສຕຽນສາມາດເບ່ິງການປະພຶດຂອງລູກໆ ແລະເຂ້ົາໃຈ
ສະພາບການ ແລ້ວຫາວິທີແກ້ໄຂຫລືປ້ອງກັນ ກ່ອນທ່ີສ່ິງຮ້າຍແຮງຈະເກີດຂ້ຶນ. 

8. ຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈາກບົດຮຽນນ້ີ; ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. 
 
 

 
        ສຄ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ລູກຊາຍກະບົດພໍ ່
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 15: 1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 15:1-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອັບຊາໂລມໂຄ່ນລ້ົມບັນລັງດາວິດຜູ້ເປັນພ່ໍໂດຍການກະບົດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ:  ຂ້ອຍກະບົດຕ່ໍຄອບຄົວເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈຂອງຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຈຸດປະສົງຂອງຂ້ອຍ ໃນຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວ. 
 

ອ່ານລວບ: ອັບຊາໂລມຕັດສິນໃຈວ່າເວລາຄອງບັນລັງຂອງພ່ໍລາວໝົດແລ້ວ, ລາວຈ່ຶງໃຊ້ແຜນການກະ 

       ບົດຈະລັກເອົາບັນລັງຂອງດາວິດ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນເວລາຮຽນ, ພິມຄຳເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດາດເຈ້ັຽໂຕໃຫຍ່ສົມຄວນໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານໄດ້: ຄອບຄົວ, 

ທໍຣະຍົດ, ກະບົດ, ຫລອກ, ຄວາມລົບ, ຄວາມສັມພັນ, ບ່ໍສັດຊ່ື, ໄວ້ວາງໃຈໄດ້,  ລວງ,  ບ່ໍໃຫ້ກຽດ, 
ຄວາມບາດໝາງ. 

2. ເລ້ີມຫ້ອງຮຽນຂໍໃຫ້ອາສາສມັກສອງຄົນເປັນຜູ້ບັນທຶກ. ອະທິບາຍເກມ: ຂະນະທ່ີທ່ານຍົກກະດາດທ່ີ
ໄດ້ພິມໄວ້ແລ້ວນ້ັນຂ້ຶນ   ໃຫ້ພວກນັກຮຽນຮ້ອງອອກສຽງ  ສ່ິງທ່ີເຂົາກຳລັງຄິດຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: ທໍຣະຍົດ, 
ສຽດສີ, ໃຊ້ເລ້ຫລ່ຽມ, ຊົ່ວຊ້າ...). ພວກຜູ້ຈົດບັນທຶກຈະຂຽນທຸກໆຄຳທ່ີຄົນຮ້ອງອອກມາ. ເວລາເກມ
ຈົບລົງ, ໃຫ້ຜູ້ບັນທຶກຈະອ່ານຄືນທຸກຄຳເວົ້າທ່ີຄ້າຍຄືກັບຄຳເວົ້າທ່ີພິມຢູ່ກະດາດເຈ້ັຽແລ້ວນ້ັນ. 

3. ສົນທະນາຄຳເວົ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍຣະຍົດໃນຄອບຄົວ,    ພ້ອມກັບເບ່ິງວິທີແລະເຫດຜົນທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ. ອາສາສມັກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ແບ່ງປັນເຣື່ອງການທໍຣະຍົດ    ຫລືຄວາມບາດໝາງໃນຄອບຄົວທ່ີ
ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ຫລືປະສົບມາ.    ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງດາວິດຢູ່ 
ໃນຄອບຄົວ ແລະຜົນຮ້າຍທ່ີມີຕ່ໍຣາຊອານາຈັກຂອງເພ່ິນ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຫົກກຸ່ມ, ກຸ່ມນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ບ່ໍສຳຄັນ.ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົານ່ຶງພາກຂອງບົດຮຽນ: 

ຜູ້ໃດຄວນເປັນກະສັດ? (2 ຊມອ 15:1-6); ເປັນເວລາເກັບກ່ຽວ (2 ຊມອ 15:7-12), ແລະຕ່ໍໆໄປ. 
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ໃຫ້ເວລານັກຮຽນອ່ານແລະສຶກສາບົດຮຽນແຕ່ລະພາກຂອງໃຜລາວ. ສຸດທ້າຍ: ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສລຸບ
ຕາມທ່ີໄດ້ສຶກສາແລະສົນທະນາກັນແລ້ວພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງນຳ.  

5. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມບາດໝາງລະຫວ່າງ ດາວິດແລະ ອັບຊາໂລມ.   ຖາມ: ມີວິທີໄດ
ແດ່ທ່ີຈະປ້ອງກັນບັນຫານ້ັນ.   ສະຖານະການບ່ໍດີໃນຄອບຄົວເປັນຜົນຮ້າຍສຳລັບການເປັນຜູ້ນຳປະ
ເທດຊາດຂອງດາວິດວິທີໃດ?     ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີບຸກຄົນຈະສາມາດແຍກຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວອອກ 
ຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທ່ີຂອງຕົນ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ເວົ້າວ່າ:  ມັນເປັນການງ່າຍສຳລັບຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີທ່ີຈະພິພາກສາຄວາມວຸ້ນວາຍພາຍໃນຄອບ

ຄົວຂອງດາວິດ.   ຖາມວ່າ: ຄອບຄົວໃນສມັຍນ້ີສາມາດທ່ີຈະຖືກບັນຫາໃນທຳນອງດຽວກັນບ່ໍ? ເບ່ິງ   
"ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ," ສົນທະນາວິທີທ່ີຄົນໃນຄອບຄົວມັກຈະສ້ໍໂກງ ຫລືຫັກຫລັງກັນ. ສົນທະນາ 
ວິທີທ່ີຄວາມເຫີນຫ່າງສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວ.    ຖາມວ່າ:  ຄຣິສຕຽນຈະຕອບຄົນໃນຄອບຄົວ
ແລະໜູນໃຈໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນດີຂ້ຶນເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມເຫີນຫ່າງໄດ້ວິທີໃດ? 

7. ສົນທະນາເຖິງພາກສ່ວນຂອງຄວາມເຊື່ອສຳລັບຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວ. ຈົບການສຶກສາພຣະຄຳ
ໂດຍແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນໄປສົນທະນາຄຳຖາມຂ້ໍທີ 4   ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ,  ຈົບລົງດ້ວຍ 
ການອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ໜູນໃຈແຕ່ລະຄົນອະທິຖານຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຣິດເດດໃນການຮັບໃຊ້ເປັນ
ຜູ້ຊ່ອຍໃນການປ່ິນປົວແລະການຄືນດີກັນ ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

 
 
 
 
        ສຄ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ສາບແຊ່ງ ແລະຫລອກລວງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 16 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດາວິດຖືກເຍາະເຍ້ີຍ ແລະຫລອກລວງ, ຂະນະທ່ີລູກຂອງເພ່ິນໄດ້ສ້າງ 

                                 ຄວາມອັບອາຍດ້ວຍການປະພຶດທ່ີຊົ່ວຊ້າ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຕອບການຖືກເຍາະເຍ້ີຍ ຫລືການຖືກຫລອກລວງວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຕຽມວິທີທ່ີຈະຕອບຮັບການເຍາະເຍ້ີຍ ແລະການຫລອກລວງດ້ວຍ 

                                   ພຣະຄຸນແລະການຫ້າມຕົວເອງ.                        
 

ອ່ານລວບ: ດາວິດແລະຄອບຄົວໄດ້ຜ່າຍໜີການກ່ໍກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ ເພາະມີຜູ້ຈົງຮັກພັກດີໄດ້ມາ 

       ລາຍງານໃຫ້ຮູ້; ບາງຄົນໄດ້ຕອບຮັບເຫດການນ້ີດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມ 
       ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຫລວງທ່ີພ່ໍລາວເຄີຍຢູ່.  

 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  
1. ກ່ອນມ້ືຮຽນບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ພິມຄວາມຕົວະຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ເຈ້ັຽໄວ້ ເພ່ືອຈະຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນ: 

• ປະທານາທິບໍດີ ນິກສັນປະຕິເສດວ່າບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣື່ອງວາເຕີເກດ (Watergate). 
• ນັກລອຍນ້ຳຄົນອະເມຣິກັນຊື່ ຣິແອນ ລອກ    ອ້າງວ່າຕົນເອງຖືກປຸ້ນຕອນໄປແຂ່ງກິລາໂອ 

ລິມປິກປີ 2016 ທ່ີປະເທດບຣາຊິນ. 
• ນັກແຕ້ມຮູບຊ່ື  ມາກ ແລນດິສ   ກ່າຍຮູບຂອງຄົນອ່ືນແລ້ວນຳໄປຂາຍໃຫ້ຫໍພິພິທພັນໂດຍ 

ອ້າງວ່າເປັນຕ້ົນສະບັບ ເປັນເວລາສາມສັຕວັດ ຫລາຍຄົນເຊື່ອຖືລາວວ່າເປັນຄຸນພ່ໍນັກບຸນ. 
• ນັກຫລ້ິນໃນທີມບອນຂອງ Chicago White Sox  ແປດຄົນຮັບສິນບົນແລ້ວຍອມເສັຽຊັຍ

ໃຫ້ທີມ Cincinnati Reds ໃນການແຂ່ງ World Series ປີ 1919. 
• ຈາກປີ 1919 ເຖິງປີ 1920, ຄົນເຊື້ອຊາດອີຕາລີຊ່ື ຊານ ປອນສີ   ມີລາຍໄດ້ເຖິງຈຳນວນ 

250, 000 ໂດລາຕ່ໍວັນ ດ້ວຍການຕົວະເອົາເງິນນັກລົງທຶນ ເຣື່ອງຄຣູປອນທາງໄປສະນີ. 
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• ໃນປີ 1912, ຊານ ເດົາສັນ ແລະ ນັກທໍຣະນີວິທະຍາຊື່ ອາເຕີ ສມິດ ວຸດວອດ  ພາກັນຕົວະ
ຊາວໂລກວ່າໄດ້ຄ້ົນພົບ Piltdown Man   ຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຊື່ອມຕ່ໍຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຄວາມເປັນມາ
ຂອງມະນຸດ, ແຕ່ໃນທ່ີສຸດກໍເປັນພຽງກະດູກຄາງກະໄຕທ່ີມີແຂ້ວຕິດຢູ່ກັບກະໂຫລກຫົວຄົນ. 

• ບໍຣິສັດສ້າງເຮືອ ໄວສຕາ ອ້າງວ່າເຮືອ ໄຕຕານິກຈະບ່ໍມີທາງຫລ້ົມໄດ້ ເຖິງວ່າການສ້າງເຮືອ
ນ້ີຈະຖືກຕາມມາຕຖານຂອງການສ້າງເຮືອໃນສມັຍນ້ັນກໍຕາມ. 

• ນັກແຂ່ງຣົດຖີບຜູ້ຊະນະເຈັດປີຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີປະເທດຝຣັ່ງເສດຊື່  ແລນ  ອາມສຕອງ  ອ້າງວ່າບ່ໍ
ເຄີຍໃຊ້ຢາເສບຕິດ; ແຕ່ໃນທ່ີສຸດເມ່ືອປີ 2013 ລາວໄດ້ສາລະພາບວ່າຕົວເອງເຄີຍໂກງ. 

•  ສິລປິນສັຕວັດທີຊາວເອດຊ່ື ຮານ ແວນ ມີກີເຣັນ ໄດ້ຕົວະເອົາເງິນຄົນຫລາຍໆລ້ານໂດລາ 
ໂດຍການເອົາຮູບແຕ້ມໃໝ່ໆອົບໃສ່ໃນເຕົາໃຫ້ເປັນຄືຮູບແຕ້ມທ່ີເກ່ົາແກ່. 

2. ຢາຍເຈ້ັຽເຣື່ອງຕົວະທ່ີໄດ້ຕຽມໄວໃ້ຫ້ນັກຮຽນ;  ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານຄວາມຕົວະຜູ້ລະຂ້ໍ  ເພ່ືອທຸກຄົນຈະ
ໄດ້ຍິນ. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຈັດລຳດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການຕົວະທ່ີເຫັນໃນເຈ້ັຽ.   ສົນທະນາເຖິງ 
ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການຕົວະທ່ີໄດ້ລຳດັບທີນ່ຶງນ້ັນ ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີແຕກຕ່າງກັບການຕົວະອ່ືນໆ. 

3. ສົນທະນາເຣື່ອງການຕົວະ; ຖາມວ່າ:ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈ່ຶງມັກຕົວະ? ມີການຕົວະປະເພດໃດທ່ີພວກ
ເຮົາໄດ້ຍິນເລ້ືອຍໆ ຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ?  

4. ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍເວົາ້ວ່າ   ໃນຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດເພ່ິນໄດ້ເຫັນເຣື່ອງການຕົວະ  ແລະການ
ຫລອກລວງ; ຫລາຍກ່ອນນ້ັນ ດາວິດໄດ້ມີປະສົບການເຣື່ອງຖືກຫັກຫລັງ ແລະຖືກເຍາະເຍ້ີຍ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
5. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ແລະຢາຍເຈ້ັຽເປ່ົາໃຫ້ກຸ່ມລະໃບ ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 

16 ແລະໃຫ້ບັນທຶກເວລາ ແລະເຫດການ ຕາມທ່ີພຣະທັມໄດ້ບອກ;  ຈາກແຕ່ລະເຫດການ, ໃຫ້ບັນ
ທຶກ ຫລືສລຸບປະຕິກີຣິຍາຂອງດາວິດ ແລະບາງທີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພ່ິນ. 

6. ຫລັງຈາກສຳເຣັດແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ນສົນທະນາຄຳຖາມ 1-3 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕິດເຈ້ັຽຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄວ້ທ່ີຝາຫ້ອງຮຽນ;ໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ອ່ານ; ຫລັງຈາກ

ທຸກຄົນໄດ້ກັບຄືນມານ່ັງ ໃຫ້ຖາມວ່າ:   ຖ້າພວກເຂົາເຈ້ົາພົບເຫດການທ່ີຄ້າຍກັບເຣຶ່ອງຂອງດາວິດ, 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 

8. ສົນທະນາ: ທ່ານຈະຕອບການຖືກເຍາະເຍ້ີຍ ຫລືການຖືກຫລອກລວງວິທີໃດ? ຖາມ: ໃຜແດ່ທ່ີເຄີຍ
ມີປະສົບການໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະຢາກແບ່ງປັນ? ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ຕ່ໍຄວາມເຊື່ອ? 

9. ອອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທ່ີເຄີຍຖືກຫັກຫລັງ, ຜູ້ທ່ີກຳລັງໂສກເສ້ົາ, ຫລືຜູ້
ທ່ີຍັງບ່ໍແນ່ໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ. 
        ສຄ 
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ໂສກເສ້ົາເພາະເສັຍລູກ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 18 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊະນະສົງຄາມ ແຕ່ລູກຊາຍທ່ີຮັກຕາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເລ້ົາໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພຶ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວິທີການເລ້ົາໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກໄປ.  

       
ບົດນໍາ 

ຄຳວ່າເສິກສົງຄາມແລ້ວຍ່ອມມີການເສັຍຫາຍ,  ຄ້ັງນ້ີກະສັດດາວິດໄດ້ສູ້ຮົບກັບອັບຊາໂລມລູກຊາຍທ່ີກາຍ
ເປັນຫົວໜ້າກະບົດຍາດຊີງບັນລັງ ຄ້ັງແຣກດາວິດຖືກອັບຊາໂລມໂຈມຕີຈົນໜີໄປຕ້ັງທັບທ່ີແຄມນ້ຳ ແຕ່ເມ່ືອ
ວາງແຜນການສູ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວຈ່ຶງກັບໄປໂຈມຕີ  ແລະກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ແຕ່ລູກຊາຍຜູ້ກະບົດໄດ້ຖືກຂ້າ 
ຕາຍໃນສນາມຮົບຈ່ຶງນຳຄວາມໂສກເສ້ົາມາສູ່ດາວິດຜູ້ເປັນພ່ໍ. 
 

ວິທີການສູ້ຮົບ  (2 ຊາມູເອນ 18:1-8).  
 1. ເບ້ືອງຫລັງເຣື່ອງໃນບົດ 17 ກະສັດດາວິດໄດ້ຖອຍໜີໄປກັບພວກອິສເອນ ພາສາເຮົາດຽວນ້ີເຮົາ
ຈະເວົ້າວ່າແຕກເສິກ.     ເມ່ືອແຕກແລ້ວດາວິດກໍພາທະຫານມາຕ້ັງທັບທ່ີໃກ້ຄຽງກັບແມ່ນ້ຳຈໍແດນເມ່ືອເຕ້ົາ
ໂຮມກຳລັງແລ້ວຈ່ຶງ ວາງແຜນບຸກໂຈມຕີອີກ.  
 
 2. ສະຕິປັນຍາຂອງດາວິດຄື ເມ່ືອອ່ອນກຳລັງຈ່ຶງລ້າຖອຍເສັຍກ່ອນ ແລະເມ່ືອມີກໍາລັງ ເປັນນ້ຳນ່ຶງ
ໃຈດຽວກັນຈ່ຶງບຸກໂຈມຕີຄືນ. “ຢູ່ຕ່ໍມາ ກະສັດດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມເອົາທະຫານທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ໄດ້ມີຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງພັນແລະກອງຮ້ອຍ” (ຂ້ໍ 1).  
 
 3. ເມ່ືອຈັດຕ້ັງທະຫານເປັນກອງພົນແລ້ວດາວິດບອກວ່າທະຫານວ່າຈະໄປຮ່ວມສູ້ຮົບ, ເຣ່ືອງນ້ີເປັນ
ກຳລັງໃຈອັນມະຫາສານຕ່ໍພວກທະທານ ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດຈະໄປນຳ, ແຕ່ເຂົາກໍຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ເພ່ິນອອກໄປສູ້
ຮົບ. ເຣື່ອງນ້ີພຣະເຢຊູບອກກັບສາວົກໃນມັດທາຍ 28 ວ່າຈະຢູ່ກັບເຂົາຈົນໝົດກັບ ໃນຂະນະທ່ີສາວົກອອກ
ໄປທ່ົວໂລກເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດ.  
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 4. ທ່ີສນາມຮົບນ້ັນທະຫານດາວິດໄດ້ຕ່ໍສູ້ແລະຂ້າທະຫານຂອງອັບຊາໂລມເຖິງຊາວພັນຄົນ,   ຊ່ຶງ
ເສິກສົງຄາມຄ້ັງນ້ີໄດ້ນຳຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອັບຊາໂລມຢ່າງໜັກ. (ອ່ານ ຂ້ໍ 6-8). 
 

ໂຢອາບເຊື່ອງຄວາມຜິດ  (2ຊາມູເອນ 18:9-22). 
 1. ອັບຊາໂລມຜ່າຍແພ້ການສູ້ຮົບ,  ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມຂ່ີມ້າໜີຄວາມຕາຍເຂ້ົາປ່າຕຶບໜານ້ັນ
ເສ້ືອລ່າມຂອງເພ່ິນກໍໄປຕິດເກາະຄາຢູ່ງ່າໄມ້   ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນເຊຊັດໄປຈົນຄໍຂອງເພ່ິນໄປຕິດຄ້າງກັບງ່າມ 
ໄມ້ຈົນອອກບ່ໍໄດ້ (ຂ້ໍ 9) 
 
 2. ໂຢອາບໄດ້ຮັບຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີຈາກຄຳລາຍງານຂອງທະຫານແລ້ວຈ່ຶງກັບໄປຂ້າອັບຊາໂລມດ້ວຍມື
ຂອງລາວເອງ.  ຊຶ່ງເປັນການຂັດຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງກະສັດດາວິດ (ຂ້ໍ 14). 
 
 3. ໂຢອາບສັ່ງທະຫານເອົາສົບຂອງອັບຊາໂລມໂຍນຖ້ິມລົງເຫວເລິກ   ເພ່ືອອຳພາງຄະດີ ບ່ໍໃຫ້ກະ 
ສັດດາວິດຮູ້ (ຂ້ໍ 17-22).  
 

ດາວິດໂສກເສ້ົາ (2 ຊາມູເອນ 18:30-33).  
 
 1. ທະຫານຂອງກະສັດດາວິດຊະນະສົງຄາມບ້ານເມືອງ ແລະກະສັດດາວິດຍັງລໍຖ້າຟັງຂ່າວດີ ອັນ 
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເມ່ືອຊະນະສົງຄາມ ອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຄືສ່ິງທ່ີດາວິດຢາກໄດ້ຍິນ,  ແຕ່ຄົນເອທິໂອ
ເປັຽໄດ້ມາສ່ົງຂ່າວເຣື່ອງການຕາຍຂອງອັບຊາໂລມ ແກ່ສະສັດດາວິດ (ຂ້ໍ 30-32).  
 
 2. ຫົວໃຈດາວິດແທບສລາຍແລະໂສກເສ້ົາເສັຍໃຈທ່ີທ່ີສຸດເມ່ືອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ລູກຊາຍອັບຊາໂລມ
ຕາຍແລ້ວທ່ີສນາມຮົບ. ດາວິດໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ແລະຈ່ົມວ່າ    “ໂທ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພ່ໍ
ຢາກຕາຍແທນລູກ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍ” (ຂ້ໍ 33).  
 
 
        ຫວ 
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ພວກກະບົດປາຊັຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຍິງສລາດໄດ້ຊ່ອຍບ້ານເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນຈາກຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາສແວງຫາປັນຍາແນວໃດເພ່ືອຕອບໂຕ້ຕ່ໍຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊອກສແວງຫາປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ? 

 

ຄຳນຳ 
            ການຕາຍຂອງອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງດາວິດເຮັດໃຫ້ເພ່ິນມີຄວາມເປັນທຸກໃຈຫລາຍ.  (2 ຊມອ 
18:33, 19:4).   ການໂສກເສ້ົາເຮັດໃຫ້ດາວິດເປັນບັນຫາບ່ໍໃຫ້ດາວິດພົບກັບຄວາມຈິງໄດ້ຄືລູກຊາຍໄດ້ກະ
ບົດຕ່ໍຕົນເອງ. ອາບຊາໂລມໄດ້ຢຶນທ່ີປະຕູກຸງເຢຣູຊາເລັມຕິຕຽນຜູ້ເປັນພ່ໍ ແລະກໍມີຄົນຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມ
ລາວໄປເພ່ືອຈະໄດ້ຣັຖປະຫານຕ່ໍຜູ້ເປັນພ່ໍ (2 ຊມອ 15:6).  ດາວິດຍ່ອມມີຄົນມັກຕ້ອງຕິເພ່ືອຈະຄ້ົນລ້ົມອາ
ນາຈັກເພ່ິນ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາອີກ. ການເປັນຜູ້ນຳຍ່ອມມີຄົນຕ້ອງຕິ, ໃຈຮ້າຍໃຫ້, ກະບົດຕ່ໍ, 
ແລະກໍຍັງມີພຣະພອນຕິດຕາມເຊັນ່ກັນ. 
     ປີສຸດທ້າຍ ດາວິດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະການເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ.  ໃນກໍຣະນີ ອັບຊາໂລມແລ້ວ ດາວິດມີຄວາມເຈັບຢ່າງໜັກເພາະລູກຊາຍກະບົດຕ່ໍ ທ່ີສຸດກໍໄດ້ຕາຍໄປ.  
ອັບຊາໂລມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງໄດ້ສ້າງຮູບຕົນເອງຂ້ຶນຢ່າງໃຫຍ່ (2 ຊມອ 18:18).  ອັບຊາໂລມໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ ອາ
ມາຊາເປັນຜູ້ບັງຄັບທະຫານແທນໂຈອາບ (2 ຊມອ 17:25).  ເຣ່ືອງລາຍລະອຽດທ່ີອັບຊາໂລມກະບົດຕ່ໍດາ
ວິດມີຂ້ຶນເວລາມີການວຸ້ນວາຍສັບສົນໃນອານາຈັກ.  ມີຊາຍອີກຄົນນ່ຶງຊື່ ເຊບາໄດ້ລຸກຂ້ຶນກະບົດຕ່ໍສູ້ດາວິດ. 
(2 ຊມອ 20). 
     ເວລາອ່ານ 1 ແລະ 2 ຊາມູເອນອາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກຖ້າບ່ໍເຂ້ົາໃຈປະວັດເບ້ືອງຫລັງເຖິງການເມືອງແລະ
ສິບສອງຕະກູນ ແລະມີເຜ່ົາເປັນຜູ້ກະບົດ.  ພວກເຂົາອິດສາ ບັງບຽນກັນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ມີການກະບົດເຊັ່ນ 
ອັບຊາໂລມ ແລະເຊບາ.  ບັນຫາລະຫວ່າງເຜ່ົາຕ່າງໆກໍຍັງມີມາເຖິງທຸກວັນນ້ີໃນປະເທສຕາເວັນອອກກາງ   
ເໝືອກັບສມັຍຂອງກະສັດດາວິດ.  ຜູ້ນຳທ່ີດີມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະຈຸດປະສົງດີເໝືອນ ດາວິດເພ່ິນໄດ້ຕິດຕາມ
ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ດາວິດໄດ້ຈັດການຕ່ໍພວກກະບົດ ແລະຕ້ອງການຢາກໃຫ້ແຜນການພຣະເຈ້ົາສຳ
ເຣັດເປັນນ້ຳເບີນ່ຶງ ແລະທ້ອນໂຮມຊາດໃຫ້ເຫັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.  ການປະສົບກັບບັນຫາເຮັດໃຫ້ໜັກໃຈ 
ແຕ່ມັນເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດຜູ້ນຳ. 
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ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1.  ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມຕາມຈຳນວນຄົນທ່ີມີ.  ຍົກເອົາພຣະຄັມພີ 2 ຊມອ 20 ແລະ
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາປະວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ:  ເຊບາ,  ດາວິດ,  ອັບຊາໂລນ, 
ອາມາຊາ, ອາບີໄທ, ແລະໂຈອາບ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຫົວໜ້າຜູ້ນ່ຶງເປັນຕົວແທນເພ່ືອຈະ
ກ່າວເຣື່ອງທ່ີກຸ່ມຕົນໄດ້ຄ້ົນພົບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນຳກັນ.  ໃຫ້ເອົາສ່ິງແຕ່ລະກຸ່ມຄ້ົນພົບ
ຂຽນໃສ່ກະດານກ່ອນເວລາລາຍງານ. 
 

2. ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ 2 ຊມອ 20:15-22 ອອກສຽງດັງ.  ແລະສົນທະນາກັນເຖິງບົດຮຽນນ້ີ. ຄຶດ
ວ່າຍິງຄົນສລາດອາດເວົ້າອັນໃດກັບຄົນໃນເມືອງນ້ັນທ່ີຖືວ່າເປັນຄົນສລາດ.    ຖາມວ່າຄົນຜູ້ດຽວສາ
ມາດຊັກຊວນຄົນທັງເມືອງໄດ້ແນວໃດ? ພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເວລາເອົາມາປະກອບໃຊ້ແກ້ບັນ
ຫາມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນ? ທ່ີສຸດຄົນໃນເມືອງນ້ີໄດ້ພາກັນຕັດຫົວຂອງເຊບາແລະໂຍນອອກຈາກກຳແພງ
ໄປໃຫ້ໂຈອາບໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 
3. ບັນຫາໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະມີຄົນຊົ່ວ, ຄົນກະບົດ, ຄົນໂງ່, ແລະຜູ້ຢາກຈັບເອົາຄວາມຜິດແລະປ່ັນປ່ວນ.  

ກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນອານາຈັກຂອງດາວິດທ່ີເອ້ີນກັນວ່າ,  “ເມືອງສັນຕິສຸກ”  ແລະພຣະເຈ້ົາກໍມີພຣະ
ທັຍຢ່າງນ້ີ (ຮັກກາຍ 2:9). ໃນເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພສສ 46:4), ພຣະເຈ້ົາສັນຍາຈະປະທານສັນຕິ
ສຸກໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ (ພສສ 85:8). 

 
4. ຄວາມຂັດແຍ່ງແລະບັນຫາມີແທ້ໃນຊີວິດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ

ເພາະຊອກຫາພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງເອົາມາປະກອບໃຊແ້ກ້ໃຫ້ເປັນສ່ິງທ່ີດີ. 
 

5. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຢາກພົບເຫັນຄວາມຂັດແຍ່ງແລະບັນຫາ ແຕ່ເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາມາເປັນຫລັກ ບັນ
ຫານ້ັນຈະຖືກແກ້ໄດ້ດີ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຜົນປໂຍດ. 
 

6. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ. 
 
      
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ຖືກຕັດສິນແລະຍັງມີຫວັງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 24 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດທ່ີນັບສຳມະໂນຄົວເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ

ໂກດຮ້າຍ ແລະການຊື້ດິນຕອນສຳຄັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຫວັງແນວໃດໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕັດສິນລົງ 

                                        ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊອກສແວງຫາການຄືນດີແລະຄວາມຫວັງໂດຍໃຫ້ມີຄວາມ 

                                               ສັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ຄຳນຳ 
     ເຣື່ອງລາວໃນ 2 ຊມອ 24 ເປັນເຣື່ອງຂອງກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຄືດາວິດ, ລຳຣວດສຳມະໂນຄົວ, 
ຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ດາວິດສາຣະພາບຄວາມຜິດ, ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່, ແລະກໍຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ມີຄວາມເມດຕາ.    1 ຂ່າວຄາວ 21 ກໍໄດ້ເວົ້າຢ່າງດຽວກັບ  2 ຊມອ 24.    ແຕ່ເຫັນວ່າລຳດັບການຍົກເອົາ
ເຣື່ອງມາເວົ້າອາດແຕກຕ່າງກັນ.  ເຫັນວ່າແຕ່ລະປ້ຶມໄດ້ໃຫ້ເຣື່ອງລະອຽດພິເສດ ເຖິງຈະແຕກຕ່າງກັນກໍແມ່ນ
ເວົ້າເຣື່ອງສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ, ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາ, ແລະກໍຄືນດີກັນ. 
        ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ.  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງການສຳຣວດສຳມະໂນຄົວຖືວ່າເປັນ
ຄວາມຜິດໃນກໍຣະນີຢ່າງນ້ີ?    ໃຫ້ເນ້ັນເຖິງພຣະກຳລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ການສາຣະພາບອັນແທ້ຈິງ,  ຄວາມ
ເມດຕາຂອງອົງພຣະເຈ້ົາເປັນພລັງເຮັດໃຫ້ຄືນດີ.  ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກະສັດດາວິດເວົ້າໃນເພງສັຣ
ເສີນວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ...(ພສສ 6:9), 
“ເມດຕາສົງສານຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ...(ພສສ 51:1). 
       ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັກແລະອີດູ, ພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປະກອບຮ່ວມເປັນຄຳຂວັນເພາະມັນເປັນລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.  ຄຳເວົ້າແນວນ້ີໄດ້ມີຢູ່ປະ
ມານ 148 ຄ້ັງໃນພຣະຄັມພີເດີມ  ແລະ 2/3 ກໍມີຢູ່ໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ.    ສອງ, ພຣະເຈ້ົາມີພຣະເມດຕາໃນ
ເມ່ືອເຫັນຄວາມໝົດຫວັງຂອງມະນຸດ.    ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຈ່ຶງກ່າວວ່າ   ຂໍໃຫ້ຄວາມເມດຕາຕົກມາຖືກຂ້າ
ນ້ອຍແດ່ທ້ອນເພ່ືອຈະເອົາຊີວິດຢູ່ໄດ້. 
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ເຣື່ອງສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ ແລະຄວາມຜິດຂອງດາວິດເປັນປະວັດໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີເວົ້າເຖິງຄວາມເມດ
ຕາເພ່ືອດາວິດຈະໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທາງສ່ວນຕົວ.    ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ດາວິດເຫັນ
ຄວາມຜິດ ຈ່ຶງໄດ້ສາຣະພາບເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ອະພັຍໃຫ້. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 

1.  ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນຊອກເອົາຮູບຕ່າງໆມາຕິດໃສ່ຝາໃຫ້ຫ້ອງຮຽນທ່ີຄົນຄຶດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມປອດ
ພັຍໄດ້ເຊັ່ນ: ເງິນ, ຕູ້ເຊັບ, ການສຶກສາ, ເຄ່ືອງປ້ອງກັນໄຟຟ້າ,  ກ້ອງຖ່າຍ,  ປືຶນແລະອ່ືນໆ.  ບອກ
ຫ້ອງຮຽນວ່າວັນນ້ີຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງກະສັດາວິດເພ່ິງກຳລັງຂອງທະຫານ  ແທນທ່ີຈະເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງ
ເປັນຄວາມຜິດ. 
 

2. ກ່ອນຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນໂຄງຮ່າງຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີໃສ່ກະດານ: 
I. ດາວິດສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ (24:1-9) 
II. ດາວິດພົບກັບສ່ິງທ່ີຕົນເອງເຮັດ (24:10-17) 
III. ດາວິດສ້າງແທ່ນບູຊາ (24:18-25) 

ບອກໃຫ້ມີຄົນສາມຄົນສມັກອ່ານໂຄງຮ່າງຂ້າງເທິງນ້ີ ແລະລາຍງານສ່ິງທ່ີຕົນເອງໄດ້ຮຽນ
ຈາກການອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນນຳ. 
 

3. ວັນນ້ີພຣະເຈ້ົາລົງໂທດແລະໃຫ້ດາວິດເລືອກເອົາຈາກສາມຢ່າງນ້ີ: 1) ຈະມີການອຶດຫິວໃນແຜ່ນດິນ
ສາມປີ. 2) ດາວິດຈະໄດ້ແລ່ນນ້ີກຳລັງຂອງພວກສັດຕູສາມເດືອນ  3) ໂຣກລະບາດຈະເກີດຂ້ຶນເຖິງ
ສາມວັນ (24:13).    ຖ້າແມ່ນທ່ານເປັນດາວິດ ທ່ານຈະເລືອກເອົາອັນໃດ?   ສ່ວນດາວິດໄດ້ເລືອກ
ເອົາອັນທີ 1 ແລະ 3 ເພາະເພ່ິນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະເມດຕາຫລາຍກວ່າສັດຕຣູ. 
 

4. ດາວິດໄດ້ຟັງຄຳບອກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ກາດ ໃຫ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະແທ່ນບູຊາບ່ອນນ້ັນໄດ້
ກາຍເປັນບ່ອນກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງພຣະວິຫານ  ແລະຍັງເປັນບ່ອນໃກ້ຄຽງຕອນອົງພຣະເຢຊູຖືກ
ຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນຖວາຍບູຊາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອມະນຸສໂລກ. 

 
5. ດາວິດໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ  ແລະຍອມອອກໄປຊື້ດິນລານຟາດເຂ້ົາຂອງອາຣູນາເພາະເພ່ິນຮູ້ວ່າການ

ຖວາຍບູຊາຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການເສັຽສະລະຂອງມີຄ່າໂດຍບ່ໍຍອມເອົາດິນລ້າໆຈາກໃຜ   ເໝືອນ
ກັບອັບຣາຮາມໄດ້ຊ້ືເອົາດິນຝັງຊາຣາ (ປຖມ 23:3-15) 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນເຣ່ືອງຄືນພຣະຊົນ 

ຈ່ົງໄປບອກຂ່າວນ້ີ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 28 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ພຣະເຢຊູຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ສ້າງສາວົກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະສ້າງສາວົກຕາມຄຳສ່ັງແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ວິທີິສ້າງສາວົກ. 

       
ບົດນໍາ 

ການທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ເພາະບ່ໍມີ
ຜູ້ນຳສາສນາໃດໆທ່ີຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາຄືພຣະເຢຊູ.   ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງກໍຊົງສ່ັງສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປ
ບອກຂ່າວນ້ີທ່ົວໂລກ ແລະສ້າງຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກຕ່ໍໆກັນໄປ.  
 

ພວກແມ່ຍິງເຫັນອຸບໂມງວ່າງເປ່ົາ  (ມັດທາຍ 28:1-10).  

1. ພວກແມ່ຍິງທ່ີສັດຊື່ແລະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຢຊູໄດ້ພາກັນຕ້ັງໃຈຈະໄປຫົດສົງສົບຂອງພຣະເຢຊູທ່ີອຸບ
ໂມງຝັງສົບໃນເຊົ້າມືດຂອງວັນອາທິດ. (ຂ້ໍ 1).  
.   
2. ພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລາຍຢ່າງໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູກໍຈິງ    ແຕ່ພວກເຂົາພາກັນໄປດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອ. ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈທຸກຢ່າງໃນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ສ່ິງເຮົາເຮັດໄດ້ດີນ້ັນ ແມ່ນເຊື່ອ
ເທ່ົານ້ັນ. 
 
3. ເຂົາບ່ໍໄດ້ພົບພຣະເຢຊູຕາມທ່ີເຂົາຄຶດໄວ້ ເພາະພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ຂ້ໍ 6-7). ບອກນັກຮຽນວ່າ
ຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດບ່ໍສາມາດຍ່ັງຮູ້ເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້. ອ່ານ ໂຣມ 11:33ຂ “ວິທີທາງຂອງພຣະອົງກໍເຫລືອ 
ວິສັຍທ່ີຈະຄ້ົນຄວ້າໄດ້” . 
 
 

ເງິນຈ້າງບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄືນພຣະຊົນ  (ມັດທາຍ 28:11-15).  
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1. ພວກແມ່ຍິງແລະທະຫານຍາມອຸບໂມງໄດ້ເຫັນເຫດການ ແລະເປັນພະຍານ ແຕ່ປະໂຣຫິດປິດຂ່າວໂດຍ
ເອົາເງິນຈ້າງທະຫານບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງນ້ີ. (ຂ້ໍ 12-15).  
 
2. ທະຫານຮັບເງິນແລ້ວກໍປິດບັງເຣື່ອງນ້ີໄວ້ບ່ໍເວົ້າຕ່ໍໄປ. 1 ຕີໂມທຽວ 6:10ກ “ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄຳເປັນ
ເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ”  
  

ພຣະບັນຊາອັນສຳຄັນ (ມັດທາຍ 28: 16-20).  

1. ພຣະເຢຊູພົບກັບພວກສາວົກຕາມທ່ີໄດ້ນັດໝາຍໄວ້ກັບພວກແມ່ຍິງຕອນຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍພວກເຂົາ “ພຣະ
ເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຈ່ົງໄປບອກພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ  ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາ 
ທ່ີນ້ັນ” (ຂ້ໍ 10). ຖາມນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ນັດໝາຍກັບເຮົາບ່ໍ? ພຣະເຢຊູນັດພົບກັບເຮົາຢູ່ໃສ?  ບ່ໍແມ່ນ 
ຢູ່ໂບດແຕ່ລະວັນອາທິດບ່ໍ? ເຮົາໄດ້ໄປຕາມຄຳນັດພົບບ່ໍ?  
 
2. ເລ່ົາເຣື່ອງຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງໄປພົບກັບທ່ານໝໍຕາມນັດໝາຍໃນບົດຮຽນ. ເຣື່ອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າເມ່ືອ
ໄປໂບດຢ່າປິດຫູຄືຊາຍຜູ້ນ້ີ ຫລືໄປແລ້ວບ່ໍຟັງອັນໃດ ການເຮັດດ່ັງນ້ັນຈະເສັຍເວລາຄືຊາຍຜູ້ນ້ີລ້າໆ.  
 
3. ສ່ວນພວກສາວົກໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທ່ີຄາລີເລດ້ວຍໃຈຈົດຈ່ໍ    ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາພົບເຂົາແລ້ວ
ເຂົາກໍກ້ົມຂາບລົງນະມັສການພຣະອົງ(ຂ້ໍ 16-17). ເຮົາຄວນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈຈົດຈ່ໍ.  
  
 4. ສາວົກໄດ້ເຫັນ,   ໄດ້ພິສູດແລະໄດ້ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງພວກສາວົກ (ອ່ານ ຂ້ໍ 19-20). 
ແລະແປໃຫ້ນັກຮຽນຟັງດ່ັງນ້ີ;  

 
1. ພຣະອົງຊົງບັນຊາໃຫ້ອອກໄປ, ຈະໄປໃກ້ຫລືໄກນ້ັນສຸດແລ້ວແຕ່ຊົງໃຊ ້ແລະອອກໄປປະກາດ   
ພຣະເຢຊູອົງດຽວກັນ.  
 
2. ຊົງໃຫ້ແຜນການປະຕິບັດ; ກ. ເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ, ຂ.ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຂົາໃນນາມພຣະ
ເຈ້ົາສາມພຣະພາກ, ຄ. ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງ (ບ່ໍແມ່ນບາງຢ່າງ) ທ່ີຊົງສ່ັງໄວ້ແລ້ວ. 
 
3. ຊົງສັນຍາວ່າຈະບ່ໍປະຖ້ິມສາວົກທ່ີອອກໄປໂດຍກ່າວວ່າ “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນ
ໝົດກັບ”.  
 
 
        ຫວ 

 


