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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ໂສກເສົ້າກາຍເປັນຍິນດີ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ການຕາຍຂອງຊາອູນ ແລະໂຢນາທານເຮັດໃຫ້ດາວິດໂສກເສົ້າ, ແລະ
ດາວິດມີອຳນາດຂຶ້ນໃນການເປັນກະສັດໄດ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເປັນຫຍັງ ດາວິດຈຶ່ງໂສກເສົ້າໃນເມື່ອເອົາຊະນະສັດຕູຂອງຕົນໄດ້?
ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດມະນຸດເຖິງເຂົາຈະເປັນສັດຕຣູ.

ຄຳນຳ
ປຶ້ມຊາມູເອນ 1 ແລະ 2 ໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດຂອງການປົກຄອງດ້ວຍເຈົ້າຊີວິດຕໍ່ຄົນອິສຣາເອນ. ໃນຕອນ
ຕົ້ນຂອງ ຊາມູເອນ 1 ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ມີກະສັດປົກຄອງເທື່ອ; ມີແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນເປັນຜູ້ນຳ. ໃນ
ເມື່ອຊາມູເອນມີອາຍຸແກ່ແລ້ວພວກອິສຣາເອນບໍ່ເຊື່ອໃນລູກຂອງຊາມູເອນ ພວກເຂົາຈິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ຜປ
ູ້ ະ
ກາດພຣະທັມຊາມູເອນແຕ່ງຕັ້ງກະສັດມາປົກຄອງ (1 ຊາມູເອນ 8:1-9). ທີສ
່ ຸດເພິ່ນໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນຜູ້
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຕອນທຳອິດຕໍ່ມາຊາອູນເວລາໄດ້ເປັນໃຫຍ່ກໍເຫັນແກ່ອຳນາດຫລາຍກວ່າເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
(10:1, 15:1-10).
ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາດາວິດເປັນກະສັດ (16:6-13). ດາວິດເປັນຂຸນເສິກໃນກອງທັບຂອງກະ
ສັດຊາອູນ ແຕ່ດາວິດບໍ່ມີຈິດໃຈຢາກໄດ້ບັນລັງແຕ່ປະການໃດ ດາວິດກາຍມີຄວາມສັມພັນດີກັບໂຢນາທານ
ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງກະສັດຊາອູນ (18:1) ທີ່ສຸດດາວິດໄດ້ກາຍເປັນລູກເຂີຍຄືໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງ
ກະສັດຊາອູນຜູ້ມີຊື່ວ່າມີການ (18:20-28). ຊາອູນມີຄວາມອິດສາຕໍ່ດາວິດໂດຍພະຍາຍາມຢາກຂ້າດາວິດ
ແຕ່ດາວິດໄດ້ເອົາຕົວອອກໜີໄປລີ້ຢູ່ (18:6-9). ທີສ
່ ຸດທັງສອງກາຍເປັນສັດຕຣູກັນ (21:1-10) ຕໍມ
່ າຊາອູນ
ໄດ້ຕາຍໃນສົງຄາມທີ່ພູເຂົາກິນໂບອາ (31:1-7).
ມີຜສ
ູ້ ົ່ງຂ່າວໄທອາມາເລກໄດ້ມາບອກດາວິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ຂ້າກະສັດຊາອູນ (2 ຊມອ 1:1-10). ແຕ່
ເປັນວ່າດາວິດບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນຳຜູສ
້ ົ່ງຂ່າວນັ້ນວ່າສັດຕຣູໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ. ແຕ່ດາວິດໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ປະຫານຊີວິດຜູ້ມາບອກຂ່າວຢ່າງນັ້ນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຂ້າຜູທ
້ ີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາ (1:11-16). ດາວິດໄດ້
ໄວ້ທຸກຕໍ່ເພື່ອນໂຢນາທານຜູ້ເປັນລູກຊາຍ (1:1-27). ຍ້ອນການຕິດຕາມຄຳສັັ່ງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ດາ
ວິດໄດ້ກາຍເປັນກະສັດເມືອງຢູດາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປົກຄອງທົ່ວປະເທດ (1:1-4).
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ຂຽນຄຳເວົ້າ ຂົມຫວານໃສ່ກະດານກ່ອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງມາເຖິງ. ໃຫ້ຢາຍຈອກນ້ຳໝາກນາວໃຫ້
ແຕ່ລະຄົນ ແລະກ່າວວ່າ ນ້ຳໝາກນາວຂົມຫວານ. ຖ້າບໍມ
່ ນ
ີ ້ຳຕານນ້ຳໝາກນາວຂົມໂພດ ແຕ່ຖ້າບໍ່
ມີໝາກນາວມັນກໍຫວານໂພດ. ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍເປັນຢ່າງນັ້ນ.
2. ບອກໃຫ້ມີຄົນສມັກກ່າວເຖິງເຣື່ງຊີວິດຈິງເຖິງຂົມຫວານໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງເຊັ່ນ:
•

ຜ່ານການຜ່າຕັດຢ່າງສຳເຣັດຜົນດີ, ແຕ່ມີຂອບເຂດທີອ
່ ອກແຮງງານ.

•

ໄດ້ເປັນທີນຶ່ງໃນການແລ່ນທົນ ຄືໄດ້ຊະນະຕໍ່ເພື່ອນໃກ້ຊິດຜູ້ຕ້ອງການເປັນທີນຶ່ງ.

•

ສົ່ງສະມາຊິກໄປຮັບໃຊ້ໃນຕ່າງແດນເປັນລະຍະຍາວນານ.

•

ເອົາເດັກມາລ້ຽງຈາກຄອບຄົວຜູ້ຂັດສົນ.

3. ບອກວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິທີກະສັດດາວິດໄດ້ປະສົບກັບຊີວິດຂົມຫວານໃນຊີວິດ, ເຫັນຄ່າ
ຂອງຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງສັດຕຣູ.
4. ອ່ານ 1 ຊມອ ແລະບອກປະວັດສາດສັ້ນໆໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ເພື່ອຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງບົດ 2. ຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ມີຄົນນຶ່ງຈົດຄວາມສຳຄັນໃສ່ກະດານເພື່ອຈະໄດ້ສຶກສາດ້ວນກັນວັນນີ້.
5. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກໄປສາມກຸ່ມ. ໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບົດຮຽນເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງຄຳສັນທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນພົບ.
•

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. ແບ່ງປັນວິທີການທີ່ຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ກັບໂອກາດແຫ່ງການຂົມຫວານໃນຊີວິດ. ໜູນໃຈໃຫ້ສະ
ມາຊິກເພີ້ມແລະປ່ຽນແປງຈາກບົດຮຽນທີໄ
່ ດ້ສຶກສາໃນວັນນີ້.
•

ເວົ້າປະວັດສາດ

•

ຖາມເພື່ອເຂົ້າໃຈເພີ້ມ

•

ໄວ້ທຸກໃຫ້ສົມຄວນ

•

ສິນທັມຕ້ອງມີຊັຍ

7. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮຽນເຖິງການຄວາມໂສກເສົ້າສລົດໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງດາວິດໃນບົດຮຽນວັນນີ້.
ຖາມວ່າ ການທີ່ດາວິດເປັນທຸກເພາະກະສັດຊາອູນຕາຍນັ້ນເປັນຜົນສະທ້ອນອັນໃດຕາມສັງຄົມໃນ
ທຸກວັນນີ້?
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 5
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 5

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ດາວິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ, ປົງຄອງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ, ເອົາຊະນພວກຟິລີສຕີນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົ້ນຕໍຄວາມສຳເຣັດໃນການທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ?
ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳເຣັດຂອງຕົນເອງມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ຄຳນຳ
ຫລັງຈາກສົງຄາມຕໍ່ສູ້ກັບຕະກູນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຊາອູນ (2 ຊມອ 3:1) ແລະການສັງຫານ ອິສໂບເຊັດ (2
ຊມອ 4) ຜູ້ນຳຂອງພວກອິສຣາເອນໄປສະຖາປະນາດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດທີ່ເມືອງເຮັບໂຣນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ
ດາວິດໄດ້ນຳທະຫານໄປໂຈມຕີພວກເຢບຸດທີກ
່ ຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ທີແລກພວກເຢບຸດອ້າງວ່າເມືອງຂອງຕົນ

ຈະບໍ່ມີໃຜເອົາຊະນະໄດ້, ທີສ
່ ຸດໄດ້ປົດປ່ອຍໄດ້ດ້ວຍການນຳພາຈາກພຣະເຈົ້າ. ຕໍຈ
່ າກນັ້ນມາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຈຶ່ງກາຍເປັນເມືອງຂອງດາວິດຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.
ດາວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກໂດຍໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະພວກກະສັດຕ່າງຊາດໄດ້ຍົກຍ້ອງ, ແຕ່
ເຫັນວ່າພວກຟີລີສຕີນຍັງເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ພວກອິສຣາເອນຢູ່. ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈົ້າວ່າຈະເຮັດຢ່າງ
ໃດ? ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ໄປໂຈມຕີທີ່ບາອານ-ເປຣາຊິມ ແລະເອົາຊະນະໄດ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ດາວິດ
ໄປໂຈມຕີພວກຟີລີສຕີນທາງດ້ານຫລັງທີ່ເມືອງບາເຊັນ.

ການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງນີ້ໄດ້ນຳຄວາມສຳ

ເຣັດເປັນຢ່າງໃຫຍ່. ທີສ
່ ຸດ 2 ຊມອ ໄດ້ກ່າວວ່າດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະພວກຟີລສ
ີ ຕີນຈາກເມືອງກິໂບໄປເຖິງ
ເມືອງເຄເຊ. ເມືອງເຄເຊໄດ້ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງພວກອິສຣາເອນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳພາດາວິດໄດ້ໃຫ້ຂັບໄລ່
ພວກສັດຕຣູໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງອິສຣາເອນຢ່າງຖາວອນ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ນຳເອົາຮູບຜູ້ສຳເຣັດຜົນສຳເຣັດຈາກໜັງ, ນັກການເມືອງ, ນັກທຸຣະກິດ ແລະອື່ນໆມາໃຫ້ຫ້ອງ
ຮຽນ. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າໂລກໄດ້ກ່າວເຖິງການສຳເຣັດແນວໃດ? ຄວາມສຳເຣັດຢ່າງນັ້ນແຕກຕ່າງກັບ
ຄວາມສຳເຣັດຂອງຄຣິສຕຽນແນວໃດ?
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2. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອ່ານ 2 ຊມອ 5:1-12 ແຕ່ງເປັນບົດລະຄອນສັ້ນ ໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານແລະ
ສະແດງເປັນລຳດັບ.
•

ຜູ້ອ່ານທີ 1 ອ່ານຂໍ້ 1ກ

•

ຕົວແທນຂອງພວກອິສຣາເອນອ່ານຂໍ້ 1ຂ-2

•

ຜູ້ອ່ານທີ 1 ອ່ານຂໍ້ 3-5

•

ຜູ້ອ່ານທີ 2 ອ່ານຂໍ້ 6ກ

•

ຜູ້ນຳພວກເຢບຸດ ອ່ານຂໍ້ 6ຂ

•

ຜູ້ອ່ານທີ 2 ອ່ານຂໍ້ 6ຄ-8ກ

•

ດາວິດ ອ່ານຂໍ້ 8ຂ

•

ຜູ້ອ່ານທີສາມ ອ່ານຂໍ້ 8ຄ-10

•

ຜູ້ອ່ານທີສີ່ ອ່ານຂໍ້ 11-12

3. ນຳພາກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຂຽນຄຳຖາມໃນເຈັ້ຽທີຕ
່ ັດເປັນຕ່ອນ, ແລະເອີ້ນໃຫ້ສະມາຊິກມາຈົກເອົາ
ເພື່ອຈະໄດ້ອ່ານອອກສຽງດັງ. ຄຣູຕຽມຊ່ອຍເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບ.
•

ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າວ່າ, ກະດູກແລະເລືອດເນື້ອໃນຂໍ້ 1?

•

ຖ້າວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາດາວິດ ເປັນຫຍັງດາວິດຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສ້າງອານາຈັກຂອງ
ຕົນ?

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ພວກເຢບຸດ ສລາຍໄປ?

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນຫລັກການທີ່ດາວິດມີຄວາມສັມພັນກັບພວກຕີເຣ ແລະຊາດອື່ນໆ?

4. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທຸກສິ່ງໄດ້ເປັນໂອກາດດີເພື່ອດາວິດຈະກາຍເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ດ້ານຈິດວິນຍານຂອງດາວິດ? ທ່ານຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນ
ຂອງດາວິດແນວໃດ? ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນເຖິງຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ໂດຍອ່ານຈາກຂໍ້ 1925 ທີ່ດາວິດໄດ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າ. ກ່າວວ່າ ດາວິດໄດ້ມຄ
ີ ວາມຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະເພິ່ນ
ໄດ້ອາສັຍການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າທຸກປະການ.
•

ຂໍ້ 19-ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈົ້າ

•

ຂໍ້ 20 ດາວິດກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ເປີດຫົນທາງ

•

ຂໍ້ 23 ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈົ້າ

•

ຂໍ້ 25 ດາວິດໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະເຈົ້າສັ່ງ

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

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ການນະມັສການຢ່າງເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 6
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 6

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຫີບແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ທະວີຄູນຄວາມສັກສິດເຮັດໃຫ້ການນະມັສ
ການຢ່າງບໍມ
່ ີຄວາມລະອາຍໄດ້ຢ່າງໃດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຂ້າພະເຈົ້ານະມັສການພຣະເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ບໍ່?
ເພື່ອຈະເຂົ້ານະມັສການພຣະເຈົ້າຢ່າງກ້າຫານໃນຊີວິດໂດຍປະຖິມ
້ ທຸກໆ
ສິ່ງຢ່າງແລະເອົາໃຈໃສ່.

ຄຳນຳ
ຈາກ 1 ຊມອ 16 ເຖິງ 2 ຊມອ 5, ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງປະວັດເດັກລ້ຽງແກະໄດ້ກາຍເປັນກະສັດຂອງ
ພວກອິສຣາເອນເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳພາໃຫ້ດາວິດຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ (2 ຊມອ 5:6-9) ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຟິລີສຕີນອອກໄປຈາກແດນຂອງອິສຣາເອນ (5:17-25)
ດາວິດໄດ້ເອົາໃຈໃຈເຖິງສັນຕິສຸກໂດຍສະເພາະເຖິງການນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ເພິ່ນຕ້ອງການນຳເອົາ
ຫີບພຣະສັນຍາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມືອງນີ້ກາຍເປັນສູນການທາງການເມືອງແລະດ້ານການ
ນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ກ່ອນພວກຟິລີສຕີນໄດ້ຍຶດເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ໃນຕອນເສິກສົງຄາມ (1 ຊມອ
4:1-11).

ຕອນນັ້ນ ພວກຟິລີສຕີນໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປໄວ້ຮ່ວມກັບຮູບພຣະດາກອນ ໃນວິຫານ

ຂອງພວກເຂົາ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະດາກອນທະລາຍໄປແລະຍັງໄດ້ນຳເອົາພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ
ມາເຖິງພວກຟິລີສຕີນ (1 ຊມອ 5). ທີ່ສຸດພວກຟິລີສຕີນໄດ້ສົ່ງຫີບພຣະສັນຍາຄືນ ແລະຍັງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຽ
ຫາຍແກ່ພວກອິສຣາເອນ. ຫີບພຣະສັນຍານັ້ນໄດ້ເອົາໄປໄວ້ທເີ່ ມືອງກິຣີອາ-ຈິອາຣີມ ທີເ່ ຮືອນຂອງ ອາບີນາ
ດາບ ຈົນເຖິງເວລາດາວິດໄດ້ຄອງຣາດຈຶ່ງນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍານີ້ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.
ດາວິດໄດ້ນຳໜ້າການເດີນແຫ່ຫີບພຣະສັນຍານັ້ນໄປ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍປະໂຣຫິດຄົນນຶ່ງ
ຜູ້ມີຊື່ວ່າ (ອຸດຊາ)

ເພາະລາວໄດ້ເຂົ້າໄປຈັບຫີບພຣະສັນຍາເວລາກວຽນແກ່ເຮັດໃຫ້ຫບ
ີ ພຣະສັນຍາໃກ້ຈະ

ລົ້ມ. ດາວິດມີຄວາມໂກດຮ້າຍແລະຢ້ານເພິ່ນຈຶ່ງປະຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ທີ່ນັ້ນເປັນເວລາສາມເດືອນ. ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບ້ານ ໂອເບດ-ເອໂດມ ເມື່ອດາວິດຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນ
ໃຫ້ເຈົາ
້ ຂອງບ້ານນັ້ນ ທີ່ສຸດເພິ່ນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍານັ້ນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ເພິ່ນໄດ້ດຳ
ເນີນນຳຂະບວນແຫ່ໂດຍຈັດໃຫ້ມສ
ີ ຽງເພງແລະການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຕໍ່ພຣະເຈົ້າເປັນລະຍະໄປ.
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ຮ້ອງເອົາຄົນສມັກສອງຄົນອອກມາທາງໜ້າ ແລະເອົາຜ້າມັດຕາພວກເຂົາແລ້ວເອົາສິ່ງຕ່າງໆໄປ
ໃຫ້ເຂົາຈັບເຊັ່ນ: ປຶ້ມ, ສໍດຳ, ເຈັ້ຽໝາຍປຶ້ມ, ໝາກຫລຽນເງີນ, ອື່ນໆ… ແລະບອກໃຫ້ເຂົາບອກວ່າ
ມັນແມ່ນຫຍັງ?
2. ກ່າວວ່າການຈັບເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຮຽນຮູ້. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃຊ້ເວລາພາກັນອອກຄວາມຄຶດ
ເຫັນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັບບາຍ. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ໂຢຮັນ 20:24-27 ແລະກ່າວ
ວ່າໂທມາຢາກຈັບບາຍອົງພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຈະເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ບ.ໍ
ບອກອີກວ່າມີຍິງສາວຕ້ອງການຈັບເຄື່ອງທົງຂອງອົງພຣະເຢຊູເພື່ອຈະດີພະຍາດ (ມທ 9:20). ແຕ່
ບອກວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ການຈັບບາຍເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ.
3. ບອກໃຫ້ອ່ານຕາມໂຄງຮ່າງນີ້ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນວັນນີ້:
•

ດາວິດໄດ້ເອົາຫີບພຣະສັນຍາຄືນ (6:1-4)

•

ດາວິດໄດ້ຖືກລົງໂທດ (6:5-11)

•

ດາວິດຍິນດີທີ່ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນຳ (6:12-15)

•

ດາວິດໄດ້ຕອບຕໍ່ການຕໍ່ວ່າ (6:16-23)

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

5. ອ່ານ 2 ຊມອ 6:16-23 ອອກສຽງດັງ. ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຈາກຈຸດຕ່າງໆ:
•

ດາວິດສຶບຕໍນ
່ ະມັສການ.

•

ມີການ ຜູ້ເປັນລູກສາວຊາອູນໄດ້ກຽດຊັງດາວິດໃນໃຈ.

•

ດາວິດໄດ້ຖວາຍບູຊາຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ຝູງຊົນ.

•

ມີການໄດ້ມີຄວາມກຽດຊັງຈຶ່ງເສັຽໂອກາດໃນການເຂົ້ານະມັສການ.

•

ດາວິດເລືອກເອົານະມັສການສຳຄັນກ່ອນໝູ່.

•

ມີການ ໝົດໂອກາດທີໄ
່ ດ້ຮັບພຣະພອນ.

6. ຖາມວ່າ ພວກສະມາຊິກໄດ້ສຶກສາແລະເຂົ້າໃຈອັນໃດຈາກບົດຮຽນວັນນີ້?

ສບ. ບ
ຸ ນຈັນ ວົງສ
ຸ ິ ຣດທຣ
໌

ແນະນຳຄຣູສອນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ພຣະເຈົ້າສ້າງບັນລັງອັນຖາວອນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 7

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດວ່າຈະສ້າງບັນລັງໃຫ້ຕລອດໄປ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າແນວໃດຕໍຄ
່ ວາມດີແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງ
ພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຕອບສອງຕໍ່ຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງ ຄືຮ້ອງເພງສັຣ
ເສີນແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນຊີວິດ.

ຄຳນຳ
2 ຊມອ ບົດ 7 ເປັນຫົວໃຈທັງໝົດຂອງປຶ້ມ 1 ແລະ 2 ປຶ້ມຊາມູເອນ ຂໍ້ນີ້ເປັນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່
ດາວິດ, “ເຮົາຈະສ້າງບັນລັງຂອງທ່ານຕລອດໄປ” (2 ຊມອ 7:16).

ໝົດທັງປຶ້ມພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະ

ຄັມພີໃໝ່ເປັນຫລັກການພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພົ້ນ.
ກ່ອນດາວິດຈະເຂົ້າມາໃນພາບ ໃນ 1 ຊມອ, ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າຜູ້ທີ່ຈະມາແທນກະ
ສັດຊາອູນຕ້ອງເປັນ “ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ” (1 ຊມອ 13-14). ຜູຂ
້ ຽນໄດ້ຍົກການຕົກຈາກບັງລັງຂອງ
ກະສັດຊາອູນ ແລະດາວິດຜູ້ກຳລັງຂຶ້ນຄອງບັນລັງໃນ 1 ຊມອ 13- 2 ຊມອ 1. ຫລັງຈາກກະສັດຊາອູນຕາຍ
ໄປແລ້ວ ຕະກູນຢູດາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງດາວິດເປັນກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາ (2 ຊມອ 2:1-4). ດາວິດໄດ້ປົກຄອງ
ຢູດາເປັນເວລາເຈັດປີເຄິ່ງ ( 2 ຊມອ 5:5) ຕໍ່ມາດາວິດຖືກສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງທົ່ວປະເທດ
ອິສຣາເອນ ແລະໄດ້ຄອງບັນລັງເປັນເວລາສາມສິບເອັດປີ (2 ຊມອ 5:1-5).
ດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມອານາຈັກດ້ວຍການເຮັດສິ່ງສຳຄັນຫລາຍປະການ. ເພິ່ນໄດ້ໄປຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມເມື່ອກ່ອນນັ້ນເມືອງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງອິສຣາເອນ ແລະຕັ້ງໃຫ້ເປັນເມືອງເອກ (2 ຊມອ 6:616). ຕໍ່ມາເມືອງນີ້ຈຶ່ງໄດ້ມຊ
ີ ື່ວ່າເປັນເມືອງຂອງກະສັດດາວິດຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ (2 ຊມອ 5:9).
ດາວິດໄດ້ຮັກສາຊາຍແດນຂອງອານາຈັກຄືໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ພວກຟິລີສຕີນ (2 ຊມອ 5:17-25). ທີສ
່ ຸດ
ເພິ່ນໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຈາກເມືອງກີຣີອາດ-ເຢອາຣີມ (2 ຊມອ 6) ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ດັ່ງ

ນັ້ນ, ເມືອງນີ້ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ, “ເມືອງຂອງກະສັດດາວິດ” (ພສສ 48:1, 8). ການນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາ
ຕັ້ງໄວ້ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນໄດ້ເປັນປະວັດສືບຕໍ່ຈາກເວລາອົບພະຍົບແລະພຣະສັນຍາທີ່ພເູ ຂົາຊີນາຍອີຕກ
ໍ່ ະ
ສັດດາວິດແລະຣາຊອານາຈັກ.

ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກາຍເປັນເມືອງເອກທາງການເມືອງແລະທາງສາສນາ

ຂອງຊາດອິສຣາເອນ. ເມືອງນີ້ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່າເມືອງອື່ນໆຂອງອິສຣາເອນຈົນເຖິງດຽວນີ.້
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ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ເອົາເຈັຽແລະສໍດຳໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຄຶດຄືນຫລັງເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ
ວ່າພວກເຂົາຢາກເປັນຫຍັງເວລາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ.

ບອກເຂົາວາດພາບແຕ້ມຮູບ ແລະນຳພາສົນທະ

ນາຕາມຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
•

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກມີອາຊີບຢ່າງນີ້?

•

ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດແນວທ່ານຢາກເຮັດ ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານສົນໃຈໃນອາຊີບຢ່າງນັ້ນ?

•

ຖ້າທ່ານໄດ້ປ່ຽນອາຊີບ ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄປຊອກຫາອາຊີບໃໝ່?

•

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳພາໃນການຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່?

2. ກ່າວວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກເຮັດອາດແຕກຕ່າງກັບສິ່ງພຣະເຈົ້າມີໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາ. ບົດຮຽນວັນນີ້
ເວົ້າເຣື່ອງກະສັດດາວິດຢາກຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີແຜນການ
ຢ່າງອື່ນ.
3. ເອີ້ນໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານ 2 ຊມອ 7:1-3 ອອກສຽງດັງ.

ສຳຣວດການທີ່ນາທານໄດ້ບອກໃຫ້ດາວິດ

ເຮັດໄດ້ເພາະທຸກສິ່ງເຫັນວ່າເປັນຜົນດີ. ສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງນາທານຈຶ່ງໃຫ້ຄຳຕອບໄວຢ່າງ
ນີ້?

ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄຳຕອບຂອງນາທານ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງດາວິດໃນການສ້າງພຣະວິ

ຫານ. ຕັງ້ ຄຳຖາມຕໍໄ
່ ປນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ສົນທະນາກັນ:
•

ມີອັນໃດທີ່ທ່ານຢາກເຮັດເພື່ອພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນການເຫັນແກ່ຕົວ?

•

ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄຳບອກກ່າວຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດບໍ່?

4. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມີແຜນການຂອງຕົນເອງ ແລະຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ເຫັນດີ ຫລືສແວງຫາແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າແລະຍອມເຮັດຕາມແຜນການດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ. ໃຫ້
ຄຶດເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາ.
5. ເອີ້ນໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ 2 ຊມອ 7:4-17 ອອກສຽງດັງ. ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອສົນທະນາກັນ:
•

ວິທີໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ກ່າວໜູນໃຈຄົນອື່ນ?

•

ທ່ານຈະຕອບຕໍ່ຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າແນວໃດໃນຊີວິດ?

6. ບອກຄົນນຶ່ງອ່ານ 2 ຊມອ 7:18-29 ອອກສຽງດັງ. ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍໄ
່ ປນີ້:
•

ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ?

•

ຍາມໃດທ່ານໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງພຣະເຈົ້າເຮັດຕໍ່ທ່ານ ດີເກີນຄວາມນຶກຄຶດຂອງທ່ານ?

ສບ. ບ
ຸ ນຈັນ ວົງສ
ຸ ິ ຣດທຣ
໌
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ໄດ້ຊັຍຊະນະຢ່າງພູມໃຈ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 8
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 8

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ດາວິດດ້ານກຳລັງທະຫານ ແລະຣາຊ
ອາຈັກຢ່າງອຸດົມສົມບູນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ມັນເປັນການທົດລອງບໍ່ໃນເມື່ອໄດ້ຊັຍຊະນະແລ້ວຢາກອ້າງວ່າຕົນເອງ
ເປັນຄົນເກ່ງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອກວດເບິ່ງນິສັຍໃຈຄໍຂອງຕົນເອງເມື່ອໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະວ່າຈະເປັນຄົນ
ຊະນິດໃດແທ້.

ຄຳນຳ
2 ຊມອ 8 ໄດ້ເວົ້າເຖິງດາວິດໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດໃນການເອົາຊະນະຕໍ່ພວກສັດຕຣູ ແລະເພິ່ນໄດ້ເລີ້ມສ້າງ
ຣາຊອານາຈັກໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ. ບົດ 10 ໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງເຮັດສົງຄາມຕໍ່ສູ້ພວກອາມາເລກ ແລະພວກ
ພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາຄືພວກອາຣາມຽນແມ່ນພວກໂຈດານຽນ, ຊີຣຽນໃນທຸກມື້ນີ້.

ການທີເ່ ອົາຊະນະ

ພວກອາໂມນຽນໄດ້ຈົດໄວ້ໃນ 2 ຊມອ 12:26-31. ສົງຄາມກັບພວກອາໂມນຽນໃນ 2 ຊມອ 10 ໄດ້ເປັນ
ຈຸດສຳຄັນເບື້ອງຫລັງເຖິງດາວິດກັບເບດເຊບາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຕໍ່ມາໃນບົດ 11-12.
ບົດ 5-8 ໄດ້ບອກເຖິງດາວິດໄດ້ປົກຄອງທົວ
່ ປະເທດອິສຣາເອນ. ບົດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງດີໆທີ່ດາ
ວິດເປັນກະສັດປົກຄອງ ເລີ້ມຕົ້ນຖືກສະຖາປະນາເປັນກະສັດ (5:1-5), ຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຕັ້ງໃຫ້
ເປັນເມືອງເອກ (5:6-16) ຂັບໄລ່ພວກຟີລີສຕີນ ແລະເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນໝັ້ນຄົງ. ບົດທີ 6 ພວກເຮົາເຫັນວ່າ
ດາວິດໄດ້ນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ບົດ 7 ພຣະເຈົ້າໄດ້ສນ
ັ ຍາກັບດາວິດວ່າອານາຈັກ
ຂອງເພິ່ນຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງຕລອດໄປ (7:16). ບົດ 8 ໄດ້ກ່າວເຖິງດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍ
ແລະມີກອງທະຫານໃຫຍ່ຢ່າງມີອຳນາດ ພ້ອມມີເສຖກິດດີໃນອານາຈັກຈາກປະເທດອິຢິບແລະເມືອງເມໂຊ
ໂປຕາເມັຽ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ນຳເອົາໝາກປິ່ງປອງມາໃຫ້ຫ້ອງພ້ອມດ້ວຍກະຊວຍ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອົາມາກປິ່ງປ່ອງໃສ່
ໃນກະຊວຍແລະເປົ້າ ໃຫ້ໝາກປິ່ງປອງຕົກອອກໄປ ແລະສົນທະນາຈາກຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
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•

ກຳລັງຂອງມະນຸດ ຫລືກຳລັງຂອງທັມມະຊາດອັນໃດແຂງກວ່າກັນ?

•

ກຳລັງຂອງມະນຸດ ແລະກຳລັງຂອງພຣະເຈົ້າອັນໃດແຂງແຮງກວ່າກັນ?

•

ທ່ານຈະເອົາຊະນະຕໍ່ສິ່ງໃນໂລກໄດ້ຢ່າງໃດ?

2. ກ່າວວ່າວັນນີພ
້ ວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຊັຍຊະນະຂອງດາວິດຍ້ອນພລັງຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະພຣະ
ພອນຕ່າງໆທີ່ຕາມມາ.

ແມ່ນຫຍັງເປັນການທ້າທາຍໃນຊີວິດ ແລະທ່ານໄດ້ເພິ່ງພາອາສັຍອັນໃດ

ຫລືຜູ້ໃດເພື່ອເອົາຊະນະກັບສິ່ງນີ້ໄດ້?
3. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງປະສົງຢາກໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອອັນໃດກັບສິ່ງພວກ
ເຂົາພົບໃນຊີວິດເພື່ອພວກເຂົາຈະເອົາຊະນະດ້ວຍພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ?
4. ເອີ້ນໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:1-6. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູປ
້ ະ
ທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ດາວິດທຸກບ່ອນທີ່ເພິ່ນໄປ. ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອສົນທະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້
•

ອັນໃດທ່ານຄຶດວ່າເປັນຄວາມສຳເຣັດໃນຊີວິດ?

•

ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດໃຜແດ່? ຕົນເອງ, ຄົນອື່ນ, ຫລືພຣະເຈົ້າ?

5. ຂໍໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:7-14. ຖາມວ່າໃນເມື່ອໄດ້ຊະນະເປັນປະຈຳ ການ
ເພິ່ງພຣະເຈົ້ານຳພາເປັນແນວໃດ?
•

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ມີຊັຍຊະນະແລະຄວາມຮັ່ງມີແນວໃດ?

•

ພຣະພອນທີຕ
່ າມມາເພາະທ່ານໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເປັນແນວໃດ?

6. ໃຫ້ຄົນອ່ານອອກສຽງດັງ 2 ຊມອ 8:15-18.
•

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຳເປັນມອບວຽກໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດນຳ?

•

ມີຫຍັງບໍ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ເອົາໄວ້ເພື່ອຈະເອົາຊະນະຈາກສິ່ງໃນໂລກນີ້?

7. ອ່ານເອເຟໂຊ 6:10-17 ອອກສຽງດັງ. ບອກສະມາຊິກວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດ ແຕ່ຕໍ່ສູ້
ດ້ານຈິດວິນຍານ. ໃຫ້ພວກເຮົາສວມຍຸດທະພັນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະໃຫ້ພຣະເຈົ້ານຳພາເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະເອົາຊະນະໄດ້.

ຈັນ ວ
ຸ ິ ຣດທຣ
໌
ົ ງສ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ຕັນຫາແລະການຄາຕະກັມ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 2: 11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 2: 11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ກະສັດດາວິດເລືອກເຮັດຕາມຕັນຫາພາໃຫ້ຕົວະ, ຫລອກ ແລະນຳສູກ
່ ານ
ຄາຕະກັມ.

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບຢ່າງໃດເວລາຖຶກທົດລອງຈາກຕັນຫາ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບຢ່າງໃດເມື່ອຖຶກລໍ້ລວງຈາກຕັນຫາ.
ອ່ານລວບ: ກະສັດດາວິດ ຖຶກທົດລອງດ້ວຍການຍອມໃຫ້ຄວາມມີຕັນທາງເພດກັບນາງບັດເຊບາ. ການ
ກະທຳທີ່ລາວເລືອກນຳໄປສູ່ການສັງຫານ ພ້ອມດ້ວຍຜົນຮັບຕິດຕາມມາຫລາຍປະການ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຢາຍເຈັ້ຽໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ລະໃບ; ໜູນໃຈໃຫ້ຂຽນວ່າ: ກະຣຸນາອະທິຖານເພື່ອຂ້ອຽແດ່ໃນອາທິດນີ້
ເພາະຂ້ອຍຖືກການທົດລອງ ເຣຶ່ອງ.............................
2. ອະທິບາຍວ່າທ່ານຈະບໍ່ເກັບເອົາກະດາດເຈັ້ຽຄືນ. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເອົາກະດາດທີຂ
່ ຽນແລ້ວນັ້ນ
ໃຫ້ໝູ່ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນອະທິຖານເພື່ອຈົນເຖິງອາທິດໜ້າ.
3. ເວົ້າວ່າ: ຈຸດສຳຄັນບົດຮຽນມື້ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງດາວິດທີ່ເຮັດກັບບັດເຊບາ ແລະການ
ຢູ່ໂດດດ່ຽວເປັນຈຸດອ່ອນຂອງເພິ່ນ. ສົນທະນາເຣື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງການສັມພັນກັບຄຣິສຕຽນຜູ້
ທີ່ດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູດ
້ ູແລແລະອະທິຖານໜູນໃຈເມື່ອເວລາຕໍ່ສູ້ກັບການທົດ
ລອງ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 11:1-5. ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍສັ້ນໆໃນວັກນີ້. ສົນທະນາເຣືອ
່ ງ
ຈຸດອ່ອນຂອງດາວິດເວລາເພິ່ນຢູ່ໃນວັງ ແລະບໍອ
່ ອກໄປຕີເສິກກັບທະຫານ. ເວົ້າວ່າ: ມີຫຍັງຢູ່ໃນໃຈ
ຂອງດາວິດເວລາລາວເຫັນນາງບັດເຊບາ ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ເນື້ອໜັງມີອຳນາດເໜືອກວ່າການ

12

ຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະເຈົ້າ. ເນັ້ນໃສ່ການ "ຈະເອົາ" ບັດເຊບາຂອງດາວິດ, ເໝືອນຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນ
ປະຊາຊົນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ (1 ຊມອ 8: 11-13).
5. ໃຫ້ອາສາສມັກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 11: 6-13

ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍສັ້ນໆໃນວັກນີ້.

ສົນທະນາວິທີດາວິດພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບທີລ
່ າວໄດ້ເຮັດ. ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະ
ຫວ່າງການຫັກຫລັງຂອງດາວິດ ແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງອູຣິຢາ. ປຽບທຽບການວາງແຜນຂ້າອູ
ຣິຢາຂອງດາວິດ ກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງກາອິນກັບນ້ອງ (ປຖກ 4:7). ເວົ້າເຣື່ອງວ່າເປັນຫຽັງພວກ
ເຮົາມັກຈະປົກປິດຄວາມຜິດແລະປ້ອງກັນຄົນອື່ນບໍ່ໃຫ້ເຫັນຄວາມບົກພ່ອງຂອງເຮົາ.
6. ໃຫ້ອາສາສມັກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 11:14-27 ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍສັ້ນໆໃນວັກນີ.້ ເວົ້າ
ເຣື່ອງເຫດຮ້າຍທີ່ເກີດກັບອູຣິຢາ. ແມ່ນວ່າອູຣິອາຈະສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ຕໍ່ກະສັດດາວິດ,

ແລະຕໍ່

ເພື່ອນທະຫານ, ລາວກໍໄດ້ເສັຍຊິວິດ. ວິຈັຍເບິ່ງນ້ຳໜັກຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 27). ພິ
ຈາຣະນາເບິ່ງວ່າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈວິທໃ
ີ ດ ປະເມີນເບິ່ງຜົນຮ້າຍຂອງຄວາມຜິດບາບ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ເບິ່ງຄຳປະກາດຂອງເປໂຕທີ່ວ່າ "ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ. ແຕ່ໃນທຸກຊາດຜູ້ໃດທີ່ຢຳເກງພຣະ
ອົງແລະປະຕິບັດຖືກຕາມສິນທັມກໍເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ (ກຈກ 10: 34-35). ໃຊ້ເວລາສົນ
ທະນາ.
8. ເວົ້າວ່າ: ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດຖືກການທົດລອງ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມແພ້ຕໍ່ການທົດ
ລອງນັ້ນ. ສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງ ພຣະທັມ 1 ໂກຣິນໂທ 10:13 "ບໍ່ມີການທົດລອງອັນໃດເກີດ
ຂື້ນນອກຈາກການທົດລອງທີ່ເຄີຍເກີດກັບມະນຸດທົ່ວໄປ ພຣະເຈົ້າຊົງທ່ຽງທັມພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງຍອມ
ໃຫ້ພວກເຈົ້າຖຶກທົດລອງເກີນກ່ວາເຈົ້າຈະທົນໄດ້ແລະເມື່ອຊົງທົດລອງເຈົ້ານັ້ນ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດ
ໃຫ້ເຈົ້າມີທາງຫລີກໜີໄປໄດ້ດ້ວຍ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້."
9. ປິດຫ້ອງຮຽນໂດຍເຕືອນນັກຮຽນເຣື່ອງກະດາດເຈັ້ຽທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຕອນແລກທີເ່ ຂົ້າມາຫ້ອງ
ນັ້ນ; ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຂຽນລົງເຈັ້ຽ ນັ້ນຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຂຽນ. ຊັກຊວນໃຫ້ນັກຮຽນແບ່ງປັນປະສົບການ
ເຣືອ
່ ງການທົດລອງ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະຄຣິດ. ອະທິຖານປິດເພື່ອນັກຮຽນທຸກໆຄົນໃນຂະ
ນະທີຈ
່ ະເລີ້ມຕົ້ນອາທິດໃໝ່ ແລະຈະປະສົບກັບການທົດລອງໃນຊີວິດ.

ສຄ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ຊາຍຄົນນັ້ນຄືທ່ານເອງ!
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 12: 1-23
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 12
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ນາທານໃຊ້ເຣຶ່ອງອຸປມາເພື່ອເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທີໃດ ແລະຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອພິສູດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທໃີ ດ ແລະ
ຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ນາທານເພື່ອໄປເຕືອນດາວິດເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ. ດາວິດໄດ້ຕອບ
ຄຳເຕືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍການສາລະພາບແລະການກັບໃຈ, ແຕ່ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກັມທີ່
ຕິດຕາມມາເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນມື້ຮຽນ, ຂຽນຊື່ຄົນດັງໃສ່ເຈັ້ຽຂນາດ 4 ຄູນ 6 ໄວ້ຫລາຍໆຊື່ (ນັກການເມືອງ, ນັກສະແດງ, ນັກ
ຮ້ອງ, ຕໍ່ໆໄປ). ຕຽມນັກຮຽນບາງຄົນໄວ້ເພື່ອສະແດງທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆ ແລ້ວໃຫ້ຄົນ
ອື່ນໆບອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງວ່າແມ່ນທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ໃດ. ຫລັງຈາກນັ້ນສົນທະນາຄຳຖາມນີ້:
•

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍາກໃນການທີ່ຈະຮູ້ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ຈາກທ່າທີ ຫລືຄຳເວົ້າເທົ່ານັ້ນ?

•

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ບຸກຄົນນັ້ນໆງ່າຍຂຶ້ນ? ແມ່ນຫຍັງທີເ່ ຮັດໃຫ້ຮູ້ຄົນນັ້ນໆຍາກຂຶ້ນ?

2. ເວົ້າວ່າ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິທທ
ີ ີ່ນາທານໃຊ້ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າດາວິດເປັນຜູ້ເຮັດຜິດບາບຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າແລະຕໍ່ປະເທດຊາດ. ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາເຮັດ
ຜິດພຣະສັນຍາ ແລະເຮົາຮຽນຮູ້ວິທີຕອບຄຳເຕືອນເວລາຄວາມຜິດບາບຖືກເປີດເຜີຍ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 1-6 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍ; ເວົ້າເຖິງວິທີທີ່
ນາທານໄດ້ໃຊ້ເພື່ອນຳດາວິດສູ່ການກັບໃຈໃໝ່. ພິສູດເບິ່ງເຣື່ອງທີນ
່ າທານໄດ້ໃຊ້ ແລະເຫດການໃນ
ບົດຮຽນບົດກ່ອນນີ້. ເບິ່ງດາວິດແລະການຕັດສິນຂອງເພິ່ນ ກ່ອນທີ່ນາທານຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ.
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ສົນທະນາ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນອື່ນວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຮົາ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ:້
•

ທ່ານມີເພື່ອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າໃຫ້ເຕືອນທ່ານເວລາເຮັດຜິດບາບບໍ່?

•

ທ່ານເຄີຍຖືກເຕືອນເວລາເຮັດຜິດບາບບໍ?
່ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? ທ່ານໄດ້ຕອບວິທີໃດ?

4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 7-9 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອອະທິບາຍ. ສົນທະນາການ
ປຽບດາວິດໃສ່ຄົນຮັ່ງມີໃນເຣື່ອງຂອງນາທານ. ເນັ້ນວ່າ ດາວິດລັກເອົານາງບັດເຊບາທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງ
ຕົນ ແລ້ວໃຊ້ວິທີຂ້າອູຣຢ
ິ າ ຜູ້ເປັນຜົວຂອງນາງ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາເຮັດບາງຢ່າງໂດຍບໍ່ຄິດເຖິງຜົນ
ຮ້າຍທີ່ຈະຕິດຕາມມາ. ເວົ້າເຖິງນ້ຳໜັກຂອງຂໍ້ 9 ທີ່ວ່າ, "ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງ
ເຮົາ?" ສົນທະນາຄຳຖາມຈາກພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.
•

ພຣະເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ທ່ານເຕືອນຄົນອື່ນກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່? ມີຫຍັງເກີດຂຶນ
້ ?
ພວກເຂົາເຈົ້າຕອບທ່ານແນວໃດ?

•

ທ່ານເຄີຍຖືກຄວາມລຳບາກເປັນເວລາດົນນານເພາະຄວາມຜິດບາບບໍ່ ເຖິງວ່າຄວາມບາບ
ນັ້ນໄດ້ຮັບການອະພັຍແລ້ວ?

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 12: 10-23 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍ. ເວົ້າເຣື່ອງວິ
ທີທີ່ຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໄດ້ນຳຜົນຮ້າຍມາສູ່ຄອບຄົວ, ເບິງ່ ຂໍ້ 10. ສົນທະນາເຣື່ອງການອະ
ພັຍ ແລະຜົນຮ້າຍຂອງການເຮັດຜິດບາບ. ເບິ່ງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງດາວິດຕໍ່ລູກທີກ
່ ຳລັງປ່ວຍ ແລະ
ການປະພຶດຂອງເພິ່ນຫລັງຈາກເດັກໄດ້ຕາຍແລ້ວ. ໃຫ້ໂອກາດສົນທະນາເຣື່ອງຄວາມໂສກເສົ້າທີ່
ເກີດຂຶ້ນເພາະການເສັຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຮັກ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ທ່ານຫລືຄົນໃກ້ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລຳບາກ ເພາະການຕາຍຂອງ
ເດັກບໍ່? ທ່ານສູ້ທົນວິທີໃດ? ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸນ
່ ມາຈາກໃສ?

•

ຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຮັກ, ມີພຣະຄຳຂໍ້ໃດທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອຸນ
່ ແລະ
ໃຫ້ຄວາມຫວັງ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ສົນທະນາ ຫລືປຽບທຽບລະຫວ່າງການຖືກພິພາກສາ ແລະຄວາມອັບອາຍ ວ່າສິ່ງໃດມີຜົນກະທົບ
ຫລາຍກວ່າກັນ. ຖ້າໃຫ້ເລືອກ ທ່ານຈະເລືອກການຖືກພິພາກສາ ຫລືຄວາມອັບອາຍ? ອະທິບາຍ.
7. ກັບມາເວົ້າເຖິງຂໍ້ 1 ຕອນເລີ້ມການຮຽນ. ເວົ້າວ່າ: ແທ່ນທີຈ
່ ະປົກປິດຄວາມຜິດເໝືອນດາວິດ, ພວກ
ເຮົາຄວນພຍາຍາມໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສັດຊື່. ພວກເຮົາຄວນຫລີກການເຮັດຄືຄົນອື່ນ ຫລືຮຽນແບບຄົນ
ອື່ນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດຄົນບາບ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. ປິດ
ການສຶກສາພຣະຄຳໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບການຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ແລະ
ມອບຊີວິດເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດໃນທາງຊອບທັມໂດຍພ້ອມທີຈ
່ ະກັບໃຈໃໝ່ ຖ້າຜິດພາດໄປ.
ສຄ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ຕັນຫາ ແລະຄາຕະກັມ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 13: 1-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 13
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄອບຄົວຂອງດາວິດແຕກເພາະການຂົ່ມຂືນ, ການຄາຕະກັມ, ແລະການບໍ່
ເຂົ້າໃຈກັນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອປ້ອງກັນແລະດູແລຄອບຄົວຂອງຂ້ອຽ.
ອ່ານລວບ: ອຳໂນນລູກຊາຍຂອງດາວິດພຍາຍາມເຮັດຕາມຕັນຫາ ແທນທີ່ຈະຫລີກການທົດລອງ. ຫລັງ
ຈາກອຳໂນນຂົ່ມຂືນນ້ອງສາວຈາກຄົນລະແມ່, ອັບຊາໂລມອ້າຍຂອງນາງເກັບຄວາມຄຽດໄວ້
ໃນໃຈ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຂ້າອຳໂນນເພື່ອແກ້ແຄ້ນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມຫ້ອງຮຽນໂດຍການເວົ້າເຣື່ອງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວ ທີທ
່ ່ານໄດ້ອ່ານ

ຫລືເຫັນໃນຂ່າວ.

ເວົ້າວ່າ: ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງໃໝ່ສະເພາະສມັຍພວກເຮົາ; ຄອບຄົວຂອງກະສັດ
ດາວິດໄດ້ມີປະສົບການເຣື່ອງຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນມີການຂ້າກັນເອງ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສາມກຸມ
່ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອ່ານ 2 ຊາມູເອນ 13: 1-33. ບອກແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້
ບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ວຸ້ນວາຍ ແລະສັບສົນພາຍໃນຄອບຄົວຂອງດາວິດ ແລະສົນທະນາການ
ຕອບ ຫລືທ່າທີຂອງດາວິດຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
3. ຂໍອາສາສມັກຫ້າຄົນເພື່ອສະແດງທ່າປະກອບຂອງກະສັດດາວິດ, ອຳໂນນ, ອັບຊາໂລມ, ນາງຕາ
ມາ, ແລະທີ່ປຶກສາຂອງຄອບຄົວ. ວາງສາກລະຄອນ: ດາວິດພາລູກໆມາຫາທີ່ປຶກສາຂອງຄອບຄົວ
ຫລັງຈາກທີ່ອຳໂນນ ໄດ້ຂົ່ມຂືນສຳເລົານາງຕາມາ ແລະການວາງແຜນແກ້ແຄ້ນຂອງອັບຊາໂລມ.
4. ຕຽມຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ທີ່ປຶກສາຄອບຄົວ ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຖາມດາວິດແລະລູກໆຂອງເພິ່ນ:
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•

ມີຫຍັງບໍທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນຄອບຄົວ?

•

ທ່ານຄິດວ່າຕົວເອງມີສ່ວນແນວໃດ?

•

ທ່ານຢາກເຫັນການປ່ຽນແປງແນວໃດໃນຄອບຄົວ?

•

ທຸກຄົນເຫັນພ້ອມບໍ່ ວ່າຄອບຄົວຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ?

•

ອະທິບາຍຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດ?

•

ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສັມພັນດີຂຶ້ນ?

•

(ເວົ້າກັບ ດາວິດ) ໃນຖານະຜູ້ເປັນພໍ,່ ທ່ານຕ້ອງການເຫັນຫຍັງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງລູກໆ?

•

ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ແລ້ວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ? ສິ່ງນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍບໍ?
່

•

ທ່ານພ້ອມທີຈ
່ ະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ທຸກຢ່າງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ?

5. ໃຊ້ເວລາເພື່ອທົບທວນເບິ່ງເຫດການຈາກການສະແດງເຣ່ືອງນີ້. ຖາມ: ຜູໃ
້ ດະສແດງໄດ້ດີ ແລະເປັນ
ຕາໜ້າເຊື່ອທີ່ສຸດ? ໃຫ້ຕົວສະແດງອອກຄວາມຄິດເຫັນ ໃນການຕອບຄຳຖາມທີ່ຜ່ານມາ?
6. ບອກໃຫ້ນັກຮຽນກັບໄປນັ່ງຕາມປົກຕິ ແລະສົນທະນາກ່ຽວກັບອຸປນິສັຍຂອງຄົນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃນຄອບ
ຄົວຂອງດາວິດ; ເບິ່ງການປະພຶດແລະຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ສົນທະນາວິທີທດ
ີ່ າວິດ
ແລະລູກໆຂອງເພິ່ນຕອບຮັບຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶນ
້ .

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ສົນທະນາ ແລະຕອບຄຳຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້
ຄອບຄົວແຕກຫັກ? ສົນທະນາວິທີທີ່ພໍ່ແມ່ຄຣິສຕຽນສາມາດເບິ່ງການປະພຶດຂອງລູກໆ ແລະເຂົ້າໃຈ
ສະພາບການ ແລ້ວຫາວິທີແກ້ໄຂຫລືປ້ອງກັນ ກ່ອນທີ່ສິ່ງຮ້າຍແຮງຈະເກີດຂຶນ
້ .
8. ຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈາກບົດຮຽນນີ້; ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ.

ສຄ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ລູກຊາຍກະບົດພໍ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 15: 1-30
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 15:1-30
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ອັບຊາໂລມໂຄ່ນລົ້ມບັນລັງດາວິດຜູ້ເປັນພໍ່ໂດຍການກະບົດ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ: ຂ້ອຍກະບົດຕໍ່ຄອບຄົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈຂອງຂ້ອຍບໍ່?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອສຳຣວດເບິ່ງຈຸດປະສົງຂອງຂ້ອຍ ໃນຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວ.
ອ່ານລວບ: ອັບຊາໂລມຕັດສິນໃຈວ່າເວລາຄອງບັນລັງຂອງພໍລ
່ າວໝົດແລ້ວ, ລາວຈຶ່ງໃຊ້ແຜນການກະ
ບົດຈະລັກເອົາບັນລັງຂອງດາວິດ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນເວລາຮຽນ, ພິມຄຳເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດາດເຈັ້ຽໂຕໃຫຍ່ສົມຄວນໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານໄດ້: ຄອບຄົວ,
ທໍຣະຍົດ, ກະບົດ, ຫລອກ, ຄວາມລົບ, ຄວາມສັມພັນ, ບໍ່ສັດຊື່, ໄວ້ວາງໃຈໄດ້, ລວງ, ບໍ່ໃຫ້ກຽດ,
ຄວາມບາດໝາງ.
2. ເລີ້ມຫ້ອງຮຽນຂໍໃຫ້ອາສາສມັກສອງຄົນເປັນຜູ້ບັນທຶກ. ອະທິບາຍເກມ: ຂະນະທີທ
່ ່ານຍົກກະດາດທີ່
ໄດ້ພິມໄວ້ແລ້ວນັ້ນຂຶ້ນ ໃຫ້ພວກນັກຮຽນຮ້ອງອອກສຽງ ສິ່ງທີເ່ ຂົາກຳລັງຄິດຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: ທໍຣະຍົດ,
ສຽດສີ, ໃຊ້ເລ້ຫລ່ຽມ, ຊົ່ວຊ້າ...). ພວກຜູ້ຈົດບັນທຶກຈະຂຽນທຸກໆຄຳທີ່ຄົນຮ້ອງອອກມາ. ເວລາເກມ
ຈົບລົງ, ໃຫ້ຜູ້ບັນທຶກຈະອ່ານຄືນທຸກຄຳເວົ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄຳເວົ້າທີ່ພິມຢູ່ກະດາດເຈັ້ຽແລ້ວນັ້ນ.
3. ສົນທະນາຄຳເວົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍຣະຍົດໃນຄອບຄົວ,
ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ. ອາສາສມັກຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ແບ່ງປັນເຣື່ອງການທໍຣະຍົດ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ ຫລືປະສົບມາ.

ພ້ອມກັບເບິ່ງວິທີແລະເຫດຜົນທີ່ເຮັດ
ຫລືຄວາມບາດໝາງໃນຄອບຄົວທີ່

ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງດາວິດຢູ່

ໃນຄອບຄົວ ແລະຜົນຮ້າຍທີມ
່ ີຕໍ່ຣາຊອານາຈັກຂອງເພິ່ນ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
4. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນຫົກກຸ່ມ, ກຸມ
່ ນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ບໍ່ສຳຄັນ.ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົານຶ່ງພາກຂອງບົດຮຽນ:
ຜູ້ໃດຄວນເປັນກະສັດ? (2 ຊມອ 15:1-6); ເປັນເວລາເກັບກ່ຽວ (2 ຊມອ 15:7-12), ແລະຕໍ່ໆໄປ.
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ໃຫ້ເວລານັກຮຽນອ່ານແລະສຶກສາບົດຮຽນແຕ່ລະພາກຂອງໃຜລາວ. ສຸດທ້າຍ: ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສລຸບ
ຕາມທີ່ໄດ້ສຶກສາແລະສົນທະນາກັນແລ້ວພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງນຳ.
5. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມບາດໝາງລະຫວ່າງ ດາວິດແລະ ອັບຊາໂລມ. ຖາມ: ມີວິທໄ
ີ ດ
ແດ່ທີ່ຈະປ້ອງກັນບັນຫານັ້ນ. ສະຖານະການບໍ່ດໃ
ີ ນຄອບຄົວເປັນຜົນຮ້າຍສຳລັບການເປັນຜູ້ນຳປະ
ເທດຊາດຂອງດາວິດວິທີໃດ?

ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ບຸກຄົນຈະສາມາດແຍກຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວອອກ

ຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ເວົ້າວ່າ: ມັນເປັນການງ່າຍສຳລັບຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີ້ທຈ
ີ່ ະພິພາກສາຄວາມວຸ້ນວາຍພາຍໃນຄອບ
ຄົວຂອງດາວິດ. ຖາມວ່າ: ຄອບຄົວໃນສມັຍນີ້ສາມາດທີ່ຈະຖືກບັນຫາໃນທຳນອງດຽວກັນບໍ?
່ ເບິ່ງ
"ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ," ສົນທະນາວິທີທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວມັກຈະສໍ້ໂກງ ຫລືຫັກຫລັງກັນ. ສົນທະນາ
ວິທີທີ່ຄວາມເຫີນຫ່າງສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ.

ຖາມວ່າ: ຄຣິສຕຽນຈະຕອບຄົນໃນຄອບຄົວ

ແລະໜູນໃຈໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນດີຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເຫີນຫ່າງໄດ້ວິທໃ
ີ ດ?
7. ສົນທະນາເຖິງພາກສ່ວນຂອງຄວາມເຊື່ອສຳລັບຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວ. ຈົບການສຶກສາພຣະຄຳ
ໂດຍແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນໄປສົນທະນາຄຳຖາມຂໍ້ທີ 4 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ, ຈົບລົງດ້ວຍ
ການອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ໜູນໃຈແຕ່ລະຄົນອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ຣິດເດດໃນການຮັບໃຊ້ເປັນ
ຜູ້ຊ່ອຍໃນການປິ່ນປົວແລະການຄືນດີກັນ ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ສຄ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ສາບແຊ່ງ ແລະຫລອກລວງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 16
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ດາວິດຖືກເຍາະເຍີ້ຍ ແລະຫລອກລວງ, ຂະນະທີ່ລູກຂອງເພິນ
່ ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມອັບອາຍດ້ວຍການປະພຶດທີຊ
່ ົ່ວຊ້າ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຈະຕອບການຖືກເຍາະເຍີ້ຍ ຫລືການຖືກຫລອກລວງວິທີໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຕຽມວິທີທຈ
ີ່ ະຕອບຮັບການເຍາະເຍີ້ຍ ແລະການຫລອກລວງດ້ວຍ
ພຣະຄຸນແລະການຫ້າມຕົວເອງ.

ອ່ານລວບ: ດາວິດແລະຄອບຄົວໄດ້ຜ່າຍໜີການກໍ່ກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ ເພາະມີຜຈ
ູ້ ົງຮັກພັກດີໄດ້ມາ
ລາຍງານໃຫ້ຮູ້; ບາງຄົນໄດ້ຕອບຮັບເຫດການນີ້ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ໃນຂະນະທີ່ອັບຊາໂລມ
ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຫລວງທີ່ພໍ່ລາວເຄີຍຢູ່.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນມື້ຮຽນບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ພິມຄວາມຕົວະຕໍໄ
່ ປນີ້ໃສ່ເຈັ້ຽໄວ້ ເພື່ອຈະຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນ:
•

ປະທານາທິບໍດີ ນິກສັນປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣື່ອງວາເຕີເກດ (Watergate).

•

ນັກລອຍນ້ຳຄົນອະເມຣິກັນຊື່ ຣິແອນ ລອກ

ອ້າງວ່າຕົນເອງຖືກປຸ້ນຕອນໄປແຂ່ງກິລາໂອ

ລິມປິກປີ 2016 ທີ່ປະເທດບຣາຊິນ.
•

ນັກແຕ້ມຮູບຊື່ ມາກ ແລນດິສ ກ່າຍຮູບຂອງຄົນອື່ນແລ້ວນຳໄປຂາຍໃຫ້ຫໍພິພິທພັນໂດຍ
ອ້າງວ່າເປັນຕົ້ນສະບັບ ເປັນເວລາສາມສັຕວັດ ຫລາຍຄົນເຊື່ອຖືລາວວ່າເປັນຄຸນພໍນ
່ ັກບຸນ.

•

ນັກຫລິນ
້ ໃນທີມບອນຂອງ Chicago White Sox ແປດຄົນຮັບສິນບົນແລ້ວຍອມເສັຽຊັຍ
ໃຫ້ທີມ Cincinnati Reds ໃນການແຂ່ງ World Series ປີ 1919.

•

ຈາກປີ 1919 ເຖິງປີ 1920, ຄົນເຊື້ອຊາດອີຕາລີຊື່ ຊານ ປອນສີ ມີລາຍໄດ້ເຖິງຈຳນວນ
250, 000 ໂດລາຕໍ່ວັນ ດ້ວຍການຕົວະເອົາເງິນນັກລົງທຶນ ເຣື່ອງຄຣູປອນທາງໄປສະນີ.
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•

ໃນປີ 1912, ຊານ ເດົາສັນ ແລະ ນັກທໍຣະນີວິທະຍາຊື່ ອາເຕີ ສມິດ ວຸດວອດ ພາກັນຕົວະ
ຊາວໂລກວ່າໄດ້ຄົ້ນພົບ Piltdown Man ຊຶ່ງເປັນຜູເ້ ຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຄວາມເປັນມາ
ຂອງມະນຸດ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນພຽງກະດູກຄາງກະໄຕທີ່ມແ
ີ ຂ້ວຕິດຢູ່ກັບກະໂຫລກຫົວຄົນ.

•

ບໍຣິສັດສ້າງເຮືອ ໄວສຕາ ອ້າງວ່າເຮືອ ໄຕຕານິກຈະບໍ່ມີທາງຫລົ້ມໄດ້ ເຖິງວ່າການສ້າງເຮືອ
ນີຈ
້ ະຖືກຕາມມາຕຖານຂອງການສ້າງເຮືອໃນສມັຍນັ້ນກໍຕາມ.

•

ນັກແຂ່ງຣົດຖີບຜູ້ຊະນະເຈັດປີຕໍ່ເນື່ອງທີປ
່ ະເທດຝຣັ່ງເສດຊື່ ແລນ ອາມສຕອງ ອ້າງວ່າບໍ່
ເຄີຍໃຊ້ຢາເສບຕິດ; ແຕ່ໃນທີ່ສຸດເມື່ອປີ 2013 ລາວໄດ້ສາລະພາບວ່າຕົວເອງເຄີຍໂກງ.

•

ສິລປິນສັຕວັດທີຊາວເອດຊື່ ຮານ ແວນ ມີກເີ ຣັນ ໄດ້ຕົວະເອົາເງິນຄົນຫລາຍໆລ້ານໂດລາ
ໂດຍການເອົາຮູບແຕ້ມໃໝ່ໆອົບໃສ່ໃນເຕົາໃຫ້ເປັນຄືຮູບແຕ້ມທີເ່ ກົ່າແກ່.

2. ຢາຍເຈັ້ຽເຣື່ອງຕົວະທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ນັກຮຽນ; ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານຄວາມຕົວະຜູລ
້ ະຂໍ້ ເພື່ອທຸກຄົນຈະ
ໄດ້ຍິນ. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ຈັດລຳດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການຕົວະທີ່ເຫັນໃນເຈັ້ຽ. ສົນທະນາເຖິງ
ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການຕົວະທີ່ໄດ້ລຳດັບທີນຶ່ງນັ້ນ ມີສິ່ງໃດແດ່ທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັບການຕົວະອື່ນໆ.
3. ສົນທະນາເຣື່ອງການຕົວະ; ຖາມວ່າ:ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງມັກຕົວະ? ມີການຕົວະປະເພດໃດທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ?
4. ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍເວົ້າວ່າ ໃນຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດເພິ່ນໄດ້ເຫັນເຣື່ອງການຕົວະ ແລະການ
ຫລອກລວງ; ຫລາຍກ່ອນນັ້ນ ດາວິດໄດ້ມປ
ີ ະສົບການເຣື່ອງຖືກຫັກຫລັງ ແລະຖືກເຍາະເຍີ້ຍ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
5. ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ ແລະຢາຍເຈັ້ຽເປົ່າໃຫ້ກຸ່ມລະໃບ ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ອ່ານ 2 ຊາມູເອນ
16 ແລະໃຫ້ບັນທຶກເວລາ ແລະເຫດການ ຕາມທີ່ພຣະທັມໄດ້ບອກ; ຈາກແຕ່ລະເຫດການ, ໃຫ້ບັນ
ທຶກ ຫລືສລຸບປະຕິກີຣິຍາຂອງດາວິດ ແລະບາງທີຄວາມຮູສ
້ ຶກຂອງເພິນ
່ .
6. ຫລັງຈາກສຳເຣັດແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ນສົນທະນາຄຳຖາມ 1-3 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸມ
່ ຕິດເຈັ້ຽຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ທີ່ຝາຫ້ອງຮຽນ;ໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ອ່ານ; ຫລັງຈາກ
ທຸກຄົນໄດ້ກັບຄືນມານັ່ງ ໃຫ້ຖາມວ່າ: ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫດການທີຄ
່ ້າຍກັບເຣຶ່ອງຂອງດາວິດ,
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?
8. ສົນທະນາ: ທ່ານຈະຕອບການຖືກເຍາະເຍີ້ຍ ຫລືການຖືກຫລອກລວງວິທີໃດ? ຖາມ: ໃຜແດ່ທີ່ເຄີຍ
ມີປະສົບການໃນເຣື່ອງນີ້ ແລະຢາກແບ່ງປັນ? ສິ່ງທີເ່ ກີດຂຶ້ນມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ຕຄ
ໍ່ ວາມເຊື່ອ?
9. ອອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກຫັກຫລັງ, ຜູທ
້ ກ
ີ່ ຳລັງໂສກເສົ້າ, ຫລືຜູ້
ທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ.
ສຄ
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ໂສກເສົ້າເພາະເສັຍລູກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ຊາມູເອນ 18

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 18

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ຊະນະສົງຄາມ ແຕ່ລູກຊາຍທີຮ
່ ັກຕາຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮົາຈະເລົ້າໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ຶອຈະຮຽນຮູ້ວິທີການເລົ້າໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກໄປ.

ບົດນໍາ
ຄຳວ່າເສິກສົງຄາມແລ້ວຍ່ອມມີການເສັຍຫາຍ, ຄັ້ງນີກ
້ ະສັດດາວິດໄດ້ສູ້ຮົບກັບອັບຊາໂລມລູກຊາຍທີ່ກາຍ
ເປັນຫົວໜ້າກະບົດຍາດຊີງບັນລັງ ຄັ້ງແຣກດາວິດຖືກອັບຊາໂລມໂຈມຕີຈົນໜີໄປຕັ້ງທັບທີ່ແຄມນ້ຳ ແຕ່ເມື່ອ
ວາງແຜນການສູ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວຈຶ່ງກັບໄປໂຈມຕີ ແລະກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ແຕ່ລູກຊາຍຜູ້ກະບົດໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍໃນສນາມຮົບຈຶ່ງນຳຄວາມໂສກເສົ້າມາສູ່ດາວິດຜູ້ເປັນພໍ່.

ວິທີການສູ້ຮບ
ົ (2 ຊາມູເອນ 18:1-8).
1. ເບື້ອງຫລັງເຣື່ອງໃນບົດ 17 ກະສັດດາວິດໄດ້ຖອຍໜີໄປກັບພວກອິສເອນ ພາສາເຮົາດຽວນີ້ເຮົາ
ຈະເວົ້າວ່າແຕກເສິກ.

ເມື່ອແຕກແລ້ວດາວິດກໍພາທະຫານມາຕັ້ງທັບທີ່ໃກ້ຄຽງກັບແມ່ນ້ຳຈໍແດນເມື່ອເຕົ້າ

ໂຮມກຳລັງແລ້ວຈຶ່ງ ວາງແຜນບຸກໂຈມຕີອີກ.
2. ສະຕິປັນຍາຂອງດາວິດຄື ເມື່ອອ່ອນກຳລັງຈຶ່ງລ້າຖອຍເສັຍກ່ອນ ແລະເມື່ອມີກໍາລັງ ເປັນນ້ຳນຶ່ງ
ໃຈດຽວກັນຈຶ່ງບຸກໂຈມຕີຄືນ. “ຢູ່ຕໍ່ມາ ກະສັດດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມເອົາທະຫານທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ໄດ້ມີຜບ
ູ້ ັງຄັບບັນຊາກອງພັນແລະກອງຮ້ອຍ” (ຂໍ້ 1).
3. ເມື່ອຈັດຕັ້ງທະຫານເປັນກອງພົນແລ້ວດາວິດບອກວ່າທະຫານວ່າຈະໄປຮ່ວມສູຮ
້ ົບ, ເຣື່ອງນີ້ເປັນ
ກຳລັງໃຈອັນມະຫາສານຕໍ່ພວກທະທານ ເມື່ອເຈົ້າຊີວິດຈະໄປນຳ, ແຕ່ເຂົາກໍຫ້າມປາມບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນອອກໄປສູ້
ຮົບ. ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູບອກກັບສາວົກໃນມັດທາຍ 28 ວ່າຈະຢູ່ກັບເຂົາຈົນໝົດກັບ ໃນຂະນະທີສ
່ າວົກອອກ
ໄປທົ່ວໂລກເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ.
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4. ທີ່ສນາມຮົບນັ້ນທະຫານດາວິດໄດ້ຕໍ່ສູ້ແລະຂ້າທະຫານຂອງອັບຊາໂລມເຖິງຊາວພັນຄົນ, ຊຶ່ງ
ເສິກສົງຄາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ນຳຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອັບຊາໂລມຢ່າງໜັກ. (ອ່ານ ຂໍ້ 6-8).

ໂຢອາບເຊື່ອງຄວາມຜິດ (2ຊາມູເອນ 18:9-22).
1. ອັບຊາໂລມຜ່າຍແພ້ການສູ້ຮົບ, ໃນຂະນະທີ່ອັບຊາໂລມຂີ່ມ້າໜີຄວາມຕາຍເຂົ້າປ່າຕຶບໜານັ້ນ
ເສື້ອລ່າມຂອງເພິ່ນກໍໄປຕິດເກາະຄາຢູງ່ ່າໄມ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເຊຊັດໄປຈົນຄໍຂອງເພິ່ນໄປຕິດຄ້າງກັບງ່າມ
ໄມ້ຈົນອອກບໍ່ໄດ້ (ຂໍ້ 9)
2. ໂຢອາບໄດ້ຮັບຮູ້ເຣື່ອງນີ້ຈາກຄຳລາຍງານຂອງທະຫານແລ້ວຈຶ່ງກັບໄປຂ້າອັບຊາໂລມດ້ວຍມື
ຂອງລາວເອງ. ຊຶ່ງເປັນການຂັດຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງກະສັດດາວິດ (ຂໍ້ 14).
3. ໂຢອາບສັ່ງທະຫານເອົາສົບຂອງອັບຊາໂລມໂຍນຖິ້ມລົງເຫວເລິກ ເພື່ອອຳພາງຄະດີ ບໍ່ໃຫ້ກະ
ສັດດາວິດຮູ້ (ຂໍ້ 17-22).

ດາວິດໂສກເສົ້າ (2 ຊາມູເອນ 18:30-33).
1. ທະຫານຂອງກະສັດດາວິດຊະນະສົງຄາມບ້ານເມືອງ ແລະກະສັດດາວິດຍັງລໍຖ້າຟັງຂ່າວດີ ອັນ
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເມື່ອຊະນະສົງຄາມ ອັບຊາໂລມຍັງມີຊວ
ີ ິດຢູ່ ຄືສິ່ງທີດ
່ າວິດຢາກໄດ້ຍິນ, ແຕ່ຄົນເອທິໂອ
ເປັຽໄດ້ມາສົ່ງຂ່າວເຣື່ອງການຕາຍຂອງອັບຊາໂລມ ແກ່ສະສັດດາວິດ (ຂໍ້ 30-32).
2. ຫົວໃຈດາວິດແທບສລາຍແລະໂສກເສົ້າເສັຍໃຈທີ່ທສ
ີ່ ຸດເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ລູກຊາຍອັບຊາໂລມ
ຕາຍແລ້ວທີ່ສນາມຮົບ. ດາວິດໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ແລະຈົ່ມວ່າ

“ໂທ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພໍ່ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພໍ່

ຢາກຕາຍແທນລູກ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພໍ່ເອີຍ” (ຂໍ້ 33).

ຫວ

23

ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ພວກກະບົດປາຊັຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 20
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 20

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຍິງສລາດໄດ້ຊ່ອຍບ້ານເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາສແວງຫາປັນຍາແນວໃດເພື່ອຕອບໂຕ້ຕຜ
ໍ່ ູ້ກໍ່ການຮ້າຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຊອກສແວງຫາປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ?

ຄຳນຳ
ການຕາຍຂອງອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງດາວິດເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມເປັນທຸກໃຈຫລາຍ. (2 ຊມອ
18:33, 19:4). ການໂສກເສົ້າເຮັດໃຫ້ດາວິດເປັນບັນຫາບໍ່ໃຫ້ດາວິດພົບກັບຄວາມຈິງໄດ້ຄືລູກຊາຍໄດ້ກະ
ບົດຕໍ່ຕົນເອງ. ອາບຊາໂລມໄດ້ຢຶນທີ່ປະຕູກຸງເຢຣູຊາເລັມຕິຕຽນຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະກໍມີຄົນຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມ
ລາວໄປເພື່ອຈະໄດ້ຣັຖປະຫານຕໍ່ຜູ້ເປັນພໍ່ (2 ຊມອ 15:6). ດາວິດຍ່ອມມີຄົນມັກຕ້ອງຕິເພື່ອຈະຄົ້ນລົ້ມອາ
ນາຈັກເພິ່ນ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອີກ. ການເປັນຜູ້ນຳຍ່ອມມີຄົນຕ້ອງຕິ, ໃຈຮ້າຍໃຫ້, ກະບົດຕໍ,່
ແລະກໍຍັງມີພຣະພອນຕິດຕາມເຊັ່ນກັນ.
ປີສຸດທ້າຍ ດາວິດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະການເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ. ໃນກໍຣະນີ ອັບຊາໂລມແລ້ວ ດາວິດມີຄວາມເຈັບຢ່າງໜັກເພາະລູກຊາຍກະບົດຕໍ່ ທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕາຍໄປ.
ອັບຊາໂລມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງໄດ້ສ້າງຮູບຕົນເອງຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ (2 ຊມອ 18:18). ອັບຊາໂລມໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ອາ
ມາຊາເປັນຜູ້ບັງຄັບທະຫານແທນໂຈອາບ (2 ຊມອ 17:25). ເຣື່ອງລາຍລະອຽດທີ່ອັບຊາໂລມກະບົດຕໍດ
່ າ
ວິດມີຂຶ້ນເວລາມີການວຸ້ນວາຍສັບສົນໃນອານາຈັກ. ມີຊາຍອີກຄົນນຶ່ງຊື່ ເຊບາໄດ້ລຸກຂຶ້ນກະບົດຕໍ່ສູ້ດາວິດ.
(2 ຊມອ 20).
ເວລາອ່ານ 1 ແລະ 2 ຊາມູເອນອາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈປະວັດເບື້ອງຫລັງເຖິງການເມືອງແລະ
ສິບສອງຕະກູນ ແລະມີເຜົ່າເປັນຜູ້ກະບົດ. ພວກເຂົາອິດສາ ບັງບຽນກັນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ມກ
ີ ານກະບົດເຊັ່ນ
້ ນປະເທສຕາເວັນອອກກາງ
ອັບຊາໂລມ ແລະເຊບາ. ບັນຫາລະຫວ່າງເຜົ່າຕ່າງໆກໍຍັງມີມາເຖິງທຸກວັນນີໃ
ເໝືອກັບສມັຍຂອງກະສັດດາວິດ. ຜູ້ນຳທີດ
່ ີມຄ
ີ ວາມຮູ້ສຶກແລະຈຸດປະສົງດີເໝືອນ ດາວິດເພິ່ນໄດ້ຕິດຕາມ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ດາວິດໄດ້ຈັດການຕໍ່ພວກກະບົດ ແລະຕ້ອງການຢາກໃຫ້ແຜນການພຣະເຈົ້າສຳ
ເຣັດເປັນນ້ຳເບີນຶ່ງ ແລະທ້ອນໂຮມຊາດໃຫ້ເຫັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ການປະສົບກັບບັນຫາເຮັດໃຫ້ໜັກໃຈ
ແຕ່ມັນເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດຜູ້ນຳ.

24

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສອງສາມກຸ່ມຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ມ.ີ ຍົກເອົາພຣະຄັມພີ 2 ຊມອ 20 ແລະ
ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາປະວັດເບື້ອງຫລັງຂອງແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ: ເຊບາ, ດາວິດ, ອັບຊາໂລນ,
ອາມາຊາ, ອາບີໄທ, ແລະໂຈອາບ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຫົວໜ້າຜູ້ນຶ່ງເປັນຕົວແທນເພື່ອຈະ
ກ່າວເຣື່ອງທີ່ກຸ່ມຕົນໄດ້ຄົ້ນພົບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນຳກັນ. ໃຫ້ເອົາສິ່ງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນ
້ ພົບ
ຂຽນໃສ່ກະດານກ່ອນເວລາລາຍງານ.
2. ບອກໃຫ້ມຄ
ີ ົນສມັກອ່ານ 2 ຊມອ 20:15-22 ອອກສຽງດັງ. ແລະສົນທະນາກັນເຖິງບົດຮຽນນີ້. ຄຶດ
ວ່າຍິງຄົນສລາດອາດເວົ້າອັນໃດກັບຄົນໃນເມືອງນັ້ນທີ່ຖວ
ື ່າເປັນຄົນສລາດ.

ຖາມວ່າຄົນຜູ້ດຽວສາ

ມາດຊັກຊວນຄົນທັງເມືອງໄດ້ແນວໃດ? ພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເວລາເອົາມາປະກອບໃຊ້ແກ້ບັນ
ຫາມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນ? ທີ່ສຸດຄົນໃນເມືອງນີ້ໄດ້ພາກັນຕັດຫົວຂອງເຊບາແລະໂຍນອອກຈາກກຳແພງ
ໄປໃຫ້ໂຈອາບໄດ້ຢ່າງໃດ?
3. ບັນຫາໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພາະມີຄົນຊົ່ວ, ຄົນກະບົດ, ຄົນໂງ່, ແລະຜູຢ
້ າກຈັບເອົາຄວາມຜິດແລະປັ່ນປ່ວນ.
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນອານາຈັກຂອງດາວິດທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ, “ເມືອງສັນຕິສຸກ” ແລະພຣະເຈົ້າກໍມພ
ີ ຣະ
ທັຍຢ່າງນີ້ (ຮັກກາຍ 2:9). ໃນເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າ (ພສສ 46:4), ພຣະເຈົ້າສັນຍາຈະປະທານສັນຕິ
ສຸກໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ (ພສສ 85:8).
4. ຄວາມຂັດແຍ່ງແລະບັນຫາມີແທ້ໃນຊີວິດ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າ
ເພາະຊອກຫາພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງເອົາມາປະກອບໃຊ້ແກ້ໃຫ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີ.
5. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກພົບເຫັນຄວາມຂັດແຍ່ງແລະບັນຫາ ແຕ່ເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນຫລັກ ບັນ
ຫານັ້ນຈະຖືກແກ້ໄດ້ດີ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຜົນປໂຍດ.
6. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ຖືກຕັດສິນແລະຍັງມີຫວັງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 24
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ຊາມູເອນ 24

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດທີນ
່ ັບສຳມະໂນຄົວເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ໂກດຮ້າຍ ແລະການຊື້ດິນຕອນສຳຄັນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຫວັງແນວໃດໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຕັດສິນລົງ
ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພືອ
່ ຈະຊອກສແວງຫາການຄືນດີແລະຄວາມຫວັງໂດຍໃຫ້ມີຄວາມ
ສັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູ?

ຄຳນຳ
ເຣື່ອງລາວໃນ 2 ຊມອ 24 ເປັນເຣື່ອງຂອງກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຄືດາວິດ, ລຳຣວດສຳມະໂນຄົວ,
ຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ດາວິດສາຣະພາບຄວາມຜິດ, ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່, ແລະກໍຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ມີຄວາມເມດຕາ.

1 ຂ່າວຄາວ 21 ກໍໄດ້ເວົ້າຢ່າງດຽວກັບ 2 ຊມອ 24.

ແຕ່ເຫັນວ່າລຳດັບການຍົກເອົາ

ເຣື່ອງມາເວົ້າອາດແຕກຕ່າງກັນ. ເຫັນວ່າແຕ່ລະປຶ້ມໄດ້ໃຫ້ເຣື່ອງລະອຽດພິເສດ ເຖິງຈະແຕກຕ່າງກັນກໍແມ່ນ
ເວົ້າເຣື່ອງສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ, ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາ, ແລະກໍຄືນດີກັນ.
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງການສຳຣວດສຳມະໂນຄົວຖືວ່າເປັນ
ຄວາມຜິດໃນກໍຣະນີຢ່າງນີ້?

ໃຫ້ເນັ້ນເຖິງພຣະກຳລັງຂອງພຣະເຈົ້າ, ການສາຣະພາບອັນແທ້ຈິງ, ຄວາມ

ເມດຕາຂອງອົງພຣະເຈົ້າເປັນພລັງເຮັດໃຫ້ຄືນດີ. ໃນຕອນນີພ
້ ວກເຮົາໄດ້ເຫັນກະສັດດາວິດເວົ້າໃນເພງສັຣ
ເສີນວ່າ, “ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ...(ພສສ 6:9),
“ເມດຕາສົງສານຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ...(ພສສ 51:1).
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຫັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັກແລະອີດູ, ພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າກໍປະກອບຮ່ວມເປັນຄຳຂວັນເພາະມັນເປັນລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. ຄຳເວົ້າແນວນີ້ໄດ້ມີຢູ່ປະ
ມານ 148 ຄັ້ງໃນພຣະຄັມພີເດີມ ແລະ 2/3 ກໍມີຢູ່ໃນປຶ້ມເພງສັຣເສີນ.
ເມື່ອເຫັນຄວາມໝົດຫວັງຂອງມະນຸດ.

ສອງ, ພຣະເຈົ້າມີພຣະເມດຕາໃນ

ຜູຂ
້ ຽນເພງສັຣເສີນຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຂໍໃຫ້ຄວາມເມດຕາຕົກມາຖືກຂ້າ

ນ້ອຍແດ່ທ້ອນເພື່ອຈະເອົາຊີວິດຢູ່ໄດ້.
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ເຣື່ອງສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ ແລະຄວາມຜິດຂອງດາວິດເປັນປະວັດໃນພຣະຄັມພີເດີມທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມເມດ
ຕາເພື່ອດາວິດຈະໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າໃນທາງສ່ວນຕົວ.

ເຣື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ດາວິດເຫັນ

ຄວາມຜິດ ຈຶ່ງໄດ້ສາຣະພາບເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ອະພັຍໃຫ້.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນຊອກເອົາຮູບຕ່າງໆມາຕິດໃສ່ຝາໃຫ້ຫ້ອງຮຽນທີ່ຄົນຄຶດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມປອດ
ພັຍໄດ້ເຊັ່ນ: ເງິນ, ຕູເ້ ຊັບ, ການສຶກສາ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ກ້ອງຖ່າຍ, ປຶນ
ື ແລະອື່ນໆ. ບອກ
ຫ້ອງຮຽນວ່າວັນນີ້ຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງກະສັດາວິດເພິ່ງກຳລັງຂອງທະຫານ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ
ເປັນຄວາມຜິດ.
2. ກ່ອນຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນໂຄງຮ່າງຕາມຂ້າງລຸ່ມນີໃ
້ ສ່ກະດານ:
I.

ດາວິດສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ (24:1-9)

II.

ດາວິດພົບກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດ (24:10-17)

III.

ດາວິດສ້າງແທ່ນບູຊາ (24:18-25)
ບອກໃຫ້ມີຄົນສາມຄົນສມັກອ່ານໂຄງຮ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ແລະລາຍງານສິ່ງທີຕ
່ ົນເອງໄດ້ຮຽນ
ຈາກການອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນນຳ.

3. ວັນນີ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດແລະໃຫ້ດາວິດເລືອກເອົາຈາກສາມຢ່າງນີ:້ 1) ຈະມີການອຶດຫິວໃນແຜ່ນດິນ
ສາມປີ. 2) ດາວິດຈະໄດ້ແລ່ນນີ້ກຳລັງຂອງພວກສັດຕູສາມເດືອນ 3) ໂຣກລະບາດຈະເກີດຂຶ້ນເຖິງ
ສາມວັນ (24:13).

ຖ້າແມ່ນທ່ານເປັນດາວິດ ທ່ານຈະເລືອກເອົາອັນໃດ? ສ່ວນດາວິດໄດ້ເລືອກ

ເອົາອັນທີ 1 ແລະ 3 ເພາະເພິ່ນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະເມດຕາຫລາຍກວ່າສັດຕຣູ.
4. ດາວິດໄດ້ຟັງຄຳບອກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ກາດ ໃຫ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະແທ່ນບູຊາບ່ອນນັ້ນໄດ້
ກາຍເປັນບ່ອນກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງພຣະວິຫານ ແລະຍັງເປັນບ່ອນໃກ້ຄຽງຕອນອົງພຣະເຢຊູຖືກ
ຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຖວາຍບູຊາພຣະເຈົ້າເພື່ອມະນຸສໂລກ.
5. ດາວິດໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະຍອມອອກໄປຊື້ດິນລານຟາດເຂົ້າຂອງອາຣູນາເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າການ
ຖວາຍບູຊາຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການເສັຽສະລະຂອງມີຄ່າໂດຍບໍ່ຍອມເອົາດິນລ້າໆຈາກໃຜ ເໝືອນ
ກັບອັບຣາຮາມໄດ້ຊື້ເອົາດິນຝັງຊາຣາ (ປຖມ 23:3-15)

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນເຣື່ອງຄືນພຣະຊົນ
ຈົ່ງໄປບອກຂ່າວນີ້
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 28

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 28

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ພຣະເຢຊູຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ສ້າງສາວົກ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮົາຈະສ້າງສາວົກຕາມຄຳສັ່ງແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ວິທິີສ້າງສາວົກ.

ບົດນໍາ
ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ເພາະບໍ່ມີ
ຜູ້ນຳສາສນາໃດໆທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາຄືພຣະເຢຊູ. ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງກໍຊົງສັ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປ
ບອກຂ່າວນີທ
້ ົ່ວໂລກ ແລະສ້າງຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກຕໍ່ໆກັນໄປ.

ພວກແມ່ຍິງເຫັນອຸບໂມງວ່າງເປົ່າ (ມັດທາຍ 28:1-10).
1. ພວກແມ່ຍິງທີ່ສັດຊື່ແລະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຢຊູໄດ້ພາກັນຕັ້ງໃຈຈະໄປຫົດສົງສົບຂອງພຣະເຢຊູທອ
ີ່ ຸບ
ໂມງຝັງສົບໃນເຊົ້າມືດຂອງວັນອາທິດ. (ຂໍ້ 1).
.
2. ພວກແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫລາຍຢ່າງໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູກໍຈິງ

ແຕ່ພວກເຂົາພາກັນໄປດ້ວຍ

ຄວາມເຊື່ອ. ບອກນັກຮຽນວ່າເຮົາອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງໃນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ສິ່ງເຮົາເຮັດໄດ້ດີນັ້ນ ແມ່ນເຊື່ອ
ເທົ່ານັ້ນ.
3. ເຂົາບໍ່ໄດ້ພົບພຣະເຢຊູຕາມທີ່ເຂົາຄຶດໄວ້ ເພາະພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ຂໍ້ 6-7). ບອກນັກຮຽນວ່າ
ຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດຍັ່ງຮູ້ເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້. ອ່ານ ໂຣມ 11:33ຂ “ວິທທ
ີ າງຂອງພຣະອົງກໍເຫລືອ
ວິສັຍທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າໄດ້” .

ເງິນຈ້າງບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງຄືນພຣະຊົນ (ມັດທາຍ 28:11-15).
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1. ພວກແມ່ຍິງແລະທະຫານຍາມອຸບໂມງໄດ້ເຫັນເຫດການ ແລະເປັນພະຍານ ແຕ່ປະໂຣຫິດປິດຂ່າວໂດຍ
ເອົາເງິນຈ້າງທະຫານບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງນີ້. (ຂໍ້ 12-15).
2. ທະຫານຮັບເງິນແລ້ວກໍປິດບັງເຣື່ອງນີ້ໄວ້ບໍ່ເວົ້າຕໍ່ໄປ. 1 ຕີໂມທຽວ 6:10ກ “ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄຳເປັນ
ເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ”

ພຣະບັນຊາອັນສຳຄັນ (ມັດທາຍ 28: 16-20).
1. ພຣະເຢຊູພົບກັບພວກສາວົກຕາມທີ່ໄດ້ນັດໝາຍໄວ້ກັບພວກແມ່ຍິງຕອນຊົງປາກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາ “ພຣະ
ເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຈົ່ງໄປບອກພວກພີນ
່ ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາ
ທີ່ນັ້ນ” (ຂໍ້ 10). ຖາມນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ນັດໝາຍກັບເຮົາບໍ່? ພຣະເຢຊູນັດພົບກັບເຮົາຢູ່ໃສ? ບໍ່ແມ່ນ
ຢູ່ໂບດແຕ່ລະວັນອາທິດບໍ່? ເຮົາໄດ້ໄປຕາມຄຳນັດພົບບໍ່?
2. ເລົ່າເຣືອ
່ ງຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງໄປພົບກັບທ່ານໝໍຕາມນັດໝາຍໃນບົດຮຽນ. ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າເມື່ອ
ໄປໂບດຢ່າປິດຫູຄືຊາຍຜູ້ນີ້ ຫລືໄປແລ້ວບໍ່ຟັງອັນໃດ ການເຮັດດັ່ງນັ້ນຈະເສັຍເວລາຄືຊາຍຜູ້ນີ້ລ້າໆ.
3. ສ່ວນພວກສາວົກໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທີ່ຄາລີເລດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່

ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາພົບເຂົາແລ້ວ

ເຂົາກໍກົ້ມຂາບລົງນະມັສການພຣະອົງ(ຂໍ້ 16-17). ເຮົາຄວນເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່.
4. ສາວົກໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ພິສູດແລະໄດ້ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວຈຶ່ງຊົງສັ່ງພວກສາວົກ (ອ່ານ ຂໍ້ 19-20).
ແລະແປໃຫ້ນັກຮຽນຟັງດັ່ງນີ້;
1. ພຣະອົງຊົງບັນຊາໃຫ້ອອກໄປ, ຈະໄປໃກ້ຫລືໄກນັ້ນສຸດແລ້ວແຕ່ຊົງໃຊ້ ແລະອອກໄປປະກາດ
ພຣະເຢຊູອົງດຽວກັນ.
2. ຊົງໃຫ້ແຜນການປະຕິບັດ; ກ. ເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ, ຂ.ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຂົາໃນນາມພຣະ
ເຈົ້າສາມພຣະພາກ, ຄ. ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງ (ບໍ່ແມ່ນບາງຢ່າງ) ທີ່ຊົງສັ່ງໄວ້ແລ້ວ.
3. ຊົງສັນຍາວ່າຈະບໍ່ປະຖິ້ມສາວົກທີ່ອອກໄປໂດຍກ່າວວ່າ “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນ
ໝົດກັບ”.
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