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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ1 

ຄາໍສອນວາ່:ຢາ່ລມືພຣະບດຸ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 1:1-6; 14; 2:1-4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 1:1ó2:9 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນສັພທຸກສ່ິງ, ເໜືອຜ້ ູທໍານວາຍ, 

ເໜືອບັນດາເລ່ົາເທວະດາທັງປວງ ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍຄວນຈະຖວາຍກຽດໃຫ້ສົມກັບທ່ີພຣະອົງຊງົເປັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນຖານະອັນໃດ ໃນຊີວດິຂອງທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກຈະຊ່ັງຊາຕີຣາຄາວ່າ ພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນຊີວດິຂອງທ່ານໃນຖານະອັນ 

ໃດ?  
 

                                                ແຜນສໍາລບັການສິດສອນ 
 
ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູຊ່ວີິດຈງິ(ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 

  
1. ແນະນໍາພຣະທັມຄັມພີເຣັບເຣີ: ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຢ່າລືມພຣະບຸດ.   

ນໍາໄປສູ່ການອະທິບາຍສ້ັນໆ ກ່ຽວກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະນໍາໄປສູ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງ 
ພຣະອົງ.  

           ຖາມ: ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາມີບັນຫາຫຍັງ ບ່ໍໃນເວລາສິດສອນກ່ຽວກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະ  
                    ເຈົາ້? 

2. ຂຽນລາຍການບົດຮຽນລົງໃນກະດານ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕາມບົດຮຽນໄປດ້ວຍກັນ..  
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

3. ຄໍາຖາມ: ສ່ິງທ່ີເຮົາຮຽນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ພວກເອ້ີນວ່າຢ່າງໃດ?  
             ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຮຽນກ່ຽວກັບຊີວດິຂອງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາເອ້ີນວ່າຢ່າງໃດ? 
ຄຣູຈະຂຽນຄໍາຕອບລົງໃສ່ກະດານ. 
 

4. ແບ່ງກະດານເປັນສອງຝ່າຍ ຝ່າຍນ່ຶງຂຽນຊ່ືຜ້ ູທໍານວາຍຫລາຍຄົນ; ອີກຝ່າຍນ່ຶງຂຽນຊ່ືພຣະເຢຊູ. 
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ຄຣູຈະວາງຄໍາຖາມ:  ແມ່ນຫຍັງທ່ີທັງສອງຝ່າຍນ້ີຄ້າຍຄືກັນ?   ແລະ ແມ່ນຫຍັງທ່ີສອງຝ່າຍນ້ີແຕກ 
ຕ່າງກັນ?  ອ່ານພຣະທັມ ເຮັບເຣີ 1:1-3  ສົນທະນາໃນພຣະຄັມພີທ່ີວາ່ ພຣະເຢຊູຊງົເປັນມະຫາປະ 
ໂຣຫິດເໜືອຜ້ ູທໍານວາຍ ແລະເໜືອເຫລ່ົາເທວະດາກ 
 

5. ອ່ານພຣະທັມເຮັບເຣີ 1:4-6; 14  ແລ້ວກໍວາງຄໍາຖາມ: ພຣະເຢຊູຊົງເໜືອເຫລ່ົາເທວະດາຢ່າງໃດ? 
ພາຣະໜ້າທ່ີຂອງພຣະເຢຊູຊງົແຕກຕ່າງກັບເທວະດາຢ່າງໃດ?  ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມໂດຍອີງຕາມພຣະ 
ຄັມພີ ເບ່ິງໃນເຮັບເຣີ 1:14.  ເທວະດາຈະຊວ່ຍເຫລືອປົກປ້ອງຄົນທ່ີເຊ່ືອແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອນ 
ຮັບເອົາຄົນເຂ້ົາມາ. 
 

6. ໃຫ້ຄຣູອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຕອນນ້ີ ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະເຢຊູ. (ອີງໃສ່ເຈ້ັຍບົດຮຽນ)  ເປັນ 
ຫຍັງຄົນເຮັບເຣີຈ່ຶງພາກັນທ້ໍຖອຍ ເພາະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ່ໍ? ເພາະພວກເຂົາມັກກະບົດບ່ໍ? ຫລືວ່າ 
ນິດສັຍສັນດານຂອງພວກເຂົາເອງ. (ອ່ານ 2:1-4) 

 
7. ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງລະເລີຍຕ່ໍຄໍາເຕືອນ? 

ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມ ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຮົາເອງ ໃຫ້ເອົາອອກຈາກຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງ. ຮູ້ຢ່ ູ 
ແລ້ວວ່າ ຜົນຕອບສນອງຕ້ອງອອກມາບ່ໍດີ ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງຝ່າຝືນ? ໃນການບ່ໍເຊືອ່ຟັງ ພຣະເຈ້ົາກໍ 
ໄດ້ລົງໂທດໃຫ້ເຫັນຜ່ານມາແລ້ວ ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງເຮັດອີກຢ່ ູ? 
ຜົນທ່ີບ່ໍຮັບເອົາຄວາມພ້ົນຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຫຍັງ?  
     

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ຖາມ: ຄໍາສອນຈາກຝ່າຍໂລກສອນພວກເຮົາວ່າຢ່າງໃດແດ່ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຊີວດິຂອງພວກ 

ເຮົາ?  ອອກມາຂຽນລົງໃນກະດານແຕ່ລະຄົນ. 
 
ຖາມ: ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊເູດ ສອນພວກເຮົາວາ່ຢ່າງໃດແດ່ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາ? ອອກມາຂຽນລົງໃນກະດານແຕ່ລະຄົນ. 
 
ສົມທຽບສອງຢ່າງວາ່ເໝືອນກັນບ່ໍ? 

 
9. ເວລາທ່ີຈະອະທິຖານປິດນ້ີ  ຖາມ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງໃດ ຈະດໍາເນີນໃນຄໍາສອນຂອງ 

ພຣະເຢຊູບ່ໍ?   
ຮ່ວມໃຈກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ2 
ການເຊືອ່ຟັງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 3:7ó4:13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຮັບເຣີ 3:1ó4:13 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ການເຂ້ົາສູ່ຄວາມຍິນດີໃນຄວາມພ້ົນຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມ 

ເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອແລະໃນການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຫດ 

ຜົນທ່ີດີບ່ໍ? ຫລືວ່າເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆກໍພໍ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍວ່າ ການເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆ ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະໄດ້ຮັບ 

ຄວາມຍິນດີໃນຄວາມພ້ົນ. 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣື່ອງເຂົ້າສູຊ່ວິີດຈງິ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ເວລາທ່ານຈະຊອກຫາໃຜຜ້ ນ່ຶູງທ່ີຫລ້ິນກິລາບັສແກັດບານເກ່ັງ ທ່ານຈະໄປຊອກຫາເຂົາຢ່ ູໃສ?  ຈະ
ໄປຊອກຫາເຂົາຢ່ ູບ່ອນຈ່າຍເງິນບ່ໍ? ຈະໄປຊອກຫາເຂົາຢ່ ູບ່ອນຂັບເຮືອບິນບ່ໍ?  
ຂຽນຄໍາວ່າ ຄຣສິຕຽນ ໃສ່ກະດານ ແລ້ວພານັກຮຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ຄຣສິຕຽນ ນ້ັນ. ມີສ່ິງ 
ໃດແດ່ທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນຈະເປັນ? 
 
ຖາມ: ການຮັບເຊືອ່ຢ່າງດຽວພຽງພໍບ່ໍ ຫລືວາ່ຕ້ອງມີການດໍາເນີນຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມເຊ່ືອແລະການ 
ເຊື່ອຟງັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ?        
 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

2. ໃຫ້ຄົນທ່ີສມັກໃຈອ່ານ ເຮັບເຣີ 3:7-11  ແລະໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ 17:1-7. ຄຣູຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບ 
ເຣ່ືອງນ້ີ ພໍໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈ.  
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ນ້ີກໍເປັນເພາະຈິດໃຈຂອງມະນຸດເອງທ່ີແຂງກະດ້າງ ແມ່ນວ່າຈະເຫັນມາແລ້ວຈະຜ່ານມາແລ້ວ 
ຫລາຍຄ້ັງ ເຂົາກໍຍັງເຮັດອີກຢ່ ູ 
 

3. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 3:12-19  ຫລັກຄໍາສອນຂອງບັບຕິສພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມພ້ົນນ້ັນ ຖ້າໃຜ 
ຜ້ ູນ່ຶງຫາກໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວຜ້ ູນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຕລອດໄປ.  ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄໍາສອນນ້ີ? 

  
4. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ 4:1-6  ໃຫ້ນັກຮຽນຟັງໃຫ້ຄັກ ໃນຄໍາວ່າ ພັກຜ່ອນ.  ຖາມ:  ຄໍາວ່າພັກຜ່ອນໝາຍ 

ຄວາມວາ່ຢ່າງໃດ?  ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນໃສ່ກະດານ.    
ຖາມ: ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີພັກຜ່ອນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
ຄຣູຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຟັງເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບຄໍາວ່າພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ໃຫ້ອີງໃສ່ ເຈ້ັຍ
ບົດຮຽນ.  ຖາມ: ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການ ພັກຜ່ອນ ຢ່າງນ້ີໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
 

5. ອ່ານເຮັບເຣີ 4:8-11 ອະທິບາຍການພັກຜ່ອນໃນວັນຊະບາໂຕ, ການພັກຜ່ອນໃນການເຂ້ົາມາຫາ 
ພຣະເຈ້ົາ,  ການພັກຜ່ອນຈາກບັນຫາ ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາມາເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ.   

 
6. ອ່ານເຮັບເຣີ 4:12-13  ສົນທະນາກ່ຽວກັບໜ້າທ່ີຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະຖາມນັກຮຽນ 

 
· ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
· ພຣະອົງປັບປຸງຈິດໃຈແລະປ່ຽນນິດສັຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
· ທ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດໃນຄໍາທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈພວກເຮົາທຸກຢ່າງ? 
· ສ່ິງນ້ີບ່ໍ ທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ?  

 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

7.  ເຊີນນັກຮຽນໃຫ້ປະກອບສ່ວນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ.  
 

8. ຄຣູຈະບ່ໍຕອບຄໍາຖາມ ແຕ່ຄຣູຈະຖາມ: ການດໍາເນີນຊີວດິໃນຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫຍັງ? 
 

9. ອະທິຖານປິດ ຂໍການເຊ່ືອຟັງຈາກພຣະເຈ້ົາ 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ3 

ໝັນ້ຄງົໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 4:14ó5:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 4:14ó5:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອຮັບພຣະເມດຕາກະຣນຸາແລະພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງ 

ຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢ່ ູໃນພຣະອົງ, ມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຈະອີງໃສ່ອັນໃດ? ອົງພຣະຄຣດິ (ມະຫາປະໂຣຫິດ) ຫລື ມະນຸດເພ່ືອ 

ຈະຮັບເອົາຄວາມພ້ົນ.   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກຈະບອກກ່າວວ່າ ຈ່ົງຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະຄຣດິຜ້ ູຊົງເປັນມະ 

ຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາ 
 

ແຜນສາໍລບັການສດິສອນ 
 

ນໍາເຣ ື ່ອງເຂົ້າສູ່ຊວີິດຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
 

1. ຊວນໃຫ້ນັກຮຽນຄິດເຖິງຜ້ ນໍູາ ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຜ່ານມາ. (ເຊ່ັນ: ຄຣູສອນ, ຫົວໜ້າທີມກິລາ, 
ຫົວໜ້າທໍາງານ, ພ່ໍແມ່, ສິດຍາພິບານຢ່ ໃູນໂບດ, ຣັຖບານ....) 
ຖາມ: ເວລາຫົວໜ້າພວກນ້ີຢາກໃຫ້ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນວຽກນໍາ ງານຍາກຫລືເບົາ,ໃໝ່ຫລືເກ່ົາ 
ພວກເພ່ິນຈະໜູນໃຈໃຫ້ສູ້ຕ່ໍໄປ. ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ິງເຮັດຢ່າງນ້ັນ?  ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ. 
 
ຫລັງຈາກນ້ັນຄຣູຈະບອກວ່າ ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນຣິດອໍານາດຂອງ ການ
ນໍາພາ.     

 

ນໍາພາການສກຶສາພຣະທມັ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
   

2. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງທ່ີສມັກໃຈອ່ານ ເຮັບເຣີ 4:14-16 
ແລ້ວຖາມ:  ພວກເຮົາຮູ້ບໍວ່າພຣະເຢຊູເຄີຍມີການທົດລອງຫຍັງແດ່? ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມລູກາ 
ບົດ 4:1-13  ໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈຟັງ ຂ້ໍ 3ແລະ 4; ຂໍ ້5-8; 9-12 ແລ້ວຖາມອີກ:  ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ 
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ກ່ຽວກັບການທົດລອງຂອງມານຊາຕານໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ?  ນໍາພານັກຮຽນສົນທະນາ ພວກເຮົາກໍຖືກ 
ທົດລອງເໝືອນຢ່າງພຣະອົງບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງທົດລອງພວກເຮົາ?  ພຣະອົງຕ່ໍສູ້ກັບມານຢ່າງໃດ?    

 
3. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 5:1-10 ແລະໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານປະຖົມມະການບົດ 14:17-20  ຫລັງ 

ຈາກອ່ານແລ້ວ ໃຫ້ຫັນມາຫາຄຸນນະພາບຂອງມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ (5:1-10) 
            

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

4. ຂ້ຶນກັບປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນທ່ີຢ່ ູໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຖາມເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງກ່ຽວກັບ: ການ 
ມີລູກ, ລູກມີບັນຫາ, ເຄີຍໃສ່ຢາປົວມະເຮັງ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສັຍຊີວດິ, ເຄີຍວາງແຜນໄປປ່າວປະ 
ກາດຕ່າງປະເທດ, ແລະເຄີຍເປັນຜ້ ຕູ້ອງຫາໃນຄະດີອາຍາ...... ຄຣູອາດຈະເພ້ີມຫລືຫລຸດລົງກໍໄດ້ 
ໃນເວລາທ່ີຂຽນລົງໃນກະດານ.   
 
ເວລາທ່ານມີບັນຫາຢ່າງນ້ີ ທ່ານມີຜ້ ູທ່ີຈະໄປຫາແລ້ວບ່ໍ?  ແມ່ນໃຜ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໄປຫາຜ້ ນ້ັູນ? 
ແນ່ນອນ ຜ້ ູທ່ີພວກເຮົາຈະໄປຫານ້ັນຈະຕ້ອງແມ່ນຄົນຜ້ ູທ່ີມີປະສົບການ,  ຫລືຜ້ ູທ່ີຊ່ຽວຊານດ້ານນ້ັນ 
ໂດຍສະເພາະ.  
 
ເມ່ືອຫັນມາຫາອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຊງົ 
ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ, ພຣະອົງຊງົເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງມີປະສົບການກັບມະນຸດ, 
ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ທ່ີູເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ. 
 

5.  ໃນເມ່ືອພຣະເຢຊູເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃນທຸກແງ່ມຸມແລ້ວ ພຣະທັມເຮັບເຣີຈ່ຶງຕັກເຕືອນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ 
ທັງຫລາຍທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ ຫລືຍັງມີຄວາມສົງສັຍ, ຫລືຍັງໄຂວ່ເຂວທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອກໍຈ່ົງຕັດສິນ 
ໃຈເສັຍທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ.  
 

6. ຮ້ອງເພງັ ìຂ້າຕັດສິນໃຈແລ້ວî ຄ່ອຍໆ  ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໃຫ້ອະທິຖານຕຽມເຂ້ົາສູ່ການນະມັສການ 
 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ4 

ເຂົາ້ສູໃ່ນການເປນັຜູໃ້ຫຍ ່

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ5:11-6:12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ5:11-6:12 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການປະຕິເສດບ່ໍຢາກກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຜູ້ໃຫຍ່ກໍໝາຍຄວາມວ່າ 

ຕົນເອງເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈຖວາຍພຽງເຄ່ິງດຽວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈິງບ່ໍກາຍເປັນຄຣິສະຕຽນທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອປະເມີນເບ່ິງການເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ 

ຕົນເອງກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ບົດນໍາ 
 ຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣີໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການກ່າວວ່າ ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ແລະເທວະດາ.  ອ້າງເຖິງວນັເວລາທ່ີຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ້ຶນ, ìມ້ືສຸດທ້າຍî (ເຮັບເຣີ 1:2), ຄືພຣະເຈ້ົາເລືອກທາງ 
ເວ້ົາກັບພວກເຮົາດ້ວຍພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະບຸດນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເທວະດາແລະຄໍາເວົາ້ຂອງພຣະອົງ 
ເປັນໜ້າເຊືອ່ໄດ້ກວ່າເທວະດາ.  ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານບ່ໍໃຫ້ຫັນໜີຈາກຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງນໍາໄປເຖິງຄວາມພ້ົນ 
(ຮຣ 2:1-3).     ຄໍາເຕືອນໃບບົດ 3 ເປັນການເຕືອນບ່ໍໃຫ້ຕົກອອກໄປຈາກພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເພາະ 
ການບ່ໍເຊ່ືອ (3:12).  ຜູ້ຂຽນຍັງກ່າວເພ້ີມວ່າອົງພຣະເຢຊູຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສະຖາບັນ ແລະບຸກຄະລິກລັກສະນະ 
ຂອງພວກຢິວ ພຣະບຸດໃຫຍ່ກວ່າໂມເຊ ອາໂຣນ ຫລືປະໂຣຫິດອ່ືນໆ.    ເຖິງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ປານນ້ັນພຣະ 
ອົງຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາພຣະອົງໄດ້ຊ່ຶງເປັນການແປກທ່ີສຸດ.    ຜູ້ຂຽນຍັງບອກວ່າພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີເປັນກໍາແພງຂ້ັນອອກໄປເພ່ືອຈະໃຫ້ມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 

     ໃນບົດ 5 ຜູ້ຂຽນໄດ້ກັບຄືນໄປເວ້ົາເຖິງຄໍາຂວນັຊ່ຶງເປັນການເຕືອນ.       ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນຄຣິສຕຽນຜູ້ 
ຖວາຍຕົວພຽງເຄ່ິງໃຈ.  ການທ່ີຖວາຍເຄ່ິງໃຈນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໜ້າຜິດຫວັງ.     ພວກເຮົາບ່ໍຄວນ 
ຖວາຍຕົວເອງພຽງເຄ່ິງດຽວແຕ່ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນກາຍເປັນຜູ້ອາວຸໂສ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
1. ຖາມສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນວາ່ ເປັນຜູ້ອະວຸໂສແປວ່າແນວໃດ?  ບອກໃຫ້ຊອກຫາຄໍາຕອບນໍາກັນ.  

ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄົນໃສ່ກະດານແລ້ວພາກັນສົນທະນາກັນ.   ຖາມອີກວ່າມີອັນໃດເປັນ 
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ສ່ິງວດັແທກຂອງການເປັນຜູ້ອະວຸໂສ.  ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຄຶດເຖິງການເປັນຄຣິສຕຽນອາວຸໂສຊ່ຶງ 
ເປັນສ່ິງຄໍາຄັນຕ່ໍຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣີ.     ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນຜູ້ໃຫຍ່ 
ຂຶ້ນ? 

2. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 5:11-14.    ທ່ານຄຶດວ່າຖ້າຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ັນອ່ານຕອນນ້ີພວກ 
ເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ທ່ານເດຄຶດວາ່ທ່ານໄດ້ກິນນ້ໍານົມ ຫລືອາຫານແຂງດ້ານວິນຍານຈິດ 
ບ່ໍ? ທ່ານຈະອະທິບາຍປໂຍກນ້ີຢ່າງໃດ? 

3. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 6:1-8.    ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍໃຫ້ເກີນ 3-4 ຄົນ.  
ບອກວ່າຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຮີບອກວ່າມີທາງອ່ືນອີກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງ ບົດ 6:1-8 ນ້ີ ດ້ວຍຊອກເອົາພຣະ 
ຄັມພີບ່ອນອ່ືນມາປະກອບ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊອກເອົາມາແລະອະທິບາຍເພ່ືອເພ້ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 

4. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 6:9-12.  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຊອກຫາຄໍາຕອບວາ່ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະກາຍ 
ເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນໄດ້? 

5. ນໍາສົນທະນາວ່າ, ເປັນຫຍັງສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຈຶງ່ໜີອອກໄປນອກຈາກການຍົກຍ້າຍ?  ການ 
ອອກໄປຢ່າງນ້ີໄດ້ບອກເຖິງສະພາບເຖິງຄວາມເຊືອ່ຂອງຄົນນ້ັນແນວໃດ? 

6. ຄະນະບັບຕິສເຊ່ືອວ່າຖ້າໄດ້ພ້ົນແລ້ວຈະບ່ໍເສັຽໄປອີກ, ແຕ່ເຫັນວ່າຄະນະອ່ືນເຊ່ືອແລ້ວສາມາດເສັຽ 
ຄວາມພ້ົນໄປໄດ້.  ຖາມວ່າໃນພຣະຄັມພີຢູ່ທາງຄະນະບັບຕິດບ່ໍ ຫລືວ່າຍັງເປັນຄໍາຖາມຢູ່? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ5 

ເຂົາ້ໄປໃກ,້ ຈບັໃຫດ້,ີ ໜນູໃຈຄນົອືນ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ10:19-39 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ10:19-39 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ກະທໍາເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ 

ພວກເຮົານ້ັນເປັນສ່ິງປະເສິດ ແລະພຣະອົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາ 
ສແວງຫາພຣະອົງ ແລະມີຊວິີດຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື ແລະເປັນ 
ທ່ີໜູນນ້ໍາໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຊອກສແວງຫາແລະມີຊີວດິຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື ແລະ

ໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກສແວງຫາທາງໃຫ້ມີຊີວິດຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ ແລະ

ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດຄືກັນ. 
 

ບົດນໍາ 
 ໃນປໂຍກທໍາອິດໃນຂ້ໍທີນ່ຶງໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ 10:19-39 ຊ່ຶງຂ້ຶນຕ້ົນດ້ວຍຄໍາເວົາ້,   ìເຫດສັນນ້ັນî   ຊຶ່ງ 
ເປັນຄໍາເວ້ົາໃຫ້ຫວນກັບໄປເບ່ິງຂ້ໍກ່ອນ.     ໃນບົດ 7 ຜູ້ຂຽນໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊີວດິແລະຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີເດີມຜູ້ມີຊ່ືວາ່ ເມນຄີເຊເດັກ ເປັນຜູ້ເລີກລັບ (ປຖມ 14:18-25; ເພງສັຣເສີນ 110:4) 
ອັບຣາຮາມໄດ້ພົບເວລາໄດ້ຮົບຊະນະກະສັດສ່ີອົງ  ເມນຄີເຊເດັກໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມແລະອັບ 
ຣາຮາມກໍຖວາຍ 10 ເປີເຊັນສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍຶດເອົາມາຈາກຊັຍຊະນະຈາກສົງຄາມ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ຂຽນປຶມ້ເຮັບ 
ເຣີຈ່ຶງກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຢູ່ເໜືອເມນຄີເຊເດັກເພາະພຣະອົງເປັນປະໂຣຫິດທ່ີຕ່າງກັບອາໂຣນເພາະ 
ເມນຄີເຊເດັກໃຫຍ່ກວ່າ ອາໂຣນ ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍໃຫຍ່ກວ່າອາໂຣນ. 
       ຜູ້ຂຽນຈ່ຶງກ່າວອີກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າປະໂຣຫິດໃນໂລກ ແລະຄໍາສັນ 
ຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຄໍາສັນຍາໃນພຣະຄັມພີເດີມ (ຮຣ 8:1-10:18).  ປະໂຣຫິດແຫ່ງໂລກນ້ີ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງຖວາຍເພ່ືອປະຊາຊນົທຸກໆວັນ   ແລະເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນສັກສິດປີລະເທ່ືອເພ່ືອຖວາຍບູຊາໃນວັນ 
ສໍາຄັນ.     ປະໂຣຫິດບ່ໍພຽງແຕ່ຖວາຍເພ່ືອຄວາມບາບຂອງຄົນອ່ືນແຕ່ຕ້ອງຖວາຍເພ່ືອຄວາມບາບຂອງຕົນ 
ເອງຄືກັນ.    ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນຜູ້ບ່ໍມີຄວາມບາບແຕ່ປະການໃດ,    ພຣະອົງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຖວາຍເພ່ືອ 
ຄວາມຜິດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຖວາຍບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຄ້ັງດຽວເພ່ືອຄົນທັງໂລກ.  (ຮຣ 9:11-14). 
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     ໃນເຮັບເຣີ 10:19,  ຜູ້ຂຽນໄດ້ສ່ັງສອນໃຫ້ຜູ້ອ່ານເອົາໃຈໃສ່ເຖິງສ່ິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາເພ່ືອໃຫ້ພວກ 
ເຮົາໄດ້ລອດພ້ົນ ສ່ິງນ້ີແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີເຮັດໄດ້.    ດ່ັງນ້ັນ, ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ຍຶດໝ້ັນໃນຄວາມເຊືອ່ແລະເປັນຄົນສັດຊືຕ່ໍ່ພຣະອົງ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດເໝືອນກັນ. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
7. ຖາມຫ້ອງຮຽນວ່າມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບສ່ິງດີອັນໃດໃນຊີວິດບ່ໍ?   ໃນເມ່ືອເປັນແນວນ້ັນ ທ່ານເດຕ້ອງການ 

ເຮັດສ່ິງດີຕອບແທນຫລືບ່ໍ?     ຄໍາເວ້ົາວ່າຈ່ົງເຮັດເໝືອນຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດ 
ນ້ັນໃຊ້ການບ່ໍໄດ້.  ໃນບົດຮຽນນ້ີຜູ້ຂຽນໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານດໍາລົງຊີວດິໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອເປັນການ 
ຕອບສນອງທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດຕ່ໍພວກເຮົາ. 

8. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 10:19-21,  ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກຕ້ັງໃຈຟັງແລະຊອກເອົາຂ້ໍສໍາຄັນ 
ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈ່ຶງມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າຕົນເອງຈະເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນສັກສິດໄດ້?   

9. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 10:22-25.    ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍໃນຂ້ໍ 
22-25.      ແບ່ງຫ້ອງໃຫ້ເປັນສອງສາມກຸ່ມ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອະທິບາຍເຖິງໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບໃນຊວິີດຄຣິສຕຽນ. 

10. ບອກໃຫ້ຄົນນຶງ່ອ່ານ ເຮັບເຣີ 10:26-31.  ຖາມວ່າຖ້າຄຣສິຕຽນຕ້ອງການໆໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມ 
ພ້ົນ ເຫັນວ່າພຣະຄັມພີຕອນນ້ີເຕືອນໃຫ້ລະວັງການຕ້ັງໃຈເຮັດຜິດບາບເປັນປະຈໍາຫລືບໍ?   

11. ອ່ານເຮັບເຣີ 10:32-39.   ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຫລືບ່ໍເວລາພົບກັບຄວາມລໍາບາກທ່ີຈະ 
ຮັກສາຄວາມເຊືອ່ໃຫ້ໝ້ັນຄົງ? 

12. ວິທີໃດທ່ີທ່ານຈະໃຊ້ເພ່ືອໜູນໃຈກັນແລະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະກະທໍາສ່ິງດີ (ຮຣ 10:24)   ຮ້ອງ 
ໃຫ້ສະມາຊິກອອກຄວາມຄຶດເຫັນນໍາກັນ. 

13. ປີດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະເຕືອນໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຕ້ັງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ. 
 
 

 
 

 

 
 

                                                                                       ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບດົຮຽນທ ີ6 

ມຄີວາມເຊືອ່ອນັໝັນ້ຄງົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ11:1-2, 32-40; 12:1-3, 12-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ11:1-12:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງອັນດີໃນການມີຄວາມເຊື່ອອັນໝ້ັນຄົງຕ່ໍ 

ພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນຈະມີບັນຫາໃດໆເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຂອບເຂດໃນການມີຄວາມເຊື່ອໃນ ພຣະ

ເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໂດຍຮຽນຮູ້ຈາກຫລາຍ 

ຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີໃນພຣະຄັມພີໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນອົງ 
ພຣະເຢຊ.ູ 

 

ບົດນໍາ 
 ປ້ືມເຮັບເຣີ 11 ເປັນບົດທ່ີຄົນຮູ້ຈັກແລະມັກຫລາຍໃນພຣະຄັມພີ.    ມີບາງຄົນໄດ້ເອ້ີນບົດນ້ີວ່າເປັນ 
ìຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຄວາມເຊືອ່.î    ຜູ້ຂຽນໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຜ້ ູອ່ານບ່ໍໃຫ້ປະຖ້ິມແລະໃຫ້ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໃນອົງ 
ພຣະເຢຊູໄວ້ໃຫ້ດີເພາະມັນເປັນສ່ິງຮັກສາຄວາມພ້ົນແຫ່ງຈິດວິນຍານ.        ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງຈາກ 
ຫລາຍໆຄົນໃນພຣະຄັມພີເດີມຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຂ້ຶນມາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວເປັນຄົນທັມມະດາ    ແຕ່ພວກ 
ເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງອັສຈັນເພ່ືອໜູນຜູ້ອ່ານເຊ່ັນ:   ອາເບນ, ເອໂນກ, ໂນອາ, ອັບຣາຮາມ, 
ຊາຣາ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ໂຢເຊັບ, ໂມເຊ, ຣາຮາບ ແລະອີກຫລາຍຄົນ...(ເຮັບເຣີ 11:30). 
     ຕາມລາຍຊ່ືຫລາຍຄົນຢ່າງນ້ີຜູ້ຂຽນໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນເອົາມາໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນຊີວດິ. ພວກ 
ຄົນເຫລ່ົານ້ີກໍເປັນຄົນທັມມະດາ      ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາພົບກັບຄວາມລໍາບາກພວກເຂົາກໍອົດທົນບ່ໍຍອມແພ້ 
ເພາະອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ.  ອາເບນໄດ້ຖວາຍບູຊາຊຶງ່ເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ; ເອໂນກເປັນຄົນທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ;  ໂນອາໄດ້ສ້າງນາວາໂດຍຄວາມເຊ່ືອຟັງ;   ອັບຣາຮາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຍິນດີຈະ 
ຖວາຍລູກຊາຍຄົນດຽວຄືອີຊາກຈົນພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຢຸດບ່ໍໃຫ້ຖວາຍ.     ໂມເຊໄດ້ພາພວກອິສຣາເອັນ 
ຜ່ານປ່າດິນຊາຍ; ຣາຮາບໄດ້ເຊ່ືອງນັກສືບຂອງພວກອິສຣາເອັນໄວ້ສອງຄົນ.  ຈຸດປະສົງທ່ີຜູ້ຂຽນຢາກໃຫ້ຜູ້ 
ອ່ານເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄົນພວກນ້ີທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນປ້ຶມ ເຮັບເຮີ 11:6.    ìແຕ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຈະເປັນທ່ີພໍ 
ພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້  ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີມາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ນ້ັນຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊງົພຣະຊົນຢູ່î 
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(11:6).     ເປັນການດີທ່ີພວກເຮົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງບັນພະບຸຣຸດທ່ີກ່າວມານ້ີ ແຕ່ຜູ້ສໍາຄັນທ່ີສຸດນ້ັນແມ່ນອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣດິ. 
     ພຣະເຈ້ົາຜ້ ູມີພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາ      ພຣະອົງເອ້ີນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນ 
ພຣະອົງ.  ພຣະອົງຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍພຣະອົງຢ່າງສັດຊື່. 

 

ແນະນາໍການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວທິສີອນນັນ້ອາດສາມາດໃຊແ້ຕກຕາ່ງກນັ 
14. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫຍັງໃສ່ກະດານຫລືໃສ່ໃນເຈ້ັຽ ແລ້ວແບ່ງ 

ປັນສ່ິງທ່ີຕົນເອງຂຽນລົງໃຫ້ຄົນອ່ືນຮ້ ນໍູາ. 
15. ເຊີນໃຫ້ຜູ້ໃດຜ້ ູນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 11:1 ຈາກພຣະຄັມພີຫລາຍສະບັບ. ຖາມວ່າສ່ິງທ່ີສະມາຊິກຂຽນລົງ 

ກ່ອນນ້ັນແຕກຕ່າງກັບໃນຂ້ໍນ້ີຫລືບ່ໍ?   
16. ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງເປັນສອງກຸ່ມ ແລະບອກໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງຊອກຫາຄໍາຕອບຂອງ ìສິ່ງຫວັງໄວî້ ແລະບອກໃຫ້ 

ກຸ່ມທີສອງຊອກຫາຄໍາຕອບຂອງ ìສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ເຫັນກັບຕາî. 
17. ຈາກເຮັບເຣີ 11:3-32 ຊ່ຶງເປັນລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອດີ.  ບອກໃຫ້ສະມາຊກິໃນຫ້ອງ 

ເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງ ແລະແຕ່ງເຣືອ່ງຄົນນ້ັນວ່າເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອແລະປະຈົນພັຍຢ່າງໃດແລະມາຫລ້ິນ 
ເປັນລະຄອນກ້ອມໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ. 

18. ຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 11:3-40 ແຮງໆ    ແລ້ວຖາມສະມາຊິກວ່າເຣືອ່ງຕ່າງໆນ້ີແມ່ນໃຜທ່ີພວກ 
ເຂົາຍົກເອົາເປັນຕົວຢ່າງ? 

19. ເຊີນໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 12:1-3.  ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍສັດຊ່ືແລະ 
ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ?  ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແບ່ງປັນໃນຫ້ອງ.   

20. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ພວກເຮົາມີບັນຫາຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບາບເໝືອນກັບຄົນໃນສມັຍໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ,   ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ຈົນ 
ເຖິງເລືອດຕົກ (ຮຣ 12:4).  ລອງຖາມຕົວເອງເບ່ິງວ່າເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຈະເຮັດໄດ້ເໝືອນຄົນສມັຍເດີມໄດ້
ປະ  ່ເຊີນຫລືບ່ໍ? ພວກເຮົາມີຂອບເຂດໃນການມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ທ່ານຄຶດບ່ໍວ່າໃນພຣະຄັມພີມີເວລາທ່ີສະດວກສະບາຍໃນການເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຈ້ົາ? 
2. ເຮັບເຣີ 11:3 ໄດ້ກວ່າວ່າ ຄົນໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີສັນຍາເອົາໄວ ້ແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄํາສັນຍາຢູ່ 

ຫ່າງໄກພໍເບ່ິງເຫັນໄດ້.     ມີອັນໃດບ່ໍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍທ່ານແລະຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບເທ່ືອ ແຕ່ທ່ານພໍ 
ເບ່ິງເຫັນໄດ້ວ່າຈະເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ? 
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3. ອັນໃດເປັນການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຕ່ໍຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານ? 
4. ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານເອົາສາຍຕາອອກໄປຈາກອົງພຣະເຢຊູ? (12:2) 
5. ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມໝາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຖືການລະອາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນ (12:2)? ມີບົດຮຽນອັນ

ໃດບ່ໍທ່ີພວກເຮົາສາມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຈາກບົດນ້ີບ່ໍ? 
 

     ວິທີນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາຄວນຄຶດເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ ໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖິງຄໍາວ່າ ພິເສດ.  ສ່ິງຂອງແລະຄົນທ່ີບໍຣິ
ສຸດນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນພິເສດ ຫລືແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 

 
 

                                                                                 ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ7 

ຢາ່ຕໍສູ່ກ້ານຊງົເອີນ້ ໃຫດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງສດັຊື ່
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 12:25ó13:9,20-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 12:28ó13:25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະປະສົງໃຫ້ຄຣສິຕຽນສັດຊືໃ່ນທຸກຢ່າງ-ສ່ວນຕົວ ແລະສັງ 

ຄົມ, ໃນທ່ີລັບລ້ີແລະກາງຊຸມຊົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງສລາດເກີນກວ່າຈະເນ້ັນຄໍາເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະຮູ້ວິທີຕອບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສັດຊ່ືໃນຊີວິດ. 

 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນນັກຮຽນຈະມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີໃສ່ກະດານໄວ້: 

· ເມືອງສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
· ທູດສວັນຫລາຍໆພັນເຕ້ົາໂຮມກັນຢ່າງຊົມຊຶນ່ຍິນດີ 
· ຜູ້ທ່ີມີຊືບັ່ນທຶກຢ່ ູໃນສວັນ 
· ຄວາມຊອບທັມເຮັດໃຫ້ຄົບບໍຣິບູນ 
· ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ພິພາກສາຂອງທຸກຄົນ 
· ພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົເປັນຜູ້ຢ່ ູກາງຂອງພຣະສັນຍາໃໝ່ 

 
ເລ້ີມການຮຽນໂດຍການອ່ານຂ້ໍຄວາມໃນກະດານໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ; ຫລັງຈາກນ້ັນບອກວ່າ,   ອີງຕາມເຮັບ
ເຣີ 12, ພວກເຮົາຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບທຸກໆຢ່າງທ່ີອ່ານມານ້ີ. ຖາມ:ມີຫຍັງແດ່ໃນພຣະ 
ສັນຍານ້ີທ່ີສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຕົວທ່ານເອງ? 
 
ຫລັງຈາກໃຫ້ເວລານັກຮຽນຕອບແລ້ວບອກວ່າ: ພຣະສັນຍາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຄິດ ແລະຄວາມ
ຮູ້ສຶກດີ. ນອກນ້ັນພຣະທັມເຮັບເຣຍັີງບອກວ່າ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງນ້ັນໆ ìກໍໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະ 
ຄຸນພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  ດ້ວຍຄວາມໂຄ 
ຣົບຢໍາເກງî (ຮຣ 12:28). ບົດຮຽນນ້ີຈະນໍາພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຄວນຕອບຮັບການຊົງເອ້ີນໃຫ້ດໍາ 
ເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງໃນທຸກດ້ານ. 
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ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
 
2. ອ່ານແລະອະທິບາຍສ້ັນໆ ເຮັບເຣີ 12:18-24 ເພ່ືອຊວ່ຍນັກຮຽນໃຫ້ຮູ້ເຣ່ືອງ. ພານັກຮຽນເບ່ິງຫົວຂ້ໍ 

ìສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ແລ້ວບ່ໍມີອີກî (12:25-29); ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານເຮັບເຣີ 12:25-29.  ອະທິ 
ບາຍໂດຍໃຊ້ບົດຮຽນ. ຊັກຊວນນັກຮຽນວາ່ພຣະສັນຍາຄວນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢາກສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ
ໃນທຸກມຸມຂອງຊີວດິ. 

 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ເຮັບເຣີ 13:1-9;    ບອກນັກຮຽນວ່າພຣະທັມເຮັບເຣີມີຄໍາແນະນໍາຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອ

ການດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງສັດຊ່ື ໂດຍສະເພາະໃນຂ້ໍ 13:1-9. ຕ່ໍໄປໃຫ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: 
ຄວາມຮັກ, ການຮັບຕ້ອນ, ຄວາມບໍຣສຸິດທາງເພດ, ຄວາມພໍໃຈ. ອະທິບາຍແຕ່ລະຄວາມ.  ເຕືອນ
ນັກຮຽນອີກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງໃນທຸກມຸມຂອງຊີວດິ. 

 
4. ສົນທະນາຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີສ່ົງເສີມຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ? ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີກີດກ້ັນ 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ? 
 
5. ອ່ານ ເຮັບເຣີ 13:20-21; ຊ່ວຍຊີໃ້ຫ້ນັກຮຽນເຫັນຈຸດຕ່ໍໄປນ້ີໃນພຣະຄໍາ:  ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດສັນຕິ

ສຸກ; ຜູ້ໄດ້ຊົງນໍາພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ; ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ
ອົງໃຫຍ່; ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຄົບຖ້ວນໃນການດີທຸກຢ່າງ;  ພຣະອົງຊງົທໍາ
ງານພາຍໃນທ່ານທັງຫລາຍ. ໃຫ້ເນ້ັນວາ່ພຣະເຈ້ົາຊງົຈັດຕຽມພວກເຮົາແລະຊງົທໍາງານໃນພວກເຮົາ 
ແລະຜ່ານພວກເຮົາ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
 

6. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
 

7. ປິດການຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາ ìຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຄົບຖ້ວນໃນ
ການດີທຸກຢ່າງ ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງî (ເຮັບເຣີ 13:21) 

 
ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ8 

ເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍການສຣັເສນີ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 1:1-12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 1:1-12 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງເຖິງຈະມີບັນຫາຊົວ່ຄາວ 

ເນ່ືອງຈາກຄວາມເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍໃນຂະນະທ່ີມີບັນຫາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ເຖິງວ່າຈະ 

ພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກເພາະຄວາມເຊ່ືອ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຍົກເອົາເງິນຫລຽນຊາວຫ້າເຊັນໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງ; ບອກວາ່ເງິນຫລຽນນ້ີມີສອງຂ້າງ (ຫົວກັບຫາງ) ແຕ່

ວ່າເປັນຫລຽນດຽວກັນ.   ສົມມຸດວ່າຫລຽນນ້ັນເປັນຊວິີດຄົນ, ຂ້າງນ່ຶງແມ່ນພຣະພອນ ແລະອີກຂ້າງ
ນ່ຶງແມ່ນຄວາມທຸກລໍາບາກ; ຄົນທ່ີມີຊີວດິຢູ່ຍອມມີທັງສອງຢ່າງ: ສຸກແລະທຸກ. ແນ່ນອນສໍາລັບຄຣິສ 
ຕຽນ ຄວາມລໍາບາກແລະການທົດລອງມີຈຸດປະສົງທ່ີສູງສ່ົງ; ພຣະພອນກໍມີຈຸດປະສົງອັນສູງສ່ົງເຊ່ັນ
ກັນ; ພວກເຮົາຈະພົບທັງພຣະພອນແລະຄວາມລໍາບາກໃນໂລກນີ ້ແຕ່ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ການຍ້ອງຍໍພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆຢ່າງ. 

2. ແນະນໍາວ່າການສຶກສາພຣະທັມ 1 ເປໂຕ  ຈະຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ດໍາເນີນຊີວິດຖ້າມກາງຄວາມລໍາ 
ບາກແລະຄວາມໂດດດ່ຽວ ແຕ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຫວັງ, ແລະຄໍາສັນຍາເຣ່ືອງນິຣັນ
ດອນ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ເຊີນນັກຮຽນໃຫ້ເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ຂອງບົດຮຽນທ່ີໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນກະດານ. 

· ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຊີວິດ (1:1-3) 
· ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມຫວັງໃຈອັນມີຊວິີດຢູ່ (1:3-9) 
· ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມພ້ົນ (1:10-12) 

4. ອ່ານ 1 ເປໂຕ 1:1-2 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ ແລະຖາມວ່າ: 
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· ເປໂຕອະທິບາຍວ່າທ່ານເອງເປັນໃຜ? 
· ຄໍາອະທິບາຍນ້ີມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຢ່າງໃດ? 
· ເປໂຕໃຊຄໍ້າເວ້ົາແນວໃດເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຜູ້ຮັບຈົດໝາຍນ້ີ? 
· ທ່ານຄິດວ່າເປໂຕຢາກບອກຫຍັງແດ່ເມ່ືອທ່ານໃຊຄໍ້າສັບເຫລ່ົານ້ັນ? 
· ການຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແປວ່າຫຍັງ? 
· ພຣະເຈ້ົາຕຣີເອກນຸພາບມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງແດ່ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ? 

5. ອ່ານ 1ເປໂຕ 1:3-9 ຕ່ໍໄປ. ໃຊ້ບົດຮຽນເປັນຫລັກ ເພ່ືອອະທິບາຍພຣະທັມຕອນນ້ີ; ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະ 
ພອນແລະສ່ິງອ່ືນໆ;     ເນ້ັນເຣ່ືອງວ່າຄຣສິຕຽນສາມາດທ່ີຈະຊມົຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະພອນເຖິງຈະພົບ 
ຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະການທົດລອງຕ່າງໆ. 

6. ຕິດຕາມເຣືອ່ງນ້ີດ້ວຍຄໍາຖາມ ເພ່ືອສົນທະນາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
· ຄວາມຫວັງໃຈອັນມີຊີວດິ ແມ່ນຫຍັງແທ້? 
· ເປັນຫຍັງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈໍາຕ້ອງພົບກັບຄວາມທຸກລໍາບາກ? 
· ເປໂຕອະທິບາຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີທ່ີມາຈາກຄວາມເຊ່ືອວິທີໃດ? 
· ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນສຸດທ້າຍຂອງຄວາມເຊ່ືອ? 
· ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງເປໂຕຈ່ຶງເວົາ້ເຣ່ືອງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະຄຣດິ     ແລ້ວເວ້ົາ

ເຣ່ືອງສະງ່າຣາສີຕາມພາຍຫລັງ? 
7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1:10-12. ຖາມ: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກຜູ້ເຊ່ືອໃນສມັຍຂອງເປໂຕ ກັບ

ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະພວກເທວະດາໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ? ເພ້ີມເຕີມວ່າການເປີດເຜີຍເຣ່ືອງ 
ພຣະຄຣິດເປັນເຣ່ືອງທ່ີພວກຜູ້ປະກາດຊອກຫາ    ແລະພວກເທວະດາຢາກຮູ້ເຫັນ, ແຕ່ພວກຜູ້ເຊ່ືອ 
ພຣະເຢຊູໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງໄດ້ປະສົບການເປັນທາງສ່ວນຕົວ. 

 

ນໍາພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວິີດ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ພານັກຮຽນເບ່ິງແລະຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ, ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ. 
9. ຖ້້າມີເວລາພໍໃຫ້ພານັກຮຽນໄປເບ່ິງພຣະທັມໃນພຣະສັນຍາເດີມ  ເຣ່ືອງຫລາຍໆຄົນທ່ີໄດ້ຖືກຄວາມ 

ທຸກລໍາບາກເພາະຄວາມເຊ່ືອ (1.ດານີເອັນໃນຖ້ໍາສິງ,   2. ໂຢເຊບຖືກຂາຍເປັນທາດ ແລະຖືກກ່າວ
ຫາຢ່າງບ່ໍມີຄວາມຈິງ); ເນ້ັນວ່າການເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເປັນຈຸດສູນກາງໃນທັງສອງເຣືອ່ງ. 

10. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ຫລືອ່ານເພງ ìລົມພະຍຸຕີເຈ້ົາ.î ອ້ອນວອນປິດ. 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄຣູສອນ 
ບດົຮຽນທ ີ9 

ປະພດຶຕນົໃຫສ້ມົກບັເປນັລກູພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 1:13ó2:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 1: 13ó2:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນຖານະຜູ້ພັກເຊົາ, ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະພຶດຕົນໃຫ້ສົມກັບຜູ້ເປັນລູກ 

ພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງແລະຄຣສິຕຽນຄົນອ່ືນໆ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ປະພຶດຕົນໃຫ້ສົມກັບເປັນລູກພຣະເຈ້ົາວທີິໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອວັດແທກເບ່ິງຊວິີດຂ້ອຍ ແລະຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍຄໍາສອນຈາກພຣະທັມນ້ີ 

ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຊີວດິໃນຖານະລູກພຣະເຈ້ົາ. 
 

 ແຜນສາໍລັບການສອນ 
 

ນໍາເຣືອ່ງເຂົາ້ສູ່ຊວີດິຈິງ (ໃຊເ້ວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ຫລັງຈາກນັກຮຽນມາເຖິງແລ້ວ, ໃຊເ້ວລາເພ່ືອອອກຝຶກສມອງໂດຍໃຊ້ສັບຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຫລັກ ແລ້ວໃຫ້

ນັກຮຽນຕ່ືມຄວາມໃສ່ເພ່ືອອະທິບາຍບຸກຄົນຕ່າງໆ (ຄົນດີ, ຜູ້ຍິງສັດຊ່ື, ຜູ້ຊາຍມີສັກສີ, ແລະຕ່ໍໆໄປ) 
2. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ຖາມ, ຖ້າໃຫ້ທ່ານໃຊຄໍ້າເວ້ົາຄໍານ່ຶງເພ່ືອສລຸບວ່າທ່ານມີລັກສະນະຢ່າງໃດໃນຖານະ

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ທ່ານຈະໃຊຄໍ້າໃດ?ໃຫ້ໂອກາດຫລາຍຄົນຕອບ ແລ້ວແນະນໍາວ່າ ຄໍານັນ້ຄວນ
ຈະເປັນ ìບໍຣິສຸດ.î ແນະນໍາວ່າບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວທີິດໍາເນີນຊວິີດໃຫ້ດີຂ້ືນໃນໂລກນ້ີ, 
ໃນຖານະຂອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 

ນໍາພາການສຶກສາພຣະທມັ (ໃຊເ້ວລາ 30 ນາທ)ີ 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ເປໂຕ 1:13-16; ບອກຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຟັງຫາຄໍາເວ້ົາທ່ີອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ມີ 

ປະສົບການເຣ່ືອງບໍຣິສຸດໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດແດ່? ໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ ìພ້ອມທ່ີຈະຊະນະ (1:13-22).î 
ທ່ານອາດຈະຂຽນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງ. 

· ìຕຽມຕົວຕຽມໃຈî (1:13) 
· ìມີສະຕິລະວັງຕົວî (1:13) 
· ìຕ້ັງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຕັມບໍຣບູິນî (1:13) ໃນພຣະຄຸນ 
· îເປັນລູກຟັງຄວາມî (1:14), ແລ້ວເຊົາປະພຶດແບບສມັຍທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນ 
· ìຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣສຸິດî (1:5), ຢ່າເບ່ິງແບບຢ່າງໂລກ ແຕ່ເບ່ິງແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາ 
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ໝາຍເຫດ: ເປໂຕໄດ້ເອ້ີນຄຣິສຕຽນໃຫ້ປະຖ້ິມການປະພຶດກ່ອນທ່ີຈະມາເປັນຜູ້ເຊ່ືອ. ຖາມ: ສ່ິງ 
ນ້ີຖືກກັບທ່ານບ່ໍ? ທ່ານຄິດວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຮັດໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ີບ່ໍ? 

4. ອ່ານ 1 ເປໂຕ 1: 17-25 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ແລ້ວໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອສົນທະນາ: 
· ການປະຕິບັດໄປດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ ແປວາ່ແນວໃດ? (1:17) 
· ສ່ິງຂອງທ່ີເສ່ືອມສູນໄປ ຈະຖືກຮັບບ່ໍໃນເວລາສຸດທ້າຍ? (1:18) 
· ເຄ່ືອງຖວາຍປະເພດໃດຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍໃນວັນສຸດທ້າຍ? (1:19) 
· ຜູ້ໃດຈະປາກົດໃນຄາວສຸດທ້າຍ? ແລະເພ່ືອໃຜ? (1:20) 
· ການຄືນພຣະຊົນ ແລະຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງມີສ່ວນນໍາກັນວິທີໃດ?(1:21) 
· ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພ່ີນ້ອງຢ່າງໃດ? (1:22) 
· ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຊົງມີຊີວິດໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາແດ່ແລ້ວ? (1:23) 
· ແມ່ນຫຍັງເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ ແລະແມ່ນຫຍັງເປັນຂອງນິຣັນ? (1:24) 
· ພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ? (1:25) 

5. ອະທິບາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕັດຜ່ານ   1 ເປໂຕ 2 ກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະອຸປນິສັຍທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງ
ກັບຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ປຕ 2:1-3, ໃຫ້ຜູ້ຟັງຊອກຫາສ່ິງທ່ີຄຣິສຕຽນຕ້ອງປະຖ້ິມຖ້າຢາກ
ເປັນຜູ້ບໍຣສຸິດ; ໃຫ້ນັກຮຽນບອກສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບ.    ທ່ານອາດຈະເພ້ີມເຕີມ ຫລືຕີຄວາມໝາຍຕ່ໍ   
(ເບ່ິງສ່ິງຕ່າງໆໃນບົດຮຽນ). 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ເປໂຕ 2: 4-8; ໃຊ້ບົດຮຽນຊວ່ຍໃນການອະທິບາຍ; ຢ່າເບ່ິງຂ້າມຄໍາວາ່ ìຫີນທ່ີມີຊີ 
ວິດ,î îມະນຸດໄດ້ປະຖິ ້ມ,î ìປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດ,î ìເຄ່ືອງບູຊາຝ່າຍວນິຍານ,î ແລະ ìຫີນເສົາເອກ.î 

7. ອ່ານ 1 ເປໂຕ 2:9-10. ຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
· ການເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
· ການເປັນປະໂຣຫິດຫລວງມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
· ການເປັນປະຊາຊາດບໍຣສຸິດມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
· ການເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາເອງມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 

 

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ (ໃຊເ້ວລາ 15 ນາທ)ີ 
8. ພານັກຮຽນກັບໄປພິຈາຣະນາເບ່ິງ 4 ຢ່າງໃນຂ້ໍ 7 ທ່ີຜ່ານມາ.     ຖາມ: ຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີຖືກກັບຊວິີດຂອງ

ທ່ານໃນປັດຈຸບັນ? ໃຫ້ເວລາຫລາຍຄົນຕອບ. 
9. ພານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ິ. ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບປາກເປ່ົາ. 
10. ປິດການສຶກສາພຣະທັມໂດຍການອ່ານ 1 ເປໂຕ 1:16 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ພານັກຮຽນເວ້ົາພ້ອມກັນ

ວ່າ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນບໍຣິສຸດ ເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ.î 
  ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ10 

ເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດສ້ຣັເສີນພຣະເຈົາ້ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 2:11--3:17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 2:11--3:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄວນມີຊີວດິເປັນຕົວຢ່າງເພ່ືອຜູ້ອ່ືນຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນຫຍັງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈ່ຶງຍ້ອງຍໍພໍໃຈກັບຊີວິດຜູ້ເຊ່ືອ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:  ເພ່ືອຊອກຄ້ົນຫາການມີຊີວິດເປັນການເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີ 

 

ຄໍານໍາ 
ບົດຮຽນວນັນ້ີແມ່ນພາກປະຕິບັດຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງ ແລະພາກປະຕິບັດຕ່ໍຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ ແລະ
ຍັງສອນເຖິງການປະຕິບັດຕ່ໍຄອບຄົວຜົວເມັຍອີກ,    ອັຄສາວົກເປໂຕຍັງບອກອີກວ່າຖ້າຫາກຄຣິສຕຽນ
ປະຕິບັດຕາມນ້ີກໍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.  

 
1.  ມຊີວີດິໃຫຜູ້ອ້ືນ່ສະອອນ   (1 ເປໂຕ 2:9-12).  
 
ເປໂຕສອນໃຫ້ມີຊີວດິທ່ີສະບາຍພາຍໃນຈິດໃຈຕົນເອງແລະເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະອອນແລ້ວໃຫ້ເຂົາຈ່ຶງຢາກມາ
ເປັນຄຣິສຕຽນນ້ັນເປໂຕແນະນໍາດ່ັງນ້ີ; 
 1. ເຫມືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີ. (ຄຶດເສັຍວາ່ໂລກນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານເຮ ືອນຂອງຕົນ). 
 2. ໃຫ້ງົດເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດ.   (ບ່ໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກ, ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນ ໂດຍ 
     ເລັງເປ້ົາໝາຍໃສ່ຟ້າສວັນ ວ່າເມ່ືອເຖິງສວັນທ່ານກໍຈະມີໝົດທຸກຢ່າງ). 
 3. ດໍາເນີນຊວິີດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ. (ໃຊ້ຊີວດິອັນດີທຸກວນັເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ).  
ຫາກຄຣສິຕຽນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍານ້ີຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຫັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນວັນ
ທ່ີພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ. 
 

ຍອມຮັບນັບຖກືານຈັດຕັ້ງ  (1 ເປໂຕ 2: 13-25).  
ໂປໂລສອນວ່າການຈັດຕ້ັງທຸກຂແນງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ìທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີ
ອໍານາດໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ແລະຜູ ມີ້ອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນî  (ໂຣມ 13:1). 
ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນສົມຄວນນັບຖືການປົກຄອງ. 
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ສ່ວນການຍອມນັບຖືຊຶງ່ກັນແລະກັນນ້ັນເປໂຕໄດ້ແນະນໍາໃນຂ້ໍ 16-17 ນ້ັນສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວດິເໝືອນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 2. ຈ່ົງໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກຄົນ 
 3. ຈ່ົງຮັກບັນດາພ່ີນ້ອງ 
 4. ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 
 5. ຈ່ົງຖວາຍກຽດແດ່ມະຫາກະສັດ.  
 

ຣະບຽບການຢູກ່ິນຂອງຄຣສິຕຽນ  (1 ເປໂຕ 3:1-7).  
 1. ເປໂຕສອນພັຣຍາໃຫ້ຍອມຟັງສາມີ ແຕ່ວາງໃຈເຊືອ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການເຮັດດີຕລອດເຖິງສາມີທ່ີ 
     ບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ເພາະຫາກເຮັດດີຕ່ໍໄປບາງທ່ີລາວອາດເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຍ້ອນຄວາມດີຂອງພັຣຍາກໍ 
    ເປັນໄດ.້ 
 2. ເປໂຕສອນສາມີໃຫ້ຄ່ອຍເວ້ົາຄ່ອຍຈາກັບພັຣຍາ ເພາະນາງເປັນເພດອ່ອນແອ. 
 

ຢູດ່ວ້ຍຄວາມປອງດອງ (1ເປໂຕ 3:8-9).  
 
ອັຄສາວົກເປໂຕສລຸບລົງທ້າຍຈົດໝາຍທ່ີກ່າວມາຈາກບົດ 2:11--3:7 ມີໃຈຄວາມສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ. 
 2. ເຫັນໃຈກັນແລະກັນ.  
 3. ຮັກກັນສັນພ່ີນ້ອງຮ່ວມທ້ອງ.  
 4. ມີໃຈເອັນດູ ແລະຖ່ອມລົງ.  
 5. ຢ່າຮ້າຍຕອບແທນການຮ້າຍ.  
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ເອ້ີນທ່ານມາເພ່ືອເຮັດການເຫລ່ົານ້ີແຫລະ   ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະ 
ພອນມາເປັນມໍຣະດົກ.  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣດິທ໌ 
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣສູອນ 
ບົດຮຽນທ ີ11 

ໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 4:12--5:11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 4:12--5:11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອເມ່ືອຕ່ໍທຸກ

ເຫດການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານເຄີຍຖືກທົດລອງແລະກາຍເປັນບົດຮຽນແນວໃດບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ. 

 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງໝ້ັນຄົງ ແຕ່ເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນເຂ້ັມ
ແຂງນ້ັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຝຶກຫັດດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນຜ່ານຜ່າອຸປສັກຕ່າງໆໄດ້ຈ່ຶງຖືວາ່ເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງ.  
 

ການຍອມທນົທກຸຢາ່ງຄຣສິຕຽນ  (1 ເປໂຕ 4:12-19) 

 
ຈັກກະພັດໂຣມໄດ້ປົກຄອງປະເທດຊາດຂອງພວກຢິວໂດຍໃຊ້ອໍານາດກົດຂ່ີຂ່ົມເຫ ັງໄປທ່ົວປະເທດ   ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີການຖືກຂ່ົມຂູ່ຫລືຈັບໃສ່ຄຸກຕລອດເຖ ິງຂ້ັນປະຫານກໍບ່ໍເປັນຂອງແປກປລາດຕ່ໍຊາດຢິວ,  ດ່ັງນ້ັນຊາວ
ຢິວຈ່ຶງຫວັງໃຈວ່າຈະມີຜູ້ມາປົດປ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງການປົກຄອງອັນຜະເດັດການນ້ີ. ເມ່ືອພຣະເຢ
ຊູລົງມາເກີດເປັນຄົນຢິວຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຈັກກະພັດໂຣມຮ້ອນຮົນ ຈ່ຶງເພີ ້ມການຂ່ົມເຫ ັງຫລາຍຂ້ຶນ ເພາະເພ່ິນຢ້ານ
ວ່າພຣະເຢຊູຈະມາພາຊາດຢິວລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ເພ່ິນ, ທ່ີຈິງແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາເກ ີດບ່ໍແມ່ນມາປົດປ່ອຍພວກ
ຢິວໃຫ້ພ້ົນຈາກການຂ່ົມເຫ ງັຂອງຈັກກະພັດໂຣມ  ແຕ່ມາປົດປ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດຄວາມບາບທ່ີ
ຈະຕ້ອງຕາຍລົງໄປໃນບຶງໄຟນະຮົກທ່ີຮ້າຍແຮງກວ່າການຂ່ົມເຫ ງັຈາກຈັກກະພັດໂຣມອີກ.  
 
(ຂ້ໍ 18-19). ສລຸບຄໍາແນະນໍາໃຫ້ອົດທົນຂອງເປໂຕມີສອງປະການຄື; 
 1. ໃຫ້ເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 2. ໃຫ້ເຮັດດີຕ່ໍໄປ. 
 

ຊີແ້ຈງຜູ້ລ້ຽງ ແລະຜູຖ້ືກລ້ຽງ (1 ເປໂຕ 5:1-5).  
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ໃນຂະນະທ່ີຍ່ີປຸ່ນແລະຈີນເປັນເສິກກັນນ້ັນໄດ້ມີນັກການເມືອງຊາວຈີນຜູ້ນ່ຶງກ່າວວາ່ ìປະເທດຈີນມີເສິກຊ້ອນ 
ສົງຄາມ  ຫາກເຮົາບ່ໍຍຸດຕິເສິກເຮົາຈະພ່າຍແພ້ສົງຄາມî ແຕ່ບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາເວ້ົາຂອງເພ່ິນ ເຂົາຈຶງ່ຂໍໃຫ້ 
ເພ່ິນອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງ.   ເພ່ິນອະທິບາຍວາ່ ìສົງຄາມແມ່ນການຄຸກຄາມຈາກສັຕຣ ູສ່ວນເສິກນ້ັນແມ່ນເສິກ
ພາຍໃນຕ່ໍສູ້ກັນແລະກັນ, ເຊ່ັນລູກນ້ອງບ່ໍຟັງຄວາມຕ່ໍສູ້ເຈ້ົານາຍ   ສ່ວນເຈ້ົານາຍກໍຈັບຄົນນ້ັນໄປລົງໂທດປະ 
ຫານເສັຍ ການກະທໍານ້ີໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຮົາເສັຽຊຍັຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.î   ໃນສມັຍພຣະຄັມພີກໍມີການ
ຂ່ົມເຫັງຈາກພາຍນອກ ດ້ວຍເຫດນ້ີທາງພາຍໃນຄວນຢູ່ກິນກັນດ້ວຍຄວາມສງບົສຸກແລະປອງດອງກັນ. 
 
ເປໂຕກ່າວນໍາຜູ້ລ້ຽງວ່າ ìຈ່ົງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຝາກໄວກັ້ບພວກທ່ານ  ຈ່ົງດູແລເຂົາບ່ໍແມ່ນດ້ວຍ 
ໃຈຂົມຂ່ືນ ແຕ່ດ້ວຍເຕັມໃຈຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາî (ຂໍ ້1ຂ-2ກ). 
 
ເປໂຕກ່າວນໍາຜູ້ຖືກລ້ຽງວ່າ ìເຫມືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ 
ພວກທ່ານທຸກຄົນຈົງ່ເອົາຄວາມຖ່ອມໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້ ໃນການປະຕິບັດຊ  ່ຶງກັນແລະກັນ ດ້ວຍວາ່, 
ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງî (ຂໍ ້5).  
 

ຣະບຽບການດາໍເນນີຊວີດິ  (2ເປໂຕ 5:6-10).  
ການຖ່ອມຕົວລົງເປັນຄຸນງານຄວາມດີຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອທ່ີໄດ້ຮຽນເອົາແບບ 
ຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ ຖ່ອມຈາກຟາກຟ້າລົງມາສູ່ດິນ ìເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖ່ອມຕົງລົງໃຕ້ພຣະຫັດ
ອັນຊົງຣດິຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານຂ້ຶນເມ່ືອເວລາອັນຄວນî (ຂໍ ້6).    
ໃນການຖ່ອມຕົວນ້ີເປໂຕແນະນໍາເພ້ີມດ່ັງນ້ີ;  
 1. ຈ່ົງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະອົງ (ຂ້ໍ 7). 
 2. ຈົ່ງຣະວັງຕົວ (ຂໍ ້8ກ). 
 3. ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບມານ (ຂ້ໍ 8ຂ-9ກ). 
 4. ຈົ່ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ (ຂໍ ້9ຂ).  
 5. ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພ່ີນ້ອງທ່ົວໂລກກໍປະສົບຄວາມລໍາບາກ (ບ່ໍມີແຕ່ທ່ານຜູ້ດຽວ) (ຂ້ໍ 9ຄ).  
 

ເວົາ້ອອ້ນວອນ (1 ເປໂຕ 5:10).  
ການເຂ້ົາເຝ້ົາອ້ອນວອນສ່ວນຕົວເປັນການສົນທະນາໂອ້ລົມ, ທູນຂໍ ຫລືເວ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ ດ້ວຍເຫດ
ນ້ີການອ້ອນວອນຈ່ຶງເປັນກິຈການອັນສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈໍາເພາະວ່າ ìພຣະອົງເອງ
ຈະຊົງໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕ້ັງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ໃຫ້ມີກໍາລ ງັຂ້ຶນ ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກ
ອັນແຫນ້ນຫນາî (ຂໍ ້10 ຂ).   
         ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣດິທ໌ 
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ບົດແນະນາໍຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທ ີ12 

ບາດກາ້ວເປນັຜູໃ້ຫຍເ່ຕມັວຍັ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ເປໂຕ 1:1-12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ເປໂຕ 1:1-12 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາຈະຫາວິທີທາງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວັຍໂດຍເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດມາແລ້ວເພ່ືອຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວຍັ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວຍັ 

 

ຄໍານໍາ 
ການເປັນຄຣສິຕຽນກໍນັບວ່າຍາກສົມຄວນ ແຕ່ການທ່ີຈະໃຫຍ່ຂ້ຶນໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນຍາກກວ່ານ້ັນອີກ
ຕ້ັງຫລາຍເທ່ົາ ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີເປໂຕຈະແນະນໍາວິທີການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວັຍໃນພຣະຄຣິດ. 
 

ຄຣິສຕຽນຜູເ້ຕບີໃຫຍ ່( 2 ເປໂຕ 1:1-2).  
 
ທ່ານຄົງຈໍາໄດ້ວ່າເປໂຕເປັນຄົນຫາປາເພ່ືອລ້ຽງຊີບ    ເມ່ືອເພ່ິນມາເຊືອ່ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຕອນທໍາອິດ 
ເພ່ິນກໍລ້ົມລຸກຄຸກຄານ ມີຫລາຍຢ່າງທ່ີເພ່ິນບ່ໍເຂ້ົາໃຈ  ແຕ່ເມ່ືອຕິດຕາມໄດ້ສາມປີເພ່ິນກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍສ່ິງ
ຫລາຍຢ່າງຈ່ຶງສາມາດເອ້ີນຕົນເອງວາ່ ìຂ້ອຍໃຊ້î ເພ່ິນແນະນໍາຕົນເອງໃຫ້ພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນອ່ືນໆວ່າ ìຊີໂມນ 
ເປໂຕ ຂ້ອຍໃຊ້ ແລະອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິî (ຂໍ 1). ຄໍາເວ້ົາຄໍານ້ີເປັນຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ຈະເຣນີເຕີບໂຕ 
ໃນຄວາມເຊ່ືອແລ້ວເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງກ້າເວ້ົາໄດ້ ເພາະວ່າຄົນທໍາມະດາມັນມັກເປັນນາຍໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ ແຕ່ຄົນທ່ີໃຫຍ່ໃນ
ພຣະຄຣິດແລ້ວຍອມຖ່ອມຕົວລົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ການຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົານ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລົງມາໃຫ້
ເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແຕ່ແມ່ນການຮັບໃຊຊ່ຶ້ງກັນແລະກັນ.   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມ
ຄວາມຈິງວາ່ ທ່ີພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ິແກ່ຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກພ່ີນ້ອງເຮົານ້ິ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເຮົາເໝືອນກັນî (ມັດທາຍ 15:40).  ຜູ້ໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ 
 
ເປໂຕໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີມາຫາພວກທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ຍັງຄ້າງຄາເຣ່ືອງການເຕີບໃຫຍ່,    ການທ່ີເຂົາ
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ບ່ໍໄດ້ນ້ັນເພາະເຂົາຖືກລົບກວນຫລາຍຢ່າງໃນບົດຮຽນຜ່ານມາ  ດ ວ້ຍເຫດນ້ີເປໂຕຈ່ຶງເວ້ົາອີກວ່າ 
ìທ່ານທັງຫລາຍທ່ີໄດ ຮັ້ບຄວາມເຊ່ືອອັນປະເສີດເທ່ົາທຽມກັນກັບເຮົາî (ຂໍ ້1ຂ).  ແປວ່າເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ
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ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ເປໂຕຫລາຍກວາ່ຜູອ່ືນ  ແຕ່ໂຜດປະທານສເມີເທ່ົາທຽມກັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງ
ເວ້ົາໄດ້ວ່າ ຄວາມເຊ່ືອເປັນອົງປະກອບໃຫ້ທຸກຄົນໃຫຍ່ຂ້ຶນຕາມຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ພຣະເຈົາ້ຊົງຈັດຫາ (2 ເປໂຕ 3-4) 
 
ຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນລູກທ່ີບ່ໍມີພ່ໍມີແມ່ຄ້າຍຄືເດັກກໍາພ້າ ດ້ວຍວ່າເດັກກໍາພ້າບ່ໍມີພ່ໍແມ່ເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ພວກເຂົາ
ຈ່ຶງຢູ່ກິນແບບຂາດໆເຂີນຈົນເຖິງຂ້ັນເສ້ືອຂາດໜ້າຜ້າຂາດຫລັງ      ຫລາຍຄົນບ່ໍມີໂອກາດເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊໍາ້.  
ສ່ວນຄຣິສຕຽນແມ່ນຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ທ່ີເຮົາຮ້ອງເພ່ິນວາ່ພຣະບິດາ ແປວ່າພ່ໍ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອ
ເຮົາມີພໍເ່ປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ  ການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຮົາກໍມີເປີເຊັນຫລາຍກວາ່ພວກທ່ີເຊ່ືອ 
ໃນສາສນາກໍາພ້າພຣະເຈ້ົາ. ເປໂຕບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າìພຣະອົງໄດ້ຊງົປະທານສ່ິງສາຣະພັດແກ່ພວກເຮົາî (ຂ ໍ3ຂ). 
ເຮົາລອງມາຄຶດເບ່ິງລູກນ້ອບຂອງພວກເຮົາເຂົາບ່ໍເປັນທຸກວ່າຈະກິນຫຍັງ, ນຸ່ງຫຍັງ   ເພາະເຂົາມີເຮົາຜູ້ເປັນ  
ພ່ໍແມ່ເປັນຜູ້ຫາມາໃຫ້ທຸກຢ່າງ  ດ່ັງນ້ັນຫາກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເຮົາກໍຄວນວາງໃຈຄືລູກເຮົາວາງໃຈໃນເຮົາ
ແລ້ວເຮົາກໍຈະສະບາຍໄປທັງຊາດເລີຽ.   ນອກນ້ັນເຮົາຍັງຈະໜີພ້ົນຈາກຕັນຫາຝ່າຍໂລກອີກìພວກທ່ານຈ່ຶງ 
ຈະຫນີພ້ົນໄດ້ຈາກການເສ່ືອມໂຊມທ່ີມີຢູ່ໃນໂລກນ້ີເພາະຕັນຫາî (ຂໍ ້4). 
 

ມັນຍາກທີຈ່ະໃຫຍ ່(2 ເປໂຕ 1:5-7). 

ເມ່ືອມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະໃຫຍ່ເປໂຕຈ່ຶງວາງວທີິຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໃຫຍ່ດ່ັງນ້ີ;  

Ø ເອົາຄຸນຄວາມດີ       ເພ້ີມ    ຄວາມເຊ່ືອ 
Ø ເອົາຄວາມຮູ້    ເພ້ີມ ຄຸນຄວາມດີ 
Ø ເອົາຄວາມຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ  ເພ້ີມ ຄວາມຮູ້, 
Ø ເອົາຄວາມຫມ້ັນໃຈ   ເພ້ີມ ຄວາມບັງຄັບຕົນ, 
Ø ເອົາຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ ເພ້ີມ ຄວາມຫມ້ັນໃຈ 
Ø ເອົາຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງ   ເພ້ີມ ຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ, 
Ø ເອົາຄວາມຮັກຄົນທ່ົວໄປ   ເພ້ີມ ຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງ 

 
ເຮັດສ່ິງນ້ີແລ້ວເຮົາຈະໃຫຍ່ຈົນເຕັມສ່ວນຂອງຄຣິສຕຽນ. 
 
 
 
        ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌
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ຄໍາແນະນາໍສາໍລບັຄຣູສອນ  
ບົດຮຽນທ ີ13 

ເຊື່ອວາ່ພຣະຊຈູະກັບຄນືມາແນ່ນອນ 
 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ເປໂຕ 1:16--2:3; 3:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ເປໂຕ 1:16--3:18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນຈະເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຫລັງຈາກສອງພັນປີຜ່ານໄປພຣະອົງຍັງບ່ໍມາ ເຮົາຍັງຈະເຊືອ່ຢູ່ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະເຊືອ່ໝ້ັນຄົງວ່າຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງມີຈິງ. 

 

ຄໍານໍາ 
ການສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງແມ່ນຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ     ແລະການກັບຄືນມານ້ີເປັນ 
ຄວາມຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ແຕ່ຄໍາສັນຍານ້ີໄດ້ລ່ວງພ້ົນໄປສອງພັນປີແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ຫລາຍຄົນຈ່ຶງຫລົງທາງໄປແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດອົດທົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ. 
 

ພຣະເຈົາ້ນານມາແທ້ (2 ເປໂຕ 1:16--2:3) 
  1. ເປໂຕສອນ (1: 16). ແປວາ່ສ່ິງທ່ີເປໂຕປະກາດນ້ັນແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍໃຫ້
ເພ່ິນຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາ, ເປໂຕບ່ໍໄດ້ແຕ່ງເຣ່ືອງຂ້ຶນມາສອນເໝືອນດ່ັງພວກ 
ຄຣູສອນປອມໄດ້ແຕ່ງເຣ່ືອງເອົາມາສອນທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນຫລົງທາງ. 
 
 2.  (2 ເປໂຕ 2:2). ເປໂຕຍັງເຕືອນໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າວ່າໃຫ້ຣະວັງພວກຄຣູສອນປອມທ່ີປ້ີນຄວາມ
ຈິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຫລົງຫາຍ.  
 

ຢາ່ຟງັພວກເຂາົ (2 ເປໂຕ 2:4-22).  
 1. (ຂ້ໍ 4) ສອນວ່າ   ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຍົກເວ້ັນໜ້າຜູ້ໃດຫາກເຮັດຜິດກໍຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມການກະທໍາ
ຂອງຄົນນ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເປໂຕຈ່ຶງແນະນໍາຫ້າມໄປເຊ່ືອຟັງພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ.  (ສ່ິງໃດໆທ່ີພາໃຫ້ທ່ານສົງ 
ສັຍແລະນໍາທ່ານອອກຈາກຄວາມຈິງບ່ໍຟັງເລີຽດີກວາ່. 
 
 2. (ຂ້ໍ 5-7) ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍໂນອາ ໃຫ້ພ້ົນຈາກນ້ໍາຖ້ວມ , ຊົງຊ່ອຍທ່ານໂລດໃຫ້ພ້ົນຈາກໄຟໄໝ້
ເປັນຮູບພາບພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຄົນຊອບທັມໃນຄາວສຸດທ້າຍ. 
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 3. (ຂ້ໍ 10-22) ເປໂຕກ່າວປະນາມການກະທໍາອັນຊ່ົວຮ້າຍຂອງພວກຄຣູສອນປອມ. 
  

ເປນັຫຍງັເວົາ້ຫລາຍແທ້  (2ເປໂຕ 3:1-10).  
 
 1. (ຂ້ໍ 1-2) ເປໂຕບອກວ່າໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍມາເປັນສະບັບທີສອງ ດ້ວຍວ່າເປໂຕເປັນຫ່ວງຢ້ານ
ວ່າຄຣສິຕຽນເຫລ່ົານ້ັນຈະຫລົງໄປເຊ່ືອຟັງພວກຄຣູສອນປອມ. 
  
 2. (ຂ້ໍ 3) ເປໂຕບອກວ່າໃນຄາວສຸດທ້າຍຈະມີຄົນມາເວ້ົາເຢ້ີຍແລະສຽດສີ,   ດຽວນ້ີກໍມີຄົນມາເວ້ົາ
ເຢ້ີຍແລະສຽດສີແລ້ວ ສະແດງວາ່ວັນທ່ີພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມານ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາເຕັມທ່ີແລ້ວ. 
 
 3. (ຂ້ໍ 8-9) ເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເວລາຂອງມະນຸດບ່ໍຄືກັນ,    ພຣະອົງບ່ໍມາງາ່ຍເພາະໃຫ້ໂອ 
ກາດຄົນທັງຫລາຍເພ້ີມເຕີມ. 
 

ໃນຂະນະທີລ່ໍຄອຍນີຄ້ວນເຮດັແນວໃດ?  (2 ເປໂຕ 3:10-18).  
 
 1. (ຂ້ໍ 10). ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຈະມາເໝືອນຂະໂມຍ ແປວ່າວນັເວລາທ່ີພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມານ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້,  ຢ່າໄປເຊ່ືອຄົນທ່ີບອກວາ່ວັນນ້ັນ, ວັນນ້ີເລີຽ.  
 
 2. (ຂ້ໍ 11) ໃຫ້ດໍາເນີນຊວິີດບໍຣສຸິດ ແປວ່າບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດດ່າງພ້ອຍ ແຕ່ເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີດີ,    ຟັງສ່ິງທ່ີດີ, 
ເວ້ົາແຕ່ສ່ິງທ່ີດີ. 
 
 3. (ຂ້ໍ 12-15) ຈ່ົງຄອຍຖ້າດ້ວຍເຮັ່ງຮີບ ແປວ່າຕ້ັງໃຈລໍຄອຍ ດ້ວຍການໄຫວ້ວອນ,  ການຂັບຕາມ
ແລະສ່ັງສອນພຣະທັມ ແກ່ລູກຫລານ, ແລະຢູ່ນໍາກັນດ້ວຍຄວາມສງົບ ແລະອົດທົນຕ່ໍກັນແລະກັນເໝືອນດ່ັງ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົດກ້ັນຕ່ໍຄົນທັງປວງ. 
 
 4. (ຂ້ໍ 17-18) ເປໂຕຕັກເຕືອນໃຫ້ເຊ່ືອໝ້ັນຄົງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເປໂຕໄດ້ອວຍພອນຂໍໃຫ້
ທຸກຄົນຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະຄຸນແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ. 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣດິທ໌ 
 
 


