
 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 12 ເມສາ 2020 (4-12-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ເປັນພະຍານໃນເຣື່ອງທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຂ້ໍມູນອັນນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດ.  
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
          ອັຄສາວົກໂປໂລມີບາງຢ່າງທີ່ຈະເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ັນ! ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15,  ທ່ານໂປໂລໄດ້ອ້າງຄວາມຈິງ 
ທ່ີບໍ່ເອົາຄວາມຄິດສ່ວນຕົວເຂ້ົາມາປົນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍ, ແລະຫຼາຍໆຄົນ 
ກສໍາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້. ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ!” 
       ຂະນະທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງໄດ້ເປັນສາເຫດທ່ີສົ່ງຜົນ
ສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບມະນຸດຊາດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-3 
1ພ່ີນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຄຳນຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮາົໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ ຊ່ຶງພວກ
ເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ. 2ແລະຊ່ຶງເປັນເຫດທີ່ກຳລັງໃຫ້ເຈົ້າທັງຫຼາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາ
ຍັງຍຶດຖຂືໍ້ຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກເຈ້ົານັ້ນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈົ້າຫາກເຊ່ືອຢ່າງບໍ່ຈິງໃຈ. 
3ເຣ່ືອງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງວາຍພຣະ
ຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮາົທັງຫຼາຍຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ. 

 

15: 1 -58 ເມ່ືອໂປໂລເລ້ີມຕົ້ນຂຽນຈົດໝາຍນ້ີສົ່ງໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທ, ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາເຖິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ 
      (1:17-18) “ ພວກເຮົາປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດທ່ີຖືກຄຶງໄວ້” (1:23); “ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍໃນຂະນະທ່ີຂ້າ  
      ພະເຈົ້າຢູ່ກັບທ່ານຍົກເວ້ັນພຣະເຢຊູຄຣິດແລະພຣະອົງທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ” (1 ກຣທ 2:2; 15: 3 - 4).  
      ບັດນ້ີ, ໃນຂະນະທ່ີໂປໂລໃກ້ຈະຈົບຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນ,  ເພ່ິນໄດ້ປບັປຸງຄວາມຍາວຂອງຈົດໝາຍໃຫ້ເໝາະສົມ 
      ກາບຄວາມສຳຄັນຂອງການຄືນພຣະຊົນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ, ຄວາມເປັນຈິງທັງໝົດທ່ີຢູ່ໃນຈົດໝາຍ. 
 
15: 1,50 ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ. ເບ່ິງບົດບັນທຶກຂ້ໍຄວາມໃນ 1 ກຣທ 1:10. 
 
15: 1 ຂ່າວປະເສີດ. ເບ່ິງບັນທຶກໃນ ມຣກ 1:1. 
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15: 2 ຖ້າພວກເຈົ້າຍັງຍຶດຖໄືວ້. ເບ່ິງ ຮຣ 3:14 ແລະບັນທຶກ. ເຊ່ືອຢ່າງບ່ໍຈິງໃຈ.   ຂ່າວປະເສີດທ່ີໂປໂລໄດ້ປະກາດ 
        ແມ່ນຂ່າວດີຂອງການເອົາຊະນະຄວາມບາບຜ່ານຜົນສະທ້ອນຂອງການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການຖືກຄຶງ 
        ແລະການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.   “ພຣະຄຣິດທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ” 
        (1:23) ແລະ“ ໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ” (15:20)  ແມ່ນຄວາມຫວັງດຽວສຳລັບມະນຸດທ່ີຕ້ອງຕາຍເພາະເຮັດ 
        ຜິດບາບທ່ີຈະໄດ້ຮັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມໍຣະດົກ” (ເບ່ິງໃນຂ້ໍ 50; ຂໍ້ 53 -57). 
 
15: 3 ເຣ່ືອງທ່ີເຮາົໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໃນທ່ີນີ້ໂປໂລເຊ່ືອມຕໍ່ 
         ເພ່ິນເອງກັບປະເພນີຄຣິສຕຽນໃນຕອນເລ້ີມຕົ້ນ.  ເພ່ິນບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍຕົງຈາກພຣະຜູ ້
        ເປັນເຈ້ົາ. ແຫລ່ງທ່ີມາຂອງ(ຂ່າວປະເສີດ)ແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຮັບຈາກຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ.   ຄຳກິຣິຍາທ່ີເພ່ິນໃຊ້ແມ່ນຄຳ 
        ສັບທາງວິຊາການສຳລັບການຮັບແລະການສ່ົງຕ່ໍຕາມປະເພນ ີ(ເບ່ິງບັນທຶກ 11:23).  
      ສ່ິງທີ່ຕິດຕາມມາແມ່ນຫົວໃຈຂອງຂ່າວປະເສີດ: ວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຕາຍເພ່ືອໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ(ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ 
        ບາບຂອງພຣະອງົເອງ-ພຣະອົງບໍ່ມີບາບ ເຮບັເຣີ 7:27), ວ່າພຣະອົງຖືກຝັງໄວ້ (ເປັນການຢືນຢັນວ່າພຣະອົງໄດ້ 
        ຕາຍແທ້ໆ) ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ເປນັຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ  
     ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ໂປໂລອາດຈະຮູ້ຢູ່ໃນໃຈຢູ່ແລ້ວ ອຊຢ 53:5-6,11-12, ແຕ່ເພ່ິນອາດຈະຄິດກ່ຽວ 
       ກັບການຖວາຍບູຊາໃນວັນປັສະຄາແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບອ່ືນໆຂອງລະບົບເຄ່ືອງຖວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມ  
 

ນຳໃຊ້: 
     ພວກຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູບາງຄັ້ງກປໍະຕິເສດວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນແທ້ໆເລີຍ ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຕາຍຢ່າງດຽວ. ແຕ່ວ່າ, 
ມີຫັຼກຖານຫຼວງຫຼາຍຢ້ັງຢືນຕໍ່ປະຫວັດສາດທັມມະຊາດຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອລົບລ້າງພຣະເຢຊູແລະການ
ອ້າງວ່າພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຄົນແທ້.   ການບັນທຶກຂ່າວປະເສີດ, ລວມທັງນັກບັນທຶກບາງຄົນໃນພາກພຣະສັນຍາໃໝ,່ ໄດ້
ເປັນພະຍານຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  
 

2.  1 ໂກຣິນໂທ 15:4 

4. ແລະຊົງຖືກວາງໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂຶ້ນມາ ຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນ. 
 

15: 4 ໃນວັນຖ້ວມສາມ. ມທ 12:40. ຊາວຢິວນັບສ່ວນນ່ຶງຂອງມ້ືເປັນໝົດມ້ື(ເຖິງບ່ໍເຕັມມ້ືກໍຖືວ່າເປັນມ້ືນຶ່ງ). ດ່ັງນ້ັນ 
         ສາມມ້ືແມ່ນນັບຈາກຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກ, ໝົດມ້ືຂອງວັນເສົາ, ແລະຕອນເຊ້ົາວັນອາທິດ. 
      ຄ້າຍຄືກັບວິທີການຄິດໄລ່ທ່ີເຫັນໄດ້ໃນ ໂຢຮັນ 20:26 (“ຫລັງຈາກແປດມ້ື,” “ນຶ່ງອາທິດຕ່ໍມາ”); ສອງວັນອາທິດ 
        ບ່ົງບອກວ່າ, ວັນອາທິດນ່ຶງຢູ່ຕອນຕ້ົນແລະອີກວັນອາທິດນ່ຶງຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງສຳນວນ. ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະ 
        ຄັມພີ. ໃນທີ່ນ້ີໂປໂລອາດຈະຮູ້ຢູ່ໃນໃຈແລ້ວ ພສສ 16:8-11; ອຊຢ 53:10-12; ຢຮ 1:17; ລກ 24:44.  
 

ນຳໃຊ້: 
        ພວກຕ່ໍຕ້ານອາດຈະເວ້ົາວ່າການຄືນພຣະຊົນເປັນເໝືອນກັບນິຍາຍເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ພວກທີ່ຢ້ານຕາຍ.    ແຕ່ວ່າ
ທ່ານໂປໂລຈະບ່ໍເອີ້ນວ່ານຍິາຍຢ່າງແນ່ນອນ ຊ່າງໄກກັນເຫືຼອເກີນ. ທ່ານໄດ້ຂຽນໜ້ອຍນຶ່ງຫັຼງຈາກຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີວ່າ
"ຖ້າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາກໍໄຮ້ຜົນ" (1 ກຣທ 15:14,17).  ການບັນ
ຍາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສະຖານະການນ້ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາຍ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫວັງແລະບໍ່ມີຫວັງຕ່າງຫາກ. 
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3.  1 ໂກຣິນໂທ 15:5-8 
5ພຣະອົງຊົງປາກົດແກ່ເກຟາ ແລ້ວແກ່ພວກສິບສອງຄົນນັ້ນ. 6ຕໍ່ມາພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ພວກພ່ີນ້ອງກວ່າຫ້າຮ້ອຍ
ຄົນໃນຄາວດຽວ ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ບາງຄົນກລໍ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວ. 7ຕໍ່ນ້ັນອີກພຣະອງົໄດ້ຊົງປາ
ກົດແກ່ຢາໂກໂບ ແລ້ວແກ່ອັຄສາວົກທັງໝົດ. 8ພາຍຫັຼງທີ່ສຸດພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຮົາ ຜູ້ເປັນເໝືອນລູກທ່ີເກີດຜິດ
ຍາມ. 

 

15: 5 ເກຟາ. . . ພວກສິບສອງຄົນ.  ການປາກົດຕົວຕ່ໍເປໂຕ(ເກຟາ)ຄ້ັງນຶ່ງ ທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນລູກາ 24:34,  ຊ່ຶງເກີດ 
         ຂ້ຶນໃນວັນອາທິດ ອີສເຕີ.    ການປາກົດຕົວຕ່ໍພວກສາວົກສິບສອງຄົນເບ່ິງຄືວ່າເກີດຂ້ຶນໃນຕອນແລງຂອງວັນ 
         ອາທິດ (ເບ່ິງ ລກ 24:36-43; ຢຮ 20:19-23). “ສິບສອງຄົນ” ເບ່ິງຄືວ່າເປັນການນັບຕາມປະເພນຂີອງການ 
        ກ່າວເຖິງກຸ່ມອັຄສາວົກເດີມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູດາບ່ໍຢູ່ກັບພວກເພ່ິນອີກຕ່ໍໄປ. 
 
15: 6 ຫລາຍກວ່າຫ້າຮ້ອຍ. . . ໃນຄາວດຽວ.  ການປາກົດຕົວຄັ້ງນ້ີອາດຈະແມ່ນຄ້ັງນຶ່ງໃນແຂວງຄາລີເລທ່ີບັນທຶກໄວ້ 
         ໃນ ມທ 28:10,16-20, ບ່ອນທ່ີພວກອັຄສາວົກສິບເອັດຄົນແລະອາດຈະມີຫລາຍຄນົເພ້ີມອກີເພ່ືອຈະພົບກັບ 
         ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ(ພຣະເຢຊູ)ທ່ີຊົງຄນືພຣະຊົນ. ບາງຄົນກລ່ໍວງຫັຼບໄປແລ້ວ. ເບ່ິງ ຢຮ 11:11; 1 ທຊນ 4:13.  
 
15: 7 ຢາໂກໂບ. ເນ່ືອງຈາກວ່າຢາໂກໂບນ້ີຖືກລະບຸໄວ້ນອກເໜືອຈາກພວກອຄັສາວົກ, ລາວບໍ່ແມ່ນຢາໂກໂບຜູ້ເປັນ 
         ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ຫືຼຢາໂກໂບຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງອາລະຟາຍ (ມທ 10:2-3). ຄນົນີ້ແມ່ນຢາໂກໂບນ້ອງ 
         ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູ (ມທ 13:55), ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດກ່ອນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ (ຢຮ 7:5) ແຕ່ 
         ຫັຼງຈາກນ້ັນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກັບພວກອຄັສາວົກ (ກຈກ 1:14)    ແລະຕ່ໍມາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ໂດດເດ່ັນໃນ 
         ໂບດທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ກຈກ 15:13). ແຕ່ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ກ່າວແຈ່ມແຈ້ງວ່າການປາກົດຕົວຕໍ່ຢາໂກໂບເກີດ 
         ຂ້ຶນຢູ່ໃສ ແລະໃນຕອນໃດ.  
      ແລວ້ແກ່ອຄັສາວົກທັງໝົດ  ອາດຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນພ້ອມກັນກັບພວກອັຄສາວົກ "ສິບສອງຄົນ" ໃນຂ້ໍ 5   (ເບ່ິງ 
        ກຈກ 1:16-11) 
 
15: 8 ພາຍຫັຼງທ່ີສຸດ. ເບ່ິງກິຈການ 9:1-8. ການປາກົດຕ່ໍໂປໂລໄດ້ເກີດຂ້ຶນນຫລາຍປີຫລັງຈາກການຄືນພຣະຊົນ 
         (ບາງເທ່ືອໃນປີ ຄ.ສ. 33).  
      ລູກທ່ີເກີດຜິດຍາມ.. ໂປໂລບ່ໍແມ່ນຄນົນຶ່ງທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມອັຄສາວົກກຸ່ມດັ້ງເດີມ. ເພ່ິນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ 
        ຄືກັບອັຄສາວົກອ່ືນໆ.  ດັ່ງນ້ັນການທ່ີເພ່ິນກາຍມາເປນັອຄັສາວົກຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງບ່ໍ "ທັມມະດາ". ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, 
       ໃນການປ່ຽນໃຈຂອງເພ່ິນມາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຖືກດຶງເອາົຢ່າງກະທັນຫັນຈາກວິຖີຊີວິດໃນອະດີດ 
       ຂອງເພ່ິນ(ກຈກ 9:3-6). 
 

ນຳໃຊ້: 
        ໃນຖານະເຄີຍເປັນຟາຣີຊາຍມາກ່ອນ ທ່ານໂປໂລກໄໍດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມຄົນທ່ີມີການສຶກສາສູງ. ທ່ານໄດ້
ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະຍັງສາມາດສເນີຄະດີຂອງທ່ານຢ່າງຊຳນານຕໍ່ແຕ່ລະກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້.   ທ່ານບ່ໍໄດ້ກັບໃຈ
ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ເຖິງປານນ້ັນ, ທ່ານໄດ້ຍ້າຍຈາກການຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕຽນມາເຂົ້າຮ່ວມງານອັນສຳຄັນຂອງອຄັສາວົກໃນ
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ຖານະເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດ.   ແລະສ່ິງທັງໝົດທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກໍເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດທ່ີ 
ໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ກຈກ 9:4-6)! 
 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນພະຍານສຳລັບຄົນອື່ນໆຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
     
       ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄຳຕອບທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດສຳລັບສິ່ງທ່ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນສອງພັນປທ່ີີຜ່ານມາໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງອັນນັ້ນ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
 

 ໄວ້ວາງໃຈ. ມອບຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນພຣະຊົນ.”ຄວ່ືາຖ້າເຈົ້າຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈົ້າວ່າ, 

“ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈົ້າກໍຈະໄດ້ພ້ົ້ົນ” (ໂຣມ 10:9). 
 

 ອ່ານ. ອ່ານທິສດີໃນທາງອື່ນອກີເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນແລະຕອບກັບຄືນຕໍ່ທິສດີເຫ່ົຼານັ້ນ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ຄິດເຖິງບາງຄົນທີ່ຢາກຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. ຂຽນຊ່ືຄົນນ້ັນລົງແລະ
ອະທິຖານສຳລັບຄົນນັ້ນ.    ອະທິຖານເພ່ືອໂອກາດສຳລັບການແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ    
ຄຣິດເຊ່ັນກັນ.   ຕ້ອງຕຽມຕົວແລະເຕັມໃຈທ່ີຈະມີສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສົນທະນາເຖິງຄວາມຈິງທີ່ມີຣິດອຳ
ນາດຂອງການຄືນພຣະຊົນ, ຊ່ຶງເປັນເຫດການທ່ີປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ! 
 

     ພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດຊ້ີໄປທ່ີຊີວິດໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດໃນລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່
ວ່າຄວາມຕາຍ,  ການຖືກຝັງໄວ້, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດຢືນຢັດຕ່າງຫາກໃນຖານະທີ່ເປັນເຫດການທີ່
ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດດ້ວຍ! 
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