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

 
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ເປັນພະຍານໃນເຣື່ອງທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຂ້ໍມູນອັນນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດ.  
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ສຳລັບພວກເຮາົສ່ວນຫຼາຍ, ເຣ່ືອງລາວຂອງຂ່າວລະດັບປະເທດຫືຼລະດັບໂລກກໍດ ີມັນກໍພຽງແຕ່ທໍ່ນ້ັນແຫຼະ: ເຣ່ືອງ
ລາວທ່ີພວກເຮາົໄດ້ເຫັນຫືຼໄດ້ອ່ານໃນຂ່າວຕ່າງໆ ມັນອາດຈະເປັນປະສົບການອັນດຽວ-ໃນຊີວິດ,    ແຕ່ວ່າໃນກໍຣະນີ
ແປກໆ ພວກເຮົາອາດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ!”  
    ແນ່ນອນ, ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນທ່ີເຫດການອັນມີພລັງທ່ີໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງຢ່າງ-ການຄືນພຣະຊົນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ-ແຕ່ວ່າພວກເຮາົສເລີມສລອງເຫດການນ້ັນຢ່າງມ່ວນຊ່ືນທຸກໆຣະດູບານໃໝ່.  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ອ້າແຂນຮັບເອົາການຄືນພຣະຊົນໃນຖານະທ່ີເປັນເຫດການແທ້ຈິງຂອງປະຫວັດສາດ  ຫືຼວ່າພຽງແຕ່ນັບຖແືບບທັມມະ
ດາວ່າເປັນພຽງນິທານພ້ືນເມືອງຝ່າຍຈິດວິນຍານ? ຫຼາຍໆຄົນຮັບເອົາຂ້ໍຄິດທີສອງ. ຄົນອື່ນໆອີກເຫັນວ່າການຄືນພຣະ
ຊົນແມ່ນ “ເຣ່ືອງການບັນດົນໃຈ” ກ່ຽວກັບຄຣູສອນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍທ່ີ່ມີຊ່ືວ່າເຢຊູ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເປັນ
ພຣະເມຊີອາຕົວຈິງຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຄືນພຣະຊົນເພ່ືອມະນສຸໂລກທຸກໆຄົນ. ພຣະເຢຊູກເໍປັນແຕ່ພຽງບາງຄົນທ່ີຄົນບ່ໍມີສະຕປັິນ
ຍາຄວາມຮູ້ ເຄີຍໄດ້ພາກັນເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
       ອຄັສາວົກໂປໂລມີບາງຢ່າງທີ່ຈະເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ັນ! ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15,  ທ່ານໂປໂລໄດ້ອ້າງຄວາມຈິງທ່ີບໍ່
ເອົາຄວາມຄິດສ່ວນຕົວເຂ້ົາມາປົນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຝ່າຍເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍ, ແລະຫຼາຍໆຄົນກໍສາ
ມາດຢ້ັງຢືນໄດ້. ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ!” 
       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. 

 

       ທ່ານໂປໂລກຳລັງໂຕ້ຖຽງກັບພວກທີ່ເຊ່ືອແບບປະເພນທ່ີີໄດ້ກົດດັນຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ.   ຊ່ຶງກ ໍ
ເປັນອັນນ່ຶງທີ່ຄ້າຍຄືກັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້: ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍໄດ້ດອກ. ດ່ັງນັ້ນ ທ່ານໂປໂລ
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ຈຶ່ງໄດ້ເລ້ີມພາກສ່ວນນ້ີຂອງການຄືນພຣະຊົນ ກັບຄຳເຕືອນສະຕອັິນກະຈ່າງແຈ້ງເຣ່ືອງ ຄວາມຕາຍ,   ການຖືກຝັງໄວ້, 
ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໝາກຜົນອັນສຳຄັນສຳລັບກຈິການຂອງການໄຖ່ບາບ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຍພິ່ເສດ? 

       ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມານ້ັນທ່ານກໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຊາວໂກຣິນໂທ. ຂໍ້ 3-5 ແມ່ນຖື
ໄດ້ວ່າເປັນຫັຼກຄວາມເຊ່ືອທ່ີປະກອບເຂ້ົາກັນລະຫວ່າງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຕອນທ່ີຂຽນຈົດໝາຍສະ
ບັບຕົ້ນຂອງທ່ານໂປໂລເຖິງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ. ຈົດໝາຍສະບບັນີ້ລົງວັນທີ ປະມານປ ີຄສ 55 ຊ່ຶງຕົກຖືກຊ່ວງພາຍ
ໃນຊາວຫ້າປີຫັຼງຈາກການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ ການທີ່ຮູ້ຈັກຊ່ວງເວລາຂອງທັງສອງ ຂອງຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແລະເວລາ
ຂອງຫັຼກຄວາມເຊ່ືອທຳອິດກຳເນີດຂຶ້ນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮາົໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ເພາະວ່າເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ້ກະ
ທ້ັງການລາຍງານເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງລວມທັງສ່ວນປະກອບສາມຢ່າງຂອງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ;  ສ່ວນປະ 
ກອບດ່ັງກ່າວບ່ໍແມ່ນເອກະສານປອມທ່ີແຕ່ງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕຽນຕອນຫັຼງໆຕ່ໍມາ ໃນຂ້ໍທີ 3 ທ່ານໂປໂລຕັ້ງຂ້ໍຢືນຢັນຂອງ
ທ່ານໂດຍການປະກາດວ່າ “ພຣະຄຣິດໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາອ້າງຕາມພຣະຄັມພີ.” ທ່ານ
ໂປໂລຄິດເຖິງປໂຍກຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເດີມກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມຕາຍຂອງພຣະເມຊີອາ,   ດ່ັງເຊ່ັນ  “ການທົນທຸກທໍຣະມານ
ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້”   ໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 53:5-9  ແລະຄຳບັນລະຍາຍເຖິງການສຽບແທງທີ່ມື  ແລະຕີນໃນເພງສັຣເສີນ 
22:16. ທ່ານໂປໂລເລັງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູກັບໄປຫາຄຳທຳນວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາ.  
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຈຸດທ່ີສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພຣະຄຣິດ ທ່ີຈະເຮດັໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງພຣະເມຊີອາໃຫ້ຄົບເຕັມໃນ
ການໄຖ່ບາບຂອງໂລກ. ເຖິງປານນ້ັນ, ສຳລັບການໄຖ່ບາບທີ່ເປັນເຄ່ືອງບູຊາຂອງພຣະເຢຊູກເໍປັນບັນຫາ, ຄືພຣະເຢຊູ
ຈຳເປັນຕ້ອງເສັຽຊີວິດທ່ີແທ້ຈິງ. 
     ພວກຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູບາງຄັ້ງກປໍະຕິເສດວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນແທ້ໆເລີຍ, ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຕາຍຢ່າງດຽວ. ແຕ່ວ່າ, 
ມີຫັຼກຖານຫຼວງຫຼາຍຢ້ັງຢືນຕໍ່ປະຫວັດສາດທັມມະຊາດຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອລົບລ້າງພຣະເຢຊູແລະການ
ອ້າງວ່າພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຄົນແທ້.   ການບັນທຶກຂ່າວປະເສີດ, ລວມທັງນັກບັນທຶກບາງຄົນໃນພາກພຣະສັນຍາໃໝ,່ ໄດ້
ເປັນພະຍານຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  
 

2.  1 ໂກຣິນໂທ 15:4 
4. ແລະຊົງຖືກວາງໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂຶ້ນມາ ຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນ. 

 

   ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເວ້ົາເກີນຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງການຄືນພຣະຊົນແລະທັມມະຊາດຂອງປະຫວັດສາດ; ຊ່ຶງເປັນພ້ືນ
ຖານອັນຕົ້ນຕຂໍອງຄວາມເຊ່ືອຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຍຶດຖືແລະມີຄວາມຫວັງໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ.   ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານໂປໂລໄດ້ສືບຕໍ່ກັບຫັຼກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຳຂໍ້ນ້ີທີ່ເຜີຍແບພ້ືນຖານຂອງຂາ່ວປະເສີດ:  ບ່ໍພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້
ສິ້ນພຣະຊົນສຳລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນອີກ, ພຣະອົງໄດ້ຖືກຝັງແລະໄດ້ຄືນມາອີກ. 
ໃນນ້ັນແມ່ນຄວາມພິເສດແລະຄວາມສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ. 

ເປັນຫຍັງການຄືນພຣະຊົນຈຶ່ງເປັນປັດຈັຍສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ? 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກໃນຖານະເປັນມະນຸດແລະໄດ້ໃຊ້ໜ້ີບາບກັມຂອງມວນມະນຸດຢ່າງເຕັມໃຈ; ຄວາມ
ຕາຍ(ໂຣມ 6:23). ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕາຍຍ້ອນຄວາມບາບຂອງພຣະອົງເອງ-ພຣະອົງບໍ່ມີບາບ 2 ໂກຣິນໂທ 5:21)-ພຣະ 
ອົງໄດ້ຕາຍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະອົງໄດ້ຕາຍໃນຖານະເປັນຜນົຈາກການຕາຍທ່ີໜ້າສຍົດສຍອງ
ຂອງການທ່ີຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປື່ອຍເໜ່ົາ (ກຈກ 2:31). ແທ້ໆແລ້ວ, ຂະນະທ່ີ
ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍຕໍ່ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ,    ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາແລ້ວທັງຝ່າຍເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍໃນວັນຖ້ວນ
ສາມ. ຫັຼກຄວາມເຊ່ືອຕ້ົນຕໍນີ້ອາດຈະເລັງເຖິງເພງສຣັເສີນ 16:10, ຄຳທຳນວາຍກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາທ່ີກະສັດດາວິດ
ໄດ້ປະກາດວ່າ “ຜູ້ສັດຊ່ື” ຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ພົບຄວາມເປ່ືອຍເໜ່ົາ. 
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       ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກວາງໄວ້ທ່ີອຸບໂມງ,   ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນມະນຸດແທ້ມີເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍຄກັືບມະນຸດທ່ົວໆໄປ. 
ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນວິນຍານທ່ີເລື່ອນລອຍຫືຼເທບນິຍາຍຫືຼເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງພຣະເຈົ້າ.   ພຣະອົງເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທ່ີໃຫ້ພຣະອົງພຽງພໍເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ທ່ີຈະຍອມວາງຊີວິດພຣະອົງເອງລົງແລະມີສິດທີ່
ຈະຮັບເອາົຄືນມາອີກ (ຢຮ 10:18). ການຖືກຝັງຂອງພຣະເຢຊູ-ຂໍ້ມູນທ່ີພຣະອົງຖືກວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງແທ້ຈິງ-ເຕືອນ
ພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະນຸດແທ້ຈິງ. 
     ການຕາຍແລະການຖືກຝັງຂອງພຣະເຢຊູກເໍຕືອນພວກເຮາົວ່າຄວາມບາບມີຜົນທ່ີຕາມມາ. ຄວາມຕາຍຂອງພຣະ
ອົງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຊ່ຶງທຽບກັບການເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມພວກເຮົາປັດຈຸບັນທ່ີມີຄວາມໝາຍໃໝຂ່ອງຄວາມດີ  ແລະ
ຄວາມຊ່ົວທີ່ຂ້ຶນກັບສ່ວນບຸກຄົນຈະຍຶດຖືເອົາວ່າອັນໃດເປັນຄວາມຈິງ.  ໂດຍຜ່ານຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ,  ແຕ່ວ່າ, 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວມີຜົນທ່ີຕາມມາແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຫີຼກຜົນກມັຂອງຄວາມຊ່ົວໃນໂລກນ້ີ.   ໃນຂະ 
ນະທ່ີຜົນຂອງຄວາມບາບຂອງມະນຸດນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍ. 
     ເຖິງປານນ້ັນ, ພຣະເຢຊູ, ກເໍປັນເຄື່ອງຖວາຍເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມ
ຕາຍເອງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈົມຕິດຢູ່ກັບຄວາມຕາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານທາງດຽວເທ່ົານັ້ນໃນການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໃນ
ປະຫວັດສາດ: ການຄືນພຣະຊົນອັນແທ້ຈິງ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາກ່ຽວກັບສ່ິງນ້ີ: ຖ້າທ່ານຢາກປີ້ນກັບຄືນຕ່ໍຄວາມຕາຍ, ທ່ານ
ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ທ່ານຕ້ອງເອົາຊະນະມັນດ້ວຍຊີວິດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເຫດການປະຫວັດ
ສາດຊ່ຶງແມ່ນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປີ້ນຄວາມຕາຍກັບຄືນໃຫ້ມີຊີວິດ. 
      ພວກຕໍ່ຕ້ານອາດຈະເວ້ົາວ່າການຄືນພຣະຊົນເປັນສຽງເໝືອນກັບວ່ານຍິາຍໂລມໃຈແກ່ພວກທ່ີຢ້ານຕາຍ.  ແຕ່ວ່າ
ທ່ານໂປໂລຈະບ່ໍເອີ້ນວ່ານຍິາຍຢ່າງແນ່ນອນ ຊ່າງໄກກັນເຫືຼອເກີນ. ທ່ານໄດ້ຂຽນໜ້ອຍນຶ່ງຫັຼງຈາກຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີວ່າ
ຖ້າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົກໄໍຮ້ຜົນ   (1 ກຣທ 15:14,17).   ການບັນ
ຍາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສະຖານະການນ້ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາຍ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍ່ມີຫວັງຕ່າງຫາກ. 

 

3.  1 ໂກຣິນໂທ 15:5-8 
5ພຣະອົງຊົງປາກົດແກ່ເກຟາ ແລ້ວແກ່ພວກສິບສອງຄົນນັ້ນ. 6ຕໍ່ມາພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ພວກພ່ີນ້ອງກວ່າຫ້າຮ້ອຍ
ຄົນໃນຄາວດຽວ ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ບາງຄົນກລໍ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວ. 7ຕໍ່ນ້ັນອີກພຣະອົງໄດ້ຊົງປາ
ກົດແກ່ຢາໂກໂບ ແລ້ວແກ່ອັຄສາວົກທັງໝົດ. 8ພາຍຫັຼງທີ່ສຸດພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຮົາ ຜູ້ເປັນເໝືອນລູກທ່ີເກີດຜິດ
ຍາມ. 

 

ທ່ານໂປໂລໄດ້ສືບຕໍ່ການບັນລະຍາຍໃຫ້ເຫດຜົນ ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດແກ່ຫຼາຍໆຄົນຫັຼງຈາກການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງ. ການໂຕ້ຖຽງນີ້ຈະບ່ໍເຂ້ົາເຣ່ືອງຖ້າວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນອຸບໂມງຢູ່,  ນັກສາສນາສາດສ່ວນ
ໃຫຍແ່ລ້ວກເໍຫັນພ້ອມວ່າຫັຼກຖານທັງໝົດຈາກສັດຕະວັດທີນ່ຶງແມ່ນຊ້ີໄປທ່ີອຸບໂມງທີ່ຫວ່າງເປົ່ານ້ັນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ, 
ຕຳຣາເກ່ົາແກ່ກບ່ໍໍໄດ້ບັນທຶກເຫດການໃດໆເພ້ີມເຕີມວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍພຣະເຢຊູ  ຫັຼງຈາກການຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະອົງ. 

ມີຫຼາຍໆເຫດການຈາກກຸ່ມຊົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ລາຍງານເຖິງການໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນມາແລ້ວນັ້ນໃນ 
ຫຼາຍໆແຫ່ງ ທ່ານໂປໂລໄດ້ລາຍງານວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕໍ່ສາວົກຄົນນຶ່ງຫືຼຫຼາຍກວ່ານ້ັນຢ່າງໜ້ອຍສອງເທ່ືອ, ແລະ
ຕໍ່ຈາກນ້ັນມາກປໍາກົດຕໍ່ຄົນກຸ່ມໃຫຍຫ່ລາຍກວ່າຫ້າຮ້ອຍຄົນ.  ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ແລະຖ້າຜູ້ໃດ 
ມີຄຳຖາມຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນສ່ິງທີ່ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາ,  ພວກເຂົາກຄໍວນຈະຖາມຄົນເຫ່ົຼານ້ັນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ,  ຂະນະທ່ີ 
“ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍຍັງມີຊີວິດຢູ່” (ຂໍ້ 6). 

ແມ່ນຫຍັງຄຄືວາມສຳຄັນຂອງຄຳພະຍານຂອງພວກທ່ີເປັນພະຍານ? 

ພວກເຫ່ົຼາສາວົກກໍບໍ່ໄດ້ຫຍງັເພ້ີມເຕີມຈາກການປັ້ນເຣ່ືອງຂອງການຄືນພຣະຊົນ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ,  ສ່ິງທ່ີກົງກັນ
ຂ້າມເກີດຂ້ຶນ:   ສາວົກທັງໝົດຍົກເວ້ັນແຕ່ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຖືກຂ້າ ເພາະວ່າການປະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງການຄືນມາ
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ຂອງພຣະເມຊີອາຜູ້ທ່ີໄດ້ປາກົດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍອອກມາຈາກບ່ອນລີ້ຊ່ອນຕົວເພາະຢ້ານກົວຫັຼງຈາກການ
ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ ກາຍມາເປັນຜູ້ປະກາດທ່ີກ້າຫານຂອງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ ແລະ
ຄວາມລອດພ້ົນໃນພຣະຄຣິດ. 

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮາົລືມທ່ານໂປໂລ-ຊ່ຶງມີຊ່ືເກ່ົາວ່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ, ຟາຣີຊາຍຂອງພວກຟາຣີຊາຍ-ຜູ້ທ່ີກຳລັງ
ປະຊາສັມພັນຂ້ໍມູນອັນນີ້ໃຫ້ແກ່ຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທ.  ໂຊໂລກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທ່ີກົດຂີ່ຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງບໍ່
ຢຸດຢ້ັງແລະໄດ້ຍອມປ່ອຍຄຸ້ມເຂດທັງໝົດ ແລະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເພ່ືອໄປປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພວກຄົນຕ່າງ 
ຊາດ. ໃນຖານະເຄີຍເປັນຟາຣີຊາຍມາກ່ອນ ທ່ານໂປໂລກໄໍດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມຄົນທ່ີມີການສຶກສາສູງ. ທ່ານໄດ້
ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະຍັງສາມາດສເນີຄະດີຂອງທ່ານຢ່າງຊຳນານຕໍ່ແຕ່ລະກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້.   ທ່ານບ່ໍໄດ້ກັບໃຈ
ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ເຖິງປານນ້ັນ, ທ່ານໄດ້ຍ້າຍຈາກການຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕຽນມາເຂົ້າຮ່ວມງານອັນສຳຄັນຂອງພວກເຂົາໃນ
ຖານະເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດ.   ແລະສ່ິງທັງໝົດທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກໍເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດທ່ີ 
ໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ກຈກ 9:4-6)! 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນພະຍານສຳລັບຄົນອື່ນໆຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 

 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
     
       ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄຳຕອບທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດສຳລັບສິ່ງທ່ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນສອງພັນປທ່ີີຜ່ານມາໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງອັນນັ້ນ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
 

 ໄວ້ວາງໃຈ. ມອບຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນພຣະຊົນ.”ຄວ່ືາຖ້າເຈົ້າຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈົ້າວ່າ, 
“ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈົ້າກໍຈະໄດ້ພ້ົ້ົນ” (ໂຣມ 10:9). 
 

 ອ່ານ. ອ່ານທິສດີໃນທາງອື່ນອກີເພ້ີມເຕີມກຽ່ວກັບການຄືນພຣະຊົນແລະຕອບກັບຄືນຕໍ່ທິສດີເຫ່ົຼານັ້ນ. 
 

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

     ພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດຊ້ີໄປທ່ີຊີວິດໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດໃນລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່
ວ່າຄວາມຕາຍ,  ການຖືກຝັງໄວ້, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດຢືນຢັດຕ່າງຫາກໃນຖານະທີ່ເປັນເຫດການທີ່
ໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດດ້ວຍ! 
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