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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 19 ເມສາ 2020 (4-19-2020) 

 
ເປັນຫຍັງການຄືນພຣະຊົນຈຶ່ງສຳຄັນ? 

 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ປະດິດຂ້ຶນໃໝ່ຫືຼປັບປຸງໃໝເ່ປັນ "ການປ່ຽນເກມ" ສຳລັບທ່ານ?" 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດທຸກໆມ້ືກັບການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ໃນທຸກປະເພດທີ່ນຳການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍການດຳ
ເນີນຊີວິດແລະການເຮັດວຽກງານຂອງພວກເຮາົ: 
 ກເູທິນເບີກ(The Gutenberg) ການພິມ, ໄດ້ປະດິດໃນສັດຕະວັດທີ 15, ທ່ີສາມາດຜະລິດຄຳເວ້ົາແລະຄວາມ

ຄິດໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ. 
 ໝໍ້ໄຟ(Battery), ກໍໄດ້ແນະນຳໃນປີ 1800, ທ່ີໃຫ້ທາງແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ເກັບກຳພລັງງານໄດ້. 
 ບຣິໍສັດໄຟຟ້າ ເອດຊັີນ(Edison), (1879) ເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນແຈ້ງສວ່າງຍາມມ້ືເວັນແລະຍາມກາງຄືນ. 

   ການປະດິດຄແືນວນ້ີໄດ້ນຳການປ່ຽນແປງຕ່ໍທາງທ່ີພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແລະເຮດັວຽກງານ, ແຕ່ວ່າພວກມັນມີມາແຕ່
ດົນແລ້ວແລະກຢູ່ໍຕາມສະຖານທ່ີສາມັນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ, ພວກເຮາົກໍບໍ່ໄດ້ໃສໃ່ຈກັບພວກມັນອີກ. ລອງຄິດເບ່ິງວ່າມັນຈະ
ຍາກຊ່ຳໃດໃນການເປັນຢູ່ທຸກວັນນ້ີໂດຍປາສຈາກໄຟຟ້າແລະແບດຕະຣີ.  
   ບ່ໍແມ່ນເຫດການທັງໝົດຂອງການປ່ຽນແປງ-ຊີວິດຄວນຈະເອົາປຽບຫືຼມອງຂ້າມ. ພິຈາຣະນາການຄືນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນສູນກາງຄວາມຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນເປັນເວລາກວ່າ 
ສອງພັນປີມາແລ້ວ,  ແລະກໍໜ້າເສ້ົາໃຈ, ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນສາມາດຈົດຈຳຂ້ໍມູນຕ່າງໆຂອງການຄືນພຣະຊົນຂະນະ
ທ່ີບໍ່ເຄີຍພິຈາຣະນາເອົາຄວາມຈິງນ້ັນມາປະຕບັິດໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ອຳ
ນາດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍແມ່ນຫັນປ່ຽນ-ທັສນະສຳລັບຊີວິດຂອງພວກເຮາົຢ່າງແທ້ຈິງ-ທັງໃນປັດຈຸບັນ
ແລະຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. 1 ໂກຣິນໂທ 15:20-22 
20ແຕທ່ີ່ຈິງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະຊົງເປັນຜົນແລກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວນ້ັນ. 
21ເພາະວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄືນມາຈາກຕາຍກມີໍມາທາງມະນຸດສັນນ້ັນ. 22ດ້ວຍວ່າຄົນທັງ
ປວງໄດ້ຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບພຣະ 
ຄຣິດສັນນັ້ນ. 
 

      ກ່ອນຈະມາເຖິງຂໍ້ພຣະຄຳນີ້, ທ່ານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຄືນພຣະຊົນຊ່ຶງເປັນປະຫວັດສາດ
ແທ້ຈິງ. ທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນຂໍ້ 14,   “ຖ້າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ  ການປະກາດຂອງພວກເຮາົກໍບໍ່ມີປໂຍດ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກໍບໍ່ມີປໂຍດເໝືອນກັນ” ທ່ານໂປໂລໄດ້ໂຕ້ຕອບວ່າຖ້າບໍ່ມີການຄືນພຣະຊົນ, ຈາກນ້ັນ
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ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດກໍບໍ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ສເນີໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳນຶກຜິດແລະຊອບອັນເລິກເຊ່ິງທ່ີ
ວ່າ ຖ້າວ່າບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນ, ຈາກນ້ັນການປະກາດວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຄືນມາແລ້ວກໍເປັນພະຍານບ່ໍຈິງກ່ຽວເຣ່ືອງ
ຂອງພຣະເຈົາ້ (ຂໍ້ 15). ບົດສລຸບການສອນຂອງທ່ານໂປໂລ, ຖ້າວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ເປນັຄືນມາ..... 
 ...ທ່ານໃຫ້ຄຳພະຍານບ່ໍຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ (ຂ້ໍ 15). 
 ...ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຂອງທ່ານແມ່ນບ່ໍມີຄຸນຄ່າ (ຂໍ້ 17). 
 ...ທ່ານຍັງຈະຢູ່ກັບຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ (ຂ້ໍ 17). 

      ການເລ້ີມຕົ້ນຂອງຂໍ້ 20, ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ພາບປະກອບເພ່ືອອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມຂອງການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ
ວ່າມີຄວາມໝາຍຫຍັງສຳລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນແລ້ວນັ້ນແມ່ນ “ຊົງເປັນຜົນແຮກໃນພວກຄົນທີ່
ລ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວນັ້ນ.” ໃນພຣະຄມັພີເດີມການສລອງໝາກຜົນແຮກ, ພວກປະຊາຊົນໄດ້ນຳເອົາພືດຜົນທຳອິດ (ແລະ 
ດທ່ີີສຸດ)  ຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງການເກັບກ່ຽວທ່ີພວກເຂົານຳມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ(ລະບຽບພວກ
ເລວີ 23:9-14). “ຜົນແຮກໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໝາກຜົນທັງໝົດກໃໍກຈ້ະຕາມມາ.” ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພາບປະກອບ
ອັນນີ້ຄືວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດເກີນກວ່າຜົນຂອງຄົນອື່ນໆ, ເມ່ືອຜູ່ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະເປນັຄືນມາຈາກ
ຄວາມຕາຍ. ຂະນະທີ່ຄວາມຕາຍຝ່າຍເນື້ອກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫີຼກລ້ຽງບໍ່ໄດ້, ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າຄວາມຕາຍຂອງພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນຈຸດຈົບ. 
   ໃນທັສນະຂອງພວກທ່ີປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ, ຄວາມຕາຍແມ່ນຈຸດຈົບສິ້ນ, ມັນເປັນຈຸດຈົບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. 
ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານໄດ້ຄິດ, ໄດ້ເວ້ົາ, ຫືຼໄດ້ເຮດັມາໃນຊີວິດນີ້, ທ່ານກຈໍະຈົບລົງເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆອີກ, ແລະຄກັືນ
ທັງໝົດຄ:ື ຕາຍ. 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 

       ບໍ່ມີສິ່ງໃດທ່ີທ່ານໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດມີຄວາມສຳຄັນຍ່ິງໃຫຍຂ່ນະທີ່ທ່ານຈະປະເຊີນກັບການພິພາກສາແລະບໍ່ມີຊີ
ວິດຫັຼງຄວາມຕາຍ.  ອັນນີ້ເປັນໜ້າສົງສານ, ເມ່ືອສລຸບຜົນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງທັສນະນ້ີມັນບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.  ບ່ໍວ່າທ່ານ
ຈະໄດ້ເຮດັສິ່ງດີຫືຼຊ່ົວແນວໃດກຕໍາມ, ໃນຕອນສຸດທ້າຍ, ທ່ານກຕໍາຍແລະກັບໄປເປັນຝຸ່ນດິນອີກ. 
      ໃນການສົມທຽບກັບທັສນະແບບນ້ີກໍຄຄືຳເວ້ົາຂອງທ່ານໂປໂລໃນຂໍ້ 21-22 ທ່ີວ່າໂດຍຜ່ານມະນຸດຄົນດຽວໄດ້ນຳ
ເອົາຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາແຕ່ວ່າໂດຍຜ່ານມະນຸດອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ນຳເອົາຊີວິດມາ. 
     ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.  ຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມ 
ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າຄວາມປ່ຽນແປງອັນນ້ີແມ່ນ-ສິ່ງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳ-ຊ່ຶງໝາຍເຖິງວ່າ
ຄວາມຕາຍມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຄວນຈະເປັນ. ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີທາງອອກຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງມະນຸດ
ທ່ີໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ຊີວິດແລະຕໍ່ການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຫດການປະຫວັດສາດຊ້ິນນ້ີໃນຈັກກະວານໄດ້ພິກປີ້ນຄວາມ
ຜິດບາບຂອງພວກເຮາົພ້ອມທັງຜົນກັມຂອງຄວາມຫາຍຍະນະຂອງມັນ. 
 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 15:23-28 
23ແຕ່ຈະເປັນໄປຕາມລຳດັບຂອງແຕ່ລະຄນົ ຄືພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜົນແຮກ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຢູ່ຝ່າຍພຣະ 
ຄຣິດໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດ.    24ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະເປັນຄາວສຸດທ້າຍ ຄືເມ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກເລີກການປົກ
ຄອງກັບທັງອານຸພາບ    ແລະອຳນາດທຸກໆຢ່າງເສັຽ      ແລ້ວຈະຊົງມອບຣາຊອານາຈັກໄວ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຄພືຣະບິດາ. 
25ເພາະ ວ່າຈຳເປັນພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຢູ່ກ່ອນ  ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປາບສັດຕຣູທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດ
ຂອງພຣະອົງ. 26ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກຊົງຍົກເລີກເສັຽນ້ັນແມ່ນຄວາມຕາຍ. 27ເຫດວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາບສ່ິງ
ສາລະພັດລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ” ແຕ່ເມ່ືອພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ,“ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງນ້ັນ” ກໍປາກົດຄັກ
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ແນ່ວ່າ   ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພຣະຜູ້ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະອົງ.   28ແລະເມ່ືອສິ່ງສາລະພັດໄດ້ຖືກຊົງປາບລົງຢູ່ໃຕ ້   
ພຣະອົງແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນອົງພຣະບຸດຈະຊົງຍອມລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປາບສິ່ງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕ້. 
 

   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດມີຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍສ່ອງປະການ: 
1. ມັນບ່ໍແມ່ນວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງຈະຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້; ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທ່ີມີຮ່າງເປັນມະນຸດ. 
2. ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເໜືອຄວາມຕາຍມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສິ່ງ. 
      ໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ໃນໂລກນ້ີຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້
ຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຝູງຊົນ (ມັດທາຍ 9:4-5),   ແນະນຳຕົວພຣະອົງເອງໃນຖານະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງວັນຊະ
ບາໂຕ (12:8),   ໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຄິດໃນໃຈມະນຸດ (ຂ້ໍ 25),   ແລະໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນນຶ່ງກັບພຣະບດິາ  (ໂຢຮັນ 
10:30). ຄຳປະກາດຂອງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍອັນໃດເລີຍຖ້າຫາກວ່າພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນຫລຸມຝັງສົບ  . ແຕ່ວ່າ, 
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ  ແມ່ນຫັຼກຖານຍ່ິງໃຫຍທ່ີ່ພຣະອົງຄືຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາ,   ໄດ້ສັນຍາຈະປະທານພຣະເມຊີອາ,   ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງມວນມະນຸດ.  ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນມີອຳນາດ 
ເໜືອຄວາມຕາຍແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຣິດອຳນາດນ້ັນຜ່ານທາງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. 
   ໂດຍການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໃນຖານະເປັນສັດຕຣູ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທຸກສ່ິງທັງປວງ.  ໃນຕອນຕ້ົນໆຂອງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູ,  ພວກເຫ່ົຼາສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ຢ່າງມີພລັງຫຼາຍຄັ້ງ. ພຣະອົງໄດ້ຫ້າມລົມແລະຄ້ືນທະເລທ່ີທະເລຄາລີເລ (ມັດທາຍ 8:23-27). ຜີຮ້າຍໄດ້ຍອມຈຳນົນ
ຕໍ່ພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ພວກມັນ (ຂໍ້ 28-34).   ພຣະອົງປ່ິນປົວຫຼາຍຄົນໃຫ້ດີຈາກການເຈັບປ່ວຍຂອງພວກ
ເຂົາ (9:35). ພຣະອົງຍັງໄດ້ນຳເອົາຄົນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂໍ້ 23-25).   ພວກເຮາົເຫັນທັງພລັງຝ່າຍທັມມະຊາດ ແລະ
ຝ່າຍວິນຍານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະຄຣິດ.   ແຕ່ວ່າ,  ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ນຄືນມາຈາກຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ,  ດ້ວຍຮ່າງ
ກາຍໃໝທ່ີ່ບໍ່ຮູ້ເປື່ອຍເນ່ົາຊ່ຶງບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍອີກ, ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍກຍໍອມຈຳ
ນົນຕໍ່ອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຍັງຄກືານທ້າທາຍທີ່ທ່ານພົບໃນການຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະຄຣິດ? 
    

3. 1 ໂກຣິນໂທ 15:54-58 
54ແລະເມ່ືອໃດກາຍທີ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົານີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບໍ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍ
ທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ ເມ່ືອນັ້ນແຫຼະ,   ຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນຈະສຳເຣັດ ຄືວ່າ, “ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍ
ແລ້ວ”. 55ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ຊັຍຊນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ”. 56ໄລພິດຂອງຄວາມ
ຕາຍຄຄືວາມບາບ ແລະຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄືພຣະບັນຍັດ. 57ແຕ່ວ່າຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານ
ຊັຍຊນະແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍ  ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮາົ.  58ດັ່ງນ້ີແຫຼະ,  ພ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈ້ົາທັງ
ຫຼາຍຈົ່ງຕັ້ງໝ້ັນຢູ່ ຢ່າຫວ່ັນໄຫວ ຈົ່ງປະຕບັິດງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບຣິໍບູນທຸກເວລາ ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ການຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ. 

ແມ່ນຫຍັງຄບືາງຫົນທາງທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນຊ່ຶງບາງຄັ້ງດຳລົງຊີວິດໃນຖານະທ່ີຖືກຜ່າຍແພ້? 

       ການປ້ອງກັນຮັກສາຂອງທ່ານໂປໂລກ່ຽວເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນກພົໍບຢູ່ທົ່ວໃນພຣະທັມ   1 ໂກຣິນໂທ 15 ກບ່ົໍງ
ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຢ່າງແທ້ຈິງ; ດ່ັງນັ້ນ, ໃນການຕອບກັບ, ພວກເຮົາຈະປະສົບ
ການກັບການຄືນພຣະຊົນ. ຂນະທ່ີຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກທຳລາຍແລ້ວ,   ສິ່ງທ່ີພວກເຮາົກະທຳໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົານັ້ນ 
ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ.   ດຽວນ້ີຄວາມຕາຍຍັງມີອຳນາດເໜືອພວກເຮົາ,  ແຕ່ວ່າມັນກໍເປັນພຽງເວລາອັນສ້ັນໆ 
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ເທ່ົານັ້ນ.  ທ່ານໂປໂລໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງຄາວສຸດທ້າຍຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຍ້ຳຄືນພຣະ 
ຄັມພີເດີມສອງຂ້ໍ. 
 “ພຣະອົງຈະທຳລາຍຄວາມຕາຍຕລອດໄປເປັນນິດ.” (ເອຊາຢາ 25:8). 
 “ເຮາົຈະໄຖ່ປະຊາຊົນນ້ີໃຫ້ພ້ົນຈາກພິພົບຄົນຕາຍ ຫືຼຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍ ໂອ

ຄວາມຕາຍເອີຍ,  ຈົ່ງມາພ້ອມກັບພັຍວິບັດຂອງເຈ້ົາ  ໂອ ພິພົບຄົນຕາຍເອີຍ,  ຈ່ົງມາພ້ອມກັບການທຳລາຍ
ຂອງເຈ້ົາ.” (ໂຮເຊອາ 13:14). 

     ຣິດອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປແລ້ວໂດຍຊັຍຊະນະທ່ີໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານຄວາມຕາຍແລະການ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.     ຄວາມພິເສດຂອງຄຳພະຍານຄຣິສຕຽນໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຫັຼກ
ຖານອັນດຽວເທ່ົານ້ັນໃນປະຫວັດສາດທ່ີປີ້ນຄນືຄວາມຕາຍໄດ.້ ຊັຍຊນະຕ່ໍຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູນຳເອົາການນຳ
ໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົ. 
 ຂະນະທ່ີຄວາມຕາຍແມ່ນຜົນທ່ີຕາມມາຂອງຄວາມບາບ(ໂຣມ 6:23), ຫັຼງຈາກນ້ັນຊັຍຊນະຄວາມບາບຂອງ

ພຣະເຢຊູກຊໍະນະອຳນາດຂອງຄວາມບາບໄດ້ເຊ່ັນກັນ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງ “ເກມອັນສຸດທ້າຍ” 
ຂອງພວກເຮາົ; ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນທິດທາງການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃນໂລກແຫ່ງນີ້ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. 

 ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃຫ້ເສັຽປໂຍດ. ທຸກໆ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກະທຳມີຄວາມສຳຄັນ. “ການຂອງພວກເຈ້ົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານ້ັນຈະບໍ່ໄຮ້ປໂຍດ” (ຂ້ໍ 58). 

      ຄວາມດຶງດູດຝ່າຍລົບທັງປວງກຍັໍງຊອກຫາທາງທ່ີຖວ່ງດຶງພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າ  
ຂນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມຜິດບາບ,  ພວກເຮົາຄວນຈະແບ່ງປັນເສຣີພາບນັ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ. ນ້ີແມ່ນວຽກງານທ່ີການຄືນພຣະຊົນໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົ, ແລະມັນຈະບໍ່ແມ່ນວຽກງານທີ່ໄຮ້ປໂຍດ. 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຄົນອ່ືນຢ່າງໃດໃຫ້ດຳລົງຊີວິດແຫ່ງຊັຍຊນະທີພ່ວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ? 
 

                                                ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພ້ືນຖານຫັຼກຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຈິງທ່ີປ່ຽນແປງທຸກໆຊີວິດ. ທ່ານຈະດຳລົງ
ຊີວິດຢ່າງໃດໃນຄວາມຈິງອັນນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນີ້: 
 

 ສາລະພາບ. ຖ້າມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຊ່ຶງທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບມີອຳນາດເໜືອທ່ານ, ສາ
ລະພາບຄວາມບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.  
 

 ຮັບໃຊ້. ຊອກຫາບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາສ່ວນຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຈ່ົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃຕອ້ຳນາດ
ຂອງພຣະຄຣິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງບໍ່ໄຮ້ປໂຍດຈັກເທ່ືອ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ບອກບາງຄົນວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປຽ່ນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

     ມັນເປັນການສຳຄັນທີ່ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນຂອງການຄືນພຣະຊົນ. ມັນຍັງຈຳເປັນສຳລັບພວກເຮາົທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈທາງຂອງການ
ຄືນພຣະຊົນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮາົ-ແລະແບ່ງປັນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ. 
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