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                                          ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
                              ວັນອາທິດທີ 05 ມົກຣາ 2020 (01-05-2020) 
 
                                ຄໍາພະຍານຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຫຼັກຖານຫຽັງ? 

 
                              
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ເປັນໄປໄດ້ຍາກທ່ີຈະບ່ໍຫົວຊານໍາຊີວິດທ່ີປ່ຽນແລ້ວ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   

       ການນິຍົມຊ່ືສຽງບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່. ຢ້ອນຫຼັງໄປເມ່ືອປີ 1760, ໂຢຊີອາ ເວດວູດ ໄດ້ໃຊ້ຊ່ືສຽງຂອງຣາຊວົງອັງກິດໃນ
ການໂຄສະນາຂາຍເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ. ມາກ ທເວນ ໄດ້ຢືມຊ່ືຂອງເພ່ິນຮັບຮອງປາກການ້ໍາເມິກ, ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ແລະ ຜລິດ 
ພັນມີດແຖຕ່າງໆ.  ແນ່ນອນຊ່ືສຽງໄດ້ກາຍເປັນທ່ີນິຍົມຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ມີຫຽັງຕິດພັນກັນຣະຫວ່າງດາຣາກິລາ ແລະ 
ຄຸນພາບຂອງເສ້ືອທ່ີລາວຂາຍ? ພວກເຮົາຄິດບ່ໍວ່າ ນັກສະແດງຮູ້ສ່ິງນ່ຶງຫືຼສອງສ່ິງບ່ໍກ່ຽວກັບປະກັນພັຍຊີວິດທ່ີເຂົາຈ່າຍ
ຄ່າໂຄສນາໃຫ້ລາວ?  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ,  ແມ່ນຫຽັງແທ້ທ່ີດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຮົາ  ເວລາໝູ່ເພ່ືອນບອກເຮາົກ່ຽວກັບ
ເຄ່ືອງທ່ີລາວໃຊ້ສ່ວນຕົວ.  
       ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພວກເຮົາສາມາດເຊີນຄົນທ່ີຕ່ໍຕ້ານມາອ່ານປ້ຶມການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ແມ່ນຫຽັງທ່ີສາ 
ມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຂົາໄດ້ດີທ່ີສຸດ.  ພ່ໍຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສິບແປດປີຊ່ວງບໍານານຂອງເພ່ິນ ເພ່ືອຢ້ຽມ 
ຢາມຄຸກຂອງເມືອງນ້ັນ. ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຖືອາວຸດອ່ືນໃດ   ນອກຈາກພຣະຄັມພີ ແລະ ຄໍາພະຍານຂອງເພ່ິນ, ຊ່ຶງເພ່ິນໄດ້ນໍາ 
2,200 ຄົນ ມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ.   ເຣ່ືອງຂອງເພ່ິນບ່ໍແມ່ນການນິຍົມຊ່ືສຽງ;   ເພິ່ນເປັນຄົນປ່ຽນໃໝ່ແທ້ຈິງຍ້ອນຂ່າວ
ປະເສີດ. ຄໍາພະຍານພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງເຮົາເອງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະ ກິຈການ 26 
ກໍສະແດງໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມຢ່າງໃດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ກິຈການ 26:2-5; 12-18; 24-26 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  

 

                                                        ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
 
1. ກິຈການ 26:2-5. 
“ 2ຂ້າແດ່ກະສັດ ອາຄຣີປາ,   ຂ້າພຣະບາດຖືວ່າເປັນໂຊກດີ ທ່ີໄດ້ມີໂອກາດແກ້ຄະດີຕ່ໍພຣະພັກຝ່າບາດໃນວັນນ້ີ ໃນ
ເຣ່ືອງຂ້ໍຄະດີທັງປວງ ຊ່ຶງພວກຢີວກ່າວຫາຂ້າພຣະບາດນ້ັນ.   3ເພາະເປັນຕ້ົນ, ຝ່າພຣະບາດຊົງມີຄວາມຮູ້ຊໍານານໃນ
ບັນດາຂນົບທັມນຽມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກຢີວແລ້ວ   ເຫດສັນນ້ັນ ຂໍຝ່າພຣະບາດໄດ້ໂຜດຊົງທົນຟັງຂ້າພຣະ
ບາດ. 4ພວກຢີວທັງປວງກໍໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຂ້າພຣະບາດ ຕ້ັງແຕ່ໜຸ່ມນ້ອຍມາຄື ໃນຫົວທີ ຂ້າພຣະບາດຢູ່ໃນ
ຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຂ້າພຣະບາດ ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 5ເຂົາກໍໄດ້ຮູ້ຈັກຂ້າພຣະບາດຕ້ັງແຕ່ເດີມມາ ຖ້າເຂົາຈະ
ຍອມເປັນພະຍານກໍເປັນໄດ້ ວ່າຂ້າພຣະບາດໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມພວກທ່ີຖືສາສນາຂອງພວກຂ້າພຣະບາດຢ່າງເຄ່ັງ 

 

ເວລາໃດທ່ານຖືກແຮງດຶງດູດຈາກຊ່ືສຽງດັງ? 
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ຄັດທ່ີສຸດ ຄືເປັນພວກຟາຣີຊາຍ. 
 
      ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ພັລຍາ ໄດ້ນໍາກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນເຊ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍທຸກຄົນໃນກຸ່ມ ໃຫ້ຂຽນຄໍາ
ພະຍານຂອງພວກເຂົາເອງ ເຣ່ືອງການມາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາພົບວ່າມີບາງຄົນບ່ໍເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ມີ
ຄົນນ່ຶງ,  ເປັນ CEO,  ພາຍລຸນມາເພ່ິນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ   ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີໃຫຽ່ທ່ີສຸດທ່ີເພ່ິນໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍ, ແຕ່ມັນກໍເປັນບໍາເໜັດອັນໃຫຽ່ທ່ີສຸດອີກດ້ວຍ.   ຄໍາແກ້ຄະດີຂອງອັຄສາວົກໂປໂລໃນກິຈການ 26 ໄດ້ໃຫ້
ຕົວຢ່າງທ່ີດີໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມ. 
       ທ່ານໂປໂລໄດ້ເປີດສາດດ້ວຍຍການປະກາດການປ້ອງກັນຕົວ(defense)ຂອງເພ່ິນ.    ຄໍາລາຍງານປ້ອງກັນຕົວ
(Defense renders) ຢືມມາຈາກພາສາ Greek apologia, ຄໍາວ່າ apologetics ກໍໄດ້ມາຈາກຄໍານ້ີ.  ຮູບແບບຄໍາ
ນ້ີປາກົດສາມເທ່ືອໃນບົດນ້ີ (ຂ້ໍ 1, 2, 24). ເຣ່ືອງການການປ່ຽນສະພາບໃໝ່ຂອງທ່ານໂປໂລໄດ້ດົນໃຈຄຣິສຕຽນແຕ່
ກ່ອນໃຫ້ອົດທົນສູ້ໃນການປະກາດເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ,  ບ່ໍວ່າສະພາບການຈະເປັນຈ່ັງໃດກໍຕາມ.    ທ່ານ
ໂປໂລຍັງໄດ້ຖແລງວ່າ, “ຂ້າພຣະບາດຖືວ່າເປັນໂຊກດີ”,  ເພາະເພ່ິນສໍານຶກໄດ້ວ່າ ນ້ີແມ່ນປາກົດການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້
ແຕ່ງຕ້ັງເພ່ິນໃຫ້ກ່າວຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວຂອງເພ່ິນ.  
       ໃນກິຈການ 26:4-5, ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງຊີວິດຂອງເພ່ິນກ່ອນມາຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາ, ກໍເຊ່ັນດຽວ
ກັນ, ຄວນເລ້ີມຕ້ົນຄໍາພະຍານຂອງເຮົາດ້ວຍການເລ່ົາເຣ່ືອງຊີວິດເຮົາເປັນຢ່າງໃດກ່ອນພຣະຄຣິດ  ແລະ ແມ່ນຫຽັງນໍາ 
ພາເຮົາໃຫ້ມິຄວາມຕ້ອງການພຣະຄຣິດຂ້ຶນມາ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊີວິດກ່ອນພຣະຄຣິດຂອງເຮົາຈະສໍາຄັນກໍຕ່ໍເມື່ອ
ມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການພຣະຄຣິດ   ແລະ ການປ່ຽນໃໝ່ຂອງເຮົາໃນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.    ຈຸດຂອງການເລ່ົາ
ເຣ່ືອງຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນການໃຫ້ຂ້ໍມູນລາຍລອຽດກ່ຽວກັບຄວາມບາບທ່ີບ່ໍຮູ້ຈົບສ້ິນຂອງເຮົາ   ແລະ ເປັນການ,  ໃຫ້ກຽດ
ພວກມັນ. ພວກເຮົາຄວນເລ່ົາພຽງເເຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມວ່າງເປ່ົາຂອງຊີວິດເກ່ົາກໍພໍແລ້ວ.  ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານ
ໂປໂລໃນກິຈການ 26 ປະກອບດ້ວຍຊາວຫົກຂ້ໍ,  ແລະ ມີພຽງແຕ່ຫ້າຂ້ໍເທ່ົານ້ັນທ່ີເລ່ົາຊີວິດຂອງທ່ານໂປໂລກ່ອນພຣະ 
ຄຣິດ.  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ, ຕ່ໍາກວ່າ 20% ຂອງຄໍາພະຍານນ້ີແມ່ນຮູບພາບ“ແຕ່ກ່ອນ”.  ນ້ັນເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີ ທ່ີເຮົາ
ຄວນຮຽນແບບ.  
 
 
 

2. ກິຈການ 26:12-18. 
“ 12ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງດາມາເຊ ໄດ້ຖືອໍານາດແລະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຽ່. 13

ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໃນເວລາທ່ຽງວັນເມ່ືອກໍາລັງເດີນທາງໄປ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງກ້າກວ່າແສງພຣະ
ອາທິດ ສ່ອງລົງມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫຼາຍທ່ີໄປນໍາ.   14ເມື່ອຂ້າພຣະບາດທຸກຄົນລ້ົມລົງເທິງ
ດິນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງກ່າວມາເປັນພາສາເຮັບເຣີ ຖາມຂ້າພຣະບາດວ່າ ‘ໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເຈ້ົາຂ່ົມ
ເຫັງເຮົາເຮັດຫຽັງທ່ີເຈ້ົາຖີບເຫັຼກກະຕັກນ້ັນກໍເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ’. 15ຂ້າພຣະບາດຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ ‘ທ່ານເອີຍ ທ່ານ
ແມ່ນໃຜ’  ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ ‘ເຮົາຄືເຢຊູທ່ີເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງນ້ັນແຫຼະ.  16ແຕ່ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຢືນຢູ່   ເພາະ
ເພ່ືອການນ້ີແຫຼະເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາ ຄືເພ່ືອຈະຕ້ັງເຈ້ົາໄວ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະເປັນພະຍານເຖິງສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລ້ວ 
ກັບທັງເຫດການທ່ີເຮົາປາກົດແກ່ເຈ້ົາໃນພາຍໜ້າ.  17ເຮົາຈະໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາພົ້ນຈາກພົລເມືອງນ້ີ ແລະຈາກຄົນຕ່າງຊາດ 
ທ່ີເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາໄປຫານ້ັນ,    18ເພື່ອຈະໃຫ້ເຈ້ົາໄຂຕາເຂົາເພ່ືອເຂົາຈະກັບຈາກຄວາມມືດມາເຖິງຄວາມສວ່າງ  ແລະ
ຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານມາເຖິງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີສ່ວນດ້ວຍ 

       ມີຄໍາເວ້ົາໃດແດ່ທ່ີພັລນາຊີວິດທ່ານກ່ອນທ່ານມາພົບພຣະຄຣິດ ? 
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ກັນກັບຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຖືກຊໍາຣະໃຫ້ບໍຣິສຸດໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນເຮົານ້ັນ.’ 
 
       ເວລາເຮົາເລ່ົາຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ, ມັນເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ ທ່ີ່ເຮົາຄວນປັບເນ້ືອເຣ່ືອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ເໝາະ 
ກັບຜູ້ຟັງ.   ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ເຮັດ.   ນ້ີແມ່ນເຫດການທີສາມໃນເຣ່ືອງການກັບໃຈໃໝ່ຂອງທ່ານໂປໂລ ໃນ 
ພຣະທັມກິຈການ (9:1-9, 22:2-21),   ແລະໃນນ້ັນ ໂຄງຮ່າງຄ້າຍຄືກັນໃນແຕ່ລະເຣ່ືອງ,   ລາຍລະອຽດທ່ີຕ່າງກັນກໍ
ເຊ່ືອມເຂ້ົາກັນ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
   ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາສ່ິງນ່ຶງຕ່ໍກະສັດອາຄຣີປາ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ກ່າວໃນສອງລາຍການອ່ືນ. ເວລາພຣະເຢຊູຖາມ
ທ່ານໂປໂລ ແລ້ວເອ້ີນຊ່ືວ່າໂຊໂລ,  ເປັນຫຽັງເພ່ິນຈ່ຶງຂ່ົມເຫັງພຣະອົງ,   ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ”ເຈ້ົາຖີບເຫຼັກກະຕັກນ້ັນກໍ
ເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ”. (ເຫຼັກກະຕັກຄ້າຍກັບໄມ້ແສ້ ທາງປາຍເປັນເຫລັກແຫຼມ,  ຄືກັບຫຼາວ, ໃຊ້ສໍາລັບບັງຄັບສັດ
ໃຫ້ທ່ີເຄ່ືອນໄປຕາມທິດທາງທ່ີຕ້ອງການ). ນ້ີອ້າງເຖິງສຸພາສິດກຣີກຊ່ຶງທ່ານໂປໂລຜູ້ມີການສຶກສາສູງກໍຄຸ້ນເຄີຍມາເຊ່ັນ
ດຽວກັນກັບຄົນສໍາຄັນອ່ືນໆທ່ີເພິ່ນກໍາລັງລາຍງານໃນເວລານ້ີ. 
       ການສົນທະນາຂອງທ່ານໂປໂລສຸມໃສ່ການປາກົດຂອງພຣະຄຣິດໃນແສງສວ່າງກ້າ. “ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງ
ສວ່າງກ້າກວ່າແສງພຣະອາທິດ.” ແມ່ນກະທ້ັງທຸກວັນນ້ີ, ຄຣິສຕະຈັກກໍຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍານ້ັນ ເປັນທາງລວບລັດການສົນ 
ທະນາໃຫ້ສ້ັນເຂ້ົາ:  ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງ. ແຕ່ສໍາລັບທ່ານໂປໂລ, ມັນບ່ໍແມ່ນຄໍາອຸປມາ; ເພ່ິນໄດ້ເຫັນແສງ
ສວ່າງແທ້ຈິງ. ເພ່ິນໄດ້ກ່າວຄໍາພະຍານຕ່ໍຜູ້ທ່ີສາມາດໜູນຫຼັງເພິ່ນ ເພາະວ່າແສງສວ່າງກ້າຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ “ສ່ອງລົງ
ມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫຼາຍທ່ີໄປນໍາ.” 
     ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານໂປໂລຈາກຈຸດນ້ີໄປເລັງໃສ່ພາຣະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ການປ່ຽນແປງທ່ີພຣະອົງນໍາມາສູ່
ຊີວິດທ່ານໂປໂລ.    ຄໍາພະຍານຂອງແຕ່ລະຄົນຄວນເຮັດຄືກັນ:   ເນ້ັນນັກທ່ີພຣະຄຣິດ.  ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ,  ເປ້ົາ   
ໝາຍຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນເພື່ອ  ໃຫ້ຄົນຕິດຕາມເຮົາ;  ຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາແມ່ນ  ເພ່ືອເຂົາຈະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ 
ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 
     ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວ້ົາແຕ່ຈຸດດຽວ, ເພ່ິນເລ່ົາເຫດການປ່ຽນແປງຊີວິດຈົນໝົດສ້ຽງ ວ່າເປັນມາຢ່າງ 
ໃດ. ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງແຕ່ລະວັນເພ້ີມຂ້ຶນສູ່ການເປັນເໝືອນພຣະອົງແລະມີຣິດເດດ. 
 
 

3. ກິຈການ 26:24-26. 
24ເມື່ອໂປໂລກໍາລັງແກ້ຄະດີຢ່າງນ້ັນ ເຟຊະໂຕ ຈ່ຶງຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, “ໂປໂລເອີຍ ເຈ້ົາເປັນບ້າໄປແລ້ວ ການຮຽນຮູ້
ຫຼາຍຂອງເຈ້ົາ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບ້າໄປແລ້ວ”. 25ແຕ່ ໂປໂລໄດ້ຕອບວ່າ “ໂອ ພນະທ່ານ ເຟຊະໂຕ ທ່ີນັບຖື, 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນບ້າ ແຕ່ກ່າວຕາມສັດຈິງ ແລະສະຕິປົກຕິ. 26ດ້ວຍວ່າທ່ານກະສັດຊົງຊາບຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ີດີແລ້ວ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ້າທູນຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອແນ່ວ່າ ບ່ໍມີຈັກຢ່າງໃນບັນດາເຫດການເຫ່ົຼານ້ີທ່ີພົ້ນຈາກພຣະເນດ
ຂອງພຣະອົງໄປ ເພາະເຫດການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນທ່ີລັບລ້ີ.” 
 
     ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານພິເສດ. ແນ່ນອນຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານສູງສໍາລັບທ່ານໂປໂລ
ເວລາເພ່ິນຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າກະສັດອາຄຣີປາ. ຄອບຄົວນ້ີມີປວັດຕ່ໍຕ້ານພຣະຄຣິດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.  

ເວລາໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ທ່ານໃນທາງທ່ີທ່ານບ່ໍຄາດຄິດມາກ່ອນ? 

ຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນແປງຢ່າງໃດນັບຕ້ັງແຕ່ທ່ານເລ້ີມຕ້ົນຕິດຕາມພຣະຄຣິດມາ? 
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    ບ່ໍມີໃຜສາມາດຄັດຄ້ານການປ່ຽນແປງອັນໃຫຽ່ທ່ີພົບເຫັນ ຫຼັງຈາກການຫັນປ່ຽນມາເປັນຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໂປໂລ.                                                              
ບາງຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ  ອາດຢາກຍັບຍ້ັງອິດທິພົນການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໂປໂລ, ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຄ້ານຄວາມຈິງທ່ີຊີວິດ
ຂອງເພ່ິນໄດ້ປ່ຽນໃໝ່.   ຂ່າວລືໄດ້ແຜ່ໄປຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ຄ້ັງນ່ຶງເປັນຄົນເຄີຍຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕຽນ  ເພ່ິນໄດ້ກາຍມາເປັນ 
ຄຣິສຕຽນເອງ! ການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໂປໂລສາມາດຢືນຢັນການພົບພໍ້ກັບພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ. 
      ບົດເທດສນາຂອງທ່ານໂປໂລທຸກຄ້ັງສ່ວນມາກມີສູນກາງຢູ່ທ່ີການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ.  ເພ່ິນໄດ້ອ້າງການ
ສ້ິນພຣະຊົນ,   ການຝັງສົບ,  ແລະ ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດເປັນ  “ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດ”   (1ໂກຣິນໂທ 15:3-4). 
ດຽວນ້ີຂນະທ່ີເພ່ິນຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າກະສັດອາຄຣີປາ,ທ່ານໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາການຄືນພຣະຊົນໃນຄໍາພະຍານຂອງເພ່ິນອີກ. ເພ່ິນ
ໄດ້ແນະນໍາໃນເບ້ືອງຕ້ົນແລະໄດ້ລ້ຶມຄືນອີກໃນຕອນປາຍ. 
      ທ່ານເຟຊະໂຕໄດ້ຈັບທ່ານໂປໂລມາໃຫ້ກະສັດເພ່ືອກ່າວໂທດເພ່ິນ, ແຕ່ເວລານ້ີ ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄືນພຣະ 
ຊົນຖືເປັນການເຍາະເຍ້ິຍເພິ່ນຫຼາຍໂພດແລ້ວ.    ບັດນ້ີ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ ‘ໂປໂລເອີຍ, ເຈ່້ົາເປັນບ້າໄປ
ແລ້ວ’ ເພ່ິນໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ. ແນ່ນອນ ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເສັຽສະຕີໄປ. ເພິ່ນໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງ
ຄືນພຣະຊົນ. ອັຄສາວົກທຸກຄົນກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ.  
   ເຖິງແມ່ນວ່າການຄືນພຣະຊົນຈະເຫັນເປັນເຣ່ືອງບ້າບ່ໍສໍາລັບຄົນຄືທ່ານເຟສະໂຕ ແລະກະສັດອາຄຣີປາກໍຕາມ, ຫັຼກ
ຖານທຸກຢ່າງເລັງໄປໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ   ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການການຄືພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.  ບວກໃສ່ການ                                                                             
ປ່ຽນແປງຊີວິດອີກຕ່ືມ.   ຄົນອາດມີຄໍາຖາມເຖິງການຄືນພຣະຊົນ,   ແຕ່ ເຂົາບ່ໍສາມາດປະຕິເສດການປ່ຽນແປງທ່ີເຂົາ
ເຫັນໃນເຮົາໄດ້! 

                                                                                                                                         

                                                           ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

   ທ່ານຈະເຮັດຫັຽງເພ່ືອຈະໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງການການປ່ຽນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ຈ່ົງຂຽນ.  ຈ່ົງຂຽນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງເລ່ົາຊີວິດກ່ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ ເປັນຢ່າງໃດ,

ທ່ານກັບໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ, ແລະ ຊີວິດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງໃດໃນປັດຈຸບັນ. 
 ຈ່ົງອະທິຖານ.  ຂໍພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານໄປຫາຜູ້ທ່ີທ່ານສາມາດເວ້ົາຄໍາພະຍານໃຫ້ເຂົາຟັງໄດ້. ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອ

ໃຫ້ມີປະຕູເປີດໃຫ້ທ່ານມໂີອກາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດທ່ານ. 
 ຈ່ົງແບ່ງປັນ. ຈ່ົງແບ່ງປັນຄໍາພະຍານໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດຕ້ັງແຕ່ທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. ຈ່ົງໃຫ້ສ່ິງນ້ີ

ເປັນເນ້ືອເຣ່ືອງຂອງການສົນທະນາ. 
    ມັນມີຣິດອໍານາດເທ່ົາໆກັບຊ່ືສຽງທ່ີເຂົາໃຊ້ໃນການຂາຍຜົນຜລິດ, ເຂົາຈະໃຈອ່ອນໃຫ້ການສົມທຽບກັບຣິດອໍານາດ
ຂອງຄໍາພະຍານໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດໂດຍທາງພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮົາມີເຣ່ືອງເລ່ົາຊ່ຶງສາມາດນໍາພາໄປສູ່ມຸມມອງ 
ໃໝ່ໃນທ່ີນ້ີ ແລະດຽວນ້ີ ແລະສູ່ຈຸດໝາຍໃໝ່ໃນສວັນ! 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ພວກເຮົາພົບອຸປສັກສ່ວນຕົວຫຽັງແດ່ໃນການແບ່ງປັນຄໍາພະຍານຂອງເຮົາ? 

ມທີາງໃດແດ່ທີ່ເຮົາຈະສາມາດເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງເຮົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງໄດ້? 


