ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 05 ມົກຣາ 2020 (01-05-2020)
ຄໍາພະຍານຂອງຂ້າພຣະເຈົາ
້ ໃຫ້ຫຼັກຖານຫຽັງ?
ເວລາໃດທ່ານຖືກແຮງດຶງດູດຈາກຊືສ
່ ຽງດັງ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະບໍ່ຫົວຊານໍາຊີວິດທີ່ປ່ຽນແລ້ວ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ການນິຍົມຊື່ສຽງບໍແ
່ ມ່ນສິ່ງໃໝ່. ຢ້ອນຫຼັງໄປເມື່ອປີ 1760, ໂຢຊີອາ ເວດວູດ ໄດ້ໃຊ້ຊື່ສຽງຂອງຣາຊວົງອັງກິດໃນ
ການໂຄສະນາຂາຍເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ. ມາກ ທເວນ ໄດ້ຢືມຊື່ຂອງເພິ່ນຮັບຮອງປາກການໍ້າເມິກ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ແລະ ຜລິດ
ພັນມີດແຖຕ່າງໆ. ແນ່ນອນຊື່ສຽງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ມີຫຽັງຕິດພັນກັນຣະຫວ່າງດາຣາກິລາ ແລະ
ຄຸນພາບຂອງເສື້ອທີ່ລາວຂາຍ? ພວກເຮົາຄິດບໍ່ວ່າ ນັກສະແດງຮູ້ສິ່ງນຶ່ງຫຼືສອງສິ່ງບໍກ
່ ່ຽວກັບປະກັນພັຍຊີວິດທີເ່ ຂົາຈ່າຍ
ຄ່າໂຄສນາໃຫ້ລາວ? ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ, ແມ່ນຫຽັງແທ້ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຮົາ ເວລາໝູ່ເພື່ອນບອກເຮົາກ່ຽວກັບ
ເຄື່ອງທີ່ລາວໃຊ້ສ່ວນຕົວ.
ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພວກເຮົາສາມາດເຊີນຄົນທີ່ຕຕ
ໍ່ ້ານມາອ່ານປຶ້ມການປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອ, ແຕ່ແມ່ນຫຽັງທີ່ສາ
ມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຂົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ພໍ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາສິບແປດປີຊ່ວງບໍານານຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຢ້ຽມ
ຢາມຄຸກຂອງເມືອງນັ້ນ. ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຖືອາວຸດອື່ນໃດ ນອກຈາກພຣະຄັມພີ ແລະ ຄໍາພະຍານຂອງເພິ່ນ, ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ນໍາ
2,200 ຄົນ ມາເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ. ເຣື່ອງຂອງເພິ່ນບໍ່ແມ່ນການນິຍົມຊື່ສຽງ; ເພິ່ນເປັນຄົນປ່ຽນໃໝ່ແທ້ຈິງຍ້ອນຂ່າວ
ປະເສີດ. ຄໍາພະຍານພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງເຮົາເອງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ກິຈການ 26
ກໍສະແດງໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມຢ່າງໃດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ກິຈການ 26:2-5; 12-18; 24-26 ( ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ກິຈການ 26:2-5.
“ 2ຂ້າແດ່ກະສັດ ອາຄຣີປາ, ຂ້າພຣະບາດຖືວ່າເປັນໂຊກດີ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດແກ້ຄະດີຕໍ່ພຣະພັກຝ່າບາດໃນວັນນີ້ ໃນ
ເຣື່ອງຂໍ້ຄະດີທັງປວງ ຊຶ່ງພວກຢີວກ່າວຫາຂ້າພຣະບາດນັ້ນ.

ເພາະເປັນຕົ້ນ, ຝ່າພຣະບາດຊົງມີຄວາມຮູ້ຊໍານານໃນ
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ບັນດາຂນົບທັມນຽມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກຢີວແລ້ວ ເຫດສັນນັ້ນ ຂໍຝ່າພຣະບາດໄດ້ໂຜດຊົງທົນຟັງຂ້າພຣະ
ບາດ. 4ພວກຢີວທັງປວງກໍໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຂ້າພຣະບາດ ຕັງ້ ແຕ່ໜຸ່ມນ້ອຍມາຄື ໃນຫົວທີ ຂ້າພຣະບາດຢູ່ໃນ
ຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຂ້າພຣະບາດ ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 5ເຂົາກໍໄດ້ຮູ້ຈັກຂ້າພຣະບາດຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ ຖ້າເຂົາຈະ
ຍອມເປັນພະຍານກໍເປັນໄດ້ ວ່າຂ້າພຣະບາດໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມພວກທີ່ຖືສາສນາຂອງພວກຂ້າພຣະບາດຢ່າງເຄັ່ງ
1

ຄັດທີ່ສຸດ ຄືເປັນພວກຟາຣີຊາຍ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ພັລຍາ ໄດ້ນໍາກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນເຊົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທ້າທາຍທຸກຄົນໃນກຸ່ມ ໃຫ້ຂຽນຄໍາ
ພະຍານຂອງພວກເຂົາເອງ ເຣືອ
່ ງການມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າມີບາງຄົນບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ມີ
ຄົນນຶ່ງ, ເປັນ CEO, ພາຍລຸນມາເພິ່ນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍ, ແຕ່ມັນກໍເປັນບໍາເໜັດອັນໃຫຽ່ທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ. ຄໍາແກ້ຄະດີຂອງອັຄສາວົກໂປໂລໃນກິຈການ 26 ໄດ້ໃຫ້
ຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເປີດສາດດ້ວຍຍການປະກາດການປ້ອງກັນຕົວ(defense)ຂອງເພິ່ນ.

ຄໍາລາຍງານປ້ອງກັນຕົວ

(Defense renders) ຢືມມາຈາກພາສາ Greek apologia, ຄໍາວ່າ apologetics ກໍໄດ້ມາຈາກຄໍານີ້. ຮູບແບບຄໍາ
ນີ້ປາກົດສາມເທື່ອໃນບົດນີ້ (ຂໍ້ 1, 2, 24). ເຣືອ
່ ງການການປ່ຽນສະພາບໃໝ່ຂອງທ່ານໂປໂລໄດ້ດົນໃຈຄຣິສຕຽນແຕ່
ກ່ອນໃຫ້ອດ
ົ ທົນສູ້ໃນການປະກາດເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ວ່າສະພາບການຈະເປັນຈັ່ງໃດກໍຕາມ.

ທ່ານ

ໂປໂລຍັງໄດ້ຖແລງວ່າ, “ຂ້າພຣະບາດຖືວ່າເປັນໂຊກດີ”, ເພາະເພິ່ນສໍານຶກໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນປາກົດການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງເພິ່ນໃຫ້ກ່າວຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນ.
ໃນກິຈການ 26:4-5, ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງຊີວິດຂອງເພິ່ນກ່ອນມາຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາ, ກໍເຊັ່ນດຽວ
ກັນ, ຄວນເລີ້ມຕົ້ນຄໍາພະຍານຂອງເຮົາດ້ວຍການເລົ່າເຣືອ
່ ງຊີວິດເຮົາເປັນຢ່າງໃດກ່ອນພຣະຄຣິດ ແລະ ແມ່ນຫຽັງນໍາ
ພາເຮົາໃຫ້ມິຄວາມຕ້ອງການພຣະຄຣິດຂຶ້ນມາ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊີວິດກ່ອນພຣະຄຣິດຂອງເຮົາຈະສໍາຄັນກໍຕໍ່ເມື່ອ
ມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການພຣະຄຣິດ ແລະ ການປ່ຽນໃໝ່ຂອງເຮົາໃນພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ຈຸດຂອງການເລົ່າ

ເຣື່ອງຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລອຽດກ່ຽວກັບຄວາມບາບທີ່ບຮ
ໍ່ ູ້ຈົບສິ້ນຂອງເຮົາ ແລະ ເປັນການ, ໃຫ້ກຽດ
ພວກມັນ. ພວກເຮົາຄວນເລົ່າພຽງເເຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງຊີວິດເກົ່າກໍພໍແລ້ວ. ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານ
ໂປໂລໃນກິຈການ 26 ປະກອບດ້ວຍຊາວຫົກຂໍ,້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຫ້າຂໍ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ເລົ່າຊີວິດຂອງທ່ານໂປໂລກ່ອນພຣະ
ຄຣິດ. ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ, ຕໍ່າກວ່າ 20% ຂອງຄໍາພະຍານນີ້ແມ່ນຮູບພາບ“ແຕ່ກ່ອນ”. ນັ້ນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ທີ່ເຮົາ
ຄວນຮຽນແບບ.
ມີຄໍາເວົ້າໃດແດ່ທີ່ພັລນາຊີວິດທ່ານກ່ອນທ່ານມາພົບພຣະຄຣິດ ?

2. ກິຈການ 26:12-18.
“ 12ດັ່ງນັນ
້ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງດາມາເຊ ໄດ້ຖືອໍານາດແລະຮັບຄໍາສັ່ງຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຽ່. 13
ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໃນເວລາທ່ຽງວັນເມື່ອກໍາລັງເດີນທາງໄປ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງກ້າກວ່າແສງພຣະ
ອາທິດ ສ່ອງລົງມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໄປນໍາ.

ເມື່ອຂ້າພຣະບາດທຸກຄົນລົ້ມລົງເທິງ
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ດິນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງກ່າວມາເປັນພາສາເຮັບເຣີ ຖາມຂ້າພຣະບາດວ່າ ‘ໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເຈົ້າຂົ່ມ
ເຫັງເຮົາເຮັດຫຽັງທີ່ເຈົ້າຖີບເຫຼັກກະຕັກນັ້ນກໍເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ’. 15ຂ້າພຣະບາດຈຶ່ງທູນຖາມວ່າ ‘ທ່ານເອີຍ ທ່ານ
ແມ່ນໃຜ’ ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕອບວ່າ ‘ເຮົາຄືເຢຊູທີ່ເຈົ້າຂົ່ມເຫັງນັ້ນແຫຼະ.

ແຕ່ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະຢືນຢູ່ ເພາະ
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ເພື່ອການນີ້ແຫຼະເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຈົ້າ ຄືເພື່ອຈະຕັ້ງເຈົ້າໄວ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລ້ວ
ກັບທັງເຫດການທີ່ເຮົາປາກົດແກ່ເຈົ້າໃນພາຍໜ້າ.
ທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ເຈົ້າໄປຫານັ້ນ,

ເຮົາຈະໂຜດໃຫ້ເຈົ້າພົ້ນຈາກພົລເມືອງນີ້ ແລະຈາກຄົນຕ່າງຊາດ
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ເພື່ອຈະໃຫ້ເຈົ້າໄຂຕາເຂົາເພື່ອເຂົາຈະກັບຈາກຄວາມມືດມາເຖິງຄວາມສວ່າງ ແລະ
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ຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານມາເຖິງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສ່ວນດ້ວຍ
2

ກັນກັບຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຖືກຊໍາຣະໃຫ້ບໍຣິສຸດໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນເຮົານັ້ນ.’
ເວລາເຮົາເລົ່າຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ, ມັນເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ ທ່ີ່ເຮົາຄວນປັບເນື້ອເຣື່ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ເໝາະ
ກັບຜູ້ຟັງ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຮັດ. ນີ້ແມ່ນເຫດການທີສາມໃນເຣື່ອງການກັບໃຈໃໝ່ຂອງທ່ານໂປໂລ ໃນ
ພຣະທັມກິຈການ (9:1-9, 22:2-21), ແລະໃນນັ້ນ ໂຄງຮ່າງຄ້າຍຄືກັນໃນແຕ່ລະເຣືອ
່ ງ, ລາຍລະອຽດທີ່ຕ່າງກັນກໍ
ເຊື່ອມເຂົ້າກັນ.

ເວລາໃດພຣະເຈົ້າໄດ້ຈດ
ັ ຫາໃຫ້ທ່ານໃນທາງທີ່ທ່ານບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ?
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ຢໍ້າສິ່ງນຶ່ງຕໍ່ກະສັດອາຄຣີປາ ຊຶງ່ ບໍ່ໄດ້ກ່າວໃນສອງລາຍການອື່ນ. ເວລາພຣະເຢຊູຖາມ
ທ່ານໂປໂລ ແລ້ວເອີ້ນຊື່ວ່າໂຊໂລ, ເປັນຫຽັງເພິ່ນຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ”ເຈົ້າຖີບເຫຼັກກະຕັກນັ້ນກໍ
ເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ”. (ເຫຼັກກະຕັກຄ້າຍກັບໄມ້ແສ້ ທາງປາຍເປັນເຫລັກແຫຼມ, ຄືກັບຫຼາວ, ໃຊ້ສໍາລັບບັງຄັບສັດ
ໃຫ້ທີ່ເຄື່ອນໄປຕາມທິດທາງທີ່ຕ້ອງການ). ນີ້ອ້າງເຖິງສຸພາສິດກຣີກຊຶ່ງທ່ານໂປໂລຜູ້ມີການສຶກສາສູງກໍຄຸ້ນເຄີຍມາເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບຄົນສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ເພິ່ນກໍາລັງລາຍງານໃນເວລານີ.້
ການສົນທະນາຂອງທ່ານໂປໂລສຸມໃສ່ການປາກົດຂອງພຣະຄຣິດໃນແສງສວ່າງກ້າ. “ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງ
ສວ່າງກ້າກວ່າແສງພຣະອາທິດ.” ແມ່ນກະທັ້ງທຸກວັນນີ້, ຄຣິສຕະຈັກກໍຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍານັ້ນ ເປັນທາງລວບລັດການສົນ
ທະນາໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ: ຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງ. ແຕ່ສໍາລັບທ່ານໂປໂລ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາອຸປມາ; ເພິ່ນໄດ້ເຫັນແສງ
ສວ່າງແທ້ຈິງ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຄໍາພະຍານຕໍ່ຜູ້ທີ່ສາມາດໜູນຫຼັງເພິ່ນ ເພາະວ່າແສງສວ່າງກ້າຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ “ສ່ອງລົງ
ມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໄປນໍາ.”
ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານໂປໂລຈາກຈຸດນີ້ໄປເລັງໃສ່ພາຣະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ພຣະອົງນໍາມາສູ່
ຊີວິດທ່ານໂປໂລ.

ຄໍາພະຍານຂອງແຕ່ລະຄົນຄວນເຮັດຄືກັນ: ເນັ້ນນັກທີ່ພຣະຄຣິດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ເປົ້າ

ໝາຍຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຄນ
ົ ຕິດຕາມເຮົາ; ຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາແມ່ນ ເພື່ອເຂົາຈະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ
ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.
ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ເວົ້າແຕ່ຈຸດດຽວ, ເພິ່ນເລົ່າເຫດການປ່ຽນແປງຊີວິດຈົນໝົດສ້ຽງ ວ່າເປັນມາຢ່າງ
ໃດ. ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງແຕ່ລະວັນເພີ້ມຂຶ້ນສູ່ການເປັນເໝືອນພຣະອົງແລະມີຣິດເດດ.
ຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນແປງຢ່າງໃດນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານເລີ້ມຕົ້ນຕິດຕາມພຣະຄຣິດມາ?

3. ກິຈການ 26:24-26.
ເມື່ອໂປໂລກໍາລັງແກ້ຄະດີຢ່າງນັ້ນ ເຟຊະໂຕ ຈຶ່ງຮ້ອງສຽງດັງຂຶ້ນວ່າ, “ໂປໂລເອີຍ ເຈົ້າເປັນບ້າໄປແລ້ວ ການຮຽນຮູ້
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ຫຼາຍຂອງເຈົ້າ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນບ້າໄປແລ້ວ”. 25ແຕ່ ໂປໂລໄດ້ຕອບວ່າ “ໂອ ພນະທ່ານ ເຟຊະໂຕ ທີ່ນັບຖື,
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນບ້າ ແຕ່ກ່າວຕາມສັດຈິງ ແລະສະຕິປົກຕິ. 26ດ້ວຍວ່າທ່ານກະສັດຊົງຊາບຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ດີແລ້ວ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກ້າທູນຕໍ່ພຣະອົງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ວ່າ ບໍ່ມີຈັກຢ່າງໃນບັນດາເຫດການເຫຼົ່ານີທ
້ ີ່ພົ້ນຈາກພຣະເນດ
ຂອງພຣະອົງໄປ ເພາະເຫດການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນທີ່ລັບລີ້.”
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານພິເສດ. ແນ່ນອນຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານສູງສໍາລັບທ່ານໂປໂລ
ເວລາເພິ່ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດອາຄຣີປາ. ຄອບຄົວນີ້ມີປວັດຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.
3

ພວກເຮົາພົບອຸປສັກສ່ວນຕົວຫຽັງແດ່ໃນການແບ່ງປັນຄໍາພະຍານຂອງເຮົາ?
ບໍ່ມີໃຜສາມາດຄັດຄ້ານການປ່ຽນແປງອັນໃຫຽ່ທີ່ພົບເຫັນ ຫຼັງຈາກການຫັນປ່ຽນມາເປັນຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໂປໂລ.
ບາງຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອາດຢາກຍັບຍັ້ງອິດທິພົນການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໂປໂລ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຄ້ານຄວາມຈິງທີ່ຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນໃໝ່. ຂ່າວລືໄດ້ແຜ່ໄປຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງເປັນຄົນເຄີຍຂົ່ມເຫັງຄຣິສຕຽນ ເພິ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນ
ຄຣິສຕຽນເອງ! ການຫັນປ່ຽນຂອງທ່ານໂປໂລສາມາດຢືນຢັນການພົບພໍ້ກັບພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ.
ບົດເທດສນາຂອງທ່ານໂປໂລທຸກຄັ້ງສ່ວນມາກມີສູນກາງຢູ່ທີ່ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. ເພິ່ນໄດ້ອ້າງການ
ສິ້ນພຣະຊົນ, ການຝັງສົບ, ແລະ ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດເປັນ “ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ” (1ໂກຣິນໂທ 15:3-4).
ດຽວນີ້ຂນະທີເ່ ພິ່ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດອາຄຣີປາ,ທ່ານໂປໂລໄດ້ຢໍ້າການຄືນພຣະຊົນໃນຄໍາພະຍານຂອງເພິ່ນອີກ. ເພິ່ນ
ໄດ້ແນະນໍາໃນເບື້ອງຕົ້ນແລະໄດ້ລຶ້ມຄືນອີກໃນຕອນປາຍ.
ທ່ານເຟຊະໂຕໄດ້ຈັບທ່ານໂປໂລມາໃຫ້ກະສັດເພື່ອກ່າວໂທດເພິ່ນ, ແຕ່ເວລານີ້ ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄືນພຣະ
ຊົນຖືເປັນການເຍາະເຍິ້ຍເພິ່ນຫຼາຍໂພດແລ້ວ.

ບັດນີ້ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂຶ້ນວ່າ ‘ໂປໂລເອີຍ, ເຈົ້່າເປັນບ້າໄປ

ແລ້ວ’ ເພິນ
່ ໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ. ແນ່ນອນ ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ເສັຽສະຕີໄປ. ເພິ່ນໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງ
ຄືນພຣະຊົນ. ອັຄສາວົກທຸກຄົນກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຄືນພຣະຊົນຈະເຫັນເປັນເຣື່ອງບ້າບໍ່ສໍາລັບຄົນຄືທ່ານເຟສະໂຕ ແລະກະສັດອາຄຣີປາກໍຕາມ, ຫຼັກ
ຖານທຸກຢ່າງເລັງໄປໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການການຄືພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ. ບວກໃສ່ການ
ປ່ຽນແປງຊີວິດອີກຕື່ມ. ຄົນອາດມີຄໍາຖາມເຖິງການຄືນພຣະຊົນ, ແຕ່ ເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດການປ່ຽນແປງທີ່ເຂົາ
ເຫັນໃນເຮົາໄດ້!

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີເຮົາຈະສາມາດເລົ່າເຣືອ
່ ງຂອງເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໄດ້?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຮັດຫັຽງເພື່ອຈະໄດ້ເລົ່າເຣືອ
່ ງການການປ່ຽນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:
 ຈົ່ງຂຽນ. ຈົ່ງຂຽນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງເລົ່າຊີວິດກ່ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ ເປັນຢ່າງໃດ,
ທ່ານກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ, ແລະ ຊີວິດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງໃດໃນປັດຈຸບັນ.
 ຈົ່ງອະທິຖານ. ຂໍພຣະເຈົ້ານໍາພາທ່ານໄປຫາຜູ້ທີ່ທ່ານສາມາດເວົ້າຄໍາພະຍານໃຫ້ເຂົາຟັງໄດ້. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອ
ໃຫ້ມີປະຕູເປີດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດທ່ານ.
 ຈົ່ງແບ່ງປັນ. ຈົ່ງແບ່ງປັນຄໍາພະຍານໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດຕັງ້ ແຕ່ທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. ຈົ່ງໃຫ້ສິ່ງນີ້
ເປັນເນື້ອເຣື່ອງຂອງການສົນທະນາ.
ມັນມີຣິດອໍານາດເທົ່າໆກັບຊື່ສຽງທີ່ເຂົາໃຊ້ໃນການຂາຍຜົນຜລິດ, ເຂົາຈະໃຈອ່ອນໃຫ້ການສົມທຽບກັບຣິດອໍານາດ
ຂອງຄໍາພະຍານໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດໂດຍທາງພຣະຄຣິດ.

ພວກເຮົາມີເຣື່ອງເລົ່າຊຶ່ງສາມາດນໍາພາໄປສູ່ມຸມມອງ

ໃໝ່ໃນທີ່ນີ້ ແລະດຽວນີ້ ແລະສູ່ຈຸດໝາຍໃໝ່ໃນສວັນ!
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