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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 22 ມີນາ 2020 (03-22-2020 ) 

__________________________________________ 
                                                     ຄວາມເຊື່ອ 
                                       

ມີຫຍງັບາງຢ່າງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍເຫັນແຕ່ຍັງເຊ່ືອວ່າມີຢູ່? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງຕັສແລະຊົງກະທຳ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
      ເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອໃນອິນເຕີເນັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ “ ຂ່າວສານ”  ໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ຕ້ັງແຕ່ເຣ່ືອງການເມືອງຈົນ
ເຖິງການວາງແຜນບຳບັດຮັກສາ, ແລະນັກຂຽນທັງໝົດຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນຄວາມຈິງເຖິງແມ່ນວ່າ “ ຂໍ້
ເທັດຈິງ” ທີ່ພວກເຂົານຳມາສເນີນ້ັນຂັດແຍ່ງກັນ. ຖ້າທ່ານສົງສັຍສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ, ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຈະສເນີເຣ່ືອງເພັດພອຍ:  
“ກອໍາດຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອ, ພຽງແຕ່ຍອມຮັບເອົາວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ແລະໃຊ້ມັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ?”  
       ຄວາມເຊ່ືອພຽງແຕ່ຫລັບຕາແລ້ວໂດດເຂ້ົາໄປໃນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ຫລືວ່າມີ
ບາງຢ່າງອີກຢູ່ບໍ່?  ຕລອດພຣະຄັມພີ,  ພວກເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລາຍເຣ່ືອງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ.  
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ຍຶດເອົາຈຸດສຳຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອພາຍໃນບົດດຽວ ໃນເຮັບເຣີ 11, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແຕ່ລະ 
ຄົນໄດ້ຍຶດເອົາບາງສ່ິງທ່ີເປັນຫລັກອັນແຂງແກ່ນ: ຄືຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີສາມາດວາງໃຈໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
        ໃຫ້ເຮາົຮັບເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີໂລກໄດ້ບັລຍາຍ.    ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອບາງສ່ິງ
ບາງຢ່າງໂດຍບ່ໍມີແກ່ນສານ. ໃນເຮບັເຣີ 11 ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຈິງຂອງຜູ້ທ່ີປະສົບກັບສະພາບ 
ການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອທ່ີເຂົາເຈົ້າຍຶດໝ້ັນໃນພຣະເຈົ້າ 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເຮັບເຣີ 11:1-3 
1ອັນໜ່ຶງ, ຄວາມເຊ່ືອຄືຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຫວັງໄວ້ ເປັນຄວາມຕາຍໃຈເຖິງສ່ິງທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນກັບຕາ.  2ເພາະ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ີເອງ ພວກເຖົ້າເກ່ົາບຮູານໄດ້ຮັບຄຳພຍານອັນດ.ີ  ໂດນຄວາມເຊ່ືອນ້ີເຮົາທັງຫຼາຍຈ່ິງເຂ້ົາໃຈວ່າໂລກ
ຈັກກະວານນ້ີໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 3ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ກໍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສິ່ງທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນ. 
 

       ເນ່ືອງຈາກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ, ຂໃໍຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງທ່ີຖ້ວນວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫຍງັ. ຂໍ້ 1 
ອະທີບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ຶືອທຳງານຢ່າງໃດແລະຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່.  
 ຄວາມເຊ່ືອເຮັດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ. ຄວາມເຊ່ືອມີເນ້ືອຫາສາລະ ເປັນການຮັບປະກັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ

ເປັນຈິງຂອງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳແລະໄດ້ຕັດສັ່ງ. 
 ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນພາຍໃນ.   ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະເຮດັໃນສິ່ງທີ່ 

ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າພຣະອົງຈະກະທຳ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງກະທຳຢ່າງນ້ັນໂດຍຕລອດ. 
       ຕ້ອງການຕົວຢ່າງແມ່ນບ່ໍ? ໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນໄປທີ່ການຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ. ຈັກກະວານມີຢູ່ຈິງ. ມັນຢູ່ທີ່ນ້ີເພ່ືອໃຫ້ 
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 ພວກເຮົາໄດ້ສຳຜດັ, ໄດ້ເຫັນ, ແລະໄດ້ສັນນະສູດ.  ແຕ່ທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຮຽນຮູ້,  ວິດທະຍາສາດບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄຳ
ຕອບຊ່ຶງກ່ຽວກັບຮາກການຄົງຢູ່ຂອງມັນ.   ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮາົທຸກຄົນເຫັນດນີຳກັນກ່ຽວກັບຈັກກະວານ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ
ວ່າທຸກຄົນຮູ້ວ່າມັນເປັນມາແບບໃດ  ແລະມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.   ໂລກຈັກກະວານແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການເກີດຂ້ຶນ  
ໂດຍບັງເອີນຂອງໂລກທ່ີກວ້າງໃຫຍໄ່ພສານເທ່ົານ້ັນບໍ? ຫືຼມີຈຸດປະສົງ ແລະແຜນການບາງຢ່າງໃນການເກີດຂ້ຶນນ້ັນ? 
         ຄຣິສຕຽນຮູ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທ່ີວ່າ “ເປັນຫຍງັ”  ແລະ  “ແນວໃດ” ໂດຍຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົ.  ໂດຍທາງ
ຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຮາົເຂ້ົາໃຈວ່າໂລກຈັກກະວານນີຖື້ກສ້າງຂຶ້ນໂດຍພຣະຄຳ(ພຣະດຳຣັດ)ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂໍ້ 3). ພຣະ
ອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ທ່ີພວກເຮາົສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.   ພວກເຮາົພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ
ໃນຄວາມເປັນຈິງນີ້ ໂດຍການຍຶດຖພືຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຊ່ືອສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້.    ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວ, 
ແລະພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງຕາມຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ,  ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຊ່ືອ.   ດ້ວຍການສຶກສາເບ່ິງທັມມະ
ຊາດ, ພວກເຮາົສາມາດເຂົ້າໃຈບາງເຣ່ືອງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ; ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ການສຶກສາວຽກງານສິນລະປະອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ ່ກຈໍະບອກກັບເຮາົບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິນລະປະນັ້ນ. ຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລ້ົມຕ້ົນໄດ້ພິຈາຣະນາ ສ່ິງທີ່ເປັນ “ວຽກ
ງານສິນລະປະ” ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈັກກະວານໄດ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະອົງ.  
 ຂນາດແລະຂອບເຂດອັນໃຫຍຫຼ່ວງຂອງໂລກຈັກກະວານໄດ້ຊ້ີໄປເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສູງສຸດ. 
 ງານລະອຽດໃນທັມມະຊາດແລະຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນຂອງຮ່າງການຂອງພວກເຮາົກໍຊ້ີໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ 

ທ່ີມີພຣະປັນຍາທີ່ບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
 ກົດເກນອັນຄົງທີ່ຂອງໂລກຈັກກະວານໄດ້ຊ້ີໄປຫາພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ. 

      ໂລກຈັກກະວານຂອງພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນອຸບັດຕເິຫດຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນ; ແຕ່ແມ່ນການຊົງກະທຳດ້ວຍ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສັດຊ່ືໃນການເລ້ີມຕົ້ນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮາົສາມາດເຊ່ືອໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສັດຊ່ືຕ່ໍອະນາຄົດຂອງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. 
      ເພ່ືອເນ້ັນເຖິງຈຸດຂອງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີ, ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນພວກເຮາົວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກ
ຄວາມວ່າງເປົ່າ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດແລະໂລກຈັກກະວານກໍເກີດຂ້ຶນ.  ເຖິງຈະມີບາງຄົນຄິດບ່ໍເຫັນພ້ອມ,  ພລັງອຳນາດ
ການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າບ່ໍໍຂັດກັບຫັຼກຖານທາງວິດທະຍາສາດ. ຄວາມເຊ່ືອຊ້ີໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມີບາງ 
ຢ່າງທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫັຼງຫັຼກຖານທາງວິດທະຍາສາດທັງໝົດຄື: ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດສ່ັງ(ຊົງເວ້ົາ).  
        ພຣະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນໂດຍທ່ີບໍ່ມີຫຍງັແລະສ້າງທຸກສ່ິງມາຈາກການທ່ີບໍ່ມີຫຍງັໝົດ.  ພວກເຮາົສາມາດໝັ້ນໃຈ ແລະ
ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຈະສືບຕ່ໍພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງໃນໂລກຂອງພວກເຮາົ  ແລະໃນຊີວິດຂອງພວກເຮາົ. 

 

2. ເຮັບເຣີ 11: 4 
4ເພາະອາເບັນມີຄວາມເຊ່ືອນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເຄ່ືອງບູຊາອັນຖືກຕ້ອງກວ່າເຄື່ອງບູຊາຂອງກາອິນມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບຄຳພຍານວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ພຣະເຈົ້າກໄໍດ້ຊົງເປັນພຍານແກ່ຂອງທານຂອງເພ່ິນ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າອາເບັນຕາຍແລ້ວກຈິໍງ ແຕ່ເພາະມີຄວາມເຊ່ືອເພ່ິນຈຶ່ງຍັງເວ້ົາຢູ່. 
 

         ຫລັງຈາກຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນຂ້ໍທີ 1-3,  ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ເຮົາຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່
ສະແດງຄວາມເຊ່ືອດ່ັງກ່າວ.  ເພ່ິນໄດ້ມີລາຍຊ່ືຜູ້ທ່ີຕອບສນອງຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການຊົງທຳງານໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເພ່ິນ ແລະພວກເພ່ິນກໍໄດ້ຕອບສນອງ  "ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ."   ວິຣະບຣຸຸດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຄົນຄື
ກັນກັບພວກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳໃນສມັຍຂອງພວກເພ່ິນ   ແລະໄດ້ພົບເຫັນວິທີທ່ີຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະ
ເຈ້ົາໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາກສໍາມາດເຮັດໄດ້ຄືກັນ.  ຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີມາຈາກຊີວິດ
ຂອງອາເບນ.  ເຣ່ືອງທ່ີຄົບຖ້ວນຂອງອາເບນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນປະຖົມມະການ 4: 1-10; ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄົນໂບດ 
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ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບເຣ່ືອງຂອງກາອີນທ່ີຂ້ານ້ອງຂອງລາວຄື ອາເບນ. 
       ເປັນຫຍັງກາອີນຈ່ຶງຂ້າອາເບນ ເປັນດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນບໍ?  ພຣະເຈົ້າຍອມຮັບເອົາເຄື່ອງຖວາຍຂອງອາເບນ, 
"ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ພໍພຣະທັຍຕໍ່ກາອິນແລະເຄ່ືອງຖວາຍຂອງລາວ" (ຂໍ້ 5).  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຄ່ືອງຖວາຍສອງຢ່າງນີ້
ແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຢ່າງລະອຽດ, ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີມີຄຳອະທິບາຍບາງຢ່າງດັ່ງນ້ີ.  ອາເບນໄດ້ລະມັດລະວັງໃນ
ການເລືອກລູກແກະທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງລາວເພ່ືອຖວາຍຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ທີ 4). ກາອີນເບ່ິງຄືວ່າລາວບໍ່ສົນໃຈໃນສ່ິງທ່ີ
ລາວເລືອກເອົາມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ(ຂໍ້ທີ 3). ບໍ່ແມ່ນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຍອມຮັບຫືຼ 
ຍອມຮັບບ່ໍໄດ້, ແຕ່ແມ່ນນິສັຍຫລືເຈດຕະນາທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງການຖວາຍເຫລ່ົານ້ັນ. 
       ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມໝ້ັນໃຈແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ເປັນການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງແມ່ນຜູ ້
ໃດ  ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຢ່າງໃດ  ແລະພຣະອົງຊົງທຳງານຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ.   ອາເບນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມ
ເຊ່ືອໝ້ັນນ້ັນ ແລະມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຜ່ານການນະມັສະການຂອງລາວ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວໃນພຣະເຈ້ົາມີຜົນຕ່ໍວິທີ
ທ່ີລາວຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ. ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ, ອາເບນຈ່ຶງໝັ້ນໃຈວ່າລາວໄດເ້ລືອກສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດທ່ີລາວໄດ້ນຳມາຢູ່ຕ່ໍພຣະ
ພັກພຣະເຈົ້າ. 
          ກາອິນໄດ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນພາບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເຮົາຈະເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າລາວບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນການນະມັສະການພຣະເຈົ້າທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນ.  ກາອິນບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ, ແລະດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການ
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງລາວພຽງແຕເ່ປນັພິທີກັມເທ່ົານັ້ນ,  ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທ່ີແທ້ຈິງຂອງການນະມັສະການ.   ການ
ຖວາຍຂອງກາອິນບ່ໍໄດ້ສຳຄັນຫລາຍສຳລັບຕົວລາວເອງ ສະນັ້ນຈ່ຶງບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫລາຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເຊ່ັນດຽວກັນ. 
       ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາທ່ີວ່າພຣະເຈົ້າພຽງເທົ່ານ້ັນທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາແລະບໍ່ມີໃຜທ່ີຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງຊ່ຶງມີຜົນ
ກະທົບຕ່ໍການເລືອກແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ. ເນ່ືອງຈາກວ່າບ່ໍມີໃຜໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈົ້າ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງ
ເອົາສິ່ງເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດຈາກສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດທ່ີເຮົາມີຢູ່ມາຖວາຍພຣະອົງ? 
 

3. ເຮັບເຣີ 11:5-6 
5ເພາະເອໂນກມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຮັບເພ່ິນຂ້ຶນໄປ  ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເພ່ິນພົບກັບຄວາຕາຍ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນ
ເພ່ິນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເອົາເພ່ິນໄປແລ້ວ ອັນນ່ຶງ, ກ່ອນທ່ີຊົງຮັບເອົາເພ່ິນຂ້ຶນໄປນ້ັນ ມີຜູ້ເປັນພຍານວ່າເພ່ິນເປັນທ່ີ
ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  6ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຈະເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້  ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີມາເຝົ້າພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປະທານລາງວັນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ. 
 

           ນັກຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ກ່າວເຖິງເອໂນກເປັນຕົວຢ່າງທີສອງ  ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ. 
ພວກເຮາົຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັນເອໂນກ, ແຕ່ສິ່ງທ່ີພວກເຮາົຮູ້ກ່ຽວກັບເພ່ິນນ້ັນແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີພິເສດທ່ີສຸດ.  
       ພຣະທັມປະຖົມມະການທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເລົ່າເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍທີ່ເປັນການຕຽມທີ່ຈະນຳພວກເຮາົໄປຮູ້ຈັກກັບຊາຍ
ອີກຄົນນຶ່ງໃນຄວາມເຊ່ືອຊ່ືໂນອາ ( ເຮບັເຣີ 11: 7 ເບ່ິງຕ່ືມໃນປະຖົມມະການ 6: 1- 9: 29). ເມ່ືອພວກເຮາົອ່ານຜ່ານ
ເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍ, ພວກເຮາົຮູ້ສຶກວ່າປະທັບໃຈ ທີ່ຊີວິດເບ່ິງເໝືອນວ່າດຳເນີນໄປຕາມປົກກະຕ:ິ  ຄົນເຮົາເກີດມາ, ແຕ່ງ 
ງານ, ມີລູກ, ແລະຕາຍ.  
       ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍແມ່ນເອໂນກ (ປະຖົມມະການ 5: 21-24). ເອໂນກແມ່ນພ່ໍຂອງເມຖູສາລາ ຄົນເກົ່າແກ່ທ່ີສຸດທ່ີ 
ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນເມ່ືອເອໂນກມີອາຍໄຸດ້ 365 ປ,ີ “ລາວບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນັ້ນ" (ຂ້ໍ 24). “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮັບເອົາລາວໄປ “ ລາວບ່ໍໄດ້ຕາຍ.  ລາວພຽງແຕ່ຈາກໄປໃນຂະນະທີ່ເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດນ້ີ  ເພ່ືອເດີນໄປກັບ 
ພຣະເຈ້ົາໃນນິຣັນການ. ນັ້ນຄືສິ່ງທັງໝົດທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຮູ້.  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮບັເຣີໄດ້ຢຸດເພ່ືອທີ່ຈະເນ້ັນເຖິງຈຸດສຳຄັນ 
ນີ້.  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດເໝືອນກັບວ່າເພ່ິນກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮາົ 



 4 

ເອົາໃຈໃສຫ່ລືບໍ່: “ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້” ( ຂໍ້ 6). 
       ເປັນດວ້ຍເຫດໃດ? ຄຣິສຕະຈັກມັກຈະເນ້ັນວ່າຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງມາກ່ອນການງານ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອ, ການງານ
ກຈໍະບ່ໍເກີດຂ້ຶນ. ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທ່ີຈະເຮດັສິ່ງໃດໄດ້ຖ້າພວກເຮາົບໍ່” ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະພຣະອົງຈະເປັນ
ຜູ້ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ.” ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແບບທ່ີພວກເຮາົເປັນຢູ່ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮາົເຮັດເພາະເຮົາແນ່ໃຈວ່າມີພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນ້ັນ.  ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດເພ່ືອເຮດັໃຫ້ເປັນທີ່ 
ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ.  
         ແລະພວກເຮາົກຳລງັຊອກຫາລາງວັນອັນໃດ?  ຄວາມຮັ່ງມີບໍ?  ຊ່ືສຽງບໍ?  ບໍ່, ພວກເຮາົບ່ໍຕ້ອງການອັນໃດທ່ີບໍ່ 
ສຳຄັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການຊັຍຊະນະທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເອໂນກ  ຄືຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃນການເດີນໄປກັບພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮາົຊອກຫາພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພວກເຮາົຕ້ອງການລາງວັນທີ່ມີແຕ່ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນໃຫ້ໄດ້.   ນັ້ນແມ່ນສ່ິງທີ່ 
ໂປໂລສແວງຫາ.  
       “ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ,  ເຮົາຖືວ່າສິ່ງສາລະພັດເປັນຂອງໄຮ້ປໂຍດ   ເພາະເຮົາເຫັນແກ່ສິ່ງທ່ີມີຄຸນຄ່າຫຼາຍລ້ົນກວ່າ 
ນັ້ນອີກ ຄືການຮູ້ເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ” (ຟີລິບປອຍ 3:8). 
       ຄວາມເຊ່ືອເປີດຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງທ່ີແຕກຕ່າງ  ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮາົໄດ້ພົບເຫັນສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະອົງ: ຄວາມສງົບສຸກ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມ
ສຸກ, ແລະຄວາມຫວັງ. ທັງໝົດນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄຸນຄ່າຊ່ຶງພົບຢູ່ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາເຊ່ືອ
ວ່າມີພຽງພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນທ່ີມີສ່ິງເຫ່ົຼານີ້  ແລະມີພຽງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນທ່ີສາມາດເຮດັໃຫ້ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮາົ. ຄວາມເຊ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດຕາມແບບທ່ີພວກເຮາົຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນສວັນໃນມ້ືນຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນຊີ
ວິດທ່ີມີຊັຍຊະນະ. 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
        ທ່ານຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີແນວໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້
ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ.  
                                                                               
 ຈົ່ງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄວາມເຊ່ືອ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທ່ີນຳທ່ານໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ຮັບຮູ້

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນພຣະອົງ ແລະສແວງຫາທ່ີຈະເຮດັໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງໃນວິທີທາງການດຳ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. 
   

 ຈົ່ງເດີນໄປຕາມຄວາມເຊ່ືອ.  ເລືອກທ່ີຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງໃນພຣະຄຣິດ. ອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາທຸກໆ ວັນ, ຮູ້ເຖິງຂົງເຂດທ່ີທ່ານຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະການເຊ່ືອຟັງ.  
 

 ຈົ່ງສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ, ທູນຂໍພຣະເຈົ້າສຳລັບໂອກາດ
ທ່ີຈະໄດ້ບອກຄົນອ່ືນວ່າ  ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງເຊ່ືອໃນພຣະອົງແລະເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ
ໃນພຣະຄຣິດ.  
 

      ບາງເທ່ືອ ພວກເຮາົທຸກຄົນເຫັນຕົວເອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍບັນຫາ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ສຳຄັນທ່ີ 
ສຸດທ່ີຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົຈະເຕີບໃຫ່ຽໃນພຣະຄຣິດຜູ້ສັດຊ່ືທ່ຽງທັມ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.us ແປໂດຍ VR. 


