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__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຄວາມເຊືື່ອ.
ມີຫັຽງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານບ່ເຄີຍເຫັນແຕ່ຍັງເຊ່ອວ່າມີຢ່?
ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ງທີພ
່ ຣະເຈົ້າ

ວແລະຊົງກະທາ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕື່ຊີວິດ:
ມັນເປັນເລ້ອງຍາກທີຈ
່ ະເຊ່ອສ່ງທີ່ອນເຕີເນັດເຕັມໄປດ້ວຍ “ ຂ່າວສານ” ໃນຫົວຂ້ຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງແຕ່ເລ້ອງການເມອງຈົນ
ເຖງການວາງແຜນບາບັດຮັກສາ, ແລະນັກຂຽນທັງໝົດຈະເວົ້າເລ້ອງຂອງພວກເຂົາເປັນຄວາມຈງເຖງແມ່ນວ່າ “ ຂ້ເທັດ
ຈງ” ທີພ
່ ວກເຂົານາມາສະເໜີຂັດກັນ. ຖ້າທານສົງໃສສ່ງທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈ, ຜ້ໃດຜ້ນ່ງຈະສະເໜີເພັດພອຍ:
“ ມັນອາດຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ອ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ຍອມຮັບເອົາວ່າມັນເປັນຄວາມຈງ, ໃຊ້ມັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ອ.”
ແທ້ບ? ຄວາມເຊ່ອເປັນການກະໂດດຂ້າມສ່ງທີ່ກີດຂວາງເຂົ້າໄປໃນບາງສ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເປັນ
ຄວາມຈງຫມັນເປັນບາງສ່ງເພີ້ມເຕີມບ່? ໃນພຣະຄາພີແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ, ພວກເຮົາເ ນແນວຄວາມຄດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງ
ຄວາມເຊ່ອ. ນັກຂຽນຊາວເຮັບເຣີໄດ້ຈັບໃຈຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ອໃນບົດດຽວ. ໃນເຮັບເຣີ 11, ພວກເຮົາເຫັນ
ບຸກຄົນທີມ
່ ຄ
ີ ວາມເຊ່ອໃນສ່ງທີ່ບ່ຖກຕ້ອງຄ: ພຣະເຈົ້າຜ້ທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ເຕັມທີ່.
ຂໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບີ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມເຊ່ອທີ່ທາງໂລກໄດ້ອະທບາຍ. ຄວາມເຊ່ອທີ່ບ່ເຊ່ອບາງ
ສ່ງໂດຍທີ່ບ່ເຂົ້າໃຈ. ເຮັບເຣີ 11 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງໃນຊີວດຈງຂອງຄົນທີປ
່ ະສົບການຄວບຄຸມຈາກ
ອານາດຊາຕານຫຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອ່ນໆແລະສະແດງຄວາມເຊ່ອຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມເຊ່ອຢ່ໃນພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄາພີກື່າວວື່າຢື່າງໃດ?

( ເບີ່ງຕາມຫົວຂ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. ເຮັບເຣີ 11: 1- 3
ອັນໜ່ງ, ຄວາມເຊ່ອຄຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສ່ງທີ່ເຮົາຫວັງໄວ້ ເປັນຄວາມຕາຍໃຈເຖງສ່ງທີ່ຍັງບ່ເຫັນກັບຕາ. 2ເພາະ
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ດ້ວຍຄວາມເຊ່ອນີ້ເອງ ພວກເຖົ້າເກົ່າບຮານໄດ້ຮັບຄາພຍານອັນກີ. ໂດນຄວາມເຊ່ອນີ້ເຮົາທັງຫາຍຈ່ງເຂົ້າໃຈວ່າໂລກ
ຈັກກະວານນີ້ໄດ້ຖກສ້າງຂ້ນດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນສ່ງທີຕ
່ າເຫັນຢ່ກບ່ໄດ້ເກີດຈາກສ່ງທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນ.
ເນ່ອງຈາກວ່າຊີວດຄຣສຕຽນແມ່ນຊີວດແຫ່ງຄວາມເຊ່ອ, ຂໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງທີ່ຖ້ວນວ່າຄວາມເຊ່ອແມ່ນຫັຽງ.
ຂ້ 1 ອະທີບາຍເຖງຄວາມເຊ່ອ

ນ;.

 ຄວາມເຊືື່ອເຮັດເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໝັ້ນໃຈ. ຄວາມເຊ່ອມີເນ້ອຫາສາລະ. ມັນເປັນການຮັບປະກັນໂດຍອງໃສ່
ຄວາມເປັນຈງຂອງສ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ.
 ຄວາມເຊືື່ອເປັນຄວາມຕາຍໃຈໃນ

ໃດ

ນ . ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າແລະຮ້ວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃນ

ສ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າພຣະອົງຈະທາເພາະວ່າພຣະອົງຊົງກະທາຢ່າງນັ້ນໂດຍຕະລອດ.
ຕົວຢ່າງ? ໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນຈ
ສັນນະສດວ ພຣະ ຈ

ການຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ ແລະຈັກກະວາ

ງຊີວດ. ພວກເຮົາໄດ້

ນນນ

ນຄ

ຈ . ແຕ່ທຸກສ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ້, ວດທະຍາສາດບ່ສາມາດໃຫ້ຄາຕອບຊ່ງກ່ຽວກັບຮາກ

ຖານຄາຕອບກັບການຄົງຢ່ຂອງມັນ. ຄຣສຕຽນຮຄ
້ າຕອບຕ່ຄາຖາມ “ ເປັນຫັຽງ” ແລະ “ ແນວໃດນນ” ະຍ້ອນຄວາມ
ເຊ່ອຂອງພວກເຮົາ

. ໂດຍທາງຄວາມເຊ່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າໂລກຈັກກະວານນີ້ແມ່ນຊົງສ້າງຂ້ນໂດຍພຣະວັດຈະ

ນະຂອງພຣະເຈົ້າ ( ຂ້ 3). ພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ນເພ່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢ່
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ພວ ເຮົາ ແລະ ພ

ສາມາດມີຄວາມສາ

ພັນກັບພຣະອົງ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຂະໜາດຄວາມເປັນຈງນີ້ໂດຍການໄດ້ຍດຖພຣະຄາຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຊ່ອສ່ງທີ່
ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້. ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວ, ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງຕາມຖ້ອຍຄາຂອງພຣະອົງ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມ
ເຊ່ອ. ດ້ວຍການສກສາເບີ່ງທາມະຊາດ, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈບາງເລ້ອງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ; ໃນທານອງດຽວກັນ,
ການສກສາວຽກງານສນລະປະກຈະບອກກັບເຮົາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສນລະປະ. ຄຣສຈັກສະ
ສ່ງທີ່ເປັນ “ ວຽກງານສນລະປະ” ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈັກກະວານບອກພວກເຮົາ ຣ

ຂ

ຕົ້ນ

ໄດ້ພຈາລະນາ,

ພຣະອົງ.

 ຂະໜາດແລະຂອບເຂດອັນໃຫ່ຽຫວງຂອງໂລກຈັກກະວານໄດ້ຊີ້ໄປເຖງພຣະເຈົ້າຜ້ຊົງຣດອານາດທັງໝົດ.
 ງານລະອຽດໃນທາມະຊາດແລະຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງຮ່າງການຂອງພວກເຮົາທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ, ຜ້
ທີ່ມປ
ີ ັນຍາທີ່ບ່ມີຂອບເຂດ.
 ກົດເກນຄົງທີ່ຂອງໂລກຈັກກະວານຊີ້ໄປຫາພຣະເຈົ້າ, ຜ້ທຊ
ີ່ ົງພຣະຊົນຢ່ແລະບ່ປ່ຽນແປງ.
ໂລກຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາບ່ແມ່ນ

ອຸປະຕເຫດ

ນບາງສ່ງບາງຢ່າງ; ມັນແມ່ນການຊົງກະທາດ້ວຍຄວາມຕັ້ງ

ໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງທີພ
່ ວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊ່ສັດໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາ
ເຊ່ອວ່າພຣະອົງ

ຊ່ສັດຕ່ອານາຄົດຂອງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ເພ່ອເວ ເຖງນັກຂຽນຊາວເຮັບເຣີໄດ້ເຕອນພວກ

ເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງທຸກສ່ງທຸກຢ່າງຈາກສ່ງໃດເລີຍ. ພຣະເຈົ້າໄດ້

ວແລະໂລກຈັກກະວານ ເກີດຂ້ນ. ເຖງວ່າ

ຈະມີບາງສ່ງທີ່ຄົນຄດ, ພຣະລັງອານາດການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າບ່ຂັດກັບຫັກຖານທາງວດທະຍາສາດ. ຄວາມເຊ່ອ
ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມີຫັຽງຢ່ເບ້ອງຫັງຫັກຖານທາງວດທະຍາສາດທັງໝົດ: ພຣະເຈົ້າ

ວຕ ນເລີ້ມຕົ້ນ

ໂດຍບ່ມຫ
ີ ັຽງແລະສ້າງທຸກສ່ງມາຈາກການບ່ມີຫັຽງໝົດ. ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈແລະເຊ່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະສບຕ່ເຮັດຣາຊະ
ກດຂອງພຣະອົງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະໃນຊີວດຂອງພວກເຮົາ.

2. ເຮັບເຣີ 11: 4
ເພາະອາເບັນມີຄວາມເຊ່ອນີ້ ຈ່ງໄດ້ນາເອົາເຄ່ອງບຊາອັນຖກຕ້ອງກ່ວາເຄ່ອງບຊາຂອງກາອນມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ
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ຊ່ງເຮັດໃຫ້ເພີ່ນໄດ້ຮັບຄາພຍານວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ພຣະເຈົ້າກໄດ້ຊົງເປັນພະຍານແກ່ຂອງທານຂອງເພີ່ນ ເຖງແມ່ນ
ວ່າອາເບັນຕາຍແລ້ວກຈງ ແຕ່ເພາະມີຄວາມເຊ່ອເພີ່ນຈ່ງຍັງເວົ້າຢ່.
ຫັງຈາກນັກຂຽນໄດ້ອະທບາຍເຖງເລ້ອງຄວາມເຊ່ອໃນຂ້ 1-3, ລາວໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຜ້ທີ່ສະແດງ
ຄວາມເຊ່ອດັ່ງກ່າວ. ລາວ

ຕວ

ລາຍຊ່ຄົນທີ່ສາພັດກັບໂລກຂອງພຣະເຈົ້າແລະທາງານໃນຊີວດຂອງພວກເຂົາ

ແລະພວກເຂົາໄດ້ສາພັດ “ ດ້ວຍຄວາມເຊ່ອ.” ວລະບລຸດແຫ່ງຄວາມເຊ່ອເຫົ່ານີ້ແມ່ນຄົນຄກັນກັບພວກເຮົາທີ່ໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຈົ້າທາຣາຊະກດຢ່ໃນໂລກຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ພົບເຫັນວທີທຈ
ີ່ ະເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າໃນຣາຊະກດຂອງ
ພຣະອົງ. ປະເດັນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນ: ຄົນເຊ່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະອົດທົນໃນພຣະອົງຢ່າງຈງຈັງ. ຕົວຢ່າງໃນຊີວດຈງ
ແຫ່ງທາອດແມ່ນມາຈາກຊີວດຂອງອາເບນ, ເຣອງທັງໝົດຂອງອາເບນໄດ້ຖກບັນຖກໄວ້ໃນປະຖົມມະການ 4: 1-10;
ເຖງແມ່ນວ່າຄົນນອກສາສນາອາດຈະມີບາງເຣອງຄ້າຍຄກັບກາອນທີ່ຂ້າອາເບນ້ອງຊາຍຂອງລາວ.
ເປັນຫັຽງກາອນຈ່ງຂ້າອາເບັນດ້ວຍຄວາມອດສາ? ພຣະເຈົ້າຍອມຮັບການຖວາຍຂອງອາເບັນ, " ແຕ່ພຣະອົງບ່ພພຣະ
ໄທກັບກາອນແລະເຄ່ອງຖວາຍຂອງລາວ” (ຂ້ 5). ມັນແມ່ນຫັຽງທີ່ເປັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນເຄ່ອງຖວາຍຂອງພວກ
ເຂົາທັງສອງ? ພວກເຮົາບ່ໄດ້ຍນຫາຍປານໃດ, ແຕ່ໃນບາງເຣອງໄດ້ສະເໜີແນະນາວ່າອາເບັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂັດ
ເລອກເອົາລກແກະທີ່ດີທີ່ສຸດຖວາຍຕ່ພຣະເຈົ້າ (ຂ້ 4). ກາອນເບີ່ງຄວ່າລາວບ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ງທີ່ລາວເລອກທີ່ຈະ
ຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ( ຂ້ 3). ມັນບ່ແມ່ນການຖວາຍຕົວພວກເຂົາເອງໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ; ມັນແມ່ນທັດສະນະຄະຕທີຢ
່ ່
ເບ້ອງຫັງການຖວາຍເຫົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຊ່ອແມ່ນຄວາມເຊ່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ; ມັນເປັນການຕອບຮັບວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ, ພຣະອົງ
ເວົ້າຫັຽງ, ແລະພຣະອົງທາຣາຊະກດແບບໃດ. ອາເບັນໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຜ່ານທາງການນະ
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ມັດສະການ. ຄວາມເຊ່ອຂອງລາວໃນພຣະເຈົ້າມີຜົນດີຕ່ວທີທາງທີ່ລາວຖວາຍເຄ່ອງບຊາ. ດ້ວຍຄວາມເຊ່ອ, ອາເບັນ
ໝັ້ນໃຈວ່າຈະເລອກສ່ງທີ່ດີສຸດທີລ
່ າວຕ້ອງນາມາຢ່ຕ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ກາອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮບພາບທີແ
່ ຕກຕ່າງ. ເບີ່ງຄວ່າລາວບ່ໄດ້

ໃຈໃ

ນການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ.

ກາອນບ່ມີຄວາມເຊ່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ການຖວາຍເຄ່ອບຊາຂອງລາວກ່ເປັນພຽງພທີການ, ບ່ແມ່ນ
ການກະທາທີ່ແທ້ຈງຂອງການນະມັດສະການ. ການຖວາຍຂອງກາອນນັ້ນພຽງແຕ່ບ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍຫັຽງຫາຍຕ່ລາວ;
ມັນ

ບ່ມີຄວາມໝາຍຫັຽງຕ່ພຣະເຈົ້າ

.

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາທີວ
່ ່າພຣະເຈົ້າພຽງຜ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າແລະບ່ມີພຣະອ່ນທີ່ຄ້າຍຄພຣະອົງທີ່
ມີຕອບສະໜອງການເລອກແລະການກະທາຂອງພວກເຮົາ. ເນ່ອງຈາກວ່າບ່ມີພຣະໃດໃຫ່ຽກ່ວາພຣະເຈົ້າ, ດ້ວຍເຫດນີ້
ພວກເຮົາຕ້ອງການນາສ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດມາຖວາຍໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

3. ເຮັບເຣີ 11: 5-6
ເພາະເອໂນກມີຄວາມເຊ່ອນີ້ພຣະເຈົ້າຈ່ງຊົງຮັບເພີນ
່ ຂ້ນໄປ ເພ່ອບ່ໃຫ້ເພີ່ນພົບກັບຄວາຕາຍ ແລະບ່ມຜ
ີ ້ໃດພົບເຫັນ
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ເພີ່ນ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຮັບເອົາເພ່ນໄປແລ້ວ ອັນໜ່ງ, ກ່ອນທີ່ຊົງຮັບເອົາເພ່ນຂ້ນໄປນັ້ນ ມີຜ້ເປັນພະຍານວ່າເພ່ນເປັນ
ທີ່ພພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. 6ແຕ່ຖ້າບ່ມີຄວາມເຊ່ອແລ້ວຈະເປັນທີພ
່ ພຣະທັຍພຣະເຈົ້າບ່ໄດ້ ເພາະວ່າຜ້ທີ່ມາເຝົ້າພຣະເຈົ້າ
ບ່ໄດ້ ເພາະວ່າຜ້ທີ່ມາເຝົ້າໄຣະເຈົ້າໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເຊ່ອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢ່ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ປະທານຣາງວັນ
ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ.
ນັກຂຽນຊາວເຮັບເຣີໄດ້ກ່າວເຖງເອໂນກ ນຕົວຢ່າງທີສ
່ ອງ, ຂອງ ຄົນດາລົງຊີວດຢ່ໂດຍທ ເຊ່ອ. ພວກເຮົາພຽງ
ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບເອໂນກ, ແຕ່ສ່ງທີ່ພວກເຮົາຮ້ນັ້ນແມ່ນເປັນສ່ງທີ່ພເສດ.
ພຣະທາປະຖົມມະການໄດ້ເລົ່າເຣອງເຊ້ອສາຍເປັນການກະກຽມທີ່ຈະນາພວກເຮົາໃຫ້ຮ້ຈັກກັບຊາຍອີກຄົນນ່ງໃນ
ຄວາມເຊ່ອຊ່ໂນອາ ( ເຮັບເຣີ 11: 7 ເບີ່ງຕ່ມໃນປະຖົມມະການ 6: 1- 9: 29). ເມ່ອພວກເຮົາອ່ານເຣອງເຊ້ອສາຍ,
ພວກເຮົາຮ້ສກວ່າຊີວດເບ່ງເໝອນວ່າດາເນີນໄປຕາມປົກກະຕ: ຄົນເຮົາເກີດມາ, ແຕ່ງງານ, ມີລກ, ແລະຕາຍ.
ແຕ່ຫັງຈາກນັ້ນມີເອໂນກ ( ປະຖົມມະການ 5: 21-24). ເອໂນກແມ່ນພ່ຂອງເມຖສາລາຄົນເກົ່າແກ່ທບ
ີ່ ັນທກໄວ້ໃນ
ພຣະຄາພີ ແລະຫັງຈາກນັ້ນເມ່ອເອໂນກມີອາຍຸ 365 ປີ, “ ລາວບ່ຢ່ທີ່ນັ້ນ (ຂ້ 24). “ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາລາວໄປ “
ລາວບ່ຕາຍ. ລາວພຽງແຕ່ຈາກໄປໃນຂະນະທີ່ເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າໃນຊີວດນີ້ເພ່ອເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າໃນນຣັນ. ນັ້ນຄ
ທັງໝົດສ່ງທີພ
່ ວກເຮົາໄດ້ຮ້.
ຄກັບຄຣສອນທີ່ດີ, ນັກຂຽນຂອງຊາວເຮັບເຣີໄດ້ຢຸດເພ່ອທີ່ຈະເນັ້ນເຖງປະດັນນີ້. ລາວໄດ້ກ່າວເຖງປະເດັນຂອງລາວ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາເບີ່ງຄວ່າລາວກາລັງພະຍາຍາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ບ່: “ຖ້າບ່ມີຄວາມເຊ່ອມັນກ່ເປັນໄປ
ບ່ໄດ້ທຈ
ີ່ ະເປັນທີ່ພພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ” ( ຂ້ 6).
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? ຄຣສຈັກມັກຈະເນັ້ນເປັນພເສດໃສ່ສ່ງທີໄ
່ ດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫາຍກ່ວາ. ຖ້າບ່ມີຄວາມເຊ່ອ, ການ
ງານກ່ຈະບ່ເກີດຂ້ນ. ບ່ມແ
ີ ຮງຈງໃຈທີ່ຈະເຮັດສ່ງໃດໄດ້ຖ້າພວກເຮົາບ່” ເຊ່ອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢ່ແລະພຣະອົງຈະ
ເປັນຜ້ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ.” ພວກເຮົາດາລົງຊີວດແບບທີພ
່ ວກເຮົາເປັນຢ່ເພາະພວກເຮົາຮ້ວ່າມີ
ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຮັດໃນສ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເພາະເຮົາແນ່ໃຈວ່າມີພຣະເຈົ້າຢ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາດາລົງຊີວດເພ່ອເຮັດ
ໃຫ້ເປັນທີ່ພພຣະໄທພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ບາເນັດແກ່ຜ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ. ແລະພວກເຮົາກາລ ຊອກ
ຫາບາເນັດອັນໃດ? ຄວາມຮັ່ງມີ? ຊ່ສຽງ? ບ່ແ ນ, ພວກເຮົາບ່ຕ້ອງການອັນໃດທີ່ບ່ສາຄັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໄຊຊະ
ນະທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບເອໂນກ. ຊີວດຕະລອດໄປເປັນນດແ ນ

ທ

ໄ

ຈ ເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາ

ແ ວ ຫາພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມເມດຕາທີ່ມແ
ີ ຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຫ້ໄດ້. ນແ ລະແ ນສ່ງທີ່
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ໂປໂລສະແຫວງຫາ. “ທີ່ຈງ, ເຮົາຖວ່າສ່ງສາລະພັດເປັນຂອງໄຮ້ປະໂຍດ ເພາະເຫັນແກ່ສ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫາຍເຫອລົ້ນ
ກ່ວານັ້ນອີກ ຄການຮ້ເຖງພຣະເຢຊຄຣສອົງພຣະຜ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ” (ຟີລບປອຍ 3:8).
ຄວາມເຊ່ອເປີດຄວາມຄດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຊົງພຣະຊົນຢ່
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນສ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນການຊົງພຣະຊົນຢ່ຂອງພຣະອົງ: ຄວາມສະຫງົບສຸກ,
ຄວາມຮັກ, ຄວາມສຸກ, ແລະຄວາມຫັວງ. ທັງໝົດນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ຊີວດມີຄຸນຄ່າມີຊີວດຢ່ໃນການຊົງພຣະຊົນຢ່ຂອງ
ພຣະຄຣສ. ພວກເຮົາເຊ່ອວ່າມີພຽງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສ່ງເຫົ່ານີ້ແລະມີພຽງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີສ
່ າມາດເຮັດໃຫ້ສ່ງ
ເຫົ່ານີ້ເປັນສ່ວນນ່ງໃນຊີວດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດາລົງຊີວດຕາມແບບທີ່ພວກເຮົາຈະມີຊີວດຢ່
ໃນສວັນໃນມ້ນ່ງ. ນີ້ແມ່ນຊີວດຂອງໄຊຊະນະ.

ບົດຮຽນແຫື່ງຊີວິດ.
ທື່ານຈະດາ ງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊືື່ອຂອງທື່ານໃນອາທິດນີແ
້ ນວໃດ? ຈົື່ງພິຈາຣະນາເບີງື່ ນື່ງຂັ້ນຕອນຄາແນະນາ
ໃຊ້ດັື່ງຕື່ລົງໄປນີ້.

 ຈົື່ງຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າໃນຄວາມເຊືື່ອ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີນ
່ າທ່ານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຊ່ອສັດທາໃນພຣະຄຣສ. ຮັບ
ຮ້ຄວາມເຊ່ອຂອງທ່ານໃນພຣະອົງແລະສະແຫວງຫາທີຈ
່ ະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ພພຣະໄທພຣະອົງໃນວທີທາງການ
ດາເນີນຊີວດດ້ວຍຄວາມເຊ່ອຂອງທ່ານ.
 ຈົື່ງເດີນ

ດໃນຄວາມເຊືື່ອ. ເລອກທີ່ຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ອຟັງໃນພຣະຄຣສ. ອ່ານພຣະວັດຈະນະ

ຂອງພຣະເຈົ້າໃນແຕ່ລະວັນ, ແລະລະບຸພ້ນທີຂ
່ ອບເຂດທີ່ທ່ານຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ອແລະການເຊອ
່ ຟັງ.
 ຈົື່ງສະແດງຄວາມເຊືື່ອຂອງທື່ານ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດາລົງຊີວດໃນຄວາມເຊ່ອ, ຂຮ້ອງຕ່ພຣະເຈົ້າສາລັບໂອ
ກາດທີຈ
່ ະໄດ້ບອກຄົນອ່ນວ່າດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈ່ງເຊ່ອໃນພຣະອົງແລະເລອກທີຈ
່ ະດາລົງຊີວດດ້ວຍຄວາມ
ເຊ່ອໃນພຣະຄຣສ.
ທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຕົວເອງໃນສະຖານະການເບີ່ງຄວ່າບາງເວລາ. ມັນແມ່ນເວລາທີ່ສາຄັນທີສ
່ ຸດທີ່ຄວາມເຊ່ອຂອງ
ພວກເຮົາທີ່ເຕີບໃຫ່ຽໃນພຣະຄຣສຜ້ສັດຊ່ທ່ຽງທາ.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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