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ພວກອ(ກຄະສາວ3ກຮ56ກ7ຽວກ(ບເວລາທ<ຫຍu6ງຍາກ. ເຂ3າເຈAາຂຽນເລCອຍໆກ7ຽວກ(ບວiທFທ<ລ5ກໆຂອງພະເຈAາ

ສາມາດປະເຊFນກ(ບບ(ນຫາແລະການຕKຕ6ານ. ພຣະເຈAາບKໄດ6ປ7ອຍໃຫ6ພວກເຮ3າບKສາມາດປ6ອງກ(ນໄດ6.


"ດຽວນOຄ3ນຊອບ ທPQ ຈະມFຊFວiດຢ57ດ6ວຍຄວາມເຊ#ອ ... ດຽວນOສ(ດທາແມ7ນສານຂອງສiງທ<

ຫວ(ງ, ເປ(ນຫລ(ກຖານຂອງສiງທ<ບKໄດ6ເຫ(ນ." ເຫບເລF 10:38 - 11: 1, ລ. ມ


ນ(ກຂຽນຊາວເຮ(ບເລFໄດ6ກ7າວຢ7າງກ6າຫານຕKຜ56ອ7ານຂອງລາວ. ລາວໄດ6ຂຽນວ7າ "ສ(ດຊ#" ຈະ ດPQ ລ3ງ

ຊFວiດໂດຍ "ສ(ດທາ" ແລະ "ສ(ດທາ" ແມ7ນ "ສານ" ຂອງສiງທ<ຫວ(ງແລະ "V(ກຖານ" ຂອງສiງທ<ບKໄດ6

ເຫ(ນ. ຄຣiສຕຽນທuກຄ3ນຮ56ວ7າ“ ຄວາມເຊ# ອ” ແມ7ນ ຈPQ ເປ(ນ ສPQ ລ(ບຄວາມລອດ (“ ເພາະວ7າໂດຍ

ຄວາມຄuນຄuນໄດ6ຖWກບ(ນທWກຜ7ານຄວາມເຊ#ອ”), ແຕ7ພວກເຮ3າVາຍຄ3ນລWມວ7າ“ ສ(ດທາ” ແມ7ນວiທFທ<

ພວກເຮ3າຄວນຈະອາໄສຢ57ເທiງໂລກ. ການ ດPQ ລ3ງຊFວiດໂດຍ“ ສ(ດທາ” ບKແມ7ນເລ#ອງແປກຫລWຜiດປ3ກ

ກະຕi. ມ(ນເປ(ນຊFວiດຄຣiສຕຽນ ທPQ ມະດາ. ພວກເຮ3າບKໄດ6ເພiງອາໄສພະເຈA າທ( ງ ໝ3ດ ສPQ ລ(ບຊFວi ດ

ນiລ(ນດອນ, ແລ6ວພວກເຮ3າເພiງພາອາໄສຕ3ວເອງຫລWສ7ວນໃດສ7ວນ ໜyງ ເພ#ອຕ3ວເຮ3າເອງ ສPQ ລ(ບຊFວiດ

ໃນໂລກນO. ພຽງແຕ7 ດPQ ລ3ງຊFວiດໂດຍ“ ສ(ດທາ.”


ໃນຖານະເປ(ນຕ3ວຢ7າງ, ນ(ກຂຽນກ7າວເຖiງອາເບນ, ເຫນ3ກ, ໂນອາ, ອ(ບຣາຮາມ, ຊາຣາ, ອFຊາກ, 

ຢາໂຄບ, ໂຈເຊ(ບ, ໂມເຊ, Rahab, Gedeon, Barak, Samson, ເຢບເທ, David, ຊາມ5ເອນ

ແລະສາດສະດາ. ຜ7ານສ(ດທາຜ56ຄ3ນເຫລZານO“ ອານາຈ(ກທ<ໂຄ7 ນລAມ, ທPQ ຄວາມຊອບ ທPQ, ໄດ6ຮ(ບ ຄPQ 

ສ(ນຍາ, ຢuດປາກສiງ, ຢuດຄວາມຮuນແຮງຂອງໄຟ, ພAນຈາກດາບ, ຈາກຄວາມອ7ອນແອໄດ6 ເຂ\ ມແຂງ, 

ມFຄວາມກ6າຫານໃນການຕKສ56, ແລະຫ(ນໄປຫາກອງທ(ບ ຂອງມະນuດຕ7າງດາວ. ແມ7ຍiງ
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ໄດ6ຮ(ບການຕາຍຂອງເຂ3າເຈAາໄດ6ຍ3ກຂyນມາມFຊFວiດອFກເທ#ອຫນyງ: ແລະຄ3ນອ#ນໄດ6ຖWກທPລະມານ, ບK

ຍອມຮ(ບການປ3ດປ7ອຍ; ແລະພວກເຂ3າໄດ6ຖWກທ3ດລອງກ(ບການເຍາະເຍOຍແລະການຂ6ຽນຕF, ແທ6ຈiງ

ແລ6ວ, ນອກ ເໜWອ ຈາກການຜ5ກມ( ດແລະການຖWກຄuມຂ(ງ: ພວກເຂ3າຖWກກ6ອນຫF ນ, ພວກເຂ3າຖWກ

ຫລອກລວງ, ຖWກລ^ລວງ, ຖWກຂ6າດ6ວຍດາບ: ພວກເຂ3າຫລ3 ງທາງຢ57ໃນແກະແລະ ແບ6; ຖWກຕ3ກທuກທP

ລະມານ, ທuກທPລະມານ, ທPລະມານ; (ຜ56ທ<ໂລກບKສ3ມຄວນ) ພວກເຂ3າໄດ6ເດFນທາງໄປໃນທະເລຊາຍ

ແລະໃນພ5ຜາປ7າດ3ງແລະໃນຖ^າແລະໃນຖ6 P ຂອງແຜ7ນດiນໂລກ. ແລະທ(ງ ໝ3ດ ເຫລZານO, ໂດຍໄດ6ຮ(ບ

ຂ7າວດFໂດຍຜ7ານສ(ດທາ, ບKໄດ6ຮ(ບ ຄPQ ສ(ນຍາ. ພຣະເຈAາໄດ6ຈ(ດຫາສiງທ<ດFກວ7າ ສPQ ລ(ບພວກເຮ3າ, ວ7າ

ພວກເຂ3າໂດຍບKມFພວກເຮ3າບKຄວນເປ(ນຄ3ນທ<ສ3ມບ5ນແບບ. ດ&ງນ\ນເມ#ອເຫ(ນພວກເຮ3າຖWກລ6ອມຮອບ

ດ6ວຍພະຍານໃຫຍ7ໆຢ7າງຫລວງຫລາຍ, ຂPໃຫ6ພວກເຮ3າເອ3າ ໜ(ກ ທuກຢ7າງ, ແລະຄວາມບາບທ<ອ6ອມ

ຮອບພວກເຮ3າໄວ6ຢ7າງງ7າຍດາຍ, ແລະຂPໃຫ6ພວກເຮ3າແລ7ນມາດ6ວຍຄວາມອ3ດທ3ນໃນການແຂ7ງຂ(ນທ< 

ກPQ ນ3ດໄວ6ຕK ໜ6າ ພວກເຮ3າ, ແນມຫາພຣະເຢຊ5. ຜ56ຂຽນແລະຜ56 ສPQ ເລ(ດຄວາມເຊ#ອຂອງພວກເຮ3າ; 

ຜ56ໃດ ສPQ ລ(ບຄວາມສuກທ<ໄດ6ຕ\ງໄວ6ກ7ອນລາວໄດ6ອ3ດທ3ນຂ6າມໄມ6ກາງແຂນ, ດ5 ໝiນ ຄວາມອ(ບອາຍ, 

ແລະວາງຢ57ເບCອງຂວາມWຂອງບ(ນລ(ງຂອງພຣະເຈAາ.”


ຂPໃຫ6ມF ຄPQ ນiຍາມ ຄPQ ສ(ບສອງສາມ ຄPQ ເພ#ອຊ7ວຍໃຫ6ພວກເຮ3າເຂAາໃຈຄວາມ ໝາຍ ຂອງພຣະເຈAາທ<

ນO. "ສ(ດທາ" ແມ7ນ pistis. ມ(ນແມ7ນ "ການຊ(ກຊວນທ< ໜ(ກ ແໜ6ນ ໂດຍອFງໃສ7ການໄດ6ຍiນ." ພວກ

ເຮ3າຖWກຊ(ກຊວນຢ7າງ ໜ(ກ ແໜ6ນ ຈາກສiງທ<ພວກເຮ3າໄດ6ຍiນ. ພວກເຮ3າມFຄວາມ ໝ\ນ ໃຈໂດຍບKຕ6ອງ

ສ3ງໃສເພາະວ7າພວກເຮ3າຮ56ວ7າຜ56ທ<ບອກພວກເຮ3າແມ7ນຄວາມຈiງ.


"ສານເສບຕiດ" ແມ7ນ hupostasis. ມ(ນຫມາຍຄວາມວ7 າ "ຄວາມເປ(ນຈiງ, ການຮ(ບປະກ(ນ, ໂດຍ

ເນCອແທ6ແລ6ວ, ສານ, ພCນຖານ, ການຮ(ບປະກ(ນ." ໃນເຫບເລF 1: 3, ພຣະເຢຊ5ຄຣiດຖWກເອOນວ7າ 

charakter tes hupostasis ຂອງພຣະເຈAາ. ລາວແມ7ນ "ການເປ(ນຕ3ວແທນຂອງຄວາມເປ(ນຈiງ" 

ຂອງລ(ກສະນະຂອງພຣະເຈAາ. ເມ#ອທ7ານເຫ(ນພຣະຄຣiດ, ທ7ານຈະເຫ(ນພຣະເຈAາແລະຄuນລ(ກສະ

ນະຂອງພຣະອ3ງ. ພຣະຄຣiດສາມາດໄດ6ຮ(ບການເຫ(ນ, ໄດ6ຍiນແລະຮ56ສyກ. ລາວເປ(ນຄ3ນທ<ແທ6ຈiງຕKສານu
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ສiດຂອງພຣະອ3ງ. ລາວແມ7ນຄວາມຈiງຂອງພະເຈAາ. ມ(ນກKມFຢ57ກ(ບສiງຕ7າງໆໃນຊFວiດຂອງເຮ3າ. 

"ສ(ດທາ" ທ<ພວກເຮ3 າມFໃນພຣະຄຣiດແມ7ນ "ຄວາມເປ(ນຈiງ", "ສານ", "ການຮ(ບປະກ(ນ" ຂອງພວກ

ເຮ3າ.


ສ(ດທາແມ7ນຄວາມເປ(ນຈiງ“ ຂອງສiງທ<ຫວ(ງໄວ6” (ພາສາອ(ງກiດ). ນOແມ7ນສiງທ<ພວກເຮ3າ“ ຄາດຫວ(ງ

ດ6ວຍຄວາມປາດຖະ ໜາ.” ພວກເຮ3າມFຄວາມຢາກVາຍໃນຊFວiດ. ມ(ນອາດຈະແມ7ນຄ3ນ, ຄວາມເຊ#ອ, 

ວຽກ, ໂອກາດທ<ຈະຊ7ວຍຄ3ນອ#ນ, ສiງຕ7າງໆ. ສ(ດທາແມ7ນຄວາມເປ(ນຈiງຂອງສiງທ<ພວກເຮ3າຄາດຫວ(ງ

ດ6ວຍຄວາມປາດຖະ ໜາ. ຄວາມເຊ#ອ ໝາຍ ຄວາມວ7າສiງທ<ພວກເຮ3າຫວ(ງ ສPQ ລ(ບນ\ນແມ7ນ "ຄວາມ

ເປ(ນຈiງ."


ສ(ດທາແມ7ນ“ ຫລ(ກຖານຂອງສi ງທ<ພວກເຮ3າບKເຫ(ນ.” "V(ກຖານ" ແມ7ນ elegchos. ມ(ນແມ7ນ 

"ຫລ(ກຖານໂດຍການທ3ດສອບ." ຄPQ ສ(ບດ&ງກ7າວຖWກ ນPQ ໃຊ6V(ກຖານທ<ເປ(ນຄວາມຈiງຕKກ(ບຜ56ຖWກ

ກ7າວຫາທ< ນPQ ໄປສ57ການຕ(ດສiນລ3ງໂທດແລະການ ຕPQ ນi. "ສiງທ<ບKໄດ6ເຫ(ນ" ແມ7ນພາສາປາກເວAາ. 

ມ(ນຫມາຍຄວາມວ7າສiງທ<ບKສາມາດເບiງເຫ(ນໄດ6ໂດຍຕາ. ສ(ດທາແມ7ນ "V(ກຖານ" ຂອງສiງທ<ພວກ

ເຮ3າບKສາມາດເບiງເຫ(ນດ6ວຍຕາ.


ຖ6າພວກເຮ3າ ກPQ ລ(ງປະສ3ບກ(ບຄວາມຫຍu6ງຍາກແລະມFຄວາມຫວ(ງຢ7າງຍiງວ7າສiງຕ7າງໆຈະປ(ບປuງ

ຕາມຄວາມມ(ກຂອງເຮ3າ, ພວກເຮ3າຈະເຮ(ດແນວໃດ? ພວກເຮ3າເຊ#ອວ7າພຣະເຈAາ. ພວກເຮ3າມFສ(ດທາ. 

ມ(ນແມ7ນຄວາມເປ(ນຈiງຂອງສiງທ<ພວກເຮ3າຫວ(ງ. ມ(ນແມ7ນV(ກຖານຂອງສiງທ<ພວກເຮ3າບKສາມາດ

ເຫ(ນ.
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"ສ(ດທາ" ແມ7ນ ໜ6າ ຍiນດFແລະຫຍu6ງຍາກ, ງ7າຍແລະຍາກໃນເວລາດຽວກ(ນ. ພວກເຮ3າເປ(ນມະນuດ. 

ນ\ນ ໝາຍ ຄວາມວ7 າພວກເຮ3າເປ(ນຄ3ນທ<ບKສ3ມບ5ນແບບແລະຄ3ນຂ(ດສ3ນ. ພວກເຮ3າເຮ( ດຜiດພາດ. 

ພວກເຮ3າລ(ງກiນອາຫານ. ພວກເຮ3າເຈ(ບປວດແລະຮ56ສyກເຖiງສiງຕ7າງໆຢ7າງເລiກເຊiງ. ພວກເຮ3າ

ກ(ງວ3ນ. ພວກເຮ3າເອ3າໃຈໃສ7ຢ7າງເລiກເຊiງ. ພວກເຮ3າຕ6 ອງການຫລາຍ ສPQ ລ(ບສiງທ<ດFກ7ວາພວກເຂ3າ. 

ພະເຈAາໃຫ6ພວກເຮ3າແນວໃດໃນການຮ(ບມWກ(ບຄວາມກ(ງວ3ນທ(ງ ໝ3ດ ນO? "ສ(ດທາ." ພວກເຮ3າເຊ#ອສiງ

ທ<ພະອ3ງກ7າວ. ພວກເຮ3າຖາມ, ຈາກນ\ນຟ(ງ. ພວກເຮ3າບKເສຍໃຈ.


ພວກເຮ3າ ດPQ ລ3ງຊFວiດ“ ຊFວiດດ6ວຍຄວາມເຊ#ອ” ໄດ6ແນວໃດ? ພວກເຮ3າເຊ#ອຖW ຄPQ ຂອງພຣະເຈA າ. 

ພວກເຮ3າສWບຕKເດFນໄປຂ6າງ ໜ6າ, ບາດກ6າວ ໜyງ ບາດກ6າວ. ພວກເຮ3າໂຍນຄວາມສ3ນໃຈຂອງພວກ

ເຮ3າຕKພຣະຄຣiດເພາະວ7າພຣະອ3ງເປ(ນຫ7ວງພວກເຮ3າ. ພວກເຮ3າອະທiຖານແທນທ<ຈະກ(ງວ3ນໃຈ. 

ພວກເຮ3າມFຄວາມເຊ#ອເພາະວ7າຄວາມເຊ#ອທ<ພຣະເຈAາວາງໄວ6ໃນຫ3ວໃຈແລະຈiດໃຈຂອງພວກເຮ3າໃນ

ເວລາແຫ7ງຄວາມລອດແມ7ນ“ ສານ” ແລະ“ V(ກຖານ” ທ<ພວກເຮ3າ ຈPQ ເປ(ນຕ6ອງໄດ6ຜ7ານໄລຍະ

ເວລາທ<ຫຍu6ງຍາກ. ມ(ນເປ(ນVາຍກ7ວາພຽງພP.
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