ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 27 ພຶສພາ 2018 (5 - 27 - 2018)
____________________________________________________________
ຈົ່ງຢືນຢູ່ສເມີ
ມີການສເລີມສລອງໃດແດ່ທ່ີທ່ານຊອບຫຼາຍ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຢ່າກາຍປັນຄົນຊ່ືນຊອບຕົນເອງ-ຈົ່ງຄອຍລະວັງຢູ.່
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານອາດໄດ້ສເລີມສລອງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຽ່ສໍາຄັນເປັນປວັດການໃນຊີວິດທ່ານ. ເຊັ່ນຄໍາເວົ້າຄໍາແລກຂອງ
ທ່ານ. ວັນໄປໂຮງຮຽນວັນແລກຂອງທ່ານ. ການຈົບໂຮງຮຽນຊັ້ນມັທຍົມ ແລະອຸດົມຂອງທ່ານ.
ແລະເປັນຫຽັງຈະບໍ່ສລອງ? ເຫດການເຫົຼ່ານີ້ເຖິງຈະເປັນການຊະນະເລັກນ້ອຍກໍຕາມ, ອາດຈະເປັນການສະແດງວ່າ
ທ່ານກໍາລັງເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນ. ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື່ນຊົມນໍາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງແມ່ນຂນະເພິ່ນສລອງ, ເພິ່ນຍັງໄດ້ເຮັດວຽກ
ກັບທ່ານໄປພ້ອມ ເພື່ອຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນປໂຍກ, ເພື່ອບາດຍ່າງຂອງເດັກຈະພັທນາເປັນການຍ່າງແລະແລ່ນ,
ແລະການທຽວໄປໂຮງຮຽນແຕ່ລະວັນ ນໍາໄປສູ່ການສຶກສາ ແລະອາດຈະໄດ້ໃບປະກາດສະນີຍະບັດໃນພາຍໜ້າ.
ຍາມເມື່ອເຮົາສລອງຄັ້ງສໍາຄັນແຕ່ລະຄັ້ງ, ພວກເຮົາກໍກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອໃຫ້ເຖິງຄັ້ງສໍາຄັນຕໍ່ໄປ ແລະເປັນເຫດຜົນ
ເພື່ອຈະໄດ້ສລອງຄັ້ງຕໍ່ໆໄປອີກ.
ໃນຍຸກສມັຍທ່ີກະສັດເຊເຊັດ (ອາຮາຊູຣັສ) ປົກຄອງເປີເຊັຽ, ຊາວຢີວໄດ້ບັນລຸຊັຍຊນະຄັ້ງໃຫຽ່ໂດຍການອະທິຖານ
ແລະຄວາມພຍາຍາມຂອງມໍເດກາຍ ແລະເອສະເທີ ເປັນຊັຍຊນະຄັ້ງໃຫຽ່, ແມ່ນຢູ່, ແຕ່ພາຣະກິດຂອງເຂົາຍັງບໍ່ຈົບສິ້ນ
ເທື່ອ. ພໍເຂົາກ່າວເປີດໂປງຄວາມບໍ່ເປັນທັມຢ່າງນຶ່ງ, ເຣືອ
່ ງອື່ນກໍປາກົດຂຶ້ນມາ. ບໍ່ມີເວລາຢຸດຢ່ອນເປັນທ່ີເພິ່ງພໍໃຈຈັກ
ເທື່ອ ! ພວກເຮົາພົບເຫັນໃນຊີວິດຂອງເອສະເທີ ແລະມໍເດກາຍເປັນຕົວຢ່າງອັນສໍາຄັນຂອງການມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຕ້ານຄວາມບໍ່
ຍຸດຕິທັມ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເອສະເທີ 8:1-2 :
1

ໃນມື້ນັ້ນ ກະສັດເຊເຊັດໄດ້ມອບຄອບຄົວຂອງຮາມານ ສັດຕຣູຂອງຊາວຢິວແກ່ມະເຫສີເອສະເທີ ຝ່າຍມໍເດກາຍ ກໍໄດ້

ເຂົ້າເຝົ້າກະສັດ ເພາະພຣະນາງເອສະເທີໄດ້ທູນບອກວ່າເພິ່ນເປັນຫຽັງກັບພຣະນາງ 2ກະສັດຈຶ່ງຖອດແຫວນກາຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ເອົາມາຈາກຮາມານມອບໃຫ້ມໍເດກາຍ ພຣະນາງເອສະເທີກໍໄດ້ຕັ້ງມໍເດກາຍເປັນໃຫຽ່ເໜືອຄອບຄົວຂອງຮາມານ.
ກຽດຕິຍົດໄດ້ມາສູ່ຄົນສອງຄົນທັງສອງທາງໃນມື້ດຽວ.
1. ສູ່ເອສະເທີ. ໃນມື້ທ່ີຮາມານຖືກປະຫານ, ກະສັດເຊເຊັດໄດ້ມອບສົມບັດ ແລະຄວາມດີຄວາມຊອບທຸກຢ່າງຂອງຮາ
ມານໃຫ້ພຣະຣາຊິນີເອສະເທີ.

ມັນເປັນທັມນຽມທ່ີຊັບສົມບັດຂອງອາດຊະຍາກອນຕ້ອງຖືກຍຶດໂດຍຜູ້ຖືກສວມມົງ

ກຸດ. ຖານະກະສັດ, ເຊເຊັດສາມາດເອົາສິ່ງຂອງທ່ີຍຶດມາໃໝ່ ແລະຄວາມມັ່ງຄັ່ງນີ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້
1

ເອົາໃຫ້ພຣະມະເຫສີຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່, ຄືພຣະຣາຊິນ.ີ ເອສະເທີໄດ້ມອບໝາຍຢ່າງສລາດໃນ
ການຈັດການກັບຂອງທ່ີໄດ້ຮັບມາໃໝ່ໆນັ້ນໃຫ້ມໍເດກາຍ.
2. ສູ່ມໍເດກາຍ. ພຣະຣາຊາໄດ້ຖອດເອົາແຫວນກາຊຶ່ງຖອດຍົດມາຈາກຮາມານ; ດຽວນີ້ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ມໍເດກາຍ
ເພື່ອເປັນກຽດອັນໃຫຽ່. ມໍເດກາຍອາດໄດ້ເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕຣີຂອງເປີເຊັຽແນ່ນອນ. ພຣະຣາຊາໄດ້ເລືອກຄົນທ່ີມີ
ຄວາມສັດຊື່ໃຫຽ່ຫຼວງ ແລະເດັດດ່ຽວໃນຕົວແທນຜູ້ທ່ີບໍ່ມີຈັກຢ່າງ.
ແນ່ນອນມໍເດກາຍ, ຄົນຢິວຜູ້ສັດຊື່, ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງສຸດທ້າຍຂອງກຽດຕິຍົດທັງປວງທ່ີເພິ່ນໄດ້ຮັບວ່າມາແຕ່ໃສ. '' 6 ເພາະ
ການຍົກຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຫຼື ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະບໍ່ແມ່ນມາຈາກທິດໃຕ້ .

ແຕ່ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິ
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ພາກສາ ພຣະອົງໃຫ້ຄົນໜຶ່ງລົງ ແລະຍົກອີກຄົນໜຶ່ງຂຶ້ນ" (ພສສ75:6-7). ພວກເຮົາຈະຖືກຍົກກຽດເໝືອນດັ່ງມໍເດກາຍ
ແລະເອສະເທີຫລືບໍ່ ກັບຄວາມຮ່ັງມີທ່ີສັງຄົມຍົກຍ້ອງ ແລະດ້ານວັດຖຸຫລືບໍ່ ເມື່ອເຮົາລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານຄວາມບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທັມ? ມີ
ການສອນຜິດສິ່ງນີ້ຫລືບ.ໍ່ ..ພວກເຮົາບໍ່ຄວນດ່ວນສລຸບ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຄາດຫວັງສິ່ງຕອບແທນຈາກພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງພວກເຮົາ
ເຫັນໃນບົດນີ້ບໍ່ແມ່ນໃບສັ່ງການສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນ, ແຕ່ແມ່ນການບັລຍາຍການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂັ້ນຕອນໃດນຶ່ງ.
ໃນຂນະທ່ີຂໍ້ພຣະຄັມພີເລົ່າເຣືອ
່ ງຊີວິດຂອງມໍເດກາຍແລະເອສະເທີຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບກຽດ ແລະ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງໃນຊົ່ວເວລານັ້ນ,
ພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບເຫັນການເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງຜູ້ທ່ີທົນທຸກ ແລະແມ້ກະທັ້ງຕາຍຍ້ອນຄວາມສັດຊື່
ແລະເດັດດ່ຽວຂອງເຂົາເຊັ່ນດຽວກັນ. ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ສັນຍາບໍາເນັດຝ່າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼຫ
ື ລົບໜີຈາກຄວາມຫຽຸ້ງຍາກ,
ແຕ່ມັນຊີ້ໄປຫາຊີວິດພາຍພາກໜ້າໃນຄາວທ່ີພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງກາຍເປັນສິ່ງໃໝ່ທັງນັ້ນ.
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ຝ່າຍພຣະວິນຍານນັ້ນຊົງຮ່ວມເປັນພະຍານ ກັບວິນຍານຂອງເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.

17

ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເປັນບຸດແລ້ວ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກດ້ວຍ ຄືເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນຜູ້

ຮ່ວມຮັບມໍຣະດົກກັບພຣະຄຣິດ ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ຮັບສະຫງ່າຣາສີກັບພຣະອົງເໝືອນກັນ (ໂຣມ 8:16-17).
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ເຫດວ່າການທຸກລຳບາກອັນເບົາບາງທີ່ມີຢູ່ເປັນຊົ່ວຂນະໜຶ່ງນັ້ນ

ກໍກຳລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສະຫງ່າຣາສີຢ່າງຖາວອນ

ຫຼາຍ ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ (2 ກຣທ 4:17).
ເຣື່ອງຂອງເຮົາບໍ່ຈົບໂດຽດີ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂນ
ຶ້ ຢູກ
່ ັບຄວາມເຂັມແຂງຂອງເງິນທີມ
່ ີໃນທະນາຄານ ຫຼລ
ື າງວັນຈາກສາທາຣະນະ.
ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຄອຍຖ້າເຮົານັ້ນຍິ່ງດີກວ່າສະຫງ່າຣາສີຂອງໂລກນີ້ຫຼາຍ, ຄືພວກເຮົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຕລອດໄປເປັນ
ນິດ. ມໍເດກາຍໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກຮັຖມົນຕຣີຂອງເປີເຊັຽ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຈະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ ແລະສເວີຍຣາດຕລອດ
ໄປເປັນນິດໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຈະມາ (ເບິ່ງ 2 ຕມທ 2:11-12).

2. ເອສະເທີ 8:3-8 :
ແລ້ວພຣະນາງເອສະເທີໄດ້ຂາບທູນຕໍ່ກະສັດອີກ ໂດຍຂາບຫົວລົງທີ່ຕີນຂອງພຣະອົງ ແລະ ອ້ອນວອນພຣະອົງດ້ວຍນ້ຳ
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ຕາ ຂໍໃຫ້ຊົງຍົກເລີກແຜນການຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຮາມານຄົນອັກອາກໄດ້ຄິດປອງຮ້າຍ ເພື່ອທຳລາຍພວກຢິວນັ້ນ 4ກະສັດຈຶ່ງໄດ້
ຍື່ນໄມ້ເທົ້າຄຳແກ່ພຣະນາງເອສະເທີ, ພຣະນາງເອສະເທີກໍໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ແລະຢືນເຝົ້າກະສັດ 5ພຣະນາງທູນວ່າ “ຖ້າເປັນທີ່
ພໍພຣະທັຍກະສັດ ແລະຖ້າຂ້ານ້ອຍເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງທ່ານ ຖ້າສິ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະພັກ
ກະສັດ ແລະຂ້ານ້ອຍເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ຂໍໃຫ້ມີຈົດໝາຍເພື່ອຍົກເລີກບັນດາຈົດໝາຍທີ່
ຮາມານຄົນອັກອາກ ລູກຊາຍຮຳເມດາທາໄດ້ຄິດຂຶ້ນ ແລະ ຂຽນເພື່ອທຳລາຍພວກຢິວທີ່ຢູ່ໃນແຂວງທັງໝົດຂອງກະສັດ
ເພາະຂ້ານ້ອຍຈະອົດທົນເບິ່ງພັຍພິບັດທີ່ຈະມາເຖິງຊົນຊາດຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢ່າງໃດ? ຂ້ານ້ອຍຈະທົນເບິ່ງການທຳລາຽ

6

2

ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢ່າງໃດ?”

ກະສັດເຊເຊັດຈຶ່ງກ່າວກັບພຣະຣາຊິນີເອສະເທີ ແລະແກ່ມໍເດກາຍ ຊາວຢິວວ່າ
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“ເບິ່ງແມ ເຮົາມອບຄອບຄົວຂອງຮາມານແກ່ພຣະນາງເອສະເທີແລ້ວ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ແຂວນລາວໄວ້ເທິງບ່ອນແຂວນ
ຄໍ ຍ້ອນລາວຈະເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ພວກຢິວ 8ເຫດສະນັ້ນ ທ່ານທັງສອງຈົ່ງຂຽນໜັງສືກ່ຽວກັບຊາວຢິວ ຕາມພວກທ່ານ
ເຫັນດີໃນນາມຂອງກະສັດ ແລະປະທັບຕາດ້ວຍແຫວນ ເພາະວ່າໜັງສືທີ່ຂຽນໃນນາມຂອງກະສັດ ແລະປະທັບຕາດ້ວຍ
ແຫວນຈະຍົກເລີກບໍ່ໄດ້."
ເອສະເທີແລະມໍເດກາຍເປັນສາເຫດໃຫ້ໄດ້ສເລີມສລອງ ຮາມານຖືກປະຫານ. ມໍເດກາຍໄດ້ຄອບຄອງຕໍາແໜ່ງທ່ີມີອໍາ
ນາດແລະເອສະເທີໄດ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີ. ເຖິງປານນັ້ນເຂົາກໍຍັງຈະບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຈົນກວ່າໄພ່ພົນຂອງພວກເຂົາຈະປອດພັຍດີ.
ຮາມານໄດ້ຕາຍ, ແຕ່ຂໍ້ຄໍາສັ່ງຂອງລາວຍັງຄົງຢູ.່ ພຣະຣາຊາບໍ່ສາມາດພິກປີ້ນຍົດຖາບັນດາສັກແຕ່ກ່ອນຂອງລາວໄດ້,
ພຣະອົງສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ວ່າ, ຕ້ອງໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ຕອບໂຕ້ຂໍ້ກໍານົດເດີມນັ້ນ. ເອສະເທີຍັງຈະຕ້ອງສ່ຽງຕໍ່ພຣະພິ
ໂຣດຂອງກະສັດອີກ ຄືຈະໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄພ່ພົນຂອງພຣະນາງຕື່ມອີກ.
ຄວາມກ້າຫານຂອງເຂົາໄດ້ຮັບການຊໍາຮະ. ໃບອະນຸຍາດຍັງຄົງຢູ່ເພື່ອເຂັ່ນຂ້າຄົນຢີວຕໍ່, ແຕ່ດຽວນີ້ ຊາວຢີວໄດ້ຮັບ
ສິດປ້ອງກັນຕົວເອງ. ຖ້າຜູ້ໃດມີຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຊາວຢີວ, ພຣະອົງຕ້ອງຄິດເຖິງສອງຢ່າງ ເພາະວ່າ (1) ການລ້າງຜານ
ກາຍເປັນສົງຄາມຕໍ່ສູ້ກັນ; ແລະ (2) ກະສັດ ແລະພຣະຣາຊິນີຄົນຢິວຂອງພຣະອົງຢືນຢູ່ຟາກອື່ນ!
ພາຣະກິດຂອງເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນວ່າງກາງຂອງຄົນອື່ນ ແລະສແວງຫາຄວາມເປັນທັມໃຫ້ເຂົາ, ແຕ່ ເອສະ
ເທີ ແລະມໍເດກາຍໄດ້ຢໍ້າເຕືອນພວກເຮົາວ່າ:
 ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນໃນພາຣະກິດຂອງຄວາມຍຸດຕິທັມ. ມັນບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ ຖ້າພຽງແຕ່ຖແລງຂໍ້ຄວາມສອງສາມ
ຂໍ້ຄວາມອອກໄປໃນຂ່າວສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ພຽງພໍທ່ີໄປລົງຄະແນນສຽງທຸກໆສີ່ປີ .
 ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ໜ້າກະສັດເປັນປະຈາໍ. ດ່ັງທ່ີເອສະເທີໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ໜ້າກະສັດ ແລະທູນຂໍຄວາມກະ
ຣຸນາແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະນາງ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງດຽວກັນ ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ພິຈາຣະນາຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາເອງ. ເອສະເທີ ແລະມໍດີກາຍໄດ້ໃຊ້ເວທີຂອງເຂົາເພື່ອຮັບໃຊ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ເປັນເວລາຫຼາຍປີ (ເບິ່ງ ເອສະເທີ 10:3).

ທ່ານອາດບັນລະຍາຍບົດບາດຄວາມພະຍາຍາມໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນຢ່າງໃດ ?
3. ເອສະເທີ 9:20-22 :
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ມໍເດກາຍໄດ້ບັນທຶກເຣື່ອງນີ້ ແລະສົ່ງຈົດໝາຍໄປຫາພວກຢິວທັງປວງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາແຂວງຂອງກະສັດເຊເຊັດທັງໃກ້

ແລະໄກ 21ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຖືວັນທີສິບສີ່ເດືອນອັດດາ ແລະວັນທີສິບຫ້າໃນເດືອນດຽວກັນໃນທຸກປີ 22ເປັນມື້ທີ່ພວກຢິວພົ້ນ
ຈາກສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາ ແລະເປັນເດືອນທີ່ປ່ຽນຄວາມໂສກເສົ້າເປັນຄວາມຍິນດີ ການຮ້ອງຄາງເປັນມື້ທີ່ມ່ວນຊື່ນໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຖືເປັນມື້ກິນລ້ຽງ ແລະຍິນດີ ເປັນມື້ທີ່ສົ່ງຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ ແລະໃຫ້ຂອງຂວັນ
ແກ່ຄົນຍາກຈົນ.
ໃນເມື່ອມໍເດກາຍໄດ້ຮັບປະທັບຕາຕໍາແໜ່ງໃໝ່ໃນນາມຂອງກະສັດ, ຊາວຢີວສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງ. ພວກເຂົາຈະ
ລຸກຂຶ້ນສູ້ທຸກຄົນທ່ີກຽດຊັງເຂົາ, ແລະດັ່ງຜົນປາກົດ 1ໃນເດືອນທີສິບສອງຊຶ່ງເປັນເດືອນອັດດາ ວັນທີສິບສາມໃນເດືອນ
ນັ້ນເພື່ອຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ແລະດຳຣັດຂອງກະສັດ, " 2ພວກຢິວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມບັນດາຫົວເມືອງຂອງພວກ
ເຂົາໃນທົ່ວທຸກແຂວງຂອງກະສັດເຊເຊັດ ເພື່ອຈະຂ້າພວກທີ່ຊອກຫາທາງເຮັດຮ້າຍຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຕໍ່ຕ້ານພວກ
ເຂົາໄດ້ ຍ້ອນປະຊາຊາດທັງປວງຢ້ານພວກຢິວ" (ຂໍ້ 2). ຊາວຢີວໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວພວກເຂົາເອງ.
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ເມື່ອການຕໍ່ສູ້ຍດ
ຸ ຕິລົງ, ໃນທ່ີສຸດ ຊາວຢີວກໍສາມາດສເລີມສລອງອິສຣະພາບຂອງພວກເຂົາ. ການສລອງນີ້ໄດ້ກາຍ
ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກດີວ່າ ເທສການ ປູຣິມ. ປູຣິມ Purim ເປັນພະຫຸພົດຂອງ ປູ Pur, ພາສາເຮັບເຣີ ສໍາລັບທຸກຢ່າງທ່ີຖືກຢຶດຕໍ່ໜ້າ
ຮາມານເພີ່ອບົ່ງບອກວ່າມື້ໃດລາວຈະທໍາລາຍລ້າງຊາວຢີວ (ເບິ່ງ 3:7). ແຕ່ວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈການທໍາລາຍແມ່ນຫຽັງ ໄດ້
ກັບກາຍເປັນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແລະຊາວຢີວຍັງສເລີມສລອງຢູ່ທຸກວັນນີ.້

ກຸ່ມເຮົາສາມາດເຮັດໜ້າທ່ີຂອງເຮົາ ຂອງການສເລີມສລອງຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາໃຫ້ດີກວ່ານີ້ຢ່າງໃດ?
ເຣື່ອງຂອງມໍເດກາຍແລະເອສະເທີກໍແມ່ນເຣື່ອງຂອງເຮົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາມາຈາກຊາວຢີວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນບໍ່ໄດ້ສລອງເທສການປູຣິມກໍຕາມ, ພວກເຮົາມີການສລອງການປົດປ່ອຍ;
ສນິດ,

ໂດຍທາງສິນມະຫາ

ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງການປົດປ່ອຍທ່ີພຣະເຢຊູຄຮິດໄດ້ນໍາມາໃຫ້ເຮົາ ໂດຍທາງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.

ຈາກການເປັນຄົນຕ່າງດ້າວຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຊາວຢີວແລະຊາວຕ່າງດ້າວ ບັດນີ້ຖືກເຊີນຮ່ວມງານລ້ຽງ
ທ່ີໂຕະຂອງພຣະມະຫາກະສັດ. "ເພາະວ່າພຣະຄຣິດນັ້ນຊົງເປັນສັນຕິສຸກຂອງເຮົາທັງຫລາຍຄືເປັນຜູ້ຊົງກະທຳໃຫ້ທັງສອງ
ຝ່າຍເຂົ້າເປັນພວກດຽວກັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮື້ກຳແພງທີ່ຂັ້ນລະຫວ່າງການເປັນສັດຕຣູກັນຖິ້ມເສັຽດ້ວຍພຣະກາຍຂອງພຣະ
ອົງ " (ອຟຊ 2:14).
ພວກເຮົາຍັງມີສິ່ງຈະຕ້ອງເຮັດມາກມາຍສໍາລັບພຣະຣາຊອານາຈັກ, ວຽກຂອງເຮົາຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນຈົນເຖິງການສະເດັດ
ກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ ແຕ່ພວກເຮົາມີສິ່ງມາກມາຍທ່ີຕ້ອງສລອງ! ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຫຼວງຫຼາຍທ່ີຈະລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ຄົນອື່ນໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມ. ຜ່ານທາງຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາ, ການກະທໍາຂອງເຮົາ, ແລະການອະທິຖານ
ຂອງເຮົາ, ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດພົບຄວາມຫວັງ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທັມຢ່າງໃດກໍຕາມ.
ຈົ່ງພາກັນລຸກຂຶ້ນສູ້ເພື່ອຄົນອື່ນແລະພາກັນສລອງ! ພຣະເຈົ້າກໍາລັງທໍາງານ.

ຫຼັກຄໍາສອນອັນໃດໄດ້ສະກິດໃຈທ່ານຈາກການສຶກສາຕລອດພຣະທັມເອສະເທີ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານສເລີມສລອງການງານຂອງພຣະຜູ້ເຈົ້າຢ່າງໃດ ແລະຄອຍລະວັງທ່ານເອງ ແລະຜູ້ອື່ນໆ? ຈົ່ງນໍາໃຊ້ສິ່ງນຶ່ງໃນຄໍາ
ແນະນາໍຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງສະແດງຄວາມຂອບຄຸນ: ຈົ່ງສະທ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍກູ້ທ່ານຈາກຄວາມຕາຍຢ່າງໃດ ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ.
ຈົ່ງອະທິຖານ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊັຍຊນະທ່ີທ່ານມີໃນພຣະຄຣິດ.



ຈົ່ງຄອຍລະວັງຢູ່. ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາມາກ່ອນວ່າຈະຊ່ອຍອົງການໃດນຶ່ງຕໍ່ສູ້ຄວາມບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທັມ,ຈົ່ງຕິດຢູ່ກັບ
ມັນ. ຈົ່ງສືບຕໍ່ຊອກຫາຫົນທາງທ່ີທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂຶ້ນ.

 ຈົ່ງສລອງນໍາກັນ. ຈົ່ງວາງແຜນເມື່ອກຸ່ມຂອງທ່ານສາມາດສລອງວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດພວກທ່ານຮ່ວມກັນ.
ຈົ່ງໃຊ້ງານນີ້ເປັນໂອກາດເຊີນຄົນອື່ນເຂົ້າມາຮ່ວມ ແລະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ວ່າເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງສເລີມສລອງ.
ທຸກຄົນຊອບການສເລີມສລອງ, ແຕ່ພວກເຮົາຄອຍເຝົ້າລະວັງຢູ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການໄດ້ກັບກາຍເປັນການເສັຍ. ບໍ່ຫ່ອນ
ມີຫ້ອງໄວ້ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈໃນຕົວເອງ ສໍາລັບລູກຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໄປ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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