ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 5 ສິງຫາ 2018 (8-5-2018)
ພາກພຽນອົດທົນ
ເຣື່ອງຂອງການບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍເຣືອ
່ ງໃດ ທີ່ໄດ້ບັນດົນໃຈຂອງທ່ານ?
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການເຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້ານຳເອົາພວກຖ່ວງດຶງແລະການຕໍ່ຕ້ານອອກມາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ
ຕອນທີ່ທ່ານອາຍຸໄດ້ສິບເຈັດປີ ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງທ່ານ? ເຊັນ
່ ດຽວກັນ ບຽວ ວໍ
ເລັສ ກໍບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນ. ຫຼັງຈາກການພິຈາຣະນາຄຳຖາມ, ຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງຂ້ອຍ? ລາວໄດ້ຖາມຄຳ
ຖາມທີ່ດີກວ່າ: ພຣະເຈົາ
້ ຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍນີ້? ໃນຂະນະນັ້ນເອງ, ບຽວ ວໍເລັສ ກໍໄດ້ຮັບ
ຄຳຕອບ.
ໃນປີ 1935, ບຽວໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຈີນໃນຖານະເປັນສາສນາທູດດ້ານການແພດ. ຊຶງ່ ເປັນຍາມທີ່ດ້ານການ
ເມືອງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ລາວໄດ້ທຳການຜ່າຕັດຖ້າມກາງລູກລະເບີດຕົກອ້ອມຂ້າງ
ອ້ອມແອວ. ໂຮງໝໍຂອງລາວກໍໄດ້ຖືກທຳລາຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜໄີ ປ, ລາວໄດ້ຂັດຄ້ານ, “ຂ້ອຍຈະ
ຢູ່ທີ່ນີ້ຕໍ່ໄປຕາບໃດທີ່ຂ້ອຍຍັງສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້.”
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ, ພວກຄອມມິວນິສໄດ້ຈັບລາວໃນຖານະເປັນນັກສອບແນມແລະໄດ້ທຣ
ໍ ະມານລາວ. ໃນຄືນນຶ່ງ,
ພວກເຝົ້າຍາມກໍໄດ້ຍິນພຽງພໍແລ້ວກ່ຽວກັບເຣື່ອງທີ່ລາວຢືນຢັດເພື່ອພຣະເຢຊູ, ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ທຸບຕີລາວຈົນເຖິງ
ແກ່ຄວາມຕາຍ. ບໍໃ
່ ຫ້ມພ
ີ ິທີປົງສົບ, ບຽວຖືກຝັງໄວ້ໃນຫຼຸມທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ. ແຕ່ວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວບາງຄົນທີຝ
່ ນ
ື
ຕໍຄ
່ ຳສັ່ງແລະໄດ້ກໍສ້າງອານຸສາວະຣີທີ່ຈາລຶກດ້ວຍຄຳເວົ້າດັງ່ ນີ້: “ສຳລັບຂ້ອຍມີຊດ
ີ ຢູ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ.”
ທ່ານອາດຈະບໍ່ຖືກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຈັກເທື່ອ ບຽວ ວໍເລັສ ໄດ້ສູ້ທົນ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ແນ່
ນອນທ່ານກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຈະສາມາດປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເນເຫມີ 4:1-3
1. ເມື່ອຊານບັນລັດໄດ້ຍິນວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນຊາວຢູດາກຳລັງສ້າງກຳແພງເມືອງ ທ່ານກໍໂມໂຫຂຶ້ນ ແລະເວົ້າ
ເຍາະເຍີ້ຍພວກຢິວ. 2. ເຂົາເວົ້າຕໍ່ຫນ້າພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະຕໍ່ຫນ້າກອງທະຫານຊາມາເຣັຽວ່າ, “ຊາວຢູດາທີ່ຫນ້າສົມ
ເພດເວດທະນາພວກນີ້ ຄິດຢ່າງໃດຈຶ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ ພວກເຂົາຄາດຫມາຍວ່າຈະສ້າງເມືອງຂຶ້ນໃຫມ່ຊັ້ນບໍ ພວກເຂົາຄິດ
ວ່າຈະສາມາດທຳໃຫ້ແລ້ວໃນວັນດຽວໂດຍການເຜົາເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຊັ້ນບໍ ພວກເຂົາຈະເອົາເສດກຳແພງທີ່ຖືກທຳ
ລາຍແລ້ວນັ້ນມາກໍ່ສ້າງອີກໄດ້ຊັ້ນບໍ.” 3. ໂຕບີຢາ ຊາວອັມໂມນທີ່ຢືນຢູ່ຂ້າງທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມຂຶ້ນວ່າ, “ພວກເຂົາກໍ່
ສ້າງກຳແພງແບບໃດກັນ ແມ່ນແຕ່ຫມາແລ່ນຕຳກໍຍັງຊິລົ້ມ.”
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ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍເຄີຍໄດ້ຮັບຄຳເຍາະເຍີ້ຍອັນບໍ່ສພ
ຸ າບທີ່ອາດມາແບບຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆ, ຈົດໝາຍ, ຫຼືອີແມວ. ມີ
ຄັ້ງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຊຶ່ງຂຽນໄວ້ຂ້າງຫຼັງຊອງຖວາຍຊັບ: “ເອົາດອກໄມ້ພອຍເຊັດເທັຽກັບຄືນມາຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ!” ມີບາງ
ຄົນໄດ້ຍ້າຍເຕົ້າດອກສີແດງໄປໄວ້ບ່ອນອື່ນໃນຊ່ວງຄຣິສມັສເພາະວ່າມີບາງຄົນແພ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງກັບຕົ້ນດອກໄມ້ເຫຼົ່າ
ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງນັ້ນເລີຍ, ແຕ່ວ່າກໍມີບາງຄົນໄດ້ສັງເກດເຫັນ! ຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆນີ້ບໍ່
ໄດ້ບົ່ງບອກຊື່, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດໂຕ້ຕອບແບບສ່ວນຕົວໄດ້ເລີຍ.
ການຕໍ່ຕ້ານຂັດຂວາງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ,

ແຕ່ວ່າຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນອີກຖ້າວ່າການໂຈມຕີຫາກເກີນກວ່າ

ຄວາມພະຍາຍາມ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານັ້ນແມ່ນກິຈການຂອງພຣະເຈົາ
້ . ຊາວຢິວກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມອີງຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ການງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍິ່ງເພີ້ມທະວີການຕໍ່ຕ້ານຂັດຂວາງ. ຊານບັນ
ລັດ, ເຈົ້າແຂວງຊະມາເຣັຽ, ໄດ້ຮ່ວມມືກບ
ັ ຊາຍສອງຄົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄືໂຕບີຢາແລະກາເຊັມ ໃນການທ້າທາຍຕໍ່ວຽກ
ງານນີ້ (ເບິ່ງ 2:19), ແລະດຽວນີ້ລາວກໍໄດ້ເລີ້ມອີກເທື່ອນຶ່ງ. ການດູໝິ່ນຄົນນັ້ນບໍ່ຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານ, ເປັນພິ
ເສດແມ່ນຝູງຊົນຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາ.
ຊານບັນລັດກໍມີຄຳຖາມຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເນເຫມີຢາແລະພວກຊາວຢິວ ກ່າວຫາວ່າພວກ
ເຂົາມີການກະບົດຕໍ່ກະສັດ ແຕ່ວ່າໃນຄາວນີ້ກອ
ໍ າດຈະແມ່ນກຳແພງທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ອາດເປັນບັນຫານາບຂູ່ຕໍ່ອຳນາດຂອງ
ຊານບັນລັດໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ມີຫຼາຍຄົນບໍມ
່ ັກການປ່ຽນແປງ, ເປັນພິເສດແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ນາບຂູ່ຕໍ່ຜົນປໂຍດຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າການປ່ຽນແປງນັ້ນມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕາມ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ
ການສ້າງກຳແພງຢ່າງກະທັນຫັນນັ້ນ, ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳຄວາມພໍໃຈມາສູ່ຊານບັນລັດ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ຫົວຂວັນແລະເຍາະເຍີ້ຍ.
ແມ່ນຫຍັງຄືບຸກຄະລິກລັກສະນະຫຼືຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສູ້ທົນຕໍ່ໄປ? ໃນຂໍ້ພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້,
ຊານບັນລັດແລະໝໍດູຂອງລາວຄືໂຕບີຢາກໍໄດ້ກ່າວຄຳຕໍຕ
່ ້ານຂອງພວກເຂົາ.
ຂອງພວກເຂົາແລະເຍາະເຍີຍ
້ ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນທີ່ມີຣິດອຳນາດ.

ພວກເຂົາໄດ້ແຫ່ຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານ

ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ພາບຂອງຊາວຢິວແລະກຳແພງທີ່

ກໍາລັງສ້ອມແປງເປັນໜ້າສົງສານແລະອ່ອນແອ. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໜຸນໃຈໃຫ້ພລັງແກ່ປະຊາຊົນ, ແຕ່ວ່າຊານບັນລັດ
ຕ້ອງການເພີ້ມຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າອ່ອນແອບໍ?
່ ບາງທີຖ້າເບິງ່ ອີກດ້ານນຶ່ງ. ພວກເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນມະນຸດ
ທັມມະດາກັບອີກສອງສາມຄົນຫຼືບໍ່ມີຊ້ຳ, ທີ່ເປັນນັກກໍ່ສ້າງຊ່າງຫີນໃນລະດັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າອາສາສມັກໂດຍ
ບໍ່ມີປະສົບການ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າອ່ອນແອ, ເຂົາເຈົ້າສຳເຣັດວຽກງານແລະຕັ້ງໃຈຈົດຈໍ່ຢູ່ໄດ້ຢ່າງໃດ? ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກໃນສິ່ງທີ່
ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮັດ ແລະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວາງໃຈ.
ການຕໍ່ຕ້ານກຳເລີບຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາຫາກຢືນຂຶ້ນສູ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າແລະເຮັດວຽກການຂອງພຣະອົງ. ການເຮັດໃນສິງ່
ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຄືນາບຂູ່ອຳນາດຕ່າງໆຂອງຄວາມມືດ, ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມພ້ອມ.

2. ເນເຫມີຢາ 4:6-9
6. ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງພາກັນສ້າງກຳແພງເມືອງຕໍ່ໄປ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດກຳແພງເມືອງກໍສູງຂຶ້ນໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງແລ້ວ ຍ້ອນ
ວ່າປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອນຮົນຕໍ່ວຽກການ. 7. ເມື່ອຊານບັນລັດ ແລະໂຕບີຢາ ຊາວອາຣາເບັຽ (Arabs) ຊາວອັມໂມນ
ແລະຊາວອັສໂດດໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າສ້າງກຳແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຄືບຫນ້າຕໍ່ໄປ ແລະທັງຮູ້ວ່າປ່ອງ
ທີ່ແຕກກໍໄດ້ອັດຫມົດແລ້ວ ພວກເຂົາຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນຫລາຍ. 8. ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນວາງແຜນຕໍ່ສູ້ນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລັມ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນຂຶ້ນ. 9. ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຈັດ
ທະຫານເຝົ້າຍາມຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາຕລອດວັນຕລອດຄືນ.
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ເມື່ອທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ພົບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຊານບັນລັດແລະຄົນອື່ນໆຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຕອບໂດຍການ
ປະກາດແກ່ພວກເຂົາວ່າ: “ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນຈະຊົງປະທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ” (2:20).
ການປະທະຄັ້ງທີສອງນີ້ ແລະພວກເຂົາຍິ່ງເພີ້ມທະວີການຂັດຂວາງແລະໂກດຮ້າຍ ທ່ານເນເຫມີຢາບໍ່ໄດ້ໂຕ້ຕອບແຕ່
ຢ່າງໃດເລີຍ. “ພວກເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.”
ພວກເຮົາຈະສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມຕັ້ງໃຈຈົດຈໍ່ຕໍ່ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າພວກທີ່ຕຕ
ໍ່ ້ານແນວໃດ?
ພວກປະຊາຊົນກໍໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານແລະກໍກັບໄປເຮັດວຽກງານຕໍ.່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສແວງຫາການແກ້ແຄ້ນຄືນ
ຕໍ່ເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລົດຕົວເຂົາເຈົ້າເອງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານ. ເຂົາ
ເຈົ້າຮັກສາກຽດສັກສີແລະມືກໍຫຍຸ້ງກັບວຽກການ.

ການໂຕ້ຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະສອງຢ່າງຂອງ

ຄວາມສັດຊື່:
1. ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ການອ້ອນວອນອະທິຖານກົມກຽວກັບການກະທຳ. ພວກຊາວຢິວກໍສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງກຳແພງ
ເພາະວ່າ (1)“ພວກປະຊາຊົນມີຈິດໃຈໃນການເຮັດວຽກງານ,” ແລະ (2)ພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາ.” ຄຳອະທິຖານອ້ອນວອນນຳໄປສູ່ການກະທຳ, ແລະການເຮັດວຽກການຂອງພຣະເຈົ້ານຳໄປສູ່ຄຳ
ອ້ອນວອນອະທິຖານ.
2. ເຂົາເຈົ້າຈົດຈໍ່ໃສ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ວ່າ
ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອາກາດນັ້ນ. ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກຕໍ່ຕ້ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານເນເຫມີຢາແລະປະຊາຊົນຂອງທ່ານໄດ້ທຳງານໜັກຂຶ້ນແລະໄດ້ສືບຕໍ່ການອະທິຖານ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ກຳຈັດ
ພວກສັດຕຣູຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຈຸດນີ້ເອງ, ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຫວຸ້ນວາຍເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າກະ
ສັດ ອາກຕາເຊີເຊສໄດ້ສນັບສນູນໃຫ້ສ້າງກຳແພງຂຶ້ນໃໝ່. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ, ຊານບັນລັດແລະພວກນັກໂຈມ
ຕີຄົນອື່ນໆໄດ້ໃຊ້ດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ຊອກຫາທາງທີ່ຈະນາບຂູ່ພວກປະຊາຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນເຫມີຢາແລະ
ປະຊາຊົນກໍຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທຳງານຕໍ່ໄປ, “ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງກຳແພງຂຶ້ນໃໝ່.”
ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະການເຮັດກິຈການໃນນາມຂອງພຣະອົງບາງຄັ້ງກໍສາມາດ “ເປິະເປື້ອນ”ໄດ້. ການສ້າງກຳ
ແພງບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງລາບລື້ນຕາມທີ່ທ່ານເນເຫມີຢາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ເປັນໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳງານຜ່ານ
“ອຸປະສັກນາໆປະການ.” ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້, ແລະພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ຍອມແພ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າຍ້ອນເຫດຜົນ
ງ່າຍໆຄືມີບາງຄົນຈົ່ມກ່ຽວກັບການທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນງານບາງຢ່າງ.

3. ເນເຫມີຢາ 4:14-18
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າກັບເຂົາ ແລະພວກຜູ້ນຳພ້ອມທັງພວກຂ້າຣາຊການ
ວ່າ, “ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານພວກສັດຕຣູດອກ ຈົ່ງຈື່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະເປັນທີ່ເກງກົວຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ເພື່ອລູກເມັຽ ແລະປະເທດຊາດຂອງທ່ານ.” 15. ເມື່ອພວກສັດຕຣູໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ
ແຜນການຂອງເຂົາ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທຳໃຫ້ແຜນການຂອງເຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ ສ່ວນພວກຂ້າພະເຈົ້າທຸກຄົນ
ກໍກັບຄືນເມືອເຮັດວຽກຕາມກຳແພງເມືອງ.16. ຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຄິ່ງນຶ່ງກໍພາກັນເຮັດວຽກ ແຕ່ສ່ວນ
ເຄິ່ງນຶ່ງອີກໄດ້ເປັນທະຫານຍາມ ພວກເຂົາຖືດາບ ທະນູ ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ແລະນຸ່ງເຄື່ອງຫຸ້ມເກາະ ແລະພວກຜູ້
ນຳກໍສນັບສນູນຊາວຢູດາຢ່າງເຕັມທີ່ ຄືພວກທີ່ສ້ອມແຊມເມືອງນັ້ນ. 17. ສ່ວນພວກລຳລຽງເຄື່ອງກໍ່ສ້າງແຕ່ລະຄົນມື
ນຶ່ງຖືເຄື່ອງ ແລະມືນຶ່ງອີກຖືອາວຸດ. 18. ພວກທີ່ກໍ່ສ້າງໃນເວລາເຮັດວຽກກໍມີດາບເໜັບແອວໄວ້ທຸກຄົນ ສ່ວນຜູ້ທີ່ເປົ່າ
ແກສັນຍານບອກເຫດການນັ້ນໄດ້ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ.
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ທ່ານເຫັນວ່າມັນເປັນຄືແນວໃດສຳລັບພວກເຮົາທີ່ມືເບື້ອງນຶ່ງໃຊ້ເຮັດວຽກງານແລະອີກເບື້ອງນຶ່ງໃຊ້ຕ້ານສັດຕຣູ?
ທາງນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທຳການໃນຊີວິດປະຊາຊົນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງກຳແພງກໍແມ່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນ
ນຶ່ງດຽວກັນ. ຂະນະທີ່ທຸກຄົນ “ກັບຫັນໜ້າເຮັດວຽກສ້າງກຳແພງ,” ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄົນອື່ນ
ອີກ. ຄົນຜູ້ດຽວບໍ່ສາມາດສ້າງກຳແພງໄດ້ຈັກເທື່ອ. ກຳແພງຈະບໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ນອກຈາກການເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງ
ທຸກໆຄົນທີ່ມີສ່ວນ.
ຄ້າຍຄືກັບກ້ອນຫີນທີ່ເຂົາເຈົ້ານຳມາກໍ່ສ້າງກຳແພງທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບແລະຂນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຄຣິສ
ຕະຈັກກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄົນທີ່ມີເບື້ອງຫຼັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລະດັບການໃຫຍ່ຂຶ້ນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ.
ໂດຍຜ່ານຄວາມລະມັດລະວັງຂອງພວກເຮົາ, ກ້ອນຫີນທີ່ມີຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນມາຈາກກຳແພງທີ່ແຂງແກ່ນ!!!
 ຄວາມລະມັດລະວັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮອບຄອບແລະຄວາມຮີບດ່ວນ. ຫຼັງຈາກທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ກວດ
ກາເບິ່ງກຳແພງແລະວຽກການງານ, ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນສຽງຄໍຂອງເພິ່ນແບບຮີບດ່ວນ, ເຖິງປານນັ້ນທ່ານກໍຍັງ
ລະມັດລະວັງໃນແຜນການຕ່າງໆຂອງເພິ່ນ.
 ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນຕົ້ນເຫດເພາະວ່າມັນຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ເຮົາຮັບໃຊ້. ການງານທີ່ຮອບຄອບຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ໜ້າພວກຕໍ່ຕ້ານແມ່ນຄຸ້ມຄ່າ. ຂະນະທີ່ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ເປັນແບບຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງອົດ
ທົນໃນການງານເພື່ອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ພວກເຮົາມີຊີວິດທີ່ຄົບເຕັມບໍຣິບູນແລະຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ມັນມີຄ່າເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີໃນຊີວິດ
ແຫ່ງໂລກນີ,້ ແລະພວກເຮົາຄວນຈະຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີທີ່ຈະໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສຳລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາສາມາດສນັບສນູນຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້ຢ່າງໃດເມື່ອຜູ້ນຶ່ງໃນພວກເຮົາກຳລັງປະສົບກັບການຕໍ່ຕ້ານແລະຄູ່ຕໍ່ສ?ູ້

ໃຊ້ໃນຊີວິດ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເດົາເອົາໄດ້ວ່າການຕໍ່ຕ້ານປະເພດໃດທີ່ຕົວເອງຈະປະເຊີນ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຖືກປະຫານຊີວິດ
ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານແລະການຮັບໃຊ້ເໝືອນດັ່ງ ບຽວ ວໍເລັສ ໄດ້ຮັບ, ແຕ່ວ່າການຕໍ່ຕ້ານມາໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ.
ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຢ່າງໃດໃນສະພາວະຂອງການຕໍ່ຕ້ານ?
 ຮັບໃຊ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ແລະເຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິຕໍ່ຄົນອື່ນໆ,
ຈົ່ງຊອກຫາບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ. ຈົ່ງສຳນຶກເຖິງບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດ “ສ້າງກຳແພງ.” ປຶກ
ສາກັບສິດຍາພິບານຂອງທ່ານຫຼືຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆສຳລັບຄຳແນະນຳໃນບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້.
 ຄົ້ນຄວ້າ. ຊອກຫາເບິ່ງວ່າຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆແກ້ໄຂຢ່າງໃດກັບການຕໍ່ຕ້ານຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ.
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ opendoorsusa.org ແລະຊອກຄົ້ນຫາຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງທົ່ວທຸກມຸມໂລກນີ,້ ອະທິຖານເພື່ອພວກ
ຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກກົດຂີ.່
 ແບ່ງປັນ. ທາງນຶ່ງທີ່ “ປະເຊີນໜ້າ” ກັບບາງຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານທ່ານຄືຈົ່ງຮັບໃຊ້ຄົນນັ້ນຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍຄວາມຮັກ. ໂດຍ
ປາສຈາກການໂຄສະນາອັນໃຫຍ່, ຊອກຫາຊ່ອງທາງສະແດງອອກແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍຜ່ານ
ການກະທຳຕ່າງໆຂອງທ່ານ.
ຄືກັນກັບທ່ານເນເຫມີຢາ, ມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ປະທານຄວາມສຳເຣັດຜົນໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ຂະນະ
ທີ່ການຂັດຄ້ານມັນຍາກທີ່ຈະຮັບມື, ມັນຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງວຽກການຂອງພຣະເຈົ້າຖ້າວ່າທ່ານຫາກອົດທົນໃນແຜນການຂອງ
ພຣະອົງ.
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