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ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ
ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ.

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ທຸງຊາດອະເມຣິກາສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍສິ່ງຕໍ່ປະຊາຊົນອະເມຣິກາ: ອິສຣະ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມຍຸດຕິທັມ,
ແລະ ປະເທດຊາດ. ເວົ້າໃຫ້ລະອຽດກວ່ານີ້ກໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ. ໂດຍ
ສະເພາະຫຼາຍໆຄົນຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບທະຫານຫຼືຜູ້ທີ່ສູນເສັຽສະມາຊິກຄອບຄົວໃນສົງຄາມ, ທຸງຊາດໄດ້ເຕືອນເຂົາ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າຫານແລະການເສັຽສລະຊີວິດ.
ສຳລັບປະຊາຊົນຄົນອະເມຣິກາທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ, ທຸງຊາດອະເມຣິກາຍັງສະແດງ
ຄວາມປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງ. ເມື່ອປະຊາຊົນອະເມຣິກາກ້າວເຂົ້າມາໃນບໍຣິເວນຂອງສະຖານທູດຂອງສະຫະຣັດອະ
ເມຣິກາ, ດວງດາວແລະແຜ່ນສີເສັ້ນລາຍທາງຍາວເຕືອນເຂົາວ່າດ່ຽວນີ້ເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງສະ
ຫະຣັດອະເມຣິກາ.
ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຊ່ວງເວລາຂອງຊີວິດເມື່ອຊີວິດຂອງເຮົາເກີດສັບສົນຈົນພົບວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ
ແລະຖືກເປີດເຜີຍ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເມື່ອຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຄົນອື່ນໆ. ໃນໂອກາດນັ້ນ ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແລະຖືກໂຈມຕີ. ຄັ້ງນຶ່ງໃນປະວັດຕິສາດຂອງອິສຣາເອນ. ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ແລະຖືກໂຈມຕີ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳແດງວ່າພຣະອົງເປັນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຂົາ; ພຣະອົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງຂອງພວກເຂົາ, ປາກົດຢູ່ເໝືອເຂົາດ້ວຍຣິດອຳນາດປົກຄອງອັນສູງສຸດຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດ
ດ່ຽວ. ພວກເຮົາຢືນຢູ່ພາຍໃຕ້ທຸງຊາດອີກອັນນຶ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງການປົກປັກຮັກສາ: ພຣະເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວ ພຣະອົງ
ຢືນຢູ່ໃນທຸກສະພາບການທີ່ເຮົາປະເຊີນ. ພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງເຮົາດ້ວຍການປົກປ້ອງຂອງພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ອົບພະຍົບ 17: 8-10
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ຊາວອາມາເລັກໄດ້ຍົກທັບມາຕີຊາວອິສຣາເອນທີ່ເຣຟີດີມ ໂມເຊຈຶ່ງເວົ້າກັບໂຢຊວຍວ່າ, “ຈົ່ງໂຮມກຳລັງຄົນຂອງ

ເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວອາມາເລັກໃນມື້ອື່ນນີ້ ເຮົາຈະຖືໄມ້ເທົ້າທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຢືນຢູ່ເທິງຈອມພູ.”10ໂຢຊວຍ
ໄດ້ເຮັດຕາມໂມເຊສັ່ງ ຄືໄດ້ສູ້ຮົບກັບພວກອາມາເລັກ ສ່ວນໂມເຊ ອາໂຣນແລະ ຮູເຣໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຈອມພູນັ້ນ.

1

ຕອນນີ້ຊົນຊາດອິສຣາເອນຕັ້ງຄ້າຍພັກທີ່ເຣຟິດີມ, ແລະໃນທີ່ນັ້ນປະຊາຊົນບໍ່ມີນ້ຳດື່ມ.( ອົບພະຍົບ 17:1) ໃນທີ່
ສຸດ, ພວກເຂົາກໍໃຊ້ວິທີການເດີມໆຂອງພວກເຂົາ: ພວກເຂົາຈົ່ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາໄດ້ທົດລອງພຣະເຈົ້າ, ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ປະທານນ້ຳໂດຍສັ່ງໃຫ້ໂມເຊໃຊ້ໄມ້ເທົ້າຂອງລາວຕີກ້ອນຫີນ.

ຂະນະເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ຈົ່ມທຸກກ່ຽວ

ກັບບັນຫານ້ຳກ່ອນໜ້ານັ້ນ ( ອົບພະຍົບ 15: 22-27). ພຣະເຈົ້າຍັງເຮັດການອັສຈັນໃນການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົາໃນເວລານີ້
ຄືກັນ.
ຊົນຊາດອິດສຣາເອນກຳລັງຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃໝ່ ບາງທີໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ທີ່ຈະທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຂົາ. ການຫິວກະຫາຍນ້ຳເປັນເຣື່ອງນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ ເພາະຊາວອາມາເລັກໄດ້ຍົກທັບມາ
ປະເຊີນໜ້າເຂົາທີ່ເຣຟີດີມ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນແລະຊາວອາມາເລັກເປັນສັດຕຣູກັນທາງດ້ານເຊື້ອສາຍ. ຊາວອາມາ
ເລັກແມ່ນສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກເອຊາວ, ພວກເຂົາກາຍມາເປັນສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນ ມີການຕໍ່ສູ້ຄຸກຄາມກັນຕລອດ
ເວລາທາງດ້າຍສາສນາແລະການດຳລົງຢູ່ຂອງປະຊາຊາດ,

ສີ່ສິບປີຫຼັງຈາກເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນອົບພະຍົບບົດ 17,

ໂມເຊຍັງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນຊາວອາມາເລັກຜູ້ “ບໍ່ຢຳເກງພຣະເຈົ້າ”( ພຣະບັນຍັດສອງ 25:18).
ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຢາ
່ ງຊັດເຈນວ່າຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຂອງຊາວອາມາເລັກເປັນຢ່າງໃດ ເພາະມີແຕ່ເຂົາ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຕໍ່ສູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາໄດ້ອອກຈາກອີຢິບ. ແນ່ນອນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈົ້າຍັງຢູ່ກັບຊາວ
ອິສຣາເອນ.

ພຣະອົງຍັງທຳໜ້າທີ່ໃນການເຮັດການອັສຈັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃນການນຳພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອອກ

ຈາກການເປັນທາດ. ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເໜືອຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ແຕ່ຊາວອາມາເລັກບໍ່ສົນໃຈ ເຂົາຍັງຕໍ່ສ.ູ້
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອອກຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງຕົວເອງດ້ວຍການດີ້ນລົນແລະຕໍ່ສ.ູ້ ດັງທີ່ເຮົາຈະເຫັນ
ໃນປໂຍກຕໍ່ໄປ, ຊົນຊາດອິສຣາເອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕາມລຳພັງ ແລະພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ.

2. ອົບພະຍົບ 17: 11-13
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ເມື່ອໃດໂມເຊຍົກແຂນຂຶ້ນ ຊາວອິສຣາເອນກໍເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ ແຕ່ພໂ
ໍ ມເຊເອົາແຂນລົງ ຝ່າຍອາມາເລກກໍເລີ້ມໄດ້

ປຽບ 12ເມື່ອໂມເຊເມື່ອຍແຂນອາໂຣນກັບຮູເຣກໍນຳກ້ອນຫີນມາໃຫ້ໂມເຊນັ່ງ ແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍຢືນຈັບແຂນໂມເຊ
ຍົກຂຶ້ນຄົນລະຂ້າງ ແຂນຂອງໂມເຊຈຶ່ງຍົກຢູຈ
່ ົນເທົ່າຕາເວັນຕົກດິນ 13ໂຢຊວຍກໍຊະນະປະຊາຊົນຂອງອາມາເລກໄດ້
ທັງຫມົດ
ການວາງແຜນຕໍ່ສູ້ທຳລາຍຊາວອາມາເລັກເບິ່ງຄືບໍ່ເປັນແບບເປັນແຜນແຕ່ມັນໄດ້ຜົນເກີນຄາດ. ໂມເຊມອບໜ້າທີ່
ໃຫ້ໂຢຊວຍເປັນຜູ້ເລືອກເອົາຊາຍສະກັນໃຫ້ເຂົາຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ຂະນະທີ່ເຂົາປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູ. ໃນຂະນະທີ່ໂຢ
ຊວຍກໍາລັງນຳກອງທັບ, ໂມເຊ, ອາໂຣນ, ຮູເຣຢືນຢູ່ເທິງພູເຂົາໃກ້ໆ.

ໂມເຊມີໄມ້ເທົ້າຂອງພຣະເຈົ້າໃນມືຂອງລາວ.

ບໍ່ມີສິ່ງໃດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຢ້ານກົວຫຼືສັບສົນ, ຊຶ່ງອາດມີຄວາມຫວັງ, ຖ້າມກາງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃນຂະນະທີ່
ເຂົາປະເຊີນໜ້າກັບຊາວອາມາເລັກ. ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງໄປຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ, ໂຊກຮ້າຍສຳລັບການຕໍ່ສູ້, ເມື່ອ
ໃດໂມເຊຍົກໄມ້ເທົ້າຂຶ້ນຊາວອິສຣາເອນກໍເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ ແຕ່ເມື່ອແຂນຂອງລາວເມື່ອຍແຮງແລະລາວປ່ອຍແຂນ
ຂອງລາວລົງ, ຊາວອາມາເລັກກໍເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ. ໃນທີ່ສຸດ, ອາໂຣນແລະເຮຣູຊ່ວຍໂມເຊຍົກມືຂຶ້ນ “ ດັ່ງນັ້ນແຂນ
ຂອງໂມເຊຈຶ່ງຍົກຢູ່ຈົນຕາເວັນຕົກດິນ.”

ດ້ວຍເຫດທີ່ “ພຣະເຢໂຮວາເຮັດໃຫ້ຊາວອາມາເລັກພ່າຍແພ້ແກ່ກອງທັບ

ພຣະອົງດ້ວຍດາບ.”
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງ? ມັນບໍແ
່ ມ່ນເຣື່ອງທັມມະດາຂອງລະຍະທີໄ
່ ດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນຂອງໂມເຊ ແລະ
ການສະແດງທ່າທີໃນເນີນພູສູງສຸດດ້ວຍການຊູມືຂອງລາວຂຶ້ນ ທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກອງທັບທະຫານ
ຂອງລາວ; ມັນບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ລາວຍົກຂຶ້ນນັ້ນຄືຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ກໍຄ້າຍຄືກັບຜູ້ລ້ຽງ
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ແກະ, ພຣະເຈົາ
້ ໃຊ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເໝືອອຸປະກອນປະກອບບົດຮຽນເພື່ອສຳແດງແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າຣິອຳນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ການງານຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ.
ໄມ້ເທົ້ານີີ້ກາຍມາເປັນສັນຍາລັກທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບໂມເຊ. ເຣື່ອງໄມ້ເທົ້າທີ່ເບິ່ງເປັນເຣືອ
່ ງ
ງ່າຍໆນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໂມເຊໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືນຳເອົາໂຣກລະບາດຕ່າງໆ, ແຍກນ້ຳທະເລ
ແດງອອກ ( ອົບພະຍົບ 14: 15- 16 ), ແລະຕີໂງ່ນຫີນໃຫ້ນ້ຳໄຫຼອອກມາໃຫ້ຊາວອິສຣະເອນທີ່ຫິວນ້ຳໄດ້ດື່ມ. (ອົບ
ພະຍົບ 17: 5-6.)
ໄມ້ເທົ້າໃນມືຂອງໂມເຊປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະໃຊ້. ມັນບໍ່ມີຫຍັງເປັນພິເສດທີ່ກ່ຽວກັບການ
ຕໍ່ສູ້ແລະບໍ່ມີອຳນາດພິເສດຕິດຕົວໃນການເຮັດສິ່ງນີ.້ ມັນເປັນການສຳແດງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຣິດອຳນາດ
ການທຳງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ກອງທັບອິສຣາເອນໄດ້ປຽບໃນການຕໍ່ສູ້ເມື່ອມືຂອງ
ໂມເຊຍົກໄມ້ເທົ້າຂຶ້ນໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນການຊົງປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຊະນະເຊັ່ນດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ຊີວິດ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານເມື່ອອຳນາດແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ມັນເປັນສັນຍາລັກທີ່ຈຳເປັນ,
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສວມໃສ່ຍທ
ຸ ະພັນ (ເອເຟໂຊ 6: 10-18), ໃຫ້ຮູ້ວິທີໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາ.

“ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍຈົ່ງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນຣິດເດດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະ

ອົງ” (ຂໍ1
້ 0).
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງບໍ່ປະເມີນຄຸນຄ່າໄມ້ເທົ້າແລະຄວາມສລາດກັບຄູ່ຕໍ່ສຂ
ູ້ ອງເຮົາຝ່າຍຈິດວິຍານຫຼືຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງຕົວເອງສູງເກີນໄປ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະການຕໍ່ສູ້ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົວ

ເຮົາເອງ. ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບໄດ້ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃຕ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ສວມເອົາວິນຍານທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້.

3. ອົບພະຍົບ 17: 14-16
114ຕໍ່ມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງບອກໂມເຊວ່າ, “ຈົ່ງຂຽນເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ໄວ້ໃນປຶ້ມ ເພື່ອຈະໄດ້ລະນຶກເຖິງ ແລະຈົ່ງເລົ່າ
ໃຫ້ໂຢຊວຍຟັງວ່າ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງອາມາເລັກໝົດສິ້ນໄປ.” 15ແລ້ວໂມເຊໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາອັນໜຶ່ງຂຶ້ນເອີ້ນ
ແທ່ນນັ້ນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນທຸງຊັຍຂອງຂ້ອຍ.

ເພິ່ນສັ່ງວ່າ “ຈົ່ງຍົກສູງທຸງຊັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ພຣະຜູ້
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ເປັນເຈົ້າຈະສູ້ຮົບກັບຊາວອາມາເລັກຕລອດໄປ!”
ຫຼັງຈາກຊັຍຊະນະ, ຄຳສັ່ງແລກຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໂມເຊແມ່ນຂຽນເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ໄວ້ແລະເລົ່າໃຫ້ໂຢຊວຍຟັງຄຳ
ປະກາດຂອງພຣະອົງ: "ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງອາມາເລັກໝົດສິ້ນໄປຈາກໃຕ້ຟ້າ. "ຊົນຊາດອິສຣາເອນຈະປະເຊີນ
ໜ້າກັບຊາວອາມາເລັກອີກ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍພາຍຫຼັງພຣະເຈົ້າສັ່ງກະສັດຊາອູນໃຫ້ທຳລາຍເຂົາທັງໝົດ. ໃນທີ່ສຸດ,
ຊາອູນບໍ່ເຊື່ອຟັງ(1 ຊາມູເອນ 15: 2-9.) ຊາວອາມາເລັກບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີແປດ ກ່ອນ
ຄ.ສ., ໃນສມັຍຂອງເຮເຊກີຢາ. ( 1 ຂ່າວຄາວ 4: 41-43.)
ໃນຄຳຕອບຕໍ່ຜົນສຳເຣັດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂມເຊໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາແລະເອີ້ນທີ່ນັ້ນວ່າ “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຂ້ານ້ອຍ.” ພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳແດງໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນເຫັນອີກມຸມມອງນຶ່ງຂອງພຣະລັກສະນະຊື່ສຽງຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຮັກສາພວກເຂົາ (ເຢໂຮວາຣາຟາ). ດຽວນີ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ
ພຣະອົງຍັງປົກປ້ອງແລະຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາຢູ່ ເຢໂຮວານິສິດຂອງພວກເຂົາ.
ໄມ້ເທົ້າຫຼືຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນມືຂອງໂມເຊແມ່ນການອັສຈັນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແລະຣິດອຳ
ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູໃ
້ ຫ້ມຊ
ີ ັຍຊະນະຕໍຊ
່ າວອາມາເລັກ. ຊາວອິດສຣສເອນເຂົ້າໃຈວ່າຊັຍຊະນະຂອງພວກເຂົາແມ່ນ
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ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຢູ່ເໜືອເຂົາ. ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
ການປົກປ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນພຣະຄັມພີເດີມຍັງປາກົດໃນຂະນະທີ່ຊາວອິສຣາເອນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ. ອີກ
ອັນນຶ່ງ, ເມື່ອປະຊາຊົນຈົ່ມຕໍ່ວ່າກ່ຽວກັບການຂາດອາຫານແລະນ້ຳ. “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສົ່ງງູພິດມາໃນຖ້າມກາງ
ປະຊາຊົນແລະຕອດພວກເຂົາ” ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຂົາຖືກງູຕອດຕາຍໄປ ( ຈົດເຊັນບັນຊີ 21: 5-6). ພວກເຂົາໄດ້ສາ
ລະພາບຜິດຕໍ່ໂມເຊວ່າຄວາມບາບຂອງເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະລາວໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອເຂົາ.
“ ຕໍ່ມາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເວົ້າຕໍ່ໂມເຊ, ໃຫ້ເຮັດຮູບງູແລະເອົາໄປໄວ້ເທິງກົກເສົາເມື່ອໃດທີ່ຖືກງູຕອດໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງ
ແລ້ວພຣະອົງຈະຄຸ້ມຄອງ; ດັ່ງນັ້ນໂມເຊໄດ້ເຮັດຮູບງູທອງແລະເອົາໄວ້ເທິງເສົາ” ( ຈົດເຊັນບັນຊີ 21: 5-6). ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ອ້າງເຖິງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນການສົນທະນາກັບນິໂກເດມກ່ຽວເຣື່ອງຕ້ອງມີການບັງເກີດໃໝ່ໃນການທີ່ຈະເຂົ້າ
ໄປໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູບອກລາວວ່າ, “ ໂມເຊໄດ້ຍົກງູຂຶ້ນໃນປ່າສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກ
ຍົກຂຶ້ນສັ້ນນັ້ນ.” (ໂຢຮັນ 3: 14).
ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ "ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ" ຜູ້ຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບແລະໃຫ້ຊີວິດອັນ
ຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະອົງ “ ຄຸ້ມຄອງ” ເຮົາດ້ວຍການປົກປ້ອງແລະດ້ວຍຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈະໃຫ້ການເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈພຣະເຢຊູວ່າເປັນຜູ້ " ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ” ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ
ໃນຊີວິດເຮົາຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້.

 ເຊື່ອວາງໃຈ. ທ່ານຍອມບຮັບພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ອະພັຍຂອງທ່ານບໍ?່ ຖ້າຍັງເທື່ອ, ຍອມ
ຈຳນົນຊີວິດຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະອົງແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງສຳລັບຄວາມພົ້ນ.
 ອະທິຖານ. ໂດຍສະເພາະອະທິຖານເພື່ອແຕ່ລະຄົນໃນອາທິດນີ້ໃຫ້ມີປະສົບການການຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຊົງ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ພ້ອມທັງອະທິຖານເພື່ອຊຸມຊົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດພຽງຜູ້
ດຽວທີ່ຈະໄປກັບເຂົາໃນທຸກທີ.່
 ເປັນຜູ້ກ້າຫານ. ຖ້າທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການມີສາຍສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງ ຫຼືໜ້າທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຈາກ
ພຣະເຈົ້າ, ກ້າວອອກໄປໃນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເພາະພຣະຄຣິດໄປດ້ວຍກັບທ່ານ. ມອບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໄວ້ໃນການຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ.
ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ແຫງນຂຶ້ນເບິ່ງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທຸງໃນປະເທດທີ່ທ່ານອາສັບຢູ່. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ດີກ່ວາເມື່ອທ່ານ
ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ. ທ່ານສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໃນຊັຍຊະນະຂອງຊີວິດຄຣິສຕຽນເມື່ອທ່ານຢືນຢູ່ໃຕ້ພຣະເຢໂຮ
ວານິສິດ, ພຣະເຈົ້າຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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