
ພຣະເຈົ້້�າຂອງຈົ້ັກກະວານ, ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮັ້າ,
ໄດ້້ຍິນແລູະຕອບຄຸຳາອະທີ່ິຖືານ. ຊື່່າງໜ້າອັດ້ສະຈົ້ັນແມ່ນບຳ�?
ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າໄດ້້ກ່າວວ່າ, “ອຳານາດ້ທີ່ັງໝ້ດ້ ໃນສະຫ້ວັນແລູະໃນໂລູກໄດ້້
ຖື່ກມອບໃຫ້້ແກ່ເຮັ້າແລູ້ວ.” ສະນັ�ນຖື້າພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າມ່ອຳານາດ້ທີ່ັງໝ້ດ້,
ທີ່່ານສາມາດ້ຈົ້ິນຕະນາການວ່າຈົ້ະມ່ຫ້ຍັງເກ່ດ້ຂ່�ນຖື້າທີ່່ານອະທີ່ິຖືານ…

ພັນທີ່ະສັ ນຍາຄຸຳາອະທີ່ຖິືານ

ສາໍລບັຫລານ
ນອ້ຍ
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ຂ້າແດ້່ພຣະບິດ້າເຈົ້້�າຜູ້ສະຖືິດ້ໃນສະຫ້ວັນ 
ຂ້ານ້ອຍຂອບຄຸຸນພຣະອ້ງສຳາລູັບຄຸວາມຮັັກ
ແລູະການຊື່້ງສ້າງໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍເປັັນລູູກທີ່�່ຮັັກ
ຂອງພຣະອ້ງພຣະຄ

ນຸ
ຂາ້ນອ້ຍຮກັພຣະອງົ

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ເບິ�ງແມພຣະບິດ້າຊື່້ງໂຜດ້ປັະທີ່ານ
ຄຸວາມຮັັກແກ່ເຮ້ັາທີ່ັງຫ້ຼາຍເປັັນຢ່າງໃດ້ທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າ
ຊື່້ງເອ່�ນພວກເຮັ້າວ່າບຸດ້ຂອງພຣະອ້ງ –1ໂຢຮັັນ 3:1

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ
ກ່າວເຊື່ັ�ນນ່�ເມ່�ອເດ້ັກຊື່າຍຫ້ຼ່ຍິງຄຸ້ນໜຶ�ງ 

ຍອມຮັັບເອ້າພຣະເຢຊືູ່ເປັັນຜູ້ຊື່່ວຍໃຫ້້ລູອດ້
ຂອງພວກເຂ້າ ພວກເຂ້າເຫ້ຼ້�ານັ�ນປັ່ຽນຈົ້າກຜູ້

ທີ່່�ຫ້ຼ້ງທີ່າງມາເປັັນຜູ້ທີ່່�ຖື່ກພ້ບ. ສິ�ງເຫ້ຼ້�ານັ�ນໄດ້້
ນຳາຄຸວາມຊື່່�ນຊ້ື່ມຢິນດ້່,ຄຸວາມສຸກ 
ແລູະການສະເຫ້ລູິມສະຫ້ລູອງ

ໃນແຜ່ນດ້ິນສະຫ້ວັນ 

ຂ້າແດ້່ພຣະບິດ້າເຈົ້້�າຜູ້ສະຖືິດ້ໃນສະຫ້ວັນ 
ຂ້ານ້ອຍຂອບຄຸຸນພຣະອ້ງສຳາລູັບຄຸວາມຮັັກ
ແລູະການຊື່້ງສ້າງໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍເປັັນລູູກທີ່�່ຮັັກ
ຂອງພຣະອ້ງ
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ພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈ້ົ້�າຊ້ື່ງຊື່່�ນຊື່້ມຢິນດ້່ກັບເຮັ້າດ້້ວຍຄຸວາມສຸກ.
ພຣະອ້ງເຮັັດ້ໃຫ້້ເຮ້ັາສະຫ້ງ້ບດ້້ວຍຄຸວາມຮັັກຂອງພຣະອ້ງ.
ພຣະອ້ງຊື່່�ນຊ້ື່ມຢິນດ້່ກັບເຮັ້າດ້້ວຍການຮັ້ອງເພງ.

ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຄຳຣີ່ິດ້ເຈົ�າຢາກປະກາດ້ໃຫ້ທິຸກຄົຳນີ້ຮູ້ເຖິງຄຳວັາມື້ຮັກຂ້ອງພັຣີ່ະເຈົ�າທິ້�ມື້້
ໃຫ້ແກ�ພັວັກເຮົາ ພັຣີ່ະອົງຈຶ�ງເລົ�າເລ້�ອງຄຳົນີ້ລ້ຽງແກະ ແລະ ແກະທິ້�ຫາຍໄປຂ້ອງເຂ້ົາ.
ຄຳົນີ້ລ້ຽງແກະເປັນີ້ຫ�ວັງແກະທິ້�ຫາຍໄປຫລາຍ, ລາວັຈຶ�ງຖິ�ມື້ແກະຕັວັອ້�ນີ້ໆ 
ແລະອອກຕາມື້ຫາແກະທິ້�ຫາຍໄປ ເພັຣີ່າະວັ�າລາວັຢາກທິ້�ຈະໃຫ້ມື້ັນີ້ປອດ້ໄພັ.
ແກະເປັນີ້ສັັດ້ທິ້�ຊື່�ວັຍເຫລ້ອຕົວັເອງບຳໄດ້້ຈົນີ້ບາງເທິ້�ອກຳຫຼົງແລະໄປຕາມື້ທິາງຂ້ອງມື້ັນີ້.
ຊື່ຶ�ງພັວັກມື້ັນີ້ສັາມື້າດ້ຖ້ກໂຈມື້ຕ້ແລະຖ້ກກິນີ້ໂດ້ຍໝ້ ຫລ້ສັິງໃຫຍ�.

ຫ້ນ້າທີ່່�ຂອງຜູ້ລູ້ຽງແກະກຳຄຸ່ປັ້ກປັ້ອງພວກແກະຈົ້າກອັນຕະລູາຍ ແລູະນັ�ນກຳເປັັນສິ�ງທີ່່�ລູາວກຳາ

ລູັງເຮັັດ້ຢູ່. ເມ່�ອລູາວໄດ້້ພ້ບແກະທີ່່�ຫ້າຍໄປັນັ�ນ, ລູາວກຳດ້່ໃຈົ້ຫ້ລູາຍ ລູາວໄດ້້ອຸ້ມມັນໄວ້ໃນ

ອ້ອມແຂນໃນລູະຫ້ວ່າງທີ່່�ລູາວກຳາລູັງຍ່າງກລູັບບ້ານ ແລູະໄດ້້ຈັົ້ດ້ງານລູ້ຽງສະຫ້ລູອງໃຫ້ຍ່ຂຶ�ນ!
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ຊື່່ວຍໃຫ້້ເຮັ້າຮັັກ ແລູະ ເຊື່�່ອຟັັງພຣະອ້ງ
ຄວາມ

ຮກັ ຊື່່ວຍໃຫ້້ເຮັ້າຮັັກ ແລູະ ເຊື່�່ອຟັັງພຣະອ້ງ

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ຈົ້້�ງຮັັກອ້ງພຣະຜູ້ເປັັນເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸດ້ໃຈົ້,ດ້້ວຍສຸດ້ຈົ້ິດ້ 
ແລູະດ້້ວຍສຸດ້ຄຸວາມຄຸິດ້ຂອງເຈົ້້�າ ນັ�ນແຫ້ຼະເປັັນກ້ດ້
ບັນຍັດ້ຂຳ�ໃຫ້ຍ່ແລູະຂຳ�ຕ້�ນ –ມັດ້ທີ່າຍ 22:37-38

ອັບຣາຮັັມຮັັກພຣະເຈົ້້�າ.
ທີ່່ານມ່ຊື່່ວິດ້ຢູ່ເມ່�ອດ້້ນນານມາແລູ້ວ.ເມ່�ອທີ່່ານແກ່

ຕັວລູ້ງ,ພຣະເຈົ້້�າຕັດ້ກັບທີ່່ານວ່າ”ຈົ້້�ງອອກໄປັຈົ້າກປັະເທີ່ດ້
ຂອງເຈົ້້�າ,ຄຸອບຄຸ້ວ ແລູະຍາດ້ຕິພ່�ນ້ອງຂອງເຈົ້້�າ ແລູ້ວໄປັ

ຢັງດ້ິນແດ້ນທີ່່�ເຮັ້າຈົ້ະນຳາພາເຈົ້້�າໄປັ. ເຮັ້າຈົ້ະອວຍພອນເຈົ້້�າ 
ແລູະເຮັັດ້ໃຫ້້ລູູກຫ້ຼານເຈົ້້�າເປັັນຊື່້ນຊື່າດ້ທີ່່�ຢິ�ງໃຫ້ຍ່.
ເຈົ້້�າຈົ້ະມ່ຊື່່�ສຽງ ແລູະຈົ້ະເປັັນຄຸ້້ນທີ່່�ອວຍພອນແກ່

ຜູ້ອ່�ນ. ທີຸ່ກຄຸ້ນເທີ່ິງໂລູກຈົ້ະໄດ້້ຮັັບພອນກຳ
ເພາະເຈົ້້�າ”

ພຣະເຈົ້້�າຢາກໃຫ້້ເຮັ້າເຊື່່�ອຟັັງພຣະອ້ງ ເມ່�ອເຮ້ັາ

ເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ ສະແດ້ງໃຫ້້ເຫ້ັນວ່າເຮັ້າຮັັກພຣະອ້ງ.
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ຊື່່ວຍໃຫ້້ເຮັ້າຮັັກ ແລູະ ເຊື່�່ອຟັັງພຣະອ້ງ

ເຊື່່�ອຟັັງ ແລູະຕິດ້ຕາມອ້ງພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າໄປັນຳາ
ກັນ ນັ�ນຄຸ່ການຜະຈ້ົ້ນໄພທີ່່�ໜ້າຕ່�ນເຕັ�ນ!

ອັບຣີ່າຮັມື້ເຊື່້�ອຟັງພັຣີ່ະເຈົ�າ. ທິ�ານີ້ອອກໄປກັບພັັນີ້ລະຍາຂ້ອງທິ�ານີ້ແລະສັິ�ງຂ້ອງ
ຂ້ອງທິ�ານີ້ແລ້ວັເດ້ິນີ້ທິາງໄປຢັງບ້ານີ້ໃໝ�ຂ້ອງທິ�ານີ້. ການີ້ເຊື່້�ອຟັງຂ້ອງອັບຣີ່າຮັມື້ເປັນີ້
ພັຽງແຄຳ�ຈຸດ້ເຣີ່້�ມື້ຕົ�ນີ້ໃນີ້ການີ້ຜະຈົນີ້ໄພັໃນີ້ຊື່້ວັິດ້ອັນີ້ຍາວັນີ້ານີ້ຂ້ອງທິ�ານີ້ ທິ້�ຈະເຕ້ບ
ໂຕດ້້ວັຍການີ້ເຊື່້�ອຟັງ,ຄຳວັາມື້ຮັກ ແລະຄຳວັາມື້ເຊື່້�ອ

ພຣະເຈົ້້�າຢາກໃຫ້້ເຮັ້າເຊື່່�ອຟັັງພຣະອ້ງ ເມ່�ອເຮ້ັາ

ເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ ສະແດ້ງໃຫ້້ເຫ້ັນວ່າເຮັ້າຮັັກພຣະອ້ງ.

ຊາຣາ,ນີ
ຄ້ດືນິແດ

ນ

ແຫງ່ພນັ
ທະສນັຍ

າ!

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ອວຍພອນເຮົາ!
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ຊື່່ວຍໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍຮັັກຜູ້ອ່�ນຢ່າງທີ່່�ພຣະອ້ງຊ້ື່ງຮັັກຂ້ານ້ອຍ 

ໝາຍຄຸວາມວ່າຢ່າງໃດ້ 
ໃນການຮັັກຜູ້ອ່�ນຢ່າງທີ່່�ພຣະ

ເຈົ້້�າຮັັກເຮັ້າ ? ມາຫ້າຄຸຳາຕອບກັນ 
ມ່ບາງຄຸ້ນຖືາມພຣະເຢຊືູ່ວ່າ 
“ໃຜຄຸ່ເພ່�ອນບ້ານຂອງເຮັ້າ?”
ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າອະທີ່ິບາຍ

ໂດ້ຍການເລູ້�າເລູ່�ອງຣາວ ພຣະອ້ງ
ຊື່້ງເປັັນຜູ້ເລູ້�າເລູ່�ອງທີ່່�ດ້່ 

ຊື່່ວຍໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍຮັັກຜູ້ອ່�ນຢ່າງທີ່່�ພຣະອ້ງຊ້ື່ງຮັັກຂ້ານ້ອຍ 

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ຂຳ�ຄຸຳາສັ�ງຂອງເຮັ້າຄຸ່ຈົ້້�ງຮັັກຊື່່�ງກັນແລູະກັນ 
ເໝ່ອນດ້ັງເຮັ້າຮັັກພວກເຈົ້້�າ –ໂຢຮັັນ 15:12

ຄວາ
ມເຫັນອ

ກົເຫັນໃຈ

ຢ່າຢ້ານເລຍ ເຮົາຈະເບິ່ ງແຍງເຈົາ້ 

ຊວ່ຍຂອ້ຍແດ່
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ຂ້ອຍຢາກຈົ້ະຮັັກດ້້ວຍການກະທີ່ຳາບຳ�ແມ່ນແຄຸ່
ຄຸຳາເວ້�າເທີ່້�ານັ�ນ 

ຜູ້ຊື່າຍຄຳົນີ້ໜຶ�ງເດ້ິນີ້ທິາງໄປຕາມື້ຫົນີ້ທິາງແລະຖ້ກທິຳາຮ້າຍໂດ້ຍກຸ�ມື້ຄຳົນີ້ອັນີ້
ທິະພັານີ້ ພັວັກນີ້ັ�ນີ້ທິຳາຮ້າຍລາວັ ລັກຂ້ອງຂ້ອງລາວັແລະຖິ�ມື້ລາວັໄວັ້ເທິິງຫົນີ້
ທິາງ ຜູ້ຄຳົນີ້ຍ�າງຜ�ານີ້ລາວັ ພັວັກເຂ້ົາບຳ�ໄດ້້ສັະແດ້ງຄຳວັາມື້ເມື້ດ້ຕາແກ�ລາວັ ຫຼັງຈາກ
ນີ້ັ�ນີ້ມື້້ຊື່າວັສັະມື້າເຣີ່ຍ(ຄຳົົນີ້ທິ້�ຄຳົນີ້ອ້�ນີ້ໆດູ້ຖູກ) ຄຳຸກເຂ້ົ�າລົງແລະເບິ�ງແຍງລາວັ ໂດ້ຍ
ການີ້ເຮັດ້ຄຳວັາມື້ສັະອາດ້ແລະພັັນີ້ບາດ້ແຜຂ້ອງລາວັແລະນີ້ຳາລາວັໄປຢັງທິ້�ປອດ້ໄພັ 
ເພັ້�ອໃຫ້ລາວັຫາຍດ້້ ແລະອ້ກທິັງຢັງຈ�າຍຄຳ�າເບິ�ງແຍງໃຫ້ລາວັອ້ກດ້້ວັຍ

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຈົ້້ບເລູ່�ອງດ້້ວຍການເວ້�າວ່າ

“ເຮັ້າຕ້ອງການຈົ້ະໄປັແລູະເຮັັດ້ແບບນ່�ກັບຜູ້ທີ່່�ກຳາລັູງເຈັົ້ບປັວດ້”
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ຂ້ານ້ອຍຂຳອະໄພສຳາລູັບ
ຄຸວາມບາບຜິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ໂຜດ້ຊື່ຳາລູະຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສະອາດ້

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ໂຜດ້ຊື່ຳາລູະລູ້າງຄຸວາມຊື່ັ�ວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສິ�ນໄປັ 
ແລູະໃຫ້້ສະອາດ້ໝ້ດ້ຈົ້າກການບາບດ້້ວຍ –ສດຸ້ດ້່ 51:2

ການສ
າໍນກືບາບ

ເປັໂຕຖືາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸັ�ງໜຶ�ງວ່າ 
“ຂ້ານ້ອຍຄຸວນຈົ້ະໃຫ້້ອະໄພຄຸ້້ນທີ່່�

ເຮັັດ້ຜິດ້ຕຳ�ຂ້ານ້ອຍຈົ້ັກເທີ່່�ອ ? 7 ເທີ່່�ອ
ຫ້ລູ່?” ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຕັດ້ວ່າ 

“70x7” ແລູະເຣ່�ມຕ້�ນເລູ້�າ
ອ່ກເລູ່�ອງໃຫ້້ຟັັງ 

ພຣະເຈົາ້ທ່ີຮກັ 
ໄດໂ້ຜດຊວ່ຍເຮົາ

ໃຫພ້ ົນ້

ແມ ່, ຂອ້ຍຢ້ານ 

ຂ້ານ້ອຍຂຳອະໄພສຳາລູັບ
ຄຸວາມບາບຜິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ໂຜດ້ຊື່ຳາລູະຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສະອາດ້
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ຂ້ານ້ອຍຂຳອະໄພສຳາລູັບ
ຄຸວາມບາບຜິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ໂຜດ້ຊື່ຳາລູະຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສະອາດ້

ຂ້ານ້ອຍຢາກອະໄພໃຫ້້ຜູ້ອ່�ນເພາະພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ 
ປັະທີ່ານອະໄພແກ່ຂ້ານ້ອຍ

ເມ່�ອກະສັດ້ອ້ງນັ�ນພ້ບດ້ັ�ງນັ�ນທີ່່ານຄຸຽດ້ຫ້ລູາຍ ແລູະຮັ້ອງໃສ່ວ່າ

“ເຈົ້້�າຂ້າທີ່າດ້ຊື່ັ�ວຮັ້າຍ ເຮັ້າຢ້ກໜ່�ໃຫ້້ເຈົ້້�າ ເປັັນຫ້ຍັງເຈົ້້�າເຖືິງບຳ�ສະແດ້ງ

ຄຸວາມເມດ້ຕາຕຳ�ເພ່�ອນຂ້າທີ່າດ້ຂອງເຈົ້້�າ ?” ແລູະກະສັດ້ຈົ້ຶ�ງຈົ້ັບລູາວຂັງຄຸຸກ

ຂາ້ນອ້ຍຂໍຮອ້ງພຣະອງົ ໄດໂ້ຜດເມດຕາຂາ້ນອ້ຍແລະຄອບຄວົຂອງຂາ້ນອ້ຍ
ດວ້ຍເຖດີ 

ອ້ມື້ມື້..

ເຮົາຄຳວັນີ້ເຮັດ້ຢ�າງໃດ້ດ້້?

ມື້້ກະສັັດ້ອົງໜຶ�ງ ຮຽກຂ້້າທິາດ້ຂ້ອງທິ�ານີ້ໃຫ້ມື້າຊື່ຳາລະໜ້�ທິ້�ຄຳ້າງຢູ� ຂ້້າທິາດ້ຄຳົນີ້ໜຶ�ງຕິດ້ໜ້�ຈຳານີ້ວັນີ້
ທິ້�ຢ້ມື້ຫລາຍຈົນີ້ທິ�ານີ້ບຳ�ສັາມື້າດ້ທິ້�ຈະຊື່ຳາລະຄຳ້ນີ້ໄດ້້ ກະສັັດ້ອົງນີ້ັ�ນີ້ຕັດ້ວັ�າ “ເຮົາຈະຂ້າຍເຈ�ົາແລະ
ຄຳອບຄຳົວັຂ້ອງເຈົ�າທິັງຫມື້ົດ້ທິັງສັິ�ງທິ້�ມື້້ຢູ�ເພັ້�ອເຈົ�າຈະເອົາເງ້ນີ້ມື້າໃຊື່້ໜ້�” ຂ້້າທິາດ້ຄຳົນີ້ນີ້ັ�ນີ້ຮ້ອງໄຫ້ 
ກະສັັດ້ອົງນີ້�ັນີ້ມື້້ໃຈເມື້ດ້ຕາສັົງສັານີ້ ແລະເວັົ�າວັ�າ “ເຈົ�າໄດ້້ຮັບການີ້ຢົກໜ້�ທິັງໝົດ້”
ເທິ້�ອໜຶ�ງ ຂ້້າທິາດ້ຄຳົນີ້ນີ້ັ�ນີ້ທິ້�ໄດ້້ຮັບການີ້ປ�ອຍ
ຕັວັແລ້ວັ ໄດ້້ເຈ້ເພັ້�ອນີ້ຂ້້າທິາດ້ນີ້ຳາກັນີ້ທິ້�ຕິດ້ໜ້�
ລາວັຢູ�ຈຳານີ້ວັນີ້ໜ�ອຍດ້ຽວັ ແລະຂ້້າທິາດ້ຄົຳນີ້ນີ້ັ�ນີ້
ຈັບເພັ້�ອນີ້ຂ້ອງລາວັຂ້ັງຄຳຸກຖ້າເພັ້�ອນີ້ຂ້້າທິາດ້ບຳ�
ຍອມື້ຈ�າຍໜ້�ໃຫ້ ເພັ້�ອນີ້ຂ້້າທິາດ້ຄຳົນີ້ນີ້ັ�ນີ້ຮ້ອງຂ້ຳ
ຄຳວັາມື້ເມື້ດ້ຕາແຕ�ລາວັບຳ�ສັະແດ້ງຄຳວັາມື້ເມື້ດ້ຕາ 
ແລະໂຢນີ້ເພັ້�ອນີ້ຂ້້າທິາດ້ຂ້ອງລາວັໄປໃນີ້ຄຳຸກ

ຂ້ານ້ອຍຂຳອະໄພສຳາລູັບ
ຄຸວາມບາບຜິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ໂຜດ້ຊື່ຳາລູະຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສະອາດ້
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ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ຂ້າແດ້່ອ້ງພຣະຜູ້ເປັັນເຈົ້້�າ ຂ້ານ້ອຍຈົ້ະໂມທີ່ະນາຂອບພຣະຄຸຸນ
ດ້້ວຍໝ້ດ້ຫ້້ວໃຈົ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈົ້ະບອກເຖືິງສິ�ງຍິ�ງໃຫ້ຍ່
ທີ່ັງໝ້ດ້ຊື່່�ງພຣະອ້ງໄດ້້ກະທີ່ຳານັ�ນ –ສດຸ້ດ້່ 9:1 

ການນ
ະມດັສະການ

ເມ່�ອດ້້ນນານມາແລູ້ວຫ້ລູາຍກວ່າ 
2,000 ປັ່ທີ່່�ຜ່ານມາ ຍິງສາວຄຸ້ນໜຶ�ງມ່ນາມ

ວ່າມາຣ່ອາໄດ້້ຖື່ກຢ້ຽມຢາມໂດ້ຍ ເທີ່ວະດ້າ ນາມວ່າ 
ກາບິເອນ ທີ່່ານມ່ຂຳ�ຄຸວາມທີ່່�ແສນພິເສດ້ວ່າ 

“ຢ່າຢ້ານເລູ່ຍ ເຈົ້້�າເປັັນຜູ້ຍິງທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຊື່້ງໂຜດ້
ຫ້ລູາຍ ເຈົ້້�າຈົ້ະໃຫ້້ກຳາເນ່ດ້ບຸດ້ຊື່າຍ ແລູະຮັຽກນາມ

ທີ່່ານວ່າ ເຢຊືູ່ ທີ່່ານຈົ້ະເປັັນຜູ້ຢິ�ງໃຫ້ຍ່ ແລູະ
ຖື່ກຮັຽກວ່າພຣະບຸດ້ຂອງພຣະ

ເຈົ້້�າອ້ງສູງສຸດ້”

ດາວສະຫວາ່ງ
ນາໍເຮົາໄປເຖງິພຣະ

ກມຸມານເຢຊູ
ເຮົາມຂີອງຂວນັ!

ຂ້ານ້ອຍຈົ້ະສັນລູະເສ່ນ

ນະມັດ້ສະການພະອ້ງໝ້ດ້

ໃຈົ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍຈົ້ະສັນລູະເສ່ນ

ນະມັດ້ສະການພະອ້ງໝ້ດ້

ໃຈົ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ

10

PCc_24pg_Laos.indd   10PCc_24pg_Laos.indd   10 2/22/22   2:47 PM2/22/22   2:47 PM



ເມື້້�ອພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຄຳຣີ່ິດ້ເຈົ�າປະສັູດ້ທິຸກຄົຳນີ້ຕ�າງມື້້ຄຳວັາມື້ສັຸກ!
ເທິວັະດ້າຢ�າງຫລວັງຫລາຍກ�າວັວັ�າ “ພັຣີ່ະຣີ່ັດ້ສັະໝ້ຈົ�ງມື້້ແດ້�ພັຣີ່ະເຈົ�າສັູງສຸັດ້ ສັ�ວັນີ້
ເທິິງແຜ�ນີ້ດ້ິນີ້ໂລກສັັນີ້ຕິສັຸກຈົ�ງມື້້ທິ�າມື້ກລາງມື້ະນີຸ້ດ້ທິັງປວັງຊື່ຶ�ງພັຣີ່ະອົງຊື່ົງໂປດ້ປານີ້ນີ້ັ�ນີ້”
ຜູ້ລ້ຽງແກະກຳມື້າເພັ້�ອຢ້ຽມື້ຢາມື້ແລະນີ້ະມັື້ດ້ສັະການີ້ພັຣີ່ະກຸມື້ມື້ານີ້ເຢຊູື່

ຂ້ານ້ອຍປັາດ້ຖືະໜາທີ່່�ຈົ້ະນະມັດ້ສະການພຣະອ້ງທີຸ່ກມ່�

ສນັລະເສນີ
ພຣະເຈົາ້ສາໍລບັການກາໍເນດີຂອງພຣະບດຸ

ຂອງພຣະອງົ

ເດັກຊາຍຜູງ້ດົ

ງາມຂອງເຮົາ 

ສັນຕິສຸກເທິງ

ແຜ່ນດິນໂລກ!

ຂ້ານ້ອຍປັາດ້ຖືະໜາທີ່່�ຈົ້ະນະມັດ້ສະການພຣະອ້ງທີຸ່ກມ່�

ເໝ່ອນກັບທີ່່�ມາຣ່ອາ ໂຢເຊື່ຟັ ເຫ້ຼ້�ານັກປັາດ້ຖືວາຍກຽດ້ແລູະນະມັດ້ສະການ

ພຣະເຢຊືູ່ ເຮັ້າກຳຖືວາຍພຣະກຽດ້ແລູະນະມັດ້ສະການພຣະອ້ງເຊື່ັ�ນກັນ
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ຂອ້ຍຄໃືຜ ? ບ່ໍ 
ຂອ້ຍບ່ໍໄດເ້ປັນ! 

ງຽບຊະ!

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ 
ເຮັ້າຕ້ອງການຈົ້ະຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ 
ອ້ງພຣະຜູ້ເປັັນເຈົ້້�າຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ຂຳປັ່ຽນແປັງຂ້ານ້ອຍໃນທີ່າງທີ່່�
ພຣະອ້ງຕ້ອງການ

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ຖື້າຜູ້ໃດ້ຕ້ອງການຕິດ້ຕາມເຮັ້າມາ 
ໃຫ້້ຜູ້ນັ�ນຕັດ້ສິດ້ຂອງຕ້ນເອງ ຮັັບແບກໄມ້ກາງແຂນ
ຂອງຕ້ນທີຸ່ກໆວັນແລູະຕາມເຮັ້າມາ –ລູູກາ 9:23

ການອ
ທິຸດຕນົ

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າໄດ້້ບອກກັບເປັໂຕ
ວ່າ ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເປັໂຕຈົ້ະປັະຕິເສດ້ພຣະອ້ງ 
3  ເທີ່່�ອ ໃນລູານທີ່່�ພຣະເຢຊືູ່ຖື່ກສອບສວນ

ກ່ອນຖື່ກຄຸ່ງທີ່່�ໄມ້ກາງແຂນ ເປັໂຕໄດ້້ເຮັັດ້ເຊື່ັ�ນນັ�ນ 
ເມ່�ອຜູ້ຄຸ້ນເຣ່�ມຈົ້ຳາເປັໂຕໄດ້້ ທີ່່ານກາຍເປັັນຄຸ້້ນທີ່່�ຢ້ານ

ແລູະປັະຕິເສດ້ວ່າທີ່່ານເຄຸ່ຍຢູ່ກັບພຣະເຢ
ຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ ແລູະຈົ້າກນັ�ນໄກ່ກຳຂັນ

ເຈົາ້ຢູກ່ບັພຣະເຢ
ຊູ

ຊາຍຜູ້ນີ້ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ 
ເຮັ້າຕ້ອງການຈົ້ະຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ 
ອ້ງພຣະຜູ້ເປັັນເຈົ້້�າຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ຂຳປັ່ຽນແປັງຂ້ານ້ອຍໃນທີ່າງທີ່່�
ພຣະອ້ງຕ້ອງການ
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ພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່່�ຈົ້ະຈົ້້�ງຮັັກພັກດ້່ຕຳ�
ພຣະອ້ງສະເໝ່

ທັິນີ້ໃດ້ນີ້ັ�ນີ້ ເປໂຕລະນີ້້ກເຖິງຄຳຳາຕັດ້ຂ້ອງພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຄຳຣີ່ິດ້ເຈົ�າ ແລະລາວັກຳຮ້ອງໄຫ້ແລະໜ້ໄປ 
ລາວັຮູ້ສັຶກບຳ�ດ້້ຫລາຍ ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ບຳ�ໄດ້້ຍອມື້ພັ�າຍແພັ້ໃນີ້ຕັວັເປໂຕ ພັຣີ່ະອົງຮັບປະທິານີ້ອາຫານີ້
ເຊື່ົ�າກັບເປໂຕຫຼັງຈາກທິ້�ພັຣີ່ະອົງຟ້�ນີ້ຄຳ້ນີ້ພັຣີ່ະຊື່ົນີ້ ແລະອະໄພັໃຫ້ລາວັ ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຕ້ອງການີ້ໃຫ້
ເປໂຕເປັນີ້ສັາວັົກຂ້ອງພັຣີ່ະອົງແລະສັ້າງສັາວັົກໃຫ້ຫລາຍຢິ�ງຂ້ຶ�ນີ້ ເຖິງແມື້�ນີ້ວັ�າເປໂຕບຳ�ໄດ້້ສັົມື້ບູນີ້ແບບ 
ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຮູ້ວັ�າເປໂຕຕ້ອງການີ້ຕິດ້ຕາມື້ພັຣີ່ະອົງເປັນີ້ພັຣີ່ະເຈົ�າຂ້ອງທິ�ານີ້ 

ພວກເຮົາຮ
ູວ້າ່ເຈົາ້

ເປັນໜ່ຶງໃນພວກນ
ັນ້ 

ເພາະເຈົາ້ເວ້ົ
າເໝືອນ

ຊາວກາລລິ
!ີ

ເອກ້ອ ີເອກ້ເອກ້

ເປັໂຕບຳ�ເຄຸ່ຍປັະຕິເສດ້ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າອ່ກເລູ່ຍ
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ເຮົາຈະຂພໍຣ
ະບດິາແລະ

ພຣະອງົຈະ
ປະທານຜູຊ້

ວ່ຍ

ທ່ີຈະຢູກ່ບັເ
ຮົາສະເໝີໄປ 

ຄພືຣະວນິຍ
ານແຫງ່ຄວ

າມຈງິ

ເຕ່ມເຕັມຂ້ານ້ອຍດ້້ວຍພຣະວິນ
ຣານບຳລູິສຸດ້ຂອງພຣະອ້ງ ຂ້ານ້ອຍ
ຕ້ອງການຮູັ້ແຜນການຂອງພຣະອ້ງ
ສຳາລັູບຊື່່ວິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ຈົ້້�ງເຕັມປັ່ຽມດ້້ວຍພຣະວິນຍານ –ເອເຟັໂຊື່ 5:18

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຕັດ້ວ່າ 
“ເຮັ້າກຳາລູັງຈົ້ະຈົ້າກໄປັແລູະໄປັທີ່່�ໄກລູ 

ທີ່່�ທີ່່�ເຮັ້າໄປັທີ່່ານຢັງມາບຳ�ໄດ້້ ແຕ່ຢ່າກັງວ້ນ 
ເຮັ້າຈົ້ະໃຫ້້ພຣະວິນຍານຂອງເຮັ້າຢູ່ບ່ອນນ່�ເພ່�ອ  
     ທີ່່ານ” ນ່�ຄຸ່ສິ�ງທີ່່�ເກິດ້ຂ່�ນກ່ອນທີ່່�ພຣະເຢຊືູ່
ຈົ້ະສິ�ນພຣະຊ້ື່ນເທີ່ິງໄມ້ກາງແຂນ ແລູະເປັັນຂຶ�ນ

ນັ�ງຂ້າງຂວາຂອງພຣະບິດ້າເຈົ້້�າຜູ້ຊ້ື່ງ
ສະຖືິດ້ໃນສະຫ້ວັນ ພຣະອ້ງ

ບຳ�ໄດ້້ຖືິ�ມເຮັ້າໄວ້ຕາມລູຳາພັງ

ວາ້ວ !

ມນັຢອດ

ຢຽ້ມແທ ້ໆ!

ເຕ່ມເຕັມຂ້ານ້ອຍດ້້ວຍພຣະວິນ
ຣານບຳລູິສຸດ້ຂອງພຣະອ້ງ ຂ້ານ້ອຍ
ຕ້ອງການຮູັ້ແຜນການຂອງພຣະອ້ງ
ສຳາລັູບຊື່່ວິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍການເພ່ິງ

ພາ
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ເຕ່ມເຕັມຂ້ານ້ອຍດ້້ວຍພຣະວິນ
ຣານບຳລູິສຸດ້ຂອງພຣະອ້ງ ຂ້ານ້ອຍ
ຕ້ອງການຮັູ້ແຜນການຂອງພຣະອ້ງ
ສຳາລູັບຊື່່ວິດ້ຂອງຂ້ານ້ອຍ

ເຮັັດ້ໃຫ້້ເຮ້ັາເປັັນເໝ່ອນພຣະອ້ງຫ້ລູາຍຂຶ�ນ 
ພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ເຕ່ມເຮັ້າດ້້ວຍພຣະວິນຍານບຳລູິສຸດ້
ຂອງພຣະອ້ງ

ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ສັົ�ງພັຣີ່ະວັິນີ້ຍານີ້ຂ້ອງພັຣີ່ະອົງມື້າເພັ້�ອຊື່�ວັຍຄຳຣີ່ິສັຕະຈັກໃນີ້ການີ້ເຣີ່້�ມື້ຕົ�ນີ້ພັັນີ້
ທິະກິດ້ຂ້ອງພັວັກທິ�ານີ້ ບຳ�ດ້ົນີ້ຫຼັງຈາກນີ້ັ�ນີ້ ໃນີ້ມື້້�ພັິເສັດ້ ຮຽກວັ�າ ມື້້�ເພັນີ້ເທິຄຳອດ້ເຕ 
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ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
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ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ ພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ ພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
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ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
ຄຸວາມຈົ້ິງແລູະຄຸວາມຍຸດ້ຕິທີ່ຳາພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ ພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ ພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອ້ງ 
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ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ເຮັ້າທີ່ັງຫ້ລູາຍໄດ້້ເຫ້ັນສະຫ້ງ່າຣາສ່ຂອງພຣະອ້ງ ຄຸ່ ສະ
ຫ້ງ່າຣາສ່ອັນສ້ມກັບພຣະບຸດ້ອ້ງດ້ຽວຂອງພຣະບິດ້າ 
ບຳລູິບູນດ້້ວຍພຣະຄຸຸນແລູະຄຸວາມຈົ້ິງ –ໂຢຮັັນ 1:14

ອດິທິພນົ

ສາວ້ກຖືາມພຣະເຢຊືູ່ວ່າ 
“ໃຜຄຸ່ຜູ້ທີ່່�ຢິ�ງໃຫ້ຍ່ທີ່່�ສຸດ້ໃນອານາຈັົ້ກ

ສະຫ້ວັນ?” ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຊື່້ງຮັູ້ຄຸວາມຄຸິດ້
ຂອງພວກເຂ້�າ ແລູະພຣະອ້ງຊື່້ງເອ່�ນເດ້ັກນ້ອຍມາ 

ພຣະອ້ງແນມຕາຂອງສາວ້ກຂອງພຣະອ້ງແລູະ
ຕັດ້ໃນສິ�ງທີ່່�ຢອດ້ຢ້ຽມທີ່່�ສຸດ້ ‘ຜູ້ໃດ້ກຳຕາມທີ່່�ຖື່ອມ

ຕັວຂອງທີ່່ານລູ້ງເໝ່ອນເດ້ັກນ້ອຍຄຸ້ນນ່� 
ເປັັນຜູ້ທີ່່�ຢິ�ງໃຫ້ຍ່ທີ່່�ສຸດ້ໃນອານາ

ຈົ້ັກສະຫ້ວັນ’

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣດິ້ເຈົ້້�າ 
ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການນັ�ງເທີ່ງິຕັກ

ຂອງພຣະອ້ງເຊື່ັ�ນກັນ
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ຂ້ອຍຈົ້ະພະຍາຍາມແລູະຈົ້ະເວ້�າຄຸວາມ
ຈົ້ິງສະເໝ່ເຊັື່�ນກັນ

ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ມື້້ພັຣີ່ະໄທິສັຳາລັບຄຳວັາມື້ຍຸດ້ຕິທິຳາ ພັຣີ່ະອົງຕັດ້ວັ�າເປັນີ້ສັິ�ງທິ້�ບຳ�ດ້້ຫລາຍສັຳາລັບຄົົຳນີ້
ທິ້�ເຮັດ້ຮ້າຍຕຳ�ເດ້ັກນີ້້ອຍ ພັຣີ່ະອົງມັື້ກຈະຊື່�ວັຍເຫລ້ອຄຳົນີ້ເຫຼົ�ານີ້ັ�ນີ້ທິ້�ຖ້ກມື້ອງຂ້້າມື້ຫລາຍທິ້�
ສັຸດ້ ທິັງຄຳົນີ້ໜຸ�ມື້ສັາວັ ຄຳົນີ້ເຈັບແລະຄຳົນີ້ຍາກຈົນີ້

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຕັດ້ບາງສິ�ງທີ່່�ຢອດ້ຢ້ຽມຫ້ລູາຍ “ຜູ້ໃດ້ກຳຕາມທີ່່�ຕ້ອນຮັັບເດັ້ກນ້ອຍ
ໆເຊື່ັ�ນນ່�ໃນນາມຂອງເຮ້ັາກຳໄດ້້ຕ້ອນຮັັບເຮ້ັາ” ເຈ້ົ້�າຮູັ້ວ່າພຣະອ້ງໝາຍຄຸວາມເຊັື່�ນນັ�ນ

ເພາະພຣະອ້ງຕັດ້ໃນສິ�ງທີ່່�ເປັັນຄຸວາມຈົ້ິງເທີ່້�ານັ�ນ

ພຣະເຢຊູຊ
ງົ

ຮກັຂາ້ນອ້ຍ

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ ພຣະອງົສາມາດສາ້ງຂາ້ນອ້ຍໃຫດ້ໄີດ້

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້
 

ພຣະອງົຢາກຮບັ

ປະທານຫຍງັບໍ?

ມາຢືນຄຽງ
ຂາ້ງຂາ້ນອ້ຍ
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ໂຜດ້ໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍຖືວາຍສະຫ້ງ່າຣາສ່ແດ້່ພຣະອ້ງແລູະເຊື່່�ອເຊື່່ນຜູ້

ໂຜດ້ໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍຖືວາຍສະຫ້ງ່າຣາສ່ແດ້່ພຣະອ້ງແລູະເຊື່່�ອເຊື່່ນຜູ້

ໂຜດ້ໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍຖືວາຍສະຫ້ງ່າ
ອ່�ນໃຫ້້ຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ
ຣາສ່ແດ້່ພຣະອ້ງແລູະເຊື່່�ອເຊື່່ນຜູ້ອ່�ນໃຫ້້ຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ
ຣາສ່ແດ້່ພຣະອ້ງແລູະເຊື່່�ອເຊື່່ນຜູ້

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ເຫ້ດ້ສັນນັ�ນພວກທີ່່ານຈົ້້�ງໄປັ ຈົ້້�ງເຮັັດ້ໃຫ້້ຄຸ້ນທີຸ່ກຊື່າດ້ເປັັນລູູກສິດ້ 
ໃຫ້້ເຂ້າຮັັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ້່ງພຣະບິດ້າ,ພຣະບຸດ້,
ແລູະພຣະວິນຍານອັນບຳລູິສຸດ້ –ມັດ້ທີ່ິວ 28:19

ການສ
າ້ງສາວກົ

ເປັ້າໂລູເປັັນບຸກຄຸ້ນທີ່່�ສຳາຄຸັນ
ຫ້ລູາຍໃນພະຄຸຳາພ່ ທີ່່ານຂຽນປັ່�ມ

ຫ້ຼາຍເລູ່ມໃນພາກພັນທີ່ະສັນຍາໃໝ່ 
ແຕ່ເທີ່່�ອໜຶ�ງເປັ້າໂລູເຄຸ່ຍກຽດ້ຊື່ັງແລູະ

ເປັັນສັດ້ຕູຂອງພຣະເຢຊືູ່ ທີ່່ານສັງຫ້ານ
ຜູ້ຕິດ້ຕາມພຣະເຢຊືູ່ ແຕ່ພຣະເຢຊືູ່

ປັ່ຽນແປັງທີ່່ານ

ພຣະອງົຄຜືູໃ້ດ 
ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້?

ໂຜດ້ໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍຖືວາຍສະຫ້ງ່າຣາສ່ແດ້່ພຣະອ້ງແລູະເຊື່່�ອເຊື່່ນຜູ້ອ່�ນໃຫ້້ຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ
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ໃຜ ທີ່່�ເຮ້ັາສາມາດ້ເຊື່່�ອເຊື່່ນໃຫ້້ຕິດ້ຕາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ?

ພຣະເຈົ້້�າຊື່້ງຮັັກສາເຊື່້າໂລູ ແລູະທີ່່ານເຣ່�ມຕ້�ນເທີ່ດ້ສະໜາແລູະສັ�ງສອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູື່ໃນທຸີ່ກ
ທີ່່�ທີ່່�ທີ່່ານໄປັ ຊື່່�ຂອງເຊື່້າໂລູຕຳ�ມາຖື່ກປັ່ຽນເປັັນ ໂປັໂລູ ທີ່່ານປັ່ຽນໂລູກນ່�ເພ່�ອພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈ້ົ້�າ

ຖືວາຍກຽດ້ສະຫ້ງ່າຣາສ່ທັີ່ງໝ້ດ້ແດ້່ພຣະເຈ້ົ້�າ ແລູະສັ�ງສອນຜູ້ອ່�ນໃຫ້້ເຮັັດ້ເຊັື່�ນດ້ຽວກັນ

ມື້້�ໜຶ�ງ ເຊື່ົາໂລ (ກ�ອນີ້ປ�ຽນີ້ຊື່້�ເປັນີ້ເປົາໂລ) ກຳາລັງເດ້ິນີ້ທິາງໄປຕາມື້ຫົນີ້ທິາງ 
ທິັນີ້ໃດ້ນີ້ັ�ນີ້ມື້້ແສັງສັະຫວັ�າງຈ້າຈາກສັະຫວັັນີ້ເຮັດ້ໃຫ້ທິ�ານີ້ລົ�ມື້ລົງເທິິງພັ້�ນີ້
ດ້ິນີ້ ມື້ັນີ້ເຮັດ້ໃຫ້ທິ�ານີ້ຕາບອດ້ ຈາກນີ້ັ�ນີ້ເຊື່ົາໂລໄດ້້ຍິນີ້ສັຽງໜຶ�ງ “ເຊື່ົາໂລເອ�ຍ 
ເຈົ�າຂ້ົ�ມື້ເຫງເຮົາເຮັດ້ຫຍັງ?” ເຊື່ົາໂລຮ້ອງໄຫ້ “ອົງພັຣີ່ະຜູ້ເປັນີ້ເຈົ�າ 
ພັຣີ່ະອົງຄຳ້ຜູ້ໃດ້?” “ເຮົາຄຳ້ເຢຊືູ່ ຜູ້ທິ້�ເຈົ�າກຳາລັງຂ້ົ�ມື້ເຫງນັີ້�ນີ້”
ເປົາໂລຢ້ານີ້ກົວັແລະສັັ�ນີ້ຫລາຍ ທິ�ານີ້ເບິ�ງບຳ�ເຫັນີ້ຫຍັງເລ້ຍເປັນີ້ເວັລາ 3 ມື້້� 
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ອະທີ່ິຖືານໃນນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້
ເຈົ້້�າອາເມນ
ອະທີ່ິຖືານໃນນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້
ເຈົ້້�າອາເມນ
ອະທີ່ິຖືານໃນນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ອະທີ່ິຖືານໃນນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້
ເຈົ້້�າອາເມນ

ຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ສຳາລູັບທີ່່ອງຈົ້ຳາ
ເຫ້ດ້ສັນນັ�ນພຣະເຈົ້້�າຈົ້ິ�ງໄດ້້ຊື່້ງຍ້ກພຣະອ້ງຂຶ�ນເຖືິງທີ່່�ສູງ
ສຸດ້ແລູະໄດ້້ຊື່້ງປັະທີ່ານພຣະນາມນັ�ນຊື່ຶ�ງຢູ່ເໜ່ອນາມ
ທີ່ັງປັວງໃຫ້້ແກ່ພຣະອ້ງ.– ຟັິລູິບປັອຍ 2:9

ສດິອາໍນ
າດ

ບາຣະຕິມາຍ ຊື່າຍຕາບອດ້ 
ລູາວເປັັນຂຳທີ່ານທີ່່�ອາໄສຢູ່ຕາມຫ້້ນທີ່າງ 

ລູາວຮັູ້ຈົ້ັກພຣະເຢຊືູ່ແລູະຄຸວາມອັດ້
     ສະຈົ້ັນຂອງພຣະອ້ງ ລູາວໄດ້້ຍິນທີ່່�

ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຊື່້ງຮັັກສາຜູ້ທີ່່�ເຈັົ້ບປັ່ວຍ 
ຄຸ້ນຕາບອດ້ແລູະຄຸ້ນງ່ອຍເປັັ�ຍ ບາຣະຕິ

ມາຍຕ້ອງການໃຫ້້ພຣະອ້ງຮັັກສາ
ລູາວເຊື່ັ�ນກັນ

ວາ້ວ! 
ຢອດຢ້ຽມແທ ້ໆ!

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ບາຣະຕິມາຍ! ພຣະອົງຮຽກ
ເອີ້ນເຈົ້າ

ຄວາມເຊື່ ອຂ
ອງເຈົາ້ 

ຮກັສາເຈົາ້ໃ
ຫຫ້າຍ
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ອະທີ່ິຖືານໃນນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້
ເຈົ້້�າອາເມນ

ພຣະເຢຊູື່ຊ້ື່ງຕອບເມ່�ອບາຣະຕິມາຍ 
ຮັຽກຫ້າພຣະອ້ງ ພຣະອ້ງຊ້ື່ງຕອບເຮ້ັາເຊັື່�ນກັນ

“ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຄຳຣີ່ິດ້ເຈ�ົາ, ພັຣີ່ະອາຈານີ້, ໂຜດ້ເມື້ດ້ຕາສັົງສັານີ້ຂ້້ານີ້້ອຍແດ້�ທິ້ອນີ້!” ບາຣີ່ະຕິມື້າຍ ຮ້ອງໄຫ້.

ຜູ້ຄຳົນີ້ອ້ອມື້ຮອບບາຣີ່ະຕິມື້າຍແສັນີ້ໃຈຮ້າຍ “ໂອ້ ງຽບແມື້ະ!” ພັວັກເຂ້ົາຮ້ອງໃສັ�ລາວັ 
ແຕ�ບາຣີ່ະຕິມື້າຍຢັງຄຳົງຮ້ອງຮຽກຕຳ�ໄປ ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຄຳຣີ່ິດ້ເຈົ�າໄດ້້ຍິນີ້ສັຽງຂ້ອງລາວັ ແລະຕັດ້ວັ�າ 
“ນີ້ຳາລາວັມື້າຫາເຮົາ” ບາຣີ່ະຕິມື້າຍຖອດ້ເສັ�້ອຄຳລຸມື້ຂ້ອງລາວັອອກແລະກົງມື້າທິ�້ພັຣີ່ະເຢຊື່ ູ
“ເຈົ�າຕ້ອງການີ້ຫຍັງ?” ພັຣີ່ະເຢຊືູ່ຖາມື້ ບາຣີ່ະຕິມື້າຍຕອບວັ�າ “ຂ້້ານີ້້ອຍຢາກເຫັນີ້ຮຸ�ງອ້ກ!”

ບາຣະຕິມາຍເຊື່່�ອໃນພຣະເຢຊືູ່ວ່າພຣະອ້ງຊື່້ງມ່ລູິດ້ທີ່ານຸພາບໃນການຮັັກ

ສາຜູ້ຄຸ້ນ ລູອງຈົ້ິນຕະນາການເບິ�ງ ວ່າລູາວຈົ້ະມ່ຄຸວາມສຸກພຽງໃດ້

ເມ່�ອສິ�ງແຮັກທີ່່�ລູາວເບິ�ງເຫ້ັນ ຄຸ່ ພຣະພັກຂອງອ້ງພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈ້ົ້�າ

ວາ້ວ! 
ຢອດຢ້ຽມແທ ້ໆ!

ພຣະເຢຊູຄ
ຣດິ

ເຈົາ້ເປັນທ່ີ

ນາ່ຢາ້ນຢາໍ

ຂາ້ນອ້ຍເຫັນ
ພຣະອງົແລວ້ 
ພຣະເຢຊູ!
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ພຣະຄຸນຸຂອງພຣະເຈ້ົ້�າໄດ້້ເຮັັດ້ໃຫ້້ຂ້າ 
ນ້ອຍເປັນັລູູກທີ່່�ຮັັກຂອງພຣະອ້ງ

ການເຊື່່�ອຟັັງນຳາມາຖືງ່ພຣະພອນ

ເຮັາ້ຄຸວນຈົ້ະຮັກັສະເພາະຜູ້ທີ່�່ຮັັກເຮ້ັາ

ພຣະເຢຊື່ຄູຸຣດິ້ເຈົ້້�າຕ້ອງການໃຫ້້ເຮັາ້ໃຫ້້ 
ອະໄພແລູະບຳ�ຢດຶ້ຕດິ້ກບັຄຸວາມແຄຸ້ນໃຈົ້

ເຮັາ້ຄຸວນສນັລູະເສນ່ພຣະເຈ້ົ້�າສະເພາະ 
ເວລູາທີ່�່ເຮັາ້ມຄຸ່ວາມສຸກເທີ່້�ານັ�ນ

ເມ�່ອເຮ້ັາມຸ້ງມັ�ນຕັ�ງໃຈົ້ຕດິ້ຕາມພຣະເຢຊື່ ູພຣະອງ້ 
ຈົ້ະຊ້ື່ງເຮັັດ້ໃຫ້້ເຮ້ັາເປັັນເໝອ່ນພຣະອ້ງຫ້ລູາຍຂຶ�ນ

ພຣະວນິຍານບຳລູສຸິດ້ເປັນັຜູ້ຊ້ື່ງນຳາທີ່າງເຮ້ັາ

ພຣະເຢຊູື່ບຳ�ມເ່ວລູາໃຫ້້ເດັ້ກນ້ອຍ

ພຣະເຈົ້້�າໃຊື່້ຄຸ້້ນທີ່�່ເຕບ່ໂຕຂ�ຶນເທີ່້�ານັ�ນໃຫ້້ 
ບອກຜູ້ອ�່ນກ່ຽວກບັພຣະເຢຊື່ຄູຸຣດິ້ເຈົ້້�າ

ລູດິ້ທີ່ານຸພາບທີ່ງັສ�ິນໃນສະຫ້ວັນແລູະ 
ແຜ່ນດ້ນິໂລູກເປັນັຂອງພຣະເຈົ້້�າ 

ການອະທີ່ຖິືານເປັັນລູດິ້ອຳານາດ້ ເພາະວ່າ  
ລູດິ້ອຳານາດ້ມໃ່ນນາມພຣະເຢຊື່ຄູຸຣດິ້ເຈ້ົ້�າ

ພຣະເຈ້ົ້�າໄດ້້ຍນິເມ�່ອເຮ້ັາອະທີ່ຖິືານ

  4. ວ້ງມ້ນ ຖື່ກ ຫ້ລູ່ ຜິດ້ ແລູະເວ້�າກຽ່ວກັບຄຸຳາຕອບ

1. ທີ່້ບທີ່ວນພັນທີ່ະສັນຍາຂອງຄຸຳາອະທີ່ິຖືານ
2. ອະທີ່ິຖືານຕາມ ພັນທີ່ະສັນຍາຂອງຄຸຳາອະທີ່ິຖືານ 40 ມ່� 

3. ທີ່ອ່ງຈົ້ຳາ ຄຸຳາອະທີ່ິຖືານຈົ້າກພຣະຄຸຳາພ່

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 
     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 
     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

     ຖື່ກ  ຜິດ້ 
     ຖື່ກ  ຜິດ້ 

ຂ ັນ້
ຕອນ

ການປະຕ
ບິດັ
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ຂັ�ນຕອນທີ່່� 1   ອະທີ່ິຖືານດ້້ວຍຕັວເອງ ເປັັນເວລູາ 10 ມ່�

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 2   ເມ່�ອເຈົ້້�າອະທີ່ິຖືານຕາມຄຸຳາອະທີ່ິຖືານ ຂຳພຣະ 
ເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າຊື່້ງສຳາແດ້ງແກ່ເຈົ້້�າວ່າໃຜທີ່່�ພຣະອ້ງ
ອາດ້ຈົ້ະຕ້ອງການໃຫ້້ເຈົ້້�າເຊື່່ນເຂ້າເຂ້�າມາຮັ່ວມໃນ
ການອະທີ່ິຖືານ

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 3   ເຊື່່ນບຸກຄຸ້ນນັ�ນເຂ້�າມາອະທີ່ິຖືານນຳາເປັັນເວລູາ  
40 ມ່� ເໝ່ອນທີ່່�ເຈ້ົ້�າອະທີ່ິຖືານເພ່�ອເຂ້າ 
ອາດ້ຈົ້ະເປັັນເພ່�ອນຂອງເຈ້ົ້�າ ແມ່ ພຳ� ເອ່�ອຍ  
ນ້ອງສາວ ອ້າຍ ນ້ອງຊື່າຍ ຕູ້ປັູ່ ຕູ້ຢ່າ ພຳ�ເຖື້�າ 
ແມ່ເຖື້�າ ອາຈົ້ານ ຫ້ລູ່ ສິດ້ຍາພິບານ 

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 4   ແບ່ງປັັນກັບເພ່�ອນຮັ່ວມອະທີ່ິຖືານຂອງເຈົ້້�າ ໃນ
ທີ່າງທີ່່�ພຣະເຈົ້�້າຕອບຄຸຳາອະທີ່ິຖືານຂອງເຈົ້�້າ 
 ເຈົ້້�າສາມາດ້ຂຽນມັນລູ້ງໄປັ ຫ້ລູ່ແຕ້ມຮັູບ

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 5   ທີ່່ອງຈົ້ຳາຂຳ�ພຣະຄຸຳາພ່ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມາ 

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 6   ແບ່ງປັັນຂ່າວປັະເສ່ດ້ກັບຜູ້ອ່�ນ

ຂັ�ນຕອນທີ່່� 7   ເຮັັດ້ເໝ່ອນເດ້່ມທີຸ່ກຂັ�ນຕອນກັບເພ່�ອນຮັ່ວມ
ອະທີ່ິຖືານຄຸ້ນໃໝ່ ແລູະເຮັ້າສາມາດ້ຕິດ້ຕາມອ້ງ
ພຣະເຢຊູື່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າໄປັນຳາກັນ

ຂ້ອຍຊື່່�ວ່າ:
___________________________
ແລະມື້້�ນີ້້�ຂ້້ອຍໄດ້້ເຣີ່້�ມື້ອະທິິຖານີ້ ພັັນີ້ທິະສັັນີ້
ຍາຄຳຳາອະທິິຖານີ້ສັຳາລັບຫລານີ້ນີ້້ອຍ

ມ່�ນ່�ວັນທີ່່�: ______________

ເພ່�ອນຮັ່ວມ ພັນທີ່ະສັນຍາຄຸຳາອະທີ່ິຖືານ  
ຂອງຂ້ອຍ
__________________  ________
ຊື່້� ວັັນີ້ທິ້�

__________________  ________
ຊື່້� ວັັນີ້ທິ້�

__________________  ________
ຊື່້� ວັັນີ້ທິ້�

ສັຳາລບັຫລານີ້ນີ້ອ້ຍພັນທີ່ະສັນຍາຄຸຳາອະທີ່ຖິືານ
ວັທິິກ້ານີ້ອະທິຖິານີ້

23

PCc_24pg_Laos.indd   23PCc_24pg_Laos.indd   23 2/22/22   2:47 PM2/22/22   2:47 PM



ລຂິ້ະສັດິ້ © 2016 ໂດ້ຍ Candy Marballi. All rights reserved. llustrations 
by Luke Flowers. ຄຳຳາ ອະທິຖິານີ້ ສັຳາລບັຫລານີ້ນີ້ອ້ຍທິ້�ດ້ດັ້ແປງຈາກພັະລງັຂ້ອງ ຄຳຳາອະທິຖິານີ້ສັຳາລບັເດ້ກັ,
ໂດ້ຍ Candy Marballi ກັບ Stephen Eyre.
theprayercovenant.org/children

ພຣະຄຸຸນ  ພຣະບິດ້າໃນສະຫ້ວັນ,ຂອບຄຸຸນພຣະອ້ງທີ່່�ຮັັກຂ້ານ້ອຍ
ແລູະເຮັັດ້ໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍເປັັນລູູກທີ່່�ຮັັກຂອງພຣະອ້ງ

ຄຸວາມຮັັກ ໂຜດ້ຊື່້ງຊື່່ວຍໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍຮັັກແລູະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອ້ງ

ຄຸວາມເຫັ້ນອ້ກເຫ້ັນໃຈົ້  ໂຜດ້ຊື່່ວຍໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍໄດ້້ຮັັກຄຸ້ນອ່�ນ 
ແບບທີ່່�ພຣະອ້ງຊື່້ງຮັັກຂ້ານ້ອຍ

ການສຳານຶກບາບ   ຂ້ານ້ອຍຂຳການອະໄພຈົ້າກຄຸວາມຜິດ້ບາບ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂຳຊື່້ງຊື່ຳາລູະຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ສະອາດ້

ການນະມັດ້ສະການ  ຂ້ານ້ອຍຂຳສັນລູະເສ່ນພຣະອ້ງໝ້ດ້ທັີ່ງຫ້້ວໃຈົ້!

ການອຸທີ່ິດ້ຕ້ນ  ຂ້າແດ້່ພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການຕິດ້ຕາມ
ພຣະອ້ງຜູ້ເປັັນອ້ງພຣະຜູ້ເປັັນເຈ້ົ້�າຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ຂຳຊື່້ງປັ່ຽນແປັງຂ້ານ້ອຍຕາມນຳ�າພຣະໄທີ່ຂອງພຣະອ້ງ

ການເພິ�ງພາ  ຂຳຊື່້ງເຕ່ມຂ້ານ້ອຍດ້້ວຍພຣະວິນຍານບຳລູິສຸດ້ເຈົ້້�າແລູະ 
ເປັ່ດ້ເຜຍແຜນການຂອງພຣະອ້ງໃຫ້້ຂ້ານ້ອຍຮັູ້ແຈົ້້ງ

ອິດ້ທີ່ິພ້ນ   ຂຳຊື່້ງໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍໃຫ້້ນຳາພຣະຄຸຸນ,ຄຸວາມຈົ້ິງ,
ຄຸວາມຍຸຕິທີ່ຳາຂອງພຣະອ້ງໄປັສູ່ຜູ້ອ່�ນ

ການສ້າງສາວ້ກ  ຂຳຊື່້ງໃຊື່້ຂ້ານ້ອຍເພ່�ອປັະກາດ້ພຣະສິລູິແລູະຊື່່ວຍໃຫ້້
ຜູ້ອ່�ນໄດ້້ຕິດ້ຕາມພຣະອ້ງ 

ສິດ້ອຳານາດ້  ຂຳອະທີ່ິຖືານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊືູ່ຄຸຣິດ້ເຈົ້້�າ 
ອາເມນ

ສັຳາລບັຫລານີ້ນີ້ອ້ຍພນັທີ່ະສັນຍາຄຸຳາອະທີ່ຖິືານ
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