
ພຣະເຈ້ົ້�າຂອງຈັົ້ກກະວານ, ພຣະຜູ້້�ສ້�າງຂອງພວກເຮ້ົາ,  
ໄດ້�ຍິິນແລະຕອບຄຳຳາອະທິິຖານ. ຊ່່າງໜ້�າອັດ້ສ້ະຈັົ້ນແມ່່ນບຳ�?  
ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າໄດ້�ກ່າວວ່າ, “ອຳານາດ້ທັິງໝ້ົດ້ ໃນສ້ະຫວັນແລະໃນໂລກໄດ້�
ຖືກມ່ອບໃຫ�ແກ່ເຮ້ົາແລ�ວ.” ສ້ະນັ�ນຖ�າພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າມ່ີອຳານາດ້ທັິງໝ້ົດ້, 
ທິ່ານສ້າມ່າດ້ຈົ້ິນຕະນາການວ່າຈົ້ະມ່ີຫຍັິງເກີດ້ຂ�ືນຖ�າທິ່ານອະທິິຖານ…

ພນັທິະສັ້ນຍິາຄຳຳາອະທິຖິານ

ສຳ ຳຳລັບັຫລັຳນນ້ອຍ



ຂ�າແດ້່ພຣະບິດ້າເຈົ້້�າຜູ້້�ສ້ະຖິດ້ໃນສ້ະຫວັນ 
ຂ�ານ�ອຍິຂອບຄຳຸນພຣະອ້ງສ້ຳາລັບຄຳວາມ່ຮັົກ
ແລະການຊ່້ງສ້�າງໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິເປັນລ້ກທິ�ີຮົັກ
ຂອງພຣະອ້ງພຣະຄ

ນຸ
ຂຳ້ນອ້ຍຮກັພຣະອງົ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ເບ�ິງແມ່ພຣະບິດ້າຊ້່ງໂຜູ້ດ້ປະທິານ 
ຄຳວາມ່ຮັົກແກ່ເຮ້ົາທັິງຫຼາຍິເປັນຢ່າງໃດ້ທິ�ີພຣະເຈ້ົ້�າ 
ຊ້່ງເອ�ີນພວກເຮ້ົາວ່າບຸດ້ຂອງພຣະອ້ງ –1ໂຢຮັົນ 3:1

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຊ້່ງຊ່�ືນຊ້່ມ່ຢິນດ້ີກັບເຮ້ົາດ້�ວຍິຄຳວາມ່ສຸ້ກ. 
ພຣະອ້ງເຮັົດ້ໃຫ�ເຮ້ົາສ້ະຫງ້ບດ້�ວຍິຄຳວາມ່ຮັົກຂອງພຣະອ້ງ. 
ພຣະອ້ງຊ່�ືນຊ້່ມ່ຢິນດ້ີກັບເຮ້ົາດ້�ວຍິການຮົ�ອງເພງ.

ພຣະເຢຊູູຄຣິດເຈົ້້�າຢາກປະກາດໃຫ້້ທຸຸກຄ້ນຮູູ້້ເຖິິງຄວາມຮັູ້ກຂອງພຣະເຈົ້້�າທຸ່�ມ່ 
ໃຫ້້ແກ່ພວກເຮູ້້າ ພຣະອ້ງຈົ້່�ງເລົ່້�າເລົ່່�ອງຄ້ນລົ່້ຽງແກະ ແລົ່ະ ແກະທຸ່�ຫ້າຍໄປຂອງເຂ້າ.  
ຄ້ນລົ່້ຽງແກະເປັນຫ້່ວງແກະທຸ່�ຫ້າຍໄປຫ້ລົ່າຍ, ລົ່າວຈົ້່�ງຖິ�ິມແກະຕັັວອ່�ນໆ  
ແລົ່ະອອກຕັາມຫ້າແກະທຸ່�ຫ້າຍໄປ ເພຣາະວ່າລົ່າວຢາກທຸ່�ຈົ້ະໃຫ້້ມັນປອດໄພ.  
ແກະເປັນສັັດທຸ່�ຊູ່ວຍເຫ້ລົ່່ອຕັ້ວເອງບໍໍໄດ້ຈົ້້ນບໍາງເທຸ່�ອກໍຫ້ົ້ງແລົ່ະໄປຕັາມທຸາງຂອງມັນ.  
ຊູ່�ງພວກມັນສັາມາດຖິ່ກໂຈົ້ມຕັ່ແລົ່ະຖິ່ກກິນໂດຍໝີ່ ຫ້ລົ່່ສັິງໃຫ້ຍ່.

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ 
ກ່າວເຊັ່�ນນ�ີເມ່�ືອເດັ້ກຊ່າຍິຫຼືຍິິງຄ້ຳນໜ້�່ງ  

ຍິອມ່ຮັົບເອ້າພຣະເຢຊ້່ເປັນຜູ້້�ຊ່່ວຍິໃຫ�ລອດ້
ຂອງພວກເຂ້າ ພວກເຂ້າເຫຼ້�ານັ�ນປ່ຽນຈົ້າກຜູ້້�

ທິ�ີຫຼ້ງທິາງມ່າເປັນຜູ້້�ທິ�ີຖືກພ້ບ. ສ້�ິງເຫຼ້�ານັ�ນໄດ້�
ນຳາຄຳວາມ່ຊ່�ືນຊ້່ມ່ຢິນດ້ີ,ຄຳວາມ່ສຸ້ກ  
ແລະການສ້ະເຫລິມ່ສ້ະຫລອງ 

ໃນແຜູ້່ນດ້ິນສ້ະຫວັນ 

   ຫນ�າທິ�ີຂອງຜູ້�້ລ�ຽງແກະກຳຄຳືປ້ກປ�ອງພວກແກະຈົ້າກອັນຕະລາຍິ ແລະນັ�ນກຳເປັນສ້�ິງທິ�ີລາວກຳາ 

  ລັງເຮັົດ້ຢ້່. ເມ່�ືອລາວໄດ້�ພ້ບແກະທິ�ີຫາຍິໄປນັ�ນ, ລາວກຳດ້ີໃຈົ້ຫລາຍິ ລາວໄດ້�ອຸ�ມ່ມັ່ນໄວ�ໃນ 

ອ�ອມ່ແຂນໃນລະຫວ່າງທິ�ີລາວກຳາລັງຍິ່າງກລັບບ�ານ ແລະໄດ້�ຈັົ້ດ້ງານລ�ຽງສ້ະຫລອງໃຫຍິ່ຂ�່ນ!

ຂ�າແດ້່ພຣະບິດ້າເຈົ້້�າຜູ້້�ສ້ະຖິດ້ໃນສ້ະຫວັນ 
ຂ�ານ�ອຍິຂອບຄຳຸນພຣະອ້ງສ້ຳາລັບຄຳວາມ່ຮັົກ
ແລະການຊ່້ງສ້�າງໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິເປັນລ້ກທິ�ີຮົັກ
ຂອງພຣະອ້ງ
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ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັກ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ຄວຳມ

ຮກັ ຊ່່ວຍິໃຫ�ເຮົ້າຮົັກ ແລະ ເຊ່�ືອຟັງພຣະອ້ງ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ຈ້ົ້�ງຮັົກອ້ງພຣະຜູ້້�ເປັນເຈ້ົ້�າດ້�ວຍິສຸ້ດ້ໃຈົ້,ດ້�ວຍິສຸ້ດ້ຈົ້ິດ້ 
ແລະດ້�ວຍິສຸ້ດ້ຄຳວາມ່ຄຳິດ້ຂອງເຈ້ົ້�າ ນັ�ນແຫຼະເປັນກ້ດ້ບັນຍັິດ້ຂຳ�ໃຫຍິ່
ແລະຂຳ�ຕ້�ນ –ມັ່ດ້ທິິວ 22:37-38 ເຊ່�ືອຟັງ ແລະຕິດ້ຕາມ່ອ້ງພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າໄປນຳາ

ກັນ ນັ�ນຄຳືການຜູ້ະຈ້ົ້ນໄພທິ�ີໜ້�າຕ�ືນເຕັ�ນ!

ອັບໍຣາຮັູ້ມເຊູ່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ. ທຸ່ານອອກໄປກັບໍພັນລົ່ະຍາຂອງທຸ່ານແລົ່ະສັິ�ງຂອງ
ຂອງທຸ່ານແລົ່້ວເດິນທຸາງໄປຢັງບໍ້ານໃໝີ່ຂອງທຸ່ານ. ການເຊູ່�ອຟັັງຂອງອັບໍຣາຮັູ້ມເປັນ
ພຽງແຄ່ຈົຸ້ດເຣ່�ມຕັ້�ນໃນການຜະຈົ້້ນໄພໃນຊູ່ວິດອັນຍາວນານຂອງທຸ່ານ ທຸ່�ຈົ້ະເຕັ່ບໍ 
ໂຕັດ້ວຍການເຊູ່�ອຟັັງ,ຄວາມຮັູ້ກ ແລົ່ະຄວາມເຊູ່�ອ

ອັບຣາຮັົມ່ຮັົກພຣະເຈ້ົ້�າ. 
ທິ່ານມ່ີຊ່ີວິດ້ຢ້່ເມ່�ືອດ້້ນນານມ່າແລ�ວ.ເມ່�ືອທິ່ານແກ່ 

ຕັວລ້ງ,ພຣະເຈ້ົ້�າຕັດ້ກັບທິ່ານວ່າ”ຈ້ົ້�ງອອກໄປຈົ້າກປະເທິດ້
ຂອງເຈ້ົ້�າ,ຄຳອບຄ້ຳວ ແລະຍິາດ້ຕິພ�ີນ�ອງຂອງເຈ້ົ້�າ ແລ�ວໄປ 

ຢັງດ້ິນແດ້ນທິ�ີເຮ້ົາຈົ້ະນຳາພາເຈ້ົ້�າໄປ. ເຮ້ົາຈົ້ະອວຍິພອນເຈ້ົ້�າ 
ແລະເຮັົດ້ໃຫ�ລ້ກຫຼານເຈ້ົ້�າເປັນຊ້່ນຊ່າດ້ທິ�ີຢ�ິງໃຫຍິ່.  
ເຈ້ົ້�າຈົ້ະມ່ີຊ່�ືສ້ຽງ ແລະຈົ້ະເປັນຄ້້ຳນທິ�ີອວຍິພອນແກ່ 

ຜູ້້�ອ�ືນ. ທຸິກຄ້ຳນເທິິງໂລກຈົ້ະໄດ້�ຮັົບພອນກຳ 
ເພາະເຈ້ົ້�າ”

       ພຣະເຈ້ົ້�າຢາກໃຫ�ເຮ້ົາເຊ່�ືອຟັງພຣະອ້ງ ເມ່�ືອເຮ້ົາ 

ເຊ່�ືອຟັງພຣະເຈ້ົ້�າ ສ້ະແດ້ງໃຫ�ເຫັນວ່າເຮ້ົາຮັົກພຣະອ້ງ.

ຊຳຣຳ,ນີ
ຄ້ດືນິແດ

ນ 

ແຫງ່ພນັ
ທະສຳນັຍ

ຳ!

ພຣະເຈົ້ົຳ້ໄດ ້ອວຍພອນເຮົຳ!
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ຊ່່ວຍິໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິຮັົກຜູ້້�ອ�ືນຢ່າງທິ�ີພຣະອ້ງຊ້່ງຮັົກຂ�ານ�ອຍິ 

ໝົາຍິຄຳວາມ່ວ່າຢ່າງໃດ້  
ໃນການຮັົກຜູ້້�ອ�ືນຢ່າງທິ�ີພຣະ 

ເຈ້ົ້�າຮັົກເຮ້ົາ ? ມ່າຫາຄຳຳາຕອບກັນ  
ມ່ີບາງຄ້ຳນຖາມ່ພຣະເຢຊ້່ວ່າ  
“ໃຜູ້ຄຳືເພ�ືອນບ�ານຂອງເຮ້ົາ?”  
ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າອະທິິບາຍິ 

ໂດ້ຍິການເລ້�າເລ�ືອງຣາວ ພຣະອ້ງ 
ຊ້່ງເປັນຜູ້້�ເລ້�າເລ�ືອງທິ�ີດ້ີ 

ຊ່່ວຍິໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິຮັົກຜູ້້�ອ�ືນຢ່າງທິ�ີພຣະອ້ງຊ້່ງຮັົກຂ�ານ�ອຍິ 

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ຂຳ�ຄຳຳາສັ້�ງຂອງເຮ້ົາຄຳືຈ້ົ້�ງຮັົກຊ່�ືງກັນແລະກັນ 
ເໝົືອນດັ້ງເຮ້ົາຮັົກພວກເຈ້ົ້�າ –ໂຢຮັົນ 15:12

ຄວຳ
ມເຫັນອ

ກົເຫັນໃຈົ້

ຂ�ອຍິຢາກຈົ້ະຮັົກດ້�ວຍິການກະທິຳາບຳ�ແມ່່ນແຄຳ່ 
ຄຳຳາເວ້�າເທ້ິ�ານັ�ນ 

ຜູ້ຊູາຍຄ້ນໜຶ່່�ງເດິນທຸາງໄປຕັາມຫ້້ນທຸາງແລົ່ະຖິ່ກທຸໍາຮູ້້າຍໂດຍກຸ່ມຄ້ນອັນ 
ທຸະພານ ພວກນັ�ນທຸໍາຮູ້້າຍລົ່າວ ລັົ່ກຂອງຂອງລົ່າວແລົ່ະຖິ�ິມລົ່າວໄວ້ເທຸິງຫ້້ນ 
ທຸາງ ຜູ້ຄ້ນຍ່າງຜ່ານລົ່າວ ພວກເຂ້າບໍໍ�ໄດ້ສັະແດງຄວາມເມດຕັາແກ່ລົ່າວ ຫ້ົັງຈົ້າກ 
ນັ�ນມ່ຊູາວສັະມາເຣຍ(ຄ້້ນທຸ່�ຄ້ນອ່�ນໆດູຖິູກ) ຄຸກເຂ້�າລົ່້ງແລົ່ະເບໍິ�ງແຍງລົ່າວ ໂດຍ 
ການເຮັູ້ດຄວາມສັະອາດແລົ່ະພັນບໍາດແຜຂອງລົ່າວແລົ່ະນໍາລົ່າວໄປຢັງທຸ່�ປອດໄພ 
ເພ່�ອໃຫ້້ລົ່າວຫ້າຍດ່ ແລົ່ະອ່ກທັຸງຢັງຈົ້່າຍຄ່າເບໍິ�ງແຍງໃຫ້້ລົ່າວອ່ກດ້ວຍຢ່ຳຢ້ຳນເລັຍ ເຮົຳຈົ້ະເບິ່ ງແຍງເຈົ້ົຳ້ 

                  
     ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຈ້ົ້ບເລ�ືອງດ້�ວຍິການເວ້�າວ່າ  

        “ເຮ້ົາຕ�ອງການຈົ້ະໄປແລະເຮັົດ້ແບບນ�ີກັບຜູ້້�ທິ�ີກຳາລັງເຈັົ້ບປວດ້”

ຊວ່ຍຂອ້ຍແດ່
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ຂ�ານ�ອຍິຂຳອະໄພສ້ຳາລັບ 
ຄຳວາມ່ບາບຜູ້ິດ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິ  
ໂຜູ້ດ້ຊ່ຳາລະຂ�ານ�ອຍິໃຫ�ສ້ະອາດ້

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ໂຜູ້ດ້ຊ່ຳາລະລ�າງຄຳວາມ່ຊັ່�ວຂອງຂ�ານ�ອຍິໃຫ�ສ້�ິນໄປ 
ແລະໃຫ�ສ້ະອາດ້ໝ້ົດ້ຈົ້າກການບາບດ້�ວຍິ –ສ້ດຸ້ດ້ີ 51:2

ກຳນສຳ
ຳຳນກືບຳບ

ຂ�ານ�ອຍິຢາກອະໄພໃຫ�ຜູ້້�ອ�ືນເພາະພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ 
ປະທິານອະໄພແກ່ຂ�ານ�ອຍິ

ເປໂຕຖາມ່ພຣະເຢຊ້່ຄັຳ�ງໜ້�່ງວ່າ 
“ຂ�ານ�ອຍິຄຳວນຈົ້ະໃຫ�ອະໄພຄ້້ຳນທິ�ີ 

ເຮັົດ້ຜູ້ິດ້ຕຳ�ຂ�ານ�ອຍິຈັົ້ກເທິ�ືອ ? 7 ເທິ�ືອ
ຫລື?” ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຕັດ້ວ່າ 

“70x7” ແລະເຣ�ີມ່ຕ້�ນເລ້�າ 
ອີກເລ�ືອງໃຫ�ຟັງ 

              
    ເມ່�ືອກະສັ້ດ້ອ້ງນັ�ນພ້ບດັ້�ງນັ�ນທິ່ານຄຳຽດ້ຫລາຍິ ແລະຮົ�ອງໃສ້່ວ່າ  

          “ເຈ້ົ້�າຂ�າທິາດ້ຊັ່�ວຮົ�າຍິ ເຮ້ົາຢ້ກໜ້�ີໃຫ�ເຈ້ົ້�າ ເປັນຫຍັິງເຈ້ົ້�າເຖິງບຳ�ສ້ະແດ້ງ 

         ຄຳວາມ່ເມ່ດ້ຕາຕຳ�ເພ�ືອນຂ�າທິາດ້ຂອງເຈ້ົ້�າ ?” ແລະກະສັ້ດ້ຈົ້�່ງຈັົ້ບລາວຂັງຄຸຳກ

ພຣະເຈົ້ົຳ້ທ່ີຮກັ 
ໄດໂ້ຜດຊວ່ຍເຮົຳ 

ໃຫພ້ ົນ້

ຂຳ້ນອ້ຍຂຳຮອ້ງພຣະອງົ ໄດໂ້ຜດເມດຕຳຂຳ້ນອ້ຍ ແລັະຄອບຄວົຂອງຂຳ້ນອ້ຍ
ດວ້ຍເຖີດີ 

ແມ ່, ຂອ້ຍຢ້ຳນ 

ອ່ມມ.. 

ເຮູ້້າຄວນເຮັູ້ດຢ່າງໃດດ່?

ມ່ກະສັັດອ້ງໜຶ່່�ງ ຮູ້ຽກຂ້າທຸາດຂອງທຸ່ານໃຫ້້ມາຊູໍາລົ່ະໜຶ່�່ທຸ່�ຄ້າງຢູ່ ຂ້າທຸາດຄ້ນໜຶ່່�ງຕັິດໜຶ່�່ຈົ້ໍານວນ
ທຸ່�ຢ່ມຫ້ລົ່າຍຈົ້້ນທຸ່ານບໍໍ�ສັາມາດທຸ່�ຈົ້ະຊູໍາລົ່ະຄ່ນໄດ້ ກະສັັດອ້ງນັ�ນຕັັດວ່າ “ເຮູ້້າຈົ້ະຂາຍເຈົ້້�າແລົ່ະ
ຄອບໍຄ້ວຂອງເຈົ້້�າທັຸງຫ້ມ້ດທັຸງສັິ�ງທຸ່�ມ່ຢູ່ເພ່�ອເຈົ້້�າຈົ້ະເອ້າເງ່ນມາໃຊູ້ໜຶ່�່” ຂ້າທຸາດຄ້ນນັ�ນຮູ້້ອງໄຫ້້ 
ກະສັັດອ້ງນັ�ນມ່ໃຈົ້ເມດຕັາສັ້ງສັານ ແລົ່ະເວ້�າວ່າ “ເຈົ້້�າໄດ້ຮັູ້ບໍການຢ້ກໜຶ່�່ທັຸງໝີ້ດ”
ເທຸ່�ອໜຶ່່�ງ ຂ້າທຸາດຄ້ນນັ�ນທຸ່�ໄດ້ຮັູ້ບໍການປ່ອຍ 
ຕັັວແລົ່້ວ ໄດ້ເຈົ້່ເພ່�ອນຂ້າທຸາດນໍາກັນທຸ່�ຕັິດໜຶ່�່ 
ລົ່າວຢູ່ຈົ້ໍານວນໜຶ່່ອຍດຽວ ແລົ່ະຂ້າທຸາດຄ້ນນັ�ນ 
ຈັົ້ບໍເພ່�ອນຂອງລົ່າວຂັງຄຸກຖິ້າເພ່�ອນຂ້າທຸາດບໍໍ�
ຍອມຈົ້່າຍໜຶ່�່ໃຫ້້ ເພ່�ອນຂ້າທຸາດຄ້ນນັ�ນຮູ້້ອງຂໍ
ຄວາມເມດຕັາແຕັ່ລົ່າວບໍໍ�ສັະແດງຄວາມເມດຕັາ  
ແລົ່ະໂຢນເພ່�ອນຂ້າທຸາດຂອງລົ່າວໄປໃນຄຸກ

ຂ�ານ�ອຍິຂຳອະໄພສ້ຳາລັບ 
ຄຳວາມ່ບາບຜູ້ິດ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິ  
ໂຜູ້ດ້ຊ່ຳາລະຂ�ານ�ອຍິໃຫ�ສ້ະອາດ້
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ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ຂ�າແດ້່ອ້ງພຣະຜູ້້�ເປັນເຈ້ົ້�າ ຂ�ານ�ອຍິຈົ້ະໂມ່ທິະນາຂອບພຣະຄຸຳນ
ດ້�ວຍິໝ້ົດ້ຫ້ວໃຈົ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິ ຂ�ານ�ອຍິຈົ້ະບອກເຖິງສ້�ິງຍິ�ິງໃຫຍິ່
ທັິງໝ້ົດ້ຊ່�ືງພຣະອ້ງໄດ້�ກະທິຳານັ�ນ –ສ້ດຸ້ດ້ີ 9:1 

ກຳນນ
ະມດັສຳະກຳນ

ເມ່�ອພຣະເຢຊູູຄຣິດເຈົ້້�າປະສັູດທຸຸກຄ້ນຕັ່າງມ່ຄວາມສັຸກ!  
ເທຸວະດາຢ່າງຫ້ລົ່ວງຫ້ລົ່າຍກ່າວວ່າ “ພຣະຣັດສັະໝີ່ຈົ້້�ງມ່ແດ່ພຣະເຈົ້້�າສັູງສັຸດ ສັ່ວນ 
ເທຸິງແຜ່ນດິນໂລົ່ກສັັນຕັິສັຸກຈົ້້�ງມ່ທຸ່າມກລົ່າງມະນຸດທັຸງປວງຊູ່�ງພຣະອ້ງຊູ້ງໂປດປານນັ�ນ” 
ຜູ້ລົ່້ຽງແກະກໍມາເພ່�ອຢ້ຽມຢາມແລົ່ະນະມັດສັະການພຣະກຸມມານເຢຊູູ

ເມ່�ືອດ້້ນນານມ່າແລ�ວຫລາຍິກວ່າ  
2,000 ປີທິ�ີຜູ້່ານມ່າ ຍິິງສ້າວຄ້ຳນໜ້�່ງມ່ີນາມ່ 

ວ່າມ່າຣີອາໄດ້�ຖືກຢ�ຽມ່ຢາມ່ໂດ້ຍິ ເທິວະດ້າ ນາມ່ວ່າ 
ກາບິເອນ ທິ່ານມ່ີຂຳ�ຄຳວາມ່ທິ�ີແສ້ນພິເສ້ດ້ວ່າ 

“ຢ່າຢ�ານເລີຍິ ເຈ້ົ້�າເປັນຜູ້້�ຍິິງທິ�ີພຣະເຈ້ົ້�າຊ້່ງໂຜູ້ດ້ 
ຫລາຍິ ເຈົ້້�າຈົ້ະໃຫ�ກຳາເນີດ້ບຸດ້ຊ່າຍິ ແລະຮົຽກນາມ່ 

ທິ່ານວ່າ ເຢຊ້່ ທິ່ານຈົ້ະເປັນຜູ້້�ຢ�ິງໃຫຍິ່ ແລະ 
ຖືກຮົຽກວ່າພຣະບຸດ້ຂອງພຣະ 

ເຈ້ົ້�າອ້ງສ້້ງສຸ້ດ້”

ຂ�ານ�ອຍິປາດ້ຖະໜ້າທິ�ີຈົ້ະນະມັ່ດ້ສ້ະການພຣະອ້ງທຸິກມ່�ື

ດຳວສຳະຫວຳ່ງ 
ນ ຳຳເຮົຳໄປເຖີງິພຣະ

ກມຸມຳນເຢຊູ

ສຳນັລັະເສຳນີ 
ພຣະເຈົ້ົຳ້ສຳ ຳຳລັບັກຳນກ ຳຳເນດີຂອງພຣະບດຸ

ຂອງພຣະອງົ

ເຮົຳມຂີອງຂວນັ!

ເດັກຊຳຍຜູງ້ດົ 
ງຳມຂອງເຮົຳ 

ສຳັນຕິສຳຸກເທິງ 

ແຜ່ນດິນໂລັກ!

        ເໝົ
ືອນກັບທິ�ີມ່າຣີອາ ໂຢເຊ່ຟ ເຫຼ້�ານັກປາດ້ຖວາຍິກຽດ້ແລະນະມັ່ດ້ສ້ະການ 

            ພ
ຣະເຢຊ້່ ເຮ້ົາກຳຖວາຍິພຣະກຽດ້ແລະນະມັ່ດ້ສ້ະການພຣະອ້ງເຊັ່�ນກັນ

ຂ້້ານ້້ອຍຈະສັັນ້ລະເສັີນ້ 

ນ້ະມັັດສັະການ້ພະອົງໝົົ
ດ 

ໃຈຂ້ອງຂ້້ານ້້ອຍ

ຂ�ານ�ອຍິຈົ້ະສັ້ນລະເສ້ີນ 

ນະມັ່ດ້ສ້ະການພະອ້ງໝ້ົດ້ 

ໃຈົ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິ
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ຂອ້ຍຄໃືຜ ? ບຳ່  
ຂອ້ຍບຳ່ ໄດເ້ປັນ! 

ງຽບຊະ!

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ  
ເຮ້ົາຕ�ອງການຈົ້ະຕິດ້ຕາມ່ພຣະອ້ງ 
ອ້ງພຣະຜູ້້�ເປັນເຈ້ົ້�າຂອງຂ�ານ�ອຍິ 
ຂຳປ່ຽນແປງຂ�ານ�ອຍິໃນທິາງທິ�ີ 
ພຣະອ້ງຕ�ອງການ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ຖ�າຜູ້້�ໃດ້ຕ�ອງການຕິດ້ຕາມ່ເຮ້ົາມ່າ  
ໃຫ�ຜູ້້�ນັ�ນຕັດ້ສ້ິດ້ຂອງຕ້ນເອງ ຮັົບແບກໄມ່�ກາງແຂນ 
ຂອງຕ້ນທຸິກໆວັນແລະຕາມ່ເຮ້ົາມ່າ –ລ້ກາ 9:23

ກຳນອ
ທິຸດຕນົ

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ຂ�ານ�ອຍິຕ�ອງການທິ�ີຈົ້ະຈ້ົ້�ງຮັົກພັກດ້ີຕຳ�
ພຣະອ້ງສ້ະເໝົີ

ທັຸນໃດນັ�ນ ເປໂຕັລົ່ະນ່ກເຖິິງຄໍາຕັັດຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິດເຈົ້້�າ ແລົ່ະລົ່າວກໍຮູ້້ອງໄຫ້້ແລົ່ະໜຶ່່ໄປ  
ລົ່າວຮູູ້້ສັ່ກບໍໍ�ດ່ຫ້ລົ່າຍ ພຣະເຢຊູູບໍໍ�ໄດ້ຍອມພ່າຍແພ້ໃນຕັັວເປໂຕັ ພຣະອ້ງຮັູ້ບໍປະທຸານອາຫ້ານ 
ເຊູ້�າກັບໍເປໂຕັຫ້ົັງຈົ້າກທຸ່�ພຣະອ້ງຟັ�່ນຄ່ນພຣະຊູ້ນ ແລົ່ະອະໄພໃຫ້້ລົ່າວ ພຣະເຢຊູູຕັ້ອງການໃຫ້້
ເປໂຕັເປັນສັາວ້ກຂອງພຣະອ້ງແລົ່ະສັ້າງສັາວ້ກໃຫ້້ຫ້ລົ່າຍຢິ�ງຂ�່ນ ເຖິິງແມ່ນວ່າເປໂຕັບໍໍ�ໄດ້ສັ້ມບໍູນແບໍບໍ 
ພຣະເຢຊູູຮູູ້້ວ່າເປໂຕັຕັ້ອງການຕັິດຕັາມພຣະອ້ງເປັນພຣະເຈົ້້�າຂອງທຸ່ານ 

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າໄດ້�ບອກກັບເປໂຕ 
ວ່າ ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເປໂຕຈົ້ະປະຕິເສ້ດ້ພຣະອ້ງ  
3  ເທິ�ືອ ໃນລານທິ�ີພຣະເຢຊ້່ຖືກສ້ອບສ້ວນ 

ກ່ອນຖືກຄຳືງທິ�ີໄມ່�ກາງແຂນ ເປໂຕໄດ້�ເຮັົດ້ເຊັ່�ນນັ�ນ 
ເມ່�ືອຜູ້້�ຄ້ຳນເຣ�ີມ່ຈົ້ຳາເປໂຕໄດ້� ທິ່ານກາຍິເປັນຄ້້ຳນທິ�ີຢ�ານ

ແລະປະຕິເສ້ດ້ວ່າທິ່ານເຄຳີຍິຢ້່ກັບພຣະເຢ 
ຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ແລະຈົ້າກນັ�ນໄກ່ກຳຂັນ

ພວກເຮົຳຮ
ູວ້ຳ່ເຈົ້ົຳ້ 

ເປັນໜ່່ຶ່ງໃນພວກນ
ັນ້ 

ເພຳະເຈົ້ົຳ້ເວ້ົ
ຳເໝືືອນ 

ຊຳວກຳລັລິັ
!ີ

ເຈົ້ົຳ້ຢູກ່ບັພຣະເຢ
ຊູ

ເອກ້ອ ີເອກ້ເອກ້
ຊຳຍຜູ້ນີ້ຢູ່ກັບ ພຣະເຢຊູ

    ເປໂຕບຳ�ເຄຳີຍິປະຕິເສ້ດ້ພຣະເຢຊ່້ຄຳຣິດ້ເຈົ້້�າອີກເລີຍິ 

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ  
ເຮ້ົາຕ�ອງການຈົ້ະຕິດ້ຕາມ່ພຣະອ້ງ 
ອ້ງພຣະຜູ້້�ເປັນເຈ້ົ້�າຂອງຂ�ານ�ອຍິ 
ຂຳປ່ຽນແປງຂ�ານ�ອຍິໃນທິາງທິ�ີ 
ພຣະອ້ງຕ�ອງການ
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ເຮົຳຈົ້ະຂຳພຣ
ະບດິຳແລັະ 

ພຣະອງົຈົ້ະ
ປະທຳນຜູຊ້

ວ່ຍ 

ທ່ີຈົ້ະຢູກ່ບັເ
ຮົຳສຳະເໝີືໄປ  

ຄພືຣະວນິຍ
ຳນແຫງ່ຄວ

ຳມຈົ້ງິ

ເຕີມ່ເຕັມ່ຂ�ານ�ອຍິດ້�ວຍິພຣະວິນ 
ຣານບຳລິສຸ້ດ້ຂອງພຣະອ້ງ ຂ�ານ�ອຍິ 
ຕ�ອງການຮ້ົ�ແຜູ້ນການຂອງພຣະອ້ງ
ສ້ຳາລັບຊ່ີວິດ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ຈ້ົ້�ງເຕັມ່ປ່ຽມ່ດ້�ວຍິພຣະວິນຍິານ –ເອເຟໂຊ່ 5:18

ເຮັົດ້ໃຫ�ເຮ້ົາເປັນເໝົືອນພຣະອ້ງຫລາຍິຂ�່ນ 
ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ເຕີມ່ເຮ້ົາດ້�ວຍິພຣະວິນຍິານບຳລິສຸ້ດ້ 
ຂອງພຣະອ້ງ

ພຣະເຢຊູູສັ້�ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອ້ງມາເພ່�ອຊູ່ວຍຄຣິສັຕັະຈັົ້ກໃນການເຣ່�ມຕັ້�ນພັນ 
ທຸະກິດຂອງພວກທຸ່ານ ບໍໍ�ດ້ນຫ້ົັງຈົ້າກນັ�ນ ໃນມ�່ພິເສັດ ຮູ້ຽກວ່າ ມ�່ເພນເທຸຄອດເຕັ 
ລົ່້ມແຮູ້ງພັດຜ່ານ ແລົ່ະທຸ່ານເຕັັມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍໍລົ່ິສັຸດທຸຸກຄ້ນ

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຕັດ້ວ່າ  
“ເຮ້ົາກຳາລັງຈົ້ະຈົ້າກໄປແລະໄປທິ�ີໄກລ  

ທິ�ີທິ�ີເຮ້ົາໄປທິ່ານຢັງມ່າບຳ�ໄດ້� ແຕ່ຢ່າກັງວ້ນ  
ເຮ້ົາຈົ້ະໃຫ�ພຣະວິນຍິານຂອງເຮ້ົາຢ້່ບ່ອນນ�ີເພ�ືອ   
     ທິ່ານ” ນ�ີຄຳືສ້�ິງທິ�ີເກິດ້ຂ�ືນກ່ອນທິ�ີພຣະເຢຊ້່
ຈົ້ະສ້�ິນພຣະຊ້່ນເທິິງໄມ່�ກາງແຂນ ແລະເປັນຂ�່ນ 

ນັ�ງຂ�າງຂວາຂອງພຣະບິດ້າເຈ້ົ້�າຜູ້້�ຊ້່ງ 
ສ້ະຖິດ້ໃນສ້ະຫວັນ ພຣະອ້ງ 

ບຳ�ໄດ້�ຖ�ິມ່ເຮ້ົາໄວ�ຕາມ່ລຳາພັງ

ວຳ້ວ !

ຂຳ້ນອ້ຍຕອ້ງກຳນ ໄປກບັພຣະອງົ

ຂອບຄນຸພຣະເຢຊູ
ມນັຢອດ 

ຢຽ້ມແທ ້ໆ!

    ພຣະວິນຍິານຂອງພຣະອ້ງຢ້່ກັບເຮົ້າສ້ະເໝົີເປັນຜູ້້� 

      ປອບໂຢນເຮົ້າ ຄຳ້ຂອງເຮົ້າແລະຜູ້້�ນຳາທິາງຂອງເຮົ້າ

ເຕີມ່ເຕັມ່ຂ�ານ�ອຍິດ້�ວຍິພຣະວິນ 
ຣານບຳລິສຸ້ດ້ຂອງພຣະອ້ງ ຂ�ານ�ອຍິ 
ຕ�ອງການຮ້ົ�ແຜູ້ນການຂອງພຣະອ້ງ
ສ້ຳາລັບຊ່ີວິດ້ຂອງຂ�ານ�ອຍິກຳນເພ່ິງ

ພຳ
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ສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ສົ່ງຕໍ່
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 
ຄວາມຈິງແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ

ສ້�າງເຮົ້າໃຫ�ເປັນຜູ້້�ສ້້�ງຕຳ�
ພຣະຄຳຸນຂອງພຣະອ້ງ 
ຄຳວາມ່ຈົ້ິງແລະຄຳວາມ່ຍິຸດ້ຕິທິຳາ

ສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ສົ່ງຕໍ່
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 
ຄວາມຈິງແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ເຮ້ົາທັິງຫລາຍິໄດ້�ເຫັນສ້ະຫງ່າຣາສ້ີຂອງພຣະອ້ງ ຄຳື ສ້ະ 
ຫງ່າຣາສ້ີອັນສ້້ມ່ກັບພຣະບຸດ້ອ້ງດ້ຽວຂອງພຣະບິດ້າ 
ບຳລິບ້ນດ້�ວຍິພຣະຄຸຳນແລະຄຳວາມ່ຈົ້ິງ –ໂຢຮັົນ 1:14

ອດິທິພນົ

ຂ�ອຍິຈົ້ະພະຍິາຍິາມ່ແລະຈົ້ະເວ້�າຄຳວາມ່
ຈົ້ິງສ້ະເໝົີເຊ່ັ�ນກັນ

ພຣະເຢຊູູມ່ພຣະໄທຸສັໍາລັົ່ບໍຄວາມຍຸດຕັິທຸໍາ ພຣະອ້ງຕັັດວ່າເປັນສັິ�ງທຸ່�ບໍໍ�ດ່ຫ້ລົ່າຍສັໍາລັົ່ບໍຄ້້ນ
ທຸ່�ເຮັູ້ດຮູ້້າຍຕັໍ�ເດັກນ້ອຍ ພຣະອ້ງມັກຈົ້ະຊູ່ວຍເຫ້ລົ່່ອຄ້ນເຫ້ົ້�ານັ�ນທຸ່�ຖິ່ກມອງຂ້າມຫ້ລົ່າຍທຸ່�
ສັຸດ ທັຸງຄ້ນໜຶຸ່່ມສັາວ ຄ້ນເຈັົ້ບໍແລົ່ະຄ້ນຍາກຈົ້້ນ

ສ້າວ້ກຖາມ່ພຣະເຢຊ້່ວ່າ  
“ໃຜູ້ຄຳືຜູ້້�ທິ�ີຢ�ິງໃຫຍິ່ທິ�ີສຸ້ດ້ໃນອານາຈັົ້ກ 

ສ້ະຫວັນ?” ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຊ້່ງຮ້ົ�ຄຳວາມ່ຄຳິດ້ 
ຂອງພວກເຂ້�າ ແລະພຣະອ້ງຊ້່ງເອ�ີນເດັ້ກນ�ອຍິມ່າ 

ພຣະອ້ງແນມ່ຕາຂອງສ້າວ້ກຂອງພຣະອ້ງແລະ 
ຕັດ້ໃນສ້�ິງທິ�ີຢອດ້ຢ�ຽມ່ທິ�ີສຸ້ດ້ ‘ຜູ້້�ໃດ້ກຳຕາມ່ທິ�ີຖ່ອມ່ 

ຕັວຂອງທິ່ານລ້ງເໝົືອນເດັ້ກນ�ອຍິຄ້ຳນນ�ີ  
ເປັນຜູ້້�ທິ�ີຢ�ິງໃຫຍິ່ທິ�ີສຸ້ດ້ໃນອານາ 

ຈັົ້ກສ້ະຫວັນ’

        ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຕັດ້ບາງສ້�ິງທິ�ີຢອດ້ຢ�ຽມ່ຫລາຍິ “ຜູ້້�ໃດ້ກຳຕາມ່ທິ�ີຕ�ອນຮັົບເດັ້ກນ�ອຍິ 
       ໆເຊັ່�ນນ�ີໃນນາມ່ຂອງເຮ້ົາກຳໄດ້�ຕ�ອນຮັົບເຮ້ົາ” ເຈ້ົ້�າຮົ້�ວ່າພຣະອ້ງໝົາຍິຄຳວາມ່ເຊັ່�ນນັ�ນ  
                          ເພາະພຣະອ້ງຕັດ້ໃນສ້ິ�ງທິີ�ເປັນຄຳວາມ່ຈົ້ິງເທິ້�ານັ�ນ

ພຣະເຢຊ່້ຄຳຣດິ້ເຈົ້້�າ 
ຂ�ານ�ອຍິຕ�ອງການນັ�ງເທິງິຕັກ

ຂອງພຣະອ້ງເຊ່ັ�ນກັນ

ພຣະເຢຊູຊ
ງົ 

ຮກັຂຳ້ນອ້ຍ

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົ້ົຳ້ ພຣະອງົສຳຳມຳດສຳຳ້ງ ຂຳ້ນອ້ຍໃຫດ້ໄີດ້

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົ້ົຳ້
 

ພຣະອງົຢຳກຮບັ 

ປະທຳນຫຍງັບຳ?

ມຳຢືນຄຽງ 
ຂຳ້ງຂຳ້ນອ້ຍ
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ໂຜດໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍຖວາຍສະຫງ່່າ ຣາສີແດ່ພຣະອົງ່ແລະເຊ້�້ອເຊ້ີນ້ຜ້້ ອ�້ນ້ໃຫ້ຕິິດຕິາມພຣະອົງ່

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ເຫດ້ສັ້ນນັ�ນພວກທິ່ານຈ້ົ້�ງໄປ ຈ້ົ້�ງເຮັົດ້ໃຫ�ຄ້ຳນທຸິກຊ່າດ້ເປັນລ້ກສ້ິດ້ 
ໃຫ�ເຂ້າຮັົບບັບຕິສ້ະມ່າໃນພຣະນາມ່ແຫ່ງພຣະບິດ້າ,ພຣະບຸດ້, 
ແລະພຣະວິນຍິານອັນບຳລິສຸ້ດ້ –ມັ່ດ້ທິິວ 28:19

ກຳນສຳ
ຳ້ງສຳຳວກົ 

ໃຜູ້ ທິ�ີເຮ້ົາສ້າມ່າດ້ເຊ່�ືອເຊ່ີນໃຫ�ຕິດ້ຕາມ່ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ?

ເປ້າໂລເປັນບຸກຄ້ຳນທິ�ີສ້ຳາຄັຳນ 
ຫລາຍິໃນພະຄຳຳາພີ ທິ່ານຂຽນປ�ືມ່ 

ຫຼາຍິເລ່ມ່ໃນພາກພັນທິະສັ້ນຍິາໃໝົ່ 
ແຕ່ເທິ�ືອໜ້�່ງເປ້າໂລເຄຳີຍິກຽດ້ຊັ່ງແລະ

ເປັນສັ້ດ້ຕ້ຂອງພຣະເຢຊ້່ ທິ່ານສັ້ງຫານ
ຜູ້້�ຕິດ້ຕາມ່ພຣະເຢຊ້່ ແຕ່ພຣະເຢຊ້່

ປ່ຽນແປງທິ່ານ

ພຣະເຈ້ົ້�າຊ້່ງຮັົກສ້າເຊ້່າໂລ ແລະທິ່ານເຣ�ີມ່ຕ້�ນເທິດ້ສ້ະໜ້າແລະສັ້�ງສ້ອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊ້່ໃນທຸິກ 
ທິ�ີທິ�ີທິ່ານໄປ ຊ່�ືຂອງເຊ້່າໂລຕຳ�ມ່າຖືກປ່ຽນເປັນ ໂປໂລ ທິ່ານປ່ຽນໂລກນ�ີເພ�ືອພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ  

ຖວາຍິກຽດ້ສ້ະຫງ່າຣາສ້ີທັິງໝ້ົດ້ແດ້່ພຣະເຈ້ົ້�າ ແລະສັ້�ງສ້ອນຜູ້້�ອ�ືນໃຫ�ເຮັົດ້ເຊັ່�ນດ້ຽວກັນ

ພຣະອງົຄຜືູໃ້ດ 
ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້ົຳ້?

ມ�່ໜຶ່່�ງ ເຊູ້າໂລົ່ (ກ່ອນປ່ຽນຊູ່�ເປັນເປ້າໂລົ່) ກໍາລັົ່ງເດິນທຸາງໄປຕັາມຫ້້ນທຸາງ  
ທັຸນໃດນັ�ນມ່ແສັງສັະຫ້ວ່າງຈົ້້າຈົ້າກສັະຫ້ວັນເຮັູ້ດໃຫ້້ທຸ່ານລົ່້�ມລົ່້ງເທຸິງພ�່ນ 
ດິນ ມັນເຮັູ້ດໃຫ້້ທຸ່ານຕັາບໍອດ ຈົ້າກນັ�ນເຊູ້າໂລົ່ໄດ້ຍິນສັຽງໜຶ່່�ງ “ເຊູ້າໂລົ່ເອ໋ຍ  
ເຈົ້້�າຂ້�ມເຫ້ງເຮູ້້າເຮັູ້ດຫ້ຍັງ?” ເຊູ້າໂລົ່ຮູ້້ອງໄຫ້້ “ອ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້້�າ  
ພຣະອ້ງຄ່ຜູ້ໃດ?” “ເຮູ້້າຄ່ເຢຊູູ ຜູ້ທຸ່�ເຈົ້້�າກໍາລັົ່ງຂ້�ມເຫ້ງນັ�ນ”  
ເປ້າໂລົ່ຢ້ານກ້ວແລົ່ະສັັ�ນຫ້ລົ່າຍ ທຸ່ານເບໍິ�ງບໍໍ�ເຫັ້ນຫ້ຍັງເລົ່່ຍເປັນເວລົ່າ 3 ມ�່ 

ໂຜູ້ດ້ໃຊ່�ຂ�ານ�ອຍິຖວາຍິສ້ະຫງ່າ ຣາສ້ີແດ້່ພຣະອ້ງແລະເຊ່�ືອເຊ່ີນຜູ້້� ອ�ືນໃຫ�ຕິດ້ຕາມ່ພຣະອ້ງ
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ອະທິຖານໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເຈົ້າອາເມນ
ອະທິິຖານໃນນາມ່ພຣະເຢຊ່້ຄຳຣິດ້ 
ເຈົ້້�າອາເມ່ນ

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີສ້ຳາລັບທິ່ອງຈົ້ຳາ
ເຫດ້ສັ້ນນັ�ນພຣະເຈ້ົ້�າຈົ້�ິງໄດ້�ຊ້່ງຍ້ິກພຣະອ້ງຂ�່ນເຖິງທິ�ີສ້້ງ 
ສຸ້ດ້ແລະໄດ້�ຊ້່ງປະທິານພຣະນາມ່ນັ�ນຊ່�່ງຢ້່ເໜ້ືອນາມ່
ທັິງປວງໃຫ�ແກ່ພຣະອ້ງ.– ຟິລິບປອຍິ 2:9

ສຳດິອຳຳນ
ຳດ 

ພຣະເຢຊ້່ຊ້່ງຕອບເມ່�ືອບາຣະຕິມ່າຍິ 
ຮົຽກຫາພຣະອ້ງ ພຣະອ້ງຊ້່ງຕອບເຮ້ົາເຊັ່�ນກັນ

“ພຣະເຢຊູູຄຣິດເຈ້ົ້�າ, ພຣະອາຈົ້ານ, ໂຜດເມດຕັາສັ້ງສັານຂ້ານ້ອຍແດ່ທຸ້ອນ!” ບໍາຣະຕັິມາຍ ຮູ້້ອງໄຫ້້.

ຜູ້ຄ້ນອ້ອມຮູ້ອບໍບໍາຣະຕັິມາຍແສັນໃຈົ້ຮູ້້າຍ “ໂອ້ ງຽບໍແມະ!” ພວກເຂ້າຮູ້້ອງໃສັ່ລົ່າວ 
ແຕັ່ບໍາຣະຕັິມາຍຢັງຄ້ງຮູ້້ອງຮູ້ຽກຕັ�ໍໄປ ພຣະເຢຊູູຄຣິດເຈົ້້�າໄດ້ຍິນສັຽງຂອງລົ່າວ ແລົ່ະຕັັດວ່າ 
“ນໍາລົ່າວມາຫ້າເຮູ້້າ” ບໍາຣະຕັິມາຍຖິອດເສັ�່ອຄລົຸ່ມຂອງລົ່າວອອກແລົ່ະກ້ງມາທຸ�່ພຣະເຢຊູູ 
“ເຈົ້້�າຕັ້ອງການຫ້ຍັງ?” ພຣະເຢຊູູຖິາມ ບໍາຣະຕັິມາຍຕັອບໍວ່າ “ຂ້ານ້ອຍຢາກເຫ້ັນຮູຸ້່ງອ່ກ!”

ບາຣະຕິມ່າຍິ ຊ່າຍິຕາບອດ້  
ລາວເປັນຂຳທິານທິ�ີອາໄສ້ຢ້່ຕາມ່ຫ້ນທິາງ  

ລາວຮ້ົ�ຈັົ້ກພຣະເຢຊ້່ແລະຄຳວາມ່ອັດ້ 
     ສ້ະຈັົ້ນຂອງພຣະອ້ງ ລາວໄດ້�ຍິິນທິ�ີ

ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຊ້່ງຮັົກສ້າຜູ້້�ທິ�ີເຈັົ້ບປ່ວຍິ 
ຄ້ຳນຕາບອດ້ແລະຄ້ຳນງ່ອຍິເປັ�ຍິ ບາຣະຕິ 

ມ່າຍິຕ�ອງການໃຫ�ພຣະອ້ງຮັົກສ້າ 
ລາວເຊ່ັ�ນກັນ

ບາຣະຕິມ່າຍິເຊ່�ືອໃນພຣະເຢຊ້່ວ່າພຣະອ້ງຊ້່ງມ່ີລິດ້ທິານຸພາບໃນການຮັົກ 

   ສ້າຜູ້�້ຄ້ຳນ ລອງຈົ້ິນຕະນາການເບ�ິງ ວ່າລາວຈົ້ະມ່ີຄຳວາມ່ສຸ້ກພຽງໃດ້  

ເມ່�ືອສ້�ິງແຮົກທິ�ີລາວເບ�ິງເຫັນ ຄຳື ພຣະພັກຂອງອ້ງພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ 

ວຳ້ວ! 
ຢອດຢ້ຽມແທ ້ໆ!

ພຣະເຢຊູຄ
ຣດິ 

ເຈົ້ົຳ້ເປັນທ່ີ 

ນຳ່ຢຳ້ນຢຳຳ

ເປັນກຳລັັງໃຈົ້ໃຫ້ ບຳຣະຕິມຳຍ! ພຣະອົງຮຽກ 
ເອີ້ນເຈົ້ົ້ຳ

ຂຳ້ນອ້ຍເຫັນ 
ພຣະອງົແລັວ້  
ພຣະເຢຊູ!

ຄວຳມເຊື່ ອຂ
ອງເຈົ້ົຳ້ 

ຮກັສຳຳເຈົ້ົຳ້ໃ
ຫຫ້ຳຍ
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ພຣະຄຸຳນຂອງພຣະເຈ້ົ້�າໄດ້�ເຮັົດ້ໃຫ�ຂ�າ 
ນ�ອຍິເປັນລ້ກທິ�ີຮັົກຂອງພຣະອ້ງ

ການເຊ່�ືອຟັງນຳາມ່າຖງືພຣະພອນ

ເຮົາ້ຄຳວນຈົ້ະຮົກັສ້ະເພາະຜູ້້�ທິ�ີຮົກັເຮ້ົາ

ພຣະເຢຊ່ຄ້ຳຣດິ້ເຈົ້້�າຕ�ອງການໃຫ�ເຮົາ້ໃຫ� 
ອະໄພແລະບຳ�ຢດ່້ຕດິ້ກບັຄຳວາມ່ແຄຳ�ນໃຈົ້

ເຮົາ້ຄຳວນສ້ນັລະເສ້ນີພຣະເຈ້ົ້�າສ້ະເພາະ 
ເວລາທິ�ີເຮົາ້ມ່ຄີຳວາມ່ສ້ກຸເທິ�້ານັ�ນ

ເມ່�ືອເຮ້ົາມຸ່�ງມ່ັ�ນຕັ�ງໃຈົ້ຕດິ້ຕາມ່ພຣະເຢຊ້່ ພຣະອງ້ 
ຈົ້ະຊ້່ງເຮັົດ້ໃຫ�ເຮົາ້ເປັນເໝືົອນພຣະອ້ງຫລາຍິຂ່�ນ

ພຣະວນິຍິານບຳລສິ້ດຸ້ເປັນຜູ້້�ຊ້່ງນຳາທິາງເຮ້ົາ

ພຣະເຢຊ່ບ້ຳ�ມ່ເີວລາໃຫ�ເດັ້ກນ�ອຍິ

ພຣະເຈົ້້�າໃຊ່�ຄຳ້ນ້ທິ�ີເຕບີໂຕຂ�່ນເທິ້�ານັ�ນໃຫ� 
ບອກຜູ້້�ອ�ືນກ່ຽວກບັພຣະເຢຊ່ຄ້ຳຣດິ້ເຈົ້້�າ

ລດິ້ທິານຸພາບທິງັສ້�ິນໃນສ້ະຫວັນແລະ 
ແຜູ້່ນດ້ນິໂລກເປັນຂອງພຣະເຈົ້້�າ 

ການອະທິຖິານເປນັລດິ້ອຳານາດ້ ເພາະວ່າ  
ລດິ້ອຳານາດ້ມ່ໃີນນາມ່ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣດິ້ເຈ້ົ້�າ

ພຣະເຈ້ົ້�າໄດ້�ຍິນິເມ່�ືອເຮ້ົາອະທິຖິານ

  4. ວ້ງມ່້ນ ຖືກ ຫລື ຜູ້ິດ້ ແລະເວ້�າກຽ່ວກັບຄຳຳາຕອບ ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 1   ອະທິິຖານດ້�ວຍິຕັວເອງ ເປັນເວລາ 10 ມ່�ື

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 2   ເມ່�ືອເຈ້ົ້�າອະທິິຖານຕາມ່ຄຳຳາອະທິິຖານ ຂຳພຣະ 
ເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າຊ້່ງສ້ຳາແດ້ງແກ່ເຈ້ົ້�າວ່າໃຜູ້ທິ�ີພຣະອ້ງ
ອາດ້ຈົ້ະຕ�ອງການໃຫ�ເຈ້ົ້�າເຊ່ີນເຂ້າເຂ້�າມ່າຮົ່ວມ່ໃນ
ການອະທິິຖານ

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 3   ເຊ່ີນບຸກຄ້ຳນນັ�ນເຂ້�າມ່າອະທິິຖານນຳາເປັນເວລາ  
40 ມ່�ື ເໝົືອນທິ�ີເຈ້ົ້�າອະທິິຖານເພ�ືອເຂ້າ 
ອາດ້ຈົ້ະເປັນເພ�ືອນຂອງເຈ້ົ້�າ ແມ່່ ພຳ� ເອ�ືອຍິ  
ນ�ອງສ້າວ ອ�າຍິ ນ�ອງຊ່າຍິ ຕ້�ປ້່ ຕ້�ຢ່າ ພຳ�ເຖ້�າ 
ແມ່່ເຖ້�າ ອາຈົ້ານ ຫລື ສ້ິດ້ຍິາພິບານ 

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 4   ແບ່ງປັນກັບເພ�ືອນຮົ່ວມ່ອະທິິຖານຂອງເຈ້ົ້�າ ໃນ
ທິາງທິ�ີພຣະເຈ້ົ້�າຕອບຄຳຳາອະທິິຖານຂອງເຈ້ົ້�າ 
 ເຈ້ົ້�າສ້າມ່າດ້ຂຽນມັ່ນລ້ງໄປ ຫລືແຕ�ມ່ຮ້ົບ

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 5   ທິ່ອງຈົ້ຳາຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີທິ�ີໄດ້�ຮັົບມ່າ 

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 6   ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສ້ີດ້ກັບຜູ້້�ອ�ືນ

ຂັ�ນຕອນທິ�ີ 7   ເຮັົດ້ເໝົືອນເດ້ີມ່ທຸິກຂັ�ນຕອນກັບເພ�ືອນຮົ່ວມ່
ອະທິິຖານຄ້ຳນໃໝົ່ ແລະເຮ້ົາສ້າມ່າດ້ຕິດ້ຕາມ່ອ້ງ
ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າໄປນຳາກັນ

ຂ�ອຍິຊ່�ືວ່າ:
___________________________
ແລົ່ະມ�່ນ�່ຂ້ອຍໄດ້ເຣ�່ມອະທຸິຖິານ ພັນທຸະສັັນ
ຍາຄໍາອະທຸິຖິານສັໍາລັົ່ບໍຫ້ລົ່ານນ້ອຍ

ມ່�ືນ�ີວັນທິ�ີ: ______________

ເພ�ືອນຮົ່ວມ່ ພັນທິະສັ້ນຍິາຄຳຳາອະທິິຖານ  
ຂອງຂ�ອຍິ
__________________  ________
ຊູ�່ ວັນທຸ�່

__________________  ________
ຊູ�່ ວັນທຸ�່

__________________  ________
ຊູ�່ ວັນທຸ�່

1. ທິ້ບທິວນພັນທິະສ້ັນຍິາຂອງຄຳຳາອະທິິຖານ
2. ອະທິຖິານຕາມ່ ພັນທິະສັ້ນຍິາຂອງຄຳຳາອະທິຖິານ 40 ມ່�ື 

3. ທິອ່ງຈົ້ຳາ ຄຳຳາອະທິິຖານຈົ້າກພຣະຄຳຳາພີ

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 
     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 
     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 
     ຖືກ  ຜູ້ິດ້ 

ຂ ັນ້
ຕອນ

ກຳນປະຕ
ບິດັ

ສັາໍລົ່ບັໍຫ້ລົ່ານນອ້ຍພັນທິະສ້ັນຍິາຄຳຳາອະທິຖິານ
ວທິຸກ່ານອະທຸຖິິານ
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ລົ່ຂິະສັດິ © 2016 ໂດຍ Candy Marballi. All rights reserved. llustrations  
by Luke Flowers. ຄໍາ ອະທຸຖິິານ ສັໍາລັົ່ບໍຫ້ລົ່ານນອ້ຍທຸ�່ດັດແປງຈົ້າກພະລັົ່ງຂອງ ຄໍາອະທຸຖິິານສັໍາລັົ່ບໍເດັກ, 
ໂດຍ Candy Marballi ກັບໍ Stephen Eyre.
theprayercovenant.org/children

 ພຣະຄຸຳນ  ພຣະບິດ້າໃນສ້ະຫວັນ,ຂອບຄຸຳນພຣະອ້ງທິ�ີຮັົກຂ�ານ�ອຍິ 
ແລະເຮັົດ້ໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິເປັນລ້ກທິ�ີຮັົກຂອງພຣະອ້ງ

 ຄຳວາມ່ຮັົກ ໂຜູ້ດ້ຊ້່ງຊ່່ວຍິໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິຮັົກແລະເຊ່�ືອຟັງພຣະອ້ງ

 ຄຳວາມ່ເຫັນອ້ກເຫັນໃຈົ້  ໂຜູ້ດ້ຊ່່ວຍິໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິໄດ້�ຮັົກຄ້ຳນອ�ືນ  
ແບບທິ�ີພຣະອ້ງຊ້່ງຮັົກຂ�ານ�ອຍິ

 ການສ້ຳານ່ກບາບ   ຂ�ານ�ອຍິຂຳການອະໄພຈົ້າກຄຳວາມ່ຜູ້ິດ້ບາບ 
ຂອງຂ�ານ�ອຍິ ຂຳຊ້່ງຊ່ຳາລະຂ�ານ�ອຍິໃຫ�ສ້ະອາດ້

 ການນະມັ່ດ້ສ້ະການ  ຂ�ານ�ອຍິຂຳສັ້ນລະເສ້ີນພຣະອ້ງໝ້ົດ້ທັິງຫ້ວໃຈົ້!

 ການອຸທິິດ້ຕ້ນ  ຂ�າແດ້່ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ ຂ�ານ�ອຍິຕ�ອງການຕິດ້ຕາມ່
ພຣະອ້ງຜູ້້�ເປັນອ້ງພຣະຜູ້້�ເປັນເຈ້ົ້�າຂອງຂ�ານ�ອຍິ  
ຂຳຊ້່ງປ່ຽນແປງຂ�ານ�ອຍິຕາມ່ນຳ�າພຣະໄທິຂອງພຣະອ້ງ

 ການເພ�ິງພາ  ຂຳຊ້່ງເຕີມ່ຂ�ານ�ອຍິດ້�ວຍິພຣະວິນຍິານບຳລິສຸ້ດ້ເຈ້ົ້�າແລະ 
ເປີດ້ເຜູ້ຍິແຜູ້ນການຂອງພຣະອ້ງໃຫ�ຂ�ານ�ອຍິຮ້ົ�ແຈົ້�ງ

 ອິດ້ທິິພ້ນ   ຂຳຊ້່ງໃຊ່�ຂ�ານ�ອຍິໃຫ�ນຳາພຣະຄຸຳນ,ຄຳວາມ່ຈົ້ິງ, 
ຄຳວາມ່ຍຸິຕິທິຳາຂອງພຣະອ້ງໄປສ້້່ຜູ້້�ອ�ືນ

 ການສ້�າງສ້າວ້ກ  ຂຳຊ້່ງໃຊ່�ຂ�ານ�ອຍິເພ�ືອປະກາດ້ພຣະສ້ິລິແລະຊ່່ວຍິໃຫ�
ຜູ້້�ອ�ືນໄດ້�ຕິດ້ຕາມ່ພຣະອ້ງ 

 ສ້ິດ້ອຳານາດ້  ຂຳອະທິິຖານໃນພຣະນາມ່ພຣະເຢຊ້່ຄຳຣິດ້ເຈ້ົ້�າ  
ອາເມ່ນ

ສັາໍລັົ່ບໍຫ້ລົ່ານນອ້ຍພນັທິະສັ້ນຍິາຄຳຳາອະທິິຖານ


