
พระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่ง ผู้ทรงสร้าง รับฟัง และให้ค�าตอบแก่ผู้ที่อธษิฐาน 

มันน่าอศัจรรย์ใช่ไหม? พระเยซูกล่าว “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นที่อยู่บนสวรรค์

และแผ่นดินโลกถูกมอบให้กับเรา” ถ้าหากพระเยซู มีฤทธานุภาพ 

ทั้งหมดนี้  คุณลองคิดดูว่าจะเกดิอะไรขึ้นหากคุณอธษิฐาน   

สสำหรบัเดก็
คคำอธิษฐำน



พระบิดาเจ้า หนูขอบพระคุณพระองค์

ส�าหรับความรักและการทรงสร้างให้

หนูเป็นลูกที่รักของพระองค์พระคณุ
เรารัก
เจ้า

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรัก

แก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของ

พระเจ้า - 1 ยอห์น 3:1

พระเยชูทรงช่ืนชมยินดีกับคุณด้วยควำมสุข  พระองค์
ท�ำให้คุณสงบด้วยควำมรักของพระองค์  พระองค์
ช่ืนชมยินดีกับคุณด้วยกำรร้องเพลง 

พระเยชูอยากประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีให้แก่พวกเรา พระองค์

จึงเล่าเรื่องคนเลี้ยงแกะ และ แกะที่หายไปของเขา คนเลี้ยงแกะเป็นห่วงแกะที่หาย

ไปเป็นอย่างมาก เขาจึงทิ้งแกะตัวอ่ืนๆ และออกตามหาแกะที่หายไป เพราะว่าเขา

อยากที่จะให้มันปลอดภัย แกะเป็นสัตว์ที่ท�าอะไรไม่ถูกจนบางทีก็หลง และไปตาม

ทางของมัน  ซึ่งพวกมันสามารถถูกโจมตี และถูกกินโดยหมี หรือสิงโต 

        พระเยชูกล่าวว่าส่ิงน้ีจะ 

       เกิดข้ึน เมื่อผู้ชาย หรือ ผู้หญิงคน 

นึงยอมรับพระเยชูเป็นพระผู้ช่วยให้ 

รอด—พวกเขาเหล่าน้ันเปลี่ยนจากผู ้

ที่หลงทางมาเป็นผู้ที่ถูกพบ  ส่ิงเหล่า 

น้ันได้น�า ความชื่นชมยินดี ความสุข  

และการเฉลิมฉลองใน  

แผ่นดินสวรรค์ 

หน้าที่ของผู้เลี้ยงแกะก็คือปกป้องพวกแกะจากอันตราย และนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาก�าลัง 

ท�าอยู่  เมื่อเขาได้พบแกะที่หายไปนั้น  เขาดีใจเป็นอย่างมาก เขาได้อุ้มมันไว้ใ น 

อ้อมแขนในระหว่างที่เขาก�าลังเดินกลับบ้าน และได้จัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่ขึ้น!

พระบิดาเจ้า หนูขอบพระคุณพระองค์

ส�าหรับความรักและการทรงสร้างให้

หนูเป็นลูกที่รักของพระองค์
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โปรดทรงช่วยให้หนูรักและ
เชื่อฟังพระองค์ ควำมรกั โปรดทรงช่วยให้หนูรักและ
เชื่อฟังพระองค์ 

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิต

ของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน น่ันแหละเป็นพระ

บัญญัติข้อส�าคัญอันดับแรก —มัทธิว 22:37-38 เช่ือฟัง และติดตำมพระเยชูไปด้วยกัน นั่นคือกำรผจญภัยท่ีน่ำตื่นเต้น!

อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้า  เขาออกไปกับภรรยาของเขาและส่ิงของของเขา

แล้วเดินทางไปยังบ้านใหม่ของเขา  การเชื่อฟังของอับราฮัมเป็นเพียงแค่

จุดเริ่มต้นในการผจญภัยในชีวิตอันยาวนานของเขา ที่จะเติบโตด้วยการ

เชื่อฟัง ความรัก และความเชื่อ

อับราฮัมรักพระเจ้า  เขามีชีวิตอยู่ 

เมื่อนานมาแล้ว เมื่อเขาแก่ตัวลง พระเจ้า 

ตรัสกับเขาว่า”จงออกไปจากประเทศของเจ้า ครอบครัว 

และเครือญาติของเจ้า แล้วไปยังดินแดนที่เราจะน�าพา

เจ้าไป  เราจะอวยพรเจ้า และท�าให้ลูกหลานเจ้าเป็น

ชนชาติที่ยิ่งใหญ่  เจ้าจะมีชื่อเสียง และจะเป็นคนที่

อวยพรแก่ผู้อื่น  ทุกคนบนโลกจะ 

ได้รับพรก็เพราะเจ้า”

พระเจ้าอยากให้เราเชื่อฟังพระองค์ เมื่อเราเชื่อฟัง 

พระเจ้า เราแสดงให้เห็นว่าเรารักพระองค์ 

ซาร่าห์ นี่คือ 

ดินแดนแห่ง 

พันธสญัญา!

พระเจ้าได้
อวยพรเรา!
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ช่วยให้หนูได้รักคนอ่ืน 
แบบที่พระองค์ทรงรักหนู

หมายความว่าอย่างไร  

    ในการรักผู้อื่นอย่างที่พระเจ้ารัก

เรา ? มาหาค�าตอบกัน มีบางคน

ถามพระเยซู ว่า “ใครคือเพื่อนบ้าน

ของเรา?” พระเยซูอธิบายโดย 

การเล่าเรื่องราว พระองค์ทรง 

เป็นผู้เล่าเรื่องที่ดี 

ช่วยให้หนูได้รักคนอ่ืน 
แบบที่พระองค์ทรงรักหนู

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
 “บัญญัติของเราคือให้พวกท่าน

รักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารัก

ท่าน” - ยอห์น 15:12

กรณุำคุณ

ฉันอยำกจะรักด้วยกำรกระท�ำไม่ใช่แค่ค�ำพูดเท่ำน้ัน 

ผู้ชายคนหน่ึงเดินทางไปตามถนนและถูกท�าร้ายโดยกลุ่มคนอันธพาล 

พวกน้ันท�าร้ายเขา ขโมยของของเขาและทิ้งเขาไว้บนถนน ผู้คนเดินผ่าน

เขา พวกเขาไม่ได้แสดงความเมตตาแก่เขา หลังจากน้ันมีชาวสะมาเรีย 

(คนที่คนอ่ืนๆดูถูก) คุกเข่าลงและดูแลเขา โดยการท�าความสะอาดและ

พันแผลของเขาและน�าเขาไปยังที่ปลอดภัย เพ่ือให้เขาหายดี และอีกทั้ง

ยังจ่ายค่าดูแลให้เขาด้วย

อย่ากลัวเลย เราจะดูแลเจ้า 

พระเยซูจบเรื่องด้วยการพูดว่า “เราต้องการจะ 

ไปและท�าแบบนี้กับผู้ที่ก�าลังเจ็บปวด”

ได้โปรดช่วย
เราด้วย 
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หนูขอโทษที่หนูได้ท�า

ผิดไป ขอทรงช�าระหนู

ให้สะอาด 

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
“ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความ

ชั่วของข้าพระองค์ และขอทรงช�าระข้าพระองค์

จากบาปของข้าพระองค์” - สดุดี 51:2 ข้ำพระองค์อยำกอภัยให้ผู้อื่นเพรำะ
พระเยซูประทำนอภัยแก่ข้ำพระองค์

เปโตรถามพระเยซู 

ครั้งหน่ึงว่า “ข้าพระองค์ควรจะให้

อภัยคนที่ท�าผิดต่อข้าพระองค์กี่

ครั้ง ? 7 ครั้งหรือ? พระเยซูตรัสว่า 

“70x7” และเริ่มต้นเล่าอีก 

เรื่องให้ฟัง 

เมื่อกษัตริย์องค์นั้นพบดังนั้นเขาโกรธมาก และตะโกนว่า 

 “เจ้าทาสชั่วร้าย เรายกหนี้ให้เจ้า ท�าไมเจ้าถึงไม่แสดงความ

เมตตาต่อเพื่อนทาสของเจ้า ? และกษัตริย์จึงจับเขาขังคุก 

พระเจ้าที่รัก ได้
โปรดช่วยเราให้

รอด

ข้าขอร้องเจ้า  
ได้โปรดเมตตาข้าและครอบครัวของข้า 

เถิด 

แม่   ฉัน
กลัว 

อืมม    

เราควรท�า

อย่างไรดี?

มีกษัตริย์องค์หน่ึง เรียกทาสของเขาให้มาช�าระหน้ีที่ค้างอยู่ ทาสคนหน่ึงติดหน้ี

จ�านวนที่เยอะมากจนเขาไม่สามารถที่จะช�าระคืนได้ กษัตริย์องค์น้ันตรัสว่า “เราจะ

ขายเจ้าและครอบครัวของเจ้ารวมทั้งส่ิงที่มีอยู่เพ่ือเขาจะเอาเงินมาใช้หน้ี” ทาสคน

น้ันร้องไห้ กษัตริย์องค์น้ันมีใจเมตตาสงสาร และพูดว่า “เจ้าได้รับการยกหน้ีทั้งหมด”

ครั้งหน่ึง ทาสคนน้ันที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว 

ได้เจอเพ่ือนทาสด้วยกันที่ติดหน้ีเขาอยู่จ�านวน

นิดเดียว และทาสคนน้ันจับเพ่ือนของเขาขัง

คุกถ้าเขาไม่ยอมจ่ายหน้ีให้ เพ่ือนทาสคน

น้ันร้องขอความเมตตาแต่เขาไม่แสดงความ

เมตตาและโยนเพ่ือนทาสของเขาไปในคุก

หนูขอโทษที่หนูได้ท�า

ผิดไป ขอทรงช�าระหนู

ให้สะอาด 

กำรสสำนกึบำป
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ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณ พระยาห์เวห์

ด้วยสุดใจ ข้าพระองค์จะเล่าถึงการ

อัศจรรย์ทั้งส้ินของพระองค์ - สดุดี 9:1 

เมื่อพระเยซูประสูติทุกคนต่างมีความสุข! ทูตสวรรค์ลงมากล่าวว่า “พระสิริจงมีแด่

พระเจ้าสูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์

ทรงโปรดปรานน้ัน” ผู้เลี้ยงแกะก็มาเพ่ือเยี่ยมเยียนและนมัสการพระกุมารเยซู

เมื่อนานมาแล้ว  

มากกว่า 2 000 ปีที่ผ่านมา หญิงสาว 

คนหน่ึง มีนามว่ามารีย์ ได้ถูกเยี่ยมเยียนโดย  

ทูตสวรรค์ นามว่า กาเบรียล เขามีข้อความที่แสน

พิเศษ “อย่ากลัวเลย เจ้าเป็นผู้หญิงที่พระเจ้า 

ทรงโปรดปรานนัก เจ้าจะให้ก�าเนิดบุตรชาย  

และเรียกนามเขาว่า เยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่ง 

ใหญ่ และถูกเรียกว่าบุตรของ 

พระเจ้าสูงสุด

ข้ำพระองค์ปรำรถนำท่ีจะนมัสกำรพระองค์ทุกวัน

ดาวสว่างน�า 
เราไปถงึพระ

กุมารเยซู

สรรเสริญ 
พระเจ้าส�าหรับการ

ก�าเนิดของพระบตุร
ของพระองค์

เรามีของ
ขวัญ!

เด็กชายผู้

งดงามของเรา 

สันติสุขบน

แผ่นดินโลก!

เหมือนกับที่มารีย์ โยเซฟ เหล่านักปราชญ์ ถวายเกียรติและนมัสการ

พระเยซู เราก็ถวายพระเกียรติและนมัสการพระองค์เช่นกัน

หนูขอสรรเสริญ

พระองค์หมดทั้ง
หัวใจ!

หนูขอสรรเสริญ

พระองค์หมดทั้งหัวใจ!
กำรนมสักำร
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ฉนัคือใคร ?  
ไม่ ฉันไม่ได้เป็น! 

เงียบซะ!

หนูอยากจะติดตามพระเยซู

องค์พระผู้เป็นเจ้าของหนู ขอ

ทรงเปลี่ยนหนูตามน�้าพระทัย

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา ให้คน

น้ันปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบก

ทุกวันและตามเรามา - ลูกา 9:23 
พระเยซู ข้ำพระองค์ต้องกำรท่ีจะจงรักภักดีต่อพระองค์เสมอ

ทันใดน้ัน เปโตรระลึกถึงค�าตรัสของพระเยซู และเขาก็ร้องไห้และหนีไป เขารู้สึก 

แย่มาก พระเยซูไม่ได้ยอมแพ้ในตัวเปโตร พระองค์รับประทานอาหารเช้ากับเปโตร 

หลังจากที่พระองค์ฟืนคืนพระชนม์ และอภัยให้เขา พระเยซูต้องการให้เปโตรเป็น

สาวกของพระองค์และสร้างสาวกให้มากยิ่งข้ึน ถึงแม้ว่าเปโตรไม่ได้สมบูรณ์แบบ 

พระเยซูรู้ว่าเปโตรต้องการติดตามพระองค์เป็นพระเจ้าของเขา 

พระเยซูได้บอกกับเปโตรว่า  

ก่อนไก่ขัน เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ 3  

ครั้ง ในลานที่พระเยซูถูกสอบสวนก่อนถูก

ตรึงที่กางเขน  เปโตรได้ท�าเช่นน้ัน เมื่อผู้คน

เริ่มจ�าเปโตรได้ เขากลายเป็นคนที่กลัวและ

ปฏิเสธว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซู และ 

จากน้ันไก่ก็ขัน

พวกเรารู้ว่าท่าน

เป็นหนึ่งในพวกเขา 

เพราะท่านพดูเหมือน

ชาวกาลิลี!

คุณอยู่กับ
พระเยซู

เอ้กอี เอ้ก
เอ้ก ชายผู้นี้อยู่กับพระเยซู

เปโตรไม่เคยปฏิเสธพระเยซูอีกเลย 

หนูอยากจะติดตามพระเยซู

องค์พระผู้เป็นเจ้าของหนู ขอ

ทรงเปลี่ยนหนูตามน�้าพระทัย

กำรอทุศิตน
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เราจะขอพระบดิา 

และพระองค์จะประทาน

ผู้ช่วยที่จะอยู่กับเราเสมอ

ไป คอืพระวญิญาณแห่ง

ความจริง

เติมหนูด้วยพระวิญญาณ 

บริสุทธ์และเปิดเผยแผนการ

ของพระองค์ให้หนูกระจ่าง

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 

- เอเฟซัส 5:18 ท�ำให้เรำเป็นเหมือนพระองค์มำกขึ้น พระเยซู 
เติมเรำด้วยพระวิญญำณบริสุทธิ์ของพระองค์

พระเยซูส่งพระวิญญาณของพระองค์มาเพ่ือช่วยคริสตจักรในการเริ่มต้น

พันธกิจของพวกเขา ไม่นานหลังจากน้ัน ในวันพิเศษ เรียกว่า วันเพนเทคอสต ์

 ลมแรงพัดผ่าน และเขาเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทุกคน

พระเยซูตรัสว่า “เรา 

ก�าลังจะจากไปและไปที่ไกล ที่ที่เรา 

ไปท่านยังมาไม่ได้ แต่อย่ากังวล เราจะให้

พระวิญญาณของเราอยู่ที่น่ีเพ่ือท่าน” น่ีคือ

ส่ิงที่เกิดข้ึนก่อนที่พระเยซูจะส้ินพระชนม์

บนไม้กางเขน และเป็นข้ึนน่ังข้างขวาของ

พระบิดาบนแผ่นดินสวรรค์ พระองค ์

ไม่ได้ทิ้งเราไว้ตามล�าพัง

ว้าว!

ข้าพระองค์ต้องการไปกับพระองค์

ขอบคณุพระ
เยซู

มันยอดเยี่ยม

จริงๆ!

พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราเสมอเป็นผู้ 

ปลอบโยนเรา ครูของเราและผู้น�าทางของเรา

เติมหนูด้วยพระวิญญาณ 

บริสุทธ์ิและเปิดเผยแผนการ

ของพระองค์ให้หนูกระจ่าง

กำรไว้วำงใจ
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ใช้หนูให้น�ำพระกรุณำ ควำม

จริง ควำมชอบธรรมของ

พระองค์ไปสู่ผู้อ่ืน

ใช้หนูให้น�าพระกรุณา ความ

จริง ความชอบธรรมของ

พระองค์ไปสู่ผู้อ่ืน

ใช้หนูให้น�ำพระกรุณำ ควำม

จริง ควำมชอบธรรมของ

พระองค์ไปสู่ผู้อ่ืน

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สม

กับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์

ด้วยพระคุณและความจริง - ยอห์น 1:14

อทิธพิล 

ฉันจะพยำยำมและจะพูดควำมจริงเสมอเช่นกัน

พระเยซูมีพระทัยส�าหรับความยุติธรรม พระองค์ตรัสว่าเป็นส่ิงที่แย่มากส�าหรับ

คนที่ท�าร้ายเด็ก พระองค์มักจะช่วยเหลือคนเหล่าน้ันที่ถูกมองข้ามมากที่สุด 

รวมทั้งคนหนุ่มสาว คนป่วยและคนยากจน

สาวกถามพระเยซูว่า  

“ใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักร

สวรรค์?” พระเยซูทรงทราบความคิดของพวก

เขา และพระองค์ทรงเรียกเด็กๆมา พระองค์

มองตาของสาวกของพระองค์และตรัสในส่ิง 

ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ‘ผู้ใดก็ตามที่ถ่อมตัวของ 

เขาลงเหมือนเด็กคนน้ี เป็นผู้ที่ 

ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์’

พระเยซูตรัสบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก “ผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ 
เช่นนี้ในนามของเราก็ได้ต้อนรับเรา” คุณรู้ว่าพระองค์หมายความ

เช่นนั้น เพราะพระองค์ตรัสในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้น

พระเยซ ูข้า
พระองค์ต้องการ

นั่งบนตักของ
พระองค์เช่นกัน

พระเยซรูัก

ฉนั

พระเยซ ู 
พระองค์สามารถสร้างข้าพระองค์

ให้ดีได้

พระเยซ ูพระองค์

อยากรับประทาน

อะไรไหม?

มายืนเคียง

ข้าง เรา
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ใช้หนูเพ่ือประกาศพระ
สิริและช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความรอดจากพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
เพราะฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและน�าชนทุกชาติมา

เป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระ

บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ - มัทธิว 28:19
ใคร ท่ีเรำสำมำรถเช้ือเชิญให้ติดตำมพระเยซู?

เปาโลเป็นบุคคลที ่

    ส�าคัญมากในพระคัมภีร์ไบเบ้ิล 

เขาเขียนหนังสือหลายเล่มในภาค

พันธสัญญาใหม่ แต่ครั้งหน่ึงเปาโล

เคยเกลียดชังและเป็นศัตรูของพระ

เยซู เขาสังหารผู้ติดตามพระเยซู  

แต่พระเยซูเปลี่ยน 

แปลงเขา

พระเจ้าทรงรักษาเซาโล และเขาเริ่มต้นเทศนาและสั่งสอนเกี่ยวกับพระเยซูในทุกที่ที่ 

เขาไป ชื่อของเซาโลต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น เปาโล เขาเปลี่ยนโลกนี้เพื่อพระเยซู  

ถวายเกียรติสิริทั้งหมดแด่พระเจ้า และสั่งสอนผู้อื่นให้ท�าเช่นเดียวกัน

พระองค์คอืผู้ใด 
องค์พระผู้เป็น

เจ้า?

วันหน่ึง เซาโล (ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโล) ก�าลังเดินทางไปตาม

ถนน ทันใดน้ันมีแสงสว่างจ้าจากสวรรค์ท�าให้เขาตกลงบนพ้ืน มัน

ท�าให้เขาตาบอด จากน้ันเซาโลได้ยินเสียงหน่ึง “เซาโลเอ๋ย เจ้า

ข่มเหงเราท�าไม?” เซาโลร้องไห้ “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือผู้

ใด?” “เราคือเยซู ผู้ที่เจ้าก�าลังข่มเหงน้ัน” เปาโลกลัวและส่ันมาก 

เขามองไม่เห็นอะไรเลยเป็นเวลา 3 วัน 

ใช้หนูเพ่ือประกาศพระ
สิริและช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความรอดจากพระองค์กำรสร้ำงสำวก
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ขออธิษฐานในพระนามพระ
เยซูเจ้า อาเมน

ขออธิษฐานในพระนามพระ
เยซูเจ้า อาเมน

ข้อพระคัมภีร์ท่ีควรจ�ำ
ฉะน้ันพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ข้ึนสู่ที่

สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้ง

ปวงแก่พระองค์ - ฟีลิปปี 2:9 พระเยซูทรงตอบเมื่อบำรธิเมอัสเรียกหำ
พระองค์ พระองค์ทรงตอบคุณเช่นกัน

ผู้คนรอบๆบารธิเมอัสแสนใจร้าย “โอ้ เงียบหน่อย!” เขาตะโกน แต่บารธิเมอัสยังคง

ร้องเรียกต่อไป พระเยซูได้ยินเสียงของเขา และตรัสว่า “น�าเขามาหาเรา” บารธิเมอัส 

ถอดเส้ือคลุมของเขาออกและตรงมาที่พระเยซู “ท่านต้องการอะไร?” พระเยซูถาม 

บารธิเมอัสตอบว่า “ข้าพระองค์อยากมองเห็น!”

บารธิเมอัส ชายตาบอด  

เขาเป็นขอทานที่อาศัยอยู่ตามถนน 

เขารู้จักพระเยซูและความอัศจรรย์ของ

พระองค์ เขาได้ยินที่พระเยซูทรงรักษา

ผู้ที่เจ็บป่วย คนตาบอดและคนง่อย 

บารธิเมอัสต้องการให้พระองค์ 

รักษาเขาเช่นกัน

บารธิเมอัสเชื่อในพระเยซูว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพในการ 

รักษาผู้คน คุณสามารถจินตนาการได้ ว่าเขาจะมีความสุขเพียง 

ใด เมื่อสิ่งแรกที่เขามองเห็น คือ พระพักตร์ของพระเยซู 

ว้าว! ยอด
เยี่ยมจริงๆ!

เป็นก�าลังใจ
ให้ บารธิเมอัส ! พระองค์เรียกท่าน

เราเห็นพระองค์

แล้ว พระเยซู!

พระเยซสูุด

ยอดเลย!

ความเชื่อของ

เจ้ารักษาเจ้าให้

หาย

สทิธอิสำนำจ
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พระคุณของพระเจ้าได้ท�าให้ฉันเป็นลกูทีร่กั
ของพระองค์

พระพรของการเชือ่ฟัง 

เราควรจะรกัเฉพาะผู้ทีร่กัเรา

พระเยซตู้องการให้เราให้อภัยและไม่ยึดตดิ
ความแค้นใจ

เราควรสรรเสรญิพระเจ้าเฉพาะเวลาทีเ่รามี
ความสุขเท่าน้ัน

เมือ่เรามุง่มัน่ตัง้ใจตดิตามพระเยซ ูพระองค์
จะทรงท�าให้เราเป็นเหมอืนพระองค์มากข้ึน

พระวิญญาณบรสุิทธ์ิเป็นผู้ทรงน�าเรา

พระเยซไูม่มเีวลาให้เดก็ๆ

พระเจ้าใช้คนทีเ่ตบิโตข้ึนเท่าน้ันในบอกผู้อ่ืน
เกีย่วกบัพระเยซู

ฤทธานุภาพทัง้ส้ินในสวรรค์และแผ่นดนิโลก
เป็นของพระเจ้า 

การอธิษฐานเป็นฤทธ์ิอ�านาจ เพราะว่า ฤทธ์ิ
อ�านาจมใีนนามพระเยซู 

พระเจ้าได้ยนิเมือ่เราอธิษฐาน

  4  วงกลม ถูก หรือ ผิด และพูดเก่ียวกับค�ำตอบ ขั้นตอนท่ี 1   อธิษฐานด้วยตัวเอง เป็นเวลา 10 วัน

ขั้นตอนท่ี 2   เมื่อคุณอธิษฐานตามค�าอธิษฐาน ขอพระ
เยซูทรงส�าแดงแก่คุณว่าใครที่พระองค์
อาจจะต้องการให้คุณเชิญเขาเข้ามาร่วม
ในการอธิษฐาน

ขั้นตอนท่ี 3   เชิญบุคคลน้ันเข้ามาอธิษฐาน เป็นเวลา 
40 วัน เหมือนที่คุณอธิษฐานเผ่ือเขา 
อาจจะเป็นเพ่ือนของคุณ แม่ พ่อ พ่ีสาว 
น้องสาว พ่ีชาย น้องชาย ปู่ ย่า ตา ยาย 
อาจารย์ หรือ ศิษยาภิบาล 

ขั้นตอนท่ี 4   แบ่งปันกับเพ่ือนร่วมอธิษฐานของคุณ 
ทางที่พระเจ้าตอบค�าอธิษฐานของคุณ 
คุณสามารถเขียนมันลงไป หรือวาดรูป

ขั้นตอนท่ี 5   ท่องจ�าข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับมา  

ขั้นตอนท่ี 6   แบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อ่ืน

ขั้นตอนท่ี 7   ท�าเหมือนเดิมทุกข้ันตอนกับเพ่ือน
ร่วมอธิษฐานคนใหม่ และคุณสามารถ
ติดตามพระเยซูไปด้วยกัน

ฉันช่ือ : 
___________________________

และวันน้ีหนูได้เริ่มอธิษฐานตามหนังสือ 

ค�าอธิษฐานส�าหรับเด็ก

วันนี้ วันท่ี : ____________________

เพื่อนร่วม พันธสัญญำค�ำอธิษฐำน ของฉัน
__________________  ________
ชื่อ  วันที่

__________________  ________
ชื่อ  วันที่

__________________  ________
ชื่อ  วันที่

1  ทบทวน พันธสัญญำค�ำอธิษฐำน
2  อธิษฐำนตำม พันธสัญญำค�ำอธิษฐำน

3  ท ่องจ�ำ ค�ำอธิษฐำนจำกพระคัมภีร ์

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 
ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 
ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ถูก  ผิด 

ขั้น
ตอนกำรปฏิบัติ

วธิกีำรอธษิฐำน พนัธสญัญำ 

สสำหรบัเดก็
คคำอธิษฐำน
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สสำหรบัเดก็
คคำอธิษฐำน

 พระคุณ  พระบิดาเจ้า หนูขอบพระคุณพระองค์

ส�าหรับความรักและการทรงสร้างให้

หนูเป็นลูกที่รักของพระองค์

 ควำมรัก    โปรดทรงช่วยให้หนูรักและเชื่อฟัง

พระองค์ 

 กรุณำคุณ  ช่วยให้หนูได้รักคนอ่ืน แบบที่พระองค์

ทรงรักหนู 

 กำรส�ำนึกบำป  หนูขอโทษที่หนูได้ท�าผิดไป ขอทรง

ช�าระหนูให้สะอาด

 กำรนมัสกำร  หนูขอสรรเสริญพระองค์หมดทั้ง

หัวใจ!

 กำรอุทิศตน  หนูอยากจะติดตามพระเยซูองค์พระผู้

เป็นเจ้าของหนู ขอทรงเปลี่ยนหนูตาม

น�้าพระทัย

 กำรไว้วำงใจ  เติมหนูด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและ

เปิดเผยแผนการของพระองค์ให้หนู

กระจ่าง

 อิทธิพล   ใช้หนูให้น�าพระกรุณา ความจริง 

ความชอบธรรมของพระองค์ไปสู่ผู้อ่ืน

 กำรสร้ำงสำวก  ใช้หนูเพ่ือประกาศพระสิริและช่วยให้

ผู้อ่ืนได้รับความรอดจากพระองค์

 สิทธิอ�ำนำจ  ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า 

อาเมน




