
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໄປດວ້ຍກັນ
theprayercovenant.org/children

ສສຳລບັຫລ
ຳນນອ້ຍພັນທະ

ສັນຍາຄຄາອະທຖິານ

 ພຣະຄຸນ	 	ພຣະບິິດາໃນສະຫວັນ,ຂອບິຄຸນພຣະອົງທ່�ຮັັກຂ້ານ້ອຍ 
ແລະເຮັັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປັນລູກທ່�ຮັັກຂອງພຣະອົງ
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ພຣະອົງຜູ້ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ	ຂຄຊົງ 
ປ່ຽນແປງຂ້ານ້ອຍຕາມນຄ້າພຣະໄທຂອງພຣະອົງ
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ຈດົຈຄາຂຄ້ພຣະຄຄາພ່
ຄຄາອຸປະມາເລ່�ອງແກະທ່�ເສຍໄປ		ລູກາ15:1-7 | ເບ່� ງແມ, ພຣະບດ່ຳຊົງົໂຜດ
ປະທຳນຄວຳມຮັກັແກ�ເຮົັຳທງັຫຼຳຍເປັນຢ່�ຳງໃດທ່� ພຣະເຈົ້ົຳ້ຊົງົເອ່ນ້ພວກ
ເຮົັຳວ�ຳບດຸຂອງພຣະ¬ອງົ –1ໂຢ່ຮັນັ3:1 
ເລ່�ອງລາວຂອງອັບິຣາຮັາມ		ປະຖົມມະການ	12:1-5 | ຈົ້ ົ�ງຮັກັອງົພຣະຜ້ເ້ປັນເຈົ້ົຳ້ດວ້ຍ
ສດຸໃຈົ້,ດວ້ຍສດຸຈົ້ດ່ ແລະດວ້ຍສດຸຄວຳມຄດ່ຂອງເຈົ້ົຳ້ ນ ັນ້ແຫລະເປັນກດົ
ບນັຍດັຂສໃ້ຫຍ�ແລະຂສຕ້ົ້ ົນ້ –ມດັທ່ວ 22:37-38
ໄທຊະມາເຣຍຜູ້ໃຈດ່		ລູກາ	10:25-37 | “ນ່ແ້ຫລະ, ເປັນຂສບ້ນັຍດັຂອງເຮົັຳ  
ຄໃືຫທ້�ຳນທງັຫຼຳຍຮັກັກນັແລະກນັ ເໝືືອນດ ັ�ງເຮົັຳໄດຮ້ັກັພວກທ�ຳນ. –ໂຢ່ຮັນັ15:12
ຄຄາອຸປະມາເລ່�ອງຂ້າທາດທ່�ບິຄ�ຍອມໃຫ້ອະໄພ		ມັດທາຍ18:21-35  
| ຂສຊົງົຊົ ສຳລະຄວຳມຊົ ົ�ວຂອງຂຳ້ນອ້ຍໃຫສ້ນ້ສ່ນ້ໄປແລະເຮັັດໃຫຂ້ຳ້ນອ້ຍ

 ຂຳວສະອຳດຈົ້ຳກຄວຳມຜ່ດຂອງຂຳ້ນອ້ຍ –ເພງສນັລະເສນ່ 51:2
ເລ່�ອງລາວພຣະກຄາເນ່ດ		ລູກາ	2:1-20 | ຂຳ້ແດ�ອງົພຣະຜ້ເ້ປັນເຈົ້ົຳ້ ຂຳ້ນອ້ຍຈົ້ະ
ໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸດວ້ຍໝືດົຫວົໃຈົ້ຂອງຂຳ້ນອ້ຍ ຂຳ້ນອ້ຍຈົ້ະບອກ
ເຖີງ່ສ່� ງຍ່� ງໃຫຍ�ທງັໝືດົຊົື� �ງພຣະອງົໄດກ້ະທ ສຳ –ເພງສນັລະເສນ່ 9:1
ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູ		ລູກາ	22:54-62 | ຖີຳ້ຜ້ໃ້ດຕົ້ອ້ງກຳນຕົ້ດ່ຕົ້ຳມເຮົັຳມຳ 
ໃຫຜ້້ນ້ ັນ້ຕົ້ດັສດ່ຂອງຕົ້ນົເອງ ຮັບັແບກໄມກ້ຳງແຂນຂອງຕົ້ນົທກຸໆວນັແລະ
ຕົ້ຳມເຮົັຳມຳ –ລກ້ຳ 9:23
ພຣະສັນຍາເລ່�ອງພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດ		ໂຢຮັັນ	14:15-31 | ຈົ້ ົ�ງເຕັົ້ມລ ົນ້ດວ້ຍ
ພຣະວນ່ຍຳນບສຣສ່ດຸເຈົ້ົຳ້ –ເອເຟໂຊົ 5:18ຂ
ພຣະເຢຊູແລະເດັກນ້ອຍ		ມັດທາຍ	18:1-6 | ເຮົັຳທງັຫຼຳຍໄດເ້ຫັນສະຫງ �ຳຣຳສ່
ຂອງພຣະອງົ ຄ ືສະຫງ �ຳຣຳສທ່່� ສມົກບັພຣະບດຸອງົດຽວຂອງພຣະບດ່ຳ 
ບສລ່ບນ້ດວ້ຍພຣະຄນຸແລະຄວຳມຈົ້ງ່ –ໂຢ່ຮັນັ 1:14 
ໂຊໂລກັບິໃຈ		ກິດຈະການ	9:1-22 | ເຫດສະນ ັນ້ພວກເຈົ້ົຳ້ຈົ້ ົ�ງອອກໄປ 
ຈົ້ງົເຮັັດໃຫຄ້ນົທກຸຊົຳດເປັນລກ້ສດ່ ໃຫເ້ຂົຳຮັບັບບັຕົ້ສ່ະມຳ 
ໃນພຣະນຳມແຫ�ງພຣະບດ່ຳ ພຣະບດຸ ແລະພຣະວນ່ຍຳນບສຣສ່ດຸເຈົ້ົຳ້  
–ມດັທຳຍ 28:19
ຊົງໂຜດບິາຣະຕິມາຍທ່�ຕາບິອດ		ມາຣະໂກ	10:46-52 | ເຫດສະນ ັນ້ ພຣະເຈົ້ົຳ້ຈົ້ື�ງ 
ໄດຊ້ົງົຍກົພຣະອງົຂື� ນ້ເຖີງ່ທ່� ສງ້ສດຸ ແລະໄດຊ້ົງົປະທຳນພຣະນຳມນ ັນ້ຊົື� ງຢ່້�
ເໜືືອນຳມທງັປວງໃຫແ້ກ�ພຣະອງົ –ຟ່ລ່ບປອຍ 2:9
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ສະມາຄົມພຣະຄຄາພ່ສາກົນຮູັ້ສ່ກເປັນຄວາມຍິນດ່ແລະເປັນກຽດຕິຍົດຍ່າງຍ�ິງທ�່ໄດ້ຮັ່ວມມ່ກັບິ	ພັນທະສັນຍາຄຄາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍ	ຫລານ
ນ້ອຍບິຄ�ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ນຄາໃນອະນາຄົດຂອງຄຣິດຕະຈັກເທົ�ານັ້ນ;	ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ເຂົ້າຮັ່ວມແລະສະມາຊິກຫລັກຂອງຄຣິດຕະຈັກທົ�ວໂລກໃນທຸກວັນນ່້.	ຄຄາ
ອະທິຖານຂອງຫລານນ້ອຍມ່ຜົນກະທົບິທ�່ມ່ພະລັງແລະມ່ຜົນນິລັນດອນ	-	ນຄາຄົນມາສູ່ຄວາມເຊ�່ອໃນພຣະຄຣິດຕະຫລອດທົ�ວໂລກ.	ປ່້ມຫົວນ່້ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ພັນທະກິດນັ້ນສຄາເລັດໄດ້!

– LAREAU ANDERSON, Sr. ຜູູ້້ອຳານຳວຍການຳອາວຸໂສຫຸ້ນຳສ່ວນຳລະດັບໂລກ Global Partnerships, Biblica—ສະມາຄົຳມ
ພຣະຄຳຳາພີສາກົນຳ

ດຽວນ່້ເຖິງເວລາແລ້ວທ�່ຈະ	ນຄາສາຍຕາຂອງພວກເຮົັາໄປຫາພວກເຂົາ,	ພວກເຂົາແມ່ນຄົນລຸ້ນໃໝົ່	ທ�່ກຄາລັງຈະປ່ຽນແປງໂລກທ�່ກຄາລັງລຄຖ້າການໄຕ້ໄຟັແຫ່ງ
ສັດທາ.	ພັນທະສັນຍາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍແມ່ນດອກໄຟັທ�່	ກຄາລັງເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ມ່ການປ່ຽນແປງ.	ຜ່ານການອະທິຖານ,	ເດັກນ້ອຍ	ກຄາລັງ
ລຸກຂຶ້ນແລະປ່ຽນແປງຊ່ວິດ.	ຄຄາອະທິຖານແຫ່ງພັນທະສັນຍາສຄາລັບິຫລານນ້ອຍ	ກຄາລັງກາຍເປັນເຄ�່ອງມ່ທ�່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຫລານນ້ອຍທັ�ວໂລກໄດ້
ຮູັ້ຈັກເຖິງສ�່ງທ�່ພຣະເຢຊູຊົງສອນແລະໃຫ້ຄວາມສຄາຄັນທ�່ສຸດນັ�ນຄ່	-	ການອະທິຖານ.	ພັນທະສັນຍາຄຄາອະທິຖານນັ້ນຈະເຊ່້ອເຊ່ນໃຫ້ພວກເຮົັາເປັນ
ນັກນະມັດສະການແລະນັກອະທິຖານລຸ້ນໃໝົ່ທົ�ວໂລກ	

–   LUIS BUSH, ວ່ດທິະຍາກອນຳຂະບວນຳການຳລະຫວ່າງປະເທິດ, TWC, ຜູູ້້ຮັູບໃຊ້້, ການຳປ່ຽນຳແປງໂລກປີ 2020; ຜູູ້້ຮູ່ວມກຳ�ຕັັ້�ງ 4/14 
ເຄຳ�່ອນຳໄຫວກັບສ່ດຍາພ່ບານຳ ນຳຳາ ຊູ້ ຄຳ່ມ

ປ່້ມພັນທະສັນຍາຄຄາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍ	ມັນເປັນສ�ິງທ້າທາຍທ�່ຈະເຊ�່ອມໂຍງຫົວໃຈຂອງເດັກນ້ອຍກັບິພັນທະກິດການສ້າງສາອານາຈັກຂອງ
ພຣະຄຣິດໂດຍການອະທິຖານກັບິປ່້ມອະທິຖານຂອງຫລານນ້ອຍຫົວນ່້. ພວກເຮົັາຂຄຂອບິໃຈ	Candy.	ສຄາລັບິເອກະສານການຮັຽນທ�່ດ່ເລ່ດ

–  GARY L. FROST, ຮູອງ, ຄຳະນຳະກຳາມະການຳພາກພ�່ນຳພາກຕັ້າເວັນຳຕົັ້ກສຽງເໜື່ອ ແລະຄຳະນຳະກຳາມະການຳເຜູ້ີຍແຜູ້່ພາສາອາເມລ່ກາ ເໜື່ອ

ປ່້ມອະທິຖານຂອງເດັກນ້ອຍຫົວນ່້ແມ່ນດ່ຫຼາຍ,	ມັນແມ່ນຂອງຂວັນທ�່ປະເສ່ດແທ້ໆ . ຊ່ວຍນຄາພວກເຮົັາໄປສູ່ພຣະຄຣິດ	ມັນແມ່ນປ່້ມທ�່ຊ່ວຍໃຫ້
ພວກເຮົັາຕັ້ງໃຈຟັັງ.	ອະທິບິາຍໄດ້ຊັດເຈນແລະຍັງໃຊ້ງ່າຍ.	ຂ້າພະເຈົ້າເຊ�່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ປ່້ມຫົວນ່້ເພ�່ອສອນແລະຊ່ວຍຄົນລຸ້ນໃໝົ່	ໃຫ້ຮັັກການ
ອະທິຖານ. ຫຍັ�ງຮັາກພວກເຂົາດ້ວຍພຣະຄຄາຂອງພຣະເຈົ້າແລະນຄາພວກເຂົາເຂົ້າໄປສູ່ພັນທະກິດເພ�່ອພຣະສະຫງ່າຣາສ່ຂອງພຣະຄຣິດ.	ໃນຖານະທ�່
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສິດຍາພິບິານ	ຂ້າພະເຈົ້າຂອແນະນຄາໃຫ້ໃຊ້ປ່້ມຫົວນ່້ແທ້ໆ 	ເຮົັາມາຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍການອະທິຖານກັບິເດັກນ້ອຍກັນເຖາະ

–  ທ່ານດຣ JASON HUBBARD, ຜູູ້້ອຳານຳວຍການຳສູນຳແສງສະຫວ່າງຂອງອະທິ່ຖານຳໂລກ

ປ່້ມຫົວນ່້ຖ່ກອອກແບິບິ,	ແຕ້ມຮູັບິ,	ແລະ	ຄຄາແນະນຄາ	ໃນການອະທິຖານ	ສຄາລັບິເດັກນ້ອຍທົ�ວໂລກ,	ແລະຍັງກວມເອົາແຫລ່ງທ�່ຈຄາເປັນ	ສຄາລັບິ
ຄຣິດຕະຈັກ, ໂຮັງຮັຽນແລະຄອບິຄົວຄຣິສຕຽນ.	ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົັາມ່ສາຍພົວພັນແລະປະຕິບັິດຕົວຈິງໄດ້ດ່ຂ່້ນ.

–  ROBERT A. MCDONALD, ປະທິານຳບຳານຳານຳ, ຜູູ້້ບຳລ່ຫານຳແລະປະທິານຳ The Procter & Gamble Company

ພັນທະສັນຍາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍນ່້ແມ່ນເຫມາະສົມຫຼາຍໃນການນຄາໃຊ້ໃນແຜນການສອນອະທິຖານ.ກິດຈະກຄາເຊ�່ອມໂຢງເຂົ້າກັບິແຜນການ
ສອນໄດ້ເປັນຢ່າງດ່	ມ່ຫລັກສູດການສອນໃນໂຮັງຮັຽນວັນອາທິດເຕັມຮູັບິແບິບິ	ຈ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງປ່້ມຫົວນ່້ຈ່ງມ່ຍອດຂາຍດ່ທ�່ສຸດ.	ຂ້ອຍຮັັກ
ປ່້ມພັນທະສັນຍາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍນ່້ຫຼາຍ	ເພາະມັນແນະນຄາຫລານນ້ອຍໃຫ້ຮູັ້ເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນແລະອຄານາດຂອງການອະທິຖານ
ກັບິພຣະເຈົ້າໄປພ້ອມໆກັບິການຮັຽນຮູັ້ພຣະຄຄາພ່ໄປນຄາຢ່າງມ່ວນຊ�່ນແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ	ມ່ປະໂຫຍດ	ແລະມ່ປະສິດທິພາບິ!

– JOSHUA MAHONEY, ຜູູ້້ຈັດການຳດ້ານຳຊັ້ບພະຍາກອນຳ - ທຸິກໆເຮູ່ອນຳສຳາລັບພຣະຄຳຣ່ດ

ໃນວັນເພນເຕຄອດເຕ, ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ຢ່ນຢັນວ່າການເປັນພົນລະເມ່ອງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດ
ເປັນຂອງພວກເຮົັາແລະລູກໆຂອງພວກເຮົັາ	(ກິດຈະການ	2: 39).	ພັນທະສັນຍາອະທິຖານ	ສຄາລັບິຫລານນ້ອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ	ຄຄາສັນຍານ່້ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງແລະເປັນຈິງ	ສຄາລັບິຄຣິດຕະຈັກໃນປະຈຸບັິນນ່້ຄ່ກັບິສະໄໝົກ່ອນ.

–  SIDNEY MUISYO, ຮູອງປະທິານຳພາກພ�່ນຳອາຟຣ່ກາ, ອົງການຳ Compassion International
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ແທ້ຈິງແລ້ວ,	ມັນເປັນສິດທິພິເສດແທ້ໆ ທ�່ໄດ້ອະທິຖານໂດຍການນຄາໃຊ້ປຶ້ມອະທິຖານຂອງເດັກນ້ອຍຫົວນ່້.	ເດັກນ້ອຍສາມາດຮູັ້ຈັກກັບິພຣະເຢຊູບິຄ�ວ່າ
ພວກເຂົາຢູ່ໃສ!	ຄຄາອະທິຖານຂອງເດັກນ້ອຍ	ນຄາຄວາມເປັນນຄ້າໜື່�່ງໃຈດຽວມາສູ່ພວກເຮົັາທຸກໆຄົນ	ແລະ	ສຄາພັດຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ! 

– CHERY OSTERLOH, ການຳອະທິ່ຖານຳແບບສາກົນຳ, ໂຄຳງການຳຮູູບເງົາຂອງພຣະເຢຊູ້

ຂ້າພະເຈົ້າດ່ໃຈຫຼາຍທ�່ປ່້ມພັນທະສັນຍາອະທິຖານຕອນນ່້ຖ່ກກະກຽມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ໃນການອະທິຖານ.	ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສ�ິງທ�່	ສຄາຄັນທ�່ສຸດໃນການ
ນຄາໃຊ້ປ່້ມຫົວນ່້ແມ່ນການກະກຽມເດັກນ້ອຍໃນທົ�ວໂລກໃຫ້	ດຄາລົງຊ່ວິດຕາມ	ຄຄາອະທິຖານ.	ດັ�ງນັ້ນພວກເຮົັາປະກາດວ່າ, "ເດັກນ້ອຍເອ່ຍ,	ມາຮັຽນຮູັ້ທ�່ຈະ
ອະທິຖານແລະນະມັດສະການພຣະເຈົ້າກັນເທາະ”

– DR. LOU SHIREY, ຜູູ້້ອຳາ ນຳວຍການຳ Clergy Development/ພັນຳທິະກ່ດອະທິ່ຖານຳ.ຄຳຣ່ດຕັ້ະຈັກສາກົນຳ International 
Pentecostal Holiness Church

ພຣະເຢຊູຊົງປາດຖະໜື່າ	ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງແລະເຮັັດພັນທະສັນຍາ.	ຄຄາອະທິຖານນ່້ຈະຊ່ວຍບິຄ�ພຽງແຕ່ເດັກນ້ອຍ	ຈຄານວນໜື່�ຶງເທົ�ານັ້ນແຕ່ໃນ
ທຸກຊ່ວງອາຍຸເຊັ�ນດຽວກັນ.	ມັນຈະຊ່ວຍເສ່ມກຄາລັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ	ໃຫ້ເປັນສາວົກທ�່ມ່ສັນຕິສຸກໃນການອະທິຖານ	ແລະແບິ່ງປັນເລ�່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ	ພວກເຮົັາ
ຂຄຂອບິໃຈ	Kandy	ສຄາລັບິປ່້ມທ�່ດ່ເລ່ດນ່້!

– DION STEINBORN, ຜູູ້້ອຳານຳວຍການຳຫ້ອງການຳ Jesus Film, Project Catalyst

ປ່້ມຄຄາອະທິຖານຫົວນ່້	ປຽ�ນແປງຊ່ວິດຜູ້ຄົນທ�່ເຮັັດພັນທະກິດຮັ່ວມກັນ,	ຂ້ອຍມ່ຄວາມປະທັບິໃຈຫຼາຍທ�່ປ່້ມຫົວນ່້ຈະນຄາໃຊ້ເພ�່ອເປັນພຣະພອນ	ແລະ
ເປັນແຮັງບັິນດານໃຈໃຫ້ກັບິຫລານນ້ອຍທົ�ວໂລກສາມາດເຂົ້າຮັ່ວມກັບິຫຼາຍລ້ານຄົນທ�່ໄດ້ອະທິຖານແລ້ວວ່າ	“ພຣະບິິດາເຈົ້າ	ຂຄຊົງເຕິມລູກດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບິຄຣິສຸດ!”

– GREG STOUGHTON, ຜູູ້້ຮູ່ວມມ່ແລະຜູູ້້ປະສານຳງານຳໂຄຳງການຳ, ສຳານັຳກງານຳປະທິານຳບຳລ່ຫານຳຂອງ Cru

ຊ່ວິດຂອງເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັັບິການປ່ຽນແປງຈາກການສອນເຖ່ງຄວາມຈຄາເປັນຂອງການອະທິຖານ.	ວິທ່ການອະທິຖານ	ແລະພະລັງຂອງການອະທິຖານ! 
ນອກເໜື່່ອຈາກຄວາມສຄາຄັນຂອງການອະທິຖານ	ປ່້ມຫົວນ່້ຍັງສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູັ້ຈັກຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້າຕຄ�ພວກເຂົາແລະຄວາມສຄາຄັນຂອງການ
ເຊ�່ອຟັັງ.

– THOMAS E. TRASK, ອະດີດຜູູ້້ອຳານຳວຍການຳຊຸ້ມນຸຳມຂອງພຣະເຈົ�າ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຈ່ມເດັກນ້ອຍຂອງຄົນລຸ້ນນ່້ໃຫ້ເປັນຊາວໜຸື່່ມ	ຜູ້ທ�່ຟັ່້ນຟູັແລະປ່ຽນແປງໂລກ.	ປ່້ມແຫ່ງພັນທະສັນຍາ,	ຄຄາ	ອະທິຖານ	ສຄາ	ລັບິເດັກນ້ອຍ	ມັນ
ຄ້າຍຄ່ກັບິແຫຼ່ງຄວາມຮູັ້ທ�່ມ່ຄຸນຄ່າເຊ�ິງພວກເຂົາສາມາດຮັຽນຮູັ້ການອະທິຖານໂດຍເນັ້ນໄປທ�່ພຣະເຈົ້າ.	ເພ�່ອທັງເດັກນ້ອຍແລະຄົນອ�່ນໆ,	ມັນສຸດຍອດເລ່ຍ
ແມ່ນບິຄ?	ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບິໃຈຫຼາຍ.	ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈທ�່ຈະແນະນຄາ	ປ່້ມຫົວນ່້ໃຫ້ເພ�່ອນຮັ່ວມງານ.	ໂດຍສະເພາະລຸ້ນນ້ອງທ�່ອາຍຸນ້ອຍ	ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຮັັດຄ່ກັບິຂ້າພະເຈົ້າເຊັ�ນກັນ.

– TOM VICTOR, ປະທິານຳຄຳະນຳະກຳາ ມະການຳ The Great Commission Coalition, ວ່ດທິະຍາກອນຳ ຂະບວນຳການຳ 4-14 
Window ໃນຳອາເມລ່ກາເໜື່ອ

ປ່້ມຫົວນ່້ແມ່ນເຄ�່ອງມ່ທ�່ດ່ສຄາລັບິການພັດທະນາຄວາມຮັັກແລະຄວາມໃກ້ຊິດຂອງເດັກນ້ອຍກັບິພຣະເຈົ້າ.ເຮົັາເຊ�່ອວ່າມັນຈະສ້າງຄວາມກະຕ່ລ່ລົ້ນໃຫ້ຜູ້ເຊ�່ອ
ທຸກຄົນ	ລຸກຂ່້ນມາອະທິຖານ	ສ້າງສາວົກ	ແລະປະກາດກັບິເດັກນ້ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຕ�່ນເຕັ້ນ	ແລະເຊ�່ອຟັັງບົິດບັິນຍັດແລະພັນທະກິດທ�່ຍ�ິງໃຫຍ່ແລະ	ສຄາຄັນ
ທ�່ສຸດຂຄຂອບິໃຈສຄາລັບິຂອງຂວັນທ�່ດ່ເລິດນ່້!

– K. MARSHALL WILLIAMS SR., ສ່ດຍາພ່ບານຳອາວຸໂສ, ຄຳຣ່ດສະຈັກ Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, 
ແລະປະທິານຳສະມາຄົຳມອາຟຣ່ກາອາເມລ່ກາ SBC 
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ເຖິງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ; ຂຳໃຫ້ພວກຫລານຳເຕັ້ີບໃຫຍ່ແລະເຂົ�າໃຈເຖ່ງຄຳວາມຮັູກອັນຳຍ�່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະບ່ດາທິ�ີມີຕັ້ຳ�ພວກ
ເຮົູາ.

ເພ�່ອ	Vik,	ສາມ່ທ�່ຮັັກແລະລູກໆທ�່ຮັັກແພງຂອງພວກເຮົັາ, Jonathan ແລະ Maria, ສຳາລັບຄຳວາມຮັູກ, ການຳ 
ສະຫນັຳບສະຫນູຳນຳແລະໃຫ້ກຳາລັງໃຈ 

ເຖິງ Stephen Eyre, ຜູ້ຂຽນຮັ່ວມຂອງຂ້ອຍ, ເພ�່ອເປັນຳການຳແບ່ງປັນຳຄຳວາມຊ້່ຽວຊ້ານຳ, ຄຳຳາແນຳະນຳຳາ ແລະຄຳວາມຕັັ້�ງໃຈ
ຂອງໂຄຳງການຳນຳ�ີຢ່າງສວຍງາມ

ເຖິງ Jerry Kirk, ສຳາລັບຄຳວາມກະລຸນຳາຂອງລາວແລະສ່ບຕັ້ຳ�ສະໜັືບສະໜູືນຳ ໃນຳການຳຂະຫຍາຍນຳ່ມ່ດຂອງ 40 ວັນຳ
ແຫ່ງການຳອະທິ່ຖານຳແຫ່ງພັນຳທິະສັນຳຍາ ສຳາລັບລູກຫລານຳຂອງເຮົູາໃນຳໂລກນຳ�ີ

ສຄາລັບິແມ່ຍິງທຸກຄົນໃນທ່ມທ�່ຊ່ວຍພັດທະນາຄຄາອະທິຖານຂອງເດັກນ້ອຍ: Amy Kirk, Sharon Mason, 
Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz ແລະ Katie Steele. 

ເຖິງ Irma Chon ແລະ Katie Steele ກຸ່ມພະລັງ	4/14 ເພ�່ອຂຳຂຳ�ມູນຳແລະ ຄຳຳາແນຳະນຳຳາ.
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ຕັ້ະຫຼອດໄລຍະ 45 ປີຂອງການຳປະຕັ້່ບັດການຳອະທິ່ຖານຳຂອງຂ້າພະເຈົ�າ, ຂ້າພະເຈົ�າຮູູ້ສຶກປະທັິບໃຈຫຼາຍທິ�ີໄດ້ເຫັນຳພຣະພອນຳຂອງ
ພຣະເຈົ�າລົງມາໃນຳການຳປະຕັ້່ບັດສາດສະໜືາກ່ດຂອງພວກເຮົູາ, ແລະພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳ ສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍແມ່ນຳພອນຳອັນຳປະເສີດ
ອີກຢ່າງໜື�ຶງຂອງພຣະເຈົ�າ, ເຊ້�່ງບຳ�ເຄຳີຍເກີດຂ�່ນຳມາກ່ອນຳ. ຈົນຳກວ່າທິ່ານຳນຳາງແຄຳນຳດ�ີ ເວົ�າເຖ່ງວ່ໄສທັິດຂອງນຳາງຕັ້ຳ�ພວກເຮົູາ. ຂອບຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າ 
ພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�ານຳຳາພາທິ່ານຳນຳາງແຄຳນຳດ�ີໃຫ້ມີພາລະໃຈໃນຳການຳສ້າງຕັັ້�ງທິີມງານຳເພ�່ອພັນຳທິະກ່ດສຳາລັບເດັກນຳ້ອຍ. ນັຳບຕັັ້�ງແຕັ້່ທິີມງານຳນຳ�ີ
ເກີດຂ�່ນຳມາ ທິ່ານຳນຳາງແຄຳນຳດ�ີ ແລະສະມາຊ້່ກໃນຳທິີມມີຄຳວາມກະຕັ້່ລ່ລົ�ນຳທິ�ີຈະເຮັູດໃຫ້ພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍໃຫ້ສຳາເລັດ, 
ແລະຕັ້ຳ�ມາທິ່ານຳນຳາງແຄຳນຳດ�ີ ແລະທິີມງານຳໄດ້ຮັູບຮູູ້ຄຳວາມຕັ້້ອງການຳທິ�ີເພ�ີມຂ�່ນຳ 

ສຳາລັບປ�່ມຫົວນຳ�ີ. ປ�່ມຫົວນຳ�ີຄຳ້າຍຄຳ່ກັນຳກັບສະບັບຂອງຜູູ້້ໃຫຍ່. ມັນຳເຮັູດໜື້າທິ�ີເປັນຳເຄຳ�່ອງມ່ໃນຳການຳອະທິ່ບາຍແລະສົ�ງເສີມການຳອະທິ່ຖານຳ, ແຕັ້່
ມັນຳເປັນຳແບບເດັກນຳ້ອຍ, ບ່ອນຳໃດທິ�ີເດັກນຳ້ອຍຢູ່, ປ�່ມຫົວນຳ�ີຈະໄປຫາແລະບຳ�ປະຖ�ີມພວກເຂົາ ມັນຳແມ່ນຳການຳອະທິ່ຖານຳເພ�່ອການຳເຕັ້ີບໃຫຍ່ທິາງ
ຈ່ດວ່ນຳຍານຳຂອງເດັກນຳ້ອຍທິ�ີມີກຽດ, ກົງໄປກົງມາແລະທິ້າທິາຍໃນຳເວລາດຽວກັນຳ.

ເຖ່ງແມ່ນຳວ່າປ�່ມຫົວນຳ�ີຖ່ກຂຽນຳຂ�່ນຳໂດຍສະເພາະ ສຳາລັບເດັກນຳ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ�າເຊ້�່ອວ່າມັນຳສາມາດເປັນຳພອນຳໃຫ້ແກ່ຜູູ້້ໃຫຍ່ເຊັ້�ນຳກັນຳ - ເຊ້�່ງເປັນຳ
ກຳາລັງທິ�ີສຳາຄັຳນຳໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳແລະອວຍພອນຳເດັກນຳ້ອຍ, ແລະເປັນຳພອນຳໃຫ້ແກ່ໂຮູງຮູຽນຳວັນຳອາທິ່ດອີກດ້ວຍ. ມັນຳຈະຊ້່ວຍໃຫ້ຄູຳສອນຳສອນຳ
ເດັກນຳ້ອຍໄດ້ງ່າຍຂ�ຶນຳ ລວມໄປເຖ່ງບັນຳດາສ່ດຍາພ່ບານຳທິ�ີຈະໄດ້ຮັູບພຣະພອນຳໃນຳການຳສະໜັືບສະໜູືນຳ ການຳສຶກສາຂອງສະມາຊ້່ກທຸິກຄົຳນຳໃນຳ
ຄຳຣ່ດຕັ້ະຈັກ.

ໃນຳຄຳວາມເປັນຳຈ່ງແລ້ວທິຳາມະຊ້າດຂອງເດັກນຳ້ອຍມັກອະທິ່ຖານຳ, ແລະພວກເຂົາມັກເລ່ອກທິ�ີຈະອະທິ່ຖານຳກັບພຳ�ແມ່ທິ�ີພວກເຂົາຮັູກແລະ
ໄວ້ວາງໃຈ. ປ�່ມອະທິ່ຖານຳຂອງເດັກນຳ້ອຍຊ້່ວຍພຳ�ແມ່ແລະຄູຳສອນຳຕັ້່ດຕັ້າມພຶດຕັ້່ກຳາການຳອະທິ່ຖານຳຂອງພວກເຂົາ. ມັນຳຄຳ່ກັບເສັ�ນຳທິາງແຫ່ງການຳ
ອະທິ່ຖານຳເຊ້�່ງຈະນຳຳາພວກເຂົາໄປສູ່ຄຳວາມຮັູກແລະສັນຳຕັ້່ສຸກຂອງພຣະເຈົ�າທິ�ີທຸິກຄົຳນຳປາດຖະໜືາ.

ໃນຳເທິ�່ອທິຳາອ່ດ, ຂ້າພະເຈົ�າຄຳ່ດວ່າ  ພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍນຳ�ີແມ່ນຳຄຳວາມຄຳ່ດທິ�ີດີຫຼາຍ. ແຕັ້່ດຽວນຳ�ີມັນຳບຳ�ພຽງແຕັ້່ເທົິ�ານັຳ�ນຳ 
ຂ້າພະເຈົ�າເຊ້�່ອວ່າການຳຕັັ້ດສ່ນຳໃຈຂອງທິີມງານຳຜູູ້້ນຳຳາ ໃນຳການຳຜູ້ະລ່ດພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍແມ່ນຳສ�່ງສຳາຄັຳນຳທິ�ີສຸດທິ�ີເຄຳີຍ
ມີມາກ່ອນຳ. ມັນຳອາດຈະຊ້່ວຍຈຸດໄຟໃຫ້ຄົຳນຳທັິ�ວໂລກລຸກຂ�່ນຳມາອະທິ່ຖານຳກຳ�ເປັນຳໄດ້  

JERRY KIRK
ຜູູ້້ກຳ�ຕັັ້�ງ ແລະອຳານຳວຍການຳພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳ 
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ສອນຫລານນ້ອຍໃຫ້ອະທິຖານ

ໃນຳພຣະທິຳາລູກາ 11 ເປີດດ້ວຍ ຄຳຳາຮູ້ອງຂຳຂອງພວກສາວົກທິ�ີລຽບງ່າຍໂດຍກ່າວວ່າ, "ສອນຳພວກເຮົູາໃຫ້ອະທິ່ຖານຳ." ພຣະເຈົ�າໄດ້ໃຊ້້ປ�່ມແຫ່ງ
ພັນຳທິະສັນຳຍາຂອງການຳອະທິ່ຖານຳເພ�່ອແບ່ງປັນຳພຣະກ່ດຕັ້່ຄຸຳນຳແລະຊ້່ວຍສອນຳພວກສາວົກໂຕັ້ນຳ້ອຍໆໃຫ້ອະທິ່ຖານຳ. ມັນຳເປັນຳເວລາດົນຳນຳານຳ
ນັຳບຕັັ້�ງແຕັ້່ການຳຕັ້ີພ່ມຈຳາໜື່າຍຄັຳ�ງທິຳາອ່ດໃນຳປີ 2014 ໃນຳເວລາທິ�ີ Tom Victor ເຊ້ີນຳພວກເຮົູາເປີດໂຕັ້ປ�່ມດັ�ງກ່າວໃນຳກອງປະຊຸ້ມ 4/14 Best 
Practices Conference ທິ�ີນຳະຄຳອນຳນຳ່ວຢອກ.ເຮົູາເຫັນຳວ່າເດັກນຳ້ອຍຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳຫຼາຍ ແລະໄດ້ມີປະສົບການຳຈາກການຳທິ�ີພຣະເຈົ�າຊົ້ງຕັ້ອບຄຳຳາ
ອະທິ່ດຖານຳຂອງເຂົາເຈົ�າ. ຄຳວາມເຊ້�່ອຂອງພວກເຂົາເຕັ້ີບໃຫຍ່ຂ�ຶນຳແລະຄຳວາມປາດຖະໜືາຂອງພວກເຂົາທິ�ີຈະອະທິ່ຖານຳຍ�່ງມີຫຼາຍຂ�່ນຳ ເປັນຳທິ�ີນຳ່າ
ຍ່ນຳດີຫຼາຍ.

ການຳອະທິ່ຖານຳຢ່າງສະໝ່ຳ�າສະເໝ່ີນັຳ�ນຳ ຖ່ວ່າເປັນຳວ່ໄນຳຝ່່າຍຈ່ດວ່ນຳຍານຳທິ�ີສຳາຄັຳນຳຢ່າງໜື�່ງ ເພາະມັນຳຊ້່ວຍເຊ້�່ອມຄຳວາມສຳາພັນຳຂອງຕົັ້ວເຮົູາກັບ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ ຍ�ີງໃຊ້້ເວລາກັບພຣະອົງຫຼາຍເທົິ�າໃດ ເຮົູາກະຍ�ີງເປັນຳເໝ່່ອນຳພຣະອົງຫຼາຍຂ�່ນຳເທົິ�ານັຳ�ນຳ-ເຕັັ້ມລົ�ນຳໄປດ້ວຍພຣະຄຸຳນຳ ຄຳວາມຮັູກ 
ຄຳວາມເຫັນຳອົກເຫັນຳໃຈແລະການຳໃຫ້ອາໄພ ລ້ວນຳມາຈາກພຣະເຈົ�າທັິງສ�ີນຳ ຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງເຮົູາຄຳ່ ການຳທິ�ີປ�່ມຫົວນຳ�ີຈະຊ້່ວຍຂັບເຄຳ�່ອນຳພະລັງການຳ
ອະທິ່ຖານຳທິ່າມກາງເດັກນຳ້ອຍ ແລະຄົຳນຳໜຸື່ມສາວທົິ�ວໂລກ ຊ້່ວຍສອນຳເດັກນຳ້ອຍຍູກໃໝ່່ໃຫ້ເປັນຳສາວົກທິ�ີເຂົ�າໃຈຍ່າງແນຳ່ຊັ້ດເຖ່ງການຳເປັນຳສາວົກທິ�ີ
ແທິ້ຈີງຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ແລະ ສ່ດອຳານຳາດທິ�ີພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ�າໄດ້ຮັູບຈາກການຳໃຊ້້ເວລາອະທິ່ຖານຳໂອ້ລົມກັບພຣະອົງທຸິກໆວັນຳ

ຂະນຳະທິ�ີເດັກນຳ້ອຍ ກຳາລັງເດີນຳທິາງໄປສູ່ການຳອະທິ່ຖານຳນຳ�ີ ພວກເຮົູາຕັ້້ອງການຳໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສຳາພັດກັບພຣະເຈົ�າໃນຳວ່ທິີທິ�ີມີພະລັງ.ຮູຽນຳຮູູ້ວ່ທິີທິ�ີ
ຈະເຊ້�່ອຟັງແລະຕັ້ອບສະໜືອງຕັ້ຳ�ຄຳຳາ ເຕັ້່ອນຳຂອງພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າຂອງພວກເຂົາ.

ພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າກ່າວກັບພວກເຮົູາໃນຳຫຼາຍໆວ່ທິີ. ດ້ວຍເຫດຜົູ້ນຳນຳ�ີ, ພວກເຮົູາຄຳາດຫວັງວ່າເດັກນຳ້ອຍຈະຄົຳ�ນຳພົບວ່ທິີການຳຟັງສຽງ
ພຣະວ່ນຳຍານຳໄດ້ໂດຍການຳເລ�ີມຕົັ້�ນຳຂອງຄຳຳາອະທິ່ຖານຳນຳ�ີ, Colin Millar ນັຳກອະທິ່ຖານຳໄຟແຮູງ, ເຄຳີຍເວົ�າກັບຂ້າພະເຈົ�າວ່າ, "Give God A 
High Five -ໃຫ້ພຣະເຈົ�າສູງສຸດຫ້າ", ຊ້�ຶງລາວໝ່າຍເຖ່ງພຣະຄຳຳາ ເພງສັນຳລະເສີນຳ 46:10. "ຈົ�ງນຳ�ີງເສຍ ແລະຮູູ້ເຖ່ດວ່າ ເຮົູາຄຳ່ພຣະເຈົ�າ.” 
ມັນຳໝ່າຍເຖ່ງການຳເຊ້ີນຳພວກເຮົູາໃຫ້ພັກຜູ້່ອນຳ 5 ນຳາທິີແກ່ພຣະເຈົ�າອົງສູງສຸດ. ມັນຳເປັນຳຄຳວາມຄຳ່ດທິ�ີດີສຳາລັບທັິງຜູູ້້ໃຫຍ່ແລະເດັກນຳ້ອຍ! ຂຳ
ເຊ້ີນຳຊ້ວນຳພວກເດັກນຳ້ອຍໃຊ້້ເວລາ 5 ນຳາທິີຢ່ນຳຢູ່ຕັ້ຳ�ໜື້າພຣະເຈົ�າ. ເພ�່ອຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຳສ�່ງທິ�ີພຣະອົງຕັ້້ອງການຳບອກພວກເຮົູາ ສ�່ງນຳ�ີຈະ
ຖ່ກອະທິ່ບາຍຕັ້�່ມໃນຳບົດຮູຽນຳຂອງພວກເຮົູາ.ການຳຕັັ້�ງໃຈຟັງສຽງຂອງພຣະອົງມັນຳເປັນຳສ�່ງສຳາຄັຳນຳຫຼາຍບຳ�ນຳ້ອຍໄປກວ່າການຳອະທິ່ຖານຳ. ພຣະອົງກ່າວກັບ
ພວກເຮົູາໂດຍຜູ້່ານຳພຣະຄຳຳາຂອງພຣະອົງແລະພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າຜູູ້້ຄຳອຍເຕັ້່ອນຳເຮົູາຢ່າງນຸຳ່ມນຳວນຳ. ຊ້າມູເອນຳນຳ້ອຍໃນຳພຣະຄຳຳາພີໄດ້ຮູຽນຳຮູູ້ທິ�ີ
ຈະຈຳາແນຳກສຽງຂອງພຣະອົງ, ແລະພຣະເຈົ�າກຳສາມາດໃຊ້້ລາວເພ�່ອນຳຳາພາຄົຳນຳຫລວງຫຼາຍໄດ້” 

ຈຸດມຸ້ງໝ່າຍຂອງເຮົູາຄຳ່ການຳເປັນຳແຮູງຜັູ້ກດັນຳໃຫ້ເດັກນຳ້ອຍ ແລະຜູູ້້ໃຫຍ່ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຜູ້່ານຳພະລັງຂອງພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳ 
ໃນຳຂະນຳະທິ�ີພວກເຮົູາກຳາລັງກຽມຊ້ີວ່ດຫລານຳນຳ້ອຍດ້ວຍປ�່ມຫົວນຳ�ີ ພຣະເຈົ�າກຳຊົ້ງເຮັູດງານຳຍ່າງອັດສະຈັນຳຜູ້່ານຳພວກເຂົາດ້ວຍ ຕັ້ອນຳນຳ�ີເຮົູາສາມາດ
ເຂົ�າເຖ່ງເດັກນຳ້ອຍຈາກ 53 ປະເທິດໄດ້ແລ້ວ ກວ່າ 2.5ລ້ານຳຄົຳນຳ ອັດສະຈັນຳຫຼາຍບຳ� ຫລານຳນຳ້ອຍກວ່າ 2.5 ລ້ານຳຄົຳນຳຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ
ຮູ່ວມກັນຳ ພວກເຂົາທັິງໝົ່ດຮູຽນຳຮູູ້ທິ�ີຈະຟັງສຽງ ແລະເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງ ແລະເຮົູາເຊ້�່ອວ່ານຳ�ີເປັນຳພຽງຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳເທົິ�ານັຳ�ນຳ

ຢ່າລ່ມເຂົ�າໄປເບ�ີງໃນຳເວັບເພດຂອງເຮົູາ theprayercovenant.org/children ຊ້�່ງໃນຳນັຳ�ນຳມີຂຳ�ມູນຳຫລວງຫຼາຍ ຮູູບພາບ ແລະຄຳຳາພະຍານຳຈາກ
ເດັກນຳ້ອຍສມາຊ້່ກພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຈາກທັິ�ວໂລກ ພວກເຮົູາມັກຟັງເລ�່ອງຂອງພວກທິ່ານຳ ດັງນັຳ�ນຳຢ່າລັງເລທິ�ີຈະແບ່ງປັນຳເລ�່ອງລາວກຽ�ວ
ກັບການຳອະທິ່ຖານຳຂອງທິ່ານຳ ພວກເຮົູາຈະລຳຖ້າຕັ້່ດຕັ້າມຢ່າງແນຳ່ນຳອນຳ  
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ຮັຽນຮູັ້ວິທ່ການອະທິຖານ

ຮູຽນຳຮູູ້ວ່ທິີການຳອະທິ່ຖານຳ

ເດັກນຳ້ອຍອາດຈະມີຄຳຳາຖາມວ່າ, ພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳ່ຫຍັງ? ຄຳຳາຕັ້ອບງ່າຍໆແມ່ນຳ ຄຳຳາສັນຳຍາລະຫວ່າງສອງຄົຳນຳຫຼ່ຫຼາຍກວ່ານັຳ�ນຳ - ຄຳຳາສັນຳຍາວ່າພວກເຮົູາ
ຈະອະທິ່ຖານຳເພ�່ອກັນຳແລະກັນຳ.ຫລານຳນຳ້ອຍນັຳ�ນຳເປັນຳນັຳກສ້າງສຳາພັນຳ-ແນຳວຄຳ່ດໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳເພ�່ອຄົຳນຳອ�່ນຳໆນັຳ�ນຳ ມ່ວນຳຊ້�່ນຳ ແລະເຂົ�າໃຈງ່າຍ ໃນຳ
ແຕັ້່ລະຄັຳ�ງທິ�ີທິ່ານຳສອນຳ ຢ່າລ່ມຖາມເດັກນຳ້ອຍວ່າ, "ໃຜູ້ແດ່ທິ�ີພຣະເຈົ�າໄດ້ເອົາເຂົ�າມາໃນຳໃຈຂອງຫລານຳນຳ້ອຍ ເພ�່ອເຮັູດພັນຳທິະສັນຳຍາຄຳຳາອະທິ່ຖານຳນຳຳາ 
ແລະພຣະເຈົ�າເວົ�າກັບຫລານຳນຳ້ອຍວ່າ ໃຫ້ແບ່ງປັນຳເລ�່ອງລາວຂອງພຣະອົງກັບຜູູ້້ອ�່ນຳຢ່າງໃດ? 

ຫລານຳນຳ້ອຍສ່ວນຳໃຫຍ່ເລ�ີມຕົັ້�ນຳເຮັູດພັນຳທິະສັນຳຍາການຳອະທິ່ຖານຳກັບພຳ�ແມ່, ຍາດພ�ີນຳ້ອງ, ແລະ ໝູ່່ເພ�່ອນຳຂອງເຂົາເຈົ�າ ພວກເຂົາສາມາດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ
ເຮັູດພັນຳທິະສັນຳຍາໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳໄດ້ທຸິກເວລາ. ເປົ�າໝ່າຍ ຕົັ້�ນຳຕັ້ຳແມ່ນຳວ່າຊ້ີວ່ດການຳອະທິ່ຖານຳຂອງເດັກນຳ້ອຍຈະພັດທິະນຳາແລະເຕັ້ີບໃຫຍ່, 
ເຊ້�່ງມັກຈະເປັນຳຜູູ້້ນຳຳາໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳຢູ່ໃນຳເຮູ່ອນຳຂອງພວກເຂົາເອງ. 

ພວກເຮົູາຫວັງວ່າທິ່ານຳຄົຳງຈະມີຄຳວາມສຸກແລະມ່ວນຳຊ້�່ນຳກັບຫັຼກສູດໃໝ່່ 10 ບົດນຳ�ີທິ�ີກວມເອົາການຳສ້າງສາວົກ 10 ປະການຳ ໄດ້ແກ່ 
ພຣະຄຸຳນຳ,ຄຳວາມຮັູກ,  ຄຳວາມເຫັນຳອົກເຫັນຳໃຈ, ການຳສຳານຳ່ກບາບ, ການຳນຳະມັດສະການຳ, ການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳ, ການຳເພ�່ງພາ, ອ່ດທິ່ພົນຳ, ການຳສ້າງສາວົກ
ແລະ ສ່ດອຳານຳາດ ໃນຳທຸິກໆບົດໄດ້ເລົ�າເລ�່ອງໃນຳພຣະຄຳຳາພີ.ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີທິ�ີໜື້າຈົດຈຳາ ບົດຝ່່ກຫັດ ການຳອະທິ່ຖານຳແບບປ໊ອບຄຳອນຳ ເກມການຳ
ທົິດລອງແບບມ່ວນຳໆ, ແຣ໊ບ, ແລະອ�່ນຳໆທິ�ີນຳ່າຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳອີກຫລວງຫຼາຍ. ແນຳມເບ�ີງໃນຳໄອຄຳອນຳທັິງ 10 ນຳ�ີເຊ້�່ງເປັນຳສັນຳຍາລັກຂອງກ່ດຈະກຳາຕັ້່າງໆ ໃນຳ
ແຕັ້່ລະບົດຮູຽນຳ. 

ຫັຼກສູດຂອງພວກເຮົູາແມ່ນຳປ່ຽນຳແປງໄດ້. ໝ່າຍເຖ່ງຄູຳສອນຳວັນຳອາທິ່ດ ຫຼ່ຜູູ້້ໃຊ້້ໃນຳໂປແກມ VBS ຫຼ່ກຸ່ມສຶກສາ ພຣະຄຳຳາພີນຳ້ອຍໆ ສາມາດຕັັ້ດສ່ນຳ
ໃຈນຳຳາໃຊ້້ສ�່ງທິ�ີດີແລະເໝ່າະສົມທິ�ີສຸດ ພວກເຮົູາແນຳະນຳຳາໃຫ້ແບ່ງຊັ້�ນຳເປັນຳສອງຊ້່ວງ, ຊ້່ວງທິຳາອ່ດສອນຳພຣະຄຳຳາພີຜູ້່ານຳ 10 ບົດຮູຽນຳໃນຳໄລຍະເວລາ 
10 ອາທິ່ດ, ແລະຕັ້ຳ�ດ້ວຍການຳເຊ້�່ອເຊ້ີນຳໃຫ້;ຫລານຳນຳ້ອຍເຮັູດພັນຳທິະສັນຳຍາກັບໝູ່່ເພ�່ອນຳ. ຫຼ່ສະມາຊ້່ກໃນຳຄຳອບຄົຳວ ຫັຼງຈາກສອນຳຫລັກສູດ
ທັິງໝົ່ດຄົຳບແລ້ວ ຢ່າລ່ມສຸມໃສ່ການຳອະທິ່ຖານຳໃນຳເວລາຮູຽນຳ. ເຊັ້�ນຳດຽວກັນຳກັບການຳຮູ້ອງເພງນຳະມັດສະການຳ ແບ່ງເວລາພ່ເສດເພ�ີມເຕັ້່ມໃນຳແຕັ້່ລະ
ອາທິ່ດເພ�່ອຮູ່ວມກັນຳນຳະມັດສະການຳແລະອະທິ່ຖານຳ, ແລະເຊ້�່ອເຊ້ີນຳຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳວ່າ:

• ພຣະເຈົ�າປຽ�ນຳແປງຊ້ີວ່ດຂ້າພະເຈົ�າໄດ້ຢ່າງໃດ?
• ພຣະເຈົ�າປຽ�ນຳແປງຊ້ີວ່ດຂອງຄົຳນຳທິ�ີຂ້າພະເຈົ�າອະທິ່ຖານຳເພ�່ອໄດ້ຢ່າງໃດ?
• ພຣະເຈົ�າເວົ�າກັບພວກຫລານຳຢ່າງໃດ?
• ພຣະເຈົ�າຕັ້ອບຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງຫລານຳຢ່າງໃດ?
• ແບ່ງປັນຳຫົວຂຳ�ອະທິ່ຖານຳເພ�່ອ

ຂອບໃຈສຳາລັບຄຳວາມຮູ່ວມມ່ ໃນຳການຳນຳຳາຫລານຳນຳ້ອຍມາສູ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຜູ້່ານຳພະລັງຂອງການຳອະທິ່ຖານຳ

ບິົດຝກ່ຫັດ		ເຈົ້າຫາພຄ້ບິຄ� ຄຄາອະທ ິ
ຖານແບິບິ 
ປ໊ອບິຄອນ	

ເວົາ້ເລ່ຍ!ຮັູ້ສກ່ຫຼບ່ິຄ? ໄດ້ຍນິບິຄນຄ້? ມາຫຼ່້ນກັນ!ລອງເວົາ້ 
ເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�? 

ເຈົາ້ເຮັັດ 
ໄດ້ຫຼບ່ິຄ? 

ນ�່ມັນຄ່ 
ການແຣ໊ບິ!



ຕົວຢາ່ງບົິດຮັຽນທ�່ 1 - ພຣະຄຸນ	

ກິດຈະກຄາທ�່ 1

ພຣະຄນຸ
ກດິຈະກຄາທ�່ 1: ລອງເວົາ້ເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�? 

ຈົດຈຄາຄຄາອະທິຖານ
ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ ຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງ 
ສຳາລັບຄຳວາມຮັູກແລະການຳຊົ້ງເອ�ີ�ນຳໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍ
ມາເປັນຳລູກທິ�ີຮັູກຂອງພຣະອົງ.

ອ່ານຳຄຳຳາອະທິ່ຖານຳນຳຳາກັນຳ - 
ສຸມໃສ່ຄຳວາມສຳາຄັຳນຳດຽວ, ເຊັ້�ນຳ ພຣະຄຸຳນຳ.

ຮູ້ອງຄຳຳາອະທິ່ຖານຳທັິງໝົ່ດນຳຳາກັນຳ   
(ເປ່ດເພງ)

ກິດຈະກຄາໄຂປິດສະໜື່າ	
ແຕັ້່ລະຄຳຳາທິ�ີຢູ່ເທິ່ງຊ້�ີນຳສ່ວນຳປ່ດສະໜືາຈະແຕັ້ກຕັ້່າງກັນຳ 
ພວກເຂົາຕັ້້ອງໃສ່ຄຳຳາໃນຳລຳາດັບທິ�ີຖ່ກຕັ້້ອງເພ�່ອໃຫ້ຂຳ�ພຣະ
ຄຳຳາພີສົມບູນຳ

ກິດຈະກຄາ	ເທິງກະດານ
ໃຫ້ນຳາຍຄູຳຂຽນຳຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີຢູ່ເທິ່ງກະດານຳ. ແລະໃຫ້
ຫລານຳນຳ້ອຍອ່ານຳພ້ອມກັນຳ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳ, ນຳາຍຄູຳຄຳ່ອຍໆ
ລຶບບາງຄຳຳາ ຫຼ່ບາງສ່ວນຳຂອງຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີ. ເພ�່ອທົິດສອບ
ຄຳວາມຊົ້ງຈຳາຂອງຫລານຳນຳ້ອຍ ລຶບອອກຈົນຳກ່ວາບຳ�ມີຂຳ�ທິ�ີ
ເຫຼ່ອຢູ່ເທິ່ງກະດານຳແລະຫລານຳນຳ້ອຍສາມາດຈ�່ຈຳາໄດ້ທຸິກ
ໆຄຳຳາ.

ເກມລຽນແຖວ! 
ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍລຽນຳແຖວຕັ້າມຕັ້ອນຳເລ່ກ ພວກເຂົາຕັ້້ອງ
ເວົ�າຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີຄົຳນຳລະໜື�ຶງຄຳຳາຕັ້ຳ�ໄປຈົນຳຈົບຂຳ�. ຖ້າຫລານຳ
ນຳ້ອຍຄົຳນຳໃດເວົ�າຜູ້່ດ, ລາວຕັ້້ອງນັຳ�ງລົງ. (ເກມນຳ�ີຍາກກວ່າທິ�ີ
ທິ່ານຳຄຳ່ດເດ�ີ!)

ຢ່າລ່ມກຽມລາງວັນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ. ຜູູ້້ທິ�ີຍັງສາມາດຈ�່ຈຳາຂຳ�
ພຣະຄຳຳາພີຕັ້່າງໆ ຈົ�ງຈ�່ຈຳາ
ທຸິກໆກ່ດຈະກຳາການຳທິ່ອງຈຳາພຣະຄຳຳາພີເພ�່ອໃຫ້ຫລານຳ
ນຳ້ອຍໝູ່ນຳວຽນຳຝ່ຶກແລະຈົດຈຳາຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີຕັ້່າງໆໄດ້ 
ຄຳ່ອງຂ�່ນຳ.

ຈ�່ຈຄາຂຄ້ພຣະຄຄາພ່ທ�່ກ່າວເຖິງ (I ໂຢຮັູນຳ 3:1) 
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ກດິຈະກຄາທ�່ 3: ຮັູ້ສກ່ຫຼບ່ິຄ? 

ກິດຈະກຄາທ�່ 2

ກິດຈະກຄາທ�່ 3

ກິດຈະກຄາທ�່ 2: ເຈົ້າຫາພຄ້ບິຄ�? 

ສຶກສາພຣະຄຳຳາພີ - ເຖ່ງເວລາທິ�ີຈະຮູຽນຳຮູູ້ພຣະຄຳຳາຂອງພຣະເຈົ�າ. ຍັງອ້າງເຖ່ງຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີທິ�ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂຳ�
ຂອງບົດຮູຽນຳດ້ວຍ. ມີການຳແຂ່ງຂັນຳເປີດພຣະຄຳຳາພີຕັ້າມຂຳ�ພຣະຄຳຳາຢູ່ລຸ່ມນຳ�ີ ແລະສຳາລັບຜູູ້້ທິ�ີເປີດໄດ້ກ່ອນຳທິ�ີຈະອ່ານຳ 
ດ້ວຍສຽງດັງໆເພ�່ອເພ�ີມຄຳວາມມ່ວນຳຊ້�່ນຳ. 

ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີທິ�ີກ່າວເຖ່ງ ພຣະຄຸຳນຳ

ຊ້່ວງການຳແບ່ງປັນຳ. ບ່ອນຳນຳ�ີແມ່ນຳເຂດທິ�ີບຳ�ມີການຳຕັັ້ດສ່ນຳ - ຫລານຳນຳ້ອຍ  ຈະສາມາດເວົ�າກ່ຽວກັບຄຳວາມສົງໄສຂອງ
ພວກເຂົາ. ຫຼ່ຄຳຳາຖາມກ່ຽວກັບຄຳວາມເຊ້�່ອ, ຄຳວາມຢ້ານຳກົວ, ຫຼ່ບັນຳຫາຕັ້່າງໆຂອງຕົັ້ວເອງ, ເຊ້�່ງແຕັ້່ລະບັນຳຫານັຳ�ນຳ
ຈະໃຫ້ຄຳຳາແນຳະນຳຳາກ່ຽວກັບທັິດສະນຳະທິ�ີຖ່ກຕັ້້ອງຂອງຄຳວາມເຊ້�່ອ. ຄູຳຜູູ້້ສອນຳອາດຈະຊ້່ວຍໄດ້ໂດຍການຳເປັນຳຜູູ້້
ທິຳາອ່ດທິ�ີຈະແບ່ງປັນຳ. ພວກເຂົາເວົ�າປະສົບການຳກ່ຽວກັບພຣະຄຸຳນຳຂອງພຣະເຈົ�າໃນຳຊ້ີວ່ດ. ລະວັງຢ່າຂັດຂວາງ
ຄຳວາມຄຳ່ດຂອງຫລານຳນຳ້ອຍ. ຈົນຳພວກເຂົາອາດຈະບຳ�ກ້າທິ�ີຈະແບ່ງປັນຳເລ�່ອງຕັ້່າງໆກັບສະມາຊ້່ກຄົຳນຳອ�່ນຳໆ
ຕົັ້ວຢ່າງຄຳຳາຖາມ 

1) ເຈົ້າຮູັ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈົ້າຮັັກເຮົັາ
2) ເຈົ້າສາມາດສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັັກຕຄ�ຜູ້ອ�່ນໄດ້ແນວໃດ
3) ການກະທຄາໃດທ�່ເຮັັດໃຫ້ເຈົ້າຮູັ້ສ່ກເຖິງຄວາມຮັັກ
4) ສ�ິງໃດເຮັັດໃຫ້ເຮົັາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ

ໂຢຮັັນ	3:16

1 ໂຢຮັັນ 4:10

ໂຣມ 8:38,39

(ຜູູ້້ສອນຳສາມາດໃຊ້້ຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີນຳ�ີ ຫຼ່ ເລ່ອກຂຳ�ພຣະຄຳຳາພີອ�່ນຳໆເພ�ີມເຕັ້່ມໄດ້)

ຫລານນ້ອຍໄດ້ຫຍັງຈາກຂຄ້ພຣະຄຄາພ່ນ່້?
ຫລານນ້ອຍສາມາດນຄາເອົາໄປໃຊ້ໃນການດຄາເນິນຊ່ວິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຫລານນ້ອຍໄດ້ຮັຽນຮູັ້ຫຍັງກຽ�ວກັບິພຣະຄຸນ?

ຕົວຢ່າງການສອນທ�່ໃຊ້ກັບິບົິດຮັຽນທັງ	10	ບົິດ
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ກດິຈະກຄາທ�່ 4: ຄຄາອະທຖິານແບິບິປ໊ອບິຄອນ	

ນຳ�ີຈະເປັນຳໂອກາດ ສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍຈະໄດ້ອະທິ່ຖານຳເພ�່ອກັນຳແລະກັນຳ ບາງຄົຳນຳອາດຈະບຳ�ເຄຳີຍອະທິ່ຖານຳມາກ່ອນຳ, 
ສະນັຳ�ນຳພວກເຂົາອາດຈະຮູູ້ສຶກອາຍ. ກ່ດຈະກຳາການຳອະທິ່ຖານຳແບບປ໊ອບຄຳອນຳ ນຳ�ີຈະຊ້່ວຍເຮັູດໃຫ້ການຳອະທິ່ຖານຳ
ງ່າຍຂ�່ນຳ. ແລະມ່ວນຳກວ່າວ່ທິີການຳຫຼ�ີນຳ, ພຽງແຕັ້່ຮູ້ອງອອກສຽງຂອງຄຳຳາອະທິ່ຖານຳພຽງແຄຳ່ໜື�່ງຄຳຳາ ຫຼ່ເປັນຳປະໂຫຍກ
ສັ�ນຳໆ. ໃຫ້ຄູຳເລ�ີມການຳສອນຳຂອງພວກເຂົາໂດຍການຳອະທິ່ບາຍໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຮູູ້ຊ້�່ແລະພຣະລັກສະນຳະຂອງພຣະ
ຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ. ສ�່ງນຳ�ີຈະຊ້່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ�າໃຈວ່ທິີການຳນຳະມັດສະການຳແລະສັນຳລະເສີນຳພຣະອົງ ຄຳວາມຈ່ງຫລານຳ
ນຳ້ອຍ ມັກກ່ດຈະກຳານຳ�ີແລະ ຮູ່ວມມ່ໂດຍໄວ ທິ່ານຳຈະຮູູ້ສຶກເຖ່ງພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າທິ�ີຢູ່ໃນຳຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງ
ພວກເຂົາ. ຈາກນັຳ�ນຳໃນຳແຕັ້່ລະມ�່ຄູຳສອນຳຈະເຫັນຳວ່າຫລານຳນຳ້ອຍ  ຮູູ້ສຶກສະບາຍໃຈຫຼາຍຂ�ຶນຳແລະອາດຈະເລ�ີມກ້າທິ�ີ
ຈະແບ່ງປັນຳຫົວຂຳ�ການຳອະທິ່ຖານຳໃນຳທິ້າຍອາທິ່ດນຳ�ີ.

ກ່ດຈະກຳາອີກຢ່າງໜື�ຶງ ທິ�ີເອ�ີນຳວ່າ "ສີອະທິ່ຖານຳ", ໃຊ້້ເວລາປະມານຳ 30 ນຳາທິີເພ�່ອໃຫ້ຄູຳຜູູ້້ສອນຳເປີດເພງ
ນຳະມັດສະການຳ ແລະຫລານຳນຳ້ອຍ ໃຫ້ນຳອນຳຢູ່ເທິ່ງເດ�ີນຳຫຍ້າຫຼ່ເທິີງພ�່ນຳ. ຈຸດປະສົງເພ�່ອໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍໄດ້ນຳອນຳ
ແນຳມເບ�ີງການຳຊົ້ງສ້າງຂອງພຣະເຈົ�າ: ທັິງທິ້ອງຟ້າ, ຕົັ້�ນຳໄມ້, ກ້ອນຳເມກ. ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳໃຫ້ຢາຍເຈັ�ຍເປົ�າໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ
ຫຼ່ເຈັ�ຍແຜູ້່ນຳນຳ້ອຍໆໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແຕັ້້ມຕັ້າມທິ�ີພວກເຂົາເຈົ�າຮູູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ�າຊົ້ງນຳຳາ ຫລານຳນຳ້ອຍ  ມັກກ່ດຈະກຳາ
ສີອະທິ່ຖານຳ. ຄູຳຜູູ້້ສອນຳຈະໄດ້ເຫັນຳຄຳວາມມະຫັດສະຈັນຳຂອງສ່ລະປະຂອງຫລານຳນຳ້ອຍ. ທິ�ີພວກເຂົາຖ່າຍທິອດ
ອອກມາ

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຊອບິທຄາຂອງເຮົັາ (ຍາເວ ຊ້່ເຄຳນູຳ)

ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ທ່າມກາງເຮົັາ (ອ່ມມານູຳເອນຳ)

ພຣະບິິດາ (ອັບບາ)
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງດຄາລົງຢູ່ນິລັນດອນ (ເອວໂອແລມ)

ພຣະເຈົ້າຜຸ້ສູງສຸດ (ເອວ ເອວຢ່ອນຳ)

ຜູ້ປົກຄອງ (ຊ້ຳເຟດ)

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງເຮົັາ (ຍາເວ ໂຣຮູີ)
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນສິລາຂອງເຮົັາ (ຍາເວ ຊູ້ຣ່)
ພຣະເຈົ້າຄ່ສັນຕິສຸກຂອງເຮົັາ (ຍາເວ ຊ້າໂລມ)

ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກສ�ິງທຸກຢ່າງ	ແລະນິລັນການ (ເອໂລອ່ມ)

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (ຍາເວ)

ພຣະເຈົ້າຊົງດູແລເຮົັາ (ເອວ ໂຣອ່)
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດຍ�ິງໃຫຍ່ (ເອວ ຊັ້ດດາຍ)

ພຣະເຈົ້າຊົງຈັດກຽມທຸກສ�ິງ (ຍາເວ ຈ່ເຣ)

ພຣະເຈົ້າເປັນແພດຜູ້ປະເສ່ດຂອງເຮົັາ (ຍາເວ ໂຣຟີ)

ກິດຈະກຄາທ�່ 4

ຕົວຢາ່ງບົິດຮັຽນທ�່ 1 - ພຣະຄຸນ	
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ຕົວຢ່າງການສອນທ�່ໃຊ້ກັບິບົິດຮັຽນທັງ	10	ບົິດ

ກິດຈະກຄາທ�່ 5: ເວົ້າເລ່ຍ! 

ກິດຈະກຄາທ�່ 6: ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້? 

ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ແບ່ງປັນຳຄຳວາມຄຳ່ດກ່ຽວກັບຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຈົ�າ: ຄຳວາມຢ້ານຳກົວແລະຄຳວາມກັງວົນຳກ່ຽວກັບການຳ
ສູນຳເສຍຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຈົ�າຫຼ່ປະສົບການຳໃນຳແງ່ດີກ່ຽວກັບຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຈົ�າທິ�ີມີຕັ້ຳ�ພວກເຂົາແຕັ້່ລະຄົຳນຳ

ຫົວຂຳ�ຕົັ້ວຢ່າງສຳາລັບການຳໂອ້ລົມໃນຳຫ້ອງຮູຽນຳ

ຫລານຳນຳ້ອຍ ມັກເລ�່ອງນຳ່ທິານຳ, ສະນັຳ�ນຳພວກເຮົູາຈະອ່ານຳເລ�່ອງແລະຕັ້ອບຄຳຳາຖາມ. (15 ນຳາທິີ)

ເລ່ອກຫລານຳນຳ້ອຍ ທິ�ີເປັນຳຕົັ້ວແທິນຳອອກມາ ແລະເຮັູດເປັນຳຕົັ້ວລະຄຳອນຳຈາກເລ�່ອງໃນຳພະຄຳຳາພີ ອາດຈະຫາເຄຳ�່ອງ
ນຸຳ່ງງ່າຍໆ ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ໃສ່ແລະກຽມອຸປະກອນຳໜື້ອຍໜື�ຶງສຳາລັບຜູູ້້ລ້ຽງແກະ ຫຳ�ຜູ້້າພັນຳຫົວຫຼ່ເສ�່ອຄຸຳມຍາວໆ 
(15 ນຳາທິີ)

ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍເລົ�າເລ�່ອງດັງກ່າວໃນຳແບບລຽບງ່າຍອີກຄັຳ�ງຫັຼງຈາກໄດ້ຟັງຜູູ້້ສອນຳ. ວ່ທິີການຳເປີດໂອກາດໃຫ້ 
ຫລານຳນຳ້ອຍທຸິກຄົຳນຳປ່ຽນຳກັນຳເລົ�າເລ�່ອງ ໂດຍແບ່ງກຸ່ມກຸ່ມລະ 8 ຄົຳນຳແລະໂຍນຳໝ່າກບານຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຄົຳນຳທິີ 1, 
ລາວຈະເລ�ີມເລົ�ານຳ່ທິານຳປະໂຫຍກທິຳາອ່ດ. ຈາກນັຳ�ນຳຖ�່ມໝ່າກບານຳໃສ່ເພ�່ອນຳຄົຳນຳຕັ້ຳ�ໄປເພ�່ອເລົ�າປະໂຫຍກຕັ້ຳ�ໄປ ສ່ບ
ຕັ້ຳ�ເຮັູດສ�່ງນຳ�ີ ຈົນຳກ່ວາທຸິກຄົຳນຳມີໂອກາດເລົ�າເລ�່ອງຈົນຳຈົບ (15 ນຳາທິີ)

ພຣະຄຸຳນຳ ໝ່າຍຖ່ງ ການຳໄດ້ຮັູບຄຳວາມຮັູກເຖ່ງ
ແມ່ນຳວ່າພວກເຮົູາບຳ�ໄດ້ເຮັູດຫຍັງທິ�ີສົມຄຳວນຳ
ກັບຄຳວາມຮັູກນັຳ�ນຳ

ຄຳວາມຮັູກນຳ່ລັນຳດອນຳ ໝ່າຍຄຳວາມວ່າແນຳວໃດ? 
ມັນຳໝ່າຍເຖ່ງຄຳວາມຮັູກທິ�ີບຳ�ມີວັນຳສ�່ນຳສຸດ! ມັນຳ
ຈະບຳ�ຫາຍໄປເຖ່ງແມ່ນຳວ່າພວກເຮົູາໄດ້ເຮັູດສ�່ງ
ທິ�ີຜູ້່ດຫຼ່ຮູູ້ສຶກຢ້ານຳກົວ. ຄຳວາມຮັູກທິ�ີບຳ�ເຄຳີຍ

ຕັ້າຍ, ເຖ່ງແມ່ນຳວ່າພຳ�ແມ່ຂອງພວກເຮົູາຈະສູນຳ
ເສຍວຽກ. ມັນຳຈະບຳ�ໜືີໄປເຖ່ງແມ່ນຳວ່າ ...... 
(ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ພະຍາຍາມຕັ້�່ມ ຄຳຳາຕັ້ອບ)

ບຳ�ວ່າຈັ�ງໃດກຳ�ຕັ້າມ ຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຢຊູ້
ຈະບຳ�ມີວັນຳສ�່ນຳສຸດແລະຈະບຳ�ມີວັນຳລົ�ມເຫລວ
ເລີຍ.

ກິດຈະກຄາທ�່ 5

ກິດຈະກຄາທ�່ 6
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ກິດຈະກຄາທ�່ 7: ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ�? 

ຊ້່ວງໂອ້ລົມກັນຳ: ເວົ�າກ່ຽວກັບຄຳຳາຖາມນຳ�ີ ຫຼ່ ຊຸ້ດຄຳຳາຖາມທິ�ີຜູູ້້ສອນຳກຽມໄວ້:

ເຮົູາສາມາດນຳຳາໃຊ້້ບົດຮູຽນຳທິ�ີໄດ້ຮູຽນຳໃນຳມ�່ນຳ�ີ ນຳຳາໄປໃຊ້້ແນຳວໃດ?

ເຄຳີຍເຫັນຳ ຫຼ່ ມີປະສົບການຳກ່ຽວກັບພຣະຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າແບບໃດ?

ເຮົູາສາມາດສະແດງອອກເຖ່ງພຣະຄຸຳນຳຕັ້ຳ�ຜູູ້້ອ�່ນຳໄດ້ແນຳວໃດ? 

 

ກິດຈະກຄາທ�່ 7

ກິດຈະກຄາທ�່ 8: ມາຫຼ່້ນກັນ! (ເກມ ດີເຈ ຈາກ GameLife) 

ເກມ	“ແກະກັບິຄົນລ້ຽງແກະ”

ກິດຈະກຄາທ�່ 8

1.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ເກມນຳ�ີຫຼ�ີນຳຄຳ້າຍຄຳ່ເກມ“Steal the Bacon ຂ�ີລັກເບຄຳອນຳ” ພຽງແຕັ້່ຫຼ�ີນຳເປັນຳສ�ີດ້ານຳແລະ
ເຮັູດການຳດັດປັບເລັກ ນຳ້ອຍ ເຊ້�່ງມີ "ແກະ", "ໝ່າໄນຳ" ແລະ "ຜູູ້້ລ້ຽງແກະ".

2.  ອະທິ່ບາຍໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�່ນຳຟັງກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງເກມ - ຄຳວນຳເປັນຳສ�ີແຈຂະນຳາດໃຫຍ່. ຢູ່ກາງມີຮູູບສ�ີແຈ
ຂະນຳາດນຳ້ອຍແລະມີແກະທິ�ີຫົຼງຫາຍຢູ່ຂ້າງໃນຳໂຕັ້ໜື�ຶງ.  ເລ່ອກເອົາ ໝ່າໄນຳມາ 6 ໂຕັ້ເພ�່ອຄຳອຍປົກປ້ອງແກະທິ�ີ
ເສຍໄປເອົາໄວ້ . ແບ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳອອກເປັນຳ 4 ທິີມແລະໃຫ້ແຕັ້່ລະທິີມຕັັ້�ງຢູ່ 4 ແຈທິາງນຳອກ.

3.  ເມ�່ອແບ່ງທິີມຜູູ້້ຫຼ�ີນຳສຳາເລັດແລ້ວ (ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຳ 2 ກຸ່ມຖ້າມີຄົຳນຳຫຼ�່ນຳຕັ້ຳ�າ ກວ່າ 10 ຄົຳນຳ) ມອບໝ່າຍ
ເລກໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແຕັ້່ລະຄົຳນຳ ໃນຳແຕັ້່ລະທິີມຄຳວນຳມີເລກ 1 2 3 ແລະນັຳບຕັ້ຳ�ໆ ຕົັ້�ນຳໄປ.

4.  ອະທິ່ບາຍວ່າ ເມ�່ອກຳາມະການຳຮູ້ອງວ່າ  “ເລກ1” ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໝ່າຍເລກ1 ສາມາດແລ່ນຳໄປຊ້່ວຍແກະທິ�ີຫົຼງຫາຍ
ນັຳ�ນຳໄດ້ ແຕັ້່ຖ້າຖ່ກໝ່າໄນຳຈັບໄດ້ ຜູູ້້ນັຳ�ນຳຕັ້້ອງອອກຈາກເກມ ແລະລຳຖ້າຫຼ�ີນຳຮູອບໃໝ່່

5. ສ�່ງສຳາຄັຳນຳຕັ້້ອງມີຈຳານຳວນຳໝ່າໄນຳຫຼາຍກວ່າໂຕັ້ແກະ
6.  ແກະທິ�ີໄມ່ໄດ້ຫົຼງຫາຍຈະໄປຊ້່ວຍຈັບແກະໂຕັ້ທິ�ີຫົຼງຢູ່ບຳ�ໄດ້ເພາະຈຳານຳວນຳໝ່າໄນຳມີຫຼາຍ
7.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ວ່ທິີການຳຫຼ�ີນຳແບບໃໝ່່, ກຳາມະການຳຄົຳນຳໜື�່ງຈະເປັນຳ “ ຜູູ້້ລ້ຽງແກະນຳີໄສດີ” ສາມາດສັ�ງໃຫ້ ໝ່າ

ໄນຳສູນຳຫາຍໄປ. ແລະບອກຝູ່ງແກະເມ່ອເຮູ່ອນຳໄດ້  ເມ�່ອບອກແບບນັຳ�ນຳແລ້ວ ໝ່າໄນຳຕັ້້ອງໄດ້ນັຳ�ງລົງແລະຝູ່ງແກະ
ສາມາດອອກມາໄດ້. ແລະເລ�ີມຕົັ້�ນຳການຳຫຼ�ີນຳໃໝ່່ໄດ້

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ຄົນລ້ຽງແກະທ�່ດ່ສາມາດດູແລແກະທຸກ
ໂຕເພ�່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຝູງແກະກັບິບິ້ານຢ່າງປອດໄພໄດ້ສະເໝົ່

ຕົວຢາ່ງບົິດຮັຽນທ�່ 1 - ພຣະຄຸນ	
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ຕົວຢ່າງການສອນທ�່ໃຊ້ກັບິບົິດຮັຽນທັງ	10	ບົິດ

ກິດຈະກຄາທ�່ 10: ນ�່ມັນຄ່ການແຣ໊ບິ! 

ນຳ�ີແມ່ນຳອີກກ່ດຈະກຳາທິ�ີດີຫຼາຍໃນຳທຸິກໆບົດຮູຽນຳພວກເຮົູາຈະຈົບດ້ວຍການຳແຣ໊ບ ເຊ້�່ງຈະຊ້່ວຍຫລານຳນຳ້ອຍ. ໄດ້
ສະແດງຕົັ້ວຕົັ້ນຳຢ່າງສ້າງສັນຳ ຂຳໃຫ້ພວກເຮົູາກຽມອຸປະກອນຳດັ�ງຕັ້ຳ�ໄປນຳ�ີ: ກອງ, ຄຳີບອດ - ຫຼ່ເຄຳ�່ອງດົນຳຕັ້ີຕັ້ີອ�່ນຳໆ, ຫຼ່
ອຸປະກອນຳໃດໜື�ຶງທິ�ີໃຫ້ຈັງຫວະໄດ້, ສາມາດເລ່ອກເອົາ 1 ຄົຳນຳມາແຣ໊ບນຳຳາ , ແລະສ່ວນຳທິ�ີເຫຼ່ອແມ່ນຳຕັ້ອບສະໜືອງ
ຕັ້າມຄຳວາມເຫມາະສົມ ຄຳຳາຕັ້່າງໆ ສາມາດເບ�່ງໄດ້ຈາກປ�່ມ ຄູຳຕັ້້ອງຈັດແຈງນັຳກຮູຽນຳໃຫ້ປ່ຽນຳເປັນຳຜູູ້້ແຣ໊ບນຳຳາ ແລະສາມາດ
ໃຫ້ພວກເຂົາພະຍາຍາມຂຽນຳເນຳ�່ອເພງກ່ຽວກັບພຣະຄຸຳນຳຂອງພຣະເຈົ�າເອງໄດ້

ກິດຈະກຄາທ�່ 10

ກດິຈະກຄາທ�່ 9: ບິົດຝກ່ຫັດ

ອັດສຳາເນົຳາເອກະສານຳແລະແຈກຢາຍໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຄົຳນຳລະ 1 ແຜູ້່ນຳພ້ອມບ່ກ, ສຳດຳາ,ສຳສີ , ແລະສີທິຽນຳສຳາລັບ
ເຮັູດງານຳຫັດຖະກຳາ ຄູຳສາມາດຄຳ່ດລາຍການຳງານຳຫັດຖະກຳາດ້ວຍຕົັ້ນຳເອງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄຳ້ອງກັບຄຳຳາຖາມທົິບທິວນຳ
ສຳາລັບແຕັ້່ລະບົດຮູຽນຳ.

ກິດຈະກຄາທ�່ 9

1. ເຈົ�າສາມາດຈ�່ຄຳຳາອະທິ່ຖານຳບັນຳທັິດທິຳາອ່ດ ແລະຂຽນຳຄຳຳາອະທິ່ຖານຳນັຳ�ນຳລົງໄປທິາງລຸ່ມນຳ�ີໄດ້ບຳ�?

2. ເຕັ້່ມຄຳຳາໃນຳຊ້່ອງວ່າງ:

I ໂຢຮັູນຳ 3:1, “________ຊົ້ງໂຜູ້ດປະທິານຳ_______ແກ່_______ເປັນຳຢ່າງໃດ_______

ຊົ້ງເອ�່ນຳພວກເຮົູາວ່າ______ຂອງພຣະອົງ”

3.  ໃຫ້ລອງຄຳຶດເບ�ີງວ່າແມ່ນຳຫຍັງຄຳ່ສ�່ງທິ�ີເຮັູດໃຫ້ເຮົູາເປັນຳລູກຂອງພຣະເຈົ�າຕັ້ະຫລອດໄປ? 
ອະທິ່ບາຍເປັນຳຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງ

4.  ພຣະເຈົ�າຈ�່ຊ້�່ຂອງພວກເຮົູາແລະຮູູ້ທຸິກຢ່າງກ່ຽວກັບພວກເຮົູາ! ໃຫ້ເດັກນຳ້ອຍຂຽນຳຫຼ່ແຕັ້້ມຮູູບຄຳວາມ
ຮູູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ�າທິ�ີມີຕັ້ຳ�ປະໂຫຍກດັງກ່າວ.

5. ຊ້່ວງເວລາຕັ້ອບສະໜືອງ:
ພຣະເຈົ�າຊົ້ງພຳພຣະໄທິເມ�່ອເຮົູາຮູູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າ ໃຫ້ພວກເຮົູາຂຽນຳຂອບຄຸຳນຳ
ພຣະເຈົ�າເຖ່ງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. (ກະກຽມເຈັ�ຍສີ, ສີທິຽນຳ, ບ່ກເຟີດ, ສຳດຳາ, ແລະສະຕັ້່ກເກີ 
ສຳາລັບເດັກນຳ້ອຍເພ�່ອເຮັູດບັດຂອບໃຈ ສຳາລັບພຣະເຍຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ຫຼ່ຜູູ້້ສອນຳສາມາດເລ່ອກ
ກ່ດຈະກຳາອ�່ນຳສຳາລັບໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍເຮັູດສຳາລັບຂອບຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າໄດ້

17



ຂ້າແດ່ພຣະບິິດາເຈົ້າໃນສະຫວັນ	 
ຂອບິພຮັະຄຸນພຣະອົງທ�່ມອບິຄວາມຮັັກ	ແລະເອິ້ນເຮັົາ
ວ່າເປັນລູກຂອງພຣະອົງ	ພຣະຄ

ນຸ

ຄຄາອຸປະມາເລ�່ອງ	ແກະທ�່ເສຍໄປ	•	ລູກາ	15:1-7 
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1 ໂຢຮັັນ 3:1

ເບ່�ງແມ, ພຣະບ່ດາຊ້ົງໂຜູ້ດປະທິານຳຄຳວາມຮູັກແກ່ເຮູົາ
ທິັງຫຼາຍເປັນຳຢ່າງໃດທິີ�ພຣະເຈົ�າຊ້ົງເອີ�ນຳພວກເຮູົາວ່າບຸດ
ຂອງພຣະອົງ
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ພຣະຄນຸ

ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ຂ້າແດ່ພຣະບ່ດາເຈົ�າໃນຳສະຫວັນຳ ຂອບພຣະຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີມອບຄຳວາມຮັູກ ແລະເອ�່ນຳເຮົູາ
ວ່າເປັນຳລູກຂອງພຣະອົງ 
–––––
1	ໂຢຮັັນ	3:1  

ເບ່�ງແມ, ພຣະບ່ດາຊົ້ງໂຜູ້ດປະທິານຳຄຳວາມຮັູກແກ່ເຮົູາທັິງຫຼາຍເປັນຳຢ່າງໃດທີິ�ພຣະເຈົ�າຊົ້ງເອີ�ນຳພວກເຮົູາວ່າບຸດຂອງພຣະອົງ

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ໂຢຮັູນຳ 3:16

1 ໂຢຮັູນຳ 4:10

ໂຣມ 8:38-39 

ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດ

ວ່າພຣະເຈົ້າຮັກ

ເຮົາ

ແລ້້ວເຮົາສາມາດສະ ແດງຄວາມຮັກໄດ້ ຢ່່າງໃດ?

ແມ່ນຫຍັັງທີ່�່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັັນລູ້ກຂອງ ພຣະເຈົ້າ?

ເຮົາຮູ້ສືກເຖິິງຄວາມ 

ຮັກໄດ້ແນວໃດ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ຖ້າຫາກເປັນຳຊ້ັ�ນຳຮູຽນຳກຸ່ມໃຫຍ່ ໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນຳກຸ່ມນຳ້ອຍ ໆ ແລະນຳຳາພາອະທິ່ຖານຳວ່າ “ພຣະບິິດາໃນ
ສະຫວັນ	ຂອບິຄຸນພຣະອົງທ�່ມອບິຄວາມຮັັກໃຫ້ກັບິຂ້ານ້ອຍ	ແລະເຮັັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເປັນໜື່�ຶງໃນລູກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ” ແລະ ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ເວົ�າຕັ້າມ ບອກຫລານຳນຳ້ອຍແຕັ້່ລະຄຳົນຳໃຫ້ອະທິ່ຖານຳເຖ່ງພຣະເຈົ�າ 
1 ປະໂຫຍກວ່າພວກເຂົາຮູູ້ສຶກດີ ຫຼ່ມັກຫຼາຍສຳ�າໃດທິີ�ໄດ້ເປັນຳລູກຂອງພຣະເຈົ�າ ຮູັກນຳ່ຣັນຳດອນຳຂອງອົງ
ພຣະເຈົ�າໝ່າຍເຖ່ງຫຍັງສຳາລັບພວກເຂົາ ແລະຂອບພຣະຄຳຸນຳພຣະເຈົ�າເຖ່ງຄຳວາມຮູັກຂອງພຣະອົງ ໃຫ້
ພວກເຂົາຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າອອກມາ ຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຂອງພຣະເຈົ�າທິີ�ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຳ
ບົດຮູຽນຳຕັ້ັວຢ່າງ ຖ້າຫາກເປັນຳຊ້ັ�ນຳຮູຽນຳກຸ່ມນຳ້ອຍໆ ໃຫ້ຈັບມ່ກັນຳເປັນຳວົງມົນຳແລະເມ່�ອຫລານຳນຳ້ອຍຮູູ້ສຶກເຖ່ງ
ຄຳວາມຮູັກຂອງພຣະເຈົ�າໃຫ້ນຳຳາອະທິ່ຖານຳ  ພວກເຂົາເຮູັດໄດ້ 

ເວົ້າເລ່ຍ!
•  ພຣະຄຸຳນຳ ໝ່າຍເຖ່ງ ການຳໄດ້ຮັູບຄຳວາມຮັູກແມ່ນຳໃນຳຢາມທີິ�ພວກເຮົູາບຳ�ໄດ້ເຮັູດຫຍັງເລຍທີິ�ສົມຄຳວນຳໄດ້ຮັູບ

ຄຳວາມຮັູກ 
•  ພວກເຮົູາຮູູ້ວ່າພຣະເຈົ�າຮັູກພວກເຮົູາ ເພາະພຣະອົງຊົ້ງສ້າງເຮົູາຂ�ຶນຳມາ ພຣະອົງຊົ້ງປະທິານຳສ�່ງຕັ້່າງ ໆ ໃຫ້

ກັບເຮົູາ ພຣະອົງຊົ້ງສົ�ງພຣະບຸດອົງດຽວ ຄຳ່ ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ເພ�່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບເຮົູາເທິ່ງໄມ້ກາງແຂນຳ 
•  ຫລານຳນຳ້ອຍຮູູ້ບຳວ່າຄຳວາມຮັູກນຳ່ຣັນຳດອນຳຄຳ່ຫຍັງ? ມັນຳຄຳ່ຄຳວາມຮັູກທິ�ີຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ແມ່ນຳແຕັ້່ໃນຳອີກ

ຮູ້ອຍພັນຳລ້ານຳປີຂ້າງໜື້າ ຫຼ່ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳ ຄຳວາມຮັູກນຳ່ຣັນຳດອນຳກຳຈະຢັງຄົຳງຢູ່
•  ມັນຳຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ເຖ່ງວ່າເຮົູາຈະເຮັູດບາບ 
•  ມັນຳຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ເຖ່ງວ່າເຮົູາຈະຮູູ້ສຶກຢ້ານຳ 
•  ມັນຳຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ແມ່ນຳໃນຳວັນຳທິີເຮົູາໄດ້ສູນຳເສຍຄົົຳນຳທິ�ີເຮົູາຮັູກ 
•  ມັນຳຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ແມ່ນຳໃນຳເວລາທິ�ີພຳ�ແມ່ຂອງເຮົູາຕົັ້ກງານຳ 
•  ມັນຳຈະບຳ�ມີມ�່ສ�ີນຳສຸດ ເຖ່ງວ່າເຮົູາຈະໄດ້ຄຳະແນຳນຳຮູຽນຳບຳ�ດີ 
•  ບຳ�ວ່າຫຍັງຈະເກີດຂ�ຶນຳ ຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າກຳຈະບຳ�ມີມ�່ໝົ່ດໄປ 

ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍເລົ�າເຖ່ງຄຳວາມຄຳ່ດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຢ່າງເປີດເຜູ້ຍ ບຳ�ວ່າ
ຈະເປັນຳ ຄຳວາມຢ້ານຳ ຄຳວາມກັງວົນຳ ການຳສູນຳເສີຍຄຳວາມຮັູກຫຼ່ຄຳວາມສຸກ ຄຳວາມອ�່ມເອມໃຈທິ�ີໄດ້ສຳາພັດ ແລະ
ຮູຽນຳຮູູ້ກ່ຽວກັບຄຳວາມຮັູກຂອງພຣະເຈົ�າ 

ພຣະຄນຸ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ຄຄາອປຸະມາເລ�່ອງແກະທ�່ເສຍໄປ	(ລກູາ	15: 1-7)

ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້້ອງການຳໃຫ້ທຸິກ ໆ ຄົຳນຳຮູູ້ວ່າພຣະເຈົ�າຮັູກພວກເຂົາຫຼາຍສຳ�າໃດ ພຣະອົງໄດ້ເລົ�າເລ�່ອງ
ກ່ຽວກັບຄົຳນຳລ້ຽງແກະທິ�ີເຮັູດແກະຂອງລາວຫົຼງເສຍໄປ ຄົຳນຳລ້ຽງແກະຮູູ້ສຶກກັງວົນຳກ່ຽວກັບແກະ 1 ໂຕັ້

ທິ�ີເສຍໄປຫຼາຍ ຈົນຳກະທັິ�ງລາວໄດ້ຖ�່ມຝູ່ງແກະທິ�ີລາວມີຢູ່ເພ�່ອຕັ້າມຫາ
ແກະໂຕັ້ທິ�ີເສຍໄປນັຳ�ນຳ ໃນຳລາງເທິ�່ອແກະກຳຫົຼງທິາງໄປຕັ້າມທິາງຂອງ

ມັນຳ ພວກແກະເປັນຳສັດທິ�ີບຳ�ສາມາດຊ້່ວຍເຫຼ່ອຕັັ້ວເອງໄດ້ ລາງ
ເທິ�່ອພວກມັນຳກຳຖ່ກໝ່ີ ໝ່າໄນຳ ຫຼ່ສ່ງໃຫຍ່ລ່າເພ�່ອເປັນຳ
ອາຫານຳ ຫນຳ້າທິ�ີຂອງຄົຳນຳລ້ຽງແກະຄຳ່ການຳປົກປ້ອງຝູ່ງແກະ
ຂອງລາວຈາກອັນຳຕັ້ະລາຍ ແລະນັຳ�ນຳເປັນຳພຽງສ�່ງທິ�ີຄົຳນຳລ້ຽງ
ແກະເຮັູດ ລາວດີໃຈຫຼາຍທິ�ີລາວພົບແກະທິ�ີເສຍໄປ ລາວ
ເລຍອຸ້ມແກະຕັັ້ວນັຳ�ນຳພາດບ່າກັບມາເຖ່ງບ້ານຳ ຈາກນັຳ�ນຳລາວ
ກຳເອ�່ນຳໝູ່່ເພ�່ອນຳ ແລະເພ�່ອນຳບ້ານຳຂອງລາວມາສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງທິ�ີລາວຊ້ອກແກະຕັັ້ວນັຳ�ນຳພົບ ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ

ໄດ້ບອກເອົາໄວ້ວ່າ ນຳ�ີຄຳ່ສ�່ງທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳເທິ່ງສະຫວັນຳ ເວລາທິ�ີ
ມີຫລານຳນຳ້ອຍ 1 ຄົຳນຳ ບຳ�ວ່າຈະຊ້າຍຫຼ່ຍ່ງຮັູບເຊ້�່ອພຣະເຢຊູ້

ວ່າເປັນຳພຣະຜູູ້້ໂຜູ້ດໃຫ້ພົ�ນຳ ພວກເຂົາປ່ຽນຳຈາກຄົົຳນຳທິ�ີຫົຼງ
ທິາງກາຍເປັນຳຄົົຳນຳທິ�ີຖ່ກພົບເຈີ ເຊັ້�ນຳດຽວກັບແກະໂຕັ້ນັຳ�ນຳ ເມ�່ອມີຄົຳນຳ

ຮັູບເຊ້�່ອໃໝ່່ກຳຈະສ້າງຄຳວາມຢ່ນຳດີ ຄຳວາມສຸກ ແລະການຳສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ເທິ່ງສະຫວັນຳ ຈາກເຊ້ຟານຳ່ຢາ 3:17 ຊ້່ວຍໃຫ້ເຮົູາຮູູ້ສຶກເຖ່ງຄຳວາມສຸກໃຈຂອງພຣະບ່ດາທິ�ີມີຕັ້ຳ�ລູກ ໆ ຂອງ
ພຣະອົງ “ພຣະເຈົ�າຍາເວພຣະເຈົ�າຂອງເຈົ�າຊ້�ຶງຢູ່ທິ່າມກາງເຈົ�າຊົ້ງມີລ່ດອຳານຳາດຍ�່ງໃຫຍ່ ພຣະອົງຈະຊົ້ງຊ້່ວຍ
ໃຫ້ພົ�ນຳ ພຣະອົງຈະຊົ້ງຍ່ນຳດີເພາະພວກເຈົ�າ ດ້ວຍຄຳວາມຊົ້ມຊ້�່ນຳຢ່ນຳດີ ພຣະອົງຈະຊົ້ງຢູ່ໃນຳຄຳວາມຮັູກຂອງ
ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົ້ງເຕັັ້�ນຳໂລດເພາະພວກເຈົ�າດ້ວຍຮູ້ອງເພງສຽງດັງ” ພຣະຄຳຳາພີຂຳ�ນຳ�ີເຮັູດໃຫ້ເຮົູາຮູູ້ສຶກ
ຢ່າງໃດ?

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ເຊ້�່ອວ່າພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຊ້ົງສ�່ນຳພຣະຊ້ົນຳເພ�່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ພວກເຮູົາ ແລະເຊ້�່ອວ່າພຣະອົງສະຖດ່ຢູ່ໃນຳຈດ່ໃຈຂອງເຮູົາ
• ເຊ້�່ອວ່າພຣະຄຳຸນຳຂອງພຣະອົງ ເຮູັດໃຫ້ເຮູົາເປັນຳລູກທິ�ີຮູັກຂອງພຣະເຈົ�າ
• ເຊ້�່ອວ່າຄຳວາມຮູັກຂອງພຣະອົງຈະຄຳົງຢູ່ຕັ້ະຫລອດໄປ ບຳ�ວ່າຫຍັງຈະເກດີຂ�ຶນຳ
• ເຊ້�່ອວ່າພຣະເຈົ�າສາມາດໃຫ້ເຮູາົປະກາດພຣະຄຳນຸຳຂອງພຣະອງົກບັໃຜູ້ສກັຄຳນົຳໃນຳມ�່ນຳ�ີ

ພຣະຄນຸ



ພຣະຄນຸ

1.  ໃນຳຮູອບທິຳາອ່ດທິ�ີພວກເຮົູາຫຼ�ີນຳເກມ ມີໃຜູ້ສາມາດຊ້່ວຍແກະຈາກໝ່າໄນຳໄດ້ບຳ (ບຳ�) ເປັນຳຫຍັງເຖ່ງຊ້່ວຍບຳ�ໄດ້ລ່ະ?

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີ ຄົຳນຳລ້ຽງແກະອອກໄປຊ້່ວຍແກະທັິງໝົ່ດຈັກໂຕັ້? ແຄຳ່ໂຕັ້ດຽວ! ຫລານຳໆຮູູ້ບຳວ່າຖ້າເຮົູາເປັນຳແກະໂຕັ້ 
ດຽວທິ�ີຫົຼງທິາງ ຄົຳນຳລ້ຽງແກະ ຫຼ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຈະມາຊ້່ວຍເຮົູາບຳ? ຫລານຳໆຮູູ້ສີກຢ່າງໃດເມ�່ອໄດ້ຮູູ້ວ່າ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຈະຊ້່ວຍເຫຼ່ອເຮົູາທຸິກເວລາ?

3.  *ເຮົູາມາອະທິ່ຖານຳກັນຳເທິາະ ເວົ�ານຳຳາສຽງເດ�ີ ຂອບຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າພວກເຮົູາມີຄຳວາມສຸກແລະມ່ວນຳຊ້�່ນຳກັບການຳຫຼ�ີນຳ
ເກມນຳ�ີຫຼາຍ ຊ້່ວຍໃຫ້ເຮົູາເຂົ�າໃຈເຖ່ງພຣະຄຸຳນຳຂອງພຣະເຈົ�າຄຳ່ສ�່ງທິ�ີພວກເຮົູາໄດ້ຮັູບໂດຍບຳ�ຕັ້້ອງຮູຽກຮູ້ອງ ຫຼ່ເຮັູດ
ຫຍັງເພ�່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ແຕັ້່ເປັນຳຂອງຂວັນຳຈາກພຣະເຈົ�າ ພວກເຮົູາມາຢຸດນຳ�່ງແລະຟັງພຣະເຈົ�າເວົ�າກັບເຮົູາກັນຳເທິາະ 
ເຮົູາເຄຳີຍຂຳພຣະຄຸຳນຳເປັນຳຂອງຂວັນຳຈາກພຣະເຈົ�າຫຼ່ບຳ�? (**ຢຸດ) ພຣະເຈົ�າ ຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີໃຫ້ພວກເຮົູາ
ເປັນຳໜື�ຶງໃນຳລູກຂອງພຣະເຈົ�າ ຂ້ານຳ້ອຍເປັນຳລູກຂອງພຣະເຈົ�າ!

*ຜູູ້້ນຳຳາ, ການຳອະທິ່ຖານຳນຳ�ີເປັນຳການຳອະທິ່ຖານຳແບບ ເວົ�ານຳຳາແລະເວົ�າຕັ້າມ ຫລານຳ ໆ ເວົ�ານຳຳາສຽງວ່າ….
**ຜູູ້້ນຳຳາ ໃຫ້ຢຸດປະມານຳ 10 ວ່ນຳາທິີເພ�່ອໃຫ້ພຣະເຈົ�າໄດ້ເວົ�າກັບຈ່ດໃຈຂອງຫລານຳນຳ້ອຍແຕັ້່ລະຄົຳນຳ
ພວກເຮົູາກຳາລັງສອນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ເວົ�າແລະຟັງໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳ

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ເກມ	ແກະກັບິຄົນລ້ຽງແກະ

1.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ເກມນຳ�ີຫຼ�ີນຳຄຳ້າຍຄຳ່ເກມ“Steal the Bacon ຂ�ີລັກເບຄຳອນຳ” ພຽງແຕັ້່ຫຼ�ີນຳເປັນຳສ�ີດ້ານຳແລະເຮັູດ
ການຳດັດປັບເລັກ ນຳ້ອຍ ເຊ້�່ງມີ “ແກະ”, “ໝ່າໄນຳ” ແລະ “ຜູູ້້ລ້ຽງແກະ”.

2.  ອະທິ່ບາຍໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�່ນຳຟັງກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງເກມ - ຄຳວນຳເປັນຳສ�ີແຈຂະນຳາດໃຫຍ່. ຢູ່ກາງມີຮູູບສ�ີແຈຂະນຳາດ
ນຳ້ອຍແລະມີແກະທິ�ີຫົຼງຫາຍຢູ່ຂ້າງໃນຳໂຕັ້ໜື�ຶງ.  ເລ່ອກເອົາ ໝ່າໄນຳມາ 6 ໂຕັ້ເພ�່ອຄຳອຍປົກປ້ອງແກະທິ�ີເສຍໄປເອົາໄວ້ 
. ແບ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳອອກເປັນຳ 4 ທິີມແລະໃຫ້ແຕັ້່ລະທິີມຕັັ້�ງຢູ່ 4 ແຈທິາງນຳອກ.

3.  ເມ�່ອແບ່ງທິີມຜູູ້້ຫຼ�ີນຳສຳາເລັດແລ້ວ (ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຳ 2 ກຸ່ມຖ້າມີຄົຳນຳຫຼ�່ນຳຕັ້ຳ�າ ກວ່າ 10 ຄົຳນຳ) ມອບໝ່າຍເລກ
ໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແຕັ້່ລະຄົຳນຳ ແລະໃຫ້ຢ່ນຳລຽນຳແຖວຕັ້າມລຳາດັບ ໃນຳແຕັ້່ລະທິີມຄຳວນຳມີເລກ 1 2 3 ແລະນັຳບຕັ້ຳ�ໆ ໄປ.

4.  ອະທິ່ບາຍວ່າ ເມ�່ອກຳາມະການຳຮູ້ອງວ່າ  “ເລກ1” ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໝ່າຍເລກ1 ສາມາດແລ່ນຳໄປຊ້່ວຍແກະທິ�ີຫົຼງຫາຍນັຳ�ນຳໄດ້ 
ແຕັ້່ຖ້າຖ່ກໝ່າໄນຳຈັບໄດ້ ຜູູ້້ນັຳ�ນຳຕັ້້ອງອອກຈາກເກມ ແລະລຳຖ້າຫຼ�ີນຳຮູອບໃໝ່່ 

5.  ສ�່ງສຳາຄັຳນຳຕັ້້ອງມີຈຳານຳວນຳໝ່າໄນຳຫຼາຍກວ່າໂຕັ້ແກະ 

6. ແກະທິ�ີໄມ່ໄດ້ຫົຼງຫາຍຈະໄປຊ້່ວຍຈັບແກະໂຕັ້ທິ�ີຫົຼງຢູ່ບຳ�ໄດ້ເພາະຈຳານຳວນຳໝ່າໄນຳມີຫຼາຍ

7.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ວ່ທິີການຳຫຼ�ີນຳແບບໃໝ່່, ກຳາມະການຳຄົຳນຳໜື�່ງຈະເປັນຳ “ ຜູູ້້ລ້ຽງແກະນຳີໄສດີ” ສາມາດສັ�ງໃຫ້ ໝ່າໄນຳ
ສູນຳຫາຍໄປ. ແລະບອກຝູ່ງແກະເມ່ອເຮູ່ອນຳໄດ້  ເມ�່ອບອກແບບນັຳ�ນຳແລ້ວ ໝ່າໄນຳຕັ້້ອງໄດ້ນັຳ�ງລົງແລະຝູ່ງແກະສາມາດ
ອອກມາໄດ້. ແລະເລ�ີມຕົັ້�ນຳການຳຫຼ�ີນຳໃໝ່່ໄດ້

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນ:	ຄົນລ້ຽງແກະທ�່ດ່ສາມາດເບິ�ິງແຍງແກະທຸກໂຕເພ�່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ຝູງແກະກັບິບິ້ານຢ່າງປອດໄພສະເໝົ່

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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	ຫລານນ້ອຍຈຄາຄຄາອະທິຖານໃນປະໂຫຍກທຄາອິດຂອງການອະທິຖານ,	ພຣະຄຸນ	ໄດ້ບິຄ?	ແລະຂຽນລົງຂ້າງລຸ່ມນ່້

 ເຕ່ມຊ່ອງວ່າງ

I ໂຢຮັັນ 3:1:  ________ຊົງໂຜດປະທານ________ແກ່________ເປັນຢ່າງໃດ________ 

ຊົງເອິ້ນພວກເຮົັາວ່າ________ຂອງພຣະອົງ

 ໃຫ້ລອງຄຶດເບິ�່ງວ່າແມ່ນຫຍັງຄ່ສ�ິງທ�່ເຮັັດໃຫ້ເຮົັາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດໄປ?	ອະທິບິາຍເປັນຄຄາເວົ້າຂອງຕັວເອງ

 ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າກຄເໝົ່ອນພຄ�ແມ່ຂອງພວກເຮົັາ	ພຣະອົງຮູັ້ຈັກຊ�່ຂອງເຮົັາ	ແລະຮູັ້ທຸກສ�ິງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບິເຮົັາ
 ໃຫ້ຂຽນເປັນປະໂຫຍກຫຼ່ແຕ້ມຮູັບິທ�່ອະທິບິາຍເຖິງສ�ິງທ�່ພວກເຮົັາຮູັ້ສຶກ

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

	 	ການຮູັ້ສຶກຂອບິພຣະຄຸນເປັນສ�ິງທ�່ດ່	ແລະເປັນສ�ິງທ�່ເຮັັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າພຄພຣະໄທ	ໃຫ້ຂຽນຄຄາຂອບິພຣະຄຸນເຖິງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ

ບົິດຝ່ກຫັດ

ພຣະຄນຸ
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ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຂ້ອຍເປັນລູກທ�່ຮັັກຂອງພຣະຣາຊາເໜື່ອ່ພຣະຣາຊາ

ຂ້ອຍເປັນ	ຂ້ອຍເປັນ

ຂ້ອຍເປັນສົມບັິດລຄ້າຄ່າຂອງພຣະອົງຕະຫລອດການ	

ຂ້ອຍເປັນ	ຂ້ອຍເປັນ

ຂ້ອຍໄດ້ຮັັບິຄວາມພົນ້ໂດຍພຣະຄຸນແລະໄດ້ຮັັບິການໄຖ່ໂດຍພຣະໂລຫດິ

ຂ້ອຍເປັນ	ຂ້ອຍເປັນ

ຂ້ອຍໄດ້ຮັັບິການປົກປ້ອງໂດຍປກ່ຂອງພຣະອົງ	ປອດໄພຈາກອັນຕະລາຍ	

ຂ້ອຍເປັນ	ຂ້ອຍເປັນ

ຂ້ອຍຂອບິໃຈສຄາລັບິຄວາມຮັັກທ�່ບິຄ�ມມ່່້ໝົົດໄປ

ຂ້ອຍເປັນ	ຂ້ອຍເປັນ

ຂ້ອຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົາ້	ຜູ້ສູງສຸດ 

ອາເມນ

ພຣະຄນຸ

ຄູຳນຳຳາການຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີເປັນຳສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບເປັນຳຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້
ຊັ້�ນຳຮູຽນຳຂຽນຳເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຕັັ້ວຢ່າງ/ຄຳຳາແນຳະນຳຳາເທິ່ງກະດານຳ ສ້າງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳລະຫວ່າງທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍຮູ້ອງເພງແຣັບທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳຂ�ຶນຳມາ



ຄວຳມ
ຮັກັ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮັັກແລະເຊ�່ອຟັັງພຣະອົງ

ເລ�່ອງລາວຂອງອັບິຣາຮັາມ	• ປະຖົມມະການ 12:1-5
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ມັດທາຍ	22:37, 38

ຈົ�ງຮັັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທ�ານດ້ວຍສຸດໃຈຂອງທ�ານດ້ວຍ

ສຸດຈິດຂອງທ�ານ	ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງທ�ານ	ນັ້ນແຫຼະ

ເປັນພຣະບິັນຍັດຂຄ້ສຳຄັນອັນດັບິທຳອິດ
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ຊ້່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮັູກແລະເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງ 
–––––
ມັດທາຍ	22:37-38 

ຈົ�ງຮັູກອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າຂອງທິ່ານຳດ້ວຍສຸດໃຈຂອງທິ່ານຳດ້ວຍສຸດຈ່ດຂອງທິ່ານຳ ແລະດ້ວຍສຸດຄຳວາມຄຳ່ດຂອງທິ່ານຳ ນັຳ�ນຳ
ແຫຼະເປັນຳພຣະບັນຳຍັດຂຳ�ສຳາຄັຳນຳອັນຳດັບທິຳາອ່ດ

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ພຣະບັນຳຍັດສອງ 7:9

ໂຢຮັູນຳ 14:15

2 ໂຢຮັູນຳ 1:6

ໂກໂລຊ້າຍ 3:20 

ການເຊື່�ືອຟັັງຄືຫຍັັງ?
ຄວາມຮັກສຳາຄັນຫຼາຍັກວ່າການເຊື່�ືອຟັັງຫຼືບໍ່ຳ�?

ເປັັນຫຍັັງຄວາມຮັກ
ເຖິິງກ່ຽວຂ້ອງກັບໍ່ການ 

ເຊື່�ືອຟັັງ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ຄວຳມຮັກັ
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ຄວຳມຮັກັ

“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳເວລາອະທິ່ຖານຳອີກເທິ�່ອດ້ວຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ “ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮັັກ
ແລະເຊ�່ອຟັັງພຣະອົງ” ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ອະທິ່ຖານຳຕັ້າມ ໜຸືນຳໃຈໃຫ້ພວກເຂົາອະທິ່ຖານຳເປັນຳ
ປະໂຫຍກດຽວ ເພ�່ອຖາມພຣະເຈົ�າໃນຳຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງເພ�່ອໃຫ້ພຣະເຈົ�າຊ້່ວຍເຂົາຮູຽນຳຮູູ້ທິ�ີ
ຈະຮັູກແລະເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງ ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າຫຼ່ພຣະ
ລັກສະນຳະຂອງພຣະອົງທິ�ີບອກໄວ້ໃນຳຕັັ້ວຢ່າງ

ເວົ້າເລ່ຍ!
• ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຕ້ັ້ອງການຳໃຫ້ເຮົູາເຊ້�່ອຟັງພຳ�ແມ່ຂອງເຮົູາ

• ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຕ້ັ້ອງການຳໃຫ້ເຮົູາເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງ ແລະການຳເຊ້�່ອຟັງເຮັູດໃຫ້ພຣະອົງພຳພຣະໄທິ

• ພວກເຮົູາສຳາແດງຄຳວາມຮັູກຂອງເຮົູາຕັ້ຳ�ພຣະເຈົ�າໄດ້ດ້ວຍການຳເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງໃນຳທຸິກ ໆ ສ�່ງ

• ຫລານຳໆຈະໄດ້ເຫັນຳຈາກເລ�່ອງເລົ�າວ່າການຳເຊ້�່ອຟັງເຮັູດໃຫ້ໄດ້ຮັູບການຳອວຍພຣະພອນຳ

• ການຳເຊ້�່ອຟັງແລະຕັ້ດ່ຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າເປັນຳການຳເດນ່ຳທິາງທິ�ີໜ້ືາຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳ

ຕັ້ອນຳນຳ�ີສາມາດເຣ�ີມໂອ້ລົມກັນຳກ່ຽວກັບການຳເຊ້�່ອຟັງໄດ້ ເມ�່ອເຮົູາເຊ້�່ອຟັງພຳ�ແມ່ຂອງເຮົູາ ກຳແປວ່າເຮົູາເຊ້�່ອຟັງ
ພຣະເຈົ�ານຳຳາ ເພາະພຣະອົງບອກວ່າເຮົູາຄຳວນຳເຊ້�່ອຟັງພຳ�ແມ່ຂອງເຮົູາໃນຳທຸິກ ໆ  ເລ�່ອງ ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳ
ຄຳວາມທິ້າທິາຍ/ສ�່ງທິ�ີຍາກເວລາທິ�ີພວກເຂົາເຊ້�່ອຟັງ ແຕັ້່ກຳໄດ້ຮັູບການຳອວຍພຣະພອນຳຫັຼງຈາກທິ�ີເຊ້�່ອຟັງ
ໄປແລ້ວ ສຸດທິ້າຍຊ້່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ�າໃຈວ່າຄຳວາມຮັູກແລະການຳເຊ້�່ອຟັງກ່ຽວຂ້ອງກັນຳຢ່າງໃດ
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ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ເຮົູາສາມາດສຳາແດງຄຳວາມຮັູກແລະການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳຕັ້ຳ�ພຣະເຈົ�າໄດ້ດ້ວຍການຳເຊ້�່ອຟັງສ�່ງທິ�ີພຣະເຈົ�າບອກ

• ເຊ້�່ອຟັງພຳ�ແມ່ຂອງເຮົູາເພາະເປັນຳການຳຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ�າ

• ຕັັ້�ງໝັ່�ນຳທິ�ີຈະຮັູກພຣະເຈົ�າດ້ວຍສຸດໃຈ ສຸດຈ່ດ ສຸດຄຳວາມຄຳ່ດແລະສຸດກຳາລັງຂອງເຮົູາ

ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ເລ�່ອງຣາວຂອງອັບິຣາຮັາມ	(ປະຖົມມະການ	12:1-5)

ອັບຣາຮູາມມີຊ້ີວ່ດຢູ່ເມ�່ອດົນຳນຳານຳມາແລ້ວ ຕັ້ອນຳທິ�ີທິ່ານຳແກ່ຊ້ະລາ ພຣະເຈົ�າບອກກັບທິ່ານຳວ່າ “ເຈົ�າຈົ�ງອອກ
ຈາກດ່ນຳແດນຳຂອງເຈົ�າ ຈາກຍາດຕັ້່ພ�ີນຳ້ອງຂອງເຈົ�າ ຈາກບ້ານຳພຳ�ຂອງເຈົ�າ ໄປຢັງດ່ນຳແດນຳທິ�ີເຮົູາຈະສຳາແດງ

ແກ່ເຈົ�າ ເຮົູາຈະໃຫ້ເຈົ�າເປັນຳຊົ້ນຳຊ້າດໃຫຍ່ ເຮົູາຈະອວຍພອນຳເຈົ�າ ຈະໃຫ້
ເຈົ�າມີຊ້�່ສຽງໃຫຍ່ໂຕັ້ ແລ້ວເຈົ�າຈະເປັນຳພອນຳ ເຮົູາຈະອວຍພອນຳຄົົຳນຳ

ທິ�ີອວຍພອນຳເຈົ�າ ເຮົູາຈະສາບແຊ້່ງຄົົຳນຳທິ�ີສາບແຊ້່ງເຈົ�າ ບັນຳດາ
ເຜົູ້�າພັນຳທັິ�ວໂລກຈະໄດ້ຮັູບພອນຳເພາະເຈົ�າ” ອັບຣາຮູາມ

ກຳເຊ້�່ອຟັງແລະເຮັູດຕັ້າມທິ�ີພຣະເຈົ�າບອກ ທິ່ານຳຖ�່ມຂອງ
ທຸິກສ�່ງທຸິກຢ່າງຂອງທິ່ານຳແລະພາເມຍທິ�ີຊ້�່ວ່າຊ້າຣາ ແລະ
ໂລດຜູູ້້ເປັນຳຫລານຳຊ້າຍ ຢ້າຍໄປຢັງທິ�ີຫ່າງໄກຈາກບ້ານຳຂອງ
ທິ່ານຳ ຈາກເມ່ອງຮູາຣານຳ ໄປຢັງບ້ານຳໃໝ່່ທິ�ີພວກເພ�ີນຳເອ�ີນຳ
ວ່າດ່ນຳແດນຳແຫ່ງພຣະສັນຳຍາ ພວກເຮົູາຮູູ້ບຳວ່າເປັນຳຫຍັງ
ອັບຣາຮູາມເຖ່ງເຮັູດຕັ້າມທິ�ີພຣະເຈົ�າບອກໃຫ້ທິ່ານຳເຮັູດ? 

ແມ່ນຳແລ້ວ! ທິ່ານຳຮູຽນຳຮູູ້ທິ�ີຈະຮັູກແລະເຊ້�່ອຟັງພຣະເຈົ�າ 
ການຳເຊ້�່ອຟັງພຣະເຈົ�າຂອງອັບຣາຮູາມເປັນຳພຽງແຄຳ່ຈຸດເຣ�ີມຕົັ້�ນຳ

ທິ�ີຈະຮູຽນຳຮູູ້ ເຕັ້ີບໃຫຍ່ທິາງຈ່ດວ່ນຳຍານຳນຳຕັ້ະຫລອດຊ້ີວ່ດຂອງ
ທິ່ານຳ ທັິງການຳເຊ້�່ອຟັງ ຄຳວາມຮັູກ ແລະຄຳວາມເຊ້�່ອສັດທິາ

ຄວຳມຮັກັ



1.  ເກມມ່ວນຳຫຼາຍ ການຳເບ�ີງໄປຂ້າງໜື້າເປັນຳສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳຫຼາຍ ຈະເກີດຫຍັງຂ�ຶນຳຖ້າຫາກຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແນຳມຫັນຳຫັຼງໄປທິ�ີຫາງ
ຂອງເຂົາ? (ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳກຳຈະຍ່າງຊ້້າລົງແລະເສຍຫາງຂອງເຂົາໄປ)

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີ ອັບຣາຮູາມລົ�ມເລີກແລະຖ�່ມຫຍັງໄວ້ຂ້າງຫັຼງ ແລ້ວແນຳມໄປຂ້າງໜື້າເພ�່ອຕັ້າມພຣະເຈົ�າ (ທິ�ີດ່ນຳ ການຳ
ງານຳ ແລະໝູ່່ເພ�່ຶອນຳ)

3.  ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີເອ�ີນຳຂ້ານຳ້ອຍມາບ່ອນຳນຳ�ີໃນຳມ�່ນຳ�ີ ຂຳສຳາແດງໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຫັນຳວ່າພຣະອົງ
ຕັ້້ອງການຳໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຊ້�່ອຟັງຢ່າງໃດ ແລະຂຳສຳາແດງໃຫ້ເຫັນຳວ່າຂ້ານຳ້ອຍຈະຮັູກພຣະອົງສຸດຈ່ດ ສຸດໃຈ ສຸດຄຳວາມ
ຄຳ່ດໄດ້ຢ່າງໃດ (ຢຸດ) ພຣະເຈົ�າ ຂ້ານຳ້ອຍຮັູກພຣະອົງ ແລະຕັ້້ອງການຳໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊ້່ວຍໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍ
ເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງດ້ວຍ

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ຢ່າຫັນຫັຼງກັບິ

1.  ແບ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳອອກເປັນຳກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 10 ຄົຳນຳ ໃຫ້ແຕັ້່ລະກຸ່ມຈັບມ່ກັນຳເປັນຳວົງມົມຂະໜືາດໃຫຍ່ ປ່ອຍມ່ແລ້ວຫັນຳ
ໜື້າໄປທິາງຂວາມ່ຂອງເຮົູາ (ໜື້າເຮົູາຈະຫັນຳເຂົ�າຫາດ້ານຳຫັຼງຂອງຄົົຳນຳທິ�ີຢູ່ຂວາມ່) ເຮົູາຈະຫັນຳໜື້າເຂົ�າຫາຫາງຂອງ
ຄົຳນຳຂ້າງໜື້າ

2.  ແບ່ງຫາງໃຫ້ແຕັ້່ລະຄົຳນຳ 3 ຫາງ (ແຖບ ຜູ້້າ ເຊ້່ອກ ຫຼ່ຫຍັງກຳໄດ້ທິ�ີສາມາດດຶງອອກໄດ້) ແລ້ວໃຫ້ສອດຫາງໄວ້ທິ�ີກາງ
ສະເກີດ ຫຼ່ຫ່ວງໃສ່ສາຍຮັູດແອວ (ຖ້າໃຜູ້ທິ�ີສອດຫາງບຳ�ໄດ້ ໃຫ້ໃຊ້້ຜູ້້າຢາວໆມັດໄວ້ອ້ອມແອວຄຳ້າຍສາຍຮັູດແອວ 
ແລ້ວມັດຫາງຕັ້່ດກັບຜູ້້ານັຳ�ນຳອີກເທິ�່ອ) 

3.  ອະທິ່ບາຍຈຸດປະສົງຂອງເກມວ່າ ຈະໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແຕັ້່ລະຄົຳນຳຈັບທິ�ີຫາງຂອງຄົຳນຳຂ້າງໜື້າ ຖ້າຫາງຂອງໃຜູ້ຫຸຼດອອກ ກຳ
ຕັ້້ອງອອກຈາກເກມໄປ

4.  ສຳາຄັຳນຳ: ອະທິ່ບາຍໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳວ່າຖ້າຢາກຊ້ະນຳະ ຈະຕັ້້ອງບຳ�ຫັນຳຫັຼງອອກໄປ ແຕັ້່ໃຫ້ມຸ້ງຄຳວາມສົນຳໃຈໄປທິ�ີສ�່ງທິ�ີຢູ່ 
ຂ້າງໜື້າ ຊ້�ຶງກຳຄຳ່ເປົ�າໝ່າຍຂອງພວກເຂົາ

5.  ສຳາຄັຳນຳ: ຖ້າຫາກແລ່ນຳເປັນຳວົງມົນຳ (ພະຍາຍາມຈັບຫາງຂອງຄົຳນຳຂ້າງໜື້າ) ຍາກເກີນຳໄປ (ສ່ວນຳຫຼາຍຈະຍາກຖ້າມີຄົຳນຳ
ຫຼ�ີນຳໜື້ອຍ) ໃຫ້ຫຼ�ີນຳເປັນຳສ�ີຫຼ່ຽມຂະໜືາດໃຫຍ່ ເວົ�າວ່າ ເລ�ີມ ແລະໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳພະຍາຍາມປົກປ້ອງຫາງ 
ຂອງຕັັ້ວເອງພ້ອມກັບຈັບຫາງຂອງຄົົຳນຳທິ�ີຢູ່ຂ້າງໜື້າ

6.  ເມ�່ອຜູູ້້ຄຸຳມເກມເວົ�າວ່າ ຢຸດ ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທິ�ີຍັງມີຫາງຄຳ່ຜູູ້້ຊ້ະນຳະ

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນ:	ພຣະເຈົ້າໃຫ້ອັບິຣາຮັາມເດິນທາງໄປຢັງບິ້ານໃໝົ່	
ເຮັັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຖິ້ມສ�ິງຄຸ້ນເຄ່ຍ	ບິ້ານ	ພຄ�ແມ່	ງານ	ແລະດຄາເນ່ນຊ່ວິດໄປຂ້າງໜື່້າ	ອັບິຣາຮັາມເຊ�່ອຟັັງພຣະເຈົ້າ	ແລະພຣະເຈົ້າກຄອວຍ
ພຣະພອນຢ່າງຢ�ິງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບິທ່ານ
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ບົິດຝ່ກຫັດ

ຄວຳມຮັກັ

	 ຫລານໆ	ຢັງຈຄາການອະທິຖານໃນປະໂຫຍກທ�່	2	ຂອງການອະທິຖານ	ທ�່ກ່ຽວກັບິ,ຄວາມຮັັກ	ໄດ້ຫຼ່ບິຄ�	ຂຽນລົງດ້ານລຸ່ມນ່້

	 ເຕມ່ຊ່ອງວ່າງ

ມັດທາຍ	22:37,38__________ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ດ້ວຍ__________	ຂອງເຈົາ້	ດ້ວຍ__________ຂອງເຈົາ້	

ແລະດ້ວຍສຸດ__________ຂອງເຈົາ້	ນັນ້ແຫຼະເປັນ__________ຂຄ້ໃຫຍ່ແລະຂຄ້ຕົນ້

	 ການເຊ�່ອຟັັງໝົາຍເຖງິຫຍັງ?

	 ພວກເຮົັາຄດິວ່າແມ່ນຫຍັງຄສ່�ິງທ�່ຍາກທ�່ສຸດໃນການເຊ�່ອຟັັງ?

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

	 	ໃນແຜ່ນເຈັຍ້ທ�່ມເ່ສັນ້	ຂຽນຂຄ້ພະຄຄາພຂ່ອງມ່້ນ່້ທ�່ຈຄາໄດ້	ດ້ວຍລາຍມທ່�່ງາມທ�່ສຸດ	ແລ້ວແປະຕດິກັບິເຈັຍ້ສທ່�່ມັກ	ເຈັຍ້ສຄ່ວນໃຫຍ່ກວ່າເພ�່ອໃຫ້
ເບິ�ິງຄ້າຍກັບິກອບິຮູັບິ	ໃຊ້ແຜ່ນນ່້ແຂວນທ�່ຫົວຕຽງຫຼຕັ່ງ້ເທງິໂຕະ	ເພ�່ອເປັນເຄ�່ອງເຕອ່ນໃຈໃນຂຄ້ບັິນຍັດຂອງພຣະເຈົາ້ຜູ້ຢ�ິງໃຫຍ່
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ເຮົັາຄວນເຣ�່ມຕົ້ນໃນແຕ່ລະມ່້ຢ່າງໃດ?

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຫຍັງເມ�່ອອ່ານພຣະຄຄາສັກສິດຂອງພຮັະເຈົ້າ

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຫຍັງເມ�່ອເຮົັາກຄາລັງຈະເຮັັດຜິດພາດ

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຫຍັງເມ�່ອເຮົັາພົບິເຈ່ມ່້ທ�່ເລວຮັ້າຍ

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຫຍັງເມ�່ອເຮົັາຮູັ້ສຶກຢ້ານໃນຢາມຄຄ�າຄ່ນ

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຫຍັງເພ�່ອໃຫ້ເປັນທ�່ພຄພຣະໄທໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈົ້າ

ເຊ�່ອໃຈ	ເຊ�່ອຟັັງ	ແລະ	ອະທິຖານ

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ

ຄວຳມຮັກັ

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!



ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຮັັກຄົນອ�່ນ	
ເໝົ່ອນທ�່ພຣະອົງຊົງຮັັກຂ້ານ້ອຍ

ຄວຳມ
ເຫັນອກົເຫັ

ນໃຈົ້

ໄທຊາມາເຣຍຜູ້ໃຈດ່		• ລູກາ	 10:25-37
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ໂຢຮັັນ 15:12

ບັິນຍັດຂອງເຮົັາຄ່ໃຫ້ພວກທ່ານຮັັກກັນແລະ
ກັນ	ເໝົ່ອນຢ່າງທ�່ເຮົັາຮັັກທ່ານ
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ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້

ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດບ້ິຄ�?
ຊ້ວ່ຍຂາ້ນຳອ້ຍໃຫຮັູ້ກຄົຳນຳອ�່ນຳ ເໝ່ອ່ນຳທິ�ີພຣະອົງຊົ້ງຮັູກຂາ້ນຳອ້ຍ 
–––––
ໂຢຮັັນ	15:12  

“ບັນຳຍັດຂອງເຮົູາຄຳ່ ໃຫພ້ວກທິາ່ນຳຮັູກກັນຳແລະກັນຳ ເໝ່ອ່ນຳຢາ່ງທິ�ີເຮົູາຮັູກທິາ່ນຳ”

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມັດທິາຍ 5:44-48

1 ໂກຣນ່ຳໂທິ 13:4-7

1 ໂຢຮັູນຳ 4:7-11

1 ໂຢຮັູນຳ 3:18

ເຮົາໄດ້ຮັບໍ່ຄຳາສັ�ງ 

ໃຫ້ຮັກໃຜ? ເຮົາຈະຮັກໄດ້ຢ່່າງໃດ?

ເມ�ືອໃດທີ່�່ເຮົາຮູ້ສືກຮັກ ຄອບໍ່ຄົວຂອງເຮົາແທີ່ ້ໆ

ເມ�ືອໃດທີ່�່ຮູ້ສຶກຖິືກ 

ຮັກຈາກພຣະເຈົ້າ

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍ ອະທິ່ຖານຳອີກເທິ�່ອ ດ້ວຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ “ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮັັກຄົນອ�່ນເໝົ່ອນ
ທ�່ພຣະອົງຮັັກຂ້ານ້ອຍ” ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ອະທິ່ຖານຳຕັ້າມ ຊຸ້ກຢູ້ໃຫ້ພວກເຂົາອະທິ່ຖານຳເປັນຳປະໂຫຍກ
ດຽວ ຖາມພຣະເຈົ�າໃນຳຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງສຳາລັບວ່ທິີການຳສຳາແດງຄຳວາມຮັູກໃຫ້ກັບຄົຳນຳອ�່ນຳ ໆ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າແລະພຣະລັກສະນຳະຂອງພຣະອົງທິ�ີໄດ້ບອກໄວ້ໃນຳບົດຮູຽນຳຕັັ້ວຢ່າງ

ເວົ້າເລ່ຍ!
•  ການຳຮັູກຄົຳນຳອ�່ນຳ ໆ ເປັນຳສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳເຊັ້�ນຳດຽວກັນຳກັບການຳຮັູກພຣະເຈົ�າດ້ວຍສຸດຈດ່ ສຸດໃຈ ແລະສຸດຄຳວາມ

ຄຳດ່ຂອງທ່ິານຳ

• ຮັູກຄົຳນຳອ�່ນຳ ໆ ໝ່າຍເຖງ່ການຳຮັູກມດ່ແລະສັດຕູັ້ ໂອ໊ຍ ຂຳ�ນຳ�ີຍາກແທ້ິ?

•  ການຳຮັູກຄົຳນຳອ�່ນຳໝ່າຍເຖງ່ການຳຮັູກພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າທິ�ີພຣະອົງຮັູກຢ່າງເສຍສະລະນັຳ�ນຳໝ່າຍຄຳວາມວ່າ
ການຳໃຫ້ຄົຳນຳອ�່ນຳມາກ່ອນຳຕົັ້ວທ່ິານຳເອງ

ຊຸ້ກຍຼ້ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ແບ່ງປັນຳແລະສົນຳທິະນຳາຢ່າງເປີດເຜູ້ຍກ່ຽວກັບຄຳວາມກັງວົນຳແລະສ�ີງທິ້າທິາຍໃນຳເລ�່ອງ
ການຳຮັູກຄົຳນຳອ�່ນຳຕັ້າມແນຳວທິາງຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ອ້າງເຖ່ງຂຳ�ຄຳວາມໃນຳມັດທິາຍບົດທິ�ີ 5 ຫລານຳນຳ້ອຍ 
ອາດຈະຢາກແບ່ງປັນຳກ່ຽວກັບອຸປະສັກໃນຳຄຳວາມສຳາພັນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳແລະເຫດຜົູ້ນຳວ່າເປັນຳຫຍັງການຳຮັູກຜູູ້້ອ�່ນຳ
ທິ�ີບຳ�ໄດ້ມັກເຮົູາເຖ່ງຍາກ ສົນຳທິະນຳາກ່ຽວກັບລັກສະນຳະຂອງຄຳວາມຮັູກທິ�ີປາກົດໃນຳ 1 ໂກຣ່ນຳໂທິ 13 ວ່າແມ່ນຳ
ຫຍັງທິ�ີປະຕັ້່ບັດຕັ້າມຍາກ ແລະແມ່ນຳຫຍັງທິ�ີປະຕັ້່ບັດຕັ້າມງ່າຍກວ່າ

ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ໄທຊາມາເຣຍໃຈດ	່(ລູກາ	10:25-37)

ການຳຮັູກຜູູ້້ອ�່ນຳໃນຳແບບທິ�ີພຣະເຈົ�າຮັູກເຮົູາໝ່າຍເຖ່ງຫຍັງ? ມາຫາຄຳຳາຕັ້ອບກັນຳເນຳາະ ມີໃຜູ້ບາງຄົຳນຳຖາມ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າວ່າ “ໃຜູ້ເປັນຳເພ�່ອນຳບ້ານຳຂອງຂ້ານຳ້ອຍ?” ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້ອບຄຳຳາຖາມ

ດ້ວຍການຳເລົ�າເລ�່ອງ ພຣະອົງເຮັູດເຊັ້�ນຳນຳ�ີຢູ່ຫຼາຍເທິ�່ອ ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ
ເປັນຳນັຳກເລົ�າເລ�່ອງທິ�ີດີ ພຣະອົງຕັັ້ດຕັ້ອບວ່າ “ມີຊ້າຍຄົຳນຳໜື�ຶງລົງຈາກ

ກຸງເຢຣູຊ້າເລັມໄປຢັງເມ່ອງເຢຣີໂກ ແລະລາວຖ່ກພວກໂຈນຳປຸ້ນຳ 
ພວກໂຈນຳແຢ່ງຊ້່ງເສ�່ອຜູ້້າຂອງລາວ ທຸິບຕັ້ີລາວ ແລ້ວຖ�່ມລາວ

ໄວ້ໃນຳສະພາບທິ�ີເກ່ອບຈະຕັ້າຍແລ້ວ ບັງເອີນຳມີປະໂລຫ່ດ
ຄົຳນຳໜື�ຶງຍ່າງມາຕັ້າມທິາງນັຳ�ນຳ ເມ�່ອເຫັນຳຄົຳນຳນັຳ�ນຳແລ້ວກຳຍ່າງ
ເລີຍໄປເສຍອີກຟາກໜື�ຶງ ຄົຳນຳເລວີກຳຄຳ່ກັນຳ ເມ�່ອມາເຖ່ງ
ບ່ອນຳນັຳ�ນຳແລະເຫັນຳແລ້ວກຳເລີຍໄປເສຍອີກຟາກໜື�ຶງ ແຕັ້່
ເມ�່ອໄທິຊ້າມາເຣຍຄົຳນຳໜື�ຶງເດ່ນຳທິາງຜູ້່ານຳມາໃກ້ຄົຳນຳນັຳ�ນຳ 
ເຫັນຳແລ້ວກຳມີໃຈສົງສານຳ ຈ�ຶງເຂົ�າໄປຫາລາວ ເອົາເຫົຼ�າອະງຸ່ນຳ
ກັບນຳຳ�າມັນຳເທິໃສ່ບາດແຜູ້ແລະເອົາຜູ້້າມາພັນຳໃຫ້ ແລ້ວໃຫ້

ລາວຂ�ຶນຳຂ�ີສັດຂອງຕົັ້ນຳເອງພາມາເຖ່ງໂຣງແຣມ ແລະເອົາໃຈ
ໃສ່ບົວລະບັດລາວ ມ�່ຕັ້ຳ�ມາກ່ອນຳຈະໄປ ລາວໄດ້ເອົາເງີນຳສອງ

ຫລຽນຳໃຫ້ກັບເຈົ�າຂອງໂຣງແຣມ ບອກວ່າ ‘ຈົ�ງຊ້່ວຍເບ�ີງແຍງຊ້າຍ
ຄົຳນຳນຳ�ີດ້ວຍ ສຳາລັບເງີນຳທິ�ີຕັ້້ອງເສຍເກີນຳກວ່ານຳ�ີຈະໃຊ້້ໃຫ້ເມ�່ອກລັບ

ມາ’ ໃນຳສາມຄົຳນຳນັຳ�ນຳຄົຳນຳໃດຖ່ໄດ້ວ່າເປັນຳເພ�່ອນຳບ້ານຳຂອງຄົົຳນຳທິ�ີຖ່ກປຸ້ນຳ?” ທິຳາ
ບັນຳດ່ດທູິນຳຕັ້ອບວ່າ “ຄຳ່ຄົຳນຳນັຳ�ນຳແຫຼະທິ�ີສຳາແດງຄຳວາມເມດຕັ້າຕັ້ຳ�ລາວ” ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຈ�ຶງຕັັ້ດກັບທິຳາ
ບັນຳດ່ດຄົຳນຳນັຳ�ນຳວ່າ “ທິ່ານຳຈົ�ງໄປເຮັູດເໝ່່ອນຳຢ່າງນັຳ�ນຳ”

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ຄຳວາມຮັູກແບບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ຄຳ່ຄຳວາມຮັູກທິ�ີເສຍສະລະ

• ຮັູກດ້ວຍການຳກະທິຳາ ບຳ�ແມ່ນຳຄຳຳາເວົ�າ ເມ�່ອເຮົູາໃສ່ໃຈຜູູ້້ອ�່ນຳ ເຮົູາກຳາລັງສຳາແດງເຖ່ງຄຳວາມເມດຕັ້າ

• ຮັູກພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໝົ່ດຫັວໃຈຂອງທິ່ານຳ ແລ້ວຂຳພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດໃຫ້ຮັູກຜູູ້້ອ�່ນຳຜູ້່ານຳທິາງເຮົູາ

ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້



1.  ຫລານຳນຳ້ອຍ ເປັນຳຫຍັງເຖ່ງແບ່ງນຳຳ�າໃຫ້ຄົົຳນຳທິ�ີຢູ່ຕັ້ຳ�ໄປຈາກເຮົູາ? ເປັນຳຫຍັງເຖ່ງບຳ�ເກັບນຳຳ�າໄວ້ກັບຕັັ້ວເອງ (ເມ�່ອເຮົູາໃຫ້ນຳຳ�າ
ຜູູ້້ອ�່ນຳຫຼາຍເທົິ�າໃດ ເຮົູາກຳຈະໄດ້ກັບມາຫຼາຍເທົິ�ານັຳ�ນຳ)

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີ ມີຊ້າຍຄົຳນຳໜື�ຶງທິ�ີໄດ້ຮັູບຄຳວາມເຈັບປວດແລະຕັ້້ອງການຳຄຳວາມຊ້່ວຍເຫຼ່ອ ເປັນຳຫຍັງເຮົູາເຖ່ງຄຳ່ດວ່າ
ໄທິຊ້າມາເຣຍໃຈດີຄຳ່ເປັນຳຄົຳນຳໃຈດີກັບຊ້າຍທິ�ີເຈັບປວດຄົຳນຳນັຳ�ນຳ ແລະຊ້່ວຍເຫຼ່ອລາວດ້ວຍ (ຊ້າຍຜູູ້້ນັຳ�ນຳຕັ້້ອງການຳ
ຄຳວາມຊ້່ວຍເຫຼ່ອ ໄທິຊ້າມາເຣຍສາມາດຊ້່ວຍເຫຼ່ອລາວໄດ້)

3.  ພຣະເຈົ�າຊ້່ວຍເປີດຕັ້າໃຫ້ເຮົູາເຫັນຳຜູູ້້ອ�່ນຳທິ�ີຢູ່ອ້ອມຮູອບເຮົູາ ຜູູ້້ທິ�ີຕັ້້ອງການຳຄຳວາມຊ້່ວຍເຫຼ່ອ  
ຜູູ້້ຄົົຳນຳທິ�ີຕັ້້ອງການຳຄຳວາມເມດຕັ້າ ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໂຜູ້ດສຳາແດງໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຫັນຳວ່າໃຜູ້ແດ່ທິ�ີຕັ້້ອງການຳຄຳວາມຊ້່ວຍ 
ເຫຼ່ອ (ຢຸດ) ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊ້່ວຍຂ້ານຳ້ອຍໃຫ້ຮັູກຜູູ້້ອ�່ນຳແລະເປັນຳຜູູ້້ທິ�ີໃຫ້ຄຳວາມຊ້່ວຍເຫຼ່ອຜູູ້້ທິ�ີຕັ້້ອງການຳ

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ຖວ້ຍທ�່ບິຄ�ມມ່່້ໝົດົ

1.  ແບ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳເປັນຳ 2 ທິີມຢ່າງນຳ້ອຍ (ຖ້າມີຫລານຳນຳ້ອຍຫຼາຍຄົຳນຳໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນຳຫຼາຍກວ່າ 2 ທິີມ)

2.  ໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຕັັ້�ງແຖວຫ່າງກັນຳວາໜື�່ງ ແລະໃຫ້ກາງແຂນຳອອກ

3.  ໃຫ້ວາງຖັງຂະໜືາດໃຫຍ່ໄວ້ທິ�ີດ້ານຳໜື້າແລະດ້ານຳຫັຼງແຖວ ບ່ອນຳລະ 1  ຖັງ

4. ແຈກຖ້ວຍເຈັ�ຍນຳ້ອຍກັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳລະ 1 ອັນຳ

5.  ເມ�່ອເວົ�າວ່າ “ໄປ” ໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳທິຳາອ່ດໃນຳແຕັ້່ລະແຖວແລ່ນຳໄປທິ�ີຖັງດ້ານຳໜື້າເພ�່ອຕັັ້ກນຳຳ�າ ແລ້ວແລ່ນຳກັບໄປທິ�ີແຖວ 
ເທິນຳຳ�າໃຫ້ກັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳຖັດໄປ ໂດຍທິ�ີເທິໃຫ້ໝົ່ດແກ້ວ ແລະເທິຕັ້ຳ�ໄປເລ�່ອຍໆ ພຳເຖ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳສຸດທິ້າຍໃຫ້ເທິນຳຳ�າ
ໃສ່ເທິີງດ້ານຳຫັຼງແລ້ວຮູ້ອງສຽງດັງວ່າ “ຊ້່ວຍແດ່! ຂ້ອຍຕັ້້ອງການຳນຳຳ�າຕັ້�່ມອີກ”

6.  ເມ�່ອຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳທິຳາອ່ດໄດ້ຍ່ນຳສຽງຮູ້ອງແລ້ວຈ່ງກລັບໄປຕັັ້ກນຳຳ�າໃໝ່່ໄດ້ ແລ້ວຈ�ຶງເທິນຳຳ�າໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳຕັ້ຳ�ໄປແບບນຳ�ີເລ�່ອຍໆ

7.  ສຳາຄັຳນຳສຳາລັບຜູູ້້ນຳຳາເກມ : ໃນຳການຳຫຼ�ີນຳເທິ�່ອທິຳາອ່ດໃຫ້ໃສ່ນຳຳ�າໃນຳຖັງດ້ານຳໜື້າແຕັ້່ຫນຳ້ອຍໆ ແລະໃນຳແຕັ້່ລະຮູອບໃຫ້
ເຕັ້ີມນຳຳ�າລົງໄປ ເພ�່ອໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍສາມາດຕັັ້ກນຳຳ�າຕັ້�່ມໄດ້

8.  ເຮັູດເຄຳ�່ອງໝ່າຍໄວ້ກາງຖັງນຳຳ�າທິ�ີດ້ານຳຫັຼງ ແລະບອກຫລານຳນຳ້ອຍ ວ່າໃຫ້ເຕັ້ີມນຳຳ�າຈົນຳເຖ່ງເສັ�ນຳນຳ�ີພາຍໃນຳ 5 ນຳາທິີ

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ	:	ເຮົັາຈະແບິ່ງສ�ິງທ�່ເຮົັາໄດ້ຮັັບິຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບິຜູ້ອ�່ນ
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40

	 ເຈົ້າຈ�່ຈຄາປະໂຫຍກທ�່	3	ຂອງການອະທິຖານ	ຄວາມເມດຕາ	ໄດ້ຫຼ່ບິຄ�	ຂຽນລົງດ້ານລຸ່ມນ່້

	 ເຕມ່ຄຄາລົງໃນຊ່ອງວ່າງ

	 ໂຢຮັັນ	15:12 __________ຂອງເຮົັາຄໃ່ຫ້______________ແລະກັນ	ເໝົອ່ນຢ່າງທ�່ເຮົັາ__________ທ່ານ

	 ເປັນຫຍັງການສິ້ນພຣະຊົນເທງິໄມ້ການເຂນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ຈຶ�ງເປັນຕັວຢ່າງຂອງຄວາມຮັັກທ�່ສົມບູິນແບິບິຂອງພຣະອົງຕຄ�ເຮົັາ

	 ໃຫ້ຢົກຕັວຢ່າງການສຄາແດງຄວາມຮັັກທ�່ເສຍສະລະຕຄ�ຄົົນທ�່ເຮົັາຮູ້ັຈັກມາ	1	ວທິ່

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

	 	ໃຊ້ເຈັຍ້ປະດດິ	ສທ່ຽນ	ແລະບິກິເຟັດ່	ເຮັັດເປັນບັິດອວຍພອນໃຫ້ກັບິຄົົນທ�່ເຮົັາຢາກສຄາແດງຄວາມຮັັກໃຫ້	ອາດຈະຂຽນຂຄ້ພະຄຄາພທ່�່ຈຄາໄດ້ໃນມ່້
ນ່້ຂຽນລົງໃນບັິດອວຍພອນນຄາ!

ບົິດຝ່ກຫັດ

ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້
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ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້ດ້ວຍສຸດຈດິຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້ດ້ວຍສຸດຄວາມຄດິຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້ດ້ວນສຸດກຄາລັງຂອງຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ຂ້ອຍຢາກເຫັນແລະຮູ້ັສຶກເຖງິຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົງ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ຂ້ອຍຢາກສຄາແດງໃຫ້ຜູ້ອ�່ນເຫັນວ່າຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົງວ່າເປັນເລ�່ອງຈງິ

ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້	ຂ້ອຍຮັັກພຣະເຈົາ້

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ



ຂ້ານ້ອຍຂຄອະໄພຕຄ�ຄວາມຜິດບິາບິຂອງຂ້ານ້ອຍ	ຂຄ
ພຣະອົງຊົງຊຄາລະຂ້ານ້ອຍຈາກຄວາມຜິດບິາບິນັ້ນ

ກຳນ
ສ ສຳນກຶບຳບ

ເລ�່ອງຜູ້ຮັັບິໃຊ້ທ�່ບິຄ�ໃຫ້ອະໄພ	• ມັດທາຍ	18:21-35
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ເພງສັນລະເສ່ນ 51:2

ຂຄຊົງຊຄາລະຂ້ານ້ອຍໃຫ້ສະອາດຈາກຄວາມຊັ�ວຂອງຂ້າ	
ນ້ອຍ	ແລະຂຄຊົງຊຄາລະຂ້ານ້ອຍຈາກບິາບິຂອງຂ້ານ້ອຍ
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ລອງເວົ້າເບິ�່	ງໄດ້ບິຄ�?
ຂ້ານ້ຳອຍຂຳອະໄພຕັ້ຳ�ຄຳວາມຜູ້ດ່ບາບຂອງຂ້ານ້ຳອຍ ຂຳພຣະອົງຊົ້ງຊ້ຳາລະຂ້ານ້ຳອຍຈາກຄຳວາມຜູ້ດ່ບາບນັຳ�ນຳ
–––––
ເພງສັນລະເສ່ນ	51:2

ຂຳຊົ້ງຊ້ຳາລະຂ້ານຳ້ອຍໃຫ້ສະອາດຈາກຄຳວາມຊັ້�ວຂອງຂ້ານຳ້ອຍ ແລະຂຳຊົ້ງຊ້ຳາລະຂ້ານຳ້ອຍຈາກບາບຂອງຂ້ານຳ້ອຍ

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມັດທິາຍ 6:9-15

ກ່ດຈະການຳ 3:19

1 ໂຢຮັູນຳ 1:9

ເຮົາຮູ້ສຶກຢ່່າງໃດເມ�ືອ 

ເຮັດຄວາມຜິດບໍ່າບໍ່

ເຮົາຈະເຮັດຢ່່າງໃດເພ�ືອບໍ່ຳ� 
ຕ້້ອງເວົ້າຄຳາວ່າ “ຂ້ອຍັຂຳໂທີ່ດ”

ແລ້້ວເຮົາຮູ້ສຶກຢ່່າງ 

ໃດເມ�ືອໄດ້ຮັບໍ່ການອະໄພ

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍ ໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳອີກເທິ�່ອດ້ວຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ “ຂ້ານ້ອຍຂຄອະໄພຕຄ�ຄວາມບິາບິທ�່
ໄດ້ກະທຄາ	ຂຄພຣະອົງຊົງຊຄາລະບິາບິຂອງຂ້ານ້ອຍ” ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ອະທິ່ຖານຳຕັ້າມ ຊຸ້ກຢູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ອະທິ່ຖານຳຂຳການຳອະໄພຈາກພຣະເຈົ�າ 1 ປະໂຫຍກດ້ວຍຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງ ຫຼ່ຂຳໃຫ້ເຂົາໃຫ້ອະໄພຜູູ້້ອ�່ນຳ 
ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຂອງພຣະເຈົ�າຕັ້າມທິ�ີຍົກຕັັ້ວຢ່າງ

ເວົ້າເລ່ຍ!
• ແມ່ນຳຫຍັງຄຳສ່�່ງທິ�ີເຂົ�າໃຈຍາກທິ�ີສຸດໃນຳການຳໃຫ້ອະໄພ?

• ເປັນຳຫຍັງການຳໃຫ້ອະໄພກັບຄົົຳນຳທິ�ີເຮັູດຮູ້າຍຕັ້ຳ�ເຮົູາຄຳຍ່າກແທ້ິ?

• ເປັນຳຫຍັງການຳເວົ�າຄຳຳາວ່າ “ຂ້ອຍຂຳໂທິດ ໂຜູ້ດອະໄພໃຫ້ຂ້ອຍດ້ວຍ” ເຖງ່ຍາກແທ້ິ

• ເຮົູາຮູູ້ສກຶຢ່າງໃດເມ�່ອໄດ້ສາລະພາບບາບຕັ້ຳ�ພຣະເຈົ�າ ຕັ້ຳ�ພຳ�ແມ່ ຕັ້ຳ�ພ�ີນ້ຳອງ ຫ່ຼໝູ່່ເພ�່ອນຳ?

ນຳຳາການຳສົນຳທິະນຳາໂດຍການຳກ່າວເຖ່ງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ�າທິ�ີໃຫ້ອະໄພຄຳວາມບາບຂອງເຮົູາທັິງໝົ່ດ 
ພຣະອົງເປັນຳຕັັ້ວຢ່າງຂອງພວກເຮົູາ ແລະເພາະພຣະອົງໃຫ້ອະໄພເຮົູາ ເຮົູາຈ�ຶງຄຳວນຳໃຫ້ອະໄພຜູູ້້ອ�່ນຳ ເຈົ�າ
ອາດຈະຕັ້້ອງການຳອ່ານຳຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງພຣະເຈົ�ານຳຳາກັນຳ ຊຸ້ກຢູ້ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ແບ່ງປັນຳ ສົນຳທິະນຳາຢ່າງ
ເປີດເຜູ້ີຍເຖ່ງເວລາທິ�ີພວກເຂົາຮູູ້ສຶກວ່າການຳໃຫ້ອະໄພເປັນຳເລ�່ອງຍາກ ແລະປຽບທິຽບວ່າພວກທິ່ານຳຮູູ້ສຶກ
ຢ່າງໃດເມ�່ອໄດ້ຮັູບການຳໃຫ້ອະໄພ

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ
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ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ສາລະພາບບາບຕັ້ຳ�ພຣະເຈົ�າທຸິກມ�່ ຂຳພຣະອົງຊ້ຳາລະບາບຂອງເຮົູາ ແລະເຮັູດໃຫ້ເຮົູາຂາວສະອາດຄຳ່ຫ່ມະ

• ເຊ້�່ອວ່າພຣະເຈົ�າໄດ້ຊົ້ງຊ້ຳາລະບາບຂອງເຮົູາແລ້ວ

• ຂຳພຣະເຈົ�າຊ້່ວຍເຮົູາໃຫ້ພົ�ນຳຈາກຄຳວາມບາບ

• ຂຳພຣະອົງຊ້່ວຍໃຫ້ເຮົູາເປັນຳຄົຳນຳໃຫ້ອະໄພແລະມີຈ່ດໃຈດີ

• ຕັ້ຽມພ້ອມສຳາຫລັບການຳໃຫ້ອະໄພຜູູ້້ອ�່ນຳສະເໝ່ີ ແລະບຳ�ມີຄຳວາມຂຸ່ນຳຂ້ອງໃຈຕັ້ຳ�ພວກເຂົາ

ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ເລ�່ອງຜູ້ຮັັບິໃຊ້ທ�່ບິຄ�ໃຫ້ອະໄພ	ມັດທາຍ 18:21-35)

ຂະນຳະນັຳ�ນຳເປໂຕັ້ມາທູິນຳພຣະອົງວ່າ “ອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ ຂ້ານ້ຳອຍຄຳວນຳຢົກໂທິດໃຫ້ພ�ີນ້ຳອງທິ�ີເຮັູດ
ຜູ້ດ່ຕັ້ຳ�ຂ້ານ້ຳອຍ ຈັກເທິ�່ອ? ເຖງ່ເຈັດເທິ�່ອເລຍີບຳ?” ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຕັັ້ດຕັ້ອບທ່ິານຳວ່າ “ເຮົູາບຳ�ໄດ້

ບອກທ່ິານຳວ່າເຈັດເທິ�່ອແຕ່ັ້ເຈັດສບ່ເທິ�່ອຄູຳນຳເຈັດ “ເພາະເຫດນຳ�ີ ແຜູ່້ນຳດນ່ຳ
ສະຫວັນຳກຳປຽບເໝ່ອ່ນຳດັ�ງກະສັດອົງໜື�ຶງທິ�ີມພີຣະປະສົງຈະຄຳດ່

ບັນຳຊ້ກັີບບັນຳດາຂ້າທິາດຂອງຕົັ້ນຳ ເມ�່ອທ່ິານຳຊົ້ງເລ�ີມຕົັ້�ນຳຄຳດ່ບັນຳຊ້ີ 
ຄົຳນຳໜື�ຶງທິ�ີເປັນຳໜື�ີໜື�ຶງໝ່�່ນຳຕັ້ະລັນຳຕົັ້ນຳຖກ່ພາມາເຂົ�າເຝົ່�າ ທ່ິານຳ

ຈ�ຶງມຮັີູບສັ�ງໃຫ້ຂາຍຕັັ້ວທ່ິານຳພ້ອມກັບເມຍແລະລູກ ທັິງ
ຫມົດທັິງບັນຳດາສ�່ງຂອງທິ�ີທ່ິານຳມຢູ່ີນັຳ�ນຳເພ�່ອເອົາມາໃຊ້້ໜື�ີ 
ເພາະທ່ິານຳບຳ�ມເີງນີຳທິ�ີຈະໃຊ້້ໜື�ີນັຳ�ນຳ ຂ້າທິາດຄົຳນຳນັຳ�ນຳຈ�ຶງຂາບ
ລົງວງ່ວອນຳວ່າ ‘ຂຳໂຜູ້ດຜູ່້ອນຳຜັູ້ນຳໄວ້ກ່ອນຳ ແລ້ວຂ້ານ້ຳອຍຈະ
ໃຊ້້ໜື�ີທັິງໝົ່ດ’ ກະສັດອົງນັຳ�ນຳຊົ້ງສົງສານຳ ຈ�ຶງຊົ້ງປ່ອຍຕັັ້ວ
ລາວແລະຊົ້ງຢົກໜື�ີ ແຕ່ັ້ເມ�່ອຂ້າທິາດຄົຳນຳນັຳ�ນຳອອກໄປກຳພົບ

ຄົຳນຳໜື�ຶງທິ�ີເປັນຳເພ�່ອນຳຂ້າທິາດນຳຳາກັນຳ ທິ�ີເປັນຳໜື�ີລາວຢູ່ໜື�ຶງ
ຮູ້ອຍເດນຳາຣອັ່ນຳລາວກຳຈັບຄົຳນຳນັຳ�ນຳບບີຄຳຳບອກວ່າ ‘ໃຊ້້ໜື�ີກູແມ’ 

ເພ�່ອນຳຂ້າທິາດຄົຳນຳນັຳ�ນຳຈ�ຶງຂາບລົງອ້ອນຳວອນຳວ່າ ‘ຂຳຜູ່້ອນຳຜັູ້ນຳກ່ອນຳ
ແລ້ວຂ້າຈະໃຊ້້ໃຫ້’ ແຕ່ັ້ລາວບຳ�ຍອມ ຈ�ຶງນຳຳາຂ້າທິາດລູກໜື�ີນັຳ�ນຳໄປຂັງຄຸຳກ

ໄວ້ຈົນຳກວ່າຈະສາມາດໃຊ້້ໜື�ີໄດ້ ພວກເພ�່ອນຳຂ້າທິາດເມ�່ອເຫັນຳເຫດການຳເຊັ້�ນຳ
ນັຳ�ນຳ ກຳເປັນຳທຸິກຢ່າງຢ�່ງ ແລະນຳຳາເຫດການຳທັິງໝົ່ດໄປກາບທູິນຳກະສັດອົງນັຳ�ນຳ ທ່ິານຳຈ�ຶງເອ�ີນຳຂ້າທິາດນັຳ�ນຳມາຕັັ້ດວ່າ 
‘ອ້າຍຂ�ີຂ້າຊ້າດຊັ້�ວ ເຮົູາຢົກໜື�ີໃຫ້ເຈົ�າທັິງໝົ່ດ ກຳເພາະເຈົ�າອ້ອນຳວອນຳເຮົູາ ເຈົ�າຄຳວນຳຈະເມດຕັ້າເພ�່ອນຳຂ້າທິາດນຳຳາ
ກັນຳ ເໝ່ອ່ນຳເຮົູາເມດຕັ້າເຈົ�າບຳ�ແມ່ນຳບຳ?’ ແລ້ວກະສັດອົງນັຳ�ນຳກຳໂກດຮູ້າຍຫຼາຍ ຈ�ຶງຊົ້ງມອບຂ້າທິາດຄົຳນຳນັຳ�ນຳໄວ້ໃຫ້ເຈົ�າ
ຫນ້ຳາທິ�ີທິຳລະມານຳຈົນຳກວ່າຈະໃຊ້້ໜື�ີໝົ່ດ ພຣະບດ່າຂອງເຮົູາຜູູ້້ຊົ້ງສະຖດ່ໃນຳສະຫວັນຳ ກຳຈະຊົ້ງເຮັູດຕັ້ຳ�ພວກ
ເຈົ�າຢ່າງນັຳ�ນຳ ຖ້າພວກເຈົ�າແຕ່ັ້ລະຄົຳນຳບຳ�ຍອມຢົກໂທິດໃຫ້ພ�ີນ້ຳອງຈາກໃຈຂອງພວກເຈົ�າ”

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ
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1.  ໃນຳເກມ ຖ້າຫາກເຮົູາບຳ�ຢຸດແລ່ນຳຫຼ່ລົ�ມລົງຕັ້ອນຳທິ�ີໄຟແດງ ເຮົູາຕັ້້ອງເຮັູດຢ່າງໃດ (ຢຸດ ຫັນຳຫັຼງ ກລັບໄປທິ�ີຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ 
ເລ�ີມໃໝ່່)

2.  ໃນຳພະຄຳຳາພີ ຊ້າຍຜູູ້້ນັຳ�ນຳໄດ້ຮັູບຄຳວາມກະລຸນຳາແລະການຳອະໄພຈາກກະສັດຫຼ່ບຳ� (ແມ່ນຳ) ແລ້ວຊ້າຍຜູູ້້ນັຳ�ນຳໄດ້ມອບ
ຄຳວາມກະລຸນຳາແລະໃຫ້ອະໄພແກ່ຊ້າຍຄົົຳນຳທິ�ີຕັ້່ດໜື�ີລາວຫຼ່ບຳ� (ບຳ�) ແລ້ວກະສັດພຳໃຈຫຼ່ບຳ�ພຳໃຈທິ�ີຊ້າຍຜູູ້້ນັຳ�ນຳບຳ�ໃຫ້
ອະໄພ (ບຳ�ພຳໃຈ)

3.  ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າປະທິານຳອະໄພໃຫ້ກັບເຮົູາ ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າມອບຄຳວາມກະລຸນຳາໃຫ້ກັນຳເຮົູາ ເມ�່ອເຮົູາເຮັູດ
ສ�່ງຕັ້່າງ ໆ ທິ�ີເຮົູາບຳ�ຄຳວນຳເຮັູດ ຂຳພຣະອົງຊົ້ງຊ້່ວຍໃຫ້ເຮົູາໄດ້ສາລະພາບບາບ ຢຸດເຮັູດບາບ ຫັນຳຫັຼງ ກັບໃຈ ແລະກັບ
ໄປທິ�ີຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ ຂຳພຣະອົງຊົ້ງບອກເຮົູາເຖ່ງຄຳວາມຜູ້່ດບາບທິ�ີຕັ້້ອງສາລະພາບ (ຢຸດ) ຂອບພຣະຄຸຳນຳເຖ່ງຄຳວາມ
ກະລຸນຳາຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ສຳາລັບການຳຊ້ຳາລະບາບໃຫ້ເຮົູາ ໃຫ້ອະໄພເຮົູາແລະໃຫ້ເຮົູາໄດ້ໃຫ້ອະໄພຜູູ້້ອ�່ນຳ
ດ້ວຍ

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ໄຟັແດງ	ໄຟັຂຽວ

1.  ບອກຜູູ້້ຫຼ�ີນຳວ່າຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳແລະເສັ�ນຳໄຊ້ຢູ່ບ່ອນຳໃດ

2. ແນຳະນຳຳາຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທຸິກຄົຳນຳໃຫ້ຢ່ນຳລຽນຳແຖວຫັຼງເສັ�ນຳທິ�ີເປັນຳຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ

3.  ອະທິ່ບາຍວ່າເມ�່ອຜູູ້້ຄຸຳມເກມຮູ້ອງວ່າ ໄຟຂຽວໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແລ່ນຳໄປໃຫ້ເຖ່ງເສັ�ນຳໄຊ້ ແຕັ້່ເມ�່ອຮູ້ອງວ່າ ໄຟແດງ ໃຫ້ຢຸດແລ່ນຳ
ທັິນຳທິີ ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທິ�ີບຳ�ໄດ້ຢຸດຕັ້ອນຳໄຟແດງໃຫ້ໄປເລ�ີມທິ�ີຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳໃໝ່່ອີກເທິ�່ອ

4.  ໃຫ້ຜູູ້້ຄຸຳມເກມຢ່ນຳຢູ່ທິ�ີເສັ�ນຳໄຊ້ແລະຫັນຳຫັຼງໃຫ້ກັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ຮູ້ອງໄຟແດງ ໄຟຂຽວ ສະລັບກັນຳໄປເລ�່ອຍ ໆ ເມ�່ອມີຜູູ້້
ຫຼ�ີນຳແລ່ນຳໄປເຖ່ງຜູູ້້ຄຸຳມເກມໄດ້ກ່ອນຳຈະເປັນຳຜູູ້້ຊ້ະນຳະ

5.  ເມ�່ອຜູູ້້ຄຸຳມເກມຮູ້ອງວ່າໄຟແດງ ໃຫ້ຫັນຳກັບມາເບ�່ງວ່າທຸິກຄົຳນຳຢຸດແລ່ນຳ ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທິ�ີແລ່ນຳຫັຼງຈາກທິ�ີເວົ�າວ່າໄຟແດງ ຈະ
ຖ່ວ່າຜູ້່ດກົດຂອງເກມແລະຈະຕັ້້ອງຢຸດຫຼ�ີນຳ ທັິງຫມົດຕັ້້ອງກັບໄປທິ�ີຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ ແລ້ວເລ�ີມໃໝ່່

6. ຫຼ�ີນຳຫຼາຍໆຮູອບ

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼ່້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ	ເປັນການສາທິດເລ�່ອງການສາລະພາບິບິາບິທ�່ຊັດເຈນ	ເມ�່ອ
ໃດກຄຕາມທ�່ມ່ຄົນເຮັັດຜິດເຮົັາຈະຕ້ອງ	1.	ຢຸດ	2.	ກັບິໃຈ	/	ຫັນຫັຼງກັບິ	3.	ກັບິໄປທ�່ຈຸດເລ�່ມຕົ້ນ	4.	ເລ່້ມໃໝົ່

47

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ
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 ເຈົ້າຈ�່ຈຄາການອະທິຖານປະໂຫຍກທ�່	4	ການສາລະພາບິບິາບິໄດ້ຫຼ່ບິຄ�		ຂຽນລົງຂ້າງລຸ່ມນ່້

 ເຕມ່ຄຄາໃນຊ່ອງວ່າງ

  ເພງສັນລະເສນ່	51:2 ຂຄຊົງ__________ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ສະອາດຈາກ__________ຂອງຂ້ານ້ອຍ	ແລະຂຄຊົງ__________

 ຂ້ານ້ອຍຈາກ__________ຂອງຂ້ານ້ອຍ

 ເປັນຫຍັງເຮົັາເຖງິຄວນສາລະພາບິບິາບິຕຄ�ພຣະເຈົາ້ທຸກມ່້?

 ເປັນຫຍັງການໃຫ້ອະໄພຜູ້ອ�່ນຈຶ�ງເປັນສ�ິງສຄາຄັນ

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

  ຄວາມເຊ�່ອມໂຢງຂອງການໃຫ້ອະໄພ	:	ຕັດເຈັຍ້ເປັນເສັນ້ເທົ�າ	ໆ	ກັນ	ຂຽນວ່າ	“ພຣະເຈົາ້ປະທານການອະໄພໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເມ�່ອ….” ທ�່ດ້ານໜຶື່�ງ
ຂອງເຈັຍ້	ສ່ວນອກ່ດ້ານໃຫ້ຂຽນວ່າ	“ເຮົັາໃຫ້ອະໄພຜູ້ອ�່ນເມ�່ອ…….”	ແລ້ວຫຍບິິຫຼແ່ປະເທບິກາວປາຍທັງສອງຂ້າງເຂົາ້ນຄາກັນ	ແລະສາມາດ
ແຂວນໄວ້ໃນຫ້ອງເພ�່ອເຕອ່ນໃຈວ່າໃຫ້ຂອບິຄຸນພຣະເຈົາ້ສຄາລັບິການໃຫ້ອະໄພທ�່ບິຄ�ສິ້ນສຸດຂອງພຣະອົງ

ບົິດຝ່ກຫັດ

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ
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ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາບິຄ�ເຊ�່ອຟັັງ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາເວົາ້ຫຍັງທ�່ຜດິ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາເວົາ້ຕົວະ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາກຄາລັງຜດິຖຽງກັບິຄົນອ�່ນ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາບິຄ�ໃຫ້ອະໄພຜູ້ອ�່ນ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາໃຈຮ້ັາຍ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ເຮົັາຄວນເຮັັດຢ່າງໃດເມ�່ອເຮົັາຢາກເຮັັດຕາມໃຈຕັວເອງ

ສາລະພາບິບິາບິ	ອະທຖິານ	ແລະກັບິໃຈ

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ

ກຳນສ ສຳນກຶບຳບ



ຂ້ານ້ອຍຈະສັນລະເສ່ນພຣະອົງ 
ດ້ວຍສຸດຫົວໃຈ

ກຳນນ
ະມດັສະກຳນ

ເລ�່ອງລາວມ່້ຄຣິດສະມາດ	• ລູກາ	1	ແລະ	2
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ເພງສັນລະເສ່ນ 9:1

ຂ້ານ້ອຍຈະຂອບິພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຍາເວດ້ວຍສຸດໃຈ	
ຂ້ານ້ອຍຈະເລົ�າເຖິງການອັດສະຈັນທັງສິ້ນຂອງພຣະອົງ
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດບ້ິຄ�?
ຂາ້ນອ້ຍຈະສັນລະເສນ່ພຣະອົງດວ້ຍສຸດຫົວໃຈ
–––––
ເພງສັນລະເສ່ນ	9:1  

ຂ້ານຳ້ອຍຈະຂອບພຣະຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າຍາເວດ້ວຍສຸດໃຈ ຂ້ານຳ້ອຍຈະເລົ�າເຖ່ງການຳອັດສະຈັນຳທັິງສ�່ນຳຂອງພຣະອົງ

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ເພງສັນຳລະເສນີຳ 145

ມັດທິາຍ 21:16-17

1 ເທິສະໂລນຳກ່ 5:18

ພຣະນຳມ່ດ່ 4:8-11

ການສັນລ້ະ 

ເສ່ນຄືຫຍັັງ?

ເຮົາຈະສັນລ້ະ ເສ່ນພຣະເຈົ້າໄດ້ ຢ່່າງໃດ?

ເຮົາສາມາດສັນ 

ລ້ະເສ່ນພຣະເຈົ້າ 

ໄດ້ເມ�ືອໃດ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ກຳນນະມດັສະກຳນ



53

ກຳນນະມດັສະກຳນ

“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍ ໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳອີກເທິ�່ອ ດ້ວຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ “ຂ້ານ້ອຍຈະສັນລະເສ່ນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ” ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍອະທິ່ຖານຳຕັ້າມ ຊຸ້ກຢູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ອະທິ່ຖານຳ 1 ປະໂຫຍກເພ�່ອເປັນຳການຳສັນຳລະເສີນຳນຳະມັດສະການຳພຣະເຈົ�າ ບອກກັບພຣະອົງວ່າ
ພຣະອົງຊົ້ງຢ�່ງໃຫຍ່ ດີງາມຫຼາຍທິຳ�ໃດ ອາດເປັນຳການຳອະທິ່ຖານຳຈາກເພງສັນຳລະເສີນຳທິ�ີກ່າວເຖ່ງຄຳວາມ
ຢ�່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ�າ ຫຼ່ຈະໃຊ້້ເປັນຳຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງທິ�ີຢາກບອກພຣະເຈົ�າກຳໄດ້ ພວກຫລານຳ
ສາມາດຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຫຼ່ພະລັກສະນຳະຂອງພຣະເຈົ�າອອກມາຕັ້າມບົດຮູຽນຳຕັັ້ວຢ່າງໄດ້

ເວົ້າເລ່ຍ!
• ບາງເທິ�່ອການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າກຳເປັນຳເລ�່ອງງ່າຍກວ່າເລ�່ອງອ�່ນຳໆ

• ໃຫ້ແບ່ງປັນຳວ່າເມ�່ອໃດທິ�ີເຮົູາຮູູ້ສຶກວ່າການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າເປັນຳເລ�່ອງງ່າຍ

• ແບ່ງປັນຳວ່າເມ�່ອໃດທິ�ີເຮົູາຮູູ້ສຶກວ່າການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າເປັນຳເລ�່ອງຍາກ

•  ການຳທິ�ີຮູູ້ສກຶຂອບພຣະຄຸຳນຳດ້ວຍຫົວໃຈ ບຳ�ພຽງແຄ່ຳເຮັູດໃຫ້ພຣະເຈົ�າພຳພຣະໄທິ ແຕ່ັ້ຢັງເປັນຳການຳ
ສັນຳລະເສນີຳພຣະອົງດ້ວຍ ສັນຳລະເສນີຳພຣະອົງຢາມທິ�ີເຮົູາຕັ້�່ນຳນຳອນຳ ສັນຳລະເສນີຳພຣະອົງຢາມທິ�ີເຮົູາກນ່ຳ
ອາຫານຳ ສັນຳລະເສນີຳພຣະອົງຢາມທິ�ີເຮົູາໄປໂຮູງຮູຽນຳ ແລະຢາມທິ�ີເຮົູາກັບບ້ານຳ ສັນຳລະເສນີຳພຣະອົງຢາມທິ�ີ
ເຮົູາກຳາລັງຈະເຂົ�ານຳອນຳ

•  ພັດທິະນຳານຳ່ໄສຂອງການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າບຳ�ພຽງແຕັ້່ເຮັູດໃຫ້ພຣະບ່ດາເທິ່ງຟ້າສະຫວັນຳພຳ
ພຣະໄທິ ແຕັ້່ຢັງເຮັູດໃຫ້ເຮົູາຮູູ້ສຶກມີຄຳວາມສຸກແລະໄດ້ຮັູບພຣະພອນຳດ້ວຍ

ຫລານຳນຳ້ອຍ ຮູູ້ວ່າຈະສັນຳລະເສີນຳນຳະມັດສະການຳພຣະເຈົ�າໄດ້ຢ່າງໃດ ພວກເຂົາສຳາແດງຄຳວາມຮັູກຕັ້ຳ�
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າສຸດໃຈ ບຳ�ເຂີນຳອາຍ ແລະສາມາດເຮັູດໃຫ້ຄົຳນຳອ�່ນຳເຮັູດຕັ້ຳ� ໆ ກັນຳໄດ້ ໃຫ້ພວກເຂົາແບ່ງປັນຳ
ວ່າການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າແບບໃດທິ�ີພວກເຂົາມັກຫຼາຍທິ�ີສຸດ ແລະຢ່າລ່ມເວົ�າກ່ຽວກັບການຳຮູູ້ສຶກຂອບ
ພຣະຄຸຳນຳ ການຳທິ�ີຈະຮູູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸຳນຳຕັ້ະຫລອດເວລາອາດຈະເປັນຳເລ�່ອງຍາກ ແຕັ້່ກຳບຳ�ສາຍເກີນຳໄປທິ�ີ
ຈະພັດທິະນຳານຳ່ໄສເຫຼົ�ານັຳ�ນຳ ຄຳ່ນຳ່ໄສຂອງການຳສັນຳລະເສີນຳແລະຂອບຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ເລ�່ອງຣາວຂອງມ່້ຄຣດິສະມາດ	(ລູກາ	1	ແລະ	2)

ເມ�່ອດົນຳນຳານຳມາແລ້ວ ກວ່າ 2000 ປີທິ�ີແລ້ວ ມີຍ່ງສາວຄົຳນຳໜື�ຶງຊ້�່ວ່າ ມາຣີອາ ໄດ້ພົບກັບເທິວະດາຊ້�່ວ່າ 
ກາບ່ເອນຳ ທິ່ານຳມີຂຳ�ຄຳວາມທິ�ີສຳາຄັຳນຳຫຼາຍມາໃຫ້ມາຣີອາ “ມາຣີອາເອ໋ຍ ຢ່າຢ້ານຳເລຍ ເພາະເຈົ�າເປັນຳຜູູ້້ທິ�ີ

ພຣະເຈົ�າຊົ້ງພຳພຣະໄທິຫຼາຍ ເບ�ີງແມ ເຈົ�າຈະຕັັ້�ງທິ້ອງແລະເກີດບຸດຊ້າຍ 
ຈົ�ງຕັັ້�ງຊ້�່ບຸດນັຳ�ນຳວ່າເຢຊູ້ ບຸດນັຳ�ນຳຈະເປັນຳໃຫຍ່ ແລະຈະໄດ້ຊ້�່ວ່າເປັນຳ

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ�າອົງສູງສຸດ ຈະມີຄຳວາມຍ່ນຳດີຫລວງ
ຫຼາຍຫັຼງຈາກພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າບັງເກີດ” ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳກຳ

ມີເທິວະດາຫຼາຍອົງຕັ້າມລົງມາຈາກສະຫວັນຳແລະຮູ່ວມ
ສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າ ພວກທິ່ານຳເວົ�າວ່າ “ພຣະສ່ຣ່ຈົ�ງມີ
ແດ່ພຣະເຈົ�າໃນຳທິ�ີສູງສຸດ ສ່ວນຳເທິ່ງແຜູ້່ນຳດ່ນຳໂລກ ສັນຳຕັ້່ສຸກ
ຈົ�ງມີທິ່າມກາງມະນຸຳດທັິງຫຼາຍທິ�ີພຣະອົງຊົ້ງພຳພຣະໄທິ
ນັຳ�ນຳ” ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳຄົຳນຳລ້ຽງແກະກຳມາຫາພຣະກຸມມານຳທິ�ີຫາ
ກຳ�ປະສູດເພ�່ອສັນຳລະເສີນຳພຣະອົງ ພວກເຂົາສັນຳລະເສີນຳ

ແດ່ອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າສຳາລັບສ�່ງທິ�ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຳແລະໄດ້
ຍ່ນຳ ນັຳກປາດຄົຳນຳໜື�ຶງເດ່ນຳທິາງມາຈາກທິ່ດຕັ້ະເວັນຳອອກ ໄດ້ຕັ້າມ

ຫາພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຜູູ້້ເປັນຳພຣະກຸມມານຳ ດວງດາວເທິ່ງຟາກ
ຟ້າທິ�ີສ່ອງແສງໄດ້ນຳຳາທິາງພວກເຂົາມາຫາພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າເພ�່ອ

ສັນຳລະເສີນຳພຣະອົງ ເຊັ້�ນຳດຽວກັບມາຣີອາ ໂຢເຊ້ຟ ຄົຳນຳລ້ຽງແກະ ແລະນັຳກປາດ
ຕັ້່າງກຳໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແລະສັນຳລະເສີນຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ພວກເຮົູາກຳຄຳວນຳຖວາຍກຽດແລະສັນຳລະເສີນຳ
ພຣະອົງເຊັ້�ນຳກັນຳ ແລະໃນຳມ�່ໜື�ຶງເມ�່ອເຮົູາໄດ້ຂ�ຶນຳສະຫວັນຳ ເຮົູາຈະໄດ້ຢູ່ອ້ອມບັນຳລັງຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້
ສັນຳລະເສີນຳພຣະອົງຕັ້ະຫລອດໄປ

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າຕັ້ະຫລອດທັິງມ�່ ໃນຳທຸິກ ໆ ມ�່

• ສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າໃນຳທຸິກ ໆ ກຳລະນຳີ ເຮົູາມີທິາງເລ່ອກ

• ມີຈ່ດໃຈທິ�ີຂອບຄຸຳນຳພຣະເຈົ�າ ທິ�ີພຣະອົງໃຫ້ເຮົູາໄດ້ຢູ່ກັບຄຳອບຄົຳວ ໝູ່່ເພ�່ອນຳ ແລະຄູຳຂອງເຮົູາ

• ພັດທິະນຳານຳ່ໄສຂອງການຳສັນຳລະເສີນຳເປັນຳປະຈຳາ

ກຳນນະມດັສະກຳນ
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ຫຼາຍທິ�ີສຸດ)

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີ ພຣະເຈົ�າໄດ້ສົ�ງບຸດຊ້າຍຄົຳນຳດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ ຄຳ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ຄົຳນຳລ້ຽງແກະ ນັຳກປາດ 
ຫຼ່ແມ່ນຳກະທັິ�ງກະສັດກຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ຊ້່ວງເວລາໃດຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີເຮົູາຮູູ້ສຶກຂອບ
ພຣະຄຸຳນຳຫຼາຍທິ�ີສຸດ ຊ້່ວງທິ�ີພຣະອົງເກີດ ຊ້່ວງທິ�ີພຣະອົງໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບພວກເຮົູາເທິ່ງໄມ້ກາງແຂນຳ ຫຼ່ຊ້່ວງທິ�ີ
ພຣະອົງຟ�່ນຳຈາກຄຳວາມຕັ້າຍ

3.  ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີຮັູກຂອງພວກຂ້ານຳ້ອຍ ຂຳຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີຊົ້ງບັງເກີດເປັນຳກຸມມານຳນຳ້ອຍ ຂອບຄຸຳນຳພຣະ 
ເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີເປັນຳຜູູ້້ໂຜູ້ດໃຫ້ພົ�ນຳ ພຣະອົງສ�່ນຳພຣະຊົ້ນຳເພ�່ອໄຖ່ບາບກຳາໃຫ້ກັບເຮົູາ ຂອບຄຸຳນຳ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີເປັນຳອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ ຂຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໂຜູ້ດສຳາແດງໃຫ້ເຮົູາເຫັນຳວ່າການຳສັນຳລະເສີນຳ
ສາມາດເຮັູດໄດ້ຫຼາຍວ່ທິີນຳອກຈາກການຳຮູ້ອງເພງ (ຢຸດ) ຂຳພຣະເຢຊູ້ຊ້່ວຍໃຫ້ເຮົູາສາມາດເລົ�າເລ�່ອງຣາວຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍຄຳຳາເວົ�າຂອງເຮົູາ ການຳກະທິຳາຂອງເຮົູາແລະຄຳວາມນຳຶກຄຳ່ດຂອງເຮົູາ

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ເພງທ�່ຂ້ອຍມກັຫຼາຍທ�່ສຸດ

1.  ສາທິ່ດທິ່າມ່ຂອງເພງ “Humble Yourself in the Sight of the Lord” ຖ່ອມຕົັ້ວທິ່ານຳເອງໃນຳສາຍ
ພຣະເນຳດຂອງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ.

2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc

3.   ໃຫ້ຢົກມ່ຂ�ຶນຳມາໂດຍໃຫ້ຝ່່າມ່ຫັນຳລົງພ�່ນຳ ຈາກທິ່າຄຸຳກເຂົ�າ ໃຫ້ຢົກຂ�ຶນຳມາເທິ�່ອລະຂ້າງແລ້ວຢ່ນຳຂ�ຶນຳ ແລ້ວຢ�່ນຳມ່ອອກ
ຈົນຳສຸດແຂນຳເພ�່ອເປັນຳການຳສັນຳລະເສີນຳພຣະເຈົ�າ

4.  ແບ່ງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳອອກເປັນຳ 2 ກຸ່ມ ແລະໃຫ້ເພງ 1 ເພງກັບແຕັ້່ລະກູ່ມ ເພ�່ອໃຫ້ພວກເຂົາຟັງແລະຄຳ່ດທິ່າມ່ຂອງຕັັ້ວເອງ 
(ຕັ້ຽມເພງສັນຳລະເສີນຳມາລ່ວງໜື້າ 2 ເພງ)

5.  ໃຫ້ແຕັ້່ລະກຸ່ມຝ່ຶກທິ່າມ່ຂອງຕັັ້ວເອງ ສອນຳທິ່າມ່ຂອງພວກເຂົາກັບອີກກຸ່ມ ແລະສະແດງໃຫ້ອີກກຸ່ມເບ�່ງ ຈາກນັຳ�ນຳ
ສະລັບໃຫ້ອີກກຸ່ມສອນຳທິ່າມ່ ແລະສະແດງໃຫ້ເບ�່ງ

6.  ໃນຳຕັ້ອນຳສຸດທິ້າຍ ໃຫ້ໂຫວດເພງສັນຳລະເສີນຳທິ�ີມັກທິ�ີສຸດຈາກ 3 ເພງ ຫັຼງຈາກໂຫວດແລ້ວໃຫ້ຖາມວ່າ “ເປັນຳ
ຫຍັງເພງນຳ�ີເຖ່ງເປັນຳເພງສັນຳລະເສີນຳທິ�ີມັກຫຼາຍທິີສຸດ”

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ	:	ຫລານນ້ອຍ	ກຄາລັງຮັຽນຮູັ້ເລ�່ອງການສັນລະເສ່ນໃນວິທ່ທ�່
ມ່ຄວາມຫມາຍກັບິພວກເຂົາ	ແລະສ�ິງທ�່ສຄາຄັນທ�່ສຸດຄ່	ຫລານນ້ອຍ	ເລ�ິມສະທ້ອນແລະຄິດເຖິງ	ເພງສັນລະເສ່ນທ�່ພວກເຂົາມັກ
ຫຼາຍທ�່ສຸດ	ແລະເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຖິງມັກເພງນັ້ນ	ຄູຜູ້ສອນແບິ່ງປັນເພງສັນລະເສ່ນທ�່ມັກຫຼາຍທ�່ສຸດ	ແລະເລົ�າວ່າເປັນຫຍັງ
ເຖິງມັກເພງນັ້ນກັບິຫລານນ້ອຍ	
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ກຳນນະມດັສະກຳນ
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ບົິດຝ່ກຫັດ

ກຳນນະມດັສະກຳນ

 ຈຄາຄຄາອະທິຖານປະໂຫຍກທ�່	5	ການສັນລະເສ່ນ		ໄດ້ຫຼ່ບິຄ�			ຂຽນລົງດ້ານລຸ່ມນ່້

 ເຕມ່ຄຄາໃນຊ່ອງວ່າງ

 ເພງສັນລະເສນ່	9:1	ຂ້ານ້ອຍຈະ__________ພຣະເຈົາ້ຍາເວດ້ວຍ__________	ຂ້ານ້ອຍຈະ__________ທັງສິ້ນຂອງພຣະອົງ

 ວທິສັ່ນລະເສນ່ພຣະເຈົາ້	ມຫ່ຍັງແດ່?

 ເຈົາ້ມັກການສັນລະເສນ່ດ້ວຍວທິໃ່ດຫຼາຍທ�່ສຸດ?

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

  ເຮັັດເຄ�່ອງດົນຕ	່(ມາຣາຄາ)	ງ່າຍ	ໆ	ແລະມ່ວນ	ໃຊ້ເຂົາ້ຫຼຖັ່�ວແຫ້ງໆເຕມ່ລົງໃນຕຸກນຄ້າທ�່ວ່າງເປົ�າ	ຕົກແຕ່ງຕຸກນຄ້າດ້ວຍສຕກິເກ່້ຫຼບ່ິກິ	ຮ້ັອງເພງແລະ
ເຕັນ້ຣຄາເພ�່ອພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້
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ກຳນນະມດັສະກຳນ

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ຊົງຄວນຄ່າແກ່ການສັນລະເສນ່

ອາແມນ	ອາແມນ

ເຮົັາຄວນສັນລະເສນ່ພຣະອົງຕະຫລອດທັງມ່້ໃນທຸກ	ໆ	ມ່້	

ອາແມນ	ອາແມນ

ເມ�່ອພຣະອົງໄດ້ຍນິລູກຂອງພຣະອົງຮ້ັອງເພງ	ເຮັັດໃຫ້ພຣະອົງມຄ່ວາມສຸກ

ອາແມນ	ອາແມນ

ມາສັນລະເສນ່ພຣະອົງພ້ອມ	ໆ	ກັນເດ່້

ອາແມນ	ອາແມນ

ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ສະເດັດມາຊ່ວຍເຮົັາຈາກຄວາມບິາບິ

ອາແມນ	ອາແມນ

ພຣະອົງຄພ່ຣະຄຣດິ	ກະສັດຂອງເຮົັາຕະຫລອດໄປ

ອາແມນ	ອາແມນ

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ



ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ	
ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການຕິດຕາມພຣະອົງ	ຂຄພຣະອົງ
ປ່ຽນແປງຂ້ານ້ອຍຕາມທ�່ພຣະອົງຕ້ອງການ

ກຳນອ
ທຸ່ດຕົ້ນົ

ເປໂຕບິຄ�ໄດ້ສົມບູິນແບິບິ	• ລູກາ	22:54-62
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ລູກາ	9:23

ຜູ້ໃດທ�່ຢາກເປັນສາວົກຂອງເຮົັາຕ້ອງປະຕິເສດ 
ຕົນເອງແລະແບິກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນທຸກ
ວັນແລະຕິດຕາມເຮົັາໄປ.
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ຂ້ານຳ້ອຍຕັ້້ອງການຳຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ ຂຳພຣະອົງປ່ຽນຳແປງຂ້ານຳ້ອຍຕັ້າມທິ�ີ
ພຣະອົງຕັ້້ອງການຳ
–––––
ລູກາ 9:23  

ຜູູ້້ໃດທິ�ີຢາກເປັນຳສາວົກຂອງເຮົູາຕັ້້ອງປະຕັ້່ເສດຕົັ້ນຳເອງແລະແບກໄມ້ກາງແຂນຳຂອງຕົັ້ນຳທຸິກວັນຳແລະຕັ້່ດຕັ້າມເຮົູາໄປ.

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມັດທິາຍ 4:18-22

ມັດທິາຍ 16:24

ຄຳາລາເຕັ້ຍ 2:20

ການຕ້ິດຕ້າມ

ພຣະເຢ່ຊູື່ຄຣິດ 

ໝາຍັເຖິິງຫຍັັງ?

ເຮົາສັນຍັາວ່າຈະ 
ຕ້ິດຕ້າມໃຜ ຫຼືຕ້ິດຕ້າມ

ຫຍັັງ?

ພຣະເຈົ້າຊົື່ງປັ່ຽນ 
ແປັງເຮົາຢ່່າງໃດ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍ ໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳອີກຄັຳ�ງ ດ້ວຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ “ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ	ຂ້າ
ນ້ອຍຕ້ອງການຕິດຕາມພຣະອົງ	ຂຄພຣະອົງປ່ຽນແປງຂ້ານ້ອຍຕາມທ�່ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການ” ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ 
ອະທິ່ຖານຳຕັ້າມ ຊຸ້ກຢູ້ໃຫ້ພວກເຂົາອະທິ່ຖານຳເປັນຳຄຳຳາເວົ�າຂອງຕັັ້ວເອງເພ�່ອສະແດງຄຳວາມຕັ້້ອງການຳທິ�ີຈະ
ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າ ຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຂອງ
ພຣະເຈົ�າຕັ້າມບົດຮູຽນຳຕັັ້ວຢ່າງ

ເວົ້າເລ່ຍ!
• ການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳໝ່າຍເຖ່ງ ການຳທຸິ່ມເທິດ້ວຍຄຳວາມສັດຊ້�່ຕັ້ຳ�ຄົຳນຳໆໜື�່ງຫຼ່ຕັ້ຳ�ເຫດການຳໃດເຫດການຳໜື�່ງ

•  ການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳກວມລວມໄປເຖ່ງເວລາ, ເງີນຳ, ແລະການຳເຮັູດວຽກງານຳຢ່າງໜັືກ ເໝ່່ອນຳກັບການຳຢູ່ໃນຳທິີມ 
ກລາ ຕັ້້ອງຈ່າຍຄຳ່າທິຳານຳຽມ ໝັ່�ນຳຝ່່ກຝົ່ນຳ ເຂົ�າແຂ່ງຂັນຳໃນຳເກມ 

•  ອົງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້້ອງການຳໃຫ້ເຮົູາມີການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳໃນຳການຳຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ ໃຫ້ພຣະອົງເປັນຳອົງ
ພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າຂອງຊ້ີວ່ດເຮົູາ

•  ຂຳພຣະອົງຊົ້ງປຽ�ນຳແປງຂ້ານຳ້ອຍໃນຳແບບທິ�ີພຣະອົງຕັ້້ອງການຳ ເປັນຳການຳເວົ�າວ່າທິ່ານຳເຕັັ້ມໃຈທິ�ີຈະດຳາລົງຊ້ີວ່ດ 
ຕັ້ະລອດຊ້ີວ່ດຂອງທິ່ານຳທິ�ີໄດ້ສັນຳຍາໄວ້ກັບອົງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ

•  ການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳບຳແມ່ນຳເລ�່ຶອງງ່າຍ

ເມ�່ອເວົ�າເຖີງເລ�່ຶອງການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳວ່າພວກເຂົາເຄຳີຍສັນຳຍາທິ�ີຈະອຸທິ່ດຕົັ້ນຳເລ�່ອງຫຍັງ
ແດ່ (ກ່ລາ, ດົນຳຕັ້ີ ແລະອ�່ນຳໆ) ແລະແມ່ນຳຫຍັງຄຳ່ສ�ີງທິ�ີງ່າຍຫຼ່ຍາກໃນຳການຳຖ່ຮັູກສາສັນຳຍາເຫລົ�ານັຳ�ນຳ ໃຫ້ເວົ�າເຖີງ
ຄຳວາມຫມາຍຂອງການຳເປັນຳຜູູ້້ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີໄດ້ອຸທິ່ດຕົັ້ນຳແລະໃຫ້ປຽບທິຽບວ່າທັິງ ສອງຢ່າງນຳ�ີ
ເໝ່່ອນຳຫຼ່ແຕັ້ກຕັ້່າງກັນຳຢ່າງໃດ ຊຸ້ກຍູ້ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳຄຳວາມຄຳ່ດຢ່າງເປ່ດເຜູ້ີຍແລະສັດຊ້�່

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ເປໂຕບິຄ�ສົມບູິນແບິບິ	(ລູກາ	 22:54-62) 

ຄັຳ�ງໜື�ຶງ ເປໂຕັ້ໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າວ່າ,“ ເຖ່ງແມ່ນຳວ່າຄົຳນຳອ�່ນຳໆຈະປະຕັ້່ເສດພຣະອົງ, ຂ້ານຳ້ອຍ
ກຳ�ຈະບຳ�ຍອມປະຕັ້່ເສດ!” ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຮູູ້ເລ�່ອງທິ�ີແຕັ້ກຕັ້່າງແລະບອກເປໂຕັ້ວ່າກ່ອນຳທິ�ີໄກ່ຈະຂັນຳ 

ເປໂຕັ້ຈະປະຕັ້່ເສດພຣະອົງສາມຄັຳ�ງ ຢູ່ທິ�ີເດ�ີນຳເຮູ່ອນຳຂອງປະໂລຫ່ດໃຫຍ່ບ່ອນຳທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຖ່ກ
ສ່ບສວນຳກ່ອນຳທິ�ີຈະຖ່ກຄຳຶງ. ມັນຳໄດ້ເກີດຂ�ຶນຳຄຳ່ກັບທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ

ໄດ້ກ່າວໄວ້. ຍ່ງສາວຮັູບໃຊ້້ຄົຳນຳໜື�ຶງ ໄດ້ເຫັນຳເປໂຕັ້ແລະເວົ�າວ່າ,“ ເຈົ�າ
ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.” "ບຳ�, ມັນຳບຳ�ແມ່ນຳຄຳວາມຈ່ງ - ຂ້ອຍ

ບຳ�ຮູູ້ວ່າເຈົ�າ ກຳາລັງເວົ�າເຖ່ງຫຍັງ!" ເປໂຕັ້ຮູ້ອງຂ�ຶນຳ. ຍ່ງສາວຄົຳນຳ
ຮັູບໃຊ້້ອີກຄົຳນຳໜື�ຶງ ເວົ�າກັບຜູູ້້ຄົຳນຳຢູ່ທິ�ີນັຳ�ນຳວ່າ, "ຊ້າຍຄົຳນຳນຳ�ີ
ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ", ແລະເປໂຕັ້ກຳ�ປະຕັ້່ເສດຕັ້ຳ�ໄປ. 
ເວລາຜູ້່ານຳໄປ. ເປໂຕັ້ຢ້ານຳແລະຢ້ານຳຫຼາຍ. ລາວຕັ້້ອງການຳ
ຢາກໃຫ້ຜູູ້້ຄົຳນຳຢຸດການຳຮັູບຮູູ້ລາວ ແຕັ້່ມັນຳກຳ�ເກີດຂ�່ນຳອີກ! 
“ພວກເຮົູາຮູູ້ວ່າທິ່ານຳແມ່ນຳໜື�ຶງໃນຳນັຳ�ນຳ. ເຈົ�າເວົ�າຄຳ່ກັບຄົຳນຳ
ຈາກແຂວງຄຳາລີເລ.” ເປໂຕັ້ເລ�ີມສາບແຊ້່ງແລະສາບານຳວ່າ, 
"ຂ້ອຍບຳ�ຮູູ້ຈັກຊ້າຍຄົຳນຳນັຳ�ນຳ!" ແຕັ້່ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳມັນຳກຳ�ເກີດຂ�ຶນຳ

ຄຳ່ກັບທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ກ່າວວ່າມັນຳຈະເປັນຳແນຳວ
ໃດ,“ ເອກ ອ�ີ ເອັ�ກ ເອກ, ທັິນຳໃດນັຳ�ນຳເປໂຕັ້ກຳ�ຈ�່ຈຳາ ຄຳຳາເວົ�າຂອງ

ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ, ແລະລາວກຳ�ຮູ້ອງໄຫ້ອອກໄປ. ລາວຮູູ້ວ່າ
ລາວໄດ້ເຮັູດສ�່ງທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ຄຳາດເດົາໄວ້ແລະລາວຮູູ້ສຶກ

ເປັນຳຕັ້າຢ້ານຳ. ແຕັ້່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າບຳ�ຍອມແພ້ຕັ້ຳ�ເປໂຕັ້. ຕັ້ຳ�ມາຫັຼງຈາກທິ�ີ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຟ�່ນຳຄຳ່ນຳມາຈາກຄຳວາມຕັ້າຍພຣະອົງຢູ່ຝັ່�ງທິະເລສາບກາລີເລພວມກ່ນຳເຂົ�າເຊົ້�າກັບສາວົກບາງ
ຄົຳນຳ. ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ຖາມເປໂຕັ້ສາມເທິ�່ອວ່າ,“ ເປໂຕັ້, ເຈົ�າຮັູກຂ້ອຍບຳ?” ແຕັ້່ລະຄັຳ�ງທິ�ີເປໂຕັ້ຕັ້ອບວ່າ, 
"ແມ່ນຳແລ້ວ, ພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ, ພຣະອົງຮູູ້ວ່າຂ້ານຳ້ອຍຮັູກພຣະອົງ," ແລະແຕັ້່ລະຄັຳ�ງທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ
ກ່າວວ່າ, "ຈົ�ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົູາ." ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້້ອງການຳໃຫ້ເປໂຕັ້ເປັນຳສາວົກຂອງພຣະອົງແລະສ້າງ
ສາວົກ. ເຖ່ງແມ່ນຳວ່າເປໂຕັ້ບຳ�ສົມບູນຳແບບ, ແຕັ້່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຮູູ້ວ່າເປໂຕັ້ຕັ້້ອງການຳຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງໃນຳຖານຳະ
ເປັນຳພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າຂອງເຂົາ. ເປໂຕັ້ບຳ�ເຄຳີຍປະຕັ້່ເສດພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າອີກເລີຍ.

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ຕັັ້�ງໃຈທິ�ີຈະຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໃນຳຖານຳະເປັນຳອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າໃນຳຊ້ີວ່ດຂອງທິ່ານຳ.

• ຕັັ້�ງໃຈທິ�ີຈະຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຄຳວບຄຸຳມຄຳວາມຄຳດ່, ການຳກະທິຳາ ແລະຄຳວາມປາຖະໜືາ ຂອງເຮົູາຢ່າງ
ເຕັັ້ມທິ�ີ.

•  ບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຮູູ້ວ່າພຣະອົງມີຄຳວາມໝ່າຍຕັ້ຳ�ເຮົູາຫຼາຍກວ່າສ�່ງອ�່ນຳໆໃນຳໂລກ ແລະເຮົູາຕັ້້ອງການຳທິ�ີ
ຈະຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ, ເຊ້�່ອຟັງແລະກາຍເປັນຳເໝ່່ອນຳດັງພຣະອົງ.

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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1.  ໃນຳເກມມີພຽງແຕັ້່ສອງຄຳຳາຕັ້ອບທິ�ີເປັນຳໄປໄດ້ ສຳາລັບທຸິກໆ ຄຳຳາຖາມ, "ຖ່ກ" ຫຼ່ "ຜູ້່ດ." ທິ່ານຳໄດ້ທິ່ດທິາງຫຍັງໃນຳເວລາ
ທິ�ີ ຄຳຳາເວົ�າຂອງຜູູ້້ນຳຳາເກມກ່າວເປັນຳຄຳວາມຈ່ງ? (ຂວາ)

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີ ເປໂຕັ້ເວົ�າຄຳວາມຈ່ງຫຼ່ເວົ�າຕົັ້ວະບຳ? ເປັນຳຫຍັງເປໂຕັ້ຈ�ຶງຕົັ້ວະ? ເມ�່ອທິ່ານຳມີທິາງເລ່ອກທິ�ີຈະບອກ
ຄຳວາມຈ່ງຫຼ່ຕົັ້ວະທິ່ານຳຄຳວນຳຈະເຮັູດແນຳວໃດ? (ບອກຄຳວາມຈ່ງ) ເປັນຳຫຍັງ? (ຄຳຳາຕົັ້ວະເຮັູດໃຫ້ເຮົູາຮູູ້ສຶກບຳ�ດີ,  
ການຳເວົ�າຕົັ້ວະແມ່ນຳການຳບຳ�ເຊ້�່ອຟັງພຣະເຈົ�າ)

3.  ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີຮັູກ ຂ້ານຳ້ອຍຢາກຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງຜູູ້້ເປັນຳອົງພຣະຜູູ້້ເປັນຳເຈົ�າ. ຂຳປ່ຽນຳແປງຂ້ານຳ້ອຍຕັ້າມແບບ
ທິ�ີພຣະອົງຕັ້້ອງການຳ. ຂຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊົ້ງສຳາແດງໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຫັນຳວ່ທິີທິ�ີຂ້ານຳ້ອຍສາມາດຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ 
ໄດ້. (ຢຸດຊົ້�ວຄຳາວ) ວ່ທິີການຳອາດຈະບຳ�ງ່າຍແຕັ້່ຂ້ານຳ້ອຍໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງທິ�ີຈະນຳຳາພາຂ້ານຳ້ອຍ.

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ຖກ່ຜດິ

1.  ໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ທຸິກຄົຳນຳຕັັ້�ງແຖວຢູ່ໃຈກາງຫ້ອງ, ຜູູ້້ຫຼ�່ນຳຈະຕັ້້ອງຢ່ນຳເປັນຳແຖວ ຢ່ນຳຢູ່ທິາງໜື້າໄປທິາງຫັຼງ

2.  ໃຫ້ແບ່ງຫ້ອງເປັນຳສອງຟາກ. ເບ�່ອງຂວາແລະເບ�່ອງຊ້້າຍ. ອະທິ່ບາຍວ່າທິ່ານຳຈະຖາມ ຄຳຳາຖາມທິ�ີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ຕັ້້ອງຕັ້ອບ 
ຖຶກ ຫຼ່ ຜູ້່ດ, ແຕັ້່ແທິນຳທິ�ີຈະເວົ�າວ່າ "ຖຶກ" ຫຼ່ "ຜູ້່ດ" ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ຈະຕັ້ອບໂດຍການຳແລ່ນຳໄປທິາງຂວາຫາ ຄຳຳາຕັ້ອບທິ�ີ
ແທິ້ຈ່ງຫຼ່ແລ່ນຳໄປທິາງຊ້້າຍ ສຳາລັບ ຄຳຳາ ຕັ້ອບທິ�ີບຳ�ຖ່ກຕັ້້ອງ.

3.  ຄຳຳາຖາມສາມາດເລ�ີມຕົັ້�ນຳແບບມ່ວນຳຊ້�່ນຳເຊັ້�ນຳ: "ດວງຈັນຳຖ່ກສ້າງຂ�່ນຳຈາກຊ້ີດຂຽວ!" (ຄຳຳາ ຕັ້ອບແມ່ນຳບຳ�ຖ່ກຕັ້້ອງແລະຜູູ້້
ຫຼ�ີນຳ ຕັ້້ອງແລ່ນຳໄປເບ�່ອງຊ້້າຍຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ "ຝ່າເບ�່ອງຊ້້າຍ.")

4.  ສ�ີງທິ�ີມ່ວນຳຊ້�່ນຳ: ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ສອງຄົຳນຳສຸດທິ້າຍຕັ້້ອງເຮັູດກຳາແພງແລະນັຳ�ງຢູ່ຈົນຳກວ່າຮູອດເກມຕັ້ຳ�ໄປ. ສ່ບຕັ້ຳ�ການຳຫຼ�ີນຳ ຈົນຳ
ກວ່າຈະມີຜູູ້້ຫຼ�່ນຳ 4 ຄົຳນຳທິ�ີຍັງເຫຼ່ອແລະປະກາດໃຫ້ພວກເຂົາວ່າເປັນຳ “ຜູູ້້ຊ້ະນຳະແທິ້ຈີງ.”

5.   ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ຖາມ ຄຳຳາຖາມທິ�ີມີການຳທົິບທິວນຳຄຳ່ນຳຈາກກອງປະຊຸ້ມທິ�ີຜູ້່ານຳມາ, "ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເປັນຳເຈົ�າຜູູ້້ລ້ຽງທິ�ີ
ດີ, ແກະເສຍ!" (ຄຳຳາຕັ້ອບແມ່ນຳຄຳວາມຈ່ງແລະຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ ຕັ້້ອງແລ່ນຳໄປທິາງຂວາຂອງເຂົາເຈົ�າໄປສູ່ "ກຳາແພງຂວາ.")

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼິ້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ເປໂຕບິຄ�ໄດ້ບິອກຄວາມຈິງ;	ເປໂຕຕົວະຕົວເອງເພ�່ອ 
ປົກປ້ອງຕົນເອງແລະຮູັ້ສຶກເສົ້າສະຫລົດໃຈຫັຼງຈາກລາວຕົວະ.	ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ພວກເຮົັາເວົ້າຄວາມຈິງຢູ່ສະເໝົ່.  
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເປັນທາງນັ້ນ,	ເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊ່ວິດ,	ຜູ້ທ�່ເຊ�່ອແມ່ນໃຫ້ຄຄາໝັົ້ນສັນຍາທ�່ຈະເຮັັດຕາມແລະເຊ�່ອຟັັງ
ຄວາມຈິງ	

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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ບົິດຝ່ກຫັດ

 ທ່ານຈ�່ຄຄາອະທິຖານປະໂຫຍກທ່	6	ຂອງການອະທິຖານ,	ການສ�່ສານ,	ໄດ້ຫຼ່ບິຄ	ແລະຂຽນມັນຢູ່ລຸ່ມນ່້?

 ຕ�່ມໃສ່ບ່ິອນຫວ່າງ.

ລູກາ	9:23: 	ຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນ	_____ _____________	ຕ້ອງປະຕເິສດ	_________	ແລະຮັັບິເອົາ	_________  

ແລະ	_________	ຂອງຂ້ອຍ.

 ເປັນຫຍັງການຕດິຕາມພຮັະເຍຊູຄຣດິເຈົາ້ຈຶ�ງເປັນການທຸ່ມເທຈງິຈັງ?

 ແມ່ນຫຍັງທ�່ທ່ານຕັງ້ໃຈຈະເຮັັດ?

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ

  ຂຄໃຫ້ຫລັບິຕາຂອງເຈົາ້ແລະຖາມພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ແລະຟັັງວ່າ,“ມັນຈະເປັນແນວໃດຖ້າເຮົັາເປັນຄົນທ�່ມຄ່ວາມກະຕລ່ລົ່ນ້ແລະເປັນຜູ້ຕດິຕາມ
ພຣະອົງ?”	ພຣະອົງຈະເຮັັດຫຍັງ?	ແຕ້ມຮູັບິທ�່ພຣະເຍຊູຄຣດິເຈົາ້ຊົງສຄາແດງໃຫ້ເຈົາ້ເຫັນ	ແລະຫັຼງຈາກນັນ້ແບ່ິງປັນມັນກັບິຫ້ອງຮັຽນແລະ
ພຄ�ແມ່ຂອງເຈົາ້.

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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ເຈົ້າຊ່ວຍແມ່ຂອງເຈົ້າດ້ວຍການເຮັັດວຽກຕະຫຼອດມ່້

ມັນດ່! ມັນດ່!

ເຈົ້າສະໝັົກ	ສະມາຊິກທ່ມກິລາແຕ່ລ່ມໄປຫຼ່້ນ

ມັນບິຄ�ດ່! ມັນບິຄ�ດ່!

ເຈົ້າຊ່ວຍເພ�່ອນທ�່ກຄາລັງປະສົບິກັບິຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫ້ອງຮັຽນ

ມັນດ່! ມັນດ່!

ເຈົ້າຂ້າມບົິດຮັຽນເປຍໂນຂອງເຈົ້າ	'ເຫດຜົນພຽງແຄ່ເຈົ້າຈະໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ

ມັນບິຄ�ດ່! ມັນບິຄ�ດ່!

ທ່ານຮັັກສາ	ຄຄາໝັົ້ນສັນຍາທັງໝົົດ	ທ�່ທ່ານໄດ້ສັນຍາໄວ້

ມັນດ່! ມັນດ່!

ສະນັ້ນຈົ�ງຮັັກສາ	ຄຄາໝັົ້ນສັນຍາຂອງເຈົ້າແລະຢ່າລ່ມອະທິຖານ!

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ

ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ



ຂຄໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸ	ດ 
ເຈົ້າ. ຂ້ານ້ອຍຢາກຮູັ້ແຜນການຂອງພຣະອົງ	ສຄາ
ລັບິຂ້ານ້ອຍ.

ຜູ້ປອບິໂຍນ • ໂຢຮັັນ	14:15-31

ກຳນເພ່
� ງພຳ
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ເອເຟັໂຊ	5: 18	ຂ
ຈົ�ງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດເຈົ້າ
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ຂຳໃຫ້ຂ້ານ້ຳອຍເຕັັ້ມລົ�ນຳດ້ວຍພຣະວນ່ຳຍານຳບຳຣສຸ່ ດເຈົ�າ. ຂ້ານ້ຳອຍຢາກຮູູ້ແຜູ້ນຳການຳຂອງພຣະອົງ ສຳາລັບ
ຂ້ານ້ຳອຍ. 
–––––
ເອເຟັໂຊ	5: 18	ຂ  

ຈົ�ງເຕັັ້ມລົ�ນຳດ້ວຍພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ກດ່ຈະການຳ 2:1-17

ໂລມ 8:26,27

ໂລມ 15:13

ຄຳາລາເຕັ້ຍ  5:22-26

ໂຢຮັູນຳ 16:13a

ເຕັ້ມລົ້້ນດ້ວຍັ 

ພຣະວິນຍັານໝາຍັ

ຄວາມວ່າແນວໄດ?

ພວກເຮົາຈະ 

ເຕັ້ມລົ້້ນດ້ວຍັພຣະວິນ 

ຍັານໄດ້ແນວໃດ?

ການໄດ້ຍັິນສຽງ ຂອງພຣະເຈົ້າ ໝາຍັ ຄວາມວ່າແນວໃດ?

ການເພ�ິງພາພຣະເຈົ້າ ໝາຍັຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ກຳນເພ່� ງພຳ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳອີກຄັຳ�ງ ໂດຍການຳອະທິ່ຖານຳວ່າ,“	ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຕັມລົ້ນດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດເຈົ້າ. ຂ້ານ້ອຍຢາກຮູັ້ແຜນການຂອງພຣະອົງ	ສຄາລັບິຂ້ານ້ອຍ.” ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ
ອະທິ່ຖານຳຄຳ່ນຳອີກ. ຊຸ້ກຢູ້ພວກເຂົາໃຫ້ ອະທິ່ຖານຳແຕັ້່ລະປະໂຫຍກທິ່ີຂຳໃຫ້ພຣະເຈົ�າເຕັ້ີມເຕັັ້ມດ້ວຍ
ພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະອົງແລະເຮັູດໃຫ້ພວກເຂົາມີຊ້່ອງທິາງທິ�ີພຣະວ່ນຳຍານຳສາມາດຫລັ�ງໄຫລອອກ
ມາ. ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຕັ້່າງໆຂອງພຣະອົງຕັ້າມທິ�ີ
ແບ່ງປັນຳໃນຳບົດຮູຽນຳຕົັ້ວຢ່າງ.

ເວົ້າເລ່ຍ!
•  ພະເຈົ�າຕັ້້ອງການຳເວົ�າກັບພວກເຮົູາ. ບາງຄັຳ�ງມັນຳຍາກ ສຳາລັບພວກເຮົູາທິ�ີຈະໄດ້ຍ່ນຳ. ແຕັ້່ຖ້າພວກເຮົູາສ່ບຕັ້ຳ�

ຟັງ ພວກເຮົູາສາມາດຮູຽນຳຮູູ້ທິ�ີຈະຮູູ້ສຽງຂອງພຣະອົງ. 

•  ພວກເຮົູາຕັ້້ອງເພ�ີງພາພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດຂອງພຣະເຈົ�າ. ພວກເຮົູາຕັ້້ອງໄວ້ວາງໃຈໃນຳ ອຳານຳາດຂອງ
ພຣະເຈົ�າແລະບຳ�ແມ່ນຳ ອຳານຳາດຂອງພວກເຮົູາເອງ.

• ພວກເຮົູາຕັ້້ອງເພ�ີງພາພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະອົງໃຫ້ກາຍເປັນຳ ເໝ່່ອນຳດັງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.

•  ເມ�່ອເຮົູາເຕັັ້ມໄປດ້ວຍພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ, ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຈະສາມາດໃຊ້້ເຮົູາໄດ້ຫຼາຍຍ�ີງຂ�່ນຳ.

•  ເຮົູາຈະມີຄຳວາມຮັູກ, ຄຳວາມສຸກ, ສັນຳຕັ້່ສຸກ, ຄຳວາມອົດທົິນຳແລະຜົູ້ນຳຂອງພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ.

ນຳຳາພາການຳສົນຳທິະນຳາໂດຍກ່າວເຖ່ງຄຳວາມໝ່າຍ ຂອງການຳມີໝູ່່ ແລະເປັນຳຜູູ້້ປອບໂຍນຳທິ�ີທິ່ານຳສາມາດ
ເພ�່ງພາເພ�່ອຊ້່ວຍນຳຳາພາທິ່ານຳໃນຳແຕັ້່ລະມ�່. ຄຳວາມສຳາພັນຳນັຳ�ນຳມີຄຳວາມຮູູ້ສຶກຄຳ່ແນຳວໃດ? ສົນຳທິະນຳາກ່ຽວກັບ 
ຜົູ້ນຳຂອງພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ, ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳວ່າອັນຳໃດອາດຈະເປັນຳການຳຫຍຸ້ງຍາກຂອງ
ພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າຄົຳນຳອ�່ນຳ.

ກຳນເພ່� ງພຳ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ຜູ້ປອບິໂຍນ	(ໂຢຮັັນ 14:15-31) 

ໃຊ້້ເວລາໜື້ອຍໜື�ຶງ, ຫລັບຕັ້າ, ແລະຈ່ນຳຕັ້ະນຳາການຳເຖີງເພ�່ອນຳທິ�ີເຈົ�າຮັູກແທິ້ໆ . ເຈົ�າເຫັນຳໜື້າພວກເຂົາບຳ? 
ຕັ້ອນຳນຳ�ີຈ່ນຳຕັ້ະນຳາການຳຄົຳນຳທິ�ີເວົ�າວ່າ, "ຂ້ອຍຈະອອກເດີນຳທິາງໃນຳມ�່ອ�່ນຳແລະໄປບ່ອນຳທິ�ີໄກແລະໄກຈົນຳເຈົ�າບຳ�
ສາມາດມາໄດ້. ແຕັ້່ເຈົ�າຢ່າກັງວົນຳ, ວ່ນຳຍານຳຂອງຂ້ອຍຢູ່ນຳ�ີເພ�່ອລົມກັບເຈົ�າແລະຫຼ�ີນຳກັບເຈົ�າ. " ແນຳ່ນຳອນຳວ່າສ�່ງນຳ�ີ

ຈະບຳ�ເກີດຂ�່ນຳດຽວນຳ�ີນຳອກຈາກພຣະເຈົ�າຈະເຮັູດ, ແຕັ້່ນຳ�ີແມ່ນຳສ�່ງທິ�ີໄດ້ເກີດ
ຂ�່ນຳກ່ອນຳພຣະເຢຊູ້ສ�່ນຳພຣະຊົ້ນຳເທິ່ງໄມ້ກາງແຂນຳແລະຟ�່ນຳຂ�ຶນຳມາຢູ່

ເບ�່ອງຂວາຂອງພຣະບ່ດາຂອງພຣະອົງໃນຳສະຫວັນຳ. ພຣະອົງບຳ�
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົູາຢູ່ຄົຳນຳດຽວ. ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ກ່າວ
ໃນຳໂຢຮັູນຳ 14: 16-17, "ແລະເຮົູາຈະທູິນຳຂຳພຣະບ່ດາ, 
ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ພຣະຜູູ້້ຊ້່ວຍຄົຳນຳໜື�່ງໃຫ້ເຈົ�າ ແລະຢູ່
ກັບເຈົ�າຕັ້ະຫຼອດໄປເປັນຳນຳ່ດ, ຄຳ່ພຣະວ່ນຳຍານຳແຫ່ງຄຳວາມ
ຈ່ງ." ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ສົ�ງຈ່ດໃຈຂອງພຣະອົງມາຊ້່ວຍ
ຄຳຣ່ສຕັ້ະຈັກໃນຳການຳເລ�ີມຕົັ້�ນຳພາລະກ່ດຂອງພວກເຂົາ. ບຳ�
ດົນຳຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳໃນຳມ�່ພ່ເສດທິ�ີເອ�ີນຳວ່າວັນຳເພນຳເຕັ້ຄຳອດເຕັ້, 

ມີລົມແຮູງ, ແລະທຸິກຄົຳນຳເຕັັ້ມລົ�ນຳໄປດ້ວຍພຣະວ່ນຳຍານຳ
ບຳຣ່ສຸດເຈົ�າຂອງພຣະອົງ. ພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະອົງຈະ

ສະຖ່ດຢູ່ ນຳຳາພວກເຂົາສະເໝ່ີ ເປັນຳຜູູ້້ສະໜັືບສະໜູືນຳ, ເປັນຳ
ຄູຳສອນຳແລະເປັນຳຜູູ້້ນຳຳາພາຂອງພວກເຂົາ. ພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ

ອັນຳດຽວກັນຳນັຳ�ນຳອາໄສຢູ່ພາຍໃນຳຜູູ້້ທິ�ີເປັນຳລູກຂອງພຣະອົງ, ຄຳ່ກັບທິ່ານຳແລະຂ້າພະເຈົ�າ. ພຣະອົງຢາກນຳຳາພາ
ພວກເຮົູາໂດຍທິາງພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົູາກຳາລັງຟັງຢູ່ບຳ�?

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ຈົ�ງເພ�່ງພາພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະເຈົ�າເພ�່ອ ນຳຳາພາ, ປອບໂຍນຳແລະສອນຳທິ່ານຳ.

• ທຸິກໆມ�່ຂຳໃຫ້ພຣະບ່ດາເທິ່ງສະຫວັນຳຂອງທິ່ານຳເຮັູດໃຫ້ທິ່ານຳເຕັັ້ມໄປດ້ວຍພຣະວ່ນຳຍານຳຂອງພຣະອົງ.

•  ຂ້ານຳ້ອຍສາມາດໃຊ້້ເວລາແລະຟັງພຣະເຈົ�າໄດ້ບຳ?  “Give God a High Five!" ໃຊ້້ເວລາຫ້ານຳາທິີກັບ
ພຣະເຈົ�າ ໝ່າຍຄຳວາມວ່າຍັງງຽບແລະງຽບໄປເປັນຳເວລາຫ້ານຳາທິີກັບພຣະເຈົ�າອົງສູງສຸດຂອງພວກເຮົູາ. ການຳ
ຟັງສຳາຄັຳນຳກວ່າການຳເວົ�າ. ພຣະເຈົ�າອາດເວົ�າກັບທິ່ານຳອ່ານຳພຣະຄຳຳາເພງສັນຳລະເສີນຳ 46:10 ນຳຳາກັນຳ.

ກຳນເພ່� ງພຳ



©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
71

ກຳນເພ່� ງພຳ

1.  ເພ�່ອເຊ້�່ອຟັງ“ ຊ້ີໂມນຳ” ຢ່າງໄວວາເຈົ�າຕັ້້ອງເຮັູດຫຍັງ? (ຟັງຢ່າງໃກ້ຊ້່ດ, ສຸມໃສ່ແລະເຊ້�່ອຟັງ ຄຳຳາສັ�ງຈາກຊ້ີໂມນຳ 
ທັິນຳທິີ) ທິ່ານຳໄດ້ເຮັູດຫຍັງເມ�່ອ ຊ້ີໂມນຳ ຊ້�່ມຄຳ່ອຍໆ?

2.  ພວກເຮົູາ ຈຳາເປັນຳຕັ້້ອງໄດ້ຍ່ນຳພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດຂອງພຣະເຈົ�າ, ຜູູ້້ປອບໂຍນຳ, ຜູູ້້ສອນຳແລະຜູູ້້ນຳຳາພາຂອງພວກ
ເຮົູາ. ພວກເຮົູາສາມາດໄດ້ຍ່ນຳພຣະເຈົ�າກ່າວກັບພວກເຮົູາໄດ້ແນຳວໃດ? ພວກເຮົູາຄຳວນຳເຮັູດແນຳວໃດ? (ຟັງຢ່າງ
ໃກ້ຊ້່ດ, ສຸມໃສ່, ເຊ້�່ອຟັງ ຄຳຳາສັ�ງຈາກພຣະເຈົ�າໃນຳທັິນຳທິີ) ຄຳວາມໝ່າຍຂ�ຶນຳກັບວ່າ, ໄວ້ວາງໃຈ, ອີງໃສ່ພຣະວ່ນຳຍານຳ
ບຳຣ່ສຸດເຈົ�າເພ�່ອນຳຳາພາເຮົູາ? 

3.  ພຣະເຈົ�າ ຂຳພຣະອົງເຕັ້ີມເຕັັ້ມຂ້ານຳ້ອຍດ້ວຍພະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດຂອງພຣະອົງ, ຊ້່ວຍຂ້ານຳ້ອຍໃຫ້ຟັງສຽງທິ�ີງຽບ
ສະຫງົບຂອງພຣະອົງເມ�່ອພຣະອົງເວົ�າກັບຂ້ານຳ້ອຍ. ຂຳພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າກ່າວກັບຈ່ດໃຈຂອງຂ້ານຳ້ອຍດຽວ
ນຳ�ີແລະສຳາແດງໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຫັນຳວ່ທິີທິ�ີຂ້ານຳ້ອຍສາມາດຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ�າ. (ຢຸດ) ພຣະວ່ນຳຍານຳ
ບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ, ຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງ ສຳາລັບການຳເປັນຳຄູຳສອນຳແລະນຳຳາພາຂ້ານຳ້ອຍ. 

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ເກມຊໂ່ມນສັ�ງ

1.  ຊ້ີໂມນຳສັ�ງ ກ່ອນຳທິ�ີທິ່ານຳຈະເລ�ີມຕົັ້�ນຳອະທິ່ບາຍວ່າຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຈະຕັ້້ອງໄດ້ຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຳເກມຕັ້ຳ�ໄປນຳ�ີ. 

2.  ຄູຳຜູູ້້ສອນຳ ໜື�ຶງຄົຳນຳແມ່ນຳ “ຊ້ີໂມນຳ.” ຊ້ີໂມນຳ ເຮັູດການຳຮູ້ອງຂຳເຊັ້�ນຳ “ແຕັ້ະຕັ້ີນຳຂອງທິ່ານຳ.” ຫລານຳນຳ້ອຍຕັ້ອບ
ສະໜືອງ ໄດ້ພຽງແຕັ້່ຖ້າ ຊ້ີໂມນຳເວົ�າວ່າ,“ ຊ້ີໂມນຳ ສັ�ງ ແຕັ້ະຕັ້ີນຳຂອງທິ່ານຳ.” 

3.  ຫລານຳນຳ້ອຍຕັ້້ອງອອກຈາກການຳຫຼ�ີນຳຖ້າພວກເຂົາເຮັູດບາງຢ່າງທິ�ີ ຊ້ີໂມນຳບຳ�ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັູດ.

4.  ທິຳາອ່ດ ຄຳຳາຮູ້ອງທຸິກຄຳຳາທິ�ີ ຊ້ີໂມນຳ ຮູ້ອງຂຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍເຮັູດຄຳວນຳຈະງ່າຍຕັ້ຳ�ການຳປະຕັ້່ບັດຕັ້າມ. ເຊັ້�ນຳ: ແຕັ້ະຫູຂອງ
ເຈົ�າ, ກະໂດດເຊ້່ອກຫ້າເທິ�່ຶຶອ. ນຳອນຳຫງາຍເທິີງບ່ອນຳຂອງທິ່ານຳ, ນັຳ�ງລົງ, ຢ່ນຳຂ�່ນຳ. ຍ້ອນຳວ່າເກມມີຄຳວາມຄຳ່ບໜື້າ, 
ຊ້ີໂມນຳ ສາມາດເຮັູດໃຫ້ການຳຮູ້ອງຂຳມີຄຳວາມທິ້າທິາຍຫລານຳຂ�ຶນຳເຊັ້�ນຳ “ຊ້ີໂມນຳສັ�ງ ແຕັ້ະຕັ້ີນຳຂອງທິ່ານຳແຕັ້່ບຳ�ແມ່ນຳ ດັງ
ຂອງທິ່ານຳ,”“ ຊ້ີໂມນຳສັ�ງ ແຕັ້ະດັງແລະຕັ້ີນຳຂອງທິ່ານຳ,”“ ແຕັ້ະຫູຂອງທິ່ານຳ” (ໂດຍບຳ�ຕັ້້ອງເວົ�າຊ້ີໂມນຳສັ�ງ). 

5.  ຫຼ�ີນຳຈົນຳກວ່າຈະມີຜູູ້້ຫຼ�່ນຳ 4 ຄົຳນຳທິ�ີຍັງເຫຼ່ອແລະປະກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ�າເປັນຳແຊ້້ມຜູູ້້ຟັງແລະ ແຊ້້ມຜູູ້້ຕັ້່ດຕັ້າມ.

6. ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ຫຼ�ີນຳອີກຄັຳ�ງ; ເທິ�່ອນຳ�ີ ຄຳຳາວ່າຊ້ີໂມນຳ ເຮັູດສຽງຄຳ່ອຍໆ.

7.  ຫຼ�ີນຳຈົນຳກວ່າຈະມີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ 4 ຄົຳນຳທິ�ີຍັງເຫຼ່ອແລະປະກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ�າເປັນຳຜູູ້້ຟັງແລະເປັນຳແຊ້້ມຜູູ້້ຕັ້່ດຕັ້າມແບບຍ່າງ. 

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼ່້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ພຣະເຈົ້າ	ກຄາລັງເວົ້າກັບິພວກເຮົັາສະເໝົ່	ໂດຍຜ່ານ
ພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດເຈົ້າ.	ພວກເຮົັາຕ້ອງເພ�ິງພາແລະໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະປອບິໂຍນ,	ສອນແລະນຄາພາພວກເຮົັາ.	ພວກເຮົັາ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແລະຮັັບິຟັັງພຣະເຈົ້າເວົ້າດ້ວຍຫົວໃຈຂອງພວກເຮົັາ. 
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ບົິດຝ່ກຫັດ

  ມັນມ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ,	ແຕ່ວ່າເຈົ້າສາມາດເຮັັດໄດ້!	ເຈົ້າຈຄາຄຄາອະທິຖານປະໂຫຍກທ�່	7	ຂອງການອະທິຖານໄດ້ບິຄ,	ຄວາມເຊ�່ອໝັົ້ນ,	ແລະ
ຂຽນມັນຢູ່ລຸ່ມນ່້?

 ຕ�່ມໃສ່ບ່ິອນຫວ່າງ.

 ເອເຟັໂຊ 5:18ຂ: ຈົ�ງເປັນ	 ____________ ກັບິ ____________ ____________.

 ຜົນຂອງພຣະວນິຍານຂ້າງລຸ່ມນ່້:

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

 ຜົນທ�່ທ້າທາຍຫຼຫ່ຍຸ້ງຍາກທ�່ສຸດ	ສຄາລັບິເຈົາ້ທ�່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ນຫຍັງ?	ການອະທດິຖານຊ່ວຍເຈົາ້ແນວໃດກັບິເລ�່ອງນັນ້?

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ:  

ເຫັນດກັ່ບິພຣະເຈົາ້! (Give God A High Five! )	ຫລັບິຕາຂອງທ່ານແລະຟັັງສ�ິງທ�່ພຣະເຈົາ້ເວົາ້ກັບິທ່ານ.	ພຣະອົງໄດ້ເຕອ່ນທ່ານກ່ຽວກັບິ
ຂຄ້ພະຄຄາພບ່ິຄ?	ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄດິແກ່ທ່ານບິຄ?	ພຣະອົງໄດ້ເຕອ່ນທ່ານກ່ຽວກັບິບຸິກຄົນໃດ	ໜຶື່�ງບິຄ?	ແຕ້ມຫຼຂ່ຽນໃສ່ເຈັຍ້ທ�່ທ່ານຄດິວ່າ
ພຣະເຈົາ້ອາດຈະເວົາ້ກັບິທ່ານ
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ນາງເຄທຕັ່ດສນິໃຈເຊ່້ອເຊນ່ເພ�່ອນຂອງລາວໄປໂບິດ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານບິຄ? ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ!

ທ້າວໂຈ	ບິຄ�ໄດ້ຮັຽນແລະຂ່້ໂກງໃນການສອບິເສັງ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານບິຄ?	ບິຄ�,	ບິຄ�,	ບິຄ�!

ນາງຊູຊແ່ບ່ິງປັນຄຄາພະຍານຂອງລາວກັບິຫ້ອງຮັຽນທັງໝົົດ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານບິຄ? ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ!

ທ້າວໄບິອັນ	ໄດ້ອະທຖິານເພ�່ອຮັັກສາແມ່ຂອງລາວ,	ເຊ�ິງລາວ	ກຄາລັງປ່ວຍໜັື່ກ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານບິຄ? ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ,	ແມ່ນແລ້ວ!

ທ້າວເປໂຕໄດ້ເອົາສ�ິງທ�່ບິຄ�ແມ່ນຂອງລາວໄປ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານບິຄ?	ບິຄ�,	ບິຄ�,	ບິຄ�!

ທ້າວເຈດຊ	່ເລ�່ມອະທຖິານ	ເພ�່ອລູກຂອງຄູສອນສາດສະໜື່າ.

ຢູ່ໃນພຣະວນິຍານແລະນັນ້ແມ່ນ	ແຮັັບິ!

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ



ເຮັັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປັນເຄ�່ອງມ່ຂອງພຣະຄຸນ, 
ຄວາມຈິງແລະຄວາມຍຸດຕິທຄາຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແລະຫລານນ້ອຍ • ມັດທາຍ	 18:1-6

ອດ່ທ່ພນົ



ໂຍຮັັນ 1:14

ພວກເຮົັາໄດ້ເຫັນສະຫງ່າຣາສ່ຂອງພຣະອົງ,	ສະຫງ່າຣາສ່
ຂອງພຣະບຸິດອົງດຽວແລະຜູ້ທ�່ໄດ້ມາຈາກພຣະບິິດາ,  
ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. 75
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ເຮັູດໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເປັນຳເຄຳ�່ອງມ່ຂອງພຣະຄຸຳນຳ, ຄຳວາມຈ່ງແລະຄຳວາມຍຸດຕັ້່ທິຳາຂອງພຣະອົງ.
–––––
ໂຍຮັັນ	1:14  

ພວກເຮົູາໄດ້ເຫັນຳສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ, ສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະບຸດອົງດຽວແລະຜູູ້້ທິ�ີໄດ້ມາຈາກພຣະບ່ດາ, 
ເຕັັ້ມໄປດ້ວຍພຣະຄຸຳນຳແລະຄຳວາມຈ່ງ.

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມັດທິາຍ 19:13-15

ກ່ດຈະການຳ 2:16,17

ລູກາ 18:15-17

ມ່ຂອງປັະທີ່ານ 

ອັນໃດແດ່ທີ່�່ພຣະ 

ເຈົ້າໄດ້ມອບໍ່ໃຫ້ຂ້າ

ນ້ອຍັ?

ແມ່ນຫຍັັງຄືຄວາມ 
ແຕ້ກຕ້່າງລ້ະຫວ່າງຄວາມຈິງແລ້ະການເວົ້າ

ຕົ້ວະ?

ການເວົ້າຕົ້ວະ 

ແມ່ນຫຍັັງ?

ຂ້ານ້ອຍັຈະສະແດງພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າຕ້ຳ�ຄົນອ�ືນໄດ້ແນວໃດ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ອດ່ທ່ພນົ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳເວລາອະທິ່ຖານຳໂດຍການຳອະທິ່ຖານຳ, "ຂຄເຮັັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ສ�່ສານແຫ່ງ
ພຣະຄຸນ,	ຄວາມຈິງແລະຄວາມຍຸດຕິທຄາຂອງພຣະອົງ." ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍອະທິ່ຖານຳນຳຳາຕັ້າມສຽງ. ຂຳໃຫ້
ຫລານຳນຳ້ອຍອະທິ່ຖານຳປະໂຫຍກ ໜື�ຶງຂຳໃຫ້ພຣະເຈົ�າໃຊ້້ພວກເຂົາເພ�່ອແບ່ງປັນຳຄຳວາມຈ່ງຂອງພຣະອົງ
ແລະສະແດງຄຳວາມກະລຸນຳາຕັ້ຳ�ຄົຳນຳອ�່ນຳທິ�ີຢູ່ອ້ອມຮູອບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ອງອອກຊ້�່ຂອງ
ພຣະເຈົ�າຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຕັ້່າງໆຂອງພຣະອົງຕັ້າມທິ�ີແບ່ງປັນຳໃນຳບົດຮູຽນຳຕົັ້ວຢ່າງ.

ເວົ້າເລ່ຍ!
• ພະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າສຳາແດງຄຳວາມຍຸຕັ້່ທິຳາທຸິກໆມ�່ເມ�່ອພຣະອົງໄດ້ປ�່ນຳປົວຄົຳນຳປ່ວຍແລະຊ້່ວຍຄົຳນຳທຸິກຍາກ.

• ພຣະອົງບຳ�ສົນຳໃຈວ່າພວກເຂົາເຖົ�າ, ໜຸື່ມ, ຮັູ�ງມີຫຼ່ທຸິກຍາກ. 

• ພຣະອົງປະຕັ້່ບັດຕັ້ຳ�ທຸິກໆຄົຳນຳຢ່າງຍຸຕັ້່ທິຳາ.

• ພຣະອົງມີຄຳວາມຮັູກແລະຄຳວາມກະລຸນຳາຕັ້ຳ�ທຸິກໆຄົຳນຳ.

• ພຣະອົງເວົ�າຄຳວາມຈ່ງສະເໝ່ີ. 

ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳວ່ທິີທິ�ີພວກເຂົາສາມາດເປັນຳຕົັ້ວແທິນຳເພ�່ອຄຳວາມຍຸດຕັ້່ທິຳາ. ໃຫ້ສົນຳທິະນຳາກັນຳ
ເມ�່ອມັນຳຍາກທິ�ີຈະບອກຄຳວາມຈ່ງ. ການຳປ່ດບັງພຣະຄຳຳາຂອງພຣະເຈົ�າໄວ້ໃນຳຫົວໃຈຂອງເຈົ�າຈະຊ້່ວຍເຈົ�າ
ໃຫ້ເວົ�າຢ່າງຖ່ກຕັ້້ອງໄດ້ແນຳວໃດ?

ອດ່ທ່ພນົ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ແລະຫລານນ້ອຍ	(ມັດທາຍ	18:1-6)

ຕັ້ອນຳບ່າຍມ�່ໜື�ຶງເປັນຳມ�່ທິ�ີມີແສງແຈ້ງແລະແດດແຮູງ, ພວກສາວົກໄດ້ນັຳ�ງອ້ອມຮູອບເວົ�າກັບ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ແລະເຊັ້�ນຳດຽວກັບບາງຄັຳ�ງພວກເຮົູາກັງວົນຳວ່າຜູູ້້ໃດໄດ້ຮັູບການຳບົວລະບັດດີທິ�ີສຸດ

ຢູ່ເຮູ່ອນຳ, ຢູ່ໂຮູງຮູຽນຳຫຼ່ສະໜືາມເດັກຫຼ�ີນຳ, ພວກສາວົກສົງໄສວ່າມັນຳເປັນຳຄຳ່ກັນຳ. ພວກສາວົກເກົາຫົວແລະ
ຖາມອົງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດວ່າ, “ຜູູ້້ທິ�ີສຳາຄັຳນຳທິ�ີສຸດໃນຳອານຳາຈັກສະຫວັນຳ

ແມ່ນຳໄຜູ້? ການຳຄຳາດເດົາຂອງຂ້ານຳ້ອຍແມ່ນຳພວກເຂົາຫວັງວ່າ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຈະຕັັ້�ງຊ້�່ໜື�ຶງໃນຳນັຳ�ນຳ. ເອົາລະ, ພຣະເຢຊູ້ຮູູ້

ພຽງແຕັ້່ສ�່ງທິ�ີພວກເຂົາກຳາລັງຄຳ່ດ, ແລະໄດ້ເອ�ີນຳຫລານຳນຳ້ອຍ
ຄົຳນຳໜື�ຶງ. ທິ່ານຳກ່າວວ່າ“ ຈົ�ງຢ່ນຳຢູ່ຂ້າງເຮົູາ. ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳ, 
ພຣະອົງໄດ້ເບ�່ງໃນຳຕັ້າພວກສາວົກແລະກ່າວສ�່ງທິ�ີຫນຳ້າ
ປະຫລາດໃຈທິ�ີສຸດ, "ຜູູ້້ໃດທິ�ີຖ່ອມຕົັ້ວລົງຄຳ່ຫລານຳນຳ້ອຍ
ຄົຳນຳນຳ�ີແມ່ນຳຜູູ້້ທິ�ີໃຫຍ່ທິ�ີສຸດໃນຳອານຳາຈັກສະຫວັນຳ." ເພ�່ນຳ
ໄດ້ກ່າວບາງສ�່ງບາງຢ່າງທິ�ີ ໜື້າງຶດງຳ�ກວ່າຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳ,“ ຜູູ້້ໃດ
ຕັ້້ອນຳຮັູບຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳນຳາມຂອງເຮົູາ, ຜູູ້້ນັຳ�ນຳກະຕັ້້ອນຳຮັູບ

ເຮົູາ. ວ້າວ! ແລະທິ່ານຳຮູູ້ບຳ�ວ່າຖ້າພຣະເຢຊູ້ໄດ້ກ່າວອອກມາ, 
ພຣະອົງໝ່າຍຄຳວາມວ່າມັນຳແມ່ນຳ, ເພາະວ່າພຣະອົງກ່າວແຕັ້່

ຄຳວາມຈ່ງເທົິ�ານັຳ�ນຳ.

ຫົວໃຈຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າແມ່ນຳສຳາລັບຄຳວາມຍຸຕັ້່ທິຳາ. ພຣະອົງເບ�່ງແຍງ
ຄົຳນຳຍາກຈົນຳ. ພຣະອົງສຳາແດງຄຳວາມເມດຕັ້າສົງສານຳຕັ້ຳ�ຄົຳນຳປ່ວຍ. ພຣະອົງໄດ້ນຳຳາເອົາສັນຳຕັ້່ສຸກມາສູ່ຜູູ້້ທິ�ີເຈັບປວດ
ຂ້າງໃນຳ. ແລະຕັ້ະລອດເວລາພຣະອົງຮັູກທິ�ີຈະໃຊ້້ເວລາຢູ່ກັບຫລານຳນຳ້ອຍ, ເຊ້�່ງຄົຳນຳອ�່ນຳມັກຈະບຳ�ສົນຳໃຈ. 
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າກ່າວວ່າ,“ ຜູູ້້ໃດທິ�ີທິຳາຮູ້າຍຫລານຳນຳ້ອຍຄົຳນຳນຳ�ີຈະເປັນຳການຳຊົ້�ວຮູ້າຍ.” ທິ່ານຳສາມາດຮູູ້ສຶກໄດ້
ບຳວ່າພຣະເຈົ�າຊົ້ງຮັູກແລະຫ່ວງໃຍທິ່ານຳຫຼາຍປານຳໃດ?

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ອະນຳຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ�າໃຊ້້ທິ່ານຳເພ�່ອແບ່ງປັນຳຂຳ�ຄຳວາມແຫ່ງພຣະຄຳຸນຳ, ຄຳວາມຈ່ງແລະຄຳວາມຍຸດຕັ້ທ່ິຳາຂອງພຣະອົງ.

• ໃຫ້ເຈົ�າຕັ້ັດສນ່ຳໃຈເພ�່ອເວົ�າຄຳວາມຈງ່ສະເໝ່ີ

• ຈ�່ຈຳາ ພຣະຄຳຳາຂອງພຣະເຈົ�າ. 

ອດ່ທ່ພນົ
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1.  ຫລານຳນຳ້ອຍຊ້າຍແລະຫລານຳນຳ້ອຍຍ່ງ ແຂນຳຂອງພວກຫລານຳເມ�່ອຍລ້າຈາກການຳໂປ່ມດ່ນຳບຳ? (ບຳ�, ຄູຳຜູູ້້ສອນຳບຳ�ໄດ້ເອົາໂທິດຂອງ
ພວກເຮົູາແລະໄດ້ຊຸ້ກຍູ້) ວ້າວ! ເປັນຳຫຍັງຄູຳຜູູ້້ສອນຳບຳ�ເອົາໂທິດຂອງພວກຫລານຳ?

2.  ໃນຳພຣະຄຳຣສ່ຕັ້ະທິຳາຄຳຳາພເີພາະວ່າບາບຂອງພວກເຮົູາ, ສ�່ງທິ�ີພຣະເຈົ�າບຳ�ພຳໃຈ, ພວກເຮົູາໄດ້ຮັູບໂທິດ (ຄຳວາມຕັ້າຍ). ໃຜູ້ຈ່າຍຄ່ຳາ
ປັບໃໝ່ຂອງພວກເຮົູາ? (ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າ) ເປັນຳຫຍັງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າຈ�ຶງຕ້ັ້ອງຈ່າຍຄ່ຳາປັບໄໝ່ຂອງພວກຫລານຳ?

3.  ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີຮັູກຂ້ານຳ້ອຍຫຼາຍ ທິ�ີພຣະອົງໄດ້ສະລະຊ້ີວ່ດແທິນຳຂ້ານຳ້ອຍ, ພຣະອົງໄດ້ຮັູບ
ໂທິດຂອງຂ້ານຳ້ອຍ. ຂຳຫລານຳນຳ້ອຍຊ້າຍແລະຫລານຳນຳ້ອຍຍ່ງໃຫ້ງຽບໄປຊົ້�ວໄລຍະໜື�ຶງ ແລະຄຳ່ດເບ�່ງວ່າພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຮັູກ
ພວກຫລານຳຫຼາຍປານຳໃດ. (ຢຸດ) ຂຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າກະລຸນຳາໃຫ້ອະໄພຂ້ານຳ້ອຍ ສຳາລັບບາບຂອງຂ້ານຳ້ອຍ. ຂ້ານຳ້ອຍຢາກ
ກັບໃຈແລະຫັນຳຈາກບາບຂອງຂ້ານຳ້ອຍ. ຂຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າກະລຸນຳາເປັນຳຜູູ້້ຊ້່ອຍໃຫ້ພົ�ນຳຂອງຂ້ານຳ້ອຍ. ຊ້ີວ່ດຂອງຂ້ານຳ້ອຍ
ຈະສະແດງພຣະຄຸຳນຳ, ຄຳວາມຈ່ງແລະຄຳວາມຍຸຕັ້່ທິຳາໄດ້ແນຳວໃດ? (ຢຸດ) ພຣະເຢຊູ້ຂ້ານຳ້ອຍຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີໄດ້ໃຫ້ຂ້າ
ນຳ້ອຍເປັນຳລູກຂອງພຣະອົງ. ຂຳພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ ສຸດເຈົ�າສ່ອງສະຫວ່າງຜູ້່ານຳຂ້ານຳ້ອຍທຸິກໆທິາງແລະທຸິກໆວັນຳ! 

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ນ່້ຄກ່ານລງົໂທດ	ແລະ	ແຮັງກະຕຸ້ນຂ່າວດ່

1.  ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທຸິກຄົຳນຳຕັັ້�ງແຖວທິາງຂ້າງໜື�ຶງຂອງຫ້ອງຫຼ່ເດ�ີນຳ. ຊ້�ີໃຫ້ເຫັນຳຈຸດໃນຳໄລຍະຫ່າງ. ແນຳະນຳຳາໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�່ນຳແລ່ນຳຈາກ
ບ່ອນຳນຳ�ີ (ຈຸດເລ�ີມຕົັ້�ນຳ) ໄປທິ�ີນັຳ�ນຳ (ຈຸດທິ�ີຢູ່ໃນຳໄລຍະທິາງ) ແລະກັບມາ.

2.  ສ�່ງສຳາຄັຳນຳ: ຈຳາໄວ້ວ່າ ເວລາເປັນຳໂຕັ້ກຳາໜົືດ ທິ�ີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທຸິກຄົຳນຳຕັ້້ອງກັບມາເລ�ີມຕົັ້�ນຳ. ບອກຜູູ້້ຫຼ�ີນຳວ່າພວກເຂົາຕັ້້ອງໄດ້
ແລ່ນຳອີກຄັຳ�ງ, ແຕັ້່ເທິ�່ອນຳ�ີໃນຳເວລາເຄຳ�່ງຊົ້�ວໂມງຫຼ່ຈະມີການຳລົງໂທິດ 10 ຄັຳ�ງ. ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ສຳາລັບປະສົບການຳນຳ�ີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ
ຕັ້້ອງບຳ�ສາມາດ ສຳາເລັດພາຍໃຕັ້້ເວລາ - ການຳແຂ່ງຂັນຳນຳ�ີໄດ້ຖ່ກອອກແບບມາໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳລົ�ມເຫລວ.

3.  ອະນຸຳຍາດໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທົິດລອງອີກຄັຳ�ງ. ອະນຸຳຍາດໃຫ້ພຽງແຕັ້່ຫລານຳນຳ້ອຍຍ່ງແລ່ນຳ, ອະນຸຳຍາດໃຫ້ພຽງແຕັ້່ຫລານຳ
ນຳ້ອຍຊ້າຍແລ່ນຳ, ອະນຸຳຍາດໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໜຸື່ມນຳ້ອຍແລ່ນຳ. 

4.  ຫັຼງຈາກທິ�ີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳພະຍາຍາມຫຼາຍຄັຳ�ງອະທິ່ບາຍດ້ວຍຄຳວາມໂສກເສົ�າວ່າພວກເຂົາບຳ�ປະສົບຜົູ້ນຳສຳາເລັດຕັ້າມ
ເປົ�າໝ່າຍ, ພວກເຂົາຮູູ້ສ່ກບຳ�ທັິນຳ, ແລະຕັ້້ອງມີໂທິດ ສຳາລັບການຳລົ�ມເຫລວນຳ�ີ. 

5.  ກ່ອນຳທິ�ີຈະໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຈ່າຍຄຳ່າປັບໄໝ່ ໂດຍການຳໂປ່ມກັບພ�່ນຳ - ມີຄູຳຜູູ້້ສອນຳຄົຳນຳອ�່ນຳມາແລ່ນຳແລະກ່າວບາງສ�່ງບາງຢ່າງ
ເຊັ້�ນຳນຳ�ີ:“ ຄູຳຜູູ້້ສອນຳ, ທິ່ານຳບຳ�ສາມາດໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳເຫົຼ�ານຳ�ີເຮັູດການຳໂປ່ມລົງພ�່ນຳ! ເບ�່ງວ່າພວກເຂົາເມ�່ອຍຫຼາຍປານຳໃດ!” 
ຕັ້ອບ: ແມ່ນຳແລ້ວ, ແຕັ້່ພວກເຮົູາໄດ້ຕົັ້ກລົງກັນຳວ່າມັນຳຕັ້້ອງມີການຳລົງໂທິດ. ຄູຳຜູູ້້ສອນຳຄົຳນຳນັຳ�ນຳເວົ�າວ່າ:“ ລຳຖ້າ! ຂ້ອຍ
ຈະຈ່າຍຄຳ່າປັບໄໝ່ ຂອງພວກເຂົາ” (ກ່ອນຳທິ�ີຈະມີການຳສົນຳທິະນຳາອ�່ນຳໆ, ໃຫ້ຄູຳຜູູ້້ສອນຳຄົຳນຳນັຳ�ນຳເລ�ີມຕົັ້�ນຳໂປ້ມ 10 
ຄັຳ�ງ). 

6.  ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍນັຳບຖອຍຫັຼງການຳລົງໂທິດຍ້ອນຳວ່າຄູຳຜູູ້້ສອນຳຄົຳນຳນັຳ�ນຳເຂົ�າມາຮັູບແທິນຳ  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!

7.  . ແບ່ງປັນຳກັບຫລານຳນຳ້ອຍແລະຝ່ຶກສອນຳພວກເຂົາໃຫ້ຮູູ້ວ່ທິີທິ�ີຈະເຮັູດ“ ການຳຊົ້ງສ້າງດ້ວຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຄຳຣ່ດ” (ເບ�່ງ ໜື້າເອກະສານຳຊ້້ອນຳທິ້າຍ ສຳາລັບຮູູບພາບຂອງການຳຂັບເຄຳ�່ອນຳ). 

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼ�ີນຳເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜື່າ	ທ�່ຈະໃຊ້ຫລານນ້ອຍໃຫ້ມ່
ອິດທິພົນໃນຄອບິຄົວແລະ	ໝູົ່ເພ�່ອນຂອງພວກເຂົາ.



ອດ່ທ່ພນົ
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ບົິດຝ່ກຫັດ

 ເຈົ້າຈ�່ຈຄາຄຄາອະທິຖານປະໂຫຍກທ�່	8	ຂອງການອະທິຖານ,	ອິດທິພົນໄດ້ຫຼ່ບິຄ,	ແລະຂຽນມັນທາງລຸ່ມນ່້

 ຕ�່ມໃສ່ບິ່ອນຫວ່າງ..

ໂຢຮັັນ	1:14:	ພວກເຮົັາໄດ້ເຫັນ	_________	ຂອງພຣະອົງ,	ລັດສະໝົ່ຂອງ	_________	ແລະພຽງແຕ່	_________,  

ຜູ້ທ�່ມາຈາກ	_____________,	ເຕັມໄປດ້ວຍ	___________	ແລະ	 ___________.

  ເຈົ້າໄດ້ຕ້ອນຮັັບິຄົນໃຫມ່ທ�່ຢູ່ໃນໂຮັງຮັຽນ,	ໂບິດຫຼ່ເຂດບິ້ານຂອງເຈົ້າບິຄ?	ຖ້າເປັນດັ�ງນັ້ນ,	ໃຫ້ແບິ່ງເວລາທ�່ພວກເຈົ້າຕ້ອນຮັັບິຄົນເຫລົ�ານັ້ນ.	ຖ້າ
ບິຄ�,	ໃຫ້ລອງເບິ�່ງບິຄ?	ຍ�ິງເຈົ້າເຮັັດຫຼາຍເທົ�າໃດມັນກຄ�ຈະງ່າຍຂ່້ນ!

  ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງຊ່ວງເວລາທ�່ທ່ານສາມາດມ່ອິດທິພົນຫຼ່ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜື່�ຶງ	ເຮັັດສ�ິງທ�່ຖ່ກຕ້ອງໃນສະຖານະການທ�່ຫຍຸ້ງຍາກບິຄ?	ຖ້າ
ເປັນດັ�ງນັ້ນ,	ແບິ່ງປັນວິທ່ການທ�່ຄົນນັ້ນຕອບິສະໜື່ອງ	ຕຄ�ການຊ່ວຍເຫຼ່ອຂອງທ່ານ.

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ:  

  ຖາມພຣະເຈົ້າແລະຟັັງພຣະອົງເມ�່ອພຣະອົງຊົງຕອບິຄຄາຖາມ.	ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງບິາງວິທ່ທ�່ພຣະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ທ່ານເພ�່ອອອກໄປຫາຜູ້ຄົນ
ທ�່ຢູ່ອ້ອມຮັອບິທ່ານບິຄ? ບິາງເທ�່ອເລ�່ມກຸ່ມອະທິຖານຢູ່ທ�່ໂບິດບິຄ?
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ຂ້ອຍຢາກເປັນຕົວແທນແຫ່ງຄວາມຈງິຂອງພຣະອົງ!

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຢາກເວົາ້	ຖ້ອຍຄຄາແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ!

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຢາກສຄາແດງຄວາມຍຸຕທິຄາຂອງພຣະອົງໃນຊວ່ດິຂອງຂ້ອຍທຸກໆມ່້

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຢາກຊ່ວຍເຫຼອ່ຜູ້ທ�່ຫົຼງທາງແລະຫົຼງຜດິ!

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຢາກຊ່ວຍເຫຼອ່ຄົນທ�່ຂາດເຂນ່

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຢາກຊ່ວຍຄົນທ�່ຄົນອ�່ນບິຄ�ສົນໃຈ!

ຂ້ອຍເປັນ,	ຂ້ອຍເປັນ!

ຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນຕົວແທນແຫ່ງຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົງ!

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ອດ່ທ່ພນົ

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ



ໂຜດໃຊ້ຂ້ານ້ອຍເພ�່ອພຣະສະຫງ່າ 
ຣາສ່ຂອງພຣະອົງ	ແລະເຊ່ນຊວນຄົນ 
ອ�່ນມາຕິດຕາມພຣະອົງ.

ໂຊໂລແຫ່ງເມ່ອງທາຊາກາຍເປັນໂປໂລ,	ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ	• ກິດຈະການ 9:1-22

ກຳນສ
ຳ້ງສຳວກົ
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ມັດທາຍ	28:19

ເຫດສະນັ້ນພວກເຈົ້າຈົ�ງອອກໄປແລະເຮັັດ 
ໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດໃຫ້ພວກເຂົາ 
ຮັັບິບັິບິຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິິດາ, 
ພຣະບຸິດແລະພຣະວິນຍານບິຄຣິສຸດເຈົ້າ.
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ໂຜູ້ດໃຊ້້ຂ້ານຳ້ອຍເພ�່ອພຣະສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ແລະເຊ້ີນຳຊ້ວນຳຄົຳນຳອ�່ນຳມາຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ. 
–––––
ມັດທາຍ	28:19  

ເຫດສະນັຳ�ນຳພວກເຈົ�າຈົ�ງອອກໄປແລະເຮັູດໃຫ້ຄົຳນຳທຸິກຊ້າດເປັນຳລູກສ່ດໃຫ້ພວກເຂົາຮັູບບັບຕັ້່ສະມາໃນຳພຣະນຳາມແຫ່ງ
ພຣະບ່ດາ, ພຣະບຸດແລະພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າ.

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມາລະໂກ 16:15

ໂຍຮັູນຳ 17:4-5

ໂລມ 10:13-17

ໂກໂລຊ້າຍ 3:17

ຜູ້ສອນສາດສະ 

ໜາແມ່ນຫຍັັງ?

ການເຮັດບໍ່າງສ�ິງ 

ບໍ່າງຢ່່າງເພ�ືອພຣະ

ສະຫງ່າຣາສ່ຂອງພຣະ 

ເຈົ້າໝາຍັຄວາມວ່າ

ແນວໃດ?

ມ່ວິທີ່່ໃດແດ່ທີ່�່ ພວກເຮົາສາມາດບໍ່ອກ ຄົນອ�ືນກ່ຽວກັບໍ່ພຣະ ເຢ່ຊູື່ຄຣິດເຈົ້າ?

ສາວົກແມ່ນຫຍັັງ?

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ກຳນສຳ້ງສຳວກົ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳອີກຄັຳ�ງ ໂດຍການຳອະທິ່ຖານຳ, "ຂຄຊົງໃຊ້ຂ້້ານ້ອຍເພ�່ອພຣະ
ສະຫງ່າຣາສ່ຂອງພຣະອົງ	ແລະເຊ່້ອເຊ່ນຄົນອ�່ນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ." ໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍອະທິ່ຖານຳ
ຄຳ່ນຳອີກ. ໜຸືນຳໃຈພວກເຂົາໃຫ້ອະທິ່ຖານຳໜື�ຶງ ປະໂຫຍກທິ�ີສະແດງເຖ່ງຄຳວາມປາຖະໜືາຂອງພວກ
ເຂົາທິ�ີຈະໃຊ້້ເພ�່ອຖວາຍກຽດຕັ້່ຍົດແລະຂຳຄຳວາມກ້າຫານຳຂອງພຣະເຈົ�າໃນຳການຳເຊ້�່ອເຊ້ີນຳຄົຳນຳອ�່ນຳໃຫ້
ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ອງອອກພຣະນຳາມຂອງພຣະເຈົ�າຫຼ່ພຣະລັກສະ
ນຳະຕັ້່າງໆຂອງພຣະອົງຕັ້າມທິ�ີແບ່ງປັນຳໃນຳບົດຮູຽນຳຕົັ້ວຢ່າງ

ເວົ້າເລ່ຍ!
•  ຜູູ້້ສອນຳສາດສະໜືາແມ່ນຳຜູູ້້ທິ�ີຖ່ກເອ�ີນຳຈາກພຣະເຈົ�າໃຫ້ສັ�ງສອນຳພຣະກ່ດຕັ້່ຄຸຳນຳຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.

•  ຫລານຳເທິ�່ອຈະໝ່າຍເຖ່ງການຳເດີນຳທິາງໄປປະເທິດທິ�ີໄກແລະຮູຽນຳພາສາແລະວັດທິະນຳະທິຳາໃໝ່່. 
ມັນຳແມ່ນຳຊ້ີວ່ດຂອງການຳເສຍສະລະແລະການຳອຸທິ່ດຕົັ້ນຳຕັ້ຳ�ພຣະເຈົ�າ.

•  ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້້ອງການຳໃຫ້ພວກເຮົູາເປັນຳຜູູ້້ສອນຳສາດສະໜືາທຸິກທິ�ີທຸິກບ່ອນຳທິ�ີພວກເຮົູາ
ອາໄສຢູ່ແລະເປັນຳຄຳວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຳໂຮູງຮູຽນຳແລະຢູ່ເຮູ່ອນຳຂອງເຮົູາ.

ທິ່ານຳອາດຈະຕັ້້ອງການຳເລ�ີມຕົັ້�ນຳໂດຍການຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍແບ່ງປັນຳເລ�່ອງການຳເຜູ້ີຍແຜູ້່ຈາກຄຳຣ່ສຕັ້ະຈັກ
ຂອງເຂົາເຈົ�າຫຼ່ຈາກຄົຳນຳທິ�ີເຂົາເຈົ�າຮູູ້ທົິ�ວໂລກ. ໜຸືນຳໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເວົ�າກ່ຽວກັບວ່ທິີທິ�ີພວກເຂົາສາມາດ
ແບ່ງປັນຳເລ�່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ ກັບຄຳອບຄົຳວແລະ ໝູ່່ເພ�່ອນຳຂອງພວກເຂົາ

ກຳນສຳ້ງສຳວກົ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ໂຊໂລແຫ່ງເມອ່ງທາຊາກາຍເປນັໂປໂລ,	ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິເຈົາ້	(ກດິຈະການ	9:1-22)

ໂປໂລ, ເຄຳີຍເປັນຳຜູູ້້ກຽດຊັ້ງແລະເປັນຳສັດຕູັ້ຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າແລະສາວົກຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ກາຍເປັນຳ
ໜື�ຶງໃນຳບັນຳດາຜູູ້້ນຳຳາທິ�ີສຳາຄັຳນຳທິ�ີສຸດຂອງສາດສະໜືາໃນຳຕັ້ອນຳຕົັ້�ນຳໆແລະເປັນຳຜູູ້້ສອນຳສາດສະໜືາ ປະກາດ

ພຣະທິຳາຂອງພຣະເຈົ�າ. ມັນຳໄດ້ເກີດຂ�່ນຳໃນຳມ�່ໜື�ຶງ ທິ�ີໂຊ້ໂລ (ກ່ອນຳທິ�ີລາວຈະປ່ຽນຳຊ້�່ເປັນຳໂປໂລ) ກຳາລັງເດີນຳທິາງ
ໄປເມ່ອງດາມັສກັດ. ແສງສະຫວ່າງທິ�ີສົດໃສຫຼາຍຈາກສະຫວັນຳເຮັູດໃຫ້

ລາວລົ�ມລົງພ�່ນຳດ່ນຳ. ມັນຳເຮັູດໃຫ້ລາວຕັ້າບອດ. ໂຊ້ໂລໄດ້ຍ່ນຳສຽງເວົ�າ
ວ່າ, "ໂຊ້ໂລ, ເປັນຳຫຍັງເຈົ�າຈ່ງຂົ�ມເຫັງເຮົູາ?" ທິ່ານຳແມ່ນຳໃຜູ້?” 

ໂຊ້ໂລຖາມ. "ເຮົູາແມ່ນຳເຢຊູ້ ຜູູ້້ທິ�ີເຈົ�າຂົ�ມເຫັງນັຳ�ນຳແຫລະ." 
ໂຊ້ໂລຢ້ານຳແລະສັ�ນຳ. ເປັນຳເວລາສາມມ�່ທິ�ີລາວເບ�່ງບຳ�ເຫັນຳ. 
ເປັນຳເວລາສາມມ�່ທິ�ີລາວບຳ�ກ່ນຳຫຼ່ດ�່ມ. ພຣະເຈົ�າໄດ້ບອກຊ້າຍ
ຄົຳນຳໜື�ຶງ ຊ້�່ວ່າອານຳາເນຳຍໃຫ້ໄປຊ້ອກຫາໂຊ້ໂລ. “ ອານຳາເນຳຍ, 
ເຮົູາຢາກໃຫ້ເຈົ�າຊ້່ວຍໂຊ້ໂລໄດ້ເຫັນຳຮຸູ່ງອີກ. ເຮົູາໄດ້ເລ່ອກລາວ
ໃຫ້ເປັນຳຜູູ້້ສອນຳສາດສະໜືາ.” ສ�່ງນຳ�ີບຳ�ສົມເຫັດສົມຜົູ້ນຳກັບ
ອານຳາເນຳຍ. ເພາະລາວໄດ້ຍ່ນຳທຸິກສ�່ງທິ�ີຊົ້�ວຮູ້າຍທິ�ີໂຊ້ໂລເຮັູດ

ຕັ້ຳ�ຄຳຣ່ດສະຕັ້ຽນຳ, ແຕັ້່ອານຳາເນຳຍເຊ້�່ອຟັງພຣະເຈົ�າ. ພຣະເຈົ�າ
ໄດ້ປ�່ນຳປົວໂຊ້ໂລແລະໂຊ້ໂລເລ�ີມປະກາດແລະສັ�ງສອນຳກ່ຽວກັບອົງ

ພຣະເຍຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຢູ່ທຸິກບ່ອນຳທິ�ີລາວໄປ. ຫຼາຍຄົຳນຳກາຍເປັນຳຜູູ້້ຕັ້່ດ
ຕັ້າມພຣະເຍຊູ້. ຕັ້ຳ�ມາຊ້�່ຂອງໂຊ້ໂລໄດ້ຖ່ກປ່ຽນຳມາເປັນຳໂປໂລ. ພຣະຄຳຳາພີ

ເຕັັ້ມໄປດ້ວຍ ຄຳຳາສອນຳແລະຈົດໝ່າຍຂອງໂປໂລເຖ່ງໂບດຕັ້່າງໆ. ລາວໄດ້ປຽ�ນຳໂສມໜື້າໂລກເພ�່ອພຣະເຢຊູ້, ລາວ
ໄດ້ຖວາຍພຣະສະຫງ່າຣາສີແດ່ພຣະເຈົ�າແລະສອນຳຄົຳນຳອ�່ນຳໃຫ້ເຮັູດແບບດຽວກັນຳກັບລາວ.

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ຕັັ້ດສ່ນຳໃຈວ່າສ�່ງໃດທິ�ີເຈົ�າຈະເຮັູດ, ເຈົ�າຈະເຮັູດເພ�່ອຖວາຍພຣະກຽດຕັ້່ຍົດແດ່ພຣະເຈົ�າ.

• ຮັູບຮູູ້ເຖ່ງຄຳວາມສາມາດຂອງເຈົ�າວ່າຄຳວາມສາມາດນັຳ�ນຳມາຈາກພຣະເຈົ�າ. 

• ໃຫ້ທຸິກສ�່ງທິ�ີເຈົ�າເຮັູດເປັນຳຂອງຂວັນຳແຫ່ງຄຳວາມຮັູກຖວາຍແດ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.

• ຂຳໃຫ້ພຣະເຈົ�າຊ້່ວຍທິ່ານຳໃຫ້ເຕັ້ີບໃຫຍ່ຂ�່ນຳຜູ້່ານຳການຳເຊ້�່ອເຊ້ີນຳຄົຳນຳອ�່ນຳໃຫ້ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ.

• ຂຳກັບພຣະເຈົ�າໃຫ້ຊ້່ວຍເຮົູາໄດ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນຳຄຳວາມຮັູກຂອງພະອົງຢູ່ທຸິກບ່ອນຳທິ�ີເຮົູາໄປ.

•  ໃຊ້້ການຳເຄຳ�່ອນຳໄຫວດ້ວຍມ່ຂອງພຣະເຈົ�າ ເພ�່ອແບ່ງປັນຳຂ່າວປະເສີດກັບເພ�່ອນຳຫຼ່ສະມາຊ້່ກໃນຳຄຳອບຄົຳວ. ທິ່ານຳ
ຈະເຫັນຳເຄຳ�່ອງມ່ທິ�ີມ່ວນຳຊ້�່ນຳແລະຮູຽນຳຮູູ້ງ່າຍໆນຳ�ີໜື້າ 109 ຢູ່ດ້ານຳຫັຼງຂອງປ�່ມຫົວນຳ�ີ.

ກຳນສຳ້ງສຳວກົ



1.  ໃນຳເກມມີຫລານຳນຳ້ອຍ ຈຳານຳວນຳເທົິ�າໃດທິ�ີຕັ້້ອງຖ່ກຈັບຢູ່ໃນຳຕັ້າໜື່າງເພ�່ອໃຫ້ເກມຈົບລົງ, ສາມຫຼ່ສ�ີ? (ທຸິກຄົຳນຳ!) ເບ�່ງ
ແມ້, ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳດຽວເຮັູດແນຳວໃດຈ່ງຈັບທຸິກຄົຳນຳໄວ້ໃນຳຕັ້າໜື່າງໄດ້? (ເລ�ີມຕົັ້�ນຳດ້ວຍຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳດຽວຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳມັນຳ
ທິະວີຄູຳນຳໄດ້ໄວ) 

2.  ໃນຳພຣະຄຳຳາພີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ຮູຽກຮູ້ອງໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງເຮັູດຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າບອກ
ສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ສ້າງສາວົກຊົ້ນຳຊ້າດດຽວບຳ? (ບຳ�, ທຸິກຊົ້ນຳຊ້າດ!)

3.  ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າທິ�ີຮັູກ ຂ້ານຳ້ອຍຢາກເຊ້�່ອຟັງພຣະອົງໂດຍການຳສ້າງສາວົກໃນຳທຸິກຊົ້ນຳຊ້າດ. ຂ້ານຳ້ອຍ
ສາມາດເລ�ີມຕົັ້�ນຳດຽວນຳ�ີໃນຳມ�່ນຳ�ີໂດຍການຳອະທິ່ຖານຳເພ�່ອທຸິກປະຊ້າຊ້າດແລະໂດຍການຳບອກທຸິກໆຄົຳນຳທິ�ີຂ້ານຳ້ອຍຮູູ້
ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ຂຳພຣະເຈົ�າສຳາແດງໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍເຫັນຳຕັ້ອນຳນຳ�ີວ່າແມ່ນຳໃຜູ້ທິ�ີພຣະອົງຕັ້້ອງການຳໃຫ້ຂ້າ
ນຳ້ອຍສົ�ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ�າຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ. (ຢຸດ)  ຂຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊົ້ງສອນຳຂ້ານຳ້ອຍກ່ຽວກັບວ່ທິີທິ�ີຈະເປັນຳ
ຜູູ້້ສ້າງສາວົກທິ�ີດີດ້ວຍເຖີດ.

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
ກດິຈະກຄາ

1.  ສະແດງຂອບເຂດຊ້າຍແດນຳທິ�ີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳເກມຈະເຂົ�າມາ. 

2.  ເພ�່ອຄຳວາມປອດໄພ: ຖ້າມີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຫຼາຍຄົຳນຳ, ໃຫ້ແບ່ງພວກເຂົາອອກເປັນຳຫຼາຍກຸ່ມກັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຜູູ້້ນຳ້ອຍທິ�ີສຸດໃນຳ
ຂົງເຂດໜື�ຶງ ແລະຜູູ້້ຫຼ�ີນຳອາຍຸສຼງກວ່າໃຫ້ຫຼ�ີນຳຢູ່ໃນຳພ�່ນຳທິ�ີອ�່ນຳ

3. ສ�່ງສຳາຄັຳນຳ: ອະທິ່ບາຍວ່າເກມບຳ�ຈົບຈົນຳກວ່າຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທັິງໝົ່ດຈະຖ່ກຈັບໄປໄວ້ໃນຳຕັ້ານຳ່າງ.

4.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳ: ເລ່ອກຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຜູູ້້ທິ�ີໂຕັ້ນຳ້ອຍທິ�ີສຸດຄົຳນຳໜື�ຶງໃຫ້ເປັນຳ “ມັນຳ.” ໃຫ້ເລ່ອກເອົາຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳໜື�ຶງໃຫ້ເປັນຳ “ 
ມັນຳ.” ຜູູ້້ທິ�່ຖ່ກເລ່ອກໃຫ້ເປັນຳ "ມັນຳ" ນັຳ�ນຳໃຫ້ແລ່ນຳໄລ່ຄົຳນຳອ�່ນຳ, ພະຍາຍາມທິ�ີຈະ "ແຕັ້ະ" ຫນຳ�ຶງໃນຳນັຳ�ນຳ (ແຕັ້ະພວກ
ເຂົາດ້ວຍມ່) ໃນຳຂະນຳະທິ�ີຜູູ້້ອ�່ນຳໆພະຍາຍາມປົບຫນຳີ.

5.  ເມ�່ອຜູູ້້ຫຼ�ີນຳເປັນຳ“ ມັນຳ” ແຕັ້ະຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳອ�່ນຳ ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທັິງສອງຄົຳນຳຈະເປັນຳ“ ມັນຳ,” ແລະຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທັິງສອງຄົຳນຳຈັບມ່ກັນຳ
ຢຽດອອກເໝ່່ອນຳ“ ຕັ້າໜື່າງ.”

6. ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳໃໝ່່ແຕັ້່ລະຄົຳນຳທິ�ີຖຶກແຕັ້ະຈະເຂົ�າຮູ່ວມ "ຕັ້າໜື່າງ" - ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຈັບມ່ກັນຳເປັນຳແຖວຍາວ.

7. ສ່ບຕັ້ຳ�ຫຼ�ີນຳຈົນຳກວ່າ“ ຕັ້າໜື່າງ” ຈະຈັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທັິງໝົ່ດໄດ້ທຸິກຄົຳນຳ. 

8.  ສ່ບຕັ້ຳ�ການຳຫຼ�ີນຳອີກຮູອບຕັ້�່ມຕັ້າມເວລາທິ�ີກຳາໜົືດ, ແຕັ້່ລະຄັຳ�ງຈະມີຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໂຕັ້ນຳ້ອຍໆເປັນຳຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳທິຳາອ່ດທິ�ີເປັນຳ 
"ມັນຳ.”

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼ່້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ຜູ້ຫຼ່້ນຄົນໜື່�ຶງໄດ້ເລ�່ມຕົ້ນໂດຍການຈັບິຕົວຜູ້ຫຼ່້ນພຽງແຕ່
ຄົນດຽວ,	ຫັຼງຈາກນັ້ນຕາໜື່່າງກຄ�ຈະໃຫຍ່ຂ່້ນແລະຈັບິໄດ້ຫຼາຍຄົນໃນເວລາດຽວກັນ,	ຈົນສຸດທ້າຍທັງໝົົດໄດ້ຖ່ກຈັບິໄວ້ໃນຕາໜື່່າງ. 
ການສ້າງສາວົກເລ�່ມຕົ້ນດ້ວຍການເວົ້າພຽງແຕ່ຄົນດຽວແລ້ວມັນຈະທະວ່ຄູນເປັນຫຼາຍໆຄົນ! 
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ບົິດຝ່ກຫັດ

 ທ່ານເກ່ອບິສຄາເລັດແລ້ວ!	ເຈົ້າຈ�່ຄຄາອະທິຖານປະໂຫຍກທ�່	9	ຂອງຄຄາອະທິຖານ,	ການສ້າງສາວົກນ່້ໄດ້ບິຄ?	ແລະຂຽນມັນຢູ່ລຸ່ມນ່້	

 ຕ�່ມໃສ່ບ່ິອນຫວ່າງ.

ມັດທາຍ	28:19:	ຈົ�ງອອກໄປ	_________________	ແລະເຮັັດ	____________	ເຂົາທັງ	ໝົົດ	____________,	ໃຫ້ພວກ

ເຂົາຮັັບິບັິບິຕສິະມາໃນ	_________	ຂອງ	_______________, ____________  

ແລະພຣະວນິຍານບິຄຣສຸິດເຈົາ້ ___________.

 ຜູ້ສອນສາດສະໜື່າແມ່ນຫຍັງ?  

 ທ່ານຫຼຂ້່າພະເຈົາ້ຈະສາມາດເປັນຜູ້ສອນສາດສະໜື່າແລະສ້າງສາວົກໄດ້ແນວໃດ	?	ແມ່ນແຕ່ໃນບິຄລເິວນໃກ້ບ້ິານຂອງພວກເຮົັາເອງ?

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ:  

  ຕັງ້ຊ�່ໃຫ້ຄົນໜຶື່�ງທ�່ທ່ານຮູ້ັຈັກເປັນຜູ້ທ�່ບິຄ�ຮູ້ັຈັກພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້.	ຂຽນຊ�່ຂອງພວກເຂົາໃສ່ບັິດແລະໃຫ້	ຄຄາໝັົນ້ສັນຍາທ�່ຈະອະທຖິານເພ�່ອ
ພວກເຂົາທຸກໆມ່້.	ຈຄາໄວ້ວ່າພຣະເຈົາ້ສາມາດໃຊ້ທ່ານເພ�່ອບິອກຄົນອ�່ນກ່ຽວກັບິຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົງ!
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ຂ້ອຍຢາກມຫົ່ວໃຈຂອງພຣະເຈົາ້ທ�່ຈະຮັັກ

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ຂ້ອຍຢາກມຫົ່ວໃຈຄພ່ຣະເຈົາ້ເພ�່ອຈະຮັັບິໃຊ້

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ຂ້ອຍຮູ້ັວ່າພຣະເຈົາ້ສາມາດໃຊ້ຂ້ອຍຄກັ່ບິລູກນ້ອຍຂອງພຣະອົງ

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ເພ�່ອແບ່ິງປັນເລ�່ອງລາວຂອງຄວາມຮັັກທ�່ບິຄ�ມວັ່ນສິ້ນສຸດຂອງພຣະອົງ

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທ�່ຈະໄປແລະສ້າງສາວົກໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ເຈົາ້ຈະຊ່ວຍຂ້ອຍເຮັັດຄກັ່ນບິຄ?

ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ນແລ້ວ!

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ



ຂ້ານ້ອຍອະທິຖານໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.	ອາແມນ.

ຄົນຕາບິອດ	ບິາຣະຕິມາຍ	• ມາຣະໂກ	10:46-52

ສດ່ອສຳ
ນຳດ
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ຟັ່ລິບິປອຍ	2:9

ເພຣາະສະນັ້ນພຣະເຈົ້າຈ�ຶງຊົງຢົກພຣະອົງຂຶ້ນ 
ສູງສຸດ	ແລະ	ປະທານພຣະນາມເໜື່່ອນາມທັງ 
ປວງແກ່ພຣະອົງ	
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ລອງເວົ້າເບິ�່ງໄດ້ບິຄ�?
ຂ້ານຳ້ອຍອະທິ່ຖານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ອາແມນຳ. 
–––––
ຟັ່ລິບິປອຍ 2:9

ເພຣາະສະນັຳ�ນຳພຣະເຈົ�າຈ�ຶງຊົ້ງຢົກພຣະອົງຂ�ຶນຳສູງສຸດ ແລະ ປະທິານຳພຣະນຳາມເໜື່ອນຳາມທັິງປວງແກ່ພຣະອົງ 

ເຈົ້າຫາພຄ້ຫຼ່ບິຄ? 
ມັດທິາຍ 1:21

ມັດທິາຍ 28:18

ໂຢຮັູນຳ 14:13

ກ່ດຈະການຳ 4:12

ຈະເກ່ດຫຍັັງຂຶ້ນຖິ້າ 

ທີ່່ານເປັັນຜູ້ດູແລ້ຮັບໍ່ຜິດ 

ຊື່ອບໍ່ໂລ້ກ?

ເຫດໃດຈຶງເປັັນ ເລ້�ືອງດ່ທີ່�່ພຣະເຢ່ຊູື່ຄຣິດ ເຈົ້າດູແລ້ໂລ້ກ?

ເປັັນຫຍັັງພວກ 

ເຮົາຄວນອະທີ່ິຖິານໃນ 

ນາມຂອງພຣະເຢ່ຊູື່ 

ຄຣິດເຈົ້າ?

ເປັັນຫຍັັງພຣະນາມຂອງພຣະເຢ່ຊູື່ຄຣິດເຈົ້າຈຶງມ່ລ້ິດອຳານາດ? 

ຮັູ ສ້່ກຫຼບ່ິຄ?

ສດ່ອສຳນຳດ
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“ການອະທິຖານແບິບິປ໊ອບິຄອນ”
  ຊ່ວງລະລາຍພຶດຕິກຄາ 
ຄູຳນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍໃນຳການຳອະທິ່ຖານຳໂດຍຊຸ້ກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາອະທິ່ຖານຳປະໂຫຍກໜື�ຶງ ດ້ວຍການຳ
ຮູ້ອງຂຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ສ�່ງນຳ�ີແມ່ນຳເພ�່ອຮັູກສາຕົັ້ວເອງຫຼ່ຄົຳນຳທິ�ີຮັູກ, ຫຼ່ມັນຳ
ອາດຈະຊ້່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຕັ້ີບໃຫຍ່ໃນຳຄຳວາມຮັູກຫຼ່ຖ່ກໃຊ້້ໂດຍພຣະເຈົ�າໃນຳທິາງທິ�ີພ່ເສດ. ພວກເຂົາ
ສາມາດຮູ້ອງອອກຊ້�່ຂອງພຣະເຈົ�າຫຼ່ພຣະລັກສະນຳະຕັ້່າງໆຂອງພຣະອົງຕັ້າມທິ�ີແບ່ງປັນຳໃນຳບົດຮູຽນຳ

ເວົ້າເລ່ຍ!
•  ພຣະຄຳຳາພກ່ີາວວ່າ, “ສດ່ອຳານຳາດທັິງໝົ່ດ ໄດ້ຖກ່ມອບໃຫ້ເຮົູາແລ້ວໃນຳສະຫວັນຳແລະແຜູ່້ນຳດນ່ຳໂລກ.” ເມ�່ອ

ພວກເຮົູາອະທິຖ່ານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າພວກເຮົູາມສີດ່ອຳານຳາດ.

•  ສ�່ງນຳ�ີເຮັູດໃຫ້ເກດີຄຳຳາຖາມ: ພຣະເຈົ�າຕັ້ອບຄຳຳາອະທິຖ່ານຳຂອງເຮົູາທຸິກຢ່າງທິ�ີເຮົູາຢາກໃຫ້ພຣະອົງຊ່້ວຍ ຖ້າເຮົູາ
ອະທິຖ່ານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣດ່ເຈົ�າ ນຳ�ີໝ່າຍຄຳວາມວ່າພຣະເຈົ�າຈະໃຫ້ທຸິກສ�່ງທິ�ີເຮົູາຕ້ັ້ອງການຳບຳ?

•  ຄຳຳາອະທິຖ່ານຳຂອງພວກເຮົູາຕ້ັ້ອງສຸມໃສ່ສ�່ງຕ່ັ້າງໆທິ�ີຈະສັນຳລະເສນີຳຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະບດ່າຂອງພວກ
ເຮົູາທິ�ີຢູ່ໃນຳສະຫວັນຳແລະນັຳ�ນຳຈະເຮັູດໃຫ້ອານຳາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັັ້�ງຢູ່ເທິງ່ໂລກລ່ວງໜ້ືາ.

ໃຫ້ຫລານຳນ້ຳອຍແບ່ງປັນຳກ່ຽວກັບຊ້ວີດ່ການຳອະທິຖ່ານຳຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປດີເຜູ້ຍີ. ພວກເຂົາມປີະສົບການຳໃນຳການຳ
ຕັ້ອບ ຄຳຳາອະທິຖ່ານຳບຳ? ພວກເຂົາມຄີຳວາມທິຳ�ແທ້ິໃຈບຳເພາະພວກເຂົາຮູູ້ສກຶວ່າ ຄຳຳາອະທິຖ່ານຳບາງຢ່າງບຳ�ໄດ້ຮັູບຄຳຳາ
ຕັ້ອບທິ�ີພວກເຂົາຫວັງຫ່ຼບຳ�?

ສດ່ອສຳນຳດ
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ໄດ້ຍິນບິຄນຄ້?
ຄົນຕາບິອດ	ບິາຣະຕມິາຍ	(ມາລະໂກ	10:46-52) 

ບາຣະຕັ້່ມາຍຕັ້າບອດ, ແລະລາວເປັນຳຄົຳນຳຂຳທິານຳທິ�ີອາໄສຢູ່ໃນຳຖະໜົືນຳຂອງເມ່ອງເຢຣ່ໂກ. ລາວ
ຮູູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າແລະການຳກະທິຳາທິ�ີດີເລີດຂອງພຣະອົງ. ລາວໄດ້ຍ່ນຳເຖ່ງ

ວ່ທິີທິ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າປ�່ນຳປົວຄົຳນຳປ່ວຍ, ຄົຳນຳຕັ້າບອດແລະຄົຳນຳທິ�ີຍ່າງບຳ�ໄດ້. ບາຣະຕັ້່ມາຍຢາກ
ໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າປ�່ນຳປົວລາວຄຳ່ກັນຳ. ລາວຮູ້ອງຂ�ຶນຳວ່າ,“ 

ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າເອີຍ, ຂຳໂຜູ້ດສົງສານຳຂ້ານຳ້ອຍແດ່ທິ້ອນຳ! ໂຜູ້ດ
ສົງສານຳຂ້ານຳ້ອຍ!” ປະຊ້າຊົ້ນຳທິ�ີຢູ່ອ້ອມຮູອບບາຣະຕັ້່ມາຍ 

ບຳ�ມີຄຳວາມເມດຕັ້າສົງສານຳ. ພວກເຂົາຮູ້ອງວ່າ, “ໂອ້, ຈົ�ງມ່ດ
ງຽບ!” ແຕັ້່ບາຣະຕັ້່ມາຍບຳ�ສົນຳໃຈພວກເຂົາແລະສ່ບຕັ້ຳ�ຮູ້ອງ
ຫາພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ພຣະເຢຊູ້ໄດ້ຍ່ນຳລາວແລະເວົ�າ
ວ່າ, “ເອົາລາວມາຫາເຮົູາ.” ຝູ່ງຊົ້ນຳກ່າວກັບລາວວ່າ,“ ຈົ�ງ
ຊ້�່ນຳໃຈແລະລຸກຂ�່ນຳ! ພຣະອົງກຳາລັງເອ�ີນຳຫາເຈົ�າ!” ບາ
ຣະຕັ້່ມາຍຖ�່ມຜູ້້າຕຸັ້້ມຂອງຕົັ້ນຳແລະຮູີບລຸກຂ�່ນຳມາຫາ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ, “ເຈົ�າຕັ້້ອງການຳຫຍັງ?” ພຣະເຢຊູ້

ຖາມ. ບາຣະຕັ້່ມາຍ ຕັ້ອບວ່າ, “ຂ�້ານຳ້ອຍຢາກເຫັນຳຫຸ່ງອີກ!” 
ພຣະເຢຊູ້ຊົ້ງຕັ້ອບວ່າ, “ຄຳວາມເຊ້�່ອຂອງເຈົ�າໄດ້ເຮັູດໃຫ້ເຈົ�າ

ຫາຍດີ.” ບາຣະຕັ້່ມາຍເຊ້�່ອວ່າພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດມີອຳານຳາດໃນຳການຳ
ຮັູກສາຄົຳນຳ. ເຈົ�າສາມາດນຳຶກພາບອອກໄດ້ວ່າ ບາຣະຕັ້່ມາຍມີຄຳວາມສຸກ

ຫຼາຍສຳ�າໃດເມ�່ອລາວສາມາດເບ�່ງເຫັນຳໄດ້ອີກ. ແລະເຈົ�ານຳຶກພາບອອກບຳວ່າມັນຳເປັນຳ
ຄຳ່ກັບການຳເປີດຕັ້າແລະເຫັນຳພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ? ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳລາວບຳ�ເຄຳີຍເປັນຳຄຳ່ເກົ�າອີກເລີຍ. ລາວ

ເລ�ີມຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ, ແລະບອກທຸິກຄົຳນຳກ່ຽວກັບສ�່ງດີໆ ທິ�ີພຣະອົງໄດ້ກະທິຳາ. 

ເຈົ້າເຮັັດໄດ້ຫຼ່ບິຄ?
• ສຸມໃສ່ຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງທິ່ານຳໃນຳສ�່ງທິ�ີຈະເຮັູດໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າພຳພຣະໄທິ.

• ອະທິ່ຖານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າເພ�່ອສະຕັ້່ປັນຳຍາແລະການຳນຳຳາພາ.

• ອະທິ່ຖານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ, ເພ�່ອການຳຮັູກສາແລະຄຳວາມເຂັ�ມແຂງຂອງເຮົູາ.

• ເຊ້�່ອດ້ວຍໃຈຂອງເຈົ�າວ່າມີ ອຳານຳາດໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.

ສດ່ອ ສຳນຳດ



1.  ໃນຳເກມທິ່ານຳໄດ້ຮູູ້ສຶກວ່າມັນຳຍາກທິ�ີຈະໄວ້ໃຈຄູຳຜູູ້້ສອນຳຂອງທິ່ານຳບຳ? ເມ�່ອຄູຳຜູູ້້ສອນຳຂອງທິ່ານຳບອກໃຫ້ທິ່ານຳ ດຳາເນຳີນຳ
ການຳປ່ດບັງຕັ້າ? ເປັນຳຫຍັງທິ່ານຳໄດ້ຮັູບຟັງຄູຳຜູູ້້ສອນຳຂອງທິ່ານຳ; ເປັນຳຫຍັງນັຳກກ່ລາຈ�ຶງຟັງຄູຳຝ່ຶກຂອງພວກເຂົາ?  
(ຄູຳຝ່ຶກມີປະສົບການຳຫຼາຍ, ຄູຳຝ່ຶກຢາກໃຫ້ເຮົູາຊ້ະນຳະ, ຄູຳຝ່ຶກມີປ�່ມຄູຳ່ມ່ການຳຫຼ�ີນຳ, ແລະຄູຳຝ່ຶກມີທັິດສະນຳະທິ�ີດີກວ່າ

2.  ເນຳ�່ອງຈາກວ່າພຣະເຈົ�າໄດ້ສ້າງທຸິກສ�່ງທຸິກຢ່າງແລະຄຳວບຄຸຳມທຸິກສ�່ງແລະພຣະເຢຊູ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ�າແມ່ນຳ
ກະສັດເຫນຳ່ອກະສັດ, ທິ່ານຳຄຳ່ດວ່າມີລ່ດອຳານຳາດຫຼາຍປານຳໃດເມ�່ອເຮົູາທູິນຳຂຳແລະອະທິ່ຖານຳເພ�່ອບາງສ�່ງບາງຢ່າງ
ຕັ້າມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ�າໃນຳພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ? (ພະລັງງານຳທັິງໝົ່ດທິ�ີມີຢູ່)

3.  ຂ້າແດ່ພຣະເຈົ�າຂອບພຣະຄຸຳນຳພຣະອົງທິ�ີໄດ້ສົ�ງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າມາຢູ່ໃນຳແຜູ້່ນຳດ່ນຳໂລກ, ຂຳຂອບຄຸຳນຳພຣະອົງ
ທິ�ີພຣະອົງອະນຸຳຍາດໃຫ້ຂ້ານຳ້ອຍ, ໄດ້ເປັນຳລູກຂອງພຣະອົງຄົຳນຳໜື�ຶງ, ເພ�່ອອະທິ່ຖານຳໃນຳພຣະນຳາມຂອງ
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ. ພຣະເຈົ�າຂ້ານຳ້ອຍວາງໃຈ, ໄວ້ວາງໃຈແລະເພ�່ງພາພຣະວ່ນຳຍານຳບຳຣ່ສຸດເຈົ�າເພ�່ອນຳຳາພາຂ້າ
ນຳ້ອຍ. ພຣະເຈົ�າຈະໃຊ້້ຊ້ີວ່ດຂອງຂ້ານຳ້ອຍແນຳວໃດເພ�່ອໃຫ້ຖວາຍພຣະສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ?  
(ຢຸດຊົ້�ວຄຳາວ) ຂ້ານຳ້ອຍທູິນຳຂຳເລ�່ອງເຫົຼ�ານຳ�ີໃນຳພຣະນຳາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ.

ຄຄາຖາມ

ມາຫຼ່້ນກັນ!
“ເຖງິຄູຜູ້ສອນ!”

1.  ອະທິ່ບາຍໃຫ້ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຮູູ້ວ່າທິ່ານຳເປັນຳຄູຳຜູູ້້ສອນຳຫຼ�ີນຳເກມແລະທິ່ານຳຈະທິ້າທິາຍຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໃນຳເກມນຳ�ີ.

2.  ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຢ່ນຳຄຳຽງບ່າໄຫລ່ເປັນຳເສັ�ນຳສອງເສັ�ນຳທິ�ີຫັນຳໜື້າເຂົ�າຫາກັນຳ - ໃກ້ພຳທິ�ີຈະສຳາຜັູ້ດແຂນຳຂອງຄົຳນຳອ�່ນຳ. ຜູູ້້ ຫຼ�ີນຳທິີ
ລ່ະຄົຳນຳຈະແລ່ນຳຈາກໜື້າເສັ�ນຳໄປຈົນຳສຸດ,ລະຫວ່າງແຂນຳທິ�ີຍ່ດອອກໄປ.

3.  ງ່າຍບຳ? ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຕັ້້ອງແລ່ນຳປ່ດຕັ້າຄຳ່ຄົຳນຳຕັ້າບອດ (ຜູ້້າຄຸຳມຜູ້້າບ່ຽງ, ຫຼ່ຖົງຕັ້ີນຳສາມາດຫ້ອຍໃສ່ກັນຳ, ຫຼ່ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳພຽງແຕັ້່ຖ່ກ
ບອກໃຫ້ປ່ດຕັ້າຂອງລາວ). 

4.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳສຳາລັບຄູຳສອນຳ: ຄູຳຜູູ້້ສອນຳຄົຳນຳໜື�ຶງຢ່ນຳຢູ່ແຖວສຸດທິ້າຍເພ�່ອຢຸດຜູູ້້ຫຼ�ີນຳໃນຳເວລາພວກເຂົາເຂົ�າເສັ�ນຳໄຊ້. ສ�່ງ
ທິ�ີສຳາ ຄັຳນຳ: ມັນຳແມ່ນຳຄຳວາມຮັູບຜູ້່ດຊ້ອບຂອງຄູຳຜູູ້້ສອນຳ ສຳາລັບຄຳວາມປອດໄພຂອງຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທຸິກຄົຳນຳ.

5.  ສ�່ງທິ�ີສຳາຄັຳນຳສຳາລັບຜູູ້້ຫຼ�ີນຳ: ໃຫ້ແນຳ່ໃຈວ່າຜູູ້້ຫຼ�ີນຳທິ�ີຢ່ນຳຢູ່ໃນຳແຖວເຂົ�າໃຈວ່າຖ້າຜູູ້້ຫຼ�ີນຳແລ່ນຳອອກນຳອກເສັ�ນຳທິາງ ແນຳ່ນຳອນຳ
ພວກເຂົາຕັ້້ອງໄດ້ ນຳຳາພາພວກເຂົາຄຳ່ອຍໆກັບເຂົ�າໄປໃນຳເສັ�ນຳ. 

6. ຜູູ້້ຫຼ�ີນຳຄົຳນຳດຽວໃນຳເວລາຖ່ກເລ່ອກໃຫ້ແລ່ນຳລະຫວ່າງສອງເສັ�ນຳຕັັ້�ງແຕັ້່ເລ�ີມຕົັ້�ນຳຈົນຳເຖ່ງສ�່ນຳສຸດ.

•  ເຊ�່ອມໂຢງການຫຼ່້ນເຂົ້າກັບິບົິດຮັຽນທ�່ຕ້ອງການສອນຄວາມຈິງຂອງຊ່ວິດ:	ຜູ້ຫຼ່້ນໄດ້ຟັັງແລະເຊ�່ອຟັັງຄູຜູ້ສອນເພາະວ່າພວກເຂົາ
ໄວ້ໃຈຄູຜູ້ສອນ	-	ພວກເຮົັາທຸກຄົນຟັັງ“	ຄູຜູ້ສອນ”	ຂອງພວກເຮົັາ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ�່ເຊ�່ອໃນພຣະເຢຊູຍ�ິງຄວນເຊ�່ອວາງໃຈ,	ຟັັງແລະ
ເຊ�່ອຟັັງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເພາະວ່າພຣະອົງມ່ສິດອຄານາດທັງໝົົດ!
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ບົິດຝ່ກຫັດ

 ຊົມເຊ່ຍ!	ທ່ານໄດ້ລົງໄປສູ່ປະໂຫຍກສຸດທ້າຍຂອງການອະທິຖານ, ສິດອຄານາດ!	ເຈົ້າສາມາດຂຽນມັນຢູ່ທາງລຸ່ມນ່້ໄດ້ບິຄ?

 ເຕ່ມຄຄາໃນຊ່ອງວ່າງ

  ຟັ່ລິບິປອຍ	2:9 ເພຣາະສະນັ້ນພຣະເຈົ້າຈ�ຶງ__________ພຣະອົງ_______	ແລະ	__________ພຣະນາມ______ 

ນາມທັງປວງ _____________. 

  ໃນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບິເລ�່ອງລາວໃນພຣະຄຄາພ່ມ່້ນ່້,	ເປັນຫຍັງທ່ານຄິດວ່າບິາຣະຕິມາຍໄດ້ຮັັບິການຮັັກສາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ?	ຖ້າຫາກວ່າ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໄດ້ຍິນບິາຣະຕິມາຍ,	ພຣະອົງສາມາດຟັັງທ່ານໄດ້ບິຄ?	ແລະຖ້າພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໄດ້ຍິນທ່ານ,	ພຣະອົງສາມາດຕອບິຄຄາ
ອະທິຖານຂອງທ່ານໄດ້ຄ່ກັບິທ�່ພຣະອົງໄດ້ຕອບິບິາຣະຕິມາຍບິຄ?	ຄຄາຕອບິກຄ�ຄ່	'ແມ່ນແລ້ວ'!	ທ່ານສາມາດຂຄໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ�ິນປົວ,	ເພ�່ອຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ,	ຫຼ່ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ່ອ	ສຄາລັບິຕົວທ່ານເອງແລະຄົນອ�່ນໆ,	ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລະຕອບິຄຄາອະທິຖານ!

 ຊ່ວງເວລາຕອບິສະໜື່ອງ:  

  ເຮັັດກ່ອງອະທິຖານ.	ທ່ານສາມາດໃຊ້ກ່ອງໃດກຄ�ໄດ້:	ກ່ອງໃສ່ເກ່ບິ,	ຫຼ່ກ່ອງກະດານທຄາມະດາທ�່ມ່ຂະໜື່າດໃດກຄ�ໄດ້ທ�່ທ່ານເລ່ອກ.	ທ່ານສາມາດ
ຕົກແຕ່ງກ່ອງດັງກ່າວດ້ວຍເຈັ້ຍຫຄ�,	ຫຼ່ຕິດສະຕິກເກ່ຫຼ່ພຽງແຕ່ຂຽນ	ຄຄາເວົ້າທ�່ວ່າ:	ກ່ອງອະທິຖານຂອງຂ້ອຍ.	ຂຽນຄຄາອະທິຖານຂອງທ່ານແລະ
ເກັບິຮັັກສາໄວ້ໃນກ່ອງທ�່ຈ�່ຈຄາວ່າເຮົັາຈະອະທິຖານໃນແຕ່ລະມ່້.	ເມ�່ອພຣະເຈົ້າຕອບິຄຄາອະທິຖານຂອງເຮົັາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົັາໄດ້ຂຽນຂຄ້ຄວາມນັ້ນໄວ້
ແລະຂອບິຄຸນພຣະອົງສະເໝົ່ທ�່ພຣະອົງຊົງຟັັງແລະຕອບິຄຄາອະທິຖານຂອງເຮົັາ!
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ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້	ພຣະນາມເໜື່ອ່ນາມທັງປວງ!

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣດ່ເຈົາ້	ເຮົັາໄດ້ພົບິຄວາມຈງິແລະອຄານາດທ�່ແທ້ຈງິ!

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້	ພຣະເຈົາ້ຊົງຮັັກສາ	ແລະເສມ່ກຄາລັງເຮົັາ!

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້	ເຮົັາໄດ້ພົບິຄວາມຫວັງ	ແລະ	ຄວາມຊົມຊ�່ນຢນິດ!່

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້	ເຮົັາໄດ້ຮັັບິພຣະຄຸນ	ແລະ	ພົບິສັນຕສຸິກ!

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ເຮົັາໄດ້ຮູ້ັຈັກກັບິຮັັກແທ້	ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້!

ອາແມນ	ແລະ	ອາເມນ!

ສດ່ອສຳນຳດ

ນິ້ມັນຄ່ການແຣັບິ!

ຄູຳອ່ານຳຄຳຳາທິ�ີມີສີດຳາ ແລະໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍ ຕັ້ອບຄຳຳາທິ�ີເນັຳ�ນຳໃນຳສີຟ້າ ຫັຼງຈາກນັຳ�ນຳສະໜັືບສະໜູືນຳໃຫ້ຫລານຳນຳ້ອຍຂຽນຳ
ເພງແຣັບຂອງຕັັ້ວເອງເປັນຳກຸ່ມ ຂຽນຳຄຳຳາທິ�ີຫລານຳນຳ້ອຍ ຂຽນຳໃສ່ເທິ່ງກຣະດານຳ ເບ�່ງຄຳວາມຕັ້�່ນຳເຕັັ້�ນຳທິ�ີເກ່ດຂ�່ນຳ ຂະນຳະທິ�ີ
ຫລານຳນຳ້ອຍ ແຣັບເພງທິ�ີພວກເຂົາຂຽນຳເອງ
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ຊ�່ ວັ ນທ່

ບນັທຶກ
ພນັທະສນັຍຳກຳນອະທ່ຖີຳນຂອງຂອ້ຍ
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ພຣະຄນຸ
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ຄວຳມຮັກັ
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ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້ 

ຄວຳມເຫັນອກົເຫັນໃຈົ້ 
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ກຳນສສຳນກຶບຳບ
ກຳນສສຳນກຶບຳບ
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ກຳນນະມດັສະກຳນ

ກຳນນະມດັສະກຳນ
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ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
ກຳນອທຸ່ດຕົ້ນົ
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ກຳນເພ່�ງພຳ
ກຳນເພ່�ງພຳ
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ອດ່ທ່ພນົ
ອດ່ທ່ພນົ
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ກຳນສຳ້ງສຳວກົ
ກຳນສຳ້ງສຳວກົ
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ສດ່ອສຳນຳດ
ສດ່ອສຳນຳດ
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ກຳນສ້
ຳງກຳນເຄື� ອນໄຫວ

ດ້ ວຍມຂືອງພຣະເຢ່ຊ້ົຄຣດ່ເຈົົ້້ ຳ
ນຳ�ີແມ່ນຳວ່ທິີງ່າຍໆ ສຳາລັບຫລານຳນຳ້ອຍທິ�ີຈະແບ່ງປັນຳຂ່າວປະເສີດໂດຍການຳໃຊ້້ການຳເຄຳ�່ອນຳໄຫວດ້ວຍມ່. ກະລຸນຳາປະຕັ້່ບັດ
ຕັ້າມແຜູ້ນຳວາດແຕັ້່ລະອັນຳຂ້າງລຸ່ມນຳ�ີແລະເບ�່ງວ່າມັນຳມ່ວນຳສຳ�າໃດແລະມັນຳງ່າຍທິ�ີຈະແບ່ງປັນຳກັບໝູ່່ເພ�່ອນຳແລະຄຳອບຄົຳວ
ຂອງທິ່ານຳ! ນຳ�ີແມ່ນຳເຄຳ�່ອງມ່ທິ�ີດີທິ�ີພົວພັນຳກັບຄຳຳາອະທິ່ຖານຳຂອງພວກສາວົກວ່າ,“ ໃຊ້້ຂ້ານຳ້ອຍເພ�່ອຖວາຍກຽດຕັ້່ຍົດແດ່
ພຣະເຈົ�າແລະເຊ້ີນຳຄົຳນຳອ�່ນຳມາຕັ້່ດຕັ້າມພຣະອົງ.”

1. ໃນຳປະຖົມມະການຳພຣະເຈົ�າໄດ້ສ້າງໂລກທິ�ີ
ສົມບູນຳແບບ.

2. ບາບກຳາທິຳາລາຍໂລກທິ�ີສົມບູນຳແບບຂອງ
ພຣະເຈົ�າ.

3. ຄຳ່າຈ້າງສຳາລັບບາບແມ່ນຳຄຳວາມຕັ້າຍ.

4. ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ�າ, 
ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າ, ໄດ້ຊົ້ດໃຊ້້ບາບ 

5. ພຣະເຍຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າເປັນຳຜູູ້້ຊ້າຍທິ�ີສົມບູນຳ
ແບບພຽງຄົຳນຳດຽວ. 

6. ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊົ້ງສ�່ນຳພຣະຊົ້ນຳ. 

7. ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຊົ້ງຖ່ກຝັ່ງໄວ້. 8. ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ຟ�່ນຳຄຳ່ນຳຈາກຄຳວາມ
ຕັ້າຍໄປສູ່ຊ້ີວ່ດ. 

9. ເພາະວ່າພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໄດ້ສ�່ນຳພຣະ
ຊົ້ນຳເພ�່ອບາບຂອງທິ່ານຳ,

10. ດຽວນຳ�ີພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າໃຫ້ຂອງຂວັນຳ
ແຫ່ງຊ້ີວ່ດຕັ້ະຫຼອດໄປ.

11. ເຈົ�າຢາກໄດ້ຂອງຂວັນຳນຳ�ີບຳ? 12. ດ້ວຍຄຳວາມເຊ້�່ອຂຳໃຫ້ພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດ 
ເຈົ�າເປັນຳຜູູ້້ຊ້່ວຍໃຫ້ພົ�ນຳຂອງເຈົ�າ.

13. ໄປບອກຂ່າວດີໃຫ້ທຸິກໆຄົຳນຳ!
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ພັນທະສັນຍາຄຄາອະທິຖານສຄາລັບິຫລານນ້ອຍ
ອອນຳລາຍເພ�່ອສຳາຫຼວດຕົັ້ວຢ່າງຂອງປ�່ມ, ປ�່ມນຳ້ອຍ, ບັດອະທິ່ຖານຳ, ປ�່ມລະ
ບາຍສີແລະການຳຝ່ຶກອົບຮົູມວ່ດີໂອ ແຫລ່ງຂຳ�ມູນຳສຽງດາວໂຫລດໄດ້ຟຣີ,!

theprayercovenant.org/children 



111ຈົ�ງທູິນຳເຮົູາ ແລະເຮົູາຈະຕັ້ອບເຈົ�າ ແລະຈະບອກສ�່ງທິ�ີຢ�່ງໃຫຍ່ທິ�ີເຊ້�່ອງຢູ່ຊ້�ຶງເຈົ�າບຳ�ຮູູ້ນັຳ�ນຳ 
ໃຫ້ແກ່ເຈົ�າ – ເຢເຣມີຢາ 33:3

ເຊື່
ນ່ໂລ້ກມາ

ອະ ທ່ ຖີຳນ

!

ນິມິດ: ເພ�່ອຈະໄດ້ເຫັນຳການຳລຸກຂ�່ນຳສູ່ຄຳວາມສູງສຸດຂອງພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຕັ້ະຫລອດທົິ�ວໂລກຂອງພຣະອົງ. 
ພາລະກິດ: ນຳຳາພາຫລານຳນຳ້ອຍແລະຜູູ້້ໃຫຍ່ໃຫ້ຕັ້່ດຕັ້າມພຣະເຢຊູ້ຄຳຣ່ດເຈົ�າຜູ້່ານຳພະລັງຂອງພັນຳທິະສັນຳຍາການຳອະທິ່ຖານຳ.

ເຂົ້າຮັ່ວມການເຄ�່ອນໄຫວໃນມ່້ນ່້: ສຳາລັບຂຳ�ມູນຳເພ�ີມເຕັ້ີມເຂົ�າໄປທິ�ີ theprayercovenant.org/children

theprayercovenant.org




