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ຄວາມຮັັກ
ຄວາມເຫັັນອົົກເຫັັນໃຈ
ການສຳຳ�ນຶຶກບາບ
ການນະມັັດສະການ
ການອຸຸທິິດຕົົນ
ການເພິ່່�ງພາ
ອິິດທິິພົົນ
ການສ້້າງສາວົົກ
ສິິດອຳຳ�ນາດ

 ຣະບິິດາໃນສະຫວັັນ,ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ຮັັກຂ້້ານ້້ອຍ
ພ
ແລະເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເປັັນລູູກທີ່່�ຮັັກຂອງພຣະອົົງ
ໂຜດຊົົງຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍຮັັກແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງ
ໂ ຜດຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍໄດ້້ຮັັກຄົົນອື່່�ນ
ແບບທີ່່�ພຣະອົົງຊົົງຮັັກຂ້້ານ້້ອຍ
ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍການອະໄພຈາກຄວາມຜິິດບາບຂອງ
ຂ້້ານ້້ອຍ ຂໍໍຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ສະອາດ
ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍສັັນລະເສີີນພຣະອົົງໝົົດທັັງຫົົວໃຈ!
ຂ້້າແດ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຂ້້ານ້້ອຍຕ້້ອງການຕິິດຕາມ
ພຣະອົົງຜູ້້�ເປັັນອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າຂອງຂ້້ານ້້ອຍ ຂໍໍຊົົງ
ປ່່ຽນແປງຂ້້ານ້້ອຍຕາມນ້ຳຳ��ພຣະໄທຂອງພຣະອົົງ
ຂໍໍຊົົງເຕີີມຂ້້ານ້້ອຍດ້້ວຍພຣະວິິຍຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າແລະ
ເປີີດເຜຍແຜນການຂອງພຣະອົົງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍຮູ້້�ແຈ້້ງ

ຂໍໍຊົົງໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ນຳຳ�ພຣະຄຸຸນ,ຄວາມຈິິງ,ຄວາມ
ຍຸຸຕິິທຳຳ�ຂອງພຣະອົົງໄປສູ່່�ຜູ້້�ອື່່�ນ
ຂໍໍຊົົງໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍເພື່່�ອປະກາດພຣະສິິລິິແລະຊ່່ວຍໃຫ້້
ຜູ້້�ອື່່�ນໄດ້້ຕິິດຕາມພຣະອົົງ
ຂໍໍອະທິິຖານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ອາເມນ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົ້າ ໄປດ ້ວຍກັ ນ
theprayercovenant.org/children

ຈົດຈ�ຳຂໍພ
້ ຣະຄ�ຳພີ
ຄຳຳ�ອຸຸປະມາເລື່່�ອງແກະທີ່່�ເສຍໄປ  ລູູກາ15:1-7 | ເບິ່່�ງແມ, ພຣະບິິດາຊົ ົງໂຜດ
ປະທານຄວາມຮັ ັກແກ່່ເຮົົາທັງັ ຫຼຼ າຍເປັັນຢ່່າງໃດທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຊົ ົງເອີ້້�ນພວກ
ເຮົົາວ່່າບຸດ
ຸ ຂອງພຣະ¬ອົ ົງ –1ໂຢຮັ ັນ3:1
� ຮັ ັກອົ ົງພຣະຜູ້້ເ� ປັັນເຈົ້້�າດ້ວ
ເລື່່�ອງລາວຂອງອັັບຣາຮາມ  ປະຖົົມມະການ 12:1-5 | ຈົ່່ງ
້ ຍ
ສຸຸດໃຈ,ດ້ວ
້ ຍສຸຸດຈິິດ ແລະດ້ວ
້ ຍສຸຸດຄວາມຄິິດຂອງເຈົ້້�າ ນັ້້�ນແຫລະເປັັນກົ ົດ
ບັ ັນຍັ ັດຂໍ້້�ໃຫຍ່່ແລະຂໍ້້�ຕົ້ ້�ນ –ມັ ັດທິິວ 22:37-38
ໄທຊະມາເຣຍຜູ້້�ໃຈດີີ  ລູູກາ 10:25-37 | “ນີ້້�ແຫລະ, ເປັັນຂໍ້້�ບັ ັນຍັ ັດຂອງເຮົົາ
� ເຮົົາໄດ້ຮັ
ຄືືໃຫ້ທ່່າ
້ ນທັັງຫຼຼ າຍຮັ ັກກັ ັນແລະກັ ັນ ເໝືືອນດັ່່ງ
້ ັກພວກທ່່ານ.
–ໂຢຮັ ັນ15:12
ຄຳຳ�ອຸຸປະມາເລື່່�ອງຂ້້າທາດທີ່່�ບໍ່່�ຍອມໃຫ້້ອະໄພ  ມັັດທາຍ18:21-35
| ຂໍໍຊົ ົງຊຳຳ�ລະຄວາມຊົ່່�ວຂອງຂ້ານ້
້ ອ
້ ຍໃຫ້ສູູ
້ ນສິ້້�ນໄປແລະເຮັັດໃຫ້ຂ້
້ ານ້
້ ອ
້ ຍ
ຂາວສະອາດຈາກຄວາມຜິິດຂອງຂ້ານ້
້ ອ
້ ຍ –ເພງສັ ັນລະເສີີນ 51:2

ເລື່່�ອງລາວພຣະກຳຳ�ເນີີດ  ລູູກາ 2:1-20 | ຂ້າ້ ແດ່່ອົ ົງພຣະຜູ້້ເ� ປັັນເຈົ້້�າ ຂ້ານ້
້ ອ
້ ຍຈະ
ໂມທະນາຂອບພຣະຄຸຸນດ້ວ
ົ ຫົວ
ົ ໃຈຂອງຂ້ານ້
້ ຍໝົດ
້ ອ
້ ຍ ຂ້ານ້
້ ອ
້ ຍຈະບອກ
ເຖີີງສີ່່�ງຍີ່່�ງໃຫຍ່່ທັັງໝົດ
ົ ຊື່່່�ງ� ພຣະອົ ົງໄດ້ກ
້ ະທຳຳ� –ເພງສັ ັນລະເສີີນ 9:1

ເປໂຕປະຕິິເສດພຣະເຢຊູູ  ລູູກາ 22:54-62 | ຖ້າຜູ້
້ ໃ�້ ດຕ້ອ
້ ງການຕິິດຕາມເຮົົາມາ
ໃຫ້ຜູ້
້ ນຕັ ັດສິິດຂອງຕົ ົນເອງ ຮັ ັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົ
ົນທຸຸກໆວັ ັນແລະ
້ �ນັ້້�
້
ຕາມເຮົົາມາ –ລູູກາ 9:23
� ເຕັັ ມລົ້້�ນດ້ວ
ພຣະສັັນຍາເລື່່�ອງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດ  ໂຢຮັັນ 14:15-31 | ຈົ່່ງ
້ ຍ
ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ –ເອເຟໂຊ 5:18ຂ
ພຣະເຢຊູູແລະເດັັກນ້້ອຍ  ມັັດທາຍ 18:1-6 | ເຮົົາທັງັ ຫຼຼ າຍໄດ້ເ້ ຫັັນສະຫງ່່າຣາສີີ
ຂອງພຣະອົ ົງ ຄືື ສະຫງ່່າຣາສີີທີ່່�ສົ ົມກັ ັບພຣະບຸຸດອົ ົງດຽວຂອງພຣະບິິດາ
ບໍໍລິິບູູນດ້ວ
້ ຍພຣະຄຸຸນແລະຄວາມຈີີງ –ໂຢຮັ ັນ 1:14
� ອອກໄປ
ໂຊໂລກັັບໃຈ  ກິິດຈະການ 9:1-22 | ເຫດສະນັ້້�ນພວກເຈົ້້�າຈົ່່ງ
ຈົ ົງເຮັັດໃຫ້ຄົ
້ ົນທຸຸກຊາດເປັັນລູູກສິິດ ໃຫ້ເ້ ຂົົາຮັ ັບບັ ັບຕິິສະມາ
ໃນພຣະນາມແຫ່່ງພຣະບິິດາ ພຣະບຸຸດ ແລະພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ
–ມັ ັດທາຍ 28:19

ຊົົງໂຜດບາຣະຕິິມາຍທີ່່�ຕາບອດ  ມາຣະໂກ 10:46-52 | ເຫດສະນັ້້�ນ ພຣະເຈົ້້�າຈື່່�ງ
ໄດ້ຊົ
� ເຖີີງທີ່່�ສູູງສຸຸດ ແລະໄດ້ຊົ
້ ົງປະທານພຣະນາມນັ້້�ນຊື່່�ງຢູ່່�
້ ົງຍົ ົກພຣະອົ ົງຂື່້້�ນ
ເໜືືອນາມທັັງປວງໃຫ້ແ
້ ກ່່ພຣະອົ ົງ –ຟິິລິິບປອຍ 2:9
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CANDY MARBALLI
ແລະ Stephen Eyre
ຮູູບພາບປະກອບໂດຍ Luke Flowers | ຄຳຳ�ນຳຳ�ໂດຍ Jerry Kirk

ອົົງກອນພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານ
ລະຫັັດໄປສະນີີ 40841

ເມືືອງ Cincinnati, OH 45240
www.theprayercovenant.org
ຈົ ົດລິິຂະສິິດ © 2014 ໂດຍ Candy Marballi. ສະຫງວນລິິຂະສິິດທັັງໝົ ົດ

©2018 ພັັນທະສັ ັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັ ັບຫລານນ້ອ
້ ຍ/Games ຈັ ັດເຮັັດໂດຍ GameLife77.com. ສະຫງວນລິິຂະສິິດທັັງໝົ ົດ
ສະຫງວນລິິຂະສິິດທັັງໝົ ົດ ຫ້າ້ ມບໍ່່�ໃຫ້ມີີ
້ ການຜະລິິດສ່່ວນໃດຂອງປື້້�ມນີ້້�ດ້ວ
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ວດສອບທີ່່�
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�

ນີ້້�ອາດຖືືກຄັ ັດລອກ ແຕ່່ບໍໍອະນຸຸຍາດໃຫ້ດັ
້ ັດແກ້ ້ ຫຼືື�ປຽ່່ນແປງໄດ້ ້ ສາມາດດາວໂຫຼຼ ດອອນລາຍໄດ້ຟີີ
້ ຣທີ່່� www.theprayercovenant.org/children.

ເອກະສານການສອນສຳຳ�ລັ ັບໃຊ້ກັ
້ ັບປື້້�ມຫົົວນີ້້� ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່
້ � ່ www.theprayercovenant.org ລວມຖືືງ ບັ ັດຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັ ັບຫລານນ້ອ
້ ຍ
ຫຼຼ າຍພາສາ ປື້້�ມຄໍໍາອະທິິຖານສຳຳ�ລັ ັບຫລານນ້ອ
ຍຫົົວນ້
ອ
ຍ
24
ໜ້
າ
ແລະປື້້�ມລະບາຍສີີຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັ
ອ
ຍ
ໂດຍບໍໍມີີຄ່່າໃຊ້
ຈ່່າ
ຍ
ສາມາດ
ັບຫລານນ້
້
້
້
້
້
� ຊື້້�ໃນລາຄາພິິເສດໄດ້ໃ້ ນກໍໍລະນີີທີ່່� ຊື້້�ຈຳຳ�ນວນຫຼຼ າຍ
ສັ່່ງ
� ຈາກ THE HOLY BIBLE, NEW
ເວັ້້�ນແຕ່່ຈະລະບຸຸໄວ້ເ້ ປັັນຍ່່າງອື່່�ນ ຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີທີ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບອະນຸຸຍາດ ໃຫ້ໃ້ ຊ້ໃ້ ນປື້້�ມຫົົວນີ້້� ເປັັນເວີີຊັ່່ນ

INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ ສະຫງວນລິິຂະສິິດທັ່່�ວໂລກ

ອອກແບບໂດຍບໍໍລິິສັ ັດ Sound Press and Granite Creative
ISBN 978-0-9899525-8-3
ພິິມຄັ້້�ງທີ່່� 3

ຈັ ັດພິິມໃນປະເທດແມກຊິິໂກ

4

ສາລະບານ
ຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງຫລານນ້້ອຍ..........................1
ການຮັັ ບຮອງ...........................................6
ຄຳຳ�ອຸຸທິິດ...............................................8
ຄຳຳ�ນິິຍົົມ...............................................9
ຄຳຳ�ນຳຳ� ................................................10
ຕົົວຢ່່າງບົົດຮຽນ......................................12

ພຣະຄຸຸນ........................... 18
ຄວາມຮັັກ........................... 26
ຄວາມເຫັັນອົົກເຫັັ ນໃຈ.............. 34
ການສຳຳ�ນືືກບາບ..................... 42
ການນະມັັດສະການ................. 50
ການອຸຸທິິດຕົົນ...................... 58
ການເພິ່່�ງພາ........................ 66
ອິິດທິິພົົນ.......................... 74
ການສ້້າງສາວົົກ...................... 82
ສິິດອຳຳ�ນາດ.......................... 90
ບັັນທືືກຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງຂ້້ອຍ.......................98
ແຕ້້ມຮູູບລະບາຍສີີ...................................99
ພາສາມືືພຣະຄຣິິດ................................ 109

5

ການຮບ
ັ ຮອງ
ສະມາຄົົມພຣະຄຳຳ�ພີີສາກົົນຮູ້້�ສືືກເປັັນຄວາມຍິິນດີີແລະເປັັນກຽດຕິິຍົົດຍ່່າງຍິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ຮ່່ວມມືືກັັບ ພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍ ຫລານ
ນ້້ອຍບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ໃນອະນາຄົົດຂອງຄຣິິດຕະຈັັກເທົ່່�ານັ້້�ນ; ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ວມແລະສະມາຊິິກຫລັັກຂອງຄຣິິດຕະຈັັກທົ່່�ວໂລກໃນທຸຸກວັັນນີ້້�. ຄຳຳ�
ອະທິິຖານຂອງຫລານນ້້ອຍມີີຜົົນກະທົົບທີ່່�ມີີພະລັັງແລະມີີຜົົນນິິລັັນດອນ - ນຳຳ�ຄົົນມາສູ່່�ຄວາມເຊື່່�ອໃນພຣະຄຣິິດຕະຫລອດທົ່່�ວໂລກ. ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຈະ
ຊ່່ວຍໃຫ້້ພັັນທະກິິດນັ້້�ນສຳຳ�ເລັັດໄດ້້!
– LAREAU ANDERSON, Sr. ຜູ້້�ອຳຳ�ນວຍການອາວຸຸໂສຫຸ້້�ນສ່່ວນລະດັັບໂລກ Global Partnerships, Biblica—ສະມາຄົົມ
ພຣະຄຳຳ�ພີີສາກົົນ
ດຽວນີ້້�ເຖິິງເວລາແລ້້ວທີ່່�ຈະ ນຳຳ�ສາຍຕາຂອງພວກເຮົົາໄປຫາພວກເຂົົາ, ພວກເຂົົາແມ່່ນຄົົນລຸ້້�ນໃໝ່່ ທີ່່�ກໍໍາລັັງຈະປ່່ຽນແປງໂລກທີ່່�ກຳຳ�ລັັງລໍໍຖ້້າການໄຕ້້ໄຟແຫ່່ງ
ສັັດທາ. ພັັນທະສັັນຍາອະທິິຖານສໍໍາລັັບຫລານນ້້ອຍແມ່່ນດອກໄຟທີ່່� ກຳຳ�ລັັງເປັັນຕົົວກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ມີີການປ່່ຽນແປງ. ຜ່່ານການອະທິິຖານ, ເດັັກນ້້ອຍ ກຳຳ�ລັັງ
ລຸຸກຂຶ້້�ນແລະປ່່ຽນແປງຊີີວິິດ. ຄຳຳ�ອະທິິຖານແຫ່່ງພັັນທະສັັນຍາສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍ ກໍໍາລັັງກາຍເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ຊ່່ວຍກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍທັ່່�ວໂລກໄດ້້
ຮູ້້�ຈັັກເຖິິງສີ່່�ງທີ່່�ພຣະເຢຊູູຊົົງສອນແລະໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດນັ່່�ນຄືື - ການອະທິິຖານ. ພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານນັ້້�ນຈະເຊື້້�ອເຊີີນໃຫ້້ພວກເຮົົາເປັັນ
ນັັກນະມັັດສະການແລະນັັກອະທິິຖານລຸ້້�ນໃໝ່່ທົ່່�ວໂລກ
– 	LUIS BUSH, ວິິດທະຍາກອນຂະບວນການລະຫວ່່າງປະເທດ, TWC, ຜູ້້�ຮັັບໃຊ້້, ການປ່່ຽນແປງໂລກປີີ 2020; ຜູ້້�ຮ່່ວມກໍ່່�ຕັ້້�ງ 4/14
ເຄື່່�ອນໄຫວກັັບສິິດຍາພິິບານ ນຳຳ� ຊູູ ຄິິມ
ປື້້�ມພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍ ມັັນເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�ຈະເຊື່່�ອມໂຍງຫົົວໃຈຂອງເດັັກນ້້ອຍກັັບພັັນທະກິິດການສ້້າງສາອານາຈັັກຂອງ
ພຣະຄຣິິດໂດຍການອະທິິຖານກັັບປື້້�ມອະທິິຖານຂອງຫລານນ້້ອຍຫົົວນີ້້�. ພວກເຮົົາຂໍໍຂອບໃຈ Candy. ສຳຳ�ລັັບເອກະສານການຮຽນທີ່່�ດີີເລີີດ
– GARY L. FROST, ຮອງ, ຄະນະກຳຳ�ມະການພາກພື້້�ນພາກຕາເວັັນຕົົກສຽງເໜືືອ ແລະຄະນະກຳຳ�ມະການເຜີີຍແຜ່່ພາສາອາເມລິິກາ ເໜືືອ
ປື້້�ມອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍຫົົວນີ້້�ແມ່່ນດີີຫຼຼາຍ, ມັັນແມ່່ນຂອງຂວັັນທີ່່�ປະເສີີດແທ້້ໆ. ຊ່່ວຍນໍໍາພວກເຮົົາໄປສູ່່�ພຣະຄຣິິດ ມັັນແມ່່ນປື້້�ມທີ່່�ຊ່່ວຍໃຫ້້
ພວກເຮົົາຕັ້້�ງໃຈຟັັງ. ອະທິິບາຍໄດ້້ຊັັດເຈນແລະຍັັງໃຊ້້ງ່່າຍ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າເຊື່່�ອວ່່າພຣະເຈົ້້�າຈະໃຊ້້ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ເພື່່�ອສອນແລະຊ່່ວຍຄົົນລຸ້້�ນໃໝ່່ ໃຫ້້ຮັັກການ
ອະທິິຖານ. ຫຍັ່່�ງຮາກພວກເຂົົາດ້້ວຍພຣະຄຳຳ�ຂອງພຣະເຈົ້້�າແລະນຳຳ�ພວກເຂົົາເຂົ້້�າໄປສູ່່�ພັັນທະກິິດເພື່່�ອພຣະສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະຄຣິິດ. ໃນຖານະທີ່່�
ຂ້້າພະເຈົ້້�າເປັັນສິິດຍາພິິບານ ຂ້້າພະເຈົ້້�າຂອແນະນຳຳ�ໃຫ້້ໃຊ້້ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ແທ້້ໆ ເຮົົາມາຕິິດຕາມພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າໂດຍການອະທິິຖານກັັບເດັັກນ້້ອຍກັັນເຖາະ
– ທ່່ານດຣ JASON HUBBARD, ຜູ້້�ອຳຳ�ນວຍການສູູນແສງສະຫວ່່າງຂອງອະທິິຖານໂລກ
ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຖືືກອອກແບບ, ແຕ້້ມຮູູບ, ແລະ ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ໃນການອະທິິຖານ ສໍໍາລັັບເດັັກນ້້ອຍທົ່່�ວໂລກ, ແລະຍັັງກວມເອົົາແຫລ່່ງທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ສຳຳ�ລັັບ
ຄຣິິດຕະຈັັກ, ໂຮງຮຽນແລະຄອບຄົົວຄຣິິສຕຽນ. ມັັນຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຮົົາມີີສາຍພົົວພັັນແລະປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໄດ້້ດີີຂື້້�ນ.
– ROBERT A. MCDONALD, ປະທານບຳຳ�ນານ, ຜູ້້�ບໍໍລິິຫານແລະປະທານ The Procter & Gamble Company
ພັັນທະສັັນຍາອະທິິຖານສໍໍາລັັບຫລານນ້້ອຍນີ້້�ແມ່່ນເຫມາະສົົມຫຼຼາຍໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ໃນແຜນການສອນອະທິິຖານ.ກິິດຈະກຳຳ�ເຊື່່�ອມໂຢງເຂົ້້�າກັັບແຜນການ
ສອນໄດ້້ເປັັນຢ່່າງດີີ ມີີຫລັັກສູູດການສອນໃນໂຮງຮຽນວັັນອາທິິດເຕັັມຮູູບແບບ ຈືືງເປັັນເຫດຜົົນວ່່າເປັັນຫຍັັງປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຈືືງມີີຍອດຂາຍດີີທີ່່�ສຸຸດ. ຂ້້ອຍຮັັກ
ປື້້�ມພັັນທະສັັນຍາອະທິິຖານສໍໍາລັັບຫລານນ້້ອຍນີ້້�ຫຼຼາຍ ເພາະມັັນແນະນໍໍາຫລານນ້້ອຍໃຫ້້ຮູ້້�ເຖິິງຄວາມມະຫັັດສະຈັັນແລະອຳຳ�ນາດຂອງການອະທິິຖານ
ກັັບພຣະເຈົ້້�າໄປພ້້ອມໆກັັບການຮຽນຮູ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີໄປນຳຳ�ຢ່່າງມ່່ວນຊື່່�ນແລະເຂົ້້�າໃຈງ່່າຍ ມີີປະໂຫຍດ ແລະມີີປະສິິດທິິພາບ!
– JOSHUA MAHONEY, ຜູ້້�ຈັັດການດ້້ານຊັັບພະຍາກອນ - ທຸຸກໆເຮືືອນສຳຳ�ລັັບພຣະຄຣິິດ
ໃນວັັນເພນເຕຄອດເຕ, ອັັກຄະສາວົົກເປໂຕໄດ້້ຢືືນຢັັນວ່່າການເປັັນພົົນລະເມືືອງໃນອານາຈັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າແລະຂອງປະທານແຫ່່ງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດ
ເປັັນຂອງພວກເຮົົາແລະລູູກໆຂອງພວກເຮົົາ (ກິິດຈະການ 2: 39). ພັັນທະສັັນຍາອະທິິຖານ ສໍໍາລັັບຫລານນ້້ອຍສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ ຄຳຳ�ສັັນຍານີ້້�ແມ່່ນ
ກ່່ຽວຂ້້ອງແລະເປັັນຈິິງ ສໍໍາລັັບຄຣິິດຕະຈັັກໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້�ຄືືກັັບສະໄໝກ່່ອນ.
– SIDNEY MUISYO, ຮອງປະທານພາກພື້້�ນອາຟຣິິກາ, ອົົງການ Compassion International
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ການຮບ
ັ ຮອງ
ແທ້້ຈິິງແລ້້ວ, ມັັນເປັັນສິິດທິິພິິເສດແທ້້ໆທີ່່�ໄດ້້ອະທິິຖານໂດຍການນຳຳ�ໃຊ້້ປຶ້້�ມອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍຫົົວນີ້້�. ເດັັກນ້້ອຍສາມາດຮູ້້�ຈັັກກັັບພຣະເຢຊູູບໍ່່�ວ່່າ
ພວກເຂົົາຢູ່່�ໃສ! ຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍ ນໍໍາຄວາມເປັັນນ້ໍໍ�າໜື່່�ງໃຈດຽວມາສູ່່�ພວກເຮົົາທຸຸກໆຄົົນ ແລະ ສໍໍາພັັດຫົົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້້�າ!
– CHERY OSTERLOH, ການອະທິິຖານແບບສາກົົນ, ໂຄງການຮູູບເງົົາຂອງພຣະເຢຊູູ
ຂ້້າພະເຈົ້້�າດີີໃຈຫຼຼາຍທີ່່�ປື້້�ມພັັນທະສັັນຍາອະທິິຖານຕອນນີ້້�ຖືືກກະກຽມໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍໃຊ້້ໃນການອະທິິຖານ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຄິິດວ່່າສິ່່�ງທີ່່� ສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸດໃນການ
ນໍໍາໃຊ້້ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ແມ່່ນການກະກຽມເດັັກນ້້ອຍໃນທົ່່�ວໂລກໃຫ້້ ດໍໍາລົົງຊີີວິິດຕາມ ຄຳຳ�ອະທິິຖານ. ດັ່່�ງນັ້້�ນພວກເຮົົາປະກາດວ່່າ, "ເດັັກນ້້ອຍເອີີຍ, ມາຮຽນຮູ້້�ທີ່່�ຈະ
ອະທິິຖານແລະນະມັັດສະການພຣະເຈົ້້�າກັັນເທາະ”
– DR. LOU SHIREY, ຜູ້້�ອຳຳ� ນວຍການ Clergy Development/ພັັນທະກິິດອະທິິຖານ.ຄຣິິດຕະຈັັກສາກົົນ International
Pentecostal Holiness Church
ພຣະເຢຊູູຊົົງປາດຖະໜາ ໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍມາຫາພຣະອົົງແລະເຮັັດພັັນທະສັັນຍາ. ຄໍໍາອະທິິຖານນີ້້�ຈະຊ່່ວຍບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເດັັກນ້້ອຍ ຈຳຳ�ນວນໜຶ່່�ງເທົ່່�ານັ້້�ນແຕ່່ໃນ
ທຸຸກຊ່່ວງອາຍຸຸເຊັ່່�ນດຽວກັັນ. ມັັນຈະຊ່່ວຍເສີີມກຳຳ�ລັັງໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍ ໃຫ້້ເປັັນສາວົົກທີ່່�ມີີສັັນຕິິສຸຸກໃນການອະທິິຖານ ແລະແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງຂອງພຣະເຈົ້້�າ ພວກເຮົົາ
ຂໍໍຂອບໃຈ Kandy ສຳຳ�ລັັບປື້້�ມທີ່່�ດີີເລີີດນີ້້�!
– DION STEINBORN, ຜູ້້�ອໍໍານວຍການຫ້້ອງການ Jesus Film, Project Catalyst
ປື້້�ມຄຳຳ�ອະທິິຖານຫົົວນີ້້� ປຽ່່ນແປງຊີີວິິດຜູ້້�ຄົົນທີ່່�ເຮັັດພັັນທະກິິດຮ່່ວມກັັນ, ຂ້້ອຍມີີຄວາມປະທັັບໃຈຫຼຼາຍທີ່່�ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຈະນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່�ອເປັັນພຣະພອນ ແລະ
ເປັັນແຮງບັັນດານໃຈໃຫ້້ກັັບຫລານນ້້ອຍທົ່່�ວໂລກສາມາດເຂົ້້�າຮ່່ວມກັັບຫຼຼາຍລ້້ານຄົົນທີ່່�ໄດ້້ອະທິິຖານແລ້້ວວ່່າ “ພຣະບິິດາເຈົ້້�າ ຂໍໍຊົົງເຕິິມລູູກດ້້ວຍພຣະວິິນຍານ
ບໍໍຣິິສຸຸດ!”
– GREG STOUGHTON, ຜູ້້�ຮ່່ວມມືືແລະຜູ້້�ປະສານງານໂຄງການ, ສຳຳ�ນັັກງານປະທານບໍໍລິິຫານຂອງ Cru
ຊີີວິິດຂອງເດັັກນ້້ອຍຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການປ່່ຽນແປງຈາກການສອນເຖີີງຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຂອງການອະທິິຖານ. ວິິທີີການອະທິິຖານ ແລະພະລັັງຂອງການອະທິິຖານ!
ນອກເໜືືອຈາກຄວາມສຳຳ�ຄັັນຂອງການອະທິິຖານ ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຍັັງສອນໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍຮູ້້�ຈັັກຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າຕໍ່່�ພວກເຂົົາແລະຄວາມສຳຳ�ຄັັນຂອງການ
ເຊື່່�ອຟັັງ.
– THOMAS E. TRASK, ອະດີີດຜູ້້�ອຳຳ�ນວຍການຊຸຸມນຸຸມຂອງພຣະເຈົ້້�າ
ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ຊົົງເຈີີມເດັັກນ້້ອຍຂອງຄົົນລຸ້້�ນນີ້້�ໃຫ້້ເປັັນຊາວໜຸ່່�ມ ຜູ້້�ທີ່່�ຟື້້�ນຟູູແລະປ່່ຽນແປງໂລກ. ປື້້�ມແຫ່່ງພັັນທະສັັນຍາ, ຄຳຳ� ອະທິິຖານ ສຳຳ� ລັັບເດັັກນ້້ອຍ ມັັນ
ຄ້້າຍຄືືກັັບແຫຼ່່�ງຄວາມຮູ້້�ທີ່່�ມີີຄຸຸນຄ່່າເຊິ່່�ງພວກເຂົົາສາມາດຮຽນຮູ້້�ການອະທິິຖານໂດຍເນັ້້�ນໄປທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າ. ເພື່່�ອທັັງເດັັກນ້້ອຍແລະຄົົນອື່່�ນໆ, ມັັນສຸຸດຍອດເລີີຍ
ແມ່່ນບໍໍ? ຂ້້າພະເຈົ້້�າປະທັັບໃຈຫຼຼາຍ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຕັ້້�ງໃຈທີ່່�ຈະແນະນຳຳ� ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ໃຫ້້ເພື່່�ອນຮ່່ວມງານ. ໂດຍສະເພາະລຸ້້�ນນ້້ອງທີ່່�ອາຍຸຸນ້້ອຍ ແລະຂ້້າພະເຈົ້້�າ
ຢາກໃຫ້້ເຈົ້້�າເຮັັດຄືືກັັບຂ້້າພະເຈົ້້�າເຊັ່່�ນກັັນ.
– TOM VICTOR, ປະທານຄະນະກຳຳ� ມະການ The Great Commission Coalition, ວິິດທະຍາກອນ ຂະບວນການ 4-14
Window ໃນອາເມລິິກາເໜືືອ
ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ແມ່່ນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ດີີສຳຳ�ລັັບການພັັດທະນາຄວາມຮັັກແລະຄວາມໃກ້້ຊິິດຂອງເດັັກນ້້ອຍກັັບພຣະເຈົ້້�າ.ເຮົົາເຊື່່�ອວ່່າມັັນຈະສ້້າງຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນໃຫ້້ຜູ້້�ເຊື່່�ອ
ທຸຸກຄົົນ ລຸຸກຂື້້�ນມາອະທິິຖານ ສ້້າງສາວົົກ ແລະປະກາດກັັບເດັັກນ້້ອຍໃຫ້້ພວກເຂົົາຕື່່�ນເຕັ້້�ນ ແລະເຊື່່�ອຟັັງບົົດບັັນຍັັດແລະພັັນທະກິິດທີ່່�ຍິ່່�ງໃຫຍ່່ແລະ ສໍໍາຄັັນ
ທີ່່�ສຸຸດຂໍໍຂອບໃຈສໍໍາລັັບຂອງຂວັັນທີ່່�ດີີເລິິດນີ້້�!
– K. MARSHALL WILLIAMS SR., ສິິດຍາພິິບານອາວຸຸໂສ, ຄຣິິດສະຈັັກ Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA,
ແລະປະທານສະມາຄົົມອາຟຣິິກາອາເມລິິກາ SBC
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ິ
ຸດ
ຄຳຳຳ ອຸທິ
ເຖິິງເດັັກນ້້ອຍທຸຸກຄົົນ; ຂໍໍໃຫ້້ພວກຫລານເຕີີບໃຫຍ່່ແລະເຂົ້້�າໃຈເຖິິງຄວາມຮັັກອັັນຍິ່່�ງໃຫຍ່່ຂອງພຣະບິິດາທີ່່�ມີີຕໍ່່�ພວກ
ເຮົົາ.
ເພື່່�ອ Vik, ສາມີີທີ່່�ຮັັກແລະລູູກໆທີ່່�ຮັັກແພງຂອງພວກເຮົົາ, Jonathan ແລະ Maria, ສໍໍາລັັບຄວາມຮັັກ, ການ
ສະຫນັັບສະຫນູູນແລະໃຫ້້ກໍໍາລັັງໃຈ
ເຖິິງ Stephen Eyre, ຜູ້້�ຂຽນຮ່່ວມຂອງຂ້້ອຍ, ເພື່່�ອເປັັນການແບ່່ງປັັນຄວາມຊ່່ຽວຊານ, ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ແລະຄວາມຕັ້�້ງໃຈ
ຂອງໂຄງການນີ້້�ຢ່່າງສວຍງາມ
ເຖິິງ Jerry Kirk, ສຳຳ�ລັັບຄວາມກະລຸຸນາຂອງລາວແລະສືືບຕໍ່່�ສະໜັັບສະໜູູນ ໃນການຂະຫຍາຍນິິມິິດຂອງ 40 ວັັນ
ແຫ່່ງການອະທິິຖານແຫ່່ງພັັນທະສັັນຍາ ສຳຳ�ລັັບລູູກຫລານຂອງເຮົົາໃນໂລກນີ້້�
ສຳຳ�ລັັບແມ່່ຍິິງທຸຸກຄົົນໃນທີີມທີ່່�ຊ່່ວຍພັັດທະນາຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍ: Amy Kirk, Sharon Mason,
Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz ແລະ Katie Steele.
ເຖິິງ Irma Chon ແລະ Katie Steele ກຸ່່�ມພະລັັງ 4/14 ເພື່່�ອຂໍໍຂໍ້້�ມູນ
ູ ແລະ ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�.
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ຕະຫຼຼອດໄລຍະ 45 ປີີຂອງການປະຕິິບັັດການອະທິິຖານຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກປະທັັບໃຈຫຼຼາຍທີ່່�ໄດ້້ເຫັັນພຣະພອນຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າລົົງມາໃນການປະຕິິບັັດສາດສະໜາກິິດຂອງພວກເຮົົາ, ແລະພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານ ສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍແມ່່ນພອນອັັນປະເສີີດ
ອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງຂອງພຣະເຈົ້້�າ, ເຊິ່່�ງບໍ່່�ເຄີີຍເກີີດຂື້້�ນມາກ່່ອນ. ຈົົນກວ່່າທ່່ານນາງແຄນດີ້້� ເວົ້້�າເຖິິງວິິໄສທັັດຂອງນາງຕໍ່່�ພວກເຮົົາ. ຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າ
ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�ານໍໍາພາທ່່ານນາງແຄນດີ້້�ໃຫ້້ມີີພາລະໃຈໃນການສ້້າງຕັ້້�ງທີີມງານເພື່່�ອພັັນທະກິິດສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ. ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ທີີມງານນີ້້�
ເກີີດຂື້້�ນມາ ທ່່ານນາງແຄນດີ້້� ແລະສະມາຊິິກໃນທີີມມີີຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດ,
ແລະຕໍ່່�ມາທ່່ານນາງແຄນດີ້້� ແລະທີີມງານໄດ້້ຮັັບຮູ້້�ຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ເພີ່່�ມຂື້້�ນ
ສໍໍາລັັບປື້້�ມຫົົວນີ້້�. ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຄ້້າຍຄືືກັັນກັັບສະບັັບຂອງຜູ້້�ໃຫຍ່່. ມັັນເຮັັດໜ້້າທີ່່�ເປັັນເຄື່່�ອງມືືໃນການອະທິິບາຍແລະສົ່່�ງເສີີມການອະທິິຖານ, ແຕ່່
ມັັນເປັັນແບບເດັັກນ້້ອຍ, ບ່່ອນໃດທີ່່�ເດັັກນ້້ອຍຢູ່່�, ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຈະໄປຫາແລະບໍ່່�ປະຖີ້້�ມພວກເຂົົາ ມັັນແມ່່ນການອະທິິຖານເພື່່�ອການເຕີີບໃຫຍ່່ທາງ
ຈິິດວິິນຍານຂອງເດັັກນ້້ອຍທີ່່�ມີີກຽດ, ກົົງໄປກົົງມາແລະທ້້າທາຍໃນເວລາດຽວກັັນ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຖືືກຂຽນຂື້້�ນໂດຍສະເພາະ ສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າເຊື່່�ອວ່່າມັັນສາມາດເປັັນພອນໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ໃຫຍ່່ເຊັ່່�ນກັັນ - ເຊິ່່�ງເປັັນ
ກຳຳ�ລັັງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນໃນການອະທິິຖານແລະອວຍພອນເດັັກນ້້ອຍ, ແລະເປັັນພອນໃຫ້້ແກ່່ໂຮງຮຽນວັັນອາທິິດອີີກດ້້ວຍ. ມັັນຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ຄູູສອນສອນ
ເດັັກນ້້ອຍໄດ້້ງ່່າຍຂຶ້້�ນ ລວມໄປເຖິິງບັັນດາສິິດຍາພິິບານທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບພຣະພອນໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ການສຶຶກສາຂອງສະມາຊິິກທຸຸກຄົົນໃນ
ຄຣິິດຕະຈັັກ.
ໃນຄວາມເປັັນຈິິງແລ້້ວທຳຳ�ມະຊາດຂອງເດັັກນ້້ອຍມັັກອະທິິຖານ, ແລະພວກເຂົົາມັັກເລືືອກທີ່່�ຈະອະທິິຖານກັັບພໍ່່�ແມ່່ທີ່່�ພວກເຂົົາຮັັກແລະ
ໄວ້້ວາງໃຈ. ປື້້�ມອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍຊ່່ວຍພໍ່່�ແມ່່ແລະຄູູສອນຕິິດຕາມພຶຶດຕິິກຳຳ�ການອະທິິຖານຂອງພວກເຂົົາ. ມັັນຄືືກັັບເສັ້້�ນທາງແຫ່່ງການ
ອະທິິຖານເຊິ່່�ງຈະນຳຳ�ພວກເຂົົາໄປສູ່່�ຄວາມຮັັກແລະສັັນຕິິສຸຸກຂອງພຣະເຈົ້້�າທີ່່�ທຸຸກຄົົນປາດຖະໜາ.
ໃນເທື່່�ອທຳຳ�ອິິດ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າຄິິດວ່່າ ພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສໍໍາລັັບຫລານນ້້ອຍນີ້້�ແມ່່ນຄວາມຄິິດທີ່່�ດີີຫຼຼາຍ. ແຕ່່ດຽວນີ້້�ມັັນບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເທົ່່�ານັ້້�ນ
ຂ້້າພະເຈົ້້�າເຊື່່�ອວ່່າການຕັັດສິິນໃຈຂອງທີີມງານຜູ້້�ນຳຳ� ໃນການຜະລິິດພັັນທະສັັນຍາຄໍໍາອະທິິຖານສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍແມ່່ນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດທີ່່�ເຄີີຍ
ມີີມາກ່່ອນ. ມັັນອາດຈະຊ່່ວຍຈຸຸດໄຟໃຫ້້ຄົນທັ່່
ົ �ວໂລກລຸຸກຂື້້�ນມາອະທິິຖານກໍ່່�ເປັັນໄດ້້

JERRY KIRK
ຜູ້້�ກໍ່່�ຕັ້້�ງ ແລະອຳຳ�ນວຍການພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານ
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ສອນຫລານນ້້ອຍໃຫ້້ອະທິິຖານ
ໃນພຣະທຳຳ�ລູູກາ 11 ເປີີດດ້້ວຍ ຄຳຳ�ຮ້້ອງຂໍໍຂອງພວກສາວົົກທີ່່�ລຽບງ່່າຍໂດຍກ່່າວວ່່າ, "ສອນພວກເຮົົາໃຫ້້ອະທິິຖານ." ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ໃຊ້້ປື້້�ມແຫ່່ງ
ພັັນທະສັັນຍາຂອງການອະທິິຖານເພື່່�ອແບ່່ງປັັນພຣະກິິດຕິິຄຸຸນແລະຊ່່ວຍສອນພວກສາວົົກໂຕນ້້ອຍໆໃຫ້້ອະທິິຖານ. ມັັນເປັັນເວລາດົົນນານ
ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ການຕີີພິິມຈຳຳ�ໜ່່າຍຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດໃນປີີ 2014 ໃນເວລາທີ່່� Tom Victor ເຊີີນພວກເຮົົາເປີີດໂຕປື້້�ມດັ່່�ງກ່່າວໃນກອງປະຊຸຸມ 4/14 Best
Practices Conference ທີ່່�ນະຄອນນິິວຢອກ.ເຮົົາເຫັັນວ່່າເດັັກນ້້ອຍຕື່່�ນເຕັ້້�ນຫຼຼາຍ ແລະໄດ້້ມີີປະສົົບການຈາກການທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຊົົງຕອບຄຳຳ�
ອະທິິດຖານຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ຄວາມເຊື່່�ອຂອງພວກເຂົົາເຕີີບໃຫຍ່່ຂຶ້້�ນແລະຄວາມປາດຖະໜາຂອງພວກເຂົົາທີ່່�ຈະອະທິິຖານຍິ່່�ງມີີຫຼຼາຍຂື້້�ນ ເປັັນທີ່່�ນ່່າ
ຍິິນດີີຫຼຼາຍ.
ການອະທິິຖານຢ່່າງສະໝໍ່່�າສະເໝີີນັ້້�ນ ຖືືວ່່າເປັັນວິິໄນຝ່່າຍຈິິດວິິນຍານທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຢ່່າງໜື່່�ງ ເພາະມັັນຊ່່ວຍເຊື່່�ອມຄວາມສໍໍາພັັນຂອງຕົົວເຮົົາກັັບ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ ຍີ່່�ງໃຊ້້ເວລາກັັບພຣະອົົງຫຼຼາຍເທົ່່�າໃດ ເຮົົາກະຍີ່່�ງເປັັນເໝືືອນພຣະອົົງຫຼຼາຍຂື້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ-ເຕັັມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍພຣະຄຸຸນ ຄວາມຮັັກ
ຄວາມເຫັັນອົົກເຫັັນໃຈແລະການໃຫ້້ອາໄພ ລ້້ວນມາຈາກພຣະເຈົ້້�າທັັງສີ້້�ນ ຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເຮົົາຄືື ການທີ່່�ປື້້�ມຫົົວນີ້້�ຈະຊ່່ວຍຂັັບເຄື່່�ອນພະລັັງການ
ອະທິິຖານທ່່າມກາງເດັັກນ້້ອຍ ແລະຄົົນໜຸ່່�ມສາວທົ່່�ວໂລກ ຊ່່ວຍສອນເດັັກນ້້ອຍຍູູກໃໝ່່ໃຫ້້ເປັັນສາວົົກທີ່່�ເຂົ້້�າໃຈຍ່່າງແນ່່ຊັັດເຖິິງການເປັັນສາວົົກທີ່່�
ແທ້້ຈີີງຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ແລະ ສິິດອໍໍານາດທີ່່�ພຣະບຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ຮັັບຈາກການໃຊ້້ເວລາອະທິິຖານໂອ້້ລົົມກັັບພຣະອົົງທຸຸກໆວັັນ
ຂະນະທີ່່�ເດັັກນ້້ອຍ ກຳຳ�ລັັງເດີີນທາງໄປສູ່່�ການອະທິິຖານນີ້້� ພວກເຮົົາຕ້້ອງການໃຫ້້ພວກເຂົົາໄດ້້ສຳຳ�ພັັດກັັບພຣະເຈົ້້�າໃນວິິທີີທີ່່�ມີີພະລັັງ.ຮຽນຮູ້້�ວິິທີີທີ່່�
ຈະເຊື່່�ອຟັັງແລະຕອບສະໜອງຕໍ່່�ຄຳຳ� ເຕືືອນຂອງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າຂອງພວກເຂົົາ.
ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າກ່່າວກັັບພວກເຮົົາໃນຫຼຼາຍໆວິິທີີ. ດ້້ວຍເຫດຜົົນນີ້້�, ພວກເຮົົາຄາດຫວັັງວ່່າເດັັກນ້້ອຍຈະຄົ້້�ນພົົບວິິທີີການຟັັງສຽງ
ພຣະວິິນຍານໄດ້້ໂດຍການເລີ່່�ມຕົ້້�ນຂອງຄຳຳ�ອະທິິຖານນີ້້�, Colin Millar ນັັກອະທິິຖານໄຟແຮງ, ເຄີີຍເວົ້້�າກັັບຂ້້າພະເຈົ້້�າວ່່າ, "Give God A
High Five -ໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າສູູງສຸຸດຫ້້າ", ຊຶ່່�ງລາວໝາຍເຖິິງພຣະຄຳຳ� ເພງສັັນລະເສີີນ 46:10. "ຈົ່່�ງນີ່່�ງເສຍ ແລະຮູ້້�ເຖິິດວ່່າ ເຮົົາຄືືພຣະເຈົ້້�າ.”
ມັັນໝາຍເຖິິງການເຊີີນພວກເຮົົາໃຫ້້ພັັກຜ່່ອນ 5 ນາທີີແກ່່ພຣະເຈົ້້�າອົົງສູູງສຸຸດ. ມັັນເປັັນຄວາມຄິິດທີ່່�ດີີສຳຳ�ລັັບທັັງຜູ້້�ໃຫຍ່່ແລະເດັັກນ້້ອຍ! ຂໍໍ
ເຊີີນຊວນພວກເດັັກນ້້ອຍໃຊ້້ເວລາ 5 ນາທີີຢືືນຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າພຣະເຈົ້້�າ. ເພື່່�ອຟັັງຢ່່າງລະມັັດລະວັັງໃນສິ່່�ງທີ່່�ພຣະອົົງຕ້້ອງການບອກພວກເຮົົາ ສິ່່�ງນີ້້�ຈະ
ຖືືກອະທິິບາຍຕື່່�ມໃນບົົດຮຽນຂອງພວກເຮົົາ.ການຕັ້�້ງໃຈຟັັງສຽງຂອງພຣະອົົງມັັນເປັັນສິ່່�ງສໍໍາຄັັນຫຼຼາຍບໍ່່�ນ້້ອຍໄປກວ່່າການອະທິິຖານ. ພຣະອົົງກ່່າວກັັບ
ພວກເຮົົາໂດຍຜ່່ານພຣະຄໍໍາຂອງພຣະອົົງແລະພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າຜູ້້�ຄອຍເຕືືອນເຮົົາຢ່່າງນຸ່່�ມນວນ. ຊາມູູເອນນ້້ອຍໃນພຣະຄໍໍາພີີໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ທີ່່�
ຈະຈຳຳ�ແນກສຽງຂອງພຣະອົົງ, ແລະພຣະເຈົ້້�າກໍໍສາມາດໃຊ້້ລາວເພື່່�ອນຳຳ�ພາຄົົນຫລວງຫຼຼາຍໄດ້້”
ຈຸຸດມຸຸ້�ງໝາຍຂອງເຮົົາຄືືການເປັັນແຮງຜັັກດັັນໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍ ແລະຜູ້້�ໃຫຍ່່ຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຜ່່ານພະລັັງຂອງພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານ
ໃນຂະນະທີ່່�ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງກຽມຊີີວິິດຫລານນ້້ອຍດ້້ວຍປື້້�ມຫົົວນີ້້� ພຣະເຈົ້້�າກໍໍຊົົງເຮັັດງານຍ່່າງອັັດສະຈັັນຜ່່ານພວກເຂົົາດ້້ວຍ ຕອນນີ້້�ເຮົົາສາມາດ
ເຂົ້້�າເຖິິງເດັັກນ້້ອຍຈາກ 53 ປະເທດໄດ້້ແລ້້ວ ກວ່່າ 2.5ລ້້ານຄົົນ ອັັດສະຈັັນຫຼຼາຍບໍ່່� ຫລານນ້້ອຍກວ່່າ 2.5 ລ້້ານຄົົນຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ຮ່່ວມກັັນ ພວກເຂົົາທັັງໝົົດຮຽນຮູ້້�ທີ່່�ຈະຟັັງສຽງ ແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງ ແລະເຮົົາເຊື່່�ອວ່່ານີ່່�ເປັັນພຽງຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ
ຢ່່າລືືມເຂົ້້�າໄປເບີ່່�ງໃນເວັັບເພດຂອງເຮົົາ theprayercovenant.org/children ຊື່່�ງໃນນັ້້�ນມີີຂໍ້້�ມູູນຫລວງຫຼຼາຍ ຮູູບພາບ ແລະຄຳຳ�ພະຍານຈາກ
ເດັັກນ້້ອຍສມາຊິິກພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານຈາກທັ່່�ວໂລກ ພວກເຮົົາມັັກຟັັງເລື່່�ອງຂອງພວກທ່່ານ ດັັງນັ້້�ນຢ່່າລັັງເລທີ່່�ຈະແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງລາວກຽ່່ວ
ກັັບການອະທິິຖານຂອງທ່່ານ ພວກເຮົົາຈະລໍໍຖ້້າຕິິດຕາມຢ່່າງແນ່່ນອນ
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ຄຄຳນຳນ
ຮຽນຮູ້້�ວິິທີີການອະທິິຖານ
ຮຽນຮູ້້�ວິິທີີການອະທິິຖານ
ເດັັກນ້້ອຍອາດຈະມີີຄຳຳ�ຖາມວ່່າ, ພັັນທະສັັນຍາຄືືຫຍັັງ? ຄຳຳ�ຕອບງ່່າຍໆແມ່່ນ ຄໍໍາສັັນຍາລະຫວ່່າງສອງຄົົນຫຼືື�ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ - ຄຳຳ�ສັັນຍາວ່່າພວກເຮົົາ
ຈະອະທິິຖານເພື່່�ອກັັນແລະກັັນ.ຫລານນ້້ອຍນັ້້�ນເປັັນນັັກສ້້າງສຳຳ�ພັັນ-ແນວຄິິດໃນການອະທິິຖານເພື່່�ອຄົົນອື່່�ນໆນັ້້�ນ ມ່່ວນຊື່່�ນ ແລະເຂົ້້�າໃຈງ່່າຍ ໃນ
ແຕ່່ລະຄັ້້�ງທີ່່�ທ່່ານສອນ ຢ່່າລືືມຖາມເດັັກນ້້ອຍວ່່າ, "ໃຜແດ່່ທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ເອົົາເຂົ້້�າມາໃນໃຈຂອງຫລານນ້້ອຍ ເພື່່�ອເຮັັດພັັນທະສັັນຍາຄໍໍາອະທິິຖານນຳຳ�
ແລະພຣະເຈົ້້�າເວົ້້�າກັັບຫລານນ້້ອຍວ່່າ ໃຫ້້ແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງລາວຂອງພຣະອົົງກັັບຜູ້້�ອື່່�ນຢ່່າງໃດ?
ຫລານນ້້ອຍສ່່ວນໃຫຍ່່ເລີ່່�ມຕົ້້�ນເຮັັດພັັນທະສັັນຍາການອະທິິຖານກັັບພໍ່່�ແມ່່, ຍາດພີ່່�ນ້້ອງ, ແລະ ໝູ່່�ເພື່່�ອນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ພວກເຂົົາສາມາດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ
ເຮັັດພັັນທະສັັນຍາໃນການອະທິິຖານໄດ້້ທຸຸກເວລາ. ເປົ້້�າໝາຍ ຕົ້້�ນຕໍໍແມ່່ນວ່່າຊີີວິິດການອະທິິຖານຂອງເດັັກນ້້ອຍຈະພັັດທະນາແລະເຕີີບໃຫຍ່່,
ເຊິ່່�ງມັັກຈະເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ໃນການອະທິິຖານຢູ່່�ໃນເຮືືອນຂອງພວກເຂົົາເອງ.
ພວກເຮົົາຫວັັງວ່່າທ່່ານຄົົງຈະມີີຄວາມສຸຸກແລະມ່່ວນຊື່່�ນກັັບຫຼັັ�ກສູູດໃໝ່່ 10 ບົົດນີ້້�ທີ່່�ກວມເອົົາການສ້້າງສາວົົກ 10 ປະການ ໄດ້້ແກ່່
ພຣະຄຸຸນ,ຄວາມຮັັກ, ຄວາມເຫັັນອົົກເຫັັນໃຈ, ການສຳຳ�ນືືກບາບ, ການນະມັັດສະການ, ການອຸຸທິິດຕົົນ, ການເພິ່່�ງພາ, ອິິດທິິພົົນ, ການສ້້າງສາວົົກ
ແລະ ສິິດອຳຳ�ນາດ ໃນທຸຸກໆບົົດໄດ້້ເລົ່່�າເລື່່�ອງໃນພຣະຄໍໍາພີີ.ຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີທີ່່�ໜ້້າຈົົດຈຳຳ� ບົົດຝືືກຫັັດ ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ ເກມການ
ທົົດລອງແບບມ່່ວນໆ, ແຣ໊໊ບ, ແລະອື່່�ນໆທີ່່�ນ່່າຕື່່�ນເຕັ້�້ນອີີກຫລວງຫຼຼາຍ. ແນມເບີ່່�ງໃນໄອຄອນທັັງ 10 ນີ້້�ເຊິ່່�ງເປັັນສັັນຍາລັັກຂອງກິິດຈະກຳຳ�ຕ່່າງໆ ໃນ
ແຕ່່ລະບົົດຮຽນ.

ລອງເວົ້າ ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ບໍ່່� ຮູ້ສກ
ື ຫຼືບໍ? ຄ�ຳອະທິ
ເບີ່ງໄດ້ບໍ່?
ຖານແບບ
ປ໊ອບຄອນ

ເວົ້າເລີຍ! ໄດ້ຍິນບໍນໍ້? ເຈົ້າເຮັດ ມາຫຼີ້້��ນກັັນ! ບົດຝືກຫັດ   ນີ່ມັນຄື
ໄດ້ຫຼືບໍ?
ການແຣ໊ບ!

ຫຼັັ�ກສູູດຂອງພວກເຮົົາແມ່່ນປ່່ຽນແປງໄດ້້. ໝາຍເຖິິງຄູູສອນວັັນອາທິິດ ຫຼືື�ຜູ້້�ໃຊ້້ໃນໂປແກມ VBS ຫຼືື�ກຸ່່�ມສຶຶກສາ ພຣະຄຳຳ�ພີີນ້້ອຍໆ ສາມາດຕັັດສິິນ
ໃຈນຳຳ�ໃຊ້້ສິ່່�ງທີ່່�ດີີແລະເໝາະສົົມທີ່່�ສຸຸດ ພວກເຮົົາແນະນໍໍາໃຫ້້ແບ່່ງຊັ້້�ນເປັັນສອງຊ່່ວງ, ຊ່່ວງທຳຳ�ອິິດສອນພຣະຄຳຳ�ພີີຜ່່ານ 10 ບົົດຮຽນໃນໄລຍະເວລາ
10 ອາທິິດ, ແລະຕໍ່່�ດ້້ວຍການເຊື້້�ອເຊີີນໃຫ້້;ຫລານນ້້ອຍເຮັັດພັັນທະສັັນຍາກັັບໝູ່່�ເພື່່�ອນ. ຫຼືື�ສະມາຊິິກໃນຄອບຄົົວ ຫຼັັ�ງຈາກສອນຫລັັກສູູດ
ທັັງໝົົດຄົົບແລ້້ວ ຢ່່າລືືມສຸຸມໃສ່່ການອະທິິຖານໃນເວລາຮຽນ. ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບການຮ້້ອງເພງນະມັັດສະການ ແບ່່ງເວລາພິິເສດເພີ່່�ມເຕິິມໃນແຕ່່ລະ
ອາທິິດເພື່່�ອຮ່່ວມກັັນນະມັັດສະການແລະອະທິິຖານ, ແລະເຊື້້�ອເຊີີນຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນວ່່າ:
•
•
•
•
•

ພຣະເຈົ້້�າປຽ່່ນແປງຊີີວິິດຂ້້າພະເຈົ້້�າໄດ້້ຢ່່າງໃດ?
ພຣະເຈົ້້�າປຽ່່ນແປງຊີີວິິດຂອງຄົົນທີ່່�ຂ້້າພະເຈົ້້�າອະທິິຖານເພື່່�ອໄດ້້ຢ່່າງໃດ?
ພຣະເຈົ້້�າເວົ້້�າກັັບພວກຫລານຢ່່າງໃດ?
ພຣະເຈົ້້�າຕອບຄໍໍາອະທິິຖານຂອງຫລານຢ່່າງໃດ?
ແບ່່ງປັັນຫົົວຂໍ້້�ອະທິິຖານເພື່່�ອ

ຂອບໃຈສຳຳ�ລັັບຄວາມຮ່່ວມມືື ໃນການນຳຳ�ຫລານນ້້ອຍມາສູ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຜ່່ານພະລັັງຂອງການອະທິິຖານ
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ຕົົວຢ່່າງບົົດຮຽນທີ່່� 1 - ພຣະຄຸຸ ນ

ຄຸ
ນ
ະ
ຣ
ພ
ກິດຈະກ�ຳທີ່ 1: ລອງເວົາ້ ເບີ່ງໄດ້ບໍ່?
ຈົົດຈຳຳ�ຄຳຳ�ອະທິິຖານ
ຂ້້າແດ່່ອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງ
ສຳຳ�ລັັບຄວາມຮັັກແລະການຊົົງເອີ້້້��ນໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍ
ມາເປັັນລູູກທີ່່�ຮັັກຂອງພຣະອົົງ.

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 1
ອ່່ານຄຳຳ�ອະທິິຖານນຳຳ�ກັນ
ັ ສຸຸມໃສ່່ຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ດຽວ, ເຊັ່່�ນ ພຣະຄຸຸນ.
ຮ້້ອງຄຳຳ�ອະທິິຖານທັັງໝົົດນຳຳ�ກັນ
ັ
(ເປິິດເພງ)

ຈື່່�ຈຳຳ�ຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີທີ່່�ກ່່າວເຖິິງ (I ໂຢຮັັນ 3:1)
ກິິດຈະກຳຳ�ໄຂປິິດສະໜາ

ແຕ່່ລະຄຳຳ�ທີ່່�ຢູ່່�ເທິິງຊີ້້�ນສ່່ວນປິິດສະໜາຈະແຕກຕ່່າງກັັນ
ພວກເຂົົາຕ້້ອງໃສ່່ຄຳຳ�ໃນລຳຳ�ດັັບທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງເພື່່�ອໃຫ້້ຂໍ້້�ພຣະ
ຄຳຳ�ພີີສົົມບູູນ

ກິິດຈະກຳຳ� ເທິິງກະດານ

ໃຫ້້ນາຍຄູູຂຽນຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີຢູ່່�ເທິິງກະດານ. ແລະໃຫ້້
ຫລານນ້້ອຍອ່່ານພ້້ອມກັັນ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ, ນາຍຄູູຄ່່ອຍໆ
ລຶຶບບາງຄຳຳ� ຫຼືື�ບາງສ່່ວນຂອງຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີ. ເພື່່�ອທົົດສອບ
ຄວາມຊົົງຈຳຳ�ຂອງຫລານນ້້ອຍ ລຶຶບອອກຈົົນກ່່ວາບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ທີ່່�
ເຫຼືື�ອຢູ່່�ເທິິງກະດານແລະຫລານນ້້ອຍສາມາດຈື່່�ຈຳຳ�ໄດ້້ທຸຸກ
ໆຄຳຳ�.
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ເກມລຽນແຖວ!

ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍລຽນແຖວຕາມຕອນເລິິກ ພວກເຂົົາຕ້້ອງ
ເວົ້້�າຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີຄົນ
ົ ລະໜຶ່່�ງຄຳຳ�ຕໍ່່�ໄປຈົົນຈົົບຂໍ້້�. ຖ້້າຫລານ
ນ້້ອຍຄົົນໃດເວົ້້�າຜິິດ, ລາວຕ້້ອງນັ່່�ງລົົງ. (ເກມນີ້້�ຍາກກວ່່າທີ່່�
ທ່່ານຄິິດເດີ້້�!)
ຢ່່າລືືມກຽມລາງວັັນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ. ຜູ້້�ທີ່່�ຍັັງສາມາດຈື່່�ຈຳຳ�ຂໍ້້�
ພຣະຄຳຳ�ພີີຕ່່າງໆ ຈົ່່�ງຈື່່�ຈຳຳ�
ທຸຸກໆກິິດຈະກຳຳ�ການທ່່ອງຈຳຳ�ພຣະຄຳຳ�ພີີເພື່່�ອໃຫ້້ຫລານ
ນ້້ອຍໝູູນວຽນຝຶຶກແລະຈົົດຈຳຳ�ຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີຕ່່າງໆໄດ້້
ຄ່່ອງຂື້້�ນ.

ຕົົວຢ່່າງການສອນທີ່່ໃ� ຊ້້ກັບບົ
ັ ດົ ຮຽນທັັງ 10 ບົົດ

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 2: ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ບໍ່່�?

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 2

ສຶຶກສາພຣະຄຳຳ�ພີີ - ເຖິິງເວລາທີ່່�ຈະຮຽນຮູ້້�ພຣະຄຳຳ�ຂອງພຣະເຈົ້້�າ. ຍັັງອ້້າງເຖິິງຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຫົົວຂໍ້້�
ຂອງບົົດຮຽນດ້້ວຍ. ມີີການແຂ່່ງຂັັນເປີີດພຣະຄຳຳ�ພີີຕາມຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ຢູ່່�ລຸ່່�ມນີ້້� ແລະສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ທີ່່�ເປີີດໄດ້້ກ່່ອນທີ່່�ຈະອ່່ານ
ດ້້ວຍສຽງດັັງໆເພື່່�ອເພີ່່�ມຄວາມມ່່ວນຊື່່�ນ.
ຂໍ້້�ພຣະຄໍໍາພີີທີ່່�ກ່່າວເຖິິງ ພຣະຄຸຸນ
ໂຢຮັັນ 3:16
1 ໂຢຮັັນ 4:10
ໂຣມ 8:38,39
(ຜູ້້�ສອນສາມາດໃຊ້້ຂໍ້້�ພຣະຄໍໍາພີີນີ້້� ຫຼືື� ເລືືອກຂໍ້້�ພຣະຄໍໍາພີີອື່່�ນໆເພີ່່�ມເຕິິມໄດ້້)

ຫລານນ້້ອຍໄດ້້ຫຍັັງຈາກຂໍ້້�ພຣະຄຳຳ�ພີີນີ້້�?
ຫລານນ້້ອຍສາມາດນຳຳ�ເອົົາໄປໃຊ້້ໃນການດຳຳ�ເນິິນຊີີວິິດໄດ້້ຢ່່າງໃດ?
ຫລານນ້້ອຍໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ຫຍັັງກຽ່່ວກັັບພຣະຄຸຸນ?

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 3: ຮູ້ສືກຫຼືບໍ?

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 3

ຊ່່ວງການແບ່່ງປັັນ. ບ່່ອນນີ້້�ແມ່່ນເຂດທີ່່�ບໍ່່�ມີີການຕັັດສິິນ - ຫລານນ້້ອຍ ຈະສາມາດເວົ້້�າກ່່ຽວກັັບຄວາມສົົງໄສຂອງ
ພວກເຂົົາ. ຫຼືື�ຄຳຳ�ຖາມກ່່ຽວກັັບຄວາມເຊື່່�ອ, ຄວາມຢ້້ານກົົວ, ຫຼືື�ບັັນຫາຕ່່າງໆຂອງຕົົວເອງ, ເຊິ່່�ງແຕ່່ລະບັັນຫານັ້້�ນ
ຈະໃຫ້້ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ກ່່ຽວກັັບທັັດສະນະທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງຂອງຄວາມເຊື່່�ອ. ຄູູຜູ້້�ສອນອາດຈະຊ່່ວຍໄດ້້ໂດຍການເປັັນຜູ້້�
ທຳຳ�ອິິດທີ່່�ຈະແບ່່ງປັັນ. ພວກເຂົົາເວົ້້�າປະສົົບການກ່່ຽວກັັບພຣະຄຸຸນຂອງພຣະເຈົ້້�າໃນຊີີວິິດ. ລະວັັງຢ່່າຂັັດຂວາງ
ຄວາມຄິິດຂອງຫລານນ້້ອຍ. ຈົົນພວກເຂົົາອາດຈະບໍ່່�ກ້້າທີ່່�ຈະແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງຕ່່າງໆກັັບສະມາຊິິກຄົົນອື່່�ນໆ
ຕົົວຢ່່າງຄຳຳ�ຖາມ
1) ເຈົ້້�າຮູ້້�ໄດ້້ແນວໃດວ່່າພຣະເຈົ້້�າຮັັກເຮົົາ
2) ເຈົ້້�າສາມາດສະແດງອອກເຖິິງຄວາມຮັັກຕໍ່່�ຜູ້້�ອື່່�ນໄດ້້ແນວໃດ
3) ການກະທໍໍາໃດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າຮູ້້�ສືືກເຖິິງຄວາມຮັັກ
4) ສິ່່�ງໃດເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າ
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ຕົົວຢ່່າງບົົດຮຽນທີ່່� 1 - ພຣະຄຸຸ ນ

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 4: ຄ�ຳອະທິຖານແບບປ໊ອບຄອນ

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 4

ນີ້້�ຈະເປັັນໂອກາດ ສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍຈະໄດ້້ອະທິິຖານເພື່່�ອກັັນແລະກັັນ ບາງຄົົນອາດຈະບໍ່່�ເຄີີຍອະທິິຖານມາກ່່ອນ,
ສະນັ້້�ນພວກເຂົົາອາດຈະຮູ້້�ສຶຶກອາຍ. ກິິດຈະກຳຳ�ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ ນີ້້�ຈະຊ່່ວຍເຮັັດໃຫ້້ການອະທິິຖານ
ງ່່າຍຂື້້�ນ. ແລະມ່່ວນກວ່່າວິິທີີການຫຼີ້້��ນ, ພຽງແຕ່່ຮ້້ອງອອກສຽງຂອງຄຳຳ�ອະທິິຖານພຽງແຄ່່ໜື່່�ງຄໍໍາ ຫຼືື�ເປັັນປະໂຫຍກ
ສັ້້�ນໆ. ໃຫ້້ຄູູເລີ່່�ມການສອນຂອງພວກເຂົົາໂດຍການອະທິິບາຍໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຮູ້້�ຊື່່�ແລະພຣະລັັກສະນະຂອງພຣະ
ຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ. ສິ່່�ງນີ້້�ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຂົົາເຂົ້້�າໃຈວິິທີີການນະມັັດສະການແລະສັັນລະເສີີນພຣະອົົງ ຄວາມຈິິງຫລານ
ນ້້ອຍ ມັັກກິິດຈະກຳຳ�ນີ້້�ແລະ ຮ່່ວມມືືໂດຍໄວ ທ່່ານຈະຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າທີ່່�ຢູ່່�ໃນຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງ
ພວກເຂົົາ. ຈາກນັ້້�ນໃນແຕ່່ລະມື້້�ຄູູສອນຈະເຫັັນວ່່າຫລານນ້້ອຍ ຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍໃຈຫຼຼາຍຂຶ້້�ນແລະອາດຈະເລີ່່�ມກ້້າທີ່່�
ຈະແບ່່ງປັັນຫົົວຂໍ້້�ການອະທິິຖານໃນທ້້າຍອາທິິດນີ້້�.

ພຣະເຈົ້້�າຊົົງເປັັນຄວາມຊອບທຳຳ�ຂອງເຮົົາ (ຍາເວ ຊິິເຄນູູ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງຢູ່່�ທ່່າມກາງເຮົົາ (ອິິມມານູູເອນ)
ພຣະບິິດາ (ອັັບບາ)
ພຣະເຈົ້້�າຜູ້້�ຊົົງດຳຳ�ລົົງຢູ່່�ນິິລັັນດອນ (ເອວໂອແລມ)
ພຣະເຈົ້້�າຜຸ້້�ສູູງສຸຸດ (ເອວ ເອວຢ່່ອນ)
ຜູ້້�ປົົກຄອງ (ຊໍໍເຟດ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງເປັັນຜູ້້�ລ້້ຽງຂອງເຮົົາ (ຍາເວ ໂຣຮີີ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງເປັັນສິິລາຂອງເຮົົາ (ຍາເວ ຊູູຣິິ)
ພຣະເຈົ້້�າຄືືສັັນຕິິສຸຸກຂອງເຮົົາ (ຍາເວ ຊາໂລມ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງສ້້າງທຸຸກສິ່່�ງທຸຸກຢ່່າງ ແລະນິິລັັນການ (ເອໂລອິິມ)
ອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ (ຍາເວ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງດູູແລເຮົົາ (ເອວ ໂຣອິິ)
ພຣະເຈົ້້�າຜູ້້�ຊົົງລິິດຍິ່່�ງໃຫຍ່່ (ເອວ ຊັັດດາຍ)
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງຈັັດກຽມທຸຸກສິ່່�ງ (ຍາເວ ຈິິເຣ)
ພຣະເຈົ້້�າເປັັນແພດຜູ້້�ປະເສີີດຂອງເຮົົາ (ຍາເວ ໂຣຟີີ)
ກິິດຈະກຳຳ�ອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງ ທີ່່�ເອີ້້�ນວ່່າ "ສີີອະທິິຖານ", ໃຊ້້ເວລາປະມານ 30 ນາທີີເພື່່�ອໃຫ້້ຄູູຜູ້້�ສອນເປີີດເພງ
ນະມັັດສະການ ແລະຫລານນ້້ອຍ ໃຫ້້ນອນຢູ່່�ເທິິງເດີ່່�ນຫຍ້້າຫຼືື�ເທີີງພື້້�ນ. ຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍໄດ້້ນອນ
ແນມເບີ່່�ງການຊົົງສ້້າງຂອງພຣະເຈົ້້�າ: ທັັງທ້້ອງຟ້້າ, ຕົ້້�ນໄມ້້, ກ້້ອນເມກ. ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນໃຫ້້ຢາຍເຈັ້້�ຍເປົ່່�າໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ
ຫຼືື�ເຈັ້້�ຍແຜ່່ນນ້້ອຍໆໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແຕ້້ມຕາມທີ່່�ພວກເຂົົາເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກວ່່າພຣະເຈົ້້�າຊົົງນຳຳ� ຫລານນ້້ອຍ ມັັກກິິດຈະກໍໍາ
ສີີອະທິິຖານ. ຄູູຜູ້້�ສອນຈະໄດ້້ເຫັັນຄວາມມະຫັັດສະຈັັນຂອງສິິລະປະຂອງຫລານນ້້ອຍ. ທີ່່�ພວກເຂົົາຖ່່າຍທອດ
ອອກມາ
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ຕົົວຢ່່າງການສອນທີ່່ໃ� ຊ້້ກັບບົ
ັ ດົ ຮຽນທັັງ 10 ບົົດ

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 5: ເວົ້້�າເລີີຍ!

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 5

ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ແບ່່ງປັັນຄວາມຄິິດກ່່ຽວກັັບຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າ: ຄວາມຢ້້ານກົົວແລະຄວາມກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບການ
ສູູນເສຍຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ປະສົົບການໃນແງ່່ດີີກ່່ຽວກັັບຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າທີ່່�ມີີຕໍ່່�ພວກເຂົົາແຕ່່ລະຄົົນ
ຫົົວຂໍ້້�ຕົົວຢ່່າງສຳຳ�ລັັບການໂອ້້ລົົມໃນຫ້້ອງຮຽນ
ພຣະຄຸຸນ ໝາຍຖືືງ ການໄດ້້ຮັັບຄວາມຮັັກເຖິິງ
ແມ່່ນວ່່າພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດຫຍັັງທີ່່�ສົົມຄວນ
ກັັບຄວາມຮັັກນັ້້�ນ

ຕາຍ, ເຖິິງແມ່່ນວ່່າພໍ່່�ແມ່່ຂອງພວກເຮົົາຈະສູູນ
ເສຍວຽກ. ມັັນຈະບໍ່່�ໜີີໄປເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ......
(ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ພະຍາຍາມຕື່່�ມ ຄຳຳ�ຕອບ)

ຄວາມຮັັກນິິລັັນດອນ ໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ?
ມັັນໝາຍເຖິິງຄວາມຮັັກທີ່່�ບໍ່່�ມີີວັັນສິ້້�ນສຸຸດ! ມັັນ
ຈະບໍ່່�ຫາຍໄປເຖິິງແມ່່ນວ່່າພວກເຮົົາໄດ້້ເຮັັດສິ່່�ງ
ທີ່່�ຜິິດຫຼືື�ຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານກົົວ. ຄວາມຮັັກທີ່່�ບໍ່່�ເຄີີຍ

ບໍ່່�ວ່່າຈັ່່�ງໃດກໍ່່�ຕາມ ຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຢຊູູ
ຈະບໍ່່�ມີີວັນສິ້້
ັ �ນສຸຸດແລະຈະບໍ່່�ມີີວັນລົ້້
ັ �ມເຫລວ
ເລີີຍ.

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 6: ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 6

ຫລານນ້້ອຍ ມັັກເລື່່�ອງນິິທານ, ສະນັ້້�ນພວກເຮົົາຈະອ່່ານເລື່່�ອງແລະຕອບຄຳຳ�ຖາມ. (15 ນາທີີ)
ເລືືອກຫລານນ້້ອຍ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແທນອອກມາ ແລະເຮັັດເປັັນຕົົວລະຄອນຈາກເລື່່�ອງໃນພະຄຳຳ�ພີີ ອາດຈະຫາເຄື່່�ອງ
ນຸ່່�ງງ່່າຍໆ ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ໃສ່່ແລະກຽມອຸຸປະກອນໜ້້ອຍໜຶ່່�ງສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ລ້້ຽງແກະ ຫໍ່່�ຜ້້າພັັນຫົົວຫຼືື�ເສື້້�ອຄຸຸມຍາວໆ
(15 ນາທີີ)
ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍເລົ່່�າເລື່່�ອງດັັງກ່່າວໃນແບບລຽບງ່່າຍອີີກຄັ້້�ງຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຟັັງຜູ້້�ສອນ. ວິິທີີການເປີີດໂອກາດໃຫ້້
ຫລານນ້້ອຍທຸຸກຄົົນປ່່ຽນກັັນເລົ່່�າເລື່່�ອງ ໂດຍແບ່່ງກຸ່່�ມກຸ່່�ມລະ 8 ຄົົນແລະໂຍນໝາກບານໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຄົົນທີີ 1,
ລາວຈະເລີ່່�ມເລົ່່�ານິິທານປະໂຫຍກທຳຳ�ອິິດ. ຈາກນັ້້�ນຖິ້້�ມໝາກບານໃສ່່ເພື່່�ອນຄົົນຕໍ່່�ໄປເພື່່�ອເລົ່່�າປະໂຫຍກຕໍ່່�ໄປ ສືືບ
ຕໍ່່�ເຮັັດສິ່່�ງນີ້້� ຈົົນກ່່ວາທຸຸກຄົົນມີີໂອກາດເລົ່່�າເລື່່�ອງຈົົນຈົົບ (15 ນາທີີ)
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ຕົົວຢ່່າງບົົດຮຽນທີ່່� 1 - ພຣະຄຸຸ ນ

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 7: ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່�?

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 7

ຊ່່ວງໂອ້້ລົົມກັັນ: ເວົ້້�າກ່່ຽວກັັບຄຳຳ�ຖາມນີ້້� ຫຼືື� ຊຸຸດຄໍໍາຖາມທີ່່�ຜູ້້�ສອນກຽມໄວ້້:
ເຮົົາສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ບົົດຮຽນທີ່່�ໄດ້້ຮຽນໃນມື້້�ນີ້້� ນຳຳ�ໄປໃຊ້້ແນວໃດ?
ເຄີີຍເຫັັນ ຫຼືື� ມີີປະສົົບການກ່່ຽວກັັບພຣະຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າແບບໃດ?
ເຮົົາສາມາດສະແດງອອກເຖິິງພຣະຄຸຸນຕໍ່່�ຜູ້້�ອື່່�ນໄດ້້ແນວໃດ?

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 8: ມາຫຼີ້້��ນກັັນ! (ເກມ ດີີເຈ ຈາກ GameLife)

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 8

ເກມ “ແກະກັັບຄົົນລ້້ຽງແກະ”
1. ສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ເກມນີ້້�ຫຼີ້້��ນຄ້້າຍຄືືເກມ“Steal the Bacon ຂີ້້�ລັັກເບຄອນ” ພຽງແຕ່່ຫຼີ້້��ນເປັັນສີ່່�ດ້້ານແລະ
ເຮັັດການດັັດປັັບເລັັກ ນ້້ອຍ ເຊິ່່�ງມີີ "ແກະ", "ໝາໄນ" ແລະ "ຜູ້້�ລ້້ຽງແກະ".
2. ອະທິິບາຍໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼິ້້��ນຟັັງກ່່ຽວກັັບຂອບເຂດຂອງເກມ - ຄວນເປັັນສີ່່�ແຈຂະນາດໃຫຍ່່. ຢູ່່�ກາງມີີຮູູບສີ່່�ແຈ
ຂະນາດນ້້ອຍແລະມີີແກະທີ່່�ຫຼົົ�ງຫາຍຢູ່່�ຂ້້າງໃນໂຕໜຶ່່�ງ. ເລືືອກເອົົາ ໝາໄນມາ 6 ໂຕເພື່່�ອຄອຍປົົກປ້້ອງແກະທີ່່�
ເສຍໄປເອົົາໄວ້້ . ແບ່່ງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນອອກເປັັນ 4 ທີີມແລະໃຫ້້ແຕ່່ລະທີີມຕັ້�້ງຢູ່່� 4 ແຈທາງນອກ.
3. ເມື່່�ອແບ່່ງທີີມຜູ້້�ຫຼີ້້��ນສຳຳ�ເລັັດແລ້້ວ (ສາມາດແບ່່ງອອກເປັັນ 2 ກຸ່່�ມຖ້້າມີີຄົົນຫຼິ້້��ນຕໍ່່�າ ກວ່່າ 10 ຄົົນ) ມອບໝາຍ
ເລກໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແຕ່່ລະຄົົນ ໃນແຕ່່ລະທີີມຄວນມີີເລກ 1 2 3 ແລະນັັບຕໍ່່�ໆຕົ້້�ນໄປ.
4. ອ
 ະທິິບາຍວ່່າ ເມື່່�ອກຳຳ�ມະການຮ້້ອງວ່່າ “ເລກ1” ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໝາຍເລກ1 ສາມາດແລ່່ນໄປຊ່່ວຍແກະທີ່່�ຫຼົົ�ງຫາຍ
ນັ້້�ນໄດ້້ ແຕ່່ຖ້້າຖືືກໝາໄນຈັັບໄດ້້ ຜູ້້�ນັ້້�ນຕ້້ອງອອກຈາກເກມ ແລະລໍໍຖ້້າຫຼີ້້��ນຮອບໃໝ່່
5. ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນຕ້້ອງມີີຈຳຳ�ນວນໝາໄນຫຼຼາຍກວ່່າໂຕແກະ
6. ແກະທີ່່�ໄມ່່ໄດ້້ຫຼົົ�ງຫາຍຈະໄປຊ່່ວຍຈັັບແກະໂຕທີ່່�ຫຼົົ�ງຢູ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ເພາະຈຳຳ�ນວນໝາໄນມີີຫຼຼາຍ
7. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ວິິທີີການຫຼີ້້��ນແບບໃໝ່່, ກຳຳ�ມະການຄົົນໜື່່�ງຈະເປັັນ “ ຜູ້້�ລ້້ຽງແກະນີີໄສດີີ” ສາມາດສັ່່�ງໃຫ້້ ໝາ
ໄນສູູນຫາຍໄປ. ແລະບອກຝູູງແກະເມືືອເຮືືອນໄດ້້ ເມື່່�ອບອກແບບນັ້້�ນແລ້້ວ ໝາໄນຕ້້ອງໄດ້້ນັ່່�ງລົົງແລະຝູູງແກະ
ສາມາດອອກມາໄດ້້. ແລະເລີ່່�ມຕົ້້�ນການຫຼີ້້��ນໃໝ່່ໄດ້້
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ຄົົນລ້້ຽງແກະທີ່່�ດີີສາມາດດູູແລແກະທຸຸກ

ໂຕເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າຝູູງແກະກັັບບ້້ານຢ່່າງປອດໄພໄດ້້ສະເໝີີ
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ຕົົວຢ່່າງການສອນທີ່່ໃ� ຊ້້ກັບບົ
ັ ດົ ຮຽນທັັງ 10 ບົົດ

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 9: ບົດຝືກຫັດ

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 9

ອັັດສຳຳ�ເນົົາເອກະສານແລະແຈກຢາຍໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຄົົນລະ 1 ແຜ່່ນພ້້ອມບິິກ, ສໍໍດຳຳ�,ສໍໍສີີ , ແລະສີີທຽນສຳຳ�ລັັບ
ເຮັັດງານຫັັດຖະກຳຳ� ຄູູສາມາດຄິິດລາຍການງານຫັັດຖະກຳຳ�ດ້້ວຍຕົົນເອງ ໂດຍໃຫ້້ສອດຄ້້ອງກັັບຄຳຳ�ຖາມທົົບທວນ
ສຳຳ�ລັັບແຕ່່ລະບົົດຮຽນ.

1. ເຈົ້້�າສາມາດຈື່່�ຄຳຳ�ອະທິິຖານບັັນທັັດທຳຳ�ອິິດ ແລະຂຽນຄຳຳ�ອະທິິຖານນັ້້�ນລົົງໄປທາງລຸ່່�ມນີ້້�ໄດ້້ບໍ່່�?
2. ເຕິິມຄຳຳ�ໃນຊ່່ອງວ່່າງ:
I ໂຢຮັັນ 3:1, “________ຊົົງໂຜດປະທານ_______ແກ່່_______ເປັັນຢ່່າງໃດ_______
ຊົົງເອິ້້�ນພວກເຮົົາວ່່າ______ຂອງພຣະອົົງ”
3. ໃຫ້້ລອງຄຶຶດເບີ່່�ງວ່່າແມ່່ນຫຍັັງຄືືສິ່່�ງທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າຕະຫລອດໄປ?
ອະທິິບາຍເປັັນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງ
4. ພ
 ຣະເຈົ້້�າຈື່່�ຊື່່�ຂອງພວກເຮົົາແລະຮູ້້�ທຸຸກຢ່່າງກ່່ຽວກັັບພວກເຮົົາ! ໃຫ້້ເດັັກນ້້ອຍຂຽນຫຼືື�ແຕ້້ມຮູູບຄວາມ
ຮູ້້�ສຶຶກຂອງເຂົົາເຈົ້້�າທີ່່�ມີີຕໍ່່�ປະໂຫຍກດັັງກ່່າວ.
5. ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ:
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງພໍໍພຣະໄທເມື່່�ອເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກຂອບພຣະຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າ ໃຫ້້ພວກເຮົົາຂຽນຂອບຄຸຸນ
ພຣະເຈົ້້�າເຖິິງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. (ກະກຽມເຈັ້້�ຍສີີ, ສີີທຽນ, ບິິກເຟີີດ, ສໍໍດຳຳ�, ແລະສະຕິິກເກີີ
ສຳຳ�ລັັບເດັັກນ້້ອຍເພື່່�ອເຮັັດບັັດຂອບໃຈ ສໍໍາລັັບພຣະເຍຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ຫຼືື�ຜູ້້�ສອນສາມາດເລືືອກ
ກິິດຈະກຳຳ�ອື່່�ນສຳຳ�ລັັບໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍເຮັັດສຳຳ�ລັັບຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າໄດ້້

ກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� 10: ນີ່່�ມັັນຄືືການແຣ໊໊ບ!

ກິດຈະກ�ຳທີ່ 10

ນີ້້�ແມ່່ນອີີກກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່�ດີີຫຼຼາຍໃນທຸຸກໆບົົດຮຽນພວກເຮົົາຈະຈົົບດ້້ວຍການແຣ໊໊ບ ເຊິ່່�ງຈະຊ່່ວຍຫລານນ້້ອຍ. ໄດ້້
ສະແດງຕົົວຕົົນຢ່່າງສ້້າງສັັນ ຂໍໍໃຫ້້ພວກເຮົົາກຽມອຸຸປະກອນດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�: ກອງ, ຄີີບອດ - ຫຼືື�ເຄື່່�ອງດົົນຕີີຕີີອື່່�ນໆ, ຫຼືື�
ອຸຸປະກອນໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ໃຫ້້ຈັັງຫວະໄດ້້, ສາມາດເລືືອກເອົົາ 1 ຄົົນມາແຣ໊໊ບນຳຳ� , ແລະສ່່ວນທີ່່�ເຫຼືື�ອແມ່່ນຕອບສະໜອງ
ຕາມຄວາມເຫມາະສົົມ ຄຳຳ�ຕ່່າງໆ ສາມາດເບິ່່�ງໄດ້້ຈາກປື້້�ມ ຄູູຕ້້ອງຈັັດແຈງນັັກຮຽນໃຫ້້ປ່່ຽນເປັັນຜູ້້�ແຣ໊໊ບນຳຳ� ແລະສາມາດ
ໃຫ້້ພວກເຂົົາພະຍາຍາມຂຽນເນື້້�ອເພງກ່່ຽວກັັບພຣະຄຸຸນຂອງພຣະເຈົ້້�າເອງໄດ້້
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ຄຳຳ�ອຸຸປະມາເລື່່�ອງ ແກະທີ່່�ເສຍໄປ • ລູູກາ 15:1-7

ຂ້າແດ່ພຣະບິດາເຈົ້າໃນສະຫວັນ
ຂອບພຮະຄຸນພຣະອົງທີ່ມອບຄວາມຮັກ ແລະເອິ້ນເຮົາ
ວ່າເປັນລູກຂອງພຣະອົງ

1 ໂຢຮັັນ 3:1
ເບິ່່�ງແມ, ພຣະບິິດາຊົົງໂຜດປະທານຄວາມຮັັກແກ່່ເຮົົາ
ທັັງຫຼຼາຍເປັັນຢ່່າງໃດທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຊົົງເອີ້້�ນພວກເຮົົາວ່່າບຸຸດ
ຂອງພຣະອົົງ
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ຄຸ
ນ
ະ
ຣ
ພ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ຂ້້າແດ່່ພຣະບິິດາເຈົ້້�າໃນສະຫວັັນ ຂອບພຣະຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ມອບຄວາມຮັັກ ແລະເອິ້້�ນເຮົົາ
ວ່່າເປັັນລູູກຂອງພຣະອົົງ
–––––
1 ໂຢຮັັນ 3:1

ເບິ່່ງ� ແມ, ພຣະບິິດາຊົົງໂຜດປະທານຄວາມຮັັກແກ່່ເຮົົາທັັງຫຼຼາຍເປັັນຢ່າ່ ງໃດທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຊົົງເອີ້້�ນພວກເຮົົາວ່່າບຸຸດຂອງພຣະອົົງ

ວໃດ
ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນ
ົ້າຮັກ
ວ່າພຣະເຈ
ເຮົາ

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ແລ້້ວເຮົ
ົາສາມ
າດສະ
ແດງຄ
ວາມຮັ
ັກ
ຢ່່າງໃດ ໄດ້້
?

ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?
ໂຢຮັັນ 3:16
1 ໂຢຮັັນ 4:10
ໂຣມ 8:38-39
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ແມ່່ນຫຍັ
ັງທີ່່�ເຮັັດໃຫ້
້
ເຮົົາເປັັນລູ
ູກຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າ
?

ມ
ຄວາ
ງ
ິ
ຖິ
ເ
ືກ
ເຮົົາຮູ້້�ສື ້ແນວໃດ?
ຮັັກໄດ້

ພຣະຄຸນ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ຖ້້າຫາກເປັັນຊັ້້�ນຮຽນກຸ່່�ມໃຫຍ່່ ໃຫ້້ແບ່່ງອອກເປັັນກຸ່່�ມນ້້ອຍ ໆ ແລະນຳຳ�ພາອະທິິຖານວ່່າ “ພຣະບິິດາໃນ
ສະຫວັັນ ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ມອບຄວາມຮັັກໃຫ້້ກັັບຂ້້ານ້້ອຍ ແລະເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍໄດ້້ເປັັນໜຶ່່�ງໃນລູູກຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າ” ແລະ ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ເວົ້້�າຕາມ ບອກຫລານນ້້ອຍແຕ່່ລະຄົົນໃຫ້້ອະທິິຖານເຖິິງພຣະເຈົ້້�າ
1 ປະໂຫຍກວ່່າພວກເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກດີີ ຫຼືື�ມັັກຫຼຼາຍສ່ຳຳ��ໃດທີ່່�ໄດ້້ເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າ ຮັັກນິິຣັັນດອນຂອງອົົງ
ພຣະເຈົ້້�າໝາຍເຖິິງຫຍັັງສຳຳ�ລັັບພວກເຂົົາ ແລະຂອບພຣະຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າເຖິິງຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົົງ ໃຫ້້
ພວກເຂົົາຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າອອກມາ ຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້້�າທີ່່�ໄດ້້ກ່່າວໄວ້້ໃນ
ບົົດຮຽນຕັັວຢ່່າງ ຖ້້າຫາກເປັັນຊັ້້�ນຮຽນກຸ່່�ມນ້້ອຍໆ ໃຫ້້ຈັັບມືືກັັນເປັັນວົົງມົົນແລະເມື່່�ອຫລານນ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງ
ຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າໃຫ້້ນຳຳ�ອະທິິຖານ ພວກເຂົົາເຮັັດໄດ້້

ເວົ້້�າເລີີຍ!
•	ພຣະຄຸຸນ ໝາຍເຖິິງ ການໄດ້້ຮັບ
ັ ຄວາມຮັັກແມ່່ນໃນຢາມທີ່່�ພວກເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດຫຍັັງເລຍທີ່່�ສົມ
ົ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ັ
ຄວາມຮັັກ
•	ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່່າພຣະເຈົ້້�າຮັັກພວກເຮົົາ ເພາະພຣະອົົງຊົົງສ້້າງເຮົົາຂຶ້້�ນມາ ພຣະອົົງຊົົງປະທານສິ່່�ງຕ່່າງ ໆ ໃຫ້້
ກັັບເຮົົາ ພຣະອົົງຊົົງສົ່່�ງພຣະບຸຸດອົົງດຽວ ຄືື ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ເພື່່�ອໄຖ່່ບາບໃຫ້້ກັັບເຮົົາເທິິງໄມ້້ກາງແຂນ
•	ຫລານນ້້ອຍຮູ້້�ບໍໍວ່່າຄວາມຮັັກນິິຣັັນດອນຄືືຫຍັັງ? ມັັນຄືືຄວາມຮັັກທີ່່�ຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ແມ່່ນແຕ່່ໃນອີີກ
ຮ້້ອຍພັັນລ້້ານປີີຂ້້າງໜ້້າ ຫຼືື�ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ ຄວາມຮັັກນິິຣັັນດອນກໍໍຈະຢັັງຄົົງຢູ່່�
•	ມັັນຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ເຖິິງວ່່າເຮົົາຈະເຮັັດບາບ
•	ມັັນຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ເຖິິງວ່່າເຮົົາຈະຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານ
•	ມັັນຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ແມ່່ນໃນວັັນທີີເຮົົາໄດ້້ສູູນເສຍຄົົົ�ນທີ່່�ເຮົົາຮັັກ
•	ມັັນຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ແມ່່ນໃນເວລາທີ່່�ພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຮົົາຕົົກງານ
•	ມັັນຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ສີ້້�ນສຸຸດ ເຖິິງວ່່າເຮົົາຈະໄດ້້ຄະແນນຮຽນບໍ່່�ດີີ
•	ບໍ່່�ວ່່າຫຍັັງຈະເກີີດຂຶ້້�ນ ຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າກໍໍຈະບໍ່່�ມີີມື້້�ໝົົດໄປ
ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍເລົ່່�າເຖິິງຄວາມຄິິດຂອງພວກເຂົົາກ່່ຽວກັັບຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຢ່່າງເປີີດເຜຍ ບໍ່່�ວ່່າ
ຈະເປັັນ ຄວາມຢ້້ານ ຄວາມກັັງວົົນ ການສູູນເສີີຍຄວາມຮັັກຫຼືື�ຄວາມສຸຸກ ຄວາມອິ່່�ມເອມໃຈທີ່່�ໄດ້້ສຳຳ�ພັັດ ແລະ
ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບຄວາມຮັັກຂອງພຣະເຈົ້້�າ
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ພຣະຄຸນ
ໄດ້ຍິ ນ ບໍນໍ້ ?
ຄ�ຳອຸປະມາເລື່ອງແກະທີ່ເສຍໄປ (ລູກາ 15: 1-7)

ພ

ຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ທຸຸກ ໆ ຄົົນຮູ້້�ວ່່າພຣະເຈົ້້�າຮັັກພວກເຂົົາຫຼຼາຍສ່ຳຳ��ໃດ ພຣະອົົງໄດ້້ເລົ່່�າເລື່່�ອງ
ກ່່ຽວກັັບຄົົນລ້້ຽງແກະທີ່່�ເຮັັດແກະຂອງລາວຫຼົົ�ງເສຍໄປ ຄົົນລ້້ຽງແກະຮູ້້�ສຶຶກກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບແກະ 1 ໂຕ
ທີ່່�ເສຍໄປຫຼຼາຍ ຈົົນກະທັ້້�ງລາວໄດ້້ຖິ້້�ມຝູູງແກະທີ່່�ລາວມີີຢູ່່�ເພື່່�ອຕາມຫາ
ແກະໂຕທີ່່�ເສຍໄປນັ້້�ນ ໃນລາງເທື່່�ອແກະກໍໍຫຼົົ�ງທາງໄປຕາມທາງຂອງ
ມັັນ ພວກແກະເປັັນສັັດທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຕັັວເອງໄດ້້ ລາງ
ເທື່່�ອພວກມັັນກໍໍຖືືກໝີີ ໝາໄນ ຫຼືື�ສິິງໃຫຍ່່ລ່່າເພື່່�ອເປັັນ
ອາຫານ ຫນ້້າທີ່່�ຂອງຄົົນລ້້ຽງແກະຄືືການປົົກປ້້ອງຝູູງແກະ
ຂອງລາວຈາກອັັນຕະລາຍ ແລະນັ້້�ນເປັັນພຽງສິ່່�ງທີ່່�ຄົນລ້
ົ ້ຽງ
ແກະເຮັັດ ລາວດີີໃຈຫຼຼາຍທີ່່�ລາວພົົບແກະທີ່່�ເສຍໄປ ລາວ
ເລຍອຸ້້�ມແກະຕັັວນັ້້�ນພາດບ່່າກັັບມາເຖິິງບ້້ານ ຈາກນັ້້�ນລາວ
ກໍໍເອິ້້�ນໝູ່່�ເພື່່�ອນ ແລະເພື່່�ອນບ້້ານຂອງລາວມາສະເຫຼີີ�ມ
ສະຫຼຼອງທີ່່�ລາວຊອກແກະຕັັວນັ້້�ນພົົບ ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ໄດ້້ບອກເອົົາໄວ້້ວ່່າ ນີ້້�ຄືືສິ່່�ງທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນເທິິງສະຫວັັນ ເວລາທີ່່�
ມີີຫລານນ້້ອຍ 1 ຄົົນ ບໍ່່�ວ່່າຈະຊາຍຫຼືື�ຍິິງຮັັບເຊື່່�ອພຣະເຢຊູູ
ວ່່າເປັັນພຣະຜູ້້�ໂຜດໃຫ້້ພົ້້�ນ ພວກເຂົົາປ່່ຽນຈາກຄົົົ�ນທີ່່�ຫຼົົ�ງ
ທາງກາຍເປັັນຄົົົ�ນທີ່່�ຖືືກພົົບເຈີີ ເຊັ່່�ນດຽວກັັບແກະໂຕນັ້້�ນ ເມື່່�ອມີີຄົົນ
ຮັັບເຊື່່�ອໃໝ່່ກໍໍຈະສ້້າງຄວາມຢິິນດີີ ຄວາມສຸຸກ ແລະການສະເຫຼີີ�ມສະຫຼຼອງ
ເທິິງສະຫວັັນ ຈາກເຊຟານິິຢາ 3:17 ຊ່່ວຍໃຫ້້ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງຄວາມສຸຸກໃຈຂອງພຣະບິິດາທີ່່�ມີີຕໍ່່�ລູູກ ໆ ຂອງ
ພຣະອົົງ “ພຣະເຈົ້້�າຍາເວພຣະເຈົ້້�າຂອງເຈົ້້�າຊຶ່່�ງຢູ່່�ທ່່າມກາງເຈົ້້�າຊົົງມີີລິິດອຳຳ�ນາດຍິ່່�ງໃຫຍ່່ ພຣະອົົງຈະຊົົງຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ພົ້້�ນ ພຣະອົົງຈະຊົົງຍິິນດີີເພາະພວກເຈົ້້�າ ດ້້ວຍຄວາມຊົົມຊື່່�ນຢິິນດີີ ພຣະອົົງຈະຊົົງຢູ່່�ໃນຄວາມຮັັກຂອງ
ພຣະອົົງ ພຣະອົົງຈະຊົົງເຕັ້້�ນໂລດເພາະພວກເຈົ້້�າດ້້ວຍຮ້້ອງເພງສຽງດັັງ” ພຣະຄຳຳ�ພີີຂໍ້້�ນີ້້�ເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກ
ຢ່່າງໃດ?

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຊົງສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະເຊື່ອວ່າພຣະອົງສະຖິດຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ
• ເຊື່ອວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນລູກທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ
• ເຊື່ອວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຄົງຢູ່ຕະຫລອດໄປ ບໍ່ວ່າຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ
• ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົາ້ ສາມາດໃຫ້ເຮົາປະກາດພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງກັບໃຜສັກຄົນໃນມື້ນີ້
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ພຣະຄຸນ
ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
ເກມ ແກະກັັບຄົນ
ົ ລ້້ຽງແກະ
1. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ເກມນີ້້�ຫຼີ້້��ນຄ້້າຍຄືືເກມ“Steal the Bacon ຂີ້້�ລັັກເບຄອນ” ພຽງແຕ່່ຫຼີ້້��ນເປັັນສີ່່�ດ້້ານແລະເຮັັດ
ການດັັດປັັບເລັັກ ນ້້ອຍ ເຊິ່່�ງມີີ “ແກະ”, “ໝາໄນ” ແລະ “ຜູ້້�ລ້້ຽງແກະ”.
2. ອ
 ະທິິບາຍໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼິ້້��ນຟັັງກ່່ຽວກັັບຂອບເຂດຂອງເກມ - ຄວນເປັັນສີ່່�ແຈຂະນາດໃຫຍ່່. ຢູ່່�ກາງມີີຮູູບສີ່່�ແຈຂະນາດ
ນ້້ອຍແລະມີີແກະທີ່່�ຫຼົົ�ງຫາຍຢູ່່�ຂ້້າງໃນໂຕໜຶ່່�ງ. ເລືືອກເອົົາ ໝາໄນມາ 6 ໂຕເພື່່�ອຄອຍປົົກປ້້ອງແກະທີ່່�ເສຍໄປເອົົາໄວ້້
. ແບ່່ງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນອອກເປັັນ 4 ທີີມແລະໃຫ້້ແຕ່່ລະທີີມຕັ້້�ງຢູ່່� 4 ແຈທາງນອກ.
3. ເມື່່�ອແບ່່ງທີີມຜູ້້�ຫຼີ້້��ນສຳຳ�ເລັັດແລ້້ວ (ສາມາດແບ່່ງອອກເປັັນ 2 ກຸ່່�ມຖ້້າມີີຄົົນຫຼິ້້��ນຕໍ່່�າ ກວ່່າ 10 ຄົົນ) ມອບໝາຍເລກ
ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແຕ່່ລະຄົົນ ແລະໃຫ້້ຢືືນລຽນແຖວຕາມລຳຳ�ດັັບ ໃນແຕ່່ລະທີີມຄວນມີີເລກ 1 2 3 ແລະນັັບຕໍ່່�ໆໄປ.
4. ອ
 ະທິິບາຍວ່່າ ເມື່່�ອກຳຳ�ມະການຮ້້ອງວ່່າ “ເລກ1” ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໝາຍເລກ1 ສາມາດແລ່່ນໄປຊ່່ວຍແກະທີ່່�ຫຼົົ�ງຫາຍນັ້້�ນໄດ້້
ແຕ່່ຖ້້າຖືືກໝາໄນຈັັບໄດ້້ ຜູ້້�ນັ້້�ນຕ້້ອງອອກຈາກເກມ ແລະລໍໍຖ້້າຫຼີ້້��ນຮອບໃໝ່່
5. ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນຕ້້ອງມີີຈຳຳ�ນວນໝາໄນຫຼຼາຍກວ່່າໂຕແກະ
6. ແກະທີ່່�ໄມ່່ໄດ້້ຫຼົົ�ງຫາຍຈະໄປຊ່່ວຍຈັັບແກະໂຕທີ່່�ຫຼົົ�ງຢູ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ເພາະຈຳຳ�ນວນໝາໄນມີີຫຼຼາຍ
7. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ວິິທີີການຫຼີ້້��ນແບບໃໝ່່, ກຳຳ�ມະການຄົົນໜື່່�ງຈະເປັັນ “ ຜູ້້�ລ້້ຽງແກະນີີໄສດີີ” ສາມາດສັ່່�ງໃຫ້້ ໝາໄນ
ສູູນຫາຍໄປ. ແລະບອກຝູູງແກະເມືືອເຮືືອນໄດ້້ ເມື່່�ອບອກແບບນັ້້�ນແລ້້ວ ໝາໄນຕ້້ອງໄດ້້ນັ່່�ງລົົງແລະຝູູງແກະສາມາດ
ອອກມາໄດ້້. ແລະເລີ່່�ມຕົ້້�ນການຫຼີ້້��ນໃໝ່່ໄດ້້
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນ: ຄົົນລ້້ຽງແກະທີ່່�ດີີສາມາດເບິ່່�ງແຍງແກະທຸຸກໂຕເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າ
ຝູູງແກະກັັບບ້້ານຢ່່າງປອດໄພສະເໝີີ

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນຮອບທຳຳ�ອິິດທີ່່�ພວກເຮົົາຫຼີ້້��ນເກມ ມີີໃຜສາມາດຊ່່ວຍແກະຈາກໝາໄນໄດ້້ບໍໍ (ບໍ່່�) ເປັັນຫຍັັງເຖິິງຊ່່ວຍບໍ່່�ໄດ້້ລ່່ະ?
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີ ຄົົນລ້້ຽງແກະອອກໄປຊ່່ວຍແກະທັັງໝົົດຈັັກໂຕ? ແຄ່່ໂຕດຽວ! ຫລານໆຮູ້້�ບໍໍວ່່າຖ້້າເຮົົາເປັັນແກະໂຕ
ດຽວທີ່່�ຫຼົົ�ງທາງ ຄົົນລ້້ຽງແກະ ຫຼືື�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈະມາຊ່່ວຍເຮົົາບໍໍ? ຫລານໆຮູ້້�ສີີກຢ່່າງໃດເມື່່�ອໄດ້້ຮູ້້�ວ່່າ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈະຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເຮົົາທຸຸກເວລາ?
3. * ເຮົົາມາອະທິິຖານກັັນເທາະ ເວົ້້�ານຳຳ�ສຽງເດີ້້� ຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າພວກເຮົົາມີີຄວາມສຸຸກແລະມ່່ວນຊື່່�ນກັັບການຫຼີ້້��ນ
ເກມນີ້້�ຫຼຼາຍ ຊ່່ວຍໃຫ້້ເຮົົາເຂົ້້�າໃຈເຖິິງພຣະຄຸຸນຂອງພຣະເຈົ້້�າຄືືສິ່່�ງທີ່່�ພວກເຮົົາໄດ້້ຮັັບໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງຮຽກຮ້້ອງ ຫຼືື�ເຮັັດ
ຫຍັັງເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້້ມາ ແຕ່່ເປັັນຂອງຂວັັນຈາກພຣະເຈົ້້�າ ພວກເຮົົາມາຢຸຸດນິ່່�ງແລະຟັັງພຣະເຈົ້້�າເວົ້້�າກັັບເຮົົາກັັນເທາະ
ເຮົົາເຄີີຍຂໍໍພຣະຄຸຸນເປັັນຂອງຂວັັນຈາກພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ບໍ່່�? (**ຢຸຸດ) ພຣະເຈົ້້�າ ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ໃຫ້້ພວກເຮົົາ
ເປັັນໜຶ່່�ງໃນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ານ້້ອຍເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າ!
*ຜູ້້�ນຳຳ�, ການອະທິິຖານນີ້້�ເປັັນການອະທິິຖານແບບ ເວົ້້�ານຳຳ�ແລະເວົ້້�າຕາມ ຫລານ ໆ ເວົ້້�ານຳຳ�ສຽງວ່່າ….
**ຜູ້້�ນຳຳ� ໃຫ້້ຢຸຸດປະມານ 10 ວິິນາທີີເພື່່�ອໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ເວົ້້�າກັັບຈິິດໃຈຂອງຫລານນ້້ອຍແຕ່່ລະຄົົນ
ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງສອນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ເວົ້້�າແລະຟັັງໃນການອະທິິຖານ
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ນ
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ພ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ຫລານນ້້ອຍຈຳຳ�ຄຳຳ�ອະທິິຖານໃນປະໂຫຍກທຳຳ�ອິິດຂອງການອະທິິຖານ, ພຣະຄຸຸນ ໄດ້້ບໍໍ? ແລະຂຽນລົົງຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�



ເຕີີມຊ່່ອງວ່່າງ
I ໂຢຮັັນ 3:1: ________ຊົົງໂຜດປະທານ________ແກ່່________ເປັັນຢ່່າງໃດ________
ຊົົງເອິ້້�ນພວກເຮົົາວ່່າ________ຂອງພຣະອົົງ



ໃຫ້້ລອງຄຶຶດເບີ່່�ງວ່່າແມ່່ນຫຍັັງຄືືສິ່່�ງທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າຕະຫລອດໄປ? ອະທິິບາຍເປັັນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງ



ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າກໍໍເໝືືອນພໍ່່�ແມ່່ຂອງພວກເຮົົາ ພຣະອົົງຮູ້້�ຈັັກຊື່່�ຂອງເຮົົາ ແລະຮູ້້�ທຸຸກສິ່່�ງທຸຸກຢ່່າງກ່່ຽວກັັບເຮົົາ
ໃຫ້້ຂຽນເປັັນປະໂຫຍກຫຼືື�ແຕ້້ມຮູູບທີ່່�ອະທິິບາຍເຖິິງສິ່່�ງທີ່່�ພວກເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກ



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ
 ານຮູ້້�ສຶຶກຂອບພຣະຄຸຸນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ດີີ ແລະເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າພໍໍພຣະໄທ ໃຫ້້ຂຽນຄຳຳ�ຂອບພຣະຄຸຸນເຖິິງ
ກ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
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ພຣະຄຸນ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ຂ້້ອຍເປັັນລູູກທີ່່ຮັ
� ກ
ັ ຂອງພຣະຣາຊາເໜືືອພຣະຣາຊາ
ຂ້້ອຍເປັັນ ຂ້້ອຍເປັັນ

ຂ້້ອຍເປັັນສົົມບັັດລ້ຳຳ��ຄ່່າຂອງພຣະອົົງຕະຫລອດການ
ຂ້້ອຍເປັັນ ຂ້້ອຍເປັັນ

ຂ້້ອຍໄດ້້ຮັບ
ັ ຄວາມພົ້້�ນໂດຍພຣະຄຸຸນແລະໄດ້້ຮັບ
ັ ການໄຖ່່ໂດຍພຣະໂລຫິິດ
ຂ້້ອຍເປັັນ ຂ້້ອຍເປັັນ

ຂ້້ອຍໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງໂດຍປີີກຂອງພຣະອົົງ ປອດໄພຈາກອັັນຕະລາຍ
ຂ້້ອຍເປັັນ ຂ້້ອຍເປັັນ

ຂ້້ອຍຂອບໃຈສຳຳ�ລັັບຄວາມຮັັກທີ່່ບໍ່່
� ມີີມື້້�
� ໝົົດໄປ
ຂ້້ອຍເປັັນ ຂ້້ອຍເປັັນ

ຂ້້ອຍເປັັນລູູກຂອງພຣະເຈົ້້�າ ຜູ້້�ສູູງສຸຸດ
ອາເມນ

ຄູູນຳຳ�ການອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ເປັັນສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບເປັັນຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້
ຊັ້້�ນຮຽນຂຽນເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຕັັວຢ່່າງ/ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ເທິິງກະດານ ສ້້າງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນລະຫວ່່າງທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍຮ້້ອງເພງແຣັັບທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນຂຶ້້�ນມາ
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ເລື່່�ອງລາວຂອງອັັບຣາຮາມ • ປະຖົົມມະການ 12:1-5

ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

ມັັດທາຍ 22:37, 38
ຈົ່ງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທ່ານດ້ວຍສຸດໃຈຂອງທ່ານດ້ວຍ
ສຸດຈິດຂອງທ່ານ ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ນັ້ນແຫຼະ
ເປັນພຣະບັນຍັດຂໍ້ສຳຄັນອັນດັບທຳອິດ
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ັ
ຄວາມຮກ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ອຍຮັັກແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງ
–––––
ມັັດທາຍ 22:37-38

ຈົ່່�ງຮັັກອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າຂອງທ່່ານດ້້ວຍສຸຸດໃຈຂອງທ່່ານດ້້ວຍສຸຸດຈິິດຂອງທ່່ານ ແລະດ້້ວຍສຸຸດຄວາມຄິິດຂອງທ່່ານ ນັ້້�ນ
ແຫຼຼະເປັັນພຣະບັັນຍັັດຂໍ້້�ສຳຳ�ຄັັນອັັນດັັບທຳຳ�ອິິດ

່�ອຟັັງ
ການເຊື່

ເຈົ້າຫາພໍ້ຫຼືບໍ?

ຄືືຫຍັັງ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ພຣະບັັນຍັັດສອງ 7:9
ໂຢຮັັນ 14:15
2 ໂຢຮັັນ 1:6
ໂກໂລຊາຍ 3:20
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ເປັັນຫຍັັງຄວາມຮັັກ
ເຖິິງກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ເຊື່່�ອຟັັງ?

ຄວາມ
ຮັັກສຳຳ�ຄັ
ັນຫຼຼາຍ
ກວ່່າກ
ານເຊື່່�ອ
ຟັັງຫຼືື�
ບໍ່່�?

ັ
ຄວາມຮກ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍໃນເວລາອະທິິຖານອີີກເທື່່�ອດ້້ວຍການອະທິິຖານວ່່າ “ຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍຮັັກ
ແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງ” ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ອະທິິຖານຕາມ ໜຸຸນໃຈໃຫ້້ພວກເຂົົາອະທິິຖານເປັັນ
ປະໂຫຍກດຽວ ເພື່່�ອຖາມພຣະເຈົ້້�າໃນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງເພື່່�ອໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າຊ່່ວຍເຂົົາຮຽນຮູ້້�ທີ່່�
ຈະຮັັກແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງ ພວກເຂົົາສາມາດຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ພຣະ
ລັັກສະນະຂອງພຣະອົົງທີ່່�ບອກໄວ້້ໃນຕັັວຢ່່າງ

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ເຮົົາເຊື່່ອ
� ຟັັງພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຮົົາ
• ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ເຮົົາເຊື່່ອ
� ຟັັງພຣະອົົງ ແລະການເຊື່່ອ
� ຟັັງເຮັັດໃຫ້້ພຣະອົົງພໍໍພຣະໄທ
• ພວກເຮົົາສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກຂອງເຮົົາຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ດ້ວ
້ ຍການເຊື່່ອ
� ຟັັງພຣະອົົງໃນທຸຸກ ໆ ສິ່່ງ�
• ຫລານໆຈະໄດ້້ເຫັັນຈາກເລື່່ອ
� ງເລົ່່�າວ່່າການເຊື່່ອ
� ຟັັງເຮັັດໃຫ້້ໄດ້້ຮັບ
ັ ການອວຍພຣະພອນ
• ການເຊື່່ອ
� ຟັັງແລະຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເປັັນການເດິິນທາງທີ່່�ໜ້າ້ ຕື່່ນ
� ເຕັ້້ນ
�
ຕອນນີ້້�ສາມາດເຣີ່່�ມໂອ້້ລົົມກັັນກ່່ຽວກັັບການເຊື່່�ອຟັັງໄດ້້ ເມື່່�ອເຮົົາເຊື່່�ອຟັັງພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຮົົາ ກໍໍແປວ່່າເຮົົາເຊື່່�ອຟັັງ
ພຣະເຈົ້້�ານຳຳ� ເພາະພຣະອົົງບອກວ່່າເຮົົາຄວນເຊື່່�ອຟັັງພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຮົົາໃນທຸຸກ ໆ ເລື່່�ອງ ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນ
ຄວາມທ້້າທາຍ/ສິ່່�ງທີ່່�ຍາກເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາເຊື່່�ອຟັັງ ແຕ່່ກໍໍໄດ້້ຮັັບການອວຍພຣະພອນຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ເຊື່່�ອຟັັງ
ໄປແລ້້ວ ສຸຸດທ້້າຍຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຂົົາເຂົ້້�າໃຈວ່່າຄວາມຮັັກແລະການເຊື່່�ອຟັັງກ່່ຽວຂ້້ອງກັັນຢ່່າງໃດ
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ເລື່່ອ
� ງຣາວຂອງອັັບຣາຮາມ (ປະຖົົມມະການ 12:1-5)

ອັັ

ບຣາຮາມມີີຊີີວິິດຢູ່່�ເມື່່�ອດົົນນານມາແລ້້ວ ຕອນທີ່່�ທ່່ານແກ່່ຊະລາ ພຣະເຈົ້້�າບອກກັັບທ່່ານວ່່າ “ເຈົ້້�າຈົ່່�ງອອກ
ຈາກດິິນແດນຂອງເຈົ້້�າ ຈາກຍາດຕິິພີ່່�ນ້້ອງຂອງເຈົ້້�າ ຈາກບ້້ານພໍ່່�ຂອງເຈົ້້�າ ໄປຢັັງດິິນແດນທີ່່�ເຮົົາຈະສຳຳ�ແດງ
ແກ່່ເຈົ້້�າ ເຮົົາຈະໃຫ້້ເຈົ້້�າເປັັນຊົົນຊາດໃຫຍ່່ ເຮົົາຈະອວຍພອນເຈົ້້�າ ຈະໃຫ້້
ເຈົ້້�າມີີຊື່່�ສຽງໃຫຍ່່ໂຕ ແລ້້ວເຈົ້້�າຈະເປັັນພອນ ເຮົົາຈະອວຍພອນຄົົົ�ນ
ທີ່່�ອວຍພອນເຈົ້້�າ ເຮົົາຈະສາບແຊ່່ງຄົົົ�ນທີ່່�ສາບແຊ່່ງເຈົ້້�າ ບັັນດາ
ເຜົ່່�າພັັນທັ່່�ວໂລກຈະໄດ້້ຮັັບພອນເພາະເຈົ້້�າ” ອັັບຣາຮາມ
ກໍໍເຊື່່�ອຟັັງແລະເຮັັດຕາມທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າບອກ ທ່່ານຖິ້້�ມຂອງ
ທຸຸກສິ່່�ງທຸຸກຢ່່າງຂອງທ່່ານແລະພາເມຍທີ່່�ຊື່່�ວ່່າຊາຣາ ແລະ
ໂລດຜູ້້�ເປັັນຫລານຊາຍ ຢ້້າຍໄປຢັັງທີ່່�ຫ່່າງໄກຈາກບ້້ານຂອງ
ທ່່ານ ຈາກເມືືອງຮາຣານ ໄປຢັັງບ້້ານໃໝ່່ທີ່່�ພວກເພີ້້�ນເອີ້້�ນ
ວ່່າດິິນແດນແຫ່່ງພຣະສັັນຍາ ພວກເຮົົາຮູ້້�ບໍໍວ່່າເປັັນຫຍັັງ
ອັັບຣາຮາມເຖິິງເຮັັດຕາມທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າບອກໃຫ້້ທ່່ານເຮັັດ?
ແມ່່ນແລ້້ວ! ທ່່ານຮຽນຮູ້້�ທີ່່�ຈະຮັັກແລະເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ
ການເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າຂອງອັັບຣາຮາມເປັັນພຽງແຄ່່ຈຸຸດເຣີ່່�ມຕົ້້�ນ
ທີ່່�ຈະຮຽນຮູ້້� ເຕີີບໃຫຍ່່ທາງຈິິດວິິນຍານນຕະຫລອດຊີີວິິດຂອງ
ທ່່ານ ທັັງການເຊື່່�ອຟັັງ ຄວາມຮັັກ ແລະຄວາມເຊື່່�ອສັັດທາ

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ເຮົົາສາມາດສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກແລະການອຸຸທິິດຕົົນຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ດ້້ວຍການເຊື່່�ອຟັັງສິ່່�ງທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າບອກ
• ເຊື່່�ອຟັັງພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຮົົາເພາະເປັັນການຖວາຍພຣະກຽດແດ່່ພຣະເຈົ້້�າ
• ຕັ້້�ງໝັ້້�ນທີ່່�ຈະຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດໃຈ ສຸຸດຈິິດ ສຸຸດຄວາມຄິິດແລະສຸຸດກຳຳ�ລັັງຂອງເຮົົາ
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ມາຫຼີ້້��ນກັັນ !
ຢ່່າຫັັນຫຼັັ�ງກັັບ
1. ແ ບ່່ງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນອອກເປັັນກຸ່່�ມ ກຸ່່�ມລະ 10 ຄົົນ ໃຫ້້ແຕ່່ລະກຸ່່�ມຈັັບມືືກັັນເປັັນວົົງມົົມຂະໜາດໃຫຍ່່ ປ່່ອຍມືືແລ້້ວຫັັນ
ໜ້້າໄປທາງຂວາມືືຂອງເຮົົາ (ໜ້້າເຮົົາຈະຫັັນເຂົ້້�າຫາດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງຄົົົ�ນທີ່່�ຢູ່່�ຂວາມືື) ເຮົົາຈະຫັັນໜ້້າເຂົ້້�າຫາຫາງຂອງ
ຄົົນຂ້້າງໜ້້າ
2. ແ ບ່່ງຫາງໃຫ້້ແຕ່່ລະຄົົນ 3 ຫາງ (ແຖບ ຜ້້າ ເຊືືອກ ຫຼືື�ຫຍັັງກໍໍໄດ້້ທີ່່�ສາມາດດຶຶງອອກໄດ້້) ແລ້້ວໃຫ້້ສອດຫາງໄວ້້ທີ່່�ກາງ
ສະເກີີດ ຫຼືື�ຫ່່ວງໃສ່່ສາຍຮັັດແອວ (ຖ້້າໃຜທີ່່�ສອດຫາງບໍ່່�ໄດ້້ ໃຫ້້ໃຊ້້ຜ້້າຢາວໆມັັດໄວ້້ອ້້ອມແອວຄ້້າຍສາຍຮັັດແອວ
ແລ້້ວມັັດຫາງຕິິດກັັບຜ້້ານັ້້�ນອີີກເທື່່�ອ)
3. ອ
 ະທິິບາຍຈຸຸດປະສົົງຂອງເກມວ່່າ ຈະໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແຕ່່ລະຄົົນຈັັບທີ່່�ຫາງຂອງຄົົນຂ້້າງໜ້້າ ຖ້້າຫາງຂອງໃຜຫຼຸຸ�ດອອກ ກໍໍ
ຕ້້ອງອອກຈາກເກມໄປ
4. ສຳ
 ຳ�ຄັັນ: ອະທິິບາຍໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນວ່່າຖ້້າຢາກຊະນະ ຈະຕ້້ອງບໍ່່�ຫັັນຫຼັັ�ງອອກໄປ ແຕ່່ໃຫ້້ມຸ້້�ງຄວາມສົົນໃຈໄປທີ່່�ສິ່່�ງທີ່່�ຢູ່່�
ຂ້້າງໜ້້າ ຊຶ່່�ງກໍໍຄືືເປົ້້�າໝາຍຂອງພວກເຂົົາ
5. ສຳ
 ຳ�ຄັັນ: ຖ້້າຫາກແລ່່ນເປັັນວົົງມົົນ (ພະຍາຍາມຈັັບຫາງຂອງຄົົນຂ້້າງໜ້້າ) ຍາກເກີີນໄປ (ສ່່ວນຫຼຼາຍຈະຍາກຖ້້າມີີຄົົນ
ຫຼີ້້��ນໜ້້ອຍ) ໃຫ້້ຫຼີ້້��ນເປັັນສີ່່�ຫຼ່່�ຽມຂະໜາດໃຫຍ່່ ເວົ້້�າວ່່າ ເລີ່່�ມ ແລະໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນພະຍາຍາມປົົກປ້້ອງຫາງ
ຂອງຕັັວເອງພ້້ອມກັັບຈັັບຫາງຂອງຄົົົ�ນທີ່່�ຢູ່່�ຂ້້າງໜ້້າ
6. ເມື່່�ອຜູ້້�ຄຸຸມເກມເວົ້້�າວ່່າ ຢຸຸດ ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທີ່່�ຍັັງມີີຫາງຄືືຜູ້້�ຊະນະ
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນ: ພຣະເຈົ້້�າໃຫ້້ອັບັ ຣາຮາມເດິິນທາງໄປຢັັງບ້້ານໃໝ່່

ເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານຕ້້ອງຖິ້້�ມສິ່່�ງຄຸ້້�ນເຄີີຍ ບ້້ານ ພໍ່່�ແມ່່ ງານ ແລະດຳຳ�ເນີີນຊີີວິິດໄປຂ້້າງໜ້້າ ອັັບຣາຮາມເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ ແລະພຣະເຈົ້້�າກໍໍອວຍ
ພຣະພອນຢ່່າງຢິ່່�ງໃຫຍ່່ໃຫ້້ກັັບທ່່ານ

ຄ�ຳຖາມ
1. ເກມມ່່ວນຫຼຼາຍ ການເບີ່່�ງໄປຂ້້າງໜ້້າເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັນຫຼ
ັ ຼາຍ ຈະເກີີດຫຍັັງຂຶ້້�ນຖ້້າຫາກຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແນມຫັັນຫຼັັ�ງໄປທີ່່�ຫາງ
ຂອງເຂົົາ? (ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນກໍໍຈະຍ່່າງຊ້້າລົົງແລະເສຍຫາງຂອງເຂົົາໄປ)
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີ ອັັບຣາຮາມລົ້້�ມເລີີກແລະຖິ້້�ມຫຍັັງໄວ້້ຂ້້າງຫຼັັ�ງ ແລ້້ວແນມໄປຂ້້າງໜ້້າເພື່່�ອຕາມພຣະເຈົ້້�າ (ທີ່່�ດິິນ ການ
ງານ ແລະໝູ່່�ເພື່ຶຶ��ອນ)
3. ພ
 ຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ເອີ້້�ນຂ້້ານ້້ອຍມາບ່່ອນນີ້້�ໃນມື້້�ນີ້້� ຂໍໍສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຫັັນວ່່າພຣະອົົງ
ຕ້້ອງການໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຊື່່�ອຟັັງຢ່່າງໃດ ແລະຂໍໍສຳຳ�ແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າຂ້້ານ້້ອຍຈະຮັັກພຣະອົົງສຸຸດຈິິດ ສຸຸດໃຈ ສຸຸດຄວາມ
ຄິິດໄດ້້ຢ່່າງໃດ (ຢຸຸດ) ພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ານ້້ອຍຮັັກພຣະອົົງ ແລະຕ້້ອງການໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍ
ເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງດ້້ວຍ
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ັ
ຄວາມຮກ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ຫລານໆ ຢັັງຈຳຳ�ການອະທິິຖານໃນປະໂຫຍກທີ່່� 2 ຂອງການອະທິິຖານ ທີ່່�ກ່່ຽວກັັບ,ຄວາມຮັັກ ໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່� ຂຽນລົົງດ້້ານລຸ່່�ມນີ້້�



ເຕີີມຊ່່ອງວ່່າງ
ມັັດທາຍ 22:37,38__________ອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າດ້້ວຍ__________ ຂອງເຈົ້້�າ ດ້້ວຍ__________ຂອງເຈົ້້�າ
ແລະດ້້ວຍສຸຸດ__________ຂອງເຈົ້້�າ ນັ້້�ນແຫຼຼະເປັັນ__________ຂໍ້້�ໃຫຍ່່ແລະຂໍ້້�ຕົ້້�ນ



ການເຊື່່ອ
� ຟັັງໝາຍເຖິິງຫຍັັງ?



ພວກເຮົົາຄິິດວ່່າແມ່່ນຫຍັັງຄືືສິ່່�ງທີ່່ຍ
� າກທີ່່ສຸ
� ດ
ຸ ໃນການເຊື່່ອ
� ຟັັງ?



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ
ໃ ນແຜ່່ນເຈັ້້�ຍທີ່່ມີີ
� ເສັ້້�ນ ຂຽນຂໍ້້�ພະຄຳຳ�ພີີຂອງມື້້�ນີ້້�ທີ່່ຈຳຳ�
� ໄດ້້ ດ້ວ
້ ຍລາຍມືືທີ່່ງ� າມທີ່່ສຸ
� ດ
ຸ ແລ້້ວແປະຕິິດກັັບເຈັ້້�ຍສີີທີ່່ມັ
� ກ
ັ ເຈັ້້�ຍສີີຄວນໃຫຍ່່ກວ່່າເພື່່ອ
� ໃຫ້້
ເບິ່່�ງຄ້້າຍກັັບກອບຮູູບ ໃຊ້້ແຜ່່ນນີ້້�ແຂວນທີ່່ຫົ
� ວ
ົ ຕຽງຫຼືື�ຕັ້້�ງເທິິງໂຕະ ເພື່່ອ
� ເປັັນເຄື່່ອ
� ງເຕືືອນໃຈໃນຂໍ້້�ບັັນຍັັດຂອງພຣະເຈົ້້�າຜູ້້�ຢິ່່�ງໃຫຍ່່
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ຄວາມຮັກັ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ເຮົົາຄວນເຣີ່່�ມຕົ້້�ນໃນແຕ່່ລະມື້້�ຢ່່າງໃດ?
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ເຮົົາຄວນເຮັັດຫຍັັງເມື່່�ອອ່່ານພຣະຄຳຳ�ສັັກສິິດຂອງພຮະເຈົ້້�າ
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ເຮົົາຄວນເຮັັດຫຍັັງເມື່່�ອເຮົົາກຳຳ�ລັັງຈະເຮັັດຜິິດພາດ
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ເຮົົາຄວນເຮັັດຫຍັັງເມື່່�ອເຮົົາພົົບເຈີີມື້້�ທີ່່�ເລວຮ້້າຍ
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ເຮົົາຄວນເຮັັດຫຍັັງເມື່່�ອເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານໃນຢາມຄໍ່່�າຄືືນ
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ເຮົົາຄວນເຮັັດຫຍັັງເພື່່�ອໃຫ້້ເປັັນທີ່່�ພໍໍພຣະໄທໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈົ້້�າ
ເຊື່່�ອໃຈ ເຊື່່�ອຟັັງ ແລະ ອະທິິຖານ

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ຄວ

ຈ
ໃ
ນ
ັ
ຫັ
ເ
ກ
ົ
ອົ
ນ
ັ
ຫັ
ເ
າມ

ໄທຊາມາເຣຍຜູ້້�ໃຈດີີ  • ລູູກາ 10:25-37

ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຮັກຄົນອື່ນ
ເໝືອນທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກຂ້ານ້ອຍ

ໂຢຮັັນ 15:12
ບັັນຍັັດຂອງເຮົົາຄືືໃຫ້້ພວກທ່່ານຮັັກກັັນແລະ
ກັັນ ເໝືືອນຢ່່າງທີ່່�ເຮົົາຮັັກທ່່ານ
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ອົກ
ຄວາມເຫັັນ ົ ເຫັັນໃຈ
ລອງເວົ້າ ເບີ່ງໄດ ບໍ່້ ?
ຊ່່ວຍຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ຮັັກຄົົນອື່ນ່� ເໝືືອນທີ່່�ພຣະອົົງຊົົງຮັັກຂ້້ານ້້ອຍ
–––––
ໂຢຮັັນ 15:12

“ບັັນຍັັດຂອງເຮົົາຄືືໃຫ້້ພວກທ່່ານຮັັກກັັນແລະກັັນ ເໝືືອນຢ່່າງທີ່່�ເຮົົາຮັັກທ່່ານ”

�ງ

ຳ�ສັ່່
ເຮົົາໄດ້້ຮັັບຄຳ
ໃຫ້້ຮັັກໃຜ?

ເຮົົາຈະ

ຮັັກໄດ້້ຢ່
່າ

ງໃດ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ
ເຈົ້າຫາພໍ້ຫຼືບໍ?
ມັັດທາຍ 5:44-48
1 ໂກຣິິນໂທ 13:4-7
1 ໂຢຮັັນ 4:7-11
1 ໂຢຮັັນ 3:18
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ເມື່່�ອໃດ
ທີ່່�ເຮົົາຮູ້້�ສື
ຄອບຄົ
ືກຮັັກ
ວ
ົ ຂອງເ
ຮົາົ ແທ້
ໆ
້

ຶກຖືືກ
ຮູ້້�ສຶ
�
່
ທີ່
ດ
ເມື່່�ອໃ ພຣະເຈົ້້�າ
າກ
ຮັັກຈ

ອົກເ
ຄວາມເຫັັນ ົ ຫັັນໃຈ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍ ອະທິິຖານອີີກເທື່່�ອ ດ້້ວຍການອະທິິຖານວ່່າ “ຊ່່ວຍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍຮັັກຄົົນອື່່�ນເໝືືອນ
ທີ່່�ພຣະອົົງຮັັກຂ້້ານ້້ອຍ” ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ອະທິິຖານຕາມ ຊຸຸກຢູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາອະທິິຖານເປັັນປະໂຫຍກ
ດຽວ ຖາມພຣະເຈົ້້�າໃນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງສຳຳ�ລັັບວິິທີີການສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກໃຫ້້ກັັບຄົົນອື່່�ນ ໆ ໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າແລະພຣະລັັກສະນະຂອງພຣະອົົງທີ່່�ໄດ້້ບອກໄວ້້ໃນບົົດຮຽນຕັັວຢ່່າງ

ເວົ້້�າເລີີຍ!
•	ການຮັັກຄົົນອື່ນ
່� ໆ ເປັັນສິ່ງ່� ທີ່່�ສຳ�ຄັ
ຳ ນ
ັ ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັບ
ັ ການຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດຈິິດ ສຸຸດໃຈ ແລະສຸຸດຄວາມ
ຄິິດຂອງທ່່ານ
• ຮັັກຄົົນອື່ນ
່� ໆ ໝາຍເຖິິງການຮັັກມິິດແລະສັັດຕູູ ໂອ໊໊ຍ ຂໍ້້�ນີ້້ຍ
� າກແທ້້?
• ກ
 ານຮັັກຄົົນອື່ນໝ
່� າຍເຖິິງການຮັັກພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ພຣະອົົງຮັັກຢ່່າງເສຍສະລະນັ້້�ນໝາຍຄວາມວ່່າ
ການໃຫ້້ຄົນອື່
ົ ນ
່� ມາກ່່ອນຕົົວທ່່ານເອງ
ຊຸຸກຍຼ້້�ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ແບ່່ງປັັນແລະສົົນທະນາຢ່່າງເປີີດເຜຍກ່່ຽວກັັບຄວາມກັັງວົົນແລະສີ່່�ງທ້້າທາຍໃນເລື່່�ອງ
ການຮັັກຄົົນອື່່�ນຕາມແນວທາງຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ອ້້າງເຖິິງຂໍ້້�ຄວາມໃນມັັດທາຍບົົດທີ່່� 5 ຫລານນ້້ອຍ
ອາດຈະຢາກແບ່່ງປັັນກ່່ຽວກັັບອຸຸປະສັັກໃນຄວາມສຳຳ�ພັັນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນແລະເຫດຜົົນວ່່າເປັັນຫຍັັງການຮັັກຜູ້້�ອື່່�ນ
ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ມັັກເຮົົາເຖິິງຍາກ ສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບລັັກສະນະຂອງຄວາມຮັັກທີ່່�ປາກົົດໃນ 1 ໂກຣິິນໂທ 13 ວ່່າແມ່່ນ
ຫຍັັງທີ່່�ປະຕິິບັັດຕາມຍາກ ແລະແມ່່ນຫຍັັງທີ່່�ປະຕິິບັັດຕາມງ່່າຍກວ່່າ
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ໄທຊາມາເຣຍໃຈດີີ (ລູູກາ 10:25-37)

ກາ

ນຮັັກຜູ້້�ອື່່�ນໃນແບບທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າຮັັກເຮົົາໝາຍເຖິິງຫຍັັງ? ມາຫາຄຳຳ�ຕອບກັັນເນາະ ມີີໃຜບາງຄົົນຖາມ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າວ່່າ “ໃຜເປັັນເພື່່�ອນບ້້ານຂອງຂ້້ານ້້ອຍ?” ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕອບຄຳຳ�ຖາມ
ດ້້ວຍການເລົ່່�າເລື່່�ອງ ພຣະອົົງເຮັັດເຊັ່່�ນນີ້້�ຢູ່່�ຫຼຼາຍເທື່່�ອ ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ເປັັນນັັກເລົ່່�າເລື່່�ອງທີ່່�ດີີ ພຣະອົົງຕັັດຕອບວ່່າ “ມີີຊາຍຄົົນໜຶ່່�ງລົົງຈາກ
ກຸຸງເຢຣູູຊາເລັັມໄປຢັັງເມືືອງເຢຣີີໂກ ແລະລາວຖືືກພວກໂຈນປຸ້້�ນ
ພວກໂຈນແຢ່່ງຊິິງເສື້້�ອຜ້້າຂອງລາວ ທຸຸບຕີີລາວ ແລ້້ວຖິ້້�ມລາວ
ໄວ້້ໃນສະພາບທີ່່�ເກືືອບຈະຕາຍແລ້້ວ ບັັງເອີີນມີີປະໂລຫິິດ
ຄົົນໜຶ່່�ງຍ່່າງມາຕາມທາງນັ້້�ນ ເມື່່�ອເຫັັນຄົົນນັ້້�ນແລ້້ວກໍໍຍ່່າງ
ເລີີຍໄປເສຍອີີກຟາກໜຶ່່�ງ ຄົົນເລວີີກໍໍຄືືກັນ
ັ ເມື່່�ອມາເຖິິງ
ບ່່ອນນັ້້�ນແລະເຫັັນແລ້້ວກໍໍເລີີຍໄປເສຍອີີກຟາກໜຶ່່�ງ ແຕ່່
ເມື່່�ອໄທຊາມາເຣຍຄົົນໜຶ່່�ງເດິິນທາງຜ່່ານມາໃກ້້ຄົນນັ້້
ົ �ນ
ເຫັັນແລ້້ວກໍໍມີີໃຈສົົງສານ ຈຶ່່�ງເຂົ້້�າໄປຫາລາວ ເອົົາເຫຼົ້້��າອະງຸ່່�ນ
ກັັບນ້ຳຳ��ມັນ
ັ ເທໃສ່່ບາດແຜແລະເອົົາຜ້້າມາພັັນໃຫ້້ ແລ້້ວໃຫ້້
ລາວຂຶ້້�ນຂີ່່�ສັັດຂອງຕົົນເອງພາມາເຖິິງໂຣງແຣມ ແລະເອົົາໃຈ
ໃສ່່ບົົວລະບັັດລາວ ມື້້�ຕໍ່່�ມາກ່່ອນຈະໄປ ລາວໄດ້້ເອົົາເງີີນສອງ
ຫລຽນໃຫ້້ກັັບເຈົ້້�າຂອງໂຣງແຣມ ບອກວ່່າ ‘ຈົ່່�ງຊ່່ວຍເບີ່່�ງແຍງຊາຍ
ຄົົນນີ້້�ດ້້ວຍ ສຳຳ�ລັັບເງີີນທີ່່�ຕ້້ອງເສຍເກີີນກວ່່ານີ້້�ຈະໃຊ້້ໃຫ້້ເມື່່�ອກລັັບ
ມາ’ ໃນສາມຄົົນນັ້້�ນຄົົນໃດຖືືໄດ້້ວ່່າເປັັນເພື່່�ອນບ້້ານຂອງຄົົົ�ນທີ່່�ຖືືກປຸ້້�ນ?” ທຳຳ�
ບັັນດິິດທູູນຕອບວ່່າ “ຄືືຄົົນນັ້້�ນແຫຼຼະທີ່່�ສຳຳ�ແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່່�ລາວ” ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈຶ່່�ງຕັັດກັັບທຳຳ�
ບັັນດິິດຄົົນນັ້້�ນວ່່າ “ທ່່ານຈົ່່�ງໄປເຮັັດເໝືືອນຢ່່າງນັ້້�ນ”

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ຄວາມຮັັກແບບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຄືືຄວາມຮັັກທີ່່�ເສຍສະລະ
• ຮັັກດ້້ວຍການກະທຳຳ� ບໍ່່�ແມ່່ນຄຳຳ�ເວົ້້�າ ເມື່່�ອເຮົົາໃສ່່ໃຈຜູ້້�ອື່່�ນ ເຮົົາກຳຳ�ລັັງສຳຳ�ແດງເຖິິງຄວາມເມດຕາ
• ຮັັກພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໝົົດຫັັວໃຈຂອງທ່່ານ ແລ້້ວຂໍໍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດໃຫ້້ຮັັກຜູ້້�ອື່່�ນຜ່່ານທາງເຮົົາ
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ມາຫຼີ້້��ນກັັນ !
ຖ ້ວຍທີ່ບໍ່ມມ
ີ ໝ
ື້ ດົ
1. ແບ່່ງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນເປັັນ 2 ທີີມຢ່່າງນ້້ອຍ (ຖ້້າມີີຫລານນ້້ອຍຫຼຼາຍຄົົນໃຫ້້ແບ່່ງອອກເປັັນຫຼຼາຍກວ່່າ 2 ທີີມ)
2. ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຕັ້້�ງແຖວຫ່່າງກັັນວາໜື່່�ງ ແລະໃຫ້້ກາງແຂນອອກ
3. ໃຫ້້ວາງຖັັງຂະໜາດໃຫຍ່່ໄວ້້ທີ່່�ດ້້ານໜ້້າແລະດ້້ານຫຼັັ�ງແຖວ ບ່່ອນລະ 1 ຖັັງ
4. ແຈກຖ້້ວຍເຈັ້້�ຍນ້້ອຍກັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົນ
ົ ລະ 1 ອັັນ
5. ເມື່່�ອເວົ້້�າວ່່າ “ໄປ” ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນທຳຳ�ອິິດໃນແຕ່່ລະແຖວແລ່່ນໄປທີ່່�ຖັັງດ້້ານໜ້້າເພື່່�ອຕັັກນ້ຳຳ�� ແລ້້ວແລ່່ນກັັບໄປທີ່່�ແຖວ
ເທນ້ຳຳ��ໃຫ້້ກັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນຖັັດໄປ ໂດຍທີ່່�ເທໃຫ້້ໝົົດແກ້້ວ ແລະເທຕໍ່່�ໄປເລື້້�ອຍໆ ພໍໍເຖິິງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນສຸຸດທ້້າຍໃຫ້້ເທນ້ຳຳ��
ໃສ່່ເທີີງດ້້ານຫຼັັ�ງແລ້້ວຮ້້ອງສຽງດັັງວ່່າ “ຊ່່ວຍແດ່່! ຂ້້ອຍຕ້້ອງການນ້ຳຳ��ຕື່່�ມອີີກ”
6. ເມື່່�ອຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນທຳຳ�ອິິດໄດ້້ຍິິນສຽງຮ້້ອງແລ້້ວຈືືງກລັັບໄປຕັັກນ້ຳຳ��ໃໝ່່ໄດ້້ ແລ້້ວຈຶ່່�ງເທນ້ຳຳ��ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນຕໍ່່�ໄປແບບນີ້້�ເລື້້�ອຍໆ
7. ສຳ
 ຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ນຳຳ�ເກມ : ໃນການຫຼີ້້��ນເທື່່�ອທຳຳ�ອິິດໃຫ້້ໃສ່່ນ້ຳຳ��ໃນຖັັງດ້້ານໜ້້າແຕ່່ຫນ້້ອຍໆ ແລະໃນແຕ່່ລະຮອບໃຫ້້
ເຕີີມນ້ຳຳ��ລົົງໄປ ເພື່່�ອໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍສາມາດຕັັກນ້ຳຳ��ຕື່່�ມໄດ້້
8. ເຮັັດເຄື່່�ອງໝາຍໄວ້້ກາງຖັັງນ້ຳຳ��ທີ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງ ແລະບອກຫລານນ້້ອຍ ວ່່າໃຫ້້ເຕີີມນ້ຳຳ��ຈົົນເຖິິງເສັ້້�ນນີ້້�ພາຍໃນ 5 ນາທີີ
ັ
່�ນ
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ : ເຮົົາຈະແບ່່ງສິ່່�ງທີ່່�ເຮົົາໄດ້້ຮັບັ ຈາກພຣະເຈົ້້�າໃຫ້້ກັບຜູ້້�ອື່

ຄ�ຳຖາມ
1. ຫ
 ລານນ້້ອຍ ເປັັນຫຍັັງເຖິິງແບ່່ງນ້ຳຳ��ໃຫ້້ຄົົ�ນທີ່່
ົ �ຢູ່່�ຕໍ່່�ໄປຈາກເຮົົາ? ເປັັນຫຍັັງເຖິິງບໍ່່�ເກັັບນ້ຳຳ��ໄວ້້ກັັບຕັັວເອງ (ເມື່່�ອເຮົົາໃຫ້້ນ້ຳຳ��
ຜູ້້�ອື່່�ນຫຼຼາຍເທົ່່�າໃດ ເຮົົາກໍໍຈະໄດ້້ກັັບມາຫຼຼາຍເທົ່່�ານັ້້�ນ)
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີ ມີີຊາຍຄົົນໜຶ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຄວາມເຈັັບປວດແລະຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ເປັັນຫຍັັງເຮົົາເຖິິງຄິິດວ່່າ
ໄທຊາມາເຣຍໃຈດີີຄືືເປັັນຄົົນໃຈດີີກັັບຊາຍທີ່່�ເຈັັບປວດຄົົນນັ້້�ນ ແລະຊ່່ວຍເຫຼືື�ອລາວດ້້ວຍ (ຊາຍຜູ້້�ນັ້້�ນຕ້້ອງການ
ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ໄທຊາມາເຣຍສາມາດຊ່່ວຍເຫຼືື�ອລາວໄດ້້)
3. ພຣະເຈົ້້�າຊ່່ວຍເປີີດຕາໃຫ້້ເຮົົາເຫັັນຜູ້້�ອື່່�ນທີ່່�ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບເຮົົາ ຜູ້້�ທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ຜູ້້�ຄົົົ�ນທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມເມດຕາ ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໂຜດສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຫັັນວ່່າໃຜແດ່່ທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍ
ເຫຼືື�ອ (ຢຸຸດ) ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊ່່ວຍຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ຮັັກຜູ້້�ອື່່�ນແລະເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ໃຫ້້ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ທີ່່�ຕ້້ອງການ
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ອົກເ
ຄວາມເຫັັນ ົ ຫັັນໃຈ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ເຈົ້້�າຈື່່�ຈຳຳ�ປະໂຫຍກທີ່່� 3 ຂອງການອະທິິຖານ ຄວາມເມດຕາ ໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່� ຂຽນລົົງດ້້ານລຸ່່�ມນີ້້�



ເຕີີມຄຳຳ�ລົົງໃນຊ່່ອງວ່່າງ
ໂຢຮັັນ 15:12 __________ຂອງເຮົົາຄືືໃຫ້້______________ແລະກັັນ ເໝືືອນຢ່່າງທີ່່ເ� ຮົົາ__________ທ່່ານ



ເປັັນຫຍັັງການສິ້້�ນພຣະຊົົນເທິິງໄມ້້ການເຂນຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈຶ່່�ງເປັັນຕັັວຢ່່າງຂອງຄວາມຮັັກທີ່່ສົ
� ມ
ົ ບູູນແບບຂອງພຣະອົົງຕໍ່່�ເຮົົາ



ໃຫ້້ຢົກ
ົ ຕັັວຢ່່າງການສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກທີ່່ເ� ສຍສະລະຕໍ່່�ຄົົນ
ົ� ທີ່່ເ� ຮົົາຮູ້້�ຈັັກມາ 1 ວິິທີີ



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ
ໃ ຊ້້ເຈັ້້�ຍປະດິິດ ສີີທຽນ ແລະບິິກເຟີີດ ເຮັັດເປັັນບັັດອວຍພອນໃຫ້້ກັບຄົົ
ັ ນ
ົ� ທີ່່ເ� ຮົົາຢາກສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກໃຫ້້ ອາດຈະຂຽນຂໍ້້�ພະຄຳຳ�ພີີທີ່່ຈຳຳ�
� ໄດ້້ໃນມື້້�
ນີ້້�ຂຽນລົົງໃນບັັດອວຍພອນນຳຳ�!
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ອົກເ
ຄວາມເຫັັນ ົ ຫັັນໃຈ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດໃຈຂອງຂ້້ອຍ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດຈິິດຂອງຂ້້ອຍ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດຄວາມຄິິດຂອງຂ້້ອຍ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າດ້້ວນສຸຸດກຳຳ�ລັັງຂອງຂ້້ອຍ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ
ຂ້້ອຍຢາກເຫັັນແລະຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົົງ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ
ຂ້້ອຍຢາກສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຜູ້້�ອື່ນ
່� ເຫັັນວ່່າຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົົງວ່່າເປັັນເລື່່ອ
� ງຈິິງ
ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ ຂ້້ອຍຮັັກພຣະເຈົ້້�າ

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ເລື່່�ອງຜູ້້�ຮັັບໃຊ້້ທີ່່�ບໍ່່�ໃຫ້້ອະໄພ • ມັັດທາຍ 18:21-35

ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍອະໄພຕໍ່່�ຄວາມຜິິດບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ ຂໍໍ
ພຣະອົົງຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍຈາກຄວາມຜິິດບາບນັ້້�ນ

ເພງສັັນລະເສີີນ 51:2
ຂໍໍຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ສະອາດຈາກຄວາມຊັ່່�ວຂອງຂ້້າ
ນ້້ອຍ ແລະຂໍໍຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍຈາກບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ
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ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍອະໄພຕໍ່່�ຄວາມຜິິດບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ ຂໍໍພຣະອົົງຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍຈາກຄວາມຜິິດບາບນັ້້�ນ
–––––
ເພງສັັນລະເສີີນ 51:2

ຂໍໍຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ສະອາດຈາກຄວາມຊັ່່�ວຂອງຂ້້ານ້້ອຍ ແລະຂໍໍຊົົງຊຳຳ�ລະຂ້້ານ້້ອຍຈາກບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ

ດເມື່່�ອ
ຢ່່າງໃ
ກ
ຶ
ເຮົົາຮູ້້�ສຶ າມຜິິດບາບ
ວ
ເຮັັດຄ

ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ມັັດທາຍ 6:9-15
ກິິດຈະການ 3:19
1 ໂຢຮັັນ 1:9
ເຮົົາຈະເຮັັດຢ່່າງໃດເພື່່
�ອບໍ່່�
ຕ້້ອງເວົ້້�າຄຳຳ�ວ່່າ “ຂ້້ອ
ຍຂໍໍໂທດ”
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ແລ້
້ວເ
ໃດເ ຮົົາຮູ້້�ສຶ
ມື່່�ອ
ໄດ້້ຮັ ຶກຢ່່າງ
ອະ ັບການ
ໄພ

ກບາບ
ນຶຶ
ຳ
ຳ
ສຳ
ນ
າ
ກ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍ ໃນການອະທິິຖານອີີກເທື່່�ອດ້້ວຍການອະທິິຖານວ່່າ “ຂ້້ານ້້ອຍຂໍໍອະໄພຕໍ່່�ຄວາມບາບທີ່່�
ໄດ້້ກະທຳຳ� ຂໍໍພຣະອົົງຊົົງຊຳຳ�ລະບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ” ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ອະທິິຖານຕາມ ຊຸຸກຢູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ອະທິິຖານຂໍໍການອະໄພຈາກພຣະເຈົ້້�າ 1 ປະໂຫຍກດ້້ວຍຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງ ຫຼືື�ຂໍໍໃຫ້້ເຂົົາໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່�ນ
ໃຫ້້ພວກເຂົົາຮ້້ອງອອກພຣະນາມຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້້�າຕາມທີ່່�ຍົົກຕັັວຢ່່າງ

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ແມ່່ນຫຍັັງຄືືສິ່່ງ� ທີ່່�ເຂົ້້�າໃຈຍາກທີ່່�ສຸດ
ຸ ໃນການໃຫ້້ອະໄພ?
• ເປັັນຫຍັັງການໃຫ້້ອະໄພກັັບຄົົົ�ນທີ່່ເ� ຮັັດຮ້້າຍຕໍ່່�ເຮົົາຄືືຍາກແທ້້?
• ເປັັນຫຍັັງການເວົ້້�າຄຳຳ�ວ່າ່ “ຂ້້ອຍຂໍໍໂທດ ໂຜດອະໄພໃຫ້້ຂ້ອ
້ ຍດ້້ວຍ” ເຖິິງຍາກແທ້້
• ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ໄດ້້ສາລະພາບບາບຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າ ຕໍ່່�ພໍ່່ແ� ມ່່ ຕໍ່່�ພີ່່ນ້
� ອ
້ ງ ຫຼືື�ໝູ່່�ເພື່່ອ
� ນ?
ນຳຳ�ການສົົນທະນາໂດຍການກ່່າວເຖິິງພຣະປະສົົງຂອງພຣະເຈົ້້�າທີ່່�ໃຫ້້ອະໄພຄວາມບາບຂອງເຮົົາທັັງໝົົດ
ພຣະອົົງເປັັນຕັັວຢ່່າງຂອງພວກເຮົົາ ແລະເພາະພຣະອົົງໃຫ້້ອະໄພເຮົົາ ເຮົົາຈຶ່່�ງຄວນໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່�ນ ເຈົ້້�າ
ອາດຈະຕ້້ອງການອ່່ານຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງພຣະເຈົ້້�ານຳຳ�ກັນ
ັ ຊຸຸກຢູ້້�ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ແບ່່ງປັັນ ສົົນທະນາຢ່່າງ
ເປີີດເຜີີຍເຖິິງເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າການໃຫ້້ອະໄພເປັັນເລື່່�ອງຍາກ ແລະປຽບທຽບວ່່າພວກທ່່ານຮູ້້�ສຶຶກ
ຢ່່າງໃດເມື່່�ອໄດ້້ຮັັບການໃຫ້້ອະໄພ
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ເລື່່ອ
� ງຜູ້້�ຮັັບໃຊ້້ທີ່ບໍ່່
່� ໃ� ຫ້້ອະໄພ ມັັດທາຍ 18:21-35)

ຂະ

ນະນັ້້�ນເປໂຕມາທູູນພຣະອົົງວ່່າ “ອົົງພຣະຜູ້ເ້� ປັັນເຈົ້້�າ ຂ້້ານ້້ອຍຄວນຢົົກໂທດໃຫ້້ພີ່່ນ້
� ອ
້ ງທີ່່�ເຮັັດ
ຜິິດຕໍ່່�ຂ້າ້ ນ້້ອຍ ຈັັກເທື່່ອ
� ? ເຖິິງເຈັັດເທື່່ອ
� ເລີີຍບໍໍ?” ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕັັດຕອບທ່່ານວ່່າ “ເຮົົາບໍ່່�ໄດ້້
ບອກທ່່ານວ່່າເຈັັດເທື່່ອ
� ແຕ່່ເຈັັດສິິບເທື່່ອ
� ຄູູນເຈັັດ “ເພາະເຫດນີ້້� ແຜ່່ນດິິນ
ສະຫວັັນກໍໍປຽບເໝືືອນດັ່່�ງກະສັັດອົົງໜຶ່່�ງທີ່່�ມີພ
ີ ຣະປະສົົງຈະຄິິດ
ບັັນຊີກັ
ີ ບ
ັ ບັັນດາຂ້້າທາດຂອງຕົົນ ເມື່່ອ
� ທ່່ານຊົົງເລີ້້�ມຕົ້້�ນຄິິດບັັນຊີີ
ຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່�ເປັັນໜີ້້ໜຶ່່
� ງ� ໝື່່ນຕ
� ະລັັນຕົນຖືື
ົ ກພາມາເຂົ້້�າເຝົ້້�າ ທ່່ານ
ຈຶ່່�ງມີີຮັບ
ັ ສັ່່�ງໃຫ້້ຂາຍຕັັວທ່່ານພ້້ອມກັັບເມຍແລະລູູກ ທັັງ
ຫມົົດທັັງບັັນດາສິ່່ງ� ຂອງທີ່່�ທ່າ່ ນມີີຢູ່່�ນັ້້ນ
� ເພື່່ອ
� ເອົົາມາໃຊ້້ໜີ້້�
ເພາະທ່່ານບໍ່່�ມີເີ ງີີນທີ່່ຈ
� ະໃຊ້້ໜີ້້ນັ້້
� ນ
� ຂ້້າທາດຄົົນນັ້້ນຈຶ່່
� ງ� ຂາບ
ລົົງວິິງວອນວ່່າ ‘ຂໍໍໂຜດຜ່່ອນຜັັນໄວ້້ກ່ອ
່ ນ ແລ້້ວຂ້້ານ້້ອຍຈະ
ໃຊ້້ໜີ້້ທັ
� ງັ ໝົົດ’ ກະສັັດອົົງນັ້້�ນຊົງົ ສົົງສານ ຈຶ່່�ງຊົົງປ່່ອຍຕັັວ
ລາວແລະຊົົງຢົົກໜີ້້� ແຕ່່ເມື່່ອ
� ຂ້້າທາດຄົົນນັ້້ນ
� ອອກໄປກໍໍພົົບ
ຄົົນໜຶ່່ງ� ທີ່່�ເປັັນເພື່່ອ
� ນຂ້້າທາດນຳຳ�ກັນ
ັ ທີ່່�ເປັັນໜີ້້ລ
� າວຢູ່່�ໜຶ່່�ງ
ຮ້້ອຍເດນາຣິິອັັນລາວກໍໍຈັັບຄົົນນັ້້ນບີ
� ບ
ີ ຄໍໍບອກວ່່າ ‘ໃຊ້້ໜີ້້ກູ
� ແູ ມ’
ເພື່່ອ
� ນຂ້້າທາດຄົົນນັ້້ນຈຶ່່
� ງ� ຂາບລົົງອ້້ອນວອນວ່່າ ‘ຂໍໍຜ່່ອນຜັັນກ່ອ
່ ນ
ແລ້້ວຂ້້າຈະໃຊ້້ໃຫ້້’ ແຕ່່ລາວບໍ່່�ຍອມ ຈຶ່່�ງນຳຳ�ຂ້າ້ ທາດລູູກໜີ້້�ນັ້້ນ
� ໄປຂັັງຄຸຸກ
ໄວ້້ຈົນ
ົ ກວ່່າຈະສາມາດໃຊ້້ໜີ້້ໄ� ດ້້ ພວກເພື່່ອ
� ນຂ້້າທາດເມື່່ອ
� ເຫັັນເຫດການເຊັ່່�ນ
ນັ້້�ນ ກໍໍເປັັນທຸກ
ຸ ຢ່່າງຢິ່່ງ� ແລະນຳຳ�ເຫດການທັັງໝົົດໄປກາບທູູນກະສັັດອົົງນັ້້�ນ ທ່່ານຈຶ່່�ງເອີ້້�ນຂ້າ້ ທາດນັ້້�ນມາຕັັດວ່່າ
‘ອ້້າຍຂີ້້�ຂ້າ້ ຊາດຊັ່່�ວ ເຮົົາຢົົກໜີ້້�ໃຫ້້ເຈົ້້�າທັັງໝົົດ ກໍໍເພາະເຈົ້້�າອ້້ອນວອນເຮົົາ ເຈົ້້�າຄວນຈະເມດຕາເພື່່ອ
� ນຂ້້າທາດນຳຳ�
ກັັນ ເໝືືອນເຮົົາເມດຕາເຈົ້້�າບໍ່່�ແມ່່ນບໍໍ?’ ແລ້້ວກະສັັດອົົງນັ້້�ນກໍໍໂກດຮ້້າຍຫຼຼາຍ ຈຶ່່�ງຊົົງມອບຂ້້າທາດຄົົນນັ້້ນ
� ໄວ້້ໃຫ້້ເຈົ້້�າ
ຫນ້້າທີ່່�ທໍໍລະມານຈົົນກວ່່າຈະໃຊ້້ໜີ້້ໝົ
� ດ
ົ ພຣະບິິດາຂອງເຮົົາຜູ້້�ຊົົງສະຖິິດໃນສະຫວັັນ ກໍໍຈະຊົົງເຮັັດຕໍ່່�ພວກ
ເຈົ້້�າຢ່່າງນັ້້�ນ ຖ້້າພວກເຈົ້້�າແຕ່່ລະຄົົນບໍ່່ຍ
� ອມຢົົກໂທດໃຫ້້ພີ່່ນ້
� ອ
້ ງຈາກໃຈຂອງພວກເຈົ້້�າ”

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ສາລະພາບບາບຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າທຸຸກມື້້� ຂໍໍພຣະອົົງຊຳຳ�ລະບາບຂອງເຮົົາ ແລະເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາຂາວສະອາດຄືືຫິິມະ
• ເຊື່່�ອວ່່າພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ຊົົງຊຳຳ�ລະບາບຂອງເຮົົາແລ້້ວ
• ຂໍໍພຣະເຈົ້້�າຊ່່ວຍເຮົົາໃຫ້້ພົ້້�ນຈາກຄວາມບາບ
• ຂໍໍພຣະອົົງຊ່່ວຍໃຫ້້ເຮົົາເປັັນຄົົນໃຫ້້ອະໄພແລະມີີຈິິດໃຈດີີ
• ຕຽມພ້້ອມສຳຳ�ຫລັັບການໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່�ນສະເໝີີ ແລະບໍ່່�ມີີຄວາມຂຸ່່�ນຂ້້ອງໃຈຕໍ່່�ພວກເຂົົາ
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ມາຫຼີ້້��ນກັັນ !
ໄຟແດງ ໄຟຂຽວ
1. ບອກຜູ້້�ຫຼີ້້��ນວ່່າຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນແລະເສັ້້�ນໄຊຢູ່່�ບ່່ອນໃດ
2. ແນະນຳຳ�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທຸຸກຄົົນໃຫ້້ຢືືນລຽນແຖວຫຼັັ�ງເສັ້້�ນທີ່່�ເປັັນຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ
3. ອ
 ະທິິບາຍວ່່າເມື່່�ອຜູ້້�ຄຸຸມເກມຮ້້ອງວ່່າ ໄຟຂຽວໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແລ່່ນໄປໃຫ້້ເຖິິງເສັ້້�ນໄຊ ແຕ່່ເມື່່�ອຮ້້ອງວ່່າ ໄຟແດງ ໃຫ້້ຢຸຸດແລ່່ນ
ທັັນທີີ ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຢຸຸດຕອນໄຟແດງໃຫ້້ໄປເລີ່່�ມທີ່່�ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນໃໝ່່ອີີກເທື່່�ອ
4. ໃຫ້້ຜູ້້�ຄຸຸມເກມຢືືນຢູ່່�ທີ່່�ເສັ້້�ນໄຊແລະຫັັນຫຼັັ�ງໃຫ້້ກັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ຮ້້ອງໄຟແດງ ໄຟຂຽວ ສະລັັບກັັນໄປເລື້້�ອຍ ໆ ເມື່່�ອມີີຜູ້້�
ຫຼີ້້��ນແລ່່ນໄປເຖິິງຜູ້້�ຄຸຸມເກມໄດ້້ກ່່ອນຈະເປັັນຜູ້້�ຊະນະ
5. ເມື່່�ອຜູ້້�ຄຸຸມເກມຮ້້ອງວ່່າໄຟແດງ ໃຫ້້ຫັັນກັັບມາເບິ່່�ງວ່່າທຸຸກຄົົນຢຸຸດແລ່່ນ ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທີ່່�ແລ່່ນຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ເວົ້້�າວ່່າໄຟແດງ ຈະ
ຖືືວ່່າຜິິດກົົດຂອງເກມແລະຈະຕ້້ອງຢຸຸດຫຼີ້້��ນ ທັັງຫມົົດຕ້້ອງກັັບໄປທີ່່�ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ແລ້້ວເລີ້້�ມໃໝ່່
6. ຫຼີ້້��ນຫຼຼາຍໆຮອບ
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼີ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ ເປັັນການສາທິິດເລື່່�ອງການສາລະພາບບາບທີ່່�ຊັັດເຈນ ເມື່່�ອ
ໃດກໍໍຕາມທີ່່�ມີີຄົົນເຮັັດຜິິດເຮົົາຈະຕ້້ອງ 1. ຢຸຸດ 2. ກັັບໃຈ / ຫັັນຫຼັັ�ງກັັບ 3. ກັັບໄປທີ່່�ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ 4. ເລີ້້�ມໃໝ່່

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນເກມ ຖ້້າຫາກເຮົົາບໍ່່�ຢຸຸດແລ່່ນຫຼືື�ລົ້້�ມລົົງຕອນທີ່່�ໄຟແດງ ເຮົົາຕ້້ອງເຮັັດຢ່່າງໃດ (ຢຸຸດ ຫັັນຫຼັັ�ງ ກລັັບໄປທີ່່�ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ
ເລີ້້�ມໃໝ່່)
2. ໃນພະຄຳຳ�ພີີ ຊາຍຜູ້້�ນັ້້�ນໄດ້້ຮັັບຄວາມກະລຸຸນາແລະການອະໄພຈາກກະສັັດຫຼືື�ບໍ່່� (ແມ່່ນ) ແລ້້ວຊາຍຜູ້້�ນັ້້�ນໄດ້້ມອບ
ຄວາມກະລຸຸນາແລະໃຫ້້ອະໄພແກ່່ຊາຍຄົົົ�ນທີ່່�ຕິິດໜີ້້�ລາວຫຼືື�ບໍ່່� (ບໍ່່�) ແລ້້ວກະສັັດພໍໍໃຈຫຼືື�ບໍ່່�ພໍໍໃຈທີ່່�ຊາຍຜູ້້�ນັ້້�ນບໍ່່�ໃຫ້້
ອະໄພ (ບໍ່່�ພໍໍໃຈ)
3. ພ
 ຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າປະທານອະໄພໃຫ້້ກັັບເຮົົາ ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າມອບຄວາມກະລຸຸນາໃຫ້້ກັັນເຮົົາ ເມື່່�ອເຮົົາເຮັັດ
ສິ່່�ງຕ່່າງ ໆ ທີ່່�ເຮົົາບໍ່່�ຄວນເຮັັດ ຂໍໍພຣະອົົງຊົົງຊ່່ວຍໃຫ້້ເຮົົາໄດ້້ສາລະພາບບາບ ຢຸຸດເຮັັດບາບ ຫັັນຫຼັັ�ງ ກັັບໃຈ ແລະກັັບ
ໄປທີ່່�ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ຂໍໍພຣະອົົງຊົົງບອກເຮົົາເຖິິງຄວາມຜິິດບາບທີ່່�ຕ້້ອງສາລະພາບ (ຢຸຸດ) ຂອບພຣະຄຸຸນເຖິິງຄວາມ
ກະລຸຸນາຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ສຳຳ�ລັັບການຊຳຳ�ລະບາບໃຫ້້ເຮົົາ ໃຫ້້ອະໄພເຮົົາແລະໃຫ້້ເຮົົາໄດ້້ໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່�ນ
ດ້້ວຍ
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ກ
ການສຳຳຳ ນຶຶ ບາບ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ເຈົ້້�າຈື່່�ຈຳຳ�ການອະທິິຖານປະໂຫຍກທີ່່� 4 ການສາລະພາບບາບໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່�  ຂຽນລົົງຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�



ເຕີີມຄຳຳ�ໃນຊ່່ອງວ່່າງ
	ເພງສັັນລະເສີີນ 51:2 ຂໍໍຊົົງ__________ຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ສະອາດຈາກ__________ຂອງຂ້້ານ້້ອຍ ແລະຂໍໍຊົົງ__________
ຂ້້ານ້້ອຍຈາກ__________ຂອງຂ້້ານ້້ອຍ



ເປັັນຫຍັັງເຮົົາເຖິິງຄວນສາລະພາບບາບຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າທຸຸກມື້້�?



ເປັັນຫຍັັງການໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່ນ
� ຈຶ່່�ງເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນ



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ

	
ຄວາມເຊື່່ອ
� ມໂຢງຂອງການໃຫ້້ອະໄພ : ຕັັດເຈັ້້�ຍເປັັນເສັ້້�ນເທົ່່�າ ໆ ກັັນ ຂຽນວ່່າ “ພຣະເຈົ້້�າປະທານການອະໄພໃຫ້້ຂ້າ້ ນ້້ອຍເມື່່ອ
� ….” ທີ່່ດ້
� າ້ ນໜຶ່່�ງ
ຂອງເຈັ້້�ຍ ສ່່ວນອີີກດ້້ານໃຫ້້ຂຽນວ່່າ “ເຮົົາໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່ນ
� ເມື່່ອ
� …….” ແລ້້ວຫຍິິບຫຼືື�ແປະເທບກາວປາຍທັັງສອງຂ້້າງເຂົ້້�ານຳຳ�ກັັນ ແລະສາມາດ
ແຂວນໄວ້້ໃນຫ້້ອງເພື່່ອ
� ເຕືືອນໃຈວ່່າໃຫ້້ຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າສຳຳ�ລັັບການໃຫ້້ອະໄພທີ່່ບໍ່່
� ສິ້້�
� ນສຸຸດຂອງພຣະອົົງ
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ກບາບ
ນຶຶ
ຳ
ຳ
ສຳ
ນ
າ
ກ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາບໍ່່�ເຊື່່ອ
� ຟັັງ
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາເວົ້້�າຫຍັັງທີ່່ຜິ
� ດ
ິ
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາເວົ້້�າຕົົວະ
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາກຳຳ�ລັັງຜິິດຖຽງກັັບຄົນ
ົ ອື່່ນ
�
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາບໍ່່�ໃຫ້້ອະໄພຜູ້້�ອື່່ນ
�
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາໃຈຮ້້າຍ
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ
ເຮົົາຄວນເຮັັດຢ່່າງໃດເມື່່ອ
� ເຮົົາຢາກເຮັັດຕາມໃຈຕັັວເອງ
ສາລະພາບບາບ ອະທິິຖານ ແລະກັັບໃຈ

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ະການ
ສ
ັ
ດ
ມ
ະ
ນ
ນ
ກາ

ເລື່່�ອງລາວມື້້�ຄຣິິດສະມາດ • ລູູກາ 1 ແລະ 2

ຂ້້ານ້້ອຍຈະສັັນລະເສີີນພຣະອົົງ
ດ້້ວຍສຸຸດຫົົວໃຈ

ເພງສັັນລະເສີີນ 9:1
ຂ້້ານ້້ອຍຈະຂອບພຣະຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າຍາເວດ້້ວຍສຸຸດໃຈ
ຂ້້ານ້້ອຍຈະເລົ່່�າເຖິິງການອັັດສະຈັັນທັັງສິ້້�ນຂອງພຣະອົົງ
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ການນະມດັ ສະການ

ລອງເວົ້າ ເບີ່ງໄດ ບໍ່້ ?
ຂ້້ານ້້ອຍຈະສັັນລະເສີີນພຣະອົົງດ້້ວຍສຸຸ ດຫົົວໃຈ
–––––
ເພງສັັນລະເສີີນ 9:1

ຂ້້ານ້້ອຍຈະຂອບພຣະຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າຍາເວດ້້ວຍສຸຸດໃຈ ຂ້້ານ້້ອຍຈະເລົ່່�າເຖິິງການອັັດສະຈັັນທັັງສິ້້�ນຂອງພຣະອົົງ

ະ
ການສັັນລ
?
ເສີີນຄືືຫຍັັງ

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ເຮົົາຈະ
ສັັນລະ
ເສີີນພ
ຣະເຈົ້້�
າ
ຢ່່າງໃດ ໄດ້້
?

ເຈົ້າຫາພໍ້ຫຼືບໍ?
ເພງສັັນລະເສີີນ 145
ມັັດທາຍ 21:16-17
1 ເທສະໂລນິິກ 5:18
ພຣະນິິມິິດ 4:8-11
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ັນ
ເຮົົາສາມາດສັ
ເຈົ້້�າ
ລະເສີີນພຣະ
ໄດ້້ເມື່່�ອໃດ?

ການນະມດັ ສະການ

“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍ ໃນການອະທິິຖານອີີກເທື່່�ອ ດ້້ວຍການອະທິິຖານວ່່າ “ຂ້້ານ້້ອຍຈະສັັນລະເສີີນອົົງ
ພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າດ້້ວຍສຸຸດຫົົວໃຈຂອງຂ້້ານ້້ອຍ” ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍອະທິິຖານຕາມ ຊຸຸກຢູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ອະທິິຖານ 1 ປະໂຫຍກເພື່່�ອເປັັນການສັັນລະເສີີນນະມັັດສະການພຣະເຈົ້້�າ ບອກກັັບພຣະອົົງວ່່າ
ພຣະອົົງຊົົງຢິ່່�ງໃຫຍ່່ ດີີງາມຫຼຼາຍທໍ່່�ໃດ ອາດເປັັນການອະທິິຖານຈາກເພງສັັນລະເສີີນທີ່່�ກ່່າວເຖິິງຄວາມ
ຢິ່່�ງໃຫຍ່່ຂອງພຣະເຈົ້້�າ ຫຼືື�ຈະໃຊ້້ເປັັນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງທີ່່�ຢາກບອກພຣະເຈົ້້�າກໍໍໄດ້້ ພວກຫລານ
ສາມາດຮ້້ອງອອກພຣະນາມຫຼືື�ພະລັັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້້�າອອກມາຕາມບົົດຮຽນຕັັວຢ່່າງໄດ້້

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ບາງເທື່່�ອການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າກໍໍເປັັນເລື່່�ອງງ່່າຍກວ່່າເລື່່�ອງອື່່�ນໆ
• ໃຫ້້ແບ່່ງປັັນວ່່າເມື່່�ອໃດທີ່່�ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າເປັັນເລື່່�ອງງ່່າຍ
• ແບ່່ງປັັນວ່່າເມື່່�ອໃດທີ່່�ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າເປັັນເລື່່�ອງຍາກ
• ກ
 ານທີ່່�ຮູ້້�ສຶກ
ຶ ຂອບພຣະຄຸຸນດ້ວ
້ ຍຫົົວໃຈ ບໍ່່�ພຽງແຄ່່ເຮັັດໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າພໍໍພຣະໄທ ແຕ່່ຢັງັ ເປັັນການ
ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງດ້້ວຍ ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຢາມທີ່່�ເຮົົາຕື່່ນນ
� ອນ ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຢາມທີ່່�ເຮົົາກິິນ
ອາຫານ ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຢາມທີ່່�ເຮົົາໄປໂຮງຮຽນ ແລະຢາມທີ່່�ເຮົົາກັັບບ້້ານ ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຢາມທີ່່�
ເຮົົາກຳຳ�ລັງັ ຈະເຂົ້້�ານອນ
• ພັ
 ັດທະນານິິໄສຂອງການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເຮັັດໃຫ້້ພຣະບິິດາເທິິງຟ້້າສະຫວັັນພໍໍ
ພຣະໄທ ແຕ່່ຢັັງເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກມີີຄວາມສຸຸກແລະໄດ້້ຮັັບພຣະພອນດ້້ວຍ
ຫລານນ້້ອຍ ຮູ້້�ວ່່າຈະສັັນລະເສີີນນະມັັດສະການພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ຢ່່າງໃດ ພວກເຂົົາສຳຳ�ແດງຄວາມຮັັກຕໍ່່�
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າສຸຸດໃຈ ບໍ່່�ເຂີີນອາຍ ແລະສາມາດເຮັັດໃຫ້້ຄົົນອື່່�ນເຮັັດຕໍ່່� ໆ ກັັນໄດ້້ ໃຫ້້ພວກເຂົົາແບ່່ງປັັນ
ວ່່າການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າແບບໃດທີ່່�ພວກເຂົົາມັັກຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ ແລະຢ່່າລືືມເວົ້້�າກ່່ຽວກັັບການຮູ້້�ສຶຶກຂອບ
ພຣະຄຸຸນ ການທີ່່�ຈະຮູ້້�ສຶຶກຂອບພຣະຄຸຸນຕະຫລອດເວລາອາດຈະເປັັນເລື່່�ອງຍາກ ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ສາຍເກີີນໄປທີ່່�
ຈະພັັດທະນານິິໄສເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ຄືືນິິໄສຂອງການສັັນລະເສີີນແລະຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າ
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ເລື່່ອ
� ງຣາວຂອງມື້້�ຄຣິິດສະມາດ (ລູູກາ 1 ແລະ 2)

ເມື່່�

ອດົົນນານມາແລ້້ວ ກວ່່າ 2000 ປີີທີ່່�ແລ້້ວ ມີີຍິິງສາວຄົົນໜຶ່່�ງຊື່່�ວ່່າ ມາຣີີອາ ໄດ້້ພົົບກັັບເທວະດາຊື່່�ວ່່າ
ກາບິິເອນ ທ່່ານມີີຂໍ້້�ຄວາມທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຫຼຼາຍມາໃຫ້້ມາຣີີອາ “ມາຣີີອາເອ໋໋ຍ ຢ່່າຢ້້ານເລຍ ເພາະເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ທີ່່�
ພຣະເຈົ້້�າຊົົງພໍໍພຣະໄທຫຼຼາຍ ເບີ່່�ງແມ ເຈົ້້�າຈະຕັ້�້ງທ້້ອງແລະເກີີດບຸຸດຊາຍ
ຈົ່່�ງຕັ້�້ງຊື່່�ບຸຸດນັ້້�ນວ່່າເຢຊູູ ບຸຸດນັ້້�ນຈະເປັັນໃຫຍ່່ ແລະຈະໄດ້້ຊື່່�ວ່່າເປັັນ
ພຣະບຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າອົົງສູູງສຸຸດ ຈະມີີຄວາມຍິິນດີີຫລວງ
ຫຼຼາຍຫຼັັ�ງຈາກພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າບັັງເກີີດ” ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນກໍໍ
ມີີເທວະດາຫຼຼາຍອົົງຕາມລົົງມາຈາກສະຫວັັນແລະຮ່່ວມ
ສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າ ພວກທ່່ານເວົ້້�າວ່່າ “ພຣະສິິຣິິຈົ່່�ງມີີ
ແດ່່ພຣະເຈົ້້�າໃນທີ່່�ສູູງສຸຸດ ສ່່ວນເທິິງແຜ່່ນດິິນໂລກ ສັັນຕິິສຸຸກ
ຈົ່່�ງມີີທ່່າມກາງມະນຸຸດທັັງຫຼຼາຍທີ່່�ພຣະອົົງຊົົງພໍໍພຣະໄທ
ນັ້້�ນ” ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນຄົນລ້
ົ ້ຽງແກະກໍໍມາຫາພຣະກຸຸມມານທີ່່�ຫາ
ກໍ່່�ປະສູູດເພື່່�ອສັັນລະເສີີນພຣະອົົງ ພວກເຂົົາສັັນລະເສີີນ
ແດ່່ອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າສຳຳ�ລັັບສິ່່�ງທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຫັັນແລະໄດ້້
ຍິິນ ນັັກປາດຄົົນໜຶ່່�ງເດິິນທາງມາຈາກທິິດຕະເວັັນອອກ ໄດ້້ຕາມ
ຫາພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຜູ້້�ເປັັນພຣະກຸຸມມານ ດວງດາວເທິິງຟາກ
ຟ້້າທີ່່�ສ່່ອງແສງໄດ້້ນຳຳ�ທາງພວກເຂົົາມາຫາພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເພື່່�ອ
ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງ ເຊັ່່�ນດຽວກັັບມາຣີີອາ ໂຢເຊຟ ຄົົນລ້້ຽງແກະ ແລະນັັກປາດ
ຕ່່າງກໍໍໄດ້້ຖວາຍພຣະກຽດແລະສັັນລະເສີີນພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ພວກເຮົົາກໍໍຄວນຖວາຍກຽດແລະສັັນລະເສີີນ
ພຣະອົົງເຊັ່່�ນກັັນ ແລະໃນມື້້�ໜຶ່່�ງເມື່່�ອເຮົົາໄດ້້ຂຶ້້�ນສະຫວັັນ ເຮົົາຈະໄດ້້ຢູ່່�ອ້້ອມບັັນລັັງຂອງພຣະອົົງ ແລະໄດ້້
ສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຕະຫລອດໄປ

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າຕະຫລອດທັັງມື້້� ໃນທຸຸກ ໆ ມື້້�
• ສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າໃນທຸຸກ ໆ ກໍໍລະນີີ ເຮົົາມີີທາງເລືືອກ
• ມີີຈິິດໃຈທີ່່�ຂອບຄຸຸນພຣະເຈົ້້�າ ທີ່່�ພຣະອົົງໃຫ້້ເຮົົາໄດ້້ຢູ່່�ກັັບຄອບຄົົວ ໝູ່່�ເພື່່�ອນ ແລະຄູູຂອງເຮົົາ
• ພັັດທະນານິິໄສຂອງການສັັນລະເສີີນເປັັນປະຈຳຳ�
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ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
ເພງທີ່່ຂ້
� ອ
້ ຍມັັກຫຼຼາຍທີ່່ສຸ
� ດ
ຸ
1. ສ
 າທິິດທ່່າມືືຂອງເພງ “Humble Yourself in the Sight of the Lord” ຖ່່ອມຕົົວທ່່ານເອງໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ.
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3. ໃ ຫ້້ຢົົກມືືຂຶ້້�ນມາໂດຍໃຫ້້ຝ່່າມືືຫັັນລົົງພື້້�ນ ຈາກທ່່າຄຸຸກເຂົ່່�າ ໃຫ້້ຢົົກຂຶ້້�ນມາເທື່່�ອລະຂ້້າງແລ້້ວຢືືນຂຶ້້�ນ ແລ້້ວຢື່່�ນມືືອອກ
ຈົົນສຸຸດແຂນເພື່່�ອເປັັນການສັັນລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າ
4. ແ ບ່່ງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນອອກເປັັນ 2 ກຸ່່�ມ ແລະໃຫ້້ເພງ 1 ເພງກັັບແຕ່່ລະກູ່່�ມ ເພື່່�ອໃຫ້້ພວກເຂົົາຟັັງແລະຄິິດທ່່າມືືຂອງຕັັວເອງ
(ຕຽມເພງສັັນລະເສີີນມາລ່່ວງໜ້້າ 2 ເພງ)
5. ໃຫ້້ແຕ່່ລະກຸ່່�ມຝຶຶກທ່່າມືືຂອງຕັັວເອງ ສອນທ່່າມືືຂອງພວກເຂົົາກັັບອີີກກຸ່່�ມ ແລະສະແດງໃຫ້້ອີີກກຸ່່�ມເບິ່່�ງ ຈາກນັ້້�ນ
ສະລັັບໃຫ້້ອີີກກຸ່່�ມສອນທ່່າມືື ແລະສະແດງໃຫ້້ເບິ່່�ງ
6. ໃນຕອນສຸຸດທ້້າຍ ໃຫ້້ໂຫວດເພງສັັນລະເສີີນທີ່່�ມັັກທີ່່�ສຸຸດຈາກ 3 ເພງ ຫຼັັ�ງຈາກໂຫວດແລ້້ວໃຫ້້ຖາມວ່່າ “ເປັັນ
ຫຍັັງເພງນີ້້�ເຖິິງເປັັນເພງສັັນລະເສີີນທີ່່�ມັັກຫຼຼາຍທີີສຸຸດ”
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ : ຫລານນ້້ອຍ ກຳຳ�ລັັງຮຽນຮູ້້�ເລື່່�ອງການສັັນລະເສີີນໃນວິິທີີທີ່່�
ມີີຄວາມຫມາຍກັັບພວກເຂົົາ ແລະສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດຄືື ຫລານນ້້ອຍ ເລິ່່�ມສະທ້້ອນແລະຄິິດເຖິິງ ເພງສັັນລະເສີີນທີ່່�ພວກເຂົົາມັັກ
ຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ ແລະເປັັນຫຍັັງພວກເຂົົາເຖິິງມັັກເພງນັ້້�ນ ຄູູຜູ້້�ສອນແບ່່ງປັັນເພງສັັນລະເສີີນທີ່່�ມັັກຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ ແລະເລົ່່�າວ່່າເປັັນຫຍັັງ
ເຖິິງມັັກເພງນັ້້�ນກັັບຫລານນ້້ອຍ

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນເກມນີ້້�ເປັັນຫຍັັງເຖິິງເລືືອກເພງສັັນລະເສີີນນັ້້�ນ (ສຳຳ�ຄັັນ : ໃຫ້້ເວລາກັັບການຖາມຄຳຳ�ຖາມວ່່າ ເປັັນຫຍັັງ ເພາະຈະ
ເຮັັດໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ໄດ້້ຄິິດເຖິິງການສັັນລະເສີີນຢ່່າງຈິິງຈັັງ ແລະເປັັນຫຍັັງພວກເຂົົາເຖິິງມັັກ ເພງໃດທີ່່�ພວກເຂົົາມັັກ
ຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ)
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີ ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ສົ່່�ງບຸຸດຊາຍຄົົນດຽວຂອງພຣະອົົງລົົງມາ ຄືືພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ຄົົນລ້້ຽງແກະ ນັັກປາດ
ຫຼືື�ແມ່່ນກະທັ່່�ງກະສັັດກໍໍສັັນລະເສີີນພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຊ່່ວງເວລາໃດຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກຂອບ
ພຣະຄຸຸນຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ ຊ່່ວງທີ່່�ພຣະອົົງເກີີດ ຊ່່ວງທີ່່�ພຣະອົົງໄຖ່່ບາບໃຫ້້ກັັບພວກເຮົົາເທິິງໄມ້້ກາງແຂນ ຫຼືື�ຊ່່ວງທີ່່�
ພຣະອົົງຟື້້�ນຈາກຄວາມຕາຍ
3. ພ
 ຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ຮັັກຂອງພວກຂ້້ານ້້ອຍ ຂໍໍຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ຊົົງບັັງເກີີດເປັັນກຸຸມມານນ້້ອຍ ຂອບຄຸຸນພຣະ
ເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໂຜດໃຫ້້ພົ້້�ນ ພຣະອົົງສິ້້�ນພຣະຊົົນເພື່່�ອໄຖ່່ບາບກຳຳ�ໃຫ້້ກັັບເຮົົາ ຂອບຄຸຸນ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ເປັັນອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ ຂໍໍພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໂຜດສຳຳ�ແດງໃຫ້້ເຮົົາເຫັັນວ່່າການສັັນລະເສີີນ
ສາມາດເຮັັດໄດ້້ຫຼຼາຍວິິທີີນອກຈາກການຮ້້ອງເພງ (ຢຸຸດ) ຂໍໍພຣະເຢຊູູຊ່່ວຍໃຫ້້ເຮົົາສາມາດເລົ່່�າເລື່່�ອງຣາວຂອງ
ພຣະອົົງດ້້ວຍຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງເຮົົາ ການກະທຳຳ�ຂອງເຮົົາແລະຄວາມນຶຶກຄິິດຂອງເຮົົາ
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ບົົດຝືືກຫັັດ



ຈຳຳ�ຄຳຳ�ອະທິິຖານປະໂຫຍກທີ່່� 5 ການສັັນລະເສີີນ  ໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່�   ຂຽນລົົງດ້້ານລຸ່່�ມນີ້້�



ເຕີີມຄຳຳ�ໃນຊ່່ອງວ່່າງ
ເພງສັັນລະເສີີນ 9:1 ຂ້້ານ້້ອຍຈະ__________ພຣະເຈົ້້�າຍາເວດ້້ວຍ__________ ຂ້້ານ້້ອຍຈະ__________ທັັງສິ້້�ນຂອງພຣະອົົງ



ວິິທີີສັນ
ັ ລະເສີີນພຣະເຈົ້້�າ ມີີຫຍັັງແດ່່?



ເຈົ້້�າມັັກການສັັນລະເສີີນດ້້ວຍວິິທີີໃດຫຼຼາຍທີ່່ສຸ
� ດ
ຸ ?



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ

	
ເຮັັດເຄື່່ອ
� ງດົົນຕີີ (ມາຣາຄາ) ງ່່າຍ ໆ ແລະມ່່ວນ ໃຊ້້ເຂົ້້�າຫຼືື�ຖັ່່�ວແຫ້້ງໆເຕີີມລົົງໃນຕຸຸກນ້ຳຳ��ທີ່່ວ່
� າ່ ງເປົ່່�າ ຕົົກແຕ່່ງຕຸຸກນ້ຳຳ��ດ້້ວຍສຕິິກເກີ້້�ຫຼືື�ບິິກ ຮ້້ອງເພງແລະ
ເຕັ້້�ນຣຳຳ�ເພື່່ອ
� ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
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ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງຄວນຄ່່າແກ່່ການສັັນລະເສີີນ
ອາແມນ ອາແມນ
ເຮົົາຄວນສັັນລະເສີີນພຣະອົົງຕະຫລອດທັັງມື້້�ໃນທຸຸກ ໆ ມື້້� 
ອາແມນ ອາແມນ
ເມື່່ອ
� ພຣະອົົງໄດ້້ຍິນ
ິ ລູູກຂອງພຣະອົົງຮ້້ອງເພງ ເຮັັດໃຫ້້ພຣະອົົງມີີຄວາມສຸຸກ
ອາແມນ ອາແມນ
ມາສັັນລະເສີີນພຣະອົົງພ້້ອມ ໆ ກັັນເດີ້້�
ອາແມນ ອາແມນ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າສະເດັັດມາຊ່່ວຍເຮົົາຈາກຄວາມບາບ
ອາແມນ ອາແມນ
ພຣະອົົງຄືືພຣະຄຣິິດ ກະສັັດຂອງເຮົົາຕະຫລອດໄປ
ອາແມນ ອາແມນ

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ນ
ົ
ຕົ
ດ
ິ
ຸ
ທິ
ອຸ
ນ
າ
ກ

ເປໂຕບໍ່່�ໄດ້້ສົົມບູູນແບບ • ລູູກາ 22:54-62

ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ຂ້້ານ້້ອຍຕ້້ອງການຕິິດຕາມພຣະອົົງ ຂໍໍພຣະອົົງ
ປ່່ຽນແປງຂ້້ານ້້ອຍຕາມທີ່່�ພຣະອົົງຕ້້ອງການ

ລູູກາ 9:23
ຜູ້້�ໃດທີ່່�ຢາກເປັັນສາວົົກຂອງເຮົົາຕ້້ອງປະຕິິເສດ
ຕົົນເອງແລະແບກໄມ້້ກາງແຂນຂອງຕົົນທຸຸກ
ວັັນແລະຕິິດຕາມເຮົົາໄປ.
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ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຂ້້ານ້້ອຍຕ້້ອງການຕິິດຕາມພຣະອົົງ ຂໍໍພຣະອົົງປ່່ຽນແປງຂ້້ານ້້ອຍຕາມທີ່່�
ພຣະອົົງຕ້້ອງການ
–––––
ລູູກາ 9:23

ຜູ້້�ໃດທີ່່�ຢາກເປັັນສາວົົກຂອງເຮົົາຕ້້ອງປະຕິິເສດຕົົນເອງແລະແບກໄມ້້ກາງແຂນຂອງຕົົນທຸຸກວັັນແລະຕິິດຕາມເຮົົາໄປ.

ິດຕາມ
ຕິ
ນ
າ
ກ
ຣິິດ
ເຢຊູູຄ ?
ະ
ຣ
ພ
ັງ
ິງຫຍັ
ຖິ
ເ
ຍ
ໝາ

ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ມັັດທາຍ 4:18-22
ມັັດທາຍ 16:24
ຄາລາເຕຍ 2:20
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ເຮົົາສັັນຍາວ່່າຈະ
ຕິິດຕາມໃຜ ຫຼືື�ຕິິດຕາມ
ຫຍັັງ?

ພຣ
ະ
ແປ ເຈົ້້�າຊົ
ງເຮົ
ົງ
ົາຢ່່າ ປ່່ຽນ
ງໃດ
?

ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍ ໃນການອະທິິຖານອີີກຄັ້້�ງ ດ້້ວຍການອະທິິຖານວ່່າ “ຂ້້າແດ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຂ້້າ
ນ້້ອຍຕ້້ອງການຕິິດຕາມພຣະອົົງ ຂໍໍພຣະອົົງປ່່ຽນແປງຂ້້ານ້້ອຍຕາມທີ່່�ພຣະອົົງຊົົງຕ້້ອງການ” ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ
ອະທິິຖານຕາມ ຊຸຸກຢູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາອະທິິຖານເປັັນຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຕັັວເອງເພື່່�ອສະແດງຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ຈະ
ຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ພວກເຂົົາສາມາດຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າ ຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າຕາມບົົດຮຽນຕັັວຢ່່າງ

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ການອຸຸທິິດຕົົນໝາຍເຖິິງ ການທຸ່່�ມເທດ້້ວຍຄວາມສັັດຊື່່�ຕໍ່່�ຄົົນໆໜື່່�ງຫຼືື�ຕໍ່່�ເຫດການໃດເຫດການໜື່່�ງ
•	ການອຸຸທິິດຕົົນກວມລວມໄປເຖິິງເວລາ, ເງີີນ, ແລະການເຮັັດວຽກງານຢ່່າງໜັັກ ເໝືືອນກັັບການຢູ່່�ໃນທີີມ
ກລາ ຕ້້ອງຈ່່າຍຄ່່າທຳຳ�ນຽມ ໝັ່່�ນຝືືກຝົົນ ເຂົ້້�າແຂ່່ງຂັັນໃນເກມ
•	ອົົງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ເຮົົາມີີການອຸຸທິິດຕົົນໃນການຕິິດຕາມພຣະອົົງ ໃຫ້້ພຣະອົົງເປັັນອົົງ
ພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າຂອງຊີີວິິດເຮົົາ
•	ຂໍໍພຣະອົົງຊົົງປຽ່່ນແປງຂ້້ານ້້ອຍໃນແບບທີ່່�ພຣະອົົງຕ້້ອງການ ເປັັນການເວົ້້�າວ່່າທ່່ານເຕັັມໃຈທີ່່�ຈະດຳຳ�ລົົງຊີີວິິດ
ຕະລອດຊີີວິິດຂອງທ່່ານທີ່່�ໄດ້້ສັັນຍາໄວ້້ກັັບອົົງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
•	ການອຸຸທິິດຕົົນບໍໍແມ່່ນເລື່ຶຶ��ອງງ່່າຍ
ເມື່່�ອເວົ້້�າເຖີີງເລື່ຶຶ��ອງການອຸຸທິິດຕົົນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນວ່່າພວກເຂົົາເຄີີຍສັັນຍາທີ່່�ຈະອຸຸທິິດຕົົນເລື່່�ອງຫຍັັງ
ແດ່່ (ກິິລາ, ດົົນຕີີ ແລະອື່່�ນໆ) ແລະແມ່່ນຫຍັັງຄືືສີ່່�ງທີ່່�ງ່່າຍຫຼືື�ຍາກໃນການຖືືຮັັກສາສັັນຍາເຫລົ່່�ານັ້້�ນ ໃຫ້້ເວົ້້�າເຖີີງ
ຄວາມຫມາຍຂອງການເປັັນຜູ້້�ຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ໄດ້້ອຸຸທິິດຕົົນແລະໃຫ້້ປຽບທຽບວ່່າທັັງ ສອງຢ່່າງນີ້້�
ເໝືືອນຫຼືື�ແຕກຕ່່າງກັັນຢ່່າງໃດ ຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນຄວາມຄິິດຢ່່າງເປິິດເຜີີຍແລະສັັດຊື່່�
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ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ເປໂຕບໍ່່�ສົມ
ົ ບູູນແບບ (ລູູກາ 22:54-62)

ຄັ້້�

ງໜຶ່່�ງ ເປໂຕໄດ້້ກ່່າວກັັບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າວ່່າ,“ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຄົົນອື່່�ນໆຈະປະຕິິເສດພຣະອົົງ, ຂ້້ານ້້ອຍ
ກໍ່່�ຈະບໍ່່�ຍອມປະຕິິເສດ!” ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຮູ້້�ເລື່່�ອງທີ່່�ແຕກຕ່່າງແລະບອກເປໂຕວ່່າກ່່ອນທີ່່�ໄກ່່ຈະຂັັນ
ເປໂຕຈະປະຕິິເສດພຣະອົົງສາມຄັ້້�ງ ຢູ່່�ທີ່່�ເດີ່່�ນເຮືືອນຂອງປະໂລຫິິດໃຫຍ່່ບ່່ອນທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຖືືກ
ສືືບສວນກ່່ອນທີ່່�ຈະຖືືກຄຶຶງ. ມັັນໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນຄືືກັັບທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ໄດ້້ກ່່າວໄວ້້. ຍິິງສາວຮັັບໃຊ້້ຄົນໜຶ່່
ົ
�ງ ໄດ້້ເຫັັນເປໂຕແລະເວົ້້�າວ່່າ,“ ເຈົ້້�າ
ຢູ່່�ກັັບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.” "ບໍ່່�, ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນຄວາມຈິິງ - ຂ້້ອຍ
ບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າເຈົ້້�າ ກໍໍາລັັງເວົ້້�າເຖິິງຫຍັັງ!" ເປໂຕຮ້້ອງຂຶ້້�ນ. ຍິິງສາວຄົົນ
ຮັັບໃຊ້້ອີີກຄົົນໜຶ່່�ງ ເວົ້້�າກັັບຜູ້້�ຄົົນຢູ່່�ທີ່່�ນັ້້�ນວ່່າ, "ຊາຍຄົົນນີ້້�
ຢູ່່�ກັັບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ", ແລະເປໂຕກໍ່່�ປະຕິິເສດຕໍ່່�ໄປ.
ເວລາຜ່່ານໄປ. ເປໂຕຢ້້ານແລະຢ້້ານຫຼຼາຍ. ລາວຕ້້ອງການ
ຢາກໃຫ້້ຜູ້້�ຄົົນຢຸຸດການຮັັບຮູ້້�ລາວ ແຕ່່ມັນກໍ່່
ັ �ເກີີດຂື້້�ນອີີກ!
“ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່່າທ່່ານແມ່່ນໜຶ່່�ງໃນນັ້້�ນ. ເຈົ້້�າເວົ້້�າຄືືກັັບຄົົນ
ຈາກແຂວງຄາລີີເລ.” ເປໂຕເລີ່່�ມສາບແຊ່່ງແລະສາບານວ່່າ,
"ຂ້້ອຍບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກຊາຍຄົົນນັ້້�ນ!" ແຕ່່ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນມັນກໍ່່
ັ �ເກີີດຂຶ້້�ນ
ຄືືກັັບທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ກ່່າວວ່່າມັັນຈະເປັັນແນວ
ໃດ,“ ເອກ ອີ້້� ເອັ້້�ກ ເອກ, ທັັນໃດນັ້້�ນເປໂຕກໍ່່�ຈື່່�ຈຳຳ� ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ, ແລະລາວກໍ່່�ຮ້້ອງໄຫ້້ອອກໄປ. ລາວຮູ້້�ວ່່າ
ລາວໄດ້້ເຮັັດສິ່່�ງທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຄາດເດົົາໄວ້້ແລະລາວຮູ້້�ສຶຶກ
ເປັັນຕາຢ້້ານ. ແຕ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າບໍ່່�ຍອມແພ້້ຕໍ່່�ເປໂຕ. ຕໍ່່�ມາຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຟື້້�ນຄືືນມາຈາກຄວາມຕາຍພຣະອົົງຢູ່່�ຝັ່່�ງທະເລສາບກາລີີເລພວມກິິນເຂົ້້�າເຊົ້້�າກັັບສາວົົກບາງ
ຄົົນ. ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຖາມເປໂຕສາມເທື່່�ອວ່່າ,“ ເປໂຕ, ເຈົ້້�າຮັັກຂ້້ອຍບໍໍ?” ແຕ່່ລະຄັ້້�ງທີ່່�ເປໂຕຕອບວ່່າ,
"ແມ່່ນແລ້້ວ, ພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ, ພຣະອົົງຮູ້້�ວ່່າຂ້້ານ້້ອຍຮັັກພຣະອົົງ," ແລະແຕ່່ລະຄັ້້�ງທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ
ກ່່າວວ່່າ, "ຈົ່່�ງລ້້ຽງແກະຂອງເຮົົາ." ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ເປໂຕເປັັນສາວົົກຂອງພຣະອົົງແລະສ້້າງ
ສາວົົກ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເປໂຕບໍ່່�ສົົມບູູນແບບ, ແຕ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຮູ້້�ວ່່າເປໂຕຕ້້ອງການຕິິດຕາມພຣະອົົງໃນຖານະ
ເປັັນພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າຂອງເຂົົາ. ເປໂຕບໍ່່�ເຄີີຍປະຕິິເສດພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າອີີກເລີີຍ.

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ຕັ້້�ງໃຈທີ່່�ຈະຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໃນຖານະເປັັນອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າໃນຊີີວິິດຂອງທ່່ານ.
• ຕັ້ງ້� ໃຈທີ່່�ຈະຍອມໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຄວບຄຸຸມຄວາມຄິິດ, ການກະທຳຳ� ແລະຄວາມປາຖະໜາ ຂອງເຮົົາຢ່່າງ
ເຕັັມທີ່່�.
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•	ບອກໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຮູ້້�ວ່່າພຣະອົົງມີີຄວາມໝາຍຕໍ່່�ເຮົົາຫຼຼາຍກວ່່າສິ່່�ງອື່່�ນໆໃນໂລກ ແລະເຮົົາຕ້້ອງການທີ່່�
ຈະຕິິດຕາມພຣະອົົງ, ເຊື່່�ອຟັັງແລະກາຍເປັັນເໝືືອນດັັງພຣະອົົງ.

ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
ມາຫຼີ້້��ນກັັນ !
ຖືືກຜິິດ
1. ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ທຸຸກຄົົນຕັ້້�ງແຖວຢູ່່�ໃຈກາງຫ້້ອງ, ຜູ້້�ຫຼິ້້��ນຈະຕ້້ອງຢືືນເປັັນແຖວ ຢືືນຢູ່່�ທາງໜ້້າໄປທາງຫຼັັ�ງ
2. ໃຫ້້ແບ່່ງຫ້້ອງເປັັນສອງຟາກ. ເບື້້�ອງຂວາແລະເບື້້�ອງຊ້້າຍ. ອະທິິບາຍວ່່າທ່່ານຈະຖາມ ຄຳຳ�ຖາມທີ່່�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ຕ້້ອງຕອບ
ຖຶຶກ ຫຼືື� ຜິິດ, ແຕ່່ແທນທີ່່�ຈະເວົ້້�າວ່່າ "ຖຶຶກ" ຫຼືື� "ຜິິດ" ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ຈະຕອບໂດຍການແລ່່ນໄປທາງຂວາຫາ ຄຳຳ�ຕອບທີ່່�
ແທ້້ຈິິງຫຼືື�ແລ່່ນໄປທາງຊ້້າຍ ສຳຳ�ລັັບ ຄຳຳ� ຕອບທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ.
3. ຄຳ
 ຳ�ຖາມສາມາດເລີ່່�ມຕົ້້�ນແບບມ່່ວນຊື່່�ນເຊັ່່�ນ: "ດວງຈັັນຖືືກສ້້າງຂື້້�ນຈາກຊີີດຂຽວ!" (ຄຳຳ� ຕອບແມ່່ນບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງແລະຜູ້້�
ຫຼີ້້��ນ ຕ້້ອງແລ່່ນໄປເບື້້�ອງຊ້້າຍຂອງພວກເຂົົາໄປສູ່່� "ຝາເບື້້�ອງຊ້້າຍ.")
4. ສີ່່
 �ງທີ່່�ມ່່ວນຊື່່�ນ: ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ສອງຄົົນສຸຸດທ້້າຍຕ້້ອງເຮັັດກຳຳ�ແພງແລະນັ່່�ງຢູ່່�ຈົົນກວ່່າຮອດເກມຕໍ່່�ໄປ. ສືືບຕໍ່່�ການຫຼີ້້��ນ ຈົົນ
ກວ່່າຈະມີີຜູ້້�ຫຼິ້້��ນ 4 ຄົົນທີ່່�ຍັັງເຫຼືື�ອແລະປະກາດໃຫ້້ພວກເຂົົາວ່່າເປັັນ “ຜູ້້�ຊະນະແທ້້ຈີີງ.”
5. ສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ຖາມ ຄຳຳ�ຖາມທີ່່�ມີີການທົົບທວນຄືືນຈາກກອງປະຊຸຸມທີ່່�ຜ່່ານມາ, "ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເປັັນເຈົ້້�າຜູ້້�ລ້້ຽງທີ່່�
ດີີ, ແກະເສຍ!" (ຄຳຳ�ຕອບແມ່່ນຄວາມຈິິງແລະຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ ຕ້້ອງແລ່່ນໄປທາງຂວາຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໄປສູ່່� "ກຳຳ�ແພງຂວາ.")
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼິ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ເປໂຕບໍ່່�ໄດ້້ບອກຄວາມຈິິງ; ເປໂຕຕົົວະຕົົວເອງເພື່່�ອ

ປົົກປ້້ອງຕົົນເອງແລະຮູ້້�ສຶຶກເສົ້້�າສະຫລົົດໃຈຫຼັັ�ງຈາກລາວຕົົວະ. ພຣະເຈົ້້�າປະສົົງໃຫ້້ພວກເຮົົາເວົ້້�າຄວາມຈິິງຢູ່່�ສະເໝີີ.
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເປັັນທາງນັ້້�ນ, ເປັັນຄວາມຈິິງແລະເປັັນຊີີວິິດ, ຜູ້້�ທີ່່�ເຊື່່�ອແມ່່ນໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາທີ່່�ຈະເຮັັດຕາມແລະເຊື່່�ອຟັັງ
ຄວາມຈິິງ

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນເກມມີີພຽງແຕ່່ສອງຄຳຳ�ຕອບທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ ສຳຳ�ລັັບທຸຸກໆ ຄຳຳ�ຖາມ, "ຖືືກ" ຫຼືື� "ຜິິດ." ທ່່ານໄດ້້ທິິດທາງຫຍັັງໃນເວລາ
ທີ່່� ຄຳຳ�ເວົ້້�າຂອງຜູ້້�ນຳຳ�ເກມກ່່າວເປັັນຄວາມຈິິງ? (ຂວາ)
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີ ເປໂຕເວົ້້�າຄວາມຈິິງຫຼືື�ເວົ້້�າຕົົວະບໍໍ? ເປັັນຫຍັັງເປໂຕຈຶ່່�ງຕົົວະ? ເມື່່�ອທ່່ານມີີທາງເລືືອກທີ່່�ຈະບອກ
ຄວາມຈິິງຫຼືື�ຕົົວະທ່່ານຄວນຈະເຮັັດແນວໃດ? (ບອກຄວາມຈິິງ) ເປັັນຫຍັັງ? (ຄຳຳ�ຕົົວະເຮັັດໃຫ້້ເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກບໍ່່�ດີີ,
ການເວົ້້�າຕົົວະແມ່່ນການບໍ່່�ເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ)
3. ພ
 ຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ຮັັກ ຂ້້ານ້້ອຍຢາກຕິິດຕາມພຣະອົົງຜູ້້�ເປັັນອົົງພຣະຜູ້້�ເປັັນເຈົ້້�າ. ຂໍໍປ່່ຽນແປງຂ້້ານ້້ອຍຕາມແບບ
ທີ່່�ພຣະອົົງຕ້້ອງການ. ຂໍໍພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຫັັນວິິທີີທີ່່�ຂ້້ານ້້ອຍສາມາດຕິິດຕາມພຣະອົົງ
ໄດ້້. (ຢຸຸດຊົ່່�ວຄາວ) ວິິທີີການອາດຈະບໍ່່�ງ່່າຍແຕ່່ຂ້້ານ້້ອຍໄວ້້ວາງໃຈພຣະອົົງທີ່່�ຈະນຳຳ�ພາຂ້້ານ້້ອຍ.
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ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ທ່່ານຈື່່�ຄຳຳ�ອະທິິຖານປະໂຫຍກທີີ 6 ຂອງການອະທິິຖານ, ການສື່່�ສານ, ໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ ແລະຂຽນມັັນຢູ່່�ລຸ່່�ມນີ້້�?



ຕື່່ມ
� ໃສ່່ບ່ອ
່ ນຫວ່່າງ.
ລູູກາ 9:23:  ຖ້້າຜູ້້�ໃດຢາກເປັັນ _____ _____________ ຕ້້ອງປະຕິິເສດ _________ ແລະຮັັບເອົົາ _________
ແລະ _________ ຂອງຂ້້ອຍ.



ເປັັນຫຍັັງການຕິິດຕາມພຮະເຍຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈຶ່່�ງເປັັນການທຸ່່�ມເທຈິິງຈັັງ?



ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ທ່
� າ່ ນຕັ້້�ງໃຈຈະເຮັັດ?



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ

	
ຂໍໍໃຫ້້ຫລັັບຕາຂອງເຈົ້້�າແລະຖາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແລະຟັັງວ່່າ,“ມັັນຈະເປັັນແນວໃດຖ້້າເຮົົາເປັັນຄົົນທີ່່ມີີ
� ຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນແລະເປັັນຜູ້້�ຕິິດຕາມ
ພຣະອົົງ?” ພຣະອົົງຈະເຮັັດຫຍັັງ? ແຕ້້ມຮູູບທີ່ພ
່� ຣະເຍຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງສຳຳ�ແດງໃຫ້້ເຈົ້້�າເຫັັນ ແລະຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນແບ່່ງປັັນມັັນກັັບຫ້ອ
້ ງຮຽນແລະ
ພໍ່່�ແມ່່ຂອງເຈົ້້�າ.
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ຸ ິດຕົນ
ົ
ການອຸທິ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!

ເຈົ້້�າຊ່່ວຍແມ່່ຂອງເຈົ້້�າດ້້ວຍການເຮັັດວຽກຕະຫຼຼອດມື້້�
ມັັນດີີ! ມັັນດີີ!

ເຈົ້້�າສະໝັັກ ສະມາຊິິກທີີມກິິລາແຕ່່ລືືມໄປຫຼີ້້��ນ
ມັັນບໍ່່�ດີີ! ມັັນບໍ່່�ດີີ!

ເຈົ້້�າຊ່່ວຍເພື່່�ອນທີ່່�ກຳຳ�ລັັງປະສົົບກັັບຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກໃນຫ້້ອງຮຽນ
ມັັນດີີ! ມັັນດີີ!

ເຈົ້້�າຂ້້າມບົົດຮຽນເປຍໂນຂອງເຈົ້້�າ 'ເຫດຜົົນພຽງແຄ່່ເຈົ້້�າຈະໃຫ້້ມັັນຜ່່ານໄປ
ມັັນບໍ່່�ດີີ! ມັັນບໍ່່�ດີີ!

ທ່່ານຮັັກສາ ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາທັັງໝົົດ ທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ສັັນຍາໄວ້້
ມັັນດີີ! ມັັນດີີ!

ສະນັ້້�ນຈົ່່�ງຮັັກສາ ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາຂອງເຈົ້້�າແລະຢ່່າລືືມອະທິິຖານ!

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
65

ກ

າ
ພ
່
ງ
ິ
ພ
ເ
ນ
າ

ຜູ້້�ປອບໂຍນ • ໂຢຮັັນ 14:15-31

ຂໍໍໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຕັັມລົ້້�ນດ້້ວຍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸ ດ
ເຈົ້້�າ. ຂ້້ານ້້ອຍຢາກຮູ້້�ແຜນການຂອງພຣະອົົງ ສໍໍາ
ລັັບຂ້້ານ້້ອຍ.

ເອເຟໂຊ 5: 18 ຂ
ຈົ່່�ງເຕັັມລົ້້�ນດ້້ວຍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ
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ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ຂໍໍໃຫ້້ຂ້າ້ ນ້້ອຍເຕັັມລົ້້�ນດ້ວ້ ຍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸ ດເຈົ້້�າ. ຂ້້ານ້້ອຍຢາກຮູ້້�ແຜນການຂອງພຣະອົົງ ສໍໍາລັັບ
ຂ້້ານ້້ອຍ.
–––––
ເອເຟໂຊ 5: 18 ຂ

ຈົ່່�ງເຕັັມລົ້້�ນດ້້ວຍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ

້ວຍ
ເຕັັມລົ້້�ນດ້
ຍ
ຍານໝາ
ພຣະວິິນ
ແນວໄດ?
ຄວາມວ່່າ

ການເພິ່່�ງ
ພາພຣະ
ເຈົ້້�າ
ໝາຍຄວ
າມວ່່າແນ
ວໃດ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ
ເຈົ້າຫາພໍ້ຫຼືບໍ?
ກິິດຈະການ 2:1-17
ໂລມ 8:26,27
ໂລມ 15:13
ຄາລາເຕຍ 5:22-26
ໂຢຮັັນ 16:13a
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ການໄ
ດ້້ຍິິນສ
ຂອງພ
ຽງ
ຣະເຈົ້້�
າ
ໝາຍ
ຄວາມ
ວ່່າແນ
ວໃດ?

ຈະ
ພວກເຮົົາ
ວິິນ
້ວຍພຣະ
ເຕັັມລົ້້�ນດ້
ນວໃດ?
ຍານໄດ້້ແ

ການເພ່ ິງພາ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍໃນການອະທິິຖານອີີກຄັ້້�ງ ໂດຍການອະທິິຖານວ່່າ,“ ໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຕັັມລົ້້�ນດ້້ວຍ
ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ. ຂ້້ານ້້ອຍຢາກຮູ້້�ແຜນການຂອງພຣະອົົງ ສຳຳ�ລັັບຂ້້ານ້້ອຍ.” ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ
ອະທິິຖານຄືືນອີີກ. ຊຸຸກຢູ້້�ພວກເຂົົາໃຫ້້ ອະທິິຖານແຕ່່ລະປະໂຫຍກທ່ີີ�ຂໍໍໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າເຕີີມເຕັັມດ້້ວຍ
ພຣະວິິນຍານຂອງພຣະອົົງແລະເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາມີີຊ່່ອງທາງທີ່່�ພຣະວິິນຍານສາມາດຫລັ່່�ງໄຫລອອກ
ມາ. ພວກເຂົົາສາມາດຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຕ່່າງໆຂອງພຣະອົົງຕາມທີ່່�
ແບ່່ງປັັນໃນບົົດຮຽນຕົົວຢ່່າງ.

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ພ
 ະເຈົ້້�າຕ້້ອງການເວົ້້�າກັັບພວກເຮົົາ. ບາງຄັ້້�ງມັັນຍາກ ສຳຳ�ລັັບພວກເຮົົາທີ່່�ຈະໄດ້້ຍິິນ. ແຕ່່ຖ້້າພວກເຮົົາສືືບຕໍ່່�
ຟັັງ ພວກເຮົົາສາມາດຮຽນຮູ້້�ທີ່່�ຈະຮູ້້�ສຽງຂອງພຣະອົົງ.
• ພ
 ວກເຮົົາຕ້້ອງເພີ່່�ງພາພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າ. ພວກເຮົົາຕ້້ອງໄວ້້ວາງໃຈໃນ ອຳຳ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າແລະບໍ່່�ແມ່່ນ ອຳຳ�ນາດຂອງພວກເຮົົາເອງ.
• ພວກເຮົົາຕ້້ອງເພີ່່�ງພາພຣະວິິນຍານຂອງພຣະອົົງໃຫ້້ກາຍເປັັນ ເໝືືອນດັັງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.
• ເມື່່�ອເຮົົາເຕັັມໄປດ້້ວຍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ, ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈະສາມາດໃຊ້້ເຮົົາໄດ້້ຫຼຼາຍຍີ່່�ງຂື້້�ນ.
• ເຮົົາຈະມີີຄວາມຮັັກ, ຄວາມສຸຸກ, ສັັນຕິິສຸຸກ, ຄວາມອົົດທົົນແລະຜົົນຂອງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ.
ນຳຳ�ພາການສົົນທະນາໂດຍກ່່າວເຖິິງຄວາມໝາຍ ຂອງການມີີໝູ່່� ແລະເປັັນຜູ້້�ປອບໂຍນທີ່່�ທ່່ານສາມາດ
ເພິ່່�ງພາເພື່່�ອຊ່່ວຍນຳຳ�ພາທ່່ານໃນແຕ່່ລະມື້້�. ຄວາມສຳຳ�ພັັນນັ້້�ນມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຄືືແນວໃດ? ສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບ
ຜົົນຂອງພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ, ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນວ່່າອັັນໃດອາດຈະເປັັນການຫຍຸ້້�ງຍາກຂອງ
ພວກເຂົົາຫຼຼາຍກວ່່າຄົົນອື່່�ນ.
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ຜູ້້�ປອບໂຍນ (ໂຢຮັັນ 14:15-31)
ໃຊ້້ເວລາໜ້້ອຍໜຶ່່�ງ, ຫລັັບຕາ, ແລະຈິິນຕະນາການເຖີີງເພື່່�ອນທີ່່�ເຈົ້້�າຮັັກແທ້້ໆ. ເຈົ້້�າເຫັັນໜ້້າພວກເຂົົາບໍໍ?
ຕອນນີ້້�ຈິິນຕະນາການຄົົນທີ່່�ເວົ້້�າວ່່າ, "ຂ້້ອຍຈະອອກເດີີນທາງໃນມື້້�ອື່່�ນແລະໄປບ່່ອນທີ່່�ໄກແລະໄກຈົົນເຈົ້້�າບໍ່່�
ສາມາດມາໄດ້້. ແຕ່່ເຈົ້້�າຢ່່າກັັງວົົນ, ວິິນຍານຂອງຂ້້ອຍຢູ່່�ນີ້້�ເພື່່�ອລົົມກັັບເຈົ້້�າແລະຫຼີ້້��ນກັັບເຈົ້້�າ. " ແນ່່ນອນວ່່າສິ່່�ງນີ້້�
ຈະບໍ່່�ເກີີດຂື້້�ນດຽວນີ້້�ນອກຈາກພຣະເຈົ້້�າຈະເຮັັດ, ແຕ່່ນີ້້�ແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ເກີີດ
ຂື້້�ນກ່່ອນພຣະເຢຊູູສິ້້�ນພຣະຊົົນເທິິງໄມ້້ກາງແຂນແລະຟື້້�ນຂຶ້້�ນມາຢູ່່�
ເບື້້�ອງຂວາຂອງພຣະບິິດາຂອງພຣະອົົງໃນສະຫວັັນ. ພຣະອົົງບໍ່່�
ໄດ້້ປ່່ອຍໃຫ້້ພວກເຮົົາຢູ່່�ຄົົນດຽວ. ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ກ່່າວ
ໃນໂຢຮັັນ 14: 16-17, "ແລະເຮົົາຈະທູູນຂໍໍພຣະບິິດາ,
ແລະພຣະອົົງຈະໃຫ້້ພຣະຜູ້້�ຊ່່ວຍຄົົນໜື່່�ງໃຫ້້ເຈົ້້�າ ແລະຢູ່່�
ກັັບເຈົ້້�າຕະຫຼຼອດໄປເປັັນນິິດ, ຄືືພຣະວິິນຍານແຫ່່ງຄວາມ
ຈິິງ." ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ສົ່່�ງຈິິດໃຈຂອງພຣະອົົງມາຊ່່ວຍ
ຄຣິິສຕະຈັັກໃນການເລີ່່�ມຕົ້້�ນພາລະກິິດຂອງພວກເຂົົາ. ບໍ່່�
ດົົນຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນໃນມື້້�ພິິເສດທີ່່�ເອີ້້�ນວ່່າວັັນເພນເຕຄອດເຕ,
ມີີລົົມແຮງ, ແລະທຸຸກຄົົນເຕັັມລົ້້�ນໄປດ້້ວຍພຣະວິິນຍານ
ບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າຂອງພຣະອົົງ. ພຣະວິິນຍານຂອງພຣະອົົງຈະ
ສະຖິິດຢູ່່� ນຳຳ�ພວກເຂົົາສະເໝີີ ເປັັນຜູ້້�ສະໜັັບສະໜູູນ, ເປັັນ
ຄູູສອນແລະເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ພາຂອງພວກເຂົົາ. ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ
ອັັນດຽວກັັນນັ້້�ນອາໄສຢູ່່�ພາຍໃນຜູ້້�ທີ່່�ເປັັນລູູກຂອງພຣະອົົງ, ຄືືກັັບທ່່ານແລະຂ້້າພະເຈົ້້�າ. ພຣະອົົງຢາກນຳຳ�ພາ
ພວກເຮົົາໂດຍທາງພຣະວິິນຍານຂອງພຣະອົົງ. ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງຟັັງຢູ່່�ບໍ່່�?

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ຈົ່່�ງເພິ່່�ງພາພຣະວິິນຍານຂອງພຣະເຈົ້້�າເພື່່�ອ ນຳຳ�ພາ, ປອບໂຍນແລະສອນທ່່ານ.
• ທຸຸກໆມື້້�ຂໍໍໃຫ້້ພຣະບິິດາເທິິງສະຫວັັນຂອງທ່່ານເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານເຕັັມໄປດ້້ວຍພຣະວິິນຍານຂອງພຣະອົົງ.
• ຂ້
 ້ານ້້ອຍສາມາດໃຊ້້ເວລາແລະຟັັງພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ບໍໍ? “Give God a High Five!" ໃຊ້້ເວລາຫ້້ານາທີີກັບ
ັ
ພຣະເຈົ້້�າ ໝາຍຄວາມວ່່າຍັັງງຽບແລະງຽບໄປເປັັນເວລາຫ້້ານາທີີກັັບພຣະເຈົ້້�າອົົງສູູງສຸຸດຂອງພວກເຮົົາ. ການ
ຟັັງສຳຳ�ຄັັນກວ່່າການເວົ້້�າ. ພຣະເຈົ້້�າອາດເວົ້້�າກັັບທ່່ານອ່່ານພຣະຄຳຳ�ເພງສັັນລະເສີີນ 46:10 ນຳຳ�ກັັນ.
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ການເພ່ ິງພາ
ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
ເກມຊີີໂມນສັ່່�ງ
1. ຊີີໂມນສັ່່�ງ ກ່່ອນທີ່່�ທ່່ານຈະເລີ່່�ມຕົ້້�ນອະທິິບາຍວ່່າຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຈະຕ້້ອງໄດ້້ຟັັງຢ່່າງລະມັັດລະວັັງໃນເກມຕໍ່່�ໄປນີ້້�.
2. ຄູ
 ູຜູ້້�ສອນ ໜຶ່່�ງຄົົນແມ່່ນ “ຊີີໂມນ.” ຊີີໂມນ ເຮັັດການຮ້້ອງຂໍໍເຊັ່່�ນ “ແຕະຕີີນຂອງທ່່ານ.” ຫລານນ້້ອຍຕອບ
ສະໜອງ ໄດ້້ພຽງແຕ່່ຖ້້າ ຊີີໂມນເວົ້້�າວ່່າ,“ ຊີີໂມນ ສັ່່�ງ ແຕະຕີີນຂອງທ່່ານ.”
3. ຫລານນ້້ອຍຕ້້ອງອອກຈາກການຫຼີ້້��ນຖ້້າພວກເຂົົາເຮັັດບາງຢ່່າງທີ່່� ຊີີໂມນບໍ່່�ໄດ້້ບອກໃຫ້້ພວກເຂົົາເຮັັດ.
4. ທຳ
 ຳ�ອິິດ ຄຳຳ�ຮ້້ອງທຸຸກຄຳຳ�ທີ່່� ຊີີໂມນ ຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍເຮັັດຄວນຈະງ່່າຍຕໍ່່�ການປະຕິິບັັດຕາມ. ເຊັ່່�ນ: ແຕະຫູູຂອງ
ເຈົ້້�າ, ກະໂດດເຊືືອກຫ້້າເທື່ຶຶຶ���ອ. ນອນຫງາຍເທີີງບ່່ອນຂອງທ່່ານ, ນັ່່�ງລົົງ, ຢືືນຂື້້�ນ. ຍ້້ອນວ່່າເກມມີີຄວາມຄືືບໜ້້າ,
ຊີີໂມນ ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ການຮ້້ອງຂໍໍມີີຄວາມທ້້າທາຍຫລານຂຶ້້�ນເຊັ່່�ນ “ຊີີໂມນສັ່່�ງ ແຕະຕີີນຂອງທ່່ານແຕ່່ບໍ່່�ແມ່່ນ ດັັງ
ຂອງທ່່ານ,”“ ຊີີໂມນສັ່່�ງ ແຕະດັັງແລະຕີີນຂອງທ່່ານ,”“ ແຕະຫູູຂອງທ່່ານ” (ໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງເວົ້້�າຊີີໂມນສັ່່�ງ).
5. ຫຼີ້້��ນຈົົນກວ່່າຈະມີີຜູ້້�ຫຼິ້້��ນ 4 ຄົົນທີ່່�ຍັັງເຫຼືື�ອແລະປະກາດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນແຊ້້ມຜູ້້�ຟັັງແລະ ແຊ້້ມຜູ້້�ຕິິດຕາມ.
6. ສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ຫຼີ້້��ນອີີກຄັ້້�ງ; ເທື່່�ອນີ້້� ຄຳຳ�ວ່່າຊີີໂມນ ເຮັັດສຽງຄ່່ອຍໆ.
7. ຫຼີ້້��ນຈົົນກວ່່າຈະມີີຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ 4 ຄົົນທີ່່�ຍັັງເຫຼືື�ອແລະປະກາດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຟັັງແລະເປັັນແຊ້້ມຜູ້້�ຕິິດຕາມແບບຍ່່າງ.
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼີ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ພຣະເຈົ້້�າ ກຳຳ�ລັັງເວົ້້�າກັັບພວກເຮົົາສະເໝີີ ໂດຍຜ່່ານ

ພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ. ພວກເຮົົາຕ້້ອງເພິ່່�ງພາແລະໄວ້້ວາງໃຈວ່່າພຣະເຈົ້້�າຈະປອບໂຍນ, ສອນແລະນຳຳ�ພາພວກເຮົົາ. ພວກເຮົົາ
ຕ້້ອງເອົົາໃຈໃສ່່ແລະຮັັບຟັັງພຣະເຈົ້້�າເວົ້້�າດ້້ວຍຫົົວໃຈຂອງພວກເຮົົາ.

ຄ�ຳຖາມ
1. ເພື່່�ອເຊື່່�ອຟັັງ“ ຊີີໂມນ” ຢ່່າງໄວວາເຈົ້້�າຕ້້ອງເຮັັດຫຍັັງ? (ຟັັງຢ່່າງໃກ້້ຊິິດ, ສຸຸມໃສ່່ແລະເຊື່່�ອຟັັງ ຄຳຳ�ສັ່່�ງຈາກຊີີໂມນ
ທັັນທີີ) ທ່່ານໄດ້້ເຮັັດຫຍັັງເມື່່�ອ ຊີີໂມນ ຊື່່�ມຄ່່ອຍໆ?
2. ພ
 ວກເຮົົາ ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຍິິນພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າ, ຜູ້້�ປອບໂຍນ, ຜູ້້�ສອນແລະຜູ້້�ນຳຳ�ພາຂອງພວກ
ເຮົົາ. ພວກເຮົົາສາມາດໄດ້້ຍິິນພຣະເຈົ້້�າກ່່າວກັັບພວກເຮົົາໄດ້້ແນວໃດ? ພວກເຮົົາຄວນເຮັັດແນວໃດ? (ຟັັງຢ່່າງ
ໃກ້້ຊິິດ, ສຸຸມໃສ່່, ເຊື່່�ອຟັັງ ຄຳຳ�ສັ່່�ງຈາກພຣະເຈົ້້�າໃນທັັນທີີ) ຄວາມໝາຍຂຶ້້�ນກັັບວ່່າ, ໄວ້້ວາງໃຈ, ອີີງໃສ່່ພຣະວິິນຍານ
ບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າເພື່່�ອນຳຳ�ພາເຮົົາ?
3. ພ
 ຣະເຈົ້້�າ ຂໍໍພຣະອົົງເຕີີມເຕັັມຂ້້ານ້້ອຍດ້້ວຍພະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດຂອງພຣະອົົງ, ຊ່່ວຍຂ້້ານ້້ອຍໃຫ້້ຟັັງສຽງທີ່່�ງຽບ
ສະຫງົົບຂອງພຣະອົົງເມື່່�ອພຣະອົົງເວົ້້�າກັັບຂ້້ານ້້ອຍ. ຂໍໍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າກ່່າວກັັບຈິິດໃຈຂອງຂ້້ານ້້ອຍດຽວ
ນີ້້�ແລະສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຫັັນວິິທີີທີ່່�ຂ້້ານ້້ອຍສາມາດຕິິດຕາມພຣະອົົງໄດ້້ຫຼຼາຍກວ່່າເກົ່່�າ. (ຢຸຸດ) ພຣະວິິນຍານ
ບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ, ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງ ສຳຳ�ລັັບການເປັັນຄູູສອນແລະນຳຳ�ພາຂ້້ານ້້ອຍ.

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

71

ການເພ່ ິງພາ
ບົົດຝືືກຫັັດ

	ມັັນມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກຫຼຼາຍ, ແຕ່່ວ່່າເຈົ້້�າສາມາດເຮັັດໄດ້້! ເຈົ້້�າຈຳຳ�ຄຳຳ�ອະທິິຖານປະໂຫຍກທີ່່� 7 ຂອງການອະທິິຖານໄດ້້ບໍໍ, ຄວາມເຊື່່�ອໝັ້້�ນ, ແລະ
ຂຽນມັັນຢູ່່�ລຸ່່�ມນີ້້�?



ຕື່່ມ
� ໃສ່່ບ່ອ
່ ນຫວ່່າງ.
ເອເຟໂຊ 5:18ຂ: ຈົ່່�ງເປັັນ ____________ ກັັບ ____________ ____________.



ຜົົນຂອງພຣະວິິນຍານຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�:
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________



ຜົົນທີ່່ທ້
� າ້ ທາຍຫຼືື�ຫຍຸ້້�ງຍາກທີ່່ສຸ
� ດ
ຸ  ສຳຳ�ລັັບເຈົ້້�າທີ່່ຈ
� ະສະແດງໃຫ້້ເຫັັນແມ່່ນຫຍັັງ? ການອະທິິດຖານຊ່່ວຍເຈົ້້�າແນວໃດກັັບເລື່່ອ
� ງນັ້້�ນ?



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ:
ເຫັັນດີີກັັບພຣະເຈົ້້�າ! (Give God A High Five! ) ຫລັັບຕາຂອງທ່່ານແລະຟັັງສິ່່�ງທີ່່ພ
� ຣະເຈົ້້�າເວົ້້�າກັັບທ່າ່ ນ. ພຣະອົົງໄດ້້ເຕືືອນທ່່ານກ່່ຽວກັັບ
ຂໍ້້�ພະຄຳຳ�ພີີບໍໍ? ພຣະອົົງໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມຄິິດແກ່່ທ່າ່ ນບໍໍ? ພຣະອົົງໄດ້້ເຕືືອນທ່່ານກ່່ຽວກັັບບຸກ
ຸ ຄົົນໃດ ໜຶ່່�ງບໍໍ? ແຕ້້ມຫຼືື�ຂຽນໃສ່່ເຈັ້້�ຍທີ່່ທ່
� າ່ ນຄິິດວ່່າ
ພຣະເຈົ້້�າອາດຈະເວົ້້�າກັັບທ່າ່ ນ
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ການເພ່ ິງພາ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ນາງເຄທີີຕັັດສິິນໃຈເຊື້້�ອເຊີີນເພື່່ອ
� ນຂອງລາວໄປໂບດ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານບໍໍ? ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ທ້້າວໂຈ ບໍ່່�ໄດ້້ຮຽນແລະຂີ້້�ໂກງໃນການສອບເສັັງ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານບໍໍ? ບໍ່່�, ບໍ່່�, ບໍ່່�!
ນາງຊູູຊີີແບ່່ງປັັນຄຳຳ�ພະຍານຂອງລາວກັັບຫ້ອ
້ ງຮຽນທັັງໝົົດ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານບໍໍ? ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ທ້້າວໄບອັັນ ໄດ້້ອະທິິຖານເພື່່ອ
� ຮັັກສາແມ່່ຂອງລາວ, ເຊິ່່�ງລາວ ກຳຳ�ລັັງປ່່ວຍໜັັກ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານບໍໍ? ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ທ້້າວເປໂຕໄດ້້ເອົົາສິ່່�ງທີ່່ບໍ່່
� ແ� ມ່່ນຂອງລາວໄປ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານບໍໍ? ບໍ່່�, ບໍ່່�, ບໍ່່�!
ທ້້າວເຈດຊີີ ເລີ່່ມ
� ອະທິິຖານ ເພື່່ອ
� ລູູກຂອງຄູູສອນສາດສະໜາ.
ຢູ່່�ໃນພຣະວິິນຍານແລະນັ້້�ນແມ່່ນ ແຮັັບ!

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແລະຫລານນ້້ອຍ • ມັັດທາຍ 18:1-6

ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເປັັນເຄື່່�ອງມືືຂອງພຣະຄຸຸນ,
ຄວາມຈິິງແລະຄວາມຍຸຸດຕິິທຳຳ�ຂອງພຣະອົົງ.

ໂຍຮັັນ 1:14
ພວກເຮົົາໄດ້້ເຫັັນສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະອົົງ, ສະຫງ່່າຣາສີີ
ຂອງພຣະບຸຸດອົົງດຽວແລະຜູ້້�ທີ່່�ໄດ້້ມາຈາກພຣະບິິດາ,
ເຕັັມໄປດ້້ວຍພຣະຄຸຸນແລະຄວາມຈິິງ.

75

ົ
ິ ທິພນ
ອດ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເປັັນເຄື່່�ອງມືືຂອງພຣະຄຸຸນ, ຄວາມຈິິງແລະຄວາມຍຸຸດຕິິທຳຳ�ຂອງພຣະອົົງ.
–––––
ໂຍຮັັນ 1:14

ພວກເຮົົາໄດ້້ເຫັັນສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະອົົງ, ສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະບຸຸດອົົງດຽວແລະຜູ້້�ທີ່່�ໄດ້້ມາຈາກພຣະບິິດາ,
ເຕັັມໄປດ້້ວຍພຣະຄຸຸນແລະຄວາມຈິິງ.
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ມີີຂ
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ດ່
ແ
້າ
ອັັນໃດ
ບໃຫ້້ຂ້
ອ
ມ
້
ເຈົ້້�າໄດ້ ຍ?
ນ້້ອ

ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?

ຂ້້ານ້
້ອຍຈ
ສະແ
ະ
ດງພ
ຣະຄຸ
ພຣະ
ຸນຂອ
ເຈົ້້�າຕໍ່່
ງ
�ຄົົນອື່່
�ນໄດ້້
ແນວ
ໃດ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ມັັດທາຍ 19:13-15
ກິິດຈະການ 2:16,17
ລູູກາ 18:15-17
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ແມ່່ນຫຍັັງຄືືຄ
ວາມ
ແຕກຕ່່າງລະຫ
ວ່່າງ
ຄວາມຈິິງແລະ
ການເວົ້້�າ
ຕົົວະ?

ຕົົວະ
ການເວົ້້�າ
ັງ?
ແມ່່ນຫຍັ

ົ
ິ ທິິພົນ
ອິດ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍໃນເວລາອະທິິຖານໂດຍການອະທິິຖານ, "ຂໍໍເຮັັດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເປັັນຜູ້້�ສື່່�ສານແຫ່່ງ
ພຣະຄຸຸນ, ຄວາມຈິິງແລະຄວາມຍຸຸດຕິິທຳຳ�ຂອງພຣະອົົງ." ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍອະທິິຖານນຳຳ�ຕາມສຽງ. ຂໍໍໃຫ້້
ຫລານນ້້ອຍອະທິິຖານປະໂຫຍກ ໜຶ່່�ງຂໍໍໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າໃຊ້້ພວກເຂົົາເພື່່�ອແບ່່ງປັັນຄວາມຈິິງຂອງພຣະອົົງ
ແລະສະແດງຄວາມກະລຸຸນາຕໍ່່�ຄົົນອື່່�ນທີ່່�ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບພວກເຂົົາ. ພວກເຂົົາສາມາດຮ້້ອງອອກຊື່່�ຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຕ່່າງໆຂອງພຣະອົົງຕາມທີ່່�ແບ່່ງປັັນໃນບົົດຮຽນຕົົວຢ່່າງ.

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ພະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າສຳຳ�ແດງຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ທຸຸກໆມື້້�ເມື່່�ອພຣະອົົງໄດ້້ປິ່່�ນປົົວຄົົນປ່່ວຍແລະຊ່່ວຍຄົົນທຸຸກຍາກ.
• ພຣະອົົງບໍ່່�ສົົນໃຈວ່່າພວກເຂົົາເຖົ້້�າ, ໜຸ່່�ມ, ຮັ່່�ງມີີຫຼືື�ທຸຸກຍາກ.
• ພຣະອົົງປະຕິິບັັດຕໍ່່�ທຸຸກໆຄົົນຢ່່າງຍຸຸຕິິທຳຳ�.
• ພຣະອົົງມີີຄວາມຮັັກແລະຄວາມກະລຸຸນາຕໍ່່�ທຸຸກໆຄົົນ.
• ພຣະອົົງເວົ້້�າຄວາມຈິິງສະເໝີີ.
ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນວິິທີີທີ່່�ພວກເຂົົາສາມາດເປັັນຕົົວແທນເພື່່�ອຄວາມຍຸຸດຕິິທຳຳ�. ໃຫ້້ສົົນທະນາກັັນ
ເມື່່�ອມັັນຍາກທີ່່�ຈະບອກຄວາມຈິິງ. ການປິິດບັັງພຣະຄຳຳ�ຂອງພຣະເຈົ້້�າໄວ້້ໃນຫົົວໃຈຂອງເຈົ້້�າຈະຊ່່ວຍເຈົ້້�າ
ໃຫ້້ເວົ້້�າຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງໄດ້້ແນວໃດ?
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ົ
ິ ທິິພົນ
ອິດ
ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແລະຫລານນ້້ອຍ (ມັັດທາຍ 18:1-6)

ຕ

ອນບ່່າຍມື້້�ໜຶ່່�ງເປັັນມື້້�ທີ່່�ມີີແສງແຈ້້ງແລະແດດແຮງ, ພວກສາວົົກໄດ້້ນັ່່�ງອ້້ອມຮອບເວົ້້�າກັັບ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ແລະເຊັ່່�ນດຽວກັັບບາງຄັ້້�ງພວກເຮົົາກັັງວົົນວ່່າຜູ້້�ໃດໄດ້້ຮັັບການບົົວລະບັັດດີີທີ່່�ສຸຸດ
ຢູ່່�ເຮືືອນ, ຢູ່່�ໂຮງຮຽນຫຼືື�ສະໜາມເດັັກຫຼີ້້��ນ, ພວກສາວົົກສົົງໄສວ່່າມັັນເປັັນຄືືກັນ
ັ . ພວກສາວົົກເກົົາຫົົວແລະ
ຖາມອົົງພຣະເຢຊູູຄຣິິດວ່່າ, “ຜູ້້�ທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸດໃນອານາຈັັກສະຫວັັນ
ແມ່່ນໄຜ? ການຄາດເດົົາຂອງຂ້້ານ້້ອຍແມ່່ນພວກເຂົົາຫວັັງວ່່າ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈະຕັ້�້ງຊື່່�ໜຶ່່�ງໃນນັ້້�ນ. ເອົົາລະ, ພຣະເຢຊູູຮູ້້�
ພຽງແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່�ພວກເຂົົາກຳຳ�ລັັງຄິິດ, ແລະໄດ້້ເອີ້້�ນຫລານນ້້ອຍ
ຄົົນໜຶ່່�ງ. ທ່່ານກ່່າວວ່່າ“ ຈົ່່�ງຢືືນຢູ່່�ຂ້້າງເຮົົາ. ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ,
ພຣະອົົງໄດ້້ເບິ່່�ງໃນຕາພວກສາວົົກແລະກ່່າວສິ່່�ງທີ່່�ຫນ້້າ
ປະຫລາດໃຈທີ່່�ສຸຸດ, "ຜູ້້�ໃດທີ່່�ຖ່່ອມຕົົວລົົງຄືືຫລານນ້້ອຍ
ຄົົນນີ້້�ແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່�ໃຫຍ່່ທີ່່�ສຸຸດໃນອານາຈັັກສະຫວັັນ." ເພິ່່�ນ
ໄດ້້ກ່່າວບາງສິ່່�ງບາງຢ່່າງທີ່່� ໜ້້າງຶຶດງໍ້້�ກວ່່າຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ,“ ຜູ້້�ໃດ
ຕ້້ອນຮັັບຫລານນ້້ອຍໃນນາມຂອງເຮົົາ, ຜູ້້�ນັ້້�ນກະຕ້້ອນຮັັບ
ເຮົົາ. ວ້້າວ! ແລະທ່່ານຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່າຖ້້າພຣະເຢຊູູໄດ້້ກ່່າວອອກມາ,
ພຣະອົົງໝາຍຄວາມວ່່າມັັນແມ່່ນ, ເພາະວ່່າພຣະອົົງກ່່າວແຕ່່
ຄວາມຈິິງເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ຫົົວໃຈຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແມ່່ນສຳຳ�ລັັບຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�. ພຣະອົົງເບິ່່�ງແຍງ
ຄົົນຍາກຈົົນ. ພຣະອົົງສຳຳ�ແດງຄວາມເມດຕາສົົງສານຕໍ່່�ຄົນປ່
ົ ່ວຍ. ພຣະອົົງໄດ້້ນຳຳ�ເອົົາສັັນຕິິສຸຸກມາສູ່່�ຜູ້້�ທີ່່�ເຈັັບປວດ
ຂ້້າງໃນ. ແລະຕະລອດເວລາພຣະອົົງຮັັກທີ່່�ຈະໃຊ້້ເວລາຢູ່່�ກັັບຫລານນ້້ອຍ, ເຊິ່່�ງຄົົນອື່່�ນມັັກຈະບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈ.
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າກ່່າວວ່່າ,“ ຜູ້້�ໃດທີ່່�ທຳຳ�ຮ້້າຍຫລານນ້້ອຍຄົົນນີ້້�ຈະເປັັນການຊົ່່�ວຮ້້າຍ.” ທ່່ານສາມາດຮູ້້�ສຶຶກໄດ້້
ບໍໍວ່່າພຣະເຈົ້້�າຊົົງຮັັກແລະຫ່່ວງໃຍທ່່ານຫຼຼາຍປານໃດ?

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ທ່ານເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມແຫ່ງພຣະຄຸນ, ຄວາມຈິງແລະຄວາມຍຸດຕິທ�ຳຂອງພຣະອົງ.
• ໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈເພື່ອເວົ້າຄວາມຈິງສະເໝີ
• ຈື່ຈ�ຳ ພຣະຄ�ຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ົ
ິ ທິິພົນ
ອິດ
ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
ນີ້້�ຄືືການລົົງໂທດ ແລະ ແຮງກະຕຸ້້�ນຂ່່າວດີີ
1. ຜູ້
 ້�ຫຼີ້້��ນທຸຸກຄົົນຕັ້້�ງແຖວທາງຂ້້າງໜຶ່່�ງຂອງຫ້້ອງຫຼືື�ເດີ່່�ນ. ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນຈຸຸດໃນໄລຍະຫ່່າງ. ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼິ້້��ນແລ່່ນຈາກ
ບ່່ອນນີ້້� (ຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນ) ໄປທີ່່�ນັ້້�ນ (ຈຸຸດທີ່່�ຢູ່່�ໃນໄລຍະທາງ) ແລະກັັບມາ.
2. ສິ່
 ່�ງສຳຳ�ຄັັນ: ຈຳຳ�ໄວ້້ວ່່າ ເວລາເປັັນໂຕກຳຳ�ໜົົດ ທີ່່�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທຸຸກຄົົນຕ້້ອງກັັບມາເລີ່່�ມຕົ້້�ນ. ບອກຜູ້້�ຫຼີ້້��ນວ່່າພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້
ແລ່່ນອີີກຄັ້້�ງ, ແຕ່່ເທື່່�ອນີ້້�ໃນເວລາເຄິ່່�ງຊົ່່�ວໂມງຫຼືື�ຈະມີີການລົົງໂທດ 10 ຄັ້້�ງ. ສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ສຳຳ�ລັັບປະສົົບການນີ້້�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ
ຕ້້ອງບໍ່່�ສາມາດ ສຳຳ�ເລັັດພາຍໃຕ້້ເວລາ - ການແຂ່່ງຂັັນນີ້້�ໄດ້້ຖືືກອອກແບບມາໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນລົ້້�ມເຫລວ.
3. ອ
 ະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທົົດລອງອີີກຄັ້້�ງ. ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ພຽງແຕ່່ຫລານນ້້ອຍຍິິງແລ່່ນ, ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ພຽງແຕ່່ຫລານ
ນ້້ອຍຊາຍແລ່່ນ, ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໜຸ່່�ມນ້້ອຍແລ່່ນ.
4. ຫຼັັ�
 ງຈາກທີ່່�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນພະຍາຍາມຫຼຼາຍຄັ້້�ງອະທິິບາຍດ້້ວຍຄວາມໂສກເສົ້້�າວ່່າພວກເຂົົາບໍ່່�ປະສົົບຜົົນສຳຳ�ເລັັດຕາມ
ເປົ້້�າໝາຍ, ພວກເຂົົາຮູ້້�ສືືກບໍ່່�ທັນ
ັ , ແລະຕ້້ອງມີີໂທດ ສຳຳ�ລັັບການລົ້້�ມເຫລວນີ້້�.
5. ກ່
 ່ອນທີ່່�ຈະໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຈ່່າຍຄ່່າປັັບໄໝ ໂດຍການໂປ່່ມກັັບພື້້�ນ - ມີີຄູູຜູ້້�ສອນຄົົນອື່່�ນມາແລ່່ນແລະກ່່າວບາງສິ່່�ງບາງຢ່່າງ
ເຊັ່່�ນນີ້້�:“ ຄູູຜູ້້�ສອນ, ທ່່ານບໍ່່�ສາມາດໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນເຫຼົ່່��ານີ້້�ເຮັັດການໂປ່່ມລົົງພື້້�ນ! ເບິ່່�ງວ່່າພວກເຂົົາເມື່່�ອຍຫຼຼາຍປານໃດ!”
ຕອບ: ແມ່່ນແລ້້ວ, ແຕ່່ພວກເຮົົາໄດ້້ຕົົກລົົງກັັນວ່່າມັັນຕ້້ອງມີີການລົົງໂທດ. ຄູູຜູ້້�ສອນຄົົນນັ້້�ນເວົ້້�າວ່່າ:“ ລໍໍຖ້້າ! ຂ້້ອຍ
ຈະຈ່່າຍຄ່່າປັັບໄໝ ຂອງພວກເຂົົາ” (ກ່່ອນທີ່່�ຈະມີີການສົົນທະນາອື່່�ນໆ, ໃຫ້້ຄູູຜູ້້�ສອນຄົົນນັ້້�ນເລີ່່�ມຕົ້້�ນໂປ້້ມ 10
ຄັ້້�ງ).
6. ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍນັັບຖອຍຫຼັັ�ງການລົົງໂທດຍ້້ອນວ່່າຄູູຜູ້້�ສອນຄົົນນັ້້�ນເຂົ້້�າມາຮັັບແທນ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
7. . ແບ່່ງປັັນກັັບຫລານນ້້ອຍແລະຝຶຶກສອນພວກເຂົົາໃຫ້້ຮູ້້�ວິິທີີທີ່່�ຈະເຮັັດ“ ການຊົົງສ້້າງດ້້ວຍພຣະຫັັດຂອງ
ພຣະຄຣິິດ” (ເບິ່່�ງ ໜ້້າເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ ສຳຳ�ລັັບຮູູບພາບຂອງການຂັັບເຄື່່�ອນ).
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼີ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ພຣະເຈົ້້�າປາດຖະໜາ ທີ່່�ຈະໃຊ້້ຫລານນ້້ອຍໃຫ້້ມີີ
ອິິດທິິພົົນໃນຄອບຄົົວແລະ ໝູ່່�ເພື່່�ອນຂອງພວກເຂົົາ.

ຄ�ຳຖາມ
1. ຫລານນ້້ອຍຊາຍແລະຫລານນ້້ອຍຍິິງ ແຂນຂອງພວກຫລານເມື່່�ອຍລ້້າຈາກການໂປ່່ມດິິນບໍໍ? (ບໍ່່�, ຄູູຜູ້້�ສອນບໍ່່�ໄດ້້ເອົົາໂທດຂອງ
ພວກເຮົົາແລະໄດ້້ຊຸຸກຍູ້້�) ວ້້າວ! ເປັັນຫຍັັງຄູູຜູ້້�ສອນບໍ່່�ເອົົາໂທດຂອງພວກຫລານ?
2. ໃນພຣະຄຣິິສຕະທຳຳ�ຄຳຳ�ພີເີ ພາະວ່່າບາບຂອງພວກເຮົົາ, ສິ່່ງ� ທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າບໍ່່�ພໍໍໃຈ, ພວກເຮົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ໂທດ (ຄວາມຕາຍ). ໃຜຈ່່າຍຄ່່າ
ປັັບໃໝຂອງພວກເຮົົາ? (ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ) ເປັັນຫຍັັງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຈຶ່່�ງຕ້້ອງຈ່່າຍຄ່່າປັັບໄໝຂອງພວກຫລານ?
3. ຂ້້າແດ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ຮັັກຂ້້ານ້້ອຍຫຼຼາຍ ທີ່່�ພຣະອົົງໄດ້້ສະລະຊີີວິິດແທນຂ້້ານ້້ອຍ, ພຣະອົົງໄດ້້ຮັັບ
ໂທດຂອງຂ້້ານ້້ອຍ. ຂໍໍຫລານນ້້ອຍຊາຍແລະຫລານນ້້ອຍຍິິງໃຫ້້ງຽບໄປຊົ່່�ວໄລຍະໜຶ່່�ງ ແລະຄິິດເບິ່່�ງວ່່າພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຮັັກ
ພວກຫລານຫຼຼາຍປານໃດ. (ຢຸຸດ) ຂໍໍພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າກະລຸຸນາໃຫ້້ອະໄພຂ້້ານ້້ອຍ ສຳຳ�ລັັບບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ. ຂ້້ານ້້ອຍຢາກ
ກັັບໃຈແລະຫັັນຈາກບາບຂອງຂ້້ານ້້ອຍ. ຂໍໍພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າກະລຸຸນາເປັັນຜູ້້�ຊ່່ອຍໃຫ້້ພົ້້�ນຂອງຂ້້ານ້້ອຍ. ຊີີວິິດຂອງຂ້້ານ້້ອຍ
ຈະສະແດງພຣະຄຸຸນ, ຄວາມຈິິງແລະຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ໄດ້້ແນວໃດ? (ຢຸຸດ) ພຣະເຢຊູູຂ້້ານ້້ອຍຂອບຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ໄດ້້ໃຫ້້ຂ້້າ
ນ້້ອຍເປັັນລູູກຂອງພຣະອົົງ. ຂໍໍພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິ ສຸຸດເຈົ້້�າສ່່ອງສະຫວ່່າງຜ່່ານຂ້້ານ້້ອຍທຸຸກໆທາງແລະທຸຸກໆວັັນ!
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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ົ
ິ ທິິພົນ
ອິດ
ບົົດຝືືກຫັັດ


ເຈົ້້�າຈື່່�ຈຳຳ�ຄຳຳ�ອະທິິຖານປະໂຫຍກທີ່່� 8 ຂອງການອະທິິຖານ, ອິິດທິິພົົນໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ, ແລະຂຽນມັັນທາງລຸ່່�ມນີ້້�



ຕື່່�ມໃສ່່ບ່່ອນຫວ່່າງ..
ໂຢຮັັນ 1:14: ພວກເຮົົາໄດ້້ເຫັັນ _________ ຂອງພຣະອົົງ, ລັັດສະໝີີຂອງ _________ ແລະພຽງແຕ່່ _________,
ຜູ້້�ທີ່່�ມາຈາກ _____________, ເຕັັມໄປດ້້ວຍ ___________ ແລະ ___________.

	ເຈົ້້�າໄດ້້ຕ້້ອນຮັັບຄົົນໃຫມ່່ທີ່່�ຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນ, ໂບດຫຼືື�ເຂດບ້້ານຂອງເຈົ້້�າບໍໍ? ຖ້້າເປັັນດັ່່�ງນັ້້�ນ, ໃຫ້້ແບ່່ງເວລາທີ່່�ພວກເຈົ້້�າຕ້້ອນຮັັບຄົົນເຫລົ່່�ານັ້້�ນ. ຖ້້າ
ບໍ່່�, ໃຫ້້ລອງເບີ່່�ງບໍໍ? ຍິ່່�ງເຈົ້້�າເຮັັດຫຼຼາຍເທົ່່�າໃດມັັນກໍ່່�ຈະງ່່າຍຂື້້�ນ!

	ທ່່ານສາມາດຄິິດເຖິິງຊ່່ວງເວລາທີ່່�ທ່່ານສາມາດມີີອິິດທິິພົົນຫຼືື�ຊັັກຊວນໃຫ້້ຜູ້້�ໃດຜູ້້�ໜຶ່່�ງ ເຮັັດສິ່່�ງທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງໃນສະຖານະການທີ່່�ຫຍຸ້້�ງຍາກບໍໍ? ຖ້້າ
ເປັັນດັ່່�ງນັ້້�ນ, ແບ່່ງປັັນວິິທີີການທີ່່�ຄົົນນັ້້�ນຕອບສະໜອງ ຕໍ່່�ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຂອງທ່່ານ.



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ:

	
ຖາມພຣະເຈົ້້�າແລະຟັັງພຣະອົົງເມື່່�ອພຣະອົົງຊົົງຕອບຄຳຳ�ຖາມ. ທ່່ານສາມາດຄິິດເຖິິງບາງວິິທີີທີ່່�ພຣະເຈົ້້�າສາມາດໃຊ້້ທ່່ານເພື່່�ອອອກໄປຫາຜູ້້�ຄົົນ
ທີ່່�ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບທ່່ານບໍໍ? ບາງເທື່່�ອເລີ່່�ມກຸ່່�ມອະທິິຖານຢູ່່�ທີ່່�ໂບດບໍໍ?
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ິ ທິິພົນ
ອິດ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ຂ້້ອຍຢາກເປັັນຕົົວແທນແຫ່່ງຄວາມຈິິງຂອງພຣະອົົງ!
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຢາກເວົ້້�າ ຖ້້ອຍຄຳຳ�ແຫ່່ງພຣະຄຸຸນຂອງພຣະອົົງ!
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຢາກສຳຳ�ແດງຄວາມຍຸຸຕິທຳຳ�
ິ ຂອງພຣະອົົງໃນຊີີວິິດຂອງຂ້້ອຍທຸຸກໆມື້້�
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຢາກຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ທີ່່ຫຼົົ�
� ງທາງແລະຫຼົົ�ງຜິິດ!
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຢາກຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄົົນທີ່່ຂ
� າດເຂີີນ
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຢາກຊ່່ວຍຄົົນທີ່່ຄົ
� ນ
ົ ອື່່ນ
� ບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈ!
ຂ້້ອຍເປັັນ, ຂ້້ອຍເປັັນ!
ຂ້້ອຍຕ້້ອງການເປັັນຕົົວແທນແຫ່່ງຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົົງ!
ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ໂຜດໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍເພື່່�ອພຣະສະຫງ່່າ
ຣາສີີຂອງພຣະອົົງ ແລະເຊີີນຊວນຄົົນ
ອື່່�ນມາຕິິດຕາມພຣະອົົງ.

ໂຊໂລແຫ່່ງເມືືອງທາຊາກາຍເປັັນໂປໂລ, ອັັກຄະສາວົົກຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ • ກິິດຈະການ 9:1-22

ມັັດທາຍ 28:19
ເຫດສະນັ້້�ນພວກເຈົ້້�າຈົ່່�ງອອກໄປແລະເຮັັດ
ໃຫ້້ຄົົນທຸຸກຊາດເປັັນລູູກສິິດໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ຮັັບບັັບຕິິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່່ງພຣະບິິດາ,
ພຣະບຸຸດແລະພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ.
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ົ
ການສາ້ ງສາວກ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ໂຜດໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍເພື່່�ອພຣະສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະອົົງ ແລະເຊີີນຊວນຄົົນອື່່�ນມາຕິິດຕາມພຣະອົົງ.
–––––
ມັັດທາຍ 28:19

ເຫດສະນັ້້�ນພວກເຈົ້້�າຈົ່່�ງອອກໄປແລະເຮັັດໃຫ້້ຄົົນທຸຸກຊາດເປັັນລູູກສິິດໃຫ້້ພວກເຂົົາຮັັບບັັບຕິິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່່ງ
ພຣະບິິດາ, ພຣະບຸຸດແລະພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າ.

ດສະ
ຜູ້້�ສອນສາ
ຫຍັັງ?
ໜາແມ່່ນ

ສາວົົກແ

ມ່່ນຫຍັັງ

?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ
ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?
ມາລະໂກ 16:15
ໂຍຮັັນ 17:4-5
ໂລມ 10:13-17
ໂກໂລຊາຍ 3:17
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ມີີວິິທີີໃດ
ແດ່່ທີ່່�
ພວກເຮົ
ົາສາມາ
ດບອກ
ຄົົນອື່່�ນກ່
່ຽວກັັບພ
ຣະ
ເຢຊູູຄຣິ
ິດເຈົ້້�າ?

�ງ
ັດບາງສິ່່
ການເຮັ
ຣະ
ງເພື່່�ອພ
າ
່
ຢ່
ງ
ະ
າ
ບ
ອງພຣ
ຂ
ສີີ
າ
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່າ
ສະຫງ່
ຄວາມວ່
ຍ
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ໝ
ເຈົ້້�າ
?
ແນວໃດ

ົ
ການສາ້ ງສາວກ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍໃນການອະທິິຖານອີີກຄັ້້�ງ ໂດຍການອະທິິຖານ, "ຂໍໍຊົົງໃຊ້້ຂ້້້�ານ້້ອຍເພື່່�ອພຣະ
ສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະອົົງ ແລະເຊື້້�ອເຊີີນຄົົນອື່່�ນໃຫ້້ຕິິດຕາມພຣະອົົງ." ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍອະທິິຖານ
ຄືືນອີີກ. ໜຸຸນໃຈພວກເຂົົາໃຫ້້ອະທິິຖານໜຶ່່�ງ ປະໂຫຍກທີ່່�ສະແດງເຖິິງຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກ
ເຂົົາທີ່່�ຈະໃຊ້້ເພື່່�ອຖວາຍກຽດຕິິຍົົດແລະຂໍໍຄວາມກ້້າຫານຂອງພຣະເຈົ້້�າໃນການເຊື້້�ອເຊີີນຄົົນອື່່�ນໃຫ້້
ຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ພວກເຂົົາສາມາດຮ້້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ພຣະລັັກສະ
ນະຕ່່າງໆຂອງພຣະອົົງຕາມທີ່່�ແບ່່ງປັັນໃນບົົດຮຽນຕົົວຢ່່າງ

ເວົ້າເລີຍ !
• ຜູ້
 ້�ສອນສາດສະໜາແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່�ຖືືກເອີ້້�ນຈາກພຣະເຈົ້້�າໃຫ້້ສັ່່�ງສອນພຣະກິິດຕິິຄຸຸນຂອງອົົງ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.
•	ຫລານເທື່່�ອຈະໝາຍເຖິິງການເດີີນທາງໄປປະເທດທີ່່�ໄກແລະຮຽນພາສາແລະວັັດທະນະທຳຳ�ໃໝ່່.
ມັັນແມ່່ນຊີີວິິດຂອງການເສຍສະລະແລະການອຸຸທິິດຕົົນຕໍ່່�ພຣະເຈົ້້�າ.
•	ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕ້້ອງການໃຫ້້ພວກເຮົົາເປັັນຜູ້້�ສອນສາດສະໜາທຸຸກທີ່່�ທຸຸກບ່່ອນທີ່່�ພວກເຮົົາ
ອາໄສຢູ່່�ແລະເປັັນຄວາມສະຫວ່່າງຂອງພຣະອົົງຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນແລະຢູ່່�ເຮືືອນຂອງເຮົົາ.
ທ່່ານອາດຈະຕ້້ອງການເລີ່່�ມຕົ້້�ນໂດຍການໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງການເຜີີຍແຜ່່ຈາກຄຣິິສຕະຈັັກ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຫຼືື�ຈາກຄົົນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຮູ້້�ທົ່່�ວໂລກ. ໜຸຸນໃຈໃຫ້້ພວກເຂົົາເວົ້້�າກ່່ຽວກັັບວິິທີີທີ່່�ພວກເຂົົາສາມາດ
ແບ່່ງປັັນເລື່່�ອງຂອງອົົງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ກັັບຄອບຄົົວແລະ ໝູ່່�ເພື່່�ອນຂອງພວກເຂົົາ
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ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ໂຊໂລແຫ່່ງເມືືອງທາຊາກາຍເປັັນໂປໂລ, ອັັກຄະສາວົົກຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ (ກິິດຈະການ 9:1-22)

ໂປ

ໂລ, ເຄີີຍເປັັນຜູ້້�ກຽດຊັັງແລະເປັັນສັັດຕູູຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແລະສາວົົກຂອງພຣະອົົງ, ໄດ້້ກາຍເປັັນ
ໜຶ່່�ງໃນບັັນດາຜູ້້�ນຳຳ�ທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດຂອງສາດສະໜາໃນຕອນຕົ້້�ນໆແລະເປັັນຜູ້້�ສອນສາດສະໜາ ປະກາດ
ພຣະທຳຳ�ຂອງພຣະເຈົ້້�າ. ມັັນໄດ້້ເກີີດຂື້້�ນໃນມື້້�ໜຶ່່�ງ ທີ່່�ໂຊໂລ (ກ່່ອນທີ່່�ລາວຈະປ່່ຽນຊື່່�ເປັັນໂປໂລ) ກໍໍາລັັງເດີີນທາງ
ໄປເມືືອງດາມັັສກັັດ. ແສງສະຫວ່່າງທີ່່�ສົົດໃສຫຼຼາຍຈາກສະຫວັັນເຮັັດໃຫ້້
ລາວລົ້້�ມລົົງພື້້�ນດິິນ. ມັັນເຮັັດໃຫ້້ລາວຕາບອດ. ໂຊໂລໄດ້້ຍິິນສຽງເວົ້້�າ
ວ່່າ, "ໂຊໂລ, ເປັັນຫຍັັງເຈົ້້�າຈືືງຂົ່່�ມເຫັັງເຮົົາ?" ທ່່ານແມ່່ນໃຜ?”
ໂຊໂລຖາມ. "ເຮົົາແມ່່ນເຢຊູູ ຜູ້້�ທີ່່�ເຈົ້້�າຂົ່່�ມເຫັັງນັ້້�ນແຫລະ."
ໂຊໂລຢ້້ານແລະສັ່່�ນ. ເປັັນເວລາສາມມື້້�ທີ່່�ລາວເບິ່່�ງບໍ່່�ເຫັັນ.
ເປັັນເວລາສາມມື້້�ທີ່່�ລາວບໍ່່�ກິິນຫຼືື�ດື່່�ມ. ພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ບອກຊາຍ
ຄົົນໜຶ່່�ງ ຊື່່�ວ່່າອານາເນຍໃຫ້້ໄປຊອກຫາໂຊໂລ. “ ອານາເນຍ,
ເຮົົາຢາກໃຫ້້ເຈົ້້�າຊ່່ວຍໂຊໂລໄດ້້ເຫັັນຮຸ່່�ງອີີກ. ເຮົົາໄດ້້ເລືືອກລາວ
ໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ສອນສາດສະໜາ.” ສິ່່�ງນີ້້�ບໍ່່�ສົົມເຫັັດສົົມຜົົນກັັບ
ອານາເນຍ. ເພາະລາວໄດ້້ຍິິນທຸຸກສິ່່�ງທີ່່�ຊົ່່�ວຮ້້າຍທີ່່�ໂຊໂລເຮັັດ
ຕໍ່່�ຄຣິິດສະຕຽນ, ແຕ່່ອານາເນຍເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຈົ້້�າ. ພຣະເຈົ້້�າ
ໄດ້້ປິ່່�ນປົົວໂຊໂລແລະໂຊໂລເລີ່່�ມປະກາດແລະສັ່່�ງສອນກ່່ຽວກັັບອົົງ
ພຣະເຍຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຢູ່່�ທຸຸກບ່່ອນທີ່່�ລາວໄປ. ຫຼຼາຍຄົົນກາຍເປັັນຜູ້້�ຕິິດ
ຕາມພຣະເຍຊູູ. ຕໍ່່�ມາຊື່່�ຂອງໂຊໂລໄດ້້ຖືືກປ່່ຽນມາເປັັນໂປໂລ. ພຣະຄຳຳ�ພີີ
ເຕັັມໄປດ້້ວຍ ຄຳຳ�ສອນແລະຈົົດໝາຍຂອງໂປໂລເຖິິງໂບດຕ່່າງໆ. ລາວໄດ້້ປຽ່່ນໂສມໜ້້າໂລກເພື່່�ອພຣະເຢຊູູ, ລາວ
ໄດ້້ຖວາຍພຣະສະຫງ່່າຣາສີີແດ່່ພຣະເຈົ້້�າແລະສອນຄົົນອື່່�ນໃຫ້້ເຮັັດແບບດຽວກັັນກັັບລາວ.

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ຕັັດສິິນໃຈວ່່າສິ່່�ງໃດທີ່່�ເຈົ້້�າຈະເຮັັດ, ເຈົ້້�າຈະເຮັັດເພື່່�ອຖວາຍພຣະກຽດຕິິຍົົດແດ່່ພຣະເຈົ້້�າ.
• ຮັັບຮູ້້�ເຖິິງຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້້�າວ່່າຄວາມສາມາດນັ້້�ນມາຈາກພຣະເຈົ້້�າ.
• ໃຫ້້ທຸຸກສິ່່�ງທີ່່�ເຈົ້້�າເຮັັດເປັັນຂອງຂວັັນແຫ່່ງຄວາມຮັັກຖວາຍແດ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.
• ຂໍໍໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າຊ່່ວຍທ່່ານໃຫ້້ເຕີີບໃຫຍ່່ຂື້້�ນຜ່່ານການເຊື້້�ອເຊີີນຄົົນອື່່�ນໃຫ້້ຕິິດຕາມພຣະອົົງ.
• ຂໍໍກັັບພຣະເຈົ້້�າໃຫ້້ຊ່່ວຍເຮົົາໄດ້້ມີີໂອກາດແບ່່ງປັັນຄວາມຮັັກຂອງພະອົົງຢູ່່�ທຸຸກບ່່ອນທີ່່�ເຮົົາໄປ.
•	ໃຊ້້ການເຄື່່�ອນໄຫວດ້້ວຍມືືຂອງພຣະເຈົ້້�າ ເພື່່�ອແບ່່ງປັັນຂ່່າວປະເສີີດກັັບເພື່່�ອນຫຼືື�ສະມາຊິິກໃນຄອບຄົົວ. ທ່່ານ
ຈະເຫັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ມ່່ວນຊື່່�ນແລະຮຽນຮູ້້�ງ່່າຍໆນີ້້�ໜ້້າ 109 ຢູ່່�ດ້້ານຫຼັັ�ງຂອງປື້້�ມຫົົວນີ້້�.
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ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
ກິິດຈະກໍໍາ
1. ສະແດງຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່່�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນເກມຈະເຂົ້້�າມາ.
2. ເພື່່�ອຄວາມປອດໄພ: ຖ້້າມີີຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຫຼຼາຍຄົົນ, ໃຫ້້ແບ່່ງພວກເຂົົາອອກເປັັນຫຼຼາຍກຸ່່�ມກັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຜູ້້�ນ້້ອຍທີ່່�ສຸຸດໃນ
ຂົົງເຂດໜຶ່່�ງ ແລະຜູ້້�ຫຼີ້້��ນອາຍຸຸສຼຼງກວ່່າໃຫ້້ຫຼີ້້��ນຢູ່່�ໃນພື້້�ນທີ່່�ອື່່�ນ
3. ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນ: ອະທິິບາຍວ່່າເກມບໍ່່�ຈົົບຈົົນກວ່່າຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທັັງໝົົດຈະຖືືກຈັັບໄປໄວ້້ໃນຕານ່່າງ.
4. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ: ເລືືອກຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຜູ້້�ທີ່່�ໂຕນ້້ອຍທີ່່�ສຸຸດຄົົນໜຶ່່�ງໃຫ້້ເປັັນ “ມັັນ.” ໃຫ້້ເລືືອກເອົົາຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນໜຶ່່�ງໃຫ້້ເປັັນ “
ມັັນ.” ຜູ້້�ທິ່່�ຖືືກເລືືອກໃຫ້້ເປັັນ "ມັັນ" ນັ້້�ນໃຫ້້ແລ່່ນໄລ່່ຄົົນອື່່�ນ, ພະຍາຍາມທີ່່�ຈະ "ແຕະ" ຫນຶ່່�ງໃນນັ້້�ນ (ແຕະພວກ
ເຂົົາດ້້ວຍມືື) ໃນຂະນະທີ່່�ຜູ້້�ອື່່�ນໆພະຍາຍາມປົົບຫນີີ.
5. ເມື່່�ອຜູ້້�ຫຼີ້້��ນເປັັນ“ ມັັນ” ແຕະຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນອື່່�ນ ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທັັງສອງຄົົນຈະເປັັນ“ ມັັນ,” ແລະຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທັັງສອງຄົົນຈັັບມືືກັັນ
ຢຽດອອກເໝືືອນ“ ຕາໜ່່າງ.”
6. ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນໃໝ່່ແຕ່່ລະຄົົນທີ່່�ຖຶຶກແຕະຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມ "ຕາໜ່່າງ" - ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຈັັບມືືກັັນເປັັນແຖວຍາວ.
7. ສືືບຕໍ່່�ຫຼີ້້��ນຈົນ
ົ ກວ່່າ“ ຕາໜ່່າງ” ຈະຈັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທັັງໝົົດໄດ້້ທຸຸກຄົົນ.
8. ສືື
 ບຕໍ່່�ການຫຼີ້້��ນອີີກຮອບຕື່່�ມຕາມເວລາທີ່່�ກຳຳ�ໜົົດ, ແຕ່່ລະຄັ້້�ງຈະມີີຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໂຕນ້້ອຍໆເປັັນຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນທຳຳ�ອິິດທີ່່�ເປັັນ
"ມັັນ.”
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼີ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນໜຶ່່�ງໄດ້້ເລີ່່�ມຕົ້້�ນໂດຍການຈັັບຕົົວຜູ້້�ຫຼີ້້��ນພຽງແຕ່່
ຄົົນດຽວ, ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນຕາໜ່່າງກໍ່່�ຈະໃຫຍ່່ຂື້້�ນແລະຈັັບໄດ້້ຫຼຼາຍຄົົນໃນເວລາດຽວກັັນ, ຈົົນສຸຸດທ້້າຍທັັງໝົົດໄດ້້ຖືືກຈັັບໄວ້້ໃນຕາໜ່່າງ.
ການສ້້າງສາວົົກເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍການເວົ້້�າພຽງແຕ່່ຄົົນດຽວແລ້້ວມັັນຈະທະວີີຄູູນເປັັນຫຼຼາຍໆຄົົນ!

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນເກມມີີຫລານນ້້ອຍ ຈຳຳ�ນວນເທົ່່�າໃດທີ່່�ຕ້້ອງຖືືກຈັັບຢູ່່�ໃນຕາໜ່່າງເພື່່�ອໃຫ້້ເກມຈົົບລົົງ, ສາມຫຼືື�ສີ່່�? (ທຸຸກຄົົນ!) ເບິ່່�ງ
ແມ້້, ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນດຽວເຮັັດແນວໃດຈືືງຈັັບທຸຸກຄົົນໄວ້້ໃນຕາໜ່່າງໄດ້້? (ເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົນ
ົ ດຽວຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນມັັນ
ທະວີີຄູູນໄດ້້ໄວ)
2. ໃນພຣະຄຳຳ�ພີີພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ສາວົົກຂອງພຣະອົົງເຮັັດຢ່່າງໃດ? ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າບອກ
ສາວົົກຂອງພຣະອົົງໃຫ້້ສ້້າງສາວົົກຊົົນຊາດດຽວບໍໍ? (ບໍ່່�, ທຸຸກຊົົນຊາດ!)
3. ຂ້
 ້າແດ່່ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າທີ່່�ຮັັກ ຂ້້ານ້້ອຍຢາກເຊື່່�ອຟັັງພຣະອົົງໂດຍການສ້້າງສາວົົກໃນທຸຸກຊົົນຊາດ. ຂ້້ານ້້ອຍ
ສາມາດເລີ່່�ມຕົ້້�ນດຽວນີ້້�ໃນມື້້�ນີ້້�ໂດຍການອະທິິຖານເພື່່�ອທຸຸກປະຊາຊາດແລະໂດຍການບອກທຸຸກໆຄົົນທີ່່�ຂ້້ານ້້ອຍຮູ້້�
ກ່່ຽວກັັບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ຂໍໍພຣະເຈົ້້�າສຳຳ�ແດງໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍເຫັັນຕອນນີ້້�ວ່່າແມ່່ນໃຜທີ່່�ພຣະອົົງຕ້້ອງການໃຫ້້ຂ້້າ
ນ້້ອຍສົ່່�ງເສີີມໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າຕິິດຕາມພຣະອົົງ. (ຢຸຸດ) ຂໍໍພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງສອນຂ້້ານ້້ອຍກ່່ຽວກັັບວິິທີີທີ່່�ຈະເປັັນ
ຜູ້້�ສ້້າງສາວົົກທີ່່�ດີີດ້້ວຍເຖີີດ.
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ບົົດຝືືກຫັັດ



ທ່່ານເກືືອບສຳຳ�ເລັັດແລ້້ວ! ເຈົ້້�າຈື່່�ຄຳຳ�ອະທິິຖານປະໂຫຍກທີ່່� 9 ຂອງຄຳຳ�ອະທິິຖານ, ການສ້້າງສາວົົກນີ້້�ໄດ້້ບໍໍ? ແລະຂຽນມັັນຢູ່່�ລຸ່່�ມນີ້້� 



ຕື່່ມ
� ໃສ່່ບ່ອ
່ ນຫວ່່າງ.
ມັັດທາຍ 28:19: ຈົ່່�ງອອກໄປ _________________ ແລະເຮັັດ ____________ ເຂົົາທັັງ ໝົົດ ____________, ໃຫ້້ພວກ
ເຂົົາຮັັບບັບຕິ
ັ ສ
ິ ະມາໃນ _________ ຂອງ _______________, ____________
ແລະພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸດ
ຸ ເຈົ້້�າ ___________.



ຜູ້້�ສອນສາດສະໜາແມ່່ນຫຍັັງ?



ທ່່ານຫຼືື�ຂ້້າພະເຈົ້້�າຈະສາມາດເປັັນຜູ້້�ສອນສາດສະໜາແລະສ້້າງສາວົົກໄດ້້ແນວໃດ ? ແມ່່ນແຕ່່ໃນບໍໍລິິເວນໃກ້້ບ້າ້ ນຂອງພວກເຮົົາເອງ?



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ:

	
ຕັ້້�ງຊື່່ໃ� ຫ້້ຄົນ
ົ ໜຶ່່�ງທີ່່ທ່
� າ່ ນຮູ້້�ຈັັກເປັັນຜູ້້�ທີ່່ບໍ່່
� ຮູ້້�ຈັ
� ກ
ັ ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ຂຽນຊື່່ຂ
� ອງພວກເຂົົາໃສ່່ບັດ
ັ ແລະໃຫ້້ ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາທີ່່ຈ
� ະອະທິິຖານເພື່່ອ
�
ພວກເຂົົາທຸຸກໆມື້້�. ຈຳຳ�ໄວ້້ວ່າ່ ພຣະເຈົ້້�າສາມາດໃຊ້້ທ່າ່ ນເພື່່ອ
� ບອກຄົົນອື່່ນ
� ກ່່ຽວກັັບຄວາມຮັັກຂອງພຣະອົົງ!
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ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ຂ້້ອຍຢາກມີີຫົົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້້�າທີ່່ຈ
� ະຮັັກ
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ຂ້້ອຍຢາກມີີຫົົວໃຈຄືືພຣະເຈົ້້�າເພື່່ອ
� ຈະຮັັບໃຊ້້
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ຂ້້ອຍຮູ້້�ວ່່າພຣະເຈົ້້�າສາມາດໃຊ້້ຂ້ອ
້ ຍຄືືກັັບລູກ
ູ ນ້້ອຍຂອງພຣະອົົງ
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ເພື່່ອ
� ແບ່່ງປັັນເລື່່ອ
� ງລາວຂອງຄວາມຮັັກທີ່່ບໍ່່
� ມີີວັ
� ນ
ັ ສິ້້�ນສຸຸດຂອງພຣະອົົງ
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ຂ້້ານ້້ອຍຕ້້ອງການທີ່່ຈ
� ະໄປແລະສ້້າງສາວົົກໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູ
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!
ເຈົ້້�າຈະຊ່່ວຍຂ້້ອຍເຮັັດຄືືກັັນບໍໍ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ແມ່່ນແລ້້ວ!

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ຄົົນຕາບອດ ບາຣະຕິິມາຍ • ມາຣະໂກ 10:46-52

ຂ້້ານ້້ອຍອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ອາແມນ.

ຟີີລິິບປອຍ 2:9
ເພຣາະສະນັ້້�ນພຣະເຈົ້້�າຈຶ່່�ງຊົົງຢົົກພຣະອົົງຂຶ້້�ນ
ສູູງສຸຸດ ແລະ ປະທານພຣະນາມເໜືືອນາມທັັງ
ປວງແກ່່ພຣະອົົງ
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ອ ນາດ
ິ ອຳ
ສດ
ລອງເວົ້້�າເບີ່່�ງໄດ້້ບໍ່່�?
ຂ້້ານ້້ອຍອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ອາແມນ.
–––––
ຟີີລິິບປອຍ 2:9

ເພຣາະສະນັ້້�ນພຣະເຈົ້້�າຈຶ່່�ງຊົົງຢົົກພຣະອົົງຂຶ້້�ນສູູງສຸຸດ ແລະ ປະທານພຣະນາມເໜືືອນາມທັັງປວງແກ່່ພຣະອົົງ

້າ
ຂຶ້້�ນຖ້
ງ
ັ
ຍັ
ິດ
ດຫ
ຈະເກີີ
ລຮັັບຜິ
ແ
ູ
ເປັັນຜູ້້�ດູ ກ?
ທ່່ານ
ໂລ
ຊອບ

ເຈົ້້�າຫາພໍ້້�ຫຼືື�ບໍໍ?

ເປັັນຫ
ຍັັງພຣ
ນາມຂ
ະ
ອງພຣ
ະ
ຄຣິິດເ
ເຢຊູູ
ຈົ້້�າຈຶຶງ
ມີີລິິດອຳ
ຳ�
ນາດ?

ຮູ ສ້ ືກຫບຼື ?ໍ

ມັັດທາຍ 1:21
ມັັດທາຍ 28:18
ໂຢຮັັນ 14:13
ກິິດຈະການ 4:12
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ເຫດໃດຈຶ
ຶງເປັັນ
ເລື່່�ອງດີີທີ່
່�ພຣະເຢຊູ
ູຄຣິິດ
ເຈົ້້�າດູູແລ
ໂລກ?

ກ
ັງພວ
ຍັ
ຫ
ານໃນ
ເປັັນ
ຖ
ິ
ທິ
ະ
ູ
ວນອ
ຄ
າ
ົ
ະເຢຊູ
ຮົ
ຣ
ເ
ພ
ຂອງ
ນາມ
ເຈົ້້�າ?
ດ
ິ
ຣິ
ຄ

ອ ນາດ
ິ ອຳ
ສດ
“ການອະທິິຖານແບບປ໊໊ອບຄອນ”
ຊ່່ວງລະລາຍພຶຶດຕິິກຳຳ�
ຄູູນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍໃນການອະທິິຖານໂດຍຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ພວກເຂົົາອະທິິຖານປະໂຫຍກໜຶ່່�ງ ດ້້ວຍການ
ຮ້້ອງຂໍໍໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ສິ່່�ງນີ້້�ແມ່່ນເພື່່�ອຮັັກສາຕົົວເອງຫຼືື�ຄົົນທີ່່�ຮັັກ, ຫຼືື�ມັັນ
ອາດຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ພວກເຂົົາເຕີີບໃຫຍ່່ໃນຄວາມຮັັກຫຼືື�ຖືືກໃຊ້້ໂດຍພຣະເຈົ້້�າໃນທາງທີ່່�ພິິເສດ. ພວກເຂົົາ
ສາມາດຮ້້ອງອອກຊື່່�ຂອງພຣະເຈົ້້�າຫຼືື�ພຣະລັັກສະນະຕ່່າງໆຂອງພຣະອົົງຕາມທີ່່�ແບ່່ງປັັນໃນບົົດຮຽນ

ເວົ້້�າເລີີຍ!
• ພ
 ຣະຄຳຳ�ພີກ່
ີ າ່ ວວ່່າ, “ສິິດອຳຳ�ນາດທັັງໝົົດ ໄດ້້ຖືືກມອບໃຫ້້ເຮົົາແລ້້ວໃນສະຫວັັນແລະແຜ່່ນດິິນໂລກ.” ເມື່່ອ
�
ພວກເຮົົາອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າພວກເຮົົາມີີສິິດອຳຳ�ນາດ.
• ສິ່
 ງ່� ນີ້້�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄຳຳ�ຖາມ: ພຣະເຈົ້້�າຕອບຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເຮົົາທຸຸກຢ່່າງທີ່່�ເຮົົາຢາກໃຫ້້ພຣະອົົງຊ່່ວຍ ຖ້້າເຮົົາ
ອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ນີ້້�ໝາຍຄວາມວ່່າພຣະເຈົ້້�າຈະໃຫ້້ທຸກ
ຸ ສິ່່ງ� ທີ່່�ເຮົົາຕ້້ອງການບໍໍ?
• ຄຳ
 �ຳ ອະທິິຖານຂອງພວກເຮົົາຕ້້ອງສຸຸມໃສ່່ສິ່ງ່� ຕ່່າງໆທີ່່�ຈະສັັນລະເສີີນຖວາຍພຣະກຽດແດ່່ພຣະບິິດາຂອງພວກ
ເຮົົາທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຫວັັນແລະນັ້້�ນຈະເຮັັດໃຫ້້ອານາຈັັກຂອງພຣະອົົງມາຕັ້້ງ� ຢູ່່�ເທິິງໂລກລ່່ວງໜ້້າ.
ໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍແບ່່ງປັັນກ່ຽ່ ວກັັບຊີີວິິດການອະທິິຖານຂອງພວກເຂົົາຢ່່າງເປີີດເຜີີຍ. ພວກເຂົົາມີີປະສົົບການໃນການ
ຕອບ ຄຳຳ�ອະທິິຖານບໍໍ? ພວກເຂົົາມີີຄວາມທໍ້້�ແທ້້ໃຈບໍໍເພາະພວກເຂົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າ ຄຳຳ�ອະທິິຖານບາງຢ່່າງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ຄຳຳ�
ຕອບທີ່່�ພວກເຂົົາຫວັັງຫຼືື�ບໍ່່�?
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ິ ອຳຳຳ ນາດ
ສິດ
ໄດ້້ຍິິນບໍໍນໍ້້�?
ຄົົນຕາບອດ ບາຣະຕິິມາຍ (ມາລະໂກ 10:46-52)

ບາ

ຣະຕິິມາຍຕາບອດ, ແລະລາວເປັັນຄົນຂໍໍທ
ົ
ານທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ໃນຖະໜົົນຂອງເມືືອງເຢຣິິໂກ. ລາວ
ຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າແລະການກະທຳຳ�ທີ່່�ດີີເລີີດຂອງພຣະອົົງ. ລາວໄດ້້ຍິິນເຖິິງ
ວິິທີີທີ່່�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າປິ່່�ນປົົວຄົົນປ່່ວຍ, ຄົົນຕາບອດແລະຄົົນທີ່່�ຍ່່າງບໍ່່�ໄດ້້. ບາຣະຕິິມາຍຢາກ
ໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າປິ່່�ນປົົວລາວຄືືກັັນ. ລາວຮ້້ອງຂຶ້້�ນວ່່າ,“
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເອີີຍ, ຂໍໍໂຜດສົົງສານຂ້້ານ້້ອຍແດ່່ທ້້ອນ! ໂຜດ
ສົົງສານຂ້້ານ້້ອຍ!” ປະຊາຊົົນທີ່່�ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບບາຣະຕິິມາຍ
ບໍ່່�ມີີຄວາມເມດຕາສົົງສານ. ພວກເຂົົາຮ້້ອງວ່່າ, “ໂອ້້, ຈົ່່�ງມິິດ
ງຽບ!” ແຕ່່ບາຣະຕິິມາຍບໍ່່�ສົນ
ົ ໃຈພວກເຂົົາແລະສືືບຕໍ່່�ຮ້້ອງ
ຫາພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ພຣະເຢຊູູໄດ້້ຍິິນລາວແລະເວົ້້�າ
ວ່່າ, “ເອົົາລາວມາຫາເຮົົາ.” ຝູູງຊົົນກ່່າວກັັບລາວວ່່າ,“ ຈົ່່�ງ
ຊື່່�ນໃຈແລະລຸຸກຂື້້�ນ! ພຣະອົົງກຳຳ�ລັັງເອີ້້�ນຫາເຈົ້້�າ!” ບາ
ຣະຕິິມາຍຖິ້້�ມຜ້້າຕຸ້້�ມຂອງຕົົນແລະຮີີບລຸຸກຂື້້�ນມາຫາ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ, “ເຈົ້້�າຕ້້ອງການຫຍັັງ?” ພຣະເຢຊູູ
ຖາມ. ບາຣະຕິິມາຍ ຕອບວ່່າ, “ຂ້້້�ານ້້ອຍຢາກເຫັັນຫຸ່່�ງອີີກ!”
ພຣະເຢຊູູຊົົງຕອບວ່່າ, “ຄວາມເຊື່່�ອຂອງເຈົ້້�າໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າ
ຫາຍດີີ.” ບາຣະຕິິມາຍເຊື່່�ອວ່່າພຣະເຢຊູູຄຣິິດມີີອຳຳ�ນາດໃນການ
ຮັັກສາຄົົນ. ເຈົ້້�າສາມາດນຶຶກພາບອອກໄດ້້ວ່່າ ບາຣະຕິິມາຍມີີຄວາມສຸຸກ
ຫຼຼາຍສໍ່່�າໃດເມື່່�ອລາວສາມາດເບິ່່�ງເຫັັນໄດ້້ອີີກ. ແລະເຈົ້້�ານຶຶກພາບອອກບໍໍວ່່າມັັນເປັັນ
ຄືືກັັບການເປີີດຕາແລະເຫັັນພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ? ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນລາວບໍ່່�ເຄີີຍເປັັນຄືືເກົ່່�າອີີກເລີີຍ. ລາວ
ເລີ່່�ມຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ, ແລະບອກທຸຸກຄົົນກ່່ຽວກັັບສິ່່�ງດີີໆທີ່່�ພຣະອົົງໄດ້້ກະທຳຳ�.

ເຈົ້້�າເຮັັດໄດ້້ຫຼືື�ບໍໍ?
• ສຸຸມໃສ່່ຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງທ່່ານໃນສິ່່�ງທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າພໍໍພຣະໄທ.
• ອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເພື່່�ອສະຕິິປັັນຍາແລະການນຳຳ�ພາ.
• ອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ, ເພື່່�ອການຮັັກສາແລະຄວາມເຂັ້້�ມແຂງຂອງເຮົົາ.
• ເຊື່່�ອດ້້ວຍໃຈຂອງເຈົ້້�າວ່່າມີີ ອຳຳ�ນາດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.
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ອ ນາດ
ິ ອຳ
ສດ
ມາຫຼີ້້��ນກັັນ!
“ເຖິິງຄູູຜູ້້�ສອນ!”
1. ອະທິິບາຍໃຫ້້ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຮູ້້�ວ່່າທ່່ານເປັັນຄູູຜູ້້�ສອນຫຼີ້້��ນເກມແລະທ່່ານຈະທ້້າທາຍຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໃນເກມນີ້້�.
2. ຜູ້
 ້�ຫຼີ້້��ນຢືືນຄຽງບ່່າໄຫລ່່ເປັັນເສັ້້�ນສອງເສັ້້�ນທີ່່�ຫັນໜ້
ັ
້າເຂົ້້�າຫາກັັນ - ໃກ້້ພໍໍທີ່່�ຈະສໍໍາຜັັດແຂນຂອງຄົົນອື່່�ນ. ຜູ້້� ຫຼີ້້��ນທີີ
ລ່່ະຄົົນຈະແລ່່ນຈາກໜ້້າເສັ້້�ນໄປຈົົນສຸຸດ,ລະຫວ່່າງແຂນທີ່່�ຍືືດອອກໄປ.
3. ງ່່າຍບໍໍ? ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຕ້້ອງແລ່່ນປິິດຕາຄືືຄົົນຕາບອດ (ຜ້້າຄຸຸມຜ້້າບ່່ຽງ, ຫຼືື�ຖົົງຕີີນສາມາດຫ້້ອຍໃສ່່ກັັນ, ຫຼືື�ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນພຽງແຕ່່ຖືືກ
ບອກໃຫ້້ປິິດຕາຂອງລາວ).
4. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບຄູູສອນ: ຄູູຜູ້້�ສອນຄົົນໜຶ່່�ງຢືືນຢູ່່�ແຖວສຸຸດທ້້າຍເພື່່�ອຢຸຸດຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໃນເວລາພວກເຂົົາເຂົ້້�າເສັ້້�ນໄຊ. ສິ່່�ງ
ທີ່່�ສຳຳ� ຄັັນ: ມັັນແມ່່ນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຄູູຜູ້້�ສອນ ສຳຳ�ລັັບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທຸຸກຄົົນ.
5. ສິ່
 ່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ຫຼີ້້��ນ: ໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າຜູ້້�ຫຼີ້້��ນທີ່່�ຢືືນຢູ່່�ໃນແຖວເຂົ້້�າໃຈວ່່າຖ້້າຜູ້້�ຫຼີ້້��ນແລ່່ນອອກນອກເສັ້້�ນທາງ ແນ່່ນອນ
ພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ ນຳຳ�ພາພວກເຂົົາຄ່່ອຍໆກັັບເຂົ້້�າໄປໃນເສັ້້�ນ.
6. ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນຄົົນດຽວໃນເວລາຖືືກເລືືອກໃຫ້້ແລ່່ນລະຫວ່່າງສອງເສັ້້�ນຕັ້້�ງແຕ່່ເລີ່່�ມຕົ້້�ນຈົົນເຖິິງສິ້້�ນສຸຸດ.
• ເຊື່່�ອມໂຢງການຫຼີ້້��ນເຂົ້້�າກັັບບົົດຮຽນທີ່່�ຕ້້ອງການສອນຄວາມຈິິງຂອງຊີີວິິດ: ຜູ້້�ຫຼີ້້��ນໄດ້້ຟັັງແລະເຊື່່�ອຟັັງຄູູຜູ້້�ສອນເພາະວ່່າພວກເຂົົາ

ໄວ້້ໃຈຄູູຜູ້້�ສອນ - ພວກເຮົົາທຸຸກຄົົນຟັັງ“ ຄູູຜູ້້�ສອນ” ຂອງພວກເຮົົາ. ແມ່່ນແຕ່່ຜູ້້�ທີ່່�ເຊື່່�ອໃນພຣະເຢຊູູຍິ່່�ງຄວນເຊື່່�ອວາງໃຈ, ຟັັງແລະ
ເຊື່່�ອຟັັງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເພາະວ່່າພຣະອົົງມີີສິິດອຳຳ�ນາດທັັງໝົົດ!

ຄ�ຳຖາມ
1. ໃນເກມທ່່ານໄດ້້ຮູ້້�ສຶຶກວ່່າມັັນຍາກທີ່່�ຈະໄວ້້ໃຈຄູູຜູ້້�ສອນຂອງທ່່ານບໍໍ? ເມື່່�ອຄູູຜູ້້�ສອນຂອງທ່່ານບອກໃຫ້້ທ່່ານ ດຳຳ�ເນີີນ
ການປິິດບັັງຕາ? ເປັັນຫຍັັງທ່່ານໄດ້້ຮັັບຟັັງຄູູຜູ້້�ສອນຂອງທ່່ານ; ເປັັນຫຍັັງນັັກກິິລາຈຶ່່�ງຟັັງຄູູຝຶຶກຂອງພວກເຂົົາ?
(ຄູູຝຶຶກມີີປະສົົບການຫຼຼາຍ, ຄູູຝຶຶກຢາກໃຫ້້ເຮົົາຊະນະ, ຄູູຝຶຶກມີີປື້້�ມຄູ່່�ມືືການຫຼີ້້��ນ, ແລະຄູູຝຶຶກມີີທັັດສະນະທີ່່�ດີີກວ່່າ
2. ເນື່່�ອງຈາກວ່່າພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ສ້້າງທຸຸກສິ່່�ງທຸຸກຢ່່າງແລະຄວບຄຸຸມທຸຸກສິ່່�ງແລະພຣະເຢຊູູພຣະບຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າແມ່່ນ
ກະສັັດເຫນືືອກະສັັດ, ທ່່ານຄິິດວ່່າມີີລິິດອຳຳ�ນາດຫຼຼາຍປານໃດເມື່່�ອເຮົົາທູູນຂໍໍແລະອະທິິຖານເພື່່�ອບາງສິ່່�ງບາງຢ່່າງ
ຕາມພຣະປະສົົງຂອງພຣະເຈົ້້�າໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ? (ພະລັັງງານທັັງໝົົດທີ່່�ມີີຢູ່່�)
3. ຂ້
 ້າແດ່່ພຣະເຈົ້້�າຂອບພຣະຄຸຸນພຣະອົົງທີ່່�ໄດ້້ສົ່່�ງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າມາຢູ່່�ໃນແຜ່່ນດິິນໂລກ, ຂໍໍຂອບຄຸຸນພຣະອົົງ
ທີ່່�ພຣະອົົງອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຂ້້ານ້້ອຍ, ໄດ້້ເປັັນລູູກຂອງພຣະອົົງຄົົນໜຶ່່�ງ, ເພື່່�ອອະທິິຖານໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ. ພຣະເຈົ້້�າຂ້້ານ້້ອຍວາງໃຈ, ໄວ້້ວາງໃຈແລະເພິ່່�ງພາພຣະວິິນຍານບໍໍຣິິສຸຸດເຈົ້້�າເພື່່�ອນຳຳ�ພາຂ້້າ
ນ້້ອຍ. ພຣະເຈົ້້�າຈະໃຊ້້ຊີີວິິດຂອງຂ້້ານ້້ອຍແນວໃດເພື່່�ອໃຫ້້ຖວາຍພຣະສະຫງ່່າຣາສີີຂອງພຣະອົົງ?
(ຢຸຸດຊົ່່�ວຄາວ) ຂ້້ານ້້ອຍທູູນຂໍໍເລື່່�ອງເຫຼົ່່��ານີ້້�ໃນພຣະນາມຂອງອົົງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ.
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ິ ອຳຳຳ ນາດ
ສິດ
ບົົດຝືືກຫັັດ



ຊົົມເຊີີຍ! ທ່່ານໄດ້້ລົົງໄປສູ່່�ປະໂຫຍກສຸຸດທ້້າຍຂອງການອະທິິຖານ, ສິິດອໍໍານາດ! ເຈົ້້�າສາມາດຂຽນມັັນຢູ່່�ທາງລຸ່່�ມນີ້້�ໄດ້້ບໍໍ?



ເຕີີມຄຳຳ�ໃນຊ່່ອງວ່່າງ

	
ຟີີລິິບປອຍ 2:9 ເພຣາະສະນັ້້�ນພຣະເຈົ້້�າຈຶ່່�ງ__________ພຣະອົົງ_______ ແລະ __________ພຣະນາມ______
ນາມທັັງປວງ _____________.

	ໃນຄວາມຄິິດກ່່ຽວກັັບເລື່່�ອງລາວໃນພຣະຄຳຳ�ພີີມື້້�ນີ້້�, ເປັັນຫຍັັງທ່່ານຄິິດວ່່າບາຣະຕິິມາຍໄດ້້ຮັບັ ການຮັັກສາຈາກພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ? ຖ້້າຫາກວ່່າ
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຍິິນບາຣະຕິິມາຍ, ພຣະອົົງສາມາດຟັັງທ່່ານໄດ້້ບໍໍ? ແລະຖ້້າພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຍິິນທ່່ານ, ພຣະອົົງສາມາດຕອບຄຳຳ�
ອະທິິຖານຂອງທ່່ານໄດ້້ຄືືກັບທີ່
ັ ່�ພຣະອົົງໄດ້້ຕອບບາຣະຕິິມາຍບໍໍ? ຄຳຳ�ຕອບກໍ່່�ຄືື 'ແມ່່ນແລ້້ວ'! ທ່່ານສາມາດຂໍໍໃຫ້້ພຣະເຈົ້້�າປິ່່�ນປົົວ, ເພື່່�ອຄວາມ
ເຂັ້້�ມແຂງ, ຫຼືື�ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ສຳຳ�ລັັບຕົົວທ່່ານເອງແລະຄົົນອື່່�ນໆ, ເພາະວ່່າພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ຍິິນແລະຕອບຄຳຳ�ອະທິິຖານ!



ຊ່່ວງເວລາຕອບສະໜອງ:

	
ເຮັັດກ່່ອງອະທິິຖານ. ທ່່ານສາມາດໃຊ້້ກ່່ອງໃດກໍ່່�ໄດ້້: ກ່່ອງໃສ່່ເກີີບ, ຫຼືື�ກ່່ອງກະດານທຳຳ�ມະດາທີ່່�ມີີຂະໜາດໃດກໍ່່�ໄດ້້ທີ່່�ທ່່ານເລືືອກ. ທ່່ານສາມາດ
ຕົົກແຕ່່ງກ່່ອງດັັງກ່່າວດ້້ວຍເຈັ້້�ຍຫໍ່່�, ຫຼືື�ຕິິດສະຕິິກເກີີຫຼືື�ພຽງແຕ່່ຂຽນ ຄຳຳ�ເວົ້້�າທີ່່�ວ່່າ: ກ່່ອງອະທິິຖານຂອງຂ້້ອຍ. ຂຽນຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງທ່່ານແລະ
ເກັັບຮັັກສາໄວ້້ໃນກ່່ອງທີ່່�ຈື່່�ຈຳຳ�ວ່່າເຮົົາຈະອະທິິຖານໃນແຕ່່ລະມື້້�. ເມື່່�ອພຣະເຈົ້້�າຕອບຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເຮົົາໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າເຮົົາໄດ້້ຂຽນຂໍ້້�ຄວາມນັ້້�ນໄວ້້
ແລະຂອບຄຸຸນພຣະອົົງສະເໝີີທີ່່�ພຣະອົົງຊົົງຟັັງແລະຕອບຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງເຮົົາ!
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ອ ນາດ
ິ ອຳ
ສດ
ນິ້້�ມັັນຄືືການແຣັັບ!
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ພຣະນາມເໜືືອນາມທັັງປວງ!
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!
ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣີີດເຈົ້້�າ ເຮົົາໄດ້້ພົບ
ົ ຄວາມຈິິງແລະອຳຳ�ນາດທີ່່ແ� ທ້້ຈິງິ !
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!
ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ພຣະເຈົ້້�າຊົົງຮັັກສາ ແລະເສີີມກຳຳ�ລັັງເຮົົາ!
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!
ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ເຮົົາໄດ້້ພົບ
ົ ຄວາມຫວັັງ ແລະ ຄວາມຊົົມຊື່່ນ
� ຢິິນດີີ!
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!
ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ເຮົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ພຣະຄຸຸນ ແລະ ພົົບສັນ
ັ ຕິິສຸກ
ຸ !
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!
ເຮົົາໄດ້້ຮູ້້�ຈັກ
ັ ກັັບຮັັກແທ້້ ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ!
ອາແມນ ແລະ ອາເມນ!

ຄູູອ່່ານຄຳຳ�ທີ່່�ມີີສີີດຳຳ� ແລະໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍ ຕອບຄຳຳ�ທີ່່�ເນັ້້�ນໃນສີີຟ້້າ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຫລານນ້້ອຍຂຽນ
ເພງແຣັັບຂອງຕັັວເອງເປັັນກຸ່່�ມ ຂຽນຄຳຳ�ທີ່່�ຫລານນ້້ອຍ ຂຽນໃສ່່ເທິິງກຣະດານ ເບິ່່�ງຄວາມຕື່່�ນເຕັ້້�ນທີ່່�ເກິິດຂື້້�ນ ຂະນະທີ່່�
ຫລານນ້້ອຍ ແຣັັບເພງທີ່່�ພວກເຂົົາຂຽນເອງ
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ັ ຍາການອະທິຖານຂອງ
ສນ
ະ
ທ
ນ
ັ
ພ
ຂອ
ທຶກ
ັ
້ ຍ
ນ
ບ
ຊື່

98

ວັ ນ ທີ

ຸ
ຄນ
ພຣະ
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າມຮກັ
ຄວ
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າມເ
ຄວ

ັ ໃຈ
ຫັນ
ັ ອົກົ ເ
ຫັນ
101
©2018 The Prayer Covenant for Children. All rights reserved.

ຶ ບາບ
ນກ
ນສຳສ
ກາ
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ກາ

ມດັ ສະ
ນນ ະ
ການ
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ົ
ຸ ິດຕນ
ນອທ
ກາ
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ພາ
ນເພິ່່ ງ່
ກາ
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ົ
ງສາວກ
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ກາ
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ນາດ
ິ ອຳອ
ສດ
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ກາ

່
ານເຄື່່ ອ
ກ
ງ
າ
ນສ້້

ື ອງພຣະເຢຊູ
ນໄຫວດ້ ້ ວຍມືຂ
ຄ
ູ ຣິດິ ເຈົ້
້າ

1. ໃນປະຖົົມມະການພຣະເຈົ້້�າໄດ້້ສ້້າງໂລກທີ່່�
ສົົມບູູນແບບ.

2. ບາບກຳຳ�ທຳຳ�ລາຍໂລກທີ່່�ສົົມບູູນແບບຂອງ
ພຣະເຈົ້້�າ.

3. ຄ່່າຈ້້າງສຳຳ�ລັັບບາບແມ່່ນຄວາມຕາຍ.

4. ພຣະບຸຸດຂອງພຣະເຈົ້້�າ,
ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ, ໄດ້້ຊົົດໃຊ້້ບາບ

5. ພຣະເຍຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ສົົມບູູນ
ແບບພຽງຄົົນດຽວ.

6. ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງສິ້້�ນພຣະຊົົນ.

7. ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຊົົງຖືືກຝັັງໄວ້້.

8. ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ຟື້້�ນຄືືນຈາກຄວາມ
ຕາຍໄປສູ່່�ຊີີວິິດ.

9. ເພາະວ່່າພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໄດ້້ສິ້້�ນພຣະ
ຊົົນເພື່່�ອບາບຂອງທ່່ານ,

10. ດຽວນີ້້�ພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າໃຫ້້ຂອງຂວັັນ
ແຫ່່ງຊີີວິິດຕະຫຼຼອດໄປ.

11. ເຈົ້້�າຢາກໄດ້້ຂອງຂວັັນນີ້້�ບໍໍ?

12. ດ້້ວຍຄວາມເຊື່່�ອຂໍໍໃຫ້້ພຣະເຢຊູູຄຣິິດ
ເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຊ່່ວຍໃຫ້້ພົ້້�ນຂອງເຈົ້້�າ.

13. ໄປບອກຂ່່າວດີີໃຫ້້ທຸຸກໆຄົົນ!

© 2018 ຄຳຳ�ອະທິິຖານແຫ່່ງພັັນທະສັັນຍາ ສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍ / ການສ້້າງການເຄື່່�ອນໄຫວດ້້ວຍພຣະຫັັດຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າ ຈັັດທຳຳ�ໂດຍ
GameLife77.com ແລະການແຕ້້ມເສັ້້�ນໂດຍ One Hope.

ນີ້້�ແມ່່ນວິິທີີງ່່າຍໆ ສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍທີ່່�ຈະແບ່່ງປັັນຂ່່າວປະເສີີດໂດຍການໃຊ້້ການເຄື່່�ອນໄຫວດ້້ວຍມືື. ກະລຸຸນາປະຕິິບັັດ
ຕາມແຜນວາດແຕ່່ລະອັັນຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�ແລະເບິ່່�ງວ່່າມັັນມ່່ວນສ່ຳຳ��ໃດແລະມັັນງ່່າຍທີ່່�ຈະແບ່່ງປັັນກັັບໝູ່່�ເພື່່�ອນແລະຄອບຄົົວ
ຂອງທ່່ານ! ນີ້້�ແມ່່ນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ດີີທີ່່�ພົົວພັັນກັັບຄຳຳ�ອະທິິຖານຂອງພວກສາວົົກວ່່າ,“ ໃຊ້້ຂ້້ານ້້ອຍເພື່່�ອຖວາຍກຽດຕິິຍົົດແດ່່
ພຣະເຈົ້້�າແລະເຊີີນຄົົນອື່່�ນມາຕິິດຕາມພຣະອົົງ.”
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ພັັນທະສັັນຍາຄຳຳ�ອະທິິຖານສຳຳ�ລັັບຫລານນ້້ອຍ
ອອນລາຍເພື່່�ອສຳຳ�ຫຼຼວດຕົົວຢ່່າງຂອງປື້້�ມ, ປື້້�ມນ້້ອຍ, ບັັດອະທິິຖານ, ປື້້�ມລະ
ບາຍສີີແລະການຝຶຶກອົົບຮົົມວິິດີີໂອ ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນສຽງດາວໂຫລດໄດ້້ຟຣີີ,!

theprayercovenant.org/children

ນິິມິິດ: ເພື່່�ອຈະໄດ້້ເຫັັນການລຸຸກຂື້້�ນສູ່່�ຄວາມສູູງສຸຸດຂອງພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຕະຫລອດທົ່່�ວໂລກຂອງພຣະອົົງ.
ພາລະກິິດ: ນຳຳ�ພາຫລານນ້້ອຍແລະຜູ້້�ໃຫຍ່່ໃຫ້້ຕິິດຕາມພຣະເຢຊູູຄຣິິດເຈົ້້�າຜ່່ານພະລັັງຂອງພັັນທະສັັນຍາການອະທິິຖານ.
ເຂົ້້�າຮ່່ວມການເຄື່່�ອນໄຫວໃນມື້້�ນີ້້�: ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມເຂົ້້�າໄປທີ່່� theprayercovenant.org/children
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!

ອ

ະທ ານ
ິຖ

ຈົ່່�ງທູູນເຮົົາ ແລະເຮົົາຈະຕອບເຈົ້້�າ ແລະຈະບອກສິ່່�ງທີ່່�ຢິ່່�ງໃຫຍ່່ທີ່່�ເຊື່່�ອງຢູ່່�ຊຶ່່�ງເຈົ້້�າບໍ່່�ຮູ້້�ນັ້້�ນ
ໃຫ້້ແກ່່ເຈົ້້�າ – ເຢເຣມີີຢາ 33:3
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