ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ – ກະລຸນາອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ປະຖົມມະການ

ພຣະເຈົ້າສ້າງສະຫວັນ ແລະໂລກມາໃຫ້ເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕອນ

1:1

ເລີ່ມຕົ້ນ.

ໂຣມ 3:23

ໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ມີບາບ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບ
ການເທີດທູນຕໍ່ພະເຈົ້າ

ໂຢຮັນ 8:34

ພຣະເຢຊູຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າ, “ທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ,
ພຣະອົງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ຜູ້ທີ່ສ້າງບາບແມ່ນເປັນ
ທາດຂອງບາບ.

ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກກັບ
ພຣະອົງທ່ານ ແລະແຍກໜີຈາກທ່ານ ເພາະສະພາບການສ້າງບາບຂອງພວກເຮົາ.
ຊີວິດທີ່ຂາດພຣະເຈົ້າແມ່ນຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະບໍ່ມີຈຸດໝາຍ.
ຜົນທີ່ຕາມມາໃນບາບຂອງພວກເຮົາ (ລາຄາທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ) ກໍ່ຄືຄວາມ
ຕາຍ, ຕາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດວິນຍານ. ການຕາຍທາງດ້ານຈິດວິນ
ຍານໝາຍຄວາມວ່າເປັນການແຍກຈາກພຣະເຈົ້າ. ການຕາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແມ່ນການເນົ່າເປື່ອຍຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າພວກເຮົາຕາຍດ້ວຍບາບຂອງພວກ
ເຮົາຈະແຍກຈາກພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດການ ແລະກໍ່ຕ້ອງຕົກນະຣົກ. ພວກ
ເຮົາຈະຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ມີບາບ ແລະກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວ
ໃດ? ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ເພາະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຄົນ
ບາບຈະຊ່ວຍຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນບາບໄດ້ (ກໍ່ຄືກັບຄົນທີ່ກໍາລັງຈະຈົມ
ນໍ້າຕາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້). ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີບາບກັນທຸກຄົນ (ຄົນຜູ້
ໜຶ່ງກໍາລັງຈົມນໍ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ອື່ນທີ່ກໍາລັງຈົມ
ນໍ້າຄືກັນໄດ້, ທັງສອງຄົນແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ). ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບາບ (ຜູ້ທີ່ບໍ່ຈົມນໍ້າ) ເພື່ອມາ
ຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກບາບດັ່ງກ່າວ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບາບເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຮົາໄດ້. ພວກເຮົາຈະຊອກຫາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບາບ
ຢູ່ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບ ບ່ອນທີ່ທຸກຄົນມີບາບໄດ້ແນວ
ໃດ?
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ໂຣມ 6:23

ສໍາລັບຄ່າຊົດໃຊ້ຂອງບາບແມ່ນຄວາມຕາຍ, ແຕ່ຂອງ
ຂັວນຈາກພຣະເຈົ້າແມ່ນຊີວິດອະມະຕະຢູ່ໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິສຂອງພວກເຮົາ.

ໂຢຮັນ 3:16

ສໍາລັບອົງພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກໂລກທີ່ສຸດນັ້ນ ພຣະອົງ
ປະທານລູກຊາຍຂອງພຣະອົງມາໃຫ້, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງແມ່ນຈະບໍ່ມີວັນດັບສູນໄປ, ແຕ່ຈະ
ມີຊີວິດອະມະຕະ.

ມັດທາຍ

“ເຫັນໄດ້ວ່າ, ຜູ້ຍັງບໍລິສຸດແມ່ນເດັກ ແລະພໍມີລູກ,

1:23

ແລະເຂົາຈະຮ້ອງຊື່ຕົນເອງວ່າ Immanuel,” ເຊິ່ງກໍ່ແປ
ວ່າ, “ພະເຈົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາ.”

ໂຢຮັນ 8:23

ແລະພະອົງເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ, “ທ່ານມາຈາກຂ້າງ
ລຸ່ມ; ສ່ວນພຣະອົງແມ່ນມາຈາກຂ້າງເທິງ. ທ່ານເປັນຂອງ
ໂລກນີ້; ພຣະອົງບໍ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ມາຣະໂກ 1:11

ຈາກນັ້ນ ກໍ່ມີສຽງດັງລົງມາຈາກສະຫວັນ, “ເຈົ້າເປັນ
ລູກສຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊື່ນຊົມ.”

ໂຢຮັນ 8:36

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າລູກຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີອິດສະລະ,
ເຈົ້າຈະມີອິດສະລະແນ່ນອນ.

ໂຢຮັນ 3:3

ພຣະເຢຊູຕອບ ແລະເວົ້າກັບພຣະອົງວ່າ, “ແນ່ນອນທີ່
ສຸດ, ທີ່ພຣະອົງເວົ້າກັບທ່ານ, ນອກຈາກວ່າຄົນເຮົາ
ເກີດມາອີກ, ລາວບໍ່ສາມາດຈະເຫັນອານາຈັກຂອງສະຫວັນ
ໄດ້.”

ໂຢຮັນ 1:12

ແຕ່ເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອນພຣະອົງ, ຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າ
ພຣະອົງໃຫ້ສິດເປັນລູກຫຼານຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃຫ້ກັບຜູ້
ທີ່ເຊື່ອໃນຊື່ຂອງພຣະອົງຄື:

ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດພວກເຮົາ ແລະຮັກພວກເຮົາທີ່ສຸດ
ນັ້ນໃຫ້ວິທີການແກ້ໄຂກັບພວກເຮົາ. ຈາກຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນ, ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພຣະເຢຊູທີ່ເປັນ
ລູກຊາຍຂອງພຣະອົງເອງໃຫ້ມາຕາຍເພື່ອລ້າງບາບໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູ
ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບາບ ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາຈາກໂລກ, ແລະໃນຂະນະ
ທີ່ພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກ ແມ່ນໄດ້ເອົາຊະນະກັບປີສາດທີ່ຈະລໍ່ລວງໃຫ້
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ເຮັດບາບ. ຊີວິດຂອງພຣະອົງແມ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນ
ສະຫວັນ. ພຣະເຢຊູລ້າງບາບໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງເຂນ
ເພື່ອລ້າງບາບໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະເອົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ (ພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາລັງຈະ
ຈົມນໍ້າ). ຈຸດປະສົງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງໄມ້ກາງເຂນແມ່ນ
ເພື່ອຊໍາລະບາບໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ແລະດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເປັນການປົດບາບ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າຄືນອີກໃໝ່. ພວກເຮົາ
ກັບມາມີຊີວິດຈາກການຕາຍທາງດ້ານວິນຍານຄືນໃໝ່ (ການແຍກຈາກພຣະ
ເຈົ້າ) ຜ່ານອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມສໍາພັນອັນໃໝ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ
ການເກີດໃໝ່. ອັນນີ້ເປັນການສ້າງຈຸດປະສົງການສ້າງຕົນເອງຂຶ້ນມາ
ໃໝ່ ແລະໃຫ້ມີຢູ່ອີກໃໝ່, ເປັນການໃຫ້ຄວາມໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງອັນ
ແທ້ຈິງຂອງການມີຊີວິດຢູ່.
ໂຢຮັນ

ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບນາງວ່າ, “ພຣະອົງເປັນຜູ້ຟື້ນຊີບ.

11:25

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ, ເຖິງແມ້ວ່າອາດຈະຕາຍໄປແລ້ວ,
ລາວກໍ່ຈະມີຊີວິດຢູ່.

ໂຣມ 6:9

ການຮູ້ຈັກວ່າພຣະຄຣິສແມ່ນຖືກຊຸບລ້ຽງມາຈາກຄວາມ
ຕາຍ, ຈະບໍ່ຕາຍອີກ. ຈະບໍ່ມີຄວາມຕາຍມາຄອບຄອງພຣະອົງ
ໄດ້.

ກິດຈະການ

ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າລ້ຽງມາ, ແມ່ນຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດ

2:24

ຈາກການຕາຍ, ເພາະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພຣະອົງຈະໃຫ້ມີຄວາມ
ເຈັບປວດນັ້ນ.

ກິດຈະການ

ກິດຈະການ

ໂຣມ 14:9

ສໍາລັບຕອນທ້າຍນັ້ນ, ພຣະຄຣິສສິ້ນພະຊົນ ແລະໄດ້ຕື່ນ
ຂຶ້ນມາ ແລະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ອີກ, ທີ່ພຣະອົງຈະເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງທັງຜູ້ຕາຍໄປ ແລະຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ກິດຈະການ

ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ, “ຊາຍແຫ່ງ Galilee, ເປັນຫຍັງ

1:11

ເຈົ້າຈິ່ງຢືນຫາກິນຢູ່ໃນສະຫວັນ? ນີ້ແມ່ນພຣະເຢຊູ
ອົງດຽວກັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາທ່ານຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ, ທີ່
ຈະມາໃນຮູບແບບທີ່ເຈົ້າເຫັນພຣະອົງຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ.”
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ອັນໃດເປັນຫຼັກຖານທີ່ເປັນການເສຍສະຫຼະຂອງພຣະເຢຊູໃນການລ້າງບາບ
ໃຫ້ກັບພວກເຮົາທີ່ພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງສະຫວັນຍອມຮັບ? ຫຼັກຖານ
ກໍ່ຄືການທີ່ພຣະເຢຊູຟື້ນຊີບຄືນມາຈາກການປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໂດຍການຟື້ນຊີບຄືນມານີ້, ຈິ່ງເປັນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະ
ເຢຊູເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້ (ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືວ່າ ຄວາມ
ຕາຍບໍ່ມີພະລັງບັງຄັບພຣະອົງໄດ້). ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າພຣະເຢຊູມີ
ຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ໄດ້, ພວກເຮົາກໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຄືກັນ.
ຊີວິດຂອງພຣະອົງໃນຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຊີວິດກັບພວກເຮົາ. ນອກຈາກ
ນັ້ນກໍ່ຄືວ່າ ພຣະອົງຟື້ນຊີບຂຶ້ນມາ, ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນນີ້.
ໂຢຮັນ 5:24 “ທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ, ພຣະອົງເວົ້າກັບທ່ານ, ເຂົາຜູ້

ທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງ ແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງຜູ້ສົ່ງ
ຂ້ອຍມາມີຊີວິດນິລັນ,ແລະຈະມາສູ່ການຕັດສິນ, ແຕ່ໄດ້
ຜ່ານຈາກຄວາມຕາຍມາສູ່ການມີຊີວິດ.
ໂຢຮັນ 10:9 ພຣະອົງເປັນປະຕູ. ຖ້າຜູ້ໃດເຂົ້າມາຜ່ານປະຕູ ຜູ້ນັ້ນ

ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຈະເຂົ້າ ແລະອອກໄດ້ເພື່ອ
ຊອກຫາທົ່ງຫຍ້າອັນກວ້າງໃຫຍ່.
ໂຢຮັນ 14:6 ພຣະເຢຊູບອກກັບລາວວ່າ, “ພຣະອົງເປັນເສັ້ນທາງ, ເປັນຄວາມ

ຈິງ ແລະເປັນຊີວິດ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້
ໂດຍທີ່ບໍ່ຜ່ານພຣະອົງ.
ໂຢຮັນ 8:24 ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ທ່ານຈະຕາຍດ້ວຍ

ຄວາມບາບຂອງທ່ານ; ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຂອງ
ພຣະເຈົາ, ເຈົ້າຈະຕາຍດ້ວຍບາບຂອງເຈົ້າ.”
ກິດຈະການ ບໍ່ມີການໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໃດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ
4:12

ຊື່ຢູ່ໃຕ້ສະຫວັນທີ່ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.”

ໂຣມ 10:13

“ຜູ້ທີ່ເອີ້ນຫາພຣະອົງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.”

ໂຣມ 10:11

ພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າ, “ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແມ່ນຈະບໍ່
ມີຄວາມອາຍ.”
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ໂຣມ 2:11

ທີ່ບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງອັນໃດກັບພຣະເຈົ້າ.

ໂຣມ 3:22

ແມ້ແຕ່ຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜ່ານຄວາມຊື່ສັດໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິສ, ແລະຕໍ່ກັບທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖື. ບໍ່
ໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ;

ໂຣມ 10:9

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານສາລະພາບກັບພຣະເຢຊູດ້ວຍປາກຂອງຕົນ
ເອງ ແລະເຊື່ອດ້ວຍຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ພຣະອົງຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ.

ພວກເຮົາຈະສາມາດລ້າງບາບ ແລະມີຊີວິດໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ດ້ວຍການ
ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ຖ້າພວກເຮົາສໍານຶກຜິດກັບບາບທີ່ພວກເຮົາກະທໍາລົງໄປ ແລະຮຽກ
ເອີ້ນໃຫ້ພຣະເຢຊູຍົກໂທດໃຫ້ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ, ພຣະອົງຈະເຮັດ. ພຣະ
ເຢຊູເປັນລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ລົງມາໂລກ ມາຕາຍເພື່ອ
ລ້າງບາບໃຫ້ພວກເຮົາ. ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້
ທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ, ໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບ(ແລະນະຣົກ) ແລະໄດ້ຮັບຊີວິດ
ໃໝ່ຈາກພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຈໍາ
ແນກເຖິງວ່າເຮົາຈະຢູ່ໃສ, ເຮົາເວົ້າພາສາຫຍັງ, ເຮົາເປັນຄົນຮັ່ງ
ຫຼືຄົນທຸກ, ເຮົາເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼືຜູ້ຊາຍ, ເຮົາເປັນຜູ້ໜຸ່ມ
ຫຼືຜູ້ເຖົ້າ, ຫຼືມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍອື່ນໆ. ທຸກໆ
ຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ແລະຮັບສາລະພາບ ພຣະເຢຊູຈະຊ່ວຍເຫຼືອ. ຕໍ່ໄປ
ນີ້ແມ່ນບົດສູດມົນທີ່ທ່ານສາມາດສູດມົນໄດ້ ຖ້າທ່ານຕັດສິນ
ໃຈໄປກັບພຣະເຢຊູ:

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ສະຫວັນ, ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານສົ່ງພຣະເຢຊູ
ລູກຊາຍຂອງທ່ານລົງມາເພື່ອໃຫ້ມາຕາຍລ້າງບາບໃຫ້ກັບຂ້ອຍ ທີ່ອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ຈາກໃນສະ
ຫວັນ. ຂ້ອຍສໍານຶກຜິດຕາມທາງຂອງຕົນເອງ ແລະຂໍໃຫ້ຍົກບາບອອກໃຫ້
ກັບຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າ
ແລະຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍຂ້ອຍ ແລະນໍາພາຂ້ອຍໃຫ້
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ດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ທ່ານໃນຊີວິດໃໝ່ທີ່ທ່ານ
ໃຫ້ກັບຂ້ອຍ. ອາເມນ
ຖ້າເຈົ້າໄດ້ສູດມົນຕາມຂ້າງເທິງ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າບອກທາງກັບເຈົ້າ
ເພື່ອໃຫ້ໄປຫາໂບດ. ລົມກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການສູດມົນປົກກະຕິ ແລະ
ພຣະເຈົ້າຈະລົມກັບຕົວເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຈະຊີ້ທິດທາງໃຫ້ກັບເຈົ້າ.
ພຣະອົງຮັກເຈົ້າ ແລະຈະດູແລເຈົ້າ. ເຈົ້າເຊື່ອພຣະອົງໄດ້. ພຣະອົງຈະ
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງຜິດຫວັງ. ພຣະເຈົ້າເປັນອົງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ດີ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້. ເຈົ້າສາມາດເພິ່ງ
ພາພຣະອົງໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນໍາເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າມາກ່ອນ
ພຣະອົງ. ພຣະອົງໃສ່ໃຈເຈົ້າ ແລະໃຫ້ພອນເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າເວົ້າວ່າ,
‘ພຣະອົງຈະບໍ່ປະປ່ອຍເຈົ້າ ຫຼືປະຖິ້ມເຈົ້າ’. ຈົ່ງເຊື່ອໃນພຣະ
ເຈົ້າ. ຈົ່ງຮັບພອນຜ່ານພຣະເຢຊູ.
ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີຢູ່ເລື້ອຍໆ, ເລີ່ມຈາກປຶ້ມຄໍາພີຂອງຈອນ
(John). ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທາງອິນເຕີເນັດ, ຄລິກທີ່ນີ້.
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