
ສໍາລັບສວດໜ ຶ່ ງຄັັ້ ງໃນ 24 ຊ ຶ່ ວໂມງ 

 

ຜ ັ້ ທ ຶ່ ຕັ້ອງການສວດບ ດອະທິຖານນ ັ້ , ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຢືນຂ ັ້ ນ 

ແລະຕັັ້ ງຈິດສ ຶ່ 

ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ,ແລະຂະນະຢືນຢ ຶ່ ກັບທ ຶ່ ຂອງເຂ າ, 

ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຫລຽວ ໄປທາງຂວາ ແລະ ຊັ້າຍ, 

ຄືກັບວຶ່ າກໍາລັງລໍຄອຍ ຄວາມປານ ຈາກ 

ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງເຂ າ, ພຣະຜ ັ້ ຊ ງປານ ທ ຶ່ ສຸດ, 

ພຣະຜ ັ້ ຊ ງ ເຫັນໃຈ, ຈາກນັັ້ ນຈ ຶ່ ງກຶ່າວວຶ່ າ : 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍແຫຶ່ງນາມທັງປວງ ແລະ ເປັນ 

ພຣະຜ ັ້ ຊ ງສັ້າງ ສະຫວັນທັງຫຼາຍ! ຂັ້ າພະອ ງຂໍວິງວອນ 

ພຣະອ ງ ຕໍຶ່ ບໍລ ມພຣະສາສະດາທັງຫຼາຍ 

ພຣະຜ ັ້ ເຊິຶ່ ງເປັນອະລຸໂນໄທສະຖານແຫຶ່ງສາລະ 

ທ ຶ່ ເບິຶ່ ງບໍຶ່ ເຫັນຂອງພຣະອ ງ, ພຣະຜ ັ້ ຊ ງປະເສ ດສຸດ 

ພຣະຜ ັ້ ຊ ງຄວາມຮຸຶ່ງເຮືອງທ ຶ່ ສຸດ ຂໍຊ ງ 

ບັນດານໃຫັ້ການອະທິຖານຂອງຂັ້ າພະອ ງເປັນໄຟທ ຶ່ ເຜ າ

ມຶ່ ານທ ຶ່ ປິດກັັ້ ນຂັ້ າພະອ ງຈາກຄວາມງາມຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະ ເປັນແສງສະຫວຶ່ າງທ ຶ່ ຈະນໍາຂັ້ າພະອ ງ 

ໄປສ ຶ່ມະຫາສະໝຸດແຫຶ່ງສະຖິດສະຖານ ຂອງພຣະອ ງ. 

ຈາກນ ັ້  ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຍ ກມືຂ ັ້ ນ ວິງວອນ ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ 

ພຣະພອນ ແລະ ຄວາມປະເສ ດ ຂອງພຣະອ ງ ແລະ 

ກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່  ພຣະຜ ັ້ ເປັນຍອດປາດຖະໜາ ຂອງໂລກ ແລະ 

ເປັນທ ຶ່ ຮັກຍິຶ່ ງຂອງຊາດທັງຫຼາຍ! 

ພຣະອ ງຊ ງເຫັນແລັ້ວວຶ່ າ ຂັ້ າພະອ ງຫັນມາຫາພຣະອ ງ, 

ຕັດຄວາມຜ ກພັນຈາກທຸກ ຄ ນນອກຈາກພຣະອ ງ, 

ແລະ ຢ ດໜຶ່ ຽວສາຍໃຍຂອງພຣະອ ງ, 

ເຊິຶ່ ງການເຄືຶ່ ອນໄຫວຂອງສາຍໃຍນ ັ້  

ໄດັ້ປຸກທຸກສັບພະສິຶ່ ງໃຫັ້  ຕືຶ່ ນຂ ັ້ ນ, 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງ, ຂັ້າພະ 

ອ ງເປັນຄ ນຮັບໃຊັ້ຂອງພຣະອ ງ, 

ເປັນບຸດຫຼານແຫຶ່ງບໍລິວານ ຂອງພຣະອ ງ. 

ຂໍຊ ງໄດັ້ທອດພຣະເນດເຫັນວຶ່ າ ຂັ້ າພະອ ງ 

ຢືນຢ ຶ່ພັ້ ອມທ ຶ່ ຈະທໍາຕາມພຣະປະສ ງ ແລະ 

ຄວາມປາດຖະ ໜາຂອງພຣະອ ງ, ແລະ 

ບໍຶ່ ຕັ້ອງການສິຶ່ ງໃດນອກຈາກ ການ 

ເປັນທ ຶ່ ຍິນດ ຂອງພຣະອ ງ. ຂັ້ າພະອ ງຂໍວິງວອນ ຕໍຶ່ ມະຫາ 

ສະໝຸດແຫຶ່ງຄວາມປານ  ແລະ ດວງຕາເວັນ 

ແຫຶ່ງຄວາມ ກະລຸນາຂອງພຣະອ ງ. 

ຂໍຊ ງກະທໍາຕໍຶ່ ຄ ນຮັບໃຊັ້ ຕາມທ ຶ່ ພຣະ ອ ງປາດຖະໜາ 

ແລະ ຍິນດ  ເຊິຶ່ ງອໍານາດຂອງພຣະອ ງຢ ຶ່  ເໜືອກວຶ່ າ 

ການກຶ່າວເຖິງ ແລະ ສັນລະເສ ນເປັນພະຍານ! 

ແມຶ່ ນຫຍັງກໍຶ່ ຕາມທ ຶ່ ພຣະອ ງເປ ດເຜ ຍ 

ເປັນທ ຶ່ ປາດຖະໜາ ຂອງຫ ວໃຈ ແລະ 

ເປັນທ ຶ່ ຮັກຍິຶ່ ງຂອງວິນຍານຂອງຂັ້າພະອ ງ. 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ, ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ ຂອງຂັ້ າພະອ ງ! 

ຂໍຊ ງຢຶ່າຖືຄວາມຫວັງ ແລະ ການກະທໍາຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ຂໍຊ ງຖືແຕຶ່ພຣະປະສ ງຂອງພຣະອ ງ 

ທ ຶ່ ຫັ້ອມລັ້ອມສະຫວັນ ແລະໂລກ. 

ພຣະນາມອັນຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່ທ ຶ່ ສຸດ ຂອງພຣະອ ງ ເປັນ ພະຍານ, 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະອ ງ ພຣະຜ ັ້ ຊ ງເປັນນາຍແຫຶ່ງຊາດທັງ ປວງ! 

ຂັ້ າພະອ ງປາດຖະໜາ ແຕຶ່ ສິຶ່ ງທ ຶ່ ພຣະອ ງປາດຖະໜາ, 

ແລະ ຮັກແຕຶ່ ສິຶ່ ງທ ຶ່ ພຣະອ ງຊ ງຮັກ. 

ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຄຸກເຄ ຶ່ າລ ງ, ເອ າໜັ້ າຜາກແປະພືັ້ ນ, 

ແລັ້ວກຶ່າວວຶ່ າ: 

ພຣະອ ງຊ ງປະເສ ດ ເໜືອການພັນລະນາ ຂອງຜ ັ້ ໃດ 

ນອກຈາກພຣະອ ງເອງ, ແລະ ເໜືອຄວາມເຂ ັ້ າໃຈຂອງ 

ທຸກຄ ນ ນອກຈາກພຣະອ ງ. 

ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຢືນຂ ັ້ ນ ແລະ ກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍ ຂອງຂັ້ າພະອ ງ, ຂໍຊ ງບັນດານ 

ໃຫັ້ການອະທິຖານຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ເປັນນໍັ້ າພຸແຫຶ່ງຊ ວິດທ ຶ່ ຈະ 

ຫໍຼຶ່ ລັ້ຽງຂັ້ າພະອ ງ ຕາບນານເທ ຶ່ າທ ຶ່ ອະທິປະໄຕຂອງພຣະອ ງ 

ຍັງຢ ຶ່  ແລະ ຊຶ່ວຍໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງກຶ່າວເຖິງພຣະອ ງ 

ໃນທຸກພ ບ. 

ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຍ ກມືຂ ັ້ ນວິງວອນອ ກຄັັ້ ງ ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເຊິຶ່ ງຫ ວໃຈ ແລະ ວິນຍານຕັ້ອງແຕກສະ 

ລາຍຫາກແຍກຈາກພຣະອ ງ, 

ແລະເພ ງແຫຶ່ງຄວາມຮັກຂອງ ພຣະອ ງ 

ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ທ ຶ່ ວພິພ ບ ຖືກຈຸດໃຫັ້ສະຫວຶ່ າງສະໄຫວ ຂ ັ້ ນ! 

ຂັ້ າພະອ ງຂໍວິງວອນຕໍຶ່ ພຣະນາມຂອງພຣະອ ງ ທ ຶ່ ຊ ງຜາບ 

ແພັ້ ສັບພະສິຶ່ ງທັງປວງ, ຂໍຊ ງຢຶ່າພາກສິຶ່ ງທ ຶ່ ຢ ຶ່ ກັບພຣະອ ງ 

ໄປຈາກຂັ້ າພະອ ງ, ຂັ້ າແດຶ່ພຣະອ ງ ພຣະຜ ັ້ ຊ ງປ ກຄອງ 

ມວນມະນຸດ! ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍ ຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ພຣະອ ງຊ ງເຫັນແລັ້ວວຶ່ າ, ຄ ນແປກໜັ້ າຜ ັ້ ນ ັ້  

ຮ ບໄປຍັງບັ້ ານທ ຶ່  ປະເສ ດສຸດຂອງເຂ າ ພາຍໃຕັ້ຊາຍຄາ 

ຂອງຣາຊສັກດາຂອງ ພຣະອ ງ 

ໃນອານາບໍລິເວນແຫຶ່ງຄວາມປານ  ຂອງພຣະອ ງ; ແລະ 

ຜ ັ້ ລະເມ ດຜ ັ້ ນ ັ້  ສະແຫວງຫາມະຫາສະໝຸດ ແຫຶ່ງການ 

ອະໄພຂອງພຣະອ ງ; ແລະຄ ນຕໍັ້ າຕັ້ອຍຜ ັ້ ນ ັ້  ສະແຫວງຫາ 

ຣາຊສໍານັກແຫຶ່ງ ຄວາມຮຸຶ່ງເຮືອງຂອງພຣະອ ງ; ແລະຄ ນ 

ຍາກໄຮັ້ຜ ັ້ ນ ັ້ ສະແຫວງຫາ ບ ວລະພາ 

ແຫຶ່ງຄວາມມັຶ່ ງຄັຶ່ ງຂອງ ພຣະອ ງ. 

ພຣະອ ງຊ ງອໍານາດໃນການບັນຊາ ຕາມທ ຶ່ ພຣະ 



ອ ງຊ ງປາດຖະໜາ. ຂັ້ າພະອ ງ ຂໍເປັນສັກຂ ພະຍານວຶ່າ 

ການກະທໍາຂອງພຣະອ ງ ຄວນໄດັ້ຮັບການສັນລະເສ ນ, 

ແລະ ບັນຍັດຂອງພຣະອ ງຄວນເປັນທ ຶ່ ເຊືຶ່ ອຟັງ, 

ແລະພຣະອ ງຊ ງ ບັນຊາໄດັ້ໂດຍບໍຶ່ ມ ຂໍັ້ ຈໍາກັດ. 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຍ ກມືທັງສອງຂ ັ້ ນ, 

ແລະກຶ່າວພຣະນາມອັນຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່  ທ ຶ່ ສຸດ (ອັລລາຫ໌ 

ໂອອັບຮາ ) ສາມຄັັ້ ງ ຈາກນັັ້ ນກ ັ້ ມລ ງ ເອ າມືວາງ 

ເທິງຫ ວເຄ ຶ່ າທັງສອງຂັ້ າງ 

ຕໍຶ່ ພຣະພັກຂອງພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ - ພຣະ ພອນ ແລະ 

ຄວາມປະເສ ດເປັນຂອງພຣະອ ງ - ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ, ພຣະອ ງຊ ງເຫັນ 

ແລັ້ວວຶ່ າ, 

ວິນຍານຂອງຂັ້ າພະອ ງໄດັ້ຟືັ້ ນຂ ັ້ ນມາໃນແຂນຂາ 

ແລະອະໄວຍະວະຕຶ່ າງໆຢຶ່າງໃດ, ດັ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ 

ຈະບ ຊາພຣະອ ງ, ລະນ ກເຖິງແລະສະດຸດ ພຣະອ ງ; 

ວິນຍານ ນ ັ້ ຢືນຢັນ 

ສິຶ່ ງທ ຶ່ ຊິວຫາແຫຶ່ງບັນຍັດຂອງພຣະອ ງ ໄດັ້ຢືນຢັນ 

ໃນອານາຈັກແຫຶ່ງວາທະ ແລະ ນະພາແຫຶ່ງຄວາມຮ ັ້ຂອງ 

ພຣະອ ງຢຶ່າງໃດ, ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ຂັ້ າພະອ ງຮັກ, ໃນສະພາວະເຊັຶ່ ນນ ັ້ , ຂັ້ າພະອ ງຢາກຂໍ 

ທຸກສິຶ່ ງທ ຶ່ ຢ ຶ່ ກັບພຣະອ ງ, ເພືຶ່ ອວຶ່ າຂັ້ າພະອ ງຈະໄດັ້ສາທິດ 

ຄວາມຍາກໄຮັ້ຂອງຂັ້ າພະອ ງ, ແລະສັນລະເສ ນຄວາມອາ 

ລ ແລະຄວາມຮັຶ່ ງມ ຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະຈະໄດັ້ປະກາດຄວາມ ໄຮັ້ອໍານາດຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ແລະ ສະແດງອານຸພາບ ແລະ 

ອໍານາດຂອງພຣະອ ງໃຫັ້ ເປັນທ ຶ່ ປະຈັກແຈັ້ງ. 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຢືນຂ ັ້ ນ ແລະ ຍ ກມືທັງສອງ 

ສອງຄັັ້ ງເພືຶ່ ອວິງ:ວອນ, ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ບໍຶ່ ມ ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າອືຶ່ ນໃດນອກຈາກພຣະອ ງ, ພຣະຜ ັ້  

ຊ ງມະຫິທານຸພາບ, ພຣະຜ ັ້ ຊ ງອາລ ທ ຶ່ ສຸດ, 

ບໍຶ່ ມ ພຣະຜ ັ້ ເປັນ ເຈ ັ້ າອືຶ່ ນໃດນອກຈາກພຣະອ ງ, 

ພຣະຜ ັ້ ຊ ງບັນຍັດ, ທັງໃນເລ ຶ່ ມ ຕ ັ້ ນ ແລະ ອາວະສານ. 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ, ພຣະຜ ັ້ ເປັນ ເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ! 

ການອະໄພຂອງພຣະອ ງ ເຮັດໃຫັ້ກັ້າ ແກຶ່ຂັ້ າພະອ ງ, 

ແລະຄວາມປານ ຂອງພຣະອ ງ ເສ ມພະລັງ ໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງ 

ແລະ ສຽງຮຽກຮັ້ອງຂອງພຣະອ ງໄດັ້ປຸກຂັ້າ ພະອ ງ, ແລະ 

ຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະອ ງ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້  ຂັ້ າພະອ ງລຸກຂ ັ້ ນ 

ແລະ ນໍາຂັ້ າພະອ ງມາສ ຶ່ພຣະອ ງ ບໍຶ່ ເຊັຶ່ ນນັັ້ ນແລັ້ວ, 

ຂັ້ າພະອ ງເປັນໃຜ, ທ ຶ່ ບັງອາດ ກັ້າມາຢືນຢ ຶ່ທ ຶ່ ປະຕ  

ຂອງນະຄອນ ແຫຶ່ງຄວາມໃກັ້ ຊິດພຣະອ ງ 

ແລະຫັນໜັ້ າມາຫາດວງຕາເວັນທ ຶ່ ເຮືອງແສງມາຈາກນ

ະພາ ແຫຶ່ງພຣະປະສ ງຂອງພຣະອ ງ ! 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ພຣະອ ງຊ ງເຫັນແລັ້ວວຶ່ າ 

ຜ ັ້ໜັ້ າເວທະນາຄ ນນ ັ້ ກໍາລັງເຄາະປະຕ  

ແຫຶ່ງຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະອ ງ ແລະ 

ວິນຍານທ ຶ່ ບໍຶ່ ຈ ລັງນ ັ້ ກໍາລັງສະແຫວງຫາແມຶ່ ນໍັ້ າແຫຶ່ງຊ ວິດ

ນິລັນດອນ ຈາກພຣະຫັດແຫຶ່ງຄວາມອາລ ຂອງພຣະອ ງ 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍແຫຶ່ງນາມທັງປວງ; 

ບັນຊາເປັນຂອງພຣະອ ງທຸກເວລາ, ແລະ 

ການຍອມຈໍານ ນ ແລະໝອບກາບ 

ພຣະປະສ ງຂອງພຣະອ ງ ເປັນຂອງພຣະອ ງ, 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ສັ້າງສະຫວັນທັງຫຼາຍ! 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຍ ກມືຂ ັ້ ນສາມຄັັ້ ງ, ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຊ ງຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່ຶ່ ເໜືອຜ ັ້ ຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່ ທັງປວງ! 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຄຸເຄ ຶ່ າແລະ, ກ ັ້ ມຫ ວລ ງແປະພືັ້ ນ, 

ກຶ່າວວຶ່ າ: 

ພຣະອ ງຊ ງຄວາມສ ງສ ຶ່ ງ ເກ ນກວຶ່ າຄໍາສັນລະເສ ນຂອງ 

ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ຢ ຶ່ ໃກັ້  

ຈະຂ ັ້ ນໄປເຖິງນະພາແຫຶ່ງຄວາມໃກັ້ ຊິດພຣະ ອ ງ ຫືຼ 

ວິຫ ກແຫຶ່ງຫ ວໃຈ ຂອງບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ອຸທິດຕ ນ ຕໍຶ່ ພຣະອ ງ 

ຈະໄປເຖິງປະຕ ຂອງພຣະອ ງ ຂັ້ າພະອ ງຂໍຢືນຢັນວຶ່ າ ພຣະ 

ອ ງຊ ງຄວາມບໍລິສຸດເໜືອຄຸນລັກສະນະ ແລະ 

ນາມທັງປວງ, 

ບໍຶ່ ມ ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າອືຶ່ ນໃດນອກຈາກພຣະອ ງ 

ພຣະຜ ັ້ ຊ ງປະ ເສ ດສຸດ, ພຣະຜ ັ້ ຊ ງຄວາມຮຸຶ່ງເຮືອງທ ຶ່ ສຸດ. 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ ານັຶ່ ງລ ງ ແລະ ກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າພະອ ງ ຂໍຢືນຢັນ ດັຶ່ ງເຊັຶ່ ນທຸກສັບພະສິຶ່ ງ 

ແລະໝ ຶ່ ເທວັນເບືັ້ ອງບ ນ 

ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ຢ ຶ່ ໃນສະຫວັນຊັັ້ ນສ ງສຸດ ແລະ 

ທ ຶ່ ສ ງໄປກວຶ່ ານັັ້ ນຄື 

ຊິວຫາແຫຶ່ງຄວາມໂອລານຈາກຂອບຟັ້າອັນຮຸຶ່ງ ເຮືອງ 

ຕຶ່າງກໍຶ່ ຢືນຢັນເຊັຶ່ ນກັນວຶ່ າ, ພຣະອ ງຄືພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ 

ບໍຶ່ ມ ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າອືຶ່ ນໃດ ນອກຈາກພຣະອ ງ ແລະ 

ບໍລ ມພຣະສາສະດາທ ຶ່ ຖືກສະແດງໃຫັ້ປະກ ດ 

ຄືຄວາມເລິກລັບທ ຶ່ ຊັ້ອນເລັັ້ ນ 

ຄືສັນຍາລັກທ ຶ່ ຖະໜອມໄວັ້  ເຊິຶ່ ງຕ ວອັກສອນຈ ງ ແລະ 

ເປັນ (ຈ ງເປັນ) ໄດັ້ເຊືຶ່ ອມເຂ ັ້ າດັ້ວຍກັນໂດຍພຣະອ ງ 

ຂັ້ າພະອ ງຂໍເປັນພະຍານວຶ່ າ 

ພຣະອ ງຄືຜ ັ້ ທ ຶ່ ປາກກາຂອງພຣະຜ ັ້ ຊ ງຄວາມສ ງສ ຶ່ ງ 

ໄດັ້ ລິຂິດພຣະນາມໄວັ້  ແລະໄດັ້ຮັບການກຶ່າວເຖິງ 

ໃນພຣະຄັມພ ທັງຫຼາຍຂອງພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າພຣະຜ ັ້ ເປັນ

ນາຍແຫຶ່ງບັນລັງເບືັ້ ອງບ ນ ແລະ ໂລກເບືັ້ ອງລຶ່າງ. 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າຢືນຕ ງ ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 



ຂັ້ າແຕຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຊ ວິດທັງປວງ ພຣະຜ ັ້ ຊ ງ 

ຄອບຄອງຮ ປະທັມ ແລະນາມທັມທັງປວງ! 

ພຣະອ ງຊ ງເຫັນ 

ນໍັ້ າຕາ ແລະ ສຽງຖອນຫາຍໃຈຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ຊ ງໄດັ້ຍິນສຽງ ໂອດຄວນຂອງຂັ້ າພະອ ງ ແລະ 

ຮັ້ອງໃຫັ້ຂອງຂັ້າພະອ ງ ແລະ 

ຄວາມໂສກເສ ັ້ າໃນຫ ວໃຈຂອງຂັ້ າພະອ ງ.ໂດຍອໍານາດຂອ

ງພຣະອ ງຊ ງເປັນພະຍານ! ອະກຸສ ນກັມຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ໄດັ້ໜຶ່ ວງໜຶ່ ຽວຂັ້ າພະອ ງ ບໍຶ່ ໃຫັ້ ໃກັ້ ເຂ ັ້ າໄປຫາພຣະອ ງ 

ແລະບາບຂອງຂັ້າພະອ ງໄດັ້ພາຂັ້ າພະອ ງ 

ໄກອອກໄປຈາກຣາຊສໍານັກແຫຶ່ງຄວາມວິສຸດຂອງພຣະ

ອ ງ. ຂັ້າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອ ງ ບໍາລຸງຂັ້າພະອ ງ, 

ການແຍກຈາກພຣະອ ງທໍາລາຍຂັ້ າພະອ ງ ແລະ 

ຄວາມຫຶ່າງໄກຈາກພຣະອ ງເຜ າຜານຂັ້າພະອ ງ 

ຂັ້ າພະອ ງຂໍວິງວອນຕໍຶ່ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອ ງໃນທ ຶ່

ຮ ກຮັ້າງນ ັ້  ຕໍຶ່ ວາຈາ“ຂັ້າພະອ ງຢ ຶ່ນ ັ້ ” 

ທ ຶ່ ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ພຣະອ ງເລືອກສັນໄດັ້ເປັຶ່ ງໃນຄວາມໄພສານ

ນ ັ້  

ຕໍຶ່ ລ ມຫາຍໃຈແຫຶ່ງການເປ ດເຜ ຍພຣະທັມຂອງພຣະອ ງ 

ແລະ ສາຍລ ມແຫຶ່ງອະຣຸໂນທັຍ 

ແຫຶ່ງການປະກ ດຂອງພຣະອ ງ ຂໍຊ ງບັນຍັດໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງ 

ໄດັ້ພິສ ດຄວາມງາມຂອງພຣະອ ງ ແລະ 

ປະຕິບັດຕາມສິຶ່ ງທ ຶ່ ຢ ຶ່ ໃນພຣະຄໍາພ  

ຂອງພຣະອ ງ. 

ຈາກນ ັ້  ຂໍໃຫັ້ ເຂ າກຶ່າວພຣະນາມ ອັນຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່ທ ຶ່ ສຸດ 

(ອັລລາຫ໌ໂອອັບຮາ) ສາມຄັັ້ ງ, ແລະ 

ກ ັ້ ມລ ງເອ າມືວາງເທິງຫ ວເຄ ຶ່ າ ທັງສອງຂັ້າງ 

ແລັ້ວກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ ຂໍຄວາມສັນລະ 

ເສ ນຈ ຶ່ ງມ ແດຶ່ພຣະອ ງ ທ ຶ່ ຊ ງຊຶ່ວຍໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງລະນ ກເຖິງ 

ແລະສັນລະເສ ນພຣະອ ງ 

ແລະໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງຮ ັ້ ຈັກບໍລ ມພຣະສາດສະດາ 

ຜ ັ້ ເປັນອະຣຸໂນທັຍແຫຶ່ງສັນຍາລັກຂອງພຣະອ ງ, ແລະ 

ທໍາໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງນັ້ ອມຄໍານັບ ອິສຣິຍະຂອງພຣະອ ງ 

ຖຶ່ອມຕ ວຕໍຶ່ ຄວາມເປັນເຈ ັ້ າຂອງພຣະອ ງ ແລະ 

ຍອມຮັບສິຶ່ ງທ ຶ່  

ເອ ຶ່ ຍ ຈາກຊິວຫາແຫຶ່ງຄວາມໂອລານຂອງພຣະອ ງ. 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າລຸກຂ ັ້ ນແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າ ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ! 

ຫັຼງຂອງຂັ້ າພະອ ງງໍດັ້ວຍນໍັ້ າໜັກຂອງບາບ, 

ແລະຄວາມລືມ ສະຕິໄດັ້ທໍາລາຍຂັ້ າພະອ ງ. 

ເມືຶ່ ອໃດທ ຶ່ ຂັ້ າພະອ ງຕ ກຕອງ ເບິຶ່ ງກັມຊ ຶ່ ວຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະ ອ ງ ຫ ວໃຈຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ແຕກສະຫຼາຍຢ ຶ່ ໃນຕ ວຂອງຂັ້ າ ພະອ ງ 

ແລະໂລຫິດຂອງຂັ້ າພະອ ງ ເດືອດຜຶ່ ານໃນເສັັ້ ນ 

ເລືອດຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ຄວາມງາມຂອງພຣະອ ງເປັນພະຍານ 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ພຣະອ ງຊ ງເຫັນແລັ້ວວຶ່ າ ນໍັ້ າຕາຂອງຂັ້ າພະອ ງ 

ກ ດກັັ້ ນບໍຶ່ ໃຫັ້ຂັ້ າພະອ ງລະນ ກເຖິງພຣະອ ງ ແລະ 

ສະດຸດ ຄຸນຄວາມດ ຂອງພຣະອ ງຢຶ່າງໃດ ຂັ້ າ 

ແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍແຫຶ່ງບັນລັງເບືັ້ ອງບ ນ ແລະ 

ໂລກເບືັ້ ອງລຶ່າງ! ຂັ້ າພະອ ງຂໍວິງວອນຕໍຶ່ ສັນຍາລັກ ແລະ 

ຄວາມເລິກລັບຂອງອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ 

ຂໍຊ ງກະທໍາຕໍຶ່ ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ພຣະອ ງຮັກໃຫັ້ສ ມກັບຄວາມອາ

ລ  ແລະ ຄ ຶ່ຄວນກັບພຣະກະລຸນາຂອງພຣະອ ງ 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງທຸກຊ ວິດ, ຂັ້າແດຶ່  

ພຣະຜ ັ້ ເປັນລາຊາແຫຶ່ງຮ ປທັມແລະນາມທັມ. 

ຈາກນ ັ້ ໃຫັ້ ເຂ າກຶ່າວ ພຣະນາມອັນຍິຶ່ ງໃຫຍຶ່ທ ຶ່ ສຸດ 

(ອັລລາຫ໌ໂອອັບຮາ) ສາມຄັັ້ ງ, 

ແລັ້ວຄຸເຄ ຶ່ າ ເອ າໜັ້ າຜາກແປະພືັ້ ນ ແລະກຶ່າວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງທັງຫຼາຍ, 

ຂໍຄວາມສັນລະເສ ນຈ ຶ່ ງມ ແດຶ່ພຣະອ ງ, 

ທ ຶ່ ຊ ງປະທານສິຶ່ ງທ ຶ່ ພາ 

ຂັ້ າພະອ ງທັງຫຼາຍເຂ ັ້ າໄປໃກັ້ພຣະອ ງ, ແລະສິຶ່ ງດ ງາມທຸກ 

ຢຶ່າງທ ຶ່ ຢ ຶ່ ໃນພຣະຄັມພ ຂອງພຣະອ ງ 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນນາຍຂອງຂັ້ າພະອ ງ, 

ຂັ້ າພະອ ງທັງຫຼາຍຂໍວິງວອນພຣະອ ງ, ຂໍຊ ງ 

ຄຸັ້ມຄອງຂັ້ າພະອ ງທັງຫຼາຍ, ໃຫັ້ພ ັ້ ນຈາກຄວາມເພ ັ້ ຝັນ 

ແລະ ຈິນຕະນາການອັນໄຮັ້ສາລະ, ຄວາມຈິງແລັ້ວ, 

ພຣະອ ງ, ຄືພຣະຜ ັ້ ຊ ງອໍານາດ, ພຣະຜ ັ້ ຊ ງຮອບຮ ັ້ . 

ຈາກນ ັ້ ຂໍໃຫັ້ ເຂ າເງ ຍຫ ວຂ ັ້ ນ ແລະນັຶ່ ງລ ງ ແລະກຶ່າວວຶ່ າ: 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຂັ້ າພະອ ງ ຂັ້ າພະອ ງຂໍຢືນ 

ຢັນ ສິຶ່ ງທ ຶ່ ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ພຣະອ ງເລືອກສັນຢືນຢັນ ແລະ 

ຍອມຮັບ ສິຶ່ ງທ ຶ່ ບັນດາຜ ັ້ ທ ຶ່ ອາໄສຢ ຶ່ ໃນສະຫວັນຊັັ້ ນສ ງສຸດ 

ແລະ ລາຍລັ້ອມບັນລັງຂອງພຣະອ ງຍອມຮັບ. 

ຂັ້ າແດຶ່ພຣະຜ ັ້ ເປັນ ນາຍຂອງພ ບທັງປວງ, 

ອານາຈັກຂອງໂລກ ແລະ ສະຫວັນ ເປັນຂອງພຣະອ ງ! 

 

—Bahá’u’lláh 

 


