
Lao - Agape   Phra Khoaphi - ພຣະຄຄ າພພ  - God's Love Letter Scriptures

ໂຢຮຮ ນ 15:9 ພຣະບບ ດາໄດດ ຊຊ ງຮຮ ກເຮຊ າຢຢ າງໃດ ຝຢ າຍເຮຊ າໄດດ ຮຮ ກພວກທຢ ານຢຢ າງນຮດ ນເຫມມ ອນກຮ ນ

ຈຊຢ ງຕຮດ ງຢຢຢ ໃນຄວາມຮຮ ກຂອງເຮຊ າ

ເອຊາຢາ  43:1  ອບ ສຣາເອນເອພ ຍ,  ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າອຊ ງຊຊ ງສດ າງເຈຊ ດ າໄດດ ກຢ າວວຢ າ, “ຢຢ າສຢ ຢ ຢດ ານ ເຮຊ າ

ຈະຄຄດ ມຄອງເຈຊ ດ າ ເຮຊ າໄດດ ເອພ ດ ນເຈຊ ດ າຕາມຊມຢ  ເຮຊ າໄດດ ໄຖຢ ພວກເຈຊ ດ າມາເປຮ ນຄຊ ນຂອງເຮຊ າ

ເຢເຣມພ  1:5 “ເຮຊ າໄດດ ຮຢ ດ ຈຮ ກເຈຊ ດ າ ກຢ ອນທພຢ ເຮຊ າໄດດ ເຮຮ ດໃຫດ ເຈຊ ດ າເປຮ ນຕຊ ວຕຊ ນຢຢຢ ໃນທດ ອງແມຢ  ເຮຊ າໄດດ

ເລມ ອກເຈຊ ດ າໄວດ ແລດ ວ ກຢ ອນເຈຊ ດ າເກພ ດ ເຮຊ າໄດດ ແຕຢ ງຕຮດ ງເຈຊ ດ າເປຮ ນຜຢດ ບຄ ຣບ ສຄ ດແລດ ວ ແລະໄດດ ສະຖາ

ປະນາໃຫດ ເຈຊ ດ າເປຮ ນຜຢດ ປະກາດພຣະທຮ ມແກຢ ນາໆຊາດ”

ໂຢຮຮ ນ  15:16  ບຄຢ ແມຢ ນທຢ ານທຮ ງຫລາຍໄດດ ເລມ ອກເອຊ າເຮຊ າ  ແຕຢ ຝຢ າຍເຮຊ າໄດດ ເລມ ອກເອຊ າພວກ

ທຢ ານແລະໄດດ ແຕຢ ງຕຮດ ງທຢ ານທຮ ງຫລາຍ  ເພມຢ ອໃຫດ ໄປເກພ ດຜຊ ນ  ແລະເພມຢ ອຜຊ ນຂອງພວກທຢ ານ

ຈະຕຮດ ງຢຢຢ ຖາວອນ  ເພມຢ ອວຢ າ,  ເມມຢ ອທຢ ານທຮ ງຫລາຍຈະທຢ ນຂຄ ສບຢ ງໃດຈາກພຣະບບ ດາໃນນາມ

ຂອງເຮຊ າ ພຣະອຊ ງກຄ ຈະຊຊ ງປະທານສບຢ ງນຮດ ນແກຢ ພວກທຢ ານ

3 ໂຢຮຮ ນ 1:2 ທຢ ານທພຢ ຮຮ ກເອພ ຍ, ຂດ າພະເຈຊ ດ າອດ ອນວອນຂຄ ໃຫດ ທຢ ານຈະເຣພ ນດພ ຂຂ ດ ນໃນທຄ ກສບຢ ງ ແລະມພ

ສຄ ຂພາບແຂງແຮງເຫມມ ອນຢຢ າງຈບ ດວບ ນຍານຂອງທຢ ານຈະເຣພ ນດພ ຢຢຢ ນຮດ ນ

ເອຊາຢາ  43:4  ແລະເອຊ າຊຊ ນຊາດທຮ ງປວງແລກກຮ ບຊພ ວບ ດຂອງເຈຊ ດ າ  ເພາະວຢ າເຈຊ ດ າມພ ຄຄ ນຄຢ າສຄ າ

ລຮ ບເຮຊ າ ເຮຊ າເປຮ ນຜຢດ ໃຫດ ກຽດແລະຮຮ ກເຈຊ ດ າ

ເຢເຣມພ  31:3  ເຮຊ າກຄ ໄດດ ສະແດງຄວາມເມດຕາແລະປາກຊ ດໃຫດ ເຂຊ າເຫຮ ນ ຊາວອບ ສຣາເອນເອພ ຍ

ເຮຊ າໄດດ ຮຮ ກແພງພວກເຈຊ ດ າສເມພ ມາ  ດຮຢ ງນຮດ ນເຮຊ າຈຂຢ ງຈະຮຮ ກແພງພວກເຈຊ ດ າຢຢ າງຫມຮດ ນຄຊ ງສມ ບ

ຕຄຢ ໄປ

ໂຮເຊອາ 11:8 ໂອ ເອຟຣາອບ ມເອພ ຍ, ເຮຮ ດແນວໃດເຮຊ າຈຂຢ ງຈະເຊຊ າກຢ ຽວຂດ ອງເຈຊ ດ າໄດດ  ໂອ ອບ ສຣາ

ເອນເອພ ຍ,  ຈະປະຖບ ດ ມເຈຊ ດ າໄດດ ດດ ວຍວພ ທພ ໃດ ຈະທຄ າລາຍເຈຊ ດ າເຫມມ ອນເຮຊ າທຄ າລາຍເມມ ອງອຮ ດມາ

ໄດດ ບຄ  ຫລມ ຈະກະທຄ າຕຄຢ ເຈຊ ດ າເຫມມ ອນເຮຊ າກະທຄ າກຮ ບເມມ ອງເຊບຊ ວອບ ມນຮດ ນບຄຢ  ເຮຊ າຈະບຄຢ ເຮຮ ດດຮຢ ງ

ນຮດ ນດອກ ຈບ ດໃຈເຮຊ າແສນກະວຊ ນກະວາຍ ເພາະວຢ າສຊ ງສານພວກເຈຊ ດ າ

ໂຢຮຮ ນ 3:16 ເພາະວຢ າພຣະເຈຊ ດ າຊຊ ງຮຮ ກໂລກຈຊ ນໄດດ ປະທານພຣະບຄ ດອຊ ງດຽວຂອງພຣະອຊ ງ ເພມຢ ອ

ທຄ ກຄຊ ນທພຢ ວາງໃຈເຊມຢ ອໃນພຣະບຄ ດນຮດ ນຈະບຄຢ ຈບ ບຫາຍ ແຕຢ ມພ ຊພ ວບ ດອຮ ນຕລອດໄປເປຮ ນນບ ດ



ເອຊາຢາ  49:15,16  ດຮຢ ງນຮດ ນ ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າຈຂຢ ງຊຊ ງຕອບວຢ າ, “ຜຢດ ຍບ ງທພຢ ລມ ມລຢ ກ ແລະບຄຢ ຮຮ ກລຢ ກ

ຂອງຕຊ ນເອງມພ ບຄ  ເຖບ ງແມຢ ນວຢ າມພ ຜຢດ ລມ ມລຢ ກຂອງຕຊ ນກຄ ຕາມ  ແຕຢ ເຣຊ າຈະບຄຢ ລມ ມພວກເຈຊ ດ າ

ຈຮ ກເທມຢ ອ  16  ເບບຢ ງແມມ ,  ເຣຊ າບຄຢ ເຄພ ຍລມ ມເຈຊ ດ າ ເຮຊ າໄດດ ຂຽນຊມຢ ຂອງເຈຊ ດ າໄວດ ໃນໂອດ ງຝາມມ ຂອງເຮຊ າ

ແລດ ວ

ເອຊາຢາ  41:13  ເຣຊ າເປຮ ນພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າຂອງເຈຊ ດ າ  ເຮຊ າຈະຫນຄ ນກຄ າລຮ ງແລະບອກພວກເຈຊ ດ າ

ວຢ າ ຢຢ າສຢ ຢ ຢດ ານ ເພາະເຮຊ າຈະຊຢ ອຍເຈຊ ດ າ

ມຮ ດທາຍ  28:20  ສຮຢ ງສອນເຂຊ າໃຫດ ຖມ ຮຮ ກສາສາຣະພຮ ດຊຂຢ ງເຮຊ າໄດດ ສຮຢ ງພວກເຈຊ ດ າໄວດ ແລດ ວນຮດ ນ  ນພ ດ

ແຫລະ, ເຮຊ າຢຢຢ ກຮ ບທຢ ານທຮ ງຫລາຍທຄ ກໆ ວຮ ນຈຊ ນຫມຊ ດກຮ ບ

ໂຢຮຮ ນ  14:1  ຢຢ າໃຫດ ໃຈຂອງທຢ ານທຮ ງຫລາຍວຄດ ນວາຍໄປ ຈຊຢ ງວາງໃຈໃນພຣະເຈຊ ດ າແລະໄວດ ວາງໃຈ

ໃນເຮຊ າເຫມມ ອນກຮ ນ

ເອຊາຢາ  41:14  ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າຊຊ ງກຢ າວວຢ າ,  “ອບ ສຣາເອນເອພ ຍ,  ເຈຊ ດ າຍຮ ງເປຮ ນຜຢດ ນດ ອຍແລະ

ອຢ ອນແອ ແຕຢ ຢຢ າສຢ ຢ ຢດ ານ ເພາະເຮຊ າຈະຊຢ ອຍເຈຊ ດ າ ເຮຊ າຄມ ພຣະເຈຊ ດ າອຊ ງບຄ ຣບ ສຄ ດຂອງອບ ສຣາເອນ

ເຮຊ າເປຮ ນຜຢດ ຊຢ ອຍໄຖຢ ເອຊ າພວກເຈຊ ດ າໃຫດ ພຊ ດ ນໄພ

ເອຊາຢາ  43:2  ເມມຢ ອເຈຊ ດ າຜຢ ານໄຟ  ຫລມ ລອຍນນດ າເລບ ກ  ເຮຊ າກຄ ຈະຢຢຢ ນນາເຈຊ ດ າ  ເຈຊ ດ າຈຂຢ ງຈະຜຢ ານພຊ ດ ນ

ຄວາມຍາກລຄ າບາກໄປໄດດ  ເມມຢ ອເຈຊ ດ າຍຢ າງຜຢ ານໄຟໄປ  ມຮ ນຈະບຄຢ ໄຫມດ ເຈຊ ດ າ  ເຈຊ ດ າຈະຜຢ ານຝຢ າ

ຄວາມຫຍຄດ ງຍາກເຫລຊຢ ານພ ດ ໄປໄດດ

ເພງສຮ ຣເສພ ນ  23:1-6   ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າຊຊ ງເປຮ ນຜຢດ ລດ ຽງຂດ າພຣະອຊ ງ  ຂດ າພຣະອຊ ງມພ ທຄ ກສບຢ ງທພຢ ຂດ າ

ພຣະອຊ ງຕດ ອງການ 2 ພຣະອຊ ງຊຊ ງພາຂດ າພຣະອຊ ງໃຫດ ພຮ ກເຊຊ າຢຢຢ ໃນປຢ າຫຍດ າອຮ ນຂຽວສຊ ດ ພຣະ

ອຊ ງຊຊ ງພາກຂດ າພຣະອຊ ງໄປໃນບຢ ອນທພຢ ບຄຢ ນຄ ດ າອຮ ນສຊ ດໃສ  ແລະງຽບສງຮ ດ  3  ພຣະອຊ ງຊຊ ງໃຫດ ຂດ າ

ພຣະອຊ ງມພ ແຮງຂຂ ດ ນໃຫມຢ  ແລະຊຊ ງພາຂດ າພຣະອຊ ງໄປໃນທາງທພຢ ຖມ ກຕດ ອງຕາມທພຢ ພຣະອຊ ງຊຊ ງ

ສຮ ນຍາໄວດ  4  ຂດ າແດຢ ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າ ເຖບ ງແມຢ ນວຢ າທາງຈະຜຢ ານຄວາມມມ ດມຊ ນອຮ ນເລບ ກລຮ ບ

ຂດ າພຣະອຊ ງກຄ ຈະບຄຢ ຢດ ານ ເພາະວຢ າພຣະອຊ ງຊຊ ງຢຢຢ ກຮ ບຂດ າພຣະອຊ ງ  ໄມດ ຄດ ອນແລະໄມດ ເທຊ ດ າທພຢ ພຣະ

ອຊ ງຊຊ ງໃຊດ ກຄ ຊຢ ອຍໃຫດ ຂດ າພຣະອຊ ງພຊ ດ ນພຮ ຍ  5  ພຣະອຊ ງຊຊ ງລດ ຽງດຢ ຂດ າພຣະອຊ ງຢຢ າງອພຢ ມຫນຄ າສຄ າ

ຮານຖດ າມກາງສຮ ດຕຣຢ ທຮ ງຫລາຍ  ພຣະອຊ ງຊຊ ງຕດ ອນຮຮ ບຂດ າພຣະອຊ ງໂດຍຖອກນຄ ດ າມຮ ນຫອມ

ໃສຢ ເທພ ງຫຊ ວຂດ າພຣະອຊ ງ ແລະຊຊ ງໃຫດ ຈອກຂດ າພຣະອຊ ງເຕຮ ມລຊ ດ ນຢຢຢ  6  ຄວາມດພ ແລະຄວາມຮຮ ກ

ຂອງພຣະອຊ ງຈະຢຢຢ ກຮ ບຂດ າພຣະອຊ ງຕລອດຊຊຢ ວຊພ ວບ ດ  ແລະພຣະວບ ຫານຂອງພຣະອຊ ງກຄ ຈະ



ເປຮ ນເຮມ ອນຢຢຢ ຂອງຂດ າພຣະອຊ ງຕລອດໄປ

ໂຢຮຮ ນ  14:27  ເຮຊ າມອບຄວາມສງຊ ບສຄ ກໄວດ ກຮ ບທຢ ານທຮ ງຫລາຍ ຝຢ າຍເຮຊ າໃຫດ ແກຢ ພວກທຢ ານບຄຢ

ເຫມມ ອນໂລກໃຫດ ນຮດ ນ ຢຢ າໃຫດ ໃຈຂອງພວກທຢ ານວຄດ ນວາຍໄປແລະຢຢ າຊຢ ຢ ຢດ ານ

ຟພ ລບ ປອຍ 4:7  ແລດ ວສຮ ນຕບ ສຄ ກອຮ ນມາແຕຢ ພຣະເຈຊ ດ າຊຂຢ ງເກພ ນຄວາມເຂຊ ດ າໃຈ  ຈະເຝຊ ດ າຮຮ ກສາຈບ ດ

ໃຈແລະຄວາມຄຂ ດຂອງເຈຊ ດ າທຮ ງຫລາຍໄວດ ໃນພຣະເຢຊຢ ຄຣບ ດ

ສຄ ພາສບ ດ 3:24 ຖດ າເຈຊ ດ ານຮຢ ງ ເຈຊ ດ າຈະບຄຢ ຢດ ານ ເມມຢ ອເຈຊ ດ ານອນ ກຄ ຈະຫລຮ ບໄປຢຢ າງຜາສຄ ກສຊ ດຊມຢ ນ

ເພງສຮ ຣເສພ ນ  4:8  ຂດ າພຣະອຊ ງຈະເອນກາຍລຊ ງນອນຫລຮ ບໃນຄວາມສຮ ນຕບ  ຂດ າແດຢ ພຣະຜຢດ ເປຮ ນ

ເຈຊ ດ າ ເພາະພຣະອຊ ງເທຊຢ ານຮດ ນທພຢ ຊຊ ງທຄ າໃຫດ ຂດ າພຣະອຊ ງອາໄສຢຢຢ ຢຢ າງປອດພຮ ຍ

ເພງສຮ ຣເສພ ນ  33:18  ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າເຝຊ ດ າເບບຢ ງແຍງຜຢດ ທພຢ ຢດ ານຢຄ າພຣະອຊ ງ  ແລະຜຢດ ທພຢ ເຊມຢ ອໃນ

ຄວາມຮຮ ກອຮ ນຫມຮດ ນຄຊ ງຂອງພຣະອຊ ງ

ໂຣມ 5:2  ໂດຍທາງພຣະອຊ ງເຮຊ າທຮ ງຫລາຍຈຂຢ ງໄດດ ຮຮ ບຄວາມແນະນຄ າເຂຊ ດ າໄປໃນຮຊຢ ມພຣະຄຄ ນ ທພຢ

ພວກເຮຊ າຢມ ນຢຢຢ ດດ ວຍຄວາມເຊມຢ ອ  ແລະພວກເຮຊ າຊຊ ມຊມຢ ນຍບ ນດພ  ໃນຄວາມຫວຮ ງວຢ າຈະໄດດ ມພ

ສຢ ວນໃນສະງຢ າຣາສພ ຂອງພຣະເຈຊ ດ າ

ເອຊາຢາ  55:12  ເຈຊ ດ າຈະອອກໄປດດ ວຍຄວາມມຢ ວນຊມຢ ນ  ຈະຖມ ກນນາອອກຈາກເມມ ອງໄປດດ ວຍ

ສວຮ ດດພ ພາບ ພຢ ໃຫຍຢ ແລະນດ ອຍທຮ ງຫລາຍຈະເປຮຢ ງສຽງຮດ ອງເພງ ກຊ ກໄມດ ທຮ ງຫລາຍກຄ ຈະຮດ ອງ

ດດ ວຍຄວາມມຢ ວນຊມຢ ນ

ໂຢຮຮ ນ 16:22 ດຮຢ ງນຮດ ນໃນບຮ ດນພ ດ ທຢ ານທຮ ງຫລາຍກຄ ມພ ຄວາມທຄ ກໂສກ ແຕຢ ເຮຊ າຈະເຫຮ ນພວກທຢ ານ

ອພ ກແລະໃຈຂອງພວກທຢ ານຈະຊຊ ມຊມຢ ນຍບ ນດພ  ແລະບຄຢ ມພ ຜຢດ ໃດຈະເອຊ າຄວາມຍບ ນດພ ນຮດ ນອອກໄປ

ຈາກພວກທຢ ານໄດດ

ລຢ ກາ 12:9  ແຕຢ ຜຢດ ໃດຈະປະຕບ ເສດເຮຊ າຕຄຢ ຫນດ າມະນຄ ດ  ຜຢດ ນຮດ ນຈະຖມ ກປະຕບ ເສດຕຄຢ ຫນດ າພວກ

ເທວະດາຂອງພຣະເຈຊ ດ າ

ມຮ ດທາຍ 10:30 ເຖບ ງຜຊ ມຂອງທຢ ານກຄ ຊຊ ງນຮ ບໄວດ ແລດ ວຫມຊ ດທຄ ກເສຮດ ນ

ເອຊາຢາ 54:10 ພຢ ໃຫຍຢ ແລະນດ ອຍທຮ ງຫລາຍອາດພຮ ງທະລາຍລຊ ງ ແຕຢ ຄວາມຮຮ ກຂອງເຣຊ າທພຢ ມພ

ຕຄຢ ເຈຊ ດ າຈະບຄຢ ສບ ດ ນສຄ ດຈຮ ກເທມຢ ອ  ເຮຊ າຈະຮຮ ກສາສຮ ນຍາສຮ ນຕບ ພາບຂອງເຮຊ າໄວດ ຕລອດໄປ”  ພຣະ

ຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າອຊ ງຊຊ ງເມດຕາສຊ ງສານເຈຊ ດ າຊຊ ງກຢ າວດຮຢ ງນພ ດ ແຫລະ

ມຮ ດທາຍ 11:28-30 “ບຮ ນດາຜຢດ ທພຢ ເຮຮ ກການຫນຮ ກຫນຢ ວງແລະແບກພາຣະຫນຮ ກ ຈຊຢ ງມາຫາເຮຊ າ



ແລະເຮຊ າຈະໃຫດ ພວກທຢ ານໄດດ ຮຮ ບຄວາມເຊຊ າເມມຢ ອຍ  29  ຈຊຢ ງເອຊ າແອກຂອງເຮຊ າແບກໄວດ

ແລດ ວຮຽນຮຢ ດ ຈາກເຮຊ າ  ເພາະວຢ າເຮຊ າເປຮ ນຜຢດ ໃຈອຢ ອນສຄ ພາບແລະຖຢ ອມລຊ ງ ແລດ ວຈບ ດໃຈຂອງ

ທຢ ານຈະໄດດ ພຊ ບຄວາມເຊຊ າເມມຢ ອຍ  30  ດດ ວຍວຢ າແອກຂອງເຮຊ າກຄ ພຄ ເຫມາະ ແລະພາຣະຂອງ

ເຮຊ າກຄ ເບຊ າ”

ເພງໂຊໂລໂມນ  2:10  ຄຊ ນຂອງຂດ ອຍໄດດ ເອພຢ ຍປາກຕຄຢ ຂດ ອຍວຢ າ,ຄຊ ນຮຮ ກຂອງນາງ:“ທພຢ ຮຮ ກຂອງ

ອດ າຍຈຊຢ ງມາພພ ດ  ສຄ ດທພຢ ຮຮ ກຂອງອດ າຍຈຊຢ ງມານຄ າອດ າຍ

ໂຮເຊອາ 2:14,19,20 ດດ ວຍເຫດນຮດ ນ ເຮຊ າຈະເກຮດ ຽກຢ ອມນາງດດ ວຍຄຄ າອຢ ອນຫວານ ແລດ ວຈະພາ

ນາງໄປຍຮ ງຖບຢ ນກຮ ນດານອບ ກ  ແລະຈະເວຊ ດ າກຮ ບນາງຢຢ າງເປພ ດອຊ ກວຢ າ  ເຮຊ າຈະຄມ ນສວນອະງຄ ຢ ນ

ໃຫດ ແກຢ ນາງ 19 ອບ ສຣາເອນເອພ ຍ, ເຮຊ າຈະຫມຮດ ນເຈຊ ດ າໄວດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າສາວຂອງເຮຊ າ ເຮຊ າຈະຫມຮດ ນ

ເຈຊ ດ າໄວດ ຢຢ າງຖມ ກຕດ ອງແລະທຢ ຽງທຮ ມ ໂດຍຈະສະແດງຄວາມຮຮ ກຫມຮດ ນຄຊ ງແລະຄວາມກະຣຄ ນາ

ຕຄຢ ເຈຊ ດ າ  ຈະໃຫດ ເຈຊ ດ າເປຮ ນຂອງເຮຊ າຕລອດໄປ  20  ເຮຊ າຈະຮຮ ກສາຄນາຫມຮດ ນສຮ ນຍາຂອງເຮຊ າໄວດ

ແລະໃຫດ ເຈຊ ດ າເປຮ ນຂອງເຮຊ າ ເຈຊ ດ າຈະຮຢ ດ ຈຮ ກພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າ

ອຊ ບພະຍຊ ກ 3:14 ພຣະເຈຊ ດ າຈຂຢ ງຊຊ ງບອກໂມເຊວຢ າ, “ເຮຊ າເປຮ ນຜຢດ ຊຂຢ ງເຮຊ າເປຮ ນ” ພຣະອຊ ງຊຊ ງກຢ າວຕຄຢ

ໄປວຢ າ,  “ໃຫດ ເຈຊ ດ າໄປບອກຊາວອບ ສຣາເອນວຢ າ  ຜຢດ ຊຊ ງພຣະນາມວຢ າ  “ເຮຊ າເປຮ ນ”  ໄດດ ສຊຢ ງຂດ າພະ

ເຈຊ ດ າມາຫາທຢ ານທຮ ງຫລາຍ”

ໂຮເຊອາ 13:4 ເຮຊ າຄມ  ພຣະຜຢດ ເປຮ ນເຈຊ ດ າ ພຣະເຈຊ ດ າຂອງເຈຊ ດ າ ຊຂຢ ງໄດດ ນຄ າພວກເຈຊ ດ າອອກມາຈາກປະ

ເທດເອຢບ ບ ໃນເວລານຮດ ນພວກເຈຊ ດ າບຄຢ ຮຢ ດ ຈຮ ກພຣະເຈຊ ດ າອຊ ງໃດນອກຈາກເຮຊ າ ເຮຊ າເປຮ ນພຣະຜຢດ

ຊຢ ອຍໃຫດ ພຊ ດ ນອຊ ງດຽວຂອງພວກເຈຊ ດ າ

ໂຢຮຮ ນ  15:14  ຖດ າທຢ ານທຮ ງຫລາຍເຮຮ ດຂຄ ດ ທພຢ ເຮຊ າໄດດ ບຮ ນຍຮ ດໄວດ  ພວກທຢ ານກຄ ເປຮ ນມບ ດສະຫາຍ

ຂອງເຮຊ າ

ພຣະນບ ມບ ດ  3:20  ເບບຢ ງແມມ ,  ເຮຊ າຢມ ນເຄາະຢຢຢ ທພຢ ປະຕຢ  ຖດ າຜຢດ ໃດໄດດ ຍບ ນສຽງຂອງເຮຊ າ ແລະໄຂປະຕຢ

ເຮຊ າຈະເຂຊ ດ າໄປຫາຜຢດ ນຮດ ນ  ເຮຊ າຈະຮຮ ບປະທານອາຫານຮຢ ວມກຮ ບຜຢດ ນຮດ ນ  ແລະຜຢດ ນຮດ ນຈະຮຮ ບປະ

ທານອາຫານຮຢ ວມກຮ ບເຮຊ າ
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