
Lao - ຈຈ ດໃຈ ການອະທຈ ຖານ ພຣະຄຄ າພພ  - Soul Scriptures

ມມ ດທາຍ 11:28-30 “ບມ ນດາຜຜຜ ທພທ ເຮມ ກການຫນມ ກຫນທ ວງແລະແບກພາຣະຫນມ ກ ຈຈທ ງມາຫາເຮຈ າ 

ແລະເຮຈ າຈະໃຫຜ ພວກທທ ານໄດຜ ຮມ ບຄວາມເຊຈ າເມມທ ອຍ 29 ຈຈທ ງເອຈ າແອກຂອງເຮຈ າແບກໄວຜ ແລຜ ວ

ຮຽນຮຜ ຜ ຈາກເຮຈ າ ເພາະວທ າເຮຈ າເປມ ນຜຜຜ ໃຈອທ ອນສສ ພາບແລະຖທ ອມລຈ ງ ແລຜ ວຈຈ ດໃຈຂອງທທ ານຈະ

ໄດຜ ພຈ ບຄວາມເຊຈ າເມມທ ອຍ 30 ດຜ ວຍວທ າແອກຂອງເຮຈ າກຄ ພຄ ເຫມາະ ແລະພາຣະຂອງເຮຈ າກຄ ເບຈ າ”

ປະຖຈ ມການ 2:7 ເມມທ ອນມຜ ນ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າໄດຜ ເອຈ າດຈ ນມາປມຜ ນເປມ ນຮຜ ບຄຈ ນແລຜ ວເປຈທ າລຈ ມຫາຍໃຈ

ໃສທ ຮຜ ດມ ງໃຫຜ ມພ ຊຈ ວຈ ດ ຮຜ ບປມຜ ນນມຜ ນກຄ ກມ ບກາຍເປມ ນຄຈ ນທພທ ມພ ຊພ ວຈ ດຈຈ ດໃຈ

ປະຖຈ ມການ 34:2,3,8 ເມມທ ອເຊເຄມບສ ດຊາຍຂອງຮາໂມຣຣ  ຊາວຮຈ ວຈ ຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າເມມ ອງໃນເມມ ອງນພ ຜ

ເຫມ ນນາງ ເຂຈ າຈຈທ ງຈມ ບເອຈ ານາງໄປຂຈທ ມຂມ ນ 3 ເຊເຄມໄດຜ ກະທຄ າດຜ ວຍຄວາມຮມ ກ ເຂຈ າພຍາຍາມ

ອພທ ນອອຍແລະປະເລຈ ຜ າປະໂລມນາງ 8 ແຕທ ຮາໂມຣຣ ໄດຜ ເວຈ ຜ າຕຄທ ເຂຈ າວທ າ, “ເຊເຄມບສ ດຊາຍຂອງ

ຂຜ ອຍໄດຜ ຫລຈ ງຮມ ກລຜ ກສາວຂອງເຈຈ ຜ າ ຂຄ ໃຫຜ ພວກເຂຈ າໄດຜ ແຕທ ງງານກມ ນສາ

ຈຈ ດບມ ນຊພ  21:4 ຊາວອຈ ສຣາເອນໄດຜ ອອກຈາກພຜ ໂຮ ໄປຕາມທາງສຜ ທ ທະເລໄມຜ ອຄ ຜ  ເມມທ ອກຄ າລມ ງຍທ າງ

ອຜ ອມເຂດແດນເອໂດມໄປນມຜ ນ ພວກເຂຈ າເລພ ຍຫມຈ ດຄວາມອຈ ດທຈ ນ

ພຣະບມ ນຍມ ດສອງ 4:29 ຖຜ າວທ າຢຜທ ທພທ ນມຜ ນ ພວກທທ ານສແວງຫາພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຂອງພວກທທ ານ

ດຜ ວຍຄວາມເຕມ ມໃຈພວກທທ ານກຄ ຈະພຈ ບພຣະອຈ ງ

ພວກຜຜຜ ປຈ ກຄອງ 16:16 ນາງເດລພ ລາໄດຜ ຖາມຢຜທ ທສ ກມມ ຜ  ຈຈ ນແຊມຊມ ນເບມທ ອຫນທ າຍ ແລະຢາກຈະ

ຕາຍເສມ ຽຍຜ ອນການຣຈ ບກວນຂອງນາງ

1 ຊາມຜ ເອນ 18:1 ເມມທ ອຊາອຜ ນ ແລະດາວຈ ດໄດຜ ສຈ ນທະນາປາໄສກມ ນແລຜ ວໆ ໂຢນາທານບສ ດຊາຍ

ຂອງຊາອຜ ນ ກຄ ເກພ ດມພ ຄວາມນຈ ຍຈ ມຊຈ ມຊອບດາວຈ ດຫລາຍ ແລະກຄ ມພ ຄວາມຮມ ກແພງເຂຈ າ

ຫລາຍອພ ກ

1 ກະສມ ດ 1:29 ເຈຈ ຜ າຊພ ວຈ ດຈຈທ ງຊຈ ງກທ າວຕຄທ ນາງວທ າ, “ເຮຈ າຂຄ ສມ ນຍາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ

ຜຜຜ ຊຈ ງພຣະຊຈ ນຢຜທ  ຜຜຜ ຊຈ ງໄຖທ ເຮຈ າອອກຈາກຄວາມທສ ກລຄ າບາກທມ ງປວງ

2 ກະສມ ດ 4:27 ແລະເມມທ ອນາງມາຍມ ງພຜ  ເຖຈ ງຄຈ ນຂອງພຣະເຈຈ ຜ ານາງກຄ ກຈ ຜ ມຂາບລຈ ງກອດຕພ ນຂອງ

ເອລພ ຊາ ເກຮາຊພ ຈຈທ ງຍທ າງເຂຈ ຜ າມາຫາທທ ານຈະດຈ ງເອຈ ານາງອອກໄປ ແຕທ ເອລພ ຊາບອກວທ າ, “ປທ ອຍ

ນາງເທພ ນ ເຈຈ ຜ າບຄທ ເຫມ ນບຄ ວທ ານາງມພ ຄວາມທສ ກໃຈອມ ນໃຫຍທ ຫລວງ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຊຈ ງອຄ າເຣມທ ອງ



ນພ ຜ ໄວຜ  ໂດຍບຄທ ໄດຜ ບອກໃຫຜ ເຣຈ າຮຜ ຜ ”

ໂຢບ 7:11 “ເພາະສະນມຜ ນ ຂຜ າພຣະອຈ ງຈພທ ງບຄທ ຍມ ງຢມຜ ງປາກຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ ຂຜ າພຣະອຈ ງຈະເວຈ ຜ າດຜ ວຍ

ຄວາມແສນລະທຈ ມແຫທ ງຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ ຂຜ າພຣະອຈ ງຈະຈຈທ ມດຜ ວຍຄວາມຂຈທ ມຂມທ ນແຫທ ງ

ຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ

ໂຢບ 14:22 ເຂຈ າຮຜ ຜ ສຈ ກພຽງຄວາມເຈມ ບໃນຮທ າງກາຍຂອງຕຈ ນ ແລະເຂຈ າຄຄທ າຄວນເພມທ ອຕຈ ວເຂຈ າ

ເອງ”      ໂຢບ 19:2 “ເປມ ນຫຍມ ງພວກທທ ານຈຈທ ງເວຈ ຜ າທຄ ຣະມານຂຜ າພະເຈຈ ຜ າ

ໂຢບ 27:2 “ພຣະເຈຈ ຜ າຊຈ ງພຣະຊຈ ນຢຜທ ແນທ ສມ ນໃດ ຄມ ພຣະອຈ ງຜຜຜ ຊຈ ງນຄ າຄວາມຍສ ດຕຈ ທມ ມອມ ນຄວນຕຈ ກ

ແກທ ຂຜ າພະເຈຈ ຜ າໄປເສມ ຽ ແລະອຈ ງຜຜຜ ມພ ອອານາດຍຈທ ງໃຫຍທ ຊຈ ງພຣະຊຈ ນຢຜທ ສມ ນໃດ ຄມ ຜຜຜ ຊຈ ງທຄ າໃຈຂຜ າພະ

ເຈຈ ຜ າໃຫຜ ຂຈ ມຂມທ ນ

ໂຢບ 30:25 ຂຜ າພະເຈຈ ຜ າບຄທ ໄດຜ ຮຜ ອງໄຫຜ ເພມທ ອຜຜຜ ທພທ ວມ ນເວລາຂອງເຂຈ າທສ ກໄຮຜ ເຂມ ນໃຈຫລມ  ຈຈ ດໃຈຂອງ

ຂຜ າພະເຈຈ ຜ າບຄທ ໄດຜ ໂສກສລຈ ດເພມທ ອຄຈ ນຂມ ດສຈ ນຫລມ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 6:3,4ທມ ງຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງກຄ ທສ ກຍາກລຄ າບາກຫລາຍ ໂອ ຂຜ າແດທ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນ

ເຈຈ ຜ າ ອພ ກດຈ ນປານໃດຫນຄ  4 ຂຜ າແດທ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຂຄ ຊຈ ງຫມ ນມາຊທ ອຍຊພ ວຈ ດຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ

ໃຫຜ ລອດດຜ ວຍເຖພ ດ ຂຄ ຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງ ເພາະເຫມ ນແກທ ຄວາມຮມ ກຫມມຜ ນຄຈ ງຂອງພຣະອຈ ງ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 7:1,2 ໂອ ຂຜ າແດທ ພຣະເຈຈ ຜ າຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ ຂຜ າພຣະອຈ ງລພ ຜ ພມ ຍຢຜທ ໃນພຣະອຈ ງ ຂຄ ຊຈ ງ

ຊທ ອຍຂຜ າພຣະອຈ ງໃຫຜ ພຈ ຜ ນພມ ຍຈາກຜຜຜ ໄລທ ຕາມທມ ງມວນ ຂຄ ຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງ 2 ຢຜ ານວທ າເຂຈ າ

ຈະຈພ ກຂຜ າພຣະອຈ ງເສມ ຽດມທ ງສຈ ງ ແລະລາກຂຜ າພຣະອຈ ງໄປ ໂດຍບຄທ ມພ ຜຜຜ ໃດຊທ ອຍໄດຜ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 17:13 ຂຜ າແດທ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຂຄ ຊຈ ງລສ ກຂຈ ຜ ນຂມ ດຂວາງເຂຈ າໄວຜ  ແລະຄວຄທ າເຂຈ າລຈ ງ

ເສມ ຽ ຂຄ ຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຊພ ວຈ ດຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກຄຈ ນອະທມ ມດຜ ວຍດາບຂອງພຣະອຈ ງ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 23:3 ພຣະອຈ ງຊຈ ງໃຫຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງມພ ແຮງຂຈ ຜ ນໃຫມທ  ແລະຊຈ ງພາຂຜ າພຣະອຈ ງໄປໃນທາງ

ທພທ ຖມ ກຕຜ ອງຕາມທພທ ພຣະອຈ ງຊຈ ງສມ ນຍາໄວຜ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 25:20 ຂຄ ຊຈ ງປຈ ກປມ ກຮມ ກສາ ແລະຊທ ອຍຂຜ າພຣະອຈ ງໃຫຜ ພຈ ຜ ນພມ ຍ ແລະຢທ າໃຫຜ ຂຜ າພຣະ

ອຈ ງຜທ າຍແພຜ  ເພາະວທ າຂຜ າພຣະອຈ ງເຂຈ ຜ າມາເພຈທ ງພາອາໄສພຣະອຈ ງ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 33:19 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍເຂຈ າໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະຊຈ ງຄສຜ ມຄອງໃຫຜ ເຂຈ າມພ ຊພ

ວຈ ດຢຜທ ຕຄທ ໄປໃນເວລາອຈ ດຢາກ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 34:22 ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຊຈ ງຊທ ອຍຜຜຜ ຮມ ບໃຊຜ ຂອງພຣະອຈ ງໃຫຜ ພຈ ຜ ນໄພ ຜຜຜ ທພທ ຢຜທ ໃນຄວາມ



ຄສຜ ມຄອງຂອງພຣະອຈ ງຈະພຈ ຜ ນໄພ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 35:12,13 ເຂຈ າສນອງຂຜ າພຣະອຈ ງໂດຍທາງທຄ າຊຈທ ວຕອບຄວາມດພ  ຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າ

ພຣະອຈ ງກຄ ສຈ ຜ ນຫວມ ງ 13 ສທ ວນຂຜ າພຣະອຈ ງ ເມມທ ອເຂຈ າປທ ວຍ ຂຜ າພຣະອຈ ງໃສທ ຜຜ າກະສອບ ຂຜ າພຣະ

ອຈ ງຂຈທ ມໃຈຕຈ ນເອງດຜ ວຍການອຈ ດອາຫານ ຂຜ າພຣະອຈ ງກຈ ຜ ມຫນຜ າລຈ ງທພທ ເອພ ກອຜ ອນວອນ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 41:4 ສທ ວນຂຜ າພຣະອຈ ງ ຂຜ າພຣະອຈ ງທຜ ນວທ າ, “ຂຜ າແດທ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຂຄ ຊຈ ງພຣະກະ

ຣສ ນາແກທ ຂຜ າພຣະອຈ ງ ຂຄ ຊຈ ງຮມ ກສາຂຜ າພຣະອຈ ງເພາະຂຜ າພຣະອຈ ງໄດຜ ທຄ າບາບຕຄທ ພຣະອຈ ງ”

ເພງສມ ຣເສພ ນ 42:5 ເປມ ນຫຍມ ງຂຜ າພຣະອຈ ງຈຈທ ງໂສກເສຈ ຜ າ? ເປມ ນຫຍມ ງຂຜ າພຣະອຈ ງຈຈທ ງທສ ກລຄ າບາກ? 

ຂຜ າພຣະອຈ ງຈະມອບຄວາມຫວມ ງໄວຜ ກມ ບພຣະເຈຈ ຜ າ ແລະຂຜ າພຣະອຈ ງຍມ ງຈະສມ ຣເສພ ນພຣະອຈ ງ

ພຣະຜຜຜ ຊທ ອຍໃຫຜ ພຈ ຜ ນພມ ຍ ແລະພຣະເຈຈ ຜ າຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ (ເພງສມ ຣເສພ ນ 42:6,11; 43:5)

ເພງສມ ຣເສພ ນ 56:13 ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຈຈ ດວຈ ນຍານຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງຈາກມມ ດຈສ ຣາຊ ພຣະ

ອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຕພ ນຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງຈາກການລຈ ຜ ມບຄທ ແມທ ນຫລມ  ເພມທ ອຂຜ າພຣະອຈ ງຈະດອາເນພ ນຢຜທ ຕຄທ

ເບມ ຜ ອງພຣະພມ ກພຣະເຈຈ ຜ າໃນຄວາມສວທ າງແຫທ ງຊພ ວຈ ດ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 69:10,18 ເມມທ ອຂຜ າພຣະອຈ ງຖທ ອມໃຈລຈ ງດຜ ວຍການອຈ ດອາຫານ ມມ ນກາຍເປມ ນການ

ເຍາະເຍພ ຜ ຍຂຜ າພຣະອຈ ງ 18 ຂຄ ມາໃກຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງ ຊຈ ງໄຖທ ຂຜ າພຣະອຈ ງໄວຜ  ເພາະສມ ດຕຣຜ ຂອງຂຜ າ

ພຣະອຈ ງ ຂຄ ຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 86:13 ເພາະຄວາມຮມ ກຫມມຜ ນຄຈ ງຂອງພຣະອຈ ງທພທ ຊຈ ງມພ ຕຄທ ຂຜ າພຣະອຈ ງນມຜ ນຍຈທ ງໃຫຍທ

ນມ ກ ແລະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຈຈ ດວຈ ນຍານຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງຈາກທພທ ເລຈ ກຂອງແດນຜຜຜ ຕາຍ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 97:10 ທທ ານຜຜຜ ທພທ ຮມ ກພຣະເຈຈ ຜ າ ກຄ ກຽດຊມ ງຄວາມຊຈທ ວ ພຣະອຈ ງຊຈ ງປຈ ກປມ ກຮມ ກສາຊພ

ວຈ ດໄພທ ພຈ ນຂອງພຣະອຈ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍໃຫຜ ເຂຈ າພຈ ຜ ນຈາກມມ ຂອງຄຈ ນອະທມ ມ

ເພງສມ ຣເສພ ນ107:9ພຣະອຈ ງຊຈ ງທຄ າໃຫຜ ຜຜຜ ຫຈ ວນຄ ຜ າອພທ ມຢທ າງພຄ ໃຈ ແລະຜຜຜ ທພທ ຫຈ ວເຂຈ ຜ າກຄ ອພທ ມດຜ ວຍຂອງດພ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 116:4 ແລຜ ວຂຜ າພະເຈຈ ຜ າຮຜ ອງທຜ ນອອກພຣະນາມພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າວທ າ, “ຂຜ າແດທ

ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຂຄ ຊຈ ງຊທ ອຍຊພ ວຈ ດຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງໃຫຜ ລອດ”

ເພງສມ ຣເສພ ນ 116:8 ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງຈາກມມ ດຈສ ຣາຊ ຊທ ອຍນມ ຍຕາຂອງຂຜ າ

ພຣະອຈ ງຈາກນຄ ຜ າຕາ ຊທ ອຍຕພ ນຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງຈາກການລຈ ຜ ມ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 119:28 ຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງອຈ ດອທ ອນຍຜ ອນຄວາມໂສກເສຈ ຜ າ ຂຄ ຊຈ ງໃຫຜ ກຄ າລມ ງຂຜ າ

ພຣະອຈ ງຕາມພຣະວມ ຈນະຂອງພຣະອຈ ງ



ເພງສມ ຣເສພ ນ 120:2 ຂຜ າແດທ ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຂຄ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍໃຫຜ ຂຜ ານຜ ອຍພຈ ຜ ນຈາກຄຈ ນຂພ ຜ ຕວຈ ະ 

ແລະຄຈ ນຫລອກລວງ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 121:7 ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຈະຄສຜ ມຄອງເຈຈ ຜ າໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກອມ ນຕະຣາຍທສ ກຢທ າງ ພຣະອຈ ງ

ຈະຊຈ ງຊທ ອຍເຈຈ ຜ າໃຫຜ ປອດພມ ຍ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 124:7 ເຣຈ າໄດຜ ປຈ ບຫນພ ໄປເຫມມ ອນນຈ ກທພທ ຫລສ ດຫນພ ຈາກບຜ ວງແຮຜ ວ ບຜ ວງແຮຜ ວໄດຜ

ຂາດໄປແລະເຮຈ າກຄ ໄດຜ ເປມ ນອຈ ສຣະ

ເພງສມ ຣເສພ ນ 138:3 ໃນວມ ນທພທ ຂຜ າພຣະອຈ ງຣຜ ອງທຜ ນ ພຣະອຈ ງໄດຜ ຊຈ ງຕອບຂຜ າພຣະອຈ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງ

ເພພ ຜ ມກຄ າລມ ງຈຈ ດໃຈຂອງຂຜ າພຣະອຈ ງ

ສສ ພາສຈ ດ 6:32 ຊາຍໃດທພທ ລທ ວງປະເວນພ ຜຈ ວເມມ ຽ ຍທ ອມບຄທ ມພ ສາມມ ນສອານຈ ກ ຜຜຜ ໃດທພທ ກະທອາຢທ າງນມຜ ນກຄ

ທຄ າລາຍຕຈ ນເອງ

ສສ ພາສຈ ດ 22:25 ຢຜ ານວທ າເຈຈ ຜ າຈະຮຽນຮຜ ຜ ທາງຂອງເຂຈ າ ແລະພຈ ວພມ ນຕຈ ວເຈຈ ຜ າເຂຈ ຜ າໃນບຜ ວງ

ເຢເຣມພ  20:13 ຈຈທ ງຮຜ ອງເພງຖວາຍພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ຈຈທ ງສມ ຣເສພ ນພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ ເພາະວທ າພຣະ

ອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ຜ ຊພ ວຈ ດຂອງຜຜຜ ຂມ ດສຈ ນ ໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກມມ ຂອງຜຜຜ ກະທອາຄວາມຊຈທ ວຮຜ າຍ

ເຢເຣມພ  31:25 ເພາະເຮຈ າຈະໃຫຜ ຈຈ ດໃຈທພທ ເມມທ ອຍມພ ແຮງຂຈ ຜ ນ ແລະຈຈ ດໃຈທພທ ອທ ອນຣະທວຍທສ ກດວງ

ເຮຈ າຈະໃຫຜ ບຄ ຣຈ ບຜ ນ

ເອເຊກຽນ 13:20,21 “ດຜ ວຍເຫດນພ ຜ  ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າກທ າວດມທ ງນພ ຜ ວທ າ ເບຈທ ງແມມ , ເຮຈ າຕຄທ ສຜ ຜ ຜຜ າຍມ ນ

ຂອງເຈຈ ຜ າ ຊຈທ ງເຈຈ ຜ າໃຊຜ ລທ າວຈ ນຍານເຫມມ ອນດມທ ງລທ ານຈ ກ ແລະເຮຈ າຈະຈພ ກຜຜ າຍມ ນນມຜ ນເສມ ຽຈາກ

ແຂນຂອງເຈຈ ຜ າທມ ງຫລາຍ ແລະເຮຈ າຈະປທ ອຍວຈ ນຍານເຫລຈທ ານມຜ ນໄປ ຄມ ວຈ ນຍານທພທ ເຈຈ ຜ າລທ າ

ເຫມມ ອນດມທ ງລທ ານຈ ກ 21 ຜຜ າຄສ ມຂອງເຈຈ ຜ າ ເຮຈ າກຄ ຈະຈພ ກເສມ ຽດຜ ວຍ ແລະຊທ ອຍກຜ ຜ ໄພທ ພຈ ນຂອງເຮຈ າ

ໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກມມ ຂອງເຈຈ ຜ າ ແລະເຂຈ າຈະບຄທ ເປມ ນເຫຍມທ ອໃນມມ ຂອງເຈຈ ຜ າຕຄທ ໄປ ແລະເຈຈ ຜ າຈະຮຜ ຜ ວທ າເຮຈ າຄມ

ພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າ

ມມ ດທາຍ 10:28 ຢທ າຊຜ ທ ຢຜ ານຜຜຜ ທພທ ຂຜ າໄດຜ ແຕທ ຮທ າງກາຍ ແຕທ ຈະຂຜ າຈຈ ດວຈ ນຍານບຄທ ໄດຜ  ແຕທ ຈຈທ ງຢຜ ານ

ພຣະອຈ ງຜຜຜ ຊຈ ງຣຈ ດທພທ ອາດໃຫຜ ທມ ງຈຈ ດວຈ ນຍານແລະຮທ າງກາຍຈຈ ບຫາຍໃນຫມຄ ຜ ນະຮຈ ກ

ມມ ດທາຍ 16:26 ເຫດວທ າຖຜ າຜຜຜ ໃດຈະໄດຜ ສຈທ ງຂອງຫມຈ ດທມ ງໂລກ ແຕທ ຕຜ ອງເສມ ຽຊພ ວຈ ດອມ ນແທຜ ຂອງ

ຕຈ ນ ຜຜຜ ນມຜ ນຈະໄດຜ ປໂຍດອມ ນໃດ ຫລມ ຜຜຜ ນມຜ ນຈະນຄ າເອຈ າສຈທ ງໃດໄປແລກເອຈ າຊພ ວຈ ດອມ ນແທຜ ຂອງຕຈ ນ

ກມ ບຄມ ນມາ (ມາຣະໂກ 8:36,37)



ມມ ດທາຍ 22:37 ພຣະເຢຊຜ ຊຈ ງຕອບວທ າ, “ຈຈທ ງຮມ ກອຈ ງພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຂອງເຈຈ ຜ າດຜ ວຍສສ ດໃຈ ດຜ ວຍ

ສສ ດຈຈ ດ ແລະດຜ ວຍສສ ດຄວາມຄຈ ດຂອງເຈຈ ຜ າ”

ມມ ດທາຍ 26:38 ພຣະອຈ ງຊຈ ງກທ າວກມ ບເຂຈ າວທ າ, “ຈຈ ດໃຈຂອງເຮຈ າທສ ກຫນມ ກແທບຈະຕາຍຢຜທ ແລຜ ວ 

ຈຈທ ງຄອຍຢຜທ ທພທ ນພ ຜ  ເຝຈ ຜ າຢຜທ ກມ ບເຮຈ າເທພ ນ” (ມາຣະໂກ 14:34)

ມາຣະໂກ 12:30 ແລະພວກເຈຈ ຜ າຈຈທ ງຮມ ກອຈ ງພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຂອງເຈຈ ຜ າດຜ ວຍສສ ດໃຈ ດຜ ວຍສສ ດຈຈ ດ 

ດຜ ວຍສສ ດຄວາມຄຈ ດ ແລະດຜ ວຍສສ ດກຄ າລມ ງຂອງເຈຈ ຜ າ”

ລຜ ກາ 12:20 ແຕທ ພຣະເຈຈ ຜ າຊຈ ງກທ າວຕຄທ ຜຜຜ ນມຜ ນວທ າ, “ໂອ ຄຈ ນໂງທ ເອພ ຍ, ໃນຄມ ນວມ ນນພ ຜ ເຂຈ າຈະເອພ ຜ ນເອຈ າ

ຈຈ ດໃຈຂອງເຈຈ ຜ າໄປຈາກເຈຈ ຜ າ ແລຜ ວສຈທ ງຂອງທມ ງຫລາຍທພທ ເຈຈ ຜ າຈມ ດແຈງໄວຜ ນມຜ ນຈະຕຈ ກເປມ ນຂອງ

ໃຜ”

ລຜ ກາ 21:19 ທທ ານທມ ງຫລາຍຈະຣມ ກສາຊພ ວຈ ດຈຈ ດໃຈຂອງທທ ານໄວຜ ດຜ ວຍຄວາມອຈ ດຄວາມພຽນ

ຂອງທທ ານ

ໂຢຮມ ນ 12:27 “ບມ ດນພ ຜ ຈຈ ດໃຈຂອງເຮຈ າວສຜ ນວາຍແລະເຮຈ າຈະວທ າຢທ າງໃດ ຈະວທ າ “ໂອ ພຣະບຈ ດາເອພ ຍ, 

ຂຄ ໃຫຜ ຂຜ າພຣະອຈ ງລອດພຈ ຜ ນຈາກຍາມນພ ຜ ທຜ ອນ” ຢທ າງນມຜ ນຫລມ  ກຄ ວທ າບຄທ ໄດຜ  ທພທ ເຮຈ າໄດຜ ມາເຖຈ ງຍາມ

ນພ ຜ ກຄ ເພມທ ອການນພ ຜ ແຫລະ

ກຈ ຈການ 14:22 ໄດຜ ເຮມ ດໃຫຜ ໃຈລຜ ກສຈ ດທມ ງຫລາຍຕມຜ ງຫມມຜ ນຄຈ ງຢຜທ  ຕມ ກເຕມ ອນເຂຈ າໃຫຜ ດຄ າຣຈ ງຢຜທ ໃນ

ພຣະສາສນາ ແລະກທ າວວທ າ, “ເພມທ ອຈະເຂຈ ຜ າໃນແຜທ ນດຈ ນຂອງພຣະເຈຈ ຜ າ ເຮຈ າທມ ງຫລາຍຈຄ າເປມ ນ

ຕຜ ອງຜທ ານຄວາມທສ ກລຄ າບາກຫລາຍປະການ

ກຈ ຈການ 15:24 “ດຜ ວຍພວກເຮຈ າໄດຜ ຍຈ ນຂທ າວວທ າມພ ລາງຄຈ ນໃນພວກເຮຈ າ ໄດຜ ໄປຮຈ ບກວນ ແລະ

ເຮມ ດໃຫຜ ໃຈຂອງພວກທທ ານປມທ ນປທ ວນໄປ ດຜ ວຍຖຜ ອຍຄຄ າທພທ ເຮຈ າບຄທ ໄດຜ ສມທ ງເຂຈ າ

1 ໂກຣຈ ນໂທ 15:45 ມພ ຄອາຂຽນໄວຜ ໃນພຣະຄມ ມພພ ວທ າ, “ມະນສ ດຄຈ ນເດພ ມຄມ ອາດາມນມຜ ນໄດຜ ບມ ງເກພ ດ

ເປມ ນຜຜຜ ມພ ຊພ ວຈ ດຢຜທ ” ອາດາມຜຜຜ ສສ ດທຜ າຍຄມ ພຣະວຈ ນຍານຜຜຜ ປະທານຊພ ວຈ ດ

1 ເທຊະໂລນຈ ກ 5:23 ຂຄ ໃຫຜ ພຣະເຈຈ ຜ າຜຜຜ ຊຈ ງໂຜດປະທານສມ ນຕຈ ສສ ກນມຜ ນ ຈຈທ ງຊຈ ງບມ ນດານໃຫຜ ເຈຈ ຜ າທມ ງ

ຫລາຍເປມ ນຄຈ ນບຄ ຣຈ ສສ ດຮຽບຮຜ ອຍ ແລະຊຈ ງຮມ ກສາວຈ ນຍານ ຈຈ ດໃຈ ແລະກາຍຂອງພວກເຈຈ ຜ າ

ໄວຜ ບຄທ ໃຫຜ ມພ ຂຄ ຜ ຕຈ ຕຽນໄດຜ  ໃນເມມທ ອອຈ ງພຣະຜຜຜ ເປມ ນເຈຈ ຜ າຂອງເຮຈ າທມ ງຫລາຍ ຄມ ພຣະເຢຊຜ ຄຣຈ ດຈະ

ສະເດມ ດມາປາກຈ ດ

ເຮມ ບເຣພ  6:19 ຄວາມຫວມ ງທພທ ພວກເຮຈ າຍຈ ດຖມ ນມຜ ນເປມ ນສມຄ ທພທ ແທຜ ຈຈ ງແລະຫມມຜ ນຄຈ ງຂອງຈຈ ດໃຈ 



ຄວາມຫວມ ງນມຜ ນນຄ າໄປສຜ ທ ບທ ອນສມ ກສຈ ດທພທ ສສ ດຢຜທ ເບມ ຜ ອງຫລມ ງຜຜ າກມຜ ງ

ເຮມ ບເຣພ  10:39 ສທ ວນພວກເຮຈ າ, ບຄທ ຢຜທ ຝທ າຍຄຈ ນທພທ ຫລຈ ບຖອຍຫລມ ງຈຈ ນເຖຈ ງຄວາມຈຈ ບຫາຍເສມ ຽ 

ແຕທ ຢຜທ ຝທ າຍຄຈ ນທພທ ມພ ຄວາມເຊມທ ອ ຈຈທ ງຮມ ກສາຊພ ວຈ ດແລະຈຈ ດໃຈຂອງຕຈ ນໄວຜ ໄດຜ

ຢາໂກໂບ 1:21 ເຫດສມ ນນມຜ ນ ຈຈທ ງເລພ ກຈາກຄວາມຊຈທ ວມຈ ວຫມອງທສ ກຢທ າງ ແລະຄວາມຊຈທ ວຮຜ າຍ

ອມ ນເຫລມ ອຫລາຍ ຈຈທ ງນຜ ອມໃຈຮມ ບເອຈ າພຣະທມ ມທພທ ປຜ ກຝມ ງໄວຜ ແລຜ ວນມຜ ນ ຊຈທ ງສາມາດຊທ ອຍຈຈ ດ

ວຈ ນຍານຂອງພວກທທ ານໃຫຜ ພຈ ຜ ນໄດຜ

ຢາໂກໂບ 5:20 ຈຈທ ງຮຜ ຜ ວທ າຜຜຜ ທພທ ເຮມ ດໃຫຜ ຄຈ ນບາບຄຈ ນນຈທ ງຕທ າວຄມ ນມາຈາກທາງຜຈ ດຂອງຕຈ ນນມຜ ນ ກຄ ໄດຜ

ຊທ ອຍຈຈ ດວຈ ນຍານຂອງຄຈ ນນມຜ ນໃຫຜ ພຈ ຜ ນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະທມ ງໃຫຜ ຄວາມຜຈ ດບາບຈຄ ານວນ

ຫລວງຫລາຍໄດຜ ຮມ ບຄວາມອະພມ ຍ

1 ເປໂຕ 1:9,22 ແລຜ ວທທ ານທມ ງຫລາຍຈຈທ ງໄດຜ ຮມ ບຕາມຈສ ດປະສຈ ງແຫທ ງຄວາມເຊມທ ອຂອງພວກ

ທທ ານ ຄມ ວຈ ນຍານຈຈ ດຂອງພວກທທ ານຈະໄດຜ ລອດພຈ ຜ ນ 22 ທພທ ທທ ານທມ ງຫລາຍໄດຜ ຊຄ າຮະຈຈ ດໃຈ

ຂອງຕຈ ນໃຫຜ ບຄ ຣຈ ສສ ດດຜ ວຍຄວາມເຊມທ ອຟມ ງຄວາມຈຈ ງ ຈຈ ນມພ ຄວາມຮມ ກພວກພພທ ນຜ ອງຢທ າງຈຈ ງໃຈ, 

ພວກທທ ານຈຈທ ງຮມ ກເຊຈທ ງກມ ນແລະກມ ນດຜ ວຍເຕມ ມໃຈ

1 ເປໂຕ 2:11 ທທ ານທພທ ຮມ ກທມ ງຫລາຍເອພ ຍ, ຂຜ າພະເຈຈ ຜ າຂຄ ເຕມ ອນສະຕຈ ພວກທທ ານ ເຫມມ ອນເປມ ນຄຈ ນ

ຕທ າງຊາດທພທ ທທ ອງທທ ຽວໃນໂລກນພ ຜ  ໃຫຜ ງຈ ດເວມຜ ນຈາກຕມ ນຫາແນວມະນສ ດ ຊຈທ ງທຄ າເສຈ ກຕຄທ ສຜ ຜ ຈຈ ດວຈ ນ

ຍານ

1 ເປໂຕ 4:19 ເຫດສມ ນນມຜ ນໃຫຜ ຄຈ ນທມ ງຫລາຍທພທ ທຈ ນທສ ກທຄ ຣະມານຕາມນຄ ຜ າພຣະທມ ຍຂອງພຣະ

ເຈຈ ຜ າ ຈຈທ ງຝາກຈຈ ດວຈ ນຍານຂອງຕຈ ນໄວຜ ກມ ບພຣະອຈ ງ ດຜ ວຍການປະຕຈ ບມ ດອມ ນດພ  ຄມ ໃຫຜ ຝາກໄວຜ

ກມ ບພຣະອຈ ງຜຜຜ ຊຈ ງສຜ າງ ຜຜຜ ທທ ຽງທມ ມ

2 ເປໂຕ 2:7,8 ແລະໄດຜ ຊຈ ງໂຜດເອຈ າໂລດຜຜຜ ຊອບທມ ມນມຜ ນໃຫຜ ພຈ ຜ ນ ຄມ ຜຜຜ ທພທ ມພ ຄວາມທສ ກໃຈຫລາຍ

ຍຜ ອນກຈ ຣຈ ຍາທພທ ຂາດສຈ ນທມ ມຂອງຄຈ ນຊຈທ ວເຫລຈທ ານມຜ ນ 8 (ເພາະເມມທ ອຄຈ ນຊອບທມ ມຜຜຜ ນພ ຜ ຢຜທ ໃນຫມຜ ທ

ຄຈ ນຊຈທ ວນມຜ ນ ການອະທມ ມຂອງເຂຈ າທພທ ທທ ານໄດຜ ເຫມ ນແລະໄດຜ ຍຈ ນ ກຄ ເຮມ ດໃຫຜ ຈຈ ດໃຈທພທ ຊອບທມ ມ

ຂອງຕຈ ນເປມ ນທສ ກລຄ າບາກທສ ກໆວມ ນ)

3 ໂຢຮມ ນ 1:2 ທທ ານທພທ ຮມ ກເອພ ຍ, ຂຜ າພະເຈຈ ຜ າອຜ ອນວອນຂຄ ໃຫຜ ທທ ານຈະເຣພ ນດພ ຂຈ ຜ ນໃນທສ ກສຈທ ງ ແລະມພ ສສ

ຂພາບແຂງແຮງເຫມມ ອນຢທ າງຈຈ ດວຈ ນຍານຂອງທທ ານຈະເຣພ ນດພ ຢຜທ ນມຜ ນ
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