
Lao - ການປປ ດປປ ອຍ ການອະທທ ຖານ ພຣະຄຄ າພພ  - Deliverance Scriptures

ຈປ ດບບ ນຊພ  10:35 ເມມປ ອຫພ ບຍປ ກອອກເດພ ນເມມປ ອໃດ ໂມເຊກາບທທ ນວປ າ, “ຂຂ າແດປ ພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າ ຂຄ

ຊປ ງລລ ກຂຂ ຂ ນເຖພ ດ ໃຫຂ ສບ ດຕຣທ ທບ ງຫລາຍຂອງພຣະອປ ງກະຈບ ດກະຈາຍໄປ ໃຫຂ ຜທຂ ທພປ ຊບ ງພຣະອປ ງຫລພ ກ

ຫນພ ພຣະອປ ງໄປ”

ພຣະບບ ນຍບ ດສອງ  23:5  ຢປ າງໃດກຄ ດພ ພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າພຣະເຈປ ຂ າຂອງທປ ານບຄປ ໄດຂ ຟບ ງບາລາອາມ ແຕປ

ພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າພຣະເຈປ ຂ າຂອງທປ ານຊປ ງປປ ຽນຄຄ າສາບແຊປ ງໃຫຂ ເປບ ນຄຄ າອວຍພອນທປ ານ  ເພາະ

ວປ າພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າພຣະເຈປ ຂ າຂອງທປ ານຊປ ງຮບ ກທປ ານ (ເນເຫມພ  13:2)

ເພງສບ ຣເສພ ນ 44:4 ຂຂ າແດປ ພຣະເຈປ ຂ າ ພຣະອປ ງຊປ ງເປບ ນພຣະກະສບ ດຂອງຂຂ າພຣະອປ ງ ຂຄ ພຣະອປ ງຊປ ງ

ສະຖາປະນາໄຊຊະນະໄວຂ ໃຫຂ ຢາໂຄບ

ເອຊາຢາ 61:1 ພຣະວທ ນຍານຂອງພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າຊປ ງຢທປ ເຫນມ ອຂຂ າພະເຈປ ຂ າ ເພາະວປ າພຣະຜທຂ ເປບ ນ

ເຈປ ຂ າໄດຂ ຊປ ງເຈພ ມຂຂ າພະເຈປ ຂ າໄວຂ  ເພມປ ອນຄ າຂປ າວດພ ມາຍບ ງຜທຂ ທພປ ທລ ກໃຈ ພຣະອປ ງຊປ ງໃຊຂ ຂຂ າພະເຈປ ຂ າມາໃຫຂ

ເລປ ຂ າໂລມຄປ ນທພປ ຊອກຊຄ ຂ າຣະກກາໃຈ (ລທ ກາ 4:18)

ມບ ດທາຍ 6:13 ແລະຂຄ ຢປ າພາຂຂ າພຣະອປ ງເຂປ ຂ າໄປໃນການທປ ດລອງ ແຕປ ຂຄ ຊປ ງໂຜດໃຫຂ ພປ ຂ ນຈາກການ

ຊປປ ວຮຂ າຍ (ເຫດວປ າຣາຊອານາຈບ ກ, ຣທ ດອຄ ານາດ, ແລະພຣະຣບ ສມພ ກຄ ເປບ ນຂອງພຣະອປ ງສມ ບໆ ໄປ

ເປບ ນນທ ດ ອາແມນ) (ລທ ກາ 11:4)

ມບ ດທາຍ 8:16 ແລະເມມປ ອຄຄປ າມາ ເຂປ າໄດຂ ພາຄປ ນທພປ ມພ ຜພ ຮຂ າຍສທ ງຢທປ ຫລາຍຄປ ນມາຫາພຣະອປ ງ ພຣະອປ ງ

ກຄ ຊປ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ຮຂ າຍເຫລປປ ານບຂ ນອອກດຂ ວຍຄຄ າສບປ ງຂອງພຣະອປ ງ ແລະບບ ນດາຄປ ນເຈບ ບປປ ວຍທບ ງ

ຫລາຍນບຂ ນ ພຣະອປ ງກຄ ໄດຂ ຊປ ງໂຜດໃຫຂ ດພ

ມບ ດທາຍ 10:1 ເມມປ ອພຣະອປ ງຊປ ງເອພ ຂ ນສາວປ ກສທ ບສອງຄປ ນມາແລຂ ວ ກຄ ຊປ ງປະທານໃຫຂ ເຂປ າມພ ຣທ ດອກາ

ນາດເຫນມ ອຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍ ເພມປ ອຂບ ບໄລປ ມບ ນອອກໄດຂ  ແລະເພມປ ອໃຫຂ ພຍາດທບ ງຄວາມເຈບ ບໄຂຂ ທລ ກ

ຢປ າງດພ ໄດຂ  (ມາຣະໂກ 3:14,15)

ມບ ດທາຍ 10:8 ຄປ ນເຈບ ບໄຂຂ ຈບປ ງເຮບ ດໃຫຂ ດພ , ຄປ ນຕາຍແລຂ ວຈປປ ງໃຫຂ ເປບ ນຄມ ນມາ, ຄປ ນຂພ ຂ ທທ ດຈປປ ງໃຫຂ ດພ ສະ

ອາດ, ແລະຈປປ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ຮຂ າຍອອກເສບ ຽ ທປ ານທບ ງຫລາຍໄດຂ ຮບ ບລຂ າໆ ຈປປ ງເຮບ ດໃຫຂ ລຂ າໆ

ມບ ດທາຍ 12:26-29  27 ແລະຖຂ າຊາຕານຂບ ບໄລປ ຊາຕານອອກ ມບ ນກຄ ແຕກແຍກກບ ນໃນຕປ ວມບ ນ

ເອງ ແລຂ ວອານາຈບ ກຂອງມບ ນຈະຕບຂ ງຫມບຂ ນໄດຂ ຢປ າງໃດ 27 ແລະຖຂ າເຮປ າຂບ ບໄລປ ຜພ ອອກດຂ ວຍອຄ າ

ນາດເບເອນເຊບທ ນ ພວກລທ ກຫລານຂອງທປ ານທບ ງຫລາຍເຄທ ຍຂບ ບມບ ນອອກດຂ ວຍອຄ ານາດຂອງ



ຜທຂ ໃດ ດຂ ວຍເຫດນພ ຂ ແຫລະ, ເຂປ າຈະເປບ ນຜທຂ ຕບ ດສທ ນພວກທປ ານ 28 ແຕປ ຖຂ າເຮປ າຂບ ບໄລປ ຜພ ອອກ

ດຂ ວຍພຣະວທ ນຍານຂອງພຣະເຈປ ຂ າ ດບປ ງນບຂ ນຣາຊອານາຈບ ກຂອງພຣະເຈປ ຂ າກຄ ມາເຖທ ງພວກທປ ານ

ແລຂ ວ 29 ຫລມ ໃຜຈະເຂປ ຂ າໄປໃນເຮມ ອນຂອງຄປ ນແຂງແຮງ ແລະຈະປລຂ ນເອປ າຊບ ບຂອງເຂປ າໄດຂ ຢປ າງ

ໃດ ເວບຂ ນໄວຂ ແຕປ ຈະມບ ດຄປ ນແຂງແຮງນບຂ ນໄວຂ ເສບ ຽກປ ອນ ແລຂ ວຈຂປ ງຈະປລຂ ນເອປ າຊບ ບໃນເຮມ ອນຂອງ

ເຂປ າໄດຂ  (ມາຣະໂກ 3:23-27)

ມບ ດທາຍ 12:43-45 “ເມມປ ອຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍອອກມາຈາກຜທຂ ໃດແລຂ ວ ມບ ນກຄ ທຽວໄປໃນບປ ອນກບ ນດານ

ເພມປ ອສແວງຫາບປ ອນເຊປ າເມມປ ອຍ ແຕປ ມບ ນບຄປ ພປ ບ 44 ແລຂ ວມບ ນເວປ ຂ າວປ າ, “ເຮປ າຈະຕປ າວຄມ ນໄປຍບ ງ

ເຮມ ອນຂອງເຮປ າທພປ ເຮປ າໄດຂ ອອກມານບຂ ນ” ແລະເມມປ ອມບ ນມາເຖທ ງກຄ ເຫບ ນວປ າເຮມ ອນນບຂ ນເປປປ າ

ຫວປ າງກວາດດພ ແລະຕປ ກແຕປ ງໄວຂ ແລຂ ວ 45 ເມມປ ອນບຂ ນມບ ນຈຂປ ງໄປຮບ ບເອປ າຜພ ອມປ ນອພ ກເຈບ ດໂຕ

ຮຂ າຍກວປ າມບ ນເອງ ແລຂ ວກຄ ເຂປ ຂ າໄປອາໄສຢທປ ທພປ ນບຂ ນ ແລະສະພາບບບຂ ນປາຍຂອງຄປ ນນບຂ ນກຄ

ຮຂ າຍກວປ າບບຂ ນຕປ ຂ ນ ຄປ ນສະໄຫມຊປປ ວນພ ຂ ກຄ ຈະເປບ ນຢປ າງນບຂ ນແຫລະ”

ມບ ດທາຍ 15:22,26,28 ມພ ຍທ ງຊາວການາອານຄປ ນນຂປ ງມາຈາກເຂດນບຂ ນຮຂ ອງທທ ນພຣະອປ ງວປ າ, “ນາຍ

ຜທຂ ເປບ ນບລ ດດາວທ ດເອພ ຍ, ຂຄ ໂຜດເມດຕາຂຂ າພຣະອປ ງແດປ ທຂ ອນ ລທ ກສາວຂອງຂຂ າພຣະອປ ງມພ

ຄວາມລຄ າບາກຫລາຍຍຂ ອນຜທ ຮຂ າຍບບ ງຄບ ບ” 26 ພຣະອປ ງຊປ ງຕອບວປ າ,”ບຄປ ສປ ມຄວນຈະເອປ າອາ

ຫານຂອງລທ ກໂຍນໃຫຂ ແກປ ຫມານຂ ອຍ” 28 ແລຂ ວພຣະເຢຊທ ຊປ ງຕອບຍທ ງນບຂ ນວປ າ, “ນາງເອພ ຍ, 

ຄວາມເຊມປ ອຂອງເຈປ ຂ າກຄ ໃຫຍປ  ໃຫຂ ເປບ ນໄປຕາມຄວາມປະສປ ງຂອງເຈປ ຂ າເທພ ນ” ລທ ກສາວຂອງຍທ ງ

ນບຂ ນກຄ ດພ ເປບ ນປປ ກກະຕທ ຕບຂ ງແຕປ ໂມງນບຂ ນ

ມບ ດທາຍ 16:19 ເຮປ າຈະມອບຂຄ ກະແຈແຫປ ງແຜປ ນດທ ນສວບ ນໄວຂ ໃຫຂ ທປ ານ ທປ ານຈະຜທ ກມບ ດສທປ ງໃດໄວຂ

ໃນໂລກ ສທປ ງນບຂ ນກຄ ຈະຊປ ງຜທ ກມບ ດໄວຂ ແລຂ ວໃນສວບ ນ ທປ ານຈະແກຂ ສທປ ງໃດໃນໂລກ ສທປ ງນບຂ ນກຄ ຈະຊປ ງ

ແກຂ ໃຫຂ ຫລລ ດແລຂ ວໃນສວບ ນ” (ມບ ດທາຍ 18:18)

ມບ ດທາຍ 17:19-21 ຕຄປ ມາພວກສາວປ ກໄດຂ ເຂປ ຂ າມາຫາພຣະເຢຊທ ຕປ າງຫາກທທ ນຖາມວປ າ, “ເພາະເຫດ

ໃດພວກຂຂ າພຣະອປ ງຈຂປ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ນບຂ ນອອກບຄປ ໄດຂ ” 20 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ເພາະເຫດ

ພວກທປ ານມພ ຄວາມເຊມປ ອນຂ ອຍ ດຂ ວຍເຮປ າບອກພວກທປ ານຕາມຄວາມຈທ ງວປ າ ຖຂ າພວກທປ ານມພ

ຄວາມເຊມປ ອທຄປ ເມບ ດຜບ ກກາດເມບ ດນຂປ ງ ພວກທປ ານຈະສບປ ງພທ ຫນປ ວຍນພ ຂ ວປ າ “ຈປປ ງເຄມປ ອນຈາກບປ ອນນພ ຂ

ໄປຢທປ ບປ ອນນບຂ ນ” ມບ ນກຄ ຈະເຄມປ ອນໄປ ບຄປ ມພ ສທປ ງໃດທພປ ທປ ານເຮບ ດບຄປ ໄດຂ  21 (ແຕປ ຜທ ແນວນພ ຂ ບຄປ ເຄພ ຍຖມ ກ

ຂບ ບອອກ ເວບຂ ນແຕປ ດຂ ວຍການອຂ ອນວອນແລະການຖມ ສທ ນອປ ດອາຫານ)

ມາຣະໂກ 1:23-26 ຂນະນບຂ ນໃນໂຮງທບ ມມພ ຄປ ນທພປ ມພ ຜທ ຖປ ອຍຮຂ າຍສທ ງຢທປ  24 ແລະໄດຂ ຮຂ ອງຂຂ ຂ ນວປ າ, “ເຢ



ຊທ ໄທນາຊາເຣບ ດເອພ ຍ, ທປ ານມາຫຍລຂ ງກປ ຽວກບ ບພວກເຮປ າເຮບ ດຫຍບ ງ ທປ ານມາທຄ າລາຍພວກເຮປ າ

ຫລມ  ທປ ານແມປ ນຜທຂ ໃດພວກເຮປ າກຄ ຮທ ຂ ແລຂ ວ ທປ ານຄມ ຜທຂ ບຄ ຣທ ສລ ດຂອງພຣະເຈປ ຂ າ” 25 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງ

ຫຂ າມມບ ນວປ າ, “ມທ ດແມມ , ອອກຈາກຄປ ນນພ ຂ ເສບ ຽ” 26 ແລະເມມປ ອຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍເຮບ ດໃຫຂ ຄປ ນນບຂ ນຊບ ກ

ແລະຮຂ ອງສຽງດບ ງແລຂ ວ ມບ ນກຄ ອອກຈາກເຂປ າໄປ

ມາຣະໂກ 1:32-34 ແລະພຄ ຕາເວບ ນຕປ ກ ເມມປ ອຄຄປ າແລຂ ວເຂປ າໄດຂ ພາບບ ນດາຄປ ນເຈບ ບປປ ວຍແລະທພປ ມພ ຜທ

ຮຂ າຍສທ ງມາຫາພຣະອປ ງ 33 ແລະຄປ ນທບ ງເມມ ອງກຄ ພາກບ ນມາອບປ ງອຄ ຢທປ ຫນຂ າປະຕທ  34 ພຣະອປ ງຈຂປ ງ

ຊປ ງໂຜດຄປ ນທພປ ເຈບ ບປປ ວຍດຂ ວຍພຍາດຕປ າງໆ ໃຫຂ ດພ ຫລາຍຄປ ນ ແລະຊປ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ຮຂ າຍຫລາຍໂຕ

ອອກເສບ ຽ ສປ ວນຜທ ຮຂ າຍເຫລປປ ານບຂ ນພຣະອປ ງບຄປ ຊປ ງອະນລ ຍາດໃຫຂ ປາກເພາະວປ າມບ ນຮທ ຂ ຈບ ກພຣະອປ ງ

ມາຣະໂກ 1:39 ພຣະອປ ງໄດຂ ສະເດບ ດໄປປະກາດໃນໂຮງທບ ມຂອງເຂປ າຕລອດທປປ ວແຂວງຄາລພ ເລ 

ແລະໄດຂ ຂບ ບໄລປ ຜພ ຫລາຍໂຕອອກເສບ ຽ

ມາຣະໂກ 5:8 ມບ ນເວປ ຂ າດບປ ງນບຂ ນກຄ ເພາະພຣະອປ ງຊປ ງບອກມບ ນວປ າ, “ອຂ າຍຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍອອກມາຈາກ

ຄປ ນນພ ຂ ແມມ ”

ມາຣະໂກ 6:7,13 ພຣະອປ ງໄດຂ ຊປ ງເອພ ຂ ນສທ ບສອງຄປ ນນບຂ ນມາ ແລຂ ວຊປ ງຕບຂ ງຕປ ຂ ນໃຊຂ ເຂປ າໃຫຂ ອອກໄປເປບ ນ

ຄທ ປ ໆແລະຊປ ງປະທານໃຫຂ ເຂປ າມພ ອຄ ານາດເຫນມ ອຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍ 13 ເຂປ າໄດຂ ຂບ ບໄລປ ຜພ ຮຂ າຍອອກເສບ ຽ

ຫລາຍໂຕ ແລະເອປ ານຄ ຂ າມບ ນທາຄປ ນເຈບ ບປປ ວຍຫລາຍຄປ ນໃຫຂ ດພ ພຍາດ

ມາຣະໂກ 9:23-25 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງກປ າວແກປ ພຄປ ນບຂ ນວປ າ, “ຖຂ າຊປ ອຍໄດຂ ” ຢາກເວປ ຂ າດບປ ງນບຂ ນຫລມ  ທລ ກໆສທປ ງກຄ

ເປບ ນໄປໄດຂ ສກາລບ ບຜທຂ ທພປ ເຊມປ ອ” 24 ໃນທບ ນໃດນບຂ ນພຄປ ຂອງເດບ ກນຂ ອຍກຄ ຮຂ ອງທທ ນຂຂ ຂ ນວປ າ, “ເຊມປ ອແລຂ ວ

ຂຂ ານຂ ອຍ ທພປ ຂຂ ານຂ ອຍຍບ ງຂາດຄວາມເຊມປ ອນບຂ ນ ຂຄ ໂຜດຊປ ອຍຂຂ ານຂ ອຍແດປ ທຂ ອນ” 25 ເມມປ ອພຣະເຢ

ຊທ ຊປ ງເຫບ ນປະຊາຊປ ນກກາລບ ງແລປ ນເຂປ ຂ າມາ ພຣະອປ ງຊປ ງກປ າວຊຄ າຮະຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍນບຂ ນວປ າ, “ອຂ າຍຜພ

ປາກກມ ກຫທ ຫນວກເຮພ ຍ, ເຮປ າສບປ ງວປ າ ໃຫຂ ອອກຈາກມບ ນເສບ ຽ ຢປ າໄດຂ ກບ ບເຂປ ຂ າມາອພ ກຈບ ກເທມປ ອ”

ມາຣະໂກ 9:29 ພຣະອປ ງຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ຜພ ແນວນພ ຂ ຈະຂບ ບໄລປ ອອກດຂ ວຍວທ ທພ ອມປ ນບຄປ ໄດຂ  ເວບຂ ນແຕປ

ດຂ ວຍການອຂ ອນວອນ”

ມາຣະໂກ 9:38,39 ໂຢຮບ ນຈຂປ ງທທ ນພຣະອປ ງວປ າ, “ອາຈານເອພ ຍ, ພວກຂຂ ານຂ ອຍໄດຂ ເຫບ ນຄປ ນຜທຂ ນຂປ ງຂບ ບ

ໄລປ ຜພ ຮຂ າຍອອກໃນນາມຂອງທປ ານ ແລະພວກຂຂ ານຂ ອຍໄດຂ ຫຂ າມຄປ ນນບຂ ນເສບ ຽ ເພາະເຂປ າບຄປ ໄດຂ ຕທ ດ

ຕາມພວກຂຂ ານຂ ອຍ” 39 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງຕອບວປ າ, “ຢປ າຫຂ າມເທາະ ເພາະວປ າບຄປ ມພ ຜທຂ ໃດຈະເຮບ ດ

ການອທ ດທທ ຣທ ດໃນນາມຂອງເຮປ າ ແລະພາຍຫລບ ງມາຈະກບ ບເວປ ຂ າຫມທປ ນປມາດເຮປ າ

ມາຣະໂກ 16:17 ຫມາຍສກາຄບ ນເຫລປປ ານພ ຂ ຈະເກພ ດມພ ແກປ ຄປ ນທພປ ເຊມປ ອຄມ  ເຂປ າຈະຂບ ບໄລປ ຜພ ອອກໄດຂ ດຂ ວຍ



ນາມຂອງເຮປ າ ເຂປ າຈະເວປ ຂ າພາສາແປກໆໄດຂ

ລທ ກາ 4:34-36 “ເຢຊທ ໄທນາຊາເຣບ ດເຮພ ຍ, ທປ ານມາຫຍບ ງ ຫຍລຂ ງກປ ຽວກບ ບພວກເຮປ າເຮບ ດຫຍບ ງ ທປ ານ

ມາທຄ າລາຍພວກເຮປ າຫລມ  ທປ ານແມປ ນຜທຂ ໃດພວກເຮປ າກຄ ຮທ ຂ ແລຂ ວ ທປ ານຄມ ຜທຂ ບຄ ຣທ ສລ ດຂອງພຣະ

ເຈປ ຂ າ” 35 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງຫຂ າມມບ ນວປ າ, “ມທ ດແມມ , ອອກຈາກຄປ ນນພ ຂ ເສບ ຽ ແລະເມມປ ອຜພ ໄດຂ ເຮບ ດໃຫຂ ຄປ ນ

ນບຂ ນລປ ຂ ມລປ ງຖຂ າມກາງປະຊາຊປ ນແລຂ ວກຄ ອອກມາໂດຍບຄປ ໄດຂ ເຮບ ດອບ ນຕະຣາຍແກປ ຄປ ນນບຂ ນແຕປ ຢປ າງ

ໃດ 36 ຄປ ນທບ ງປວງກຄ ປລາດໃຈຈຂປ ງເວປ ຂ າກບ ນວປ າ, “ຄຄ າເວປ ຂ ານພ ຂ ເປບ ນຢປ າງໃດຫນຄ  ເພາະວປ າທປ ານໄດຂ ສບປ ງ

ຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍດຂ ວຍອຄ ານາດແລະຣທ ດເດດ ມບ ນກຄ ອອກມາ”

ລທ ກາ 4:41 ຜພ ກຄ ໄດຂ ອອກມາຈາກຄປ ນຫລາຍຄປ ນເຫມມ ອນກບ ນ ໂດຍຮຂ ອງວປ າ, “ທປ ານເປບ ນພຣະບລ ດ

ຂອງພຣະເຈປ ຂ າ” ແຕປ ພຣະອປ ງຊປ ງຫຂ າມບຄປ ໃຫຂ ເຂປ າປາກ ເພາະເຂປ າຮທ ຂ ແລຂ ວວປ າພຣະອປ ງຊປ ງເປບ ນພຣະ

ຄຣທ ດ

ລທ ກາ 7:21 ໃນເວລານບຂ ນພຣະອປ ງໄດຂ ຊປ ງໂຜດໃຫຂ ຫລາຍຄປ ນດພ ພຍາດໂຣຄາຕປ າງໆແລະໃຫຂ ພປ ຂ ນຈາກ

ຜພ ຮຂ າຍ ແລະໄດຂ ຊປ ງໂຜດໃຫຂ ຄປ ນຕາບອດຫລາຍຄປ ນໃຫຂ ເຫບ ນຮລປ ງ

ລທ ກາ 8:29 ມບ ນເວປ ຂ າດບປ ງນບຂ ນກຄ ເພາະພຣະອປ ງໄດຂ ຊປ ງສບປ ງຜພ ຖປ ອຍຮຂ າຍໃຫຂ ອອກຈາກຄປ ນນບຂ ນ (ດຂ ວຍວປ າ

ຜພ ນບຂ ນໄດຂ ມາກລ ມເອປ າຄປ ນນບຂ ນໄປຫລາຍເທມປ ອຫລາຍທພປ  ແລະເຄພ ຍມບ ດດຂ ວຍຊພ ກແລະຖມ ກລປ າມໂສຂ

ຂບ ງໄວຂ  ແຕປ ມບ ນກຄ ຫບ ກເຄມປ ອງມບ ດນບຂ ນເສບ ຽແລຂ ວໄດຂ ບບ ງຄບ ບໃຫຂ ເຂປ ຂ າໄປໃນປປ າ)

ລທ ກາ 9:40 ຂຂ ານຂ ອຍໄດຂ ຂຄ ໃຫຂ ພວກສາວປ ກຂອງທປ ານຂບ ບໄລປ ຜພ ນບຂ ນອອກເສບ ຽ ແຕປ ເຂປ າເຮບ ດບຄປ ໄດຂ ”

ລທ ກາ 10:17-20 ຝປ າຍພວກເຈບ ດສທ ບ(ສອງ)ຄປ ນນບຂ ນໄດຂ ກບ ບຄມ ນມາທທ ນວປ າ, “ນາຍເອພ ຍ, ເຖທ ງແມປ ນຜພ

ຮຂ າຍກຄ ຍອມຟບ ງຄວາມຂອງພວກຂຂ ານຂ ອຍ ເພາະເຫບ ນແກປ ນາມຊມປ ຂອງທປ ານ” 18 ພຣະອປ ງຊປ ງ

ກປ າວກບ ບເຂປ າວປ າ, “ເຮປ າໄດຂ ເຫບ ນຊາຕານຕປ ກຈາກຟຂ າເຫມມ ອນດບປ ງຟຂ າແມບ 19 ແລະເບທປ ງແມມ , 

ເຮປ າໄດຂ ໃຫຂ ພວກທປ ານມພ ອຄ ານາດຢຽບງທ ແລະແມງງອດ ແລະໃຫຂ ມພ ອການາດເຫນມ ອກຄ າລບ ງຂອງສບ ດ

ຕຣທ  ແລະບຄປ ມພ ສທປ ງໃດເຣບ ດອບ ນຕະຣາຍແກປ ພວກທປ ານໄດຂ  20 ແຕປ ວປ າທປ ານທບ ງຫລາຍຢປ າໄດຂ ຍທ ນດພ

ຢທປ ໃນສທປ ງນພ ຂ  ຄມ ເພາະຜພ ທບ ງຫລາຍຍອມຟບ ງຄວາມຂອງທປ ານ ແຕປ ຈປປ ງຊປ ມຊມປ ນຍທ ນດພ ເພາະຊມປ ຂອງ

ພວກທປ ານໄດຂ ຈປ ດໄວຂ ໃນສວບ ນແລຂ ວ”

ລທ ກາ 11:14 ພຣະອປ ງກຄ າລບ ງຊປ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ໃບຂ ໂຕນຂປ ງອອກເສບ ຽ ແລະຢທປ ມາ, ເມມປ ອຜພ ນບຂ ນອອກແລຂ ວຄປ ນ

ໃບຂ ກຄ ໄດຂ ປາກ ແລະປະຊາຊປ ນກຄ ປລາດໃຈ

ລທ ກາ 11:20-22 ແຕປ ຖຂ າເຮປ າຂບ ບໄລປ ຜພ ອອກດຂ ວຍນພ ຂ ວພຣະຫບ ດຂອງ ພຣະເຈປ ຂ າ ດບປ ງນບຂ ນຣາຊອານາ

ຈບ ກຂອງພຣະເຈປ ຂ າກຄ ມາເຖທ ງພວກທປ ານແລຂ ວ 21 ເມມປ ອຄປ ນແຂງແຮງຖມ ອາວລ ດຄປ ບຖຂ ວນເຝປ ຂ າ



ເຮມ ອນຂອງຕປ ນຢທປ ສທປ ງຂອງຂອງຕປ ນກຄ ຢທປ ໃນຄວາມປອດພບ ຍ 22 ແຕປ ເມມປ ອມພ ຄປ ນແຂງແຮງກວປ າ

ມາຕຄປ ສທ ຂ ແລະຊະນະໄປ ຄປ ນນບຂ ນຈະຍາດເອປ າເຄມປ ອງອາວລ ດທພປ ຕປ ນໄວຂ ວາງໃຈນບຂ ນໄປເສບ ຽ ແລຂ ວແບປ ງ

ປບ ນສທປ ງຂອງທພປ ຍາດເອປ າໄປນບຂ ນ

ລທ ກາ 13:32 ພຣະອປ ງຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ຈປປ ງໄປບອກຫມາຈທ ກຈອກໂຕນບຂ ນວປ າ “ເບທປ ງແມມ , ມມ ຂ ນພ ຂ ກບ ບມມ ຂ

ອມປ ນເຮປ າກຄ າລບ ງຂບ ບໄລປ ຜພ ອອກແລະເຮບ ດໃຫຂ ດພ ພຍາດ ແລຂ ວວບ ນທພປ ສາມເຮປ າຈະເຖທ ງທພປ ສຄ າເຣບ ດ

ໂຢຮບ ນ 14:12 “ເຮປ າບອກທປ ານທບ ງຫລາຍຕາມຄວາມຈທ ງວປ າ ຜທຂ ທພປ ເຊມປ ອໃນເຮປ າກຄ ຈະເຮບ ດກທ ຈການທພປ

ເຮປ າເຮບ ດຢທປ ນບຂ ນເຫມມ ອນກບ ນ ແລະຜທຂ ນບຂ ນຈະເຮບ ດການໃຫຍປ ກວປ ານບຂ ນອພ ກ ເພາະວປ າຝປ າຍເຮປ າໄປ

ເຖທ ງພຣະບທ ດາ

ໂຢຮບ ນ 17:15 ຂຂ າພຣະອປ ງບຄປ ໄດຂ ຂຄ ພຣະອປ ງເອປ າເຂປ າອອກຈາກໂລກນພ ຂ  ແຕປ ໄດຂ ຂຄ ຮບ ກສາເຂປ າໄວຂ ໃຫຂ ພປ ຂ ນ

ຈາກມານຮຂ າຍ

ກທ ຈການ 10:38 ຄມ ເຣມປ ອງທພປ ພຣະເຈປ ຂ າໄດຂ ຊປ ງຫປ ດສປ ງເຢຊທ ໄທນາຊາເຣບ ດດຂ ວຍພຣະວທ ນຍານບຄ ຣທ ສລ ດ

ແລະດຂ ວຍຣທ ດທານລ ພາບ ພຣະອປ ງຈຂປ ງສະເດບ ດໄປທລ ກຫປ ນທລ ກແຫປ ງເຮບ ດຄລ ນງາມຄວາມດພ  ແລະ

ຊປ ງໂຜດບບ ນດາຜທຂ ຖມ ກມານບຽດບຽນໃຫຂ ດພ  ເພາະວປ າພຣະເຈປ ຂ າຊປ ງສະຖທ ດຢທປ ກບ ບພຣະອປ ງ

ກທ ຈການ 16:17,18 ຍທ ງນພ ຂ ໄດຂ ຕທ ດຕາມໂປໂລແລະພວກເຮປ າໄປ ຫມບປ ນຮຂ ອງຂຂ ຂ ນວປ າ, “ຄປ ນເຫລປປ ານພ ຂ

ແມປ ນຂຂ ອຍໃຊຂ ຂອງພຣະເຈປ ຂ າສທ ງສລ ດໄດຂ ມາປະກາດເຣມປ ອງທາງພປ ຂ ນໃຫຂ ແກປ ທປ ານທບ ງຫລາຍ” 18 

ນາງໄດຂ ເຮບ ດດບປ ງນພ ຂ ເປບ ນເວລາຫລາຍວບ ນ ຝປ າຍໂປໂລກຄ ເຫລມ ອໃຈຈຂປ ງຫລຽວຫນຂ າໄປສບປ ງຜພ ນບຂ ນວປ າ, 

“ໃນພຣະນາມແຫປ ງພຣະເຢຊທ ຄຣທ ດ ກທ ສບປ ງມຂ ງຈປປ ງອອກຈາກຍທ ງນບຂ ນເສບ ຽ” ມບ ນກຄ ອອກມາໃນເວ

ລານບຂ ນ

ກທ ຈການ 19:11,12 ພຣະເຈປ ຂ າໄດຂ ຊປ ງບບ ນດານໃຫຂ ໂປໂລເຮບ ດການອທ ດທທ ຣທ ດອບ ນແປກປລາດ 12 ຈປ ນ

ເຂປ າໄດຂ ນຄ າເອປ າຜຂ າເຊບ ດເຫມປ ອກບ ບຜຂ າກບຂ ນເປມ ຂ ອນຈາກຕປ ວຂອງໂປໂລໄປວາງໃສປ ຄປ ນປປ ວຍໄຂຂ ພ

ຍາດຕປ າງໆກຄ ຫາຍແລະຜພ ຮຂ າຍກຄ ອອກໄປ

ກທ ຈການ 26:15-18 ຂຂ າພຣະບາດຈຂປ ງທທ ນຖາມວປ າ, “ທປ ານເອພ ຍ, ທປ ານແມປ ນໃຜ?” ຝປ າຍອປ ງພຣະຜທຂ

ເປບ ນເຈປ ຂ າຊປ ງຕອບວປ າ “ເຮປ າຄມ ເຢຊທ ທພປ ເຈປ ຂ າຂປປ ມເຫບ ງນບຂ ນແຫລະ 16 ແຕປ ຈປປ ງລລ ກຂຂ ຂ ນແລະຢມ ນຢທປ  

ເພາະເພມປ ອການນພ ຂ ແຫລະ, ເຮປ າໄດຂ ປາກປ ດແກປ ເຈປ ຂ າ ຄມ ເພມປ ອຈະຕບຂ ງເຈປ ຂ າໄວຂ ໃຫຂ ເປບ ນຜທຂ ຣບ ບໃຊຂ ແລະ

ເປບ ນພຍານເຖທ ງເຫດການທພປ ເຈປ ຂ າໄດຂ ເຫບ ນແລຂ ວ ກບ ບທບ ງເຫດການທພປ ເຮປ າຈະປາກປ ດແກປ ເຈປ ຂ າໃນ

ພາຍຫນຂ າ 17 ເຮປ າຈະໂຜດເຈປ ຂ າໃຫຂ ພປ ຂ ນຈາກພປ ລເມມ ອງນພ ຂ  ແລະຈາກຄປ ນຕປ າງຊາດທພປ ເຮປ າຈະໃຊຂ

ເຈປ ຂ າໄປຫານບຂ ນ 18 ເພມປ ອຈະໃຫຂ ເຈປ ຂ າໄຂຕາເຂປ າ ເພມປ ອເຂປ າຈະກບ ບຈາກຄວາມມມ ດມຣາເຖທ ງຄວາມ



ສວປ າງ ແລະຈາກອຄ ານາດຂອງຊາຕານມາເຖທ ງພຣະເຈປ ຂ າ

ໂຣມ 16:20 ຍບ ງບຄປ ຊຂ າບຄປ ນານພຣະເຈປ ຂ າຜທຂ ຊປ ງໂຜດປະທານສບ ນຕທ ສລ ກຈະຊປ ງປາບຊາຕານໃຫຂ ຫມລປ ນລປ ງ

ໃຕຂ ພມ ຂ ນຕພ ນຂອງເຈປ ຂ າທບ ງຫລາຍ ຂຄ ໃຫຂ ພຣະຄລ ນຂອງພຣະເຢຊທ ເຈປ ຂ າຂອງເຮປ າທບ ງຫລາຍ ຈປປ ງສະ

ຖທ ດຢທປ ກບ ບພວກເຈປ ຂ າເທພ ນ

2 ໂກຣທ ນໂທ 2:11 ເພມປ ອບຄປ ໃຫຂ ຊາຕານມພ ຊບ ຍເຫນມ ອພວກເຮປ າ ເພາະເຮປ າຮທ ຂ ແຜນການຂອງມບ ນ

ແລຂ ວ

ຄາລາເຕຍ 1:4 ພຣະເຢຊທ ຊປ ງສລະພຣະກາຍຂອງພຣະອປ ງແທນຄວາມຜທ ດບາບຂອງເຮປ າທບ ງ

ຫລາຍ ເພມປ ອຈະໂຜດໃຫຂ ເຮປ າພປ ຂ ນຈາກສະໄຫມປບ ດຈລ ບບ ນອບ ນຊປປ ວຮຂ າຍນພ ຂ  ຕາມນຄ ຂ າພຣະທບ ຍພຣະ

ເຈປ ຂ  ຄມ ພຣະບທ ດາຂອງເຮປ າທບ ງຫລາຍ

ເອເຟໂຊ 4:27 ແລະຢປ າປປ ອຍໂອກາດໃຫຂ ມານ

ເອເຟໂຊ 6:11 ຈປປ ງສວມຍລ ທພບ ນຄປ ບຊລ ດຊຂປ ງມາຈາກພຣະເຈປ ຂ າ ເພມປ ອທປ ານທບ ງຫລາຍຈະສາມາດຢມ ນ

ຕຄປ ສທ ຂ ກບ ບກປ ນອລ ບາຍຂອງພຍາມານໄດຂ

2 ເທຊະໂລນທ ກ 3:2,3 ແລະເພມປ ອພວກເຮປ າຈະໄດຂ ຖມ ກຊປ ງໂຜດໃຫຂ ພປ ຂ ນຈາກຄປ ນພານຊປປ ວຮຂ າຍ ເພາະ

ວປ າຄປ ນທພປ ເຊມປ ອນບຂ ນບຄປ ແມປ ນທລ ກຄປ ນ 3 ແຕປ ວປ າອປ ງພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າຊປ ງທປ ຽງທບ ມ ພຣະອປ ງຈະຊປ ງຕບຂ ງ

ພວກເຈປ ຂ າໃຫຂ ຫມບຂ ນຄປ ງ ທບ ງຈະຊປ ງຄລຂ ມຄອງປຂ ອງກບ ນເຈປ ຂ າໄວຂ ຈາກອບ ນຊປປ ວຮຂ າຍນບຂ ນ

2  ຕທ ໂມທຽວ  2:26  ແລະໃຫຂ ເຂປ າຮທ ຂ ສຂ ກຕມປ ນຕປ ວຈຂປ ງຫລລ ດພປ ຂ ນຈາກບຂ ວງແຮຂ ວຂອງມານ  ຜທຂ ຊຂປ ງຈບ ບ

ເຂປ າໄວຂ ໃຫຂ ເຮບ ດຕາມຄວາມປະສປ ງຂອງມບ ນ

2 ຕທ ໂມທຽວ 4:18 ອປ ງພຣະຜທຂ ເປບ ນເຈປ ຂ າຈະຊປ ງໂຜດໃຫຂ ເຮປ າພປ ຂ ນຈາກການຊປປ ວຮຂ າຍທລ ກຢປ າງ ແລະຊປ ງ

ໂຜດເຮປ າລອດພປ ຂ ນເຂປ ຂ າສທ ປ ຣາຊອານາຈບ ກ ຄມ ແຜປ ນດທ ນສວບ ນຂອງພຣະອປ ງ ພຣະຣບ ສມພ ຈປປ ງມພ ແກປ

ພຣະອປ ງສມ ບໆໄປເປບ ນນທ ດ ອາແມນ

1 ເປໂຕ 5:8 ທປ ານທບ ງຫລາຍຈປປ ງຄອຍລະວບ ງຕປ ວແລະເຝປ ຂ າຢທປ  ດຂ ວຍວປ າສບ ດຕຣທ ຂອງພວກທປ ານຄມ

ມານ ທຽວວປ ນວຽນໄປມາເຫມມ ອນໂຕສທ ງທພປ ແຜດສຽງຊອກຫາຄປ ນທພປ ມບ ນຈະກບ ດກທ ນໄດຂ

1 ໂຢຮບ ນ 4:4 ລທ ກນຂ ອຍທບ ງຫລາຍເອພ ຍ, ສປ ວນເຈປ ຂ າທບ ງຫລາຍກຄ ເປບ ນຝປ າຍພຣະເຈປ ຂ າ ແລະໄດຂ ຊະນະ

ເຂປ າເຫລປປ ານບຂ ນແລຂ ວ ເພາະວປ າພຣະອປ ງຜທຂ ຊປ ງສະຖທ ດຢທປ ໃນພວກເຈປ ຂ າ ຊປ ງເປບ ນໃຫຍປ ກວປ າຜທຂ ນບຂ ນທພປ ຢທປ
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