
Lao - ຄຄ າສສ ນຢາ ການອະທທ ຖານ ພຣະຄຄ າພພ  - Promises Scriptures

ປະຖຖ ມການ 20:6 ພຣະເຈຖ ຈ າໄດຈ ຊຖ ງຕອບໃນພຣະສສ ບພ ນແກກ ກະສສ ດວກ າ, “ຖຖ ກແລຈ ວ ເຮຖ າກຄ ຮຮ ຈ ເຈຖ ຈ າ

ໄດຈ ກະທທາດຈ ວຍຄວາມບຄ ຣທ ສສ ດໃຈ ດສກ ງນພ ຈ ແຫລະ ເຮຖ າຈຈກ ງຮສ ກສາເຈຖ ຈ າໄວຈ ບຄກ ໃຫຈ ກະທທາຜທ ດຕຄກ ເຮຖ າ 

ດຈ ວຍການແຕະຕຈ ອງນາງ

ອຖ ບພະຍຖ ກ 35:21,26 ທສ ກຄຖ ນທພກ ມພ ໃຈສສ ດທາ ແລະທພກ ມພ ໃຈອາສາສມສ ກກຄ ນທາສທກ ງຂອງມາຖວາຍ

ພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າສຄ າລສ ບຫຄ ເຕສ ນນສ ດພຖ ບ ແລະການບຖ ວລະບສ ດຕກ າງໆ ແລະສຄ າລສ ບເຄຖກ ອງຍຖ ດບຄ

ຣທ ສສ ດ 26 ຝກ າຍບສ ນດາຜຮຈ ຍທ ງທພກ ໃຈສສ ດທາກຄ ປສກ ນຂຖ ນແບຈ ດຈ ວຍຄວາມຊຄ ານານ

ຈຖ ດບສ ນຊພ  10:35 ເມຖກ ອຫພ ບຍຖ ກອອກເດພ ນເມຖກ ອໃດ ໂມເຊກາບທຮ ນວກ າ, “ຂຈ າແດກ ພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າ 

ຂຄ ຊຖ ງລສ ກຂຈ ຈ ນເຖພ ດ ໃຫຈ ສສ ດຕຣຮ ທສ ງຫລາຍຂອງພຣະອຖ ງກະຈສ ດກະຈາຍໄປ ໃຫຈ ຜຮຈ ທພກ ຊສ ງພຣະອຖ ງ

ຫລພ ກຫນພ ພຣະອຖ ງໄປ”

ພຣະບສ ນຍສ ດສອງ 2:25 ຕສຈ ງແຕກ ມຖ ຈ ນພ ຈ ໄປເຮຖ າຈະໃຫຈ ຊຖ ນຊາດທສ ງຫລາຍທຖກ ວໃຕຈ ຟຈ າເກງຂາມຕຄກ

ພວກເຈຖ ຈ າແລະຢຈ ານເຈຖ ຈ າ ຄຖ ນປະເທດຜຮຈ ໄດຈ ຍທ ນຂກ າວເຣຖກ ອງເຈຖ ຈ າຈະຢຈ ານຕຖ ວສສກ ນ ແລະມພ ຄວາມ

ຣະທຖ ມເພາະເຈຖ ຈ າ”

ພຣະບສ ນຍສ ດສອງ 9:3 ແຕກ ບສ ດນພ ຈ  ທກ ານຈະເຫສ ນດຈ ວຍຕຖ ວທກ ານເອງວກ າ ພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຈະນຄ າ

ຫນຈ າພວກທກ ານໄປເຫມຖ ອນໄຟເພຖກ ອເຜຖ າຜານ ຈະຊຖ ງໃຫຈ ພວກເຂຖ າເສສ ຽໄຊຕຄກ ພວກທກ ານ 

ແລະພວກເຂຖ າຈະຖຖ ກພວກທກ ານຂສ ບໄລກ ພວກເຂຖ າອອກໄປ ແລະສຈ າງຄວາມຈທ ບຫາຍໃຫຈ

ແກກ ເຂຖ າຕາມດສກ ງພຣະອຖ ງທພກ ໄດຈ ຊຖ ງສສ ນຍາໄວຈ

ໂຢຊວຍ 2:9 ແລະເວຖ ຈ າວກ າ, “ຂຈ ານຈ ອຍຮຮ ຈ ວກ າພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຊຖ ງປະທານແຜກ ນດທ ນນພ ຈ ໃຫຈ ແກກ ພວກ

ທກ ານ ແລະຂຈ ານຈ ອຍຍອມຮສ ບວກ າ ພວກຂຈ ານຈ ອຍທສ ກຄຖ ນຢຈ ານພວກທກ ານຫລາຍ ແລະຄຖ ນ

ທຖກ ວທສ ກອານາເຂດກຄ ເກພ ດຄວາມຢຈ ານຕຖ ກໃຈຕຄກ ຫນຈ າພວກທກ ານ

1 ຊາມຮ ເອນ 17:48,50 ສກ ວນໂກລພ ອາດກຄ ຍກ າງມສກ ງຫນຈ າເຂຖ ຈ າມາຫາດາວທ ດອພ ກ ດາວທ ດກຄ ແລກ ນ

ເຂຖ ຈ າໄປໃນເສສຈ ນທາງສະຫນາມຮຖ ບຂອງຊາວຟພ ລທ ສຕທ ນເພຖກ ອຕຄກ ສຮ ຈ ກສ ບເຂຖ າຢກ າງວກ ອງໄວ 50 ດາ

ວທ ດໄດຈ ຊະນະ ແລະຂຈ າໂກລພ ອາດດຈ ວຍກະຖສ ນ ແລະກຈ ອນຫພ ນພຽງກຈ ອນດຽວໂດຍບຄກ ໄດຈ ໃຊຈ

ດາບ



ເອສ ສເທພ  8:17 ທສ ກມຖ ນທຖ ນທສ ກເມຖ ອງ ບຄກ ວກ າບກ ອນໃດທພກ ພຣະບສ ນຊາຂອງພຣະຣາຊາແລະປະກາດ

ຂອງພຣະອຖ ງມາເຖທ ງ ກຄ ມພ ຄວາມຍທ ນດພ ແລະຄວາມຊຖກ ນບານຖຈ າມກາງພວກຢທ ວ ມພ ການລຈ ຽງ

ແລະວສ ນລຖ ຈ ນເຣພ ງ ຄຖ ນເປສ ນຈຄ ານວນຫລວງຫລາຍມາຈາກຊຖ ນຊາດຂອງປະເທດກຄ ປະກາດ

ຕຖ ວເປສ ນພວກຢທ ວ ເພາະຄວາມຢຈ ານພວກຢທ ວມາຄອບງທາເຂຖ າ

ໂຢບ 29:14 ຂຈ າພະເຈຖ ຈ າສວມຄວາມຊອບທສ ມ ແລະມສ ນກຄ ຫຄກ ຫສ ຈ ມຂຈ າພະເຈຖ ຈ າໄວຈ  ຄວາມຍສ ດຕທ ທສ ມ

ຂອງຂຈ າພະເຈຖ ຈ າເຫມຖ ອນເສຖ ຈ ອຄສ ມ ແລະຜຈ າປຖ ກສພ ສະ

ສສ ພາສທ ດ 13:11 ຊສ ບສຖ ມບສ ດທພກ ເຈຖ ຈ າຫາມາໄດຈ ດຈ ວຍວທ ທພ ງກ າຍໆນສຈ ນ ບຄກ ເຫທ ງມສ ນກຄ ຈະສຮ ນເສສ ຽຫມຖ ດ 

ແຕກ ຊສ ບທພກ ໄດຈ ມາດຈ ວຍເຫຖກ ອແຮງຂອງເຈຖ ຈ າຈະພາໃຫຈ ເຈຖ ຈ າຈະເຣພ ນຂຈ ຈ ນ

ສສ ພາສທ ດ 13:22 ຄຖ ນດພ ປະມຄ ຣະດຖ ກໄວຈ ໃຫຈ ແກກ ຫລານໆ ແຕກ ຊສ ບສຖ ມບສ ດຂອງຄຖ ນບາບນສຈ ນສະສຖ ມ

ໄວຈ ໃຫຈ ຄຖ ນຊອບທສ ມ

ສສ ພາສທ ດ 22:22,23 ຢກ າປສຈ ນຄຖ ນຍາກຈຖ ນ ເພາະເຂຖ າເປສ ນຄຖ ນຍາກຈຖ ນ ຫລຖ ບພ ບຄສຈ ນຄຖ ນທສ ກໃຈທພກ

ປະຕຮ ເມຖ ອງ 23 ເພາະວກ າພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຈະຊຖ ງວກ າຄວາມແທນເຂຖ າ ແລະຂຖກ ມຂຮ ກ ເອຖ າຊພ ວທ ດ

ຂອງຜຮຈ ທພກ ຂຖກ ມຂຮ ກ ເຂຖ າ

ເອຊາຢາ 35:8 ແລະຈະມພ ທາງຫລວງຢຮກ ທພກ ນສຈ ນ ແລະເຂຖ າຈະເອພ ຈ ນທາງນສຈ ນວກ າ “ທາງບຄ ຣທ ສສ ດ” ຄຖ ນ

ບາບແລະຄຖ ນໂງກ ຈະເດພ ນທາງນສຈ ນບຄກ ໄດຈ

ເອຊາຢາ 43:2 ເມຖກ ອເຈຖ ຈ າຜກ ານໄຟ ຫລຖ ລອຍນທຈ າເລທ ກ ເຮຖ າກຄ ຈະຢຮກ ນທາເຈຖ ຈ າ ເຈຖ ຈ າຈຈກ ງຈະຜກ ານພຖ ຈ ນ

ຄວາມຍາກລຄ າບາກໄປໄດຈ  ເມຖກ ອເຈຖ ຈ າຍກ າງຜກ ານໄຟໄປ ມສ ນຈະບຄກ ໄຫມຈ ເຈຖ ຈ າ ເຈຖ ຈ າຈະຜກ ານຝກ າ

ຄວາມຫຍສຈ ງຍາກເຫລຖກ ານພ ຈ ໄປໄດຈ

ເອຊາຢາ 49:25 ພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຊຖ ງຕອບວກ າ, “ການນພ ຈ ຈະເກພ ດຂຈ ຈ ນແນກ ນອນ ຄຖ ພວກຊະເລພ ຍທພກ

ທະຫານຈສ ບມາກຄ ຈະຖຖ ກເອຖ າໄປ ແລະສທກ ງຂອງທພກ ຜຮຈ ກຖ ດຂພກ ຍາດຊທ ງມາກຄ ຈະຖຖ ກຍຈ ດໄປ ເຮຖ າຈະ

ຕຄກ ສຮ ຈ ຜຮ ຈ ທພກ ຕຄກ ສຮ ຈ ເຈຖ ຈ າ ແລະຈະຊກ ອຍລຮ ກຂອງເຈຖ ຈ າໃຫຈ ພຖ ຈ ນ

ເອຊາຢາ 54:17 ແຕກ ອາວສ ດທພກ ສຈ າງຂຈ ຈ ນຈະບຄກ ສາມາດທທາລາຍເຈຖ ຈ າ ເຈຖ ຈ າຈະຕອບໂຕຈ ທສ ກຄຖ ນທພກ

ຟຈ ອງຮຈ ອງເຈຖ ຈ າ ເຣຖ າຈະຄສຈ ມຄອງຂຈ າໃຊຈ ຂອງເຣຖ າ ແລະຈະໃຫຈ ເຂຖ າມພ ຄວາມອສ ດຖ ມສຖ ມບຮ ນ ພຣະ

ຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຊຖ ງກກ າວດສກ ງນພ ຈ ແຫລະ

ເອຊາຢາ 59:17,19 ພຣະອຖ ງຊຖ ງສວມຄວາມຊອບທສ ມດສກ ງສວມເສຖ ຈ ອຫສຈ ມເກາະ ແລະພຣະມາລາ



ແຫກ ງຄວາມລອດຢຮກ ເຫນຖ ອພຣະສຽນຂອງພຣະອຖ ງ ພຣະອຖ ງຊຖ ງສວມສລອງພຣະອຖ ງແຫກ ງ

ການແກຈ ແຄຈ ນເປສ ນຂອງຄສ ມພຣະກາຍ ແລະເອຖ າຄວາມກະຕຖ ຣຖ ລຖ ຈ ນຫຖກ ມພຣະອຖ ງ 19 ເຂຖ າຈຈກ ງ

ຢຄ າເກງພຣະນາມພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຈາກຕາເວສ ນຕຖ ກ ແລະພຣະກຽດຂອງພຣະອຖ ງຈາກທພກ

ຕາເວສ ນຂຈ ຈ ນ ເພາະພຣະອຖ ງຈະສະເດສ ດມາຢກ າງແມກ ນຄ ຈ າໄຫລເຊາະ

ເອຊາຢາ 61:10 ຂຈ າພະເຈຖ ຈ າຈະຍທ ນດພ ຢກ າງຍທກ ງໃນພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າ ຈທ ດໃຈຂອງຂຈ າພະເຈຖ ຈ າຈະລທ ງ

ໂລດໃນພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຂອງຂຈ າພະເຈຖ ຈ າ ເພາະພຣະອຖ ງໄດຈ ຊຖ ງສວມຂຈ າພະເຈຖ ຈ າດຈ ວຍເສຖ ຈ ອຜຈ າ

ແຫກ ງຄວາມລອດ ພຣະອຖ ງຊຖ ງຄສ ມຂຈ າພະເຈຖ ຈ າດຈ ວຍເສຖ ຈ ອແຫກ ງຄວາມຊອບທສ ມເຫມຖ ອນເຈຖ ຈ າ

ບກ າວປະດສ ບຕຖ ວດຈ ວຍພວງມາລສ ຍ ແລະເຫມຖ ອນເຈຖ ຈ າສາວຕຖ ກແຕກ ງຕຖ ວດຈ ວຍເພສ ດນທ ນຈພ ນ

ດາ

ເອເຊກຽນ 22:30 ເຫດສສ ນນສຈ ນຈຖກ ງກກ າວແກກ ເຊຖ ຈ ອສາຍອທ ສຣາເອນວກ າພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າກກ າວດສກ ງ

ນພ ຈ ວກ າ ເຈຖ ຈ າກະທຄ າຕຖ ວໃຫຈ ມຖ ນທທ ນໄປຕາມຢກ າງບສ ນພະບສ ຣສ ດຂອງເຈຖ ຈ າ ແລະຫລທ ຈ ນຊຮ ຈ ກສ ບສທກ ງທພກ

ຫນຈ າຂພ ຈ ດຽດຂອງເຂຖ າຫລຖ

ເອເຊກຽນ 45:8 ໃຫຈ ເປສ ນສກ ວນຂອງເຈຖ ຈ ານາຍໃນອທ ສຣາເອນ ແລະເຈຖ ຈ ານາຍຂອງເຮຖ າຈະບຄກ ບພ ບ

ຄສຈ ນປະຊາຊຖ ນຂອງເຮຖ າອພ ກ ແຕກ ເຈຖ ຈ ານາຍເຫລຖກ ານສຈ ນຈະຍອມໃຫຈ ເຊຖ ຈ ອສາຍອທ ສຣາເອນໄດຈ

ແຜກ ນດທ ນຕາມສກ ວນເຜຖກ າຂອງຕຖ ນ

ດານພ ເອນ 4:16 ເຂຖ າຈະບຄກ ມພ ຈທ ດໃຈມະນສ ດເຫລຖ ອຢຮກ ອພ ກ ຈະມພ ຈທ ດໃຈສສ ດປກ າເປສ ນເວລາເຈສ ດປພ

ດານພ ເອນ 7:4 ຕຖ ວທທາອທ ດເບທກ ງຄຈ າຍຄຖ ສທ ງ ແລະມພ ປພ ກເຫມຖ ອນນຖ ກອພ ນຊພ  ໃນຂນະທພກ ຂຈ າພະເຈຖ ຈ າ

ເຝຖ ຈ າເບທກ ງຢຮກ ນສຈ ນ ປພ ກຂອງມສ ນໄດຈ ຖຖ ກດຈ ງອອກ ສສ ດໂຕນສຈ ນໄດຈ ຖຖ ກຍຖ ກຂຈ ຈ ນ ແລະໄດຈ ຢຖ ນຢຮກ

ເຫມຖ ອນຄຖ ນ ແລຈ ວຈທ ດໃຈຂອງມະນສ ດໄດຈ ຖຖ ກມອບໃຫຈ ມສ ນ

ເຊຄາຣທ ຢາ 4:6 ແລຈ ວທກ ານຈຈກ ງຕອບຂຈ າພະເຈຖ ຈ າວກ າ, “ນພ ຈ ເປສ ນພຣະທສ ມຂອງພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າທພກ ໃຫຈ

ໄວຈ ກສ ບເຊຣສ ບບາເບນວກ າ ບຄກ ແມກ ນດຈ ວຍກຄ າລສ ງ ບຄກ ແມກ ນດຈ ວຍຣທ ດທານສ ພາບ ແຕກ ດຈ ວຍວທ ນ

ຍານຂອງເຣຖ າ ພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າຈອມໂຍທາກກ າວດສກ ງນພ ຈ ແຫລະ

ມສ ດທາຍ 24:22 ແລະຖຈ າວສ ນທສ ງຫລາຍນສຈ ນບຄກ ໄດຈ ຊຖ ງບສ ນດານໃຫຈ ສສຈ ນເຂຖ ຈ າ ຈະບຄກ ມພ ມະນສ ດຄຖ ນໃດ

ລອດພຖ ຈ ນໄດຈ  ແຕກ ເພາະເຫສ ນແກກ ພວກທພກ ຊຖ ງເລຖ ອກໄວຈ ນສຈ ນ ວສ ນເຫລຖກ ານສຈ ນຈຈກ ງໄດຈ ຊຖ ງບສ ນດານ

ໃຫຈ ສສຈ ນເຂຖ ຈ າ



ມສ ດທາຍ 26:41 ຈຖກ ງເຝຖ ຈ າລະວສ ງແລະອຈ ອນວອນຢຮກ ເພຖກ ອພວກທກ ານຈະບຄກ ຕຖ ກໃນການທຖ ດລອງ 

ຈທ ດໃຈພຈ ອມຢຮກ ແລຈ ວກຄ ຈທ ງ ແຕກ ກາຍກຄ ອກ ອນກຄ າລສ ງ”

ມາຣະໂກ 10:48-52 ມພ ຫລາຍຄຖ ນໄດຈ ຫຈ າມໃຫຈ ມທ ດຢຮກ  ແຕກ ຜຮຈ ນສຈ ນແຮກ ງຮຈ ອງດສ ງຂຈ ຈ ນວກ າ, “ບສ ດດາ

ວທ ດເອພ ຍ, ຂຄ ຈຖກ ງເມດຕາຂຈ ານຈ ອຍແດກ ທຈ ອນ” 49 ພຣະເຢຊຮ ໄດຈ ຊຖ ງຢສ ດຢຖ ນຢຮກ  ແລຈ ວຊຖ ງສສກ ງວກ າ, 

“ຈຖກ ງເອພ ຈ ນຄຖ ນນສຈ ນມາ” ເຂຖ າຈຈກ ງເອພ ຈ ນຄຖ ນຕາບອດນສຈ ນວກ າ, “ຈຖກ ງຊຈກ ນໃຈແລະລສ ກຂຈ ຈ ນເທາະ ທກ ານ

ກຄ າລສ ງເອພ ຈ ນເຈຖ ຈ າ” 50 ຄຖ ນຕາບອດນສຈ ນກຄ ຖທ ຈ ມຜຈ າຫຖກ ມເສສ ຽ ແລຈ ວຮພ ບລສ ກຂຈ ຈ ນມາຫາພຣະເຢຊຮ  

51 ພຣະເຢຊຮ ຊຖ ງຖາມຜຮຈ ນສຈ ນວກ າ, “ເຈຖ ຈ າຢາກໃຫຈ ເຮຖ າເຮສ ດຫຍສ ງໃຫຈ ເຈຖ ຈ າ” ຄຖ ນຕາບອດນສຈ ນໄດຈ

ທຮ ນພຣະອຖ ງວກ າ, “ພຣະອາຈານເອພ ຍ, ຂຄ ໂຜດໃຫຈ ຂຈ ານຈ ອຍເຫສ ນຮສກ ງແດກ ທຈ ອນ” 52 ພຣະເຢຊຮ
ຊຖ ງບອກຜຮຈ ນສຈ ນວກ າ, “ຈຖກ ງໄປເສສ ຽ ຄວາມເຊຖກ ອຂອງເຈຖ ຈ າໄດຈ ເຮສ ດໃຫຈ ເຈຖ ຈ າດພ ແລຈ ວ” ໃນທສ ນໃດນສຈ ນ

ຄຖ ນຕາບອດກຄ ເຫສ ນຮສກ ງແລະໄດຈ ເດພ ນທາງຕາມພຣະອຖ ງໄປ (ມສ ດທາຍ 20:30-34)

ມາຣະໂກ 16:20 ພວກສາວຖ ກເຫລຖກ ານສຈ ນຈຖກ ງອອກໄປປະກາດທສ ກບກ ອນທສ ກທພກ  ແລະອຖ ງພຣະຜຮຈ

ເປສ ນເຈຖ ຈ າຊຖ ງຮກ ວມງານກສ ບເຂຖ າ ແລະຊຖ ງເຣສ ດໃຫຈ ຄຄ າປະກາດຂອງເຂຖ າຢຖ ນຢສ ນໂດຍຫມາຍສຄ າ

ຄສ ນທພກ ເກພ ດຂຈ ຈ ນພຈ ອມນສຈ ນ

ລຮ ກາ 14:23 ແລະນາຍໄດຈ ບອກຂຈ ອຍໃຊຈ ນສຈ ນວກ າ, “ຈຖກ ງອອກໄປຕາມທາງຫລວງ ແລະ

ທາງນຈ ອຍນອກເມຖ ອງ ນຄ າຕຖ ວເຂຖ າໃຫຈ ເຂຖ ຈ າມາເພຖກ ອເຮຖ ອນຂອງເຮຖ າຈະເຕສ ມ”

ລຮ ກາ 21:15 ດຈ ວຍວກ າຝກ າຍເຮຖ າຈະປະທານໃຫຈ ທກ ານມພ ຖຈ ອຍຄຄ າ ແລະສະຕທ ປສ ນຍາ ຊຈກ ງສສ ດຕຣຮ ທສ ງ

ຫລາຍຂອງພວກທກ ານຈະຕຄກ ຕຈ ານແລະຄສ ດຄຈ ານບຄກ ໄດຈ

ລຮ ກາ 21:36 ເຫດສສ ນນສຈ ນຈຖກ ງເຝຖ ຈ າລະວສ ງແລະໄຫວຈ ວອນຢຮກ ທສ ກເວລາ ເພຖກ ອທກ ານຈະມພ ກຄ າລສ ງພຖ ຈ ນ

ຈາກເຫດການທພກ ຈະບສ ງເກພ ດມານສຈ ນ ແລະຈະຢຖ ນຢຮກ ຕຄກ ຫນຈ າບສ ດມະນສ ດໄດຈ ”

ໂຢຮສ ນ 17:15 ຂຈ າພຣະອຖ ງບຄກ ໄດຈ ຂຄ ພຣະອຖ ງເອຖ າເຂຖ າອອກຈາກໂລກນພ ຈ  ແຕກ ໄດຈ ຂຄ ຮສ ກສາເຂຖ າໄວຈ ໃຫຈ

ພຖ ຈ ນຈາກມານຮຈ າຍ

ກທ ຈການ 11:23 ເມຖກ ອທກ ານໄດຈ ມາເຖທ ງແລຈ ວກຄ ໄດຈ ເຫສ ນພຣະຄສ ນທພກ ພຣະເຈຖ ຈ າຊຖ ງໂຜດ ກຄ ປທ ຕທ ຍທ ນດພ

ຈຈກ ງໄດຈ ຕສ ກເຕຖ ອນຄຖ ນເຫລຖກ ານສຈ ນ ໃຫຈ ຕສຈ ງໃຈຫມສຈ ນຄຖ ງຕທ ດສນທ ດຢຮກ ກສ ບອຖ ງພຣະຜຮຈ ເປສ ນເຈຖ ຈ າ

ກທ ຈການ 13:48 ຝກ າຍຄຖ ນຕກ າງຊາດເມຖກ ອໄດຈ ຍທ ນດສກ ງນສຈ ນແລຈ ວກຄ ມພ ຄວາມຍທ ນດພ  ແລະໄດຈ ສສ ຣເສພ ນ

ພຣະທສ ມຂອງພຣະເຈຖ ຈ າ ແລະຄຖ ນທສ ງຫລາຍທພກ ຊຖ ງຫມາຍໄວຈ ແລຈ ວເພຖກ ອໃຫຈ ໄດຈ ຊພ ວທ ດອສ ນ



ຕລອດໄປເປສ ນນທ ດກຄ ໄດຈ ວາງໃຈເຊຖກ ອ

1 ໂກຣທ ນໂທ 10:13 ບຄກ ມພ ການທຖ ດລອງອສ ນໃດເກພ ດຂຈ ຈ ນກສ ບເຈຖ ຈ າທສ ງຫລາຍ ນອກຈາກການທຖ ດ

ລອງທພກ ເຄພ ຍເກພ ດກສ ບມະນສ ດທຖກ ວໄປ ພຣະເຈຖ ຈ າຊຖ ງທກ ຽງທສ ມ ພຣະອຖ ງຈະບຄກ ຊຖ ງຍອມໃຫຈ ພວກ

ເຈຖ ຈ າຖຖ ກທຖ ດລອງເກພ ນກວກ າທພກ ເຈຖ ຈ າຈະທຖ ນໄດຈ  ແລະເມຖກ ອຊຖ ງທຖ ດລອງເຈຖ ຈ ານສຈ ນ ພຣະອຖ ງຈະຊຖ ງ

ໂຜດໃຫຈ ເຈຖ ຈ າມພ ທາງຫລພ ກຫນພ ໄປໄດຈ ດຈ ວຍ ເພຖກ ອເຈຖ ຈ າທສ ງຫລາຍຈະສາມາດທຖ ນໄດຈ

1 ໂກຣທ ນໂທ 16:9 ເພາະວກ າທພກ ນພ ຈ ມພ ປະຕຮ ໄຂໃຫຈ ເຮຖ າຢກ າງກວຈ າງຂວາງຫນຈ າຈະເກພ ດຜຖ ນ ທສ ງຄຖ ນ

ຂສ ດຂວາງກຄ ມພ ຈຄ ານວນຫລວງຫລາຍດຈ ວຍ

2 ໂກຣທ ນໂທ 12:9 ແຕກ ພຣະອຖ ງຊຖ ງກກ າວແກກ ເຮຖ າວກ າ, “ການທພກ ເຈຖ ຈ າມພ ຄສ ນຈາກເຮຖ າ ກຄ ພຄ ສຄ າລສ ບ

ເຈຖ ຈ າແລຈ ວ ດຈ ວຍວກ າຄວາມ ອກ ອນແອມພ ຢຮກ ທພກ ໃດ ເດດຂອງເຮຖ າກຄ ມພ ຣທ ດຂຈ ຈ ນເຕສ ມຂນາດຢຮກ ທພກ

ນສຈ ນ” ເຫດສສ ນນສຈ ນເຮຖ າຈຈກ ງມພ ຄວາມພາກພຮ ມໃຈໃນບສ ນດາຄວາມອກ ອນແອຂອງເຮຖ າດພ ກວກ າ 

ເພຖກ ອຣທ ດເດດຂອງພຣະຄຣທ ດຈະບສ ງຮຖກ ມເຮຖ າໄວຈ

ເອເຟໂຊ 6:11 ຈຖກ ງສວມຍສ ທພສ ນຄຖ ບຊສ ດຊຈກ ງມາຈາກພຣະເຈຖ ຈ າ ເພຖກ ອທກ ານທສ ງຫລາຍຈະສາມາດ

ຢຖ ນຕຄກ ສຮ ຈ ກສ ບກຖ ນອສ ບາຍຂອງພຍາມານໄດຈ

ເຮສ ບເຣພ  1:7,14 ສກ ວນເທວະດາເຫລຖກ ານສຈ ນພຣະອຖ ງຊຖ ງກກ າວວກ າ, “ພຣະອຖ ງຊຖ ງບສ ນດານໃຫຈ ເທວະ

ດາຂອງພຣະອຖ ງເປສ ນເຫມຖ ອນລຖ ມ ແລະຊຖ ງບສ ນດານໃຫຈ ພວກຜຮຈ ຮສ ບໃຊຈ ຂອງພຣະອຖ ງເປສ ນ

ເຫມຖ ອນແປວໄຟ” 14 ຝຮ ງເທວະດາທສ ງປວງນສຈ ນ ແມກ ນວທ ນຍານຮສ ບໃຊຈ ທພກ ພຣະເຈຖ ຈ າຊຖ ງໃຊຈ ມາ

ບຖ ວລະບສ ດບສ ນດາຜຮຈ ທພກ ຈະໄດຈ ຮສ ບຄວາມລອດພຖ ຈ ນເປສ ນມຄ ຣະດຖ ກ ບຄກ ແມກ ນຫລຖ

ຢາໂກໂບ 4:7 ເຫດສສ ນນສຈ ນເຈຖ ຈ າທສ ງຫລາຍຈຖກ ງນຈ ອມໃຈຍອມຟສ ງພຣະເຈຖ ຈ າ ຈຖກ ງຕຄກ ສຮ ຈ ກສ ບມານແລະ

ມສ ນຈະຫນພ ຈາກພວກເຈຖ ຈ າໄປ

1 ເປໂຕ 5:10 ແລະເມຖກ ອທກ ານທສ ງຫລາຍໄດຈ ທຖ ນທສ ກຢຮກ ຊຖກ ວຂນະນຈກ ງແລຈ ວ ພຣະເຈຖ ຈ າຜຮຈ ຊຖ ງພຣະ

ຄສ ນທສ ງຫມຖ ດ, ຜຮຈ ໄດຈ ຊຖ ງເອພ ຈ ນພວກທກ ານໃຫຈ ເຂຖ ຈ າໃນສະງກ າຣາສພ ອສ ນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣທ ດ 

ພຣະອຖ ງເອງຈະຊຖ ງໂຜດແປງໃຈພວກທກ ານໃຫຈ ຕສຈ ງຂຈ ຈ ນໃຫມກ  ແລະຕສຈ ງຫມສຈ ນຄຖ ງຢຮກ ໃຫຈ ມພ ກທາລສ ງ

ຂຈ ຈ ນ ແລະຊຖ ງບສ ນດານໃຫຈ ມພ ຮາກອສ ນແຫນຈ ນຫນາ
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