
Lao - ຄວາມລອດພພ ພ ນ ພຣະຄຄ າພພ  - Salvation Scriptures

ເອເຟໂຊ 2:2 ເມມມ ອກມ ອນພວກທມ ານເຄພ ຍດຄ າເນພ ນຢຢມ ໃນການບາບນນພ ນຕາມວວ ທພ ຂອງໂລກ ຕາມ

ເຈພ ພ ານາຍແຫມ ງຍມ ານອາກາດ ຄມ ວວ ນຍານທພມ ຄອບຄອງຢຢມ ໃນຄພ ນທນ ງຫລາຍທພມ ບຄມ ເຊມມ ອຟນ ງ

ມນ ດທາຍ 6:10 ຂຄ ໃຫພ ພຣະຣາຊອານາຈນ ກຂອງພຣະອພ ງມາຕນພ ງຢຢມ  ຂຄ ໃຫພ ເປນ ນໄປຕາມນນພ າພຣະທນ ຍ

ຂອງພຣະອພ ງ ໃນສວນ ນເປນ ນຢມ າງໃດກຄ ໃຫພ ເປນ ນຢມ າງນນພ ນທພມ ແຜມ ນດວ ນໂລກ

ລຢ ກາ 22:42 “ພຣະບວ ດາເອພ ຍ, ຖພ າພຄ ພຣະທນ ຍຂຄ ໃຫພ ຈອກນພ ພ ເຄມມ ອນຍພ າຍໄປຈາກລຢ ກທພ ອນ ແຕມ

ຢມ າງໃດກຄ ດພ , ຂຄ ຢມ າໃຫພ ເປນ ນໄປຕາມຄວາມປາຖນາຂອງລຢ ກ ແຕມ ໃຫພ ເປນ ນໄປຕາມພຣະປະສພ ງ

ຂອງພຣະອພ ງເທພ ນ”

ໂຢຮນ ນ 16:7-9 ຢມ າງໃດກຄ ຕາມ ເຮພ າກຄ ບອກຄວາມຈວ ງຕຄມ ທມ ານທນ ງຫລາຍວມ າ ການທພມ ເຮພ າຈາກໄປ

ນນພ ນເປນ ນປໂຍດແກມ ພວກທມ ານ ເພາະຖພ າເຮພ າບຄມ ໄປ ອພ ງພຣະຜຢພ ຊມ ອຍນນພ ນຈະບຄມ ໄດພ ສະເດນ ດມາຫາ

ພວກທມ ານ ແຕມ ຖພ າເຮພ າໄປແລພ ວ ເຮພ າກຄ ຈະໃຊພ ພຣະອພ ງນນພ ນມາຫາພວກທມ ານ 8 ເມມມ ອພຣະອພ ງ

ສະເດນ ດມາແລພ ວ ພຣະອພ ງນນພ ນແຫລະ, ຈະຊພ ງບນ ນດພ ນໃຫພ ໂລກຮຢ ພ ແຈພ ງໃນເຣມມ ອງຄວາມຜວ ດ

ບາບ ຄວາມຊອບທນ ມ ແລະການພວ ພາກສາ 9 ໃນເຣມມ ອງຄວາມຜວ ດບາບນນພ ນ ຄມ ເພາະເຂພ າບຄມ

ວາງໃຈເຊມມ ອໃນເຮພ າ

2 ຕວ ໂມທຽວ 2:10 ດພ ວຍເຫດນນພ ນເຮພ າຈຈມ ງຍອມທພ ນເອພ າທທ ກຢມ າງ ເພາະເຫນ ນແກມ ພວກທພມ ຊພ ງ

ເລມ ອກໄວພ ນນພ ນ ເພມມ ອເຂພ າຈະໄດພ ຮນ ບຄວາມພພ ພ ນ ຊຈມ ງມພ ຢຢມ ໃນພຣະເຢຊຢ ຄຣວ ດ ພພ ອມທນ ງສະງມ າຣາສພ

ອນ ນຕລອດໄປເປນ ນນວ ດ

ໂຣມ 15:20,21 ສນ ນນນພ ນເຮພ າຈຈມ ງຕນພ ງເປພ ພ າຫມາຍໄວພ ຢມ າງນພ ພ ວມ າ ຈະປະກາດຂມ າວປະເສພ ດໃນບມ ອນທພມ

ຍນ ງບຄມ ມພ ຜຢພ ໃດເຄພ ຍໄດພ ອອກພຣະນາມຂອງພຣະຄຣວ ດ ເພມມ ອເຮພ າຈະບຄມ ໄດພ ກຄມ ຂຈ ພ ນເທວ ງຮາກຖານທພມ

ຄພ ນອມມ ນໄດພ ວາງໄວພ ກມ ອນແລພ ວ 21 ຕາມທພມ ມພ ຄນາຂຽນໄວພ ໃນພຣະຄນ ມພພ ວມ າ, “ຄພ ນທພມ ບຄມ ເຄພ ຍໄດພ ຮນ ບ

ຄຄ າບອກເຖວ ງເຣມມ ອງພຣະອພ ງກຄ ຈະໄດພ ເຫນ ນ ແລະຄພ ນທພມ ບຄມ ເຄພ ຍໄດພ ຟນ ງກຄ ຈະໄດພ ເຂພ ພ າໃຈ”ໂປໂລຕນພ ງ

ໃຈຈະໄປກທ ງໂຣມ

ກວ ຈການ 2:36,37 ເຫດສນ ນນນພ ນໃຫພ ຍາດວພ ງອວ ສຣາເອນຮຢ ພ ຄນ ກແນມ ວມ າ ພຣະເຈພ ພ າໄດພ ຊພ ງຍພ ກພຣະເຢ

ຊຢ ນພ ພ  ຊຈມ ງທມ ານທນ ງຫລາຍໄດພ ຕອກຕວ ດໄວພ ທພມ ໄມພ ກາງແຂນນນພ ນ ຊພ ງແຕມ ງຕນພ ງໃຫພ ເປນ ນທນ ງອພ ງພຣະ



ຜຢພ ເປນ ນເຈພ ພ າແລະເປນ ນພຣະຄຣວ ດ 37 ເມມມ ອຄພ ນທນ ງຫລາຍໄດພ ຍວ ນດນມ ງນນພ ນແລພ ວກຄ ຮຢ ພ ສຈ ກເຈນ ບຊຄ ພ າ

ກວ ນແຫນງໃຈ ຈຈມ ງກມ າວແກມ ເປໂຕແລະອນ ຄສາວພ ກວມ າ, “ພພມ ນພ ອງເອພ ຍ, ພວກເຮພ າຈະເຮນ ດຢມ າງ

ໃດ?”

ເຮນ ບເຣພ  4:2 ເພາະວມ າພວກເຮພ າໄດພ ຍວ ນຂມ າວປະເສພ ດຢມ າງດຽວກນ ນກນ ບເຂພ າ ແຕມ ວມ າເຂພ າບຄມ ໄດພ ຮນ ບປ

ໂຍດຈາກຂມ າວປະເສພ ດນນພ ນ ເພາະເຂພ າບຄມ ໄດພ ຣນ ບດພ ວຍຄວາມເຊມມ ອ

ເຢເຣມພ  24:7 ເຮພ າກຄ ໄດພ ສະແດງຄວາມເມດຕາແລະປາກພ ດໃຫພ ເຂພ າເຫນ ນ ຊາວອວ ສຣາເອນເອພ ຍ 

ເຮພ າໄດພ ຮນ ກແພງພວກເຈພ ພ າສເມພ ມາ ດນມ ງນນພ ນເຮພ າຈຈມ ງຈະຮນ ກແພງພວກເຈພ ພ າຢມ າງຫມນພ ນຄພ ງສມ ບຕຄມ

ໄປ

ກວ ຈການ 16:14 ແລະມພ ຍວ ງຄພ ນນຈມ ງຊມມ  ລພ ເດນ ຽມາຈາກເມມ ອງທພ ວເຕຣາ ເປນ ນຄພ ນຂາຍຜພ າສພ ມມ ວງ

ອມ ອນ ນາງມພ ໃຈຢຄ າເກງພຣະເຈພ ພ າ ເມມມ ອນາງຟນ ງເຮພ າຢຢມ ພຣະເຈພ ພ າໄດພ ຊພ ງໄຂຈວ ດໃຈຂອງນາງ ໃຫພ

ເອພ າໃຈໃສມ ໃນຖພ ອຍຄຄ າທພມ ໂປໂລກຄ າລນ ງກມ າວນນພ ນ

ມນ ດທາຍ 13:14,15 ຄນາທນານວາຍຂອງເອຊາຢາກຄ ຖມ ກຕພ ອງກນ ບເຂພ າ ຄມ ຄຄ າທພມ ວມ າ, “ເຈພ ພ າທນ ງຫລາຍ

ຈະໄດພ ຍວ ນແທພ  ແຕມ ຈະບຄມ ເຂພ ພ າໃຈຈນ ກເທມມ ອ ຈະໄດພ ເຫນ ນແທພ  ແຕມ ຈະບຄມ ໄດພ ສນ ງເກດຈນ ກເທມມ ອ 15 

ດພ ວຍວມ າໃຈຂອງພພ ລເມມ ອງນພ ພ ກຄ ປຈ ກຫນາ, ຫຢ ກຄ ຫນນ ກ, ຕາຂອງເຂພ າກຄ ຫລນ ບເສນ ຽ ຢພ ານວມ າເຂພ າ

ຈະສນ ງເກດດພ ວຍຕາ ແລະຈະໄດພ ຍວ ນດພ ວຍຫຢ  ແລະຈະຮຢ ພ ດພ ວຍໃຈ ແລພ ວຈະຕມ າວກນ ບມາ ແລະ

ເຮພ າຈະເຮນ ດໃຫພ ເຂພ າດພ ”

ເອຊາຢາ 6:9,10 ດພ ວຍເຫດນພ ພ  ພຣະອພ ງຊພ ງສນມ ງຂພ າພະເຈພ ພ າໄປບອກປະຊາຊພ ນວມ າ, “ໍຄ ເຖວ ງພວກ

ເຈພ ພ າຈະຟນ ງຫລາຍປານໃດ ພວກເຈນພ າກຄ ຈະບຄມ ເຂພ ພ າໃຈ ຈະເບວມ ງຄນ ກປານໃດ ກຄ ຈະບຄມ ຮຢ ພ ວມ າແມມ ນ

ຫຍນ ງຈະເກພ ດຂຈ ພ ນ” 10 ແລພ ວພຣະອພ ງຊພ ງບອກຂພ າພະເຈພ ພ າວມ າ, “ຈພມ ງທຄ າໃຫພ ຈວ ດໃຈຂອງຊພ ນຊາດ

ນພ ພ ເປນ ນມມ ດມພ ນ ຫຢ ຫນວກ ຕາບອດ ເພມມ ອບຄມ ໃຫພ ພວກເຂພ າເຫນ ນຮທມ ງ ຫລມ ໄດພ ຍວ ນ ແລະເຂພ ພ າໃຈໄດພ  

ແລພ ວພວກເຂພ າຈະບຄມ ກນ ບຄມ ນມາຫາເຮພ າ ແລະຖມ ກຮນ ກສາໃຫພ ດພ

ມາຣະໂກ 4:11,12 ພຣະອພ ງຈຈມ ງຊພ ງກມ າວແກມ ເຂພ າວມ າ, “ຂຄ ພ ຄວາມລນ ບເລວ ກເຣມມ ອງຣາຊອານາຈນ ກ

ຂອງພຣະເຈພ ພ າ ຊພ ງໂຜດໃຫພ ທມ ານທນ ງຫລາຍຮຢ ພ ໄດພ  ແຕມ ຝມ າຍຄພ ນນອກນນພ ນ ບນ ນດາຂຄ ພ ຄວາມ

ເຫລພມ ານພ ພ ຈະແຈພ ງໃຫພ ຮຢ ພ ດພ ວຍຄຄ າອທ ປມາທນ ງຫມພ ດ 12 ເພມມ ອ “ເຂພ າເບວມ ງແລພ ວເບວມ ງອພ ກ ແຕມ ຈະບຄມ

ໄດພ ເຫນ ນແລະຟນ ງແລພ ວຟນ ງອພ ກ ແຕມ ບຄມ ເຂພ ພ າໃຈ ຢພ ານວມ າເຂພ າຈະຫນ ນກນ ບມາຫາພຣະເຈພ ພ າ ແລະຈະ

ຮນ ບການຊພ ງອະພນ ຍ”



ໂຢຮນ ນ 12:39,40 ສນ ນນນພ ນເຂພ າຈຈມ ງເຊມມ ອບຄມ ໄດພ  ເພາະເອຊາຢາໄດພ ກມ າວໄວພ ອພ ກວມ າ, 40 “ພຣະອພ ງໄດພ

ຊພ ງເຮນ ດໃຫພ ຕາຂອງເຂພ າບອດໄປ ແລະໃຫພ ຈວ ດໃຈຂອງເຂພ າແຂງກະດພ າງ ຢພ ານວມ າເຂພ າຈະເຫນ ນ

ດພ ວຍຕາແລະສນ ງເກດຮຢ ພ ດພ ວຍໃຈ ແລພ ວຈະກນ ບໃຈໃຫມມ ແລພ ວເຮພ າຈະໂຜດໃຫພ ເຂພ າດພ ”

ໂຣມ 11:7,8 ຖພ າດນມ ງນນພ ນແລພ ວຈະເປນ ນຢມ າງໃດ ພວກອວ ສຣາເອນບຄມ ໄດພ ພພ ບສວມ ງທພມ ເຂພ າຊອກຫານນພ ນ 

ແຕມ ຜຢພ ທພມ ພຣະເຈພ ພ າຊພ ງເລມ ອກໄວພ ນນພ ນເປນ ນຜຢພ ໄດພ ພພ ບ ແລະນອກນນພ ນກຄ ແມມ ນຄພ ນທພມ ຊພ ງໃຫພ ເກພ ດໃຈ

ແຂງກະດພ າງໄປ 8 ຕາມທພມ ມພ ຄນາຂຽນໄວພ ໃນພຣະຄນ ມພພ ວມ າ, “ພຣະເຈພ ພ າໄດພ ຊພ ງປະທານໃຈທພມ

ເຫງພ າຫລນ ບ ປະທານຕາທພມ ເບວມ ງບຄມ ເຫນ ນ ແລະຫຢ ທພມ ຟນ ງບຄມ ໄດພ ຍວ ນໃຫພ ແກມ ເຂພ າຈພ ນເຖວ ງທທ ກວນ ນນພ ພ ”

2 ເທຊະໂລນວ ກ 2:10,11 ແລະກພ ນອທ ບາຍອນ ນຊພມ ວຮພ າຍທທ ກຢມ າງສຄ າລນ ບຄພ ນພວກນນພ ນທພມ ກຄ າລນ ງຈວ ບ

ຫາຍໄປ ເພາະເຂພ າບຄມ ໄດພ ຍອມຮນ ກຄວາມຈວ ງທພມ ຈະໃຫພ ເຂພ າພພ ພ ນໄດພ  11 ດພ ວຍເຫດນພ ພ ແຫລະ ພຣະ

ເຈພ ພ າຈຈມ ງຊພ ງໃຫພ ອວ ດທວ ພພ ນອນ ນຫລອກລຄ ພ ນນພ ນເຮນ ດການຢຢມ ພາຍໃນ ເພມມ ອໃຫພ ເຂພ າເຊມມ ອຟນ ງຄວາມບຄມ

ຈວ ງ

ມນ ດທາຍ 13:18-23 “ເຫດສນ ນນນພ ນທມ ານທນ ງຫລາຍ ຈພມ ງຟນ ງຄຄ າອທ ປມາເຣມມ ອງຜຢພ ຫວມ ານພມ ດນນພ ນ 19 

ເມມມ ອຜຢພ ໃດໄດພ ຍວ ນພຣະທນ ມເຣມມ ອງຣາຊອານາຈນ ກນນພ ນ ແຕມ ບຄມ ເຂພ ພ າໃຈ ມານຮພ າຍມາຍາດເອພ າ

ເມນ ດທພມ ຫວມ ານໃນໃຈຄພ ນນນພ ນໄປເສນ ຽ ນນພ ນແຫລະ, ໄດພ ແກມ ເມນ ດທພມ ຫວມ ານລພ ງຕາມທາງ 20 ແລະ

ເມນ ດທພມ ຫວມ ານຕພ ກໃນບມ ອນມພ ຫພ ນຫລາຍນນພ ນ ໄດພ ແກມ ບທ ກຄພ ນທພມ ໄດພ ຍວ ນພຣະທນ ມ ແລພ ວກຄ ຮນ ບ

ເອພ າທນ ນທພ ດພ ວຍຄວາມຍວ ນດພ  21 ແຕມ ບຄມ ມພ ຮາກໃນຕພ ວເອງຈຈມ ງທພ ນຢຢມ ຊພມ ວຄາວ ແລະເມມມ ອເກວ

ດຄວາມຍາກລຄ າບາກ ຫລມ ການຂພມ ມເຫນ ງເພາະພຣະທນ ມນນພ ນ ຕພ ນກຄ ທຄ ພ ຖອຍໃຈເສນ ຽທນ ນທພ  22 

ແລະເມນ ດທພມ ຫວມ ານຕພ ກກາງພທມ ມຫນາມ ໄດພ ແກມ ບທ ກຄພ ນທພມ ໄດພ ຍວ ນພຣະທນ ມ ແລພ ວຄວາມກນ ງ

ວພ ນຕາມທຄ າມະດາໂລກ ແລະຄວາມຫລອກຫລວງແຫມ ງຊນ ບສພ ມບນ ດ ກຄ ຫທພ ມຮນ ດພຣະທນ ມນນພ ນ

ເສນ ຽຈຈມ ງບຄມ ເກພ ດຜພ ນ 23 ສມ ວນເມນ ດທພມ ຫວມ ານຕພ ກລພ ງໃນດວ ນດພ ນນພ ນ ໄດພ ແກມ ຜຢພ ທພມ ໄດພ ຍວ ນພຣະທນ ມ 

ແລະເຂພ ພ າໃຈ ຜຢພ ນນພ ນກຄ ເກພ ດຜພ ນໄດພ ຮພ ອຍຕຄມ ແດມ ,ຫພ ກສວ ບຕຄມ ແດມ , ແລະສາມສວ ບຕຄມ ແດມ ”

2 ໂກຣວ ນໂທ 3:15,16 ແຕມ ວມ າຕລອດມາເຖວ ງທທ ກວນ ນນພ ພ  ເມມມ ອໃດເຂພ າອມ ານພຣະທນ ມໂມເຊກຄ ມພ ຜພ າ

ປພ ກປວ ດໃຈຂອງເຂພ າຢຢມ  16 “ແຕມ ວມ າເມມມ ອໃດທມ ານຫລພ ບເຂພ ພ າໄປເຝພ ພ າອພ ງພຣະຜຢພ ເປນ ນເຈພ ພ າ ຜພ າປພ ກ

ນນພ ນຈຈມ ງຍພ ກອອກເສນ ຽ”

ເອຊາຢາ 30:28 ພຣະອພ ງທຄ າໃຫພ ລພ ມພນ ດຢຢມ ເບມ ພ ອງຫນພ າຂອງພຣະອພ ງເຫມມ ອນລນາທານຖພ ວມທພ ພ ນ 

ທພມ ຖພ ວມເຖວ ງຄຄ  ເພມມ ອຈະຮມ ອນບນ ນດາປະຊາຊາດໄປສຢ ມ ຄວາມຈວ ບຫາຍ ແລະຈະມພ ບນ ງຫຽນຊຈມ ງ



ພາໃຫພ ເຈພມ ນທພມ ຂາມວ ດຕນ ດຂອງຊພ ນຊາດທນ ງຫລາຍ

ໂຮເຊອາ 11:3-7 ເຮພ ານວ ພ ແຫລະ, ທພມ ສອນເອຟຣາອວ ມໃຫພ ຍມ າງ ແລະອທພ ມພວກເຂພ າ ແຕມ ພວກເຂພ າ

ບຄມ ຍອມຮນ ບຮຢ ພ ວມ າເຮພ າເປນ ນຜຢພ ລພ ຽງດຢ ເຂພ າ 4 ເຮພ າໄດພ ໃຊພ ຄວາມອມ ອນຫວານແລະຄວາມຮນ ກເປນ ນ

ເຄມມ ອງຊນ ກຈຢ ງໃຫພ ເຂພ າມາຫາເຮພ າ ໄດພ ໂຊມເຂພ າລທ ກຂຈ ພ ນແລພ ວກອດແນບໃສມ ແກພ ມ ແລະໄດພ ຖມ ອມ

ຕພ ວລພ ງມາລພ ຽງດຢ ເຂພ າ 5 ພວກເຂພ າຈະບຄມ ກນ ບຄມ ນໄປຍນ ງປະເທດເອຢວ ບອພ ກ ແຕມ ວມ າກະສນ ດອນ ສຊພ

ເຣນ ຽຈະປພ ກຄອງເຂພ າ ເພາະວມ າເຂພ າປະຕວ ເສດບຄມ ຍອມຄມ ນໄປຫາເຮພ າ 6 ສພ ງຄາມຈະທນາລາຍຫພ ວ

ເມມ ອງແລະໄລປະຕຢ ເມມ ອງຖວ ພ ມ ມນ ນຈະລພ າງຜານໄພມ ພພ ນຂອງເຮພ າດພ ວຍ ເພາະວມ າພວກເຂພ າໄດພ

ເຮນ ດຕາມແນວທາງຊພມ ວ 7 ພວກເຂພ າໄດພ ຫນພ ຈາກເຮພ າໄປ ເຫດສນ ນນນພ ນ ພວກເຂພ າຈຈມ ງຫນພ

ຈາກຜພ ນຂອງການກະທຄ ານນພ ນບຄມ ໄດພ  ເຂພ າຈະຮພ ອງໄຫພ ຍພ ອນແອກໃນຄຄ  ແລະຈະບຄມ ມພ ໃຜເອພ າມນ ນ

ອອກໃຫພ ເຂພ າ

ກວ ຈການ 26:18 ເພມມ ອຈະໃຫພ ເຈພ ພ າໄຂຕາເຂພ າ ເພມມ ອເຂພ າຈະກນ ບຈາກຄວາມມມ ດມຣາເຖວ ງຄວາມ

ສວມ າງ ແລະຈາກອຄ ານາດຂອງຊາຕານມາເຖວ ງພຣະເຈພ ພ າ

2 ຕວ ໂມທຽວ 2:24-26 ຝມ າຍຜຢພ ຣນ ບໃຊພ ຂອງອພ ງພຣະຜຢພ ເປນ ນເຈພ ພ າບຄມ ຕພ ອງວວ ວາດຜວ ດຖຽງກນ ນແຕມ

ຕພ ອງມພ ໃຈເມດຕາຕຄມ ຄພ ນທນ ງປວງ ເປນ ນຄຣຢ ທພມ ເຫມາະສພ ມ ແລະມພ ໃຈພາກພຽນອພ ດທພ ນ 25 ຊພ ພ

ແຈງໃຫພ ຄພ ນທພມ ຂນ ດຂວາງຕຄມ ສຢ ພ ນນພ ນດພ ວຍໃຈອມ ອນສທ ພາບ ວມ າພຣະເຈພ ພ າອາດຊພ ງໂຜດໃຫພ ເຂພ າຖວ ພ ມ

ໃຈເກພມ າເອພ າໃຈໃຫມມ  ແລະມາເຖວ ງການສນ ງເກດຮຢ ພ ຄວາມຈວ ງ 26 ແລະໃຫພ ເຂພ າຮຢ ພ ສຈ ກຕມມ ນຕພ ວຈຈມ ງ

ຫລທ ດພພ ພ ນຈາກບພ ວງແຮພ ວຂອງມານ ຜຢພ ຊຈມ ງຈນ ບເຂພ າໄວພ ໃຫພ ເຮນ ດຕາມຄວາມປະສພ ງຂອງມນ ນ

ພຣະນວ ມວ ດ 3:17-19 ເພາະເຈພ ພ າເວພ ພ າວມ າ, “ຂພ ອຍຮນມ ງມພ ແລພ ວ ໄດພ ຊນ ບສວມ ງຂອງທະວພ ຂຈ ພ ນ ຂພ ອຍບຄມ ຕພ ອງ

ການສວມ ງໃດ” ເຈພ ພ າບຄມ ຮຢ ພ ວມ າເຈພ ພ າເປນ ນຄພ ນທທ ກໄຮພ ເຂນ ນໃຈ ເປນ ນຄພ ນຫນພ າສພ ງສານ ເປນ ນຄພ ນຂນ ດສພ ນ 

ເປນ ນຄພ ນຕາບອດ ແລະເປມ ອຍກາຍຢຢມ  18 ເຫດນນພ ນເຮພ າເຕມ ອນສະຕວ ເຈພ ພ າໃຫພ ຊມ ພ ຄຄ າທພມ ຫລອມໃຫພ

ບຄ ຣວ ສທ ດແລພ ວຈາກເຮພ າ ເພມມ ອເຈພ ພ າຈະໄດພ ເປນ ນຄພ ນຮນມ ງມພ  ແລະໃຫພ ເຈພ ພ າຊມ ພ ເສມ ພ ອຜພ າຂາວນທມ ງຫພມ ມຕພ ວ 

ເພມມ ອປພ ກບນ ງຄວາມລະອາຍຂອງການເປມ ອຍກາຍຂອງເຈພ ພ າບຄມ ໃຫພ ປາກພ ດ ແລະຊມ ພ ຢາໃສມ ຕາ

ຂອງເຈພ ພ າເພມມ ອເຈພ ພ າຈະໄດພ ເຫນ ນຮທມ ງ 19 ຝມ າຍເຮພ າ ເຮພ າຮນ ກຜຢພ ໃດເຮພ າກຄ ຕວ ຕຽນຂພ ຽນສອນຜຢພ ນນພ ນ 

ເຫດສນ ນນນພ ນ ຈຈມ ງມພ ໃຈຮພ ອນຮພ ນແລະຕນພ ງໃຈເສນ ຽໃຫມມ

2 ໂກຣວ ນໂທ 7:10 ດພ ວຍວມ າຄວາມທທ ກໃຈຕາມຢມ າງຊອບພຣະທນ ຍພຣະເຈພ ພ ານນພ ນ ຍມ ອມເຮນ ດໃຫພ

ກນ ບໃຈເສນ ຽໃຫມມ  ຊຈມ ງນຄ າໄປສຢ ມ ຄວາມພພ ພ ນໂດຍບຄມ ຄວນກວ ນແຫນງ ແຕມ ຄວາມທທ ກໃຈຕາມຢມ າງ



ໂລກນນພ ນ ຍມ ອມນຄ າໄປເຖວ ງຄວາມຕາຍ

1 ກະສນ ດ 18:37 ຂພ າແດມ ພຣະຜຢພ ເປນ ນເຈພ ພ າ ຂຄ ພຣະອພ ງຊພ ງຕອບຂພ າພຣະອພ ງດພ ວຍ ເພມມ ອປະຊາຊພ ນ

ເຫລພມ ານພ ພ ຈະຮຢ ພ ວມ າພຣະອພ ງຊພ ງເປນ ນພຣະເຈພ ພ າອພ ງທມ ຽງແທພ  ຜຢພ ຊພ ງປມ ຽນແປງຈວ ດໃຈເຂພ າໃຫພ ກນ ບຄມ ນ

ມາ

2 ໂກຣວ ນໂທ 4:4 ສມ ວນຄພ ນເຫລພມ ານນພ ນທພມ ບຄມ ເຊມມ ອ ພຣະຂອງສະໄຫມນພ ພ ໄດພ ເຮນ ດໃຫພ ໃຈຂອງເຂພ າມມ ດໄປ

ເພມມ ອບຄມ ໃຫພ ເຂພ າໄດພ ເຫນ ນແສງສວມ າງຂອງຂມ າວປະເສພ ດເຣມມ ອງພຣະສະງມ າຣາສພ ຂອງພຣະຄຣວ ດ ຜຢພ

ຊພ ງມພ ລນ ກສະນະຢມ າງພຣະເຈພ ພ າ

ລຢ ກາ 8:11-15 “ຄຄ າອທ ປມານນພ ນກຄ ເປນ ນດນມ ງນພ ພ  ຄມ ເມນ ດພມ ດນນພ ນໄດພ ແກມ ພຣະທນ ມຂອງພຣະເຈພ ພ າ 12 

ເມນ ດທພມ ຕພ ກກາງທາງໄດພ ແກມ ພວກຄພ ນທພມ ໄດພ ຍວ ນ ແລພ ວພຍາມານມາຍາດເອພ າພຣະທນ ມໄປຈາກ

ໃຈຂອງເຂພ າ ເພມມ ອບຄມ ໃຫພ ເຊມມ ອແລະພພ ພ ນໄດພ  13 ເມນ ດທພມ ຕພ ກບມ ອນມພ ຫພ ນໄດພ ແກມ ຜຢພ ທພມ ໄດພ ຍວ ນ ແລພ ວ

ກຄ ຮນ ບພຣະທນ ມນນພ ນດພ ວຍຄວາມຍວ ນດພ ແຕມ ບຄມ ມພ ຮາກ ເຊມມ ອຢຢມ ແຕມ ຊພມ ວຄາວ ເມມມ ອຖມ ກທພ ດລອງ

ເຂພ າເລພ ກເສນ ຽ 14 ເມນ ດທພມ ຕພ ກກາງພທມ ມຫນາມນນພ ນໄດພ ແກມ ພວກຄພ ນທພມ ໄດພ ຍວ ນ ແລພ ວອອກໄປ

ຕາມທາງ ແລະຄວາມກນ ງວພ ນ ກນ ບຊນ ບສພ ມບນ ດ ທນ ງຄວາມສນທ ກຂອງຊພ ວວ ດນພ ພ ໄດພ ເຂພ ພ າມາຫທພ ມ

ຮນ ດພຣະທນ ມນນພ ນເສນ ຽ ແລພ ວຜພ ນຂອງເຂພ າຈຈມ ງບຄມ ທນ ນສທ ກ 15 ເມນ ດທພມ ຕພ ກໃສມ ດວ ນດພ ນນພ ນໄດພ ແກມ ຜຢພ

ທພມ ໄດພ ຍວ ນພຣະທນ ມດພ ວຍໃຈເຫລມ ພ ອມໃສ ສນ ດທາ ແລພ ວກຄ ຈພ ດຈນາໄວພ  ຈຈມ ງເກພ ດຜພ ນໂດຍຄວາມ

ພຽນ”

ກວ ຈການ 15:11  ແຕມ ພວກເຮພ າເຊມມ ອວມ າເຮພ າຈະໄດພ ພພ ພ ນໂດຍພຣະຄທ ນຂອງພຣະອພ ງເຈພ ພ າເຢຊຢ
ເຫມມ ອນຢມ າງເຂພ າ

ໂຣມ 8:13  ເພາະຖພ າເຈພ ພ າທນ ງຫລາຍດຄ າເນພ ນຊພ ວວ ດຕາມຝມ າຍເນມ ພ ອກາຍ ພວກເຈພ ພ າຄພ ງຈະຕາຍ 

ແຕມ ຖພ າໂດຍຣວ ດພຣະວວ ນຍານພວກເຈພ ພ າໄດພ ທຄ າລາຍການຂອງຝມ າຍເນມ ພ ອກາຍເສນ ຽ ເຈພ ພ າຄພ ງຈະ

ມພ ຊພ ວວ ດຢຢມ

Pastor T. John Franklin
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