
Lao - ເລລລ າໂລມພຣະຄຄ າພພ  - Comfort Scriptures

2 ໂກຣຣ ນໂທ 1:2-4 ຂຄ ຂອບພຣະຄຄ ນແລະສສ ນຕຣ ສຄ ກທພລ ມາຈາກພຣະບຣ ດາເຈລ ຈ າຂອງເຮລ າທສ ງ

ຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊຊ ຄຣຣ ດເຈລ ຈ າຈລລ ງມພ ແກລ ເຈລ ຈ າທສ ງຫລາຍເທພ ນໂປໂລໂມທະນາພຣະ

ຄຄ ນພຣະເຈລ ຈ າ 3 ຈລລ ງສສ ຣເສພ ນພຣະເຈລ ຈ າຄຄ ພຣະບຣ ດາຂອງພຣະເຢຊຊ ຄຣຣ ດເຈລ ຈ າຂອງເຮລ າທສ ງ

ຫລາຍ ຄຄ ພຣະບຣ ດາຜຊຈ ຊລ ງຄວາມເມດຕາ ແລະພຣະເຈລ ຈ າຜຊຈ ຊລ ງເລລ ຈ າໂລມໃຈທຄ ກຢລ າງ 4 

ພຣະອລ ງຊລ ງເລລ ຈ າໂລມໃຈເຮລ າໃນການທຄ ກລຄ າບາກທຄ ກຢລ າງຂອງເຮລ າ ເພຄລ ອເຮລ າຈະສາມາດ

ໄດຈ ເລລ ຈ າໂລມໃຈຄລ ນເຫລລລ ານສຈ ນ ທພລ ມພ ຄວາມທຄ ກລຄ າບາກຢລ າງໃດຢລ າງນນລ ງ ດຈ ວຍຄວາມເລລ ຈ າ

ໂລມໃຈທພລ ເຮລ າເອງໄດຈ ຣສ ບມາຈາກພຣະເຈລ ຈ າ

ສຄ ພາສຣ ດ 15:13 ໃຈທພລ ຍຣ ນດພ ທທາໃຫຈ ໃບຫນຈ າສລ ດຊຄລ ນ ແຕລ ໂດຍຄວາມເສສ ຽໃຈດວງຈຣ ດກຄ ສລາຍ

ລລ ງ

1 ກະສສ ດ 8:66 ແລຈ ວໃນວສ ນທພລ ແປດ ພຣະອລ ງກຄ ບອກໃຫຈ ປະຊາຊລ ນກສ ບຄຄ ນເມຄ ອ ຍຈ ອນຄວາມ

ດພ ທພລ ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າຊລ ງມພ ຕຄລ ກະສສ ດດາວຣ ດ ແລະຕຄລ ໄພລ ພລ ນອຣ ສຣາເອນ ພວກເຂລ າຈນລ ງຖວາຍ

ພອນແດລ ເຈລ ຈ າຊພ ວຣ ດ ແລຈ ວກສ ບຄຄ ນເມຄ ອເມຄ ອງດຈ ວຍຄວາມມລ ວນຊຄລ ນ

1 ຂລ າວຄາວ 16:10 ຈລລ ງອວດພຣະນາມບຄ ຣຣ ສຄ ດຂອງພຣະອລ ງ ໃຫຈ ຈຣ ດໃຈຂອງບສ ນດາຜຊຈ ສແວງ

ຫາພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ ຊລ ມຊຄລ ນ

ສຄ ພາສຣ ດ 12:25 ຄວາມກະວລ ນກະວາຍຂອງຄລ ນຖວລ ງເຂລ າລລ ງ ແຕລ ຖຈ ອຍຄຄ າທພລ ດພ ກະທຄ າໃຫຈ ເຂລ າ

ຊຄລ ນຊລ ມ

ສຄ ພາສຣ ດ 13:12  ເມຄລ ອຫມລ ດຫວສ ງຫລ ວໃຈກຄ ເຈສ ບຊຄ ຈ າ ແຕລ ເມຄລ ອໄດຈ ມາສລ ມຄວາມປາຖນາກຄ ຊລ ມ

ຊຄລ ນຍຣ ນດພ

ເອຊາຢາ 30:26 ນອກຈາກນພ ຈ  ແສງສວລ າງຂອງດວງຈສ ນຈະເຫມຄ ອນແສງສວລ າງຂອງດວງ

ຕາເວສ ນຈະເປສ ນເຈສ ດເທລລ າ ແລະເປສ ນຢລ າງແສງສວລ າງຂອງເຈສ ດວສ ນ ໃນວສ ນທພລ ພຣະຜຊຈ ເປສ ນ

ເຈລ ຈ າຊລ ງພສ ນຮອຍບາດເຈສ ບແຫລ ງຊລ ນຊາດຂອງພຣະອລ ງ ແລະຮສ ກສາບາດແຜຊນລ ງເຂລ າຖຄ ກ

ພຣະອລ ງຊລ ງຕພ ນສຈ ນ



ໂຮເຊອາ 13:8 ຈະຄຄ ບພວກເຈລ ຈ າເຫມຄ ອນຫມພ ທພລ ສຊ ນເສສ ຽລຊ ກຂອງມສ ນ ຈະຈຣ ກກຣ ນພວກເຈລ ຈ າ

ທສ ນທພ ເຫມຄ ອນສຣ ງ ແລະຈະຈພ ກພວກເຈລ ຈ າອອກເປສ ນຕລ ອນໆເຫມຄ ອນສສ ດປລ າຈພ ກ

1 ຊາມຊ ເອນ 1:8,10  ເອນການາຜຊຈ ເປສ ນຜລ ວຈນລ ງຖາມວລ າ, “ຮສ ນນາເປສ ນຫຍສ ງເຈລ ຈ າຈນລ ງຮຈ ອງໄຫຈ  

ແລະບຄລ ຍອມກຣ ນເຂລ ຈ າກພ ນຄ ຈ າເປສ ນຫຍສ ງເຈລ ຈ າຈນລ ງໂສກເສລ ຈ າຢຊລ ເລຄ ຈ ອຍໆ ຂຈ ອຍບຄລ ມພ ຄວາມຫມາຍທຄລ

ມພ ບຄ ດສຣ ບຄລ ນຊສຈ ນບຄລ ” 10 ຮສ ນນາຮຊ ຈ ສນ ກຂລລ ມຂຄລ ນໃນໃຈຫລາຍໃນຂນະທພລ ນາງອຈ ອນວອນຫາ

ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 25:16,17 ຂຈ າແດລ ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ ຂຄ ພຣະອລ ງຊລ ງຫສ ນມາເມດຕາກະຣຄ ນາແກລ

ຂຈ າພຣະອລ ງຖຈ ອນ ເພາະຂຈ າພຣະອລ ງຢຊລ ໂດດດລ ຽວແລະອລ ອນແຮງ 17 ຂຄ ພຣະອລ ງຊລ ງບສ ນເທລ າ

ຄວາມທຄ ກໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງ ແລະຊລ ອຍຂຈ າພຣະອລ ງໃຫຈ ພລ ຈ ນຈາກຄວາມທຄ ກລຄ າບາກທຄ ກ

ຢລ າງ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 34:18 ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າຊລ ງສະຖຣ ດຢຊ ຈ ໃກຈ ຜຊຈ ທພລ ຂາດຄວາມກຈ າຫານ ແລະພຣະອລ ງ

ຊລ ງຊລ ອຍຜຊຈ ທພລ ສຊ ນເສສ ຽຄວາມຫວສ ງທຄ ກຢລ າງ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 38:8 ຂຈ າພຣະອລ ງຫມລ ດແຮງທສ ງຖຄ ກຂະຍພ ຈ ຈລ ນຫມລ ດສະຕຣ ໄປ ຂຈ າພຣະອລ ງລະທລ ມ

ທຄ ກເພາະຄວາມເຈສ ບປວດໃນໃຈ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 55:4 ຈຣ ດໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງທຄ ກໂສກຢຊລ ໃນຂຈ າພຣະອລ ງ ຄວາມສະຍລ ດສະຍອງ

ຂອງມສ ດຈຄ ຣາຊຕລ ກເຫນຄ ອຂຈ າພຣະອລ ງ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 61:2,3 ຂຈ າພຣະອລ ງຮຈ ອງທຊ ນພຣະອລ ງມາແຕລ ທພລ ສຄ ດປາຍແຜລ ນດຣ ນໂລກ ເມຄລ ອ

ຈຣ ດໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງອລ ອນລະອາໄປ ຂຄ ຊລ ງນທາຂຈ າພຣະອລ ງມາເຖຣ ງສພ ລາທພລ ສຊ ງກວລ າຂຈ າພຣະ

ອລ ງ 3 ເພາະພຣະອລ ງຊລ ງເປສ ນທພລ ລພ ຈ ພສ ຍຂອງຂຈ າພຣະອລ ງ ເປສ ນຫຄ ຄອຍເຂສຈ ມແຂງທພລ ປະຈສ ນ

ຫນຈ າສສ ດຕຣຊ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 62:8 ປະຊາຊລ ນທສ ງຫລາຍຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າເອພ ຍ ຈລລ ງເຊຄລ ອຟສ ງພຣະເຈລ ຈ າຕລອດໄປ

ຈລລ ງກາບທຊ ນຄວາມທຄ ກຍາກລຄ າບາກຂອງທລ ານຕຄລ ພຣະອລ ງ ເພາະພຣະອລ ງຊລ ງເປສ ນທພລ ເພຣລ ງ

ຂອງເຮລ າ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 73:26 ຈຣ ດໃຈແລະຮລ າງກາຍຂອງຂຈ າພຣະອລ ງອລ ອນແຮງລລ ງ ແຕລ ພຣະເຈລ ຈ າຊລ ງ

ເປສ ນກຄ າລສ ງເຊພ ດຊຊ ຂຈ າພຣະອລ ງ ພຣະອລ ງຊລ ງເປສ ນທຄ ກສຣລ ງທພລ ຂຈ າພຣະອລ ງຕຈ ອງການຕລອດໄປ



ເພງສສ ຣເສພ ນ 77:2,3 ໃນວສ ນຍາກລຄ າບາກຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າ ຂຈ າພະເຈລ ຈ າສແວງຫາອລ ງພຣະຜຊຈ

ເປສ ນເຈລ ຈ າ ໃນກາງຄຄ ນມຄ ຂຈ າພະເຈລ ຈ າຢຽດບຄລ ຢຄ ດ ຈຣ ດໃຈຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າບຄລ ຮສ ບຄຄ າເລລ ຈ າໂລມ 3 

ຂຈ າພະເຈລ ຈ າຄຣ ດເຖຣ ງພຣະເຈລ ຈ າ ຂຈ າພະເຈລ ຈ າກຄ ຖອນຫາຍໃຈ ຂຈ າພະເຈລ ຈ າຕນ ກຕອງ ຈຣ ດໃຈຂອງ

ຂຈ າພະເຈລ ຈ າກຄ ອລ ອນລະອາໄປ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 86:11 ຂຈ າແດລ ພຣະເຈລ ຈ າ ຂຄ ຊລ ງສອນຂຈ າພຣະອລ ງໃຫຈ ຮຊ ຈ ຈສ ກທາງຂອງພຣະອລ ງ 

ເພຄລ ອຂຈ າພຣະອລ ງຈະດທາເນພ ນໃນຄວາມຈຣ ງຂອງພຣະອລ ງ ຂຄ ຊລ ງສທາຣວມໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງ

ໃຫຈ ຢຄ າເກງພຣະນາມຂອງພຣະອລ ງ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 109:22 ເພາະຂຈ າພຣະອລ ງຍາກຈລ ນແລະຂສ ດສລ ນ ແລະຈຣ ດໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງກຄ

ບາດເຈສ ບຢຊລ ພາຍໃນ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 112:7,8 ເຂລ າບຄລ ຢຈ ານຂລ າວຮຈ າຍ ຈຣ ດໃຈຂອງເຂລ າຍນ ດແຫນຈ ນ ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈລ ຈ າ 8 ຈຣ ດໃຈຂອງເຂລ າແນລ ວແນລ  ເຂລ າຈະບຄລ ຢຈ ານ ຈລ ນກວລ າຈະເຫສ ນຄວາມປະສລ ງຕຄລ ສສ ດຕຣຊ

ຂອງເຂລ າສຄ າເຣສ ດ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 143:4 ເຫດສສ ນນສຈ ນ ໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງອລ ອນລະອາຢຊລ ໃນຂຈ າພຣະອລ ງ ຈຣ ດໃຈ

ພາຍໃນຂຈ າພຣະອລ ງກຄ ຜຣ ດຫວສ ງເຕສ ມທລ ນ

ເພງສສ ຣເສພ ນ 147:3 ພຣະອລ ງຊລ ງຮສ ກສາຄລ ນທພລ ຊອກຊຄ ຈ າໃນຈຣ ດໃຈ ແລະຊລ ງພສ ນຜຊ ກບາດແຜ

ຂອງເຂລ າ

ສຄ ພາສຣ ດ 14:30 ໃຈທພລ ສງລ ບໃຫຈ ຊພ ວຣ ດແກລ ເນຄ ຈ ອຫນສ ງ ແຕລ ກຣ ເລດກະທທາໃຫຈ ກະດຊ ກຜຄ

ປສ ນຍາຈານ 1:13 ແລະຂຈ າພະເຈລ ຈ າຕສຈ ງໃຈຊອກ ແລະສແວງຫາໂດຍສະຕຣ ປສ ນຍາ ສຣລ ງທພລ ກະທທາ

ກສ ນພາຍໃຕຈ ຟຈ າສວສ ນ ເປສ ນເຣຄລ ອງຍາກລຄ າບາກຊນລ ງພຣະເຈລ ຈ າປະທານໃຫຈ ມະນຄ ດທທາກສ ນຢຊລ

ນສຈ ນ

ປສ ນຍາຈານ 2:10 ສຣລ ງໃດໆທພລ ນສ ຍຕາຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າຢາກເຫສ ນ ຂຈ າພະເຈລ ຈ າກຄ ບຄລ ປຣ ດບສ ງ ຂຈ າພະ

ເຈລ ຈ າບຄລ ໄດຈ ຫຈ າມໃຈຈາກຄວາມສນຄ ກໃດໆ ເພາະໃຈຂຈ າພະເຈລ ຈ າຄວາມເພພ ດເພພ ນໃນບສ ນດາ

ງານຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າ ແລະນພ ຈ ເປສ ນຣາງວສ ນຈາກງານຂອງຂຈ າພະເຈລ ຈ າ

ປສ ນຍາຈານ 2:22,23 ເພາະວລ າເຂລ າໄດຈ ອສ ນໃດຈາກບສ ນດາງານທພລ ທຄ າຫນສ ກຫນລ ວງ ທສ ງວຣ ຕລ ກ

ກສ ງວລ ນທພລ ເຂລ າຕຈ ອງທຄ າພາຍໃຕຈ ດວງອາທຣ ດ 23 ດຈ ວຍວລ າປພ  ເດຄ ອນຂອງເຂລ າມພ ແຕລ ຄວາມ



ເຈສ ບປວດ ແລະກຣ ຈທຄ ຣະຂອງເຂລ າກຄລ ຄວາມສລລ ດໃຈ ເຖຣ ງກາງຄຄ ນຈຣ ດໃຈຂອງເຂລ າກຄ ບຄລ ໄດຈ

ຢຄ ດພສ ກສງລ ບ ນພ ຈ ກຄ ອະນຣ ຈສ ງດຈ ວຍ

ປສ ນຍາຈານ 11:10 ຈລລ ງຕສ ດຄວາມເສລ ຈ າຫມອງເສສ ຽຈາກໃຈຂອງເຈລ ຈ າ ແລະຈລລ ງຖຣ ຈ ມຄວາມເຈສ ບ

ປວດເສສ ຽຈາກເນຄ ຈ ອຫນສ ງຂອງເຈລ ຈ າເພາະຄວາມຫນຄລ ມສາວແລະວສ ຍສະກສ ນນສຈ ນເປສ ນອະນຣ

ຈສ ງ

ເອຊາຢາ 30:29 ເຈລ ຈ າຈະມພ ບລ ດເພງຢລ າງຄຄ ນທພລ ມພ ເທສການສສ ກສຣ ດ ແລະມພ ໃຈຍຣ ນດພ ຢລ າງຄລ ນທພລ

ອອກເດພ ນຕາມສຽງປພລ  ເພຄລ ອໄປຍສ ງພຊ ຂອງພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ ເຖຣ ງພຣະສພ ລາແຫລ ງອຣ ສຣາ

ເອນ

ເອຊາຢາ 57:15 ອລ ງຜຊຈ ສຊ ງເດສລ ນ ຄຄ ຜຊຈ ຢຊລ ໃນນຣ ຣສ ນການ ຜຊຈ ຊລ ງພຣະນາມວລ າບຄ ຣຣ ສຄ ດ ກລ າວດສລ ງນພ ຈ ວລ າ

“ເຮລ າຢຊລ ໃນບລ ອນທພລ ສຊ ງແລະບຄ ຣຣ ສຄ ດ ແລະຢຊລ ກສ ບຜຊຈ ທພລ ມພ ຈຣ ດໃຈສທານນ ກຜຣ ດແລະຖລ ອມ ເພຄລ ອຈະ

ຮຄ ຈ ຟຄ ຈ ນຈຣ ດໃຈຂອງຜຊຈ ໃຈຖລ ອມ ແລະຮຄ ຈ ຟຄ ຈ ນໃຈຂອງຜຊຈ ສຄ ານນ ກຜຣ ດ

ເອຊາຢາ 65:14 ເບຣລ ງແມມ , ຜຊຈ ຮສ ບໃຊຈ ຂອງເຮລ າຈະຮຈ ອງເພງດຈ ວຍຄວາມຍຣ ນດພ  ແຕລ ເຈລ ຈ າທສ ງ

ຫລາຍຈະຮຈ ອງອອກມາເພາະເສສ ຽໃຈ ແລະຈະຄວນຄາງເພາະຈຣ ດຣະທລ ມ

ເອຊາຢາ 66:13,14 ດສລ ງຜຊຈ ທພລ ມານດາຂອງຕລ ນເລລ ຈ າໂລມ ເຮລ າຈະເລລ ຈ າໂລມເຈລ ຈ າເຊສລ ນນສຈ ນ ແລະ

ເຈລ ຈ າຈະຮສ ບການເລລ ຈ າໂລມໃນເຢຣຊ ຊາເລສ ມ 14 ເຈລ ຈ າຈະເຫສ ນ ແລະໃຈຂອງເຈລ ຈ າຈະເບພ ກບານ 

ກະດຊ ກຂອງເຈລ ຈ າຈະເຂສຈ ມແຂງຂນ ຈ ນແລະສຄ ຂະພາບດພ ເຫມຄ ອນຢລ າງຫຍຈ າອລ ອນ ແລະເຂລ າຈະຮຊ ຈ

ກສ ນວລ າຫສ ດຂອງພຣະເຈລ ຈ າຢຊລ ກສ ບຜຊຈ ຮສ ບໃຊຈ ຂອງພຣະອລ ງ ແລະຄວາມພຣ ໂຣດຕຄລ ສຊ ຈ ສສ ດຕຣຊ

ຂອງພຣະອລ ງ

ເຢເຣມພ  15:16 ເມຄລ ອພລ ບພຣະວສ ຈນະຂອງພຣະອລ ງແລຈ ວ ຂຈ າພຣະອລ ງກຄ ກຣ ນເສສ ຽ ພຣະວສ ຈ

ນະຂອງພຣະອລ ງເປສ ນຄວາມຊຄລ ນບານແກລ ຂຈ າພຣະອລ ງ ແລະເປສ ນຄວາມປຣ ຕຣ ຍພ ນດພ ແຫລ ງຈຣ ດ

ໃຈຂອງຂຈ າພຣະອລ ງ ຂຈ າແດລ ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ ພຣະເຈລ ຈ າຈອມໂຍທາ ເພາະວລ າເຂລ າເອພ ຈ ນຂຈ າ

ພຣະອລ ງຕາມພຣະນາມຂອງພຣະອລ ງ

ເຢເຣມພ  24:7 ເຣລ າຈະໃຫຈ ຈຣ ດໃຈແກລ ເຂລ າທພລ ຈະຮຊ ຈ ຈສ ກວລ າເຣລ າຄຄ ພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າແລະເຂລ າທສ ງ

ຫລາຍຈະເປສ ນໄພລ ພລ ນຂອງເຮລ າ ແລະເຮລ າຈະເປສ ນພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າຂອງເຂລ າເພາະເຂລ າທສ ງ

ຫລາຍຈະກສ ບມາຫາເຮລ າດຈ ວຍຄວາມເຕສ ມໃຈ



ໂຢຮສ ນ 14:1 ຢລ າໃຫຈ ໃຈຂອງທລ ານທສ ງຫລາຍວຄຈ ນວາຍໄປ ຈລລ ງວາງໃຈໃນພຣະເຈລ ຈ າແລະໄວຈ ວາງ

ໃຈໃນເຮລ າເຫມຄ ອນກສ ນ

ໂຢຮສ ນ 14:27 ເຮລ າມອບຄວາມສງລ ບສຄ ກໄວຈ ກສ ບທລ ານທສ ງຫລາຍ ຝລ າຍເຮລ າໃຫຈ ແກລ ພວກທລ ານ

ບຄລ ເຫມຄ ອນໂລກໃຫຈ ນສຈ ນ ຢລ າໃຫຈ ໃຈຂອງພວກທລ ານວຄຈ ນວາຍໄປແລະຢລ າຊຊ ລ ຢຈ ານ

ໂຢຮສ ນ 16:6 ແຕລ ເພາະເຮລ າໄດຈ ບອກສຣລ ງເຫລລລ ານພ ຈ ຕຄລ ພວກທລ ານ ໃຈຂອງພວກທລ ານຈນລ ງເຕສ ມໄປ

ດຈ ວຍຄວາມທຄ ກ

ໂຢຮສ ນ 16:22 ດສລ ງນສຈ ນໃນບສ ດນພ ຈ ທລ ານທສ ງຫລາຍກຄ ມພ ຄວາມທຄ ກໂສກ ແຕລ ເຮລ າຈະເຫສ ນພວກ

ທລ ານອພ ກແລະໃຈຂອງພວກທລ ານຈະຊລ ມຊຄລ ນຍຣ ນດພ  ແລະບຄລ ມພ ຜຊຈ ໃດຈະເອລ າຄວາມຍຣ ນດພ ນສຈ ນ

ອອກໄປຈາກພວກທລ ານໄດຈ

ກຣ ຈການ 2:46 ເຂລ າໄດຈ ຫມສລ ນຮລ ວມປະຊຄ ມໃນບຄ ຣຣ ເວນພຣະວຣ ຫານທຄ ກວສ ນ ແລະຫສ ກເຂລ ຈ າຈພລ  

ຕາມເຮຄ ອນຂອງເຂລ າ ຮລ ວມຮສ ບປະທານອາຫານດຈ ວຍຄວາມຊຄລ ນຊລ ມຍຣ ນດພ ແລະໃຈສສ ດຊຄລ

ໂຣມ 9:2 ວລ າເຮລ າມພ ຄວາມທຄ ກໂສກຫນສ ກແລະມພ ຄວາມເຈສ ບຮຈ ອນໃຈບຄລ ຂາດ

2 ໂກຣຣ ນໂທ 2:4 ເນຄລ ອງດຈ ວຍຄວາມທຄ ກລຄ າບາກແລະຄວາມທຄ ກຮຈ ອນໃຈຫລາຍ ເຮລ າຈນລ ງໄດຈ

ຂຽນມາຍສ ງເຈລ ຈ າທສ ງຫລາຍນສຈ ນດຈ ວຍນຄ ຈ າຕາໄຫລ ບຄລ ໃຊລ ເພຄລ ອຈະໃຫຈ ພວກເຈລ ຈ າເປສ ນທຄ ກໂສກ 

ແຕລ ເພຄລ ອຈະໃຫຈ ເຈລ ຈ າທສ ງຫລາຍຮຊ ຈ ຈສ ກຄວາມຮສ ກອສ ນລລ ຈ ນເຫລຄ ອທພລ ເຮລ າມພ ຕຄລ ພວກເຈລ ຈ ານສຈ ນ

ເອເຟໂຊ 5:19 ຈລລ ງສລ ນທະນາກສ ນດຈ ວຍເພງສສ ຣເສພ ນ ເພງນະມສ ສການ ແລະເພງຍຈ ອງຍຄ ສຄ ຣະ

ເສພ ນຝລ າຍພຣະວຣ ນຍານ ຄຄ ຮຈ ອງເພງແລະສສ ຣເສພ ນຈາກໃຈຂອງທລ ານທສ ງຫລາຍຖວາຍ

ແດລ ອລ ງພຣະຜຊຈ ເປສ ນເຈລ ຈ າ
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