
Lao - ເລລລ ມຕຕ ຕ ນ ສຕ ງຄາມຕຕ ານວວ ນຍານ ການອະທວ ຖານ ພຣະຄຄ າພລ

 - Beginning WP Scriptures

ການສາລະພາບ ການອະທວ ຖານ ພຣະຄຄ າພລ  - Confession Scriptures

ເອອ ຊຣາ 9:7 ຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍມລ ກອ ມຊຕລ ວຍວລ ງໃຫຍລ ຕອຕ ງແຕລ ສະໄຫມບອ ນພະບບ ຣບ ດຂອງຂຕ າພຣະ

ອຕ ງທອ ງຫລາຍ ຈຕ ນເຖວ ງທບ ກວອ ນນລ ຕ  ແລະເພາະຄວາມບາບຊຕລ ວຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍ ຂຕ າ

ພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍ ທອ ງບອ ນດາພຣະຣາຊາຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງ ແລະບອ ນດາປະໂຣຫວ ດຂອງຂຕ າ

ພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍໄດຕ ຖຖ ກມອບໄວຕ ໃນມຖ ຂອງບອ ນດາພຣະຣາຊາແຫລ ງແຜລ ນດວ ນເຫລຕລ ານອຕ ນ 

ໃຫຕ ແກລ ດາບ ແກລ ການເປອ ນຊະເລລ ຍ ແກລ ການ

ເອອ ຊຣາ 9:13 ແລະເມຖລ ອຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍຮອ ບໂທດເພາະການຊຕລ ວຮຕ າຍຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງ 

ແລະເພາະກອ ມຊຕລ ວໃຫຍລ ຍວລ ງຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງ ແລະເມຖລ ອພຣະອຕ ງ ຄຖ ພຣະເຈຕ ຕ າຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງ

ທອ ງຫລາຍໄດຕ ຊຕ ງລຕ ງໂທດຂຕ າພຣະອຕ ງ ເຫດຄວາມບາບຊຕລ ວຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງນຕ ອຍກວລ າທລລ

ຄວນຈະໄດຕ ຣອ ບ ແລະຊຕ ງປະທານຄຕ ນທລລ ເຫລຖ ອຢຢລ ແກລ ຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍຢລ າງນລ ຕ

ເນເຫມລ  9:2 ຄຕ ນອວ ສຣາເອນໄດຕ ແຍກຕຕ ນອອກຈາກຊຕ ນຕລ າງຊາດ ແລະຢຖ ນສາຣະພາບ

ບາບຂອງຕຕ ນ ແລະສາຣະພາບກອ ມຊຕລ ວແຫລ ງບອ ນພະບບ ຣບ ດຂອງເຂຕ າ

ເພງສອ ຣເສລ ນ 24:3,4 ຜຢຕ ໃດອາດຂຂ ຕ ນໄປເທວ ງພຢ ສຢ ງຂອງພຣະຜຢຕ ເປອ ນເຈຕ ຕ າໄດຕ  ຜຢຕ ໃດມລ ອະນບ ຍາດເຂຕ ຕ າ

ໄປໃນພຣະວວ ຫານອອ ນບຄ ຣວ ສບ ດຂອງພຣະອຕ ງໄດຕ  4 ຜຢຕ ນອຕ ນຕຕ ອງເປອ ນຄຕ ນຂາວສະອາດທອ ງການ

ກະທທາແລະຄວາມຄວ ດ ແລະເປອ ນຜຢຕ ທລລ ບຄລ ຍອມນະມອ ສການຮຢ ບເຄຕ າຣຕ ບ ຫລຖ ບຄລ ຕອຕ ງຄຄ າສອ ນຍາ

ເທອ ດ

ເພງສອ ຣເສລ ນ 73:13 ການທລລ ຂຕ າພຣະອຕ ງທຄ າຕຕ ນໃຫຕ ບຄ ຣວ ສບ ດ ແລະລຕ າງມຖ ໃຫຕ ສະອາດຈາກຄວາມ

ຜວ ດນອຕ ນ ຈະບຄລ ມລ ປໂຍດຫຍອ ງບຄລ ?

ເອຊາຢາ 59:2 ແຕລ ວລ າຄວາມບາບຊຕລ ວຂອງເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍໄດຕ ກະທທາໃຫຕ ເກດລ ການແຍກລະ

ຫວລ າງເຈຕ ຕ າກອ ບພຣະເຈຕ ຕ າຂອງເຈຕ ຕ າ ແລະບາບຂອງເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍໄດຕ ບອ ງພຣະພອ ກຂອງ



ພຣະອຕ ງເສອ ຽຈາກເຈຕ ຕ າ ພຣະອຕ ງຈຂລ ງບຄລ ໄດຕ ຍວ ນ

ເອຊາຢາ 64:6 ຂຕ າພຣະອຕ ງທບ ກຄຕ ນໄດຕ ກາຍເປອ ນເຫມຖ ອນຄຕ ນທລລ ບຄລ ສະອາດ ແລະການກະທທາອອ ນ

ຊອບທອ ມຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງສວ ຕ ນເຫມຖ ອນເສຖ ຕ ອຜຕ າທລລ ເປຖ ຕ ອນເປວ  ຂຕ າພຣະອຕ ງທບ ກຄຕ ນຫລ ຽວລຕ ງ

ຢລ າງໃບໄມຕ  ແລະຄວາມບາບຜວ ດຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍໄດຕ ພອ ດພາຂຕ າພຣະອຕ ງໄປ

ເຫມຖ ອນລຕ ມ

ເຢເຣມລ  5:25 ບາບຊຕລ ວຂອງເຈຕ ຕ າໄດຕ ກະທທາໃຫຕ ສວລ ງເຫລຕລ ານລ ຕ ຫອ ນໄປເສອ ຽ ແລະບາບຂອງເຈຕ ຕ າທອ ງ

ຫລາຍກຄ ກອ ນຄວາມດລ ໄວຕ ເສອ ຽຈາກເຈຕ ຕ າ

ໂຮເຊອາ 13:8 ຈະຄບ ບພວກເຈຕ ຕ າເຫມຖ ອນຫມລ ທລລ ສຢ ນເສອ ຽລຢ ກຂອງມອ ນ ຈະຈວ ກກວ ນພວກເຈຕ ຕ າທອ ນ

ທລ ເຫມຖ ອນສວ ງ ແລະຈະຈລ ກພວກເຈຕ ຕ າອອກເປອ ນຕລ ອນໆເຫມຖ ອນສອ ດປລ າຈລ ກ

ດານລ ເອນ 9:8,9 ຂຕ າແດລ ພຣະຜຢຕ ເປອ ນເຈຕ ຕ າ ພວກກະສອ ດ ພວກຜຢຕ ປຕ ກຄອງ ແລະບອ ນພະບບ ຣບ ດ

ຂອງພວກຂຕ າພຣະອຕ ງໄດຕ ກະທຄ າສວລ ງທລລ ຫນຕ າອອ ບອາຍແລະສວລ ງທລລ ເປອ ນບາບຕຄລ  ສຢ ຕ ພຣະອຕ ງ 9 

ພຣະອຕ ງຊຕ ງເມດຕາແລະຊຕ ງໃຫຕ ອະພອ ຍ ແຕລ ພວກຂຕ າພຣະອຕ ງໄດຕ ກະບຕ ດຕຄລ ສຢ ຕ ພຣະອຕ ງ

ມາຣະໂກ 9:24 ໃນທອ ນໃດນອຕ ນພຄລ ຂອງເດອ ກນຕ ອຍກຄ ຮຕ ອງທຢ ນຂຂ ຕ ນວລ າ, “ເຊຖລ ອແລຕ ວຂຕ ານຕ ອຍ ທລລ ຂຕ າ

ນຕ ອຍຍອ ງຂາດຄວາມເຊຖລ ອນອຕ ນ ຂຄ ໂຜດຊລ ອຍຂຕ ານຕ ອຍແດລ ທຕ ອນ”

ລຢ ກາ 11:2 ພຣະອຕ ງຊຕ ງກລ າວກອ ບເຂຕ າວລ າ, “ເມຖລ ອພວກທລ ານອຕ ອນວອນຈຕລ ງກລ າວວລ າ, “ຂຕ າແດລ ພຣະ

ບວ ດາ ຂຄ ໃຫຕ ພຣະນາມຂອງພຣະອຕ ງເປອ ນທລລ ເຄຕ າຣຕ ບບຢ ຊາ ຂຄ ໃຫຕ ພຣະຣາຊອານາຈອ ກຂອງພຣະ

ອຕ ງມາຕອຕ ງຢຢລ  (ມອ ດທາຍ 6:10)

ໂຢຮອ ນ 14:6 ພຣະເຢຊຢ ຊຕ ງຕອບເຂຕ າວລ າ, “ເຮຕ ານລ ຕ ແຫລະ, ເປອ ນທາງນອຕ ນ ເປອ ນຄວາມຈວ ງ ແລະ

ເປອ ນຊລ ວວ ດ ບຄລ ມລ ຜຢຕ ໃດມາເຖວ ງພຣະບວ ດາໄດຕ ນອກຈາກຈະມາທາງເຮຕ າ

ໂຢຮອ ນ 17:15 ຂຕ າພຣະອຕ ງບຄລ ໄດຕ ຂຄ ພຣະອຕ ງເອຕ າເຂຕ າອອກຈາກໂລກນລ ຕ  ແຕລ ໄດຕ ຂຄ ຮອ ກສາເຂຕ າໄວຕ ໃຫຕ

ພຕ ຕ ນຈາກມານຮຕ າຍ

ຢາໂກໂບ 4:8 ເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍຈຕລ ງເຂຕ ຕ າໃກຕ ພຣະເຈຕ ຕ າ ແລະພຣະອຕ ງຈະສະເດອ ດມາໃກຕ ພວກເຈຕ ຕ າ ຄຕ ນ

ບາບທອ ງຫລາຍເອລ ຍ, ຈຕລ ງຊຄ າຮະມຖ ໃຫຕ ສະອາດ ແລະຄຕ ນສອງໃຈຈຕລ ງຊຄ າຮະໃຈຂອງຕຕ ນໃຫຕ ບຄ ຣວ

ສບ ດ

ໂຣມ 6:12-14 ເຫດສອ ນນອຕ ນ, ຕຄລ ໄປຢລ າໃຫຕ ຄວາມຜວ ດບາບປຕ ກຄອງຮລ າງກາຍທລລ ຕຕ ອງຕາຍຂອງ



ເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍ ຊຂລ ງເຮອ ດໃຫຕ ຕຕ ອງເຊຖລ ອຟອ ງຕອ ນຫາຂອງກາຍນອຕ ນ 13 ຢລ າມອບອະວອ ຍວະຂອງ

ພວກເຈຕ ຕ າໃຫຕ ແກລ ຄວາມຜວ ດບາບຕຄລ ໄປ ເພຖລ ອໃຫຕ ເປອ ນເຄຖລ ອງໃຊຕ ໃນການອະທອ ມ ແຕລ ຈຕລ ງມອບ

ຕຕ ວຂອງເຈຕ ຕ າຖວາຍແກລ ພຣະເຈຕ ຕ າເປອ ນການສວ ຕ ນສບ ດ ເຫມຖ ອນກອ ບບບ ກຄຕ ນທລລ ເປອ ນຂຂ ຕ ນມາ

ຈາກຄວາມຕາຍແລຕ ວ ແລະຈຕລ ງມອບອະວອ ຍວະຂອງເຈຕ ຕ າຖວາຍແກລ ພຣະເຈຕ ຕ າເປອ ນການສວ ຕ ນ

ສບ ດ ເພຖລ ອເປອ ນເຄຖລ ອງໃຊຕ ໃນການຊອບທອ ມຕຄລ ໄປ 14 ດຕ ວຍວລ າຕຄລ ໄປຄວາມຜວ ດບາບຈະບຄລ ບອ ງ

ຄອ ບພວກເຈຕ ຕ າອລ ກ ເພາະວລ າເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍບຄລ ໄດຕ ຢຢລ ໃຕຕ ພຣະບອ ນຍອ ດແຕລ ຢຢລ ໃຕຕ ພຣະຄບ ນ

ເຮອ ບເຣລ  9:28 ພຣະຄຣວ ດກຄ ສອ ນນອຕ ນ ຄຖ ພຣະອຕ ງຊຕ ງຖວາຍພຣະອຕ ງເອງເປອ ນເຄຖລ ອງບຢ ຊາເທຖລ ອດຽວ

ເພຖລ ອແບກບາບຂອງຄຕ ນຈຄ ານວນຫລາຍໄວຕ  ພຣະອຕ ງຈະຊຕ ງປາກຕ ດເປອ ນເທຖລ ອທລລ ສອງ ໂດຍບຄລ

ກລ ຽວກອ ບບາບ ແຕລ ເພຖລ ອໂຜດບອ ນດາຜຢຕ ທລລ ລຄ ຄອຍພຣະອຕ ງດຕ ວຍໃຈຮຕ ອນຮຕ ນ ໃຫຕ ໄດຕ ຮອ ບ

ຄວາມພຕ ຕ ນ

1 ໂຢຮອ ນ 1:9 ຖຕ າເຮຕ າທອ ງຫລາຍສາຣະພາບຜວ ດບາບຂອງພວກເຮຕ າ ພຣະອຕ ງຊຕ ງສອ ດຊຖລ ແລະ

ທລ ຽງທອ ມ ຈະຊຕ ງໂຜດຍຕ ກບາບຂອງພວກເຮຕ າ ແລະຈະຊຕ ງໂຜດຊຄ າຮະລຕ າງເຮຕ າທອ ງຫລາຍ

ຈາກການອະທອ ມຫມຕ ດສວ ຕ ນ

ການໃຫຕ ອະໄພ ການອະທວ ຖານ ພຣະຄຄ າພລ  - Forgiveness Scriptures

ມອ ດທາຍ 6:12-15 ຂຄ ຊຕ ງໂຜດຍຕ ກໂທດໃຫຕ ຂຕ າພຣະອຕ ງ ເຫມຖ ອນຂຕ າພຣະອຕ ງຍຕ ກໂທດໃຫຕ ແກລ ຜຢຕ ທລລ

ເຮອ ດຜວ ດຕຄລ ຂຕ າພຣະອຕ ງນອຕ ນ 13 ແລະຂຄ ຢລ າພາຂຕ າພຣະອຕ ງເຂຕ ຕ າໄປໃນການທຕ ດລອງ ແຕລ ຂຄ ຊຕ ງ

ໂຜດໃຫຕ ພຕ ຕ ນຈາກການຊຕລ ວຮຕ າຍ (ເຫດວລ າຣາຊອານາຈອ ກ, ຣວ ດອຄ ານາດ, ແລະພຣະຣອ ສມລ ກຄ

ເປອ ນຂອງພຣະອຕ ງສຖ ບໆ ໄປເປອ ນນວ ດ ອາແມນ) 14 ເພາະວລ າຖຕ າວລ າທລ ານຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງ

ເພຖລ ອນມະນບ ດ ພຣະບວ ດາຂອງທລ ານຜຢຕ ຊຕ ງສະຖວ ດໃນສວອ ນຈະຊຕ ງໂຜດຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງ

ທລ ານດຕ ວຍ 15 ແຕລ ຖຕ າທລ ານບຄລ ຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງເພຖລ ອນມະນບ ດ ພຣະບວ ດາຂອງທລ ານກຄ ຈະ

ບຄລ ຊຕ ງໂຜດຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງທລ ານເຫມຖ ອນກອ ນ

ມອ ດທາຍ 18:21,22 ເມຖລ ອນອຕ ນເປໂຕໄດຕ ມາທຢ ນຖາມພຣະອຕ ງວລ າ, “ນາຍເອລ ຍ, ຖຕ າພລລ ນຕ ອງຂອງຂຕ າ



ພຣະອຕ ງເຮອ ດຜວ ດຕຄລ ຂຕ າ ພຣະອຕ ງຫລາຍເທຖລ ອ ຂຕ າພຣະອຕ ງຕຕ ອງຍຕ ກຜວ ດໃຫຕ ເຂຕ າເຖວ ງຈອ ກເທຖລ ອ 

ເຖວ ງເຈອ ດເທຖລ ອຫລຖ ” 22 ພຣະເຢຊຢ ຊຕ ງຕອບວລ າ, “ເຮຕ າບຄລ ໄດຕ ບອກພຽງເຈອ ດເທຖລ ອເທຕລ ານອຕ ນ ແຕລ

ເຖວ ງເຈອ ດສວ ບເທຖລ ອຄຢ ນກອ ບເຈອ ດ

ມອ ດທາຍ 18:35 ຢລ າງນອຕ ນແຫລະ, ພຣະບວ ດາຂອງເຮຕ າຜຢຕ ຊຕ ງສະຖວ ດຢຢລ ໃນສວອ ນ ກຄ ຈະເຮອ ດດອລ ງນອຕ ນ

ແກລ ພວກທລ ານທບ ກຄຕ ນ ຖຕ າພວກທລ ານບຄລ ຍຕ ກຄວາມຜວ ດໃຫຕ ພລລ ນຕ ອງຂອງຕຕ ນດຕ ວຍສບ ດໃຈ”

ມາຣະໂກ 11:25,26 ເມຖລ ອທລ ານຢຖ ນອຕ ອນວອນຢຢລ  ຖຕ າມລ ເຫດກອ ບຜຢຕ ນຂລ ງຜຢຕ ໃດ ຈຕລ ງນຂ ກອະພອ ຍໂທດ

ໃຫຕ ຜຢຕ ນອຕ ນເສອ ຽ ເພຖລ ອພຣະບວ ດາຂອງທລ ານຜຢຕ ຊຕ ງສະຖວ ດຢຢລ ໃນສວອ ນ ຈະຊຕ ງຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງ

ທລ ານດຕ ວຍ 26 (ແຕລ ຖຕ າທານບຄລ ຍຕ ກໂທດນອຕ ນ ພຣະບວ ດາຂອງທລ ານຜຢຕ ຊຕ ງສະຖວ ດຢຢລ ໃນສວອ ນກຄ

ຈະບຄລ ຍຕ ກຄວາມຜວ ດຂອງທລ ານເຫມຖ ອນກອ ນ)”

ລຢ ກາ 6:37 “ຢລ າກລ າວໂທດໃສລ ເຂຕ າແລະພຣະເຈຕ ຕ າຈະບຄລ ຊຕ ງກລ າວໂທດໃສລ ທລ ານ ຢລ າທຄ າໂທດເຂຕ າແລະ

ພຣະເຈຕ ຕ າຈະບຄລ ຊຕ ງທຄ າໂທດທລ ານ ຈຕລ ງຍຕ ກໂທດໃຫຕ ເຂຕ າແລະພຣະເຈຕ ຕ າຈະຊຕ ງຍຕ ກໂທດໃຫຕ ທລ ານ

ລຢ ກາ 11:4 ຂຄ ຊຕ ງໂຜດຍຕ ກຜວ ດບາບຂອງຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍ ດຕ ວຍວລ າຂຕ າພຣະອຕ ງຍຕ ກຄວາມ

ຜວ ດບາບຂອງທບ ກຄຕ ນທລລ ເຮອ ດຜວ ດຕຄລ ຂຕ າພຣະອຕ ງນອຕ ນ ຂຄ ຢລ າຊຕ ງພາກຂຕ າພຣະອຕ ງທອ ງຫລາຍ ເຂຕ ຕ າ

ໄປໃນການທຕ ດລອງ”

ລຢ ກາ 17:3,4 ຈຕລ ງລະວອ ງໃຫຕ ດລ  “ຖຕ າພລລ ນຕ ອງເຮອ ດຜວ ດບາບ ຈຕລ ງຕວ ຕຽນເຂຕ າ ຖຕ າເຂຕ າຫລຕ ບຕອຕ ງໃຈ

ໃຫມລ  ຈຕລ ງຍຕ ກໂທດໃຫຕ ເຂຕ າ 4 ຖຕ າແມລ ນເຂຕ າເຣອ ດຜວ ດຕຄລ ທລ ານວອ ນລະເຈອ ດເທຖລ ອ ແລະກອ ບມາຫາ

ທລ ານທອ ງເຈອ ດເທຖລ ອນອຕ ນ ແລຕ ວເວຕ ຕ າວລ າ, “ເຮຕ າກວ ນແຫນງຕອຕ ງໃຈໃຫມລ ແລຕ ວ” ຈຕລ ງຍຕ ກໂທດໃຫຕ

ເຂຕ າ”

ລຢ ກາ 23:34 ຝລ າຍພຣະເຢຊຢ ຈຂລ ງຊຕ ງອຕ ອນວອນວລ າ, “ໂອ ພຣະບວ ດາເຈຕ ຕ າ, ຂຄ ໂຜດອະພອ ຍໂທດເຂຕ າ 

ເພາະວລ າເຂຕ າບຄລ ຮຢ ຕ ຈອ ກວລ າເຂຕ າກຄ າລອ ງເຮອ ດອອ ນໃດ” ແລຕ ວເຂຕ າໄດຕ ເອຕ າເຄຖລ ອງທຕ ງຂອງພຣະອຕ ງໄປ

ຈຕ ກສລາກແບລ ງປອ ນກອ ນ

ກວ ຈການ 8:22 ເຫດສອ ນນອຕ ນຈຕລ ງຫລຕ ບຕອຕ ງໃຈໃຫມລ ຈາກການຊຕລ ວຂອງເຈຕ ຕ ານລ ຕ  ແລະອຕ ອນວອນຂຄ

ອຕ ງພຣະຜຢຕ ເປອ ນເຈຕ ຕ າ ເພຖລ ອຫວອ ງວລ າພຣະອຕ ງຈະຊຕ ງຍຕ ກຄວາມຜວ ດບາບທລລ ເຈຕ ຕ າຄຂ ດໃນໃຈນອຕ ນ

ເສອ ຽ

ໂຣມ 4:7 ວລ າ, “ຜຢຕ ຊຂລ ງໄດຕ ຮອ ບຄວາມອະພອ ຍແກລ ການລລ ວງລະເມລ ດຂອງຕຕ ນ ແລະການຜວ ດບາບ



ຂອງຕຕ ນໄດຕ ຊຕ ງໂຜດປຕ ກບອ ງໄວຕ ແລຕ ວ ຜຢຕ ນອຕ ນແຫລະ, ເປອ ນສບ ກ

ເອເຟໂຊ 1:7 ໃນພຣະເຢຊຢ ນອຕ ນ ພວກເຮຕ າໄດຕ ຮອ ບການໄຖລ ໃຫຕ ພຕ ຕ ນດຕ ວຍພຣະໂລຫວ ດຂອງພຣະ

ອຕ ງ ຄຖ ໄດຕ ຮອ ບການອະພອ ຍການຫລຕ ງຜວ ດຂອງເຮຕ າ ໂດຍພຣະກະຣບ ນາອອ ນອບ ດຕ ມຂອງພວກ

ເຈຕ ຕ າ

ເອເຟໂຊ 4:32 ຈຕລ ງມລ ໃຈເມດຕາຕຄລ ກອ ນ ມລ ໃຈເອອ ນດຢ ກອ ນ ແລະອະພອ ຍໂທດໃຫຕ ກອ ນ ເຫມຖ ອນດອລ ງ

ພຣະເຈຕ ຕ າໄດຕ ຊຕ ງໂຜດອະພອ ຍໂທດໃຫຕ ແກລ ພວກທລ ານໃນອຕ ງພຣະຄຣວ ດນອຕ ນ

ໂກໂລຊາຍ 1:14 ໃນພຣະບບ ດນອຕ ນເຮຕ າທອ ງຫລາຍຈຂລ ງໄດຕ ຮອ ບການໄຖລ ໃຫຕ ພຕ ຕ ນ ຄຖ ຊຕ ງໂຜດຍຕ ກຜວ ດ

ບາບທອ ງຫລາຍຂອງພວກເຮຕ າ

ໂກໂລຊາຍ 2:13-15 ແລະຝລ າຍເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍທລລ ຕາຍໄປແລຕ ວດຕ ວຍການຫລຕ ງຜວ ດຂອງພວກ

ເຈຕ ຕ າ ແລະດຕ ວຍເຫດທລລ ເນຖ ຕ ອກາຍຂອງພວກເຈຕ ຕ າບຄລ ໄດຕ ຮອ ບພວ ທລ ຕອ ດ ພຣະອຕ ງໄດຕ ຊຕ ງບອ ນດານ

ໃຫຕ ພວກເຈຕ ຕ າມລ ຊລ ວວ ດຮລ ວມກອ ນກອ ບພຣະອຕ ງ ແລະຊຕ ງໂຜດຍຕ ກໂທດການຫລຕ ງຜວ ດທອ ງຫລາຍ

ຂອງພວກເຮຕ າ 14 ພຣະອຕ ງໄດຕ ຊຕ ງລຂ ບລຕ າງຂຄ ຕ ກຕ ດທລລ ຜຢ ກມອ ດເຮຕ າດຕ ວຍບອ ນຍອ ດຕລ າງໆຊຂລ ງຂອ ດ

ຂວາງພວກເຮຕ ານອຕ ນ ແລະໄດຕ ຊຕ ງຍຕ ກເລລ ກເສອ ຽໂດຍຕອກຕວ ດໄວຕ ທລລ ໄມຕ ກາງແຂນ 15 ໂດຍໄມຕ

ກາງແຂນນອຕ ນ ພຣະອຕ ງໄດຕ ຊຕ ງປຕ ດຜຢຕ ປຕ ກຄອງແລະອຄ ານາດທອ ງຫລາຍເສອ ຽ ແລະໄດຕ ຊຕ ງປະ

ຈານເຂຕ າຢລ າງເປລ ດເຜລ ຍໂດຍນຄ າເຂຕ າເປອ ນຊະເລລ ຍໃນຂະບວນແຫລ ງຊອ ຍຊະນະຂອງພຣະອຕ ງ

1 ໂຢຮອ ນ 1:9 ຖຕ າເຮຕ າທອ ງຫລາຍສາຣະພາບຜວ ດບາບຂອງພວກເຮຕ າ ພຣະອຕ ງຊຕ ງສອ ດຊຖລ ແລະ

ທລ ຽງທອ ມ ຈະຊຕ ງໂຜດຍຕ ກບາບຂອງພວກເຮຕ າ ແລະຈະຊຕ ງໂຜດຊຄ າຮະລຕ າງເຮຕ າທອ ງຫລາຍ

ຈາກການອະທອ ມຫມຕ ດສວ ຕ ນ

1 ໂຢຮອ ນ 2:12 ລຢ ກນຕ ອຍທອ ງຫລາຍເອລ ຍ, ເຮຕ າຂຽນຈຕ ດຫມາຍເຖວ ງເຈຕ ຕ າທອ ງຫລາຍ ເພາະວລ າໄດຕ

ຊຕ ງໃຫຕ ອະພອ ຍບາບຂອງພວກເຈຕ ຕ າແລຕ ວ ເພາະເຫອ ນແກລ ພຣະນາມຂອງພຣະອຕ ງ
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