
Lao - ພຣະຄຄ າພພ ຈຈ ດໃຈທພທ ບຄທ ດພ  - Bad Mind Scriptures

ປະຖຖ ມການ 26:35  ຜຜຜ ຍຈ ງທທ ງສອງນພ ຜ ໄດຜ ສຜ າງຄວາມບຄທ ພຄ ໃຈໃຫຜ ແກທ ອພ ຊາກ  ແລະນາງເຣເບ

ກາຫລາຍ

ພຣະບທ ນຍທ ດສອງ  28:65  ເມມທ ອທທ ານຢຜທ ຖຜ າມກາງປະຊາຊາດຕທ າງໆນທຜ ນ  ທທ ານຈະບຄທ ພຖ ບ

ຄວາມສະບາຍເລພ ຍ  ສຖ ຜ ນຕພ ນຂອງທທ ານຈະບຄທ ມພ ທພທ ຢຢ ດພທ ກ  ເພາະພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າຈະປະ

ທານໃຫຜ ທທ ານມພ ຈຈ ດໃຈທພທ ຫວາດຫວທທ ນ ມພ ຕາທພທ ມມ ດມຖ ວລຖ ງ  ແລະມພ ຊພ ວຈ ດທພທ ຄທ ອຍສຈ ຜ ນຫວທ ງ

ລຖ ງ

ນາງຣຜ ດ 1:18 ເມມທ ອນາງນາໂອມພ ເຫທ ນນາງຣຜ ດມພ ຄວາມຕທຜ ງໃຈໄປກທ ບຕຖ ນແທຜ  ນາງກຄ ບຄທ ເວຖ ຜ າ

ຫຍທ ງອພ ກ

2  ຊາມຜ ເອນ 17:8  ພຣະອຖ ງກຄ ຊຖ ງຮຜ ຜ ຢຜທ ແລຜ ວວທ າ  ກະສທ ດດາວຈ ດສະເດທ ດພຄທ ຂອງພຣະອຖ ງກທ ບ

ພວກຂອງພຣະອຖ ງນທຜ ນເປທ ນນທ ກຮຖ ບທພທ ເກທທ ງກຜ າ  ແລະໂຫດຮຜ າຍເຫມມ ອນຫມພ ຢຜທ ໃນປທ າທພທ

ຖມ ກຄຖ ນລທ ກເອຖ າລຜ ກຂອງມທ ນໄປ ສະເດທ ດພຄທ ຂອງພຣະອຖ ງເປທ ນນທ ກຮຖ ບທພທ ມພ ຄວາມຊຄ ານຈ ຊຄ າ

ນານ ເວລາກາງຄມ ນພຣະອຖ ງຄຖ ງຈະບຄທ ນອນຢຜທ ບທ ອນດຽວກທ ບພວກທະຫານຂອງພຣະອຖ ງ

ດອກ

ສຢ ພາສຈ ດ 21:27  ເຄມທ ອງສທ ກກາຣະບຜ ຊາຂອງຄຖ ນຊຖທ ວຮຜ າຍເປທ ນສຈທ ງທພທ ຫນຜ າກຽດຊທ ງ  ເມມທ ອເຂຖ າ

ນຄ າມາດຜ ວຍຄວາມຕທຜ ງໃຈຊຖທ ວຈະຍຈທ ງກວທ ານທຜ ນຈທ ກເທຖທ າໃດ

ສຢ ພາສຈ ດ 29:11  ຄຖ ນໂງທ ຍທ ອມໃຫຜ ຄວາມໂກດຂອງເຂຖ າພຢທ ງອອກມາເຕທ ມທພທ  ແຕທ ນທ ກປາດ

ຍທ ອມຢທ ບຢທຜ ງໂທສະໄວຜ ງຽບໆ

ເອເຊກຽນ 23:17,22,28  ຊາວບາບຈ ໂລນກຄ ມາຫານາງເຖຈ ງຕຽງຮທ ກ  ແລະເຂຖ າກຄ ກະທຄ າໃຫຜ

ນາງເປທ ນມຖ ນທຈ ນດຜ ວຍຣາຄະຂອງເຂຖ າ ຫລທ ງຈາກທພທ ນາງເປມ ຜ ອນເປຈ ກທ ບເຂຖ າແລຜ ວ ນາງກຄ

ເບມທ ອຫນທ າຍ  22  ເຫດສທ ນນທຜ ນ  ໂອໂຮລພ ບາເອພ ຍ,  ພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າກທ າວດທທ ງນພ ຜ ວທ າ  “ເບຈທ ງ



ແມມ , ເຮຖ າຈະໃຫຜ ຄຖ ນຮທ ກທພທ ເຈຖ ຜ າເບມທ ອຫນທ າຍແລຜ ວນທຜ ນໃຫຜ ມາສຜ ຜ ເຈຖ ຜ າ ແລະເຮຖ າຈະນຄ າເຂຖ າມາ

ສຜ ຜ ເຈຖ ຜ າຈາກທຢ ກດຜ ານ  28  ເພາະພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າກທ າວດທທ ງນພ ຜ ວທ າ  ເບຈທ ງແມມ ,  ເຮຖ າຈະມອບ

ເຈຖ ຜ າໄວຜ ໃນມມ ຂອງຜຜຜ ທພທ ເຈຖ ຜ າກຽດຊທ ງ ໃນມມ ຂອງຜຜຜ ເຫລຖທ ານທຜ ນທພທ ເຈຖ ຜ າເບມທ ອຫນທ າຍ

ເອເຊກຽນ 36:5  ເຫດສທ ນນທຜ ນພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າກທ າວດທທ ງນພ ຜ ວທ າ  ດຜ ວຍຄວາມຫວງແຫນຢທ າງ

ເດມ ອດດານຂອງເຮຖ າ ເຮຖ າເວຖ ຜ າກທ າວໂທດປະຊາຊາດທພທ ເຫລມ ອຢຜທ  ແລະແກທ ເອໂດມທທ ງສຈ ຜ ນ

ຜຜຜ ທພທ ມອບແຜທ ນດຈ ນຂອງເຮຖ າໃຫຜ ແກທ ຕຖ ນເອງໃຫຜ ເປທ ນກຄ າມະສຈ ດ  ດຜ ວຍຄວາມລທ າເຣພ ງ

ຢທ າງເຕທ ມໃຈ  ແລະຄວາມຫມຈທ ນປມາດຢທ າງທພທ ສຢ ດ  ເພມທ ອເຂຖ າຈະໄດຜ ໄລທ ຄຖ ນແຜທ ນດຈ ນນທຜ ນ

ອອກໄປ ເພມທ ອຈະໄດຜ ປຢຜ ນເອຖ າໄປເສທ ຽ

ເອເຊກຽນ 38:10  ພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າກທ າວດທທ ງນພ ຜ ວທ າ ໃນວທ ນນທຜ ນ ຈະບທ ງເກພ ດຄວາມຄຈ ດໃນໃຈ

ຂອງເຈຖ ຜ າ ແລະເຈຖ ຜ າຈະຄຈ ດແຜນການຊຖທ ວ

ດານພ ເອນ 5:20  ແຕທ ຍຜ ອນພຣະອຖ ງມພ ຄວາມທະເຍພ ທະຍານ  ມພ ພຣະທທ ຍແຂງກະດຜ າງແລະ

ກະທທາການຊຖທ ວຮຜ າຍ  ພຣະອຖ ງຈຈທ ງຖມ ກປຖ ດອອກຈາກພຣະຣາຊບທ ນລທ ງແລະສຜ ນເສທ ຽກຽດ

ຕຈ ຍຖ ດ

ລຜ ກາ 12:29 ໃຫຜ ທທ ານທທ ງຫລາຍເຂຖ ຜ າໃຈຢທ າງນພ ຜ ວທ າ ຖຜ າເຈຖ ຜ າຂອງເຮມ ອນໄດຜ ຮຜ ຜ ກທ ອນວທ າໂຈນຈະ

ມາໃນໂມງໃດ ຕຖ ນຈະບຄທ ປະໃຫຜ ໂຈນເຈາະເຂຖ ຜ າເຮມ ອນໄດຜ

ກຈ ຈການ 12:20  ອທ ນນຈທ ງເຮໂຣດມພ ຄວາມເຄມ ອງຄຽດຕຄທ ຊາວຕພ ເຣແລະຊາວຊພ ໂດນ  ແຕທ

ຊາວເມມ ອງນທຜ ນໄດຜ ພຜ ອມກທ ນມາເຝຖ ຜ າທທ ານ  ເມມທ ອເຂຖ າຕຈ ດຕຄທ ເອຖ າໃຈ ລາຊະໂຕກຖ ມມະວທ ງ

ຂອງກະສທ ດໄດຜ ແລຜ ວ ເຂຖ າກຄ ພາກທ ນໄປຂຄ ເປທ ນໄມຕຣພ ກທ ບກະສທ ດ ເພາະວທ າເມມ ອງຂອງເຂຖ າ

ຕຜ ອງອາໄສອາຫານລຜ ຽງຊພ ບຈາກແຜທ ນດຈ ນຂອງກະສທ ດ

ກຈ ຈການ 14:2  ແຕທ ພວກຢຈ ວທພທ ບຄທ ຍອມເຊມທ ອກຄ ໄດຜ ຍຖ ວະຍຖ ງຄຖ ນຕທ າງຊາດໃຫຜ ຄຈ ດປອງຮຜ າຍຕຄທ

ພວກພພທ ນຜ ອງ

ໂຣມ  1:28  ເຂຖ າບຄທ ເຫທ ນດພ ທພທ ຈະຮທ ບຮຜ ຜ ພຣະເຈຖ ຜ າ  ພຣະອຖ ງຈຈທ ງຊຖ ງປທ ອຍໃຫຜ ເຂຖ າມພ ໃຈຊຖທ ວແລະ

ເຮທ ດສຈທ ງທພທ ບຄທ ສຖ ມຄວນ



ໂຣມ  8:6,7  ດຜ ວຍວທ າການໃສທ ໃຈຢຜທ ກທ ບຝທ າຍມະນຢ ດນທຜ ນກຄ ຄມ ຄວາມຕາຍ  ແລະການໃສທ ໃຈ

ກທ ບຝທ າຍພຣະວຈ ນຍານນທຜ ນກຄ ຄມ ຊພ ວຈ ດແລະສທ ນຕຈ ສຢ ກ  7  ເຫດວທ າກນທພທ ໃສທ ໃຈກທ ບຝທ າຍມະ

ນຢ ດນທຜ ນກຄ ເປທ ນສທ ດຕຣຜ ຕຄທ ພຣະເຈຖ ຜ າ ເພາະບຄທ ຍອມຢຜທ ໃຕຜ ບທ ງຄທ ບພຣະບທ ນຍທ ດຂອງພຣະເຈຖ ຜ າ

ແລະທພທ ຈຈ ງ, ຈະຢຜທ ໃຕຜ ບທ ງຄທ ບພຣະບທ ນຍທ ດນທຜ ນກຄ ບຄທ ໄດຜ

ໂຣມ 11:20 ກຄ ຖມ ກແລຜ ວທພທ ເຂຖ າຖມ ກຊຖ ງຫທ ກອອກກຄ ເພາະເຂຖ າບຄທ ເຊມທ ອ ແຕທ ທພທ ເຈຖ ຜ າຢຜທ ໄດຜ ກຄ ເພາະ

ດຜ ວຍຄວາມເຊມທ ອຂອງເຈຖ ຜ າເທຖທ ານທຜ ນ ດທທ ງນທຜ ນຢທ າສຜ ທ ຈອງຫອງແຕທ ຈຖທ ງເປທ ນຜຜຜ ຢຄ າເກງ

2  ໂກຣຈ ນໂທ 10:5  ແລະຄວາມດມ ຜ ດຈ ງທຢ ກປະການທພທ ຕທຜ ງຕຖ ວຂຈ ຜ ນຂທ ດຂວາງຄວາມຮຜ ຜ ຈທ ກພຣະ

ເຈຖ ຜ າ ແລະປາຍຄວາມຄຈ ດທຢ ກປະການລຖ ງໃຫຜ ຢຜທ ໃຕຜ ບທ ງຄທ ບ ຈຖ ນເຖຈ ງນຜ ອມຟທ ງພຣະຄຣຈ ດ

2  ໂກຣຈ ນໂທ 11:3  ແຕທ ເຫມມ ອນດທທ ງງຜ ນທຜ ນໄດຜ ຫລອກລວງນາງເອວາດຜ ວຍກຖ ນອຢ ບາຍຂອງ

ມທ ນ  ເຮຖ າຄຈ ດຢຜ ານວທ າຈຈ ດໃຈຂອງເຈຖ ຜ າທທ ງຫລາຍກຄ ຈະຖມ ກຫລອກລວງດຜ ວຍຢທ າງໃດ

ຢທ າງນຈທ ງ  ໃຫຜ ຫລຖ ງຈາກຄວາມຈຖທ ງຮທ ກພທ ກດພ ອທ ນສທ ດຊມທ ແລະອທ ນບຄ ຣຈ ສຢ ດຕຄທ ພຣະຄຣຈ ດດທທ ງ

ນທຜ ນ

ເອເຟໂຊ 2:3  ເມມທ ອກທ ອນ,  ເຮຖ າທທ ງປວງເຄພ ຍດຄ າເນພ ນຊພ ວຈ ດຕາມຕທ ນຫາຂອງຝທ າຍມະນຢ ດ

ທທ ມມະດາເຫມມ ອນຄຖ ນເຫລຖທ ານທຜ ນ ຄມ ດຄ າເນພ ນໄປຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຮທ າງກາຍແລະ

ຂອງຈຈ ດໃຈ ຕາມສທ ນດານພວກເຮຖ າເປທ ນຄຖ ນຄວນຖມ ກພຣະພຈ ໂຣດເຫມມ ອນດທທ ງຄຖ ນອມທ ນ

ເອເຟໂຊ 4:17 ເຫດສທ ນນທຜ ນ, ຂຜ າພະເຈຖ ຜ າຈຈທ ງຂຄ ຢມ ນຢທ ນ ແລະເປທ ນພຍານໃນພຣະນາມຂອງ

ອຖ ງພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າວທ າ  ຕທຜ ງແຕທ ນພ ຜ ຕຄທ ໄປທທ ານທທ ງຫລາຍຢທ າດຄ າເນພ ນຊພ ວຈ ດຕາມຢທ າງຄຖ ນ

ຕທ າງຊາດທພທ ເຂຖ າດຄ າເນພ ນກທ ນນທຜ ນ ຄມ ດຜ ວຍໃຈໂງທ ອທ ນຫາປໂຍດບຄທ ໄດຜ

ໂກໂລຊາຍ 1:21  ແລະເຈຖ ຜ າທທ ງຫລາຍ  ຊຈທ ງເມມທ ອກທ ອນນທຜ ນບຄທ ແມທ ນພຖ ລເມມ ອງຂອງພຣະເຈຖ ຜ າ

ແຕທ ເປທ ນສທ ດຕຣຜ ທາງດຜ ານຈຈ ດໃຈດຜ ວຍການຊຖທ ວຮຜ າຍຕທ າງໆ

ໂກໂລຊາຍ 2:18  ຢທ າໃຫຜ ຜຜຜ ໃດໄດຜ ສຄ ຜ ໂກງເອຖ າຮາງວທ ນຂອງເຈຖ ຜ າທທ ງຫລາຍ ດຜ ວຍໃຊຜ ກຈ ຣຈ ຍາທຄ າ

ທທ າເປທ ນຜຜຜ ຖທ ອມຕຖ ວລຖ ງ  ໄຫວຜ ເທວະດາແລະໄຝທ ຝທ ນຢຜທ ໃນນພ ມຈ ດທພທ ເຂຖ າເຫທ ນ  ແລະອວດ

ອຜ າງຕຖ ວຂຈ ຜ ນເປຖທ າໆດຜ ວຍຄວາມຄຈ ດຢທ າງທຄ າມະດາມະນຢ ດ



1 ເທຊະໂລນຈ ກ 5:14 ຈຖທ ງລະວທ ງໃຫຜ ດພ  ຢທ າໃຫຜ ຜຜຜ ໃດເຮທ ດຊຖທ ວຕອບແທນການຊຖທ ວ ແຕທ ວທ າຈຖທ ງສ

ແວງຫາທາງເຮທ ດດພ ຕຄທ ກທ ນແລະກທ ນຢຜທ ສເມພ  ແລະຕຄທ ຄຖ ນທທ ງປວງດຜ ວຍ

2 ເທຊະໂລນຈ ກ 2:2 ຢທ າໃຫຜ ໃຈຂອງເຈຖ ຜ າທທ ງຫລາຍປທທ ນປທ ວນໂດຍງທ າຍ ຫລມ ສະທຜ ານຕຖ ກໃຈ ບຄທ

ວທ າຈະມາດຜ ວຍທາງວຈ ນຍານ ຫລມ ມາທາງຄຄ າເວຖ ຜ າ  ຫລມ ທາງຈຖ ດຫມາຍທພທ ອຜ າງວທ າມາຈາກ

ເຮຖ າ ໂດຍອຜ າງວທ າວທ ນຂອງອຖ ງພຣະຜຜຜ ເປທ ນເຈຖ ຜ າມາເຖຈ ງແລຜ ວ

1  ຕຈ ໂມທຽວ 6:5  ແລະການກະທຖ ບກະເທມ ອນບຄທ ຂາດລະຫວທ າງຄຖ ນໃຈທຢ ຈຣຈ ດ  ແລະຂາດ

ຄວາມຈຈ ງ ທພທ ຄຈ ດວທ າການນທ ບຖມ ພຣະເຈຖ ຜ າຢທ າງຖມ ກຕຜ ອງນທຜ ນເປທ ນທາງທພທ ຈະໄດຜ ກທາໄຣ

2  ຕຈ ໂມທຽວ 3:8  ຢານເນສ ແລະຢຄ າເບຣສຂທ ດຂວາງຕຄທ ສຜ ຜ ກທ ບໂມເຊສທ ນໃດ ຄຖ ນເຫລຖທ ານພ ຜ ກຄ

ຂທ ດຂວາງຕຄທ ສຜ ຜ ກທ ບຄວາມຈຈ ງສທ ນນທຜ ນເຫມມ ອນກທ ນ  ເຂຖ າເປທ ນຄຖ ນມພ ໃຈຊຖທ ວຮຜ າຍ  ແລະໃນ

ດຜ ານຄວາມເຊມທ ອນທຜ ນເຂຖ າໃຊຜ ບຄທ ໄດຜ

ຕຈ ໂຕ 1:15  ສຄ າລທ ບຄຖ ນສະອາດນທຜ ນ  ທຢ ກສຈທ ງກຄ ສະອາດເສາະໃສ ແຕທ ວທ າສຄ າລທ ບຄຖ ນຊຖທ ວຮຜ າຍ

ແລະຄຖ ນທພທ ບຄທ ເຊມທ ອນທຜ ນ  ບຄທ ມພ ສຈທ ງໃດສະອາດຈທ ກຢທ າງ  ແຕທ ຈຈ ດໃຈ  ແລະໃຈສທານຈ ກຜຈ ດແລະ

ຊອບຂອງເຂຖ າກຄ ຖມ ກຊຖທ ວຮຜ າຍໄປແລຜ ວ

ເຮທ ບເຣພ  12:3 ຈຖທ ງພຈ ຈາຣະນາຄຈ ດເຖຈ ງພຣະອຖ ງ ຜຜຜ ຊຖ ງອຖ ດທຖ ນການຂທ ດຂວາງຂອງຄຖ ນບາບທພທ

ຕຄທ ສຜ ຜ ພຣະອຖ ງ ເພມທ ອທທ ານທທ ງຫລາຍຈະບຄທ ຫມຖ ດກຄ າລທ ງໃຈ

ຢາໂກໂບ 1:8 ເປທ ນຄຖ ນສອງໃຈ ບຄທ ແນທ ນອນໃນບທ ນດາທາງຂອງຕຖ ນ
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