
Lao - ພຣະຄຄ າພພ ຈຈ ດໃຈທພທ ດພ  - Good Mind Scriptures

ລະບຽບພວກເລວພ  24:12  ເຂຂ າຈຈທ ງຈຄ າຊາຍຄຂ ນນນນ ນໄວນ ຈຂ ນກວທ ານຄ ນ າພຣະທນ ຍຂອງພຣະຜຜນ ເປນ ນ

ເຈຂ ນ າຈະເປນ ນທພທ ກະຈທ າງຕຄທ ເຂຂ າທນ ງຫລາຍ

ພຣະບນ ນຍນ ດສອງ  18:6  ຖນ າຄຂ ນເລວພ ຄຂ ນໃດມາຈາກເມມ ອງໃດໃນອຈ ສຣາເອນອນ ນເປນ ນທພທ ຢຜທ ຂອງ

ເຂຂ າ ຈະມາຍນ ງສະຖານທພທ ຊຈທ ງພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າຊຂ ງເລມ ອກໄວນ ກຄ ໃຫນ ເຂຂ າມາໄດນ ຕາມໃຈປາຖນາ

ນາງຣຜ ດ 1:18  ເມມທ ອນາງນາໂອມພ ເຫນ ນນາງຣຜ ດມພ ຄວາມຕນນ ງໃຈໄປກນ ບຕຂ ນແທນ  ນາງກຄ ບຄທ ເວຂ ນ າ

ຫຍນ ງອພ ກ

1 ຂທ າວຄາວ 28:9 ໂຊໂລໂມນບບ ດຂອງເຣຂ າເອພ ຍ ເຈຂ ນ າຈຂທ ງຮຜ ນ ຈນ ກພຣະເຈຂ ນ າ ແລະຈຂທ ງບຂ ວລະບນ ດພຣະ

ອຂ ງດນ ວຍໃຈຈພ ງແລະດນ ວຍຄວາມເຕນ ມໃຈຂອງເຈຂ ນ າ  ເພາະພຣະເຈຂ ນ າຊຂ ງພພ ຈາຣະນາຈຈ ດໃຈທນ ງ

ປວງ ແລະຊຂ ງເຂຂ ນ າໃຈໃນແຜນງານແລະຄວາມຄຈ ດທນ ງປວງ ຖນ າເຈຂ ນ າສແວງຫາພຣະອຂ ງເຈຂ ນ າ

ຈະພຂ ບພຣະອຂ ງ ແຕທ ຖນ າເຈຂ ນ າປະຖຈ ນ ມພຣະອຂ ງ ພຣະອຂ ງຈະຊຂ ງແກທ ວງເຈຂ ນ າອອກໄປເສນ ຽເປນ ນນຈ ດ

ເນເຫມພ  4:6 ດນທ ງນນນ ນ ພວກຂນ າພະເຈຂ ນ າຈຈທ ງພາກນ ນສນ າງກຄ າແພງເມມ ອງຕຄທ ໄປ ບຄທ ພຄ ເທຂທ າໃດກຄ າແພງ

ເມມ ອງກຄ ສຜ ງຂຈ ນ ນໄດນ ເຄຈທ ງນຈທ ງແລນ ວ ຍນ ອນວທ າປະຊາຊຂ ນພາກນ ນຮນ ອນຮຂ ນຕຄທ ວຽກການ

ໂຢບ 23:13  ແຕທ ພຣະອຂ ງຊຂ ງປທ ຽນແປງບຄທ ໄດນ  ແລະຜຜນ ໃດຈະປພທ ນພຣະອຂ ງໄດນ  ພຣະອຂ ງມພ ພຣະປະ

ສຂ ງສຈທ ງໃດພຣະອຂ ງກຄ ຊຂ ງກະທທາສຈທ ງນນນ ນ

ສບ ພາສຈ ດ 29:11  ຄຂ ນໂງທ ຍທ ອມໃຫນ ຄວາມໂກດຂອງເຂຂ າພບທ ງອອກມາເຕນ ມທພທ  ແຕທ ນນ ກປາດຍທ ອມ

ຢນ ບຢນນ ງໂທສະໄວນ ງຽບໆ

ເອຊາຢາ 26:3   ໃຈແນທ ວແນທ ນນນ ນ  ພຣະອຂ ງຊຂ ງຮນ ກສາໄວນ ໃນສນ ນຕຈ ພາບອນ ນສຂ ມບຜ ນ  ເພາະເຂຂ າ

ວາງໃຈໃນພຣະອຂ ງ

ມາຣະໂກ 5:15ເມມທ ອເຂຂ າມາເຖຈ ງພຣະເຢຊຜ ກຄ ເຫນ ນຄຂ ນທພທ ຜພ ທນ ງກອງທນ ບສຈ ງຢຜທ ນນນ ນ  ນບທ ງຫຂທ ມເສມ ນ ອ

ຜນ າມພ ສະຕຈ ອາຣຂ ມດພ  ເຂຂ າຈຈທ ງມພ ໃຈຢນ ານ

ລຜ ກາ 8:35  ແລນ ວຄຂ ນທນ ງປວງກຄ ອອກມາເບຈທ ງເຫດການທພທ ເກພ ດຂຈ ນ ນນນນ ນ ແລະເມມທ ອມາເຖຈ ງພຣະ

ເຢຊຜ  ເຂຂ າໄດນ ເຫນ ນຄຂ ນທພທ ຜພ ຮນ າຍອອກຈາກຕຂ ວນບທ ງຫຂທ ມເສມ ນ ອຜນ າມພ ສະຕຈ ອາຣຂ ມດພ  ນນທ ງຢຜທ ໃກນ ພຣະ

ບາດພຣະເຢຊຜ  ເຂຂ າຈຈທ ງມພ ໃຈຢນ ານ



ກຈ ຈການ 17:11  ພວກຢຈ ວເຫລຂທ ານພ ນ ມພ ຈຈ ດໃຈສຜ ງສຂທ ງກວທ າຊາວເມມ ອງເທຊະໂລນຈ ກ  ເພາະເຂຂ າມພ

ໃຈເຫລມ ນ ອມໃສຮນ ບເອຂ າພຣະທນ ມແລະຄຂ ນ ນເບຈທ ງພຣະຄນ ມພພ ທບ ກວນ ນ  ເພມທ ອຢາກຮຜ ນ ວທ າຂຄ ນ ຄວາມ

ນນນ ນເປນ ນຈຈ ງດນທ ງກທ າວຫລມ ບຄທ

ກຈ ຈການ 20:19  ເຮຂ າໄດນ ຮນ ບໃຊນ ພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າດນ ວຍການຖທ ອມໃຈທບ ກຢທ າງ  ດນ ວຍນຄ ນ າຕາໄຫລ

ແລະດນ ວຍບການຖມ ກທຂ ດລອງທພທ ບນ ງເກພ ດແກທ ເຮຂ າ ດນ ວຍພວກຢຈ ວຄຈ ດປອງຮນ າຍຕຄທ ເຮຂ າ

ໂຣມ 7:25  ເຮຂ າຂອບພຣະຄບ ນພຣະເຈຂ ນ າໂດຍທາງພຣະເຢຊຜ ຄຣຈ ດເຈຂ ນ າຂອງເຮຂ າທນ ງຫລາຍ ເຫດ

ດນທ ງນພ ນ ທາງດນ ານຈຈ ດໃຈເຮຂ າກຄ ຍອມຮນ ບໃຊນ ຕາມຂຄ ນ ບນ ນຍນ ດຂອງພຣະເຈຂ ນ າ  ແຕທ ດນ ານຮທ າງກາຍ

ຂອງເຮຂ າກຄ ເປນ ນຂນ ອຍຂນ າຢຜທ ໃຕນ ກຂ ດແຫທ ງຄວາມຜຈ ດບາບ

ໂຣມ 8:6 ດນ ວຍວທ າການໃສທ ໃຈຢຜທ ກນ ບຝທ າຍມະນບ ດນນນ ນກຄ ຄມ ຄວາມຕາຍ ແລະການໃສທ ໃຈກນ ບຝທ າຍ

ພຣະວຈ ນຍານນນນ ນກຄ ຄມ ຊພ ວຈ ດແລະສນ ນຕຈ ສບ ກ

ໂຣມ  8:27  ແລະພຣະອຂ ງຜຜນ ຊຂ ງສອດສທ ອງຮຜ ນ ໃຈມະນບ ດ  ກຄ ຊຂ ງຊາບຄວາມນຈ ກຄຈ ດຂອງພຣະວຈ ນ

ຍານ  ເພາະວທ າ ພຣະວຈ ນຍານຊຂ ງອນ ອນວອນຂຄ ສຄ າລນ ບພວກໄພທ ພຂ ນຂອງພຣະເຈຂ ນ າຕາມນຄ ນ າ

ພຣະທນ ຍພຣະອຂ ງ

ໂຣມ  11:34  ເພາະວທ າໃຜຫນຄ ໄດນ ຮຜ ນ ຈນ ກພຣະທນ ຍຂອງພຣະເຈຂ ນ າ  ຫລມ ໃຜຫນຄ ເປນ ນທພທ ປຈ ກສາຂອງ

ພຣະອຂ ງ

ໂຣມ  12:2  ຢທ າດທາເນພ ນຊພ ວຈ ດເຫມມ ອນຢທ າງຊາວໂລກນພ ນ  ແຕທ ຈຂທ ງຮນ ບການຊຂ ງປທ ຽນແປງຈຈ ດໃຈ

ແລນ ວອບ ປນຈ ສນ ຍຂອງພວກເຈຂ ນ າຈຈທ ງຈະປທ ຽນໃຫມທ  ເພມທ ອເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍຈະໄດນ ຮຜ ນ ນຄ ນ າພຣະທນ ຍ

ຂອງພຣະເຈຂ ນ າ ຈະໄດນ ຮຜ ນ ວທ າອນ ນໃດດພ  ອນ ນໃດເປນ ນທພທ ຊອບພຣະທນ ຍ ແລະອນ ນໃດດພ ທພທ ສບ ດ

ໂຣມ  12:16  ຈຂທ ງຊຂ ມຊມທ ນຍຈ ນດພ ໃນຄວາມໄວນ ວາງໃຈ ຈຂທ ງອຂ ດທຂ ນຕຄທ ຄວາມຍາກລຄ າບາກ ຈຂທ ງຫມນທ ນ

ເອຂ າໃຈໃສທ ໃນການໄຫວນ ວອນ

ໂຣມ  14:5  ຄຂ ນນຈທ ງຖມ ວທ າວນ ນນຈທ ງດພ ກວທ າອພ ກວນ ນນຈທ ງ  ແຕທ ອພ ກຄຂ ນນຈທ ງຖມ ວທ າທບ ກວນ ນຫມມ ອນກນ ນ

ຄວນໃຫນ ທບ ກຄຂ ນມພ ຄວາມແນທ ໃຈໃນຄວາມຄຈ ດເຫນ ນຂອງຕຂ ນເອງ

ໂຣມ 15:6  ເພມທ ອພວກເຈຂ ນ າຈະໄດນ ພນ ອມໃຈກນ ນສນ ຣເສພ ນພຣະເຈຂ ນ າ  ຜຜນ ຊຂ ງເປນ ນພຣະບຈ ດາຂອງ

ພຣະເຢຊຜ ຄຣຈ ດເຈຂ ນ າຂອງເຮຂ າທນ ງຫລາຍ

1 ໂກຣຈ ນໂທ 1:10 ດນທ ງນພ ນ ເຮຂ າຫມາຍຄວາມວທ າ ຄມ ພວກເຈຂ ນ າຕທ າງຄຂ ນກຄ ຕທ າງກທ າວວທ າ, “ຂນ ອຍເປນ ນ

ຝທ າຍໂປໂລ” ຫລມ  “ຂນ ອຍເປນ ນຝທ າຍອາໂປໂລ” ຫລມ  “ຂນ ອຍເປນ ນຝທ າຍເກຟາ” ຫລມ  “ຂນ ອຍເປນ ນ



ຝທ າຍພຣະຄຣຈ ດ”

1  ໂກຣຈ ນໂທ  2:16  “ດນ ວຍວທ າຜຜນ ໃດຫນຄ  ໄດນ ຮຜ ນ ຈນ ກພຣະທນ ຍຂອງອຂ ງພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າ  ຈຈທ ງຈະສນທ ງ

ສອນພຣະອຂ ງໄດນ ” ແຕທ ຝທ າຍເຮຂ າທນ ງຫລາຍກຄ ມພ ພຣະທນ ຍຂອງພຣະຄຣຈ ດ

2 ໂກຣຈ ນໂທ 7:7 ແລະບຄທ ໃຊທ ແຕທ ພຽງການມາຂອງຕພ ໂຕເທຂທ ານນນ ນ ແຕທ ດນ ວຍການທພທ ພວກເຈຂ ນ າໄດນ

ຊຜ ໃຈຂອງຕພ ໂຕອພ ກດນ ວຍ  ຕາມທພທ ຕພ ໂຕໄດນ ມາເລຂທ າໃຫນ ຟນ ງເຖຈ ງຄວາມອາລນ ຍແລະຄວາມໂສກ

ເສຂ ນ າຂອງເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍ  ກນ ບທນ ງໃຈຮນ ອນຮຂ ນຂອງພວກເຈຂ ນ າທພທ ມພ ຕຄທ ເຮຂ າ ຈຈທ ງເຮນ ດໃຫນ ເຮຂ າມພ

ຄວາມຊຂ ມຊມທ ນຍຈ ນດພ ທະວພ ຂຈ ນ ນ

2  ໂກຣຈ ນໂທ  8:12  ເພາະວທ າຖນ າມພ ນທນ າໃຈພນ ອມຢຜທ ແລນ ວ  ພຣະເຈຂ ນ າກຄ ຊຂ ງພຄ ພຣະທນ ຍທພທ ຈະຊຂ ງຮນ ບ

ຕາມທພທ ທບ ກຄຂ ນມພ ຢຜທ  ບຄທ ໃຊທ ຕາມທພທ ເຂຂ າບຄທ ມພ

2  ໂກຣຈ ນໂທ  9:2  ເພາະເຮຂ າຮຜ ນ ວທ າໃຈຂອງພວກເຈຂ ນ າພນ ອມຢຜທ ແລນ ວ ເຮຂ າຈຈທ ງກທ າວອວດອນ າງເຣມທ ອງ

ພວກເຈຂ ນ າຕຄທ ຊາວມາເກໂດເນນ ຽວທ າ  ທພທ ແຂວງອະຂາຢາເຂຂ າກຄ ຈນ ດແຈງໄວນ ພນ ອມແລນ ວຕນນ ງແຕທ

ປພ ກາຍ ແລະໃຈຮນ ອນຮຂ ນຂອງເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍກຄ ຊບ ກຍຜ ນ ຫລາຍຄຂ ນໃຫນ ເຂຂ າສຂ ນໃຈ

2 ໂກຣຈ ນໂທ 13:11 ໃນສບ ດທນ າຍນພ ນ ພພທ ນນ ອງທນ ງຫລາຍເອພ ຍ ເຮຂ າຂຄ ລາພວກເຈຂ ນ າກທ ອນ ຈຂທ ງປນ ບປບ ງ

ໃຫນ ຕຂ ວຈະເຣພ ນຂຈ ນ ນ  ຈຂທ ງຟນ ງຄຄ າວອນຂຄ ຂອງເຮຂ າ  ຈຂທ ງເປນ ນນຄ ນ ານຈທ ງໃຈດຽວກນ ນ  ຈຂທ ງຢຜທ ຮທ ວມກນ ນ

ດນ ວຍຄວາມສງຂ ບ ແລະພຣະເຈຂ ນ າຜຜນ ຊຂ ງຮນ ກແລະຊຂ ງປະທານສນ ນຕຈ ສບ ກ ຈະຊຂ ງສະຖຈ ດຢຜທ ນຄ າເຈຂ ນ າ

ທນ ງຫລາຍ

ເອເຟໂຊ 4:23 ແລະຈຂທ ງໃຫນ ວຈ ນຍານຈຈ ດຂອງທທ ານຖມ ກຊຂ ງຕນນ ງຂຈ ນ ນໃຫມທ

ຟພ ລຈ ປອຍ 2:2,3  ກຄ ຂຄ ໃຫນ ເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍເຮນ ດໃຫນ ຄວາມຍຈ ນດພ ຂອງເຮຂ າຄຂ ບເຕນ ມ ດນ ວຍການທພທ ມພ

ຄວາມຄຈ ດຢທ າງດຽວກນ ນ ມພ ຄວາມຮນ ກຢທ າງດຽວກນ ນ ມພ ໃຈຮທ ວມສາມນ ກຄພ ເປນ ນນຄ ນ ານຈທ ງໃຈດຽວ

ກນ ນ 3 ຢທ າເຮນ ດສຈທ ງໃດໃນທາງຊພ ງດພ ຫລມ ຖມ ດພ ກນ ນ ແຕທ ຈຂທ ງຖທ ອມໃຈລຂ ງຖມ ວທ າຄຂ ນອມທ ນດພ ກວທ າຕຂ ນ

ຟພ ລຈ ປອຍ 4:2  ເຮຂ າຂຄ ເຕມ ອນນາງຢຜ ໂອເດນ ຽ  ແລະຂຄ ເຕມ ອນນາງຊຈ ນຕພ ເຂ ໃຫນ ມພ ໃຈປອງດອງກນ ນ

ໃນອຂ ງພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າ

ຟພ ລຈ ປອຍ 4:7  ແລນ ວສນ ນຕຈ ສບ ກອນ ນມາແຕທ ພຣະເຈຂ ນ າຊຈທ ງເກພ ນຄວາມເຂຂ ນ າໃຈ  ຈະເຝຂ ນ າຮນ ກສາຈຈ ດ

ໃຈແລະຄວາມຄຈ ດຂອງເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍໄວນ ໃນພຣະເຢຊຜ ຄຣຈ ດ

ໂກໂລຊາຍ 3:12 ເຫດສນ ນນນນ ນໃນຖານະທພທ ເປນ ນພວກຊຈທ ງພຣະເຈຂ ນ າຊຂ ງຮນ ກ ແລະຊຂ ງເລມ ອກໄວນ ໃຫນ



ເປນ ນໄພທ ພຂ ນຂອງພຣະອຂ ງ  ຈຂທ ງສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານພ  ໃຈຖທ ອມລຂ ງ  ໃຈອທ ອນສບ ພາບ ໃຈ

ອຂ ດທຂ ນດຂ ນນານ

2 ເທຊະໂລນຈ ກ 2:2 ຢທ າໃຫນ ໃຈຂອງເຈຂ ນ າທນ ງຫລາຍປນທ ນປທ ວນໂດຍງທ າຍ ຫລມ ສະທນ ານຕຂ ກໃຈ ບຄທ ວທ າ

ຈະມາດນ ວຍທາງວຈ ນຍານ  ຫລມ ມາທາງຄຄ າເວຂ ນ າ  ຫລມ ທາງຈຂ ດຫມາຍທພທ ອນ າງວທ າມາຈາກເຮຂ າ

ໂດຍອນ າງວທ າວນ ນຂອງອຂ ງພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າມາເຖຈ ງແລນ ວ

2  ຕຈ ໂມທຽວ 1:7  ເພາະວທ າພຣະເຈຂ ນ າບຄທ ໄດນ ຊຂ ງປະທານໃຈອນ ນຢນ ານກຂ ວໃຫນ ແກທ ເຮຂ າ  ແຕທ ໄດນ ຊຂ ງປະ

ທານໃຈອນ ນປະກອບດນ ວຍຣຈ ດອຄ ານາດ ຄວາມຮນ ກ ແລະການບນ ງຄນ ບຕຂ ນໃຫນ ແກທ ເຮຂ າ

ຕຈ ໂຕ 2:6 ຝທ າຍພວກຊາຍຫນບທ ມກຄ ເຫມມ ອນກນ ນ ຈຂທ ງຕນ ກເຕມ ອນເຂຂ າໃຫນ ມພ ສະຕຈ ອນ ນດພ ຮອບຄອບ

ເຮນ ບເຣພ  8:10  ອຂ ງພຣະຜຜນ ເປນ ນເຈຂ ນ າຊຂ ງກທ າວອພ ກວທ າ, “ນພ ນ ແມທ ນຄຄ າສນ ນຍາ ທພທ ເຮຂ າຈະສນ ນຍາໄວນ ກນ ບ

ຍາດວຂ ງອຈ ສຣາເອນ ພາຍຫລນ ງສະໄຫມນນນ ນ ຄມ ເຮຂ າຈະບນ ນຈບ ຂຄ ນ ບນ ນຍນ ດຂອງເຮຂ າໄວນ ໃນໃຈຂອງ

ເຂຂ າ ເຮຂ າຈະຈາຣຈ ກຂຄ ນ ບນ ນຍນ ດນນນ ນໄວນ ໃນຫຂ ວໃຈຂອງເຂຂ າ ເຮຂ າຈະເປນ ນພຣະເຈຂ ນ າຂອງເຂຂ າ ແລະ

ຝທ າຍເຂຂ າຈະເປນ ນພຂ ລເມມ ອງຂອງເຮຂ າ

1  ເປໂຕ 1:13  ເຫດສນ ນນນນ ນ  ຈຂທ ງຕຽມຕຂ ວຕຽມໃຈຂອງພວກທທ ານໃຫນ ດພ  ຈຂທ ງມພ ສະຕຈ ລະວນ ງຕຂ ວ

ແລະຈຂທ ງຕນນ ງຄວາມຫວນ ງໃຫນ ເຕນ ມບຄ ຣຈ ບຜ ນໃນພຣະຄບ ນ  ຄມ ພຣະຄບ ນຊຈທ ງຈະຊຂ ງໂຜດປະທານແດທ

ພວກທທ ານ ເມມທ ອພຣະເຢຊຜ ຈະສະເດນ ດມາປາກຂ ດ

1  ເປໂຕ 5:2  ຈຂທ ງລນ ຽງຝຜ ງແກະຂອງພຣະເຈຂ ນ າທພທ ຝາກໄວນ ກນ ບພວກທທ ານ  ຈຂທ ງດຜ ແລເຂຂ າບຄທ ແມທ ນ

ດນ ວຍໃຈຂຂ ມຂມທ ນ  ແຕທ ດນ ວຍເຕນ ມໃຈຕາມນທນ າພຣະທນ ຍຂອງພຣະເຈຂ ນ າ  ບຄທ ແມທ ນດນ ວຍເຫນ ນແກທ

ຊນ ບສຈທ ງຂອງທພທ ໄດນ ມາໃນທາງທບ ດຈະຣຈ ດ ແຕທ ດນ ວຍໃຈເຫລມ ນ ອມໃສ

2  ເປໂຕ 3:1  ພວກທພທ ຮນ ກເອພ ຍ,  ນພ ນ ແຫລະ ເປນ ນຈຂ ດຫມາຍສະບນ ບທພທ ສອງທພທ ຂນ າພະເຈຂ ນ າໄດນ ຂຽນ

ມາເຖຈ ງທທ ານທນ ງຫລາຍ ໃນຈຂ ດຫມາຍທນ ງສອງສະບນ ບນພ ນ  ຂນ າພະເຈຂ ນ າໄດນ ປບ ກເຕມ ອນຈຈ ດໃຈອນ ນ

ຊມທ ສນ ດຂອງພວກທທ ານໃຫນ ລະນຈ ກເຖຈ ງ

ພຣະນຈ ມຈ ດ 17:9 ໃນເຣມທ ອງນພ ນ ແຫລະ, ຕນ ອງໃຊນ ຈຈ ດໃຈທພທ ມພ ສະຕຈ ປນ ນຍາ ຫຂ ວທນ ງເຈນ ດນນນ ນໄດນ ແກທ ພຜ

ນນ ອຍເຈນ ດຫນທ ວຍທພທ ຍຈ ງນນນ ນນນທ ງຢຜທ  ຄມ ໄດນ ແກທ ກະສນ ດເຈນ ດອຂ ງ
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