
Lao - ພຣະຄຄ າພພ ຄວາມຕາຍ - Free from Death Scriptures

ໂຣມ  6:23  ດດ ວຍວວ າຄວ າຈດ າງຂອງຄວາມຜຜ ດບາບກຄ ຄຄ ຄວາມຕາຍ  ແຕວ ຂອງພຣະຣາຊທານອອ ນ

ໂຜດມາແຕວ ພຣະເຈຈ ດ າ  ກຄ ຄຄ ຊພ ວຜ ດອອ ນຕລອດໄປເປອ ນນຜ ດໃນພຣະຄຣຜ ດ  ຄຄ ພຣະເຢຊຊ ເຈຈ ດ າຂອງ

ພວກເຮຈ າ 

ໂຣມ  8:2  ເພາະວວ າກຈ ດຂອງພຣະວຜ ນຍານອອ ນເຮອ ດໃຫດ ມພ ຊພ ວຜ ດໃນພຣະເຢຊຊ ຄຣຜ ດນອດ ນ ໄດດ ເຮອ ດໃຫດ

ເຮຈ າພຈ ດ ນຈາກກຈ ດຂອງຄວາມຜຜ ດບາບແລະຄວາມຕາຍ

2 ຕຜ ໂມທຽວ 1:10 ແລະບອ ດນພ ດ ໄດດ ຊຈ ງສະແດງໃຫດ ແຈວ ມແຈດ ງ ໂດຍການທພວ ພຣະເຢຊຊ ຄຣຜ ດ ພຣະຜຊດ

ຊຈ ງໂຜດໃຫດ ພຈ ດ ນຂອງເຮຈ າທອ ງຫລາຍ  ສະເດອ ດສວ ອງສວວ າງມາປາກຈ ດ  ຜຊດ ໄດດ ຊຈ ງກຄ າຈອ ດຄວາມ

ຕາຍໃຫດ ສຊ ນສຜ ດ ນໄປ  ແລະໄດດ ຊຈ ງນຄ າຊພ ວຜ ດແລະສະພາບອະມະຕະໃຫດ ປາກຈ ດແຈດ ງໂດຍຂວ າວປະ

ເສພ ດ

ໂຢບ 5:2 ຄຈ ນໃຈຮດ ອນຕາຍຍດ ອນຄວາມໂກດ ຄຈ ນໂງວ ຕາຍຍດ ອນຄວາມຮດ າຍ

ໂຮເຊອາ  13:14  ເຮຈ າຈະບຄວ ຊວ ອຍປະຊາຊຈ ນນຜ ດ ໃຫດ ພຈ ດ ນຈາກພຜ ພຈ ບຄຈ ນຕາຍ ຫລຄ ຊວ ອຍພວກເຂຈ າໃຫດ

ພຈ ດ ນຈາກອຄ ານາດຂອງຄວາມຕາຍ ໂອ ຄວາມຕາຍເອພ ຍ,  ຈຈວ ງມາພດ ອມກອ ບໄພວຜ ບອ ດຂອງເຈຈ ດ າ

ໂອ  ພຜ ພຈ ບຄຈ ນຕາຍເອພ ຍ,  ຈຈວ ງມາພດ ອມກອ ບການທຄ າລາຍຂອງເຈຈ ດ າ  ຄວາມເມດຕາເອອ ນດຊ ໄດດ

ຖຄ ກປຜ ດບອ ງໄວດ ພຈ ດ ນສາຍຕາຂອງເຮຈ າແລດ ວ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  9:13  ຂດ າແດວ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ ຂຄ ຊຈ ງພຣະກະຣຣ ນາແກວ ຂດ າພຣະອຈ ງ ຂຄ ຊຈ ງທອດພຣະ

ເນດເບຜວ ງວວ າ  ຂດ າພຣະອຈ ງຕດ ອງທຈ ນທຣ ກທຄ ຣະມານເພາະຄຈ ນທພວ ກຽດຊອ ງຂດ າພຣະອຈ ງພຽງໃດ  ຂດ າ

ແດວ ພຣະອຈ ງ ຜຊດ ຊຈ ງຍຈ ກຂດ າພຣະອຈ ງຂຂ ດ ນຈາກປະຕຊ ຂອງຄວາມຕາຍ

ໂຢບ  6:26  ທວ ານທອ ງຫລາຍຄຈ ງຈະໄດດ ຈອ ບສລາກເອຈ າລຊ ກກຄ າພດ າພຄວ  ແລະຕຄວ ຣອງເອຈ າເພຄວ ອນຂອງ

ທວ ານເຫມຄ ອນເປອ ນສພ ນຄດ າ

ໂຢບ  33:22  ວຜ ນຍານຂອງເຂຈ າເຂຈ ດ າໄປໃກດ ປາກແດນຄຈ ນຕາຍ  ແລະຊພ ວຜ ດຂອງເຂຈ າເຂຈ ດ າໃກດ ຜຊດ ທພວ

ນຄ າຄວາມຕາຍມາ

ເອເຊກຽນ 37:12,13 ເພາະສະນອດ ນ ຈຈວ ງປະກາດພຣະທອ ມຕຄວ ອຜ ສຣາເອນໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າວວ າ ພຣະ

ຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າກວ າວດອວ ງນພ ດ ວວ າ  “ເບຜວ ງແມມ ,  ໂອ  ໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າເອພ ຍ,  ເຮຈ າຈະໄຂຂຣ ມຝອ ງສຈ ບຂອງ

ເຈຈ ດ າ  ແລະຈະນຄ າເຈຈ ດ າກອ ບມາຍອ ງແຜວ ນດຜ ນອຜ ສຣາເອນ  13 “ໂອ ໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າເອພ ຍ ເຈຈ ດ າຈະ



ຊາບວວ າ ເຮຈ າຄຄ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ ແລະຍຈ ກເຈຈ ດ າອອກມາຈາກຫລຣ ມຝອ ງສຈ ບຂອງເຈຈ ດ າ

ມອ ດທາຍ  27:52  ອຣ ບໂມງຝອ ງສຈ ບກຄ ໄຂອອກ  ສຈ ບພວກໄພວ ພຈ ນຂອງພຣະເຈຈ ດ າຫລາຍຄຈ ນທພວ ລວ ວງ

ຫລອ ບໄປແລດ ວກຄ ເປອ ນຄຄ ນມາ

ປະຖຈ ມການ 2:7 ເມຄວ ອນອດ ນ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າໄດດ ເອຈ າດຜ ນມາປອດ ນເປອ ນຮຊ ບຄຈ ນແລດ ວເປຈວ າລຈ ມຫາຍໃຈ

ໃສວ ຮຊ ດອ ງໃຫດ ມພ ຊຜ ວຜ ດ ຮຊ ບປອດ ນນອດ ນກຄ ກອ ບກາຍເປອ ນຄຈ ນທພວ ມພ ຊພ ວຜ ດຈຜ ດໃຈ

ປະຖຈ ມການ 6:17 ເຮຈ າຈະໃຫດ ນນດ າມາຖດ ວມໂລກ ແລະທຄ າລາຍທຣ ກສຜວ ງທພວ ມພ ຊພ ວຜ ດຢຊວ ທຣ ກໆສຜວ ງໃນໂລກ

ນພ ດ ຈະຕາຍໄປ

ປະຖຈ ມການ 7:15 ບອ ນດາສອ ດທພວ ມພ ລຈ ມຫາຍໃຈກຄ ພາກອ ນເຂຈ ດ າຢຊວ ໃນເຮຄ ອກອ ບໂນອາແນວລະຄຊ ວ ໆ

ປະຖຈ ມການ 7:22 ບອ ນດາສອ ດທພວ ມພ ລຈ ມຫາຍໃຈເຂຈ ດ າອອກທາງດອ ງ ຄຄ ສອ ດທພວ ອາໄສຢຊວ ເທຜ ງແຜວ ນດຜ ນກຄ

ຕາຍຫມຈ ດ

ໂຢບ  12:10  ຊພ ວຜ ດຂອງສຜວ ງທພວ ມພ ຊພ ວຜ ດທຣ ກຢວ າງຢຊວ ໃນພຣະຫອ ດຂອງພຣະອຈ ງ  ທອ ງລຈ ມຫາຍໃຈ

ຂອງມະນຣ ດທອ ງປວງ

ໂຢບ  33:4  ພຣະວຜ ນຍານຂອງພຣະເຈຈ ດ າໄດດ ຊຈ ງສດ າງຂດ າພະເຈຈ ດ າ  ແລະລຈ ມປານຂອງອຈ ງຜຊດ ມພ ອຄ າ

ນາດຍຜວ ງໃຫຍວ ໄດດ ໃຫດ ຊພ ວຜ ດແກວ ຂດ າພະເຈຈ ດ າ

ກຜ ຈການ 17:25 ພຣະອຈ ງບຄວ ຈຄ າເປອ ນໃຫດ ມະນຣ ດປະຕຜ ບອ ດພຣະອຈ ງ ເຫມຄ ອນວວ າຊຈ ງມພ ພຣະປະສຈ ງສຜວ ງ

ນຂວ ງສຜວ ງໃດ ເພາະພຣະອຈ ງນພ ດ ແຫລະ,  ຊຈ ງເປອ ນຜຊດ ປະທານຊພ ວຜ ດ,  ລຈ ມຫອ ນໃຈ,  ແລະສຜວ ງສາຣະພອ ດ

ແກວ ຄຈ ນທອ ງປວງ

ພຣະນຜ ມຜ ດ  13:15  ຊຈ ງຍອມໃຫດ ມອ ນມພ ອນານາດທພວ ຈະໃຫດ ລຈ ມຫອ ນໃຈແກວ ຮຊ ບສອ ດນອດ ນ  ເພຄວ ອຮຊ ບສອ ດ

ນອດ ນຈະປາກໄດດ  ແລະໃຫດ ມພ ອນານາດເຣອ ດໃຫດ ບອ ນດາຄຈ ນທພວ ບຄວ ຍອມບຊ ຊາຮຊ ບສອ ດຮດ າຍນອດ ນເຖຜ ງແກວ

ຄວາມຕາຍ

ໂຢຮອ ນ  10:10  ຂະໂມຍມາກຄ ພຽງແຕວ ຈະລອ ກ  ຈະຂດ າ  ແລະທຄ າລາຍເທຈວ ານອັ ັດ ນ  ຝວ າຍເຮຈ າໄດດ ມາ

ເພຄວ ອເຂຈ າຈະໄດດ ຊພ ວຜ ດ ແລະຈະໄດດ ຢວ າງຄຈ ບບຄ ຣຜ ບຊ ນ

ເອຊາຢາ  28:15  ເພາະເຈຈ ດ າທອ ງຫລາຍໄດດ ກວ າວແລດ ວວວ າ  “ເຮຈ າໄດດ ທຄ າສອ ນຍາໄວດ ກອ ບຄວາມຕາຍ

ແລະໄດດ ຕຈ ກລຈ ງໄວດ ກອ ບພຜ ພຈ ບຄຈ ນຕາຍແລດ ວ  ໂດຍແນວ ໃຈວວ າ  ເມຄວ ອໄພວຜ ບອ ດມາເຖຜ ງມອ ນຈະບຄວ

ທນາລາຍພວກເຈຈ ດ າ ເພາະພວກເຈຈ ດ າອາໄສພວກຂພ ດ ຕຈ ວະຄວາມຫລອກລວງເປອ ນເຄຄວ ອງຊວ ອຍ

ເອຊາຢາ  28:18  ແລດ ວຄນາສອ ນຍາຂອງເຈຈ ດ າກອ ບຄວາມຕາຍເປອ ນໂມຄະ  ແລະຂຄ ດ ຕຈ ກລຈ ງຂອງເຈຈ ດ າ

ກອ ບພຜ ພຈ ບຄຈ ນຕາຍຈະບຄວ ດຄ າຣຈ ງ  ເມຄວ ອໄພວຜ ບອ ດອອ ນຖດ ວມທຈ ດ ນຜວ ານໄປ  ເຈຈ ດ າຈະຖຄ ກຢຽບຢນວ າລຈ ງ



ດດ ວຍໂທດນອດ ນ

ເອຊາຢາ 5:24 ດອວ ງນອດ ນ ແປວໄຟກຄ ນຕຄ ເຂຈ ດ າສອ ນໃດ ແລະຫຍດ າແຫດ ງຍຣ ບລຈ ງສອ ນໃດ ຮາກຂອງເຂຈ າ

ກຄ ຈະເປອ ນເຫມຄ ອນຄວາມເນຈວ າເປຄວ ອຍ  ແລະດອກບານຂອງເຂຈ າຈະປຜ ວໄປເຫມຄ ອນຝຣວ ນຂພ ດ ດຜ ນ

ສອ ນນອດ ນ  ເພາະເຂຈ າທອ ງຫລາຍປະຕຜ ເສດບຄວ ຮອ ບພຣະທອ ມຂອງພຣະເຈຈ ດ າຈອມໂຍທາ  ແລະໄດດ ດຊ

ຫມຜວ ນພຣະຄຄ າຂອງອຈ ງບຄ ຣຜ ສຣ ດແຫວ ງອຜ ສຣາເອນ

ໂຢເອນ  1:12  ກຈ ກອະງຣ ວ ນກຄ ຫວ ຽວຕາຍ ກຈ ກເດຄວ ອກຄ ຮວ ວງໂຮຍ ກຈ ກຫມາກພຜ ລາ ກຈ ກຫມາກພລອ ມ

ກຈ ກຫມາກໂປມ  ແລະກຈ ກໄມດ ທອ ງປວງໄດດ ຫວ ຽວແຫດ ງຕາຍໄປ  ຄວາມມວ ວນຊຄວ ນຂອງຄຈ ນທອ ງ

ຫລາຍກຄ ສຊ ນຫາຍໄປດດ ວຍ

ໂຮເຊອາ  13:15  ເຖຜ ງແມວ ນເຂຈ າຈະອຣ ດຈ ມສຈ ມບຊ ນຂຂ ດ ນເຫມຄ ອນຫຍດ າ  ເຮຈ າກຄ ຈະສຈວ ງລຈ ມຮດ ອນຈາກ

ແສງຕາເວອ ນອອກພອ ດມາຈາກຖຜວ ນກອ ນດານ  ລຈ ມນຜ ດ ຈະເຮອ ດໃຫດ ນຄ ດ າສດ າງແລະນຄ ດ າພຣ ຂອງພວກ

ເຂຈ າແຫດ ງຫມຈ ດ ມອ ນຈະພອ ດເອຈ າຂອງມພ ຄວ າທຣ ກສຜວ ງໄປ

ພຣະນຜ ມຜ ດ  22:1  ແລດ ວເທວະດາຕຈ ນນອດ ນໄດດ ຊພ ດ ໃຫດ ຂດ າພະເຈຈ ດ າເຫອ ນແມວ ນຄ ດ າທພວ ມພ ຊພ ວຜ ດໃສເຫມຄ ອນ

ແກດ ວໄຫລອອກມາຈາກພຣະຣາຊບອ ນລອ ງຂອງພຣະເຈຈ ດ າ ແລະຂອງພຣະເມສານດ ອຍ

ໂຢຮອ ນ  4:10  ພຣະເຢຊຊ ຊຈ ງຕອບນາງວວ າ,  “ຖດ າເຈຈ ດ າໄດດ ຮຊ ດ ຈອ ກຂອງທພວ ພຣະເຈຈ ດ າຊຈ ງປະທານ ແລະຮຊ ດ

ຈອ ກຜຊດ ທພວ ກຄ າລອ ງເວຈ ດ າກອ ບເຈຈ ດ າວວ າ “ຂຄ ໃຫດ ເຮຈ າດຄວ ມນຄ ດ າແດວ ” ເຈຈ ດ າກຄ ຄຈ ງຈະຂຄ ຈາກທວ ານ ແລະຜຊດ ນອດ ນກຄ

ຄຈ ວຈະໃຫດ ນນດ າອອ ນປະກອບດດ ວຍຊພ ວຜ ດໃຫດ ແກວ ເຈຈ ດ າ

ໂຢຮອ ນ  4:14  ແຕວ ຜຊດ ທພວ ດຄວ ມນຄ ດ າຊຂວ ງເຮຈ າຈະປະທານໃຫດ ນອດ ນຈະກາຍເປອ ນນຄ ດ າພຣ ໃນຕຈ ວຜຊດ ນອດ ນ ແລະຈະ

ພຣວ ງຂຂ ດ ນເຖຜ ງຊພ ວຜ ດອອ ນຕລອດໄປເປອ ນນຜ ດ”

ສຣ ພາສຜ ດ 13:14 ຄຄ າສອນຂອງນອ ກປາດເປອ ນບຄວ ເກພ ດແຫວ ງຊພ ວຜ ດ ມອ ນຈະຊວ ອຍໃຫດ ເຈຈ ດ າຫລພ ກຫນພ ໄປ

ໄດດ ເມຄວ ອຕຈ ກຢຊວ ໃນອອ ນຕະຣາຍ

ສຣ ພາສຜ ດ  14:27  ຄວາມຢນາເກງພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າເປອ ນນຄ ດ າພຣ ແຫວ ງຊພ ວຜ ດ ເພຄວ ອຜຊດ ນຂວ ງຜຊດ ໃດຈະຫລພ ກ

ຈາກບດ ວງຂອງຄວາມມຄ ຣະນາໄດດ

ເອເຊກຽນ  13:17-23   “ເຈຈ ດ າ  ບຣ ດແຫວ ງມະນຣ ດເອພ ຍ,  ເຈຈ ດ າຈຈວ ງມຣວ ງຫນດ າຕຄວ ສຊ ດ ບອ ນດາບຣ ດສາວແຫວ ງ

ຊຈ ນຊາດຂອງເຈຈ ດ າ  ຜຊດ ປະກາດພຣະທອ ມຕາມຄວາມຄຜ ດຂອງຕຈ ນເອງ  ຈຈວ ງປະກາດພຣະທອ ມ

ກວ າວໂທດເຂຈ າ 18 ແລະກວ າວວວ າ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າກວ າວດອວ ງນພ ດ ວວ າ ວຜ ບອ ດແຫວ ງຍຜ ງທພວ ຫຍຜ ບຜດ າຍອ ນ

ສຄ າລອ ບຂຄ ດ ມຄ  ແລະເຮອ ດຜດ າຄຣ ມຫຈ ວໃຫດ ຄຈ ນທຣ ກຂະຫນາດ ເພຄວ ອລວ າວຜ ນຍານອຄວ ນໆໃຫດ ຄຈ ງຊພ ວຜ ດຢຊວ

ເພຄວ ອຜຈ ນກຄ າໄຣຂອງເຈຈ ດ າຫລຄ  19  ເຈຈ ດ າໄດດ ລຂ ບກຽດຂອງເຮຈ າຖດ າມກາງໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າ  ດດ ວຍ



ເຫອ ນແກວ ເຂຈ ດ າບເລເປອ ນກຄ າໆ ແລະປວ ຽງ ເຂຈ ດ າຈພວ ເທຈວ ານອດ ນ ຄຈ ນທພວ ບຄວ ຄວນຈະຕາຍ ເຈຈ ດ າກຄ ກະທຄ າໃຫດ

ຕາຍເສອ ຽ  ຄຈ ນທພວ ບຄວ ຄວນໄວດ ຊພ ວຜ ດ  ເຈຈ ດ າກຄ ໄວດ ຊພ ວຜ ດ  ໂດຍເຈຈ ດ າເວຈ ດ າຕຈ ວະຕຄວ ໄພວ ພຈ ນທພວ ຟອ ງຄຄ າຕຈ ວະ

20 “ດດ ວຍເຫດນພ ດ  ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າກວ າວດອວ ງນພ ດ ວວ າ ເບຜວ ງແມມ ,  ເຮຈ າຕຄວ ສຊ ດ ຜດ າຍອ ນຂອງເຈຈ ດ າ ຊຂວ ງເຈຈ ດ າ

ໃຊດ ລວ າວຜ ນຍານເຫມຄ ອນດອວ ງລວ ານຈ ກ  ແລະເຮຈ າຈະຈພ ກຜດ າຍອ ນນອດ ນເສອ ຽຈາກແຂນຂອງເຈຈ ດ າທອ ງ

ຫລາຍ ແລະເຮຈ າຈະປວ ອຍວຜ ນຍານເຫລຈວ ານອດ ນໄປ  ຄຄ ວຜ ນຍານທພວ ເຈຈ ດ າລວ າເຫມຄ ອນດອວ ງລວ ານຈ ກ  21

ຜດ າຄຣ ມຂອງເຈຈ ດ າ  ເຮຈ າກຄ ຈະຈພ ກເສອ ຽດດ ວຍ  ແລະຊວ ອຍກຊ ດ ໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າໃຫດ ພຈ ດ ນຈາກມຄ ຂອງ

ເຈຈ ດ າ  ແລະເຂຈ າຈະບຄວ ເປອ ນເຫຍຄວ ອໃນມຄ ຂອງເຈຈ ດ າຕຄວ ໄປ  ແລະເຈຈ ດ າຈະຮຊ ດ ວວ າເຮຈ າຄຄ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ

22  ເພາະເຈຈ ດ າໄດດ ກະທນາໃຫດ ຄຈ ນຊອບທອ ມທຄ ດ ຖອຍໃຈດດ ວຍການຕຈ ວະ  ທອ ງທພວ ເຮຈ າບຄວ ໄດດ ກະທນາໃຫດ

ເຂຈ າເສຈ ດ າໃຈເລພ ຍ  ແລະເຈຈ ດ າໄດດ ຫນຣ ນໃຈຄຈ ນອະທອ ມ  ເພຄວ ອບຄວ ໃຫດ ເຂຈ າຫອ ນກອ ບຈາກທາງອະທອ ມ

ຂອງເຂຈ າຈະໄດດ ຮອ ກສາຊພ ວຜ ດຂອງເຂຈ າໄວດ  23  ເຫດສອ ນນອດ ນເຈຈ ດ າຈະໄດດ ເຫອ ນນຜ ມຜ ດທພວ ຫລອກລວງ

ຫລຄ ກະທນາການທນານວາຍອພ ກ  ເຮຈ າຈະຊວ ອຍກຊ ດ ໄພວ ພຈ ນຂອງເຮຈ າໃຫດ ພຈ ດ ນຈາກມຄ ຂອງເຈຈ ດ າ  ແລດ ວ

ເຈຈ ດ າຈະຮຊ ດ ວວ າ ເຮຈ າຄຄ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ”

ເຢເຣມພ  21:8  “ແລະເຈຈ ດ າຈຈວ ງເວຈ ດ າກອ ບຊຈ ນຊາດນພ ດ ວວ າ “ພຣະເຈຈ ດ າກວ າວດອວ ງນພ ດ ວວ າ ເບຜວ ງແມມ , ເຮຈ າໄດດ ຕອດ ງ

ວຜ ຖພ ແຫວ ງຊພ ວຜ ດແລະທາງແຫວ ງຄວາມຕາຍໄວດ ຕຄວ ຫນດ າເຈຈ ດ າ

ໂຢບ 34:22 ບຄວ ມພ ບວ ອນມຄ ດຄຄ ດ ມຫລຄ ບວ ອນມຄ ດທຂ ບ ຊຄວ ງຄຈ ນຊຈວ ວຈະລພ ດ ຊວ ອນຕຈ ວໄດດ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  16:10  ເພາະພຣະອຈ ງຈະບຄວ ຊຈ ງນຄ າຂດ າພຣະອຈ ງເຂຈ ດ າໄປສຊ ວ ພຜ ພຈ ບຄຈ ນຕາຍ ພຣະອຈ ງຈະ

ບຄວ ປະປວ ອຍໃຫດ ຜຊດ ທພວ ພຣະອຈ ງຮອ ກເຂຈ ດ າໄປໃນບວ ອນເລຜ ກລອ ບນອດ ນ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  23:4  ຂດ າແດວ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ  ເຖຜ ງແມວ ນວວ າທາງຈະຜວ ານຄວາມມຄ ດມຈ ນອອ ນເລຜ ກ

ລອ ບ  ຂດ າພຣະອຈ ງກຄ ຈະບຄວ ຢດ ານ  ເພາະວວ າພຣະອຈ ງຊຈ ງຢຊວ ກອ ບຂດ າພຣະອຈ ງ  ໄມດ ຄດ ອນແລະໄມດ ເທຈ ດ າທພວ

ພຣະອຈ ງຊຈ ງໃຊດ ກຄ ຊວ ອຍໃຫດ ຂດ າພຣະອຈ ງພຈ ດ ນພອ ຍ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  30:3  ຂດ າແດວ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າ ພຣະອຈ ງຊຈ ງນຄ າຈຜ ດວຜ ນຍານຂອງຂດ າພຣະອຈ ງຂຂ ດ ນມາ

ຈາກແດນຜຊດ ຕາຍ ຊຈ ງໃຫດ ຂດ າພຣະອຈ ງມພ ຊພ ວຜ ດ ຈຂວ ງບຄວ ຕດ ອງລຈ ງໄປສຊ ວ ປາກແດນ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  49:15  ແຕວ ພຣະເຈຈ ດ າຈະຊຈ ງໄຖວ ຈຜ ດວຜ ນຍານຂອງຂດ າພະເຈຈ ດ າຈາກຣຜ ດທານຣ ພາບ

ຂອງແດນຜຊດ ຕາຍ ເພາະພຣະອຈ ງຈະຊຈ ງຮອ ບຂດ າພະເຈຈ ດ າໄວດ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  56:13  ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊວ ອຍກຊ ດ ຈຜ ດວຜ ນຍານຂອງຂດ າພຣະອຈ ງຈາກມອ ດຈຣ ຣາຊ

ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊວ ອຍກຊ ດ ຕພ ນຂອງຂດ າພຣະອຈ ງຈາກການລຈ ດ ມບຄວ ແມວ ນຫລຄ  ເພຄວ ອຂດ າພຣະອຈ ງຈະດນາ

ເນພ ນຢຊວ ຕຄວ ເບຄ ດ ອງພຣະພອ ກພຣະເຈຈ ດ າໃນຄວາມສວວ າງແຫວ ງຊພ ວຜ ດ



ເພງສອ ຣເສພ ນ 68:20 ພຣະເຈຈ ດ າຂອງເຮຈ າ ເປອ ນພຣະເຈຈ ດ າແຫວ ງຄວາມລອດ ຊຂວ ງໄດດ ພຈ ດ ນຄວາມຕາຍ

ນອດ ນກຄ ຢຊວ ທພວ ພຣະເຈຈ ດ າ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  89:48  ມະນຣ ດຄຈ ນໃດມພ ຊພ ວຜ ດຢຊວ ໄດດ ໂດຍບຄວ ຕດ ອງເຫອ ນຄວາມຕາຍ  ຜຊດ ໃດຈະຊວ ອຍກຊ ດ

ວຜ ນຍານຈຜ ດຂອງຕຈ ນຈາກມຄ ຂອງແດນຜຊດ ຕາຍໄດດ

ເພງສອ ຣເສພ ນ 102:19,20 ບອ ນທຂ ກວວ າ ພຣະອຈ ງທອດພຣະເນດລຈ ງມາຈາກທພວ ສຊ ງອອ ນບຄ ຣຜ ສຣ ດຂອງ

ພຣະອຈ ງ ຈາກຟດ າສວອ ນ ພຣະຜຊດ ເປອ ນເຈຈ ດ າທອດພຣະເນດແຜວ ນດຜ ນໂລກ 20 ເພຄວ ອຊຈ ງຟອ ງສຽງ

ຮດ ອງຄາງຂອງຊະເລພ ຍ ເພຄວ ອຊຈ ງປວ ອຍຄຈ ນທພວ ຕດ ອງເຖຜ ງຕາຍໃຫດ ເປອ ນອຜ ສຣະ

ເພງສອ ຣເສພ ນ  116:8  ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊວ ອຍກຊ ດ ຂດ າພຣະອຈ ງຈາກມອ ດຈຣ ຣາຊ ຊວ ອຍນອ ຍຕາຂອງຂດ າ

ພຣະອຈ ງຈາກນຄ ດ າຕາ ຊວ ອຍຕພ ນຂອງຂດ າພຣະອຈ ງຈາກການລຈ ດ ມ

ສຣ ພາສຜ ດ 10:2 ຄອ ງຊອ ບອະທອ ມບຄວ ເປອ ນກຄ າໄຣ ແຕວ ຄວາມຊອບທອ ມຊວ ອຍກຊ ດ ຈາກຄວາມຕາຍ

ເອຊາຢາ  26:19  ຄຈ ນຕາຍຂອງພຣະອຈ ງຈະມພ ຊພ ວຜ ດ ສຈ ບຂອງເຂຈ າທອ ງຫລາຍຈະລຣ ກຂຂ ດ ນ ໂອ ຜຊດ ອາ

ໄສຢຊວ ໃນຂພ ດ ດຜ ນ ຈຈວ ງຕຄວ ນເຖພ ດ ແລະຮດ ອງເພງເພາະຄວາມຊຄວ ນບານ ເພາະນຄ ດ າຄດ າງຂອງເຈຈ ດ າເປອ ນ

ນຄ ດ າຄດ າງຂອງຄວາມສວວ າງ ແລະແຜວ ນດຜ ນໂລກຈະໃຫດ ຊາວແດນຄຈ ນຕາຍເປອ ນຂຂ ດ ນ

ໂຢຮອ ນ  5:28,29  ຢວ າປລາດໃຈໃນຂຄ ດ ນພ ດ  ເພາະໃກດ ຈະເຖຜ ງເວລາທພວ ບອ ນດາຜຊດ ທພວ ຢຊວ ໃນຂຣ ມຝອ ງສຈ ບຈະໄດດ

ຍຜ ນພຣະສຣ ຣະສຽງຂອງພຣະອຈ ງ  29  ແລະຈະໄດດ ອອກມາ ບອ ນດາຜຊດ ທພວ ໄດດ ເຮອ ດການດພ ກຄ ຄຄ ນສຊ ວ ຊພ

ວຜ ດ ແລະບອ ນດາຜຊດ ເຮອ ດການຊຈວ ວກຄ ຄຄ ນສຊ ວ ການພຜ ພາກສາ

ໂຢຮອ ນ  10:28  ຝວ າຍເຮຈ າກຄ ປະທານຊພ ວຜ ດອອ ນຕລອດໄປເປອ ນນຜ ດໃຫດ ແກວ ແກະນອດ ນ  ແລະເຂຈ າຈະບຄວ

ຈຜ ບຫາຍຈອ ກເທຄວ ອ ບຄວ ມພ ຜຊດ ໃດຈະຍາດເຂຈ າອອກຈາກມຄ ຂອງເຮຈ າໄດດ

ໂຢຮອ ນ  11:43,44   ເມຄວ ອຊຈ ງກວ າວຢວ າງນອດ ນແລດ ວພຣະອຈ ງຊຈ ງເປອວ ງພຣະສຣ ຣະສຽງວວ າ,  “ລາຊະໂຣ

ເອພ ຍ,  ຈຈວ ງອອກມາເສອ ຽ”  44  ຜຊດ ຕາຍນອດ ນກຄ ໄດດ ອອກມາ ມພ ຜດ າພອ ນຕພ ນແລະມຄ  ແລະມພ ຜດ າປຈ ກ

ຫນດ າໄວດ  ແລດ ວພຣະເຢຊຊ ຈຂວ ງຊຈ ງບອກເຂຈ າວວ າ, “ຈຈວ ງແກດ ປວ ອຍໃຫດ ເຂຈ າໄປເສອ ຽ”

ໂຢຮອ ນ  12:17  ວອ ນຫນດ າມາປະຊາຊຈ ນຫລວງຫລາຍທພວ ໄດດ ມາໃນງານເທສການນອດ ນ  ໄດດ ຍຜ ນວວ າ

ພຣະເຢຊຊ ສະເດອ ດເຂຈ ດ າກຣ ງເຢຣຊ ຊາເລອ ມ

ໂຢຮອ ນ  17:2  ເຫມຄ ອນດອວ ງພຣະອຈ ງໄດດ ຊຈ ງປະທານໃຫດ ພຣະບຣ ດມພ ສຜ ດອຄ ານາດເຫນຄ ອມະນຣ ດທອ ງ

ປວງ ເພຄວ ອໃຫດ ປະທານຊພ ວຜ ດອອ ນຕລອດໄປເປອ ນນຜ ດແກວ ທຣ ກຄຈ ນທພວ ພຣະອຈ ງໄດດ ຊຈ ງມອບໃຫດ ແກວ

ພຣະບຣ ດນອດ ນ

1 ໂກຣຜ ນໂທ 15:19-26 ຖດ າແມວ ນເຮຈ າທອ ງຫລາຍໄດດ ໄວດ ວາງໃຈໃນພຣະຄຣຜ ດຝວ າຍຊພ ວຜ ດນພ ດ ເທຈວ ານອດ ນ



ພວກເຮຈ າກຄ ເປອ ນຄຈ ນຫນດ າສອ ງເວດທພວ ສຣ ດໃນຫມຊ ວ ຄຈ ນທອ ງປວງ  20  ແຕວ ທພວ ຈຜ ງພຣະຄຣຜ ດໄດດ ຖຄ ກ

ຊຈ ງບອ ນດານໃຫດ ຄຄ ນພຣະຊຈ ນແລດ ວ ແລະຊຈ ງເປອ ນຜຈ ນແຮກໃນພວກຄຈ ນທພວ ລວ ວງຫລອ ບໄປແລດ ວ

ນອດ ນ  21  ເພາະວວ າຄວາມຕາຍໄດດ ມພ ມາທາງມະນຣ ດສອ ນໃດ ການຄຄ ນມາຈາກຕາຍກຄ ມພ ມາທາງ

ມະນຣ ດສອ ນນອດ ນ 22 ດດ ວຍວວ າຄຈ ນທອ ງປວງໄດດ ຕາຍເພາະກວ ຽວເນຄວ ອງກອ ບອາດາມສອ ນໃດ ຄຈ ນທອ ງ

ປວງກຄ ຈະຖຄ ກຊຈ ງບອ ນດານໃຫດ ມພ ຊພ ວຜ ດເພາະກວ ຽວເນຄວ ອງກອ ບພຣະຄຣຜ ດສອ ນນອດ ນ 23  ແຕວ ຈະ

ເປອ ນໄປຕາມລນາດອ ບຂອງແຕວ ລະຄຈ ນ  ຄຄ ພຣະຄຣຜ ດຊຈ ງເປອ ນຜຈ ນແຣກ  ຕຄວ ມາກຄ ແມວ ນຄຈ ນທອ ງ

ປວງທພວ ເປອ ນຢຊວ ຝວ າຍພຣະຄຣຜ ດໃນເວລາພຣະອຈ ງສະເດອ ດມາປາກຈ ດ  24  ຕຄວ ຈາກນອດ ນຈະເປອ ນ

ຄາວສຣ ດທດ າຍ  ຄຄ ເມຄວ ອພຣະອຈ ງຈະຊຈ ງຍຈ ກເລພ ກການປຈ ກຄອງ  ກອ ບທອ ງອານຣ ພາບແລະອຄ ານາດ

ທຣ ກໆຢວ າງເສອ ຽ ແລດ ວຈະຊຈ ງມອບຣາຊອານາຈອ ກໄວດ ແກວ ພຣະເຈຈ ດ າຄຄ ພຣະບຜ ດາ 25 ເພາະວວ າຈຄ າ

ເປອ ນພຣະອຈ ງຈະຊຈ ງສເວພ ຍຣາຊຢຊວ ກວ ອນ  ຈຈ ນກວວ າພຣະເຈຈ ດ າຈະຊຈ ງປາບສອ ດຕຣຊ ທອ ງປວງໃຫດ ຢຊວ

ໃຕດ ພຣະບາດຂອງພຣະອຈ ງ  26  ສອ ດຕຣຊ ຕຈ ວສຣ ດທດ າຍທພວ ຈະຖຄ ກຊຈ ງຍຈ ກເລພ ກເສອ ຽນອດ ນແມວ ນ

ຄວາມຕາຍ

2 ໂກຣຜ ນໂທ 1:9,10  ທພວ ຈຜ ງ,  ເຮຈ າຄາດວວ າເຮຈ າໄດດ ຖຄ ກໂທດປະຫານຊພ ວຜ ດແລດ ວ ແຕວ ທພວ ເປອ ນດອວ ງນອດ ນ

ກຄ ເພຄວ ອບຄວ ໃຫດ ເຮຈ າໄວດ ໃຈໃນຕຈ ນເອງ  ແຕວ ໃຫດ ໄວດ ໃຈໃນພຣະເຈຈ ດ າຜຊດ ຊຈ ງບອ ນດານໃຫດ ຄຈ ນທອ ງປວງ

ຄຄ ນມາຈາກຕາຍ  10  ພຣະອຈ ງນອດ ນໄດດ ຊຈ ງໂຜດໃຫດ ເຮຈ າພຈ ດ ນຈາກມຄ ຣະນະພອ ຍ  ແລະຈະຊຈ ງໂຜດ

ເຮຈ າອພ ກ ເຮຈ າໄວດ ໃຈໃນພຣະອຈ ງວວ າຍອ ງຈະຊຈ ງໂຜດໃຫດ ເຮຈ າພຈ ດ ນອພ ກຕຄວ ໄປ

2  ໂກຣຜ ນໂທ  3:6  ຄຄ ຜຊດ ຊຈ ງໂຜດປະທານໃຫດ ເຮຈ າສາມາດທພວ ຈະເປອ ນຜຊດ ຮອ ບໃຊດ ຝວ າຍພຣະສອ ນຍາໃຫມວ

ຊຂວ ງບຄວ ໄດດ ປະກອບດດ ວຍຕຈ ວອອ ກສອນ ແຕວ ປະກອບດດ ວຍພຣະວຜ ນຍານ ດດ ວຍຕຈ ວອອ ກສອນນອ ນ

ປະຫານໃຫດ ຕາຍ ແຕວ ສວ ວນພຣະວຜ ນຍານນອດ ນຊຈ ງປະທານໃຫດ ມພ ຊພ ວຜ ດ

ໂກໂລຊາຍ  1:21,22  ແລະເຈຈ ດ າທອ ງຫລາຍ  ຊຂວ ງເມຄວ ອກວ ອນນອດ ນບຄວ ແມວ ນພຈ ລເມຄ ອງຂອງພຣະເຈຈ ດ າ

ແຕວ ເປອ ນສອ ດຕຣຊ ທາງດດ ານຈຜ ດໃຈດດ ວຍການຊຈວ ວຮດ າຍຕວ າງໆ  22  ບອ ດນພ ດ  ພຣະອຈ ງຊຈ ງໂຜດໃຫດ

ກອ ບຄຄ ນດພ ກອ ບພຣະອຈ ງ  ໂດຍການສພ ດ ນພຣະຊຈ ນແຫວ ງພຣະກາຍ  ຄຄ ເນຄ ດ ອຫນອ ງຂອງພຣະອຈ ງ

ເພຄວ ອຈະໄດດ ຊຈ ງຖວາຍພວກເຈຈ ດ າຕຄວ ພຣະພອ ກພຣະເຈຈ ດ າ  ໃຫດ ເປອ ນຄຈ ນບຄ ຣຜ ສຣ ດທພວ ບຄວ ມພ ຕນາຫນພ ຕຜ

ຕຽນໄດດ

ເຮອ ບເຣພ  2:9  ແຕວ ພວກເຮຈ າກຄ ເຫອ ນພຣະເຢຊຊ  ຜຊດ ຊຂວ ງພຣະອຈ ງຊຈ ງບອ ນດານໃຫດ ຕຄວ າກວວ າເທວະດາ

ພຽງລະຍະນຂວ ງນອດ ນ  ໄດດ ຊຈ ງຮອ ບພຣະສະງວ າຣາສພ ແລະພຣະກຽດເປອ ນພວງມາລອ ຍ  ເພາະທພວ ພຣະ

ອຈ ງຊຈ ງສຜ ດ ນພຣະຊຈ ນດດ ວຍຄວາມທຄ ຣະມານ ທອ ງນພ ດ , ໂດຍພຣະຄຣ ນຂອງພຣະເຈຈ ດ າ ພຣະອຈ ງຈຂວ ງໄດດ



ຊຈ ງຊພ ມຣຈ ດຄວາມຕາຍແທນມະນຣ ດທຣ ກຄຈ ນ

ເຮອ ບເຣພ  2:14,15 ເຫດສອ ນນອດ ນ,  ເພາະພວກລຊ ກໄດດ ຮວ ວມຊາດມະນຣ ດອອ ນດຽວກອ ນ ຝວ າຍພຣະອຈ ງ

ຈຂວ ງໄດດ ຊຈ ງຮວ ວມຊາດມະນຣ ດເຫມຄ ອນກອ ນ ເພຄວ ອໂດຍທາງຄວາມຕາຍນອດ ນ ພຣະອຈ ງຈະໄດດ ຊຈ ງທຄ າ

ລາຍຜຊດ ທພວ ມພ ອນານາດແຫວ ງຄວາມຕາຍ  ຄຄ ພຍາມານ  15  ແລະຈະໄດດ ຊຈ ງປວ ອຍຄຈ ນທອ ງປວງທພວ

ເປອ ນຂດ ອຍຂດ າຍດ ອນຢດ ານຄວາມຕາຍຕລອດຊພ ວຜ ດນອດ ນ ໃຫດ ລອດພຈ ດ ນ

ເຮອ ບເຣພ  11:5  ເພາະເອໂນກມພ ຄວາມເຊຄວ ອນພ ດ ພຣະເຈຈ ດ າຈຂວ ງຊຈ ງຮອ ບທວ ານຂຂ ດ ນໄປ  ເພຄວ ອບຄວ ໃຫດ ທວ ານ

ພຈ ບກອ ບຄວາມຕາຍ  ແລະບຄວ ມພ ຜຊດ ໃດພຈ ບເຫອ ນທວ ານ  ເພາະພຣະເຈຈ ດ າຊຈ ງຮອ ບເອຈ າທວ ານໄປແລດ ວ

ອອ ນນຂວ ງ,  ກວ ອນທພວ ຊຈ ງຮອ ບເອຈ າທວ ານຂຂ ດ ນໄປນອດ ນ ມພ ຜຊດ ເປອ ນພຍານວວ າທວ ານເປອ ນທພວ ພຄ ພຣະທອ ຍພຣະ

ເຈຈ ດ າ

1  ເປໂຕ  3:18  ດດ ວຍວວ າພຣະຄຣຜ ດກຄ ເຫມຄ ອນກອ ນ,  ໄດດ ສຜ ດ ນພຣະຊຈ ນເທຄວ ອດຽວເປອ ນການສຜ ດ ນສຣ ດ

ເພຄວ ອແທນຄວາມຜຜ ດບາບ  ຄຄ ພຣະອຈ ງຜຊດ ຊອບທອ ມແທນຜຊດ ບຄວ ຊອບທອ ມ  ເພຄວ ອຈະນຄ າເຮຈ າທອ ງ

ຫລາຍໄປເຖຜ ງພຣະເຈຈ ດ າ  ຝວ າຍກາຍພຣະອຈ ງຊຈ ງຖຄ ກປະຫານເສອ ຽ  ແຕວ ຝວ າຍວຜ ນຍານພຣະອຈ ງ

ຖຄ ກຊຈ ງບອ ນດານໃຫດ ຄຄ ນພຣະຊຈ ນ

2  ເປໂຕ  1:3  ດດ ວຍເຫອ ນແລດ ວວວ າຣຜ ດເດດຂອງພຣະອຈ ງໄດດ ຊຈ ງປະທານສຜວ ງສາຣະພອ ດແກວ ພວກ

ເຮຈ າ ທພວ ຈະໄດດ ມພ ຊພ ວຜ ດແລະຄວາມເຫລຄ ດ ອມໃສໃນພຣະເຈຈ ດ າ  ໂດຍຮຊ ດ ຈອ ກພຣະອຈ ງຜຊດ ທພວ ຊຈ ງເອພ ດ ນ

ພວກເຈຈ ດ າດດ ວຍສະງວ າຣາສພ  ແລະຄວາມລຄ ດ າເລພ ດຂອງພຣະອຈ ງເອງ

1 ໂຢຮອ ນ 3:14 ຝວ າຍເຮຈ າທອ ງຫລາຍຮຊ ດ ແລດ ວວວ າ ພວກເຮຈ າໄດດ ຍດ າຍອອກຈາກຄວາມຕາຍເຂຈ ດ າສຊ ວ ຊພ

ວຜ ດແລດ ວ ກຄ ເພາະພວກເຮຈ າຮອ ກພພວ ນດ ອງ ຜຊດ ໃດທພວ ບຄວ ຮອ ກ ຜຊດ ນອດ ນກຄ ຍອ ງຢຊວ ໃນຄວາມຕາຍ

1  ໂຢຮອ ນ  5:11  ນພ ດ ແຫລະ,  ເປອ ນພຍານຫລອ ກຖານນອດ ນ  ຄຄ ວວ າພຣະເຈຈ ດ າໄດດ ຊຈ ງໂຜດປະທານຊພ ວຜ ດ

ອອ ນຕລອດໄປເປອ ນນຜ ດໃຫດ ເຮຈ າທອ ງຫລາຍ ແລະຊພ ວຜ ດນພ ດ ມພ ຢຊວ ໃນພຣະບຣ ດຂອງພຣະອຈ ງ

ພຣະນຜ ມຜ ດ  21:6  ພຣະອຈ ງຊຈ ງກວ າວກອ ບຂດ າພະເຈຈ ດ າວວ າ, “ສຄ າເຣອ ດແລດ ວ ເຮຈ ານພ ດ ຄຄ ອອ ນຟາແລະໂອເມ

ຄາ  ເປອ ນເບຄ ດ ອງຕຈ ດ ນແລະເປອ ນເບຄ ດ ອງປາຍ  ຜຊດ ໃດຫຜ ວນນດ າ  ຝວ າຍເຮຈ າຈະໃຫດ ຜຊດ ນອດ ນດຄວ ມຈາກນຄ ດ າພຣ

ແຫວ ງຊພ ວຜ ດໂດຍບຄວ ຕດ ອງເສອ ຽຄວ າ
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