
Lao - ປປ ອງກກ ນ ພຣະຄຄ າພພ  - Protection Scriptures

ເຢເຣມພ  1:18 ຈຈຈ ງຟກ ງ ເຢເຣມພ ຢາເອພ ຍ ຄຄ ທທ ກໆຄຈ ນໃນປະເທດນພ ປ  ທກ ງກະສກ ດຂອງຊາວຢຢ ດາ ຂປ າຣາ

ຊການ ປະໂຣຫຫ ດ ແລະປະຊາຊຈ ນທກ ງປວງ

ເອເຊກຽນ  3:18  ຖປ າເຮຈ າປະກາດວຈ າ  ຄຈ ນຊຈຈ ວຜຢປ ນນຈ ງຈະຕປ ອງຕາຍ  ແຕຈ ຖປ າເຈຈ ປ າບຄຈ ຕກ ກເຕຄ ອນໃຫປ

ເຂຈ າປຈ ຽນທາງເພຄຈ ອຊຈ ອຍຊພ ວຫ ດເຂຈ າໄວປ  ຄຈ ນຊຈຈ ວຜຢປ ນກປ ນກຄ ຈະຕາຍເສກ ຽຍປ ອນບາບຂອງຕຈ ນເອງ

ແລປ ວເຮຈ າຈະຖຄ ວຈ າການຕາຍຂອງຜຢປ ນກປ ນເປກ ນຄວາມຜຫ ດຂອງເຈຈ ປ າ

ເຢເຣມພ  6:27  ເຮຈ າໄດປ ກະທຄ າໃຫປ ເຈຈ ປ າເປກ ນຜຢປ ໄປທຈ ດລອງເບຫຈ ງໄພຈ ພຈ ນຂອງເຮຈ າ  ແລະສນ ກສາເບຫຈ ງ

ຄວາມປະພນ ດທກ ງຫລາຍຂອງເຂຈ າ

ລະບຽບພວກເລວພ  26:19  ເຮຈ າຈະທຄ າລາຍຄວາມດຄ ປ ດປ ານຈອງຫອງໃນກກາລກ ງອການາດຂອງເຈຈ ປ າ

ເຮຈ າຈະກະທຄ າໃຫປ ຟປ າສວກ ນຂອງເຈຈ ປ າເຫມຄ ອນທອງເຫລຄ ອງ

ພຣະບກ ນຍກ ດສອງ  23:5   ຢຈ າງໃດກຄ ດພ ພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າພຣະເຈຈ ປ າຂອງທຈ ານບຄຈ ໄດປ ຟກ ງບາລາອາມ

ແຕຈ ພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າພຣະເຈຈ ປ າຂອງທຈ ານຊຈ ງປຈ ຽນຄຄ າສາບແຊຈ ງໃຫປ ເປກ ນຄຄ າອວຍພອນທຈ ານ

ເພາະວຈ າພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າພຣະເຈຈ ປ າຂອງທຈ ານຊຈ ງຮກ ກທຈ ານ

ໂຣມ 12:21 ຢຈ າໃຫປ ຄວາມຊຈຈ ວໄດປ ຊະນະເຈຈ ປ າ ແຕຈ ຈຈຈ ງຊະນະຄວາມຊຈຈ ວດປ ວຍຄວາມດພ

ເພງສກ ຣເສພ ນ  143:8,10  ຂຄ ຊຈ ງໂຜດໃຫປ ຂປ າພຣະອຈ ງໄດປ ຍຫ ນເຖຫ ງຄວາມຮກ ກຫມກປ ນຄຈ ງຂອງພຣະອຈ ງ

ໃນເວລາເຊຈ ປ າ ເພາະຂປ າພຣະອຈ ງວາງໃຈໃນພຣະອຈ ງ ຂຄ ຊຈ ງສອນຂປ າພຣະອຈ ງເຖຫ ງທາງທພຈ ຄວນໄປ

ເພາະຂປ າພຣະອຈ ງຕກປ ງໃຈແນຈ ວແນຈ ໃນພຣະອຈ ງ 10 ຂຄ ຊຈ ງສອນໃຫປ ຂປ າພຣະອຈ ງທຄ າຕາມພຣະທກ ຍ

ຂອງພຣະອຈ ງ  ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງເປກ ນພຣະເຈຈ ປ າຂອງຂປ າພຣະອຈ ງ  ຂຄ ພຣະວຫ ນຍານປະເສພ ດຂອງ

ພຣະອຈ ງຊຈ ງນຄ າຂປ າພຣະອຈ ງໄປຕາມວຫ ຖພ ທາງອກ ນລາບລຄ ປ ນ

ເພງສກ ຣເສພ ນ 94:12 ຂປ າແດຈ ພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າ ຄຈ ນທພຈ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຕພ ສອນນກປ ນ ກຄ ເປກ ນສທ ກ ຄຄ ຄຈ ນທພຈ

ພຣະອຈ ງຊຈ ງສອນດປ ວຍພຣະທກ ມຂອງພຣະອຈ ງ

ສທ ພາສຫ ດ  27:12  ຄຈ ນຫຍກຈ ງຮຢ ປ  ເຫກ ນອກ ນຕະຣາຍ  ແລະເຊຄຈ ອງຕຈ ວຂອງເຂຈ າເສກ ຽ  ແຕຈ ຄຈ ນໂງຈ ເດພ ນ

ເລຄ ປ ອຍໄປ ແລະຮກ ບອກ ນຕະຣາຍນກປ ນ

ຟພ ລຫ ປອຍ 2:16  ຄຄ ສະແດງພຣະທກ ມອກ ນປະກອບດປ ວຍຊພ ວຫ ດ ເພຄຈ ອເຮຈ າຈະມພ ບຈ ອນອວດໄດປ ໃນວກ ນ

ຂອງພຣະຄຣຫ ດວຈ າ ເຮຈ າບຄຈ ໄດປ ແລຈ ນແລະບຄຈ ໄດປ ເຮກ ດການຫນກ ກຫນຈ ວງເປກ ນການເສກ ຽປໂຍດ

ເອຊາຢາ 49:4 ຂປ າພະເຈຈ ປ າເວຈ ປ າວຈ າ, “ຂປ າພະເຈຈ ປ າໄດປ ເຣກ ດວຽກ ແຕຈ ວຽກນກປ ນບຄຈ ມພ ປໂຍດ ຂປ າພະເຈຈ ປ າ



ໄດປ ເສກ ຽແຮງໄປລປ າໆ  ແຕຈ ບຄຈ ມພ ຫຍກ ງສຄ າເຣກ ດຜຈ ນ”  ຂປ າພະເຈຈ ປ າໄວປ ວາງໃຈແລະມອບທທ ກສຫຈ ງໄວປ

ກກ ບພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຈະມອບຄຈ າຕອບແທນວຽກງານໃຫປ ຂປ າພະເຈຈ ປ າ

ເພງສກ ຣເສພ ນ 76:3 ທພຈ ນກປ ນ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຫກ ກລຢ ກທະນຢ ເພພ ງ ໂລຈ  ດາບ ແລະຍທ ດທະພກ ນ

ເຮກ ບເຣພ  13:21 ຈຈຈ ງຊຈ ງກະທຄ າໃຫປ ທຈ ານທກ ງຫລາຍເປກ ນຄຈ ນຄຈ ບຖປ ວນໃນການດພ ທທ ກຢຈ າງ ເພຄຈ ອຈະໄດປ

ປະຕຫ ບກ ດຕາມພຣະທກ ຍພຣະອຈ ງ  ແລະຊຈ ງທຄ າງານພາຍໃນທຈ ານທກ ງຫລາຍຕາມທພຈ ຊອບໃນ

ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອຈ ງ ໂດຍທາງພຣະເຢຊຢ ຄຣຫ ດ ສະງຈ າຣາສພ ມພ ແດຈ ພຣະ

1  ໂກຣຫ ນໂທ  16:15  ເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍຮຢ ປ ຈກ ກຄອບຄຈ ວຂອງຊະເຕຟານາວຈ າ  ເຂຈ າເປກ ນຄຣຫ ສະຕຽນ

ພວກແຣກໃນແຂວງອະຂາຢາ  ແລະພວກເຂຈ າໄດປ ຖວາຍຕຈ ວໄວປ ໃນການປະຕຫ ບກ ດໄພຈ ພຈ ນ

ຂອງພຣະເຈຈ ປ າ ພພຈ ນປ ອງເອພ ຍ, ເຮຈ າເຕຄ ອນສະຕຫ

ຟພ ລຫ ປອຍ  1:27  ຂຄ ແຕຈ ພຽງໃຫປ ເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍດຄ າເນພ ນຊພ ວຫ ດໃຫປ ສຈ ມກກ ບຂຈ າວປະເສພ ດເຣຄຈ ອງພຣະ

ຄຣຫ ດ ເພຄຈ ອວຈ າຖປ າເຮຈ າມາຫາພວກເຈຈ ປ າຫລຄ ບຄຈ ມາກຄ ຕາມ ເຮຈ າກຄ ຈະໄດປ ຍຫ ນຂຈ າວຂອງພວກເຈຈ ປ າ

ວຈ າ  ເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍຕກປ ງຫມກປ ນຄຈ ງຢຢຈ ເປກ ນນຄ ປ ານນຈ ງໃຈດຽວກກ ນ  ຕຄຈ ສຢ ປ ເຫມຄ ອນຢຈ າງເປກ ນຄຈ ນດຽວ

ເພຄຈ ອຄວາມເຊຄຈ ອອກ ນເກພ ດຈາກຂຈ າວປະເສພ ດນກປ ນ

1 ໂກຣຫ ນໂທ 15:58 ດກຈ ງນພ ປ ແຫລະ, ພພຈ ນປ ອງທພຈ ຮກ ກຂອງເຮຈ າເອພ ຍ, ເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍຈຈຈ ງຕກປ ງຫມກປ ນຢຢຈ  ຢຈ າ

ຫວກຈ ນໄຫວ  ຈຈຈ ງປະຕຫ ບກ ດງານຂອງອຈ ງພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າໃຫປ ບຄ ຣຫ ບຢ ນທທ ກເວລາ  ດປ ວຍຮຢ ປ ວຈ າໃນອຈ ງ

ພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າ ການຂອງພວກເຈຈ ປ ານກປ ນຈະບຄຈ ໄຮປ ປໂຍດ

ໂກໂລຊາຍ  4:12  ເອປາຟາ,  ຊນຈ ງເປກ ນຄຈ ນນນຈ ງໃນພວກເຈຈ ປ າ  ແລະເປກ ນຜຢປ ຮກ ບໃຊປ ຂອງພຣະເຢຊຢ
ຄຣຫ ດ  ກຄ ຝາກຄວາມຄນ ດເຖຫ ງມາຍກ ງເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍເຫມຄ ອນກກ ນ  ທຈ ານໄດປ ອຈ ດສາສຢ ປ ໃນການ

ອປ ອນວອນສຄ າລກ ບເຈຈ ປ າທກ ງຫລາຍຢຢຈ ສເມພ  ຫວກ ງຈະໃຫປ ພວກເຈຈ ປ າຕກປ ງຫມກປ ນຢຢຈ ເປກ ນຜຢປ ໃຫຍຈ ຖປ ວນ

ແລະຮກ ບຄວາມແນຈ ໃຈອກ ນແຫນປ ນຫນາໃນທທ ກສຫຈ ງຕາມນຄ ປ າພຣະທກ ຍຂອງພຣະເຈຈ ປ າ

2  ກະສກ ດ  19:34  ແລະເພຄຈ ອເຫກ ນແກຈ ດາວຫ ດຜຢປ ຮກ ບໃຊປ ຂອງເຮຈ າ  ເຮຈ າຈະປປ ອງກກ ນແລະປຈ ກປກ ກຮກ

ກສາໄວປ ” ເຮຈ າພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າຊຈ ງໄດປ ກຈ າວໄວປ ດກຈ ງນພ ປ

ເຢເຣມພ  15:20,21  ເຮຈ າຈະກະທຄ າໃຫປ ເຈຈ ປ າເປກ ນກຄ າແພງປປ ອມທອງສຄ າຣຫ ດແກຈ ຊຈ ນຊາດນພ ປ  ເຂຈ າທກ ງ

ຫລາຍກຄ ຈະຕຄຈ ສຢ ປ ກກ ບເຈຈ ປ າ ແຕຈ ເຂຈ າຈະບຄຈ ຊະນະເຈຈ ປ າ ເພາະເຮຈ າຢຢຈ ກກ ບເຈຈ ປ າ ຈະຊຈ ອຍໃຫປ ລອດແລະ

ຊຈ ອຍກຢ ປ ເຈຈ ປ າ  ພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າຊຈ ງກຈ າວດກຈ ງນພ ປ  21  ເຮຈ າຈະຊຈ ອຍກຢ ປ ເຈຈ ປ າຈາກມຄ ຂອງຄຈ ນອະທກ ມ

ແລະໄຖຈ ເຈຈ ປ າຈາກກຄ າມຄ ຂອງຄຈ ນອຄ າມະຫຫ ດ



ເພງສກ ຣເສພ ນ  55:18  ພຣະອຈ ງຈະຊຈ ງຊຈ ອຍກຢ ປ ຈຫ ດວຫ ນຍານຂອງຂປ າພະເຈຈ ປ າໃຫປ ປອດພກ ຍຈາກສຈ ງ

ຄາມທພຈ ຂປ າພະເຈຈ ປ າຕຄຈ ສຢ ປ ຢຢຈ  ເພາະຄຈ ນເປກ ນຈຄ ານວນຫລາຍຕກປ ງແຖວສຢ ປ ຂປ າພະເຈຈ ປ າ

ເອເຊກຽນ  30:24  ເຮຈ າຈະເສຫ ມກຄ າລກ ງແຂນຂອງກະສກ ດບາບຫ ໂລນ ແລະເອຈ າດາບຂອງເຣຈ າໃສຈ ມຄ

ໃຫປ  ແຕຈ ເຣຈ າຈະຫກ ກແຂນຂອງຟາຣາໂອ ແລະເຂຈ າຈະຄຄຈ າຄວນຕຄຈ ຫນປ າທຈ ານຢຈ າງຄຈ ນຖຄ ກບາດ

ເຈກ ບເກຄ ອບຈະຕາຍ

ພຣະນຫ ມຫ ດ  3:18  ເຫດນກປ ນເຮຈ າເຕຄ ອນສະຕຫ ເຈຈ ປ າໃຫປ ຊຄ ປ ຄຄ າທພຈ ຫລອມໃຫປ ບຄ ຣຫ ສທ ດແລປ ວຈາກເຮຈ າ

ເພຄຈ ອເຈຈ ປ າຈະໄດປ ເປກ ນຄຈ ນຮກຈ ງມພ  ແລະໃຫປ ເຈຈ ປ າຊຄ ປ ເສຄ ປ ອຜປ າຂາວນທຈ ງຫຈຈ ມຕຈ ວ  ເພຄຈ ອປຈ ກບກ ງຄວາມລະ

ອາຍຂອງການເປຄ ອຍກາຍຂອງເຈຈ ປ າບຄຈ ໃຫປ ປາກຈ ດ  ແລະຊຄ ປ ຢາໃສຈ ຕາຂອງເຈຈ ປ າເພຄຈ ອເຈຈ ປ າຈະໄດປ

ເຫກ ນຮທຈ ງ

1 ໂຢຮກ ນ 3:17 ແຕຈ ຖປ າຜຢປ ໃດມພ ຊກ ບສຈ ມບກ ດໃນໂລກນພ ປ  ແລະເຫກ ນພພຈ ນປ ອງຂອງຕຈ ນຂກ ດສຈ ນ ແລະຍກ ງ

ບຄຈ ຍອມມພ ໃຈເມດຕາຊຈ ອຍເຫລຄ ອຜຢປ ນກປ ນ ຄວາມຮກ ກຕຄຈ ພຣະເຈຈ ປ າຈະດຄ າຣຈ ງຢຢຈ ໃນຕຈ ນໄດປ ຢຈ າງໃດ

ເອຊາຢາ  50:4  ພຣະເຈຈ ປ າໄດປ ປະທານໃຫປ ຂປ າພະເຈຈ ປ າມພ ລພ ປ ນຂອງບກ ນດາຜຢປ ທພຈ ພຣະອຈ ງຊຈ ງສອນ ເພຄຈ ອ

ຂປ າພະເຈຈ ປ າຈະໄດປ ຮຢ ປ ທພຈ ຈະຄກປ າຊຢ ຜຢປ ທພຈ ອຫ ດເມຄຈ ອຍໄວປ ດປ ວຍຖປ ອຍຄຄ າ  ທທ ກໆເຊຈ ປ າພຣະອຈ ງຊຈ ງປທ ກ  ຊຈ ງ

ປທ ກຫຢ ຂອງຂປ າພະເຈຈ ປ າເພຄຈ ອໃຫປ ຟກ ງຢຈ າງຜຢປ ທພຈ ພຣະອຈ ງຊຈ ງສອນ

ເພງສກ ຣເສພ ນ  18:39  ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງເອຈ າກຄ າລກ ງຄາດແອວຂປ າພຣະອຈ ງໄວປ ເພຄຈ ອທຄ າສຈ ງຄາມ

ພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທກາໃຫປ ຂປ າພຣະອຈ ງຜາບແພປ ເຫລຈຈ າສກ ດຕຣຢ

2  ຊາມຢ ເອນ  22:40  ພຣະອຈ ງຊຈ ງປະທານໃຫປ ຂປ າພຣະອຈ ງມພ ກກາລກ ງແຂງແຮງອອກໄປສຢ ຈ ສະຫນາມ

ຮຈ ບ ແລະຊຈ ງປະທານໃຫປ ຂປ າພຣະອຈ ງຊະນະສກ ດຕຣຢ ທກ ງຫລາຍ

ເພງສກ ຣເສພ ນ  89:43  ພຣະອຈ ງຊຈ ງຫກ ນຄຈ ມດາບຂອງທຈ ານ  ແລະພຣະອຈ ງບຄຈ ໄດປ ຊຈ ງກະທກາໃຫປ ທຈ ານ

ຕກປ ງຫມກປ ນຢຢຈ ໃນສຈ ງຄາມ

ເອເຊກຽນ  13:6  ເຂຈ າທກ ງຫລາຍເຫກ ນນຫ ມຫ ດບຄຈ ຈຫ ງ  ແລະທຄ ານວາຍຕຈ ວະ  ເຂຈ າກຈ າວວຈ າ  “ພຣະຜຢປ

ເປກ ນເຈຈ ປ າກຈ າວວຈ າ  ໃນເມຄຈ ອພຣະຜຢປ ເປກ ນເຈຈ ປ າບຄຈ ໄດປ ຊຈ ງໃຊປ ເຂຈ າໄປ  ເຖຫ ງປານນກປ ນເຂຈ າກຄ ຍກ ງຫວກ ງທພຈ

ຈະໃຫປ ສກາເຣກ ດຕາມຖປ ອຍຄຄ າຂອງເຂຈ າ

ລະບຽບພວກເລວພ  26:37  ເຂຈ າຈະສະດທ ດຊນຈ ງກກ ນແລະກກ ນ  ເຫມຄ ອນຄຈ ນຫນພ ດາບທກ ງທພຈ ບຄຈ ມພ ຄຈ ນ

ຕາມມາ ແລະເຈຈ ປ າຈະບຄຈ ມພ ກກາລກ ງຕຄຈ ຕປ ານສກ ດຕຣຢ ຂອງເຈຈ ປ າ

1 ໂກຣຫ ນໂທ 14:8 ຖປ າດຈ ຽວແກອອກສຽງບຄຈ ຄກ ກ ໃຜຈະຕຽມຕຈ ວເຂຈ ປ າສຢ ຈ ຂປ າເສຫ ກ



ໂຢບ 15:24 ຄວາມທທ ກໃຈ ແລະຄວາມແສນລະທຈ ມ ທຄ າໃຫປ ເຂຈ າຢປ ານກຈ ວ ມກ ນຊນະເຂຈ າເຫມຄ ອນ

ຢຈ າງພຣະຣາຊາຕຽມພປ ອມແລປ ວສຄ າລກ ບການເສຫ ກ

1  ຂຈ າວຄາວ  12:8  ມພ ທະຫານເອກທະຫານແລະຜຢປ ຊຄ ານານເສຫ ກຈາກຄຈ ນກາດຫນພ ເຂຈ ປ າໄປຫາດາ

ວຫ ດໃນທພຈ ກກາບກ ງເຂກປ ມແຂງໃນຖພຈ ນກກ ນດານ  ເຂຈ າຊຄ ານານໂລຈ ແລະຫອກ  ຜຢປ ຊນຈ ງຫນປ າຂອງເຂຈ າ

ເຫມຄ ອນສຫ ງ ແລະຜຢປ ຊນຈ ງໄວເຫມຄ ອນມກຈ ງເທຫ ງພຢ ເຂຈ າ

1  ຂຈ າວຄາວ  12:33,38  ຈາກຄຈ ນເຊບຢ ລຢ ນ  ມພ ຫປ າຫມຄຈ ນຄຈ ນທພຈ ຝນ ກແລປ ວຕຽມພປ ອມເຂຈ ປ າສຢ ປ ຮຈ ບ

ພປ ອມດປ ວຍອາວທ ດທທ ກຢຈ າງເພຄຈ ອທຄ າສຈ ງຄາມເພຄຈ ອຊຈ ອຍເຫລຄ ອ ບຄຈ ແມຈ ນດປ ວຍສອງຈຫ ດສອງໃຈ

38 ທະຫານທກ ງສຫ ປ ນເຫລຈຈ ານພ ປ  ພປ ອມທພຈ ຈະທກາເສຫ ກ ໄດປ ມາຍກ ງເຮໂບຣນ ດປ ວຍເຈຕນາເຕກ ມປຈ ຽມ

ທພຈ ຈະເຊພ ນດາວຫ ດເປກ ນກະສກ ດເຫນຄ ອອຫ ສຣາເອນທພຈ ເຫລຄ ອຢຢຈ  ກຄ ເປກ ນໃຈດຽວກກ ນທພຈ ຈະເຊພ ນດາ

ວຫ ດເປກ ນກະສກ ດ

ລຢ ກາ 10:19 ແລະເບຫຈ ງແມມ , ເຮຈ າໄດປ ໃຫປ ພວກທຈ ານມພ ອຄ ານາດຢຽບງຢ ແລະແມງງອດ ແລະໃຫປ ມພ ອກາ

ນາດເຫນຄ ອກຄ າລກ ງຂອງສກ ດຕຣຢ  ແລະບຄຈ ມພ ສຫຈ ງໃດເຣກ ດອກ ນຕະຣາຍແກຈ ພວກທຈ ານໄດປ

2  ໂກຣຫ ນໂທ  7:10  ດປ ວຍວຈ າຄວາມທທ ກໃຈຕາມຢຈ າງຊອບພຣະທກ ຍພຣະເຈຈ ປ ານກປ ນ  ຍຈ ອມເຮກ ດໃຫປ

ກກ ບໃຈເສກ ຽໃຫມຈ  ຊນຈ ງນຄ າໄປສຢ ຈ ຄວາມພຈ ປ ນໂດຍບຄຈ ຄວນກຫ ນແຫນງ ແຕຈ ຄວາມທທ ກໃຈຕາມຢຈ າງ

ໂລກນກປ ນ ຍຈ ອມນຄ າໄປເຖຫ ງຄວາມຕາຍ

2  ຕຫ ໂມທຽວ  2:25,26  ຊພ ປ ແຈງໃຫປ ຄຈ ນທພຈ ຂກ ດຂວາງຕຄຈ ສຢ ປ ນກປ ນດປ ວຍໃຈອຈ ອນສທ ພາບ  ວຈ າພຣະເຈຈ ປ າ

ອາດຊຈ ງໂຜດໃຫປ ເຂຈ າຖຫ ປ ມໃຈເກຈຈ າເອຈ າໃຈໃຫມຈ  ແລະມາເຖຫ ງການສກ ງເກດຮຢ ປ ຄວາມຈຫ ງ 26 ແລະ

ໃຫປ ເຂຈ າຮຢ ປ ສນ ກຕຄຈ ນຕຈ ວຈນຈ ງຫລທ ດພຈ ປ ນຈາກບປ ວງແຮປ ວຂອງມານ  ຜຢປ ຊນຈ ງຈກ ບເຂຈ າໄວປ ໃຫປ ເຮກ ດຕາມ

ຄວາມປະສຈ ງຂອງມກ ນ

ເນເຫມພ  4:15  ເມຄຈ ອພວກສກ ດຕຣຢ ໄດປ ຮຢ ປ ຂຈ າວວຈ າ  ພວກຂປ າພະເຈຈ ປ າຮຢ ປ ຈກ ກແຜນການຂອງເຂຈ າ

ພວກເຂຈ າຈນຈ ງຮຢ ປ ວຈ າພຣະເຈຈ ປ າຊຈ ງທຄ າໃຫປ ແຜນການຂອງເຂຈ າຜຈ າຍແພປ ໄປ  ສຈ ວນພວກຂປ າພະ

ເຈຈ ປ າທທ ກຄຈ ນກຄ ກກ ບຄຄ ນເມຄ ອເຮກ ດວຽກຕາມກຄ າແພງເມຄ ອງ

ເພງສກ ຣເສພ ນ  73:24  ພຣະອຈ ງຊຈ ງນຄ າພາຂປ າພຣະອຈ ງດປ ວຍການຕກ ກເຕຄ ອນຂອງພຣະອຈ ງ ແລະໃນ

ທພຈ ສທ ດພຣະອຈ ງຈະຕປ ອນຮກ ບຂປ າພຣະອຈ ງດປ ວຍກຽດຕຫ ຍຈ ດ
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