
Lao - ພຣະຄຄ າພພ ຕຕ ນຫາຂອງ - Lust Scriptures

ອອ ບພະຍອ ກ  15:9  ພວກສຕ ດຕຣຣ ໄດດ ເວອ ດ າວວ າ ເຮອ າຈະໄລວ ຕຕ ດຕາມຈຕ ບເອອ າໃຫດ ໄດດ  ເຮອ າຈະຍຍ ດເອອ າຊຕ ບ

ສອ ມບຕ ດຂອງພວກເຂອ າ  ຈະເອອ າທທ ກສຕວ ງຈາກເຂອ າທພວ ເຮອ າຕດ ອງການ ເຮອ າຈະຊຕ ກດາບອອກແລະ

ຍຍ ດເອອ າທທ ກສຕວ ງທພວ ເຂອ າມພ ດດ ວຍກຄ າລຕ ງຂອງເຮອ າ

ອອ ບພະຍອ ກ 18:21 ແຕວ ນອກຈາກນພ ດ  ທວ ານຈອວ ງເລລ ອກຄອ ນທພວ ສາມາດຈາກພວກປະຊາຊອ ນ ຄລ ຄອ ນທພວ

ຢຄ າເກງພຣະເຈອ ດ າ  ໄວດ ໃຈໄດດ  ແລະບຄວ ກຕ ນສຕ ນບອ ນ  ແຕວ ງຕຕດ ງຄອ ນຢວ າງນພ ດ ໄວດ ເປຕ ນຜຣດ ປອ ກຄອງຄອ ນ  

ພຕ ນຄອ ນ ຮດ ອຍຄອ ນ ຫດ າສຕ ບຄອ ນ ແລະສຕ ບຄອ ນ

ອອ ບພະຍອ ກ 20:14 ຢວ າລວ ວງເກພ ນຜອ ວເມຕ ຽຜຣດ ອລວ ນ

ອອ ບພະຍອ ກ  20:17  ຢວ າອພ ດສາຢາກໄດດ ເຮລ ອນຂອງຜຣດ ອລວ ນ ຢວ າອຕ ດສາຢາກໄດດ ຜອ ວຫລລ ເມຕ ຽ  ຢາກໄດດ

ຂດ ອຍທາດ ຢາກໄດດ ງອ ວຄວາຍ ຢາກໄດດ ລຄ ຫລລ ສຕວ ງອລວ ນໃດທພວ ເປຕ ນຂອງຄອ ນອລວ ນ

ຈອ ດບຕ ນຊພ  11:4  ພວກຕວ າງດດ າວທພວ ເດພ ນທາງຮວ ວມກຕ ບພວກອຕ ສຣາເອນກຄ ອຍ ດຢາກເປຕ ນການ

ໃຫຍວ  ແມວ ນແຕວ ພວກອຕ ສຣາເອນເອງກຄ ຍຕ ງຮດ ອງທທ ກວວ າ “ຂຄ ຊພ ດ ນກພ ນແດວ ”

ພຣະບຕ ນຍຕ ດສອງ  5:21  “ຢວ າອຕ ດສາຢາກໄດດ ເຮລ ອນຂອງຜຣດ ອລວ ນ  ຢວ າອຕ ດສາຢາກໄດດ ຜອ ວ  ຫລລ ເມຕ ຽ

ຢາກໄດດ ຂດ ອຍທາດ ຢາກໄດດ ງອ ວຄວາຍ ຢາກໄດດ ລຄ  ຫລລ ສຕວ ງອລວ ນໃດທພວ ເປຕ ນຂອງຄອ ນອລວ ນ

ພຣະບຕ ນຍຕ ດສອງ 12:20 ເມລວ ອພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າຊອ ງຂະຫຍາຍເຂດແດນຂອງທວ ານຕາມທພວ ຊອ ງສຕ ນ

ຍາໄວດ ແລດ ວ ພວກທວ ານຈະກຕ ນຊພ ດ ນໄດດ ທທ ກເວລາຕາມໃຈປາຖນາ

ພຣະບຕ ນຍຕ ດສອງ 22:22  “ຖດ າພອ ບຊາຍຄອ ນນຍວ ງໄປສອ ມສຣ ວ ກຕ ບພຕ ຣຍາຂອງຄອ ນອລວ ນ ທຕ ງສອງຄອ ນ ຄລ

ຊາຍທພວ ໄປສອ ມສຣ ວ ກຕ ບຍຕ ງ ແລະຍຕ ງຄອ ນນຕດ ນຈະຕດ ອງມພ ໂທດເຖຕ ງຕາຍ ດຕວ ງນພ ດ ແຫລະທວ ານຈະກຄ າຈຕ ດ

ຄວາມຊອວ ວຈາກອຕ ສຣາເອນ

ໂຢຊວຍ 7:21 ໃນຫມຣ ວ ຂອງທພວ ຍຍ ດມາຂດ າພະເຈອ ດ າໄດດ ເຫຕ ນເສລ ດ ອຄທ ມງາມໂຕນຍວ ງຂອງເມລ ອງບາບພ ໂລນ

(ຊພ ນາຣຣ )  ກຕ ບເງຕ ນສອງຮດ ອຍເຊເກລ ແລະທອງຄຄ າແທວ ງນຍວ ງຫນຕ ກຫດ າສຕ ບເຊເກລ ຂດ າພະເຈອ ດ າ

ກຄ ໂລບຢາກໄດດ ຂອງເຫລອວ ານຕດ ນ ຂດ າພະເຈອ ດ າຈຍວ ງເອອ າມາ ເບຕວ ງແມມ ,ຂອງເຫລອວ ານຕດ ນເຊລວ ອງຢຣວ ໃຕດ ດຕ ນ

ໃນເຕຕ ນຂອງຂດ າພະເຈອ ດ ານຕດ ນຢຣວ ຂດ າງລທ ວ ມ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ 10:3 ເພາະຄອ ນອະທຕ ມອວດເຖຕ ງສຕວ ງທພວ ໃຈເຂອ າຢາກໄດດ ນຕດ ນ ແລະຄອ ນທພວ ໂລບມາກໃນ



ກກາໄຣ ກຄ ແຊວ ງດວ າ ແລະປະນາມພຣະເຈອ ດ າ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ  78:18  ເຂອ າທອ ດລອງພຣະເຈອ ດ າຢຣວ ໃນໃຈຂອງເຂອ າ  ໂດຍຮຽກຮດ ອງອາຫານທພວ ເຂອ າ

ຢາກ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ 78:30 ແຕວ ກວ ອນທພວ ເຂອ າຈະຫາຍຢາກ ໃນຂນະທພວ ອາຫານຍຕ ງຢຣວ ໃນປາກຂອງເຂອ າ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ  81:12  ເຮອ າຈຍວ ງມອບເຂອ າໄວດ ແກວ ຈຕ ດໃຈດລ ດ ດດ ານຂອງເຂອ າເອງ  ໃຫດ ຕາມຄຄ າປຍ ກສາ

ຂອງເຂອ າເອງ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ  106:14  ແຕວ ໃນຖຕວ ນກຕ ນດານນຕດ ນທວ ານມພ ຄວາມຢາກຢວ າງຮທ ນແຮງ  ແລະໄດດ ທອ ດ

ລອງພຣະເຈອ ດ າໃນທພວ ແຫດ ງແລດ ງ

ເພງສຕ ຣເສພ ນ  119:36  ຂຄ ຊອ ງໂນດ ມໃຈຂດ າພຣະອອ ງໃນບຕ ນດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອອ ງ  ແລະບຄວ

ແມວ ນໃນທາງໂລບກຄ າໄຣ

ສທ ພາສຕ ດ 1:19 ຄວາມໂຫດຮດ າຍທາຣທ ນຍວ ອມຕອ ກຖລ ກຕອ ນຕອ ວ ແລະຊພ ວຕ ດຂອງຜຣດ ທຄ າສເມພ  ນພ ດ ເປຕ ນ

ສຕວ ງທພວ ເກພ ດຂຍ ດ ນກຕ ບທທ ກໆຄອ ນທພວ ມພ ຊພ ວຕ ດຢຣວ ດດ ວຍການເປຕ ນຂະໂມຍ

ສທ ພາສຕ ດ  6:25  ຢວ າປາຖນາຄວາມງາມຂອງນາງຢຣວ ໃນໃຈຂອງເຈອ ດ າ  ຢວ າໃຫດ ນາງຈຕ ບເຈອ ດ າດດ ວຍຂອ ນ

ຕາຂອງນາງ

ສທ ພາສຕ ດ  15:27  ບທ ກຄອ ນຜຣດ ທພວ ຫາກຄ າໄຣໃນທາງລຕ ດກຄ ກະທຄ າຄວາມລຄ າບາກມາສຣ ວ ຄອບຄອ ວຂອງ

ຕອ ນ ແຕວ ບທ ກຄອ ນຜຣດ ກຽດຊຕ ງສຕ ນບອ ນຈະມພ ຊພ ວຕ ດຢຣວ

ສທ ພາສຕ ດ  21:25,26  ຄວາມປາຖນາຂອງຄອ ນຂພ ດ ຄດ ານຂດ າຕອ ວເຂອ າເອງ ເພາະມລ ຂອງເຂອ າປະຕຕ ເສດ

ບຄວ ທຄ າງານ 26 ຄອ ນໂລບກຄ ໂລບຢຣວ ຕລອດວຕ ນ ແຕວ ຄອ ນຊອບທຕ ມໃຫດ ແລະບຄວ ຫນວ ວງຫນວ ຽວໄວດ

ສທ ພາສຕ ດ  28:16  ຜຣດ ຄອບຄອງທພວ ຂາດຄວາມເຂອ ດ າໃຈກຄ ເປຕ ນຜຣດ ບພ ບບຕ ງຄຕ ບທພວ ດທ ຮດ າຍ ແຕວ ບທ ກຄອ ນທພວ

ກຽດຊຕ ງກຄ າໄຣອະທຕ ມຍວ ອມຍລ ດປພ ເດລ ອນຂອງເຂອ າອອກໄປ

ເອຊາຢາ  56:11  ຫມາເຫລອວ ານຕດ ນຫຕ ວຈຕ ດ  ກຕ ນບຄວ ຮຣ ດ ຈຕ ກອພວ ມ  ຜຣດ ລດ ຽງແກະກຄ ບຄວ ມພ ຄວາມເຂອ ດ າໃຈ

ເສຕ ຽດດ ວຍ ເຂອ າທທ ກຄອ ນກຕ ບໄປຕາມທາງເຂອ າເອງ ຕວ າງກຄ ຫາກຄ າໄຣໃສວ ຕອ ນເອງ ບຄວ ເວຕດ ນຈຕ ກຄອ ນ

ເອຊາຢາ  57:17  ເຣອ າໂກດເພາະຄວາມບາບຜຕ ດແຫວ ງຄວາມໂລບຂອງເຂອ າ  ເຮອ າຕພ ເຂອ າ  ເຮອ າລພ ດ

ຊວ ອນຕອ ວແລະໂກດ ແຕວ ເຂອ າຍຕ ງຫຕ ນກຕ ບເດພ ນຕາມຊອບໃຈຂອງເຂອ າຢຣວ

ເຢເຣມພ  6:13  ເພາະວວ າ  ຕຕດ ງແຕວ ຄອ ນທພວ ຕຄວ າຕດ ອຍທພວ ສທ ດຈອ ນເຖຕ ງຄອ ນໃຫຍວ ໂຕທພວ ສທ ດ  ທທ ກຄອ ນໂລບ

ຢາກໄດດ ກຄ າໄລ  ແລະທທ ກຄອ ນກຄ ກະທຄ າການດດ ວຍຄວາມເທຕ ດ  ຕຕດ ງແຕວ ຜຣດ ປະກາດພຣະທຕ ມ



ຄລອດເຖຕ ງປະໂຣຫຕ ດ

ເຢເຣມພ  22:17  ແຕວ ເຈອ ດ າມພ ຕາແລະໃຈ  ໄວດ ພຽງມທວ ງເອອ າກຄ າໄລສວ ວນຕອ ວເພລວ ອຫລຕວ ງໂລຫຕ ດທພວ ໄຮດ

ຄວາມຜຕ ດໃຫດ ເຖຕ ງຕາຍ ແລະເພລວ ອປະຕຕ ບຕ ດການບພ ບບຕ ງຄຕ ບແລະຄວາມທາຣທ ນ

ເຢເຣມພ  51:13  ເຈອ ດ າຜຣດ ອາໄສຕາມນກດ າມາກຫລາຍ ຜຣດ ມພ ສອ ມບຕ ດມາກມາຍເອພ ຍ  ອາວະສານຂອງ

ເຈອ ດ າມາເຖຕ ງແລດ ວ ເສຕດ ນຊພ ວຕ ດຂອງເຈອ ດ າໄດດ ຖລ ກຕຕ ດຂາດເສຕ ຽແລດ ວ

ເອເຊກຽນ  6:9  ແລດ ວຄອ ນໃນພວກເຈອ ດ າທພວ ຫນພ ໄປໄດດ ນຕດ ນ ຈະຣະລຍ ກເຖຕ ງເຣອ າຖດ າມກາງປະຊາຊາດ

ຊຍວ ງເຂອ າຖລ ກກວາດໄປເປຕ ນຊະເລພ ຍນຕດ ນ  ເມລວ ອເຮອ າທຄ າລາຍໃຈຣຕ ສຍາຊຍວ ງໄດດ ພາກຈາກເຮອ າໄປ

ນຕດ ນແລດ ວ  ແລະທຄ າລາຍຕາທພວ ມອງເບຕວ ງຮຣ ບເຄອ າຣອ ບຢວ າງໃຈອຕ ດສານຕດ ນເສຕ ຽ  ແລະເຂອ າຈະກຽດ

ຕອ ວເອງ ເຫດດດ ວຍຄວາມຊອວ ວຊຍວ ງເຂອ າໄດດ ກະທກາ  ແລະສຕວ ງທພວ ຫນດ າກຽດຫນດ າຊຕ ງທຕ ງສຕ ດ ນຂອງ

ເຂອ າດດ ວຍ

ເອເຊກຽນ 14:4,5 ເຫດສຕ ນນຕດ ນຈອວ ງເວອ ດ າກຕ ບເຂອ າ ແລະກວ າວແກວ ເຂອ າວວ າ ພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າຊອ ງກວ າວ

ດຕວ ງນພ ດ ວວ າ ຄອ ນໃດໃນເຊລ ດ ອສາຍອຕ ສຣາເອນເອອ າຮຣ ບເຄອ າຣອ ບຂອງເຂອ າໄວດ ໃນໃຈ ແລະວາງສຕວ ງທພວ ສະ

ດທ ດໃຫດ ທຄ າບາບຜຕ ດໄວດ ຂດ າງຫນດ າເຂອ າ  ແລະຍຕ ງມາຫາຜຣດ ປະກາດພຣະທຕ ມ  ເຣອ າຄລ ພຣະຜຣດ ເປຕ ນ

ເຈອ ດ າຈະຕອບເຂອ າເອງໃນເຣລວ ອງຮຣ ບເຄອ າຣອ ບຫລວງຫລາຍຂອງເຂອ ານຕດ ນ  5  ເພລວ ອເຮອ າຈະໄດດ ຍຍ ດ

ຈຕ ດໃຈຂອງເຊລ ດ ອສາຍອຕ ສຣາເອນ  ຜຣດ ເຫພ ນຫວ າງໄປຈາກເຮອ າທທ ກຄອ ນດດ ວຍເຣລວ ອງຮຣ ບເຄອ າຣອ ບ

ຂອງເຂອ າ

ເອເຊກຽນ 22:12 ໃນເຈອ ດ າມພ ຄອ ນຮຕ ບສຕ ນບອ ນ ເພລວ ອກະທຄ າໃຫດ ໂລຫຕ ດຕອ ກ ເຈອ ດ າເອອ າດອກເບຕດ ຽ ແລະ

ເອອ າເງຕ ນເພພ ດ ມ  ແລະທຄ າກກາໄລຈາກເພລວ ອນບດ ານຂອງເຈອ ດ າໂດຍການບພ ບບຕ ງຄຕ ບ  ແລະເຈອ ດ າໄດດ

ລລ ມເຣອ າເສຕ ຽ ພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າກວ າວດຕວ ງນພ ດ ແຫລະ

ເອເຊກຽນ 33:31 ດຕວ ງນຕດ ນໄພວ ພອ ນຂອງເຮອ າຈຍວ ງຫລຕວ ງໄຫລກຕ ນມາຟຕ ງ ແຕວ ພວກເຂອ າບຄວ ໄດດ ທຄ າຕາມ

ເຈອ ດ າບອກ ເພາະວວ າພວກເຂອ າມຕ ນເວອ ດ າຕອ ວະ ແລະມຕ ກເງຕ ນຄຄ າຫລາຍກວວ າ ພຣະທຕ ມຂອງພຣະ

ເຈອ ດ າ

ໂຮເຊອາ  4:12  ເຂອ າໄດດ ປະຖຕ ດ ມເຮອ າແລະຖວາຍຕອ ວເອງແກວ ພຣະອລວ ນເຫມລ ອນຜຣດ ຍຕ ງກາຍເປຕ ນໂສ

ເພນພ

ໂຮເຊອາ  5:4  ຄວາມຊອວ ວທພວ ປະຊາຊອ ນກະທການຕດ ນ  ໄດດ ກພ ດກຕດ ນບຄວ ໃຫດ ພວກເຂອ າກຕ ບຄລ ນໄປຫາພຣະ

ເຈອ ດ າຂອງເຂອ າ ພວກເຂອ າຍອມຢຣວ ໃຕດ ອຄ ານາດຮຣ ບເຄອ າຣອ ບ ເຂອ າຈຍວ ງບຄວ ຮຣ ດ ຈຕ ກພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າ



ມພ ກາ  2:2  ເມລວ ອພວກເຂອ າຕດ ອງການທອວ ງນາ ແລະບດ ານເຮລ ອນພວກເຂອ າກຄ ຍຍ ດເອອ າໄປ ພວກເຂອ າ

ໃຊດ ກຄ າລຕ ງແລະເລວ ຫລວ ຽມຫລອກເອອ າເຮລ ອນແລະທພວ ດຕ ນຂອງເຈອ ດ າຊຕ ບ

ນາຮຣ ມ  3:4  ທຕ ງນພ ດ ເພາະການແພດສະຍາ  ນຕ ບບຄວ ຖດ ວນຂອງຍຕ ງແພດສະຍານຕດ ນ  ຜຣດ ມພ ສເນວ ແລະ

ເປຕ ນຈອມຍອ ດ ວຍວນ ນາງໄດດ ຂາຍປະຊາຊາດເສຕ ຽດດ ວຍການແພດສະຍາຂອງນາງ  ແລະຂາຍ

ບຕ ນດາຕະກຣ ນມະນທ ດດດ ວຍວພ ທະຍາຄອ ມຂອງນາງ

ຮາລາກທ ກ  2:9   ເຄາະກກາຂອງເຈອ ດ າມາເຖຕ ງແລດ ວ  ພວກເຈອ ດ າໄດດ ທຄ າໃຫດ ຄອບຄອ ວຮຕວ ງມພ ເປຕ ນດພ ຂຍ ດ ນ

ຍດ ອນເຂຕ ນຂດ າທາລທ ນຄອ ນອລວ ນ ແລດ ວພຍາຍາມທຄ າໃຫດ ຄອບຄອ ວຢຣວ ຢວ າງສງອ ບສທ ກແລະປອດພຕ ຍ

ມຕ ດທາຍ  5:28  ແຕວ ຝວ າຍເຮອ າ,  ເຮອ າບອກທວ ານທຕ ງຫລາຍວວ າ ຜຣດ ໃດເບຕວ ງແມວ ຍຕ ງດດ ວຍໃຈກຄ າຫນຕ ດ

ໃນຍຕ ງນຕດ ນ ຜຣດ ນຕດ ນໄດດ ຫລຕ ດ ນຊຣ ດ ໃນໃຈກຕ ບຍຕ ງນຕດ ນແລດ ວ

ມາຣະໂກ  4:19  ແລດ ວຄວາມກຕ ງວອ ນຕາມທຄ າມະດາໂລກ ແລະຄວາມຫລອກລວງແຫວ ງຊຕ ບສອ ມ

ບຕ ດກຕ ບຄວາມໂລບໃນສຕວ ງອລວ ນໆໄດດ ເຂອ ດ າມາຫທດ ມຮຕ ດພຣະທຕ ມນຕດ ນເສຕ ຽ ຈຍວ ງບຄວ ເກພ ດຜອ ນ

ມາຣະໂກ  7:22  ການຫລຕ ດ ນຊຣ ດ ຈາກຜອ ວເມຕ ຽ  ການໂລບ ການອະທຕ ມ ການລຄ ດ ລວງ ຣາຄະຕຕ ນຫາ

ການອຕ ດສາ ການນຕ ນທາ ຄວາມຈອງຫອງ ຄວາມໂງວ ທພວ ປວ ອຍຕອ ວໄປຕາມລກາພຕ ງໃຈ

ລຣ ກາ  3:14  ພວກທະຫານກຄ ຖາມທວ ານເຫມລ ອນກຕ ນວວ າ,  “ພວກຂດ ານດ ອຍເດ  ຈະເຣຕ ດແນວໃດ”

ທວ ານຈຍວ ງຕອບເຂອ າວວ າ,  “ຢວ າຂອວ ມເຫຕ ງຫລລ ຢວ າຫາຄວາມບຄວ ຈຕ ງໃສວ ໃຜເພລວ ອເອອ າເງຕ ນ  ແຕວ ຈອວ ງພຄ ໃຈ

ໃນຄວ າຈດ າງຂອງຕອ ນ”

ລຣ ກາ  12:15  ແລດ ວພຣະອອ ງຊອ ງບອກເຂອ າວວ າ,  “ຈອວ ງລະວຕ ງ ແລະຮຕ ກສາໄວດ ຈາກການໂລບທທ ກຢວ າງ

ເພາະຊພ ວຕ ດຂອງມະນທ ດບຄວ ຂຍ ດ ນຢຣວ ກຕ ບເຂອ ດ າຂອງອຕ ນບຄ ຣຕ ສທ ດທພວ ຕອ ນມພ ນຕດ ນ”

ລຣ ກາ  16:14  ຝວ າຍພວກຟາຣພ ຊາຍທພວ ມພ ໃຈຮຕ ກຊຕ ບ  ເມລວ ອໄດດ ຍຕ ນຄຄ າເຫລອວ ານຕດ ນແລດ ວກຄ ກວ າວເຍາະ

ເຍພ ດ ຍພຣະອອ ງ

ໂຢຮຕ ນ  8:44  ທວ ານທຕ ງຫລາຍມາຈາກພຄວ ຂອງທວ ານຄລ ມານ  ພວກທວ ານມພ ໃຈຢາກເຮຕ ດຕາມ

ຄວາມປາຖນາຂອງພຄວ ທວ ານ  ມຕ ນເປຕ ນຜຣດ ຂດ າຄອ ນຕຕດ ງແຕວ ເດພ ມມາແລດ ວ  ແລະບຄວ ໄດດ ຕຕດ ງຢຣວ ໃນ

ຄວາມຈຕ ງ  ເພາະໃນຕອ ວມຕ ນບຄວ ມພ ຄວາມຈຕ ງ  ເມລວ ອມຕ ນເວອ ດ າຕອ ວະມຕ ນກຄ ເວອ ດ າຕາມສຕ ນດານຂອງ

ມຕ ນເອງ ເພາະເປຕ ນຜຣດ ຕອ ວະແລະເປຕ ນພຄວ ຂອງການຕອ ວະ

ກຕ ຈການ 20:33 ເຮອ າບຄວ ໄດດ ໂລບເອອ າເງຕ ນ ເອອ າຄຄ າ ຫລລ ເສລ ດ ອຜດ າຂອງຜຣດ ໃດ

ໂຣມ 1:24-29 ເພາະສຕ ນນຕດ ນ,  ພຣະເຈອ ດ າຈຍວ ງຊອ ງປວ ອຍເຂອ າໃຫດ ເຮຕ ດການຊອວ ວຊດ າ ຕາມຣາຄະຕຕ ນຫາ



ໃນໃຈຂອງເຂອ າ ເຂອ າຈຍວ ງເຮຕ ດສຕວ ງຫນດ າອຕ ບອາຍທາງຮວ າງກາຍຕຄວ ກຕ ນ  25  ເຂອ າໄດດ ເອອ າຄວາມຈຕ ງ

ເຣລວ ອງພຣະເຈອ ດ າມາປວ ຽນເປຕ ນຄວາມບຄວ ຈຕ ງ  ແລະໄດດ ນະມຕ ສການທຕ ງບອ ວຣະບຕ ດສຕວ ງທພວ ຊອ ງສດ າງໄວດ

ນຕ ນແທນພຣະອອ ງຜຣດ ຊອ ງສດ າງ ຄລ ຜຣດ ທພວ ສອ ມຄວນຈະໄດດ ຮຕ ບຄວາມສຕ ຣເສພ ນເປຕ ນນຕ ດ ອາແມນ 26

ເພາະເຫດນຕດ ນ,  ພຣະເຈອ ດ າຈຍວ ງຊອ ງປວ ອຍເຂອ າໃຫດ ມພ ຣາຄະຕຕ ນຫາອຕ ນຫນດ າອຕ ບອາຍ  ພວກຜຣດ ຍຕ ງ

ຂອງເຂອ າກຄ ປວ ຽນການສຕ ມພຕ ນຕາມທຄ າມະຊາດໃຫດ ຜຕ ດທຄ າມະຊາດໄປ  27  ຝວ າຍຜຣດ ຊາຍກຄ

ເຫມລ ອນກຕ ນ  ໄດດ ເລພ ກການສຕ ມພຕ ນກຕ ບຜຣດ ຍຕ ງຕາມທຄ າມະຊາດ  ແລະຮພ ບຮດ ອນດດ ວຍໄຟແຫວ ງ

ຣາຄະຕຕ ນຫາທພວ ມພ ຕຄວ ກຕ ນ ຜຣດ ຊາຍກຕ ບຜຣດ ຊາຍພາກຕ ນເຣຕ ດການຊອວ ວຫນດ າອຕ ບອາຍຕຄວ ກຕ ນ ເຂອ າຈຍວ ງ

ໄດດ ຮຕ ບຜອ ນກຕ ມອຕ ນສອ ມຄວນກຕ ບຄວາມຜຕ ດຂອງເຂອ າໃນຕອ ວເຂອ າເອງ  28  ເຂອ າບຄວ ເຫຕ ນດພ ທພວ ຈະ

ຮຕ ບຮຣ ດ ພຣະເຈອ ດ າ  ພຣະອອ ງຈຍວ ງຊອ ງປວ ອຍໃຫດ ເຂອ າມພ ໃຈຊອວ ວແລະເຮຕ ດສຕວ ງທພວ ບຄວ ສອ ມຄວນ  29  ພວກ

ເຂອ າເຕຕ ມໄປດດ ວຍການອະທຕ ມທທ ກຢວ າງ ການຊອວ ວຮດ າຍ ຄວາມໂລບ ຄວາມປອງຮດ າຍ ເຕຕ ມໄປ

ດດ ວຍຄວາມເຫຕ ງສາ ການຂດ າຟຕ ນ ການວຕ ວາດ ການລຄ ດ ລວງ ການຜຣ ກພຍາບາດ ການສຕ ບສຄວ

ໂຣມ  6:12  ເຫດສຕ ນນຕດ ນ,  ຕຄວ ໄປຢວ າໃຫດ ຄວາມຜຕ ດບາບປອ ກຄອງຮວ າງກາຍທພວ ຕດ ອງຕາຍຂອງເຈອ ດ າ

ທຕ ງຫລາຍ ຊຍວ ງເຮຕ ດໃຫດ ຕດ ອງເຊລວ ອຟຕ ງຕຕ ນຫາຂອງກາຍນຕດ ນ

ໂຣມ  7:7  ຖດ າຢວ າງນຕດ ນແລດ ວເຮອ າຈະວວ າຢວ າງໃດ  ພຣະບຕ ນຍຕ ດນຕດ ນຄລ ບາບຫລລ  ບຄວ ແມວ ນຢວ າງນຕດ ນ

ດອກ ແຕວ ຖດ າພຣະບຕ ນຍຕ ດບຄວ ໄດດ ບອວ ງໄວດ  ເຮອ າກຄ ຄອ ງບຄວ ໄດດ ຮຣ ດ ວວ າອຕ ນໃດເປຕ ນຄວາມຜຕ ດບາບ ເພາະ

ວວ າຖດ າພຣະບຕ ນຍຕ ດບຄວ ໄດດ ຫດ າມວວ າ, “ຢວ າໂລບ” ເຮອ າກຄ ຄອ ງບຄວ ຮຣ ດ ວວ າຄວາມໂລບນຕດ ນຄລ ອຕ ນໃດ

ໂຣມ  13:9  ເພາະວວ າຂຄ ດ ບຕ ນຍຕ ດທພວ ກວ າວວວ າ, “ຢວ າຫລຕ ດ ນຊຣ ດ  ຢວ າຂດ າຄອ ນ ຢວ າລຕ ກຊຕ ບ ຢວ າໂລບ” ທຕ ງບຕ ນ

ຍຕ ດຂຄ ດ ອລວ ນໆກຄ ຮວມຢຣວ ໃນຂຄ ດ ນພ ດ  ຄລ , “ຈອວ ງຮຕ ກເພລວ ອນບດ ານເຫມລ ອນຮຕ ກຕອ ນເອງ”

ໂຣມ  13:14  ແຕວ ຈອວ ງປະຕຕ ບຕ ດຕອ ວດດ ວຍພຣະເຢຊຣ ຄຣຕ ດເຈອ ດ າ ແລະຢວ າຈຕ ດຫາອຕ ນໃດເພລວ ອບຄ າຣທ ງ

ຕຕ ນຫາຂອງເນລ ດ ອກາຍ

1  ໂກຣຕ ນໂທ  5:10,11  ແຕວ ບຄວ ໃຊວ ຫມາຍເຖຕ ງຊາວໂລກທພວ ຫລຕ ດ ນຊຣ ດ ,  ຫລລ ຄອ ນໂລບ,  ຄອ ນຂອວ ມຂຣ ວ ,  ຄອ ນ

ຂາບໄຫວດ ພຣະທຽມກຄ ດພ  ເພາະວວ າຖດ າຫດ າມຢວ າງນຕດ ນແລດ ວ  ເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍກຄ ຈະຕດ ອງອອກໄປ

ເສຕ ຽຈາກໂລກນພ ດ  11  ແຕວ ເຮອ າໄດດ ຂຽນມາບອກພວກເຈອ ດ າວວ າ  ຖດ າຜຣດ ໃດໄດດ ຊລວ ວວ າເປຕ ນພພວ ນດ ອງ

ແລດ ວ  ແຕວ ຍຕ ງເປຕ ນຄອ ນຫລຕ ດ ນຊຣ ດ ,  ຫລລ ຄອ ນໂລບ,  ຄອ ນຂາບໄຫວດ ພຣະທຽມ,  ຄອ ນເວອ ດ າຫຍາບຊດ າ,

ຄອ ນຂພ ດ ເຫລອ ດ າ, ຄອ ນຂອວ ມຂຣ ວ ກຄ ດພ  ຢວ າຄອ ບຫາກຕ ບຄອ ນຢວ າງນຕດ ນ ແມວ ນແຕວ ກຕ ນເຂອ ດ າຮວ ວມກຄ ຢວ າຊຣ ວ ກຕ ນ

1  ໂກຣຕ ນໂທ  6:9,10   ເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍບຄວ ຮຣ ດ ຫລລ ວວ າຄອ ນອະທຕ ມຈະບຄວ ມພ ສວ ວນໃນຣາຊອານາຈຕ ກຂອງ



ພຣະເຈອ ດ າ  ຢວ າເຂອ ດ າໃຈຜຕ ດວວ າຄອ ນຫລຕ ດ ນຊຣ ດ ກຄ ດພ  ຫລລ ຄອ ນຂາບໄຫວດ ພຣະທຽມ  ຄອ ນຜຕ ດຈາກຜອ ວ

ເມຕ ຽກຕ ນ ຊາຍຫລຕ ດ ນຄລ ຍຕ ງ ຊາຍຫລຕ ດ ນກຕ ບຊາຍ 10 ຄອ ນຂະໂມຍ ຄອ ນໂລບ ຄອ ນຂພ ດ ເຫລອ ດ າ ຄອ ນເວອ ດ າ

ຫຍາບຊດ າ ຄອ ນຂອວ ມຂຣ ວ ກຄ ດພ  ຈະບຄວ ໄດດ ຮຕ ບສວ ວນໃນຣາຊອານາຈຕ ກຂອງພຣະເຈອ ດ າ

1  ໂກຣຕ ນໂທ  10:6  ເຫດການເຫລອວ ານພ ດ ເປຕ ນຕອ ວຢວ າງເຕລ ອນໃຈເຮອ າທຕ ງຫລາຍ  ບຄວ ໃຫດ ພວກເຮອ າມພ

ໃຈໂລບແລະປາຖນາສຕວ ງຊອວ ວເຫມລ ອນເຂອ າເຫລອວ ານຕດ ນ

1  ໂກຣຕ ນໂທ  12:31  ແຕວ ເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍຈອວ ງຮດ ອນໃຈສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານອຕ ນສຄ າຄຕ ນ

ກວວ ານຕດ ນ ແລະເຮອ າຈະສະແດງທາງອຕ ນດພ ຫລາຍກວວ ານຕດ ນອພ ກແກວ ພວກເຈອ ດ າ

1  ໂກຣຕ ນໂທ  14:39  ດຕວ ງນພ ດ ແຫລະ,  ພພວ ນດ ອງທຕ ງຫລາຍເອພ ຍ,  ຈອວ ງຮດ ອນໃຈສແວງຫາທພວ ຈະປະກາດ

ພຣະທຕ ມ ສວ ວນການປາກພາສາແປກໆນຕດ ນກຄ ຢວ າຊຣ ວ ຫດ າມ

2 ໂກຣຕ ນໂທ 9:5  ເຫດສຕ ນນຕດ ນເຮອ າຈຍວ ງຄຍ ດເຫຕ ນວວ າຈຄ າເປຕ ນຕດ ອງຕຕ ກເຕລ ອນພພວ ນດ ອງເຫລອວ ານຕດ ນ ໃຫດ

ໄປຫາເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍກວ ອນເຮອ າ ແລະໃຫດ ຈຕ ດແຈງເຄລວ ອງທານຂອງເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍໄວດ ຕາມທພວ ໄດດ

ສຕ ນຍາໄວດ ແລດ ວ  ເພລວ ອເຄລວ ອງທານນຕດ ນຈະມພ ຢຣວ ພດ ອມ  ເຫມລ ອນເປຕ ນເຄລວ ອງທານທພວ ໃຫດ ດດ ວຍໃຈ

ສຕ ດທາ ບຄວ ໃຊວ ດດ ວຍຂລ ນໃຈ

ຄາລາເຕຍ  5:16-20  ແຕວ ເຮອ າຂຄ ບອກວວ າ ຈອວ ງຍອມໃຫດ ພຣະວຕ ນຍານເປຕ ນຜຣດ ຊອ ງນຄ າພາ ແລະເຈອ ດ າ

ທຕ ງຫລາຍຈະບຄວ ໄດດ ເຮຕ ດຕາມຕຕ ນຫາຂອງມະນທ ດ  17  ເພາະວວ າມະນທ ດທຕ ມມະດາມພ ຕຕ ນຫາຕຄວ ສຣ ດ

ກຕ ບພຣະວຕ ນຍານ ແລະພຣະວຕ ນຍານກຄ ຕຄວ ສຣ ດ ກຕ ບມະນທ ດ  ເພາະທຕ ງສອງຝວ າຍເປຕ ນສຕ ດຕຣຣ ກຕ ນ

ດຕວ ງນຕດ ນສຕວ ງທພວ ເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍຢາກເຮຕ ດ ພວກເຈອ ດ າຈຍວ ງເຮຕ ດບຄວ ໄດດ  18 ແຕວ ຖດ າພຣະວຕ ນຍານຊອ ງນຄ າ

ພາເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍໄປ ພວກເຈອ ດ າກຄ ບຄວ ຢຣວ ໃຕດ ພຣະບຕ ນຍຕ ດ  19  ແຕວ ການງານຂອງມະນທ ດທຕ ມມະ

ດານຕດ ນກຄ ປາກອ ດແຈດ ງແລດ ວ ຄລ ການຫລຕ ດ ນຊຣ ດ  ການບຄວ ສະອາດ ການໂລພະຕຕ ນຫາ 20 ການໄຫວດ

ພຣະທຽມ ການເຊລວ ອເວດມອ ນຄາຖາ  ການເປຕ ນສຕ ດຕຣຣ ກຕ ນ  ການວຕ ວາດຜຕ ດຖຽງກຕ ນ  ການ

ເຫຕ ງສາກຕ ນ  ການຄຽດແຄດ ນກຕ ນ  ການໃຝວ ສຣ ງຕຄວ ກຕ ນ  ການແຕກແຍກກຕ ນ  ການຖລ ພຕ ກຖລ

ພວກ

ຄາລາເຕຍ  5:24  ຜຣດ ທພວ ຢຣວ ຝວ າຍພຣະເຢຊຣ ຄຣຕ ດກຄ ໄດດ ເອອ າຄວາມປາຖນາກຕ ບຕຕ ນຫາຂອງມະນທ ດ

ທຕ ມມະດານຕດ ນຄລ ງໄວດ ທພວ ໄມດ ກາງແຂນແລດ ວ

ເອເຟໂຊ  2:1-3  ພຣະເຈອ ດ າໄດດ ຊອ ງບຕ ນດານໃຫດ ທວ ານທຕ ງຫລາຍຄລ ນມພ ຊພ ວຕ ດເຫມລ ອນກຕ ນ ເຖຕ ງແມວ ນ

ວວ າທວ ານທຕ ງຫລາຍຕາຍແລດ ວໂດຍການຫລອ ງຜຕ ດແລະເຮຕ ດບາບ  2  ເມລວ ອກວ ອນພວກທວ ານ



ເຄພ ຍດຄ າເນພ ນຢຣວ ໃນການບາບນຕດ ນຕາມວຕ ທພ ຂອງໂລກ ຕາມເຈອ ດ ານາຍແຫວ ງຍວ ານອາກາດ ຄລ ວຕ ນ

ຍານທພວ ຄອບຄອງຢຣວ ໃນຄອ ນທຕ ງຫລາຍທພວ ບຄວ ເຊລວ ອຟຕ ງ  3  ເມລວ ອກວ ອນ,  ເຮອ າທຕ ງປວງເຄພ ຍດຄ າເນພ ນຊພ

ວຕ ດຕາມຕຕ ນຫາຂອງຝວ າຍມະນທ ດທຕ ມມະດາເຫມລ ອນຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນ  ຄລ ດຄ າເນພ ນໄປຕາມ

ຄວາມປາຖນາຂອງຮວ າງກາຍແລະຂອງຈຕ ດໃຈ  ຕາມສຕ ນດານພວກເຮອ າເປຕ ນຄອ ນຄວນຖລ ກ

ພຣະພຕ ໂຣດເຫມລ ອນດຕວ ງຄອ ນອລວ ນ

ເອເຟໂຊ  4:19  ເຂອ າບຄວ ມພ ຄວາມຮຣ ດ ສຍ ກຢດ ານກອ ວຕຄວ ບາບ  ຈຍວ ງໄດດ ປວ ອຍຕອ ວໄປໃນທາງໂລພະຕຕ ນຫາ

ເພລວ ອເຮຕ ດການຊອວ ວຮດ າຍທທ ກຢວ າງໂດຍສທ ດຄວາມປາຖນາ

ເອເຟໂຊ  4:22-27   ພວກທວ ານຈອວ ງຖອດຖຕ ດ ມສະພາບມະນທ ດເກອວ າຂອງຕອ ນຊຍວ ງຄຣ ວ ກຕ ບວຕ ຖພ ຊພ ວຕ ດ

ເດພ ມນຕດ ນເສຕ ຽ  ທພວ ກຄ າລຕ ງເສລວ ອມເສຕ ຽໄປສຣ ວ ຄວາມຕາຍຕາມຕຕ ນຫາອຕ ນເປຕ ນທພວ ຫລອກລວງນຕດ ນ

23  ແລະຈອວ ງໃຫດ ວຕ ນຍານຈຕ ດຂອງທວ ານຖລ ກຊອ ງຕຕດ ງຂຍ ດ ນໃຫມວ  24  ແລະໃຫດ ທວ ານທຕ ງຫລາຍສວມ

ສະພາບມະນທ ດໃຫມວ  ຊຍວ ງຊອ ງສດ າງຂຍ ດ ນໃຫມວ ຕາມແບບລຕ ກສະນະຂອງພຣະເຈອ ດ າໃນຄວາມຊອບ

ທຕ ມ ແລະຄວາມບຄ ຣຕ ສທ ດທພວ ແທດ ຈຕ ງ  25  ເຫດສຕ ນນຕດ ນ,  ທວ ານທຕ ງຫລາຍຈອວ ງເລພ ກກວ າວຄວາມ

ຕອ ວະເສຕ ຽ  “ທທ ກຄອ ນຈອວ ງກາວຄວາມຈຕ ງຕຄວ ເພລວ ອນບດ ານຂອງຕອ ນ”  ເພາະວວ າເຮອ າທຕ ງຫລາຍເປຕ ນ

ອະວຕ ຍວະຂອງກຕ ນແລະກຕ ນ  26  ຈະຮດ າຍກຄ ຮດ າຍໄດດ  ແຕວ ຢວ າໃຫດ ຄວາມຮດ າຍເປຕ ນເຫດໃຫດ ເກພ ດ

ການຜຕ ດບາບ ຢວ າຮດ າຍຢຣວ ຈອ ນຕາເວຕ ນຕອ ກ 27 ແລະຢວ າປວ ອຍໂອກາດໃຫດ ມານ

ເອເຟໂຊ  5:3,5  ແຕວ ການເອພວ ຍເຖຕ ງການຫລຕ ດ ນຊຣ ດ  ການຊອວ ວຮດ າຍທທ ກຢວ າງ  ຫລລ ຄວາມໂລພະຕຕ ນ

ຫາກຄ ດພ  ຢວ າໃຫດ ມພ ຂຍ ດ ນໃນຖດ າມກາງທວ ານທຕ ງຫລາຍ ເພລວ ອຈະໄດດ ເຫມາະສອ ມກຕ ບພວກທວ ານເປຕ ນ

ໄພວ ພອ ນຂອງພຣະເຈອ ດ າ 5  ເພາະວວ າເຣລວ ອງນພ ດ ທວ ານທຕ ງຫລາຍຄອ ງຮຮ ດ ແນວ ວວ າ  ຄອ ນຫລຕ ດ ນຊຣ ດ  ຄອ ນຊອວ ວ

ຮດ າຍ  ຄອ ນໂລພະຕຕ ນຫາ  (ທພວ ເປຕ ນເຫມລ ອນຄອ ນທພວ ໄຫວດ ພຣະທຽມ)  ກຄ ດພ  ຈະມພ ສວ ວນໃນຣາຊອາ

ນາຈຕ ກຂອງພຣະຄຣຕ ດແລະຂອງພຣະເຈອ ດ າບຄວ ໄດດ

ໂກໂລຊາຍ  3:5  ເຫດສຕ ນນຕດ ນຈອວ ງປະຫານນຕ ສຕ ຍສວ ວນທພວ ອວ ຽງໄປຝວ າຍໂລກຂອງເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍນຕດ ນ

ເສຕ ຽ  ຄລ ການຫລຕ ດ ນຊຣ ດ  ການຊອວ ວຮດ າຍ ຣາຄະຕຕ ນຫາ ຄວາມປາຖນາຊອວ ວ  ແລະຄວາມໂລບ ຊຍວ ງ

ເປຕ ນການໄຫວດ ພຣະທຽມ

1  ເທຊະໂລນຕ ກ  2:5  ເພາະວວ າພວກເຮອ າບຄວ ໄດດ ໃຊດ ຖດ ອຍຄຄ າຖແລງຍດ ອງຍຄ ຈຕ ກເທລວ ອ ຕາມດຕວ ງທພວ ເຈອ ດ າ

ທຕ ງຫລາຍຮຣ ດ ແລດ ວ  ຫລລ ບຄວ ໄດດ ໃຊດ ກອ ນອທ ບາຍປອ ກບຕ ງໂລພະຕຕ ນຫາໄວດ  ພຣະເຈອ ດ າຊອ ງເປຕ ນພຍານ

ຝວ າຍພວກເຮອ າ



1  ເທຊະໂລນຕ ກ  4:3-7  ອຕ ນນພ ດ ແຫລະ,  ເປຕ ນນຄ ດ າພຣະທຕ ຍຂອງພຣະເຈອ ດ າ  ຄລ ໃຫດ ເຈອ ດ າທຕ ງຫລາຍເປຕ ນ

ຄອ ນບຄ ຣຕ ສທ ດ ໃຫດ ພວກເຈອ ດ າລະເວຕດ ນຈາກການຜຕ ດຊາຍຍຕ ງ  4  ໃຫດ ເຈອ ດ າທທ ກຄອ ນຮຣ ດ ຈຕ ກມພ ພຕ ຣຍາໃນ

ທາງບຄ ຣຕ ສທ ດ  ແລະໃນທາງນຕ ບຖລ  5  ບຄວ ໃຊວ ດດ ວຍຣາຄະຕຕ ນຫາຕາມດຕວ ງພວກນອກຊາດທພວ ບຄວ ຮຣ ດ

ຈຕ ກພຣະເຈອ ດ າ  6  ຢວ າໃຫດ ຜຣດ ໃດລວ ວງເກພ ນແລະເຮຕ ດຜຕ ດຕຄວ ພພວ ນດ ອງຂອງຕອ ນໃນເຣລວ ອງນພ ດ  ເພາະວວ າ

ອອ ງພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າເປຕ ນຜຣດ ຊອ ງແກດ ແຄດ ນຄອ ນທພວ ເຮຕ ດຜພ ດແນວນຕດ ນ ຕາມດຕວ ງພວກເຮອ າໄດດ ບອກ

ພວກເຈອ ດ າຢວ າງຫນຕ ກແຫນດ ນໄວດ ກວ ອນແລດ ວ

1  ຕຕ ໂມທຽວ  3:3,8  ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນເມອ າເຫລອ ດ າ  ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນຫຍາບຊດ າສາໂຫດ  ແຕວ ເປຕ ນຄອ ນມພ ໃຈສທ

ພາບ ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນມຕ ກຜຕ ດຖຽງກຕ ນ ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນເຫຕ ນແກວ ເງຕ ນ 8  ຝວ າຍພວກຜຣດ ບອ ວລະບຕ ດນຕດ ນກຄ

ເຫມລ ອນກຕ ນ  ຄລ ຕດ ອງເປຕ ນຄອ ນເອອ າການເອອ າງານ  ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນສອງລພ ດ ນ  ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນດລວ ມເຫລອ ດ າ

ແວງເກພ ນສວ ວນ ບຄວ ເປຕ ນຄອ ນໂລບເຫຕ ນແກວ ໄດດ

1  ຕຕ ໂມທຽວ 6:9,10  ສວ ວນຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນທພວ ຢາກລຄ ດ າຣວຍກຄ ຕອ ກໃນການທອ ດລອງ ໃນບດ ວງແຮດ ວ

ແລະໃນຕຕ ນຫາອຕ ນໂງວ ຫລາຍຢວ າງ  ຊຍວ ງເປຕ ນໄພແກວ ຕອ ວທພວ ເຮຕ ດໃຫດ ມະນທ ດຈອ ມລອ ງໃນຄວາມວຕ

ນາດຈຕ ບຫາຍເສລວ ອມສຣ ນໄປ  10  ເພາະວວ າການຮຕ ກເງຕ ນຄຄ າເປຕ ນເຄອ ດ າມຣ ນຂອງຄວາມຊອວ ວທທ ກ

ຢວ າງ  ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນພ ດ ແຫລະ  ຈຍວ ງຊຕ ກຈຣ ງຜຣດ ລາງຄອ ນໃຫດ ຫລອ ງໄປຈາກຄວາມເຊລວ ອ

ແລະແທງຕອ ວເອງຈອ ນຊອດດດ ວຍຄວາມເຈຕ ບແສບຫລາຍປະການ 

2  ຕຕ ໂມທຽວ  2:22  ດຕວ ງນຕດ ນເຈອ ດ າຈອວ ງຫລພ ກຫນພ ຈາກຣາຄະຕຕ ນຫາຂອງຄອ ນຫນທວ ມ  ຈອວ ງຕຕ ດຕາມ

ຄວາມຊອບທຕ ມ ຄວາມເຊລວ ອ ຄວາມຮຕ ກ ແລະສຕ ນຕຕ ສທ ກ ຮວ ວມກຕ ບຄອ ນທຕ ງປວງທພວ ອອກພຣະ

ນາມອອ ງພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າດດ ວຍໃຈບຄ ຣຕ ສທ ດ

2 ຕຕ ໂມທຽວ 3:2 ເພາະວວ າຄອ ນທຕ ງຫລາຍຈະເຫຕ ນແກວ ຕອ ວ ເປຕ ນແກວ ເງຕ ນຄຄ າ ອວດຕອ ວ ຈອງຫອງ

ຊອບດວ າວວ າ ບຄວ ເຊລວ ອຟຕ ງຄວາມພຄວ ແມວ  ເນຣະຄທ ນ ເປຕ ນຄອ ນບຄວ ມພ ສຕ ນທຕ ມ

2 ຕຕ ໂມທຽວ 3:6 ເພາະໃນບຕ ນດາຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນ ມພ ຄອ ນທພວ ມຕ ກລວ ວງເຂອ ດ າໄປຕາມບດ ານເຮລ ອນ ກດ ຽວ

ກວ ອມເອອ າໃຈຜຣດ ຍຕ ງທພວ ເບອ າປຕ ນຍາຫນາດດ ວຍຄວາມຜຕ ດບາບ  ແລະຫລອ ງໄຫລໄປດດ ວຍຕຕ ນຫາ

ຕວ າງໆເອອ າໄປເປຕ ນຊະເລພ ຍ

2  ຕຕ ໂມທຽວ  4:3  ເພາະຈະມພ ເວລານຍວ ງທພວ ເຂອ າຈະບຄວ ທອ ນຮຕ ບເອອ າຄຄ າສອນອຕ ນມພ ຫລຕ ກ  ແຕວ ຕາມ

ຄວາມປາຖນາຂອງເຂອ ານຕດ ນ  ເຂອ າຈະຮວບຮວມຄຣຣ ໄວດ ສກາລຕ ບເຂອ າເອງ  ເພລວ ອບຕ ນເທອ າຫຣ ຄຕ ນ

ຂອງເຂອ າ



ຕຕ ໂຕ 2:12 ແລະສອນເຮອ າທຕ ງຫລາຍໃຫດ ລະຖຕ ດ ມຄວາມຊອວ ວອະທຕ ມ ແລະກຕ ເລດຕຕ ນຫາຝວ າຍໂລກ

ແລະໃຫດ ດຄ າເນພ ນຊພ ວຕ ດຢຣວ ໃນສະໄຫມນພ ດ ຢວ າງມພ ສະຕຕ ອຕ ນດພ ຮອບຄອບດດ ວຍຄວາມຍທ ດຕຕ ທຕ ມ

ແລະນຕ ບຖລ ພຣະເຈອ ດ າຢວ າງຖລ ກຕດ ອງ

ຕຕ ໂຕ 3:3 ເພາະວວ າເມລວ ອກວ ອນນຕດ ນພວກເຮອ າເອງກຄ ເປຕ ນຄອ ນໂງວ  ບຄວ ຍອມເຊລວ ອຟຕ ງ ຖລ ກເຂອ າຫລອກ

ລວງໃຫດ ຫລອ ງ ເປຕ ນຂດ ອຍຂດ າຂອງກຕ ເລດຕຕ ນຫາ ແລະການສນທ ກສນານຫລາຍປະການ ເຄພ ຍ

ໃຊດ ເວລາໃນການຄຍ ດຮດ າຍ ແລະໃນຄວາມເຫຕ ງສາ ເປຕ ນຄອ ນຫນດ າຊຕ ງ ແລະກຽດຊຕ ງກຕ ນ

ເຮຕ ບເຣພ  13:5  ຈອວ ງໃຫດ ການດຄ າເນພ ນຊພ ວຕ ດຂອງທວ ານ  ເວຕດ ນຈາກການຮຕ ກເງຕ ນຮຕ ກຄຄ າ  ຈອວ ງພຄ ໃຈໃນ

ສຕວ ງທພວ ຕອ ນມພ ຢຣວ  ເພາະພຣະເຈອ ດ າເອງຊອ ງກວ າວໄວດ ວວ າ, “ເຮອ າຈະບຄວ ປະເຈອ ດ າ ຫລລ ຖຕ ດ ມເຈອ ດ າເສຕ ຽຈຕ ກເທລວ ອ”
James 1:14,15 
James 4:1-5 

1  ເປໂຕ  1:14  ໂດຍທພວ ພວກທວ ານເປຕ ນລຣ ກທພວ ຟຕ ງຄວາມ ຢວ າໄດດ ດຄ າເນພ ນຊພ ວຕ ດຕາມກຕ ເລດຕຕ ນຫາ

ແບບເກອວ າ ຢວ າງເມລວ ອພວກທວ ານຍຕ ງໂງວ ຢຣວ

1  ເປໂຕ  2:11  ທວ ານທພວ ຮຕ ກທຕ ງຫລາຍເອພ ຍ,  ຂດ າພະເຈອ ດ າຂຄ ເຕລ ອນສະຕຕ ພວກທວ ານ ເຫມລ ອນເປຕ ນ

ຄອ ນຕວ າງຊາດທພວ ທວ ອງທວ ຽວໃນໂລກນພ ດ  ໃຫດ ງອ ດເວຕດ ນຈາກຕຕ ນຫາແນວມະນທ ດ  ຊຍວ ງທຄ າເສຕ ກຕຄວ ສຣ ດ

ຈຕ ດວຕ ນຍານ

1  ເປໂຕ  4:2-4  ເພລວ ອຈະບຄວ ດກາເນພ ນຊພ ວຕ ດທພວ ຍຕ ງເຫລລ ອຢຣວ ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນທ ດ

ແຕວ ດຄ າເນພ ນໄປຕາມນກດ າພຣະທຕ ຍຂອງພຣະເຈອ ດ າ  3  ດດ ວຍວວ າຄາວທພວ ລວ ວງພອ ດ ນໄປແລດ ວນຕດ ນ  ທພວ

ໄດດ ເຮຕ ດຕາມໃຈຊອບຂອງຄອ ນຕວ າງຊາດກຄ ພຽງພຄ ແລດ ວ  ຄລ ຄາວເມລວ ອໄດດ ເຮຕ ດຕາມຣາຄະຕຕ ນ

ຫາ,  ຕາມໃຈປາຖນາອຕ ນຊອວ ວ  ດລວ ມເຫລອ ດ າເມອ າສທ ຣາ ລດ ຽງກຕ ນຢວ າງເຖຕ ງໃຈ ຮວ ວມກຕ ນກຕ ນເຫລອ ດ າ

ເກພ ນສວ ວນ ແລະຂາບໄຫວດ ພຣະທຽມຊຍວ ງຜຕ ດທຕ ມ  4  ໃນເຣລວ ອງນພ ດ ເຂອ າກຄ ປລາດໃຈທພວ ພວກທວ ານ

ບຄວ ຍອມແລວ ນໄປເຂອ ດ າສວ ວນກຕ ບເຂອ າ  ໃນການຊອວ ວຮດ າຍອຕ ນເຫລລ ອລອ ດ ນເຫມລ ອນຢວ າງເຂອ າ  ແລະ

ເຂອ າກຄ ກວ າວຄຄ ານຕ ນທາໃສວ ພວກທວ ານ

2  ເປໂຕ  1:4  ດດ ວຍສຕວ ງເຫລອວ ານພ ດ ພວກທວ ານຈຍວ ງຈະຫນພ ພອ ດ ນໄດດ ຈາກການເສລວ ອມໂຊມທພວ ມພ ຢຣວ ໃນໂລກ

ນພ ດ ເພາະຕຕ ນຫາ ແລະຈະໄດດ ຮຕ ບສວ ວນໃນສະພາບຂອງພຣະອອ ງ

2  ເປໂຕ  2:3  ແລະດດ ວຍໃຈໂລບເຂອ າຈະໄດດ ກກາໄຣຈາກພວກທວ ານດດ ວຍກວ າວຄຄ າຕອ ວະ  ການລອ ງ

ໂທດຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນທພວ ໄດດ ຖລ ກພຕ ພາກສາດອ ນນານມາແລດ ວກຄ ບຄວ ເສພ ຍຊດ າຢຣວ  ຄວາມຈຕ ບຫາຍທພວ ຈະ

ເກພ ດກຕ ບເຂອ ານຕດ ນກຄ ບຄວ ໄດດ ລລ ມເຂອ າ



2  ເປໂຕ  2:9-19  ດຕວ ງນຕດ ນ  ອອ ງພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າຊອ ງຊາບວຕ ທພ ຈະໂຜດເອອ າຄອ ນທພວ ນຕ ບຖລ ພຣະເຈອ ດ າໃຫດ

ພອ ດ ນຈາກການທອ ດລອງ  ແລະຊອ ງຊາບວຕ ທພ ຄທ ມຮຕ ກສາຄອ ນອະທຕ ມໄວດ  ເພລວ ອລອ ງໂທດເມລວ ອວຕ ນພຕ

ພາກສາ  10  ເປຕ ນຕອ ດ ນຈະຊອ ງລອ ງໂທດແກວ ຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນທພວ ປວ ອຍຕອ ວໄປຕາມກຕ ເລດຕຕ ນຫາ

ແລະຫມຕວ ນປມາດຕຄວ ອຄ ານາດທຕ ງຫມອ ດ ຄຣຣ ສອນປອມເຫລອວ ານພ ດ ມພ ໃຈກດ າກຕວ ນແລະເຮຕ ດຕາມອຄ າ

ເພພ ໃຈ ເຂອ າບຄວ ສະທດ ານຕອ ກໃຈເມລວ ອກວ າວປະນາມຕຄວ ຜຣດ ມພ ຍອ ດສຕ ກ  11  ເຖຕ ງແມວ ນວວ າພວກເທວະ

ດາທພວ ມພ ຣຕ ດກຄ າລຕ ງຫລາຍກວວ າກຄ ຍຕ ງບຄວ ນຄ າຄວາມຟດ ອງມາກວ າວປະນາມຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນຕຄວ ພຣະ

ພຕ ກຂອງອອ ງພຣະຜຣດ ເປຕ ນເຈອ ດ າ  12  ແຕວ ຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນເປຕ ນເຫມລ ອນສຕ ດເດຕ ຽຣະສານທພວ ບຄວ ມພ

ຄວາມຄຍ ດ  ແລະເກພ ດມາຕາມທຄ າມະຊາດເພລວ ອຖລ ກຈຕ ບແລະຖລ ກຂດ າ  ເຂອ າກວ າວປະນາມສຕວ ງທພວ

ເຂອ າບຄວ ເຂອ ດ າໃຈ ເຂອ າຈະຕດ ອງຈຕ ບຫາຍໄປຢວ າງດຽວກຕ ນກຕ ບສຕ ດເຫລອວ ານຕດ ນ  13  ເຂອ າຈະໄດດ ການອະ

ທຕ ມເປຕ ນຮາງວຕ ນແຫວ ງການອະທຕ ມຂອງຕອ ນ  ເຂອ າຖລ ເອອ າການຫລຕ ດ ນມວ ວນເຮຮາໃນເວລາກາງ

ເວຕ ນເປຕ ນຂອງສນທ ກ  ເຂອ າດວ າງພດ ອຍແລະເປລ ດ ອນເປຕ  ແລະໃຊດ າການຫລຕ ດ ນເຮຮາຫລອກລວງ

ເມລວ ອກຄ າລຕ ງກຕ ນລດ ຽງຮວ ວມກຕ ບທວ ານທຕ ງຫລາຍ  14  ຕາຂອງເຂອ າກຄ ມຕ ກເບຕວ ງແຕວ ຍຕ ງທພວ ລວ ວງປະ

ເວນພ  ບຄວ ຢທ ດບຄວ ຢຕດ ງໃນການເຮຕ ດບາບ ເຂອ າກດ ຽວກວ ອມຄອ ນທພວ ມພ ໃຈບຄວ ທວ ຽງຫມຕດ ນ ເຂອ າມພ ໃຈເກຕວ ງໃນ

ການໂລບ  ເປຕ ນຄອ ນທພວ ຖລ ກຊອ ງປດ ອຍດວ າແລດ ວ  15  ເຂອ າໄດດ ປະຖຕ ດ ມທາງຊລວ ຈຍວ ງຫລອ ງທາງໄປ  ເຂອ າ

ຕຕ ດຕາມທາງຂອງບາລາອາມລຣ ກໂບໂຊຣຣ  ຜຣດ ຊຍວ ງຊອບຮາງວຕ ນທພວ ມາຈາກການອະທຕ ມ  16

ແຕວ ບາລາອາມນຕດ ນໄດດ ຖລ ກຕພ ເພາະການລະເມພ ດຂອງຕອ ນ  ລຄ ຕອ ວປາກບຄວ ເປຕ ນກຄ ຍຕ ງໄດດ ປາກພາ

ສາມະນທ ດ  ແລະໄດດ ຫດ າມຄວາມບດ າຂອງບາລາອາມຜຣດ ທຄ ານວາຍນຕດ ນໃຫດ ເຊອ າ  17  ຄອ ນເຫລອວ ານພ ດ

ເປຕ ນບຄວ ທພວ ຂາດນຄ ດ າ  ເປຕ ນຫມອກທພວ ຖລ ກພະຍທ ພຕ ດໄປ  ພຣະອອ ງຊອ ງຈຕ ດຂທ ມແຫວ ງຄວາມມລ ດອຕ ດ

ເລຕ ກລຕ ບໄວດ ສຄ າລຕ ບຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນ  18  ເພາະວວ າເຂອ າມຕ ກກວ າວຄຄ າອວດອດ າງອຕ ນເປອວ າໆແລະໃຊດ

ຄວາມປາຖນາຊອວ ວທາງກາຍຫລອກລວງຄອ ນທຕ ງຫລາຍທພວ ກຄ າລຕ ງຫນພ ພອ ດ ນຈາກຜຣດ ທພວ ດຄ າເນພ ນຊພ

ວຕ ດໃນການຫລອ ງຜຕ ດ 19 ເຂອ າສຕ ນຍາວວ າຈະໃຫດ ຄອ ນເຫລອວ ານຕດ ນມພ ອຕ ສລະພາບ ແຕວ ຝວ າຍເຂອ າເອງ

ກຄ ຍຕ ງເປຕ ນຂດ ອຍຂດ າຂອງຄວາມເສລວ ອມໂຊມ  ເພາະວວ າມະນທ ດຖລ ກພວ າຍແພດ ແກວ ສຕວ ງໃດແລດ ວ

ເຂອ າຈະເປຕ ນຂດ ອຍຂດ າຂອງສຕວ ງນຕດ ນ

2  ເປໂຕ 3:3  ກວ ອນອລວ ນ,  ຈອວ ງຣຣ ດ ຂຄ ດ ນພ ດ  ຄລ ໃນຄາວສທ ດທດ າຍຈະມພ ຄອ ນເຍາະເຍພ ດ ຍມາເວອ ດ າສຽດສພ ຕາມໃຈ

ປາຖນາຂອງຕອ ນ

1 ໂຢຮຕ ນ 2:15-17 ຢວ າຮຕ ກໂລກຫລລ ສຕວ ງຂອງທພວ ຢຣວ ໃນໂລກ ຖດ າຜຣດ ໃດຮຕ ກໂລກ ຄວາມຮຕ ກຕຄວ ພຣະບຕ



ດາບຄວ ຢຣວ ໃນຜຣດ ນຕດ ນ 16 ເພາະສາຣະພຕ ດທພວ ມພ ຢຣວ ໃນໂລກ ຄລ ຕຕ ນຫາຂອງເນລ ດ ອກາຍ, ຕຕ ນຫາຂອງ

ຕາ, ແລະຄວາມອວດອດ າງເປອວ າໆໃນຊພ ວຕ ດນພ ດ  ບຄວ ໄດດ ເກພ ດມາຈາກພຣະບຕ ດາ ແຕວ ເກພ ດມາຈາກ

ໂລກ 17 ສວ ວນໂລກກຕ ບຕຕ ນຫາຂອງໂລກກຄ າລຕ ງເສລວ ອມສຣ ນໄປ ແຕວ ຜຣດ ເຮຕ ດຕາມພຣະທຕ ຍຂອງ

ພຣະເຈອ ດ າຈະຕຕດ ງຢຣວ ເປຕ ນນຕ ດ

ຢຣ ດາ  1:11  ວຕ ບຕ ດຈອວ ງມພ ແກວ ເຂອ າ  ເພາະເຂອ າໄດດ ຕຕ ດຕາມທາງຂອງກາອຕ ນໄປ  ເຂອ າໄດດ ປວ ອຍຕອ ວໄປ

ຕາມທາງຜຕ ດຂອງບາລາອາມເພາະເຫຕ ນແກວ ສຕ ນຈດ າງ  ແລະໄດດ ຈຕ ບຫາຍໄປດດ ວຍການກະບອ ດ

ຕາມຢວ າງໂກຣາ

ຢຣ ດາ  1:15-19  ເພລວ ອຊອ ງພຕ ພາກສາລອ ງໂທດຄອ ນທຕ ງປວງ ແລະຊອ ງບຕ ນດານໃຫດ ຝຣ ງຄອ ນທພວ ບຄວ ຢຄ າເກງ

ພຣະເຈອ ດ າຮຣ ດ ສຍ ກຕອ ວ  ເຖຕ ງບຕ ນດາການອະທຕ ມທພວ ເຂອ າໄດດ ເຮຕ ດໃນການບຄວ ຢຄ າເກງພຣະເຈອ ດ ານຕດ ນ

ແລະຮຣ ດ ສຍ ກຕອ ວເຖຕ ງຄຄ າຫຍາບຊດ າທພວ ຄອ ນບາບເຫລອວ ານຕດ ນຜຣດ ບຄວ ຢຄ າເກງພຣະເຈອ ດ າໄດດ ກວ າວໃສວ ຮດ າຍຕຄວ

ພຣະອອ ງ  16  ຄອ ນເຫລອວ ານພ ດ ເປຕ ນຄອ ນມຕ ກຈອວ ມມຕ ກວວ າ,  ເປຕ ນຄອ ນເຮຕ ດຕາມຄວາມປາຖນາອຕ ນຊອວ ວ

ຂອງຕອ ນ ປາກຂອງເຂອ າກຄ ອວດອດ າງດດ ວຍຄຄ າໃຫຍວ ເກພ ນສວ ວນ ແລະຍດ ອງຍຄ ຜຣດ ອລວ ນເພລວ ອຫວຕ ງປ

ໂຍດຂອງຕອ ນ 17 ແຕວ ຝວ າຍທວ ານທຕ ງຫລາຍເອພ ຍ,  ຈອວ ງລະນຍ ກເຖຕ ງຂຄ ດ ຄວາມທພວ ພວກອຕ ຄສາວອ ກ

ຂອງພຣະເຢຊຣ ຄຣຕ ດເຈອ ດ າຂອງເຮອ າທຕ ງຫລາຍໄດດ ກວ າວໄວດ ກວ ອນ  18  ຄລ ເຂອ າເຄພ ຍບອກພວກ

ທວ ານວວ າ,  “ໃນສະໄຫມສທ ດທດ າຍຈະມພ ຄອ ນເຍາະເຍພ ດ ຍບຕ ງເກພ ດຂຍ ດ ນ  ທພວ ຈະເຮຕ ດຕາມຄວາມປາຖ

ນາຂອງຕອ ນເອງຢວ າງບຄວ ຢຄ າເກງພຣະເຈອ ດ າ  19  ແມວ ນຄອ ນເຫລອວ ານພ ດ ແຫລະ,  ທພວ ເຮຕ ດໃຫດ ແຕກ

ແຍກຈາກກຕ ນ ເປຕ ນຄອ ນມພ ນຕ ສຕ ຍຕາມທຄ າມະດາໂລກ ແລະບຄວ ມພ ພຣະວຕ ນຍານ

ພຣະນຕ ມຕ ດ 18:14 “ຜອ ນຊຍວ ງຈຕ ດໃຈຂອງເຈອ ດ າປາຖນາຢາກໄດດ ນຕດ ນ ກຄ ລວ ວງພອ ດ ນໄປຈາກເຈອ ດ າແລດ ວ 

ສຕວ ງສາຣະພຕ ດອຕ ນປານພ ດວຕ ເສດແລະງອ ດງາມເຫລລ ດ ອມໃສ ກຄ ສຣ ນເສຕ ຽໄປຈາກເຈອ ດ າແລດ ວ ເຈອ ດ າຈະ

ບຄວ ໄດດ ພອ ບສຕວ ງເຫລອວ ານພ ດ ອພ ກຈຕ ກເທລວ ອ”

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance
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