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ເອເຟໂຊ 6:10-18

10 ສສ ດທທ າຍນພ ທ , ຂຄ ພວກທທ ານຈຈທ ງມພ ກຄ າລລ ງເພພ ທ ມຂຂ ທ ນໃນອຈ ງພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າ ແລະໃນຣຣ ດເດດ

ອລ ນແກທ ກທ າຂອງພຣະອຈ ງ 11 ຈຈທ ງສວມຍສ ທພລ ນຄຈ ບຊສ ດຊຂທ ງມາຈາກພຣະເຈຈ ທ າ ເພພທ ອທທ ານທລ ງ

ຫລາຍຈະສາມາດຢພ ນຕຄທ ສຜ ທ ກລ ບກຈ ນອສ ບາຍຂອງພຍາມານໄດທ  12 ເພາະວທ າເຮຈ າທລ ງຫລາຍບຄທ

ໄດທ ຕຄທ ສຜ ທ ກລ ບມະນສ ດທລ ມມະດາ ແຕທ ຕຄທ ສຜ ທ ກລ ບຜຜທ ປຈ ກຄອງ ຜຜທ ມພ ອອານາດ ເຈຈ ທ າໂລກທພທ ຢຜທ ໃນໂມຫະ

ຄວາມມພ ດແຫທ ງໂລກນພ ທ  ແລະຕຄທ ສຜ ທ ກລ ບກຄ າລລ ງວຣ ນຍານຝທ າຍຄວາມຊຈທ ວຮທ າຍໃນອາກາດສະ

ຖານ 13 ເຫດສລ ນນລທ ນ, ຈຈທ ງຮລ ບເອຈ າຍສ ທພລ ນຄຈ ບຊສ ດຊຂທ ງມາຈາກພຣະເຈຈ ທ າ ເພພທ ອທທ ານທລ ງ

ຫລາຍຈະສາມາດຕຄທ ຕທ ານໃນວລ ນຊຈທ ວຮທ າຍນລທ ນ ແລະເມພທ ອເຮລ ດແລທ ວຈະຢຜທ ຢທ າງຫມລທ ນຄຈ ງໄດທ  

14 ເຫດສລ ນນລທ ນ, ທທ ານທລ ງຫລາຍຈຈທ ງຢພ ນຫມລທ ນ ເອຈ າຄວາມຈຣ ງຄາດແອວໄວທ ເອຈ າຄວາມ

ຊອບທລ ມເປລ ນເຄພທ ອງປທ ອງການເອຣ ກໄວທ  15 ແລະເອຈ າຄວາມພລທ ງພທ ອມຝທ າຍຂທ າວປະເສພ ດ

ເຣພທ ອງສລ ນຕຣ ສສ ກມາສສ ບໃສທ ຕພ ນ 16 ແລະພທ ອມກລ ບສຣທ ງທລ ງຫມຈ ດນພ ທ , ຈຈທ ງຍຈ ກເອຈ າຄວາມເຊພທ ອ

ເປລ ນເຂນ ດທ ວຍເຂນນລທ ນທທ ານທລ ງຫລາຍຈະສາມາດດລ ບລຜ ກສອນໄຟທລ ງຫມຈ ດຂອງຜຜທ ຮທ າຍ

ນລທ ນໃຫທ ມອດເສລ ຽ 17 ຈຈທ ງເອຈ າຄວາມພຈ ທ ນເປລ ນເຄພທ ອງຄຽນປທ ອງຫຈ ວໄວທ  ແລະຈຈທ ງຖພ ພຣະແສງ

ຂອງພຣະວຣ ນຍານ ຄພ ພຣະທລ ມຂອງພຣະເຈຈ ທ າ 18 ຈຈທ ງອທ ອນວອນແລະໄຫວທ ວອນທສ ກຢທ າງ 

ຈຈທ ງອທ ອນວອນໂດຍພຣະວຣ ນຍານທສ ກເວລາ ແລະຈຈທ ງເຝຈ ທ າລະວລ ງໃນການນລທ ນດທ ວຍຄວາມ

ພຽນທສ ກຢທ າງ ຈຈທ ງອທ ອນວອນເພພທ ອໄພທ ພຈ ນທລ ງປວງຂອງພຣະເຈຈ ທ າ

ເພງສລ ຣເສພ ນ 91:1-16

1 ຜຜທ ທພທ ໄປເພຣທ ງຄວາມປອດພລ ຍໃນພຣະເຈຈ ທ າອຈ ງສຜ ງສສ ດ ແລະຜຜທ ທພທ ອາໄສຢຜທ ພາຍໃຕທ ຮຈທ ມເງຈ າຂອງ

ພຣະຜຜທ ຊຈ ງອຄ ານາດຍຣທ ງໃຫຍທ  2 ຈະເວຈ ທ າກລ ບພຣະອຈ ງວທ າ, “ພຣະອຈ ງຊຈ ງເປລ ນຜຜທ ປທ ອງກລ ນແລະ

ຄສທ ມຄອງຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງເປລ ນພຣະເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ຂທ າພຣະອຈ ງໄວທ ເນພ ທ ອ

ເຊພທ ອໃຈໃນພຣະອຈ ງ” 3 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍທທ ານໃຫທ ພຈ ທ ນຈາກບທ ວງແຮທ ວອລ ນລລ ບລພ ທ ທສ ກຢທ າງ

ແນທ ນອນ ແລະຈາກພຍາດໂຣຄານາໆປະການ 4 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຕສທ ມທທ ານດທ ວຍປພ ກຂອງ



ພຣະອຈ ງ ທທ ານຈະປອດພລ ຍພາຍໃຕທ ການພຣ ທລ ກຮລ ກສາຂອງພຣະອຈ ງ ຄວາມສລ ດຊພທ ຂອງ

ພຣະອຈ ງຈະຄສທ ມຄອງແລະປທ ອງກລ ນທທ ານໄວທ  5 ທທ ານບຄທ ຕທ ອງຢທ ານອລ ນຕະຣາຍໃນເວລາກາງ

ຄພ ນ ຫລພ ລຜ ກທະນຜ ທພທ ຍຣ ງມາຢທ າງກະທລ ນຫລ ນໃນເວລາກາງເວລ ນ 6 ຫລພ ພຍາດໂຣຄາທພທ ເກພ ດ

ຕຣ ດຕຄທ ໃນເວລາກາງຄພ ນ ຕລອດທລ ງໂຣກລະບາດທພທ ເກພ ດຂຂ ທ ນໃນເວລາກາງເວລ ນ 7 ອາດຈະ

ມພ ພລ ນຄຈ ນລຈ ທ ມຕາຍລຈ ງໃກທ ທທ ານ ສຣ ບພລ ນຄຈ ນຈະຕາຍອທ ອມຮອບທທ ານ ແຕທ ທທ ານຈະບຄທ ໄດທ ຮລ ບ

ອລ ນຕະຣາຍຢທ າງໃດຫມຈ ດ 8 ທທ ານຈະເຫລ ນວທ າ ຄຈ ນຊຈທ ວຮທ າຍຈະຖພ ກລຈ ງໂທດແບບໃດ 9 

ເນພທ ອງຈາກວທ າທທ ານໄດທ ເອຈ າພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າ ເປລ ນຜຜທ ປທ ອງກລ ນທທ ານ ແລະເອຈ າພຣະເຈຈ ທ າອຈ ງ

ສຜ ງສສ ດເປລ ນທພທ ເພຣທ ງຂອງທທ ານ 10 ໄພວຣ ບລ ດຈະບຄທ ມາຕຈ ກຖພ ກທທ ານ ຄວາມໂຫດຮທ າຍຈະບຄທ ມາ

ໃກທ ເຮພ ອນຂອງທທ ານ 11 ພຣະເຈຈ ທ າຈະຊຈ ງສລທ ງເທວະດາລຈ ງມາຮລ ກສາເບຣທ ງແຍງທທ ານໃນທສ ກ

ບທ ອນທພທ ທທ ານໄປ 12 ເທວະດາຈະອສທ ມທທ ານໄວທ  ເພພທ ອບຄທ ໃຫທ ທທ ານສະດສ ດກທ ອນຫພ ນ 13 ທທ ານຈະ

ຜາບແພທ ສຣ ງຮທ າຍແລະງຜ ພຣ ດ ໂດຍຢຽບມລ ນລຈ ງໃຕທ ພພ ທ ນຕພ ນຂອງທທ ານ 14 ພຣະເຈຈ ທ າຊຈ ງ

ກທ າວວທ າ, “ເຮຈ າຈະຊທ ອຍຜຜທ ທພທ ຮລ ກເຮຈ າໃຫທ ພຈ ທ ນພລ ຍ ແລະຄສທ ມຄອງຜຜທ ທພທ ຮຜ ທ ຈລ ກເຮຈ າ 15 ເວລາ

ເຂຈ າເອພ ທ ນຫາເຮຈ າ ເຮຈ າຈະຕອບເຂຈ າ ເມພທ ອເຂຈ າຕຈ ກຢຜທ ໃນຄວາມທສ ກຍາກລຄ າບາກ ເຮຈ າຈະ

ຊທ ອຍຊພ ວຣ ດເຂຈ າແລະໃຫທ ກຽດເຂຈ າ ເຮຈ າຈະສະຖຣ ດຢຜທ ກລ ບເຂຈ າ 16 ເຮຈ າຈະຕອບແທນເຂຈ າ 

ໂດຍໃຫທ ເຂຈ າມພ ຊພ ວຣ ດຍພ ນຍາວ ແລະເຣຈ າຈະຊທ ອຍໃຫທ ເຂຈ າພຈ ທ ນພລ ຍຢທ າງແນທ ນອນ” 

ເພງສລ ຣເສພ ນ 18:1-50

1 ຂທ າແດທ ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າ ພຣະກຄ າລລ ງຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ຂທ າພຣະອຈ ງຮລ ກພຣະອຈ ງ 2 ພຣະເຈຈ ທ າ

ຊຈ ງເປລ ນພຣະສພ ລາ ເປລ ນປທ ອມອລ ນແຫນທ ນຫນາ ແລະຜຜທ ປທ ອງກລ ນຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ເປລ ນ

ພຣະເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ເປລ ນພຣະສພ ລາຊຂທ ງຂທ າພຣະອຈ ງເຂຈ ທ າລພ ທ ພລ ຍຢຜທ ໃນພຣະອຈ ງ ເປລ ນໂລທ  

ເປລ ນພະລລ ງແຫທ ງຄວາມລອດຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ເປລ ນທພທ ກຄ າບລ ງເຂລທ ມແຂງຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ 3

ຂທ າພຣະອຈ ງຮທ ອງທຜ ນຕຄທ ພຣະເຈຈ ທ າຜຜທ ຊຈ ງສຈ ມຄວນແກທ ການສລ ຣເສພ ນ ແລະຂທ າພຣະອຈ ງໄດທ ຮລ ບ

ການຊທ ອຍໃຫທ ພຈ ທ ນຈາກສລ ດຕຣຜ ຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ 4 ສາຍມລ ດຈສ ຣາຊລທ ອມຂທ າພຣະອຈ ງໄວທ  ກະ

ແສແຫທ ງຄວາມຫາຍະນະຖທ ວມທລ ບຂທ າພຣະອຈ ງ 5 ສາຍໃຍຂອງແດນຜຜທ ຕາຍພລ ນຕຈ ວຂທ າ

ພຣະອຈ ງ ບທ ວງມລ ດຈສ ຣາຊທພທ ຈະດລ ບຊພ ວຣ ດຂທ າພຣະອຈ ງກຄ ຫທ າງໃສທ ຢຜທ ສເມພ  6 ໃນຍາມທສ ກເດພ ອດ



ຮທ ອນໃຈ ຂທ າພະເຈຈ ທ າຣທ ອງທຜ ນຕຄທ ພຣະເຈຈ ທ າ ຂທ າພະເຈຈ ທ າຮທ ອງທຜ ນຂຄ ຄວາມຊທ ອຍເຫລພ ອຈາກ

ພຣະເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ ຈາກພຣະວຣ ຫານຂອງພຣະອຈ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງສະດລ ບສຽງຂອງຂທ າ

ພະເຈຈ ທ າ ແລະສຽງຮທ ອງຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າໄດທ ຍຣ ນໄປເຖຣ ງພຣະກລ ນຂອງພຣະອຈ ງ 7 ແລທ ວ

ແຜທ ນດຣ ນໂລກກຄ ສລທ ນສະເທພ ອນ ແລະຄອນແຄນ ຮາກຖານຂອງພຜ ກຄ ຫວລທ ນໄຫວດທ ວຍ 

ແລະສລທ ນສະເທພ ອນເ ພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງໂກດ 8 ຄວລ ນໄຟຟຈ ທ ງອອກຈາກຮຜ ດລ ງຂອງພຣະອຈ ງ 

ແລະໄຟຜານອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອຈ ງ ຖທ ານກຄ ຕຣ ດເປວໄຟນລທ ນ 9 ພຣະອຈ ງຊຈ ງ

ໂນທ ມຟທ າສວລ ນລຈ ງດທ ວຍ ແລະສະເດລ ດລຈ ງມາ ຄວາມມພ ດຕຂ ບຢຜທ ໃຕທ ພຣະບາດຂອງພຣະອຈ ງ 

10 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຂພທ ເຊຣສ ບບຣ ມຕຈ ນນຂທ ງ ແລທ ວຊຈ ງເຫາະໄປ ພຣະອຈ ງສະເດລ ດໂດຍປພ ກຂອງລຈ ມ 

11 ພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທຄ າໃຫທ ຄວາມມພ ດປຈ ກຄສ ມພຣະອຈ ງໄວທ  ໃຫທ ເມກທພທ ມພ ນອທ າອລ ນຕຂ ບຫນາ

ອທ ອມພຣະອຈ ງໄວທ  12 ມພ ລຜ ກເຫລ ບແລະຖທ ານໄຟແຕກອອກມາທະລສ ເມກ ຈາກຄວາມ

ສວທ າງສສ ກໃສຂທ າງຫນທ າຂອງພຣະອຈ ງ 13 ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າທຄ າໃຫທ ຟທ າຮທ ອງກທ ອງກລ ງວານໃນ

ຟທ າສວລ ນ ແລະອຈ ງສຜ ງສສ ດກຄ ເປລທ ງພຣະສສ ຣະສຽງ ຄພ ລຜ ກເຫລ ບແລະຖທ ານໄຟ 14 ພຣະອຈ ງຊຈ ງ

ຍຣ ງທະນຜ ຂອງພຣະອຈ ງອອກໄປ ເຮລ ດໃຫທ ເຂຈ າຕທ າງກຄ ກະຈລ ດກະຈາຍໄປ ພຣະອຈ ງຊຈ ງປທ ອຍຟທ າ

ແມບເຫລພ ທ ອມເຮລ ດໃຫທ ປຈ ບຫນພ  15 ແລທ ວກຄ ເຫລ ນພພ ທ ນທະເລ ຕລອດຈຈ ນຮາກຖານຂອງພຣ

ພຈ ບກຄ ປາກຈ ດແຈທ ງ ເມພທ ອພຣະອຈ ງຊຈ ງຂະຫນາບທະເລດທ ວຍລຈ ມທພທ ພສທ ງຈາກຊທ ອງຮຜ ດລ ງຂອງ

ພຣະອຈ ງ 16 ພຣະອຈ ງຊຈ ງເອພ ທ ອມມາຈາກທພທ ສຜ ງຊຈ ງຈລ ບຂທ າພະເຈຈ ທ າ ພຣະອຈ ງຊຈ ງດຂ ງຂທ າພະເຈຈ ທ າ

ອອກມາຈາກນອທ າອລ ນແສນເລພ ກ 17 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍຂທ າພະເຈຈ ທ າ ໃຫທ ພຈ ທ ນຈາກສລ ດຕຣຜ ທພທ ມພ

ອຄ ານາດຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ ແລະຈາກບລ ນດາຜຜທ ທພທ ກຽດຊລ ງຂທ າພະເຈຈ ທ າ ເພາະເຂຈ າມພ ອະນສ

ພາບເກພ ນກວທ າຂທ າພະເຈຈ ທ າຫລາຍ 18 ເຂຈ າໂຈມຕພ ຂທ າພະເຈຈ ທ າໃນວລ ນທພທ ຂທ າພະເຈຈ ທ າເກພ ດມພ

ຄວາມເດພ ອດຮທ ອນ ແຕທ ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າຊຈ ງເປລ ນທພທ ເພຣທ ງຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ 19 ພຣະອຈ ງຊຈ ງ

ນຄ າຂທ າພະເຈຈ ທ າອອກມາຍລ ງທພທ ກວທ າງໃຫຍທ  ແລະຊຈ ງຊຜ ຂທ າພະເຈຈ ທ າໄວທ ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊຈ ມຊພທ ນ

ຍຣ ນດພ ໃນຂທ າພະເຈຈ ທ າ 20 ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າປະທານຮາງວລ ນແກທ ຂທ າພະເຈຈ ທ າ ຕາມ

ຄວາມຊອບທລ ມຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຕອບແທນຂທ າພະເຈຈ ທ າຕາມຄວາມສະອາດ

ແຫທ ງມພ ຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ 21 ເພາະຂທ າພະເຈຈ ທ າຮລ ກສາບລ ນດາພຣະບລ ນຍລ ດ ຂອງພຣະເຈຈ ທ າ 

ແລະບຄທ ໄດທ ຫທ າງຈາກພຣະເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າຢທ າງອະທລ ມ 22 ເພາະກຈ ດຫມາຍທລ ງສຣ ທ ນຂອງ



ພຣະອຈ ງຢຜທ ຕຄທ ຫນທ າຂທ າພະເຈຈ ທ າ ແລະຂທ າພະເຈຈ ທ າບຄທ ໄດທ ລະເມພ ດກຈ ດເກນຂອງພຣະອຈ ງໄປເລພ ຍ 

23 ຕຄທ ພຣະພລ ກຂອງພຣະອຈ ງຂທ າພະເຈຈ ທ າບຄທ ມພ ຮອຍຕຄ າຫນພ  ແລະຂທ າພະເຈຈ ທ າຮລ ກສາຕຈ ວໄວທ ບຄທ

ເຮລ ດບາບຕຄທ ພຣະອຈ ງ 24 ເຫດສລ ນນລທ ນ ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າຈຂທ ງຊຈ ງຕອບແທນຂທ າພະເຈຈ ທ າຕາມ

ຄວາມຊອບທລ ມຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ ຕາມຄວາມສະອາດແຫທ ງມພ ຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າ

ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອຈ ງ 25 ພຣະອຈ ງຊຈ ງສຄ າແດງຄວາມຮລ ກຫມລທ ນຄຈ ງຕຄທ ຜຜທ ທພທ ຈຈທ ງຮລ ກ

ພລ ກດພ  ພຣະອຈ ງຊຈ ງສຄ າແດງພຣະອຈ ງຢທ າງໄຮທ ຕຄ າຫນພ ຕຄທ ຜຜທ ທພທ ໄຮທ ຕຄ າຫນພ  26 ພຣະອຈ ງຊຈ ງສຄ າ

ແດງພຣະອຈ ງບຄ ຣຣ ສສ ດຕຄທ ຜຜທ ທພທ ບຄ ຣຣ ສສ ດ ພຣະອຈ ງຊຈ ງສຄ າແດງພຣະອຈ ງເປລ ນສລ ດຕຣຜ ຕຄທ ຜຜທ ທພທ ຄຈ ດ

ໂກງ 27 ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ທ ປະຊາຊຈ ນທພທ ຖທ ອມຕຈ ວໃຫທ ພຈ ທ ນພລ ຍ ແຕທ ຄຈ ນຈອງຫອງ

ນລທ ນພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທອາໃຫທ ຕອທ າລຈ ງ 28 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຈສ ດຕະກຽງຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ພຣະຜຜທ ເປລ ນ

ເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທອາຄວາມມພ ດຂອງຂທ າພຣະອຈ ງໃຫທ ສວທ າງ 29 ຂທ າພຣະອຈ ງຕະ

ລສ ຍກອງທລ ບໄດທ ໂດຍພຣະອຈ ງ ແລະໂດຍພຣະເຈຈ ທ າຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ ານພ ທ  ຂທ າພະເຈຈ ທ າສາມາດກະ

ໂດດຂທ າມກຄ າແພງໄດທ  30 ສອາລລ ບພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າພຣະອຈ ງນພ ທ  ພຣະບລ ນຍລ ດຂອງພຣະອຈ ງບຄ

ຣຣ ບຜ ນ ພຣະສລ ນຍາຂອງພຣະເຈຈ ທ າພຣ ສຜ ດແລທ ວເປລ ນຄວາມຈຣ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງເປລ ນໂລທ ຂອງບລ ນ

ດາຜຜທ ທພທ ລພ ທ ພລ ຍຢຜທ ໃນພຣະອຈ ງ 31 ເພາະຜຜທ ໃດຈະເປລ ນພຣະເຈຈ ທ າ ນອກຈາກພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າ 

ແລະຜຜທ ໃດຫນຄ ຈະເປລ ນພຣະສພ ລາ ເວລທ ນແຕທ ພຣະເຈຈ ທ າຂອງເຮຈ າ 32 ຄພ ພຣະເຈຈ ທ າຜຜທ ຊຈ ງເອຈ າກຄ າ

ລລ ງຄາດແອວຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າໄວທ  ແລະຊຈ ງກະທອາໃຫທ ທາງຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າປອດໄພ 33 ພຣະ

ອຈ ງຊຈ ງກະທອາໃຫທ ຕພ ນຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າເຫມພ ອນຢທ າງຕພ ນກວາງຕຈ ວເມລ ຽ ແລະຊຈ ງວາງຂທ າພະ

ເຈຈ ທ າໄວທ ເທຣ ງທພທ ສຜ ງ 34 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຝຂ ກມພ ຂອງຂທ າພະເຈຈ ທ າໃຫທ ທຄ າສຈ ງຄາມ ດລທ ງນລທ ນແຂນຂອງ

ຂທ າພະເຈຈ ທ າສາມາດກຈທ ງທະນຜ ທອງສລ ມຣຣ ດໄດທ  35 ພຣະອຈ ງປະທານໂລທ ແຫທ ງຄວາມລອດ

ຂອງພຣະອຈ ງໃຫທ ຂທ າພຣະອຈ ງ ແລະຊຂທ ງພຣະອຈ ງຊຈ ງນທ ອມພຣະທລ ຍລຈ ງກຄ ກະທຄ າໃຫທ ຂທ າພຣະ

ອຈ ງເປລ ນໃຫຍທ ຂຂ ທ ນ 36 ພຣະອຈ ງປະທານທພທ ກວທ າງຂວາງສຄ າລລ ບທາງຍທ າງຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ 

ເທຈ ທ າຂອງຂທ າພຣະອຈ ງຈຂທ ງບຄທ ພາດ 37 ຂທ າພຣະອຈ ງໄລທ ຕາມສລ ດຕຣຜ ຂອງຂທ າພຣະອຈ ງທລ ນ ແລະ

ບຄທ ຫລ ນກລ ບຈຈ ນກວທ າເຂຈ າຈະຖພ ກທອາລາຍເສລ ຽສຣ ທ ນ 38 ຂທ າພຣະອຈ ງໄດທ ແທງເຂຈ າທະລສ  ເຂຈ າຈຂທ ງບຄທ

ສາມາດລສ ກຂຂ ທ ນໄດທ ອພ ກ ເຂຈ າລຈ ທ ມລຈ ງທພທ ໃຕທ ຕພ ນຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ 39 ເພາະພຣະອຈ ງຊຈ ງເອຈ າກຄ າ

ລລ ງຄາດແອວຂທ າພຣະອຈ ງໄວທ ເພພທ ອທຄ າສຈ ງຄາມ ພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທອາໃຫທ ຂທ າພຣະອຈ ງຜາບແພທ



ເຫລຈທ າສລ ດຕຣຜ  40 ພຣະອຈ ງຊຈ ງກະທອາໃຫທ ສລ ດຕຣຜ ຂອງຂທ າພຣະອຈ ງແລທ ນເປພ ດຫນພ ໄປ ແລະ

ບລ ນດາຜຜທ ທພທ ກຽດຊລ ງຂທ າພຣະອຈ ງ ຂທ າພຣະອຈ ງກຄ ທອາລາຍເສລ ຽສຣ ທ ນ 41 ເຂຈ າຮທ ອງໃຫທ ຊທ ອຍ ແຕທ

ບຄທ ມພ ໃຜຊທ ອຍໃຫທ ລອດໄດທ  ເຂຈ າຣທ ອງທຜ ນພຣະເຈຈ ທ າ ແຕທ ພຣະອຈ ງບຄທ ໄດທ ຊຈ ງຕອບເຂຈ າ 42 ຂທ າ

ພຣະອຈ ງຈຂທ ງທສ ບເຂຈ າແຫລກລະອຽດເຫມພ ອນຂພ ທ ຝສທ ນຊຂທ ງຖພ ກລຈ ມພລ ດປຣ ວໄປສຣ ທ ນ ຂທ າພຣະອຈ ງ

ຈຂທ ງໂຍນເຂຈ າອອກໄປເຫມພ ອນຂພ ທ ຕຈ ມຕາມຖນຈ ນ 43 ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍຂທ າພຣະອຈ ງໃຫທ ພຈ ທ ນ

ຈາກການແຍທ ງຊພ ງກລ ບປະຊາຊຈ ນ ແລະຊຈ ງຕລທ ງໃຫທ ຂທ າພຣະອຈ ງເປລ ນຫຈ ວຫນທ າຂອງບລ ນດາປະ

ຊາຊາດ ຊຈ ນຊາດທພທ ຂທ າພຣະອຈ ງບຄທ ເຄພ ຍຮຜ ທ ຈລ ກ ກຄ ໄດທ ບຈ ວລະບລ ດຂທ າພຣະອຈ ງ 44 ພຄ ເຂຈ າໄດທ ຍຣ ນ

ເຖຣ ງຂທ າພຣະອຈ ງ ເຂຈ າກຄ ເຊພທ ອຟລ ງ ຊຈ ນຕທ າງດທ າວໄດທ ມາຫມອບກາບຕຄທ ຂທ າພຣະອຈ ງ 45 ຊຈ ນ

ຕທ າງດທ າວນລທ ນເສລ ຽກຄ າລລ ງໃຈ ແລະຕຈ ວສລທ ນອອກມາຈາກທພທ ກຄ າບລ ງອລ ນເຂລທ ມແຂງຂອງເຂຈ າ

ເຫລຈທ ານລທ ນ 46 ພຣະເຈຈ ທ າຊຈ ງພຣະຊຈ ນຢຜທ  ແລະພຣະສພ ລາຂອງຂທ າພຣະອຈ ງເປລ ນທພທ ຄວນ

ສລ ຣເສພ ນ ພຣະເຈຈ ທ າແຫທ ງຄວາມລອດຂອງຂທ າພຣະອຈ ງເປລ ນທພທ ຍຈ ກຍທ ອງ 47 ຄພ ພຣະເຈຈ ທ າຜຜທ

ປະທານການແກທ ແຄທ ນແກທ ຂທ າພຣະອຈ ງ ແລະຊຈ ງປາບປາມບລ ນດາຊຈ ນຊາດທລ ງຫລາຍໃຫທ ຢຜທ

ໃຕທ ອຄ ານາດຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ 48 ຜຜທ ຊຈ ງຊທ ອຍຂທ າພຣະອຈ ງໃຫທ ພຈ ທ ນຈາກສລ ດຕຣຜ  ພຣະອຈ ງຊຈ ງ

ຍຈ ກຂທ າພຣະອຈ ງຂຂ ທ ນເຫນພ ອປຄ ຣະປລ ກຂອງຂທ າພຣະອຈ ງ ພຣະອຈ ງຊຈ ງຊທ ອຍກຜ ທ ຂທ າພຣະອຈ ງຈາກ

ຄຈ ນທາຣສ ນໂຫດຮທ າຍ 49 ຂທ າແດທ ພຣະຜຜທ ເປລ ນເຈຈ ທ າ ເພາະເຫດນພ ທ ຂທ າພຣະອຈ ງຈຂທ ງຂຄ ເທພ ດທຜ ນ

ພຣະອຈ ງໄວທ ຖທ າມກາງປະຊາຊາດທລ ງຫລາຍ ແລະຣທ ອງເພງສລ ຣເສພ ນພຣະນາມຂອງພຣະ

ອຈ ງ 50 ພຣະອຈ ງປະທານຊລ ຍຊະນະອລ ນຍຣທ ງໃຫຍທ ແກທ ກະສລ ດຂອງພຣະອຈ ງ ແລະຊຈ ງສຄ າແດງ

ຄວາມຮລ ກຫມລທ ນຄຈ ງແກທ ຜຜທ ທພທ ພຣະອຈ ງຊຈ ງເຈພ ມໄວທ ນລທ ນ ຄພ ດາວຣ ດແລະເຊພ ທ ອສາຍຂອງທທ ານ

ຕລອດໄປເປລ ນນຣ ດ

Pastor T. John Franklin
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