
Lao - ພຣະວວ ນຍານບບ ລວ ສສ ດ ການອະທວ ຖານ ພຣະຄບ າພພ  - Holy Spirit Scriptures

ອອ ບພະຍອ ກ 35:31 ແລະພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງໃຫດ ຜຜດ ນນດ ນປະກອບດດ ວຍພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າໃຫດ ມພ

ສະຕວ ປນ ນຍາແລະຄວາມເຂອ ດ າໃຈ ແລະຄວາມຮຜ ດ ໃນການຊຊ າງຝພ ມມ ຕຊ າງໆ

ຈອ ດບນ ນຊພ  11:25 ແລດ ວພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າຊອ ງສະເດນ ດລອ ງມາເປນ ນກດ ອນເມກແລະກຊ າວກນ ບໂມເຊ 

ໃນຂນະດຽວກນ ນນນດ ນ ພຣະອອ ງກບ ຊອ ງປະທານພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ ທພຊ ໂມເຊມພ ແລດ ວນນດ ນໃຫດ

ພວກຜຜດ ນບ າເຈນ ດສວ ບຄອ ນນນດ ນ ພບ ພຣະວວ ນຍານເຂອ ດ າສວມທນ ບ ພວກເຂອ າກບ ຮດ ອງຂຂ ດ ນດດ ວຍສຽງ

ດນ ງເຫມມ ອນກນ ບຄອ ນເສນ ຽສະຕວ ແລດ ວບບຊ ດອ ນກບ ງຽບລອ ງ

1 ຊາມຜ ເອນ 10:6 ແລດ ວພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າຈະເຂອ ດ າສະຖວ ດຢຜຊ ໃນຕອ ວທຊ ານ ທຊ ານຈະເຂອ ດ າ

ຮຊ ວມໃນການທບ ານວາຍ ແລະປຊ ຽນເປນ ນຄອ ນຜຜດ ໃຫມຊ

2 ຊາມຜ ເອນ 23:2 “ພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າຊອ ງກຊ າວຜຊ ານຂດ າພະເຈອ ດ າ ຖດ ອຍຄບ າຂອງ

ພຣະອອ ງຊອ ງຢຜຊ ໃນສອ ບປາກຂອງຂດ າພະເຈອ ດ າ

ໂຢບ 33:4 ພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າໄດດ ຊອ ງສດ າງຂດ າພະເຈອ ດ າ ແລະລອ ມປານຂອງອອ ງຜຜດ ມພ ອບ າ

ນາດຍວຊ ງໃຫຍຊ ໄດດ ໃຫດ ຊພ ວວ ດແກຊ ຂດ າພະເຈອ ດ າ

ເອຊາຢາ 11:2 ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຈະສະຖວ ດຢຜຊ ນບ າພຣະອອ ງ ຣວ ດທານສ ພາບຂອງພຣະຜຜດ ເປນ ນ

ເຈອ ດ າຈະປະທານປນ ນຍາໃຫດ ພຣະອອ ງ ຄມ ຄວາມຮຜ ດ  ແລະຄວາມຊບ ານວ ຊບ ານານໃນການປອ ກຄອງ 

ພຣະອອ ງຈະຮຜ ດ ຈນ ກນບ ດ າພຣະທນ ຍພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າ ແລະຢບ າເກງພຣະອອ ງ

ມພ ກາ 3:8 ແຕຊ ສສາລນ ບຂດ າພະເຈອ ດ າແລດ ວ ຂດ າພະເຈອ ດ າເຕນ ມໄປດດ ວຍພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະຜຜດ ເປນ ນ

ເຈອ ດ າ ຄມ ດດ ວຍຣວ ດເດດ ດດ ວຍຄວາມຍສ ດຕວ ທນ ມ ແລະດດ ວຍຄວາມກດ າຫານ ເພມຊ ອບອກປະຊາຊອ ນ

ອວ ສຣາເອນໃຫດ ສບ ານຂ ກເຖວ ງຄວາມບາບຂອງພວກເຂອ າ

ເຊຄາຣວ ຢາ 4:6 ແລດ ວທຊ ານຈຂຊ ງຕອບຂດ າພະເຈອ ດ າວຊ າ, “ນພ ດ ເປນ ນພຣະທນ ມຂອງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າທພຊ ໃຫດ

ໄວດ ກນ ບເຊຣສ ບບາເບນວຊ າ ບບຊ ແມຊ ນດດ ວຍກບ າລນ ງ ບບຊ ແມຊ ນດດ ວຍຣວ ດທານສ ພາບ ແຕຊ ດດ ວຍວວ ນຍານ

ຂອງເຣອ າ ພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າຈອມໂຍທາກຊ າວດນຊ ງນພ ດ ແຫລະ

ມນ ດທາຍ 12:28 ແຕຊ ຖດ າເຮອ າຂນ ບໄລຊ ຜພ ອອກດດ ວຍພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າ ດນຊ ງນນດ ນຣາຊອານາ

ຈນ ກຂອງພຣະເຈອ ດ າກບ ມາເຖວ ງພວກທຊ ານແລດ ວ

ມນ ດທາຍ 28:19 ເຫດສນ ນນນດ ນພວກທຊ ານຈອຊ ງໄປ ຈອຊ ງເຮນ ດໃຫດ ຄອ ນທສ ກຊາດເປນ ນລຜ ກສວ ດ ໃຫດ ເຂອ າຣນ ບ



ບນ ບຕວ ສະມາໃນພຣະນາມແຫຊ ງພຣະບວ ດາ ພຣະບສ ດ ແລະພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

ມາຣະໂກ 1:10 ພບ ພຣະອອ ງສະເດນ ດຂຂ ດ ນຈາກນບ ດ າ ໃນທນ ນໃດນນດ ນກບ ຊອ ງເຫນ ນທດ ອງຟດ າກບ າລນ ງແຫວກ

ອອກ ແລະພຣະວວ ນຍານເຫມມ ອນດນຊ ງນອ ກເຂອ າສະເດນ ດລອ ງມາສຜ ຊ ພຣະອອ ງ

ມາຣະໂກ 13:11 ແຕຊ ເມມຊ ອເຂອ າມອບທຊ ານໄວດ ນນດ ນ ຢຊ າເປນ ນທສ ກຮດ ອນໃຈກຊ ອນວຊ າຈະເວອ ດ າຢຊ າງໃດ 

ແຕຊ ຈອຊ ງເວອ ດ າຕາມທພຊ ພຣະເຈອ ດ າຊອ ງໂຜດໃຫດ ທຊ ານເວອ ດ າ ເພາະວຊ າບບຊ ແມຊ ນທຊ ານເປນ ນຜຜດ ເວອ ດ າ ແຕຊ

ແມຊ ນພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຊອ ງເປນ ນຜຜດ ເວອ ດ າ

ລຜ ກາ 2:26 ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດໄດດ ຊອ ງສະແດງແກຊ ທຊ ານແລດ ວວຊ າ ທຊ ານຈະບບຊ ຕາຍຈອ ນກວຊ າຈະໄດດ

ເຫນ ນພຣະຄຣວ ດຜຜດ ມາຈາກອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າ

ລຜ ກາ 4:1 ພຣະເຢຊຜ ເຕນ ມໄປດດ ວຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ ໄດດ ສະເດນ ດກນ ບຈາກແມຊ ນບ ດ າຈບ ແດນແລະ

ພຣະວວ ນຍານໄດດ ຊອ ງນບ າພຣະອອ ງໄປໃນປຊ າ

ລຜ ກາ 4:18-21 “ພຣະວວ ນຍານແຫຊ ງອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າຊອ ງສະຖວ ດຢຜຊ ເທວ ງຂດ າພະເຈອ ດ າ ເພາະວຊ າ

ພຣະອອ ງໄດດ ຫອ ດສອ ງຕນດ ງຂດ າພະເຈອ ດ າໄວດ  ໃຫດ ປະກາດຂຊ າວປະເສພ ດແກຊ ຄອ ນຍາກຈອ ນ ພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງ

ໃຊດ ຂດ າພະເຈອ ດ າປະກາດອວ ສຣະພາບແກຊ ບນ ນດາຊະເລພ ຍ ໃຫດ ປະກາດແກຊ ຄອ ນຕາບອດວຊ າຈະໄດດ

ເຫນ ນຮສຊ ງອພ ກ ໃຫດ ປຊ ອຍຜຜດ ຖມ ກບພ ບບນ ງຄນ ບເປນ ນອວ ສຣະ 19 ແລະໃຫດ ປະກາດປພ ທພຊ ອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນ

ເຈອ ດ າຈະຊອ ງເມດຕານນດ ນ” 20 ແລດ ວພຣະອອ ງຊອ ງຮບ າຫນນ ງສມ ນນດ ນສອຊ ງຄມ ນໃຫດ ເຈອ ດ າຫນດ າທພຊ  ແລະຊອ ງນນຊ ງ

ລອ ງ ຕາຂອງຄອ ນທນ ງປວງໃນໂຮງທນ ມມະເທສນາກບ ເພຊ ງເບວຊ ງພຣະອອ ງ 21 ພຣະອອ ງຈຂຊ ງຊອ ງຕນດ ງ

ຕອ ນກຊ າວກນ ບເຂອ າວຊ າ, “ພຣະຄນ ມພພ ຕອນນພ ດ ກບ ສສາເຣນ ດໃນວນ ນນພ ດ  ຄມ ເມມຊ ອຫຜ ຂອງທຊ ານກບ າລນ ງໄດດ

ຍວ ນຢຜຊ ນພ ດ ”

ລຜ ກາ 12:11,12 ເມມຊ ອເຂອ າຈະພາພວກທຊ ານໄປຕບຊ ຫນດ າທພຊ ປະຊສ ມໃນໂຮງທນ ມມະເທສນາ ຫລມ ຕບຊ

ຫນດ າຜຜດ ປອ ກຄອງແລະຜຜດ ມພ ອສານາດ ຢຊ າຄຂ ດອສ ກໃຈວຊ າຈະແກດ ຕອ ວຢຊ າງໃດ ຫລມ ຈະເວອ ດ າຢຊ າງໃດ 12

ເພາະໃນໂມງນນດ ນພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຈະຊອ ງໂຜດສອນທຊ ານວຊ າຄວນຈະເວອ ດ າອນ ນໃດ”

ໂຢຮນ ນ 7:38,39 ຜຜດ ທພຊ ວາງໃຈໃນເຮອ າແມຊ ນບ ດ າອນ ນມພ ຊພ ວວ ດຈະໄຫລອອກຈາກພາຍໃນຜຜດ ນນດ ນ ຕາມທພຊ

ພຣະຄນ ມພພ ກຊ າວໄວດ ແລດ ວ” 39 ສວຊ ງທພຊ ພຣະເຢຊຜ ຊອ ງກຊ າວນນດ ນຫມາຍເຖວ ງພຣະວວ ນຍານ ຊຂຊ ງຜຜດ ທພຊ

ວາງໃຈໃນພຣະອອ ງຈະໄດດ ຮນ ບ ເຫດວຊ າຍນ ງບບຊ ໄດດ ຊອ ງປະທານພຣະວວ ນຍານໃຫດ  ເພາະພຣະເຢຊຜ ຍນ ງ

ບບຊ ໄດດ ຊອ ງຮນ ບສະງຊ າຣາສພ

ໂຢຮນ ນ 14:16,17,26 ຝຊ າຍເຮອ າຈະທຜ ນຂບ ພຣະບວ ດາ ແລະພຣະອອ ງຈະຊອ ງປະທານຜຜດ ຊຊ ອຍອພ ກຜຜດ ນຂຊ ງ



ໃຫດ ແກຊ ພວກທຊ ານ ເພມຊ ອຈະຢຜຊ ກນ ບພວກທຊ ານຕລອດໄປເປນ ນນວ ດ 17 ຄມ ພຣະວວ ນຍານແຫຊ ງ

ຄວາມຈວ ງ ຊຂຊ ງໂລກບບຊ ອາດຈະຮນ ບໄດດ ເພາະໂລກບບຊ ເຫນ ນແລະບບຊ ຮຜ ດ ຈນ ກພຣະອອ ງ ແຕຊ ທຊ ານທນ ງ

ຫລາຍຮຜ ດ ຈນ ກພຣະອອ ງ ເພາະພຣະອອ ງຊອ ງສະຖວ ດຢຜຊ ກນ ບພວກທຊ ານ ແລະຈະປະທນ ບຢຜຊ ໃນພວກ

ທຊ ານ 26 ແຕຊ ພຣະຜຜດ ຊຊ ອຍຄມ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ ທພຊ ພຣະບວ ດາຈະຊອ ງໃຊດ ມາໃນນາມຂອງເຮອ າ

ອອ ງນນດ ນແຫລະ, ຈະຊອ ງສອນທຊ ານທນ ງຫລາຍທສ ກໆສວຊ ງ ແລະຈະເຕມ ອນພວກທຊ ານໃຫດ ລະນຂ ກ

ເຖວ ງທສ ກສວຊ ງທພຊ ເຮອ ານພ ດ ໄດດ ກຊ າວແກຊ ພວກທຊ ານແລດ ວນນດ ນ

ໂຢຮນ ນ 16:7,8 ຢຊ າງໃດກບ ຕາມ ເຮອ າກບ ບອກຄວາມຈວ ງຕບຊ ທຊ ານທນ ງຫລາຍວຊ າ ການທພຊ ເຮອ າຈາກໄປ

ນນດ ນເປນ ນປໂຍດແກຊ ພວກທຊ ານ ເພາະຖດ າເຮອ າບບຊ ໄປ ອອ ງພຣະຜຜດ ຊຊ ອຍນນດ ນຈະບບຊ ໄດດ ສະເດນ ດມາຫາ

ພວກທຊ ານ ແຕຊ ຖດ າເຮອ າໄປແລດ ວ ເຮອ າກບ ຈະໃຊດ ພຣະອອ ງນນດ ນມາຫາພວກທຊ ານ 8 ເມມຊ ອພຣະອອ ງ

ສະເດນ ດມາແລດ ວ ພຣະອອ ງນນດ ນແຫລະ, ຈະຊອ ງບນ ນດອ ນໃຫດ ໂລກຮຜ ດ ແຈດ ງໃນເຣມຊ ອງຄວາມຜວ ດບາບ

ຄວາມຊອບທນ ມ ແລະການພວ ພາກສາ

ໂຢຮນ ນ 16:13-15 ແຕຊ ເມມຊ ອພຣະອອ ງນນດ ນ ຄມ ພຣະວວ ນຍານແຫຊ ງຄວາມຈວ ງຈະສະເດນ ດມາແລດ ວ 

ພຣະອອ ງຈະນບ າທຊ ານທນ ງຫລາຍໄປສຜ ຊ ຄວາມຈວ ງທນ ງຫມອ ດ ເພາະພຣະອອ ງຈະບບຊ ກຊ າວແຕຊ ລບ າພນ ງ

ຂອງພຣະອອ ງເອງ ແຕຊ ພຣະອອ ງຊອ ງໄດດ ຍວ ນສວຊ ງໃດກບ ຈະຊອ ງກຊ າວສວຊ ງນນດ ນ ແລະຈະຊອ ງປະກາດໃຫດ

ທຊ ານທນ ງຫລາຍຮຜ ດ ເຖວ ງສວຊ ງເຫລອຊ ານພ ດ ທພຊ ຈະເກພ ດຂຂ ດ ນ 14 ພຣະອອ ງຈະຊອ ງໃຫດ ເຮອ າໄດດ ຮນ ບກຽດ ເພາະ

ວຊ າພຣະອອ ງຈະຊອ ງເອອ າສວຊ ງທພຊ ເປນ ນຂອງເຮອ າມາປະກາດແກຊ ທຊ ານທນ ງຫລາຍ 15 ທສ ກໆສວຊ ງທພຊ ພຣະ

ບວ ດາຊອ ງມພ ຢຜຊ ນນດ ນກບ ເປນ ນຂອງເຮອ າ ເຫດສນ ນນນດ ນເຮອ າຈຂຊ ງກຊ າວວຊ າ ພຣະວວ ນຍານຊອ ງເອອ າສວຊ ງຊຂຊ ງ

ເປນ ນຂອງເຮອ ານນດ ນມາປະກາດແກຊ ທຊ ານທນ ງຫລາຍ

ໂຢຮນ ນ 20:21,22 ພຣະເຢຊຜ ຊອ ງກຊ າວກນ ບເຂອ າອພ ກວຊ າ, “ສນ ນຕວ ສສ ກຈອຊ ງມພ ຢຜຊ ກນ ບທຊ ານທນ ງຫລາຍ ພຣະ

ບວ ດາໄດດ ຊອ ງໃຊດ ເຮອ າມາຢຊ າງໃດ ຝຊ າຍເຮອ າກບ ໃຊດ ທຊ ານທນ ງຫລາຍໄປຢຊ າງນນດ ນ” 22 ເມມຊ ອຊອ ງກຊ າວ

ຢຊ າງນນດ ນແລດ ວພຣະອອ ງຊອ ງລະບາຍລອ ມອອກຈາກພຣະໂອດໃສຊ ເຂອ າ ໂດຍບອກວຊ າ, “ທຊ ານທນ ງ

ຫລາຍຈອຊ ງຮນ ບເອອ າພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

ກວ ຈການ 1:2,5 ຈອ ນເຖວ ງວນ ນທພຊ ພຣະເຈອ ດ າຊອ ງຮນ ບພຣະອອ ງຂຂ ດ ນເມມ ອ ຄມ ພາຍຫລນ ງທພຊ ພຣະອອ ງຊອ ງສນຊ ງ

ໂດຍເດດພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດແກຊ ພວກອນ ຄສາວອ ກທພຊ ຊອ ງເລມ ອກໄວດ ນນດ ນ 5 ເພາະວຊ າໂຢຮນ ນໃຫດ

ບນ ບຕວ ສະມາດດ ວຍນບ ດ າກບ ແມຊ ນ ແຕຊ ຕບຊ ໄປອພ ກບບຊ ເຫວ ງທຊ ານທນ ງຫລາຍຈະໄດດ ຮນ ບບນ ບຕວ ສະມາດດ ວຍ

ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ”



ກວ ຈການ 1:8 ແຕຊ ທຊ ານທນ ງຫລາຍຈະໄດດ ຣນ ບພຣະຣາຊທານຣວ ດເດດ ເມມຊ ອພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

ຈະສະເດນ ດມາເຖວ ງພວກທຊ ານ ແລະພວກທຊ ານຈະເປນ ນພຍານຝຊ າຍເຮອ າໃນກສ ງເຢຣຜ ຊາເລນ ມ, 

ຕລອດທອຊ ວແຂວງຢຜ ດາຍ, ກນ ບແຂວງຊາມາເຣນ ຽ, ແລະຈອ ນເຖວ ງທພຊ ສສ ດປາຍແຜຊ ນດວ ນໂລກ”

ກວ ຈການ 2:1-4 ເມມຊ ອຄອ ບຮອບວນ ນເທສການເພນ ນເຕຄອສ ເຂອ າທນ ງຫມອ ດໄດດ ພດ ອມກນ ນຢຜຊ ໃນບຊ ອນ

ດຽວ 2 ໃນທນ ນໃດນນດ ນເກພ ດມພ ສຽງມາຈາກຟດ າສວນ ນເຫມມ ອນສຽງລອ ມພະຍສ ກດ າ ກດ ອງສນນຊ ນທອຊ ວ

ເຮມ ອນທພຊ ເຂອ ານນຊ ງຢຜຊ ນນດ ນ 3 ມພ ລພ ດ ນເປນ ນຮຜ ບເຫມມ ອນແປວໄຟໄດດ ປາກອ ດໃຫດ ເຂອ າເຫນ ນແລະລພ ດ ນນນດ ນ

ແຕກກະຈາຍອອກໄປຢຜຊ ເທວ ງເຂອ າທສ ກຄອ ນຜຜດ ລະລພ ດ ນ 4 ເຂອ າເຫລອຊ ານນດ ນກບ ເຕນ ມໄປດດ ວຍພຣະວວ ນ

ຍານບບ ຣວ ສສ ດ ແລະຕນດ ງຕອ ດ ນປາກພາສາຕຊ າງໆຕາມທພຊ ພຣະວວ ນຍານຊອ ງໂຜດໃຫດ ເຂອ າເວອ ດ ານນດ ນ

ກວ ຈການ 2:17-19 “ພຣະເຈອ ດ າຊອ ງກຊ າວວຊ າ ໃນຄາວສສ ດທດ າຍເຮອ າຈະຖອກວວ ນຍານຂອງເຮອ າປະ

ທານລອ ງໃສຊ ມະນສ ດທນ ງປວງ ລຜ ກຊາຍແລະລຜ ກຍວ ງຂອງພວກທຊ ານຈະທບ ານວາຍ ຊາຍຫນສຊ ມ

ຂອງພວກທຊ ານຈະຝນ ນເຫນ ນ 18 ຝຊ າຍເຮອ າໃນຄາວນນດ ນເຮອ າຈະຖອກວວ ນຍານຂອງເຮອ າປະ

ທານລອ ງໃສຊ ຂດ າໃຊດ ຊາຍຍວ ງຂອງເຮອ າ ແລະເຂອ າຈະທບ ານວາຍ 19 ເຮອ າຈະສະແດງການອນ ສຈນ ນໃນ

ອາກາດເບມ ດ ອງເທວ ງ ແລະຫມາຍສບ າຄນ ນທພຊ ແຜຊ ນດວ ນໂລກເບມ ດ ອງລສ ຊ ມ ຄມ ເລມ ອດແລະໄຟກນ ບອາຍ

ຄວນ ນ (ໂຢເອນ 2:28,29)

ກວ ຈການ 2:33 ເມມຊ ອຊອ ງຖມ ກຍອ ກຂຂ ດ ນຢຜຊ ທພຊ ພຣະຫນ ດກບ ດ າຂວາຂອງພຣະເຈອ ດ າ ແລະໄດດ ຊອ ງຮນ ບພຣະວວ ນ

ຍານບບ ຣວ ສສ ດຈາກພຣະບວ ດາຕາມພຣະສນ ນຍາ ພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງຖອກພຣະວວ ນຍານນນ ນລອ ງມາ

ດນຊ ງພວກທຊ ານໄດດ ເຫນ ນແລະໄດດ ຍວ ນແລດ ວນນດ ນ

ກວ ຈການ 2:38 ຝຊ າຍເປໂຕຈຂຊ ງກຊ າວແກຊ ເຂອ າວຊ າ, “ຈອຊ ງຖວ ດ ມໃຈເກອຊ າເອອ າໃຈໃຫມຊ  ແລະຣນ ບບນ ບຕວ ສະ

ມາໃນພຣະນາມຂອງອອ ງພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດທສ ກຄອ ນ ເພມຊ ອການຊອ ງຍອ ກບາບໂທດຂອງພວກທຊ ານ

ແລດ ວພວກທຊ ານຈະໄດດ ຮນ ບຂອງພຣະຣາຊທານ ຄມ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

ກວ ຈການ 4:31 ເມມຊ ອເຂອ າອດ ອນວອນຈອ ບລອ ງແລດ ວ ບຊ ອນທພຊ ເຂອ າປະຊສ ມກນ ນນນດ ນກບ ສະທດ ານຫວນຊ ນ

ໄຫວ ແລະຄອ ນເຫລອຊ ານນດ ນໄດດ ເຕນ ມໄປດດ ວຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດທສ ກຄອ ນ ຈຂຊ ງພາກນ ນກຊ າວພຣະ

ທນ ມຂອງພຣະເຈອ ດ າດດ ວຍໃຈກດ າຫານ

ກວ ຈການ 8:15-17 ທຊ ານທນ ງສອງໄດດ ລອ ງໄປອດ ອນວອນສບ າລນ ບເຂອ າເພມຊ ອໃຫດ ເຂອ າໄດດ ຮນ ບພຣະວວ ນ

ຍານບບ ຣວ ສສ ດ 16 ເພາະພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຍນ ງບບຊ ທນ ນໄດດ ລອ ງມາເທວ ງເຂອ າຈນ ກຄອ ນ ມພ ແຕຊ ເຂອ າໄດດ

ຮນ ບບນ ບຕວ ສະມາໃນພຣະນາມແຫຊ ງພຣະເຢຊຜ ເຈອ ດ າເທອຊ ານນດ ນ 17 ເປໂຕກນ ບໂຢຮນ ນຈຂຊ ງວາງມມ ໃສຊ



ເຂອ າ ແລດ ວເຂອ າກບ ໄດດ ຮນ ບພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

ກວ ຈການ 8:39 ເມມຊ ອທຊ ານທນ ງສອງຂຂ ດ ນຈາກນບ ດ າແລດ ວ ພຣະວວ ນຍານຂອງອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າໄດດ

ຊອ ງຮນ ບເອອ າຟພ ລວ ບໄປເສນ ຽ ສຊ ວນຄອ ນເທມ ອຍນນດ ນກບ ບບຊ ໄດດ ເຫນ ນຟພ ລວ ບຕບຊ ໄປອພ ກ ທຊ ານຈຂຊ ງເດພ ນທາງຕບຊ

ໄປດດ ວຍຄວາມຊອ ມຊມຊ ນຍວ ນດພ  (1 ກະສນ ດ 18:12)

ກວ ຈການ 9:31 ສນ ນນນດ ນຄຣວ ສຕະຈນ ກຕລອດແຂວງຢຜ ດາຍ ແຂວງຄາລພ ເລ ແລະແຂວງຊາມາ

ເຣນ ຽຈຂຊ ງມພ ຄວາມສງອ ບສສ ກແລະຈະເຣພ ນຂຂ ດ ນ ດສາເນພ ນໄປໃນຄວາມຢບ າເກງອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າ 

ສຊ ວນຄຣວ ສຕະສະມາຊວ ກກບ ທະວພ ຫລາຍຂຂ ດ ນດດ ວຍໄດດ ຮນ ບຄວາມສອຊ ງເສພ ມຈາກພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ

ສສ ດ

ກວ ຈການ 10:44,45 ຂນະທພຊ ເປໂຕຍນ ງກຊ າວດນຊ ງນພ ດ ຢຜຊ  ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດໄດດ ສະເດນ ດລອ ງມາເທວ ງ

ຄອ ນທນ ງປວງທພຊ ກບ າລນ ງຟນ ງພຣະທນ ມນນດ ນ 45 ສຊ ວນພວກລຜ ກສວ ດທພຊ ເປນ ນຝຊ າຍພວ ທພ ຕນ ດ ທພຊ ໄດດ ມາ

ກນ ບເປໂຕກບ ງຂ ດງບ ດ ອນ ສຈນ ນ ເພາະວຊ າພຣະເຈອ ດ າໄດດ ຊອ ງປະທານພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດໃຫດ ລອ ງມາເທວ ງ

ຄອ ນຕຊ າງຊາດເຫມມ ອນກນ ນ

ກວ ຈການ 11:15 ເບວຊ ງແມມ , ໃນທນ ນໃດນນດ ນມພ ຊາຍສາມຄອ ນມາຢມ ນຢຜຊ ຫນດ າຕຂ ກທພຊ ພວກຂດ າພະເຈອ ດ າຢຜຊ

ນນດ ນ ຮນ ບໃຊດ ມາຈາກເມມ ອງກາຍຊາເຣນ ຽມາຫາຂດ າພະເຈອ ດ າ

ກວ ຈການ 13:52 ແຕຊ ພວກສວ ດກບ ເຕນ ມໄປດດ ວຍຄວາມຊອ ມຊມຊ ນຍວ ນດພ  ແລະດດ ວຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ

ສສ ດ

ກວ ຈການ 19:6 ເມມຊ ອໂປໂລໄດດ ວາງມມ ໃສຊ ເຂອ າແລດ ວ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດກບ ສະເດນ ດມາເທວ ງເຂອ າ 

ເຂອ າຈຂຊ ງຕນດ ງຕອ ດ ນປາກພາສາແປກໆແລະໄດດ ທບ ານວາຍ

ກວ ຈການ 20:23 ເວນດ ນໄວດ ແຕຊ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຊອ ງເຕມ ອນສະຕວ ເຮອ າໃນທສ ກໆບດ ານທສ ກ

ເມມ ອງວຊ າ ເຄມຊ ອງຜຜ ກມນ ດແລະຄວາມທສ ກລບ າບາກຄອຍຖດ າເຮອ າຢຜຊ

ໂຣມ 5:5 ແລະຄວາມໄວດ ວາງໃຈບບຊ ຫຊ ອນເຮນ ດໃຫດ ມພ ຄວາມເສນ ຽໃຈເພາະຜວ ດຫວນ ງ ເພາະພຣະເຈອ ດ າ

ໄດດ ຊອ ງເປນຊ ງຄວາມຮນ ກຂອງພຣະຣອອ ງເຂອ ດ າໃນໃຈຂອງພວກເຮອ າ ດດ ວຍທາງພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ

ສສ ດ ຊຂຊ ງພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງປະທານໃຫດ ແກຊ ເຮອ າທນ ງຫລາຍແລດ ວ

ໂຣມ 8:9 ອນ ນນຂຊ ງ, ຖດ າແມຊ ນພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າຊອ ງສະຖວ ດຢຜຊ ໃນເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍຢຊ າງແທດ

ຈວ ງແລດ ວ ພວກເຈອ ດ າກບ ບບຊ ຢຜຊ ຝຊ າຍມະນສ ດແຕຊ ຢຜຊ ຝຊ າຍພຣະວວ ນຍານ ແຕຊ ຖດ າຜຜດ ໃດບບຊ ມພ ພຣະວວ ນ

ຍານຂອງພຣະ



ໂຣມ 8:13-16 ເພາະຖດ າເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍດບ າເນພ ນຊພ ວວ ດຕາມຝຊ າຍເນມ ດ ອກາຍ ພວກເຈອ ດ າຄອ ງຈະຕາຍ 

ແຕຊ ຖດ າໂດຍຣວ ດພຣະວວ ນຍານພວກເຈອ ດ າໄດດ ທບ າລາຍການຂອງຝຊ າຍເນມ ດ ອກາຍເສນ ຽ ເຈອ ດ າຄອ ງຈະ

ມພ ຊພ ວວ ດຢຜຊ  14 ເພາະວຊ າພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າຊອ ງນບ າພາຜຜດ ໃດ ຜຜດ ນນດ ນແຫລະ, ເປນ ນບສ ດ

ຂອງພຣະເຈອ ດ າ 15 ເຫດວຊ າເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍບບຊ ໄດດ ຮນ ບວວ ນຍານທພຊ ໃຫດ ມພ ນວ ສນ ຍຢຊ າງຂດ ອຍຂດ າ ຊຂຊ ງນບ າ

ເຖວ ງຄວາມຢດ ານກອ ວອພ ກ ແຕຊ ພວກເຈອ ດ າໄດດ ຮນ ບພຣະວວ ນຍານຜຜດ ຊອ ງໃຫດ ເປນ ນບສ ດຂອງພຣະເຈອ ດ າ 

ທພຊ ໃຫດ ເຮອ າທນ ງຫລາຍຮດ ອງເອພ ດ ນພຣະເຈອ ດ າວຊ າ, “ອນ ບບາ” ຄມ ພຣະບວ ດາ 16 ຝຊ າຍພຣະວວ ນຍານນນດ ນ

ຊອ ງຮຊ ວມເປນ ນພຍານກນ ບວວ ນຍານຂອງເຮອ າທນ ງຫລາຍວຊ າ ພວກເຮອ າເປນ ນບສ ດຂອງພຣະເຈອ ດ າ

ໂຣມ 8:26 ໃນທສານອງດຽວກນ ນນນດ ນແຫລະ, ພຣະວວ ນຍານຊອ ງຊຊ ອຍຊຜ ເຮອ າທນ ງຫລາຍເມມຊ ອພວກ

ເຮອ າອຊ ອນກບ າລນ ງລອ ງ ເພາະເຮອ າທນ ງຫລາຍບບຊ ຮຜ ດ ວຊ າພວກເຮອ າຄວນຈະອດ ອນວອນຂບ ສວຊ ງໃດ ແຕຊ

ອອ ງພຣະວວ ນຍານຊອ ງຊຊ ອຍຂບ ແທນພວກເຮອ າ ດດ ວຍການຖອດຫສ ຊ ນຢຊ າງຫາຄບ າເວອ ດ າບບຊ ໄດດ

ໂຣມ 15:13,19 ຂບ ພຣະເຈອ ດ າຜຜດ ຊອ ງປະທານຄວາມໄວດ ວາງໃຈ ຊອ ງໂຜດໃຫດ ເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍບບ ຣວ ບຜ ນ

ດດ ວຍຄວາມຊອ ມຊມຊ ນຍວ ນດພ ແລະຄວາມສສ ກໃນຄວາມເຊມຊ ອ ເພມຊ ອເຈອ ດ າຈະໄດດ ເຕນ ມລອ ດ ນດດ ວຍ

ຄວາມໄວດ ວາງໃຈ ໂດຍຣວ ດເດດຂອງພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ 19 ຄມ ດດ ວຍອວ ດທວ ຣວ ດແຫຊ ງຫມາ

ຍສບ າຄນ ນແລະການອນ ດສະຈນ ນ ໂດຍຣວ ດເດດຂອງພຣະວວ ນຍານ ຈອ ນເຮອ າໄດດ ປະກາດຂຊ າວປະ

ເສພ ດເຣມຊ ອງພຣະຄຣວ ດຢຊ າງຄອ ບຖດ ວນ ຕນດ ງແຕຊ ກສ ງເຢຣຜ ຊາເລນ ມອດ ອມໄປຍນ ງແຂວງອວ ນລພ ຣພ ກອ ນ

1 ໂກຣວ ນໂທ 2:10-13 ແຕຊ ພຣະເຈອ ດ າໄດດ ຊອ ງສະແດງສວຊ ງເຫລອຊ ານນດ ນແກຊ ເຮອ າທນ ງຫລາຍທາງພຣະວວ ນ

ຍານ ເພາະວຊ າພຣະວວ ນຍານຊອ ງຢນຊ ງຮຜ ດ ທສ ກສວຊ ງ ແມຊ ນເປນ ນຄວາມເລວ ກລນ ບຂອງພຣະເຈອ ດ າ 11 

ດດ ວຍວຊ າໃຜຫນບ , ອາດຮຜ ດ ຄວາມຄຂ ດຂອງມະນສ ດໄດດ  ເວນດ ນແຕຊ ຈວ ດວວ ນຍານພາຍໃນມະນສ ດຜຜດ

ນນດ ນເອງ ດນຊ ງນນດ ນແຫລະ, ພຣະທນ ຍຂອງພຣະເຈອ ດ າບບຊ ມພ ຜຜດ ໃດຮຜ ດ ໄດດ  ເວນດ ນແຕຊ ພຣະວວ ນຍານຂອງ

ພຣະເຈອ ດ າເທອຊ ານນດ ນ 12 ເຮອ າທນ ງຫລາຍບບຊ ໄດດ ຮນ ບວວ ນຍານຂອງໂລກ ແຕຊ ໄດດ ຮນ ບພຣະວວ ນຍານຊຂຊ ງ

ມາຈາກພຣະເຈອ ດ າ ເພມຊ ອເຮອ າທນ ງຫລາຍຈະໄດດ ຮຜ ດ ເຖວ ງສວຊ ງຕຊ າງໆທພຊ ພຣະເຈອ ດ າໄດດ ຊອ ງໂຜດປະທານ

ແກຊ ພວກເຮອ ານນດ ນ 13 ເຮອ າບບຊ ໄດດ ກຊ າວສວຊ ງເຫລອຊ ານພ ດ ດດ ວຍຖດ ອຍຄບ າຊຂຊ ງປນ ນຍາຂອງມະນສ ດສອນໄວດ

ແຕຊ ດດ ວຍຖດ ອຍຄບ າຊຂຊ ງພຣະວວ ນຍານໄດດ ຊອ ງສນຊ ງສອນ ຄມ ເຮອ າໄດດ ອະທວ ບາຍຄວາມຫມາຍຂອງ

ເຣມຊ ອງຝຊ າຍວວ ນຍານໃຫດ ຄອ ນທພຊ ມພ ພຣະວວ ນຍານຟນ ງ

1 ໂກຣວ ນໂທ 3:16 ເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍບບຊ ຮຜ ດ ຫລມ ວຊ າພວກເຈອ ດ າເປນ ນວວ ຫານຂອງພຣະເຈອ ດ າ ແລະພຣະວວ ນ

ຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າຊອ ງສະຖວ ດຢຜ ໃນພວກເຈອ ດ າ



1 ໂກຣວ ນໂທ 6:11 ເມມຊ ອກຊ ອນມພ ບາງຄອ ນໃນພວກເຈອ ດ າເປນ ນຄອ ນຢຊ າງນນດ ນ ແຕຊ ເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍໄດດ ຮນ ບ

ການຊອ ງຊບ າຮະແລດ ວ ໄດດ ຖມ ກຊອ ງຕນດ ງໄວດ ສບ າລນ ບພຣະເຈອ ດ າແລດ ວ ໄດດ ຖມ ກຊອ ງນນ ບເປນ ນຄອ ນຊອບທນ ມ

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດເຈອ ດ າ ແລະໂດຍພຣະວວ ນຍານແຫຊ ງພຣະເຈອ ດ າຂອງພວກເຮອ າ

1 ໂກຣວ ນໂທ 12:3 ເຫດສນ ນນນດ ນເຮອ າຈຂຊ ງບອກເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍໃຫດ ຮຜ ດ ວຊ າ ບບຊ ມພ ໃຜທພຊ ເວອ ດ າດດ ວຍພຣະວວ ນ

ຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າຈະກຊ າວວຊ າ, “ຂບ ໃຫດ ພຣະເຢຊຜ ຖມ ກດຊ າ” ແລະບບຊ ມພ ໃຜອາດເວອ ດ າໄດດ ວຊ າ, “ພຣະ

ເຢຊຜ ຊອ ງເປນ ນອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າ” ເວນດ ນໄວດ ແຕຊ ຜຜດ ທພຊ ກຊ າວໂດຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ

2 ໂກຣວ ນໂທ 3:17 ຄບ າວຊ າ “ອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າ” ນນດ ນຫມາຍເຖວ ງພຣະວວ ນຍານແລະພຣະວວ ນຍານ

ຂອງອອ ງພຣະຜຜດ ເປນ ນເຈອ ດ າຊອ ງຢຜຊ ທພຊ ໃດ ເສຣພ ພາບກບ ມພ ຢຜຊ ທພຊ ນນດ ນ

2 ໂກຣວ ນໂທ 13:14 ຂບ ໃຫດ ພຣະຄສ ນຂອງພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດເຈອ ດ າ ຄວາມຮນ ກຂອງພຣະເຈອ ດ າ ແລະ

ຄວາມຮຊ ວມໃຈແຫຊ ງພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ ຈອຊ ງສະຖວ ດຢຜຊ ນບ າເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍທສ ກຄອ ນເທພ ນ

ຄາລາເຕຍ 4:6 ແລະເພາະເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍເປນ ນບສ ດຂອງພຣະເຈອ ດ າແລດ ວ ພຣະອອ ງຈຂຊ ງຊອ ງໃຊດ ພຣະ

ວວ ນຍານແຫຊ ງພຣະບສ ດຂອງພຣະອອ ງ ເຂອ ດ າມາໃນໃຈຂອງພວກເຮອ າແລດ ວຮດ ອງວຊ າ “ອນ ບບາ” ຄມ  

“ພຣະບວ ດາ”

ເອເຟໂຊ 1:13,14 ໃນພຣະອອ ງນນດ ນທຊ ານທນ ງຫລາຍກບ ເຫມມ ອນກນ ນ ເມມຊ ອໄດດ ຍວ ນພຣະທນ ມອນ ນ

ສນ ດຈວ ງ ຄມ ຂຊ າວປະເສພ ດເຣມຊ ອງຄວາມພອ ດ ນຂອງພວກທຊ ານ ແລະໄດດ ວາງໃຈໃນພຣະອອ ງ ກບ ໄດດ ຖມ ກ

ຊອ ງປະທນ ບຕາຫມາຍໄວດ ດດ ວຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດທພຊ ຊອ ງສນ ນຍາໄວດ ນນດ ນ 14 ເປນ ນເຄມຊ ອງມນ ດຈບ າ

ຂອງການຮນ ບມບ ຣະດອ ກຂອງພວກເຮອ າ ຈອ ນກວຊ າເຮອ າຈະໄດດ ຮນ ບເປນ ນກນ ມມະສວ ດ ເປນ ນທພຊ ຖວາຍ

ສນ ຣເສພ ນແດຊ ພຣະກຽດຕວ ຍອ ດຂອງພຣະອອ ງ

ເອເຟໂຊ 2:18 ເພາະໂດຍພຣະອອ ງນພ ດ ແຫລະ, ເຮອ າທນ ງສອງພວກຈຂຊ ງມພ ໂອກາດເຂອ ດ າເຝອ ດ າພຣະບວ ດາ

ໂດຍພຣະວວ ນຍານອອ ງດຽວກນ ນ

ເອເຟໂຊ 4:30 ແລະຢຊ າເຮນ ດໃຫດ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຂອງພຣະເຈອ ດ າເສນ ຽພຣະທນ ຍ ເພາະໂດຍ

ພຣະວວ ນຍານນນດ ນທຊ ານທນ ງຫລາຍໄດດ ຖມ ກຊອ ງປະທນ ບຕາຫມາຍໄວດ  ເພມຊ ອວນ ນທພຊ ຈະຊອ ງໄຖຊ ໃຫດ ພອ ດ ນ

1 ເທຊະໂລນວ ກ 4:8 ສນ ນນນດ ນຜຜດ ທພຊ ຝຊ າຝມ ນນນດ ນກບ ບບຊ ຝຊ າຝມ ນຕບຊ ມະນສ ດ ແຕຊ ຝຊ າຝມ ນຕບຊ ພຣະເຈອ ດ າ ຜຜດ

ຊອ ງໂຜດປະທານພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຂອງພຣະອອ ງໃຫດ ແກຊ ເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍ

1 ເທຊະໂລນວ ກ 5:19 ຢຊ າຫນ ກຫດ າມພຣະວວ ນຍານ

2 ເທຊະໂລນວ ກ 2:13 ເພມຊ ອພວກຄອ ນທພຊ ບບຊ ເຊມຊ ອຄວາມຈວ ງ ແຕຊ ຍວ ນດພ ໃນການຊອຊ ວຮດ າຍ ຈະໄດດ ຖມ ກ



ພວ ພາກສາລອ ງໂທດຫມອ ດທສ ກຄອ ນ (1 ເປໂຕ 1:2)

ຕວ ໂຕ 3:5,6 ພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງໂຜດເຮອ າທນ ງຫລາຍໃຫດ ພອ ດ ນ ບບຊ ແມຊ ນຍດ ອນກວ ຈການອນ ນຊອບທນ ມທພຊ

ພວກເຮອ າເອງໄດດ ເຮນ ດ ແຕຊ ພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງພຣະກະຣສ ນາຊບ າຮະໃຫດ ພວກເຮອ າມພ ໃຈບນ ງເກພ ດໃຫມຊ

ແລະຊອ ງສດ າງພວກເຮອ າຂຂ ດ ນໃຫມຊ ໂດຍພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ 6 ພຣະວວ ນຍານອອ ງນນດ ນ ພຣະເຈອ ດ າ

ໄດດ ຊອ ງຖອກໃສຊ ເຮອ າທນ ງຫລາຍຢຊ າງບບ ຣວ ບຜ ນ ໂດຍພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດພຣະຜຜດ ຊອ ງໂຜດໃຫດ ພອ ດ ນຂອງ

ເຮອ າທນ ງຫລາຍ

ເຮນ ບເຣພ  2:4 ທນ ງນພ ດ ພຣະເຈອ ດ າກບ ຊອ ງເປນ ນພຍານຮຊ ວມກນ ນກນ ບເຂອ າ ໂດຍຊອ ງສະແດງຫມາຍສບ າຄນ ນ 

ການອນ ດສະຈນ ນ ການອວ ດທວ ຣວ ດຕຊ າງໆ ແລະໂດຍຂອງປະທານຈາກພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ ຊຂຊ ງ

ຊອ ງປະທານຕາມນບ ດ າພຣະທນ ຍຂອງພຣະອອ ງ

ເຮນ ບເຣພ  10:15 ແລະພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຊອ ງເປນ ນພຍານໃຫແກຊ ພວກເຮອ າເຫມມ ອນກນ ນ ເພາະ

ວຊ າພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງກຊ າວໄວດ ແລດ ວວຊ າ,

1 ເປໂຕ 1:2 ຄມ ຜຜດ ທພຊ ພຣະເຈອ ດ າພຣະບວ ດາໄດດ ຊອ ງເລມ ອກໄວດ ແລດ ວ ຕາມທພຊ ພຣະອອ ງໄດດ ຊອ ງຮຜ ດ ລຊ ວງຫນດ າ

ໄວດ ກຊ ອນ ເພມຊ ອພຣະວວ ນຍານຈະຊອ ງຊສາຮະໃຫດ ບບ ຣວ ສສ ດ ຈະໃຫດ ນອ ບນດ ອມເຊມຊ ອຟນ ງພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດ 

ແລະຈະໃຫດ ຮນ ບການຊວ ດດດ ວຍພຣະໂລຫວ ດຂອງພຣະອອ ງ ຂບ ພຣະຄສ ນແລະສນ ນຕວ ສສ ກຈອຊ ງບນ ງເກພ ດ

ທະວພ ຄຜ ນແກຊ ທຊ ານທນ ງຫລາຍເທພ ນ

2 ເປໂຕ 1:21 ເພາະວຊ າຄບ າທສານວາຍນນດ ນບບຊ ໄດດ ມາຈາກນສດ າໃຈຂອງມະນສ ດຈນ ກເທມຊ ອ ແຕຊ ມະນສ ດໄດດ

ກຊ າວຄບ າທພຊ ມາຈາກພຣະເຈອ ດ າ ຕາມທພຊ ພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດຊອ ງດອ ນໃຈ

1 ໂຢຮນ ນ 4:2 ດດ ວຍຂບ ດ ນພ ດ ແຫລະ, ເຈອ ດ າທນ ງຫລາຍກບ ຈະຮຜ ດ ຈນ ກພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈອ ດ າ ຄມ ວວ ນ

ຍານທນ ງປວງທພຊ ຍອມຮນ ບຮຜ ດ ວຊ າພຣະເຢຊຜ ຄຣວ ດໄດດ ສະເດນ ດລອ ງມາຮນ ບຊາດເປນ ນມະນສ ດ ວວ ນຍານ

ນນດ ນກບ ມາຈາກພຣະເຈອ ດ າ

1 ໂຢຮນ ນ 5:7,8 ມພ ພຍານຢຜຊ ສາມປະການ, 8 ຄມ ພຣະວວ ນຍານ, ນບ ດ າ ແລະພຣະໂລຫວ ດ ແລະພຍານ

ທນ ງສາມນພ ດ ສອດຄດ ອງກນ ນ

ຢຜ ດາ 1:20 ແຕຊ ຝຊ າຍທຊ ານທພຊ ຮນ ກທນ ງຫລາຍເອພ ຍ, ຈອຊ ງສດ າງຕອ ວເອງຂຂ ດ ນເທວ ງຄວາມເຊມຊ ອອນ ນສນ ກສວ ດ

ທພຊ ສສ ດຂອງພວກທຊ ານ ແລະຈອຊ ງອດ ອນວອນໃນພຣະວວ ນຍານບບ ຣວ ສສ ດ
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