
Lao - ປປປ ນປປ ວ ການອະທປ ຖານ ພຣະຄຄ າພພ  - Healing Scriptures

ອປ ບພະຍປ ກ 15:26 ພຣະຜຜຜ ເປປ ນເຈປ ຜ າຊປ ງກປ າວວປ າ, “ຖຜ າພວກເຈປ ຜ າເຊຊປ ອຟປ ງເຮປ າຜຜຜ ເປປ ນພຣະຜຜຜ ເປປ ນ

ເຈປ ຜ າຂອງເຈປ ຜ າ ຈປປ ງທຄ າໃນສປປ ງທພປ ເຮປ າເຫປ ນວປ າຖຊ ກຕຜ ອງ ເອປ າໃຈໃສປ ທຄ າຕາມພຣະບປ ນຍປ ດຂອງ

ເຮປ າ ແລະປະຕປ ບປ ດຕາມກປ ດບປ ນຍປ ດຂອງເຮປ າທທ ກຢປ າງ ເຮປ າກຄ ຈະບຄປ ລປ ງໂທດພວກເຈປ ຜ າດຜ ວຍ

ໂຣກໄພໄຂຜ ເຈປ ບຕປ າງໆເຫມຊ ອນຢປ າງທພປ ເຣປ າໄດຜ ນຄ າມາລປ ງໂທດຊາວເອຢປ ບນປຜ ນ ເຮປ ານພ ຜ ແຫລະ 

ເປປ ນຜຜຜ ປພປ ນປປ ວພວກເຈປ ຜ າໃຫຜ ດພ ”

ພຣະບປ ນຍປ ດສອງ 7:15 ພຣະຜຜຜ ເປປ ນເຈປ ຜ າຈະຊປ ງຄທຜ ມຄອງໃຫຜ ພວກທປ ານພປ ຜ ນຈາກຄວາມເຈປ ບໄຂຜ

ໄດຜ ປປ ວຍທປ ງປວງ ຈະບຄປ ຊປ ງນຄ າໂຣກຮຜ າຍແຮງໃດໆດປປ ງທປ ານໄດຜ ເຫປ ນໃນເອຢປ ບນປຜ ນມາຖຊ ກ

ພວກທປ ານ ແຕປ ຈະຊປ ງນຄ າມາຖຊ ກສປ ດຕຣຜ ທປ ງປວງຂອງພວກທປ ານ

ເພງສປ ຣເສພ ນ 107:20 ພວກເຂປ າດພ ຈາກພຍາດດຜ ວຍພຣະວປ ຈນະຂອງພຣະອປ ງ ແລະພຣະອປ ງ

ຊປ ງຊປ ອຍພວກເຂປ າບຄປ ໃຫຜ ຕາຍ

ເພງສປ ຣເສພ ນ 146:8 ແລະໃຫຜ ຄປ ນຕາບອດໄດຜ ເຫປ ນຮທປ ງ ພຣະອປ ງຊປ ງຍປ ກຍຄ ທທ ກຄປ ນທພປ ຖຊ ກຫຍຄ ຜ

ຫຍປ ນ ແລະຊປ ງຮປ ກຄປ ນຊອບທປ ມ

ເອຊາຢາ 35:5 ຄປ ນຕາບອດຈະເຫປ ນຮທປ ງ ຄປ ນຫຜ ຫນວກຈະໄດຜ ຍປ ນ

ເອຊາຢາ 53:5 ແຕປ ເຂປ າຖຊ ກບາດເຈປ ບຍຜ ອນບາບຂອງພວກເຣປ າທປ ງຫລາຍ ເຂປ າຖຊ ກຕພ ຍຜ ອນ

ພວກເຮປ າທຄ າຊປປ ວ ການລປ ງໂທດທພປ ເຂປ າໄດຜ ຮປ ບນປຜ ນທຄ າໃຫຜ ພວກເຮປ າເປປ ນອປ ສຣະສປ ມບຜ ນ ທພປ ເຂປ າ

ຖຊ ກຕພ ນປຜ ນກຄ ເພຊປ ອໃຫຜ ເຮປ າຫາຍດພ

ເອຊາຢາ 58:8 ແລຜ ວຄວາມສວປ າງຈະພທປ ງອອກມາແກປ ເຈປ ຜ າຢປ າງອະຣທ ນ ແລະແຜຂອງເຈປ ຜ າຈະ

ເອພ ຜ ນເນຊ ຜ ອຂຂ ຜ ນມາຢປ າງໄວໆ ຄວາມຊອບທປ ມຂອງເຈປ ຜ າຈະເດພ ນນຄ າຫນຜ າເຈປ ຜ າ ແລະພຣະສງປ າຣາ

ສພ ຂອງພຣະເຈປ ຜ າຈະລະວປ ງຫລປ ງເຈປ ຜ າ

ເຢເຣມພ  30:17 ເຮປ າຈະເຮປ ດໃຫຜ ເຈປ ຜ າດພ ເປປ ນປປ ກກະຕປ ອພ ກ ຈະປປປ ນປປ ວບາດແຜໃຫຜ ດພ  ເຖປ ງແມປ ນ

ສປ ດຕຣຜ ຂອງເຈປ ຜ າເວປ ຜ າວປ າ ເມຊ ອງຊພ ໂອນຖຊ ກເຂປ າປະຖປ ຜ ມແລຜ ວ ບຄປ ມພ ໃຜສປ ນໃຈອພ ກ ເຮປ າພຣະຜຜຜ

ເປປ ນເຈປ ຜ າໄດຜ ກປ າວດປປ ງນພ ຜ ແຫລະ”

ເຢເຣມພ  33:6 ເຮປ າຈະນຄ າການປປປ ນປປ ວແລະຮປ ກສາມາໃຫຜ  ແລະເຮປ າຈະຮປ ກສາເຂປ າທປ ງຫລາຍ



ໃຫຜ ຫາຍແລະປະກາດສປ ນຕປ ພາບແລະຄວາມຫມປຜ ນຄປ ງຢປ າງອທ ດປ ມ

ມາລາກພ  4:2 ອຄ ານາດແຫປ ງຄວາມຊອບທປ ມຂອງເຮປ າຈະເປປປ ງຣປ ສມພ ຂຂ ຜ ນມາເຫມຊ ອນດວງຕາ

ເວປ ນ ເພຊປ ອຮປ ກສາບບາບປ ດ ແລະຊປ ອຍພວກເຈປ ຜ າໃຫຜ ພປ ຜ ນໄພອປ ນຕະຣາຍ ພວກເຈປ ຜ າຈະເປປ ນອປ ສ

ຣະ ແລະມພ ຄວາມສທ ກເຫມຊ ອນລຜ ກງປ ວທພປ ອອກຈາກຄອກ

ມປ ດທາຍ 4:23,24 ພຣະເຢຊຜ ໄດຜ ສະເດປ ດໄປທປປ ວແຂວງຄາລພ ເລ ຊປ ງສປປ ງສອນໃນໂຮງທປ ມມະເທສ

ນາຂອງເຂປ າ ຊປ ງປະກາດຂປ າວປະເສພ ດເຣຊປ ອງຣາຊອານາຈປ ກນປຜ ນ ແລະຊປ ງໂຜດພປ ລເມຊ ອງທພປ

ເຈປ ບໄຂຜ ໄດຜ ພຍາດທທ ກຢປ າງໃຫຜ ດພ ຫມປ ດ 24 ກປ ດຕປ ສປ ບຂອງພຣະອປ ງກຄ ຊປ າລຊ ໄປທປປ ວປະເທດຊພ

ເຣປ ຽ ເຂປ າຈຂປ ງພາຄປ ນປປ ວຍໄຂຜ ໄດຜ ພຍາດຕປ າງໆ, ຄປ ນທພປ ທປ ນທທ ກທຄ ຣະມານ, ຄປ ນທພປ ຜປ ເຂປ ຜ າສປ ງ, 

ຄປ ນບຜ າຫມຜ ແລະຄປ ນເປປ ນເປປຜ ຽມາຫາພຣະອປ ງ ພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ເຂປ າດພ ທທ ກຄປ ນ

ມປ ດທາຍ 8:16,17 ແລະເມຊປ ອຄຄປ າມາ ເຂປ າໄດຜ ພາຄປ ນທພປ ມພ ຜພ ຮຜ າຍສປ ງຢຜປ ຫລາຍຄປ ນມາຫາພຣະອປ ງ 

ພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງຂປ ບໄລປ ຜພ ຮຜ າຍເຫລປປ ານປຜ ນອອກດຜ ວຍຄຄ າສປປ ງຂອງພຣະອປ ງ ແລະບປ ນດາຄປ ນເຈປ ບ

ປປ ວຍທປ ງຫລາຍນປຜ ນ ພຣະອປ ງກຄ ໄດຜ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ດພ  17 ທປ ງນພ ຜ ເພຊປ ອຈະໃຫຜ ສບາເຣປ ດຕາມທພປ ຊປ ງ

ກປ າວໄວຜ ໂດຍເອຊາຢາຜຜຜ ປະກາດພຣະທປ ມວປ າ, “ທປ ານໄດຜ ແບກຄວາມເຈປ ບໄຂຜ ຂອງພວກເຮປ າ 

ແລະຫອບເອປ າພຍາດຂອງເຮປ າໄປ”

ມປ ດທາຍ 9:35 ພຣະເຢຊຜ ໄດຜ ສະເດປ ດໄປທປປ ວທທ ກເມຊ ອງທທ ກບຜ ານ ຊປ ງສປປ ງສອນໃນໂຮງທປ ມມະເທສ

ນາຂອງເຂປ າ ຊປ ງປະກາດຂປ າວປະເສພ ດເຣຊປ ອງພຣະຣາຊອານາຈປ ກນປຜ ນ ແລະຊປ ງໂຜດຄປ ນມພ ພ

ຍາດແລະຄວາມເຈປ ບໄຂຜ ທທ ກຢປ າງໃຫຜ ດພ ຫມປ ດ

ມປ ດທາຍ 10:1 ເມຊປ ອພຣະອປ ງຊປ ງເອພ ຜ ນສາວປ ກສປ ບສອງຄປ ນມາແລຜ ວ ກຄ ຊປ ງປະທານໃຫຜ ເຂປ າມພ ຣປ ດ

ອບານາດເຫນຊ ອຜພ ຖປ ອຍຮຜ າຍ ເພຊປ ອຂປ ບໄລປ ມປ ນອອກໄດຜ  ແລະເພຊປ ອໃຫຜ ພຍາດທປ ງຄວາມເຈປ ບ

ໄຂຜ ທທ ກຢປ າງດພ ໄດຜ  (ມາຣະໂກ 3:14,15)

ມປ ດທາຍ 10:8 ຄປ ນເຈປ ບໄຂຜ ຈປປ ງເຮປ ດໃຫຜ ດພ , ຄປ ນຕາຍແລຜ ວຈປປ ງໃຫຜ ເປປ ນຄຊ ນມາ, ຄປ ນຂພ ຜ ທຜ ດຈປປ ງໃຫຜ ດພ

ສະອາດ, ແລະຈປປ ງຂປ ບໄລປ ຜພ ຮຜ າຍອອກເສປ ຽ ທປ ານທປ ງຫລາຍໄດຜ ຮປ ບລຜ າໆ ຈປປ ງເຮປ ດໃຫຜ ລຜ າໆ

ມປ ດທາຍ 11:5 ຄຊ ຄປ ນຕາບອດກຄ ເຫປ ນຮທປ ງ, ຄປ ນຂາເສປຜ ງກຄ ຍປ າງເປປ ນປປ ກກະຕປ , ຄປ ນຂພ ຜ ທຜ ດກຄ ດພ ສະ

ອາດ, ຄປ ນຫຜ ຫນວກກຄ ໄດຜ ຍປ ນ, ຄປ ນຕາຍແລຜ ວກຄ ເປປ ນຄຊ ນມາ ແລະຂປ າວປະເສພ ດກຄ ປະກາດ

ແກປ ຄປ ນອະນາຖາ



ມປ ດທາຍ 12:15 ແຕປ ພຣະເຢຊຜ ຊປ ງຊາບ ຈຂປ ງສະເດປ ດອອກໄປຈາກທພປ ນປຜ ນ ແລະປະຊາຊປ ນຫລວງ

ຫລາຍກຄ ຕປ ດຕາມພຣະອປ ງໄປ ພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ເຂປ າດພ ພຍາດທທ ກຄປ ນ

ມປ ດທາຍ 15:30 ແລະມພ ປະຊາຊປ ນຈບານວນຫລາຍມາຫາພຣະອປ ງ ເຂປ າພາຄປ ນຂາເສປຜ ງ, ຄປ ນ

ແຂນຂາພປ ການ, ຄປ ນຕາບອດ, ຄປ ນປາກກຊ ກ, ແລະຄປ ນເຈປ ບອຊປ ນໆ ຫລາຍຄປ ນມາວາງໄວຜ

ແທບພຣະບາດຂອງ ພຣະເຢຊຜ  ແລຜ ວ ພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ເຂປ າດພ

ມປ ດທາຍ 17:20 ພຣະເຢຊຜ ຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ເພາະເຫດພວກທປ ານມພ ຄວາມເຊຊປ ອນຜ ອຍ ດຜ ວຍ

ເຮປ າບອກພວກທປ ານຕາມຄວາມຈປ ງວປ າ ຖຜ າພວກທປ ານມພ ຄວາມເຊຊປ ອທຄປ ເມປ ດຜປ ກກາດເມປ ດ

ນຂປ ງ ພວກທປ ານຈະສປປ ງພຜ ຫນປ ວຍນພ ຜ ວປ າ “ຈປປ ງເຄຊປ ອນຈາກບປ ອນນພ ຜ ໄປຢຜປ ບປ ອນນປຜ ນ” ມປ ນກຄ ຈະ

ເຄຊປ ອນໄປ ບຄປ ມພ ສປປ ງໃດທພປ ທປ ານເຮປ ດບຄປ ໄດຜ

ມາຣະໂກ 1:34 ພຣະອປ ງຈຂປ ງຊປ ງໂຜດຄປ ນທພປ ເຈປ ບປປ ວຍດຜ ວຍພຍາດຕປ າງໆ ໃຫຜ ດພ ຫລາຍຄປ ນ ແລະ

ຊປ ງຂປ ບໄລປ ຜພ ຮຜ າຍຫລາຍໂຕອອກເສປ ຽ ສປ ວນຜປ ຮຜ າຍເຫລປປ ານປຜ ນພຣະອປ ງບຄປ ຊປ ງອະນທ ຍາດໃຫຜ

ປາກເພາະວປ າມປ ນຮຜ ຜ ຈປ ກພຣະອປ ງ

ມາຣະໂກ 3:10 ເພາະວປ າພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງໂຜດຫລາຍຄປ ນໃຫຜ ດພ ພຍາດ ຈປ ນບປ ນດາຜຜຜ ມພ ພຍາດ

ຕປ າງໆໄດຜ ບຽດກປ ນເຂປ ຜ າຫາພຣະອປ ງເພຊປ ອຈະຈປ ບບາຍພຣະອປ ງ

ມາຣະໂກ 6:5,6 ພຣະອປ ງຈະກະທຄ າການອປ ດທປ ຣປ ດທພປ ນປຜ ນບຄປ ໄດຜ  ເວປຜ ນແຕປ ໄດຜ ຊປ ງວາງພຣະຫປ ດເທປ ງ

ຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍບາງຄປ ນໃຫຜ ດພ ພຍາດ 6 ພຣະອປ ງກຄ ປລາດພຣະທປ ຍເພາະເຂປ າບຄປ ມພ ຄວາມເຊຊປ ອ 

ແລຜ ວພຣະອປ ງໄດຜ ສະເດປ ດໄປສປປ ງສອນທປປ ວທທ ກບຜ ານຮອບເຂດນປຜ ນ

ມາຣະໂກ 6:13 ເຂປ າໄດຜ ຂປ ບໄລປ ຜພ ຮຜ າຍອອກເສປ ຽຫລາຍໂຕ ແລະເອປ ານຄ ຜ າມປ ນທາຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍ

ຫລາຍຄປ ນໃຫຜ ດພ ພຍາດ

ມາຣະໂກ 6:55,56 ແລະເຂປ າຮພ ບໄປທປປ ວຂປ ງເຂດນປຜ ນ ຕປຜ ງຕປ ຜ ນເອປ າຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍໃສປ ບປ ອນນອນ

ຫາມມາຍປ ງບປ ອນທພປ ເຂປ າໄດຜ ຍປ ນຂປ າວວປ າພຣະອປ ງປະທປ ບຢຜປ  56 ເມຊປ ອພຣະອປ ງສະເດປ ດໄປທພປ ໃດ

ໃນເມຊ ອງຫລຊ  ບຜ ານນອກບຜ ານນາກຄ ດພ  ເຂປ າກຄ ເອປ າຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍມາວາງໄວຜ ຕາມແຄມທາງ

ບປ ອນຊທ ມຊປ ນ ແລຜ ວທຜ ນຂຄ ພຣະອປ ງຊປ ງໂຜດໃຫຜ ຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍໄດຜ ບາຍແຕປ ແຄມເຄຊປ ອງທປ ງ

ຂອງພຣະອປ ງແລະຜຜຜ ໃດໄດຜ ບາຍແລຜ ວກຄ ຖຊ ກຊປ ງໂຜດໃຫຜ ດພ ພຍາດທທ ກຄປ ນ

ມາຣະໂກ 8:23-25 ພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງກຄ າມຊ ຄປ ນຕາບອດຈຜ ງເຂປ າອອກໄປນອກເມຊ ອງ ເມຊປ ອຊປ ງຖປປ ມ



ນຄ ຜ າລາຍໃສປ ຄປ ນນປຜ ນແລະຢຽດພຣະຫປ ດໃສປ ເຂປ າແລຜ ວຊປ ງຖາມວປ າ, “ເຈປ ຜ າເຫປ ນຫຍປ ງແດປ ບຄປ ” 24 

ຄປ ນນປຜ ນເງພ ຍຫນຜ າເບປປ ງແລຜ ວທຜ ນຕອບວປ າ, “ຂຜ ານຜ ອຍເຫປ ນຄປ ນຍປ າງໄປມາ ແຕປ ເບປປ ງເຫມຊ ອນ

ຕປ ຜ ນໄມຜ ”

ມາຣະໂກ 9:29 ພຣະອປ ງຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ຜພ ແນວນພ ຜ ຈະຂປ ບໄລປ ອອກດຜ ວຍວປ ທພ ອຊປ ນບຄປ ໄດຜ  ເວປຜ ນ

ແຕປ ດຜ ວຍການອຜ ອນວອນ”

ມາຣະໂກ 16:17,18 ຫມາຍສບາຄປ ນເຫລປປ ານພ ຜ ຈະເກພ ດມພ ແກປ ຄປ ນທພປ ເຊຊປ ອຄຊ  ເຂປ າຈະຂປ ບໄລປ ຜພ ອອກໄດຜ

ດຜ ວຍນາມຂອງເຮປ າ ເຂປ າຈະເວປ ຜ າພາສາແປກໆໄດຜ  18 ເຂປ າຈະຈປ ບງຜ ໄດຜ  ຖຜ າເຂປ າດຊປ ມຂອງມພ ພປ ດ

ຢປ າງໃດຈະບຄປ ເປປ ນອປ ນຕະຣາຍແກປ ເຂປ າ ເມຊປ ອເຂປ າວາງມຊ ໃສປ ຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍແລຜ ວຄປ ນນປຜ ນຈະດພ

ເປປ ນປປ ກກະຕປ

ລຜ ກາ 4:18 “ພຣະວປ ນຍານແຫປ ງອປ ງພຣະຜຜຜ ເປປ ນເຈປ ຜ າຊປ ງສະຖປ ດຢຜປ ເທປ ງຂຜ າພະເຈປ ຜ າ ເພາະວປ າພຣະ

ອປ ງໄດຜ ຫປ ດສປ ງຕປຜ ງຂຜ າພະເຈປ ຜ າໄວຜ  ໃຫຜ ປະກາດຂປ າວປະເສພ ດແກປ ຄປ ນຍາກຈປ ນ ພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງໃຊຜ

ຂຜ າພະເຈປ ຜ າປະກາດອປ ສຣະພາບແກປ ບປ ນດາຊະເລພ ຍ ໃຫຜ ປະກາດແກປ ຄປ ນຕາບອດວປ າຈະໄດຜ

ເຫປ ນຮທປ ງອພ ກ ໃຫຜ ປປ ອຍຜຜຜ ຖຊ ກບພ ບບປ ງຄປ ບເປປ ນອປ ສຣະ

ລຜ ກາ 4:40 ເມຊປ ອເວລາຕາເວປ ນຕປ ກ ຜຜຜ ໃດມພ ຄປ ນເຈປ ບເປປ ນພຍາດຕປ າງໆກຄ ພາມາຫາພຣະອປ ງ 

ພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງວາງພຣະຫປ ດໃສປ ເຂປ າທທ ກຄປ ນ ໂຜດໃຫຜ ເຂປ າດພ

ລຜ ກາ 5:15 ແຕປ ກປ ຕປ ສປ ບຂອງພຣະອປ ງແຮປ ງຊປ າລຊ ໄປອພ ກ ແລະປະຊາຊປ ນຈຄ ານວນຫລາຍໄດຜ ຊທ ມ

ນທ ມກປ ນເພຊປ ອຟປ ງພຣະອປ ງ ແລະເພຊປ ອຊປ ງເຣປ ດໃຫຜ ພຍາດຕປ າງໆຂອງເຂປ າດພ

ລຜ ກາ 5:17-25 ຢຜປ ມາວປ ນນຂປ ງເມຊປ ອພຣະອປ ງຊປ ງສປປ ງສອນຢຜປ  ມພ ພວກຟາຣພ ຊາຍແລະພວກຄຣຜ ບາອາ

ຈາກນປປ ງຢຜປ ຫປຜ ນດຜ ວຍ ຄປ ນເຫລປປ ານພ ຜ ໄດຜ ມາຈາກທທ ກໆບຜ ານໃນແຂວງຄາລພ ເລ ແຂວງຢຜ ດາຍ 

ແລະຈາກກທ ງເຢຣຜ ຊາເລປ ມ ແລະຣປ ດເດດຂອງອປ ງພຣະຜຜຜ ເປປ ນເຈປ ຜ າກຄ ສະຖປ ດຢຜປ ກປ ບພຣະອປ ງ 

ເພຊປ ອພຣະອປ ງຈະຊປ ງເຮປ ດໃຫຜ ເຂປ າດພ ພຍາດ 18 ແລະເບປປ ງແມມ , ມພ ຜຜຜ ຫາມຄປ ນເປປຜ ຽຜຜຜ ນຂປ ງນອນ

ເທປ ງບປ ອນນອນ ແລະເຂປ າພຍາຍາມຈະຫາມຄປ ນເປປຜ ຽນປຜ ນເຂປ ຜ າມາວາງຕຄປ ພຣະພປ ກຂອງພຣະ

ອປ ງ 19 ເມຊປ ອເຂປ າຫາທາງເຂປ ຜ າບຄປ ໄດຜ ເພາະມພ ຄປ ນຫລາຍເຂປ າຈຂປ ງຂຂ ຜ ນຫລປ ງຄາເຮຊ ອນ ແລະຢປ ອນ

ຄປ ນເປປຜ ຽກປ ບທປ ງບປ ອນນອນລປ ງມາຕາມປປ ອງດປ ນຂຄ ຫວປ າງກາງຫມຜ ປ ຄປ ນຕຄປ ພຣະພປ ກພຣະເຢຊຜ  

20 ເມຊປ ອພຣະອປ ງຊປ ງເຫປ ນຄວາມເຊຊປ ອຂອງເຂປ າແລຜ ວກຄ ຊປ ງກປ າວກປ ບຄປ ນເປປຜ ຽນປຜ ນວປ າ, “ຊາຍ



ເອພ ຍ, ຄວາມຜປ ດບາບຂອງເຈປ ຜ າໄດຜ ຮປ ບອະພປ ຍແລຜ ວ” 21 ຝປ າຍພວກນປ ກທປ ມແລະພວກຟາ

ຣພ ຊາຍກຄ ຕປຜ ງຕປ ຜ ນຄຂ ດໃນໃຈວປ າ, “ຜຜຜ ນພ ຜ ທພປ ເວປ ຜ າຫມປປ ນປມາດພຣະເຈປ ຜ າ ແມປ ນໃຜ ໃຜຈະຍປ ກ

ຄວາມຜປ ດບາບໄດຜ ເວປຜ ນແຕປ ພຣະເຈປ ຜ າເທປປ ານປຜ ນ” 22 ແຕປ ເມຊປ ອພຣະເຢຊຜ ຊປ ງຊາບຄວາມ

ຄຂ ດຂອງເຂປ າ ພຣະອປ ງຈຂປ ງຊປ ງກປ າວວປ າ, “ເຫດສປ ນໃດທປ ານທປ ງຫລາຍຈຂປ ງຄຂ ດພປ ຈາຣະນາໃນໃຈ 

23 ທພປ ຈະວປ າ “ຜປ ດບາບຂອງເຈປ ຜ າໄດຜ ຮປ ບອະພປ ຍແລຜ ວ” ຫລຊ ຈະວປ າ “ຈປປ ງລທ ກຂຂ ຜ ນແລະຍປ າງທຽວ

ໄປ” ອປ ນໃດຈະງປ າຍກວປ າກປ ນ 24 ແຕປ ເພຊປ ອທປ ານທປ ງຫລາຍຈະໄດຜ ຮຜ ຜ ວປ າ ບທ ດມະນທ ດມພ ສປ ດອບາ

ນາດໃນໂລກໃຫຜ ອະພປ ຍຄວາມຜປ ດບາບໄດຜ ” (ພຣະອປ ງຊປ ງກປ າວແກປ ຄປ ນເປປຜ ຽວປ າ) “ເຮປ າສປປ ງເຈປ ຜ າ

ວປ າ ຈປປ ງລທ ກຂຂ ຜ ນຍປ ກເອປ າບປ ອນນອນຂອງເຈປ ຜ າໄປບຜ ານເສປ ຽ” 25 ໃນທປ ນໃດນປຜ ນຄປ ນເປປຜ ຽໄດຜ ລທ ກ

ຂຂ ຜ ນຕຄປ ຫນຜ າຄປ ນທປ ງປວງ ຍປ ກເອປ າບປ ອນນອນຊຂປ ງຕປ ນໄດຜ ນອນນປຜ ນກປ ບໄປບຜ ານ ໂດຍຮຜ ອງ

ສປ ຣເສພ ນພຣະເຈປ ຜ າ

ລຜ ກາ 6:17-19 ແລຜ ວພຣະອປ ງໄດຜ ສະເດປ ດພຜ ອມກປ ບພວກສາວປ ກ ລປ ງມາຢຊ ນຢຜປ ທພປ ຮາບພຽງບປ ອນ

ນຂປ ງ ບປ ອນນປຜ ນມພ ສປ ດຂອງພຣະອປ ງຫລາຍຄປ ນກປ ບປະຊາຊປ ນຈບານວນຫລວງຫລາຍ ທພປ ມາຈາກ

ທປປ ວແຂວງຢຜ ດາຍ ຈາກກທ ງເຢຣຜ ຊາເລປ ມ ແລະຈາກຝປປ ງທະເລເຂດເມຊ ອງຕພ ເຣກປ ບເມຊ ອງຊພ

ໂດນ ເຂປ າໄດຜ ມາເພຊປ ອຟປ ງພຣະອປ ງ ແລະເພຊປ ອໃຫຜ ດພ ພຍາດຕປ າງໆຂອງເຂປ າ 18 ແລະບປ ນດາ

ຄປ ນທພປ ມພ ຜພ ຖປ ອຍຮຜ າຍກທ ກກວນກຄ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ດພ ເຫມຊ ອນກປ ນ 19 ປະຊາຊປ ນໄດຜ ພຍາຍາມຈະ

ຖຊ ກຕຜ ອງພຣະອປ ງ ເຫດວປ າມພ ຣປ ດກບາລປ ງອອກມາຈາກພຣະອປ ງ ເຣປ ດໃຫຜ ເຂປ າດພ ພຍາດທທ ກຄປ ນ

ລຜ ກາ 7:21,22 ໃນເວລານປຜ ນພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ຫລາຍຄປ ນດພ ພຍາດໂຣຄາຕປ າງໆແລະໃຫຜ

ພປ ຜ ນຈາກຜພ ຮຜ າຍ ແລະໄດຜ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ຄປ ນຕາບອດຫລາຍຄປ ນໃຫຜ ເຫປ ນຮທປ ງ 22 ແລຜ ວພຣະ

ອປ ງຊປ ງຕອບສປ ດທປ ງສອງນປຜ ນວປ າ, “ຈປປ ງໄປແຈຜ ງແກປ ໂຢຣປ ນ ຕາມທພປ ທປ ານໄດຜ ເຫປ ນແລະໄດຜ ຍປ ນ ຄຊ

ວປ າຄປ ນຕາບອດກຄ ເຫປ ນຮທປ ງ ຄປ ນຂາເສປຜ ງກຄ ຍປ າງເປປ ນປປ ກກະຕປ  ຄປ ນຂພ ຜ ທຜ ດກຄ ດພ ສະອາດ ຄປ ນຫຜ

ຫນວກກຄ ໄດຜ ຍປ ນ ຄປ ນຕາຍແລຜ ວກຄ ເປປ ນຄຊ ນມາ ແລະຂປ າວປະເສພ ດກຄ ປະກາດແກປ ຄປ ນອະນາ

ຖາ

ລຜ ກາ 8:2 ພຜ ອມກປ ບແມປ ຍປ ງບາງຄປ ນທພປ ພປ ຜ ນຈາກຜພ ຮຜ າຍແລຜ ວ ແລະພປ ຜ ນຈາກພຍາດຕປ າງໆ ຄຊ ມາ

ຣປ ອາຜຜຜ ມພ ຊຊປ ອພ ກວປ າມປ ກດາລາ ຜຜຜ ທພປ ພຣະອປ ງຊປ ງຂປ ບໄລປ ຜພ ເຈປ ດໂຕອອກ

ລຜ ກາ 9:2 ແລຜ ວພຣະອປ ງຊປ ງໃຊຜ ເຂປ າໃຫຜ ອອກໄປປະກາດຣາຊອານາຈປ ກຂອງພຣະເຈປ ຜ າ ແລະເຮປ ດ



ໃຫຜ ຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍດພ ພຍາດ

ລຜ ກາ 9:11 ແຕປ ເມຊປ ອປະຊາຊປ ນຮຜ ຜ ຈປ ກ ເຂປ າກຄ ຕາມໄປຫາພຣະອປ ງ ສປ ວນພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງຕຜ ອນຣປ ບ

ເຂປ າ ແລະຊປ ງບອກເຂປ າເຖປ ງຣາຊແຜປ ນດປ ນຂອງພຣະເຈປ ຜ າ ແລະທທ ກຄປ ນທພປ ຕຜ ອງການຢາກດພ

ພຍາດພຣະອປ ງກຄ ຊປ ງໂຜດໃຫຜ ດພ

ລຜ ກາ 13:12 ເມຊປ ອພຣະເຢຊຜ ຊປ ງເຫປ ນຈຂປ ງເອພ ຜ ນນາງມາຊປ ງບອກວປ າ, “ນາງເອພ ຍ, ນາງໄດຜ ພປ ຜ ນຈາກ

ພຍາດແລຜ ວ”

ລຜ ກາ 13:32 ພຣະອປ ງຊປ ງຕອບເຂປ າວປ າ, “ຈປປ ງໄປບອກຫມາຈປ ກຈອກໂຕນປຜ ນວປ າ “ເບປປ ງແມມ , ມຊ ຜ ນພ ຜ

ກປ ບມຊ ຜ ອຊປ ນເຮປ າກຄ າລປ ງຂປ ບໄລປ ຜພ ອອກແລະເຮປ ດໃຫຜ ດພ ພຍາດ ແລຜ ວວປ ນທພປ ສາມເຮປ າຈະເຖປ ງທພປ ສຄ າ

ເຣປ ດ

ໂຢຮປ ນ 5:8,14 ພຣະເຢຊຜ ຊປ ງບອກຄປ ນນປຜ ນວປ າ, “ຈປປ ງລທ ກຂຂ ຜ ນຍປ ກເອປ າບປ ອນນອນຂອງເຈປ ຜ າຍປ າງໄປ”

14 ພາຍຫລປ ງນປຜ ນພຣະເຢຊຜ ໄດຜ ຊປ ງພປ ບຄປ ນນປຜ ນໃນບຄ ຣປ ເວນພຣະວປ ຫານ ແລຜ ວຊປ ງບອກວປ າ, 

“ນພ ຜ ແຫລະ, ເຈປ ຜ າດພ ພຍາດແລຜ ວ ຢປ າເຮປ ດບາບຕຄປ ໄປ ຢຜ ານວປ າເຫດຮຜ າຍກວປ ານປຜ ນຈະເກພ ດກປ ບ

ເຈປ ຜ າອພ ກ”

ໂຢຮປ ນ 14:12 “ເຮປ າບອກທປ ານທປ ງຫລາຍຕາມຄວາມຈປ ງວປ າ ຜຜຜ ທພປ ເຊຊປ ອໃນເຮປ າກຄ ຈະເຮປ ດກປ ຈ

ການທພປ ເຮປ າເຮປ ດຢຜປ ນປຜ ນເຫມຊ ອນກປ ນ ແລະຜຜຜ ນປຜ ນຈະເຮປ ດການໃຫຍປ ກວປ ານປຜ ນອພ ກ ເພາະວປ າ

ຝປ າຍເຮປ າໄປເຖປ ງພຣະບປ ດາ

ກປ ຈການ 3:6 ແຕປ ເປໂຕໄດຜ ກປ າວວປ າ, “ເງປ ນແລະຄຄ າເຮປ າບຄປ ມພ  ແຕປ ອປ ນທພປ ເຮປ າມພ ຢຜປ ນປຜ ນເຮປ າຈະໃຫຜ

ແກປ ເຈປ ຜ າ ຄຊ ໃນພຣະນາມແຫປ ງພຣະເຢຊຜ ໄທນາຊາເຣປ ດຈປປ ງຍປ າງໄປ”

ກປ ຈການ 5:15,16 ຈປ ນວປ າເຂປ າໄດຜ ເອປ າຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍໃສປ ບປ ອນນອນນຜ ອຍໃຫຍປ  ຫາມອອກໄປ

ວາງໄວຜ ຕາມຫປ ນທາງ ເພຊປ ອວປ າເມຊປ ອເປໂຕຍປ າງຜປ ານໄປນປຜ ນ ຢປ າງຫນຜ ອຍເງປ າຂອງທປ ານຈະໄດຜ

ຖຊ ກບາງຄປ ນ 16 ແລະມພ ຄປ ນຈບານວນຫລາຍໄດຜ ອອກມາຈາກເມຊ ອງຕປ າງໆ ທພປ ຢຜປ ລຜ ອມຮອບ

ກທ ງເຢຣຜ ຊາເລປ ມນຄ າຄປ ນເຈປ ບປປ ວຍມາ ແລະຄປ ນທພປ ຖຊ ກຜພ ຖປ ອຍຮຜ າຍບຽດບຽນ ແລະທທ ກຄປ ນກຄ

ດພ ເປປ ນປປ ກກະຕປ

ກປ ຈການ 10:38 ຄຊ ເຣຊປ ອງທພປ ພຣະເຈປ ຜ າໄດຜ ຊປ ງຫປ ດສປ ງເຢຊຜ ໄທນາຊາເຣປ ດດຜ ວຍພຣະວປ ນຍານບຄ ຣປ

ສທ ດແລະດຜ ວຍຣປ ດທານທ ພາບ ພຣະອປ ງຈຂປ ງສະເດປ ດໄປທທ ກຫປ ນທທ ກແຫປ ງເຮປ ດຄທ ນງາມຄວາມດພ



ແລະຊປ ງໂຜດບປ ນດາຜຜຜ ຖຊ ກມານບຽດບຽນໃຫຜ ດພ  ເພາະວປ າພຣະເຈປ ຜ າຊປ ງສະຖປ ດຢຜປ ກປ ບພຣະອປ ງ

ກປ ຈການ 19:11,12 ພຣະເຈປ ຜ າໄດຜ ຊປ ງບປ ນດານໃຫຜ ໂປໂລເຮປ ດການອປ ດທປ ຣປ ດອປ ນແປກປລາດ 12 

ຈປ ນເຂປ າໄດຜ ນຄ າເອປ າຜຜ າເຊປ ດເຫຊປ ອກປ ບຜຜ າກປຜ ນເປຊ ຜ ອນຈາກຕປ ວຂອງໂປໂລໄປວາງໃສປ ຄປ ນປປ ວຍ

ໄຂຜ ພຍາດຕປ າງໆກຄ ຫາຍແລະຜພ ຮຜ າຍກຄ ອອກໄປ

ໂຣມ 8:26 ໃນທບານອງດຽວກປ ນນປຜ ນແຫລະ, ພຣະວປ ນຍານຊປ ງຊປ ອຍຊຜ ເຮປ າທປ ງຫລາຍເມຊປ ອພວກ

ເຮປ າອປ ອນກຄ າລປ ງລປ ງ ເພາະເຮປ າທປ ງຫລາຍບຄປ ຮຜ ຜ ວປ າພວກເຮປ າຄວນຈະອຜ ອນວອນຂຄ ສປປ ງໃດ ແຕປ

ອປ ງພຣະວປ ນຍານຊປ ງຊປ ອຍຂຄ ແທນພວກເຮປ າ ດຜ ວຍການຖອດຫທ ປ ນຢປ າງຫາຄຄ າເວປ ຜ າບຄປ ໄດຜ

1 ໂກຣປ ນໂທ 12:9 ແລະໃຫຜ ອພ ກຜຜຜ ນຂປ ງມພ ຄວາມເຊຊປ ອ ແຕປ ເປປ ນພຣະວປ ນຍານອປ ງດຽວກປ ນ ແລະ

ໃຫຜ ອພ ກຜຜຜ ນຂປ ງມພ ອຄ ານາດໃຫຜ ຄປ ນດພ ພຍາດ ແຕປ ເປປ ນພຣະວປ ນຍານອປ ງດຽວກປ ນ

1 ໂກຣປ ນໂທ 12:28 ແລະພຣະເຈປ ຜ າໄດຜ ຊປ ງຕປຜ ງບາງຄປ ນໄວຜ ໃນຄຣປ ສຕະຈປ ກ ຄຊ ນຂປ ງ ອປ ຄສາວປ ກ ສອງ 

ຜຜຜ ປະກາດພຣະທປ ມ ສາມ ຄຣຜ ບາອາຈານ ແລຜ ວຕຄປ ຈາກນປຜ ນກຄ ມພ ຜຜຜ ເຮປ ດການອປ ດທປ ຣປ ດຕປ າງໆ 

ຜຜຜ ມພ ອບານາດໃຫຜ ດພ ພຍາດ ຜຜຜ ອທ ປຖປ ມ ຜຜຜ ປປ ກຄອງ ແລະຜຜຜ ປາກພາສາແປກໆ

ຟພ ລປ ປອຍ 2:27 ຄວາມຈປ ງ ທປ ານກຄ ບຄປ ສະບາຍແລະເກຊ ອບຕາຍໄປແທຜ  ແຕປ ພຣະເຈປ ຜ າຊປ ງພຣະກະ

ຣທ ນາໂຜດເອປ າທປ ານໄວຜ  ແລະບຄປ ແມປ ນຊປ ງໂຜດແຕປ ເພພປ ນຄປ ນດຽວ ແຕປ ຊປ ງໂຜດເຮປ າດຜ ວຍ ເພຊປ ອ

ບຄປ ໃຫຜ ເຮປ າມພ ຄວາມທທ ກຊຜ ອນທທ ກ

ຢາໂກໂບ 5:14 ມພ ຜຜຜ ໃດເຈປ ບໄຂຜ ໄດຜ ປປ ວຍຫລຊ  ຈປປ ງໃຫຜ ຜຜຜ ນປຜ ນເຊພ ນບປ ນດາເຖປ ຜ າແກປ ໃນຄຣປ ສຕະຈປ ກ

ມາອຜ ອນວອນສຄ າລປ ບຕປ ນ ແລະເອປ ານຄ ຜ າມປ ນທາຜຜຜ ນປຜ ນໃນພຣະນາມຂອງອປ ງພຣະຜຜຜ ເປປ ນເຈປ ຜ າ

1 ເປໂຕ 2:24 ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອປ ງເອງ ພຣະອປ ງໄດຜ ຊປ ງຮປ ບແບກບາບຂອງພວກເຮປ າໄປ

ເຖປ ງຕປ ຜ ນໄມຜ ນປຜ ນ ເພຊປ ອພວກເຮປ າຈະໄດຜ ຕາຍເສປ ຽ ຝປ າຍການບາບ ແລະມພ ຊພ ວປ ດຝປ າຍຄວາມ

ຊອບທປ ມ ດຜ ວຍບາດແຜຂອງພຣະອປ ງ ທປ ານທປ ງຫລາຍກຄ ດພ ປປ ກກະຕປ ແລຜ ວ

3 ໂຢຮປ ນ 1:2 ທປ ານທພປ ຮປ ກເອພ ຍ, ຂຜ າພະເຈປ ຜ າອຜ ອນວອນຂຄ ໃຫຜ ທປ ານຈະເຣພ ນດພ ຂຂ ຜ ນໃນທທ ກສປປ ງ ແລະມພ

ສທ ຂພາບແຂງແຮງເຫມຊ ອນຢປ າງຈປ ດວປ ນຍານຂອງທປ ານຈະເຣພ ນດພ ຢຜປ ນປຜ ນ
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