
Lao - ສສ ງຄາມຕຕ ານວວ ນຍານບສ ດນນ າພຣະຄນ າພພ  - Spiritual Warfare Intro Scriptures

ລລ ກາ 17:5 ຝຝ າຍອອ ຄສາວສ ກໄດຕ ທລ ນຕນຝ ອສ ງພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າວຝ າ, “ຂນ ໂຜດຕຕຝ ມໃຫຕ ພວກຂຕ ານຕ ອຍມພ

ຄວາມເຊຕຝ ອຫລາຍກວຝ າອພ ກ”

ໂຣມ 10:17 ດອຝ ງນອຕ ນຄວາມເຊຕຝ ອເກພ ດຂຂ ຕ ນໄດຕ ກນ ເພາະການໄດຕ ຍວ ນ ແລະການໄດຕ ຍວ ນເກພ ດຂຂ ຕ ນໄດຕ ກນ

ເພາະການປະກາດເຣຕຝ ອງພຣະຄຣວ ດ

ລລ ກາ 11:1 ຢລຝ ມາ ເມຕຝ ອພຣະເຢຊລ ຊສ ງອຕ ອນວອນຢລຝ ໃນບຝ ອນນຂຝ ງ ພນ ສວ ຕ ນສສ ດລສ ງສາວສ ກຂອງພຣະອສ ງ

ຄສ ນນຂຝ ງທລ ນວຝ າ, “ນາຍເອພ ຍ, ຂນ ສອນຂຕ ານຕ ອຍໃຫຕ ອຕ ອນວອນເຫມຕ ອນໂຢຮອ ນໄດຕ ສອນພວກ

ສວ ດຂອງຕສ ນ”

1 ຕວ ໂມທຽວ 2:1-4 ເຫດສອ ນນອຕ ນກຝ ອນສວຝ ງອຕຝ ນໃດ ເຮສ າຂນ ຮຕ ອງເຈສ ຕ າທອ ງຫລາຍໃຫຕ ອຕ ອນວອນ 

ໄຫວຕ ວອນ ທລ ນຂນ  ແລະຂອບພຣະຄສ ນເພຕຝ ອຄສ ນທອ ງປວງ 2 ເພຕຝ ອກະສອ ດທອ ງຫລາຍ ແລະເພຕຝ ອ

ຄສ ນທອ ງປວງທພຝ ມພ ຕຕາແຫນຝ ງສລ ງ ເພຕຝ ອເຮສ າທອ ງຫລາຍຈະໄດຕ ດຕາເນພ ນຊພ ວວ ດຢຝ າງງຽບໆ ແລະສງສ ບ

ສສ ກ ໃນທາງທອ ມແລະສະງຝ າຜຝ າເຜພ ຍທສ ກຢຝ າງ 3 ການເຮອ ດແນວນອຕ ນເປອ ນການດພ  ແລະເປອ ນທພຝ

ຊອບພຣະທອ ຍພຣະເຈສ ຕ າ ຜລຕ ຊສ ງໂຜດໃຫຕ ພສ ຕ ນຂອງເຮສ າທອ ງຫລາຍ 4 ຜລຕ ຊສ ງມພ ພຣະປະສສ ງໃຫຕ ຄສ ນ

ທອ ງປວງພສ ຕ ນ ແລະໃຫຕ ສອ ງເກດຮລ ຕ ຄວາມຈວ ງ

ເຊຄາຣວ ຢາ 3:1,2 ແລຕ ວທຝ ານໄດຕ ສະແດງໃຫຕ ຂຕ າພະເຈສ ຕ າເຫອ ນໂຢຊວຍມະຫາປະໂຣຫວ ດ ຊຂຝ ງຢຕ ນຢລຝ

ຫນຕ າທລ ດສວອ ນຂອງພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າ ແລະຊາຕານຢຕ ນຢລຝ ຂຕ າງຂວາມຕ ຂອງທຝ ານ ຈະຟຕ ອງ

ທຝ ານ 2 ແລະພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າກຝ າວກອ ບຊາຕານວຝ າ, “ໂອ ຊາຕານ ພຣະຜລຕ ເປອັ ນເຈສ ຕ າສອຝ ງ

ຫຕ າມເຈສ ຕ າເຖພ ດ ພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າຜລຕ ຊສ ງເລຕ ອກກສ ງເຢຣລ ຊາເລອ ມໄວຕ  ຊສ ງຫຕ າມເຈສ ຕ າເຖພ ດ ນພ ຕ ບນຝ

ແມຝ ນດສ ຕ ນຟຕ ນທພຝ ອອກມາຈາກໄຟດອກຫລຕ ”

ເອເຟໂຊ 6:12 ເພາະວຝ າເຮສ າທອ ງຫລາຍບນຝ ໄດຕ ຕນຝ ສລ ຕ ກອ ບມະນສ ດທອ ມມະດາ ແຕຝ ຕນຝ ສລ ຕ ກອ ບຜລຕ ປສ ກຄອງ 

ຜລຕ ມພ ອຕານາດ ເຈສ ຕ າໂລກທພຝ ຢລຝ ໃນໂມຫະຄວາມມຕ ດແຫຝ ງໂລກນພ ຕ  ແລະຕນຝ ສລ ຕ ກອ ບກນ າລອ ງວວ ນຍານ

ຝຝ າຍຄວາມຊສຝ ວຮຕ າຍໃນອາກາດສະຖານ

ເອເຟໂຊ 6:10,11 ສສ ດທຕ າຍນພ ຕ , ຂນ ພວກທຝ ານຈສຝ ງມພ ກນ າລອ ງເພພ ຕ ມຂຂ ຕ ນໃນອສ ງພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າ ແລະ

ໃນຣວ ດເດດອອ ນແກຝ ກຕ າຂອງພຣະອສ ງ 11 ຈສຝ ງສວມຍສ ທພອ ນຄສ ບຊສ ດຊຂຝ ງມາຈາກພຣະເຈສ ຕ າ ເພຕຝ ອ



ທຝ ານທອ ງຫລາຍຈະສາມາດຢຕ ນຕນຝ ສລ ຕ ກອ ບກສ ນອສ ບາຍຂອງພຍາມານໄດຕ  

ເອເຟໂຊ 6:13-17 ເຫດສອ ນນອຕ ນ, ຈສຝ ງຮອ ບເອສ າຍສ ທພອ ນຄສ ບຊສ ດຊຂຝ ງມາຈາກພຣະເຈສ ຕ າ ເພຕຝ ອທຝ ານ

ທອ ງຫລາຍຈະສາມາດຕນຝ ຕຕ ານໃນວອ ນຊສຝ ວຮຕ າຍນອຕ ນ ແລະເມຕຝ ອເຮອ ດແລຕ ວຈະຢລຝ ຢຝ າງຫມອຕ ນຄສ ງໄດຕ

14 ເຫດສອ ນນອຕ ນ, ທຝ ານທອ ງຫລາຍຈສຝ ງຢຕ ນຫມອຕ ນ ເອສ າຄວາມຈວ ງຄາດແອວໄວຕ ເອສ າຄວາມຊອບ

ທອ ມເປອ ນເຄຕຝ ອງປຕ ອງການເອວ ກໄວຕ  15 ແລະເອສ າຄວາມພອຝ ງພຕ ອມຝຝ າຍຂຝ າວປະເສພ ດເຣຕຝ ອງສອ ນ

ຕວ ສສ ກມາສສ ບໃສຝ ຕພ ນ 16 ແລະພຕ ອມກອ ບສວຝ ງທອ ງຫມສ ດນພ ຕ , ຈສຝ ງຍສ ກເອສ າຄວາມເຊຕຝ ອເປອ ນເຂນ 

ດຕ ວຍເຂນນອຕ ນທຝ ານທອ ງຫລາຍຈະສາມາດດອ ບລລ ກສອນໄຟທອ ງຫມສ ດຂອງຜລຕ ຮຕ າຍນອຕ ນໃຫຕ

ມອດເສອ ຽ 17 ຈສຝ ງເອສ າຄວາມພສ ຕ ນເປອ ນເຄຕຝ ອງຄຽນປຕ ອງຫສ ວໄວຕ  ແລະຈສຝ ງຖຕ ພຣະແສງຂອງ

ພຣະວວ ນຍານ ຄຕ ພຣະທອ ມຂອງພຣະເຈສ ຕ າ

ເຮອ ບເຣພ  4:12  ເພາະວຝ າພຣະທອ ມຂອງພຣະເຈສ ຕ າປະກອບດຕ ວຍຊພ ວວ ດແລະຣວ ດເດດ ຄສ ມ

ກວຝ າດາບສອງຄສ ມທສ ກດວງແທງຊອດເຖວ ງຈວ ດໃຈແລະວວ ນຍານຕລອດທອ ງຄນຝ ກະດລ ກແລະ

ໄຂໃນກະດລ ກຕວ ດຕນຝ ກອ ນ ຈຂຝ ງສອ ງເກດຮລ ຕ ຄວາມຄຂ ດແລະຄວາມມສຕ ງຫມາຍໃນໃຈໄດຕ

ລລ ກາ 4:8 ຝຝ າຍພຣະເຢຊລ ຊສ ງຕອບມານວຝ າ, “ມພ ຄນ າຂຽນໄວຕ ໃນພຣະຄອ ມພພ ວຝ າ, “ຈສຝ ງຂາບໄຫວຕ

ພຣະອສ ງຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າຂອງເຈສ ຕ າ ແລະປະຕວ ບອ ດພຣະອສ ງແຕຝ ຜລຕ ດຽວ”

ເອເຟໂຊ 6:18 ຈສຝ ງອຕ ອນວອນແລະໄຫວຕ ວອນທສ ກຢຝ າງ ຈສຝ ງອຕ ອນວອນໂດຍພຣະວວ ນຍານທສ ກເວ

ລາ ແລະຈສຝ ງເຝສ ຕ າລະວອ ງໃນການນອຕ ນດຕ ວຍຄວາມພຽນທສ ກຢຝ າງ ຈສຝ ງອຕ ອນວອນເພຕຝ ອໄພຝ ພສ ນ

ທອ ງປວງຂອງພຣະເຈສ ຕ າ

1 ຊາມລ ເອນ 17:45-47 ດາວວ ດເວສ ຕ າຕອບວຝ າ, “ເຈສ ຕ າມາຕນຝ ສລ ຕ ກອ ບຂຕ ອຍດຕ ວຍດາບ ຫອກແລະ

ຫລາວ ແຕຝ ວຝ າ ຂຕ ອຍມາຕນຝ ສລ ຕ ເຈສ ຕ າໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າແຫຝ ງຈອ ກກະວານ ຊຂຝ ງ

ເປອ ນພຣະເຈສ ຕ າຂອງກອງທອ ບອວ ສຣາເອນທພຝ ເຈສ ຕ າໄດຕ ເວສ ຕ າທຕ າທາຍນອຕ ນ 46 ໃນວອ ນນພ ຕ  ພຣະຜລຕ

ເປອ ນເຈສ ຕ າຈະຊສ ງມອບເຈສ ຕ າໄວຕ ໃນອນ ານາດຂອງຂຕ ອຍ ເຈສ ຕ າຈະຜຝ າຍແພຕ ຂຕ ອຍ ແລະຂຕ ອຍຈະຕອ ດ

ຫສ ວເຈສ ຕ າອອກ ສຝ ວນສສ ບຂອງທະຫານ ຟພ ລວ ສຕວ ນ ຂຕ ອຍຈະເອສ າໃຫຕ ນສ ກແລະສອ ດກວ ນ ແລຕ ວທສຝ ວ

ທອ ງໂລກຈະຮລ ຕ ຈອ ກວຝ າອວ ສຣາເອນມພ ພຣະເຈສ ຕ າ 47 ແລະທສ ກໆຄສ ນທພຝ ຢລຝ ໃນທພຝ ນພ ຕ ຈະເຫອ ນວຝ າ ພຣະ

ອສ ງບນຝ ຊສ ງຕຕ ອງການດາບ ຫລຕ ຫອກ ເພຕຝ ອຊຝ ອຍໃຫຕ ໄພຝ ພສ ນຂອງພຣະອສ ງພສ ຕ ນພອ ຍ ພຣະອສ ງຊສ ງ

ເປອ ນຜລຕ ຊະນະໃນສະຫນາມຮສ ບ ແລະພຣະອສ ງຈະຊສ ງມອບພວກເຈສ ຕ າທສ ກຄສ ນໄວຕ ໃນອນ ານາດ

ຂອງພວກຂຕ ອຍ”



ລລ ກາ 10:17-20 ຝຝ າຍພວກເຈອ ດສວ ບ(ສອງ)ຄສ ນນອຕ ນໄດຕ ກອ ບຄຕ ນມາທລ ນວຝ າ, “ນາຍເອພ ຍ, ເຖວ ງ

ແມຝ ນຜພ ຮຕ າຍກນ ຍອມຟອ ງຄວາມຂອງພວກຂຕ ານຕ ອຍ ເພາະເຫອ ນແກຝ ນາມຊຕຝ ຂອງທຝ ານ” 18 

ພຣະອສ ງຊສ ງກຝ າວກອ ບເຂສ າວຝ າ, “ເຮສ າໄດຕ ເຫອ ນຊາຕານຕສ ກຈາກຟຕ າເຫມຕ ອນດອຝ ງຟຕ າແມບ 19 

ແລະເບວຝ ງແມມ , ເຮສ າໄດຕ ໃຫຕ ພວກທຝ ານມພ ອນ ານາດຢຽບງລ ແລະແມງງອດ ແລະໃຫຕ ມພ ອຕານາດ

ເຫນຕ ອກນ າລອ ງຂອງສອ ດຕຣລ  ແລະບນຝ ມພ ສວຝ ງໃດເຣອ ດອອ ນຕະຣາຍແກຝ ພວກທຝ ານໄດຕ  20 ແຕຝ ວຝ າ

ທຝ ານທອ ງຫລາຍຢຝ າໄດຕ ຍວ ນດພ ຢລຝ ໃນສວຝ ງນພ ຕ  ຄຕ ເພາະຜພ ທອ ງຫລາຍຍອມຟອ ງຄວາມຂອງທຝ ານ ແຕຝ

ຈສຝ ງຊສ ມຊຕຝ ນຍວ ນດພ ເພາະຊຕຝ ຂອງພວກທຝ ານໄດຕ ຈສ ດໄວຕ ໃນສວອ ນແລຕ ວ”

2 ໂກຣວ ນໂທ 10:3-5 ເພາະເຖວ ງແມຝ ນວຝ າເຮສ າຢລຝ ກວ ນໃນໂລກກນ ຈວ ງ ເຮສ າກນ ບນຝ ໄດຕ ສລ ຕ ຮສ ບຕາມທນ າມະ

ດາມະນສ ດ 4 ເພາະວຝ າເຄຕຝ ອງອາວສ ດຂອງເຮສ າບນຝ ເປອ ນຝຝ າຍໂລກ ແຕຝ ມພ ຣວ ດອນ ານາດຈາກພຣະ

ເຈສ ຕ າ ອາດທນ າລາຍຄຕ າຍອອ ນເຂອຕ ມແຂງໄດຕ  ຄຕ ທຕາລາຍຄວາມຄຂ ດທພຝ ມພ ເຫດຜສ ນອອ ນບນຝ ຈວ ງ 5 ແລະ

ຄວາມດຕ ຕ ດຂ ງທສ ກປະການທພຝ ຕອຕ ງຕສ ວຂຂ ຕ ນຂອ ດຂວາງຄວາມຮລ ຕ ຈອ ກພຣະເຈສ ຕ າ ແລະປາຍຄວາມຄຂ ດ

ທສ ກປະການລສ ງໃຫຕ ຢລຝ ໃຕຕ ບອ ງຄອ ບ ຈສ ນເຖວ ງນຕ ອມຟອ ງພຣະຄຣວ ດ

2 ຕວ ໂມທຽວ 1:7 ເພາະວຝ າພຣະເຈສ ຕ າບນຝ ໄດຕ ຊສ ງປະທານໃຈອອ ນຢຕ ານກສ ວໃຫຕ ແກຝ ເຮສ າ ແຕຝ ໄດຕ ຊສ ງປະ

ທານໃຈອອ ນປະກອບດຕ ວຍຣວ ດອນ ານາດ ຄວາມຮອ ກ ແລະການບອ ງຄອ ບຕສ ນໃຫຕ ແກຝ ເຮສ າ

ມອ ດທາຍ 12:28,29  ແຕຝ ຖຕ າເຮສ າຂອ ບໄລຝ ຜພ ອອກດຕ ວຍພຣະວວ ນຍານຂອງພຣະເຈສ ຕ າ ດອຝ ງນອຕ ນຣາຊ

ອານາຈອ ກຂອງພຣະເຈສ ຕ າກນ ມາເຖວ ງພວກທຝ ານແລຕ ວ 29 ຫລຕ ໃຜຈະເຂສ ຕ າໄປໃນເຮຕ ອນຂອງຄສ ນ

ແຂງແຮງ ແລະຈະປສຕ ນເອສ າຊອ ບຂອງເຂສ າໄດຕ ຢຝ າງໃດ ເວອຕ ນໄວຕ ແຕຝ ຈະມອ ດຄສ ນແຂງແຮງນອຕ ນໄວຕ

ເສອ ຽກຝ ອນ ແລຕ ວຈຂຝ ງຈະປສຕ ນເອສ າຊອ ບໃນເຮຕ ອນຂອງເຂສ າໄດຕ

ເອເຟໂຊ 1:13 ໃນພຣະອສ ງນອຕ ນທຝ ານທອ ງຫລາຍກນ ເຫມຕ ອນກອ ນ ເມຕຝ ອໄດຕ ຍວ ນພຣະທອ ມອອ ນສອ ດຈວ ງ 

ຄຕ ຂຝ າວປະເສພ ດເຣຕຝ ອງຄວາມພສ ຕ ນຂອງພວກທຝ ານ ແລະໄດຕ ວາງໃຈໃນພຣະອສ ງ ກນ ໄດຕ ຖຕ ກຊສ ງປະ

ທອ ບຕາຫມາຍໄວຕ ດຕ ວຍພຣະວວ ນຍານບນ ຣວ ສສ ດທພຝ ຊສ ງສອ ນຍາໄວຕ ນອຕ ນ
Acts 19:6 
Mark 16:15-18 

1 ໂຢຮອ ນ 1:9 ຖຕ າເຮສ າທອ ງຫລາຍສາຣະພາບຜວ ດບາບຂອງພວກເຮສ າ ພຣະອສ ງຊສ ງສອ ດຊຕຝ ແລະ

ທຝ ຽງທອ ມ ຈະຊສ ງໂຜດຍສ ກບາບຂອງພວກເຮສ າ ແລະຈະຊສ ງໂຜດຊນ າຮະລຕ າງເຮສ າທອ ງຫລາຍ

ຈາກການອະທອ ມຫມສ ດສວ ຕ ນ

ອສ ບພະຍສ ກ 20:5 ຢຝ າຂາບໄຫວຕ ຮລ ບເຫລສຝ ານອຕ ນ ເພາະວຝ າເຮສ າເປອ ນພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າຂອງພວກເຈສ ຕ າ



ແລະເປອ ນພຣະເຈສ ຕ າຜລຕ ຫວງແຫນພວກເຈສ ຕ າ ເຮສ າຈະລສ ງໂທດລລ ກຫລານຂອງຜລຕ ທພຝ ຊອ ງເຮສ າເຖວ ງ

ສາມສພຝ ຊສຝ ວອາຍສ ຄສ ນ

ເພງສອ ຣເສພ ນ 109:17 ເຂສ າຮອ ກທພຝ ຈະແຊຝ ງ ຂນ ໃຫຕ ຄຕາແຊຝ ງຕສ ກເທວ ງເຂສ າ ເຂສ າບນຝ ມອ ກການໃຫຕ ພອນ 

ຂນ ພອນຈສຝ ງຫຝ າງໄກຈາກເຂສ າ

ພວກຜລຕ ປສ ກຄອງ 16:16 ນາງເດລພ ລາໄດຕ ຖາມຢລຝ ທສ ກມຕ ຕ  ຈສ ນແຊມຊອ ນເບຕຝ ອຫນຝ າຍ ແລະຢາກຈະ

ຕາຍເສອ ຽຍຕ ອນການຣສ ບກວນຂອງນາງ

ເອເຟໂຊ 4:26 ຈະຮຕ າຍກນ ຮຕ າຍໄດຕ  ແຕຝ ຢຝ າໃຫຕ ຄວາມຮຕ າຍເປອ ນເຫດໃຫຕ ເກພ ດການຜວ ດບາບ ຢຝ າ

ຮຕ າຍຢລຝ ຈສ ນຕາເວອ ນຕສ ກ

ໂຣມ 14:12 ດອຝ ງນອຕ ນເຮສ າທສ ກຄສ ນຈະຕຕ ອງກາບທລ ນເຣຕຝ ອງຣາວຂອງຕສ ນເອງຕນຝ ພຣະເຈສ ຕ າ

1 ໂຢຮອ ນ 2:23 ຜລຕ ໃດທພຝ ປະຕວ ເສດພຣະບສ ດ ຜລຕ ນອຕ ນກນ ບນຝ ມພ ພຣະບວ ດາ ຜລຕ ໃດທພຝ ຮອ ບຮລ ຕ ພຣະບສ ດ ຜລຕ ນອຕ ນ

ກນ ມພ ພຣະບວ ດາເຫມຕ ອນກອ ນ

ໂຢຮອ ນ 14:6 ພຣະເຢຊລ ຊສ ງຕອບເຂສ າວຝ າ, “ເຮສ ານພ ຕ ແຫລະ, ເປອ ນທາງນອຕ ນ ເປອ ນຄວາມຈວ ງ ແລະ

ເປອ ນຊພ ວວ ດ ບນຝ ມພ ຜລຕ ໃດມາເຖວ ງພຣະບວ ດາໄດຕ ນອກຈາກຈະມາທາງເຮສ າ

ມອ ດທາຍ 11:28-30 “ບອ ນດາຜລຕ ທພຝ ເຮອ ກການຫນອ ກຫນຝ ວງແລະແບກພາຣະຫນອ ກ ຈສຝ ງມາຫາເຮສ າ

ແລະເຮສ າຈະໃຫຕ ພວກທຝ ານໄດຕ ຮອ ບຄວາມເຊສ າເມຕຝ ອຍ 29 ຈສຝ ງເອສ າແອກຂອງເຮສ າແບກໄວຕ

ແລຕ ວຮຽນຮລ ຕ ຈາກເຮສ າ ເພາະວຝ າເຮສ າເປອ ນຜລຕ ໃຈອຝ ອນສສ ພາບແລະຖຝ ອມລສ ງ ແລຕ ວຈວ ດໃຈຂອງ

ທຝ ານຈະໄດຕ ພສ ບຄວາມເຊສ າເມຕຝ ອຍ 30 ດຕ ວຍວຝ າແອກຂອງເຮສ າກນ ພນ ເຫມາະ ແລະພາຣະຂອງ

ເຮສ າກນ ເບສ າ”

2 ໂກຣວ ນໂທ 6:2 ເພາະພຣະອສ ງຊສ ງກຝ າວວຝ າ, “ໃນຄາວທພຝ ກະຣສ ນາ ເຮສ າໄດຕ ຟອ ງເຈສ ຕ າ ໃນວອ ນແຫຝ ງ

ຄວາມພສ ຕ ນ ເຮສ າໄດຕ ສສ ງເຄາະເຈສ ຕ າ” ບອ ດນພ ຕ ແຫລະ, ຄຕ ຄາວແຫຝ ງພຣະກະຣສ ນາ ບອ ດນພ ຕ ແຫລະ, ຄຕ

ວອ ນແຫຝ ງຄວາມໂຜດໃຫຕ ພສ ຕ ນ

ໂຣມ 10:13 ເພາະວຝ າ, “ທສ ກຄສ ນທພຝ ຮຕ ອງອອກພຣະນາມຂອງອສ ງພຣະຜລຕ ເປອ ນເຈສ ຕ າກນ ຈະພສ ຕ ນ”
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