
ฟร�จากม�จจ	ราช พระคัมภีร์ - Free from�มภีร์ - Free from Death�ร	 - Free from Death Scriptures

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของคว�าคัมภีร์ - Free from�าจ้างของความบาปคือความ�างของคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความบาปคัมภีร์ - Free from�อคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย แต�ของประทานของพระเจ้างของความบาปคือความ�าคัมภีร์ - Free from�อชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�น
ดร	ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐!คัมภีร์ - Free fromร�สต	องคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$นเจ้างของความบาปคือความ�าของเรา

โรม 8:2  เพราะว่าค่าจ้างของคว�ากฎของพระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐!คัมภีร์ - Free fromร�สต	 ได�ท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ข�าพเจ้างของความบาปคือความ�าพ�นจ้างของความบาปคือความากกฎ
แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งบาปและคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย

2  ท�โมธี 1:10� 1:10  แต�บ�ดน�.ได�ทรงส+าแดงให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ประจ้างของความบาปคือความ�กษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเ	โดยการท�0พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐!คัมภีร์ - Free fromร�สต	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�รอดของ
เราเสด$จ้างของความบาปคือความมา ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ได�ทรงก+าจ้างของความบาปคือความ�ดคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ส!ญส�.น และได�ทรงน+าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตและสภีร์ - Free from Deathาพอมตะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�กระจ้างของความบาปคือความ�าง
แจ้างของความบาปคือความ�งโดยข�าว่าค่าจ้างของควประเสร�ฐ

โยบ 5:2 แน�ละ คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความโกรธี 1:10ฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่า�าคัมภีร์ - Free fromนโฉดและคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความร�ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเยาฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่า�าคัมภีร์ - Free fromนเขลา
โฮเชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ยา 13:14  เราจ้างของความบาปคือความะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�เขาให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นอ+านาจ้างของความบาปคือความแดนคัมภีร์ - Free fromนตาย เราจ้างของความบาปคือความะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�เขาให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย โอ 

ม�จ้างของความบาปคือความจ้างของความบาปคือความ7ราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������เอ8ย เราจ้างของความบาปคือความะเป$นภีร์ - Free from Death�ยพ�บ�ต�ท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายของเจ้างของความบาปคือความ�า โอ แดนคัมภีร์ - Free fromนตายเอ8ย เราจ้างของความบาปคือความะเป$นคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความพ�นาศ
ของเจ้างของความบาปคือความ�า การกล�บใจ้างของความบาปคือความเส�ยให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�จ้างของความบาปคือความะถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค!กบดบ�งไว่าค่าจ้างของคว�พ�นสายตาของเรา

เพลงสด7ด� 9:13 โอ ข�าแต�พระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	 ขอทรงพระกร7ณาแก�ข�าพระองคัมภีร์ - Free from	 ขอทรงทอดพระเนตร
ว่าค่าจ้างของคว�าข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ต�องทนท7กข	ทรมานเพราะคัมภีร์ - Free fromนท�0เกล�ยดชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������งข�าพระองคัมภีร์ - Free from	เพ�ยงใด ข�าแต�พระองคัมภีร์ - Free from	 
ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ทรงยกข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ข:.นจ้างของความบาปคือความากประต!ของคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย

โยบ 6:26 ท�านคัมภีร์ - Free from�ดว่าค่าจ้างของคว�าท�านต�เต�ยนถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�อยคัมภีร์ - Free from+าได�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�อ เม�0อคัมภีร์ - Free from+าปราศร�ยของคัมภีร์ - Free fromนส�.นห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ว่าค่าจ้างของคว�งเป$นแต�ลม
โยบ 33:22  เออ ว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของเขาเข�าไปใกล�ปากแดนคัมภีร์ - Free fromนตาย และชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตของเขาใกล�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ท�0น+า

คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายมา
เอเสเคัมภีร์ - Free from�ยล 37:12,13  เพราะฉะน�.น จ้างของความบาปคือความงพยากรณ	และกล�าว่าค่าจ้างของควแก�เขาว่าค่าจ้างของคว�า องคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$นเจ้างของความบาปคือความ�า

พระเจ้างของความบาปคือความ�าตร�สด�งน�.ว่าค่าจ้างของคว�า ด!เถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด โอ ประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของเราเอ8ย เราจ้างของความบาปคือความะเป�ดห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล7มฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �งศพของเจ้างของความบาปคือความ�า และยกเจ้างของความบาปคือความ�า
ออกมาจ้างของความบาปคือความากห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล7มฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �งศพของเจ้างของความบาปคือความ�า และจ้างของความบาปคือความะน+าเจ้างของความบาปคือความ�ากล�บมาย�งแผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�นด�นอ�สราเอล 13  โอ ประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������น
ของเราเอ8ย เจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะทราบว่าค่าจ้างของคว�า เราคัมภีร์ - Free from�อพระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	 ในเม�0อเราเป�ดห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล7มศพของเจ้างของความบาปคือความ�า และยกเจ้างของความบาปคือความ�า
ออกมาจ้างของความบาปคือความากห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล7มศพของเจ้างของความบาปคือความ�า

ม�ทธี 1:10�ว่าค่าจ้างของคว 27:52  อ7โมงคัมภีร์ - Free from	ฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �งศพก$เป�ดออก  ศพของพว่าค่าจ้างของควกว่าค่าจ้างของคว�ส7ทธี 1:10�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายคัมภีร์ - Free fromนท�0ล�ว่าค่าจ้างของควงห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�บไปแล�ว่าค่าจ้างของควได�เป$น



ข:.นมา
ปฐมกาล 2:7  พระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	พระเจ้างของความบาปคือความ�าทรงป�.นมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	ด�ว่าค่าจ้างของควยผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰงคัมภีร์ - Free fromล�ด�น  ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต

เข�าทางจ้างของความบาปคือความม!กของเขา และมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	จ้างของความบาปคือความ:งเก�ดเป$นจ้างของความบาปคือความ�ตว่าค่าจ้างของคว�ญญาณม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตอย!�
ปฐมกาล 6:17 ด!เถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด เราเองเป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�กระท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�น+.าท�ว่าค่าจ้างของควมบนแผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�นด�นโลก เพ�0อท+าลายบรรดาเน�.อห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�ง

ใต�ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�าท�0ม�ลมปราณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต และท7กส�0งบนแผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�นด�นโลกจ้างของความบาปคือความะตายส�.น
ปฐมกาล 7:15 ส�ตว่าค่าจ้างของคว	ท�.งปว่าค่าจ้างของควงท�0ม�ลมปราณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตได�เข�าไปห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้าโนอาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	ในนาว่าค่าจ้างของควาเป$นคัมภีร์ - Free from!�ๆ
ปฐมกาล 7:22  มน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	ท�.งปว่าค่าจ้างของควงผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งม�ลมปราณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตเข�าออกทางจ้างของความบาปคือความม!ก  ส�0งสารพ�ดท�0อย!�บนบก

ตายส�.น
โยบ 12:10  จ้างของความบาปคือความ�ตใจ้างของความบาปคือความของส�0งท�0ม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตท7กอย�างอย!�ในพระห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ตถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค	ของพระองคัมภีร์ - Free from	 ท�.งลมห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ายใจ้างของความบาปคือความของมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	

ท�.งปว่าค่าจ้างของควง
โยบ 33:4  พระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของพระเจ้างของความบาปคือความ�าได�ทรงสร�างข�าพเจ้างของความบาปคือความ�า และลมปราณขององคัมภีร์ - Free from	ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ทรงมห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ทธี 1:10�

ฤทธี 1:10�@ได�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตแก�ข�าพเจ้างของความบาปคือความ�า
ก�จ้างของความบาปคือความการ 17:25 การท�0ม�อมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมาย�บ�ต�นม�สการพระองคัมภีร์ - Free from	น�.นจ้างของความบาปคือความะห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้มายว่าค่าจ้างของคว�า พระเจ้างของความบาปคือความ�าต�องประสงคัมภีร์ - Free from	ส�0ง

ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น:0งส�0งใดจ้างของความบาปคือความากเขาก$ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้าม�ได�  เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	ทรงเป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ประทานชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตและลมห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ายใจ้างของความบาปคือความและส�0งสารพ�ด
แก�คัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงต�างห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้าก

ว่าค่าจ้างของคว�ว่าค่าจ้างของควรณ	 13:15  และม�นม�อ+านาจ้างของความบาปคือความท�0จ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ลมห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ายใจ้างของความบาปคือความแก�ร!ปส�ตว่าค่าจ้างของคว	น�.น  เพ�0อให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ร!ปส�ตว่าค่าจ้างของคว	ร�ายน�.นท�.งพ!ดได� 
และกระท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�บรรดาคัมภีร์ - Free fromนท�0ไม�ยอมบ!ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าร!ปส�ตว่าค่าจ้างของคว	ร�ายน�.นถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งแก�คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายได�

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 10:10  ขโมยน�.นย�อมมาเพ�0อจ้างของความบาปคือความะล�กและฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่า�าและท+าลายเส�ย  เราได�มาเพ�0อเขาท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายจ้างของความบาปคือความะ
ได�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต และจ้างของความบาปคือความะได�อย�างคัมภีร์ - Free fromรบบร�บ!รณ	

อ�สยาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	   28:15  เพราะเจ้างของความบาปคือความ�าท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายได�กล�าว่าค่าจ้างของควแล�ว่าค่าจ้างของควว่าค่าจ้างของคว�า  "เราได�กระท+าพ�นธี 1:10ส�ญญาไว่าค่าจ้างของคว�ก�บคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย 
และเราท+าคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตกลงไว่าค่าจ้างของคว�ก�บนรก เม�0อภีร์ - Free from Death�ยพ�บ�ต�อ�นท�ว่าค่าจ้างของควมท�นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�านไป จ้างของความบาปคือความะไม�มาถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งเรา เพราะเราท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�
คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความเท$จ้างของความบาปคือความเป$นท�0ล�.ภีร์ - Free from Death�ยของเรา และเราได�ก+าบ�งอย!�ในคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความม7สา"

อ�สยาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	   28:18  แล�ว่าค่าจ้างของควพ�นธี 1:10ส�ญญาของเจ้างของความบาปคือความ�าก�บคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายจ้างของความบาปคือความะเป$นโมฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่าะ  และข�อตกลงของเจ้างของความบาปคือความ�าก�บ
นรกจ้างของความบาปคือความะไม�ด+ารง เม�0อภีร์ - Free from Death�ยพ�บ�ต�อ�นท�ว่าค่าจ้างของควมท�นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�านไป เจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค!กเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ย�ยบย+0าลงด�ว่าค่าจ้างของควยโทษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเน�.น

อ�สยาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	   5:24 ด�งน�.นเปลว่าค่าจ้างของควเพล�งกล�นตอข�าว่าค่าจ้างของควฉ�นใด และเพล�งเผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰาผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰลาญห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ญ�าแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งฉ�นใด รากของ



เขาก$จ้างของความบาปคือความะเป$นเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�อนคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความเป�0อยเน�า และดอกบานของเขาจ้างของความบาปคือความะฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:107�งไปเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�อนผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰงคัมภีร์ - Free fromล�ฉ�นน�.น เพราะเขา
ท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายทอดท�.งพระราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������บ�ญญ�ต�ของพระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	จ้างของความบาปคือความอมโยธี 1:10า  และได�ด!ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�0นพระว่าค่าจ้างของควจ้างของความบาปคือความนะขององคัมภีร์ - Free from	
บร�ส7ทธี 1:10�@แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งอ�สราเอล

โยเอล 1:12 เถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคาอง7�นก$เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�0ยว่าค่าจ้างของคว ต�นมะเด�0อก$แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งไป ต�นท�บท�ม ต�นอ�นทผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰล�ม และต�นแอบเป�.ล ต�นไม�
ในนาท�.งส�.นก$เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�0ยว่าค่าจ้างของควไป เพราะคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความย�นด�ก$เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�0ยว่าค่าจ้างของควไปจ้างของความบาปคือความากบ7ตรท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายของมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	

โฮเชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ยา 13:15  แม�ว่าค่าจ้างของคว�าเขาจ้างของความบาปคือความะงอกงามข:.นท�ามกลางพ�0น�อง ลมตะว่าค่าจ้างของคว�นออก คัมภีร์ - Free from�อลมของพระเยโฮ
ว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	จ้างของความบาปคือความะพ�ดมา ข:.นมาจ้างของความบาปคือความากถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�0นท7รก�นดาร และตาน+.าของเขาจ้างของความบาปคือความะแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งไป และน+.าพ7ของเขาก$จ้างของความบาปคือความะแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ง
ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰาก ลมน�.นจ้างของความบาปคือความะร�บของม�คัมภีร์ - Free from�าท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้มดเอาไปจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromล�งของเขา

ว่าค่าจ้างของคว�ว่าค่าจ้างของควรณ	 22:1  แม�น+.าแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตและต�นไม�แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตท�านได�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������.ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ข�าพเจ้างของความบาปคือความ�าด!แม�น+.าบร�ส7ทธี 1:10�@ท�0ม�น+.าแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ง
ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต ใสเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�อนแก�ว่าค่าจ้างของควผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰล:ก ไห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลออกมาจ้างของความบาปคือความากพระท�0น�0งของพระเจ้างของความบาปคือความ�า และของพระเมษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเโปดก

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 4:10 พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐!ตร�สตอบนางว่าค่าจ้างของคว�า "ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�าเจ้างของความบาปคือความ�าได�ร!�จ้างของความบาปคือความ�กของประทานของพระเจ้างของความบาปคือความ�า และร!�จ้างของความบาปคือความ�กผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ท�0พ!ดก�บ
เจ้างของความบาปคือความ�าว่าค่าจ้างของคว�า `ขอน+.าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เราด�0มบ�าง' เจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะได�ขอจ้างของความบาปคือความากท�านผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�น�.น และท�านผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�น�.นจ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�น+.าประกอบด�ว่าค่าจ้างของควยชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต
แก�เจ้างของความบาปคือความ�า"

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 4:14 แต�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ใดท�0ด�0มน+.าซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งเราจ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�แก�เขาน�.นจ้างของความบาปคือความะไม�กระห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ายอ�กเลย แต�น+.าซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งเราจ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เขาน�.น
จ้างของความบาปคือความะบ�งเก�ดเป$นบ�อน+.าพ7ในต�ว่าค่าจ้างของควเขาพล7�งข:.นถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�นดร	"

ส7ภีร์ - Free from Deathาษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเ�ต 13:14 กฎเกณฑ์ของปราชญ์เป็นน้ำพุ	ของปราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ญ	เป$นน+.าพ7แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต เพ�0อจ้างของความบาปคือความะออกไปให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากบ�ว่าค่าจ้างของควงของคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความ
มรณา

ส7ภีร์ - Free from Deathาษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเ�ต 14:27  คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความย+าเกรงพระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	เป$นน+.าพ7แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต  เพ�0อผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น:0งผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ใดจ้างของความบาปคือความะห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�กจ้างของความบาปคือความากบ�ว่าค่าจ้างของควง
ของคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความมรณาได�

เอเสเคัมภีร์ - Free from�ยล 13:17-23 เจ้างของความบาปคือความ�า บ7ตรแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	เอ8ย เจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความงม7�งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�าต�อส!�บรรดาบ7ตรสาว่าค่าจ้างของควแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าต�
ของเจ้างของความบาปคือความ�า ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�พยากรณ	ตามอ+าเภีร์ - Free from Deathอใจ้างของความบาปคือความของตนเอง จ้างของความบาปคือความงพยากรณ	กล�าว่าค่าจ้างของควโทษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเเขา 18  และกล�าว่าค่าจ้างของควว่าค่าจ้างของคว�า 
องคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$นเจ้างของความบาปคือความ�าพระเจ้างของความบาปคือความ�าตร�สด�งน�.ว่าค่าจ้างของคว�า ว่าค่าจ้างของคว�บ�ต�แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ญ�งท�0เย$บปลอกไสยศาสตร	ส+าห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�บใส�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������องแขน
เส�.อท�.งส�.น และท+าผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�าคัมภีร์ - Free fromล7มศ�รษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�คัมภีร์ - Free fromนท7กขนาดเพ�0อล�าว่าค่าจ้างของคว�ญญาณ เจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะล�าว่าค่าจ้างของคว�ญญาณซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งเป$นของ
ประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของเรา และจ้างของความบาปคือความะร�กษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเาว่าค่าจ้างของคว�ญญาณอ�0นๆให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�คัมภีร์ - Free fromงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตอย!�เพ�0อผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰลก+าไรของเจ้างของความบาปคือความ�าห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�อ 19  เจ้างของความบาปคือความ�า
จ้างของความบาปคือความะกระท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เราม�ว่าค่าจ้างของควห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้มองท�ามกลางประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของเรา ด�ว่าค่าจ้างของควยเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้$นแก�ข�าว่าค่าจ้างของควบาร	เลย	เพ�ยงห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายก+าม�อ 



และขนมป�งเพ�ยงห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������.น เพ�0อส�งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ารคัมภีร์ - Free fromนท�0ไม�สมคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของควรจ้างของความบาปคือความะตาย และไว่าค่าจ้างของคว�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตคัมภีร์ - Free fromนท�0ไม�คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของควรจ้างของความบาปคือความะม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต
อย!� โดยการม7สาของเจ้างของความบาปคือความ�าต�อประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของเราท�0ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�งคัมภีร์ - Free from+าม7สาน�.น 20  ด�ว่าค่าจ้างของควยเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7น�. องคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$น
เจ้างของความบาปคือความ�าพระเจ้างของความบาปคือความ�าตร�สด�งน�.ว่าค่าจ้างของคว�า ด!เถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด เราต�อส!�ปลอกไสยศาสตร	ของเจ้างของความบาปคือความ�า ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งเจ้างของความบาปคือความ�าใชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ล�าว่าค่าจ้างของคว�ญญาณเพ�0อให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�
เขาบ�นไป และเราจ้างของความบาปคือความะฉ�กปลอกไสยศาสตร	น�.นเส�ยจ้างของความบาปคือความากแขนของเจ้างของความบาปคือความ�าท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลาย และเราจ้างของความบาปคือความะปล�อย
ว่าค่าจ้างของคว�ญญาณเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�าน�.นไป คัมภีร์ - Free from�อว่าค่าจ้างของคว�ญญาณท�0เจ้างของความบาปคือความ�าล�าเพ�0อให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เขาบ�นไป 21  ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�าคัมภีร์ - Free fromล7มของเจ้างของความบาปคือความ�าเราก$จ้างของความบาปคือความะฉ�ก
เส�ยด�ว่าค่าจ้างของควย และชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของเราให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากม�อของเจ้างของความบาปคือความ�า และเขาจ้างของความบาปคือความะไม�เป$นเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ย�0อในม�อของเจ้างของความบาปคือความ�า
ต�อไป และเจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะทราบว่าค่าจ้างของคว�าเราคัมภีร์ - Free from�อพระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	 22  เพราะเจ้างของความบาปคือความ�าได�กระท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�คัมภีร์ - Free fromนชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������อบธี 1:10รรมท�อใจ้างของความบาปคือความ
ด�ว่าค่าจ้างของควยการม7สา ท�.งท�0เราไม�ได�กระท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เขาเศร�าใจ้างของความบาปคือความเลย และเจ้างของความบาปคือความ�าได�ท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ม�อของคัมภีร์ - Free fromนชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควแข$งแรงข:.น 
เพ�0อม�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เขาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�นกล�บจ้างของความบาปคือความากทางชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควของเขา โดยส�ญญาว่าค่าจ้างของคว�าเขาจ้างของความบาปคือความะได�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตรอด 23 เพราะฉะน�.นเจ้างของความบาปคือความ�า
จ้างของความบาปคือความะไม�ได�เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้$นเร�0องเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลว่าค่าจ้างของควไห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�อท+านายเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7การณ	ในอนาคัมภีร์ - Free fromตอ�ก ด�ว่าค่าจ้างของควยว่าค่าจ้างของคว�าเราจ้างของความบาปคือความะชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยประชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นของ
เราให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากม�อของเจ้างของความบาปคือความ�า แล�ว่าค่าจ้างของควเจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะทราบว่าค่าจ้างของคว�าเราคัมภีร์ - Free from�อพระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	" 

เยเรม�ย	   21:8  และเจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความงพ!ดก�บชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าต�น�.ว่าค่าจ้างของคว�า  `พระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	ตร�สด�งน�.ว่าค่าจ้างของคว�า  ด!เถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด เราได�ต�.งว่าค่าจ้างของคว�ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ง
ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตและทางแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายไว่าค่าจ้างของคว�ต�อห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�าเจ้างของความบาปคือความ�า

โยบ 34:22 ไม�ม�ท�0ม�ดคัมภีร์ - Free fromร:.มห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�อเงาม�จ้างของความบาปคือความจ้างของความบาปคือความ7ราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งคัมภีร์ - Free fromนกระท+าคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������าจ้างของความบาปคือความะซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐�อนต�ว่าค่าจ้างของควได�
เพลงสด7ด� 16:10  เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะไม�ทรงท�.งจ้างของความบาปคือความ�ตว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ไว่าค่าจ้างของคว�ในนรก ท�.งจ้างของความบาปคือความะไม�

ทรงให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�องคัมภีร์ - Free from	บร�ส7ทธี 1:10�@ของพระองคัมภีร์ - Free from	เป�0อยเน�าไป
เพลงสด7ด� 23:4  แม�ข�าพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะเด�นไปตามห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้7บเขาเงาม�จ้างของความบาปคือความจ้างของความบาปคือความ7ราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������� ข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ไม�กล�ว่าค่าจ้างของควอ�นตราย

ใดๆ เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	ทรงสถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ตก�บข�าพระองคัมภีร์ - Free from	 คัมภีร์ - Free fromทาและธี 1:10ารพระกรของพระองคัมภีร์ - Free from	เล�าโลมข�า
พระองคัมภีร์ - Free from	

เพลงสด7ด� 30:3 โอ ข�าแต�พระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	 พระองคัมภีร์ - Free from	ทรงน+าจ้างของความบาปคือความ�ตว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ข:.นมาจ้างของความบาปคือความาก
แดนผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ตาย ทรงให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต เพ�0อข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ไม�ต�องลงไปส!�ปากแดนผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ตาย

เพลงสด7ด� 49:15 แต�พระเจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความะทรงไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�จ้างของความบาปคือความ�ตว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของข�าพเจ้างของความบาปคือความ�าจ้างของความบาปคือความากฤทธี 1:10าน7ภีร์ - Free from Deathาพของแดนผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ตาย 
เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะทรงร�บข�าพเจ้างของความบาปคือความ�าไว่าค่าจ้างของคว� เซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐ลาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	

เพลงสด7ด� 56:13  เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยจ้างของความบาปคือความ�ตว่าค่าจ้างของคว�ญญาณของข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากม�จ้างของความบาปคือความจ้างของความบาปคือความ7ราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������� 
พระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเท�าของข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากการล�มม�ใชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ร�อ เพ�0อข�าพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะด+าเน�นอย!�



ต�อเบ�.องพระพ�กตร	พระเจ้างของความบาปคือความ�าในคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความสว่าค่าจ้างของคว�างแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต
เพลงสด7ด� 68:20  พระเจ้างของความบาปคือความ�าของเราเป$นพระเจ้างของความบาปคือความ�าแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความรอด ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งได�พ�นคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายน�.นก$อย!�ท�0

พระเจ้างของความบาปคือความ�าคัมภีร์ - Free from�อองคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$นเจ้างของความบาปคือความ�า
เพลงสด7ด� 89:48  ข�าแต�องคัมภีร์ - Free from	พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�เป$นเจ้างของความบาปคือความ�า คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความเมตตาในกาลก�อนของพระองคัมภีร์ - Free from	อย!�ท�0ไห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0ง

พระองคัมภีร์ - Free from	ทรงปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมาย�ญาณต�อดาว่าค่าจ้างของคว�ดโดยคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความจ้างของความบาปคือความร�งของพระองคัมภีร์ - Free from	
เพลงสด7ด� 102:19,20  เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	ทอดพระเนตรลงมาจ้างของความบาปคือความากท�0ส!งอ�นบร�ส7ทธี 1:10�@ของพระองคัมภีร์ - Free from	 

จ้างของความบาปคือความากฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�าสว่าค่าจ้างของควรรคัมภีร์ - Free from	พระเยโฮว่าค่าจ้างของควาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	ทอดพระเนตรแผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�นด�นโลก 20  เพ�0อทรงสด�บเส�ยงร�องคัมภีร์ - Free fromรางของ
เชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ลย เพ�0อทรงปล�อยคัมภีร์ - Free fromนท�0ต�องถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งตายให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เป$นอ�สระ

เพลงสด7ด� 116:8  เพราะพระองคัมภีร์ - Free from	ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยจ้างของความบาปคือความ�ตใจ้างของความบาปคือความข�าพระองคัมภีร์ - Free from	ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากม�จ้างของความบาปคือความจ้างของความบาปคือความ7ราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������� ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยน�ยน	ตาข�า
พระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความากน+.าตา ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเท�าข�าพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความากการล�ม

ส7ภีร์ - Free from Deathาษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเ�ต 10:2 คัมภีร์ - Free fromล�งทร�พย	ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควร�ายไม�เป$นก+าไร แต�คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������อบธี 1:10รรมชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�นจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย
อ�สยาห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	  26:19 คัมภีร์ - Free fromนตายของพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต ศพของเขาท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายจ้างของความบาปคือความะล7กข:.นพร�อมก�บศพของข�า

พระองคัมภีร์ - Free from	  ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�อาศ�ยอย!�ในผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰงคัมภีร์ - Free fromล�เอ8ย  จ้างของความบาปคือความงต�0นเถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ดและร�องเพลง  เพราะน+.าคัมภีร์ - Free from�างของเจ้างของความบาปคือความ�าเป$นเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�อน
น+.าคัมภีร์ - Free from�างบนผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�ก และแผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�นด�นโลกจ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������าว่าค่าจ้างของควแดนคัมภีร์ - Free fromนตายเป$นข:.น

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 5:28,29  การฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�.นข:.นมาสองแบบอย�าประห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลาดใจ้างของความบาปคือความในข�อน�.เลย  เพราะใกล�จ้างของความบาปคือความะถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งเว่าค่าจ้างของควลาท�0
บรรดาผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ท�0อย!�ในอ7โมงคัมภีร์ - Free from	ฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �งศพจ้างของความบาปคือความะได�ย�นพระส7รเส�ยงของพระองคัมภีร์ - Free from	 29 และจ้างของความบาปคือความะได�ออกมา  คัมภีร์ - Free fromนท�.ง
ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายท�0ได�ประพฤต�ด�ก$ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�.นข:.นส!�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต และคัมภีร์ - Free fromนท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายท�0ได�ประพฤต�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควก$จ้างของความบาปคือความะฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�.นข:.นส!�การพ�พากษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเา

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 10:28 เราให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�นดร	แก�แกะน�.น และแกะน�.นจ้างของความบาปคือความะไม�พ�นาศเลย และจ้างของความบาปคือความะไม�ม�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ใดแย�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ง
แกะเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�าน�.นไปจ้างของความบาปคือความากม�อของเราได�

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 11:43,44  เม�0อพระองคัมภีร์ - Free from	ตร�สด�งน�.นแล�ว่าค่าจ้างของคว  จ้างของความบาปคือความ:งเปล�งพระส7รเส�ยงตร�สว่าค่าจ้างของคว�า  "ลาซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐าร�สเอ8ย  จ้างของความบาปคือความง
ออกมาเถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด" 44 ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ตายน�.นก$ออกมา  ม�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�าพ�นศพพ�นม�อและเท�า  และท�0ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�าก$ม�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�าพ�นอย!�ด�ว่าค่าจ้างของควย 
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐!ตร�สก�บเขาท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายว่าค่าจ้างของคว�า "จ้างของความบาปคือความงแก�แล�ว่าค่าจ้างของควปล�อยเขาไปเถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�ด"

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 12:17  เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7ฉะน�.นคัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งได�อย!�ก�บพระองคัมภีร์ - Free from	  เม�0อพระองคัมภีร์ - Free from	ได�ทรงเร�ยกลาซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐าร�สให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�
ออกมาจ้างของความบาปคือความากอ7โมงคัมภีร์ - Free from	ฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �งศพ และทรงให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เขาฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�.นข:.นมาจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย ก$เป$นพยานในส�0งเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�าน�.

ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 17:2 ด�งท�0พระองคัมภีร์ - Free from	ได�ทรงโปรดให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พระบ7ตรม�อ+านาจ้างของความบาปคือความเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�อเน�.อห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�งท�.งส�.น เพ�0อให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พระบ7ตร



ประทานชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�นดร	แก�คัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงท�0พระองคัมภีร์ - Free from	ทรงมอบแก�พระบ7ตรน�.น
1  โคัมภีร์ - Free fromร�นธี 1:10	 15:19-26  ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค�าพว่าค่าจ้างของควกเราม�คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ว่าค่าจ้างของคว�งใจ้างของความบาปคือความในพระคัมภีร์ - Free fromร�สต	ในชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�.เท�าน�.น  เราก$เป$นพว่าค่าจ้างของควกท�0

น�าส�งเว่าค่าจ้างของควชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������ท�0ส7ดในบรรดาคัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควง 20 ล+าด�บการเป$นข:.นมาจ้างของความบาปคือความากตาย คัมภีร์ - Free from�อพระคัมภีร์ - Free fromร�สต	ก�อน แล�ว่าค่าจ้างของควผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�
เชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0อท�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�งแต�บ�ดน�.พระคัมภีร์ - Free fromร�สต	ทรงเป$นข:.นมาจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายแล�ว่าค่าจ้างของคว และทรงเป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰลแรกในพว่าค่าจ้างของควกคัมภีร์ - Free fromนท�.ง
ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายท�0ได�ล�ว่าค่าจ้างของควงห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�บไปแล�ว่าค่าจ้างของควน�.น 21 เพราะว่าค่าจ้างของคว�าคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายได�อ7บ�ต�ข:.นเพราะมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	คัมภีร์ - Free fromนห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น:0งเป$นเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7
ฉ�นใด  การเป$นข:.นมาจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายก$ได�อ7บ�ต�ข:.นเพราะมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น:0งเป$นเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7ฉ�นน�.น 22 เพราะ
ว่าค่าจ้างของคว�าคัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงต�องตายเก�0ยว่าค่าจ้างของควเน�0องก�บอาด�มฉ�นใด  คัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงก$จ้างของความบาปคือความะกล�บได�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตเก�0ยว่าค่าจ้างของควเน�0องก�บพระ
คัมภีร์ - Free fromร�สต	ฉ�นน�.น 23 แต�ว่าค่าจ้างของคว�าท7กคัมภีร์ - Free fromนจ้างของความบาปคือความะเป$นไปตามล+าด�บ คัมภีร์ - Free from�อพระคัมภีร์ - Free fromร�สต	ทรงเป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰลแรก แล�ว่าค่าจ้างของควภีร์ - Free from Deathายห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�ง
ก$คัมภีร์ - Free from�อคัมภีร์ - Free fromนท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายท�0เป$นของพระคัมภีร์ - Free fromร�สต	  ในเม�0อพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะเสด$จ้างของความบาปคือความมา 24 ต�อจ้างของความบาปคือความากน�.นจ้างของความบาปคือความะเป$นว่าค่าจ้างของควาระ
ท�0ส7ด  เม�0อพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะทรงมอบอาณาจ้างของความบาปคือความ�กรไว่าค่าจ้างของคว�แก�พระเจ้างของความบาปคือความ�าคัมภีร์ - Free from�อพระบ�ดา  เม�0อพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะได�ทรง
ท+าลายการปกคัมภีร์ - Free fromรอง และส�ทธี 1:10�อ+านาจ้างของความบาปคือความและอาน7ภีร์ - Free from Deathาพห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้มดแล�ว่าค่าจ้างของคว 25 เพราะว่าค่าจ้างของคว�าพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะต�องทรง
ปกคัมภีร์ - Free fromรองอย!�ก�อน  จ้างของความบาปคือความนกว่าค่าจ้างของคว�าพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะได�ทรงปราบศ�ตร!ท�.งส�.นให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�อย!�ใต�พระบาทของพระองคัมภีร์ - Free from	 26 
ศ�ตร!ต�ว่าค่าจ้างของควส7ดท�ายท�0จ้างของความบาปคือความะทรงท+าลายน�.นก$คัมภีร์ - Free from�อคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย 

2 โคัมภีร์ - Free fromร�นธี 1:10	 1:9,10 ท�0จ้างของความบาปคือความร�งเราคัมภีร์ - Free fromาดว่าค่าจ้างของคว�าเราถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งท�0ตายแล�ว่าค่าจ้างของคว แต�ท�0เป$นเชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������นน�.ก$เพ�0อม�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เราไว่าค่าจ้างของคว�ใจ้างของความบาปคือความในตนเอง 
แต�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ไว่าค่าจ้างของคว�ใจ้างของความบาปคือความในพระเจ้างของความบาปคือความ�าผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ทรงโปรดให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�คัมภีร์ - Free fromนท�.งปว่าค่าจ้างของควงฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10�.นจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย 10 พระองคัมภีร์ - Free from	ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเราให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�น
จ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายอ�นให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ญ�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลว่าค่าจ้างของควง  และพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเราอ�ก  เราไว่าค่าจ้างของคว�ใจ้างของความบาปคือความพระองคัมภีร์ - Free from	ว่าค่าจ้างของคว�า  พระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะ
ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเราต�อไปอ�ก

2  โคัมภีร์ - Free fromร�นธี 1:10	 3:6  การเปร�ยบเท�ยบระห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ว่าค่าจ้างของคว�างสง�าราศ�ของพระราชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������บ�ญญ�ต�และสง�าราศ�ของพระ
ว่าค่าจ้างของคว�ญญาณพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความ:งทรงโปรดประทานให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เราสามารถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคเป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมาย�บ�ต�ได�ตามพ�นธี 1:10ส�ญญาให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�  ม�ใชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������
ตามต�ว่าค่าจ้างของควอ�กษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเร  แต�ตามพระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณ  ด�ว่าค่าจ้างของควยว่าค่าจ้างของคว�าต�ว่าค่าจ้างของควอ�กษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรน�.นประห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ารให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ตาย  แต�พระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณน�.น
ประทานชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต

โคัมภีร์ - Free fromโลส� 1:21,22 และพว่าค่าจ้างของควกท�านซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งเม�0อก�อนน�.ไม�ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค!กก�นและเป$นศ�ตร!ในใจ้างของความบาปคือความด�ว่าค่าจ้างของควยการชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควต�างๆ บ�ดน�. 
พระองคัมภีร์ - Free from	ทรงโปรดให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�คัมภีร์ - Free from�นด�ก�บพระองคัมภีร์ - Free from	 22 โดยคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งพระกายเน�.อห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�งของพระองคัมภีร์ - Free from	
เพ�0อจ้างของความบาปคือความะได�ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคว่าค่าจ้างของควายท�านให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�เป$นผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�บร�ส7ทธี 1:10�@ ไร�ต+าห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�และไร�ข�อกล�าว่าค่าจ้างของควห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้าในสายพระเนตรของพระองคัมภีร์ - Free from	

ฮ�บร! 2:9 คัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความท7กข	ทรมานของพระคัมภีร์ - Free fromร�สต	แต�เราก$เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้$นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐! ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐:0งพระองคัมภีร์ - Free from	ทรงท+าให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ต+0ากว่าค่าจ้างของคว�าท!ต



สว่าค่าจ้างของควรรคัมภีร์ - Free from	แต�ห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�อยเด�ยว่าค่าจ้างของควน�.น  ทรงได�ร�บสง�าราศ�และพระเก�ยรต�เป$นมงก7ฎ  เพราะท�0พระองคัมภีร์ - Free from	ทรง
ส�.นพระชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นม	ด�ว่าค่าจ้างของควยคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความท7กข	ทรมาน  ท�.งน�.โดยพระคัมภีร์ - Free from7ณของพระเจ้างของความบาปคือความ�า  พระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะได�ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������มคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความ
ตายเพ�0อมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	ท7กคัมภีร์ - Free fromน

ฮ�บร! 2:14,15  พระคัมภีร์ - Free fromร�สต	ทรงร�บสภีร์ - Free from Deathาพมน7ษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเย	เห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7ฉะน�.นคัมภีร์ - Free fromร�.นบ7ตรท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายม�ส�ว่าค่าจ้างของควนในเน�.อและ
เล�อดอย!�แล�ว่าค่าจ้างของคว พระองคัมภีร์ - Free from	ก$ได�ทรงร�บเน�.อและเล�อดเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ม�อนก�น เพ�0อโดยคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะได�ทรง
ท+าลายผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�น�.นท�0ม�อ+านาจ้างของความบาปคือความแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย  คัมภีร์ - Free from�อพญามาร 15 และจ้างของความบาปคือความะได�ทรงชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของควยเขาเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�าน�.นให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�พ�น
จ้างของความบาปคือความากการเป$นทาสชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0ว่าค่าจ้างของควชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ต เพราะเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ต7กล�ว่าค่าจ้างของควคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย

ฮ�บร! 11:5 เอโนคัมภีร์ - Free fromโดยคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความเชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0อ เอโนคัมภีร์ - Free fromจ้างของความบาปคือความ:งถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค!กร�บข:.นไป เพ�0อไม�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ท�านประสบก�บคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย ไม�ม�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�
ใดพบท�าน เพราะพระเจ้างของความบาปคือความ�าทรงร�บท�านไปแล�ว่าค่าจ้างของคว  ก�อนท�0ทรงร�บท�านข:.นไปน�.นม�พยานว่าค่าจ้างของคว�า  ท�านเป$นท�0
พอพระท�ยของพระเจ้างของความบาปคือความ�า

1  เปโตร 3:18  พระคัมภีร์ - Free fromร�สต	โดยเดชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������พระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณได�เทศนาแก�ว่าค่าจ้างของคว�ญญาณในท�0คัมภีร์ - Free from7มข�งด�ว่าค่าจ้างของควยว่าค่าจ้างของคว�า  พระ
คัมภีร์ - Free fromร�สต	เชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������นก�นก$ได�ทนท7กข	คัมภีร์ - Free fromร�.งเด�ยว่าค่าจ้างของควเท�าน�.น เพราะคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ�ดบาป คัมภีร์ - Free from�อพระองคัมภีร์ - Free from	ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������อบธี 1:10รรมเพ�0อผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ไม�
ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������อบธี 1:10รรม  เพ�0อพระองคัมภีร์ - Free from	จ้างของความบาปคือความะได�ทรงน+าเราท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายไปถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งพระเจ้างของความบาปคือความ�า  ฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ �ายเน�.อห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้น�งพระองคัมภีร์ - Free from	ก$ทรง
ส�.นพระชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������นม	 แต�ทรงม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตข:.นโดยพระว่าค่าจ้างของคว�ญญาณ

2 เปโตร 1:3 ด�ว่าค่าจ้างของควยเห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้$นแล�ว่าค่าจ้างของควว่าค่าจ้างของคว�าฤทธี 1:10�@เดชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา�������������������อ�นศ�กด�@ส�ทธี 1:10�@ของพระองคัมภีร์ - Free from	 ได�ให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ส�0งสารพ�ดแก�เราท�0จ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ม�
ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตและทางท�0เป$นอย�างพระเจ้างของความบาปคือความ�า โดยร!�จ้างของความบาปคือความ�กพระองคัมภีร์ - Free from	ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ได�ทรงเร�ยกเราให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนค:งสง�าราศ�และคัมภีร์ - Free from7ณธี 1:10รรม

1 ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 3:14 เราท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลายร!�ว่าค่าจ้างของคว�า เราได�พ�นจ้างของความบาปคือความากคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตายไปส!�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตแล�ว่าค่าจ้างของคว ก$เพราะเราร�กพ�0น�อง ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ใด
ท�0ไม�ร�กพ�0น�องของตน ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�น�.นก$ย�งอย!�ในคัมภีร์ - Free fromว่าค่าจ้างของความตาย

1  ยอห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้	น 5:11  ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ท�0เชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������0อก$ม�ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�นดร	และพยานห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ล�กฐานน�.นก$คัมภีร์ - Free from�อว่าค่าจ้างของคว�า  พระเจ้างของความบาปคือความ�าได�ทรงโปรด
ประทานชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�ร�นดร	แก�เราท�.งห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ลาย และชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตน�.ม�อย!�ในพระบ7ตรของพระองคัมภีร์ - Free from	

ว่าค่าจ้างของคว�ว่าค่าจ้างของควรณ	 21:6  พระองคัมภีร์ - Free from	ตร�สก�บข�าพเจ้างของความบาปคือความ�าว่าค่าจ้างของคว�า  "ส+าเร$จ้างของความบาปคือความแล�ว่าค่าจ้างของคว  เราเป$นอ�ลฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น����������Ĉ�����y�เพลงสดุดี 16:10าและโอเมกา  เป$นปฐมและ
อว่าค่าจ้างของควสาน ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�ใดกระห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้าย เราจ้างของความบาปคือความะให่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�ผู้เป็นเจ้าของเรา������������������������������Ĉ���唠堈堠堸塐塨墀墘墰壈壠壸夐夨奀奘奰妈妸姨�ꟸꠐ꠨ꡀꡘꡰ!�น�.นด�0มจ้างของความบาปคือความากบ�อน+.าพ7แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้�งชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา��������������������ว่าค่าจ้างของคว�ตโดยไม�ต�องเส�ยอะไรเลย
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