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1  
Chapter 1 

1 ໂປໂລ ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໄວ້ເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ ຕາມນ  ໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ກັບໂຊຊະເທນຜູ້
ເປັນນ້ອງ 

2 ເຖິງ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີຢູ່່ເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊົງຊໍາຮະໃຫບ້ຣໍສຸິດໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ ຊຶງ່ພຣະອງົ
ໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນດ້ວຍກັນກັບຄົນທັງປວງທຸກບ່ອນ ທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາ
ທັງຫລາຍ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາແລະຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ 

3 ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ເທີນ 
 

ພຣະພອນທີມ່າໂດຍທາງພຣະຄຣດິ 
4 ເຮົາໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໃນເຣ່ືອງເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ສເມີ ເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຊົງປະທານ

ແກ່ພວກເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
5 ເພາະໃນພຣະອົງນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຄົບເຕ ມັບໍຣບູິນດ້ວຍທຸກສ່ິງ ທັງຝ່າຍວາຈາແລະຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງ 
6 ດ້ວຍວ່າຄໍາພຍານເຣ່ືອງພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນທ່ີຮັບຮອງແນ່ນອນໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາດ້ວຍ 
7 ຈົນເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂາດເຂີນຂອງພຣະຣາຊທານຈັກຢ່າງ ໃນຂນະທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຄອຍຖ້າການສະເດັດມາປາ

ກົດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 
8 ພຣະອົງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈ້ົາພ້ົນຈາກການຖືກຕີ ໃນວັນຂອງ

ພຣະເຢຊຄູຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
9 ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງທ່ຽງທັມ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາສໍາພັນສນິດກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ຄືພຣະເຢຊຄູຣິດ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
 

ການແບງ່ແຍກໃນຄຣສິຕະຈກັ 



10 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາອ້ອນວອນເຈ້ົາທງັຫລາຍໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຂໍໃຫ້ພວກ
ເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມເວ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ຢ່າຖືພັກຖືພວກ ແຕ່ໃຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍຮ່ວມເຂ້ົາສນິດກັນເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈ
ດຽວ ມຈຸີດປະສົງອັນດຽວກັນ 

11 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ເຫດວ່າມີບາງຄົນທ່ີມາຈາກນາງຂະໂລເອ ໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງ 
 ເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ເຮົາຟັງວ່າ ເກີດມີການຜິດຖຽງກັນໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 
12 ດ່ັງນ້ີເຮົາໝາຍຄວາມວ່າ ຄືພວກເຈ້ົາຕ່າງຄົນກໍຕ່າງກ່າວວ່າ, ìຂ້ອຍເປ ນັຝ່າຍໂປໂລî ຫລື ìຂ້ອຍເປັນຝ່າຍອາໂປໂລî 

ຫລື ìຂ້ອຍເປັນຝ່າຍເກຟາî ຫລື ìຂ້ອຍເປັນຝ່າຍພຣະຄຣິດî 
13 ພຣະຄຣິດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍອົງແລ້ວຫລື ໂປໂລໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ເພື່ອພວກເຈ້ົາຫລື ເຈົາ້ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມ

ຂອງໂປໂລຫລື 
14 ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ທໍາພທີິບັບຕິສະມາໃຫຜູ້້ໃດໃນພວກເຈ້ົາ ເວ້ັນແຕ່ທ່ານກ ີສະໂປກັບທ່ານຄາໂຍ 
15 ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ  
16 (ເຮົາໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຄອບຄົວຂອງສະເຕຟານາດ້ວຍ ນອກຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ ເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ວ່າ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ບັບ

ຕິສະມາແກ່ຜູ້ໃດອ ກີ) 
17 ເພາະວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາໄປເພ່ືອທໍາພິທີບັບຕິສະມາ ແຕ່ຊງົໃຊໄ້ປເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນອາ

ສັຍຄວາມເວ້ົາອັນສລາດສລຽວ ເພາະຢ້ານວ່າໄມກ້າງແຂນຂອງພຣະຄຣິດຈະເສັຽປໂຍດ 
 

ພຣະຄຣດິຄຣືດິອາໍນາດແລະພຣະປນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ 
18 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທີກໍ່າລັງຈິບຫາຍນ້ັນ ເຂົາເຫັນວ່າເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ແຕ່ສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍທ່ີກໍາ

ລັງຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ ກໍເຫັນວ່າເປັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
19 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາລາຍປັນຍາຂອງຄົນມີປັນຍາ ແລະຈະໃຫ້ຄວາມສລາດຂອງຄົນ    

ສລາດສູນເສັຽໄປî 
20 ຄົນມີປັນຍາຢູ່ໃສ ນັກທັມຢູ່ໃສ ນັກໂຕ້ຕອບບັນຫາສມຍັນ້ີຢູ່ໃສ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫປັນຍາຂອງໂລກກາຍ

ເປັນຄວາມໂງ່ຫລື 
21 ເພາະຕາມພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າ ມະນຸດບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍປັນຍາຂອງຕົນ ພຣະ

ເຈ້ົາຈ່ຶງຊອບພຣະທັຍຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອນ້ັນ ໃຫພ້ົ້ນດ້ວຍຄໍາເທສນາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາຖືວ່າໂງ່ 
22 ຝ່າຍພວກຢິວກໍຂໍເຫັນການສໍາຄັນ ແລະພວກຕ່າງຊາດກໍຊອກຫາປັນຍາ 
23 ແຕ່ພວກເຮົາປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນນ້ັນ ອັນເປັນສ່ິງທ່ີໃຫ້ພວກຢິວຊູນສະດຸດ ແລະເປັນ

ເຣ່ືອງທ່ີພວກຕ່າງຊາດຖືວ່າໂງ່ 
24 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ທັງຄົນຢິວກັບຄົນຕ່າງຊາດ ກໍຖືວ່າພຣະຄຣິດເປັນຣິດອໍານາດແລະ 

ພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
25 ດ້ວຍວ່າຄວາມໂງຂ່ອງພຣະເຈ້ົາກໍຍັງສລາດກວ່າປັນຍາຂອງມະນຸດ ແລະຄວາມອ່ອນແຮງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍເຂ້ັມ

ແຂງກວ່າກໍາລັງຂອງມະນຸດ 
26 ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ ພວກເຈ້ົາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດເອ້ີນມານ້ັນເປັນຄົນຢ່າງໃດ ຄືຄົນທ່ີມະ

ນຸດຖືວ່າສລາດກໍມີໜ້ອຍຄົນ  ຄົນທ່ີມອໍີານາດກ ມີໍໜ້ອຍຄົນ ຄົນທ່ີມຖີານະສູງກໍມີໜ້ອຍຄົນ 
27 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກສ່ິງທ່ີມະນຸດຖືວ່າໂງ່ນ້ັນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄົນສລາດຖືກອັບອາຍ ແລະໄດ້ຊົງເລືອກເອົາສ່ິງທ່ີມະ

ນຸດຖືວ່າອ່ອນກໍາລັງ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທ່ີມີກໍາລັງຖືກອັບອາຍ 



28 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກເອົາສ່ິງທ່ີມະນຸດຖືວ່າຕ່ໍາຕ້ອຍແລະດູໝ່ິນ ແລະເຫັນວ່າບ່ໍສໍາຄັນ ເພ່ືອທໍາລາຍສ່ິງທ່ີມະນຸດເຫັນ
ວ່າສໍາຄັນ 

29 ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມະນຸດຈັກຄົນອວດຕົວໄດ້ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ 
30 ໂດຍພຣະອົງນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະອົງໃຫ້ເປັນສະຕິປັນຍາແລະຄວາມ

ຊອບທັມຂອງເຮົາ ແລະເປັນຜູ້ຊົງຕ້ັງເຮົາໄວ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງໄຖ່ເຮົາໃຫພ້ົ້ນ 
31 ເພື່ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພແີລ້ວວ່າ, ìຜູ້ອວດອ້າງນ້ັນຈ່ົງເອົາພຣະອົງເຈ້ົາມາອວດອ້າງî 
 

2 ຄາໍປະກາດເຣືອ່ງພຣະຄຣດິທີຊ່ງົຖກືຄງຶໄວ ້
The Message about the Crucified Christ 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເມ່ືອເຮົາໄດ້ມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອປະກາດຄໍາພຍານເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແກ່ພວກ
ເຈ້ົາ ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາອັນຫນ້າຟັງ ຫລືດ້ວຍສະຕິປັນຍາ 

2 ເພາະວ່າເຮົາຕ້ັງໃຈວ່າຈະບ່ໍສະແດງຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງໃດໆໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ເວ້ັນແຕ່ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣ ດິ ແລະ
ການທ່ີພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນນ້ັນ 

3 ແລະເມ່ືອເຮົາຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຮົາກໍອ່ອນກໍາລັງ ແລະມີຄວາມຢ້ານຫລາຍຈົນຕົວສ່ັນ 
4 ຄໍາເວ້ົາແລະຄໍາເທສນາຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນຄໍາທ່ີສລາດສລຽວກ່ອມໃຈ ແຕ່ເປັນຄໍາຊ່ຶງສະແດງພຣະວິນຍານແລະຣິດອໍາ

ນາດ 
5 ເພ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ອາສັຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດ ແຕ່ອາສັຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ການສະແດງທາງພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ 
6 ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍເຄີຍກ່າວດ້ວຍສະຕິປັນຍາໃນຖ້າມກາງຄົນທ່ີແກ່ແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍປັນຍາຂອງຄົນສມັຍນ້ີ ຫລື

ດ້ວຍປັນຍາຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງໃນສມັຍນ້ີຊຶງ່ກໍາລັງເສ່ືອມສູນໄປ 
7 ແຕ່ເຮົາກ່າວດ້ວຍພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ເປັນຂ້ໍລັບເລິກ ຄືພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີຊົງເຊ່ືອງໄວ້ນ້ັນ ແລະທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ກ່ອນປະຖົມມະການ ເພ່ືອເປັນສະງ່າຣາສີແດ່ພວກເຮົາ 
8 ບໍ່ມຜູ້ີປົກຄອງຄົນໃດໃນສມັຍນ້ີໄດ້ຮູ້ເຖິງພຣະປັນຍານ້ັນ ເພາະວ່າຖ້າຮູ້ແລ້ວ ເຂົາຄົງຈະບ່ໍໄດ້ເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້

ຊົງຣັສມຄຶີງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ 
9 ແຕ່ເໝືອນມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìສິ່ງທີຕ່າບ່ໍໄດ້ເຫັນ, ຫູບ່ໍໄດ້ຍິນ, ແລະສ່ິງທ່ີມະນຸດຄຶດບ່ໍອອກ ຄືສ່ິງ

ນ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົຈັດແຈງໄວສໍ້າລັບຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງî 
10 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນແກ່ເຮົາທັງຫລາຍທາງພຣະວິນຍານ ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງຢ່ັງຮູ້ທຸກສ່ິງ 

ແມ່ນເປັນຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ 
11 ດ້ວຍວ່າໃຜໜໍ, ອາດຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ຈິດວິນຍານພາຍໃນມະນຸດຜູ້ນ້ັນເອງ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພຣະ

ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
12 ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບວິນຍານຂອງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້

ເຖິງສ່ິງຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົານ້ັນ 
13 ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວສ່ິງເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງປັນຍາຂອງມະນຸດສອນໄວ້ ແຕ່ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສ່ັງ

ສອນ ຄືເຮົາໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຣ່ືອງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ຄົນທ່ີມີພຣະວິນຍານຟັງ 



14 ແຕ່ມະນຸດທ່ີມີຈິດໃຈທໍາມະດາຈະຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີນ້ັນ ຊຶງ່ເປັນຂອງພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າທ່ີຈະ
ເຂ້ົາໃຈສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ກໍຕ້ອງອາສັຍພຣະວິນຍານ 

15 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານກໍສັງເກດຮູ້ສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜສັງເກດຮູ້ໃຈຜູ້ນ້ັນໄດ້ 
16 ìດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດຫນໍ ໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ຶງຈະສ່ັງສອນພຣະອົງໄດ້î ແຕ່ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍກໍມີ 

ພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣດິ 
 

3 ເພືອ່ນຮ່ວມງານເພື່ອພຣະເຈົ້າ 
Servants of God 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຝ່າຍເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເໝືອນກັບເວ້ົາກັບຜູ້ທ່ີຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານແລ້ວບ່ໍໄດ້ ແຕ່
ຕ້ອງເວ້ົາກັບເຈ້ົາເໝືອນເວ້ົາກັບຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍມະນຸດທັມມະດາ ເໝືອນກັບພວກເຈ້ົາເປັນເດັກອ່ອນໃນພຣະຄຣິດ 

2 ເຮົາໄດ້ລ້ຽງພວກເຈ້ົາດ້ວຍນ້ໍານົມບ່ໍໃຊ້ດ້ວຍອາຫານແຂງ ເຫດວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຈ້ົາຍັງບ່ໍສາມາດຮັບໄດ້ແລະເຖິງ 
ດຽວນ້ີກ ຍັໍງບ່ໍສາມາດ 

3 ເພາະວ າ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍຍັງຢູ່ຝ່າຍມະນຸດທັມມະດາ ດ້ວຍວ່າເມ່ືອພວກເຈ້ົາຍັງອິດສາກັນແລະຜິດຖຽງກັນ ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍບ່ໍໄດ້ຢູ່ຝ່າຍມະນຸດທັມມະດາ ແລະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມມະນຸດທັມມະດາດອກຫລື 

4 ເພາະເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຂ້ອຍເປ ນັຝ່າຍໂປໂລî ແລະອີກຜ  ູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຂ້ອຍເປັນຝ່າຍອາໂປໂລî ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍ
ໄດ້ພຽງແຕ່ເປັນມະນຸດທັມມະດາຫລືî 

5 ຖ້າດ່ັງນ້ັນ, ອາໂປໂລແມ່ນໃຜ? ໂປໂລແມ່ນໃຜ? ກໍແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ຊ່ຶງໄດ້ສອນພວກເຈ້ົາໃຫ້ເຊ່ືອ ເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບ
ໃຊຕ້າມທີອົ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກໍານົດໃຫ້ 

6 ເຮົາເປັນຜູ້ປູກ ອາໂປໂລເປັນຜູ້ຫົດນ້ໍາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ 
7 ເພາະສັນນ້ັນຜູ້ປູກຫລືຜູ້ຫົດນ້ໍາຈ່ຶງບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນນ້ັນກໍສໍາຄັນ 
8 ຜູ້ປູກກັບຜູ້ຫົດນ້ໍາກໍສເມີກັນ ແຕ່ທຸກຄົນກໍຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນຕາມການຂອງຕົນ 
9 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາເປັນໄຮ່ນາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປ ນັຕຶກຂອງພຣະອົງ ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງໂຜດປະທານແກ່ເຮົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ວາງຮາກລົງ

ເໝືອນນາຍຊ່າງຜູ້ຊາໍນານ ແລະຄົນອ່ືນກໍມາກ່ໍຂ້ຶນ ແຕ່ທຸກຄົນຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີວ່າຈະກ່ໍຂ້ຶນຢ່າງໃດ 
11 ເພາະວ່າຜູ້ໃດຈະວາງຮາກອ່ືນອີກບ່ໍໄດ້ ນອກຈາກຮາກທ່ີຊົງວາງໄວ້ແລ້ວນ້ັນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ 
12 ຖ້າຜູ້ໃດເອົາຄໍາ, ເອົາເງິນ, ເອົາເພັດພອຍ, ເອົາໄມ້, ເອົາຫຍ້າແຫ້ງ, ເອົາເຟືອງກໍດີ, ມາກ່ໍຂ້ຶນເທິງຮາກນ້ັນ ການຂອງ

ທຸກຄົນກໍຈະໄດ້ປາກົດແຈ້ງ 
13 ດ້ວຍວ່າເວລານ້ັນຈະໃຫ້ເຫັນໄດ້ແຈ່ມແຈ້ງ ເພາະຈະເຫັນແຈ່ມແຈ້ງໄດ້ດ້ວຍໄຟ ໄຟນ້ັນຈະທົດລອງເບ່ິງວ່າການຂອງ

ທຸກຄົນນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ 
14 ຖ້າການງານຂອງຜູ້ໃດທ່ີກ່ໍຂ້ຶນທນົຢູ່ໄດ້  ູຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນ 
15 ຖ້າການງານຂອງຜູ້ໃດຖືກເຜົາໄຫມ້ເສັຽ ຜ  ູ້ນ້ັນຈະຂາດຮາງວັນ ແຕ່ຕົນເອງກໍຈະໄດ້ພ້ົນແຕ່ເຫມືອນຜ່ານພ້ົນໄຟ 
16 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າພວກເຈ້ົາເປັນວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູໃນພວກ

ເຈ້ົາ 
17 ຖ້າຜູ້ໃດທໍາລາຍວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງທໍາລາຍຜູ້ນ້ັນ ເພາະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີສັກສິດ ເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍແຫລະ, ເປັນວິຫານນ້ັນ 
18 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລ້ໍຕົນເອງ ຖ້າຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາຄຶດວ່າຕົນເປັນຄົນມີປັນຍາໃນສມັຍນ້ີ ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຍອມເປັນຄົນໂງ່ 

ເພ່ືອຈະກາຍເປັນຄົນມີປັນຍາໄດ້ 



19 ເພາະວ່າປັນຍາຂອງໂລກນ້ີເປັນຄວາມໂງ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພວີ່າ, ìພຣະອົງຊົງຈັບ
ຄົນທ່ີມີປັນຍາດ້ວຍອຸບາຍຂອງເຂົາເອງî 

20 ແລະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີອີກວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບວ່າ ຄວາມຄຶດຂອງຄົນທ່ີມີປັນຍານ້ັນເປັນການເປ່ົາໆî 
21 ເຫດສັນນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຍົກມະນຸດຂ້ຶນອວດ ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາຣະພັດເປັນຂອງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍແລ້ວ  
22 ເຖິງແມ່ນວ່າໂປໂລກໍດີ ອາໂປໂລ ແລະເກຟາກໍດີ ໂລກກັບຊີວິດແລະຄວາມຕາຍກໍດີ ຫລືສ່ິງທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນແລະອະ

ນາຄົດກໍດີ ສ່ິງສາຣະພັດນ້ັນກໍເປັນຂອງພວກເຈ້ົາ 
23 ແລະພວກເຈ້ົາເປັນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະພຣະຄຣິດຊົງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

4 ອຄັສາວກົອຂງພຣະຄຣດິ 
Apostle of Christ 

1 ໃຫທຸ້ກຄົນຖືວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ ຮັັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ ທັງເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຮັກສາຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ 
2 ປະການນ່ຶງ, ຜູ້ປ້ອງກັນຮັກສານ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄົນສັດຊ່ື 
3 ສໍາລັບເຮົາ ການທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຫລືມະນຸດຜູ້ໃດຈະຕັດສິນຕົວເຮົານ້ັນ ເຮົາເຫັນວ່າເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍ ເຖິງແມ່ນ

ເຮົາເອງກໍບ່ໍໄດ້ຕັດສີນຕົວເຮົາ 
4 ເພາະເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຮົາມີຜິດສ່ິງໃດ ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍບ່ໍພ້ົນຈາກການພິພາກສາ ແຕ່ຜູ້ພິພາກສາຕົວເຮົານ້ັນແມ່ນອົງ   

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
5 ເຫດສັນນ້ັນພວກເຈ້ົາຢ່າຕັດສິນສ່ິງໃດກ່ອນເວລາ ຈົນກວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະເດັດມາ ພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍ

ຄວາມລັບທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ໃນຄວາມມືດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະຈະຊົງເຜີຍຄວາມຄາດໝາຍໃນໃຈມະນຸດດ້ວຍ ເມືອ່ນ້ັນ
ແຫລະ, ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮ ບັຄໍາຊົມເຊີຍຈາກພຣະເຈ້ົາຕາມສົມຄວນ 

6 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ທ່ີເຮົາໄດ້ນໍາເອົາເຣ່ືອງຕົວເຮົາກັບເຣ່ືອງອາໂປໂລມາກ່າວໄວ້ ກໍເພ່ືອປໂຍດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ 
ເພື່ອໃຫພ້ວກເຈ້ົາຮຽນເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກເຮົາຄື ìຢ່າອອກນອກຂອບເຂດຂອງພຣະຄັມພີî ບ່ໍໃຫຜູ້້ໃດໃນ
ພວກເຈ້ົາມີໃຈຈອງຫອງຍົກຜູ້ນ່ຶງແລະຂ່ົມຜູ້ນ່ຶງ 

7 ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຈ້ົາຕ່າງກັນກັບຄົນອ່ືນ ຫລືມອັີນໃດທ່ີເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບມາ ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂອ້ອວດ
ເໝືອນກັບເຈົາບ່ໍໄດ້ຮັບເລີຍ 

8 ດຽວນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍອ່ີມແລ້ວໜໍ, ຮ່ັງມີບໍຣບູິນແລ້ວໜໍ, ໄດ້ຂ້ຶນສເວີຍຣາດໂດຍຮ່ວມກັບພວກເຮົາໜໍ ແມ່ນຢູ່ ເຮົາກໍ
ປາຖນາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຂ້ຶນສເວີຍຣາດ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຂ້ຶນສເວີຍຣາດດ້ວຍກັນກັບພວກເຈ້ົາ 

9 ເພາະເຮົາຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງພວກເຮົາ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກໄວ້ໃນທ່ີສຸດປາຍເໝືອນຄົນທ່ີຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 
ເພາະເຮົາກາຍເປັນເໝືອນໂຕລະຄອນໃຫ້ຈັກກະວານຄືເທວະດາແລະມະນຸດຊ ມົ 

10 ພວກເຮົາເປັນຄົນໂງ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດ ແຕ່ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນມີປັນຍາໃນພຣະຄຣດິ ພວກເຮົາອ່ອນກໍາລັງ ແຕ່
ພວກເຈ້ົາມີກໍາລັງ ພວກເຈ້ົາມີຍົດ ແຕ່ພວກເຮົາເປັນຄົນອັປຍົດ 

11 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ ພວກເຮົາກໍຍັງອຶດເຂ້ົາຢາກນ້ໍາ ຂາດເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ຖືກທຸບຕີແລະບ່ໍມີບ່ອນພັກພາອາສັຍເປັນຫລັກ
ແຫລ່ງ 

12 ພວກເຮົາຍັງອົດສາເຮັດການໜັກໜ່ວງລ້ຽງຊີບດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ ເມ່ືອຖືກປ້ອຍດ່າເຮົາກໍອວຍພອນ ເມ່ືອຖືກຂ່ົມ
ເຫັງເຮົາກໍອົດທົນເອົາ 

13 ເມ່ືອຖືກນິນທາປມາດເຮົາກໍຊອກຫາທາງປອງດອງ ເຮົາກາຍເປັນເໝືອນຂ້ີເຫຍ້ືອຂອງໂລກ ເປັນເໝືອນຂອງເສດ
ຈາກສ່ິງສາຣະພັດທ່ີໂລກເລືອກຖ້ິມຈົນເຖິງບັດນ້ີ 



14 ເຮົາບ່ໍໃຊ່ໄດ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍລະອາຍ ແຕ່ຂຽນເພ່ືອເຕືອນສະຕິພວກເຈ້ົາໃນຖານະເປັນລູກ
ທ່ີຮັກຂອງເຮົາ 

15 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າໃນພຣະຄຣິດພວກເຈົ້າມຄີວາມຄວບຄຸມຈັກໝ່ືນຄົນກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍບໍ່ມີພໍຫ່ລາຍຄົນ ເພາະ
ວ່າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນເຮົານ້ີແຫລະ, ໄດ້ໃຫກໍ້າເນີດແກ່ພວກເຈ້ົາໂດຍຂ່າວປະເສີດ 

16 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຂໍໃຫ້ເຈົາທັງຫລາຍເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາໄປ 
17 ເພາະເຫດນ້ີເຮົາຈ່ຶງໄດ້ໃຊ້ຕີໂມທຽວລູກທີຮັ່ກຂອງເຮົາ ຜູ້ສັດຊ່ືໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫມ້າຫາພວກເຈ້ົາ ເພື່ອນໍາ

ພວກເຈ້ົາໃຫ້ລະນຶກເຖິງຫລັກການປະຕິບັດຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ ເໝືອນທ່ີເຮົາເຄີຍສອນໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ົວໆໄປ 
18 ແຕ່ມບີາງຄົນໄດ້ອວດຕົວຂ້ຶນ ເໝືອນກັບວ່າເຮົາຈະບ່ໍມາຫາພວກເຈ້ົາ 
19 ແຕ່ຖ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທ ັຍ ເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ ແລະເຮົາຈະໄດ້ຢ່ັງຮູ້ບ່ໍໃຊ່ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາ

ຂອງຄົນທ່ີອວດຕົວຂ້ຶນ ແຕ່ຈະຢ່ັງຮູ້ຣິດອໍານາດຂອງເຂົານ້ັນ 
20 ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຊ່ເຣ່ືອງຄໍາເວ້ົາ ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງຣິດອໍານາດ 
21 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເອົາຢ່າງໃດ ຈະໃຫ້ເຮົາຖືໄມ້ແສ້ມາຫາພວກເຈົ້າ ຫລຈືະໃຫເ້ຮົາມາດ້ວຍຄວາມຮັກແລະດ້ວຍໃຈ

ອ່ອນສຸພາບ 
 

5 ຕດັສນິລງົໂທດການຫລິນ້ຊູ ້
Imorality in the Church 

1 ມຂ່ີາວເລ່ົາລືກັນວ່າໃນພວກເຈ້ົາມີການຜິດຊາຍຍິງ ແລະການຜິດຢ່າງນ້ັນ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນພວກຕ່າງຊາດກໍບ່ໍເຄີຍມີ 
ຄືວ່າມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເອົາແມ່ນ້າຂອງຕົນມາເປັນເມັຽ 

2 ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງອວດຕົວຂ້ຶນ ແທນທ່ີຈະເປັນທຸກຮ້ອນໃຈ ພວກເຈ້ົາຄວນຈະຕັດຜູ້ທ່ີເຮັດການຜິດ່ຢາງນ້ັນອອກ
ເສັຽຈາກພວກເຈ້ົາ 

3 ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ແຕ່ໃຈຂອງເຮົາກໍຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ ຕັ້ດສີນລົງໂທດຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດການຜິດ
ຢ່າງນ້ັນ ເໝືອນກັບເຮົາໄດ້ຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍປະຊຸມກັນແລະໃຈຂອງເຮົາຮວມຢູ່ດ້ວຍ ພ້ອມທັງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຂອງພວກເຣົາ 

5 ຈ່ົງມອບຜູ້ນ້ັນໄວ້ໃຫ້ຊາຕານທໍາລາຍເນ້ືອກາຍ ເພ່ືອໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາໄດ້ພ້ົນໃນວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ການທ່ີເຈ້ົາທງັຫລາຍອວດອ້າງນ້ັນບ່ໍດີດອກ ພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຊ້ືອແປ ງ້ແຕ່ໜ້ອຍດຽວກໍແຜ່ໄປທ່ົວທັງກ້ອນ 
7 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຊໍາຮະເຊ້ືອແປ້ງເກ່ົາອອກເສັຽ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ເປັນກ້ອນໃໝ່ ເໝືອນບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງແລ້ວ ດ້ວຍ

ວ່າພຣະຄຣິດຜູ້ຊງົເປັນປັສຄາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ໄດ ຊົ້ງຖືກຂ້າບູຊາແລ້ວ 
8 ດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖືປັສຄານ້ັນ ບ່ໍໃຊ່ດ້ວຍເຊ້ືອເກ່ົາຫລືເຊ້ືອຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊື້ອ

ແປ້ງຄືຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມຈິງ 
9 ເຮົາໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍບອກເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວວ່າ, ຢ່າຄົບຫາກັບຄົນຫລ້ີນຊູ້ 
10 ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ໝາຍເຖິງຊາວໂລກທ່ີຫລ້ິນຊູ້, ຫລືຄົນໂລບ, ຄົນຂ່ົມຂູ່, ຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມກໍດີ ເພາະວ່າຖ້າຫ້າມຢ່າງ

ນ້ັນແລ້ວ ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈະຕ້ອງອອກໄປເສັຽຈາກໂລກນ້ີ 
11 ແຕ່ເຮົາໄດ້ຂຽນມາບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນພ່ີນ້ອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງເປັນຄົນຫລ້ິນຊູ້, ຫລືຄົນໂລບ, ຄົນ

ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ຄົນເວ້ົາຫຍາບຊ້າ, ຄົນຂ້ີເຫລ້ົາ, ຄົນຂ່ົມຂູ່ກໍດີ ຢ່າຄົບຫາກັບຄົນຢ່າງນ້ັນ ແມ່ນແຕ່ກິນເຂ້ົາ
ຮ່ວມກ ໍຢ່າຊູ່ກິນ 



12 ບ່ໍແມ່ນທຸຣະຂອງເຮົາທ່ີຈະໄປຕັດສີນລົງໂທດຄົນພາຍນອກ ແມ່ນທຸຣະຂອງພວກເຈ້ົາທ່ີຈະຕັດສິນລົງໂທດຄົນພາຍ
ໃນ ບ່ໍແມ່ນຫລື 

13 ສ່ວນຄົນພາຍນອກນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດສິນລົງໂທດ ìຈ່ົງຂັບໄລ່ຄົນຊ່ົວນ້ັນອອກຈາກພວກເຈ້ົາໄປເສັຽî 
 

6 ສ ູ້ຄວາມກນັຕໍຫ່ນາ້ຄນົນອກສາສນາ 
Lawsuits Agansts Fellow Christians 

1 ເມ່ືອຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາເປັນຄວາມກັນ ຈະກ້າໄປສູ້ຄວາມກັນຕ່ໍໜ້າຄົນນອກສາສນາ ແລະບ່ໍໃຊ່ຕ່ໍໜ້າໄພພົ່ນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຫລື 

2 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະພພິາກສາໂລກ ຖ້າພວກເຈ້ົາຈະພິພາກສາໂລກເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດ
ຕັດສິນເຣ່ືອງເລ ກັນ້ອຍທ່ີສຸດຫລື 

3 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າພວກເຮົາຈະພິພາກສາພວກເທວະດາ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກເທ່ົາໃດ ເຮົາສົມຄວນຈະຕັດສິນ
ຄວາມເຣ່ືອງຂອງຊີວິດນ້ີ 

4 ເມ່ືອພວກເຈ້ົາເປັນຄວາມກັນໃນເຣ່ືອງຊີວິດນ້ີ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາຄົນທ່ີຄຣິສຕະຈັກບ່ໍນັບຖືມາຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດ
ສິນ  

5 ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີກໍເພື່ອໃຫພ້ວກເຈ້ົາເກີດລະອາຍໃຈ ໃນພວກເຈ້ົາບ່ໍມີຈັກຄົນຫລືທີມີ່ປັນຍາພໍສາມາດຈະຕັດສິນຄວາມ
ລະຫວ່າງພວກພີນ້່ອງ 

6 ແຕ່ພີນ້່ອງກັບພ່ີນ້ອງຕ້ອງໄປສູ້ຄວາມກັນຕ່ໍໜ້າຄົນນອກສາສນາຢ່າງນ້ັນຫລື 
7 ທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍມຄີະດີກ່ຽວຂ້ອງກັນແລະກັນນ້ັນ ກໍເປັນການຂາດສິນທັມແທ້ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍທົນເອົາເມ່ືອເຂົາ

ເຮັດການຮ້າຍແກ່ຕົນ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍຍອມໃຫ້ເຂົາໂກງຕົນກ ດີໍກວ່າ 
8 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງເຮັດຮ້າຍແລະສ  ້ໍໂກງກັນໃນລະຫວ່າງພວກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
9 ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຄົນອະທັມຈະບ່ໍມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຫລ້ິນຊູ້ກໍດີ ຫລື

ຄົນຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມ ຄົນຜິດຈາກຜົວເມັຽກັນ ຊາຍຫລ້ິນຄືຍິງ ຊາຍຫລ້ີນກັບຊາຍ 
10 ຄົນຂະໂມຍ ຄົນໂລບ ຄົນຂ້ີເຫລ້ົາ ຄົນເວ້ົາຫຍາບຊ້າ ຄົນຂ່ົມຂູ່ກໍດີ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
11 ເມ່ືອກ່ອນມີບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາເປັນຄົນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະແລ້ວ ໄດ້ຖືກຊົງຕ້ັງໄວ້ສໍາ

ລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໄດ້ຖືກຊົງນັບເປັນຄ ົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງ
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 
 
ຖວາຍກຽດແກພ່ຣະເຈົາ້ດວ້ຍຮາ່ງກາຍຂອງຕ ນົ  

12 ìເຮົາເຮັດສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມີໃຜຫ້າມî ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດໄດ້ນ້ັນມີປໂຍດ ìເຮົາເຮັດສ ິ ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມໃີຜ
ຫ້າມî ແຕ່ວ່າຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງສ່ິງໃດ 

13 ອາຫານມີໄວສໍ້າລັບທ້ອງແລະທ້ອງກ ສໍໍາລັບອາຫານ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ທັງທ້ອງແລະອາຫານສູນຫາຍໄປ ສ່ວນ
ຮ່າງກາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີໄວ້ສໍາລັບການຫລ້ິນຊູ້ ແຕ່ມີໄວສໍ້າລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍມີໄວສໍ້າລັບ
ຮ່າງກາຍ 

14 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຄືນຂ້ຶນມາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຄືນມາໃໝ່ 
ດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ 

15 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈ້ົາເປັນອະວັຍວະຂອງພຣະຄຣິດ ຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນເຮົາຈະເອົາອະວັຍວະ
ຂອງພຣະຄຣິດ ໄປເປັນອະວັຍວະຂອງຍິງແມ່ຈ້າງຫລື ຢ່າໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ັນເລີຍ 



16 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຜູ້ທີຕິ່ດພັນກັບຍິງແມ່ຈ້າງກໍເປັນກາຍອັນດຽວກັບຍິງນ້ັນ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, 
ìເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວî 

17 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດພັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍເປັນຈ ດິໃຈອັນດຽວກັບພຣະອົງ 
18 ຈ່ົງຫລີກໜີເສັຽຈາກການຫລ້ີນຊູ້ ຜິດບາບທຸກຢ່າງທ່ີມະນຸດເຮັດນ້ັນເປັນບາບນອກກາຍ ແຕ່ຜູ້ທີຫ່ຼິ້ນຊູນ້ັ້ນກໍເຮັດຜິດ

ບາບຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ 
19 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈ້ົາເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ ຜູ້ຊ່ຶງຊງົສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາຊ່ຶງ

ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເອງ 
20 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ້ືເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຣາຄາສູງ ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຮ່າງກາຍ

ຂອງຕົນ 
 

7 ບນັຫາກຽ່ວກບັການສມົຣດົ 
Questions about Marriage 

1 ເຣ່ືອງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຂຽນມານ້ັນ ຂໍຕອບວ່າ ການທ່ີຜູ້ຊາຍບ່ໍຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ຍິງກໍດີຢູ່ 
2 ແຕ່ເພ່ືອປ້ອງກັນການຫລ້ິນຊູ ້ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຄວນມີເມັຽຂອງຕົນແລະແມ່ຍິງທຸກຄົນຄວນມີຜົວຂອງຕົນ 
3 ຜົວຕ້ອງຍອມຮ່ວມຢູ່ກັບເມັຽຕາມສົມຄວນ ແລະເມັຽກໍຕ້ອງຍອມຮ່ວມຢູ່ກັບຜົວເໝືອນກັນ 
4 ເມັຽບໍ່ມອໍີານາດເໜືອຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ແຕ່ອໍານາດນ້ັນຢູ່ນໍາຜົວ ຢ່າງດຽວກັນ ຜົວບ່ໍມີອໍານາດເໜືອຮ່າງກາຍຂອງຕົນ

ເອງ ແຕ່ອໍານາດນ້ັນຢູ່ນໍາເມັຽ 
5 ຢ່າປະຕິເສດການຢູ່ຮ່ວມກັນ ເວ້ັນແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນການຊ່ົວຄາວ ເພ່ືອອຸທິດຕົນໃນການໄຫວວ້ອນ ແລ້ວຈ່ຶງຄ ່ອຍ

ມາຢູ່ຮ່ວມກັນອີກ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຊາຕານຊັກຈູງໃຫ້ເຮັດຜິດເພາະຕົນອົດບ່ໍໄດ້ 
6 ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີເປັນການອະນຸຍາດ ບ່ໍໃຊເ່ປັນການສ່ັງ 
7 ເຮົາປາຖນາໃຫ້ທ ຸກຄົນເປັນເໝືອນຕົວເຮົາ ແຕ່ທຸກຄົນກໍໄດ້ຮັບຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາອັນເໝາະສົມກັບຕົວຜູ້ນ່ຶງ

ໄດ້ຮັບຢ່າງນ້ັນ ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຮ ັບຢ່າງນ້ີ 
8 ເຮົາຂໍກ່າວແກ່ຄ ນົທ່ີຍັງເປັນໂສດແລະພວກແມ່ໝ້າຍວ່າ ຖ້າເຂົາຈະຢູ່ເໝືອນຢ່າງເຮົາກໍດີແລ້ວ 
9 ແຕ່ຖ້າເຂົາອົດໃຈບ່ໍໄດ້ກໍໃຫ້ເຂົາແຕ່ງງານເສັຽ ເພາະການແຕ່ງງານນ້ັນດີກວ່າມີໃຈເຜົາຮ້ອນດ້ວຍກາມຣາຄະ 
10 ສ່ວນຄ ນົທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ ເຮົາຂໍສ່ັງ ບ່ໍໃຊເ່ຮົາສ່ັງເອງ ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາວ່າ ຢ່າໃຫ້ເມັຽປະຜົວ 
11 ແຕ່ຖ້ານາງຫາກປະຜົວໄປ ຢ່າໃຫ້ນາງເອົາຜົວໃໝ່ ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນກໍໃຫ້ນາງກັບມາຄືນດີກັບຜົວອີກ ແລະຂໍຢ່າໃຫ້ຜົວປະ

ຮ້າງເມັຽ 
12 ເຮົາຂໍກ່າວແກ່ຄົນອ່ືນໆ ນອກຈາກພວກນ້ີ (ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບໍໄດ້ຊົງກ່າວ) ວ່າຖ້າພ່ີນ້ອງຄົນໃດມີເມັຽທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນອົງ

ພຣະຄຣດິ ແຕ່ນາງກໍພ ໍໃຈຈະຢູ່ກັບຜົວນ້ັນ ຜົວບ່ໍຄວນຢ່າຮ້າງນາງ 
13 ຖ້າຍິງຄົນໃດມີຜົວທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ຜົວກໍພໍໃຈຈະຢູ່ກັບເມັຽນ້ັນ ເມັຽບ່ໍຄວນຢ່າຮ້າງຜົວນ້ັນ 
14 ເພາະວ່າຜົວທີບ່ໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະຍ້ອນເມັຽ ແລະເມັຽທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະ

ຍ້ອນຜົວນ້ັນ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນລູກຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍບໍຣິສຸດ ແຕ່ບັດນ້ີລູກເຫລ່ົານ້ັນກໍບໍຣິສຸດແລ້ວ 
15 ແຕ່ຖ້າຜູ້ທ່ີບໍ່ມຄີວາມເຊ່ືອຈະແຍກຕົວອອກໄປກໍຈ່ົງໃຫ້ທ່ານໄປ ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີພ່ີນ້ອງຊາຍຍິງຈະຜູກມັດຈໍາ

ໃຈໃຫ້ຢູ່ດ້ວຍກັນ ເພາະວ າ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທງັຫລາຍໃຫ້ຢູ່ຢ່າງສງົບ 
16 ຝ່າຍເຈ້ົາຜູ ເ້ປັນເມ ັຽ ເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ວ່າເຈ້ົາຈະຊ່ອຍຜົວໃຫ້ພ້ົນໄດ້ຫລືບ່ໍ ຫລືເຈ້ົາຜູ້ເປັນຜົວ ເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ວ່າເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເມ ັຽໃຫ້

ພ້ົນໄດ້ຫລື 
  



      ຈົງ່ດາໍເນນີຊວີິດຢູຕ່າມຖານະທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົປະທານ 
17 ແຕ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ຕາມຖານະທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງປະທານແກ່ຕົນແລະຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ

ເອົານ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງວາງລະບຽບດ່ັງນ້ັນໄວ້ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທ່ົວໄປ 
18 ຖາ້ມຜູ້ີໃດທ່ີຖືກຊົງເອ້ີນເອົາເມ່ືອພາຍຫລັງການຮັບພິທີຕັດ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເລີກຈາກຖານະນ້ັນເສ ຽັ ຫລືຖ້າວ່າມີຜູ້ໃດທ່ີ

ຖືກຊົງເອ້ີນເອົາໂດຍຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮັບ 
19 ການທ່ີຮັບຫລືບ່ໍຮັບພທີິຕັດກໍບ່ໍສໍາຄັນ ແຕ່ການຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນສໍາຄັນ 
20 ໃຫທຸ້ກຄົນຢູ່ໃນຖານະທ່ີເຂົາຢູ່ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເອົານ້ັນ 
21 ເຈ້ົາຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເອົາເມ່ືອຍັງເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ຫລື ຢ່າຮ້ອນໃຈ ຖ້າເຈ້ົາຈະສາມາດໄຖ່ຕົວອອກໄດ້ກໍຄວນໄຖ່

ດີກວ່າ 
22 ເຫດວ່າຖ້າອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຜູ້ໃດເມ່ືອຍັງເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນເສຣີຊົນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າງ

ນ້ັນແຫລະ, ຄົນໃດທ່ີໄດ້ຮັບການຊົງເອ້ີນເມ່ືອເປັນເສຣີຊົນ ຄົນນ້ັນກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະຄຣິດ 
23 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ້ືເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍຣາຄາສູງ ຢ່າກັບໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງມະນຸດ 
24 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຈ້ົາທຸກຄົນຢູ່ໃນຖານະໃດເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນ ກ ໃໍຫ້ຕ້ັງຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາໃນຖານະນ້ັນ 

 

ເຣືອ່ງຄນົໂສດແລະພວກແມໝ່າ້ຍ 
25 ເຣ່ືອງຄົນໂສດນ້ັນເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ເຮົາຂໍອອກຄວາມເຫັນໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ໄດ້

ຮັບພຣະຄຸນຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ປັນຜູ້ທ່ີໄວ້ໃຈໄດ້ 
26 ຍ້ອນຄວາມຍາກລໍາບາກທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງຄຶດເຫັນວ່າ ຄວນໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຕາມຢ່າງທ່ີຕົນຢູ່ດຽວນ້ີກໍດີຢູ່ 
27 ຖ້າເຈ້ົາມີເມັຽແລ້ວ ຢ່າຊອກຫາທາງແຍກຈາກກັນ ຖ້າເຈ້ົາແຍກຈາກເມັຽແລ້ວ ຢ່າຊອກຫາເມັຽໃຫມ່ 
28 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາແຕ່ງງານກໍບ່ໍຜິດ ແລະຖ້າຍິງໂສດຈະແຕ່ງງານກໍບ່ໍຜິດ ແຕ່ຄົນທ່ີແຕ່ງງານຢ່າງນ້ັນຄົງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ລໍາບາກໃຈໃນຊີວດິນ້ີ ແຕ່ເຮົາປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍພ້ົນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນ  ້ັນ 
29 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີກໍເພາະເວລາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນກໍສ້ັນເຂ້ົາມາແລ້ວ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປໃຫ້ຜູ້ມເີມັຽດໍາເນີນຊີ

ວິດເໝືອນບ່ໍມີເມັຽ 
30 ໃຫຜູ້້ຮ້ອງໄຫ້ເໝືອນບ່ໍຮ້ອງໄຫ້ ແລະຜູ້ທ່ີຊົມຊ່ືນຍິນດີເໝືອນບ່ໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຜູ້ທ່ີຊ້ືເໝືອນບ່ໍໄດ້ສ່ິງໃດ 
31 ແລະໃຫ້ຜູ້ທ່ີໃຊ້ຂອງໃນໂລກເໝືອນກັບວ່າບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຕັມສ່ວນ ດ້ວຍວ່າລະບົບຂອງໂລກນ້ີກໍາລັງລ່ວງໄປ 
32 ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍພົນ້ຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍໃຈ ຝ່າຍຜູ້ທ່ີບ່ໍມີເມັຽກໍຮ້ອນໃຈໃນການງານຂອງອົງພຣະຜູ້

ເປ ັນເຈ້ົາ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫຊ້ອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
33 ແຕ່ຜູ້ທ່ີມີເມັຽແລ້ວກໍຮ້ອນໃຈໃນການຂອງໂລກນ້ີ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຊອບໃຈຂອງເມັຽ ຈ່ຶງມີຄວາມສົນໃຈເປັນສອງກ້ໍາ

ສອງຝ່າຍ 
34 ຝ່າຍຍິງທ່ີບ່ໍມຜົີວແລະສາວໂສດກໍຮ້ອນໃຈໃນການງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດທັງກາຍ

ແລະຈິດວິນຍານ ແຕ່ຍິງທ່ີມີຜ ວົກໍຮ້ອນໃຈໃນການຂອງໂລກນ້ີ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຊອບໃຈຂອງຜົວ 
35 ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີກໍເພ່ືອປໂຍດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເອງ ບ່ໍໃຊ່ຈະຫ້າງແຮ້ວໃສ່ພວກເຈ້ົາ ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເປັນລະບຽບໃຫ້ 

ພວກເຈ້ົາບົວລະບັດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍບ່ໍມໃີຈເປັນສອງກ້ໍາສອງຝ່າຍ 
36 ຖ້າຊາຍໃດມີຄູ່ໝ້ັນເປັນສາວປອດ ແລະຮູ້ສຶກວ່າຕົນຈະປະຕິບັດຕ່ໍຄູ່ໝ້ັນຢ່າງສົມຄວນບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ຖ້າມີຄວາມຮັກ

ຮ້ອນແຮງຈ່ຶງຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ ກໍໃຫເ້ຂົາເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາ ຄືໃຫ້ເຂົາແຕ່ງງານເສັຽ ບ່ໍມຄີວາມຜິດອ ນັໃດ 



37 ແຕ່ຖ້າຊາຍຄົນໃດຕ້ັງໃຈຄັກແນ່ ແລະເຫັນວ່າບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນ ແຕ່ອາດບັງຄັບໃຈຕົນເອງໄດ້ ດ້ວຍຕ້ັງໃຈວ່າຈະໃຫ້
ຍິງນ້ັນເປັນຄູ່ໝ້ັນຕ່ໍໄປ ຜູ້ນ້ັນກໍເຮັດດີຢູ່ 

38 ເຫດສັນນ້ັນຜູ ໃ້ດທ່ີແຕ່ງງານກັບຄູ່ໝ້ັນຂອງຕົນກໍເຮັດດີຢູ່ ແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍແຕ່ງງານນ້ັນກໍເຮັດດີກວ່າ 
39 ຕາບໃດຜົວຍັງມຊີີວດິຢູ່ ເມັຽຕ້ອງຢູ່ກັບຜົວ ຖ້າຜົວຕາຍນາງກໍເປັນອິສຣະ ຈະແຕ່ງງານກັບຊາຍໃດກໍໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່

ຕ້ອງແຕ່ງງານກັບຜູ່້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
40 ແຕ່ຕາມເຮົາເຫັນວ່າ ຖ້ານາງຢູ່ຜູ້ດຽວກໍຈະເປັນສຸກກວ່າ ແລະເຮົາຄຶດວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ

ເຮົາດ້ວຍ 
 

8 ເຣືອ່ງອາຫານທີຖ່ວາຍແກພ່ຣະທຽມ 
             The Questions about Food Offered to Idols 

1 ເຣ່ືອງຂອງທ່ີເຂົາເອົາບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າ, ìພວກເຮົາຕ່າງກໍມີຄວາມຮູ ທຸ້ກຄົນî ຄວາມຮູ້ນ້ັນ
ເຮັດໃຫ້ອວດຕົວ ແຕ່ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ 

2 ຖ້າຜ  ູ້ໃດຖືວ່າຕົວຮູ້ສ່ິງໃດແລ ວ້ ຜູ້ນ້ັນຍັງບ່ໍຮູ້ອັນໃດຕາມທ່ີຄວນຈະຮູ້ 
3 ແຕ່ວ່າຖ້າຜູ້ໃດຮັກພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮູ້ຈັກຜູ້ນ້ັນ 
4 ເຣ່ືອງການກິນອາຫານທ່ີເຂົາເອົາບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າ ìພຣະທຽມນ້ັນບ່ໍເປັນຂອງແທ້î ແລະ 

ìມພີຣະເຈ້ົາແທແ້ຕ່ອົງດຽວî 
5 ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຣະຫລາຍໃນສວັນ ແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ທີເ່ຂົາເອ້ີນວ່າພຣະເຈ້ົາ (ພຣະກໍມີຫລາຍ ເຈ້ົາກໍມີ

ຫລາຍແທ້) 
6 ແຕ່ສໍາລັບພວກເຮົານ້ັນມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວຄືພຣະບິດາ ແລະສ່ິງສາຣະພັດທັງປວງບັງເກີດມາຈາກພຣະອົງ ແລະພວກ

ເຮົາເປັນມາເພ່ືອພຣະອົງ ແລະມີອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອົງດຽວ ຄືພຣະເຢຊຄູຣິດ ແລະສ່ິງສາຣະພັດກໍບັງເກີດຂ້ຶນໂດຍ  
ພຣະອົງ ແລະເຮົາກໍເປັນມາໂດຍພຣະອົງ 

7 ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ຢ່າງນ້ີ ເພາະມີບາງຄົນທ່ີເຄີຍນັບຖືພຣະທຽມແຕ່ກ່ອນຈົນເຖິງບັດນ້ີ ເມ່ືອເຂົາກິນອາຫານ
ນ້ັນກໍຖືວ່າເປັນຂອງບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນແທ້ ແລະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຂົາຍັງອ່ອນຢູ່ຈ່ຶງຖືກຊ່ົວມົວໝອງ
ໄປ 

8 ອາຫານບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຖ້າບ່ໍກິນເຮົາບ່ໍໄດ້ຊ່ົວລົງ ຖ້າກິນເຮົາກໍບ່ໍດີຂ້ຶນ 
9 ແຕ່ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ການໃຊ້ເສຣີພາບຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍສະດຸດໃຈ 
10 ເພາະວ່າຖ້າຜູ້ໃດຫາກມາເຫັນເຈ້ົາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ນ່ັງກິນໃນວິຫານຂອງພຣະທຽມນ້ັນ ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນອ່ອນ

ຂອງຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍກ້າຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ບັງອາດກິນຂອງທ່ີບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນຫລື 
11 ດ່ັງນ້ັນຄວາມຮູ້ຂອງເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອອ່ອນ ຊຶງ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງວາຍພຣະຊົນເພ່ືອນ້ັນຕ້ອງຈິບ

ຫາຍໄປ 
12 ສັນນ້ັນເມ່ືອພວກເຈ້ົາເຮັດຜິດຕ່ໍພວກພ ີ ່ນ້ອງ ຄືເຮັດຮ້າຍແກ່ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນອ່ອນຂອງເຂົານ້ັນ ເຈ້ົາກໍໄດ້

ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະຄຣິດດ້ວຍ 
13 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າອາຫານເປັນເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາສະດຸດໃຈ ເຮົາກໍຈະບ່ໍກິນຊ້ີນຕລອດໄປ ເພາະຢ້ານວ່າຈະ

ເຮັດໃຫ້ພີນ້່ອງສະດຸດໃຈ 
 



9 ສດິຂອງອຄັສາວກົ 
Rights and Duties of an Apostle 

1 ເຮົາບ່ໍໄດ້ມີເສຣີພາບຫລື ເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນອັຄສາວົກຫລື ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ
ຫລື ເຈົາ້ທັງຫລາຍບ່ໍເປັນຜົນງານຂອງເຮົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລື 

2 ຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນອັຄສາວົກໃນສາຍຕາຂອງຄົນອ່ືນ ເຮົາກໍເປັນອັຄສາວົກໃນສາຍຕາຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍແທ້ ເພາະວ່າ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄືກາປະຈໍາຕໍາແໜ່ງອັຄສາວົກຂອງເຮົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

3 ຖ້າຜູ້ໃດສອບສວນເຮົາ ເຮົາກໍຈະແກ້ຕົວວ່າ 
4 ìເຮົາບ່ໍມີສິດທ່ີຈະກິນແລະດ່ືມຫລື 
5 ເຮົາບ່ໍມີສິດຫລືທ່ີຈະພາເມັຽທີເ່ປັນຄຣິສະຕຽນໄປມາດ້ວຍກ ນັ ເໝື ືອນຢ່າງອັຄສາວົກຄົນອ່ືນ ແລະເໝືອນຢ່າງພວກ

ນ້ອງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເໝືອນຢ່າງເກຟານ້ັນ 
6 ຈໍາເພາະແຕ່ເຮົາກັບບາຣະນາບາເທ່ົານ້ັນຫລື ທ່ີບ່ໍມີສິດເລີກເຮັດການຫາລ້ຽງຊີບນ້ັນ 
7 ແມ່ນໃຜທ່ີຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານຕ້ອງກິນອາຫານຂອງຕົນເອງ ຜູ້ໃດທ່ີເຮັດສວນອະງ  ຸ່ນແລ້ວບ່ໍໄດ້ກິນຜົນຈາກສວນນ້ັນ 

ຫລືຜູ້ໃດທ່ີລ້ຽງສັດແລ້ວບ່ໍໄດ້ກິນນ້ໍານົມຈາກຝູງສັດນ້ັນ 
8 ເຮົາກ່າວຢ່າງນ້ີຕາມທັມນຽມຂອງມະນຸດຫລື ພຣະບັນຍັດບ່ໍໄດ້ກ່າວຢ່າງນ້ີເໝືອນກັນຫລື 
9 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ແລ້ວໃນບັນຍັດຂອງໂມເຊວ່າ, ìຢ່າເອົາກະສອບໃສ່ສົບງົວເມ່ືອມັນຍັງຢຽບເຂ້ົາຢູ່î ພຣະເຈົ້າຊົງ

ເປັນຫ່ວງພຣະທັຍນໍາງົວນ້ັນຫລື 
10 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວເພ່ືອປໂຍດຂອງເຮົາທັງຫລາຍໂດຍຈໍາເພາະດອກຫລື ແທ້ຈິງຂ້ໍຄວາມນ້ັນຂຽນໄວ້ເພ່ືອປໂຍດ

ຂອງເຮົາທັງຫລາຍໂດຍຈໍາເພາະດອກຫລື ແທ້ຈິງຂ້ໍຄວາມນ້ັນຂຽນໄວ້ເພ່ືອປໂຍດຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍວ່າຄົນທ່ີໄຖນາ
ກໍຄວນໄຖດ້ວຍຄວາມຫວັງໃຈ ແລະຄົນທ່ີຟາດເຂ້ົາກໍຄວນຟາດດ້ວຍຄວາມຫວັງຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງຂອງເຂ້ົານ້ັນ 

11 ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຫວ່ານແນວປູກຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະເປັນການຫລາຍເກີນໄປຫລື ທີພ່ວກເຮົາຈະກ່ຽວ
ຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍຈາກພວກເຈ້ົາ 

12 ຖ້າຄົນອ່ືນມີສິດທ່ີຈະໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກພວກເຈ້ົາ ພວກເຮົາບ່ໍມີສິດທ່ີຈະໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກຫລື ເຖິງປານນ້ັນ
ພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ສິດນ້ັນ ແຕ່ໄດ້ຍອມອົດທົນເອົາທຸກສ່ິງ ເພາະຢ້ານວ່າເຮົາຈະເປັນຜູ້ກ່ໍເຫດໃດເຫດນ່ຶງຂ້ຶນຂັດ
ຂວາງຂ່າວປະເສ ດີເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ 

13 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ ຄົນທ່ີປະຕິບັດໃນວິຫານກໍກິນຂອງຖວາຍໃນວິຫານນ້ັນ ແລະຄົນທ່ີປະຕິບັດແທ່ນບູຊາກໍຮັບ
ສ່ວນແບ່ງຂອງເຄ່ືອງບູຊານ້ັນ 

14 ຢ່າງດຽວກັນ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາໄວ້ວ່າ ìຄົນທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດຄວນໄດ້ຮັບການລ້ຽງຊີບດ້ວຍຂ່າວ
ປະເສ ດີນ້ັນ 

15 ແຕ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ສິດເຫລ່ົານ້ີຈັກຢ່າງ ທ່ີເຮົາຂຽນເຣ່ືອງນ້ີກໍບ່ໍໃຊ່ເພື່ອຈະໃຫເ້ຂົາເຮັດຢ່າງນ້ັນແກ່ເຮົາ ດ້ວຍວ່າເຮົາຍອມ
ຕາຍເສັຽກ ດີໍກວ່າທ່ີຈະ,,,, ຢ່າໃຫ້ຜູ ້ໃດທໍາລາຍເຫດແຫ່ງການອວດອ້າງຂອງເຮົາ 

16 ເພາະການທ່ີເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເຮົາບ່ໍມີເຫດທີຈ່ະອວດອ້າງໄດ້ ເພາະຄວາມຈໍາເປັນໄດ້ຕົກໃສ່ເຮົາ ວິບັດ
ຈະເກີດມີແກ່ເຮົາຖ້າເຮົາບ່ໍປະກາດຂ່າວປະເສ ດີ 

17 ເພາະຖ້າເຮົາເຮັດການນ້ັນດ້ວຍໃຈສມັກເຮົາກໍຈະໄດ້ບໍາເຫນັດ ແຕ່ຖ້າເຮົາບ່ໍສມັກກໍຍັງເປັນການທ່ີຊົງມອບໄວ ໃ້ຫ້ເຮົາ
ເຮັດ 

18 ແລ້ວບໍາເຫນັດຂອງເຮົາຄືອັນໃດ ຄືເມ່ືອເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນເຮົາບ່ໍໄດ້ຄິດຄ່າ ແລະບ່ໍໄດ້ໃຊສິ້ດຂອງເຮົາໃນ
ຂ່າວປະເສີດນ້ັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ 



19 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນບັງຄັບຂອງຜູ້ໃດ ເຮົາກໍຍັງຍອມຕົວເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ຂອງຄົນທັງປວງ ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາຄົນຈໍາ
ນວນຫລວງຫລາຍມາເປັນສິດ 

20 ຕ່ໍຄົນຢິວເຮົາໄດ້ເຮັດເຫມືອນຄົນຢິວ ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຈຄົນຢິວ ຕ່ໍຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດເຮົາກໍເຮັດໄດ້ໃຈຄົນທັງຫລາຍທ່ີ
ຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ (ເຖິງແມ່ນເຮົາເອງບ່ໍຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດກໍດີ) ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຈຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດນ້ັນ 

21 ຕ່ໍຄົນທ່ີຢູ່ນອກພຣະບັນຍັດເຮົາກໍເຮັດເໝືອນຄົນທ່ີຢູ່ນອກພຣະບັນຍັດ (ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍຢູ່ນອກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາກໍດີ ແຕ່ເຮົາຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ) ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຈຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ນອກພຣະບັນຍັດນ້ັນ 

22 ຕ່ໍຄົນທ່ີອ່ອນແອເຮົາກໍເຮັດເໝືອນຄົນອ່ອນແອ ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຈຄົນອ່ອນແອ ເຮົາຍອມເປັນຄົນທຸກຊະນິດເພາະເຫັນ
ແກ່ຄົນທັງປວງ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຊ່ອຍບາງຄົນໃຫ້ພົນ້ດ້ວຍທຸກວິທທີາງ 

23 ເຮົາເຮັດຕາມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເພາະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມສ່ີວນໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ 
24 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີແລ່ນແຂ່ງກັນ ກໍແລ່ນດ້ວຍກັນທຸກຄົນ ແຕ່ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຮາງວັນມີແຕ່ຄົນດຽວ 

ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງແລ່ນເພ່ືອຊີງຮາງວັນໃຫ້ໄດ້ 
25 ຝ່າຍນັກກິລາທຸກຄົນກໍເຄ່ັງຄັດໃນລະບຽບທຸກຢ່າງ ເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍເພ່ືອຈະໄດ້ພວງມາລັຍທ່ີຫຽ່ວແຫ້ງໄປ ແຕ່ເຮົາ

ເຮັດເພ່ືອຈະໄດ້ພວງມາລັຍອັນບ່ໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ 
26 ດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາຈ່ຶງແລ່ນເສັງໂດຍມີເປ້ົາຫມາຍ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງນັກມວຍທ່ີຊົກລົມ 
27 ແຕ່ເຮົາກໍທຸບຕີຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ມນັແຂງຢູ່ຄາມື ເພາະຢ້ານວ່າເມ່ືອເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ຄົນອ່ືນແລ້ວ ເຮົາເອງຈະ

ຖືກຂ້າຊ່ືອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ 
 

10 ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫນ້ັບຖພືຣະທຽມ 
Warnings Againts Idols 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ເມກ ແລະ
ໄດ້ຜ່ານທະເລໄປທຸກຄົນ 

2 ແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນເມກແລະໃນທະເລຮ່ວມກັບໂມເຊທຸກຄົນ 
3 ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທິບຢ່າງດຽວກັນທຸກຄົນ ແລະໄດ້ດ່ືມນ້ໍາທິບຢ່າງດຽວກັນທຸກຄົນ  
4 ດ້ວຍວ່າເຂົາເຄີຍໄດ້ດ່ືມນ້ໍາໄຫລອອກມາຈາກສີລາສັກສິດທ່ີຕາມເຂົາໄປ ສີລານ້ັນແມ່ນອົງພຣະຄຣິດ 
5 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ, ມີຄົນສ່ວນຫລາຍໃນພວກນ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍ ເຮົາຮູ້ໄດ້ກໍເພາະວ່າເຂົາລ້ົມຕາຍໃນ

ປ່າບ່ໍຂາດສາຍ 
6 ເຫດການເຫລ່ົານ້ີເປັນຕົວຢ່າງເຕືອນໃຈເຮົາທັງຫລາຍ ບ່ໍໃຫພ້ວກເຮົາມໃີຈໂລບແລະປາຖນາສ່ິງຊ່ົວເໝືອນເຂົາເຫລ່ົາ

ນ້ັນ 
7 ຢ່າກາຍເປັນຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມເຫມືອນບາງຄົນໃນພວກເຂົາ ຕາມມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìໄພພ່ົນທັງ

ຫລາຍໄດ້ນ່ັງລົງກິນແລະດ່ືມ ແລ້ວກໍລຸກຂ້ຶນເຕ້ັນລໍາî 
8 ຢ່າໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຫລ້ີນຜິດຊາຍຍິງ ເຫມອືນບາງຄົນໃນພວກນ້ັນໄດ້ເຮັດ ແລ້ວກໍລ້ົມລົງຕາຍໃນມ້ືດຽວສອງໝ່ືນ

ສາມພັນຄົນ 
9 ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາທດົລອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເໝືອນຢ່າງທ່ີບາງຄົນໃນພວກນ້ັນໄດ້ທົດລອງ ແລ້ວກໍຈິບຫາຍ

ໄປດ້ວຍພິດງູ 
10 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າຈ່ົມເໝືອນບາງຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຈ່ົມ ແລ້ວກໍໄດ້ຈິບຫາຍດ້ວຍເພັຊຄາດ 
11 ເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນແກ່ເຂົາເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຜູ້ອ່ືນ ແລະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເພ່ືອເຕືອນສະຕິເຮົາທັງຫລາຍ 

ຊ່ຶງກໍາລັງປະສົບກັບເວລາສຸດທ້າຍທ່ີຈວນຈະມາເຖິງ 



12 ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຄຶດວ່າຕົວຕ້ັງຫມັນ້ຢູ່ແລ້ວ ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະລ້ົມລົງ 
13 ບໍ່ມກີານທົດລອງອັນໃດເກີດຂ້ຶນກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ ນອກຈາກການທົດລອງທ່ີເຄີຍເກີດກັບມະນຸດທ່ົວໄປ ພຣະເຈ້ົາຊົງ

ທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖືກທົດລອງເກີນກວ່າທ່ີເຈ້ົາຈະທົນໄດ້ ແລະເມ່ືອຊົງທົດລອງເຈ້ົານ້ັນ      
ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາມ ທີາງຫລີກຫນີໄປໄດ້ດ້ວຍ ເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້ 

14 ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ ເຮົາເວ ົ ້າເຫມືອນດ່ັງເວ້ົາກັບຄົນທ່ີມີ 
ປັນຍາ  

15 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງພິຈາຣະນາເອົາໃນເຣ່ືອງທ່ີເຮົາເວ້ົານ້ັນ 
16 ຈອກແຫ່ງພຣະພອນຊ່ຶງເຮົາຂໍພຣະພອນນ້ັນ ເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ 

ບ່ໍແມ່ນຫລື ເຂ້ົາຈ່ີຊ່ຶງເຮົາຫັກນ້ັນ ເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
17 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີຫລາຍຄົນ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກມີເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນດຽວ ພວກເຮົາຈ່ຶງເປັນຮ່າງກາຍອັນດຽວກ ນັ ເພາະວ່າ

ທຸກຄົນຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນດຽວກັນ 
18 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕົວຢ່າງພວກອິສຣາເອນ ຄົນທ່ີຮັບປະທານຂອງທ່ີບູຊາແລ້ວນ້ັນ ກໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນແທ່ນບູຊານ້ັນ ບ່ໍ

ແມ່ນຫລື 
19 ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ເຮົາໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຖວາຍພຣະທຽມນ້ັນສັກສິດຫລື ຫລືວ່າພຣະທຽມນ້ັນ

ເປັນສ່ິງສັກສິດຫລື 
20 ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ເຮົາໝາຍຄວາມວ່າເຄ່ືອງບູຊາທ່ີພວກຕ່າງຊາດຖວາຍນ້ັນ ເຂົາຖວາຍແກ່ຜີ ຄືແກ່ສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນພຣະ

ເຈ້ົາ ເຮົາບ່ໍຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜີ 
21 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະດ່ືມແຕ່ຈອກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແດ່ ແລະຂອງຜີແດ່ບ່ໍໄດ້ 
22 ເຮົາທັງຫລາຍຈະຍຸແຍ່ໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເຫິງສາຫລື ພວກເຮົາມີຣິດຫລາຍກວ່າພຣະອົງຫລື 
23 ìເຮົາເຮັດສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມີໃຜຫ້າມî ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດໄດ້ນ້ັນເປັນປໂຍດ ìເຮົາເຮັດສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມີ

ໃຜຫ້າມî ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດໄດ້ນ້ັນຈະໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ 
24 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫາປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ຈ່ົງເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ 
25 ຊ້ີນທ ກຸຢ່າງທ່ີເຂົາຂາຍຕາມຕລາດນ້ັນກິນໄດ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງຖາມສ່ິງໃດ ເພາະເຫັນແກ່ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບ 
26 ດ້ວຍວ່າ, ìແຜ່ນດິນໂລກກັບສັພສ່ິງໃນໂລກນ້ັນເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
27 ຖ້າຄົນທ່ີບໍ່ມຄີວາມເຊ່ືອເຊີນເຈ້ົາໄປກິນລ້ຽງແລະເຈ້ົາກໍເຕັມໃຈໄປ ສ່ິງໃດທ່ີເຂົາຈັດໃຫ້ກິນກໍກິນໄດ້ ບ່ໍຕ້ອງຖາມສ່ິງໃດ

ເພາະເຫັນແກ່ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບ 
28 ແຕ່ຖ້າມີຜູ້ໃດບອກເຈ້ົາວ່າ, ìຂອງນ້ີເຂົາໄດ້ເອົາບູຊາແລ້ວî ເຈ້ົາຢ່າໄດ້ກິນເພາະເຫັນແກ່ຜູ້ທ່ີບອກນ້ັນ ແລະເພາະເຫັນ

ແກ່ໃນສໍານຶກຜິດແລະຊອບ 
29 (ເຮົາບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງໃຈສ າໍນຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ໝາຍເຖິງໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນທ່ີບອກນ້ັນ) 

ìເປັນຫຍັງໃນສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນອ່ືນ ຈະຕ້ອງມາຂັດຂວາງເສຣີພາບຂອງເຮົາ 
30 ຖ້າເຮົາຮັບປະທານໂດຍຂອບພຣະຄຸນ ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງຕິຕຽນເຮົາເພາະສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຂອບພຣະຄຸນແລ້ວî 
31 ເຫດສັນນ  ້ັນເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະກິນ ຈະດ່ືມ ຫລືຈະເຮັດສ່ິງໃດກໍດີ ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງເພ່ືອຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
32 ຢ່າເປັນຕ້ົນເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກຢິວ ພວກຕ່າງຊາດ ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາສະດຸດໃຈ 
33 ເໝືອນດ່ັງເຮົາເອງເຄີຍເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນທ່ີພໍໃຈຄົນທັງປວງ ໂດຍບ່ໍເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ເຫັນແກ່ປໂຍດ

ຂອງຄົນທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ພ້ົນ 
 



11  
1 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາ ເໝືອນເຮົາປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງ 
 ພຣະຄຣິດ 
 

ເຣືອ່ງການປກົຫວົໃນທີປ່ະຊມຸ  
Covering the Head in Worship 

2 ເຮົາຊົມເຊີຍເຈ້ົາທັງຫລາຍເພາະພວກເຈ້ົາລະນຶກເຖິງເຮົາໃນທກຸສ່ິງ ແລະຖືຮັກສາຂ້ໍຄວາມທ່ີສືບມານ້ັນ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ມອບໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວ 

3 ແຕ່ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະຄຣິດຊງົເປັນປະມຸກຂອງຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ ແລະຜູ້ຊາຍເປັນປະມຸກຂອງຜູ້
ຍິງ ແລະພຣະປະມຸກຂອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະເຈ້ົາ 

4 ຊາຍຄົນໃດທ່ີກໍາລັງໄຫວ້ວອນຫລືປະກາດພຣະທັມໂດຍໃຊ້ຜ້າປົກຫົວ ກໍເຮັດເສັຽກຽດແກ່ປະມຸກຂອງຕົນ 
5 ແຕ່ຜູ້ຍິງທ່ີກໍາລັງໄຫວ້ວອນຫລືປະກາດພຣະທັມໂດຍບ່ໍໃຊ້ຜ້າປົກຫົວ ກໍເຮັດໃຫ້ເສັຽກຽດແກ່ປະມຸກຂອງຕົນ ເພາະ

ເໝືອນກັບວ່າຕົນໄດ້ແຖຫົວແລ້ວ 
6 ຖ້າຜູ້ຍິງບ່ໍໃຊ້ຜ້າປົກຫົວກໍຄວນຈະຕັດຜົມເສັຽ ແຕ່ຖ້າການທ່ີຜູ້ຍິງຈະຕັດຜົມຫລືແຖຫົວນ້ັນເປັນການເສັຽກຽດແກ່ຕົນ 

ຈົ່ງໃຫນ້າງເອົາຜ້າປົກຫົວເສັຽ 
7 ການທ່ີຜູ້ຊາຍບ່ໍສົມຄວນປົກຫົວນ້ັນ ກໍເພາະຜູ້ຊາຍເປ ັນແບບລັກສະນະແລະພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ສ່ວນຜູ້

ຍິງນ້ັນເປັນກຽດຕິຍົດຂອງຜູ້ຊາຍ 
8 (ເພາະວ່າບ່ໍໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຊາຍຈາກຜູ້ຍິງ ແຕ່ໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຍິງຈາກຜູ້ຊາຍ 
9 ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຊາຍໄວສໍ້າລັບຜູ້ຍິງ ແຕ່ໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຍິງໄວ້ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ) 
10 ເພາະເຫດນ້ັນຜູ້ຍິງຈ່ຶງຄວນຈະເອົາເຄ່ືອງຫມາຍແຫ່ງອໍານາດນ້ີປົກຫົວໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ເທວະດາ 
11 (ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ, ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊາຍກໍຕ້ອງເພ່ິງຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຍິງກໍຕ້ອງເພ່ິງຜູ້ຊາຍ 
12 ດ້ວຍວ່າຜູ້ຍິງນ້ັນຊົງສ້າງມາຈາກຜູ້ຊາຍສັນໃດ ຕ່ໍມາຜູ້ຊາຍຈ່ຶງເກີດມາຈາກຜູ້ຍິງສັນນ້ັນ ແຕ່ສ່ິງສາຣະພັດກໍມມີາຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ) 
13 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງພິຈາຣະນາເອົາເອງວ່າ ເປັນການສົມຄວນຫລືທີຜູ້່ຍິງຈະບ່ໍໃຊ້ຜ້າປົກຫົວ ເມ່ືອກໍາລັງໄຫວ້ວອນຕ່ໍ    

ພຣະເຈ້ົາ 
14 ທໍາມະຊາດບ່ໍໄດ້ສອນເຈ້ົາທງັຫລາຍຫລືວ່າ ຖ້າຜູ້ຊາຍໄວ້ຜົມຍາວກໍເປັນທ່ີໜ້າອັບອາຍ 
15 ແຕ່ຖ້າຜູ້ຍິງໄວ້ຜົມຍາວກໍເປັນກຽດແກ່ຕົນ ເພາະວ່າຜົມເປັນສ່ິງທ່ີຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ນາງແທນຜ້າປົກຫົວ 
16 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະຖຽງໃນຂ້ໍນ້ີ ຝ່າຍເຮົາແລະໝູ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍຮັບເອົາທັມນຽມຖຽງກັນຢ່າງນ້ັນ 

 

ການຖສືນິມະຫາສນດິ 
17 ໃນຄໍາສ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາບ່ໍຊົມເຊີຍເຈ້ົາທງັຫລາຍດອກ ເພາະວ່າການປະຊ ມຸກັນຂອງພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແຕ່ໄດ້

ຜົນໜ້ອຍລົງ 
18 ເປັນຕ້ົນເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ ເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກມາປະຊຸມກັນ ກໍມີການແຕກເປັນພັກເປັນພວກໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ເຣ່ືອງ

ນ້ີເຮົາກໍເຊ່ືອວ່າຄົງມີຄວາມຈິງຢູ່ແດ່ 
19 ເພາະຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ແດ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອພວກຝ່າຍຖືກໃນພວກເຈ້ົານ້ັນຈະໄດ້ປາກົດ

ແຈ້ງຂ້ຶນ 



20 ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍປະຊ ຸມພ້ອມກັນນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນການຮ່ວມໂຕະຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈົ້າ 
21 ດ້ວຍວ່າເມ່ືອພວກເຈ້ົາຮັບປະທານນ້ັນ ຕ່າງຄົນກໍຟ້າວຮັບກິນອາຫານຂອງຕົນກ່ອນ ບາງຄົນກໍບ່ໍອ່ີມ ບາງຄົນກໍເມົາ 
22 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍມີເຮືອນທ່ີຈະກິນແລະດ່ືມຫລື ຫລືວ່າພວກເຈ້ົາດູໝິນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້

ພວກຄົນທ່ີຂ ດັສົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ຈະໃຫ້ເຮົາເວ້ົາຢ່າງໃດແກ່ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍ ຈະໃຫ້ເຮົາຊົມເຊີຍພວກເຈ້ົາຫລື 
ໃນການນ້ີເຮົາຈະບ່ໍຊົມເຊີຍພວກເຈ້ົາດອກ 

23 ດ້ວຍວ່າເຣ່ືອງຊ່ຶງເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືໃນຄືນທ່ີຢູດາໄດ້ທ ໍ
ຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງເຈ້ົາເຢຊູນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັບເຂ້ົາຈ່ີມາ 

24 ແລະເມ່ືອຂອບພຣະຄຸນແລ້ວຊົງຫກັເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ຄືກາຍຂອງເຮົາຊ່ຶງໃຫ້ສໍາລັບພວກເຈ້ົາ 
ຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ີໃຫ້ເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງເຮົາî 

25 ເມ່ືອຮັບປະທານເຂ້ົາແລງແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັບເອົາຈອກດ້ວຍອາການຢ່າງດຽວກັນ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈອກນ້ີຄືຄໍາ
ສັນຍາໃໝ່ໂດຍເລືອດຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຈ້ົາດ່ືມຈາກຈອກນ້ີເວລາໃດ ຈ່ົງດ່ືມເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງເຮົາî 

26 ເພາະວ່າເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍກິນເຂ້ົາຈ່ີນ້ີ ແລະດ່ືມຈາກຈອກນ້ີເວລາໃດ ເຈ້ົາກໍປະກາດການວາຍພຣະຊົນຂອງອົງພຣະ
ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາ 

27 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດກ ນິເຂ້ົາຈ່ີ ຫລືດ່ືມຈາກຈອກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍສົມຄວນ ຜູ້ນ້ັນກໍຜິດຕ່ໍພຣະກາຍ
ແລະຕ່ໍພຣະໂລຫດິຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

28 ຂໃໍຫທຸ້ກຄົນພິຈາຣະນາເບ່ິງໃຈຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈ່ຶງກິນເຂ້ົາຈ່ີແລະດ່ືມນ້ໍາຈາກຈອກນ້ີ 
29 ດ້ວຍວ່າຜູ້ກິນແລະດ່ືມໂດຍບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຖິງພຣະກາຍ ກໍກິນແລະດ່ືມເປັນເຫດໃຫ້ຕົນຖືກພິພາກສາລົງໂທດ 
30 ດ້ວຍເຫດນ້ີໃນພວກເຈ້ົາມີຫລາຍຄົນຈ່ຶງອ່ອນແຮງ ແລະປ່ວຍຢູ່ ແລະບາງຄົນກໍລ່ວງຫລັບໄປ 
31 ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍພິຈາຣະນາເບ່ິງໃຈຂອງຕົນ ພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືກການຊົງພິພາກສາ 
32 ເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຖືກທໍາໂທດໂດຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ພວກເຮົາກໍຖືກພຣະອົງຊົງຕີສອນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຖືກຊົງພິ

ພາກສາລົງໂທດດ ວ້ຍກັນກັບໂລກ 
33 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍມາຮ່ວມປະຊຸມກັນຮັບປະທານອາຫານນ້ັນ ຈ່ົງຄອຍຖ້າຊ່ຶງ

ກັນແລະກັນ 
34 ຖາ້ມໃີຜຫິວ ກ ໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນກິນທ່ີເຮືອນຂອງຕົນເສັຽ ເພ່ືອເວລາມາປະຊຸມກັນເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະບ່ໍຖືກການຊົງພພິາກສາລົງ

ໂທດ ສ່ວນເຣ່ືອງອ່ືນໆນ້ັນເມ່ືອເຮົາມາ ເຮົາຈະແນະນໍາໃຫ້ 
 

12 ຂອງພຣະຣາຊທານຊ່ຶງມາຈາກພຣະວນິຍານ 
Gifts from the Holy Spirit 

1 ພ  ່ີນ້ອງທ ັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານຊ່ຶງມາຈາກພຣະວິນຍານນ້ັນ 
2 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າແຕ່ກ່ອນ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາຍັງເປັນຄົນນອກສາສນານ້ັນ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຖືກຊັກນໍາໃຫ້ຫລົງໄປຫາພຣະ

ທຽມທ່ີປາກບ່ໍເປັນ ຕາມທ ີ ່ມີຜູ້ຊັກນໍາໄປນ້ັນ 
3 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບອກເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ່ໍມໃີຜທ່ີເວ້ົາດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະກ່າວວ່າ, ìຂໍໃຫ ້   

ພຣະເຢຊຖືູກດ່າî ແລະບ່ໍມ ີໃຜອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ, ìພຣະເຢຊ ູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີກ່າວໂດຍພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ 

4 ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນມີຕ່າງໆກັນ ແຕ່ມີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ 
5 ງານຮັບໃຊ້ມີຕ່າງໆກັນ ແຕ່ມີພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາອ ົງດຽວກັນ 
6 ການດໍາເນີນງານມີຕ່າງໆກັນ ແຕ່ມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນຊົງເປັນຕ້ົນເຫດແຫ່ງການດໍາເນີນງານຕ່າງໆນ້ັນໃນທຸກຄົນ 



7 ການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນມີແກ່ທຸກຄົນເພ່ືອປໂຍດຮ່ວມກັນ 
8 ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໂດຍທາງພຣະວິນຍານ ໃຫຜູ້້ນ່ຶງມີຖ້ອຍຄໍາປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງມີ

ຖ້ອຍຄໍາອັນປະກອບດ້ວຍວິຊາຄວາມຮູ້ ແຕ່ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ 
9 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງມີຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ເປັນພຣະວ ິນຍານອົງດຽວກັນ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງມີອໍານາດໃຫ້ຄົນດີພຍາດ ແຕ່ເປັນ

ພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ 
10 ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງເຮັດການອິດທິຣດິຕ່າງໆ ແລະໃຫ ອີ້ກຜູ້ນ່ຶງປະກາດພຣະທັມ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງຮູ້ຈັກສັງເກດວິນຍານ

ຕ່າງໆ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງປາກພາສາແປກໆ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງແປພາສາແປກໆ 
11 ສ່ິງສາຣະພັດເຫລ່ົານ້ີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນຊົງບັນດານ ແລະປະທານແກ່ທຸກຄົນຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî 

 

 ອະວຍັວະທກຸສວ່ນກ ຮໍວ່ມເປນັຮາ່ງກາຍອນັດຽວ 
12 ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍເປັນອັນດຽວ ກໍຍັງມີອະວັຍວະຫລາຍສ່ວນ ແລະອະວັຍວະເຫລ່ົານ້ັນ ແມ່ນຈະມີຫລາຍສ່ວນ ກໍຍັງ

ເປັນກາຍອັນດຽວກັນສັນໃດ ພຣະຄຣິດກໍຊົງເປັນສັນນ້ັນ 
13 ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະເປັນຊາດຢິວ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດກໍດີ ເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຫລືເປັນອິສຣະກໍດີ ເຮົາທັງຫລາຍ

ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວ ຈ່ຶງເຂ້ົາເປັນກາຍອັນດຽວກ ນັ ແລະພຣະວິນຍານອົງດຽວກໍຊຶມຊວ່ານຢູ່ 
14 ເພາະວ່າຮ່າງກາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ປະກອບດ້ວຍອະວັຍວະອັນດຽວ ແຕ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍອະວັຍວະຫລາຍອັນ 
15 ຖ້າຕີນຈະກ່າວວ່າ, ìເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນມື ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນî ແລ້ວຕີນຈະ

ບ່ໍເປັນສ່ວນໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ 
16 ຖາ້ຫຈູະກ່າວວ່າ, ìເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຕາ ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນî ຫຈູະບ່ໍໄດ້

ເປັນສ່ວນໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ 
17 ຖ້າອະວັຍວະທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍເປັນຕາ ການໄດ້ຍິນຈະຢູ່ໃສ ຖ້າຮ່າງກາຍທັງໝົດເປັນຫູ ການດົມກ່ິນຈະຢູ່ໃສ 
18 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງອະວັຍວະທ ຸກສ່ວນໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຕາມຊອບພຣະທຍັຂອງພຣະອົງ 
19 ຖ້າອະວັຍວະທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍເປັນອັນດຽວກັນ ຮ່າງກາຍຈະມີຢູ່ໃສ 
20 ທີ່ຈິງມອີະວັຍວະຫລາຍອັນແຕ່ຍັງເປັນຮ່າງກາຍອັນດຽວກັນ 
21 ຕາຈະເວ້ົາແກ່ມືວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການເຈ້ົາî ກ ບ່ໍໍໄດ້ ຫລືຫົວຈະເວ້ົາແກ່ຕີນວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການເຈ້ົາî ກໍບ່ໍໄດ້ 
22 ທ່ີຈິງອະວັຍວະສ່ວນທ່ີເຮົາເຫນັວ່າອ່ອນແອ ເຮົາກໍຂາດເສັຽບ່ໍໄດ້ 
23 ແລະອະວັຍວະສ່ວນທ່ີເຮົາຖືວ່າມີກຽດນ້ອຍ ເຮົາກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມກີຽດຫລາຍຂ້ຶນ ແລະອະວັຍວະສ່ວນທ່ີບ່ໍໜ້າເບ່ິງນ້ັນ 

ເຮ ົາກໍເຮັດໃຫເ້ປັນໜ້າເບ່ິງຫລາຍຂ້ຶນ 
24 ແຕ່ສ່ວນອະວັຍວະທ່ີຫນ້າຊົມຢູ່ແລ້ວ ກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕົກແຕ່ງອີກ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ອະວັຍວະທຸກສ່ວນ

ເຂ້ົາເປັນອັນດຽວກັນ ຊງົໃຫ້ອະວັຍວະທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືຫລາຍຂ້ຶນ 
25 ເພ່ືອບ່ໍໃຫມ້ກີານຍາດແຍ່ງກັນໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ໃຫ້ອະວັຍວະທຸກສ່ວນຄໍານຶງເຖິງກັນແລະກັນ 
26 ຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງເຈັບ ອະວັຍວະທັງໝົດກໍເຈັບດ້ວຍກັນ ຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງໄດ້ຮັບກຽດ ອະວັຍວະທັງໝົດກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ

ດ້ວຍກັນ 
27 ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ແລະທຸກຄົນເປັນອະວັຍວະສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະກາຍນ້ັນ 
28 ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງບາງຄົນໄວ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ ຄືນ່ຶງ ອັຄສາວົກ ສອງ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ສາມ ຄຣູບາອາຈານ 

ແລ້ວຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍມີຜູ້ເຮັດການອິດທິຣິດຕ່າງໆ ຜູ້ມີອໍານາດໃຫ້ດີພຍາດ ຜູ້ອຸປຖັມ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະຜູ້ປາກພາສາ
ແປກໆ 



29 ທຸກຄົນເປັນອັຄສາວົກຫລື ທ ກຸຄົນປະກາດພຣະທັມຫລື ທຸກຄົນເປັນຄຣູບາອາຈານຫລື ທຸກຄົນເຮັດການອິດທິຣິດໄດ້
ຫລື 

30 ທຸກຄົນໄດ້ຮັບອ າໍນາດໃຫ້ດີພຍາດຫລື ທຸກຄົນປາກພາສາແປກໆໄດ້ຫລື ທຸກຄົນແປພາສາແປກໆໄດ້ຫລື 
31 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຮ້ອນໃຈສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານອັນສໍາຄັນກວ່ານ້ັນ ແລະເຮົາຈະສະແດງທາງອັນດີ

ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກແກ່ພວກເຈ້ົາ 
 

13 ເຣືອ່ງຄວາມຮກັ 
Love 

1 ເຖິງແມ່ນເຮົາເວ້ົາພາສາແປກໆໄດ້ ຈະເປັນພາສາມະນຸດຫລືພາສາເທວະດາກໍດີ ແຕ່ບໍ່ມຄີວາມຮັກ ເຮົາກໍເປັນເໝືອນ
ຄ້ອງຫລືແຊ່ງທ່ີສ່ົງສຽງດັງອຶກກະທຶກ 

2 ເຖິງແມ່ນເຮົາປະກາດພຣະທັມໄດ້ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນຂ້ໍລັບເລິກທັງປວງແລະມີຄວາມຮູ້ທັງສ້ິນ ແລະມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນພໍຈະບອກໃຫ້ພເູຄ່ືອນທ່ີໄປໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມຄີວາມຮັກ ເຮົາກໍບ່ໍມີຄ່າອັນໃດ 

3 ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະບໍຣິຈາກສ່ິງຂອງຈົນໝົດ ຫລືສະລະຕົວເຮົາໃຫ້ເຂົາເຜົາໄຟ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມຮັກ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ປໂຍດຫຍັງ
ໝົດ 

4 ຄວາມຮັກກໍອົດທົນດົນນານ ແລະຊອບໃນການເມດຕາກະຣຸນາ ຄວາມຮັກບ່ໍເຫິງສາ ບ່ໍອວດອ້າງ ບ່ໍຈອງຫອງ 
5 ບ່ໍເຮັດການອັນບ່ໍສຸພາບ ບໍຄຶ່ດເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວຝ່າຍດຽວ ບ່ໍມໃີຈຮ້າຍງ່າຍ ບ່ໍຊອບຈົດຈໍາຄວາມຜິດ 
6 ບ່ໍຍິນດີໃນການອະທັມແຕ່ຍ ິນດີໃນການສັດຈິງ 
7 ຄວາມຮັກສູ້ທົນທຸກສ່ິງ ເຊືອ່ທຸກສ່ິງ ໄວ້ວາງໃຈໃນທຸກສ່ິງ ແລະພຽນທົນເອົາທຸກສ່ິງ 
8 ເຖິງແມ່ນການປະກາດພຣະທັມກໍຈະຖືກຍົກເລີກ ຫລືການເວ້ົາພາສາແປກໆກໍຈະເຊົາ ແລະວິຊາຄວາມຮູ້ກໍຈະຖືກຍົກ

ເລີກ ແຕ່ຄວາມຮັກຕ້ັງຢູ່ບ່ໍຂາດຈັກເທ່ືອ 
9 ເພາະຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົານ້ັນກໍບ່ໍສົມບູນ ແລະການປະກາດພຣະທັມກໍບ່ໍສົມບູນ 
10 ແຕ່ເມ່ືອຄວາມສົມບູນມາເຖິງແລ້ວ ຄວາມບົກພ່ອງນ້ັນກໍຈະຖືກຍົກເລີກເສັຽ 
11 ເວລາເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນ້ັນ ເຮົາເຄີຍປາກແລະມີໃຈຢ່າງເດັກນ້ອຍ ເຄີຍຄຶດຫາເຫດຜົນຢ່າງເດັກນ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອ

ເຮົາກາຍເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ເຮົາກໍໄດ້ເລີກອາການເດັກນ້ອຍເສັຽ 
12 ເພາະວ່າດຽວນ້ີເຮົາທັງຫລາຍເຫັນພໍມວົໆເໝືອນເບ່ິງໃນແວ່ນ ແຕ່ເວລານ້ັນຈະໄດ້ເຫັນພຣະພັກຢ່າງຄັກ ດຽວນ້ີ

ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາບ່ໍສົມບູນ ແຕ່ເວລານ້ັນເຮົາຈະຮູ້ຢ່າງສົມບູນເໝືອນພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ 
13 ບັດນ້ີຍັງຕ້ັງຢູ່ສາມສ່ິງ ຄືຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຫວ ງັໃຈ ແລະຄວາມຮັກ ແຕ່ສ່ິງໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນຄວາມຮັກ 
 

14 ເຣືອ່ງຂອງພຣະຣາຊທານຊຶງ່ມາຈາກພຣະວນິຍານ (ຕໍ)່ 
More about Gifts from the Spirit 

1 ຈ່ົງຕ້ັງຈຸດມຸ້ງໝາຍຫາຄວາມຮັກ ຈ່ົງຮ້ອນໃຈສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານຊ່ຶງມາຈາກພຣະວິນຍານ ເປັນຕ້ົນວ່າການ
ປະກາດພຣະທັມ 

2 ເພາະວ່າຜູ້ປາກພາກສາແປກໆນ້ັນບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກມະນ ດຸ ແຕ່ທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພາະບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈໄດ້ ແຕ່ຜູ້ນ້ັນກໍາ
ລັງກ່າວຂ້ໍເລິກລັບໂດຍພຣະວິນຍານ 

3 ຝ່າຍຜູ້ທ່ີປະກາດພຣະທັມນັນ້ກໍກ່າວແກ່ຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຈະເຣ ີນຂ້ຶນ ເປັນຄວາມເຕືອນສະຕິແລະເລ້ົາໂລມ 
4 ຝ່າຍຜູ້ທ່ີປາກພາສາແປກໆນ້ັນກໍໃຫ້ຕົນເອງຈະເຣີນຂ້ຶນຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຝ່າຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນກໍເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະ

ຈັກຈະເຣີນຂ້ຶນ 



5 ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍປາກພາສາແປກໆໄດ້ ແຕ່ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາປະກາດພຣະທັມໄດ້ 
ເພາະວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນກໍໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ທ່ີປາກພາສາແປກໆໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ນ້ັນແປພາສານ້ັນອອກ ເພ່ືອຄຣິສ
ຕະຈັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈະເຣີນຂ້ຶນ 

6 ແຕ່ບັດນ້ີ ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຖ້າເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະປາກພາສາແປກໆ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ປໂຍດອັນ
ໃດຈາກເຮົາ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ເຮົາຈະກ່າວຄວາມທ່ີຊົງສະແດງຈາກພຣະເຈ້ົາ ຈະສະແດງວິຊາຄວາມຮູ້ ຈະປະກາດພຣະ
ທັມ ຫລຈືະນໍາຄວາມສ່ັງສອນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

7 ດ່ັງນ້ັນເຄ່ືອງດົນຕຣີທີ່ບໍ່ມຊີີວດິ ຄືປ່ີຫລືພິນກໍດີ ຖ້າມັນບ່ໍອອກສຽງຄັກ ໃຜຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຂົາເປ່ົາຫລືດີດຈັງຫວະ
ໃດ 

8 ຖ້າດ່ຽວແກອອກສຽງບ່ໍຄັກ ໃຜຈະຕຽມຕົວເຂ້ົາສູ່ຂ້າເສິກ 
9 ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ ຖ້າພວກເຈ້ົາປາກພາສາແປກໆ ແຕ່ເວ້ົາຄວາມທ່ີເຂ້ົາໃຈບ່ໍໄດ້ ຜູ້ທ່ີຟັງຈະເຂ້ົາໃຈ

ຄວາມເວ້ົາຂອງເຈ້ົານ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະເຈ້ົາກໍຈະເວ້ົາລອຍໄປຕາມລົມ 
10 ໃນໂລກນ້ີມຫີລາຍພາສາ ແຕ່ບ່ໍມີພາສາໃດທ່ີຂາດຄວາມຫມາຍ 
11 ແຕ່ຖ້າເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມຫມາຍຂອງພາສານ້ັນ ເຮົາຈະເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕ່ໍຜູ້ທ່ີປາກພາສານ້ັນ ແລະຜູ້ທ່ີປາກພາສາ

ນ້ັນກໍຈະເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕ່ໍເຮົາເໝືອນກັນ 
12 ເຫດສັນນ້ັນ, ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍາລັງຮ້ອນໃຈສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານຊ່ຶງມາຈາກພຣະວິນຍານ ກໍຈ່ົງສແວງຫາ

ໃຫຫ້ລາຍກວ່າເພ່ືອຈະໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກຈະເຣີນຂ້ຶນ 
13 ເພາະສັນນ້ັນຜູ້ປາກພາສາແປກໆໄດ້ນ້ັນຄວນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ຕົນສາມາດແປໄດ້ດ້ວຍ 
14 ເພາະຖ້າເຮົາໄຫວວ້ອນເປັນພາສາແປກໆຈິດວິນຍານຂອງເຮົາໄຫວວ້ອນຢູ່ກໍຈິງ ແຕ່ຄວາມຄຶດຂອງເຮົາກໍບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ 
15 ຖ້າດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເຮົາຈະໄຫວ້ວອນດ້ວຍຈິດວິນຍານກໍຈິງ ແຕ່ຈະໄຫວ ້
 ວອນດ້ວຍຄວາມຄຶດເໝືອນກັນ ເຮົາຈະຮ້ອງເພງດ້ວຍຈິດວິນຍານກໍຈິງ ແຕ່ຈະຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຄຶດເໝືອນກັນ 
16 ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ຄັນພວກເຈ້ົາກ່າວໂມທະນາພຣະຄຸນດ້ວຍຈິດວິນຍານ ຄົນທັມມະດາທ່ີບ່ໍຮູ້ພາສານ້ັນຈະກ່າວຕອບ

ຄວາມໂມທະນາພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ìອາແມນî ໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຄໍາທ່ີເຈ້ົາກ່າວນ້ັນເຂົາກໍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 
17 ເຖິງແມ່ນເຈ້ົາໂມທະນາພຣະຄຸນຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຕ່ຄົນອ່ືນນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຈະເຣີນ 
18 ເຮົາໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາວາ່ເຮົາປາກພາສາແປກໆໄດ້ຫລາຍກວ່າພວກເຈ້ົາ 
19 ແຕ່ໃນຄຣິສຕະຈັກເຮົາພໍໃຈທ່ີຈະເວ້ົາຫ້າຄໍາດ້ວຍຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເພ່ືອເປັນຄະຕິສອນຄົນອ່ືນ ດີກວ່າທ່ີຈະເວ້ົາໝ່ືນຄໍາ

ເປັນພາສາແປກໆ 
20 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາເປັນຢ່າງເດັກນ້ອຍ ຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຈ່ົງເປັນເໝືອນເດັກນ ອ້ຍອ່ອນ 

ແຕ່ຝ່າຍຄວາມນຶກຄິດຈ່ົງເປັນຢ່າງຜູ້ແກ່ 
21 ໃນພຣະບັນຍັດມີຄ າໍຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະເວ້ົາກັບພົລເມືອງນ້ີດ້ວຍຄົນຕ່າງພາສາ 

ດ້ວຍຮິມສົບຂອງຄົນຕ່າງດ້ວຍ ເຖິງປານນ້ັນເຂົາກໍຈະບ່ໍຟັງເຮົາî 
22 ເຫດສັນນ້ັນການເວ້ົາພາສາແປກໆ ຈ່ຶງບ່ໍເປັນເຄ່ືອງໝາຍສໍາຄັນແກ່ຄົນທ່ີເຊ່ືອ ແຕ່ເປັນສໍາຄັນສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ 

ສ່ວນການປະກາດພຣະທັມບ່ໍເປັນສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ແຕ່ເປັນສໍາລັບຄົນທ່ີເຊ່ືອແລ້ວ 
23 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຄຣິສຕະຈັກມາຮ່ວມປະຊຸມກັນ ແລະຄົນທ ັງປວງຕ່າງຄົນກໍຕ່າງເວ້ົາພາສາແປກໆ ແລະມີຄົນທັມມະ

ດາທີບ່ໍ່ຮູ້ພາສານ້ັນຫລືຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຂ້ົາມາ ເຂົາຈະບ່ໍເວ້ົາວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນບ້າຫລື 
24 ແຕ່ຖ້າທ ກຸຄົນປະກາດພຣະທັມ ແລ້ວມີຄົນທີບ່ໍ່ເຊ່ືອຫລືຄົນທັມມະດາເຂ້ົາມາ ທຸກຄົນຈະເປັນເຫດໃຫ້ເຂົາຮູ້ເມືອຕົວ 

ແລະເປັນເຫດໃຫ້ເຂົາເກີດຄວາມສັງເກດໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ 



25 ຄວາມລັບທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາຈະປາກົດແຈ້ງ ເຂົາກໍຈະໝູບລົງນະມັສການຂາບໄຫວພ້ຣະເຈ້ົາ ໂດຍຮັບວ່າ, 
ìພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກທ່ານເປັນແທ້î 
 
ເຮດັສິງ່ສາຣະພດັໃຫຖ້ກືຕາມລະບຽບ 

26 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈະເປັນຢ່າງໃດ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາມາປະຊຸມກັນ ບາງຄົນກໍມີບົດເພງສັຣເສີນ ບາງຄົນມີບົດຄໍາ
ສອນ ບາງຄົນກໍມີບົດຄວາມທ່ີຊົງສະແດງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ບາງຄົນກໍປາກພາສາແປກ ບາງຄົນກໍແປພາສາແປກໆ 
ເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດທກຸຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ມີການຈະເຣີນຂ້ຶນ 

27 ຖ້າຜູ້ໃດຈະປາກພາສາແປກໆ ຈ່ົງໃຫ້ປາກພຽງສອງຄົນຫລືຢ່າງຫລາຍສາມຄົນ ແລະໃຫ້ປາກເທ່ືອລະຄົນ ແລ້ວໃຫມ້ີ
ຜູ້ແປຜູ້ນ່ຶງ 

28 ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ໃດແປໄດ້ ກໍໃຫຄົ້ນເຫລ່ົານ້ັນມິດຢູ່ໃນທ່ີປະຊຸມ ໃຫ້ເຂົາເວ້ົາກັບຕົນເອງແລະທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
29 ຝ່າຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນໃຫ້ກ່າວແຕ່ສອງຫລືສາມຄົນ ແລະໃຫ້ພວກຄົນອ່ືນຮັບພິຈາຣະນາເອົາຂ້ໍຄວາມທ່ີເຂົາ

ກ່າວນ້ັນ 
30 ແລະຖ້າມີສ່ິງໃດຊົງສະແດງແກ່ຄົນອ່ືນທ່ີນ່ັງຢູ່ດ້ວຍກັນນ້ັນ ກໍໃຫ້ຜູ້ກ່າວກ່ອນນ້ັນມິດຢູ່ 
31 ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາປະກາດພຣະທັມໄດ້ທຸກຄົນ ແຕ່ໃຫ້ປະກາດເປັນລໍາດັບກັນເທ່ືອລະຄົນ ເພ່ືອຄົນທັງປວງຈະໄດ້

ຄວາມຮູ້ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມໜຸນໃຈ 
32 ວິນຍານຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນຍ່ອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງຕົນ 
33 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຊ່ເປັນຜູ້ກ່ໍເຫດວຸ້ນວາຍ ແຕ່ຊົງໃຫເ້ກີດຄວາມສງົບ 
34 ຕາມລະບຽບທ່ີປະຕິບັດໃນບັນດາຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງມິດຢູ່ໃນທ່ີປະຊຸມ 

ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປາກ ແຕ່ໃຫເ້ຂົາຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຕາມດ່ັງພຣະບັນຍັດໄດ້ສ່ັງໄວ້ນ້ັນ 
35 ຖ້າເຂົາຢາກຮຽນຮູ້ອັນໃດ ຈ່ົງໃຫ້ຖາມຜົວເຂົາເອງຢູ່ເຮືອນ ເພາະວ່າການທ່ີຜູ້ຍິງຈະກ່າວໃນທ່ີປະຊຸມກໍເປັນການຫນ້າ

ອາຍ 
36 ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກມາຈາກພວກເຈ້ົາຫລື ໄດ້ຊົງປະທານມາເຖິງພວກເຈ້ົາແຕ່ພວກດຽວຫລື 
37 ຖ້າຜູ້ໃດຖືວ່າຕົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຫລືເປັນຜູ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະວິນຍານ ຜູ້ນ້ັນກໍຄວນຍອມຮັບ

ຮູ້ວ່າຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍນ້ັນ ເປັນພຣະບັນຍັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
38 ແລະຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ຂ້ໍຄວາມນ້ີ ກໍບ່ໍຕ້ອງຮັບຮູ້ຜູ້ນ້ັນເໝືອນກັນ 
39 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອນໃຈສແວງຫາທ່ີຈະປະກາດພຣະທັມ ສ່ວນການປາກພາສາແປກໆນ້ັນກໍ

ຢ່າຊູ່ຫາ້ມ 
40 ແຕ່ຈ່ົງປະຕິບັດທຸກສ່ິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບວິນັຍ 
 

15 ການທີພ່ຣະຄຣດິຊງົຄນືພຣະຊນົ 
The Resurrectin of Christ 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄໍານຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ ຊຶງ່
ພວກເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ 

2 ແລະຊ່ຶງເປັນເຫດທ່ີກໍາລັງໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາຍັງຍຶດຖືຂ  ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດ
ແກ່ພວກເຈ້ົານ້ັນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈ້ົາຫາກເຊ່ືອຢ່າງບ່ໍຈິງໃຈ 

3 ເຣ່ືອງທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນທ່ີສ ດຸຄືວ່າ  
 ພຣະຄຣດິຊົງວາຍພຣະຊນົແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ 



4 ແລະຊົງຖືກວາງໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນ 
5 ພຣະອົງຊງົປາກົດແກ່ເກຟາ ແລ້ວແກ່ພວກສິບສອງຄົນນ້ັນ 
6 ຕ່ໍມາພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ພວກພ່ີນ້ອງກວ່າຫ້າຮ້ອຍຄົນໃນຄາວດຽວ ຊຶງ່ສ່ວນຫລາຍຍັງເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

ແຕ່ບາງຄົນກໍລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວ 
7 ຕ່ໍນ້ັນອີກພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ຢາໂກໂບ ແລ້ວແກ່ອັຄສາວົກທັງຫມດົ 
8 ພາຍຫລັງທ່ີສຸດພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຮົາ ຜູ້ເປັນເຫມືອນລູກທ່ີເກີດຜິດຍາມ 
9 ເພາະວ່າເຮົາເປັນຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໃນພວກອັຄສາວົກ ແລະບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນອັຄສາວົກ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ກົດຂ່ີ

ຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ແຕ່ວ່າທ່ີເຮົາເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ີກ ເໍນ່ືອງດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຮົານ້ັນ

ກໍບ່ໍໄດ້ໄຮ້ປໂຍດ ແຕ່ແທນທ່ີຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ ເຮົາໄດ້ເຮັດການໜັກໜ່ວງລ່ືນກວ່າເຂົາທັງໝົດອີກ ບ່ໍໃຊ່ເຮົາເອງທ່ີເຮັດ 
ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາທ່ີເຮັດ 

11 ເຫດສັນນ້ັນເຖິງວ່າແມ່ນເຮົາຫລືເຂົາກໍດີ ເຮົາທັງຫລາຍກ ໄໍດ້ປະກາດຢ່າງທ່ີກ່າວມານ້ັນ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ເຊ່ືອ
ຢ່າງນ້ັນການທ່ີຄົນຕາຍເປ ນັຄືນມາ 

12 ປະການນ່ຶງ, ຖ້າເຮົາປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົບັນດານໃຫ້ພຣະຄຣິດຄືນຂ້ຶນມາແລ້ວ ເປັນແນວໃດບາງຄົນໃນພວກ
ເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າບ່ໍມີການເປ ນັຄືນມາຈາກຕາຍ 

13 ຖ້າບ່ໍມີການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ  
14 ຖ້າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ການປະກາດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍມີປໂຍດ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກ ບ່ໍໍ

ມປີໂຍດເຫມອືນກັນ 
15 ແລ້ວກໍຈະປາກົດວ່າພວກເຮົາເປັນພຍານບ່ໍຈິງໃນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ກ່າວພຍານອ້າງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະຄຣິດເປ ນັຄືນມາແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຄົນຕາຍບ່ໍຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາ ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ຊົງບັນດານ
ໃຫພ້ຣະຄຣ ິດຄືນພຣະຊົນເໝືອນກັນ 

16 ເພາະວ່າຖ້າຄົນຕາຍບ່ໍເປັນຄືນມາ ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ 
17 ແລະຖ້າວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍໄຮ້ປໂຍດ ເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍກໍຍັງຄົງຢູ່ໃນຜິດບາບຂອງຕົນ 
18 ຊ້ໍາກວ່ານ້ັນ, ພວກຄ ນົເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດທ່ີຕາຍໄປແລ້ວນ້ັນກໍຈິບຫາຍໄປດ້ວຍ 
19 ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດຝ່າຍຊີວິດນ້ີເທ່ົານ້ັນ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນໜ້າສັງເວດທ່ີສຸດໃນໝູ່ຄົນ

ທັງປວງ 
20 ແຕ່ທີຈິ່ງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະຊົງເປັນຜົນແຮກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວນ້ັນ  
21 ເພາະວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄືນມາຈາກຕາຍກໍມີມາທາງມະນຸດສັນນ້ັນ 
22 ດ້ວຍວ່າຄົນທັງປວງໄດ້ຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ມຊີີວິດເພາະກ່ຽວ

ເນ່ືອງກັບພຣະຄຣິດສັນນ້ັນ 
23 ແຕ ຈ່ະເປັນໄປຕາມລໍາດັບຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄືພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜ ນົແຣກ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຢູ່ຝ່າຍພຣະ 

ຄຣິດໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດ 
24 ຕ່ໍຈາກນ້ັນຈະເປັນຄາວສຸດທ້າຍ ຄືເມ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກເລີກການປົກຄອງ ກັບທັງອານຸພາບແລະອໍານາດທຸກໆຢ່າງ

ເສັຽ ແລ້ວຈະຊົງມອບຣາຊອານາຈັກໄວ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາ 
25 ເພາະວ່າຈໍາເປັນພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຢູ່ກ່ອນ ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປາບສັດຕຣູທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດ

ຂອງພຣະອົງ 



26 ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍທ່ີຈະຖືກຊົງຍົກເລີກເສັຽນ້ັນແມ່ນຄວາມຕາຍ 
27 ເຫດວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາບສ່ິງສາຣະພັດລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລ້ວî ແຕ່ເມື່ອພຣະຄັມພກີ່າວວ່າ, ìຊົງ

ປາບສ່ິງສາຣະພັດລົງນ້ັນî ກໍປາກົດຄັກແນ່ວ່າ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພຣະຜູ້ຊງົປາບສ່ິງສາຣະພັດລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງ 
28 ແລະເມ່ືອສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ຖືກຊົງປາບລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນອົງພຣະບຸດຈະຊ ົງຍອມລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງ

ປາບສ່ິງສາຣະພັດລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງນ້ັນ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງເປັນເອກເປັນໃຫຍ່ໃນສ່ິງສາຣະພັດທັງປວງ 
29 ຖ້າບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັບບັບຕິສະມາເພ່ືອຄົນຕາຍນ້ັນຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ຖ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງບັນ

ດານໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນຂ້ຶນມາແທ້ ດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງມີຄົນຮ ບັບັບຕິສະມາເພ່ືອຄົນຕາຍ 
30 ຝ່າຍພວກເຮົາເຫດສັນໃດເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງສ່ຽງພັຍອັນຕະຣາຍຢູ່ທຸກເວລາ 
31 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍຢືນຢັນວ່າເຮົາກໍາລັງຕາຍຢູ່ທຸກວັນ ທີເ່ຮົາເວ້ົາດ່ັງນ້ັນກໍໂດຍອ້າງຄວາມພາກພູມໃຈ ຊ່ຶງ

ເຮົາມີຢູ່ໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
32 ຖ້າເຮົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບສັດຮ້າຍທ່ີເມືອງເອເຟໂຊ (ຕາມຄວາມເຫັນຂອງມະນຸດ) ຈະເປັນປໂຍດອັນໃດແກ່ເຮົາ ຖ້າພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາອີກ ìກໍໃຫເ້ຮົາພາກັນກິນແລະດ່ືມເທີນ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນເຮົາກໍຈະຕາຍî 
33 ຢ່າຊູຫ່ລົງຜິດໄປ ìການຄົບກັບຄົນຊ່ົວຍ່ອມເສັຽນິສັຍî 
34 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງກັບຄືນມາສູ່ນິສັຍອັນເໝາະສົມແລະຢ່າເຮັດຜິດອີກ ເພາະວ່າບາງຄົນຍັງບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີເຮົາ

ເວ້ົາດ່ັງນ້ີກໍເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະມີຄວາມລະອາຍ 
 

ຮາ່ງກາຍທີເ່ປນັຄນືມາ 
35 ແຕ່ບາງຄົນຈະຖາມວ່າ, ìຄົນຕາຍຈະຄືນມາໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຂົາຄືນມາຈະມີຮ່າງກາຍເປັນຢ່າງໃດî 
36 ໂອ ຄົນຜູ້ໄຮ້ຄວາມຄຶດເອີຍ, ເມັດທ່ີເຈ້ົາຫວ່ານລົງດິນນ້ັນ ຖ້າມັນບ່ໍຕາຍເສັຽກ່ອນ ຈະງອກຂ້ຶນໃໝ່ບ່ໍໄດ້ 
37 ເມັດທີເ່ຈ້ົາຫວ່ານລົງນ້ັນ ຈະແມ່ນເຂ້ົາບເລຫລືແນວອ່ືນໆກໍດີ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫວ່ານສ່ິງທ່ີເປ ນັຮູບຮ່າງຂອງຕ້ົນທ່ີຈະງອກຂ້ຶນ

ມານ້ັນ ແຕ່ໄດ້ຫວ່ານເມັດເທົ່ານັ້ນ 
38 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຕ້ົນໃຫ້ແກ່ເມັດນ້ັນຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບ ແລະຊົງປະທານແກ່ຜັກທຸກຊະນິດໃຫ້ມີກົກມີ

ຕ້ົນຂອງມັນເອງ 
39 (ເນ້ືອນ້ັນບ່ໍເໝືອນກັນໝົດທຸກຢ່າງ ເນ້ືອມະນຸດກໍຢ່າງນ່ຶງ ເນ້ືອສັດສ່ີຕີນກໍຢ່າງນ່ຶງ ເນ້ືອນົກກໍຢ່າງນ່ຶງ ເນ້ືອປາກໍຢ່າງນ່ຶງ 
40 ຮ່າງກາຍສໍາລັບສວັນກໍມີ ແລະຮ່າງກາຍສໍາລັບແຜ່ນດິນໂລກກໍມີ ແຕ່ວ່າສະງ່າຣາສີຂອງຮ່າງກາຍສໍາລັບສວັນກໍຢ່າງ

ນ່ຶງ ແລະສະງ່າຣາສີຂອງຮ່າງກາຍສໍາລັບໂລກກໍຢ່າງນ່ຶງ 
41 ສະງ່າຣາສີຂອງດວງອາທິດກໍຢ່າງນ່ຶງ ສະງ່າຣາສີຂອງດວງຈັນກໍຢ່າງນ່ຶງ ສະງ່າຣາສີຂອງດວງດາວກໍຢ່າງນ່ຶງ ແຕ່ທີຈ່ິງ

ສະງ່າຣາສີຂອງດວງດາວນ່ຶງ ກໍຕ່າງກັນກັບສະງ່າຣາສີຂອງດວງດາວດວງອ່ືນໆ) 
42 ສ່ວນການເປັນຄືນມາຂອງຄົນຕາຍກໍເໝືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຄືສ່ິງທ່ີຫວ່ານລົງກໍເປ່ືອຍເນ່ົາໄປ ແຕ່ສ່ິງທ່ີເປັນຄືນມາກໍບ່ໍ

ຮູ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ 
43 ເມ່ືອຫວ່ານລົງນ້ັນບ່ໍມີຍົດ ເມ່ືອຄືນຂ້ຶນມາກໍມີສະງ່າຣາສີ ເມືອ່ຫວ່ານລົງກໍອ່ອນກໍາລັງ ເມ່ືອຄືນຂ້ຶນມາກໍມີຣດິອໍານາດ 
44 ເມ່ືອຫວ່ານລົງກໍເປັນກາຍທັມມະດາ ເມ່ືອຄືນຂ້ຶນມາກ ເໍປັນກາຍຝ່າຍວິນຍານ ຖ້າມີກາຍທັມມະດາກໍຄົງມີກາຍຝ່າຍ

ວິນຍານດ້ວຍ 
45 ມ ຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພວີ່າ, ìມະນຸດຄົນເດີມຄືອາດາມນ້ັນໄດ້ບັງເກີດເປັນຜູ້ມີຊີວິດຢູ່î ອາດາມຜູ້ສຸດທ້າຍຄືພຣະ

ວິນຍານຜູ້ປະທານຊີວິດ 



46 ແຕ່ກາຍທ່ີເກີດມາກ່ອນນ້ັນ ບ່ໍໃຊ່ເປັນກາຍຝ່າຍວິນຍານ ແຕ່ເປ ນັກາຍທັມມະດາແລະຕ່ໍມາຈິງເກີດມີກາຍຝ່າຍວິນ
ຍານ 

47 ມະນຸດເດີມນ້ັນເກີດມາຈາກດິນຈ່ຶງເປັນຂ້ີຝຸ່ນດິນ ມະນຸດຖ້ວນສອງສະເດັດມາຈາກສວັນ 
48 ຜູ້ທີເ່ກີດມາຈາກດິນເປັນຢ່າງໃດ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເກີດມາຈາກດິນກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ ແລະຜູ້ທ່ີສະເດັດມາຈາກສວັນເປັນ

ຢ່າງໃດ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເປັນຝ່າຍສວັນກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ 
49 ເຮົາທັງຫລາຍມີລັກສະນະສົມກັບມະນຸດທ່ີເກີດມາຈາກດິນສັນໃດ ພວກເຮົາກໍຄົງຈະມີລັກສະນະສົມກັບຜູ້ສະເດັດມາ

ຈາກສວັນສັນນ້ັນ 
50 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທັມມະດາຈະມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ

ໄດ້ ແລະສ່ິງທ່ີເປ່ືອຍເນ່ົາຈະມີສ່ວນໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາກໍບ່ໍໄດ້ 
51 ນີ້ແຫລະ, ເຮົາມຂ້ໍີລັບເລິກບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກ

ຊົງປ່ຽນແປງໃໝ່ໝົດທຸກຄົນ 
52 ໃນຊ່ົວຂນະດຽວ ໃນພັບຕາດຽວ ເມ່ືອເປ່ົາແກຄ້ັງສຸດທ້າຍນ້ັນ ດ້ວຍວ່າຈະມີສຽງແກ ແລະຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວຈະຖືກຊົງ

ບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນຂ້ຶນມາໂດຍບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະຝ່າຍພວກເຮົາກ ຈໍະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ 
53 ເພາະວ່າກາຍທ່ີເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຕ້ອງສວມກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຕ້ອງສວມກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ 
54 ແລະເມ່ືອໃດກາຍທ່ີຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີ

ຕາຍບ່ໍເປັນ ເມ່ືອນ້ັນແຫລະ, ຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄ ມັພນ້ັີນຈະສໍາເຣັດ ຄືວ່າ, ìຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊຍັ
ແລ້ວî 

55 ໂອ ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສî 
56 ໄລພິດຂອງຄວາມຕາຍຄືຄວາມບາບ ແລະຣິດອໍານາດຂອງຄວາມບາບຄືພຣະບັນຍັດ 
57 ແຕ່ວ່າຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຊັຍຊະນະແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 
58 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຢ່າຫວ່ັນໄຫວ ຈ່ົງປະຕິບັດງານຂອງອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ບໍຣິບູນທຸກເວລາ ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ການຂອງພວກເຈ້ົານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ 
 

16 ການຄດິສະເລັຽ່ຂອງທານຊອ່ຍເຫລອືໄພພ່ນົ 
The Offering for Needy Believers 

1 ອັນນ່ຶງ, ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການຮິບໂຮມຂອງທານສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ເຮົາໄດ້ສ່ັງຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍທ່ີ
ແຂວງຄາລາເຕັຽຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຮັດເໝືອນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ 

2 ຄືທຸກວັນຕົນສັປດາພວກເຈ້ົາທຸກຄົນຈ່ົງຄິດສະເລ່ັຽບາງສ່ວນຈາກຣາຍໄດ້ຂອງຕົນໄດ້ ເພ່ືອຈະບ່ໍມີການແຜ່ເກັບເອົາ
ເມ່ືອເວລາເຮົາມານ້ັນ 

3 ເມ່ືອເຮົາມາເຖິງແລ້ວພວກເຈ້ົາເຫັນຊອບຈະເລືອກຜູ້ໃດ ເຮົາຈະໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຖືຈົດໝາຍແລະຂອງທານຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ
ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
 

ແຜນການເດນີທາງຂອງໂປໂລ 

4 ຖ້າເຫັນຄວນໃຫ ເ້ຮົາໄປເອງ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍຈະໄປນໍາເຮົາ 
5 ເວລາໃດເຮົາຜ່ານແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາທ ງັຫລາຍ ດ້ວຍວ່າເຮົາຈະມາທາງແຂວງນ້ັນ 
6 ແລະເຮົາອາດຈະພັກຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາເຫິງເຕີບ ບາງທີຈົນໝົດຣະດູໜາວກໍເປັນໄດ້ ແລ້ວຈະໄປທາງໃດພວກເຈ້ົາຈະ

ຊ່ອຍຈັດສ່ົງເຮົາໄປທາງນ້ັນ 



7 ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍຢາກຈະພົບພວກເຈ້ົາພຽງແຕ່ເມ່ືອຜ່ານໄປເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຮົາຫວັງໃຈວ່າ ຖ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດ
ເຣົາຈະຄ້າງຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເຫິງໜ້ອຍນ່ຶງ 

8 ແຕ່ເຮົາຈະພັກຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊຈົນເຖິງເທສການເພ ນັເຕຄໍສະເຕ 
9 ເພາະວ່າທີ່ນີ້ມປີະຕູໄຂໃຫ້ເຮົາຢ່າງກວ້າງຂວາງຫນ້າຈະເກີດຜົນ ທັງຄົນຂັດຂວາງກໍມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍດ້ວຍ 
10 ຖ້າວ່າຕີໂມທຽວມາຫາພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຢູ່ກັບເຈ້ົາໂດຍຄວາມສະບາຍໃຈ ເພາະວ່າທ່ານ

ເຮັດການຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາເໝືອນກັບເຮົາ 
11 ດ້ວຍເຫດນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດດູໝ່ິນທ່ານ ແຕ່ຈ່ົງນໍາສ່ົງທ່ານໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ເພ່ືອທ່ານຈະກັບມາເຖິງເຮົາ ເພາະເຮົາ

ຄອງຖ້າທ່ານພ້ອມດ້ວຍພວກພ່ີນ້ອງ 
12 ສ່ວນອາໂປໂລພ່ີນ້ອງຂອງພວກເຮົານ້ັນ, ເຮົາໄດ້ເຕືອນໃຈທ່ານຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ ເພ່ືອໃຫ້ໄປຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍພ້ອມ

ດ້ວຍພວກພ່ີນ້ອງ ແຕ່ດຽວນ້ີທ່ານຍັງບ່ໍເຕມັໃຈຈະໄປ ເມື່ອໃດມໂີອກາດທ່ານຈ່ຶງຈະໄປ 
 

ຄາໍຕກັເຕອືນສດຸທາ້ຍແລະຄາໍສະແດງຄວາມນບັຖ ື
13 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ  ຈ່ົງຍຶດໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ ຈ່ົງສະແດງຕົວເປັນຜູ້ແກ່ແລ້ວ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ 
14 ທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເຮັດນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍຄວາມຣັກ 
15 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກຄອບຄົວຂອງຊະເຕຟານາວ່າ ເຂົາເປັນຄຣິສະຕຽນພວກແຣກໃນແຂວງອະຂາຢາ ແລະພວກເຂົາ

ໄດ້ຖວາຍຕົວໄວ້ໃນການປະຕິບັດໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພ່ີນ້ອງເອີຍ, ເຮົາເຕືອນສະຕິ 
16 ໃຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຄົນຢ່າງນ້ັນ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີຮ່ວມໃນງານໜັກໜ່ວງນ້ັນ 
17 ອັນນ່ຶງ, ທ່ີຊະເຕຟານາແລະຟໍຕູນາໂຕກັບອະຂາອີໂກໄດ້ມາແລ້ວນ້ັນ ເຮົາກໍຍິນດີ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີເຮົາຂາດເຂີນເພາະ

ພວກເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ນ້ັນ ເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນແທນແລ້ວ 
18 ເພາະເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫໃ້ຈຂອງເຮົາກັບໃຈຂອງພວກເຈ້ົາເບີກບານ ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຄົນຢ່າງນ້ັນ 
19 ຄຣສິຕະຈັກທັງຫລາຍໃນແຂວງອາເຊັຽ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ອາກີລາແລະປີຊະກີລາພ້ອມກັບ  

ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົານ້ັນ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງພວກເຈ້ົາຢ່າງເຕັມທີ 
20 ພີນ້່ອງທຸກຄົນຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງພວກເຈ້ົາ ໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍທັກທາຍປາສັຍກັນດ້ວຍທັມນຽມຈູບອັນບໍຣິສຸດ 
21 ຄໍາສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງນ້ີເປ ນັລາຍມືຂອງເຮົາຄືໂປໂລ 
22 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຖືກປ້ອຍດ່າ ອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະສະເດັດມາ 
23 ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
24 ຄວາມຮັກຂອງເຮົາມີຢູ່ຕ່ໍເຈ້ົາທງັຫລາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
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