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1  
Solutation 

1 ໂປໂລ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕີໂມທຽວພ່ີນ້ອງ 
ຂອງເຮົາເຖິງ ຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີເ່ມອືງໂກຣນິໂທ ກັບໄພພົ່ນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາທີຢູ່່ທ່ົວແຂວງອະຂາຢາ 

2 ຂໍຂອບພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຈົ່ງມແີກ່ເຈົ້າ
ທັງຫລາຍເທີນ 
 
ໂປໂລໂມທະນາພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້  
Paulís Thanksgiving after Affliction 

3 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຄືພຣະບິດາຜູ້ຊງົຄວາມເມດຕາ ແລະ  
ພຣະເຈ້ົາຜູ ຊົ້ງເລ້ົາໂລມໃຈທຸກຢ່າງ 

4 ພຣະອົງຊົງເລ້ົາໂລມໃຈເຮົາໃນການທຸກລໍາບາກທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະສາມາດໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
ທີ່ມຄີວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ ດ້ວຍຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີເຮົາເອງໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 

5 ເພາະວ່າເຮົາມີສ່ວນທົນທ ກຸກັບພຣະຄຣິດຫລາຍເຫລືອລ້ົນສັນໃດ ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈຂອງເຮົາເນ່ືອງຈາກພຣະຄຣິດ
ກໍຫລາຍເຫລືອລ້ົນສັນນ້ັນ 

6 ທ່ີເຮົາທົນຄວາມທຸກລໍາບາກນ້ັນ ກໍເພື່ອໃຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແລະຄວາມພ້ົນ ແລະທ່ີເຮົາໄດ້
ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີຈະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍພຽນສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກ ເໝືອນຢ່າງເຮົາສູ ທົ້ນຢູ່ນ້ັນ 

7 ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນໃຈໃນເຈ ົ ້າທັງຫລາຍ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກສັນໃດ ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈຂອງເຮົາສັນນ້ັນ 

8 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍຮູ້ເຖິງຄວາມທຸກລໍາບາກທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົາໃນແຂວງອາເຊັຽ ຊ່ຶງເຮັດ
ໃຫເ້ຮົາໜັກໃຈເຫລືອກໍາລັງ ຈົນເຮົາໝົດຫວັງທ່ີຈະເອົາຊີວິດພ້ົນໄດ້ 



9 ທ່ີຈິງ, ເຮົາຄາດວ່າເຮົາໄດ້ຖືກໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວ ແຕ່ທ່ີເປັນດ່ັງນ້ັນ ກໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາໄວ້ໃຈໃນຕົນເອງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້
ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາຈາກຕາຍ 

10 ພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາພົ້ນຈາກມຣໍະນະພັຍ ແລະຈະຊົງໂຜດເຮົາອີກ ເຮົາໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງວ່າຍັງຈະຊົງໂຜດ
ໃຫເ້ຮົາພ້ົນອີກຕ່ໍໄປ 

11 ຂໃໍຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍຮ່ວມກັນຊ່ອຍໃນການອ້ອນວອນສໍາລັບເຮົາດ້ວຍ ເພ່ືອວ່າຄົນຈໍານວນຫລາຍຈະໄດ້ຂອບພຣະ
ຄຸນຍ້ອນເຮົາ ເນ່ືອງຈາກພຣະຄຸນທ່ີຊົງປະທານແກ່ເຮົາ ອັນເປັນການຊົງຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນຈໍານວນ
ຫລາຍ 
 

ເຣືອ່ງການເລືອ່ນແວຢ່າມຂອງໂປໂລ  
The Postponement of Paulís Visit 

12 ນ້ີເປັນສ່ິງເຮົາອວດອ້າງໄດ້ ຄືວ່າໃຈສໍານ ກຶຜິດແລະຊອບຂອງເຮົາເປັນພຍານວ່າເຮົາໄດ້ສະແດງຕົວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແກ່
ໂລກ ແລະຫລາຍກວ່ານ້ັນກໍຄືສະແດງຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາທງັຫລາຍ ດ້ວຍນ້ໍາໃຈບໍຣິສຸດແລະດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທ່ີມາຈາກ    
ພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໃຊ່ຕາມປັນຍາຂອງໂລກ ແຕ່ຕາມພຣະຄຸນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານ 

13 ເຫດວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງອ່ືນເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ນອກຈາກເຣ່ືອງທີພ່ວກເຈ້ົາສາມາດອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້ ເຮົາຫວັງ
ໃຈວ່າພວກເຈ້ົາຄົງຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖ້ວນຖ່ີ 

14 ເຫມືອນດ່ັງພວກເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈບາງສ່ວນແລ້ວວ່າ ໃນວັນຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ພວກເຈ້ົາຈະມີ
ຄວາມພາກພູມໃຈໃນພວກເຮົາ ຢ່າງດຽວກັບກັບທ່ີເຮົາຈະມຄີວາມພາກພູມໃຈໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

15 ເພາະຮູ້ສຶກແນ ່ໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແຕ່ຫົວທີເຮົາຢາກໄປຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ປໂຍດສອງເທ່ືອ 
16 ຄືເຮົາໝາຍໃຈຈະແວ່ຢາມພວກເຈ້ົາລະຫວ່າງທ່ີເດີນທາງໄປຍັງແຂວງມາເກໂດເນັຽ ແລະເມ່ືອເຮົາກັບມາຈາກແຂວງ

ມາເກໂດເນັຽ ກໍຈະແວ່ຢ້ຽມຢາມພວກເຈ້ົາອີກ ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຈັດສ່ົງໄປເຖິງແຂວງຢູດາຍ 
17 ເມ່ືອເຮົາໝາຍໃຈແລ້ວທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເຮົາໄດ້ປ້ິນແປ່ໄປມາຫລື ຫລືວ່າຄວາມໝາຍໃຈຂອງເຮົາເປັນມາຢ່າງມະ

ນຸດທໍາມະດາ ຈົນເຮົາພ້ອມທ່ີຈະກ່າວວ່າ ìເອ ີໆî ìບໍ ່ໆî ດ່ັງນ້ັນຫລື 
18 ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືທຽ່ງທັມສັນໃດ ຂ້ໍຄວາມຂອງເຮົາທ່ີກ່າວກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄໍາ ìເອ ີໆî ບໍ່ ໆî 
19 ເພາະວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາກັບຊີລາວານ ແລະຕີໂມທຽວໄດ້ປະກາດໃນຖ້າມກາງ

ພວກເຈ້ົານ້ັນ ກໍບ່ໍໃຊ່ເປັນຄໍາ ìຈິງî ແລະ ìບ່ໍຈິງî ແຕ່ໃນພຣະອົງນ້ັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຄໍາຈິງ 
20 ບັນດາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈິງໂດຍພຣະເຢຊູ ເພາະເຫດສັນນ້ີເຮົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìອາແມນî ໂດຍພຣະອົງ ເພ່ືອ

ເປັນທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ 
21 ຜູ້ຊ່ຶງຊົງຕ້ັງພວກເຮົາກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຊົງຫົດສົງຕ້ັງພວກເຮົາໄວ້ນ້ັນກໍຄືພຣະເຈ້ົາ 
22 ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທັບຕາໃສ່ພວກເຮົາ ແລະຊົງປະທານພຣະວິນຍານໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເປັນມັດຈໍາດ້ວຍ 
23 ຝ່າຍເຮົາຈ່ຶງທູນຂໍພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນພຍານຝ່າຍຈິດໃຈຂອງເຮົາວ່າ ທີເ່ຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ໄປເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທນ້ັນກໍເພ່ືອຈະ

ງົດໂທດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍໄວ້ກ່ອນ 
24 ບໍ່ໃຊວ່່າເຮົາເປັນນາຍບັງຄັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາຢືນໝ້ັນຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາ

ເປັນຜູ້ຮ່ວມງານເພ່ືອເຈ້ົາຈະຮັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
 

2 
Chapter 2 

1 ເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈດ່ັງນ້ີວ່າຈະບ່ໍມາຫາພວກເຈ້ົາອີກເມ່ືອມຄີວາມທຸກໂສກຢູ່  



2 ເພາະຖ້າເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຈ້ົາເປັນທຸກໂສກ ແມນ່ໃຜຈະເຮົດໃຫ້ເຮົາມຄີວາມຍິນດີ ກໍຄືຜູ້ທ່ີເຮົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທ ຸກ
ໂສກນ້ັນແຫລະ 

3 ແລະເຮົາໄດ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ັນ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຮົາມາ, ເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ຄວາມທຸກໂສກຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ທີຄ່ວນຈະເຮັດໃຫ້
ເຣົາມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເຮົາໄວ້ໃຈໃນພວກເຈ້ົາວາ່ ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາກໍເປັນຄວາມຍິນດີຂອງເຈ້ົາທງັປວງດ້ວຍ 

4 ເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມທ ກຸລໍາບາກແລະຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈຫລາຍ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຂຽນມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນດ້ວຍນ້ໍາຕາ
ໄຫລ ບ່ໍໃຊເ່ພື່ອຈະໃຫພ້ວກເຈ້ົາເປັນທຸກໂສກ ແຕ່ເພ່ືອຈະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກຄວາມຮັກອັນລ້ົນເຫລືອທ່ີເຮົາມີຕ່ໍ
ພວກເຈ້ົານ້ັນ 
 

ການໃຫອ້ະພຍັແກຜູ່ທ້ີເ່ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມທກຸໂສກ 
Forgiveness for the Offender 

5 ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຕ້ົນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໂສກ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນທຸກໂສກແຕ່ຜູ້ດຽວ ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາເປັນທຸກໂສກດ້ວຍ (ທ່ີວ່າບາງຄົນນ້ັນກໍຄືເຮົາບ່ໍຢາກເວ້ົາໃສ່ຜູ້ນ້ັນຈົນເກີນໄປ) 

6 ທ່ີຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ລົງໂທດໃສ່ຄົນຢ່າງນ້ັນກໍພໍສົມຄວນແລ້ວ 
7 ສັນນ້ັນເຈ້ົາທງັຫລາຍຄວນຈະຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກກໍດີກວ່າ ຢ້ານວ່າຄົນນ້ັນຈະ

ຈົມລົງໃນຄວາມທຸກໂສກອັນເຫລືອລ້ົນ 
8 ດ່ັງນ້ັນເຮົາວອນຂໍພວກເຈ້ົາໃຫ້ສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງຄັກແນ່ຕ່ໍຄົນນ້ັນອີກ 
9 ນ້ີຄືເຫດທ່ີເຮົາໄດ້ຂຽນເຖິງເຈ້ົາທ ັງຫລາຍ ເພ່ືອຫວັງຈະລອງເບ່ິງພວກເຈ້ົາວ່າ ພວກເຈ້ົາຈະຍອມເຊ່ືອຟັງທຸກສ່ິງທຸກປະ

ການຫລືບ່ໍ 
10 ຖ້າພວກເຈ້ົາຈະຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ໃດ ເຮົາກໍຈະຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເໝືອນກັນ ຖ້າເຮົາໄດ້ຍົກໂທດຂອງຜູ້ໃດແລ້ວ ເຮົາໄດ້

ຍົກໂທດຂອງຜູ້ນ້ັນເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະຄຣິດ 
11 ເພ່ືອບ່ໍໃຫຊ້າຕານມຊັີຍເໜືອພວກເຮົາ ເພາະເຮົາຮູ້ແຜນການຂອງມັນແລ້ວ 

 

ຄວາມກະວນົກະວາຍຂອງໂປໂລທີເ່ມອືງໂທອາດ 
12 ເມ່ືອເຮົາໄປເຖິງເມືອງໂທອາດ ເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຊ່ອງທາງ

ໃຫແ້ກ່ເຮົາ 
13 ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມສະບາຍໃຈ ເພາະບ່ໍໄດ້ພົບຕີໂຕນ້ອງຂອງເຮົາທ່ີນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ລາພວກນ້ັນເດີນທາງໄປ

ຍັງແຂວງມາເກໂດເນັຽ 
14 ແຕ່ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດນໍາເຮົາທຸກເວລາຕ່ໍໄປຕາມກະບວນ ຝ່າຍຄວາມຊັຍຊະນະໂດຍພຣະຄຣິດ 

ແລະຊົງໂຜດປະທານກ່ິນຫອມຂອງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະອົງໃຫ້ປາກົດດ້ວຍເຮົາໃນທຸກບ່ອນ 
15 ດ້ວຍວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນກ່ິນອັນຫອມຫວານທ່ີພຣະຄຣິດຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ໃນຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍທ່ີກໍາລັງ

ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ແລະໃນຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍທ່ີກໍາລັງຈິບຫາຍດ້ວຍ  
16 ຝ່າຍນ່ຶງເປັນກ່ິນຂອງຄວາມຕາຍຊ່ຶງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຝ່າຍນ່ຶງອີກເປັນກ່ິນຫອມຂອງຊີວິດຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຊີວດິ ໃຜ

ໜຈໍະພສົໍມກັບສ່ິງທັງຫລາຍນ້ີ 
17 ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍເໝືອນຫລາຍຄົນ ທ່ີເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາມາປອມແປງແລະຂາຍກິນ ແຕ່ເນ່ືອງດ້ວຍເຮົາໄດ້ຮັບ

ໃຊມ້າຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງກ່າວດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນຢ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣດິ 
 



3 ຜູຮ້ບັໃຊພ້ຣະສນັຍາໃຫມ ່
Ministers of the New Covenant 

(ຢຣມ 31:31-34) 
1 ເຮົາກໍາລັງຈະຍ້ອງຍໍຕົວເຮົາເອງຫລື ຫລືວ່າເຮົາຕ້ອງການໜັງສືແນະນໍາຕົວມາໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາເໝືອນຢ່າງບາງຄົນ

ຫລື ເຮົາຕ້ອງການໜັງສືນໍາຕົວຈາກພວກເຈ້ົາຫລື 
2 ແມ່ນເຈ້ົາທງັຫລາຍນ້ັນແຫລະ, ເປັນໜັງສືຂອງເຮົາທ່ີຈາຣຶກໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຄົນທັງປວງໄດ້ຮູ້ແລະໄດ້ອ່ານ 
3 ເຈ້ົາທັງຫລາຍປາກົດອອກເປັນໜັງສືທ່ີມາຈາກພຣະຄຣດິ ທີເ່ຮົາເປັນຜູ້ສ່ົງໂດຍບ່ໍໄດ້ຊົງຂຽນດ້ວຍນ້ໍາມຶກແຕ່ຊົງຂຽນ

ດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະບ່ໍໄດ້ຂຽນໄວ້ທ່ີແຜ່ນຫີນແຕ່ຊົງຂຽນໃສ່ແຜ່ນເນ້ືອທ່ີເປັນຫົວໃຈ 
4 ເຮົາມີຄວາມໄວໃ້ຈໃນພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະຄຣິດຢ່າງນ້ັນ 
5 ບໍ່ໃຊເ່ຮົາຈະຄຶດຖືວ່າ ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໄດ້ເກີດຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາມາຈາກພຣະ

ເຈ້ົາ 
6 ຄືຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ເຮົາສາມາດທ່ີຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຝ່າຍພຣະສັນຍາໃໝ່ ຊຶງ່ບ່ໍໄດ້ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແຕ່

ປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານ ດ້ວຍຕົວອັກສອນນ້ັນປະຫານໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ສ່ວນພຣະວິນຍານນ້ັນຊົງປະທານໃຫ້ມີຊວີດິ 
7 ແຕ່ຖ້າການປະຕິບັດທ່ີນໍາໄປເຖິງຄວາມຕາຍ ຄືການປະຕິບັດຕາມຕົວອັກສອນຊ່ຶງຊົງຈາຣຶກໄວ ້ທ່ີແຜ່ນຫີນນ້ັນຍັງມາ

ດ້ວຍຣັສມີ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຣັສມີທີຈ່າງຫາຍໄປ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເບ່ິງຫນ້າຂອງໂມເຊບ່ໍໄດ້ 
8 ດ່ັງນ້ັນການທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະວິນຍານ ຈະບ່ໍມີຣັສມຫີລາຍກວ່ານ້ັນອີກຫລື 
9 ເພາະວ່າຖ້າການປະຕິບັດຊຶ່ງໃຫ້ມກີານພິພາກສາລົງໂທດຍັງມີຣັສມີ ການປະຕິບັດສໍາລັບໃຫ້ມຄີວາມຊອບທັມກໍຈະ

ມຣີັສມລ່ືີນກວ່ານ້ັນອີກ 
10 ໝາຍຄວາມວ່າ ຣັສມີທີຊົ່ງປະທານໃຫ້ນ້ັນກໍອັບແສງໄປແລ້ວ ເພາະຖືກຣັສມີອັນຮຸ່ງເຮືອງກວ່າໄດ້ສ ່ອງແສງຂ່ົມໄວ້ 
11 ດ້ວຍວ່າຖ້າສ່ິງທ່ີໄດ້ຈາງໄປຍັງມີຣສັມພີຽງນ້ັນ ສ່ິງທ່ີຕ້ັງຢູ່ຖາວອນຄົງມີຣັສມຫີລາຍກວ່ານ້ັນອີກ 
12 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາມີຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ເຮົາກໍມີໃຈກ້າຫລາຍຂ້ຶນ ບ່ໍໃຊເ່ໝືອນດ່ັງໂມເຊທີເ່ອົາຜ້າປົກໜ້າໄວ້  
13 ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຫັນອະວະສານຂອງສ່ິງທ່ີກໍາລັງຊົງຍົກເລີກເສັຽ 
14 ແຕ່ຈິດໃຈຂອງເຂົາປຶກຕັນໄປ ເພາະວ່າຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເມ່ືອເຂົາອ່ານພຣະສັນຍາເດີມ ຜ້າປົກໜ້າຢ່າງດຽວນ້ັນຍັງ

ຄົງຢູ່ບ່ໍໄດ້ເປີດອອກ ເພາະຜ້າຜືນນ້ັນຖືກຊົງເປີດອອກກໍໂດຍພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ 
15 ແຕ່ວ່າຕລອດມາເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເມ່ືອໃດເຂົາອ່ານພຣະທັມໂມເຊກໍມີຜ້າປົກປິດໃຈຂອງເຂົາຢູ່ 
16 ìແຕ່ວ່າເມ່ືອໃດທ່ານຫລົບເຂ້ົາໄປເຝ້ົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜ້າປົກນ້ັນຈ່ຶງຍົກອອກເສັຽî 
17 ຄໍາວ່າ ìອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈົ້າî ນ້ັນໝາຍເຖິງພຣະວິນຍານແລະພຣະວິນຍານຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ທ່ີໃດ ເສຣີ

ພາບກໍມີຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
18 ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍມີຜ້າປົກໜ້າແລ້ວ ຕົວພວກເຮົາຈ່ຶງສະທ້ອນແສງແຫ່ງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

ແລະພຣະສະງ່າຣາສີທ່ີມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊຶງ່ເປ ນັພຣະວິນຍານນ້ັນ ກໍຊົງເຮັດໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍປ່ຽນມີລັກສະ
ນະເໝືອນພຣະອົງ ໂດຍມີສະງ່າຣາສີເປັນລໍາດັບຂ້ຶນໄປ 

 

4 ຂອງທີ່ມຄີາ່ໃນພາຊນະດນິ 
Treasure in Clay Jars 

1 ເພາະເຫດທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນການບົວລະບັດນ້ີໂດຍໄດ້ຮ ັບພຣະກະຣຸນາ ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທ້ໍຖອຍ 



2 ເຮົາໄດ້ປະຖ້ິມການບັງລັບອັນເປັນທ່ີໜ້າອັບອາຍນ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດກົນອຸບາຍ ແລະບ່ໍໄດ້ປອມແປງພຣະທັມຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຈິງໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ ເຮົາກໍພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເປັນທ່ີຊອບແກ່ໃຈສໍານຶກຜິດ
ແລະຊອບຂອງຄົນທັງປວງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 

3 ແຕ່ຖ້າຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາປະກາດນ້ັນຖືກປົກບັງໄວ້ ກໍປົກບັງຈໍາພວກຄົນທັງຫລາຍທ່ີກໍາລັງຈິບຫາຍໄປ 
4 ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ພຣະຂອງສມັຍນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາມືດໄປ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງຂອງ 

ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງມີລັກສະນະຢ່າງພຣະເຈ້ົາ 
5 ເຮົາບ່ໍໄດ້ປະກາດຕົວເຮົາເອງ ແຕ່ໄດ້ປະກາດພຣະຄຣດິຄືພຣະເຢຊູວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະກາດຕົວເຮົາ

ເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ ້ຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ 
6 ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາອົງນ້ັນຜູ້ໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ìຄວາມສວ່າງຈະສ ອ່ງອອກມາຈາກຄວາມມືດî ໄດ້ຊົງສ່ອງສວ່າງເຂ້ົາໃນ

ໃຈຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສວ່າງແຫ່ງຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງປາກົດແຈ້ງໃນພຣະ
ພັກຂອງພຣະຄຣດິ 

7 ແຕ່ວ່າຂອງມີຄ່ານ້ີເຮົາມີໃນພາຊນະດິນ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດເດດອັນເລີດປະເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເປັນ
ຂອງເຮົາເອງ 

8 ເຮົາຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ບ່ໍເຖິງອັຕຄັດ ເຮົາຈົນປັນຍາ ແຕ່ຍັງບ່ໍໝົດຫົນທາງອອກ 
9 ເຮົາຖືກສັດຕຣູໄລ່ ແຕ່ກໍບ່ໍເຖິງຕົກໃນເງ້ືອມມືເຂົາ ເຮົາຖືກຕີລ້ົມແລ້ວ ແຕ່ວ່າບ່ໍເຖິງຕາຍ 
10 ຕົວຂອງເຮົາຍອມຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຕາຍເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູຢູ່ສເມີ ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ປາກົດໃນຕົວເຮົາ

ດ້ວຍ 
11 ເພາະວ່າເຮົາທີມ່ີຊວິີດຢ ູ ່ນ້ັນ ກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ແກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະອົງ

ຈະໄດ້ປາກົດໃນເນ້ືອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາເໝືອນກັນ 
12 ດ່ັງນ້ັນຄວາມຈິງກໍາລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແຕ່ຊີວິດກໍາລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ 
13 ເຮົາມີໃຈເຊ່ືອຢ່າງດຽວກັນກັບຜູ້ທ່ີຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອ ເພາະສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກ່າວໄວ້î ເຮົາກໍ

ເຊ່ືອເໝືອນກັນ ເພາະສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງກ່າວໄວ້ 
14 ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຄືນພຣະຊົນ ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາຄືນຂ້ຶນມາກັບພຣະເຢຊູເໝືອນ

ກັນ ແລະຈະຊົງນໍາພາເຮົາເຂ້ົາມາເຝ້ົາພ້ອມກັນກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
15 ເພາະວ່າສ່ິງສາຣະພັດນ້ັນເປັນໄປເພ່ືອປໂຍດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ເພືອ່ວ່າເມ່ືອພຣະຄຸນມາເຖິງຄົນເປັນຈໍານວນ    

ຫລວງຫລາຍ ກໍຈະມກີານຂອບພຣະຄຸນຫລາຍຂ້ຶນເໝືອນກັນ ຈ່ຶງເປ ນັການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ 
 Living by Faith 

16 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທ້ໍຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະເຣີນ
ຂ້ຶນໃໝ່ທຸກໆວັນ 

17 ເຫດວ່າການທຸກລໍາບາກອັນເບົາບາງທ່ີມີຢູ່ເປັນຊ່ົວຂນະນ່ຶງນ້ັນກໍກໍາລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມສີະງ່າຣາສີຢ່າງຖາວອນຫລາຍ 
ຫາທ່ີປຽບບ່ໍໄດ້ 

18 ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ 
ແຕ່ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດ 
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Chapter 5 

1 ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຖ້າວ່າເຮືອນຂອງເຮົາໃນໂລກນ້ີຄືຮ່າງກາຍນ້ັນໄດ້ຖືກມ້າງລົງເສັຽ ເຮົາກໍຍັງມີບ່ອນຢູ່ອາສັຍຊ່ຶງ  
ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເປັນບ່ອນຢູ່ທ່ີບ່ໍໄດ້ສ້າງດ້ວຍມືມະນຸດ ແລະຊົງຕ້ັງຢູ່ຖາວອນເປັນນິດໃນສວັນ 

2 ເພາະວ່າທ່ີຈິງ ໃນຮ່າງກາຍນ້ີເຮົາຍັງໂອ່ຍອາລັຍຢູ່ ປາຖນາຫາຢ່າງຮ້ອນຮົນຢາກຫ່ົມເອົາທ່ີຢູ່ຂອງເຮົາອັນມາແຕ່ສວ ນັ 
3 ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຮົາຫ່ົມແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍປາກົດເໝືອນປະເປືອຍ 
4 ເພາະວ່າເຮົາຜູ້ອາສ ຍັໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ຈ່ຶງໂອ່ຍອາລັຍເປ ນັທຸກໃຈຢ່າງໜັກໜວງ ບ່ໍໃຊ່ປາຖນາຢາກຢູ່ຕົວເປ່ົາ ແຕ່ປາຖ

ນາຢາກຫ່ົມກາຍໃໝນ້ັນ ເພ່ືອວ່າຮ່າງກາຍທ່ີຕາຍເປ ນັນ້ີຈະໄດ້ຖືກຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍຊີວິດ 
5 ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນຜູ້ຈັດແຈ່ງເຮົາໄວ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງນ້ີ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານ

ເປັນເຄ່ືອງມັດຈໍາໄວ້ກັບເຮົາ 
6 ດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມີໃຈກ້າຢູ່ສເມີ ດ້ວຍຮູ້ວ່າຂນະເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນເຮືອນ ຄືຮ່າງກາຍນ້ີ ເຮົາກໍຢູ່ຫ່າງຈາກເຮືອນ ຊຶງ່ຢູ່

ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
7 ດ້ວຍວ່າເຮົາດໍາເນີນໄປຕາມຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍໃຊຕ່າມທີຕ່າເຫັນ 
8 ເຮົາມີໃຈກ້າແລະພໍໃຈທ່ີຈະອອກຈາກເຮືອນ ຄືຮ່າງກາຍນ້ີໄປຢູ່ເຮືອນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍດີກວ່າ 
9 ເຫດນ້ັນເຮົາຕ້ັງເປ້ົາຫມາຍຂອງເຮົາວ່າ ຖ້າເຮົາຢູ່ໃນເຮືອນ ຄືຮ່າງກາຍນ້ີຫລືບ່ໍຢູ່ກໍດີ ເຮົາກໍຈະພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເປັນ

ທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
10 ດ້ວຍວ່າຈໍາເປັນທ່ີເຮົາທ ຸກຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍຫນ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບສົມກັບ

ການທ່ີຕົວໄດ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ແລ້ວແຕ່ຈະດີຫລືຊົ່ວ 
 

ການຄນືດກີບັພຣະເຈາທາງພຣະຄຣດິ 
The Ministry of Reconciliation 

11 ເພາະເຫດທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງຊັກຊວນຄົນທ ງັຫລາຍ ເຮົາເປັນ່ຢ່າງໃດພຣະເຈ້ົາ
ກໍຊົງຊາບຢູ່ແລ້ວ ແລະເຮົາຫວັງໃຈວ່າ ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກເຈ້ົາຄົງຮູ້ຈັກເຮົາເໝືອນກັນ 

12 ນ້ີບ່ໍແມ່ນເຮົາຍ້ອງຍໍຕົວເຮົາເອງຕ່ໍເຈ້ົາທັງຫລາຍອີກ ແຕ່ເຮົາໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີໂອກາດທ່ີຈະນໍາເຮົາອອກອວດໄດ້ ເພ່ືອ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີຂ້ໍໂຕ້ຕອບກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີມັກອວດໃນສ່ິງພາຍນອກ ບ່ໍແມ່ນໃນສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນໃຈ 

13 ເພາະວ່າຖ້າເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງຄົນເສັຽຈິດເຮົາກໍເຮັດເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຖ້າເຮົາເຮັດຢ່າງຄົນປົກກະຕິ ກໍເພາະ
ເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

14 ດ້ວຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຊງົບັງຄັບເຮົາຢູ່ ເພາະເຮົາໄດ້ຄຶດເຫັນຢ່າງນ້ີວ່າ ມຜູ້ີນ່ຶງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທັງປວງ 
ເຫດດ່ັງນ້ັນຄົນທັງປວງນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມຕາຍນ້ັນ 

15 ແລະພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄົນທັງປວງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີມີຊວິີດຢູ່ນ້ັນ ຈະບ່ໍໄດ້ມີຊວີິດເພືອ່       
ປໂຍດແກ່ຕົວເອງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະມຊີວິີດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້ຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ
ເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ 

16 ເຫດສັນນ້ັນ ແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປເຮົາຈະບ່ໍສັງເກດຮູ້ຜູ້ໃດຕາມມາຕຖານຂອງມະນ ດຸ ເຖິງແມ່ນເມ່ືອກ່ອນເຮົາໄດ້ສັງເກດຮູ້ພຣະ
ຄຣິດຕາມມາຕຖານຂອງມະນຸດກໍຕາມ ແຕ່ດຽວນ້ີເຮົາກໍບ່ໍສັງເກດຮູ້ພຣະອົງຢ່າງນ້ັນອີກ 

17 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ 
ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ 

18 ສ່ິງທ ງັປວງນ້ີເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງທາງພຣະຄຣິດ ແລະຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີໜາ
ທ່ີປະຕິບັດໃນການຄືນດີນ້ັນ 



19 ຄືພຣະເຈ້ົາຜ  ູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ ໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ມະນຸດຄືນດ ກັີນກັບພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ຊົງຖືໂທດໃນການຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ ແລະຊົງມອບຂ່າວເຣ່ືອງການທ່ີພຣະອົງໃຫ້ຄືນດີກັນນ້ັນໄວ້ກັບເຮົາ 

20 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ ໂດຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍທາງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຂໍຮ້ອງພວກເຈ້ົາ
ໃນນາມຂອງພຣະຄຣດິວ່າ ìຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຄືນດີກັນກັບພຣະອົງເທີນî 

21 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງກະທໍາໃຫ້ພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ໄດ ເ້ຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ 
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ 

 

6  
Chapter 6 

1 ໃນເມ່ືອເປັນຄົນຮ່ວມງານກັບພຣະອົງ ເຮົາຈ່ຶງອ້ອນວອນຂໍເຈ້ົາທັງຫລາຍ ທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຢ່າໃຫ້ເປັນການໄຮ້ປໂຍດ 

2 ເພາະພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìໃນຄາວທ່ີກະຣ ຸນາ ເຮົາໄດ້ຟັງເຈ້ົາ ໃນວັນແຫ່ງຄວາມພ້ົນ ເຮົາໄດ້ສົງເຄາະເຈ້ົາî ບັດນ້ີ
ແຫລະ, ຄືຄາວແຫ່ງພຣະກະຣຸນາ ບັດນ້ີແຫລະ, ຄືວັນແຫ່ງຄວາມໂຜດໃຫ້ພົ້ນ 

3 ເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃດມີເຫດສະດຸດໃຈຈັກຢ່າງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ການທ່ີເຮົາຮ ັບໃຊ້ປະຕິບັດນ້ັນເປັນທ່ີເຂົາຈະຕິຕຽນໄດ້ 
4 ແຕ່ເຮົາຜູ້ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ສເນີຕົວໃຫ້ເປັນທ່ີຊອບໃນການທັງປວງ ໂດຍຄວາມພຽນອົດທົນຫລວງ

ຫລາຍໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ ໃນຄວາມຂັດສົນ ໃນການບີບຄ້ັນ 
5 ໃນການຖືກຂ້ຽນ ໃນການຖືກຄຸກ ໃນການວຸ້ນວາຍ ໃນການງານຕ່າງໆ ໃນການອົດຫລັບອົດນອນ ໃນການອົດອາ

ຫານ 
6 ໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍຄວາມຮູ້ ໂດຍຄວາມອົດທົນດົນນານ ໂດຍໃຈກະຣຸນາ ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໂດຍ

ຄວາມຮັກອັນບ່ໍປອມ 
7 ໂດຍຖ້ອຍຄໍາອັນສັດຈິງ ໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃຊ້ເຄ່ືອງອາວຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທັມດ້ວຍມືຂວາແລະມື

ຊາ້ຍ 
8 ທັງເວລາມີຍົດແລະເວລາອັບປຍົດ ທັງເວລາລືກັນວ່າບ່ໍດີແລະເວລາລືກັນວ່າດີ ຖືກເຂົາຫາວ່າເປັນຄົນລ້ໍລວງ ແຕ່ຍັງ

ເປັນຄົນສັດຊ່ື 
9 ຖືກເຂົາຫາວ່າເປັນຄົນບ່ໍມີໃຜຮູ້ຈັກ ແຕ່ຍັງເປັນຄົນທ່ີເຂົາຮູ້ຈັກດີ ເປັນຄົນທ່ີກໍາລັງຈະຕາຍ ແຕ່ເບ່ິງແມ, ເຮົາຍັງເປັນຢູ່ 

ເປັນຄົນຖືກລົງໂທດ ແຕ່ຍັງບ່ໍເຖິງຕາຍ 
10 ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມທຸກໂສກ ແຕ່ຍັງຊົມຊ່ືນຍິນດີຢູ່ສເມີ ເປັນຄົນທຸກຍາກ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເກີດຮ່ັງມີ ເປັນຄົນ

ບໍ່ມສ່ິີງໃດ ແຕ່ຍັງມີສ່ິງສາຣະພັດ 
11 ຊາວໂກຣິນໂທເອີຍ ເຮົາກ່າວກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍໂດຍບ່ໍໄດ້ອັດບ ງັສ່ິງໃດໄວ້ ແລະໄດ້ແບໃຈຂອງເຮົາອອກໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນ 
12 ເຮົາບ່ໍໄດ້ອັດບັງໃຈຂອງເຮົາໄວ້ຕ່ໍພວກເຈ້ົາ ແຕ່ແມ່ນພວກເຈ້ົາໄດ້ອັດບັງໃຈໄວ້ຕ່ໍເຮົາ 
13 ເຮົາເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົາເໝືອນເວ້ົາກັບລູກ ຈ່ົງເຮັດກັບເຮົາເໝືອນດ່ັງເຮົາເຮັດກັບພວກເຈ້ົາ ຄືຈ່ົງແບໃຈຂອງເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍອອກໃຫ້ກວ້າງເທີນ 
 

ພວກເຮາົຄວືຫິານຂອງພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົພຣະຊນົຢູ ່
The Temple of the Living God 

14 ຢ່າຜູກພັນກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນຖານະທ່ີບ່ໍສເມີກັນ ເພາະວ່າຄວາມຊອບທັມຈະບ່ໍມີຫຸ້ນສ່ວນອັນໃດກັບຄວາມອະທັມ 
ແລະຄວາມສວ່າງຈະເຂ້ົາສນິດກັບຄວາມມືດໄດ້ຢ່າງໃດ 



15 ພຣະຄຣິດກັບເບລີອານຈະລົງລອຍກັນໄດ້ຢ່າງໃດ ຫລືຄົນທີ່ເຊື່ອຈະມສ່ີວນອັນໃດກັບຄົນກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ 
16 ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕົກລົງກັນກັບພຣະທຽມໄດ້ຢ່າງໃດ ດ້ວຍວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ   

ພຣະຊົນຢູ່ ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວໄວແ້ລ້ວວ່າ, ìເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ໃນເຂົາທັງຫລາຍ ແລະຈະທຽວຢູ່ໃນຖ້າມກາງ
ເຂົາ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາî 

17 ດ້ວຍເຫດນ້ັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງອອກມາຈາກຖ້າມກາງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຈ່ົງຢູ່ຕ່າງຫາກ ຢ່າຖືກ
ຕ້ອງສ່ິງທ່ີຖ່ອຍຮ້າຍ ແລ້ວຝ່າຍເຮົາ ຈ ຶ ່ງຈະຮັບເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ 

18 ເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຝ່າຍເຈ້ົາຈະເປັນບຸດຊາຍຍິງຂອງເຮົາî ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣດິທານຸພາບສູງ
ສຸດໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ັນ 

 

7  
Chapter 7 

1 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ ເມ່ືອພວກເຮົາມີພຣະສັນຍາດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຊໍາຮະຕົວຈາກຮອຍເປ້ືອນທຸກຢ່າງຂອງ
ເນ້ືອກາຍແລະວິນຍານຈິດ ແລະຈ່ົງເຮັດໃຫ້ມຄີວາມບໍຣິສຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນໂດຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 
 

ໂປໂລຍນິດທີີຄ່ຣສິຕະຈກັກບັໃຈໃໝ  
Paulís Joy at the Churchís Repentance 

2 ຈ່ົງມີໃຈກວ້າງຕ້ອນຮັບເຮົາເທີນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຮ້າຍແກ່ຜູ້ໃດ ບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍຜູ້ໃດ ຫລືບ່ໍໄດ້ເອົາປຽບຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ 
3 ເຮົາກ່າວຢ່າງນ້ີກໍບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຈະໃສ່ໂທດພວກເຈ້ົາ ເພາະເຮົາໄດ້ບອກແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ ຄືຈະ

ຕາຍຫລືຈະເປັນກໍຢູ່ດ້ວຍກັນ 
4 ເຮົາມີຄວາມໄວໃ້ຈແລະພາກພູມໃຈໃນພວກເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊູໃຈຢ່າງບໍຣິບູນ ແລະໃນ

ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາທຸກຢ່າງ ເຮົາກໍຍັງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງລ້ົນເຫລືອ 
5 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ມາເຖິງແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພັກຜ່ອນຈັກຍາມ ແຕ່ເຮົາມີ

ຄວາມທຸກລໍາບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ 
6 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດໜຸນໃຈຄົນທ່ີທ  ້ໍຖອຍ ໄດ້ຊົງໂຜດໜຸນໃຈເຮົາດ້ວຍການທ່ີຕີໂຕໄດ້ມາເຖິງນ້ັນ 
7 ແລະບ່ໍໃຊ່ແຕ່ພຽງການມາຂອງຕີໂຕເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ດ້ວຍການທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຊູໃຈຂອງຕີໂຕອີກດ້ວຍ ຕາມທ່ີຕີໂຕໄດ້ມາ

ເລ່ົາໃຫ້ຟັງເຖິງຄວາມອາລັຍແລະຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ກັບທັງໃຈຮ້ອນຮົນຂອງພວກເຈ້ົາທ່ີມີຕໍ່ເຮົາ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທະວີຂຶ້ນ 

8 ເພາະເຖິງແມ່ນຈົດຫມາຍຂອງເຮົາສະບັບນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍທຸກໃຈກໍຕາມ ເພາະເຮົາເຫັນວ່າຈົດຫມາຍສະ
ບັບນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກໃຈກໍພຽງແຕ່ຊ່ົວຄາວດຽວເທ່ົານ້ັນ 

9 ບັດນ້ີເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີບ່ໍໃຊ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້
ພວກເຈ້ົາກັບໃຈເສັຽໃໝ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈຢ່າງທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍ
ຈາກເຮົາຈັກຢ່າງ 

10 ດ້ວຍວ່າຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຍ ອ່ມເຮັດໃຫ້ກັບໃຈເສັຽໃໝ ຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຄວາມພ້ົນໂດຍບ່ໍ
ຄວນກິນແໜງ ແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງໂລກນ້ັນ ຍ ອ່ມນໍາໄປເຖິງຄວາມຕາຍ 

11 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ ການທ່ີເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົານ້ັນ ໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຈ້ົາເກີດ
ມຄີວາມຂຍັນຂັນແຂງຫລາຍເທ່ົາໃດ ເອົາໃຈໃສ່ທ່ີຈະແກ້ຕົວຫລາຍເທ່ົາໃດ ຄວາມເຄືອງໃຈ ຄວາມຕ່ືນຕົວ ຄວາມອາ



ລັຍ ຄວາມຮ້ອນຮົນ ແລະການລົງໂທດຕອບແທນຫລາຍເທ່ົາໃດ ໃນທຸກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ສະແດງຕົວວ່າ
ເປັນຄົນບ່ໍມີຜິດໃນການນ້ັນແລ້ວ 

12 ເຫດສັນນ້ັນເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກໍບ່ໍໃຊ່ຍ້ອນຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດຜິດຫລືຍ້ອນຜູ້ທ່ີຖືກຜິດນ້ັນ ແຕ່
ເພ່ືອຄວາມຂຍັນຂັນແຂງທ່ີພວກເຈາົມຕ່ໍີເຮົານ້ັນ ຈະໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 

13 ໂດຍເຫດນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຊູໃຈ ນອກຈາກຄວາມຊູໃຈຂອງເຮົານ້ັນ ເຮົາມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດ່ີຢ່າງເຫລືອ
ລ້ົນ ເພາະຍ້ອນຄວາມຍິນດີຂອງຕີໂຕ ໃນການທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫຈິ້ດໃຈຂອງຕີໂຕສງົບລົງ 

14 ທ່ີເຮົາໄດ້ອວດອ້າງເຣ່ືອງເຈ້ົາທງັຫລາຍແກ່ຕີໂຕ ເຮົາບ່ໍມີຄວາມລະອາຍເລີຍ ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາກ່າວແກ່ພວກເຈ້ົາເປັນ
ຄວາມຈິງສັນໃດ ສ່ິງທ່ີເຮົາອວດອ້າງເຣ່ືອງພວກເຈ້ົາແກ່ຕີໂຕເມ່ືອກ່ອນນ້ັນ ກໍປາກົດເປັນຄວາມຈິງເໝືອນກັນສັນນ້ັນ 

15 ແລະເມ່ືອຕີໂຕລະນຶກເຖິງການເຊ່ືອຟັງຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະການທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ
ຈົນຕົວສ່ັນ ທ່ານກໍເພ້ີມຄວາມຮັກໃນພວກເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ 

16 ເຮົາຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະວ່າເຮົາເຊ່ືອໝນພວກເຈ້ົາໄດ້ທຸກສ່ິງ 
 

8 ການໃຫທ້ານແບບຄຣສິະຕຽນ 
Encouragement to Be Generous 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍຮູ້ຈັກເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານ
ແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ 

2 ເພາະວ່າເມ່ືອຄາວທ່ີເຂົາຖືກທົດລອງຢ່າງໜັກ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກ ຄວາມຍິນດີອັນເຫລືອລ້ົນ ແລະ
ຄວາມຍາກຈົນອັນເຫລືອປະມານຂອງເຂົານ້ັນ ກໍໄດ້ປາກົດລ້ົນອອກມາເປັນໃຈສັດທາອັນກວ້າງຂວາງ 

3 ເພາະເຮົາເປັນພຍານໄດ້ວ່າ ເຂົາສັດທາຖວາຍໂດຍສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ ແລະເຫລືອຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂົາເສັຽອີກ 

4 ແລ້ວຕາມລໍາພັງໃຈຂອງເຂົາເອງ ເຂົາກໍຍັງໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຂໍເຮົາກະຣຸນາໃຫ້ເຂົາມສ່ີວນໃນການ    
ຊ ອ່ຍເຫລືອພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

5 ບ່ໍເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ ແຕ່ຂ້ໍສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວເອງແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່ອນ ແລ້ວໄດ້
ມອບຕົວໃຫ້ເຮົາຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 

6 ຈົນວ່າເຮົາໄດ້ເຕືອນຕີໂຕໃຫ້ຊ່ອຍພວກເຈ້ົາເຮັດການກຸສົນນ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດ ຕາມທ່ີຕ ົນໄດ້ລົງມືເຮັດໄວ້ກ່ອນແລ້ວນ້ັນ 
7 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍມີບຣໍບູິນໃນທຸກສ່ິງ ຄືຄວາມເຊ່ືອ ຖ້ອຍຄໍາ ວິຊາຄວາມຮູ້ ຄວາມຂຍັນຂັນແຂງ ແລະ

ຄວາມຮັກຕ່ໍເຮົາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈ່ົງປະກອບການກຸສົນນ້ີຢ່າງບໍຣິບູນເໝືອນກັນ 
8 ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຄໍາບັນຊາ ແຕ່ໄດ ້ນໍາເຣ່ືອງຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຂອງຄົນອ່ືນມາທຽບທົດລອງກັບຄວາມຮັກຂອງ

ເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ ເບ່ິງວ່າເປັນຂອງແທ້ຫລືບໍ 
9 ເພາະວ່າເຈ້ົາທງັຫລາຍຮູ້ຈັກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແລ້ວວ່າ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຊົງຮ່ັງມີ ພຣະ

ອົງກໍຍັງຊົງຍອມກາຍເປັນຄົນຍາກຈົນເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີ 
ເນ່ືອງຈາກຄວາມຍາກຈົນຂອງພຣະອົງ 

10 ແລະເຮົາຈະອອກຄວາມເຫັນໃນເຣ່ືອງນ້ີວ່າ ເຣ່ືອງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນກ່ອນເຂົາເມ່ືອປີກາຍນ້ີ ແລະບ່ໍແມ່ນພວກເຈ້ົາ
ໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຈະເຮັດເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າຍັງເຕັມໃຈໃນການເຮັດນ້ັນດ້ວຍ 

11 ບັດນ້ີກໍຄວນແລ້ວທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຮັດການນ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດເສັຽ ເພືອ່ວ່າເມ່ືອພວກເຈ້ົາມີໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ເຈ້ົາກໍສໍາ
ເຣັດຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ 

12 ເພາະວ່າຖ້າມີນ້ໍາໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງພໍພຣະທັຍທີຈ່ະຊົງຮັບຕາມທ່ີທຸກຄົນມີຢູ່ ບ່ໍໃຊຕ່າມທ່ີເຂົາບ່ໍມີ 



13 ເຮົາບ່ໍໄດ້ມຸ້ງຫມາຍວ່າຈະໃຫ້ການງານຂອງຄົນອ່ືນເບົາລົງ ແລະໃຫ້ການງານຂອງພວກເຈ້ົາຫນັກຂ້ຶນ ແຕ່ເພ່ືອໃຫ້ເປັນ
ການສເມີກັນ 

14 ສັນນ້ັນໃນຍາມທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນຢ່າງເວລານ້ີ ພວກເຈ້ົາກໍຄວນຈະຊ່ອຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຂາດເຂີນ ແລະໃນ
ຍາມທ່ີເຂົາມີບໍຣິບູນ ເຂົາກໍຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາເມ່ືອຂາດເຂີນເໝືອນກັນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ສເມີກັນໄປ 

15 ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຜູ້ໃດໄດ້ຫລາຍກໍບ່ໍເຫລືອ ແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ໜອຍກໍບ່ໍຂາດເຂີນî 
Commendation of Titus 

16 ແຕ່ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຕີໂຕມີໃຈຂຍັນຂັນແຂງເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍຢ່າງດຽວກັນ 
17 ເພາະບ່ໍພຽງແຕ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຕືອນຂອງເຮົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ທ່ານຍັງມີໃຈຂຍັນຂັນແຂງພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ຈ່ຶງໄດ້ໄປຫາ

ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມລໍາພັງໃຈຕົນເອງ 
18 ເຮົາໄດ້ໃຊ້ພ່ີນ ້ອງຄົນນ້ັນ ຜູ້ມີຊືສ່ຽງໃນຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍເພາະການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ໃຫ້ໄປນໍາຕີໂຕ 
19 ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເລືອກຕ້ັງຜູ້ນ້ັນໃຫ້ເປັນເພ່ືອນເດີນທາງດ້ວຍກັນກັບເຮົາໃນການກຸສົນ ຊ່ຶງ

ເຮົາໄດ້ຮັບເປັນທຸຣະ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເປັນທ່ີສະແດງນ້ໍາໃຈອັນພ້ອມແລ້ວ
ຂອງເຮົາ 

20 ເຮົາກໍຈັດການຢ່າງນ້ີເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຕິຕຽນເຮົາໄດ້ ໃນເຣ່ືອງຂອງບໍຣິຈາກອັນບໍຣິບູນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຮັບແຈກນ້ັນ 
21 ດ້ວຍວ່າເຮົາມຸ້ງຫມາຍຢາກເປັນຄົນສັດຊ່ື ບ່ໍໃຊ່ແຕ່ຈໍາເພາະພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ່ໍຫນ້າຄົນທັງ   

ປວງດ້ວຍ 
22 ເຮົາໄດ້ໃຊ ພ່ີ້ນ້ອງຂອງເຮົານ້ັນໄປນໍາເຂົາ ຄືຜູ້ທ່ີເຮົາໄດ້ທົດລອງເບ່ິງຫລາຍເທ່ືອ ຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນຄົນມີໃຈຂຍັນຂັນແຂງ

ໃນຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງມາແລ້ວ ແລະບັດນ້ີໄດ້ມີຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ຍ້ອນວ່າທ່ານມີຄວາມໄວໃ້ຈ
ຫລາຍໃນພວກເຈ້ົາ 

23 ສ່ວນຕີໂຕນ້ັນເປັນຜູ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບເຮົາ ແລະເປັນຜູ້ຮ່ວມງານໃນການຮັບໃຊ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍ ສ່ວນພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ
ນ້ັນກໍເປັນທູດຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ ແລະເປັນພຣະກຽດຂອງພຣະຄຣິດ 

24 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງສະແດງຫລັກຖານຄວາມຮັກຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແລະການທ່ີເຮົາອວດອ້າງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພວກເຈ້ົານ້ັນ 
ຈົ່ງໃຫປ້າກົດແກ່ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍໜາຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ 

 

9 ການສງົເຄາະພວກໄພພ່ນົຂອງພຣະເຈົາ້ 
Collection for Christians at Jerusalem 

1 ເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກ່ຽວເຣ່ືອງການສົງເຄາະພວກໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
2 ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າໃຈຂອງພວກເຈ້ົາພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງກ່າວອວດອ້າງເຣ່ືອງພວກເຈ້ົາຕ່ໍຊາວມາເກໂດເນັຽວ່າ ທີແ່ຂວງ

ອະຂາຢາເຂົາກໍຈັດແຈງໄວ້ພ້ອມແລ້ວຕ້ັງແຕ່ປີກາຍ ແລະໃຈຮ້ອນຮົນຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍກໍຊຸກຍູ້ຫລາຍຄົນໃຫ້ເຂົາສົນ
ໃຈ 

3 ແຕ່ເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ັນໄປ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ການອວດອ້າງຂອງເຮົາກ່ຽວເຣ່ືອງພວກເຈ້ົາໃນຂ້ໍນ້ັນເປັນການເສັຽ
ປໂຍດແລະເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈັດແຈງໄວ້ພ້ອມເໝືອນດ່ັງເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວແລ້ວນ້ັນ 

4 ບ່ໍດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ຖ້າຊາວມາເກໂດເນັຽບາງຄົນມາກັບເຮົາ ແລະເຫັນວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຈັດແຈງໄວ້ພ້ອມຕາມທ່ີເຮົາ
ໄດ້ຕາຍໃຈເຊ່ືອນ້ັນ ຢ່າວ່າແຕ່ພວກເຈ້ົາຈະຖືກລະອາຍຂາຍໜາ ແຕ່ເຮົາເອງກໍຈະຖືກລະອາຍຂາຍໜາເໝືອນກັນ 

5 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຄຶດເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຕັກເຕືອນພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫໄ້ປຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍກ່ອນເຮົາ ແລະໃຫ້ຈັດ
ແຈງເຄ່ືອງທານຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ຕາມທີໄ່ດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວ ເພ່ືອເຄ່ືອງທານນ້ັນຈະມີຢູ່ພ້ອມ ເໝືອນເປັນເຄ່ືອງ
ທານທ່ີໃຫດ້້ວຍໃຈສັດທາ ບ່ໍໃຊ່ດ້ວຍຂືນໃຈ 



6 ດ່ັງນ້ີແຫລະຄົນທ່ີຫວ່ານພຽງເລັກນ້ອຍກໍກ່ຽວເກັບໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະຄົນທ່ີຫວ່ານຫລາຍກໍກ່ຽວເກັບໄດ້ຫລາຍ 
7 ທຸກຄົນຈ່ົງໃຫ້ຕາມທ່ີຕົນໄດ້ຄຶດຫມາຍໄວ້ໃນໃຈ ບ່ໍໃຊ່ໃຫ້ດ້ວຍຄຶດເສັຽດາຍ ຫລືດ້ວຍຂືນໃຈໃຫ້ ເຫດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ຮັກຄົນນ້ັນທ່ີໃຫ້ດ້ວຍຊ່ືນໃຈຍິນດີ 
8 ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອາດປະທານພຣະຄຸນອັນສົມອຸດົມທ ຸກຢ່າງແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີທຸກສ່ິງທຸກ

ຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບຕົວສເມີ ທັງຈະມສ່ິີງຂອງບໍຣິບູນສໍາລັບການງານດີທຸກຢ່າງດ້ວຍ 
9 ຕາມທີ່ມຂີຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພວີ່າ, ìທ່ານບໍຣຈິາກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ ຄຸນຄວາມດີຂອງທ່ານກໍຕ້ັງຢູ່

ເປັນນິດî 
10 ຝ່າຍພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານແນວປູກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຫວ່ານ ກັບທັງອາຫານສໍາລັບກິນ ຈະຊົງປະທານແນວປູກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າທັງ

ຫລາຍ ທັງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ແນວປູກນ້ັນທະວີຂ້ຶນ ຊ້ໍາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຜົນແຫ່ງຄຸນຄວາມດີຂອງພວກເຈ້ົານ້ັນຈະ
ເຣີນຂ້ຶນ 

11 ໂດຍຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັ່ງມດ້ີວຍສ່ິງຂອງຢ່າງບໍຣິບ ູນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈົ້າມຂີອງແຈກຢາຍຢ່າງໃຈກວ້າງຂວາງ 
ຊ  ່ຶງເຮົາໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

12 ເພາະວ່າການຮັບໃຊ້ໃນການບົວລະບັດນ້ັນບ່ໍໃຊ່ເປັນການຊ່ອຍພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີຂາດເຂີນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງ
ເປັນເຫດໃຫ້ມກີານຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຫລວງຫລາຍອີກດ້ວຍ 

13 ແລະເນ່ືອງຈາກຜົນແຫ່ງການບົວລະບັດນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍເຫດທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຍອມຟັງແລະຕ້ັງໃຈ
ຢູ່ໃນອໍານາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ ແລະເພາະເຫດພວກເຈ້ົາໄດ້ແຈກຈ່າຍແກ່ເຂົາແລະແກ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍ
ໃຈກວ້າງຂວາງ 

14 ຝ່າຍເຂົາກໍຈະຮັກແພງແລະອ້ອນວອນເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພາະເຫດພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ
ຢ່າງລ້ົນເຫລືອ 

15 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະຂອງພຣະຣາຊທານອັນເຫລືອທ່ີຈະພັນລະນາໃຫ້ສ້ິນສຸດໄດ້ 
 

10 ໂປໂລກາ່ວຕໍຕ່າ້ນເຣືອ່ງການປະຕບິດັຂອງຄົນ 
Paul Defends His Ministry  

1 ເຮົາຄືໂປໂລ ຂໍອ້ອນວອນເຈ້ົາທງັຫລາຍເປັນສ່ວນຕົວ ໂດຍເຫັນແກ່ຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະພຣະທັຍກະຣນຸາຂອງ  
ພຣະຄຣິດ ເຮົາ, ຜູ້ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາວ່າເປັນຄົນສຸພາບຖ່ອມຕົວເມ່ືອຢູ່ຕ່ໍໜາ ແຕ່ເມ່ືອຢູ່ໄກກໍເປັນຄົນໃຈກ້າ 

2 ຄື ເຮົາຂໍຮ້ອງພວກເຈ້ົາວ່າ ເມ່ືອເຮົາມາຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈ ເໝືອນ
ເຮົາຄຶດບັງອາດຈະເຮັດຕ່ໍລາງຄົນທ່ີນຶກເຫັນວ່າ ເຮົາຍັງເຮັດໄປຕາມທັມມະດາມະນຸດ 

3 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນໂລກກໍຈ ງິ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ສູ້ຮົບຕາມທັມມະດາມະນຸດ 
4 ເພາະວ່າເຄ່ືອງອາວຸດຂອງເຮົາບ່ໍເປັນຝ່າຍໂລກ ແຕ່ມຣິີດອໍານາດຈາກພຣະເຈ້ົາ ອາດທໍາລາຍຄ້າຍອັນເຂ້ັມແຂງໄດ້ 

ຄືທໍາລາຍຄວາມຄຶດທ່ີມີເຫດຜົນອັນບ່ໍຈິງ 
5 ແລະຄວາມດ້ືດຶງທຸກປະການທ່ີຕ້ັງຕົວຂ້ຶນຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແລະປາຍຄວາມຄຶດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້

ບັງຄັບ ຈົນເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດ 
6 ແລະເມ່ືອການນ້ອມຟັງຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍສໍາເຣັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຮົາພ້ອມທ່ີຈະລົງໂທດແກ່ການບ່ໍນ້ອມຟັງທຸກປະ

ການ 
7 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງແລເບ່ິງສ່ິງທ່ີປາກົດກັບຕາ ຖ້າຜູ້ໃດຕາຍໃຈເຊ່ືອວາ່ຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນຄໍານຶງວ່າ

ເໝືອນດ່ັງຕົນເປັນຄົນຂອງ 
ພຣະຄຣິດ ເຮົາກໍເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດເໝືອນກັນ 



8 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ອວດອ້າງຫລາຍໄປໜອຍນ່ຶງ ກ່ຽວກັບອໍານາດທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ໄວ້ ເພ່ືອສ້າງ
ພວກເຈ້ົາຂ້ຶນ ບ່ໍໃຊ່ເພ່ືອທໍາລາຍພວກເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍລະອາຍ 

9 ເຮົາເວ້ົາດ່ັງນ້ັນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄຶດວ່າ ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຢ້ານເພາະຈົດໝາຍຂອງເຮົາ ເພາະມີລາງຄົນ
ເວົ້າວ່າ,  

10 ìຈົດໝາຍຂອງໂປໂລນ້ັນມີນ້າໜັກ ແລະມີອໍານາດກໍຈິງ ແຕ່ວ່າຕົວທ່ານເບ່ິງຄືອ່ອນແຮງ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງທ່ານກໍໃຊ້
ການບ່ໍໄດ້î 

11 ຈົ່ງໃຫຄົ້ນເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ ເຮົາເວ້ົາໄວ້ໃນຈົດໝາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຮົາມາແລ້ວເຮົາກໍຈະ
ເຮັດຢ່າງນ້ັນ 

12 ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍກ້ານັບຕົວວ່າສເມີກັນກັບລາງຄົນທ່ີຍົກຕົວເອງ ຫລືປຽບທຽບກັນແລະກັນແລ້ວ ເຂົາກໍເປັນຄົນຂາດສະ
ຕິປັນຍາ 

13 ຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍອວດຕົວໃນສ່ິງໃດເກີນຂອບເຂດ ແຕ່ວ່າຈະອວດຕົວໃນຂອບເຂດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດໄວ້ໃຫ້ເຮົາ 
ແລະພວກເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນຂອບເຂດນ້ັນ 

14 ການທ່ີເຮົາມາເຖິງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍນ້ັນ ບ່ໍໃຊ່ເປັນການລ່ວງເກີນຂອບເຂດອັນຄວນ ເພາະເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີນໍາຂ່າວປະເສ ດີ
ເຣ່ືອງພຣະຄຣິດມາເຖິງພວກເຈ້ົາກ່ອນໝູ 

15 ເຮົາບ່ໍໄດ້ອວດຕົວເກີນຂອບເຂດ ບ່ໍໄດ້ເອົາການທ່ີຄົນອ່ືນເຮັດມາອວດ ແຕ່ເຮົາຫວັງໃຈວ່າ ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ
ເຈ້ົາຈະເຣີນຂ້ຶນແລ້ວ ງານຂອງເຮົາຈະຂຍາຍຂອບເຂດອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາໃນຂອບເຂດ
ຂອງເຮົາ 

16 ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໃນເຂດທ່ີຢູ່ນອກທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຈ້ົາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ອວດເຣ່ືອງການງານທ່ີ
ຄົນອ່ືນໄດ້ເຮັດໄວ້ແລ້ວນ້ັນ 

17 ìຖ້າຜູ້ໃດຈະອວດ ກໍຈ່ົງເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາອວດເທີນî 
18 ເພາະຄົນທ່ີຍົກຍ້ອງຕົວເອງບ່ໍເປັນທ່ີນັບຖືຂອງຜູ້ໃດ ແຕ່ຄົນທ່ີໜານັບຖືນ້ັນ ຄືຜູ້ທີພ່ຣະອົງເຈ້ົາຊົງຍົກຍ້ອງ 
 

11 ໂປໂລແລະອຄັສາວກົທຽມ  
Paul and the False Apostles 

1 ເຮົາປະສົງຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍອົດທົນຟັງຄວາມໂງ່ຂອງເຮົາຈັກໜອຍ 
2 ກະຣນຸາອົດທົນນໍາເຮົາແດ່ຖ້ອນ ເພາະວ່າເຮົາຫວງແຫນເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມຢ່າງຄວາມຫວງແຫນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຫດ

ວ່າເຮົາໄດ້ໝາຍໝນພວກເຈ້ົາໄວ້ສໍາລັບຜົວຜູ້ດຽວ ເພ່ືອຈະຖວາຍແກ່ພຣະຄຣິດເປັນສາວປອດບໍຣິສຸດ 
3 ແຕ່ເໝືອນດ່ັງງູນ້ັນໄດ້ຫລອກລວງນາງເອວາດ້ວຍກົນອ ຸບາຍຂອງມັນ ເຮົາຄຶດຢ້ານວ່າຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈະ

ຖືກຫລອກລວງດ້ວຍຢ່າງໃດຢ່າງນ  ່ຶງ ໃຫຫ້ລົງຈາກຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີອັນສັດຊ່ືແລະອັນບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະຄຣິດດ່ັງນ້ັນ 
4 ເຫດວ່າຖ້າມີຜູ້ໃດມາປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູອົງອ່ືນ ທ່ີແຕກຕ່າງກັບພຣະອົງທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແລ້ວນ້ັນ ຫລືຖ້າເຈ້ົາ

ທັງຫລາຍຈະຮັບພຣະວິນຍານ ຊຶງ່ຕ່າງກັນກ ບັທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບແລ້ວນ້ັນ ຫລືຮັບຂ່າວປະເສີດອັນແຕກຕ່າງກັບທ່ີ
ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບເອົາແລ້ວນ້ັນ ກໍທໍກັ່ບວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍອມເຊ່ືອຟັງຕ່ໍເຂົາງ່າຍເຕັມທີ 

5 ເພາະເຮົາຄຶດວ່າເຮົາບ່ໍເປັນຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍກວ່າພວກອັຄສາວົກຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ເຫລ່ົານ້ັນແມ່ນແຕ່ໜອຍດຽວ 
6 ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍເກ່ັງຝ່າຍຄວາມເວ້ົາກໍດີ ເຮົາກໍຍັງມີຄວາມຮູ້ ທ່ີຈິງ, ເຮົາໄດ້ສະແດງຂ້ໍນ້ີໃຫ້ປາກົດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແກ່

ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວໃນກິຈການທຸກສ່ິງ 
7 ເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດຫລືໃນການທ່ີເຮົາຖ່ອມໃຈລົງເພ່ືອຍົກຊູເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້ຶນ ເພາະເຮົາໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ພວກເຈ້ົາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄຶດຄ່າອັນໃດ 



8 ເຮົາໄດ້ລູ່ຊີງຄຣິສຕະຈັກໜວຍອ່ືນ ດ້ວຍການຮັບເງິນບໍາຣຸງຈາກພວກເຂົາເພ່ືອມາບົວລະບັດພວກເຈ້ົາ 
9 ແລະເມ່ືອເຮົານໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະກໍາລັງຂາດເຂີນ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ໃຫເ້ປັນພາຣະອັນໜັກແກ່ຜູ້ໃດ ເພາະວ່າພວກພ່ີນ້ອງ

ທ່ີມາຈາກແຂວງມາເກໂດເນັຽ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ມີພກັໍບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ລະວັງຕົວບ່ໍໃຫ້ເປັນພາຣະອັນ
ໜັກແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນສ່ິງໃດ ແລະຈະລະວັງຢ່າງນ້ັນຕ່ໍໄປ 

10 ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣດິມີຢູ່ໃນເຮົາຢ່າງຄັກແນ່ສັນໃດ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນແຂວງອະຂາຢາຫ້າມບໍໃ່ຫອ້ວດອ້າງການນ້ີສັນ
ນ້ັນ 

11 ເພາະເຫດໃດ ເພາະເຮົາບ່ໍຮັກເຈ້ົາທັງຫລາຍຫລື ພຣະເຈ້ົາຊງົຊາບດີດວ່າເຮົາຮັກພວກເຈ້ົາ 
12 ສ່ິງໃດທ່ີເຮົາເຮັດຢູ່ນ້ັນ ເຮົາກໍຈະເຮັດຕ່ໍໄປ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນມີໂອກາດອວດໄດ້ວ່າ ການງານທ່ີເຂົາເຮັດນ້ັນເປັນ

ການແບບດຽວກັນກັບເຮົາ 
13 ເພາະວ່າຄົນຢ່າງນ້ັນເປັນອັຄສາວົກທຽມ ເປັນຄົນງານທ່ີຫລອກລວງ ທີປ່ອມຕົວເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ 
14 ການເຮັດຢ່າງນ້ັນບໍເປັນການປລາດຫຍັງດອກ ເພາະຊາຕານເອງກໍຍັງປອມຕົວເປັນເທວະດາຂອງຄວາມສວ່າງໄດ້ 
15 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນການງຶດປລາດອັນໃດ ທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊາຕານຈະປອມຕົວເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຄວາມຊອບທັມ 

ບ້ັນສຸດທ້າຍຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະເປັນໄປຕາມກິຈການຂອງເຂົາ 
 

ການທນົທກຸຂອງໂປໂລໃນຖານະອຄັສາວກົ 
Paulís Sufferings as an Apostle 

16 ເຮົາກ່າວຊ້ໍາອີກວ່າ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຖືວ່າເຮົາເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຖ້າມີດ່ັງນ້ັນຈ່ົງອົດຮັບຟັງເຮົາເໝືອນຟັງຄົນໂງ່ ເພ່ືອເຮົາຈະ
ໄດ້ອວດອ້າງຈ ກັໜອຍ 

17 (ການທ່ີເຮົາກ່າວຢ່າງນ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຕາມຫລັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ກ່າວເໝືອນຄົນໂງ່ທີ່ມຄີວາມໄວ້ໃຈໃນ
ການອວດຂອງຕົນ 

18 ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນອວດຕົວຕາມຢ່າງມະນຸດ ເຮົາກໍຈະອວດເໝືອນກັນ) 
19 ເພາະວ່າການທ່ີເຈ້ົາທງັຫລາຍຍິນດີອົດຮັບຟັງຄົນໂງ່ນ້ັນ ຄົງຈະເປັນເພາະພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ສລາດແລ້ວຕ້ີ 
20 ເພາະພວກເຈ້ົາຍອມທົນເອົາ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດເອົາເຈ້ົາໄປເປັນຂ້ອຍ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດກິນເຈ້ົາ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດຈັບເອົາຕົວເຈ້ົາ ເມ່ືອ

ມຜູ້ີໃດຍົກຕົວເປັນໃຫຍ່ ຫລືເມື່ອມີຜູໃ້ດຕົບໜາເຈ້ົາ  
21 ເຮົາກ່າວດ້ວຍຄວາມລະອາຍວ່າເຮົາເປັນຄົນອ່ອນແອເກີນໄປໃນເຣ່ືອງນ້ີ ບ່ໍວ່າໃຜຈະກ້າອວດໃນເຣ່ືອງໃດ (ເຮົາກ່າວ

ຢ່າງຄົນໂງ່) ເຮົາກໍກ້າອວດໃນເຣ່ືອງນ້ັນເໝືອນກັນ 
22 ເຂົາເປັນຊາດເຮັບເຣຫີລື ເຮົາກໍເປັນເໝືອນກັນ ເຂົາເປັນຊາວອິສຣາເອນຫລື ເຮົາກ ເໍປັນເຫມ ອືນກັນ ເຂົາເປັນເຊ້ືອ

ສາຍຂອງອັບຣາຮາມຫລື ເຮົາກໍເປັນເໝືອນກັນ 
23 ເຂົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດຫລື (ເຮົາເວ້ົາຕາມຢ່າງຄົນເສັຽຈິດ) ເຮົາກ ລ່ືໍນກວ່າເຂົາອີກ ເຮົາໄດ້ເຮັດການໜັກ

ລ່ືນກວ່າເຂົາ ໄດ ຖື້ກຄຸກຫລາຍກວ່າເຂົາ ໃນການຖືກຂ້ຽນຕີ ເຮົາກໍຖືກເກີນຂນາດ ໃນການປະເຊີນພັຍ ເຮົາເກືອບ
ຕາຍຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ 

24 ພວກຢິວໄດຂ້້ຽນເຮົາຫ້າເທ່ືອ ເທ່ືອລະສາມສິບເກ້ົາບາດ  
25 ເຮົາໄດ້ຖືກຂ້ຽນດ້ວຍແສ້ຫວາຍສາມເທ່ືອ ເຂົາໄດ້ຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ເຮົາເທ່ືອນ່ຶງ ເຮົາໄດ້ຖືກສະເພົາຫລ້ົມເຖິງສາມ

ເທ່ືອ ເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນທະເລເລິກວັນນ່ຶງກັບຄືນນ່ຶງ 
26 ເຮົາໄດ້ເດີນທາງຫລາຍເທ່ືອ ເປັນການປະຈົນພັຍອັນໜາຢ້ານໃນແມ່ນ້ໍາ ຈາກພວກໂຈນ ຈາກເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງ

ເຮົາເອງ ຈາກພວກນອກຊາດ ໃນບ້ານເມືອງ ໃນປ່າ ໃນທະເລ ຖ້າມກາງພວກພ່ີນ້ອງທ່ີບ່ໍສັດຊ່ື 



27 ປະເຊີນໃນການໜັກຫນ່ວງແລະຍາກລໍາບາກ ໃນການອົດຫລັບອົດນອນຫລາຍຄືນ ໃນການອຶດເຂ້ົາຢາກນ້ໍາ ໃນການ
ອົດອາຫານຫລາຍເທ່ືອ ໃນການຖືກໜາວແລະເປືອຍຕົວ 

28 ແລະນອກຈາກການອ່ືນໆທ່ີເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຍົກມາໃຫຟັ້ງ ກໍຍັງມ ີພາຣະປະຈໍາວັນຂອງເຮົາ ຄືຄວາມຫ່ວງໃຍເຖິງຄຣິສຕະ
ຈັກທັງປວງ  

29 ມໃີຜແດ່ທ່ີອ່ອນແຮງ ແລະເຮົາບ່ໍໄດ້ອ່ອນແຮງນໍາ ມີໃຜແດ່ທ່ີຖືກສະດຸດ ແລະເຮົາບ່ໍໄດ້ຮ້ອນຮົນໃຈດ້ວຍ 
30 ຖ້າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງອວດຕົວກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແຮງຂອງເຮົາ  
31 ພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາແລະຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ທ່ີຄວນແກ່ການສ ຣັເສີນເປັນ

ນິດ ພຣະອົງກໍຊົງຊາບວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າຕົວະ 
32 ຜູ້ວ່າຣາຊການເມືອງຂອງກະສັດອາເຣຕາໃນນະຄອນດາມາເຊ ໄດ້ໃຫທ້ະຫານເຝ້ົານະຄອນໄວ້ເພ່ືອຈະຈັບຕົວເຮົາ 
33 ແຕ່ເຂົາໄດ້ເອົາເຮົາໃສ່ກວຍໃຫຍ່ຢ່ອນລົງທາງປ່ອງຢ້ຽມໃນກໍາແພງນະຄອນ ເຮົາຈ່ຶງພ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງທ່ານ 
 

12 ນມິດິແລະການຊງົສະແດງທ່ີໂປໂລໄດຮ້ບັຈາກພຣະເຈົາ້  
Paulís Visions and Revelations 

1 ເຖິງຈະບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຈໍາເປ ນັຕ້ອງອວດຕົວ ແຕ່ເຮົາຈະເລ່ົາເຖິງນິມິດແລະການສະແດງຊ່ຶງມາຈາກ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ແຕ່ສິບສ່ີປີມາແລ້ວເຮົາຮູ້ຈັກຄຣິສະຕຽນຜູ້ນ່ຶງ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຖືກຮັບຂ້ຶນໄປເຖິງສວັນຊ້ັນສາມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກ
ກາຍເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ຊົງຊາບ) 

3 ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຄົນນ້ັນໄດ້ຮັບຂ້ຶນໄປເຖິງທ່ີສຸຂະເສີມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້
ຊົງຊາບ) 

4 ຄົນນ້ັນໄດ້ຍິນສຽງທ່ີຈະກ່າວອອກເປັນຄໍາບ່ໍໄດ້ ແລະເປັນສ່ິງທ່ີຫ້າມມະນຸດບໍ່ໃຫເ້ປີດເຜີຍ 
5 ສໍາລັບຄົນຜ  ູ້ນ້ັນແຫລະ, ເຮົາອວດໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບເຮົາເອງຈະບ່ໍອວດຕົວ ເວ້ັນແຕ່ຈະອວດໃນຄວາມອ່ອນແຮງຂອງເຮົາ 
6 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢາກອວດຕົວ ເຮົາກໍບ່ໍເປັນຄົນໂງ່ ເພາະເຮົາກ່າວຕາມຄວາມຈິງ ແຕ່ເຮົາອົດກ້ັນໄວ້ ກໍເພາະ

ຢ້ານວ່າຈະມີບາງຄົນຍົກຍ້ອງເຮົາ ເກີນກວ່າທ່ີເຂົາໄດ້ຮູ້ຈາກການເຫັນແລະຟັງເຮົານ້ັນ 
7 ແລະເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປເນ່ືອງຈາກການຊົງສະແດງອັນຫລວງຫລາຍຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນໜາມໃນເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາ ເປັນບໍຣິວານຂອງຊາຕານທ່ີທຸບຕີເຮົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫເ້ຮົາຍົກ
ຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປ 

8 ເຣ່ືອງສ່ິງນ້ັນເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນທູນຂໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງສາມເທ່ືອ ໃຫ້ມັນພ້ົນໄປຈາກເຮົາ 
9 ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ, ìການທ່ີເຈ້ົາມີຄຸນຈາກເຮົາ ກໍພສໍໍາລັບເຈ້ົາແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມ ອ່ອນແອມີຢູ່ທ່ີໃດ 

ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂ້ຶນເຕັມຂນາດຢູ່ທ່ີນ້ັນî ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ເຮົາດີກວ່າ ເພ່ືອຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮ່ົມເຮົາໄວ້ 

10 ສັນນ້ັນ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດເຮົາຈ່ຶງຊ່ືນໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອ ໃນການຖືກ ໝ່ິ່ນປມາດ ໃນຄວາມຍາກລໍາ
ບາກ ໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງ ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນ ເພາະວ່າເຮົາອ່ອນແອເມ່ືອໃດ ເຮົາກໍຈະແຂງແຮງເມ່ືອນ້ັນ 
 

ຄວາມຫວງໃຍຂອງໂປໂລເຖງິຄຣສິຕະຈກັໂກຣນິໂທ 
Paulís Concern for the Corinthian Church 



11 ເຮົາກາຍເປັນຄົນໂງ່ແລ້ວ ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ບັງຄັບເຮົາໃຫ້ເປັນ ເພາະວ່າສົມຄວນແລ້ວທ່ີພວກເຈ້ົາຈະຍ້ອງຍໍເຮົາ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເຮົາບ່ໍເປັນຜູ້ດີວິເສດກໍຈິງ ເຮົາກໍບ່ໍຕ່ໍາຕ້ອຍກວ່າອັຄສາວົກຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ເຫລ່ົານ້ັນໃນປະການນ່ຶງປະການໃດ 

12 ແທ້ຈິງ, ລັກສະນະຂອງອັຄສາວົກໄດ້ປາກົດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ໂດຍຄວາມພຽນ ໂດຍການສໍາຄັນ 
ໂດຍການອັສຈັນ ແລະໂດຍການອິດທິຣິດ 

13 ເພາະວ່າເຈ້ົາທງັຫລາຍເສັຽປຽບຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກອ່ືນໆໃນຂ້ໍໃດແດ່ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ໃນຂ້ໍນ້ີ ຄືເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນພາຣະອັນໜັກແກ່
ພວກເຈ້ົາ ການຜິດນ້ັນຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ເຮົາແດ່ຖ້ອນ 

14 ນ້ີແຫລະເປັນເທ່ືອທີສາມທ່ີເຮົາຕຽມພ້ອມທີຈ່ະມາຫາເຈ້ົາທງັຫລາຍແລະເຮົາຈະບ່ໍເປັນພາຣະອັນໜັກແກ່ພວກເຈ້ົາ 
ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງໃດຈາກພວກເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າຕ້ອງການຕົວພວກເຈ້ົາ ເຫດວ່ທ່ີລູກຈະທ້ອນໂຮມຊັບໄວ້ສໍາລັບ
ພໍແ່ມ່ກໍບ່ໍສົມຄວນ ແຕ່ວ່າແມ່ນພໍແ່ມ່ເປັນຜູ້ທ້ອນໂຮມຊັບໄວສໍ້າລັບລູກ 

15 ຝ່າຍເຮົາກໍມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະສລະຊັບແລະເຫ່ືອແຮງທັງໝົດເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເມ່ືອເຮົາຮັກພວກເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນເຖິງ
ພຽງນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈະກັບຮັກເຮົາໜອຍລົງຫລື 

16 ບາງທີເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະຍອມຮັບວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນພາຣະອັນໜັກແກ່ພວກເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາຄົງກ່າວວ່າເຮົາໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ
ຜົກຈັບພວກເຈ້ົາດ້ວຍກົນອຸບາຍ 

17 ເຮົາໄດ້ໂກງເອົາປໂຍດອັນໃດຈາກພວກເຈ້ົາແດ່ຫລື ໃນການທ່ີເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄປຫາພວກເຈ້ົາ  
18 ເຮົາໄດ້ວອນຂໍໃຫ້ຕີໂຕໄປແລະໃຊ້ໃຫນ້້ອງນ້ັນໄປດ້ວຍ ຕີໂຕໄດ້ໂກງເອົາປໂຍດອັນໃດຈາກພວກເຈ້ົາແດ່ ເຮົາທັງ

ສອງບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການດ້ວຍນ້ໍາໃຈອັນດຽວກັນດອກຫລື ເຮົາບ່ໍໄດ້ທຽວໃນຮ່ອງຮອຍອັນດຽວກັນຫລື 
19 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄົງຄຶດຢູ່ຕລອດມາວ່າເຮົາກ່າວແກ້ຕົວຕ່ໍພວກເຈ້ົາ ທ່ີຈິງ, ເຮົາກ່າວໃນພຣະຄຣິດເໝືອນເຮົາຢູ່ຕ່ໍພຣະ

ພັກພຣະເຈົ້າ ແລະພີນ້່ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ ສ່ິງສາຣະພັດທີເ່ຮົາໄດ້ເຮັດນ້ັນ ເຮົາເຮັດເພ່ືອໃຫ້ເຈ ົ ້າທັງຫລາຍຈະເຣີນ
ຂ້ຶນ 

20 ເພາະເຮົາຄຶດຢ້ານວ່າເມ່ືອເຮົາມາເຖິງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະບ່ໍເຫັນພວກເຈ້ົາເໝືອນຢ່າງທ່ີເຮົາຢາກເຫັນ ແລະພວກເຈ້ົາ
ຈະບ່ໍເຫັນເຮົາເໝືອນຢ່າງທ່ີພວກເຈ້ົາຢາກເຫັນຄື ຢ້ານວ່າບ່ໍເຫດໃດກໍເຫດນ່ຶງ ຈະມີການຜິດຖຽງກັນ ການອິດສາກັນ 
ການຄຽດກັນ ການຄຶດໃຫຍ່ໃຝ່ສູງຕ່ໍກັນ ການນິນທາກັນ ການຊຸບຊິບສ່ໍສຽດກັນ ການຂ້ີອ່ົງຈອງຫອງ ແລະການເກະ
ກະວຸ້ນວາຍກັນ 

21 ເຮົາຢ້ານວ່າເມ່ືອເຮົາກັບມາເຖິງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາຖ່ອມຕົວລົງລະອາຍໃຈຕ່ໍໜາເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍ ແລະເຮົາຈະທຸກໂສກເພາະເຫດທ່ີຫລາຍຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ບ່ໍໄດ້ກັບໃຈຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ 
ການຫລ້ິນຊູ້ ແລະການໂລພະຕັນຫາທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດນ້ັນ 

 

13  
Final Warning  

1 ເທ່ືອນ້ີເປັນເທ່ືອທີສາມທ່ີເຮົາຈະມາຫາພວກເຈ້ົາ ìຂ້ໍກ່າວຫາອັນໃດຕ້ອງມີພຍານສອງຫລືສາມປາກ ຈ່ຶງຈະເປ ນັທ່ີ
ເຊ່ືອຖືໄດ້î 

2 ເຮົາໄດ້ເຕືອນເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີເຮັດຜິດບາບມາແຕ່ກ່ອນ ແລະບັນດາຄົນອ່ືນໆນ້ັນດ້ວຍ ແລະບັດນ້ີເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ ເຮົາຂໍ
ຕັກເຕືອນພວກເຈ້ົາອີກ ເໝືອນເມ່ືອເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເທ່ືອທີສອງນ້ັນວ່າ ຖ້າເຮົາມາອີກເຮົາຈະບ່ໍຜ່ອນໂທດໃຫ້
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 

3 ເພາະວ່າເຈ້ົາທງັຫລາຍຕ້ອງການຈະເຫັນຫລັກຖານວ່າ ພຣະຄຣິດຊ ງົກ່າວທາງເຮົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອ່ອນແອຕ່ໍພວກ
ເຈ້ົາ ແຕ່ຊົງມີຣດິອໍານາດໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 



4 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວ້ເນ່ືອງຈາກຊົງອ່ອນແອກໍຈິງ ພຣະອົງກ ໍຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເພາະຣິດອໍານາດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ ່າເຮົາກໍອ່ອນແອດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ ແຕ່ເພ່ືອພວກເຈ້ົາເຮົາກໍມີຊວິີດເປັນຢູ່ດ້ວຍກັນກັບພຣະ
ອົງ ເພາະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

5 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕົວເອງວ່າພວກເຈ້ົາຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຫລືບ່ໍ ຈ່ົງຊັນນະສູດຕົວເອງສາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ  
ພຣະເຢຊຄູຣິດຊງົສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈ້ົາຈະຜ່ານການຊັນນະສູດບ່ໍໄດ້ 

6 ແຕ່ເຮົາຫວັງໃຈວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍຄົງຮູ້ວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ຜ່ານການຊັນນະສູດບ່ໍໄດ້ 
7 ເຮົາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອບ່ໍໃຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍເຮັດຊ່ົວປະການໃດ ບ່ໍໃຊ່ແຕ່ເພ່ືອຈະໃຫ້ປາກົດວ່າເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີ

ຜ່ານການຊັນນະສູດໄດ້ ແຕ່ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເປັນຄົນທ່ີເຮັດເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເປັນເໝືອນຄົນທ່ີຜ່ານ
ການຊັນນະສູດບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ 

8 ເພາະວ່າເຮົາຈະເຮັດສ່ິງໃດຂັດກັບຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ ໄດ້ແຕ່ເຮັດເພ່ືອຄວາມຈິງເທ່ົານ້ັນ 
9 ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາອ່ອນແອແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍເຂ້ັມແຂງນ້ັນ ເຮົາກໍຍິນດີ ເຮົາຈ່ຶງອ້ອນວອນຂໍສ່ິງນ້ີ ຄືຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງດີທ່ີສຸດ 
10 ເຮົາຈ່ຶງຂຽນຂ້ໍຄວາມທັງຫລາຍນ້ີເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ນໍາ ກໍເພ່ືອເວລາເຮົາຢູ່ນໍາແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ກ່າວຄໍາເຄ່ັງຄັດໃນການໃຊ້

ອໍານາດ ທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເພ່ືອສ້າງພວກເຈ້ົາຂ້ຶນ ບ່ໍໃຊ່ເພ່ືອມ້າງເພລົງ 
Final Greetings and Benediction 

11 ໃນສຸດທ້າຍນ້ີພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ ເຮົາຂໍລາພວກເຈ້ົາກ່ອນ ຈ່ົງປັບປ ງຸໃຫ້ຕົວຈະເຣີນຂ້ຶນ ຈ່ົງຟັງຄໍາວອນຂໍຂອງເຮົາ 
ຈ່ົງເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຈ່ົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບ ແລະພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກແລະຊົງປະທານສັນຕິສຸກ ຈະຊົງສະ
ຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

12 ຈ່ົງທັກທາຍປາສັຍກັນດ້ວຍທັມນຽມຈູບອັນບໍຣິສຸດ 
13 ໄພພົ່ນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
14 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຮ່ວມໃຈແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ົງ

ສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກຄົນເທີນ 
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