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 ຈົດໝາຍໂປໂລ 
 The Letter of Paul 
 ທີ່ມໄີປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
 to the 
 

ໂກໂລຊາຍ 
COLOSSIANS 

1  

Salutation 

1 ໂປໂລ ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ກ ັບຕີໂມທຽວນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ  
      ເຖິງພວກໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກພ່ີນ້ອງທ່ີເຫລ້ືອມໃສສັດທາໃນພຣະຄຣິດທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ 
2 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ຊຶງ່ມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທງັຫລາຍເທີນ 

 

ຄາໍອອ້ນວອນຂອງໂປໂລເພືອ່ຄຣສິະຕຽນຊາວໂກໂລຊາຍ 
Paul Thanks God for the Colossians 

3 ເມ່ືອພວກເຮົາອ້ອນວອນເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຮົາກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງ
ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ສເມີ 

4 ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະເຣ່ືອງຄວາມຮັກຊ່ຶງພວກເຈ້ົາ
ມຕ່ໍີໄພ່ພນົທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ 

5 ໂດຍເຫດຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງທີຊົ່ງຮັກສາໄວ້ສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນສວັນ ຊຶງ່ເມ່ືອກ່ອນພວກເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນມາ
ແລ້ວໃນຄໍາອັນສັດຈິງ ຄືຂ່າວປະເສີດນ້ັນ 

6 ຊ່ຶງແຜ່ຜາຍມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີກໍາລັງເກີດຜົນ ແລະທະວີຂ້ຶນທ່ົວໂລກ ຢ່າງດຽວກັບກໍາລັງເປັນຢູ່ໃນ
ຖ້າມກາງເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ແລະໄດ້ເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມ
ຄວາມຈິງ 

7 ດ່ັງທ່ີເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເອປາຟາ ຜູ້ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີຮັກຂອງພວກເຮົາ ທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດອົງ
ພຣະຄຣິດແທນເຮົາດ້ວຍໃຈສັດຊ່ື 

8 ທ່ານໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ພວກເຮົາຟງັເຖິງຄວາມຮັກ ຊ່ຶງພຣະວິນຍານຊົງປະທານແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍ 
9 ເພາະເຫດນ້ີ, ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ຢຸດໃນການອ້ອນວອນເພ່ືອເຈ້ົາທ ງັຫລາຍ ທູນຂໍເພ່ືອໃຫ້

ພວກເຈ້ົາປະກອບເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນສັພປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຊ່ຶງມາ
ຈາກພຣະວິນຍານ 

10 ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງທ່ີຄວນຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທ່ີຊອບພຣະທັຍ 
ພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ ໃຫ້ເກີດຜົນໃນການດີທຸກຢ່າງ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເຈ້ົາ 



11 ຂໃໍຫເ້ຈ້ົາທງັຫລາຍມີກໍາລັງແຂງແຮງຂ້ຶນທຸກຢ່າງ ໂດຍຣິດອໍານາດອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ຈະສາມາດ
ອົດທົນທຸກສ່ິງ ແລະມີຄວາມໝນພຽນດ້ວຍຄວາມຍ ນິດີ 

12 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດາ ຜ້ໍູຊົງບັນດານໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍສົມກັບທ່ີຈະເຂ້ົາສ່ວນໄດ້ຮັບມໍຣະດົກດ້ວຍກ ນັກັບ
ພວກໄພພົ່ນໃນຄວາມສວ່າງ 

13 ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດດຶງເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນຈາກອ າໍນາດຂອງຄວາມມືດ ແລະໄດ້ຊົງຍົກຍ້າຍພວກເຮົາໄປ
ຕ້ັງໄວ້ໃນຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງ  

14 ໃນພຣະບຸດນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນ ຄືຊົງໂຜດຍົກຜິດບາບທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາ 
 
ຄວາມສົມບນູຂອງພຣະຄຣດິ 
The Supremacy of Christ 
(ຢຮ 1:1-5) 

15 ພຣະອົງຊງົເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ ຊ່ຶ້ງຕາເຫັນບ່ໍໄດ້ ຊງົເປັນບຸດແຮກເໜືອສາຣະພັດທ່ີຊົງນີຣະ
ມິດສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ 

16 ເພາະວ່າໃນພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສັພສ່ິງຂ້ຶນ ທງັໃນທ້ອງຟ້າແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ສ່ິງທ່ີຕາເຫັນໄດ້ 
ແລະທີເ່ຫັນບ່ໍໄດ້ ຈະເປັນພຣະທ່ີນ່ັງຫລືເປັນອານຸພາບ ເປັນຜູ້ປົກຄອງຫລືຜູ້ມີອໍານາດ ສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ີ
ແມ່ນພຣະເຈົ້າໄດສ້້າງໂດຍທາງພຣະອົງແລະສໍາລັບພຣະອົງ 

17 ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ກ່ອນສ່ິງສາຣະພັດ ແລະສ່ິງສາຣະພັດນ້ັນເປັນລະບຽບຢູ່ໂດຍພຣະອົງ 
18 ພຣະອົງຊ ງົເປັນສີສະຂອງກາຍ ຄືຄຣິສຕະຈັກ ພຣະອົງຊົງເປັນປະຖົມ ເປັນຜູ້ແຮກທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນ   
      ມາຈາກຕາຍ ເພືອ່ພຣະອົງຈະຊົງເປັນເອກໃນສັພສ່ິງທັງປວງ 
19 ເພາະວ່າພຣະບິດາຊົງພໍພຣະທັຍ ທ່ີຈະໃຫ້ສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະບຸດຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ 
20 ແລະໂດຍພຣະບຸດນ້ັນຈະໄດ້ຊົງໃຫ້ສ ິ ່ງສາຣະພັດກັບຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າສ່ິງນ້ັນຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຫລື

ໃນສວັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບດ້ວຍພຣະໂລຫິດ ຊ່ຶງໄຫລທ່ີໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ 
21 ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຊຶງ່ເມ່ືອກ່ອນນ້ັນບ່ໍແມ່ນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເປັນສັດຕຣູທາງດ້ານຈິດໃຈດ້ວຍ

ການຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ 
22 ບັດນ້ີ ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ກັບຄືນດີກັບພຣະອົງ ໂດຍການສ້ີນພຣະຊນົແຫ່ງພຣະກາຍ ຄືເນ້ືອໜັງຂອງພຣະອົງ 

ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງຖວາຍພວກເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດທ່ີບ່ໍມີຕໍາໜິຕິຕຽນໄດ້ 
23 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ອງຕ້ັງໝນຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ ຊ່ຶງໄດ້ວາງຮາກລົງຢ່າງແຫນ້ນຫນາຖາວອນແລ້ວ ແລະຢ່າໄດ້

ຫນີຈາກຄວາມໄວ້ໃຈໃນຂ່າວປະເສີດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ແລະໄດ້ປະກາດແລ້ວແກ່ມະນຸດທຸກຄົນທ່ີຢ ູ ່ທ່ົວ
ໃຕ້ຟ້າ ຊ່ຶງເຮົາ ໂປໂລ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊໃ້ນການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນ 
 

ການຮບັໃຊຂ້ອງໂປໂລທີມ່ຕີໍຄ່ຣສິຕະຈກັ 
Paulís Interest in the Colossians 

24 ບັດນ້ີ ເຮົາມີຄວາມຍິນດ ໃີນການທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍ ສ່ວນການຊົງທົນທຸກຂອງພຣະຄຣິດທ່ີ
ຍັງຂາດຢູ່ນ້ັນ ເຮົາກໍຮັບທົນຈົນສໍາເຣັດໃນເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຄືຄຣິສຕະ
ຈັກ 

25 ເຮົາໄດ້ມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດມອບພາຣະໃຫ້ເຮົາເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ກ່າວຂ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ 



26 ຄືຂ້ໍຄວາມອັນລັບເລິກທ່ີໄດ້ຊົງບັງໄວ້ແຕ່ຫລາຍເຊ່ັນແລະຫລາຍຊ່ົວອາຍຸນ້ັນ ມາບັດນ້ີໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ປາກົດ
ແຈ້ງແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ 

27 ພຣະເຈົ້າຊົງມພີຣະປະສົງທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ໄພ່ພົນເຫລົາ່ນ້ັນຮູ້ວ່າ ໃນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດອັນໃດເປັນຄວາມ
ສົມບູນອັນປະກອບດ້ວຍສະງ່າຣາສີແຫ່ງຂ້ໍລັບເລິກ ຄືທ່ີພຣະຄຣິດຊງົສະຖິດຢູ່ໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຊ່ຶງເປັນເຫດ
ໃຫຫ້ວັງວາ່ຈະໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີນ້ັນ 

28 ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ທ່ີພວກເຮົາປະກາດຢູ່ ໂດຍເຕືອນສະຕິແລະສ່ັງສອນທຸກຄົນດ້ວຍປ ນັຍາທຸກຢ່າງ ເພ່ືອຈະ
ໄດ້ຖວາຍທຸກຄົນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນຄົນໃຫຍ່ຖ້ວນແລ້ວໃນພຣະຄຣິດ 

29 ເພ່ືອການນ້ີແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງທົນການໜັກໜວງດ້ວຍອົດສາສູ້ ຕາມພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດກະທໍາ
ດ້ວຍຣິດອໍານາດໃນຕົວເຮົາຢູ່ 

 

2   

Chapter 2 

1 ເພາະເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ ເຮົາມີການອົດສາສູ້ຫລາຍພຽງໃດເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍ ເພືອ່ຊາວເມືອງ
ລາວດີເກອາ ແລະເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນໃບຫນ້າຂອງເຮົາ 

2 ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊູໃຈ ແລະເຂ້ົາຕິດສນິດກັນໃນຄວາມຮັກ ຈົນເຖິງຄວາມຮູ້ຄັກແນ່ອັນອຸດົມ
ສົມບູນຊ່ຶງມາດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຈ່ຶງຈະໄດ້ສັງເກດຮູ້ຂ້ໍລັບເລິກຂອງພຣະເຈ້ົາຄືພຣະຄຣິດ 

3 ຊ່ຶງຊັບສົມບັດແຫ່ງສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມຮູ້ທັງໝົດຊົງບັງຊ່ອນໄວ້ໃນພຣະອົງ 
4 ເຮົາກ່າວຢ່າງນ້ີ ກໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຊັກຊວນເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍຄໍາລ້ໍລວງໜາຟັງ 
5 ເພາະເຖິງແມ່ນຕົວຂອງເຮົາບ່ໍຢ  ູ່ນໍາເຈ້ົາທ ງັຫລາຍ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ແລະມີຄວາມຊົມຊ່ືນ

ຍິນດີທ່ີໄດ້ເຫັນພວກເຈ້ົາພາກັນຢູ່ຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ ແລະເຫັນຄວາມເຊ່ືອໝນຄົງຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນພຣະຄຣິດ 
 

ຄວາມສມົບນູຂອງຊວີດິໃນພຣະຄຣດິ 
Fullness of Life in Christ 

6 ເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວສັນໃດ ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດຢູ່
ໃນພຣະອົງສັນນ້ັນ 

7 ຈ່ົງຢ່ັງຮາກແລະກ່ໍຮ່າງສ້າງຂ້ຶນໃນພຣະອົງ ແລະຕ້ັງໝນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ ຕາມທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງ
ສອນມາແລ້ວ ຈ່ົງໃຫ້ຈິດໃຈເຕັມລ້ົນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ 

8 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍຕົກໄປເປັນເຫຍ່ືອສະຕິປັນຍາຂອງໂລກ ຊ່ຶງເປັນຄໍາຫລອກ
ລວງ ແລະໄຮ້ສາຣະຕາມຕໍານານຂອງມະນຸດທ່ີສືບຕ່ໍກັນມາ ຕາມອໍານາດສ່ິງສັກສິດແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານ
ແລະບ່ໍໃຊ່ຕາມອົງພຣະຄຣ ິດ 

9 ເພາະວ່າໃນພຣະອົງນ້ັນສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະກາຍຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້
ມຊີີວິດຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະອົງ 

10 ຜູ້ຊົງເປັນປະມຸກຂອງການປົກຄອງແລະອໍານາດທຸກປະການ 
11 ໃນພຣະອົງນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບພິທີຕັດທີບ່ໍ່ແມ່ນມືມະນຸດໄດ້ເຮັດ ໂດຍທ່ີເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໄດ້ຮັບພິທີຕັດຂອງ

ພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງເປັນການຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ຈາກກິເລດຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍນ້ີ 



12 ແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບພຣະອົງໃນພິທີບັບຕິສະມາແລ້ວ ແລະໃນພິທີນ້ັນພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຊົງບັນດານໃຫ້
ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ ໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນການອິດທິຣດິຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນພຣະ
ຊນົ 

13 ແລະຝ່າຍເຈ້ົາທງັຫລາຍທ່ີຕາຍໄປແລ້ວດ້ວຍການຫລົງຜິດຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍເຫດທ່ີເນ້ືອກາຍຂອງ
ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີຊີວິດຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງໂຜດຍົກ
ໂທດການຫລົງຜິດທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາ 

14 ພຣະອົງໄດ້ຊົງລຶບລ້າງຂ້ໍກົດທ່ີຜູກມັດເຮົາດ້ວຍບັນຍັດຕ່າງໆຊ່ຶງຂັດຂວາງພວກເຮົານ້ັນ ແລະໄດ້ຊົງຍົກເລີກເສັຽ
ໂດຍຕອກຕິດໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ 

15 ໂດຍໄມ້ກາງແຂນນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປົດຜູ້ປົກຄອງແລະອໍານາດທັງຫລາຍເສັຽ ແລະໄດ້ຊົງປະຈານເຂົາຢ່າງ
ເປີດເຜີຍໂດຍນໍາເຂົາເປັນຊະເລີຍໃນຂະບວນແຫ່ງຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງ 

16 ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກ່າວໂທດເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນເຣ່ືອງການກິນການດ່ືມ ໃນເຣ່ືອງເທສການ ເຣ່ືອງວັນຕ້ົນ
ເດືອນ ຫລືວັນຊະບາໂຕ 

17 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປ ນັພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດການທ່ີຈະມາພາຍຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນ້ັນກໍຄືອົງພຣະຄຣິດ 
18 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຮາງວັນຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ດ້ວຍໃຊ້ກິຣິຍາທໍາທາ່ເປັນຜູ້ຖ່ອມຕົວລົງ ໄຫວ້ເທວະດາ

ແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ໃນນີມິດທ່ີເຂົາເຫັນ ແລະອວດອ້າງຕົວຂ້ຶນເປ່ົາໆດ້ວຍຄວາມຄຶດຢ່າງທັມມະດາມະນຸດ 
19 ແລະບ່ໍຍຶດຫມັນ້ໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນສີສະ ສີສະນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ກາຍທັງໝົດໄດ້ຮັບການບໍາຣຸງລ້ຽງ ແລະຕິດຕ່ໍ

ກັນດ້ວຍຂ່ໍແລະເອັນຕ່າງໆຈ່ຶງໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນນ້ັນ 
Warnings against False Teachers 

20 ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຕາຍກັບພຣະຄຣິດ ພົນ້ຈາກອໍານາດສ່ິງສັກສິດແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານແລ້ວ ເຫດສັນໃດ
ພວກເຈ້ົາຈຶ່ງມີຊວິີດຢູ່ເໝືອນກັບວ່າພວກເຈ້ົາຍັງຢູ່ຝ່າຍໂລກ ຍອມຢູ່ໃຕ້ບັນຍັດຕ່າງໆ 

21 ເປັນຕ້ົນວ່າ ìຢ່າຈັບî ìຢ່າຊີມî ìຢ່າແຕະຕ້ອງî 
22 (ຄືກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີຕ້ອງສູນເສັຽໄປເມ່ືອໃຊ້ມນັ) ຊ່ຶງເປ ນັຫລັກທັມແລະຄໍາສອນຂອງມະນຸດ 
23 ຈິງຢ  ູ່, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເບ່ິງທ່າທີເໝືອນມີປັນຍາ ຄືການເຕັມໃຈນະມັສການ ການຖ່ອມຕົວລົງ ການທໍຣະມານກາຍ 

ແຕ່ບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດໃນການຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມປາຖນາຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍ 
 

3   

The New Life in Christ 

1 ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບການຊົງບ ັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ ກໍຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງຊ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງເທິງ 
ຄືບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ ຊົງປະທັບກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ 

2 ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢ  ູ່ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊ່ຶງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ 
3 ເພາະວ່າເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແລະຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາກໍຊົງບັງໄວ້ດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດໃນພຣະເຈ້ົາ 
4 ເມ່ືອໃດພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງເປັນຊີວິດທີ່ແທຈິ້ງຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊົງປາກົດ ເມ່ືອນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈະປາກົດ

ພ້ອມກັນກັບພຣະອົງໃນສະງ່າຣາສີເຫມອືນກັນ 
 
ຊວີດິເກົາ່ແລະຊວີດິໃຫມ ່



5 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງປະຫານນິສັຍສ່ວນທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນເສັຽ ຄືການຫລ້ິນຊູ້ ການຊ່ົວຮ້າຍ 
ຣາຄະຕັນຫາ ຄວາມປາຖນາຊ່ົວ ແລະຄວາມໂລບ ຊ່ຶງເປັນການໄຫວ້ພຣະທຽມ 

6 ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະລົງມາເທິງຄົນທັງປວງທ່ີບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟງັ 
7 ແຕ່ກ່ອນ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຄີຍດໍາເນີນຊີວິດໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເໝືອນກັນ ຄືເມື່ອຊວິີດຂອງພວກເຈ້ົາຍັງຢູ່ໃນສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີ 
8 ແຕ່ບັດນ້ີເຈ້ົາທງັຫລາຍຈ່ົງເລີກຖມສ່ິງສາຣະພັດເຫລ່ົານ້ີເສ ຽັ ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງຮ້າຍ 

ການກ່າວສຽດສີ ແລະຄໍາໜາອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈ້ົາ 
9 ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕ່ໍກັນເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາກັບການຂອງມະນຸດນ້ັນແລ້ວ 
10 ແລະໄດ້ສວມສະພາບມະນ ຸດໃໝທ່ີກໍາລັງຊງົສ້າງຂ້ຶນໃໝຢູ່ສເມີ ໃຫເ້ຖິງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ 
11 ໃນການນ້ີຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ ເປັນຄົນຮ ບັພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບພິທີຕັດ ເປ ັນຄົນຕ່າງປະເທດຫລື

ຄົນປ່າເຖ່ືອນ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບ່ໍໄດ້ ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະພັດ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສາ
ຣະພັດ 

12 ເຫດສັນນ້ັນໃນຖານະທ່ີເປັນພວກຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກ ແລະຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນໄພ ພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສວມ
ໃຈເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານ 

13 ຈ່ົງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊ່ິງກັນແລະກັນ ແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣ່ືອງຕ່ໍກັນ ກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ ອົງ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍສັນໃດ ພວກເຈ້ົາກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນ້ັນ 

14 ແລ້ວນອກຈາກສ່ິງທັງປວງນ້ີ ຈ່ົງເອົາຄວາມຮັກທ່ີເປັນສາຍຜູກມັດທຸກສ່ິງໄວ້ໃຫເ້ຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ 
15 ແລະຈ່ົງໃຫ້ສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍ

ໄວໃ້ຫ້ເປັນກາຍອັນດຽວ ກໍເພ່ືອສັນຕິສຸກນ້ັນ ແລະພວກເຈ້ົາຈ່ົງມີໃຈກະຕັນຍູ 
16 ຈົ່ງໃຫພ້ຣະທັມຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈ້ົາຢ່າງບໍຣິບູນ ຈ່ົງສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິກັນແລະ

ກັນດ້ວຍປັນຍາທຸກຢ່າງ ຈ່ົງຮ້ອງເພງດ້ວຍເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ ອ້ງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະ
ວິນຍານ ຄືຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ 

17 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຮັດສ່ິງໃດດ້ວຍວາຈາຫລືດ ວ້ຍການກະທ າໍກ ຕໍາມ ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດາເຈ້ົາໂດຍພຣະອົງນ້ັນ 
 

ຫນາ້ທີທ່າງສງັຄມົແລະຊວີດິໃໝ ່
Rules for Christian Households 
(ອຟຊ 5:21--6:9) 

18 ຝ່າຍເມັຽ ຈ່ົງຍອມຟັງຜົວຂອງຕົນຊ່ຶງເປັນການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
19 ຝ່າຍຜົວກ ຈ່ົໍງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕ່ໍນາງ 
20 ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ, ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສ່ິງ ເພາະເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
21 ຝ່າຍພ່ໍ, ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທ້ໍຖອຍໃຈ 
22 ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ, ຈ່ົງຟັງຄວາມຜູ້ທ່ີເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດໃນທຸກສ່ິງ ບ່ໍໃຊ່ເຮັດຖແລງຫນ້າເຫມືອນຢ່າງຄົນຜູ້

ມັກເຮັດແຕ່ໃຫຊ້ອບໃຈມະນຸດເທ່ົານ້ັນ ( ເບ່ິງພາສາອັງກິດນໍາ ເພ່ືອຄວາມຖືກຕ້ອງ ) 



23 ແຕ່ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງ ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເຈ້ົາເຮັດນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍ
ເຕັມໃຈເຫມອືນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເໝືອນເຮັດແກ່ມະນຸດ 

24 ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກເປັນຄ່າບໍາເຫນັດ ເພາະວ່າຜ ູ ້ທ່ີເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍຮັບໃຊ້ນ້ັນກ ແໍມ່ນພຣະຄຣິດເຈ້ົາ 

25 ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຮັດການຊ່ົວກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມການຊ່ົວທ່ີຕົນໄດ້ເຮັດນ້ັນ ແລະບ່ໍມີການຊົງເຫັນແກ່ຫນ້າຜູ້ໃດເລີຍ 
 

4   

Chapter 4 

1 ຝ່າຍນາຍກໍຈ່ົງເຮັດແກ່ພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະສມ່ໍາສເມີກັນ ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍກມໍນີາຍອົງນ່ຶງໃນສວັນເໝືອນກັນ 
 

ຄາໍເຕອືນສະຕ ິ
Further Instructions 

2 ຈ່ົງໝນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ 
3 ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາດ້ວຍ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວ້ສໍາລ ບັພຣະທັມນ້ັັນ ໃຫ້ພວກເຮົາ

ກ່າວຂ້ໍລັບເລິກເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ (ທ່ີເຮົາຖືກຈໍາຈອງຢູ່ກໍເພາະເຫດນ້ີ)  
4 ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ກ່າວຊ້ີແຈງຂ້ໍລັບເລ ກິນ້ັນຕາມທ່ີເຮົາຄວນຈະກ່າວ 
5 ຈ່ົງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໂດຍສວຍໂອກາດ 
6 ຈົ່ງໃຫວ້າຈາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນຢູ ສ່ເມີ ປະສົມດ້ວຍເກືອ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້

ວີທຕິອບທ່ີຖືກໃຈແກ່ທຸກຄົນ 
 
ຄາໍສະແດງຄວາມຄຶດເຖງິໃນຕອນທາ້ຍ 
Final Greetings and Benediction 
(ອຟຊ 6:21-22) 

7 ຕີຂີໂກ, ຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກ ແລະເປັນຜູ້ປະຕິບັດທ່ີສັດຊ່ື ແລະເປັນເພ່ືອນຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາໃນອົງ    
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະບອກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຂອງພວກເຮົາ 

8 ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ນ້ີໄປຫາພວກເຈ້ົາກໍເພາະເຫດນ້ີ ຄືເພ່ືອເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ໜຸນນ້ໍາໃຈຂອງພວກເຈ້ົາ 

9 ໃຫໂ້ອເນຊີໂມ ຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກແລະສັດຊ່ື ຊ່ຶງເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກເຈ້ົາໄປດ້ວຍ ເຂົາທັງສອງນ້ັນຈະເລ່ົາໃຫ້
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຢູ່ທ່ີນ້ີ 

10 ອາຣິດຕາໂຂ, ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງຮ່ວມກັບເຮົາ ກ ໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະມາຣະໂກນ້ອງຂອງ
ບາຣະນາບາກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນ (ເຣ່ືອງມາຣະໂກນ້ັນເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ຮ ບັ
ຄໍາສ່ັງແລ້ວວ່າ ຖ້າທ່ານໄປຫາພວກເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ອນຮັບທ່ານ) 

11 ແລະເຢຊູ, ຜູ້ທ່ີເຂົາເອ້ີນກັນວ່າຢູຊະຕູ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນ ໃນບັນດາເພ່ືອນ
ຮ່ວມງານຂອງເຮົາເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ມີແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີເທ່ົານ້ັນທ່ີມາຈາກຝ່າຍພິທີຕັດ ແລະ
ເຂົາເປັນຜູ້ໜຸນນ້ໍາໃຈຂອງເຮົາ 



12 ເອປາຟາ, ຊ່ຶງເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍເໝືອນກັນ ທ່ານໄດ້ອົດສາສູ້ໃນການອ້ອນວອນສໍາລັບເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຢູ່ສເມີ ຫວັງຈະໃຫພ້ວກເຈ້ົາຕ້ັງ
ໝນຢູ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຖ້ວນ ແລະຮັບຄວາມແນ່ໃຈອັນແໜນໜາໃນທຸກສ່ິງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 

13 ເຮົາເປັນພຍານຝ າ່ຍທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດການໜັກໜວງເພ່ືອພວກເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຄົນທ່ີຢູ່ເມືອງລາວດີເກອາ, 
ທັງເປັນຄົນທ່ີຢູ່ເມືອງເຮັຽຣາໂປລີ,  

14 ລູກາ, ໝໍຢາທ່ີຮັກ ກັບເດມານ້ັນກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
15 ເຮົາຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງພວກພ່ີນ້ອງທ່ີຢູ່ເມືອງລາວດີເກອາ ກ ບັນາງນິມຟາ ທັງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນ

ຂອງນາງເໝືອນກັນ  
16 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ ້ອ່ານຈົດຫມາຍສະບັບນ້ີແລ້ວ ຈ່ົງສ່ົງໄປໃຫ້ອ່ານໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ເມືອງລາວດີເກ

ອາດ້ວຍ ແລ້ວຈົດໝາຍທ່ີມາຈາກເມືອງລາວດີເກອານ້ັນ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງອ່ານເໝືອນກັນ 
17 ແລະຈ່ົງບອກອາຂີໂປວ່າ, ìສ່ວນການບົວລະບັດທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງລະວັງເຮັດໃຫ້ສໍາ

ເຣດັî 
18 ຄໍາສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງນ້ີເປັນລາຍມືຂອງເຮົາ, ໂປໂລ ຂໍພວກເຈ້ົາຈ່ົງລະນຶກເຖິງໂສ້ຂອງເຮົາຖ້ອນ  

ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
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