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Salutation 

1 ຈາກ ຢາໂກໂບຜູ້ເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ  
ເຖ ງິ ຄົນສິບສອງຕະກູນທ່ີກະຈັດກະຈາຍຢູ່ນ້ັນ  
ຄວາມເຊືອ່ແລະຄວາມຖ່ອມໃຈ 
Faith and Wisdom 

2 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ, ເມ່ືອພວກທ່ານປະສົບການທົດລອງຕ່າງໆ ຈ່ົງຖືວ່າເປັນເຣ່ືອງຫນ້າຍິນດີ
ທີ່ສຸດ 

3 ເພາະທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ຢ  ູ່ວ່າການລອງເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານນ້ັນ ໃຫເ້ກີດຄວາມຫມັນ້ໃຈ 
4 ແລະຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຫມ້ັນໃຈນ້ັນດໍາເນີນງານຈົນສໍາເຣັດ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ເປັນຄົນສໍາເຣັດ ແລະຄົບ

ຖ້ວນໂດຍບ່ໍຂາດເຂີນສ່ິງໃດ 
5 ແຕ່ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານຂາດສະຕິປັນຍາ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນທູນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງ

ປວງດ້ວຍພຣະກະຣຸນາແລະບ່ໍຊົງກ່າວຕິ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີທູນຂໍ 
6 ແຕ່ໃຫຜູ້້ນ້ັນທູນຂໍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຢ່າໃຫ້ມໃີຈສົງສັຍ ເພາະຜູ້ທ່ີສົງສັຍນ້ັນເປັນເຫມອືນຟອງນ້ໍາທ່ີຖືກລົມພັດ

ຊດັໄປມາ 
7 ຢ່າໃຫ້ຜ  ູ້ນ້ັນຄຶດວ່າຕົນຈະໄດ້ຮັບສ່ິງໃດຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ເປັນຄົນສອງໃຈ ບ່ໍແນ່ນອນໃນບັນດາທາງຂອງຕົນ 
9 ໃຫພ່ີີ້ນ້ອງທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍຈ່ົງອວດອ້າງໃນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກຍໍຕົວຂ້ຶນ 

Poverty and Riches 

10 ແຕ່ໃຫຄົ້ນຮ່ັງມີ ຈ່ົງອວດອ້າງໃນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ຕົກຕ່ໍາລົງ ເພາະວ່າຕົນຈະຕ້ອງລ່ວງລັບໄປເໝືອນດ່ັງ
ດອກຫຍ້າ 

11 ເພາະເມ່ືອຕາເວັນຂ້ຶນ ຄວາມຮ້ອນອັນແຮງກ້າກໍເຮັດໃຫ້ຫຍ້າຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ແລ້ວດອກຫຍ້າກໍຕ ກົຫລ່ົນລົງ ສີ
ສັນວັນນະຄວາມງາມຂອງມັນກໍສູນສ້ິນໄປ ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄົນຮ່ັງມີຈະເສ່ືອມສູນໄປໃນຂນະທ່ີດໍາເນີນງານຂອງ
ຕົນເໝືອນກັນ 
 

ການທດົລອງໃຈແລະການລໍລ້ວງ 



Trail and Temptation 

12 ຄົນທ່ີອົດທົນຕ່ໍການທົດລອງໃຈກໍເປັນສຸກ ເພາະເມ່ືອປາກົດວ່າຜູ້ນ້ັນທົນໄດ້ແລ້ວ ກໍໄດ້ຮັບພວງມາລັຍແຫ່ງຊີ
ວິດ ຊຶງ່ພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງສັນຍາໄວ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກພຣະອົງ 

13 ເມ່ືອຜູ້ໃດຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຫລົງ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງລ້ໍລວງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຫລົງî ເພາະວ່າຄວາມຊ່ົວ
ຈະມາລ້ໍລວງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຫລົງບ່ໍໄດ້ ແລະພຣະອົງເອງກໍບ່ໍຊົງລ້ໍລວງຜູ້ໃດໃຫ້ຫລົງຈັກເທ່ືອ 

14 ແຕ່ວ່າທຸກຄົນກໍຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຫລົງ ເມ່ືອກິເລດຂອງຕົນເອງຊັກຈ່ອງແລະຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ເຮັດຕາມ 
15 ເມ່ືອກິເລດຕ້ັງຮາກແລ້ວກໍໃຫ້ເກິດຄວາມຜິດບາບ ແລະເມ່ືອຄວາມຜິດບາບຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍໃຫ້ເກີດຄວາມ

ຕາຍ 
16 ພີນ້່ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າໄດ້ຫລົງຜິດໄປ 
17 ການປະທານອັນດິທຸກຢ່າງ ແລະຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງຍ່ອມມາແຕ່ທັງເທິງ ແລະລົງມາຈາກພຣະບິ

ດາແຫ່ງບັນດາດວງສວ່າງ ໃນພຣະບິດານ້ັນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ແລະບ່ໍມີເງົາເນ່ືອງຈາກການຊົງຫມນຸວຽນ 
18 ໂດຍນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບັນດານໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກິດດ້ວຍພຣະທັມອັນສັດຈິງ 

ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງຜົນແຣກແຫ່ງສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ 
 

ການຟງັແລະການຂບັຕາມນໍາ້ພຣະທມັ 
Hearing and Doing the word 

19 ພີນ້່ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ຂ້ໍນ້ີແລ້ວ ແຕ່ຈ່ົງວ່ອງໄວໃນການຟັງ ຈ່ົງຊ້າໃນການເວ້ົາ ຈ່ົງຊ້າໃນການ
ຮ້າຍ 

20 ເພາະຄວາມຮ້າຍຂອງມະນຸດບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເກີດມາ 
21 ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງເລີກຈາກຄວາມຊ່ົວມົວຫມອງທຸກຢ່າງ ແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍອັນເຫລືອຫລາຍ ຈ່ົງນ້ອມໃຈຮັບ

ເອົາພຣະທັມທ່ີປູກຝັງໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ຊຶງ່ສາມາດຊ່ອຍຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານໃຫ ້ພ້ົນໄດ້ 
22 ແຕ່ທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ຂັບຕາມພຣະທັມ ບ່ໍແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງຜູ້ໄດ້ຍິນເທ່ົານ້ັນ ຊຶງ່ເປັນການລ້ໍລວງ

ຕົນເອງ 
23 ເພາະວ່າຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນພຣະທັມ ແລະບ່ໍຂັບຕາມ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນເໝືອນຄົນທ່ີເບ່ິງຫນ້າຂອງຕົນໃນແວ່ນ 
24 ເພາະເມ່ືອແຍງເບ່ິງຕົວເອງແລ້ວກໍອອກໄປ ແລ້ວກໍລືມໃນທັນທີນ້ັນໂລດວ່າຕົວເອງເປັນຢ່າງໃດ 
25 ແຕ່ຜູ້ທ່ີພິຈາຣະນາເບ່ິງໃນພຣະບັນຍັດອັນດີທ່ີສຸດ ຊຶງ່ເປັນພຣະບັນຍັດທ່ີໃຫມ້ເີສຣີພາບ ແລະຕ້ັງຢ  ູ່ໃນພຣະທັມ

ບັນຍັດນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນບ່ໍເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນແລ້ວຫລົງລ ມືໄປ ແຕ່ເປັນຜູ້ຂັບຕາມ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກໃນ
ກິຈການຂອງຕົນ 

26 ຖ້າຜູ້ໃດຄຶດວ່າຕົນເປັນຄົນມີທັມມະ ແລະບ່ໍໄດ້ຫ້າມລ້ີນຂອງຕົນ ແຕ່ລ້ໍລວງຕົວເອງ ທັມມະຂອງຄົນນ້ັນກໍບ່ໍມີ 
ປໂຍດ 

27 ທັມມະທີ່ບໍຣສຸິດແລະບ່ໍມີການຊ່ົວມົວຫມອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົເປັນພຣະບິດາ ກໍມີດ່ັງນ້ີ ຄືການຢ້ຽມ
ຢາມລູກກໍາພ້າ ແລະຍິງໝ້າຍທ່ີມຄີວາມທຸກຮ້ອນ ແລະການຮັກສາຕົວໃຫ້ພ້ົນຈາກການດ່າງພ້ອຍຂອງໂລກ 

 

2 ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫເ້ລອືກໜາ້ຄນົ 
Warning against Partiality 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ໃນການທ່ີພວກເຈ້ົາຖືພຣະສາສນາຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
ຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສິນ້ັນ ຢ່າມີການເລືອກໜ້າຄົນ 



2 ສົມມຸດວ່າມີຄົນນ່ຶງຖືແຫວນຄໍາແລະແຕ່ງຕົວງົດງາມ ເຂ້ົາມາໃນທ່ີປະຊຸມຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະມີຄົນຈົນຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງ
ເຄ່ືອງເປ້ືອນເປິເຂ້ົາມາເໝືອນກັນ 

3 ຖ້າພວກເຈ້ົາຈະສ ນົໃຈໃນຄົນທ່ີແຕ່ງຕົວງົດງາມນ້ັນ ແລະກ່າວທັກທາຍປາສັຍຮັບຕ້ອນຜ  ູ້ນ້ັນວ່າ, ìເຊີນນ່ັງບ່ອນ
ເໝາະສົມນ້ີເທີນî ແລະໃນຂນະດຽວນ້ັນເຈ້ົາຈະກ່າວແກ່ຄົນຈົນນ້ັນວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາຢືນຢູ່ຫ້ັນî ຫລື ìໃຫເ້ຈ້ົານັ່ງທີ່
ຕ່ັງຮອງຕີນເຮົານ້ີî 

4 ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ແບ່ງຊ້ັນວັນນະ ແລະກາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຄຶດອັນຊ່ົວ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
5 ພວກພ  ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນຍາກຈົນໃນໂລກໃຫ້ເປັນຄົນຮ່ັງມີຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ 

ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບແຜ່ນດິນ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກພຣະອົງນ້ັນມາ
ເປັນມໍຣະດົກ ບໍແ່ມ່ນຫລື 

6 ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ປມາດຄົນຈົນ ບ່ໍແມ່ນຄົນຮ່ັງມີນ້ັນຫລື ທ່ີກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຫລື ທ່ີ
ລາກດຶງພວກເຈ້ົາຂ້ຶນສານ 

7 ບ່ໍແມ່ນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຫລື ທ່ີໝ  ່ິນປມາດພຣະນາມອັນປະເສິດທ່ີໃຊ້ເອ້ີນພວກເຈ້ົາ 
8 ຖ້າພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍຂັບຕາມພຣະຣາຊບັນຍັດໂດຍຄົບຖ້ວນຕາມພຣະຄັມພີຂ້ໍທີວ່່າ, ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານ

ເໝືອນຮັກຕົນເອງî ພວກເຈ້ົາກໍເຮັດດີຢູ່ 
9 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍເລືອກໜ້າຄົນ ພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຜິດ ແລະພຣະບັນຍັດຕັດສິນພວກເຈ້ົາວ່າເປັນຄົນລ່ວງລະ

ເມີດ 
10 ເພາະວ່າຖ້າບຸກຄົນໃດຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ທັງໝົດ ແຕ່ຜິດຢູ່ຂ້ໍດຽວ ຜູ້ນ້ັນກໍກາຍເປັນຜູ້ຜິດພຣະບັນຍັດທັງ

ໝົດ 
11 ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານî ກໍໄດ້ຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìຢ່າຂ້າຄົນî ດ່ັງນ້ັນຖ້າ

ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ແຕ່ໄດ້ຂ້າຄົນ ເຈ້ົາກໍກາຍເປັນຜູ້ລ່ວງລະເມິດພຣະບັນຍັດ 
12 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເວ້ົາແລະເຮັດ ເໝືອນຢ່າງຄົນທ່ີຈວນຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາດ້ວຍກົດທ່ີໃຫ້ມີເສຣພີາບ 
13 ເພາະວ່າໃນການພິພາກສາ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜ  ູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາ ສ່ວນ

ຄວາມເມດຕາຍ່ອມມໄີຊຊະນະເໜືອການພິພາກສາ 
 

ຄວາມເຊື່ອທີບ່ໍມ່ກີານປະຕບິດັຕາມກໄໍຮຜ້ນົ 
Faith without Works Is Dead 
(ປຖກ 22; ຢຊຍ 2) 

14 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮ ົາເອີຍ, ຖ້າຜູ້ໃດຈະເວ້ົາວ່າຕົນມຄີວາມເຊ່ືອແຕ່ບ່ໍມກີານປະຕິບັດ ຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ 
ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນອາດຈະໃຫ້ຕົນພ້ົນໄດ້ຫລື 

15 ຖ້າພີນ້່ອງຊາຍຍ ງິຄົນໃດບ່ໍມີເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ແລະຂາດເຂີນອາຫານປະຈໍາວັນ 
16 ແລະມຄົີນໃດໃນພວກເຈ້ົາເວ້ົາແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນ, ຂໍໃຫອົ້ບອຸ່ນແລະກິນອ່ີມî ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ສ່ິງ

ຂອງທ່ີເຂົາຕ້ອງການສໍາລັບຕົວນ້ັນ ຈະເປັນປໂຍດອັນໃດ 
17 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມເຊ່ືອກໍຢ່າງດຽວກັນ ຖ້າບ່ໍມີການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວ 
18 ແຕ່ບາງຄົນຈະກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍເຈ້ົາ, ເຈ້ົາມີຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ຝ່າຍຂ້ອຍມີການປະຕ ບັີດî ຈ່ົງສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນ

ຄວາມເຊ ື ່ອຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງບ່ໍມີການປະຕິບັດ ແລະຝ່າຍເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາດ້ວຍການ
ປະຕິບັດຂອງເຮົານ້ັນ 



19 ຝ່າຍພວກເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຕ້ີວ່າມີພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວນ້ັນກໍດີຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນຜີຮ້າຍກໍເຊ່ືອເໝືອນກັນແລະຢ້ານຈົນຕົວ
ສ່ັນ 

20 ໂອ ຄົນໂງ່ເອີຍ, ເຈ້ົາຢາກຮຽນຮູ້ຫລືວ່າ ຄວາມເຊ່ືອທ່ີບ່ໍມີການປະຕິບັດນ້ັນກໍໄຮ້ຜົນ 
21 ເມ່ືອອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ນໍາເອົາອີຊາກບຸດຂອງຕົນມາຖວາຍເທິງແທ່ນບູຊາ ກໍໄດ້ຊົງຖື

ວ່າຊອບທັມເພາະການປະຕິບັດ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
22 ພວກເຈ້ົາກໍເຫັນແລ້ວວ່າ ຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມກໍຮ່ວມກັນກັບການປະຕິບັດຂອງຕ ນົ ແລະ 

ດ ວ້ຍການປະຕິບັດນ້ັນແຫລະ, ຄວາມເຊ່ືອຈ່ຶງໄດ້ເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ 
23 ແລະພຣະຄັມພີກໍສໍາເຣັດທ່ີກ່າວວ່າ, ìອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຖືວ່າຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເປັນ

ຄວາມຊອບທັມແກ່ທ່ານî ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານວ່າ, ìສະຫາຍຂອງເຮົາî 
24 ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍກໍເຫັນແລ້ວວ່າຜູ້ໃດຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າຊອບທັມ ກໍເນ່ືອງດ້ວຍການປະຕິບັດແລະບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມ

ເຊ່ືອພຽງຢ່າງດຽວ 
25 ໃນທໍານອງດຽວກັນນາງຣາຮາບຍິງໂສເພນີໄດ້ຮັບຕ້ອນຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາກັບເມືອເສັຽທາງອ່ືນ ກໍໄດ້ຊົງຖື

ວ່າຊອບທັມເນ່ືອງດ້ວຍການປະຕິບັດ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
26 ເຫດວ່າຮ່າງກາຍທ່ີບ່ໍມີຈິດວິນຍານ ກໍຕາຍແລ້ວສັນໃດ ຄວາມເຊ່ືອທ່ີປາສຈາກການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວສັນ

ນ້ັນເໝືອນກັນ 
 

3 ເຣືອ່ງລີນ້  
Taming the Tongue 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າໄດ້ພາກັນເປັນອາຈານຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເພາະພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ
ເຮົາທັງຫລາຍທ່ີເປັນຜູ້ສອນນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບການຊົງພິພາກສາຫນັກຫນ່ວງກວ່າຜູ້ອ່ືນ 

2 ເພາະວ່າພວກເຮົາທກຸຄົນເຮັດຜິດພາດຢູ່ເລ້ືອຍ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດທາງວາຈາ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຄົນສໍາ
ເຣັດແລ້ວ ແລະສາມາດບັງຄັບທັງຕົວໄວ້ໄດ້ເໝືອນກັນ 

3 ຖ້າພວກເຮົາເອົາບັງຫຽນໃສ່ປາກມ້າເພ່ືອໃຫມັ້ນຟງັຄວາມ ພວກເຮົາກໍສາມາດບັງຄັບທັງຕົວມັນໃຫ້ຫັນໄປມາ 
4 ເບ່ິງແມ, ເຮືອກໍເໝືອນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເຮືອໃຫຍ່ແລະຖືກລົມແຮງພັດແລ່ນໄປ ເຮືອນ້ັນກໍຍັງຫັນໄປມາ

ດ້ວຍໄມ້ໂທມທ້າຍອັນນ້ອຍໆຕາມໃຈປະສົງຂອງນາຍທ້າຍ 
5 ລ້ີນກໍເໝື ອືນກັນນ້ັນແຫລະ, ເປັນອະວັຍວະນ້ອຍໆແລະເວ້ົາອວດອ້າງເຣ່ືອງໃຫຍ່ໆ ເບ່ິງແມ, ໄຟໜ້ອຍດຽວສາ

ມາດຈຸດເຜົາປ່າກວ້າງເທ່ົາໃດໜໍ  
6 ລ້ີນນ້ັນກໍເປັນໄຟ ລ້ີນຄືໂຣກອັນຊ່ົວຮ້າຍທ່ີຕ້ັງຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາອະວັຍວະຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຫດໃຫ້ທັງຕົວ

ຊ່ົວມົວໝອງໄປ ເປັນເຊ້ືອໄຟທ່ີເຜົາໄໝ້ວົງກະແສແຫ່ງຊີວິດ ແລະມັນເອງກໍຕິດໄຟມາຈາກນະຮົກ 
7 ເພາະວ່າສັດເດັຽຣະສານທຸກຊະນິດ ຄືສັດປ່າແລະນົກ ທັງສັດເລືອຄານແລະສັດໃນທະເລ ເອ ົາມາຝຶກແອບໄດ້ 

ແລະມະນຸດກໍໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຟັງຄວາມແລ້ວ 
8 ແຕ່ລ້ີນນ້ັນບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດຝຶກແອບໄດ້ ມັນເປັນສ່ິງຊ່ົວເຫລືອຄວາມບັງຄັບ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍພິດ

ຮ້າຍທ່ີເຮັດໃຫ້ຕາຍ 
9 ພວກເຮົາໃຊ້ລ້ີນນ້ັນສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ດ້ວຍລ້ີນນ້ັນແຫລະ, ພວກເຮົາ

ຍັງປ້ອຍດ່າມະນຸດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໄວ້ຕາມຮູບເງົາຂອງພຣະອົງ 
10 ຄໍາສັຣເສິນແລະຄໍາປ້ອຍດ່າກໍອອກມາຈາກປາກອັນດຽວກັນ ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ບ່ໍຄວນໃຫ້ການ

ແນວນ້ັນເກີດມີມາ 



11 ບ່ໍນ້ໍາພຸຈະໃຫ້ນ້ໍາຫວານແລະນ້ໍາຂົມພຸ່ງອອກມາຈາກຮູດຽວກັນຫລື 
12 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຕ້ົນເດ່ືອເທດຈະເກິດຜົນເປັນໝາກກອກໄດ້ຫລື ຫລືເຄືອອະງຸ່ນຈະເກີດຜົນ

ເປັນໝາກເດ່ືອເທດໄດ້ຫລື ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ນ້ໍາເຄັມຈະເປັນນ້ໍາຈືດບ່ໍໄດ້ 
 
ປນັຍາທີມ່າຈາກເບືອ້ງເທງິ 
Two Kinds of Wisdom 

13 ໃນພວກເຈ້ົາຜ  ູ້ໃດມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນສະແດງການປະຕິບັດຂອງຕົນໂດຍກິຣິຍາອັນດີ 
ມໃີຈອ່ອນສຸພາບປະກອບດ້ວຍປັນຍາ 

14 ແຕ່ຖ້າພວກເຈ້ົາມີໃຈເຫິງສາອັນຂົມຂ່ືນແລະມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ກໍຢ່າໂອ້ອວດ ແລະຢ່າທໍຣະຍົດຕ່ໍຄວາມຈິງ 
15 ປັນຍາຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ລົງມາຈາກເບ້ືອງເທິງ ແຕ່ເປັນປັນຍາຢ່າງໂລກ ເປັນຢ່າງທັມມະດາມະນຸດແລະເໝືອນຢ່າງ

ຜີຮ້າຍ 
16 ເພາະວ່າທີ່ໃດມຄີວາມເຫິງສາແລະຄວາມມ ກັໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ທ່ີນ້ັນກໍວຸ້ນວາຍແລະມີການເຮັດຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງ 
17 ແຕ່ສະຕິປັນຍາທ່ີມາແຕ່ເບ້ືອງເທິງນ້ັນ ກ່ອນອ່ືນກໍເປັນບໍຣິສຸດແລ້ວຈ່ຶງປະກອບດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ ສຸພາບ 

ແລະຍອມຟັງງ່າຍ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະໃຫ້ຜົນດີ ບ່ໍເລືອກຫນ້າຄົນແລະບ່ໍໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ 
18 ຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກຫວ່ານຢ່າງສັນຕິ ຈ່ຶງໄດ້ເກັບກ່ຽວຄວາມຊອບທັມ 
 

4 ການເປນັມດິກບັໂລກ 
Friendship with the World 

1 ອັນໃດເປັນສາເຫດການຜິດຖຽງກັນ ແລະອັນໃດເປັນສາເຫດຂອງການທະເລາະວິວາດກັນໃນພວກເຈ້ົາ ບ່ໍ
ແມ່ນກິເລດຕັນຫາຂອງພວກເຈ້ົາຫລື ທີເ່ຮັດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ກັນ 

2 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢາກໄດ້ແຕ່ບ່ໍໄດ້ ພວກເຈ້ົາຂ້າກັນ ພວກເຈ້ົາເຫິງສາກັນ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຈະໄດ້ ພວກເຈ້ົາຜິດຖຽງ
ແລະທະເລາະວິວາດກັນ ພວກເຈ້ົາບ່ໍມີເພາະບ່ໍໄດ້ຂໍ 

3 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຂໍແລະບ່ໍໄດ້ຮັບເພາະຂໍຜິດ ເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊ້ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງຕົນ 
4 ໂອ ຄົນທ່ີຫລ້ິນຊູ້ເຮີຍ, ພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າການເປັນມິດກັບໂລກກໍຄືການເປັນສັດຕຣູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນ

ຜູ້ໃດທ່ີຢາກເປັນມິດກັບໂລກ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນສັດຕຣູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
5 ຫລືເຈ້ົາທງັຫລາຍຄຶດວ່າເປັນການເປ່ົາໆຫລືທີ່ພຣະຄັມພກ່ີາວວ່າ, ìວິນຍານທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຢູ່ໃນ

ເຮົາທັງຫລາຍກໍປາຖນາຢ່າງແຮງກ້າî 
6 ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານພຣະຄຸນເພ້ີມຂ້ຶນອີກ ເຫດສັນນ້ັນພຣະຄັມພີຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີ

ຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງî 
7 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງນ້ອມໃຈຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບມານແລະມັນຈະໜີຈາກພວກເຈ້ົາໄປ 
8 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ  ່ົງເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອ ງົຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈ້ົາ ຄົນບາບທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊໍາ

ຮະມໃືຫສ້ະອາດ ແລະຄົນສອງໃຈຈ່ົງຊໍາຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣສຸິດ 
9 ຈ່ົງເປັນທຸກໂສກເສ້ົາ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ່ໍາໄຮ ໃຫ້ການຫົວຂອງຕົນກັບກາຍເປັນການໂສກເສ້ົາ ແລະໃຫ້ຄວາມ

ຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສ້ົາໝອງ 
10 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຕ່ໍພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈ້ົາຂຶ້ນ 

 

ຢາ່ກາ່ວໂທດໃສພ່ີນ່ອ້ງ 



Warning against Judging Another 

11 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າເວ້ົານິນທາເຊ່ິງກ ນັແລະກັນ ຜູ້ທີ່ເວົ້ານິນທາພີນ້່ອງຫລືກ່າວໂທດໃສ່ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
ຜູ້ນ້ັນກໍເວ້ົານິນທາຕ່ໍພຣະບັນຍັດແລະກ່າວໂທດຕ່ໍພຣະບັນຍັດນ້ັນ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາກ່າວໂທດຕ່ໍພຣະບັນຍັດ ເຈ້ົາກໍບ່ໍ
ເປັນຜູ້ທ່ີຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແຕ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນພຣະບັນຍັດ 

12 ມ ຜູ້ີຊົງແຕ່ງຕ້ັງພຣະບັນຍັດ ແລະຜູ້ຊົງພິພາກສາພຽງແຕ່ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນແຫລະ, ຄືພຣະອົງຜູ້ຊງົສາມາດໂຜດ
ໃຫພ້ົ້ນ ແລະຊົງສາມາດບັນດານໃຫ້ຈິບຫາຍໄປໄດ ້ ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ, ເປັນຜູ້ໃດທ່ີຈະກ່າວໂທດໃສ່ເພ່ືອນບ້ານ
ຂອງຕົນ 
 
ການອວດອາ້ງ 
Boasting about Tomorrow 

13 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີເຄີຍເວ້ົາວ່າ, ìມືນ້ີ້ຫລືມືອ່ື້ນພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງນ້ັນເມືອງນ້ີ, ຈະພັກຢູ່ທີ່
ນ້ັນປີນ່ືງ, ແລະຈະຄ້າຂາຍເອົາກໍາໄຣî 

14 ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຂອງມ້ືອ່ືນ ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍເປັນເໝືອນນ້ໍາໝອກທ່ີປາກົດຢູ່ຊ່ົວ
ຄາວ ແລ້ວກໍຫາຍໄປ  

15 ແທນທ່ີຈະເວ້ົາຢ່າງນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຄວນເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນຊອບ ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະຈະເຮັດ
ສ່ິງນ້ີຫລືສ່ິງນ້ັນî 

16 ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໂອ້ອວດດ້ວຍຄວາມຖືຕົວ ການໂອ້ອວດຢ່າງນ້ີກໍລ້ວນເປັນແຕ່ຄວາມຊ່ົວ 
17 ເຫດສັນນ້ີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນການດີ ແລະບ່ໍເຮັດ ຜ  ູ້ນ້ັນຈ່ຶງມີບາບ 
 

5 ຄາໍເຕອືນຄົນຮັງ່ມ ີ
Warning to Rich Oppressors 

1 ນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຮ່ັງມີເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະໂອຍຄາງ ຍ້ອນຄວາມທຸກລໍາບາກທ່ີຈະມາຖ ືກພວກເຈ້ົາ 
2 ຄວາມສົມບູນຂອງພວກເຈ້ົາກໍເສ່ືອມສູນໄປແລ້ວ ຄືເສ້ືອຜ້າຂອງພວກເຈ້ົາແມງກໍກັດກິນແລ້ວ 
3 ເງິນຄໍາຂອງພວກເຈ້ົາກໍເກີດຂ້ີໝ້ຽງ ແລະຂ້ີໝ້ຽງນ້ັນຈະເປັນພຍານຫລັກຖານຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາ ຈະເຜົາຜານເລືອດ

ເນ້ືອຂອງພວກເຈ້ົາເໝືອນໄຟ ພວກເຈ້ົາໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບວັນສຸດທ້າຍ 
4 ເບ່ິງແມ, ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທ່ີໄດ້ກ່ຽວເຂ້ົາໃນນາຂອງພວກເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້ໍໂກງໄວ້ນ້ັນກໍຮ້ອງຟ້ອງຂ້ຶນ ແລະ

ສຽງຮ້ອງທ ຸກຂອງຄົນທ່ີກ່ຽວເຂ້ົານ້ັນໄດ້ຊົງຊາບແລ້ວ ເຖິງພຣະກັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ 
5 ພວກເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຢ່າງຟູມເຟືອຍແລະສນຸກສນານ ພວກເຈ້ົາໄດ້ບໍາຣຸງຈິດໃຈເໝືອນລໍຖ້າວັນປະ

ຫານ 
6 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດແລະໄດ້ຂ້າຄົນຊອບທັມເສັຽ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາ 

 

ຄວາມອດົທນົແລະການອອ້ນວອນ 
Patience in Suffering 

7 ເຫດສັນນ້ັນພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງມີໃຈອົດທົນຈົນກວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະເດັດມາ ຈ່ົງເບ່ິງ, ຊາວປູກ
ຝັງທ່ີລໍຄອຍຜົນອັນມີຄ່າ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຈາກແຜ່ນດິນ ເຂົາພຽນຄອຍຈົນກວ່າມີຝົນຕ້ົນຣະດູແລະຝົນປາຍຣະດູ 

8 ພວກເຈ້ົາກໍຈ່ົງອົດທົນຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕ້ັງອົກຕ້ັງໃຈໃຫ້ດີ ເພາະໃກ້ຈະເຖິງເວລາທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ
ສະເດັດມາແລ້ວ 



9 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າຈ່ົມຕ່ໍກັນແລະກັນເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກພິພາກສາ ນ້ີແຫລະ, ພຣະອົງຜູ້ຊົງພິພາກ
ສາຊົງປະທັບຢືນຢູ່ທ່ີປະຕູແລ້ວ 

10 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງເອົາແບບຢ່າງໃນການທົນທຸກແລະຄວາມພາກພຽນຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້
ໄດ້ກ່າວຄວາມໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

11 ເບ່ິງແມ, ພວກເຮົາຖືວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີມີຄວາມຫມ້ັນໃຈກໍເປັນສຸກ ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຄວາມໝ້ັນໃຈ
ຂອງທ່ານໂຢບ ແລະໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າໃນທ່ີສຸດປາຍນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະເມດຕາກະ
ຣນຸາ 

12 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ທ່ີສໍາຄັນກວ່າສ່ິງອ່ືນໆທັງໝົດກໍຄື ຢ່າສະບົດສາບານດ້ວຍອ້າງເຖິງຟ້າ ຫລືດີນ 
ຫລືສ່ີງອ່ືນໆ ແຕ່ສ່ີງໃດແມ່ນກໍໃຫ້ວ່າແມ່ນ ສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນກໍໃຫ້ວ່າບ່ໍແມ່ນ ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຕົກໃນການຊົງລົງ
ໂທດ 
 
The Prayer of faith 
(1 ກສດ 18:41-46) 

13 ມຜູ້ີໃດໃນພວກເຈ້ົາທົນທຸກຫລື ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນອ້ອນວອນ ມີຜູ້ໃດຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລ ືໃຫຜູ້້ນ້ັນຮ້ອງເພງສັຣເສີນ 
14 ມຜູ້ີໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຫລື ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຊີນບັນດາເຖ້ົາແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກມາອ້ອນວອນສໍາລັບຕົນ ແລະເອົາ

ນ້ໍາມັນທາຜູ້ນ້ັນໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ຄໍາອ້ອນວອນທ່ີປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍນ້ັນລອດພ້ົນ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊງົໂຜດ

ໃຫຜູ້້ນ້ັນລຸກຂ້ຶນດີເປັນປົກກະຕິ ແລະຖ້າຜູ້ນ້ັນໄດ້ທໍາຜິດເຣັດບາບ ພຣະອົງກ ຈໍະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ 
16 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງສາຣະພາບຜິດຂອງຕົນຕ່ໍກັນແລະກັນ ຈ  ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ ເພ່ືອເຈ້ົາ

ທັງຫລາຍຈະໄດ້ດີພຍາດ ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມມີຣດິສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ 
17 ເອລີຢາກໍເປັນມະນ ດຸທ່ີມສີະພາບເໝືອນກັບເຮົາທັງຫລາຍ ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນທູນຂໍບ່ໍໃຫ້ຝົນ

ຕົກ ແລະຝົນກໍບ່ໍຕົກມາຍັງແຜ່ນດິນເຖິງສາມປີກັບຫົກເດ ອືນ 
18 ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້ອ້ອນວອນທູນຂໍອີກ ຟ້າກໍປະທານຝົນໃຫ້ ແລະແຜ່ນດິນກໍໄດ້ເກີດຜົນຕ່າງໆ 
19 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດໃນພວກເຈ້ົາຫລົງຜິດໄປຈາກຄວາມຈິງ ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນຕ່າວ

ຄືນມາອີກ  
20 ຈ່ົງຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫຄົ້ນບາບຄົນນ່ຶງຕ່າວຄືນມາຈາກທາງຜິດຂອງຕົນນ້ັນ ກໍໄດ້ຊ່ອຍຈິດວິນຍານຂອງຄົນນ້ັນໃຫ້

ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະທັງໃຫຄ້ວາມຜິດບາບຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມອະພັຍ 
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