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The Letter of Paul to the 
 

ໂຣມ  
ROMANS 
 

1 ຕົນ້ເຫດທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້ໂປໂລເຂ້ົາຮບັໃຊປ້ະກາດຂາ່ວປະເສດີ  
 Salutation 

1 ໂປໂລ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊ ູຜູທ່ີ້ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນອັຄສາວົກ ແລະໄດ້ຊົງຄັດອອກຕ້ັງໄວ້ໃຫປ້ະ
ກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

2 ຄືຂ່າວປະເສີດທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄັມພີອັນສັກສິດ 
3 ຂ່າວປະເສີດນ້ັນກ່ຽວກັບພຣະຣາຊບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຜູ້ຊົງບັງເກີດໃນເຊ້ືອວົງ

ຂອງດາວິດຝ່າຍເນ້ືອກາຍ 
4 ແຕ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມບໍຣິສຸດນ້ັນ ຊງົບ່ົງໄວ້ດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ຄືໂດຍການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້

ເປັນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ ວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
5 ໂດຍທາງພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແລະຕໍາແໜ່ງເປັນອັຄສາວົກເພ່ືອເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ໃຫ້

ໄປປະກາດຖ້າມກາງຊົນຊາດຕ່າງໆໃຫ້ເຂົາເຊ່ືອຟງັ 
6 ຮ່ວມທັງພວກເຈ້ົາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເໝືອນກັນ 
7 ເຖິງ ບັນດາຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນກຸງໂຣມ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກແລະຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຂ ໃໍຫ້ພຣະຄຸນ

ແລະສັນຕ ສຸິກຊ່ຶງມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຈ່ົງມີຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
 

ຂອບພຣະຄນຸໂດຍທາງການອອ້ນວອນ 
Prayer of Thanksgiving 

8 ກ່ອນອ່ືນເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເພາະພວກເຈ້ົາ ດ້ວຍວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ
ເຈ້ົາກໍາລັງຊ່າລືໄປທ່ົວໂລກ 

9 ເພາະພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີເຮົາຮັບໃຊດ້້ວຍຊ ວິີດຈິດໃຈ ໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນ້ັນ ພຣະອົງ
ຊົງເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາວ່າ ເມ່ືອເຮົາອ້ອນວອນນ້ັນເຮົາກໍລະນຶກເຖິງພວກເຈ້ົາຢູ່ສເມີບ່ໍຂາດ 

10 ເຮົາທູນຂໍວ່າຖ້າເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໃຫເ້ຮົາໄດ້ມີໂອກາດທ່ີສຸດນ້ີໄປຢາມພວກເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍວິທີນ່ຶງວີທໃີດ 
11 ດ້ວຍວ່າເຮົາປາຖນາຢາກເຫັນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາຂອງປະທານຝ່າຍຈິດວິນຍານບາງຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຈ້ົາ 

ເພ່ືອເສີມກໍາລັງໃຈຂອງພວກເຂົາ 
12 ຄືວ່າດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາທັງສອງຝ່າຍນ້ັນຈະໄດ້ໜຸນໃຈກັນແລະກັນ 



13 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈຫລາຍເທ່ືອແລ້ວວ່າຈະມາຢາມພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້
ຮັບຜົນບາງຢ່າງໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ເໝືອນດ່ັງໄດ້ຮັບຜົນໃນຖ້າມກາງຊາດຕ່າງປະເທດແລ້ວ ແຕ່ຈົນເຖິງບັດນ້ີກໍຍັງມີ
ເຫດຂັດຂວາງຢູ່ 

14 ເຮົາເປັນໜ້ີພວກທ່ີສີວິໄລແລະພວກຕ່ໍາຊ້າ ເປັນໜ້ີທັງພວກນັກປາດແລະພວກຄົນໂງ່ດ້ວຍ 
15 ເພາະເຫດນ້ັນ, ເຮົາຮີບຮ້ອນທ່ີຈະປະກາດຂ ່າວປະເສ ດີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນກຸງໂຣມເໝືອນກັນ 

 

ຣດິເດດຂອງຂາ່ວປະເສ ີດ 
The Power of the Gospel 

16 ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ມຄີວາມລະອາຍໃນຂ່າວປະເສີດ ດ້ວຍວ່າຂ່າວປະເສ ີດນ້ັນເປັນຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່
ເຊ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກຢິວກ່ອນແລະພວກຕ່າງຊາດດ້ວຍ 

17 ເພາະໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ມຄີວາມຊອບທັມດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອແຕ່ສ່ິງດຽວ ເໝືອນມີຄໍາ
ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຜູ້ທີຊົ່ງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ຊີວິດî 
 

ໂທດຂອງມະນດຸຊາດ  
The Guilt of Humankind 

18 ດ້ວຍວ່າພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປາກົດມາຈາກສວັນ ຕ່ໍສູ້ບັນດາຄວາມໝ່ິນປມາດພຣະອົງແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທຸກ
ຢ່າງຂອງມະນຸດ ຄືມະນຸດພວກນ້ັນທ່ີເອົາຊ່ົວຮ້າຍມາຂັດຂວາງຄວາມຈ ິງ 

19 ເຫດວ່າທ່ີຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ເທ່ົາໃດນ້ັນກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກໃນໃຈເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດສະແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້
ແລ້ວ 

20 ຕ້ັງແຕ່ແຣກສ້າງໂລກມາສະພາບທ່ີບ່ໍປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືຣິດທານຸພາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະ
ອົງ ກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງໃນສັພສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍມີຂ ໍ ້ແກ້ຕົວໄດ້ 

21 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງໃຫ້ສົມກັບການຊົງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາ ທັງບ່ໍໄດ້ໂມທະນາພຣະຄຸນ ແຕ່ວ່າຄວາມຄຶດຂອງເຂົາກາຍເປັນສ່ິງທ່ີເສັຽປໂຍດ ແລະໃຈຂອງເຂົາກໍມືດມົວໄປ 

22 ເຂົາອ້າງຕົວວ່າເປັນຄົນສລາດ ເຂົາຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໂງ່ໄປ 
23 ເຂົາໄດ້ຮັບມະນຸດຜູ ຕ້າຍເປັນກັບຮູບນົກຮູບສັດສ່ີຕີນ ແລະສັດເລືອຄານມາປ່ຽນແທນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຕາຍ

ບ່ໍເປັນ 
24 ເພາະສັນນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປ່ອຍເຂົາໃຫເ້ຮັດການຊ່ົວຊ້າ ຕາມຣາຄະຕັນຫາໃນໃຈຂອງເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງເຮັດສ່ິງໜ້າອັບ

ອາຍທາງຮ່າງກາຍຕ່ໍກັນ 
25 ເຂົາໄດ້ເອົາຄວາມຈິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາມາປ່ຽນເປັນຄວາມບ່ໍຈິງ ແລະໄດ້ນະມັສການທັງບົວຣະບັດສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງໄວ້ນັນແທນ

ພຣະອົງຜູ້ຊງົສ້າງ ຄືຜູ້ທ່ີສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສັຣເສີນເປັນນິດ ອາແມນ 
26 ເພາະເຫດນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ມີຣາຄະຕັນຫາອັນໜ້າອັບອາຍ ພວກຜູ້ຍິງຂອງເຂົາກໍປ່ຽນການສັມພັນຕາມ

ທັມມະຊາດໃຫຜິ້ດທັມມະຊາດໄປ 
27 ຝ່າຍຜູ ຊ້າຍກໍເຫມືອນກັນ ໄດ້ເລີກການສັມພັນກັບຜູ້ຍິງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະຮີບຮ້ອນດ້ວຍໄຟແຫ່ງຣາຄະຕັນຫາທ່ີມຕ່ໍີ

ກັນ ຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຊາຍພາກັນເຣັດການຊ່ົວຫນ້າອັບອາຍຕ່ໍກັນ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບຜົນກັມອັນສົມຄວນກັບຄວາມຜິດຂອງເຂົາ
ໃນຕົວເຂົາເອງ 

28 ເຂົາບ່ໍເຫັນດີທ່ີຈະຮັບຮູ້ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມີໃຈຊ່ົວແລະເຮັດສ່ິງທ່ີບ່ໍສົມຄວນ 



29 ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍການອະທັມທຸກຢ່າງ ການຊ່ົວຮ້າຍ ຄວາມໂລບ ຄວາມປອງຮ້າຍ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫິງສາ 
ການຂ້າຟັນ ການວິວາດ ການລ້ໍລວງ ການຜູກພຍາບາດ ການສັບສ່ໍ  

30 ການເວ້ົານິນທາ ການກຽດຊັງພຣະເຈ້ົາ ຂ້ີອ່ົງໝ່ິນປມາດ ຈອງຫອງ ອວດຕົວ ປະດິດຄຶດແຕ່ງການຊ່ົວຂ້ຶນ ບ່ໍຟັງຄວາມພ່ໍ
ແມ່  

31 ໃຈບ່ໍສັງເກດການດີແລະຊ່ົວ ບ່ໍຖືຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ ຂາດຄວາມຮັກທັມມະດາ ບ່ໍມຄີວາມເມດຕາເອັນດູ 
32 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຮູ້ຈັກຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາຄັກ ທ່ີກ່າວວ່າຄົນທັງປວງທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍສົມຄວນຈະຕາຍ ເຖິງປານນ້ັນ

ເຂົາກ ຍັໍງເຮັດຢູ່ ແລະທັງເຫັນພ້ອມກັບຄົນທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ 
 

2 ການຊງົພພິາກສາອນັຍດຸຕທິມັ 
The Righteous Judgment of God 

1 ເຫດສັນນ້ັນມະນຸດເອີຍ, ບ ໍ ່ວ່າເຈ້ົາຈະແມ່ນໃຜ ເມ່ືອເຈ້ົາກ່າວໂທດໃສ່ຜູ້ອ່ືນ ເຈ້ົາບ່ໍມີຂ້ໍທ່ີຈະແກ້ຕົວໄດ້ ເພາະໃນເມ່ືອເຈ້ົາ
ກ່າວໂທດໃສ່ຜູ້ອ່ືນນ້ັນ ເຈ້ົາກໍກ່າວໂທດໃສ່ຕົນເອງ ເພາະວ່າເຈ້ົາທ່ີກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາກໍຍັງເຮັດຢູ່ຢ່າງດຽວກັນກັບເຂົາ 

2 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົພິພາກສາລົງໂທດຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຮັດການຢ່າງນ້ັນ ກໍຖືກຕ້ອງຢູ່ແລ້ວ 
3 ແຕ່ມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຜູ້ກ່າວໂທດຄົນທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາເອງຍັງເຮັດຢ່າງດຽວກັນກັບເຂົາ ເຈ້ົາຄຶດຫລືວ່າຈະພົ້ນຈາກ

ການຊົງພິພາກສາລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
4 ຫລືວ່າເຈ້ົາປມາດພຣະກະຣຸນາຄຸນອັນສົມບູນ ແລະຄວາມອົດກ້ັນພຣະທັຍກັບຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງ ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລື

ວ່າພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຊົງປະສົງຈະນໍາເຈ້ົາໃຫກັ້ບໃຈເສັຽໃໝ່ 
5 ແຕ່ໃຈຂອງເຈ້ົາແຂງກະດ້າງແລະບ່ໍຍອມກັບຕົວ ເຈ້ົາຈ່ຶງກໍາລັງສ້າງສົມພຣະພິໂຣດໄວ້ໃຫ້ຕົວເອງໃນວັນຂອງຄວາມຮ້າຍ

ຂາດນ້ັນ ຄືວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດຢ່າງຍຸດຕິທັມໃຫ້ປາກົດແຈ້ງນ້ັນ 
6 ເພາະພຣະອົງຈະຊົງປະທານຕອບແທນຕາມການເຮັດຂອງເຂົາທຸກຄົນ 
7 ສໍາລັບຄົນທ່ີມຄີວາມພຽນພຍາຍາມເຮັດການດີ ສແວງຫາສະງ່າຣາສີ ຍົດສັກ ແລະຄວາມບ່ໍຮູ້ຕາຍນ້ັນ ພຣະອົງຈະຊົງ

ປະທານຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
8 ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງສະແດງພຣະພໂິຣດອັນເຜັດຮ້ອນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຄຶດໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ແລະແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ

ແຕ່ຍອມເຮັດຕາມຄວາມຊ່ົວ 
9 ຄວາມທຸກຂະເວທະນາຈະເກີດມີແກ່ມະນຸດທຸກຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ ຄືເກ ດີແກ່ຊາດຢິວກ່ອນ ແລະແກ່ຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ 
10 ແຕ່ສະງ່າຣາສີແລະຍົດສັກກັບຄວາມສຸກສໍາຣານຈະເກີດມີແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຮັດການດີ ຄືແກ່ຊາດຢິວກ່ອນແລະແກ່ຄົນຕ່າງ

ຊາດດ້ວຍ 
11 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍຊົ່ງເຫັນແກ່ຫນ້າຜູ້ໃດເລີຍ 
12 ຄົນທ ັງຫລາຍທ່ີບ່ໍມພີຣະບັນຍັດແລະເຮັດຜິດບາບ ຈະຕ້ອງຈ ບິຫາຍໄປໂດຍບ່ໍອ້າງພຣະບັນຍັດ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີມີ   

ພຣະບັນຍັດແລະເຮັດຜິດບາບ ກໍຈະຕ້ອງຖືກໂທດຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ 
13 ດ້ວຍວ່າບ່ໍແມ່ນພວກຄົນທ່ີຟ ັງພຣະບັນຍັດຈະເປັນຜູ້ຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ທ່ີໄດ້ຂັບຕາມພຣະບັນຍັດ

ເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າຊອບທັມ 
14 ເມ່ືອພວກຕ່າງຊາດຜູ້ບ່ໍມີພຣະບັນຍັດຫາກໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດໄປ ໂດຍນິສັຍປົກກະຕິ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເຖິງແມ່ນ

ເຂົາບ່ໍມີພຣະບັນຍັດ ແຕ່ກໍຍັງເປັນພຣະບັນຍັດໃນຕົວເຂົາເອງ 
15 ເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫລັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ ກໍຈາຣຶກໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະໃຈສໍານຶກຜິດ

ແລະຊອບຂອງເຂົາກໍເປັນພຍານເຫມືອນກັນ ແມ່ນຄວາມຄຶດຂອງເຂົານ້ັນແຫລະ, ທ່ີກ່າວໂທດຕົວເຂົາ ຫລືອາດຈະແກ້
ຕວົໃຫເ້ຂົາ 



16 ໃນວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ພຣະເຢຊຄູຣີດ ພພິາກສາຄວາມເລິກລັບຂອງມະນຸດທັງຫລາຍ ຕາມຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາໄດ້
ປະກາດແລ້ວນ້ັນ 
The Jews and the Law 

17 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຊາດຢິວ ຈ່ຶງເພ່ິງພາອາສັຍພຣະບັນຍັດ, ແລະອວດວ່າມີພຣະເຈົ້າ 
18 ແລະຮູ້ຈັກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ທງັເຫັນຊອບໃນສ່ິງປະເສີດເພາະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນພຣະບັນຍັດ 
19 ແລະຖ້າເຈ້ົາຖືໝ້ັນວ່າຕົວເປັນຜູ້ນໍາຄົນຕາບອດ ເປັນແສງສວ່າງແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດ 
20 ເປັນຜູ້ອົບຮົມຄົນໂງ່ ເປັນຄຣູສອນເດັກນ້ອຍ ເປັນຜູ້ມີແບບແຜນອັນສົມບູນຂອງຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຈິງໃນພຣະບັນຍ ັດ, 
21 ສັນນ້ັນເຈ້ົາຊຶງ່ເປັນຜູ້ສອນຄົນອ່ືນຈະບ່ໍສອນຕົວເອງຫລື ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີປະກາດວ່າ, ìຢ່າລັກຊັບî ເຈ້ົາເອງລັກຢູ່ຫລ ືບ່ໍ 
22 ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີໄດ້ບອກວ່າ, ìຢ່າຫລ້ິນຊູ້î ເຈ້ົາເອງຍັງຫລ້ິນຢູ່ຫລືບ່ໍ ເຈ້ົາຜູ້ກຽດຊັງພຣະທຽມ ຕົວຍັງເຈ້ົາລັກປ້ົນວິຫານຫລືບ່ໍ 
23 ເຈ້ົາຜູ້ອວດອ້າງໃນພຣະບັນຍັດ ຕົວເຈ້ົາຍັງຫລູ່ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດຫລືບ່ໍ 
24 ເພາະພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ, ìພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຖືກໝ່ິນປມາດໃນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ກໍເພາະເຈ້ົາທ ງັຫລາຍî 
25 ຖ້າເຈ້ົາເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ພທີິຕັດນ້ັນເປັນປໂຍດແທ້ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດ ການທ່ີເຈ້ົາຮັບພິທີຕັດກໍ

ເໝືອນບ່ໍໄດ້ຮັບ 
26 ສັນນ້ັນຖ້າໄດ້ຊົງຖືເໝືອນກັບວ່າ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລື 
27 ເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍມີພຣະບັນຍັດທ່ີຈາຣຶກໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວ ກໍຍັງລ່ວງລະເມີດຕ່ໍພຣະບັນຍັດນ້ັນ ຝ່າຍ

ຄົນທໍາມະດາສາມັນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຂົາກໍຍັງຖືຮັກສາພຣະບ ນັຍັດຢູ່ ເຂົາພວກນ້ັນແຫລະ, ຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຈ້ົາ 
28 ເພາະວ່າຄົນຢິວແທ້ບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີເປັນຢິວແຕ່ພາຍນອກເທ່ົານ້ັນ ແລະການຮັບພິທີຕັດແທ້ກໍບ່ໍແມ່ນອັນທ່ີປາກົດໃນເນ້ືອ

ກາຍເທ່ົານ້ັນ 
29 ແຕ່ວ່າຄົນທ່ີເປັນຊາດຢິວແທ້ ຄືຄົນທ່ີເປັນຊາດຢິວພາຍໃນ ແລະການຮັບພິທີຕດັແທນ້ັ້ນ ຄືການຮັບທາງຈິດໃຈຊ່ຶງເປັນ

ໄປຕາມພຣະວິນຍານ ບ່ໍແມ່ນເປັນໄປຕາມບົດບັນຍັດ ຄົນຢ່າງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊງົສັຣເສີນ ບ່ໍແມ່ນມະນຸດສັຣເສີນ 
 

3   
        Chapter 3 

1 ຖ້າຢ່າງນ້ັນຄົນຢິວຈະໄດ້ປຽບກວ່າຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ ຫລືການຮັບພິທີຕັດຈະມີປໂຍດອັນໃດ 
2 ກມໍປີໂຍດຫລາຍໃນທຸກສ່ິງ ເປັນຕ້ົນວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບພຣະທັມໂອວາດໃຫ້ພວກຢິວຮັກສາ 
3 ເຖິງແມ່ນມີບາງຄົນບ່ໍສັດຊ່ື ຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືຂອງເຂົານ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽປໂຍດຫລື 
4 ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຄົນເປັນຄົນຕົວະກໍຕາມ ຂໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືທຽ່ງທັມ ຕາມຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມ

ພວີ່າ, ìເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດວ່າຊົງເປັນຜູ້ທ່ຽງທັມ ໃນຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງມຊັີຍເມ່ືອເຂົາກ່າວ
ໂທດໃສ່ພຣະອົງî 

5 ແຕ່ຖ້າວ່າຄວາມອະທັມຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຫດໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດໂດຍບ່ໍຍຸດຕິທັມຢ່າງນ້ັນຫລື (ເຮົາເວ້ົາຢ່າງມະນຸດ) 

6 ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ຖ້າແມ່ນຢ່າງນ້ັນແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພພິາກສາໂລກໄດ້ຢ່າງໃດ 
7 ແຕ່ຖ້າວ່າຄວາມຕົວະລ່າຍຂອງເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກ ແລະເປັນທ່ີໃຫ້ເກ ດີ

ກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະອົງ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຍັງຖືກຊົງລົງໂທດເໝືອນເປັນຄົນຜິດບາບ 
8 ແລະເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງບ່ໍເຮັດຊ່ົວເພ່ືອຄວາມດີຈະເກີດຂ້ຶນຈາກຄວາມຊ່ົວນ້ັນ ຕາມທ່ີບາງຄົນເລ່ົາລືແລະນິນທາຫາວ່າເຮົາ

ໄດ້ກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ການລົງໂທດຄົນຢ່າງນ້ັນກໍຍຸດຕິທັມແລ້ວ 
 



ບໍມ່ຄນົຊອບທມັ 
None Is Righteous 
(ພສສ 14:1-3; 53:1-4) 

9 ຖ້າດ່ັງນ້ັນແລ້ວຈະເປັນຢ່າງໃດ ເຮົາຄົນຢິວຈະໄດ້ປຽບກວ່າຫລືບ່ໍ ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ດ້ວຍວ່າເຮົາໄດ້ຟ້ອງແລ້ວວ່າ ທງັ
ຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດກໍຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງຄວາມຜິດບາບທຸກຄົນ 

10 ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìບ່ໍມີຄົນຊອບທັມຈັກຄົນນ່ຶງຄົນດຽວ 
11 ບໍ່ມຄົີນທ່ີເຂ້ົາໃຈ ບ່ໍມີຄົນທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ 
12 ທຸກຄົນໄດ້ຫລົງເວ້ັນໄປ ເຂົາພາກັນເປັນຄົນຊ  ່ົວໄປຫມດົ ຜູ້ເຮັດການດີບ່ໍມ ຈັີກຄົນດຽວ 
13 ລໍາຄໍຂອງເຂົາຄືຂຸມຝັງຊາກສົບທ່ີໄຂຢູ່ ເຂົາໃຊ້ລ້ີນຂອງເຂົາໃນການລ້ໍລວງ ມີພິດງູຮ້າຍຢູ່ໃຕ້ຮີມປາກຂອງເຂົາ  
14 ປາກຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາປ້ອຍດ່າແລະຄໍາຂົມຂ່ືນ 
15 ຕີນຂອງເຂົາວ່ອງໄວໃນການເຮັດໃຫ້ນອງເລືອດ 
16 ເຂົາຍ່ອມຖ້ິມຄວາມເສັຽຫາຍແລະຄວາມທຸກໄວ້ໃນທາງທ່ີເຂົາເດີນໄປ 
17 ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກຫົນທາງແຫ່ງຄວາມສງົບສຸກ 
18 ເຂົາບ່ໍເຄີຍຄຶດທ່ີຈະຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາî 
19 ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະບັນຍັດທຸກຂ້ໍທ່ີໄດ້ກ່າວນ້ັນ ກໍກ່າວແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດເພ່ືອອັດປາກທຸກຄົນ 

ແລະເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກຢູ່ໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
20 ເພາະວ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດຈະຊງົຖືວ່າເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍການເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ 

ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດໄດ້ເຮັດໃຫສັ້ງເກດຮູ້ຈັກຄວາມບາບ 
 

ຄວາມຊອບທມັໄດມ້າໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່ 
Righteousness through Faith 

21 ແຕ່ບັດນ້ີຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ປາກົດນອກຈາກພຣະບັນຍັດ (ມີພຣະບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ເປັນພຍານຢູ່) 

22 ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທກຸຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກຄົນ 

23 ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາ 
24 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າເຂົາເປັນຄົນຊອບທັມ ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງທ່ີບ່ໍຄິດຄ່າ ຄືດ້ວຍການຊົງໄຖ່ໄວ້ຊຶ່ງມຢູ່ີ

ໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ 
25 ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ປາກົດ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ອັນນ້ີກໍເພື່ອ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງລງົໂທດມະ   
ນ ດຸທ່ີເຮັດຜິດບາບໄປແລ້ວນ້ັນ 

26 ແລະເພ່ືອຊົງສະແດງໃນປັດຈຸບັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງໂຜດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍ 
27 ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາອວດ ກໍຫມດົຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກອັນໃດວ່າຫມດົຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກ

ການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລື ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຕ້ອງອ້າງເອົາຫລັກຂອງຄວາມເຊ່ືອ 
28 ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າຊອບທັມໄດ້ ກໍໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມ 

ພຣະບັນຍັດ 



29 ຫລືວ່າພຣະເຈ້ົານ້ັນຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາດຢິວຊາດດຽວເທ່ົານ້ັນຫລື ພຣະອົງບ່ໍຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕ່າງຊາດ
ດ້ວຍຫລື ແມ່ນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ 

30 ເຫດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ ແລະພຣະອົງຊົງໂຜດຖືວ່າຄົນທ່ີບ່ໍຮັບພິທີນ້ັນເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍຄວາມ
ເຊ່ືອເຫມືອນກັນ 

31 ຖ້າຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາຈະລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຜູ້ສນັບ     
ສນຸນພຣະບັນຍັດອີກ 

 

4 ອບັຣາຮາມເປນັແບບຢາ່ງ 
 The Example of Abraham 

(ປຖກ 17:10) 
1 ຖ້າຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດເຖິງເຣ່ືອງອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາຕາມສາຍເລືອດ 
2 ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າອັບຣາຮາມເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍການປະຕິບັດ ທ່ານກໍມີທາງທີຈ່ະອວດໄດ້ ແຕ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະ

ເຈ້ົາທ່ານບ່ໍມີທາງຢ່າງນ້ັນ 
3 ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວຢ່້າງໃດ ກໍກ່າວວ່າ, ìອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຊ່ືອນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າເປັນ

ຄວາມຊອບທັມແກ່ທ່ານî  
4 ຝ່າຍຄົນທ່ີເຮັດການກໍບ່ໍຖືວ່າຄ່າຈ້າງທ່ີຕົນໄດ້ຮັບນ້ັນເປັນບໍາເໜັດ ແຕ່ຖືວ່າເປັນຄ່າແຮງງານທ່ີຕົນເຮັດ 
5 ສ່ວນຄົນທ່ີບ່ໍອາສັຍການປະຕິບັດ ແຕ່ໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດຄົນຜິດໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມ ຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ຄົນນ້ັນກໍຊົງຖືວ່າເປັນຄວາມຊອບທ ັມ 
6 ດ່ັງດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຸກຂອງຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ໂດຍບ່ໍໄດ້ອາສັຍການປະຕິບັດ,  
7 ວ່າ, ìຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມອະພັຍແກ່ການລ່ວງລະເມີດຂອງຕົນ ແລະການຜິດບາບຂອງຕົນໄດ້ຊົງໂຜດປົກບັງໄວ້ແລ້ວ ຜູ້

ນ້ັນແຫລະ, ເປັນສຸກ 
8 ບຸກຄົນທ່ີອ ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຖືໂທດ ກໍເປັນສຸກî 
9 ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຄວາມສຸກມີແກ່ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບພິທຕັີດແຕ່ພວກດຽວຫລື ຫລືວ່າມີແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍດ້ຮັບພິທີຕັດດ້ວຍ ເພາະເຮົາ

ກ່າວວ່າ, ìອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລະເພາະຄວາມເຊ່ືອນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຖືວ່າທ່ານເປັນຄົນຊອບທັມî 
10 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືເມື່ອໃດ ເມື່ອທ່ານຮັບພິທຕັີດແລ້ວຫລື ຫລືວ່າເມ່ືອຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບເທ່ືອ ບ່ໍແມ່ນເມ່ືອຮັບແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອ

ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບພິທີຕັດເທ່ືອ 
11 ແລະທ່ານໄດ້ຮັບພິທີຕັດນ້ັນເປັນເຄ່ືອງໝາຍສໍາຄັນ ຄືເປັນກາປະທັບຂອງຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງເກີດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອທີ່

ທ່ານໄດ້ມີຢູ່ ເມ່ືອທ່ານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບພທີິຕັດເທ່ືອນ້ັນ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເປັນບິດາຂອງຄົນທັງປວງທ່ີເຊື່ອ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງ
ຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບພິທຕັີດກໍຕາມ 

12 ແລະເພ່ືອທ່ານຈະເປັນບິດາຂອງຄົນທັງປວງທ່ີຮັບພິທຕັີດ ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ຮັບພິທີຕັດເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມີຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບ
ຂອງອັບຣາຮາມບິດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຊຶງ່ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອເມ່ືອຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບພິທີຕັດນ້ັນ 
 

ໂດຍຄວາມເຊືອ່ພຣະສນັຍາຈຶງ່ເກ ີດຜົນ 
Godís Promise Realized through Faith 

13 ດ້ວຍວ່າພຣະສັນຍາທ່ີຊງົປະທານແກ່ອັບຣາຮາມແລະຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານທ່ີວ່າຈະໄດ້ທັງພິພບົໂລກເປັນມໍຣະດົກ
ນ້ັນ ກໍບ່ໍໄດ້ມາທາງພຣະບັນຍັດ ແຕ່ໄດ້ມາທາງຄວາມຊອບທັມທ່ີເກີດຈາກຄວາມເຊ່ືອ 



14 ຖ້າຄົນທ່ີຖືຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນຈະເປັນເຈ້ົາຂອງມ ໍຣະດົກ ແລ້ວຄວາມເຊ່ືອກໍບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດ ແລະພຣະສັນຍາກໍເສັຽ  
ປໂຍດເໝືອນກັນ 

15 ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດເປ ນັເຫດໃຫ້ມກີານຊົງພຣະພິໂຣດ ແຕ່ບ່ອນໃດບ່ໍມີພຣະບັນຍັດ ບ່ອນນ້ັນກໍບ່ໍມີການລ່ວງລະເມີດ 
ພຣະບັນຍັດ 

16 ເພາະເຫດນ້ັນແຫລະ, ການທ່ີໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຈ່ຶງຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຕາມພຣະຄຸນ ເພ່ືອພຣະສັນຍາ
ນ້ັນຈະເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈແກ່ຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານທຸກຄົນ ບ່ໍໃຊແ່ກ່ຜູ້ທ່ີສືບເຊ້ືອສາຍທ່ີຖືພຣະບັນຍັດພວກດຽວ ແຕ່ແກ່
ບັນດາຄົນທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອຢ່າງດຽວກັນກັບອັບຣາຮາມ ຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຮົາທັງໝົດ 

17 ຕາມທ່ີມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບິດາຂອງມວນປະຊາຊາດî ຕັ້ງໄວຈ້າໍເພາະພຣະພັກ
ພຣະເຈ້ົາທ່ີທ່ານໄດ້ເຊ່ືອນ້ັນ ຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົບັນດານໃຫ້ຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວມີຊວິີດຄືນມາ ແລະຊົງເອ້ີນສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍມໃີຫມ້ີ
ຂ້ຶນ 

18 ຝ່າຍອັບຣາຮາມນ້ັນເມ່ືອບ່ໍມີຫວັງທີ່ໜ້າໄວວ້າງໃຈແລ້ວ ກຍັໍງເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈ ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເປັນ ìບິດາຂອງມວນ
ປະຊາຊາດî ຕາມຄໍາທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ, ìເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະî 

19 ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸສັງຂານຂອງຕົນໄດ້ປະມານຮ້ອຍປີແລ້ວກໍຕາມ ທ່ານ
ກໍບ່ໍໄດ້ຄຶດວ່າຮ່າງກາຍຂອງຕົນປຽບເໝືອນກັບຕາຍແລ້ວ ແລະບ່ໍໄດ້ຄຶດວ່າທ້ອງຂອງນາງຊາຣາເປັນໝັນ 

20 ທ່ານບ່ໍໄດ້ສົງສັຍໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ ່ານໄດ້ເພ້ີມກໍາລັງໃຫ້ແຂງແຮງຂ້ຶນ ທາ່ນຈ່ຶງໄດ້
ຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະເຈ້ົາ 

21 ທ່ານເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອໍານາດ ອາດເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດໄດ້ຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ແລ້ວ 
22 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ìຊົງຖືວ່າເປັນຄວາມຊອບທັມແກ່ທ່ານî 
23 ແຕ່ຄໍາວ່າ, ìຊົງຖືວາເປັນຄວາມຊອບທັມແກ່ທ່ານî ນ້ັນ ກໍບ່ໍໄດ້ຂຽນໄວສໍ້າລັບທ່ານຜູ້ດຽວ 
24 ແຕ່ສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍດ້ວຍ ຄືຈະຊົງຖືວ່າເປັນຄວາມຊອບທັມແກ່ພວກເຮົາ ຄືເຮົາທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້

ພຣະເຢຊເູຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ 
25 ຄພືຣະເຢຊຜູູ້ຊົງຖືກມອບໄວ້ໃຫ້ເຖິງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ເພາະການເຮັດຜິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍແລະໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້

ຄືນພຣະຊົນ ເພືອ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ 
 

5 ການຊງົຖວືາ່ເປນັຄນົຊອບທມັ 
Results of Justification 

1 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະຄວາມເຊ່ືອແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ຶງມີສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ
ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 

2 ໂດຍທາງພຣະອົງເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມແນະນໍາເຂ້ົາໄປໃນຮ່ົມພຣະຄຸນ ທ່ີພວກເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະ
ພວກເຮົາຊົມຊ່ືນຍິນດີ ໃນຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ 

3 ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກພວກເຮົາກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມຍາກລໍາບາກດ້ວຍ ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າຄວາມຍາກລໍາບາກນ້ັນເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຄວາມອົດທົນ 

4 ແລະຄວາມອົດທົນນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນຊອບ ແລະການທ່ີຊງົເຫັນຊອບນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວ້
ວາງໃຈ 

5 ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈບ່ໍຫ່ອນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສ ຽັໃຈເພາະຜິດຫວງັ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປ່ັງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ເຂ້ົາໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍແລ້ວ 

6 ຂນະທ່ີເຮົາທັງຫລາຍຍັງຂາດກໍາລັງ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອແທນຄວາມຊ່ົວອະທັມຕາມເວລາອັນເໝາະສົມ 



7 ດ້ວຍວ່າບ່ໍສູ້ຈະມີໃຜຍອມຕາຍແທນຄົນຊອບທັມ ແຕ່ບາງທ່ີອາດຈະມຄົີນກ້າຕາຍແທນຄົນດີກໍໄດ້ 
8 ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊງົສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ     

ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສ້ິນພຣະຊນົແທນເຮົາທັງຫລາຍ 
9 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືວ່າ ເປ ນັຄົນຊອບທັມແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກເຮົາທັງ

ຫລາຍຈະພ້ົນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະອົງ 
10 ດ້ວຍວ່າຖ້າເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຍັງເປັນສັດຕຣູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນດີກັບພຣະອົງ 

ໂດຍທ່ີພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຊົງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ ເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບຄືນດີແລ້ວພວກເຮົາກໍ
ຈະໄດ້ພ້ົນດ້ວຍການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ 

11 ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍຍັງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຊົງເປັນເຫດ
ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ 
 

ອາດາມກບັພຣະຄຣດິ 
Adam and Christ 

(ປຖມ 3:1-19) 
12 ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຜິດບາບໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກເພາະດ້ວຍມະນຸດຄົນດຽວ ແລະຄວາມຕາຍກໍໄດ້ເກີດມາຍ້ອນຄວາມຜິດ

ບາບນ້ັນ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມຕາຍຈ່ຶງໄດ້ລາມໄປເຖິງມະນຸດທຸກຄົນ ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລ້ວ 
13 ທ່ີຈິງ, ຄວາມຜິດບາບໄດ້ມີຢູ່ໃນໂລກແລ້ວກ່ອນມີພຣະບັນຍັດ ແຕ່ວ່າເມ່ືອບ່ໍມີພຣະບັນຍັດກໍບ່ໍຖືວ່າມີຜິດ 
14 ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມຕາຍກໍໄດ້ຄອບງວໍາຕລອດມາ ຕ້ັງແຕ່ອາດາມຈົນເຖິງໂມເຊ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດບາບ

ເໝືອນຢ່າງການລະເມີດຂອງອາດາມ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນແບບໝາຍເຖິງພຣະຜູ້ທ່ີຈະສະເດັດມາພາຍຫລັງນ້ັນ 
15 ແຕ່ວ່າຂອງປະທານທ່ີມາດ້ວຍພຣະຄຸນນ້ັນບ່ໍເໝືອນຢ່າງການລະເມີດ ເພາະຖ້າຄົນຈ າໍນວນຫລາຍຕ້ອງຕາຍເພາະການ

ລະເມີດຂອງມະນຸດຄົນດຽວ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງປະທານທ່ີມາດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະອົງຜູ້ດຽວ ຄ ພືຣະເຢຊູຄຣິດ ກໍມບໍີຣິບູນແກ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍດ້ວຍ 

16 ແລະຂອງປະທານນ້ັນກໍບ່ໍເໝືອນກັບຜົນທ່ີເກີດຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນນ້ັນຜູ້ດຽວ ເພາະວ່າການຊົງພິພາກສາທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນເນ່ືອງຈາກການລະເມີດພຽງເທ່ືອດຽວ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດ ແຕ່ຂອງປະທານນ້ັນໄດ້ມີຂ້ຶນພາຍຫລັງການລະເມີດ
ຫລາຍເທ່ືອນ້ັນນ າໍໄປສູ່ການປົດປ່ອຍ 

17 ເພາະຖ້າການລະເມີດຂອງມະນຸດຄົນດຽວເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມຕາຍຄອບງວໍາເພາະຄົນຜູ້ດຽວນ້ັນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນຄົນຈໍາ
ນວນຫລາຍທ່ີຮັບພຣະຄຸນອັນບໍຣິບູນ ແລະຮັບຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງເປັນຂອງປະທານ ກໍຈະຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນຊີວິດໂດຍພຣະ
ອົງຜູ້ດຽວ ຄືພຣະເຢຊຄູຣດິ 

18 ເຫດດ່ັງນ້ີການຊົງພິພາກສາລົງໂທດໄດ້ມາເຖິງຄົນທັງປວງ ເພາະການລະເມີດເທ່ືອດຽວສັນໃດ ການຊົງກະທໍາອັນຊອບ 
ທັມເທ່ືອດຽວກໍນໍາການປົດປ່ອຍແລະຊີວິດມາເຖິງຄົນທັງປວງສັນນ້ັນ 

19 ດ້ວຍວ່າຄົນຈໍານວນຫລາຍຕົກເປັນຄົນຜິດບາບເພາະມະນຸດຄົນດຽວທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງສັນໃດ ຄົນຈໍານວນຫລາຍກໍຈະໄດ້ຊົງຖື
ວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ເພາະພຣະອົງຜູ້ດຽວທ່ີໄດ້ຊົງເຊ່ືອຟງັສັນນ້ັນ 

20 ພຣະບັນຍັດໄດ້ມີຂ້ຶນກໍເພ່ືອຄວາມຜິດຈະໄດ້ປາກົດຫລາຍຂ້ຶນ ແຕ່ທີໃ່ດມີຄວາມຜິດບາບປາກົດຫລາຍຂ້ຶນ ພຣະກະຣຸນາ
ຄຸນກໍຈະມີຫລາຍລ່ືນຂ້ຶນໃນທ່ີນ້ັນ 

21 ເພ່ືອວ່າຄວາມຜິດບາບໄດ້ຄອບງວໍາໃຫ້ເຖິງຄວາມຕາຍສັນໃດ ພຣະກະຣຸນາຄຸນກໍຈະໄດ້ຄອບງວໍາດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ 
ໃຫເ້ຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍສັນນ້ັນ 

 



6 ການຕາຍຕໍຄ່ວາມຜດິບາບແຕດ່າໍເນນີຊວີດິໃນພຣະຄຣດິ 
Dying and Rising with Christ 

1 ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວພວກເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຄວນທ່ີເຮົາທ ງັຫລາຍຈະຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບຕ່ໍໄປ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະຄນຸມຫີລາຍ
ຂ້ຶນຫລື 

2 ບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນດອກ ພວກເຮົາຜູ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຜິດບາບຕ່ໍໄປໄດ້ຢ່າງໃດ 
3 ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເຂ້ົາໃນພຣະເຢຊ ຄູຣິດ ກໍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເຂ້ົາໃນ

ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ 
4 ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບພຣະອົງ ໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາເຂ້ົາສ່ວນໃນການສ້ິນພຣະຊນົນ້ັນ ເພ່ືອວ່າ 

ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ ໂດຍຣິດເດດອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະບິດາສັນໃດ ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະໄດ້ດໍາ
ເນີນຕາມຊີວິດໃໝ່ເໝືອນກັນສັນນ້ັນ 

5 ເພາະວ່າຖ້າເຮົາທ ັງຫລາຍເຂ້ົາຕິດສນິດກັບພຣະອົງແລ້ວໃນການຕາຍຢ່າງພຣະອົງ ເຮົາກໍຈະເຂ້ົາສນິດກັບພຣະອົງໃນ
ການຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຢ່າງພຣະອົງໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ 

6 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ສ່ິງນ້ີແລ້ວວ່າ ເພດຄົນເກ່ົາຂອງພວກເຮົານ້ັນໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ກັບພຣະອົງແລ້ວ ເພ່ືອເພດຄົນເກ່ົາຊ່ຶງເປັນທ່ີຢູ່
ຂອງຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ຈະໄດ້ຖືກທໍາລາຍເສັຽ ແລະພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຜິດບາບອີກຕ່ໍໄປ 

7 ດ້ວຍວ່າຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວກໍພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບ 
8 ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຕາຍແລ້ວກັບພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າເຮົາຈະມີຊວິີດຢູ່ດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ 
9 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະຄຣິດທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວນ້ັນ ຈະບ່ໍມ ກີານສ້ິນພຣະຊນົອີກ ຄວາມຕາຍກໍຈະ

ບໍ່ມອໍີານາດບັງຄັບພຣະອົງຕ່ໍໄປ 
10 ດ້ວຍວ່າທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນກ ສ້ິໍນພຣະຊົນຕ່ໍຄວາມຜິດບາບແຕ່ເທ່ືອດຽວ ແຕ່ທີພ່ຣະອົງຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ນັ້ນພຣະ

ອົງກໍຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ 
11 ເໝືອນກັນນ້ັນແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖືວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ແລະມີຊີວິດເພື່ອພຣະເຈົ້າໃນ    

ພຣະເຢຊຄູຣິດ 
12 ເຫດສັນນ້ັນ, ຕ່ໍໄປຢ່າໃຫ້ຄວາມຜິດບາບປົກຄອງຮ່າງກາຍທ່ີຕ້ອງຕາຍຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຊ່ືອຟັງຕັນຫາ

ຂອງກາຍນ້ັນ 
13 ຢ່າມອບອະວັຍວະຂອງພວກເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຄວາມຜິດບາບຕ່ໍໄປ ເພືອ່ໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ໃນການອະທັມ ແຕ່ຈ່ົງມອບຕົວຂອງ

ເຈ້ົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາເປັນການສ້ິນສຸດ ເໝືອນກັບບຸກຄົນທ່ີເປັນຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ແລະຈ່ົງມອບອະວັຍວະ
ຂອງເຈ້ົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາເປັນການສ້ິນສຸດ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ໃນການຊອບທັມຕ່ໍໄປ 

14 ດ້ວຍວ່າຕ່ໍໄປຄວາມຜິດບາບຈະບ່ໍບັງຄ ບັພວກເຈ້ົາອີກ ເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດແຕ່ຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນ 
 

ຂອ້ຍຂາ້ຂອງຄວາມຊອບທມັ 
Slaves of Righteousness 

15 ຖ້າດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ຈະເປັນຢ່າງໃດຕ່ໍໄປ ພວກເຈ້ົາຈະພາກັນເຮັດຜິດບາບ ເພາະບ່ໍຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດແຕ່ຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຢ່າງ
ນ້ັນຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ 

16 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າ ຖ້າພວກເຈ້ົາເຄີຍມອບຕົວເຈ້ົາຮັບໃຊ້ເຊ່ືອຟັງຜູ້ໃດເຈ້ົາກໍເປັນຂ້ອຍຂອງຜູ້ທ່ີເຈ້ົາເຊ່ືອຟງັນ້ັນ ຄື
ເປັນຂ້ອຍຂອງຄວາມຜິດບາບທ່ີນ ໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຫລືເປ ນັຂ້ອຍຂ້າຂອງການເຊ່ືອຟັງຈົນໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ
ກໍດີ 



17 ແຕ່ວ່າຈ່ົງໂມທະນາພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພາະເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍເຄີຍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ບັດ
ນ້ີພວກເຈ້ົາມີໃຈເຊ່ືອຟັງຫລັກຄໍາສອນນ້ັນ ຊຶງ່ຊົງໃຫ້ຄ ຸ ້ມຄອງພວກເຈ້ົາ 

18 ເມ່ືອພວກເຈົາຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ພວກເຈ້ົາໄດ້ກັບມາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ 
19 (ເຮົາຍົກເອົາຕົວຢ່າງມະນຸດມາກ່າວ ເພາະເຫດຄວາມບົກພ່ອງຢ່າງມະນຸດທັມມະດາຂອງພວກເຈ້ົາ) ເພາະເຈ້ົາ

ເຄີຍມອບອະວັຍວະຂອງພວກເຈ້ົາ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊ່ົວມົວໝອງແລະການອະທັມ ເພ່ືອເຮັດການອະທັມສັນໃດ 
ບັດນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມອບອະວັຍວະຂອງພວກເຈ້ົາໃຫ້ເປ ນັຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມເປັນການສ້ິນສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ເຖິງ
ການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດສັນນ້ັນ 

20 ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ ຄວາມຊອບທັມກໍບ່ໍໄດ້ຄຸ້ມຄອງພວກເຈ້ົາ 
21 ຂນະນ້ັນພວກເຈ້ົາໄດ້ປໂຍດອັນໃດໃນການເຫລ່ົານ້ັນຊ່ຶງບັດນ້ີພວກເຈ້ົາກໍລະອາຍ ດ້ວຍວ່າຜົນສຸດທ້າຍຂອງການເຫລ່ົາ

ນ້ັນກໍຄືຄວາມຕາຍ 
22 ແຕ່ບັດນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຜິດບາບ ແລະກັບມາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ຜົນຕອບແທນທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບນ້ັນຄືໃຈບໍຣິສຸດ ແລະຜົນສຸດທ້າຍກໍຄືຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
23 ດ້ວຍວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບກໍຄືຄວາມຕາຍ ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານອັນໂຜດມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາ ກໍຄືຊີວິດອນັ      

ຕລອດໄປເປັນນິດໃນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ 
 

7 ຍກົເຣືອ່ງການແຕງ່ງານມາເປນັຂໍປ້ຽບທຽບ 
An Analogy from Marriage 

1 ພວກພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລື (ເຮົາກໍາລ ງັເວ້ົາກ ບັຄົນທ່ີຮ  ູ້ຈັກກົດລະບຽບແລ້ວ) ວ່າກົດໝມາຍອັນໃດມີ
ອໍານາດເໜືອມະນຸດ ກໍໃນຂນະທ່ີເຂົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ເທ່ົານ້ັນ 

2 ເປັນຕ້ົນວ່າຜູ້ຍິງທ່ີຜົວຍັງມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນຕ້ອງຢູ່ໃນກົດລະບຽບຜົວເມັຽ ແຕ່ຖ້າຜົວຕາຍຍິງນ້ັນກໍພ້ົນຈາກກົດອັນນ້ັນ 
3 ສັນນ້ັນຖ້າຍິງນ້ັນຍອມເປັນຂອງຊາຍອ່ືນໃນເມ່ືອຜົວຍັງມີຊວິີດຢູ່ ຍິງນ້ັນກໍໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຍິງຫລ້ິນຊູ້ ແຕ່ຖ້າຜົວຕາຍແລ້ວ

ຍິງນ້ັນກໍພ້ົນຈາກກົດລະບຽບຜົວເມັຽ ຖ້າແມ່ນຍິງນ້ັນໄປເປັນຂອງຊາຍອ່ືນກໍບ່ໍມີຜິດໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ 
4 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈ້ົາໄດ້ຕາຍຈາກພຣະບັນຍັດເໝືອນກັນ ໂດຍທາງພຣະກາຍຂອງ

ພຣະຄຣິດ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຄືຂອງພຣະອົງຜູ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້
ເກີດຜົນຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ 

5 ເພາະວ່າເມ່ືອພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ຕາມຢ່າງມະນຸດ ຕັນຫາຊົວ່ທ່ີປາກົດໂດຍທາງພຣະບັນຍັດນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອະວັຍ
ວະຂອງເຮົາເກີດຜົນນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ 

6 ແຕ່ວ່າບັດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພ້ົນຈາກພຣະບັນຍັດແລ້ວ ຄືໄດ້ຕາຍຈາກສ່ິງທ່ີເຄີຍຜູກມັດເຮົາໄວ້ເມ່ືອກ່ອນນ້ັນ ເພ່ືອເຮົາ
ທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດຕາມຢ່າງເກ່ົາ ຄືຕາມຕົວອັກສອນໃນພຣະບັນຍັດ ແຕ່ຈະໄດ້ບົວລະບັດຕາມຢ່າງໃໝ່ ຄື
ຕາມລັກສະນະພຣະວິນຍານ 
 

ເຣືອ່ງພຣະບນັຍດັແລະຄວາມຜດິບາບ  
The Law and Sin 

7 ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ພຣະບັນຍັດນ້ັນຄືບາບຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແຕ່ຖ້າພຣະບັນຍັດບ່ໍໄດ້ບ່ົງໄວ້ ເຮົາ
ກໍຄົງບ່ໍໄດ້ຮ  ູ້ວ່າອັນໃດເປັນຄວາມຜິດບາບ ເພາະວ່າຖ້າພຣະບັນຍັດບ່ໍໄດ້ຫ້າມວ່າ, ìຢ່າໂລບî ເຮົາກໍຄົງບ່ໍຮູ້ວາ່ຄວາມໂລບ
ນ້ັນຄືອັນໃດ 



8 ແຕ່ວ່າຄວາມຜິດບາບໄດ້ຖືເອົາຂ້ໍພຣະບັນຍັດເປັນຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ຕັນຫາຊ່ົວທຸກຢ່າງເກີດຂ້ຶນໃນຕົວເຮົາ ເພາະວ່າຖ້າບ່ໍ
ມພີຣະບັນຍັດ ຄວາມຜິດບາບກໍຕາຍເສັຽແລ້ວ 

9 ເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຮົາກໍດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໂດຍບ່ໍມີພຣະບັນຍັດ ແຕ່ເມື່ອມພີຣະບັນຍັດແລ້ວຄວາມຜິດບາບກໍເກີດຂ້ຶນ 
10 ແລະເຮົາກໍຕາຍ ພຣະບັນຍັດຊ່ຶງຊົງປະທານເພ່ືອໃຫ້ມີຊີວິດນ້ັນ ກໍປາກົດແລ້ວວ່າເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຕາຍ 
11 ເພາະວ່າຄວາມຜິດບາບໄດ້ຖືເອົາພຣະບັນບັດເປັນຊ່ອງທາງລ້ໍລວງເຮົາ ແລະຂ້າໃຫ້ເຮົາຕາຍດ້ວຍພຣະບັນຍັດນ້ັນ 
12 ດ້ວຍເຫດນ້ັນພຣະບັນຍັດຈ່ຶງເປັນສ່ິງສັກສິດ ແລະຂ້ໍບັນຍັດກໍສັກສິດທັງຍຸດຕິທັມແລະດີງາມ 
13 ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວສ່ິງອັນດີໄດ້ນໍາຄວາມຕາຍມາໃຫ້ເຮົາຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແມ່ນຄວາມຜິດບາບນ້ັນແຫລະ, ຄືບາບ

ທ່ີອາສັຍສ່ິງດີໄດ້ນໍາຄວາມຕາຍມາໃຫ້ເຮົາ ເພ່ືອໃຫ້ປາກົດວ່າຄວາມຜິດບາບນ້ັນເປັນຜິດບາບອັນແທ້ຈິງ ແລະດ້ວຍອາ
ສັຍພຣະບັນຍັດນ້ັນຄວາມຜິດບາບຈ່ຶງໄດ້ປາກົດວ່າຊ່ົວຮ້າຍເຫລືອເກີນ 
 

ເຣືອ່ງທາໍມະດາສອງຢາ່ງຂອງມະນດຸ  
The Inner Conflict 

14 ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະບັນຍັດນ້ັນເປັນມາໂດຍຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແຕ່ວ່າເຮົານ້ີເປັນແຕ່ມະນຸດທໍາມະດາຊ່ຶງຖືກຂາຍ
ໄວໃ້ຫ້ຢູ່ໃຕ້ຄວາມຜິດບາບ 

15 ເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈການທ່ີເຮົາເຄີຍເຮັດຢູ່ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາປາຖນາ ແຕ່ເຮົາກັບໄປເຮັດສ່ິງທ່ີເຮົາກຽດຊັງນ້ັນ 
16 ບັດນ້ີຖ້າເຮົາເຮັດສ່ິງທ່ີເຮົາບ່ໍປາຖນານ້ັນ ເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະບັນຍັດນ້ັນດີ 
17 ສັນນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ແມ່ນຄວາມຜິດບາບທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນຕົວເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດ 
18 ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າໃນຕົວເຮົາກໍມີຢູ່ ແຕ່ທ່ີຈະເຮັດການດີນ້ັນເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດ 
19 ດ້ວຍວ່າການດີຊ່ຶງເຮົາປາຖນານ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດ ແຕ່ການຊ່ົວທ່ີເຮົາບ່ໍປາຖນາເຮັດ ເຮົາກໍຍັງເຮັດຢູ່ 
20 ຖ້າແມ່ນເຮົາຍັງເຮັດສ່ິງທ່ີເຮົາບ່ໍປາຖນາຈະເຮັດນ້ັນ ກໍບ່ໍແມ່ນຕົວເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ແມ່ນຄວາມຜິດບາບທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນ

ຕົວເຮົານ້ັນເປັນຜູ້ເຮັດ 
21 ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນກົດທັມມະດາຢ່າງນ່ຶງ ຄືເມ່ືອໃດເຮົາຕ້ັງໃຈຈະເຮັດການດີຄວາມຊ່ົວກໍມາຕັນເຮົາ 
22 ເພາະວ່າສ່ວນເລິກໃນໃຈຂອງເຮົານ້ັນ ກໍປິຕິຍິນດີໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
23 ແຕ່ເຮົາເຫັນກົດອີກຢ່າງນ່ຶງມີຢູ່ໃນອະວັຍວະຂອງເຮົາຊ່ຶງຕ່ໍສູ້ກັບກົດແຫ່ງຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລະຜູກເຮົາໄວ້ໃຕ້ບັງຄັບກົດ

ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຊ່ຶງຢູ່ໃນອະວັຍວະຂອງເຮົາ 
24 ໂອ, ເຮົານ້ີຊ່າງເປັນຄົນທຸກຍາກເຂັນໃຈແທ້ໜໍ ໃຜແດ່ຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຮ່າງກາຍທ່ີຕ ອ້ງຕາຍນ້ີ 
25 ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເຫດດ່ັງນ້ີທາງດ້ານຈິດໃຈເຮົາກໍຍອມຮັບໃຊ້

ຕາມຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ກົດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ 
 

8 ຊວີດິຝາ່ຍພຣະວນິຍານ 
Life in the Spirit 

1 ບັດນ້ີການລົງໂທດຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 
2 ເພາະວ່າກົດຂອງພຣະວິນຍານອັນເຮັດໃຫມ້ີຊວິີດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາພ້ົນຈາກກົດຂອງຄວາມຜິດບາບ

ແລະຄວາມຕາຍ 
3 ດ້ວຍວ່າສ່ິງທ່ີພຣະບັນຍັດເຮັດບ່ໍໄດ້ເພາະເນ້ືອກາຍເຮັດໃຫ້ອ່ອນກໍາລັງເສັຽ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເຮັດແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຊົງໃຊພ້ຣະ

ບຸດຂອງພຣະອົງມາໃນສະພາບເໝືອນເນ້ືອກາຍທ່ີຜິດບາບ ແລະເພ່ືອຊົງໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງລົງໂທດ
ບາບໃນເນ້ືອກາຍນ້ັນ 



4 ເພື່ອໃຫຂ້ໍ້ຄໍາສ່ັງອັນຍຸດຕິທັມຂອງພຣະບັນຍັດສໍາເຣັດໃນຕົວພວກເຮົາ ທ່ີບ່ໍດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງມະນຸດແຕ່ຕາມຝ່າຍ 
ພຣະວິນຍານ 

5 ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຝ່າຍມະນຸດກໍໃສ່ໃຈໃນສ່ິງທ່ີເປັນຝ່າຍມະນຸດ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານກໍໃສ່ໃຈ
ໃນສ່ິງທ່ີເປັນຝ່າຍພຣະວິນຍານ 

6 ດ້ວຍວ່າການໃສ່ໃຈຢູ່ກັບຝ່າຍມະນຸດນ້ັນກໍຄືຄວາມຕາຍ ແລະການໃສ່ໃຈກັບຝ່າຍພຣະວິນຍານນ້ັນກໍຄືຊີວິດແລະສັນຕ ິ
ສຸກ 

7 ເຫດວ່າກນທ່ີໃສ່ໃຈກັບຝ່າຍມະນຸດນ້ັນກ ເໍປັນສັດຕຣູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພາະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະທີຈິ່ງ, ຈະຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບພຣະບັນຍັດນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ 

8 ແລະຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຝ່າຍມະນ ຸດຈະເປັນຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ 
9 ອັນນ່ຶງ, ຖ້າແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ໃນເຈ້ົາທງັຫລາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍຢູ່ຝ່າຍມະນຸດ

ແຕ່ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍເປັນຂອງພຣະອົງ 
10 ແຕ່ຖ້າພຣະຄຣິດຊງົຢູ່ໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າເນ້ືອຕົວຂອງພວກເຈ້ົາຕາຍແລ້ວເພາະຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ວິນ

ຍານຂອງເຈ້ົາກໍມີຊວິີດຢູ່ເພາະຄວາມຊອບທັມ 
11 ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊງົບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນນ້ັນ ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ ພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນ

ດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວນ້ັນ ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ກາຍທ່ີຕ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈ້ົາຄືນມີຊີວດິ 
ໃຫມ່ ດ້ວຍຣິດແຫ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງທ່ີຊງົສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ 

12 ເຫດດ່ັງນ້ັນພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍອີຍ, ພວກເຮົາໄດ້ເປ ນັໜ້ີ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໜ້ີໃນທາງເນ້ືອກາຍຊ່ຶງດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງມະ
ນຸດນ້ັນ 

13 ເພາະຖ້າເຈ້ົາທງັຫລາຍດ າໍເນີນຊີວິດຕາມຝ່າຍເນ້ືອກາຍ ພວກເຈ້ົາຄົງຈະຕາຍ ແຕ່ຖ້າໂດຍຣິດພຣະວິນຍານພວກເຈ້ົາໄດ້
ທໍາລາຍການຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍເສັຽ ເຈ້ົາຄົງຈະມີຊີວິດຢູ່ 

14 ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປ ນັບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
15 ເຫດວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບວິນຍານທ່ີໃຫມ້ນິີສັຍຢ່າງຂ້ອຍຂ້າ ຊຶງ່ນໍາເຖິງຄວາມຢ້ານກົວອີກ ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບ     

ພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮ້ອງເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìອັບບາî ຄືພຣະບິດາ 
16 ຝ່າຍພຣະວິນຍານນ້ັນຊົງຮ່ວມເປັນພຍານກັບວິນຍານຂອງເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
17 ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເປັນບຸດແລ້ວ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ຮ ບັມ ຣໍະດົກດ້ວຍ ຄືເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຮ່ວມ

ຮັບມ ຣໍະດົກກັບພຣະຄຣິດ ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍກັນກ ບັພຣະອົງນ້ັນ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບ
ສະງ່າຣາສີກັບພຣະອົງເໝ ອືນກັນ 
 

ຄວາມສະງາ່ຣາສທີີຈ່ະມໃີນພາຍໜາ້ 
Future Glory 

18 ເພາະເຮົາເຫັນວາ່ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນສມັຍປັດຈຸບັນ ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະເອົາປຽບກັບສະງ່າຣາສີທີຈ່ະເຜີຍໃຫ້ເຮົາທັງ
ຫລາຍເຫັນ 

19 ດ້ວຍວ່າສັພສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງແລ້ວ ມີຄວາມພຽນຄອຍຖ້າປາຖນາໃຫ້ບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດ  
20 ເພາະວ່າສັພສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງອະນິດຈັງ ບ່ໍໃຊ່ຕາມໃຈຊອບຂອງມັນເອງ ແຕ່ວ່າເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາຊົງໃຫ້ມັນຕົກຢູ່ນ້ັນ ດ້ວຍມີຄວາມຫວັງໃຈວ່າ,  
21 ìສັພສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະໄດ້ພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມເສ່ືອມສູນ ແລະຈະໄດ້ເຂ້ົາໃນເສຣີພາບອັນຮຸ່ງເຮ ອືງແຫ່ງບຸດທັງ

ຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 



22 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າສັພສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງມານ້ັນ ກໍກໍາລັງໂອ່ຍຄາງແລະເປັນທຸກເຈັບປວດດ້ວຍກັນມາຈົນທຸກວັນນ້ີ 
23 ແລະບ່ໍໃຊ່ແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພວກເຮົາຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານເປັນຜົນຫົວທີ ຕົວເຮົາເອງກໍເໝືອນກັນ ຍັງໂອ່ຍຄາງຄອຍຖ້າ

ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເປັນບຸດ ຄືທີ່ຈະຊົງໃຫເ້ນ້ືອກາຍຂອງພວກເຮົາພ້ົນຈາກຕາຍ 
24 ເຫດວ່າເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພ້ົນກໍເພາະດ້ວຍຄວາມຫວັງນ້ີ ແຕ່ຄວາມຫວັງໃນສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ກໍບ່ໍແມ່ນຄວາມຫວ ງັ ດ້ວຍວ່າ

ໃຜແດ່ຈະຍັງຫວັງໃນສ່ິງທ່ີຕົນເຫັນແລ້ວ 
25 ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຄອຍຫວັງໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພຽນຄອຍຖ້າສ່ິງນ້ັນ 
26 ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ັນແຫລະ, ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ອຍຊູເຮົາທັງຫລາຍເມ່ືອພວກເຮົາອ່ອນກໍາລັງລົງ ເພາະເຮົາທັງຫລາຍ

ບ່ໍຮູ້ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະອ້ອນວອນຂໍສ່ິງໃດ ແຕ່ອົງພຣະວິນຍານຊົງຊອ່ຍຂໍແທນພວກເຮົາ ດ້ວຍການຖອດຫຸ່ນຢ່າງຫາ
ຄໍາເວ້ົາບ່ໍໄດ້ 

27 ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງສອດສ ອ່ງຮູ້ໃຈມະນຸດ ກໍຊົງຊາບຄວາມນກຶຄຶດຂອງພຣະວິນຍານ ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງອ້ອນ 
ວອນຂໍສໍາລັບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ 

28 ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮ່ວມກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ເກ ດີຜົນດີໃນທຸກສ່ິງ ຄືຄົນທັງປວງທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນໄວ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ 

29 ດ້ວຍວ່າຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັງເກດຮູ້ລ່ວງຫນ້າແລ້ວນ້ັນ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຕາມ
ແບບລັກສະນະແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອພຣະບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນບຸດກົກໃນຖ້າມກາງພວກນ້ອງຫລາຍຄົນ 

30 ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນ້ັນ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງເອ້ີນມາດ້ວຍ ແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນມາ
ນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງຖືເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ມີສະງ່າຣາສີ
ດ້ວຍ 
 

ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ທີຢູ່ໃ່ນພຣະເຢຊຄູຣດິ 
Godís Love in Christ Jesus 

31 ຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນເຮົາທ ງັຫລາຍຈະວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາໃຜຈະຕ່ໍສູ້ເຮົາ 
32 ພຣະອົງຜູ້ບ່ໍໄດ້ຊົງຫວງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານພຣະບຸດນ້ັນໄວ້ເພ່ືອປໂຍດແກ່ເຮົາທ ງັຫລາຍ ຖ້າ

ເປັນດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໂຜດປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ພວກເຮົາດ້ວຍກັນກັບພຣະບຸດນ້ັນຫລື 
33 ໃຜອາດຈະຟອ້ງຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍເຂົາແລ້ວ 
34 ໃຜຈະເປັນຜູ້ລົງໂທດອີກ ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກໄດ້ຊົງຄນືພຣະຊົນແລ້ວ ພຣະ

ອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກ້ໍາຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ຊົງອ້ອນວອນເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍດ້ວຍ 
35 ໃຜຈະໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ ຈະເປັນຄວາມທຸກລໍາບາກ ຫລືຄວາມທ ໍຣະມານຈິດໃຈ ຫລື

ການຂ່ົມເຫັງ ຫລືການອຶດຢາກ ຫລືການເປືອຍກາຍ ຫລືການຖືກໂພຍພັຍ ຫລືການຖືກຄົມດາບຫລື  
36 ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຖືກຂ້າໝົດມ້ືຈົນຄ່ໍາ ແລະຖືວ່າເປັນ

ຢ່າງໂຕແກະສໍາລັບເອົາໄປຂ້າî 
37 ແຕ່ວ່າໃນເຫດການທັງປວງເຫລ່ົານ້ີພວກເຮົາກໍມີຊັຍຊະນະຢູ່ຢ່າງເຫລືອລ້ົນ ດ້ວຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫລາຍນ້ັນ 
38 ເຫດວ່າເຮົາເຊ່ືອຢ່າງຫມ້ັນຄົງວ່າ ຄວາມຕາຍຫລືຊວິີດກໍດີ ເທວະດາຫລືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ ສ່ິງທ່ີມີຢູ່ດຽວນ້ີຫລືສ່ິງຈະມີມາໃນ

ພາຍໜ າ້ກ ດີໍ ຫລືຣິດເດດທັງຫລາຍ 
39 ຄວາມສູງ ຫລືຄວາມເລິກກໍດີ ຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີໄດ້ຊງົສ້າງແລ້ວນ້ັນກໍດີ ກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍນ້ັນ 
 



9 ພຣະເຈົາ້ຊງົເລອືກຕັງ້ຊນົຊາດອສິຣເອນເປນັໄພພ່ນົຂອງພຣະອ ົງ 
Godís Election of Israel 

(ປຖມ 25:19-23) 

1 ເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ເຮົາເວ້ົາຄວາມຈິງ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາມຸສາ ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຮົາກໍເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

2 ວ່າເຮົາມີຄວາມທຸກໂສກໜັກແລະມີຄວາມເຈັບຮ້ອນໃຈບ່ໍຂາດ  
3 ເພາະຖ້າເປັນປໂຍດເຮົາປາຖນາຢາກໃຫ້ເຮົາເອງຖືກຊ ງົສາບ ແລະຖືກຊົງຕັດຂາດຈາກພຣະຄຣິດເພາະເຫັນແກ່ພ່ີ

ນ້ອງຂອງເຮົາ ຄືຍາດຂອງເຮົາຕາມເຊ້ືອຊາດ 
4 ເພາະເຂົາເປັນຊົນຊາດອິສຣາເອນ ໄດ້ຮັບການຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມສະງ່າຣາສີຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຂົາ ເຂົາໄດ້ຮັບບັນດາພຣະສັນຍາ ແລະການຊົງປະທານພຣະບັນຍັດ ກັບພິທີນະມສັການພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຄໍາປະຕິຍານທັງຫລາຍ 

5 ພວກບັນພະບຸຣຸດກໍເປັນຂອງເຮົາ  ແລະພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງບັງເກ ດີເປັນມະນຸດໃນເຊ້ືອຊາດຂອງເຂົາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ເປັນໃຫຍ່ເໜືອສ່ິງສາຣະພັດຈ່ົງໄດ້ຮັບພຣະກຽດເປັນນິດເທີນ ອາແມນ 

6 ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ລ້ົມເຫລວໄປ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍທ່ີເກີດມາຈາກອິສຣາເອນນ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນວ່າເປັນ
ຊາດອິສຣາເອນແທ້ທຸກຄົນ 

7 ແລະບ່ໍແມ່ນວ່າທຸກຄົນທ່ີເກີດແຕ່ເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມເປັນລູກແທ້ຂອງທ່ານ ແຕ່ (ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ອັບຣາ
ຮາມວ່າ) ìເຂົາຈະເອ້ີນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາທາງສາຍອີຊາກî 

8 ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທ່ີເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ບ່ໍໃຊ່ຜູ້ທ່ີເກີດຕາມທັມມະຊາດ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ທ່ີເກີດຕາມພຣະສັນຍາຈ່ຶງຖື
ວ່າເປັນຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍໄດ້ 

9 ເພາະວ່າພຣະສັນຍາໄດ້ກ່າວໄວດ່ັ້ງນ້ີວ່າ, ìເຮົາຈະມາໃນຍາມນ້ີ ແລະນາງຊາຣາຈະມີລູກຊາຍî 
10 ແລະບ່ໍແມ່ນແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່ານາງເຣເບກາກໍໄດ້ມີທ້ອງກັບຊາຍຜູ້ນ່ຶງດ້ວຍຄືກັບອີຊາກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ 
11 ແລະເພ່ືອພຣະປະສົງໃນການຊົງເລືອກຜູ້ນ່ຶງໄວ້ນ້ັນຈະຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ, ìອ້າຍຈະຮ ບັໃຊ້ນ້ອງî 

ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອລູກທັງສອງນ້ັນຍັງບ່ໍທັນເກີດມາ ທັງບ່ໍໄດ້ເຮັດການດີຫລືຊົ່ວ 
12 ເພ່ືອການຊົງເລືອກນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຕາມການປະຕິບັດ ແຕ່ເປັນໄປຕາມພຣະອົງຊົງເອ້ີນ 
13 ຕາມທ່ີມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìຢາໂຄບນ້ັນເຮົາໄດ້ຮັກ ແລະເອຊາວເຮົາໄດ້ຊງັî 
14 ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວພວກເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຍຸດຕິທັມຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ 
15 ເພາະພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ, ìເຮົາປະສົງຈະກະຣຸນາຜູ້ໃດ ກໍຈະກະຣຸນາຜູ້ນ້ັນ ແລະເຮົາຢາກເມດຕາຜູ້ໃດ ກຈໍະ

ເມດຕາສັງເວດຜູ້ນ້ັນî 
16 ເພາະສັນນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ັງໃຈຫລືການພຍາຍາມ ແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
17 ເພາະມຂ້ໍີໃນພຣະຄັມພີບອກແກ່ຟາຣາໂອວ່າ, ìເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຍົກເຈ້ົາຂ້ຶນ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ສະແດງຣິດ

ຂອງເຮົາໃຫ້ປາກົດທາງຕົວເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອໃຫ້ນາມຂອງເຮົາປະກາດກ່າວໄປທ່ົວໂລກî 
18 ເຫດດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຈະກະຣຸນາຜູ້ໃດ ກໍຈະຊງົກະຣນຸາແກ່ຜູ້ນ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງປະສົງຈະໃຫ້ຜູ້ໃດມີໃຈ

ແຂງກະດ້າງ ກໍຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີໃຈແຂງກະດ້າງ 
 

ພຣະພໂິຣດແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົາ້ 



Godís Wrath and Mercy 

19 ແລ້ວເຈ້ົາຈະກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ, ìຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຍັງຊົງຕິຕຽນ ເພາະວ່າຜູ້ໃດຈະຂັດຂືນນ້ໍາພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງໄດ້î 

20 ແຕ່ວ່າມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ ຈ່ຶງຈະກ່າວໂຕ້ຕອບກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ສ່ິງທ່ີຖືກປ້ັນຈະກັບກ່າວແກ່ຜູ້ປ້ັນໄດ້ຫລືວ່າ, 
ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງປ້ັນຂ້ອຍຢ່າງນ້ີî 

21 ຝ່າຍຊ່າງປ້ັນໝ  ້ໍບ່ໍມີສິດທ່ີຈະເອົາດິນກ້ອນດຽວກັນມາປ້ັນເປັນພາຊນະທ່ີສວຍງາມອັນນ່ຶງ ແລະເປັນພາຊນະທັມມະດາ
ອັນນ່ຶງຫລື 

22 ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊງົມີພຣະປະສົງຈະສະແດງພຣະພໂິຣດແລະຊົງໃຫ້ຣດິເດດຂອງພຣະອົງປາກົດ ຈ່ຶງຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍ
ໄວດົ້ນນານຕ່ໍພວກເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນພາຊນະອັນສົມຄວນແກ່ພຣະພິໂຣດ ຊ່ຶງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບຄວາມຈິບຫາຍ 

23 ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງສະແດງຄວາມສະງ່າຣາສີອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ ແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນພາຊນະແຫ່ງຄວາມເມດຕາ ຊຶງ່
ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ກ່ອນໃຫ້ສົມກັບພຣະສະງ່າຣາສີນ້ັນ 

24 ຄືເຮົາທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນມາແລ້ວ ບ່ໍໃຊຊົ່ງເອ້ີນຈາກພວກຢິວພວກດຽວ ແຕ່ຈາກພວກຕ່າງຊາດດ້ວຍ 
25 ດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມໂຮເຊອາວ່າ, ìເຮົາຈະເອ້ີນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າພົລເມືອງຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເມ່ືອກ່ອນບ່ໍ

ໄດ້ເປັນພົລເມືອງຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເອ້ີນວ່າເປັນທ່ີຮັກ ຊ່ຶງເມ່ືອກ່ອນບ່ໍໄດ້ເປັນທ່ີຮັກ  
26 ແລະໃນບ່ອນທ່ີຊງົກ່າວແກ່ເຂົາວາ່ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍແມນ່ພລົເມືອງຂອງເຮົາî ໃນບ່ອນນ  ້ັນແຫລະ, ເຂົາຈະໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນ

ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູî່ 
27 ແລະເອຊາຢາໄດ້ຮ້ອງປະກາດເຣ່ືອງພວກອິສຣາເອນວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນພວກລູກຂອງອິສຣາເອນຈະມີຫລາຍ

ເໝືອນເມ ັດຊາຍທ່ີທະເລ ແຕ່ຜູ້ທ່ີລອດພ້ົນນ້ັນຈະມີຈໍານວນໜ້ອຍ 
28 ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນໄປເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຕາມຄໍາຕັັດສິນຂອງພຣະອົງໂດຍໄວແລະຄົບ

ຖ້ວນî 
29 ແລະຕາມທ່ີເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ລ່ວງຫນ້າວ່າ, ìຖ້າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ ບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາມີເຊ້ືອສາຍ

ເຫລືອຢູ່ ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະກາຍເປັນເໝືອນເມືອງໂຊໂດມ ແລະຈະເປັນເໝືອນເມືອງໂກໂມຣາແລ້ວî 
 
ຊນົຊາດອສິຣາເອນ ແລະຂາ່ວປະເສດີ 
Israelís Unbelief 

30 ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວພວກເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າພວກຕ່າງຊາດບາງຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ດສແວງຫາຄວາມຊອບທັມກ ຍັໍງໄດ້ຮັບ
ຄວາມຊອບທັມ ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍຄວາມເຊ່ືອ 

31 ແຕ່ພວກອິສຣາເອນທ່ີໄດ້ສແວງຫາຄວາມຊອບທັມຕາມບັນຍັດ ກໍບ່ໍໄດ້ບັນລຸຕາມກົດບັນຍັດນ້ັນ 
32 ເປັນເພາະເຫດໃດ ເພາະເຫດວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ສແວງຫາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ໄດ້ສແວງຫາດ້ວຍການປະຕິບັດ ເຂົາຈ່ຶງຕໍາສະ

ດຸດກ້ອນຫີນທ່ີໃຫ້ສະດຸດນ້ັນ 
33 ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ວາງຫີນກ້ອນນ່ຶງໄວ້ໃນເມືອງຊໂີອນ ເປັນກ້ອນຫີນທີໃ່ຫ້ຕໍາສະດຸດ 

ຄືກ້ອນຫີນທ່ີໃຫ້ລ້ົມລົງ ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອ ັບອາຍî 
 

10   
        Chapter 10 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຄວາມປາຖນາໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລະຄໍາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊາດອິສຣາເອນນ້ັນ ຄືຂໍ
ເພື່ອໃຫເ້ຂົາພ້ົນ 



2 ເຮົາເປັນພຍານໃຫເ້ຂົາວ່າ ເຂົາມີໃຈຮ້ອນຮົນທ່ີຈະປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍເປັນໄປຕາມຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາ 
3 ດ້ວຍວ່າບ່ໍຮ  ູ້ຈັກຄວາມຊອບທັມທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ແຕ່ໄດ້ພຍາຍາມຕ້ັງຄວາມຊອບທັມຂອງຕົວເອງຂ້ຶນ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍ

ຍອມຕົວຢູ່ໃຕ້ຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
4 ເພາະວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດຖືກຍົກເລີກ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ 

 

ມຄີວາມພົນ້ສາໍລບັມະນດຸ 
Salvation Is for All 

5 ໂມເຊໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມີພຣະບັນຍັດເປັນຫລັກວ່າ, ìຄົນໃດທ່ີປະຕິບັດຕາມກໍຈະໄດ້ຊີວິດດ້ວຍການປະ
ຕິບັດນ້ັນî 

6 ແຕ່ຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມີຄວາມເຊ່ືອເປັນຫລັກກໍກ່າວໄວຢ່້າງນ້ີວ່າ, ìຢ່ານຶກໃນໃຈຂອງຕົວວ່າ ໃຜຈະຂ້ຶນເມືອຟ້າສວັນî 
(ຄືຈະນໍາພຣະຄຣິດລົງມາ) 

7 ìຫລື ໃຜຈະລົງໄປໃນເຫວເລິກî (ຄືຈະນໍາພຣະຄຣິດຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ) 
8 ແຕ່ຄວາມຊອບທັມນ້ັນໄດ້ກ່າວວ່າຢ່າງໃດ ໄດກ່້າວວ່າ, ìຖ້ອຍຄໍານ້ັນຢູ່ໃກ້ເຈ້ົາ ຢູ່ໃນປາກແລະຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາî (ຄື

ຖ້ອຍຄໍາທ່ີກ່າວດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ທ່ີພວກເຮົາປະກາດຢູ່ນ້ັນ) 
9 ຄ ວ່ືາຖ້າເຈ້ົາຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພ້ົນ 
10 ເຫດວ່າທ່ີມະນຸດໄດ້ເຊ່ືອກໍເຊ່ືອດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ ຈ່ຶງໄດ້ຊົງຖືວ່າເປ ນັຄົນຊອບທັມ ແລະທ່ີໄດ້ຍອມຮັບກໍຍອມຮັບດ້ວຍ

ປາກ ຈ່ຶງຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນ 
11 ເພາະຂ້ໍພຣະທັມຄມັພກີ່າວໄວວ້່າ, ìບຸກຄົນໃດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຮ ັບຄວາມອັບອາຍî 
12 ເຫດວ່າພວກຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຖືວ່າຕ່າງກັນ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວຊົງເປັນອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຄົນທັງປວງ ແລະຊົງໂຜດຢ່າງບໍຣິບູນແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີທນູຂໍຕ່ໍພຣະອົງ 
13 ເພາະວ່າ, ìທຸກຄົນທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະພ້ົນî 
14 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນ ເຂົາຈະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງນ້ັນ ຈະ

ເຊ່ືອໃນພຣະອົງອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະເມ່ືອບ່ໍມີຜູ້ໃດປະກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ 
15 ແລະຖ້າບ່ໍມີໃຜໃຊເ້ຂົາໄປ ເຂົາຈະປະກາດໄດ້ຢ່າງໃດ ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຕີນຂອງພວກຄົນທ່ີນໍາ

ຂ່າວດີມາກໍງົດງາມປານໃດຫນໍî 
16 ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນໄດ້ເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເພາະເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ,, ມໃີຜແດ່ໜໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ

ຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນຈາກພວກເຮົານ້ັນî 
17 ດ່ັງນ້ັນຄວາມເຊ່ືອເກີດຂ້ຶນໄດ້ກໍເພາະການໄດ້ຍິນ ແລະການໄດ້ຍິນເກີດຂ້ຶນໄດ້ກ ໍເພາະການປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ 
18 ແຕ່ເຮົາຖາມວ່າ, ìເຂົາບ່ໍໄດ້ຍີນຫລືî ແທຈິ້ງເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ແລະຖ້ອຍຄ າໍຂອງເຂົາກໍເຖິງທ່ີສຸດພິພບົໂລກî 
19 ຝ່າຍເຮົາຖາມອີກວ່າ, ìພວກອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຮູ້ຫລືî ຕອນຕ້ົນ ໂມເຊໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຍົວະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍອິດສາ

ຊົນຊາດທ່ີຍັງບ່ໍເປັນປະເທດ ເຮົາຈະຍົວະໃຫ້ເຈ້ົາເຄືອງແຄ້ນປະເທດທ່ີເປັນຊ ນົຊາດໂງ່î 
20 ແລ້ວເອຊາຢາກ້າກ່າວວ່າ, ìຄົນເຫລ  ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍໄດ້ສແວງຫາເຮົາໄດ້ພົບເຮົາ ແລະເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຖາມຫາ

ເຮົາî ແຕ່ທ່ານກ່າວເຖິງພວກອິສຣາເອນວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕລອດມ້ືຄອຍຮັບໄພ່ພົນຈໍາພວກນ່ຶງທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ
ຟັງແລະດ້ືດ້ານî 

 



11 ພຣະເຈົາ້ຊງົພຣະເມດຕາພວກອສິຣາເອນ 
        Israelís Rejection Is Not Final 

(ພສສ 69:22-23; ອຊຢ 29:10) 
1 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະຖ້ິມໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງແລ້ວຫລືî ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ເພາະ

ເຮົາເອງກໍເປັນຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມໃນຕະກູນເບັນຢາມິນ 
2 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງລະຖ້ິມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບຮູ້ໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຊ່ຶງຂຽນໄວ້ໃນ 

ພຣະຄັມພີທີກ່່າວເຖິງເອລີຢານ້ັນຫລື ທ່ານໄດ້ກາບທູນກ່າວໂທດຂອງພວກອິສຣາເອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ,  
3 ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ເຂົາໄດ້ຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງເຂົາກໍໄດ້ຂຸດທໍາລາຍລົງເສັຽ

ແລ້ວເຫລືອຢູ່ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຜູ້ດຽວ ແລະເຂົາກໍາລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງທ່ີຈະປະຫານຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງî 
4 ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊງົຕອບທ່ານວ່າຢ່າງໃດ ກໍຊງົຕອບວ່າຢ່າງນ້ີວ່າ, ìເຮົາຍັງມີຄົນເຫລືອຢູ່ສໍາ 

ລັບເຮົາເຈັດພັນຄົນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງໄຫວ້ຮູບບາອານî 
5 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ບັດນ້ີກໍຍັງມີພວກທີເ່ຫລືອຢູ່ຕາມທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ດ້ວຍພຣະຄຸນ 
6 ແຕ່ຖ້າເປັນທາງພຣະຄຸນກໍບ່ໍເປັນທາງການປະຕິບັດຕ່ໍໄປ ຖ້າເປັນທາງການປະຕິບັດພຣະຄຸນກໍບ່ໍເປັນພຣະຄຸນອີກຕ່ໍໄປ 
7 ຖ້າດ່ັງນ້ັນແລ້ວຈະເປັນຢ່າງໃດ ພວກອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ພົບສ່ິງທ່ີເຂົາຊອກຫານ້ັນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນເປັນຜູ້

ໄດ້ພົບ ແລະນອກນ້ັນກໍແມ່ນຄົນທ່ີຊົງໃຫ້ເກີດໃຈແຂງກະດ້າງໄປ 
8 ຕາມທ່ີມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຈທ່ີເຫງົາຫລັບ ປະທານຕາທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ແລະຫູທີຟັ່ງບ່ໍ

ໄດ້ຍິນໃຫ້ແກ່ເຂົາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີî 
9 ກະສັດດາວິດຊົງກ່າວວ່າ, ìຂໍຊົງໃຫໂ້ຕະອາຫານຂອງເຂົາເກີດເປັນບ້ວງແຮ້ວແລະເຄ່ືອງຈັບເຂົາເອງ ເປັນສ່ິງໃຫ້ສະດຸດ

ໃຈແລະເປັນສ່ິງນໍາຈ່ອງເວນແກ່ເຂົາ 
10 ຂໍຊົງໃຫ້ຕາຂອງເຂົາມືດມົວໄປເພ່ືອເຂົາຈະເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ແລະໃຫ້ຫລັງຂອງເຂົາກ່ອມລົງຢູ່ສເມີî 
11 ເຮົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເມ່ືອພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕໍາສະດຸດນ້ັນ ເຂົາໄດ້ລ້ົມລົງເສັຽໄປຫລືî ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແຕ່ດ້ວຍການ

ພລາດລ້ົມຂອງເຂົານ້ັນ ຄວາມພ້ົນຈ ຶ ່ງມາເຖິງພວກຕ່າງຊາດ ເພືອ່ຈະໃຫ້ພວກອິສຣາເອນມີໃຈຫຶງຫວງຂ້ຶນ 
12 ແຕ່ຖ້າການພລາດລ້ົມຂອງເຂົານ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ທັງໂລກເກີດຄວາມສົມບູນຂ້ຶນ ແລະຖ້າຄວາມບົກພ່ອງຂອງເຂົາເປັນ

ເຫດໃຫຄົ້ນຕ່າງຊາດເກີດຄວາມສົມບູນຂ້ຶນ ຫາກໄດ້ເຂົາເພ້ີມເຂ້ົາມາດ້ວຍຈະດີກວ່າເທ່ົາໃດໜໍ 
 

ຄວາມພົນ້ສາໍລບັຄນົຕາ່ງຊາດ 
The Salvation of the Gentiles 

13 ແຕ່ເຮົາກ່າວແກ່ພວກເຈ້ົາທ່ີເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ເພາະເຮົາເປັນອັຄສາວົກທ່ີມາຍັງຊາວຕ່າງຊາດ ເຮົາຈ່ຶງຍົກຍ້ອງໜ້າທ່ີ
ຂອງເຮົາ 

14 ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຊວນເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງເຮົາ ຈະເປັນພິທີໃດກໍຕາມ ສຸດແລ້ວແຕ່ຈະໃຫ້ເຂົາເກີດຄວາມຫຶງຫວງ ເພ່ືອ
ບາງຄົນຈະພ້ົນໄດ້ 

15 ເພາະວ່າຖ້າການທ່ີເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງເຮົາຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງປະຖ້ິມ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງໂລກກັບຄືນເປັນໄມຕຣີກັບ    
ພຣະອົງ ການທ່ີພຣະອົງຊົງຮັບເຂົາກັບຄືນມາອີກນ້ັນ ກໍເປັນເໝືອນກັບວ່າເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະກັບຄືນມາໃໝ່ 

16 ຖ້າເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນແຣກຖືກຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ແປ້ງນວດແລ້ວທັງອ່າງກໍເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະຖ້າຮາກຖືກຖວາຍແກ່ພຣະ
ອົງ ກ່ິງກ້ານທັງໝົດກໍເປັນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 

17 ແຕ່ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຫັກບາງກ່ິງອອກເສັຽແລ້ວ, ແລະໄດ້ຊົງໂຜດນໍາເຈ້ົາຜູ້ເປັນກ່ິງຕ້ົນກອກເທດປ່າມາຕ່ໍແທນກ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
ແລະໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະສານຮັບນ້ໍາລ້ຽງອັນບໍຣິບູນຈາກຮາກຕ້ົນກອກນ້ັນ 



18 ແລ້ວເຈ້ົາກໍຢ່າອວດດີຕ່ໍກ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ຖ້າເຈ້ົາອວດດີ ກໍບ່ໍແມ່ນວ່າເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງຮາກ ແຕ່ແມ່ນຮາກທ່ີລ້ຽງເຈ້ົາ 
19 ເຈ້ົາຄົງຈະເວ້ົາວ່າ, ìກ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຊົງຫກັອອກເສັຽ ກໍເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງຕ່ໍຂ້ອຍໄວ້î 
20 ກໍຖືກແລ້ວທ່ີເຂົາຖືກຊົງຫກັອອກກໍເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອ ແຕ່ທ່ີເຈ້ົາຢູ່ໄດ້ກໍເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ດ່ັງນ້ັນຢ່າສູ່

ຈອງຫອງແຕ່ຈ່ົງເປັນຜູ້ຢໍາເກງ 
21 ເພາະວ່າເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດກ່ິງເດີມເຫລ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໂຜດເຈ້ົາເຫມືອນກັນ 
22 ດ້ວຍເຫດນ້ັນຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງພຣະເມດຕາແລະຄວາມເຄ່ັງຄັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະອົງຊົງເຄ່ັງຄັດກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ

ຫລົງຜິດໄປ ແຕ່ພຣະອົງຊົງພຣະເມດຕາເຈ້ົາ ຖ້າວ່າເຈ້ົາຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນຄວາມເມດຕານ້ັນຕ່ໍໄປ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍຈະ 
ຊົງຫັກເຈ້ົາອອກເໝືອນກັນ 

23 ສ່ວນເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນ ຖ້າເຂົາບ່ໍດ້ືດ້ານຢູ່ໃນຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຕ່ໍໄປ ເຂົາກໍຈະໄດ້ຮ ບັການຊົງຕ່ໍກ່ິງເຂ້ົາໄດ້ໃໝ່ ເພາະວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຣິດອາດທ່ີຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາຕ່ໍກ່ິງເຂ້ົາອີກໄດ້ 

24 ດ້ວຍວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດເຈ້ົາອອກຈາກຕ້ົນກອກປ່າທ່ີເປັນໄມ້ປ່າຕາມທັມມະຊາດ ແລະຊົງນໍາມາຕ່ໍເຂ້ົາກັບຕ້ົນ
ກອກພັນດີ ຊຶງ່ຜິດທັມມະຊາດຂອງມັນແລ້ວ ການທ່ີຈະເອົາກ່ິງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນກ່ິງເດີມມາຕ່ໍເຂ້ົາກັບຕ້ົນມັນເອງກໍຈະ
ງ່າຍກວ່ານ້ັນຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍ 

25 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢ້ານວ່າພວກເຈ້ົາຈະຖືຕົວເປັນຜູ້ສລາດຮູ້ ຈ່ຶງຢາກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມອັນເລິກລັບນ້ີ ຄືເຣ່ືອງທ່ີ
ບາງຄົນໃນພວກອິສຣາເອນມີໃຈແຂງກະດ້າງໄປພໍປານນ່ຶງຈົນເຮັດໃຫ້ພວກຕ່າງຊາດມາຄົບຈໍານວນແລ້ວ 

26 ແລະດ່ັງນ້ັນພວກອິສຣາເອນທັງໝົດຈ່ຶງຈະໄດ້ພ້ົນ ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈະສະເດັດ
ມາຈາກເມືອງຊີໂອນພຣະອົງຈະຊົງລຶບລ້າງສ່ິງອະທັມໃຫ້ໝົດໄປຈາກຢາໂຄບ 

27 ແລະອັນນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາກັບເຂົາ ເມ່ືອເຮົາຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາແລ້ວî 
28 ຖ້າຈະວ່າຕາມຂ່າວປະເສ ດີ ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອປໂຍດຂອງພວກເຈ້ົາ ແຕ່ຖ້າຈະວ່າຕາມ   

ການຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນ ເຂົາກໍເປັນທ່ີຊົງຮັກເນ່ືອງຈາກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 
29 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຊົງຫລົບພຣະທັຍ ໃນການທ່ີໄດ້ຊົງໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານແລະຊົງເລືອກໄວ້ 
30 ເຈ  ້ົາທັງຫລາຍກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອກ່ອນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບັດນ້ີໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາ ເພາະຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງ

ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນສັນໃດ 
31 ບັດນ້ີເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາດ້ວຍພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍສັນ

ນ້ັນ 
32 ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮວບຮວມຄົນທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ເພ່ືອຈະໄດ ຊົ້ງເມດຕາແກ່ເຂົາທກຸຄົນ 

 

ຄາໍສຣັເສນີຕໍພ່ຣະເຈົາ້ 
33 ໂອ, ຊັບສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາມຫີລວງຫລາຍປານໃດໜໍ ພຣະປັນຍາທັງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງກໍເລິກລັບເທ່ົາໃດ ຂ້ໍ

ຕັດສິນຂອງພຣະອົງນ້ັນກໍເຫລືອທ່ີຈະຢ່ັງຮູ້ໄດ້ ແລະວິທີທາງຂອງພຣະອົງກໍເຫລືອວິສັຍທ່ີຈະຄ້ົນຄວ້າໄດ້ 
34 ìເພາະວ່າໃຜໜໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືໃຜໜໍເປັນທ່ີປຶກສາຂອງພຣະອົງ 
35 ຫລືໃຜໜໍໄດ້ຖວາຍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດແກ່ພຣະອົງກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊງົປະທານຕອບແທນແກ່ຕົນî 
36 ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາຣະພັດກ ເໍປັນມາຈາກພຣະອົງ ດ້ວຍພຣະອົງ ແລະເພ່ືອພຣະອົງຂໍພຣະກຽດຕິຍົດຈ່ົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໆໄປ

ເປັນນິດ ອາແມນ 
 

12 ດາໍເນນີຊວີດິຕາມແບບການປະຕບິັດພຣະເຈົາ້ 



The New Life in Christ 

1 ເຫດສັນນ້ັນພີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງຊັກຊວນພວກເຈ້ົາໃຫຖ້ວາຍ
ຕົວແກ່ພຣະອົງ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມຊີີວິດ, ເປັນອັນບໍຣິສ ຸດ, ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນການນະ 
ມສັການທ່ີສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

2 ຢ່າດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃຫມ່ 
ເພ່ືອເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທີ່
ສຸດ 

3 ເຮົາກ່າວແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກຄົນໂດຍພຣະຄຸນທ່ີຊົງປະທານແກ່ເຮົາແລ້ວວ່າ ຢ່າຄຶດຖືຕົວເກີນທ່ີຕົນຄວນຈະຄຶດນ້ັນ 
ແຕ່ຈ່ົງຄຶດໃຫ້ພໍສົມກັບຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ 

4 ເພາະວ່າໃນຮ່າງກາຍອັນດຽວນ້ັນເຮົາມີອະວັຍວະຫລາຍຢ່າງ ແລະອະວັຍວະເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍມີໜ້າທ່ີຢ່າງດຽວກັນສັນໃດ 
5 ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຫລາຍຄົນກໍຍັງເປັນຮ່າງກາຍອັນດຽວໃນພຣະຄຣິດ ແລະເປັນອະວັຍວະແກ່ກັນແລະກັນສັນນ້ັນ 
6 ແລະເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮ ບັຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆກັນ ຕາມພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາ ຄືຖ້າເປັນການ

ປະກາດພຣະທັມ ກໍຈ່ົງປະກາດຕາມຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ 
7 ຖ້າເປັນການປະຕິບັດກ ຈ່ົໍງປະຕິບັດ ຖ້າເປັນການສ່ັງສອນກໍຈ່ົງສ່ັງສອນ 
8 ຖ້າເປັນການເຕືອນສະຕິກໍຈ່ົງເຕືອນສະຕິ ຖ້າເປັນການບໍຣິຈາກກໍຈ່ົງບໍຣິຈາກດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງກໍຈ່ົງຄຸ້ມ

ຄອງດ້ວຍເອົາໃຈໃສ່ ຜູ້ທ່ີສະແດງຄວາມເມດຕາກໍຈ່ົງສະແດງດ້ວຍໃຈຍິນດີ 
Marks of the True Christian 

9 ຈ່ົງຮັກດ້ວຍໃຈຈິງ ຈ່ົງກຽດຊັງສ່ິງຊ່ົວ ຈ່ົງຍຶດໝ້ັນໃນສ່ິງທ່ີດີ 
10 ຈ່ົງຮັກກັນເໝືອນສັນພ່ີນ້ອງ ສ່ວນການທ່ີໃຫ້ກຽດແກ່ກັນແລະກັນນ້ັນຈ່ົງຖືວ່າຜູ້ອ່ືນດີກວ່າຕົນ 
11 ຢ່າຂ້ີຄ້ານ ແຕ່ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ ຈ່ົງມີຈິດໃຈຮ້ອນຮົນດ້ວຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງບົວຣະບັດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈ່ົງອົດທົນຕ່ໍຄວາມຍາກລໍາບາກ ຈ່ົງໝ່ັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການໄຫວ້ວອນ 
13 ຈ່ົງຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອເຂົາຂັດສົນ ຈ່ົງຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍໃຈເຫລ້ືອມໃສ 
14 ຈ່ົງອວຍພອນແກ່ຄົນທ່ີຂ່ົມເຫັງເຈ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ພອນ ຢ່າປ້ອຍດ່າ 
15 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທີ່ມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້ 
16 ຈ  ່ົງເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຢ່າຄຶດໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ແຕ່ຈ່ົງຮັບຮູ້ຄົນສາມັນຕ່ໍາຕ້ອຍ ຢ່າຖືຕົວວ່າເປັນຜູ້ 

ສລາດ 
17 ຢ່າເຮັດຊ່ົວຕອບແທນການຊ່ົວແກ່ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ ແຕ່ຈ່ົງພຍາຍາມເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີທຸກຄົນເຫັນວ່າດີ 
18 ຖ້າເປັນໄດ້ໃນເຣ່ືອງທ່ີຂ້ຶນຢູ່ກັບພວກເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກກັບຄົນທັງປວງ 
19 ພວກທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າແກ້ແຄ້ນ ແຕ່ຈ່ົງມອບການນ້ັນໄວ້ແກ່ພຣະພິໂຣດ ດ້ວຍວ່າມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວ

ວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ການແກ້ແຄ ນ້ເປັນທຸຣະຂອງເຮົາ ເຮົາເອງຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນî  
20 ແຕ່ ìຖ້າສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຢາກເຂ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາກິນ ຖ້າເຂົາຢາກນ້ໍາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາດ່ືມ ເພາະວ່າຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນ ເປັນການກອງ

ຖ່ານໄຟແດງໃສ່ໄວ້ເທິງຫົວຂອງເຂົາî 
21 ຢ່າໃຫ້ຄວາມຊ່ົວໄດ້ຊະນະເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງຊະນະຄວາມຊ່ົວດ້ວຍຄວາມດີ 
 

13 ຕອ້ງຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດຂອງຜູປ້ກົຄອງ 



Being Subject to Authorities 

1 ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມອໍີານາດ
ນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ 

2 ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອໍານາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງ
ໂທດ 

3 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນ້ັນບ່ໍເປັນໜ້າຢ້ານສໍາລັບຄົນທ່ີເຮັດການດີ ແຕ່ເປັນໜ້າຢ້ານສໍາລ ບັຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ ເຈ້ົາບ່ໍຢາກ
ຢ້ານຜູ້ມີອໍານາດຫລື ຖ້າດ່ັງນ້ັນຈ່ົງເຮັດແຕ່ການດີ ແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ເປັນທ່ີພໍໃຈຂອງຜູ້ມີອໍານາດນ້ັນ 

4 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ປໂຍດແກ່ເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາເຮັດການຊ່ົວຈ່ົງຢ້ານ ເພາະວ່າຜູ້
ປົກຄອງນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືດາບໄວ້ຊ່ືໆ ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮ້າຍຂາດແທນພຣະເຈ້ົາແກ່ທຸກຄົນທ່ີ
ເຮັດການຊ່ົວ 

5 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ບ່ໍໃຊເ່ພາະເຫັນແກ່ຄວາມຮ້າຍຂາດແຕ່ສ່ິງດຽວ ແຕ່ເພາະໃຈສໍານຶກຜິດແລະ
ຊອບດ້ວຍ 

6 ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອໍານາດນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ
ປະຕິບັດໜ້າທ່ີນ້ີຢູ່ 

7 ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຕາມທ່ີເຂົາຄວນໄດ້ຮ ບັ ສ່ວຍສາອາກອນຄວນໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ ພາສີຄວນເສັຽໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງ
ໃຫແ້ກ່ຜູ້ນ້ັນ ຄວາມຢ າໍເກງຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ ກຽດຕິຍົດຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ 
 

ການປະຕບິດັຊຶງ່ກນັແລະກນັ 
Love for One Another 
(ມຣກ 12:31; ຢກບ 2:8) 

8 ຢ່າເປັນໜ້ີສ່ິງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຮັກເພ່ືອນມະນຸດກໍປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ 

9 ເພາະວ່າຂ້ໍບັນຍັດທ່ີກ່າວວ່າ, ìຢ່າຫລ້ິນຊູ້ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າໂລບî ທັງບັນຍັດຂ້ໍອ່ືນໆກໍຮວມຢູ່ໃນຂ້ໍນ້ີ ຄື, ìຈົ່ງຮັກ
ເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງî 

10 ຄວາມຮັກບ່ໍເຮັດອັນຕະຣາຍແກ່ເພ່ືອນບ້ານ ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຮັກຈ່ຶງເປ ນັການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍບັນຍັດຢ່າງຄົບຖ ວ້ນ 
An Urgent Appeal 

11 ທ່ີຄວນຈະເຮັດດ່ັງນ້ີກໍເພາະພວກເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກກາລະເວລາແລ້ວວ່າ ບັດນ້ີເປັນເວລາທ່ີເຈ້ົາຄວນຈະຕ່ືນຈາກຫລັບແລ້ວ 
ດ້ວຍວ່າເວລາທ່ີພວກເຮົາຈະພ້ົນນ້ັນໃກ້ກວ່າເວລາທ່ີເຮົາຫາກໍເຊ່ືອນ້ັນ 

12 ກາງຄືນກໍລ່ວງໄປຫລາຍແລ້ວ ແລະຮຸ່ງເຊ້ົາກໍໃກ້ເຂ້ົາມາ ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ົງເລີກເຮັດການຝ່າຍຄວາມມືດ ແລະຈ່ົງ
ປະກອບຕົວດ້ວຍອາວຸດແຫ່ງຄວາມສວ່າງ 

13 ພວກເຮົາຈ່ົງປະຕິບັດຕົວໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເວລາກາງເວັນ ບ່ໍແມ່ນໃນການລ້ຽງດ້ວຍເສບສຸຣາຢາເມົາ ບ່ໍແມ່ນໃນການວິ
ວາດເຫິງສາກັນ 

14 ແຕ່ຈ່ົງປະຕິບັດຕົວດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ແລະຢ່າຈັດຫາອັນໃດເພ່ືອບໍາຣຸງຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ 
 

14 ຢາ່ກ່າວໂທດໃສພ່ີນ່ອ້ງ 
 Do Not Judge Another 

1 ສ່ວນຄົນທ່ີອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ຈ່ົງຮັບເຂົາໄວ້ ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ເພ່ືອຖົກຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທີແ່ຕກຕ່າງກັນ 



2 ຄົນນ່ຶງຖືວ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດ້ຫມດົ ແຕ່ຄົນທ່ີຍັງອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອກໍກິນແຕ່ຜັກເທ່ົານ້ັນ 
3 ຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີກິນນ  ້ັນໝ່ິນປມາດຄົນທ່ີບ່ໍກິນ ແລະຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍກິນກ່າວໂທດຄົນທ່ີກິນ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຮັບ

ເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ 
4 ເຈ້ົານ້ັນແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ບ່າວຂອງຜູ້ອ່ືນ ບ່າວນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຫລ ລ້ົືມລົງກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍຂອງຕົນ ແລະເຂົາ

ຄົງຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ເປັນແນ່ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຣິດອາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໄດ້ 
5 ຄົນນ່ຶງຖືວ່າວັນນ່ຶງດີກວ່າອີກວັນນ່ຶງ ແຕ່ອີກຄົນນ່ຶງຖືວ່າທຸກວນັເໝືອນກັນ ຄວນໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມແນ່ໃຈໃນຄວາມຄຶດ

ເຫັນຂອງຕົນເອງ 
6 ຜູ້ທີຖ່ ວັືນກໍຖືດ້ວຍເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ທີກິ່ນກໍກິນດ້ວຍເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຂອບພຣະຄຸນ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ກິນຈ  ່ຶງບ່ໍໄດ້ກິນດ້ວຍເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຍັງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ 
7 ໃນພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຊວິີດຢູ່ເພ່ືອຕົນເອງຝ່າຍດຽວ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຕາຍເພ່ືອຕົນເອງຝ່າຍດຽວ ດ້ວຍວ່າຖ້າເຮົາທັງ

ຫລາຍມີຊວິີດຢູ່ກໍເພ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
8 ແລະຖ້າເຮົາຕາຍກໍຕາຍເພ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນຖ້າເຮົາທັງຫລາຍມີຊີວິດຫລືຕາຍກໍດີ ເຮົາກໍເປັນຄົນຂອງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
9 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ພຣະຄຣິດຈ່ຶງໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແລະໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນອີກ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງຄົນຕາຍແລະຂອງຄົນເປັນ 
10 ແຕ່ຕົວເຈ້ົາເດ່, ເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຫລືເຈ້ົາຜູ້ເປັນອີກຝ່າຍນ່ຶງ ເຫດໃດຈ່ຶງໝ່ິນປມາດພ່ີນ້ອງຂອງ

ຕົນ ດ້ວຍວ່າເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຢືນຢູ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
11 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ທ່ຽງແທ້ສັນໃດ ທ ກຸຄົນຈະ

ຄຸເຂ່ົາລົງຂາບໄຫວເ້ຮົາ ແລະທຸກສ່ິງຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາî 
12 ດ່ັງນ້ັນເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງກາບທູນເຣ່ືອງຣາວຂອງຕົນເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

 

ຢາ່ໃຫ້ພີນ່ອ້ງຂອງຕນົຊນູສະດດຸ 
Do Not Make Another Stumble 

13 ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ກັນແລະກັນອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ວ່າຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຮັດດ່ັງນ້ີດີກວ່າ ຄື ຢ່າໄດ ້ເອົາສ່ິງໃດເປັນ
ເຫດໃຫຊຸ້ນສະດ ດຸຫລືລ້ົມລົງມາຂວາງທາງຂອງພ່ີນ້ອງ 

14 ເຮົາຮູ້ແລະເຊ່ືອແນ່ໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາວ່າ ບ່ໍມສ່ິີງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມໃນຕົວມັນເອງ ແຕ່ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຖືວ່າ
ສ່ິງໃດເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ມັນກໍເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມສໍາລັບຜູ້ນ້ັນແທ້ 

15 ຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາເປ ນັທຸກໃຈເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນ ເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມທາງແຫ່ງຄວາມຮັກເສັຽແລ້ວ ພຣະ 
ຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຜູ້ໃດ ກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຈິບຫາຍເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນນ້ັນ 

16 ສັນນ້ັນຢ່າໃຫ້ການທ່ີເຈ້ົາຖືວ່າດີນ້ັນ ເປັນຂ້ໍທ່ີຄົນອ່ືນຕິຕຽນໄດ້ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝາຍເຖິງ
ການກິນແລະການດ່ືມ,  

17 ແຕ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດ ທ່ີີມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
18 ຜູ້ທີບົ່ວຣະບັດພຣະຄຣິດໃນການເຫລ່ົານ້ັນ ກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະເປ ນັທ່ີຊອບໃຈມະນຸດດ້ວຍ 
19 ເຫດດ່ັງນ້ີພວກເຮົາຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈະເຣີນແກ່ກັນແລະ

ກັນ 
20 ຢ່າທໍາລາຍງານຂອງພຣະເຈ້ົາຍ້ອນເຣ່ືອງອາຫານ ອາຫານທຸກຢ່າງບ່ໍແມ່ນຂອງຕ້ອງຫ້າມກໍຈິງ ແຕ່ຄົນໃດທ່ີກິນອາຫານ

ຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະດຸດໃຈກໍມີຄວາມຜິດ 



21 ທ່ີຈະບ່ໍກິນຊ້ີນ ຫລືດ່ືມເຫລ້ົາແວງ ຫລືເຮັດສ່ິງໃດໆທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ພີນ້່ອງສະດຸດໃຈກໍເປັນການດີຢູ່ແລ້ວ 
22 ຄວາມເຊ່ືອທ່ີເຈ້ົາມີຢູ່ນ້ັນຈ່ົງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້ໝ້ັນລະຫວ່າງຕົວເຈ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ໃດບ່ໍມີເຫດທ່ີຈະຕິຕຽນຕົນເອງໃນສ່ິງທ່ີຕົນ

ເຫັນຊອບແລ້ວນ້ັນກໍເປັນສຸກ 
23 ແຕ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມສົງສັຍ ຖ້າຍັງກິນກໍຖືວ່າມີຜິດ ເພາະຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ກິນຕາມທ່ີຕົນເຊ່ືອ ທັງນ້ີກໍເພາະການກະທໍາທ່ີບ່ໍໄດ້ເກີດ

ຈາກຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນກໍເປັນບາບທັງໝ້ົດ 
 

15 ຈົງ່ໃຫເ້ປນັທີພ່ໃໍຈຂອງຄນົອືນ່ບໍໃ່ຊຂ່ອງຕນົເອງ 
Please Others, Not Yourselves 

1 ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອເຂ້ັມແຂງ ຄວນອົດທົນຕ່ໍຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຢຸດໆຢ່ອນໆ ແລະບ່ໍຄວນເຮັດຕາມຄວາມ
ຊອບໃຈຂອງຕົນເອງ 

2 ເຮົາທຸກຄົນຈ່ົງເຮັດໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານຊອບໃຈ ເພ່ືອນໍາປໂຍດແລະຄວາມຈະເຣີນມາສູ່ເຂົາ 
3 ເພາະວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ ຕາມທ່ີມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìຄໍາຫຍາບຊ້າຂອງພວກ

ຄົນທ່ີນິນທາພຣະອົງເຈ້ົາ ກໍໄດ້ຕົກຖືກຂ້າພຣະອົງî 
4 ດ້ວຍວ່າທຸກສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນສມັຍກ່ອນນ້ັນ ກໍຂຽນໄວ້ເພ່ືອສ່ັງສອນພວກເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມຫວ ງັໂດຍຄວາມ

ພຽນແລະຄວາມຊ່ອຍຊູດ້ວຍທາງພຣະຄັມພີນ້ັນ 
5 ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຄວາມພຽນແລະຄວາມຊ່ອຍຊູໃຈນ້ັນ ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍມີນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ

ຕາມຢ່າງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
6 ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ພ້ອມໃຈກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

 

ຂາ່ວປະເສດີທີໄ່ປເຖງິຄນົຕາ່ງຊາດ 
The Gospel for Jews and Gentiles Alike 

7 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຕ້ອນຮັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເໝືອນຢ່າງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຕ້ອນຮັບພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອເປັນພຣະກຽດຕິຍົດແກ່    
ພຣະເຈ້ົາ 

8 ເພາະເຮົາຖືວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງເກີດເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ວກທີຖ່ືພິທຕັີດ ເພ່ືອສະແດງຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເພ່ືອຈະໃຫ້
ຂ້ໍຄວາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ແກ່ພວກບັນພະບຸຣຸດນ້ັນ ຢ້ັງຢືນໝ້ັນຄົງຢູ່ 

9 ແລະເພ່ືອຄົນຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ ຕາມທ່ີມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນ    
ພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìເພາະເຫດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ແລະຈະຮ້ອງ
ເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງî 

10 ແລະມຄໍີາກ່າວອີກວ່າ, ìປະຊາຊາດທັງປວງເອີຍ, ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີດ້ວຍກັນກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງî 
11 ແລະຍັງຄໍາກ່າວອີກວ່າ, ìປະຊາຊາດທັງປວງເອີຍ, ຈ່ົງສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ບັນດາໄພພົ່ນທັງຫລາຍຍ້ອງ

ຍໍສໍຣະເສີນພຣະອົງî 
12 ແລະເອຊາຢາກໍກ່າວອີກວ່າ, ìຈະມຫີນ່ໍແນວອອກມາຈາກເຢຊາຍ ຄື ຜູ້ຈະຊົງບັງເກີດມາຄຸ້ມຄອງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ 

ປະຊາຊາດທັງຫລາຍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງî 
13 ຂໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍບໍຣິບູນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມສຸກໃນ

ຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 



ເຫດຜນົທີກ່າ້ແຕງ່ຈດົຫມາຍ  
Paulís Reason for Writing So Boldly 

14 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າພວກເຈ້ົາບໍຣິບູນດ້ວຍຄວາມດີ ແລະພ້ອມດ້ວຍຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງ ສາ
ມາດຈະເຕືອນສະຕິກັນແລະກັນໄດ້ 

15 ແຕ່ທີເ່ຮົາຂຽນບາງຢ່າງມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອເຕືອນຄວາມຈ່ືຈໍາຂອງພວກເຈ້ົາ ກໍເພາະເຫດຂອງພຣະຣາຊທານດ້ວຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງໄດ້ຊົງໂຜດປະທານແກ່ເຮົາ 

16 ເພື່ອໃຫເ້ຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິໄປຍັງຄົນຕ່າງຊາດ ໃນຫນ້າທ່ີເປັນປະໂຣຫິດຝ່າຍຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ເພ່ືອການຖວາຍພວກຕ່າງຊາດທັງຫລາຍນັນຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ ຄືເປັນທ່ີຊໍາຮະໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

17 ເຫດສັນນ້ັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຮົາຈ່ຶງມີສ່ິງທ່ີຈະອວດອ້າງໄດ້ ຝ່າຍການປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ 
18 ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍອາດຈະອ້າງສ່ິງໃດນອກຈາກສ່ິງຊ່ຶງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທໍາ ໂດຍຊົງໃຊເ້ຮົາທາງຄໍາສອນແລະກິຈການ

ເພື່ອຈະໃຫຄົ້ນຕ່າງຊາດເຊ່ືອຟັງ 
19 ຄືດ້ວຍອິດທິຣິດແຫ່ງຫມາຍສໍາຄັນແລະການອັດສະຈັນ ໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານ ຈົນເຮົາໄດ້ປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕ້ັງແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລ ມັອ້ອມໄປຍັງແຂວງອິລີຣີກົນ 
20 ສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໄວ້ຢ່າງນ້ີວ່າ ຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນບ່ອນທ່ີຍັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເຄີຍໄດ້ອອກພຣະນາມຂອງ    

ພຣະຄຣິດ ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ກ່ໍຂ້ຶນເທິງຮາກຖານທ່ີຄົນອ່ືນໄດ້ວາງໄວ້ກ່ອນແລ້ວ 
21 ຕາມທ່ີມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບຄໍາບອກເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງກໍຈະໄດ້ເຫັນ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້

ຟັງກໍຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈî 
 

ໂປໂລຕັງ້ໃຈຈະໄປກ ຸງໂຣມ 
Paulís Plan to Visit Rome 

22 ນ້ີຄືເຫດທ່ີຂັດຂວາງເຣົາຫລາຍເທ່ືອຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຮົາມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
23 ແຕ ດ່ຽວນ້ີບ່ໍມີກິດທຸຣະທ່ີຈະຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍໄປ ເຮົາມີຄວາມປາຖນາຫລາຍປີມາແລ້ວທ່ີຈະມາຫາພວກເຈົ້າ 
24 ເມ່ືອເຮົາຈະໄປປະເທດສະເປນ ເພາະເຮົາຫວັງວ່າຂນະທ່ີໄປຕາມທາງນ້ັນຈະໄດ້ພົບພວກເຈ້ົາ ແລະເມ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມ

ຊ່ືນໃຈກັບພວກເຈ້ົາຈັກຫວ່າງແລ້ວກໍຫວັງວ່າພວກເຈ້ົາຈະຊ່ອຍຈັດສ່ົງໃຫ້ເຮົາເດີນທາງຕ່ໍໄປ 
25 ແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີເຮົາກໍາລັງຂ້ຶນເມືອກ ງຸເຢຣູຊາເລ ມັ ເພ່ືອຊ່ອຍສົງເຄາະພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
26 ດ້ວຍວ່າພວກສິດໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ ແລະແຂວງອະຂາຢາໄດ້ເຫັນຊອບຈະເຂ້ົາສ່ວນບໍຣິຈາກຊັບ ເພ່ືອຈັດຝາກໄປ

ຊ່ອຍພວກໄພພ່ົນທີທຸ່ກຍາກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
27 ພວກສິດເຫລ່ົານ້ັນກໍພໍໃຈທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ ແລະທ່ີຈິງພວກເຂົາກໍເປັນໜ້ີພວກໄພ່ພົນເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ ເພາະວ່າຖ້າເຂົາ

ໄດ້ຮັບຄົນຕ່າງຊາດເຂ້ົາສ່ວນໃນການຝ່າຍວິນຍານຈິດ ກໍເປັນການສົມຄວນທ່ີພວກຕ່າງຊາດນ້ັນຈະໄດ້ຊ່ອຍອຸປະຖັມ
ສິດເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍສ່ິງຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍ 

28 ສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາສໍາເຣັດການມອບຜົນທານນ້ີໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ ເຮົາກໍຈະໄປປະເທດສະເປນໂດຍຜ່ານເຂດທ່ີພວກເຈ້ົາຢູ່
ນ້ັນ 

29 ແລະເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າ ເມ່ືອເຮົາມາຫາເຈ້ົາທ ງັຫລາຍນ້ັນ ເຮົາຈະມາພ້ອມດ້ວຍພຣະພອນອັນບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດ 
30 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ດ້ວຍເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ, ແລະດ້ວຍເຫັນແກ່ຄວາມຮັກອັນຊົງນໍາມາດ້ວຍ

ພຣະວິນຍານ ເຮົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາຊ່ອຍໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເຮົາ 
31 ເພ ື ່ອໃຫເ້ຮົາພ້ົນຈາກມືຂອພວກຄ ນົທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນແຂວງຢູດາຍ ແລະເພ່ືອໃຫ້ການປະຕິບັດເນ່ືອງດ້ວຍຜົນທານຊ່ຶງເຮົານໍາ

ໄປຍັງກ ງຸເຢຣູຊາເລັມນ້ັນຈະເປັນທ່ີພໍໃຈແກພ່ວກໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ 



32 ທັງເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມາຫາພວກເຈ້ົາ ຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຈະມີຄວາມເບີກບານ
ສໍາຣານໃຈ ເມ່ືອໄດ້ພົບພວກເຈ້ົາ 

33 ຂໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດສັນຕິສຸກ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ ອາແມນ 
 

16 ຄາໍສະແດງຄວາມນບັຖສື່ວນຕົວ 
Personal Greeting 

1 ເຮົາຂໍຝາກນ້ອງສາວຂອງເຮົາໄວ້ກັບພວກເຈ້ົາ ຄືຟອຍເບ ຜູ້ຮັບໃຊ້ບົວຣະບ ດັຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ ່ເມືອງເກັນເຂໄອ 
2 ຂໍພວກເຈ້ົາຈ່ົງຮັບນາງໄວ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມສົມຄວນແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂໍໃຫ້ພວກ

ເຈ້ົາຊ່ອຍນາງໃນທຸກສ່ິງທ່ີນາງຕ້ອງການ ເພາະນາງໄດ້ຊ່ອຍສົງເຄາະຫລາຍຄົນຮວມທັງເຮົາດ້ວຍ 
3 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງນາງປີຊະກາແລະທ່ານອາກີລາ ຜູ້ຮ່ວມງານກັບເຮົາໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
4 ຊ່ຶງໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເພືອ່ປ້ອງກັນຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາຂໍຂອບຄຸນເຂົາທັງສອງ ແລະບ່ໍໃຊ່ແຕ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຄຣສິຕະ

ຈັກທຸກບ່ອນຂອງພວກຕ່າງຊາດກໍຂອບຄຸນເຂົາດ້ວຍ 
5 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຮ່ວມປະຊຸມໃນເຮືອນຂອງເຂົາເໝືອນກັນ ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານເອ

ປາຍເນດເພ່ືອນທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ຜູ້ເປັນຜົນແຣກຝ່າຍພຣະຄຣິດໃນເຂດແຂວງອາເຊັຽ 
6 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງນາງມາຣິອາ ຜູ້ໄດ້ເຮັດການຍາກໜັກຫລາຍປະການສໍາລັບພວກເຈ້ົາ 
7 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານອັນດາໂຣນິໂກກັບນາງຢູເນັຽ ເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງເຮົາ ແລະໄດ້ຖືກກັກຂັງດ້ວຍກັນກັບ

ເຮົາ ເຂົາເປັນຄົນມີຊ່ືສຽງດີໃນຖ້າມກາງພວກອັຄສາວົກ ທັງໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດກ່ອນເຮົາດ້ວຍ 
8 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານອໍາເປັຽ ເພ່ືອນທ່ີຮັກຂອງເຮົາໃນອົງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ 
9 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານອູຣະບານຜູ້ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະຂໍຝາກຄວາມ

ຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານຊະຕາຂີ ເພ່ືອນທ່ີຮັກຂອງເຮົາ 
10 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານອະເປເລ ຜູ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣດິ ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງໄທເຮືອນ

ທ່ານອາຣິດໂຕບູໂລ 
11 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານເຮໂຣດີໂອນເພ່ືອນຮ່ວມຊາດກັບເຮົາ ແລະຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງໄທເຮືອນຂອງ

ທ່ານນາຣະກິດທ່ີຢູ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງນາງທີຝາຍນາ ແລະນາງທີໂຟຊາ ຜູ້ໄດ້ເຮັດການຍາກໜັກຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຝາກ

ຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງນາງເປຊີດາ ເພ່ືອນທ່ີຮັກຜູ້ໄດ້ເຮັດການຍາກໜັກຫລາຍໃນຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານຣູໂຟ ຜູ້ດີເລີດໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມານດາຂອງທ່ານຊ່ຶງເປັນເໝືອນມານດາ

ຂອງເຮົາດ້ວຍ 
14 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານອາຊິນກຣິດ ທ່ານຟະເລໂຄນ ທາ່ນເຮລະເມ ທ່ານປະໂຕບາ ທ່ານເຮລະມາ ແລະບັນ

ດາພ່ີນ້ອງທ່ີຢູ່ກັບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 
15 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງທ່ານຟີໂລໂລກ ແລະນາງຢູເລັຽ ທ່ານເນເຣກັບນ້ອງສາວຂອງທ່ານ ແລະທ່ານໂອລິມປາກັບ

ບັນດາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
16 ຈ່ົງຄໍານັບກັນແລະກັນດ້ວຍທັມນຽມຈູບອັນບໍຣິສຸດ ບັນດາຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍດ້ວຍ 
 

ຄາໍເຕອືນສະຕສິດຸທາ້ຍ 
Final Instructions 



17 ບັດນ້ີພວກພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍສັງເກດເບ່ິງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ທີກ່ໍ່ເຫດວິວາດແລະເຮັດ
ໃຫຄົ້ນອ່ືນຫລົງ ຊ່ຶງເປັນການຜິດຄໍາສອນທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ ຈ່ົງປ່ິນໜ້າໜີຈາກຄົນພວກນ້ັນເສັຽ 

18 ດ້ວຍວ່າຄົນຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ບົວຣະບັດພຣະຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແຕ່ໄດ້ບົວຣະບັດປໂຍດສ່ວນຕົວ ແລະໄດ້
ຫລອກລ້ໍຄົນຊ່ືໃຫຫ້ລົງດ້ວຍຄໍາທະເລາະອ່ອນຫວານ 

19 ການທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອຟັງນ້ັນກໍຊ່າລືໄປເຖິງຫູຄົນທັງປວງແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຍິນດີເພາະເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແຕ່ຢາກ
ໃຫພ້ວກເຈ້ົາສລຽວສລາດຝ່າຍການດີ ແລະໃຫ້ເປັນຄົນໂງ່ຝ່າຍການຊ່ົວ 

20 ຍັງບ່ໍຊ້າບ່ໍນານພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົໂຜດປະທານສັນຕິສຸກຈະຊົງປາບຊາຕານໃຫ້ໝຸ່ນລົງໃຕ້ພ້ືນຕີນຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຂໍໃຫ ້ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງເຮົາທ ັງຫລາຍ ຈ່ົງສະຖິດຢ  ູ່ກັບພວກເຈ້ົາເທີນ 

21 ທ່ານຕີໂມທຽວເພ່ືອຮ່ວມງານກັບເຮົາ ແລະທ່ານລູກີໂອ ທ່ານຢາໂຊນ ທ່ານໂຊຊີປາໂທ ເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງເຮົາ ກໍ
ຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍ 

22 (ຂ້າພະເຈ້ົາ ຄື ເຕຣະຕຽວຜູ້ຂຽນຈົດຫມາຍສະບັບນ້ີ ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງພວກທ່ານໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ) 
23 ທ່ານຄາໂຍເຈ້ົາຂອງບ້ານ ຜູ້ຮັບລ້ຽງເຮົາແລະຜູ້ບໍາຣຸງຄຣິສຕະຈັກໜ່ວຍນ້ີ ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ເອ

ຣາຊະໂຕພະນັກງານຄັງຂອງເມືອງ ແລະກູອາໂຕຜູ້ເປັນພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍດ້ວຍ 
24 (ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກຄົນເທີນ ອາແມນ) 

 

ຄໍາຖວາຍພຣະກຽດຕອນຈບົ 
Final Doxology 

25 ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະຜູ້ຊງົຣິດອາດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ ຕາມຂ່າວປະເສີດຊ່ືງເຮົາປະກາດນ້ັນ ຕາມທ່ີໄດ້
ປະກາດເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕາມການເປີດເຜີຍຂ້ໍຄວາມອັນເລິກລັບ ຊ່ຶງໄດ້ປົກບັງໄວ້ຕ້ັງແຕ່ອະດີຕການພຸ້ນ 

26 ແຕ່ບັດນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ປາກົດແລ້ວ ແລະໂດຍຄັມພີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕາມຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຕ້ັງຢູ່ຖາວອນ
ໄດ້ຊົງບັນຍັດໄວ້ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍອອກໃຫ້ປະຊາຊາດທັງປວງເຫັນແຈ້ງເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອຟັງ 

27 ໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະກຽດຕິຍົດ ຈ່ົງມີແກ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະປັນຍາແຕ່ອົງດຽວສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
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