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1  
Salutation 

1 ໂປໂລ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກ (ບ່ໍໃຊມ່ະນຸດແຕ່ງຕ້ັງ ຫລືມະນຸດເປັນຕົວແທນແຕ່ງຕ້ັງ ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊຄູຣິດ ແລະ  
ພຣະບິດາເຈ້ົາຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊຄືູນພຣະຊົນໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງ) 

2 ກັບບັນດາພ່ີນ້ອງທ່ີຢ ູ ່ນໍາເຮົາ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຄາລາເຕັຽ 
3 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ຊຶງ່ມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່

ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
4 ພຣະເຢຊຊົູງສລະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອຈະໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນ

ຈາກສມັຍປັດຈຸບັນອັນຊ່ົວຮ້າຍນ້ິ ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
5 ຈ່ົງຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະອົງນ້ັນສືບໆ ໄປເປັນນິດ ອາແມນ 

 

ບມຂີາວປະເສດີອນອກີ 
There Is No Other Gospel 

6 ເຮົາຮູ້ສຶກປລາດໃຈທ່ີເຈ້ົາທງັຫລາຍພາກັນລະຖ້ິມພຣະອົງຢ່າງຮີບດ່ວນ ພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກເຈ້ົາມາດ້ວຍ    
ພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ ແຕ່ພວກເຈ້ົາຕ່າວຄືນໄປຫາຂ່າວປະເສິດອັນແຕກຕ່າງເສັຽ 

7 ທ່ີຈິງ, ຂ່າວປະເສິດອັນອ່ືນບ່ໍມີ ແຕ່ວ່າມບີາງຄົນໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຈ້ົາວຸ້ນວາຍ ແລະປາຖນາທ່ີຈະປ່ຽນແປງຂ່າວ
ປະເສິດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ 

8 ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຫລືເທວະດາຈາກສວັນກໍດີ ຈະປະກາດຂ່າວປະເສິດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ນອກຈາກ
ຂ່າວປະເສ ດີທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວນ້ັນ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຖືກປ້ອຍດ່າ 

9 ເໝືອນດ່ັງພວກເຮົາໄດ້ບອກໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ບັດນ້ິເຮົາບອກອິກວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດປະກາດຂ່າວປະເສ ດີອ່ືນແກ່ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຄືອັນທ່ີຂັດກັບຂ່າວປະເສິດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮ ັບໄວ້ແລ້ວ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນຖືກປ້ອຍດ່າ 

10 ບັດນ້ີ ເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເອົາໃຈມະນຸດຫລື ຫລືວ່າຊອກໃຫ້ເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ເຮົາພຍາຍາມເພ່ືອ
ໃຫຖື້ກໃຈມະນຸດຫລື ຖ້າເຮົາພຍາຍາມເພ່ືອໃຫຖ້ ກືໃຈມະນຸດແລ້ວ ເຮົາກໍບ່ໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ ຂ້ອງພຣະຄຣິດ 

 
ການທໂປໂລເປນັອຄັສາວກົ 



Paulís Vindication of His Apostleship 
(ກຈກ 9) 

11 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ຂ່າວປະເສິດທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ ບ່ໍ
ແມ່ນຂອງມະນຸດ 

12 ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສິດນ້ັນຈາກມະນຸດ ຫລືບໍ່ມມີະນຸດຄົນໃດສອນໃຫ້ເຮົາ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບຂ່າວປະ
ເສິດນ້ັນໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົສະແດງແກ່ເຮົາ 

13 ເພາະວ່າເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໄດ້ຍິນເຖິງຊີວິດເບ້ືອງຫລັງຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາຍັງຢ  ູ່ໃນລັດທິຢິວນ້ັນ ວ່າເຮົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງ
ຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຮ້າຍແຮງເຫລືອເກີນ ແລະທໍາຮ້າຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ 

14 ແລະເມ່ືອເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນລັດທິຢິວນ້ັນ ເຮົາໄດ້ກ້າວຫນ້າເກີນກວ່າເພ່ືອນຫລາຍຄົນທ່ີມີອາຍຸຮູ່ນດຽວ ແລະທ່ີເປັນ
ຊາດດຽວກັນກັບເຮົາ ເພາະເຫດທ່ີເຮົາໄດ້ມີໃຈຮ້ອນຮົນຫລາຍກວ່າເຂົາ ໃນເຣ່ືອງຂນົບທັມນຽມທ່ີສືບມາແຕ່
ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ 

15 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດເລືອກເຮົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ຢ  ູ່ໃນທ້ອງມານດາ ແລະໄດ້ຊົງໂຜດເອ້ີນເຮົາດ້ວຍພຣະຄຸນມາຮັບ
ໃຊພ້ຣະອົງ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍ 

16 ທ່ີຈະໂຜດສະແດງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ປາກົດແກ່ເຮົາ ເພ່ືອໃຫເ້ຮົາໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະບຸດ
ນ້ັນໃນຖ້າມກາງພວກຕ່າງຊາດ ເຮົາບ່ໍໄດ້ປຶກສາກັນກັບມະນຸດຄົນໃດ 

17 ເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພວກທ່ີເປັນອັຄສາວົກກ່ອນເຮົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ເຮົາໄດ້ອອກໄປຍັງປະເທດອາຣະ
ເບັຽທັນທີ ແລ້ວໄດ້ກັບມາຍັງເມືອງດາມາເຊອິກ 

18 ຫລັງຈາກນ້ັນມາໄດ້ສາມປິ ເຮົາໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາເກຟາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ພັກຢ ູ ່ກັບທ່ານສິບຫ້າມ້ື 
19 ແຕ່ອັຄສາວົກຄົນອ່ືນເຮົາບ່ໍໄດ້ພົບ ເວ້ັນແຕ່ຢາໂກໂບນ້ອງຊາຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 
20 (ໃນເຣ່ືອງທ່ີເຮົາຂຽນມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ິ ເຮົາກໍສາບານຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຕົວະ) 
21 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເຮົາໄດ້ໄປໃນເຂດແດນຊີເຣັຽ ແລະກີລີເກັຽ 
22 ສ່ວນສະມາຊກິໃນຄຣິສຕະຈ ກັທັງຫລາຍທ່ີແຂວງຢູດາຍນ້ັນ ຍັງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກໜາຂອງເຮົາ 
23 ເຂົາພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນວ່າ, ìຜູ້ທ່ີແຕ່ກ່ອນເຄີຍໄດ້ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຮົາ ບັດນ້ິ ໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສ ດິເຣ່ືອງ

ຄວາມເຊ່ືອ ຊ່ຶງແຕ່ກ່ອນຕົນເຄີຍໄດ້ທໍາຮ້າຍແລ້ວນ້ັນî 
24 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາເພາະເນ່ືອງດ້ວຍເຮົາ 
 

2 ອຄັສາວກົອືນ່ໆຮບັຮູໂ້ປໂລ 
Paul and the Other Apostles 
(ກຈກ 15:1-21) 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນມາສິບສ່ີປີ ເຮົາກັບບາຣະນາບາໄດ້ຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ ແລະພາຕີໂຕໄປນໍາ 
2 ເຮົາໄດ້ຂ້ຶນເມືອຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ເຮົາ ແລະເຮົາໄດ້ເລ່ົາຂ່າວປະເສີດ ທ່ີເຮົາເຄີຍປະກາດແກ່

ພວກຕ່າງຊາດນ້ັນໃຫ້ເຂົາຟັງ (ແຕ່ຍັງໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ຄົນສໍາຄັນຟັງເປັນສ່ວນຕົວ) ເພາະຢ້ານວ່າເຮົາກໍາລັງແລ່ນ
ແຂ່ງກັນ ຫລືວ່າໄດ້ແລ່ນແຂ່ງແລ້ວໂດຍບ່ໍມີປໂຍດ 

3 ແຕ່ສ່ວນຕີໂຕຜູ້ຢູ່ກັບເຮົານ້ັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຄ ນົຕ່າງຊາດກໍຕາມ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຮັບພິທຕັີດ 
4 ແຕ່ມພ່ີີນ້ອງທ່ີແປກປອມໄດ້ລັກລອບເຂ້ົາມາ ເພ່ືອສອດແນມເບ່ິງເສຣພີາບຂອງພວກເຮົາ ທ່ີມີຢ ູ ່ເພາະພຣະເຢ

ຊຄູຣິດ ພວກເຂົາຫວັງຈະບັງຄັບພວກເຮົາໃຫ້ກັບໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າອີກ  



5 ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ອ່ອນຍອມຕ່ໍເຂົາແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັກສາຄວາມສັດຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນໄວ້
ສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

6 ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ (ເຂົາຈະເຄີຍເປັນຄົນຢ່າງໃດມາກ່ອນແລ້ວກໍຕາມ ກໍບ່ໍສໍາຄັນ
ຢ່າງໃດສໍາລັບເຮົາ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງເຫັນແກ່ໜາຄົນໃດ) ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ ກໍບ່ໍໄດ້ເພີ້ມ
ເຕີມສ່ິງໃດແກ່ເຮົາ 

7 ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ເມ່ືອເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ເຮົາປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍຖືພິທຕັີດ 
ເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫເ້ປໂຕປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນທ່ີຖືພິທຕັີດ 

8 (ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຊົງບັນດົນໃຈເປໂຕໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຊ້ໄປຫາພວກຄົນທ່ີຖືພິທຕັີດ ກໍໄດ້ຊົງບັນດົນໃຈຂອງ  
ເຮ າົໃຫ້ໄປຫາພວກຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ) 

9 ເມ່ືອຢາໂກໂບກັບເກຟາ ແລະໂຢຮັນຜູ້ທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຫລັກ ໄດ້ສັງເກດເຫັນພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຮົາ 
ທ່ານທັງສາມກໍໄດ້ຍ່ືນມືຂວາໃຫ້ເຮົາກັບບາຣານາບາຈັບ ເພ່ືອສະແດງວ່າເຮົາເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານກັນ ເພ່ືອໃຫ້
ພວກເຮົາໄປຫາພວກຕ່າງຊາດ ແລະທ່ານເຫລ່ົານ້ັນຈະໄປຫາພວກທ່ີຖືພິທຕັີດ  

10 ແຕ່ທ່ານເຫລ່ົານ້ັນຂໍພຽງບ່ໍໃຫ້ເຮົາລືມຄິດເຖິງຄົນຍາກຈົນ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີເຮົາເອົາໃຈໃສ່ທ່ີຈະເຮັດຢູ່ແລ້ວ 
 

ໂປໂລຕໍວ່່າເປໂຕທີອ່ນັຕໂີອເຂຽັ  
Paul Rebukes Peter at Antioch 

11 ແຕ່ເມ່ືອເກຟາມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຄັດຄ້ານທ່ານຕ່ໍໜາ ເພາະທ່ານມີການຜິດພາດແທ້ 
12 ດ້ວຍວ່າກ່ອນທ່ີຄົນຂອງຢາໂກໂບມາເຖິງນ້ັນ ເກຟາກໍໄດ້ກິນຢູ່ກັບພວກຕ່າງຊາດ ແຕ່ພ ໍເມ່ືອຄົນພວກນ້ັນໄດ້

ມາເຖິງແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ຖອຍຕົວອອກໄປຢູ່ຕ່າງຫາກ ເພາະຢ້ານພວກທີຖ່ືພິທຕັີດ 
13 ແລະພວກຢິວຄົນອ່ືນໆກໍໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນການບ່ໍສັດຊ່ືຂອງເກຟາ ເຖິງແມ່ນບາຣະນາບາກໍໄດ້ຖືກດຶງໄປຕາມ

ຄວາມບ່ໍຈິງໃຈຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
14 ແຕ່ເມ່ືອເຮົາເຫັນວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງເວ້ົາໃສ່ເກຟາຕ່ໍຫນ້າຄົນ

ທັງປວງວ່າ, ìຖ້າທ່ານຜູ້ເປັນຊາດຢິວ ຍອມເຮັດໄປເຫມືອນຄົນຕ່າງຊາດແລະບ່ໍເຮັດຄືຄົນຢິວ ເປັນຫຍັງທ່ານ
ຈ່ຶງບັງຄັບຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ເຮັດຕາມຮີດຄອງຢິວນ້ັນî 
 
ພວກຢວິກບັພວກຕາ່ງຊາດຕອ້ງພົນ້ໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່ຢາ່ງດຽວກນັ 
Jews and Gentiles Are Saved by Faith 

15 ຝ່າຍພວກເຮົາມີສັນຊາດເປັນຄົນຢິວ ບ່ໍໃຊ່ຄົນນອກຊາດທ່ີມບີາບ 
16 ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງຮູ້ຢູ່ວ່າ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຖືກຊົງຖືວ່າຊອບທັມໂດຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແຕ່ໂດຍທາງ

ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາກໍຍັງເຊ່ືອໄວ້ໃຈໃນພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊ ູເພ່ືອຈະ
ໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ບ່ໍໃຊໂ່ດຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ 
ເພາະວ່າໂດຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ ìບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າເປ ນັຄົນຊອບທັມໄດ້î 

17 ແຕ່ຖ້າພວກເຮ າົພຍາຍາມເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາເອງກໍຍັງປາກົດ
ເປັນຄົນບາບຢູ່ ສັນນ້ັນພຣະຄຣິດຈະຊົງເປັນຜູ້ສ່ົງເສີມຄວາມບາບຫລືບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນດອກ 

18 ເພາະວ່າຖ້າເຮົາກ່ໍສ່ິງທ່ີເຮົາທໍາລາຍລົງແລ້ວນ້ັນຂ້ຶນອີກ ເຮົາກໍສະແດງຕົວເອງວາ່ເປັນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ 
19 ເຫດວ່າໂດຍທາງພຣະບັນຍັດນ້ັນເຮົາໄດ້ຕາຍຈາກພຣະບັນຍັດແລ້ວ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຊວິີດຢູ່ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ 

ເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ 



20 ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊົງມຊີີວິດຢູ່ໃນເຮົາ ຊວີິດທີເ່ຮົາມຢູ່ີໃນຮ່າງກາຍເວລານ້ິນ້ັນ ເຮົາກໍ
ມຢູ່ີໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຮັກເຮົາແລະຊົງສລະພຣະອົງເອງແທນເຮົາ 

21 ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໂມຄະ ເພາະວ່າຖ້າຄວາມຊອບທັມໄດ້ມາໂດຍທາງພຣະບັນຍັດ
ແລ້ວ ພຣະຄຣິດກໍຊົງສ້ິນພຣະຊົນໂດຍບ່ໍມີປໂຍດ 

 

3 ພຣະບນັຍດັ ຫລ ືຄວາມເຊືອ່ 
Law or Faith 
(ຣມ 4:1-25) 

1 ໂອ ຊາວຄາລາເຕັຽຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຄຶດເອີຍ ໃຜໄດ້ສະກົດດວງຈິດຂອງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໃຫ້ຫລົງເຊ່ືອໄປ ການທ  ່ີພຣະ
ເຢຊູຊົງຖືກຄຶງໄວ້ນ້ັນ ກໍໄດ້ສະແດງຕ່ໍຕາຂອງພວກເຈ້ົາຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ 

2 ເຮົາຢາກຮູ້ຂ້ໍດຽວຈາກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານນ້ັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ຫລື ຫລືວ່າໄດ້ຮັບໂດຍການເຊ່ືອຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ຍິນນ້ັນ 

3 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງໂງ່ເຖິງພຽງນ້ັນຫລື ພວກເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນໂດຍທາງພຣະວິນຍານແລ້ວ ບັດນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈະສໍາ
ເຣັດລົງໂດຍທາງທັມມະດາມະນຸດຫລື 

4 ການທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ອົດທົນມາຫລາຍແລ້ວນ້ັນເປັນການເສັຽປໂຍດຫລື ຖ້າເປັນເສັຽປໂຍດແທ້ 
5 ພຣະອົງຜູ້ຊງົປະທານພຣະວິນຍານແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະຊົງສະແດງອິດທິຣດິຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ຊົງກະທາໍ

ການເຫລ ົ ່ານ້ັນເພາະດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລື ຫລືວ່າເພາະດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ຍິນ
ນ້ັນ 

6 ເໝືອນດ່ັງອັບຣາຮາມນ້ັນແຫລະ, ìທ່ານໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຊ່ືອນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງນັບວ່າເປັນຄວາມ
ຊອບທັມແກ່ທ່ານî 

7 ສັນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຮູ້ວ່າ ຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນແຫລະ, ເປັນລູກຂອງອັບຣາຮາມ 
8 ແລະພຣະຄັມພີຮູ້ລ່ວງຫນ້າກ່ອນວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຖືວ່າຄົນຕ່າງຊາດເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ 

ຈ່ຶງໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສ ດີລ່ວງໜາແກ່ອັບຣາຮາມວ່າ, ìຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະ
ເຈ້ົາî 

9 ເຫດສັນນ້ັນ ຄົນທ່ີເຊ່ືອຈ່ຶງໄດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍກັນກັບອັບຣາຮາມຜ  ູ້ເຊ່ືອນ້ັນ 
10 ເພາະວ່າທ ຸກຄົນທ່ີອາສັຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຢູ່ໃຕ້ຄວາມປ້ອຍດ່າ ເພາະພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ, 

ìທຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດທຸກຂ້ໍກໍຖືກປ້ອຍດ່າî 
11 ເປັນທ່ີຮູ້ແຈ້ງແລ້ວວ ່າ ບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດທ່ີຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາໂດຍປະຕິບັດຕາມ    

ພຣະບັນຍັດ ເພາະວ່າ ìຜູ້ທ່ີຊງົຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ຊີວິດî 
12 ແຕ່ພຣະບັນຍັດນ້ັນບ່ໍໄດ້ອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ ເພາະ ìຜູ້ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່

ໂດຍພຣະບັນຍັດນ້ັນî 
13 ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫ້ພົນ້ຈາກຄວາມປ້ອຍດ່າຂອງພຣະບັນຍັດ ໂດຍການທ່ີພຣະອົງຊົງຍອມຖືກ

ປ້ອຍດ່າແທນພວກເຮົາ (ເພາະພຣະຄັມພຂີຽນໄວ້ວ່າ, ìທຸກຄົນທ່ີຖືກແຂວນໄວ້ທ່ີຕ້ົນໄມ້ກໍຖືກປ້ອຍດ່າແລ້ວî 
14 ເພ່ືອພຣະພອນທາງອັບຣາຮາມຈະໄດ້ມາເຖິງຄົນຕ່າງຊາດທັງຫລາຍເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພື່ອພວກເຮົາຈະ

ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຕາມພຣະສັນຍາໂດຍຄວາມເຊ່ືອ 
 

ພຣະບນັຍ ັດ ແລະ ພຣະສນັຍາ 



The Promise to Abraham 
(ປຖມ 12:1-3) 

15 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍຍົກຕົວຢ່າງຈັກເຣ່ືອງນ່ຶງມາກ່າວ ເຖິງແມ່ນເປັນຄໍາສັນຍາຂອງມະນຸດ ເມືອ່ໄດ້ຮັບ
ຮອງກັນແລ້ວ ບ່ໍມຜູ້ີໃດຈະລ້ົມເລີກ ຫລືເພ້ີມເຕີມອີກໄດ້ 

16 ບັນດາພຣະສັນຍາທ່ີໄດ້ຊົງກ່າວໄວແ້ກ່ອັບຣາຮາມ ແລະແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìແລະ
ແກ່ເຊ້ືອສາຍທັງຫລາຍî ເໝືອນກັບວ່າແກ່ຄົນຫລາຍຄົນ ແຕ່ເໝືອນກັບວ່າແກ່ຄົນຜູ້ດຽວຄື ìແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງ
ທ່ານî ຊຶ່ງເປັນພຣະຄຣິດ 

17 ເຮົາຈ່ຶງເວ້ົາຢ່າງນ້ິວ່າ ພຣະບັນຍັດທ່ີມາພາຍຫລັງເຖິງສ່ີຮ້ອຍສາມສິບປ  ີຈະທໍາລາຍພຣະສັນຍາຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ກ່ອນນ້ັນໃຫ້ເປັນໂມຄະບ່ໍໄດ້ 

18 ເພາະວ່າຖ້າໄດ້ຮັບມໍຣະດົກໂດຍທາງພຣະບັນຍັດ ກໍບ່ໍໃຊ່ໄດ້ໂດຍທາງພຣະສັນຍາອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງໂຜດປະທານມໍຣະດົກນ້ັນໃຫ້ແກ່ອັບຣາຮາມໂດຍທາງພຣະສັນຍາ 
The Purpose of the Law 

19 ຖ້າດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ມີພຣະບັນຍັດໄວ້ເພ່ືອຫຍັງ ທ່ີເພ້ີມພຣະບັນຍັດໄວ້ ກໍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຈະປາກົດເປັນການ
ລ່ວງລະເມີດ ຈົນກວ່າເຊ້ືອສາຍທ່ີໄດ້ຮັບພຣະສັນຍານ້ັນຈະມາເຖິງ ພວກເທວະດາໄດ້ຕ້ັງພຣະບັນຍັດນ້ັນໄວ້
ໂດຍມືຂອງຄົນກາງ 

20 ເມື່ອມຝ່ີາຍດຽວກໍບ່ໍຕ້ອງການຄົນກາງ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຝ່າຍດຽວນ້ັນ 
 

ຈດຸປະສງົຂອງພຣະບນັຍດັ 
21 ຖ້າດ່ັງນ້ັນ, ພຣະບັນຍັດຂັດແຍ້ງກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຫລື ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ເພາະວ່າຖ້າຊົງປະ

ທານພຣະບັນຍັດອັນອາດໃຫ້ມີຊວິິດຢູ່ໄດ້ ການຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຄົງຈະໄດ້ມີຢູ່ໂດຍພຣະບັນຍັດນ້ັນ
ແທ ້

22 ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ຮວບຮວມສ່ິງທັງຫມົດ ໃຫ້ເຂ້ົາຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຄວາມຜິດບາບ ເພ່ືອວ່າທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອຈະ
ໄດ້ຮັບຮອງຂອງປະທານຕາມທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ ຊຶງ່ໄດ້ຊົງໂຜດປະທານໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເປັນຫລັກ 

23 ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອຍັງບ່ໍທັນມານ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດອໍານາດຂອງພຣະບັນຍັດ ຖືກຄວບຄຸມໄວຈ້ົນ
ເຖິງຄວາມເຊ່ືອຈະໄດ້ມາປາກົດ 

24 ເພາະສັນນ້ັນ ພຣະບັນຍັດຈ່ຶງປົກຄອງນໍາພາພວກເຮົາໄປຈົນເຖິງພຣະຄຣິດສະເດັດມາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້
ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ 

25 ແຕ່ບັດນ້ິຄວາມເຊ່ືອໄດ້ມາແລ້ວ ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງຜູ້ປົກຄອງນໍາພານ້ັນຕ່ໍໄປ 
26 ເພາະວ່າເຈ້ົາທ ງັຫລາຍກໍເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮ່ວມໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ 
27 ດ້ວຍວ່າຝ່າຍພວກເຈ້ົາຄົນໃດທ່ີໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ ຄົນນ້ັນກໍໄດ້ຫົ່ມຊີວິດພຣະຄຣິດ 
28 ຈະບ່ໍເປັນຊາດຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ ຈະບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະ ຈະບ່ໍເປັນຊາຍຫລືຍ ງິ ເພາະວ່າເຈ້ົາທັງ

ປວງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊູ 
29 ແລະຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຂອງພຣະຄຣິດແລ້ວ ເຈ້ົາກໍເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ຄືເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກ

ຕາມພຣະສັນຍາ 
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Chapter 4 

1 ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຕາບໃດເຈ້ົາຂອງມໍຣະດົກນ້ັນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ກໍບ່ໍຕ່າງກັນຢ່າງໃດກັບຂ້ອຍຂ້າ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຕົນຈະເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບທັງປວງກໍຕາມ 

2 ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະຜູ້ດູແລຊັບ ຈົນເຖິງເວລາທ່ີບິດາໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
3 ຝ່າຍພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ພວກເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ອໍານາດສ່ິງສັກສິດທັມມະ

ດາແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານ 
4 ແຕ່ເມ່ືອຄົບກໍານົດແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາ ຊົງປະສູດຈາກຜູ ຍິ້ງ ແລະຊົງຖືກໍາເນິດໃຕ້

ພຣະບັນຍັດ 
5 ເພ່ືອຈະຊົງໄຖ່ເອົາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຖານະເປັນບຸດ 
6 ແລະເພາະເຈ້ົາທງັຫລາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຊ້ພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະ

ອົງ ເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງພວກເຮົາແລ້ວຮ້ອງວ່າ ìອັບບາî ຄື ìພຣະບິດາî 
7 ເຫດສັນນ້ັນ, ເພາະໂດຍພຣະເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຕ່ໍໄປແຕ່ເປັນບຸດ ແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວ ກໍເປັນ

ເຈ້ົາຂອງມໍຣະດົກ 
 

ໂປໂລເປນັຫວ່ງຜູທ້ີເ່ຊືອ່ຖ ື 
Paul Reproves the Galatians 

8 ແຕ່ກ່ອນນ້ິ, ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງສ່ິງຕ່າງໆຊ່ຶງຕາມທັມມະດາ
ແລ້ວມັນບ່ໍແມ່ນພຣະແທ້ 

9 ແຕ່ບັດນ້ິ ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ (ຫລືຈະເວ້ົາໃຫ້ຖືກກວ່າ ກໍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ແລ້ວ) ດ້ວຍເຫດໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະກັບໄປຫາອໍານາດສ່ິງສັກສິດທັມມະດາອັນອ່ອນແອແລະບ່ໍມີປໂຍດ ພວກ
ເຈ້ົາຢາກຕົກເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງມ ນັອີກຫລື 

10 ພວກເຈ້ົາຖືວັນ ຖືເດືອນ ຖືຣະດູ ແລະປີ 
11 ເຮົາວິຕົກນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຢ້ານວ່າການຫນັກຫນ່ວງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດສໍາລັບເຈ້ົານ້ັນຈະບ່ໍເປັນປໂຍດ 
12 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາວອນຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາເກີດເປັນເໝືອນຢ່າງເຮົາ ເພາະເຮົາກໍເຄີຍເປັນຢ່າງພວກເຈ້ົາ

ເໝືອນກັນ ເຈ  ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດສ່ິງໃດຕ່ໍເຮົາ 
13 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າຕອນຫົວທີເຮົາໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກເຈ້ົາ ກໍເປັນເພາະການເຈັບປ່ວຍ

ທາງຮ່າງກາຍ 
14 ເຖິງແມ່ນວ່າສຸຂະພາບຂອງເຮົາຈະເປັນການທົດລອງໃຈເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຕາມ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ໝນປມາດຫລື

ເປີດໜາຍເຮົາ ແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮົາເໝືອນກັບເປັນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
15 ເຈ້ົາທັງຫລາຍລືມຄວາມຍິນດີຂອງພວກເຈ້ົາເສັຽແລ້ວຫລື ເພາະເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ຖ້າເຮັດ

ໄດ້ ພວກເຈ້ົາກໍຄົງຈະຄວັດໜວຍຕາຂອງພວກເຈ້ົາອອກໃຫ້ເຮົາ 
16 ເພາະເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາທງັຫລາຍຕາມຄວາມສັດຊ່ື ເຮົາຈ່ຶງກາຍເປັນສັດຕຣູຂອງພວກເຈ້ົາຫລື 
17 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຮັດເອົາອົກເອົາໃຈພວກເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ແຕ່ທ່ີຈິງ, ເຂົາຢາກຈະກີດກັນພວກເຈ້ົາ 

ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ເອົາອົກເອົາໃຈເຂົາ 
18 ການເອົາອົກເອົາໃຈດ້ວຍຄວາມຫວັງດີກໍເປັນການດີຢູ່ທຸກເວລາ ແລະບ່ໍໃຊ່ແຕ່ເມ່ືອເວລາເຮົາຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ

ເທົ່ານັ້ນ 



19 ລູກນ້ອຍຂອງເຮົາເອີຍ, ເຮົາຕ້ອງເຈັບປວດເພາະພວກເຈ້ົາອີກເໝືອນແມ່ເຈັບປວດເມ່ືອເກີດລູກ ຈົນກວ່າພຣະ
ຄຣິດຈະໄດ້ຊົງກ່ໍກໍາເນິດຂ້ຶນພາຍໃນພວກເຈ້ົາ 

20 ເຮົາປາຖນາຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາດຽວນ້ິ ແລະຢາກປ່ຽນສຽງປາກຂອງເຮົາ ເພາະເຮົາຕົກສລັງກັງວົນໃນພວກເຈ້ົາ 
 

ຄໍາປຽບເຣືອ່ງນາງຮາກາແລະນາງຊາຣາ 
The Allegory of Hagar and Sarah 

(ປຖມ 21:8-21; ອຊຢ 54:1) 
21 ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີຢາກຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນພຣະບັນຍັດນ້ັນຫລື ຈ່ົງບອກເຮົາດູ 
22 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ອັບຣາຮາມມີລູກຊາຍສອງຄົນ ຄົນນ່ຶງເກີດຈາກຍິງຂ້ອຍຂ້າ ແລະອີກຄົນ

ນ່ຶງເກີດຈາກຍິງບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າ 
23 ລູກທ່ີເກີດຈາກຍິງຂ້ອຍຂ້ານ້ັນກໍເກີດຕາມທັມມະດາ ແຕ່ສ່ວນລູກທ່ີເກີດຈາກຍິງບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້ານ້ັນກໍເກີດຕາມ

ພຣະສັນຍາ 
24 ຂ້ໍຄວາມນ້ີແມ່ນການປຽບທຽບ ເພາະວ່າຍ ິງທັງສອງນ້ັນໄດ້ແກ່ຄໍາສັນຍາສອງຢ່າງ ຜູ້ນ່ຶງຄືຮາກາ ເກີດລູກທ່ີເປັນ

ຂ້ອຍຂ້າຈ່ຶງໄດ້ຄວາມສັນຍາມາຈາກພູຊ ີນາອີ 
25 ນາງຮາການ້ັນໄດ້ແກ່ພູຊີນາອີໃນປະເທດອາຣະເບັຽ ກົງກັບກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນປັດຈຸບັນ ເພາະກຸງນ້ິກັບພົລ

ເມືອງເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ 
26 ແຕ່ວ່າເຢຣູຊາເລັມທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງນ້ັນກໍເປັນອິສຣະ ແລະເປັນມານດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
27 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìໂອ ຍິງໝັນຜູ້ບ່ໍເກີດລູກເອີຍ, ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເທີນ ຍິງຜູ້ບ່ໍເຈັບທ້ອງເກີດ

ລູກເອີຍ, ຈ່ົງເປ່ັງສຽງໂຮ່ຮ້ອງ ເພາະວ່າລູກຂອງແມ່ຮ້າງກໍຍັງມີຫລາຍກວ່າລູກຂອງຍິງຜູ້ມີຜົວî 
28 ແຕ່ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາທັງຫລາຍກໍເປັນລູກຂອງພຣະສັນຍາເໝືອນຢ່າງອີຊາກ 
29 ແຕ່ໃນຄາວນ້ັນຜູ້ທ່ີເກີດຕາມທັມມະດາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຜູ້ທ່ີເກີດຕາມພຣະວິນຍານສັນໃດ ປັດຈຸບັນນ້ິກໍເໝືອນກັນ

ສັນນ້ັນ 
30 ແຕ່ພຣະຄັມພີວ່າຢ່າງໃດກໍວ່າ, ìຈ ົ ່ງຂັບໄລ່ຍິງຂ້ອຍຂ້າກັບລູກຊາຍຂອງນາງອອກໜີເສັຽ ເພາະວ່າລູກຂອງຍິງ

ຂ້ອຍຂ້ານ້ັນຈະຮັບມໍຣະດົກຮ່ວມກັບລູກຂອງຍິງທ່ີບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້ານ້ັນບ່ໍໄດ້î 
31 ເຫດສັນນ້ັນ, ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາບ່ໍເປັນລູກຂອງຍິງຂ້ອຍຂ້າ ແຕ່ເປັນລູກຂອງຍິງທ່ີບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າ 
 

5 ຕັງ້ໝນຢ ູ ່ໃນເສຣພີາບ 
Preserve Your Freedom 

1 ເພ່ືອເສຣີພາບນ້ັນແຫລະ, ພຣະຄຣິດຈ່ຶງໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເປັນອິສຣະ ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງຕ້ັງໝນຢູ່ 
ແລະຢ່າຍອມເຂ້ົາທຽມແອກເປັນຂ້ອຍຂ້າອີກ 
The Nature of Christian Freedom 

2 ເບ່ິງແມ ເຮົາ, ຄືໂປໂລ ຂໍບອກເຈ ົ ້າທັງຫລາຍວ່າຖ້າພວກເຈ້ົາຮັບພິທີຕັດ ພຣະຄຣິດກໍຈະບ່ໍເປ ນັປໂຍດອັນໃດ
ແກ່ພວກເຈ້ົາ 

3 ເຮົາເປັນພຍານແກ່ທຸກຄົນທ່ີຮັບພິທຕັີດນ້ັນອີກວ່າ ເຂົາຖືກຜູກມັດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດທັງໝົດ 
4 ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີປາຖນາຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍພຣະບັນຍັດ ກໍໄດ້ຖືກຕັດຂາດເສັຽຈາກພຣະ    

ຄຣິດ ແລະໄດ້ຫລຸດຕົກຈາກພຣະຄຸນແລ້ວ 



5 ເພາະວ່າຝ່າຍພວກເຮົາ, ເຮົາຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ ເຮົາຈ່ຶງລໍຄອຍການນ້ັນ
ໂດຍພຣະວິນຍານແລະຄວາມເຊ່ືອ 

6 ເພາະວ່າໃນພຣະຄຣິດເຢຊູ ການທ່ີຮັບພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບກໍບ່ໍເກີດປໂຍດອັນໃດ ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງສະແດງອອກ
ເປ ນັຜົນໂດຍທາງຄວາມຮ ັກເທ່ົານ້ັນສໍາຄັນ 

7 ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍກໍາລັງແລ່ນແຂ່ງດີຢ  ູ່ແລ້ວ ແມ່ນໃຜໄດ້ຂັດຂວາງພວກເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ 
8 ການຊັກຊວນຢ່າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະອົງຜູ້ຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
9 ເຊ້ືອແປ້ງເລັກໜອຍກໍເຮັດໃຫ້ແປ້ງນວດທັງກ້ອນພຸຂ້ືນ 
10 ເຮົາໄວ້ໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍມີຄວາມຄິດຢ່າງອ່ືນ ແຕ່ຝ່າຍຜູ້ທ່ີມາກ່ໍກວນພວກເຈ້ົາ

ນ້ັນ ຈະເປັນຜູ້ໃດກໍຕາມເຂົາຄົງຈະໄດ້ຮັບໂທດ 
11 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຖ້າເຮົາຍັງປະກາດໃຫ້ຮັບພິທີຕັດ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຮົາຈ່ຶງຍັງຖືກຂ່ົມເຫັງຢູ່ ຖ້າດ່ັງນ້ັນ

ການສະດ ດຸໃຈຍ້ອນໄມ້ກາງແຂນກໍຖືກຍົກເລີກເສັຽແລ້ວ 
12 ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກ່ໍກວນຄວາມວຸ້ນວາຍຕ່ໍພວກເຈ້ົາ ໃຫ້ເຂົາຕອນຕົວເອງເສັຽ 
13 ພວກພີນ້່ອງເອີຍ, ທ່ີຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເພ່ືອໃຫ້ມເີສຣພິາບ ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນ້ັນເປັນຊ່ອງທາງປ່ອຍ

ຕົວໄປຕາມທັມມະດາໂລກ ແຕ່ຈ່ົງຮັບໃຊຊ່ຶ້ງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ 
14 ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນກໍຮວບຮວມເຂ້ົາໃນຂ້ໍດຽວຄື ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງî 
15 ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທ ງັຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ 

 
ຜນົຂອງພຣະວນິຍານແລະການງານຂອງມະນດຸທມັມະດາ 
The Works of the Flesh 

16 ແຕ່ເຮົາຂໍບອກວ່າ ຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ຊົງນໍາພາ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຕັນຫາຂອງ
ມະນຸດ 

17 ເພາະວ່າມະນຸດທ ັມມະດາມີຕັນຫາຕ່ໍສູ້ກັບພຣະວິນຍານ ແລະພຣະວິນຍານກໍຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດ ເພາະທັງສອງ
ຝ່າຍເປັນສັດຕຣູກ ັນ ດ່ັງນ້ັນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຢາກເຮັດ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດບ່ໍໄດ້ 

18 ແຕ່ຖ້າພຣະວິນຍານຊົງນໍາພາເຈ້ົາທັງຫລາຍໄປ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ 
19 ແຕ່ການງານຂອງມະນຸດທັມມະດານ້ັນກໍປາກົດແຈ້ງແລ້ວ ຄືການຫລ້ິນຊູ ້ການບ່ໍສະອາດ ການໂລພະຕັນຫາ  
20 ການໄຫວ້ພຣະທຽມ ການເຊ່ືອເວດມົນຄາຖາ ການເປັນສັດຕຣູກັນ ການວິວາດຜິດຖຽງກັນ ການເຫິງສາກັນ 

ການຄຽດແຄ້ນກັນ ການໃຝ່ສູງຕ່ໍກັນ ການແຕກແຍກກັນ ການຖືພັກຖືພວກ  
21 ການອິດສາກັນ ການເສບສຸຣາຢາເມົາ ການກິນລ້ຽງຢ່າງຊ່ົວຊ້າ ແລະການອ່ືນໆໃນທໍານອງນ້ິອີກ ເຮົາຂໍເຕືອນ

ເຈ້ົາທັງຫລາຍເໝືອນກັບທ່ີເຮົາໄດ້ເຕືອນພວກເຈ້ົາລ່ວງໜາແລ້ວວ່າ ຄົນທ່ີຍັງເຮັດການຢ່າງນ້ັນຢູ່ຈະບ່ໍມີສ່ວນ
ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
The Fruit of the Spirit 

(ກລຊ 3:12-13) 
22 ຝ່າຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນ ຄືຄວາມຮັກ ຄວາມຍິນດີ ສັນຕິສຸກ ຄວາມອົດກ້ັນໄວ້ນານ ຄວາມປານີ ຄວາມ

ດີ ຄວາມສັດຊ່ື 
23 ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ ກົດຫມາຍທ່ີຫາ້ມການຢ່າງນ້ີກໍບ່ໍມີ 
24 ຜູ້ທີຢູ່່ຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດກໍໄດ້ເອົາຄວາມປາຖນາກັບຕັນຫາຂອງມະນຸດທັມມະດານ້ັນຄຶງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ

ແລ້ວ 



25 ຖ້າພວກເຮົາມີຊວິີດຢູ່ໂດຍພຣະວິນຍານກໍຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດໄປຕາມພຣະວິນຍານດ້ວຍ 
26 ເຮົາຢ່າເປັນຄົນຖືຕົວເປ່ົາໆ ຢ່າກຸກກວນໃຈກັນ ແລະຢ່າອີດສາກັນແລະກັນ 
 

6 ຊອ່ຍຮບັພາຣະອນັໜກັຂອງກນັແລະກນັ 
Bear One Anotherís Burdens 

1 ພວກພີນ້່ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢ  ູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍ
ຄົນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້ກັບຄືນດີໃໝໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢ້ານວ່າຕົນຈະຖືກຊັກຈູງ
ໃຫຫ້ລົງໄປ 

2 ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ 
3 ເພາະວ່າຖ້າຜູ້ໃດຖືຕົວວ່າເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນເມ່ືອຕົນບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍລ້ໍລວງຕົນເອງ 
4 ທຸກຄົນຈ່ົງຊັນນະສູດເບ່ິງການງານຂອງຕົນເອງຈ່ຶງຈະມີສ່ິງທ່ີເອົາມາອວດອ້າງໄດ້ໃນຕົວເອງ ໂດຍບ່ໍແມ່ນປຽບ

ກັບຜ  ູ້ອ່ືນ 
5 ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະຂອງຕົນເອງ 
6 ສ່ວນຜູ້ທ່ີຮັບພຣະທັມຄໍາສອນແລ້ວ ຈ່ົງແບ່ງສ່ິງທ່ີດີທຸກຢ່າງໃຫແ້ກ່ຜູ້ທ່ີສອນຕົວເທີນ 
7 ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດ ພວກເຈ້ົາຈະຫລອກລວງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃດຫວ່ານສ່ິງໃດລົງກໍຈະເກັບກ່ຽວສ່ິງນ້ັນ 
8 ຜ ູ ້ທີຫ່ວ່ານຕາມຕັນຫາຂອງທັມມະດາມະນຸດກໍຈະເກັບກ່ຽວຄວາມເປ່ືອຍເນ່ົາຈາກຕັນຫາມະນຸດນ້ັນ 

ແຕ່ຜູ້ທ່ີຫວ່ານຕາມພຣະວິນຍານກໍຈະເກັບກ່ຽວຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດຈາກພຣະວິນຍານນ້ັນ 
9 ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເມືອ່ຍລ້າໃນການເຮັດດີ ເພາະວ່າຖ້າໃຈພວກເຮົາບ່ໍທ້ໍຖອຍ ເຮົາກໍຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຜົນຕາມເວ

ລາສົມຄວນ 
10 ເຫດສັນນ້ັນ ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງ ແລະເປັນຕ້ົນວ່າຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນ

ຄວາມເຊ່ືອ 
 
ຄາໍເຕອືນໃນຕອນສດຸທາ້ຍແລະສະແດງຄວາມນບັຖ ື
Final Admonitions and Benediction 

11 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ  ່ົງສັງເກດເບ່ິງຕົວອັກສອນທ່ີເຮົາໄດ້ຂຽນມາຍັງພວກເຈ້ົາດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງວ່າຕົວໃຫຍ່ປານ
ໃດ 

12 ຄົນທ່ີປາຖນາຢາກໄດ້ຫນ້າຕາມທັມມະດາມະນຸດ ເຂົາກໍຂົ່ມໃຈພວກເຈ້ົາໃຫ້ຮັບພທີິຕັດ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຖືກ
ຂົ່ມເຫັງເພາະເຫດໄມກ້າງແຂນຂອງພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ 

13 ເຖິງແມ່ນພວກຄົນທ່ີຮັບພິທີຕັດນ້ັນ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແຕ່ເຂົາປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າຮັບພທິີ
ຕັດ ເພ່ືອເຂົາຈະເອົາເຣ່ືອງເນ້ືອກາຍຂອງພວກເຈ້ົາໄປອວດອ້າງ 

14 ແຕ່ເຮົາບ່ໍຕ້ອງການອວດ ນອກຈາກເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຊຶງ່ໂດຍໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະອົງນ້ັນ ໂລກຈ່ຶງຖືກຄຶງໄວ້ຈາກເຮົາ ແລະເຮົາກໍຖືກຄຶງໄວ້ຈາກໂລກເໝືອນກັນ 

15 ເພາະວ່າການຮັບພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບນ້ັນບ່ໍສໍາຄັນຢ່າງໃດ ແຕ່ການທ່ີຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝນ້ັນສໍາຄັນ 
16 ສັນຕິສຸກ ແລະພຣະກະຣຸນາຄຸນຈ່ົງມີແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຮັດໄປຕາມຂ້ໍບັນຍັດນ້ິ ຄືແກ່ພວກອິສຣາເອນຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເທີນ 
17 ຕ້ັງແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປ ຂໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາຮົບກວນເຮົາອີກ ເພາະວ່າເຮົາມີຮອຍຕາປະທັບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ໃນເນ້ືອ

ກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ 



18 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຂໍໃຫພ້ຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບຈິດວິນຍານຂອງ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ ອາແມນ 
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