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1  
Salutation 

1 ໂປໂລ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້
ທ່ີເຫລ້ືອມໃສສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 

2 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຊ່ຶງມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຈາກພຣະອົງເຈ້ົາເຢຊູຄຣິດສະ
ຖິດຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ 
 
ພຣະພອນຝາ່ຍວນິຍານໃນພຣະຄຣດິ 
Spiritual Blessings in Christ 

3 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຜູ້ໄດ້ຊງົໂຜດປະທານພຣະ
ພອນທຸກປະການຝ່າຍວິນຍານ ໃຫ້ແກ່ເຮົາທ ັງຫລາຍໃນສວັນສະຖານໂດຍພຣະຄຣິດ 

4 ໃນພຣະຄຣິດນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນທ່ີຈະຊົງວາງຮາກສ້າງໂລກ ເພ່ືອເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະບໍຣິສຸດໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຕິຕຽນໄດ້ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 

5 ພຣະອົງໄດ້ຊົງຄາດໝາຍພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໃຫເ້ປັນບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມ
ທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ 

6 ເພື່ອຈະໃຫເ້ປັນທ່ີສັຣເສີນພຣະຄຸນອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູ   
ຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 

7 ໃນພຣະເຢຊນ້ັູນ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຄືໄດ້ຮັບການອະພັຍການ
ຫລົງຜິດຂອງເຮົາ ໂດຍພຣະກະຣນຸາອັນອຸດ ມົຂອງພວກເຈ້ົາ 

8 ຊ່ຶງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາຢ່າງລ້ົນເຫລືອ ຕາມພຣະສະຕິປັນຍາແລະຄວາມສລາດສລຽວທຸກປະການ 
9 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມລັບເລິກໃນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຕາມພຣະເຈຕະນາຂອງ   

ພຣະອົງ ຊຶງ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະທັຍໄວ້ກ່ອນໃນພຣະຄຣິດ 
10 ປະສົງວ່າເມ່ືອເວລາກໍານົດຄົບບໍຣິບູນແລ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງຮວບຮວມສ່ິງສາຣະພັດທັງທ່ີມຢູ່ີໃນຟ້າສວັນແລະ

ແຜ່ນດິນໂລກ ໄວ້ໃນອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະປະມຸກ 



11 ໃນພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ຕົກເປັນສ່ວນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຕາມການຊົງຕ້ັງພຣະທັຍໄວ້ກ່ອນຂອງພຣະອ ົງ ຜູ້
ຊົງກະທໍາໃຫ້ສ່ິງສາຣະພັດດໍາເນີນໄປໃຫ້ສົມກັບນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 

12 ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນແຮກທ່ີຫວງັໃຈໃນພຣະຄຣິດ ໄດ້ຮັບກໍານົດແລະຮັບການແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍສັຣເສີນ
ແດ່ພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ 

13 ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອໄດ້ຍິນພຣະທັມອັນສັດຈິງ ຄືຂ່າວປະເສ ີດເຣ່ືອງຄວາມພ້ົນ
ຂອງພວກທ່ານ ແລະໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ກໍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາໝາຍໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສັນ
ຍາໄວນ້ັ້ນ 

14 ເປັນເຄ່ືອງມັດຈໍາຂອງການຮັບມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບເປັນກັມມະສິດ ເປັນທ່ີຖວາຍສັຣ
ເສີນແດ່ພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ 
 
ຄາໍອອ້ນວອນຂສໍະຕປິນັຍາແລະຄວາມຮູ້ 
Paulís Prayer 

15 ເຫດສັນນ້ັນ, ເມ່ືອເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ແລະພວກທ່ານຮັກພວກໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

16 ເຮົາຈ່ຶງຂອບພຣະຄຸນ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ສເມີບ່ໍຂາດ ແລະລະນຶກເຖິງພວກທ່ານເມ່ືອເຮົາອ້ອນວອນ 
17 ເຮົາອ້ອນວອນວ່າຂໍພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຄືພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະສະງ່າຣາສີ ຊງົ

ໂຜດປະທານໃຫ້ທາ່ນທັງຫລາຍມີຈິດໃຈປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງເຖິງເຣ່ືອງພຣະ
ອົງ 

18 ແລະຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຕາພາຍໃນຂອງທ່ານທັງຫລາຍສວ່າງຂ້ຶນ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃນການທ່ີພຣະອົງຊົງ
ເອ້ີນພວກທ່ານນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານຄວາມຫວັງອັນໃດແກ່ພວກທ່ານ ແລະຮູ້ວ່າມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ
ສໍາລັບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນ້ັນມີສະງ າ່ຣາສີອັນອຸດົມສົມບູນພຽງໃດ 

19 ແລະຮູ້ວ່າຣິດອໍານາດອັນໃຫຍ່ເຫລືອປະມານຂອງພຣະອົງມີຫລາຍພຽງໃດສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີເຊ່ືອ ຕາມອໍາ
ນາດຂອງພຣະກໍາລັງແລະຣິດທານຸພາບອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ 

20 ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃນອົງພຣະຄຣິດ ເມ່ືອຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນພຣະຊົນ ແລະຊົງໃຫປ້ະທັບເບ້ືອງຂ
ວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສວນັສະຖານ 

21 ສູງກວ່າບັນດາຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອໍານາດ ຜູ້ມຣິີດເດດ ຜູ້ມອີານຸພາບ ແລະເຫນືອກວ່ານາມຊ່ືທັງປວງທ່ີເຂົາເອ່ີຍ
ຂ້ຶນ ບ່ໍໃຊ່ໃນສະໄຫມນ້ີເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າໃນສະໄຫມທ່ີຈະມາເຖິງດ້ວຍ 

22 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາບສ່ິງສາຣະພັດທັງປວງລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ເປັນ  
ພຣະປະມຸກເໜືອສ່ິງສາຣະພັດແກ່ຄຣິສຕະຈັກ 

23 ຊ່ຶງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຄືຊຶງ່ເຕັມບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະອົງ ຜູ້ຊົງເຕັມໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທ່ົວສັພສ່ິງ 
 

2 ຈາກຄວາມຕາຍໄປສູຊ່ວີດິ 
From Death to Life 

1 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຄືນມີຊີວດິເໝ ອືນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍຕາຍແລ້ວໂດຍ
ການຫລົງຜິດແລະເຮັດບາບ 

2 ເມ່ືອກ່ອນພວກທ່ານເຄີຍດໍາເນີນຢູ່ໃນການບາບນ້ັນຕາມວີທີຂອງໂລກ ຕາມເຈ້ົານາຍແຫ່ງຍ່ານອາກາດ ຄືວິນ
ຍານທ່ີຄອບຄອງຢ  ູ່ໃນຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງ 



3 ເມ່ືອກ່ອນ, ເຮົາທັງປວງເຄີຍດໍາເນີນຊີວິດຕາມຕັນຫາຂອງຝ່າຍມະນຸດທັມມະດາເໝືອນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຄືດໍາ
ເນີນໄປຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຮ່າງກາຍແລະຂອງຈິດໃຈ ຕາມສັນດານພວກເຮົາເປັນຄົນຄວນຖືກພຣະພິ
ໂຣດເໝືອນດ່ັງຄົນອ່ືນ 

4 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະກອບດ້ວຍພຣະກະຣຸນາອັນອຸດົມ ເພາະເຫດຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ
ພວກເຮົານ້ັນ 

5 ເຖິງແມ່ນວ່າເມ່ືອພວກເຮົາຕາຍໄປແລ້ວໃນການຫລົງຜິດ ພຣະອົງຍັງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະ
ຄຣິດ (ທີທ່່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ນ້ັນກໍພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນ) 

6 ແລະໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາເປັນຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົານ່ັງໃນສວັນສະຖານດ້ວຍກັນ
ກັບພຣະເຢຊູຄຣດິ 

7 ເພ່ືອໃນຄາວຕ່ໍໄປພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງສະແດງພຣະຄຸນອັນອຸດົມເຫລືອລ້ົນຂອງພຣະອ ງົ ໃນການຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້
ຊົງເມດຕາເຮົາທັງຫລາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 

8 ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທ ງັຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ນ້ັນ ກ ຍ້ໍອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໃຊ່
ພວກທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ 

9 ຄວາມພ້ົນນ້ັນບ່ໍໃຊ່ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດອວດໄດ້ 
10 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂ້ຶນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອໃຫ້ປະກອບການດີ 

ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງຈັດຕຽມລ່ວງໜາໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍປະຕິບັດຕາມ 
 
ເຮດັໃຫສ້ອງຝາ່ຍເປນັອນັນຶງ່ອນັດຽວກນັໃນພຣະຄຣ ດິ 
One in Christ 

11 ເຫດສັນນ້ັນ, ຈ່ົງລະນຶກວ່າເມ່ືອກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕາມເນ້ືອກາຍ ແລະພວກທ່ີເຂົາເອ້ີນວ່າ
ຝ່າຍພິທີຕັດ ຄືພວກທີຮ່ັບພິທຕັີດດ້ວຍມືມະນຸດນ້ັນເຄີຍເອ້ີນທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຝ່າຍບ່ໍຮັບພິທີຕັດ 

12 ຈ່ົງລະນຶກວ່າ ເມ່ືອນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຢູ່ນອກພຣະຄຣິດ ຂາດຈາກການເປັນພົລເມືອງອິສຣາເອນ ບ່ໍມີ
ສ່ວນໃນບັນດາຄໍາໝນສັນຍາທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ ຢູ່ໃນໂລກໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງ ແລະບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ 

13 ແຕ່ບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊ່ຶງເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຄີຍຢູ່ຫ່າງໄກ ແຕ່ໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໂດຍພຣະ
ໂລຫິດຂອງພຣະອົງ 

14 ເພາະວ່າພຣະຄຣິດນ້ັນຊົງເປັນສັນຕິສຸກຂອງເຮົາທັງຫລາຍຄືເປັນຜູ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເຂ້ົາເປັນພວກ
ດຽວກັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮ້ຶກໍາແພງທ່ີຂ້ັນລະຫວ່າງການເປັນສັດຕຣູກັນຖ້ິມເສັຽດ້ວຍພຣະກາຍຂອງພຣະອ ົງ 

15 ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍົກເລີກກົດຂອງພຣະບັນຍັດທ່ີໃຫ້ຖືສ ນິຕ່າງໆ ເພ່ືອຈະກະທໍາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເປັນຄົນໃໝຄົນ
ດຽວໃນພຣະອົງ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຈ່ຶງຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກ 

16 ແລະເພ່ືອຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ທັງສອງພວກຄືນດີກັນກັບພຣະເຈ້ົາ ເປັນກາຍອັນດຽວກັນໂດຍໄມ້ກາງແຂນ ຊ່ຶງ
ເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫກ້ານເປັນສັດຕຣູກັນນ້ັນສູນສ້ິນໄປ 

17 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກແກ່ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຫ່າງໄປຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ປະກາດສັນຕິສຸກແກ່ພວກຄ ນົທ່ີຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ 

18 ເພາະໂດຍພຣະອົງນີແ້ຫລະ, ເຮົາທັງສອງພວກຈ່ຶງມີໂອກາດເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະບິດາໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ 
19 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງເມືອງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ວ່າເປັນພົລເມືອງອັນດຽວກັນ

ກບັພວກໄພພົ່ນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ 



20 ພວກທາ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊຶງ່ພວກອັຄສາວົກແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ ອົງ
ພຣະເຢຊຄູຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ 

21 ໃນພຣະອົງນ້ັນທຸກສ່ວນຂອງໂຄງຮ່າງກໍຕິດຕ່ໍເຊ່ືອມສນິດກັນໂດຍດີ ແລະຈະເຣິນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກ
ສິດໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

22 ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກໍາລັງຖືກກ່ໍຂ້ຶນ ໃຫເ້ປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະວິນຍານເໝືອນກັນ 
 

3 ຕາໍແຫນງ່ຮບັໃຊຂ້ອງໂປໂລທີມ່ຕີໍຄ່ນົຕາ່ງຊາດ 
Paulís Ministry to the Gentiles 

1 ເພາະເຫດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາ, ໂປໂລ ຜູ້ທ່ີຖືກຈໍາຈອງເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍທ່ີເປັນຄົນ
ຕ່າງຊາດ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຊົງໂຜດປະທານແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວວ່າ
ໃຫຮັ້ບໃຊປ້ະຕິບັດຕາມຕໍາແໜງນ້ີເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ 

3 ຄືວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຂ້ໍເລິກລັບຂອງອົງພຣະຄຣິດ ຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນໄວ້ແລ້ວ
ຢ່າງຫຍ້ໍໆ 

4 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍອ່ານຄໍາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ ທ່ານກໍຈະຮູ້ເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງຄວາມລັບ
ເລິກຂອງອົງພຣະຄຣິດ 

5 ຊ່ຶງໃນສມ ັຍກ່ອນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດສະແດງແກ່ມະນຸດ ເໝືອນຢ່າງບັດນ້ີໄດ້ຊົງໂຜດສະແດງແກ່ພວກອັຄ
ສາວົກທ່ີບໍຣິສຸດ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໂດຍພຣະວິນຍານ 

6 ວ່າຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບມຣໍະດົກຮ່ວມກັນ ແລະເປັນອະວັຍວະຂອງກາຍອັນດຽວກັນ ກັບມີສ່ວນໄດ້
ຮັບພຣະສັນຍາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍທາງຂ່າວປະເສີດ 

7 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂ່າວປະເສ ດີ ຕາມພຣະຄຸນຊຶງ່ເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກ  
ພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊົງໂຜດປະທານແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຊົງກະທໍາ 

8 ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນ້ອຍກວ່າຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໃນພວກໄພ່ພນົທັງຫມົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ກ ຊົໍງໂຜດປະທານ  
ພຣະຄຸນນ້ິແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາປະກາດຂ່າວປະເສ ດີແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ ເຖິງເຣ່ືອງຄວາມບໍຣິບູນອັນ
ຫາທ່ີປຽບບ່ໍໄດ້ຂອງອົງພຣະຄຣິດ 

9 ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນທັງປວງເຫັນແຈ້ງໃນແຜນການແຫ່ງຂ້ໍລັບເລິກ ທ່ີຊົງອັດບັງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງນີຣະມິດສ້າງ
ສັພສ່ິງທັງປວງ ຄືຊົງອັດບັງໄວ້ຕ້ັງແຕ່ແຮກສ້າງໂລກ 

10 ເພ່ືອວ່າໃນປັດຈຸບັນນ້ີຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ມີອໍານາດໃນສວັນສະຖານ ຈະໄດ້ຮູ້ຍັງພຣະສະຕິປັນຍາອັນສັບຊ້ອນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງຄຣິສຕະຈັກ 

11 ອັນນ້ີກໍເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງອັນຖາວອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດດ້ວຍພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

12 ໃນພຣະອົງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງມໃີຈກ້າ ແລະມີໂອກາດທ່ີຈະເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ໃຈເພາະຄວາມ
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 

13 ເຫດສັນນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍຮ້ອງທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຢ່າທ້ໍໃຈຍ້ອນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ຶງມີ
ເພາະເຫັນແກ ພ່ວກທ່ານ ອັນເປັນກຽດຕິຍົດຂອງພວກທ່ານເອງ 



ໃຫຮູ້ຈ້ກັຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິ  
Prayer for the Readers 

14 ເພາະເຫດນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາ 
15 (ຄໍາວ່າ ບິດາ ຂອງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດີນໂລກ ກໍໄດ້ຊ່ືມາຈາກຄໍາວ່າພຣະບິດາ) 
16 ຂໃໍຫພ້ຣະອົງຊົງໂຜດປະທານກໍາລັງອັນເຂ້ັມແຂງຝ່າຍຈິດໃຈແກ່ທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງ

ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ໂດຍເດດພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ 
17 ເພ່ືອພຣະຄຣິດຈະຊົງຕ້ັງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ວາງຮາກລົງ

ໝນຄົງໃນຄວາມຮັກແລ້ວ 
18 ພວກທ່ານກໍຈະມີຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈ ພອ້ມກັບໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ ເຖິງຄວາມກວ້າງ ຄວາມຍາວ 

ຄວາມສູງ ແລະຄວາມເລິກ 
19 ທັງຈະຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຊ່ຶງເກີນຄວາມຮູ້ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມບໍຣິບູນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະການ 
20 ຂໃໍຫພ້ຣະກຽດຈ່ົງມີແກ່ພຣະອງົ ຜູ້ຊງົຣດິສາມາດກະທໍານອກເໜືອສາຣະພັດ ຫລືຊົງສາມາດກະທໍາເໜືອກວ່າ

ທ່ີພວກເຮົາຈະຂໍ ຫລືຄຶດໄດ້ ຕາມຣິດອໍານາດທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາທັງຫລາຍ 
21 ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ ອາ

ແມນ 
 

4 ຄວາມເປນັອນັນຶງ່ອນັດຽວກນັທີພ່ຣະວນິຍານຊງົປະທານ 
Unity in the Body of Christ 

1 ເຫດສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາ, ຜູ້ຖືກຈໍາຈອງເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ຶງວອນຂໍທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີ
ວິດສົມກັບທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຖືກຊົງເອ້ີນເອົາແລ້ວນ້ັນ 

2 ຄືຈ່ົງມີໃຈຖ່ອມລົງທຸກຢ່າງແລະໃຈອ່ອນສຸພາບ ດ້ວຍຄວາມພຽນອົດທົນ ແລະຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊ່ິງກັນແລະ
ກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ 

3 ຈ່ົງພຽນພຍາຍາມເອົາສັນຕິສຸກຜູກມັດ ເພ່ືອຮັກສາຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຊ່ຶງພຣະວິນຍານຊົງປະທານ
ໃຫນ້ັ້ນ 

4 ມກີາຍດຽວແລະມີພຣະວິນຍານອົງດຽວ ເໝືອນມີຄວາມຫວັງໃຈອັນດຽວທ່ີເນ່ືອງໃນການທ່ີຊົງເອ້ີນເອົາພວກ
ທ່ານແລ້ວນ້ັນ 

5 ມອົີງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວ ມີຄວາມເຊ່ືອດຽວ ມບັີບຕິສະມາດຽວ 
6 ມພີຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ຄືພຣະບິດາຂອງຄົນທັງປວງ ຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຄົນທັງປວງ ແລະທ່ົວຄົນທັງປວງ ແລະໃນ

ຄົນທັງປວງ 
7 ແຕ່ວ່າພຣະຄຸນນ້ັນຊົງໂຜດປະທານແກ່ເຮົາທຸກໆຄົນ ຕາມຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ 
8 ເຫດສັນນ້ັນ, ຈ່ຶງມີພຣະທັມກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນເມືອສ  ູ່ສະຖານທ່ີສູງ ພຣະອົງກໍຊົງນໍາພາພວກຊະ

ເລີຍໄປ ແລະຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດî 
9 (ທີກ່່າວວ່າ, ìພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນເມືອî ນ້ັນ ຈະໝາຍຄວາມຢ່າງອ່ືນບ່ໍໄດ້ ນອກຈາກວ່າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ

ລົງໄປສູ່ເບ້ືອງຕ່ໍາຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວດ້ວຍ 
10 ພຣະອົງຜູ້ສະເດັດລົງໄປນ້ັນ ກໍຄືພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນເມືອສູ່ທ່ີສູງເໜືອຟ້າສວັນທັງປວງນ້ັນເອງ ເພ່ືອຈະ

ໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນທ່ົວພິພົບ) 



11 ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະອົງກ ໍຄືໃຫ້ລາງຄົນເປັນອັຄສາວົກ ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ລາງຄົນເປັນ
ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສ ດີ ລາງຄົນເປັນສິດຍາພິບານແລະອາຈານ 

12 ເພື່ອຈດັຕຽມໄພພົ່ນທງັຫລາຍຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ ເພືອ່ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະ   
ຄຣິດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ 

13 ຈົນກວ່າເຮົາທຸກຄົນຈະບັນລຸເຖິງຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃນຄວາມຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ ຄືເຕັມເຖິງຂນາດຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ 

14 ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເປັນເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ ຖືກພັດໄປພັດມາ ແລະຫັນເຫໄປມາດ້ວຍລົມປາກຂອງຄໍາສ່ັງ
ສອນທຸກຢ່າງ ແລະດ້ວຍເລ່ກົນຂອງມະນຸດທ່ີຫລອກລວງໃຫ້ຫລົງຕາມອຸບາຍອັນສລາດຂອງເຂົາ 

15 ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາຍຶດເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍໃຈຮັກ ເພ່ືອຈະຈະເຣີນຂ້ຶນທຸກຢ່າງຈົນເຖິງພຣະອົງຜູ້ເປັນສີສະ ຄືພຣະ
ຄຣດິ 

16 ເນ່ືອງຈາກພຣະອົງນ້ັນ ຮ່າງກາຍທັງສ້ິນທ່ີຕິດຕ່ໍສນິດແລະຜູກພັນກັນໂດຍທຸກໆຂ້ໍຕ່ໍທ່ີຊົງປະທານ ຈ່ຶງໄດ້ຈະ
ເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮັກ ເມ່ືອອະວັຍວະທຸກສ່ວນເຮັດໜາທ່ີຕາມຄວາມເຫມາະສົມແລ້ວ 
 
ຊວິດິໃຫມໃ່ນພຣະຄຣດິ 
The Old Life and the New 

17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍຢືນຢັນ ແລະເປັນພຍານໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ິຕ່ໍໄປ
ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຂົາດໍາເນີນກັນນ້ັນ ຄືດ້ວຍໃຈໂງ່ອັນຫາປໂຍດບ່ໍໄດ້ 

18 ໂດຍທ່ີຄວາມຄຶດຂອງເຂົາມືດມົນໄປ ແລະເຂົາຢູ່ຫ່າງຈາກຊີວິດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫດຄວາມບ່ໍຮູ້
ເທ່ົາເຖິງການທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວເຂົາ ອັນເນ່ືອງຈາກໃຈແຂງກະດ້າງຂອງເຂົາ 

19 ເຂົາບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວຕ່ໍບາບ ຈ່ຶງໄດ້ປ່ອຍຕົວໄປໃນທາງໂລພະຕັນຫາ ເພ່ືອເຮັດການຊ່ົວຮ້າຍທ ຸກຢ່າງ
ໂດຍສຸດຄວາມປາຖນາ 

20 ແຕ່ວ່າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດຢ່າງນ້ັນ 
21 ຖ້າແມ່ນວ່າພວກທ່ານໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງສອນເຣ່ືອງພຣະອົງຕາມຄວາມຈິງຊ່ຶງມີຢູ່ໃນ   

ພຣະເຢຊແູລ້ວ 
22 ພວກທ່ານຈ່ົງຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາຂອງຕົນຊ່ຶງຄູ່ກັບວິຖີຊີວິດເດີມນ້ັນເສັຽ ທ່ີກໍາລັງເສ່ືອມເສັຽໄປສູ່

ຄວາມຕາຍຕາມຕັນຫາອັນເປັນທ່ີຫລອກລວງນ້ັນ 
23 ແລະຈ່ົງໃຫ້ວິນຍານຈິດຂອງທ່ານຖືກຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ 
24 ແລະໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ່ ຊ່ຶງຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ຕາມແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ

ຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດທີແ່ທ້ຈິງ 
Rules for the New Life 

25 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເລີກກ່າວຄວາມຕົວະເສັຽ ìທກຸຄົນຈ່ົງກາວຄວາມຈິງຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນî 
ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນອະວັຍວະຂອງກັນແລະກັນ 

26 ຈະຮ້າຍກໍຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮ້າຍເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຜິດບາບ ຢ່າຮ້າຍຢູ່ຈົນຕາເວັນຕົກ 
27 ແລະຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມານ 
28 ຝ່າຍຄົນຂ້ີລັກ ຢ່າໄດ້ລັກຕ່ໍໄປ ແຕ່ໃຫ້ໃຊມື້ອອກເຫ່ືອແຮງຫາລ້ຽງຊີບໂດຍທາງຊອບດີກວ່າ ເພ່ືອຈະມີສ່ວນ

ເຫລອືພໍແຈກໃຫແ້ກ່ຄົນຍາກຈົນ 



29 ຢ່າໃຫ້ຄໍາຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃຫໃ້ຊຄໍ້າດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະ
ໃຫເ້ຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄຸນປໂຍດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ 

30 ແລະຢ່າເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ ເພາະໂດຍພຣະວິນຍານນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ
ໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາຫມາຍໄວ້ ເພ່ືອວັນທ່ີຈະຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ 

31 ສ່ວນໃຈຂົມຂ່ືນ ໃຈໂມໂຫໂທໂສ ໃຈຄຽດຮ້າຍ ການອຶກກະທຶກຜິດຖຽງກັນ ການກ່າວສຽດສີກັນ ແລະການຄຶດ
ປອງຮ້າຍທຸກຢ່າງ ຈ່ົງຖ້ິມໃຫຫ່້າງໄປຈາກທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ 

32 ຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ ມີໃຈເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນ ເຫມອືນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍໂທດ
ໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ 

 

5 ດາໍເນນີຊວີດິຢາ່ງຄນົທີຢູ່ຝ່າ່ຍຄວາມສວາ່ງ 
Living in the Light 

1 ເພາະສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງເປັນຜູ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນບຸດທ່ີຊງົຮັກ 
2 ແລະຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດນ້ັນໃນຄວາມຮັກ ເຫມືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຮັກທ່ານທັງຫລາຍ ແລະຊົງ 

ສລະພຣະອົງເອງເພ່ືອພວກເຮົາ ໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງບູຊາແລະເຄ່ືອງຖວາຍທ່ີມີກິ່ນຫອມຫວານແກ່ພຣະເຈ້ົາ 
Renounce Pagan Ways 

3 ແຕ່ການເອ່ີຍເຖິງການຫລ້ິນຊູ້ ການຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງ ຫລືຄວາມໂລພະຕັນຫາກໍດີ ຢ່າໃຫມ້ຂ້ຶີນໃນຖ້າມກາງ
ທ່ານທັງຫລາຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ເໝາະສົມກັບພວກທ່ານເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

4 ທັງຢ່າກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າ ຢ່າເວ້ົາຢ່າງບ່ໍມີແກ່ນສານ ຫລືເວ້ົາຕລົກຫລ້ິນ ຊ່ຶງເປັນການບ່ໍສົມຄວນ ແຕ່ໃຫມ້ກີານ
ຂອບພຣະຄຸນດີກວ່າ 

5 ເພາະວ່າເຣ່ືອງນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຄົງຮູແນ່ວ່າ ຄົນຫລ້ິນຊູ ້ຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ຄົນໂລພະຕັນຫາ (ທ່ີເປ ນັເໝືອນຄົນທ່ີ
ໄຫວພ້ຣະທຽມ) ກດໍ ີຈະມສ່ີວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດແລະຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 

6 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດລ້ໍລວງພວກທ່ານດ້ວຍຄໍາເວ້ົາອັນໄຮ ປ້ໂຍດ ເພາະການເຮັດເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈ່ຶງຕົກໃສ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ 

7 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢາຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈັກເທ່ືອ 
8 ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່ບັດນ້ີກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງ

ດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ 
9 (ດ້ວຍວ່າຜົນຂອງຄວາມສວ່າງນ້ັນ ຄືຄວາມດີ ແລະຄວາມຊອບທັມກັບຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ) 
10 ທ່ານທັງຫາຍຈ່ົງພຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈັກວ່າ ເຮັດອັນໃດຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ແລະຢ່າເຂ້ົາສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທ່ີບ່ໍມປີໂຍດ ແຕ່ຈ່ົງເປີດເຜີຍກິຈການນ້ັນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ 
12 ເພາະວ່າແມ່ນແຕ່ຈະເວ້ົາເຖິງການເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຂົາເຮັດໃນທ່ີລັບລ້ີ ກໍຍັງເປັນການໜາອາຍ 
13 ແຕ່ເມ່ືອສ່ິງສາຣະພັດຖືກເປີດເຜີຍອອກໂດຍຄວາມສວ່າງ ສ່ິງນ້ັນກໍປາກົດແຈ້ງ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີປາກົດແຈ້ງກໍ

ຄືຄວາມສວ່າງ 
14 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງມີຄໍາກ່າວວ່າ, ìຄົນທ່ີນອນຫລັບເອີຍ, ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນ ຈ່ົງຟືນ້ຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພຣະ     

ຄຣິດຈະຊົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ເຈ້ົາî 
15 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃຫດີ້ ຢ່າໃຫ້ເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ ແຕ່ໃຫເ້ໝືອນ

ຄົນມີປັນຍາ 
16 ຈ່ົງສວຍໂອກາດ ເພາະວ່າທຸກວັນນ້ີ ເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍ 



17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈນ້ໍາພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າເປັນຢ່າງໃດ 
18 ແລະຢ່າເມົາເຫລ້ົາແວງ ຊຶງ່ພາໃຫເ້ສັຽຄົນ ແຕ່ຈ່ົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ 
19 ຈ່ົງສົນທະນາກັນດ້ວຍເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຮ້ອງເພງ

ແລະສັຣເສີນຈາກໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
20 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາສໍາລັບສ່ິງສາຣະພັດສເມີ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງ

ເຮົາທັງຫລາຍ 
 
ບນັດາສາມແີລະພຣັຍາ 
The Christian Household 
(ກລຊ 3:18-19) 

21 ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນ 
22 ຝ່າຍພັຣຍາ ຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບສາມີຂອງຕົນ ເໝືອນຍອມຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
23 ເພາະວ່າສາມີເປັນສີສະຂອງພັຣຍາ ເຫມືອນພຣະຄຣິດຊົງເປັນປະມຸກຂອງຄຣິສຕະຈັກ ຊ່ຶງເປັນພຣະກາຍ

ຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນພ້ົນ 
24 ຄຣສິຕະຈັກຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະຄຣິດສັນໃດ ພຣັຍາກໍຄວນຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບສາມີຂອງຕົນທຸກປະການ

ສັນນ້ັນ 
25 ຝ່າຍສາມີ ຈ່ົງຮັກພັຣຍາຂອງຕົນ ເຫມືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຮັກຄຣິສຕະຈັກ ແລະຊົງສລະພຣະອົງເອງເພ່ືອ 

ຄຣສິຕະຈັກ 
26 ເພ່ືອຊົງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກນ້ັນໄວ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາໂດຍການຊົງຊ າໍຮະດ້ວຍນ້ໍາກັບດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາ 
27 ເພ່ືອພຣະອົງນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຄຣິສຕະຈັກສໍາລັບພຣະອົງເອງ ຄືຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີສະງ່າຣາສີ ບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍຫລື

ຮອຍຫນັງຫ່ຽວ ແລະສ່ິງອ່ືນໆໃນທໍານອງນ້ັນ ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະບໍຣິສຸດບ່ໍມີຕ າໍໜິ 
28 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ສາມີຈ່ຶງຄວນຮັກພັຣຍາຂອງຕົນເຫມືອນກັບຮ ກັກາຍຂອງຕົນເອງ ຜູ້ທ່ີຮັກພັຣຍາຂອງຕົນກໍຮັກ

ຕົນເອງ 
29 ເພາະວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດກຽດຊັງເນ້ືອກາຍຂອງຕົນເອງຈັກເທ່ືອ ມແີຕ່ບ າໍຣຸງຖະນອມລ້ຽງໄວ້ ເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດຊງົ

ກະທໍາແກ່ຄຣິສຕະຈັກ 
30 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນອະວັຍວະແຫ່ງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ 
31 ìເພາະເຫດນ້ີຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຈະລະບິດາມານດາຂອງຕົນໄປຜູກພັນກັບພຣັຍາ ແລະເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນ

ດຽວກັນî 
32 ຄວາມຈິງທ່ີຝັງຢູ້ໃນຂ້ໍນ້ິກໍເລິກເຊ່ິງ ແຕ່ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂ້ົາໃຈວ່າໝາຍເຖິງພຣະຄຣິດ ແລະຄຣິສຕະຈັກ 
33 ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ພວກທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງຮັກພັຣຍາຂອງຕົນເໝືອນຮັກຕົນເອງ ແລະພັຣຍາກໍຈ  ່ົງຢໍາເກງສາມີຂອງ

ຕົນ 
 

6 ລະບຽບລະຫວາ່ງບດຸແລະບດິາມານດາ 
Children and Parents 
(ອພຍ 20:12; ພບຍ 5,16) 

1 ຝ່າຍບຸດທັງຫລາຍ, ຈ່ົງນົບນ້ອມເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາຂອງຕົນ ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຮັດ 
ແນວນ້ັນເປ ນັການຖືກຕ້ອງ 



2 ìຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນî ນ້ິເປັນພຣະບັນຍັດຂ້ໍຕ້ົນທ່ີມີພຣະສັນຍາໄວ້ດ້ວຍ 
3 ຄື ìເພ່ືອເຈ້ົາຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແລະມີອາຍຸໝນຍືນທ່ີແຜ່ນດິນນ້ີî 
4 ຝ່າຍພວກທ່ານທ່ີເປັນບິດາ ຢ່າຮົບກວນບຸດຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ແຕ່ຈ່ົງອົບຮົມເຂົາດ້ວຍການຕີສອນ ແລະ

ການເຕືອນສະຕິ ຕາມຫລັກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 
ລະບຽບລະຫວາ່ງຂອ້ຍຂາ້ແລະນາຍ 

5 ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ, ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງຄວາມນາຍຝ່າຍໂລກດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງຈົນຕົວສ່ັນ ດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງເໝືອນ
ດ່ັງຟ ງັພຣະຄຣິດ 

6 ບ່ໍເໝືອນຢ່າງຄົນທ່ີເຮັດແຕ່ຕ່ໍໜາ ຢ່າງຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ຊອບໃຈມະນຸດ ແຕ່ຈ່ົງເຮັດເໝືອນຢ່າງຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະ
ຄຣິດ ຄືເຮັດຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ 

7 ຈ່ົງຮັບໃຊ້ນາຍດ້ວຍໃຈຊ່ືນບານ ເໝືອນກັບຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເໝືອນຮັບໃຊ້ມະນຸດ 
8 ເພາະວ່າພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຜູ້ໃດເຮັດການດີປະການໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບບໍາເໜັດຢ່າງນ້ັນຈາກອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າເຂົາຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຫລືເປັນອິສຣະກໍດີ 
9 ຝ່າຍນາຍກໍຈ່ົງເຮັດຕ່ໍຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນໃນທໍານອງດຽວກັນ ຄືຢ່າຂູ່ເຂ ນັເຂົາ ເພາະພວກທ່ານກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະ

ອົງຜູ້ຊົງເປັນນາຍຂອງເຂົາແລະຂອງທ່ານທ ັງຫລາຍນ້ັນຢູ່ໃນສວັນ ແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງເລືອກໜາຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ 
 
ຍທຸພນັທງັຊດຸຊຶງ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
The Whole Armor of God 

10 ສຸດທ້າຍນ້ີ, ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກໍາລັງເພ້ີມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງສວມຍຸທພັນຄົບຊດຸຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພຍາ

ມານໄດ້ 
12 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທ ັມມະດາ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມອໍີານາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີຢູ່ໃນໂມ

ຫະຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກໍາລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ 
13 ເຫດສັນນ້ັນ, ຈ່ົງຮັບເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວ

ຮ້າຍນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮັດແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝນຄົງໄດ້ 
14 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຢືນໝນ ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້ເອົາຄວາມຊອບທັມເປັນເຄ່ືອງປ້ອງການ

ເອິກໄວ້ 
15 ແລະເອົາຄວາມພ່ັງພ້ອມຝ າ່ຍຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກມາສຸບໃສ່ຕີນ 
16 ແລະພ້ອມກັບສ່ິງທັງໝົດນ້ີ, ຈ່ົງຍົກເອົາຄວາມເຊ່ືອເປ ນັເຂນ ດ້ວຍເຂນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດດັບລູກ

ສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍນ້ັນໃຫ້ມອດເສັຽ 
17 ຈ່ົງເອົາຄວາມພ້ົນເປັນເຄ່ືອງຄຽນປ້ອງຫົວໄວ້ ແລະຈ່ົງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
18 ຈ່ົງອ້ອນວອນແລະໄຫວ້ວອນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນໂດຍພຣະວິນຍານທຸກເວລາ ແລະຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງໃນການ

ນ້ັນດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
19 ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ ເພ່ືອຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃຈກ້າຫານ ອອກປາກສະແດງຂ້ໍລັບ

ເລິກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ 
20 (ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດນ້ີແຫລະ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສ້ຢູ່) ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ່ົາຂ່າວປະເສ ດີນ້ັນ

ດ້ວຍໃຈກ້າຫານ ຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະກ່າວ 



ຄາໍສະແດງຄວາມຄຶດເຖງິໃນຕອນທາ້ຍ 
Personal Matters and Benediction 

21 ບັດນ້ີ, ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ເຫດການທັງປວງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢູ່ຢ່າງໃດ ຕີຂີໂກ, ຜູ້ເປັນ
ນ້ອງທ່ີຮັກແລະເປັນຜູ້ປະຕິບັດທ່ີສັດຊືໃ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຊາບເຖິງເຫດການ
ທັງປວງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

22 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ນ້ີໄປຫາພວກທ່ານ ກໍເພາະການນ້ີແຫລະ, ຄືເພື່ອໃຫພ້ວກທ່ານໄດ້ຊາບເຖິງຄວາມເປັນຢູ່
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໜຸນນ້ໍາໃຈຂອງພວກທ່ານ 

23 ຂໃໍຫພ້ວກພ່ີນ້ອງໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ແລະຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາ ແລະຈາກພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈ້ົາ 

24 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາບັນດາຄົນທັງປວງທ່ີຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຢ່າງບ່ໍຮູ້ເສ່ືອມສູນ 
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