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1 ເປໂຕ ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  
ຮຽນ ພວກທີຖື່ກຊົງເລືອກໄວ້ ແລະທ່ີກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນຜູ້ພັກເຊົາໃນແຂວງປົນໂຕ ແຂວງ 
ຄາລາເຕັຽ ແຂວງກັປປາໂດເກັຽ ແຂວງອາເຊັຽ ແລະແຂວງບິທີເນັຽ 

2 ຄືຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ຕາມທ່ີພຣະອ ງົໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອ 
ພຣະວິນຍານຈະຊົງຊາໍຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຈະໃຫ້ນ ົບນ້ອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຈະໃຫ້ຮັບການຊິດດ້ວຍ    
ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງບັງເກີດທະວີຄູນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເທີນ 
 

ຄວາມຫວງັອນັມຊີວີິດຢູ ່
A Living Hope 

3 ສາທກຸານແດ ພ່ຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຜູ້ໄດ້ຊງົພຣະມະຫາກະຣຸນາແກ່
ພວກເຮົາ, ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່ ເຂ້ົາສູ່ຄວາມຫວ ງັໃຈອັນມີຊີວດິຢູ່ ໂດຍການຄືນພຣະຊົນຂອງ    
ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

4 ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບມຣໍະດົກຊ່ຶງບ່ໍຮູ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ, ບ່ໍຖືກຊ່ົວມົວຫມອງ, ແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປບ່ໍໄດ້ ຊຶງ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະ
ຫາສວັນເພ່ືອທ່ານທ ງັຫລາຍ 

5 ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຣດິເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຈົນໄດ້ເຖິງຄວາມພ້ົ້ົນຊ່ຶງພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະ
ປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍ 

6 ໃນສ່ິງນ້ີແຫລະ, ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າດຽວນ້ີຈໍາເປັນທ່ີພວກທ່ານຈະຕ້ອງທົນຄວາມທຸກໂສກ 
ດ້ວຍການຖືກທົດລອງຕ່າງໆໃນຊ່ົວເວລານ່ຶງ 

7 ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາກໍຍັງຖືກລອງເບ່ິງດ້ວຍໄຟ ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຖືກລອງກໍປະເສ ດີກວ່າຄໍາທ່ີຍ່ອມຮູ້ສູນຫາຍໄປ 
ດ່ັງນ້ັນ ການທົດລອງຕ່າງໆກໍເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອທ່ີລອງແລ້ວນ້ັນ ປາກົດວ່າຄວນຮັບຄວາມສັຣເສີນ, 
ສະງ່າຣາສິ, ແລະກຽດຕິຍົດ ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດມາປາກົດ 

8 ພຣະອົງຜູ້ທ່ີທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ແຕ່ພວກທ່ານກໍຍັງຮັກພຣະອົງຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຂນະທ່ີພວກທ່ານບ່ໍເຫັນພຣະອົງ 
ແຕ່ຍັງເຊ່ືອແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຮຸ່ງເຮືອງຊ່ຶງເຫລືອທ່ີຈະອະທິບາຍໄດ້ 

9 ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະສົງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານ ຄືວິນຍານຈິດຂອງພວກທ່ານຈະ
ໄດ້ລອດພ້ົ້ົນ 

10 ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ໄດ້ທໍານວາຍເຖິງພຣະຄຸນ ຊຶງ່ຈະບັງເກີດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍກໍຄ້ົນຄວ້າ ແລະສືບ
ຖາມຫາຢ່າງຖ້ວນຖ່ີກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມພ້ົ້ົນນ້ີ 



11 ເຂົາໄດ້ສືບຄ້ົນຫາວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຂົາ ໄດ້ຊົງບ່ົງໄວ້ເຖິງຄາວໃດ ແລະເວລາ
ຢ່າງໃດ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທາໍນວາຍໄວ້ເຖິງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະຄຣິດ ແລະເຖິງສະງ່າຣາສີທີຈ່ະ
ມາພາຍຫລັງຄວາມທຸກທໍຣະມານນ້ັນ 

12 ກໍຊົງສະແດງໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນຊາບວ່າ ທ່ີເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ປະຕິບັດໃນເຫດການທັງປວງນ້ັນ ບໍ່
ແມ່ນສໍາລັບເຂົາເອງແຕ່ສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍ ບັດນ້ີ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 
ໄດ້ກ່າວສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນແກ່ພວກທ່ານແລ້ວ ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊົງຮັບໃຊ້ມາຈາກສວັນ ເຫດການເຫລ່ົາ
ນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ຶງພວກເທວະດາປາຖນາຈະພິຈາຣະນາເບ່ິງ 
 

ຊງົບນັຊາໃຫດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງບຣໍສິດຸ 
A Call to Holy Living 

13 ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງຕຽມຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທ່ານໃຫ້ດີ ຈ່ົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະຈ່ົງຕ້ັງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຕັມບໍຣິ
ບູນໃນພຣະຄຸນ ຄືພຣະຄຸນຊ່ຶງຈະຊົງໂຜດປະທານແດ່ພວກທ່ານ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາປາກົດ 

14 ໂດຍທ່ີພວກທ່ານເປັນລູກທ່ີຟັງຄວາມ ຢ່າໄດ້ດໍາເນີນຊ ວິີດຕາມກິເລດຕັນຫາແບບເກ່ົາ ຢ່າງເມ່ືອພວກທ່ານຍັງ
ໂງ່ຢູ່  

15 ແຕ່ເພາະພຣະອົງຜູ້ຊົງເອ້ີນທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນບໍຣິສຸດ ຝ່າຍພວກທ່ານຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາ
ທຸກປະການເໝືອນກັນ 

16 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນບໍຣິສຸດ ເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດî 
17 ແລະຖ້າພວກທ່ານອ້ອນວອນທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ຜູ້ຊົງພພິາກສາທຸກຄົນຕາມກິຈການຂອງເຂົາໂດຍບ່ໍເລືອກໜ້າຜູ້

ໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານເອ້ີນພຣະອົງວ່າ ìພຣະບິດາî ກໍຕາມ ຈ່ົງປະຕິບັດໄປດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງຕລອດເວ
ລາທີພ່ວກທ່ານອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີ 

18 ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກທ່ານອອກຈາກການດໍາເນີນຊີວິດອັນບ່ໍມີປໂຍດ ຊ່ຶງພວກທ່ານ
ໄດ້ຮັບຕ່ໍຈາກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ ບ່ໍແມ່ນໄຖ່ໄວ້ດ້ວຍສ່ິງຂອງທ່ີເສ່ືອມສູນໄປ ຄືເງິນແລະຄໍາ 

19 ແຕ່ຊົງໄຖ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນຊົງມີຄ່າຂອງພຣະຄຣິດ ເໝືອນດ່ັງເລືອດລູກແກະທ່ີບ່ໍມີຕໍາໜິຫລືຮອຍດ່າງ 
20 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກໍານົດພຣະຄຣິດນ້ັນໄວ້ກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຊົງໃຫພ້ຣະອົງປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍ

ນ້ີເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ 
21 ເພາະດ້ວຍພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ຶງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຄືນມາຈາກ

ຕາຍ, ແລະຊົງປະທານສະງ່າຣາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ຈົນກວ່າຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ຶງ
ຕ້ັງຢ  ູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ 

22 ທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊໍາຮະຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ ຈົນມີຄວາມຮັກພວກພີ່
ນ້ອງຢ່າງຈິງໃຈ, ພວກທ່ານຈ່ົງຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ 

23 ດ້ວຍວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນເກີດຈາກແນວປູກທ່ີອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ ແຕ່ເກີດຈາກແນວປູກທ່ີ
ບ່ໍອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ ຄືເກີດຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຊົງຊີວິດແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງ 

24 ເພາະວ່າ, ìບັນດາມະນຸດທັງຫມດົເປັນເໝືອນຕ້ົນຫຍ້າ ແລະບັນດາສະງ່າຣາສີຂອງເຂົາກໍເປັນເຫມືອນດອກ
ຫຍ້າ ຕົນ້ຫຍ້າກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ແລະດອກມັນກໍລ່ວງຫລ່ົນໄປ  

25 ແຕ່ພຣະທັມຂອງອ ງົພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ເປັນນິດî ພຣະທັມນ້ັນຄືຂ່າວປະເສີດທ່ີໄດ້ປະກາດໃຫ້ພວກ
ທ່ານຊາບແລ້ວ 

 



2 ສລີາທີຊ່ງົຊວີດິ ແລະຊນົຊາດບຣໍສິດຸ 
The Living Stone and a Chosen People 
(ພສສ 118:22; ອຊຢ 28:16) 

1 ເຫດສັນນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍຈ່ົງລະຖ້ິມຄວາມຄຶດຮ້າຍທັງປວງ ກົນອຸບາຍທຸກຢ່າງ ການໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ຄວາມອິດ
ສາ ແລະຄໍາເວ້ົານິນທາທັງໝົດ 

2 ເໝືອນເດັກນ້ອຍໆທ່ີເກີດໃຫມ່   ຈ່ົງຮ້ອນໃຈປາຖນານ້ໍານົມອັນບໍຣິສຸດຝ່າຍວິນຍານ ເພ່ືອດ້ວຍນ້ໍານົມນ້ັນຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານຈະເຣີນຂ້ຶນເຖິງຄວາມພ້ົນ 

3 ເພາະພວກທ່ານໄດ້ຊິມຣົດຮູ້ແລ້ວວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະກອບດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນ 
4 ຈ່ົງມາຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະສ ີລາທ່ີຊງົຊີວິດ ຊ່ຶງຝ່າຍມະນຸດໄດ້ປະຖ້ິມເສັຽ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກໄວ້ 

ແລະຊົງຖືວ່າມີຄ່າ 
5 ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນເໝືອນຫີນທ່ີມີຊວິີດຢູ່ ພວກທ່ານຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່ໍຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານຝ່າຍວິນ

ຍານ, ເປັນປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຝ່າຍວິນຍານ ຊຶງ່ຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງ   
ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

6 ເພາະມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາວາງຫີນກ້ອນນ່ຶງລົງໃນເມືອງຊີໂອນ ເປັນຫີນເສົາ 
ເອກທ່ີເລ ອືກໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຫີນທ່ີມີຄ່າອັນປະເສີດ ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຫີນນ້ັນກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຈັກ
ເທ່ືອî 

7 ຄ່າປະເສີດນ້ັນມີສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ, ìຫີນທີຊ່່າງກ່ໍຖ້ິມ
ເສັຽແລ້ວ ຫນີນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ກັບກາຍເປ ນັຫີນເສົກເອກî 

8 ແລະ, ìເປັນຫິນທີ່ເຮັດໃຫຕໍ້າສະດຸດ ແລະເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ສະດຸດລ້ົມî ທີເ່ຂົາສະດຸດນ້ັນກໍເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້
ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມ ເຂົາກໍຖືກຊົງກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການນ້ີແຫລະ,  

9 ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກໄວ້ແລ້ວ ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ 
ເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນ
ພວກທ່ານໃຫ້ອອກມາຈາກຄວາມມືດ ເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ 

10 ຄືເມ່ືອກ່ອນນ້ັນທ່ານທ ັງຫລາຍບ່ໍມີຊາດ ແຕ່ບັດນ້ີເປັນພ ລົເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອກ່ອນພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບ  
ພຣະກະຣນຸາ ແຕ່ບັດນ້ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແລ້ວ 
 

ດາໍເນນີຊວີດິເຫມອືນເປນັຂອ້ຍຂາ້ຂອງພຣະເຈົາ້ 
Live as Servants of God 
(ຣມ 13:1-5) 

11 ທ່ານທ່ີຮັກທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານ ເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີ 
ໃຫງົ້ດເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດ ຊຶງ່ທໍາເສິກຕ່ໍສູ້ຈິດວິນຍານ 

12 ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ເພ່ືອໃນກໍຣະນີທ່ີເຂົາຕິຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊ່ົວ
ນ້ັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນວັນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະເຂົາໄດ້ແລເຫັນການດີທ່ີພວກທ່ານປະຕິບັດ
ນ້ັນ 

13 ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທາ່ນທ ງັຫລາຍຈ່ົງຍອມຢ  ູ່ໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບທ່ີມະນຸດຕ້ັງໄວ້ທຸກຢ່າງ ບ່ໍວ່າຜູ້ນ້ັນຈະ
ເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ 

14 ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີໄດ້ຮັບສ່ັງຈາກພຣະມະຫາກະສັດນ້ັນ ໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທ່ີເຮັດຊ່ົວແລະຍົກຍ້ອງຜ  ູ້ທ່ີເຮັດດີ 



15 ເພາະນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄືດ້ວຍເຮັດການດີ ດ່ັງນ້ັນ ພວກທ່ານຈະໄດ້ລະງັບຄວາມໂງ່
ຂອງຄົນທ່ີບ່ໍມສີະຕິໃຫ້ມິດເສັຽ 

16 ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນມີເສຣິພາບ ແຕ່ຢ່າໃຊ້ເສຣິພາບນ້ັນເປັນຂ້ໍອ້າງເພ່ືອເຮັດຄວາມຊ່ົວ ແຕ່ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດ
ເໝືອນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ 

17 ຈົ່ງໃຫກ້ຽດແກ່ທຸກຄົນ ຈ່ົງຮັກບັນດາພ່ີນ້ອງ ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງຖວາຍກຽດແດ່ມະຫາກະສັດ 
The Example of Christís Suffering 
(ອຊຢ 53:7-9) 

18 ທ່ານທ ັງຫລາຍທີເ່ປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເອີຍ, ຈ່ົງຍອມຟັງນາຍຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບທ ກຸຢ່າງ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ນາຍທ່ີ
ເປັນຄົນໃຈດີສຸພາບເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ທັງນາຍທ່ີໂຫດຮ້າຍເໝືອນກັນ 

19 ຖ້າຜູ້ໃດຍອມຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານອັນບ່ໍເປັນທັມເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນແຫລະ, ເປັນການຊອບ 
20 ເພາະຖ້າພວກທ່ານເຮັດການຊ່ົວ ແລະອົດທົນເອົາການຂ້ຽນຕີເພາະເຮັດຊ່ົວ ຈະເປັນການດີການຊອບຢ່າງດຽວ 

ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານເຮັດການດີແລະອົດທົນເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະການດີນ້ັນ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເປັນການ
ຊອບຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ 

21 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງເອ້ີນພວກທ່ານໄວ້ສໍາລັບການນ້ີແຫລະ, ເພາະພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຊົງທົນທຸກທຣໍະມານ
ແທນທ່ານທ ງັຫລາຍເໝືອນກັນ ໂດຍໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງແກ່ພວກທ່ານ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຕິດຕາມຮອຍ    
ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 

22 ìພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດບາບຈັກປະການ ແລະຄໍາອຸບາຍໃນພຣະໂອດຂອງພຣະອົງກໍຊອກບ່ໍພົບî 
23 ເມ່ືອເຂົາກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະອົງ ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕອບ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທົນທຸກທ ຣໍະ

ມານ ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຊົງຂູ່ເຂັນ ແຕ່ຊົງມອບເຣ່ືອງຂອງພຣະອ ງົໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງພິພາກສາຢ່າງຍຸດຕິທັມ 
24 ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງເອງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບແບກບາບຂອງພວກເຮົາໄປເຖິງຕ້ົນໄມ້ນ້ັນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະ

ໄດ້ຕາຍເສັຽ ຝ່າຍການບາບ ແລະມີຊວິີດຝ່າຍຄວາມຊອບທັມ ດ້ວຍບາດແຜຂອງພຣະອົງ ທາ່ນທັງຫລາຍກໍດີ
ປົກກະຕິແລ້ວ 

25 ເພາະວ່າທ່ານທ ງັຫລາຍເປັນເໝືອນແກະທ່ີຫລົງທາງໄປ ແຕ່ບັດນ້ີໄດ້ຕ່າວຄືນມາຫາພຣະຜູ້ລ້ຽງ ແລະຜູ້ດູແລ
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ 

 

3 ການປະຕບິດັລະບຽບລະຫວາ່ງພ ັຣຍາສາມ ີ
Wives and Husbands 

1 ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນພັຣຍາກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ ເພ່ືອວ່າຖ້າສາມີຜູ້ໃດບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະ
ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ການປະຕິບັດຂອງພັຣຍາກໍອາດຈະຈູງໃຈສາມີໄດ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງເວ້ົາຈັກຄໍາ 

2 ຄືເມ່ືອສາມີຈະໄດ້ແລະເຫັນການປະຕິບັດອັນບໍຣິສຸດ ແລະອ່ອນນ້ອມຂອງພວກທ່ານຜູ້ເປັນພັຣຍາ 
3 ການປະຕິບັດຕົກແຕ່ງກາຍນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ເປັນການປະຕິບັດຕົກແຕ່ງພາຍນອກ ຄືການຖັກຜົມ, ໃສ່ເຄ່ືອງຄໍາ, 

ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງ 
4 ແຕ່ໃຫເ້ປັນການປະດັບທ່ີຊອ່ນໄວ້ໃນຈິດໃຈ ແຕ່ງດ້ວຍເຄ່ືອງປະດັບທ່ີບ່ໍຮູ້ເສ່ືອມສູນ ຄືດ້ວຍຈິດໃຈອ່ອນສຸພາບ 

ແລະສງົບຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີມີຄ່າສູງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
5 ເຫດວ່າບັນດາແມ່ຍິງຜູ້ມີສິນທັມໃນເຊ່ັນບູຮານຜູ້ຊ່ຶງມຄີວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ຕົກແຕ່ງກາຍຢ່າງນ້ັນ ໂດຍ

ໄດ້ຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ 



6 ເຫມືອນຢ່າງນາງຊາຣາໄດ້ຍອມຟັງອັບຣາຮາມແລະເອ້ີນທ່ານວ່າ ìນາຍî ຖ້າພວກທ່ານເຮັດດີ ບ່ໍຕົກໃຈກົວຕ່ໍ
ສ່ິງໃດ ພວກທ່ານກໍກາຍເປັນລູກຫລານຂອງນາງແລ້ວ 

7 ທ ່ານທັງຫລາຍທ່ີເປັນສາມີກໍເຫມອືນກັນ ຈ່ົງຢູ່ກິນກັບພັຣຍາດ້ວຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ນາງເປັນເພດອ່ອນແອກວ່າ ຈ່ົງ
ນັບຖືພັຣຍາເໝືອນເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນຮັບພຣະຄຸນແຫ່ງຊີວິດເປັນມໍຣະດົກ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຂັດຂວາງຄວາມ
ອ້ອນວອນຂອງພວກທ່ານ 
 

ຍອມທນົທກຸຍອ້ນເຮດັການດ ີ
Suffering for Doing Right 

8 ໃນທີສຸ່ດ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຈ່ົງເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ຈ່ົງຮັກກັນເໝືອນພ່ີນ້ອງຮ່ວມ
ທ້ອງ ຈ່ົງມີຈິດໃຈເອັນດ ແູລະຖ່ອມລົງ 

9 ຢ່າຮ້າຍຕອບແທນການຮ້າຍ ຢ່າດ່າຕອບແທນການດ່າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຈ່ົງອວຍພອນແກ່ເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະ
ອົງຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ເຮັດການຢ່າງນ້ີແຫລະ, ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນມາເປັນມໍຣະດົກ 

10 ເພາະວ່າ, ìຜູ້ທ່ີຢາກຮັບຊີວິດອັນດີ ແລະປາຖນາທ່ີຈະເຫັນວັນສນຸກ ກ ໃໍຫ້ຜູ້ນ້ັນຫ້າມລ້ີນຂອງຕົນ ບ່ໍໃຫ້ເວົ້າ
ຄວາມຊ່ົວ ແລະຫ້າມປາກບ່ໍໃຫ້ກ່າວຄໍາອຸບາຍລ້ໍລວງ 

11 ຈົ່ງໃຫຜູ້້ນ້ັນເວ້ັນໜີຈາກການຊ່ົວ ແລະເຮັດການດີ ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນສແວງຫາສັນຕິສຸກແລະພຍາຍາມຕິດຕາມໄປî 
12 ìພຣະເນດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາເບ່ິງຄົນຊອບທັມ ແລະພຣະອົງກ ຊົໍງຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາ 

ແຕ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ບັນດາຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວî 
13 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກາຍເປັນຄົນໝ້ັນໃຈເຮັດການດີ ໃຜໜໍຈະເຮັດຮ້າຍແກ່ທ່ານ 
14 ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍທົນທຸກເພາະໄດ້ເຮັດການຊອບທັມ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ແຕ່ຢ່າຊູ່ຢ້ານການທ່ີ

ເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານສະດຸ້ງຕົກໃຈນ້ັນ ແລະຢ່າວິຕົກກັງວົນ 
15 ແຕ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ, ຈ່ົງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີ ເພ່ືອ

ພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມ ີຄວາມ
ຫວັງຢ່າງນ້ີ 

16 ແຕ່ຈ່ົງຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ມໃີຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອພວກ
ທ່ານຖືກປມາດນິນທາ ຄົນທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍທັມນຽມຄຣິສະຕຽນອັນດີຂອງພວກທ່ານນ້ັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ອັບອາຍ 

17 ເພາະວ່າຖ້ານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນດີໃຫ້ພວກທ່ານທົນທຸກຍ ້ອນການເຮັດດີ ກໍດີກວ່າຕ້ອງທົນທຸກ  
ຍ ອ້ນເຮັດການຊ່ົວ 

18 ດ້ວຍວ່າພຣະຄຣິດກໍເໝືອນກັນ, ໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເທ່ືອດຽວເປັນການສ້ິນສຸດ ເພ່ືອແທນຄວາມຜິດບາບ ຄືພຣະ
ອົງຜູ້ຊອບທັມແທນຜູ້ບ່ໍຊອບທັມ ເພ່ືອຈະນໍາເຮົາທັງຫລາຍໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຝ່າຍກາຍພຣະອົງຊົງຖືກປະຫານ
ເສັຽ ແຕ່ຝ່າຍວິນຍານພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ 

19 ແລະໂດຍທາງວິນຍານນ້ັນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປປະກາດແກ່ບັນດາວິນຍານທ່ີຖືກຄ ກຸຢູ່ 
20 ຊ່ຶງເມ  ່ືອກ່ອນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຍອມເຊ່ືອຟ ງັພຣະເຈ້ົາ ຄືເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງຄວາມອົດທົນດົນນານໃນສມັຍຂອງ

ໂນອາ ຂນະທ່ີທ່ານກໍາລັງສ້າງນາວາຢູ່ ໃນນາວານ້ັນມີຄົນຈໍານວນຫນ້ອຍ ຄືແປດຄົນທ່ີໄດ້ຜ່ານພ້ົນນ້ໍາຖ້ວມ
ນ້ັນ 



21 ນ້ໍານ  ້ັນຫມາຍເຖິງພິທີບັບຕິສະມາທ່ີໃຫ້ພວກທ່ານລອດພ້ົນດຽວນ້ີ ບັບຕິສະມານ້ີບ່ໍແມ່ນການຊໍາຮະສ່ິງເປ້ືອນ
ເປິທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ເປັນການຮຽນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສ ບັບຕິສະມາ
ນ້ີໃຫ້ເຖິງທ່ີພ້ົນ ເພາະດ້ວຍການທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ 

22 ຜູ້ໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໃນມະຫາສວັນ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ເບ້ືອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍມີຝູງເທວະດາແລະ
ບັນດາຜູ້ມີອໍານາດແລະຣິດເດດ ຖືກມອບໄວ້ໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ 

 

4 ຜູຮ້ບັມອບໝາຍໜ້າທີດ່ແີຫງ່ພຣະຄຸນ 
Good Stewards of Godís Grace 

1 ສັນນ້ັນໂດຍເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດ
ຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທນົທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການ
ຜິດບາບ 

2 ເພ່ືອຈະບ່ໍດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນ ດຸ ແຕ່ດໍາເນີນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ 

3 ດ້ວຍວ່າຄາວທ່ີລ່ວງພ ົ ້ນໄປແລ້ວນ້ັນ ທ່ີໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງຄົນຕ່າງຊາດກໍພຽງພ ໍແລ້ວ ຄືຄາວເມ່ືອໄດ້
ເຮັດຕາມຣາຄະຕັນຫາ, ຕາມໃຈປາຖນາອັນຊ່ົວ ດ່ືມເຫລ້ົາເມົາສຸຣາ ລ້ຽງກ ນັຢ່າງເຖິງໃຈ ຮ່ວມກັນກິນເຫລ້ົາ
ເກີນສ່ວນ ແລະຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມຊຶ່ງຜິດທັມ 

4 ໃນເຣ່ືອງນ້ີເຂົາກໍປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານບ່ໍຍອມແລ່ນໄປເຂ້ົາສ່ວນກັບເຂົາ ໃນການຊ່ົວຮ້າຍອັນເຫລືອລ້ົນ
ເໝືອນຢ່າງເຂົາ ແລະເຂົາກໍກ່າວຄໍານິນທາໃສ່ພວກທ່ານ 

5 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະຕ້ອງໃຫ້ການແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຊົງພິພາກສາທັງຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ 
6 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊົງປະກາດແກ່ພວກຄົນທ່ີຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນກັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຖືກຊົງ

ພພິາກສາໃນເນ້ືອກາຍເໝືອນຢ່າງມະນຸດທ່ົວໆໄປ ແລ້ວຈະໄດ້ມີຊີວດິທາງຈິດວິນຍານຢ່າງດຽວກັບພຣະເຈ້ົາ 
7 ອະວະສານຂອງສ່ິງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງມີສະຕິອັນດີ ແລະຄອຍລະວັງ

ຕົວສໍາລ ບັການອ້ອນວອນ 
8 ທ່ີສໍາຄັນກວ່າສ່ິງອ່ືນໆທັງຫມົດກໍຄືຈ່ົງຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ ເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບ

ໄວຢ່້າງຫລວງຫລາຍ 
9 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຕ້ອນຮັບເຊ່ິງກັນແລະກັນໂດຍບ່ໍຈ່ົມ 
10 ຕາມທ່ີທຸກຄົນໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຊງົປະທານໃຫ້ແລ້ວ ກໍໃຫໃ້ຊ້ຂອງປະທານນ້ັນເພ່ືອປໂຍດແກ່ກັນແລະກັນ ເໝືອນຜູ້

ຮັບມອບໝາຍຜູ້ດີທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະຄ ຸນນາໆປະການຂອງພຣະເຈ້ົາ 
11 ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້ເໝືອນຜູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບໍຣິຫານການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫບໍ້ຣິຫານຮັບ

ໃຊ ເ້ຫມືອນຜູ້ຮັບກໍາລັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົໂຜດປະທານໃຫ້ ເພ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍ
ທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສະງ່າຣາສີແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
 

ການຍອມທນົທກຸຢາ່ງຄຣສິະຕຽນ 
Suffering as a Christian 

12 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປັນການລອງໃຈ ເໝ ອືນ
ກັບວ່າເປັນເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂ້ືນກັບພວກທາ່ນ 



13 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດມ້ສ່ີວນໃນຄວາມທຸກທ ຣໍະມານຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອວ່າ ເມືອ່ສະງ່າຣາ
ສີຂອງພຣະອົງປາກົດຂ້ຶນ ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງຫລວງຫລາຍເໝືອນກັນ 

14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກໝ່ິນປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພຣະວິນຍານ
ຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ກັບພວກທາ່ນ 

15 ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເພາະເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ, ເປັນຂະໂມຍ, ເປັນຜູ້ທໍາຮ້າຍ, ຫລືເປັນ
ຜູ້ທຽວຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິດທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ 

16 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊ່ືວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ ກ ຢ່ໍາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີຄວາມລະອາຍ ແຕ່ໃຫຖ້ວາຍພຣະກຽດ
ແດ່ພຣະເຈ້ົາເພາະຊ່ືນ້ັນ 

17 ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີການຊົງພິພາກສາຈະຕ້ອງເລ້ີມຕ້ົນທ່ີຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຖ້າການພິພາກ
ສານ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພວກເຮົາກ່ອນ ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຈະເປັນ
ຢ່າງໃດ 

18 ຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພ້ົນໄດ້ດ້ວຍຍາກ ຄົນປມາດພຣະເຈ້ົາແລະຄົນຜ ດິບາບຈະໄປຢູ່ໃສ 
19 ເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຝາກຈິດວິນຍານຂອງຕົນ

ໄວກັ້ບພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິບັດອັນດີ ຄືໃຫຝ້າກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູ້ທ່ຽງທັມ 
 

5 ຈົງ່ລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົາ້ 
Tending the Flock of God 

1 ເຫດສັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໃນຖານະທ່ີເປັນເຖ້ົາແກ່ຜູ້ນ່ຶງ, ເປັນພຍານເຖິງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະຄຣິດ, 
ແລະມີສ່ວນທ່ີຈະຮັບສະງ່າຣາສີຊ່ຶງຈະປາກົດມາພາຍຫລັງ ຈ່ຶງເຕືອນສະຕິບັນດາເຖ້ົາແກ່ໃນຖ້າມກາງທ່ານທັງ
ຫລາຍ 

2 ຈ່ົງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຝາກໄວ້ກັບພວກທ່ານ ຈ່ົງດູແລເຂົາບ່ໍແມ່ນດ້ວຍໃຈຂົມຂ່ືນ ແຕ່ດ້ວຍເຕັມໃຈ
ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເຫັນແກ່ຊັບສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ມາໃນທາງທຸດຈະຣິດ ແຕ່ດ້ວຍໃຈ
ເຫລ້ືອມໃສ 

3 ບ່ໍແມ່ນເໝືອນເປັນເຈ້ົານາຍເໜືອພວກທ່ີຊົງຝາກໄວ້ກັບພວກທ່ານ ແຕ່ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງແກ່ຝູງແກະນ້ັນ 
4 ແລະເມ່ືອພຣະຜູ້ລ້ຽງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຈະສະເດັດມາປາກົດ ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີເປັນພວງມາລັຍທີບ່ໍ

ຮູ້ຫ່ຽວແຫ້ງໄປ 
5 ເໝືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງເອົາຄວາມ

ຖ່ອມໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້ ໃນການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ ດ້ວຍວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ 
ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງî 

6 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣດິຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກ
ພວກທ່ານຂ້ຶນເມ່ືອເຖິງເວລາອັນຄວນ 

7 ຈ່ົງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງພວກທ່ານໄວ້ກັບພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່ 
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝ້ົາຢູ່ ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຄືມານ ທຽວວົນວຽນໄປມາ

ເໝືອນໂຕສິງທ່ີແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທ່ີມນັຈະກັດກິນໄດ້ 
9 ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູນ້ັນດ້ວຍໃຈໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານທ່ົວໂລກກໍປະສົບ

ກັບຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງດຽວກັນນ້ີ 



10 ແລະເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກຢູ່ຊົວ່ຂນະນ່ຶງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຄຸນທັງໝົດ, ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກ
ທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃນສະງ່າຣາສີອັນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ພຣະອົງເອງຈະຊົງໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕ້ັງຂ້ຶນ
ໃຫມ່ ແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃຫມ້ກໍີາລ ງັຂ້ຶນ ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແນ້ນໜາ 

11 ຣິດທານຸພາບຈ່ົງມີແຕ່ພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
 

ຄາໍສະແດງຄວາມຄາໍນບັຕອນທາ້ຍ 
Final Greetings and Benediction 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນຢ່າງຫຍ້ໍໆມາຍັງທ່ານທັງຫລາຍ ໂດຍຜ່ານທາງຊີລາວານ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນພ່ີນ້ອງຜູ້
ສັດຊ່ືຄົນນ່ຶງ ເພ່ືອເຕືອນສະຕິແລະເປັນພຍານແກ່ພວກທ່ານ ວາ່ພຣະຄຸນນ້ັນເປັນພຣະຄຸນທ່ີແທ້ຈິງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຈ່ົງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະຄຸນນ້ັນ 

13 ນາງ ທ່ີຢູ່ເມືອງບາບິໂລນ ຊ່ຶງຊົງເລືອກໄວ້ຢ່າງດຽວກັບພວກທ່ານ ແລະມາຣະໂກລູກຂອງເຮົາ ກໍຝາກຄວາມ
ຄຶດເຖິງມາເໝືອນກັນ 

14 ຈ່ົງທັກທາຍກັນດ້ວຍການຈູບອັນສະແດງຄວາມຮັກ ຂໍສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດເທີນ 
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