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ເອເຟໂຊ  5:22-24  ຝຝ າຍພມ ຣຍາ  ຈຈຝ ງຍອມຢຢຝ ໃຕຕ ບມ ງຄມ ບສາມພ ຂອງຕຈ ນ  ຫມມ ອນຍອມຟມ ງອຈ ງ

ພຣະຜຢຕ ເປມ ນເຈຈ ຕ າ  23  ເພາະວຝ າສາມພ ເປມ ນສພ ສະຂອງພມ ຣຍາ ເຫມມ ອນພຣະຄຣຣ ດຊຈ ງເປມ ນປະ

ມມ ກຂອງຄຣຣ ສຕະຈມ ກ ຊຊຝ ງເປມ ນພຣະກາຍຂອງພຣະອຈ ງ ແລະພຣະອຈ ງຊຈ ງເປມ ນຜຢຕ ໂຜດໃຫຕ ຄ

ຣຣ ສຕະຈມ ກນມຕ ນພຈ ຕ ນ  24  ຄຣຣ ສຕະຈມ ກຍອມຢຢຝ ໃຕຕ ບມ ງຄມ ບຂອງພຣະຄຣຣ ດສມ ນໃດ  ພມ ຣຍາກຄ

ຄວນຍອມຢຢຝ ໃຕຕ ບມ ງຄມ ບສາມພ ຂອງຕຈ ນທມ ກປະການສມ ນນມຕ ນ

ເອເຟໂຊ  5:31,33  “ເພາະເຫດນພ ຕ ຜຢຕ ຊາຍຈຊຝ ງຈະລະບຣ ດາມານດາຂອງຕຈ ນໄປຜຢ ກພມ ນກມ ບພມ ຣ

ຍາ ແລະເຂຈ າທມ ງສອງຈະເປມ ນກາຍອມ ນດຽວກມ ນ” 33 ເຖຣ ງຢຝ າງໃດກຄ ດພ , ພວກທຝ ານທມ ກຄຈ ນ

ຈຈຝ ງຮມ ກພມ ຣຍາຂອງຕຈ ນເຫມມ ອນຮມ ກຕຈ ນເອງ ແລະພມ ຣຍາກຄ ຈຈຝ ງຢຄ າເກງສາມພ ຂອງຕຈ ນ

1 ໂກຣຣ ນໂທ 7:3 ຜຈ ວຕຕ ອງຍອມຮຝ ວມຢຢຝ ກມ ບເມມ ຽຕາມສຈ ມຄວນ ແລະເມມ ຽກຄ ຕຕ ອງຍອມຮຝ ວມ

ຢຢຝ ກມ ບຜຈ ວເຫມມ ອນກມ ນ

1  ໂກຣຣ ນໂທ  7:34  ຝຝ າຍຍຣ ງທພຝ ບຄຝ ມພ ຜຈ ວແລະສາວໂສດກຄ ຮຕ ອນໃຈໃນການງານຂອງອຈ ງພຣະຜຢຕ

ເປມ ນເຈຈ ຕ າ  ເພມຝ ອຈະໄດຕ ເປມ ນຄຈ ນບຄ ຣຣ ສມ ດທມ ງກາຍແລະຈຣ ດວຣ ນຍານ  ແຕຝ ຍຣ ງທພຝ ມພ ຜຈ ວກຄ ຮຕ ອນ

ໃຈໃນການຂອງໂລກນພ ຕ  ເພມຝ ອຈະເຮມ ດໃຫຕ ຊອບໃຈຂອງຜຈ ວ

ໂກໂລຊາຍ  3:18  ຝຝ າຍເມມ ຽ  ຈຈຝ ງຍອມຟມ ງຜຈ ວຂອງຕຈ ນຊຊຝ ງເປມ ນການສຈ ມຄວນໃນອຈ ງພຣະຜຢຕ

ເປມ ນເຈຈ ຕ າ

1  ຕຣ ໂມທຽວ  2:11-14  ໃຫຕ ຜຢຕ ຍຣ ງຮຽນຮຢ ຕ ຢຝ າງງຽບໆ  ແລະດຕ ວຍໃຈອຝ ອນນຕ ອມ  12  ເຮຈ າບຄຝ ອະ

ນມ ຍາດໃຫຕ ຜຢຕ ຍຣ ງສມຝ ງສອນ  ຫລມ ໃຊຕ ອຄ ານາດເຫນມ ອຜຢຕ ຊາຍ  ແຕຝ ໃຫຕ ເຂຈ າມຣ ດງຽບຢຢຝ  13

ດຕ ວຍວຝ າພຣະເຈຈ ຕ າໄດຕ ຊຈ ງປມຕ ນອາດາມຂຊ ຕ ນກຝ ອນ  ແລຕ ວຈຊຝ ງຊຈ ງສຕ າງເອວາ  ແລະອາດາມບຄຝ ໄດຕ

ຖມ ກຫລອກລວງ ແຕຝ ຜຢຕ ຍຣ ງໄດຕ ຖມ ກຫລອກລວງຈຊຝ ງຕຈ ກໃນການລຝ ວງລະເມພ ດ  14  ແຕຝ ເຖຣ ງ

ປານນມຕ ນກຄ ດພ  ຜຢຕ ຍຣ ງຍມ ງຈະຮມ ບການຊຈ ງໂຜດໃຫຕ ພຈ ຕ ນໄດຕ ດຕ ວຍການເກພ ດລຢ ກ  ຖຕ າເຂຈ າຕມຕ ງ

ຫມມຕ ນຄຈ ງຢຢຝ ໃນຄວາມເຊມຝ ອ  ໃນຄວາມຮມ ກ  ແລະໃນຄວາມບຄ ຣຣ ສມ ດ  ພຕ ອມດຕ ວຍຄວາມສ

ງຝ ຽມຄຝ ຽມຄຈ ມ

ປະຖຈ ມການ 3:16 ແລຕ ວພຣະອຈ ງຊຈ ງກຝ າວກມ ບຜຢຕ ຍຣ ງນມຕ ນວຝ າ, “ເຣຈ າຈະເພພ ຕ ມຄວາມຫຍມຕ ງຍາກໃຫຕ



ແກຝ ເຈຈ ຕ າເວລາມພ ທຕ ອງ  ແລະຈະໃຫຕ ເຈຈ ຕ າຄອດບມ ດດຕ ວຍຄວາມເຈມ ບປວດ ເຖຣ ງປານນມຕ ນເຈຈ ຕ າ

ກຄ ຍມ ງຢາກໄດຕ ຜຈ ວຢຢຝ  ແລະຜຈ ວນມຕ ນຈະເປມ ນນາຍປຈ ກຄອງເບຣຝ ງແຍງເຈຈ ຕ າ”

1  ເປໂຕ  3:1,2  ຝຝ າຍທຝ ານທມ ງຫລາຍຜຢຕ ເປມ ນພມ ຣຍາກຄ ເຫມມ ອນກມ ນ  ຈຈຝ ງຍອມຟມ ງສາມພ ຂອງ

ຕຈ ນ  ເພມຝ ອວຝ າຖຕ າສາມພ ຜຢຕ ໃດບຄຝ ເຊມຝ ອຟມ ງພຣະທມ ມຂອງພຣະເຈຈ ຕ າ  ການປະຕຣ ບມ ດຂອງພມ ຣຍາ

ກຄ ອາດຈະຈຢ ງໃຈສາມພ ໄດຕ ໂດຍບຄຝ ຕຕ ອງເວຈ ຕ າຈມ ກຄຄ າ  2  ຄມ ເມມຝ ອສາມພ ຈະໄດຕ ແລະເຫມ ນການປະຕຣ

ບມ ດອມ ນບຄ ຣຣ ສມ ດ ແລະອຝ ອນນຕ ອມຂອງພວກທຝ ານຜຢຕ ເປມ ນພມ ຣຍາ

ຕຣ ໂຕ  2:1-5  ແຕຝ ຝຝ າຍເຈຈ ຕ າ ຈຈຝ ງສມຝ ງສອນໃນເຫມາະສຈ ມກມ ບໂອວາດຄຄາສອນອມ ນມພ ຫລມ ກ  2  ຄມ

ຈຈຝ ງເຕມ ອນພວກຊາຍທພຝ ມພ ອາຍມ ສຢ ງໃຫຕ ຮຢ ຕ ຈມ ກບມ ງຄມ ບຕຈ ນ  ໃຫຕ ເປມ ນຄຈ ນສະງຝ າຜຝ າເຜພ ຍ  ເປມ ນ

ຄຈ ນມພ ສະຕຣ ອມ ນດພ ຮອບຄອບ  ເປມ ນຄຈ ນມພ ຄວາມເຊມຝ ອ  ມພ ຄວາມຮມ ກ  ແລະມພ ຄວາມອຈ ດທຈ ນ

ຕາມສຈ ມຄວນ  3  ຝຝ າຍພວກຜຢຕ ຍຣ ງທພຝ ມພ ອາຍມ ສຢ ງນມຕ ນກຄ ເຫມມ ອນກມ ນ  ຈຈຝ ງໃຫຕ ເຂຈ າມພ ກຣ ຣຣ ຍາ

ສຈ ມກມ ບເປມ ນຄຈ ນຂອງພຣະເຈຈ ຕ າ  ຢຝ າໃຫຕ ເປມ ນຄຈ ນໃຊຕ ຄຄ ານຣ ນທາປມາດ  ຫລມ ເປມ ນຄຈ ນຕຣ ດ

ເຫລຈ ຕ າແວງຫລາຍ  ແຕຝ ໃຫຕ ເປມ ນຜຢຕ ສອນຄມ ນງາມຄວາມດພ  4  ເພມຝ ອເປມ ນການແອບສອນ

ພວກຜຢຕ ຍຣ ງທພຝ ຍມ ງຫນມຝ ມໃຫຕ ຮມ ກຜຈ ວ  ແລະລຢ ກຂອງຕຈ ນ  5  ໃຫຕ ເປມ ນຄຈ ນມພ ສະຕຣ ອມ ນດພ ຮອບ

ຄອບ  ເປມ ນຄຈ ນບຄ ຣຣ ສມ ດ  ເປມ ນຄຈ ນເອຈ າໃຈໃສຝ ໃນວຽກບຕ ານການເຮມ ອນ  ເປມ ນຄຈ ນມພ ໃຈເມດ

ຕາ  ແລະເປມ ນຄຈ ນນຕ ອຍເຊມຝ ອຟມ ງຜຈ ວຂອງຕຈ ນ  ເພມຝ ອພຣະທມ ຍຂອງພຣະເຈຈ ຕ າຈະບຄຝ ຖມ ກ

ປມາດ

ສມ ພາສຣ ດ  12:4  ເມມ ຽດພ ເປມ ນມຈ ງກມ ດຂອງຜຈ ວຕຈ ນ  ແຕຝ ນາງຜຢຕ ທພຝ ນຄ າຄວາມອມ ບອາຍມາກຄ

ເຫມມ ອນຄວາມເນຈຝ າເປມຝ ອຍໃນກະດຢ ກຜຈ ວ

ສມ ພາສຣ ດ 14:1 ປມ ນຍາສຕ າງເຮມ ອນຂອງນາງຂຊ ຕ ນ ແຕຝ ຄວາມໂງຝ ມຕ າງມມ ນລຈ ງດຕ ວຍມມ ຂອງຕຈ ນ

ສມ ພາສຣ ດ  19:13  ບມ ດໂງຝ ຈຕ າເປມ ນຄວາມພຣ ນາດຂອງບຣ ດາຂອງເຂຈ າ  ແລະການທະເລາະວຣ ວາດ

ຂອງເມມ ຽກຄ ເຫມມ ອນນຄ ຕ າຝຈ ນຍຕ ອຍຢຈ ດບຄຝ ຢມ ດ

ສມ ພາສຣ ດ  21:9,19  ຢຢຝ ທພຝ ແຈມມ ມເທຣ ງຫລມ ງຄາເຮມ ອນດພ ກວຝ າຢຢຝ ໃນເຮມ ອນຮຝ ວມກມ ບຍຣ ງທພຝ ຈຢ ຕ ຈພ ຕ  19

ຢຢຝ ໃນແຜຝ ນດພ ນກມ ນດານ ດພ ກວຝ າຢຢຝ ກມ ບຜຢຕ ຍພ ງທພຝ ຈຢ ຕ ຈພ ຕ  ແລະມມ ກຈຈຝ ມ

ສມ ພາສຣ ດ  25:24  ຢຢຝ ທພຝ ແຈມມ ມເທຣ ງຫລມ ງຄາເຮມ ອນດພ ກວຝ າຢຢຝ ໃນເຮມ ອນຮຝ ວມກມ ບຍຣ ງທພຝ ຈຢ ຕ ຈພ ຕ  25

ຂຝ າວດພ ຈາກເມມ ອງໄກ ກຄ ເຫມມ ອນນຄຕ າເຢມ ນທພຝ ໃຫຕ ແກຝ ຄຈ ນຫຣ ວ



ສມ ພາສຣ ດ  27:15,16 ຝຈ ນຍຕ ອຍແປະໆບຄຝ ຢມ ດໃນຣະດຢ ຝຈ ນສມ ນໃດ ຜຢຕ ຍຣ ງທພຝ ຈຢ ຕ ຈພ ຕ ກຄ ເຫມມ ອນກມ ນສມ ນ

ນມຕ ນ 16 ທພຝ ຈະຍມ ບຍມຕ ງນາງກຄ ເຫມມ ອນຍມ ງຍມຕ ງລຈ ມ ຫລມ ກຄ ານຄ ຕ າມມ ນດຕ ວຍມມ ຂວາ

ສມ ພາສຣ ດ 31:10-31  ເມມ ຽທພຝ ດພ ຍຝ ອມປະເສພ ດກວຝ າເພມ ດນພ ນຈພ ນດາ ແຕຝ ຍາກຫລາຍທພຝ ຈະໄດຕ ຍຣ ງ

ເຊມຝ ນນມຕ ນ  11  ຜຈ ວທພຝ ມພ ເມມ ຽດພ ກຄ ວາງໃຈໃນນາງໄດຕ  ເຂຈ າຈະບຄຝ ເປມ ນທມ ກເລພ ຍ  12  ເມມ ຽທພຝ ດພ ນມຕ ນ

ເປມ ນດມຝ ງນພ ຕ  ຄມ ທຄາແຕຝ ສຣຝ ງທພຝ ດພ ຕຄຝ ຜຈ ວ ຈະບຄຝ ທຄາໃຫຕ ຜຈ ວເຊມຝ ອມເສມ ຽຕລອດຊພ ວຣ ດ 13 ຈມ ດຫາຂຈ ນ

ແກະ ຜຕ າເນມ ຕ ອດພ  ພຕ ອມທມ ງເຣມ ດວຽກຢຝ າງຊຄ ານຣ ຊຄ ານານ 14 ຊອກຫາອາຫານຈາກບຝ ອນໄກ

ມາສຢ ຝ ເຮມ ອນເຫມມ ອນເຮມ ອນພຄຝ ຄຕ າ 15 ນອນເດຣ ກຕມຝ ນເຊຈ ຕ າ ເພມຝ ອຈມ ດຕຽມຫາອາຫານສຄາລມ ບ

ຄອບຄຈ ວ ແລະບອກວຽກໃຫຕ ສາວໃຊຕ ທຄ າ  16  ຊອກຫາທພຝ ດຣ ນເຮມ ດສວນອະງມ ຝ ນ  ແລຕ ວຊມ ຕ ໄວຕ

ດຕ ວຍເງຣ ນທພຝ ນາງຫາມາເອງ  17  ເປມ ນຍຣ ງທພຝ ແຂງແຮງ ມພ ນຄຕ າໃຈແລະສມ ກຂະພາບດພ  18  ຮຢ ຕ

ຈມ ກຄມ ນຄຝ າຂອງສຣຝ ງທພຝ ຕຈ ນທຄ າ  19  ເຂມ ນຝຕ າຍ ແລະຕຄຝ າຜຕ າເອງ  20  ໃຫຕ ຄວາມຊຝ ອຍເຫລມ ອ

ຄຈ ນທມ ກຍາກແລະຜຢຕ ຂມ ດສຈ ນ  21  ເມມຝ ອຍາມຫນາວກຄ ບຄຝ ເດມ ອດຮຕ ອນ ເພາະວຝ ານາງມພ ເຄມຝ ອງ

ກມ ນຫນາວສຄ າລມ ບລຢ ກຜຈ ວແລຕ ວ  22  ນາງຕຄຝ າຜຕ າປຢ ນອນ  ແລະນມຝ ງຜຕ າໄຫມສພ ມຝ ວງເນມ ຕ ອດພ

23  ຊຝ ອຍໃຫຕ ຜຈ ວມພ ຊມຝ ສຽງ  ແລະເປມ ນເຈຈ ຕ ານາຍຄຈ ນນຊຝ ງໃນປະເທດ  24  ນາງຕຄຝ າເຄມຝ ອງນມຝ ງ

ແລະທຄ າສາຍແອວຂາຍໃຫຕ ພວກພຄຝ ຄຕ າ  25 ເປມ ນຍຣ ງທພຝ ແຂງແຮງ ແລະຫນຕ າເຄຈ າຣຈ ບນມ ບຖມ

ບຄຝ ເປມ ນຫຝ ວງຫຍມ ງໃນອານາຄຈ ດ  26  ເປມ ນຍຣ ງເວຈ ຕ າຈາຫລມ ກແຫລມ  ແລະສມ ພາບ

ອຝ ອນຫວານ 27 ຫຍມຕ ງຢຢຝ ກມ ບວຽກ ແລະເອຈ າໃຈໃສຝ ໃນຄວາມຕຕ ອງການຂອງຄອບຄຈ ວສເມພ

28  ລຢ ກຜຈ ວຂອງນາງຈະສະແດງຄວາມພຄ ໃຈ ແລະຍຕ ອງຍຄ ນາງ  29  ຜຈ ວຈະເວຈ ຕ າວຝ າ,  “ມພ ຜຢຕ

ຍຣ ງຢຢຝ ຫລາຍຄຈ ນເປມ ນເມມ ຽທພຝ ດພ  ແຕຝ ເຈຈ ຕ າດພ ກວຝ າຜຢຕ ຍຣ ງທມ ງປວງ”  30  ສເນຝ ເປມ ນຂອງຫລອກ

ລວງ  ແລະຄວາມງາມກຄ ເປມ ນຂອງບຄຝ ແນຝ ນອນ  ແຕຝ ຜຢຕ ຍຣ ງທພຝ ຢຄາເກງພຣະຜຢຕ ເປມ ນເຈຈ ຕ າສຈ ມ

ຄວນໄດຕ ຮມ ບຄວາມສມ ຣເສພ ນ  31  ຍຕ ອນຜຈ ນງານທມ ງປວງທພຝ ນາງໄດຕ ທຄ າມານມຕ ນ  ຈຈຝ ງໃຫຕ ກຽດ

ແກຝ ນາງ ນາງສຈ ມຄວນໄດຕ ຮມ ບຄວາມເຄຈ າຣຈ ບນມ ບຖມ ຈາກທມ ກໆຄຈ ນ
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