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ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 

ຮຽບຮຽງໂດຍ 
ມັດທາຍ 

ບົດທີ 1 
ລຳດັບເຊື້ອວົງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 

(ລກ 3:23-28) 

1ໜງັສ  ລ  ຳດບັ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ຜູໍ້ ສ ບ ກະກນູ ເນ ື່ ອງ 

ມຳ ຈຳກ ອັບຣາຮາມ.          
2ອັບຣາຮາມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອີຊາກ          ອີຊາກ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຢາໂຄບ          ຢາໂຄບ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຢູດາ          

ແລະ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ.         

3ຢູດາ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເປເຣັດ ແລະ ເຊຣາ          ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຕາມາ          ເປເຣັດ 

ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຮດຊະໂຣນ,         ເຮດຊະໂຣນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຣາມ.         

4ຣາມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອຳມີນາດາບ          

ອຳມີນາດາບ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ນາໂຊນ          ນາໂຊນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຊັນໂມນ.         

5ຊັນໂມນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂບ-
ອາດ          ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຣາຮາບ          ໂບອາດ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂອເບັດ          ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຣຸດ          ໂອເບັດ ມີ ບດຸ 

ຊຳຍ ຊ ື່  ເຢຊີ.         

6ເຢຊີ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ດາວິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ກະສດັ.          

ກະສດັ ດາວິດ ຊງົ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂຊໂລໂມນ          ຊງົ ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ 

ອູຣີຢາ.         

7ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຣໂຮໂບອາມ          ເຣໂຮໂບອາມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອະ ບ ີຢຳ         

ອະ ບ ີຢຳ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາຊາ.         

8ອາຊາ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຢໂຮຊາຟັດ          ເຢໂຮຊາຟັດ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂຢຣາມ          

ໂຢຣາມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອຸດຊີຢາ.         

9ອຸດຊີຢາ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂຢທາມ          ໂຢທາມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາຮາດ          

ອາຮາດ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຮເຊກີຢາ.         

10ເຮເຊກີຢາ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ມານາເຊ          ມານາເຊ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາ-
ໂມນ          ອາໂມນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂຢສີຢາ.         

11ໂຢສີຢາ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຢໂຮຢາກິນ          ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ 

ຂອງ ຕນົ         ເກດີ ໃນ ເວລຳ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບໂີລນ.          
12ຄນັ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ ແລໍ້ວ         ເຢໂຮຢາກິນ ກ  ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຊອານຕີເອນ          ເຊ-

ອານຕີເອນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຊຣູບາເບນ.         

13ເຊຣູບາເບນ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາບີອຸດ          ອາບີອຸດ ມີ ບດຸ ຊຳຍ 

ຊ ື່  ເອລຢີາກີມ          ເອລຢີາກີມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາໂຊ.         

14ອາໂຊ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຊາໂດກ          ຊາໂດກ ມີ ບດຸ 

ຊຳຍ ຊ ື່  ອາຂີມ          ອາຂີມ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເອລອຸີດ.         

15ເອລອຸີດ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ເອເລອາຊາ          ເອເລອາຊາ ມີ 

ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ມັດທານ          ມັດທານ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ຢາໂຄບ.         

16ຢາໂຄບ ມີ ບດຸ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂຢເຊັບ          ຜູໍ້ ເປັນ ສຳມີ 

ຂອງ ນຳງ ມາຣິອາ          ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ          ກ  ຊງົ ບງັເກດີ ມຳ ຈຳກ ນຳງ ມາຣິອາ ຜູໍ້ ນີໍ້.          
17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອັບຣາຮາມ ລງົ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ກະສດັ ດາວິດ ຈິື່ງ ເປັນ ສິບ ສີື່  ຊ ົື່ວ ຄນົ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ກະສດັ ດາວິດ ຈນົ ເຖງິ ຄຳວ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບໂີລນ          ເປັນ ເວລຳ ສິບ ສີື່  ຊ ົື່ວ ຄນົ         ແລະ ນບັ ຕ ັໍ້ງ-
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ແຕື່ ຄຳວ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບໂີລນ ຈນົ ເຖງິ ພຣະຄຣິດ          ເປັນ ເວລຳ ສິບ ສີື່  ຊ ົື່ວ ຄນົ.          

ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
(ລກ 2:1-7) 

18ເລ ື່ ອງ ພຣະກ  ຳເນດີ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້:         ຄ  ນຳງ ມາຣິອາ ຜູໍ້ ເປັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ 

ພຣະເຢຊ ູນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເປັນ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ກບັ ໂຢເຊັບ ແລໍ້ວ         ກື່ອນ ເວລຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ຄູື່ ຜວົ ເມຍ ກນັ ກ  ປະກດົ ວື່ຳ         

ນຳງ ມີ ທໍ້ອງ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ.         

19ຝື່ຳຍ ໂຢເຊັບ ຜູໍ້ ເປັນ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ຂອງ ນຳງ ເປັນ 

ຄນົ ມີ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ແກື່ ນຳງ         ຈິື່ງ ຕດັ ສີນ ໃຈ 

ວື່ຳ ຈະ ຖອນ ໝັໍ້ນ ເສຍ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ.         

20ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ຍງັ ຄ ດ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຢູື່         ກ  ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ 

ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ໂຢເຊັບ ໃນ ຄວຳມ ຝນັ ວື່ຳ,         “ໂຢເຊັບ ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ 

ຢໍ້ຳນ ທີື່  ຈະ ຮບັ ນຳງ ມາຣິອາ ມຳ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ປະຕສິນົທິ ໃນ ທໍ້ອງ ຂອງ ນຳງ ກ  

ເປັນ ໂດຍ ເດດ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

21ນຳງ ຈະ ປະສດູ ບດຸ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ນຳມ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

‘ເຢຊູ’         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ໂຜດ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ຂອງ ເຂົຳ.”         

22ກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ 

ດໍ້ວຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ.         

23“ເບິື່ ງ ແມ,         ຍງິ ພມົ ຈະ ລີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ທໍ້ອງ ແລະ ປະສດູ ບດຸ ຄນົ ໜ ື່ ງ,         

ແລະ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ບດຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ເອມານູເອນ’”         (ແປ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ”).         

24ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຮບັ 

ເອົຳ ນຳງ ມາຣິອາ ມຳ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ.         

25ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ສມົສູື່ ຢູື່ ກບັ ນຳງ ຈນົ ປະສດູ ບດຸ ຊຳຍ ແລໍ້ວ         

ແລະ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ບດຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເຢຊູ”.          

ບົດທີ 2 
ພວກໂຫລາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ປະສດູ ຢູື່ ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ແຂວງ ຢູດາຍ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ກະສດັ ເຮໂຣດ 

ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

2ຖຳມ ວື່ຳ,         “ກມຸມຳນ ຜູໍ້ 

ເກດີ ມຳ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ດຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ[a]         ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທື່ຳນ.”         

3ຄນັ ກະສດັ ເຮໂຣດ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ວຸື່ນວຳຍ ພຣະໄທ         ທງັ 

ໄທ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ກ  ພໍ້ອມ ກນັ ວຸື່ນວຳຍ ດໍ້ວຍ.         

4ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຸມ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ 

ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ບງັເກດີ ຢູື່ ທີື່  ໃດ.”         

5ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃນ ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ແຂວງ ຢູດາຍ ເພຳະ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,          

 6 ‘ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ໃນແຜື່ນດນິ ຢູດາຍ ເອີຍ 

   ເຈົໍ້ຳກ ບ ື່ ແມ ື່ນຜູໍ້ເລັກນໍ້ອຍທີື່ ສດຸ 

  ໃນຖໍ້ຳມກຳງພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງ ຢູດາຍ  

 

[a]ຫລ  “ເຫັນດຳວຂອງເພິື່ ນທຳງທິດຕຳເວັນອອກ.” 



3 ມັດທາຍ 2 
   ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳນຳຍຜູໍ້ໜ ື່ ງຈະອອກມຳຈຳກເຈົໍ້ຳ 

  ຜູໍ້ຊ ື່ ງຈະປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ’.” 
7ແລໍ້ວ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ກຳນ ລບັ         ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຄວຳມ ຖໍ້ວນ ຖີື່  

ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ດຳວ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ.         

8ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເບັດເລ-
ເຮັມ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄກັແນື່         ເມ  ື່ອ ພບົ ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ບອກ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.”         

9ເມ  ື່ອ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ພຳກນັ ອອກ ໄປ         

ເບິື່ ງ ແມ,         ດຳວ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເມ  ື່ອ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຂົຳ ໄປ         ຈນົ ມຳ ຢດຸ ຢູື່ ຊ ື່  ສະຖຳນທີື່  

ກມຸມຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

10ເມ  ື່ອ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ດຳວ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີອນັ ໃຫຍື່.         

11ຄນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ກ  ພບົ ກມຸມຳນ ກບັ ນຳງ ມາຣິອາ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈິື່ງ ກ ົໍ້ມ ລງົ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໄຂ ຫີບ ເອົຳ ຊບັ ຂອງ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ກມຸມຳນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ໂຄລບົ         ຄ          

ຄ  ຳ,         ກ  ຳຍຳນ,         ແລະ ຢຳງ ໄມ ໍ້ ຫອມ.         

12ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຕ ອນ ເຂົຳ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເຮ-
ໂຣດ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈິື່ງ ກບັ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ທຳງ ອ ື່ ນ.          

ໂຢເຊັບພາກຸມມານໄປປະເທດເອຢິບ 
13ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ໂຢ-

ເຊັບ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳ ກມຸມຳນ ແລະ ມຳນ ດຳ ໜີ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          

ແລໍ້ວ ຄອຍ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮ ໂລດ ຈະ ຊອກ ຫຳ ກມຸມຳນ ເພ ື່ ອ ຈະ ປະ-

ຫຳນ ຊວີດິ ເສຍ.”         

14ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ພຳ ກມຸມຳນ ແລະ ມຳນ ດຳ ໜີ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ ໃນ 

ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເຮ ໂລດ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ.         

15ກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ບດຸ 

ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.”          

ການປະຫານຊີວິດພວກເດັກນ້ອຍ 
16ຄນັ ເຮໂຣດ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ຫລອກ ລວງ ຕນົ ກ  ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຂໍ້ຳ 

ເດັກນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ໃນ ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ແລະ ທີື່  ໃກໍ້ ຄຽງ ທົື່ວ ໄປ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸສອງ ຂວບ ລງົ ມຳ         

ຊ ື່ ງ ພ ດ ີກບັ ເວລຳ ທີື່  ກະສດັ ຊງົ ຊຳບ ຈຳກ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ ນ ັໍ້ນ.         

17ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ກ  ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ 

ໄວໍ້ ໂດຍ ເຢເຣມີຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

 18 “ໄດໍ້ຍນິສຽງໃນບໍ້ຳນ ຣາມາ  

   ເປັນສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ແລະສຽງໂອຍຮ  ື່ຳໄຮ 

  ຄ ນຳງ ຣາເຄນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ນ  ຳລກູທງັຫລຳຍຂອງຕນົ 

   ນຳງບ ື່ ຮບັຟງັຄວຳມເລົໍ້ຳໂລມເພຳະລກູນ ັໍ້ນບ ື່ ມແີລໍ້ວ.” 

ໂຢເຊັບພາກຸມມານກັບຄືນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ 
19ຄນັ ເຮໂຣດ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ໂຢ-

ເຊັບ          ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ.         

20ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳ ກມຸມຳນ ກບັ ມຳນ ດຳ ໄປ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ຜູໍ້ ທີື່  ຊອກ ຫຳ ຈະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”         

21ໂຢເຊັບ ຈິື່ງ 



ມັດທາຍ 3 4 
ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳ ກມຸມຳນ ກບັ ມຳນ ດຳ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ.         

22ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ອາເຄລາວ 

ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແຂວງ ຢູດາຍ ແທນ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ເປັນ ບດິຳ         ໂຢເຊັບ ກ  ຢໍ້ຳນ ບ ື່  ກໍ້ຳ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ 

ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳເຕ ອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ         ໂຢເຊັບ ກ  ເລີຍ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ.         

23ຈິື່ງ ໄປ ອຳ 

ໃສ ຢູື່ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ນາຊາເຣັດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ໄທ ນາຊາເຣັດ’.”          

ບົດທີ 3 
ການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 

(ມຣກ 1:1-8; ລກ 3:1-9, 15-17; ຢຮ 1:19-28) 

1ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ມຳ ປະກຳດ ໃນ ປື່ຳ ແຂວງ ຢູດາຍ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         

ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.”         

3ແມ ື່ນ ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ ທີື່  ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,          

  “ສຽງຂອງຜູໍ້ຮ ໍ້ອງໃນປື່ຳວື່ຳ 

   ‘ຈ ົື່ງຈດັແຈງທຳງແຫື່ງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຈ ົື່ງເຮັດຫນົທຳງຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຊ ື່ ໄປ’.” 
4ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ໂອດ ໂອ,         ໃຊໍ້ ສຳຍ ໜງັ ຮດັ ແອວ,         ອຳຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ  

ຕກັແຕນ ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງ ປື່ຳ.         

5ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໄທ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ຄນົ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ          ແລະ ຄນົ 

ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ຕຳມ ລ  ຳ ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ກ  ອອກ ໄປ ຫຳ ໂຢຮັນ.         

6ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ ໂຢຮັນ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.          
7ຄນັ ໂຢຮັນ ເຫັນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ຊາດູກາຍ          ພຳກນັ ມຳ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຊຳດ ງ ູ ຮໍ້ຳຍ ເຮຍີ,         ໃຜ ໄດໍ້ ບອກ ສ ູໃຫໍ້ ປບົ ໜີ 

ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ທີື່  ຈວນ ຈະ ມຳ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ.         

8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ຜນົ ສມົ ກບັ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ 

ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.         

9ແລະ ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ນ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຮົຳ ມ ີອັບຣາຮາມ ເປັນ ພ ື່  ເຄົໍ້ຳ’         ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ 

ພວກ ສ ູວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອຳດ ຈະ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ລກູ ຫລຳນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ຈຳກ ກໍ້ອນ ຫີນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້.         

10ບດັ ນີໍ້ ຂວຳນ ວຳງ ໄວໍ້ ທີື່  ເຫງົໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ສນັນ ັໍ້ນ ໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ບ ື່ ເກດີ ຜນົ ດ ີຈະ ຖ ກ 

ປ ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ ເສຍ.          
11“ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ສ ູຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ໝຳຍ ເຖງິ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ກ  

ແມ ື່ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ ກ  ມີ ລິດ ກວື່ຳ ເຮົຳ ອີກ,         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ຈບັ ເກບີ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ໄປ         ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ສ ູຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ແລະ ດໍ້ວຍ ໄຟ.         

12ມ  ຂອງ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ  ດ ົໍ້ງ ຟດັ ເຂົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຮັດ ລຳນ ເຂົໍ້ຳຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ ດ ີ         ແລະ ຈະ ຮວບຮວມ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ດ ີຂອງ 

ຕນົ ມຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ເລົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຂົໍ້ຳລີບ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ມອດ.”          



5 ມັດທາຍ 4 
ພຣະເຢຊູຊົງຮັບບັບຕິສະມາ 
(ມຣກ 1:9-11; ລກ 3:21-22) 

13ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ແຂວງ ຄາລເີລ ມຳ ຫຳ ໂຢຮັນ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ 

ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ ເພິື່ ນ.         

14ແຕື່ ໂຢຮັນ ທນູ ຫໍ້ຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງກຳນ ຈະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ 

ຈຳກ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລ .”         

15ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ 

ຍອມ ເທີນ         ເພຳະ ສມົຄວນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຖ ກ ກບັ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທກຸ ປະກຳນ”         ແລໍ້ວ ໂຢ-
ຮັນ ກ  ຍອມ.         

16ຄນັ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ         ແລໍ້ວ ກ  ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ທນັທີ         ແລໍ້ວ ເບິື່ ງ ແມ,         

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ໄຂ ອອກ         [ແກື່ ພຣະອງົ]         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ 

ນກົ ເຂົຳ ສະເດັດ ລງົ ມຳສະ ຖດິ ຢູື່ ເທິງ ພຣະອງົ.         

17ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຊອບ ໃຈ ຫລຳຍ ໃນ ທື່ຳນ.”          

ບົດທີ 4 
ມານທົດລອງພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 1:12-13; ລກ 4:1-13) 

1ຕ ື່  ມຳ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ພຳ ພຣະເຢຊ ູເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ         ເພ ື່ ອ ພະຍຳມຳນ ຈະ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ພຣະ-

ອງົ.         

2ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ອດົ ອຳຫຳນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ວນັ ສີື່  ສິບ ຄ ນ ແລໍ້ວ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ 

ຢຳກ ອຳຫຳນ.         

3ສື່ວນ ຜູໍ້ ທດົ ລອງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ກຳຍເປັນ ອຳຫຳນ.”         

4ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ‘ມະນດຸ ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ ສິື່ ງ ດຽວ         ແຕື່ ລໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ທກຸ ຂ ໍ້ ທີື່  ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ’.”         

5ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ກ  ພຳ ພຣະອງົ ໄປ ຍງັ ນະຄອນ ອນັ ສກັສິດ         

ແລະ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຣະວຫິຳນ.         

6ແລໍ້ວ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະ-
ບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ໂຕນ ລງົ ເບິື່ ງດ ູ        ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         ‘ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຮບັ 

ສ ັື່ງ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ທື່ຳນ ແລະ‘ມ  ຂອງ ເທວະດຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຮບັ ທື່ຳນ 

ໄວໍ້ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຕ  ຳ ຫີນ’.”         

7ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອີກ 

ວື່ຳ,         ‘ຢື່ຳ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ’.”         

8ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ 

ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ເທິງ ພູ ສງູ ໆ         ແລະ ໄດໍ້ ສະແດງ ບນັດຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ໃນ ໂລກ         ທງັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ລຳ-

ຊະ ແຜື່ນດນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເຫັນ.         

9ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຂຳບ ລງົ ໄຫວໍ້ 

ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ.”         

10ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ມນັ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຊາຕານ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ 

ໜີ ໄປ ເສຍ         ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ແລະ ປະຕບິດັ ພຣະອງົ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ’.”         

11ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ຈິື່ງ ໜີ ຈຳກ ພຣະອງົ ໄປ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ 

ພວກ ເທວະດຳ ມຳ ປະຕບິດັ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ.          



ມັດທາຍ 4 6 
ພຣະເຢຊູຊົງຕັ້ງຕົ້ນປ່າວປະກາດໃນແຂວງຄາລີເລ 

(ມຣກ 1:14-15; ລກ 4:14-15) 

12ຄນັ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ໂຢຮັນ ຖ ກ ຈບັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ ແຂວງ 

ຄາລເີລ.         

13ແລໍ້ວ ຍໍ້ຳຍ ທີື່  ປະທບັ ຈຳກ ເມ  ອງ ນາຊາເຣັດ ໄປ ຢູື່ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ຊ ື່ ງ ຢູື່ ຮມິ ທະເລ-

ສຳບ ໃນ ເຂດ ແດນ ເຊບູລູນ ແລະ ນັບທາລ.ີ         

14ເພ ື່ ອ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ຈະ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ ຄ .          

 15 “ແຂວງ ເຊບລູູນ ແລະແຂວງ ນັບທາລ ີ 

   ຕຳມທຳງທະເລຟຳກແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ພຸໍ້ນ 

  ຄ ແຂວງ ຄາລເີລ ແຫື່ງບນັດຳປະຊຳຊຳດ. 

 16  ພນົລະເມ  ອງຜູໍ້ນ ັື່ງຢູື່ໃນຄວຳມມ ດ 

  ໄດໍ້ເຫັນຄວຳມສະຫວື່ຳງອນັໃຫຍື່ 

   ແລະຜູໍ້ທີື່ ນ ັື່ງຢູື່ໃນແດນແລະເງຳົແຫື່ງຄວຳມຕຳຍ 

  ແສງສະຫວື່ຳງກ ສື່ອງຂ ໍ້ນເທິງເຂົຳແລໍ້ວ.” 
17ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປື່ຳວ ປະກຳດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ເພຳະ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນເອົາສາວົກສີ່ຄົນ 
(ມຣກ 1:16-20; ລກ 5:1-11) 

18ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ລຽບ ຕຳມ ແຄມ ທະເລສຳບ ຄາລເີລ          ກ  ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ອໍ້ຳຍ 

ນໍ້ອງ ສອງ ຄນົ         ຄ  ຊີໂມນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເປໂຕ ກບັ ອັນເດອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ກ  ຳລງັ ຖິໍ້ມ ມອງ ລງົ ນ  ໍ້ຳ 

ທະເລ ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຊຳວ ຫຳ ປຳ.         

19ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຫຳ ຄນົ.”         

20ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ປະ ມອງ ແລໍ້ວ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

21ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຕ ື່  ໄປ ກ  ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ອີກ ສອງ ຄນົ         ຄ  ຢາໂກໂບ ລກູ ເຊເບ-
ດາຍ ກບັ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ກ  ຳລງັ ຝງູ ມອງ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ ກບັ ເຊເບດາຍ ພ ື່  ຂອງ ເຂົຳ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເຂົຳ.         

22ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ປະ ເຮ ອ ແລະ ລຳ ພ ື່  ຂອງ ເຂົຳ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດປວງຊົນໃຫ້ດີພະຍາດ 
(ລກ 6:17-19) 

23ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ທົື່ວ ແຂວງ ຄາລເີລ          ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ 

ເຂົຳ         ຊງົ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ພນົລະເມ  ອງ ທີື່  ເຈບັ ໄຂໍ້ ໄດໍ້ 

ພະຍຳດ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ດ ີໝດົ.         

24ກດິ ຕ ິສບັ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ປະເທດ ຊີເຣຍ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳ ຄນົ 

ປື່ວຍໄຂໍ້ ໄດໍ້ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ,         ຄນົ ທີື່  ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ,         ຄນົ ທີື່  ຜີ ເຂົໍ້ຳ ສິງ,         ຄນົ ບໍ້ຳໝູ ແລະ ຄນົ ເປັນ 

ເປໍ້ຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ  ີທກຸ ຄນົ.         

25ແລະ ມີ ຄນົ ໝູື່ ໃຫຍື່ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ 

ຄາລເີລ,         ຈຳກ ແຂວງ ເດກາໂປລ,ີ         ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ ຕດິ-

ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          



7 ມັດທາຍ 5 
ບົດທີ 5 

ພຣະເຢຊູຊົງຕັ້ງຕົ້ນເທດສະໜາຢູ່ຈ້າຍພູ 
ເລື່ອງຄວາມສຸກ 

(ລກ 6:20-23) 

1ເມ  ື່ອ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ພູ ເມ  ື່ອ ປະທບັ ລງົ 

ແລໍ້ວ ພວກ ສຳວກົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ.         

2ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໄຂ ພຣະໂອດ[a]         ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ວື່ຳ,          

 3 “ຜູໍ້ໃດທີື່ ຍຳກຈນົຝື່ຳຍຈດິວນິຍຳນກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳແຜື່ນດນິສະຫວນັເປັນຂອງຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 4 ຜູໍ້ໃດໂສກເສົໍ້ຳກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊງົເລົໍ້ຳໂລມ. 

 5 ຜູໍ້ໃດມໃີຈອື່ອນຫວຳນກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັແຜື່ນດນິໂລກເປັນມ ລະດກົ. 

 6 ຜູໍ້ໃດອ ດຫິວຄວຳມຊອບທ  ຳກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົໃຫໍ້ອີື່ ມບ ລິບນູ. 

 7 ຜູໍ້ໃດມໃີຈກະລນຸຳກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັພຣະກະລນຸຳຕອບ. 

 8 ຜູໍ້ໃດມໃີຈບ ລິສດຸກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ. 
 9 ຜູໍ້ໃດສໍ້ຳງຄວຳມສະຫງບົສກຸກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົເອີໍ້ນຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນວື່ຳເປັນບດຸ. 

 10 ຜູໍ້ໃດຖ ກຂ ົື່ມເຫງເພຳະເຫັນແກື່ຄວຳມຊອບທ  ຳກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳແຜື່ນດນິສະຫວນັເປັນຂອງຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 11 “ເມ  ື່ອເຂົຳຈະຕຕິຽນຂ ົື່ມເຫງນນິທຳວື່ຳຮໍ້ຳຍທື່ຳນທງັຫລຳຍ 

   ເປັນຄວຳມບ ື່ ຈງິທກຸຢື່ຳງ ເພຳະເຫັນແກື່ເຮົຳ ພວກທື່ຳນກ ເປັນສກຸ. 

 12 ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີເພຳະວື່ຳບ  ຳເໜັດຂອງທື່ຳນທງັຫລຳຍມບີ ລິບນູໃນສະຫວນັ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງນ ັໍ້ນແຫລະ, ເຂົຳໄດໍ້ຂ ົື່ມເຫງຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳທີື່ ຢູື່ກ ື່ອນທື່ຳນທງັຫລຳຍ. 

ເລື່ອງເກືອແລະຄວາມສະຫວ່າງ 
(ມຣກ 9:50; ລກ 14:34-35) 

13“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ  ເກ ອ ສ  ຳລບັ ໂລກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເກ ອ ນ ັໍ້ນ ຈ ດຈຳງ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກບັ ເຄັມ ອີກ 

ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ນ ັໍ້ນ ໄປ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ມີ ແຕື່ ຈະ ຖິໍ້ມ ເສຍ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢຽບ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

14“ພວກ 

ທື່ຳນ ຄ  ແສງ ສະຫວື່ຳງ ສ  ຳລບັ ໂລກ         ເມ  ອງ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເທິງ ພູ ຈະ ບງັ ລບັ ໄວໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

15ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເມ  ື່ອ 

ໄຕໍ້ ໂຄມ ແລໍ້ວ ເອົຳ ບງຸ ມຳ ກວມ         ແຕື່ ເຄີຍ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເທິງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ແລະ ມນັ ສື່ອງ ແຈ ໍ້ງ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ຄນົ 

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳ ໄຂພຣະໂອດນີໍ້ ກ ເຄຍີໃຊໍ້ເພ ື່ ອແນະນ  ຳຂ ໍ້ຄວຳມສ  ຳຄນັ (ເບິື່ ງ ກຈກ 8:35) 
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ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ.         

16ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສື່ອງ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         

ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຫັນ ກຳນ ດ ີທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະບດິາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະ-

ຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ.          

ເລື່ອງພຣະບັນຍັດ 
17“ຢື່ຳ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ມຳ ລ ບລໍ້ຳງ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເສຍ         ເຮົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ມຳ ລ ບລໍ້ຳງ         ແຕື່ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຄບົ ຖໍ້ວນ.         

18ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຕຳບໃດ 

ຟໍ້ຳ ແລະ ດນິ ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຈດຸ ຫລ  ຂດີ ໃດ ໆ         ກ  ຈະ ບ ື່  ສນູ ໄປ ຈຳກ ພຣະບນັຍດັ ຈນົ ກວື່ຳ ສິື່ ງ ທງັ 

ປວງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຄບົ ຖໍ້ວນ.         

19ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ເລັກ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ນີໍ້ ເບົຳບຳງ ລງົ         ທງັ ສອນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  

ສດຸ ໃນ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ປະຕບິດັ ແລະ ສອນ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ.         

20ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ກຳນ ຖ  ສິນ ທ  ຳ ຂອງ 

ທື່ຳນ ບ ື່  ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ກຳນ ຖ  ສິນ ທ  ຳ ຂອງ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          

ເລື່ອງຄວາມຄຽດຮ້າຍ 
(ລກ 12:57-59) 

21“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແກື່ ຄນົ ບຮູຳນ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ’.         

22ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ໃດ ຮໍ້ຳຍ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ 

ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ         ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ອໍ້ຳຍ ໂງ ື່’         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ 

ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຈຳກ ສຳນ ສງູ         ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ອໍ້ຳຍ ບໍ້ຳ’         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ໂທດ ເຖງິ ໄຟ ນະລກົ.         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ມຳ ເຖງິ ແທື່ນ ບຊູຳ         ແລໍ້ວ ລະນ ກ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ມີ ຂ ໍ້ 

ຂຸໍ້ນ ເຄ ອງ ກບັ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ໃດ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ.         

24ຈ ົື່ງ ວຳງ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ 

ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ຄ ນ ດ ີກບັ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຂອງ ທື່ຳນ.         

25ຈ ົື່ງ ຮບີ 

ປອງ ດອງ ກບັ ຄູື່ ໂຈດ ຂອງ ຕນົ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຍງັ ຢູື່ ກຳງ ທຳງ ນ  ຳ ກນັ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ໂຈດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມອບ ທື່ຳນ 

ໄວໍ້ ກບັ ຕລຸຳກຳນ         ແລະ ຕລຸຳກຳນ ຈະ ມອບ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ກບັ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ 

ຄກຸ.         

26ເຮົຳ ບອກ ແກື່ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ 

ຈນົ ຄບົ ທກຸ ອດັ.          

ເລື່ອງການຫລິ້ນຊູ້ 
27“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ສູື່ ຜວົ ເມຍ ທື່ຳນ’         

28ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ 

ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ໃດ ເບິື່ ງ ແມ ື່ຍງິ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກ  ຳໜດັ ໃນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ໃນ ໃຈ ກບັ 

ຍງິ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

29ຖໍ້ຳ ຕຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ຫລງົ ຜິດ         ຈ ົື່ງ ຄວດັ ອອກ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ເພຳະ 

ກຳນ ທີື່  ເສຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ກ  ດກີ ວື່ຳ ໝດົ ທງັ ຕວົ ຈະ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ໝ ໍ້  ນະລກົ.         

30ແລະ ຖໍ້ຳ ມ  

ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຜິດ         ຈ ົື່ງ ຕດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ເພຳະ ກຳນ ທີື່  ເສຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ກ  

ດກີ ວື່ຳ ໝດົ ທງັ ຕວົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕກົ ໃນ ໝ ໍ້  ນະລກົ.          
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ເລື່ອງການຢ່າຮ້າງ 

(ມທ 19:9; ມຣກ 10:11-12; ລກ 16:18) 

31“ຍງັ ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ປະ ຮໍ້ຳງ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ກ  ໃຫໍ້ ເຮັດ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເມຍ 

ນ ັໍ້ນ’.         

32ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ປະ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ເພຳະ ເຫດ ອ ື່ ນ         

ນອກຈຳກ ກຳນ ຜິດ ກບັ ຊຳຍ ອ ື່ ນ         ກ  ທ ື່  ກບັ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ໃດ ຈະ ຮບັ ຍງິ ຊ ື່ ງ ປະ ຮໍ້ຳງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ເມຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.          

ເລື່ອງການສາບານ 
33“ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແກື່ ຄນົ ບຮູຳນ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ເສຍ ຄ  ຳ ສດັສຳ 

ບຳນ         ຄ  ຳ ສຳບຳນ ທີື່  ທື່ຳນ ຖວຳຍ ຕ ື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນ’.         

34ແຕື່ ຝື່ຳຍ 

ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ສຳບຳນ ເລີຍ         ໂດຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ສະຫວນັ ກ  ດ,ີ         ເພຳະ ສະຫວນັ 

ເປັນ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

35ຫລ  ໂດຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ດ ີ         ເພຳະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ 

ເປັນ ທີື່  ຮອງ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຫລ  ໂດຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ກ  ດ ີ        ເພຳະ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ 

ເປັນ ທີື່  ປະທບັ ຂອງ ພຣະມະຫຳກະສດັ.         

36ຢື່ຳ ສຳບຳນ ໂດຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ຫວົ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ທື່ຳນ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜມົ ຂຳວ ຫລ  ດ  ຳ ຈກັ ເສັໍ້ນ ດຽວ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

37ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         

‘ແມ ື່ນ’         ກ  ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ’         ‘ບ ື່  ແມ ື່ນ’         ກ  ວື່ຳ         ‘ບ ື່  ແມ ື່ນ’         ເພຳະ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເກນີ ນີໍ້ ໄປ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ[a]         .          

ເລື່ອງການຕອບແທນແກ້ແຄ້ນ 
(ລກ 6:29-30) 

38“ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ‘ຕຳ ແທນ ຕຳ         ແລະ ແຂໍ້ວ ແທນ ແຂໍ້ວ’.         

39ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ 

ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຕບົ ແກໍ້ມ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ປິື່ ນ 

ແກໍ້ມ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

40ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ຟໍ້ອງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ 

ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ແກື່ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

41ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເກນ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ໜ ື່ ງ ຫລກັ         ກ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄປ ກບັ 

ເພິື່ ນ ເຖງິ ສອງ ຫລກັ.         

42ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຂ  ນ  ຳ ທື່ຳນ ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້         ຢື່ຳ ປິື່ ນຫລງັ ໃສື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຢຳກ ຢ ມ ຈຳກ ທື່ຳນ.          

ເລື່ອງຄວາມຮັກຕໍ່ສັດຕູ 
(ລກ 6:27-28, 32-36) 

43ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ແລະ ຊງັ ສດັຕ’ູ         

44ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         

ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ສດັຕູ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ທື່ຳນ.         

45ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເກດີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະບດິາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         

ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ ຂອງ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ໃສື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ແລະ ຄນົ ດ ີ        

ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ໃສື່ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ ກບັ ຄນົ ບ ື່  ມີ ສິນ ທ  ຳ ສະເໝີ ກນັ.         

46ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຮກັ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຮກັ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ ອນັ ໃດ         ເຖງິ ພວກ ເກບັ ພຳສ ີກ  ຍງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຫລ .         

47ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຄ  ຳນບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ແຕື່ ຝື່ຳຍ ດຽວ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ລ ື່ ນ ຄນົ ອ ື່ ນ ທງັ ປວງ ເຖງິ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

48ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ດ ີທີື່  ສດຸ         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ມຳຈຳກມຳນຮໍ້ຳຍ.” 
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ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ດ ີທີື່  ສດຸ.          

ບົດທີ 6 
ເລື່ອງການທານ 

1“ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ຖ  ສິນ ກນິ ທຳນ ເພ ື່ ອ ອວດ ຄນົ ອ ື່ ນ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ບ  ຳເໜັດ ຈຳກ ພຣະບດິາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ.         

2“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ທຳນ         

ຢື່ຳ ເປົື່ ຳ ແກ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຄີຍ ເຮັດ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ 

ຕຳມ ຖະໜນົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ສນັລະເສີນ         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ,         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳ-

ເໜັດ ແລໍ້ວ.         

3ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ,         ເມ  ື່ອ ໃຫໍ້ ທຳນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຮູໍ້ ກຳນ ທີື່  ມ  ຂວຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

4ເພ ື່ ອ 

ທຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກຳນ ລບັ         ແລະ ພຣະບິດາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ເຫັນ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້ ຈະ ຊງົ 

ໂຜດ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ ແກື່ ທື່ຳນ.          

ເລື່ອງການອ້ອນວອນ 
(ລກ 11:2-4) 

5“ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອໍ້ອນວອນ ຢື່ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ         ເພຳະ ເຂົຳ ຊອບ ຢ ນ ອໍ້ອນ-

ວອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ຕຳມ ແຈ ຖະໜນົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຫັນ         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ ແລໍ້ວ.         

6ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ,         ເມ  ື່ອ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຈ ົື່ງ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ         ຄນັ ອດັ ປະຕູ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້         

ແລໍ້ວ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ເຫັນ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້         ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ ແກື່ ທື່ຳນ.         

7“ແຕື່ 

ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່         ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ຊ  ໍ້ຳ ຄ  ຳ ເກົື່ ຳ ເໝ ອນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຄີຍ ເຮັດ ເພຳະ ເຂົຳ ຄ ດ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ 

ຫລຳຍ ຄ  ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ຟງັ.         

8ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ເຮັດ ຄ  ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ         

ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຊງົ ຊຳບ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ ທນູ ຂ .         

9ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕຳມ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ,          

  ‘ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະບິດາ ຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົທງັຫລຳຍ 

   ຜູໍ້ຊງົສະຖດິໃນສະຫວນັ 

  ຂ ໃຫໍ້ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ໂຄລບົບຊູຳ. 

 10  ຂ ໃຫໍ້ພຣະລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົມຳຕ ັໍ້ງຢູື່ 

  ຂ ໃຫໍ້ເປັນໄປຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

   ໃນສະຫວນັເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ໃຫໍ້ເປັນໄປຢື່ຳງນ ັໍ້ນທີື່ ແຜື່ນດນິໂລກ. 

 11 ຂ ຊງົໂຜດປະທຳນອຳຫຳນປະຈ  ຳວນັ 

   ໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳພຣະອງົທງັຫລຳຍໃນກຳລະວນັນີໍ້. 

 12 ຂ ຊງົໂຜດຍກົໂທດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພຣະອງົ 

   ເໝ ອນຂໍ້ຳພຣະອງົຍກົໂທດ 

  ໃຫໍ້ແກື່ຜູໍ້ທີື່ ເຮັດຜິດຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພຣະອງົນ ັໍ້ນ. 
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 13  ແລະຂ ຢື່ຳພຳຂໍ້ຳພຣະອງົເຂົໍ້ຳໄປໃນກຳນທດົລອງ 

  ແຕື່ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ
[a] 

   [ເຫດວື່ຳລຳຊະອຳນຳຈກັ, ລິດອ  ຳນຳດ, ແລະພຣະລດັສະໝີ 

  ກ ເປັນຂອງພຣະອງົສ ບ ໆໄປເປັນນດິ. ອຳແມນ’.] 
14ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ມະນດຸ         ພຣະບດິາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ສະ-

ຫວນັ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.         

15ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ມະນດຸ         

ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.          

ເລື່ອງສິນອົດອາຫານ 
16“ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ຢື່ຳ ເຮັດ ໜໍ້ຳ ເສົໍ້ຳໝອງ ເໝ ອນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ 

ເຮັດ ໜໍ້ຳ ໝອງ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຫັນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ ແລໍ້ວ.         

17ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ,         ເມ  ື່ອ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ຈ ົື່ງ ລໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ 

ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທຳ ຫວົ.         

18ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຫັນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ 

ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້         ແລະ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ເຫັນ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້         ກ  

ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ ແກື່ ທື່ຳນ.          

ເລື່ອງຊັບສົມບັດໃນສະຫວັນ 
(ລກ 12:33-34) 

19“ຢື່ຳ ຮບິ ໂຮມ ຊບັ ສມົບດັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ ໃນ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ມອດ ແລະ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ກດັ ກນິ ແລະ 

ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ໂຈນ ເຈຳະ ເຂົໍ້ຳ ລກັ ເອົຳ ໄດໍ້.         

20ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮບິ ໂຮມ ຊບັ ສມົບດັ ສ  ຳລບັ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ສະຫວນັ         

ບື່ອນ ມອດ ແລະ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ກດັ ກນິ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ທງັ ໂຈນ ເຈຳະ ແລະ ລກັ ເອົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

21ເພຳະວື່ຳ ຊບັ ສມົບດັ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.          

ເລື່ອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ 
(ລກ 11:34-36) 

22“ຕຳ ເປັນ ດວງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ         ຖໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ປກົກະຕ ິດ ີ         ຮື່ຳງກຳຍ ທກຸ ສື່ວນ ກ  

ສະຫວື່ຳງ ດ.ີ         

23ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ປກົກະຕ ິດ ີ         ຮື່ຳງກຳຍ ທກຸ ສື່ວນ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ມ ດ ໄປ         ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ,         ຖໍ້ຳ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ຂອງ ທື່ຳນ ມ ດ ໄປ         ຄວຳມ ມ ດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໜຳ ທ ບ ພຽງ ໃດ ໜ .          

ເລື່ອງພຣະເຈົ້າແລະເງິນຄຳ 
(ລກ 16:13) 

24“ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ເປັນ ຂໍ້ຳ ສອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ສອງ ນຳຍ ໄດໍ້         ເພຳະ ຈະ ຊງັ ນຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແລະ ໄປ ຮກັ ນຳຍ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຈະ ຕດິ ພນັ ກບັ ນຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແລະ ປະໝຳດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ 

ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເງນິ ຄ  ຳ ພໍ້ອມ ກນັ ບ ື່  ໄດໍ້.          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈຳກມຳນຮໍ້ຳຍ.” 



ມັດທາຍ 7 12 
ເລື່ອງຄວາມກະວົນກະວາຍ 

(ລກ 12:22-34) 

25“ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ຈະ 

ກນິ ຫຍງັ         ຈະ ດ ື່ ມ ຫຍງັ         ແລະ ຢື່ຳ ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ຈະ ນຸື່ງ ຫຍງັ         ຊວີດິ ກ  

ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ອຳຫຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລະ ຮື່ຳງກຳຍ ກ  ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

26ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ນກົ ປື່ຳ         

ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຽວ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເກບັ ໂຮມ ໃສື່ ເລົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ 

ສະຫວນັ ກ  ຍງັ ຊງົ ລໍ້ຽງ ນກົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ປະເສີດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນກົ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

27ມີ ໃຜ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ 

ໂດຍ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ ອຳດ ຕ ື່  ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ຍຳວ ອອກ ໄປ ອີກ ຈກັ ສອກ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຫລ .         

28ເປັນ 

ສນັໃດ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ         ຈ ົື່ງ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ດອກ ໄມ ໍ້ ໃນ ທົື່ງ ວື່ຳ         

ມນັ ຈະເລີນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງໃດ         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂັນຝໍ້ຳຍ.         

29ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ວື່ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ,         ເມ  ື່ອ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີ        ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເຄ ື່ ອງ ງຳມ ທ ື່  ດອກ ໄມ ໍ້ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດອກ ໜ ື່ ງ.         

30ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕກົແຕື່ງ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ທົື່ງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຢູື່ ມ ໍ້ນີໍ້ ແລະ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ຕໍ້ອງ 

ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ເຕົຳໄຟ         ໂອ ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ ເອີຍ,         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຕກົແຕື່ງ ທື່ຳນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ 

ອີກ ຫລ .         

31ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ກະວນົກະວຳຍ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຮົຳ ຈະ ກນິ ຫຍງັ,         ຈະ ດ ື່ ມ ຫຍງັ         ຫລ  ຈະ ນຸື່ງ 

ຫົື່ມ ຫຍງັ’.         

32ເພຳະວື່ຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ສະແຫວງຫຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ປວງ ນີໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະບິດາ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

33ແຕື່ ກື່ອນ ອ ື່ ນ,         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ.         

34ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຄງົ ມກີຳນ ກະວນົກະວຳຍ ສ  ຳລບັ ມນັ 

ເອງ         ຄວຳມທກຸ ໃນ ວນັ ໃດ ກ  ພ ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 7 
ເລື່ອງການກ່າວໂທດຜູ້ອື່ນ 

(ລກ 6:37-38, 41-42) 

1“ຢື່ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ທື່ຳນ.         

2ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ກື່ຳວ 

ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕວງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ໃດ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕວງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ນ ັໍ້ນ.         

3ເປັນ ຫຍງັ 

ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຫລຽວ ເຫັນ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ຂອງ ຕນົ ທື່ຳນ 

ບ ື່  ຮູໍ້ສ ກ.         

4ຫລ  ເປັນ ສນັໃດ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຂື່ຍ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ອອກ ຈຳກ 

ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ,         ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ມີ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ.         

5ໂອ         ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຮຍີ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ອອກ ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ໄດໍ້ ຄກັ         ຈິື່ງ ຈະ ເຂື່ຍ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ອອກ 

ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້.         

6“ຢື່ຳ ເອົຳ ຂອງ ປະເສີດ ໃຫໍ້ ແກື່ ໝຳ         ຢື່ຳ ໂຍນ ໄຂື່ ມກຸ ໃສື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໝ ູ        

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ມນັ ຈະ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ເສຍ ແລະ ຈະ ຕື່ຳວ ມຳ ຂບົ ຈກີ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.          



13 ມັດທາຍ 7 
ເລື່ອງການຂໍ, ການຊອກ, ແລະການເຄາະ 

(ລກ 11:9-13; 6:31) 

7“ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ຂ  ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ຊອກ ແລໍ້ວ ຈະ ພບົ         ຈ ົື່ງ ໝັໍ້ນ ເຄຳະ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ໄຂ 

ໃຫໍ້.         

8ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ຂ  ກ  ໄດໍ້ ຮບັ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ຊອກ ກ  ພບົ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ເຄຳະ ກ  ຊງົ ໄຂ 

ໃຫໍ້.         

9ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ແດື່         ຖໍ້ຳ ລກູ ຂ  ເຂົໍ້ຳ ປັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫໍ້ ຕີໍ້.         

10ຫລ  ຖໍ້ຳ ລກູ ຂ  

ປຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ງ ູ ໃຫໍ້ ຕີໍ້.         

11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ຍງັ ຮູໍ້ຈກັ ເອົຳ ຂອງ ດ ີໃຫໍ້ ແກື່ 

ລກູ ຂອງ ຕນົ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ         ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ຈະ 

ຊງົ ປະທຳນ ຂອງ ດ ີແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຂ  ຈຳກ ພຣະອງົ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ທີື່  ທື່ຳນ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ແກື່ 

ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ ເຂົຳ ທກຸ ປະກຳນ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະ ອນັ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພຣະບນັຍດັ ແລະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ 

ຂອງ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.          

ເລື່ອງປະຕູຄັບແຄບ 
(ລກ 13:24) 

13“ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ປະຕູ ຄບັແຄບ         ເພຳະວື່ຳ ປະຕູ ກ  ກວໍ້ຳງ ແລະ ທຳງ ກ  ກວໍ້ຳງຂວຳງ ທີື່  ນ  ຳໄປ ເຖງິ 

ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ.         

14ເພຳະວື່ຳ ປະຕູ ທີື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຊວີດິ ກ  ຄບັ ແລະ 

ທຳງ ກ  ແຄບ         ບ ື່  ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ພບົ ທຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ເລື່ອງຮູ້ເຫດໄດ້ດ້ວຍຜົນ 
(ລກ 6:43-44) 

15“ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ຈງິ         ທີື່  ປອມ ຕວົ ຄ  ແກະ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ແຕື່ ພຳຍ ໃນ 

ເຂົຳ ເປັນ ໝຳໄນ ຕວົ ຮໍ້ຳຍ.         

16ທື່ຳນ ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ເຂົຳ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ຜນົ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ເຄີຍ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ 

ຈຳກ ເຄ ອ ມີ ໜຳມ ຫລ          ແລະ ເຂົຳ ເຄີຍ ເກບັ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ມີ ໜຳມ ຫລ .         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໄມ ໍ້ ດ  ີທກຸ 

ຕ ົໍ້ນ ຍື່ອມ ເກດີ ຜນົ ດ ີ         ແຕື່ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ບ ື່  ດ ີກ  ເກດີ ຜນົ ບ ື່  ດ.ີ         

18ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ດ ີຈະ ເກດີ ຜນົ ບ ື່  ດ ີບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ບ ື່  ດ ີ

ຈະ ເກດີ ຜນົ ດ ີກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

19ໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ບ ື່ ເກດີ ຜນົ ດ ີຕໍ້ອງ ຖ ກ ປ ໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ ເສຍ.         

20ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ເຂົຳ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ຜນົ ຂອງ ເຂົຳ.          

ເລື່ອງການຊົງປະຕິເສດ 
(ລກ 13:25-27) 

21“ບ ື່  ແມ ື່ນ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ກື່ຳວ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ,         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ’         ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ສະຫວນັ         ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ.         

22ເມ  ື່ອ ເຖງິ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ,         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ ຫລຳຍ ປະກຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ’.         

23ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຮົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ພື່ຳຍ ໜີ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຮົຳ ເສຍ’.          



ມັດທາຍ 8 14 
ເລື່ອງຮາກຕຶກສອງຢ່າງ 

(ລກ 6:47-49) 

24“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຟງັ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ປຽບ ເໝ ອນ ຄນົ 

ສະຫລຳດ ທີື່  ກ ື່ສໍ້ຳງ ຕ ກ ຂອງ ຕນົ ເທິງ ດຳນ ຫີນ.         

25ຝນົ ກ  ຕກົ,         ນ  ໍ້ຳ ກ  ນອງ,         ລມົ ກ  ພດັ ປະ ທະ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ         

ແຕື່ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ພງັ ເພ ລງົ         ເພຳະ ຮຳກ ມນັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເທິງ ຫີນ.         

26ແຕື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ປຽບ ເໝ ອນ ຄນົ ໂງ ື່ ທີື່  ກ ື່ສໍ້ຳງ ຕ ກ ຂອງ ຕນົ ເທິງ ຫຳດ ຊຳຍ.         

27ຝນົ ກ  ຕກົ,         ນ  ໍ້ຳ ກ  ນອງ,         ລມົ ກ  ພດັ ປະ ທະ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ         ຕ ກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພພງັ ລງົ         ແລະ ກຳນ ເພພງັ ຂອງ ມນັ ກ  

ເປັນ ກຳນ ໃຫຍື່ ຫລວງ.”          

ຊົງສັ່ງສອນດ້ວຍອຳນາດ 
28ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈບົ ລງົ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ 

ກຳນ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

29ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ບ ື່  

ເໝ ອນ ພວກ ນກັທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ.          

ບົດທີ 8 
ເລື່ອງຄົນຂີ້ທູດຜູ້ໜຶ່ງດີສະອາດ 

(ມຣກ 1:40-44: ລກ 5:12-16) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພູ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ.         

2ແລະ 

ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂຳບ ລງົ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ພ ໃຈ ກ  ອຳດ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດ ີສະອຳດ ໄດໍ້.”         

3ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ອອກ ຖ ກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ພ ໃຈ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ດ ີສະອຳດ ເສຍ”         ແລໍ້ວ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທດູ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ  ີສະອຳດ ທນັທີ.         

4ຝື່ຳຍ 

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ລະວງັ ຢື່ຳ ບອກ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຟງັ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ         

ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຕຳມ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ ຕ ື່  ເຂົຳ.”          

ຊົງໂຜດຄົນໃຊ້ຂອງນາຍຮ້ອຍ 
(ລກ 7:1-10; ຢຮ 4:43-54) 

5ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ມີ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ອໍ້ອນ-

ວອນ ພຣະອງົ.         

6ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ເປໍ້ຍ ນອນ ຢູື່ ເຮ ອນ ທນົ ທກຸ ເວດ-

ທະນຳ ຫລຳຍ.”         

7ພຣະເຢຊູ ຊງົ ບອກ ກບັ ນຳຍຮໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ດ.ີ”         

8ແຕື່ 

ຝື່ຳຍ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ລຸື່ມ ຫລງັ-

ຄຳ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ຂ  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ດ ີພະຍຳດ.         

9ເຫດ ວື່ຳ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ວໄິນ ທະຫຳນ         ແລະ ຍງັ ມີ ທະຫຳນ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ສ ັື່ງ ແກື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ໄປ’         ມນັ ກ  ໄປ         ແລະ ສ ັື່ງ ຄນົ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ມຳ’         ມນັ ກ  ມຳ         ແລະ ບອກ ແກື່ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້’         ມນັ ກ  ເຮັດ.”         

10ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ປະຫລຳດ 

ພຣະໄທ,         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ມຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ 
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ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃຫຍື່ ທ ື່  ນີໍ້.         

11ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ ມຳ ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ອັບຣາ-
ຮາມ,         ອີຊາກ,         ແລະ ຢາໂຄບ ໃນ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ.         

12ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ອອກ 

ໄປ ໃນ ທີື່  ມ ດ ພຳຍ ນອກ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ ຢູື່.”         

13ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ແກື່ ນຳຍ-

ຮໍ້ອຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ເມ  ອ ເສຍ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງໃດ ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ແກື່ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ໃນ ໂມງ 

ນ ັໍ້ນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ດ  ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ          

ຊົງໂຜດແມ່ເມຍຂອງເປໂຕ 
(ມຣກ 1:29-31; ລກ 4:38-41) 

14ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເປໂຕ          ກ  ຊງົ ເຫັນ ແມ ື່ ເມຍ ຂອງ ເປໂຕ ນອນ 

ໄຂໍ້ ຢູື່.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ບຳຍ ມ ນຳງ ແລະ ຄວຳມ ໄຂໍ້ ກ  ຫຳຍ         ນຳງ ຈິື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

16ແລະ ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ສິງ ຢູື່ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຂບັ ໄລື່ 

ຜີ ຮໍ້ຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອອກ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ 

ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

17ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ ວື່ຳ,          

  “ທື່ຳນໄດໍ້ແບກຄວຳມເຈບັໄຂໍ້ຂອງພວກເຮົຳ 

   ແລະຫອບເອົຳພະຍຳດຂອງເຮົຳໄປ.” 

ຜູ້ທີ່ສະໝັກຈະຕາມພຣະເຢຊູ 
(ລກ 9:47-62) 

18ຄນັ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ຢູື່ ຮື່ວມ ຕນົ         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ.         

19ມີ ນກັທ  ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ທີື່  ໃດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕດິຕຳມ 

ທື່ຳນ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

20ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໝຳ ຈກິຈອກ ກ  ມີ ຮ ູ         ແລະ ນກົ ປື່ຳ ກ  ຍງັ ມີ ຮງັ         ແຕື່ ບດຸ 

ມະນດຸ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຈະ ວຳງ ຫວົ ລງົ.”         

21ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ.”         

22ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ເສຍ         ແລະ ປະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳຍ ຝງັ ກນັ ເອງ ເທຳະ.”          

ຊົງຫ້າມລົມແລະທະເລ 
(ມຣກ 4:35; ລກ 8:22-25) 

23ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ         ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

24ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         

ບງັເກດີ ມີ ກຳນເຄ ື່ ອນໄຫວ ອນັ ໃຫຍື່ ທີື່  ທະເລ ຈນົ ຟອງນ  ໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຊດັ ຖໍ້ວມ ເຮ ອ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັ-

ທມົ ຫລບັ ຢູື່.         

25ພວກ ສິດ ໄດໍ້ ມຳ ປກຸ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ທໍ້ອນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ຈບິຫຳຍ ຢູື່ ແລໍ້ວ.”         

26ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຄນົ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ ເອີຍ,         

ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຢໍ້ຳນ”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຫໍ້ຳມ ລມົ ແລະ ທະເລ         ລມົ ກ  ເຊົຳ ແລະ ຟອງ-

ນ  ໍ້ຳ ກ  ສະຫງບົ ງຽບ ທົື່ວ ໄປ.         

27ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ອດັສະຈນັ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມຳ 

ຈຳກ ທີື່  ໃດ ໜ          ຈນົ ວື່ຳ ລມົ ແລະ ທະເລ ກ  ຍອມ ຟງັ ເພິື່ ນ.”          
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ຊົງໂຜດຊາວຄາດາຣາຜູ້ມີຜິສິງ 

(ມຣກ 5:1-20; ລກ 8:26-29) 

28ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ຊຳວ ຄາດາຣາ          ມີ ສອງ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່ ອອກ 

ຈຳກ ປື່ຳຊໍ້ຳ ມຳ ພບົ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳດ ທຽວ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

29ເບິື່ ງ ແມ,         

ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ໂອ         ບດຸ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         

ຈະ ມຳ ທ ລະມຳນ ເຮົຳ ກື່ອນ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຫລ .”         

30ໄກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ໝູ ຝງູ ໃຫຍື່ ກ  ຳລງັ ຫຳ ກນິ ຢູື່.         

31ຜີ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ທນູ ຂ  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຮົຳ ອອກ         ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສິງ ຢູື່ 

ໃນ ໝູ ຝງູ ນ ັໍ້ນ ທໍ້ອນ.”         

32ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຜິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໄປ ເສຍ”         ຜີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ໄປ ເຂົໍ້ຳ 

ສິງ ຢູື່ ໃນ ຝງູ ໝ ູ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ໝູ ທງັ ຝງູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ລງົ ຈຳກ ຕຳ ຫລິື່ ງ ຊນັ ໂຕນ ໃສື່ ທະເລ ຕຳຍ 

ດກິ ນ  ໍ້ຳ ໝດົ.         

33ຝື່ຳຍ ຄນົ ລໍ້ຽງ ໝູ ກ  ພຳກນັ ປບົ ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ເລົື່ ຳ ບນັດຳ ກຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ນ ັໍ້ນ 

ກບັ ເຫດ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່.         

34ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ຄນົ ທງັ ເມ  ອງ ກ  ພຳກນັ ອອກ ມຳ ຫຳ ພຣະ-
ເຢຊູ          ເມ  ື່ອ ພບົ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ອໍ້ອນວອນ ທນູ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ເຂດ ແດນ ຂອງ 

ເຂົຳ.          
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ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນເປ້ຍ 
(ມຣກ 2:1:12; ລກ 5:17-26) 

1ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ຂໍ້ຳມ ຝຳກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ.         

2ເບິື່ ງ ແມ,         ເຂົຳ ຫຳມ ຄນົ 

ເປໍ້ຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ນອນ ຢູື່ ເທິງ ທີື່  ນອນ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ         ຈິື່ງ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ເທີນ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ ແລໍ້ວ.”         

3ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ນກັທ  ຳ ບຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ.”         

4ຝື່ຳຍ ພຣະ-
ເຢຊູ ຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຄ ດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໃນ 

ໃຈ.         

5ທີື່  ຈະ ວື່ຳ         ‘ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ ແລໍ້ວ’         ຫລ  ຈະ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ຍື່ຳງ ທຽວ ໄປ’         

ອນັ ໃດ ຈະ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ກນັ.         

6ແຕື່ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ບດຸ ມະນດຸ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ໃນ ໂລກ 

ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້...”         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຍກົ ເອົຳ 

ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບໍ້ຳນ ເສຍ.”         

7ຄນົ ເປໍ້ຍ ຈິື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.         

8ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ 

ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ຢໍ້ຳນ         ຈິື່ງ ພຳກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ລິດ ອ  ຳນຳດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແກື່ ມະນດຸ.          

ຊົງເອີ້ນເອົາມັດທາຍ 
(ມຣກ 2:13-17; ລກ 5:27-32) 

9ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ມັດທາຍ ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ດື່ຳນ ພຳສີ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”         ເພິື່ ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

10ເມ  ື່ອ 

ພຣະອງົ ປະທບັ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ 

ຫລຳຍ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນ ັື່ງ         ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ພຣະເຢຊ ູແລະ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີ-
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ຊາຍ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ຖຳມ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ອຳຈຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ 

ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ.”         

12ສື່ວນ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ໄດໍ້ 

ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ສະບຳຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໝ  ຢຳ         ແຕື່ ຄນົ ເຈບັ ກ  ຕໍ້ອງກຳນ ໝ .         

13ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ໄປ ຮຽນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ປະສງົ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ແລະ ບ ື່  ປະສງົ 

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ’         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ມຳ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ.”          

ບັນຫາເລື່ອງການຖືສິນອົດອາຫານ 
(ມຣກ 2:18-22; ລກ 5:33-39) 

14ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ມຳ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູທນູ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະ ພວກ 

ຟາຣີຊາຍ ເຄີຍ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ         ແຕື່ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຖ .”         

15ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໂສກເສົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕີໍ້         ແຕື່ ວນັ ໜ ື່ ງ ຈະ ມຳ 

ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຖ ກ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ.         

16ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ 

ຕື່ອນ ຜໍ້ຳ ໃໝື່ ມຳ ຕຳບ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຕື່ອນ ຜໍ້ຳ ໃໝື່ ຫດົ ກ  ຈະ ຂຳດ ອອກ ຈຳກ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ 

ບື່ອນ ຂຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກວໍ້ຳງ ອອກ ຕ ື່ ມ.         

17ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ມຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ ໜງັ ເກົື່ ຳ         ຖໍ້ຳ 

ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຖງົ ໜງັ ຈະ ຂຳດ ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ຈະ ຮ ົື່ວ ອອກ         ທງັ ຖງົ ໜງັ ກ  ຈະ ເສຍ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ 

ເຂົຳ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ ໜງັ ໃໝື່         ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ຢື່ຳງ ກ  ຢູື່ ດ ີດໍ້ວຍ ກນັ.          

ລູກສາວຂອງເຈົ້ານາຍແລະຍິງເລືອດຕົກ 
(ມຣກ 5:21-43; ລກ 8:40-56) 

18ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ຢູື່         ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຂຳບ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ລກູ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫຳ ກ  ຕຳຍ         ແຕື່ ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ໄປ ວຳງ ມ  ໃສື່ ມນັ         ແລໍ້ວ ມນັ ຈະ ຄ ນ 

ມີ ຊວີດິ ອີກ.”         

19ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ສະເດັດ ຕຳມ ນຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສິດ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

20ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພະຍຳດ ເລ ອດ ຕກົ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ນຳງ ໄດໍ້ 

ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ແລໍ້ວ ບຳຍ ແຄມ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

21ເພຳະ ນຳງ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ບຳຍ ແຕື່ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເພິື່ ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ດ ີພະຍຳດ.”         

22ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຫລຽວ ຫລງັ ທອດ 

ພຣະເນດ ເຫັນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລກູ ຍງິ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ເທີນ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີແລໍ້ວ”         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍຳມ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ດ  ີປກົກະຕ.ິ         

23ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ໄປ ເຖງິ ເຮ ອນ 

ນຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ເຫັນ ພວກ ຄນົ ເປົື່ ຳ ປີື່  ກບັ ຝງູ ຄນົ ອ ກ ກະ ທ ກ ກນັ ຢູື່.         

24ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖອຍ ອອກ ໄປ ເສຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສຳວ ນໍ້ອຍ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕຳຍ ດອກ         ແຕື່ ຫລບັ ຢູື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ 

ເຂົຳ ພຳກນັ ຫວົຂວນັ ພຣະອງົ.         

25ເມ  ື່ອ ຝງູ ຄນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຈບັ ມ  ສຳວ ນໍ້ອຍ ແລະ ສຳວ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ.         

26ແລໍ້ວ ກ  ຕ ິສບັ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໂຜດຄົນຕາບອດສອງຄົນ 
27ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ກ  ມີ ຄນົ ຕຳບອດ ສອງ ຄນົ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ໂຜດ ເມດ ຕຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

28ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ຄນົ ຕຳບອດ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ 



ມັດທາຍ 10 18 
ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຫລ ”         ເຂົຳ ກ  ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ທື່ຳນ ເອີຍ.”         

29ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ຊງົ ບຳຍ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”         

30ແລະ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ກບັ ເຫັນຮຸື່ງ         ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ 

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້.”         

31ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ເຂົຳ ກ  ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຊື່ຳລ  ທົື່ວ 

ໄປ ໃນ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໂຜດຄົນປາກກືກ 
32ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ອອກ ໄປ         ມີ ຜູໍ້ ພຳ ຄນົ ປຳກກ ກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ.         

33ເມ  ື່ອ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ແລໍ້ວ         ຄນົ ປຳກກ ກ ກ  ປຳກ ໄດໍ້         ຝງູ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ອດັສະຈນັ ໃຈ ເວົໍ້ຳ 

ກນັ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເຄີຍ ປະກດົ ເຫັນ ກຳນ ດ ັື່ງນີໍ້ ໃນ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

34ແຕື່ ພວກ ຟາຣີຊາຍ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ລິດ ຂອງ ນຳຍ ຜີ.”          

ຊົງສົງສານປະຊາຊົນ 
35ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ເມ  ອງ ທກຸ ບໍ້ຳນ         ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ 

ເຂົຳ         ຊງົ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະລຳຊະອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ມີ ພະຍຳດ ແລະ 

ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ດ ີໝດົ.         

36ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ກ  ຊງົ ສງົ-

ສຳນ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ຖ ກ ຮບົ ກວນ ແລະ ອິດ ອື່ອນ ໂຮຍແຮງ ໄປ ເໝ ອນ ຝງູ ແກະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ.         

37ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ກື່ຽວ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫລຳຍ ແທໍ້         ແຕື່ ຄນົ ງຳນ ມີ 

ໜໍ້ອຍ ຢູື່.         

38ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ນຳ         ໃຫໍ້ ຈ  ຳ ຄນົ ງຳນ ມຳ ໃນ ກຳນ 

ກື່ຽວ ຂອງ ເພິື່ ນ ເສຍ.”          

ບົດທີ 10 
ຊົງເອີ້ນເອົາສາວົກສິບສອງຄົນ 

(ມຣກ 3:13-19; ລກ 6:12-16) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຜີ ຖື່ອຍ 

ຮໍ້ຳຍ         ເພ ື່ ອ ຂບັ ໄລື່ ມນັ ອອກ ໄດໍ້         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ທງັ ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ດ ີໄດໍ້.         

2ພວກ ອກັ 

ຄະ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ມີ ຊ ື່  ດ ັື່ງນີໍ້:         ຜູໍ້ ກກົ ຊ ື່  ຊີໂມນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເປໂຕ          ກບັ ອັນເດອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ຕນົ,         ຢາໂກໂບ ລກູ ເຊເບດາຍ          ກບັ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

3ຟີລິບ ແລະ ບາຣະໂທໂລມາຍ,         

ໂທມາ ແລະ ມັດທາຍ ຜູໍ້ ເກບັ ພຳສີ.         

4ຢາໂກໂບ ລກູ ອາລະຟາຍ ແລະ ທາດາຍ,         ຊີໂມນ ພກັ ຊຳດ ນ-ິ

ຍມົ         ແລະ ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ ຜູໍ້ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໃຊ້ສາວົກສິບສອງຄົນໄປ 
(ມຣກ 6:7-13; ລກ 9:1-6) 

5ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ         ແລະ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ທຳງ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແລະ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ໃດ ຂອງ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ.         

6ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຝງູ 

ແກະ ທີື່  ເສຍ ແລໍ້ວ         ຄ  ກະກນູ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ດກີ ວື່ຳ.         

7ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຈ ົື່ງ ປື່ຳວ ປະກຳດ 
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ວື່ຳ         ‘ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ’.         

8ຄນົ ເຈບັ ໄຂໍ້ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ,ີ         ຄນົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຄ ນ ມຳ,         ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ດ ີສະອຳດ,         ແລະ ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ເສຍ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ 

ລໍ້ຳ ໆ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລໍ້ຳ ໆ.         

9ຢື່ຳ ເອົຳ ເງນິ,         ຫລ  ຄ  ຳ,         ຫລ  ທອງແດງ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ກະເປົຳ ສຳຍຮດັ ແອວ ຂອງ 

ຕນົ ໄປ.         

10ຢື່ຳ ເອົຳ ຖງົ ໄປ ໃຊໍ້ ຕຳມ ທຳງ,         ຫລ  ເສ ໍ້ອ ສອງ ໂຕ,         ຫລ  ເກບີ,         ຫລ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ 

ງຳນ ກ  ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ອຳຫຳນ ກນິ.         

11ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ໃດ ຫລ  ເມ  ອງ ໃດ ຈ ົື່ງ ຖຳມ 

ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ຜູໍ້ ສມົຄວນ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ອອກ ໄປ.         

12ຂະນະ ເມ  ື່ອ 

ຂ ໍ້ນ ເຮ ອນ ຈ ົື່ງ ຄ  ຳນບັ ໄທ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ.         

13ຖໍ້ຳ ຄວົ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ສມົຄວນ ຮບັ ພອນ ກ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່ ກບັ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄວົ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ສມົຄວນ ຮບັ ພອນ ກ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ນ ັໍ້ນ ກບັ 

ຄ ນ ມຳສູື່ ທື່ຳນ ອີກ.         

14ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ທື່ຳນ ຫລ  ບ ື່  ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ 

ນ ັໍ້ນ ຫລ  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ທີື່  ຕດິ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ອອກ ເສຍ.         

15ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ອຳດ ຈະ ທນົ ງ ື່ຳຍ 

ກວື່ຳ ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          

ເລື່ອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ 
(ມຣກ 13:9 13; ລກ 21:12-17) 

16“ດ ັື່ງນີໍ້ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແກະ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຝງູ ໝຳໄນ         ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ສະຫລຳດ 

ເໝ ອນ ງ ູ ແລະ ອື່ອນ ສພຸຳບ ເໝ ອນ ນກົ ເຂົຳ.         

17ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ທື່ຳນ 

ກບັ ສຳນ ສງູ         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຽນ ທື່ຳນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ ເຂົຳ.         

18ເຂົຳ ຈະ ພຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ 

ຫຳ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ແລະ ກະສດັ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ເຂົຳ ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

19ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຄ ດ ອກຸ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ ຫລ  ຈະ ກື່ຳວ ອນັ 

ໃດ ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ໂມງ ນ ັໍ້ນ.         

20ເພຳະ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ກື່ຳວ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ພຣະບດິາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ 

ເປັນ ຜູໍ້ ກື່ຳວ ໃນ ທື່ຳນ.          
21ອໍ້ຳຍ ກບັ ນໍ້ອງ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຈະ ມອບ ກນັ ໄວໍ້         ພ ື່  ຈະ ມອບ ລກູ         ແລະ ລກູ ກ  ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ພ ື່  ແມ ື່ ໃຫໍ້ 

ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

22ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ກຽດ ຊງັ ພວກ ທື່ຳນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  

ທນົ ໄດໍ້ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.         

23ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ອ ື່ ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ກື່ອນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ທົື່ວ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         

ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ອິສຣາເອນ          ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ມຳ ແລໍ້ວ.          
24“ສິດ ບ ື່  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຄ ູ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ບ ື່  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

25ຖໍ້ຳ ສິດ ຈະ ສະເໝີ ຄ ູ         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ສະເໝີ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ກ  ພ ດ ີແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ວື່ຳ         ເບເອນເຊບຸບ          ເຂົຳ ກ  ຈະ 

ເອີໍ້ນ ໄທ ເຮ ອນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ໜ .          

ຜູ້ທີ່ເຮົາຄວນຢ້ານ 
(ລກ 12:2-7) 

26“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ປກົ ບງັ ໄວໍ້ ທີື່  ຈະ ບ ື່  ເປີດເຜີຍ         ຫລ  ສິື່ ງ ລບັ ທີື່  ບ ື່  
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ປະກດົ ໃຫໍ້ ຮູໍ້.         

27ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ທີື່  ມ ດ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ໃນ ທີື່  ແຈ ໍ້ງ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ສຽງ ຊິື່ ມ         ຈ ົື່ງ ປື່ຳວ ປະກຳດ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ.         

28ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ ຜູໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ 

ຮື່ຳງກຳຍ         ແຕື່ ຈະ ຂໍ້ຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຢໍ້ຳນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດ ທີື່  ອຳດ ໃຫໍ້ ທງັ ຈດິ ວນິ ຍຳນ 

ແລະ ຮື່ຳງກຳຍ ຈບິຫຳຍ ໃນ ໝ ໍ້  ນະລກົ.         

29ນກົ ຈອກ ສອງ ໂຕ ເຂົຳ ຂຳຍ ລຳຄຳ ອດັ ໜ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແຕື່ 

ຖໍ້ຳ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຊງົ ເຫັນ ຊອບ         ນກົ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ແຕື່ ໂຕ ດຽວ ຈະ ຕກົລງົ ດນິ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

30ເຖງິ ຜມົ 

ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຊງົ ນບັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໝດົ ທກຸ ເສັໍ້ນ.         

31ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ປະເສີດ 

ກວື່ຳ ນກົ ຈອກ ຫລຳຍ ໂຕ.          

ການຮັບພຣະຄຣິດຕໍ່ໜ້າມະນຸດ 
(ລກ 12:8-9) 

32“ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຈະ ຮບັ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະບິດາ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ເໝ ອນ ກນັ.         

33ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ປະຕເິສດ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຈະ 

ປະຕເິສດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບໍ່ແມ່ນຊົງນຳຄວາມສະຫົງບສຸກແຕ່ໃຊ້ດາບ 
(ລກ 12:51-53; 14:26-27) 

34“ຢື່ຳ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ມຳສູື່ ໂລກ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ຄວຳມ ສະ-

ຫງບົ ສກຸ ມຳ ໃຫໍ້         ແຕື່ ເຮົຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ດຳບ.         

35ເພຳະ ເຮົຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລກູ ຊຳຍ ບ ື່  ຖ ກ ກນັ ກບັ 

ພ ື່ ,         ລກູ ຍງິ ບ ື່  ຖ ກ ກນັ ກບັ ແມ ື່,         ແລະ ລກູ ໃພໍ້ ບ ື່  ຖ ກ ກບັ ແມ ື່ ຍື່ຳ ຂອງ ຕນົ.         

36ແລະ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຮື່ວມ ເຮ ອນ ດຽວ 

ກນັ ກ  ຈະ ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ກນັ.          
37ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຮກັ ພ ື່  ແມ ື່ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ສມົ ກບັ ເຮົຳ.         

38ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ 

ຂອງ ຕນົ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ສມົ ກບັ ເຮົຳ.         

39ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ກ  ຕໍ້ອງ ເສຍ ຊວີດິ 

ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຍອມ ເສຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ກ  ຈະ ໄດໍ້ ພບົ ຊວີດິ.          

ເລື່ອງຄ່າບຳເໜັດ 
(ມຣກ 9:41) 

40“ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຮບັ ຕໍ້ອນ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ເຮົຳ ກ  ຮບັ ຕໍ້ອນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

41ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເພຳະ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ບ  ຳເໜັດ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ ເພຳະ ເປັນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ກ  ຈະ ໄດໍ້ ບ  ຳເໜັດ ເໝ ອນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ.         

42ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ເປັນ ແຕື່ ຈອກ ດຽວ         ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ 

ເລັກ ນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳພວກ ນີໍ້ ດ ື່ ມ ເພຳະ ເປັນ ສິດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ບ  ຳເໜັດ ຂອງ ຕນົ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          

ບົດທີ 11 
ລູກສິດຂອງໂຢຮັນມາໄຫວ້ພຣະເຢຊູ 

(ລກ 7:18-35) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 
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ໄປ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ປື່ຳວ ປະກຳດ ໃນ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຂົຳ.          

2ຝື່ຳຍ ໂຢຮັນ,         ເມ  ື່ອ ຢູື່ ໃນ ຄກຸ         ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ກ  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ສິດ ໄປ ທນູ 

ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ.         

3“ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ຫລ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອງ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ?”         

4ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ

ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ໂຢຮັນ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ.         

5ຄ  ວື່ຳ ຄນົ ຕຳບອດ ກ  

ເຫັນຮຸື່ງ,         ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ ກ  ຍື່ຳງ ເປັນ ປກົກະຕ,ິ         ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ກ  ດ ີສະອຳດ,         ຄນົ ຫໜູວກ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ,         ຄນົ 

ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ກ  ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ອະນຳຖຳ.         

6ບກຸຄນົ ໃດ ບ ື່  ສະດດຸ ສງົ-

ໄສ ເພຳະ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສກຸ.”          
7ຄນັ ສິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ອອກ ໄປ         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ໂຢຮັນ 

ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ປື່ຳ ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ຫຍງັ         ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ຕ ົໍ້ນ ອ ໍ້ ໄຫວ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ລມົ ພດັ 

ຫລ .         

8ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ ຫຍງັ         ໄປ ເບິື່ ງ ຄນົ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ລະອຽດ ອື່ອນ ນວນ ຫລ          ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຄນົ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ລະອຽດ ອື່ອນ ນວນ ກ  ຢູື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ.         

9ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ 

ຫຍງັ         ໄປ ເບິື່ ງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລ          ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ 

ກວື່ຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ອີກ.         

10ຄ  ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,          

  ‘ເບິື່ ງແມ, ເຮົຳໃຊໍ້ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳໄປກື່ອນໜໍ້ຳທື່ຳນ 

   ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຈດັແຈງຫນົທຳງໄວໍ້ກ ື່ອນໜໍ້ຳທື່ຳນ. 
11ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ແມ ື່ຍງິ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ 

ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ          ແຕື່ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໂຢຮັນ ອີກ.         

12ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ຄຳວ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ກ  ເປັນ ທີື່  ຍຳດ ຊງິ ເອົຳ         ແລໍ້ວ ຜູໍ້ 

ທີື່  ມໃີຈ ຮນຸ ແຮງ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ຍຳດ ເອົຳ ໄດໍ້.         

13ເພຳະວື່ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກບັ ພຣະບນັຍດັ ໄດໍ້ 

ທ  ຳນວຳຍ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ໂຢຮັນ ນີໍ້.         

14ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ພ ໃຈ ຮບັ ເອົຳ ຄ  ຳ ນີໍ້         ກ  ແມ ື່ນ ໂຢຮັນ ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ 

ເອລຢີາ ທີື່  ຈະ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ        ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ ເທີນ.          
16“ເຮົຳ ຈະ ປຽບ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຄ  ກບັ ອນັ ໃດ         ປຽບ ເໝ ອນ ກບັ ໝູື່ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັື່ງ ຢູື່ ກຳງ ຕະຫລຳດ 

ຮໍ້ອງ ໃສື່ ກນັ ວື່ຳ,          

 17 ‘ຕໄູດໍ້ເປົື່ ຳປີື່ ໃຫໍ້ສ ູແຕື່ສບູ ື່ ໄດໍ້ຟໍ້ອນລ  ຳ 

   ຕໄູດໍ້ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ຮ  ື່ຳໄຮ ແຕື່ສບູ ື່ ໄດໍ້ຕອີກົຕໍ້ອນຮບັ’. 
18ເພຳະວື່ຳ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ມຳ ບ ື່  ກນິ ບ ື່  ດ ື່ ມ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່’.          
19ຝື່ຳຍ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້ ມຳ ທງັ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ກນິ ເກນີ ສື່ວນ 

ແລະ ມກັ ເມຳົ         ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ’         ແຕື່ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ກ  ປະກດົ ວື່ຳ         ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ຜນົ ແຫື່ງ ສະຕປິນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ຊົງຕິຕຽນເມືອງຕ່າງໆ 
(ລກ 10:13-15) 

20ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຕຕິຽນ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຄ  ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ອິດທິລິດ 

ເປັນ ສື່ວນ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.         

21“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ໂຂຣາຊິນ          
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ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ເບັດຊາອີດາ ເຮຍີ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ກຳນ ອິດທິລິດ ທີື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ທງັ ສອງ ຄງົ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ 

ເອົຳໃຈ ໃໝື່,         ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ຫຍຳບ ນ ັື່ງ ເທິງ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ແຕື່ ດນົ ນຳນ ມຳ ແລໍ້ວ.         

22ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ         ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ຕີເຣ ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂດນ ກ  ຈະ ທນົ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ໂທດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

23ແລະ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ເຮຍີ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ພຽງ ຟໍ້ຳ ຫລ          ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ລງົ ໄປ 

ເຖງິ ແດນ ມ ລະນຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳກຳນ ອິດທິລິດ ທີື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ 

ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຄງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

24ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ໃນ ວນັ ພິ-

ພຳກສຳ         ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ຈະ ທນົ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ໂທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          

ຊົງເອີ້ນເອົາບັນດາຜູ້ເມື່ອຍແລະທົນການໜັກ 
(ລກ 10:21-22) 

25ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ກຳບ ທນູ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະບດິາ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ສະຫວນັ ແລະ ແຜື່ນ-

ດນິ ໂລກ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ປກົ ບງັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ຈຳກ ຜູໍ້ ມີ ປນັຍຳ 

ແລະ ຜູໍ້ ສະຫລຳດ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຮູໍ້.         

26ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະບິດາ,         ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ 

ຊອບ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.”         

27“ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະບຸດ ນອກຈຳກ ພຣະບິດາ          ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະບດິາ ນອກຈຳກ ພຣະບຸດ          ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະ-
ບຸດ ປະສງົ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຮູໍ້.         

28“ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ແລະ ແບກ ພຳລະ ໜກັ         ຈ ົື່ງ ມຳ ຫຳ 

ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ.         

29ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແອກ ຂອງ ເຮົຳ ແບກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ 

ຮຽນ ຮູໍ້ ຈຳກ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ ແລະ ຖື່ອມ ລງົ         ແລໍ້ວ ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ 

ພບົ ຄວຳມ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ.         

30ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ແອກ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ພ  ເໝຳະ ແລະ ພຳລະ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ເບົຳ.”          

ບົດທີ 12 
ບັນຫາເລື່ອງວັນຊະບາໂຕ 
(ມຣກ 2:23-28; ລກ 6:1-5) 

1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ທົື່ງ ນຳ ໄປ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ສື່ວນ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ກ  ຫິວ ເຂົໍ້ຳ         ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເດັດ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເກດັ ກນິ.         

2ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ກດົ ຂອງ ວນັ ຊະບາໂຕ.”         

3ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຫລ          ຊ ື່ ງ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ແລະ ພກັ ພວກ ອ ດຫິວ ນ ັໍ້ນ.         

4ຄ  ດາວິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ         ຊ ື່ ງ 

ທື່ຳນ ແລະ ພກັ ພວກ ບ ື່  ມີ ສິດ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ         ຄວນ ແຕື່ ປະໂລຫິດ ພວກ ດຽວ.         

5ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ 

ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຫລ  ທີື່  ວື່ຳ         ທກຸ ວນັ ຊະບາໂຕ ພວກ ປະໂລຫິດ ເຄີຍ ລະເມດີ ຕ ື່  ກດົ ວນັ ຊະບາໂຕ          ແຕື່ ບ ື່  

ມີ ຄວຳມ ຜິດ.         

6ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພຣະວຫິຳນ ອີກ.         

7ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ປະສງົ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ບ ື່  ປະສງົ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ’.         

8ທື່ຳນ ກ  ຄງົ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ເພຳະວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ວນັ ຊະບາ-



23 ມັດທາຍ 12 
ໂຕ.”          

ຊົງໂຜດຄົນມືລີບ 
(ມຣກ 3:1-6; ລກ 6:6-11) 

9ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ ເຂົຳ.         

10ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມິ ຄນົ ມ  ລີບ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຄວນ ຫລ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ໃນ 

ວນັ ຊະບາໂຕ”         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ຟໍ້ອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້.         

11ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         

ຖໍ້ຳ ມີ ແກະ ໂຕ ດຽວ ແລະ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຂມຸ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ດ ງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ຫລ .         

12ມະນດຸ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ປະເສີດ ກວື່ຳ ໂຕ ແກະ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ໜ          ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ ີໃນ ວນັ 

ຊະບາໂຕ.”         

13ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຄນົ ມ  ລີບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢຽດ ມ  ອອກ”         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢຽດ ມ  ອອກ         

ແລໍ້ວ ມ  ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີປກົກະຕ ິເໝ ອນ ມ  ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ.         

14ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ປ ກສຳ ກນັ ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ຈິື່ງ ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້.          

ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກຊົງເລືອກໄວ້ 
15ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ         ຈິື່ງ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ກ  ຕດິ-

ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ  ີພະຍຳດ ທກຸ ຄນົ.         

16ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ຢື່ຳງ 

ເດັດຂຳດ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປີດເຜີຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.         

17ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ເອຊາຢາ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ.          

 18 “ເບິື່ ງແມ, ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກໄວໍ້ 

   ຜູໍ້ເປັນທີື່ ຮກັແລະຊອບໃຈຂອງເຮົຳ. 

  ເຮົຳຈະເອົຳວນິຍຳນຂອງເຮົຳໃສື່ໄວໍ້ເທິງເພິື່ ນ 

   ເພ ື່ ອຈະປະກຳດຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ບນັດຳປະຊຳຊຳດ. 

 19 ເພິື່ ນຈະບ ື່ ກ ື່ກຳນວວິຳດຜິດຖຽງແລະບ ື່ ຮ ໍ້ອງສຽງດງັ 

   ບ ື່ ມໃີຜຈະໄດໍ້ຍນິສ  ຳນຽງສຽງຂອງເພິື່ ນຕຳມຖະໜນົ. 

 20 ໄມ ໍ້ອ ໍ້ບວບແລໍ້ວເພິື່ ນຈະບ ື່ ຫກັ 

   ໃສໍ້ຕະກຽງເປັນຄວນັຈວນຈະມອດເພິື່ ນຈະບ ື່ ມອດ 

  ຈນົກວື່ຳເພິື່ ນຈະໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳໃຫໍ້ມໄີຊຊະນະ. 

 21  ແລະບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະຝຳກຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັນຳມຂອງເພິື່ ນ.” 

ພຣະເຢຊູກັບເບເອນເຊບຸບ 
(ມຣກ 3:19-30; ລກ 11:14-23; 12:10) 

22ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່         ທງັ ຕຳບອດ ແລະ ປຳກກ ກ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ດ ີປກົກະຕ ິ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ປຳກ ໄດໍ້ ເຫັນ ໄດໍ້.         

23ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ອດັສະຈນັ ໃຈ ຖຳມ ກນັ 

ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ບດຸ ກະສດັ ດາວິດ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ?”         

24ແຕື່ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ກນັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໄດໍ້ ໂດຍ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ເບເອນເຊບຸບ ຄ  ນຳຍ ຜີ ນ ັໍ້ນ.”         

25ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ

ຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ອຳນຳຈກັ ໃດ ໆ         ທີື່  ແຕກ ຈຳກ ກນັ ແລໍ້ວ ກ  ຄງົ 



ມັດທາຍ 12 24 
ຈບິຫຳຍ         ເມ  ອງ ໃດ ຫລ  ເຮ ອນ ໃດ ໆ         ທີື່  ແຕກ ຈຳກ ກນັ ແລໍ້ວ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

26ແລະ ຖໍ້ຳ ຊາຕານ 

ຂບັ ໄລື່ ຊາຕານ ອອກ         ມນັ ກ  ແຕກ ແຍກ ກນັ ໃນ ຕນົ ມນັ ເອງ         ແລໍ້ວ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມນັ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ຢື່ຳງໃດ.         

27ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ເບເອນເຊບຸບ          ພວກ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ເຄີຍ ຂບັ ມນັ ອອກ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ 

ພວກ ທື່ຳນ.         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜິ ອອກ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳຊະ ອຳນຳ-

ຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ມຳ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

29ຫລ  ໃຜ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ແຂງແຮງ         

ແລະ ຈະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຈະ ມດັ ຄນົ ແຂງແຮງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ 

ຈິື່ງ ຈະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້.         

30ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ໂຮມ 

ເຂົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຕກ ກະຈຳຍ ໄປ.         

31ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳຄວຳມ ຜິດ 

ບຳບ ແລະ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະໝຳດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ໄດໍ້         ແຕື່ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ 

ພຣະວິນຍານ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

32ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຂດັຂວຳງ ຕ ື່  ບດຸ ມະນດຸ         ກ  ຈະ ຊງົ ໂຜດ 

ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຂດັຂວຳງ ຕ ື່  ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ          ກ  ຈະ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ທງັ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ແລະ ໃນ ໂລກ ໜໍ້ຳ.          

ຕົ້ນໄມ້ກັບຜົນຂອງມັນ 
(ລກ 6:43-45) 

33“ຕໍ້ອງ ມີ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ດ ີ         ໝຳກ ມນັ ຈິື່ງ ດ ີ         ຖໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ບ ື່  ດ ີ        ໝຳກ ມນັ ກ  ບ ື່  ດ ີ        ເພຳະວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ດໍ້ວຍ ໝຳກ ຂອງ ມນັ.         

34ໂອ         ຊຳດ ງ ູ ຮໍ້ຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ຜູໍ້ ຊ ົື່ວ ແລໍ້ວ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ດ ີໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ໃຈ ເຕັມ ລ ົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ໃດ         ປຳກ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.         

35ຄນົ ດ ີກ  ເອົຳ ຂອງ ດ ີອອກ ມຳ ຈຳກ ຄງັ ແຫື່ງ 

ຄວຳມ ດ ີຂອງ ຕນົ         ຄນົ ຊ ົື່ວ ກ  ເອົຳ ຂອງ ຊ ົື່ວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄງັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ.         

36ເຮົຳ ບອກ 

ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເປົື່ ຳ ໆ         ທກຸ ຄ  ຳ ທີື່  ມະນດຸ ເວົໍ້ຳ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ກຳນ ເພຳະ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ວນັ ພິ-

ພຳກສຳ.         

37ດໍ້ວຍ ເຫດ ວື່ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ພົໍ້ນ ໂທດ ໄດໍ້ ຫລ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ຕນົ.”          

ຄົນຊາດຊົ່ວຢາກເຫັນໝາຍສຳຄັນ 
(ມຣກ 8:12; ລກ 11:29-32) 

38ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຈຳກ ທື່ຳນ.”         

39ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ສະໄໝ ຊ ົື່ວ 

ແລະ ຄ ດ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ສະແຫວງຫຳ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຂົຳ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ເລ ື່ ອງ ໂຢນາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

40ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໂຢນາ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ທໍ້ອງ ປຳ 

ໃຫຍື່ ສຳມ ວນັ ສຳມ ຄ ນ ສນັໃດ         ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຢູື່ ໃນ ທໍ້ອງ ແຜື່ນດນິ ສຳມ ວນັ ສຳມ ຄ ນ ສນັນ ັໍ້ນ.         

41ໄທ 

ເມ  ອງ ນເີນເວ ຈະ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໄທ 

ເມ  ອງ ນີເນເວ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ເພຳະ ຄ  ຳ ປະກຳດ ຂອງ ໂຢນາ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ຊ ື່ ງ ໃຫຍື່ 

ກວື່ຳ ໂຢນາ ກ  ມີ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.         

42ນຳງ ກະສດັ ຝື່ຳຍ ທິດໃຕໍ້ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ສະໄໝ 

ນີໍ້ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ         ເພຳະ ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ແຕື່ ທີື່  ສດຸ ໂລກ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ຟງັ ພຣະສະຕປິນັຍຳ 
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ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ຊ ື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ກ  ມີ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.          

ຜີຮ້າຍກັບຄືນເຮືອນເກົ່າ 
(ລກ 11:24-26) 

43“ເມ  ື່ອ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຜູໍ້ ໃດ ແລໍ້ວ         ມນັ ກ  ທຽວ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ກນັດຳນ ເພ ື່ ອ ສະແຫວງຫຳ 

ບື່ອນ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ         ແຕື່ ມນັ ບ ື່  ພບົ.         

44ແລໍ້ວ ມນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຕື່ຳວ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ’         ແລະ ເມ  ື່ອ ມນັ ມຳ ເຖງິ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ເປົື່ ຳ ຫວື່ຳງ ກວຳດ ດ ີແລະ ຕກົແຕື່ງ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ.         

45ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ມນັ ຈິື່ງ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ຜີ ອ ື່ ນ ອີກ ເຈດັ ໂຕ ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ມນັ ເອງ         ແລໍ້ວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສະພຳບ ບ ັໍ້ນປຳຍ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ບ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ         ຄນົ ສະໄໝ ຊ ົື່ວ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ.”          

ມານດາແລະພວກນ້ອງຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 3:31-35; ລກ 8:19-21) 

46ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ມຳນ ດຳ ກບັ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ 

ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ຫຳ ໂອກຳດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພຣະອງົ.         

47ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ເບິື່ ງ ແມ,         ມຳນ ດຳ ກບັ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ຫຳ ໂອກຳດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ.”         

48ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ທນູ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ໃຜ ເປັນ ມຳນ ດຳ ແລະ ໃຜ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”         

49ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຊີໍ້ ໄປ ທຳງ ພວກ ສິດ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ມຳນ ດຳ ແລະ 

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.         

50ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ 

ສະຫວນັ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ,         ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ,         ແລະ ເປັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 13 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານ 

(ມຣກ 4:1-9; ລກ 8:4-8) 

1ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໄປ ປະທບັ ຢູື່ ແຄມ ຝ ັື່ງ ທະເລ.         

2ມີ ຄນົ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ປະທບັ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ         ແລະ ຝງູ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ແຄມ ຝ ັື່ງ.         

3ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ຫລຳຍ ປະກຳນ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ວື່ຳ,         

“ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ ຫວື່ຳນ ພ ດ.         

4ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຫວື່ຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ຕຳມ ທຳງ         ແລໍ້ວ 

ນກົ ກ  ມຳ ກນິ ເສຍ.         

5ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ໃສື່ ບື່ອນ ຫີນ ຫລຳຍ ດນິ ໜໍ້ອຍ         ຈິື່ງ ງອກ ຂ ໍ້ນ ໂລດ ເພຳະ ດນິ ບ ື່  

ເລິກ.         

6ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ອອກ ມຳ ກ  ແຫໍ້ມ         ຈິື່ງ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຮຳກ.         

7ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ 

ໜຳມ         ໜຳມ ກ  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ຮດັ ເສຍ.         

8ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ໃສື່ ດນິ ດ ີແລໍ້ວ ກ  ເກດີ ຜນົ ເມດັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕ ື່ ,         ເມດັ 

ໜ ື່ ງ ຫກົ ສິບ ຕ ື່ ,         ເມດັ ໜ ື່ ງ ສຳມ ສິບ ຕ ື່ .         

9ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ        ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ.”          

ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງຄຳອຸປະມາ 
(ມຣກ 4:10-12; ລກ 8:9-10) 

10ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ.”         
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11ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ໄດໍ້ ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຮູໍ້.         

12ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ບ ລິບນູ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ກ  ຈະ ຊງົ ຍກົ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

13ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເບິື່ ງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຫັນ,         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຟງັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ,         ແລະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ.         

14ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ເອຊາຢາ ກ  ຖ ກຕໍ້ອງ ກບັ ເຂົຳ         

ຄ  ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ,          

  ‘ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ຍນິແທໍ້ ແຕື່ຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຈກັເທ ື່ ອ 

   ຈະໄດໍ້ເຫັນແທໍ້ ແຕື່ຈະບ ື່ ໄດໍ້ສງັເກດຈກັເທ ື່ ອ. 

 15 ດໍ້ວຍວື່ຳໃຈຂອງພນົລະເມ  ອງນີໍ້ກ ປ ກໜຳ, 

   ຫກູ ໜກັ, ຕຳຂອງເຂົຳກ ຫລບັເສຍ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳເຂົຳຈະສງັເກດດໍ້ວຍຕຳ 

   ແລະຈະໄດໍ້ຍນິດໍ້ວຍຫແູລະຈະຮູໍ້ດ ໍ້ວຍໃຈ 

  ແລໍ້ວຈະຕື່ຳວກບັມຳ ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຂົຳດ’ີ. 
16ແຕື່ ຕຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ສກຸ ເພຳະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ຫູ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ສກຸ ເພຳະ ໄດໍ້ 

ຍນິ.         

17ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ຜູໍ້ ມີ ສິນ ທ  ຳ ຫລຳຍ ຄນົ         ໄດໍ້ 

ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ເຫັນ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ຢູື່ ນີໍ້         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ເຂົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່ ງ 

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ.          

ຊົງອະທິບາຍເລື່ອງຄຳອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານ 
(ມຣກ 4:13-20; ລກ 8:11-15) 

18“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເລ ື່ ອງ ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ ພ ດ ນ ັໍ້ນ.         

19ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຍນິ 

ພຣະທ  ຳ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ມຳນ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ຍຳດ ເອົຳ ເມດັ ທີື່  ຫວື່ຳນ ໃນ ໃຈ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ໄປ ເສຍ         ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ໄດໍ້ແກື່ ເມດັ ທີື່  ຫວື່ຳນ ລງົ ຕຳມ ທຳງ.         

20ແລະ ເມດັ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຕກົ ໃນ ບື່ອນ ມີ 

ຫີນ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ແກື່ ບກຸຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ         ແລໍ້ວ ກ  ຮບັ ເອົຳ ທນັທີ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

21ແຕື່ ບ ື່  ມີ 

ຮຳກ ໃນ ຕວົ ເອງ ຈິື່ງ ທນົ ຢູື່ ຊ ົື່ວຄຳວ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເກດີ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ຫລ  ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ເພຳະ 

ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຕນົ ກ  ທ ໍ້ຖອຍ ໃຈ ເສຍ ທນັທີ.         

22ແລະ ເມດັ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ ໜຳມ         ໄດໍ້ແກື່ ບກຸຄນົ ທີື່  

ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ         ແລໍ້ວ ຄວຳມ ກງັວນົ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ໂລກ         ແລະ ຄວຳມ ຫລອກ ລວງ ແຫື່ງ ຊບັ ສມົບດັ         

ກ  ຫຸໍ້ມ ຮດັ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ຈິື່ງ ບ ື່ ເກດີ ຜນົ.         

23ສື່ວນ ເມດັ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຕກົລງົ ໃນ ດນິ ດ ີນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ 

ຍນິ ພຣະທ  ຳ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ຜນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຕ ື່  ແດື່,         ຫກົ ສິບ ຕ ື່  ແດື່,         ແລະ ສຳມ ສິບ ຕ ື່  ແດື່.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເຂົ້ານົກປົນເຂົ້າດີ 
24ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ອີກ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຟງັ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະ-

ຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຫວື່ຳນ ພ ດ ເມດັ ດ ີໃນ ນຳ ຂອງ ຕນົ.         

25ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ 

ນອນ ຫລບັ ຢູື່         ສດັຕູ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫວື່ຳນ ເຂົໍ້ຳນກົ ໃສື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົໍ້ຳ ດ ີ         ແລໍ້ວ ກ  ໜີ ເສຍ.         

26ຄນັ ເຂົໍ້ຳ ດ  ີ

ນ ັໍ້ນ ງອກ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ຮວງ ແລໍ້ວ         ເຂົໍ້ຳນກົ ກ  ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

27ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ມຳ 
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ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ແກື່ ນຳຍ ວື່ຳ,         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ດ ີໃນ ນຳ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລໍ້ວ 

ເຂົໍ້ຳນກົ ມຳ ແຕື່ ໃສ.’         

28ຝື່ຳຍ ນຳຍ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ‘ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ສດັຕ’ູ         ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຈິື່ງ ຖຳມ 

ນຳຍ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ນຳຍ ຢຳກ ໃຫໍ້ ໝູື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເກບັ ເຂົໍ້ຳນກົ ນ ັໍ້ນ ຫລ ?’.         

29ນຳຍ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ 

ຊູ ື່ ໄປ         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລກົ ເຂົໍ້ຳນກົ ນ ັໍ້ນ ຢໍ້ຳນ ຈະ ຫລກົ ເຂົໍ້ຳ ດ ີດໍ້ວຍ.         

30ປະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ໃຫຍື່ 

ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກນັ ຈນົ ເຖງິ ລະດ ູກື່ຽວ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ກື່ຽວ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ງ ພວກ ກື່ຽວ ວື່ຳ,         ຈ ົື່ງ ເກບັ ເຂົໍ້ຳນກົ 

ກື່ອນ,         ມດັ ເປັນ ຟື່ອນ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ         ສື່ວນ ເຂົໍ້ຳ ດ ີນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ໂຮມ ໄວໍ້ ໃນ ເລົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ’.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເມັດຜັກກາດ 
(ມຣກ 4:30-32; ລກ 13:18-19) 

31ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ອີກ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ 

ເໝ ອນ ແກື່ນ ຜກັ ກຳດ ເມດັ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ໄປ ຫວື່ຳນ ໃນ ສວນ ຂອງ ຕນົ.         

32ເມດັ ນ ັໍ້ນ ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ 

ເມດັ ທງັ ປວງ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ງອກ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຜກັ ອ ື່ ນ[a]         ແລະ ກຳຍເປັນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ນກົ ປື່ຳ 

ໄດໍ້ ມຳ ເຮັດ ຄອນ ອຳ ໃສ ຢູື່ ຕຳມ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ມນັ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເຊື້ອແປ້ງ 
(ລກ 13:20-21) 

33ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ອີກ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ 

ເໝ ອນ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ທີື່  ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ປນົ ໃສື່ ໃນ ແປໍ້ງ ສຳມ ຜອງ         ຈນົ ແປໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ຟູ ຂ ໍ້ນ ທງັ ໝດົ.”          

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄຳອຸປະມາ 
(ມຣກ 4:33-34) 

34ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ປວງ ຊນົ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ ນອກຈຳກ ຄ  ຳ 

ອປຸະມຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ຈກັ ປະກຳນ.         

35ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ 

ດໍ້ວຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

  “ເຮົຳຈະອໍ້ຳປຳກເປັນຄ  ຳອປຸະມຳ 

   ເຮົຳຈະບອກຂ ໍ້ຄວຳມທີື່ ປກົອ  ຳໄວໍ້ 

  ຕ ັໍ້ງແຕື່ແຮກສໍ້ຳງໂລກ.” 

ຊົງອະທິບາຍຄຳອຸປະມາເລື່ອງເຂົ້ານົກ 
36ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ພວກ ສຳວກົ ມຳ ເຝົໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ໂຜດ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳນກົ ໃນ ນຳ 

ນ ັໍ້ນ ແດື່.”         

37ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ ເມດັ ດ ີນ ັໍ້ນ ຄ  ບດຸ ມະນດຸ.         

38ແລະ ນຳ ນ ັໍ້ນ ຄ  ແຜື່ນ-

ດນິ ໂລກ         ສື່ວນ ເມດັ ດ  ີນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ແຕື່ ເຂົໍ້ຳນກົ ໄດໍ້ແກື່ ພນົລະ-

ເມ  ອງ ຂອງ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ.         

39ສດັຕູ ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ ເຂົໍ້ຳນກົ ຄ  ພະຍຳມຳນ         ລະດ ູກື່ຽວ ໄດໍ້ແກື່ ຄຳວ ສດຸ ໂລກ         

ແລະ ຜູໍ້ກ ື່ຽວ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພວກ ເທວະດຳ.         

40ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ເກບັ ເຂົໍ້ຳນກົ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ ຢື່ຳງໃດ         ຄຳວ ສດຸ 

ໂລກ ກ  ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

41ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ໃຊໍ້ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ອອກ ໄປ         ເຂົຳ ຈະ ເກບັ 

 

[a]ໃນປະເທດນ ັໍ້ນມຕີ ົໍ້ນຜກັກຳດລຳງແນວສງູເຖງິສຳມສີື່ ແມດັ. 
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ກວຳດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຜິດ         ກບັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ອອກ ໄປ ຈຳກ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

42ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ເຕົຳໄຟ ຮໍ້ອນ ກໍ້ຳ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ກດັ ແຂໍ້ວ ຄໍ້ຽວ ຟນັ.         

43ຄຳວ ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ສິນ ທ  ຳ ຈະ ຮຸື່ງເຮ ອງ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຂົຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ອຳທິດ         ຜູໍ້ ໃດ ມີ 

ຫ ູ        ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຊັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ 
44“ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ຊບັ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ພບົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ 

ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ອີກ         ແລະ ເພຳະ ຄວຳມ ຍນິດ ີຈິື່ງ ໄປ ຂຳຍ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວໄປ ຊ ໍ້ ນຳ ນ ັໍ້ນ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງໄຂ່ມຸກທີ່ມີຄ່າແພງ 
45“ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຊອກ ຫຳ ໄຂື່ ມກຸ ຢື່ຳງ ດ.ີ         

46ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພບົ ໄຂື່ ມກຸ ເມດັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ຫລຳຍ         ກ  ໄປ ຂຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວໄປ ຊ ໍ້ ໄຂື່ ມກຸ ນ ັໍ້ນ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງມອງ 
47“ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ມອງ ທີື່  ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ທະເລ         ຮື່ວມ ເອົຳ ປຳ 

ທກຸ ຊະນດິ.         

48ເມ  ື່ອ ເຕັມ ແລໍ້ວ ກ  ດ ງ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຝ ັື່ງ         ນ ັື່ງ ລງົ ເລ ອກ ເອົຳ ໂຕ ດ ີໃສື່ ໃນ ກະຕື່ຳ         ສື່ວນ ໂຕ ບ ື່  ດ  ີ

ນ ັໍ້ນ ກ  ຖິໍ້ມ ເສຍ.         

49ໃນ ຄຳວ ສດຸ ໂລກ ກ  ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພວກ ເທວະດຳ ຈະ ອອກ ມຳ ແຍກ ຄນົ 

ຊ ົື່ວ ອອກ ຈຳກ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ.         

50ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ເຕົຳໄຟ ຮໍ້ອນ ກໍ້ຳ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ກດັ 

ແຂໍ້ວ ຄໍ້ຽວ ຟນັ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຂອງໃໝ່ແລະຂອງເກົ່າ 
51“ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແລໍ້ວ ຫລ ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ,         ເຂົໍ້ຳໃຈ ແລໍ້ວ.”         

52ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ນກັທ  ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ເຖງິ ລຳຊະ ອຳນຳ-

ຈກັ ສະຫວນັ         ກ  ເໝ ອນ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ທີື່  ເອົຳ ຂອງ ໃໝື່ ທງັ ຂອງ ເກົື່ ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສຳງ ຂອງ ຕນົ.”          

ໄທນາຊາເຣັດມີໃຈໜ່າຍພຣະອົງ 
(ມຣກ 6:1-6; ລກ 4:16:30) 

53ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ກ  ສະເດັດ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

54ເມ  ື່ອ 

ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເດມີ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ 

ສະໜຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຈນົ ເຂົຳ ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ກຳນ ອິດທິ-

ລິດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ.         

55ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່  ມາຣິອາ          ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຫລ          ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່         ຢາໂກໂບ,         ໂຢເຊັບ,         ຊີໂມນ,         ແລະ ຢູດາ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

56ແລະ 

ພວກ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ລຳວ ກ  ຢູື່ ກບັ ໝູື່ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ລຳວ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ.”         

57ເຂົຳ ຈິື່ງ ມີ ໃນ ໜື່ຳຍແໜງ ພຣະອງົ         ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈະ ບ ື່  

ຂຳດ ຄວຳມ ນບັຖ          ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໃນ ເມ  ອງ ເດມີ ແລະ ໃນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.”         

58ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ອິດທິລິດ ຫລຳຍ ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.          



29 ມັດທາຍ 14 
ບົດທີ 14 

ຄວາມມໍລະນະພາບຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
(ມຣກ 6:14-29; ລກ 9:7-9) 

1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ຍນິ ກ ິຕ ິສບັ ຂອງ ພຣະເຢຊ.ູ         

2ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         

“ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ລິດ ອ  ຳນຳດ ນີໍ້ 

ຈິື່ງ ສະແດງ ອອກ ມຳ ໃນ ຕວົ ເພິື່ ນ.”         

3ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຈບັ ໂຢຮັນ ຜກູ ມດັ ແລະ ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້         ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ນຳງ ເຮໂຣເດຍ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຟີລິບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

4ເພຳະ ໂຢຮັນ ເຄີຍ ທນູ ຕ ື່  ເຮ 

ໂລດ ວື່ຳ,         “ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ນຳງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ກ  ຜິດ ຕ ື່  ກດົ ແລໍ້ວ.”         

5ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮໂຣດ ມໃີຈ 

ຢຳກ ຂໍ້ຳ ໂຢຮັນ ແຕື່ ກ  ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ         ເພຳະ ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ໂຢຮັນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

6ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ວນັ ສະຫລອງ ວນັ ກ  ຳເນດີ ຂອງ ເຮໂຣດ ມຳ ເຖງິ         ບດຸ ຍງິ ຂອງ ນຳງ ເຮໂຣເດຍ ໄດໍ້ ຟໍ້ອນ ລ  ຳ ຖໍ້ຳມກຳງ 

ບນັດຳ ແຂກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮໂຣດ ຊອບ ໃຈ.         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮໂຣດ ຈິື່ງ ສນັຍຳ ດໍ້ວຍ ສຳບຳນ ຕນົ ວື່ຳ,         

“ນຳງ ຈະ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ”.         

8ຍງິ ສຳວ ຈິື່ງ ທນູ ຕຳມ ທີື່  ມຳນ ດຳ ແນະນ  ຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ຂ  ຫວົ ໂຢຮັນ 

ບັບຕິສະໂຕ ໃສື່ ຖຳດ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທີື່  ນີໍ້.”         

9ຝື່ຳຍ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ກ  ທກຸ ໃຈ         ແຕື່ ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ໄດໍ້ 

ສຳບຳນ ຕນົ         ແລະ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ຮບັ ປະທຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ອະນ-ຸ

ຍຳດ ໃຫໍ້.         

10ແລໍ້ວ ກ  ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຕດັ ເອົຳ ຫວົ ໂຢຮັນ ໃນ ຄກຸ.         

11ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ຫວົ ໃສື່ ຖຳດ ມຳ ໃຫໍ້ ຍງິ ສຳວ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ນຳງ ກ  ໄປ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ.         

12ຝື່ຳຍ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຮບັ ເອົຳ ສບົ 

ໄປ ສ ົື່ງສະກຳນ ແລໍ້ວ ກ  ມຳ ທນູ ພຣະເຢຊ ູໃຫໍ້ ຊງົ ຊຳບ.          

ການຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ 
(ມຣກ 6:30-44; ລກ 9:10-17; ຢຮ 6:1-14) 

13ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ລງົ ເຮ ອ ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ປື່ຳ ສະຫງດັ ຢູື່ ຕື່ຳງ-

ຫຳກ         ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຍື່ຳງ ຕດິຕຳມ ພຣະ-

ອງົ ໄປ.         

14ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ໝູື່ ໃຫຍື່         ພຣະອງົ ຊງົ 

ສງົສຳນ ເຂົຳ         ຈິື່ງ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ປື່ວຍ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

15ຄນັ ເວລຳ ແລງ ມຳ ພວກ ສຳວກົ 

ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ນີໍ້ ເປັນ ປື່ຳ ແລະ ບດັ ນີໍ້ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ         ສນັນ ັໍ້ນ ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເລີກ 

ໄປ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ຮບັ ປະທຳນ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ.”         

16ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ໄປ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ເຂົຳ ສຳ.”         

17ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ຢູື່ ນີໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

18ພຣະອງົ ຊງົ 

ບອກ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ອນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທີື່  ນີໍ້.”         

19ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ນ ັື່ງ ລງົ ຕຳມ ປື່ຳ ຫຍໍ້ຳ         

ເມ  ື່ອ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ເງຍີ ພຣະພກັ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ ຂ  ພຣະພອນ         

ເມ  ື່ອ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແລໍ້ວ ກ  ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ         ພວກ ສຳວກົ ກ  ແຈກ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

20ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ 

ອີື່ ມ ທກຸ ຄນົ         ສື່ວນ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ເກບັ ໄດໍ້ ເຕັມ ສິບ ສອງ ບງຸ.         

21ຝື່ຳຍ ຄນົ ທີື່  ກນິ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜູໍ້ 

ຊຳຍ ປະມຳນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ບ ື່  ນບັ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ.          



ມັດທາຍ 15 30 
ພຣະອົງຊົງດຳເນີນເທິງນຳ 
(ມຣກ 6:15-52; ຢຮ 6:16-21) 

22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ລງົ ເຮ ອ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ກື່ອນ         ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເລີກ ໄປ.         

23ແລະ ເມ  ື່ອ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເລີກ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ 

ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ພູ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ ເພ ື່ ອ ໄຫວໍ້ ວອນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ຊງົ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ຕນົ 

ດຽວ.         

24ສື່ວນ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢູື່ ໄກ ຈຳກ ຝ ັື່ງ ຫລຳຍ ຮໍ້ອຍ ວຳ ແລະ ຖ ກ ຟອງນ  ໍ້ຳ ຕ ີໄປ ມຳ ເພຳະ ທວນ ລມົ ຕໍ້ຳນ 

ຢູື່.         

25ຄນັ ເຖງິ ຍຳມ ສີື່  ກຳງຄ ນ[a]         ພຣະອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ສຳວກົ.         

26ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳ-

ວກົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ມຳ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ         ເຂົຳ ກ  ຕກົໃຈ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຜີ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ເພຳະ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ອອກ ພຣະໂອດ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ.         

27“ຢື່ຳ ນໍ້ອຍ ໃຈ 

ເທຳະ         ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ.”         

28ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ 

ທື່ຳນ ແນື່ ແລໍ້ວ         ຂ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ.”         

29ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ມຳສຳ”         ເປ-
ໂຕ ຈິື່ງ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພຣະເຢຊູ.         

30ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ລມົ ກ  ຢໍ້ຳນ ແລະ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຈະ 

ຈມົ ກ  ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

31ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢ ໍ້  

ພຣະຫດັ ຈບັ ເປໂຕ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ         ເປັນ ຫຍງັ         ຈິື່ງ ສງົໄສ.”         

32ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກບັ ເປໂຕ ຂ ໍ້ນ ເຮ ອ ແລໍ້ວ ລມົ ກ  ງຽບ ລງົ.         

33ພວກ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ ໄດໍ້ ມຳ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ໃສື່ ພຣະ-

ອງົ ແລໍ້ວ ທນູ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈງິ ແທໍ້.”          

ຊົງໂຜດໄທເຄັນເນຊາເຣັດ 
(ມຣກ 6:53-56) 

34ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ເຖງິ ແລໍ້ວ ກ  ຈອດ ເຮ ອ ທີື່  ທື່ຳ ເມ  ອງ ເຄັນເນຊາເຣັດ.         

35ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃນ ເຂດ ນ ັໍ້ນ 

ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ບອກ ກື່ຳວ ທົື່ວ ຕະຫລອດ ເຂດ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳ ບນັດຳ ຄນົ ເຈບັ 

ປື່ວຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ.         

36ທນູ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ພ  ແຕື່ ບຳຍ ແຄມ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ບຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ ີປກົກະຕ.ິ          

ບົດທີ 15 
ເລື່ອງຮີດຄອງທີ່ສືບມາແຕ່ບູຮານ 

(ມຣກ 7:1-16) 

1ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະ-
ເຢຊູ ວື່ຳ.         

2“ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ມຳ ຈຳກ ເຖົໍ້ຳ ເກົື່ ຳ ບຮູຳນ 

ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ລໍ້ຳງ ມ  ກື່ອນ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ?”.         

3ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ລະເມດີ ຕ ື່  ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ສ ບຕ ື່  ກນັ ມຳ 

ນ ັໍ້ນ.         

4ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແລະ         ‘ຜູໍ້ ໃດ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ບດິຳ ມຳນ ດຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ’.         

5ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  

 

[a]ລະຫວື່ຳງບື່ຳຍສຳມທຸື່ມກບັຫກົທຸື່ມ. 



31 ມັດທາຍ 15 
ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ໃດ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ອຳດ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ 

ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ.”         

6ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ’         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລ -

ບລໍ້ຳງ ພຣະທ  ຳ[a]         ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ສ ບຕ ື່  ກນັ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

7ໂອ         ຄນົ 

ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຮຍີ,         ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຄກັແນື່ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ.          

 8 ‘ພນົລະເມ  ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໃຫໍ້ກຽດເຮົຳແຕື່ປຳກ 

   ສື່ວນໃຈຂອງເຂົຳຫື່ຳງໄກຈຳກເຮົຳ. 

 9 ເຂົຳນະມດັສະກຳນເຮົຳໂດຍອບັປະໂຫຍດ 

   ດໍ້ວຍເອົຳບດົບດັຍດັຂອງມະນດຸ 

  ມຳຕູື່ວ ື່ຳເປັນພຣະໂອວຳດ’.” 

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ 
(ມຣກ 7:14-23) 

10ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ສຳ.         

11ບ ື່  

ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປຳກ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ.”         

12ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ຊຳບ ແລໍ້ວ ຫລ  ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເສຍ ໃຈ.”         

13ພຣະອງົ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປກູ ໄວໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຫລກົ ເສຍ.         

14ຊື່ຳງ ເຂົຳ ເທຳະ         ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ນ  ຳ ທຳງ ຕຳບອດ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕຳບອດ ຈງູ ຄນົ ຕຳບອດ ໄປ 

ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ຈະ ຕກົ ໃນ ຂມຸ.”         

15ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ໂຜດ ແກໍ້ ໄຂ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ 

ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່.”         

16ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຍງັ ຂຳດ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເໝ ອນ 

ກນັ ຫລ .         

17ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສງັເກດ ຫລ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປຳກ ກ  ລງົ ໃນ ທໍ້ອງ ແລໍ້ວ ກ  ຖື່ຳຍ 

ອອກ ມຳ.         

18ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ອອກ ຈຳກ ປຳກ ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃຈ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ 

ໝອງ.         

19ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຄ ດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ,         ກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ຈຳກ ຜວົ ເມຍ,         ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ 

ຍງິ,         ກຳນ ລກັ ຊບັ,         ກຳນ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ,         ແລະ ກຳນ ນນິທຳ         ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃຈ.         

20ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ         ແຕື່ ກຳນ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ບ ື່  ລໍ້ຳງ ມ  ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ.”          

ຄວາມເຊື່ອຂອງຍິງຊາດການາອານ 
(ມຣກ 7:24-30) 

21ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ເມ  ອງ ຕີເຣ ແລະ ເມ  ອງ ຊ ິໂດນ.         

22ມີ 

ຍງິ ຊຳດ ການາອານ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເຂດ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ຜູໍ້ ເປັນ ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         

ຂ  ໂຜດ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ລກູ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ ຍໍ້ອນ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ບງັ-

ຄບັ.”         

23ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ຄ  ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  

ບອກ ໃຫໍ້ ມນັ ເມ  ອ ເສຍ         ເພຳະ ມນັ ຮໍ້ອງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.”         

24ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພຣະບນັຍດັ” 
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ຫຳ ຜູໍ້ ໃດ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຝງູ ແກະ ທີື່  ເສຍ ແລໍ້ວ         ຄ  ກະ ກນຸ ອິສຣາເອນ.”         

25ຝື່ຳຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ຂຳບ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

26ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ສມົຄວນ 

ຈະ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຂອງ ລກູ ໂຍນ ໃຫໍ້ ແກື່ ໝຳນໍ້ອຍ.”         

27ຍງິ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈງິ ຢູື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ໝຳນໍ້ອຍ ກ  ເຄີຍ ກນິ ເມດັ ທີື່  ຕກົ ຈຳກ ໂຕະ ນຳຍ ຂອງ ມນັ.”         

28ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໃຫຍື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ”         ລກູ 

ສຳວ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີເປັນ ປກົກະຕ ິຕ ັໍ້ງແຕື່ ໂມງ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໂຜດຫລາຍຄົນໃຫ້ດີ 
29ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ລຽບ ຝ ັື່ງ ທະເລ ຄາລເີລ ໄປ         ແລໍ້ວ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ພູ ຊງົ ປະ-

ທບັ ນ ັື່ງ ລງົ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

30ແລະ ມີ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ພຳ ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ,         ຄນົ ຕຳ-

ບອດ,         ຄນົ ແຂນ ຂຳ ເສັໍ້ງ,         ຄນົ ປຳກກ ກ,         ແລະ ຄນົ ເຈບັ ອ ື່ ນ ໆ ຫລຳຍ ຄນົ         ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ແທບ ພຣະ-

ບຳດ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ.ີ         

31ຈນົ ຝງູ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ງ ດ ອດັສະຈນັ 

ໃຈ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ຄນົ ປຳກກ ກ ປຳກ ໄດໍ້,         ຄນົ ແຂນ ຂຳ ເສັໍ້ງ ດ ີປກົກະຕ,ິ         ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ ຍື່ຳງ ໄປ ໄດໍ້,         ແລະ 

ຄນົ ຕຳບອດ ເຫັນ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳດ ອິສຣາເອນ.          

ຊົງລ້ຽງຄົນສີ່ພັນ 
(ມຣກ 8:1-10) 

32ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ສງົສຳນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ເພຳະ ເຂົຳ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ ກນິ ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກບັ ໄປ ໃນ ຂະ-

ນະ ທີື່  ຍງັ ຫິວ ຢູື່         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ເມ  ື່ອຍ ອິດ ອື່ອນ ຕຳມ ທຳງ.”         

33ພວກ ສຳວກົ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ 

ວື່ຳ,         “ໃນ ປື່ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຊອກ ອຳຫຳນ ທີື່  ໃດ ພ  ລໍ້ຽງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ອີື່ ມ ໄດໍ້.”         

34ພຣະ-
ເຢຊູ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຈກັ ກໍ້ອນ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ເຈດັ ກື່ອນ ກບັ ປຳ ນໍ້ອຍ 

ສອງ ສຳມ ໂຕ.”         

35ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ນ ັື່ງ ລງົ ຕຳມ ດນິ.         

36ແລໍ້ວ ຊງົ ຮບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຈດັ ກໍ້ອນ 

ກບັ ປຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ຈິື່ງ ຊງົ ຫກັ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ສຳວກົ ກ  ໄດໍ້ 

ແຈກ ຢຳຍ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ.         

37ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ກນິ ອີື່ ມ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ເກບັ 

ໄດໍ້ ເຕັມ ເຈດັ ບງຸ.         

38ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ກນິ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜູໍ້ ຊຳຍ ເຖງິ ສີື່  ພນັ ຄນົ         ບ ື່  ນບັ ແມ ື່ຍງິ ກບັ ເດັກນໍ້ອຍ.         

39ເມ  ື່ອ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເລີກ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ໄປ ຍງັ ເຂດ ເມ  ອງ ມາຄາດານ.          

ບົດທີ 16 
ຂໍໃຫ້ຊົງສະແດງໝາຍສຳຄັນ 
(ມຣກ 8:11-13; ລກ 12:54-56) 

1ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກບັ ພວກ ຊາດູກາຍ ໄດໍ້ ມຳ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ສະຫວນັ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫັນ.         

2ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “[ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ອຳກຳດ ຈະ ດ ີເພຳະ ຟໍ້ຳ ສີແດງ’.         

3ແລະ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ 

ເກດີ ພຳຍ ຸເພຳະ ຟໍ້ຳ ສແີດງ         ແລະ ມ ດ ມວົ’         ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ສງັເກດ ຮູໍ້         ແຕື່ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ 
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ແຫື່ງ ສະໄໝ ຕື່ຳງ ໆ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ອຳດ ສງັເກດ ໄດໍ້].         

4ຄນົ ສະໄໝ ຊ ົື່ວ ແລະ ຄ ດ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ 

ສະແຫວງຫຳ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ 

ເລ ື່ ອງ ໂຢນາ”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ.          

ເຊື້ອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະຊາດູກາຍ 
(ມຣກ 8:14-21) 

5ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ລ ມ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໄປ ນ  ຳ.         

6ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສງັເກດ ແລະ ລະວງັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຂອງ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ຊາດູກາຍ ໃຫໍ້ ດ.ີ”         

7ພວກ 

ສຳວກົ ກ  ເວົໍ້ຳ ກນັ ຢູື່ ວື່ຳ,         “ເຫັນ ຈະ ເປັນ ເພຳະ ໝູື່ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ນ  ຳ.”         

8ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ 

ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ແລະ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ນ  ຳ.         

9ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ສງັເກດ ແລະ ຈ ື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລ          ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ສ  ຳລບັ ຄນົ 

ຫໍ້ຳ ພນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ເກບັ ໄດໍ້ ຈກັ ບງຸ.         

10ຫລ  ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຈດັ ກໍ້ອນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ສີື່  ພນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ທື່ຳນ ເກບັ ໄດໍ້ ຈກັ ບງຸ.         

11ເປັນ ສນັໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ບ ື່  ສງັເກດ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ 

ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແຕື່ ໃຫໍ້ ລະວງັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຂອງ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ຊາດູກາຍ.”         

12ແລໍ້ວ ພວກ 

ສຳວກົ ກ  ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ລະວງັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ລະວງັ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ 

ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ຊາດູກາຍ.          

ເປໂຕຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
(ມຣກ 8:27-30; ລກ 9:18-21) 

13ຄນັ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ຟີລິບປອຍ          ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ພວກ 

ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ.”         

14ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ 

ລຳງ ຄນົ ວື່ຳ ເປັນ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ວື່ຳ ເປັນ ເອລຢີາ          ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ວື່ຳ ເປັນ ເຢເຣ-
ມີຢາ          ຫລ  ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.”         

15ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ແລໍ້ວ ຝື່ຳຍ 

ພວກ ທື່ຳນ ເດ,         ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ໃຜ.”         

16ຊີໂມນ ເປໂຕ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະຄຣິດ,         ພຣະບຸດ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່.”         

17ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ບາຣະໂຢນາ ເອີຍ,         

ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ສກຸ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ມະນດຸ ທີື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຄ  ຳ ນີໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ 

ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ສະຫວນັ ຊງົ ໃຫໍ້ ຊຳບ.         

18ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຄ  ເປໂຕ 

[a]         ເທິງ ສີ ລຳ 

ກໍ້ອນ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ເຮົຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ປະຕູ ແຫື່ງ ແດນ ມ ລະນຳ ຈະ         ‘ມີ ໄຊ ຕ ື່  ຄຣສິ-

ຕະຈກັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

19ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຂ  ກະແຈ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ຜກູ ມດັ ສິື່ ງ 

ໃດ ໄວໍ້
[b]         ໃນ ໂລກ,         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຊງົ ຜກູ ມດັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ສະຫວນັ         ທື່ຳນ ຈະ ແກໍ້ ສິື່ ງ ໃດ[b]         ໃນ ໂລກ,         

ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຊງົ ແກໍ້ ໃຫໍ້ ຫລດຸ ແລໍ້ວ ໃນ ສະຫວນັ.”         

20ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ພວກ ສຳວກົ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ບອກ 

ຜູໍ້ ໃດ ວື່ຳ ຕນົ ຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ.          

 

[a]ແປວື່ຳກໍ້ອນຫີນ. 
[b]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ປະກຳດວື່ຳເປັນສິື່ ງຕໍ້ອງຫໍ້ຳມແລໍ້ວ.” [b]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ປະກຳດວື່ຳເປັນສິື່ ງທີື່ ອະນ-ຸ
ຍຳດແລໍ້ວ.” 



ມັດທາຍ 17 34 
ພຣະເຢຊູຊົງທຳນວາຍເຖິງມໍລະນາພາບຂອງພຣະອົງ 

(ມຣກ 8:31 9:1; ລກ 9:22-27) 

21ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສະແດງ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ສະເດັດ ໄປ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ຫລຳຍ ປະກຳນ ຈຳກ ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່,         ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ແລະ ຈຳກ ພວກ ນກັທ  ຳ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ         ແລະ ໃນ 

ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ພຣະອງົ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ.         

22ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ ໄປ ຕື່ຳງ-

ຫຳກ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທນູ ຫໍ້ຳມ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເມດ 

ຕຳ         ກຳນ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່ ເກດີ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

23ພຣະອງົ ຊງົ ຫນັ ພຣະພກັ ໄປ ຫຳ ເປໂຕ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຊາຕານ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ຖອຍ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ເສຍ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ສິື່ ງ ກດີຂວຳງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ 

ຢື່ຳງ ມະນດຸ         ບ ື່  ຄ ດ ຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ.”         

24ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕດັ ສິດ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຮບັ ແບກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ຕນົ         

ແລໍ້ວ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.         

25ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ         ແຕື່ 

ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ພົໍ້ນ ຊວີດິ.         

26ເຫດ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ 

ໝດົ ທງັ ໂລກ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເສຍ ຊວີດິ ອນັ ແທໍ້ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ຫລ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ນ  ຳ 

ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ໄປ ແລກ ເອົຳ ຊວີດິ ອນັ ແທໍ້ ຂອງ ຕນົ ກບັ ຄ ນ ມຳ.         

27ເພຳະ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ມຳ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ແຫື່ງ ພຣະບິດາ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

28ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ນີໍ້ ມີ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ລດົ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ 

ສະເດັດ ມຳ ດໍ້ວຍ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ.”          

ບົດທີ 17 
ຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍ 
(ມຣກ 9:2-13; ລກ 9:28-33) 

1ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ຫກົ ວນັ ແລໍ້ວ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ພຳ ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ,         ແລະ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ຢາໂກໂບ          ຂ ໍ້ນ ພູ ສງູ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ.         

2ແລໍ້ວ ລກັສະນະ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ປື່ຽນ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຂົຳ         

ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ເໝ ອນ ແສງ ອຳທິດ ສື່ອງ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຂຳວ ຜື່ອງ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ແສງ ສະຫວື່ຳງ.         

3ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ໂມເຊ ແລະ ເອລຢີາ ກ  ມຳ ປະກດົ ແກື່ ສຳວກົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຝົໍ້ຳ 

ສນົທະນຳ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ.         

4ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ທນູ ພຣະເຢຊູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຊ ື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ກ  ດ  ີ

ຢູື່         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ປະສງົ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ປກຸ ຕບູ ສຳມ ຫລງັ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ນີໍ້         ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ສ  ຳລບັ ໂມເຊ 

ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ເອລຢີາ.”         

5ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ທນູ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຂຳດ ຄ  ຳ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ເມກ ສກຸ 

ໃສ ມຳ ປກົ ຫຸໍ້ມ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຊອບ ໃຈ ຫລຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເພິື່ ນ.”         

6ຝື່ຳຍ ພວກ 

ສຳວກົ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ຂຳບ ລງົ ແລະ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ.         

7ພຣະເຢຊູ ຈິື່ງ ສະເດັດ ມຳ ຖ ກຕໍ້ອງ 
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ເຂົຳ ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ.”         

8ເມ  ື່ອ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ຜູໍ້ ໃດ         ເຫັນ 

ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ດຽວ.          
9ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພູ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ນມິດິ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ         ຈນົ ກວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.”         

10ພວກ ສຳວກົ ກ  ທນູ ຖຳມ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ນກັທ  ຳ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເອລີຢາ ຈະ ຕໍ້ອງ ມຳ ກື່ອນ?”.         

11ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈງິ ຢູື່         ເອລຢີາ ຈະ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຄ ນ ສູື່ ສະພຳບ ເດມີ.         

12ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເອລຢີາ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ 

ເພິື່ ນ ຕຳມໃຈ ຊອບ         ສື່ວນ ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກນັ’.”         

13ແລໍ້ວ ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ.          

ຊົງໂຜດເດັກນ້ອຍຜູ້ມີຜີສິງ 
(ມຣກ 9:14-29; ລກ 9:37-43) 

14ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ສຳວກົ ສຳມ ຄນົ ມຳ ເຖງິ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ມີ ຊຳຍ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ.         

15ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ເມດ ຕຳ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່-

ທໍ້ອນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມນັ ເປັນ ບໍ້ຳໝ ູ         ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ ເພຳະ ມນັ ຕກົ ໃສື່ ໄຟ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ.         

16ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ພຳ ລກູ ມຳ ຫຳ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ດ ີບ ື່  ໄດໍ້.”         

17ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂອ ຄນົ ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເຮຍີ         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫິງ 

ປຳນໃດ         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ອດົທນົ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳນ ປຳນໃດ         ຈ ົື່ງ ພຳ ມນັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ນີໍ້ ສຳ.”         

18ພຣະ-
ເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຊ  ຳລະ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ມນັ ໄດໍ້ ອອກ ໜີ ໄປ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີປກົ-

ກະຕ.ິ         

19ຕ ື່  ມຳ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູຕື່ຳງຫຳກ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຫດ ໃດ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈິື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ບ ື່  ໄດໍ້?”.         

20ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຫດ ພວກ ທື່ຳນ ມີ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ         ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທ ື່  ກບັ 

ເມດັ ຜກັ ກຳດ ເມດັ ໜ ື່ ງ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ສ ັື່ງ ພູ ໜື່ວຍ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເຄ ື່ ອນ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ໄປ ຢູື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ’         ມນັ 

ກ  ຈະ ເຄ ື່ ອນ ໄປ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້.         

21[ແຕື່ ຜີ ແນວ ນີໍ້ ບ ື່  ເຄີຍ ຖ ກ ຂບັ ອອກ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ແລະ ກຳນ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ.]          

ຊົງທຳນວາຍເຖິງມໍລະນາພາບຂອງພຣະອົງ 
(ມຣກ 9:30-32; ລກ 9:43-45) 

22ຄນັ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ປະຊຸມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ          ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ 

ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ມະນດຸ.         

23ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເພິື່ ນ ຈະ ຖ ກ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ”         ພວກ ສຳວກົ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ ໜກັ ໃຈ.          

ການເສຍຄ່າບຳລຸງພຣະວິຫານ 
24ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ແລໍ້ວ         ມີ ພວກ ເກບັ ຄື່ຳ ບ  ຳລງຸ ພຣະວຫິຳນ ມຳ ຫຳ ເປໂຕ ຖຳມ 

ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເສຍ ເງນິ ບ  ຳລງຸ ພຣະວຫິຳນ ຫລ ”.         

25ເປໂຕ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເສຍ”         ເມ  ື່ອ 

ເປໂຕ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ກື່ອນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ຄ ດ ຢື່ຳງໃດ         
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ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ເຄີຍ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ເງນິ ສື່ວຍ ຈຳກ ຜູໍ້ ໃດ         ຈຳກ ໂອລດົ ຫລ  ຈຳກ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ?”.         

26ເປໂຕ 

ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຄີຍ ເກບັ ຈຳກ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ໂອລດົ ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ.         

27ແຕື່ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເສຍ ໃຈ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄປ ຕ ກເບັດ ທີື່  ທະເລ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ປຳ ໂຕ ແຮກ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ງະ ປຳກ 

ມນັ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ພບົ ເງນິ ຫລຽນ ໜ ື່ ງ[a]         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເສຍ ຄື່ຳ ບ  ຳລງຸ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ 

ກບັ ທື່ຳນ.”          

ບົດທີ 18 
ໃຜເປັນໃຫ່ຍໃນສະຫວັນ 
(ມຣກ 9:33-37; ລກ 9:46-48) 

1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ມຳ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູທນູ ວື່ຳ,         “ໃຜ ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະ-

ຫວນັ?”.         

2ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ.         

3ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ກບັ ໃຈ ແລະ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ເດັກນໍ້ອຍ         

ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

4ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ເໝ ອນ 

ເດັກນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ນີໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ.         

5ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຮບັ ເດັກນໍ້ອຍ 

ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ເຮົຳ.          

ເຫດໃຫ້ຫລົງຜິດ 
(ມຣກ 9:42-48; ລກ 17:1-6) 

6“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ເດັກນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ ຫລງົ ຜິດ         ຖໍ້ຳ ເອົຳ ຫີນ ໂມ ໍ້ ກໍ້ອນ 

ໃຫຍື່ ຜກູ ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈມົ ລງົ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເລິກ ເສຍ ກ  ດກີ ວື່ຳ.         

7ວບິດັ ແກື່ ໂລກ ນີໍ້ ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ 

ຫລງົ ຜິດ         ເພຳະວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ມີ ເຫດ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຜິດ         ແຕື່ ວບິດັ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ກ ື່  ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ 

ນ ັໍ້ນ.         

8ຖໍ້ຳ ມ  ຫລ  ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຫລງົ ຜິດ         ຈ ົື່ງ ຕດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ມ  ແລະ 

ຕນີ ກດຸ ຫລ  ພິກຳນ         ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ມີ ມ  ແລະ ຕນີ ສອງ ເບ ໍ້ອງ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ຢູື່ ເປັນນດິ.         

9ຖໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຫລງົ ຜິດ         ຈ ົື່ງ ຄວດັ ອອກ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ຕຳ ເບ ໍ້ອງ 

ດຽວ         ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ມີ ຕຳ ສອງ ເບ ໍ້ອງ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ ນະລກົ.”          

ແກະທີ່ເສຍ 
(ມຣກ 14:3-7) 

10“ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ຄ ດ ດ ູໝິື່ ນ ເດັກນໍ້ອຍ ໝູື່ ນີໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເທ-

ວະດຳ ປະຈ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ໃນ ສະຫວນັ ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ສະເໝີ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ 

ສະຫວນັ.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້ ມຳ ໂຜດ ເອົຳ ອນັ ທີື່  ຫລງົ ເສຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

12ພວກ ທື່ຳນ ຄ ດ 

ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ແກະ ຢູື່ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແລະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຫລງົ ເສຍ ໄປ ຈຳກ ຝງູ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ປະ ແກະ 

ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ໂຕ ໄວໍ້ ຢູື່ ພ ູ         ແລໍ້ວໄປ ຊອກ ຫຳ ໂຕ ທີື່  ຫລງົ ເສຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

13ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ 

 

[a]ເງນິຫລຽນນີໍ້ພ ສອງທ ື່ ກບັເງນິສື່ວຍປະຈ  ຳປີທີື່ ຊຳຍທກຸຄນົຕໍ້ອງເສຍເປັນຄື່ຳບ  ຳລງຸກຳນນະມດັສະກຳນໃນ

ພຣະວຫິຳນ. 



37 ມັດທາຍ 18 
ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພບົ ແກະ ໂຕ ທີື່  ເສຍ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄງົ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ແກະ ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ໂຕ ທີື່  ບ ື່  ຫລງົ ເສຍ ໄປ.         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະບິດາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ 

ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ຈິື່ງ ບ ື່  ຊງົ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈບິຫຳຍ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ.”          

ພີ່ນ້ອງຜູ້ເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານ 
(ລກ 17:3) 

15“ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         [ຕ ື່  ທື່ຳນ]         ຈ ົື່ງ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ຜິດ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເພິື່ ນ ສອງຕ ື່ ສອງ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ຍອມ ຟງັ         ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄ ນ ມຳ.         

16ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ຫລ  ສອງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ສອງ ສຳມ ປຳກ         ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄ  ຳ ຈະ ຖ  ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ ໄດໍ້.         

17ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ຄຣສິຕະຈກັ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ 

ຄຣສິຕະຈກັ ອີກ         ກ  ໃຫໍ້ ຖ  ເສຍ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ ແລະ ຄນົ ເກບັ ພຳສ.ີ          
18ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຜກູ ມດັ ໄວໍ້

[a]         ໃນ ໂລກ         ກ  

ຈະ ຊງົ ຜກູ ມດັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ແກໍ້
[b]         ໃນ ໂລກ         ກ  ຈະ ຊງົ ແກໍ້ ໃຫໍ້ 

ຫລດຸ ເສຍ ແລໍ້ວ ໃນ ສະຫວນັ ເໝ ອນ ກນັ.         

19ເຮົຳ ບອກ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ອີກ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່ ຢູື່ 

ໃນ ໂລກ ສອງ ຄນົ ຈະ ຮື່ວມ ໃຈ ກນັ ຂ  ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ         ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ກ  

ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້.         

20ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ສອງ ຫລ  ສຳມ ຄນົ ປະຊຸມ ກນັ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຢູື່ ບື່ອນ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ຢູື່ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ຢູື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງການອະໄພໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ 
21ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງ ຍກົ ຜິດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຖງິ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຖງິ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຫລ ?”.         

22ພຣະ-
ເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ພຽງ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຖງິ ເຈດັ ສິບ ເທ ື່ ອ ຄນູ ກບັ ເຈດັ.          

23“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ເຈົໍ້ຳ ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ         ຊງົ ປະສງົ ຢຳກ ຄິດ 

ບນັຊ ີເງນິ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ເປັນ ໜີໍ້.         

24ເມ  ື່ອ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຄິດ ບນັຊ ີຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ພຳ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເປັນ ໜີໍ້ ໝ ື່ ນ 

ຕຳ ລນັ ຕນົ ມຳ ເຝົໍ້ຳ.         

25ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ໃຊໍ້         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂຳຍ ຕວົ ກບັ ທງັ ເມຍ ແລະ ລກູ         

ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເຂົຳ ມີ ຢູື່ ເອົຳ ມຳ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ ເສຍ.         

26ຄນົ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຂຳບ ລງົ ວອນ ຕ ື່  ທື່ຳນ ວື່ຳ,         

‘ໂອຍ ທື່ຳນ ເອີຍ,         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຜື່ອນຜນັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຫຳ ໃຊໍ້ ແທນ ໃຫໍ້ ໝດົ’.         

27ເຈົໍ້ຳ ອງົ ນ ັໍ້ນ ມີ ພຣະໄທ ເມດ ຕຳ ຈິື່ງ ປື່ອຍ ຕວົ ມນັ ໄປ ແລະ ຍກົ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ ດໍ້ວຍ.         

28ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ໄປ         ກ  ພບົ ເພ ື່ ອນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ກນັ ຊ ື່ ງ ເປັນ ໜີໍ້ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ເດນຳຣອິນົ         ມນັ ຈິື່ງ ຈບັ 

ເພ ື່ ອນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບບີ ຄ  ວື່ຳ         ‘ເງນິ ທີື່  ມ ງ ເປັນ ໜີໍ້ ກູ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ມຳ ແທນ ເສຍ ແມ’.         

29ເພ ື່ ອນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຂຳບ ລງົ 

ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ຜື່ອນຜນັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເສຍ ກື່ອນ ທໍ້ອນ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ທງັ ໝດົ’.         

30ແຕື່ ມນັ ບ ື່  ຍອມ 

ຈິື່ງ ຈບັ ລກູ ໜີໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຂງັ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

31ຝື່ຳຍ ພວກ ເພ ື່ ອນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ກນັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ ຈິື່ງ ນ  ຳ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ໄປ ກຳບ ທນູ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ອງົ ນ ັໍ້ນ.         

 

[a]ເງນິຫລຽນນີໍ້ພ ສອງທ ື່ ກບັເງນິສື່ວຍປະຈ  ຳປີທີື່ ຊຳຍທກຸຄນົຕໍ້ອງເສຍເປັນຄື່ຳບ  ຳລງຸກຳນນະມດັສະກຳນໃນ

ພຣະວຫິຳນ. [b]ເບິື່ ງ ມທ 16:19 (ໝຳຍເຫດ) 



ມັດທາຍ 19 38 
32ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອໍ້ຳຍ ຂີໍ້ຂ ໍ້ຳ ຊຳດ ຊ ົື່ວ ເຮຍີ,         ກູ ໄດໍ້ ຍກົ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ ມ ງ 

ທງັ ໝດົ ເພຳະ ມ ງ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ນ  ຳ ກ.ູ         

33ມ ງ ຄວນ ຈະ ສງົສຳນ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ມ ງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກູ ໄດໍ້ ສງົ-

ສຳນ ມ ງ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ’.         

34ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ອງົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ຳຍ         ຈິື່ງ ມອບ ມນັ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ໃຫໍ້ ທ ລະມຳນ ຈນົ 

ກວື່ຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ ໝດົ.         

35ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ກ  ຈະ 

ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ.”          

ບົດທີ 19 
ຊົງສອນເລື່ອງລັກສະນະຜົວເມຍ 

(ມຣກ 10:1-12; ລກ 16:18) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈບົ ລງົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ແຂວງ ຄາລີເລ          ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ແຂວງ ຢູດາຍ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.         

2ມີ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ຕດິຕຳມ 

ພຣະອງົ ໄປ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ີພະຍຳດ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
3ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ທີື່  ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈະ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ກບັ ເມຍ ເພຳະ 

ເຫດ ໃດ ກ  ຕຳມ         ຈະ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ກດົ ບດັ ຍດັ ຫລ .”         

4ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ອື່ຳນ ຫລ  ວື່ຳ         ‘ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ແຕື່ ເດມີ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ’.         

5ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈິື່ງ ລະ ພ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຜກູ ພນັ ຢູື່ ກບັ ເມຍ         ແລະ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ເປັນ ກຳຍ 

ອນັ ດຽວ ກນັ.         

6ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ເປັນ ສອງ ຕ ື່  ໄປ ແຕື່ ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ’         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ແອກ ກນັ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຳກ ຈຳກ ກນັ.”         

7ເຂົຳ ຈິື່ງ ຢໍ້ອນ ຖຳມ ພຣະອງົ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຫຍງັ ໂມເຊ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ປະ ໄດໍ້”.         

8ພຣະອງົ ຊງົ 

ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ປະ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້         ກ  ເພຳະ ໃຈ ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເດມີ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

9ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ປະ ເມຍ 

ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ເມຍ ບ ື່  ເປັນ ຊູ ໍ້ ກບັ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ແລໍ້ວໄປ ເອົຳ ເມຍ ໃໝື່         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແລະ ຜູໍ້ 

ໃດ ຈະ ເອົຳ ແມ ື່ຮ ໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ເມຍ         ກ  ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.”         

10ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ລກັສະນະ ຜວົ ເມຍ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ເອົຳ ຜວົ ເມຍ ກ  ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ.”         

11ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຈະ ຮບັ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ 

ໂຜດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ດໍ້ວຍ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ຕອນ ແຕື່ ກ  ຳເນດີ ກ  ມ ີ        ຜູໍ້ ທີື່  ມະນດຸ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕອນ ກ  ມ ີ        ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ຕນົ ເອງ ເປັນ ຕອນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ກ  ມ ີ        ໃຜ ຮບັ ປະຕບິດັ ໄດໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ຮບັ ເອົຳ.”          

ຊົງອວຍພອນເດັກນ້ອຍ 
(ມຣກ 10:13-16; ລກ 18:15-17) 

13ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ວຳງ ພຣະຫດັ 

ແລະ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ໄວໍ້.         

14ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ຂອງ[a]         ຄນົ ທີື່  ເໝ ອນ 

 

[a]ພຳສຳເດມີອຳດຈະໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ເປັນກ  ຳມະສດິຂອງ” ຫລ ວື່ຳ “ເປັນທີື່ ປະກອບດໍ້ວຍ” 
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ເດັກນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ.”         

15ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ວຳງ ພຣະຫດັ ໃສື່ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ສະ-

ເດັດ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          

ເລື່ອງເສດຖີໜຸ່ມ 
(ມຣກ 10:17-31; ລກ 18:18-30) 

16ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ດ ີ

ປະກຳນ ໃດ         ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”         

17ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ 

ຖຳມ ເຮົຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ         ຜູໍ້ດ ີມີ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊວີດິ         ໃຫໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ 

ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້.”         

18ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ໃດ?”         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄ  ຂ ໍ້ ທີື່  ວື່ຳ         

‘ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         ຢື່ຳ ມດິສຳຈຳນ ຈຳກ ຜວົ ຈຳກ ເມຍ,         ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ,         ຢື່ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ.         

19ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບ-ິ

ດຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕວົ ເອງ’.”         

20ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ 

ອີກ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ຂຳດ ສິື່ ງ ໃດ ອີກ.”         

21ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ເປັນ ຜູໍ້ດ  ີຄບົ ຖໍ້ວນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຂຳຍ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ມີ ຢູື່         

ແຈກ ທຳນ ແກື່ ຄນົ ອະນຳຖຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ສະຫວນັ ແລະ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ເສຍ.”         

22ເມ  ື່ອ ຄນົ ໜຸື່ມ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ໄປ ເປັນ ທກຸ ໜກັ ໃຈ ເພຳະ ຕນົ ມີ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.          
23ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຄນົ 

ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ສະຫວນັ ກ  ຍຳກ.         

24ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ອີກ ວື່ຳ         ໂຕ ໂອດ ໂອ ຈະ 

ລອດ ຮູ ເຂັມ ກ  ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

25ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ 

ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ໃຜ ຈະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.”         

26ພຣະເຢຊ ູທອດ 

ພຣະເນດ ພວກ ສຳວກົ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ກ  ເຫລ ອ ກ  ຳລງັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໄດໍ້         ແຕື່ ຝື່ຳຍ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໄດໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ.”         

27ແລໍ້ວ ເປໂຕ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສະ-

ຫລະ ໝດົ ທກຸ ສິື່ ງ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ ມຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຫຍງັ ແດື່?”.         

28ພຣະເຢຊ ູ

ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ໂລກ ໃໝື່         ຄຳວ ເມ  ື່ອ ບດຸ ມະນດຸ 

ຈະ ນ ັື່ງ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ເທິງ 

ບນັລງັ ສິບ ສອງ ບື່ອນ         ພິພຳກສຳ ພວກ ອິສຣາເອນ          ສິບ ສອງ ຕະກນຸ ເໝ ອນ ກນັ.         

29ຜູໍ້ ໃດ ສະຫລະ 

ເຮ ອນ,         ຫລ  ອໍ້ຳຍ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ,         ຫລ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ,         ຫລ  ລກູ         ຫລ  ໄຮື່ນຳ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຕອບ ແທນ ຮໍ້ອຍ ທ ື່          ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຄ  ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

30ແຕື່ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເປັນຕ ົໍ້ນ ຈະ ກບັ ເປັນ ປຳຍ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ປຳຍ ຈະ ກບັ ເປັນຕ ົໍ້ນ.”          

ບົດທີ 20 
ຄົນທຳງານໃນສວນອະງ ່ນ 

1“ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ ພ ື່  ເຮ ອນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອອກ ໄປ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ໆ         ເພ ື່ ອ ຈ ໍ້ຳງ 

ຄນົ ມຳ ທ  ຳ ງຳນ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ຕນົ.         

2ຄນັ ຕກົລງົ ກບັ ລກູຈ ໍ້ຳງ ວນັ ລະ ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ 

ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ທ  ຳ ງຳນ ໃນ ສວນ ຂອງ ຕນົ.         

3ພ  ສຳມ ໂມງ ເຊົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ກ  ອອກ ໄປ ອີກ         ແລະ ພບົ ຄນົ 
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ອ ື່ ນ ຢ ນ ຢູື່ ລໍ້ຳ ໆ         ກຳງ ຕະຫລຳດ.         

4ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ທ  ຳ ງຳນ ໃນ ສວນ ອະ-

ງ ຸື່ນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ສມົຄວນ’         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ພຳ-

ກນັ ໄປ.         

5ພ  ເວລຳ ຫກົ ໂມງ[a]         ແລະ ເວລຳ ເກົໍ້ຳ ໂມງ         ເພິື່ ນ ກ  ອອກ ໄປ ອີກ ເຮັດ ເໝ ອນ ແຕື່ ກື່ອນ.         

6ປະມຳນ ສິບ ເອັດ ໂມງ         ເພິື່ ນ ກ  ອອກ ໄປ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ພບົ ອີກ ພວກ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເປັນ 

ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຢ ນ ຢູື່ ນີໍ້ ໝດົ ມ ໍ້ ລໍ້ຳ ໆ’.         

7ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈ ໍ້ຳງ’         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

‘ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ທ  ຳ ງຳນ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ເໝ ອນ ກນັ’.         

8ຄນັ ເຖງິ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຈິື່ງ 

ບອກ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ຄນົ ງຳນ ມຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ແກື່ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຜູໍ້ ທ  ຳ ງຳນ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ ຈນົ ເຖງິ ຜູໍ້ ມຳ ກື່ອນ’.         

9ເມ  ື່ອ ພວກ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ກຳນ ແຕື່ ສິບ ເອັດ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄນົ 

ລະ ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ.         

10ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ກຳນ ກື່ອນ         ເມ  ື່ອ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ນ ກ ວື່ຳ ຄງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄນົ ລະ ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ ເໝ ອນ ກນັ.         

11ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ເງນິ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ຈ ົື່ມ ຕ ື່  ພ ື່  

ເຮ ອນ.         

12ວື່ຳ         ‘ພວກ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ກຳນ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ແຕື່ ຊ ົື່ວໂມງ ດຽວ         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ທ ື່  ກນັ 

ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທີື່  ອດົ ທ  ຳ ງຳນ ໜກັ ຕຳກແດດ ຮໍ້ອນ ຕະຫລອດ ວນັ’.         

13ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຕອບ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ດອກ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ແລໍ້ວ ກບັ ຂໍ້ອຍ ວນັ ລະ 

ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

14ສື່ວນ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ເສຍ         ຂໍ້ອຍ ພ ໃຈ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  

ເຂົໍ້ຳ ກຳນ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້ ທ ື່  ກນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.         

15ຂໍ້ອຍ ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ໃຊໍ້ ເງນິ ຄ  ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຕຳມໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ບ ື່  

ຄວນ ຫລ          ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ອິດສຳ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ຂໍ້ອຍ ໃຈດ’ີ.[b]                  

16ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ປຳຍ ຈະ ກບັ 

ເປັນຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ຈະ ກບັ ເປັນ ປຳຍ.”          

ຊົງທຳນວາຍເຖິງມໍລະນະພາບຂອງພຣະອົງເປັນຄັ້ງທີ່ສາມ 
(ມຣກ 10:32-34; ລກ 18:31-34) 

17ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ກ  ຊງົ ພຳ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ໄປ 

ເປັນ ໝູື່ ຕື່ຳງຫຳກ         ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ.         

18“ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ບດຸ ມະນດຸ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ         

ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ລງົໂທດ ປະຫຳນ ຊວີດິ ເພິື່ ນ.         

19ແລໍ້ວ ຈະ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ໃຫໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ຂໍ້ຽນ ຕ ີແລະ ຕອກ ຕດິ ແຂນ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເພິື່ ນ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່.”          

ຄຳທູນຂໍຕຳແໜ່ງຂອງມານດາ ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ 
(ມຣກ 10:35-45) 

20ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ລກູ ຊຳຍ ເຊເບດາຍ ພຳ ລກູ ທງັ ສອງ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ທນູ ຂ  ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ພຣະອງົ.         

21ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ,         “ນຳງ ປຳດຖະໜຳ ສິື່ ງ ໃດ”         ນຳງ ທນູ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ນ ັື່ງ ໃນ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ທື່ຳນ         ເບ ໍ້ອງ 

ຂວຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ         ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ.”         

22ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຂ  ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         

 

[a]ສະໄໝປະຈບຸນັນີໍ້ກ ຄ ເວລຳທື່ຽງຄ ນ ເກົໍ້ຳໂມງກ ຄ ບື່ຳຍສຳມໂມງ ແລະ ສບິເອັດໂມງກ ຄ  ຫໍ້ຳໂມງແລງ 
[b]ຫລ ວື່ຳ “ຕຳເຈົໍ້ຳຊ ົື່ວ ເມ  ື່ອເຫັນຂໍ້ອຍໃຈດຫີລ .” 



41 ມັດທາຍ 21 
ຈອກ ທີື່  ເຮົຳ ຈວນ ຈະ ດ ື່ ມ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ດ ື່ ມ ໄດໍ້ ຫລ ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         ‘ໄດໍ້ ຢູື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

23ພຣະອງົ 

ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ດ ື່ ມ ຈອກ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຈງິ ຢູື່         ແຕື່ ທີື່  ຈະ ນ ັື່ງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ແລະ ເບ ໍ້ອງ 

ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຈດັ ໃຫໍ້         ແຕື່ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຊງົ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ຜູໍ້ ໃດ ກ  ເປັນ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
24ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ກ  ມີ ຄວຳມ ເຄ ອງ ໃຈ ເພຳະ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ສອງ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ.         

25ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເອີໍ້ນ ເຂົຳ ມຳ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພວກ ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  

ບງັຄບັ ບນັຊຳ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ກ  ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ເຂົຳ.         

26ແຕື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເປັນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເກດີ ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

27ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເປັນ ເອກ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

28ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ບດຸ ມະນດຸ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ບວົລະບດັ ຕນົ         ແຕື່ ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ເຂົຳ         

ແລະ ປະທຳນ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.”          

ຊົງໂຜດສອງຄົນຕາບອດ 
(ມຣກ 10:46-52; ລກ 18:35-43) 

29ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ມີ ປະຊຳຊນົ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         

30ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຄນົ ຕຳບອດ ສອງ ຄນົ ນ ັື່ງ ຢູື່ ແຄມ ທຳງ         ເມ  ື່ອ 

ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ກຳຍ ມຳ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ 

ຕຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

31ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ກ  ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມດິ ຢູື່         ແຕື່ ເຂົຳ ແຮື່ງ ຊ  ໍ້ຳ ຮໍ້ອງ ດງັ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

32ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢດຸ ຢູື່ 

ແລະ ເອີໍ້ນ ເຂົຳ ມຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ.”         

33ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕຳ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມ ນ ເຫັນຮຸື່ງ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

34ພຣະເຢຊ ູ

ຊງົ ມີ ພຣະໄທ ຄ ດ ສງົສຳນ         ຈິື່ງ ຊງົ ບຳຍ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ເຫັນຮຸື່ງ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ 

ພຣະອງົ ໄປ.          

ບົດທີ 21 
ສະເດັດເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີໄຊ 
(ມຣກ 11:1-11; ລກ 9:28-40; ຢຮ 12:12-19) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ ໃກໍ້ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເບັດຟາເຄ ທີື່  ພູ 

ໝຳກກອກເທດ         ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ໄປ,         

2ໂດຍ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         ແລະ ບດັ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ພບົ ລ  ແມ ື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຜກູ ຢູື່ ກບັ ລກູ ມນັ         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ ຈງູ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.         

3ຖໍ້ຳ ມີ ໃຜ ເວົໍ້ຳ ອນັ ໃດ ແກື່ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ຕໍ້ອງກຳນ’
[a]         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ມຳ ໂລດ.”         

4ເຫດກຳນ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

 5 “ຈ ົື່ງບອກແກື່ລກູສຳວຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ວື່ຳ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ນຳຍຂອງເຮົຳຕໍ້ອງກຳນມນັ” 
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   ‘ເບິື່ ງແມ, ກະສດັຂອງທື່ຳນສະເດັດມຳຫຳທື່ຳນ 

  ໂດຍພຣະໄທອື່ອນສພຸຳບ 

   ປະທບັເທິງຫລງັລ  ຄ ລ ນ ໍ້ອຍລກູສດັໃຊໍ້ໂຕໜ ື່ ງ’.” 
6ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄປ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ຊງົ ສ ັື່ງ,         

7ຈິື່ງ ຈງູ ລ  ແມ ື່ ກບັ ລກູ ມນັ ມຳ         ແລະ ເອົຳ 

ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັ ມນັ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຂ ໍ້ນ ປະທບັ.         

8ແລະ ປະຊຳຊນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ປ ູຕຳມ ຫນົທຳງ         ບຳງ ຄນົ ກ  ຕດັ ຟດົໄມ ໍ້ ມຳ ປ ູຕຳມ ທຳງ.         

9ຝື່ຳຍ ຝງູ ຄນົ ທີື່  ຍື່ຳງ 

ໄປ ກື່ອນ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຕຳມ ຫລງັ ໄດໍ້ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ໂລ ຊນັ ນຳ ແກື່ ລຳຊະບດຸ ຂອງ ດາວິດ          ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ 

ທີື່  ສະເດັດ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ         ໂຮຊັນນາ ໃນ ທີື່  ສງູ ສດຸ.”         

10ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ທົື່ວ ທງັ ກງຸ ກ  ພຳກນັ ແຕກ ຕ ື່ ນ 

ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ”.         

11ຝງູ ຊນົ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ຄ  ເຢຊູ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ນາຊາເຣັດ ແຂວງ ຄາລເີລ.”          

ຊົງຊຳລະພຣະວິຫານ 
(ມຣກ 11:15-19; ລກ 19:45-48; ຢຮ 2:13-22) 

12ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ບນັດຳ ຜູໍ້ ຊ ໍ້ ຂຳຍ ໃນ 

ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ         ແລະ ຂວ  ໍ້ຳ ໂຕະ ຜູໍ້ ແລກ ເງນິ ກບັ ທງັ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຂອງ ຜູໍ້ ຂຳຍ ນກົ ເຂົຳ 

ເສຍ.         

13ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ‘ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຂົຳ 

ຈະ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ໄຫວໍ້ ວອນ’         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ         ‘ຖ  ໍ້ຳ ຂອງ ໂຈນ’.”          
14ພວກ ຄນົ ຕຳບອດ ແລະ ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ີໝດົ.         

15ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ອດັ-

ສະຈນັ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ວື່ຳ,         “ໂລ 

ຊນັ ນຳ ແກື່ ລຳຊະບດຸ ຂອງ ດາວິດ”         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ເຄ ອງ ໃຈ.         

16ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ຢູື່ ຫລ ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ 

ຫລ  ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຊງົ ຈດັ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັລະເສີນ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ອື່ອນ 

ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຍງັ ກນິ ນມົ ຢູື່’.”         

17ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ລະ ຈຳກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ກ  ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ກງຸ ໄປ ປະທບັ 

ຢູື່ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ.          

ຊົງປ້ອຍຕົ້ນເດື່ອເທດ 
(ມຣກ 11:12-14, 20-26) 

18ຄນັ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ກງຸ         ພຣະອງົ ຊງົ ຫິວ ອຳຫຳນ.         

19ເມ  ື່ອ ທອດ 

ພຣະເນດ ເຫັນ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ແຄມ ທຳງ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້         ເມ  ື່ອ ຊງົ ເຫັນ ບ ື່  ມີ 

ໝຳກ         ມີ ແຕື່ ໃບ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມ ງ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເກດີ ໝຳກ ຕ ື່  ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ”         

ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ລງົ.         

20ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ         ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ໜ          ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ໃນ ທນັທີ.”         

21ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຫຳກ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ບ ື່  ສງົໄສ         ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ 
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ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  ພຽງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ບອກ ພູ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຍໍ້ຳຍ ໄປ 

ຕກົລງົ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເສຍ         ກ  ຈະ ເປັນ ໄປ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

22ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ທນູ ຂ  ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ         

ຖໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.”          

ບັນຫາເລື່ອງສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 11:27-33; ລກ 20:1-8) 

23ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແຫື່ງ ພນົລະເມ  ອງ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິດ ອນັ ໃດ 

ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຜ ໃຫໍ້ ສິດ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”         

24ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈກັ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ກນັ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຕອບ ໄດໍ້ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ 

ດໍ້ວຍ ສິດ ອນັ ໃດ.         

25ຄ  ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ໃສ         ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຫລ  ຈຳກ ມະນດຸ”         

ເຂົຳ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ’         ມນັ ຄງົ ຈະ ຖຳມ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໂຢຮັນ.’         

26ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ’         ກ  ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ         

ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຖ  ວື່ຳ ໂຢຮັນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.”         

27ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ພຣະເຢຊູ ວື່ຳ,         

“ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້”         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ເຮົຳ 

ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ສິດ ອນັ ໃດ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງລູກຊາຍສອງຄົນ 
28“ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ         ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ລກູ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ         ພ ື່  ໄປ ຫຳ ລກູກກົ ບອກ ວື່ຳ         

‘ລກູ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ມ ໍ້ນີໍ້ ເນ.ີ’         

29ລກູ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ບ ື່  ໄປ’         ພຳຍ ລນຸ ມຳ ໄດໍ້ 

ປື່ຽນ ໃຈ ແລໍ້ວ ກ  ໄປ.         

30ພ ື່  ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ລກູ ຜູໍ້ ທີື່  ສອງ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ລກູ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ໄປ’         ແຕື່ ບ ື່  ໄປ.         

31ໃນ ລກູ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ຂອງ ພ ື່ ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ 

ລກູກກົ ນ ັໍ້ນ”         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ພວກ ເກບັ 

ພຳສີ ແລະ ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ ກ  ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ.         

32ເພຳະວື່ຳ 

ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ ສອນ ທຳງ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ         ສື່ວນ ພວກ ເກບັ ພຳສີ ແລະ 

ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ເພິື່ ນ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຳຍຫລງັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລບົ 

ໃຈ ເຊ ື່ ອ ເພິື່ ນ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງສວນອະງ ່ນແລະຄົນເຊົ່າ 
(ມຣກ 11:1-12; ລກ 20:9-19) 

33“ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ອີກ         ຄ  ມີ ພ ື່  ເຮ ອນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລໍ້ວ ອໍ້ອມ ຮ ົໍ້ວ ໄວໍ້         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສະກດັ ອື່ຳງ ຢຽບ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຫ  ເຝົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊຳວ ສວນ ເຊົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ຕນົ ກ  ອອກ 

ໄປ ຕື່ຳງປະເທດ.         

34ຄນັ ເຖງິ ລະດ ູໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ແຫື່ງ ຕນົ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ 

ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ ຜນົ ຂອງ ຕນົ.         

35ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈບັ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຂໍ້ຽນ ຕ ີຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ,         ຂໍ້ຳ ເສຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ,         ແລະ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ.         

36ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ອີກ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ         ແຕື່ ຊຳວ ສວນ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.         

37ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ໄດໍ້ 
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ໃຊໍ້ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ໂດຍ ຄ ດ ວື່ຳ         ‘ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ນບັຖ  ລກູ ຂອງ ກ,ູ’         

38ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ 

ເຫັນ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         ‘ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ມ ລະດກົ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ມນັ ເສຍ         

ແລໍ້ວ ຍ ດ ເອົຳ ມ ລະດກົ ຂອງ ມນັ.’         

39ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳກນັ ຈບັ ເອົຳ ລກູ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ອອກ ນອກ ສວນ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ 

ເສຍ.         

40ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ມຳ         ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ແກື່ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.”         

41ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ລງົໂທດ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃສື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ 

ເສຍ         ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ເຊົື່ ຳ         ຊ ື່ ງ ຈະ ນ  ຳ ຜນົ ມຳ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຕຳມ ລະດ ູຕ ື່  ໄປ.”          

ຫີນເສົາເອກ 
42ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຫລ  ທີື່  ວື່ຳ,          

  ຫີນທີື່ ນຳຍຊື່ຳງໄດໍ້ຖອກຖິໍ້ມເສຍ 

   ຫີນນ ັໍ້ນແຫລະ, ໄດໍ້ກຳຍເປັນຫີນເສົຳເອກແລໍ້ວ 

  ກຳນນີໍ້ເປັນມຳຈຳກອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັນກຳນປະຫລຳດແກື່ຕຳຂອງເຮົຳ.” 
43ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຍກົ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ 

ພວກ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ຜນົ ຈະເລີນ ສມົ ກບັ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

44(ຜູໍ້ ໃດ 

ລ ົໍ້ມ ທບັ ຫີນ ນີໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຕກ ຫກັ ໄປ         ແຕື່ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ທບັ ຜູໍ້ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຫລກ ມຸ ື່ນ ໄປ.)”         

45ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  

ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ເຂົຳ.         

46ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ ແຕື່ ກ  ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ         

ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ຖ  ວື່ຳ ພຣະອງົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.          

ບົດທີ 22 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງພິທີອະພິເສກ 

(ລກ 14:15-24) 

1ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ອີກ ວື່ຳ,         

2“ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ປຽບ ເໝ ອນ 

ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັກຳນ ລໍ້ຽງ         ເນ ື່ ອງ ໃນ ພິທີ ອະພິເສກ ມະເຫສ ີໃຫໍ້ ລຳຊະບດຸ ຂອງ ຕນົ.         

3ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ເຊນີ ໃນ ງຳນ ນີໍ້         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ຢຳກ ມຳ.         

4ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໃຊໍ້ 

ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ໄປ ຕ ື່ ມ ອີກ         ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ຮບັ ເຊນີ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ         ງວົ ແລະ ສດັ ອໍ້ວນ ພີ ກ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ຕຽມ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ມຳ ໃນ ງຳນ 

ອະພິເສກ ນ ັໍ້ນ ເທີນ”         

5ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ເພີກເສີຍ ແລະ ໜີ ເສຍ         ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄປ ໄຮື່ ໄປ ນຳ         ແລະ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄປ ຄໍ້ຳຂຳຍ.         

6ສື່ວນ ພວກ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈບັ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ເສຍ.         

7ກະສດັ ອງົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ 

ພະ ພີ ໂລດ         ຈິື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ກອງ ທະຫຳນ ໄປ ປະຫຳນ ຂ ີວດິ ຄຳຕະກອນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຜົຳ 

ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ ເສຍ.         

8ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         ‘ງຳນ ສມົລດົ ກ  ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ຜູໍ້ ຖ ກ ເຊນີ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ສມົ ກບັ ງຳນ.         

9ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ທີື່  ທຳງ ຄບົ         ເມ  ື່ອ ພບົ ຄນົ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ເຊນີ ມຳ 

ໃນ ງຳນ ນີໍ້.’         

10ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ         ພຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທງັ ດ ີແລະ ຊ ົື່ວ ທີື່  
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ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ງຳນ ນີໍ້         ຈນົ ຫໍ້ອງ ພິທີ ສມົລດົ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ແຂກ.         

11“ແຕື່ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ອງົ ນ ັໍ້ນ 

ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທອດ ພຣະເນດ ແຂກ         ກ  ຊງົ ເຫັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳລບັ ງຳນ.         

12ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ຖຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ອຳດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ໂດຍ ບ ື່  ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳລບັ ງຳນ 

ສມົລດົ’         ສື່ວນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ມດິ ຢູື່ ປຳກ ບ ື່  ອອກ.         

13ກະສດັ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ມດັ ຕນີ ມດັ 

ມ  ຄນົ ນີໍ້ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ ເສຍ ບື່ອນ ມ ດ ພຳຍ ນອກ’         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມກີຳນ ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ ຢູື່.         

14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ 

ຮບັ ເຊນີ ກ  ມີ ຫລຳຍ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ກ  ມີ ໜໍ້ອຍ.”          

ບັນຫາເລື່ອງການເສຍສ່ວຍ 
(ມຣກ 12:13-17; ລກ 20:20-26) 

15ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄປ ປ ກສຳ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບັ ຜິດ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ໄດໍ້.         

16ເຂົຳ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ພວກ ສິດ ຂອງ ຕນົ ກບັ ພວກ ເຮໂຣດ ໄປ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່         ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ທຳງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່  ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳໃຈ ຜູໍ້ 

ໃດ         ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ.         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊຳບ ແດື່ ວື່ຳ         ທື່ຳນ 

ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ         ກຳນ ທີື່  ເສຍ ສື່ວຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ກາຍຊາ ນ ັໍ້ນ ສມົຄວນ[a]         ຫລ  ບ ື່ .”          
18ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ເຈດຕະນຳ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຂົຳ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ 

ເອີຍ,         ຈະ ມຳ ທດົ ລອງ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ.         

19ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ທີື່  ຈະ ເສຍ ສື່ວຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ 

ເອົຳ ເງນິ ໜ ື່ ງ ເດ ນຳລີ ອນົ ມຳ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ.         

20ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຮບູ ແລະ ຄ  ຳ ຈຳລ ກ ນີໍ້ 

ເປັນ ຂອງ ໃຜ.”         

21ເຂົຳ ທນູ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຂອງ ກາຍຊາ”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ກາຍຊາ          ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຖວຳຍ ແກື່ ກາຍຊາ          ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ 

ຄ ນ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.”         

22ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ມີ ຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ ຈິື່ງ ພຳກນັ ໜີ ຈຳກ ພຣະ-

ອງົ ໄປ.          

ບັນຫາເລື່ອງການຄືນມາຈາກຕາຍ 
(ມຣກ 12:18-27; ລກ 20:27-40) 

23ໃນ ວນັ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ມີ ພວກ ຊາດູກາຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພວກ ນີໍ້ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ບ ື່  ມກີຳນ ຄ ນ ມຳ 

ຈຳກ ຕຳຍ.         

24ເຂົຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ໂມເຊ ໄດໍ້ ສງັ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຕຳຍ ໃນ 

ເມ  ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ         ກ  ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ເອ ໍ້ອຍ ໄພໍ້ ໄວໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         ເພ ື່ ອ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ.’         

25ໃນ ພວກ ເຮົຳ ມີ ເຈດັ ຊຳຍ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ນ  ຳ ກນັ         ອໍ້ຳຍ ກກົ ເອົຳ ເມຍ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ 

ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ         ກ  ປະ ເມຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ນໍ້ອງ ຊຳຍ.         

26ສື່ວນ ນໍ້ອງ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ ສອງ ແລະ ຖໍ້ວນ ສຳມ ກ  ຢື່ຳງ 

ດຽວ ກນັ         ຈນົ ເຖງິ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ.         

27ພຳຍຫລງັ ເຂົຳ ທງັ ເຈດັ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ.         

28ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ວນັ ຄ ນ ມຳ 

ຈຳກ ຕຳຍ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ເຈດັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຊຳຍ ທງັ 

ເຈດັ ຄນົ ແລໍ້ວ.”         

29ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຫລງົ ຜິດ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະຄ  ຳ ພີ 

ຫລ  ລິດເດດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

30ເພຳະ ເມ  ື່ອ ມະນດຸ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ ແຕື່ງງຳນ         ຫລ  ຍກົ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ ອີກ         ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເທວະດຳ ໃນ ສະຫວນັ.         

31ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ຕຳຍ ເປັນ ຄ ນ 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງພຣະບນັຍດັ 
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ມຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຫລ  ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         

32‘ຝື່ຳຍ 

ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອບັ ລຳ ຮຳມ,         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂອງ ອີຊາກ,         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ’         

ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ເປັນ.”         

33ເມ  ື່ອ ຄນົ 

ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ປະ ລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫ່ຍ 
(ມຣກ 12:28-34; ລກ 10:25-28) 

34ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຊາດູກາຍ ມດິ ຢູື່ ເຂົຳ ຈິື່ງ ປະຊຸມ 

ກນັ.         

35ໃນ ຈ  ຳພວກ ເຂົຳ ມີ ທ  ຳ ບນັດດິ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທດົ ລອງ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

36“ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ໃນ ພຣະ-

ບນັຍດັ ຂ ໍ້ ໃດ ເປັນ ຂ ໍ້ ໃຫຍື່.”         

37ພຣະເຢຊ ູຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮກັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສດຸ 

ໃຈ,         ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.’         

38ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ແລະ ຂ ໍ້ ຕ ົໍ້ນ.         

39ຂ ໍ້ ທີ ສອງ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຄ          ‘ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ.’         

40ພຣະບນັຍດັ 

ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ         ກ  ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ກບັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ຂ ໍ້ ນີໍ້.”          

ບັນຫາເລື່ອງບຸດດາວິດ 
(ມຣກ 12:35-38; ລກ 20:41-44) 

41ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຍງັ ປະຊຸມ ກນັ ຢູື່         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ,         

42ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຄ ດ ເຫັນ 

ຢື່ຳງໃດ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ          ເພິື່ ນ ເປັນ ເຊ ື່ ອ ສຳຍ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ເຊ ື່ ອ ສຳຍ 

ຂອງ ດາວິດ.”         

43ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຫດ ສນັໃດ ດາວິດ          ໂດຍ ເດດ ພຣະ-
ວິນຍານ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ’         ດໍ້ວຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

 44 ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົບອກຕ ື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງນ ັື່ງເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງເຮົຳ 

  ຈນົກວື່ຳເຮົຳຈະປຳບສດັຕຂູອງທື່ຳນໃຫໍ້ຢູື່ໃຕໍ້ຕນີຂອງທື່ຳນ” 
45ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ດາວິດ ເອີໍ້ນ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ’         ແລໍ້ວ ພຣະຄຣິດ ຈະ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”          
46ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳດ ຈະ ຕອບ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຈກັ ຄ  ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ກໍ້ຳ ຖຳມ ພຣະອງົ ອີກ.          

ບົດທີ 23 
ຊົງປະນາມພວກນັກທຳແລະພວກຟາຣີຊາຍ 

(ມຣກ 12:38-40; ລກ 11:37-54; 20:45-47) 

1ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ແລະ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

2“ພວກ ນກັທ  ຳ 

ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຄີຍ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຂອງ ໂມເຊ.         

3ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ         

ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ບອກ ໄວໍ້ ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ.         

4ເຂົຳ ມດັ ຂອງ ໜກັ ມຳ ວຳງ ໃສື່ ບື່ຳ ມະນດຸ         ສື່ວນ ເຂົຳ ເອງ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ນິໍ້ວ ມ  ດຽວ ກ  ບ  ຍອມ ຈບັ ຍກົ ໄປ.         
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5ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຫັນ         ແອບ ບນັຈຸ ຂ ໍ້ ພຣະທ  ຳ ປະຈ  ຳ ຕວົ[a]         ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຫຍື່         

ແລະ ຍອຍ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເຂົຳ ໆ         ກ  ໃຫໍ້ ຍຳວ ອອກ ໄປ.         

6ເຂົຳ ຊອບ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ອນັ ມີ ກຽດ ໃນ ງຳນ ລໍ້ຽງ ຕື່ຳງ ໆ 

ແລະ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ.         

7ເຂົຳ ມກັ ໃຫໍ້ ຄນົ ຄ  ຳນບັ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຊນົ         ແລະ ມກັ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເອີໍ້ນ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ອຳຈຳນ’         

8ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ’         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ມີ ແຕື່ ພຣະອຳຈຳນ ຜູໍ້ ດຽວ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ ທງັ ໝດົ.         

9ແລະ ຢື່ຳ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ໂລກ ວື່ຳ         

‘ບດິຳ’         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ມ ີພຣະບິດາ ແຕື່ ພຽງ ຜູໍ້ ດຽວ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ.         

10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ໃດ ເອີໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ’         ເພຳະວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ         ຄ  ພຣະຄຣິດ.         

11ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  

ເປັນ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໃຊໍ້ ໝູື່.         

12ຜູໍ້ ໃດ ຍກົ ຕວົ ຂ ໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຖໍ້ອຍ ລງົ         ຜູໍ້ 

ໃດ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ.          
13“ວບິດັ ແກື່ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອດັ ປະຕູ 

ລຳຊະ ແຜນ ດນິ ສະຫວນັ ຕນັ ທຳງ ມະນດຸ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ.         

14[ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  

ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ ນ ກນິ ຄອບຄວົ ຂອງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ແລະ ແກໍ້ງ ໄຫວໍ້ ວອນ ໃຫໍ້ ຍ ດຍຳວ         

ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.]          
15ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທຽວ 

ໄປ ທຳງນ  ໍ້ຳ ແລະ ທຳງບກົ ທົື່ວ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ ເຂົໍ້ຳ ສຳດສະໜຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ສມົ ກບັ ນະລກົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ເຖງິ ສອງ ທ ື່ .          
16“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ນຳຍ ທຳງ ຕຳບອດ ທີື່  ສອນ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ ພຣະວຫິຳນ         ຄ  ຳ 

ສຳບຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມີ ຂ  ຜກູ ມດັ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ ທອງຄ  ຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ສຳບຳນ.’         

17ໂອ         ຄນົ ໂງ ື່ ຕຳບອດ ເອີຍ,         ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ສ  ຳຄນັ ກວື່ຳ ກນັ         ທອງຄ  ຳ         

ຫລ  ພຣະວຫິຳນ         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ສກັສິດ.         

18ແລະ ສອນ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ 

ແທນ ບຊູຳ         ຄ  ຳ ສຳບຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຜກູ ມດັ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ສຳບຳນ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເທິງ ແທນ ບຊູຳ         

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ສຳບຳນ.’         

19ພວກ ຄນົ ຕຳບອດ ເອີຍ,         ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ສ  ຳຄນັ ກວື່ຳ 

ກນັ         ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຫລ  ແທນ ບຊູຳ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ສກັສິດ.         

20ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ສຳບຳນ 

ອໍ້ຳງ ໃສື່ ແທນ ບຊູຳ         ກ  ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ເທິງ ແທນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

21ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ໃຈ ຈະ ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ ພຣະວຫິຳນ         ກ  ອໍ້ຳງ ໃສື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

22ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ສຳບຳນ ອໍ້ຳງ ໃສື່ ສະຫວນັ ກ  ອໍ້ຳງ ໃສື່ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແລະ ອໍ້ຳງ ໃສື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ປະທບັ 

ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.          
23“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ແບື່ງ ຜກັ ກໍ້ຳນ ກ  ື່ຳ,         ຜກັຊ,ີ         ແລະ ຄມູນິ ເປັນ ສິບ ສື່ວນ         ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ         ແຕື່ ສື່ວນ ຂ ໍ້ 

ສ  ຳຄນັ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ         ຄ  ຄວຳມ ຍຕຸ ິທ  ຳ,         ຄວຳມ ເມດ ຕຳ,         ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະ ເສຍ         ແມ ື່ນ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຢູື່ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ປະ ຖິໍ້ມ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ.         

24ໂອ         ພວກ ນຳຍ 

 

[a]ແມ ື່ນກບັນໍ້ອຍ ໆ ເຮັດດໍ້ວຍໜງັ ພຳຍໃນມຂີ ໍ້ພີເສດຄດັເລ ອກຈຳກພຣະບນັຍດັ ກບັດ ັື່ງກ ື່ຳວຄນົຢິວເຄຍີຖ 

ຕດິໜໍ້ຳຜຳກກບັແຂນສອກໄວໍ້. 
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ທຳງ ຕຳບອດ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຕອງ ແມງມີື່  ອອກ ເສຍ         ແຕື່ ກ ນ ໂອດ ໂອ ທງັ ໂຕ.          

25“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ,         ເຫດ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເຄີຍ ລໍ້ຳງ ຖໍ້ວຍຊຳມ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ແຕື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແຕື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ຖໍ້ວຍຊຳມ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ລູື່ ຊງິ 

ເອົຳ ແລະ ກຳນ ເຫັນແກື່ຕວົ.         

26ໂອ         ຟາຣີຊາຍ ຕຳບອດ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຖໍ້ວຍຊຳມ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເສຍ 

ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳງ ນອກ ຈະ ສະອຳດ ເໝ ອນ ກນັ.          
27“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄດົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ເໝ ອນ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ         ທຳ ດໍ້ວຍ ປນູ ຂຳວ ຂໍ້ຳງ ນອກ ເບິື່ ງ ງດົ ງຳມ         ແຕື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ກະດກູ ຄນົ ຕຳຍ ແລະ ສຳລະພດັ ຂີໍ້ດຽດ.         

28ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພຳຍ ນອກ ປະກດົ ຕ ື່  

ມະນດຸ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ພຳຍ ໃນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ແລະ ກຳນ ອະທ  ຳ.          
29ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ 

ອບຸ ໂມງ ຂອງ ພວກ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຕກົແຕື່ງ ທຳດ ຂອງ ພວກ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ ໃຫໍ້ ງດົ ງຳມ.         

30ໂດຍ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ສະ ໃໝ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ກບັ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ 

ຂໍ້ຳ
[a]         ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ຕນົ ເອງ ວື່ຳ ເປັນ ລກູ 

ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

32ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ,         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ບນັພະ-

ບລຸດຸ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄບົ ຖໍ້ວນ ສຳ.         

33ໂອ         ພວກ ງ ູ ແນວ ງ ູ ຮໍ້ຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໜີ ພົໍ້ນ ໂທດ ນະລກົ 

ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.          
34ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ,         ນກັປຳດ,         ແລະ ນກັທ  ຳ ຕື່ຳງ ໆ ມຳ ຫຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ບຳງ ຄນົ ເສຍ ແດື່,         ແລະ ຂ ົື່ມເຫງ ໄລື່ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແດື່.         

35ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເລ ອດ ອນັ ບ ື່  ມີ ຜິດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຕກົ ໃສື່ ແຜື່ນດນິ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເລ ອດ ຂອງ ອາເບັນ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ຜິດ ຈນົ ເຖງິ 

ເລ ອດ ຂອງ ຊາຂາລຢີາ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ບາຣາຂີຢາ          ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພຣະວຫິຳນ ກບັ 

ແທນ ບຊູຳ         ໂທດ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄງົ ຈະ ຕກົ ໃສື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

36ເຮົຳ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ 

ວື່ຳ         ເຫດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕກົ ໃສື່ ຄນົ ສະ ໃໝ ນີໍ້.”          

ຊົງເສຍພຣະໄທຍ້ອນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
(ລກ 13:34-35) 

37“ໂອ         ເຢຣູຊາເລັມ          ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ເອົຳ ຫີນ 

ຄວື່ຳງ ໃສື່ ພວກ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ໜ          ວື່ຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເອົຳ ລກູ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແມ ື່ ໄກື່ ຮວບຮວມ ລກູ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ປີກ ຂອງ ມນັ ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍນິ ຍອມ.         

38ເບິື່ ງ 

ແມ,         ເຮ ອນ[b]         ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ປະ ຮໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຢູື່ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.         

39ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບອກ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ ອີກ         ຈນົ ກວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອອກປຳກ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ.”          

 

[a]ແທນທີື່ ຈະວື່ຳ “ໃນກຳນຂໍ້ຳ” ພຳສຳເດມີກ ເວົໍ້ຳວື່ຳ “ໃນເລ ອດຂອງ...” 
[b]ຄ  ຳວື່ຳ “ເຮ ອນ” ໝຳຍເຖງິກງຸເຢຣຊູຳເລັມ ຫລ ວື່ຳອຳດໝຳຍເຖງິພຣະວຫິຳນ 
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ພຣະວິຫານຈະຖືກທຳລາຍ 
(ມຣກ 13:1-2; ລກ 21:5-6) 

1ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມຳ ຊ ໍ້ ຕ ກ ທງັຫລຳຍ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ທອດ ພຣະເນດ.         

2ພຣະ-

ອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ 

ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ຊໍ້ອນ ທບັ ກນັ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ ຈນົ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ກໍ້ອນ ດຽວ.”          

ເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄວາມທຸກລຳບາກ 
(ມຣກ 13:3-13; ລກ 21:7-19) 

3ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ພູ ໝຳກກອກເທດ         ພວກ ສຳວກົ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ ຕື່ຳງຫຳກ ກຳບ ທນູ ວື່ຳ,         

“ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ແດື່ ວື່ຳ         ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ໃດ         ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ມຳ ແລະ ສະໄໝ ເກົື່ ຳ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.”         

4ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະ-

ວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫລອກ ລວງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຫລງົ.         

5ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ ອໍ້ຳງ ນຳມ ຂອງ 

ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະຄຣິດ’         ແລະ ຈະ ຫລອກ ລວງ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ.         

6ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເສິກ         ແລະ ຂື່ຳວ ເລົື່ ຳ ລ  ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເສິກ ສງົຄຳມ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ         ຢື່ຳ 

ຕກົໃຈ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ຍງັ ບ ື່  ມຳ ເຖງິ.         

7ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ປະເທດ ຕ ື່  ປະເທດ ແລະ ອຳນຳຈກັ ຕ ື່  ອຳນຳຈກັ ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກນັ         ທງັ ຈະ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ໃນ ບື່ອນ ຕື່ຳງ ໆ.         

8ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ຂ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ໃນ 

ກຳນ ເກດີ ລກູ.          
9“ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ທນົ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ແລະ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ ເສຍ         ຄນົ ທກຸ ຊຳດ ຈະ 

ກຽດ ຊງັ ພວກ ທື່ຳນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.         

10ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ສະດດຸ ໃຈ,         ຈະ ຫກັ-

ຫລງັ ກນັ ແລະ ກນັ[a]         ,         ແລະ ຈະ ກຽດ ຊງັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ.         

11ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຂີໍ້ໂລບ ຫລຳຍ ຄນົ ຈະ 

ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຫລອກ ລວງ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ.         

12ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ຈະ ເຢັນ 

ລງົ         ເພຳະ ຄວຳມ ອະທ  ຳ ຈະ ແຜື່ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ.         

13ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ອດົທນົ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         

ຈະ ໄດໍ້ ລອກ ພົໍ້ນ.         

14ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ເປັນ 

ຄ  ຳ ພະຍຳນ ແກື່ ທກຸ ໆ         ຊຳດ ແລໍ້ວ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ຈະ ມຳ ເຖງິ.”          

ຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫ່ຍ 
(ມຣກ 13:14-23; ລກ 21:20-24) 

15“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ວບິດັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ 

ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ[b]         ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຊງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ດານີເອນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         (ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ອື່ຳນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເອົຳ),         

16ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ແຂວງ ຢູດາຍ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ພ.ູ         

17ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ         

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ມອບກນັແລະກນັໄວໍ້.” [b]ຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ໝຳຍເຖງິກຳນເຮັດໃຫໍ້ພຣະວຫິຳນຊ ົື່ວມວົໝອງດໍ້ວຍ

ຕ ັໍ້ງພຣະທຽມໃຫໍ້ເປັນທີື່ ນດັສະກຳນ. 



ມັດທາຍ 24 50 
ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ ມຳ ເກບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ອອກ ໄປ.         

18ສື່ວນ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ ກ  ຢື່ຳ 

ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ.         

19ແຕື່ ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ໝໍ້ຳ ເວດທະນຳ ເຕັມທີ ຕ ື່  ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມີ 

ທໍ້ອງ ແລະ ມີ ລກູ ອື່ອນ ກນິ ນມົ ຢູື່.         

20ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ          ເພ ື່ ອ ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ໜີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ລະດ  ູ

ໜຳວ ຫລ  ໃນ ຊະບາໂຕ.         

21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ ຫລວງ ຢື່ຳງ 

ບ ື່  ມີ ເຄີຍ ເກດີ ມີ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ໂລກ ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້         ແລະ ເມ  ື່ອ ໜໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

22ແລະ ຖໍ້ຳ ວນັ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ 

ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພວກ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ.         

23ໃນ ເວລຳ 

ນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ອງົ ພຣະຄຣິດ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້’         ຫລ          ‘ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ’         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ເຊ ື່ ອ.         

24ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມ ີພຣະຄຣິດ ທຽມ ແລະ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຂີໍ້ໂລບ ຫລຳຍ ຄນົ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ 

ອນັ ໃຫຍື່ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຕື່ຳງ ໆ         ເພ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້         ຈະ ຫລອກ ລວງ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ 

ໃຫໍ້ ຫລງົ.         

25ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ໄວໍ້ ກື່ອນ.         

26ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ 

ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ປື່ຳ’         ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ         ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບອກ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         

ເພິື່ ນ ຢູື່ ໃນ ຫໍ້ອງ’         ກ  ຢື່ຳ ຊູ ື່ ເຊ ື່ ອ.         

27ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຟໍ້ຳແມບ ເຫລ ໍ້ອມ ອອກ ມຳ ແຕື່ ທິດຕຳເວັນອອກ         ສື່ອງ ໄປ 

ເຖງິ ທິດ ຕຳ ເວັໍ້ນ ຕກົ ຢື່ຳງໃດ         ກຳນ ທີື່  ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ກ  ຈະ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

28ຊຳກ ສບົ ຢູື່ ບື່ອນ 

ໃດ         ຝງູ ແຮໍ້ງ ກ  ຈະ ຕອມ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.”          

ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດ 
(ມຣກ 13:24-27; ລກ 21:25-28) 

29“ພ  ໝດົ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ,         ດວງ ອຳທິດ ຈະ ມ ດ ໄປ         ແລະ ດວງ ຈນັ ຈະ 

ບ ື່  ສື່ອງ ແສງ ດວງ ດຳວ ທງັ ປວງ ຈະ ຕກົລງົ ຈຳກ ຟໍ້ຳ         ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຈະ ສະ-

ທໍ້ຳນ ຫວ ັື່ນໄຫວ.         

30ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ມະນດຸ ທກຸ 

ຊຳດ ທົື່ວ ໂລກ ຈະ ຕ ີອກົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລໍ້ວ ຈະ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ ເທິງ ເມກ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

31ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ຕນົ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ສຽງ ແກ ອນັ ດງັ         ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ເອົຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຈຳກ ທິດ ທງັ ສີື່          

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທີື່  ສດຸ ຟໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ຟໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຕົ້ນເດື່ອເທດ 
(ມຣກ 13:28-31; ລກ 21:29-33) 

32“ຈ ົື່ງ ຮຽນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ         ເມ  ື່ອ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ມນັ ແຕກ ໃບ ອື່ອນ ອອກ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ລະດ ູຮໍ້ອນ ໃກໍ້ ຈະ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

33ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຫດກຳນ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ປະຕູ ແລໍ້ວ.         

34ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ຄນົ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ບ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ກື່ອນ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

35ຟໍ້ຳ ແລະ ດນິ ກ  

ຈະ ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ         ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          
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ເລື່ອງວັນແລະໂມງທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ 

(ມຣກ 13:32-37; ລກ 17:26-30, 34-36) 

36“ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ວນັ ແລະ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້         ແມ ື່ນ ເທວະດຳ ໃນ ສະຫວນັ ຫລ  ພຣະບຸດ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້         ຮູໍ້ ແຕື່ 

ພຣະບິດາ ອງົ ດຽວ.         

37ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສະໄໝ ຂອງ ໂນອາ ໄດໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ເມ  ື່ອ ບດຸ ມະນດຸ ສະເດັດ ມຳ ກ  

ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

38ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ວນັ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ,         ໄດໍ້ ແຕື່ງ-

ງຳນ ແລະ ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ,         ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ໂນອາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນຳວຳ,         

39ແລະ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ 

ຖໍ້ວມ ກວຳດ ເຂົຳ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ຕວົຢື່ຳງ ໃດ         ເມ  ື່ອ ບດຸ ມະນດຸ ສະເດັດ ມຳ ກ  ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

40ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຢູື່ ທົື່ງ ນຳ         ຈະ ຊງົ ຮບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ         ຈະ ຊງົ ປະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້.         

41ຈະ ມີ ຍງິ 

ສອງ ຄນົ ກ  ຳລງັ ໂມ ໍ້ ແປງ ຢູື່ ທີື່  ໂຮງ ໂມ ໍ້         ຈະ ຊງົ ຮບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້         ຈະ ຊງົ ປະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້.          
42ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ເວລຳ ໃດ.         

43ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ກື່ອນ 

ວື່ຳ ໂຈນ ຈະ ມຳ ຍຳມ ໃດ[a]         ຕນົ ຈະ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ໄວໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຈນົ ເຈຳະ ເຂົໍ້ຳ ເຮ ອນ ໄດໍ້.         

44ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ 

ທື່ຳນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ         ເພຳະ ໃນ ໂມງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ທນັ ຄ ດ ນ ັໍ້ນ         ບດຸ ມະນດຸ ຈະ 

ສະເດັດ ມຳ.”          

ເລື່ອງຂ້າໃຊ້ສັດຊື່ແລະຂ້າໃຊ້ຊົ່ວ 
(ລກ 12:41-48) 

45“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສດັຊ ື່  ແລະ ສະຫລຳດ         ທີື່  ນຳຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ພວກ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ແຈກ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕຳມ ເວລຳ.         

46ເມ  ື່ອ ນຳຍ ມຳ ພບົ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຢູື່         ມນັ ກ  ເປັນ ສກຸ.         

47ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ນຳຍ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ໄວໍ້ ເໜ ອ ບນັດຳ ເຂົໍ້ຳຂອງ ໆ         ຕນົ.         

48ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຊ ົື່ວ ແລະ ຄ ດ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ຊກັ ຊໍ້ຳ 

ດອກ’,         

49ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທບຸ ຕ ີເພ ື່ ອນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ກນັ         ທງັ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ນ  ຳ ຄນົ ຂີໍ້ ເຫລົໍ້ຳ,         

50ນຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ໃນ ວນັ ທີື່  ມນັ ບ ື່  ຄ ດ         ແລະ ໃນ ໂມງ ທີື່  ມນັ ບ ື່  ຮູໍ້.         

51ແລະ ຈະ ຜື່ຳ ມນັ ໃຫໍ້ ເປັນ ສອງ 

ຕື່ອນ         ທງັ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ ຢູື່.”          

ບົດທີ 25 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງສາວປອດສິບຄົນ 

1“ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ສະຫວນັ ຈະ ປຽບ ເໝ ອນ ສຳວ ປອດ ສິບ ຄນົ         ທີື່  ຖ  ໂຄມ ຂອງ ຕນົ ອອກ 

ໄປ ຮບັ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ.         

2ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່ ຫໍ້ຳ ຄນົ ແລະ ຄນົ ສະຫລຳດ ຫໍ້ຳ ຄນົ.         

3ຝື່ຳຍ ຄນົ ໂງ ື່ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ໂຄມ ຂອງ 

ຕນົ ໄປ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄປ ນ  ຳ.         

4ແຕື່ ຄນົ ສະຫລຳດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃສື່ ກວດ ກບັ ທງັ ໂຄມ 

ຂອງ ຕນົ ໄປ ດໍ້ວຍ.         

5ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຍງັ ຊໍ້ຳ ຢູື່         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ເຫງຳົນອນ ແລະ ຫລບັ ໄປ.         

6ຄນັ ເວລຳ 

ທື່ຽງ ຄ ນ ກ  ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງ ມຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳ ຮບັ ເພິື່ ນ ສຳ’.         

7ພວກ ສຳວ 

ປອດ ທກຸ ຄນົ ກ  ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຈດັ ແຈງ ໂຄມ ຂອງ ຕນົ.         

8ພວກ ໂງ ື່ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ສະຫລຳດ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ປນັ 

 

[a]ຄ ຍຳມໜ ື່ ງເປັນລະຍະສຳມຊ ົື່ວໂມງໃນເວລຳກຳງຄ ນ. 
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ນ  ໍ້ຳມນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ແດື່         ເພຳະວື່ຳ ໂຄມ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ມອດ.         

9ຝື່ຳຍ ພວກ ສະຫລຳດ 

ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຈະ ບ ື່  ພ  ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ແລະ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ຂຳຍ ແລໍ້ວ ຊ ໍ້ ເອົຳ ສ  ຳລບັ 

ຕນົ ກ  ດກີ ວື່ຳ.’         

10ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ກ  ມຳ ເຖງິ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ໃນ ກຳນ ລໍ້ຽງ ເນ ື່ ອງ ໃນ ງຳນ ສມົລດົ ແລໍ້ວ ປະຕູ ກ  ອດັ ເສຍ.         

11ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຍງິ ສຳວ ປອດ 

ພວກ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ນຳຍ ເອີຍ         ຂ  ໄຂ ປະຕູ ໃຫໍ້ ໝູື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່.’         

12ແຕື່ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພວກ ທື່ຳນ.’         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ 

ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່         ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວນັ ຫລ  ໂມງ ນ ັໍ້ນ,”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເງິນຕາລັນຕົນ 
(ລກ 19:11-27) 

14“ແລະ ຍງັ ປຽບ ເໝ ອນ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ         ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ 

ມຳ ຝຳກ ຊບັ ສມົບດັ ໄວໍ້ ກບັ ເຂົຳ.         

15ຄນົ ໜ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເງນິ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ ຕນົ,         ຄນົ ໜ ື່ ງ ສອງ ຕຳ ລນັ ຕນົ,         

ແລະ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຕຳ ລນັ ຕນົ ດຽວ         ຕຳມ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ແຕື່ລະຄນົ         ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ເດນີທຳງ 

ໄປ.         

16ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ ຕນົ ກ  ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຄໍ້ຳຂຳຍ ທນັທີ         ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ເທົື່ ຳ ຕວົ.         

17ຄນົ ທີື່  ຮບັ 

ສອງ ຕຳ ລນັ ຕນົ ກ  ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ເທົື່ ຳ ຕວົ ເໝ ອນ ກນັ.         

18ແຕື່ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳ ລນັ ຕນົ ດຽວ         ກ  ໄດໍ້ ໄປ ຂດຸ ຂມຸ 

ແລໍ້ວ ເຊ ື່ ອງ ເງນິ ນຳຍ ໄວໍ້.         

19ຢູື່ ດນົ ນຳນ ຕ ື່  ມຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ມຳ ຄິດ ບນັຊ ີກບັ 

ເຂົຳ.         

20ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເງນິ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ ຕ ົໍ້ນ         ກ  ເອົຳ ເງນິ ກ  ຳໄລ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ ຕນົ ມຳ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         

ນຳຍ ໄດໍ້ ຝຳກ ເງນິ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ ຕນົ ໄວໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫໍ້ຳ ຕຳ ລນັ 

ຕນົ.’         

21ຝື່ຳຍ ນຳຍ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ‘ດ ີແລໍ້ວ,         ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ດ ີແລະ ສດັຊ ື່  ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ເລັກ 

ນໍ້ອຍ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ຄວຳມ ຍນິດ ີກບັ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ 

ເທີນ’.         

22ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສອງ ຕຳ ລນັ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ນຳຍ ໄດໍ້ ຝຳກ 

ເງນິ ສອງ ຕຳ ລນັ ຕນົ ໄວໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ອີກ ສອງ ຕຳ ລນັ ຕນົ.’         

23ຝື່ຳຍ 

ນຳຍ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ‘ດ ີແລໍ້ວ,         ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ດ ີແລະ ສດັຊ ື່  ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ຄວຳມ ຍນິດ ີກບັ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.’         

24ສື່ວນ 

ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳ ລນັ ຕນົ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮູໍ້ຈກັ ທື່ຳນ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ໃຈ ແຂງ,         ເຄີຍ ກື່ຽວ ຜນົ ບື່ອນ ຕນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ,         ແລະ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ບື່ອນ ຕນົ ບ  

ໄດໍ້ ຝດັ.         

25ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິຕຳ ລນັ ຕນົ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ພ ໍ້ນ ດນິ         ນີໍ້ ແຫລະ,         

ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ແລໍ້ວ.’         

26ນຳຍ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ອໍ້ຳຍ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຊ ົື່ວ ແລະ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ ເອີຍ         ໂຕ ຮູໍ້ ຫລ  

ວື່ຳ ເຮົຳ ເຄີຍ ເກບັ ຜນົ ບື່ອນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ         ແລະ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ບື່ອນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຝດັ.         

27ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ,         

ໂຕ ຄວນ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ນຳຍ ທະນຳຄຳນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກບັ ມຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ທງັ ດອກ ເບໍ້ຍ.         

28ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຍກົ ເງນິຕຳ ລນັ ຕນົ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ມນັ ເສຍ         

ເອົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ມີ ສິບ ຕຳ ລນັ ຕນົ.         

29ເພຳະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຈນົ ມີ ບ ລິ-

ບນູ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມ ີ         ແມ ື່ນ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຊງົ ຍກົ ໄປ ຈຳກ ຕນົ ເສຍ.         

30ເອົຳ ອໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ 

ປະໂຫຍດ ໄປ ຖິໍ້ມ ເສຍ ບື່ອນ ມ ດ ພຳຍ ນອກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ ຢູື່.”          



53 ມັດທາຍ 25 
ການຊົງພິພາກສາບັນດາປະຊາຊາດ 

31“ເມ  ື່ອ ບດຸ ມະນດຸ ຊງົ ພຣະລດັສະໝີ ມີ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຝງູ ເທວະດຳ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ.         

32ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຈະ ຖ ກ ຊງົ ໂຮມ 

ກນັ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ແຍກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ກນັ         ເໝ ອນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງສດັ ແຍກ 

ຝງູ ແກະ ອອກ ຈຳກ ຝງູ ແບໍ້.         

33ຝງູ ແກະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຊງົ ຈດັ ໃຫໍ້ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແຕື່ 

ຝງູ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຊງົ ຈດັ ໃຫໍ້ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ.         

34ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະມະຫຳກະສດັ ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ 

ເທິງ ພຣະຫດັ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ຈຳກ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ 

ຈ ົື່ງ ມຳ ຮບັ ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້         ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ໂລກ.         

35ເພຳະ-

ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ         ເຮົຳ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ດ ື່ ມ         ເຮົຳ ເປັນ 

ແຂກ ບໍ້ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ເຮົຳ ໄວໍ້.         

36ເຮົຳ ເປ ອຍ ຕວົ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ມຳ ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ນຸື່ງ ຫົື່ມ         ເຮົຳ ເຈບັ ປື່ວຍ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ຄກຸ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ມຳ ໄດໍ້ ຫຳ.’         

37ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ບນັດຳ ພວກ ສິນ ທ  ຳ ຈະ ທນູ ວື່ຳ         ‘ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ ຫລ  ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຈດັ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ເມ  ື່ອ ໃດ.         

38ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ 

ຊງົ ເປັນ ແຂກ ບໍ້ຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ໄວໍ້         ຫລ  ຊງົ ເປ ອຍ ພຣະກຳຍ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ມຳ ໃຫໍ້ ທງົ 

ເມ  ື່ອ ໃດ.’         

39ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ປະຊວນ ຢູື່         ຫລ  ຢູື່ ໃນ ຄກຸ         ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ 

ເມ  ື່ອ ໃດ.’         

40ຝື່ຳຍ ພຣະມະຫຳກະສດັ ຈະ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ທີື່  ພວກ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ນີໍ້         ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.’          
41ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ພຣະຫດັ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ສ ູທງັ-

ຫລຳຍ ຜູໍ້ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ເວນ,         ຈ ົື່ງ ຖອຍ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ຢູື່ ເປັນນດິ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ພະຍຳມຳນ ກບັ ບ ລິວຳນ ຂອງ ມນັ.         

42ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ         ສ ູບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ         ເຮົຳ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ສ ູ

ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ດ ື່ ມ.         

43ເຮົຳ ເປັນ ແຂກ ບໍ້ຳນ ມຳ         ສ ູບ ື່  ໄດໍ້ ພຳ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ເຮົຳ ເປ ອຍ ຕວົ         ແຕື່ ສ ູບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ມຳ ໃຫໍ້ ນຸື່ງ         ເຮົຳ ເຈບັ ປື່ວຍ ແລະ ຢູື່ ໃນ ຄກຸ         ແຕື່ ສ ູບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເຮົຳ.’         

44ເຂົຳ ຈະ ທນູ ຕອບ 

ວື່ຳ         ‘ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ ຫລ  ຊງົ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ຊງົ ເປັນ ແຂກ 

ບໍ້ຳນ ມຳ,         ຊງົ ເປ ອຍ ພຣະກຳຍ,         ຊງົ ປະຊວນ ຫລ  ຊງົ ຢູື່ ໃນ ຄກຸ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ 

ພຣະອງົ ຍຳມ ໃດ.’         

45ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕອບ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບອກ ສ ູທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ທີື່  ສ ູບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແກື່ ຜູໍ້ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ພວກ ນີໍ້         ພວກ ສ ູກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ເຮົຳ 

ເໝ ອນ ກນັ.’         

46ແລໍ້ວ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈະ ອອກ ໄປ ສູື່ ໂທດ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແຕື່ ພວກ ສິນ ທ  ຳ 

ກ  ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ຊວິດິ ອນັ ຕະຫລອດ         ໄປ ເປັນນດິ.          
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ພວກຫົວໜ້າປອງຮ້າຍພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 14:1-2; ລກ 22:1-2; ຢຮ 10:45-53) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສິນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ 

ຕນົ ວື່ຳ,         

2“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ອີກ ສອງ ວນັ ກ  ຈະ ເຖງິ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ແລະ ບດຸ ມະນດຸ 

ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕອກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.”         

3ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ 

ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ຢູື່ ທີື່  ສ  ຳນກັ ຂອງ ມະຫຳ ໂລຫິດ ຊ ື່  ກາຢະຟາ.         

4ເຂົຳ 

ປ ກສຳ ກນັ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຈບັ ພຣະເຢຊ ູດໍ້ວຍ ກນົອບຸຳຍ ເອົຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ເສຍ.         

5ແຕື່ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ວນັ ເທດສະກຳນ         ຢໍ້ຳນ ພນົລະເມ  ອງ ຈະ ເກດີ ວຸໍ້ນວຳຍ.”          

ການຖອກນຳມັນຫອມໃສ່ພຣະສຽນທີ່ບ້ານເບັດທານີ 
(ມຣກ 14:3-9; ຢຮ 12:1-8) 

6ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູປະທບັ ຢູື່ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊີໂມນ ຄນົ ຂີໍ້ທດູ,         

7ມີ ຍງິ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຖ  ກະ-

ອອມ ຫີນ ຂຳວ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ທີື່  ມີ ລຳຄຳ ແພງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ         ຂະນະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ 

ນ ັື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່         ນຳງ ໄດໍ້ ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ຫອມ ໃສື່ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

8ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳ-

ວກົ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເຄ ື່ ອງ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສຍ ຂອງ ໆ         ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

9ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຂຳຍ-

ຂອງ ນີໍ້ ກ  ຄງົ ໄດໍ້ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ຈະ ແຈກ ໃຫໍ້ ຄນົ ຍຳກ ຈດົ ກ  ໄດໍ້.”         

10ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ຊຳບ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ກວນ ໃຈ ຍງິ ນີໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ         ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ ີແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຍຳກຈນົ ມີ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ສະເໝີ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ສະເໝີ.         

12ຊ ື່ ງ ຍງິ 

ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ໃສື່ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ກຳນ ປງົ ສບົ ຂອງ ເຮົຳ.         

13ເຮົຳ ບອກ ພວກ 

ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນີໍ້ ປະກຳດ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໃດ ໃນ ທົື່ວ ພິພບົ         ກຳນ ທີື່  ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ກ  ຈະ ເລ ື່ ອງ ລ  ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ນຳງ.”          

ຢູດາອິສະກາຣີອົດຕົກລົງຈະມອບພຣະເຢຊູໄວ້ 
(ມຣກ 14:10-11; ລກ 22:3-6) 

14ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່  ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ          ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ 

ໃຫຍື່,         

15ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຍອມ ໃຫໍ້ ອນັ ໃດ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ມອບ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ເງນິ ສຳມ ສິບ ຫລຽນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຢູດາ.         

16ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຢູດາ ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ 

ໂອກຳດ ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໄວໍ້.          

ຊົງຮັບປະທານປັດສະຄາພ້ອມກັບສາວົກ 
(ມຣກ 14:12-21; ລກ 22:7-14, 21-23; ຢຮ 13:21-30) 

17ເມ  ື່ອ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ປະສງົ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຮບັ ປະທຳນ ບື່ອນ ໃດ.”         

18ພຣະອງົ 

ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ກງຸ ບອກ ວື່ຳ         ‘ອຳຈຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ 

ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ຖ  ສິນ ປັດສະຄາ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ສຳວກົ ຂອງ ເຮົຳ.”         

19ແລໍ້ວ ພວກ ສຳ-



55 ມັດທາຍ 26 
ວກົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສ ັື່ງ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ.         

20ຄນັ ເຖງິ ເວ-

ລຳ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທບັ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ.         

21ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຮບັ ປະທຳນ 

ອຳຫຳນ ຢູື່         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈິື່ງ ວື່ຳ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ.”         

22ຝື່ຳຍ ສຳວກົ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         ທກຸ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ບ ື່  ອຳດ ຈະ ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕີໍ້,         ນຳຍ ເອີຍ.”         

23ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຈ  ໍ້ຳ ຮື່ວມ ຊຳມ ດຽວ ກບັ 

ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ.         

24ບດຸ ມະນດຸ ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ 

ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ວບິດັ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ບດຸ ມະນດຸ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່ ເກດີ ມຳ ກ  ດກີ ວື່ຳ.”         

25ຢູດາ ຜູໍ້ 

ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ອຳດ ຈະ ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕີໍ້,         ອຳຈຳນ ເອີຍ”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.”          

ຊົງຕັ້ງສິນມະຫາສະໜິດ 
(ມຣກ 14:22-26; ລກ 22:15-20; 1 ກຣທ 11:23-26) 

26ລະຫວື່ຳງ ອຳຫຳນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຈບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຂ  ພຣະພອນ ແລໍ້ວ         ຊງົ ຫກັ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮບັ ກນິ ສຳ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”         

27ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຈບັ ເອົຳ ຈອກ ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລະ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ດ ື່ ມ ແຕື່ ຈອກ ນີໍ້ ທກຸ ຄນົ.         

28ເພຳະວື່ຳ ນີໍ້ ແຫລະ ຄ  ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         ແມ ື່ນ ເລ ອດ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະສນັ-

ຍຳ         ທີື່  ຖອກ ອອກ ເພ ື່ ອ ຍກົ ຜິດ ບຳບ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

29ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ດ ມ ນ  ໍ້ຳ ຜນົ ອະງ ຸື່ນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ຈນົ ກວື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຄ  ວນັ ທີື່  ຈະ ດ ື່ ມ ອນັ ໃໝື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ລຳຊະ 

ແຜນ ດນິ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ.”         

30ເມ  ື່ອ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຍງັ ພູ 

ໝຳກກອກເທດ.          

ຊົງທຳນວາຍວ່າເປໂຕຈະປະຕິເສດພຣະອົງ 
(ມຣກ 14:27-31; ລກ 22:31-34; ຢຮ 13:36-38) 

31ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ໃນ ຄ ນ ວນັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ຈະ ສະດດຸ ໃຈ 

ເພຳະ ເຮົຳ         ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ປະຫຳນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຝງູ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຕກ ຊະ 

ກນັ ໄປ.’          
32ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຄາລີເລ 

ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ.”         

33ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ສະດດຸ ໃຈ 

ເພຳະ ທື່ຳນ         ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ສະດດຸ ໃຈ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

34ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ໃນ ຄ ນ ວນັ 

ນີໍ້ ກື່ອນ ໄກື່ ຈະ ຂນັ         ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ.”         

35ເປໂຕ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກບັ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ປະຕເິສດ ທື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ”         ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ກ  ທນູ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ທກຸ ຄນົ.          

ຊົງອ້ອນວອນທີ່ເຄັດເຊມາເນ 
(ມຣກ 14:32-42; ລກ 22:39-46) 

36ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູກ  ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຄັດເຊມາເນ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ 



ມັດທາຍ 26 56 
ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ ັື່ງ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ໃນ ເວລຳ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

37ພຣະອງົ ຊງົ ພຳ ເປໂຕ ກບັ 

ລກູ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຊ ເປ ດຳຍ ໄປ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ແລະ ໜກັ ເພຳະ ໄທ 

ຫລຳຍ.         

38ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ທກຸ ໜກັ ແທບ ຈະ ຕຳຍ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຄອຍ 

ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ເທີນ,”         

39ແລໍ້ວ ສະເດັດ ໄປ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ຈິື່ງ ຊງົ ໝບູ ພຣະພກັ ລງົ ເຖງິ ດນິ 

ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ໂອ ບດິຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ຈອກ ນີໍ້ ເລ ື່ ອນ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ລກູ ທໍ້ອນ         ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  

ດ,ີ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ລກູ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ 

ເທີນ”         

40ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ມຳ ຫຳ ສຳວກົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊງົ ເຫັນ ເຂົຳ ນອນ ຫລບັ ຢູື່         ແລະ ຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຄອຍ ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ຈກັ ທຸື່ມ ດຽວ ຫລ .         

41ຈ ົື່ງ 

ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ແລະ ອໍ້ອນວອນ         ຢູື່ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ກຳນ ທດົ ລອງ         ຈດິໃຈ ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ ກ  ຈງິ         

ແຕື່ ກຳຍ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ.”         

42ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ອີກ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ຊງົ ອໍ້ອນວອນ         ວື່ຳ,         

“ບດິຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຈອກ ນີໍ້ ເລ ື່ ອນ ພົໍ້ນ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ  ຳ ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ         ກ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ 

ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.”         

43ຄນັ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ມຳ ກ  ຊງົ ເຫັນ ພວກ ສຳວກົ ນອນ ຫລບັ ຢູື່ 

ເພຳະ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ມ ນ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ.         

44ຈິື່ງ ຊງົ ປະ ເຂົຳ ໄວໍ້ ສະເດັດ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສຳມ         ໂດຍ ຊງົ 

ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

45ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ພວກ ສຳວກົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ 

ນອນ ຫລບັ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ ຢູື່ ຫລ          ເບິື່ ງ ແມ,         ເວລຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຳລງັ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ.         

46ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ໄປ ກນັ ເທຳະ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມອບ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.”          

ຊົງຖືກມອບໄວ້ແລະຈັບໄປ 
(ມຣກ 14:24-50; ລກ 22:27-53; ຢຮ 18:2-12) 

47ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ບ ື່  ທນັ ຂຳດ ຄ  ຳ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຢູດາ          

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ຖ  ດຳບ ຖ  ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ມຳ ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ 

ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ.         

48ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ນດັ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຈບູ ຄ  ຳນບັ ຜູໍ້ ໃດ ກ  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ຈ ົື່ງ ຈບັ ເອົຳ ໄວໍ້.”         

49ຢູດາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະ-
ເຢຊູ ທນັທີ ທນູ ວື່ຳ,         “ສະບຳຍດ,ີ         ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ”         ແລໍ້ວ ຈບູ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ຮກັແພງ.         

50ຝື່ຳຍ ພຣະ-
ເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ ແກື່ ຢູດາ ວື່ຳ,         “ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ມຳ ທີື່  ນີື່  ເຮັດ ຫຍງັ”[a]         ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ລງົມ   ຈບັ ພຣະເຢຊ ູໄວໍ້.         

51ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ທີື່  ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ພຣະເຢຊູ          ຊກັ ດຳບ ອອກ ຟນັ 

ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຖ ກ ຫູ ຂຳດ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ.         

52ພຣະເຢຊູ ຈິື່ງ ຊງົ ບອກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດຳບ ຂອງ ທື່ຳນ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ບື່ອນ ມນັ         ເພຳະວື່ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ດຳບ ກ  ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ.         

53ທື່ຳນ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລ          ແລະ ໃນ ທນັທີ ພຣະ-

ອງົ ຈະ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ກວື່ຳ ສິບ ສອງ ກອງ.[b]                  

54ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ວື່ຳ ຈ  ຳ ຕໍ້ອງ 

ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສ  ຳເລັດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”         

55ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ປວງ ຊນົ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຖ  ດຳບ ຖ  ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ອອກ ມຳ ຈບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ຈບັ ໂຈນ ຫລ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ບ -

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງເຮັດຕຳມທີື່ ທື່ຳນຕ ັໍ້ງໃຈມຳນ ັໍ້ນ.” 
[b]ສະໄໝນ ັໍ້ນກອງທບັແຫື່ງຊຳດປະເທດໂຣມກອງໜ ື່ ງຕໍ້ອງນບັເປັນຈ  ຳນວນທະຫຳນຫກົພນັຄນົ. 



57 ມັດທາຍ 26 
ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ ໆ         ວນັ ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈບັ ເຮົຳ.         

56ແຕື່ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບງັເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້.”ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ປະ 

ພຣະອງົ ພຳກນັ ໜີ ໄປ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດ 
(ມຣກ 14:53-65; ລກ 22:54-55, 66-71; ຢຮ 18:12-14, 19-24) 

57ພວກ ທີື່  ຈບັ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ ໄປ ຫຳ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຊ ື່  ກາຢະຟາ          ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ນກັ-

ທ  ຳ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

58ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ ໃນ ໄລຍະ ຫື່ຳງ ໄກ         

ຈນົ ມຳ ເຖງິ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັື່ງ ຢູື່ ກຳງ ເດນີ ບໍ້ຳນ ກບັ ພວກ ຍຳມ         ເພ ື່ ອ 

ຊອມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

59ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ບນັດຳ ສະມຳ-

ຊກິ ສຳນ ຈິື່ງ ຫຳ ພະຍຳນ ຕວົະ ມຳ ເບກີ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະເຢຊ ູເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ.         

60ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ມີ ພະ-

ຍຳນ ຕວົະ ຫລຳຍ ປຳກ ມຳ ໃຫໍ້ກຳນ ກ  ດ ີ         ແຕື່ ກ  ຫຳ ຫລກັ ຖຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ໃນ ທີື່  ສດຸ ມີ ສອງ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ໃຫໍ້-

ກຳນ,         

61ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເຮົຳ ສຳມຳດ ຈະ ມ ໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະ 

ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ພຳຍ ໃນ ສຳມ ວນັ’.”         

62ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕອບ 

ຫຍງັ ຫລ          ຄ  ຳ ພະຍຳນ ທີື່  ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແນວໃດ.”         

63ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ມດິ ຢູື່         ແລໍ້ວ 

ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສຳບຳນ ໂດຍ ອໍ້ຳງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ບອກ ເຮົຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຫລ  ບ ື່ ,”         

64ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ,         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ໃນ ເວລຳ ຕ ື່  ໄປ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ ນ ັື່ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ         ແລະ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ເມກ ໃນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ,”         

65ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ມນັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ຕໍ້ອງກຳນ ພະຍຳນ ອນັ ໃດ ອີກ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ 

ຄ  ຳ ປະໝຳດ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

66ພວກ ທື່ຳນ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ”         ເຂົຳ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄວນ ຖ ກ ໂທດ ປະຫຳນ 

ຊວີດິ,”         

67ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ພຣະພກັ ທງັ ທບຸ ຕ ີພຣະອງົ         ແລະ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເອົຳ ມ  ຕບົ 

ພຣະອງົ,         

68ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ພຣະຄຣິດ,         ແມ ື່ນ ໃຜ ຕ ີມ ງ         ທວຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຟງັ ແມ.”          

ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 14:66-72; ລກ 22:56-62; ຢຮ 18:15-18, 25-28) 

69ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ນ ັື່ງ ຢູື່ ນອກ ກຳງເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ         ມິ ຍງິ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂຕ ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ໄທ 

ຄາລເີລ          ຄ  ເຢຊູ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.”         

70ແຕື່ ເປໂຕ ຕອບ ປະຕເິສດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ,         “ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ,         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ.”         

71ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ອອກ ໄປ ທີື່  ປະຕູ ບໍ້ຳນ ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລ ເຫັນ         ຈິື່ງ ກື່ຳວ 

ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ.”         

72ເປໂຕ ໄດໍ້ ປະຕ-ິ

ເສດ ທງັ ສຳບຳນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.”         

73ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ 

ໄດໍ້ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ໂຕ ເປັນ ພກັ ພວກ ຂອງ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສ  ຳນຽງ ຂອງ ໂຕ ກ  ສ ໍ້ 

ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ໂຕ ເອງ.”         

74ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປໍ້ອຍ ດຳ         ທງັ ສະບດົ ສຳບຳນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກູ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ”         ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ໄກື່ ກ  ຂນັ.         

75ແລໍ້ວ ເປໂຕ ຈິື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ກື່ອນ ໄກື່ ຂນັ 
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ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ”,         ແລໍ້ວ ເປໂຕ ກ  ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເປັນ ທກຸ ໜກັ ໃຈ.          

ບົດທີ 27 
ຊົງຖືກພາໄປຕໍ່ໜ້າປີລາດ 

(ມຣກ 15:1; ລກ 23:1-2; ຢຮ 18:28-32) 

1ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ທງັ ໝດົ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ         ໄດໍ້ ປ ກສຳ 

ກນັ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະເຢຊ ູເພ ື່ ອ ຈະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພຣະອງົ ເສຍ.         

2ເຂົຳ ໄດໍ້ ມດັ ພຣະອງົ ພຳ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ປີລາດ 

ຜູໍ້ ປກົຄອງ.          

ຄວາມຕາຍຂອງຢູດາອິສະກາຣີອົດ 
3ຝື່ຳຍ ຢູດາ ຜູໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ກ  ກນິແໜງ ຈິື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ 

ເງນິ ສຳມ ສິບ ຫລຽນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່.         

4ໂດຍ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜິດ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ໄດໍ້ ມອບ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ຜິດ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຕຳຍ”         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ກຳນ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ທລຸະ ອນັ ໃດ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທລຸະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.”         

5ຢູດາ ຈິື່ງ ຖິໍ້ມ ເງນິ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ແລະ ຈຳກ ໄປ ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ຜກູ ຄ  ຕຳຍ ເສຍ.         

6ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ເກບັ ເງນິ ນ ັໍ້ນ 

ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ກຳນ ຜິດ ກດົ ບນັຍດັ ທີື່  ຈະ ເກບັ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ         ເພຳະ ເປັນ ຄື່ຳ 

ຕດັ ຊວີດິ.”[a]                  

7ເຂົຳ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ຕກົລງົ ກນັ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຊ ໍ້ ດນິ ຂອງ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້         ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ.         

8ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ດນິ ເລ ອດ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ 

ວນັ ນີໍ້.         

9ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ກ  ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ເຢເຣມີຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ທີື່  ວື່ຳ,         

“ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເງນິ ສຳມ ສິບ ຫລຽນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ລຳຄຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ຄຳດ ລຳຄຳ ໄວໍ້         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເຜົື່ ຳ ພນັ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຕ ີລຳຄຳ ນ ັໍ້ນ.         

10ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໄຫໍ້ ເປັນ ຄື່ຳ ສ  ຳລບັ ນຳ ຂອງ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້         

ຕຳມ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້.”          

ປີລາດໄຕ່ຖາມພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 15:4-5; ລກ 23:3-4; ຢຮ 18:33-38) 

11ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຈິື່ງ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ 

ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ຫລ .”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.”         

12ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ 

ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ປະກຳນ ໃດ.         

13ປີລາດ 

ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຫລ  ເຂົຳ ເບກີ ພະຍຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ປະກຳນ ເທົື່ ຳໃດ.”         

14ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ຈກັ ຄ  ຳ         ຈນົ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ.          

ພຣະເຢຊູຖືກພິພາກສາເຖິງສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມຣກ 15:6-15; ລກ 23:13-45; ຢຮ 18:39-19:16) 

15ໃນ ຄຳວ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ເຄີຍ ປື່ອຍ ນກັໂທດ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ 

ຮໍ້ອງ ຂ .         

16ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ນກັໂທດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ທົື່ວ ໄປ         ຊ ື່  ບາຣາບາ.         

17ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ມຳ ປະ-
 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເປັນຄື່ຳເລ ອດ” 
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ຊຸມ ກນັ ແລໍ້ວ ປີລາດ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປື່ອຍ ຜູໍ້ ໃດ         ປື່ອຍ ເຢຊູ ບາຣາບາ          

ຫລ  ເຢຊູ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ.”         

18ເພຳະ ປລີາດ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອິດ-

ສຳ.         

19ຂະນະ ທີື່  ປີລາດ ນ ັື່ງ ຢູື່ ບື່ອນ ພິພຳກສຳ ນ ັໍ້ນ         ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ມຳ ຮຽນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ 

ໄດໍ້ ພວົພນັ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜິດ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ວນັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ 

ຝນັ ກື່ຽວ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”         

20ຝື່ຳຍ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ປະຊຳຊນົ         ໃຫໍ້ ຂ  

ປື່ອຍ ບາຣາບາ ແລະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະເຢຊ ູເສຍ.         

21ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃນ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປື່ອຍ ຜູໍ້ ໃດ”         ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບາຣາບາ.”         

22ແລໍ້ວ ປີລາດ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ແກື່ ເຢຊູ ຜູໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ”         ເຂົຳ ພຳກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ໃຫໍ້ ຄ ງ ເສຍ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.”         

23ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ເຮັດ ຫຍງັ         ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ”         

ເຂົຳ ແຮື່ງ ພຳກນັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ຄ ງ ເສຍ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.”          
24ເມ  ື່ອ ປີລາດ ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ມີ ແຕື່ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ກ  ຳລງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ລໍ້ຳງ ມ  ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຜິດ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຕຳຍ[a]         ຂອງ ຜູໍ້ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ເປັນ ທລຸະ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.”         

25ແລະ ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ໂທດ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຕຳຍ ຂອງ ມນັ ຕກົ 

ໃສື່ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ທງັ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ເຮົຳ.”         

26ປີລາດ ຈິື່ງ ປື່ອຍ ບຳ ຮຳ ບຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຽນ 

ພຣະເຢຊ ູແລໍ້ວ         ກ  ມອບ ໃຫໍ້ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.          

ພວກທະຫານຫົວລໍ້ພຣະເຢຊູ 
(ມຣກ 15:16-20; ຢຮ 19:2-3) 

27ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະເຢຊ ູເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໄປຣໂຕຣຽນ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ 

ຮວບຮວມ ທະຫຳນ ທງັ ກອງ[b]         ມຳ ອໍ້ອມ ພຣະອງົ ໄວໍ້.         

28ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລີກ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ         

ແລໍ້ວ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ສແີດງ ມຳ ນຸື່ງ ໃຫໍ້.         

29ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ອ ໜຳມ ຖໍ້ຳ ຖກັ ເປັນ ໂຄໍ້ງ ແທນ ພວງມຳໄລ ສບຸ ໃສື່ 

ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຖ  ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຫດັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ແລະ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຫວົ ລ ໍ້ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ຊງົ 

ພຣະຈະເລີນ ເທີນ.”         

30ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ພຣະອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ີພຣະສຽນ ພຣະອງົ.         

31ເມ  ື່ອ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖອດ ເສ ໍ້ອ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ນຸື່ງ 

ໃຫໍ້         ຈິື່ງ ພຳ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເພ ື່ ອ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.          

ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
(ມຣກ 15:21-32; ລກ 23:26-43; ຢຮ 19:17-27) 

32ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ໄທ ກີເຣເນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຊ ື່  ຊີໂມນ          ຈິື່ງ ເກນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແບກ 

ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ.         

33ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໂຄລະໂຄທາ          (ທີື່  ແປ ວື່ຳ         ບື່ອນ 

ກະໂຫລກຫວົ),         

34ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳບ ີມຳ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ສະເຫວຍີ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຊງົ 

ຊມີ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ ສະເຫວຍີ.         

35ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຄ ງ ພຣະອງົ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ຈກົ ສະຫລຳກ ແບື່ງປນັ ກນັ.         

36ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ນ ັື່ງ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

 

[a]“ດໍ້ວຍເລ ື່ ອງຄວຳມຕຳຍ” ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ດໍ້ວຍເລ ື່ ອງເລ ອດ.” [b]ຢື່ຳງໜໍ້ອຍຈ  ຳນວນຫໍ້ຳຮໍ້ອຍຄນົ. 
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37ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ກື່ຳວ ໂທດ ຕດິ ໄວໍ້ ເໜ ອ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ອື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຄ  ເຢຊູ 

ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.”         

38ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ໂຈນ ສອງ ຄນົ ຄ ງ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ         ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ.         

39ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະອງົ ແລະ 

ສ ັື່ນ ຫວົ,         

40ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ມ ໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ແລະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃນ ສຳມ ວນັ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ 

ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈ ົື່ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແມ.”         

41ໃນ ທ  ຳ-

ນອງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ພວກ ພະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່         ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກ  ໄດໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

42“ມນັ ຊື່ອຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ ຊື່ອຍ ຕວົ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້         ມນັ ເປັນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ          

ໃຫໍ້ ມນັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໄມ ໍ້ ກຳງເຂນ ດຽວນີໍ້ ເທຳະ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ໍ້ອ ຖ  ມນັ.         

43‘ທື່ຳນ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ 

ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ໃນ ທື່ຳນ         ກ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ໃນ ບດັ ນີໍ້’         

ເພຳະ ມນັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ’.”         

44ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ໂຈນ ຜູໍ້ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ 

ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ຊົງສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມຣກ 15:33-41; ລກ 23:44-49; ຢຮ 19:28-30) 

45ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເກດີ ກຳນ ມ ດ ມວົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຫກົ ໂມງ[a]         ຈນົ ເຖງິ ເກົໍ້ຳ ໂມງ.[b]         

46ຄນັ ປະມຳນ 

ເກົໍ້ຳ ໂມງ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ເອລ ີ  ໆ         ແລມຳ         ຊຳ ບກັ ທຳນ”ີ         (ແປ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ,         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເອີຍ,         ເຫດ ສນັໃດ ຈິື່ງ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ”).         

47ບຳງ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເອີໍ້ນ ຫຳ ອຳລີ ຢຳ.”         

48ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ພວກ ເຂົຳ ແລື່ນ ໄປ ເອົຳ ຟອງນ  ໍ້ຳ ຈຸື່ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ ໃຫໍ້ ເຕັມ         ແລໍ້ວ ສຽບ ໃສື່ ປຳຍ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພຣະ-

ອງົ ສະເຫວຍີ.         

49ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຟໍ້ຳວ ເທ ື່ ອ,         ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ກື່ອນ ວື່ຳ ເອລີຢາ ຈະ ມຳ ຊື່ອຍ ມນັ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຫລ  ບ ື່ .”         

50ສື່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ  ຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດ ັື່ງ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ແລໍ້ວ ຊງົ ປື່ອຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໄປ.         

51ແລະ ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ຊງົ ຖ ກ ຈກີ ໄປ ສອງ ຕື່ອນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເທິງ ລງົ ເຖງິ ລຸື່ມ         ແຜື່ນດນິ ກ  ສະທໍ້ຳນ 

ຫວ ັື່ນໄຫວ         ສີ ລຳ ກ  ແຕກ ອອກ ຈຳກ ກນັ.         

52ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ກ  ໄຂ ອອກ         ສບົ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ຄ ນ ມຳ.         

53ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ         

ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນະຄອນ ສກັສິດ         ປະກດົ ຕວົ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ 

ເຫັນ.         

54ສື່ວນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ແລະ ທະຫຳນ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ພຣະສບົ ພຣະເຢຊ ູຢູື່ ນ  ຳ ກນັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ 

ຫວ ັື່ນໄຫວ ແລະ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຈງິ ແທໍ້-

ແລໍ້ວ,         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

55ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຜູໍ້ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ ຄອຍ ເບິື່ ງ ແຕື່ ຫື່ຳງ ໄກ         

ຄ  ພວກ ຍງິ ທີື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ແລະ ບວົລະບດັ ພຣະເຢຊູ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແຂວງ ຄາລີເລ ມຳ.         

56ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ມ ີ

ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ,         ມາຣິອາ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢເຊັບ ກບັ ມຳນ ດຳ ຂອງ ລກູ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຊເບດາຍ.          

 

[a]ປດັຈບຸນັນີໍ້ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ເວລຳທື່ຽງ. [b]ປດັຈບຸນັເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ບື່ຳຍສຳມໂມງ. 



61 ມັດທາຍ 28 
ການວາງພຣະສົບໃສ່ອຸບໂມງ 

(ມຣກ 15:42-47; ລກ 23:50-56; ຢຮ 19:38-42) 

57ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ມີ ເສດຖ ີຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຢເຊັບ          ເປັນ ໄທບໍ້ຳນ ອາຣີມາທາຍ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ສິດ 

ຂອງ ພຣະເຢຊ ູເໝ ອນ ກນັ.         

58ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ປລີາດ ຂ  ເອົຳ ພຣະສບົ ພຣະເຢຊ ູ         ປີລາດ ຈິື່ງ ຊງົ 

ໃຫໍ້ ມອບ ພຣະສບົ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເພິື່ ນ.         

59ໂຢເຊັບ ກ  ອນັ ເຊນີ ເອົຳ ພຣະສບົ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ສະອຳດ ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  

ໄວໍ້,         

60ແລະ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ໄປ ບນັຈຸ ວຳງ ໃນ ອບຸ ໂມງ ໃໝື່ ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສະກດັ ໄວໍ້ ໃນ ຫີນ         

ແລໍ້ວ ກ ື່ ງ ຫີນ ໃຫຍື່ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ອດັ ປຳກ ອບຸ ໂມງ ໄວໍ້ ຈິື່ງ ໜີ ໄປ.         

61ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ ມາຣິອາ 

ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ນ ັື່ງ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອບຸ ໂມງ.          

ທະຫານຍາມເຝົ້າທີ່ອຸບໂມງ 
62ວນັ ໜໍ້ຳ ມຳ         ຄ  ວນັ ຖດັ ຈຳກ ວນັ ຈດັ ແຈງ         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ພຳ-

ກນັ ໄປ ຫຳ ປີລາດ,         

63ຮຽນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທີື່  ນບັຖ ,         ພວກ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຈ ື່  ຈ  ຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ຫລອກ ລວງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ 

ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ມນັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຳຍຫລງັ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຄ ນ ມຳ’.         

64ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຂ  ທື່ຳນ 

ບນັຊຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ອບຸ ໂມງ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ມນັ 

ຈະ ມຳ ລກັ ເອົຳ ສບົ ໄປ ແລໍ້ວ ຈະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພນົລະເມ  ອງ ວື່ຳ         ‘ເພິື່ ນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ແລໍ້ວ’         ກຳນ 

ຫລອກ ລວງ ຄ ັໍ້ງ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້ ຈະ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ກວື່ຳ ຄ ັໍ້ງ ກື່ອນ.”         

65ປີລາດ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ 

ທະຫຳນ ຍຳມ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ[a]         ໃຫໍ້ ແຂງແຮງ ຕຳມ ຄວຳມ ເຫັນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.”         

66ແລະ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ 

ພຳກນັ ໄປ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອບຸ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ໝັໍ້ນຄງົ         ໂດຍ ປະທບັ ຕຳ ໃສື່ ຫີນ ໄວໍ້ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ທະຫຳນ ຍຳມ ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຢູື່.          

ບົດທີ 28 
ການຊົງຄືນພຣະຊົນ 

(ມຣກ 16:1-8; ລກ 24:1-12; ຢຮ 20:1-20) 

1ພຳຍຫລງັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເວລຳ ໃກໍ້ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ          ກບັ 

ມາຣິອາ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ເບິື່ ງ ອບຸ ໂມງ.         

2ເບິື່ ງ ແມ,         ເກດີ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ຢື່ຳງ ໜກັ         

ເພຳະ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ກ ື່ ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ອອກ ຈຳກ 

ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ ກ  ນ ັື່ງ ເທິງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ.         

3ລກັສະນະ ຂອງ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ແສງຟໍ້ຳ ແມບ         ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ 

ກ  ຂຳວ ເໝ ອນ ຫິມະ.         

4ພວກ ຄນົ ຍຳມ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ກ  ຢໍ້ຳນ ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ຕຳຍ.         

5ຝື່ຳຍ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ມຳ ຊອກ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູ         ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.         

6ພຣະອງົ ບ ື່  ປະທບັ ທີື່  ນີໍ້         ເພຳະ ຖ ກ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ມຳ ເບິື່ ງ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບນັທມົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

7ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຮບີ ໄປ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ພຣະອງົ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ 

ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລີເລ ກື່ອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ’         ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.”         

8ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຮບີ ໄປ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງເອົຳທະຫຳນຍຳມໝູື່ໜ ື່ ງໄປເຝົໍ້ຳ...” 



ມັດທາຍ 28 62 
ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ທງັ ຢໍ້ຳນ ທງັ ຍນິດ ີຫລຳຍ         ແລື່ນ ໄປ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ,         

9ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         

ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ພບົ ເຂົຳ ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຈະເລີນ ເທີນ”         ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈບັ 

ພຣະບຳດ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ.         

10ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ພວກ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ          ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”          

ລາຍງານຂອງທະຫານຍາມ 
11ເມ  ື່ອ ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ໄປ         ມີ ຜູໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທງັ 

ປວງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ຟງັ.         

12ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ປະຊຸມ 

ປ ກສຳ ກນັ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ກ  ເອົຳ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ແຈກ ໃຫໍ້ ພວກ ທະຫຳນ,         

13ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         

“ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ລກັ ເອົຳ ສບົ ໄປ ເວລຳ ໝູື່ ເຮົຳ 

ນອນ ຫລບັ ຢູື່.         

14ຖໍ້ຳ ຄວຳມ ນີໍ້ ຊຳບ ເຖງິ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຊກັ ຊວນ ເອົຳໃຈ ເພິື່ ນ         ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຄວຳມ ຮໍ້ອນໃຈ.”         

15ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເງນິ ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ຊື່ຳລ  ໄປ ໃນ ບນັດຳ ພວກ ຢິວ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.          

ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງສາວົກ 
(ມຣກ 16:14-18; ລກ 24:36-49; ຢຮ 20:19-26; ກຈກ 1:9-11) 

16ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ          ເຖງິ ພູ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ 

ໄວໍ້ ກບັ ເຂົຳ.         

17ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຫັນ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ນະມດັສະກຳນ         ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ຍງັ ສງົ ໃສ ຢູື່.         

18ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ ໃນ ສະຫວນັ ແລະ ທີື່  

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ດ ີ         ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

19ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄປ[a]         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ທກຸ ຊຳດ ເປັນ ລກູສິດ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະບິດາ,         ພຣະບຸດ,         ແລະ 

ພຣະວິນຍານ ອນັ ບ ລິສດຸ.         

20ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຖ ກ ຮກັສຳ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ໆ         ວນັ ຈນົ ໝດົ ກບັ.          
 28 

*       *       * 

 

[a]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັ ແທນທີື່ ຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ “ເຫດສນັນ ັໍ້ນພວກທື່ຳນຈ ົື່ງໄປ” ກ ມຄີ  ຳວື່ຳ “ເຫດສນັ-

ນ ັໍ້ນໃນຂະນະທີື່ ພວກທື່ຳນໄປນ ັໍ້ນ...” 
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ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຮຽບຮຽງໂດຍ 
ມາຣະໂກ 

ບົດທີ 1 
ການເທດສະໜາຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 

(ມທ 3:1-12; ລກ 3:1-18; ຢຮ 1:19-28) 

1ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ,[a]         

2ກ  ແມ ື່ນ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ເອ-
ຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

  “ຈ ົື່ງເບິື່ ງ, ເຮົຳໄດໍ້ໃຊໍ້ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳໄປລື່ວງໜໍ້ຳທື່ຳນ, 

   ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຈດັແຈງທຳງຂອງທື່ຳນໄວໍ້.” 

 3 “ແມ ື່ນສຽງຂອງຜູໍ້ຮ ໍ້ອງໃນປື່ຳວື່ຳ 

   ‘ຈ ົື່ງຈດັແຈງທຳງແຫື່ງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຈ ົື່ງເຮັດຫນົທຳງຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຊ ື່ ໄປ’.” 
4ໂຢຮັນ ບັບຕສິະໂຕ ໄດໍ້ ປະກດົ ຕວົ ໃນ ປື່ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ສິນ ບບັຕສິະມຳ ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຖິໍ້ມ 

ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຍກົ ບຳບ ໂທດ ເສຍ.         

5ຄນົ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ ກບັ ຊຳວ ກງຸ ເຢຣູຊາ-
ເລັມ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຫຳ ໂຢຮັນ          ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຮບັ 

ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ ໂຢຮັນ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

6ໂຢຮັນ ແຕື່ງ ກຳຍ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ຂນົ ໂອດ ໂອ         ໃຊໍ້ ສຳຍ ໜງັ 

ຮດັ ແອວ         ແລະ ກນິ ຕກັແຕນ ກບັ ນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງ ປື່ຳ ເປັນ ອຳຫຳນ.         

7ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປື່ຳວ ປະກຳດ ວື່ຳ,         “ຈະ ມີ ຜູໍ້ ມີ 

ລິດ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ກ ົໍ້ມ ລງົ ແກໍ້ ສຳຍຮດັ ເກບີ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

8ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ແຕື່ ສື່ວນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ບບັ-

ຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງຮັບບັບຕິສະມາ 
(ມທ 3:13-17; ລກ 3:21-22) 

9ຕ ື່  ມຳ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ນາຊາເຣັດ ແຂວງ ຄາລີເລ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ 

ໂຢຮັນ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

10ພ  ພຣະອງົ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ເຫັນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ຳ-

ລງັ ແຫວກ ອອກ         ແລະ ພຣະວິນຍານ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນກົ ເຂົຳ ສະເດັດ ລງົ ມຳສູື່ ພຣະອງົ.         

11ແລໍ້ວ ມີ ພຣະ-

ສລຸະສຽງ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຊອບ ໃຈ ຫລຳຍ 

ໃນ ທື່ຳນ.”          

 

[a]ບຳງສະບບັມອີກີ “ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົໍ້ຳ” 
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ມານທົດລອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 4:1-11; ລກ 4:1-13) 

12ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ບງັຄບັ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ ກນັດຳນ.         

13ທີື່  

ນ ັໍ້ນ ຊາຕານ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ເຖງິ ສີື່  ສິບ ວນັ         ພຣະອງົ ຊງົ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ສດັປື່ຳ         ແລະ ມີ ພວກ ເທ-

ວະດຳ ມຳ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນຊາວຫາປາສີ່ຄົນ 
(ມທ 4:12-22; ລກ 4:14-15; 5:1-11) 

14ຄນັ ໂຢຮັນ ຖ ກ ຈບັ ແລໍ້ວ         ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລີເລ          ຊງົ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະ-

ເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ.         

15ແລະ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ກ  ຳນດົ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ແລະ ເຊ ື່ ອ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.”         

16ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ 

ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ແຄມ ທະເລສຳບ ຄາລເີລ          ກ  ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ຊີໂມນ ແລະ ອັນເດອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊີໂມນ ກ  ຳລງັ ຖິໍ້ມ ມອງ ລງົ ນ  ໍ້ຳ ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຊຳວ ຫຳ ປຳ.         

17ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກຳຍ ເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ຫຳ ຄນົ.”         

18ທນັທີ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ປະ ມອງ 

ຂອງ ເຂົຳ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

19ເມ  ື່ອ ສະເດັດ ໄປ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ກ  ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ຢາ-
ໂກໂບ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ເຊເບດາຍ          ກບັ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ຳລງັ ຝງຸ ມອງ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ.         

20ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ປະ ເຊເບດາຍ ພ ື່  ຂອງ ເຂົຳ ກບັ ລກູຈ ໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອ 

ແລະ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          

ຊາຍທີ່ມີຜີຖ່ອຍຮ້າຍສິງ 
(ລກ 4:31-37) 

21ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ເມ  ື່ອ 

ເຖງິ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ.         

22ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ກຳນ ສອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ມີ 

ສິດ ອ  ຳນຳດ         ບ ື່  ເໝ ອນ ພວກ ນກັທ  ຳ.         

23ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມີ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ສິງ ຢູື່         ແລະ ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

24“ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ         ທື່ຳນ ມຳ 

ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຫລ          ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຄ  ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

25ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຫໍ້ຳມ ມນັ ວື່ຳ,         “ມດິ ແມ         ອອກ ຈຳກ ຄນົ ນີໍ້ ເສຍ.”         

26ແລະ ເມ  ື່ອ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ຊກັ ແລະ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ແລໍ້ວ         ມນັ ກ  ອອກ ຈຳກ ລຳວ ໄປ.         

27ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ         

ຈິື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ໜ          ຄງົ ເປັນຄວຳມ ສ ັື່ງສອນ ໃໝື່ ແທໍ້         ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ 

ດໍ້ວຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ ແລະ ມນັ ກ  ຍອມ ຟງັ.”         

28ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ກ ິຕ ິສບັ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຊື່ຳ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ທີື່  

ອໍ້ອມ ແຂວງ ຄາລເີລ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຫລາຍຄົນໃຫ້ດີພະຍາດ 
(ມທ 8:14-17; ລກ 4:37-41) 

29ເມ  ື່ອ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກບັ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ 
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ຂອງ ຊີໂມນ ແລະ ອັນເດອາ          ພໍ້ອມ ກບັ ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢຮັນ.         

30ແມ ື່ ເມຍ ຂອງ ຊີໂມນ ນອນ ໄຂໍ້ ຢູື່         

ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈິື່ງ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຊຳບ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ນຳງ.         

31ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ໄປ 

ຈບັ ມ ນຳງ ໃຫໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ອຳກຳນ ໄຂໍ້ ກ  ຫຳຍ         ນຳງ ຈິື່ງ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

32ແລະ ພ  ຕຳເວັນຕກົ         ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ບນັດຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ແລະ ທີື່  ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ສິງ 

ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ.         

33ແລະ ຄນົ ທງັ ເມ  ອງ ກ  ພຳກນັ ມຳ ອ ັື່ງອ  ຢູື່ ໜໍ້ຳ ປະຕ.ູ         

34ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ທີື່  

ເຈບັ ປື່ວຍ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ໃຫໍ້ ດ ີຫລຳຍ ຄນົ         ແລະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ໂຕ ອອກ ເສຍ         ສື່ວນ 

ຜີ ຮໍ້ຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ປຳກ ເພຳະວື່ຳ ມນັ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ.          

ພຣະເຢຊູສະເດັດອອກໄປປະກາດ 
(ລກ 4:42-44) 

35ກື່ອນ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ເວລຳ ຍງັ ມ ດ ຢູື່         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ ປື່ຳ ບື່ອນ ສະຫງດັ         

ແລະ ຊງົ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

36ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ ແລະ ພວກ ທີື່ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ ກ  ຕຳມ ຫຳ ພຣະອງົ.         

37ເມ  ື່ອ ພບົ 

ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຊອກ ຫຳ ທື່ຳນ ຢູື່.”         

38ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄປ ໃນ ເຂດ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຄຽງ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ປະກຳດ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ເຫດກຳນ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ.”         

39ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ປະກຳດ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ຕະຫລອດ 

ທົື່ວ ແຂວງ ຄາລເີລ          ແລະ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ຫລຳຍ ໂຕ ອອກ ເສຍ.          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນຂີ້ທູດໃຫ້ດີສະອາດ 
(ມທ 8:1-4; ລກ 5:12-16) 

40ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ         ລຳວ ໄດໍ້ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ພ ໃຈ ກ  ອຳດ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດ ີສະອຳດ ໄດໍ້.”         

41ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ມີ ພຣະໄທ ສງົສຳນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ອອກ ຖ ກ ລຳວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພ ໃຈ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ດ  ີສະອຳດ ເສຍ.”         

42ແລະ ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທດູ ກ  ຫຳຍ ແລະ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະອຳດ.         

43ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ 

ເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ ທນັທີ,         

44ໂດຍ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະວງັ         ຢື່ຳ ບອກ ສິື່ ງ ໃດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຟງັ         ແຕື່ 

ຈ ົື່ງ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ 

ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ດ ີສະອຳດ ແລໍ້ວ.”         

45ແຕື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປື່ຳວ ຮໍ້ອງ ຢື່ຳງ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຊື່ຳລ  ໄປ         ຈນົ ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ໂດຍ ເປີດເຜີຍ ຕ ື່  ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         

ແຕື່ ປະທບັ ຢູື່ ພຳຍ ນອກ ໃນ ບື່ອນ ສະຫງດັ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ມີ ຄນົ ຈຳກ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນເປ້ຍໃຫ້ດີປົກກະຕິ 

(ມທ 9:1-8; ລກ 5:17-26) 

1ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ບ ື່  ເຫິງ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ອີກ         ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ເຮ ອນ.         

2ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ໂຮມ ກນັ ຈນົ ບ ື່  ມີ ບື່ອນຢູື່         

ແມ ື່ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ປະຕູ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ.         

3ສື່ວນ ຄນົ ຈ  ຳພວກ 
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ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ເປໍ້ຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ມີ ສີື່  ຄນົ ຫຳມ.         

4ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະ 

ຄນົ ຫລຳຍ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຮ ໍ້ ຫລງັຄຳ ຊ ື່  ບື່ອນ ພຣະອງົ ປະທບັ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຮ ໍ້ ເປັນ ປື່ອງ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ຢື່ອນ ບື່ອນ 

ນອນ ທີື່  ຄນົ ເປໍ້ຍ ນອນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ລງົ.         

5ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ         ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ 

ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ ແລໍ້ວ.”         

6ແຕື່ ມີ ພວກ ນກັທ  ຳ ບຳງ ຄນົ ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         

7“ເປັນ ຫຍງັ ຄນົ ນີໍ້ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ແນວ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ແທໍ້         

ໃຜ ຈະ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

8ແລະ ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ 
ຊງົ ຊຳບ ໃນ ພຣະໄທ ວື່ຳ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຄິດ ໃນ ໃຈ ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

9ທີື່  ຈະ ບອກ ແກື່ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         ‘ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ 

ແລໍ້ວ’         ຫລ  ຈະ ບອກ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ໄປ’         ອນັ ໃດ ຈະ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ກນັ.         

10ແຕື່ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ບດຸ ມະນດຸ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ໃນ ໂລກ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ໄດໍ້”         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         

11“ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບໍ້ຳນ ເສຍ.”         

12ຄນົ ເປໍ້ຍ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ຕນົ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ທນັທີ         ເຂົຳ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ ຈິື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ 

ເຫັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນເລວີ 
(ມທ 9:9-13; ລກ 5:27-32) 

13ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຕຳມ ແຄມ ທະເລສຳບ ອີກ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ມຳ ຫຳ 

ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ.         

14ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ເຫັນ ເລວີ ລກູ 

ອຳ ລຳ ຟຳຍ ນ ັື່ງ ຢູື່ ດື່ຳນ ພຳສີ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”         ເພິື່ ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ 

ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

15ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ປະທບັ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເລວີ          ມີ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ 

ແລະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ຫລຳຍ ຄນົ         ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ພຣະເຢຊ ູແລະ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ເພຳະ ມີ 

ຄນົ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ ຫລຳຍ.         

16ແລະ ມີ ພວກ ນກັທ  ຳ ຝື່ຳຍ ຟາຣີຊາຍ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ສະ-

ເຫວຍີ ອຳຫຳນ ກບັ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ແລະ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ         ໄດໍ້ ທໍ້ວງ ຖຳມ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຫຍງັ ໜ          ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຍອມຮບັ ປະທຳນ ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ແລະ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ.”         

17ຄນັ 

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ສະບຳຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໝ  ຢຳ         ແຕື່ ຄນົ ເຈບັ 

ຕໍ້ອງກຳນ ໝ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ມຳ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ.”          

ບັນຫາການຖືສິນອົດອາຫານ 
(ມທ 9:14-17; ລກ 5:33-39) 

18ມີ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກ  ຳລງັ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລໍ້ວ ມີ ບຳງ ຄນົ ມຳ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ແລະ ສິດ ຂອງ ຟາຣີຊາຍ ເຄີຍ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         

ແຕື່ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຖ .”         

19ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຍງັ ຢູື່ ນ  ຳ ເຂົຳ         ພວກ 

ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຢູື່ ນ  ຳ ເຂົຳ ນຳນ ເທົື່ ຳໃດ         ເຂົຳ ຈະ ຖ  

ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ນຳນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

20ແຕື່ ຈະ ມີ ວນັ ໜ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ         
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ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຈະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ.         

21“ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ຕື່ອນ ຜໍ້ຳ ໃໝື່ ມຳ ຕຳບ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ         

ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຕື່ອນ ຜໍ້ຳ ໃໝື່ ນ ັໍ້ນ ຫດົ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ         ແລະ ບື່ອນ ຂຳດ ນ ັໍ້ນ ກ  

ຈະ ກວໍ້ຳງ ອອກ ອີກ.         

22ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ມຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ ໜງັ ເກົື່ ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຖງົ ໜງັ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ ໄປ         ທງັ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ແລະ ຖງົ ໜງັ ກ  ຈະ ເສຍ ໄປ ນ  ຳ ກນັ         

ແຕື່ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ຕໍ້ອງ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ ໜງັ ໃໝື່.”          

ບັນຫາການຖືກົດວັນຊະບາໂຕ 
(ມທ 12:1-8; ລກ 6:1-5) 

23ຢູື່ ມຳ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ວນັ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ທົື່ງ ນຳ ໄປ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ສິດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຍື່ຳງ ຕດິຕຳມ ໄປ         ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເດັດ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ.         

24ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈິື່ງ ທນູ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ເປັນ ແນວໃດ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ກດົ ຂອງ ວນັ ຊະບາໂຕ.”         

25ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ ຫລ          ຊ ື່ ງ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ເມ  ື່ອ ອ ດ 

ຢຳກ ຂຳດ ອຳຫຳນ         ທງັ ທື່ຳນ ແລະ ພກັ ພວກ ຂອງ ຕນົ.         

26ຄ  ຄຳວ ເມ  ື່ອ ອາບອີາທາ ເປັນ ມະຫຳ ປະ-

ໂລຫິດ         ດາວິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຖວຳຍ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ທີື່  ພຣະບນັຍດັ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ກນິ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພວກ ປະໂລຫິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊ  ໍ້ຳ ຍງັ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພກັ 

ພວກ ຮບັ ປະທຳນ ເໝ ອນ ກນັ.”         

27ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ວນັ ຊະບາໂຕ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ມະ-

ນດຸ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ວນັ ຊະບາໂຕ.         

28ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ບດຸ ມະນດຸ ຈິື່ງ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ວນັ ຊະບາໂຕ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 3 
ຊາຍມືລີບເບື້ອງໜຶ່ງ 

(ມທ 12:9-14; ລກ 6:6-11) 

1ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັເຂົໍ້ຳ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ອີກ         ແລະ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມ  ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ 

ລີບ.         

2ເຂົຳ ຊອມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ດ ີໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຫລ  ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ຟໍ້ອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້.         

3ສື່ວນ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ມ  ລີບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຢ ນ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ສຳ.”         

4ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີຫລ  ຄວນ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ         ຈະ 

ເອົຳ ຊວີດິ ໄວໍ້ ຫລ  ຈະ ຕດັ ຊວີດິ ເສຍ”         ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ມດິ ຢູື່.         

5ເມ  ື່ອ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ອໍ້ອມ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເຄ ອງ ພຣະໄທ         ພຣະອງົ ກ  ເປັນ ທກຸ ພຣະໄທ ເພຳະ ໃຈ ເຂົຳ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ປ ກ ຕນັ         ແລໍ້ວ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ມ  ລີບ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຢຽດ ມ  ອອກ”         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢຽດ ມ  ອອກ         ແລະ ມ  ຂອງ ຕນົ ກ  ດ ີເປັນ 

ປກົກະຕ.ິ         

6ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ         ແລະ ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ ກບັ ພກັ 

ພວກ ຂອງ ເຮໂຣດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ຈິື່ງ ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້.          

ປະຊາຊົນທັງຫລາຍແຄມຝັ່ງທະເທສາບ 
7ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ສູື່ ທະເລສຳບ         ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈຳກ ແຂວງ ຄາລີເລ ໄດໍ້ ຕຳມ ໄປ         ທງັ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ,         

8ຈຳກ ກງຸ 
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ເຢຣູຊາເລັມ,         ຈຳກ ເມ  ອງ ອີດູມາຍ,         ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ຕຳເວັນ ອອກ,         ແລະ ຈຳກ ອໍ້ອມແອໍ້ມ 

ເມ  ອງ ຕີເຣ ກບັ ຊີໂດນ          ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ກະທ  ຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

9ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສິດ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ມຳ ຄອຍ ຮບັ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປວງ 

ຊນົ ບຽດ ພຣະອງົ.         

10ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ         ຈນົ ບນັດຳ ຜູໍ້ ມີ ພະຍຳດ 

ຕື່ຳງ ໆ         ໄດໍ້ ບຽດ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບັບຳຍ ພຣະອງົ.         

11ແລະ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ສິງ ຢູື່ ໃນ ຄນົ 

ຫລຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ໝບູ ລງົ ຂຳບ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ 

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

12ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ປະກຳດ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກຕັ້ງສາວົກສິບສອງຄົນ 
(ມທ 10:1-4; ລກ 6:12-16) 

13ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ພເູຂົຳ         ແລະ ພ ພຣະໄທ ຈະ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ.         

14ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ສິດ ສິບ ສອງ ຄນົ ໄວໍ້         [ຈິື່ງ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຂົຳ ວື່ຳ ອກັ ຄະ 

ສຳວກົ]         ໃຫໍ້ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ ປະກຳດ.         

15ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໄດໍ້.         

16[ສິບ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້]         ຄ  ຊີໂມນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ເປໂຕ.         

17ແລະ 

ຢາໂກໂບ ລກູ ເຊເບດາຍ          ກບັ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         (ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ຊ ື່  

ອີກ ວື່ຳ         ໂບອະເນເຄ ແປ ວື່ຳ ຄນົ ໃຈ ຮນຸ ແຮງ),         

18ອັນເດອາ,         ຟີລິບ,         ບາຣະໂທໂລມາຍ,         ມັດທາຍ,         

ໂທມາ,         ຢາໂກໂບ ລກູ ອຳ ລຳ ຟຳຍ,         ທາດາຍ,         ຊີໂມນ          ພກັ ຊຳດ ນຍິມົ,         

19ແລະ ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ          

ຜູໍ້ ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູກັບເບເອນເຊບຸບ 
(ມທ 12:22-32; ລກ 11:14-23; ລກ 12:10) 

20ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ທີື່ ຢູື່ ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ມຳ ອ ັື່ງອ  ກນັ         ຈນົ ພຣະເຢຊ ູກບັ ພວກ 

ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

21ເມ  ື່ອ ຍຳດ ມດິ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         

ເຂົຳ ກ  ອອກ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ ໄວໍ້         ເພຳະ ເຂົຳ ຄ ດ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ ຈດິ ແລໍ້ວ.         

22ພວກ ນກັທ  ຳ ຊ ື່ ງ ລງົ 

ມຳ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ມີ ຜີ ເບເອນເຊບຸບ ສິງ ຢູື່”         ແລະ         “ທີື່  ເພິື່ ນ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ 

ໄດໍ້ ກ  ເພຳະ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ນຳຍ ຜີ ນ ັໍ້ນ.”         

23ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ເປັນ 

ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ວື່ຳ,         “ຊາຕານ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຕວົ ມນັ ເອງ ໃຫໍ້ ອອກ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

24ຖໍ້ຳ ອຳນຳຈກັ ໃດ ເກດີ 

ແຕກ ແຍກ ຈຳກ ກນັ ແລໍ້ວ         ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

25ຖໍ້ຳ ຄວົ ເຮ ອນ ໃດ ເກດີ ແຕກ ແຍກ 

ຈຳກ ກນັ         ຄວົ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

26ແລະ ຖໍ້ຳ ຊາຕານ ຈະ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຕວົ ມນັ ເອງ ແລະ ແຕກ 

ແຍກ ກນັ         ມນັ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້         ມີ ແຕື່ ຈະ ສນູຫຳຍ ໄປ.         

27ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ແຂງ-

ແຮງ         ແລະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຈະ ມດັ ຄນົ ແຂງແຮງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຈະ ປຸໍ້ນ ເຮ ອນ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

28“ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທກຸ ຢື່ຳງ ກບັ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ທີື່  ເຂົຳ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ມະນດຸ ໄດໍ້.         

29ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໝິື່ ນ ປະ ມຳດ 

ຕ ື່  ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ໂທດ ຕະ-
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ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”         

30ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ສິງ ຢູື່.”          

ມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 12:46-50; ລກ 8:19-21) 

31ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳນ ດຳ ແລະ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແລໍ້ວ ໃຊໍ້ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ທນູ ເຊນີ ພຣະອງົ.         

32ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ນ ັື່ງ ອໍ້ອມ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ມຳນ 

ດຳ ແລະ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ຄອຍ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ.”         

33ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ໃຜ ເປັນ ມຳນ ດຳ ແລະ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”         

34ພຣະອງົ ທອດ ພຣະເນດ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ອໍ້ອມ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ຄ  ມຳນ ດຳ ແລະ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.         

35ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ 

ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ,         ນໍ້ອງ ສຳວ,         ແລະ ເປັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 4 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານພືດ 

(ມທ 13:1-9; ລກ 8:4-8) 

1ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ ອີກ         ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ຫຳ 

ພຣະອງົ         ຈນົ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ປະທບັ ໃນ ເຮ ອ ທີື່  ທະເລ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຢູື່ ບກົ ແຄມ ຝ ັື່ງ.         

2ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສອນ ເຂົຳ ຫລຳຍ ປະກຳນ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ         ແລະ ໃນ ກຳນ ສອນ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

3“ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີນ         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ ຫວື່ຳນ ພ ດ.         

4ແລະ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຫວື່ຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳງ 

ເມດັ ກ  ຕກົ ຕຳມ ທຳງ ແລໍ້ວ ນກົ ກ  ມຳ ກນິ ເສຍ.         

5ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ໃສື່ ບື່ອນ ຫີນ ຫລຳຍ ດນິ ໜໍ້ອຍ ຈິື່ງ ງອກ 

ຂ ໍ້ນ ໂລດ ເພຳະ ດນິ ບ ື່  ເລິກ.         

6ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ອອກ ມຳ ກ  ແຫໍ້ມ         ຈິື່ງ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຮຳກ.         

7ລຳງ 

ເມດັ ກ  ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ ໜຳມ         ໜຳມ ກ  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ຮດັ ເສຍ         ຈິື່ງ ບ ື່ ເກດີ ຜນົ.         

8ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ໃສື່ ດນິ ດ ີ        

ແລໍ້ວ ງອກ ງຳມ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ເກດີ ຜນົ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ຕ ື່ ,         ຫກົ ສິບ ຕ ື່ ,         ແລະ ຮໍ້ອຍ ຕ ື່ .”         

9ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫູ ຢຳກ ຟງັ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ.”          

ຈຸດປະສົງຂອງຄຳອຸປະມາ 
(ມທ 13:10-17; ລກ 8:9-10) 

10ເມ  ື່ອ ຫວໍ້ຳງ ຄນົ ແລໍ້ວ         ພວກ ທີື່  ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ         ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ 

ພຣະອງົ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ.         

11ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ຄວຳມ ລບັ ເລິກ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ໄດໍ້ ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄນົ ນອກ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ທງັ ໝດົ.          
12ເພ ື່ ອ,          

  ‘ເຂົຳເບິື່ ງແລໍ້ວເບິື່ ງອີກ ແຕື່ຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຫັນ 

   ແລະຟງັແລໍ້ວຟງັອີກ ແຕື່ບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳເຂົຳຈະຫນັກບັມຳຫຳ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຈະຮບັກຳນຊງົອະໄພ’ 



ມາຣະໂກ 4 70 
ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍຄຳອຸປະມາເລື່ອງຄົນຫວ່ານພືດ 

(ມທ 13:18-23; ລກ 8:11-15) 

13ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ຫລ          ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

14ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫວື່ຳນ ພຣະທ  ຳ         ເມດັ ທີື່  ຕກົ ຕຳມ 

ທຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຫວື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

15ແລະ ເມ  ື່ອ ບກຸຄນົ ໃດ ຟງັ ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຊາຕານ ກ  

ມຳ ຊງິ ເອົຳ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຫວື່ຳນ ໃນ ໃຈ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເສຍ.         

16ແລະ ເມດັ ທີື່  ຕກົ ບື່ອນ ມີ ຫີນ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້-

ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ກ  ຮບັ ເອົຳ ທນັທີ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ,ີ         

17ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຮຳກ ໃນ ຕວົ ເອງ         ຈິື່ງ ທນົ ຢູື່ ຊ ົື່ວ-

ຄຳວ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເກດີ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຫລ  ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ເພຳະ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຕນົ ກ  ທ ໍ້ຖອຍ ໃຈ ທນັ-

ທີ.         

18ແລະ ເມດັ ທີື່  ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ ໜຳມ ໄດໍ້ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ.         

19ແລໍ້ວ ຄວຳມ ກງັວນົ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ 

ດຳ ໂລກ         ແລະ ຄວຳມ ຫລອກ ລວງ ແຫື່ງ ຊບັ ສມົບດັ ກບັ ຄວຳມ ໂລບ ໃນ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຸໍ້ມ ຮດັ 

ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ຈິື່ງ ບ ື່ ເກດີ ຜນົ.         

20ສື່ວນ ເມດັ ທີື່  ຕກົ ໃນ ດນິ ດ ີນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ແລະ 

ຮບັ ໄວໍ້         ຈິື່ງ ເກດີ ຜນົ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ຕ ື່ ,         ຫກົ ສິບ ຕ ື່ ,         ແລະ ຮໍ້ອຍ ຕ ື່ .”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງໂຄມໄຟ 
(ລກ 8:16-18) 

21ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ບ ື່ ຫື່ອນ ເອົຳ ໂຄມໄຟ ມຳ ເພ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ລຸື່ມ ບງຸ         ຫລ  ລຸື່ມ 

ຕຽງ ນອນ ຕີໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ຫລ .         

22ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ປິດ ບງັ ໄວໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປີດເຜີຍ ອອກ.         

23ຖໍ້ຳ ໃຜ ມີ ຫູ ຢຳກ         ໃຫໍ້ ຟງັ ເອົຳ 

ສຳ.”         

24ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຟງັ         ທື່ຳນ ຈະ ຕວງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ໃດ         ຈະ ຊງົ ຕວງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ອີກ.         

25ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ມ ີ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຊງົ ຍກົ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.”          
26ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ປຽບ ເໝ ອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຫວື່ຳນກໍ້ຳ ລງົ ໃນ 

ດນິ.         

27ແລໍ້ວ ກຳງຄ ນ ກ  ນອນ ຫລບັ         ກຳງເວັນ ກ  ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ກໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມນັ ງອກ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງໃດ 

ລຳວ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.         

28ເພຳະ ຂີໍ້ ດນິ ເອງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ ຄ  ເປັນ ລ  ຳຕ ົໍ້ນ ກື່ອນ         ພຳຍຫລງັ ກ  ອອກ ຮວງ         

ແລໍ້ວ ກ  ມີ ເມດັ ເຕັມ ຮວງ.         

29ຄນັ ສກຸ ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ກື່ຽວ ທນັທີ         ເພຳະວື່ຳ ເຖງິ ລະດ ູກື່ຽວ 

ແລໍ້ວ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງແກ່ນຜັກກາດ 
(ມທ 13:31-32; ລກ 13:18-19) 

30ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ປຽບ ເໝ ອນ ສິື່ ງ ໃດ         ຫລ  ຈະ ສະ-

ແດງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຢື່ຳງໃດ.         

31ກ  ປຽບ ເໝ ອນ ແກື່ນ ຜກັ ກຳດ ເມດັ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ຫວື່ຳນ ເມດັ ລງົ ໃນ ດນິ 

ກ  ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ເມດັ ທງັ ປວງ ທົື່ວ ໂລກ.         

32ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຫວື່ຳນ ແລໍ້ວ ກ  ງອກ ຈະເລີນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ຜກັ ທງັ 

ປວງ[a]         ແລະ ແຕກ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ໃຫຍື່ ຈນົ ນກົ ປື່ຳ ມຳ ເຮັດ ຄອນ ຢູື່ ໃນ ຮ ົື່ມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.”          
 

[a]ໃນປະເທດນີໍ້ມຕີ ົໍ້ນຜກັກຳດລຳງແນວສງູເຖງິສຳມສີື່ ແມດ. 
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33ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ປະກຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ຕຳມ ທີື່  ຈະ 

ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້.         

34ແລະ ນອກຈຳກ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຫວໍ້ຳງ 

ຄນົ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ຊງົ ອະທິບຳຍ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ສິດ ຟງັ ແຕື່ ຈ  ຳເພຳະ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຫ້າມລົມພະຍຸ 
(ມທ 8:23-27; ລກ 8:22-25) 

35ໃນ ເວລຳ ແລງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ ເທຳະ.”         

36ເມ  ື່ອ ລຳ ປະຊຳຊນົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເຊນີ ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ໃນ ເຮ ອ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ມີ ເຮ ອ ອ ື່ ນ ໆ         ຫລຳຍ ລ  ຳ ໄປ ພໍ້ອມ.         

37ແລໍ້ວ ລມົ ພະຍ ຸໃຫຍື່ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຟອງນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊດັ 

ເຂົໍ້ຳ ຈນົ ເຮ ອ ຈວນ ຈະ ເຕັມ.         

38ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັທມົ ໝນຸ ໝອນ ຫລບັ ຢູື່ ທໍ້ຳຍ ເຮ ອ         ພວກ ສິດ ຈິື່ງ ມຳ 

ປກຸ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ບ ື່  ເປັນ ຫື່ວງ ດອກ ຫລ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຈະ ຈບິຫຳຍ 

ຢູື່ ແລໍ້ວ.”         

39ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຫໍ້ຳມ ລມົ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ທະເລ ວື່ຳ,         “ມດິ ສະຫງບົ ແມ”         ແລໍ້ວ 

ລມົ ກ  ເຊົຳ         ຟອງນ  ໍ້ຳ ກ  ສະຫງບົ ງຽບ ທົື່ວ ໄປ.         

40ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈິື່ງ ຢໍ້ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຫລ .”         

41ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ກ  ຕກົໃຈ ຫລຳຍ ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ 

ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໃຜ ໜ          ຈນົ ວື່ຳ ລມົ ແລະ ທະເລ ກ  ຍອມ ຟງັ ເພິື່ ນ.”          

ບົດທີ 5 
ຄົນທີ່ຜີຮ້າຍສິງ ຢູ່ເຂດແດນຊາວເຄຣາຊາຄືນດີປົກກະຕິ 

(ມທ 8:28-34; ລກ 8:26-39) 

1ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ກບັ ພວກ ສິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ທະເລ ໄປ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ຊຳວ ເຄຣາຊາ.         

2ພ  ພຣະອງົ ສະ-

ເດັດ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເຮ ອ         ກ  ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ສິງ ຢູື່ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ປື່ຳຊໍ້ຳ ມຳ ພບົ ພຣະອງົ.         

3ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ເຄີຍ ອຳ ໃສ ຢູື່ ຕຳມ ປື່ຳຊໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ມດັ ມນັ ໄວໍ້ ໄດໍ້         ແມ ື່ນ ຈະ ເອົຳ ໂສໍ້ ລື່ຳມ ມນັ ໄວໍ້ ກ  ບ ື່  ຢູື່.         

4ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊກີ ໃສື່ ໂສໍ້ ລື່ຳມ ມນັ ໄວໍ້ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ໂສໍ້ ນ ັໍ້ນ ມນັ ກ  ເຮັດ ຂຳດ         ແລະ ຊກີ ມນັ ກ  

ເຮັດ ຫກັ ມຸ ື່ນ ໄປ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມແີຮງ ພ  ທີື່  ຈະ ບງັຄບັ ມນັ ໄວໍ້.         

5ມນັ ກ  ຮໍ້ອງ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ ຕຳມ ປື່ຳຊໍ້ຳ ແລະ ທີື່  ພ-ູ

ເຂົຳ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ແລະ ເອົຳ ໝຳກ ຫີນ ປຳດ ຕວົ ເອງ.         

6ຄນັ ມນັ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູແຕື່ ໄກ ກ  

ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ.         

7ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ທນູ ວື່ຳ,         “ເຢຊູ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ສງູ 

ສດຸ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ສຳບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ທ ລະມຳນ ເຮົຳ.”         

8ມນັ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ມນັ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ນີໍ້ ແມ.”         

9ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ມ ງ ຊ ື່  ຫຍງັ”         ມນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊ ື່  ກອງທບັ 

ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຫລຳຍ ຕວົ ນ  ຳ ກນັ.”         

10ມນັ ຈິື່ງ ໜື່ວງ ໜື່ຽວ ອໍ້ອນວອນ ພຣະອງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂບັ ໄລື່ ມນັ ອອກ 

ຈຳກ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

11ມີ ໝູ ຝງູ ໃຫຍື່ ກ  ຳລງັ ຫຳ ກນິ ຢູື່ ຕຳມ ຈ ໍ້ຳຍ ພູ ນ ັໍ້ນ.         

12ຜີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນູ ຂ  

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່ ໃນ ໝູ ຝງູ ນີໍ້ ທໍ້ອນ”         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້.         

13ແລໍ້ວ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່ ໃນ ຝງູ ໝ ູ         ໝູ ທງັ ຝງູ ປະມຳນ ສອງ ພນັ ໂຕ         ກ  

ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ລງົ ຈຳກ ຕຳ ຫລິື່ ງ ຊນັ ໂຕນ ໃສື່ ທະເລ ຈມົ ນ  ໍ້ຳ ຕຳຍ ທນັທີ.          
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14ຝື່ຳຍ ຄນົ ລໍ້ຽງ ໝູ ນ ັໍ້ນ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ໜີ ໄປ         ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໃນ ເມ  ອງ ແລະ ນອກ ເມ  ອງ ແລໍ້ວ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ກ  ອອກ ມຳ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

15ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ພຣະເຢຊູ ກ  ເຫັນ ຄນົ ທີື່  ຜີ ທງັ ກອງ-

ທບັ ສິງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ມີ ສະຕ ິອຳລມົ ດ ີ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ມໃີຈ ຢໍ້ຳນ.         

16ແລະ ພວກ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ເລົື່ ຳ 

ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ແກື່ ຝງູ ໝູ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ.         

17ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ອໍ້ອນວອນ ທນູ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຂົຳ.         

18ເມ  ື່ອ 

ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ         ຄນົ ທີື່  ຜີ ສິງ ຢູື່ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ.         

19ພຣະ-

ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ອະນຍຸຳດ         ແຕື່ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ຫຳ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລໍ້ວ ບອກ 

ເຂົຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຫດກຳນ ອນັ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຊງົ ພຣະເມດຕຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ.”         

20ຝື່ຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ທນູ ລຳ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປະກຳດ ໃນ ແຂວງ ເດກາໂປລີ          ເຖງິ ເຫດກຳນ ທີື່  ພຣະ-
ເຢຊູ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ຕນົ ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ.          

ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣແລະຍິງທີ່ຢື້ຈັບເຄື່ອງທົງຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 9:18-26; ລກ 8:40-56) 

21ຄນັ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ກບັ ໄປ ແລໍ້ວ         ມີ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         

ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ.         

22ມີ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢາອີໂຣ ຍື່ຳງ 

ມຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູກ  ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

23ແລໍ້ວ ທນູ ອໍ້ອນວອນ 

ໜື່ວງ ໜື່ຽວ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ລກູ ສຳວ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຈບັ ຈວນ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ໄປ 

ຢຽດ ມ  ລງົ ໃສື່ ມນັ         ເພ ື່ ອ ມນັ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຕຳຍ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.”         

24ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ໄປ ກບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ມີ 

ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ຕຳມ ໄປ ແລະ ບຽດ ພຣະອງົ.          
25ມີ ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພະຍຳດ ເລ ອດ ຕກົ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ.         

26ນຳງ ໄດໍ້ ທນົ ທກຸ ລ  ຳບຳກ 

ຫລຳຍ ເຕັມທີ         ເຖງິ ມີ ໝ  ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ປິື່ ນປວົ ແລະ ໄດໍ້ ເສຍ ຊບັ ທງັ ໝດົ         ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ທ ຸເລົຳ 

ລງົ ແຕື່ ແຮື່ງ ກ  ຳເລີບ ຂ ໍ້ນ.         

27ເມ  ື່ອ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູ         ນຳງ ກ  ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ປນົ ກບັ ປະ-

ຊຳຊນົ ທີື່  ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ບຳຍ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

28ເພຳະ ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ບຳຍ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເພິື່ ນ ແຕື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ຈະ ດ ີພະຍຳດ.”         

29ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເລ ອດ ທີື່  ຕກົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢດຸ 

ແຫໍ້ງ ໄປ         ແລະ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮູໍ້ສ ກ ຕວົ ວື່ຳ ໄດໍ້ ດ ີພະຍຳດ ແລໍ້ວ.         

30ບດັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮູໍ້ສ ກ ວື່ຳ 

ລິດ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ທອດ ພຣະເນດ ທຳງ ປະຊຳຊນົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ໄດໍ້ ບຳຍ 

ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເຮົຳ.”         

31ຝື່ຳຍ ພວກ ສິດ ກ  ທນູ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ບຽດ ທື່ຳນ ຢູື່         ແລະ 

ຍງັ ຈະ ຖຳມ ອີກ ຫລ  ວື່ຳ         ‘ໃຜ ໄດໍ້ ບຳຍ ເຮົຳ’.”         

32ແລະ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ອໍ້ອມ         ປະສງົ 

ຈະ ເຫັນ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ.         

33ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢໍ້ຳນ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ເພຳະ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ແກື່ ຕນົ         ຈິື່ງ 

ມຳ ຂຳບ ລງົ ທນູ ຕ ື່  ພຣະອງົ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ທງັ ສິໍ້ນ.         

34ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ລກູ ຍງິ 

ເອີຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ແລະ ດ ີພະຍຳດ ເທີນ.”          
35ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ມີ ບຳງ ຄນົ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອນ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ບອກ ວື່ຳ,         

“ລກູ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ         ຍງັ ຈະ ລບົ ກວນ ອຳຈຳນ ອີກ ເຮັດ ຫຍງັ.”         

36ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  

ໄດໍ້ ຊງົ ຟງັ ຄວຳມ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ວຕິກົ ເທຳະ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         
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37ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໄປ ນ  ຳ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ,         ແລະ ໂຢຮັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ຢາໂກໂບ.         

38ຄນັ ພຣະອງົ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ເຮ ອນ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ 

ເຫັນ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ທງັ ຄນົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແຜດ ສຽງ ຮ  ື່ຳໄຮ ຫລຳຍ ຢູື່.         

39ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ເຖງິ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພຳກນັ ວຸໍ້ນວຳຍ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ         ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕຳຍ 

ດອກ         ແຕື່ ຫລບັ ຢູື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

40ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຫວົຂວນັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ໄລື່ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ອອກ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ພຳ ພ ື່  ແມ ື່ ກບັ ສິດ ທງັ ສຳມ ທີື່  ຕຳມ ພຣະອງົ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ນອນ ຢູື່.         

41ພຣະອງົ ຊງົ ຈບັ ມ  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຕຳ ລີ ທຳ ກມຸ”         ແປ ວື່ຳ         “ຍງິ ນໍ້ອຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ 

ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແມ.”         

42ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ອຳຍ ຸລຳວ 

ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ປີ ແລໍ້ວ         ໃນ ບດັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ.         

43ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ສ ັື່ງ 

ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ບອກ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ ມຳ ໃຫໍ້ 

ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກນິ.          

ບົດທີ 6 
ຊາວນາຊາເຣັດບໍ່ຮັບພຣະເຢຊູ 

(ມທ 13:53-58; ລກ 4:16-30) 

1ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເດມີ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພວກ ສິດ ກ  ຕຳມ 

ພຣະອງົ ໄປ.         

2ເມ  ື່ອ ເຖງິ ວນັ ຊະບາໂຕ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ         ແລະ ຫລຳຍ ໆ         ຄນົ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະອງົ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ         ສະຕປິນັຍຳ 

ທີື່  ໄດໍ້ ປະທຳນ ແກື່ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ປນັຍຳ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ອິດທິລິດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ສ  ຳເລັດ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ມ  

ຂອງ ລຳວ ເອງ.         

3ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ລກູ ນຳງ ມາຣິອາ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຢາໂກໂບ, ໂຢເຊ,         ຢູດາ          ແລະ 

ຊີໂມນ          ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ພວກ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ລຳວ ກ  ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຫລ ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ ມໃີຈ ໜື່ຳຍແໜງ ພຣະອງົ.         

4ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ຄວຳມ ນບັຖ          ເວັໍ້ນ ແຕື່ ໃນ ເມ  ອງ ເດມີ ຂອງ ຕນົ,         ຖໍ້ຳມກຳງ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ,         ແລະ ໃນ 

ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.”         

5ພຣະອງົ ຈະ ທ  ຳ ກຳນ ອິດທິລິດ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ວຳງ ພຣະຫດັ ເທິງ 

ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ.         

6ພຣະອງົ ກ  ປະຫລຳດ ພຣະໄທ ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ແລໍ້ວ.         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ສ ັື່ງສອນ ທົື່ວ ທກຸ ບໍ້ຳນ ຮອບ ເຂດ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ສິບສອງຄົນອອກໄປ 
(ມທ 10:5-15; ລກ 9:1-6) 

7ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ເປັນ ຄູື່ ໆ         ແລະ ຊງົ 

ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ.         

8ແລໍ້ວ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ໄປ ໃຊໍ້ ຕຳມ ທຳງ         

ເວັໍ້ນ ແຕື່ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ສິື່ ງ ດຽວ         ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຫລ  ຖງົ         ຫລ  ເອົຳ ເງນິ ໃສື່ ກະເປົຳ ສຳຍຮດັ ແອວ ໄປ,         

9ໃຫໍ້ ໃສື່ ເກບີ         ແຕື່ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃສື່ ເສ ໍ້ອ ສອງ ໂຕ.         

10ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ໄປ ບື່ອນ ໃດ         ເມ  ື່ອ 

ເຂົໍ້ຳ ອຳ ໃສ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ນ ັໍ້ນ ກວື່ຳ ຈະ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ.         

11ແລະ 
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ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ໃດ ບ ື່  ຕໍ້ອນຮບັ ຫລ  ບ ື່  ຟງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ທີື່  

ຕດິ ຝຳ ຕນີ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  ເຂົຳ.”         

12ຝື່ຳຍ ພວກ ສິດ ກ  ພຳກນັ ອອກ ໄປ 

ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.         

13ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ເສຍ ຫລຳຍ ໂຕ         

ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ.          

ຄວາມມໍລະນະພາບຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
(ມທ 14:1-12; ລກ 9:7-9) 

14ຝື່ຳຍ ກະສດັ ເຮໂຣດ ຊງົ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  

ໄປ         ມີ ບຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ລິດ ອ  ຳ-

ນຳດ ນີໍ້ ຈິື່ງ ສະແດງ ອອກ ມຳ ໃນ ເພິື່ ນ.”         

15ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ເອລີຢາ”         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເໝ ອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຕື່ ກື່ອນ.”         

16ຝື່ຳຍ ກະສດັ 

ເຮໂຣດ          ເມ  ື່ອ ຊຳບ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ຫວົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ 

ແລໍ້ວ.”         

17ເພຳະ ແມ ື່ນ ເຮໂຣດ ນີໍ້ ເອງ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຈບັ ໂຢຮັນ ຜກູ ມດັ ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້         ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ນຳງ ເຮໂຣເດຍ          ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຟີລິບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຕນົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ນຳງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ 

ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ.         

18ເພຳະ ໂຢຮັນ ເຄີຍ ທນູ ເຮໂຣດ ວື່ຳ,         “ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ນໍ້ອງ ມຳ 

ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຜິດ ຕ ື່  ກດົ.”         

19ແລະ ນຳງ ເຮໂຣເດຍ ກ  ຜກູ ພະຍຳບຳດ ໂຢຮັນ          ມໃີຈ 

ຢຳກ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ ເສຍ         ແຕື່ ຂໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

20ເພຳະ ເຮໂຣດ ຊງົ ຢ ຳ ເກງ ໂຢຮັນ          ດໍ້ວຍ ຊຳບ ວື່ຳ ໂຢຮັນ ເປັນ 

ຄນົ ບ ລິສດຸ ສດັຊ ື່         ເຮໂຣດ ຈິື່ງ ຊງົ ປໍ້ອງ ກນັ ໂຢຮັນ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ທື່ຳນ         ກ  

ຊງົ ລງັ ເລ ພຣະໄທ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແຕື່ ກ  ຍງັ ຍອມ ຟງັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ          
21ຄນັ ຢູື່ ມຳ ວນັ ໜ ື່ ງ ເປັນ ໂອກຳດ ດ ີ         ຄ  ເປັນ ວນັ ສະຫລອງ ວນັ ກ  ຳເນດີ ຂອງ ເຮໂຣດ          ເຮໂຣດ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຈດັກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ພວກ ເສນຳ ບ ດ ີກບັ ນຳຍ ທະຫຳນ ຊ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ໃນ ແຂວງ 

ຄາລເີລ.         

22ເມ  ື່ອ ບດຸ ຍງິ ຂອງ ນຳງ ເຮໂຣເດຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຟໍ້ອນ ລ  ຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ເຮໂຣດ ຊອບ 

ພຣະໄທ         ແລະ ແຂກ ທີື່  ມຳ ຮື່ວມ ຊອບ ໃຈ ເໝ ອນ ກນັ         ກະສດັ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.”         

23ແລະ ກະສດັ ຈິື່ງ ຊງົ ສຳບຳນ ປະຕຍິຳນ ຕວົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ເຖງິ ເຄິື່ ງ ລຳຊະ ສມົບດັ ຂອງ ເຮົຳ.”         

24ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ຖຳມ ມຳນ ດຳ 

ວື່ຳ,         “ລກູ ຈະ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ຈິື່ງ ຈະ ດ”ີ         ມຳນ ດຳ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ຫວົ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ສຳ.”         

25ໃນ ທນັ-

ໃດ ນ ັໍ້ນ ຍງິ ສຳວ ກ  ຮບີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ທນູ ວື່ຳ,         “ທຳນ ໂທດ ທຳນ ຊວີດິ         ຂ  ປະທຳນ ຫວົ ໂຢຮັນ ບັບ-
ຕິສະໂຕ ໃສື່ ຖຳດ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດຽວນີໍ້ ເທີນ.”         

26ພຣະອງົ ຊງົ ທກຸ ພຣະໄທ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແຕື່ ເພຳະ ເຫດ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສຳບຳນ ຕວົ ໄວໍ້         ແລະ ເພຳະ ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ແຂກ ທີື່  ມຳ ຮື່ວມ ກ  ບ ື່  ຢຳກ ຂດັ ຂ ນ ນຳງ.         

27ໃນ ຂະນະ 

ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ຈິື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ         ໃຫໍ້ ໄປ ເອົຳ ຫວົ ໂຢຮັນ ມຳ.         

28ທະຫຳນ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄປ ຕດັ ເອົຳ ຫວົ ໂຢຮັນ ໃນ ຄກຸ ໃສື່ ຖຳດ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ນຳງ ກ  ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມຳນ ດຳ 

ຂອງ ຕນົ.         

29ເມ  ື່ອ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ກ  ມຳ ຮບັ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ 

ໃນ ອບຸ ໂມງ.          
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ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ 

(ມທ 14:13-21; ລກ 9:10-17; ຢຮ 6:1-14) 

30ຝື່ຳຍ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຢຊ ູ         ທນູ ລຳຍ ງຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແລະ ໄດໍ້ 

ສ ັື່ງສອນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ.         

31ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ໄປ ໃນ 

ບື່ອນ ສະຫງດັ         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ພກັ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ ຈກັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ”         ເພຳະ ມີ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ທຽວ ໄປ ມຳ         

ຈນົ ບ ື່  ມີ ເວລຳ ຫວໍ້ຳງ ພ  ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ໄດໍ້.         

32ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ 

ສຳວກົ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ສະຫງດັ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ.         

33ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ພວມ ໄປ         

ເຂົຳ ກ  ສງັເກດ ຮູໍ້         ຈິື່ງ ຮບີ ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ທກຸ ບໍ້ຳນ ທກຸ ເມ  ອງ ຍື່ຳງ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ.         

34ຄນັ ພຣະ-
ເຢຊ ູສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເຮ ອ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ໝູື່ ໃຫຍື່         ແລະ ຊງົ ສງົສຳນ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ 

ເປັນ ເໝ ອນ ຝງູ ແກະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ເປັນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ ຫລຳຍ ປະກຳນ.          
35ເມ  ື່ອ ຄໍ້ຳຍ ຄ  ື່ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ສຳວກົ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         ‘ບື່ອນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ປື່ຳ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ກ  ຄໍ້ຳຍ 

ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ.         

36ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເລີກ ໄປ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ຮບັ ປະທຳນ ຕຳມ ບໍ້ຳນ 

ໄຮື່ ບໍ້ຳນ ນຳ ແຖບ ນີໍ້.”         

37ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ເຂົຳ ສຳ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະ-

ອງົ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ເຖງິ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ເດນຳຣອິນົ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ ຫລ .”         

38ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຈກັ ກໍ້ອນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເບິື່ ງດ”ູ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ 

ວື່ຳ,         “ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ.”         

39ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສຳວກົ ໃຫໍ້ ຈດັ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັື່ງ 

ຮື່ວມ ກນັ ທີື່  ປື່ຳ ຫຍໍ້ຳ ສດົ ເປັນ ໝູື່ ໆ.         

40ແລະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ລງົ ເປັນ ແຖວ         ແຖວ ລະ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ແລະ 

ແຖວ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ.         

41ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ເງຍີ 

ພຣະພກັ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຂ  ພຣະພອນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ໄປ ແຈກ ແກື່ ຄນົ ທງັ 

ປວງ         ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ແບື່ງ ໃຫໍ້ ທົື່ວ ເຖງິ ກນັ ເໝ ອນ ກນັ.         

42ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ອີື່ ມ ທກຸ ຄນົ.         

43ສື່ວນ ຕື່ອນ ຫກັ ແລະ ປຳ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເກບັ ໄດໍ້ ເຕັມ ສິບ ສອງ ບງຸ.         

44ໃນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນຳ 
(ມທ 14:22-33; ຢຮ 6:15-21) 

45ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ລງົ ເຮ ອ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເບັດຊາອີດາ 

ກື່ອນ         ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເລີກ ໄປ.         

46ເມ  ື່ອ ຊງົ ລຳ ຈຳກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ພູ ເພ ື່ ອ ໄຫວໍ້ ວອນ.         

47ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢູື່ ກຳງ ທະເລ         ສື່ວນ ພຣະອງົ ຊງົ ຢູື່ 

ບກົ ແຕື່ ຕນົ ດຽວ.         

48ແລະ ພຣະອງົ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ພວກ ສຳວກົ ກ  ຳລງັ ແຊວ ເຮ ອ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລ  ຳ-

ບຳກ ຫລຳຍ         ເພຳະ ເຮ ອ ຕໍ້ຳນ ທວນ ລມົ ຢູື່         ຄນັ ປະມຳນ ຍຳມ ສີື່  ກຳງຄ ນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ 

ໄປ ຫຳ ພວກ ສຳວກົ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ດ ັື່ງ ຈະ ກຳຍ ເຂົຳ ໄປ.         

49ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ         ເຂົຳ ກ  ຄ ດ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຜີ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ພຳກນັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ.         

50ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ເຫັນ 

ແລໍ້ວ ກ  ຕກົໃຈ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ອອກ ພຣະໂອດ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ນໍ້ອຍ ໃຈ ເທຳະ         

ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ.”         

51ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ ເທິງ ເຮ ອ         ແລໍ້ວ ລມົ ກ  ງຽບ ລງົ.         
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52ພວກ ສຳວກົ ກ  ປະຫລຳດ ອດັສະຈນັ ໃຈ ເຫລ ອ ເກນີ         ເພຳະວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

ແຕື່ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ຍງັ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ປ ກ ຕນັ ຢູື່.          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນເຈັບປ່ວຍໃນເຄັນເນຊາເຣັດ 
(ມທ 14:34-36) 

53ຄນັ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ຈອດ ທີື່  ທື່ຳ ເມ  ອງ ເຄັນເນຊາເຣັດ.         

54ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະ-

ເດັດ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເຮ ອ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ ແລໍ້ວ         ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຈ  ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ທນັທີ.         

55ແລະ ເຂົຳ 

ຮບີ ໄປ ທົື່ວ ຂງົເຂດ ນ ັໍ້ນ         ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ໃສື່ ບື່ອນ ນອນ ຫຳມ ມຳ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ 

ວື່ຳ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່.         

56ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ທີື່  ໃດ ໃນ ເມ  ອງ ຫລ  ບໍ້ຳນນອກ ບໍ້ຳນ ນຳ ກ  ດ ີ         ເຂົຳ ກ  

ເອົຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ຕຳມ ແຄມ ທຳງ ບື່ອນ ຊຸມ ຊນົ         ແລໍ້ວ ທນູ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຈບັ 

ປື່ວຍ ໄດໍ້ ບຳຍ ແຕື່ ແຄມ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ບຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ 

ທກຸ ຄນົ.          

ບົດທີ 7 
ຄຳສອນທີ່ຕົກທອດມາຈາກເຖົ້າເກົ່າບູຮານ 

(ມທ 15:1-9) 

1ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ນກັທ  ຳ ບຳງ ຄນົ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ພຣະ-

ອງົ.         

2ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ລຳງ ຄນົ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ດໍ້ວຍ ມ  ບ ື່  ສະອຳດ         ຄ  ບ ື່  ລໍ້ຳງ ມ  

ຕຳມ ພິທີ ກື່ອນ.         

3ເພຳະວື່ຳ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກບັ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ໝດົ         ເຄີຍ ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ 

ມຳ ຈຳກ ເຖົໍ້ຳ ເກົື່ ຳ ບຮູຳນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ ມ  ຕຳມ ພິທີ ຄ  ແຕື່ ມ  ເຖງິ ຄ ື່         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ.         

4ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ຕະຫລຳດ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳ ພິທີ ຊ  ຳລະ ຕວົ ກື່ອນ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ 

ແລະ ເຂົຳ ຍງັ ຖ  ທ  ຳນຽມ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ຄ  ກຳນ ລໍ້ຳງ ຖໍ້ວຍຊຳມ,         ລໍ້ຳງ ພຳຊະນະ ທອງແດງ 

ທອງເຫລ ອງ         [ແລະ ຕຽງ ນອນ].         

5ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເປັນ 

ຫຍງັ ພວກ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ບ ື່  ຕດິຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ມຳ ຈຳກ ເຖົໍ້ຳ ເກົື່ ຳ ບຮູຳນ         ແຕື່ ຍງັ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ອຳຫຳນ ດໍ້ວຍ ມ  ບ ື່  ສະອຳດ.”         

6ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຄກັແນື່ ເຖງິ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ         ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,          

  ‘ພນົລະເມ  ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໃຫໍ້ກຽດເຮົຳແຕື່ປຳກ 

   ສື່ວນໃຈຂອງເຂົຳຫື່ຳງໄກຈຳກເຮົຳ. 

 7 ເຂົຳນະມດັສະກຳນເຮົຳໂດຍອບັປະໂຍດ 

   ດໍ້ວຍເອົຳບດົບນັຍດັຂອງມະນດຸ 

  ມຳຕູື່ວ ື່ຳ ເປັນພຣະໂອວຳດ’. 
8ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະລະ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ກບັ ໄປ ຍ ດ ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ມຳ 

ຈຳກ ມະນດຸ.”         

9ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເກນີວື່ຳ ດ ີແທໍ້ ໜ          ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລະຖິໍ້ມ 

ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໄປ ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ສ ບຕ ື່  ມຳ ຈຳກ ເຖົໍ້ຳ ເກົື່ ຳ ບຮູຳນ.         

10ເພຳະວື່ຳ ໂມເຊ 
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ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແລະ         ‘ຜູໍ້ ໃດ ໝິື່ ນປະໝຳດ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ 

ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ.’         

11ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ໃດ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ອຳດ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໂກຣະບານ”’         (ຄ  ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ໄຫວໍ້ ແລໍ້ວ),         

12ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່  ໄປ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ບ  ຳລງຸ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ.         

13ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ລ ບລໍ້ຳງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຕກົ ທອດ ສ ບຕ ື່  ກນັ ມຳ ແລະ 

ສອນ ຕ ື່  ໆ         ກນັ ໄປ         ແລະ ກຳນ ອ ື່ ນ ໆ         ແນວ ນີໍ້ ອີກ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຮັດ ຢູື່.”          

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ 
(ມທ 15:10-20) 

14ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ມຳ ອີກ         ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຟງັ ເຮົຳ 

ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ສຳ.         

15ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່ ຢູື່ ພຳຍ ນອກ         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ພຳຍ ໃນ ມະນດຸ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ 

ໝອງ ໄດໍ້         ແຕື່ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຳຍ ໃນ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ.         

16[ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫູ ຢຳກ ຟງັ ໃຫໍ້ ຟງັ ເອົຳ ສຳ.]”          
17ຄນັ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ພຣະ-

ອງົ ເຖງິ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນ ັໍ້ນ.         

18ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຍງັ ຂຳດ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

ເໝ ອນ ກນັ ຫລ          ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສງັເກດ ຫລ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ແຕື່ ພຳຍ         ນອກ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພຳຍ ໃນ ມະນດຸ         

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເປັນ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ບ ື່  ໄດໍ້.         

19ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໃຈ         ແຕື່ ລງົທໍ້ອງ 

ແລໍ້ວ ກ  ຖື່ຳຍ ອອກ”         (ທີື່  ຊງົ ສອນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ກຳນ ປະກຳດ ວື່ຳ         ອຳຫຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ເປັນ ຂອງ ສະ-

ອຳດ).         

20ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຳຍ ໃນ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ 

ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ.         

21ເພຳະວື່ຳ ຈຳກ ພຳຍ ໃນ         ຄ  ຈຳກ ຈດິໃຈ ມະນດຸ ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ຊ ົື່ວ ບ ື່  ດ,ີ         ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ 

ຍງິ,         ກຳນ ລກັ ຊບັ,         ກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         

22ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ຈຳກ ຜວົ ເມຍ,         ກຳນ ໂລບ,         ກຳນ ອະທ  ຳ,         ກຳນ ລ ໍ້ 

ລວງ,         ລຳຄະ ຕນັຫຳ,         ກຳນ ອິດສຳ,         ກຳນ ນນິທຳ,         ຄວຳມ ຈອງຫອງ.         ຄວຳມ ໂງ ື່ ທີື່  ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ 

ຕຳມ ລ  ຳພງັ ໃຈ.         

23ສຳລະພດັ ກຳນ ຊ ົື່ວ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ພຳຍ ໃນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊ ົື່ວ ມວົ 

ໝອງ.”          

ຄວາມເຊື່ອຂອງຍິງຊີເຣຍ-ຟອຍນີເກ 
(ມທ 15:21-28) 

24ພຣະອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ 

ຫລງັ ໜ ື່ ງ ໂດຍ ມີ ພຣະປະສງົ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້         ແຕື່ ຊງົ ລີໍ້ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

25ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ມີ 

ລກູ ສຳວ ທີື່  ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສິງ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ         ກ  ມຳ ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະ-

ບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

26ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຊຳວ ກຣີກ          ເກດີ ໃນ ແຂວງ ຊີເຣຍ-ຟອຍນີເກ          ນຳງ ໄດໍ້ ທນູ 

ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ຈຳກ ລກູ ສຳວ ຂອງ ຕນົ.         

27ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳງ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ລກູ ກນິ ອີື່ ມ ເສຍ ກື່ອນ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຂອງ ລກູ ໂຍນ ໃຫໍ້ ໝຳ-

ນໍ້ອຍ.”         

28ແຕື່ ນຳງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈງິ ຢູື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ເຖງິ ແມ ື່ນ ໝຳນໍ້ອຍ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ໂຕະ         ກ  ເຄີຍ ກນິ 

ເສດ ອຳຫຳນ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.”         

29ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳງ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຫດ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ 
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ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ກບັ ເມ  ອ ສຳ         ຜີ ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ລກູ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.”         

30ຝື່ຳຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກບັ ເມ  ອ 

ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ກ  ເຫັນ ລກູ ນອນ ຢູື່ ເທິງ ຕຽງ ແລະ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ແລໍ້ວ.          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນຫູໜວກປາກກືກ 
31ຕ ື່  ມຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ເຂດ ເມ  ອງ ຕີເຣ ແລະ ຜື່ຳນ ຊ ີດນົ         ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ແຂວງ ເດ-

ກາໂປລ ີມຳ ຍງັ ທະເລ ຄາລີເລ.         

32ມີ ຄນົ ໄດໍ້ ພຳ ຊຳຍ ຫໜູວກ ປຳກກ ກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ 

ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ວຳງ ພຣະຫດັ ເທິງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

33ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ພຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ 

ໄປ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ         ຊງົ ເອົຳ ນິໍ້ວ ພຣະຫດັ ແຍື່ ຫູ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທງັ ສອງ ກ  ໍ້ຳ         ແລະ ຊງົ ບໍ້ວນ ນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ນິໍ້ວ 

ພຣະຫດັ ແປະ ລີໍ້ນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

34ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ແຫງນ ພຣະພກັ ສູື່ ຟໍ້ຳ         ຊງົ ຖອນ ພຣະໄທ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເອບຟຳທຳ”         ແປ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄຂ ອອກ”.         

35ແລໍ້ວ ຫູ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄຂ ອອກ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ຂດັ ລີໍ້ນ ກ  

ຫລດຸ         ແລະ ລຳວ ກ  ປຳກ ໄດໍ້ ຄກັ.         

36ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ         

ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ເທົື່ ຳໃດ         ເຂົຳ ກ  ແຮື່ງ ເລົື່ ຳ ລ  ໄປ ຫລຳຍ.         

37ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ 

ເຫລ ອ ເກນີ         ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ລໍ້ວນ ແຕື່ ເປັນ ກຳນ ດ ີ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄນົ ຫໜູວກ ກ  ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ຄນົ ປຳກກ ກ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ປຳກ ໄດໍ້.”          

ບົດທີ 8 
ຊົງລ້ຽງຄົນສີ່ພັນ 
(ມທ 15:32-39) 

1ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ພຳກນັ ມຳ ອີກ         ກ  ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ ກນິ         ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ເອີໍ້ນ 

ພວກ ສຳວກົ         ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

2“ເຮົຳ ສງົສຳນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເພຳະ ເຂົຳ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ 

ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ ກນິ.         

3ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ື່ອ ຍງັ ຫິວ ຢູື່         ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ເມ  ື່ອຍ ອິດ 

ອື່ອນ ຕຳມ ທຳງ         ເພຳະ ບຳງ ຄນົ ມຳ ແຕື່ ໄກ.”         

4ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ໃນ ປື່ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ຈະ ເອົຳ ອຳຫຳນ ມຳ ແຕື່ ໃສ ພ  ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ ອີື່ ມ ໄດໍ້.”         

5ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ ເຂົໍ້ຳ-

ຈີື່  ຈກັ ກໍ້ອນ         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ເຈດັ ກໍ້ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

6ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ປະຊຳຊນົ ໃຫໍ້ ນ ັື່ງ ລງົ 

ຕຳມ ໜໍ້ຳດນິ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ຮບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຈດັ ກໍ້ອນ ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ຫກັ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ 

ໄປ ແຈກ         ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ເອົຳ ໄປ ແຈກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ.         

7ແລະ ເຂົຳ ມີ ປຳ ນໍ້ອຍ ບຳງ ໂຕ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ 

ຊງົ ຂ  ພຣະພອນ ແລໍ້ວ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສຳວກົ ໃຫໍ້ ເອົຳ ປຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ແຈກ ເໝ ອນ ກນັ         ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ກນິ ຈນົ 

ອີື່ ມ.         

8ສື່ວນ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເກບັ ໄດໍ້ ເຕັມ ເຈດັ ບງຸ.         

9ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ກນິ ນ ັໍ້ນ ມີ ປະມຳນ ສີື່  ພນັ ຄນົ         

ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເລີກ ໄປ.         

10ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ກບັ ພວກ ສຳວກົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ມຳ ເຖງິ ເຂດ ເມ  ອງ ດານມານຸທາ.          

ພວກຟາຣີຊາຍຂໍການໝາຍສຳຄັນ 
(ມທ 16:1-4) 

11ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກບັ ພຣະອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳ-

ຄນັ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ສະຫວນັ         ເພ ື່ ອ ຢຳກ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ.         

12ພຣະອງົ ຊງົ ຖອນ ພຣະໄທ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ 
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ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈິື່ງ ສະແຫວງຫຳ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້.”         

13ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຈຳກ ເຂົຳ ລງົ ເຮ ອ 

ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ອີກ.          

ເຊື້ອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະຂອງພວກເຮໂລດ 
(ມທ 16:5-12) 

14ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ລ ມ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໄປ         ແລະ ໃນ ເຮ ອ ເຂົຳ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຢູື່ ກໍ້ອນ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ຕກັເຕ ອນ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສງັເກດ         ແລະ ລະວງັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຂອງ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ແລະ 

ຂອງ ເຮໂຣດ ໃຫໍ້ ດ.ີ”         

16ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ຢູື່ ວື່ຳ,         “ເຫັນ ຈະ ເປັນ ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່ .”         

17ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  

ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ສງັເກດ ແລະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ຫລ          ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ປ ກ ຕນັ ຢູື່ ຫລ .         

18ມີ ຕຳ 

ແລໍ້ວ ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ຫລ          ມີ ຫູ ແລໍ້ວ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຫລ          ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່  ຈ  ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລ .         

19ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ 

ກໍ້ອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ເກບັ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຕັມ ເຈດັ ບງຸ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ບງຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

20“ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຈດັ ກໍ້ອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ສີື່  ພນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ 

ເກບັ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຕັມ ຈກັ ບງຸ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ເຈດັ ບງຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

21ພຣະອງົ ຈິື່ງ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ຫລ .”          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນຕາບອດທີ່ເມືອງເບັດຊາອີດາ 
22ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເບັດຊາອີດາ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ພຳ ຄນົ ຕຳ-

ບອດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ທນູ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ບຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

23ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳມ   

ຄນົ ຕຳບອດ ຈງູ ລຳວ ອອກ ໄປ ນອກ ເມ  ອງ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ຕຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຢຽດ ພຣະຫດັ ໃສື່ 

ລຳວ ແລໍ້ວ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫຍງັ ແດື່ ບ ື່?”.         

24ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເຫັນ ຄນົ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້.”         

25ພຣະອງົ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ໃສື່ ຕຳ ລຳວ ອີກ         

ລຳວ ກ  ມ ນ ຕຳ ເຕັມ ໜື່ວຍ ແລະ ຕຳ ລຳວ ກ  ດ ີປກົກະຕ ິ         ຈິື່ງ ເຫັນ ທກຸ ສິື່ ງ ໄດໍ້ ຄກັ.         

26ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ເນ.ີ”          

ເປໂຕຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
(ມທ 16:13-20; ລກ 9:18-21) 

27ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ         ອອກ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂດ ເມ  ອງ ກາຍ-
ຊາເຣຍ ຟີລິບປອຍ          ເມ  ື່ອ ຢູື່ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ 

ກນັ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ.”         

28ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ລຳງ ຄນົ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ          ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ 

ວື່ຳ ແມ ື່ນ ເອລຢີາ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.”         

29ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ເດ         ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ໃຜ”         ເປໂຕ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ.”         

30ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ພວກ ສຳວກົ ດໍ້ວຍ ເດັດຂຳດ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ບອກ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ.          
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ພຣະເຢຊູຊົງທຳນວາຍເຖິງມໍລະນະພາບຂອງພຣະອົງ 

(ມທ 16:21-28; ລກ 9:22-27) 

31ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ສອນ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ 

ຫລຳຍ ປະກຳນ         ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່,         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ         ເຂົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ ແລະ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເພິື່ ນ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ.”         

32ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໂດຍ ເປີດເຜີຍ         ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ ໄປ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທນູ ຫໍ້ຳມ 

ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ.         

33ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຫນັ ພຣະພກັ ເຫັນ ພວກ ສຳວກົ         ກ  ຊງົ ຕ ິເປໂຕ ຢື່ຳງ 

ແຂງແຮງ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຊາຕານ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຖອຍ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ຢື່ຳງ ມະນດຸ         ບ ື່  ຄ ດ 

ຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ.”          
34ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ເອີໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ 

ຢຳກ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕດັ ສິດ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         ແລະ ຮບັ ແບກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ຕນົ ຕດິຕຳມ 

ເຮົຳ ມຳ.         

35ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເສຍ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ຕນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ເຫັນແກື່ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

36ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ໝດົ ທງັ ໂລກ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເສຍ ຊວີດິ ອນັ ແທໍ້ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ 

ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ.         

37ຫລ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ໄປ ແລກ ເອົຳ ຊວີດິ ອນັ ແທໍ້ ຂອງ ຕນົ ກບັ ຄ ນ ມຳ.         

38ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຄວຳມ ອຳຍ ເພຳະ ເຮົຳ ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ປະກອບ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ມີ ຄວຳມ ອຳຍ ເພຳະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ສະ-

ຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແຫື່ງ ພຣະບິດາ ແລະ ດໍ້ວຍ ຝງູ ເທວະດຳ ຕນົ ບ ລິສດຸ.”          

ບົດທີ 9 
1ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ 

ທີື່  ນີໍ້ ມີ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ລດົ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ 

ດໍ້ວຍ ລິດເດດ.”          

ຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍ 
(ມທ 17:1-13; ລກ 9:28-36) 

2ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ຫກົ ວນັ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ພຳ ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ,         ແລະ ໂຢຮັນ          ຂ ໍ້ນ ພູ ສງູ ຈ  ຳເພຳະ 

ແຕື່ ໝູື່ ດຽວ         ແລໍ້ວ ລກັສະນະ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ປື່ຽນ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຂົຳ.         

3ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກ  ເກດີ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂຳວ ເຫລ ໍ້ອມ ຍບັ ໆ         ຈະ ຫຳ ຊື່ຳງ ຟອກ ຜໍ້ຳ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຟອກ ໃຫໍ້ ຂຳວ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

4ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ກບັ ໂມເຊ ກ  ປະກດົ ແກື່ ສຳວກົ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຝົໍ້ຳ ສນົທະນຳ ຢູື່ ກບັ 

ພຣະເຢຊ.ູ         

5ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ທນູ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ພຣະອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຊ ື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ນີໍ້ ກ  ດ ີຢູື່         ໃຫໍ້ 

ພວກ ຂໍ້ຳ ພຳກນັ ປກຸ ຕບູ ສຳມ ຫລງັ         ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ,         ສ  ຳລບັ ໂມເຊ ຫລງັ ໜ ື່ ງ,         ແລະ ຫລງັ ໜ ື່ ງ 

ສ  ຳລບັ ເອລຢີາ.”         

6ທີື່  ເປໂຕ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ບ ື່  ຮູໍ້ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເກດີ ມີ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ເຕັມທີ.         

7ແລໍ້ວ ມີ ເມກ ມຳ ປກົ ຫຸໍ້ມ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແລະ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມກ ນ ັໍ້ນ 
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ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເພິື່ ນ.”         

8ໃນ ບດັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ         

ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ອໍ້ອມ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ຜູໍ້ ໃດ         ເຫັນ ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ດຽວ ຊງົ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ.          
9ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພູ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ 

ໄປ ບອກ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ         ຈນົ ກວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

10ຂ ໍ້ຄວຳມ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ 

ກ  ຖ  ຮກັສຳ ໄວໍ້         ແຕື່ ລະຫວື່ຳງ ເຂົຳ ມກີຳນ ຊກັ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈະ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ”         

ນ ັໍ້ນ ຈະ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.          
11ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ນກັທ  ຳ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເອລຢີາ ຈະ ຕໍ້ອງ ມຳ 

ກື່ອນ.”         

12ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈງິ ຢູື່         ເອລຢີາ ຈະ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຄ ນ ສູື່ 

ສະພຳບ ເດມີ         ແລະ ເປັນ ແນວໃດ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ບດຸ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະ-

ມຳນ ຫລຳຍ ປະກຳນ ແລະ ຖ ກ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ.         

13ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເອລຢີາ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຂົຳ ເຮັດ ແກື່ ເພິື່ ນ ຕຳມໃຈ ຊອບ         ຕຳມ ທີື່  ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ເຖງິ ເພິື່ ນ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດເດັກນ້ອຍທີ່ຜີເຂົ້າສິງ 
(ມທ 17:14-21; ລກ 9:37-43) 

14ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ສຳວກົ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ມຳ ເຖງິ ພວກ ສຳວກົ ທງັຫລຳຍ         ຈິື່ງ 

ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຂົຳ ຢູື່         ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ກ  ກ  ຳລງັ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກບັ ເຂົຳ.         

15ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຫັນ ພຣະອງົ ກ  ງ ດ ປະ ລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຄລບົ ພຣະອງົ.         

16ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ອນັ ໃດ.”         

17ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ປະ-

ຊຳຊນົ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ພຳ ລກູ ຊຳຍ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ເພຳະ ຜີ ປຳກ-

ກ ກ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ມນັ.         

18ລກູ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຢູື່ ບື່ອນ ໃດ ກ  ຕຳມ         ເມ  ື່ອ ຜີ ສະແດງ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ລ ົໍ້ມ ຊກັ ດີໍ້ນ ໄປ         ມີ ອຳ-

ກຳນ ນ  ໍ້ຳລຳຍ ຟມູ ປຳກ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ         ແລໍ້ວ ຕວົ ແຂງ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຂບັ ໄລື່ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ສຳມຳດ.”         

19ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຄນົ ໃນ ສະໄໝ 

ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫິງ ປຳນໃດ         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ອດົທນົ ນ  ຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳນ ປຳນໃດ         ຈ ົື່ງ ພຳ ມນັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ສຳ.”         

20ເຂົຳ ກ  ພຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຜີ 

ເຫັນ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມນັ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ລ ົໍ້ມ ລງົ ກິໍ້ງເກ ອກ ແລະ ມີ ນ  ໍ້ຳລຳຍ ຟມູ ປຳກ.         

21ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ພ ື່  ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມນັ ເປັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຫິງ ປຳນໃດ ແລໍ້ວ”         ພ ື່  ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ນໍ້ອຍ ພຸໍ້ນ ມຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

22ແລະ ຜີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊຸກ ມນັ ໃສື່ ໄຟ ແລະ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ໝຳຍ ຈະ ຂໍ້ຳ ມນັ ເສຍ         

ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ໄດໍ້         ຂ  ໂຜດ ສງົສຳນ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

23ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ 

ແກື່ ພ ື່  ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຊື່ອຍ ໄດໍ້’         ຢຳກ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຫລ          ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ກ  ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ.”         

24ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພ ື່  ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ຮໍ້ອງ ທນູ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ຂຳດ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໂຜດ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”          
25ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຊ  ຳລະ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ບກັ ຜີ ປຳກກ ກ ຫໜູວກ ເຮຍີ,         ເຮົຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ອອກ ຈຳກ ມນັ ເສຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກບັເຂົໍ້ຳ ມຳ ອີກ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ’.”         

26ຜີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ແຜດ ສຽງ ຂ ໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຊກັ ດີໍ້ນ ເຕັມ ກ  ຳລງັ ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ໜີ         ເດັກ-
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ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ຕຳຍ         ຈນົ ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມນັ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”         

27ແຕື່ ພຣະ-
ເຢຊູ ຊງົ ຈບັ ມ  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ດ ງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ມນັ ກ  ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ.          

28ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ເປັນ 

ສື່ວນ ຕວົ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈິື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

29ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຜີ ແນວ ນີໍ້ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ດໍ້ວຍ ວທີິ ອ ື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າອີກວ່າຈະຖືກຂ້າ 
(ມທ 17:22-23; ລກ 9:43-45) 

30ພຣະອງົ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ         ດ  ຳເນນີ ຜື່ຳນ ແຂວງ ຄາລີເລ ໄປ ແຕື່ 

ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ປະສງົ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້.         

31ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ສຳວກົ ຢູື່         ຄ  ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ມະນດຸ         ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ         ເພິື່ ນ ກ  ຈະ 

ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ.”         

32ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນີໍ້ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແຕື່ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຈະ ທນູ ຖຳມ 

ພຣະອງົ.          

ຜູ້ໃດເປັນໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ 
(ມທ 18:1-5; ລກ 9:46-48) 

33ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ 

ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖຳມ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ອນັ ໃດ”         ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ມດິ ຢູື່.         

34ເພຳະ ເມ  ື່ອ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ວື່ຳ         

ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໝູື່.         

35ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ປະທບັ ນ ັື່ງ ລງົ         ແລໍ້ວ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ສອງ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ປຳຍ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ຄນົ ທງັ ປວງ.”         

36ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ອູໍ້ມ 

ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         

37“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຮບັ ເດັກນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄວໍ້ 

ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ຮບັ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຮບັ ເຮົຳ ຜູໍ້ ດຽວ         ແຕື່ ຮບັ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.”          

ຜູ້ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເຮົາກໍຢູ່ຝ່າຍເຮົາ 
(ລກ 9:49-50) 

38ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ຮໍ້ຳຍ 

ອອກ ໃນ ນຳມ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

39ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຫໍ້ຳມ ເທຳະ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພຳຍຫລງັ ມຳ ຈະ ກບັ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ.         

40ເພຳະ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຕ ື່ ສູໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກ  

ເປັນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

41ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຈອກ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ດ ື່ ມ ເພຳະ 

ທື່ຳນ ເປັນ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ບ  ຳເໜັດ ຂອງ ຕນົ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          
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ການເຮັດໃຫ້ຫລົງຜິດ 
(ມທ 18:6-9; ລກ 17:1-2) 

42“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ເດັກນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ         [ໃນ ເຮົຳ]         ຫລງົ ຜິດ         ຖໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ 

ຫີນ ໂມ ໍ້ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ຜກູ ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ລງົ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເສຍ ກ  ດກີ ວື່ຳ.         

43ຖໍ້ຳ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຫລງົ ຜິດ         

ຈ ົື່ງ ຕດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ເສຍ ອງົຄະ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ມີ ມ  ສອງ ເບ ໍ້ອງ ແລະ ຕໍ້ອງ ຕກົ ໝ ໍ້  ນະ-

ລກົ ໃນ ໄຟ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ມອດ.         

44[ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ‘ໂຕ ໜອນ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ຕຳຍ         ແລະ ໄຟ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ມອດ’.]         

45ຖໍ້ຳ ຕນີ ຂອງ 

ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຫລງົ ຜິດ ຈ ົື່ງ ຕດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ຕນີ ກດຸ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ມີ ຕນີ 

ສອງ ເບ ໍ້ອງ ແລະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ໝ ໍ້  ນະລກົ.         

46[ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ‘ໂຕ ໜອນ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ຕຳຍ         ແລະ ໄຟ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ 

ມອດ’.]         

47ຖໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຫລງົ ຜິດ ຈ ົື່ງ ຄວດັ ອອກ ເສຍ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຕຳ ເບ ໍ້ອງ ດຽວ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ມີ ຕຳ ສອງ ເບ ໍ້ອງ ແລະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ໝ ໍ້  ນະລກົ.         

48ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ‘ໂຕ ໜອນ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ຕຳຍ         ແລະ ໄຟ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ມອດ’.         

49“ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເອ ອບ ເກ ອ 

ແລໍ້ວ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ໄຟ.         

50ເກ ອ ເປັນ ຂອງ ດ ີ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເກ ອ ໝດົ ລດົ ເຄັມ ແລໍ້ວ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກບັ ເຄັມ ອີກ 

ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ມີ ເກ ອ ໃນ ຕວົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຖ ກຕໍ້ອງ ປອງ ດອງ ກນັ ເທີນ.”          

ບົດທີ 10 
ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງສອນເລື່ອງການຢ່າຮ້າງ 

(ມທ 19:1-12) 

1ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ລກຸ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ແຂວງ ຢູດາຍ          [ແລະ]         ຟຳກ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ມຳ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ອີກ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ 

ຕຳມ ເຄີຍ.         

2ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ຖຳມ ເພ ື່ ອ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈະ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ເມຍ 

ຂອງ ຕນົ ເປັນ ກຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ ຫລ .”         

3ພຣະອງົ ຊງົ ຢໍ້ອນ ຖຳມ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ໂມເຊ ໄດໍ້ 

ບນັຍດັ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”         

4ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂມເຊ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ປະ 

ໄດໍ້.”         

5ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ແຂງ ກະດໍ້ຳງ.         

6ແຕື່ ວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ສໍ້ຳງ ໂລກ         ‘ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ’,         

7‘ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈິື່ງ ລະ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ         [ໄປ ຜກູ ພນັ ຢູື່ ກບັ ເມຍ].         

8ແລະ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ເປັນ 

ກຳຍ ອນັ ດຽວ’         ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ເປັນ ສອງ ຕ ື່  ໄປ ແຕື່ ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ.         

9ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ແອກ ກນັ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຳກ ຈຳກ ກນັ.”          
10ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ອີກ.         

11ພຣະອງົ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ປະ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວໄປ ເອົຳ ເມຍ ໃໝື່         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້.         

12ແລະ 

ຖໍ້ຳ ຍງິ ໃດ ປະ ຜວົ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວໄປ ເອົຳ ຜວົ ໃໝື່         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງອວຍພຣະພອນເດັກນ້ອຍ 
(ມທ 19:13-15; ລກ 18:15-17) 

13ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອູໍ້ມ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ໃສື່ ເຂົຳ         ແຕື່ 
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ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ເຂົຳ ໄວໍ້.         

14ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເຄ ອງ ພຣະໄທ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ 

ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຂອງ[a]         ຄນົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ.         

15ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ໃດ ບ ື່  ຮບັ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເດັກນໍ້ອຍ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

16ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ອູໍ້ມ ເດັກນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຢຽດ ພຣະຫດັ ໃສື່ ແລະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ.          

ເລື່ອງມະຫາເສດຖີ 
(ມທ 19:16-30; ລກ 18:18-30) 

17ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ກຳງ ທຳງ         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລື່ນ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ທນູ ຖຳມ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ຜູໍ້ ປະເສີດ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ແນວໃດ ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ມຳ ເປັນ ມ ລະດກົ.”         

18ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ ຜູໍ້ 

ປະເສີດ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ປະເສີດ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

‘ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         ຢື່ຳ ມດິສຳຈຳນ ຈຳກ ຜວົ ຈຳກ ເມຍ,         ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ,         ຢື່ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ,         ຢື່ຳ ສ ໍ້ ໂກງ,         

ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ’.”         

20ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ.”         

21ພຣະເຢຊູ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ຮກັ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ຍງັ ຂຳດ ຢູື່ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ຈ ົື່ງ ໄປ ຂຳຍ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ມີ ຢູື່ ແຈກ ທຳນ ແກື່ ຄນົ ອະນຳຖຳ         

ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ເສຍ.”         

22ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ກ  ເສົໍ້ຳ ລງົ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ໄປ ເປັນ ທກຸ ໜກັ ໃຈ ເພຳະ ຕນົ ມີ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.          
23ພຣະເຢຊ ູທອດ ພຣະເນດ ທົື່ວ ຮອບ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ທີື່  ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ 

ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຍຳກ ແທໍ້ ໜ .”         

24ພວກ ສຳວກົ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ກ  ຍຳກ ແທໍ້ ໜ .         

25ຕວົ ໂອດ ໂອ ຈະ ລອດ ຮູ ເຂັມ ກ  ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ລຳຊະ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

26ພວກ ສຳວກົ ແຮື່ງ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ໃຜ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.”         

27ພຣະເຢຊ ູທອດ ພຣະເນດ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ກ  ເຫລ ອ 

ກ  ຳລງັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໄດໍ້ ແຕື່ ບ ື່  ເຫລ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໄດໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ.”          
28ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສະຫລະ ໝດົ ທກຸ ສິື່ ງ 

ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ຕຳມ ທື່ຳນ ມຳ.”         

29ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         

ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ສະຫລະ ເຮ ອນ,         ຫລ  ອໍ້ຳຍ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ,         ຫລ  ພ ື່  ແມ ື່,         ຫລ  ລກູ,         ຫລ  ໄຮື່ນຳ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ເຮົຳ ແລະ ເຫັນແກື່ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.         

30ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຕອບ ແທນ ຮໍ້ອຍ ທ ື່          ຄ  ເຮ ອນ,         ອໍ້ຳຍ 

ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ,         ພ ື່  ແມ ື່,         ລກູ,         ແລະ ໄຮື່ນຳ         ທງັ ຈະ ຖ ກ ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ດໍ້ວຍ         ແລະ ໃນ ໂລກ ໜໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊ-ີ

ວດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

31ແຕື່ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ ຈະ ກບັ ເປັນ ປຳຍ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ປຳຍ 

ຈະ ກບັ ເປັນຕ ົໍ້ນ.”          

 

[a]ພຳສຳເດມີອຳດຈະໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ເປັນກ  ຳມະສດິຂອງ” ຫລ ວື່ຳ “ເປັນທີື່ ປະກອບດໍ້ວຍ” 
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ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າເປັນຄັ້ງທີສາມວ່າຈະຖືກຂ້າ 

(ມທ 20:17-19; ລກ 18:30-34) 

32ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຂົຳ         ຝື່ຳຍ ພວກ 

ສຳວກົ ກ  ພຳກນັ ຄ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ         ແລະ ພວກ ທີື່  ເດນີ ມຳ ຕຳມ ຫລງັ ກ  ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ 

ເອີໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະອງົ ອີກ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສະແດງ ເຫດກຳນ ທີື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ 

ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຊຳບ.         

33ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          

ເຂົຳ ຈະ ມອບ ບດຸ ມະນດຸ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ         ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ລງົ-

ໂທດ ປະຫຳນ ຊວີດິ ເພິື່ ນ         ແລະ ຈະ ມອບ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ.         

34ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຍຳະ-

ເຍີໍ້ຍ ເພິື່ ນ,         ຈະ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ເພິື່ ນ,         ຈະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີເພິື່ ນ,         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ 

ເພິື່ ນ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່.”          

ຄຳທູນຂໍຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ 
(ມທ 20:20-28) 

35ຝື່ຳຍ ຢາໂກໂບ ກບັ ໂຢຮັນ ລກູ ຂອງ ເຊເບດາຍ          ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ສອງ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໂຜດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂ  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

36ພຣະອງົ ຊງົ 

ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໃຫໍ້.”         

37ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຈະ ຢູື່ 

ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີນ ັໍ້ນ         ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັື່ງ ທີື່  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ທື່ຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລະ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ.”         

38ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຂ  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ຈອກ ທີື່  ເຮົຳ ດ ື່ ມ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ດ ື່ ມ 

ໄດໍ້ ຫລ          ແລະ ບບັຕສິະມຳ ທີື່  ເຮົຳ ຮບັ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ໄດໍ້ ຫລ .”         

39ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ຢູື່ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ”         ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈອກ ທີື່  ເຮົຳ ດ ື່ ມ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ດ ື່ ມ ແທໍ້         ແລະ ບບັຕສິະມຳ ທີື່  

ເຮົຳ ຮບັ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຮບັ ແທໍ້.         

40ແຕື່ ທີື່  ຈະ ນ ັື່ງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຫລ  ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຈດັ ໃຫໍ້         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ໃດ ກ  ເປັນ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
41ເມ  ື່ອ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເຄ ອງ ໃຈ ເພຳະ ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢຮັນ.         

42ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເອີໍ້ນ ເຂົຳ ມຳ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ບງັຄບັ ບນັຊຳ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ກ  ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ເຂົຳ.         

43ແຕື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ 

ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ.         

44ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເປັນ ເອກ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທງັ ໝດົ.         

45ເພຳະ ບດຸ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ປະຕບິດັ ຕນົ         ແຕື່ ມຳ ເພ ື່ ອ ປະຕບິດັ ເຂົຳ         

ແລະ ປະທຳນ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນຕາບອດ 
(ມທ 20:28-34; ລກ 18:35-43) 

46ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູກ  ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ 

ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ແລະ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ມີ ຄນົ ຕຳ-

ບອດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ບາຣະຕີມາຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຕີມາຍ          ນ ັື່ງ ຂ ທຳນ ຢູື່ ແຄມ ທຳງ.         

47ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ 
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ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຢຊ ູໄທ ນາຊາເຣັດ ສະເດັດ ມຳ         ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເຢຊູ ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         

ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

48ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ໃຫໍ້ ມດິ ຢູື່         ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຮື່ງ ຮໍ້ອງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

49ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ຢດຸ ຢ ນ ຢູື່         ແລໍ້ວ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ”         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ຕຳບອດ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ແລະ ລກຸຂ ໍ້ນ ເທຳະ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ 

ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ.”         

50ຄນົ ຕຳບອດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖິໍ້ມ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຮບີ ລກູ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ພຣະເຢຊ.ູ         

51ພຣະເຢຊູ 
ຊງົ ຖຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ”         ຄນົ ຕຳບອດ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພຣະ-

ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນຮຸື່ງ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

52ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີແລໍ້ວ”         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ຕຳບອດ ກ  ເຫັນຮຸື່ງ ແລະ ໄດໍ້ ເດນີ-

ທຳງ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          

ບົດທີ 11 
ການສະເດັດເຂົ້າກຸງຢ່າງມີໄຊ 

(ມທ 21:1-11; ລກ 19:28-40; ຢຮ 12:12-19) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ ມຳ ໃກໍ້ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເບັດຟາເຄ 

ແລະ ບໍ້ຳນ ເບັດທານ ີທີື່  ພູ ໝຳກກອກເທດ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ໄປ,         

2ໂດຍ ຊງົ ສ ັື່ງ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຄນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພບົ ລ  

ນໍ້ອຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຜກູ ຢູື່         ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ຈກັ ເທ ື່ ອ         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ ມນັ ຈງູ ມຳ ທີື່  ນີໍ້.         

3ຖໍ້ຳ ມີ ໃຜ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ເປັນ 

ຫຍງັ ຈິື່ງ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ’         ຈ ົື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ຕໍ້ອງກຳນ
[a]         ແລະ ບ ດດຽວ ຈະ ສ ົື່ງ ມນັ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໃຫໍ້ ທີື່  ນີໍ້’.”         

4ແລໍ້ວ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ລ  ນໍ້ອຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຜກູ ຢູື່ ນອກ ປະຕູ ໃນ ຖະໜນົ         ເຂົຳ ຈິື່ງ 

ແກໍ້ ມນັ.         

5ຜູໍ້ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ແກໍ້ ລ  ນໍ້ອຍ ເຮັດ ຫຍງັ.”         

6ສຳວກົ ສອງ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕອບ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄປ.         

7ສຳວກົ ຈິື່ງ ຈງູ 

ລ  ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊ ູ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ປ ູຫລງັ ມນັ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຂ ໍ້ນ ປະທບັ.         

8ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ປ ູລງົ ຕຳມ ທຳງ         ແລະ ມີ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຕດັ ຟດົໄມ ໍ້ ມຳ ປ.ູ         

9ຝື່ຳຍ 

ຄນົ ທີື່  ຍື່ຳງ ໄປ ກື່ອນ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຕຳມ ຫລງັ ໄດໍ້ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ໂຮຊັນນາ          ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ ໃນ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ.         

10ຄວຳມສກຸ ສະຫວດັດ ີຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ດາວິດ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ມຳ         ໂຮຊັນນາ ໃນ ທີື່  ສງູ ສດຸ.”         

11ພຣະເຢຊູ 
ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ສິື່ ງ 

ທງັ ປວງ ທົື່ວ ແລໍ້ວ         ເວລຳ ກ  ໃກໍ້ ຄ  ື່ຳ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ ກບັ ພວກ ສຳວກົ 

ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງປ້ອຍຕົ້ນເດື່ອເທດ 
(ມທ 21:18-19) 

12ໃນ ວນັ ຕ ື່  ໄປ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ກ  ຊງົ ຫິວ ອຳ-

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳຂອງມນັຕໍ້ອງກຳນ.” 
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ຫຳນ.         

13ພ  ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ມີ ໃບ ຢູື່ ແຕື່ ໄກ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເບິື່ ງ 

ວື່ຳ ຈະ ມີ ໝຳກ ຫລ  ບ ື່         ຄນັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ເຫັນ ມີ ໝຳກ ມີ ແຕື່ ໃບ         ເພຳະວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ລະດ ູໝຳກ.         

14ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກ ຈຳກ ມ ງ ຈກັ ເທ ື່ ອ”         

ພວກ ສຳວກົ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງຊຳລະພຣະວິຫານ 
(ມທ 21:12-17; ລກ 19:45-48; ຢຮ 2:13-22) 

15ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ 

ຂບັ ໄລື່ ບນັດຳ ຜູໍ້ ຊ ໍ້ ຂຳຍ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ຂວ  ໍ້ຳ ໂຕະ ຂອງ ຜູໍ້ ແລກ ເງນິ ກບັ ບື່ອນ 

ນ ັື່ງ ຂອງ ຜູໍ້ ຂຳຍ ນກົ ເຂົຳ ເສຍ.         

16ແລະ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຂນົ ສິື່ ງ ໃດ ຜື່ຳນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ.         

17ພຣະອງົ ຊງົ ບອກສອນ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ພີ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ  ວື່ຳ         ‘ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ 

ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ໄຫວໍ້ ວອນ ຂອງ ຄນົ ທກຸ ຊຳດ’         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ         ‘ຖ  ໍ້ຳ 

ຂອງ ໂຈນ’.”         

18ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ພຳກນັ ພະຍຳຍຳມ 

ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ         ເພຳະ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ພຣະອງົ         ເຫດ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ເມ  ື່ອ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ຍຳມ ຄ  ື່ຳ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ກງຸ.          

ຄຳສອນຈາກຕົ້ນເດື່ອເທດທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງໄປ 
(ມທ 21:20-22) 

20ໃນ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ 

ເທດ ນ ັໍ້ນ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ຮຳກ.         

21ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກ  ໄດໍ້ ຈ ື່  ຈ  ຳ ເຫດກຳນ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພຣະ-

ອຳຈຳນ ເອີຍ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ແລໍ້ວ.”         

22ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຕໍ້ອງ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.         

23ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ 

ຈະ ສ ັື່ງ ພູ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຕກົລງົ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເສຍ’         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສງົໄສ ໃນ ໃຈ         ແຕື່ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ໄປ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ຈະ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ.         

24ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  

ພວກ ທື່ຳນ ອໍ້ອນວອນ ທນູ ຂ  ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລໍ້ວ ແລະ ກ  ຄງົ ຈະ ເປັນ ແກື່ ທື່ຳນ.         

25ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ 

ຢ ນ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່         ຖໍ້ຳ ມີ ເຫດ ກບັ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ         ຈ ົື່ງ ນ ກ ອະໄພໂທດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ພຣະບດິາ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ຈະ ຊງົ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.         

26[ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍກົໂທດ 

ນ ັໍ້ນ         ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ກ  ຈະ ບ ື່  ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.]”          

ບັນຫາເລື່ອງສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 21:23-27; ລກ 20:1-8) 

27ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັເຂົໍ້ຳ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ອີກ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ສຳວກົ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ 

ສະເດັດ ໄປ ມຳ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ມີ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ພວກ ນກັທ  ຳ,         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ,         

28ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິດ ອນັ ໃດ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຜ ໃຫໍ້ ສິດ ນີໍ້ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ.”         

29ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ພວກ ທື່ຳນ ຈກັ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ຈ ົື່ງ ຕອບ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ 

ເຮົຳ ຈະ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ສິດ ອນັ ໃດ.         

30ຄ  ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ ມຳ 
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ຈຳກ ສະຫວນັ ຫລ  ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ.”         

31ເຂົຳ ຈິື່ງ ປ ກສຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ’         

ມນັ ຄງົ ຈະ ຖຳມ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ຈິື່ງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ’.         

32ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ມະ-

ນດຸ’...”         ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ         ເພຳະ ຄນົ ທງັ ປວງ ຖ  ວື່ຳ ໂຢຮັນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແທໍ້ ໆ.         

33ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ພຣະເຢຊູ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້”         ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ສິດ ອນັ ໃດ.”          

ບົດທີ 12 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງສວນອະງ ່ນແລະຄົນເຊົ່າ 

(ມທ 21:33-46; ລກ 20:9-19) 

1ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ 

ແລໍ້ວ ລໍ້ອມ ຮ ົໍ້ວ ໄວໍ້,         ໄດໍ້ ສະກດັ ອື່ຳງ ຢຽບ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ,         ແລະ ສໍ້ຳງ ຫ  ເຝົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊຳວ ສວນ ເຊົື່ ຳ         ແລໍ້ວ 

ຕນົ ກ  ອອກ ໄປ ຕື່ຳງປະເທດ.         

2ຄນັ ເຖງິ ລະດ ູໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພວກ 

ເຊົື່ ຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຈຳກ ສວນ ຂອງ ຕນົ.         

3ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈບັ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຽນ ຕ ີ         ແລໍ້ວ ໄລື່ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ ມ  ເປົື່ ຳ ໆ.         

4ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ 

ຫຳ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ         ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ ກ  ທບຸ ຕ ີຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຫວົ ແຕກ         ແລະ ຍງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ອີກ.         

5ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຍງັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ມຳ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເຂົຳ ກ  ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເສຍ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຍງັ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ມຳ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ         ບຳງ ຄນົ ເຂົຳ ກ  ຂໍ້ຽນ ຕ,ີ         ບຳງ ຄນົ ເຂົຳ ກ  ຂໍ້ຳ ເສຍ.         

6ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຍງັ ມີ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ         ຄ  ລກູ ຊຳຍ ທີື່  ຕນົ ຮກັ         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ລກູ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ເທ ື່ ອ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         

ໂດຍ ເພິື່ ນ ນ ກ ວື່ຳ         ‘ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ນບັຖ  ລກູ ຂອງ ກ’ູ.         

7ແຕື່ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         ‘ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ມ ລະດກົ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ມນັ ເສຍ         ແລໍ້ວ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ’.         

8ເຂົຳ ຈິື່ງ 

ພຳກນັ ຈບັ ລກູ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳ ເສຍ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ສບົ ຖິໍ້ມ ນອກ ສວນ.         

9ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ທື່ຳນ ກ  

ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ເຊົື່ ຳ.         

10ພວກ ທື່ຳນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ພຣະຄ  ຳ ຕອນ ນີໍ້ ຫລ  ທີື່  ວື່ຳ,          

  ‘ຫີນທີື່ ນຳຍຊື່ຳງໄດໍ້ຖອດຖິໍ້ມເສຍ 

   ຫີນນ ັໍ້ນແຫລະ, ໄດໍ້ກຳຍເປັນຫີນ ເສົຳເອກແລໍ້ວ. 

 11 ກຳນນີໍ້ເປັນມຳຈຳກອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັນກຳນອນັອດັສະຈນັໃຈຕ ື່ ຕຳຂອງເຮົຳ’.” 
12ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ຈິື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ         ດໍ້ວຍ ເຂົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນີໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຂົຳ ເອງ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ໜີ ຈຳກ ພຣະອງົ ເສຍ.          

ການເສຍສ່ວຍໃຫ້ແກ່ກາຍຊາ 
(ມທ 22:15-22; ລກ 20:20-26) 

13ເຂົຳ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ເຮໂຣດ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຄອຍ ຈບັ 

ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

14ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ ກ  ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ 
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ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່  ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳໃຈ ຜູໍ້ ໃດ         ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຫັນແກື່-

ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ         ແຕື່ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ທຳງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່         ກຳນ ທີື່  ເສຍ ສື່ວຍ ໃຫໍ້ ກາຍຊາ ນ ັໍ້ນ ສມົ-

ຄວນ[a]         ຫລ  ບ ື່         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄວນ ເສຍ ຫລ  ບ ື່  ເສຍ.”         

15ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ກນົອບຸຳຍ ຂອງ 

ເຂົຳ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ທດົ ລອງ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ເດນຳຣອິນົ ຫລຽນ ໜ ື່ ງ ມຳ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງດ.ູ”         

16ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຮບູ ແລະ ຄ  ຳ ຈຳລ ກ ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ຂອງ ໃຜ?”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຂອງ ກາຍຊາ”.         

17ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  

ເປັນ ຂອງ ກາຍຊາ          ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຖວຳຍ ແກື່ ກາຍຊາ ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະເຈົ້າ”         ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ເຕັມທີ.          

ບັນຫາເລື່ອງການຄືນມາຈາກຕາຍ 
(ມທ 22:23-33; ລກ 20:27-40) 

18ວນັ ໜ ື່ ງ ມີ ພວກ ຊາດູກາຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພວກ ນີໍ້ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມ ີ        

ເຂົຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

19“ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ສ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ 

ໃດ ຕຳຍ ແລະ ພນັ ລະ ຍຳ ຍງັ ຢູື່ ແຕື່ ບ ື່  ມີ ລກູ         ກ  ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຮບັ ເອ ໍ້ອຍ ໃພໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ສ ບ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ’.         

20ຍງັ ມີ ເຈດັ ຊຳຍ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ນ  ຳ ກນັ         ອໍ້ຳຍ ກກົ ເອົຳ ເມຍ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ 

ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ.         

21ນໍ້ອງ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ກ  ຮບັ ເອົຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເມຍ ກ  ຕຳຍ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ         ແລະ ນໍ້ອງ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ 

ສອງ ກ  ຮບັ ເອົຳ ເໝ ອນ ກນັ ແຕື່ ກ  ຕຳຍ ບ ື່  ມີ ລກູ.         

22ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ທງັ ເຈດັ ຄນົ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເມຍ         

ແລະ ບ ື່  ມີ ລກູ         ທີື່  ສດຸ ຜູໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

23ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ວນັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         [ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ]         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ເປັນ ເມຍ 

ຂອງ ຊຳຍ ທງັ ເຈດັ ຄນົ ແລໍ້ວ.”         

24ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ຫລງົ 

ຜິດ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຄ  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລະ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

25ເພຳະ ເມ  ື່ອ ມະ-

ນດຸ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ ແຕື່ງງຳນ ຫລ  ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ 

ອີກ         ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເທວະດຳ ໃນ ສະຫວນັ.         

26ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ທີື່  ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂອງ ໂມເຊ ຈກັ ເທ ື່ ອ ຫລ          ຕອນ 

ເລ ື່ ອງ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ໂມເຊ ວື່ຳ         ‘ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ,         

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອີຊາກ,         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ’.         

27ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ຄນົ ຕຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         ພວກ ທື່ຳນ ຫລງົ ຜິດ ໄປ ຫລຳຍ.”          

ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫ່ຍ 
(ມທ 22:34-40; ລກ 10:25-28) 

28ມີ ນກັທ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ໄດໍ້ ຍນິ ເຂົຳ ໄຕື່ ຖຳມ ກນັ ຢູື່         ແລະ ທງັ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ດ ີ         ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ໃດ ເປັນ ເອກ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທງັ ປວງ.”         

29ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ເອກ ນ ັໍ້ນ ຄ  ດ ັື່ງນີໍ້         ‘ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີນ         

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ.         

30ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັ ອງົ 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳຖ ກຕໍ້ອງພຣະບນັຍດັ. 
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ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ,         ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ,         ດໍ້ວຍ ສດຸ ຄວຳມ ຄ ດ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດຸ ກ  ຳລງັ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’.         

31ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ທີ ສອງ ນ ັໍ້ນ ຄ          ‘ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ’         ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ 

ອ ື່ ນ ທີື່  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ສອງ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ມ.ີ”         

32ຝື່ຳຍ ນກັທ  ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນູ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ,         ອຳຈຳນ ເອີຍ         

ທື່ຳນ ກື່ຳວ ຖ ກ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ແລະ ນອກຈຳກ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມ ີພຣະ-
ເຈົ້າ ອງົ ອ ື່ ນ.         

33ແລະ ທີື່  ຈະ ຮກັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ,         ດໍ້ວຍ ສດຸ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດຸ ກ  ຳລງັ         

ທງັ ຈະ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະເສີດ ກວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບຊູຳ         ແລະ ຂອງ ຖວຳຍ ທງັ 

ປວງ.”         

34ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ເຫັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫລຳດ         ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ບ ື່  ໄກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ກໍ້ຳ ຖຳມ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.          

ບັນຫາເລື່ອງເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ 
(ມທ 22:41-46; ລກ 20:41-44) 

35ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທີື່  ພວກ ນກັທ  ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

36ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ດາວິດ ເອງ ກື່ຳວ ໂດຍ 

ເດດ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ວື່ຳ,          

  ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົກ ື່ຳວແກື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງນ ັື່ງເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງເຮົຳ 

  ຈນົກວື່ຳເຮົຳຈະປຳບສດັຕຂູອງທື່ຳນໃຫໍ້ຢູື່ໃຕໍ້ຕນີຂອງທື່ຳນ”.’ 
37ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ເອງ ຍງັ ເອີໍ້ນ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ’         ແລໍ້ວ ພຣະຄຣິດ ຈະ ເປັນ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງປະນາມພວກນັກທຳ 
(ມທ 23:1:36; ລກ 20:45-47) 

38ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ຟງັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ,ີ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຊງົ ສ ັື່ງ-

ສອນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີຈຳກ ພວກ ນກັທ  ຳ         ຜູໍ້ ຊອບ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ ແລະ ຊອບ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ຄ  ຳນບັ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຊນົ,         

39ທງັ ຊອບ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ອນັ ມີ ກຽດ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ໃນ 

ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ.         

40ເຂົຳ ມກັ ກ ນ ກນິ ຄອບຄວົ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແລະ ແກໍ້ງ ໄຫວໍ້ ວອນ ໃຫໍ້ ຍ ດຍຳວ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.”          

ເງິນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ 
(ມທ 21:1-4) 

41ພຣະເຢຊ ູປະທບັ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕູໍ້ ເກບັ ເງນິ ຖວຳຍ         ຈິື່ງ ຊງົ ສງັເກດ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ປື່ອນ ເງນິ ລງົ ໃນ ຕູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ມຳ ປື່ອນ ລງົ.         

42ມີ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ 

ຍຳກຈນົ         ໄດໍ້ ເອົຳ ຫລຽນ ທອງແດງ ສອງ ຫລຽນ         ທີື່  ມຄີື່ຳ ນໍ້ອຍ ທີ ສດຸ         ມຳ ປື່ອນ ລງົ ເໝ ອນ ກນັ.         

43ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຍຳກຈນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໃສື່ ເງນິ ໃນ ຕູໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ປື່ອນໃສື່ ນ ັໍ້ນ.         

44ເພຳະ-

ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຈຳກ ເງນິ ເຫລ ອ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຂົຳ ມຳ ປື່ອນ ລງົ         ແຕື່ ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ຂດັ ສນົ ທີື່  ສດຸ         ຍງັ 
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ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ທີື່  ມີ ຢູື່ ສ  ຳລບັ ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ມຳ ໃສື່ ຈນົ ໝດົ.”          

ບົດທີ 13 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າໄວ້ເຖິງການທຳລາຍພຣະວິຫານ 

(ມທ 24:1-2; ລກ 21:5-6) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ມີ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທນູ 

ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງດ,ູ         ອຳຈຳນ ເອີຍ         ກໍ້ອນ ຫີນ ແລະ ຕ ກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກນີວື່ຳ ງດົ ງຳມ.”         

2ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ 

ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເຫັນ ຕ ກ ໃຫຍື່ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫລ          ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ຊໍ້ອນ ທບັ ກນັ ຢູື່ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ 

ຈນົ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ກໍ້ອນ ດຽວ.”          

ຂັ້ນຕົ້ນຂອງຄວາມທຸກລຳບາກ 
(ມທ 24:3-14; ລກ 21:8-19) 

3ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ພເູຂົຳ ໝຳກກອກເທດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ,         ໂຢຮັນ,         

ແລະ ອັນເດອາ          ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ຕື່ຳງຫຳກ ວື່ຳ.         

4“ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ແດື່ ວື່ຳ         ເຫດ-

ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໃດ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ         ກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ໃກໍ້ ຈະ 

ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.”         

5ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ        ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫລອກ ລວງ ພວກ ທື່ຳນ 

ໃຫໍ້ ຫລງົ.         

6ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ ອໍ້ຳງ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ’         ແລະ 

ຈະ ຫລອກ ລວງ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ.         

7ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເສິກ ແລະ ຂື່ຳວ 

ເລົື່ ຳ ລ  ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເສິກ ສງົຄຳມ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຕກົໃຈ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         

ແຕື່ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຍງັ ບ ື່  ມຳ ເຖງິ.         

8ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ປະເທດ ຕ ື່  ປະເທດ,         ອຳນຳຈກັ ຕ ື່  ອຳນຳຈກັ,         ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກນັ         

ທງັ ຈະ ເກດີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ໃນ ບື່ອນ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ຈະ ເກດີ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ         ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ເໝ ອນ ຂ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ໃນ ກຳນ ເກດີ ລກູ.          
9“ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະ ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ຕວົ ພວກ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ສຳນ,         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຽນ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ 

ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ,         ທງັ ຈະ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ກະສດັ ເພຳະ ເຫັນ-

ແກື່ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ເຂົຳ.         

10ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ທົື່ວ ປະຊຳຊຳດ ທງັ 

ປວງ ກື່ອນ.         

11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມອບ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ເປັນ ທກຸ ຮໍ້ອນໃຈ ກື່ອນ ວື່ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ເວົໍ້ຳ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະວິນ-
ຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ເວົໍ້ຳ.         

12ອໍ້ຳຍ ກບັ ນໍ້ອງ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຈະ ມອບ ກນັ ໄວໍ້         ພ ື່  ຈະ ມອບ ລກູ ແລະ ລກູ ຈະ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ພ ື່  ແມ ື່ ໃຫໍ້ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

13ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ກຽດ ຊງັ ພວກ ທື່ຳນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ອດົທນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.          

ຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫ່ຍ 
(ມທ 24:15-28; ລກ 21:20-24) 

14“ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ         (ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ອື່ຳນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເອົຳ)         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ພ.ູ         

15ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ         
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ຢື່ຳ ລງົ ມຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ເກບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ອອກ ໄປ.         

16ສື່ວນ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ         ກ  ຢື່ຳ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ 

ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ.         

17ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ໜໍ້ຳ ເວທະນຳ ເຕັມທີື່          ຕ ື່  ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມີ ທໍ້ອງ ແລະ ມີ ລກູ 

ອື່ອນ ກນິ ນມົ ຢູື່.         

18ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ເພ ື່ ອ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ລະດ ູໜຳວ.         

19ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ         ຢື່ຳງ ບ ື່  ເຄີຍ ເກດີ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສໍ້ຳງ ໂລກ 

ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້         ແລະ ເມ  ື່ອ ໜໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

20ແລະ ຖໍ້ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ         ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ ເພຳະ ຊງົ ເຫັນແກື່ ພວກ ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ.         

21ໃນ ເວລຳ 

ນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງດ,ູ         ອງົ ພຣະຄຣິດ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້’         ຫລ  ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງດ ູ         ເພິື່ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ’         

ຢື່ຳ ຊູ ື່ ເຊ ື່ ອ.         

22ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມ ີພຣະຄຣິດ ທຽມ ແລະ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຂີໍ້ໂລບ ຫລຳຍ ຄນົ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ສະແດງ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຕື່ຳງ ໆ         ເພ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້ ຈະ ຫລອກ ລວງ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຫລງົ.         

23ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທກຸ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ໄວໍ້ ກື່ອນ 

ແລໍ້ວ.          

ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາ 
(ມທ 24:29-31; ລກ 21:25-28) 

24“ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຄຳວ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ,          

  ‘ດວງອຳທິດຈະມ ດໄປ ແລະດວງຈນັຈະບ ື່ ສື່ອງແສງ. 

 25  ດວງດຳວທງັປວງຈະຕກົລງົຈຳກຟໍ້ຳ 

  ແລະບນັດຳສິື່ ງທີື່ ມອີ  ຳນຳດໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳຈະສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວ’. 
26ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ         ‘ບດຸ ມະນດຸ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ເມກ’         ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ໃຫຍື່ ແລະ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ.         

27ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ເທວະດຳ ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ ຈຳກ ທິດ ທງັ ສີື່          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ຂອບ ຟໍ້ຳ.          

ບົດຮຽນຈາກຕົ້ນເດື່ອເທດ 
(ມທ 24:32-35; ລກ 21:29-33) 

28“ຈ ົື່ງ ຮຽນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ         ເມ  ື່ອ ກິື່ ງ ມນັ ແຕກ ໃບ ອື່ອນ ອອກ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ລະດ ູຮໍ້ອນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

29ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ປະຕູ ແລໍ້ວ.         

30ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ 

ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຄນົ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ກື່ອນ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

31ຟໍ້ຳ ແລະ 

ດນິ ຈະ ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ         ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວັນແລະເວລານັ້ນ 
(ມທ 24:36-44) 

32“ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ວນັ ຫລ  ໂມງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້         ແມ ື່ນ ເທວະດຳ ໃນ ສະຫວນັ ຫລ  ພຣະບຸດ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້         ຮູໍ້ ແຕື່ 

ພຣະບິດາ ອງົ ດຽວ.         

33ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ ເມ  ື່ອ 

ໃດ.         

34ປຽບ ເໝ ອນ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ເດນີທຳງ ໄປ         ໄດໍ້ ມອບ ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ 
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ໃຫໍ້ ຮບັ ຮູໍ້ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ໃຜລຳວ         ແລະ ສ ັື່ງ ຄນົ ຍຳມ ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕູ ຢູື່.         

35ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ຈະ ມຳ ຍຳມ ໃດ         ຈະ ມຳ ຫວົຄ  ື່ຳ,         ຫລ  ທື່ຽງ ຄ ນ,         

ຫລ  ເວລຳ ໄກື່ ຂນັ,         ຫລ  ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ.         

36ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມຳ ໃນ ທນັທີ ແລະ ພບົ ພວກ ທື່ຳນ ນອນ ຫລບັ ຢູື່.         

37ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ກ  ບອກ ຄນົ ທງັ ປວງ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່.”          

ບົດທີ 14 
ພວກຫົວໜ້າປອງຮ້າຍພຣະເຢຊູ 

(ມທ 26:1-5; ລກ 22:1-2; ຢຮ 11:15-53) 

1ຍງັ ອີກ ສອງ ວນັ ຈະ ເຖງິ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ແລະ ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ         ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ກ  ຊອກ ຊື່ອງ ທຳງ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ອບຸຳຍ ຈິື່ງ ຂໍ້ຳ ເສຍ.         

2ຄ  ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ວນັ ເທດສະກຳນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພນົລະເມ  ອງ ຈະ 

ເກດີ ວຸໍ້ນວຳຍ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງຮັບການຫົດສົງທີ່ເບັດທານີ 
(ມທ 26:6-13; ຢຮ 12:1-8) 

3ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊີໂມນ ຄນົ ຂີໍ້ທດູ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ນ ັື່ງ ຮບັ 

ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່         ມີ ຍງິ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຖ  ອອມ ຫີນ ຂຳວ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມນຳຣະດຳ ແທໍ້ ທີື່  ມຄີື່ຳ ແພງ 

ຫລຳຍ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຫກັ ຄ  ອອມ ແລໍ້ວ ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ ລງົ ໃສື່ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

4ແຕື່ ມີ ບຳງ ຄນົ ເຄ ອງ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້ ເສຍ ລໍ້ຳ ໆ.         

5ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຂຳຍ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້ ກ  ຄງົ ໄດໍ້ ເງນິ ກວື່ຳ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເດນຳຣອິນົ         ແລໍ້ວ ຈະ ແຈກ ໃຫໍ້ ຄນົ ຈນົ ກ  ໄດໍ້”         ແລະ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຈ ົື່ມ 

ຕຕິຽນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

6ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຊື່ຳງ ເທຳະ         ກວນ ໃຈ ລຳວ ເຮັດ ຫຍງັ         ນຳງ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ ີແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຍຳກຈນົ ມີ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ສະເໝີ         ພວກ ທື່ຳນ ຢຳກ ເຮັດ 

ກຳນ ດ ີແກື່ ເຂົຳ ຍຳມ ໃດ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ສະເໝີ ໄປ.         

8ຊ ື່ ງ ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ເປັນ ກຳນ 

ສດຸ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ມຳ ຫດົສງົ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ປງົ ສບົ ຂອງ ເຮົຳ.         

9ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນີໍ້ ຈະ ປື່ຳວ ປະກຳດ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໃດ ໃນ ທົື່ວ ພິພບົ         

ກຳນ ທີື່  ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ຈະ ເລ ື່ ອງ ລ  ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ນຳງ.”          

ຢູດາຕົກລົງຈະມອບພຣະເຢຊູໄວ້ 
(ມທ 26:14-16; ລກ 22:3-6) 

10ຝື່ຳຍ ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ          ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ,         ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ປະໂລຫິດ 

ຕນົ ໃຫຍື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ.         

11ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ດໃີຈ ແລະ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ເອົຳ 

ເງນິ ໃຫໍ້         ແລໍ້ວ ຢດູາ ກ  ຊອກ ຫຳ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ.          

ພຣະເຢຊູຖືສິນປັດສະຄາພ້ອມກັບສາວົກ 
(ມທ 26:17-45; ລກ 22:7-14, 21-23; ຢຮ 13:21-30) 

12ເມ  ື່ອ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເຖງິ ເວລຳ ເຂົຳ ເຄີຍ ຂໍ້ຳ ລກູ ແກະ ສ  ຳລບັ ປັດ-
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ສະຄາ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ສຳວກົ ມຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ຮບັ ປະທຳນ ບື່ອນ ໃດ.”         

13ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໃຊໍ້ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ໄປ ໂດຍ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ກງຸ         ແລະ ຈະ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທນູ ໝ ໍ້  ນ  ໍ້ຳ ມຳ ພບົ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ.         

14ລຳວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຮ ອນ ຫລງັ ໃດ         ຈ ົື່ງ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ອຳຈຳນ ຖຳມ ວື່ຳ         ຫໍ້ອງ ຮບັແຂກ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ 

ກນິ ປັດສະຄາ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ທີື່  ໃດ’.         

15ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ຈະ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ 

ຫໍ້ອງ ໃຫຍື່ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທີື່  ຕກົແຕື່ງ ພໍ້ອມ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈ ົື່ງ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ.”         

16ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກງຸ ກ  ໄດໍ້ ພບົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ         

ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໄວໍ້.          
17ຄນັ ເຖງິ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ມຳ ກບັ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

18ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ 

ນ ັື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         

ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ.”         

19ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ທກຸ ໃຈ         ແລະ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ເທ ື່ ອ ລະ ຄນົ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຕີໍ້.”         

20ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ສອງ ຄນົ ນີໍ້         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈ  ໍ້ຳ ຮື່ວມ ຊຳມ ດຽວ ກບັ 

ເຮົຳ.         

21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ,         ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເພິື່ ນ         ແຕື່ 

ວບິດັ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ບດຸ ມະນດຸ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່ ເກດີ ມຳ ກ  ດກີ ວື່ຳ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງຕັ້ງສິນມະຫາສະໜິດ 
(ມທ 26:26-30; ລກ 22:15-20; ຢຮ 11:23-25) 

22ລະຫວື່ຳງ ອຳຫຳນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຈບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ຂ  ພຣະພອນ ແລໍ້ວ,         ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ຍ ື່ ນ 

ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮບັ ເທີນ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”         

23ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຈບັ ເອົຳ ຈອກ ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລະ ຊງົ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ແລະ ເຂົຳ ກ  ຮບັ ດ ື່ ມ ທກຸ ຄນົ.         

24ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ         ຄ  ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         ແມ ື່ນ ເລ ອດ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະສນັຍຳ ທີື່  ຖອກ 

ອອກ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຫລຳຍ ຄນົ.         

25ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຜນົ ອະງ ຸື່ນ ຕ ື່  ໄປ 

ອີກ ຈນົ ກວື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຄ  ວນັ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ດ ື່ ມ ອນັ ໃໝື່ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

26ເມ  ື່ອ 

ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຍງັ ພູ ໝຳກກອກເທດ.          

ຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າໄວ້ວ່າເປໂຕຈະປະຕິເສດ 
(ມທ 26:30-35; ລກ 22:31-34; ຢຮ 13:36-38) 

27ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ຈະ ສະດດຸ ໃຈ         ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ 

ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ປະຫຳນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ແກະ ຝງຸ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຕກ ຊະ ກນັ ໄປ’.         

28ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຄາລີເລ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ.”         

29ເປ-
ໂຕ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ສະດດຸ ໃຈ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ສະດດຸ ໃຈ.”         

30ພຣະ-
ເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ໃນ ຄ ນ ວນັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ກື່ອນ ໄກື່ ຈະ ຂນັ ສອງ 

ເທ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ.”         

31ແຕື່ ເປໂຕ ທນູ ຕອບ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກບັ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ປະຕເິສດ ທື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ”         ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ກ  ທນູ 
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ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ ທກຸ ຄນົ.          

ຊົງອ້ອນວອນໃນສວນເຄັດເຊມາເນ 
(ມທ 26:36-46; ລກ 22:39-46) 

32ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ໄປ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຄັດເຊມາເນ          ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ ັື່ງ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄປ ອໍ້ອນວອນ.”         

33ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ພຳ ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ,         

ແລະ ໂຢຮັນ ໄປ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ເກດີ ວຕິກົ ແລະ ໜກັ ພຣະໄທ ຫລຳຍ.         

34ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ທກຸ ໜກັ ແທບ ຈະ ຕຳຍ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຄອຍ ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ເທີນ.”         

35ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ 

ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ຊງົ ໝບູ ພຣະກຳຍ ລງົ ແລະ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ໂມງ ນ ັໍ້ນ 

ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ພຣະອງົ.         

36ພຣະອງົ ຊງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ອັບບາ ບດິຳ ເອີຍ,         ພຣະອງົ ອຳດ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ 

ທງັ ປວງ ໄດໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ຈອກ ນີໍ້ ເລ ື່ ອນ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ລກູ ທໍ້ອນ         ແຕື່ ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ 

ຂອງ ລກູ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ເທີນ.”         

37ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຊງົ 

ເຫັນ ເຂົຳ ນອນ ຫລບັ ຢູື່         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ນອນ ຫລບັ ຫລ          ທື່ຳນ ບ ື່  

ສຳມຳດ ຈະ ຄອຍ ຢູື່ ຈກັ ຊ ົື່ວໂມງ ດຽວ ຫລ .         

38ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ແລະ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ກຳນ 

ທດົ ລອງ         ຈດິໃຈ ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ກຳຍ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ.”         

39ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ໄປ ອໍ້ອນວອນ 

ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເໝ ອນ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ.         

40ຄນັ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ມຳ ກ  ຊງົ ເຫັນ ສຳວກົ ນອນ ຫລບັ ຢູື່         

ເພຳະ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ມ ນ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ຈະ ທນູ ປະກຳນ ໃດ.         

41ເມ  ື່ອ ສະເດັດ ກບັ ມຳ ເທ ື່ ອ ທີື່  

ສຳມ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ນອນ ຫລບັ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ ຢູື່ ຫລ          ພ  ເທຳະ ເວລຳ 

ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຳລງັ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ບຳບ.         

42ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳກນັ 

ໄປ ເທຳະ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຜູໍ້ ທີື່  ມອບ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.”          

ການມອບແລະການຈັບພຣະເຢຊູໄປ 
(ມທ 26:37-46; ລກ 22:47-43; ຢຮ 18:2-12) 

43ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ບ ື່  ທນັ ຂຳດ ຄ  ຳ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຢູດາ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຖ  ດຳບ ຖ  ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ         ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ພວກ ນກັທ  ຳ,         

ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່.         

44ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສນັຍຳນ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຈບູ ຄ  ຳນບັ ຜູໍ້ 

ໃດ         ກ  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຈ ົື່ງ ຈບັ ກມຸ ເອົຳ ໄປ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ.ີ”         

45ພ  ຢູດາ ມຳ ເຖງິ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະ-

ອງົ ທນັທີ ທນູ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ເອີຍ”         ແລໍ້ວ ຈບູ ຄ  ຳນບັ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ຮກັແພງ.         

46ຝື່ຳຍ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ລງົມ   ຈບັ ພຣະອງົ ໄວໍ້.         

47ແຕື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ຊກັ ດຳບ ອອກ         ຟນັ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຖ ກ ຫູ ຂຳດ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ.         

48ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຖ  ດຳບ ຖ  ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ອອກ ມຳ ຈບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ຈບັ ໂຈນ ຫລ .         

49ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ໆ         ວນັ         

ສ ັື່ງສອນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈບັ ເຮົຳ         ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ກື່ຽວ 

ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ສ  ຳເລັດ ເສຍ ທໍ້ອນ.”         

50ແລໍ້ວ ສຳວກົ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ ພຳກນັ ໜີ ໄປ.          

ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່ໜີໄປ 
51ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຜ ນ ດຽວ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ເຂົຳ ກ  ຈບັ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ.         

52ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ 
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ໄດໍ້ ແກໍ້ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຜ ນ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ແລື່ນ ໜີ ໄປ ດໍ້ວຍ ຕວົ ເປົື່ ຳ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດ 
(ມທ 26:57-68; ລກ 22:54-55; ຢຮ 18:13-14, 19-24) 

53ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະເຢຊ ູໄປ ຫຳ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ມີ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່,         ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ພໍ້ອມ ກນັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

54ສື່ວນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະເຢຊ ູໄປ ໃນ ລະຍະ 

ຫື່ຳງ ໄກ         ຈນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ແລໍ້ວ ນ ັື່ງ ຝີງ ໄຟ ຢູື່ ກບັ ພວກ ຍຳມ.         

55ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ບນັດຳ ສະມຳຊກິ ສະພຳ ຈິື່ງ ຫຳ ພະຍຳນ ມຳ ເບກີ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະເຢຊ ູເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ເສຍ         ແຕື່ ຫຳ ຫລກັ ຖຳນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

56ດໍ້ວຍ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ເບກີ ພະຍຳນ ຕວົະ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ         ແຕື່ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຂົຳ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ.         

57ມີ ລຳງ ຄນົ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ເບກີ ພະຍຳນ ຕວົະ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

58“ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຍນິ ຄນົ ນີໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ມ ໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຫລງັ ນີໍ້ ທີື່  ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ         ແລະ ພຳຍ ໃນ ສຳມ 

ວນັ ຈະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ອີກ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ’.”         

59ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  

ຖ ກຕໍ້ອງ ກນັ.         

60ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ທີື່  ປະຊຸມ         ຖຳມ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕອບ 

ຫຍງັ ຫລ          ຄ  ຳ ພະຍຳນ ທີື່  ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແນວໃດ.”         

61ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ມດິ ຢູື່         ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຕອບ ປະກຳນ ໃດ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພຣະອງົ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ຄວຳມສກຸ ຫລ .”         

62ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ ນ ັື່ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ         ແລະ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ເມກ 

ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ.”         

63ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ຈະ 

ຕໍ້ອງກຳນ ພະຍຳນ ອນັ ໃດ ອີກ.”         

64ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ທື່ຳນ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ”         ຂຳປະຊຸມ ທງັ ໝດົ ຈິື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຄວນ ຖ ກ ໂທດ ປະຫຳນ ຊວີດິ.         

65ມີ 

ລຳງ ຄນົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ພຣະອງົ,         ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມດັ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ,         ທບຸ ຕ ີພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ 

ເວົໍ້ຳ ແກື່ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທວຳຍ ເບິື່ ງ ແມ”         ພວກ ຄນົ ໃຊໍ້ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ພຣະອງົ ໄປ ຕບົ ຕ.ີ          

ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:69-75; ລກ 22:56-62; ຢຮ 18:15-18, 25:27) 

66ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ຍງັ ຢູື່ ທຳງ ລຸື່ມ ກຳງເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ         ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຍື່ຳງ ມຳ.         

67ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຫັນ ເປໂຕ ນ ັື່ງ ຝີງ ໄຟ ຢູື່         ນຳງ ກ  ຫລຽວ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໂຕ ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ໄທ ນາຊາ-
ເຣັດ          ຄ  ເຢຊູ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.”         

68ແຕື່ ເປໂຕ ປະຕເິສດ ວື່ຳ,         “ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ         ແລະ ບ ື່  

ເຂົໍ້ຳໃຈ”         ເປໂຕ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ທີື່  ປະຕູ ບໍ້ຳນ ແລໍ້ວ ໄກື່ ກ  ຂນັ.         

69ເມ  ື່ອ ຍງິ ໃຊໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ເປໂຕ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ 

ບອກ ກບັ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພກັ ພວກ ກບັ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.”         

70ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ 

ປະຕເິສດ ອີກ,         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ພວກ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເປໂຕ ອີກ ວື່ຳ,         “ໂຕ ເປັນ 

ພກັ ພວກ ກບັ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ເພຳະ ໂຕ ເປັນ ໄທ ຄາລເີລ ເໝ ອນ ກນັ.”         

71ແຕື່ ເປໂຕ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສະບດົ 

ສຳບຳນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ທີື່  ມ ງ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກູ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.”         

72ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ໄກື່ ກ  ຂນັ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ເປໂຕ ຈິື່ງ 

ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ຊງົ ບອກ ກບັ ຕນົ ວື່ຳ,         “ກື່ອນ ໄກື່ ຂນັ ສອງ ເທ ື່ ອ         ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ 

ຮູໍ້ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ”         ເມ  ື່ອ ຫວນ ຄ ດ ຂ ໍ້ນ ເປໂຕ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້.          
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ພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າປີລາດເຈົ້າເມືອງ 
(ມທ 27:1-2, 11-14; ລກ 23:1-5; ຢຮ 18:28-38) 

1ພ  ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່,         ພວກ ນກັທ  ຳ,         ແລະ ບນັດຳ ສະມຳຊກິ ສະ-

ພຳ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ມດັ ພຣະເຢຊ ູພຳ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ປີລາດ.         

2ປີລາດ ຈິື່ງ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ຫລ ”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ແລໍ້ວ.”         

3ຝື່ຳຍ ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ປະກຳນ.         

4ປີລາດ ຈິື່ງ ຖຳມ ພຣະອງົ ອີກ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕອບ ປະກຳນ ໃດ ຫລ          ເບິື່ ງ ແມ,         ເຂົຳ ຟໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ປະກຳນ ປຳນ ນ ັໍ້ນ.”         

5ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ບ ື່  
ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ປະກຳນ ໃດ ອີກ         ຈນົ ປລີາດ ປະຫລຳດ ໃຈ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກຄຳພິພາກສາໃຫ້ເຖິງສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມທ 27:15-26; ລກ 23:13-25; ຢຮ 18:39-19:16) 

6ໃນ ຄຳວ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ປລີາດ ເຄີຍ ປື່ອຍ ນກັໂທດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ຂ .         

7ມີ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ບາຣາບາ ທີື່  ຖ ກ ຂງັ ຢູື່ ໃນ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ກະບດົ         ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃນ ກຳນ ກະບດົ ນ ັໍ້ນ.         

8ປະຊຳຊນົ 

ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ປີລາດ          ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຂ  ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຄີຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.         

9ປລີາດ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປື່ອຍ ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ .”         

10ເພຳະ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ມອບ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອິດສຳ.         

11ແຕື່ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ 

ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ປະຊຳຊນົ         ໃຫໍ້ ຂ  ປລີາດ ປື່ອຍ ບາຣາບາ ແທນ ພຣະເຢຊ.ູ         

12ປີລາດ ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ອີກ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.”         

13ເຂົຳ 

ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ມນັ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ”         

14ປີລາດ ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ເຮັດ ຫຍງັ         ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ”         ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ແຮື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.”         

15ປີລາດ ປຳດ-

ຖະໜຳ ຈະ ເອົຳໃຈ ປະຊຳຊນົ ຈິື່ງ ປື່ອຍ ບາຣາບາ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຽນ ພຣະເຢຊ ູແລໍ້ວ         ກ  ມອບ ໃຫໍ້ 

ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.          

ພວກທະຫານເຍາະເຍີ້ຍພຣະເຢຊູ 
(ມທ 27:27-31; ຢຮ 19:2-3) 

16ພວກ ທະຫຳນ ຈິື່ງ ນ  ຳ ພຣະອງົ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໄປຣໂຕຣຽນ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ທະ-

ຫຳນ ທງັ ກອງ[a]         ໃຫໍ້ ມຳ ໂຮມ ກນັ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

17ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ ມຳ ນຸື່ງ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ 

ເອົຳ ເຄ ອ ໜຳມ ຖກັ ເປັນ ໂຄໍ້ງ ແທນ ພວງມຳໄລ ສບຸ ໃສື່ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

18ແລະ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຄ  ຳນບັ 

ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ ເທີນ.”         

19ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ຕ ີ

ພຣະສຽນ ພຣະອງົ,         ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ພຣະອງົ,         ແລະ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ຄ  ຳນບັ ພຣະອງົ.         

20ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຍຳະ-

ເຍີໍ້ຍ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖອດ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ 

ມຳ ນຸື່ງ ໃຫໍ້         ແລະ ນ  ຳ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເພ ື່ ອ ຕອກ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.          
 

[a]ຢື່ຳງນໍ້ອຍຈ  ຳນວນຫໍ້ຳຮໍ້ອຍຄນົ. [b]ສະໄໝນີໍ້ເຄຍີເວົໍ້ຳກນັວື່ຳ ເກົໍ້ຳໂມງເຊົໍ້ຳ. [c]ສະໄໝນີໍ້ເຄຍີວື່ຳເວລຳ

ທື່ຽງ. [d]ສະໄໝນີໍ້ເຄຍີວື່ຳ ບື່ຳຍສຳມໂມງ. 



ມາຣະໂກ 15 98 
ການຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 

(ມທ 27:32-44; ລກ 23:26-43; ຢຮ 19:17-27) 

21ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊີໂມນ ໄທ ເມ  ອງ ກີເຣເນ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ອາເລັກຊັນໂດ ແລະ ຣູໂຟ          ກ  ຳລງັ ມຳ ຈຳກ 

ບໍ້ຳນນອກ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເກນ ເອົຳ ຊີໂມນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແບກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ.         

22ເຂົຳ ພຳ ພຣະອງົ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຄລະໂຄທາ          (ແປ ວື່ຳ ບື່ອນ ກະໂຫລກຫວົ).         

23ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ປນົ ກບັ ຢຳງ ໄມ ໍ້ ຫອມ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ແຕື່ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ຮບັ.         

24ຄນັ ໄດໍ້ ຄ ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ 

ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ຈກົ ສະຫລຳກ ແບື່ງປນັ ກນັ         ເມ  ື່ອ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ໃຜ ຈະ ໄດໍ້ ອນັ ໃດ.         

25ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຄ ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ໂມງ ເຊົໍ້ຳ[b]         .         

26ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ ຫຳ 

ລງົໂທດ ໃສື່ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.”         

27ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ໂຈນ ສອງ ຄນົ ຄ ງ ໄວໍ້ 

ພໍ້ອມ ກບັ ພຣະອງົ         ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ.         

28[ຕໍ້ອງ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ຂຽນ 

ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ຖ ກ ນບັ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ລື່ວງ ລະເມດີ”.]         

29ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະອງົ ແລະ ສ ັື່ນ ຫວົ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮຍີ,         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ມ ໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ແລະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ 

ໃນ ສຳມ ວນັ,         

30ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ເສຍ.”         

31ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ 

ກນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ ກ  ພຳກນັ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ 

ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ,         “ມນັ ຊື່ອຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ ຊື່ອຍ ຕນົ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້.         

32ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ຊຳດ ອິສຣາເອນ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ດຽວນີໍ້ ເທຳະ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ເຊ ື່ ອ”         

ແລະ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 27:45-56; ລກ 23:44-49; ຢຮ 19:28-30) 

33ຄນັ ເຖງິ ເວລຳ ຫກົ ໂມງ[c]         ກ  ບງັເກດີ ມ ດ ມວົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຈນົ ເຖງິ ເກົໍ້ຳ ໂມງ.[d]         

34ພ  ເກົໍ້ຳ ໂມງ 

ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,         “ເອໂລອີ,         ເອໂລອີ         ລຳມຳ         ຊະ ບກັ ທຳນ”ີ         (ແປ ວື່ຳ,         “ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ,         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ 

ເສຍ”).         

35ບຳງ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ມນັ ຮໍ້ອງຫຳ ເອລຢີາ.”         

36ມີ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ແລື່ນ ໄປ ເອົຳ ຟອງນ  ໍ້ຳ ຈຸື່ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ ໃຫໍ້ ເຕັມ         ຈິື່ງ ສຽບ ໃສື່ ປຳຍ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ສະ-

ເຫວຍີ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຟໍ້ຳວ ເທ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ກື່ອນ ວື່ຳ ເອລຢີາ ຈະ ມຳ ປດົ ມນັ ຫລ  ບ ື່ .”         

37ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊູ 
ຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ແລໍ້ວ ກ  ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ.         

38ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ຖ ກ ຊງົ ຈກີ ເປັນ ສອງ 

ຕື່ອນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເທິງ ຈນົ ເຖງິ ລຸື່ມ.         

39ສື່ວນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່         ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ 

ວື່ຳ ພຣະອງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈງິ ແທໍ້ແລໍ້ວ,         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບຸດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.”         

40ແລະ ຍງັ ມີ ພວກ ແມ ື່ຍງິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ມອງ ເບິື່ ງ ແຕື່ ໄກ         ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ມ ີມາຣິອາ ໄທ 

ມັກດາລາ,         ມາຣິອາ ແມ ື່ ຂອງ ຢາໂກໂບ ນໍ້ອຍ ແລະ ຂອງ ໂຢເຊ,         ກບັ ນຳງ ຊາໂລເມ.         

41ຜູໍ້ຍງິ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ແລະ ປະຕບິດັ ພຣະອງົ ເມ  ື່ອ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຄາລີເລ          ແລະ ແມ ື່ຍງິ ອ ື່ ນ ອີກ 

ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ກບັ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.          
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ການບັນຈຸພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ 

(ມທ 27:57-61; ລກ 23:50-56; ຢຮ 38:42) 

42ຄນັ ເຖງິ ເວລຳ ຄ  ແລໍ້ວ         ເນ ື່ ອງ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ຈດັ ຕຽມ ຄ  ວນັ ກື່ອນ ວນັ ຊະບາໂຕ,         

43ໂຢເຊັບ 

ໄທບໍ້ຳນ ອາຣີມາທາຍ ຜູໍ້ ເປັນ ສະມຳຊກິ ແຫື່ງ ສຳນ ສງູ ສດຸ ທີື່  ມີ ກຽດ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຄອງ ຫຳ 

ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ກໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ປີລາດ ຂ  ເອົຳ ພຣະສບົ ພຣະເຢຊ.ູ         

44ປີລາດ ກ  

ປະຫລຳດ ໃຈ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ ຕຳຍ ເຫິງ ແລໍ້ວ ຫລ .         

45ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ຈຳກ ນຳຍຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ ປລີາດ ຈິື່ງ ມອບ ພຣະສບົ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂຢເຊັບ.         

46ຝື່ຳຍ ໂຢເຊັບ 

ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແລໍ້ວ         ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  

ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ໄປ ບນັຈຸ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ         ທີື່  ສະກດັ ໄວໍ້ ໃນ ຫີນ ແລະ ກ ື່ ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ອດັ 

ປຳກ ອບຸ ໂມງ ໄວໍ້.         

47ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ ແລະ ມາຣິອາ ແມ ື່ ຂອງ ໂຢເຊ          ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ບື່ອນ ທີື່  

ໂຢເຊັບ ບນັຈຸ ພຣະສບົ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 16 
ການຄືນພຣະຊົນ 

(ມທ 28:1-8; ລກ 24:1-12; ຢຮ 20:1-10) 

1ເມ  ື່ອ ວນັ ຊະບາໂຕ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ,         ມາຣິອາ ແມ ື່ ຂອງ ຢາໂກໂບ,         ແລະ 

ນຳງ ຊາໂລເມ          ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ໄປ ຫດົສງົ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

2ເວລຳ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ໃນ 

ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ພ  ຕຳເວັນ ອອກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ.         

3ແລະ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ຢູື່ ວື່ຳ,         “ໃຜ ໜ  ຈະ ກ ື່ ງ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ອບຸ ໂມງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.”         

4ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເບິື່ ງ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ກ ື່ ງ ອອກ ແລໍ້ວ         

(ເພຳະ ເປັນ ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ເຕັມທີ).         

5ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ສີຂຳວ ພວກ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະທໍ້ຳນ ຕກົໃຈ.         

6ຝື່ຳຍ ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຢື່ຳ ຕກົໃຈ ເທຳະ         ພວກ ນຳງ ມຳ ຊອກ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູໄທ ນາຊາເຣັດ          ຜູໍ້ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ 

ພຣະອງົ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ນີໍ້ ແຫລະ,         ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ວຳງ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້.         

7ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ທງັ ເປໂຕ ວື່ຳ         

‘ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ພຣະອງົ ຢູື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ’.”         

8ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ 

ປບົ ໜີ ໄປ         ເພຳະ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເຂົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຟງັ 

ເພຳະ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ.          

ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດຕົນໃຫ້ມາຣິອາມັກດາລາເຫັນ 
(ມທ 28:9-10; ຢຮ 20:11-18) 

9[ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕນົ 

ໃຫໍ້ ນຳງ ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ ເຫັນ ກື່ອນ         ຄ  ມາຣິອາ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ເຈດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ.         

10ມາຣິອາ ຈິື່ງ ໄປ ບອກ ພວກ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ ແຕື່ ກື່ອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ເປັນ ທກຸ ແລະ 
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ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢູື່.         

11ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ແລະ ທງັ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ນຳງ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.          

ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດພຣະກາຍໃຫ້ສິດສອງຄົນເຫັນ 
(ລກ 24:13-35) 

12ພຳຍ ລນຸ ມຳ,         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ພຣະກຳຍ ອີກ ຮບູ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ສິດ ສອງ ຄນົ ເຫັນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  

ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ອອກ ໄປ ບໍ້ຳນນອກ.         

13ສິດ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ບອກ ສິດ ອ ື່ ນ ໆ         ແຕື່ ເຂົຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຮັບສັ່ງແກ່ອັກຄະສາວົກສິບເອັດຄົນ 
(ມທ 28:16-20; ລກ 24:36-49; ຢຮ 20:19-26; ກຈກ 1:6-8) 

14ພຳຍຫລງັ,         ພຣະອງົ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ສຳວກົ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່         

ພຣະອງົ ຊງົ ຕຕິຽນ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ສງົໄສ ແລະ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພວກ 

ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ.         

15ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ[a]         ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ມະນດຸສະໂລກ ທງັ ໝດົ.         

16ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ 

ແລະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຈະ ຖ ກ ໂທດ.         

17ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ມີ 

ແກື່ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຄ :         ເຂົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ເຮົຳ,         ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ແປກ ໆ         

ໄດໍ້.         

18ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ງ ູ ໄດໍ້         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ດ ື່ ມ ຂອງ ມີ ພິດ ຢື່ຳງໃດ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ 

ວຳງ ມ  ໃສື່ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ          

ການສະເດັດຂຶ້ນສູ່ຟ້າສະຫວັນ 
(ລກ 24:50-53; ກຈກ 1:9-11) 

19ຄນັ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຮບັ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ສູື່ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ປະທບັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

20ພວກ ສຳວກົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ປື່ຳວ ປະກຳດ ທກຸ 

ບື່ອນ ທກຸ ທີື່          ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ເຂົຳ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປະກຳດ ຂອງ ເຂົຳ 

ຢ ນຢນັ ໂດຍ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ນ ັໍ້ນ.]          
 16 

*       *       * 

 

[a]ເຊນີເບິື່ ງ ມທ 28:19. 
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ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຮຽບຮຽງໂດຍ 
ລູກາ 

ບົດທີ 1 
ຄຳຄຳນັບແກ່ເທໂອຟີໂລ 

1ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ລງົມ   ຮຽບຮຽງ ເລ ື່ ອງ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ.         

2ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ ຕຳ ເອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ສ ົື່ງ ສ ບຕ ື່  ມຳ ໃຫໍ້ ໝູື່ ເຮົຳ ຮູໍ້.         

3ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ເທໂອຟີໂລ ທີື່  ນບັຖ  ເອີຍ,         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອງ 

ໄດໍ້ ສ ບສວນ ຖໍ້ວນ ຖີື່  ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ມຳ ໃນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ເຫັນ ດ ີຈະ ຮຽບຮຽງ ເລ ື່ ອງ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ເພ ື່ ອ 

ປະໂຫຍດ ແດື່ ທື່ຳນ.         

4ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ໃນ ຄວຳມ ອນັ ເປັນ ແກື່ນ ເປັນສຳນ ຂອງ ເລ ື່ ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ມີ ຜູໍ້ ແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຊຳບ.          

ທຳນວາຍເລື່ອງກຳເນີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
5ໃນ ລດັຊະກຳນ ຂອງ ເຮໂຣດ ກະສດັ ເມ  ອງ ຢູດາຍ          ມີ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊາຂາຣີຢາ          ຢູື່ ໃນ 

ຜຽນ ຂອງ ອາບີຢາ          ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຊາຂາຣີຢາ ຢູື່ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອາໂຣນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເອລີຊາເບັດ.         

6ເຂົຳ 

ທງັ ສອງ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ຂບັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ແລະ ກດົໝຳຍ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຕ ິເລີຍ.         

7ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ລກູ ເພຳະ ເອລີຊາເບັດ ເປັນ ຍງິ ໝນັ         ແລະ 

ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ແກື່ ຊະລຳ ແລໍ້ວ.          
8ເມ  ື່ອ ຊາຂາຣີຢາ ຖ ກ ຜຽນ         ກ  ຳລງັ ປະຕບິດັ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ປະໂລຫິດ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

9ສະ-

ຫລຳກ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ປະໂລຫິດ         ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບຊູຳ.         

10ສື່ວນ ພນົລະເມ  ອງ ກ  ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ ໃນ ເວລຳ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ 

ນ ັໍ້ນ.         

11ແລໍ້ວ ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ຊາຂາຣີຢາ          ຢ ນ ຢູື່ 

ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ເມ  ື່ອ ຊາຂາຣີຢາ ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ຢໍ້ຳນ ແລະ ຕກົໃຈ.         

13ແຕື່ 

ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ,         “ຊາຂາຣີຢາ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຟງັ ແລໍ້ວ         ນຳງ ເອລີຊາເບັດ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ປະສດູ ບດຸ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃສື່ 

ຊ ື່  ບດຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ໂຢຮັນ.         

14ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ຫລຳຍ ຄນົ ຈະ ຍນິດ ີເພຳະ ບດຸ ນ ັໍ້ນ ເກດີ 

ມຳ.         

15“ເພຳະວື່ຳ ບດຸ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ໃຫຍື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ 

ແວງ ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ປກຸ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ຈະ ເຕັມ ໄປ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຈຳກ ທໍ້ອງ ມຳນ ດຳ ມຳ.         

16ເພິື່ ນ ຈະ ນ  ຳ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຫລຳຍ ຄນົ ຫລບົຄ ນ ມຳ ຫຳ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ.         

17ເພິື່ ນ ຈະ ອອກ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ ໂດຍ ສະແດງ ອຳລມົ ແລະ ລິດເດດ ຂອງ ເອລີຢາ          ຈະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ພ ື່  

ກບັ ຄ ນ ດ ີກບັ ລກູ         ແລະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ກບັ ມຳ ຫຳ ປນັຍຳ ຂອງ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ຈດັ ຕຽມ ພນົ-
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ລະເມ  ອງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ສ  ຳລບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

18ຊາຂາຣີຢາ ທນູ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  

ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ອຳຍ ຸສງູ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ.”         

19ຝື່ຳຍ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ແມ ື່ນ ຄັບຣີເອນ ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ມຳ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ແລະ ນ  ຳ 

ຂື່ຳວ ດ ີນີໍ້ ມຳ ບອກ ແກື່ ທື່ຳນ.         

20ເບິື່ ງ ແມ!         ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ຄນົ ໃບໍ້ ແລະ ປຳກ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ເຫດ-

ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ກ  ຳນດົ.”          
21ຝື່ຳຍ ພນົລະເມ  ອງ ກ  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຊາຂາຣີຢາ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ         ເພຳະ ທື່ຳນ ຊກັ ຊໍ້ຳ ຢູື່ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ.         

22ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ອອກ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ປຳກ ນ  ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຂົຳ ຈິື່ງ ສງັເກດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ-ິ

ມດິ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສະແດງ ທື່ຳ ທີ ພຳສຳ ໃບໍ້ ຕ ື່  ເຂົຳ ແລະ ຍງັ ເປັນ ໃບໍ້ ຢູື່.         

23ເມ  ື່ອ ໝດົ ຜຽນ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ກບັ ບໍ້ຳນ.          
24ພຳຍ ລນຸ ມຳ ເອລຊີາເບັດ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ມີ ທໍ້ອງ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ໄປ ລີໍ້ ຕວົ ຢູື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ຳ 

ເດ ອນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ.         

25“ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃນ ວນັ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ທອດ ພຣະເນດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ຊງົ ຍກົ ຄວຳມ ນນິທຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທີື່  ມີ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ອອກ ເສຍ.”          

ທຳນວາຍເລື່ອງກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູ 
26ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເດ ອນ ຖໍ້ວນ ຫກົ ເທວະດຳ ຄັບຣີເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ແຂວງ ຄາລເີລ ຊ ື່  ນາຊາເຣັດ.         

27ມຳ ຫຳ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  

ໂຢເຊັບ          ຜູໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ນຳງ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່  ມາຣິອາ.         

28ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ມຳ ເຖງິ ນຳງ 

ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຈະເລີນ ເທີນ!         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ພຣະກະລນຸຳ ປຳນ ີຫລຳຍ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”         

29ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ກ  ຕກົ ສະທໍ້ຳນ ໃຈ ເພຳະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ         

ຈິື່ງ ຮ  ື່ຳເພິງ ວື່ຳ ຄ  ຳ ທກັ ທຳຍ ນີໍ້ ຈະ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.         

30ແລໍ້ວ ເທວະດຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         

“ມາຣິອາ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ ໂຜດ ແລໍ້ວ.         

31ເບິື່ ງ ແມ!         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ມີ ທໍ້ອງ ແລະ ປະສດູ ບດຸ ຊຳຍ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ບດຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເຢຊູ.         

32ບດຸ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ໃຫຍື່         ແລະ ຈະ ຊງົ 

ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ຜູໍ້ 

ເປັນ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ.         

33ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ສະເຫວຍີ ລຳດ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ຢາໂຄບ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ.”         

34ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ຈິື່ງ 

ທນູ ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຫດກຳນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ຮູໍ້ ກບັ 

ຊຳຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

35ເທວະດຳ ໄດໍ້ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຈະ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ລິດເດດ ຂອງ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ ຈະ ປກົ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ບດຸ ທີື່  ຈະ ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ບ ລິ-

ສດຸ         ຄ  ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          
36ເບິື່ ງ ແມ!         ເຖງິ ນຳງ ເອລຊີາເບັດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ແກື່ ຊະລຳ ແລໍ້ວ         ກ  ຍງັ ມີ ທໍ້ອງ ຈະ ເກດີ ບດຸ 

ຊຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         ບດັ ນີໍ້ ນຳງ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຍງິ ໝນັ ກ  ມີ ທໍ້ອງ ໄດໍ້ ຫກົ ເດ ອນ ແລໍ້ວ.         

37ເພຳະວື່ຳ ຝື່ຳຍ 

ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຫລ ອ ພຣະກ  ຳລງັ.”         

38ສື່ວນ ມາຣິອາ ກ  ທນູ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ 
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ຂໍ້ອຍ ຍງິ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ບງັເກດີ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກູ ເທີນ!”         ແລໍ້ວ ເທ-

ວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈຳກ ນຳງ ໄປ.          

ມາຣິອາໄປຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບັດ 
39ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ຮບີ ໄປ ຍງັ ເຂດ ພເູຂົຳ         ຄ  ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ.         

40ນຳງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊາຂາຣີຢາ ທກັ ທຳຍ ນຳງ ເອລຊີາເບັດ.         

41ພ  ເມ  ື່ອ ເອລຊີາເບັດ ໄດໍ້ 

ຍນິ ຄ  ຳ ທກັ ທຳຍ ຂອງ ມາຣິອາ          ບດຸ ໃນ ທໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ກ  ດີໍ້ນ         ແລະ ເອລີຊາເບັດ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

42ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ວື່ຳ,         “ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ 

ພວກ ຜູໍ້ຍງິ         ແລະ ບດຸ ໃນ ທໍ້ອງ ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ດໍ້ວຍ.         

43ເປັນ ສນັໃດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ມຳນ ດຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

44ເພຳະວື່ຳ ເບິື່ ງ ແມ!         ພ  ສຽງ ທກັ ທຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ຫູ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ລກູ ໃນ ທໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ດີໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

45ຄວຳມສກຸ ມີ ແກື່ ນຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.”[a]                   

ເພັງສັນລະເສີນຂອງມາຣິອາ 
46ສື່ວນ ມາຣິອາ ກ  ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສນັລະເສີນຍໍ້ອງຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 47  ແລະຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ເກດີຄວຳມຍນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ  

  ຜູໍ້ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳພ ົໍ້ນ. 

 48  ເພຳະພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດຖຳນະ 

  ອນັຍຳກຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍແຫື່ງຂໍ້ອຍຍງິຂອງພຣະອງົ 

   ເບິື່ ງແມ! ຕ ັໍ້ງແຕື່ໄປນີໍ້ຄນົທກຸສະໄໝ 

  ຈະເອີໍ້ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳຜຳສກຸ. 

 49  ເພຳະວື່ຳຜູໍ້ຊງົລິດໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳກຳນໃຫຍື່ແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົກ ບ ລິສດຸ. 

 50  ພຣະກະລນຸຳຂອງພຣະອງົກ ມ ີ

  ແກື່ບນັດຳຜູໍ້ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ທງັຊ ົື່ວນີໍ້ແລະຊ ົື່ວໜໍ້ຳສ ບ ໆໄປ. 

 51 ພຣະອງົຊງົສະແດງລິດດໍ້ວຍພຣະກອນຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ຄນົທີື່ ມໃີຈຄ ດຈອງຫອງ 

  ພດັພຳກຈຳກກນັ. 

 52  ພຣະອງົຊງົຖອດເຈົໍ້ຳນຳຍລງົຈຳກພຣະທີື່ ນ ັື່ງ 

  ແລະໄດໍ້ຊງົຍກົຜູໍ້ຍຳກຕ  ື່ຳຂ ໍ້ນ. 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ນຳງທີື່ ໄດໍ້ເຊ ື່ ອກ ເປັນສກຸ ເພຳະວື່ຳຈະສ  ຳເລັດຕຳມພຣະຄ  ຳທີື່ ນຳງໄດໍ້ຮບັຈຳກອງົພຣະຜູໍ້ເປັນ-

ເຈົໍ້ຳ.” 
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 53  ພຣະອງົຊງົໂຜດໃຫໍ້ຄນົອ ດຢຳກອີື່ ມດໍ້ວຍຂອງດ ີ

  ແລະຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ຄນົຮ ັື່ງມໜີີໄປມ  ເປົື່ ຳ. 

 54  ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍ ອິສຣາເອນ ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

  ຄ ພຣະອງົຊງົຈ ື່ຈ  ຳພຣະເມດຕຳຂອງພຣະອງົ. 

 55  ທີື່ ມຕີ ື່  ອັບຣາຮາມ ແລະຕ ື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເພິື່ ນເປັນນດິ 

  ຕຳມທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົບອກໄວໍ້ 

   ກບັບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຮົຳ.” 
56ແລໍ້ວ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ກບັ ນຳງ ອຳລີ ຊຳ ເບັດ ປະມຳນ ສຳມ ເດ ອນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຕນົ.          

ເລື່ອງກຳເນີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
57ຄນັ ຖໍ້ວນ ວນັ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ເອລຊີາເບັດ ຈະ ໄດໍ້ ລກູ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ປະສດູ ລກູ ເປັນ ຜູໍ້ ຊຳຍ.         

58ເມ  ື່ອ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ແລະ ພວກ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພຣະມະຫຳ 

ກະລນຸຳ ແກື່ ນຳງ         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຮື່ວມ ກນັ ກບັ ນຳງ.          
59ຄນັ ເຖງິ ວນັ ຖໍ້ວນ ແປດ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ວື່ຳ ຊາຂາຣີຢາ          ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ບດິຳ.         

60ຝື່ຳຍ ມຳນ ດຳ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ໃສື່ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

ໂຢຮັນ.”         

61ເຂົຳ ພຳກນັ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳງ ວື່ຳ,         “ໃນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ ທີື່  ມີ ຊ ື່  ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.”         

62ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ສະແດງ ທື່ຳ ທີ ພຳສຳ ໃບໍ້ ຖຳມ ບດິຳ ວື່ຳ,         “ຢຳກ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.”         

63ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຂ  ເອົຳ ກະດຳນ ມຳ ຂຽນ ວື່ຳ,         “ຊ ື່  ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຄ          ໂຢຮັນ”         ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ປະຫລຳດ 

ໃຈ.         

64ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ອອກສຽງ ໄດໍ້ ແລະ ລີໍ້ນ ກ  ອື່ອນ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ.         

65ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທງັ ປວງ ກ  ເກດີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ພູ ແຂວງ 

ຢູດາຍ.         

66ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລກູນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ ໜ ”         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສະຖດິ ຢູື່ ກ  ນ  ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.          

ຄຳທຳນວາຍຂອງຊາຂາຣີຢາ 
67ຝື່ຳຍ ຊາຂາຣີຢາ ຜູໍ້ ເປັນ ບດິຳ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ຈິື່ງ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ,          

 68 “ຈ ົື່ງສນັລະເສີນຜູໍ້ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ດໍ້ວຍພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຢໍ້ຽມຢຳມ 

  ແລະໄດໍ້ຊງົໄຖື່ເອົຳພນົລະເມ  ອງຂອງພຣະອງົ. 

 69  ແລະໄດໍ້ຊງົໃຫໍ້ຜູໍ້ຊງົລິດຜູໍ້ໜ ື່ ງເກດີຂ ໍ້ນ 

  ໃນວງົສຳຂອງ ດາວິດ ຜູໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອເປັນຜູໍ້ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງພວກເຮົຳ. 

 70 ຕຳມທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກ ື່ຳວໄວໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ບຮູຳນ 

   ໂດຍປຳກຂອງຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ. 

 71 ຄ ຊງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕທູງັຫລຳຍຂອງພວກເຮົຳ 
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   ແລະພ ົໍ້ນຈຳກມ ຄນົທງັປວງທີື່ ຊງັເຮົຳ. 

 72 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນຈິື່ງສະແດງພຣະກະລນຸຳ 

   ຊ ື່ ງຊງົສນັຍຳແກື່ບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຮົຳ 

  ແລະຊງົລະນ ກເຖງິພຣະສນັຍຳອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ. 

 73  ຄ ຄ  ຳສຳບຳນຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຊງົສຳບຳນໄວໍ້ 

  ກບັ ອັບຣາຮາມ ບນັພະບລຸດຸຂອງເຮົຳວື່ຳ, 

 74  ເມ  ື່ອເຮົຳພ ົໍ້ນຈຳກມ ສດັຕທູງັຫລຳຍຂອງເຮົຳແລໍ້ວ 

  ຈະຊງົໂຜດໃຫໍ້ເຮົຳໄດໍ້ບວົລະບດັພຣະອງົ 

   ໂດຍປຳສະຈຳກຄວຳມຢໍ້ຳນ, 

 75 ດໍ້ວຍໃຈສດັຊ ື່ ແລະດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົຕະຫລອດຊວີດິຂອງພວກເຮົຳ. 

 76 ຝື່ຳຍເຈົໍ້ຳລກູນໍ້ອຍເອີຍ, ເຂົຳຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

   ຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳຂອງຜູໍ້ສງູສດຸ 

  ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະໄປກື່ອນໜໍ້ຳອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຈດັແຈງບນັດຳທຳງຂອງພຣະອງົ. 

 77 ເພ ື່ ອຈະໃຫໍ້ພນົລະເມ  ອງຂອງພຣະອງົຮູໍ້ເຖງິຄວຳມພ ົໍ້ນ 

   ໂດຍກຳນຊງົໂຜດຍກົຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳ. 

 78 ດໍ້ວຍພຣະໄທເມດຕຳກະລນຸຳ 

   ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ 

  ແສງສະຫວື່ຳງໃນຍຳມຮຸື່ງເຊົໍ້ຳຈຳກທີື່ ສງູ 

   ໄດໍ້ມຳຢໍ້ຽມຢຳມພວກເຮົຳ. 

 79 ເພ ື່ ອຈະສື່ອງສະຫວື່ຳງແກື່ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຢູື່ໃນບື່ອນມ  ດ 

   ແລະຢູື່ໃນເງຳົຂອງຄວຳມຕຳຍ 

  ເພ ື່ ອຈະນ  ຳພຳຕນີຂອງເຮົຳໄປໃນທຳງສະຫງບົສກຸ.” 
80ຝື່ຳຍ ລກູນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ແລະ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ກ  ມີ ກ  ຳລງັ ທະວ ີຂ ໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ປື່ຳ ຈນົ 

ເຖງິ ວນັ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ພວກ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູ 

(ມທ 1:18– 25) 

1ຢູື່ ມຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ກາຍຊາ ໂອຄຸດໂຕ ໃຫໍ້ ຈດົ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ.         

2ກຳນ ຈດົ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເທ ື່ ອ ຕ ົໍ້ນ ນີໍ້         ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ກີເຣນີໂອ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ຊີ-
ເຣຍ.         

3ຄນົ ທງັ ປວງ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຕື່ຳງ ໄປ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ.         

4ຝື່ຳຍ ໂຢເຊັບ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ 
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ເມ  ອງ ນາຊາເຣັດ ແຂວງ ຄາລເີລ          ເຖງິ ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ ຊ ື່  ເບັດເລເຮັມ ແຂວງ ຢູດາຍ          ເພຳະ ເພິື່ ນ 

ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແລະ ວງົ ສະກນຸ ດຽວ ກບັ ດາວິດ.         

5ເພ ື່ ອ ຈະ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ພໍ້ອມ ກບັ ນຳງ 

ມາຣິອາ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ຂອງ ຕນົ         ສື່ວນ ມາຣິອາ ກ  ກ  ຳລງັ ມີ ທໍ້ອງ ຢູື່.         

6ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຍງັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ເຖງິ ເວ-

ລຳ ທີື່  ມາຣິອາ ຈະ ປະສດູ ບດຸ.         

7ນຳງ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ປະສດູ ບດຸ ຜູໍ້ ກກົ         ເອົຳ ຜໍ້ຳອໍ້ອມ ພນັ ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຮຳງ 

ຫຍໍ້ຳ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຫວໍ້ຳງ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ ໃນ ໂຮງແຮມ.          

ເທວະດາປະກົດແກ່ບັນດາຜູ້ລ້ຽງແກະ 
8ໃນ ແຖບ ນ ັໍ້ນ ມີ ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ທີື່  ນອນ ເຝົໍ້ຳ ຝງູ ແກະ ຂອງ ເຂົຳ ຢູື່ ທົື່ງ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.         

9ແລະ ມີ 

ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ເຂົຳ         ແລະ ລດັສະໝີ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສື່ອງ ຮອບ ເຂົຳ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ສະທໍ້ຳນ ໃຈ ຫລຳຍ.         

10ຝື່ຳຍ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ກື່ຳວ ຕ ື່  

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ນ  ຳ ເອົຳ ຂື່ຳວ ດ ີມຳ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  

ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີອນັ ໃຫຍື່ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ.         

11ເພຳະວື່ຳ ໃນ ວນັ ນີໍ້ ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ອງົ ໜ ື່ ງ         

ຄ  ພຣະຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ມຳ ບງັເກດີ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

12ອນັ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ພບົ ກມຸມຳນ ຕນົ ໜ ື່ ງ ພນັ ຜໍ້ຳອໍ້ອມ ນອນ ຢູື່ ໃນ ຮຳງ ຫຍໍ້ຳ.”         

13ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ກອງທບັ ສະຫວນັ ໝູື່ ໃຫຍື່ ມຳ ຢູື່ ກບັ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ຮື່ວມ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ.          

 14 “ພຣະລດັສະໝີຈ ົື່ງມແີດື່ ພຣະເຈົ້າ ໃນທີື່ ສງູສດຸ 

   ແລະທີື່ ແຜື່ນດນິໂລກຈ ົື່ງມສີນັຕສິກຸ 

  ແກື່ມະນດຸທງັປວງທີື່ ພຣະອງົຊງົຊອບພຣະໄທນ ັໍ້ນ.” 
15ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ສູື່ ສະຫວນັ ແລໍ້ວ         ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ພຳກນັ ໄປ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ເທຳະ         ໄປ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.”         

16ເຂົຳ ກ  ຮບີ ໄປ ແລໍ້ວ ພບົ ມາຣິອາ ກບັ ໂຢເຊັບ          ແລະ ເຫັນ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ 

ນອນ ຢູື່ ໃນ ຮຳງ ຫຍໍ້ຳ.         

17ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ.         

18ຄນົ ທງັ 

ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ເຂົຳ.         

19ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ກ  

ເກບັ ບນັດຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         ແລະ ຄ ດ ຮ  ື່ຳເພິງ ຢູື່.         

20ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ຈິື່ງ ກບັ ໄປ ຍໍ້ອງຍ  ສນັລະ-

ເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ກບັ ເຂົຳ 

ນ ັໍ້ນ.          
21ເມ  ື່ອ ຄບົ ແປດ ວນັ ແລໍ້ວ         ເປັນ ວນັ ໃຫໍ້ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ພຣະກມຸມຳນ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເຢຊູ          ຕຳມ ທີື່  ເທວະດຳ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ກື່ອນ         ເມ  ື່ອ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕສິນົທິ ໃນ 

ທໍ້ອງ.          

ການຖວາຍກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ 
22ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ຈະ ທ  ຳ ພິທີ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ສະອຳດ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ພຣະກມຸມຳນ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູ-

ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

23(ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ລກູ ຊຳຍ ກກົ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ ລກູ ຖວຳຍ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.”)         

24ແລະ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ຂອງ ບຊູຳ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ          



107 ລູກາ 2 
“ນກົ ເຂົຳ ຄູື່ ໜ ື່ ງ ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ.”          

25ນີໍ້ ແຫລະ,         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຊ ື່  ຊິເມໂອນ          ເປັນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ ແລະ ຢ ຳ ເກງ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ວນັ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ບນັເທົຳ ທກຸ ແລະ ພຣະວິນ-
ຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເພິື່ ນ.         

26ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         ເພິື່ ນ 

ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ມຳ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

27ຊິເມໂອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຊງົ ນ  ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ພຣະກມຸມຳນ ເຢຊູ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈະ ກະທ  ຳ ແກື່ ພຣະກມຸມຳນ ຕຳມ ກດົ ລະບຽບ ແຫື່ງ ພຣະບນັຍດັ.         

28ຊິເມໂອນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອູໍ້ມ ເອົຳ ກມຸມຳນ ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ.          

 29 “ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົເຈົໍ້ຳ 

   ບດັນີໍ້ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ອຍໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົໄປເປັນສກຸ 

  ຕຳມພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 30  ເພຳະວື່ຳຕຳຂໍ້ຳພຣະອງົໄດໍ້ເຫັນຄວຳມພ ົໍ້ນ 

  ທີື່ ມຳຈຳກພຣະອງົແລໍ້ວ, 

 31  ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຈດັຕຽມໄວໍ້ 

  ຕ ື່ໜໍ້ຳໄພື່ພນົທງັຫລຳຍ. 

 32  ເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງສື່ອງແສງແກື່ບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

  ແລະເປັນສະຫງ ື່ຳລຳສີແກື່ພວກ ອິສຣາເອນ  

   ພນົລະເມ  ອງຂອງພຣະອງົ.” 
33ຝື່ຳຍ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະກມຸມຳນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ         ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຊິເມໂອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ 

ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ.         

34ຊິເມໂອນ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ແກື່ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ແກື່ ມາຣິອາ ມຳນ ດຳ ພຣະກມຸ-

ມຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ພຣະກມຸມຳນ ນີໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ ລ ົໍ້ມ 

ລງົ ແລະ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ເຂົຳ ຈະ ກື່ຳວ ຕ ື່ ສູໍ້.         

35ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຄນົ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ສື່ວນ ນຳງ,         ດຳບ ຈະ ແທງ ຫວົໃຈ ຂອງ ນຳງ ເອງ ໃຫໍ້ ຊອດ.”          
36ຍງັ ມີ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອານາ          ເປັນ ລກູ ຂອງ ຟານູເອັນ ໃນ ເຜົື່ ຳ ອາເຊ          ນຳງ ເປັນ ຄນົ ແກື່ 

ຊະລຳ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ມີ ຜວົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເປັນ ສຳວ ໜຸື່ມ         ແລະ ຢູື່ ນ  ຳ ຜວົ ໄດໍ້ ເຈດັ ປີ.         

37ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ໝໍ້ຳຍ ຢູື່ 

ລະຫວື່ຳງ ແປດ ສິບ ສີື່  ປີ         ນຳງ ບ ື່  ໜີ ຈຳກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຢູື່ ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ,         ຮກັສຳ 

ສິນ ດໍ້ວຍ ອດົ ອຳຫຳນ ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ.         

38ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ກື່ຳວ ເຖງິ ພຣະກມຸມຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຟງັ         

ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ກຳນ ຊງົ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.          

ການກັບເມືອນາຊາເຣັດ 
39ຄນັ ໂຢເຊັບ ກບັ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ກບັ 

ເມ  ອ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ນາຊາເຣັດ ແຂວງ ຄາລເີລ.         

40ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ແລະ ແຂງ-

ແຮງ,         ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ,         ແລະ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ.          
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ກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ 

41ຝື່ຳຍ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະກມຸມຳນ         ເຄີຍ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃນ ເທດສະກຳນ ປັດສະ-
ຄາ ທກຸ ປີ.         

42ເມ  ື່ອ ກມຸມຳນ ມີ ພຣະຊນົ ສິບ ສອງ ພນັ ສຳ         ເຂົຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ເທດສະກຳນ 

ນ ັໍ້ນ.         

43ເມ  ື່ອ ຄບົ ກ  ຳນດົ ວນັ ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂະນະ ທີື່  ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ກບັ ເມ  ອ         ພຣະກມຸມຳນ ເຢຊູ ກ  

ຍງັ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ຝື່ຳຍ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.         

44ເພຳະ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຄ ດ ວື່ຳ ພຣະກມຸ-

ມຳນ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ນ  ຳ ຄນົ ທີື່  ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ໄດໍ້ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊອກ ຫຳ ກມຸມຳນ ໃນ ໝູື່ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ແລະ ຄນົ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ກນັ.         

45ເມ  ື່ອ ບ ື່  ພບົ ຈິື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຊອກ ຫຳ ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

46ຄນັ ຊອກ ຫຳ 

ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ພບົ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັື່ງ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ອຳຈຳນ         ກ  ຳ-

ລງັ ຟງັ ແລະ ໄຕື່ ຖຳມ ພວກ ອຳຈຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຢູື່.         

47ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ສະຕ-ິ

ປນັຍຳ ແລະ ຄ  ຳ ຕອບ ຂອງ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ.         

48ຝື່ຳຍ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ກ  ອດັສະຈນັ 

ໃຈ         ມຳນ ດຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ເບິື່ ງ ແມ!         ພ ື່  ກບັ ແມ ື່ ໄດໍ້ 

ຊອກ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ.”         

49ຝື່ຳຍ ພຣະກມຸມຳນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ 

ເຮັດ ຫຍງັ         ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ສະຖດິ ແຫື່ງ         ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ.”[a]                  

50ແຕື່ ບດິຳ ມຳນ 

ດຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄ  ຳ ຕອບ ຂອງ ພຣະກມຸມຳນ ນ ັໍ້ນ.         

51ແລໍ້ວ ພຣະກມຸມຳນ ກ  ລງົ ໄປ ກບັ ເຂົຳ         ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ນາຊາເຣັດ ແລະ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ເຂົຳ         ສື່ວນ ມຳນ ດຳ ກ  ເກບັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ 

ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ.          
52ພຣະເຢຊ ູກ  ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ດໍ້ຳນ ສະຕປິນັຍຳ,         ໃນ ດໍ້ຳນ ຮື່ຳງກຳຍ,         ເປັນ ທີື່  ຊອບ ຕ ື່  ພຣະ-

ເຈົ້າ ແລະ ຕ ື່  ມະນດຸ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 3 
ການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
(ມທ 3:1-12; ມຣກ 1:1-8; ຢຮ 1:19-28) 

1ເມ  ື່ອ ປີ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ໃນ ລດັຊະກຳນ ກາຍຊາ ຕີເບຣິໂອ          ຄຳວ ເມ  ື່ອ ປົນຕີໂອ ປີລາດ ເປັນ ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ 

ແຂວງ ຢູດາຍ,         ເຮໂຣດ ເປັນ ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ແຂວງ ຄາລເີລ,         ຟີລິບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮໂຣດ ເປັນ ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ 

ຄອງ ແຂວງ ອີຕູຣາຍ ກບັ ອຳນຳເຂດ ທາໂຄນິດ,         ລຊີາເນຍ ເປັນ ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ແຂວງ ອາບີເລັນ.         

2ແລະ ອັນນາ ກບັ ກາຢະຟາ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ 

ໂຢຮັນ ບດຸ ຊາຂາຣີຢາ ໃນ ກຳງ ປື່ຳ.         

3ແລໍ້ວ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ປະ-

ກຳດ ບບັຕສິະມຳ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ເສຍ.          
4ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ໜງັສ  ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

  “ສຽງຜູໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງໃນປື່ຳວື່ຳ 

   ‘ຈ ົື່ງຈດັແຈງທຳງຂອງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

 

[a]ຫລ  “ຕໍ້ອງເຮັດທລຸະກດິແຫື່ງພຣະບິດຳຂອງເຮົຳ.” 
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  ຈ ົື່ງເຮັດຫນົທຳງຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຊ ື່ ໄປ. 

 5  ຮື່ອມທກຸຮື່ອມຈະໄດໍ້ຖມົໃຫໍ້ເຕັມ 

  ພແູລະໂນນທກຸໜື່ວຍຈະເຮັດໃຫໍ້ຕ  ື່ຳລງົ 

   ທຳງຄດົຈະເຮັດໃຫໍ້ຊ ື່ 

  ແລະທຳງມຕີ ກ ຈະເຮັດໃຫໍ້ກ ໍ້ຽງ. 

 6  ມະນດຸທງັປວງຈະໄດໍ້ເຫັນກຳນທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ’.” 
7ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອອກ ມຳ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ ຕນົ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຊຳດ ງ ູ ຮໍ້ຳຍ ເຮຍີ,         

ໃຜ ໄດໍ້ ບອກ ສ ູໃຫໍ້ ປບົ ໜີ ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ.         

8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ຜນົ 

ສມົ ກບັ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ແລະ ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ນ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຮົຳ ມ ີອັບຣາຮາມ ເປັນ ພ ື່  ເຄົໍ້ຳ’         

ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອຳດ ຈະ ບນັດຳນ         ໃຫໍ້ ລກູ ຫລຳນ ເກດີ ແກື່ ອັບ-
ຣາຮາມ ຈຳກ ກໍ້ອນ ຫີນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້.         

9ບດັ ນີໍ້ ຂວຳນ ວຳງ ໄວໍ້ ທີື່  ເຫງົໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ສນັນ ັໍ້ນ ໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ 

ທີື່  ບ ື່ ເກດີ ຜນົ ດ ີກ  ຈະ ຖ ກ ປ ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ ເສຍ.”          
10ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ຈິື່ງ ຖຳມ ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ແນວໃດ.”         

11ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ເສ ໍ້ອ ສອງ ໂຕ ຈ ົື່ງ ປນັ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ອຳຫຳນ ຈ ົື່ງ ປນັ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.”         

12ແລະ 

ພວກ ເກບັ ພຳສ ີ         ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເໝ ອນ ກນັ         ແລໍ້ວ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ.”         

13ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເກບັ ພຳສີ ເກນີ ອດັຕຳ.”         

14ພວກ 

ທະຫຳນ ກ  ຖຳມ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເດ,         ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ?”         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຢື່ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ຫລ  ຢື່ຳ ຫຳ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ໃສື່ ໃຜ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ເງນິ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ພ ໃຈ ໃນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຕນົ.”          
15ເມ  ື່ອ ພນົລະເມ  ອງ ຫວງັ ຖໍ້ຳ ພຣະຄຣິດ ຢູື່         ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ຄ ດ ໄຕື່ຕອງ ເຖງິ ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ອຳດ 

ຈະ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ ຫລ .”         

16ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ບບັຕ-ິ

ສະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ແຕື່ ມີ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຈະ ມຳ ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ລິດ ກວື່ຳ ເຮົຳ ອີກ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ແກໍ້ ສຳຍ-

ຮດັ ເກບີ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຝື່ຳຍ ເພິື່ ນ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ 

ດໍ້ວຍ ໄຟ.         

17ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ຖ  ດ ົໍ້ງ ຝດັ ເຂົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ລຳນ ເຂົໍ້ຳຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ ດ ີແລະ ເພ ື່ ອ ຮວບ-

ຮວມ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ດ ີໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ເລົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ເຂົໍ້ຳລີບ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈະ ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ມອດ.”          
18ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳເຕ ອນ ສະຕ ິຕື່ຳງ ໆ         

ຫລຳຍ ຂ ໍ້.         

19ຝື່ຳຍ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ,         ເມ  ື່ອ ຖ ກ ໂຢຮັນ ກື່ຳວ ຕຕິຽນ ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນຳງ ເຮໂຣ-
ເດຍ ພນັ ລະ ຍຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເພຳະ ກຳນ ຊ ົື່ວ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

20ເຮ-
ໂຣດ ຍງັ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ນີໍ້ ເພີື່ ມ ກບັ ກຳນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ຄ  ໄດໍ້ ຈບັ ໂຢຮັນ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຮັບບັບຕິສະມາ 
(ມທ 3:13-17; ມຣກ 1:9-11) 

21ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ         ແລະ ພຣະເຢຊ ູກ  ຊງົ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເໝ ອນ ກນັ         

ຂະນະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່         ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ໄຂ ອອກ.         

22ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຊງົ ຮບູ 

ເໝ ອນ ນກົ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳສະ ຖດິ ຢູື່ ເທິງ ພຣະອງົ         ແລະ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ 
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ສະຫວນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ[a]         ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຊອບ ໃຈ ຫລຳຍ ໃນ ທື່ຳນ.”          

ລຳດັບວົງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
(ມທ 1:1-17) 

23ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່          ພຣະອງົ ມີ ພຣະ ຊນົມຳຍ ຸປະມຳນ ສຳມ ສິບ ພນັ ສຳ         

(ຕຳມ ຄວຳມ ຄຳດໝຳຍ ຂອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ)         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ເອລີ.         

24ເອລ ີເປັນ ບດຸ ຂອງ ມັດທາດ,         ມັດທາດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເລວີ,         ເລວີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເມລະຂີ,         

ເມລະຂີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຢັນນາ,         ຢັນນາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢເຊັບ.         

25ໂຢເຊັບ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ມັດຕາ-
ເທຍ,         ມັດຕາເທຍ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອາໂມດ,         ອາໂມດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ນາຮູມ,         ນາຮູມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ເອຊະລ,ີ         ເອຊະລ ີເປັນ ບດຸ ຂອງ ນັກກາຍ.         

26ນັກກາຍ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ມາອາດ,         ມາອາດ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ມັດຕາເທຍ,         ມັດຕາເທຍ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຊເມອີນ,         ເຊເມອີນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢເຊັກ,         ໂຢເຊັກ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢດາ.         

27ໂຢດາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢຮານັນ,         ໂຢຮານັນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຣຊາ,         ເຣຊາ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຊຣູບາເບນ,         ເຊຣູບາເບນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຊອານຕີເອນ,         ເຊອານຕີເອນ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ເນຣີ.         

28ເນຣີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເມລະຂີ,         ເມລະຂີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອັດດີ,         ອັດດີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂກ-
ຊາມ,         ໂກຊາມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເອນມາດາມ,         ເອັນ ມຳ ດຳມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເອຣະ.         

29ເອຣະ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ເຢຊູ,         ເຢຊູ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເອລເີອເຊ,         ເອລເີອເຊ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢຣີມ,         ໂຢຣີມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ມັດທາດ,         ມັດທາດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເລວີ.         

30ເລວີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຊິມໂອນ,         ຊິມໂອນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຢູ-
ດາ,         ຢູດາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢເຊັບ,         ໂຢເຊັບ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂຢນາມ,         ໂຢນາມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເອລຢີາ-
ກີມ.         

31ເອລຢີາກີມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເມເລອາ,         ເມເລອາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເມັນນາ,         ເມັນນາ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ມັດຕາທາ,         ມັດຕາທາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ນາທານ,         ນາທານ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ດາວິດ.         

32ດາວິດ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຢຊີ,         ເຢຊີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂອເບັດ,         ໂອເບັດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ໂບອາດ,         ໂບອາດ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ຊຳ ລຳ,         ຊຳ ລຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ນາໂຊນ.         

33ນາໂຊນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອຳມີນາດາບ,         ອຳມີນາດາບ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອັດມີນ,         ອັດມີນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອານີ,         ອານີ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮດຊະໂຣນ,         ເຮດຊະ-
ໂຣນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເປເຣັດ,         ເປເຣັດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຢູດາ.         

34ຢູດາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຢາໂຄບ,         ຢາໂຄບ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອີຊາກ,         ອີຊາກ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອັບຣາຮາມ,         ອັບຣາຮາມ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຕຣາ,         ເຕຣາ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ນາໂຮ.         

35ນາໂຮ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເສຣຸກ,         ເສຣຸກ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຣອູ,         ເຣອູ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ເປເລັກ,         ເປເລັກ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮເບ,         ເຮເບ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຊລາ.         

36ເຊລາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ກາຍນານ,         ກາຍນານ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອາຟັກຊາດ,         ອາຟັກຊາດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຊມ,         ເຊມ ເປັນ ບດຸ 

ຂອງ ໂນອາ,         ໂນອາ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ລາເມັກ.         

37ລາເມັກ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເມທູເຊລາ,         ເມທູເຊລາ ເປັນ 

ບດຸ ຂອງ ເອໂນກ,         ເອໂນກ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ຢາເຣັດ,         ຢາເຣັດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ມາຮາລາເລນ,         ມາຮາ-
ລາເລນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ກາຍນານ.         

38ກາຍນານ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເອໂນດ,         ເອໂນດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ເຊດ,         ເຊດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ອາດາມ,         ອາດາມ ເປັນ ບດຸ ພຣະເຈົ້າ.          

 

[a]ຫລ  “ບດຸອງົດຽວ” 
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ມານທົດລອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 4:1-11; ມຣກ 1:12-13) 

1ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແລະ 

ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພຣະອງົ ໄປ ໃນ ປື່ຳ.         

2ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ວນັ         

ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ສິື່ ງ ໃດ         ແລະ ເມ  ື່ອ ສິໍ້ນ ສີື່  ສິບ ວນັ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ຢຳກ ອຳຫຳນ.         

3ພະຍຳນ ມຳນ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ົື່ງ 

ສ ັື່ງ ຫີນ ກໍ້ອນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ກຳຍເປັນ ອຳຫຳນ ເບິື່ ງດ!ູ”         

4ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ມນັ ວື່ຳ,         “ມີ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         

‘ມະນດຸ ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ ສິື່ ງ ດຽວ’.”          
5ແລໍ້ວ ມຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ສະແດງ ບນັດຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ທົື່ວ ພິພບົ ໃນ ບດັ ດຽວ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ 

ພຣະອງົ ເຫັນ.         

6ແລະ ມຳນ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ລຳຊະ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຊງົ ມອບ ເປັນ ສິດ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ປຳດຖະ-

ໜຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

7ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຂຳບ ລງົ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ         ສບັພະ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ 

ຂອງ ທື່ຳນ ໝດົ.”         

8ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ມຳນ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ປະຕບິດັ ພຣະອງົ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ’.”          
9ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພຣະອງົ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ 

ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ໂຕນ ລງົ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ 

ເບິື່ ງດ!ູ         

10ເພຳະວື່ຳ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         ‘ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເອົຳໃຈໃສື່ ຮກັສຳ ທື່ຳນ ໄວໍ້’.         

11ແລະ,         ‘ມ  ຂອງ ເທວະດຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຮບັ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຕ  ຳ ຫີນ’.”         

12ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ມຳນ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ 

ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ‘ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລອງ ໃຈ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’.”         

13ເມ  ື່ອ ມຳນ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ທກຸ 

ປະກຳນ ແລໍ້ວ         ມນັ ກ  ໜີ ຈຳກ ພຣະອງົ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ມີ ໂອກຳດ ອີກ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຕັ້ງຕົ້ນເທດສະໜາໃນແຂວງຄາລີເລ 
(ມທ 4:12-17; ມຣກ 1:14-15) 

14ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ແຂວງ ຄາລເີລ ດໍ້ວຍ ລິດ ແຫື່ງ ພຣະວິນຍານ          ແລະ ກ ິຕ ິສບັ 

ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ອໍ້ອມ ເຂດ ນ ັໍ້ນ.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ 

ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ຄວຳມ ສນັລະເສີນ ຈຳກ ຄນົ ທງັ ປວງ.          

ໄທນາຊາເຣັດບໍ່ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ 
(ມທ 13:53-58; ມຣກ 6:1-6) 

16ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ນາຊາເຣັດ          ຄ  ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຈະເລີນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຕຳມ ເຄີຍ         ແລະ ຊງົ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ 

ອື່ຳນ         ພຣະທ  ຳ ໃຫໍ້ ທີື່  ປະຊຸມ ຟງັ.         

17ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂອງ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ພ  ໜງັສ  ພຣະທ  ຳ ອອກ ກ  ພບົ ຂ ໍ້ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,          
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 18 “ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສະຖດິຢູື່ເທິງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຫດົສງົຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

  ໃຫໍ້ປະກຳດຂື່ຳວປະເສີດແກື່ຄນົຍຳກຈນົ. 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໃຊໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳປະກຳດອິດສະຫລະພຳບແກື່ບນັດຳຊະເລີຍ 

  ໃຫໍ້ປະກຳດແກື່ຄນົຕຳບອດວື່ຳຈະໄດໍ້ເຫັນຮຸື່ງອີກ 

   ໃຫໍ້ປື່ອຍຜູໍ້ຖ ກບບີບງັຄບັເປັນອິດສະຫລະ. 

 19 ແລະໃຫໍ້ປະກຳດປີທີື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເມດຕຳນ ັໍ້ນ.” 
20ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ  ຳ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ຊງົ ນ ັື່ງ ລງົ         ຕຳ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ໃນ 

ໂຮງ ທ  ຳ ກ  ເພື່ງ ເບິື່ ງ ພຣະອງົ.         

21ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຄ  ຳ ພີ ຕອນ ນີໍ້ ກ  ສ  ຳ-

ເລັດ ໃນ ວນັ ນີໍ້         ຄ  ເມ  ື່ອ ຫູ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ໄດໍ້ ຍນິ ຢູື່ ນີໍ້.”         

22ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ກື່ຳວ ຊມົເຊຍີ ພຣະອງົ         ແລະ 

ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອື່ອນ ຫວຳນ ຊ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ 

ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ໂຢເຊັບ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ?”.         

23ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄງົ 

ຈະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ຕ ື່  ເຮົຳ ເປັນ ແນື່         ຄ  ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ໝ  ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ປວົ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ດ’ີ         ຄ          ‘ບນັດຳ 

ກຳນ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ ທີື່  

ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.’”         

24ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ນບັຖ  ໃນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ.         

25ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ມີ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃນ ຄຳວ ເອລຢີາ          ເມ  ື່ອ ຊງົ ອດັ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

ເສຍ ເຖງິ ສຳມ ປີ ກບັ ຫກົ ເດ ອນ         ກ  ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ໜກັ ຫລຳຍ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ.         

26ແຕື່ ເອລີຢາ ກ  ບ ື່  

ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ໃດ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ຊາເຣຟັດ ແຂວງ ຊີໂດນ.         

27ແລະ ໃນ ຄຳວ ຂອງ ເອລຊີາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ໄດໍ້ ມີ ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ          

ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ດ ີສະອຳດ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ນາອາມານ ຊຳວ ຊີເຣຍ.”         

28ເມ  ື່ອ ຄນົ 

ທງັ ປວງ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ.         

29ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳກນັ ລກຸຂ ໍ້ນ ຊຸກ 

ພຣະອງົ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ         ແລະ ນ  ຳ ພຣະອງົ ໄປ ຍງັ ແງ ື່ ຜຳ ຊນັ ບື່ອນ ໂນນ ເມ  ອງ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ 

ໝຳຍ ຈະ ຊຸກ ພຣະອງົ ລງົ.         

30ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ພົໍ້ນ ໄປ.          

ຊາຍທີ່ມີຜີຮ້າຍສິງ 
(ມຣກ 1:21-28) 

31ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ແຂວງ ຄາລີເລ ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ.         

32ເຂົຳ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ.          
33ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່ ແລະ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ.         

34“ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ເຮຍີ,         ທື່ຳນ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ         ທື່ຳນ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຮົຳ 

ຫລ          ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຄ  ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

35ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຫໍ້ຳມ 

ມນັ ວື່ຳ,         “ມດິ ແມ         ອອກ ຈຳກ ຄນົ ນີໍ້ ເສຍ!’         ແລະ ເມ  ື່ອ ຜີ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຖໍ້ຳມກຳງ ປະຊຳ-
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ຊນົ ແລໍ້ວ         ກ  ອອກ ມຳ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ.         

36ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ປະ-

ຫລຳດ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ໜ  ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ 

ແລະ ລິດເດດ         ມນັ ກ  ອອກ ມຳ.”         

37ແລະ ກ ິຕ ິສບັ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ທກຸ ບື່ອນ ທົື່ວ ຂງົເຂດ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໂຜດແມ່ເມຍຂອງເປໂຕໃຫ້ດີໄຂ້ 
(ມທ 8:14-17; ມຣກ 1:29-34) 

38ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊີໂມນ ແລະ ແມ ື່ 

ເມຍ ຂອງ ຊີໂມນ ລ  ຳບຳກ ເປັນໄຂໍ້ ແຮງ ຫລຳຍ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະອງົ ສ  ຳລບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

39ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ຄນົ ເຈບັ         ຊງົ ຫໍ້ຳມ ໄຂໍ້         ແລະ ໄຂໍ້ ກ  ເຊົຳ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ບວົລະບດັ 

ພຣະອງົ ກບັ ທງັ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ.          
40ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຕຳເວັນ ກ  ຳລງັ ຕກົ         ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຄນົ ເຈບັເປັນ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ກ  ພຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ວຳງ ພຣະຫດັ ໃສື່ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ.ີ         

41ຜີ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ຫລຳຍ ຄນົ 

ເໝ ອນ ກນັ         ໂດຍ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ປຳກ         ເພຳະ ເຂົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ.          

ພຣະເຢຊູຊົງອອກໄປປະກາດ 
(ມຣກ 1:35-39) 

42ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ ປື່ຳ ບື່ອນ ສະຫງດັ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຊອກ ຫຳ ພຣະອງົ         

ເມ  ື່ອ ພບົ ແລໍ້ວ ກ  ໜື່ວງ ໜື່ຽວ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄປ ຈຳກ ເຂົຳ.         

43ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ເມ  ອງ ອ ື່ ນ ໆ         ເໝ ອນ ກນັ         

ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ກ  ເພຳະ ເຫດກຳນ ນີໍ້.”         

44ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກຳດ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ 

ເທດ ສະໜຳ ທີື່  ແຂວງ ຢູດາຍ.          

ບົດທີ 5 
ຈັບປາໄດ້ຫລາຍ 

(ມທ 4:18-22; ມຣກ 1:16-20) 

1ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ບ ຸບຽດ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະ-
ເຢຊ ູຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ແຄມ ທະເລສຳບ ເຄັນເນຊາເຣັດ.         

2ຊງົ ເຫັນ ເຮ ອ ສອງ ລ  ຳ ຈອດ ຢູື່ ຮມີ ຝ ັື່ງ ທະເລສຳບ 

ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ພວກ ຫຳ ປຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ລໍ້ຳງ ມອງ ຢູື່.         

3ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະ-

ເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ         ຄ  ເຮ ອ ຂອງ ຊີໂມນ ແລໍ້ວ ຊງົ ຂ  ໃຫໍ້ ຖອຍ ເຮ ອ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຝ ັື່ງ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         

ຈິື່ງ ປະທບັ ລງົ ສ ັື່ງສອນ ປະຊຳຊນົ ຈຳກ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ.         

4ເມ  ື່ອ ຊງົ ຢດຸ ສອນ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊີໂມນ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳຍ ອອກ ໄປ ບື່ອນ ເລິກ         ແລໍ້ວ ຢື່ອນ ມອງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ລງົ ຈບັ ປຳ.”         

5ຊີໂມນ ທນູ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຫຳ ຈນົ ອິດເມ  ື່ອຍ ໝດົ ຄ ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຍງັ         ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ຢື່ອນ ມອງ ລງົ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂອງ ນຳຍ.”         

6ເມ  ື່ອ ຢື່ອນ ລງົ ແລໍ້ວ ມອງ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ປຳ ຫລຳຍ ເຕັມທີ         ຈນົ 

ມອງ ຂອງ ເຂົຳ ພວມ ຂຳດ ໄປ.         

7ເຂົຳ ຈິື່ງ ກວກັ ມ  ເອົຳ ໝູື່ ທີື່ ຢູື່ ເຮ ອ ລ  ຳ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ມຳ ຊື່ອຍ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ 



ລູກາ 5 114 
ຊື່ອຍ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ປຳ ເຕັມ ເຮ ອ ທງັ ສອງ ລ  ຳ         ຈນົ ເຮ ອ ເຂົຳ ແຊມ ເກ ອບ ຫລ ົໍ້ມ.         

8ເມ  ື່ອ ຊີໂມນ ເປໂຕ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະ ຊຳນ ຸຂອງ ພຣະເຢຊູ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ເຊນີ ໄປ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ຈຳກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ບຳບ.”         

9ເພຳະ ເປໂຕ ກບັ ໝູື່ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ງ ດ 

ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ປຳ ຫລຳຍ ທີື່  ເຂົຳ ຈບັ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

10ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢຮັນ          ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ເຊເບດາຍ          

ທີື່  ເປັນ ໝູື່ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ຊີໂມນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ເໝ ອນ ກນັ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຊີໂມນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ 

ຢໍ້ຳນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ຫຳ ຄນົ.”         

11ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຮ ອ ມຳ ເຖງິ ຝ ັື່ງ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ສະຫລະ ສິື່ ງ 

ສຳລະພດັ ແລໍ້ວ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          

ຊົງໂຜດຄົນຂີ້ທູດໃຫ້ດີສະອາດ 
(ມທ 8:1-4; ມຣກ 1:40-45) 

12ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຂີໍ້ທດູ ເຕັມຕວົ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ອໍ້ອນວອນ         ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ພ ໃຈ ກ  ອຳດ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດ ີສະອຳດ ໄດໍ້.”         

13ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຢຽດ ຫດັ ອອກ ຖ ກ ຄນົ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ພ ໃຈ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ດ ີສະອຳດ ເສຍ”         ໃນ ທນັໃດ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທດູ ກ  ຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

14ພຣະອງົ 

ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ບອກ ຜູໍ້ ໃດ ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ ແລະ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ         ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ດ ີສະອຳດ ແລໍ້ວ.”         

15ແຕື່ ກ  ິ

ຕ ິສບັ ຂອງ ພຣະອງົ ແຮື່ງ ຊື່ຳລ  ໄປ ອີກ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ເພ ື່ ອ ຟງັ ພຣະ-

ອງົ ແລະ ເພ ື່ ອ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ເຂົຳ ດ.ີ         

16ແຕື່ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ກຳງ ປື່ຳ 

ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່.          

ຊົງໂຜດຄົນເປ້ຍໃຫ້ດີ 
(ມທ 9:1-8; ມຣກ 2:1-12) 

17ຢູື່ ມຳ ວນັ ໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່         ມີ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ຄບູຳ ອຳຈຳນ ນ ັື່ງ ຢູື່ ຫັໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ໆ         ບໍ້ຳນ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ,         ແຂວງ ຢູດາຍ          ແລະ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູ-
ຊາເລັມ          ແລະ ລິດເດດ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ີພະຍຳດ.         

18ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຜູໍ້ ຫຳມ ຄນົ ເປໍ້ຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນອນ ເທິງ ບື່ອນ ນອນ         ແລະ ເຂົຳ ພະ-

ຍຳຍຳມ ຈະ ຫຳມ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ວຳງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຫຳ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເພຳະ ມີ ຄນົ ຫລຳຍ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຂ ໍ້ນ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ         ແລະ ຢື່ອນ ຄນົ ເປໍ້ຍ ກບັ ທງັ ບື່ອນ ນອນ ລງົ ມຳ ຕຳມ 

ປື່ອງ ດນິຂ  ຫວື່ຳງ ກຳງ ໝູື່ ຄນົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຢຊ.ູ         

20ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ 

ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ເປໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ເອີຍ,         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ ແລໍ້ວ.”         

21ຝື່ຳຍ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແມ ື່ນ ໃຜ         ໃຜ ຈະ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

22ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຄ ດ ພິຈຳລະນຳ 

ໃນ ໃຈ.         

23ທີື່  ຈະ ວື່ຳ         ‘ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ ແລໍ້ວ’         ຫລ  ຈະ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ຍື່ຳງ ທຽວ 

ໄປ’         ອນັ ໃດ ຈະ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ກນັ.         

24ແຕື່ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ບດຸ ມະນດຸ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ໃນ 
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ໂລກ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້”         (ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເປໍ້ຍ         ວື່ຳ)         “ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບໍ້ຳນ ເສຍ.”         

25ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ເປໍ້ຍ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ 

ປວງ         ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຊ ື່ ງ ຕນົ ໄດໍ້ ນອນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ         ໂດຍ ຮໍ້ອງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ.         

26ສື່ວນ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ອດັສະຈນັ ໃຈ ຫລຳຍ ແລະ ພຳກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ວນັ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຫລ ອ ເຊ ື່ ອ.”          

ຊົງເອີ້ນເອົາເລວີ 
(ມທ 9:9-13; ມຣກ 2:13-17) 

27ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ         ແລະ ຊງົ ເຫັນ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເລວີ ນ ັື່ງ ຢູື່ ດື່ຳນ ພຳສີ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.”         

28ແລໍ້ວ ເລວີ ກ  ສະ-

ຫລະ ຖິໍ້ມ ໝດົ ທກຸ ສິື່ ງ         ລກຸຂ ໍ້ນ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.          
29ເລວີ ໄດໍ້ ຈດັ ໃຫໍ້ ມີ ງຳນ ລໍ້ຽງ ອນັ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຽດ ແກື່ ພຣະອງົ         ມີ 

ຫລຳຍ ຄນົ ຄ  ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ນ  ຳ.         

30ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ນກັ-

ທ  ຳ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເຂົຳ         ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຕຕິຽນ ພວກ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ 

ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພວກ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ພວກ ນອກ ສິນ ທ  ຳ.”         

31ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ປກົກະຕ ິ

ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໝ  ຢຳ         ແຕື່ ຄນົ ເຈບັ ຕໍ້ອງກຳນ ໝ .         

32ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ແຕື່ ມຳ 

ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ໃຫໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.”          

ບັນຫາເລື່ອງສິນອົດອາຫານ 
(ມທ 9:14-17; ມຣກ 2:18-22) 

33ເຂົຳ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ         ແລະ ທ  ຳ ພິທີ 

ອໍ້ອນວອນ         ແລະ ສິດ ຂອງ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ ສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ.”         

34ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ສະຫຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ອດົ ອຳຫຳນ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ 

ບື່ຳວ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕີໍ້!”.         

35ແຕື່ ຈະ ມີ ວນັ ໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຖ ກ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເຂົຳ ຈະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ.”         

36ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່ -

ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈກີ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຈຳກ ເສ ໍ້ອ ໃໝື່ ມຳ ຕຳບ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເສ ໍ້ອ ໃໝື່ ກ  ຂຳດ ເສຍ ໄປ         

ແລະ ຜໍ້ຳ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ເສ ໍ້ອ ໃໝື່ ກ  ຈະ ບ ື່  ສມົ ກບັ ເສ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

37ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ 

ແວງ ໃໝື່ ມຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ ໜງັ ເກົື່ ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຖງົ ໜງັ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ ໄປ,         

ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ຈະ ໄຫລ ອອກ,         ແລະ ຖງົ ໜງັ ກ  ຈະ ເສຍ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ.         

38ແຕື່ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່ ຕໍ້ອງ ໃສື່ ໄວໍ້ 

ໃນ ຖງົ ໜງັ ໃໝື່.         

39ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເມ  ື່ອ ກນິ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ເກົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ຈະ ຢຳກ ໄດໍ້ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໃໝື່         ເພຳະ 

ເພິື່ ນ ຍື່ອມ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ອນັ ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ດ’ີ.”          
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ບັນຫາເລື່ອງວັນຊະບາໂຕ 
(ມທ 12:1-8; ມຣກ 2:23-28) 

1ຢູື່ ມຳ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ວນັ ໜ ື່ ງ         ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ທົື່ງ ນຳ ໄປ         ສື່ວນ ພວກ ສິດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເດັດ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຍື່ອງ ກນິ.         

2ມີ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ບຳງ ຄນົ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຜິດ ຕ ື່  ກດົ ຂອງ ວນັ ຊະບາໂຕ?”.         

3ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ອື່ຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫລ          ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ກບັ ພກັ ພວກ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອ ດ ຢຳກ.         

4ຄ  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ປນັ ໃຫໍ້ 

ພກັ ພວກ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ກນັ         ຊ ື່ ງ ພຣະບນັຍດັ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ກນິ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ປະໂລຫິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

5ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ມະນດຸ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ວນັ ຊະບາໂຕ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ຊົງໂຜດຄົນມືລີບ 
(ມທ 12:9-14; ມຣກ 3:1-6) 

6ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ສ ັື່ງ-

ສອນ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ລີບ.         

7ຝື່ຳຍ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຊອມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         

ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ ີໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຫລ          ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ຫຳ ເຫດ ຟໍ້ອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້.         

8ແຕື່ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ         ຈິື່ງ ຊງົ ບອກ ຄນົ ມ  ລີບ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ສຳ”         

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ.         

9“ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ 

ຊະບາໂຕ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ດ ີ         ຫລ  ຄວນ ຈະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ຈະ ເອົຳ ຊວີດິ ໄວໍ້         ຫລ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ດບັ ເສຍ?”.         

10ພຣະອງົ ຈິື່ງ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ອໍ້ອມ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ມ  ລີບ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຢຽດ ມ  ອອກ”         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ແລະ ມ  ຂອງ ລຳວ ກ  ດ ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ         

11ຝື່ຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້.          

ຊົງເອີ້ນເອົາສາວົກສິບສອງຄົນ 
(ມທ 10:1-4; ມຣກ 3:13-19) 

12ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ພູ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄຫວໍ້ ວອນ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຫວໍ້ ວອນ ພຣະເຈົ້າ 

ຕະຫລອດ ຄ ນ.         

13ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ພວກ ສິດ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ຈຳກ ພວກ ສິດ 

ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ສິບ ສອງ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອກັ ຄະ ສຳວກົ.         

14ຄ  ຊີໂມນ          ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ເປໂຕ,         ອັນເດອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເປໂຕ,         ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢຮັນ,         ຟີລິບ ແລະ ບາ-
ຣະໂທໂລມາຍ.         

15ມັດທາຍ ແລະ ໂທມາ,         ຢາໂກໂບ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ອາລະຟາຍ,         ຊີໂມນ          ທີື່  ເອີໍ້ນ 

ວື່ຳ         “ຜູໍ້ ຮກັ ຊຳດ”.         

16ຢູດາ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຢາໂກໂບ,         ແລະ ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ          ທີື່  ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ທ ລະ 

ຍດົ ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ ຕນົ.          

ຊົງໂຜດປວງຊົນໃຫ້ດີພະຍາດ 
(ມທ 4:23-25) 

17ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ລງົ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ຮຳບ ພຽງ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ         
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ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ຄນົ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ທີື່  ມຳ ຈຳກ ທົື່ວ ແຂວງ 

ຢູດາຍ,         ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ,         ແລະ ຈຳກ ຝ ັື່ງ ທະເລ ເຂດ ເມ  ອງ ຕີເຣ ກບັ ເມ  ອງ ຊີໂດນ.         

18ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ມຳ ເພ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ກກຸ 

ກວນ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ ີເໝ ອນ ກນັ.         

19ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຖ ກຕໍ້ອງ ພຣະອງົ         ເຫດ ວື່ຳ ມີ ລິດ 

ກ  ຳລງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ີພະຍຳດ ທກຸ ຄນົ.          

ຄວາມສຸກແລະວິບັດ 
(ມທ 5:1-12) 

20ພຣະອງົ ທອດ ພະເນດ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ພວກ ສຳວກົ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ຍຳກຈນົກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະແຜື່ນດນິຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນຂອງພວກທື່ຳນ. 

 21 ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ອ ດຢຳກດຽວນີໍ້ກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົໂຜດໃຫໍ້ພວກທື່ຳນອີື່ ມເຕັມ, 

  ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ດຽວນີໍ້ກ ເປັນສກຸ 

   ເພຳະວື່ຳພວກທື່ຳນຈະໄດໍ້ຫວົ.” 

 22 “ເມ  ື່ອໃດຄນົທງັຫລຳຍກຽດຊງັພວກທື່ຳນ, ຕດັພວກທື່ຳນຖິໍ້ມເສຍ, 

   ຕຕິຽນນນິທຳແລະປະຕເິສດຊ ື່ ຂອງພວກທື່ຳນວື່ຳຊ ົື່ວ 

  ເພຳະພວກທື່ຳນເຫັນແກື່ບດຸມະນດຸ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນແຫລະ, ພວກທື່ຳນຈະເປັນສກຸ. 

 23  ໃນວນັນ ັໍ້ນພວກທື່ຳນຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດແີລະຕ ື່ ນເຕັໍ້ນດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

  ເພຳະເບິື່ ງແມ! ບ  ຳເໜັດຂອງພວກທື່ຳນມບີ ລິບນູຢູື່ໃນສະຫວນັ 

   ເພຳະວື່ຳບນັພະບລຸດຸຂອງເຂົຳໄດໍ້ເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນແກື່ຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳເໝ ອນກນັ. 

 24 “ແຕື່ວບິດັແກື່ທື່ຳນທງັຫລຳຍຜູໍ້ເປັນຄນົຮ ັື່ງມ ີ

   ເພຳະວື່ຳພວກທື່ຳນໄດໍ້ຮບັຄວຳມສກຸຢູື່ແລໍ້ວ. 

 25 ວບິດັແກື່ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ອີື່ ມເຕັມດຽວນີໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳພວກທື່ຳນຈະອ ດຢຳກ 

  ວບິດັແກື່ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ຫວົດຽວນີໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳພວກທື່ຳນຈະທກຸໂສກແລະຮໍ້ອງໄຫໍ້.” 

 26 “ເມ  ື່ອໃດຄນົທງັຫລຳຍຍໍ້ອງຍ ວື່ຳພວກທື່ຳນດ ີເມ  ື່ອນ ັໍ້ນແຫລະ, ວບິດັຈະມແີກື່ພວກທື່ຳນ 

   ເພຳະບນັພະບລຸດຸຂອງເຂົຳໄດໍ້ເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນແກື່ຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳຂີໍ້ໂລບເໝ ອນກນັ.” 

ຄວາມຮັກຕໍ່ສັດຕູ 
(ມທ 5:38-48; ມທ 7:12) 

27“ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ກ  ຳລງັ ຟງັ ຢູື່ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ສດັຕູ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດ ີແກື່ ຜູໍ້ 

ກຽດ ຊງັ ພວກ ທື່ຳນ.         

28ຈ ົື່ງ ອວຍພອນ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ,         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ຜູໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ 

ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ.         

29ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຕບົ ແກໍ້ມ ຂອງ ທື່ຳນ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ຈ ົື່ງ ປິື່ ນ ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         
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ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຍຳດ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ໃນ ກ  ຢື່ຳ ຫວງ ຫໍ້ຳມ.         

30ຈ ົື່ງ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຂ  ຈຳກ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ທວງ ເອົຳ ຄ ນ.         

31ທື່ຳນ ຢຳກ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ແກື່ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກນັ.          
32“ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ຮກັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮກັ ທື່ຳນ         ຈະ ຊງົ ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ຄນຸ ອນັ ໃດ ແກື່ ທື່ຳນ         ເພຳະ 

ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ກ  ຍງັ ຮກັ ຄນົ ທີື່  ຮກັ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

33ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຮັດ ດ ີກນັ ກບັ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ດ  ີ

ຕ ື່  ທື່ຳນ         ຈະ ຊງົ ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ຄນຸ ອນັ ໃດ ແກື່ ທື່ຳນ         ເພຳະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.         

34ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຢ ມ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ ນ         ກ  ຈະ ຊງົ ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ຄນຸ ອນັ ໃດ ແກື່ 

ທື່ຳນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄນົ ບຳບ ກ  ຍງັ ໃຫໍ້ ຄນົ ບຳບ ຢ ມ ໂດຍ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ ນ ທ ື່  ກນັ.         

35ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮກັ ສດັຕູ 

ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢ ມ ໂດຍ ບ ື່  ຫວງັ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ ນ ອີກ         ບ  ຳເໜັດ 

ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຈະ ມີ ບ ລິບນູ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະຜູໍ້ ສງູ ສດຸ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ເນລະຄນຸ ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ.         

36ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ກະລນຸຳ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະບິດາ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ມີ ພຣະໄທ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ.          

ການກ່າວໂທດຜູ້ອື່ນ 
(ມທ 7:1-5) 

37“ຢື່ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ທ  ຳ ໂທດ ເຂົຳ ແລະ 

ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ທ  ຳ ໂທດ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.         

38ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ແລະ ໃນ ຕກັ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຕວງ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ 

ຜອງ ຍດັ ສ ັື່ນ ລງົ ແໜໍ້ນ ເຕັມ ລ ົໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕວງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ໃດ         ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕວງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ອນັ ນ ັໍ້ນ.”          

39ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຕຳບອດ ຈະ ຈງູ ຄນົ ຕຳບອດ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຕີໍ້         ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ຂມຸ ຫລ .         

40ສິດ ບ ື່ ຫື່ອນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຄ ູ         ແຕື່ ສິດ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮບັ ກຳນ ເຝິກ 

ສອນ ຄບົ ແລໍ້ວ         ກ  ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຄ ູຂອງ ຕນົ.         

41ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຫລຽວ ເຫັນ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ຕນົ ເອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ສ ກ.         

42ເປັນ ສນັໃດ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ‘ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຂັື່ ຍ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ອອກ ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແຕື່ ທື່ຳນ ເອງ 

ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຕຳ ຂອງ ຕນົ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ         ໂອ         ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ທງັ ທື່ອນ ອອກ 

ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ຕນົ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ໄດໍ້ ຄກັ         ຈິື່ງ ຈະ ເຂັື່ ຍ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ອອກ ຈຳກ ຕຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້.          

ການສັງເກດຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຜົນ 
(ມທ 7:16-20; ມທ 12:34-35) 

43“ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ດ ີບ ື່ ຫື່ອນ ເກດີ ຜນົ ບ ື່  ດ ີ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ບ ື່  ດ ີບ ື່ ຫື່ອນ ເກດີ ຜນົ ດ.ີ         

44ເພຳະວື່ຳ ຈະ ຮູໍ້ຈກັ 

ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ໄດໍ້ ກ  ເພຳະ ຜນົ ຂອງ ມນັ         ເຫດ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່ ຫື່ອນ ເກບັ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ມີ ໜຳມ         

ແລະ ບ ື່ ຫື່ອນ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ພຸື່ມ ມີ ໜຳມ.         

45ຄນົ ດ ີຍື່ອມ ເອົຳ ຂອງ ດ ີອອກ ມຳ ຈຳກ ຄງັ ດ ີແຫື່ງ 

ໃຈ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ກ  ຍື່ອມ ເອົຳ ຂອງ ຊ ົື່ວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄງັ ຊ ົື່ວ ແຫື່ງ ໃຈ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ໃຈ 
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ເຕັມ ລ ົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ອນັ ໃດ         ປຳກ ກ  ເວົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ຮາກຖານສອງຢ່າງ 
(ມທ 7:24-27) 

46“ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ,         ‘ນຳຍ         ນຳຍ!’         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ 

ບອກ ນ ັໍ້ນ.          
47ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຫຳ ເຮົຳ,         ແລະ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ,         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ເຮົຳ ຈະແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ປຽບ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ໃດ.         

48ກ  ປຽບ ເໝ ອນ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ກ ື່ສໍ້ຳງ ຕ ກ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຂດຸ ດນິ ລງົ ເລິກ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ 

ຮຳກ ເທິງ ດຳນ ຫີນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ຖໍ້ວມ ແລໍ້ວ ແປວ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ທັື່ງ ໃສື່         ແຕື່ ບ ື່  ອຳດ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ 

ຫວ ັື່ນໄຫວ         ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ດ ີແລໍ້ວ.         

49ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແລະ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ກ  ປຽບ 

ເໝ ອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ຕ ກ ເທິງ ດນິ ດໍ້ວຍ ບ ື່  ກ  ຮຳກ         ເມ  ື່ອ ແປວ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ທັື່ງ ໃສື່ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ ມນັ ກ  ເຈ ື່ອນ 

ລງົ ທນັທີ         ແລະ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ຂອງ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ກຳນ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ.”          

ບົດທີ 7 
ຊົງໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ຂອງນາຍຮ້ອຍໃຫ້ດີ 

(ມທ 8:5-13; ຢຮ 4:43-54) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພນົລະເມ  ອງ ຟງັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ.         

2ມີ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ນຳຍ ຮກັ ຫລຳຍ         ປື່ວຍ ຢູື່ ໃກໍ້ ຈະ 

ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

3ເມ  ື່ອ ນຳຍຮໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ພຣະເຢຊູ          ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ພວກ ຢິວ          ໃຫໍ້ 

ໄປ ອໍ້ອນວອນ ເຊນີ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໂຜດ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

4ເມ  ື່ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ 

ພຣະເຢຊ ູແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ອໍ້ອນວອນ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ວື່ຳ,         “ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ 

ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ.         

5ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ຮກັ ປະເທດ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ.”         

6ແລະ ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ສະເດັດ ໄປ ກບັ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ສະເດັດ 

ເກ ອບ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໝູື່ ສະຫຳຍ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຢື່ຳ 

ຊູ ື່ ລ  ຳບຳກ ທໍ້ອນ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ລຸື່ມ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

7ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈິື່ງ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ກື່ຳວ ພຽງ ຄ  ຳ ດຽວ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄງົ ຈະ ດ ີພະຍຳດ.         

8ເຫດ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ 

ວໄິນ ທະຫຳນ         ແລະ ຍງັ ມີ ທະຫຳນ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ         ຄ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສ ັື່ງ ຄນົ ນີໍ້ ວື່ຳ         

‘ໄປ’         ມນັ ກ  ໄປ         ສ ັື່ງ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ         ‘ມຳ’         ມນັ ກ  ມຳ         ແລະ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້’         ມນັ ກ  ເຮັດ.”         

9ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ປະຫລຳດ ພຣະໄທ ດໍ້ວຍ ນຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ຊງົ ຫລຽວ ຫລງັ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຕຳມ ມຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ໃນ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃຫຍື່ ເທົື່ ຳ ນີໍ້.”         

10ຝື່ຳຍ ພວກ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ກບັ 

ໄປ ເຖງິ ເຮ ອນ ກ  ໄດໍ້ ພບົ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ດ ີພະຍຳດ ແລໍ້ວ.          
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ຊົງບັນດານໃຫ້ລູກຊາຍແມ່ໝ້າຍເປັນຄືນມາ 

11ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ນາອິນ          ພວກ ສຳວກົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ.         

12ເມ  ື່ອ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ປະຕູ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຄນົ ກ  ຳລງັ ຫຳມ ສບົ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ         ເປັນ ລກູ ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ ຂອງ ແມ ື່         ແລະ ນຳງ 

ກ  ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ ຫລຳຍ ສມົຄວນ ອອກ ມຳ ນ  ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

13ເມ  ື່ອ ຊງົ ເຫັນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ 

ກ  ຊງົ ເມດ ຕຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.”         

14ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ບຳຍ ໂລງ         

ພວກ ຫຳມ ສບົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢດຸ ຢ ນ ຢູື່         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ໜຸື່ມ ເອີຍ,         ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ.”         

15ແລໍ້ວ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເວົໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ມອບ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແມ ື່ ຂອງ 

ລຳວ.         

16ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ ກ  ຕກົ ໃສື່ ເຂົຳ ທງັ ປວງ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ 

ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ 

ຢໍ້ຽມຢຳມ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ.”         

17ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ 

ແລະ ທົື່ວ ຂງົເຂດ ທີື່ ຢູື່ ລໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ.          

ລູກສິດໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕມາໄຫວ້ພຣະເຢຊູ 
(ມທ 11:2-19) 

18ຝື່ຳຍ ພວກ ສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ກ  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ.         

19ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ສິດ 

ຂອງ ຕນົ ສອງ ຄນົ         ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ ຫຳ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ຫລ  

ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ.”         

20ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ມຳ ເຖງິ ພຣະອງົ ກ  ທນູ ວື່ຳ,         “ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ຫລ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ’.”         

21ໃນ ເວລຳ 

ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ດ ີພະຍຳດ ໂລຄຳ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຜີ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ 

ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ຕຳບອດ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ,         

22ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ສິດ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ 

ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ໂຢຮັນ          ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ         ຄ  ວື່ຳ ຄນົ ຕຳບອດ ກ  ເຫັນຮຸື່ງ,         ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ ກ  ຍື່ຳງ 

ເປັນ ປກົກະຕ,ິ         ຄນົ ຂີໍ້ທດູ ກ  ດ ີສະອຳດ,         ຄນົ ຫໜູວກ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ,         ຄນົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ຄ ນ ມຳ,         ແລະ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ກ  ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ອະນຳຖຳ.         

23ບກຸຄນົ ໃດ ບ ື່  ສະດດຸ ສງົ ໃສ ເພຳະ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ 

ສກຸ.”          
24ເມ  ື່ອ ພວກ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ໂຢຮັນ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ 

ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ປື່ຳ ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ຫຍງັ         ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ຕ ົໍ້ນ ອ ໍ້ ໄຫວ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ລມົ 

ພດັ ຫລ .         

25ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ ຫຍງັ         ໄປ ເບິື່ ງ ຄນົ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ລະອຽດ ອື່ອນ ນວນ ຫລ          

ເບິື່ ງ ແມ!         ຄນົ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ງດົ ງຳມ ແລະ ຢູື່ ກນິ ດໍ້ວຍ ຂອງ ປະນດີ ຍື່ອມ ຢູື່ ໃນ ລຳຊະ ວງັ.         

26ແຕື່ 

ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ ຫຍງັ         ເບິື່ ງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລ          ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ອີກ.         

27ຄ  ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ຂຽນ ໄວໍ້ 

ເຖງິ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຈດັ ແຈງ ຫນົ-

ທຳງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ’.         

28ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ໃນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ຜູໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ 

ຜູໍ້ ໃດ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໂຢຮັນ          ແຕື່ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໂຢຮັນ 
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ອີກ.”         

29(ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ເກບັ ພຳສີ ກ  ໄດໍ້ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຍດຸຕ ິທ  ຳ 

ໂດຍ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ ແລໍ້ວ.         

30ແຕື່ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ທ  ຳ ບນັດດິ ໄດໍ້ 

ຂດັຂວຳງ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ         ໂດຍ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຈຳກ ໂຢຮັນ.)          
31“ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ປຽບ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ກບັ ອນັ ໃດ         ແລະ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ອນັ ໃດ.         

32ປຽບ 

ເໝ ອນ ກບັ ໝູື່ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ ກຳງ ຕະຫລຳດ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ກນັ ວື່ຳ,          

  ‘ຕໄູດໍ້ເປົື່ ຳປີື່ ໃຫໍ້ສ ູແຕື່ສບູ ື່ ໄດໍ້ຟໍ້ອນລ  ຳ 

   ຕໄູດໍ້ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ຮ  ື່ຳໄຮ ແຕື່ສບູ ື່ ໄດໍ້ຕອີກົຕໍ້ອນຮບັ’. 
33ເພຳະວື່ຳ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ໄດໍ້ ມຳ         ກ  ບ ື່  ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຫລ  ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ມີ 

ຜີ ສິງ ຢູື່’.         

34ສື່ວນ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້ ມຳ ທງັ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ,         ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ 

ກນິ ເກນີ ສື່ວນ ແລະ ມກັ ເມຳົ,         ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ’.         

35ແຕື່ ພຣະປນັ-

ຍຳ ກ  ປະກດົ ວື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ ໂດຍ ບນັດຳ ຜນົ ຂອງ ພຣະປນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ພຣະເຢຊູໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນຟາຣີຊາຍ 
36ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ໄດໍ້ ເຊນີ ພຣະອງົ ໄປ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ພຣະ-

ອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຟາຣີຊາຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຊງົ ປະທບັ ລງົ.         

37ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຍງິ 

ຊ ົື່ວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ນ ັື່ງ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຟາຣີຊາຍ          

ຍງິ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ          ກະອອມ ຫີນ ຂຳວ ມີ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ.         

38ມຳ ຢ ນ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ໃກໍ້ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ ຈນົ ປຽກ ບຳດ         ນຳງ ຈິື່ງ ເອົຳ ຜມົ ເຊັດ ທງັ ຈບູ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ເອົຳ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ນ ັໍ້ນ ສງົ.         

39ຝື່ຳຍ ຄນົ ຟາຣີຊາຍ ຜູໍ້ ເຊນີ ພຣະອງົ ມຳ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ນ ກ ໃນ ໃຈ 

ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເພິື່ ນ ຄງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຍງິ ຜູໍ້ ຖ ກຕໍ້ອງ ກຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜູໍ້ ໃດ         

ແລະ ເປັນ ຄນົ ແນວໃດ         ເພຳະ ມນັ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ.”         

40ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ເອີຍ,         ເຮົຳ 

ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ”         ຊີໂມນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ເຊນີ ເວົໍ້ຳ ໂລດ.”         

41ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ລກູ ໜີໍ້ ສອງ ຄນົ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ໜີໍ້ ເງນິ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ເດນຳຣອິນົ         ອີກ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ໜີໍ້ ຫໍ້ຳ ສິບ ຫລຽນ.         

42ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ຈະ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້ ຈິື່ງ ໂຜດ ຍກົ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ທງັ 

ສອງ         ໃນ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ໃດ ຈະ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ກນັ.”         

43ຊີໂມນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ ດ 

ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໂຜດ ຍກົ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮກັ ຫລຳຍ”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ ດ ຖ ກ 

ແລໍ້ວ.”         

44ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຫລຽວ ໄປ ຫຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຊີໂມນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເຫັນ ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ 

ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜມົ ຂອງ ຕນົ ເຊັດ.         

45ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈບູ ເຮົຳ         ແຕື່ ຜູໍ້ຍງິ ນີໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮົຳ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊົຳ ຈບູ ຕນີ ຂອງ ເຮົຳ.         

46ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົ ຫວົ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ຫດົ ຕນີ ຂອງ ເຮົຳ.         

47ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຍງິ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ 

ມີ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໂຜດ ຍກົ ເສຍ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ລຳວ ຮກັ ຫລຳຍ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຍກົໂທດ ໜໍ້ອຍ ກ  ຮກັ 

ໜໍ້ອຍ.”         

48ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຜດ ຍກົ ເສຍ ແລໍ້ວ.”         

49ຝື່ຳຍ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ນ ັື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ກບັ ພຣະອງົ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໃຜ         ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ 
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ຜິດ ບຳບ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.”         

50ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ເທີນ.”          

ບົດທີ 8 
ແມ່ຍິງບາງຄົນໄປກັບພຣະອົງ 

1ຕ ື່  ມຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ຕຳມ ເມ  ອງ         ຊງົ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳ-

ນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ.         

2ພໍ້ອມ ກບັ ແມ ື່ຍງິ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຄ  ມາຣິອາ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ມັກດາລາ          ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ເຈດັ ໂຕ ອອກ.         

3ແລະ ໂຢຮັນນາ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຈຊູາ          ຜູໍ້ ເປັນ ກມົວງັ ຂອງ ເຮໂຣດ,         

ແລະ ນຳງ ຊູຊັນນາ,         ກບັ ຍງິ ອ ື່ ນ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ສະຫລະ ຊບັ ຂອງ ເຂົຳ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ ແລະ 

ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານ 
(ມທ 13:1-9; ມຣກ 4:1-9) 

4ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢູື່         ແລະ ມີ ຄນົ ກ  ຳລງັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ວື່ຳ,         

5“ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ 

ຫວື່ຳນ ພ ດ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຫວື່ຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ຕຳມ ທຳງ ກ  ຖ ກ ຢຽບ ຢ ື່ຳ         ແລະ ນກົ ປື່ຳ 

ມຳ ກນິ ເສຍ.         

6ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ໃສື່ ບື່ອນ ມີ ຫີນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ງອກ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ລງົ ເພຳະ ບື່ອນ ບ ື່  

ຊຸ ື່ມ.         

7ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ ໜຳມ         ໜຳມ ກ  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ ປກົ ຫຸໍ້ມ ຮດັ ເສຍ.         

8ລຳງ ເມດັ ກ  ຕກົ 

ໃສື່ ດນິ ດ ີຈິື່ງ ງອກ ຂ ໍ້ນ ເກດີ ຜນົ ຮໍ້ອຍ ຕ ື່ ”         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ຊງົ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ 

ມີ ຫູ ຢຳກ ຟງັ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ.”          

ຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງຄຳອຸປະມາ 
(ມທ 13:10-17; ມຣກ 4:1-9) 

9ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.”         

10ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ຄວຳມ ລບັ ເລິກ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ 

ໄດໍ້         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ         ເພ ື່ ອ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເບິື່ ງ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ,         ແລະ ເມ  ື່ອ 

ເຂົຳ ຟງັ ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ.          

ຊົງອະທິບາຍເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານ 
(ມທ 13:18-23; ມຣກ 4:13-20) 

11“ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ເມດັ ພ ດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

12ເມດັ ທີື່  ຕກົ ຕຳມ 

ທຳງ ໄດໍ້ແກື່ ພວກ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ມຳ ຍຳດ ເອົຳ ພຣະທ  ຳ ໄປ ຈຳກ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ແລະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

13ເມດັ ທີື່  ຕກົ ບື່ອນ ມີ ຫີນ ໄດໍ້ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ແລໍ້ວ ກ  ຮບັ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີແຕື່ ບ ື່  ມີ ຮຳກ         ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ແຕື່ ຊ ົື່ວຄຳວ ເມ  ື່ອ ຖ ກ ທດົ ລອງ ເຂົຳ ເລີກ ເສຍ.         

14ເມດັ ທີື່  ຕກົ ກຳງ ພຸື່ມ 

ໜຳມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພວກ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ຕຳມ ທຳງ         ແລະ ຄວຳມ ກງັວນົ,         ກບັ ຊບັ ສມົບດັ,         
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ທງັ ຄວຳມ ສະໜກຸ ຂອງ ຊວີດິ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຸໍ້ມ ຮດັ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຜນົ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ທນັ ສກຸ.         

15ເມດັ ທີື່  ຕກົ ໃສື່ ດນິ ດ ີນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ສດັທຳ         ແລໍ້ວ ກ  ຈດົ ຈ  ຳ ໄວໍ້         

ຈິື່ງ ເກດີ ຜນົ ໂດຍ         ຄວຳມພຽນ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງໂຄມໄຟ 
(ມຣກ 4:21-25) 

16“ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ         ເມ  ື່ອ ໄຕໍ້ ໂຄມ ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ພຳຊະນະ ປກົ ບງັ ໄວໍ້         ຫລ  ວຳງ ໄວໍ້ ໄຕໍ້ ຕຽງ ນອນ ແຕື່ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ 

ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ.         

17ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ 

ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ແລະ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ປກົ ບງັ ໄວໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ແລະ ບ ື່  ເປີດເຜີຍ.         

18ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ຈະ ຊງົ 

ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ມີ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ຄ ດ ວື່ຳ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ ຍກົ ເອົຳ ໄປ 

ຈຳກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.”          

ມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 12:46-50; ມຣກ 3:31-35) 

19ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ມຳນ ດຳ ແລະ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ         ແຕື່ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເພຳະ ຄນົ ຫລຳຍ.         

20ມີ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ມຳນ ດຳ ແລະ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ທື່ຳນ ຢ ນ ຢູື່ 

ຂໍ້ຳງ ນອກ ຢຳກ ມຳ ຫຳ.”         

21ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມຳນ ດຳ ແລະ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຄນົ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຫ້າມລົມຍຸ 
(ມທ 8:23-27; ມຣກ 4:23-41) 

22ຢູື່ ມຳ ວນັ ໜ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ 

ທະເລສຳບ ໄປ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ ເທຳະ”         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ຖອຍ ເຮ ອ ອອກ ໄປ.         

23ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຂໍ້ຳມ ໄປ ພຣະອງົ 

ບນັທມົ ຫລບັ         ແລະ ເກດີ ມີ ລມົ ພະຍ ຸພດັ ລງົ ມຳ ກຳງ ທະເລ,         ນ  ໍ້ຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ເຮ ອ ຢູື່,         ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຈະ ເປັນ ອນັ-

ຕະລຳຍ.         

24ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ມຳ ປກຸ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ,         ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ຈບິຫຳຍ ຢູື່ ແລໍ້ວ”         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຫໍ້ຳມ ລມົ ແລະ ຟອງນ  ໍ້ຳ         ລມົ ແລະ ຟອງນ  ໍ້ຳ ກ  ຢດຸ 

ສະຫງບົ ງຽບ ທົື່ວ ໄປ ທນັທີ.         

25ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່ ໃສ?”         

ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ແລະ ປະຫລຳດ ໃຈ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ໜ          ຈິື່ງ ຫໍ້ຳມ ທງັ ລມົ ແລະ ນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ລມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ກ  ຍອມ ຟງັ ເພິື່ ນ.”          

ຊົງໂຜດຄົນຜີສິງທີ່ເຂດແດນເຄຣາຊາ 
(ມທ 8:28-34; ມຣກ 5:1-20) 

26ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ຈອດ ທີື່  ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ ເຄຣາຊາ          ຊ ື່ ງ ຢູື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ແຂວງ ຄາລີເລ.         

27ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ບກົ ແລໍ້ວ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແຕື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພບົ ພຣະອງົ         ຄນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ 

ຫລຳຍ ໂຕ ສິງ ຢູື່         ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ເປັນ ເວລຳ ເຫິງ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຢູື່ ຕຳມ ອບຸ ໂມງ 

ຝງັ ສບົ.         

28ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ອອກສຽງ 
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ດງັ ທນູ ວື່ຳ.         “ເຢຊູ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         ຂ  

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ທ ລະມຳນ ເຮົຳ ທໍ້ອນ!”         

29ມນັ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ອອກ 

ຈຳກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         (ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ກມຸ ເອົຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ຫລຳຍ ທີື່  ແລະ ເຄີຍ ມດັ ດໍ້ວຍ ຊກີ 

ແລະ ຖ ກ ລື່ຳມ ໂສໍ້ ຂງັ ໄວໍ້         ແຕື່ ມນັ ກ  ຫກັ ເຄ ື່ ອງ ມດັ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ).         

30ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ມນັ ວື່ຳ,         “ມ ງ ຊ ື່  ຫຍງັ?”         ມນັ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊ ື່  ກອງທບັ”         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜີ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ 

ສິງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ມີ ຫລຳຍ ໂຕ.         

31ແລະ ຜີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ນ  ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ບງັຄບັ ມນັ ໜີ ໄປ ພ ໍ້ນ ເຫວ ເລິກ.         

32ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ໝູ ຝງູ ໃຫຍື່ ກ  ຳລງັ ຫຳ ກນິ ຢູື່ ຕຳມ ພ ູ         ຜີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນູ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ມນັ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່ ໃນ ໝູ ຝງູ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້.         

33ຜີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສິງ ຢູື່ ໃນ ຝງູ ໝ ູ         ໝູ ທງັ ປວງ ກ  ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ລງົ ຈຳກ ຕຳ ຫລິື່ ງ ຊນັ         ໂຕນ ໃສື່ ທະເລສຳບ 

ຈມົ ນ  ໍ້ຳ ຕຳຍ ທນັທີ.         

34ຝື່ຳຍ ຄນົ ລໍ້ຽງ ໝູ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ໜີ ໄປ ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໃນ ເມ  ອງ ແລະ ນອກ ເມ  ອງ.         

35ແລໍ້ວ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ອອກ ມຳ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ພຣະເຢຊ ູ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ທີື່  ຜີ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ຕວົ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ມີ ສະຕ ິ

ອຳລມົ ດ ີ         ນ ັື່ງ ຢູື່ ໃກໍ້ ພຣະບຳດ ເຢຊູ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ມໃີຈ ຢໍ້ຳນ.         

36ຝື່ຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຫັນ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ         ຄນົ ທີື່  ຜີ ຮໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ດ ີປກົກະຕ ິຢື່ຳງໃດ.         

37ຊຳວ ເມ  ອງ ເຄຣາຊາ ກບັ 

ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໃນ ທົື່ວ ຮອບ ເຂດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ໜີ ໄປ ຈຳກ ເຂົຳ ເສຍ         ເພຳະ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ອນັ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ກບັ ຄ ນ ໄປ.         

38ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ອອກ 

ຈຳກ ຕວົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຢູື່ ນ  ຳ ພຣະອງົ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ໄປ ໂດຍ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ.         

39“ຈ ົື່ງ ກບັ 

ໄປ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ໃຫຍື່ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ໄປ ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເຖງິ ເຫດກຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ແກື່ ຕນົ.          

ເລື່ອງລູກສາວເຈົ້ານາຍແລະຍິງເລືອດຕົກ 
(ມທ 9:18-26; ມຣກ 5:21-43) 

40ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ກບັ ມຳ ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ກ  ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຄອຍ ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ຢູື່.         

41ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢາອີໂຣ          ເປັນ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ 

ມຳ ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ 

ຕນົ.         

42ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ລກູ ສຳວ ຄນົ ດຽວ ອຳຍ ຸປະມຳນ ສິບ ສອງ ປີ         ລກູ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຕຳຍ ໄປ.          
43ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ກດີຂວຳງ ພຣະອງົ         ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພະ-

ຍຳດ ເລ ອດ ຕກົ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ນຳງ ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ຊບັ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພວກ ໝ  ຈນົ ໝດົ ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໝ  ຄນົ 

ໃດ ອຳດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ໄດໍ້.         

44ນຳງ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ພຣະເຢຊ ູແລະ ບຳຍ ແຄມ ເຄ ື່ ອງ ທງົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເລ ອດ ທີື່  ໄຫລ ກ  ຕດຸ.         

45ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ໄດໍ້ ບຳຍ 

ເຮົຳ?”         ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຕອບ ປະຕເິສດ ເປໂຕ ກບັ ພວກ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ກນັ ໄດໍ້ ທນູ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ 

ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ກ  ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ກດີຂວຳງ ແລະ ບຽດ ທື່ຳນ ຢູື່.”         

46ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ບຳຍ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ສ ກ ວື່ຳ ລິດ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ.”         

47ເມ  ື່ອ ເຫັນ ວື່ຳ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ຕວົ ບ ື່  

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ຕວົ ສ ັື່ນ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ         ທນູ ເຖງິ 
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ເຫດກຳນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ບຳຍ ພຣະອງົ         ແລະ ບອກ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ດ ີພະຍຳດ ທນັທີ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

48ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ລກູ ຍງິ ເອີຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໄປ 

ເປັນ ສກຸ ເທີນ!”.          
49ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ແຕື່ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ລກູ 

ຂອງ ນຳຍ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ຂ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລບົ ກວນ ອຳຈຳນ ຕ ື່  ໄປ.”         

50ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊູ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ 

ແກື່ ນຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ວຕິກົ ເທຳະ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລກູ ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.”         

51ເມ  ື່ອ ສະເດັດ 

ເຖງິ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເປໂຕ,         ໂຢຮັນ,         ຢາໂກ-
ໂບ,         ແລະ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

52ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕ ີອກົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ ເພຳະ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         

ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເທຳະ         ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕຳຍ ດອກ         ແຕື່ ຫລບັ ຢູື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

53ແລໍ້ວ ເຂົຳ ພຳກນັ ຫວົຂວນັ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຂົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

54ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຈບັ ມ  ເດັກນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແມ!”.         

55ແລະ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ກ  ກບັເຂົໍ້ຳ ໃນ 

ຕວົ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ທນັທີ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ ມຳ ໃຫໍ້ ມນັ ກນິ.         

56ຝື່ຳຍ 

ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ງ ດ ອດັສະຈນັ ໃຈ ຫລຳຍ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ບອກ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ 

ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ມຳ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 9 
ຊົງໃຊ້ສາວົກສິບສອງຄົນອອກໄປປະກາດ 

(ມທ 10:5:15; ມຣກ 6:7-13) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ລິດ ແລະ 

ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ປວງ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ.         

2ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ 

ເຂົຳ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ປະກຳດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ດ ີພະຍຳດ.         

3ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ໄປ ໃຊໍ້ ຕຳມ ທຳງ         ຄ          ຢື່ຳ ເອົຳ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ເທົໍ້ຳ,         ຫລ  ຖງົ,         

ຫລ  ອຳຫຳນ,         ຫລ  ເງນິ,         ຫລ  ເສ ໍ້ອ ສອງ ໂຕ.         

4ແລະ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ຫລງັ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ຈຳກ ໄປ.         

5ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ         

ແລະ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ທີື່  ຕດິ ຕນີ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  ເຂົຳ.”         

6ແລໍ້ວ ພວກ ສຳ-

ວກົ ກ  ພຳກນັ ອອກ ໄປ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ 

ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ ດ ີພະຍຳດ.          

ຄວາມສົງໃສຂອງເຮໂຣດ 
(ມທ 14:1-12; ມຣກ 6:14-29) 

7ຝື່ຳຍ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ຫຍຸໍ້ງ ໃຈ ສງົ ໃສ 

ຫລຳຍ         ເພຳະ ລຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໂຢຮັນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”         

8ລຳງ ຄນົ ວື່ຳ,         “ເປັນ ເອລີ-
ຢາ ມຳ ປະກດົ”         ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ວື່ຳ,         “ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຕື່ ເຊັື່ ນ ບຮູຳນ ກບັ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ.”         

9ເຮ-
ໂຣດ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ຫວົ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຄນົ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ໜ ?”         
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ແລໍ້ວ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຫຳ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ພບົ ພຣະອງົ.          

ຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ 
(ມທ 14:13-21; ມຣກ 6:30-44; ຢຮ 6:1-14) 

10ເມ  ື່ອ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ກບັ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ທນູ ພຣະອງົ ເຖງິ ບນັດຳ ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ພຳ ເຂົຳ ແຕື່ ໝູື່ ດຽວ ອອກ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່  ເບັດຊາອີດາ.         

11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ 

ຮູໍ້ຈກັ         ເຂົຳ ກ  ຕຳມ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ         ສື່ວນ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຕໍ້ອນຮບັ ເຂົຳ ແລະ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ເຖງິ ລຳຊະ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຕໍ້ອງກຳນ ຢຳກ ດ ີພະຍຳດ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

12ຄນັ ຕຳ-

ເວັນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຕກົ         ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເລີກ ໄປ ຕຳມ 

ບໍ້ຳນ ໄຮື່ ບໍ້ຳນ ນຳ ໃນ ແຖບ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຫຳ ບື່ອນ ພກັ ນອນ ແລະ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ກນິ         ເພຳະ ບື່ອນ ນີໍ້ ຢູື່ ກຳງ ປື່ຳ.”         

13ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ເຂົຳ ສຳ!”         ພວກ ສຳວກົ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ນອກຈຳກ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຊ ໍ້ 

ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ນີໍ້.”         

14ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແຕື່ ຜູໍ້ ຊຳຍ ມີ ປະມຳນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ແລໍ້ວ ອງົ 

ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັື່ງ ລງົ ເປັນ ໝູື່         ໝູື່ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ.”         

15ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         

ຄ  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັື່ງ ລງົ.          
16ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ແລະ ປຳ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ເງຍີ ພຣະພກັ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ 

ຂ  ພຣະພອນ         ແລະ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ສຳວກົ ເພ ື່ ອ ແຈກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

17ເຂົຳ ກ  ກນິ 

ອີື່ ມ ທກຸ ຄນົ         ສື່ວນ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກບັ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ບງຸ.          

ເປໂຕກ່າວວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
(ມທ 16:13-19; ມຣກ 8:27-29) 

18ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ຕື່ຳງຫຳກ         ມີ ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ຢູື່ ນ  ຳ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ?”.         

19ພວກ ສຳວກົ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ວື່ຳ ແມ ື່ນ 

ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ,         ລຳງ ຄນົ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ເອລຢີາ,         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຕື່ ເຊັື່ ນ 

ບຮູຳນ ກບັ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ.”         

20ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ເດ         ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ 

ໃຜ?”         ເປໂຕ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ ມຳ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ.”          

ຊົງທຳນວາຍເຖິງມໍລະນະພາບຂອງພຣະອົງ 
(ມທ 16:20-28; ມຣກ 8:30– 9:1) 

21ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ບອກ ຄວຳມ ນີໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ.         

22ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ຫລຳຍ ປະກຳນ         ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ 

ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເພິື່ ນ         ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເພິື່ ນ ຈະ 

ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ມຳ ອີກ.”          
23ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕດັ ສິດ ຂອງ 

ຕນົ ເສຍ ແລະ ຮບັ ແບກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ວນັ         ແລໍ້ວ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.         

24ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ 

ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         
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ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ພົໍ້ນ.         

25ເຫດ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ໝດົ ທງັ ໂລກ         ແຕື່ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເອງ ຈບິ-

ຫຳຍ         ຫລ  ເສຍ ໄປ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ.         

26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ເພຳະ ເຮົຳ         

ແລະ ເພຳະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ເພຳະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ສະ-

ຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ຕນົ,         ຂອງ ພຣະບິດາ          ແລະ ຂອງ ພວກ ເທວະດຳ ບ ລິສດຸ.         

27ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ມີ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ລດົ ຄວຳມ ຕຳຍ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”          

ຊົງປ່ຽນລັກສະນະ 
(ມທ 17:1-8; ມຣກ 9:2-8) 

28ພຳຍຫລງັ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ປະມຳນ ແປດ ວນັ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ພຳ ເປໂຕ,         ໂຢ-
ຮັນ,         ແລະ ຢາໂກໂບ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພູ ເພ ື່ ອ ໄຫວໍ້ ວອນ.         

29ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຊງົ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         

ວນັນະ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ປື່ຽນ ໄປ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຂຳວ ເຫລ ໍ້ອມ.         

30ແລະ ເບິື່ ງ 

ແມ!         ມີ ສອງ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ສນົທະນຳ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ         ຄ  ໂມເຊ ແລະ ເອລີຢາ.         

31ຜູໍ້ ມຳ ປະກດົ ດໍ້ວຍ ລດັສະ-

ໝີ         ແລະ ກື່ຳວ ເຖງິ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ຈຳກ ໂລກ ໄປ         ຊ ື່ ງ ຈະ ສ  ຳເລັດ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

32ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກບັ ໝູື່ ຂອງ ຕນົ ກ  ເຫງຳົນອນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ສະຫວື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ 

ເຫັນ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເຫັນ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ.         

33ເມ  ື່ອ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ກ  ຳລງັ ລຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ໄປ         ເປໂຕ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຊ ື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ທີື່  

ນີໍ້ ກ  ດ ີຢູື່         ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພຳກນັ ປກຸ ຕບູ ສຳມ ຫລງັ         ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ,         ສ  ຳລບັ ໂມເຊ ຫລງັ 

ໜ ື່ ງ,         ແລະ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ເອລຢີາ”         ເປໂຕ ບ ື່  ຮູໍ້ສ ກ ຕວົ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ.         

34ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ຍງັ 

ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢູື່         ມີ ເມກ ມຳ ປກົ ຫຸໍ້ມ ເຂົຳ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ຢູື່ ໃນ ເມກ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ.         

35ແລະ ມີ ພຣະສ-ຸ

ລະສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ເລ ອກ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ທື່ຳນ.”         

36ເມ  ື່ອ ພຣະສລຸະສຽງ ນ ັໍ້ນ ສະຫງບົ ລງົ ແລໍ້ວ         ກ  ມີ ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ດຽວ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ຫັໍ້ນ         

ສື່ວນ ເຂົຳ ທງັ ສຳມ ກ  ມດິ ຢູື່         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ເຫດກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ຈກັຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ 

ຟງັ.          

ຊົງໂຜດເດັກນ້ອຍຜູ້ມີຜີສິງ 
(ມທ 17:14-18; ມຣກ 9:14-27) 

37ວນັ ໜໍ້ຳ ມຳ,         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພູ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳ-

ນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ພຣະອງົ.         

38ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ປະຊຳຊນົ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ເບິື່ ງ ລກູ ຊຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ແຕື່ ລກູ ຄນົ ດຽວ.         

39ເບິື່ ງ 

ແມ!         ມີ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ກມຸ ຕວົ ເດັກນໍ້ອຍ         ມນັ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ທນັທີ,         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຊກັ ດີໍ້ນ,         ນ  ໍ້ຳລຳຍ ຟມູ 

ປຳກ,         ແລະ ໃຫໍ້ ຕວົ ເດັກນໍ້ອຍ ຟກົ ຊ  ໍ້ຳ ໄປ         ແລໍ້ວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ງ ື່ຳຍ.         

40ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ 

ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ທື່ຳນ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ         ແຕື່ ເຂົຳ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

41ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂອ 

ຄນົ ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເຮຍີ,         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ອດົທນົ 

ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫິງ ປຳນໃດ         ຈ ົື່ງ ພຳ ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ນີໍ້ ສຳ!”.         

42ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ມຳ         ຜີ ໄດໍ້ 
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ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ລ ົໍ້ມ ກິໍ້ງເກ ອກ ໄປ ມຳ         ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຊ  ຳລະ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ເດັກນໍ້ອຍ ດ ີແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ພ ື່  ມນັ.         

43ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ງ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ອຳນພຸຳບ ອນັ ໃຫຍື່ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          

ຊົງທຳນວາຍອີກເຖິງມໍລະນະພາບຂອງພຣະອົງ 
(ມທ 17:22-23; ມຣກ 9:30-32) 

ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ປະຫລຳດ ໃຈ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         

44“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຫູ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ມະນດຸ.”         

45ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພວກ 

ສຳວກົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ເພຳະ ຖ ກ ຊງົ ບງັ ໄວໍ້ ຈຳກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ສງັເກດ ຮູໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ 

ຖຳມ ພຣະອງົ ເຖງິ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ.          

ໃຜເປັນໃຫ່ຍ 
(ມທ 18:1-5; ມຣກ 9:33-37) 

46ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເກດີ ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ສຳວກົ         ວື່ຳ ໃຜ ຈະ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໝູື່.         

47ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ         ຈິື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ 

ພຣະອງົ.         

48ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຮບັ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຄນົ ນີໍ້ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ຮບັ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮບັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         

ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ໝູື່         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່.”          

ຜູ້ໃດບໍ່ຕໍ່ສູ້ທ່ານກໍເປັນຝ່າຍທ່ານ 
(ມຣກ 9:38-40) 

49ຝື່ຳຍ ໂຢຮັນ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຂບັ ໄລື່ ຜີ 

ອອກ ໃນ ນຳມ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຮື່ວມ ຕດິຕຳມ 

ພຣະອງົ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

50ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຫໍ້ຳມ ເທຳະ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຕ ື່ -

ສູໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.”          

ຊາວຊາມາເຣຍບ້ານໜຶ່ງບໍ່ຍອມຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ 
51ຄນັ ຈວນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ ແນໍ້ວແນື່ ຈະ ໄປ 

ສູື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

52ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ          ເພ ື່ ອ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ.         

53ແຕື່ 

ຊຳວບໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະພກັ ຈະ ໄປ ສູື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

54ເມ  ື່ອ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ  ຢາໂກໂບ ແລະ ໂຢຮັນ          ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເອີຍ,         ທື່ຳນ ປະສງົ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບອກ ໃຫໍ້ ໄຟ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ຜຳນ ເຂົຳ ເສຍ 

ຫລ !”.         

55ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຫລຽວ ໄປ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         [ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ມີ 

ຈດິໃຈ ແນວໃດ         ເພຳະວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ຊວີດິ ມະນດຸ         ແຕື່ ມຳ ເພ ື່ ອ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ພົໍ້ນ.”]         

56ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສູື່ ບໍ້ຳນ ອ ື່ ນ.          
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ຜູ້ສະໝັກຈະຕາມພຣະອົງໄປ 

(ມທ 8:19-22) 

57ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ທນູ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ທີື່  ໃດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

58ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໝຳ ຈກິ-

ຈອກ ກ  ມີ ຮູ ແລະ ນກົ ປື່ຳ ກ  ຍງັ ມີ ຮງັ         ແຕື່ ບດຸ ມະນດຸ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຈະ ວຳງ ຫວົ ລງົ.”         

59ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “[ນຳຍ ເອີຍ,]         ຂ  ໂຜດ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄປ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ.”         

60ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳຍ ຝງັ 

ກນັ ເອງ ເທຳະ ແຕື່ ສື່ວນ ທື່ຳນ,         ຈ ົື່ງ ໄປ ປະກຳດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

61ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທນູ 

ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕຳມ ທື່ຳນ ໄປ         ແຕື່ ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ລຳ ໄທ ເຮ ອນ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ອນ.”         

62ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ມ  ຈບັ ງ ໍ້ອນ ໄຖ ແລໍ້ວ ຫລຽວ ຄ ນ ຫລງັ         ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ສມົຄວນ ກບັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”          

ບົດທີ 10 
ພວກເຈັດສິບຄົນອອກໄປປະກາດ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ອ ື່ ນ ໄວໍ້ ອີກ ເຈດັ ສິບ         

[ສອງ]         ຄນົ         ແລະ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ ເປັນ ໝູື່ ລະ ສອງ ຄນົ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທກຸ 

ເມ  ອງ ທກຸ ບໍ້ຳນ ບື່ອນ ພຣະອງົ ເອງ ຈວນ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ນ ັໍ້ນ.         

2ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຂົໍ້ຳ ທີື່  

ຈະ ກື່ຽວ ກ  ມີ ຫລຳຍ ແທໍ້         ແຕື່ ຄນົ ທ  ຳ ງຳນ ມນັ ໜໍ້ອຍ ຢູື່         ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ຜູໍ້ ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ນຳ         ໃຫໍ້ ຈ  ຳ ຄນົ ງຳນ ມຳ ໃນ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ ຂອງ ຕນົ ເສຍ.         

3ຈ ົື່ງ ໄປ ເທຳະ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແກະ ນໍ້ອຍ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຝງູ ໝຳໄນ.         

4ຢື່ຳ ຖ  ກະເປົຳ ເງນິ,         ຫລ  ຖ  

ຖງົ,         ຫລ  ຖ  ເກບີ ໄປ         ແລະ ຢື່ຳ ຄ  ຳນບັ ຜູໍ້ ໃດ ຕຳມ ທຳງ.         

5ຖໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໃດ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກື່ອນ ວື່ຳ         ‘ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຮ ອນ ນີໍ້ ເທີນ!’.         

6ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ຊອບ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຢູື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ບ ື່  ມ,ີ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ອີກ.         

7ຈ ົື່ງ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ມີ ຢູື່         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ທ  ຳ ງຳນ ກ  ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຕນົ         ຢື່ຳ ອອກ ໜີ ຈຳກ ເຮ ອນ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢູື່ ເຮ ອນ ອ ື່ ນ.         

8ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ໃດ ໆ         ແລະ ເຂົຳ ຕໍ້ອນຮບັ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ກນິ ຂອງ ທີື່  ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້.         

9ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດ ີພະຍຳດ         ແລະ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ’.         

10ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເມ  ອງ ໃດ ໆ         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ຕໍ້ອນຮບັ 

ທື່ຳນ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ກຳງ ຖະໜນົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

11‘ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຝຸື່ນ ດນິ ໃນ ເມ  ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕດິ ຕນີ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ປດັ ອອກ ຕ ື່ ສູໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂ ໍ້ ນີໍ້ 

ວື່ຳ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ’.         

12ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ໂຊ ດມົ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ທນົ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້.”          



ລູກາ 10 130 
ຊົງຕິຕຽນເມືອງຕ່າງ 

(ມທ 11:20-24) 

13“ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ໂຂຣາຊິນ,         ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ເບັດຊາອີດາ ເຮຍີ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ກຳນ 

ອິດທິລິດ ທີື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຖ ກ ກະທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເມ  ອງ ຕີເຣ ແລະ ເມ  ອງ 

ຊີໂດນ          ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ທງັ ສອງ ຄງົ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່,         ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ຫຍຳບ,         ນ ັື່ງ ເທິງ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ແຕື່ 

ດນົ ນຳນ ມຳ ແລໍ້ວ.         

14ແຕື່ ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ ໂທດ ຂອງ ເມ  ອງ ຕີເຣ ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂດນ ກ  ຈະ ທນົ ງ ື່ຳຍ 

ກວື່ຳ ໂທດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

15ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ ເຮຍີ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ພຽງ ຟໍ້ຳ ຫລ          

ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ລງົ ໄປ ເຖງິ ແດນ ມ ລະນຳ.          
16“ຜູໍ້ ທີື່  ຟງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ ຟງັ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຍອມຮບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ຍອມຮບັ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ 

ທີື່  ບ ື່  ຍອມຮບັ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຍອມຮບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.”          

ພວກເຈັດສິບຄົນກັບມາ 
17ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈດັ ສິບ         [ສອງ]         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ກ  

ຍອມ ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຊ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ.”         

18ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊາຕານ ຕກົ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຟໍ້ຳແມບ.         

19ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ມີ ອ  ຳນຳດ ຢຽບ ງ ູ ແລະ ແມງງອດ         ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ສດັຕ ູ         ແລະ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ 

ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້.         

20ແຕື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຍນິດ ີຢູື່ ໃນ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຄ  ເພຳະ ຜີ ທງັ-

ຫລຳຍ ຍອມ ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເພຳະ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ສະ-

ຫວນັ ແລໍ້ວ.”          

ຊົງຊົມຊື່ນຍິນດີ 
(ມທ 11:25-27; 13:16-17) 

21ໃນ ເວລຳ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະບດິາ,         ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ສະຫວນັ ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ 

ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ປກົ ບງັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ຈຳກ ຜູໍ້ ມີ ປນັຍຳ         ແລະ ຜູໍ້ ສະຫລຳດ ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຮູໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະບດິາ,         ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.”         

22“ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຊງົ ມອບ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະບຸດ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະບິດາ          

ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະບິດາ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະບຸດ          ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະບຸດ ປະສງົ ຈະ ສະແດງ 

ໃຫໍ້ ຮູໍ້.”          
23ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຫລຽວ ຫລງັ ໄປ ຫຳ ພວກ ສຳວກົ         ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ໂດຍ ຈ  ຳເພຳະ ວື່ຳ,         “ຕຳ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ເປັນ ສກຸ.         

24ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລຳຍ ຄນົ         ແລະ ກະສດັ ຫລຳຍ ອງົ ປຳດຖະໜຳ ເຫັນ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ຢູື່ ນີໍ້         ແຕື່ 

ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ.”          

ໄທຊາມາເຣຍຜູ້ໃຈດີ 
25ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ທ  ຳ ບນັດດິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ທດົ ລອງ ພຣະອງົ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         
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ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ[a]         ແນວໃດ ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ?”.         

26ພຣະອງົ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃນ ພຣະບນັຍດັ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢື່ຳງໃດ?”.         

27ເພິື່ ນ ທນູ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮກັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຜູໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ,         ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ,         

ດໍ້ວຍ ສດຸ ກ  ຳລງັ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແລະ         ‘ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ 

ເອງ’.”         

28ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຕອບ ຖ ກ ແລໍ້ວ         ຕ ື່  ໄປ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ 

ຊວີດິ.”          
29ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ສະແດງ ວື່ຳ ຕວົ ເປັນ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ         ຈິື່ງ ທນູ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ 

ເປັນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?”.         

30ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ລງົ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາ-
ເລັມ ຈະ ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ ຕກົ ໃນ ມ  ພວກ ປຸໍ້ນ         ພວກ ປຸໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ແກໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ         

ທງັ ທບຸ ຕ ີແລໍ້ວ ປະ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ເກ ອບ ຕຳຍ.         

31ບງັເອີນ ມີ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເວັໍ້ນ ໄປ ຟຳກ ອ ື່ ນ ເສຍ.         

32ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເລວີ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ແລະ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ກ  ເວັໍ້ນ ກຳຍໄປ ຟຳກ ອ ື່ ນ ເສຍ.         

33ແຕື່ ໄທ ຊາມາເຣຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ມຳ ເຖງິ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຄນັ ເຫັນ ແລໍ້ວ ກ  ມີ ໃຈ ເມດ ຕຳ.         

34ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເອົຳ ຜໍ້ຳພນັບຳດ ໃຫໍ້         ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ກບັ 

ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ຖອກ ໃສື່ ບຳດ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ໂຈມ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ສດັ ຂອງ ຕນົ ພຳ ໄປ ເຖງິ ໂຮງແຮມ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ເອົຳ-

ໃຈໃສື່ ບວົລະບດັ ລຳວ.         

35ເຖງິ ວນັ ໜໍ້ຳ ມຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອອກ ເງນິ ສອງ ເດນຳຣອິນົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ໂຮງ-

ແຮມ         ບອກ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ບວົລະບດັ ຄນົ ນີໍ້ ເນ!ີ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈ ື່ຳຍ ເກນີ ນີໍ້ ໄປ ເທົື່ ຳໃດ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກບັ 

ມຳ ກ  ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້’.         

36ໃນ ສຳມ ຄນົ ນີໍ້         ທື່ຳນ ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ໃດ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ຕກົ ໃນ ມ  ພວກ 

ປຸໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.”         

37ທ  ຳ ບນັດດິ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄ  ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ”         

ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄປ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ຊົງຢ້ຽມຢາມມາທາກັບມາຣິອາ 
38ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ໜ ື່ ງ         ມີ 

ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ມາທາ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.         

39ມາທາ ມີ ນໍ້ອງ ສຳວ ຊ ື່  ມາຣິອາ          

ແລະ ມາທາ ກ  ມຳ ນ ັື່ງ ໃກໍ້ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

40ແຕື່ ມາທາ 

ໄດໍ້ ມວົເມຳົ ຢູື່ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ຈິື່ງ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ບ ື່  ສນົໃຈ ຫລ          

ຊ ື່ ງ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປະຕບິດັ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ         ຂ  ທື່ຳນ ບອກ ນໍ້ອງ ໃຫໍ້ ມຳ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ແດື່!”.         

41ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມາທາ,         ມາທາ ເອີຍ,         ນຳງ ຮໍ້ອນໃຈ ເປັນ 

ຫື່ວງ ກະວນົກະວຳຍ ໃນ ຫລຳຍ ສິື່ ງ ແທໍ້ ໜ !         

42ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຕໍ້ອງກຳນ ນ ັໍ້ນ ມີ ແຕື່ ສິື່ ງ ດຽວ         ມາຣິອາ ໄດໍ້ ເລ ອກ 

ເອົຳ ສື່ວນ ດ ີນ ັໍ້ນ         ທີື່  ຈະ ບ ື່  ຍກົ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ ນຳງ ເສຍ.”          

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳ “ເຮັດ” ມຄີວຳມໝຳຍວື່ຳ “ເຮັດເທ ື່ ອດຽວເປັນກຳນສິໍ້ນສດຸ.” 
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ຊົງສັ່ງສອນເລື່ອງການອ້ອນວອນ 
(ມທ 6:9-15; 7:7-11) 

1ຢູື່ ມຳ,         ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ         ພ  ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ສອນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ ເໝ ອນ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ລກູສິດ 

ຂອງ ຕນົ.”         

2ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ອໍ້ອນວອນ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  ‘ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະບິດາ  

   ຂ ໃຫໍ້ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ໂຄລບົບຊູຳ 

  ຂ ໃຫໍ້ພຣະລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົມຳຕ ັໍ້ງຢູື່. 

 3  ຂ ຊງົໂຜດປະທຳນອຳຫຳນປະຈ  ຳວນັ 

  ໃຫໍ້ຂໍ້ຳພຣະອງົທງັຫລຳຍທກຸ ໆວນັ. 

 4  ຂ ຊງົໂຜດຍກົຜິດບຳບຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົທງັຫລຳຍ 

  ດໍ້ວຍວື່ຳຂໍ້ຳພຣະອງົຍກົຄວຳມຜິດບຳບຂອງທກຸຄນົ 

   ທີື່ ເຮັດຜິດຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພຣະອງົນ ັໍ້ນ 

  ຂ ຢື່ຳຊງົພຳຂໍ້ຳພຣະອງົທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໄປໃນກຳນທດົລອງ’.” 
5ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ມດິ ສະຫຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຈະ ໄປ ຫຳ ມດິ 

ສະຫຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ທື່ຽງ ຄ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຢ ມ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຈກັ ສຳມ ກໍ້ອນ ແດື່.         

6ເພຳະ ເພ ື່ ອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເດນີທຳງ ມຳ ແວື່ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ຈະ ສູື່ ເພິື່ ນ ກນິ’.         

7ຝື່ຳຍ 

ມດິ ສະຫຳຍ ທີື່ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ຈະ ຕອບ ອອກ ມຳ ວື່ຳ,         ‘ຢື່ຳ ລບົ ກວນ ເຮົຳ ເທຳະ         ປະຕູ ກ  ອດັ ແລໍ້ວ,         ພວກ ລກູ 

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ນອນ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ໝດົ ແລໍ້ວ,         ເຮົຳ ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້’.         

8ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ໃຫໍ້ ສະຫຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ກຳນ ເປັນ ສະຫຳຍ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ກຳນ ດ ໍ້ ຂ  ຂອງ ສະຫຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ໃຫໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ.          
9ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ຂ  ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ຊອກ ແລໍ້ວ ຈະ 

ພບົ         ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ເຄຳະ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ໄຂ ໃຫໍ້.         

10ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ຂ  ກ  ໄດໍ້ ຮບັ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ຊອກ ຫຳ 

ກ  ໄດໍ້ ພບົ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໝັື່ນ ເຄຳະ ກ  ຊງົ ໄຂ ໃຫໍ້.         

11ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ເປັນ ພ ື່         ຖໍ້ຳ ລກູ ຂ  ປຳ ຈະ ບ ື່  

ເອົຳ ງ ູ ຕຳງ ປຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ລກູ ຕີໍ້.         

12ຖໍ້ຳ ຂ  ໄຂື່ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ແມງງອດ ໃຫໍ້ ຕີໍ້.         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ເອງ ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ຍງັ ຮູໍ້ຈກັ ເອົຳ ຂອງ ດ ີໃຫໍ້ ແກື່ ລກູ ຂອງ ຕນົ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ         

ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ສະຫວນັ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຂ  ຈຳກ ພຣະອງົ.”          

ພຣະເຢຊູແລະເບເອນເຊບຸບ 
(ມທ 12:22-30; ມຣກ 3:20-27) 

14ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ໃບໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອອກ ເສຍ         ແລະ ຢູື່ ມຳ,         ເມ  ື່ອ ຜີ ນ ັໍ້ນ ອອກ ແລໍ້ວ ຄນົ ໃບໍ້ ກ  

ໄດໍ້ ປຳກ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ.         

15ແຕື່ ບຳງ ຄນົ ໃນ ໝູື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ 

ໄດໍ້ ໂດຍ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເບເອນເຊບຸບ ຄ  ນຳຍ ຜີ ນ ັໍ້ນ.”         

16ສື່ວນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ຂ  ນ  ຳ ພຣະອງົ 
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ໃຫໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ.         

17ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ອຳນຳຈກັ ໃດ ໆ         ທີື່  ແຕກ ແຍກ ກນັ ແລໍ້ວ ກ  ຄງົ ຈບິຫຳຍ         ແລະ ເຮ ອນ ທກຸ ຫລງັ ກ  ລ ົໍ້ມ ທບັ ກນັ ລງົ.         

18ແລະ ຖໍ້ຳ ຊາຕານ ແຕກ ແຍກ ກນັ ເອງ         ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມນັ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໂດຍ ເບເອນເຊບຸບ.         

19ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ໂດຍ ເບເອນເຊ-
ບຸບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຄີຍ ຂບັ ມນັ ອອກ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ດໍ້ວຍ ເຫດ 

ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ ພວກ ທື່ຳນ.         

20ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ດໍ້ວຍ ນິໍ້ວ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ມຳ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

21ເມ  ື່ອ ຄນົ ແຂງແຮງ 

ຖ  ອຳວດຸ ຄບົ ຖໍ້ວນ ເຝົໍ້ຳ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ຢູື່ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ຕນົ ກ  ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ປອດ ໄພ.         

22ແຕື່ ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ 

ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ມຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ແລະ ຊະນະ ໄປ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຍຳດ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ທີື່  ຕນົ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ເສຍ         ແລໍ້ວ ແບື່ງປນັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍຳດ ເອົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ.         

23ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  

ໂຮມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຕກ ກະຈຳຍ ໄປ.          

ຜີຮ້າຍກັບເຂົ້າໃໝ່ 
(ມທ 12:43-45) 

24“ເມ  ື່ອ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຜູໍ້ ໃດ ແລໍ້ວ         ມນັ ກ  ທຽວ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ກນັດຳນ ເພ ື່ ອ ສະແຫວງຫຳ 

ບື່ອນ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ພບົ         ມນັ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

25ເມ  ື່ອ ມນັ ມຳ ເຖງິ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ກວຳດ ດ ີແລະ ຕກົແຕື່ງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.         

26ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ 

ມນັ ຈິື່ງ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ຜີ ອ ື່ ນ ອີກ ເຈດັ ໂຕ ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ມນັ ເອງ         ແລໍ້ວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ສະພຳບ 

ບ ັໍ້ນປຳຍ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ບ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ.”          

ຜູ້ທີ່ເປັນສຸກແທ້ 
27ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຢູື່         ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ປະຊຳຊນົ ຮໍ້ອງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ທໍ້ອງທີື່  ປະຕສິນົທິ ທື່ຳນ ແລະ ຫວົນມົ ທີື່  ທື່ຳນ ດດູ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສກຸ.”         

28ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສກຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.”          

ຄົນຊາດຊົ່ວຢາກເຫັນໝາຍສຳຄັນ 
(ມທ 12:38-42; ມຣກ 8:12) 

29ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໂຮມ ກນັ ໜຳ ແໜໍ້ນ ຂ ໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສະໄໝ ນີໍ້ ເປັນ ສະໄໝ 

ຄນົ ຊ ົື່ວ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໝຳຍ 

ສ  ຳຄນັ ເລ ື່ ອງ ໂຢນາ.         

30ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໂຢນາ ໄດໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ຊຳວ ນີເນເວ ຢື່ຳງໃດ         ບດຸ ມະນດຸ 

ກ  ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

31ນຳງ ກະສດັ ຝື່ຳຍ ທິດໃຕໍ້ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ພິພຳກ-

ສຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້         ຊງົ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ         ເພຳະ ພະລຳຊນີ ີນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ແຕື່ ທີື່  ສດຸ ໂລກ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ຟງັ ພຣະສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ຊ ື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ກະສດັ ໂຊ-
ໂລໂມນ ກ  ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.         

32ໄທ ເມ  ອງ ນເີນເວ ຈະ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້         ກື່ຳວ 

ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໄທ ເມ  ອງ ນີເນເວ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ເພຳະ ຄ  ຳ ປະກຳດ ຂອງ ໂຢນາ          

ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ຊ ື່ ງ ໃຫຍື່         ກວື່ຳ ໂຢນາ ກ  ມີ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.          
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ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ 

(ມທ 5:15; 6:22-23) 

33“ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ         ເມ  ື່ອ ໄຕໍ້ ໂຄມ ແລໍ້ວ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ລບັ ບງັ         ຫລ  ເອົຳ ບງຸ ມຳ ກວບ ໄວໍ້         ແຕື່ 

ເຄີຍ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈະ ເຫັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ໄດໍ້.         

34ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ດວງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ         ເມ  ື່ອ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ປກົກະຕ ິ         ຮື່ຳງກຳຍ ທກຸ 

ສື່ວນ ກ  ສະຫວື່ຳງ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຕຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ປກົກະຕ ິ         ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ມ ດ ໄປ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

35ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີຢໍ້ຳນ ວື່ຳຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ມ ດ ໄປ.         

36ເຫດ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ກຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ທກຸ ສື່ວນ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ບ ື່  ມີ ມ ດ ຈກັ ບື່ອນ         ກ  ຈະ ສະຫວື່ຳງ ທົື່ວ 

ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເວລຳ ແສງ ໂຄມ ສື່ອງ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.”          

ຊົງປະນາມພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກທຳບັນດິດ 
(ມທ 23:1-36; ມຣກ 12:38-40; ລກ 20:45-47) 

37ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຢູື່         ມ ີຟາຣີຊາຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ທນູ ເຊນີ ພຣະອງົ ໄປ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ທີື່  

ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ແລະ ຊງົ ນ ັື່ງ ໂຕະ.         

38ຝື່ຳຍ ຟາຣີຊາຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ລໍ້ຳງ ຕຳມ ພິທີ ກື່ອນ ສະເຫວຍີ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ.         

39ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຮຍີ,         ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ລໍ້ຳງ ຖໍ້ວຍຊຳມ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ແຕື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແຕື່ 

ຂໍ້ຳງ ໃນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ລູື່ ຊງິ ເອົຳ ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ.         

40ໂອ         ຄນົ ໂງ ື່ ເອີຍ!         ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ຂໍ້ຳງ ນອກ ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເໝ ອນ ກນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ?         

41ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ລິຈຳກ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ມີ ຢູື່ 

ຂໍ້ຳງ ໃນ         ດ ັື່ງນີໍ້ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ສະອຳດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
42“ແຕື່ ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຮຍີ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ແບື່ງ ຜກັ ເສີມ,         ຜກັ ແພວ,         ແລະ ຜກັ 

ອ ື່ ນ ທກຸ ຢື່ຳງ ເປັນ ສິບ ສື່ວນ         ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຫລີກເວັໍ້ນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລະ 

ຄວຳມ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ          ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຢູື່         ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ລະ 

ເວັໍ້ນ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ.         

43ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ,         ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຮຍີ,         ດໍ້ວຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊອບ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ອນັ ມີ ກຽດ 

ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ຊອບ ໃຫໍ້ ຄນົ ຄ  ຳນບັ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຊນົ.         

44ວບິດັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ທີື່  ບ ື່  ປະກດົ ເຫັນ         ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ທຽວ ຢຽບ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ໂດຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ມີ ຫຍງັ.”          
45ທ  ຳ ບນັດດິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ກ  ປະໝຳດ 

ພວກ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.”         

46ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ວບິດັ ຈະ ມີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ,         ພວກ ທ  ຳ ບນັດດິ 

ເຮຍີ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຂອງ ໜກັ ທີື່  ແບກ ຍຳກ ມຳ ວຳງ ໃສື່ ບື່ຳ ມະນດຸ         ສື່ວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ,         

ແມ ື່ນ ແຕື່ ນິໍ້ວ ມ  ດຽວ ກ  ບ ື່  ຈບັ.         

47ວບິດັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຄ  ພວກ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທີື່  ພວກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເສຍ.         

48ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ແລະ ຍອມ ເຫັນ ດ ີໃນ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ອບຸ ໂມງ ໃຫໍ້.         

49ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະປນັ-

ຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄປ ຫຳ 
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ເຂົຳ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລຳງ ຄນົ         ແລະ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ລຳງ ຄນົ ເສຍ.         

50ເພ ື່ ອ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຍໍ້ອນ ເລ ອດ ຂອງ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ທີື່  ໄຫລ ອອກ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແຮກ ສໍ້ຳງ ໂລກ.         

51ຄ  ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ເລ ອດ ຂອງ ອາເບັນ ຈນົ ເຖງິ ເລ ອດ ຂອງ ຊາຂາຣີຢາ          ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ແທື່ນ ບຊູຳ ກບັ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ,         ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ.         

52ວບິດັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ທ  ຳ ບນັດດິ ເຮຍີ,         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂ  ກະແຈ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຮູໍ້ ໄປ ເສຍ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຂດັຂວຳງ ໄວໍ້.”          
53ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ໂຈມ ຕ ີ

ແລະ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ພຣະອງົ         ໝຳຍ ຈະ ໃຫໍ້ ອງົ ກື່ຳວ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ຕ ື່  ໄປ.         

54ໂດຍ ຫວງັ ຄອຍ ຈບັ ຜິດ ໃນ ຄ  ຳ 

ໃດ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ.          
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ຊົງເຕືອນໃຫ້ລະວັງຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດ 

1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ເປັນ ໝ ື່ ນ ໆ         ຈນົ ບຽດ ຢຽບ ກນັ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ກບັ 

ພວກ ສຳວກົ ກື່ອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ ກື່ຽວ ກບັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຂອງ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຄ  ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ 

ຂອງ ເຂົຳ.         

2ແຕື່ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ປກົ ບງັ ໄວໍ້ ທີື່  ຈະ ບ ື່  ເປີດເຜີຍ         ຫລ  ສິື່ ງ ລບັ ທີື່  ບ ື່  ປະກດົ ໃຫໍ້ ຮູໍ້.         

3ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ 

ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ມ ດ         ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ໃນ ບື່ອນ ແຈ ໍ້ງ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຊບັ ໃສື່ ຫູ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ສື່ວນ ຕວົ         ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ.          

ຜູ້ທີ່ເຮົາຄວນຢ້ານ 
(ມທ 10:28-31) 

4“ມດິ ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ ຜູໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ ຮື່ຳງກຳຍ         ແລະ 

ພຳຍຫລງັ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ.         

5ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຕ ອນ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຄວນ ຢໍ້ຳນ ຜູໍ້ ໃດ         ຈ ົື່ງ ຢໍ້ຳນ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຂໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ຍງັ ມີ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຈະ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ນະລກົ ໄດໍ້         ແມ ື່ນແທໍ້,         ເຮົຳ ບອກ ພວກ 

ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຢໍ້ຳນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

6ນກົ ຈອກ ຫໍ້ຳ ໂຕ ເຂົຳ ຂຳຍ ສອງ ອດັ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລະ ນກົ 

ນ ັໍ້ນ,         ແມ ື່ນ ແຕື່ ໂຕ ດຽວ ກ  ບ ື່  ຢູື່ ນອກ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

7ເຖງິ ຜມົ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຊງົ ນບັ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ທກຸ ເສັໍ້ນ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ປະເສີດ ກວື່ຳ ນກົ ຈອກ ຫລຳຍ ໂຕ.          

ການຮັບພຣະຄຣິດຕໍ່ໜ້າມະນຸດ 
(ມທ 10:32-33; 12:32; 10:19-20) 

8“ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຈະ ຮບັ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ກນັ.         

9ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຖ ກ ປະຕເິສດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ກນັ.         

10ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຄ  ຳ ໃດ ຕ ື່ ສູໍ້ 

ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ພຣະວິນ-
ຍານບໍລສິຸດ          ຈະ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

11ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຈະ ພຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທີື່  ປະຊຸມ 

ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ         ຫລ  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ         ຢື່ຳ ຄ ດ ອກຸ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ແກໍ້ ຕວົ-
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ຢື່ຳງ ໃດ         ຫລ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ.         

12ເພຳະ ໃນ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ສອນ ທື່ຳນ ວື່ຳ 

ຄວນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ອນັ ໃດ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເສດຖີໂງ່ 
13ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຂ  ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ແບື່ງ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່!”.         

14ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ເອີຍ,         ໃຜ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຕລຸຳກຳນ ຫລ  ເປັນ ຜູໍ້ ແບື່ງ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ?”.         

15ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ         

ແລະ ຮກັສຳ ຕວົ ໄວໍ້ ຈຳກ ກຳນ ໂລບ ທກຸ ຢື່ຳງ ເພຳະ ຊວີດິ ຂອງ ມະນດຸ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ກບັເຂົໍ້ຳ ຂອງ ອນັ ບ ລິບນູ 

ທີື່  ຕນົ ມີ ນ ັໍ້ນ.”         

16ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ບອກ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ,         “ທີື່  ດນິ ຂອງ ເສດຖ ີຄນົ ໜ ື່ ງ 

ໄດໍ້ ເກດີ ຜນົ ບ ລິບນູ.         

17ເສດຖ ີຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ໜ          ເພຳະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຈະ 

ເກບັ ຜນົລະປກູ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້’.         

18ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຈະ ມ ໍ້ຳງ ເລົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ເສຍ         ແລະ ຈະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃຫໍ້ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

19ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ,         “ຈດິໃຈ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ມີ ເຂົໍ້ຳຂອງ ເກບັ 

ໄວໍ້ ພ  ຫລຳຍ ປີ         ຈ ົື່ງ ຢູື່ ສະບຳຍ         ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປິຕຍິນິດ ີເທຳະ’.”         

20ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ 

ຕ ື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ໂອ ຄນົ ໂງ ື່ ເອີຍ,         ໃນ ຄ ນ ວນັ ນີໍ້ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ 

ຂອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ໃຜ?’.         

21ຄນົ ທີື່  ທໍ້ອນໂຮມ ຊບັ ສມົບດັ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ຕນົ ແລະ ບ ື່  ຮ ັື່ງມ ີ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”          

ເລື່ອງຄວາມກະວົນກະວາຍ 
(ມທ 6:25-34) 

22ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ 

ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ ຈະ ກນິ ຫຍງັ         ແລະ ເຖງິ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ ຈະ ນຸື່ງ ຫົື່ມ 

ຫຍງັ?         

23ເພຳະວື່ຳ ຊວີດິ ກ  ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ອຳຫຳນ         ແລະ ຮື່ຳງກຳຍ ກ  ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ.         

24ຈ ົື່ງ ພິຈຳ-

ລະນຳ ເບິື່ ງ ຝງູ ກຳ         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຽວ,         ບ ື່  ມີ ເລົໍ້ຳ,         ແລະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ເກບັ ຂອງ ໄວໍ້         ແຕື່ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ລໍ້ຽງ ມນັ ໄວໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປະເສີດ ກວື່ຳ ນກົ ຫລຳຍ ປຳນໃດ?         

25ມີ ໃຜ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ 

ໂດຍ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ         ອຳດ ຕ ື່  ຊວີດິ ໃຫໍ້ ຍຳວ ອອກ ໄປ ຈກັ ສອກ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຫລ !         

26ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ 

ສິື່ ງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ຍງັ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້         ທື່ຳນ ຍງັ ກະວນົກະວຳຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ອີກ ເຮັດ ຫຍງັ.         

27ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ 

ເບິື່ ງ ດອກ ໄມ ໍ້ ວື່ຳ ມນັ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງໃດ         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ,         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂັນຝໍ້ຳຍ         ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເມ  ື່ອ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ທງົ ເຄ ື່ ອງ ງຳມ ທ ື່  

ດອກ ໄມ ໍ້ ນີໍ້ ດອກ ໜ ື່ ງ.         

28ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕກົແຕື່ງ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຢູື່ ວນັ ນີໍ້ ແລະ ວນັ 

ໜໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ເຕົຳໄຟ ເສຍ         ໂອ         ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ ເອີຍ,         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕກົແຕື່ງ ພວກ 

ທື່ຳນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ?         

29ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຊອກ ຫຳ ວື່ຳ ຈະ ກນິ ຫຍງັ,         ຫລ  ຈະ ດ ມ ຫຍງັ,         

ແລະ ຢື່ຳ ກະວນົກະວຳຍ.         

30ເພຳະ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ ທົື່ວ ໂລກ ຊອກ ຫຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ປວງ ນີໍ້         ແຕື່ 

ພຣະບິດາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

31ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຊອກ ຫຳ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້.          
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(ມທ 6:19-21) 

32“ແກະ ຝງູ ນໍ້ອຍ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ ພຣະບດິາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ຊອບ ພຣະໄທ ຈະ ປະ-

ທຳນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

33ຈ ົື່ງ ຂຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຢູື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ທຳນ         ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ຖງົ ເງນິ ອນັ ບ ື່  ຮູໍ້ ເກົື່ ຳ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ຄ  ໃຫໍ້ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ໄວໍ້ ໃນ ສະຫວນັ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຮູໍ້ ໝດົ         ທີື່  ຂະໂມຍ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ແລະ ທີື່  ມອດ ທ  ຳລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້.         

34ເພຳະວື່ຳ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ 

ກ  ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.          

ຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ຕຽມຕົວໄວ້ພ້ອມແລ້ວ 
35“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮດັ ແອວ ໄວໍ້ ແລະ ໄຕໍ້ ໂຄມ ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່.         

36ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  

ຄອຍ ຮບັ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ນຳຍ ຈະ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ແຕື່ງງຳນ         ເພ ື່ ອ ເວລຳ ນຳຍ ມຳ ເຄຳະ ປະຕູ 

ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈະ ໄຂ ໃຫໍ້ ໂລດ.         

37ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ທີື່  ນຳຍ ມຳ ພບົ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢູື່ ກ  ເປັນ ສກຸ         ເຮົຳ 

ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ນຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮດັ ແອວ ໄວໍ້ ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ໂຕະ         

ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈະ ມຳ ບວົລະບດັ ເຂົຳ.         

38ຖໍ້ຳ ນຳຍ ມຳ ຍຳມ ສອງ ຫລ  ຍຳມ ສຳມ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ 

ພບົ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເປັນ ສກຸ.         

39ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ເຮ ອນ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ກື່ອນ ວື່ຳ ໂຈນ ຈະ ມຳ ໃນ ໂມງ ໃດ         ຕນົ ຈະ ບ ື່  ປະ ໃຫໍ້ ໂຈນ ເຈຳະ ເຂົໍ້ຳ ເຮ ອນ ໄດໍ້.         

40ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ         ເພຳະ ໃນ ໂມງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຄ ດ ບ ື່  ຝນັ ນ ັໍ້ນ         ບດຸ ມະ-

ນດຸ ຈະ ສະເດັດ ມຳ.”          

ເລື່ອງຂ້າໃຊ້ສັດຊື່ແລະຂ້າໃຊ້ຊົ່ວ 
(ມທ 24:45-51) 

41ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ບອກ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

ຫລ  ບອກ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ.”         

42ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃຜ ເປັນ ຜູໍ້ ຈດັກຳນ ທີື່  ສດັຊ ື່  ແລະ 

ສະຫລຳດ         ຊ ື່ ງ ນຳຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ຄນົ ໃຊໍ້ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ແຈກ ອຳຫຳນ ຕຳມ 

ເວລຳ.         

43ເມ  ື່ອ ນຳຍ ມຳ ພບົ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ມນັ ກ  ເປັນ ສກຸ.         

44ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ 

ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ນຳຍ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເໜ ອ ບນັດຳ ເຂົໍ້ຳຂອງ ຂອງ ຕນົ.         

45ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ ດ ວື່ຳ         

‘ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ນຳນ ມຳ ດອກ’         ແລໍ້ວ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທບຸ ຕ ີພວກ ຄນົ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ຍງິ         ທງັ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ຈນົ 

ເມຳົ ໄປ.         

46ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ໃນ ວນັ ທີື່  ມນັ ບ ື່  ລ ຄອຍ         ແລະ ໃນ ໂມງ ທີື່  ມນັ ບ ື່  ຮູໍ້         ນຳຍ ຈະ 

ຜື່ຳ ມນັ ໃຫໍ້ ເປັນ ສອງ ຕື່ອນ         ທງັ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ຄນົ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

47ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ໃຈ ນຳຍ ແຕື່ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ນຳຍ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຽນ ຫລຳຍ ບຳດ.         

48ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ         

ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ສມົຄວນ ຖ ກ ຂໍ້ຽນ         ກ  ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຽນ ໜໍ້ອຍ         ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ຫລຳຍ ກ  ຈະ ທວງ ເອົຳ ຈຳກ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຝຳກ ໄວໍ້ ຫລຳຍ ເຂົຳ ຈະ ທວງ ເອົຳ ຈຳກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ.          

ຊົງເປັນເຫດຂອງການແຕກແຍກ 
(ມທ 10:34-36) 

49“ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄຟ ນີໍ້ ແຫລະ,         ມຳ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ຖໍ້ຳ ໄຟ ນີໍ້ ລກຸ ແລໍ້ວ ກ  ສມົ ຄວຳມ 
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ປຳດຖະໜຳ.         

50ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ເຮົຳ ເປັນ ທກຸ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ໜ  ຈນົ ກວື່ຳ ກຳນ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ສ  ຳເລັດ.         

51ພວກ ທື່ຳນ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໃນ ໂລກ ຫລ          ເຮົຳ 

ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ແຕື່ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຕກ ແຍກ ກນັ.         

52ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ຫໍ້ຳ 

ຄນົ ໃນ ເຮ ອນ ດຽວ ຈະ ແຕກ ແຍກ ກນັ ຄ  ສຳມ ຕ ື່  ສອງ ແລະ ສອງ ຕ ື່  ສຳມ.         

53ເຂົຳ ຈະ ແຕກ ແຍກ ກນັ         ຄ  ພ ື່  

ຈຳກ ລກູ ຊຳຍ ແລະ ລກູ ຊຳຍ ຈຳກ ພ ື່         ແມ ື່ ຈຳກ ລກູ ຍງິ ແລະ ລກູ ຍງິ ຈຳກ ແມ ື່         ແມ ື່ ຍື່ຳ ຈຳກ ລກູ ໃພໍ້ ແລະ 

ລກູ ໃພໍ້ ຈຳກ ແມ ື່ ຍື່ຳ.”          

ສັງເກດຄວາມເປັນໄປຂອງສະໄໝ 
(ມທ 16:2-3) 

54ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ອີກ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ເມກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທິດຕຳ-

ເວັນຕກົ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເວົໍ້ຳ ທນັທີ ວື່ຳ ຈະ ມີ ລມົ ແລະ ຝນົຕກົ         ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.         

55ເມ  ື່ອ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຫັນ ລມົ ພດັ ມຳ ແຕື່ ທິດໃຕໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈະ ຮໍ້ອນ ເອົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.         

56ໂອ         

ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຮຍີ!         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ສງັເກດ ຄວຳມ ເປັນ ໄປ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແຕື່ 

ເພຳະ ເຫດ ໃດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ສງັເກດ ຄວຳມ ເປັນ ໄປ ຂອງ ສະໄໝ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.          

ຄວາມປອງດອງກັນກັບໂຈດຂອງຕົນ 
(ມທ 5:25-26) 

57“ເຫດ ສນັໃດ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຕດັ ສີນ ເອົຳ ເອງ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ ສິື່ ງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

58ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ 

ກບັ ໂຈດ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ປອງ ດອງ ກນັ ເມ  ື່ອ ຍງັ ຢູື່ ກຳງ ທຳງ         

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ໂຈດ ຈະ ລຳກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຕລຸຳກຳນ         ແລະ ຕລຸຳກຳນ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ຄມຸ         ແລໍ້ວ ຜູໍ້ 

ຄມຸ ຈະ ຂງັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ.         

59ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໜີໍ້ ໃຫໍ້ 

ຈນົ ຄບົ ທກຸ ອດັ.          

ບົດທີ 13 
ຖ້າບໍ່ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຕ້ອງຈິບຫາຍ 

1ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ມີ ລຳງ ຄນົ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ຊຳວ ຄາລເີລ ທີື່  ປີລາດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ         ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ 

ເຂົຳ ປນົ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຟງັ.         

2ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ 

ຄ ດ ວື່ຳ ຊຳວ ຄາລເີລ ໝູື່ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ບຳບ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ຊຳວ ຄາລເີລ ໝູື່ ອ ື່ ນ ທງັ ໝດົ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

3ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ໝດົ ທກຸ ຄນົ ບ ື່  ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ກ  ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ.         

4ຫລ  ສິບ ແປດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ປໍ້ອມ 

ໃນ ຊີໂລອາມ ໄດໍ້ ເຈ ື່ອນ ທບັ ເຂົຳ ຕຳຍ ເສຍ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ ດ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຜິດ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ຄນົ 

ທງັ ປວງ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຫລ .         

5ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ພວກ ທື່ຳນ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ບ ື່  ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ກ  ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຕົ້ນເດື່ອເທດທີບໍ່ເກີດຜົນ 
6ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ 
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ຕນົ         ເມ  ື່ອ ມຳ ຊອກ ຫຳ ໝຳກເດ ື່ ອ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ພບົ.         

7ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ບອກ ກບັ ຄນົ ງຳນ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ!         ເຮົຳ ມຳ ຊອກ ຫຳ ໝຳກເດ ື່ ອ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສຳມ ປີ ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ພບົ         ຈ ົື່ງ ປ ໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ຈະ ເອົຳ 

ໄວໍ້ ຮກົ ດນິ ລໍ້ຳ ໆ         ເຮັດ ຫຍງັ?’.         

8ແຕື່ ຄນົ ງຳນ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ປະ ມນັ ໄວໍ້ ປີ ນີໍ້ ກື່ອນ         ຈນົ ກວື່ຳ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຂດຸ ດນິ ອໍ້ອມ ເອົຳ ຝຸື່ນ ໃສື່.         

9ຖໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ໜໍ້ຳ ມນັ ເກດີ ໝຳກ ກ  ດ  ີຢູື່         ຖໍ້ຳ ບ ື່ ເກດີ ໝຳກ         ພຳຍ-

ຫລງັ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ປ ໍ້ຳ ມນັ ຖິໍ້ມ ເສຍ’.”          

ຊົງໂຜດຍິງຫລັງກົ່ງໃນວັນຊະບາໂຕ 
10ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ         ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ.         

11ແລະ ເບິື່ ງ 

ແມ!         ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຜີ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອື່ອນ ແຮງ ໄດໍ້ ສິບ ແປດ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ເປັນ ຫລງັ ກ ົື່ງ ຢ ນ ຊ ື່  ບ ື່  

ໄດໍ້.         

12ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ເຫັນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ນຳງ ມຳ         ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ນຳງ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະ-

ຍຳດ ແລໍ້ວ.”         

13ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ວຳງ ໃສື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຕວົ ນຳງ ກ  ຢຽດ ຊ ື່         

ແລະ ນຳງ ກ  ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ.         

14ແຕື່ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ກ  ເຄ ອງ ໃຈ         ເພຳະ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ດ ີພະຍຳດ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ມີ ຫກົ ວນັ ທີື່  ຄວນ ຈະ ເຮັດ ກຳນ         ໃນ ຫກົ ວນັ 

ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ         ແຕື່ ວື່ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ.”         

15ແລໍ້ວ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ 

ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ເຮຍີ!         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ແກໍ້ ງວົ ຫລ  ລ  ຂອງ ຕນົ         

ຈງູ ອອກ ຈຳກ ຄອກ ໄປ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຫລ !         

16ສື່ວນ ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ          ຊ ື່ ງ ຊາຕານ ໄດໍ້ ຜກູ ມດັ ໄວໍ້ ໄດໍ້ ສິບ ແປດ ປີ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ສມົຄວນ ຫລ  ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ນຳງ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ 

ຜກູ ມດັ ນີໍ້ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ.”         

17ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ ກ  ມີ 

ຄວຳມ ລະອຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີໃນ ກດິຈະກຳນ ທງັ ປວງ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງແກ່ນຜັກກາດ 
(ມທ 13:31-32; ມຣກ 4:30-32) 

18ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ສິື່ ງ ໃດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປຽບ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ກບັ ສິື່ ງ ໃດ?         

19ກ  ເໝ ອນ ແກື່ນ ຜກັ ກຳດ ເມດັ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ໄປ ຫວື່ຳນ ໃນ 

ສວນ ຂອງ ຕນົ         ມນັ ກ  ງອກ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກກົ         ແລະ ນກົ ປື່ຳ ກ  ມຳ ເຮັດ ຄອນ ອຳ ໃສ ຢູື່ ຕຳມ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ມນັ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເຊື້ອແປ້ງ 
(ມທ 13:33) 

20ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ປຽບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກບັ ສິື່ ງ ໃດ.         

21ກ  

ປຽບ ເໝ ອນ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ທີື່  ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ປນົ ໃສື່ ໃນ ແປໍ້ງ ສຳມ ຜອງ         ຈນົ ແປໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ຟູ ຂ ໍ້ນ ທງັ ໝດົ.”          

ເລື່ອງປະຕູຄັບແຄບ 
(ມທ 7:13-14, 21-23) 

22ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ຕຳມ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ຍງັ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ.         

23ມີ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ມີ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ຄນົ ຫລ !”.         

24ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ແຂື່ງ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕູ ຄບັແຄບ         ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ 
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ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຫລຳຍ ຄນົ ຈະ ພະຍຳຍຳມ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແຕື່ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້.         

25ເມ  ື່ອ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ອດັ ປະຕູ ແລໍ້ວ ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢ ນ ຢູື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເຄຳະ ປະຕູ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ໄຂ 

ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ!’         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ຈະ ຕອບ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ 

ໃສ?’.         

26ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ກບັ ທື່ຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ສ ັື່ງສອນ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ’.         

27ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

‘ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ         ສ ູເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ,         ຜູໍ້ ເຮັດ ກຳນ ບ ື່  ຊອບ ທ  ຳ 

ເຮຍີ         ຈ ົື່ງ ຖອຍ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ເສຍ’.         

28ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ອັບຣາຮາມ,         ອີຊາກ,         ແລະ ຢາ-
ໂຄບ          ກບັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢູື່ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຖ ກ ຊດັ ຖິໍ້ມ ອອກ ໄປ ພຳຍ ນອກ ເສຍ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ຂບົ ແຂໍ້ວ ຢູື່.         

29ຈະ ມີ ຄນົ ມຳ ຈຳກ 

ທິດຕຳເວັນອອກ,         ທິດຕຳເວັນຕກົ,         ທິດເໜ ອ,         ທິດໃຕໍ້         ມຳ ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

30ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ປຳຍ ຈະ ກບັ ເປັນຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນຕ ົໍ້ນ ຈະ ກບັ ເປັນ ປຳຍ.”          

ຊົງເສຍພຣະໄທຍ້ອນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
(ມທ 23:37-39) 

31ໃນ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ມີ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ລຳງ ຄນົ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ອອກ ໜີ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ເສຍ         

ເພຳະ ກະສດັ ເຮໂຣດ ຊງົ ຢຳກ ປະຫຳນ ຊວີດິ ທື່ຳນ ເສຍ.”         

32ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ 

ໝຳ ຈກິຈອກ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ!         ມ ໍ້ນີໍ້ ກບັ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ອອກ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ         

ແລໍ້ວ ວນັ ທີື່  ສຳມ ເຮົຳ ຈະ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ.         

33ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ,ີ         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເດນີທຳງ ໄປ ມ ໍ້ນີໍ້,         ມ ໍ້ອ ື່ ນ,         

ແລະ ມ ໍ້ຮ          ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່ ຫື່ອນ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢູື່ ນອກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

34ໂອ         ເຢຣູຊາເລັມ,         

ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ພວກ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ 

ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ໜ          ວື່ຳ ຈະ ຮວບຮວມ ລກູ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແມ ື່ ໄກື່ 

ຮວບຮວມ ລກູ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ປີກ ຂອງ ມນັ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍນິ ຍອມ.         

35ເບິື່ ງ ແມ!         ເຮ ອນ[a]         ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ ແລະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ ອີກ ຈນົ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອອກປຳກ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ’.”          

ບົດທີ 14 
ຊົງໂຜດຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານໃຫ້ດີ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ເພ ື່ ອ ຮບັ ປະທຳນ 

ອຳຫຳນ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ເຂົຳ ກ  ຜກົ ເບິື່ ງ ພຣະອງົ ຢູື່.         

2ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພະຍຳດ 

ທໍ້ອງ ມຳນ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ.         

3ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ພວກ ທ  ຳ ບນັດດິ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ຈະ ຜິດ ພຣະບນັຍດັ ຫລ  ບ ື່?”.         

4ເຂົຳ ກ  ມດິ ຢູື່         ພຣະອງົ ຈິື່ງ 

ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ແລໍ້ວ ກ  ປື່ອຍ ໄປ.         

5ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ 

ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ລກູ ຫລ  ງວົ ຕກົ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         ຈະ ບ ື່  ຮບີ ດ ງ ອອກ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຫລ ?”.         

6ແລະ 

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳ “ເຮ ອນ” ໝຳຍເຖງິກງຸເຢຣຊູຳເລັມ ຫລ ວື່ຳ ອຳດໝຳຍເຖງິພຣະວຫິຳນ.” 
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ເຂົຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຕອບ ພຣະອງົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້.          

ຊົງສອນເລື່ອງແຂກແລະເຈົ້າພາບ 
7ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ,         ເມ  ື່ອ ຊງົ ເຫັນ ພວກ ທີື່  ຮບັ ເຊນີ ມຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ເລ ອກ ເອົຳ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ອນັ ມີ ກຽດ         

ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ.         

8“ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ໃດ ເຊນີ ທື່ຳນ ໄປ ໃນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ສມົລດົ         ຢື່ຳ 

ຊູ ື່ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ມີ ກຽດ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຊນີ ຜູໍ້ ມີ ກຽດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ທື່ຳນ ອີກ.         

9ແລະ ເຈົໍ້ຳພຳບ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊນີ 

ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         ‘ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນີໍ້’         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ຈະ 

ຍໍ້ຳຍ ໄປ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ຕ  ື່ຳ ທີື່  ສດຸ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລະອຳຍ.         

10ແຕື່ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊນີ ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ໄປ ນ ັື່ງ ບື່ອນ 

ຕ  ື່ຳ ທີື່  ສດຸ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຈົໍ້ຳພຳບ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ສະຫຳຍ ເອີຍ,         ເຊນີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ສງູ 

ກວື່ຳ’         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ກຽດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ ນ  ຳ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

11ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ຍກົ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖອຍ ລງົ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຍກົ ຂ ໍ້ນ.”          
12ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊນີ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຈດັກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂ ໍ້ນ ນໍ້ອຍ ຫລ  ໃຫຍື່ 

ກ  ຕຳມ         ຢື່ຳ ເຊນີ ຈ  ຳເພຳະ ບນັດຳ ມດິ ສະຫຳຍ,         ຫລ  ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ,         ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຜູໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ        

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ເຊນີ ທື່ຳນ ອີກ ເປັນ ກຳນ ຕອບ ແທນ.         

13ແຕື່ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຈດັກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂ ໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຊນີ 

ຄນົ ຍຳກຈນົ,         ຄນົ ພິກຳນ,         ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ,         ຄນົ ຕຳບອດ.         

14ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ສກຸ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ 

ອນັ ໃດ ຈະ ຕອບ ແທນ ທື່ຳນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕອບ ແທນ ທື່ຳນ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເປັນ ຄ ນ 

ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງການກິນລ້ຽງໃຫ່ຍ 
(ມທ 22:1-10) 

15ສື່ວນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ຮບັ ປະທຳນ 

ອຳຫຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ເປັນ ສກຸ.”         

16ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈດັ 

ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃຫຍື່ ແລະ ໄດໍ້ ເຊນີ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ.         

17ເມ  ື່ອ ໂມງ ກນິ ລໍ້ຽງ ເຖງິ ແລໍ້ວ,         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ຂອງ ຕນົ ໄປ ບອກ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ເຊນີ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ເຊນີ ມຳ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທີນ,         ເພຳະ ສິື່ ງ ສະລະ ພດັ ຕຽມ ພໍ້ອມ 

ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ’.         

18ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ແກໍ້ ຕວົ         ຜູໍ້ ທ  ຳອິດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ນຳ ໄວໍ້         ເຮົຳ 

ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ໄປ ເບິື່ ງ ນຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຂ  ນ  ຳ ກື່ອນ’.         

19ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ງວົ ໄວໍ້ ຫໍ້ຳ ຄູື່ ແລະ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ໄປ ລອງ ໄປ ເບິື່ ງ ງວົ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຂ  ນ  ຳ ກື່ອນ’.         

20ຄນົ ໜ ື່ ງ ອີກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ         

ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້’.         

21ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ນຳຍ ຟງັ         ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ກ  ຮໍ້ຳຍ 

ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮບີ ອອກ ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ໃຫຍື່ ຮື່ອມ ນໍ້ອຍ ໃນ ເມ  ອງ         ແລະ ພຳ 

ຄນົ ຍຳກຈນົ,         ຄນົ ພິກຳນ,         ຄນົ ຕຳບອດ,         ແລະ ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ນີໍ້’.         

22ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຈິື່ງ ມຳ 

ບອກ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ເຮັດ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ມີ ບື່ອນ ຫວໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຢູື່’.         

23ແລະ 

ນຳຍ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຫລວງ ແລະ ຕຳມ ທຳງ ນໍ້ອຍ ນອກ ເມ  ອງ         ນ  ຳ 

ຕວົ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ເຕັມ’.         

24ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ໃນ ພວກ ຄນົ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເຊນີ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ໄດໍ້ ຊມີ ເຄ ື່ ອງກນິ ລໍ້ຽງ ຂອງ ເຮົຳ ຈກັ ຄນົ.”          



ລູກາ 15 142 
ຄວາມເສຍສະຫລະໃນການເປັນສິດ 

25ມີ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ໄປ ກບັ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ຫລຽວ ຫລງັ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ 

ເຂົຳ ວື່ຳ.         

26“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ແລະ ບ ື່  ຊງັ ພ ື່  ແມ ື່,         ລກູ ເມຍ,         ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຍງິ         ກບັ ທງັ ຊວີດິ ຂອງ 

ຕນົ ເອງ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ສິດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

27ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ແບກ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ສິດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

28ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ,         ເມ  ື່ອ ຈະ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ຈະ ບ ື່  ນ ັື່ງ ລງົ 

ຄິດ ລຳຄຳ ເສຍ ກື່ອນ         ວື່ຳ ຈະ ມີ ພ  ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່?         

29ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ລງົ ແລໍ້ວ ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ບ ື່  ໄດໍ້         ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫັນ ກ  ຈະ ກື່ຳວ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ວື່ຳ,         

30‘ຄນົ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກ ື່  ແຕື່ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳເລັດ ບ ື່  ໄດໍ້’.         

31ຫລ  ມີ ກະສດັ ອງົ ໃດ         ເມ  ື່ອ ຈະ ຍກົ ກອງທບັ ໄປ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ກະສດັ ອງົ ອ ື່ ນ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ ັື່ງ 

ຄ ດ ເບິື່ ງ ກື່ອນ ວື່ຳ         ທີື່  ຕນົ ມີ ພນົທະຫຳນ ໝ ື່ ນ ໜ ື່ ງ ຈະ ສູໍ້ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຍກົ ກອງ ທງັ ສອງ ໝ ື່ ນ ມຳ ຮບົ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່?         

32ຖໍ້ຳ ສູໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້,         ເມ  ື່ອ ຍງັ ຢູື່ ຫື່ຳງ ກນັ         ເພິື່ ນ ຈະ ໃຊໍ້ ທດູ ໄປ ຖຳມ ເງ  ື່ອນໄຂ ຂອງ ຄວຳມ ສະຫງບົ.         

33ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທກຸ ຄນົ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຫລະ ສິື່ ງ ສະລະ ພດັ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່         ຈະ ເປັນ ສິດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້.          

ເລື່ອງເກືອທີ່ໝົດລົດເຄັມ 
(ມທ 5:13; ມຣກ 9:40) 

34“ເກ ອ ເປັນ ຂອງ ດ ີ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເກ ອ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ລດົ ເຄັມ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກບັ ເຄັມ ອີກ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         

35ຈະ ໃຊໍ້ ເປັນ ຝຸື່ນ ໃສື່ ດນິ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຈະ ປະສມົ ກບັ ກອງ ຝຸື່ນ ສດັ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຝຸື່ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ 

ເສຍ         ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ,ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ ເທີນ!”.          

ບົດທີ 15 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງແກະທີ່ເສຍ 

(ມທ 18:12-14) 

1ຕ ື່  ມຳ ບນັດຳ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ ແລະ ພວກ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ ພຣະອງົ.         

2ຝື່ຳຍ ພວກ 

ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ກ  ຈ ົື່ມ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ແລະ ຢູື່ ກນິ ຮື່ວມ ກນັ ກບັ ເຂົຳ.”          
3ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ.         

4‘ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄນົ ໃດ ທີື່  ມີ ແກະ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         

ເມ  ື່ອ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເສຍ ໄປ         ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ປະ ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ກຳງ ປື່ຳ         ແລະ ໄປ ຊອກ ຫຳ ໂຕ ທີື່  ເສຍ 

ໄປ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ພບົ ຫລ ?         

5ເມ  ື່ອ ພບົ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຍກົ ຂ ໍ້ນ ໃສື່ ບື່ຳ ແບກ ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ 

ຍນິດ.ີ         

6ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ເຊນີ ບນັດຳ ມດິ ສະຫຳຍ ແລະ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ມຳ 

ພໍ້ອມພຽງ ກນັ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີກບັ ເຮົຳ ເທີນ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ແກະ 

ຂອງ ເຮົຳ ໂຕ ທີື່  ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ’.         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈະ ມີ ຄວຳມ ປິຕ-ິ

ຍນິດ ີໃນ ສະຫວນັ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ຖິໍ້ມ ໃຈ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຈະ 

ຍນິດ ີກບັ ຄນົ ສິນ ທ  ຳ ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເງິນທີ່ເສຍ 
8“ຍງິ ຄນົ ໃດ ທີື່  ມີ ເງນິ ຢູື່ ສິບ ຫລຽນ         ເມ  ື່ອ ເສຍ ຫລຽນ ໜ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ໄຕໍ້ ໂຄມ ກວຳດ ເຮ ອນ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຖໍ້ວນ ຖີື່  
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ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ພບົ ຫລ .         

9ເມ  ື່ອ ພບົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ສະຫຳຍ ແລະ ບນັດຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ມຳ 

ພໍ້ອມພຽງ ກນັ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ມຳ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີກບັ ເຮົຳ ເທີນ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ເງນິ 

ຫລຽນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ’.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈະ ມີ 

ຄວຳມ ປິຕຍິນິດ ີໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ ຄນົ 

ດຽວ         ທີື່  ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງລູກທີ່ເສຍ 
11ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ລກູ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ.         

12ຜູໍ້ ນໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພ ື່  ວື່ຳ         ‘ພ ື່  ເອີຍ,         ສື່ວນ ຊບັ 

ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ພ ື່  ແບື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ເທຳະ’         ແລໍ້ວ ພ ື່  ຈິື່ງ ໄດໍ້ ແບື່ງ ຊບັ ໃຫໍ້ ລກູ ທງັ ສອງ 

ຄນົ.         

13ຕ ື່  ມຳ ບ ື່  ຫລຳຍ ວນັ ຜູໍ້ ນໍ້ອງ ກ  ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ເອົຳ ຊບັ ທງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ອອກ ໜີ ໄປ ທຽວ ເມ  ອງ ໄກ         

ແລະ ໄດໍ້ ຜຳນ ຊບັ ຂອງ ຕນົ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ໂອໍ້ ໂຖງ.         

14ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຈ ື່ຳຍ ຊບັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         

ກ  ເລີຍ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອນັ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຕກົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ.         

15ລຳວ ຈິື່ງ 

ໄປ ຂ  ອຳ ໃສ ຢູື່ ກບັ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ລຳວ ໄປ ລໍ້ຽງ ໝູ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ.         

16ລຳວ ຄ ດ 

ຢຳກ ກນິ ໃຫໍ້ ອີື່ ມ ທໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ຝກັ ຖ ົື່ວ ທີື່  ໝູ ກນິ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເອົຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ກນິ.         

17ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮູໍ້ເມ  ື່ອ ຄີງ ແລໍ້ວ 

ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ລກູຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ພ ື່  ເຮົຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ         ເຂົຳ ຍງັ ມີ ອຳຫຳນ ກນິ ອີື່ ມ ຈນົ ເຫລ ອ         ສື່ວນ ເຮົຳ ຈະ ມຳ 

ຕຳຍ ອ ດ ຢຳກ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.         

18ຈ  ຳເປັນ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ລກຸ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ຈະ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເພິື່ ນ 

ວື່ຳ,         “ພ ື່  ເອີຍ,         ລກູ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ສະຫວນັ ແລະ ຕ ື່  ພ ື່  ແລໍ້ວ.         

19ແລະ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ 

ລກູ ຂອງ ພ ື່  ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ລກູ ເປັນ ເໝ ອນ ລກູຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ພ ື່  ຄນົ ໜ ື່ ງ ທໍ້ອນ!”.’         

20ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ລຳວ ຍງັ ຢູື່ ໄກ         ພ ື່  ໄດໍ້ ແລ ເຫັນ ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ຈິື່ງ ແລື່ນ 

ອອກ ໄປ ກອດ ຄ  ຈບູ ລຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັແພງ.         

21ຝື່ຳຍ ລກູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອີື່ ຍ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ພ ື່  ວື່ຳ         ‘ພ ື່  ເອີຍ,         ລກູ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ສະຫວນັ ແລະ ຕ ື່  ພ ື່  ແລໍ້ວ         ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ລກູ ຂອງ ພ ື່  ຕ ື່  ໄປ’.         

22ແຕື່ ພ ື່  ໄດໍ້ 

ເອີໍ້ນ ບອກ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮບີ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຢື່ຳງ ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ນຸື່ງ ໃຫໍ້ ລກູ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເອົຳ ແຫວນ ມຳ ສວມ ໃສື່ ມ  ກບັ ເອົຳ ເກບີ ມຳ ສບຸ ໃສື່ ຕນີ.         

23ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ອໍ້ວນ ພີ ມຳ ຂໍ້ຳ 

ລໍ້ຽງ ກນັ ເພ ື່ ອ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ         

24ເພຳະ ລກູ ຂອງ ເຮົຳ ຄນົ ນີໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ         ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ 

ພບົ ກນັ ອີກ’,         ແລະ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ          
25“ຝື່ຳຍ ລກູ ຜູໍ້ ກກົ ຍງັ ຢູື່ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ກບັ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ເສບ ແລະ ກຳນ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ.         

26ລຳວ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ,         ‘ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ກຳນ 

ຫຍງັ?’.         

27ຄນົ ໃຊໍ້ ຈິື່ງ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ນໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ແລໍ້ວ ແລະ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈດັ ຂໍ້ຳ ງວົ 

ໜຸື່ມ ຕວົ ອໍ້ວນ ພີ         ຕໍ້ອນຮບັ ລກູ ທີື່  ກບັ ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫວດັດ ີພຳບ’.         

28“ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ອໍ້ຳຍ ກ  ຄຽດ ເລີຍ ບ ື່  

ຍອມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຮ ອນ         ທຳງ ພ ື່  ກ  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ອອຍ ໃຈ ຊວນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

29ແຕື່ ລຳວ ໄດໍ້ ຕອບ ພ ື່  ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ 

ເທຳະ ພ ື່ ,         ລກູ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ພ ື່  ເໝ ອນ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ຈກັ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ-

ສອນ ຂອງ ພ ື່  ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ພ ື່  ຍງັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ລກູ ແກະ ແມ ື່ນ ແຕື່ ໂຕ ດຽວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຈດັກຳນ ລໍ້ຽງ ໃຫໍ້ ມດິ ສະ-

ຫຳຍ ຂອງ ລກູ ມຳ ຮື່ວມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີນ  ຳ.         

30ແຕື່ ເມ  ື່ອ ລກູ ຂອງ ພ ື່  ຜູໍ້ ນີໍ້         ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຜຳນ ສມົບດັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຂອງ ພ ື່  ດໍ້ວຍ ກຳນ ຄບົ ກບັ ພວກ ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ         ພ ື່  ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ອໍ້ວນ ພີ ຈດັກຳນ 
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ລໍ້ຽງ ມນັ’.         

31ແຕື່ ພ ື່  ໄດໍ້ ຕອບ ລກູ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ລກູ ເອີຍ,         ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ນ  ຳ ພ ື່  ເລ ໍ້ອຍ         ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພ ື່  ກ  ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

32ແຕື່ ສມົຄວນ ທີື່  ພ ື່  ຕໍ້ອງ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ເພຳະ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄນົ ນີໍ້ ຕຳຍ 

ແລໍ້ວ         ແຕື່ ມນັ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ມນັ ເສຍ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ໄດໍ້ ພບົ ອີກ’.”          

ບົດທີ 16 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງພະນັກງານບໍ່ສັດຊື່ 

1ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ເສດຖ ີທີື່  ມີ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ         

ແລະ ມີ ຄນົ ຟໍ້ອງ ຕ ື່  ເສດຖ ີວື່ຳ         ພະນກັງຳນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຜຳນ ຊບັ ຂອງ ທື່ຳນ ເສຍ.         

2ເສດຖ ີຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ພະ-

ນກັງຳນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຈ ົື່ງ ລຳຍ ງຳນ ກື່ຽວ ກບັ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ພະນກັງຳນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້’.         

3ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຄ ດ ໃນ 

ໃຈ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ໜ          ເພຳະ ນຳຍ ຈະ ຖອດ ເຮົຳ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ໜໍ້ຳທີື່  ພະນກັງຳນ ແລໍ້ວ         

ເຮົຳ ຂດຸ ດນິ ກ  ບ ື່  ມແີຮງ,         ຈະ ຂ ທຳນ ກ  ອຳຍ ເຂົຳ.         

4ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ດ ີເພ ື່ ອ ເວລຳ ເຮົຳ 

ຖ ກ ຖອດ ຈຳກ ໜໍ້ຳທີື່  ພະນກັງຳນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈະ ຮບັ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້’.         

5ລຳວ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ 

ລກູ ໜີໍ້ ຂອງ ນຳຍ ມຳ ທກຸ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຖຳມ ຜູໍ້ ທ  ຳອິດ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໜີໍ້ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເທົື່ ຳໃດ?’.         

6ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ໜີໍ້ ນ  ໍ້ຳມນັ ຮໍ້ອຍ ຖງັ’         ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ບອກ ວື່ຳ         ‘ເອົຳ ບນັຊ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ນ ັື່ງ ລງົ 

ແລໍ້ວ ຈດົ ໃສື່ ຫໍ້ຳ ສິບ ຖງັ ໄວ ໆ         ເສຍ’.         

7ແລໍ້ວ ກ  ຖຳມ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ເດ,         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໜີໍ້ ເທົື່ ຳໃດ?’         

ຜູໍ້ ນີໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ໜີໍ້ ເຂົໍ້ຳປຽກ ຮໍ້ອຍ ກຽນ’         ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ຈິື່ງ ບອກ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳ ບນັຊ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ 

ຈດົ ໃສື່ ແປດ ສິບ ກຽນ ເສຍ’.         

8ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກ  ສນັລະເສີນ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ຜູໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ວື່ຳ         ‘ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫລຳດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຝື່ຳຍ ໂລກ ນີໍ້ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ສະ-

ຫລຳດ ກວື່ຳ ຄນົ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ອີກ’.         

9ຝື່ຳຍ ເຮົຳ         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ຕນົ ມີ ມດິ ສະຫຳຍ ດໍ້ວຍ ຊບັ ສມົບດັ ອນັ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ເວລຳ ຊບັ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ອຳ ໃສ ອນັ ຖຳວອນ ເປັນນດິ.          
10“ຄນົ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ກ  ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ຫລຳຍ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ກ  

ບ ື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ໃນ 

ຊບັ ສມົບດັ ອນັ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ໃຜ ຈະ ມອບ ຊບັ ສມົບດັ ອນັ ທື່ຽງ ແທໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ.         

12ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ໃນ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ໃຜ ຈະ ມຳ ມອບ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ທື່ຳນ.         

13ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ສອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ສອງ ນຳຍ ໄດໍ້         ເພຳະ ຈະ ຊງັ ນຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້         ແລໍ້ວໄປ 

ຮກັ ນຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຈະ ຕດິ ພນັ ກບັ ນຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້         ແລະ ປະໝຳດ ນຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເງນິ ຄ  ຳ ພໍ້ອມ ກນັ ບ ື່  ໄດໍ້.”          

ເລື່ອງພຣະບັນຍັດແລະລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 
14ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ທີື່  ມໃີຈ ຮກັ ຊບັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ກື່ຳວ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພຣະອງົ.         

15ແຕື່ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອໍ້ຳງ ຕວົ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ແຕື່ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊຳບ ໃຈ ພວກ ທື່ຳນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ນບັ ໜໍ້ຳ ຖ  ຕຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ມະນດຸ         ກ  ເປັນ ທີື່  
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ກຽດ ຊງັ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.          

16“ມີ ພຣະບນັຍດັ ແລະ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈນົ ເຖງິ ສະໄໝ ໂຢຮັນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຂົຳ ກ  ປະກຳດ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ         ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຍຳດ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

17ຟໍ້ຳ ແລະ ດນິ ຈະ ລື່ວງ ໄປ         ກ  ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ທີື່  ພຣະບນັຍດັ ແຕື່ ຈດຸ ດຽວ ຈະ ເປັນ ໂມຄະ.          

ຊົງສອນເລື່ອງການຢ່າຮ້າງ 
(ມທ 19:1-12; ມຣກ 10:11-12) 

18“ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວໄປ ເອົຳ ເມຍ ໃໝື່ ກ  ຜິດ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເອົຳ 

ຍງິ ແມ ື່ຮ ໍ້ຳງ ມຳ ເປັນ ເມຍ ກ  ຜິດ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.          

ເລື່ອງເສດຖີກັບລາຊະໂຣ 
19“ຍງັ ມີ ເສດຖ ີຄນົ ໜ ື່ ງ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ປິຕຍິນິດ ີດໍ້ວຍ ອຳ-

ຫຳນ ກຳນ ກນິ ຢື່ຳງ ປະນດີ ທກຸ ໆ         ວນັ.         

20ແລະ ມີ ຄນົ ຍຳກຈນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ລາຊະໂຣ          ເປັນ ບຳດ ເຕັມຕວົ         

ທີື່  ເຂົຳ ຫຳມ ມຳ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕູ ບໍ້ຳນ ເສດຖ.ີ         

21ລາຊະໂຣ ຢຳກ ກນິ ຂອງ ທີື່  ຕກົ ຈຳກ ໂຕະ ຂອງ ເສດຖ ີ

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອີື່ ມ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ໝຳ ກ  ຍງັ ມຳ ເລຍ ບຳດ ຂອງ ລຳວ.          
22ຢູື່ ມຳ ຄນົ ຍຳກຈນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ         ແລະ ຝງູ ເທວະດຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ເອິກ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          

ຝື່ຳຍ ເສດຖ ີນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ໄວໍ້.         

23ເມ  ື່ອ ຢູື່ ໃນ ແດນ ມ ລະນຳ ກ  ເປັນ ທກຸ ເວທະ-

ນຳ ຫລຳຍ         ເສດຖ ີນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ເງຍີ ຕຳ ຂ ໍ້ນ ເຫັນ ອັບຣາຮາມ ຢູື່ ໄກ         ແລະ ເຫັນ ລາຊະໂຣ ຢູື່ ໃນ ເອິກ ຂອງ 

ທື່ຳນ.         

24“ແລໍ້ວ ເສດຖ ີຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ‘ອັບຣາຮາມ          ບດິຳ ເອີຍ,         ຂ  ເອັນດ  ູຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ 

ລາຊະໂຣ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເອົຳ ປຳຍ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ແປະ ໃສື່ ລີໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຊຸ ື່ມ ເຢັນ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ຢູື່ ໃນ ແປວໄຟ ນີໍ້’.         

25ແຕື່ ອັບຣາຮາມ ຕອບ ວື່ຳ,         ‘ລກູ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ລະນ ກ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ດ ີສ  ຳລບັ ຕວົ ແລະ ລາຊະໂຣ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ບ ື່  ດ ີ        ຢື່ຳງ 

ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ບດັ ນີໍ້ ລາຊະໂຣ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ທ -

ລະມຳນ.         

26ນອກ ນ ັໍ້ນ ອີກ,         ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ເຫວ ອນັ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຂວຳງ ຢູື່         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ ຈະ ຂໍ້ຳມ ທີື່  ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ’.         

27ເສດຖ ີນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ບດິຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ທື່ຳນ ໃຊໍ້ ລາຊະໂຣ ໄປ ຍງັ 

ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

28ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຫໍ້ຳ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ລາຊະໂຣ ໄປ ຕກັເຕ ອນ 

ເຂົຳ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ທ ລະມຳນ ນີໍ້         ເໝ ອນ ກນັ’.         

29ແຕື່ ອັບຣາຮາມ ຕອບ ວື່ຳ         

‘ເຂົຳ ມ ີໂມເຊ ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສຳ’.         

30ເສດຖ ີຈິື່ງ ຕອບ 

ວື່ຳ         ‘ອັບຣາຮາມ          ບດິຳ ເອີຍ,         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ໝູື່ ຄນົ ຕຳຍ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ         

ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່’.         

31ອັບຣາຮາມ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ຟງັ ໂມເຊ ແລະ ພວກ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເຖງິ ຈະ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ’.”          
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ເຫດໃຫ້ຫລົງຜິດ 
(ມທ 18:6-7; 21-22; ມຣກ 9:42) 

1ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ມີ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ         

ແຕື່ ວບິດັ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ກ ື່  ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ ນ ັໍ້ນ.         

2ຖໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ຫີນ ໂມ ໍ້ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ຜກູ ຄ  ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈມົ 

ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເສຍ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝູື່ ເລັກ ນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ.         

3ຈ ົື່ງ 

ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ“ີຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         ຈ ົື່ງ ຕຕິຽນ ເພິື່ ນ         ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ຫລບົ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໃໝື່         ຈ ົື່ງ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ.         

4ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເພິື່ ນ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ທື່ຳນ ວນັ ລະ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ແລະ ກບັ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ກນິແໜງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໃໝື່ ແລໍ້ວ’         ຈ ົື່ງ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ.”          

ເລື່ອງອຳນາດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ 
5ຝື່ຳຍ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ ທນູ ຕ ື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂ  ໂຜດ ຕ ື່ ມ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ອີກ.”         

6ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທ ື່  ແກື່ນ 

ຜກັ ກຳດ ເມດັ ໜ ື່ ງ         ທື່ຳນ ຈະ ບອກ ກກົ ມອນ ກກົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຖອນ ຂ ໍ້ນ ອອກ ໄປ ປກັ ຢູື່ ໃນ ທະເລ’         ມນັ 

ກ  ຈະ ຟງັ ຄວຳມ ທື່ຳນ.          

ໜ້າທີ່ຂອງຄົນໃຊ້ 
7“ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ມີ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ໄຖ ນຳ ຫລ  ລໍ້ຽງ ແກະ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ກບັ ມຳ ແຕື່ ທົື່ງ ໃຜ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ 

ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນ ັື່ງ ໂຕະ ໂລດ’.         

8ຈະ ບ ື່  ບອກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຈດັ ແຈງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ກນິ ແລງ ແລະ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້ ປະຕບິດັ ເຮົຳ         ຈນົ ເຖງິ ເຮົຳ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຳຍຫລງັ ເຈົໍ້ຳ 

ຈິື່ງ ຄື່ອຍ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ’.         

9ນຳຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂອບໃຈ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ດອກ ຕີໍ້         ເພຳະ ມນັ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ.         

10ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຄ  ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພຽງ ແຕື່ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ’.”          

ຊົງໂຜດຄົນຂີ້ທູດສິບຄົນໃຫ້ດີສະອາດ 
11ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ແຂວງ ຊາ-

ມາເຣຍ ແລະ ແຂວງ ຄາລເີລ.         

12ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ໜ ື່ ງ ມີ ຊຳຍ ຂີໍ້ທດູ ສິບ ຄນົ ມຳ 

ພບົ ພຣະອງົ ຢ ນ ຢູື່ ແຕື່ ໄກ.         

13ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຢຊູ ຜູໍ້ ເປັນ ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຂ  ເມດ ຕຳ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ!”.         

14ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ພວກ 

ປະໂລຫິດ”         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເຂົຳ ກ  ດ ີສະອຳດ ແລໍ້ວ.         

15ສື່ວນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ         

ເມ  ື່ອ ເຫັນ ວື່ຳ ຕວົ ດ ີພະຍຳດ ແລໍ້ວ         ກ  ກບັ ມຳ ກື່ຳວ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ.         

16ແລະ 

ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄທ ຊາມາ-
ເຣຍ.         

17ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມີ ສິບ ຄນົ ທີື່  ດ ີສະອຳດ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແຕື່ ເກົໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃສ?         

18ບ ື່  ເຫັນ ຜູໍ້ ໃດ ກບັ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຜູໍ້ ນີໍ້.”         

19ແລໍ້ວ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ບອກ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເທີນ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີແລໍ້ວ.”          



147 ລູກາ 18 
ການມາປະກົດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

(ມທ 24:23-28, 37-41) 

20ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ມຳ ເຖງິ 

ເມ  ື່ອ ໃດ?”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ມຳ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຫັນ ຢື່ຳງ 

ສງັເກດ ໄດໍ້.
[a]         

21ແລະ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ!         ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ຫລ  ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ’         ເພຳະ ເບິື່ ງ ແມ!         ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ
[b]         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.”          

22ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຄງົ ຈະ ມີ ເວລຳ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ປຳດຖະໜຳ 

ເຫັນ ວນັ ຂອງ ບດຸ ມະນດຸ ຈກັ ວນັ ໜ ື່ ງ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ.         

23ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ມຳ ເບິື່ ງ 

ນີໍ້ ແມ!’         ຫລ          ‘ໄປ ເບິື່ ງ ພຸໍ້ນ ແມ!’         ແຕື່ ຢື່ຳ ອອກ ໄປ         ຢື່ຳ ຕດິຕຳມ ເຂົຳ.         

24ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ປຽບ ເໝ ອນ ຟໍ້ຳແມບ         

ເມ  ື່ອ ແມບ ອອກ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ກ  ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ໄປ ເຖງິ ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ເປັນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ໃນ ວນັ ຂອງ ຕນົ.         

25ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ຫລຳຍ 

ປະກຳນ         ແລະ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ ພຣະອງົ.         

26ເຫດກຳນ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂນອາ ເປັນ ມຳ 

ແລໍ້ວ ຢື່ຳງໃດ         ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ບດຸ ມະນດຸ ກ  ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

27ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ,         ໄດໍ້ 

ແຕື່ງງຳນ ແລະ ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ         ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ໂນອາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນຳວຳ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ 

ຖໍ້ວມ ລໍ້ຳງຜຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຈບິຫຳຍ ໄປ ໝດົ.         

28ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂລດ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ,         

ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ໄດໍ້ ຂຳຍ,         ໄດໍ້ ປກູຝງັ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ.         

29ແຕື່ ໃນ ວນັ ທີື່  ໂລດ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ໄຟ 

ແລະ ມຳດ ໄດໍ້ ຕກົ ມຳ ເຜົຳ ຜຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຈບິຫຳຍ ໄປ ໝດົ.         

30ໃນ ວນັ ທີື່  ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ມຳ ປະກດົ ກ  ຈະ 

ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

31ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ ແລະ ມີ ສິື່ ງ ຂອງ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ         ກ  ຢື່ຳ ລງົ ມຳ 

ເພ ື່ ອ ເກບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ທົື່ງ ນຳ ກ  ຢື່ຳ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

32ຈ ົື່ງ ລະນ ກ 

ເຖງິ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ໂລດ ເທີນ!         

33ຜູໍ້ ໃດ ພະຍຳຍຳມ ຮກັສຳ ຊວີດິ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ         

ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ຍອມ ເສຍ ຊວີດິ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຮກັສຳ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

34ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ໃນ ຄ ນ ວນັ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນອນ ຢູື່ ຕຽງ ດຽວ         ຈະ ຊງົ ຮບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ         ຈະ ຊງົ ປະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້.         

35ຈະ ມີ ຍງິ ສອງ 

ຄນົ ກ  ຳລງັ ໂມ ໍ້ ແປໍ້ງ ຢູື່ ນ  ຳ ກນັ         ຈະ ຊງົ ຮບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ         ຈະ ຊງົ ປະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້.         

36[ຈະ ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຢູື່ 

ທົື່ງ ນຳ         ຈະ ຊງົ ຮບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ         ຈະ ຊງົ ປະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້).]”          
37ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ບື່ອນ ໃດ,         ນຳຍ ເອີຍ?”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຊຳກ ສບົ ຢູື່ ບື່ອນ ໃດ         ຝງູ ແຮໍ້ງ ກ  ຈະ ຕອມ ຢູື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.”          

ບົດທີ 18 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຍິງແມ່ໝ້າຍແລະຕຸລາການ 

1ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ສອນ ເຂົຳ ວື່ຳ ຄວນ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ສະເໝີ         

ບ ື່  ໃຫໍ້ ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ໃຈ.         

2ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ມີ ຕລຸຳກຳນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແລະ ບ ື່  ນບັຖ  ມະນດຸ.         

3ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໝັື່ນ ມຳ ຫຳ ຕລຸຳກຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ເລົື່ ຳ ວື່ຳ         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ບ ື່ ປຳກດົເປັນກຳນສະແດງຢື່ຳງເປີດເຜີຍ” ຫລ ວື່ຳ “ບ ື່ ມທີຳງປຳກດົແກື່ຕຳ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ຢູື່ພຳຍ

ນອກ.” 
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‘ຂ  ຕດັ ສີນ ດໍ້ວຍ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄູື່ ຄວຳມ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ!’.         

4ຝື່ຳຍ ຕລຸຳກຳນ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ຫວົທີ ກ  ບ ື່  ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ         ແຕື່ ພຳຍ ລນຸ ມຳ ທື່ຳນ ກ  ນ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ 

ພຣະເຈົ້າ ແລະ ບ ື່  ນບັຖ  ມະນດຸ ກ  ດ.ີ         

5ແຕື່ ເພຳະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ກວນ ໃຈ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ນຳງ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ນຳງ ຈະ ມຳ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເສຍ ກ  ຳລງັ ໃຈ’.”         

6ແລໍ້ວ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ທີື່  ຕລຸຳກຳນ ຜູໍ້ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ.         

7ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ຮໍ້ອງຫຳ ພຣະອງົ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະ-

ອງົ ຈະ ຊງົ ຊໍ້ຳ ນຳນ ໃນ ກຳນ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຕຳມ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ຄວຳມ         ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ເຂົຳ ຫລ .         

8ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ໂດຍ ໄວ         ແຕື່ ເຖງິ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ບດຸ ມະນດຸ ມຳ ເພິື່ ນ ຈະ ພບົ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ຫລ .”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຄົນຟາຣີຊາຍແລະຄົນເກັບພາສີ 
9ສ  ຳລບັ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ຕວົ ເອງ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ວື່ຳ.         

10“ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໄຫວໍ້ ວອນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເກບັ ພຳສີ.         

11ຟາຣີຊາຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢູື່ ນ ກ ໃນ ໃຈ ຂອງ 

ຕນົ ໄຫວໍ້ ວອນ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ,         ຂໍ້ຳພະອງົ ຂ  ໂມທະນຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະອງົ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  

ເໝ ອນ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໂລບ,         ຄນົ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ສູື່ ຜວົ ເມຍ         ແລະ ບ ື່  ເໝ ອນ ຄນົ ເກບັ 

ພຳສີ ຜູໍ້ ນີໍ້.         

12ໃນ ລະຫວື່ຳງ ອຳທິດ ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ສອງ ເທ ື່ ອ         ຂອງ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ແບື່ງ ເປັນ ສິບ ສື່ວນ         ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ’.         

13ສື່ວນ ຄນົ ເກບັ ພຳສ ີຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຢ ນ ຢູື່ ແຕື່ ໄກ         ບ ື່  ຫຳນ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ         ແຕື່ ຕ ີເອິກ ຂອງ ຕນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ໂຜດ 

ພຣະເມດຕຳ ແກື່ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ບຳບ ແດື່ທໍ້ອນ!’.         

14ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຄນົ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເມ  ື່ອ ກບັ ລງົ ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ກ  ຊງົ ນບັ ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ 

ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຍກົ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຖອຍ ລງົ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຈະ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ.”          

ຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ເດັກນ້ອຍ 
(ມທ 19:13-15; ມຣກ 10:13-16) 

15ແລໍ້ວ ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ ລກູ ອື່ອນ ນໍ້ອຍ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ອູໍ້ມ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຢຽດ 

ພຣະຫດັ ໃສື່ ເຂົຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ເຫັນ ກ  ຫໍ້ຳມ ໄວໍ້.         

16ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເອີໍ້ນ ເຂົຳ ມຳ ຫຳ         ແລໍ້ວ 

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຂອງ[a]         ຄນົ ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ແຫລະ.         

17ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເດັກນໍ້ອຍ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ 

ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          

ເລື່ອງເສດຖີໜຸ່ມ 
(ມທ 19:16-30; ມຣກ 10:17-31) 

18ມີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ຜູໍ້ ປະເສີດ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ 

 

[a]ພຳສຳເດມີອຳດຈະໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ເປັນກ  ຳມະສດິຂອງ” ຫລ ວື່ຳ “ເປັນທີື່ ປະກອບດໍ້ວຍ”. 
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ແນວໃດ         ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ມຳ ເປັນ ມ ລະດກົ?”.         

19ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ ຜູໍ້ ປະເສີດ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ປະເສີດ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ.         

20ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ ຊ ື່ ງ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ມດິສຳຈຳນ ຈຳກ ຜວົ ຈຳກ ເມຍ,         ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ກນັ,         ຢື່ຳ 

ລກັ ຊບັ,         ຢື່ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ,         ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ’.”         

21ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ.”         

22ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຍງັ ຂຳດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ຈ ົື່ງ ໄປ ຂຳຍ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ມີ ຢູື່ ແຈກ 

ທຳນ ແກື່ ຄນົ ອະນຳຖຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ເສຍ.”         

23ແຕື່ 

ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ທກຸ ໜກັ ໃຈ ຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຫລຳຍ.         

24ເມ  ື່ອ ພຣະ-
ເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ອຳກຳນ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທີື່  ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຍຳກ ແທໍ້ ໜ !         

25ເພຳະວື່ຳ ໂຕ ໂອດ ໂອ ຈະ ລອດ ຮູ ເຂັມ         ກ  ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ 

ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

26ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໃຜ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້?”.         

27ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ເຮັດ ໄດໍ້.”         

28ເປໂຕ ທນູ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສະຫລະ ຢໍ້ຳວ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ ມຳ.”         

29ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ສະຫລະ ຢໍ້ຳວ ເຮ ອນ,         ເມຍ,         ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ,         ພ ື່  ແມ ື່,         ຫລ  ລກູເຕົໍ້ຳ         ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ.         

30ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຕອບ ແທນ ຫລຳຍ ທ ື່          

ແລະ ໃນ ໂລກ ໜໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”          

ຊົງທຳນວາຍເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເປັນຄັ້ງທີສາມ 
(ມທ 20:17-19; ມຣກ 10:32-34) 

31ພຣະອງົ ຊງົ ພຳ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ໄປ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ 

ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ບດຸ ມະ-

ນດຸ ຈະ ສ  ຳເລັດ.         

32ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ບດຸ ມະນດຸ ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ເພິື່ ນ         ຈະ ກື່ຳວ ຄວຳມ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ແລະ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ເພິື່ ນ.         

33ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີແລະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         

ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເພິື່ ນ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່.”         

34ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈກັ ຂ ໍ້         ແລະ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ ຊງົ ອດັ ບງັ ໄວໍ້ ຈຳກ ເຂົຳ         ແລະ ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ຮູໍ້ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ທີື່  ຊງົ 

ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງໂຜດຄົນຕາບອດໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ 
(ມທ 20:29-34; ມຣກ 10:46-52) 

35ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ມີ ຄນົ ຕຳບອດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຂ ທຳນ ຢູື່ ແຄມ ທຳງ.         

36ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ປະຊຳຊນົ ຍື່ຳງ ກຳຍໄປ         ກ  ຖຳມ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ເລ ື່ ອງ ອນັ ໃດ?         

37ເຂົຳ ຈິື່ງ ບອກ ວື່ຳ 

ແມ ື່ນ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ຜື່ຳນ ກຳຍໄປ.         

38ຄນົ ຕຳບອດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຢຊູ ບດຸ ດາວິດ 

ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ!”.         

39ຄນົ ທີື່  ຍື່ຳງ ໄປ ກື່ອນ ຈິື່ງ ຫໍ້ຳມ ໃຫໍ້ ມດິ ຢູື່         ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຊ  ໍ້ຳ ຮໍ້ອງ 

ແຮງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ບດຸ ດາວິດ ເອີຍ,         ຂ  ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ!”.         

40ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢດຸ ຢູື່ ສ ັື່ງ ເຂົຳ 
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ໃຫໍ້ ພຳ ຄນົ ຕຳບອດ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ.         

41“ເຈົໍ້ຳ 

ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ?”         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນຮຸື່ງ ແດື່-

ທໍ້ອນ!”.         

42ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ຕຳບອດ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຫັນຮຸື່ງ ສຳ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີປກົກະຕ ິແລໍ້ວ.”         

43ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ 

ແລະ ຖວຳຍ ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ເຫັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະ-
ເຈົ້າ.          

ບົດທີ 19 
ພຣະເຢຊູກັບຊັກຂາຍ 

1ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ ຊງົ ຜື່ຳນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ.         

2ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         

ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊັກຂາຍ          ເປັນ ນຳຍ ດື່ຳນ ພຳສີ ແລະ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ.ີ         

3ຊັກຂາຍ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ແນວໃດ         ແຕື່ ເຫັນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະ ຄນົ ໜຳ ແໜໍ້ນ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ເຕໍ້ຍ.         

4ຊັກຂາຍ ຈິື່ງ ແລື່ນ ລດັ ໜໍ້ຳ ໄປ ຂ ໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ຊູ ກະ ໂມ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະ-

ເດັດ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ.         

5ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ແຫງນ ພຣະພກັ ເບິື່ ງ ຊັກ-
ຂາຍ          ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊັກຂາຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຮບີ ລງົ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ວນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ພກັ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ທື່ຳນ.”         

6ຊັກຂາຍ ກ  ຮບີ ລງົ ມຳ ແລະ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

7ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ຈ ົື່ມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ໜ ,         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພກັ ຢູື່ ກບັ ຄນົ ນອກ ສິນ ທ  ຳ?”.         

8ສື່ວນ ຊັກຂາຍ ກ  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ນຳຍ ເອີຍ,         ເຂົໍ້ຳຂອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຍອມ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຍຳກຈນົ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ ເອົຳ ຂອງ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  

ຍອມ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ສີື່  ທ ື່ .”         

9ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ວນັ ນີໍ້ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຮ ອນ ຫລງັ ນີໍ້         ເພຳະ 

ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ເໝ ອນ ກນັ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊອກ ຫຳ 

ແລະ ໂຜດ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ຫລງົ ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເງິນມະນາ 
(ມທ 25:14-30) 

11ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ຕ ື່ ມ ອີກ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ເພຳະ 

ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ແລະ ເພຳະ ເຂົຳ ຄ ດ ວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈະ ປະກດົ ໃນ ໄວ ໆ         ນ ັໍ້ນ.         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ມີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ ປະ-

ເທດ ໄກ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ອນັ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ຕນົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ.         

13ກື່ອນ ອອກ ໄປ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ສິບ ຄນົ ມຳ ຫຳ ແລໍ້ວ ມອບ ເງນິ ສິບ ມະ ນຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແລະ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ເງນິ ນີໍ້ ໄປ ເປັນ ທ ນ ຄໍ້ຳຂຳຍ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ’.         

14ແຕື່ ພນົລະເມ  ອງ ຊງັ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຄະນະ 

ທດູ ຕຳມ ໄປ ທນູ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ເຮົຳ’.         

15ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ ຄອງ 

ແຜື່ນດນິ ກບັ ມຳ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເງນິ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຄໍ້ຳ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຫລຳຍ ນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳໃດ?         

16ຜູໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທນູ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ເງນິ ມະ ນຳ 
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ໜ ື່ ງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ສິບ ມະ ນຳ’.         

17ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ດ ີແລໍ້ວ,         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ທີື່  ດ ີ        

ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ສດັຊ ື່  ໃນ ຂອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ອ  ຳນຳດ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ສິບ ຫວົ ເມ  ອງ’.         

18ຜູໍ້ ທີ ສອງ ມຳ 

ທນູ ວື່ຳ,         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ເງນິ ມະ ນຳ ໜ ື່ ງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຫໍ້ຳ ມະ ນຳ’.         

19ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ,         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຫວົ ເມ  ອງ’.         

20ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ທນູ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເງນິ ມະ ນຳ ໜ ື່ ງ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຫ ື່  ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້.         

21ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ທື່ຳນ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ເຄັື່ ງ ຄດັ         ທື່ຳນ ເຄີຍ ເກບັ ເອົຳ ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ວຳງ ລງົ ແລະ ເຄີຍ ກື່ຽວ ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ’.         

22ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຕອບ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ອໍ້ຳຍ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ຊ ົື່ວ ເຮຍີ,         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ປຳກ 

ຂອງ ໂຕ ເອງ         ໂຕ ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເຄັື່ ງ ຄດັ,         ເຄີຍ ເກບັ ເອົຳ ອນັ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ວຳງ ລງົ,         ແລະ ກື່ຽວ 

ອນັ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ.         

23ແຕື່ ເປັນ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ໂຕ ຈິື່ງ ບ ື່  ຝຳກ ເງນິ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ທີື່  ທະນຳຄຳນ         

ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກບັ ມຳ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ຖອນເງນິ ຂອງ ເຮົຳ ຄ ນ ພໍ້ອມ ກບັ ດອກ ເບໍ້ຍ’.         

24ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຍກົ ເງນິ ມະ ນຳ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ມນັ ເສຍ         ເອົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ສິບ ມະ ນຳ’.         

25[ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ສິບ ມະ ນຳ ແລໍ້ວ’].         

26ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ 

ຍກົ ໄປ ຈຳກ ຕນົ ເສຍ.         

27ຝື່ຳຍ ພວກ ສດັຕູ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປກົຄອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ພຳ ເຂົຳ ມຳ 

ທີື່  ນີໍ້ ແລະ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ເສຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ.”          

ສະເດັດເຂົ້າກຸງຢ່າງຜູ້ມີໄຊ 
(ມທ 21:1-11; ມຣກ 11:1-11; ຢຮ 12:12-19) 

28ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ເຂົຳ         ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາ-
ເລັມ.         

29ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ບໍ້ຳນ ເບັດຟາເຄ ແລະ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ເຖງິ ພູ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພູ 

ໝຳກກອກເທດ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ໄປ.         

30ໂດຍ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ 

ທີື່ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຈະ ພບົ ລ  ນໍ້ອຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຜກູ ຢູື່         ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ຈກັ ເທ ື່ ອ         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ 

ມນັ ຈງູ ມຳ ທີື່  ນີໍ້.         

31ຖໍ້ຳ ມີ ໃຜ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ແກໍ້ ມນັ ເຮັດ ຫຍງັ?’         ຈ ົື່ງ ຕອບ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ຕໍ້ອງກຳນ.’”
[a]                  

32ສຳວກົ ທີື່  ຖ ກ ຮບັ ໃຊໍ້ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ພບົ ເໝ ອນ ກບັ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.         

33ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳ-

ລງັ ແກໍ້ ລ  ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ຈິື່ງ ແກໍ້ ລ  ນ ັໍ້ນ?”.         

34ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ຕໍ້ອງກຳນ.”         

35ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈງູ ລ  ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ພຣະເຢຊ ູແລະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ ປ ູຫລງັ ມນັ         ຈິື່ງ 

ອນັ ເຊນີ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ປະທບັ.         

36ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ປ ູລງົ ຕຳມ 

ທຳງ.         

37ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ບື່ອນ ຈະ ລງົ ຈຳກ ພູ ໝຳກກອກເທດ         ພວກ ລກູສິດ ທງັ 

ໝດົ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ         ເພຳະ ກຳນ ອິດທິລິດ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ.         

38ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະມະຫຳກະສດັ ຜູໍ້ ທີື່  ສະເດັດ ມຳ         ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ         ຈ ົື່ງ ມີ ສນັຕ ິສກຸ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ມີ ພຣະລດັສະໝີ ໃນ ທີື່  ສງູ 

ສດຸ.”         

39ຝື່ຳຍ ຟາຣີຊາຍ ໃນ ໝູື່ ປະຊຳຊນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຮຍີ,         ຈ ົື່ງ ຫໍ້ຳມ ພວກ 

ສຳວກົ ຂອງ ທື່ຳນ ແດື່!”         

40ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳຂອງມນັຕໍ້ອງກຳນ.” 
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ມດິ ເສຍ         ກໍ້ອນ ຫີນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ.”          

41ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ແລະ ເຫັນ ກງຸ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ພຣະກນັ ແສງ ເພຳະ ສງົສຳນ ກງຸ ນ ັໍ້ນ.         

42ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ເຢຣູຊາເລັມ,         ໃນ ວນັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ກຳນ ທີື່  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ສນັຕ ິ

ສກຸ         ແຕື່ ວື່ຳ ບດັ ນີໍ້ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບງັ ລບັ ໄວໍ້ ຈຳກ ຕຳ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

43ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເວລຳ ຈະ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         

ເມ  ື່ອ ສດັຕູ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂດຸ ຄ ູອໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈະ ຕນັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທກຸ ດໍ້ຳນ.         

44ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ 

ກບັ ບນັດຳ ລກູ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລງົ ພຽງ ດນິ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ປະ ໃຫໍ້ ກໍ້ອນ ຫີນ ຊໍ້ອນ ທບັ ກນັ ໄວໍ້ 

ພຳຍ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເວລຳ ຂອງ ກຳນ ຊງົ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເຈົໍ້ຳ.”          

ຊົງຊຳລະບໍລິເວນພຣະວິຫານ 
(ມທ 21:12-17; ມຣກ 11:15-19; ຢຮ 2:13-22) 

45ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຂບັ ໄລື່ ບນັດຳ ຜູໍ້ ຊ ໍ້ 

ຂຳຍ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

46ໂດຍ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ‘ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ 

ສະຖຳນທີື່  ໄຫວໍ້ ວອນ’         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ         ‘ຖ  ໍ້ຳ ຂອງ ໂຈນ’.”          
47ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ ວນັ ໆ         ແຕື່ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ 

ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ,         ກບັ ທງັ ພນົລະເມ  ອງ ຜູໍ້ ສ  ຳຄນັ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ.         

48ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ພບົ ຊື່ອງ ທຳງ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໄດໍ້         ເພຳະ ບນັດຳ ພນົລະເມ  ອງ ກ  ຕດິ ພນັ ກບັ ພຣະອງົ ແລະ ເອົຳໃຈໃສື່ ຟງັ 

ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 20 
ບັນຫາເລື່ອງສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ 

(ມທ 21:23-27; ມຣກ 11:27-33) 

1ວນັ ໜ ື່ ງ,         ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ກ  ຳລງັ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ພນົລະເມ  ອງ ແລະ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃນ ບ ລິ-

ເວນ ພຣະວຫິຳນ         ມີ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ,         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ 

ພຣະອງົ.         

2ທນູ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິດ ອນັ ໃດ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ໃຜ ໃຫໍ້ 

ສິດ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”         

3ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈກັ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ກນັ         

ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ເທຳະ ວື່ຳ.         

4ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຫລ  ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ.”         

5ເຂົຳ 

ຈິື່ງ ປ ກສຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ’         ມນັ ຄງົ ຈະ ຖຳມ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໂຢຮັນ ນ ັໍ້ນ?’.         

6ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ’         ຄນົ ທງັ ປວງ 

ກ  ຈະ ຄວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ວື່ຳ         ໂຢຮັນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ.”         

7ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ມຳ ຈຳກ ໃສ?”.         

8ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ສິດ ອນັ ໃດ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງສວນອະງ ່ນແລະຄົນເຊົ່າ 
(ມທ 21:33-46; ມຣກ 12:1-12) 

9ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ໃຫໍ້ ພນົລະເມ  ອງ ຟງັ ວື່ຳ,         “ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ສວນ 
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ອະງ ຸື່ນ ແລະ ໃຫໍ້ ຊຳວ ສວນ ເຊົື່ ຳ ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ໄປ ຕື່ຳງປະເທດ ເປັນ ເວລຳ ຊໍ້ຳ ນຳນ.         

10ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ 

ກ  ຳນດົ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜນົ ອະງ ຸື່ນ ສື່ວນ 

ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ໄລື່ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ 

ມ  ເປົື່ ຳ.         

11ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄປ ອີກ         ແຕື່ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ຖ ກ ກຳນ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໄລື່ ໃຫໍ້ ມນັ ໄປ ມ  ເປົື່ ຳ.         

12ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ 

ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົທີ ສຳມ ໄປ ແລະ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ກ  ໄດໍ້ ທບຸ ຕ ີຈນົ ບຳດເຈບັ         ແລໍ້ວ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ນອກ ສວນ.         

13ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ໜ          ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ລກູ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ         

ເມ  ື່ອ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເຫັນ         ບຳງ ທີື່  ເຂົຳ ຈະ ນບັຖ ’.         

14ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເຫັນ ລກູ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ປ ກສຳ 

ກນັ ວື່ຳ         ‘ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ມ ລະດກົ         ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ມນັ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ມ ລະດກົ ຈະ ຕກົ ມຳ ເປັນ ຂອງ 

ເຮົຳ’.         

15ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳກນັ ຖິໍ້ມ ລກູ ນ ັໍ້ນ ອອກ ນອກ ສວນ ແລະ ຂໍ້ຳ ເສຍ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ຈະ 

ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

16ທື່ຳນ ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເຊົື່ ຳ ສວນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ເຊົື່ ຳ”         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເກດີ ເປັນ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ ເທຳະ!”.         

17ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະຄ  ຳ ພີ ຈະ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຊ ື່ ງ ວື່ຳ,         ‘ຫີນ ທີື່  ນຳຍ ຊື່ຳງ ໄດໍ້ ຖອດ ຖິໍ້ມ ເສຍ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         

ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຫີນ ເສົຳ ເອກ ແລໍ້ວ’.         

18ຜູໍ້ ໃດ ລ ົໍ້ມ ທບັ ຫີນ ນີໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຕກ ຫກັ ໄປ         ແຕື່ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຕກົ ທບັ ຜູໍ້ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຫລກ ມຸ ື່ນ ໄປ.”          

ບັນຫາເລື່ອງເສຍສ່ວຍ 
(ມທ 22:15-22; ມຣກ 12:13-17) 

19ຝື່ຳຍ ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ພນົລະເມ  ອງ.          
20ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕດິຕຳມ ເບິື່ ງ ພຣະອງົ         ແລະ ໃຊໍ້ ຄນົ ສອດແນມ ໃຫໍ້ ປອມ ຕວົ ເໝ ອນ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ເພ ື່ ອ 

ຫວງັ ຈະ ຈບັ ຜິດ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ແລະ ອຳດຍຳ ສິດ 

ຂອງ ຜູໍ້ ປກົຄອງ.         

21ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         

ທື່ຳນ ກື່ຳວ ແລະ ສ ັື່ງສອນ ລໍ້ວນ ແຕື່ ຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ບ ື່  ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ         ແຕື່ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ທຳງ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່ .         

22ກຳນ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເສຍ ສື່ວຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ກາຍຊາ ນ ັໍ້ນ ສມົຄວນ[a]         ຫລ  

ບ ື່ .”         

23ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊອດ ຮູໍ້ ກນົອບຸຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

24“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ຫລຽນ ເດນຳຣ-ິ

ອນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງ         ຮບູ ແລະ ຄ  ຳ ຈຳລ ກ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ໃຜ?”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຂອງ ກາຍ-
ຊາ.”         

25ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ສນັນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ກາຍຊາ          ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຖວຳຍ ແກື່ 

ກາຍຊາ          ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ.”         

26ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈບັ ຜິດ ໃນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພນົລະເມ  ອງ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ເຂົຳ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ຄ  ຳ ຕອບ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຈິື່ງ ພຳກນັ ມດິ ຢູື່.          

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ຖ ກຕໍ້ອງພຣະບນັຍດັ.” 
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ບັນຫາເລື່ອງການຄືນມາຈາກຕາຍ 

(ມທ 22:23-33; ມຣກ 12:18-27) 

27ຍງັ ມີ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ຊາດູກາຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ແມ ື່ນ ພວກ ນີໍ້ ທີື່  ຖ  ວື່ຳ ບ ື່  ມກີຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ 

ຕຳຍ.         

28ເຂົຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ສ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຕຳຍ         ປະພນັ ລະ ຍຳ ໄວໍ້ ແຕື່ ບ ື່  ມີ ລກູ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຮບັ ເອົຳ ເອ ໍ້ອຍ ໃພໍ້ ໄວໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         

ເພ ື່ ອ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ?’.         

29ອນັ ໜ ື່ ງ,         ມີ ເຈດັ ຊຳຍ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ນ  ຳ ກນັ         ອໍ້ຳຍ ກກົ ເອົຳ ເມຍ         

ແລໍ້ວ ຕຳຍ ໄປ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ.         

30ແລະ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ ສອງ.         

31ກບັ ທງັ ຜູໍ້ ຖໍ້ວນ ສຳມ ໄດໍ້ ເອົຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ເຈດັ 

ຄນົ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລກູ.         

32ພຳຍຫລງັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

33ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ 

ວນັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຊຳຍ ທງັ ເຈດັ 

ຄນົ ແລໍ້ວ.”          
34ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຝື່ຳຍ ໂລກ ນີໍ້ ເຄີຍ ແຕື່ງງຳນ ແລະ ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ.         

35ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ສມົຄວນ ຈະ ເຖງິ ໂລກ ໜໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເຖງິ ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ບ ື່  ມ-ີ

ກຳນ ແຕື່ງງຳນ ຫລ  ກຳນ ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜວົ ເມຍ ກນັ.         

36ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ         ເພຳະ ເຂົຳ ສະ-

ເໝີ         ເທວະດຳ ແລະ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເປັນ ຄນົ ສມົ ກບັ ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

37ແຕື່ ທີື່  ຄນົ 

ຕຳຍ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຸື່ມໄມ ໍ້         ຄ  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ ຊງົ ເປັນ         ‘ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ,         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອີຊາກ,         ແລະ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຢາໂຄບ’.         

38ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ 

ເປັນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ຍງັ ເປັນ ຢູື່.”         

39ນກັທ  ຳ ລຳງ ຄນົ ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ຖ ກ ແລໍ້ວ,”         

40ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຖຳມ ອນັ ໃດ ກບັ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.          

ບັນຫາເລື່ອງບຸດຂອງດາວິດ 
(ມທ 22:41-46; ມຣກ 12:34-37) 

41ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທີື່  ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ດາວິດ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         

42ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ເອງ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ເພງ ສນັ-

ລະເສີນ ວື່ຳ,          

  ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວກບັອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງນ ັື່ງເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງເຮົຳ 

 43 ຈນົກວື່ຳເຮົຳຈະປຳບສດັຕຂູອງທື່ຳນ 

   ໃຫໍ້ຢູື່ໃຕໍ້ຕນີຂອງທື່ຳນ”.’ 
44ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ຍງັ ເອີໍ້ນ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ’         ແລໍ້ວ ພຣະຄຣິດ ຈະ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”          

ຊົງປະນາມພວກນັກທຳ 
(ມທ 23:1-36; ມຣກ 12:38-40. ລກ 11:37-54) 

45ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ຟງັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ.         

46“ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ  ີ
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ຈຳກ ພວກ ນກັທ  ຳ         ຜູໍ້ ຊອບ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ,         ຊອບ ໃຫໍ້ ຄນົ ຄ  ຳນບັ ຕວົ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຊນົ,         ທງັ 

ຊອບ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ອນັ ມີ ກຽດ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ໃນ ກຳນ ລໍ້ຽງ.         

47ເຂົຳ ກ ນ ກນິ ຄອບຄວົ 

ຂອງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ແລະ ແກໍ້ງ ໄຫວໍ້ ວອນ ໃຫໍ້ ຍ ດຍຳວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.”          

ບົດທີ 21 
ເງິນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ 

(ມຣກ 12:41-44) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເງຍີ ພຣະພກັ ຂ ໍ້ນ         ກ  ຊງົ ເຫັນ ພວກ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ກ  ຳລງັ ປື່ອນ ເງນິ ລງົ ໃນ ຕູໍ້ ເກບັ ເງນິ 

ຖວຳຍ.         

2ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ທກຸ ຍຳກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເອົຳ ຫລຽນ ທອງແດງ ສອງ ອດັ ປື່ອນ ລງົ 

ໃນ ຕູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

3ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຍຳກ-

ຈນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໃສື່ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ.         

4ເພຳະວື່ຳ ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ຈຳກ ກຳນ 

ເຫລ ອ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຂົຳ ມຳ ປື່ອນ ລງົ         ແຕື່ ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ສ  ຳລບັ ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ         ຈຳກ ຄວຳມ 

ຂດັ ສນົ ທີື່  ສດຸ ມຳ ໃສື່ ຈນົ ໝດົ.”          

ພຣະວິຫານຈະຖືກທຳລາຍ 
(ມທ 24:1-2; ມຣກ 13:1-2) 

5ມີ ລຳງ ຄນົ ກື່ຳວ ຊມົເຊຍີ ພຣະວຫິຳນ ວື່ຳ         ໄດໍ້ ຕກົແຕື່ງ ດໍ້ວຍ ຫີນ ງຳມ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ພຣະອງົ 

ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

6“ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ         ໃນ ຄຳວ ທີື່  ຈະ ມຳ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ຈນົ ຫີນ 

ທີື່  ຊໍ້ອນ ທບັ ກນັ ຢູື່ ນີໍ້ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ກໍ້ອນ ດຽວ.”          

ໝາຍສຳຄັນແລະການຂົ່ມເຫງ 
(ມທ 24:3-14; ມຣກ 3:3-13) 

7ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໃດ         ສິື່ ງ ໃດ 

ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ         ກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ຈວນ ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.”         

8ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫລອກ ລວງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຫລງົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ ອໍ້ຳງ ນຳມ 

ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ’         ແລະ ວື່ຳ         ‘ເວລຳ ກ  ຳນດົ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ’         ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ 

ຕຳມ ເຂົຳ ໄປ.         

9ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເສິກ ສງົຄຳມ ແລະ ກຳນ ປັື່ນ ປື່ວນ ວຸໍ້ນວຳຍ         ຢື່ຳ 

ຕກົໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກື່ອນ         ແຕື່ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມຳ ເຖງິ ທນັທີ.”          
10ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ປະເທດ ຕ ື່  ປະເທດ         ອຳນຳຈກັ ຕ ື່  ອຳນຳຈກັ ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກນັ.         

11ທງັ ຈະ ເກດີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ອນັ ໃຫຍື່         ແລະ ຈະ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ກບັ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃນ ບື່ອນ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຈະ ເກດີ ກຳນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ອນັ ພິລ ກເພິງກວົ         ແລະ ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຈຳກ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ.         

12ແຕື່ ກື່ອນ 

ເຫດກຳນ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້,         ຈະ ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ທື່ຳນ,         ຈະ ມອບ ພວກ 

ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ແລະ ໃນ ຄກຸ         ແລະ ຈະ ພຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ແລະ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ເພຳະ 

ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.         

13ກຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ແກື່ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ.         

14ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ປງົໃຈ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ຄ ດ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ ວື່ຳ ຈະ ແກໍ້ ຕວົຢື່ຳງ ໃດ?         

15ດໍ້ວຍ 
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ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແລະ ສະຕປິນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ສດັຕູ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ແລະ ຂດັ ຄໍ້ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

16ເຖງິ ແມ ື່ນ ພ ື່  ແມ ື່ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ມດິ ສະຫຳຍ ກ  ຈະ ມອບ ພວກ 

ທື່ຳນ ໄວໍ້         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

17ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ກຽດ ຊງັ 

ພວກ ທື່ຳນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.         

18ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜມົ ຈກັ ເສັໍ້ນ ດຽວ ຈະ ບ ື່  ເສຍ ໄປ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ.         

19ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮກັສຳ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອດົ ຄວຳມພຽນ ຂອງ 

ທື່ຳນ.          

ຊົງທຳນວາຍວ່າກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທຳລາຍ 
(ມທ 24:15-21; ມຣກ 13:14-19) 

20“ເມ  ື່ອ ໃດ ທື່ຳນ ເຫັນ ກອງທບັ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ອໍ້ອມ ຮອບ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳຄວຳມ 

ຈບິຫຳຍ ຂອງ ກງຸ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.         

21ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ແຂວງ ຢູດາຍ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ພ ູ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ອອກ ໄປ         ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ບໍ້ຳນນອກ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ກງຸ.         

22ເພຳະວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ລງົ-

ໂທດ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ຂຽນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ສ  ຳເລັດ.         

23ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ໜໍ້ຳ ເວທະ-

ນຳ ເຕັມທີື່  ຕ ື່  ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມີ ທໍ້ອງ ແລະ ມີ ລກູ ອື່ອນ ກນິ ນມົ ຢູື່         ເພຳະວື່ຳ ຈະ ມີ ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ 

ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ນີໍ້.         

24ເຂົຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເສຍ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         

ແລະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກວຳດ ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ທົື່ວ ທກຸ ປະເທດ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຈະ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ          ຈນົ ກວື່ຳ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຄບົ ຖໍ້ວນ.          

ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດ 
(ມທ 24:29-31; ມຣກ 13:24-27) 

25“ຈະ ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃນ ດວງ ອຳທິດ,         ໃນ ດວງ ຈນັ,         ແລະ ໃນ ດວງ ດຳວ ທງັ ປວງ ແລະ ຈະ ມີ 

ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ສບັສນົ ເທ ເພຳະ ສຽງ ກໍ້ອງ ອນັ 

ໃຫຍື່ ຫລວງ ຂອງ ທະເລ ແລະ ຟອງນ  ໍ້ຳ.         

26ມະນດຸ ຈະ ສະຫລບົ ລ ມ ຄີງ ໄປ ເພຳະ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ 

ກຳນ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໂລກ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ‘ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ໃນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຈະ ສ ັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ’.         

27ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ເມກ         ດໍ້ວຍ ລິດທຳນ-ຸ

ພຳບ ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

28ເມ  ື່ອ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຍ ດ ຕວົ ແລະ ເງຍີ ຫວົ ຂ ໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳກຳນ ຊງົ ໄຖື່ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ກ  ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຕົ້ນເດື່ອເທດ 
(ມທ 24:32-34; ມຣກ 13:28-31) 

29ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັ ປວງ ດ.ູ         

30ເມ  ື່ອ ມນັ ປົື່ງ ໃບ ອອກ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຫັນ ແລະ ຮູໍ້ ຢູື່ ເອງ ວື່ຳ ລະດ  ູຮໍ້ອນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

31ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

32ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         

ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ກື່ອນ         ຈນົ ກວື່ຳ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

33ຟໍ້ຳ ແລະ ດນິ ຈະ 

ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ         ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ພົໍ້ນ ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          



157 ລູກາ 22 
ຊົງເຕືອນໃຫ້ລະວັງ 

34“ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໜກັ ໄປ ໃນ ກຳນ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ,         ແລະ ມວົ-

ເມຳົ,         ແລະ ວຕິກົ ກງັວນົ ເຖງິ ຊວີດິ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ທນັທີ.         

35ເພຳະວື່ຳ 

ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຫລອນ ມຳ ຕກົ ໃສື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທົື່ວ ໜໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເໝ ອນ ຄວື່ຳງແຫ ໃສື່ ປຳ.         

36ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ທກຸ ເວລຳ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ກ  ຳລງັ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຫດກຳນ ທີື່  ຈະ 

ບງັເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້.”          
37ກຳງເວັນ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ ວນັ         ແລະ ກຳງຄ ນ ກ  ສະເດັດ ອອກ 

ໄປ ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ພ ູ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພູ ໝຳກກອກເທດ.         

38ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ 

ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 22 
ການປອງຮ້າຍພຣະເຢຊູ 

(ມທ 26:1-5, 14-16; ມຣກ 14:1-2, 10-11; ຢຮ 11:14-53) 

1ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.         

2ພວກ ປະໂລຫິດ 

ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ນກັທ  ຳ         ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ກ  ຊອກ ຊື່ອງ ທຳງ         ເພຳະ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ພນົລະເມ  ອງ.          
3ອນັ ໜ ື່ ງ,         ຊາຕານ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສນູ ໃຈ ຢູດາ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອິສະກາຣີອົດ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິບ 

ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

4ຢູດາ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ປ ກສຳ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຮກັ-

ສຳ ພຣະວຫິຳນ         ວື່ຳ ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ.         

5ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໃີຈ ແລະ ຕກົລງົ 

ກບັ ຢູດາ ວື່ຳ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ໃຫໍ້.         

6ສື່ວນ ຢູດາ ກ  ຍອມຮບັ ຈິື່ງ ຊອກ ຫຳ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ມອບ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ຫວໍ້ຳງ ຄນົ.          

ພຣະເຢຊູສະເຫວີຍປັດສະຄາກັບສາວົກ 
(ມທ 26:17-25; ມຣກ 14:12-21; ຢຮ 13:21-30) 

7ພ  ເຖງິ ວນັ ທີື່  ເຂົຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເປັນ ວນັ ທີື່  ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ລກູ ແກະ ສ  ຳລບັ ປັດສະຄາ.         

8ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ໃຊໍ້ ເປໂຕ ແລະ ໂຢຮັນ ໂດຍ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ.”         

9ເຂົຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຈດັ ແຈງ ບື່ອນ 

ໃດ?”.         

10ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ດ ັື່ງນີໍ້,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກງຸ         ກ  ຈະ ມີ ຊຳຍ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ທນູ ໝ ໍ້  ນ  ໍ້ຳ ມຳ ພບົ         ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຮ ອນ ທີື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ.         

11ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

‘ອຳຈຳນ ໃຫໍ້ ຖຳມ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         ຫໍ້ອງ ຮບັແຂກ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ກນິ ປັດສະຄາ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຢູື່ ທີື່  ໃດ?’         

12ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ຈະ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຫັນ ຫໍ້ອງ ໃຫຍື່ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທີື່  ຕກົແຕື່ງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ຈ ົື່ງ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້.”         

13ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈິື່ງ ໄປ ແລະ ພບົ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ         

ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ ໄວໍ້.          



ລູກາ 22 158 
ຊົງຕັ້ງພິທີມະຫາສະໜິດ 

(ມທ 26:26-30; ມຣກ 14:22-26; 1ກຣທ 11:23-25) 

14ເມ  ື່ອ ເຖງິ ໂມງ ມຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ປະທບັ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ ທີື່  ຈະ ກນິ ປັດສະຄາ ນີໍ້ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ກື່ອນ 

ເຮົຳ ຈະ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ.         

16ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກນິ ປັດສະຄາ ນີໍ້ ອີກ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

17ພຣະອງົ ຈບັ ເອົຳ ຈອກ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ ຈອກ ນີໍ້ ຢຳຍ ໃຫໍ້ ກນັ ດ ື່ ມ.         

18ເພຳະ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຜນົ ອະງ ຸື່ນ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ຈນົ ກວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳ-

ຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່.”         

19ພຣະອງົ ຊງົ ຈບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ນ ັໍ້ນ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ປະທຳນ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ         [ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ.”         

20ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳ ແລງ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ຊງົ 

ຈບັ ເອົຳ ຈອກ ມຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈອກ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃໝື່ ໃນ ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         

ທີື່  ຖອກ ອອກ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ].          
21ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ!         ມ  ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ກ  ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ເທິງ ໂຕະ ນີໍ້.         

22ເພຳະ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ສະ-

ເດັດ ໄປ ເໝ ອນ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວບິດັ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ບດຸ ມະນດຸ.”         

23ພວກ ສຳວກົ 

ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ໃຜ ໃນ ໝູື່ ເຂົຳ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ?          

ເລື່ອງການຊິງກັນເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ 
24ແລະ ເກດີ ມກີຳນ ຖຽງ ກນັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຈະ ຖ  ວື່ຳ ໃຜ ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໝູື່.         

25ພຣະ-

ອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຍື່ອມ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ເໜ ອ ເຂົຳ ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ 

ເໜ ອ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບນຸ ເຈົໍ້ຳ ຄນຸ.         

26ແຕື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ 

ທື່ຳນ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ນໍ້ອງ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ນຳຍ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້.         

27ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ໃຜ ເປັນ ໃຫຍື່         ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ ໂຕະ ຫລ  ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັື່ງ ຢູື່ ໂຕະ ຫລ          ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຢູື່ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້.          
28“ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຕດິ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ເວລຳ ຖ ກ ທດົ ລອງ.         

29ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ 

ແຈງ ແຜື່ນດນິ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈດັ ແຈງ ແຜື່ນດນິ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

30ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ທີື່  ໂຕະ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ 

ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ ພິພຳກສຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ສິບ ສອງ ກະ ກນຸ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງທຳນວາຍວ່າເປໂຕຈະປະຕິເສດພຣະອົງ 
(ມທ 26:31-35; ມຣກ 14:27-31; ຢຮ 13:36-38) 

31“ຊີໂມນ,         ຊີໂມນ ເອີຍ         ເບິື່ ງ ແມ!         ຊາຕານ ໄດໍ້ ຂ  ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ຝດັ ຮື່ອນ ພວກ 

ທື່ຳນ ເໝ ອນ ຝດັ ເຂົໍ້ຳເປ ອກ.         

32ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄຫວໍ້ ວອນ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ບ ື່  ຂຳດ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຊູ ແຮງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້.”         

33ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ 

ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ໄປ ກບັ ທື່ຳນ ເຖງິ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕດິ ຄກຸ ຫລ  ເຖງິ 
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ຕຳຍ ກ  ດ.ີ”         

34ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເປໂຕ ເອີຍ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ວນັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ກື່ອນ ໄກື່ ຂນັ 

ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ວື່ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ.”          

ເລື່ອງກະເປົາເງິນ, ຖົງ, ແລະດາບ 
35ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ກະເປົຳ ເງນິ,         

ບ ື່  ມີ ຖງົ,         ຫລ  ບ ື່  ມີ ເກບີ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂຳດເຂນີ ສິື່ ງ ໃດ ແດື່?”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດເຂນີ 

ສິື່ ງ ໃດ.”         

36ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ໃຜ ມີ ກະເປົຳ ເງນິ ກ  ໃຫໍ້ ຖ  ໄປ         ແລະ ຖງົ ກ  ໃຫໍ້ ຖ  

ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ສື່ວນ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ດຳບ ກ  ໃຫໍ້ ຂຳຍ ເສ ໍ້ອ ໃຫຍື່ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ຊ ໍ້ ດຳບ ດວງ ໜ ື່ ງ.         

37ດໍ້ວຍ ເຮົຳ 

ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ  ຳເລັດ ໃນ ເຮົຳ         ຄ  ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ 

ຖ ກ ນບັ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ອະທ  ຳ’         ເພຳະ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ສ  ຳເລັດ.”         

38ແລະ ເຂົຳ ທນູ ວື່ຳ,         

“ນຳຍ ເອີຍ,         ເບິື່ ງ ດຳບ ສອງ ດວງ ນີໍ້ ແມ!”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພ ແລໍ້ວ.”          

ຊົງອ້ອນວອນທີ່ເຄັດເຊມາເນ 
(ມທ 26:36-46; ມຣກ 14:32-42) 

39ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ ພູ ໝຳກກອກເທດ ຕຳມ ເຄີຍ         ແລະ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຕຳມ 

ພຣະອງົ ໄປ.         

40ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ທດົ ລອງ.”         

41ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ເຂົຳ ໄກ ປະມຳນ ຄວື່ຳງ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ເຖງິ         ແລະ ຊງົ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         

42“ພຣະບິດາ ເອີຍ!         ຖໍ້ຳ ພ ພຣະໄທ ຂ  ໃຫໍ້ ຈອກ ນີໍ້ 

ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຈຳກ ລກູ ທໍ້ອນ!         ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ,ີ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ລກູ         

ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ ເທີນ!”.         

43ແລໍ້ວ ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ສະຫວນັ ມຳ 

ປະກດົ ແກື່ ພຣະອງົ         ຊູ ກ  ຳລງັ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ.         

44ເມ  ື່ອ ຊງົ ເກດີ ເປັນ ທກຸ ວຸໍ້ນວຳຍ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ພຣະອງົ ກ  

ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ ອໍ້ອນວອນ ຫລຳຍ         ເຫ ື່ ອ ຂອງ ພຣະອງົ ເກດີ ເປັນ ເໝ ອນ ເລ ອດ ໄຫລ ຢຳດ ລງົ ດນິ ເປັນ 

ເມດັ ໃຫຍື່.         

45ເມ  ື່ອ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ ພວກ ສຳວກົ         

ແລະ ຊງົ ເຫັນ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ນອນ ຫລບັ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ໂສກ.         

46ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຫຍງັ ຈິື່ງ ນອນ ຫລບັ ຢູື່ ລກຸຂ ໍ້ນ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ກຳນ ທດົ ລອງ.”          

ຊົງຖືກມອບໄວ້ແລະຈັບໄປ 
(ມທ 26:47-56; ມຣກ 14:43-50; ຢຮ 18:3-11) 

47ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ບ ື່  ທນັ ຂຳດ ຄ  ຳ         ເບິື່ ງ ແມ!         ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຢູດາ          

ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຂົຳ ມຳ         ຢູດາ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະເຢຊ ູ

ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບູ ພຣະອງົ.         

48ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຢູດາ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ຈະ ມອບ ບດຸ ມະນດຸ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ຈບູ ຫລ ?”.         

49ເມ  ື່ອ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ພຣະອງົ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

‘ນຳຍ ເອີຍ,         ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອົຳ ດຳບ ມຳ ຟນັ ຫລ .”         

50ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຟນັ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຖ ກ ຫູ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂຳດ.         

51ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຊົຳ ເສຍ 

ເທຳະ”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບຳຍ ຫູ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ         

52ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ກບັ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ທີື່  ຮກັສຳ ພຣະວຫິຳນ,         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທີື່  ອອກ 
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ມຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຖ  ດຳບ ຖ  ຄໍ້ອນ ອອກ ມຳ ເໝ ອນ ຕ ື່ ສູໍ້ ໂຈນ ຫລ .         

53ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ 

ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ທກຸ ໆ         ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ມ  ຕ ື່ ສູໍ້ ເຮົຳ         ແຕື່ ບດັ 

ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລະ ເປັນ ເວລຳ ຂອງ ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ມ ດ.”          

ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:57-58, 69-75; ມຣກ 14:53-54, 66-72; ຢຮ 18:12-18, 25-27) 

54ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຈບັ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ໄປ         ແລະ ຄມຸ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສ  ຳນກັ ຂອງ ມະຫຳ ປະ-

ໂລຫິດ         ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕຳມ ໄປ ໃນ ລະຍະ ຫື່ຳງ ໄກ.         

55ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ດງັໄຟ ໃນ ກຳງເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ ແລະ 

ພຳກນັ ນ ັື່ງ ລງົ         ເປໂຕ ກ  ເຂົໍ້ຳ ນ ັື່ງ ກບັ ເຂົຳ.         

56ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຫັນ ເປໂຕ ນ ັື່ງ ຢູື່ ບື່ອນ ແສງ ໄຟ ສື່ອງ         ກ  

ເພື່ງ ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.”         

57ແຕື່ ເປໂຕ ຕອບ ປະຕເິສດ ວື່ຳ         “ຍງິ 

ເອີຍ,         ຄນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.”         

58ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຫັນ ເປໂຕ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໂຕ ເປັນ ຄນົ ໃນ 

ພວກ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ”         ເປໂຕ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         “ຊຳຍ ເອີຍ,         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ!”.         

59ຢູື່ ມຳ ປະມຳນ ຊ ົື່ວໂມງ 

ໜ ື່ ງ ມີ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ນຢນັ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ         ວື່ຳ,         “ຄກັ ແທໍ້ແລໍ້ວ         ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຄີຍ ຢູື່ ກບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ເປັນ ໄທ ຄາລເີລ ເໝ ອນ ກນັ.”         

60ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ເອີຍ,         ເລ ື່ ອງ ທີື່  ມ ງ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກູ ບ ື່  

ຮູໍ້ຈກັ”         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ເວົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຂຳດ ຄ  ຳ ໄກື່ ກ  ຂນັ.         

61ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ເປໂຕ          ແລໍ້ວ ເປໂຕ ກ  ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຕນົ ວື່ຳ,         

“ວນັ ນີໍ້ ກື່ອນ ໄກື່ ຂນັ ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ.”         

62ແລໍ້ວ ເປໂຕ ກ  ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເປັນ ທກຸ ໜກັ ໃຈ.          

ການເຍາະເຍີ້ຍທຸບຕີພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:67-68; ມຣກ 14:65) 

63ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຄມຸ ພຣະເຢຊ ູ         ກ  ໄດໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແລະ ທບຸ ຕ ີພຣະອງົ.         

64ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມດັ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ຕ ີມ ງ         ທວຳຍ ເບິື່ ງ ແມ?”.         

65ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ ອີກ ຫລຳຍ ປະກຳນ.          

ພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດ 
(ມທ 26:59-66; ມຣກ 14:55-64; ຢຮ 18:19-24) 

66ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ,         ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ 

ນກັທ  ຳ ໄດໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສຳນ ສງູ ສດຸ ຂອງ ເຂົຳ.         

67ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຣະຄຣິດ          ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ເສຍ”         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ເຮົຳ ຈະ ບອກ 

ພວກ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ ດອກ.         

68ແລະ ເຖງິ ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ພວກ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕອບ ເຮົຳ 

ຈກັ ຄ  ຳ.         

69ແຕື່ ວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ນ ັື່ງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ.”         

70ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຫລ ?”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອງ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”         

71ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ 

ຍງັ ຈະ ຕໍ້ອງກຳນ ພະຍຳນ ອນັ ໃດ ອີກ         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ມນັ ເອງ ແລໍ້ວ.”          
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ພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າປີລາດ 
(ມທ 27:1-2, 11-14; ມຣກ 15:1-5; ຢຮ 18:28-38) 

1ແລໍ້ວ ຂຳປະຊຸມ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳ ພຣະເຢຊ ູໄປ ຫຳ ປີລາດ.         

2ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຟໍ້ອງ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ຄນົ ນີໍ້ ກ  ຳລງັ ຊກັ ຊວນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ຄ  ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເສຍ ສື່ວຍ ແກື່ ກາຍຊາ          ແລະ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຕວົ ເອງ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ຄ  ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ.”         

3ປີລາດ ຈິື່ງ 

ຖຳມ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ຫລ ?”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ-

ແລໍ້ວ.”         

4ປີລາດ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ເຫັນ ຜິດ ໃນ ຜູໍ້ ນີໍ້ 

ຈກັ ປະກຳນ.”         

5ແຕື່ ເຂົຳ ແຮື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ແຂງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ພນົລະເມ  ອງ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ         

ແລະ ສ ັື່ງສອນ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ແຕື່ ແຂວງ ຄາລເີລ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ນີໍ້.”          

ພຣະເຢຊູຕໍ່ໜ້າເຮໂຣດ 
6ເມ  ື່ອ ປີລາດ ໄດໍ້ ຍນິ ເຂົຳ ອອກຊ ື່  ຄາລເີລ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ໄທ ຄາລີເລ ຫລ ?”.         

7ເມ  ື່ອ 

ຊຳບ ວື່ຳ ພຣະອງົ ເປັນ ຄນົ ຢູື່ ຂອບ ເຂດ ປກົຄອງ ຂອງ ເຮໂຣດ          ປີລາດ ຈິື່ງ ສ ົື່ງ ພຣະອງົ ໄປ ຫຳ ເຮໂຣດ 

ຜູໍ້ ກ  ຳລງັ ພກັ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ.         

8ເມ  ື່ອ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ

ຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຢຳກ ພບົ ພຣະອງົ ແຕື່ ເຫິງ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ 

ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ບຳງ ປະກຳນ.         

9ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຖຳມ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ຂ ໍ້         

ແຕື່ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ຈກັຢື່ຳງ.         

10ຝື່ຳຍ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່         ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ ກ  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ 

ຟໍ້ອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ.         

11ແລະ ເຮໂຣດ ກບັ ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ດ ູໝິື່ ນ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ພຣະອງົ         ແລະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ໂຕ ງດົ ງຳ ມຳ ຫົື່ມ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ພຣະອງົ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ປີລາດ.         

12ຝື່ຳຍ 

ປີລາດ ກບັ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຄ ນ ດ ີກນັ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ແຕື່ ກື່ອນ ເປັນ ສດັຕູ ກນັ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກພິພາກສາໃຫ້ເຖິງສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມທ 27:15-26; ມຣກ 15:6-15; ຢຮ 18:39-19:16) 

13ປີລາດ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ,         ກບັ ລຳສະດອນ ໃຫໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ.         

14ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ຟໍ້ອງ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊກັ ຊວນ ລຳສະ-

ດອນ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຜິດ ໄປ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ!         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ບສວນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ນີໍ້ ມີ 

ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຂ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຟໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.         

15ແລະ ເຮໂຣດ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ມີ ຄວຳມ ຜິດ ເໝ ອນ ກນັ         

ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຕວົ ຄນົ ນີໍ້ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ອີກ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ!         ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ ທີື່  

ສມົຄວນ ຈະ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ.         

16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຂໍ້ຽນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ປື່ອຍ.”         

17[ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃນ 

ງຳນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ.]          
18ແຕື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ມນັ ໄປ ຂໍ້ຳ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ບາຣາບາ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ.”         

19ສື່ວນ ບາຣາບາ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຕດິ ຄກຸ ຢູື່         ເພຳະ ກຳນ ຈະລຳຈນົ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ແລະ ກຳນ 

ຂໍ້ຳ ຄນົ.         

20ສື່ວນ ປີລາດ ຍງັ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຢຳກ ປື່ອຍ ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ອີກ.         

21ແຕື່ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ໄວໍ້,         ຄ ງ ມນັ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ!”.         

22ປລີາດ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ວື່ຳ,         



ລູກາ 23 162 
“ຄ ງ ເຮັດ ຫຍງັ         ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ມີ ຜິດ ອນັ ໃດ ທີື່  ສມົຄວນ ຈະ ໃຫໍ້ ຖ ກ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຂໍ້ຽນ ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ປື່ອຍ ເສຍ.”         

23ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ພໍ້ອມ ກນັ ຮໍ້ອງ 

ສຽງ ດງັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ແລະ ສຽງ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຊະນະ.         

24ແລໍ້ວ ປີລາດ 

ຈິື່ງ ຕດັ ສີນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ຂ  ຮໍ້ອງ ຂອງ ເຂົຳ.         

25ທື່ຳນ ຈິື່ງ ປື່ອຍ ຄນົ ທີື່  ເຂົຳ ຂ  ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຕດິ ຄກຸ 

ຢູື່ ເພຳະ ກຳນ ຈະລຳຈນົ ແລະ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ແຕື່ ໄດໍ້ ມອບ ພຣະເຢຊ ູໄວໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ຂອງ 

ເຂົຳ.          

ການຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
(ມທ 27:32-44; ມຣກ 15:21-32; ຢຮ 19:17-27) 

26ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ພຳ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ຊີໂມນ ໄທ ກີເຣເນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ມຳ ຈຳກ ບໍ້ຳນນອກ         

ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ວຳງ ໃສື່ ໃຫໍ້ ແບກ ຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ.         

27ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ທງັ ພວກ ແມ ື່ຍງິ ທີື່  ຕ ີເອິກ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເພຳະ ພຣະອງົ.         

28ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຫລຽວ ຫລງັ ຫຳ 

ເຂົຳ ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລກູ ສຳວ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສງົສຳນ ເຮົຳ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

ສງົສຳນ ຕນົ ເອງ         ແລະ ສງົສຳນ ລກູ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

29ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເບິື່ ງ ແມ,         ຈະ ມີ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ 

ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ແມ ື່ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ໝນັ,         ທໍ້ອງທີື່  ບ ື່ ເກດີ ລກູ,         ແລະ ຫວົນມົ ທີື່  ລກູ ບ ື່  ໄດໍ້ ດດູ ຈກັ ເທ ື່ ອ 

ກ  ເປັນ ສກຸ’.         

30ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ກບັ ພູ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຂ  ຈ ົື່ງ ເຈ ື່ອນ ລງົ ມຳ ທບັ ເຮົຳ’         

ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ໂນນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ປກົ ບງັ ເຮົຳ ໄວໍ້’.         

31ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ຕ ົໍ້ນ-

ໄມ ໍ້ ສດົ         ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ໜ  ແກື່ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ແຫໍ້ງ ແລໍ້ວ.”          
32ມີ ອີກ ສອງ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຄມຸ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳ ເສຍ ພໍ້ອມ ກບັ ພຣະອງົ.         

33ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ກະໂຫລກຫວົ         ເຂົຳ ກ  ຄ ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         

ພໍ້ອມ ກບັ ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ ສອງ ຄນົ         ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ,         ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ.         

34ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ 

ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ໂອ         ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ,         ຂ  ໂຜດ ອະໄພໂທດ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ 

ເຮັດ ອນັ ໃດ”         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ຈກົ ສະຫລຳກ ແບື່ງປນັ ກນັ.         

35ຝື່ຳຍ ປະ-

ຊຳຊນົ ກ  ຢ ນ ເບິື່ ງ ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ມນັ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         

ຖໍ້ຳ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ມນັ ຊື່ອຍ ຕນົ ເອງ ເສຍ.”         

36ພວກ ທະ-

ຫຳນ ໄດໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ ຖວຳຍ ພຣະອງົ.         

37ໂດຍ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ຊຳດ ຢິວ          ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ເສຍ.”         

38ແລະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ເທິງ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຄ  ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.”          
39ຝື່ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້         ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຣະ-

ຄຣິດ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ຕນົ ເອງ ກບັ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ເສຍ.”         

40ແຕື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ວື່ຳ,         “ໂຕ ບ ື່  

ຢໍ້ຳນ ພຣະເຈົ້າ ຫລ          ເພຳະ ໂຕ ກ  ຖ ກ ໂທດ ເໝ ອນ ກນັ.         

41ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ສມົ ກບັ ໂທດ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ 

ກ  ຳລງັ ໄດໍ້ ຮບັ ສມົ ກບັ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ.”         

42ແລໍ້ວ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         

“ພຣະເຢຊ ູເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ໃດ ທື່ຳນ ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່.”         

43ຝື່ຳຍ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ວນັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ຈະ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ທີື່  ສ ຸຂະ ເສີມ.”          
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ຊົງສິ້ນພຣະຊົນ 

(ມທ 27:45-56; ມຣກ 15:33-41; ຢຮ 19:28-30) 

44ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພ ປະມຳນ ຫກົ ໂມງ[a]         ກ  ບງັເກດີ ມ ດ ມວົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຈນົ ເຖງິ ເກົໍ້ຳ ໂມງ.[b]         

45ແສງຕຳ 

ເວັນ ກ  ມ ດ ໄປ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ຖ ກ ຊງົ ຈກີ ເຄິື່ ງ ກຳງ.         

46ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ 

ດງັ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະບິດາ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ຝຳກ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະອງົ”         ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ.          
47ເມ  ື່ອ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຈງິ ແທໍ້-

ແລໍ້ວ,         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ.”         

48ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມຳ ຊຸມນມຸ ເບິື່ ງ ກຳນ ແປກ ປະຫລຳດ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ພຳກນັ ຕ ີເອິກ ກບັ ຄ ນ ໄປ.         

49ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ກບັ 

ພວກ ແມ ື່ຍງິ ທີື່  ໄດໍ້ ຕຳມ ມຳ ພໍ້ອມ ພຣະອງົ ແຕື່ ແຂວງ ຄາລເີລ          ກ  ຢ ນ ເບິື່ ງ ກຳນ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ຢູື່ ແຕື່ ໄກ.          

ການປົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ 
(ມທ 27:57-61; ມຣກ 15:42-47; ຢຮ 19:38-42) 

50ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຢເຊັບ          ເປັນ ສະມຳຊກິ ແຫື່ງ ສຳນ ສງູ ສດຸ         ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ດ ີ

ແລະ ສດັຊ ື່ .         

51ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີຕຳມ ມະຕ ິແລະ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ເປັນ ໄທບໍ້ຳນ ອາ-
ຣີມາທາຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ          ທງັ ເປັນ ຜູໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

52ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ປີລາດ ຂ  ເອົຳ ພຣະສບົ ພຣະເຢຊ.ູ         

53ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ລງົ 

ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຫ ື່  ຫຸໍ້ມ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ໄປ ບນັຈຸ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ         ທີື່  ສະກດັ 

ໄວໍ້ ໃນ ຫີນ ຊ ື່ ງ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ວຳງ ສບົ ໃຜ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

54ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ຈດັ ຕຽມ         ແລະ ວນັ ຊະບາໂຕ ກ  ເກ ອບ 

ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

55ຝື່ຳຍ ພວກ ແມ ື່ຍງິ ທີື່  ຕຳມ ພຣະອງົ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຄາລີເລ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ອບຸ ໂມງ         ກບັ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ບນັຈຸ ວຳງ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

56ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ກບັ 

ໄປ ຈດັ ແຈງ ເຄ ື່ ອງ ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ.          

ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ພກັ ກຳນ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ.          

ບົດທີ 24 
ການຊົງຄືນພຣະຊົນ 

(ມທ 28:1-10; ມຣກ 16:1-8; ຢຮ 20:1-10) 

1ແຕື່ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ຜູໍ້ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ທີື່  ຈດັ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ອບຸ 

ໂມງ.         

2ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ກ ື່ ງ ອອກ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ.         

3ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທງັ ໃນ ແລໍ້ວ ເຂົຳ 

ກ  ບ ື່  ເຫັນ ພຣະສບົ.         

4ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຄ ດ ສບັສນົ ເທ         ດໍ້ວຍ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ 

ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ເຂົຳ         ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ງດົ ງຳມ ຈນົ ເຫລ ໍ້ອມ ຕຳ.         

5ຝື່ຳຍ ແມ ື່ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຢໍ້ຳນ ແລະ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ 

ເຖງິ ດນິ         ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ນຳງ ຊອກ ຫຳ ຄນົ ເປັນ ໃນ ໝູື່ ຄນົ ຕຳຍ ເຮັດ ຫຍງັ?         

6[ພຣະອງົ ບ ື່  ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ແຕື່ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ]         ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ 

 

[a]ປດັຈບຸນັນີໍ້ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳເວລຳທື່ຽງ. [b]ປດັຈບຸນັເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳບື່ຳຍສຳມໂມງ. 
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ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ ນ ັໍ້ນ.         

7ວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ 

ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຄນົ ບຳບ,         ຈະ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ,         ແລະ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ກ  ຈະ ຄ ນ ມຳ ອີກ.”         

8ແມ ື່ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

9ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ         

ເຂົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ເໝ ອນ ກນັ.         

10ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ 

ບອກ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ຄ  ມາຣິອາ ມັກດາລາ,         ໂຢຮັນນາ,         ມາຣິອາ ແມ ື່ ຂອງ 

ຢາໂກໂບ,         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ.         

11ຝື່ຳຍ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ 

ແມ ື່ຍງິ         ເພຳະ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ໆ.         

12[ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລື່ນ ມຳ ຍງັ ອບຸ ໂມງ         ເມ  ື່ອ ກ ົໍ້ມ ລງົ ກ  

ເຫັນ ແຕື່ ຜໍ້ຳ ຫ ື່  ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ກບັ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄ ດ ປະຫລຳດ ໃຈ ເຖງິ ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.]          

ການເດີນທາງໄປເອມາອູດ 
(ມຣກ 16:12-13) 

13ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ໃນ ວນັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມີ ສຳວກົ ສອງ ຄນົ ກ  ຳລງັ ໄປ ບໍ້ຳນ ເອມາອູດ          ຊ ື່ ງ ໄກ ຈຳກ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ ປະມຳນ ຫກົ ພນັ ວຳ.         

14ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ສນົທະນຳ ກນັ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

15ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ສນົທະນຳ ໄຕື່ ຖຳມ ກນັ ຢູື່         ພຣະເຢຊູ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ສະເດັດ 

ຮື່ວມ ທຳງ ກບັ ເຂົຳ ໄປ.         

16ແຕື່ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບງັ ລບັ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ.         

17ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ພວກ ທື່ຳນ ໄຕື່ ຖຳມ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ໃດ?”         ແລະ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຢດຸ ຢ ນ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ໜໍ້ຳ ໂສກເສົໍ້ຳ.         

18ແລໍ້ວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ກະໂລປາ          ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ໃນ ບນັ-

ດຳ ແຂກເມ  ອງ ທີື່  ມຳ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ມີ ແຕື່ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ດຽວ ຫລ          ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ວນັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້?”.         

19ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຫດກຳນ ອນັ ໃດ?”         ເຂົຳ ທນູ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ເລ ື່ ອງ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ທີື່  ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ         

ໃນ ກດິຈະກຳນ ແລະ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ.         

20ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  

ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ມອບ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ເຖງິ 

ຕຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.         

21ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ         ຈະ ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ທີື່  ຈະ ໄຖື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ,         ວນັ ນີໍ້ ເປັນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຫດ-

ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

22ມີ ແມ ື່ຍງິ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ ແຕື່ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຮົຳ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫລຳຍ.         

23ຄ  ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ສບົ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈິື່ງ ມຳ ບອກ ວື່ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ເປັນ 

ເທວະດຳ         ແລະ ເທວະດຳ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ ທື່ຳນ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.         

24ບຳງ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ ອບຸ 

ໂມງ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ເໝ ອນ ພວກ ແມ ື່ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ.”         

25ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຄນົ ໂງ ື່,         ຜູໍ້ ມໃີຈ ເສີຍ ຊໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ເຊ ື່ ອ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

26ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະອງົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .”         

27ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ອະທິບຳຍ ພຣະທ  ຳ ພີ ທງັ 

ໝດົ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ພຣະອງົ ເອງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໂມເຊ ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.          
28ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ໃກໍ້ ບໍ້ຳນ ທີື່  ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ຈະ ສະເດັດ ເລີຍ ໄປ.         

29ແຕື່ 

ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ໜື່ວງ ໜື່ຽວ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ທື່ຳນ ມຳ ພກັ ເຊົຳ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເວລຳ ກ  
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ຈວນ ຈະ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ວນັ ກ  ລື່ວງ ໄປ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ.”          

30ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຊງົ ນ ັື່ງ ໂຕະ ຮື່ວມ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ຈບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຫກັ 

ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ.         

31ແລະ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ຊງົ ປ ດ ອອກ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ເຂົຳ ເສຍ.         

32ເຂົຳ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເຮົຳ ຕຳມ ທຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ອະທິບຳຍ ພຣະຄ  ຳ ພີ ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ຟງັ ນ ັໍ້ນ         ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຮໍ້ອນຮນົ ເໝ ອນ ໄຟ ພຳຍ ໃນ ເຮົຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .”         

33ໃນ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ທງັ 

ສອງ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ກບັ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢູື່ ພໍ້ອມ ກບັ ພກັ 

ພວກ.         

34ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແນື່ ແທໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ 

ແກື່ ຊີໂມນ.”         

35ຝື່ຳຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຍງັ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ທຳງ         ແລະ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ເອງ ໂດຍ ກຳນ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ພວກສາວົກ 
(ມທ 28:16-20; ມຣກ 16:14-18; ຢຮ 20:19-23; ກຈກ 1:6-8) 

36ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ຳລງັ ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ຢູື່         ອງົ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ 

ເຂົຳ         [ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ”].         

37ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ 

ໂດຍ ຄ ດ ວື່ຳ ເຫັນ ຜີ.         

38ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວຸໍ້ນວຳຍ ໄປ ເຮັດ ຫຍງັ         

ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ຄວຳມ ຄ ດ ສບັສນົ ເທ ຈິື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

39ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ມ  ແລະ ຕນີ ຂອງ 

ເຮົຳ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ         ຈ ົື່ງ ຄ  ຳ ເບິື່ ງ ຕວົ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ຜີ ບ ື່  ມີ ເນ ໍ້ອ ບ ື່  ມີ ກະດກູ ເໝ ອນ ກບັ ທື່ຳນ ເຫັນ ເຮົຳ 

ມີ ຢູື່ ນີໍ້.”         

40ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ສະແດງ ພຣະຫດັ ແລະ ພຣະບຳດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫັນ.         

41ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ເພຳະ ຄວຳມ ຍນິດ  ີແລະ ປະຫລຳດ ໃຈ ຢູື່         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ທີື່  ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຫຍງັ ກນິ ແດື່ ຫລ ?”.         

42ແລະ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ປຳ ປີໍ້ງ ຕື່ອນ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະອງົ.         

43ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ມຳສະ ເຫວຍີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຂົຳ.          
44ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ບນັດຳ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ເຮົຳ ໃນ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ,         

ໃນ ຄ  ຳ ພີ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ,         ແລະ ໃນ ຄ  ຳ ພີ ເພງ ສນັລະເສີນ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ  ຳ-

ເລັດ.”         

45ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັ ດນົ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ພຣະຄ  ຳ ພີ.         

46ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພຣະຄຣິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ,         ແລະ ຊງົ 

ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ.         

47ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ທົື່ວ ທກຸ ປະເທດ ໃນ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ຮບັ ກຳນ ຍກົ ບຳບ ໂທດ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໄປ.         

48ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ກຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

49ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ອນັ ທີື່  ພຣະບິດາ 

ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ໃຊໍ້ ມຳ ເທິງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຢູື່ ໃນ 

ກງຸ         ຈນົ ກວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ.”          

ການສະເດັດສູ່ສະຫວັນ 
(ມທ 16:19-20; ກຈກ 1:9-11) 

50ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ພຳ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ແລະ ຊງົ ຍກົ ພຣະຫດັ ອວຍພອນ ເຂົຳ.         
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51ເມ  ື່ອ ຊງົ ອວຍພອນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ         [ແລະ ຊງົ ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສູື່ ສະຫວນັ].         

52ສື່ວນ ເຂົຳ         [ເມ  ື່ອ ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ]         ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ.         

53ແລະ ທກຸ ໆ         ວນັ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ສນັລະເສີນ 

ໂມທະນຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          
 24 

*       *       * 
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ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຮຽບຮຽງໂດຍ 
ໂຢຮັນ 

ບົດທີ 1 
ພຣະທຳບັງເກີດເປັນມະນຸດ 

1ເມ  ື່ອ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ພຣະທ  ຳ ຊງົ ເປັນ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ.         

2ເມ  ື່ອ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         ພຣະທ  ຳ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະເຈົ້າ.         

3ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໂດຍ ພຣະທ  ຳ         ໃນ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມຳ ໂດຍ 

ນອກຈຳກ ພຣະທ  ຳ.         

4ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ ເອງ         ແລະ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ສະ-

ຫວື່ຳງ ຂອງ ມະນດຸສະໂລກ.         

5ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ກ  ສື່ອງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ແລະ ຄວຳມ ມ ດ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຊະນະ ຕ ື່  ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ.          
6ແລະ ເກດີ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ         ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໂຢຮັນ.         

7ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມຳ ເປັນ ພະຍຳນ         ເພ ື່ ອ 

ອໍ້ຳງ ຄວຳມ ພະຍຳນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ທື່ຳນ.         

8ທື່ຳນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ແຕື່ ມຳ ເປັນ ພະຍຳນ ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

9ອນັ ນີໍ້ ຄ  ຄວຳມ ສະ-

ຫວື່ຳງ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ         ທີື່  ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ         ແລະ ສື່ອງ ເຖງິ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

10ພຣະອງົ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໂລກ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ.         

11ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊຳວບໍ້ຳນ ຊຳວ ເມ  ອງ ຂອງ ພຣະອງົ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ.         

12ແຕື່ ສື່ວນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ສິດ ໃຫໍ້ ກຳຍເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

13ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຈຳກ ເລ ອດ ເນ ໍ້ອ 

ຫລ  ກຳມ,         ຫລ  ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ມະນດຸ         ແຕື່ ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.          
14ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ຊງົ ບງັເກດີ ເປັນ ມະນດຸ         ແລະ ຊງົ ອຳ ໃສ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ 

ພຣະຄນຸ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີອນັ ສມົ 

ກບັ ພຣະບຸດ ອງົ ດຽວ ຂອງ ພຣະບິດາ.         

15ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ ແລະ ຮໍ້ອງ ປະ-

ກຳດ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ວື່ຳ         ‘ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ ກ  ຈະ ອອກ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         

ເພຳະ ທື່ຳນ ເປັນ ຢູື່ ກື່ອນ ເຮົຳ’.”         

16ແລະ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ຄວຳມ ຄບົ ບ ລິບນູ ຂອງ ພຣະອງົ         

ເປັນ ພຣະຄນຸ ຊໍ້ອນ ພຣະຄນຸ.         

17ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໂມເຊ          

ສື່ວນ ພຣະຄນຸ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.         

18ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ຈກັ ເທ ື່ ອ ແຕື່ 

ພຣະບຸດ ອງົ ດຽວ         ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພຣະຊວງ ຂອງ ພຣະບິດາ          ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຮູໍ້.          
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ຄຳພະຍານຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
(ມທ 3:1-12; ມຣກ 1:7-8; ລກ 3:15-17) 

19ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ໂຢຮັນ          ຄ  ເມ  ື່ອ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ ແລະ ພວກ ເລວີ ຈຳກ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໄປ ຖຳມ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ.”         

20ທື່ຳນ ກ  ຍອມ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕເິສດ         ຄ  ໄດໍ້ ຍອມຮບັ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ.”         

21ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ         ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ເອລຢີາ 

ຫລ ”         ທື່ຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເອລຢີາ”         “ທື່ຳນ ຄ  ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລ ”         ທື່ຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  

ແມ ື່ນ.”         

22ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ  ໃຜ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄ  ຳ ຕອບ ໄປ ບອກ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮົຳ 

ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ,         ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ.”          
23ທື່ຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເປັນ ສຽງ ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ຮໍ້ອງ ປະກຳດ ໃນ ປື່ຳ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫນົທຳງ ຂອງ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ໄປ’”ຕຳມ ທີື່  ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້.         

24ຝື່ຳຍ ພວກ ທີື່  ຮບັ 

ໃຊໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ແຕື່ ພກັ ພວກ ຟາຣີຊາຍ.         

25ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ໂຢຮັນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ,         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ເອລຢີາ          ຫລ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.”          
26ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ແຕື່ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມ-

ກຳງ ພວກ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.         

27ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ແຕື່ ສຳຍຮດັ 

ເກບີ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ແກໍ້.”         

28ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          

ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ໂຢຮັນ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຢູື່.          

ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ 
29ລື່ວງ ໄປ ວນັ ໜ ື່ ງ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         

ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ມະນດຸສະໂລກ ໄປ ເສຍ.         

30ຜູໍ້ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ,         ຈະ ອອກ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຢູື່ 

ກື່ອນ ເຮົຳ.         

31ເຮົຳ ເອງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ທື່ຳນ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ທີື່  ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ພວກ ອິສຣາເອນ          

ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ນ  ໍ້ຳ.”          
32ແລະ ໂຢຮັນ ກື່ຳວ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະວິນຍານ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນກົ ເຂົຳ ສະເດັດ 

ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ເທິງ ທື່ຳນ.         

33ເຮົຳ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ທື່ຳນ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ 

ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຮົຳ ວື່ຳ,         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ພຣະວິນຍານ 

ລງົ ມຳສະ ຖດິ ຢູື່ ເທິງ ຜູໍ້ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.         

34ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”          

ສາວົກໝວດທຳອິດ 
35ລື່ວງ ໄປ ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ ໂຢຮັນ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢູື່ ກບັ ລກູສິດ ຂອງ ຕນົ ສອງ ຄນົ.         

36ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເພື່ງ 

ເບິື່ ງ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ກຳຍໄປ         ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ເບິື່ ງ ແມ,         ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

37ລກູສິດ ສອງ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ໂຢຮັນ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕດິຕຳມ ພຣະເຢຊ ູໄປ.         

38ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ຫລຽວ ຫລງັ ເຫັນ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຕດິຕຳມ ມຳ         ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຊອກ ຫຳ ຫຍງັ”         ເຂົຳ 

ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຮບັ ບ ີ         (ຊ ື່ ງ ແປ ວື່ຳ         ອຳຈຳນ)         ທື່ຳນ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ໃດ.”         

39ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         
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“ຈ ົື່ງ ມຳ ເບິື່ ງ”         ເຂົຳ ກ  ໄປ ແລະ ເຫັນ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ອຳ ໃສ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ         

ເພຳະ ເປັນ ເວລຳ ປະມຳນ ສີື່  ໂມງ ແລງ ແລໍ້ວ.          
40ໃນ ສອງ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ໂຢຮັນ ເວົໍ້ຳ ແລະ ຕດິຕຳມ ພຣະເຢຊ ູໄປ ນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຄ  ອັນເດອາ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊີໂມນ ເປໂຕ.         

41ອັນເດອາ ກ  ໄປ ຫຳ ຊີໂມນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ກື່ອນ ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ,         “ໝູື່ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ເມຊີອາ ແລໍ້ວ”         (ທີື່  ແປ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ).         

42ອັນເດອາ ຈ ື່ງ ພຳ ຊີໂມນ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຢຊ ູ         

ເມ  ື່ອ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ  ຊີໂມນ ລກູ ຂອງ ໂຢຮັນ          ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ 

ຊ ື່  ໃໝື່ ວື່ຳ         ເກຟາ”         (ທີື່  ແປ ວື່ຳ         ເປໂຕ          ຄ  ຫີນ).          

ຊົງເອີ້ນເອົາຟີລິບແລະນະທານາເອັນ 
43ລື່ວງ ໄປ ວນັ ໜ ື່ ງ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ແຂວງ ຄາລເີລ          ພຣະອງົ ຊງົ ພບົ ຟີ-

ລິບ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”.         

44ຟີລິບ ມຳ ຈຳກ ເບັດຊາອີດາ ເມ  ອງ ຂອງ ອັນເດອາ ແລະ 

ເປໂຕ.         

45ຟີລິບ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ນະທານາເອັນ ບອກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ຜູໍ້ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ໃນ ໜງັສ  

ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ທີື່  ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເໝ ອນ ກນັ         ຄ          ເຢຊູ ລກູ ຂອງ ໂຢເຊັບ          

ໄທ ນາຊາເຣັດ.”         

46ນະທານາເອັນ ຖຳມ ຟີລິບ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ດ ີອນັ ໃດ ຈະ ມຳ ຈຳກ ນາຊາເຣັດ ໄດໍ້ ຫລ ”         

ຟີລິບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມຳ ເບິື່ ງ ເອົຳ.”          
47ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ນະທານາເອັນ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຜູໍ້ ນີໍ້ ຄ  ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ແທໍ້         ໃນ ຕວົ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ອບຸຳຍ.”         

48ນະທານາເອັນ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ພຣະ-

ອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ເມ  ື່ອ 

ທື່ຳນ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ         ກື່ອນ ທີື່  ຟີລິບ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ.”         

49ນະທານາເອັນ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ພຣະອຳຈຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທື່ຳນ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ອິສຣາເອນ.”         

50ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທື່ຳນ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ 

ນ ັໍ້ນ ຫລ          ທື່ຳນ ຍງັ ຈະ ເຫັນ ເຫດກຳນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.”         

51ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ບອກ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ແຫວກ ອອກ         ແລະ ບນັ-

ດຳ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ແລະ ລງົ ຢູື່ ເທິງ ບດຸ ມະນດຸ.”          

ບົດທີ 2 
ງານສົມລົດທີ່ບ້ານການາ 

1ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ມີ ງຳນ ພິທີ ສມົລດົ ທີື່  ບໍ້ຳນ ການາ          ແຂວງ ຄາລີເລ          ແລະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ

ກ  ຢູື່ ຫັໍ້ນ.         

2ພຣະເຢຊ ູກບັ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊນີ ໄປ ໃນ ງຳນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

3ເມ  ື່ອ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ໝດົ 

ແລໍ້ວ         ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ແລໍ້ວ.”         

4ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ຕອບ ມຳນ ດຳ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ປະ ໃຫໍ້ ເປັນ ທລຸະ ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະ ເວລຳ ຂອງ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມຳ 

ເຖງິ.”         

5ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບອກ ຕ ື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ອນັ ໃດ         ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ຕຳມ ເນ.ີ”          
6ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ອື່ຳງ ຫີນ ຫກົ ໜື່ວຍ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່         ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ພວກ ຢິວ          ອື່ຳງ ໜື່ວຍ 
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ໃດ ກ  ໃສື່ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ສີື່  ຫລ  ຫໍ້ຳ ກະ ໂລື່ງ.         

7ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ອື່ຳງ ໃຫໍ້ ເຕັມ”         

ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ອື່ຳງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຕັມ ພຽງ ປຳກ.         

8ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ 

ຕກັ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ພະນກັງຳນ ເນ”ີ         ເຂົຳ ກ  ຕກັ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້.         

9ເມ  ື່ອ ພະນກັງຳນ ຊມີ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ກຳຍເປັນ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ         (ແຕື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ທີື່  ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້)         ພະນກັງຳນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ມຳ.         

10ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ເຄີຍ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ອນັ ດ  ີມຳ ໃຫໍ້ ກື່ອນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ດ ື່ ມ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ 

ເອົຳ ອນັ ບ ື່  ດ ີມຳ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກກັ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ອນັ ດ ີໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້.”         

11ກຳນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ເທ ື່ ອ 

ຕ ົໍ້ນ ນີໍ້         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຮັດ ທີື່  ບໍ້ຳນ ການາ ແຂວງ ຄາລີເລ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ 

ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ປະກດົ         ຝື່ຳຍ ພວກ ສຳວກົ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.          
12ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ກບັ ມຳນ ດຳ ພໍ້ອມ ທງັ 

ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ແລະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  ຊງົ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຫລຳຍ ວນັ.          

ຊົງຊຳລະພຣະວິຫານ 
(ມທ 21:12-13; ມຣກ 11:15-18; ລກ 19:45-46) 

13ແລະ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຂອງ ພວກ ຢິວ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະເຢຊູ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.          
14ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ພບົ ຄນົ ຂຳຍ ງວົ,         ຂຳຍ ແກະ,         ແລະ ຂຳຍ ນກົ ເຂົຳ         ກບັ 

ທງັ ພວກ ຄນົ ແລກ ເງນິ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ ຫັໍ້ນ.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ເອົຳ ເຊ ອກ ເຮັດ ແສໍ້         ໄລື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ 

ແກະ ແລະ ງວົ ອອກ ໄປ ຈຳກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຊງົ ຖອກ ເງນິ ແລະ ຂວ  ໍ້ຳ ໂຕະ ຂອງ ຄນົ ແລກ ເງນິ.         

16ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຂຳຍ ນກົ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ໄປ ເສຍ         ຢື່ຳ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ທີື່  ສະຖດິ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ບື່ອນ ຄໍ້ຳຂຳຍ.”         

17ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ລະນ ກ 

ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຮໍ້ອນໃຈ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ໄໝໍ້ ຢູື່ ພຳຍ ໃນ ຂໍ້ຳ ພຣະ-

ອງົ ເສຍ.”          
18ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະແດງ ກຳນ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ 

ມີ ສິດ ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້.”         

19ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ມ ໍ້ຳງ ວຫິຳນ ນີໍ້ ລງົ ເສຍ         ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ໃໝື່ ໃນ ສຳມ ວນັ.”         

20ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ເຖງິ ສີື່  ສິບ ຫກົ ປີ ຈ ື່ງ ສ  ຳ-

ເລັດ         ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃນ ສຳມ ວນັ ຫລ .”         

21ແຕື່ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ຄ  

ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

22ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ສຳວກົ ກ  ລະນ ກ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ແລະ ເຂົຳ ກ  ເຊ ື່ ອ ພຣະຄ  ຳ ພີ ກບັ ທງັ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະ-
ເຢຊູ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈັກມະນຸດທຸກຄົນ 
23ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ເວລຳ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ 

ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ຂ ໍ້ນ.         

24ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ວຳງ ພຣະໄທ ໃນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮູໍ້ຈກັ ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ 

ແລໍ້ວ.         

25ແລະ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ມີ ຄວຳມ ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ຈະ ມີ ພະຍຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ມະນດຸ         ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ເອງ 
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ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ອນັ ໃດ ມີ ຢູື່ ໃນ ມະນດຸ.          

ບົດທີ 3 
ພຣະເຢຊູກັບນີໂກເດມ 

1ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຊ ື່  ນີໂກເດມ          ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ຢິວ.         

2ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ 

ພຣະເຢຊ ູໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄ ູ

ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳດ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ທື່ຳນ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ.”         

3ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ບງັເກດີ ມຳ 

ໃໝື່         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຫັນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

4ນີໂກເດມ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຖົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ ຈະ ບງັເກດີ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ ແລໍ້ວ ເກດີ ມຳ ໄດໍ້ ຫລ .”          
5ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ບງັເກດີ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ 

ແລະ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້.         

6ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ຈຳກ 

ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ກ  ເປັນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ         ແລະ ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ ກ  ເປັນວນິ ຍຳນ.         

7ຢື່ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ 

ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ບງັເກດີ ມຳ ໃໝື່.         

8ລມົ ຢຳກ ພດັ ໄປ ທິດ ໃດ ກ  ພດັ 

ໄປ ທິດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ມນັ         ແຕື່ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ມນັ ມຳ ແຕື່ ໃສ ຫລ  ໄປ ໃສ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບງັເກດີ 

ຈຳກ ພຣະວິນຍານ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”          
9ນີໂກເດມ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”         

10ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ອຳຈຳນ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ແລະ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫລ .         

11ເຮົຳ ບອກ 

ຄວຳມ ຈງິ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແຕື່ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ         

12ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ຝື່ຳຍ ໂລກ         

ແລະ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ເຖງິ ສິື່ ງ ຝື່ຳຍ ສະຫວນັ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຊ ື່ ອ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

13ບ ື່  ມີ 

ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສູື່ ສະຫວນັ         ນອກຈຳກ ຜູໍ້ ທີື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຄ  ບດຸ ມະນດຸ.”         

14ໂມເຊ ໄດໍ້ ຍກົ ງ ູ ຂ ໍ້ນ 

ໃນ ປື່ຳ ສນັໃດ         ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ,         

15ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ຈະ 

ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          
16ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ໂລກ ຈນົ ໄດໍ້         ປະທຳນ ພຣະບຸດ ອງົ ດຽວ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ 

ທີື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຈບິຫຳຍ         ແຕື່ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

17ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈະ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ມະນດຸສະ-

ໂລກ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ມະນດຸສະໂລກ ຈະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ.         

18ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະບຸດ ກ  ບ ື່  ຖ ກ 

ຕດັ ສີນ ໂທດ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ວຳງໃຈ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະ-
ບຸດ ອງົ ດຽວ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

19ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ກຳນ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ         ຄ  ວື່ຳຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ         ແຕື່ ມະນດຸ ໄດໍ້ ຮກັ ຄວຳມ ມ ດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຮກັ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ເພຳະ ກດິຈະກຳນ 

ຂອງ ເຂົຳ ຊ ົື່ວ.         

20ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ກ  ຊງັ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ແລະ ບ ື່  ມຳ ເຖງິ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         

ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ         ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ຕນົ ຈະ ເປີດເຜີຍ.         

21ແຕື່ ບກຸຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ກ  ມຳ ຫຳ ຄວຳມ 
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ສະຫວື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ກຳນ ຂອງ ຕນົ ປະກດົ ວື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ອຳ ໃສ ພຣະເຈົ້າ.          

ພຣະເຢຊູກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ 
22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຢູດາຍ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ປະທບັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.         

23ຝື່ຳຍ ໂຢຮັນ ກ  ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ຢູື່ 

ບໍ້ຳນ ໄອໂນນ ໃກໍ້ ບໍ້ຳນ ຊາລາອິມ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ         ແລະ ຝງູ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຮບັ 

ບບັຕສິະມຳ.         

24ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ໂຢຮັນ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຕດິ ຄກຸ.          
25ເກດີ ກຳນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ຂ ໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ລກູສິດ ຂອງ ໂຢຮັນ ກບັ ຢິວ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຊ  ຳລະ 

ລໍ້ຳງ.         

26ລກູສິດ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ໂຢຮັນ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ອຳຈຳນ ທີື່  ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຢໍແດນ ພຸໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ອຳຈຳນ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ         ແລະ 

ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ.”          
27ໂຢຮັນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ຈະ ຮບັ ສິື່ ງ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຈຳກ ສະຫວນັ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ.         

28ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ພຣະຄຣິດ 

ແຕື່ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ.’         

29ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ ກ  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ແຕື່ ສະຫຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ທີື່  ຢ ນ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ຢູື່         ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ ເພຳະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ເຮົຳ ກ  ຄບົ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ.         

30ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊງົ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ເຮົຳ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ນໍ້ອຍ ລງົ.”          

ຜູ້ທີ່ສະເດັດມາຈາກສະຫວັນ 
31ພຣະອງົ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ທຳງ ເທິງ ຊງົ ຢູື່ ເໜ ອ ທກຸ ສິື່ ງ         ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ແຕື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ເປັນ ຝື່ຳຍ 

ໂລກ         ແລະ ຍື່ອມ ກື່ຳວ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ພຣະອງົ ຜູໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊງົ ຢູື່ ເໜ ອ ທກຸ ສິື່ ງ.         

32ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະ-

ຍຳນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

33ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ປະທບັ ຕຳ ລງົ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສດັ ຈງິ.         

34ເພຳະ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ໃຫໍ້ ໂດຍ ຈ  ຳກດັ.         

35ພຣະບິດາ ຊງົ ຮກັ ພຣະບຸດ          ແລະ ຊງົ ມອບ ທກຸ ສິື່ ງ ໄວໍ້ 

ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

36ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະບຸດ ກ  ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບຸດ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຊວີດິ         ແຕື່ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ປກົ ຄມຸ ຢູື່ ເທິງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 4 
ພຣະເຢຊູກັບຍິງຊາວຊາມາເຣຍ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ສຳວກົ ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ບບັຕສິະມຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ໂຢຮັນ,         

2(ຄວຳມ ຈງິ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ບບັຕສິະມຳ ເອງ         ແຕື່ ພວກ ສຳ-

ວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫໍ້),         

3ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ          ແລະ ກບັ ໄປ ຍງັ 

ແຂວງ ຄາລເີລ ອີກ.          
4ແລະ ພຣະອງົ ຕໍ້ອງ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ແຂວງ ຊາມາເຣຍ ໄປ.         

5ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ 
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ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊີຂາ ໃນ ແຂວງ ຊາມາເຣຍ          ໃກໍ້ ທີື່  ດນິ ຊ ື່ ງ ຢາໂຄບ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂຢເຊັບ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

6ນ  ໍ້ຳ-

ສໍ້ຳງ ຂອງ ຢາໂຄບ ກ  ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເດນີທຳງ ເມ  ື່ອຍ ຈ ື່ງ ປະທບັ ລງົ ແຄມ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ເປັນ ເວລຳ 

ປະມຳນ ທື່ຽງ ວນັ.          
7ມີ ຍງິ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ 

ແດື່.”         

8(ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ໃນ ເມ  ອງ.)         

9ຍງິ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ 

ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ ຈ ື່ງ ຂ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜູໍ້ ເປັນ ຊຳດ ຊາມາ-
ເຣຍ”         (ເພຳະ ພວກ ຢິວ ກບັ ພວກ ຊາມາເຣຍ ບ ື່  ເຄີຍ ມກີຳນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກນັ).          

10ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ຂອງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ         ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ຜູໍ້ ທີື່  

ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ແດື່’         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄງົ ຈະ ຂ  ຈຳກ ເພິື່ ນ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄງົ ຈະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ 

ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”         

11ນຳງ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ນຳຍ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ຕກັ         

ແລະ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນີໍ້ ກ  ເລິກ         ນຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ໍ້ຳ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ມຳ ແຕື່ ໃສ.         

12ນຳຍ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຢາ-
ໂຄບ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ຫລ          ແລະ ຢາໂຄບ ເອງ ກ  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ແຕື່ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ 

ນີໍ້ ຮື່ວມ ທງັ ລກູ ຊຳຍ ແລະ ຝງູ ສດັ ຂອງ ເພິື່ ນ.”          
13ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ທີື່  ກນິ ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ຈະ ຢຳກ ອີກ.         

14ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ຢຳກ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກຳຍເປັນ ນ  ໍ້ຳພຸ 

ໃນ ຕວົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ເຖງິ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”         

15ນຳງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເອີຍ,         ຂ  ປະທຳນ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຢຳກ ແລະ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຕກັ ທີື່  ນີໍ້ ອີກ.”         

16ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຜວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ນີໍ້.”         

17ນຳງ ທນູ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  

ມີ ຜວົ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຖ ກ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຜວົ.         

18ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຜວົ ຫໍ້ຳ ຄນົ ແລໍ້ວ         

ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຢູື່ ດຽວນີໍ້ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.”          
19ນຳງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນ ຈງິ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ນຳຍ ເປັນ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ.         

20ບນັ-

ພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ພູ ນີໍ້         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ຄວນ ນະມດັ-

ສະກຳນ         ກ  ຄ  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”         

21ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຍງິ ເອີຍ,         ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ 

ເທຳະ         ຄງົ ມີ ວນັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ພູ ນີໍ້         ຫລ  ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

22ຊ ື່ ງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນະມດັສະກຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ນະມດັສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ         

ເພຳະ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຊຳດ ຢິວ.         

23ແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລະ ບດັ ນີໍ້ ກ  ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         

ຄ  ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ທີື່  ນະມດັສະກຳນ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ຈະ ນະມດັສະກຳນ ພຣະບດິາ ດໍ້ວຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ແລະ 

ຄວຳມ ຈງິ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະບິດາ ຊງົ ສະແຫວງຫຳ ຄນົ ແນວ ນ ັໍ້ນ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ.         

24ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພຣະວິນຍານ          ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ ຕໍ້ອງ ນະມດັສະກຳນ ດໍ້ວຍ ຈດິ ວນິ 

ຍຳນ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ.”         

25ນຳງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ວື່ຳ ພຣະເມຊີອາ          (ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະ-
ຄຣິດ)         ຈະ ສະເດັດ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຊີໍ້ ແຈງ ທກຸ ສິື່ ງ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ.”         

26ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
27ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ມຳ ເຖງິ         ເຂົຳ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ສນົ-
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ທະນຳ ກບັ ຜູໍ້ຍງິ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມີ ໃຜ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ປະສງົ ອນັ ໃດ”         ຫລ          “ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ສນົ-

ທະນຳ ກບັ ນຳງ.”         

28ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ປະ ໝ ໍ້  ນ  ໍ້ຳຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ບອກ ຄນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ,         

29“ຈ ົື່ງ ມຳ ເບິື່ ງ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບອກ ຂໍ້ອຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະ-
ຄຣິດ ຫລ .”         

30ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ.          
31ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ເອີຍ,         ເຊນີ ຮບັ ປະທຳນ ອຳ-

ຫຳນ.”         

32ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ມີ ອຳຫຳນ ກນິ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້.”         

33ພວກ ສຳວກົ 

ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ໃຜ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຮບັ ປະທຳນ ດອກ ຕີໍ້.”         

34ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ອຳຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຄ          ກຳນ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ງຳນ 

ຂອງ ພຣະອງົ ສ  ຳເລັດ.         

35ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ອີກ ສີື່  ເດ ອນ ຈະ ເຖງິ ລະດ  ູກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ເບິື່ ງ ທົື່ງ ນຳ ເພຳະ ເຂົໍ້ຳ ກ  ເຫລ ອງ ພ  ກື່ຽວ ແລໍ້ວ.         

36ຜູໍ້ກ ື່ຽວ ກ  ກ  ຳລງັ ໄດໍ້ ຮບັ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ         ແລະ ກ  ຳລງັ ຮບີ ໂຮມ ຜນົ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         

ເພ ື່ ອ ທງັ ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ ແລະ ຜູໍ້ກ ື່ຽວ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີພໍ້ອມ ກນັ.         

37ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ຫວື່ຳນ ແລະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກື່ຽວ’         ຈ ື່ງ ເປັນ ຄ  ຳ ຈງິ.         

38ເຮົຳ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄປ ກື່ຽວ ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ 

ແຮງ ເຮັດ         ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ລງົ ແຮງ ເຮັດ ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ປະໂຫຍດ ຈຳກ ງຳນ ຂອງ ເຂົຳ.”          
39ຊຳວ ຊາມາເຣຍ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ເພຳະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ຍງິ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ອຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ 

ແລໍ້ວ.”         

40ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ          ມຳ ເຖງິ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ເຊນີ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ປະທບັ ຢູື່ ກບັ 

ເຂົຳ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສອງ ວນັ.         

41ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

42ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຍງິ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ທີື່  ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເພຳະ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເອງ         ແລະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແທໍ້ ເປັນ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ມະ-

ນດຸສະໂລກ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດລູກຊາຍເຈົ້ານາຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ດີ 
(ມທ 8:5-13; ລກ 7:1-10) 

43ຄນັ ສອງ ວນັ ນ ັໍ້ນ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ.         

44ເພຳະ ພຣະເຢຊ ູເອງ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ ໃນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ 

ຕນົ.         

45ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຄາລເີລ          ຊຳວ ຄາລີເລ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ເພຳະ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ເທດສະກຳນ ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ໄປ ໃນ ເທດສະກຳນ ເໝ ອນ ກນັ.          
46ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ການາ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ ອີກ         ຄ  ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ກຳຍເປັນ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ນ ັໍ້ນ         ມີ ເສນຳ ບ ດ ີຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ຊ ື່ ງ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ກ  ປື່ວຍ ຢູື່.         

47ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ ມຳ ເຖງິ 

ແຂວງ ຄາລເີລ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄປ ທນູ ອໍ້ອນວອນ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ສະເດັດ ລງົ ໄປ ໂຜດ ລກູ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ດ ີ        

ເພຳະ ລກູ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

48ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ.         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ເຫັນ 
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ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.”         

49ເສນຳ ບ ດ ີຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເອີຍ,         ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ລງົ ໄປ ກື່ອນ ທີື່  ລກູ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕຳຍ.”         

50ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ກບັ ເມ  ອ ສຳ ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ”         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ         

ແລໍ້ວ ກ  ທນູ ລຳ ກບັ ເມ  ອ.          
51ໃນ ຂະນະ ທີື່  ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ກບັ ເມ  ອ         ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ         ບອກ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ 

ພົໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

52ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ລກູ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ມແີຮງ ມຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບອກ ວື່ຳ,         “ໄຂໍ້ ກ  

ຫຳຍ ຈຳກ ລຳວ ວຳນ ນີໍ້ ເວລຳ ບື່ຳຍ ໂມງ ໜ ື່ ງ.”         

53ບດິຳ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຊ ົື່ວໂມງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ເວລຳ ທີື່  

ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຕນົ ວື່ຳ,         “ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ”         ແລະ ທື່ຳນ ເອງ ກ  ເຊ ື່ ອ ພໍ້ອມ ທງັ ຄວົ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຕນົ.         

54ນີໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີ ສອງ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກະທ  ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ຈຳກ ແຂວງ 

ຢູດາຍ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລເີລ.          

ບົດທີ 5 
ຊົງໂຜດຄົນໜຶ່ງຢູ່ແຄມສະໃຫ້ດີພະຍາດ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຖງິ ເທດສະກຳນ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ          ແລະ ພຣະເຢຊ ູກ  ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢ-
ຣູຊາເລັມ.         

2ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ທີື່  ຮມີ ປະຕູ ແກະ ມີ ສະ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີເອີໍ້ນ ສະນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

ເບັດສາທາ          ມີ ສຳລຳ ອໍ້ອມ ຢູື່ ຫໍ້ຳ ຫລງັ.         

3ໃນ ສຳລຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ປື່ວຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ຄ  ຄນົ 

ຕຳບອດ,         ຄນົ ຂຳ ເສັໍ້ງ,         ແລະ ຄນົ ອງົຄະ ລີບ ນອນ ຢູື່         [ຄອຍ ຖໍ້ຳ ນ  ໍ້ຳ ເຟ ອນ.         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ເທວະດຳ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ລງົ ມຳ ກວນ ນ  ໍ້ຳ ສະນ ັໍ້ນ ເປັນ ຍຳມ ໆ         ແລະ ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳ ເຟ ອນ ຜູໍ້ ໃດ ລງົ ໄປ ໃນ 

ນ  ໍ້ຳ ກື່ອນ ກ  ຫຳຍ ຈຳກ ພະຍຳດ ທີື່  ຕນົ ເປັນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ].         

5ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ປື່ວຍ ຢູື່ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ແປດ ປີ ມຳ 

ແລໍ້ວ.         

6ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ເຫັນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ນອນ ຢູື່         ແລະ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຢູື່ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຫິງ ແລໍ້ວ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ດ ີຫລ .”         

7ຄນົ ປື່ວຍ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ເວລຳ ນ  ໍ້ຳ 

ເຟ ອນ ຂ ໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ເອົຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ລງົ ໄປ ໃນ ສະ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ລງົ ໄປ ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ລງົ ໄປ 

ກື່ອນ ແລໍ້ວ.”         

8ພຣະເຢຊູ ຊງົ ບອກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ໄປ.”         

9ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີພະຍຳດ         ຈ ື່ງ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ ຍື່ຳງ ໄປ.          
10ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ວນັ ນີໍ້ ເປັນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ກ  ຜິດ ພຣະບນັຍດັ.”         

11ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດ ີພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ຍກົ ເອົຳ ບື່ອນ 

ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ໄປ’.”         

12ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ທີື່  ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳ ບື່ອນ 

ນອນ ຍື່ຳງ ໄປ’.”         

13ແຕື່ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ດ ີພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ 

ຫລບົ ໄປ ແລໍ້ວ ເພຳະວື່ຳ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ.          
14ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ພບົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເຈົໍ້ຳ ດ ີພະຍຳດ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ໄປ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ອີກ.”         

15ຊຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ບອກ ພວກ ຢິວ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ດ ີພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພຣະເຢຊ.ູ          
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16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ພຣະເຢຊູ          ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໃນ ວນັ ຊະ-

ບາໂຕ.         

17ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ຍງັ ຊງົ ກະທ  ຳ ກດິຈະກຳນ ມຳ ຈນົ 

ເຖງິ ບດັ ນີໍ້         ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ຢູື່ ເໝ ອນ ກນັ.”         

18ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ແຮື່ງ ຊອກ ໂອກຳດ ຈະ ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ເສຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ພຣະອງົ ລື່ວງ ກດົ ວນັ ຊະບາໂຕ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຍງັ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ 

ວື່ຳ ເປັນ ພຣະບິດາ ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ສະເໝີ ກນັ ກບັ ພຣະເຈົ້າ.          

ອຳນາດໜ້າທີ່ຂອງພຣະບຸດ 
19ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ ພຣະບຸດ ຈະ 

ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ໃດ ຕຳມໃຈ ບ ື່  ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະບດິາ ຊງົ ກະທ  ຳ         ເພຳະ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ພຣະບິດາ 

ຊງົ ກະທ  ຳ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະບຸດ ຈ ື່ງ ຊງົ ກະທ  ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

20ເພຳະວື່ຳ ພຣະບິດາ ຊງົ ຮກັ 

ພຣະບຸດ          ແລະ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ເຫັນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ເອງ ຊງົ ກະທ  ຳ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ເຫັນ ກຳນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ອດັສະຈນັ ໃຈ.         

21ເພຳະ ພຣະບິດາ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ສນັໃດ         ຖໍ້ຳ ພຣະບຸດ ປຳດຖະໜຳ ຈະ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຊວີດິ ກ  ຈະ ເຮັດ ສນັນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

22ເພຳະວື່ຳ ພຣະບິດາ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຜູໍ້ 

ໃດ         ແຕື່ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ກຳນ ພິພຳກສຳ ທງັ ສິໍ້ນ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະບຸດ,         

23ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ 

ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະບຸດ ເໝ ອນ ທີື່  ເຂົຳ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະບິດາ          ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະບຸດ          

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ມຳ.          
24ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະ-

ອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ພິພຳກສຳ ແຕື່ 

ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ໄປ ສູື່ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

25“ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເວ-

ລຳ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຄ  ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ແຫື່ງ 

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຈະ ມີ ຊວີດິ.         

26ເພຳະວື່ຳ ພຣະບິດາ ຊງົ ພຣະຊນົ 

ໃນ ພຣະອງົ ເອງ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ຊງົ ພຣະຊນົ ໃນ ພຣະອງົ ເອງ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ,         

27ຊ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຈະ ພິພຳກສຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ບດຸ 

ມະນດຸ.          
28ຢື່ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ເພຳະ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະ-

ສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ,         

29ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ         ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ  ີກ  ຄ ນ ສູື່ ຊວີດິ ແລະ ບນັ-

ດຳ ຜູໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ກ  ຄ ນ ສູື່ ກຳນ ພິພຳກສຳ.          

ບັນດາພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ 
30“ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຕຳມ ລ  ຳພງັ ໃຈ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຢື່ຳງໃດ ເຮົຳ ກ  ພິພຳກສຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ 

ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.          
31ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ         ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຈງິ.         

32ມີ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ທີື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         
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33ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ໂຢຮັນ          ແລະ ໂຢຮັນ ກ  ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຈງິ.         

34ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຈຳກ ມະນດຸ         ແຕື່ ເຮົຳ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.         

35ໂຢຮັນ ເປັນ ໂຄມ ທີື່  ໄຕໍ້ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ຢູື່         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ 

ຍນິດ ີໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ົື່ວ ຂະນະ ໜ ື່ ງ          
36ແຕື່ ເຮົຳ ມີ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ສ  ຳຄນັ ກວື່ຳ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ໂຢຮັນ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ງຳນ ທີື່  ພຣະບິດາ ຊງົ 

ມອບ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຄ  ງຳນ ທີື່  ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢູື່ ນີໍ້ ແຫລະ,         ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ         

ພຣະບິດາ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

37ພຣະບດິາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ພຣະອງົ ເອງ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຮົຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ເຫັນ ຮບູ ຮື່ຳງ ຂອງ ພຣະອງົ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ.         

38ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ໂອວຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ຢູື່ ໃນ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ວຳງ-

ໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະບດິາ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

39ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ໃນ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ພີ         ເພຳະ 

ພວກ ທື່ຳນ ຄ ດ ວື່ຳ ໃນ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແມ ື່ນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ         ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

40ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ບ ື່  ມໃີຈ ຢຳກ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຊ-ີ

ວດິ.          
41ເຮົຳ ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ ຍດົ ສກັ ຈຳກ ມະນດຸ.         

42ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຮກັ 

ພຣະເຈົ້າ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

43ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ມຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ຕນົ ເອງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

44ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຮບັ ຍດົ ສກັ ຈຳກ ກນັ ແລະ ກນັ         ແລະ ບ ື່  ສະແຫວງຫຳ ຍດົ ສກັ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຊ ື່ ອ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.          
45ຢື່ຳ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຟໍ້ອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ພຣະບິດາ          ມີ ຜູໍ້ ຟໍ້ອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຄ  ໂມເຊ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ 

ພວກ ທື່ຳນ ຫວງັ ໃຈ ຢູື່.         

46ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ໂມເຊ          ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຄງົ ຈະ ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ         

ເພຳະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຮົຳ.         

47ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ໂມເຊ ຂຽນ ແລໍ້ວ         

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”          

ບົດທີ 6 
ຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ 

(ມທ 14:13-21; ມຣກ 6:30-44; ລກ 9:10-17) 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຂໍ້ຳມ ທະເລສຳບ ຄາລເີລ          ຄ  ທະເລ ຕີເບເຣຍ.         

2ປະຊຳຊນົ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ.         

3ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພູ ແລະ ປະທບັ ນ ັື່ງ ລງົ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກບັ ພວກ ສຳວກົ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

4ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ປັດສະຄາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເທດສະກຳນ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ແລໍ້ວ.         

5ຝື່ຳຍ 

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເງຍີ ພຣະພກັ ເຫັນ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ຟີລິບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ທີື່  ໃດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກນິ.”         

6ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  

ເພ ື່ ອ ຈະ ລອງ ໃຈ ຟີລິບ          ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ປະກຳນ ໃດ.         

7ຟີລິບ ທນູ ຕອບ 
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ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຫຳນ ລຳຄຳ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເດນຳຣອິນົ ກ  ບ ື່  ພ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກນິ ຜູໍ້ ລະ ເລັກ ລະ ນໍ້ອຍ ດອກ.”         

8ສຳວກົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຄ  ອັນເດອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຊ ິໂມນ ເປໂຕ          ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

9“ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ມີ ເດັກນໍ້ອຍ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ ຝໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ກບັ ປຳ ສອງ ໂຕ         ແຕື່ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ພ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ຄນົ 

ຫລວງຫລຳຍ ປຳນ ນີໍ້.”          
10ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ນ ັື່ງ ລງົ ເສຍ”         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຫຍໍ້ຳ ຫລຳຍ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ຈ ື່ງ ນ ັື່ງ ລງົ         ນບັ ແຕື່ ຜູໍ້ ຊຳຍ ມີ ປະມຳນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ.         

11ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຈບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ແຈກ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ປຳ ກ  ຊງົ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ກນັ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ.         

12ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກນິ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເກບັ ເອົຳ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ 

ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອນັ ໃດ ເສຍ.”         

13ເຂົຳ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ ຕື່ອນ ຫກັ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ ຝໍ້ຳງ 

ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ         ຊ ື່ ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກນິ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຕັມ ສິບ ສອງ ບງຸ.          
14ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຈງິ 

ແທໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ກ  ຳນດົ ວື່ຳ ຈະ ມຳ ໃນ ໂລກ.”         

15ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ 

ວື່ຳ         ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຈບັ ເອົຳ ໄປ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຍງັ 

ພເູຂົຳ ອີກ ແຕື່ ອງົ ດຽວ.          

ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນຳ 
(ມທ 14:22-27; ມຣກ 6:45-52) 

16ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ເຖງິ ທະເລ,         

17ແລໍ້ວ ລງົ ເຮ ອ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ          ເມ  ື່ອ ມ ດ ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ເຖງິ ເຂົຳ.         

18ອນັ ໜ ື່ ງ ນ  ໍ້ຳ 

ທະເລ ກ  ກ  ຳເລີບ ຂ ໍ້ນ ເພຳະ ລມົແດງ ພດັ.         

19ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ແຊວ ເຮ ອ ໄປ ໄດໍ້ ປະມຳນ ສອງ ພນັ ຫໍ້ຳ ຫລ  ສຳມ 

ພນັ ວຳ         ເຂົຳ ກ  ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຍື່ຳງ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຮ ອ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕກົໃຈ.         

20ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ.”         

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພ ໃຈ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເຮ ອ         ແລໍ້ວ ທນັ-

ໃດ ນ ັໍ້ນ ເຮ ອ ກ  ເຖງິ ຝ ັື່ງ ບື່ອນ ເຂົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ.          

ປະຊາຊົນຕາມຊອກຫາພຣະອົງ 
22ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢູື່ ທະເລ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຫັນ ວື່ຳ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ເຮ ອ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພຽງ ແຕື່ ລ  ຳ ດຽວ         

ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ເຮ ອ ລ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ກບັ ພວກ ສຳວກົ         ມີ ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄປ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

23ແຕື່ ກ  ມີ ເຮ ອ ລ  ຳ ອ ື່ ນ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕີເບເຣຍ ມຳ ຈອດ ໃກໍ້ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຂອບ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ.         

24ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ 

ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູ         ແລະ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ລງົ ໄປ ຕຳມ ຫຳ         ພຣະເຢຊ ູທີື່  ເມ  ອງ 

ກາເປນາອູມ.          

ພຣະເຢຊູຄືອາຫານແຫ່ງຊີວິດ 
25ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ພຣະອງົ ຟຳກ ທະເລສຳບ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ 

ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ໃດ.”         

26ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ 

ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ເພຳະ ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ອີື່ ມ.         

27ຢື່ຳ 
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ພະຍຳຍຳມ ຫຳ ອຳຫຳນ ທີື່  ສນູ ສິໍ້ນ ໄປ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຫຳ ອຳຫຳນ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່         ຄ  ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ອນັ 

ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຊ ື່ ງ ບດຸ ມະນດຸ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຕຳ ໝຳຍ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.”          
28ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ປະກຳນ ໃດ         ຈ ື່ງ ຈະ ເຮັດ ກດິຈະ-

ກຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້.”         

29ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ຄ  ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວຳງໃຈ ໃນ ທື່ຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ.”         

30ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ 

ວື່ຳ,         “ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃດ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ວຳງໃຈ ໃນ 

ທື່ຳນ         ມກີຳນ ອນັ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ແດື່.         

31ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ ມານາ ໃນ ປື່ຳ         

ດ ັື່ງ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຈຳກ ສະຫວນັ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ.’”          
32ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ອຳຫຳນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໂມເຊ ເອົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ອນັ ແທໍ້         

ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

33ເພຳະວື່ຳ ອຳຫຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  

ທື່ຳນ ທີື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ແລະ ປະທຳນ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂລກ.”         

34ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຢູື່ ສະເໝີ.”          
35ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ທິບ ແຫື່ງ ຊວີດິ         ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ         

ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

36ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ແລໍ້ວແຕື່ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.         

37ສຳລະພດັ ທີື່  ພຣະບດິາ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         

ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຖິໍ້ມ ອອກ ໄປ ພຳຍ ນອກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

38ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະ-

ຫວນັ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຕຳມ ພະ ໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ 

ເຮົຳ ມຳ.         

39ອນັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮກັສຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໃດ ສນູຫຳຍ ໄປ ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃນ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

40ເພຳະ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫັນ ພຣະບຸດ          ແລະ ວຳງໃຈ ໃນ 

ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃນ ວນັ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ.”          
41ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຈ ົື່ມ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ທິບ 

ທີື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ.”         

42ເຂົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ລກູ ຂອງ ໂຢເຊັບ ຫລ          ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ 

ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ         ເຫດ ສນັໃດ ຄນົ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ.”         

43ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ເທຳະ.         

44ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຊງົ ຊກັ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມຳ         ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ ມຳ ໃນ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

45ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ 

ຄ  ຳ ພີ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         ‘ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ຄວຳມ ສອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ’         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ 

ຟງັ         ແລະ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ  ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.         

46ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເຫັນ ພຣະບິດາ ນອກຈຳກ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະບິດາ ແລໍ້ວ.         

47ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         

ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ເຮົຳ ກ  ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

48ເຮົຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ທິບ ຂອງ ຊວີດິ.         

49ບນັ-
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ພະບລຸດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກນິ ມານາ ໃນ ປື່ຳ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ.         

50ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ອຳ-

ຫຳນ ທີື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ເພ ື່ ອ ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ແລໍ້ວ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.         

51ເຮົຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ລງົ ມຳ 

ຈຳກ ສະຫວນັ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ກນິ ອຳຫຳນ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຊວີດິ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ອຳຫຳນ ທີື່  

ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຊວີດິ ຂອງ ໂລກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຄ  ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”          
52ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈະ ເອົຳ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.”         

53ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  

ກນິ ເນ ໍ້ອ ຕວົ         ແລະ ບ ື່  ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ບດຸ ມະນດຸ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ໃນ ຕວົ ທື່ຳນ.         

54ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ເນ ໍ້ອ ຕວົ 

ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃນ 

ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

55ເພຳະວື່ຳ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ອນັ ແທໍ້         ແລະ ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຂອງ 

ດ ື່ ມ ອນັ ແທໍ້.         

56ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ.         

57ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເພຳະ ພຣະບິດາ ສນັໃດ ຜູໍ້ ທີື່  

ຈະ ກນິ ເຮົຳ ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ເພຳະ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ.         

58ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ອຳຫຳນ ຊ ື່ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ບ ື່  

ເໝ ອນ ກບັ ອຳຫຳນ ທີື່  ພວກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກນິ ແລໍ້ວ ຕຳຍ ໄປ         ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ອຳຫຳນ 

ນີໍ້ ຈະ ມີ ຊວີດິ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ.”          
59ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທສະໜຳ         ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຢູື່ 

ເມ  ອງ ກາເປນາອູມ.          

ຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຫ້ມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
60ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ຄນົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນີໍ້ ແຂງແຮງ         

ໃຜ ຈະ ຟງັ ໄດໍ້.”         

61ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ເອງ ວື່ຳ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         

ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ສະດດຸ ໃຈ ຫລ .         

62ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ບດຸ 

ມະນດຸ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ທື່ຳນ ຢູື່ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.         

63ພຣະວິນຍານ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ສື່ວນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນວນິ ຍຳນ ແລະ ເປັນ ຊວີດິ.         

64ແຕື່ ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຢູື່,”         (ເພຳະ ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ຊຳບ ແຕື່ ເດມີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ         ແລະ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ).         

65ແລະ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ມຳ ເຖງິ 

ເຮົຳ ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ພຣະບິດາ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
66ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພວກ ລກູສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ຄນົ ຈ ື່ງ ທ ໍ້ຖອຍ         ບ ື່  ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.         

67ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ເດ ຢຳກ ຖອຍ ໜີ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ .”         

68ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໜີ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ໃດ         ທື່ຳນ ມີ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

69ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແລະ ຊຳບ ວື່ຳ ທື່ຳນ 

ເປັນ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.”         

70ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ເລ ອກ ພວກ 

ທື່ຳນ ສິບ ສອງ ຄນົ ໄວໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ.”         

71ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ເຖງິ ຢູດາ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຊີໂມນ ອິສະກາຣີອົດ          ເພຳະ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຄ  ຄນົ ໜ ື່ ງ 
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ໃນ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 7 
ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ຕຳມ ແຂວງ ຄາລີເລ          ບ ື່  ຊງົ ປະສງົ ຈະ ສະເດັດ 

ໄປ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ          ເພຳະ ພວກ ຢິວ ຫຳ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ.         

2ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ 

ເທດສະກຳນ ຕ ັໍ້ງ ທບັ ອຳ ໃສ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ແລໍ້ວ.         

3ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຢູດາຍ          ເພ ື່ ອ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກດິຈະກຳນ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

4ເພຳະວື່ຳ ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເຮັດ ອນັ ໃດ ໃນ ທີື່  ລບັ         ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຕວົ ປະກດົ         ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຕວົ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ ໂລກ ເສຍ.”         

5(ເພຳະວື່ຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.)          
6ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ເວລຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ມີ ຢູື່ ສະເໝີ.         

7ໂລກ ຈະ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຕື່ ວື່ຳ ມນັ ຊງັ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ ກດິຈະ-

ກຳນ ຂອງ ໂລກ ນ ັໍ້ນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ.         

8ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ໃນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ເພຳະວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ຂອງ ເຮົຳ.”         

9ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ພຣະ-

ອງົ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ປະທບັ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ ຕ ື່  ໄປ.          

ພຣະເຢຊູໃນເທດສະການຕັ້ງທັບອາໃສ 
10ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ນໍ້ອງ ຂອງ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ 

ຕຳມ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ ສະເດັດ ໄປ ທຳງ ລບັ ບ ື່  ເປີດເຜີຍ.         

11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ 

ພຣະອງົ ໃນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃສ.”         

12ສື່ວນ ປະຊຳຊນົ ກ  ຊິື່ ມ ກນັ ຫລຳຍ 

ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ         ລຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຄນົ ດ”ີ         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ຫລງົ ຜິດ ໄປ.”         

13ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ ເພຳະ ຢໍ້ຳນ 

ພວກ ຢິວ.          
14ຄນັ ເຖງິ ເຄີື່ ງ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ແລະ 

ຊງົ ສ ັື່ງສອນ.         

15ພວກ ຢິວ ພຳກນັ ປະຫລຳດ ໃຈ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮ  ື່ຳຮຽນ.”         

16ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ເປັນ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

17ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເຕັມ ໃຈ ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ຄ  ຳ ສອນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ  ວື່ຳ ເຮົຳ ປຳກ ຕຳມໃຈ ຊອບ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ.         

18ຜູໍ້ ໃດ ປຳກ ຕຳມໃຈ 

ຊອບ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະແຫວງ ກຽດ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ສະແຫວງ ກຽດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ 

ໃຊໍ້ ຕນົ ມຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຄນົ ຈງິ         ແລະ ບ ື່  ມີ ອະທ  ຳ ໃນ ຕວົ.         

19ໂມເຊ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພຣະບນັຍດັ ແກື່ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລະ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈກັ ຄນົ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຊອກ ຫຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ.”          
20ປະຊຳຊນົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ຜິ ຮໍ້ຳຍ ສິງ ຢູື່         ແມ ື່ນ ໃຜ ຊອກ ຫຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ.”         

21ພຣະເຢຊູ ຊງົ 
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ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກດິຈະກຳນ ອນັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ເພຳະ ເຫດກຳນ 

ນ ັໍ້ນ.         

22ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພິທີ ຕດັ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         (ບ ື່  ແມ ື່ນ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ໂມເຊ ແຕື່ ມຳ ຈຳກ ບນັພະບ-ຸ

ລດຸ)         ແລະ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຍງັ ໃຫໍ້ ຄນົ ຮບັ ພິທີ ຕດັ.         

23ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຍງັ ໃຫໍ້ ຄນົ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ລື່ວງ ລະເມດີ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຄຽດ ເຮົຳ 

ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ ິໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ຫລ .         

24ຢື່ຳ ຕດັ ສີນ ຕຳມ ທີື່  ເຫັນ ພຳຍ ນອກ         

ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຕດັ ສີນ ຕຳມ ທຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.”          

ນີ້ຫລືພຣະຄຣິດ 
25ຊຳວ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ລຳງ ຄນົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ເຂົຳ ຊອກ ຫຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ເສຍ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຫລ .         

26ເບິື່ ງ ແມ,         ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ເປີດເຜີຍ         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຮູໍ້ ຄກັ ບ ື່  ວື່ຳ 

ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ.         

27ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ,         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະ-

ເດັດ ມຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້ ວື່ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ.”          
28ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ວື່ຳ,         “ສື່ວນ ເຮົຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ທງັ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ໂດຍ ລ  ຳພງັ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ພຣະອງົ 

ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ສດັ ຈງິ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ.         

29ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ແລະ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.”          
30ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຊອກ ຫຳ ຈະ ຈບັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຍ ື່ ນ ມ  ຈບັ ເພຳະ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ກ  ຳນດົ ເວລຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ ເທ ື່ ອ.         

31ແຕື່ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ໝູື່ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ 

ພຣະຄຣິດ          ສະເດັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຫລ .”          

ໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປຈັບພຣະເຢຊູ 
32ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ຍນິ ປະຊຳຊນົ ຊິື່ ມ ກນັ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະໂລ-

ຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ໄປ ຈບັ ພຣະອງົ.         

33ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ຈະ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ຈະ ກບັ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

34ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ພບົ ເຮົຳ         ແລະ ບື່ອນ ເຮົຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ບ ື່  

ໄດໍ້.”          
35ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ຈວນ ຈະ ໄປ ໃສ         ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຫຳ ບ ື່  ພບົ         ເພິື່ ນ ຈະ ໄປ ຫຳ ພວກ ຄນົ 

ທີື່  ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແລະ ສ ັື່ງສອນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

36ຄ  ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ໜ  ທີື່  ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ພບົ ເຮົຳ         ແລະ ບື່ອນ ເຮົຳ ຢູື່ 

ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້’.”          

ແມ່ນຳອັນມີຊີວິດ 
37ໃນ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ງຳນ ເທດສະກຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ວນັ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຢ ນ ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຫິວ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແລະ ດ ື່ ມ.         

38ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ເຮົຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອນັ ມີ ຊວີດິ ຈະ ໄຫລ 

ອອກ ຈຳກ ພຳຍ ໃນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.”
[a]                  

39ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ 

 

[a]ຂ ໍ້ທີ 37. 38 “ຖໍ້ຳຜູໍ້ໃດຫິວ ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຈ ົື່ງມຳຫຳເຮົຳແລະດ ື່ ມ, ຄ ຜູໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນເຮົຳ ຕຳມທີື່ ພຣະຄ  ຳພີໄດໍ້
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ເຖງິ ພຣະວິນຍານ          ຊ ື່ ງ ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ         ເຫດ ວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະ ວ ິ

ຍຳນ ໃຫໍ້         ເພຳະ ພຣະເຢຊູ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ.          

ຄວາມເຫັນແຕກແຍກກັນໃນໝູ່ປະຊາຊົນ 
40ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.”         

41ຄນົ ອ ື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ”         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຄຣິດ ຈະ ມຳ 

ຈຳກ ຄາລເີລ ຫລ .         

42ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ  ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ຈະ ມຳ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ ດາວິດ          

ແລະ ມຳ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ຊ ື່ ງ ດາວິດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

43ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ເຫັນ ແຕກ 

ແຍກ ກນັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ.         

44ລຳງ ຄນົ ໃນ ໝູື່ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ມໃີຈ ຢຳກ ຈບັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຍ ື່ ນ ມ  ຈບັ 

ເອົຳ.          
45ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຈ ື່ງ ກບັ ໄປ ຫຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ແລະ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ 

ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຈບັ ມນັ ມຳ.”         

46ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເວົໍ້ຳ ເໝ ອນ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

47ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຊກັ ຈງູ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ .         

48ມີ ຄນົ ໃດ ແດື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຫລ  ພວກ ຟາຣີຊາຍ ເຊ ື່ ອ ຖ  ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

49ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ໝູື່ ນີໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະບນັຍດັ ກ  ຖ ກ ຊງົ ປໍ້ອຍ ຢູື່ ແລໍ້ວ.”          
50ນີໂກເດມ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຄຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ແລະ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຂົຳ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         

51“ກດົໝຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຕດັ ສີນ ຄນົ ໃດ ໂດຍ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ເຂົຳ ກື່ອນ         ແລະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ອນັ ໃດ ແດື່.”         

52ເຂົຳ ກ  ຕອບ ນໂີກເດມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ມຳ ຈຳກ ຄາລີເລ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ  ຈ ົື່ງ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ 

ເບິື່ ງ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈກັ ຄນົ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ຄາລເີລ.”          
53[ແລໍ້ວ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຕື່ຳງ ກນັ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 8 
ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຖືກຈັບຖານຫລິ້ນຊູ້ 

1ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ພູ ໝຳກກອກເທດ.         

2ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ອີກ         ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ປະທບັ ນ ັື່ງ 

ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ.         

3ພວກ ນກັທ  ຳ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ພຳ ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ         ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຈບັ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຝງູ ຊນົ.         

4ເຂົຳ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳ-

ຈຳນ ເອີຍ,         ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ເຂົຳ ຈບັ ໄດໍ້ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ຢູື່.         

5ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ 

ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ຄນົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ສື່ວນ ທື່ຳນ ເດ,         ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.”         

6ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ທດົ 

ລອງ         ຫວງັ ຈະ ຫຳ ເຫດ ຟໍ້ອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້         ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ນໍ້ອມ ພຣະກຳຍ ລງົ ໃຊໍ້ ນິໍ້ວ ພຣະຫດັ ຂຽນ 

ທີື່  ດນິ.         

7ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຍງັ ຖຳມ ຕ ື່  ໄປ ຢູື່         ພຣະອງົ ຊງົ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ບ ື່  ມີ 

ຜິດ ບຳບ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ຍງິ ນີໍ້ ກື່ອນໝູື່.”         

8ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ນໍ້ອມ ພຣະກຳຍ ລງົ ຂຽນ 

                                                                       

ກື່ຳວໄວໍ້ແລໍ້ວວື່ຳ, ‘ແມ ື່ນ  ໍ້ຳອນັມຊີວີດິຈະໄຫລອອກມຳຈຳກພຳຍໃນພຣະອງົ’.” 
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ທີື່  ດນິ ອີກ.          

9ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ໄປ ເທ ື່ ອ ລະ ຄນົ ຈນົ ໝດົ         ເລີໍ້ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄນົ ແກື່ ໄປ         ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່ 

ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູກບັ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ນ ັໍ້ນ.         

10ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເງຍີ ຂ ໍ້ນ ກ  ຊງົ ຖຳມ ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃສ ໝດົ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ຫລ .”         

11ນຳງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ໃຜ,         

ນຳຍ ເອີຍ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         ຕ ື່  ໄປ ຢື່ຳ 

ເຮັດ ຜິດ ອີກ.”]          

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ 
12ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ໂລກ         

ຜູໍ້ ທີື່  ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ ຈະ ບ ື່  ທຽວ ໄປ ໃນ ທີື່  ມ ດ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ແຫື່ງ ຊວີດິ.”         

13ແລໍ້ວ ພວກ ຟາຣີ-
ຊາຍ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຕວົ ທື່ຳນ ເອງ         ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ຈງິ.”         

14ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ         ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ 

ກ  ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ ແລະ ຈະ ໄປ ໃສ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ ແລະ ຈະ ໄປ ໃສ.         

15ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕດັ ສີນ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຕດັ 

ສີນ ໃຜ.         

16ແຕື່ ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ສີນ         ກຳນ ຕດັ ສີນ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຖ ກ         ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດັ ສີນ ໂດຍ 

ລ  ຳພງັ ເຮົຳ ຜູໍ້ ດຽວ         ແຕື່ ເຮົຳ ຕດັ ສີນ ຮື່ວມ ກບັ ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

17ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ສອງ ຄນົ ກ  ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

18ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ແລະ ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.”          
19ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ         ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພຣະບດິາ ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່ ໃສ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຕວົ ເຮົຳ ກ  ດ ີ         ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ດ ີ        ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ກ  ຄງົ ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

20ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ຕູໍ້ ຖວຳຍ ຊບັ         ຂະນະ 

ທີື່  ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈບັ ພຣະອງົ ເພຳະ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ.          

ພຣະອົງບໍ່ຊົງເປັນຝ່າຍໂລກ 
21ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຈຳກ ໄປ ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ         

ແລະ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ທື່ຳນ         ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

22ພວກ 

ຢິວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ລຳວ ຈະ ຂໍ້ຳ ຕວົ ຕຳຍ ເສຍ ຫລ          ເພຳະ ລຳວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

23ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂອງ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ         ຝື່ຳຍ 

ເຮົຳ ເປັນ ຂອງ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ         ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂລກ ນີໍ້         ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂລກ ນີໍ້.         

24ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໃນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ.”          
25ເຂົຳ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ໃຜ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ 

ເໝ ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.[a]         

26ເຮົຳ ມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຫລຳຍ ປະກຳນ ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ແລະ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ ພຣະເຢຊູຊງົຕອບວື່ຳ, “ເປັນສນັໃດເຮົຳຈ ື່ງເວົໍ້ຳນ  ຳພວກທື່ຳນ.” 
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ຕດັ ສີນ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ເປັນ ສດັ ຈງິ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ 

ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ ໂລກ.”         

27ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະບິດາ.          
28ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊູ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຍກົ ບດຸ ມະນດຸ ຂ ໍ້ນ 

ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຕຳມໃຈ 

ຊອບ         ແຕື່ ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ສອນ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

29ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ກ  

ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຢູື່ ຜູໍ້ ດຽວ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ຕຳມ ຊອບ ພຣະ-

ໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ຢູື່ ສະເໝີ.”         

30ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.          

ຄວາມຈິງຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອິດສະຫລະ 
31ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ຢິວ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຖ  ໃນ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ສຳວກົ ແທໍ້ ຂອງ ເຮົຳ.         

32ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຈງິ         

ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ອິດສະຫລະ.”         

33ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ 

ເຮົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ອິດສະຫລະ.’”         

34ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ເຮັດ ກຳນ ຜິດ ບຳບ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ບຳບ.         

35ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ບ ື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວົ ເຮ ອນ ຕະຫລອດ ໄປ         ແຕື່ ບດຸ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຕະຫລອດ ໄປ.         

36ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ຖໍ້ຳ 

ພຣະບຸດ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ອິດສະຫລະ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເປັນ ອິດສະຫລະ ແທໍ້ ຈງິ.         

37ເຮົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ອັບຣາຮາມ          ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ຊອກ ຫຳ ຈະ ຂໍ້ຳ 

ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

38ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ເມ  ື່ອ ຢູື່ ກບັ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ.”          

ພໍ່ຂອງທ່ານຄືມານ 
39ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ລກູ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ 

ເຮັດ.         

40ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຫຳ ໂອກຳດ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ບອກ ເຖງິ ຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ອັບຣາຮາມ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ.         

41ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຮັດ”         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ພວກ ເຮົຳ ມີ ບດິຳ ອງົ 

ດຽວ ຄ  ພຣະເຈົ້າ.”          
42ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ພຣະບິດາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ 

ຮກັ ເຮົຳ ເພຳະ ເຮົຳ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ມຳ ເຖງິ ທີື່  ນີໍ້         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຕຳມໃຈ ຊອບ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

43ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເພຳະ 

ພວກ ທື່ຳນ ທນົ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

44ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມຳ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  ມຳນ,         ພວກ 

ທື່ຳນ ມໃີຈ ຢຳກ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ພ ື່  ທື່ຳນ         ມນັ ເປັນ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ມຳ ແລໍ້ວ         

ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຈງິ         ເພຳະ ໃນ ຕວົ ມນັ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຈງິ         ເມ  ື່ອ ມນັ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ມນັ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ສນັ-
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ດຳນ ຂອງ ມນັ ເອງ         ເພຳະ ເປັນ ຜູໍ້ ຕວົະ ແລະ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ກຳນ ຕວົະ.         

45ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ເຮົຳ         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ກື່ຳວ ຄວຳມ ຈງິ         

46ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ແດື່ ທີື່  ຢ ນຢນັ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         

ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ.         

47ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຍອມ ຟງັ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຟງັ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຢູ່ກ່ອນອັບຣາຮາມ 
48ພວກ ຢິວ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຕວົ ເປັນ ໄທ ຊາມາເຣຍ ແລະ ມີ ຜິ ຮໍ້ຳຍ 

ສິງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ຈງິ ຫລ .”         

49ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຜິ ສິງ         ແຕື່ ເຮົຳ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ 

ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ.         

50ສື່ວນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ກຽດ ສ  ຳລບັ 

ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ມີ ຜູໍ້ ຫຳ ໃຫໍ້         ແລະ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ພິພຳກສຳ.         

51ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ 

ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ຄວຳມ ຕຳຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          
52ພວກ ຢິວ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຕວົ ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່         ອັບຣາຮາມ ກ  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         

ແລະ ພວກ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຕວົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ 

ສອນ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ລດົ ຄວຳມ ຕຳຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ.’         

53ຕວົ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ອັບຣາຮາມ ບດິຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

ຜູໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ເໝ ອນ ກນັ         ຕວົ ອວດ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ຕວົ 

ເປັນ ຜູໍ້ ໃດ ອີກ.”         

54ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ         ກຽດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ 

ຄວຳມ ໝຳຍ         ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

55ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຄນົ ຕວົະ ເໝ ອນ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະອງົ ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

56ອັບຣາຮາມ          ພ ື່  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ-

ຍນິດ ີຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ວນັ ຂອງ ເຮົຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ແລະ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດ.ີ”          
57ພວກ ຢິວ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຍ ຸຕວົ ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ         ຕວົ ໄດໍ້ ເຫັນ ອັບຣາຮາມ ແລໍ້ວ ຫລ .”         

58ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ກື່ອນ ອັບຣາຮາມ ເກດີ         

ເຮົຳ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ຢູື່ ແລໍ້ວ.”         

59ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ ກໍ້ອນ ຫີນ ຈະ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ພຣະອງົ         ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູຖ ກ 

ຊງົ ບງັ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ.          

ບົດທີ 9 
ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ຊງົ ເຫັນ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕຳບອດ ແຕື່ ກ  ຳເນດີ.         

2ພວກ ສຳວກົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ຄນົ ນີໍ້ ຫລ  ພ ື່  ແມ ື່ 

ຂອງ ຕນົ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເກດີ ມຳ ຕຳບອດ.”         

3ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ນີໍ້ ຫລ  ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ບຳບ         ແຕື່ ເກດີ ມຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ປະກດົ ໃນ ຕວົ ຄນົ ນີໍ້.         

4ເມ  ື່ອ ຍງັ ເວັນ ຢູື່ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ເວລຳ ກຳງຄ ນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ມຳ 

ເຖງິ         ຄ  ເວລຳ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳດ ເຮັດ ກຳນ ໄດໍ້.         

5ຕຳບໃດ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ເຮົຳ ກ  ເປັນຄວຳມ ສະ-
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ຫວື່ຳງ ຂອງ ໂລກ.”         

6ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ລງົ ດນິ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ດນິ ເປັນ ຕມົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ເອົຳ ຕມົ ນ ັໍ້ນ ທຳ ຕຳ ຂອງ ຄນົ ຕຳບອດ,         

7ກບັ ທງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ລໍ້ຳງ ເສຍ ທີື່  ສະ ຊີໂລອາມ”         (ຊ ື່ ງ ແປ ວື່ຳ         ໃຊໍ້ ໄປ)         ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ລໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ກບັ ມຳ 

ກ  ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້.          
8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຄນົ ໃກໍ້ ຄຽງ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ເຫັນ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຂ ທຳນ ຢູື່ ແຕື່ ກື່ອນ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ 

ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ນ ັື່ງ ຂ ທຳນ ນ ັໍ້ນ ຫລ .”         

9ບຳງ ຄນົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ”         ແຕື່ 

ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ລຳວ ເໝ ອນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ”         ສື່ວນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເອງ ກ  ບອກ ວື່ຳ,”         ເຮົຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ.”         

10ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມ ນ ອອກ ໄດໍ້.”         

11ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຢຊູ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂີໍ້ຕມົ ທຳ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ບອກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໄປ ລໍ້ຳງ ທີື່  ສະ 

ຊີໂລອາມ’         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄປ ລໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ ມຳ.”         

12ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃສ”         ລຳວ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້.”          

ພວກຟາຣີຊາຍສອບຖາມເລື່ອງການຊົງໂຜດຄົນຕາບອດ 
13ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳ ຄນົ ທີື່  ຕຳບອດ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ຟາຣີຊາຍ.         

14ອນັ ໜ ື່ ງ,         ວນັ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູ

ຊງົ ເຮັດ ຕມົ ປ ດ ຕຳ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ວນັ ຊະບາໂຕ.         

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຖຳມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ເຮັດ ແນວໃດ ຕນົ ຈ ື່ງ ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້         ສື່ວນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂີໍ້ຕມົ 

ທຳ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໄປ ລໍ້ຳງ ຈ ື່ງ ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້.”          
16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ລຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຖ  

ຮກັສຳ ວນັ ຊະບາໂຕ”         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ບຳບ ຈະ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແນວ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         

ແລະ ເຂົຳ ກ  ແຕກ ແຍກ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ກນັ.         

17ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຄນົ ຕຳບອດ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເດ,         ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ 

ຢື່ຳງໃດ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ກຳນ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ.”          
18ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນຕຳ ບອດ ແລະ ກບັ ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້         ຈນົ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພ ື່  

ແມ ື່ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ,         

19ແລໍ້ວ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ຂອງ ໝູື່ ເຈົໍ້ຳ ຫລ          ທີື່  ໝູື່ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເປັນຕຳ 

ບອດ ແຕື່ ກ  ຳເນດີ ມຳ         ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ດຽວນີໍ້ ລຳວ ຈ ື່ງ ເຫັນ ໄດໍ້.”         

20ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນຕຳ ບອດ ແຕື່ ກ  ຳເນດີ.         

21ແຕື່ ທີື່  ລຳວ 

ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້ ດຽວນີໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ລຳວ         ຈ ົື່ງ ຖຳມ 

ລຳວ ເອງ         ອຳຍ ຸລຳວ ກ  ພົໍ້ນ ກະສຽນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຄງົ ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້.”         

22ທີື່  ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ຢິວ          ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ຢິວ ຕກົລງົ ກນັ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຍອມຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ພຣະຄຣິດ          ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ.         

23ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ 

ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖຳມ ລຳວ ເອງ ເພຳະ ອຳຍ ຸລຳວ ກ  ພົໍ້ນ ກະສຽນ ແລໍ້ວ.”          
24ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເປັນຕຳ ບອດ         ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ         ແລະ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ 

[a]         ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ບຳບ.”         

25ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳໄປຕຳມຄວຳມຈງິ” (ເບິື່ ງ ຢຮຊ 7:19). 



ໂຢຮັນ 10 188 
ເປັນ ຄນົ ບຳບ ຫລ  ບ ື່  ເປັນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮູໍ້ ແຕື່ ສິື່ ງ ດຽວ ວື່ຳ         ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນຕຳ ບອດ         

ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ.”         

26ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ແດື່         

ແລະ ໄດໍ້ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ.”         

27ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         

ແລະ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມໃີຈ ຢຳກ ຟງັ ອີກ         ຢຳກ ເປັນ ສິດ ຂອງ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ .”          
28ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຍີໍ້ຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມ ງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ສິດ ຂອງ ມນັ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ ສິດ ຂອງ ໂມ-

ເຊ.         

29ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ          ແຕື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ມນັ ມຳ ແຕື່ 

ໃສ.”         

30ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ກ  ເປັນ ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ແທໍ້         ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ແຕື່ 

ໃສ,         ແຕື່ ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

31ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ຟງັ ຄນົ ບຳບ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ຜູໍ້ ໃດ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດ ໄປ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຟງັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

32ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ມີ ໂລກ ມຳ         ບ ື່ ຫື່ອນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ເປັນຕຳ ບອດ ແຕື່ ກ  ຳເນດີ 

ໄດໍ້.         

33ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໄດໍ້.”         

34ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ຕອບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມ ງ ເກດີ ມຳ ໃນ ກຳນ ບຳບ ທງັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມ ງ ຈະ ມຳ ສອນ ພວກ ເຮົຳ ຫລ ”         ແລໍ້ວ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄລື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ.          

ອາການບອດຝ່າຍວິນຍານຈິດ 
35ພຣະເຢຊ ູຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ແລໍ້ວ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ພບົ ລຳວ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ບດຸ ມະນດຸ ຫລ .”         

36ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ 

ເອີຍ,         ບດຸ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ວຳງໃຈ ໃນ ເພິື່ ນ.”         

37ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ         ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທີື່  ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”         

38ລຳວ ຈ ື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ 

ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຂຳບ ລງົ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ.         

39ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ເຫັນ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ເພ ື່ ອ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຫັນ ແລໍ້ວ ຈະ ກຳຍເປັນ ຕຳບອດ.”          
40ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ບຳງ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃກໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ 

ພວກ ເຮົຳ ເດ,         ກ  ເປັນຕຳ ບອດ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ .”         

41ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ 

ຄນົ ຕຳບອດ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ເຫັນ ຢູື່’         ເຫດ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຍງັ ມີ ຢູື່.”          

ບົດທີ 10 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງຄອກແກະ 

1“ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄອກ ແກະ ທຳງ ປະຕ ູ         ແຕື່ 

ປີນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ອ ື່ ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂະໂມຍ ແລະ ໂຈນ.         

2ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕູ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ.         

3ນຳຍ ປະຕູ ກ  ໄຂ ປະຕູ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຝງູ ແກະ ກ  ຍອມ ຟງັສຽງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ເອີໍ້ນ ແກະ 

ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ຊ ື່  ແລະ ພຳ ເຂົຳ ອອກ ໄປ.         

4ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ແກະ ຂອງ ຕນົ ອອກ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ 

ໜໍ້ຳ ເຂົຳ ໄປ         ແລະ ຝງູ ແກະ ກ  ຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ ເພຳະ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ສຽງ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

5ສື່ວນ ຄນົ ຕື່ຳງ ໜໍ້ຳ,         ຝງູ 
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ແກະ ຈະ ບ ື່  ຕຳມ ໄປ         ມີ ແຕື່ ຈະ ໜີ ຈຳກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ສຽງ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

6ຄ  ຳ 

ປຽບທຽບ ນີໍ້ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ 

ໝຳຍ ຢື່ຳງໃດ.          

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ 
7ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ 

ປະຕູ ຂອງ ແກະ ທງັຫລຳຍ.         

8ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ກື່ອນ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂະໂມຍ ແລະ ໂຈນ         ແຕື່ ຝງູ ແກະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຟງັ ເຂົຳ.         

9ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ປະຕ ູ        ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ເຮົຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພົໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ອອກ ທງັ 

ຈະ ພບົ ອຳຫຳນ.         

10ຂະໂມຍ ມຳ ກ  ພຽງ ແຕື່ ຈະ ລກັ,         ຈະ ຂໍ້ຳ,         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ 

ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ຄບົ ບ ລິບນູ.          
11ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທີື່  ດ ີ         ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ທີື່  ດ ີນ ັໍ້ນ ຍື່ອມ ສະຫລະ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເພ ື່ ອ ຝງູ ແກະ.         

12ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັຈ ໍ້ຳງ ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ແລະ ຝງູ ແກະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ໝຳໄນ ມຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ 

ຝງູ ແກະ ປບົ ໜີ ໄປ         ໝຳໄນ ກ  ຄຳບ ຍຳດ ເອົຳ ແກະ ໄປ ເສຍ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝງູ ແກະ ແຕກ ຊະ ກນັ ໄປ.         

13ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໜີ ກ  ເພຳະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັຈ ໍ້ຳງ         ແລະ ບ ື່  ເປັນ ຫື່ວງ ນ  ຳ ຝງູ ແກະ.          
14ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ທີື່  ດ ີ         ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ,         

15ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະບິດາ ຊງົ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະບິດາ          ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ສະ-

ຫລະ ເພ ື່ ອ ແກະ.         

16ແກະ ອ ື່ ນ ອີກ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄອກ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ມີ ຢູື່         ແກະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ພຳ ມຳ 

ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ຈະ ຮື່ວມ ເປັນ ຝງູ ດຽວ         ແລະ ມີ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ພຽງ ຜູໍ້ ດຽວ.         

17ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພຣະບິດາ ຈ ື່ງ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ສະຫລະ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ 

ອີກ.         

18ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຍຳດ ເອົຳ ຊວີດິ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ສະຫລະ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         

ເຮົຳ ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ສະຫລະ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ແລະ ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ຮບັ ຄ ນ ອີກ         ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ພຣະບິດາ 

ຂອງ ເຮົຳ.”          
19ເພຳະ ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ເກດີ ແຕກ ແຍກ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ກນັ ອີກ.         

20ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ພວກ 

ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມນັ ມີ ຜິ ສິງ ຢູື່ ແລະ ເປັນ ບໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຟງັ ມນັ ເຮັດ ຫຍງັ.”         

21ພວກ ອ ື່ ນ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ນີໍ້ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ         ຜີ ຈະ ປ ດ ຕຳ ຂອງ ຄນົ ຕຳບອດ ໄດໍ້ ຫລ .”          

ພວກຢິວປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ 
22ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເທດສະກຳນ ສະຫລອງ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

23ເປັນ ລະດ ູໜຳວ         

ສື່ວນ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ໄປ ມຳ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ລະບຽງ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ.         

24ພວກ 

ຢິວ ກ  ພຳກນັ ມຳ ລໍ້ອມ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ທນູ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ສງົ ໃສ ຢູື່ ເຫິງ ປຳນໃດ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເປັນ 

ພຣະຄຣິດ ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ຄກັ ເສຍ.”         

25ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ         ກດິຈະກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະບດິາ ຂອງ 

ເຮົຳ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ.         

26ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເປັນ ແຕື່ ຝງູ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ.         

27ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ຝງູ ແກະ ນ ັໍ້ນ ແລະ ເຂົຳ ຕຳມ ເຮົຳ ໄປ.         

28ຝື່ຳຍ 

ເຮົຳ ກ  ປະທຳນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ແກະ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຈບິຫຳຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ບ ື່  
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ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຍຳດ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້.         

29ອນັ ທີື່  ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ[a]         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ອຳດ ຍຳດ ອນັ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ພຣະຫດັ ພຣະບິດາ 

ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້.         

30ເຮົຳ ກບັ ພຣະບດິາ ກ  ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ.”          
31ພວກ ຢິວ ກ  ຍກົ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ມຳ ອີກ ຈະ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ພຣະອງົ.         

32ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ກຳນ ດ ີຫລຳຍ ປະກຳນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         

ເພຳະ ເຫດ ຂ ໍ້ ໃດ ໃນ ກຳນ ດ  ີທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຈະ ຄວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ເຮົຳ.”         

33ພວກ ຢິວ 

ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຄວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ກຳນ ດ ີ         ແຕື່ ເພຳະ ຄວຳມ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຽງ ມະນດຸ ແຕື່ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ.”          
34ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຫລ  ວື່ຳ         ‘ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພະ.’         

35ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ຮບັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         ເຂົຳ ເປັນ ພະ         (ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ລບົ ລໍ້ຳງ ເສຍ ບ ື່  ໄດໍ້.)         

36ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກື່ຳວ 

ຫຳ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະບິດາ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ແລະ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ 

ພຣະເຈົ້າ’         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ’         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

37ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ເຮັດ 

ພຣະລຳຊະກດິ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ.         

38ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ພຣະລຳຊະກດິ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ 

ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ ກ  ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ພຣະລຳຊະກດິ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

ວື່ຳ         ພຣະບິດາ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ແລະ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະບດິາ.”         

39ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຈບັ ພຣະ-

ອງົ ອີກ         ແຕື່ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ໜີ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຂົຳ ໄປ ໄດໍ້.          
40ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ອີກ         ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໂຢຮັນ ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ແຕື່ 

ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

41ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ໂຢຮັນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຈກັຢື່ຳງ         ແຕື່ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໂຢຮັນ ກື່ຳວ ເຖງິ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ກ  ເປັນຄວຳມ ຈງິ ທງັ 

ໝດົ.”         

42ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 11 
ລາຊະໂຣສິ້ນຊີວິດ 

1ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ລາຊະໂຣ ກ  ຳລງັ ປື່ວຍ ຢູື່ ທີື່  ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ຄ  ບໍ້ຳນ ຂອງ ນຳງ ມາຣິອາ          ແລະ 

ມາທາ ສອງ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ.         

2ແມ ື່ນ ນຳງ ມາຣິອາ ຜູໍ້ ນີໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ສງົ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ໃຊໍ້ ຜມົ ຂອງ ຕນົ ເຊັດ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ລາຊະໂຣ ຜູໍ້ ທີື່  ປື່ວຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ຍງິ ຜູໍ້ ນີໍ້.         

3ເອ ໍ້ອຍ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຢຊູ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເບິື່ ງ ແມ         ຜູໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ 

ຮກັແພງ ນ ັໍ້ນ[b]         ກ  ກ  ຳລງັ ປື່ວຍ ຢູື່.”         

4ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ກຳນ 

ປື່ວຍ ນີໍ້ ບ ື່  ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ດອກ         ແຕື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ 

ຂອງ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ເພຳະ ກຳນ ປື່ວຍ ນີໍ້.”         

5ສື່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ  ຊງົ ຮກັ ມາທາ          ແລະ 

ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ກບັ ລາຊະໂຣ.          
 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພຣະບິດຳຂອງເຮົຳຜູໍ້ຊງົປະທຳນແກະນ ັໍ້ນໃຫໍ້ເຮົຳກ ຊງົເປັນໃຫຍື່ກວື່ຳສບັພະສິື່ ງ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ຜູໍ້

ທີື່ ທື່ຳນເປັນສະຫຳຍຮກັນ ັໍ້ນ” (ເບິື່ ງ ຢຮ 22:14 ຕ ື່ ). 
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6ຄນັ ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ລາຊະໂຣ ປື່ວຍ ຢູື່         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ພກັ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ພຣະອງົ ຊງົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ອີກ 

ສອງ ວນັ.         

7ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ແຂວງ ຢູດາຍ ອີກ ເທຳະ.”         

8ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ອຳຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ບ ື່  ເຫິງ ນີໍ້ 

ພວກ ຢິວ ຫຳ ໂອກຳດ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຍງັ ຈະ ກບັ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ອີກ ຫລ .”         

9ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ວນັ ໜ ື່ ງ ມີ ສິບ ສອງ ຊ ົື່ວໂມງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ຫຳກ ຍື່ຳງ ໄປ ໃນ ເວລຳ 

ກຳງເວັນ ກ  ຈະ ບ ື່  ຊູນ ສະດດຸ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ເຫັນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ໂລກ ນີໍ້.         

10ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຫຳກ 

ຍື່ຳງ ໄປ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ກ  ຈະ ຊູນ ສະດດຸ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ໃນ ຕວົ.”          
11ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ບອກ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ລາຊະໂຣ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ກ  

ຫລບັ ໄປ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຮົຳ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ປກຸ ລຳວ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ.”         

12ພວກ ສຳວກົ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ 

ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ປື່ວຍ ນອນ ຫລບັ         ລຳວ ກ  ຄງົ ຈະ ດ  ີປື່ວຍ.”         

13ສື່ວນ ພຣະເຢຊ ູກ  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ກຳນ 

ຕຳຍ ຂອງ ລາຊະໂຣ          ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ຄ ດ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ກຳນ ນອນ ຫລບັ ໃຫໍ້ ຫຳຍ ເມ  ື່ອຍ.          
14ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພຣະເຢຊູ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ໂດຍ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ,         “ລາຊະໂຣ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

15ເຮົຳ ຍນິດ ີ

ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ         ພວກ ເຮົຳ ພຳ-

ກນັ ໄປ ຫຳ ລຳວ ເທຳະ.”         

16ໂທມາ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ແຝດ         ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ 

ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ.”[a]                   

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນເຫດໃຫ້ຄືນມາທັງຊົງເປັນຊີວິດ 
17ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ກ  ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ         ລາຊະໂຣ ຢູື່ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ໄດໍ້ ສີື່  ວນັ ແລໍ້ວ.         

18ອນັ ໜ ື່ ງ,         ບໍ້ຳນ ເບັດທານ ີນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໄກ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ປະມຳນ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ວຳ.         

19ພວກ ຢິວ 

ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ນຳງ ມາທາ ແລະ ມາຣິອາ          ເພ ື່ ອ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເຂົຳ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ເຂົຳ.         

20ເມ  ື່ອ ມາທາ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູກ  ຳລງັ ສະເດັດ ມຳ         ນຳງ ກ  ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ແຕື່ 

ສື່ວນ ມາຣິອາ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ.         

21ນຳງ ມາທາ ທນູ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຢູື່ ທີື່  

ນີໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຄງົ ບ ື່  ຕຳຍ.         

22ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ກ  ດ,ີ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ 

ທນູ ຂ  ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ.”          
23ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄ ນ ມຳ ອີກ.”         

24ນຳງ ມາທາ ທນູ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ ໃນ ເວລຳ ຄ ນ ມຳ         ເມ  ື່ອ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ.”         

25ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ທງັ ເປັນ ຊ-ີ

ວດິ         ຜູໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  ຍງັ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.         

26ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຍງັ 

ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ແລະ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ຫລ .”         

27ມຳທຳ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະ-

ອງົ ວື່ຳ,         “ເຊ ື່ ອ ຢູື່ ແລໍ້ວ,         ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພຣະຄຣິດ          ຄ  ພຣະບຸດ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຕໍ້ອງ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ໂລກ.”          

ພຣະເຢຊູຊົງພຣະກັນແສງ 
28ເມ  ື່ອ ທນູ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ນຳງ ຈ ື່ງ ກບັ ໄປ ເອີໍ້ນ ມາຣິອາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ຄື່ອຍ ໆ         ວື່ຳ,         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ດໍ້ວຍກນັກບັລຳວ.” 
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“ອຳຈຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ແລະ ເອີໍ້ນ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ.”         

29ຄນັ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໂລດ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະ-

ອງົ.         

30ສື່ວນ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ         ແຕື່ ຍງັ ປະທບັ ຢູື່ ບື່ອນ ທີື່  ມາທາ ໄດໍ້ ພບົ ພຣະ-

ອງົ ນ ັໍ້ນ.         

31ເມ  ື່ອ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ກບັ ມາຣິອາ ກ  ຳລງັ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ລຳວ ຢູື່         ໄດໍ້ ເຫັນ ມາຣິອາ ຟໍ້ຳວ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ອອກ ໄປ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕຳມ ໄປ ນ ກ ວື່ຳ ນຳງ ຈະ ໄປ ຍງັ ອບຸ ໂມງ ເພ ື່ ອ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
32ຄນັ ນຳງ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູປະທບັ ຢູື່ ແລະ ເຫັນ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ຂຳບ ລງົ ທີື່  ພຣະບຳດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຄງົ ບ ື່  ຕຳຍ.”         

33ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ນຳງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ພວກ ຢິວ ທີື່  ມຳ ກບັ ນຳງ ກ  ຳລງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເໝ ອນ ກນັ         

ພຣະອງົ ຊງົ ວຸໍ້ນວຳຍ ແລະ ຊງົ ສະເທ ອນ ພຣະໄທ.         

34ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ໄປ ໄວໍ້ ທີື່  

ໃດ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເຊນີ ມຳ ເບິື່ ງ ແມ.”         

35ສື່ວນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ພຣະກນັ ແສງ.         

36ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງດ,ູ         ເພິື່ ນ ຮກັ ລຳວ ພຽງ ໃດ ໜ .”         

37ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ປ ດ ຕຳ ຂອງ ຄນົ ຕຳບອດ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ຕຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລ .”          

ຊົງບັນດານໃຫ້ລາຊະໂລເປັນຄືນມາ 
38ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສະເທ ອນ ພຣະໄທ ອີກ         ຈ ື່ງ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ         ອບຸ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຖ  ໍ້ຳ 

ມີ ຫີນ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ວຳງ ອດັ ປຳກ ໄວໍ້.         

39ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ຫີນ ອອກ ເສຍ”         ມາທາ ເອ ໍ້ອຍ 

ຂອງ ຜູໍ້ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ປຳນ ນີໍ້ ສບົ ມີ ກິື່ນ ເໝັນ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ລຳວ ຕຳຍ ໄດໍ້ ສີື່  ວນັ 

ແລໍ້ວ.”         

40ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ  ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຄງົ ຈະ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

41ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຍກົ ຫີນ ອອກ         ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເງຍີ 

ພຣະພກັ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ພຣະບດິາ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະອງົ ເພຳະ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ໂຜດ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

42ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊຳບ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ສະເໝີ         ແຕື່ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢ ນ ອໍ້ອມ ຢູື່ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ແຫລະ,         

ທີື່  ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.”         

43ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັື່ ງ ພຣະສລຸະສຽງ ວື່ຳ,         “ລາຊະ-
ໂຣ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳ ເສຍ.”         

44ຜູໍ້ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ມຳ         ມີ ຜໍ້ຳ ພນັ ຕນີ ແລະ ມ ,         ແລະ ມີ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ 

ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ແກໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ ເສຍ.”          

ການປອງຮ້າຍພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:1-5; ມຣກ 14:1-2; ລກ 22:1-2) 

45ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ມາຣິອາ          ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຮັດ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.         

46ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ.         

47ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ 

ຟາຣີຊາຍ          ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ສະມຳຊກິ ສະພຳ ມຳ ປະຊຸມ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ຊຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຫລຳຍ ປະກຳນ.         

48ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ຢູື່ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ເຊ ື່ ອ ຖ  ລຳວ ແລໍ້ວ ພວກ ໂຣມ ກ  ຈະ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ພຣະວຫິຳນ ທງັ ປະເທດ ຊຳດ ຂອງ 

ເຮົຳ.”          
49ແຕື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່  ກາຢະຟາ          ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳກຳນ ປີ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ 



193 ໂຢຮັນ 12 
ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ຫຍງັ,         

50ແລະ ບ ື່  ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ ມນັ ຈະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຖໍ້ຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຜູໍ້ ດຽວ ຕຳຍ         ແທນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ທງັ ປະເທດ ຊຳດ ຈບິຫຳຍ.”         

51ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  

ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ລ  ຳພງັ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແຕື່ ເພຳະ ທື່ຳນ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ທ  ຳນວຳຍ ໄວໍ້ 

ກື່ອນ ວື່ຳ         ພຣະເຢຊ ູຈະ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ຕຳງ ປະເທດ ຊຳດ,         

52ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ແທນ ປະເທດ ຊຳດ ຢື່ຳງ 

ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຮວບຮວມ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ແຕກ ຊະ ກນັ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ເປັນ ພວກ ດຽວ ກນັ.         

53ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນກຳນ ຈະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເສຍ.          
54ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ມຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ຢິວ ໂດຍ ເປີດເຜີຍ ອີກ         ແຕື່ 

ໄດໍ້ ສະເດັດ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ທໍ້ອງຖິື່ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ປື່ຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ກບັ ພວກ ສຳວກົ.         

55ອນັ ໜ ື່ ງ,         ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ແລໍ້ວ         ຫລຳຍ ຄນົ 

ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ທົື່ວ ປະເທດ         ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ກື່ອນ ປັດສະຄາ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊ  ຳລະ 

ຕວົ.         

56ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຕດິຕຳມ ຊອກ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ         ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ມຳ ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ ນີໍ້ ຕີໍ້.         

57ຝື່ຳຍ ພວກ ປະໂລຫິດ 

ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຢູື່ ໃສ         ໃຫໍ້ ມຳ ບອກ 

ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ຈບັ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 12 
ມາຣິອາເອົານຳມັນຫອມສົງພຣະບາດທີ່ເບັດທານີ 

(ມທ 26:6-13; ມຣກ 14:3-9) 

1ກື່ອນ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຫກົ ວນັ         ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເບັດທານີ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່ ຢູື່ 

ຂອງ ລາຊະໂຣ          ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

2ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ລໍ້ຽງ 

ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ         ມາທາ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ໂຕະ ອຳຫຳນ         ຝື່ຳຍ ລາຊະໂຣ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຮື່ວມ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ກບັ ພຣະອງົ.         

3ນຳງ ມາຣິອາ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ລິຕຣຳ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ມີ ລຳຄຳ ແພງ ມຳ ສງົ ພຣະ-

ບຳດ ພຣະເຢຊ ູ         ແລໍ້ວ ໃຊໍ້ ຜມົ ຂອງ ຕນົ ເຊັດ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈນົ ທົື່ວ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫອມ ກຸໍ້ມ 

ດໍ້ວຍ ກິື່ນ ນ  ໍ້ຳມນັ ນ ັໍ້ນ.         

4ແຕື່ ສຳວກົ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະອງົ ຊ ື່  ຢູດາ ອິສະກາຣີອົດ          (ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  

ພຣະອງົ)         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

5“ເຫດ ໃດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຂຳຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້ ຕ ື່  ລຳຄຳ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເດນຳຣອິນົ         ແລໍ້ວ ແຈກ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ຍຳກຈນົ.”         

6ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພຳະ ລຳວ ເອົຳໃຈໃສື່ ຕ ື່  ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແຕື່ ເພຳະ ລຳວ ເປັນ 

ຂະໂມຍ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຖ  ຖງົ ເງນິ         ແລະ ເຄີຍ ບຽດ ບງັ ເອົຳ ເງນິ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຖງົ ນ ັໍ້ນ.         

7ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ຊື່ຳງ ນຳງ ເທຳະ         ໃຫໍ້ ລຳວ ຮກັສຳ ສິື່ ງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ວນັ ຝງັ ສບົ ຂອງ ເຮົຳ.         

8ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຍຳກຈນົ ມີ ຢູື່ 

ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ສະເໝີ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ບ ື່  ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ສະເໝີ.”          

ການປອງຮ້າຍລາຊະໂຣ 
9ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ພຣະເຢຊ ູເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ຢຳກ ເຫັນ ລາຊະໂຣ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ຈ ື່ງ ປ ກສຳ ກນັ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ລາຊະ-



ໂຢຮັນ 12 194 
ໂຣ ເສຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

11ເພຳະ ລາຊະໂຣ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢິວ ຫລຳຍ ຄນົ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ 

ໄປ ເຊ ື່ ອ ຖ  ພຣະເຢຊ.ູ          

ສະເດັດເຂົ້າກຸງຢ່າງຜູ້ມີໄຊ 
(ມທ 21:1-11; ມຣກ 11:1-11; ລກ 19:28-40) 

12ວນັ ໜໍ້ຳ ມຳ ປະຊຳຊນົ ຫລວງຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະເຢຊູ 
ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

13ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຖ  ກໍ້ຳນ ຕຳນ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ພຣະອງົ         ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         

“ໂຮຊັນນາ,         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ພຣະມະຫຳກະສດັ 

ຂອງ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ພຣະຈະເລີນ.”         

14ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ພບົ ລ  ນໍ້ອຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ຂ ໍ້ນ ປະທບັ ລ  ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         

15“ບດຸ ຍງິ ຂອງ ຊີໂອນ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ ເທຳະ         ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ມະຫຳ ກະສດັ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ປະທບັ ລ  ນໍ້ອຍ ສະເດັດ ມຳ.”         

16ແຕື່ ຫວົທີ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ລະນ ກ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ມີ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ         ທງັ ມີ ຄນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ພຣະອງົ.          
17ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ລາຊະໂຣ ໃຫໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ຝງັ 

ສບົ         ແລະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

18ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ         ກ  ເພຳະ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ນ ັໍ້ນ.         

19ຝື່ຳຍ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ເຫັນ ຫລ  

ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ອນັ ໃດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ຈກັຢື່ຳງ         ເບິື່ ງ ແມ,         ໝດົ ທງັ ໂລກ ກ  ຕດິຕຳມ ມນັ ໄປ.”          

ຊາວກຣີກລາງຄົນສະແຫວງຫາພຣະເຢຊູ 
20ໃນ ໝູື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ນະມດັສະກຳນ         ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳວ ກຣີກ ແດື່.         

21ຊຳວ ກຣີກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ຟີລິບ          ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເບັດຊາອີດາ ແຂວງ ຄາລີເລ          ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ 

ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ເຫັນ ທື່ຳນ ເຢຊູ ແທໍ້.”         

22ຟີລິບ ຈ ື່ງ ໄປ ບອກ ອັນເດອາ          

ແລໍ້ວ ອັນເດອາ ກບັ ຟີລິບ ໄດໍ້ ໄປ ທນູ ພຣະເຢຊ.ູ         

23ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ທີື່  ບດຸ 

ມະນດຸ ຕໍ້ອງ ຮບັ ກຽດ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

24ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເມດັ 

ເຂົໍ້ຳ ບ ື່  ຕກົລງົ ໃນ ດນິ ແລະ ບ ື່  ຕຳຍ ໄປ ກ  ຄງົ ຈະ ເປັນ ຢູື່ ແຕື່ ເມດັ ດຽວ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມນັ ຕຳຍ ໄປ ກ  ຈະ ເກດີ ຜນົ 

ຫລຳຍ.         

25ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ກ  ຕໍ້ອງ ເສຍ ຊວີດິ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງັ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ກ  ຈະ 

ຮກັສຳ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

26ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ປະຕບິດັ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ຜູໍ້ ປະຕບິດັ ເຮົຳ ຈະ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ປະຕບິດັ ເຮົຳ         

ພຣະບິດາ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          

ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກແຜ່ນດິນ 
27“ບດັ ນີໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ວື່ຳ         ໂອ ພຣະບດິາ ເອີຍ,         ຂ  ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຍຳມ ນີໍ້ ທໍ້ອນ         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ກ  ວື່ຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຍຳມ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ກຳນ 

ນີໍ້ ແຫລະ.         

28ໂອ         ພຣະບິດາ ເອີຍ,         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ”         ແລໍ້ວ ກ  ມີ ພຣະສ-ຸ

ລະສຽງ ດງັ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຮບັ ກຽດ ແລໍ້ວ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຮບັ ກຽດ ອີກ.”         

29ຄນົ ທງັ-
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ຫລຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ນີໍ້ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ”         ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເທວະດຳ ຕນົ 

ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ສນົທະນຳ ກບັ ທື່ຳນ.”         

30ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສຽງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ແຕື່ 

ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

31ບດັ ນີໍ້ ເຖງິ ເວລຳ ພິພຳກສຳ ໂລກ ນີໍ້         ບດັ ນີໍ້ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໂລກ ນີໍ້ ຈະ 

ຖ ກ ກ  ຳຈດັ ອອກ ເສຍ.         

32ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເມ  ື່ອ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຊກັ ນ  ຳ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”         

33(ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ສະແດງ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ຢື່ຳງ-

ໃດ.)          
34ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພຣະບນັຍດັ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ 

ຢູື່ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລໍ້ວ ເຫດ ໃດ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ ບດຸ ມະນດຸ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ         ບດຸ ມະນດຸ 

ນ ັໍ້ນ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ.”         

35ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຈະ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອີກ 

ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ຍງັ ມີ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຢູື່ ກ  ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ໄປ ເທຳະ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳຄວຳມ ມ ດ ຈະ ຕຳມ ມຳ 

ທນັ ພວກ ທື່ຳນ         ຜູໍ້ ທີື່  ທຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ໄປ ໃສ.         

36ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍງັ 

ມີ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຢູື່         ຈ ົື່ງ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ສະ-

ຫວື່ຳງ.”          

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກຢິວ 
ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ອອກ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ ລີໍ້ ຕນົ ເສຍ.          
37ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຫລຳຍ ປະກຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຂົຳ         ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ວຳງໃຈ 

ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.         

38ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂອງ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ວື່ຳ,         

“ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແລະ ພຣະກອນ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ສະແດງ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ.”         

39ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ອີກ ວື່ຳ,          

 40 “ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຕຳຂອງເຂົຳບອດໄປ 

   ແລະໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງເຂົຳແຂງກະດໍ້ຳງ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳເຂົຳຈະເຫັນດໍ້ວຍຕຳແລະສງັເກດຮູໍ້ດ ໍ້ວຍໃຈ 

   ແລໍ້ວຈະກບັໃຈໃໝື່ແລໍ້ວເຮົຳຈະໂຜດໃຫໍ້ເຂົຳດ.ີ” 
41ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ 

ພຣະອງົ.          
42ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີຍງັ ມີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປີດເຜີຍ ເພຳະ 

ຢໍ້ຳນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ.         

43ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ຮກັ ກຽດຕ-ິ

ຍດົ ຈຳກ ມະນດຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ກຽດຕຍິດົ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.          

ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູເປັນຫລັກພິພາກສາ 
44ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັື່ ງສຽງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ 

ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

45ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ເຫັນ ເຮົຳ ກ  ເຫັນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

46ເຮົຳ ນີໍ້ ຄ  ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ.         

47ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ພິພຳກສຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 
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ມຳ ເພ ື່ ອ ພິພຳກສຳ ໂລກ         ແຕື່ ມຳ ເພ ື່ ອ ໂຜດ ເອົຳ ໂລກ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

48ຜູໍ້ ທີື່  ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ແລະ ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ພິພຳກສຳ ຕນົ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ພິພຳກສຳ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ໃນ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

49ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕຳມ ລ  ຳພງັ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ,         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເອງ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

50ແລະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ         ເຮົຳ 

ກ  ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະບດິາ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 13 
ພຣະເຢຊູຊົງລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ 

1ກື່ອນ ເຖງິ ເວລຳ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ຍຳມ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ຈະ ສະເດັດ 

ຈຳກ ໂລກ ນີໍ້ ເມ  ອ ຫຳ ພຣະບິດາ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         

ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ.         

2ຂະນະ ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         (ມຳນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ດນົ ໃຈ ຢູດາ 

ອິສະກາຣີອົດ ລກູ ຂອງ ຊີໂມນ          ໃຫໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ),         

3ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ພຣະບິດາ ໄດໍ້ 

ຊງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ສະເດັດ ເມ  ອ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ.         

4ພຣະອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຮບັ ປະທຳນ ອຳ-

ຫຳນ,         ຊງົ ຖອດ ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ອອກ ວຳງ ໄວໍ້,         ແລະ ຊງົ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ເຊັດ ຕວົ ມຳ ຮດັ ແອວ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

5ພຣະອງົ ຊງົ ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ອື່ຳງ ແລໍ້ວ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ພວກ ສຳວກົ         ແລະ ເຊັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ 

ຮດັ ແອວ ນ ັໍ້ນ.          
6ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ຊີໂມນ ເປໂຕ          ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         

ທື່ຳນ ຈະ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລ .”         

7ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ 

ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ         ແຕື່ ພຳຍຫລງັ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ.”         

8ເປໂຕ ຈ ື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ລໍ້ຳງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ມີ ສື່ວນ ໃນ ເຮົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້.”         

9ຊີໂມນ ເປໂຕ ທນູ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຕນີ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຂ  ລໍ້ຳງ ມ  ແລະ ຫວົ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເໝ ອນ ກນັ.”         

10ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ອຳບນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ລໍ້ຳງ ຕວົ ອີກ         

ລໍ້ຳງ ແຕື່ ຕນີ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ສະອຳດ ໝດົ ທງັ ຕວົ ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ສະອຳດ ແລໍ້ວແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ຄນົ.”         

11ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ໃຜ ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ສະອຳດ ທກຸ ຄນົ.”          
12ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ທງົ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຂອງ 

ຕນົ ອີກ         ແລໍ້ວ ປະທບັ ລງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ 

ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ຫລ .         

13ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ ອຳຈຳນ ແລະ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ເອີໍ້ນ ຖ ກຕໍ້ອງ 

ແລໍ້ວ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຜູໍ້ ເປັນ ນຳຍ         ແລະ ອຳຈຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຄວນ ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ ກນັ ແລະ ກນັ ເໝ ອນ ກນັ.         

15ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ວຳງ ແບບຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         
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16ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ບ ື່ ຫື່ອນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ໃຊໍ້ 

ໄປ ບ ື່ ຫື່ອນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ ຕນົ ໄປ ນ ັໍ້ນ.         

17ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ         ທື່ຳນ ກ  

ເປັນ ສກຸ.          
18ເຮົຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເປັນ 

ຈງິ ຕຳມ ຂ ໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຍກົ ສ ົໍ້ນ ຕນີ ໃສື່ ເຮົຳ.’         

19ແຕື່ ເວລຳ 

ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກື່ອນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ມນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ 

ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

20ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ໃດ ຮບັ 

ຕໍ້ອນ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໃຊໍ້ ໄປ ກ  ຮບັ ຕໍ້ອນ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ເຮົຳ ກ  ຮບັ ຕໍ້ອນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ 

ເຮົຳ ມຳ.”          

ຊົງທຳນວາຍວ່າຢູດາຈະມອບພຣະອົງໄວ້ 
(ມທ 26:20-25; ມຣກ 14:17-21; ລກ 22:21-23) 

21ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃນ ພຣະໄທ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ເປັນ 

ພະຍຳນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ.”         

22ພວກ ສຳວກົ ກ  ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກນັ ແລະ ສງົໄສ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ.         

23ມີ ສຳວກົ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮກັ ໄດໍ້ ເນີໍ້ງ ກຳຍ ລງົ ອີງ ພຣະຊວງ ຂອງ ພຣະອງົ.         

24ຊີໂມນ ເປໂຕ ຈ ື່ງ ຍກິ ໜໍ້ຳ ໃສື່ 

ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ.”         

25ຂະນະ ທີື່  ຍງັ ອີງ ພຣະຊວງ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ.”         

26ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຄ  ຳ ນີໍ້ ຈ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ         ກ  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ”         ເມ  ື່ອ ຊງົ ຈ  ໍ້ຳ ອຳຫຳນ ຄ  ຳ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຢູດາ ລກູ ຊີໂມນ ອິສະກາຣີອົດ.         

27ຫລງັ ຈຳກ ຢູດາ ໄດໍ້ ກນິ ອຳ-

ຫຳນ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຊາຕານ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຢູື່ ໃນ ໃຈ ລຳວ         ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ຢູດາ ວື່ຳ,         “ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ 

ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໄວ ໆ         ແມ.”         

28ໃນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ຮື່ວມ ໂຕະ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳງ ຄນົ ກ  ຄ ດ ວື່ຳ ເປັນ ເພຳະ ຢູດາ ຖ  ຖງົ 

ເງນິ         ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ສ  ຳລບັ ງຳນ ເທດສະ-

ກຳນ ນີໍ້”         ຫລ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ທຳນ ແກື່ ຄນົ ຍຳກຈນົ.         

30ພຳຍຫລງັ ທີື່  ຢູດາ ໄດໍ້ ຮບັ ອຳຫຳນ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ-

ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ອອກ ໄປ ທນັທີ         ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.          

ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃໝ່ 
31ເມ  ື່ອ ຢູດາ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ບດຸ ມະນດຸ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ແລໍ້ວ         

ແລະ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ເພຳະ ບດຸ ມະນດຸ.         

32ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ເພຳະ ບດຸ 

ມະນດຸ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ບດຸ ມະນດຸ ມີ ກຽດຕຍິດົ ຮື່ວມ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ມີ 

ກຽດຕຍິດົ ໃນ ບດັ ນີໍ້.         

33ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ         ແລະ,         ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ພວກ ຢິວ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ບື່ອນ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້’,         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.          
34ເຮົຳ ໃຫໍ້ ບນັຍດັ ໃໝື່ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ         ເຮົຳ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-
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ຫລຳຍ ມຳ ແລໍ້ວ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

35ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄວຳມ 

ຮກັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ສຳວກົ ຂອງ 

ເຮົຳ.”          

ຊົງທຳນວາຍວ່າເປໂຕຈະປະຕິເສດພຣະອົງ 
(ມທ 23:31-35; ມຣກ 14:27-31; ລກ 22:31-34) 

36ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ໃສ”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ຕຳມ ເຮົຳ ໄປ ດຽວນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ພຳຍຫລງັ ທື່ຳນ ຈະ ຕຳມ ໄປ.”         

37ເປໂຕ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເປັນ ຫຍງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຕຳມ ທື່ຳນ ໄປ ດຽວນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ສະຫລະ ຊວີດິ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ.”         

38ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ສະຫລະ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ 

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຫລ          ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ກື່ອນ ໄກື່ ຈະ ຂນັ ທື່ຳນ ຈະ ປະຕເິສດ ເຮົຳ ເຖງິ ສຳມ 

ເທ ື່ ອ.”          

ບົດທີ 14 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງໄປສູ່ພຣະບິດາ 

1“ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວຸໍ້ນວຳຍ ໄປ         ຈ ົື່ງ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ 

ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.[a]         

2ໃນ ຜຳສຳດ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ທີື່ ຢູື່ ຫລຳຍ ບື່ອນ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເຮົຳ ຄງົ ໄດໍ້ ບອກ 

ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄປ ຈດັ ແຈງ ບື່ອນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

3ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄປ ຈດັ ແຈງ 

ບື່ອນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ອີກ ຮບັ ທື່ຳນ ໄປ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຢູື່ ທີື່  ໃດ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

4ແລະ ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ທຳງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ.”          
5ໂທມາ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ໃສ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງໃດ.”         

6ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ທຳງ ນ ັໍ້ນ,         

ເປັນຄວຳມ ຈງິ,         ແລະ         ເປັນ ຊວີດິ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ເຖງິ ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ນອກຈຳກ ຈະ ມຳ ທຳງ ເຮົຳ.         

7ຖໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ຄງົ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ.”          
8ຟີລິບ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຂ  ສະແດງ ພຣະບິດາ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ         

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ພ ໃຈ ແລໍ້ວ.”         

9ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຟີລິບ ເອີຍ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ 

ເຫິງ ມຳ ເຖງິ ພຽງ ນີໍ້         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ອີກ ຫລ          ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະບິດາ          

ເປັນ ສນັໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ຂ  ສະແດງ ພຣະບິດາ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນ.’         

10ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຫລ  ວື່ຳ 

ເຮົຳ ນີໍ້ ຢູື່ ໃນ ພຣະບິດາ          ແລະ ພຣະບດິາ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ 

ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂດຍ ລ  ຳພງັ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ພຣະລຳຊະ-

ກດິ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບິດາ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ກ  ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ເພຳະ ກດິຈະກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

12“ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ທີື່  

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ທື່ຳນທງັຫລຳຍກ ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງໄວໍ້ວຳງໃຈໃນເຮົຳເໝ ອນກນັ.” 
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ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ 

ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄປ ເຖງິ ພຣະບດິາ.         

13ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ  ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະບດິາ ຈະ ຊງົ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ດໍ້ວຍ ພຣະບຸດ.         

14ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.          

ຊົງສັນຍາຈະປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
15“ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ເຮົຳ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ.         

16ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ທນູ ຂ  

ພຣະບິດາ          ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຜູໍ້ ຊື່ອຍ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຢູື່ ກບັ ພວກ 

ທື່ຳນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ,         

17ຄ  ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ         ຊ ື່ ງ ໂລກ ບ ື່  ອຳດ ຈະ ຮບັ ໄດໍ້ ເພຳະ 

ໂລກ ບ ື່  ເຫັນ ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ 

ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຈະ ປະທບັ ຢູື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ.          
18“ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະ ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ເປັນ ກ  ຳພໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ.         

19ອີກ ໜໍ້ອຍ 

ໜ ື່ ງ ໂລກ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ຢູື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ເປັນ ຢູື່ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

20ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         

ແລະ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ.         

21ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ຖ  ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  

ຮກັ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ເຮົຳ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ ຮກັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຮກັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ 

ທງັ ຈະ ສະແດງ ຕວົ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
22ຢູດາ          (ບ ື່  ແມ ື່ນ ອິສະກາຣີອົດ)         ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເປັນ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ 

ສະແດງ ຕວົ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ ໂລກ.”         

23ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຮກັ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ ຮກັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ມຳ ຫຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

24ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮກັ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ພຣະທ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ຂອງ ພຣະບິ-
ດາ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.          

25“ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ.         

26ແຕື່ ພຣະຜູູ້-
ຊ່ອຍ ຄ  ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ທີື່  ພຣະບິດາ ຈະ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ຊງົ 

ສອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ         ແລະ ຈະ ເຕ ອນ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          
27ເຮົຳ ມອບ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໄວໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເໝ ອນ ໂລກ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ໄປ ແລະ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ.         

28ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ 

ຈະ ຈຳກ ໄປ ແລະ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ’         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຮກັ ເຮົຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  

ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພຣະບິດາ          ເພຳະ ພຣະບດິາ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເຮົຳ.         

29ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ກື່ອນ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ 

ເຊ ື່ ອ.         

30ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສນົທະນຳ ຫລຳຍ ຄ  ຳ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໂລກ ຈະ ມຳ 
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ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສິດ ອນັ ໃດ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ.         

31ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ         ເພ ື່ ອ 

ໂລກ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຮກັ ພຣະບດິາ          ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ພຳກນັ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ເທຳະ.”          

ບົດທີ 15 
ພຣະເຢຊູຄືເຄືອອະງ ່ນອັນແທ້ຈິງ 

1“ເຮົຳ ເປັນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ         ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ.         

2ກິື່ ງ ທກຸ ກິື່ ງ ໃນ 

ເຮົຳ ທີື່  ບ ື່ ເກດີ ຜນົ         ພຣະອງົ ຊງົ ລິ ເສຍ         ແລະ ກິື່ ງ ທກຸ ກິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຜນົ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ 

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

3ບດັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕອນ[a]         ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ.         

4ຈ ົື່ງ 

ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ແລະ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ         ກິື່ ງ ຈະ ເກດີ ຜນົ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ນອກຈຳກ ຈະ 

ຕດິ ຢູື່ ກບັ ເຄ ອ ສນັໃດ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ເກດີ ຜນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ນອກຈຳກ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ.          
5ເຮົຳ ເປັນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ກິື່ ງ         ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ສະ-

ໜິດ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ເກດີ ຜນົ ຫລຳຍ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ແຍກ ຈຳກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  

ອຳດ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໄດໍ້.         

6ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ ເໝ ອນ ກິື່ ງ         

ແລໍ້ວ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ແລະ ຖ ກ ເກບັ ເອົຳ ໄປ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ.         

7ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         

ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຝງັ ຢູື່ ໃນ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ປຳດຖະໜຳ ສິື່ ງ ໃດ ຈ ົື່ງ ຂ  ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ເກດີ ມີ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

8ໃນ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ         ຄ  ເມ  ື່ອ ພວກ 

ທື່ຳນ ເກດີ ຜນົ ຫລຳຍ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເກດີ ເປັນ ສຳວກົ ຂອງ ເຮົຳ.          
9ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ 

ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ.         

10ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ 

ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ບນັຍດັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

11ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຢູື່ 

ໃນ ທື່ຳນ         ແລະ ຄວຳມ ຍນິດ  ີຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຄບົ ບ ລິບນູ.         

12“ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ ພວກ ທື່ຳນ.         

13ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໃຫຍື່ 

ກວື່ຳ ນີໍ້         ຄ  ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຈະ ໄດໍ້ ສະຫລະ ຊວີດິ ຕຳງ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ຕນົ.         

14ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ 

ຂ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຍດັ ໄວໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.         

15ຕ ື່  ໄປ ເຮົຳ ບ ື່  ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້         ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ອນັ ໃດ         ແຕື່ ເຮົຳ ເອີໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ມດິ 

ສະຫຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ທື່ຳນ ຊຳບ ແລໍ້ວ.         

16ບ ື່  ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ເຮົຳ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄປ ເກດີ ຜນົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຜນົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ 

ຖຳວອນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ທນູ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ພຣະບິດາ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ພຣະ-

ອງົ ກ  ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

17ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ບນັຍດັ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳຕອນນີໍ້ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ຮບັກຳນຊ  ຳຮະໃຫໍ້ສະອຳດ.” 
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ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ.          

ຄວາມກຽດຊັງຂອງໂລກ 
18“ຖໍ້ຳ ໂລກ ຫຳກ ກຽດ ຊງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ກ  ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ມນັ ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ເຮົຳ ກື່ອນ ແລໍ້ວ.         

19ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂອງ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ໂລກ ກ  ຈະ ຮກັແພງ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ມນັ         ແຕື່ ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  

ເປັນ ຂອງ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ໂລກ         ສນັນ ັໍ້ນ ໂລກ ຈ ື່ງ ກຽດ 

ຊງັ ພວກ ທື່ຳນ.         

20ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ບ ື່ ຫື່ອນ ໃຫຍື່ 

ກວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຂ ົື່ມເຫງ ເຮົຳ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ຂ ົື່ມເຫງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຖ  

ຮກັສຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.         

21ແຕື່ ສິື່ ງ ທງັ 

ປວງ ນີໍ້ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ 

ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ.         

22ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ຜິດ ບຳບ ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ແກໍ້ ຕວົ ໃນ 

ເລ ື່ ອງ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຕນົ.         

23ຜູໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ເຮົຳ ກ  ກຽດ ຊງັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

24ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຮັດ ກດິຈະກຳນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ         ອນັ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ຄງົ ບ ື່  ມີ ຜິດ ບຳບ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ທງັ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

25ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 

ເປັນ ຈງິ         ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຂົຳ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ເຂົຳ ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ເຮົຳ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ເຫດ’.         

26ແຕື່ 

ເມ  ື່ອ ອງົ ພຣະຜູູ້ຊ່ອຍ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ນີໍ້ ຈະ ໃຊໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ພຣະວິນຍານ 

ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ ຊ ື່ ງ ອອກ ຈຳກ ພຣະບິດາ          ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ຊງົ ເປັນ 

ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

27ສື່ວນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່ ກບັ 

ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ມຳ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 16 
1“ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເກດີ ຄວຳມ ສະດດຸ 

ໃຈ.         

2ເຂົຳ ຈະ ໄລື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອອກ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຈະ ມີ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ບກຸຄນົ ທີື່  

ຂໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເສຍ ຈະ ຄ ດ ວື່ຳ         ຕນົ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ບຊູຳ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

3ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພຳະ 

ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະບິດາ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ.         

4ແຕື່ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

ກ  ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຂອງ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ລະນ ກ ວື່ຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ 

ທື່ຳນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.          

ງານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
“ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ.         

5ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈວນ ຈະ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຖຳມ ເຮົຳ ວື່ຳ,         

‘ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ໃສ’.         

6ແຕື່ ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ         ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ.         

7ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ,         ເຮົຳ ກ  ບອກ ຄວຳມ ຈງິ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຈຳກ 

ໄປ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄປ         ອງົ ພຣະຜູູ້ຊ່ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ 

ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຊໍ້         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ.         

8ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ 
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ສະເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ຊງົ ບນັ ດນົ ໃຫໍ້ ໂລກ ຮູໍ້ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ,         

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ,         ແລະ ກຳນ ພິພຳກສຳ.         

9ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ 

ໃນ ເຮົຳ.         

10ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເພຳະ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພຣະບິດາ ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ 

ເຮົຳ ອີກ.         

11ສື່ວນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ພິພຳກສຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເພຳະ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໂລກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ແລໍ້ວ.          
12“ເຮົຳ ຍງັ ມີ ອີກ ຫລຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ບອກ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ອຳດ ຈະ ທນົ 

ໄດໍ້.         

13ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຈະ ນ  ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຈງິ ທງັ ໝດົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ແຕື່ ລ  ຳພງັ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ແຕື່ 

ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ສິື່ ງ ໃດ ກ  ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຊງົ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

14ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  

ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ປະກຳດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

15ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະບິດາ ຊງົ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ 

ເຮົຳ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະວິນຍານ ຊງົ ເອົຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ປະກຳດ ແກື່ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.          

ຄວາມທຸກໂສກຈະກາຍເປັນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ 
16“ຍງັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ຍງັ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເຫັນ 

ເຮົຳ.”          
17ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ລຳງ ຄນົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ຍງັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ         ແລະ ຍງັ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເຫັນ ເຮົຳ         ແລະ         ‘ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄປ ຫຳ ພຣະບິດາ’         ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ຢື່ຳງໃດ.”         

18ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຍງັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ 

ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ.”          
19ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ເຂົຳ ຢຳກ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຖຳມ ກນັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ວື່ຳ         ‘ຍງັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ’         

ແລະ         ‘ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເຫັນ ເຮົຳ’.         

20ເຮົຳ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ແຕື່ ໂລກ ນີໍ້ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ສື່ວນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຄວຳມທກຸ 

ໂສກ         ແຕື່ ຄວຳມທກຸ ໂສກ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັກຳຍ ເປັນຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

21ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ຍງິ ຈະ ເກດີ 

ລກູ         ນຳງ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ ເພຳະ ເຖງິ ກ  ຳນດົ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເກດີ ລກູ ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ບ ື່  ຄ ດ ເຖງິ ຄວຳມເຈບັ 

ປວດ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເພຳະ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເກດີ ມຳ ໃນ ໂລກ.         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໃນ ບດັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ ໂສກ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຫັນ ພວກ ທື່ຳນ ອີກ         ແລະ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິ-

ດ ີ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເອົຳ ຄວຳມ ຍນິດ ີນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້.         

23ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ບ ື່  ຖຳມ ເຮົຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ໃດ         ເຮົຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ 

ພຣະບິດາ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ.         

24ມຳ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຂ  ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຍນິດ  ີ

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຕັມ ບ ລິບນູ.          
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ເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວ 

25“ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເປັນ ຄ  ຳ ປຽບທຽບ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ກື່ຳວ ເປັນ ຄ  ຳ ປຽບທຽບ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ອີກ         ແຕື່ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ພຣະບິດາ ໂດຍ ແຈ ື່ມ 

ແຈ ໍ້ງ.         

26ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ທນູ ຂ  ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ພຣະບດິາ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ.         

27ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະບິດາ ເອງ ກ  ຊງົ ຮກັແພງ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮກັແພງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

28ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະບດິາ ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ໂລກ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຈຳກ ໂລກ ໄປ ຫຳ ພຣະບິດາ 

ອີກ.”          
29ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ທນູ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ບດັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ກື່ຳວ ໂດຍ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ເປັນ ຄ  ຳ ປຽບທຽບ.         

30ບດັ ນີໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຮູໍ້ຈກັ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ         ແລະ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ຜູໍ້ 

ໃດ ຈະ ຖຳມ ທື່ຳນ ອີກ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ທື່ຳນ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.”          
31ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ຫລ .         

32ເບິື່ ງ ແມ,         ເວລຳ ຈະ ມຳ 

ແລະ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຖງິ ແລໍ້ວ         ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຕກ ຊະ ກນັ ໄປ ບໍ້ຳນ ໃຜ ເຮ ອນ ມນັ         ແລະ ຈະ 

ປະ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຜູໍ້ ດຽວ ແຕື່ ຫຳກ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ຜູໍ້ ດຽວ ເພຳະ ພຣະບິດາ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ.         

33ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ບອກ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໃນ ເຮົຳ         ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ເທຳະ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊະນະ ໂລກ ແລໍ້ວ.”          
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ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນເພື່ອພວກສາວົກ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເງຍີ ພຣະພກັ ຂ ໍ້ນ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ ໂດຍ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະບິດາ ເອີຍ,         ເຖງິ ເວລຳ ແລໍ້ວ         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕ-ິ

ຍດົ         ເພ ື່ ອ ພຣະບຸດ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ກຽດຕຍິດົ ແດື່ ພຣະອງົ.         

2ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ 

ພຣະບຸດ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ມະນດຸ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ປະທຳນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ 

ເປັນນດິ         ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ.         

3ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ຊວີດິ ອນັ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຄ  ທີື່  ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທື່ຽງ ແທໍ້ ອງົ ດຽວ ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ.         

4ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ກຽດຕຍິດົ ແດື່ ພຣະອງົ ໃນ ໂລກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.         

5ບດັ ນີໍ້ ພຣະບິດາ ເອີຍ,         ຂ  ຊງົ 

ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ກຽດຕຍິດົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ຄ  ກຽດຕຍິດົ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ກບັ ພຣະອງົ 

ກື່ອນ ໂລກ ບ ື່  ທນັ ມີ ນ ັໍ້ນ.          
6“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສະແດງ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈຳກ ມະນດຸສະໂລກ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ.         

7ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ ຊຳບ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ.         

8ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 
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ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ 

ໄວໍ້         ແລະ ເຂົຳ ຮູໍ້ ແນື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ທງັ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.         

9ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ໂລກ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ທກຸ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ເປັນ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ກຽດຕຍິດົ 

ໃນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

11ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ອີກ         ແຕື່ ເຂົຳ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ເມ  ອ ຫຳ ພຣະອງົ         ໂອ,         ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ພິທກັຮກັສຳ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໂດຍ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ 

ດຽວ ກນັ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ທງັ ສອງ.         

12ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ພິທກັຮກັສຳ ເຂົຳ ໄວໍ້         

ໂດຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ 

ເຂົຳ ໄວໍ້ ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເສຍ ໄປ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜູໍ້ ຖ ກ ຊງົ ໝຳຍ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳເລັດ ໄປ ຕຳມ ຂ ໍ້ ພຣະທ  ຳ.         

13ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຈະ ເມ  ອ ຫຳ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ຳວ ເຖງິ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ.         

14ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມອບ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ໂລກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ເຂົຳ ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  

ຢູື່ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ເໝ ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ໂລກ ນ ັໍ້ນ.         

15ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ພຣະອງົ ເອົຳ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ 

ໂລກ ນີໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ຂ  ຮກັສຳ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ.
[a]                  

16ເຂົຳ ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ໂລກ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ນີໍ້ ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ໂລກ.         

17ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຊ  ຳລະ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

18ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ໃນ ໂລກ ສນັໃດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ໂລກ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ.         

19ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຖວຳຍ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ ເໝ ອນ ກນັ.          
20“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ດຽວ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ເພຳະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ,         

21ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຄ  

ພຣະບິດາ ຊງົ ສະຖດິ ໃນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ທງັ ສອງ 

ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ໂລກ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ແຫລະ,         ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.         

22ແລະ ກຽດຕຍິດົ 

ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ 

ດຽວ ກນັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

23ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ໃນ ເຂົຳ ແລະ ພຣະອງົ 

ຊງົ ຢູື່ ໃນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ ຢື່ຳງ ສມົບນູ         ເພ ື່ ອ ໂລກ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ 

ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ.          
24“ໂອ         ພຣະບິດາ ເອີຍ,         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ປຳດຖະໜຳ 

ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢູື່ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳ-

ສີ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກື່ອນ ຊງົ 

 

[a]ຫລ  “ຈຳກກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ.” 
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ສໍ້ຳງ ໂລກ.         

25ໂອ         ພຣະບດິາ ຜູໍ້ ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ໂລກ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ         ພຣະອງົ ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະອງົ         ແລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ແຫລະ,         ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.         

26ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ ອີກ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ຮກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຢູື່ ໃນ ເຂົຳ         ແລະ ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຢູື່ ໃນ ເຂົຳ.”          

ບົດທີ 18 
ການມອບແລະການຈັບກຸມພຣະເຢຊູ 

(ມທ 26:47-56; ມຣກ 14:43-50; ລກ 22:47-53) 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ກບັ ພວກ ສຳວກົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳມ ຫໍ້ວຍ ກິດໂຣນ ບື່ອນ ມີ ສວນ         ພຣະອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສວນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ສຳວກົ.         

2ຝື່ຳຍ ຢູດາ ຜູໍ້ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ປະ-

ຊຸມ ກນັ ກບັ ພວກ ສຳວກົ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຢູດາ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ທະຫຳນ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ມຳ 

ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ຖ  ໂຄມ,         ຖ  ກະບອງ,         ແລະ ເຄ ື່ ອງ         ອຳວດຸ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
4ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູຊຳບ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພຣະອງົ         ຈ ື່ງ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊອກ ຫຳ ໃຜ.”         

5ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ມຳ ຫຳ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ”         ພຣະ-
ເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ”         ຢູດາ ຜູໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ກບັ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

6ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ”         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖອຍຫລງັ ລ ົໍ້ມ ລງົ 

ເທິງ ດນິ.         

7ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊອກ ຫຳ ໃຜ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມຳ 

ຫຳ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ.”         

8ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ເຮົຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ປະ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເສຍ.”         

9ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ບ ື່  

ໄດໍ້ ສນູ ເສຍ ໄປ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ.”          
10ຊີໂມນ ເປໂຕ          ມີ ດຳບ ຈ ື່ງ ຖອດ ອອກ ມຳ ຟນັ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຖ ກ ຫູ 

ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂຳດ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມາລະໂຂ.         

11ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດຳບ 

ໃສື່ ຝກັ ໄວໍ້ ເສຍ         ຈອກ ທີື່  ພຣະບິດາ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມ ຫລ .”          

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກນຳໄປຫາປະໂລຫິດ 
(ມທ 26:57-58; ມຣກ 14:53-54; ລກ 22:54) 

12ກອງ ທະຫຳນ ກບັ ນຳຍ ພນັ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ຢິວ          ໄດໍ້ ຫຸໍ້ມ ຈບັ ພຣະເຢຊ ູມດັ ໄວໍ້.         

13ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພຣະອງົ ໄປ ຫຳ ອັນນາ ກື່ອນ         ເພຳະ ອັນນາ ເປັນ ພ ື່  ເມຍ ຂອງ ກາຢະຟາ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳກຳນ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ.         

14ກາຢະຟາ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ແນະນ  ຳ ພວກ ຢິວ ວື່ຳ         

ຄວນ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕຳຍ ແທນ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ.          
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ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 

(ມທ 26:69-70; ມຣກ 14:66-68; ລກ 22:55-57) 

15ຊີໂມນ ເປໂຕ ກບັ ສຳວກົ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະເຢຊ ູໄປ         ສຳວກົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຮູໍ້ຈກັ ກນັ ກບັ ມະຫຳ 

ປະໂລຫິດ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົຳ ໄປ ກບັ ພຣະເຢຊ ູເຖງິ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ.         

16ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຢ ນ 

ຢູື່ ຮມີ ປະຕູ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ສຳວກົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ກນັ ກບັ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  

ເຝົໍ້ຳ ປະຕ ູ         ແລໍ້ວ ກ  ພຳ ເປໂຕ ເຂົໍ້ຳ ໄປ.         

17ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ປະຕູ ໄດໍ້ ຖຳມ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ໂຕ ກ  ເປັນ ສຳວກົ 

ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ ຕີໍ້”         ເປໂຕ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ.”         

18ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ກບັ ພວກ ຍຳມ ກ  ຢ ນ 

ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ຖື່ຳນ ມຳ ດ ັື່ງ ໄຟ ເພຳະວື່ຳ         ອຳກຳດ ໜຳວ         ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຢ ນ ຝີງ ໄຟ ຢູື່         ແລະ ເປໂຕ ກ  ຢ ນ ຝີງ 

ໄຟ ນ  ຳ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກນັ.          

ມະຫາປະໂລຫິດສອບຖາມພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:59-66; ມຣກ 14:55-64; ລກ 22:66-71) 

19ຝື່ຳຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະເຢຊ ູເຖງິ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ເຖງິ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ-

ສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

20ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໃຫໍ້ ໂລກ ຟງັ ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ສະເໝີ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ         ແລະ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ພວກ ຢິວ ທງັ 

ໝດົ ຊຸມນມຸ ກນັ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ໄດໍ້ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້.         

21ທື່ຳນ ຖຳມ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ         ຈ ົື່ງ ຖຳມ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຟງັ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ອນັ ໃດ ກບັ ເຂົຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ຮູໍ້ ອນັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ.”         

22ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕບົ ພຣະພກັ ພຣະ-
ເຢຊູ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕອບ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ .”         

23ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ 

ເວົໍ້ຳ ຜິດ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ກຳນ ຜິດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຖ ກ         ທື່ຳນ ຕບົ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ”.         

24ອັນນາ 

ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ພຣະເຢຊ ູທີື່  ຊງົ ຖ ກ ມດັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ກາຢະຟາ          ຜູໍ້ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳກຳນ.          

ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູອີກ 
(ມທ 26:71-75; ມຣກ 14:69-72; ລກ 22:58-62) 

25ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ຊີໂມນ ເປໂຕ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຝີງ ໄຟ ຢູື່         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖຳມ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ໂຕ ກ  ເປັນ ສຳວກົ 

ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ”         ເປໂຕ ຕອບ ປະຕເິສດ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ.”         

26ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກບັ ເປໂຕ ຟນັ ຫູ ຂຳດ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ສວນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .”         

27ເປໂຕ ຈ ື່ງ ຕອບ ປະຕເິສດ ອີກ         ແລະ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ໄກື່ ກ  

ຂນັ          

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກນຳໄປຫາປີລາດ 
(ມທ 27:1-2; 11-14; ມຣກ 15:1-5; ລກ 23:1-5) 

28ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພຣະເຢຊູ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ກາຢະຟາ ໄປ ຍງັ ສຳນ ໄປຣໂຕຣຽນ ເປັນ ເວລຳ 

ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ສື່ວນ ພວກ ຢິວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສຳນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ສະອຳດ ເພ ື່ ອ ຈະ ກນິ ປັດສະ-
ຄາ ໄດໍ້.         

29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ປລີາດ ຈ ື່ງ ອອກ ມຳ ຫຳ ເຂົຳ ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ ເລ ື່ ອງ ອນັ ໄດໍ້ ມຳ ຟໍ້ອງ 

ຄນົ ນີໍ້.”         

30ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຄງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.”          



207 ໂຢຮັນ 19 
31ປີລາດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄນົ ນີໍ້ ໄປ ຊ  ຳລະ ຕດັ ສີນ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ເສຍ”         ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ຮຽນ ວື່ຳ,         “ຕຳມ ກດົໝຳຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ສິດ ຈະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຜູໍ້ 

ໃດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ.”         

32ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ຊ ື່ ງ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ສະແດງ ວື່ຳ         

ພຣະອງົ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ.          
33ປີລາດ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສຳນ ໄປຣໂຕຣຽນ ອີກ         ແລະ ເອີໍ້ນ ພຣະເຢຊູ ມຳ         ແລໍ້ວ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ຫລ .”         

34ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຖຳມ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ລ  ຳພງັ ແຕື່ 

ໂຕ ທື່ຳນ ເອງ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ບອກ ທື່ຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຮົຳ.”         

35ປີລາດ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສື່ວນ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຊຳດ ຢິວ          ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັ ໃດ.”          
36ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ແຕື່ ໂລກ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ເຮົຳ ເປັນ ແຕື່ ໂລກ ນີໍ້         ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຄງົ ຈະ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້         ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ພວກ ຢິວ          ແຕື່ ບດັ 

ນີໍ້ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ແຕື່ ໂລກ ນີໍ້.”         

37ປີລາດ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ກະສດັ ຕີໍ້”         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ກະສດັ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເກດີ ມຳ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ຄ  ເພ ື່ ອ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ຄວຳມ ຈງິ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ 

ຄວຳມ ຈງິ ຍື່ອມ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ.”         

38ປີລາດ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຈງິ ນ ັໍ້ນ ຄ  ອນັ ໄດໍ້.”          

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກພິພາກສາໃຫ້ສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມທ 27:15-31; ມຣກ 15:6-20; ລກ 23:13-25) 

ເມ  ື່ອ ປີລາດ ຖຳມ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ອອກ ໄປ ຫຳ ພວກ ຢິວ ອີກ         ແລະ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ື່  

ເຫັນ ຜິດ ໃນ ໃນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈກັ ປະກຳນ.         

39ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ທ  ຳນຽມ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປື່ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ 

ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ພວກ ທື່ຳນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປື່ອຍ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ໃຫໍ້ ແກື່ວ ພວກ ທື່ຳນ 

ຫລ .”         

40ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ປື່ອຍ ຄນົ ນີໍ້ ແຕື່ ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ບາຣາບາ”         ສື່ວນ ບາຣາ-
ບາ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໂຈນ.          

ບົດທີ 19 
1ແລໍ້ວ ປີລາດ ຈ ື່ງ ເອົຳ ພຣະເຢຊ ູໄປ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຂໍ້ຽນ.         

2ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ອ ໜຳມ ມຳ ຖກັ 

ເປັນ ໂຄໍ້ງ ແທນ ພວງມຳໄລ ສບຸ ໃສື່ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ         ພໍ້ອມ ທງັ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ ມຳ ນຸື່ງ 

ໃຫໍ້ ພຣະອງົ.         

3ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ທນູ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊງົ 

ພຣະຈະເລີນ ເທີນ”         ແລະ ເຂົຳ ກ  ຕບົ ພຣະພກັ ພຣະອງົ.          
4ປີລາດ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ອີກ ແລະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ພຳ ຄນົ ນີໍ້ ອອກ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ເຫັນ ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈກັ ປະກຳນ.”         

5ພຣະເຢຊ ູຈ ື່ງ ສະເດັດ 

ອອກ ມຳ ຊງົ ພວງມຳໄລ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຄ ອ ໜຳມ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ         ປີລາດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ 

ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ຄນົ ນີໍ້ ແມ.”         

6ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ 

ເຂົຳ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ”         ປີລາດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         
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“ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ຄ ງ ໄວໍ້         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ື່  ເຫັນ ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຜູໍ້ ນີໍ້.”         

7ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         

“ພວກ ເຮົຳ ມີ ກດົໝຳຍ         ແລະ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ນີໍ້ ຄວນ ຕຳຍ ເພຳະ ມນັ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.”          
8ເມ  ື່ອ ປິ ລຳດ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ຕກົໃຈ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

9ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສຳນ ໄປຣໂຕ-
ຣຽນ ອີກ         ແລໍ້ວ ທນູ ຖຳມ ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ”         ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕອບ ປະກຳນ ໃດ.         

10ປີລາດ ຈ ື່ງ ທນູ ພຣະອງົ ວື່ຳ,”         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ຫລ          ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ຈະ ປື່ອຍ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ຄ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.”         

11ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ 

ສິດ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ເຮົຳ ຈກັ ປະກຳນ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ແຕື່ ທງັ ເທິງ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         

ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ມອບ ເຮົຳ ໄວໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ທື່ຳນ.”          
12ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ປີລາດ ຈ ື່ງ ຊອກ ຫຳ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ປື່ອຍ ພຣະອງົ ເສຍ         ແຕື່ ພວກ ຢິວ ຮໍ້ອງ ສຽງ 

ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ປື່ອຍ ຄນົ ນີໍ້ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ເປັນ ມດິ ຂອງ         ກາຍຊາ          ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເປັນ ກະສດັ ກ  

ປະກດົ ຕວົ ຕ ື່ ສູໍ້ ກາຍຊາ.”         

13ເມ  ື່ອ ປິ ລຳດ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ພຳ ພຣະເຢຊູ ອອກ ມຳ         ແລໍ້ວ ນ ັື່ງ 

ບນັລງັ ພິພຳກສຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເດີື່ ນ ປ ູຫີນ         ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ຄັບບາທາ.         

14ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ວນັ ຈດັ ແຈງ ປັດສະຄາ          ເວລຳ ປະມຳນ ທື່ຽງ ວນັ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ຢິວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ຄ  ກະສດັ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ.”          
15ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ມນັ ໄປ ເສຍ,         ເອົຳ ມນັ ໄປ ເສຍ         ຄ ງ ມນັ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ 

ແຂນ ເສຍ”         ປີລາດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ.         “ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຄ ງ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ 

ແຂນ ຫລ ”         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເວັໍ້ນ ແຕື່ ກາຍຊາ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ກະສດັ.”         

16ແລໍ້ວ ປີລາດ ຈ ື່ງ ມອບ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ໄປ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.          

ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
(ມທ 27:32-44; ມຣກ 15:21-32; ລກ 23:26-43) 

17ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຄມຸ ເອົຳ ພຣະເຢຊູ ອອກ ໄປ.         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ແບກ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະອງົ         

ສະເດັດ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ກະໂຫລກຫວົ         (ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໂຄລະໂຄທາ).         

18ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຄ ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ກບັ ອີກ ສອງ ຄນົ         ຄນົ ລະ ຂໍ້ຳງ ແລະ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢູື່ ກຳງ.         

19ປີ-
ລາດ ໃຫໍ້ ຂຽນ ປໍ້ຳຍ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ອື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ          ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.”         

20ຄນົ ຢິວ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ປໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ຄ ງ ພຣະເຢຊ ູນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ກງຸ         ແລະ ປໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ,ີ         ພຳສຳ ໂຣມ,         ແລະ ພຳສຳ ກຣີກ.         

21ແລໍ້ວ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ 

ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ          ຈ ື່ງ ຮຽນ ປລີາດ ວື່ຳ,         “ຂ  ຢື່ຳ ຂຽນ ວື່ຳ         ‘ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ’         ແຕື່ ຂຽນ ວື່ຳ         ‘ຄນົ 

ນີໍ້ ບອກ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ’.”         

22ປລີາດ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຂຽນ ແລໍ້ວ ກ  ແລໍ້ວໄປ.”          
23ເມ  ື່ອ ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຄ ງ ພຣະເຢຊ ູໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຊງົ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ແບື່ງ 

ເປັນ ສີື່  ພດູ         ແລໍ້ວ ກ  ປນັ ກນັ ຜູໍ້ ລະ ພດູ         ແລະ ຍງັ ເອົຳ ສະຫລອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ດກູ         ແຕື່ ແລໍ້ວ 

ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ທງັ ຜ ນ.         

24ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳ ຈກີ ປນັ ກນັ ເທຳະ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຈກົ ສະຫລຳກ 

ເອົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ”         ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ຂຽນ         ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເສ ໍ້ອ 
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ຜໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ກນັ ສື່ວນ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ຈກົ ສະຫລຳກ ກນັ.”          

25ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ມຳນ ດຳ ແລະ ນໍ້ຳສຳວ ຂອງ ພຣະອງົ         ກບັ ນຳງ ມາຣິອາ 

ເມຍ ຂອງ ກະໂລປາ ແລະ ນຳງ ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະເຢຊູ.         

26ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຫັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ສຳວກົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ 

ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ມຳນ ດຳ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ນີໍ້ ແຫລະ,         ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ.”         

27ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ມຳນ ດຳ ຂອງ ທື່ຳນ”         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ສຳວກົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮບັ 

ເອົຳ ນຳງ ມຳ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນ 
(ມທ 27:45-56; ມຣກ 15:33-41; ລກ 23:44-49) 

28ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ 

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຢຳກ ນ  ໍ້ຳ.”         

29ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ອື່ຳງ ເຕັມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ         ພວກ ທະຫຳນ ຈ ື່ງ ເອົຳ 

ຟອງນ  ໍ້ຳ ຈຸື່ມ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ         ສຽບ ໃສື່ ປຳຍ ໄມ ໍ້ ຫູ ສບົ ຍ ື່ ນ ໃສື່ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

30ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮບັ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ສ ົໍ້ມ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ”         ແລະ ເມ  ື່ອ ຊງົ ກ ົໍ້ມ 

ພຣະສຽນ ລງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ມອບ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໄວໍ້.          

ເຂົາແທງທີ່ຂ້າງພຣະເຢຊູ 
31ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ຂ  ນ  ຳ ປິ ລຳດ ໃຫໍ້ ຫກັ ກະດກູ ຂຳ ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ສບົ ໄປ 

ເສຍ         ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເປັນ ວນັ ຈດັ ແຈງ ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ສບົ ນ ັໍ້ນ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ໃນ ວນັ ຊະ-
ບາໂຕ          (ເພຳະ ວນັ ຊະບາໂຕ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ໃຫຍື່).         

32ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ທະຫຳນ ຈ ື່ງ ທບຸ ຂຳ ຜູໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຜູໍ້ 

ທີ ສອງ ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ.         

33ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ພຣະເຢຊ ູ         ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ 

ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫກັ ຂຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

34ສື່ວນ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫອກ ແທງ ທີື່  ຂໍ້ຳງ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ໂລຫິດ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ກ  ໄຫລ ອອກ ທນັທີ.         

35ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ         ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຈງິ         (ແລະ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ)         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ 

ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ.         

36ເພຳະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຕຳມ ຂ ໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ວື່ຳ         “ກະດກູ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຫກັ ເສຍ ຈກັ ເຫລັໍ້ມ.”         

37ແລະ ມີ ຂ ໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອີກ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ຈະ ມອງ ເບິື່ ງ 

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ແທງ.”          

ການວາງພຣະສົບໃສ່ອຸບໂມງ 
(ມທ 27:57-61; ມຣກ 15:42-47; ລກ 23:50-56) 

38ຫລງັ ຈຳກ ນີໍ້ ໂຢເຊັບ ໄທບໍ້ຳນ ອາຣີມາທາຍ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລກູສິດ ລບັ ໆ         ຂອງ ພຣະເຢຊ ູເພຳະ 

ທື່ຳນ ຢໍ້ຳນ ພວກ ຢິວ          ກ  ໄດໍ້ ຂ  ພຣະສບົ ພຣະເຢຊູ ຈຳກ ປລີາດ          ແລະ ປິ ລຳດ ກ  ຍອມ ໃຫໍ້         ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ 

ມຳ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ.         

39ຝື່ຳຍ ນີໂກເດມ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະເຢຊ ູເວລຳ ກຳງຄ ນ ແຕື່ 

ຫວົທີ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ເໝ ອນ ກນັ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ປະສມົ ນ  ຳ ມຳ         ຄ  ຢຳງ ໄມ ໍ້ ກບັ ຫຳງ ແຂໍ້         ໜກັ ປະ-

ມຳນ ສຳມ ສິບ ກໂີລ.         

40ເມ  ື່ອ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູລງົ ມຳ         ເຂົຳ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ກບັ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ ພນັ ພຣະສບົ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ມ ໍ້ຽນ ສບົ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ.         

41ອນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ບື່ອນ ພຣະອງົ ຊງົ ຖ ກ ຄ ງ 
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ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ສວນ ໜ ື່ ງ         ໃນ ສວນ ນ ັໍ້ນ ມີ ອບຸ ໂມງ ໃໝື່ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ວຳງ ສບົ ຜູໍ້ ໃດ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

42ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເນ ື່ ອງ 

ຈຳກ ວື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ຈດັ ແຈງ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ          ແລະ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ         ວື່ຳ ອບຸ ໂມງ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃກໍ້         ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ບນັຈຸ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 20 
ການຄືນພຣະຊົນ 

(ມທ 28:1-10; ມຣກ 16:1-8; ລກ 24:1-12) 

1ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ ນ ັໍ້ນ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ ຍງັ ມ ດ ຢູື່         ມາຣິອາ ໄທ ມັກດາລາ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ         ແລະ 

ນຳງ ໄດໍ້ ເຫັນ ກໍ້ອນ ຫີນ ຖ ກ ຍໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ         ປຳກ ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ.         

2ນຳງ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ຊີໂມນ ເປໂຕ 

ແລະ ສຳວກົ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຮກັແພງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ພຣະ-

ອຳຈຳນ ອອກ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຂົຳ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ທີື່  ໃດ.”         

3ເປໂຕ ກບັ ສຳ-

ວກົ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ອອກ ມຳ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ.         

4ເຂົຳ ທງັ ສອງ ພໍ້ອມ ກນັ ແລື່ນ ມຳ         ແຕື່ ສຳວກົ ອ ື່ ນ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ແລື່ນ ໄວ ກວື່ຳ ເປໂຕ ຈ ື່ງ ມຳ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ ກື່ອນ.         

5ເມ  ື່ອ ກ ົໍ້ມ ລງົ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ກອງ ຢູື່ ແຕື່ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທງັ ໃນ.         

6ສື່ວນ ຊີໂມນ ເປໂຕ ທີື່  ຕຳມ ຫລງັ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຮອດ ເໝ ອນ ກນັ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ອຸ ໂມງ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ກອງ ຢູື່.         

7ແລະ ຜໍ້ຳ ປກົ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ກອງ ຢູື່ ກບັ ຜໍ້ຳ 

ອ ື່ ນ         ແຕື່ ພບັ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ.         

8ແລໍ້ວ ສຳວກົ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ມຳ ເຖງິ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເຂົຳ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         ກ  ໄດໍ້ 

ເຫັນ ແລະ ເຊ ື່ ອ.         

9ເພຳະວື່ຳ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂ ໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ.          
10ແລໍ້ວ ສຳວກົ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ມາຣິອາມັກດາລາ 
(ມທ 28:9-10; ມຣກ 16:9-10) 

11ຝື່ຳຍ ມາຣິອາ ຢ ນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢູື່ ນອກ ອບຸ ໂມງ         ຂະນະ ທີື່  ຍງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢູື່ ນຳງ ໄດໍ້ ກ ົໍ້ມ ຫລຽວ ໄປ ທຳງ 

ອບຸ ໂມງ.         

12ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ສອງ ຕນົ ນ ັື່ງ ຢູື່ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ວຳງ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະເຢຊູ          

ຕນົ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ພຣະສຽນ         ຕນົ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ພຣະບຳດ.         

13ເທວະດຳ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ,         

“ນຳງ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ”         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອຳ-

ຈຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຂົຳ ເອົຳ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ບື່ອນ ໃດ.”         

14ເມ  ື່ອ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ ຫລຽວ ຫລງັ ມຳ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູຢ ນ ຢູື່         ແຕື່ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຢຊ.ູ          
15ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ຫຳ ຜູໍ້ ໃດ”         ນຳງ 

ຄ ດ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ສວນ         ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ເພິື່ ນ ໄປ         ຂ  ບອກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ທີື່  ໃດ ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຍກົ ເອົຳ ເສຍ”         

16ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ມາຣິອາ ເອີຍ”         ມາຣິອາ ກ  ຕື່ຳວ ໜໍ້ຳ ມຳ ທນູ ພຣະອງົ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີວື່ຳ,         “ຣບັ-

ໂບນ”ີ         (ທີື່  ແປ ວື່ຳ         “ພຣະອຳຈຳນ ເອີຍ).         

17ພຣະເຢຊູ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ມາຣິອາ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ ໜື່ວງ ດ ງ ເຮົຳ         

ເພຳະ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ບອກ 
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ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຫຳ ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ພຣະບິດາ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຈະ ເມ  ອ ຫຳ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.”         

18ນຳງ ມາຣິອາ ມັກດາລາ ຈ ື່ງ ໄປ ບອກ ຂື່ຳວ ນີໍ້ 

ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ”         ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ຕນົ.          

ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ພວກສາວົກ 
(ມທ 28:16-20; ມຣກ 16:14-18; ລກ 24:36-49) 

19ຄ  ື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ເມ  ື່ອ ສຳວກົ ອດັ ປະຕູ ທີື່  ເຂົຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ພວກ ຢິວ          

ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ.”         

20ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະແດງ ພຣະຫດັ ແລະ ຂໍ້ຳງ ຂອງ         ພຣະ-

ອງົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເບິື່ ງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳວກົ ໄດໍ້ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ກ  ເກດີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ         

21ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ 

ຢື່ຳງໃດ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ທງັ ໄປ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.”         

22ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ລະບຳຍ 

ລມົ ອອກ ຈຳກ ພຣະໂອດ ໃສື່ ເຂົຳ         ໂດຍ ບອກ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ ພຣະວິນຍານບໍລິ-
ສຸດ.         

23ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຍກົ ເອົຳ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ຍກົ ເສຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກກັ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໃຫໍ້ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ໃດ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກກັ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໃຫໍ້ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.”          

ໂທມາບໍ່ເຊື່ອ 
24ຝື່ຳຍ ໂທມາ ທີື່  ເອີໍ້ນ ກນັ ວື່ຳ         ແຝດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສຳວກົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ 

ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

25ສຳວກົ ອ ື່ ນ ຈ ື່ງ ບອກ ໂທມາ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ໂທມາ ຕອບ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ເຫັນ ຮອຍ ຕະປ ູທີື່  ຝື່ຳ ພຣະຫດັ,         ແລະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ແປະ ໃສື່ ຮອຍ ຕະປ ູນ ັໍ້ນ,         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ມ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ແປະ ໃສື່ ຂໍ້ຳງ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ         

ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.”          
26ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ແປດ ວນັ ແລໍ້ວ ພວກ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຢູື່ ກນັ ທີື່  ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ອີກ ແລະ ໂທມາ ກ  

ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ         ສື່ວນ ປະຕູ ກ  ອດັ ໄວໍ້         ແຕື່ ພຣະເຢຊູ ກ  ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.”         

27ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂທມາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເດື່ 

ນິໍ້ວ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ລບູ ເບິື່ ງ ຝຳ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ເດື່ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ໃສື່ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ຂຳດ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ.”         

28ໂທມາ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ.”         

29ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂທມາ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອ ຫລ          ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  

ເຫັນ ເຮົຳ ແຕື່ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ກ  ເປັນ ສກຸ.”          

ຈຸດປະສົງຂອງໜັງສືນີ້ 
30ອນັ ໜ ື່ ງ ພຣະເຢຊູ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫລຳຍ ປະກຳນ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ສຳວກົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ເຫລັໍ້ມ ນີໍ້.         

31ແຕື່ ທີື່  ໄດໍ້ ຈດົ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ 
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ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ         ກ  ມີ ຊວີດິ ໂດຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 21 
ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ສາວົກເຈັດຄົນ 

1ຕ ື່  ມຳ,         ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພຣະອງົ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ ອີກ ທີື່  ທະເລ ຕີເບເຣຍ ພຣະອງົ ຊງົ 

ສະແດງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຄ .         

2ພວກ ທີື່ ຢູື່ ພໍ້ອມ ກນັ ມ ີຊີໂມນ ເປໂຕ,         ໂທມາ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ແຝດ,         ນະທາ-
ນາເອັນ ໄທບໍ້ຳນ ການາ ແຂວງ ຄາລເີລ,         ລກູ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຊເບດາຍ          ແລະ ສຳວກົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ອີກ ສອງ ຄນົ.         

3ຊີໂມນ ເປໂຕ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຫຳ ປຳ”         ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ”         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ອອກ ໄປ ລງົ ເຮ ອ         ແຕື່ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປຳ ຈກັ ໂຕ.          
4ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ພຣະເຢຊ ູປະທບັ ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ຝ ັື່ງ         ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຢຊ.ູ         

5ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ລກູ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຂອງ ກນິ ບ ື່ ”         ເຂົຳ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມ”ີ         

6ພຣະອງົ 

ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ມອງ ລງົ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ເຮ ອ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ປຳ”         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖິໍ້ມ ມອງ ລງົ ແລະ ຖ ກ 

ປຳ ຫລຳຍ         ຈນົ ດ ງ ຂ ໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະ ເຫລ ອ ແຮງ.          
7ສຳວກົ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຮກັ ໄດໍ້ ບອກ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫລະ”         ເມ  ື່ອ ຊີ-

ໂມນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ມຳ ນຸື່ງ ເພຳະ ເປ ອຍ ໂຕ ຢູື່         ແລໍ້ວ 

ກ  ໂຕນ ລງົ ນ  ໍ້ຳ.         

8ແຕື່ ພວກ ສຳວກົ ອ ື່ ນ ໆ         ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ລຳກ ມອງ ທີື່  ຖ ກ ປຳ ມຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ຢູື່ 

ໄກ ຈຳກ ຝ ັື່ງ         ໄກ ປະມຳນ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
9ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ຝ ັື່ງ ແລໍ້ວ ກ  ເຫັນ ຖື່ຳນ ຕດິ ໄຟ ຢູື່         ພໍ້ອມ ທງັ ມີ ປຳ ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂຳງ ຢູື່.         

10ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ປຳ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫຳ ໄດໍ້ ມ ໍ້ ກີໍ້ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມຳ ບຳງ ໂຕ.”         

11ຊີໂມນ ເປໂຕ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຮ ອ ດ ງ 

ມອງ ຂ ໍ້ນ ຝ ັື່ງ         ແລະ ມີ ປຳ ໃຫຍື່ ເຕັມ ຢູື່ ຈ  ຳນວນ         153         ໂຕ         ເຖງິ ວື່ຳ ມີ ປຳ ຫລຳຍ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ມອງ ກ  ບ ື່  ຂຳດ.         

12ພຣະເຢຊ ູຊງົ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຳກນັ ມຳ ປັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ເທຳະ”         ໃນ ພວກ ສຳວກົ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ຖຳມ ພຣະອງົ 

ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຄ  ໃຜ”         ເພຳະ ເຂົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

13ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ຈບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແຈກ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ແລະ ເອົຳ ປຳ ແຈກ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.         

14ນີໍ້ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ 

ສະແດງ ພຣະອງົ ແກື່ ພວກ ສຳວກົ         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພຣະອງົ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ 

ແລໍ້ວ.          

“ຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາ” 
15ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ປັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຊີໂມນ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ລກູ ໂຢຮັນ ເອີຍ,         

ເຈົໍ້ຳ ຮກັ ເຮົຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫລ ”[a]         ເປໂຕ ທນູ ວື່ຳ         “ໂດຍ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ 

ວື່ຳ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຮກັແພງ ພຣະອງົ”[b]         ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ແກະ ໜຸື່ມ ຂອງ ເຮົຳ ເນ.ີ”         

16ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເປໂຕ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ລກູ ໂຢຮັນ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຮກັ ເຮົຳ ຫລ ”         ເປ-
 

[a]ອຳດຈະໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳຮກັເຮົຳຫລຳຍກວື່ຳເຈົໍ້ຳຮກັຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຫລ ” ຫລ ວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳຮກັເຮົຳຫລຳຍ

ກວື່ຳຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຮກັເຮົຳຫລ ” ຫລ ວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳຮກັເຮົຳຫລຳຍກວື່ຳເຈົໍ້ຳຮກັສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຫລ .” 
[b]ຫລ ວື່ຳ “ເປັນສະຫຳຍຮກັຂອງພຣະອງົ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ເປັນສະຫຳຍຮກັຂອງເຮົຳຫລ .” [c]ຫລ ວື່ຳ ທີື່ ພຣະ-
ອງົຊງົຖຳມທື່ຳນເທ ື່ ອທີສຳມໂດຍຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ເຈົໍ້ຳເປັນສະຫຳຍຮກັຂອງເຮົຳຫລ .” 
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ໂຕ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຮກັແພງ ພຣະອງົ”         

ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ຮກັສຳ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ເນ.ີ”         

17ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເປໂຕ ເປັນ 

ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ວື່ຳ,         “ຊີໂມນ ລກູ ໂຢຮັນ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຮກັແພງ ເຮົຳ ຫລ ”[b]         ເປໂຕ ກ  ເປັນ ທກຸ ໃຈ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ຖຳມ ທື່ຳນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຮກັແພງ ເຮົຳ ຫລ ”[c]         ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ 

ເອີຍ,         ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ທກຸ ສິື່ ງ         ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຮກັແພງ ພຣະອງົ”         ພຣະເຢຊູ ຊງົ 

ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ເນ.ີ         

18ເຮົຳ ບອກ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ໜຸື່ມ 

ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ຄຳດ ແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ທຽວ ໄປ ມຳ ໃສ ໄດໍ້ ຕຳມໃຈ ເຈົໍ້ຳ ມກັ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ,         

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ ຄຳດ ແອວ ໃຫໍ້ ແລະ ພຳ ໄປ ບື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢຳກ ໄປ.”         

19(ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ         ເປໂຕ ຈະ ຖວຳຍ ກຽດຕຍິດົ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ຕຳຍ ຢື່ຳງໃດ)         ຄນັ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.”          

ສາວົກທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ 
20ເປໂຕ ຫລຽວ ຫລງັ ເຫັນ ສຳວກົ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຮກັ ກ  ຳລງັ ຕຳມ ມຳ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເນີໍ້ງ ກຳຍ ລງົ ອີງ 

ພຣະຊວງ ຂອງ ພຣະອງົ ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແລງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຜູໍ້ 

ທີື່  ຈະ ມອບ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ.”         

21ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ເຫັນ ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວື່ຳ,         

“ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ນີໍ້ ເດ,         ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.”         

22ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມໃີຈ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ນີໍ້ ຍ ນ ຢູື່ ຈນົ ເຖງິ ເຮົຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທລຸະ ອນັ ໃດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໜ          ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ.”         

23ເຫດ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ຈ ື່ງ ຊື່ຳລ  ໄປ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຂອງ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ໄດໍ້ 

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ ສຳວກົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມໃີຈ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຍ ນ ຢູື່ ຈນົ ເຖງິ ເຮົຳ ມຳ 

ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເປັນ ທລຸະ ອນັ ໃດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໜ .”          
24ແມ ື່ນ ສຳວກົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ບນັທ ກ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

25ຍງັ ມີ ອີກ ຫລຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ກະທ  ຳ         ຖໍ້ຳ ຈະ ຂຽນ ໄວໍ້ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ທກຸ ປະກຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄຳດ ວື່ຳ ໝດົ ທງັ ໂລກ ກ  ບ ື່  

ມີ ບື່ອນ ພ  ໄວໍ້ ໜງັສ  ທີື່  ຈະ ຂຽນ ນ ັໍ້ນ.          
 21 
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ຂອງພວກອັກຄະສາວົກ 

ບົດທີ 1 
ສັນຍາຈະຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

1ທື່ຳນ ເທໂອຟີໂລ ເອີຍ,         ໃນ ໜງັສ  ເຫລັໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະ-
ເຢຊູ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກະທ  ຳ ແລະ ສ ັື່ງສອນ.         

2ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ         ຄ  

ພຳຍຫລງັ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂດຍ ເດດ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ແກື່ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ.         

3ຄນັ ພຣະອງົ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພຣະອງົ ແກື່ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຫລກັ 

ຖຳນ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ພິສດູ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ເຂົຳ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ວນັ         

ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ເຂົຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

4ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ຮື່ວມ ປະຊຸມ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ[a]         ຈິື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແຕື່ ໃຫໍ້ ຄອຍ ຮບັ ຕຳມ 

ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະບິດາ          ຄ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ເຮົຳ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

5ເພຳະວື່ຳ ໂຢຮັນ ໃຫໍ້ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກ  ແມ ື່ນ         ແຕື່ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ເຫິງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ.          

ການສະເດັດສູ່ສະຫວັນ 
6ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ພໍ້ອມ ກນັ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແຕື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         

ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຄ ນໃໝື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃນ ບດັ ນີໍ້ ຫລ .”         

7ພຣະອງົ ຊງົ 

ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ຈະ ຮູໍ້ ເວລຳ ຫລ  ຍຳມ ກ  ຳນດົ         ຊ ື່ ງ ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ 

ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

8ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ ລິດເດດ         ເມ  ື່ອ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ,         ຕະຫລອດ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ,         ກບັ ແຂວງ ຊາມາເຣຍ,         ແລະ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”         

9ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຂະນະ ທີື່  

ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເບິື່ ງ ຢູື່         ແລະ ມີ ເມກ ມຳ ຮບັ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຂົຳ.         

10ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ 

ແນມ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ         ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ສອງ ຄນົ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຂຳວ ມຳ ປະກດົ 

ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ເຂົຳ.         

11ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ຄາລເີລ ເອີຍ,         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຢ ນ ເບິື່ ງ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ພຣະເຢຊ ູອງົ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຮບັ ໄປ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ສະຫວນັ ແລໍ້ວ         ຈະ ສະເດັດ ມຳ ອີກ 

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ.”          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຊງົຮື່ວມຮບັປະທຳນນ  ຳເຂົຳ.” 
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ເລືອກຄົນໜຶ່ງແທນຢູດາອິສະກາຣີອົດ 

12ແລໍ້ວ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພູ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເອໄລໂຢນ 

[a]         ກບັ ຄ ນ ໄປ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          

ຊ ື່ ງ ຢູື່ ໄກ ຈຳກ ກນັ ທ ື່  ກບັ ລະຍະ ທຳງ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ທຽວ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ.[b]         

13ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ກງຸ ແລໍ້ວ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທີື່  ເຄີຍ ພກັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ມ ີເປໂຕ,         ໂຢຮັນ,         ຢາໂກໂບ ກບັ ອັນເດ-
ອາ,         ຟີລິບ ກບັ ໂທມາ,         ບາຣະໂທໂລມາຍ ກບັ ມັດທາຍ,         ຢາໂກໂບ ລກູ ຂອງ ອາລະຟາຍ,         ຊີໂມນ 

ພກັ ຊຳດ ນຍິມົ,         ແລະ ຢູດາ ລກູ ຂອງ ຢາໂກໂບ.         

14ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ໃຈ ກນັ ໄຫວໍ້ ວອນ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ         ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ແມ ື່ຍງິ ແລະ ນຳງ ມາຣິອາ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ທງັ ພວກ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

15ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ປະຊຸມ ກນັ ຢູື່ 

ຮື່ວມ ທງັ ໝດົ ມີ ປະມຳນ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຄນົ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

16“ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂ ໍ້ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທີື່  

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ກື່ຳວ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ໂດຍ ພຣະໂອດ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ສ  ຳ-

ເລັດ         ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຢູດາ ຊ ື່ ງ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ນ  ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄປ ຈບັ ພຣະເຢຊ.ູ         

17ເພຳະ ຢູດາ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ງຳນ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.         

18ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ຄື່ຳ ບ  ຳເໜັດ ແຫື່ງ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຊ ໍ້ ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ແຕກ ກຳງ ຕວົ ຈນົ ໄສໍ້ ໄຫລ 

ອອກ ທງັ ໝດົ.         

19ເຫດກຳນ ນີໍ້ ປະກດົ ແກື່ ຊຳວ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ທງັ ໝດົ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ດນິ ຕອນ ນ ັໍ້ນ 

ຕຳມ ພຳສຳ ຂອງ ເຂົຳ ວື່ຳ ອະເກັນດາມາ          ຄ  ດນິ ເລ ອດ.         

20ດໍ້ວຍ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ເພງ ສນັ-

ລະເສີນ ວື່ຳ,         ‘ທີື່ ຢູື່ ຂອງ ມນັ ໃຫໍ້ ກຳຍເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ’ແລະ‘ສື່ວນ 

ໜໍ້ຳທີື່
[c]         ຂອງ ມນັ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ຮບັ ແທນ.’         

21ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ພວກ ດຽວ ກບັ ເຮົຳ         ຕະ-

ຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເຢຊູ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ອອກ ກບັ ພວກ ເຮົຳ.         

22ຄ  ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບບັຕສິະມຳ ຂອງ 

ໂຢຮັນ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ພຣະອງົ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ກຳຍເປັນ ພະຍຳນ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ.”         

23ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະເໜີ ຊ ື່  

ສອງ ຄນົ         ຄ  ໂຢເຊັບ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ບາຣະຊາບາ          ມີ ນຳມສະກນຸ ວື່ຳ ຢູສະໂຕ          ແລະ ມັດເທຍ.         

24ເຂົຳ ຈິື່ງ 

ພຳກນັ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຜູໍ້ ຊງົ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ         ຂ  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ຊີໍ້ ບອກ ວື່ຳ ໃນ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ຄນົ ໃດ.         

25ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ປະຕ-ິ

ບດັ ນີໍ້         ແລະ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ຊ ື່ ງ ຢູດາ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ແລໍ້ວໄປ ສູື່ ບື່ອນ ຂອງ ຕນົ.”         

26ເຂົຳ 

ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຈກົ ສະຫລຳກ ກນັ         ແລະ ສະຫລຳກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ມັດເທຍ          ມັດເທຍ ຈິື່ງ ຖ ກ ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ພວກ 

ອກັ ຄະ ສຳວກົ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສະເດັດມາສະຖິດ 

1ເມ  ື່ອ ຄນົ ຮອບ ວນັ ເທດສະກຳນ ເພັນເຕຄສໍະເຕ          ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ດຽວ.         

2ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມີ ສຽງ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ເໝ ອນ ສຽງ ລມົ ພະຍ ຸກໍ້ຳ         ກໍ້ອງ ສະໜັື່ນ ທົື່ວ ເຮ ອນ ທີື່  ເຂົຳ ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ນ ັໍ້ນ.         

3ມີ ລີໍ້ນ ເປັນ ຮບູ ເໝ ອນ ແປວໄຟ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫັນ ແລະ ລີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ແຕກ ກະຈຳຍ ອອກ ໄປ ຢູື່ 

 

[a]ເອໄລໂຢນແປວື່ຳສວນໝຳກກອກເທດ. [b]ປະມຳນໜ ື່ ງກໂີລແມດ. [c]ຄ  ໜໍ້ຳທີື່ ເປັນຜູໍ້ດແູລ. 
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ເທິງ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຜູໍ້ ລະ ລີໍ້ນ.         

4ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ແລະ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປຳກ 

ພຳສຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.          
5ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳວ ຢິວ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ປະເທດ ທົື່ວ ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ພກັ ເຊົຳ ຢູື່ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

6ເມ  ື່ອ ສຽງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຝງູ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ໂຮມ ກນັ         ແລໍ້ວ ສະຫງນົ-

ສນົເທ ເພຳະ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຕື່ຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ຂອງ ໃຜລຳວ.         

7ຄນົ ທງັ ປວງ ຈິື່ງ ປະ-

ຫລຳດ ແລະ ງ ດ ອດັສະຈນັ ໃຈ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ກນັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຊຳວ ຄາ-
ລເີລ ທງັ ໝດົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

8ເປັນ ແນວໃດ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຍນິ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ບໍ້ຳນ ເກດີ 

ເມ  ອງ ນອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

9ຄ  ຊຳວ ປາເທຍ,         ຊຳວ ເມເດຍ,         ຊຳວ ເອລາມ,         ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ປະ-

ເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ,         ແຂວງ ຢູດາຍ,         ແລະ ປະເທດ ກາປາໂດເກຍ,         ໃນ ແຂວງ ປົນໂຕ ແລະ ອາ-
ເຊຍ.         

10ໃນ ແຂວງ ຟີເຄຍ,         ແຂວງ ປື່ຳ ຟີ ເລຍ,         ແລະ ປະເທດ ເອຢິບ,         ໃນ ບຳງ ສື່ວນ ຂອງ ປະເທດ 

ລເີບຍ ທີື່  ຕດິຕ ື່  ກບັ ປະເທດ ກີເຣເນ,         ກບັ ພວກ ທີື່  ຈຳກ ກຸງໂຣມ ມຳ ເປັນ ແຂກ ຢໍ້ຽມຢຳມ,         ທງັ ຊຳດ ຢິວ 

ແລະ ຄນົ ທີື່  ນບັຖ  ລດັທິ ຢິວ.         

11ຊຳວ ເກຳະ ກະເຣເຕ ແລະ ຊຳວ ປະເທດ ອາຫລັບ          ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ 

ເຂົຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ມະຫຳ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ພຳສຳ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ.         

12ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ອດັ-

ສະຈນັ ໃຈ ແລະ ສະຫງນົສນົເທ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ກຳນ ນີໍ້ ອຳດ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ໜ .”         

13ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ 

ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່.”          

ຄຳປາໄສຂອງເປໂຕໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ 
14ແລໍ້ວ ເປໂຕ ຈິື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ກບັ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ສິບ ເອັດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ປຳ ໄສ ດໍ້ວຍ ສຽງ 

ດງັ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຊຳວ ຢິວ          ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ 

ແລະ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຫູ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

15ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ 

ທື່ຳນ ຄ ດ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຍງັ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ໂມງ ເຊົໍ້ຳ ຢູື່.
[a]                  

16ແຕື່ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ,         ແມ ື່ນ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ໂຢເອນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,          

 17 ‘ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   ໃນຄຳວສດຸທໍ້ຳຍເຮົຳຈະຖອກວນິຍຳນຂອງເຮົຳ 

  ປະທຳນລງົໃສື່ມະນດຸທງັປວງ 

   ລກູຊຳຍແລະລກູຍງິຂອງພວກທື່ຳນຈະທ  ຳນວຳຍ 

  ຊຳຍໜຸື່ມຂອງພວກທື່ຳນຈະເຫັນນມິດິ 

   ແລະຊຳຍເຖົໍ້ຳຂອງພວກທື່ຳນຈະຝນັເຫັນ. 

 18 ຝື່ຳຍເຮົຳໃນຄຳວນ ັໍ້ນເຮົຳຈະຖອກວນິຍຳນຂອງເຮົຳ 

   ປະທຳນລງົໃສື່ຂໍ້ຳໃຊໍ້ຊຳຍຍງິຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຂົຳຈະທ  ຳນວຳຍ. 

 19  ເຮົຳຈະສະແດງກຳນອດັສະຈນັໃນອຳກຳດເບ ໍ້ອງເທິງ 

  ແລະໝຳຍສ  ຳຄນັທີື່ ແຜື່ນດນິໂລກເບ ໍ້ອງລຸື່ມ 

 

[a]ສະໄໝປດັຈບຸນັເຄຍີເວົໍ້ຳກນັວື່ຳ ເກົໍ້ຳໂມງເຊົໍ້ຳ. 
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   ຄ ເລ ອດແລະໄຟກບັອຳຍຄວນັ. 

 20 ກື່ອນວນັອນັໃຫຍື່ແລະຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພຣະອງົເຈົໍ້ຳຈະມຳເຖງິ 

   ດວງອຳທິດຈະເກດີມ  ດມວົ 

  ດວງຈນັຈະກຳຍເປັນເລ ອດ. 

 21  ແລໍ້ວກ ຈະເປັນດ ັື່ງນີໍ້ 

  ຄ ບກຸຄນົໃດທີື່ ຮ ໍ້ອງອອກພຣະນຳມຂອງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຈະລອດພ ົໍ້ນ’.’ 
22“ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຄ  ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊີໍ້ ແຈງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອິດທິລິດ,         ກຳນ ອດັສະຈນັ ແລະ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ຢູື່ 

ແລໍ້ວ.         

23ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້         ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ຄຳດໝຳຍ ແລະ ຊງົ ຮູໍ້ ໄວໍ້ ລື່ວງ 

ໜໍ້ຳ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ ຄ ງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແລະ ປະຫຳນ ຊ-ີ

ວດິ ເສຍ.         

24ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ດໍ້ວຍ ຊງົ ປດັ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ-

ເຈບັ ປວດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຕຳຍ         ເພຳະ ຄວຳມ ຕຳຍ ຈະ ກກັ ຈ ື່ອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

25ເພຳະ ກະສດັ ດາວິດ 

ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,          

  ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ແນມເບິື່ ງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຢູື່ສະເໝີ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົປະທບັຢູື່ກ  ໍ້ຳຂວຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວ. 

 26  ເພຳະເຫດນີໍ້ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈິື່ ງປິຕຍິນິດ ີ

  ແລະລີໍ້ນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈິື່ ງຮ ໍ້ອງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ອີກປະກຳນໜ ື່ ງ, ເນ ໍ້ອຕວົຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະພກັຜື່ອນໃນຄວຳມໄວໍ້ໃຈ. 

 27 ເພຳະພຣະອງົເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຊງົປະຖິໍ້ມ 

   ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົໄວໍ້ໃນແດນມ ລະນຳ 

  ທງັຈະບ ື່ ໃຫໍ້ຜູໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳໄປ. 

 28  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພຣະອງົຮູໍ້ທຳງແຫື່ງຊວີດິ 

  ພຣະອງົຈະຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພຣະອງົ 

   ເຕັມບ ລິບນູດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

  ເພຳະຢູື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ.’
[a] 

29“ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຟງັ 

ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກະສດັ ດາວິດ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລະ ຖ ກ ບນັຈຸ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ 

ອບຸ ໂມງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຍງັ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຮົຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

30ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ແລະ ຊຳບ 

ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ແກື່ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ວື່ຳ         ຈະ ປະທຳນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ວງົ ກະ ກນຸ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ໃຫໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

31ກະສດັ ດາວິດ ກ  ຊງົ ລື່ວງ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ນີໍ້ ໄວໍ້ ກື່ອນ         ຈິື່ງ ຊງົ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ ‘ເພຳະໄດໍ້ເຫັນພຣະພກັຂອງພຣະອງົ.’ 
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ກື່ຳວ ເຖງິ ກຳນ ຄ ນ ພຣະຊນົ ຂອງ ອງົ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ,         ‘ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ແດນ ມ -

ລະນຳ ທງັ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ບ ື່  ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ໄປ’         

32ພຣະເຢຊ ູນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

33ເມ  ື່ອ ຊງົ ຖ ກ 

ຍກົ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ທີື່  ພຣະຫດັ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຈຳກ ພຣະບິດາ 

ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖອກ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ລງົ ມຳ ດ ັື່ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

34ເຫດ ວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ສະຫວນັ         ແລະ ທື່ຳນ ເອງ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  ‘ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວແກື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

   ຈ ົື່ງນ ັື່ງທີື່ ຂວຳມ  ຂອງເຮົຳ, 

 35 ຈນົກວື່ຳເຮົຳຈະປຳບສດັຕຂູອງທື່ຳນໃຫໍ້ຢູື່ໃຕໍ້ຕນີຂອງທື່ຳນ.’ 
36ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຍຳດ ວງົ ອິສຣາເອນ ຮູໍ້ ຄກັແນື່ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົ ພຣະເຢຊ ູນີໍ້         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕອກ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ທງັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ເປັນ 

ພຣະຄຣິດ.”          
37ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ຮູໍ້ສ ກ ເຈບັ ຊ  ໍ້ຳ ກນິແໜງ ໃຈ         ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເປໂຕ ແລະ 

ອກັ ຄະ ສຳວກົ ອ ື່ ນ ໆ         ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ.”         

38ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ແລະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ທກຸ 

ຄນົ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ຊງົ ຍກົ ບຳບ ໂທດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ         

ຄ  ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

39ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ,         ກບັ ລກູ ຫລຳນ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ,         ແລະ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ຄ  ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ.”         

40ແລະ ເປໂຕ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ຫລຳຍ ປະກຳນ ອີກ         

ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຕວົ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ອນັ ຄດົ ລໍ້ຽວ ນີໍ້ ເສຍ.”         

41ຝື່ຳຍ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຮບັ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເປໂຕ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ຕ ື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ 

ລກູສິດ ປະມຳນ ສຳມ ພນັ ຄນົ.          
42ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ,         ໃນ ກຳນ ຮື່ວມ ໃຈ ກນັ,         ໃນ 

ກຳນ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່ [a]         ແລະ ໃນ ກຳນ ໄຫວໍ້ ວອນ.          

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກສິດ 
43ທກຸ ຄນົ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ນບັຖ          ສື່ວນ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ແລະ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຫລຳຍ ປະກຳນ.         

44ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຖ  ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຢູື່ ຮື່ວມ ກນັ         ແລະ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ຖ  ເປັນ ຂອງ ສື່ວນ ຮື່ວມ.         

45ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳຍ ທີື່  ດນິ ແລະ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ມຳ ແຈກ ຢຳຍ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ຕຳມ ທີື່  ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງກຳນ.         

46ເຂົຳ ໄດໍ້ ໝັື່ນ ຮື່ວມ ປະຊຸມ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ 

ວນັ         ແລະ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຕຳມ ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ         ຮື່ວມ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີ

ແລະ ໃຈ ສດັຊ ື່ .         

47ທງັ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ຊອບ ໃຈ ນ  ຳ         ຝື່ຳຍ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ສິດ ທກຸ ໆ         

 

[a]ຄ  ສນິລະນ ກ ເປັນຕ ົໍ້ນ. 



219 ກິດຈະການ 3 
ວນັ.          

ບົດທີ 3 
ຄົນງ່ອຍຜູ້ໜຶ່ງດີພະຍາດທີ່ປະຕູງາມ 

1ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ເປັນ ຍຳມ ອໍ້ອນວອນ ຄ  ເວລຳ 

ເກົໍ້ຳ ໂມງ.[a]         

2ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ງ ື່ອຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຢູື່ ໃນ ທໍ້ອງ ແມ ື່         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ເຄີຍ ຫຳມ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ທກຸ ວນັ ທີື່  

ຮມີ ປະຕູ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຊ ື່ ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ປະຕູ ງຳມ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຂ ທຳນ ຈຳກ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ 

ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.         

3ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ຂ ທຳນ.         

4ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ກ  ເພື່ງ ເບິື່ ງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ພວກ ເຮົຳ.”         

5ແລະ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລ  ເບິື່ ງ         

ນ ກ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ທື່ຳນ.         

6ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ມ ີ        ແຕື່ ອນັ ທີື່  ເຮົຳ 

ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ໃນ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໄທ ນາຊາເຣັດ ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ໄປ.”         

7ແລໍ້ວ ເປໂຕ ຈບັ ມ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ດ ງ ຂ ໍ້ນ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຕນີ ແລະ ຂ ໍ້ ຕນີ ຂອງ ລຳວ ກ  ມີ ແຮງ ມຳ.         

8ລຳວ ໄດໍ້ ໂດດ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ         

ຍື່ຳງ ແລະ ເຕັໍ້ນ ພໍ້ອມ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ໄປ.         

9ພນົລະເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ 

ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ.         

10ຈິື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຄີຍ ນ ັື່ງ ຂ ທຳນ ຢູື່ ທີື່  ປະຕູ ງຳມ ແຫື່ງ ບ ລິເວນ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ພຳກນັ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ງ ດງ ໍ້ ອດັສະຈນັ ໃຈ ເພຳະ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          

ຄຳປາໄສຂອງເປໂຕທີ່ລະບຽງຂອງໂຊໂລໂມນ 
11ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຈບັ ໜື່ວງ ເປໂຕ ແລະ ໂຢຮັນ ຢູື່         ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ປວງ ກ  ອດັສະຈນັ ໃຈ         ຈິື່ງ 

ແລື່ນ ມຳ ຫຳ ເຂົຳ ທີື່  ລະບຽງ ຊ ື່ ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ລະບຽງ ໂຊໂລໂມນ.         

12ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ 

ພນົລະເມ  ອງ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ,         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ພຳກນັ ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ 

ຂອງ ຄນົ ນີໍ້         ແລະ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນີໍ້ ຍື່ຳງ ໄດໍ້ ໂດຍ ອ  ຳນຳດ 

ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ຫລ  ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

13ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ,         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອີຊາກ,         ແລະ ຂອງ ຢາໂຄບ          ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະກຽດ ແດື່ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະເຢຊ ູ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ທ ລະ 

ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ແລະ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປີລາດ          ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ປື່ອຍ ພຣະອງົ ໄປ.         

14ແຕື່ 

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ອງົ ບ ລິສດຸ ແລະ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂ  ທື່ຳນ ປື່ອຍ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ,         

15ຈິື່ງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເສຍ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ 

ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

16ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະນຳມ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນີໍ້ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ 

ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ນີໍ້ ກ  ແມ ື່ນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຊ ື່ ງ ເກດີ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນີໍ້ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ ິ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

17“ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ບ ື່  ຮູໍ້         ທງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ກນັ.         

18ແຕື່ ເຫດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

 

[a]ສະໄໝນີໍ້ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ບື່ຳຍສຳມໂມງ. 
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ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກຳດ ໄວໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ         ໂດຍ ປຳກ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ດ ັື່ງນີໍ້.         

19ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ແລໍ້ວ ຫລບົ ລື່ຳວ ຕື່ຳວ ຄ ນ         ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ລບົ ລໍ້ຳງ ຄວຳມ ຜິດ 

ບຳບ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເສຍ.         

20ເພ ື່ ອ ເວລຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ພກັຜື່ອນ ຢື່ອນ ໃຈ         ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະພກັ 

ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະຄຣິດ ຊ ື່ ງ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເພ ື່ ອ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ພຣະເຢຊູ.         

21ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ເມ  ື່ອ ສິື່ ງ 

ສຳລະພດັ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ປຳກ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄຳວ ບຮູຳນ ມຳ.         

22ສື່ວນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ຈ  ຳພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຮົຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ຈະ ບອກ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

23ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຕດັ-

ຂຳດ ໃຫໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ພນົລະເມ  ອງ.’         

24ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ຊາມູເອນ ເປັນ ລ  ຳດບັ ມຳ         ກ  ໄດໍ້ ປະກຳດ ເຖງິ ຄຳວ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.         

25ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ລກູ ຫລຳນ 

ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ຂອງ ພຣະສນັຍຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແກື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ         ຄ  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ         ‘ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈະ ໄດໍ້ ພອນ 

ເພຳະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.’         

26ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ອງົ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ຄ ນ 

ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ອວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ໂດຍ 

ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ.”          

ບົດທີ 4 
ເປໂຕແລະໂຢຮັນຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດ 

1ຂະນະ ທີື່  ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ຍງັ ກື່ຳວ ກບັ ພນົລະເມ  ອງ ຢູື່         ພວກ ປະໂລຫິດ,         ກບັ ນຳຍ ທະຫຳນ 

ຮກັສຳ ພຣະວຫິຳນ,         ແລະ ພວກ ຊາດູກາຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ.         

2ເຂົຳ ຂດັໃຈ ໃນ ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ 

ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ         ແລະ ປະກຳດ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ໂດຍ ອໍ້ຳງ 

ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ.         

3ເຂົຳ ຈິື່ງ ຈບັ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄປ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ         ເພຳະ 

ເປັນ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ.         

4ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ສອນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຈ  ຳນວນ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ 

ຈນົ ນບັ ໄດໍ້ ປະມຳນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ.          
5ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ມກີຳນ ປະຊຸມ ກນັ ຢູື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ,         ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່,         

ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ.         

6ທງັ ອັນນາ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ,         ແລະ ກາຢະຟາ,         ໂຢຮັນ,         ອາເລັກຊັນໂດ ກບັ 

ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເປັນ ຍຳດ ຂອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ.         

7ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເປໂຕ ແລະ ໂຢຮັນ ຢ ນ ຢູື່ ຖໍ້ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ໂຈດ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ໂດຍ ລິດ ອນັ ໃດ ຫລ  ໂດຍ 

ນຳມ ອນັ ໃດ.”         

8ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ          ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ 

ປກົຄອງ ພນົລະເມ  ອງ ແລະ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ.         

9ວນັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໂຈດ ຖຳມ ຂໍ້ຳ-
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ພະເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ         ເຖງິ ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຄນົ ພິກຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ດ ີປກົກະຕ ິດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ-

ໃດ.         

10ກ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກບັ ບນັດຳ ພນົລະເມ  ອງ ອິສຣາເອນ ຊຳບ ວື່ຳ         ໂດຍ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໄທ ນາຊາເຣັດ          ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕອກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈິື່ງ ດ ີປກົກະຕ ິຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ.         

11ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ‘ເປັນ ຫີນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ພວກ ຊື່ຳງ ກ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ບ ື່  ຍອມ ໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ກຳຍເປັນ ຫີນ ເສົຳ ເອກ ແລໍ້ວ.’         

12ໃນ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ ບ ື່  ມ ີ        ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ນຳມ ຊ ື່  ອ ື່ ນ ໃດ ທົື່ວ ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ         

ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ມະນດຸ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ.”          
13ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ ຂອງ ເປໂຕ ແລະ ໂຢຮັນ          ແລະ ສງັເກດ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຂຳດ 

ກຳນ ສ ກສຳ         ແລະ ເປັນ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ສຳມນັ         ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ         ແລໍ້ວ ສ  ຳນ ກ ໄດໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ສອງ ເຄີຍ 

ຢູື່ ກບັ ພຣະເຢຊ.ູ         

14ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຫັນ ຄນົ ທີື່  ດ ີພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢູື່ ກບັ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ທີື່  

ຈະ ປະຕເິສດ ໄດໍ້.         

15ແຕື່ ເມ  ື່ອ ສ ັື່ງ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ປະຊຸມ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ປ ກສຳ ກນັ.         

16ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ກບັ ຄນົ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ໜ          ເພຳະ ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ກ  

ລ ຊຳ ປະກດົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ປະຕເິສດ ບ ື່  ໄດໍ້.         

17ແຕື່ 

ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແຜື່ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພນົລະເມ  ອງ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຫໍ້ຳມ ຂູື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອໍ້ຳງ 

ອອກ ນຳມ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

18ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ເປໂຕ ແລະ ໂຢຮັນ ມຳ         ແລໍ້ວ ຫໍ້ຳມ ເດັດຂຳດ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ຫລ  ສອນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ ໃນ ນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູນ ັໍ້ນ.         

19ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ຕອບ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທີື່  ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈະ ເປັນ ກຳນ ຊອບ ທ  ຳ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຫລ          ຂ  ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ.         

20ເພຳະວື່ຳ ຈະ ເປັນ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ 

ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອ  ຳ ໄວໍ້ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ.”         

21ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຂູື່ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ອີກ ແລໍ້ວ 

ກ  ປື່ອຍ ໄປ         ບ ື່  ເຫັນ ມີ ເຫດ ທີື່  ຈະ ໃສື່ ໂທດ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ພຳກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

22ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ດ ີພະຍຳດ 

ດໍ້ວຍ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ນ ັໍ້ນ ມີ ອຳຍ ຸເກນີ ກວື່ຳ ສີື່  ສິບ ປີ ແລໍ້ວ.          

ພວກສິດອ້ອນວອນຂໍຄວາມກ້າຫານ 
23ເມ  ື່ອ ຖ ກ ປື່ອຍ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ກ  ໄປ ຫຳ ເພ ື່ ອນ ຝງູ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ຕນົ ນ ັໍ້ນ.         

24ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ກ  

ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ຍກົ ສຽງ ຂ ໍ້ນ ທນູ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຕນົ ມະຫຳລຳດ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ 

ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ,         ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ນ  ໍ້ຳ ທະເລ,         ກບັ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

25ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ດໍ້ວຍ ປຳກ ດາວິດ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຄ  

ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,          

  ‘ດໍ້ວຍເຫດໃດຊນົຕື່ຳງຊຳດຈິື່ງຮໍ້ຳຍແຮງຂ ໍ້ນ 

   ແລະຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈິື່ງຄ ດປອງຮໍ້ຳຍເປັນກຳນເປົື່ ຳ ໆ 

 26 ບນັດຳກະສດັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກຕ ັໍ້ງຕວົຂ ໍ້ນ 

   ແລະຜູໍ້ປກົຄອງໄດໍ້ຊຸມນມຸກນັ 
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  ຕ ື່ ສູໍ້ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະຕ ື່ ສູໍ້ຜູໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົຫດົສງົ.’

[a] 
27ຈງິ ແທໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ທງັ ເຮໂຣດ ແລະ ປົນຕີໂອ ປລີາດ,         ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ,         ແລະ ຊຳວ ອິສຣາ-

ເອນ          ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ທີື່  ຊງົ ຫດົສງົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ,         

28ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຫດັ ແລະ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ກ  ຳນດົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກື່ອນ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ.         

29ຂໍ້ຳ ແຕື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໂຜດ ທອດ ພຣະເນດ ກຳນ ຂູື່ເຂັນ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ຂ  

ໂຜດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳ,         

30ໂດຍ ກຳນ ຊງົ ຢຽດ ພຣະ-

ຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ແລະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ກບັ ກຳນ ອດັສະຈນັ ບງັ-

ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ.         

31ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ອໍ້ອນວອນ ຈບົ 

ລງົ ແລໍ້ວ         ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ຊຸມນມຸ ກນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະທໍ້ຳນ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ         

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ທກຸ ຄນົ         ຈ ື່ງ ພຳກນັ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳຫຳນ.          

ທຸກສິ່ງເປັນຂອງກາງ 
32ອນັ ໜ ື່ ງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຕນົ ມີ 

ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ສື່ວນ ຕວົ         ແຕື່ ຖ  ວື່ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ເປັນ ຂອງ ກຳງ.         

33ຝື່ຳຍ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ກ  

ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ ອນັ ໃຫຍື່         ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         

ແລະ ພຣະຄນຸ ອນັ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ.         

34ເພຳະວື່ຳ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຂດັ ສນົ         ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ບກຸຄນົ ໃດ ມີ ໄຮື່ນຳ ຫລ  ຢໍ້ຳວ ເຮ ອນ ກ  ໄດໍ້ ຂຳຍ ເສຍ         ແລະ ນ  ຳ ເງນິ ຄື່ຳ ຂອງ ທີື່  ຂຳຍ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

35ມຳ 

ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ມີ ກຳນແຈກຢຳຍ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ທີື່  ຕໍ້ອງກຳນ.         

36ຝື່ຳຍ ໂຢເຊັບ ທີື່  ອກັ ຄະ ສຳວກົ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ບາຣະນາບາ          (ແປ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ມໃີຈ ອດຸໜນຸ)         ເປັນ ພວກ ເລວີ 

ໄທ ເກຳະ ກຸບໂຣ.         

37ກ  ໄດໍ້ ຂຳຍ ນຳ ຂອງ ຕນົ ທົື່ງ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ອກັ ຄະ ສຳວກົ.          

ບົດທີ 5 
ອານາເນຍກັບຊະຟີຣາ 

1ແຕື່ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອານາເນຍ          ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ຊ ື່  ຊະຟີຣາ          ໄດໍ້ ຂຳຍ ທີື່  ດນິ ຂອງ ຕນົ.         

2ສື່ວນ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ນ ັໍ້ນ ອານາເນຍ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ ກ  ຮູໍ້ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ 

ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ອານາເນຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ.         

3ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ອາ-
ນາເນຍ ເອີຍ,         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຊາຕານ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຕວົະ ຕ ື່  ພຣະວິນຍານບໍລິ-
ສຸດ          ແລະ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຽນ ຄື່ຳ ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ.         

4ເມ  ື່ອ ດນິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຂຳຍ ກ  ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຫລ          ແລະ ເມ  ື່ອ ຂຳຍ ແລໍ້ວ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢູື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ມີ ເຫດ ໃດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈ ື່ງ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ດ ັື່ງນີໍ້ ໃນ ໃຈ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕວົະ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕວົະ ມະນດຸ ແຕື່ ຕວົະ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.”          
5ເມ  ື່ອ ອານາເນຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳຍ ເສຍ         ຄນັ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ 

ກ  ເກດີ ມີ ຄວຳມ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ.         

6ຝື່ຳຍ ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຫ ື່  ສບົ ລຳວ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຫຳມ ອອກ ໄປ 

 

[a]ຫລ  “ຕ ື່ ສູໍ້ພຣະຄຣດິ.” 
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ຝງັ ເສຍ.         

7ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ປະມຳນ ສຳມ ຊ ົື່ວໂມງ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ລຳວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ໂດຍ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

8ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ດ ູ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຂຳຍ ທີື່  ດນິ ໄດໍ້ 

ລຳຄຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ ”         ນຳງ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ,         ໄດໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.”         

9ເປໂຕ ຈິື່ງ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຈິື່ງ ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ທດົ ລອງ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຕນີ ຂອງ ພວກ ທີື່  ໄປ ຝງັ ສບົ ຜວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ປະຕູ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈະ ຫຳມ ສບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ 

ໄປ ເໝ ອນ ກນັ.”         

10ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳຍ ແຄມ ຕນີ ຂອງ ເປໂຕ          ເມ  ື່ອ ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ນຳງ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຫຳມ ສບົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ສບົ ສຳມີ ຂອງ ນຳງ.         

11ຝື່ຳຍ 

ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ເຫດກຳນ ນີໍ້         ກ  ເກດີ ມີ ຄວຳມ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ.          

ໝາຍສຳຄັນແລະການອັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນ 
12ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໃນ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ພນົລະເມ  ອງ......         (ພວກ ສຳວກົ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ຢູື່ ໃນ ລະບຽງ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ.         

13ສື່ວນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕດິ ພນັ ຢູື່ ນ  ຳ         ແຕື່ ພນົລະເມ  ອງ ສນັລະເສີນ ຍໍ້ອງຍ  ເຂົຳ ຢູື່.         

14ແລະ ມີ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ເກົື່ ຳ ອີກ).         

15ຈນົ ວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ໃສື່ ບື່ອນ ນອນ ນໍ້ອຍ ໃຫຍື່         ຫຳມ ອອກ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕຳມ 

ຫນົທຳງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳງ ໜໍ້ອຍ ເງຳົ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ບຳງ ຄນົ.         

16ແລະ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່ ຢູື່ ລໍ້ອມ ຮອບ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ນ  ຳ ເອົຳ 

ຄນົ ເຈບັ ປື່ວຍ ມຳ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ບຽດບຽນ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ດ  ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ          

ພວກອັກຄະສາວົກຖືກຂົ່ມເຫງ 
17ຝື່ຳຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ພວກ ຊາດູກາຍ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຫິງ ສຳ.         

18ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄປ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ ຕະລຳງ.         

19ແຕື່ ໃນ ເວ-

ລຳ ກຳງຄ ນ         ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໄຂ ປະຕູ ຄກຸ ແລະ ນ  ຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ ອອກ ໄປ ໂດຍ ບອກ ວື່ຳ.         

20“ຈ ົື່ງ ໄປ ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ປະກຳດ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເລ ື່ ອງ 

ຊວີດິ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພນົລະເມ  ອງ ຟງັ.”         

21ເມ  ື່ອ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ ຍນິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພ  ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ 

ສ ັື່ງສອນ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ.          

ຝື່ຳຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ພກັ ພວກ ຂອງ ຕນົ         ກ  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ສະມຳຊກິ ແຫື່ງ ສຳນ ສງູ ສດຸ         ຄ  ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ມຳ ປະຊຸມ         ແລໍ້ວ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຍງັ ຄກຸ ໃຫໍ້ ພຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ອອກ 

ມຳ.         

22ແຕື່ ພ  ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຢູື່ ໃນ ຄກຸ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ລຳຍ ງຳນ.         

23ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ປະຕູ ຄກຸ ອດັ ແໜໍ້ນ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ໜໍ້ຳ 

ປະຕູ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໄຂ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ຜູໍ້ ໃດ.”         

24ເມ  ື່ອ ນຳຍ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພຣະວຫິຳນ ກບັ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ສະຫງນົສນົເທ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ໄປ.         

25ແລໍ້ວ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ 

ຄກຸ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຳລງັ ຢ ນ ສ ັື່ງສອນ ພນົລະເມ  ອງ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ.”         

26ແລໍ້ວ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ 

ຮກັສຳ ພຣະວຫິຳນ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ         ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ມຳ ໂດຍ ດ ີ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ 
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ວື່ຳ ພນົລະເມ  ອງ ຈະ ຄວື່ຳງ ຫີນ ໃສື່.          

27ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທີື່  ປະຊຸມ         ແລໍ້ວ ມະຫຳ ປະໂລ-

ຫິດ ຈິື່ງ ໂຈດ ຖຳມ ເຂົຳ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

28“ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ໝູື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ສອນ ອອກ 

ນຳມ ຊ ື່  ນີໍ້         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ,         ໝູື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສອນ ນ ັໍ້ນ ແຜື່ ໄປ ທົື່ວ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ປຳດຖະໜຳ 

ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຜິດ ກື່ຽວ ກບັ ຄວຳມ ຕຳຍ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ
[a]         ຕກົ ໃສື່ ພວກ ເຮົຳ.”         

29ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກບັ ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ ອ ື່ ນ ໆ         ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ  ຳ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ມະນດຸ.         

30ພຣະເຢຊ ູຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເສຍ ໂດຍ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ-ຸ

ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່.         

31ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົ ຕ ັໍ້ງ 

ໄວໍ້ ທີື່  ກ  ໍ້ຳ ພຣະຫດັ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູໍ້ ນ  ຳ ແລະ ອງົ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ກບັ ໃຈ ໃໝື່         ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຂົຳ.         

32ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈິື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ 

ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ເໝ ອນ ກນັ.”          
33ເມ  ື່ອ ທີື່  ປະຊຸມ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ເຈບັ ແຄໍ້ນ ແໜໍ້ນ ໃຈ ຄ ດ ຢຳກ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ເສຍ.         

34ແຕື່ ມ ີຟາຣີ-
ຊາຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຄາມາລເີອັນ          ເປັນ ຄບູຳ ອຳຈຳນ ທີື່  ນບັຖ  ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທີື່  

ປະຊຸມ         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ອອກ ໄປ ຈກັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ.         

35ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ທີື່  ປະ-

ຊຸມ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

36ເມ  ື່ອ ຄຳວ ກື່ອນ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ທູດາ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ອວດ ວື່ຳ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ສ  ຳຄນັ         ມີ ຄນົ ທີື່  ຕດິຕຳມ 

ຮື່ວມ ໄປ ປະມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແຕື່ ທູດາ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ         ແລະ ພກັ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ກະຈດັກະ-

ຈຳຍ ສນູຫຳຍ ໄປ.         

37ພຳຍຫລງັ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມີ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢູດາ          ເປັນ ໄທ ຄາລີເລ          ໄດໍ້ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຄຳວ 

ຈດົ ບນັຊ ີສ  ຳມະໂນ ຄວົ         ແລະ ໄດໍ້ ຊກັ ຈງູ ພນົລະເມ  ອງ ໃຫໍ້ ຕດິຕຳມ ຕວົ ໄປ         ຄນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈບິຫຳຍ ໄປ 

ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ.         

38ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ 

ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ເທຳະ         ປື່ອຍ ເຂົຳ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ແຜນກຳນ ຫລ  

ກດິຈະກຳນ ນີໍ້ ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ         ມນັ ກ  ຈະ ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ ເອງ.         

39ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ທ  ຳລຳຍ ເຂົຳ ໄດໍ້         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ກບັ ເປັນ ຜູໍ້ ສູໍ້ ຮບົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.”         

40ແລໍ້ວ 

ເຂົຳ ກ  ຍອມ ຟງັ ຄາມາລເີອັນ,         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ຂໍ້ຽນ ແລະ ສ ັື່ງ 

ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູ         ແລໍ້ວ ກ  ປື່ອຍ ໄປ.         

41ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ທີື່  ປະຊຸມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ທີື່  ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຕນົ ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຖ ກ ປະໝຳດ ນນິທຳ ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ພຣະນຳມ ນ ັໍ້ນ.         

42ແລະ ທກຸ ໆ         ວນັ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ແລະ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ພວກ ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດ         ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ.          

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ໃຫໍ້ເລ ອດຂອງຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນ...” 
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ການເລືອກຕັ້ງຄະນະເຈັດຄົນ 
1ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຈ  ຳນວນ ພວກ ສິດ ກ  ຳລງັ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ກຣີກ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຕ ື່  

ພວກ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີວື່ຳ         ໃນ ກຳນ ແຈກ ທຳນ ທກຸ ໆ         ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເວັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຈກ ໃຫໍ້ ພວກ 

ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຊຳວ ກຣີກ.         

2ຝື່ຳຍ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ພວກ ສິດ ໃຫໍ້ ປະຊຸມ ກນັ         

ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊ ື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ປະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ກຳນ ກນິກຳນ ດ ື່ ມ         

ກ  ບ ື່  ສມົຄວນ.         

3ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊອກ ຫຳ ເຈດັ ຄນົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ມີ 

ຊ ື່  ສຽງ ດ ີຜູໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ແລະ ສະຕປິນັຍຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ດແູລ ກຳນ ງຳນ 

ນີໍ້.         

4ສື່ວນ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ແລະ ກຳນ ສ ັື່ງສອນ ພຣະທ  ຳ.”         

5ຄນົ ທງັ ໝດົ 

ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຫັນ ຊອບ ກບັ ຄ  ຳ ສະເໜີ ນີໍ້         ຈິື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ຊະເຕຟາໂນ          ຜູໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ກບັ ຟີລິບ,         ໂປຣໂຄໂຣ,         ນີກາໂນ,         ຕີໂມນ,         ປາເມນາ,         ແລະ ນີໂກ-
ລາໂອ          ໄທ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ຜູໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຝື່ຳຍ ສຳດສະໜຳ ຢິວ.         

6ຄນົ ທງັ ເຈດັ ນີໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ສະເໜີ ຕ ື່  

ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ແລໍ້ວ ກ  ວຳງ ມ  ໃສື່ ເຂົຳ.         

7ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ພວກ ສິດ ກ  ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ມີ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະສຳດສະໜຳ ເໝ ອນ ກນັ.          

ຊະເຕຟາໂນຖືກຈັບ 
8ຝື່ຳຍ ຊະເຕຟາໂນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ແລະ ລິດເດດ         ຈິື່ງ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ແລະ ໝຳຍ ສ  ຳ-

ຄນັ ອນັ ໃຫຍື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ພນົລະເມ  ອງ.         

9ແຕື່ ມີ ບຳງ ຄນົ ມຳ ຈຳກ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ໂຮງ ທ  ຳ ທຳດ ອິດສະຫລະ”         ມີ ທງັ ຊຳວ ກີເຣເນ,         ຊຳວ ອາເລັກຊັນເດຍ,         ກບັ ບຳງ ຄນົ ຈຳກ ກີລີ-
ເກຍ ແລະ ອາເຊຍ          ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳກນັ ມຳ ໄລື່ ລຽງ ກບັ ຊະເຕຟາໂນ.         

10ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຄ  ຳ ທີື່  

ທື່ຳນ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ສະຕ ິບນັ ຍຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ບ ື່  ໄດໍ້.         

11ເຂົຳ ຈິື່ງ ຍວົະ ຍງົ ເອົຳ ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ 

ມຳ ກື່ຳວ ຫຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ໂມເຊ ແລະ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.”         

12ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ພນົລະເມ  ອງ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລະ ພວກ ນກັທ  ຳ         ແລໍ້ວ ໂດດ ຈບັ ຊະເຕຟາໂນ ນ  ຳໄປ ຫຳ 

ສຳນ ສງູ ສດຸ.         

13ໃຫໍ້ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ ມຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊົຳ ໃນ ກຳນ ກື່ຳວ ຕ ື່ ສູໍ້ ບື່ອນ ສກັສິດ ນີໍ້ 

ແລະ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະບນັຍດັ.         

14ເພຳະ ໝູື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄນົ ນີໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຈະ ປື່ຽນ ທ  ຳນຽມ ທີື່  ໂມເຊ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.”         

15ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ນ ັື່ງ 

ຢູື່ ທີື່  ປະຊຸມ ໄດໍ້ ແນມ ເບິື່ ງ ຊະເຕຟາໂນ          ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ໜໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  ໜໍ້ຳ ເທວະດຳ.          

ບົດທີ 7 
ຊະເຕຟາໂນກ່າແກ້ຕົວ 

1ແລໍ້ວ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ກຳນ ນີໍ້ ມີ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແທໍ້ ຫລ .”         

2ຝື່ຳຍ ຊະເຕຟາໂນ ໄດໍ້ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ຍຳພ ື່  ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ ເທີນ         ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີ        ໄດໍ້ ຊງົ ປະ-

ກດົ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ປະເທດ ໂມເຊ ໂປ ຕຳ ເມຍ         



ກິດຈະການ 7 226 
ກື່ອນ ທີື່  ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ຮາຣານ,         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         

3‘ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ແລະ 

ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ.’         

4ອັບຣາຮາມ ຈິື່ງ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ຊຳວ ຄັນເດອາ          ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຮາຣານ          ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ບດິຳ ຂອງ ທື່ຳນ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         

ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມຳ ຢູື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

5ແຕື່ ພຣະ-

ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມີ ມ ລະດກົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ແຕື່ ທ ື່  ຮອຍ ຕນີ         ແຕື່ ຂະນະ ເມ  ອ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ມີ 

ລກູ         ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຈະ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ແກື່ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.         

6ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ອຳ ໃສ ເປັນ ແຂກ 

ຢູື່ ໃນ ຕື່ຳງປະເທດ ແລະ ຊຳວ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເອົຳ ເຂົຳ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຂ ົື່ມເຫງ ເຂົຳ ເປັນ ເວລຳ 

ສີື່  ຮໍ້ອຍ ປີ.         

7ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         ‘ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ປະເທດ ທີື່  ເຂົຳ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ ອອກ ມຳ ບວົລະບດັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ ໃນ ທີື່  ນີໍ້.’         

8ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ປະທຳນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ພິທີ ຕດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຣາຮາມ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ອັບຣາຮາມ ມີ 

ລກູ ຊ ື່  ອີຊາກ          ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ແປດ ຝື່ຳຍ ອີຊາກ ກ  ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ຢາ-
ໂຄບ ກ  ໃຫໍ້ ບນັພະບລຸດຸ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເໝ ອນ ກນັ.         

9“ອນັ ໜ ື່ ງ,         ບນັພະບລຸດຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ຄ ດ ອິດສຳ ໂຢເຊັບ          ຈິື່ງ ຂຳຍ ເພິື່ ນ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເພິື່ ນ.         

10ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ທງັ ສິໍ້ນ         ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຊອບ ແລະ ສະຕປິນັຍຳ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ          ກະສດັ ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໂຢເຊັບ ເປັນ ຜູໍ້ ຄອບຄອງ ປະ-

ເທດ ເອຢິບ ກບັ ທງັ ພະລຳຊະວງັ.         

11ຕ ື່  ມຳ ເລີຍ ເກດີ ມກີຳນ ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ປຳ ອຳຫຳນ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ 

ແລະ ປະເທດ ການາອານ          ແລະ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ຫຳ ອຳຫຳນ ມຳ ລໍ້ຽງ ຊບີ ບ ື່  ໄດໍ້.         

12ຝື່ຳຍ ຢາໂຄບ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ມີ ເຂົໍ້ຳ ຢູື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຈິື່ງ 

ໃຊໍ້ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ.         

13ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ 

ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຮູໍ້ຈກັ         ແລະ ໄດໍ້ ແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ ຮູໍ້ຈກັ ຍຳດ ວງົ ຂອງ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

14ຝື່ຳຍ ໂຢ-
ເຊັບ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເຊນີ ຢາໂຄບ ຜູໍ້ ເປັນ ບດິຳ         ກບັ ບນັດຳ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ເຈດັ ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ ໃຫໍ້ 

ມຳ ຫຳ.         

15ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກບັ ພວກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຕຳຍ ໄປ.         

16ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ສບົ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຈິື່ງ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ທີື່  ອັບຣາຮາມ ເອົຳ 

ເງນິ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ ຊ ໍ້ ຈຳກ ຕະກນຸ ຮາໂມ ໃນ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ.          
17“ອນັ ໜ ື່ ງ,         ເມ  ື່ອ ກ  ຳນດົ ແຫື່ງ ພຣະສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກບັ ອັບຣາຮາມ ໃກໍ້ ຈະ 

ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

18ຈນົ ເຖງິ ກະສດັ 

ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ໂຢເຊັບ          ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.         

19ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ກນົອ-ຸ

ບຳຍ ຂ ົື່ມເຫງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແລະ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ໂດຍ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເອົຳ ລກູ ອື່ອນ ໄປ ຖິໍ້ມ ເສຍ 

ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ເຫລ ອ ຢູື່ ໄດໍ້.         

20ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ມີ ຮບູ ຮື່ຳງ ງດົ ງຳມ ປຳນ ພຣະເຈົ້າ 

[a]         

ເຂົຳ ຈິື່ງ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ພ ື່  ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ເດ ອນ.         

21ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຖິໍ້ມ ນອກ 

ເຮ ອນ         ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ໄປ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຕນົ.         

22ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ງດົງຳມຕ ື່ ພຣະພກັພຣະເຈົໍ້ຳ.” 



227 ກິດຈະການ 7 
ຮບັ ກຳນ ສອນ ໃນ ວຊິຳ ກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ          ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ໃນ ກຳນ ກື່ຳວ ແລະ ໃນ ກດິ-

ຈະກຳນ ຕື່ຳງ ໆ.         

23“ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ປີ         ກ  ຄ ດ ຢຳກ ໄປ ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ 

ຄ  ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ.         

24ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກ ັໍ້ນ 

ກຳງ ເອົຳ ໄວໍ້         ຈິື່ງ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ເອຢິບ ຜູໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ.         

25ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຄ ດ ວື່ຳ ຍຳດ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄງົ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ລອດ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳໃຈ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

26ໃນ ວນັ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ພບົ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ວວິຳດ ກນັ ຢູື່         ກ  ພະຍຳຍຳມ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ຄ ນ ດ ີກນັ         ຈິື່ງ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ຊຳຍ ເອີຍ,         ໝູື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ         ເປັນ ຫຍງັ ຈິື່ງ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ກນັ.’         

27ຝື່ຳຍ ຄນົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊຸກ ໂມເຊ ອອກ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ໃຜ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ຕດັ ສີນ ພວກ ເຮົຳ.         

28ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເໝ ອນ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ເອ-
ຢິບ ມ ໍ້ວຳນ ນີໍ້ ຫລ .’         

29ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ປບົ ໜີ ໄປ ອຳ ໃສ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຢູື່ ໃນ ປະເທດ 

ມີດີອານ          ແລະ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ມີ ລກູ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ.          
30“ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ປີ ແລໍ້ວ         ມີ ເທວະດຳ ອງົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ແປວໄຟ ທີື່  ພຸື່ມ 

ໜຳມ ໃນ ປື່ຳ ຊີນາຍ.         

31ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ເບິື່ ງ ໃກໍ້ ໆ         ກ  ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

32‘ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ,         ຂອງ ອີຊາກ,         ແລະ ຂອງ ຢາໂຄບ’         

ໂມເຊ ຈິື່ງ ຢໍ້ຳນ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ບ ື່  ກໍ້ຳ ຫລຽວ ເບິື່ ງ.         

33ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         ‘ຈ ົື່ງ ຖອດ 

ເກບີ ອອກ ເສຍ         ເພຳະ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢູື່ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ.         

34ແທໍ້ ຈງິ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳ-

ບຳກ ແຫື່ງ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ໂອື່ຍຄຳງ ຂອງ ເຂົຳ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ລງົ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊື່ອຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ມຳ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ.’         

35“ໂມເຊ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ຖ ກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ ໃຜ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ 

ແລະ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ ພວກ ເຮົຳ’         ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ໄປ ເປັນ ທງັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ເປັນ ຜູໍ້ ຊື່ອຍ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ໂດຍ ມ  ຂອງ ເທວະດຳ ອງົ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ແກື່ ທື່ຳນ ທີື່  ພຸື່ມ ໜຳມ ນ ັໍ້ນ.         

36ແມ ື່ນ ໂມເຊ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ 

ຜູໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ອອກ ມຳ         ໂດຍ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ແລະ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃນ ປະເທດ ເອ-
ຢິບ,         ທີື່  ທະເລ ແດງ,         ແລະ ໃນ ປື່ຳ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ປີ.         

37ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊນົ 

ຊຳດ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         ‘ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເກດີ ມຳ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ         

ຈຳກ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເກດີ ມຳ.’”[a]                  

38ແມ ື່ນ ໂມເຊ ຜູໍ້ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ທີື່  ຮື່ວມ ຢູື່ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ໃນ ປື່ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ຢູື່ ພ ູຊີນາຍ 

ແລະ ຢູື່ ກບັ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະທ  ຳ ອນັ ມີ ຊວີດິ ຖຳວອນ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.         

39ແຕື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມໃີຈ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ປດັ ຊຸກ ທື່ຳນ ອອກ ເສຍ         ເພຳະ 

ເຂົຳ ມໃີຈ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ.         

40ເຂົຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ 

ພຣະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ         ສື່ວນ ໂມເຊ ຜູໍ້ ນີໍ້         ທີື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ມີ ເຫດ ໃດ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ແກື່ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ.’         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ເໝ ອນດ ັື່ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.” 
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41ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮບູ ງວົ ນໍ້ອຍ ຕວົ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ຮບູ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ພິທີ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ສະຫລອງ ສິື່ ງ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຕນົ ເອງ ນ ັໍ້ນ.         

42ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຫນັ ພຣະພກັ ໄປ ເສຍ         ແລະ ປະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ບວົລະບດັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຝງູ ກອງທບັ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຕຳມ ທີື່  ມີ 

ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         ‘ຍຳດ ວງົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ,         ສດັ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ 

ຖວຳຍ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ ໃນ ປື່ຳ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ປີ ຕີໍ້.         

43ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ໂມລົກ          ແລະ ດວງ ດຳວ ຂອງ ພະ ເຣຟານ          ຄ  ຮບູ ທີື່  ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ນະມດັສະກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ເຮົຳ ຈິື່ງ ຈະ ກວຳດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ກຳຍ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ 

ໄປ ພຸໍ້ນ.’         

44“ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເມ  ື່ອ ຢູື່ ໃນ ປື່ຳ         ກ  ມີ ສ  ຳນກັ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ         

ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ.         

45ຝື່ຳຍ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ສ  ຳນກັ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຂນົ ຕຳມ ໂຢຊວຍ ໄປ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ 

ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ບນັ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ         ສ  ຳນກັ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ສ ບ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ສະໄໝ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ.         

46ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຊອບ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ທນູ ຂ ອະນຍຸຳດ ຊອກ ຫຳ ພຣະວຫິຳນ[a]         ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ[b]         ຂອງ ຢາໂຄບ.         

47ແຕື່ 

ວື່ຳ ແມ ື່ນ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ.         

48ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ອງົ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ 

ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະທບັ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມະນດຸ         ຕຳມ ທີື່  ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ.          

 49 ‘ຟໍ້ຳສະຫວນັເປັນບນັລງັຂອງເຮົຳ 

   ແລະແຜື່ນດນິໂລກເປັນທີື່ ຮອງຕນີຂອງເຮົຳ’ 

  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຖຳມວື່ຳ 

   ‘ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະສໍ້ຳງທີື່ ສະຖດິຢື່ຳງໃດສ  ຳລບັເຮົຳ 

  ຫລ ບື່ອນໃດເປັນທີື່ ພກັອຳໃສຂອງເຮົຳ. 

 50  ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ມ  ຂອງເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງໄວໍ້ທງັສິໍ້ນ. 

  ບ ື່ ແມ ື່ນຫລ ’ 
51“ໂອ         ຄນົ ຊຳດ ຄ  ແຂງ ເອີຍ,         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ໃນ ໃຈ ແລະ ໃນ ຫ ູ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຂດັຂວຳງ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຢູື່ ສະເໝີ         ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

52ມີ ໃຜ ແດື່ ໃນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຂ ົື່ມເຫງ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ສະເດັດ ມຳ ຂອງ ອງົ ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ         ບດັ 

ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ມອບ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ແລະ ຂໍ້ຳ ເສຍ.         

53ຄ  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ພຣະບນັຍດັ ຈຳກ ພວກ ເທວະດຳ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.”          

ການຄວ່າງຫີນໃສ່ຊະເຕຟາໂນໃຫ້ຕາຍ 
54ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເຈບັ ແຄໍ້ນ ແໜໍ້ນ ໃຈ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຂບົ ແຂໍ້ວ 

ຄໍ້ຽວ ຟນັ ໃສື່ ຊະເຕຟາໂນ.         

55ຝື່ຳຍ ຊະເຕຟາໂນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ທີື່ ສະຖດິ” [b]ຄ ວື່ຳລກູຫລຳນຂອງຢຳໂຄບ ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັມຄີ  ຳວື່ຳ 

“ພຣະເຈົໍ້ຳ” ແທນຄ  ຳວື່ຳ “ເຊ ໍ້ອສຳຍ”. 
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ຂ ໍ້ນ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ສະຫວນັ         ຈິື່ງ ເຫັນ ພຣະ ລດັ ໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ 

ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

56ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ແຫວກ ອອກ         

ແລະ ເຫັນ ບດຸ ມະນດຸ ຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

57ແຕື່ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ອດັ 

ຫູ ຕນົ ເສຍ         ພຳກນັ ຫລບູ ໃສື່ ຊະເຕຟາໂນ.         

58ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊຸກ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ກງຸ         ແລະ ຄວື່ຳງ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່         ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ຊະເຕຟາໂນ          ກ  ປດົ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃກໍ້ ຕນີ 

ຂອງ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຊໂລ.         

59ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ຊະເຕຟາໂນ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ 

ອໍ້ອນວອນ ທນູ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ,         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ເອົຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄວໍ້ 

ເທີນ.”         

60ຊະເຕຟາໂນ ໄດໍ້ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຂ  

ໂຜດ ຢື່ຳ ຊງົ ຖ  ໂທດ ເຂົຳ ເພຳະ ບຳບ ນີໍ້”         ເມ  ື່ອ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ.          
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ຝ່າຍໂຊໂລກໍເຫັນດີໃນການທີ່ເຂົາຂ້າຊະເຕຟາໂນເສຍ 

ໂຊໂລຂົ່ມເຫງຄຣິສຕະຈັກ 
1ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມກີຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ອນັ ໃຫຍື່ ຕ ື່  ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ພວກ ລກູສິດ ທງັ 

ໝດົ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ກ  ໄດໍ້ ແຈກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ ແລະ ແຂວງ ຊາ-
ມາເຣຍ.         

2ແຕື່ ມີ ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ ຜູໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ຊະເຕຟາໂນ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້         ແລະ 

ມກີຳນ ໂສກເສົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອນັ ໃຫຍື່ ເພຳະ ທື່ຳນ.         

3ຝື່ຳຍ ໂຊໂລ ພະຍຳຍຳມ ທ  ຳລຳຍ ຄຣສິຕະຈກັ ຢື່ຳງ 

ຮນຸ ແຮງ         ໂດຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ຢໍ້ຳວ ເຮ ອນ ລຳກ ເຂົຳ ທງັ ຍງິ ແລະ ຊຳຍ ໄປ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ.          

ການປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນແຂວງຊາມາເຣຍ 
4ຝື່ຳຍ ສິດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ກ  ພຳກນັ ໄປ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແຫື່ງ 

ພຣະທ  ຳ ຕຳມ ບື່ອນ ຕື່ຳງ ໆ.         

5ສື່ວນ ຟີລິບ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ແຂວງ ຊາມາເຣຍ          ປະກຳດ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ໃຫໍ້ ໄທ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຟງັ.         

6ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  

ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ປະກຳດ ຂອງ ທື່ຳນ.         

7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  

ສິງ ຢູື່ ໃນ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ແລະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທີື່  ເປັນ ງ ື່ອຍ ແລະ ຂຳ 

ເສັໍ້ງ ຫລຳຍ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ         

8ຈິື່ງ ບງັເກດີ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີອນັ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          
9ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊີໂມນ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ກື່ອນ ມຳ ເປັນ ໝ  ເວດມນົ         ເຄີຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄທ ເມ  ອງ ຊາ-

ມາເຣຍ ງ ດງ ໍ້ ອດັສະຈນັ ໃຈ         ແລະ ອວດ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ສ  ຳຄນັ.         

10ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທງັ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ແລະ 

ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ກ  ສນົໃຈ ຟງັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ອຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ 

ມະຫິດທິ ລິດ.”         

11ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສນົໃຈ ຟງັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ສະແດງ ເວດມນົ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ງ ດງ ໍ້ ອດັສະຈນັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຫິງ ມຳ ແລໍ້ວ.         

12ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ຊ ື່ ງ ຟີລິບ ໄດໍ້ ປະກຳດ         ເປັນ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ 

ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ທງັ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ.         

13ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ ເອງ ກ  ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ຮບັ ບບັຕສິະ-

ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ຕດິ ຢູື່ ກບັ ຟີລິບ          ແລະ ປະຫລຳດ ໃຈ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອິດທິລິດ ອນັ ໃຫຍື່ 
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ທີື່  ໄດໍ້ ບງັເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ.          

14ເມ  ື່ອ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ໄທ ຊາມາເຣຍ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ.         

15ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ 

ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

16ເພຳະ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຍງັ 

ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ເທິງ ເຂົຳ ຈກັ ຄນົ         ມີ ແຕື່ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ.         

17ເປໂຕ ກບັ ໂຢຮັນ ຈິື່ງ ວຳງ ມ  ໃສື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ.[a]                   
18ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະວິນຍານ ເປັນ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ວຳງ ມ  ຂອງ ພວກ 

ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເງນິ ມຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ.         

19ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫຳກ ວຳງ ມ  ໃສື່ ຜູໍ້ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານບໍລິ-
ສຸດ.”         

20ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕອບ ຊີໂມນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເງນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈບິຫຳຍ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ 

ວື່ຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຂອງ ປະທຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເງນິ.         

21ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຫຸໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ນີໍ້         ເພຳະ ໃຈ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

22ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຫລບົ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໃໝື່ ຈຳກ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້         ແລະ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຂ  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຫວງັ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຄ ດ ໃນ 

ໃຈ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

23ເພຳະ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອິດສຳ ອນັ ຂມົຂ ື່ ນ         ແລະ ຖ ກ ລື່ຳມ ໄວໍ້ 

ດໍ້ວຍ ໂສໍ້ ຂອງ ຄວຳມ ອະທ  ຳ.”         

24ຝື່ຳຍ ຊີໂມນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ອໍ້ອນວອນ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່         ເພ ື່ ອ ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃສື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈກັ ປະກຳນ.”          

25ສື່ວນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ແລະ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແລໍ້ວ         ກ  ກບັ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຕຳມ ທຳງ ໃນ ບໍ້ຳນ ຊຳວ ຊາມາ-
ເຣຍ ຫລຳຍ ແຫື່ງ.          

ຟີລິບແລະຊາວເອທີໂອເປຍຜູ້ໜຶ່ງ 
26ແລະ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຟີລິບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         

ຕຳມ ທຳງ ລງົ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ຄາຊາ”         (ທີື່  ເປັນ ທຳງ ປື່ຳ ດນິຊຳຍ).         

27ທື່ຳນ ຈິື່ງ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ເດນີທຳງ ໄປ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ໄທ ເອທີໂອເປຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ,         ເປັນ ຊຳຍ ຕອນ,         ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະ-

ກຳນ ຊ ັໍ້ນ ສງູ ຂອງ ກັນດາເກ          ຄ  ພຣະ ລຳຊນີ ີຂອງ ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ,         ເປັນ ນຳຍ ຄງັ ຊບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພຣະ ລຳຊນີ ີນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມຳ ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ເພ ື່ ອ ນະມດັສະກຳນ.         

28ຂະນະ ທີື່  ນ ັື່ງ ລດົ ກ  ຳລງັ ກບັ 

ເມ  ອ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອື່ຳນໜງັສ  ຂອງ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢູື່.         

29ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ສ ັື່ງ ຟີລິບ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຕດິ ກບັ ລດົ ນີໍ້ ໄປ.”         

30ຟີລິບ ຈິື່ງ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ອື່ຳນໜງັສ  ເອ-
ຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢູື່         ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ອື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຫລ .”         

31ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ແນະນ  ຳ ໃຫໍ້         ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເຊນີ ຟີລິບ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ລດົ ນ  ຳ.         

32ພຣະຄ  ຳ ພີ ຕອນ ທີື່  ທື່ຳນ ອື່ຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຂ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້,          

  “ເຂົຳໄດໍ້ນ  ຳທື່ຳນໄປເໝ ອນນ  ຳເອົຳແກະໄປຂໍ້ຳ 

   ແລະເໝ ອນແກະນໍ້ອຍມດິຢູື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຜູໍ້ຕດັຂນົມນັ 

 

[a]ເປັນລ  ຳດບັໄປ. 
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  ທື່ຳນກ ບ ື່ ອອກປຳກເໝ ອນກນັ. 

 33  ໃນຄຳວທື່ຳນຕກົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍ 

  ທື່ຳນບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ໃຜຈະເຫລົື່ ຳເຖງິເຊ ໍ້ອສຳຍ[a]ຂອງທື່ຳນໄດໍ້ 

  ເພຳະວື່ຳຊວີດິຂອງທື່ຳນໄດໍ້ຖ ກຕດັເສຍ.” 
34ຊຳຍ ຕອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຟີລິບ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລົື່ ຳ ເຖງິ ຜູໍ້ ໃດ         ເຖງິ ຕນົ ເອງ ຫລ  ເຖງິ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ.”         

35ແລໍ້ວ ຟີລິບ ຈິື່ງ ອອກປຳກ[b]         ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເລົື່ ຳ 

ແຕື່ ພຣະຄ  ຳ ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ.         

36ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ 

ເດນີທຳງ ໄປ ກ  ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ມີ ນ  ໍ້ຳ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ         ຊຳຍ ຕອນ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ນ  ໍ້ຳ ມີ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້         ມີ ອນັ ໃດ 

ຂດັຂໍ້ອງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.”         

37[ຝື່ຳຍ ຟີລິບ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຕັມ ໃຈ ເຊ ື່ ອ ກ  ໄດໍ້ 

ຮບັ”         ຊຳຍ ຕອນ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”]         

38ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຢດຸ ລດົ         ຟີລິບ ກບັ ຊຳຍ ຕອນ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ລງົ ໄປ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ຟີລິບ ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.         

39ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ຟີລິບ ໄປ ເສຍ         ສື່ວນ ຊຳຍ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຟີລິບ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ         

40ແຕື່ ມີ ຜູໍ້ ພບົ ຟີລິບ ທີື່  ເມ  ອງ ອາໂຊໂຕ          ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ປະກຳດ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທົື່ວ ທກຸ ເມ  ອງ         ຈນົ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ.          

ບົດທີ 9 
ໂຊໂລຫລົບຕັ້ງໃຈໃໝ່ 

(ກຈກ 22:6-16; 26:12-18) 

1ຝື່ຳຍ ໂຊໂລ ຍງັ ຄູື່ ເຂນ ວື່ຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ສິດ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ         ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ມະຫຳ ປະ-

ໂລຫິດ.         

2ຂ  ໜງັສ  ກ  ຳກບັ ຕວົ ໄປ ຍງັ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພບົ ຄນົ 

ໃດ ຖ  ທຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ວື່ຳ ຊຳຍ ຫລ  ຍງິ         ຈະ ໄດໍ້ ຈບັ ມດັ ພຳ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

3ເມ  ື່ອ ໂຊໂລ ກ  ຳລງັ ເດນີ-

ທຳງ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ມຳບ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ຕວົ 

ທື່ຳນ.         

4ໂຊໂລ ຈິື່ງ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເທິງ ດນິ         ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ອນັ ໜ ື່ ງ ດງັ ມຳ ວື່ຳ,         “ໂຊໂລ,         ໂຊໂລ 

ເອີຍ,         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຂ ົື່ມເຫງ ເຮົຳ.”         

5ໂຊໂລ ໄດໍ້ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ໃຜ”         

ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຢຊູ          ຜູໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

6ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເມ  ອງ         ຈະ ມີ ຜູໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ອນັ ໃດ.”         

7ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເດນີທຳງ ໄປ ພໍ້ອມ 

ກນັ ກ  ນິໍ້ງ ຢູື່         ປຳກ ບ ື່  ອອກ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ບ ື່  ເຫັນ ຜູໍ້ ໃດ.         

8ຝື່ຳຍ ໂຊໂລ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ດນິ         

ເມ  ື່ອ ມ ນ ຕຳ ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ສິື່ ງ ໃດ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຈງູ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ.         

9ໃນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ສຳມ ວນັ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ໃດ         ທງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ.          
10ອນັ ໜ ື່ ງ,         ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ມີ ສິດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອານາເນຍ          ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຜູໍ້ 

 

[a]“ເຖງິດຳວຂອງທື່ຳນ” ຫລ ວື່ຳ “ເຖງິຕ ົໍ້ນເດມີຂອງທື່ຳນ.” [b]ຄ  ຳວື່ຳ “ອອກປຳກ” ນີໍ້ເຄຍີໃຊໍ້ເພ ື່ ອນ  ຳຂ ໍ້-
ຄວຳມສ  ຳຄນັມຳ (ເຊນີເບິື່ ງ ມທ 5:2). 
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ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ນມິດິ ວື່ຳ,         “ອານາເນຍ ເອີຍ”         ອານາເນຍ ຈິື່ງ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ,         ຂໍ້ຳ ພຣະ-

ອງົ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.”         

11ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຖະໜນົ ສຳຍ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຖະ-

ໜນົ ຊ ື່         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຖຳມ ຫຳ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຢູດາ          ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໂຊໂລ ໄທ ເມ  ອງ ຕາໂຊ          ເພຳະ ເບິື່ ງ 

ແມ,         ລຳວ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່.         

12ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ເຫັນ         [ໃນ ນມິດິ]         ວື່ຳ ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອານາເນຍ          

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ວຳງ ມ  ໃສື່ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ ອີກ.”         

13ແຕື່ ອານາເນຍ ໄດໍ້ ທນູ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ 

ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ,         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຫລຳຍ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຂຳດ ຕ ື່  ໄພື່ 

ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຫລຳຍ ມຳ ແລໍ້ວ.         

14ແລະ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖ  ອ  ຳນຳດ ຈຳກ ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ມຳ ມດັ ເອົຳ ຄນົ ທງັ ໝດົ ຜູໍ້ ຮໍ້ອງ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.”         

15ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພຳຊະນະ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ນ  ຳ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ,         ໄປ ຍງັ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ,         ແລະ ໄປ ຍງັ ຊນົ ຊຳດ ອິ-
ສຣາເອນ.         

16ເພຳະວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຫັນ ວື່ຳ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ 

ເທົື່ ຳໃດ ເພຳະ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.”         

17ແລໍ້ວ ອານາເນຍ ກ  ໄປ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ວຳງ ມ  ໃສື່ ໂຊໂລ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ໂຊໂລ ເອີຍ,         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະເຢຊ ູຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ ອີກ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະ-
ວິນຍານບໍລສິຸດ.”         

18ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ເກດັ ຕກົ ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ໂຊໂລ          ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເປັນ ປກົ ກະ ຕ ີຈິື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.         

19ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ມີ ເຫ ື່ ອ-

ແຮງ ຂ ໍ້ນ.          

ໂຊໂລປ່າວປະກາດທີ່ເມືອງດາມາເຊ 
20ອນັ ໜ ື່ ງ,         ໂຊໂລ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ກບັ ພວກ ສິດ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ເປັນ ຫລຳຍ ວນັ,         ໃນ ບດັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູ         ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ         ວື່ຳ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຊງົ ເປັນ 

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

21ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ພຳກນັ ງ ດງ ໍ້ ອດັສະຈນັ ໃຈ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ໄດໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ທີື່  ຮໍ້ອງ ອອກ ນຳມ ຊ ື່  ນີໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຫລ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ຫວງັ ຈະ ຜກູ ມດັ ເອົຳ ພວກ ນ ັໍ້ນ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່.”         

22ແຕື່ ກຳນ 

ປະກຳດ ຂອງ ໂຊໂລ ກ  ມີ ອ  ຳນຳດ ທະວ ິຂ ໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ອດັ ອ ັໍ້ນຕນັ ໃຈ         

ໂດຍ ພິສດູ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫັນ ຄກັ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູນີໍ້ ແຫລະ,         ຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ.          

ໂຊໂລໜີພົ້ນຈາກພວກຢິວ 
23ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ອີກ ຫລຳຍ ວນັ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ໂຊໂລ ເສຍ.         

24ແຕື່ ມີ ຄນົ ບອກ ໃຫໍ້ 

ໂຊໂລ ຮູໍ້ ເຖງິ ກຳນ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຂົຳ         ສື່ວນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕູ ເມ  ອງ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ ເພ ື່ ອ 

ຄອຍ ຂໍ້ຳ ໂຊໂລ.         

25ແຕື່ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ພວກ ລກູສິດ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອົຳ ທື່ຳນ ໃສື່ ກວຍ ຢື່ອນ ລງົ ຕຳມ 

ປື່ອງ ກ  ຳແພງ.          

ໂຊໂລທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
26ເມ  ື່ອ ໂຊໂລ ມຳ ຮອດ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ກ  ພະຍຳຍຳມ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດສະໜມົ ກບັ ພວກ ລກູ-

ສິດ         ແຕື່ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຍງັ ຢໍ້ຳນ ທື່ຳນ ຢູື່         ເພຳະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ລກູສິດ.         

27ແຕື່ ບາຣະນາບາ ໄດໍ້ 
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ພຳ ທື່ຳນ ໄປ ຫຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ແລະ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ວື່ຳ         ໂຊໂລ ໄດໍ້ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໃນ ກຳງ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງໃດ,         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ,         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະກຳດ ອອກ 

ພຣະນຳມ ພຣະເຢຊ ູໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳ.         

28ໂຊໂລ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ນອກ ອອກ ໃນ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ປະກຳດ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳຫຳນ.         

29ແລະ 

ທື່ຳນ ເຄີຍ ສນົທະນຳ ໄລື່ ລຽງ ກບັ ພວກ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ກຣີກ          ແຕື່ ເຂົຳ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ ເສຍ.         

30ເມ  ື່ອ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ຊຳບ ຊື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ພຳ ທື່ຳນ ລງົ ໄປ ທີື່  ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ          ແລະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໜີ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຕາໂຊ.          
31ສນັນ ັໍ້ນ ຄຣສິຕະຈກັ ຕະຫລອດ ແຂວງ ຢດູາຍ,         ແຂວງ ຄາລີເລ,         ແລະ ແຂວງ ຊາມາເຣຍ ຈິື່ງ ມີ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ດ  ຳເນນີ ໄປ ໃນ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ສື່ວນ 

ຄຣສິຕະສະມຳຊກິ ກ  ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ສ ົື່ງເສີມ ຈຳກ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.          

ໄອເນດີພະຍາດ 
32ອນັ ໜ ື່ ງ,         ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ກ  ຳລງັ ທຽວ ໄປ ມຳ ຕະຫລອດ ທກຸ ບື່ອນ         ກ  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຫຳ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ລິດດາ ເໝ ອນ ກນັ.         

33ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ໄດໍ້ ພບົ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໄອເນ          

ເປັນ ເປໍ້ຍ ນອນ ໄດໍ້ ແປດ ປີ ແລໍ້ວ.         

34ເປໂຕ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໄອເນ ເອີຍ,         ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດ ີພະຍຳດ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມ ໍ້ຽນ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ເສຍ”         ໄອເນ ກ  ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ 

ທນັທີ.         

35ບນັດຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ລິດດາ ແລະ ຮຳບ ຊາໂຣນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ພຳກນັ 

ກບັ ໃຈ ຕື່ຳວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ໂດຣະກາເປັນຄືນມາ 
36ໃນ ເມ  ອງ ຢົບປາ ມີ ສິດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຕາບີທາ          ທີື່  ແປ ວື່ຳ ໂດຣະກາ 

[a]         ນຳງ ນີໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ ແຕື່ ຄນຸ-

ງຳມຄວຳມດ ີ         ແລະ ເຄີຍ ໃຫໍ້ ທຳນ ມຳ ແລໍ້ວ.         

37ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ປື່ວຍ ລງົ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         

ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳບນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສບົ ແລໍ້ວ ກ  ເອົຳ ຂ ໍ້ນ ວຳງ ໄວໍ້ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ.         

38ເມ  ອງ ລິດດາ ຢູື່ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ 

ຢົບປາ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ເປໂຕ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ສິດ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ         

ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຊໍ້ຳ.”         

39ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ກບັ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ມຳ 

ເຖງິ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ພຳ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ບນັດຳ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

ແລະ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ໂດຣະກາ ໄດໍ້ ເຮັດ ເມ  ື່ອ ຍງັ ຢູື່ ນ  ຳ ເຂົຳ.         

40ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ທງັ ໝດົ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ອໍ້ອນວອນ         ແລໍ້ວ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ສບົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຕາ-
ບີທາ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ”         ຕາບທີາ ກ  ມ ນ ຕຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເປໂຕ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ.         

41ແລະ ເປໂຕ ໄດໍ້ 

ຍ ື່ ນ ມ  ຊູ ນຳງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ໄພື່ ພນົ ກບັ ບນັດຳ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ສະເໜີ 

ນຳງ ຜູໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເຂົຳ.         

42ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮູໍ້ ທົື່ວ ກນັ ໃນ ເມ  ອງ ຢົບປາ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ວຳງໃຈ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

43ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ກ  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ຢົບປາ 

ຫລຳຍ ວນັ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຊີໂມນ          ເປັນ ຊື່ຳງ ຟອກ ໜງັ.          

 

[a]ຕຳບີທຳ  ຄ ພຳສຳເຮັບເຣ ີໂດຣະກຳ ຄ ພຳສຳກຣກີ ທງັສອງໝຳຍຄວຳມວື່ຳ ໂຕເຍ ອງ. 
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ເປໂຕແລະໂກເນລີໂອ 
1ອນັ ໜ ື່ ງ,         ທີື່  ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂກເນລໂີອ          ເປັນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຢູື່ ໃນ ກອງ ທະ-

ຫຳນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ກອງ ອີຕາເລຍ.         

2ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ຖ  ສຳດສະໜຳ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ 

ພໍ້ອມ ກບັ ຄອບ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ທື່ຳນ ເຄີຍ ໃຫໍ້ ທຳນ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ໄຫວໍ້ 

ວອນ ພຣະເຈົ້າ ຢູື່ ສະເໝີ.         

3ຢູື່ ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ປະມຳນ ເກົໍ້ຳ ໂມງ[a]         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ຄກັ         ຄ  ເຫັນ ເທວະ-

ດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ຕນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໂກເນລໂີອ ເອີຍ.”         

4ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໂກເນລີໂອ ເພື່ງ 

ເບິື່ ງ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ         ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ໂອຍ         ເຈົໍ້ຳ ກູ ເອີຍ,         ແມ ື່ນ ຫຍງັ ໜ ”         ເທ-

ວະດຳ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ແລະ ກຳນ ໃຫໍ້ ທຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພຣະ-
ເຈົ້າ ລະນ ກ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

5ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເມ  ອງ ຢົບປາ          ເຊນີ ເອົຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ         ຄ  ຊີໂມນ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

ເປໂຕ.         

6ທື່ຳນ ອຳ ໃສ ເປັນ ແຂກ ຢູື່ ກບັ ຊີໂມນ ຊື່ຳງ ຟອກ ໜງັ         ທີື່  ມີ ເຮ ອນ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ.”         

7ຄນັ ເທວະ-

ດຳ ຕນົ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂກເນລໂີອ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ໄປ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ສອງ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ         

ກບັ ທະຫຳນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຖ  ສຳດສະໜຳ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ         ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳພວກ ທະຫຳນ ທີື່  ເຄີຍ ຮບັ ໃຊໍ້ ຕນົ.         

8ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຢົບປາ.          
9ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ,         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ໄປ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເມ  ອງ ຢົບປາ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ 

ເມ  ອ ເທິງ ຫລງັຄຳ ຕ ກ ເພ ື່ ອ ໄຫວໍ້ ວອນ         ເປັນ ເວລຳ ປະມຳນ ຫກົ ໂມງ[b]         .         

10ທື່ຳນ ກ  ເກດີ ຫິວ ຢຳກ ຮບັ 

ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແຕື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຈດັ ອຳຫຳນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເປໂຕ ກ  ລ ມ ຄີງ ໄປ.         

11ແລະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໄຂ ອອກ         ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ເໝ ອນ ຜໍ້ຳ ຜ ນ ໃຫຍື່ ຜກູ ໄວໍ້ ທຳງ ສີື່  ແຈ         ຢື່ອນ ລງົ ມຳ 

ເຖງິ ດນິ.         

12ໃນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ມີ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ         ຄ  ສດັ ສີື່  ຕນີ,         ສດັ ໄຕື່ ສດັ ຄຳນ ທີື່ ຢູື່ ຕຳມ ໜໍ້ຳດນິ,         ແລະ ນກົ ທີື່  

ບນິ ໄປ ໃນ ອຳກຳດ.         

13ແລະ ເກດີ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ມຳ ວື່ຳ,         “ເປໂຕ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ກນິ ເສຍ.”         

14ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ແທໍ້         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ         ຫລ  

ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ທນັ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ອຳດ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

15ແລໍ້ວ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ອີກ 

ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຖ  ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ.”         

16ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ທນັທີ.          
17ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ຍງັ ຄ ດ ບ ື່  ອອກ ວື່ຳ         ນມິດິ ໃດ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ຢື່ຳງໃດ         ເບິື່ ງ ແມ,         

ພວກ ຊຳຍ ທີື່  ໂກເນລໂີອ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ສ ບ ຖຳມ ຫຳ ຕ ກ ຂອງ ຊີໂມນ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະຕູ ບໍ້ຳນ.         

18ຮໍ້ອງ ຖຳມ ວື່ຳ         ຊີໂມນ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເປໂຕ ພກັ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ຫລ  ບ ື່ .         

19ຂະນະ ທີື່  ເປໂຕ ກ  ຳລງັ 

ຄ ດ ຕ ກ ຕອງ ເຖງິ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ         ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ພວກ ຊຳຍ         [ສອງ 

ຄນົ][c]         ມຳ ຖຳມ ຫຳ ທື່ຳນ.         

20ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ລງົ ໄປ ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ ແລໍ້ວໄປ ກບັ ເຂົຳ         ຢື່ຳ ລງັ ເລ ໃຈ         ເພຳະ ເຮົຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ມຳ.”         

21ເປໂຕ ຈິື່ງ ລງົ ໄປ ຫຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລະ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຊອກ ຫຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ມີ ທລຸະ ອນັ ໃດ.”         

22ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ຮໍ້ອນ 

 

[a]ສະໄໝປດັຈບຸນັນີໍ້ ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ບື່ຳຍສຳມໂມງ. [b]ສະໄໝປດັຈບຸນັ ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ເວລຳທື່ຽງ. [c]ສ  ຳເນົຳ

ເກົື່ ຳແກື່ບຳງສະບບັມຄີ  ຳວື່ຳ “ສຳມຄນົ.” 
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ໂກເນລໂີອ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ແລະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ບນັດຳ ຊຳວ ຢິວ          

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ເທວະດຳ ບ ລິສດຸ ຕນົ ໜ ື່ ງ         ໃຫໍ້ ມຳ ເຊນີ ທື່ຳນ ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ.”         

23ເປໂຕ ຈິື່ງ ເຊນີ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ພກັ ນ  ຳ ຕນົ          

ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ອອກ ໄປ ກບັ ເຂົຳ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ເມ  ອງ ຢົບປາ ກ  ໄປ ນ  ຳ.         

24ວນັ ຕ ື່  ມຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ          ຝື່ຳຍ ໂກເນລໂີອ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ຕໍ້ອນຮບັ ຢູື່         ໂດຍ ໄດໍ້ 

ເຊນີ ເອົຳ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

25ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໂກເນລໂີອ ກ  ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ         ແລະ ໝບູ ລງົ ທີື່  ຕນີ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທື່ຳນ.         

26ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ດ ງ ໃຫໍ້ ໂກເນລີໂອ 

ລກຸຂ ໍ້ນ         ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ແຕື່ ມະນດຸ ເໝ ອນ ກນັ.”         

27ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ສນົທະ-

ນຳ ກນັ ຢູື່ ເປໂຕ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ເຫັນ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢູື່.         

28ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊຳບ ດ ີແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທີື່  ຄນົ ຊຳດ ຢິວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ມຳ ຄມົ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ຫລ  

ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ກຳນ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ວື່ຳ         ບ ື່  ຄວນ ຖ  ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ 

ໃດ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ຫລ  ບ ື່  ອຳດ.         

29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເຊນີ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ມຳ 

ໂດຍ ບ ື່  ຂດັ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຂ  ຖຳມ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເປັນ ດໍ້ວຍ ປະກຳນ ໃດ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ 

ຫຳ ເຮົຳ.”         

30ໂກເນລໂີອ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ສີື່  ວນັ ມຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປະມຳນ ເວລຳ ນີໍ້         ຄ  ເວລຳ ເກົໍ້ຳ ໂມງ[a]         ດ ັື່ງນີໍ້ ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ມຳ ຢ ນ 

ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

31ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ໂກ ເນ ລີ ເອີຍ,         ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ຂອງ ທື່ຳນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລະດບັ 

ຟງັ         ແລະ ກຳນ ໃຫໍ້ ທຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ.         

32ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ໄປ ເມ  ອງ ຢົບປາ          ເຊນີ ເອົຳ ຊີໂມນ ຜູໍ້ ມິ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປໂຕ ມຳ         ເພິື່ ນ ເປັນ ແຂກ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ 

ຊີໂມນ ຊື່ຳງ ຟອກ ໜງັ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ.’         

33ໃນ ທນັທີ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ         ທີື່  ທື່ຳນ ກະລ-ຸ

ນຳ ກ  ເປັນ ກຳນ ດ ີແທໍ້         ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ພໍ້ອມ ກນັ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ ສິື່ ງ ສຳ-

ລະພດັ ຊ ື່ ງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ.          

ເປໂຕກ່າວຄຳປາໄສທີ່ເຮືອນຂອງໂກເນລີໂອ 
34ສື່ວນ ເປໂຕ ຈິື່ງ ອອກປຳກ[b]         ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສງັເກດ ຮູໍ້ ຄກັແນື່ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ເລ ອກ ໜໍ້ຳ 

ຜູໍ້ ໃດ.”         

35ແຕື່ ໃນ ທກຸ ຊຳດ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ ແລະ ປະຕບິດັ ຖ ກ ຕຳມ ສິນ ທ  ຳ         ກ  ເປັນ ທີື່  ຊອບ 

ພຣະໄທ ພຣະອງົ.         

36ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ໂດຍ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະ-

ເສີດ ເລ ື່ ອງ ສນັຕ ິສກຸ ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          (ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ມະນດຸສະໂລກ).         

37ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ຄ  ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ມີ ມຳ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ແຕື່ ແຂວງ ຄາລເີລ ໄປ ຈນົ ຕະ-

ຫລອດ ທົື່ວ ແຂວງ ຢູດາຍ ເມ  ື່ອ ພຳຍຫລງັ ບບັຕສິະມຳ ທີື່  ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ.         

38ຄ  ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພຣະ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຫດົສງົ ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ         ພຣະ-

ອງົ ຈິື່ງ ສະເດັດ ໄປ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ ເຮັດ ຄນຸງຳມຄວຳມດ ີ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ບນັດຳ ຜູໍ້ ຖ ກ ມຳນ ບຽດບຽນ 

ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ.         

39ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ         

ເຖງິ ກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ ແລະ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          

 

[a]ສະໄໝປດັຈບຸນັ ເຄຍີເວົໍ້ຳວື່ຳ ບື່ຳຍສຳມໂມງ. [b]ເຊນີເບິື່ ງ ກຈກ 8:35. 
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ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ເສົຳ ໄມ ໍ້.         

40ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ແລະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ.         

41ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ປະກດົ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ທົື່ວ ໄປ         ແຕື່ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ພວກ ພະຍຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ລື່ວງ 

ໜໍ້ຳ ຄ  ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ກນິ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ ພຳຍຫລງັ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ.         

42ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະກຳດ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ພິພຳກສຳ ທງັ ຄນົ 

ເປັນ ແລະ ຄນົ ຕຳຍ.         

43ແມ ື່ນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເປັນ 

ພະຍຳນ ວື່ຳ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຍກົ ຜິດ ບຳບ         ເພຳະ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ພວກຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
44ຂະນະ ທີື່  ເປໂຕ ຍງັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ຢູື່         ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  

ກ  ຳລງັ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

45ສື່ວນ ພວກ ລກູສິດ ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ພິທີ ຕດັ         ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ກບັ ເປໂຕ ນ ັໍ້ນ ກ  ງ ດງ ໍ້ ອດັ-

ສະຈນັ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ໃຫໍ້ ລງົ ມຳ ເທິງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

46ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ແລະ ຍກົຍ  ສ ລະເສີນ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ຝື່ຳຍ ເປໂຕ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

47“ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ 

ເຮົຳ         ສນັນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຕີໍ້         ຈະ ຫໍ້ຳມ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ.”         

48ເປໂຕ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮບັ 

ບບັຕສິະມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ພກັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ອີກ ສອງ 

ສຳມ ວນັ.          
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ເປໂຕລາຍງານຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

1ອນັ ໜ ື່ ງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ          ໄດໍ້ ຊຳບ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ພວກ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ກນັ.         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ພວກ ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ພິທີ ຕດັ ຈິື່ງ ຕຕິຽນ ທື່ຳນ.         

3ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ 

ຄນົ ພວກ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລໍ້ວ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ກບັ ເຂົຳ.”         

4ແຕື່ ເປໂຕ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ຟງັ ເປັນ ລ  ຳດບັ ມຳ ວື່ຳ.         

5“ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ຢູື່ ເມ  ອງ ຢົບປາ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່         ກ  ລ ມ ຄີງ ໄປ 

ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ         ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ເໝ ອນ ຜໍ້ຳ ຜ ນ ໃຫຍື່ ຜກູ ໄວໍ້ ທງັ ສີື່  ແຈ         ຢື່ອນ ລງົ ມຳ ເຖງິ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

6ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ກ  ສງັເກດ ເຫັນ ສດັ ສີື່  ຕນີ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ກບັ ສດັປື່ຳ,         

ສດັ ໄຕື່ ສດັ ຄຳນ,         ແລະ ນກົ ທີື່  ບນິ ໃນ ອຳກຳດ.         

7ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ບອກ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເປໂຕ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ຂໍ້ຳ ກນິ ເສຍ.’         

8ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທນູ ວື່ຳ,         ‘ບ ື່  ໄດໍ້ ແທໍ້,         ພຣະ-

ອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ         ຫລ  ສິື່ ງ ຊອງ ທີື່  ບ ື່  ທນັ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ອຳດ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ໃນ ປຳກ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈກັ ເທ ື່ ອ.’         

9ແຕື່ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ຕອບ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ວື່ຳ         ‘ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຖ  ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ.’         

10ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         
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ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ກ  ຖ ກ ຮບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຟໍ້ຳ ອີກ.         

11ເບິື່ ງ ແມ,         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ໜໍ້ຳ 

ຕ ກ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

12ແລໍ້ວ ພຣະ-
ວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄປ ກບັ ເຂົຳ ໂດຍ ບ ື່  ລງັ ເລ ໃຈ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ຫກົ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໄປ ກບັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

13ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຟງັ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ຢົບປາ          ເຊນີ ເອົຳ ຊີໂມນ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເປໂຕ ມຳ.         

14ເປໂຕ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກື່ຳວ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັ ຄອບຄວົ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.’         

15ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ກ  ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ເຂົຳ         ເໝ ອນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ຕອນ 

ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

16ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ‘ໂຢ-
ຮັນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກ  ແມ ື່ນ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນ-
ຍານບໍລສິຸດ.’         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ອນັ 

ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  

ຈະ ສຳມຳດ ຂດັຂວຳງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້.”         

18ສື່ວນ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ອື່ອນ ຍອມ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ 

ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ໃຫໍ້ ຖິໍ້ມ 

ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂຍ 
19ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ເພຳະ ກຳນ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຊະເຕຟາໂນ          

ກ  ພຳກນັ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຟອຍນີເກ,         ເກຳະ ກຸບໂຣ,         ແລະ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ          ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ພຣະ-

ທ  ຳ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ນອກຈຳກ ພວກ ຢິວ ຝື່ຳຍ ດຽວ.         

20ແຕື່ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ມີ ບຳງ ຄນົ ເປັນ ຊຳວ ເກຳະ ກຸບໂຣ 

ແລະ ຊຳວ ກີເຣເນ          ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຊຳວ ກຣີກ ເໝ ອນ ກນັ         ໂດຍ 

ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ.         

21ແລະ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສະ-

ຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ         ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ກ  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

22ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ລ  ໄປ ເຖງິ ຫູ ຄຣສິຕະຈກັ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ບາຣະນາບາ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ.         

23ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຄນຸ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ         ກ  ປິຕ-ິ

ຍນິດ ີໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໝັໍ້ນຄງົ ຕດິ ສະໜິດ ຢູື່ ກບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

24ເພຳະ 

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ດ ີ         ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ສມົຄວນ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ເຕມີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

25ຝື່ຳຍ ບາຣະນາບາ ຈິື່ງ ໄປ ເມ  ອງ 

ຕາໂຊ ເພ ື່ ອ ຊອກ ຫຳ ໂຊໂລ.         

26ເມ  ື່ອ ພບົ ແລໍ້ວ ກ  ພຳ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ          ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ 

ເຄີຍ ປະຊຸມ ກນັ ກບັ ຄຣສິຕະຈກັ ຕະຫລອດ ປິ ໜ ື່ ງ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ຫລຳຍ ຄນົ ສມົຄວນ         ໃນ ເມ  ອງ 

ອັນຕີໂອເຂຍ ນີໍ້ ພວກ ລກູສິດ ໄດໍ້ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ຄຣິສະຕຽນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ.          
27ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ລງົ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ.         

28ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່  ອາຄະໂບ          ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ສະແດງ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ວື່ຳ         ໃກໍ້ ຈະ ບງັເກດີ 

ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ລຳຊະ ສະໄໝ ຈກັ-
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ກະພດັ ກະໂລດີໂອ.         

29ສື່ວນ ພວກ ສິດ ທກຸ ຄນົ ມີ ເຈດຕະນຳ ບ ລິຈຳກ ຕຳມ ກ  ຳລງັ         ຝຳກ ໄປ ຊື່ອຍ ບນັ-

ເທົຳ ທກຸ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ.         

30ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບາຣະນາບາ ກບັ 

ໂຊໂລ ນ  ຳໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່.          

ບົດທີ 12 
ຢາໂກໂບຖືກຂ້າ ເປໂຕຖືກຄຸກ 

1ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຢຽດ ພຣະຫດັ ອອກ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ລຳງ ຄນົ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ.         

2ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຢາໂກໂບ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ໂຢຮັນ ດໍ້ວຍ ດຳບ.         

3ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຫັນ ວື່ຳກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ໃຈ 

ພວກ ຢິວ          ທື່ຳນ ກ  ເລີຍ ຈບັ ເປໂຕ ເໝ ອນ ກນັ         (ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ).         

4ເມ  ື່ອ ຈບັ ເປໂຕ ແລໍ້ວ ກ  ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້         ມອບ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ສີື່  ໝູື່         ໝູື່ ລະ ສີື່  ຄນົ         ຄມຸ ຮກັສຳ ຢູື່ ໃນ         ໂດຍ ໝຳຍ 

ໃຈ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ສິໍ້ນ ເທດສະກຳນ ປດັ ຄຳ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ໃຫໍ້ ພນົລະເມ  ອງ.         

5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເປໂຕ ຈິື່ງ 

ຖ ກ ຂງັ ຄກຸ ຢູື່         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄຣສິຕະຈກັ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ.          

ຊົງຊ່ອຍເປໂຕໃຫ້ພົ້ນຈາກຄຸກ 
6ໃນ ກຳງຄ ນ ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ ວນັ ທີື່  ກະສດັ ເຮໂຣດ ຈະ ນ  ຳ ເປໂຕ ອອກ ມຳ         ເປໂຕ ກ  ນອນ ຫລບັ ຢູື່ ຫວື່ຳງ 

ກຳງ ທະຫຳນ ສອງ ຄນົ         ມີ ໂສໍ້ ສອງ ເສັໍ້ນ ລື່ຳມ ໄວໍ້         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕູ ມີ ທະຫຳນ ຍຳມ ເຝົໍ້ຳ ຄກຸ ຢູື່.         

7ເບິື່ ງ 

ແມ,         ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ ຢ ນ ຢູື່         ແລະ ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ສື່ອງ 

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ຄກຸ         ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕບົ ທີື່  ຂໍ້ຳງ ຂອງ ເປໂຕ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລກຸຂ ໍ້ນ ໄວ ໆ”         

ແລະ ໂສໍ້ ຈະ ຫລດຸ ອອກ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ.         

8ເທວະດຳ ຈິື່ງ ບອກ ເປໂຕ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮດັ ແອວ ແລະ ໃສື່ 

ເກບີ”         ແລະ ເປໂຕ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ເທວະດຳ ຈິື່ງ ບອກ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ແລະ ຕຳມ ເຮົຳ ໄປ.”         

9ເພິື່ ນ 

ຈິື່ງ ຕຳມ ອອກ ໄປ         ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳກຳນ ທີື່  ເທວະດຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແຕື່ ຄ ດ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເຫັນ 

ນມິດິ.         

10ເມ  ື່ອ ອອກ ໄປ ພົໍ້ນ ທະຫຳນ ຍຳມ ຊ ັໍ້ນ ທີ ໜ ື່ ງ ແລະ ທີ ສອງ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ປະຕູ ເຫລັກ ທີື່  

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ປະຕູ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄຂ ເອງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ອອກ ຍື່ຳງ ຕຳມ ຖະໜນົ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ເທວະດຳ ກ  ໄດໍ້ ຈຳກ ເປໂຕ ໄປ.         

11ຄນັ ເປໂຕ ຮູໍ້ສ ກ ຕວົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແນື່ 

ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮໂຣດ          

ແລະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ມຸ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ຢິວ.”          
12ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ຄ ດ ໄດໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ໄປ ເຖງິ ເຮ ອນ ຂອງ ມາຣິອາ ແມ ື່ ຂອງ ໂຢຮັນ          ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ມາ-

ຣະໂກ          ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ອໍ້ອນວອນ ຢູື່.         

13ເມ  ື່ອ ເປໂຕ ເຄຳະ ປະຕູ ເຮ ອນ         ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຣເດ ມຳ ຟງັ.         

14ເມ  ື່ອ ຈ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ສຽງ ຂອງ ເປໂຕ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄຂ ປະຕູ ໃຫໍ້ ເພຳະ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແຕື່ ໄດໍ້ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ບອກ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ເປໂຕ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮ ອນ.         

15ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມ ງ 

ເປັນ ບໍ້ຳ”         ແຕື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຢ ນຢນັ ວື່ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈິື່ງ ວື່ຳ,         “ຈະ ແມ ື່ນ ເທວະດຳ ປະຈ  ຳ ຕວົ 

ເປໂຕ.”         

16ແຕື່ ເປໂຕ ຍງັ ເຄຳະ ປະຕູ ຢູື່         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄຂ ແລໍ້ວ ກ  ເຫັນ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ງ ດງ ໍ້ ອດັສະຈນັ ໃຈ.         

17ແຕື່ 

ເປໂຕ ໄດໍ້ ກວກັ ມ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມດິ         ແລໍ້ວ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ພຳ 

ຕນົ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ ຢື່ຳງໃດ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແກື່ ຢາໂກໂບ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 
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ໃຫໍ້ ຊຳບ”         ເປໂຕ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ເສຍ.          

18ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ກ  ເກດີ ກຳນ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ບ ື່  ໜໍ້ອຍ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທະຫຳນ ວື່ຳ,         “ເກດີ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ ໜ  ກບັ ເປໂຕ.”         

19ເມ  ື່ອ ເຮໂຣດ ຊອກ ຫຳ ຕວົ ເປໂຕ ບ ື່  ພບົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໄຕື່ ຖຳມ ພວກ ທະຫຳນ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ 

ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຂົຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ເສຍ         ແລໍ້ວ ເຮໂຣດ ໄດໍ້ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ ລງົ ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ກາຍຊາ-
ເຣຍ.          

ເຮໂຣດເຖິງມໍລະນະກຳ 
20ອນັ ໜ ື່ ງ ເຮໂຣດ ມີ ຄວຳມ ເຄ ອງ ຄຽດ ຕ ື່  ຊຳວ ຕີເຣ ແລະ ຊຳວ ຊີໂດນ          ແຕື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ 

ກນັ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຕດິຕ ື່  ເອົຳໃຈ ບລາຊະໂຕ ກມົ ມະ ວງັ ຂອງ ກະສດັ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ 

ໄປ ຂ  ເປັນ ມດິ ໄມຕ ີກບັ ກະສດັ         ເພຳະວື່ຳ ເມ  ອງ ຂອງ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ອຳ ໃສ ອຳຫຳນ ລໍ້ຽງ ຊບີ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ກະສດັ.         

21ເມ  ື່ອ ເຖງິ ວນັ ນດັ ເຮໂຣດ ຊງົ ເຄ ື່ ອງ ກະສດັ         ຈ ື່ງ ປະທບັ ລຳຊະ ບນັລງັ         ແລໍ້ວ ມີ ລຳ-

ຊະດ  ຳລດັ ແກື່ ເຂົຳ.         

22ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ສຽງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ສຽງ ຂອງ 

ມະນດຸ.”         

23ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ເກດີ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ເກດີ ມີ ຕວົ ໜອນ ມຳ ກດັ ກນິ 

ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈນົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ.         

24ສື່ວນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ແຜື່ ຈະເລີນ ທະວ ີຂ ໍ້ນ.          
25ຝື່ຳຍ ບາຣະນາບາ ກບັ ໂຊໂລ          ເມ  ື່ອ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູ-

ຊາເລັມ ກບັ ເມ  ອ         ພຳ ເອົຳ ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ມາຣະໂກ ໄປ ນ  ຳ.          

ບົດທີ 13 
ເລື່ອງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ 

1ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ          ມີ ລຳງ ຄນົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ອຳ-

ຈຳນ         ຄ  ບາຣະນາບາ,         ຊິເມໂອນ ຜູໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ນີເຄັນ,         ກບັ ລກູີໂອ ໄທ ເມ  ອງ ກີເຣເນ,         ມານາເອນ ຜູໍ້ 

ເປັນ ເພ ື່ ອນ ສະໜິດ[a]         ກບັ ເຮໂຣດ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ,         ແລະ ໂຊໂລ.         

2ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ປະຕບິດັ ນະ-

ມດັສະກຳນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຢູື່         ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ຄດັ ເອົຳ ບາຣະນາບາ ກບັ ໂຊໂລ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ສ  ຳລບັ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.”         

3ເມ  ື່ອ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ວຳງ ມ  ໃສື່ ບາຣະນາບາ ແລະ ໂຊໂລ          ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ອອກ ໄປ.          

ການປະກາດທີ່ເກາະກຸບໂຣ 
4ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໄປ ຈຳກ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ກ  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ 

ແຊລເູກຍ          ແລະ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ລງົ ເຮ ອ ສະເພົຳ ເດນີທຳງ ໄປ ເຖງິ ເກຳະ ກຸບໂຣ.         

5ຄນັ ມຳ ເຖງິ 

ເມ  ອງ ຊາລາມີ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ 

ຂອງ ຊຳວ ຢິວ          ແລະ ເຂົຳ ມ ີໂຢຮັນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະຕບິດັ.         

6ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ຕະຫລອດ ທົື່ວ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເຖງິ 

ເມ  ອງ ປາໂຟ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ໝ  ເວດມນົ,         ເປັນ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ປອມ,         ເປັນ ຄນົ 

 

[a]ຕຳມພຳສຳເດມີອຳດຈະເວົໍ້ຳ “ຜູໍ້ມແີມ ື່ນມົຜູໍ້ດຽວກນັ...” 
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ຊຳດ ຢິວ ຊ ື່  ບາຣະເຢຊູ.         

7ຄນົ ນີໍ້ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຊ ື່  ເຊຄໂີອ ໂປໂລ          ເປັນ ຜູໍ້ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ         

ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ບາຣະນາບາ ກບັ ໂຊໂລ          ແລະ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

8ແຕື່ ເອລມີາ ໝ  ເວດມນົ ນ ັໍ້ນ         (ຊ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ)         ໄດໍ້ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ບາຣະນາບາ ແລະ 

ໂຊໂລ          ໂດຍ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ແຍກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໜີ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

9ແຕື່ ໂຊໂລ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ 

ໂປໂລ          ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ໄດໍ້ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ເອລມີາ.         

10ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໂອ         ລກູ ພະ-

ຍຳມຳນ ເອີຍ,         ຜູໍ້ ເປັນ ສດັຕູ ຂອງ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ຕວົ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ອບຸຳຍ ແລະ ກຳນ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

ທກຸ ຢື່ຳງ         ຕວົ ຈະ ບ ື່  ເຊົຳ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ຫນົທຳງ ຊ ື່  ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຄດົ ໂຄໍ້ງ ໄປ ຫລ .         

11ເບິື່ ງ ແມ,         ບດັ ນີໍ້ ພຣະຫດັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ລງົ ຢູື່ ເທິງ ຕວົ         ຕວົ ຈະ ຕຳບອດ ບ ື່  ເຫັນ ຕຳເວັນ 

ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ກ  ຳນດົ”         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ມ ດ ມວົ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເອລີມາ          ເອລມີາ ກ  ຍື່ຳງ ງມົ ໄປ ມຳ 

ຊອກ ຫຳ ຄນົ ເພ ື່ ອ ຈງູ ມ  ຕນົ.         

12ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ອດັ-

ສະຈນັ ໃຈ ເພຳະ ໂອວຳດ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ການປະກາດທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂຍໃນປິຊິເດຍ 
13ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ກບັ ພວກ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລງົ ເຮ ອ ສະເພົຳ ເດນີທຳງ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ປາໂຟ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ເປເຄ ໃນ ແຂວງ ປຳຟີເລຍ          ສື່ວນ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ປະ ເຂົຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ກບັ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

14ແຕື່ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເປເຄ          ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ໃນ ແຂວງ ປຊິິເດຍ          

ແລະ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ແລະ ນ ັື່ງ ລງົ.         

15ເມ  ື່ອ ອື່ຳນ ພຣະ-

ບນັຍດັ ແລະ ໜງັສ  ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລໍ້ວ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໂຮງ ທ  ຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ບອກ ບາຣະ-
ນາບາ ແລະ ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄ  ຳເຕ ອນ ສະຕ ິປະກຳນ ໃດ ສ  ຳລບັ ພນົລະ-

ເມ  ອງ         ເຊນີ ກື່ຳວ ໄປ.”         

16ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ກວກັ ມ  ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ 

ເອີຍ,         ເຊນີ ຟງັ ເທີນ.          17ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ ອິສຣາເອນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ 

ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຈະເລີນ ມີ ກຽດ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຍງັ ເປັນ ແຂກ-

ເມ  ອງ ຢູື່ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ພຣະ-

ຫດັ ອນັ ຊງົ ລິດ ອນັ ສງູ.          18ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ອດົທນົ ຕ ື່  ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ 

ເຂົຳ[a]         ໃນ ປື່ຳ ປະມຳນ ສີື່  ສິບ ປີ.          19ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລໍ້ຳງຜຳນ ຊນົ ເຈດັ ຊຳດ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ການາອານ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ຍກົ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະ-

ດກົ ແກື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ.          20ປະມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ພວກ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ ໃຫໍ້ ປກົຄອງ ເຂົຳ         ຈນົ ເຖງິ ຄຳວ ຂອງ ຊາມູເອນ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.          21ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ມີ ກະສດັ         ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ປະທຳນ 

ຊາອູນ ບດຸ ຂອງ ກີເຊ ຈຳກ ຕະກນຸ ເບັນຢາມິນ          ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ເຂົຳ ຄບົ ສີື່  ສິບ 

ປີ.          22ເມ  ື່ອ ຊງົ ຖອດ ຊາອູນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ດາວິດ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ 

ເຂົຳ         ແລະ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ກື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ດາວິດ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ດາວິດ ບດຸ 

 

[a]ສ  ຳເນົຳສະບບັບຳງສະບບັມຂີ ໍ້ຄວຳມວື່ຳ “ບ  ຳລງຸລໍ້ຽງເຂົຳ” ແທນທີື່ ຈະວື່ຳ “ອດົທນົ... ເຂົຳ.” 
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ຂອງ ເຢຊີ          ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ໃຈ ເຮົຳ         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ເຮົຳ ທກຸ 

ປະກຳນ.’          23ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເອົຳ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຄ  ພຣະເຢຊ ູ         ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ.          24ກື່ອນ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູສະເດັດ ມຳ ປະກດົ         ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ປະກຳດ ບບັຕສິະ-

ມຳ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ໃຫໍ້ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ອິສຣາເອນ ທົື່ວ 

ໄປ.          25ເມ  ື່ອ ໂຢຮັນ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ຕນົ ໃກໍ້ ຈະ ສ  ຳເລັດ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ຜູໍ້ ໃດ         ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ,         

ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ແກໍ້ ເກບີ ຈຳກ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ສມົ-

ຄວນ.’          26“ທື່ຳນ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ແລະ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ         ຂື່ຳວສຳນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ລອດ 

ພົໍ້ນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ຝຳກ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ ນີໍ້ ເອງ.          27ຝື່ຳຍ ຊຳວ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ກບັ ພວກ 

ຜູໍ້ ປກົຄອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ         ທີື່  ເຂົຳ ເຄີຍ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ທກຸ ວນັ ຊະບາໂຕ          ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ພຣະອງົ.          28ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ຄວຳມ 

ຜິດ ປະກຳນ ໃດ ໃນ ພຣະອງົ ທີື່  ຄວນ ຈະ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ເຂົຳ ຍງັ ຂ  ປີລາດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ 

ເສຍ.          29ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະ-

ອງົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ອນັ ເຊນີ ພຣະສບົ ຂອງ ພຣະອງົ ລງົ ຈຳກ ເສົຳ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ບນັຈຸ ໄວໍ້ 

ໃນ ອບຸ ໂມງ.          30ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ.          
31ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫລຳຍ ວນັ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ຕຳມ ພຣະອງົ 

ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຄາລເີລ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ບດັ ນີໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ 

ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ.          32ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ນີໍ້ ມຳ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ພຣະສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ.          33ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ ແກື່ ເຮົຳ ຜູໍ້ 

ເປັນ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ເຂົຳ         ຄ  ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຄ ນ 

ພຣະຊນົ         ເໝ ອນ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ເພງ ສນັລະເສີນ ບດົ ທີ ສອງ[a]         ວື່ຳ,         

‘ທື່ຳນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໃນ ວນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ທື່ຳນ.’          34ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ຫລບົ ສູື່ ຄວຳມ ເນົື່ ຳ 

ເປ ື່ ອຍ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ໝັໍ້ນ-

ຄງົ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ດາວິດ ແລໍ້ວ.’          35ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ບດົ ອ ື່ ນ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ປະສບົ ຄວຳມ ເນົື່ ຳ ເປ ື່ ອຍ.’          36ຝື່ຳຍ ດາວິດ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ຄຳວ 

ອຳຍ ຸຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຮື່ວມ ຢູື່ ກບັ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ບດົທີໜ ື່ ງ” ອນັນີໍ້ກ ເພຳະວື່ຳສະໄໝນ ັໍ້ນເຂົຳຖ ເອົຳບດົທີໜ ື່ ງກບັບດົທີສອງເໝ ອນເປັນບດົ

ດຽວ. 
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ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ກ  ໄດໍ້ ປະສບົ ຄວຳມ ເນົື່ ຳ ເປ ື່ ອຍ.          37ແຕື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະສບົ ຄວຳມ ເນົື່ ຳ ເປ ື່ ອຍ.          
38ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ,         ໂດຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈິື່ງ 

ໄດໍ້ ປະກຳດ ກຳນ ຍກົ ຜິດ ບຳບ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.          39ແລະ ໂດຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ຊ  ຳລະ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຊ  ຳລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ໂມເຊ.          40ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຖ ກ ພວກ ທື່ຳນ,          41ຄ  ວື່ຳ,          

  ‘ເບິື່ ງແມ, ສຜູູໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດເຮຍີ 

   ຈ ົື່ງປະຫລຳດໃຈແລະຈບິຫຳຍເສຍ 

  ດໍ້ວຍວື່ຳຝື່ຳຍເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນໃນສະໄໝຂອງສ ູ

   ເປັນກຳນທີື່ ສຈູະບ ື່ ເຊ ື່ ອເປັນແນື່ 

  ແມ ື່ນວື່ຳມຜີູໍ້ມຳເລົື່ ຳໃຫໍ້ຟງັແລໍ້ວກ ຕຳມ’.” 
42ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ         ເຂົຳ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເລົື່ ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ອີກ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ໜໍ້ຳ.         

43ເມ  ື່ອ ທີື່  ປະຊຸມ ເລີກ ແລໍ້ວ ມີ ຄນົ ຢິວ ແລະ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳຮດີ ຄອງ 

ຢິວ ຜູໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ໂປໂລ ແລະ ບາຣະນາບາ ໄປ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ຕກັເຕ ອນ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          
44ຄນັ ເຖງິ ວນັ ຊະບາໂຕ ໜໍ້ຳ         ຄນົ ເກ ອບ ໝດົ ທງັ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-

ເຈົ້າ.         

45ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ຢິວ ເຫັນ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຫິງ ສຳ         ຈິື່ງ ຄດັ-

ຄໍ້ຳນ ຕ ື່  ຄ  ຳ ກື່ຳວ ຂອງ ໂປໂລ ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ທື່ຳນ.         

46ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ກບັ ບາຣະນາບາ ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຟງັ ກື່ອນ         ແຕື່ 

ຍໍ້ອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປດັ ຖິໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຖ  ວື່ຳ ຕນົ ບ ື່  ສມົຄວນ ກບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ 

ເປັນນດິ         ດ ັື່ງນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ.         

47ເພຳະ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ເຮົຳ ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ 

ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ໂລກ’.”         

48ຝື່ຳຍ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ມີ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແລະ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ທີື່  ຊງົ ໝຳຍ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ກ  ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ.         

49ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ແຜື່ ໄປ ທົື່ວ ຂອບ ເຂດ ນ ັໍ້ນ.         

50ແຕື່ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມີ ກຽດຕຍິດົ         

ຊ ື່ ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ກບັ ທງັ ຜູໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ກ ື່  ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ໂປໂລ ແລະ ບາ-
ຣະນາບາ          ຈິື່ງ ຂບັ ໄລື່ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ອອກ ຈຳກ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຂົຳ.         

51ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ກບັ ບາຣະນາ-
ບາ ກ  ຕດັ ສ  ຳພນັ         ດໍ້ວຍ ສ ັື່ນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ທີື່  ຕດິ ຕນີ ອອກ         ແລໍ້ວ ກ  ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອີໂກນີອົນ.         

52ແຕື່ ພວກ ສິດ ກ  

ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ        ແລະ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ.          
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ໂປໂລກັບບາຣະນາບາທີ່ເມືອງອີໂກນີອົນ 
1ອນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ອີໂກນອົີນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກື່ຳວ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ 

ເທດ ສະໜຳ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ          ຈນົ ຊຳວ ຢິວ ແລະ ຊຳວ ກຣີກ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ.         

2ແຕື່ ພວກ ຢິວ ທີື່  ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ກ  ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໃຫໍ້ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.         

3ຝື່ຳຍ 

ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຫິງ ສມົຄວນ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ວຳງໃຈ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັ 

ສອງ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ໄດໍ້.         

4ແຕື່ ພນົລະເມ  ອງ ສື່ວນ ໃຫຍື່ ແຕກ ເປັນ ສອງ ພວກ         

ພວກ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ          ແລະ ອີກ ພວກ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ.         

5ເມ  ື່ອ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກບັ 

ພວກ ຢິວ ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ເຂົຳ         ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ຫຍຳບຊໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳ ກໍ້ອນ 

ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ເປໂຕ ແລະ ບາຣະນາບາ.         

6ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ກ  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ         ຈິື່ງ ໜີ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ 

ແຂວງ ລກີາໂອເນຍ          ຄ  ເມ  ອງ ລຊີະທາ,         ເມ  ອງ ເດຣະເບ,         ກບັ ເຂດ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ.         

7ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ 

ທງັ ສອງ ກ  ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.          

ໂປໂລຖືກເຂົາຄວ່າງຫີນໃສ່ທີ່ເມືອງລີຊະທາ 
8ອນັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເມ  ອງ ລຊີະທາ ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢູື່ ໃຊໍ້ ຕນີ ບ ື່  ໄດໍ້         ເປັນ ງ ື່ອຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເກດີ ມຳ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຍື່ຳງ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

9ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ກ  ຟງັ ໂປໂລ ເວົໍ້ຳ ຢູື່         ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ເພື່ງ ເບິື່ ງ ກ  ເຫັນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ພ  ຈະ ດ ີ

ພະຍຳດ ໄດໍ້.         

10ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ສ ັື່ງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຊ ື່ ”         ຄນົ ງ ື່ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ໂດດ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ 

ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ.         

11ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ໂປໂລ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ພຳສຳ ລີກາ-
ໂອເນຍ ວື່ຳ         “ພວກ ພະ ແປງກຳຍ ເປັນ ມະນດຸ ລງົ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.”         

12ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ບາ-
ຣະນາບາ ວື່ຳ ພະ ຊູດ          ແລະ ເອີໍ້ນ ໂປໂລ ວື່ຳ ພະ ເຮຣະເມ ເພຳະ ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ເວົໍ້ຳ.         

13ສື່ວນ ປະໂລຫິດ 

ປະຈ  ຳ ຮບູ ພະ ຊູດ          ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ         ໄດໍ້ ຈງູ ງວົເຖກິ ແລະ ຖ  ພວງ ດອກ ໄມ ໍ້ ມຳ ເຖງິ ປະຕູ ເມ  ອງ ພໍ້ອມ 

ດໍ້ວຍ ປະຊຳຊນົ         ໝຳຍ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ.         

14ແຕື່ ເມ  ື່ອ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ບາຣະນາບາ ກບັ 

ໂປໂລ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ເສຍ ແລໍ້ວ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖໍ້ຳມກຳງ         ປະຊຳຊນົ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         

15“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຫດ ສນັໃດ ຈິື່ງ ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັ ສອງ ເປັນ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ 

ດຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ມຳ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ຈຳກ ສິື່ ງ ອນັ ບ ື່  

ມີ ປະໂຫຍດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມຳ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ,         

ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ນ  ໍ້ຳ ທະເລ,         ແລະ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

16ໃນ ຄຳວ ທີື່  ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ປື່ອຍ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຮດີຄອງ ຂອງ ເຂົຳ.         

17ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ໃຫໍ້ ຂຳດ ພະຍຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ຄ  ໄດໍ້ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ 

ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ລະດ ູເກດີ ຜນົ         ຈິື່ງ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ອີື່ ມ ເຕັມ ໃຈ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ ກຳນ 

ກນິ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ”         

18ເຖງິ ແມ ື່ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ  ດ ີ         ອກັ ຄະ ສຳວກົ 

ຍງັ ຫໍ້ຳມ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ແກື່ ຕນົ ໄດໍ້ ໂດຍ ຍຳກຈນົ ເກ ອບ ຈະ ບ ື່  ແພໍ້.          
19ແຕື່ ມີ ພວກ ຢິວ          ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ແລະ ເມ  ອງ ອີໂກນີອົນ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ປະຊຳ-



ກິດຈະການ 15 244 
ຊນົ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ໂປໂລ          ແລະ ລຳກ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ນອກ ເມ  ອງ         ຄ ດ ວື່ຳ ທື່ຳນ 

ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

20ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ລກູສິດ ໄດໍ້ ມຳ ອໍ້ອມ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         

ເຖງິ ວນັ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເດຣະເບ ພໍ້ອມ ກບັ ທື່ຳນ ບາຣະນາບາ.          
21ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ລກູສິດ ຫລຳຍ ຄນົ ສມົຄວນ         

ກ  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອງ ລຊີະທາ,         ເມ  ອງ ອີໂກນີອົນ ແລະ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ.         

22ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຈ ລກູສິດ 

ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່         ຕກັເຕ ອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະສຳດສະໜຳ,         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອ ຈະ 

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຜື່ຳນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ ປະ-

ກຳນ.”         

23ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຕ ັໍ້ງ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃຫໍ້ ສຳວກົ ໄວໍ້ ໃນ ທກຸ ຄຣສິຕະຈກັ         ທງັ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ແລະ ຖ  ສິນ 

ອດົ ອຳຫຳນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ມອບ ເຂົຳ ໄວໍ້ ກບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເຂົຳ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ.          

ກັບມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂຍແຂວງຊີເຣຍ 
24ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ແຂວງ ປຊິິເດຍ          ກ  ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແຂວງ ປຳຟີເລຍ.         

25ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ໃນ ເມ  ອງ ເປເຄ ແລໍ້ວ         ກ  ລງົ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອັດຕາເລຍ.         

26ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ 

ລງົ ເຮ ອ ສະເພົຳ ເດນີທຳງ ອອກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ          ຄ  ເມ  ອງ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ພຣະ-

ຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.         

27ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ 

ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ມຳ ປະຊຸມ         ແລໍ້ວ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ ເຖງິ ກຳນ ທງັ ປວງ         ຊ ື່ ງ 

ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ກບັ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ         ກບັ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຂ ປະຕູ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

28ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ກບັ ພວກ ສິດ ຫລຳຍ ວນັ.          

ບົດທີ 15 
ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

1ມີ ລຳງ ຄນົ ລງົ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  

ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຕຳມ ຮດີຄອງ ຂອງ ໂມເຊ          ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

2ເມ  ື່ອ ເກດີ ກຳນ ໂຕໍ້ ແຍໍ້ງ ຜິດ ຖຽງ 

ກນັ ຫລຳຍ         ລະຫວື່ຳງ ໂປໂລ ແລະ ບາຣະນາບາ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ແລະ 

ບາຣະນາບາ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຫຳລ  ກນັ ກບັ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄຣສິຕະຈກັ ໄດໍ້ ຈດັ ສ ົື່ງ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ         

ແລະ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຜື່ຳນ ແຂວງ ຟອຍນີເກ ແລະ ແຂວງ ຊາມາເຣຍ ໄປ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ 

ກຳນ ກບັ ໃຈ ໃໝື່ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ປວງ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ.         

4ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ຄຣສິຕະຈກັ,         ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ,         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເຖງິ ກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ.         

5ແຕື່ ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ.’          
6ຝື່ຳຍ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ພິຈຳລະນຳ ບນັຫຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

7ເມ  ື່ອ ເກດີ ກຳນ 

ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເປໂຕ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ 
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ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຫວົທີ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຄດັ ເລ ອກ ເອົຳ ເຮົຳ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ປຳກ ຂອງ ເຮົຳ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ.         

8ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ຈດິ-

ໃຈ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ກຳນ ຕໍ້ອນຮບັ ເຂົຳ         ໂດຍ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ເໝ ອນ ໄດໍ້ 

ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

9ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເຂົຳ ແຕກ ຕື່ຳງ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຊ  ຳລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

10ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ທດົ ລອງ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ເອົຳ ແອກ ວຳງ ໃສື່ ຄ  ລກູສິດ         ຊ ື່ ງ ແອກ ນ ັໍ້ນ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ 

ເຮົຳ ຫລ  ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ກ  ແບກ ບ ື່  ໄຫວ.         

11ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ໂດຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເຢຊູ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຂົຳ.”          
12ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ມດິ ງຽບ ຢູື່         ຟງັ ບາຣະນາບາ ກບັ ໂປໂລ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ 

ອດັສະຈນັ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໂດຍ ເຂົຳ ໃນ ໝູື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ.         

13ເມ  ື່ອ ກຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ 

ຈບົ ລງົ ແລໍ້ວ         ຢາໂກໂບ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ເຮົຳ ກື່ອນ,         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ.         

14ຊິເມໂອນ 

ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໄຫໍ້ ຟງັ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຢໍ້ຽມຢຳມ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ         ເພ ື່ ອ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ 

ພນົລະເມ  ອງ ກຸື່ມ ໜ ື່ ງ ອອກ ຈຳກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

15ຄ  ຳ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຖ ກ-

ຕໍ້ອງ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ.          

 16 ‘ພຳຍຫລງັເຫດກຳນນ ັໍ້ນເຮົຳຈະກບັຄ ນມຳ 

   ເຮົຳຈະສໍ້ຳງຜຳສຳດຂອງ ດາວິດ ທີື່ ເພພງັລງົແລໍ້ວຂ ໍ້ນໃໝື່ 

  ສິື່ ງທີື່ ເພພງັນ ັໍ້ນເຮົຳຈະສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ແລະຈະຕ ັໍ້ງຂ ໍ້ນອີກ 

 17 ເພ ື່ ອຄນົອ ື່ ນໆ ຈະໄດໍ້ສະແຫວງຫຳອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ ບນັດຳຄນົຕື່ຳງຊຳດທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນ 

  ມຳເປັນພນົລະເມ  ອງຂອງເຮົຳ. 

 18  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຜູໍ້ຊງົແຈ ໍ້ງເຫດກຳນເຫລົື່ ຳນີໍ້ໃຫໍ້ຊຳບແຕື່ບຮູຳນກຳນ 

   ໄດໍ້ຊງົກ ື່ຳວໄວໍ້ດ ັື່ງນີໍ້.’ 
19ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ເຫັນ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຮບົ ກວນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຫລບົ ມຳ ຫຳ ພຣະ-

ເຈົ້າ.         

20ແຕື່ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ເປັນ ລຳຍ ລກັ ອກັສອນ         ໃຫໍ້ ເວັໍ້ນ ເສຍ ຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ 

ພຣະທຽມ,         ຈຳກ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຈຳກ ກຳນ ກນິ ສດັ ຕຳຍ ຮດັ ຄ  ແລະ ຈຳກ ກຳນ ກນິ ເລ ອດ.         

21ເພຳະວື່ຳ 

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊັື່ ນ ບຮູຳນ ມຳ ໃນ ທກຸ ເມ  ອງ ມີ ຜູໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ໂມເຊ          ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ພຣະບນັຍດັ 

ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ທກຸ ວນັ ຊະບາໂຕ.          

ຄວາມເຫັນຂອງທີ່ປະຊຸມ 
22ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກບັ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ໝດົ         ກ  ເຫັນ ດ ີເລ ອກ ເອົຳ 

ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ໂປໂລ ແລະ ບາຣະນາບາ          ຄ  

ຢູດາ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ບາຣະຊາບາ          ກບັ ຊີລາ          ຊຳຍ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ໃນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.         

23ເຂົຳ 
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ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຖ  ໄປ ວື່ຳ,          

  “ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຜູໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຄ  ຳນບັ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ແຂວງ 

ຊີເຣຍ ແລະ ແຂວງ ກີລເີກຍ ຊຳບ.          24“ດໍ້ວຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ມີ ລຳງ ຄນົ 

ໃນ ພວກ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ໄປ ຮບົ ກວນ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທຳນ ປັື່ນ ປື່ວນ ໄປ         ດໍ້ວຍ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຂົຳ.          25ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ພໍ້ອມ ກນັ ເຫັນ ດ ີທີື່  ຈະ ເລ ອກ ເອົຳ ຊຳຍ 

ບຳງ ຄນົ         ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ບາຣະນາບາ ແລະ ໂປໂລ          ຜູໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮກັ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          26ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຍອມ ສະຫລະ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.          27ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ 

ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຢູດາ ກບັ ຊີລາ ມຳ         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ເລົື່ ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ອນັ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ 

ປຳກ ຂອງ ເຂົຳ.          28ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ເຫັນ ດ ີພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ເຮົຳ 

ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ວຳງ ພຳລະ ໜກັ ໃດ ໆ         ໃສື່ ພວກ ທື່ຳນ         ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ຈ  ຳເປັນ ຄ .          
29ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ງດົ ຈຳກ ກຳນ ກນິ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເຂົຳ ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ,         ຈຳກ 

ກຳນ ກນິ ເລ ອດ,         ຈຳກ ກຳນ ກນິ ສດັ ຮດັ ຄ  ຕຳຍ,         ແລະ ຈຳກ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ງດົ ຈຳກ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ທື່ຳນ ກ  ຢູື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ຈ ົື່ງ ຈະເລີນ ເທີນ.”          

30ເມ  ື່ອ ຖ ກ ໃຊໍ້ ໄປ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ລງົ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ມອບ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້.         

31ເມ  ື່ອ ອື່ຳນ ແລໍ້ວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີໃນ 

ຄ  ຳ ໜນູ ໃຈ ນ ັໍ້ນ.         

32ຝື່ຳຍ ຢູດາ ກບັ ຊີລາ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເໝ ອນ ກນັ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຕ ອນ ສະຕ ິ

ໜນູ ໃຈ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເປັນ ກຳນ ຍ ດຍຳວ ໃຫໍ້ ມີ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ.         

33ຄນັ ພກັ ຢູື່ ເປັນ ເວລຳ ພ  ສມົຄວນ ແລໍ້ວ         

ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ກ  ຖ ກ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມສກຸ         ເມ  ື່ອ ຫຳ ຜູໍ້ ທີື່  ໃຊໍ້ ຕນົ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

34[ຝື່ຳຍ ຊີລາ ກ  ເຫັນ ດ  ີ

ຍງັ ຈະ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.]         

35ແຕື່ ໂປໂລ ກບັ ບາຣະນາບາ ກ  ຍງັ ຢູື່ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ຕ ື່  ໄປ         ທື່ຳນ ທງັ ສອງ 

ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ         ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ຄ  ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ໂປໂລກັບບາຣະນາບາແຍກຈາກກັນ 
36ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ຫລຳຍ ວນັ ແລໍ້ວ ໂປໂລ ຈິື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ບາຣະນາບາ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພຳກນັ ກບັ ໄປ 

ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ໃນ ທກຸ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

ເພ ື່ ອ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.”         

37ສື່ວນ ບາຣະນາບາ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຢຳກ ເອົຳ ໂຢຮັນ          ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່         ວື່ຳ ມາຣະໂກ 

ໄປ ນ  ຳ.         

38ແຕື່ ໂປໂລ ບ ື່  ເຫັນ ຄວນ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ໂຢຮັນ ໄປ ນ  ຳ         ດໍ້ວຍ ໂຢຮັນ ໄດໍ້ ປະ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄວໍ້ ທີື່  

ແຂວງ ປຳຟີເລຍ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ເຂົຳ.         

39ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເກດີ ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ຈນົ ແຍກ 

ຈຳກ ກນັ         ບາຣະນາບາ ຈິື່ງ ເອົຳ ມາຣະໂກ ລງົ ເຮ ອ ສະເພົຳ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເກຳະ ກຸບໂຣ.         

40ແຕື່ ໂປ-
ໂລ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ຊີລາ          ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ຝຳກ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ.         

41ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ແຂວງ ຊີເຣຍ ກບັ ແຂວງ ກີລີເກຍ          ໜນູ ໃຈ 

ຄຣສິຕະຈກັ ໃຫໍ້ ມີ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ.          
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ຕີໂມທຽວຮ່ວມທາງກັບໂປໂລແລະຊີລາ 
1ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເດຣະເບ ແລະ ເມ  ອງ ລຊີະທາ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ລກູສິດ ຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຕີໂມທຽວ          ເປັນ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ຊຳວ ຢິວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ເຊ ື່ ອ ຖ          ແຕື່ ພ ື່  ເປັນ ຊຳວ ກຣີກ.         

2ຕີໂມ-
ທຽວ ເປັນ ຄນົ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ລີຊະທາ ແລະ ເມ  ອງ ອີໂກນີອົນ.         

3ໂປໂລ ມໃີຈ ຢຳກ ເອົຳ ຕີໂມທຽວ ໄປ ນ  ຳ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຊຳວ ຢິວ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຂດ 

ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົຮູໍ້ ວື່ຳ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ຊຳວ ກຣີກ.         

4ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ 

ຜື່ຳນ ໄປ ຕຳມ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ກ  ໄດໍ້ ມອບ ຂ ໍ້ ບງັຄບັ ທີື່  ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຖ  ຮກັສຳ.         

5ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ 

ຂ ໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ຄຣສິຕະສະມຳຊກິ ກ  ທະວ ີຂ ໍ້ນ ທກຸ ໆ         ວນັ.          

ໂປໂລເຫັນນິມິດທີ່ເມືອງໂທອາດ 
6ເມ  ື່ອ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ          ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ 

ທຽວ ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຟີເຄຍ ແລະ ເມ  ອງ ຄາລາເຕຍ.         

7ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ເຂດ ມີເຊຍ ແລໍ້ວ ກ  ພະ-

ຍຳຍຳມ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ບທີີເນຍ          ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ.         

8ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ລຽບ ເມ  ອງ ມີເຊຍ ໄປ ກ  ລງົ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂທອາດ.         

9ໃນ ກຳງຄ ນ 

ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ນມິດິ         ມີ ຊຳຍ ຊຳວ ມາເກໂດເນຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ອໍ້ອມ ວອນ ວື່ຳ,         “ຂ  ຂໍ້ຳມ ມຳ ເຖງິ 

ເມ  ອງ ມາເກໂດເນຍ ພີໍ້         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

10ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         

ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ພະຍຳຍຳມ ທນັທີ ທີື່  ຈະ ອອກ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ມາເກໂດເນຍ          ດໍ້ວຍ ເຫັນ ແນື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ໄປ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          

ນາງລີເດຍຮັບເຊື່ອ 
11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຈຳກ ເມ  ອງ ໂທອາດ ທຳງ ເຮ ອ ສະເພົຳ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄປ ທຳງ ຊ ື່  ເຖງິ ເມ  ອງ ຊາ-

ໂມທາເກ          ຕກົ ວນັ ໜໍ້ຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເນອາໂປລ.ີ         

12ເມ  ື່ອ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ຟີ-
ລິບປອຍ          ທີື່  ເປັນ ເມ  ອງ ເອກ ໃນ ເຂດ ມາເກໂດເນຍ 

[a]         ທງັ ເປັນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ວນັ ສມົຄວນ.         

13ອນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ວນັ ຊະບາໂຕ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ນອກ ປະຕູ ເມ  ອງ 

ເຖງິ ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ທີື່  ເຮົຳ ຄ ດ ວື່ຳ ມີ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ໄຫວໍ້ ວອນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ລງົ ສນົທະນຳ ກບັ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມຳ 

ໂຮມ ກນັ.         

14ແລະ ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ລເີດຍ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ທົວເຕຣາ          ເປັນ ຄນົ ຂຳຍ ຜໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ         

ນຳງ ມໃີຈ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ນຳງ ຟງັ ເຮົຳ ຢູື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຂ ຈດິໃຈ ຂອງ ນຳງ         ໃຫໍ້ ເອົຳໃຈ-

ໃສື່ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ໂປໂລ ກ  ຳລງັ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ.         

15ເມ  ື່ອ ນຳງ ພໍ້ອມ ກບັ ໄທ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະ-

ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜູໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ເຊນີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ພກັອຳໃສ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ວອນ ຂ  ຈນົ ເຮົຳ ຂດັ ບ ື່  ໄດໍ້.          

 

[a]ຄ ບື່ອນທີື່ ຊຳວໂຣມມຳຕ ັໍ້ງຢູື່ໃນຕື່ຳງປະເທດ ແຕື່ຫຳກຍງັມສີດິອນັຄບົຖໍ້ວນເໝ ອນເຄຍີມໃີນປະເທດເດມີ

ຂອງຕນົ. 
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16ຢູື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ອອກ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ໄຫວໍ້ ວອນ         ມີ ຍງິ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ມີ ຜີ ໝ ດ ູເຂົໍ້ຳ ສິງ ຢູື່         

ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ພວກ ເຮົຳ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເຄີຍ ໃຊໍ້ ວຊິຳ ໝ ດ ູຫຳ ເງນິ ໃຫໍ້ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

17ຍງິ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ໂປໂລ ແລະ ພວກ ເຮົຳ ໄປ         ມນັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ສງູ ສດຸ ໄດໍ້ ມຳ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ພົໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.”         

18ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ເປັນ 

ເວລຳ ຫລຳຍ ວນັ         ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ກ  ເຫລ ອໃຈ ຈິື່ງ ຫລຽວ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ັື່ງ ຜີ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃນ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ          ກູ ສ ັື່ງ ມ ງ ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເສຍ”         ມນັ ກ  ອອກ ມຳ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ນຳຍ 

ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ຕນົ ໝດົ ຫວງັ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ເງນິ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ຈບັ ໂປໂລ ແລະ ຊີລາ ລຳກ ໄປ ຫຳ 

ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ບື່ອນ ຊຸມນມຸ.         

20ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ມຳ ເຖງິ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລໍ້ວ         ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ກ ື່  ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ເຮົຳ.         

21ເຂົຳ ເປັນ ຊຳວ ຢິວ          ປະ-

ກຳດ ຍງັ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີອນັ ຜິດ ກດົ         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຊຳວ ໂຣມ ຈະ ຮບັ ເອົຳ ຫລ  ຂບັ ຕຳມ ບ ື່  ໄດໍ້.”          
22ປະຊຳຊນົ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ໂປໂລ ແລະ ຊີລາ          ສື່ວນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ກ  ໄດໍ້ ຈກີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັ 

ສອງ ເສຍ         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ແສໍ້ ຂໍ້ຽນ.         

23ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຽນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບຳດ ແລໍ້ວ ກ  ເອົຳ ໄປ ຍດັ ໃສື່ ຄກຸ 

ແລະ ສ ັື່ງ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ໃຫໍ້ ຮກັສຳ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

24ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ກ  ໄດໍ້ ຍດັ 

ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ເອົຳ ຕນີ ໃສື່ ຂ ື່  ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແໜໍ້ນ.          
25ແຕື່ ພ ປະມຳນ ທື່ຽງ ຄ ນ ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ ກ  ພຳກນັ ອໍ້ອນວອນ ແລະ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ພຣະ-

ເຈົ້າ          ພວກ ນກັໂທດ ກ  ຟງັ ຢູື່.         

26ໃນ ປດັຈບຸນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ໃຫຍື່         ຈນົ ຮຳກ ຄກຸ ສະ-

ທໍ້ຳນ ສະເທ ອນ         ແລະ ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ປະຕູ ຄກຸ ກ  ໄຂ ອອກ ທກຸ ບຳນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຜກູ ມດັ ທກຸ ຄນົ ກ  ຫລດຸ 

ເສຍ.         

27ເມ  ື່ອ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ກ  ເຫັນ ປະຕູ ຄກຸ ໄຂ ຈິື່ງ ຄ ດ ວື່ຳ ນກັໂທດ ໜີ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເລີຍ ຊກັ 

ດຳບ ອອກ ຈວນ ຈະ ຂໍ້ຳ ຕວົ ເສຍ.         

28ແຕື່ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໃດ ແກື່ ຕວົ 

ເທຳະ         ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້ ທກຸ ຄນົ.”         

29ເມ  ື່ອ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄຟ ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ແລື່ນ ໂດດ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ດໍ້ວຍ ຕວົ ສ ັື່ນ         ຂຳບ ລງົ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ໂປໂລ ແລະ ຊີລາ,         

30ແລະ ໄດໍ້ ພຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ອອກ ມຳ 

ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ແນວໃດ ຕ ື່  ໄປ ຈິື່ງ ຈະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.”         

31ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ ຕອບ 

ວື່ຳ.         “ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ວຳງໃຈ[a]         ໃນ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ         ທງັ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.”         

32ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ກບັ ຄວົ ເຮ ອນ ທກຸ ຄນົ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຟງັ.         

33ໃນ ກຳງຄ ນ ຊ ົື່ວໂມງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ໄດໍ້ ພຳ ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ ໄປ ລໍ້ຳງ ບຳດ         

ແລະ ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ກບັ ທງັ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.         

34ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ພຳ ທື່ຳນ 

ທງັ ສອງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ຈດັ ໂຕະ ລໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄວົ ເຮ ອນ ທງັ 

ໝດົ ເພຳະ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ.         

35ຄນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຕ  ຳຫລວດ 

ໄປ ບອກ ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

36ທ  ຳ ມະ ໂຮງ ຈິື່ງ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໂປໂລ ວື່ຳ,         

“ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ມຳ ບອກ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ເຊນີ ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ.”         

37ແຕື່ ໂປໂລ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ຕ  ຳຫລວດ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ເຮົຳ ຜູໍ້ ເປັນ ສນັ-

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳ “ເຊ ື່ ອວຳງໃຈ” ມຄີວຳມໝຳຍວື່ຳ “ວຳງໃຈ... ເປັນກຳນສ  ຳຄນັສ  ຳລບັເວລຳປດັຈບຸນັ.” 



249 ກິດຈະການ 17 
ຊຳດ ໂຣມ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກື່ອນ ຕດັ ສີນ ຄວຳມ ແລະ ໄດໍ້ ຍດັ ໃສື່ ຄກຸ ໄວໍ້         ມຳ ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ ຈະ ເສ ອກ 

ໄສ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ອອກ ໄປ ເປັນ ກຳນ ລບັ ຫລ          ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເອງ ມຳ ພຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ໄປ.”         

38ພວກ ຕ  ຳຫລວດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄວຳມ ນີໍ້ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ຕ ື່  ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ໂປໂລ ກບັ 

ຊີລາ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໂຣມ ເຂົຳ ກ  ຕກົໃຈ.         

39ຈິື່ງ ພໍ້ອມ ກນັ ມຳ ຂ  ອະໄພໂທດ ນ  ຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ         ຄນັ 

ພຳ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຂ  ໃຫໍ້ ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເສຍ.         

40ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ ແລໍ້ວ         

ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ນຳງ ລເີດຍ          ເມ  ື່ອ ພບົ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໜນູ ໃຈ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ 

ລຳ ຈຳກ ໄປ.          

ບົດທີ 17 
ເກີດການອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍທີ່ເມືອງເທຊະໂລນິກ 

1ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ເມ  ອງ ອຳຟີໂປລີ ແລະ ເມ  ອງ ອາໂປໂລເນຍ          ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເທຊະ-
ໂລນິກ          ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ.         

2ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ຕຳມ 

ເຄີຍ         ແລະ ໄດໍ້ ອໍ້ຳງ ຂ ໍ້ຄວຳມ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ໂຕໍ້ ຕອບ ກບັ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ ຊະບາໂຕ.         

3ແລະ ໄຂ ຂ ໍ້-

ຄວຳມ ຊີໍ້ ແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ         ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ອງົ ພຣະຄຣິດ          ຕໍ້ອງ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ         ແລະ ຖ ກ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ປະກຳດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະຄຣິດ.”         

4ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຈິື່ງ ສະໝກັ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ພກັ ພວກ ຂອງ 

ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ          ຮື່ວມ ທງັ ຊຳດ ກຣີກ ຜູໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍງິ ຜູໍ້ ສ  ຳຄນັ ບ ື່  ໃຊໍ້ ໜໍ້ອຍ ຄນົ.         

5ແຕື່ 

ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຄິດ ເຫິງ ສຳ         ໄປ ຄບົ ຄິດ ກບັ ຄນົ ພຳນ ຕຳມ ຕະຫລຳດ         ຮວບຮວມ ກນັ ມຳ ຢື່ຳງ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ກ ື່  ກຳນ ອນົລະຫນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ບກຸລກຸ ເຮ ອນ ຂອງ ຢາໂຊນ          ພະຍຳຍຳມ 

ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ທງັ ສອງ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ.         

6ເມ  ື່ອ ບ ື່  ພບົ ເຂົຳ ຈິື່ງ ລຳກ ເອົຳ ຢາໂຊນ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ລຳງ 

ຄນົ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພວກ ຂວ  ໍ້ຳ ໂລກ ມະນດຸ ໄດໍ້ ມຳ ທີື່  

ນີໍ້.         

7ແລໍ້ວ ຢາໂຊນ ໄດໍ້ ຮບັ ຕໍ້ອນ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ຂ ໍ້ ດ  ຳລດັ ຂອງ ກາຍ-
ຊາ          ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ມີ ກະສດັ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ຄ  ເຢຊູ.”         

8ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳ-

ຊນົ ກບັ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຮໍ້ອນໃຈ ຂ ໍ້ນ.         

9ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ຮບັປະກນັ ຕວົ ຂອງ ຢາໂຊນ ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         

ແລໍ້ວ ກ  ປື່ອຍ ເຂົຳ ໄປ.          

ໂປໂລກັບຊີລາທີ່ເມືອງເບເຣຍ 
10ໃນ ບດັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຈິື່ງ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ກບັ ຊີລາ ອອກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເບເຣຍ ໃນ ເວລຳ ກຳງ-

ຄ ນ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ.         

11ພວກ ຢິວ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຈດິໃຈ ສງູ ສ ົື່ງ ກວື່ຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ເທຊະໂລນິກ          ເພຳະ ເຂົຳ ມີ ຈດິໃຈ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ຮບັ ເອົຳ ພຣະ-

ທ  ຳ ແລະ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ພຣະຄ  ຳ ພີ ທກຸ ວນັ         ເພ ື່ ອ ຢຳກ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຈງິ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ໄວໍ້ ຫລ  ບ ື່ .         

12ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ມີ ກຽດຕຍິດົ ກບັ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຊຳວ ກຣີກ ບ ື່  

ໃຊື່ ໜໍ້ອຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ.         

13ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ຢິວ ໃນ ເມ  ອງ ເທຊະໂລນິກ ຊຳບ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         

ໂປໂລ ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໃນ ເມ  ອງ ເບເຣຍ ເໝ ອນ ກນັ         ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຍວົະ ຍງົ ປະຊຳຊນົ 
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ໃຫໍ້ ວຸໍ້ນວຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

14ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ອອກ ໄປ ເຖງິ ແຄມ ທະເລ         ສື່ວນ ຊີລາ 

ກບັ ຕີໂມທຽວ ຍງັ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

15ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໂປໂລ ໄປ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ທື່ຳນ ໄປ ເຖງິ ກງຸ ອາແຖນ          

ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ທື່ຳນ ບອກ ຊີລາ ກບັ ຕີໂມທຽວ ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ໄວ ທີື່  ສດຸ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຈະ ໄວ ໄດໍ້         

ເຂົຳ ກ  ຈຳກ ໄປ.          

ໂປໂລທີ່ກຸງອາແຖນ 
16ຂະນະ ທີື່  ໂປໂລ ຍງັ ລ ຖໍ້ຳ ຊີລາ ກບັ ຕີໂມທຽວ ຢູື່ ກງຸ ອາແຖນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ກ  ມີ ຄວຳມ ເດ ອດຮໍ້ອນ 

ເຄ ອງ ໃຈ         ເພຳະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະທຽມ.         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ 

ພວກ ຢິວ          ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ         ແລະ ກບັ ບກຸຄນົ ທີື່  ພບົ ໃນ ບື່ອນ ປະຊຸມ ຊນົ ທກຸ 

ວນັ.         

18ມີ ນກັປຳດ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເອປີກູຣຽວ ແລະ ໃນ ພວກ ສະໂຕອີໂກ ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ທື່ຳນ         ລຳງ ຄນົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເກບັເລັມ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຢຳກ         ເວົໍ້ຳ ອນັ ໃດ”         ລຳງ ຄນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເໝ ອນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ”         ເພຳະ ໂປໂລ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູແລະ ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ ໂປໂລ ພຳ ໄປ ຍງັ ສະພຳ ອາເຣໂອປາໂຄ          ແລໍ້ວ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຂ  ຮູໍ້ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່  ວື່ຳ         

ຄວຳມ ສອນ ອນັ ໃໝື່ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

20ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ນ  ຳ ເລ ື່ ອງ ແປກ ປະຫລຳດ ເຖງິ ຫູ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຢຳກ ຊຳບ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ຢື່ຳງໃດ.”         

21ເພຳະ ຊຳວ ອາແຖນ ທງັ ປວງ ກບັ ພວກ ຕື່ຳງປະເທດ ຊ ື່ ງ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ເຄີຍ ເສຍ ເວລຳ ກື່ຽວ ກບັ 

ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໃດ         ນອກຈຳກ ຈະ ກື່ຳວ ຫລ  ຟງັ ສິື່ ງ ໃໝື່ ໆ.          
22ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ຈິື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ສະພຳ ອາເຣໂອປາໂຄ          ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຊຳວ ກງຸ ອາ-

ແຖນ ເອີຍ,         ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ປະກຳນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະຕບິດັ ພະ ຕື່ຳງ ໆ         ຢື່ຳງ 

ເຄັງ ຄດັ.         

23ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜື່ຳນ ມຳ ສ ັື່ງ ເກດ ເບິື່ ງ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ນະມດັສະກຳນ         

ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ແທື່ນ ອນັ ໜ ື່ ງ ມີ ຄ  ຳ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ’         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພະ ທີື່  ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ນະມດັສະກຳນ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ປະກຳດ ແກື່ 

ພວກ ທື່ຳນ.         

24ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ກບັ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ວຫິຳນ ທີື່  ມ  ມະນດຸ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້.         

25ພຣະອງົ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ປະຕບິດັ ພຣະອງົ         ເໝ ອນ ວື່ຳ ຊງົ ມີ ພຣະປະສງົ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ         ເພຳະ 

ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະທຳນ ຊວີດິ,         ລມົ ຫນັ ໃຈ,         ແລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

26ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ທກຸ ຊຳດ         ໃຫໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ ຄນົ ດຽວ[a]         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢູື່ ທົື່ວ ພີ ພບົ 

ໂລກ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ເວລຳ[b]         ແລະ ກ  ຳນດົ ເຂດ ທີື່  ເຂົຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

27ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ສະແຫວງ-

ຫຳ ພຣະເຈົ້າ          ຫວງັ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ງມົ ຫຳ ຈນົ ພບົ ພຣະອງົ         ແຕື່ ທີື່  ຈງິ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຢູື່ ໄກ ຈຳກ ເຮົຳ ທກຸ 

ຄນົ.         

28ເພຳະວື່ຳ         ‘ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ,         ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ໄປ ມຳ,         ແລະ ເປັນ ຢູື່’         ດ ັື່ງ ນກັ 

ແຕື່ງ ກຳບກອນ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ 

ກນັ.’         

29ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຄວນ ຖ  ວື່ຳ ພຣະ-
 

[a]ຫລ  “ໃຫໍ້ເກດີມຳຈຳກສຳຍເລ ອດອນັດຽວ.” [b]ອຳດຈະໝຳຍເຖງິເວລຳຕື່ຳງ ໆ ຄ  ວນັ, ອຳທິດ, ເດ ອນ, 

ປີ, ສດັຕະວດັ ຯລຯ ຫລ ສະໄໝຕື່ຳງ ໆ. 
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ເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ຄ  ຳ,         ເງນິ,         ຫລ  ຫີນ         ທີື່  ສະຫລກັ ຄວດັ ຫລ  ແຕໍ້ມ ດໍ້ວຍ ສລິະ ປະ ແລະ ຄວຳມ ນ ກຄ ດ ຂອງ 

ມະນດຸ.         

30ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ມະນດຸ ຍງັ ໂງ ື່ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ຊງົ ຖ  ໂທດ[a]         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ມະນດຸ ທງັ ປວງ ໃນ ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ         ໃຫໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.         

31ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກ  ຳນດົ ວນັ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ໂລກ ຕຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ໂດຍ ມະນດຸ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ມີ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         

ໂດຍ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.”          
32ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ວື່ຳ         “ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ”         ລຳງ ຄນົ ກ  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຄອຍ ຟງັ ທື່ຳນ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ອີກ.”         

33ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂປໂລ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ຖໍ້ຳມກຳງ 

ເຂົຳ ໄປ.         

34ແຕື່ ມີ ຊຳຍ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຕດິ ພນັ ຢູື່ ກບັ ໂປໂລ ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ         ໃນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມ ີດີໂອນີ-
ຊີໂອ          ຜູໍ້ ເປັນ ສະມຳຊກິ ສະພຳ ອາເຣໂອປາໂຄ          ກບັ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ດາມາຣີ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 18 
ໂປໂລທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໂປໂລ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ກງຸ ອາແຖນ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ໂກຣິນໂທ,         

2ຈິື່ງ ພບົ ຄນົ ຢິວ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ຊ ື່  ອາກີລາ          ຊ ື່ ງ ເກດີ ຢູື່ ເມ  ອງ ປົນໂຕ ແຕື່ ຫຳ ກ  ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ອີຕາເລຍ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ຊ ື່  ປີຊະກີລາ          

ເພຳະ ຈກັກະພດັ ກະໂລດີໂອ ໄດໍ້ ອອກດ  ຳລດັ         ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ປວງ ອອກ ໜີ ຈຳກ ກຸງໂຣມ          

ສື່ວນ ໂປໂລ ກ  ໄປ ຫຳ ເຂົຳ ທງັ ສອງ.         

3ເພຳະ ມີ ອຳຊບີ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໄປ ອຳ ໃສ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ         

ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ເປັນ ຊື່ຳງ ເຮັດ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເຮັດ ກຳນ ຮື່ວມ ກນັ.         

4ທກຸ ວນັ ຊະບາໂຕ ໂປໂລ ເຄີຍ 

ໂຈດ ຖຽງ ກນັ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ         ຊກັ ຊວນ ພວກ ຢິວ ທງັ ພວກ ກຣີກ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ.          
5ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຊີລາ ກບັ ຕີໂມທຽວ ລງົ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ          ໂປໂລ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສະຫລະ ເວລຳ 

ທງັ ໝດົ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ພວກ ຢິວ ວື່ຳ ພຣະເຢຊູ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ.         

6ແຕື່ 

ເມ  ື່ອ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂດັຂວຳງ ແລະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ສ ັື່ນ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຕ ື່  ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ໃຫໍ້ ໂທດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຕກົ ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ[b]         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ໂທດ[c]         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ 

ໄປ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຫຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ.”         

7ທື່ຳນ ຈິື່ງ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊຳຍ ຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຕີໂຕ ຢູສະໂຕ          ເປັນ ຄນົ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ          ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ຢູື່ ຖດັ ໂຮງ ທ  ຳ.         

8ຝື່ຳຍ ກີສະໂປ 

ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ກບັ ທງັ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຊຳວ ໂກຣິນໂທ 

ຫລຳຍ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຟງັ ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ.         

9ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂປໂລ ທຳງ ນມິດິ ໃນ ກຳງຄ ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ         ຢື່ຳ ມດິ ຢູື່.         

10ເພຳະວື່ຳ 

ຝື່ຳຍ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ໂຈມ ຕ ີທ  ຳຮໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ 

ເຮົຳ ໃນ ນະຄອນ ນີໍ້ ກ  ມີ ຫລຳຍ.”         

11ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ປີ ໜ ື່ ງ ກບັ ຫກົ ເດ ອນ         ສ ັື່ງສອນ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ.          
12ແຕື່ ຄຳວ ເມ  ື່ອ ຄາລີໂອນ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ອະຂາຢາ          ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ພຳກນັ ລກຸ ຮ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ 

 

[a]ຫລ  “ຊງົທ  ຳເສຍີຄ ບ ື່ ຊງົເຫັນ.” [b]ແທນທີື່ ຈະວື່ຳ “ໂທດ” ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເລ ອດ” ເພ ື່ ອໝຳຍເຖງິຄວຳມ

ຕຳຍ. [c]ແທນທີື່ ຈະວື່ຳ “ບ ື່ ມໂີທດ” ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ກ ສະອຳດ”. 



ກິດຈະການ 18 252 
ໂປໂລ          ແລະ ພຳ ທື່ຳນ ໄປ ສຳນ.         

13ຟໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ຊກັ ຊວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ນະມດັສະກຳນ 

ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ທຳງ ຜິດ ກດົໝຳຍ.”         

14ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ກ  ຳລງັ ຈະ ອອກປຳກ         ຝື່ຳຍ ຄາລີໂອນ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ 

ຊຳວ ຢິວ ວື່ຳ,         “ໂອ         ຊຳວ ຢິວ ທງັຫລຳຍ,         ຖໍ້ຳ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຜິດ ຫລ  ກຳນ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ປະກຳນ ໃດ ປະ-

ກຳນ ໜ ື່ ງ         ສມົຄວນ ເຮົຳ ຈະ ອດົ ຟງັ ພວກ ທື່ຳນ.         

15ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຖໍ້ອຍ 

ຄວຳມ ກບັ ຊ ື່  ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ທລຸະ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ         

ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ເປັນ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.”         

16ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໄລື່ ພວກ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ສຳນ.         

17ແລໍ້ວ ເຂົຳ ພຳກນັ ຈບັ ໂສດສະເທນ ນຳຍ ໂຮງ ທ  ຳ ໄປ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຕ ື່ໜໍ້ຳ ສຳນ         ສື່ວນ ຄາລໂີອນ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ 

ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ຈກັຢື່ຳງ.          

ໂປໂລກັບຄືນເມືອງອັນຕີໂອເຂຍ 
18ສື່ວນ ໂປໂລ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ອີກ ຫລຳຍ ວນັ ສມົຄວນ         ກ  ໄດໍ້ ລຳ ຈຳກ ເຂົຳ ຈິື່ງ ລງົ 

ເຮ ອ ສະເພົຳ ເດນີທຳງ ໄປ ສູື່ ແຂວງ ຊີເຣຍ          ແລະ ປຊີະກີລາ ກບັ ອາກີລາ ກ  ໄປ ນ  ຳ ຢູື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເກັນເຂ-
ອາຍ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ແຖ ຫວົ ເພຳະ ບະບນົ ຕວົ ໄວໍ້.         

19ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ          ໂປໂລ ໄດໍ້ ປະ ປີຊະ-
ກີລາ ກບັ ອາກີລາ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ເອງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໂຈດ ຖຽງ ກບັ ພວກ ຢິວ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ.         

20ເມ  ື່ອ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຢູື່ ຕ ື່  ໄປ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ຍອມ.         

21ແຕື່ ໄດໍ້ ລຳ ເຂົຳ ໄປ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ ອີກ”         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈຳກ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ ໄປ ທຳງ ເຮ ອ 

ສະເພົຳ.         

22ເມ  ື່ອ ຈອດ ທີື່  ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຄ  ຳນບັ ຄຣສິຕະຈກັ[a]         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ລງົ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ.         

23ເມ  ື່ອ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈກັ ຫວື່ຳງ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຜື່ຳນ ແຂວງ 

ຄາລາເຕຍ ແລະ ຟີເຄຍ ຕຳມ ລ  ຳດບັ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ຊູ ກ  ຳລງັ ພວກ ສິດ.          

ອາໂປໂລທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ 
24ມີ ຄນົ ຢິວ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອາໂປໂລ          ເກດີ ໃນ ເມ  ອງ ອາເລັກຊັນເດຍ          ເປັນ ຄນົ ມີ ໂວຫຳນ ດ ີແລະ ຊ  ຳ-

ນຳນ ຫລຳຍ ໃນ ທຳງ ພຣະຄ  ຳ ພີ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ.         

25ອາໂປໂລ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອບົຮມົ 

ໃນ ທຳງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ກື່ຳວ ສ ັື່ງສອນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູຢື່ຳງ ຖ ກ-

ຕໍ້ອງ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ກ  ຮູໍ້ ແຕື່ ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

26ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສ ັື່ງສອນ 

ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳຫຳນ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ປີຊະກີລາ ແລະ ອາກີລາ ໄດໍ້ ຟງັ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ 

ທື່ຳນ ມຳ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ທຳງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

27ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຕດັ ສີນ ໃຈ ຈະ 

ຂໍ້ຳມ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ອະຂາຢາ          ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ໜນູ ໃຈ ທື່ຳນ         ແລະ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ຝຳກ ໄປ ເຖງິ ພວກ 

ສິດ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ຄນັ ທື່ຳນ ໄປ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ຍໍ້ອນ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

28ເພຳະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກບັ ພວກ ຢິວ ຢື່ຳງ 

ແຂງແຮງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊີໍ້ ຍກົ ຫລກັ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູແມ ື່ນ 

ພຣະຄຣິດ.          

 

[a]ຄດິວື່ຳ ໝຳຍເຖງິຄຣສິຕະຈກັຢູື່ກງຸເຢຣຊູຳເລັມ. 
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ໂປໂລທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ 
1ຂະນະ ທີື່  ອາໂປໂລ ຍງັ ຢູື່ ເມ  ອງ ໂກຣິນໂທ          ໂປໂລ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ເຂດ ພຳກ ເໜ ອ ແລະ ກ  ມຳ 

ເຖງິ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ          ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ພບົ ລກູສິດ ລຳງ ຄນົ.         

2ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຫລ  ບ ື່ ”         ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່         ທີື່  ວື່ຳ ມ ີພຣະວິນຍານ-
ບໍລສິຸດ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຍນິ.”         

3ໂປໂລ ຈິື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ,         ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ 

ແນວໃດ         ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບບັຕສິະມຳ ຂອງ ໂຢຮັນ.”         

4ແລໍ້ວ ໂປໂລ ຈິື່ງ ບອກ ວື່ຳ,         “ໂຢຮັນ ໃຫໍ້ ບບັຕ-ິ

ສະມຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ໂດຍ ບອກ ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ 

ພຳຍຫລງັ ຕນົ         ຄ  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊ.ູ”         

5ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ.         

6ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ໄດໍ້ ວຳງ ມ  ໃສື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ກ  ສະເດັດ ມຳ ເທິງ 

ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ແລະ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ.         

7ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ປະມຳນ ສິບ ສອງ 

ຄນົ.          
8ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກື່ຳວ ສນົທະນຳ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ເດ ອນ ໂຈດ 

ຖຽງ ແລະ ຊກັ ຊວນ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຳວ ເຖງິ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

9ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ມໃີຈ 

ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ກື່ຳວ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ແຍກ 

ອອກ ຈຳກ ເຂົຳ ແລະ ຄດັ ເອົຳ ພວກ ລກູສິດ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຕໍ້ ຖຽງ ໃນ ຫໍ້ອງ ປະຊຸມ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຕີຣາໂນ ທກຸ ໆ         ວນັ.         

10ກຳນ ນີໍ້ ມີ ຢູື່ ເປັນ ເວລຳ ສອງ ປີ         ຈນົ ວື່ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ 

ອາເຊຍ          ທງັ ພວກ ຢິວ ແລະ ພວກ ກຣີກ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ພວກລູກຊາຍຂອງຊະເກວາ 
11ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ ອນັ ແປກ ປະຫລຳດ,         

12ຈນົ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ຜໍ້ຳ ເຊັດ ເຫ ື່ ອ ກບັ ຜໍ້ຳ ກ ັໍ້ນ ເປ ໍ້ອນ         ຈຳກ ຕວົ ຂອງ ໂປໂລ ໄປ ວຳງ ໃສື່ ຄນົ ປື່ວຍໄຂໍ້ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ກ  

ຫຳຍ ແລະ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ກ  ອອກ ໄປ.         

13ແຕື່ ພວກ ຢິວ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ທຽວ ໄປ ເປັນ ໝ  ໄລື່ ຜີ         ພະຍຳຍຳມ ໃຊໍ້ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂບັ ໄລື່ ຜີ ວື່ຳ,         “ກູ ບງັຄບັ ສ ູໂດຍ ພຣະເຢຊ ູຊ ື່ ງ ໂປໂລ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ.”         

14ອນັ 

ໜ ື່ ງ ມ ີຢິວ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊະເກວາ          ເປັນ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່         ມີ ລກູ ຊຳຍ ເຈດັ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

15ສື່ວນ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຢຊ ູເຮົຳ ກ  ລ ໍ້ງເຄີຍ         ໂປໂລ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ 

ໃດ.”         

16ຄນົ ທີື່  ມີ ຜີ ສິງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໂດດ ໃສື່ ເຂົຳ ແລະ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ຊະນະ ເຂົຳ ໄດໍ້         ຈນົ ເຂົຳ ປບົ ໜີ ອອກ 

ຈຳກ ເຮ ອນ ຕວົ ເປົື່ ຳ ແລະ ເປັນ ບຳດ.         

17ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ລ  ກນັ ໄປ ເຖງິ ຫູ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ເອ-
ເຟໂຊ          ທງັ ພວກ ຢິວ ແລະ ພວກ ກຣີກ          ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ພຳກນັ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ກ  ເປັນ ທີື່  ຍກົຍ  ສ ລະເສີນ.         

18ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ມຳ ສຳລະພຳບ 

ແລະ ເປີດເຜີຍ ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ເຄີຍ ເຮັດ.         

19ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ໃຊໍ້ ເວດມນົ ຄຳຖຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຕ  ຳລຳ ຂອງ ຕນົ ມຳ 

ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ         ຕ  ຳລຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄິດ ລຳຄຳ ເປັນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ຫລຽນ[a]         .         

20ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈິື່ງ ບງັເກດີ ຜນົ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ມໄີຊຊະນະ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ລິດ.          
 

[a]ເງນິຫລຽນນີໍ້ມນີ  ໍ້ຳໜກັປະມຳນສບິສີື່ ກະລຳມເຄິື່ ງ. 
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21ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໂປໂລ ຕດັ ສີນ ໃຈ[a]         ວື່ຳ ຈະ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໂດຍ ຜື່ຳນ 

ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລະ ແຂວງ ອະຂາຢາ          ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ກຸງໂຣມ ເໝ ອນ ກນັ.”         

22ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ຊື່ອຍ ຂອງ ຕນົ ສອງ ຄນົ         ຄ  ຕີໂມທຽວ ກບັ ເອຣາຊະໂຕ          ໄປ 

ຍງັ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ          ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ເອງ ກ  ຍງັ ພກັ ຢູື່ ຫວື່ຳງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ແຂວງ ອາເຊຍ.          

ການອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ 
23ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເກດີ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ອນັ ໃຫຍື່ ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ນ ັໍ້ນ.         

24ດໍ້ວຍ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເດເມທີ-
ໂອ          ເປັນ ຊື່ຳງ ເງນິ         ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ເຮັດ ຮບູ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ອາເຕມິດ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພວກ ຊື່ຳງ ໄດໍ້ ມີ ງຳນ 

ຫລວງຫລຳຍ.         

25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເດເມທີໂອ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ນຳຍ ຊື່ຳງ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຄໍ້ຳຍຄ  ກນັ ມຳ 

ປະຊຸມ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ທື່ຳນ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊບັ ສິນ ເງນິ 

ທອງ ມຳ ກ  ເພຳະ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້.         

26ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຫັນ ຢູື່ ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈ  ຳເພຳະ ໃນ ເມ  ອງ ເອ-
ເຟໂຊ ເມ  ອງ ດຽວ         ແຕື່ ເກ ອບ ທົື່ວ ແຂວງ ອາເຊຍ ໂປໂລ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ຄນົ ຫລຳຍ ສມົຄວນ ໃຫໍ້ ຫລງົ 

ໄປ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພະ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ແທໍ້ ໆ.’         

27ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ 

ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ອຳຊບີ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເສຍຊ ື່  ສຽງ ຢື່ຳງ ດຽວ         ແຕື່ ພຣະວຫິຳນ ກບັ ສະຖຳນທີື່  ນະມດັສະ-

ກຳນ ຂອງ ພຣະມະຫຳ ອາເຕມິດ          ຈະ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ນຳງ ພຣະ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  

ນບັຖ  ຂອງ ບນັດຳ ຊຳວ ອາເຊຍ ກບັ ໝດົ ທງັ ໂລກ ຈະ ຕກົຕ  ື່ຳ ຈນົ ສິໍ້ນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ.ີ”          
28ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພະ ອາເຕມິດ ຂອງ ຊຳວ 

ເອເຟໂຊ ເປັນ ໃຫຍື່.”         

29ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເກດີ ອນົລະຫນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ທງັ ເມ  ອງ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ຄາໂຢ 

ກບັ ອາຣິດຕາໂຂ ຊຳວ ມາເກໂດເນຍ          ຜູໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ເດນີທຳງ ຮື່ວມ ກບັ ໂປໂລ          ດ ງ ລຳກ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ໃນ ສະໜຳມ ລະຄອນ.         

30ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ມໃີຈ ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ         ແຕື່ ພວກ ລກູ-

ສິດ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ໄປ.         

31ມີ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ອາເຊຍ ເໝ ອນ ກນັ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສະຫຳຍ 

ຂອງ ໂປໂລ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະໜຳມ ລະຄອນ.         

32ອນັ ໜ ື່ ງ,         

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ປະຊຸມ ວຸໍ້ນວຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຂົຳ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ໃດ.         

33ມີ ລຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ແນະນ  ຳ ອາເລັກຊັນໂດ 

ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ພວກ ຢິວ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ອາເລັກຊັນໂດ ຈິື່ງ ກວກັ ມ  ໝຳຍ ຈະ ກື່ຳວ ແກໍ້ ແທນ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ.         

34ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ສງັເກດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ຢິວ          ເຂົຳ ທງັ ປວງ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ເປັນ ສຽງ ດຽວ 

ກນັ ຢູື່ ປະມຳນ ສອງ ຊ ົື່ວໂມງ ວື່ຳ,         “ພຣະ ອາເຕມິດ ຂອງ ຊຳວ ເອເຟໂຊ ເປັນ ໃຫຍື່.”         

35ເມ  ື່ອ ເລຂຳທິ-

ກຳນ ເທດສະບຳນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ງຽບ ລງົ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ເອເຟໂຊ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ມີ ຜູໍ້ 

ໃດ ໜ  ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ         ຊຳວ ເອເຟໂຊ ນີໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮກັສຳ ດແູລ ວຫິຳນ ຂອງ ນຳງ ພຣະມະຫຳ ອາເຕມິດ          ແລະ 

ສິື່ ງ ສກັສິດ ທີື່  ຕກົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ.         

36ບດັ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ກຳນ ທງັຫລຳຍ ອນັ ຖຽງ ບ ື່  ໄດໍ້ ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄວນ 

ສະຫງບົ ລງົ         ຢື່ຳ ເຮັດ ອນັ ໃດ ດໍ້ວຍ ຮບິ ຮໍ້ອນ.         

37ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ         ກ  ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ປຸໍ້ນ ວຫິຳນ         ຫລ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ນຳງ ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

38ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເດ-
ເມທີໂອ ກບັ ພວກ ຊື່ຳງ ທີື່  ມີ ອຳຊບີ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ເປັນຄວຳມ ກບັ ຜູໍ້ ໃດ         ວນັ ກ  ຳນດົ ທີື່  ຈະ ວື່ຳຄວຳມ ກ  ມ,ີ         

 

[a]ຫລ  “ຕ ັໍ້ງໃຈດໍ້ວຍພຣະວນິຍຳນ.” 
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ຜູໍ້ ປກົຄອງ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ກ  ມ ີ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມຳ ຟໍ້ອງ ກນັ ສຳ.         

39ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຂ ໍ້ ຫຳ ອນັ ໃດ ອີກ         ກ  ໃຫໍ້ 

ຊ  ຳລະ ກນັ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ສຳມນັ.         

40ເພຳະ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຖ ກ ຟໍ້ອງ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ກ ື່  ຄວຳມ ວຸໍ້ນ-

ວຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ນີໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ອຳດ ຍກົ ຂ ໍ້ ໃດ ມຳ ອໍ້ຳງ ເປັນ ສຳຍເຫດ ພ  ແກື່ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ນີໍ້.”         

41ເມ  ື່ອ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເລີກ ປະຊຸມ.          

ບົດທີ 20 
ໂປໂລໄປຍັງແຂວງມາເກໂດເນຍແລະປະເທດກຣີກ 

1ເມ  ື່ອ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ສະຫງບົ ລງົ ແລໍ້ວ ໂປໂລ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ສິດ ມຳ         ຈິື່ງ ກື່ຳວ ໜນູ ນ  ໍ້ຳໃຈ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ 

ລຳ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ.         

2ເມ  ື່ອ ຜື່ຳນ ເຂດ ນ ັໍ້ນ ໄປ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໜນູ ນ  ໍ້ຳໃຈ 

ເຂົຳ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ແລໍ້ວ ກ  ມຳ ເຖງິ ປະເທດ ກຣີກ.         

3ທື່ຳນ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສຳມ ເດ ອນ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຈວນ 

ຈະ ລງົ ເຮ ອ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຊີເຣຍ          ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ໃສື່ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ 

ກບັ ຄ ນ ໄປ ທຳງ ຜື່ຳນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ.         

4ຄນົ ທີື່  ໄປ ກບັ ໂປໂລ ຄ  ໂສປາໂທ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ປີໂຣ 

ໄທ ເມ  ອງ ເບເຣຍ,         ອາຣິດຕາໂຂ ກບັ ເສກູນໂດ ໄທ ເມ  ອງ ເທຊະໂລນິກ,         ຄາໂຢ ໄທ ເມ  ອງ ເດຣະ-
ເບ,         ແລະ ຕີໂມທຽວ,         ຕີຂີໂກ ກບັ ໂທຟີໂມ ຊຳວ ແຂວງ ອາເຊຍ.         

5ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ 

ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຢູື່ ເມ  ອງ ໂທອາດ.         

6ເມ  ື່ອ ວນັ ເທດສະກຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         

ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຟີລິບປອຍ ໄປ ທຳງ ເຮ ອ ສະເພົຳ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ຳ ວນັ ກ  ມຳ ເຖງິ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເມ  ອງ ໂທອາດ ແລະ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຈດັ ວນັ.          

ໂປໂລຢ້ຽມຢາມເມືອງໂທອາດເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ 
7ໃນ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ທ  ຳ ພິທີ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ໂປໂລ ໄດໍ້ ສນົທະນຳ ປຳ ໄສ ກບັ 

ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ວນັ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ໃຈ ຈະລຳ ເຂົຳ ໄປ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຍ ດຍຳວ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ທື່ຽງ ຄ ນ.         

8ໃນ 

ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ປະຊຸມ ກນັ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂຄມໄຟ ຫລຳຍ ໜື່ວຍ.         

9ແລະ ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢູຕີໂຂ          

ນ ັື່ງ ຢູື່ ທີື່  ປື່ອງຢໍ້ຽມ ເຫງຳົນອນ ເຕັມທີ ແລະ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ໂປໂລ ກື່ຳວ ດນົ ໄປ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ເຫງຳົ-

ນອນ ບ ື່  ໄດໍ້         ຈິື່ງ ຫລບັ ໄປ ເລີຍ ຕກົລງົ ຈຳກ ຊ ັໍ້ນ ທີ ສຳມ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ຕຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

10ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ກ ົໍ້ມ ຕວົ ກອດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃຈ ເພຳະ ຊວີດິ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ຕວົ 

ລຳວ.”         

11ຄນັ ໂປໂລ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ແລະ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຮບັ ປະທຳນ ແລໍ້ວ         ກ  ສນົທະນຳ ກບັ ເຂົຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ດນົ 

ນຳນ ສມົຄວນ ຈນົ ເຖງິ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ.         

12ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ຍງັ 

ເປັນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ໂດຍ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີບ ື່  ໃຊໍ້ ໜໍ້ອຍ.          

ໂປໂລເດີນທາງຈາກເມືອງໂທອາດໄປເຖິງເມືອງມີເລໂຕ 
13ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົ ເຮ ອ ກື່ອນ ຈິື່ງ ເດນີທຳງ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ອາໂຊ          ໝຳຍ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ຮບັ ໂປ-

ໂລ ຂ ໍ້ນ ເຮ ອ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເອງ ໄດໍ້ ຈດັ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ທື່ຳນ ໝຳຍ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ໄປ ທຳງບກົ.         

14ຄນັ ທື່ຳນ ພບົ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ອາໂຊ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຮບັ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ເຮ ອ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ມີເຕເລເນ.         

15ຄນັ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ວນັ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ກ  ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ທີື່ ຢູື່ ຊ ື່  ກບັ ເກຳະ ຂີໂອ          ວນັ ທີ ສອງ         ກ  ມຳ ຈອດ ທີື່  

ເກຳະ ຊາໂມ          ແລະ ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ມີເລໂຕ.         

16ດໍ້ວຍ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ກຳຍ ເມ  ອງ 
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ເອເຟໂຊ ໄປ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ເຫິງ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ          ເພຳະ ທື່ຳນ ຟໍ້ຳວ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຖງິ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ 

ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້,         ກ  ໃຫໍ້ ທນັ ວນັ ເທດສະກຳນ ເພັນເຕຄສໍະເຕ.          

ໂປໂລກ່າວຄຳປາໄສເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍຕໍ່ພວກເຖົ້າແກ່ທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ 
17ໂປໂລ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ຈຳກ ເມ  ອງ ມີເລໂຕ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ          ເຊນີ ເອົຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ຄຣສິ-

ຕະຈກັ ນ ັໍ້ນ ມຳ.          
18ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ໂປໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຊຳບ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ທ  ຳ-

ອິດ ທີື່  ເຮົຳ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ          ທກຸ ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ຢູື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແນວໃດ.         

19ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖື່ອມ ໃຈ ທກຸ ຢື່ຳງ,         ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ,         ແລະ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ຖ ກ ທດົ ລອງ ທີື່  ບງັເກດີ ແກື່ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ພວກ ຢິວ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເຮົຳ.         

20ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ອນັ ເປັນ 

ຄນຸ ປະໂຫຍດ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ ໍ້ຖອຍ ຈຳກ ກຳນ ປະກຳດ ແລະ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ທື່ຳນ         ໃນ ທີື່  

ປະຊຸມ ແລະ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ຕຳມ ເຮ ອນ.         

21ທງັ ເຕ ອນ ສະຕ ິຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ ແລະ ພວກ ກຣີກ          

ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

22ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ບດັ ນີໍ້ ພຣະວິນຍານ ຜກູ ພນັ ເຮົຳ[a]         ຈິື່ງ ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ຈະ ມີ ອນັ ໃດ ບງັເກດີ ແກື່ ເຮົຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

23ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະວິນຍານບໍລິ-
ສຸດ ຊງົ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຮົຳ ໃນ ທກຸ ໆ         ບໍ້ຳນ ທກຸ ໆ         ເມ  ອງ ວື່ຳ         ເຄ ື່ ອງ ຜກູ ມດັ ແລະ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ 

ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຢູື່.         

24ແຕື່ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ວື່ຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ຂອງ ມຄີື່ຳ ແກື່ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ງຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມອບ ໝຳຍ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         

ຄ  ທີື່  ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ.          
25ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ຜູໍ້ ທີື່  ທຽວ ໄປ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

26ເຫດ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ,         ວນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຢ ນຢນັ ຕ ື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ໂທດ ໃນ ຊຳຕຳກ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ[b]         .         

27ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ ໍ້ຖອຍ ຈຳກ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້.         

28ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ດ ີ         ແລະ ລະວງັ ຮກັສຳ ຝງູ ແກະ ທີື່  ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ          ໄດໍ້ 

ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ດແູລ ເພ ື່ ອ ບ  ຳລງຸ ລໍ້ຽງ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໄຖື່ 

ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.[c]                  

29ເຮົຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈຳກ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈະ ມີ ໝຳໄນ ຕວົ 

ຮໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ         ມນັ ຈະ ບ ື່  ເວັໍ້ນ ຊວີດິ ຂອງ ຝງູ ແກະ.         

30ຈະ ມີ ຊຳຍ ລຳງ ຄນົ ເກດີ 

ມຳ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ ກື່ຳວ ປີໍ້ນ ຄວຳມ ຈງິ         ເພ ື່ ອ ຊກັ ຊວນ ພວກ ສິດ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຕຳມ ເຂົຳ ໄປ.         

31ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ແລະ ຈ ື່  ຈ  ຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ປີ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຢດຸ ຢື່ອນ ໃນ ກຳນ ເຕ ອນ ສະຕ ິທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ.         

32ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຝຳກ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ກບັ ພຣະທ  ຳ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ມີ ລິດ 

ອຳດ ສຳມຳດ ສໍ້ຳງ ພວກ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ຖ ກ 

 

[a]ຫລ  “ບດັນີໍ້ເຮົຳຖ ກຜກູພນັໃນວນິຍຳນຈດິຈ ື່ງຈ  ຳເປັນ...” [b]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເຮົຳກ ສະອຳດຈຳກເລ ອດ

ຂອງທື່ຳນທກຸຄນົແລໍ້ວ.” [c]ຫລ ວື່ຳ “ດໍ້ວຍພຣະໂລຫິດພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ.” 
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ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ.         

33ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໂລບ ເອົຳ ເງນິ,         ເອົຳ ຄ  ຳ,         ຫລ  ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ.         

34ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຊຳບ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ມ  ທງັ ສອງ ຂອງ ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຈດັ ຫຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ         

ກບັ ພວກ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

35ໃນ ກຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ວື່ຳ ຄວນ ທີື່  

ຈະ ຊື່ອຍ ຄນົ ທີື່  ມແີຮງ ນໍ້ອຍ         ດໍ້ວຍ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ດ ັື່ງນີໍ້         ໂດຍ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊເູຈົ້າ          ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ກຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມສກຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ກຳນ ຮບັ’.”          

36ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ໄຫວໍ້ ວອນ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

37ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຈິື່ງ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຫລຳຍ         ແລະ ພຳກນັ ກອດ ຄ  ທື່ຳນ ຈບູ ຊມົ ຢື່ຳງ ຮກັແພງ.         

38ເຂົຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ ຍໍ້ອນ 

ຄ  ຳ ນີໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຂ ໍ້ ອ ື່ ນ ໆ         ຄ  ຄ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ອີກ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ 

ສ ົື່ງ ທື່ຳນ ເຖງິ ເຮ ອ.          
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ໂປໂລເດີນທາງເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

1ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລຳ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ເຂົຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ລງົ ເຮ ອ ສະເພົຳ ໄປ ເຖງິ ເກຳະ ໂກດ ຕຳມ ທຳງ 

ກງົ         ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ ກ  ມຳ ເຖງິ ເກຳະ ໂຣໂດ          ເມ  ື່ອ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ປາຕາຣາ.         

2ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ພບົ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳມ ໄປ ແຂວງ ຟອຍນີເກ          ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ລງົ ເຮ ອ ລ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ.         

3ເມ  ື່ອ ຫລຽວ 

ເຫັນ ເກຳະ ກຸບໂຣ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ເວັໍ້ນ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ         ແລໍ້ວໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຊີເຣຍ ແລະ ຈອດ 

ເຮ ອ ທີື່  ທື່ຳ ເມ  ອງ ຕີເຣ ເພຳະ ຈະ ເອົຳ ຂອງ ບນັທກຸ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

4ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພບົ ພວກ ສິດ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຈດັ ວນັ         ສິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ໂປໂລ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ.         

5ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄບົ ເຈດັ ວນັ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ພວກ ສິດ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ 

ທງັ ເມຍ ແລະ ລກູ ໄດໍ້ ໄປ ສ ົື່ງ ພວກ ເຮົຳ ນອກ ເມ  ອງ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ໄຫວໍ້ 

ວອນ ຢູື່ ທີື່  ຫຳດ ຊຳຍ.         

6ແລະ ຄ  ຳນບັ ລຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ລງົ ເຮ ອ         ສື່ວນ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ 

ກບັ ບໍ້ຳນ.         

7ເມ  ື່ອ ສດຸ ກຳນ ເດນີທຳງ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ປະໂຕເລມາຍ 

[a]         ພວກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຄ  ຳນບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ພກັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ວນັ ໜ ື່ ງ.         

8ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈິື່ງ ມຳ ເຖງິ 

ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ          ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຟີລິບ ຜູໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ຈ  ຳພວກ ເຈດັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ພກັ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ.         

9ອນັ ໜ ື່ ງ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມີ ລກູ ສຳວ ສີື່  ຄນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ຍງັ ເປັນ ສຳວ ປອດ ຢູື່.          
10ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ຫລຳຍ ວນັ ແລໍ້ວ         ມີ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ ຊ ື່  

ອາຄະໂບ.         

11ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ອາຄະໂບ ໄດໍ້ ເອົຳ ສຳຍຮດັ ແອວ ຂອງ ໂປໂລ ມດັ ຕນີ ມດັ ມ  

ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພວກ 

ຢິວ ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຈະ ມດັ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສຳຍຮດັ ແອວ ນີໍ້ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຈະ ມອບ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ’.”         

12ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ຫັໍ້ນ         ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ 

ໂປໂລ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

13ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ 

 

[a]ຫລ  “ເມ  ື່ອພວກເຮົຳເດນີທຳງເຮ ອຈຳກເມ  ອງຕເີຣມຳເຖງິເມ  ອງປະໂຕເລມຳຍແລໍ້ວກ ສດຸທຳງທະເລ.” 
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ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊ  ໍ້ຳ ໃຈ         ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ເຕັມ ໃຈ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ໄຊື່ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຜກູ ມດັ ເຮົຳ ໄວໍ້ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຮົຳ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ຕຳຍ ຢູື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊູເຈົ້າ.”         

14ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຕຳມ ຄ  ຳ ຊກັ ຊວນ ພວກ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຊກັ ຊວນ ອີກ         ມີ ແຕື່ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  

ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເທີນ.”          
15ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ         ແລໍ້ວ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

16ມີ ລກູ-

ສິດ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  

ມະນາໂຊນ ໄທ ເກຳະ ກຸບໂຣ ເປັນ ລກູສິດ ເກົື່ ຳ ແກື່         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ພກັອຳໃສ ຢູື່ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          

ໂປໂລຢ້ຽມຢາມຢາໂກໂບ 
17ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ມຳ ເຖງິ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກ  ຕໍ້ອນຮບັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

18ຕກົ 

ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ໂປໂລ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຢາໂກໂບ          ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທງັ ປວງ ກ  ຢູື່ ພໍ້ອມ 

ກນັ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

19ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຄ  ຳນບັ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ຕຳມ 

ລ  ຳດບັ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ກະທ  ຳ ໃນ ໝູື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໂດຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ຕນົ.         

20ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່         ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ມີ 

ພວກ ຢິວ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໝ ື່ ນ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ         ເຂົຳ ທງັ ປວງ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ຝື່ຳຍ ກຳນ ຖ  ພຣະ-

ບນັຍດັ.         

21ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ຢິວ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໝູື່ ຊນົ ຕື່ຳງ 

ຊຳດ         ໃຫໍ້ ຖິໍ້ມ ໂມເຊ ເສຍ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ລກູ ຂອງ ເຂົຳ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຫລ  ທື່ຽວ ໄປ ຕຳມ ຮດີຄອງ 

ເກົື່ ຳ.         

22ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ທງັ ປວງ ຄງົ ຊຳບ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ.         

23ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ຊຳຍ ສີື່  ຄນົ ທີື່  ໄປ ບະບນົ ຕວົ ໄວໍ້.         

24ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ພຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ໄປ ຊ  ຳລະ ຕວົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ແລະ ເສຍ ເງນິ ແທນ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ແຖ ຫວົ         ແລໍ້ວ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ຄວຳມ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຈກັ ຂ ໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ເປັນ ຜູໍ້ 

ຍ ດ ຖ  ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຢູື່.         

25ແຕື່ ສື່ວນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຊຳບ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົ ຄວຳມ ເຫັນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເວັໍ້ນ ເສຍ ຈຳກ ກຳນ ກນິ ຂອງ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພະ ທຽມ,         ຈຳກ ກຳນ ກນິ ເລ ອດ,         ຈຳກ ກຳນ ກນິ ສດັ ຕຳຍ ຮດັ ຄ ,         ແລະ ຈຳກ ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ.         

26ໂປໂລ ຈິື່ງ ພຳ ສີື່  ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ແລະ ໃນ ວນັ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕວົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ປະກຳດ ວນັ ທີື່  ກຳນ ຊ  ຳລະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສ  ຳເລັດ         ຄ  ວນັ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ມຳ 

ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົ.          

ໂປໂລຖືກຈັບໃນບໍລິເວນພຣະວິຫານ 
27ຄນັ ເກ ອບ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ເຈດັ ວນັ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ຢິວ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ອາເຊຍ          ເມ  ື່ອ ເຫັນ ໂປໂລ 

ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຈິື່ງ ຍວົະ ຍງົ ປະຊຳຊນົ ແລໍ້ວ ລງົມ   ຈບັ ໂປໂລ.         

28ໂດຍ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ມຳ ຊື່ອຍ ກນັ         ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ສ ັື່ງສອນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ,         ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ແລະ ຕ ື່  ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ເປັນ ຄນົ ກຣີກ ກ  ຕຳມ         ມນັ ກ  ຍງັ ພຳ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  

ອນັ ສກັສິດ ນີໍ້ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ໄປ.”         

29ເພຳະ ແຕື່ ກື່ອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ໂທຟີໂມ ໄທ ເອເຟໂຊ          ຢູື່ 
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ກບັ ໂປໂລ ໃນ ເມ  ອງ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ນ ກ ວື່ຳ ໂປໂລ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ.         

30ແລໍ້ວ 

ຄນົ ທງັ ເມ  ອງ ກ  ຮ  ກນັ ຂ ໍ້ນ         ພນົລະເມ  ອງ ກ  ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮວມກນັ         ແລະ ຈບັ ໂປໂລ ລຳກ ອອກ ຈຳກ ບ -

ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແລໍ້ວ ກ  ອດັ ປະຕູ ເສຍ ທນັທີ.         

31ຂະນະ ທີື່  ເຂົຳ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂໍ້ຳ ໂປໂລ ຢູື່         ຂື່ຳວ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລ  ໄປ ຍງັ ຜູໍ້ ບງັຄບັ ກອງພນັ         ວື່ຳ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ທງັ ໝດົ ເກດີ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

32ໃນ ທນັໃດ 

ນ ັໍ້ນ ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ພນົທະຫຳນ ກບັ ນຳຍຮໍ້ອຍ ແລື່ນ ລງົ ໄປ ຍງັ ຝງູ ຄນົ         ສື່ວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ນຳຍ ພນັ ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ມຳ ຈິື່ງ ຢດຸ ຕ ີໂປໂລ.         

33ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ແລະ ຈບັ ໂປໂລ          

ໂດຍ ສ ັື່ງ ເອົຳ ໂສໍ້ ສອງ ເສັໍ້ນ ມຳ ຜກູ ມດັ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ໃຜ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ 

ແດື່.”         

34ໃນ ໝູື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ນຳຍ ພນັ ເອົຳ ຄວຳມ ແນື່ນອນ ອນັ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເພຳະ ວຸໍ້ນວຳຍ         ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ທະຫຳນ.         

35ຄນັ ມຳ ເຖງິ ຂ ັໍ້ນໄດ ແລໍ້ວ ພວກ ທະ-

ຫຳນ ໄດໍ້ ຍກົ ໂປໂລ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ສະແດງ ຄວຳມ ຮນຸ ແຮງ.         

36ເພຳະ ຝງູ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕຳມ 

ໄປ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມນັ ໄປ ຂໍ້ຳ ເສຍ.”         

37ເມ  ື່ອ ພວກ ທະຫຳນ ຈວນ ຈະ ນ  ຳ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ         

ໂປໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳຍ ພນັ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ຈກັ ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບ ”         ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຳສຳ ກຣີກ ບ ື່ .         

38ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ເອຢິບ ທີື່  ກ ື່  ກຳນ ກະບດົ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ-

ພຳ ພວກ ກ ື່  ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ສີື່  ພນັ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .”         

39ແຕື່ ໂປໂລ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຄນົ ຢິວ          ໄທ ເມ  ອງ ຕາໂຊ ແຂວງ ກີລເີກຍ          ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ເມ  ອງ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ         ຂ  

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ແດື່ທໍ້ອນ.”         

40ຄນັ ນຳຍ ພນັ ອະນຍຸຳດ ແລໍ້ວ ໂປ-
ໂລ ກ  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຂ ັໍ້ນໄດ         ກວກັ ມ  ໃສື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມດິ ງຽບ ລງົ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ປຳ ໄສ 

ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີວື່ຳ,          
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1“ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ຟງັ ຄ  ຳ ໃຫໍ້ກຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ແກໍ້ ຕວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ບດັ ນີໍ້.”         

2ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ທື່ຳນ ກື່ຳວ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີ         ເຂົຳ ກ  ມດິ ງຽບ ລງົ ກວື່ຳ 

ເກົື່ ຳ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ.         

3“ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ຢິວ          ເກດີ ໃນ ເມ  ອງ ຕາໂຊ ແຂວງ ກີລເີກຍ          ໄດໍ້ 

ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ສ ກສຳ ຮ  ື່ຳຮຽນ ນ  ຳ ອຳຈຳນ ຄາມາລີເອັນ          ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ແຫື່ງ ບນັ-

ພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ເຄັື່ ງ ຄດັ         ດໍ້ວຍ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ  ໃນ ທຳງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຖງິ ຄວຳມ 

ຕຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຜກູ ມດັ ເອົຳ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ.         

5ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ 

ສະມຳຊກິ ສະພຳ         ຄງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ  ໜງັສ  ຈຳກ ທື່ຳນ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເອງ ໄປ ຍງັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ເພ ື່ ອ ມດັ 

ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ນ  ຳ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃຫໍ້ ລງົໂທດ ເຂົຳ ເສຍ.          

ໂປໂລເລົ່າເລື່ອງການກັບໃຈຂອງຕົນ 
(ກຈກ 9:1-19; 26:16-28) 

6“ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ໄປ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ປະມຳນ ເວລຳ ທື່ຽງ         ໃນ ທນັ-
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ໃດ ນ ັໍ້ນ ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ກໍ້ຳ ສື່ອງ ມຳບ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ລໍ້ອມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້.         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ 

ເຖງິ ດນິ         ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ໂຊໂລ          ໂຊໂລ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ເຮົຳ 

ເຮັດ ຫຍງັ.’         

8ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ທນູ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ’         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ‘ເຮົຳ ນີໍ້ ຄ  ເຢຊູ ໄທ ນາຊາເຣັດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ນ ັໍ້ນ.’         

9ສື່ວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ໄດໍ້ ເຫັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພຣະສລຸະສຽງ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄກັ.         

10ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ແນວໃດ’         ພຣະອງົ 

ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ກຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.’         

11ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສິື່ ງ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ 

ແສງ ສະຫວື່ຳງ ອນັ ກໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທີື່  ມຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈງູ ມ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຳເຂົໍ້ຳ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ.         

12“ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອານາເນຍ,         ເປັນ ຄນົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີໃນ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ຢິວ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

13ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ແລະ ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ໂຊ-
ໂລ          ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ເຫັນຮຸື່ງ ອີກ ເສຍ’         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ທື່ຳນ.         

14ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ,         ໃຫໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ,         ແລະ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສ-ຸ

ລະສຽງ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

15ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຫດກຳນ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ.         

16ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ລ  ຊໍ້ຳ ຢູື່ ເຮັດ ຫຍງັ         ຈ ົື່ງ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ         ແລະ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ຮໍ້ອງ ອອກ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະອງົ.’          

ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂປໂລໃຫ້ໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ 
17“ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         

ກ  ລ ມ ຄີງ ໄປ.         

18ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮບີ ອອກ ໄປ ຈຳກ ກງຸ 

ເຢຣູຊາເລັມ ໄວ ໆ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ຮບັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ອໍ້ຳງ ພະຍຳນ ເຖງິ ເຮົຳ.’         

19ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທນູ 

ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ ແຕື່ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊຳບ ຢູື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ນີໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຈບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ໃສື່ ຄກຸ         ແລະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຕຳມ ໂຮງ ທ  ຳ ທົື່ວ ໄປ.         

20ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ 

ຂອງ ຊະເຕຟາໂນ ຜູໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ໄຫລ ອອກ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ນີໍ້ ເອງ ກ  ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ແລະ 

ເຫັນ ດ ີໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເປັນ ຜູໍ້ ເຝົໍ້ຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຊະເຕຟາໂນ ນ ັໍ້ນ.’         

21ແລໍ້ວ ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໄກ ໆ         ໄປ ຫຳ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ’.”          

ນາຍພັນຄຸມຕົວໂປໂລໄວ້ 
22ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຟງັ ໂປໂລ ກື່ຳວ ຈນົ ເຖງິ ຄ  ຳ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ກ  ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຢູື່ ໜກັ 

ແຜື່ນດນິ         ເອົຳ ມນັ ໄປ ເສຍ         ບ ື່  ຄວນ ຈະ ໃຫໍ້ ມນັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.”         

23ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ທງັ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ 

ໂຍນ ໄປ ມຳ         ແລະ ກ  ຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ຊດັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອຳກຳດ.         

24ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ 

ທະຫຳນ         ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໄຕື່ ສວນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂໍ້ຽນ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຫຍງັ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ໃສື່ ໂປໂລ 
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ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

25ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເອົຳ ເຊ ອກ ໜງັ ມດັ ຄ ງ ໂປໂລ ໄວໍ້         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຖຳມ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ກຳນ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຽນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໂຣມ ກື່ອນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ນ ັໍ້ນ         ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຫລ .”         

26ເມ  ື່ອ ນຳຍຮໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ໃຫໍ້ ນຳຍ ພນັ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຮັດ ອນັ ໃດ ເພຳະ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໂຣມ.”         

27ຝື່ຳຍ ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ໂປໂລ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ 

ໂຣມ ຫລ          ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ແມ”         ສື່ວນ ໂປໂລ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ.”         

28ນຳຍ ພນັ ເລີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ກື່ອນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ສນັຊຳດ ໂຣມ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ ຫລຳຍ”         ໂປໂລ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ສນັຊຳດ ໂຣມ ໂດຍ ກ  ຳເນດີ.”         

29ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ຄນົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ໄຕື່ ສວນ 

ໂປໂລ ຈິື່ງ ຖອຍ ອອກ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ ທນັທີ         ແລະ ນຳຍ ພນັ,         ເມ  ື່ອ ຮູໍ້ ວື່ຳ ໂປໂລ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໂຣມ,         

ກ  ຢໍ້ຳນ ແລະ ຕກົໃຈ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະ ຕນົ ໄດໍ້ ມດັ ທື່ຳນ ໄວໍ້.          

ໂປໂລຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດ 
30ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ນຳຍ ພນັ ຢຳກ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຫຳ ໂປໂລ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ແກໍ້ ໂສໍ້ ອອກ 

ຈຳກ ໂປໂລ ເສຍ         ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່         ກບັ ບນັດຳ ສະມຳຊກິ ສຳນ ສງູ ສດຸ ມຳ ປະ-

ຊຸມ ກນັ         ແລໍ້ວ ພຳ ໂປໂລ ລງົ ໄປ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ.          
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1ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ຈິື່ງ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ພວກ ຂຳປະຊຸມ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ລໍ້ວນ ແຕື່ ຕຳມ ທີື່  ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ວື່ຳ ດ ີຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ 

ນີໍ້.”         

2ອານາເນຍ ຜູໍ້ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕບົ ປຳກ ໂປໂລ.         

3ໂປ-
ໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕບົ ເຈົໍ້ຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ຝຳ ທີື່  ທຳ ດໍ້ວຍ ປນູ ຂຳວ         ເຈົໍ້ຳ ນ ັື່ງ ພິພຳກສຳ 

ເຮົຳ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ຍງັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕບົ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ລື່ວງ ພຣະບນັຍດັ ຫລ .”         

4ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ ຈິື່ງ ຖຳມ ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຫລ .”         

5ໂປໂລ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         

ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຜູໍ້ ປກົຄອງ ພນົລະເມ  ອງ’.”          
6ຄນັ ໂປໂລ ສງັເກດ ເຫັນ ວື່ຳ         ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ນ ັໍ້ນ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພວກ ຊາດູກາຍ          ແລະ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ 

ເປັນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ          ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທີື່  ປະຊຸມ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຟາຣີຊາຍ ແລະ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຟາຣີຊາຍ          ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ພິຈຳລະນຳ ພິພຳກສຳ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ 

ຫວງ ວື່ຳ ມກີຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.”         

7ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ຟາຣີຊາຍ ແລະ ພວກ 

ພວກ ຊາດູກາຍ ກ  ເກດີ ກຳນ ຖຽງ ກນັ ຂ ໍ້ນ ແລະ ທີື່  ປະຊຸມ ກ  ແຕກ ເປັນ ສອງ ພວກ.         

8ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ຊາ-
ດູກາຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳກຳນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ບ ື່  ມ,ີ         ເທວະດຳ ຫລ  ວນິ ຍຳນ ກ  ບ ື່  ມ ີ         ແຕື່ ພວກ ຟາຣີຊາຍ ຖ  

ວື່ຳ ມີ ທງັ ສອງ ຢື່ຳງ.         

9ແລໍ້ວ ເລີຍ ເກດີ ອ ກ ກະ ທ ກ ກນັ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ນກັທ  ຳ ບຳງ ຄນົ ຝື່ຳຍ ພວກ 

ຟາຣີຊາຍ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຄດັຄໍ້ຳນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ເຫັນ ຜິດ ອນັ ໃດ ໃນ ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ວນິ ຍຳນ ຫລ  ເທວະດຳ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ເດ         ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ.”         

10ເມ  ື່ອ ກຳນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ຮນຸ ແຮງ ຂ ໍ້ນ ນຳຍ ພນັ ກ  ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ 

ຍຳດ ແຍງ ຈບັ ໂປໂລ ຈກີ ຂຳດ ເສຍ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ທະຫຳນ ລງົ ໄປ ຍຳດ ເອົຳ ໂປໂລ ອອກ ຈຳກ 
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ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ພຳເຂົໍ້ຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ຄໍ້ຳຍ.          

11ໃນ ຄ ນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ໂປໂລ          ຊງົ ກື່ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ຢື່ຳງໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ກຸງໂຣມ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.”          

ການຮ່ວມຄຶດປອງຮ້າຍຕໍ່ຊີວິດໂປໂລ 
12ຄນັ ເວລຳ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ສມົທບົ ກນັ ສຳບຳນ ຕວົ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ກນິ ບ ື່  ດ ື່ ມ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຂໍ້ຳ ໂປໂລ ເສຍ.         

13ຄນົ ທີື່  ຮື່ວມ ກນັ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ມີ ກວື່ຳ ສີື່  ສິບ ຄນົ.         

14ເຂົຳ ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ພວກ ປະໂລ-

ຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ຕວົ ແຂງແຮງ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ຊມີ ອນັ ໃດ         

ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໂປໂລ ເສຍ.         

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ຂຳປະຊຸມ         ຈ ົື່ງ ໄປ 

ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ນຳຍ ພນັ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ພຳ ໂປໂລ ລງົ ມຳ ຫຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໝຳຍ ໃຈ ຈະ 

ໂຈດ ຖຳມ ໃນ ເລ ື່ ອງ ມນັ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ຈະ ຂໍ້ຳ ມນັ ເສຍ         

ເມ  ື່ອ ມນັ ຍງັ ມຳ ບ ື່  ທງັ ເຖງິ.”          
16ແຕື່ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ນໍ້ອງ ສຳວ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຂົຳ ຄອຍ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ 

ບອກ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ຮູໍ້.         

17ໂປໂລ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄປ ຫຳ ນຳຍ 

ພນັ ເພຳະ ລຳວ ມີ ເລ ື່ ອງ ຈະແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຟງັ.”         

18ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຈິື່ງ ຮບັ ຕວົ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ພຳ ໄປ ຫຳ ນຳຍ ພນັ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ໂປໂລ ຜູໍ້ ຖ ກ ຂງັ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຳ 

ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ ນີໍ້ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ເພຳະ ລຳວ ມີ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຈະແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ.”         

19ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ຈງູ ມ  ຊຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ໄປ ຕື່ຳງຫຳກ ແລໍ້ວ ຖຳມ ເປັນ ກຳນ ສື່ວນ ຕວົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ເລ ື່ ອງ ໃດ ຈະແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮູໍ້.”         

20ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ວື່ຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ໂປໂລ ລງົ ໄປ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຈະ ໄຕື່ ສວນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ຄກັແນື່ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ.         

21ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຟງັ ເຂົຳ         

ເພຳະ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳຍ ສີື່  ສິບ ກວື່ຳ ຄນົ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ໂປໂລ          ເຂົຳ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ຕວົ ວື່ຳ 

ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ກນິ ບ ື່  ດ ື່ ມ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ແລະ ດຽວນີໍ້ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ຮບັ ຄວຳມ 

ເຫັນ ຈຳກ ທື່ຳນ ຢູື່.”         

22ແລໍ້ວ ນຳຍ ພນັ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ໄປ ໂດຍ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ບອກ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ມຳ ແຈ ໍ້ງ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.”          

ເຂົາສົ່ງໂປໂລໄປຫາເຟລິກຜູ້ປົກຄອງ 
23ຝື່ຳຍ ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ເອີໍ້ນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ສອງ ຄນົ ມຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຈດັ ພນົທະຫຳນ ສອງ ຮໍ້ອຍ,         ກບັ 

ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ,         ແລະ ທະຫຳນ ຫອກ ສອງ ຮໍ້ອຍ         ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ໃນ ເວລຳ ສຳມ ເກົໍ້ຳ ໂມງ ຄ ນ ນີໍ້         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ.         

24ຈ ົື່ງ ຈດັ ຫຳ ສດັ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ຂີື່  ເພ ື່ ອ ຈະ ສ ົື່ງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປອດ ໄພ 

ໄປ ຍງັ ເຟລິກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ.”         

25ແລໍ້ວ ນຳຍ ພນັ ຈິື່ງ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ໜ ື່ ງ ສະບບັ         ມໃີຈ ຄວຳມ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້,          

 26 “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ກະໂລດີໂອ ລເີຊຍ          ກຳບ ຮຽນ ພະນະ ທື່ຳນ ເຟລິກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຊຳບ.          
27ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຈບັ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ແລະ ເກ ອບ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເສຍ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພຳ ພວກ 

ທະຫຳນ ໄປ ຊື່ອຍ ໄວໍ້ ໄດໍ້         ດໍ້ວຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໂຣມ.          
28ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຮູໍ້ ຄກັແນື່ ເຖງິ ເຫດ ທີື່  ພວກ ຢິວ ຟໍ້ອງ ເພິື່ ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ພຳ ເພິື່ ນ 
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ໄປ ຍງັ ສຳນ ສງູ ສດຸ ຂອງ ເຂົຳ.          29ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຖ ກ ຟໍ້ອງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ 

ຖຽງ ກນັ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ບດົ ບນັຍດັ ຂອງ ພວກ ຢິວ          ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຫຳ ອນັ ໃດ ທີື່  ເພິື່ ນ ຄວນ ຈະ 

ຕຳຍ ຫລ  ຖ ກ ຂງັ ໄວໍ້ ກ  ດ.ີ          30ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊຳບ ວື່ຳ ມກີຳນ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ສ ົື່ງ ເພິື່ ນ ມຳ ຫຳ ພະນະ ທື່ຳນ ທນັທີ         ພໍ້ອມ ທງັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຝຳຍ ໂຈດ ໃຫໍ້ ໄປ 

ວື່ຳຄວຳມ ກບັ ເພິື່ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະນະ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.”          

31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ໂປໂລ          ພຳ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ອັນຕີປາຕີ ຕຳມ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ.         

32ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ໄປ ສ ົື່ງ ໂປໂລ          ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ຄໍ້ຳຍ.         

33ສື່ວນ 

ພວກ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ມອບ 

ໂປໂລ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.         

34ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຈດົໝຳຍ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ ໂປໂລ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ໃດ         

ຄນັ ຊຳບ ວື່ຳ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ກີລເີກຍ.         

35ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ໂຈດ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຟງັ 

ຄ  ຳ ໃຫໍ້ກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄມຸ ຕວົ ໂປໂລ ໄວໍ້ ໃນ ໄປຣໂຕຣຽນ ຂອງ ເຮໂຣດ.          

ບົດທີ 24 
ເຂົາຟ້ອງໂປໂລຕໍ່ໜ້າຜູ້ປົກຄອງ 

1ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ວນັ ແລໍ້ວ ອານາເນຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ         ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ລຳງ ຄນົ 

ແລະ ທະນຳຍຄວຳມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຕຕູໂລ          ພວກ ເລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສະເໜີ ຄະດ ີຂອງ ໂປໂລ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ.         

2ຄນັ ເອີໍ້ນ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ເຕຕູໂລ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຟໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຮຽນ ພະນະ ທື່ຳນ ເຟລິກ ທີື່  ນບັຖ          

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຫລຳຍ ເພຳະ ທື່ຳນ         ແລະ ມກີຳນ ປບັປງຸ ອນັ ມີ ປະ-

ໂຫຍດ ແກື່ ປະຊຳຊຳດ         ກ  ເພຳະ ຄວຳມ ຫລິງ ເຫັນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ.         

3ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັ ຄນຸ 

ປະໂຫຍດ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ຢູື່ ທກຸ ປະກຳນ ແລະ ທກຸ ບື່ອນ         ດໍ້ວຍ ໃຈ ຂອບຄນຸ ທື່ຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

4ແຕື່ ເພ ື່ ອ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເສຍ ເວລຳ ເກນີ ໄປ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຈຳກ ທື່ຳນ ໂຜດ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈກັ ໜໍ້ອຍ 

ໜ ື່ ງ.         

5ດໍ້ວຍ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ,         ທີື່  ຍວົະ ຍງົ ພວກ ຢິວ 

ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ທົື່ວ ພິພບົ,         ແລະ ເປັນ ຕວົ ກຳນ ຂອງ ພວກ ນາຊາເຣັດ ນ ັໍ້ນ.         

6ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ 

ນີໍ້ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ຂຳດ ຄວຳມ ສກັສິດ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຈບັ ລຳວ ໄວໍ້         

[ແລະ ວື່ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລຳວ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

7ແຕື່ ນຳຍ ພນັ ລີເຊຍ ໄດໍ້ ມຳ ໃຊໍ້ 

ອ  ຳນຳດ ຍຳດ ຕວົ ລຳວ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         

8ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂຈດ ມຳ ຟໍ້ອງ ລຳວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ]         

ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເອງ ຈະ ໄຕື່ ຖຳມ ລຳວ         ທື່ຳນ ອຳດ ຈະ ຊຳບ ໄດໍ້ ຄກັແນື່ ຈຳກ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  

ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຟໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.”         

9ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ ຈິື່ງ ສະໜບັສະໜນູ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ຫຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢ ນຢນັ ວື່ຳ 

ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.          

ໂປໂລແກ້ຕົວຕໍ່ໜ້າເຟລິກ 
10ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ສນັຍຳນ ໃຫໍ້ ໂປໂລ ເວົໍ້ຳ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຮຽນ ວື່ຳ,         “ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຊຳບ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ເປັນ ຜູໍ້ ພິພຳກສຳ ປະເທດ ນີໍ້ ແຕື່ ຫລຳຍ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ແກໍ້ຄະດ ີຂອງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເບົຳ ໃຈ.         

11ທື່ຳນ ຄງົ ສ ບ ຊຳບ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ນະມດັສະກຳນ 
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ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  ເກນີ ສິບ ສອງ ວນັ.         

12ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ກບັ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ,         ຫລ  ຍວົະ ຍງົ ປະຊຳຊນົ ໃຫໍ້ ວຸໍ້ນວຳຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ 

ຫລ  ໃນ ເມ  ອງ.         

13ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຟໍ້ອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ບດັ ນີໍ້         ເຂົຳ ພິສດູ ບ ື່  ໄດໍ້.         

14ແຕື່ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ຮບັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ລດັທິ ນອກຮດີ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຖ  ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ປວງ 

ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ 

ຫວງັ ໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ເອງ ກ  ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ເໝ ອນ ກນັ         ຄ  ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທງັ 

ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ແລະ ຜູໍ້ ບ ື່  ຊອບ ທ  ຳ         ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

16ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເອງ ເໝ ອນ ກນັ         ຈິື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ໃຫໍ້ ມໃີຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ອນັ ເສຳະ ໃສ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແລະ ຕ ື່  ມະນດຸ ຢູື່ ສະເໝີ.         

17ຄນັ ລື່ວງ ມຳ ຫລຳຍ ປີ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຂອງ ທຳນ ມຳສູື່ ຊນົ 

ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ.         

18ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ  ຳລະ ຕວົ 

ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ກບັ ຫລຳຍ ຄນົ         ຫລ  

ກ  ຳລງັ ກ ື່  ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ.         

19ແຕື່ ກ  ມີ ພວກ ຢິວ ລຳງ ຄນົ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ອາເຊຍ          ຖໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ 

ເລ ື່ ອງ ອນັ ໃດ ຕ ື່ ສູໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ມຳ ສະເໜີ ຕວົ ທີື່  ນີໍ້ ຟໍ້ອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ.         

20ຫລ  ໃຫໍ້ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເອງ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສຳນ ສງູ ສດຸ ນ ັໍ້ນ.         

21ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຂ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ຖ ກ ພິຈຳລະນຳ 

ພິພຳກສຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ວນັ ນີໍ້         ກ  ເພຳະ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ’.”          

ໂປໂລຖືກຄຸມຕົວ 
22ແຕື່ ເຟລິກ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ຄກັແນື່ ສມົຄວນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເລ ື່ ອນ ກຳນ ພິຈຳລະນຳ ຂອງ ເຂົຳ ໄປ         

ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ໃດ ນຳຍ ພນັ ລເີຊຍ ລງົ ມຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ຄວຳມ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.”         

23ແລໍ້ວ ເຟລິກ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຄມຸ ຕວົ ໂປໂລ ໄວໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ຄວຳມ ເຄັື່ ງ ຄດັ         ແລະ 

ບ ື່  ໃຫໍ້ ຫໍ້ຳມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ບວົລະບດັ.          
24ເມ  ື່ອ ລື່ວງ ມຳ ສອງ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ ເຟລິກ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ຊ ື່  ດູຊີນລາ          ຜູໍ້ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ ໄດໍ້ ມຳ ທື່ຳນ 

ໃຫໍ້ ເອີໍ້ນ ໂປໂລ ມຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຟງັ ໂປໂລ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຖ  ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

25ຂະນະ ທີື່  

ໂປໂລ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ກຳນ ບງັຄບັ ໃຈ,         ແລະ ກຳນ ພິພຳກສຳ ທີື່  ຈະ ມຳ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຟລິກ ກ  ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ         ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ໄປ ກື່ອນ ເທຳະ ເມ  ື່ອ ມີ ໂອກຳດ ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ມຳ 

ອີກ.”         

26ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຟລິກ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ໂປໂລ ຈະ ໃຫໍ້ ເງນິ ສິນ ບນົ ແກື່ ຕນົ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈິື່ງ 

ເອີໍ້ນ ໂປໂລ ມຳ ສນົທະນຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ.         

27ແຕື່ ເມ  ື່ອ ສອງ ປີ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ໂປກີໂອ ເຟຊະໂຕ ໄດໍ້ ມຳ 

ຮບັ ລຳຊະກຳນ ແທນ ເຟລິກ          ຝື່ຳຍ ເຟລິກ ຢຳກ ໄດໍ້ ຄວຳມ ຊອບ ຈຳກ ພວກ ຢິວ          ຈິື່ງ ຂງັ ໂປໂລ ປະ ໄວໍ້ 

ໃນ ຄກຸ.          
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ໂປໂລອຸທອນໄປເຖິງກາຍຊາ 
1ອນັ ໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ເຟຊະໂຕ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈິື່ງ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ກາຍ-

ຊາເຣຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

2ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ໃນ ພວກ ຢິວ 

ໄດໍ້ ມຳເໜີຄະດ ີຂອງ ໂປໂລ ຕ ື່  ທື່ຳນ.         

3ແລະ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ທື່ຳນ ໂຜດ ຊື່ອຍ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ໂປໂລ          ຄ  

ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໂປໂລ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເພຳະ ເຂົຳ ມີ ແຜນກຳນ ຈະ ລດັ ຂໍ້ຳ ໂປໂລ ຢູື່ ກຳງ ທຳງ 

ເສຍ.         

4ຝື່ຳຍ ເຟຊະໂຕ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ ໂປໂລ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຄມຸ ຂງັ ຢູື່ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ          ແລະ ອີກ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ 

ທື່ຳນ ເອງ ກ  ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

5ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃນ 

ພວກ ທື່ຳນ ລງົ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ໂປໂລ ມີ ຜິດ ອນັ ໃດ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟໍ້ອງ ສຳ.”          
6ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ພກັ ຢູື່ ນ  ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ເກນີ ແປດ ຫລ  ສິບ ວນັ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ          ແລະ 

ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ໃນ ສຳນ ຕດັ ສີນ         ແລະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ຕວົ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

7ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ຢິວ ທີື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ກ  ຢ ນ ອໍ້ອມ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ແລະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຟໍ້ອງ ອນັ ໜກັ 

ຫລຳຍ ປະກຳນ ໃສື່         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ຫຳ ຫລກັ ຖຳນ ໄດໍ້.         

8ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກໍ້ຄະດ ີວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ ຕ ື່  ກດົໝຳຍ ຂອງ ພວກ ຢິວ,         ຫລ  ຜິດ ຕ ື່  ພຣະວຫິຳນ,         ຫລ  ຕ ື່  ກາຍຊາ ກ  

ດ.ີ”         

9ຝື່ຳຍ ເຟຊະໂຕ ຢຳກ ໄດໍ້ ຄວຳມ ຊອບ ຈຳກ ພວກ ຢິວ          ຈິື່ງ ຖຳມ ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ ຄວຳມ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຫລ .”         

10ແຕື່ ໂປໂລ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສຳນ ຕດັ ສີນ ຂອງ ກາຍຊາ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ກ  ສມົຄວນ ຈະ ພິພຳກສຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເສຍ ທີື່  ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ອນັ ໃດ ຕ ື່  ພວກ ຢິວ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ຄກັ ແລໍ້ວ.         

11ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ຫລ  ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັ ໃດ ຄວນ ຈະ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຍອມ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ບ ື່  ຂດັ ຂ ນ         

ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຂົຳ ຟໍ້ອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຈງິ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ອ  ຳນຳດ ຈະ ມອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ອທຸອນ ໄປ ເຖງິ ກາຍຊາ.”         

12ຝື່ຳຍ ເຟຊະໂຕ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຫຳລ  ກນັ ກບັ ທີື່  ປ ກສຳ ແລໍ້ວ 

ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ  ອທຸອນ ໄປ ເຖງິ ກາຍຊາ          ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກາຍຊາ.”          

ໂປໂລຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດອາຄຣິປາ 
13ແລະ ເມ  ອ ລື່ວງ ໄປ ລຳງວນັ ແລໍ້ວ         ກະສດັ ອາຄຣປິາ ແລະ ພະ ນໍ້ອງ ນຳງ ເບນີເກ ກ  ສະເດັດ ມຳ 

ຢໍ້ຽມ ຄ  ຳນບັ ເຟຊະໂຕ ທີື່  ເມ  ອງ ກາຍຊາເຣຍ.         

14ໃນ ເວລຳ ທີື່  ກະສດັ ປະທບັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ວນັ         ເຟ-
ຊະໂຕ ກ  ເລົື່ ຳ ຄະດ ີຂອງ ໂປໂລ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຟງັ ວື່ຳ,         “ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຟລິກ ໄດໍ້ ປະ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ.         

15ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ພວກ 

ຢິວ          ໄດໍ້ ມຳ ສະເໜີ ຄະດ  ີເລ ື່ ອງ ຄນົ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ໃສື່.         

16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ຊຳວ ໂຣມ ທີື່  ຈະ ມອບ ຕວົ ຈ  ຳເລີຍ         ກື່ອນ ທີື່  ໂຈດ ກບັ ຈ  ຳເລີຍ ມຳ ພໍ້ອມ ໜໍ້ຳ ກນັ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຈ  ຳເລີຍ ມີ ໂອກຳດ ແກໍ້ຄະດ ີໃນ ຂ ໍ້ ຫຳ ນ ັໍ້ນ.         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ໂຈດ ໄດໍ້ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ ທີື່  ນີໍ້ ແລໍ້ວ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ລ ຖໍ້ຳ         ໃນ ວນັ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ໃນ ສຳນ ຕດັ ສີນ ແລະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ຊຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

18ເມ  ື່ອ ພວກ ໂຈດ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຫຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃສື່ ຈ  ຳເລີຍ ເໝ ອນ ທີື່  

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຄຳດ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.         

19ເປັນ ແຕື່ ພຽງ ບນັຫຳ ຖຽງ ກນັ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ລດັທິ ສຳດສະໜຳ ຂອງ 
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ເຂົຳ ເອງ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຢຊູ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ໂປໂລ ຢ ນຢນັ ວື່ຳ ຍງັ ເປັນ ຢູື່.         

20ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈນົ ປນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ບນັຫຳ ນີໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຈິື່ງ ຖຳມ ໂປໂລ ວື່ຳ ຢຳກ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃຫໍ້ ຊ  ຳລະ ຄວຳມ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຫລ  ບ ື່ .         

21ແຕື່ ເມ  ອ ໂປໂລ ໄດໍ້ ອທຸອນ ຂ  ໃຫໍ້ ຮກັສຳ ຕວົ ໄວໍ້ 

ໃຫໍ້ ມະຫຳ ກະສດັ[a]         ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຊ  ຳລະ ຕດັ ສີນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂງັ ຮກັ ຄນົ ນີໍ້ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ສ ົື່ງ ຕວົ ໄປ ເຖງິ ກາຍຊາ.”         

22ຝື່ຳຍ ອາຄຣປິາ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເຟຊະໂຕ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ກ  ມີ ໃຈ ຢຳກ ຟງັ ຄ  ຳ 

ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ”         ເຟຊະໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຟງັ.”          
23ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ອາຄຣິປາ ກບັ ພຣະ ນຳງ ເບນີເກ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ບ ລິວຳນ ຢື່ຳງ ສະຫງ ື່ຳ 

ຜື່ຳເຜີຍ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ  ໄຊ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ນຳຍ ພນັ ແລະ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເຟ-
ຊະໂຕ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພຳ ໂປໂລ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

24ເຟຊະໂຕ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ອາຄຣປິາ          ແລະ ຮຽນ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ບນັດຳ ພວກ 

ຢິວ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ທີື່  ນີໍ້ ກ  ດ ີ        ດໍ້ວຍ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ຄວນ ຈະ ມີ ຊ-ີ

ວດິ ຢູື່ ຕ ື່  ໄປ.         

25ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັ ໃດ ທີື່  ຄວນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແຕື່ 

ເພຳະ ຄນົ ນີໍ້ ເອງ ໄດໍ້ ອທຸອນ ໄປ ເຖງິ ມະຫຳ ກະສດັ[b]         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ສ ົື່ງ ລຳວ ໄປ.         

26ກື່ຽວ 

ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ລຳຍ ງຳນ ອນັ ໃດ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່         ພ  ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ ແດື່ ມະຫຳ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ         

ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ພຳ ຄນົ ນີໍ້ ອອກ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ກະສດັ ອາຄຣ-ິ
ປາ ເປັນຕ ົໍ້ນ         ຫວງັ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ໄຕື່ ສວນ ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ເລ ື່ ອງ ພ  ຈະ ຖວຳຍ ລຳຍ ງຳນ ໄປ ໄດໍ້.         

27ເພຳະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ທີື່  ຈະ ສ ົື່ງ ຄນົ ໂທດ ໄປ ດໍ້ວຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂ ໍ້ ກື່ຳວ ຫຳ ໄປ ພໍ້ອມ         ກ  ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ເໝຳະ ສມົ.”          

ບົດທີ 26 
ໂປໂລແກ້ຄະດີຕໍ່ພຣະພັກອາຄຣິປາ 

1ຝື່ຳຍ ກະສດັ ອາຄຣປິາ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ແກໍ້ ຕວົ ໄດໍ້”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ໂປໂລ ຈິື່ງ ຍ ື່ ນ ມ  ອອກ ກື່ຳວ ແກໍ້ຄະດ ີວື່ຳ,          
2“ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ອາຄຣປິາ,         ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ໂຊກ ດ ີທີື່  ໄດໍ້ ມີ ໂອກຳດ ແກໍ້ຄະດ ີຕ ື່  ພຣະ-

ພກັ ຝື່ຳພຣະບຳດ ໃນ ວນັ ນີໍ້         ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂ ໍ້ ຄະດ ີທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ພວກ ຢິວ ກື່ຳວ ຫຳ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ນ ັໍ້ນ.         

3ເພຳະ ເປັນຕ ົໍ້ນ,         ຝື່ຳຍ ພຣະບຳດ ຊງົ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ບນັດຳ ຂະ ນບົ ທ  ຳນຽມ ແລະ ບນັຫຳ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພວກ ຢິວ ແລໍ້ວ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂ  ຝຳຍ ພຣະບຳດ ໄດໍ້ ໂຜດ ຊງົ ທນົ ຟງັ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ.”         

4“ພວກ ຢິວ ທງັ ປວງ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ເປັນ ຢູື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜຸື່ມ ນໍ້ອຍ ມຳ ຄ  ໃນ ຫວົ ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ພຣະບຳດ ໄດໍ້ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ         ແລະ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

5ເຂົຳ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ຂໍ້ຳ-

ພຣະບຳດ ແຕື່ ເດມີ ມຳ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຈະ ຍອມ ເປັນ ພະຍຳນ ກ  ເປັນ ໄດໍ້         ວື່ຳ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ 

ຕຳມ ພວກ ທີື່  ຖ  ສຳດສະໜຳ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຢື່ຳງ ເຄັື່ ງ ຄດັ ທີື່  ສດຸ         ຄ  ເປັນ ພວກ ຟາຣີຊາຍ.         

6ບດັ ນີໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ ເພ ື່ ອ ຖ ກ ຊ  ຳລະ ຕດັ ສີນ         ກ  ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ໃນ 

ພຣະສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ແກື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ນ ັໍ້ນ.         

 

[a]ຄ  ຈກັກະພດັທີື່ ນບັຖ . [b]ຄ  ຈກັກະພດັທີື່ ນບັຖ . 
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7ພວກ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ທງັ ສິບ ສອງ ຕະກນຸ ໄດໍ້ ອດົສຳ ປະຕບິດັ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ດໍ້ວຍ ຫວງັ 

ວື່ຳ ຈະ ບນັລ ຸເຖງິ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ,         ທີື່  ພວກ ຢິວ ຟໍ້ອງ 

ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ກ  ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ອນັ ນີໍ້ ແຫລະ.         

8ເຫດ ສນັໃດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ພຳກນັ ຖ  ວື່ຳ         

ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳຍ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ເຫລ ອ ເຊ ື່ ອ.”         

9“ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພຣະ-

ບຳດ ເອງ ກ  ເຄີຍ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ເປັນ ກຳນ ຂດັຂວຳງ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະເຢຊ ູໄທ ນາຊາເຣັດ ນ ັໍ້ນ.         

10ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ-

ພຣະບຳດ ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ເອງ ໄດໍ້ ຈບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຫລຳຍ ຄນົ ໄປ ຂງັ ໄວໍ້         ແລະ ຄນັ ເຂົຳ ຖ ກ ລງົໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ກ  ລງົ ຄວຳມ ເຫັນ ດ ີ

ດໍ້ວຍ.         

11ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ເຂົຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ໃນ ໂຮງ ທ  ຳ ມະ ເທດ ສະໜຳ ທົື່ວ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ 

ພະຍຳຍຳມ ບງັຄບັ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເພຳະ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຄຽດ ແຄໍ້ນ 

ເຂົຳ ຫລຳຍ         ເຖງິ ຈະ ແມ ື່ນ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງປະເທດ         ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ກ  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ໄປ ຂ ົື່ມເຫງ ເຂົຳ.”          

ໂປໂລເລົ່າເລື່ອງການກັບໃຈຂອງຕົນ 
(ກຈກ 9:1-19; 22:6-16) 

12“ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ໄດໍ້ ຖ  ອ  ຳນຳດ ແລະ ຮບັ ຄ  ຳ ສງັ ຈຳກ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່.         

13ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ຜູໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ,         ໃນ ເວລຳ ທື່ຽງ ວນັ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ໄປ         

ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ເຫັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ກໍ້ຳກ ວື່ຳ ແສງ ພະ ອຳທິດ ສື່ອງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ຂໍ້ຳ-

ພຣະບຳດ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄປ ນ  ຳ.         

14ເມ  ື່ອ ພວກ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ທກຸ ຄນົ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເທິງ ດນິ         ຂໍ້ຳພຣະ-

ບຳດ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ກື່ຳວ ມຳ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີ         ຖຳມ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ວື່ຳ         ‘ໂຊໂລ,         ໂຊໂລ 

ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖບີ ເຫລັກ ກະຕກັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ກຳນ ເຈບັ ແກື່ ຕວົ ເອງ.’         

15ຂໍ້ຳ-

ພຣະບຳດ ຈິື່ງ ທນູ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ໃຜ’         ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ 

ຄ  ເຢຊູ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.’         

16ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ຢ ນ ຢູື່         ເພຳະ ເພ ື່ ອ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ປະກດົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ແລໍ້ວ         ກບັ ທງັ ເຫດກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ປະກດົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ.         

17ເຮົຳ ຈະ ໂຜດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ພນົລະເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ນ ັໍ້ນ.         

18ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄຂ ຕຳ ເຂົຳ         

ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ກບັ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ ມຳ ເຖງິ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ແລະ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຊາຕານ ມຳ ເຖງິ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ໂປໂລຮັບເປັນພະຍານຕໍ່ຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ 
19“ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ອາຄຣປິາ,         ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂດັ ຂ ນ ນມິດິ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ.         

20ແຕື່ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ດາມາເຊ,         ແລະ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ,         ແລະ ແກື່ ຊຳວ ຕື່ຳງປະເທດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ກຳນ ຊ ື່ ງ ສມົ ກບັ ກຳນ ກບັ ໃຈ ໃໝື່ ແລໍ້ວ.         

21ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພວກ ຢິວ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຈບັ 

ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ເສຍ.         

22ຂໍ້ຳພຣະບຳດ 
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ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊດົ ຊື່ອຍ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຈິື່ງ ຢ ນ ຢູື່ ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ຕ ື່  ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ແລະ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ອ ື່ ນ         ນອກຈຳກ ເລ ື່ ອງ ຊ ື່ ງ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ກບັ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

23ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພຣະຄຣິດ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ 

ແລະ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ ໃນ ກຳນ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ນ  ຳ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ມຳສະ ແດງ 

ແກື່ ພນົລະເມ  ອງ ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ.”          

ໂປໂລທູນຊັກຊວນອາຄຣິປາໃຫ້ຊົງຮັບເຊື່ອ 
24ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ກ  ຳລງັ ແກໍ້ຄະດ ີຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຟຊະໂຕ ຈິື່ງ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໂປໂລ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ບໍ້ຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ກຳນ ຮຽນ ຮູໍ້ ຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບໍ້ຳ ໄປ ເສຍ.”         

25ແຕື່ ໂປໂລ 

ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂອ         ພະນະ ທື່ຳນ ເຟຊະໂຕ ທີື່  ນບັຖ ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ບໍ້ຳ ແຕື່ ກື່ຳວ ຕຳມ ສດັ ຈງິ 

ແລະ ສະຕ ິອນັ ປກົກະຕ.ິ         

26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທື່ຳນ ກະສດັ ຊງົ ຊຳບ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດ ີແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ 

ກໍ້ຳ ທນູ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ,         ບ ື່  ມີ ຈກັຢື່ຳງ ໃນ ບນັດຳ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ເພຳະ ເຫດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ບື່ອນ ລບັລີໍ້.         

27ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ອາ-
ຄຣິປາ,         ຝື່ຳພຣະບຳດ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ພີ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລ  ບ ື່         ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຝື່ຳພຣະບຳດ ຊງົ ເຊ ື່ ອ 

ຢູື່.”         

28ກະສດັ ອາຄຣປິາ ຈິື່ງ ຊງົ ກຳວ ກບັ ໂປໂລ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຊວນ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄຣສິະຕຽນ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ຊກັ ຊວນ ພຽງ ເລັກ ໜໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່ .”[a]                  

29ໂປໂລ ຈິື່ງ ທນູ ວື່ຳ,         “ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          

ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ປຳດຖະໜຳ ບ ື່  ວື່ຳ ຄ  ຳ ຊກັ ຊວນ ໜໍ້ອຍ ຫລ  ຫລຳຍ[b]         ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ 

ຝື່ຳພຣະບຳດ ອງົ ດຽວ         ແດື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຟງັ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ໃນ ວນັ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ         ຈະ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ 

ຢື່ຳງ ຂໍ້ຳພຣະບຳດ ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ເຄ ື່ ອງ ຜກູ ມດັ ນີໍ້.”          
30ແລໍ້ວ ກະສດັ ກ  ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ກບັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ         ແລະ ພະ ນໍ້ອງ ນຳງ ເບນີເກ          ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ດໍ້ວຍ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

31ເມ  ື່ອ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ສມົຄວນ ຈະ ຖ ກ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ຫລ  ຖ ກ ມດັ ໄວໍ້ ກ  ດ.ີ”         

32ກະສດັ ອາຄຣປິາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຟຊະໂຕ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ອທຸອນ 

ໄປ ເຖງິ ກາຍຊາ ຈະ ປື່ອຍ ເສຍ ກ  ໄດໍ້.”          

ບົດທີ 27 
ໂປໂລລົງສະເພົາໄປສູ່ໂຣມ 

1ເມ  ື່ອ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເດນີທຳງ ເຮ ອ ສະເພົຳ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ອີຕາເລຍ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ມອບ 

ໂປໂລ ກບັ ນກັໂທດ ອ ື່ ນ ລຳງ ຄນົ ໄວໍ້ ກບັ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢູລໂີອ          ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ໃນ ກອງທບັ 

ຂອງ ມະຫຳ ກະສດັ.[b]         

2ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ລງົ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ອາຣະມິດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ 

ອອກ ໄປ ຍງັ ທື່ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຕຳມ ແຂວງ ອາເຊຍ          ແລໍ້ວ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ອອກ ໄປ         ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອາຣິດຕາ-
ໂຂ          ໄທ ເມ  ອງ ເທຊະໂລນິກ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ໄດໍ້ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ.         

3ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ພວກ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈອດ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ຝື່ຳຍ ຢູລໂີອ ມໃີຈ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ໂປໂລ ຈິື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ມດິ ຫຳຍ 

 

[a]ແທນທີື່ ຈະວື່ຳ “ດໍ້ວຍຄ  ຳຊກັຊວນພຽງເລັກນໍ້ອຍຢື່ຳງນ ັໍ້ນບ ື່ ”  ກ ອຳດຈະເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ “ໄວແທໍ້ໜ ” [b]ແທນທີື່

ຈະວື່ຳ “ບ ື່ ວື່ຳຄ  ຳຊກັຊວນໜໍ້ອຍຫລ ຫລຳຍ” ກ ອຳດຈະເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ “ບ ື່ ວື່ຳໄວຫລ ຊໍ້ຳ” 
[b]ຄ  ຈກັກະພດັທີື່ ນບັຖ . [b]ຄ  ລມົຕຳເວັນອອກສື່ຽງເໜ ອ. 
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ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ບວົລະບດັ ເພິື່ ນ.         

4ຄນັ ເຮ ອ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລຽບ ເກຳະ ກຸບໂຣ ໄປ 

ທຳງ ຫລີກ ທວນ ລມົ         ເພຳະ ຖ ກ ລມົ ຂດັຂວຳງ.         

5ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳມ ທະເລ ທີື່  ຊ ື່  ກບັ ແຂວງ ກີລີເກຍ ແລະ 

ແຂວງ ປຳຟີເລຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ມີຣາ ໃນ ແຂວງ ລເີກຍ.         

6ທີື່  ນ ັໍ້ນ ນຳຍຮໍ້ອຍ ໄດໍ້ ພບົ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ 

ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ອາເລັກຊັນເດຍ          ທີື່  ຈະ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ອີຕາເລຍ          ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ລງົ ເຮ ອ 

ລ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

7ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄປ ຊໍ້ຳ ໆ         ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ວນັ ສມົຄວນ         ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກະນີໂດ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ເມ  ື່ອ ມີ ລມົ ຂດັຂວຳງ         ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ລຽບ ເກຳະ ກະເຣເຕ ໄປ ທຳງ ຫລີກ 

ທວນ ລມົ         ຊ ື່  ກບັ ແຫລມ ຊັນໂມເນ.         

8ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ລຽບ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ພວກ ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ທື່ຳ ງຳມ ທື່ຳ ນີໍ້ ຢູື່ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ລາເຊອາ.          
9ຄນັ ເສຍ ເວລຳ ໄປ ຫລຳຍ ສມົຄວນ ແລໍ້ວ         ແລະ ກຳນ ເດນີ ເຮ ອ ກ  ອຳດ ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ເພຳະ ຍຳມ 

ເທດສະກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ຜື່ຳນ ໄປ ແລໍ້ວ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ.ິ         

10ໂດຍ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳກຳນ ເດນີທຳງ ຄຳວ ນີໍ້ ຈະ ມກີຳນ ອນັຕະລຳຍ ແລະ ຄວຳມ ເສຍ 

ຫຳຍ ຫລຳຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຂອງ ບນັທກຸ ກບັ ເຮ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.”         

11ແຕື່ 

ນຳຍຮໍ້ອຍ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ນຳຍທໍ້ຳຍ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ທີື່  ໂປໂລ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ແລະ 

ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳ ງຳມ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເໝຳະ ພ  ກບັ ກຳນ ຈອດ ໃນ ລະດ ູໜຳວ         ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ຈິື່ງ ເຫັນ ດ ີໃຫໍ້ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້ ຈະ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ຝອຍນິກ          ແລໍ້ວ ຈະ ຈອດ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ລະດ ູ

ໜຳວ         ເມ  ອງ ຝອຍນິກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທື່ຳເຮ ອ ຂອງ ເກຳະ ກະເຣເຕ          ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ສຽງ ໃຕໍ້ ກບັ 

ສຽງ ເໜ ອ.          

ເກີດລົມພະຍຸທີ່ ທະເລ 
13ເມ  ອ ລມົ ທິດໃຕໍ້ ພດັ ມຳ ຄື່ອຍ ໆ         ເຂົຳ ກ  ຄ ດ ວື່ຳ ໄດໍ້ ສມົ ຄວຳມ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ພຳກນັ ຖອນ 

ສະໝ  ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເດນີ ລຽບ ຕຳມ ເກຳະ ກະເຣເຕ ໄປ.         

14ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເດນີ ໄປ ບ ື່  ເຫິງ ປຳນໃດ         ເຮ ອ ກ  ຖ ກ 

ລມົ ພະຍ ຸກໍ້ຳ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຢູຣາກີໂລ 

[b]         ພດັ ມຳ ຈຳກ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ.         

15ຄນັ ເຮ ອ ຖ ກ ລມົ ພະຍ ຸຕໍ້ຳນ ລມົ ບ ື່  ໄຫວ         

ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ປື່ອຍ ມນັ ໄປ ຕຳມ ລມົ.         

16ເມ  ອ ລຽບ ໄປ ທຳງ ຫລີກ ທວນ ລມົ ທຳງ ເກຳະ ນໍ້ອຍ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  

ກາວດາ          ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມດັ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໂດຍ ຍຳກ.         

17ເມ  ື່ອ ຍກົ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ເອົຳ 

ເຊ ອກ ມດັ ໂອບ ເຮ ອ ສະເພົຳ         ແລະ ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ຄງຸ ຫຳດ ຊຳຍ ຊ ື່  ຊີຣະຕີ          ເຂົຳ ຈິື່ງ ລດົ ໃບ ເຮ ອ ລງົ 

ເສຍ ແລໍ້ວ ຖ ກ ໄຫລ ໄປ ຕຳມ ລມົ.         

18ຄນັ ຕກົ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຂນົ ຂອງ ບນັທກຸ ຖິໍ້ມ ເພຳະ ຖ ກ ພດັ 

ໄປ ມຳ ຢື່ຳງ ເຕັມທີື່  ດໍ້ວຍ ລມົ ພະຍ ຸໃຫຍື່.         

19ແລະ ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃນ ເຮ ອ ຖິໍ້ມ 

ເສຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຂົຳ ເອງ.         

20ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ແລະ ດຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ສື່ອງ ແສງ ຫລຳຍ ວນັ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ 

ເຮົຳ ຍງັ ຖ ກ ລມົ ພະຍ ຸໃຫຍື່ ຢູື່         ຄວຳມ ຫວງັ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໝດົ ໄປ.          
21ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ອດົ ອຳຫຳນ ມຳ ເຫິງ ແລໍ້ວ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ເອີຍ,         ພວກ ທື່ຳນ ຄວນ ໄດໍ້ ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ຄວນ ອອກ ຈຳກ ເກຳະ ກະເຣເຕ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ອນັຕະລຳຍ ແລະ ຈຳກ ກຳນ ເສຍ ສິື່ ງ ຂອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

22ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ເຕ ອນ ສະຕ ິທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ນ 

ໃຈ ເທຳະ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເສຍ ຊວີດິ         ຈະ ເສຍ ກ  ແຕື່ ເຮ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

23ເພຳະວື່ຳ 

ໃນ ຄ ນ ນີໍ້ ເອງ ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ເຮົຳ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ 
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ໃກໍ້ ເຮົຳ,         

24ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ໂປໂລ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກາຍຊາ          ສື່ວນ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຕຳຍ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ.         

25ເພຳະ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ເທຳະ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ໄປ 

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

26ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຄງຸ ເກຳະ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ.”          
27ເມ  ື່ອ ຖໍ້ວນ ຄ ນ ທີື່  ສິບ ສີື່  ພວກ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ຖ ກ ພດັ ໄປ ພດັ ມຳ ໃນ ທະເລ ອະດີອາ          ປະມຳນ ທື່ຽງ ຄ ນ 

ພວກ ລກູ ເຮ ອ ຄຳດ ວື່ຳ ມຳ ໃກໍ້ ບກົ ແລໍ້ວ.         

28ຄນັ ຢັື່ງ ເບິື່ ງ ນ  ໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ເລິກ ຊຳວ ວຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄປ ຕ ື່ ມ 

ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ກ  ຢັື່ງ ເບິື່ ງ ອີກ         ເຫັນ ວື່ຳ ເລິກ ສິບ ຫໍ້ຳ ວຳ.         

29ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈ  ຳ ຕ  ຳ ຝ ັື່ງ ບື່ອນ ມີ ຫີນ 

ຈິື່ງ ຖິໍ້ມ ສະໝ  ທຳງ ທໍ້ຳຍ ສີື່  ອນັ         ແລໍ້ວ ພຳກນັ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ແຈ ໍ້ງ ງ ື່ຳຍ.         

30ເມ  ື່ອ ພວກ ລກູ ເຮ ອ ພະຍຳ-

ຍຳມ ຈະ ອອກ ໜີ ຈຳກ ເຮ ອ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢື່ອນ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ລງົ ນ  ໍ້ຳ ຕງັ ຕ ິຈະ ຖິໍ້ມ ສະໝ  ລງົ ທຳງ ຫວົ ເຮ ອ.         

31ໂປໂລ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳຍຮໍ້ອຍ ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

32ແລໍ້ວ ພວກ ທະຫຳນ ຈິື່ງ ຕດັ ເຊ ອກ ທີື່  ຜກູ ເຮ ອ ນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຕກົ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ໄປ 

ເສຍ.          
33ເມ  ື່ອ ໃກໍ້ ຈະ ຮຸື່ງ ແຈ ໍ້ງ         ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຊນີຊວນ ຄນົ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ວນັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຄບົ ສິບ ສີື່  ວນັ ແລໍ້ວ         ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ລ ຄອຍ ຢູື່ ແລະ ອດົ ຢຳກ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ 

ອນັ ໃດ ຕະຫລອດ ມຳ.         

34ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ເຊນີຊວນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ເສຍ         ເພຳະ 

ກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮກັສຳ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເສັໍ້ນ ຜມົ ຂອງ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  

ເສຍ ໄປ ຈກັ ເສັໍ້ນ ດຽວ.”         

35ຄນັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ໂປໂລ ຈິື່ງ ຢິບ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່ ,         ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ,         ແລໍ້ວ ຫກັ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຮບັ ປະທຳນ.         

36ສື່ວນ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຊ ື່ ນ ໃຈ ຂ ໍ້ນ         ຈິື່ງ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ອຳຫຳນ ດໍ້ວຍ.         

37ອນັ ໜ ື່ ງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ         ຮື່ວມ ທງັ ໝດົ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ຫກົ 

ຄນົ.[a]                  

38ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂນົ ເຂົໍ້ຳເປ ອກ ຖິໍ້ມ ລງົ ທະເລ ເສຍ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເຮ ອ ເບົຳ ຂ ໍ້ນ.          

ເຮືອແຕກເສຍ 
39ເມ  ື່ອ ແຈ ໍ້ງ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ອນັ ໃດ         ແຕື່ ເຂົຳ ຫລຽວ ເຫັນ ອື່ຳວ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຫຳດ 

ຈິື່ງ ຕກົລງົ ກນັ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ຈະ ໃຫໍ້ ເຮ ອ ເຂົໍ້ຳ ຄງຸ ຫຳດ ນ ັໍ້ນ.         

40ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕດັ ສຳຍ ສະໝ  ຖິໍ້ມ ເສຍ ໃນ 

ທະເລ         ແລໍ້ວ ກ  ແກໍ້ ເຊ ອກ ທີື່  ມດັ ໂທມ         ແລະ ຊກັ ໃບ ຫວົ ເຮ ອ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ຖ ກ ລມົ ແລື່ນ ຊ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຝ ັື່ງ.         

41ແຕື່ ຄນັ ມຳ ເຖງິ ຄອນ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ເຂົຳ ກ  ໃຫໍ້ ເຮ ອ ຄງຸ ດນິ ເສຍ         ຫວົ ເຮ ອ ກ  ຕດິ ແໜໍ້ນ ອອກ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ 

ທໍ້ຳຍ ເຮ ອ ກ  ແຕກ ອອກ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ຂອງ ຟອງນ  ໍ້ຳ.         

42ພວກ ທະຫຳນ ປ ກສຳ ກນັ ວື່ຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ນກັໂທດ 

ທງັຫລຳຍ ເສຍ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ລອຍນ  ໍ້ຳ ໜີ ໄປ ໄດໍ້.         

43ແຕື່ ນຳຍຮໍ້ອຍ ມໃີຈ ຢຳກ ໃຫໍ້ ໂປໂລ 

ພົໍ້ນ ຊວີດິ ຈິື່ງ ຫໍ້ຳມ ພວກ ທະຫຳນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ຄ ດ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ລອຍນ  ໍ້ຳ 

ເປັນ         ໂຕນ ລງົ ນ  ໍ້ຳ ກື່ອນ ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ຝ ັື່ງ.         

44ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ         ລຳງ ຄນົ ກ  ລອຍ ເຟ ອ ໄມ ໍ້ 

ແປໍ້ນ,         ລຳງ ຄນົ ກ  ລອຍ ເຟ ອ ທື່ອນ ໄມ ໍ້ ທີື່  ຫກັ ຈຳກ ເຮ ອ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ລອດ ເຖງິ ຝ ັື່ງ ທກຸ ຄນົ.          

 

[a]ສ  ຳເນົຳກກົສະບບັເກົື່ ຳແກື່ບຳງສະບບັວື່ຳ “ເຈດັສບິກກົຄນົ” ຫລ  “ປະມຳນເຈດັສບິຫກົຄນົ.” 
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ໂປໂລເຖິງເກາະເມລີເຕ 
1ຄນັ ພົໍ້ນ ໄພ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ແກະ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່  ເມລເີຕ.         

2ຝື່ຳຍ ຊຳວ ປື່ຳ ທີື່  ເກຳະ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສະ-

ແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ຜິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ຄ  ເຂົຳ ໄດໍ້ ດງັໄຟ ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ເຮົຳ ເພຳະ ຝນົຕກົ 

ແລະ ໜຳວ ຫລຳຍ.         

3ເມ  ື່ອ ໂລ ເກບັ ຫລວົ ມດັ ໜ ື່ ງ ມຳ ວຳງ ໃສື່ ໄຟ         ງ ູ ພິດ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ເພຳະ ຄວຳມ 

ຮໍ້ອນ         ຈິື່ງ ຂບົ ມ  ໂປໂລ ຫໍ້ອຍ ຢູື່.         

4ເມ  ື່ອ ຊຳວ ປື່ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັສຳ ລະ ພິດ ຫໍ້ອຍ ຕດິ ຢູື່ ໃນ ມ  ຂອງ ໂປໂລ          

ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຄງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ແທໍ້         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ລຳວ ພົໍ້ນ ຈຳກ ທະເລ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເວນ 

ກ  ຳ ຍງັ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຕຳຍ.”         

5ແຕື່ ບດັ ນ ັໍ້ນ ໂປໂລ ໄດໍ້ ສ ັື່ນ ສດັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕກົ ໃສື່ ໄຟ         ສື່ວນ ທື່ຳນ ເອງ ບ ື່  ເປັນ 

ອນັຕະລຳຍ ຢື່ຳງໃດ.         

6ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ພວກ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄອຍ ເບິື່ ງ ຄ ດ ວື່ຳ ຈະ ເຫັນ ທື່ຳນ ໄຂໍ້ ຂ ໍ້ນ         ຫລ  ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ໃນ 

ທນັທີ         ເມ  ື່ອ ຄອຍ ເບິື່ ງ ເຫິງ ແລໍ້ວ ເລີຍ ບ ື່  ເຫັນ ອນັ ໃດ ຜິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຈກັຢື່ຳງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ທື່ຳນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ 

ປື່ຽນ ໃຈ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ພະ.          
7ອນັ ໜ ື່ ງ ຢູື່ ໃກໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ທີື່  ດນິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ປົບລໂີອ          ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນ-

ຮບັ ພວກ ເຮົຳ ແລະ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້ ເປັນ ແຂກ ຢື່ຳງ ດ ີຕະຫລອດ ສຳມ ວນັ.         

8ສື່ວນ ບດິຳ ຂອງ ປົບລີໂອ ນອນ ຢູື່ 

ເປັນໄຂໍ້ ແລະ ເປັນ ທໍ້ອງບດິ         ໂປໂລ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄຫວໍ້ ວອນ ແລໍ້ວ ກ  ວຳງ ມ  ໃສື່ ເພິື່ ນ ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ.         

9ຄນັ ເກດີ ມີ ມຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເກຳະ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ມີ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ກ  ມຳ 

ຫຳ         ແລະ ເຂົຳ ກ  ດ ີເໝ ອນ ກນັ.         

10ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃກໍ້ ກຽດ ພວກ ເຮົຳ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ລຳ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ມຳ ໃສື່ ເຮ ອ.          

ໂປໂລເຖິງກຸງໂຣມ 
11ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ສຳມ ເດ ອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ລງົ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ອາເລັກຊັນ-

ເດຍ ທີື່  ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ເກຳະ ນ ັໍ້ນ         ຕະຫລອດ ລະດ ູໜຳວ         ມີ ຮບູ         “ມີ ຖນຸ”[a]         ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ.         

12ພວກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ແວື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີຣະກູຊາຍ          ຈອດ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສຳມ ວນັ.         

13ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ 

ເຣຄໂີອນ          ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ລມົ ທິດໃຕໍ້ ກ  ພດັ ມຳ         ແລະ ວນັ ຖໍ້ວນ ສອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂປຕີໂອລອຍ.         

14ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ຖ ກ ເຊນີ ໃຫໍ້ ພກັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ວນັ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  

ໄປ ເຖງິ ກຸງໂຣມ.         

15ຄນັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໃນ ກຸງໂຣມ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ອອກ ມຳ ຫຳ 

ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ຕະຫລຳດ ອາປີໂອ          ທີື່  ສຳລຳ ສຳມ ຫລງັ         ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຂອບ ພຣະ-

ຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ມໃີຈ ຊ ື່ ນ ບຳນ ຂ ໍ້ນ.         

16ຄນັ ພວກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກຸງໂຣມ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ 

ໃຫໍ້ ໂປໂລ ຢູື່ ຄນົ ດຽວ ຕື່ຳງຫຳກ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ມີ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຍຳມ ຮກັສຳ ໄວໍ້.          

ໂປໂລປະກາດໃນກຸງໂຣມ 
17ຄນັ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ສຳມ ວນັ ແລໍ້ວ ໂປໂລ ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ພວກ ຢິວ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ເມ  ື່ອ ມຳ 

ພໍ້ອມ ໜໍ້ຳ ກນັ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຜິດ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່  ພນົລະເມ  ອງ         ຫລ  ຜິດ ຕ ື່  ທ  ຳນຽມ ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເປັນ ນກັໂທດ ມຳ 

ຈຳກ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃນ ມ  ຂອງ ຊຳວ ໂຣມ.         

18ຄນັ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໄຕື່ ສື່ວນ ເຮົຳ 

 

[a]ແປວື່ຳ “ຝຳແຝດ” 



ກິດຈະການ 28 272 
ແລໍ້ວ ກ  ຢຳກ ປື່ອຍ ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ເຫດ ອນັ ທີື່  ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ຕຳຍ.         

19ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ຢິວ ເວົໍ້ຳ ຄດັ-

ຄໍ້ຳນ         ເຮົຳ ກ  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ອທຸອນ ເຖງິ ກາຍຊາ          ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຮົຳ ມີ ອນັ ໃດ ຈະ ຟໍ້ອງ ຊນົ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ 

ເຮົຳ.         

20ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ເຊນີ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ລື່ຳມ ໂສໍ້ ນີໍ້ ກ  ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ.”         

21ເຂົຳ 

ຈິື່ງ ຕອບ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຈດົໝຳຍ ຈຳກ ແຂວງ ຢູດາຍ ກື່ຳວ ເຖງິ ທື່ຳນ         ແລະ ບ ື່  ມີ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຫລ  ກື່ຳວ ສິື່ ງ ບ ື່  ດ ີກື່ຽວ ກບັ ທື່ຳນ.         

22ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ສມົຄວນ 

ຟງັ ທື່ຳນ         ວື່ຳ ທື່ຳນ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງໃດ ເພຳະ ຝື່ຳຍ ນກິຳຍ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຖ ກ ຂດັຂວຳງ ທກຸ ທີື່  ທກຸ 

ບື່ອນ.”          
23ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ນດັ ວນັ ພບົ ກບັ ທື່ຳນ         ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ທີື່  ບື່ອນ ພກັ ຂອງ ທື່ຳນ         

ທື່ຳນ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ອະທິບຳຍ ແກື່ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຄ  ື່ຳ         ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ແລະ ຊກັ ຊວນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊ ູ         ໂດຍ ໃຊໍ້ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຈຳກ ພຣະບນັ-

ຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ແລະ ຈຳກ ຄ  ຳ ພີ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເປັນ ຫລກັ.         

24ລຳງ ຄນົ ກ  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ທີື່  

ທື່ຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ລຳງ ຄນົ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.         

25ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ເຫັນ ບ ື່  ລງົ ລອຍ ກນັ ເຂົຳ ຈິື່ງ ລຳ ຈຳກ ກນັ ໄປ         

ຫລງັ ຈຳກ ໂປໂລ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ບນັພະບລຸດຸ 

ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ເອຊາຢາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ດ ີແລໍ້ວ.         

26ວື່ຳ,          

  ‘ຈ ົື່ງໄປຫຳພນົລະເມ  ອງນີໍ້ແລະກື່ຳວວື່ຳ 

   ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ຍນິແທໍ້ ແຕື່ຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຈກັເທ ື່ ອ 

  ຈະໄດໍ້ເຫັນແທໍ້ ແຕື່ຈະບ ື່ ໄດໍ້ສງັເກດຈກັເທ ື່ ອ. 

 27  ດໍ້ວຍວື່ຳໃຈຂອງພນົລະເມ  ອງນີໍ້ກ ປ ກໜຳ 

  ຫກູ ໜກັ, ຕຳຂອງເຂົຳກ ຫລບັເສຍ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳເຂົຳຈະສງັເກດດໍ້ວຍຕຳ 

  ແລະຈະໄດໍ້ຍນິດໍ້ວຍຫ ູແລະຈະຮູໍ້ດ ໍ້ວຍໃຈ 

   ແລໍ້ວຈະຕື່ຳວກບັມຳ ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຂົຳດ.ີ’ 
28ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ ນ  ຳໄປ ເຖງິ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຈະ ຮບັ ຟງັ.”         

29[ເມ  ື່ອ ໂປໂລ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ຢິວ ກ  

ຈຳກ ໄປ         ແລະ ກ  ຳລງັ ຖຽງ ກນັ ເອງ ຢູື່.]          
30ໂປໂລ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ທີື່  ຕນົ ເຊົື່ ຳ ເອງ         ແລະ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມຳ ຫຳ.         

31ທງັ 

ປະກຳດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ສ ັື່ງສອນ ເລ ື່ ອງ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເຢຊູ ຄຣິດ 

ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ         ໂດຍ ບ ື່  ມກີຳນ ຂດັຂວຳງ.          
 28 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງ 
ໂຣມ 

ບົດທີ 1 
ຕົ້ນເຫດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂປໂລເຂົ້າຮັບໃຊ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ 

1ໂປໂລ          ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຄ  ພຣະເຢຊ ູ         ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         

ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຄດັ ອອກ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

2ຄ  ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໂດຍ ທຳງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອນັ ສກັສິດ.         

3ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະລຳຊະບດຸ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ຜູໍ້ ຊງົ ບງັເກດີ ໃນ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ ດາວິດ ຝື່ຳຍ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ,         

4ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ 

ນ ັໍ້ນ[b]         ຊງົ ບ ົື່ງ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ         ຄ  ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ 

ຕຳຍ ວື່ຳ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

5ໂດຍ ທຳງ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະຄນຸ ແລະ 

ຕ  ຳແໜື່ງ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ໄປ ປະກຳດ ຖໍ້ຳມກຳງ ຊນົ 

ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

6ຮື່ວມ ທງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ເໝ ອນ ກນັ.         

7ເຖງິ         ບນັດຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກຸງໂຣມ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ແລະ 

ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ຂອບພຣະຄຸນໂດຍທາງການອ້ອນວອນ 
8ກື່ອນ ອ ື່ ນ ເຮົຳ ຂ  ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ໂລກ.         

9ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ 

ຊວີດິ ຈດິໃຈ         ໃນ ກຳນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ 

ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຄວນ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ສະເໝີ ບ ື່  ຂຳດ.         

10ເຮົຳ ທນູ ຂ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມີ ໂອກຳດ ໃນ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້ ໄປ ຢຳມ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໜ ື່ ງ ວທີິ ໃດ.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂອງ ປະທຳນ ຝື່ຳຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ບຳງ ຢື່ຳງ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ເພ ື່ ອ ເສີມ ກ  ຳລງັ ໃຈ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

12ຄ  ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ໜນຸ ໃຈ ກນັ ແລະ ກນັ.         

13ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຈະ ມຳ ຢຳມ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ບຳງ ຢື່ຳງ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຊຳວ ຕື່ຳງ-

ປະເທດ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ມີ ເຫດ ຂດັຂວຳງ ຢູື່.         

14ເຮົຳ ເປັນ ໜີໍ້ ພວກ ທີື່  ສວີໄິລ ແລະ ພວກ 

ຕ  ື່ຳ ຊໍ້ຳ         ເປັນ ໜີໍ້ ທງັ ພວກ ນກັປຳດ ແລະ ພວກ ຄນົ ໂງ ື່ ດໍ້ວຍ.         

15ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ຮບີ ຮໍ້ອນ ທີື່  ຈະ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ຳໃຊໍ້” [b]ພຳສຳເດມີອຳດແປໄດໍ້ວື່ຳ “ຕຳມພຣະວນິຍຳນບ ລິສດຸກ ...” 



ໂຣມ 1 274 
ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ກຸງໂຣມ ເໝ ອນ ກນັ.          

ລິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດ 
16ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ລິດເດດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພົໍ້ນ,         ພວກ ຢິວ ກື່ອນ ແລະ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ.         

17ເພຳະ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ແຕື່ ສິື່ ງ ດຽວ         ເໝ ອນ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເພຳະ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ.”
[a]                   

ໂທດຂອງມະນຸດຊາດ 
18ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ປະກດົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ຕ ື່ ສູໍ້ ບນັດຳ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ພຣະອງົ ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ມະນດຸ         ຄ  ມະນດຸ ພວກ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເອົຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

ມຳ ຂດັຂວຳງ ຄວຳມ ຈງິ.         

19ເຫດ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເທົື່ ຳໃດ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ຄກັ ໃນ ໃຈ 

ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ.         

20ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແຮກ ສໍ້ຳງ ໂລກ ມຳສະ ພຳບ 

ທີື່  ບ ື່  ປະກດົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຖຳວອນ ແລະ ຄວຳມເປັນພຣະ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  ໄດໍ້ 

ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ         ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ແກໍ້ ຕວົ ໄດໍ້.         

21ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ ພຣະ-

ອງົ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແຕື່ ວື່ຳຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ 

ກຳຍເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເສຍ ປະໂຫຍດ         ແລະ ໃຈ ໂງ ື່ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ມ ດ ມວົ ໄປ.         

22ເຂົຳ ອໍ້ຳງ ຕວົ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ສະ-

ຫລຳດ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ກຳຍເປັນ ຄນົ ໂງ ື່ ໄປ.         

23ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຮບູ ມະນດຸ ຜູໍ້ ຕຳຍ ເປັນ ກບັ ຮບູ ນກົ ຮບູ ສດັ ສີື່  ຕນີ         

ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ມຳ ປື່ຽນ ແທນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ຕຳຍ ບ ື່  ເປັນ.          
24ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ,         ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ປື່ອຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ຕຳມ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ໃນ ໃຈ ຂອງ 

ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ທຳງ ຮື່ຳງກຳຍ ຕ ື່  ກນັ.         

25ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ຈງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ 

ມຳ ປື່ຽນ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ທງັ ບວົລະບດັ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ແທນ ພຣະອງົ 

ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ສນັລະເສີນ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          
26ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ,         ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ປື່ອຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມີ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ອນັ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ         ພວກ ຜູໍ້ຍງິ 

ຂອງ ເຂົຳ ກ  ປື່ຽນ ກຳນ ສ  ຳພນັ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ ໃຫໍ້ ຜິດ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ ໄປ.         

27ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ຊຳຍ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         

ໄດໍ້ ເລີກ ກຳນ ສ  ຳພນັ ກບັ ຜູໍ້ຍງິ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ         ແລະ ຮບີ ຮໍ້ອນ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແຫື່ງ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ທີ ມີ ຕ ື່  ກນັ         ຜູໍ້ 

ຊຳຍ ກບັ ຜູໍ້ ຊຳຍ ພຳກນັ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ຕ ື່  ກນັ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ກ  ຳ ອນັ ສມົຄວນ ກບັ 

ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຂົຳ ໃນ ຕວົ ເຂົຳ ເອງ.          
28ເຂົຳ ບ ື່  ເຫັນ ດ ີທີື່  ຈະ ຮບັ ຮູໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມໃີຈ ຊ ົື່ວ ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ສມົ-

ຄວນ.         

29ພວກ ເຂົຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອະທ  ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ,         ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ,         ຄວຳມ ໂລບ,         ຄວຳມ ປອງ 

ຮໍ້ຳຍ,         ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຫິງ ສຳ,         ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ,         ກຳນ ວວິຳດ,         ກຳນ ລ ໍ້ ລວງ,         ກຳນ ຜກູ ພະຍຳ-

ບຳດ,         ກຳນ ສບັ ສ ື່ ,         

30ກຳນ ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ,         ກຳນ ກຽດ ຊງັ ພຣະເຈົ້າ,         ຂີໍ້ ອ ົື່ງ ໝິື່ ນປະໝຳດ,         ຈອງຫອງ,         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຄນົຊອບທ  ຳຈະໄດໍ້ຊວີດິໂດຍທຳງຄວຳມເຊ ື່ ອ.” 
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ອວດ ຕວົ,         ປະດດິ ຄ ດ ແຕື່ງ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຂ ໍ້ນ,         ບ ື່  ຟງັ ຄວຳມ ພ ື່  ແມ ື່,         

31ໃຈ ບ ື່  ສງັເກດ ກຳນ ດ ີແລະ ຊ ົື່ວ,         ບ ື່  ຖ  

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ,         ຂຳດ ຄວຳມ ຮກັ ທ  ຳ ມະ ດຳ,         ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ເອັນດ.ູ         

32ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ 

ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄກັ         ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ສມົຄວນ ຈະ ຕຳຍ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ 

ເຂົຳ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຢູື່         ແລະ ທງັ ເຫັນ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 2 
ການຊົງພິພາກສາອັນຍຸດຕິທຳ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ມະນດຸ ເອີຍ,         ບ ື່  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແມ ື່ນ ໃຜ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ທີື່  ຈະ 

ແກໍ້ ຕວົ ໄດໍ້         ເພຳະ ໃນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຕວົ ເອງ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຢູື່ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຂົຳ.         

2ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຖ ກຕໍ້ອງ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

3ແຕື່ ມະນດຸ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ກື່ຳວ ໂທດ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຍງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ຫລ  ວື່ຳ ຈະ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້.         

4ຫລ  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ປະໝຳດ ພຣະກະລນຸຳ ຄນຸ ອນັ 

ສມົບນູ ແລະ ຄວຳມ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ກບັ ຄວຳມ ອດົທນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ພຣະກະລນຸຳ 

ຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ປະສງົ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່.         

5ແຕື່ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ 

ແລະ ບ ື່  ຍອມ ກບັ ຕວົ         ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ສມົ ພຣະພິໂລດ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຕວົ ເອງ ໃນ ວນັ ຂອງ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂຳດ 

ນ ັໍ້ນ         ຄ  ວນັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ນ ັໍ້ນ.         

6ເພຳະ ພຣະອງົ 

ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຕອບ ແທນ ຕຳມ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ.         

7ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມພຽນ ພະຍຳຍຳມ 

ເຮັດ ກຳນ ດ,ີ         ສະແຫວງຫຳ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ,         ຍດົ ສກັ,         ແລະ ຄວຳມ ບ ື່  ຮູໍ້ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ.         

8ແຕື່ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ສະແດງ ພຣະພິໂລດ ອນັ 

ເຜັດ ຮໍ້ອນ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຄ ດ ໃຫຍື່ໄຝື່ສງູ         ແລະ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ຈງິ ແຕື່ ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.         

9ຄວຳມ ທກຸຂະເວດ ທະ ນຳ ຈະ ເກດີ ມີ ແກື່ ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ         ຄ  ເກດີ ແກື່ ຊຳດ 

ຢິວ ກື່ອນ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ.         

10ແຕື່ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແລະ ຍດົ ສກັ ກບັ ຄວຳມສກຸ ສ  ຳລຳນ ຈະ 

ເກດີ ມີ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ຄ  ແກື່ ຊຳດ ຢິວ ກື່ອນ ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ.         

11ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເລີຍ.         

12ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ ແລະ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ອໍ້ຳງ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ ແລະ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         ກ  

ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.         

13ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ 

ຊອບ ທ  ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຂບັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຖ  ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ.         

14ເມ  ື່ອ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ ຫຳກ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ໄປ         ໂດຍ ນໄິສ ປກົກະຕ ິ        

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ກ  ຍງັ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ໃນ ຕວົ ເຂົຳ ເອງ.         

15ເຂົຳ 

ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ຫລກັກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ແລໍ້ວ 

ແລະ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ເໝ ອນ ກນັ         ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ທີື່  ກື່ຳວ ໂທດ ຕວົ ເຂົຳ         ຫລ  ອຳດ ຈະ ແກໍ້ ຕວົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ.         

16ໃນ ວນັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພຣະ-
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ເຢຊູຄຣິດ          ພິພຳກສຳ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ຂອງ ມະນດຸ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          

ພວກຢິວ ແລະ ພຣະບັນຍັດ 
17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ          ຈິື່ງ ເພິື່ ງ ພຳ ອຳ ໃສ ພຣະບນັຍດັ,         ແລະ ອວດ ວື່ຳ ມ ີພຣະເຈົ້າ.         

18ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ,         ທງັ ເຫັນ ຊອບ ໃນ ສິື່ ງ ປະເສີດ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ໃນ ພຣະ-

ບນັຍດັ.         

19ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ໝັໍ້ນ ວື່ຳ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ນ  ຳ ຄນົ ຕຳບອດ,         ເປັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ທີື່ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ.         

20ເປັນ ຜູໍ້ ອບົຮມົ ຄນົ ໂງ ື່,         ເປັນ ຄ  ູສອນ ເດັກນໍ້ອຍ,         ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ແບບແຜນ ອນັ ສມົບນູ 

ຂອງ ຄວຳມ ຮູໍ້ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ໃນ ພຣະບນັຍດັ.         

21ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ສອນ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ ບ ື່  ສອນ ຕວົ 

ເອງ ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ”         ເຈົໍ້ຳ ເອງ ລກັ ຢູື່ ຫລ  ບ ື່ .         

22ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຫລິໍ້ນ 

ຊູ ໍ້”         ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຍງັ ຫລິໍ້ນ ຢູື່ ຫລ  ບ ື່         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ກຽດ ຊງັ ພຣະທຽມ         ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ລກັ ປຸໍ້ນ ວຫິຳນ ຫລ  ບ ື່ .         

23ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ອວດ ອໍ້ຳງ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຫລູໍ້ກຽດ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ຫລ  ບ ື່ .         

24ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         “ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ຊຳດ ກ  ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.”          
25ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແທໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ລື່ວງ ລະເມດີ ພຣະ-

ບນັຍດັ         ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ.         

26ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແຕື່ ຍງັ 

ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຢູື່         ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

27ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ຈຳລ ກ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ 

ແລໍ້ວ         ກ  ຍງັ ລື່ວງ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ສຳມນັ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ເຂົຳ ກ  ຍງັ 

ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຢູື່         ເຂົຳ ພວກ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ.         

28ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຢິວ ແທໍ້ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຢິວ ແຕື່ ພຳຍ ນອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ອນັ ທີື່  ປະກດົ ໃນ ເນ ໍ້ອ 

ກຳຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

29ແຕື່ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຊຳດ ຢິວ ແທໍ້         ຄ  ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຊຳດ ຢິວ ພຳຍ ໃນ         ແລະ ກຳນ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ແທໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ກຳນ ຮບັ ທຳງ ຈດິໃຈ ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະວິນຍານ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ບດົ ບນັຍດັ         

ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສນັລະເສີນ[a]         ບ ື່  ແມ ື່ນ ມະນດຸ ສນັລະເສີນ.          

ບົດທີ 3 
1ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ຢິວ ຈະ ໄດໍ້ ປຽບ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ຢື່ຳງໃດ         ຫລ  ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຈະ ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ 

ໃດ.         

2ກ  ມີ ປະໂຫຍດ ຫລຳຍ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ພຣະທ  ຳ ໂອວຳດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ຢິວ ຮກັສຳ.         

3ເຖງິ ແມ ື່ນ ມີ ບຳງ ຄນົ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ຄວຳມ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເສຍ ປະໂຫຍດ ຫລ .         

4ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ຕວົະ ກ  

ຕຳມ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ສດັຊ ື່  ທື່ຽງ ທ  ຳ         ຕຳມ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ 

ວື່ຳ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ທື່ຽງ ທ  ຳ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ຊງົ ມີ ໄຊ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ 

 

[a]ຄ  ຳວື່ຳສນັລະເສນີກ ອໍ້ຳງເຖງິທື່ຳນຢດູຳປູື່ຂອງຊຳດຢິວ ໃນພຳສຳເຮັບເຣນີ ັ ໍ້ນ ຢດູຳ ແປວື່ຳ ຜູໍ້ສມົກບັ

ຄວຳມສນັລະເສນີ. 
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ພຣະອງົ.”          

5ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ຄວຳມ ອະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ລງົໂທດ ໂດຍ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ          (ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ມະ-

ນດຸ).         

6ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຢໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ໂລກ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

7ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ຄວຳມ ຕວົະລື່ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ 

ຄກັ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ກຽດຕຍິດົ ແກື່ ພຣະອງົ         ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຍງັ ຖ ກ ຊງົ ລງົໂທດ ເໝ ອນ ເປັນ 

ຄນົ ຜິດ ບຳບ.         

8ແລະ ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ດ ີຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ 

ທີື່  ບຳງ ຄນົ ເລົື່ ຳ ລ  ແລະ ນນິທຳ ຫຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ກຳນ ລງົໂທດ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍດຸຕ ິ

ທ  ຳ ແລໍ້ວ.          

ບໍ່ມີຄົນຊອບທຳ 
9ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ຄນົ ຢິວ ຈະ ໄດໍ້ ປຽບ ກວື່ຳ ຫລ  ບ ື່ [a]         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຟໍ້ອງ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທງັ ຄນົ ຢິວ ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ທກຸ ຄນົ.         

10ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,          

  "ບ ື່ ມຄີນົຊອບທ  ຳຈກັຄນົໜ ື່ ງຄນົດຽວ 

 11  ບ ື່ ມຄີນົທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ ບ ື່ ມຄີນົທີື່ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ 
 12 ທກຸຄນົໄດໍ້ຫລງົເວັໍ້ນໄປ ເຂົຳພຳກນັເປັນຄນົຊ ົື່ວໄປໝດົ 

   ຜູໍ້ເຮັດກຳນດບີ ື່ ມຈີກັຄນົດຽວ 

 13 ລ  ຳຄ ຂອງເຂົຳຄ ຂມຸຝງັຊຳກສບົທີື່ ໄຂຢູື່ 

   ເຂົຳໃຊໍ້ລີໍ້ນຂອງເຂົຳໃນກຳນລ ໍ້ລວງ 

  ມພິີດງຮູ ໍ້ຳຍຢູື່ໃຕໍ້ຮມິປຳກຂອງເຂົຳ 

 14  ປຳກຂອງເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍຄ  ຳປໍ້ອຍດື່ຳແລະຄ  ຳຂມົຂ ື່ ນ 

 15 ຕນີຂອງເຂົຳວື່ອງໄວໃນກຳນເຮັດໃຫໍ້ນອງເລ ອດ 

 16  ເຂົຳຍື່ອມຖິໍ້ມຄວຳມເສຍຫຳຍແລະຄວຳມທກຸໄວໍ້ໃນທຳງທີື່ ເຂົຳເດນີໄປ 

 17 ແລະເຂົຳບ ື່ ຮ ູໍ້ຈກັຫນົທຳງແຫື່ງຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

 18  ເຂົຳບ ື່ ເຄີຍຄ ດທີື່ ຈະຢ ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ.” 
19ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ທກຸ ຂ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ 

ພຣະບນັຍດັ ເພ ື່ ອ ອດັ ປຳກ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ໃນ ໂລກ ຢູື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

20ເພຳະວື່ຳ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຊອບ 

ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ບຳບ.          

ຄວາມຊອບທຳໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ 
21ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ປະກດົ ນອກຈຳກ ພຣະບນັຍດັ         (ມີ ພຣະ-

ບນັຍດັ ແລະ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ຢູື່).         

22ຄ  ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຊງົ 

 

[a]ປະໂຫຍກນີໍ້ອຳດແປວື່ຳ (1) “ເຂົຳຈະໄດໍ້ປຽບກວື່ຳຫລ ” (2) “ເຮົຳກ  ຳລງັສະເໜີຄວຳມແກໍ້ຕວົບ ື່ .” 
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ປະທຳນ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ         ດໍ້ວຍ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ສະເໝີ ກນັ ທກຸ ຄນົ.         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         ແລະ ຂຳດ ຈຳກ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ.         

24ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ ຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ບ ື່  ຄິດ 

ວື່ຳ         ຄ  ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊງົ ໄຖື່ ໄວໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

25ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະກດົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຜູໍ້ ໄຖື່ ໂທດ ແທນ ບຳບ ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ສະແດງ ໃຫໍ້ 

ເຫັນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ໄວໍ້         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ລງົໂທດ ມະນດຸ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

26ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ສະແດງ ໃນ ປດັຈບຸນັ ວື່ຳ ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊ ູເປັນ ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ.          
27ເມ  ື່ອ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ອນັ ໃດ ມຳ ອວດ         ກ  ໝດົ ຫນົທຳງ         ຈະ ອໍ້ຳງ ຫລກັ ອນັ ໃດ ວື່ຳ 

ໝດົ ຫນົທຳງ         ຈະ ອໍ້ຳງ ຫລກັກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ອໍ້ຳງ ເອົຳ 

ຫລກັ ຂອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

28ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ ໄດໍ້         ກ  

ໂດຍ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນອກຈຳກ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ.         

29ຫລ  ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳດ ຢິວ ຊຳດ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ດໍ້ວຍ ຫລ          ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ.         

30ເຫດ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ອງົ ດຽວ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຖ  ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຖ  ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

31ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ລ ບລໍ້ຳງ ພຣະບນັຍດັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ດອກ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ເປັນ ຜູໍ້ ສະໜບັສະໜນູ ພຣະບນັຍດັ ອີກ.          

ບົດທີ 4 
ອັບຣາຮາມເປັນແບບຢ່າງ 

1ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ອັບຣາຮາມ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຕຳມ 

ສຳຍເລ ອດ.         

2ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ອັບຣາຮາມ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ         ທື່ຳນ ກ  ມີ 

ທຳງ ທີື່  ຈະ ອວດ ໄດໍ້         ແຕື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ທຳງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

3ພຣະຄ  ຳ ພີ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ-

ໃດ         ກ  ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ-

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ທື່ຳນ.”         

4ຝື່ຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ກ  ບ ື່  ຖ  ວື່ຳ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຮບັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບ  ຳເໜັດ         

ແຕື່ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄື່ຳ ແຮງ ງຳນ ທີື່  ຕນົ ເຮັດ.         

5ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ອຳ ໃສ ກຳນ ປະຕບິດັ         ແຕື່ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະ-

ອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ຜິດ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ  ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ.          
6ດ ັື່ງ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ຄວຳມສກຸ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         

ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ກຳນ ປະຕບິດັ,          

 7 ວື່ຳ, “ຜູໍ້ຊ ື່ ງໄດໍ້ຮບັຄວຳມອະໄພແກື່ກຳນລື່ວງລະເມດີຂອງຕນົ 

   ແລະກຳນຜິດບຳບຂອງຕນົໄດໍ້ຊງົປກົບງັໄວໍ້ແລໍ້ວ 

  ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນແຫລະ, ເປັນສກຸ. 
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 8  ບກຸຄນົທີື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ຊງົຖ ໂທດ ກ ເປັນສກຸ.” 

9ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ຄວຳມສກຸ ມີ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ແຕື່ ພວກ ດຽວ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ມີ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮບັ ພິທີ ຕດັ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເພຳະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ 

ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ.”         

10ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖ  ເມ  ື່ອ ໃດ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ 

ແລໍ້ວ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ເທ ື່ ອ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເມ  ື່ອ ຮບັ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ 

ເທ ື່ ອ.         

11ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ຄ  ເປັນ ກຳ ປະທບັ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ 

ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ເກດີ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມີ ຢູື່         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ 

ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ກ  ຕຳມ.         

12ແລະ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ບ ື່  ພຽງ 

ແຕື່ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຕຳມ ແບບ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ບດິຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ 

ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ.          

ໂດຍຄວາມເຊື່ອພຣະສັນຍາຈິ່ງເກີດຜົນ 
13ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະສນັຍຳ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ແລະ ຜູໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ທງັ ພິພບົ ໂລກ ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ທຳງ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ໄດໍ້ ມຳ ທຳງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ເກດີ 

ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

14ຖໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ຖ  ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ມ ລະດກົ         ແລໍ້ວ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ແລະ ພຣະສນັຍຳ ກ  ເສຍ ປະໂຫຍດ ເໝ ອນ ກນັ.         

15ເພຳະວື່ຳ ພຣະບນັ-

ຍດັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ແຕື່ ບື່ອນ ໃດ ບ ື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມກີຳນ ລື່ວງ 

ລະເມດີ ພຣະບນັຍດັ.         

16ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ກຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຈິື່ງ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ກບັ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຕຳມ ພຣະຄນຸ         ເພ ື່ ອ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ແກື່ ຜູໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ         ບ ື່  ໃຊື່ ແກື່ ຜູໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ຖ  ພຣະບນັຍດັ ພວກ ດຽວ         ແຕື່ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ອັບຣາຮາມ          ຜູໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ ໝດົ.         

17ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ມວນ ປະຊຳຊຳດ”         ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ມີ ຊວີດິ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ສິື່ ງ 

ຂອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຫໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ.         

18ຝື່ຳຍ ອັບຣາຮາມ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ຫວງັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ແລໍ້ວ         ກ  ຍງັ ເຊ ື່ ອ ໄວໍ້ 

ວຳງໃຈ         ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ         “ບດິຳ ຂອງ ມວນ ປະຊຳຊຳດ”         ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         

“ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.”         

19ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ລດົ ນໍ້ອຍ ຖອຍ ລງົ ເລີຍ         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ອຳຍ ຸສງັຂຳນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ປະມຳນ ຮໍ້ອຍ ປີ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຄ ດ ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ 

ຂອງ ຕນົ ປຽບ ເໝ ອນ ກບັ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄ ດ ວື່ຳ ທໍ້ອງ ຂອງ ນຳງ ຊາຣາ ເປັນ ໝນັ.         

20ທື່ຳນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ສງົ ໃສ ໃນ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ         

ທື່ຳນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ກຽດຕຍິດົ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

21ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອ  ຳນຳດ         ອຳດ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ໄດໍ້ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.         

22ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         “ຊງົ ຖ  ວື່ຳ 

ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ທື່ຳນ.”          
23ແຕື່ ຄ  ຳ ວື່ຳ,         “ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ”         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ດຽວ.         
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24ແຕື່ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ         ຄ  ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  ເຮົຳ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ 

ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

25ຄ  ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ຊງົ 

ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຖງິ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ກຳນ ເຮັດ ຜິດ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ.          

ບົດທີ 5 
ການຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທຳ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເພຳະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ມີ ສນັຕ ິສກຸ[a]         ກບັ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

2ໂດຍ ທຳງ ພຣະອງົ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ແນະນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຮ ົື່ມ ພຣະຄນຸ         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຢ ນ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         

ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດີ[b]         ໃນ ຄວຳມ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

3ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳຄວຳມ 

ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ອດົທນົ.         

4ແລະ ຄວຳມ ອດົທນົ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ         ແລະ ກຳນ ທີື່  ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ.         

5ແລະ ຄວຳມ 

ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ບ ື່ ຫື່ອນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ ເພຳະ ຜິດ ຫວງັ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັື່ ງ ຄວຳມ ຮກັ 

ຂອງ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ທຳງ ພຣະວິນຍານບລໍິສຸດ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ.          
6ຂະນະ ທີື່  ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ຂຳດ ກ  ຳລງັ         ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ເພ ື່ ອ ແທນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ອະທ  ຳ 

ຕຳມ ເວລຳ ອນັ ເໝຳະ ສມົ.         

7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ສູໍ້ ຈະ ມີ ໃຜ ຍອມ ຕຳຍ ແທນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແຕື່ ບຳງທີ ອຳດ ຈະ ມີ 

ຄນົ ກໍ້ຳ ຕຳຍ ແທນ ຄນົ ດ ີກ  ໄດໍ້.         

8ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ ແກື່ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຄ  ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ຜິດ ບຳບ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຍອມ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແທນ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

9ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ         ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ 

ພຣະອງົ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຄ ນ ດ ີກບັ ພຣະອງົ         ໂດຍ ທີື່  ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ດ ີແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

11ບ ື່  ພຽງ ແຕື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຄ ນ ດ ີກບັ ພຣະເຈົ້າ.          

ອາດາມ ກັບ ພຣະຄຣິດ 
12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ມະນດຸ ຄນົ ດຽວ         ແລະ ຄວຳມ ຕຳຍ 

ກ  ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄວຳມ ຕຳຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ລຳມ ໄປ ເຖງິ ມະນດຸ ທກຸ 

 

[a]ແທນທີື່ ຈະເວົໍ້ຳ, “ພວກເຮົຳຈ ື່ງມສີນັຕສິກຸ” ກ ອຳດເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ, “ໃຫໍ້ເຮົຳເປັນສນັຕສິກຸ.” [b]ຫລ ວື່ຳ, “ຈ ົື່ງ

ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຊມົຊ ື່ ນຍນິດ.ີ” 
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ຄນົ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ.         

13ທີື່  ຈງິ,         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ ມີ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ແລໍ້ວ ກື່ອນ ມີ 

ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ພຣະບນັຍດັ ກ  ບ ື່  ຖ  ວື່ຳ ມີ ຜິດ.         

14ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ,ີ         ຄວຳມ ຕຳຍ ກ  ໄດໍ້ 

ຄອບ ງວ  ຳ ຕະຫລອດ ມຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອາດາມ ຈນົ ເຖງິ ໂມເຊ          ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ 

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ອາດາມ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ແບບ ໝຳຍ ເຖງິ ພຣະຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ສະເດັດ ມຳ ພຳຍ-

ຫລງັ ນ ັໍ້ນ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ຂອງ ປະທຳນ ທີື່  ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ກຳນ ລະເມດີ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຄນົ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ເພຳະ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ດຽວ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ພຣະຄນຸ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຂອງ ປະທຳນ ທີື່  ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ດຽວ         ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ກ  

ມີ ບ ລິບນູ ແກື່ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

16ແລະ ຂອງ ປະທຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເໝ ອນ ກບັ ຜນົ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ດຽວ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ກຳນ ລະເມດີ 

ພຽງ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ສູື່ ກຳນ ລງົໂທດ         ແຕື່ ຂອງ ປະທຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍຫລງັ ກຳນ ລະເມດີ 

ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳໄປ ສູື່ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ.         

17ເພຳະ ຖໍ້ຳ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ດຽວ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ 

ຄວຳມ ຕຳຍ ຄອບ ງວ  ຳ ເພຳະ ຄນົ ຜູໍ້ ດຽວ ນ ັໍ້ນ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ຮບັ ພຣະຄນຸ ອນັ ບ -

ລິບນູ         ແລະ ຮບັ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ປະທຳນ         ກ  ຈະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຢູື່ ໃນ ຊວີດິ ໂດຍ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ດຽວ         

ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ.          
18ເຫດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເພຳະ ກຳນ ລະເມດີ ເທ ື່ ອ ດຽວ 

ສນັໃດ         ກຳນ ຊງົ ກະທ  ຳ ອນັ ຊອບ ທ  ຳ ເທ ື່ ອ ດຽວ ກ  ນ  ຳ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ ແລະ ຊວີດິ ມຳ ເຖງິ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ສນັນ ັໍ້ນ.         

19ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຕກົ ເປັນ ຄນົ ຜິດ ບຳບ ເພຳະ ມະນດຸ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ສນັ-

ໃດ         ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ດຽວ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ.         

20ພຣະບນັຍດັ ໄດໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ກ  ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຜິດ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ທີື່  ໃດ ມີ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ປະກດົ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ພຣະກະລນຸຳ ຄນຸ ກ  ຈະ ມີ ຫລຳຍ ລ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

21ເພ ື່ ອ ວື່ຳຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ 

ຄອບ ງວ  ຳ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຕຳຍ ສນັໃດ         ພຣະກະລນຸຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຄອບ ງວ  ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ໃຫໍ້ 

ເຖງິ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ສນັນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 6 
ການຕາຍແກ່ຄວາມຜິດບາບແຕ່ດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ 

1ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຄວນ ທີື່  ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່  ໄປ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ມີ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ຫລ .         

2ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຕຳຍ ຕ ື່  ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ແລໍ້ວ         

ຈະ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໃນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຄວຳມ ຕຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

4ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ         ໂດຍ ກຳນ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ 

ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ໂດຍ ລິດເດດ ອນັ ຮຸື່ງ-

ເຮ ອງ ຂອງ ພຣະບິດາ ສນັໃດ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໃໝື່ ເໝ ອນ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.          
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5ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ຕດິ ສະໜິດ ກບັ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ໃນ ກຳນ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ພຣະອງົ         ເຮົຳ ກ  

ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ກບັ ພຣະອງົ ໃນ ກຳນ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ຢື່ຳງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ.         

6ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ສິື່ ງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເພດ ຄນົ ເກົື່ ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຄ ງ 

ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ເພດ ຄນົ ເກົື່ ຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່ ຢູື່ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         

ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

7ດໍ້ວຍ ວຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ 

ກ  ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ.          
8ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກບັ ພຣະຄຣິດ          ພວກ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ 

ກບັ ພຣະອງົ.         

9ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  

ມກີຳນ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ອີກ         ຄວຳມ ຕຳຍ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ບງັຄບັ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ກ  ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ແຕື່ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ແຕື່ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພຣະຊນົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ 

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ມີ ພຣະຊນົ ຢູື່ ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ.         

11ເໝ ອນ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ຕ ື່  ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.          
12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ຕ ື່  ໄປ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ປກົຄອງ ຮື່ຳງກຳຍ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຕນັຫຳ ຂອງ ກຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

13ຢື່ຳ ມອບ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່  ໄປ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ອະທ  ຳ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ມອບ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ເໝ ອນ ກບັ ບກຸຄນົ ທີື່  ເປັນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈ ົື່ງ ມອບ 

ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ຊອບ ທ  ຳ 

ຕ ື່  ໄປ.         

14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຕ ື່  ໄປ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຈະ ບ ື່  ບງັຄບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ 

ພຣະບນັຍດັ ແຕື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະຄນຸ.          

ຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທຳ 
15ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ,         ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ໄປ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພຳກນັ ໄປ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ         ເພຳະ ບ ື່  ຢູື່ ໃຕໍ້ 

ພຣະບນັຍດັ ແຕື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະຄນຸ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ.         

16ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ມອບ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຜູໍ້ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເປັນ 

ຂໍ້ອຍ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ຫລ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂອງ ກຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຈນົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ 

ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ກ  ດ.ີ         

17ແຕື່ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເຄີຍ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມໃີຈ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຫລກັ ຄ  ຳ ສອນ ນ ັໍ້ນ         

ຊ ື່ ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

18ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ.         

19(ເຮົຳ ຍກົ ເອົຳ ຕວົຢື່ຳງ ມະນດຸ ມຳ ກື່ຳວ         ເພຳະ 

ເຫດ ຄວຳມ ບກົພື່ອງ ຢື່ຳງ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ)         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ມອບ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ແລະ ກຳນ ອະທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ກຳນ ອະທ  ຳ ສນັ-

ໃດ ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ມອບ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ 

ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຖງິ ກຳນ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ.         

20ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ 

ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
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21ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ໃນ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ລະອຳຍ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ຄວຳມ ຕຳຍ.         

22ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ 

ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແລະ ກບັ ມຳ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ແລໍ້ວ         ຜນົ ຕອບ ແທນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ນ ັໍ້ນ ຄ  ໃຈ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຜນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ກ  ຄ  ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ 

ໄປ ເປັນນດິ.         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຄ  ຄວຳມ ຕຳຍ         ແຕື່ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ອນັ 

ໂຜດ ມຳ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຄ  ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ຄ  ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ.          

ບົດທີ 7 
ຍົກເລື່ອງການແຕ່ງງານມາເປັນຂໍ້ປຽບທຽບ 

1ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ          (ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ກດົ ລະບຽບ 

ແລໍ້ວ)         ວື່ຳ ກດົໝຳຍ ອນັ ໃດ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ມະນດຸ         ກ  ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຂົຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

2ເປັນ-

ຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ຜວົ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ໃນ ກດົ ລະບຽບ ຜວົ ເມຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜວົ ຕຳຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ກດົ ອນັ ນ ັໍ້ນ.         

3ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຍອມ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂອງ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ໃນ ເມ  ື່ອ ຜວົ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ 

ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ຍງິ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜວົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ພົໍ້ນ ຈຳກ ກດົ ລະບຽບ ຜວົ ເມຍ         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ໄປ ເປັນ ຂອງ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ກ  ບ ື່  ມີ ຜິດ ໃນ ຖຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້.         

4ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ 

ເອີຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ຈຳກ ພຣະບນັຍດັ ເໝ ອນ ກນັ         ໂດຍ ທຳງ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະຄຣິດ 

[a]         

ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ         ຄ  ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ພວກ 

ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເກດີ ຜນົ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ຕຳມ ຢື່ຳງ ມະນດຸ         

ຕນັຫຳ ຊ ົື່ວ ທີື່  ປະກດົ ໂດຍ ທຳງ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ເຮົຳ ເກດີ ຜນົ ນ  ຳໄປ ສູື່ 

ຄວຳມ ຕຳຍ.         

6ແຕື່ ວື່ຳ ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ         ຄ  ໄດໍ້ ຕຳຍ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຄີຍ 

ຜກູ ມດັ ເຮົຳ ໄວໍ້ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ຕຳມ ຢື່ຳງ ເກົື່ ຳ         ຄ  ຕຳມ ຕວົ ອກັ-

ສອນ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ຈະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ຕຳມ ຢື່ຳງ ໃໝື່         ຄ  ຕຳມ ລກັສະນະ ພຣະວິນຍານ.          

ເລື່ອງພຣະບັນຍັດແລະຄວາມຜິດບາບ 
7ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ຄ  ບຳບ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ພຣະບນັຍດັ ບ ື່  ໄດໍ້ ບ ົື່ງ ໄວໍ້         ເຮົຳ ກ  ຄງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ອນັ ໃດ ເປັນຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພຣະບນັຍດັ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໂລບ”         ເຮົຳ ກ  ຄງົ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳຄວຳມ ໂລບ ນ ັໍ້ນ ຄ  ອນັ ໃດ.         

8ແຕື່ ວື່ຳຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ ຖ  

ເອົຳ ຂ ໍ້ ພຣະບນັຍດັ ເປັນ ຊື່ອງ ທຳງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນັຫຳ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຢື່ຳງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ 

ພຣະບນັຍດັ         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ກ  ຕຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

9ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໂດຍ ບ ື່  ມີ 

ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ມີ ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

10ແລະ ເຮົຳ ກ  ຕຳຍ         ພຣະ-

ບນັຍດັ ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທຳນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ກ  ປະກດົ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.         

11ເພຳະ-

ວື່ຳ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄດໍ້ ຖ  ເອົຳ ພຣະບນັຍດັ ເປັນ ຊື່ອງ ທຳງ ລ ໍ້ ລວງ ເຮົຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ເພຳະວື່ຳໄດໍ້ກຳຍເປັນສື່ວນໜ ື່ ງໃນພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣດິ.” 
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ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.         

12ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພຣະບນັຍດັ ຈິື່ງ ເປັນ ສິື່ ງ ສກັສິດ ແລະ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ກ  ສກັສິດ ທງັ ຍດຸຕ ິ

ທ  ຳ ແລະ ດງີຳມ.          
13ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ສິື່ ງ ອນັ ດ ີໄດໍ້ ນ  ຳ ຄວຳມ ຕຳຍ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ແມ ື່ນ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄ  ບຳບ ທີື່  ອຳ ໃສ ສິື່ ງ ດ ີໄດໍ້ ນ  ຳ ຄວຳມ ຕຳຍ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ປະກດົ ວື່ຳ-

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜິດ ບຳບ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ         ແລະ ດໍ້ວຍ ອຳ ໃສ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຈິື່ງ 

ໄດໍ້ ປະກດົ ວື່ຳ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເຫລ ອ ເກນີ.          

ເລື່ອງທຳມະດາສອງຢ່າງຂອງມະນຸດ 
14ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມຳ ໂດຍ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ          ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ ແຕື່ 

ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຂຳຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ.         

15ເຮົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ເຄີຍ ເຮັດ ຢູື່         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ກບັ ໄປ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ນ ັໍ້ນ.         

16ບດັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ປຳດຖະໜຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ດ.ີ         

17ສນັນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ 

ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ.         

18ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ 

ວື່ຳ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ         ຄ  ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ບ ື່  ມກີຳນ ດ ີຈກັຢື່ຳງ ຢູື່ ນ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈດຕະນຳ ດ ີນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ມີ ຢູື່         

ແຕື່ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ.         

19ດໍ້ວຍ ວື່ຳກຳນ ດ ີຊ ື່ ງ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແຕື່ ກຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ປຳດຖະໜຳ ເຮັດ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຢູື່.         

20ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຍງັ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ປຳດ-

ຖະໜຳ ຈະ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕວົ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ.          
21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ກດົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ເມ  ື່ອ ໃດ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີຄວຳມ 

ຊ ົື່ວ ກ  ມຳ ຕນັ ເຮົຳ.         

22ເພຳະວື່ຳ ສື່ວນ ເລິກ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ປິຕຍິນິດ ີໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

23ແຕື່ ເຮົຳ ເຫັນ ກດົ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ກດົ ແຫື່ງ ຈດິໃຈ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຜກູ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ກດົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ເຮົຳ.         

24ໂອ,         ເຮົຳ ນີໍ້ ຊື່ຳງ ເປັນ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ເຂັນ ໃຈ ແທໍ້ ໜ          ໃຜ ແດື່ ຈະ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຮື່ຳງກຳຍ ທີື່  

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ນີໍ້.[a]                  

25ເຮົຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ເຫດ ດ ັື່ງນີໍ້ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຈດິໃຈ ເຮົຳ ກ  ຍອມຮບັ ໃຊໍ້ ຕຳມ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ດໍ້ຳນ ຮື່ຳງກຳຍ 

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່ ໃຕໍ້ ກດົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ.          

ບົດທີ 8 
ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ 

1ບດັ ນີໍ້ ກຳນ ລງົໂທດ ຈິື່ງ ບ ື່  ມີ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

2ເພຳະວື່ຳ ກດົ ຂອງ ພຣະ-
ວິນຍານ ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກດົ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ 

ບຳບ ແລະ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

3ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະບນັຍດັ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອື່ອນ ກ  ຳລງັ 

ເສຍ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ໃນ ສະພຳບ ເໝ ອນ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ, “ຮື່ຳງກຳຍແຫື່ງຄວຳມຕຳຍນີໍ້” ແຕື່ເທົື່ ຳນ ັ ໍ້ນ. 
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ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ທີື່  ຜິດ ບຳບ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຊງົ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ[a]         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ລງົໂທດ ບຳບ ໃນ ເນ ໍ້ອ 

ກຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

4ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ອນັ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ ສ  ຳເລັດ ໃນ ຕວົ ພວກ ເຮົຳ         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳ-

ເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ມະນດຸ ແຕື່ ຕຳມ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ.          
5ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ກ  ໃສື່ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ         ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ -

ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ກ  ໃສື່ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ.         

6ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃສື່ໃຈ ຢູື່ ກບັ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ຄວຳມ ຕຳຍ         ແລະ ກຳນ ໃສື່ໃຈ ກບັ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ຊວີດິ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ.         

7ເຫດ 

ວື່ຳກຳນ ທີື່  ໃສື່ໃຈ ກບັ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ບ ື່  ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ພຣະບນັ-

ຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ທີື່  ຈງິ,         ຈະ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

8ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ 

ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

9ອນັ ໜ ື່ ງ,         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ພຣະວິນຍານ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ         ແຕື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ 

ພຣະວິນຍານ          ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ມ ີພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ແລໍ້ວ 

ເພຳະ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແຕື່ ວນິ ຍຳນ ຈດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເພຳະ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ.         

11ຖໍ້ຳ ພຣະວິນ-
ຍານ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊູ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ກຳຍ ທີື່  

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ໃໝື່         ດໍ້ວຍ ລິດ ແຫື່ງ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ 

ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
12ເຫດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ໜີໍ້         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໜີໍ້ ໃນ ທຳງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຊ ື່ ງ 

ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ.         

13ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ຈະ ຕຳຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ໂດຍ ລິດ ພຣະວິນຍານ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກຳນ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເນ ໍ້ອ 

ກຳຍ ເສຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄງົ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.         

14ເພຳະວື່ຳ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳພຳ ຜູໍ້ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

15ເຫດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ວນິ ຍຳນ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ນໄິສ ຢື່ຳງ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ເຖງິ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ອີກ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮໍ້ອງ ເອີໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ອັບບາ”[b]         ຄ  ພຣະບິດາ.         

16ຝື່ຳຍ ພຣະ-
ວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ຮື່ວມ ເປັນ ພະຍຳນ ກບັ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

17ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ບດຸ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ດໍ້ວຍ         ຄ  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມ -

ລະດກົ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ ຮບັ ມ ລະດກົ ກບັ ພຣະຄຣິດ          ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ກບັ ພຣະອງົ ເໝ ອນ 

ກນັ.          

ຄວາມສະຫ່ງາລາສີທີ່ຈະມີໃນພາຍໜ້າ 
18ເພຳະ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳຄວຳມ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ໃນ ສະໄໝ ປດັຈບຸນັ         ບ ື່  ສມົຄວນ ທີ ຈະ ເອົຳ ໄປ ປຽບ ກບັ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ, “ເປັນເຄ ື່ ອງບຊູຳໄຖື່ໂທດບຳບ.” [b]ຄວຳມວື່ຳ “ອບັບຳ” ແມ ື່ນພຳສຳໜ ື່ ງທີື່ ເຄຍີໃຊໍ້ໃນສະໄໝນ ັໍ້ນ

ຊ ື່ ງແປວື່ຳ “ບິດຳ.” 
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ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີທີື່  ຈະ ເຜີຍ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ.         

19ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ         ມີ ຄວຳມ-

ພຽນ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ປະກດົ.         

20ເພຳະວື່ຳ ສບັພະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕກົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ອະນຈິງັ         ບ ື່  ໃຊື່ ຕຳມໃຈ ຊອບ ຂອງ ມນັ ເອງ         ແຕື່ ວື່ຳ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ມນັ ຕກົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ,         

21ສບັພະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຄວຳມ ເສ ື່ ອມ ສນູ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເສລີພຳບ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ແຫື່ງ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

22ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ກ  ຳລງັ ໂອື່ຍຄຳງ ແລະ ເປັນ ທກຸ 

ເຈບັ ປວດ ດໍ້ວຍ ກນັ ຈນົ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

23ແລະ ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານ 

ເປັນ ຜນົ ຫວົທີ         ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຍງັ ໂອື່ຍຄຳງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ເປັນ ບດຸ         

ຄ  ທີື່  ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຕຳຍ.         

24ເຫດ ວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ກ  ເພຳະ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຫວງັ ນີໍ້         ແຕື່ ຄວຳມ ຫວງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ ຢູື່ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຫວງັ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃຜ ແດື່ ຈະ ຍງັ ຫວງັ 

ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ເຫັນ ແລໍ້ວ.         

25ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄອຍ ຫວງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ມີ 

ຄວຳມ ພຳກ ພຽນ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.          
26ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະວິນຍານ ຊງົ ຊື່ອຍ ຊູ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ອື່ອນ 

ກ  ຳລງັ ລງົ         ເພຳະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ         ແຕື່ ອງົ ພຣະວິນຍານ ຊງົ 

ຊື່ອຍ ຂ  ແທນ ພວກ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖອດ ຫຸື່ນ ຢື່ຳງ ຫຳ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

27ແລະ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສອດສື່ອງ 

ຮູໍ້ ໃຈ ມະນດຸ         ກ  ຊງົ ຊຳບ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ພຣະວິນຍານ          ເພຳະ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ສ  ຳລບັ 

ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.[a]                  

28ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ ດ ີໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ຄ  ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ເອີໍ້ນ ໄວໍ້ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

29ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສງັເກດ ຮູໍ້ 

ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕຳມ ແບບ ລກັສະນະ ແຫື່ງ 

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ບດຸ ກກົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ນໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ.         

30ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ແລະ 

ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຖ  ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ 

ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ດໍ້ວຍ.          

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
31ຖໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພວກ 

ເຮົຳ ໃຜ ຈະ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຮົຳ.         

32ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ 

ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ 

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

33ໃຜ ອຳດ ຈະ ຟໍ້ອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປດົ ປື່ອຍ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.         

34ໃຜ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ລງົໂທດ ອີກ         

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ໄດໍ້ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຊງົ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັ-

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຕຳມພຣະເຈົໍ້ຳ” ແຕື່ເທົື່ ຳນ ັ ໍ້ນ. 
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ຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

35ໃຜ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຂຳດ ຈຳກ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້         ຈະ ເປັນຄວຳມ ທກຸ 

ລ  ຳບຳກ,         ຫລ  ຄວຳມ ທ ລະມຳນ ຈດິໃຈ,         ຫລ  ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ,         ຫລ  ກຳນ ອ ດ ຢຳກ,         ຫລ  ກຳນ ເປ ອຍ 

ກຳຍ,         ຫລ  ກຳນ ຖ ກ ໂພຍໄພ,         ຫລ  ກຳນ ຖ ກ ຄມົ ດຳບ ຫລ .         

36ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         

“ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະອງົ ພວກ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໝດົ ມ ໍ້ ຈນົ ຄ  ື່ຳ ແລະ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ໂຕ ແກະ ສ  ຳ-

ລບັ ເອົຳ ໄປ ຂໍ້ຳ.”         

37ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກ  ມີ ໄຊຊະນະ ຢູື່ ຢື່ຳງ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ         

ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

38ເຫດ ວື່ຳ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຕຳຍ ຫລ  ຊ-ີ

ວດິ ກ  ດ,ີ         ເທວະດຳ ຫລ  ຜູໍ້ ປກົຄອງ ກ  ດ,ີ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢູື່ ດຽວນີໍ້ ຫລ  ສິື່ ງ ຈະ ມີ ມຳ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ກ  ດ,ີ         ຫລ  ລິດ-

ເດດ ທງັຫລຳຍ,         

39ຄວຳມ ສງູ[a]         ,         ຫລ  ຄວຳມ ເລິກ ກ  ດ,ີ         ຫລ  ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ        

ກ  ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຂຳດ ຈຳກ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 9 
ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກຕັ້ງຊົນຊາດອິສຣາເອນເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

1ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ         ເຮົຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ມສຸຳ         ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຮົຳ ກ  

ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

2ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ໂສກ ໜກັ ແລະ ມີ ຄວຳມ-

ເຈບັ ຮໍ້ອນໃຈ ບ ື່  ຂຳດ.         

3ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ປະໂຫຍດ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເອງ ຖ ກ ຊງົ ສຳບ         

ແລະ ຖ ກ ຊງົ ຕດັຂຳດ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ຍຳດ ຂອງ ເຮົຳ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອ 

ຊຳດ.         

4ເພຳະ ເຂົຳ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ຄວຳມ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ເຂົຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບນັດຳ ພຣະສນັຍຳ,         ແລະ 

ກຳນ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະບນັຍດັ,         ກບັ ພິທີ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ທງັຫລຳຍ.         

5ພວກ ບນັພະບລຸດຸ[b]         ກ  ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ບງັເກດີ ເປັນ ມະນດຸ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ເຂົຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ         ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກຽດ ເປັນນດິ ເທີນ[c]         

ອຳ ແມນ.          
6ແຕື່ ບ ື່  ໃຊື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມເຫລວ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ອິ-

ສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ແທໍ້ ທກຸ ຄນົ.         

7ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເກດີ ມຳ ແຕື່ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ເປັນ ລກູ ແທໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່         (ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ອັບຣາຮາມ 

ວື່ຳ)         “ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທຳງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອີຊາກ.”         

8ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໃຊື່ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ຈິື່ງ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ 

ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໄດໍ້.         

9ເພຳະວື່ຳ ພຣະສນັຍຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ມຳ ໃນ ຍຳມ ນີໍ້         ແລະ ນຳງ 

ຊາຣາ ຈະ ມີ ລກູ ຊຳຍ.”         

10ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ນຳງ ເຣເບຂາ ກ  ໄດໍ້ ມີ ທໍ້ອງ ກບັ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ອີຊາກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

11ແລະ ເພ ື່ ອ ພຣະປະສງົ ໃນ ກຳນ ຊງົ ເລ ອກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

 

[a]ຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ເຄຍີໃຊໍ້ເພ ື່ ອເວົໍ້ຳເຖງິເລ ື່ ອງດວງດຳວໃນຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. [b]ຄ  ອບັຣຳຮຳມ, ອຊີຳກ, ແລະຢຳໂຄບ ຜູໍ້

ເປັນກກົເຄົໍ້ຳຂອງຊຳດອສິຣຳເອນ. [c]ຫລ ວື່ຳ “ຄ ພຣະເຈົໍ້ຳຜູໍ້ຊງົເປັນໃຫຍື່ຢູື່ເໜ ອສິື່ ງສຳລະພດັ ຜູໍ້ຊງົຮບັ

ພຣະກຽດເປັນນດິ.” 
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ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳງ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ນໍ້ອງ”

[a]         ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ລກູ ທງັ ສອງ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ເກດີ ມຳ         ທງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ ີຫລ  ຊ ົື່ວ.         

12ເພ ື່ ອ ກຳນ ຊງົ 

ເລ ອກ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ກຳນ ປະຕບິດັ         ແຕື່ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ.[b]                  

13ຕຳມ ທີື່  ມີ ຄ  ຳ 

ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ຢາໂຄບ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ         ແລະ ເອຊາວ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງັ.”          
14ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ດອກ.         

15ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ປະສງົ ຈະ ກະລນຸຳ ຜູໍ້ ໃດ         ກ  ຈະ ກະລນຸຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຮົຳ ຢຳກ ເມດ ຕຳ ຜູໍ້ ໃດ         ກ  ເມດ ຕຳ ສງັເວດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

16ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ກບັ ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ 

ຫລ  ກຳນ ພະຍຳຍຳມ         ແຕື່ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ ກບັ ພຣະກະລນຸຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

17ເພຳະ ມີ ຂ ໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ບອກ 

ແກື່ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຍກົ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ສະແດງ ລິດ ຂອງ 

ເຮົຳ ໃຫໍ້ ປະກດົ ທຳງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ປະກຳດ ກື່ຳວ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ.”         

18ເຫດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພຣະປະສງົ ຈະ ກະລນຸຳ ຜູໍ້ ໃດ         ກ  ຈະ ຊງົ ກະລນຸຳ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ປະສງົ ຈະ 

ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ກ  ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ.          

ພຣະພິໂລດແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ 
19ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຍງັ ຊງົ ຕຕິຽນ ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ 

ໃດ ຈະ ຂດັ ຂ ນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້.”         

20ແຕື່ ວື່ຳ ມະນດຸ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ໜ  ຈິື່ງ ກື່ຳວ ໂຕໍ້ 

ຕອບ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້         ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ປັໍ້ນ ຈະ ກບັ ກື່ຳວ ແກື່ ຜູໍ້ ປັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລ  ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ປັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້.”         

21ຝື່ຳຍ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ບ ື່  ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ດນິ ກໍ້ອນ ດຽວ ກນັ ມຳ ປັໍ້ນ ເປັນ ພຳຊະນະ ທີື່  ສວຍ ງຳມ 

ອນັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເປັນ ພຳຊະນະ ທ  ຳ ມະ ດຳ ໜ ື່ ງ ຫລ .         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມີ ພຣະປະສງົ ຈະ ສະແດງ 

ພຣະພິໂລດ ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະອງົ ປະກດົ         ຈິື່ງ ຊງົ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ໄວໍ້ ດນົ ນຳນ ຕ ື່  ພວກ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ເປັນ ພຳຊະນະ ອນັ ສມົຄວນ ແກື່ ພຣະພິໂລດ         ຊ ື່ ງ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ.         

23ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ອດຸມົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແກື່ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ພຳ-

ຊະນະ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ກື່ອນ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ນ ັໍ້ນ.         

24ຄ  

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ໃຊື່ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ຢິວ ພວກ ດຽວ         ແຕື່ ຈຳກ 

ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ.         

25ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ໂຮເຊອາ ວື່ຳ,          

  “ເຮົຳຈະເອີໍ້ນເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນວື່ຳພນົລະເມ  ອງຂອງເຮົຳ 

   ຊ ື່ ງເມ  ື່ອກ ື່ອນບ ື່ ໄດໍ້ເປັນພນົລະເມ  ອງຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຮົຳຈະເອີໍ້ນວື່ຳເປັນທີື່ ຮກັ ຊ ື່ ງເມ  ື່ອກ ື່ອນບ ື່ ໄດໍ້ເປັນທີື່ ຮກັ. 

 26  ແລະໃນບື່ອນທີື່ ຊງົກ ື່ຳວແກື່ເຂົຳວື່ຳ, 

  ‘ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍບ ື່ ແມ ື່ນພນົລະເມ  ອງຂອງເຮົຳ’ 

   ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນແຫລະ, ເຂົຳຈະໄດໍ້ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

  ເປັນບດຸຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ຊງົພຣະຊນົຢູື່.” 
27ແລະ ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈ  ຳນວນ ພວກ ລກູ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ,  “ຈະເປັນຂໍ້ອຍໃຊໍ້ຂອງນໍ້ອງ.” [b]ດໍ້ວຍວື່ຳ “ດໍ້ວຍພຣະອງົຜູໍ້ຊງົໃຊໍ້ຊງົເອີໍ້ນເອົຳນ ັໍ້ນ.” 



289 ໂຣມ 10 
ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈະ ມີ ເໝ ອນ ເມດັ ຊຳຍ ທີື່  ທະເລ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ.         

28ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັ ສີນ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ໂດຍ ໄວ ແລະ ຄບົ ຖໍ້ວນ.”         

29ແລະ ຕຳມ ທີື່  ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ວື່ຳ,          

  “ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ຊງົເປັນຈອມພນົ 

   ບ ື່ ໄດໍ້ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພວກເຮົຳມເີຊ ໍ້ອສຳຍເຫລ ອຢູື່ 

  ເຮົຳທງັຫລຳຍກ ຈະກຳຍເປັນເໝ ອນເມ  ອງ ໂຊໂດມ  

   ແລະຈະເປັນເໝ ອນເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ແລໍ້ວ.” 

ຊົນຊາດອິສຣາເອນແລະຂ່າວປະເສີດ 
30ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ວື່ຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະ-

ແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ຄ  ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ.         

31ແຕື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຕຳມ ບນັຍດັ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ບນັລ ຸຕຳມ 

ກດົ ບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.         

32ເປັນ ເພຳະ ເຫດ ໃດ         ເພຳະ ເຫດ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແຕື່ 

ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕ  ຳ ສະດດຸ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ໃຫໍ້ ສະດດຸ ນ ັໍ້ນ.         

33ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ 

ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,          

  “ນີໍ້ແຫລະ, ເຮົຳໄດໍ້ວຳງຫີນກໍ້ອນໜ ື່ ງໄວໍ້ໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ເປັນກໍ້ອນຫີນທີື່ ໃຫໍ້ຕ  ຳສະດດຸ ຄ ກ ໍ້ອນຫີນທີື່ ໃຫໍ້ລ ົໍ້ມລງົ 

  ແຕື່ຜູໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອໃນພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ.” 

ບົດທີ 10 
1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະ-

ເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຂ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ພົໍ້ນ.         

2ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຂົຳ ມໃີຈ 

ຮໍ້ອນຮນົ ທີື່  ຈະ ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ບ ື່  ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ຮູໍ້ ແລະ ສະຕປິນັຍຳ.         

3ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  

ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ຕ ັໍ້ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ຕນົ 

ເອງ ຂ ໍ້ນ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ຍອມ ຕວົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

4ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ຊງົ 

ເປັນ ຜູໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະບນັຍດັ ຖ ກ ຍກົເລີກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ.          

ມີຄວາມພົ້ນສຳລັບມະນຸດ 
5ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ພຣະບນັຍດັ ເປັນ ຫລກັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ໃດ ທີື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ກ  

ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕ ິບນັ ນ ັໍ້ນ.”         

6ແຕື່ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເປັນ ຫລກັ ກ  ກື່ຳວ ໄວໍ້ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ນ ກ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ໃຜ ຈະ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ’”         (ຄ  ຈະ ນ  ຳ ພຣະຄຣິດ ລງົ 

ມຳ).         

7“ຫລ          ‘ໃຜ ຈະ ລງົ ໄປ ໃນ ເຫວ ເລິກ’”         (ຄ  ຈະ ນ  ຳ ພຣະຄຣິດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ).         

8ແຕື່ ຄວຳມ 

ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ໃນ ປຳກ ແລະ ຢູື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ”         (ຄ  ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ.)         

9ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ດໍ້ວຍ 

ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ”         ແລະ ເຊ ື່ ອ ໃນ ຈດິໃຈ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 
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ຊງົ ໂຜດ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ.         

10ເຫດ ວື່ຳ ທີື່  ມະນດຸ 

ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ກ  ເຊ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຂອງ ຕນົ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ທີື່  ໄດໍ້ ຍອມຮບັ ກ  ຍອມຮບັ 

ດໍ້ວຍ ປຳກ         ຈິື່ງ ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

11ເພຳະ ຂ ໍ້ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ບກຸຄນົ ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ 

ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ.”         

12ເຫດ ວື່ຳ ພວກ ຢິວ ແລະ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  

ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຕື່ຳງ ກນັ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ຊງົ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ແລະ ຊງົ ໂຜດ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ທນູ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ.         

13ເພຳະວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮໍ້ອງ 

ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຈະ ພົໍ້ນ.”          
14ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ທນູ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຍນິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ         

ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

15ແລະ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ         ເຂົຳ ຈະ ໄປ ປະກຳດ 

ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ຕນີ ຂອງ ພວກ ຄນົ ທີື່  ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີມຳ ກ  ງດົ ງຳມ 

ປຳນໃດ ໜ .”         

16ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         

“ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ມີ ໃຜ ແດື່ ໜ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.”         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ກ  ເພຳະ ກຳນ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ກຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ກ  ເພຳະ ກຳນ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ 

ພຣະຄຣິດ.          
18ແຕື່ ເຮົຳ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຫລ ”         ແທໍ້ ຈງິ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ“ສຽງ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຜື່ ໄປ ທົື່ວ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ພິພບົ ໂລກ.”         

19ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ ຫລ ”         ຕອນ ຕ ົໍ້ນ,         ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຍວົະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອິດສຳ ຊນົ 

ຊຳດ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເປັນ ປະເທດ         ເຮົຳ ຈະ ຍວົະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຄ ອງ ແຄໍ້ນ ປະເທດ ທີື່  ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໂງ ື່.”         

20ແລໍ້ວ 

ເອຊາຢາ ກໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ເຮົຳ ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ 

ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຖຳມ ຫຳ ເຮົຳ.”         

21ແຕື່ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ເຖງິ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ 

ຕະຫລອດ ມ ໍ້ ຄອຍ ຮບັ ໄພື່ ພນົ ຈ  ຳພວກ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ແລະ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ.”          

ບົດທີ 11 
ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະເມດຕາພວກອິສຣາເອນ 

1ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ ຫລ ”         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ເພຳະ ເຮົຳ ເອງ ກ  ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ,         ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          

ໃນ ກະ ກນຸ ເບັນຢາມິນ.         

2ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ລະຖິໍ້ມ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ຮູໍ້ ໄວໍ້ 

ກື່ອນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ຊ ື່ ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ         ທີື່  ກື່ຳວ ເຖງິ ເອຊາຢາ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ກຳບ ທນູ ກື່ຳວ ໂທດ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         

3“ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ 

ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ແທື່ນ ບຊູຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ຂດຸ ທ  ຳລຳຍ ລງົ ເສຍ ແລໍ້ວ         

ເຫລ ອ ຢູື່ ແຕື່ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ດຽວ         ແລະ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຊອກ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ທີື່  ຈະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ.”         

4ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້,         “ເຮົຳ ມີ ຄນົ ເຫລ ອ ຢູື່ 
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ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ເຈດັ ພນັ ຄນົ         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ໄຫວໍ້ ຮບູ ບາອານ.”          

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ບດັ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ມີ ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ຢູື່ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ.         

6ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເປັນ ທຳງ ພຣະຄນຸ         ກ  ບ ື່  ເປັນ ທຳງ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ໄປ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ທຳງ ກຳນ ປະຕບິດັ         ພຣະຄນຸ 

ກ  ບ ື່  ເປັນ ພຣະຄນຸ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

7ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ 

ຊອກ ຫຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ພບົ         ແລະ ນອກ ນ ັໍ້ນ ກ  ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ຊງົ ໃຫໍ້ 

ເກດີ ໃຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ.         

8ຕຳມ ທີື່  ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,          

  “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ປະທຳນໃຈທີື່ ເຫງຳົຫລບັ 

   ປະທຳນຕຳທີື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ ແລະຫທີູື່ ຟງັບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ 

  ໃຫໍ້ແກື່ເຂົຳຈນົເຖງິທກຸວນັນີໍ້.” 
9ກະສດັ ດາວິດ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ຂ ຊງົໃຫໍ້ໂຕະອຳຫຳນຂອງເຂົຳ 

   ເກດີເປັນບໍ້ວງແຮໍ້ວແລະເຄ ື່ ອງຈບັເຂົຳເອງ 

  ເປັນສິື່ ງໃຫໍ້ສະດດຸໃຈແລະເປັນສິື່ ງນ  ຳຈ ື່ອງເວນແກື່ເຂົຳ. 

 10  ຂ ຊງົໃຫໍ້ຕຳຂອງເຂົຳມ  ດມວົໄປເພ ື່ ອເຂົຳຈະເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

  ແລະໃຫໍ້ຫລງັຂອງເຂົຳກື່ອມລງົຢູື່ສະເໝີ.” 
11ເຮົຳ ຈິື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕ  ຳ ສະດດຸ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເສຍ ໄປ ຫລ ”         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ກຳນ ພະລຳດ ລ ົໍ້ມ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ພົໍ້ນ ຈ ື່ງ ມຳ ເຖງິ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ມໃີຈ ເຫິງ ຫວງ ຂ ໍ້ນ.         

12ແຕື່ ຖໍ້ຳ ກຳນ ພະລຳດ ລ ົໍ້ມ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຫດ 

ໃຫໍ້ ທງັ ໂລກ ເກດີ ຄວຳມ ສມົບນູ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຄວຳມ ບກົພື່ອງ ຂອງ ເຂົຳ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ເກດີ ຄວຳມ ສມົບນູ ຂ ໍ້ນ         ຫຳກ ໄດໍ້ ເຂົຳ ເພີື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ         ຈະ ດກີ ວື່ຳ ເທົື່ ຳໃດ ໜ .          

ຄວາມພົ້ນສຳລັບຄົນຕ່າງຊາດ 
13ແຕື່ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ທີື່  ມຳ ຍງັ ຊຳວ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ຍກົຍໍ້ອງ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຮົຳ.         

14ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ 

ເປັນ ພິທີ ໃດ ກ  ຕຳມ         ສດຸ ແລໍ້ວແຕື່ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເກດີ ຄວຳມ ເຫິງ ຫວງ         ເພ ື່ ອ ບຳງ ຄນົ ຈະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

15ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ກຳນ ທີື່  ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ ຖ ກ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ໂລກ 

ກບັ ຄ ນ ເປັນ ໄມຕ ີກບັ ພຣະອງົ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ແລະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່.         

16ຖໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ແຮກ ຖ ກ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ແປໍ້ງ 

ນວດ ແລໍ້ວ ທງັ ອື່ຳງ ກ  ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຮຳກ ຖ ກ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະອງົ         ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ທງັ ໝດົ ກ  

ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ.          
17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຫກັ ບຳງ ກິື່ ງ ອອກ ເສຍ ແລໍ້ວ,         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເປັນ ກິື່ ງ ຕ ົໍ້ນ ກອກ ເທດ 

ປື່ຳ ມຳ ຕ ື່  ແທນ ກິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ,         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ປະສຳນ ຮບັ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຽງ ອນັ ບ ລິບນູ ຈຳກ ຮຳກ ຕ ົໍ້ນ ກອກ 

ນ ັໍ້ນ.         

18ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢື່ຳ ອວດດ ີຕ ື່  ກິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ອວດດ ີ         ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ຮຳກ         

ແຕື່ ແມ ື່ນ ຮຳກ ທີື່  ລໍ້ຽງ ເຈົໍ້ຳ.         

19ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ຫກັ ອອກ ເສຍ         ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 
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ຊງົ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້.”         

20ກ  ຖ ກ ແລໍ້ວ         ທີື່  ເຂົຳ ຖ ກ ຊງົ ຫກັ ອອກ ກ  ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ         ແຕື່ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ໄດໍ້ ກ  ເພຳະ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຈອງຫອງ ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຜູໍ້ ຢ ຳ ເກງ.         

21ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ກິື່ ງ ເດມີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໂຜດ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

22ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ພຣະເມດຕຳ ແລະ ຄວຳມ ເຄັື່ ງ ຄດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະອງົ ຊງົ ເຄັື່ ງ ຄດັ ກບັ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຫລງົ ຜິດ ໄປ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະເມດຕຳ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ຫກັ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ເໝ ອນ ກນັ.         

23ສື່ວນ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ 

ເຂົຳ ບ ື່  ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຕ ື່  ໄປ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຕ ື່  ກິື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃໝື່         ເພຳະວື່ຳ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອຳດ ທີື່  ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕ ື່  ກິື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ອີກ ໄດໍ້.         

24ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕດັ ເຈົໍ້ຳ ອອກ 

ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ກອກ ປື່ຳ         ທີື່  ເປັນ ໄມ ໍ້ ປື່ຳ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ ຕ ື່  ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຕ ົໍ້ນ ກອກ ພນັ ດ ີ        ຊ ື່ ງ ຜິດ 

ທ  ຳ ມະ ຊຳດ ຂອງ ມນັ ແລໍ້ວ         ກຳນ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ກິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ກິື່ ງ ເດມີ ມຳ ຕ ື່  ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຕ ົໍ້ນ ມນັ ເອງ         ກ  

ຈະ ງ ື່ຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ໜ .          

ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະເມດຕາແກ່ຄົນທັງປວງ 
25ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ  ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ສະຫລຳດ ຮູໍ້         ຈິື່ງ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ ຂ ໍ້ຄວຳມ ອນັ ເລິກ ລບັ ນີໍ້         ຄ          ເລ ື່ ອງ ທີື່  ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ ພ  ປຳນ 

ໜ ື່ ງ[a]         ຈນົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ມຳ ຄບົ ຈ  ຳນວນ ແລໍ້ວ.         

26ແລະ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ 

ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ         ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,          

  “ພຣະຜູໍ້ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈະສະດດັມຳຈຳກເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ພຣະອງົຈະຊງົລ ບລໍ້ຳງສິື່ ງອະທ  ຳໃຫໍ້ໝດົໄປຈຳກ ຢາໂຄບ. 
 27 ແລະອນັນີໍ້ແຫລະ, ຈະເປັນຄ  ຳສນັຍຳຂອງເຮົຳກບັເຂົຳ 

   ເມ  ື່ອເຮົຳຍກົຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳແລໍ້ວ.” 
28ຖໍ້ຳ ຈະ ວື່ຳ ຕຳມ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສດັຕູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຈະ ວື່ຳ ຕຳມ ກຳນ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ເປັນ ທີື່  ຊງົ ຮກັ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ບນັພະບລຸດຸ 

ຂອງ ເຂົຳ.         

29ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຫລບົ ພຣະໄທ         ໃນ ກຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂອງ ພຣະລຳຊະ-

ທຳນ ແລະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້.         

30ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ບດັ 

ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະເມດຕຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂອງ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສນັໃດ.         

31ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  

ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ         ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ສນັນ ັໍ້ນ.         

32ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ຄນົ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເມດ ຕຳ ແກື່ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ.          

ຄຳສັນລະເສີນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 
33ໂອ         ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມີ ຫລວງຫລຳຍ ປຳນໃດ ໜ          ພຣະປນັຍຳ ທງັ ຄວຳມ ຮອບ ຮູໍ້ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເລິກ ລບັ ເທົື່ ຳໃດ         ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຫລ ອ ທີື່  ຈະ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ວທີິ ທຳງ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກ  ເຫລ ອ ວໄິສ ທີື່  ຈະ ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳ ໄດໍ້.          
 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພຽງຊ ົື່ວຄຳວ.” 
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 34 “ເພຳະວື່ຳໃຜໜ ໄດໍ້ຮູໍ້ຈກັພຣະໄທຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ຫລ ໃຜໜ ເປັນທີື່ ປ ກສຳຂອງພຣະອງົ. 

 35 ຫລ ໃຜໜ ໄດໍ້ຖວຳຍສິື່ ງໜ ື່ ງສິື່ ງໃດແກື່ພຣະອງົກື່ອນ 

   ທີື່ ພຣະອງົຈະຊງົປະທຳນຕອບແທນແກື່ຕນົ.” 
36ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ເປັນ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ,         ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ,         ແລະ ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຂ  ພຣະ 

ກຽດຕຍິດົ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະອງົ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ບົດທີ 12 
ດຳເນີນຊີວິດຕາມແບບການປະຕິບັດພຣະເຈົ້າ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ໂດຍ ເຫັນແກື່ ພຣະເມດຕຳ ກະລນຸຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ຊກັ ຊວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຕວົ ແກື່ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ມີ ຊວີດິ,         ເປັນ ອນັ ບ ລິສດຸ,         

ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ສມົ ກບັ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ.         

2ຢື່ຳ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຊຳວ ໂລກ ນີໍ້         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ປື່ຽນແປງ ຈດິໃຈ         ແລໍ້ວ 

ອປຸະ ນໄິສ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຈະ ປື່ຽນ ໃໝື່         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ອນັ ໃດ ດ ີ        ອນັ ໃດ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ອນັ ໃດ ດ ີທີື່  ສດຸ.          
3ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ໂດຍ ພຣະຄນຸ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຄ ດ ຖ  ຕວົ 

ເກນີ ທີື່  ຕນົ ຄວນ ຈະ ຄ ດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຄ ດ ໃຫໍ້ ພ  ສມົ ກບັ ຂະໜຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ.         

4ເພຳະວື່ຳ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ອນັ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ມີ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         

ແລະ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສນັໃດ.         

5ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ເປັນ ຫລຳຍ ຄນົ ກ  ຍງັ ເປັນ 

ຮື່ຳງກຳຍ ອນັ ດຽວ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.         

6ແລະ ເຮົຳ ທກຸ 

ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ກນັ         ຕຳມ ພຣະຄນຸ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  

ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ກ  ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ຕຳມ ຂະໜຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

7ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ປະຕ-ິ

ບດັ ກ  ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ສ ັື່ງສອນ ກ  ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ.         

8ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ເຕ ອນ ສະຕ ິກ  ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ 

ສະຕ ິ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ບ ລິຈຳກ ກ  ຈ ົື່ງ ບ ລິຈຳກ ດໍ້ວຍ ໃຈກວໍ້ຳງ ຂວຳງ         ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ກ  ຈ ົື່ງ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ດໍ້ວຍ 

ເອົຳໃຈໃສື່         ຜູໍ້ ທີື່  ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳກ  ຈ ົື່ງ ສະແດງ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຍນິດ.ີ          
9ຈ ົື່ງ ຮກັ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ         ຈ ົື່ງ ກຽດ ຊງັ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ         ຈ ົື່ງ ຍ ດໝັໍ້ນ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ດ.ີ         

10ຈ ົື່ງ ຮກັ ກນັ ເໝ ອນ ສນັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         

ສື່ວນ ກຳນ ທີື່  ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ດກີ ວື່ຳ ຕນົ.         

11ຢື່ຳ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່         

ຈ ົື່ງ ມີ ຈດິໃຈ ຮໍ້ອນຮນົ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ          ຈ ົື່ງ ບວົລະບດັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

12ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ

ໃນ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ         ຈ ົື່ງ ອດົທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ກຳນ ໄຫວໍ້ ວອນ.         

13ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຂດັ ສນົ         ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ ແຂກ ດໍ້ວຍ ໃຈ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ.         

14ຈ ົື່ງ 

ອວຍພອນ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພອນ         ຢື່ຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ.         

15ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ 

ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຮໍ້ອງໄຫໍ້.         

16ຈ ົື່ງ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ         ຢື່ຳ ຄ ດ ໃຫຍື່ໄຝື່ສງູ         ແຕື່ 
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ຈງົ ຮບັ ຮູໍ້ ຄນົ ສຳມນັ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ

[a]         ຢື່ຳ ຖ  ຕວົ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ສະຫລຳດ.         

17ຢື່ຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕອບ ແທນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ແກື່ 

ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ທກຸ ຄນົ ເຫັນ ວື່ຳ ດ.ີ         

18ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄດໍ້ ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຢູື່ 

ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຢູື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

19ພວກ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ແກໍ້-

ແຄໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ມອບ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ແກື່ ພຣະພິໂລດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ເປັນ ທລຸະ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ເອງ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ຕອບ ແທນ’.”         

20ແຕື່         “ຖໍ້ຳ ສດັຕູ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເຂົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ         ຖໍ້ຳ ຢຳກ ນ  ໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ື່ ມ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮັດ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ກອງ ຖື່ຳນ ໄຟ ແດງ ໃສື່ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຂົຳ.”         

21ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໄດໍ້ ຊະນະ ເຈົໍ້ຳ         

ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຊະນະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ.ີ          
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ຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ 

1ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ປກົຄອງ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ອນັ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ ກ  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ.         

2ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຂດັ ຂ ນ ອ  ຳ-

ນຳດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຂດັ ຂ ນ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຂດັ ຂ ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ.         

3ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ແຕື່ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  

ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢຳກ ຢໍ້ຳນ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລ          ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແຕື່ ກຳນ ດ ີ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ 

ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຂອງ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ.         

4ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຈ ົື່ງ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ດຳບ ໄວໍ້ 

ຊ ື່  ໆ         ເພິື່ ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ເປັນ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂຳດ ແທນ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ.         

5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ບ ື່  ໃຊໍ້ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂຳດ 

ແຕື່ ສິື່ ງ ດຽວ         ແຕື່ ເພຳະ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ດໍ້ວຍ.         

6ເພຳະ ເຫດຜນົ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ຊື່ອຍ ເສຍ ສຳ ອຳກອນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ນີໍ້ 

ຢູື່.         

7ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ         ສື່ວຍ ສຳ ອຳກອນ ຄວນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ພຳສີ ຄວນ ເສຍ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຄວນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ກຽດຕຍິດົ ຄວນ ມີ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          

ການປະຕິບັດຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
8ຢື່ຳ ເປັນ ໜີໍ້ ສິື່ ງ ໃດ ແກື່ ໃຜ ນອກຈຳກ ຄວຳມ ຮກັ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ເພ ື່ ອນ ມະນດຸ ກ  ປະ-

ຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ.         

9ເພຳະວື່ຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ 

ຄນົ,         ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ,         ຢື່ຳ ໂລບ”         ທງັ ບນັຍດັ ຂ ໍ້ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ຮື່ວມ ຢູື່ ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ຄ          “ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ 

ຮກັ ຕນົ ເອງ.”         

10ຄວຳມ ຮກັ ບ ື່  ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຮກັ ຈິື່ງ ເປັນ ກຳນ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ.          
11ທີື່  ຄວນ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ກຳລະ ເວລຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ບດັ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງຖ ື່ອມໃຈລງົຍອມເຮັດກຳນຕ  ື່ຳ.” 
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ຄວນ ຈະ ຕ ື່ ນ ຈຳກ ຫລບັ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ກວື່ຳ ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ຫຳ ກ  ເຊ ື່ ອ 

ນ ັໍ້ນ.         

12ກຳງຄ ນ ກ  ລື່ວງ ໄປ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ກ  ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ເລີກ 

ເຮັດ ກຳນ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ມ ດ         ແລະ ຈ ົື່ງ ປະກອບ ຕວົ ດໍ້ວຍ ອຳວດຸ ແຫື່ງ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ.         

13ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ 

ປະຕບິດັ ຕວົ ໃຫໍ້ ເໝຳະ ສມົ ກບັ ເວລຳ ກຳງເວັນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໃນ ກຳນ ລໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ເສບ ສລຸຳ ຢຳ ເມຳົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ໃນ ກຳນ ວວິຳດ ເຫິງ ສຳ ກນັ.         

14ແຕື່ ຈ ົື່ງ ປະດບັ ຕວົ ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ ຈດັ ຫຳ ອນັ ໃດ 

ເພ ື່ ອ ບ  ຳລງຸ ຕນັຫຳ ຂອງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ.          

ບົດທີ 14 
ຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ພີ່ນ້ອງ 

1ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ອື່ອນ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແຕື່ ບ ື່  ໃຊື່ ເພ ື່ ອ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ທີື່  ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ.         

2ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ  ວື່ຳ ຈະ ກນິ ອນັ ໃດ ກ  ໄດໍ້ ໝດົ         ແຕື່ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ອື່ອນ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ກ  

ກນິ ແຕື່ ຜກັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

3ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ກນິ ນ ັໍ້ນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ກນິ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ກນິ ກື່ຳວ 

ໂທດ ໃສື່ ຄນົ ທີື່  ກນິ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ເອົຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

4ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໃຜ ຈິື່ງ ກື່ຳວ 

ໂທດ ໃສື່ ບື່ຳວ ຂອງ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ         ບື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ຫລ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ກ  ສດຸ ແລໍ້ວແຕື່ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ລຳວ 

ຄງົ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ເປັນ ແນື່         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອຳດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໄດໍ້.          
5ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ  ວື່ຳ ວນັ ໜ ື່ ງ ດກີ ວື່ຳ ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ         ແຕື່ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ  ວື່ຳ ທກຸ ວນັ ເໝ ອນ ກນັ         ຄວນ ໃຫໍ້ ທກຸ 

ຄນົ ມີ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ໃນ ຄວຳມ ຄ ດ ເຫັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

6ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ວນັ ກ  ຖ  ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ຜູໍ້ ທີື່  ກນິ ກ  ກນິ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ຈິື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຍງັ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະອງົ.         

7ໃນ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເພ ື່ ອ ຕນົ ເອງ ຝື່ຳຍ ດຽວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຕຳຍ ເພ ື່ ອ ຕນົ ເອງ ຝື່ຳຍ ດຽວ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ກ  ເພ ື່ ອ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

8ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຕຳຍ ກ  ຕຳຍ ເພ ື່ ອ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຊວີດິ ຫລ  ຕຳຍ ກ  ດ ີ        ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຄນົ ຂອງ ອງົ ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

9ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພຣະຄຣິດ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລະ ໄດໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ອີກ         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ ແລະ ຂອງ ຄນົ ເປັນ.          
10ແຕື່ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເດ,         ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເປັນ ອີກ ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ,         

ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຢ ນ ຢູື່ ໜໍ້ຳ ບນັລງັ ພິພຳກສຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

11ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ທື່ຽງ ແທໍ້ ສນັໃດ         ທກຸ ຄນົ ຈະ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ຈະ ສນັລະເສີນ 

ພຣະເຈົ້າ’.”         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ກຳບ ທນູ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.          

ຢ່າໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຊູນສະດຸດ 
13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ກນັ ແລະ ກນັ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ດກີ 

ວື່ຳ         ຄ          ຢື່ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຊູນ ສະດດຸ ຫລ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ມຳ ຂວຳງ ທຳງ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.         

14ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລະ 

ເຊ ື່ ອ ແນື່ ໃນ ໃຈ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ໃນ ຕວົ ມນັ ເອງ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 
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ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ວື່ຳ ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ         ມນັ ກ  ເປັນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.         

15ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທກຸ ໃຈ ເພຳະ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກນິ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຮກັ 

ເສຍ ແລໍ້ວ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ເພ ື່ ອ ຜູໍ້ ໃດ         ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈບິຫຳຍ ເພຳະ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກນິ 

ນ ັໍ້ນ,         ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖ  ວື່ຳ ດ ີນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຂ ໍ້ ທີື່  ຄນົ ອ ື່ ນ ຕຕິຽນ ໄດໍ້.         

16ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໝຳຍ ເຖງິ ກຳນ ກນິ ແລະ ກຳນ ດ ື່ ມ.         

17ແຕື່ ໝຳຍ ເຖງິ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແລະ ສນັ-

ຕ ິສກຸ         ກບັ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.         

18ຜູໍ້ ທີື່  ບວົລະບດັ ພຣະຄຣິດ ໃນ 

ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ໃຈ ມະນດຸ ດໍ້ວຍ.          
19ເຫດ ດ ັື່ງນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຈະເລີນ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ.         

20ຢື່ຳ ທ  ຳລຳຍ ງຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ອຳ-

ຫຳນ         ອຳຫຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ຄນົ ໃດ ທີື່  ກນິ ອຳຫຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ 

ສະດດຸ ໃຈ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ.         

21ທີື່  ຈະ ບ ື່  ກນິ ຊີໍ້ນ,         ຫລ  ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ,         ຫລ  ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ທີື່  ເປັນ ເຫດ 

ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ສະດດຸ ໃຈ ກ  ເປັນ ກຳນ ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ.         

22ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ຈງົ ຍ ດ ຖ  ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ມີ ເຫດ ຈະ ຕຕິຽນ ຕນົ ເອງ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ເຫັນ ຊອບ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ 

ສກຸ.         

23ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສງົໄສ         ຖໍ້ຳ ຍງັ ກນິ ກ  ຖ  ວື່ຳ ມີ ຜິດ         ເພຳະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ເຊ ື່ ອ         ທງັ ນີໍ້ 

ກ  ເພຳະ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ກ  ເປັນ ບຳບ ທງັ ໝດົ.          
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ຈົ່ງໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຄົນອື່ນບໍ່ໃຊ່ຂອງຕົນເອງ 

1ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເຂັໍ້ມແຂງ         ຄວນ ອດົທນົ ຕ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຢດຸ ໆ         ຢື່ອນ ໆ         

ແລະ ບ ື່  ຄວນ ເຮັດ ຕຳມ ຊອບ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

2ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຊອບ ໃຈ         ເພ ື່ ອ 

ນ  ຳ ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວຳມ ຈະເລີນ ມຳສູື່ ເຂົຳ.         

3ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ 

ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ມີ ພຣະຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ກື່ຳວ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ຄນົ ທີື່  ນນິທຳ 

ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ.”         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສະໄໝ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຂຽນ 

ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໂດຍ ຄວຳມພຽນ ແລະ ຄວຳມ ຊື່ອຍ ຊູ ໃຈ 

ດໍ້ວຍ ທຳງ ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ.         

5ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມພຽນ ແລະ ຄວຳມ ຊື່ອຍ ຊູ ໃຈ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ 

ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ ຕຳມ ຢື່ຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

6ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະບິດາ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ.          

ຂ່າວປະເສີດທີ່ໄປເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ 
7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ເປັນ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

8ເພຳະ ເຮົຳ ຖ  ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພວກ 

ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ[a]         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແກື່ 

 

[a]ຄ ຊຳວຢິວ. [b]ຄວຳມເດມີອຳດຈະແປໄດໍ້ວື່ຳ “ເຄ ື່ ອງບຊູຳທີື່ ພວກຕື່ຳງຊຳດຖວຳຍ” ຫລ ວື່ຳ “ເຄ ື່ ອງບຊູຳຄ  
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ພວກ ບນັພະບລຸດຸ ນ ັໍ້ນ         ຢັໍ້ງຢ ນ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່.         

9ແລະ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ພຣະເມດຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ເພຳະ 

ເຫດ ນີໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຈະ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ແລະ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ 

ສນັລະເສີນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.”         

10ແລະ ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ 

ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.”         

11ແລໍ້ວ ຍງັ ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊຳດ ທງັ 

ປວງ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ໄພື່ ພນົ ທງັຫລຳຍ ຍໍ້ອງຍ  ສ ລະເສີນ 

ພຣະອງົ.”         

12ແລະ ເອຊາຢາ ກ  ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈະ ມີ ໜ ື່  ແນວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຢຊີ ຄ          ຜູໍ້ ຈະ ຊງົ ບງັເກດີ 

ມຳ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ.”         

13ຂ  ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ         ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິ-

ດ ີແລະ ຄວຳມສກຸ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຕັມ ລ ົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ         ໂດຍ ລິດເດດ 

ຂອງ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.          

ເຫດຜົນທີ່ກ້າແຕ່ງຈົດໝາຍ 
14ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ ີແລະ ພໍ້ອມ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮູໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ,         ສຳມຳດ ຈະ ເຕ ອນ ສະຕ ິກນັ ແລະ ກນັ ໄດໍ້.         

15ແຕື່ ທີື່  ເຮົຳ ຂຽນ ບຳງ ຢື່ຳງ ມຳ 

ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຕ ອນ ຄວຳມ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ເພຳະ ເຫດ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ດໍ້ວຍ 

ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ.         

16ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ໄປ ຍງັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ[b]         ໃນ ໜໍ້ຳທີື່  ເປັນ ປະໂລຫິດ ຝື່ຳຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ 

ກຳນ ຖວຳຍ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ         ຄ  ເປັນ ທີື່  ຊ  ຳລະ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ.          
17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຮົຳ ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ອວດ ອໍ້ຳງ ໄດໍ້         ຝື່ຳຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ.         

18ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ອຳດ ຈະ ອໍ້ຳງ ສິື່ ງ ໃດ ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໂດຍ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ 

ທຳງ ຄ  ຳ ສອນ ແລະ ກດິຈະກຳນ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

19ຄ  ດໍ້ວຍ ອິດທິລິດ ແຫື່ງ ໝຳຍ 

ສ  ຳຄນັ ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ໂດຍ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະວິນຍານ ຈນົ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ອໍ້ອມ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ອີລີຣິກົນ.         

20ສນັນ ັໍ້ນ 

ເຮົຳ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງ ເປົໍ້ຳ ໝຳຍ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຈະ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເຄີຍ ໄດໍ້ ອອກ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຮຳກ ຖຳນ ທີື່  ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ວຳງ ໄວໍ້ ກື່ອນ ແລໍ້ວ.         

21ຕຳມ ທີື່  ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ບອກ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ແລະ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຟງັ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ.”          

ໂປໂລຕັ້ງໃຈຈະໄປກຸງໂຣມ 
22ນີໍ້ ຄ  ເຫດ ທີື່  ຂດັຂວຳງ ເຮົຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

23ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ບ ື່  ມີ ກດິ 

ທລຸະ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ໃນ ເຂດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຫລຳຍ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ມຳ ຫຳ 

                                                                       

ພວກຕື່ຳງຊຳດເອງ.” 



ໂຣມ 16 298 
ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

24ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ປະເທດ ສະເປນ          ເພຳະ ເຮົຳ ຫວງັ ວື່ຳ ຂະນະ ທີື່  ໄປ ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ 

ພບົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ໃຈ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ຫວື່ຳງ ແລໍ້ວ         ກ  ຫວງັ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຊື່ອຍ ຈດັ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ.          
25ແຕື່ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ສງົເຄຳະ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ສິດ ໃນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລະ ແຂວງ ອະຂາຢາ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊອບ ຈະ 

ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ບ ລິຈຳກ ຊບັ         ເພ ື່ ອ ຈດັ ຝຳກ ໄປ ຊື່ອຍ ພວກ ໄພື່ ພນົ ທີື່  ທກຸ ຍຳກ ໃນ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

27ພວກ 

ສິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ທີື່  ຈງິ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ໜີໍ້ ພວກ ໄພື່ ພນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ຈດິ         ກ  ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ທີື່  

ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ອປຸະຖ  ຳ ສິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ.         

28ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ມອບ ຜນົ ທຳນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄປ ປະເທດ ສະເປນ ໂດຍ ຜື່ຳນ ເຂດ ທີື່  

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

29ແລະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແນື່ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ 

ພຣະພອນ ອນັ ບ ລິບນູ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.          
30ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ເຫັນ-

ແກື່ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ          ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊື່ອຍ ໄຫວໍ້ ວອນ 

ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ.         

31ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ແຂວງ ຢູ-
ດາຍ          ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ກຳນ ປະຕບິດັ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຜນົ ຫຳນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ຍງັ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ         

ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ແກື່ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

32ທງັ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຕຳມ ຊອບ 

ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີແລະ ມີ ຄວຳມ ເບກີບຳນ ສ  ຳລຳນ ໃຈ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພບົ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

33ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ສນັຕ ິສກຸ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ         ອຳ ແມນ.          

ບົດທີ 16 
ຄຳສະແດງຄວາມນັບຖືສ່ວນຕົວ 

1ເຮົຳ ຂ  ຝຳກ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ          ຟອຍເບ          ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ບວົລະບດັ ຄຣສິຕະຈກັ 

ທີື່ ຢູື່ ເມ  ອງ ເກັນເຂອາຍ.         

2ຂ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ນຳງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ 

ສມົຄວນ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊື່ອຍ ນຳງ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ນຳງ ຕໍ້ອງກຳນ         

ເພຳະ ນຳງ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ສງົເຄຳະ ຫລຳຍ ຄນົ ຮື່ວມ ທງັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.          
3ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ນຳງ ປີຊະກາ ແລະ ທື່ຳນ ອາກລີາ          ຜູໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ພຣະ-

ລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

4ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຂ  

ຂອບຄນຸ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         ແລະ ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ເຮົຳ ຜູໍ້ ດຽວ         ແຕື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທກຸ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  

ຂອບຄນຸ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ.         

5ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ຮື່ວມ ປະຊຸມ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ 

ເໝ ອນ ກນັ.         ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ເອປາຍເນດ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ແຮກ 

ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ 

[a]         ໃນ ເຂດ ແຂວງ ອາເຊຍ.         

6ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ນຳງ ມາຣິອາ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ 

 

[a]ຄ ຄນົແຮກທີື່ ເຂົໍ້ຳມຳເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ. [b]ຄ ວື່ຳ ກຳນຈບູອນັມຢີູື່ລະຫວື່ຳງໄພື່ພນົຂອງພຣະເຈົໍ້ຳ. 
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ເຮັດ ກຳນ ຍຳກ ໜກັ ຫລຳຍ ປະກຳນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

7ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ອັນດາ-
ໂຣນີໂກ ກບັ ນຳງ ຢູເນຍ          ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກ ກກັ ຂງັ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ເຂົຳ 

ເປັນ ຄນົ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         ທງັ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄຣິດ ກື່ອນ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.         

8ຂ  

ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ອຳເປຍ          ເພ ື່ ອນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

9ຂ  ຝຳກ 

ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ອູຣະບານ          ຜູໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະຄຣິດ 

ແລະ ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ຊະຕາຂີ          ເພ ື່ ອນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ.         

10ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ 

ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ອະເປເລ          ຜູໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ໄທ ເຮ ອນ 

ຂອງ ທື່ຳນ ອາຣິດໂຕບູໂລ.         

11ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ເຮໂຣດີໂອນ          ເພ ື່ ອ ຮື່ວມ ຊຳດ ກບັ 

ເຮົຳ         ແລະ ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ໄທ ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ນາຣະກິດ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

12ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ນຳງ ຕີຝາຍນາ ແລະ ນຳງ ທີໂຟຊາ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຍຳກ ໜກັ ຝື່ຳຍ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ນຳງ ເປຊີດາ          ເພ ື່ ອນ ທີື່  ຮກັ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຍຳກ 

ໜກັ ຫລຳຍ ໃນ ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

13ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ຣູໂຟ ຜູໍ້ດ ີເລີດ ໃນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.         

14ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ 

ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ອາຊິນກຣິດ,         ທື່ຳນ ຟະເລໂກນ,         ທື່ຳນ ເຮຣະເມ,         ທື່ຳນ ປະໂຕບາ,         ທື່ຳນ ເຮຣະ-
ມາ,         ແລະ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

15ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ຟີໂລໂລກ 

ແລະ ນຳງ ຢູເລຍ,         ທື່ຳນ ເນເຣ ກບັ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ,         ແລະ ທື່ຳນ ໂອລິມປາ ກບັ ບນັດຳ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

16ຈ ົື່ງ ຄ  ຳນບັ ກນັ ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ທ  ຳນຽມ ຈບູ ອນັ ບ ລິສດຸ[b]         ບນັ-

ດຳ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.          

ຄຳເຕືອນສະຕິສຸດທ້າຍ 
17ບດັ ນີໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ທີື່  ກ ື່  ເຫດ ວວິຳດ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ຫລງົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ຜິດ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ມຳ ແລໍ້ວ         

ຈ ົື່ງ ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ໜີ ຈຳກ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

18ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ         ແລະ ໄດໍ້ ຫລອກ ລ ໍ້ ຄນົ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ຫລງົ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ທະ ເລຳະ ອື່ອນ ຫວຳນ.         

19ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ເຖງິ ຫູ ຄນົ ທງັ ປວງ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຝື່ຳຍ ກຳນ ດ ີ        

ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຝື່ຳຍ ກຳນ ຊ ົື່ວ.         

20ຍງັ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ບ ື່  ນຳນ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ ຈະ ຊງົ 

ປຳບ ຊາຕານ ໃຫໍ້ ມຸ ື່ນ ລງົ ໃຕໍ້ ພ ໍ້ນ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.          
21ທື່ຳນ ຕີໂມທຽວ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ທື່ຳນ ລກູີໂອ,         ທື່ຳນ ຢາໂຊນ,         ແລະ ທື່ຳນ ໂຊຊີ-

ປາໂທ          ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

22(ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ຄ          ເຕຣະຕຽວ ຜູໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ນີໍ້[a]         ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ອງົ 

 

[a]ຄ ສະໝຽນຜູໍ້ໜ ື່ ງທີື່ ໄດໍ້ຂຽນຈດົໝຳຍຕຳມຄ  ຳບອກຂອງໂປໂລ. [b]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັເອົຳເນ ໍ້ອ

ຄວຳມ ຂ ໍ້ 25-27 ໄວໍ້ທໍ້ຳຍບດົທີ 14 ສະບບັໜ ື່ ງໄວໍ້ທໍ້ຳຍບດົທີ 15 ສະບບັອ ື່ ນ ໆ ບຳງສະບບັຖິໍ້ມຂ ໍ້-
ຄວຳມນີໍ້ທງັໝດົ. 
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ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.)         

23ທື່ຳນ ຄາໂຢ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບໍ້ຳນ         ຜູໍ້ ຮບັ ລໍ້ຽງ ເຮົຳ ແລະ ຜູໍ້ ລ  ຳ ລງຸ ຄຣສິຕະຈກັ ໜື່ວຍ ນີໍ້         

ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເອຣາຊະໂຕ ພະນກັງຳນ ຄງັ ຂອງ ເມ  ອງ ແລະ ກູອາໂຕ 

ຜູໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄິດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

24[ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແຫື່ງ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ເທີນ         ອຳ ແມນ.]          

ຄຳຖວາຍພຣະກຽດຕອນຈົບ 
25ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ລິດ ອຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່,         ຕຳມ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ,         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກຳດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ,         ຕຳມ ກຳນ ເປີດເຜີຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ 

ອນັ ເລິກ ລບັ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ປກົ ບງັ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳ ດດີ ຕະກຳນ ພຸໍ້ນ.         

26ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເປີດເຜີຍ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແລໍ້ວ         

ແລະ ໂດຍ ຄ  ຳ ພີ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕຳມ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຖຳວອນ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຍດັ 

ໄວໍ້         ກ  ໄດໍ້ ເປີດເຜີຍ ອອກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ເຫັນ ແຈ ໍ້ງ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

27ໂດຍ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ          ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະປນັຍຳ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ 

ແມນ.[b]                   
 16 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ໂກຣິນໂທ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໄວໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ          ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ກບັ ໂສດສະເທນ ຜູໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ.         

2ເຖງິ         ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຢູື່ ເມ  ອງ ໂກ-
ຣິນໂທ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄພື່ 

ພນົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທກຸ ບື່ອນ         ທີື່  ຮໍ້ອງ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຄ  ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ແລະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.         

3ຂ  ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈຳກ 

ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ພຣະພອນທີ່ມາໂດຍທາງພຣະຄຣິດ 
4ເຮົຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ         ເພຳະ ພຣະຄນຸ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

5ເພຳະ ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຄບົ ເຕັມ ບ ລິບນູ ດໍ້ວຍ ທກຸ ສິື່ ງ         ທງັ ຝື່ຳຍ ວຳຈຳ ແລະ ຄວຳມ ຮູໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

6ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄ  ຳ ພະ-

ຍຳນ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ຮບັຮອງ ແນື່ນອນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ.         

7ຈນົ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດເຂນີ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຈກັຢື່ຳງ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ກຳນ 

ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

8ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຖ ກ ຕ ິ         ໃນ ວນັ ຂອງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

9ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສ  ຳ-

ພນັ ສະໜິດ ກບັ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.          

ການແບ່ງແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກ 
10ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ປອງ ດອງ ກນັ         ຢື່ຳ ຖ  ພກັ ຖ  ພວກ         

ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮື່ວມ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ກນັ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ         ມີ ຈດຸປະສງົ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.         

11ພີື່ -

ນໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເຫດ ວື່ຳ ມີ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ນຳງ ຂະໂລເອ          ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຟງັ ວື່ຳ         ເກດີ ມກີຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ດ ັື່ງນີໍ້ ເຮົຳ ໝຳຍ 

ຄວຳມ ວື່ຳ         ຄ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຕື່ຳງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂປໂລ”         ຫລ          “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ 

ອາໂປໂລ”         ຫລ          “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ເກຟາ          ຫລ          “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ”.         

13ພຣະຄຣິດ ແບື່ງ 

ອອກ ເປັນ ຫລຳຍ ອງົ ແລໍ້ວ ຫລ          ໂປໂລ ໄດໍ້ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ          ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ໂປໂລ ຫລ .         

14ເຮົຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳ ພິທີ ບບັຕສິະມຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ທື່ຳນ ກີສະໂປ ກບັ ທື່ຳນ ຄາໂຢ.         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ 
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ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.         

16(ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບບັຕສິະມຳ ແກື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ສະເຕຟານາ 

ດໍ້ວຍ         ນອກຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບບັຕສິະມຳ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ ອີກ.)         

17ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ໄປ ເພ ື່ ອ ທ  ຳ ພິທີ ບບັຕສິະມຳ         ແຕື່ ຊງົ ໃຊໍ້ ໄປ ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ອຳໄສ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ອນັ ສະຫລຳດ ສະຫລຽວ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ ຈະ ເສຍ ປະໂຫຍດ.          

ພຣະຄຣິດຄືລິດອຳນາດແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ 
18ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈບິຫຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ໂງ ື່         ແຕື່ 

ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

19ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ປນັຍຳ ຂອງ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຄວຳມ ສະຫລຳດ ຂອງ ຄນົ ສະຫລຳດ ສນູ ເສຍ ໄປ”.         

20ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ຢູື່ ໃສ         ນກັທ  ຳ ຢູື່ ໃສ         ນກັ ໂຕໍ້ ຕອບ 

ບນັຫຳ ສະໄໝ ນີໍ້ ຢູື່ ໃສ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ປນັຍຳ ຂອງ ໂລກ ກຳຍເປັນ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຫລ .         

21ເພຳະ ຕຳມ ພຣະສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ         ມະນດຸ ບ ື່  ສຳມຳດ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ຂອງ ຕນົ         ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊອບ ພຣະໄທ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ເທດ ສະໜຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ໂງ ື່.         

22ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ ກ  ຂ  ເຫັນ ກຳນ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ກ  ຊອກ ຫຳ ປນັຍຳ.         

23ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ນ ັໍ້ນ         

ອນັ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ ຊູນ ສະດດຸ         ແລະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຖ  ວື່ຳ ໂງ ື່.         

24ແຕື່ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ຄນົ ຢິວ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ກ  ຖ  ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ເປັນ ລິດ 

ອ  ຳນຳດ ແລະ ພຣະສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

25ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ ໂງ ື່ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຍງັ ສະ-

ຫລຳດ ກວື່ຳ ປນັຍຳ ຂອງ ມະນດຸ         ແລະ ຄວຳມ ອື່ອນ ແຮງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ເຂັໍ້ມແຂງ ກວື່ຳ ກ  ຳລງັ ຂອງ 

ມະນດຸ.          
26ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເອີໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງໃດ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ມະນດຸ ຖ  ວື່ຳ ສະຫລຳດ ກ  ມີ ໜໍ້ອຍ ຄນົ,         ຄນົ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ກ  ມີ ໜໍ້ອຍ ຄນົ,         ຄນົ 

ທີື່  ມີ ຖຳນະ ສງູ ກ  ມີ ໜໍ້ອຍ ຄນົ.         

27ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ຖ  ວື່ຳ ໂງ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ສະຫລຳດ ຖ ກ ອບັອຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ຖ  ວື່ຳ ອື່ອນ ກ  ຳລງັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  

ມີ ກ  ຳລງັ ຖ ກ ອບັອຳຍ.         

28ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ຖ  ວື່ຳ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ແລະ ດ ູໝິື່ ນ         ແລະ 

ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ         ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ຖ  ວື່ຳ ສ  ຳຄນັ.         

29ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຈກັ ຄນົ ອວດ ຕວົ ໄດໍ້ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

30ໂດຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ          ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ,         ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເຮົຳ ໄວໍ້ 

ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ຊງົ ໄຖື່ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

31ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ອວດ ອໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ອວດ ອໍ້ຳງ”.          
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ຄຳປະກາດເລື່ອງພຣະຄຣິດທີ່ຊົງຖືກຄຶງໄວ້ 
1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ຄ  ຳ ພະ-

ຍຳນ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ 

[a]         ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ໜໍ້ຳ ຟງັ         ຫລ  ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ.         

2ເພຳະ-

ວື່ຳ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ສະແດງ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ໃດ ໆ         ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ນ ັໍ້ນ.         

3ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ແລະ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ.         

4ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລະ ຄ  ຳ ເທດ ສະໜຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ທີື່  ສະຫລຳດ ສະຫລຽວ ອນັ ກື່ອມ ໃຈ         ແຕື່ ເປັນ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ສະແດງ ພຣະວິນຍານ 

ແລະ ລິດ ອ  ຳນຳດ.         

5ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອຳໄສ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ມະນດຸ         

ແຕື່ ອຳໄສ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          

ການສະແດງທາງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ 
6ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ເຄີຍ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ທີື່  ແກື່ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ 

ປນັຍຳ ຂອງ ຄນົ ສະໄໝ ນີໍ້         ຫລ  ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ເສ ື່ ອມ ສນູ 

ໄປ.         

7ແຕື່ ເຮົຳ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ພຣະປນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ         ຄ  ພຣະສະຕປິນັຍຳ ທີື່  ຊງົ 

ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ກື່ອນ ປະຖມົ ມະ ກຳນ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແກື່ 

ພວກ ເຮົຳ.         

8ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ຄນົ ໃດ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ພຣະປນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ 

ຄງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ລດັສະໝີ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.         

9ແຕື່ ເໝ ອນ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ 

ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ,         ຫູ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ,         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ມະນດຸ ຄ ດ ບ ື່  ອອກ         ຄ  ສິື່ ງ 

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ.”         

10ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທຳງ ພຣະວິນຍານ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ         ແມ ື່ນ 

ເປັນຄວຳມ ເລິກ ລບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໃຜ ໜ ,         ອຳດ ຮູໍ້ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ມະນດຸ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ 

ຈດິ ວນິ ຍຳນ ພຳຍ ໃນ ມະນດຸ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ 

ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ໂລກ         ແຕື່ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພຣະວິນຍານ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

13ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ປນັຍຳ ຂອງ 

ມະນດຸ ສອນ ໄວໍ້         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ         ຄ  ເຮົຳ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍ ຄວຳມ 

ໝຳຍ ຂອງ ເລ ື່ ອງ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ມ ີພຣະວິນຍານ ຟງັ.         

14ແຕື່ ມະນດຸ ທີື່  ມີ ຈດິໃຈ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຈະ 

ຮບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ໂງ ື່         ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ກ  ຕໍ້ອງ 

ອຳໄສ ພຣະວິນຍານ.         

15ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ກ  ສງັເກດ ຮູໍ້ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ສງັເກດ ຮູໍ້ ໃຈ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

16“ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໜ          ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະໄທ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈິື່ງ ຈະ 

ສ ັື່ງສອນ ພຣະອງົ ໄດໍ້”         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ມີ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.          
 

[a]ສ  ຳເນົຳກກົສະບບັເກົື່ ຳແກື່ມຂີ ໍ້ຄວຳມດ ັື່ງຕ ື່ ໄປນີໍ້ວື່ຳ “ປະກຳດຂ ໍ້ເລິກລບັເລ ື່ ອງພຣະເຈົໍ້ຳ... 



1 ໂກຣິນໂທ 3 304 
ບົດທີ 3 

ເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອພຣະເຈົ້າ 
1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພຣະ-

ວິນຍານ ແລໍ້ວ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ເໝ ອນ ກບັ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເດັກ ອື່ອນ ໃນ ພຣະຄຣິດ.         

2ເຮົຳ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ບ ື່  ໃຊື່ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ 

ແຂງ         ເຫດ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ສຳມຳດ ຮບັ ໄດໍ້         ແລະ ເຖງິ ດຽວນີໍ້ ກ  ຍງັ ບ ື່  ສຳມຳດ.         

3ເພຳະວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ອິດສຳ ກນັ ແລະ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ດອກ 

ຫລ .         

4ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂປໂລ”         ແລະ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເປັນ 

ຝື່ຳຍ ອາໂປໂລ”         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຫລ .          
5ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ອາໂປໂລ ແມ ື່ນ ໃຜ?         ໂປໂລ ແມ ື່ນ ໃຜ?         ກ  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ເຊ ື່ ອ         ເຮົຳ ແຕື່ລະຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຕຳມ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້.         

6ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ປກູ,         

ອາໂປໂລ ເປັນ ຜູໍ້ ຫດົ ນ  ໍ້ຳ,         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ.         

7ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ປກູ ຫລ  ຜູໍ້ ຫດົ ນ  ໍ້ຳ 

ຈິື່ງ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃດ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ສ  ຳຄນັ.         

8ຜູໍ້ ປກູ ກບັ ຜູໍ້ ຫດົ ກ  ສະ-

ເໝີ ກນັ         ແຕື່ ທກຸ ຄນົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ລຳງວນັ ຕຳມ ກຳນ ຂອງ ຕນົ.         

9ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ 

ກນັ ທ  ຳ ງຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

[a]         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

10ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຕ ກ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ໂດຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ລງົ 

ເໝ ອນ ນຳຍ ຊື່ຳງ ຜູໍ້ ຊ  ຳນຳນ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ມຳ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີວື່ຳ ຈະ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ-

ໃດ.         

11ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ວຳງ ຮຳກ ອ ື່ ນ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ຮຳກ ທີື່  ຊງົ ວຳງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ຄ  ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ.         

12ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເອົຳ ຄ  ຳ,         ເອົຳ ເງນິ,         ເອົຳ ເພັດ ພອຍ,         ເອົຳ ໄມ ໍ້,         ເອົຳ ຫຍໍ້ຳ ແຫໍ້ງ,         ເອົຳ 

ເຟ ອງ ກ  ດ,ີ         ມຳ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຮຳກ ນ ັໍ້ນ.         

13ກຳນ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ໃຫໍ້ ເຫັນ ໄດໍ້ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         ເພຳະ ຈະ ເຫັນ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ວື່ຳກຳນ 

ຂອງ ທກຸ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

14ຖໍ້ຳ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ທນົ ຢູື່ ໄດໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ລຳງວນັ.         

15ຖໍ້ຳ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ ຖ ກ ເຜົຳ ໄໝໍ້ ເສຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຂຳດ ລຳງວນັ         ແຕື່ ຕນົ ເອງ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ         ແຕື່ 

ເໝ ອນ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄຟ.          
16ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

17ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທ  ຳລຳຍ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ 

ທ  ຳລຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ທີື່  ສກັສິດ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແຫລະ,         ເປັນ ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.          
18ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫລອກ ລ ໍ້ ຕນົ ເອງ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້         

ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍອມ ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ເພ ື່ ອ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ໄດໍ້.         

19ເພຳະວື່ຳ ປນັຍຳ ຂອງ ໂລກ ນີໍ້ 

ເປັນຄວຳມ ໂງ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ດໍ້ວຍ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ຈບັ ຄນົ ທີື່  ມີ 

ປນັຍຳ ດໍ້ວຍ ອບຸຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ.”         

20ແລະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອີກ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊຳບ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ເຮົຳທງັຫລຳຍເປັນຜູໍ້ຮ ື່ວມກນັທ  ຳງຳນດໍ້ວຍກນັກບັພຣະເຈົໍ້ຳ.” 
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ວື່ຳ         ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ມີ ປນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ເປົື່ ຳ ໆ.”         

21ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຍກົ ມະນດຸ ຂ ໍ້ນ 

ອວດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ.         

22ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໂປໂລ ກ  ດ,ີ         ອາໂປໂລ 

ແລະ ເກຟາ ກ  ດ,ີ         ໂລກ ກບັ ຊວີດິ ແລະ ຄວຳມ ຕຳຍ ກ  ດ,ີ         ຫລ  ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ແລະ ອຳນຳ ຄດົ ກ  ດ ີ        

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

23ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ພຣະຄຣິດ 

ຊງົ ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          

ບົດທີ 4 
ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ 

1ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຖ  ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ທງັ ເປັນ ຜູໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ເລິກ ລບັ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

2ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ຜູໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ຮກັສຳ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່ .         

3ສ  ຳລບັ ເຮົຳ,         

ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຫລ  ມະນດຸ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຕດັ ສີນ ຕວົ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດັ ສີນ ຕວົ ເຮົຳ.         

4ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ຜິດ ສິື່ ງ ໃດ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ແຕື່ ຜູໍ້ ພິພຳກສຳ ຕວົ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຕດັ ສີນ ສິື່ ງ ໃດ ກື່ອນ ເວລຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະເດັດ ມຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ເປີດເຜີຍ ຄວຳມ ລບັ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ໃຫໍ້ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         ແລະ ຈະ ຊງົ ເຜີຍ ຄວຳມ ຄຳດໝຳຍ ໃນ 

ໃຈ ມະນດຸ ດໍ້ວຍ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ຊມົເຊຍີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ສມົຄວນ.          
6ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ຕວົ ເຮົຳ ກບັ ເລ ື່ ອງ ອາໂປໂລ ມຳ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ 

ປະໂຫຍດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮຽນ ເອົຳ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ ຄ          “ຢື່ຳ ອອກ 

ນອກ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ພຣະຄ  ຳ ພີ”         ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມໃີຈ ຈອງຫອງ ຍກົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ແລະ ຂ ົື່ມ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ.         

7ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕື່ຳງ ກນັ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຫລ  ມີ ອນັ ໃດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລໍ້ວ         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ໂອໍ້ ອວດ ເໝ ອນ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເລີຍ.         

8ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ໜ ,         ຮ ັື່ງ-

ມີ ບ ລິບນູ ແລໍ້ວ ໜ ,         ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ ໂດຍ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ໜ          ແມ ື່ນ ຢູື່,         ເຮົຳ ກ  ປຳດຖະໜຳ 

ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ເພຳະ ເຮົຳ ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພວກ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄວໍ້ ໃນ 

ທີື່  ສດຸ ປຳຍ[a]         ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ໂຕ ລະຄອນ ໃຫໍ້ ຈກັກະ-

ວຳນ ຄ  ເທວະດຳ ແລະ ມະນດຸ ຊມົ.         

10ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະຄຣິດ          ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ພວກ ເຮົຳ ອື່ອນ ກ  ຳລງັ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກ  ຳລງັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຍດົ ສກັ         

ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ອບັປະຍດົ.         

11ຈນົ ເຖງິ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳ ຍງັ ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຢຳກ ນ  ໍ້ຳ,         ຂຳດ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ,         ຖ ກ ທບຸ ຕ ີແລະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ພກັ ພຳ ອຳໄສ ເປັນ ຫລກັ ແຫລື່ງ.         

12ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ອດົສຳ ເຮັດ 

ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ລໍ້ຽງ ຊບີ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ເມ  ື່ອ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ເຮົຳ ກ  ອວຍພອນ         ເມ  ື່ອ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ 

ເຮົຳ ກ  ອດົທນົ ເອົຳ.         

13ເມ  ື່ອ ຖ ກ ນນິທຳ ປະໝຳດ ເຮົຳ ກ  ຊອກ ຫຳ ທຳງ ປອງ ດອງ         ເຮົຳ ກຳຍເປັນ 

ເໝ ອນ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ຂອງ ໂລກ,         ເປັນ ເໝ ອນ ຂອງ ເສດ ຈຳກ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ໂລກ ເລ ອກ ຖິໍ້ມ ຈນົ ເຖງິ ບດັ 

 

[a]ຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ໝຳຍເຖງິທ  ຳນຽມທີື່ ຜູໍ້ມໄີຊຊະນະເຄຍີນ  ຳພຳພວກຊະເລີຍເສກິເປັນກະບວນສະແດງໃຫໍ້ປວງ

ຊນົຊມົກື່ອນຈະອອກໄປຂໍ້ຳໃຫໍ້ຕຳຍ. 
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ນີໍ້.          

14ເຮົຳ ບ ື່  ໃຊື່ ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ລະອຳຍ         ແຕື່ ຂຽນ ເພ ື່ ອ ເຕ ອນ ສະຕ ິ

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ລກູ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ.         

15ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃນ ພຣະຄຣິດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຜູໍ້ ຄວບ 

ຄມຸ ຈກັ ໝ ື່ ນ ຄນົ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ມີ ພ ື່  ຫລຳຍ ຄນົ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.         

16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ເຮັດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ.         

17ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຕີໂມທຽວ ລກູ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ 

ສດັຊ ື່  ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ຫລກັກຳນ ປະ-

ຕບິດັ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ເໝ ອນ ທີື່  ເຮົຳ ເຄີຍ ສອນ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທົື່ວ ໆ         ໄປ.         

18ແຕື່ ມີ ບຳງ ຄນົ 

ໄດໍ້ ອວດ ຕວົ ຂ ໍ້ນ         ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

19ແຕື່ ຖໍ້ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພ -

ພຣະໄທ         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຄນົ 

ທີື່  ອວດ ຕວົ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ຈະ ຢັື່ງ ຮູໍ້ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.         

20ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ບ ື່  ໃຊື່ ເລ ື່ ອງ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ         ແຕື່ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ລິດ ອ  ຳນຳດ.         

21ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເອົຳ ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຖ  

ໄມ ໍ້ແສໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ ແລະ ດໍ້ວຍ ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ.          

ບົດທີ 5 
ຕັດສີນລົງໂທດການຫລິ້ນຊູ້ 

1ມີ ຂື່ຳວ ເລົື່ ຳ ລ  ກນັ ວື່ຳ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມກີຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ         ແລະ ກຳນ ຜິດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃນ 

ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ບ ື່  ເຄີຍ ມ ີ         ຄ  ວື່ຳ ມີ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ແມ ື່ ນໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ມຳ ເປັນ ເມຍ.         

2ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຍງັ ອວດ ຕວົ ຂ ໍ້ນ         ແທນ ທີື່  ຈະ ເປັນ ທກຸ ຮໍ້ອນໃຈ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ຕດັ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຜິດ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

3ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຕວົ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຢູື່ ກບັ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຜິດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

4ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊູ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະຊຸມ ກນັ ແລະ ໃຈ ຂອງ 

ເຮົຳ ຮື່ວມ ຢູື່ ດໍ້ວຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະເຢຊູ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

5ຈ ົື່ງ ມອບ 

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຊາຕານ ທ  ຳລຳຍ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ວນັ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          
6ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອວດ ອໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ດ ີດອກ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ ກ  

ແຜື່ ໄປ ທົື່ວ ທງັ ກໍ້ອນ.         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເກົື່ ຳ ອອກ ເສຍ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ 

ເປັນ ກໍ້ອນ ໃໝື່         ເໝ ອນ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ປັດສະຄາ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ໄດໍ້ ຊງົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ບຊູຳ ແລໍ້ວ.         

8ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຖ  ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໃຊື່ ດໍ້ວຍ 

ເຊ ໍ້ອ ເກົື່ ຳ ຫລ  ເຊ ໍ້ອ ຂອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແຕື່ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຄ  ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ແລະ ຄວຳມ ຈງິ.          
9ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         ຢື່ຳ ຄບົ ຫຳ ກບັ ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້.         

10ແຕື່ ບ ື່  ໃຊື່ 

ໝຳຍ ເຖງິ ຊຳວ ໂລກ ທີື່  ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຫລ  ຄນົ ໂລບ,         ຄນົ ຂ ົື່ມຂູື່,         ຄນົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ ກ  ດ ີ         ເພຳະວື່ຳ 

ຖໍ້ຳ ຫໍ້ຳມ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ໂລກ ນີໍ້.         

11ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ 
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ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຫລ  ຄນົ ໂລບ,         ຄນົ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ,         ຄນົ ເວົໍ້ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ,         ຄນົ ຂີໍ້ ເຫລົໍ້ຳ,         ຄນົ ຂມົ ຂູື່ ກ  ດ ີ         ຢື່ຳ ຄບົ ຫຳ ກບັ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ແມ ື່ນ ແຕື່ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ກ  ຢື່ຳ ຊູ ື່ ກນິ.         

12ບ ື່  ແມ ື່ນ ທລຸະ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ໄປ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ຄນົ ພຳຍ ນອກ         

ແມ ື່ນ ທລຸະ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ຄນົ ພຳຍ ໃນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ?         

13ສື່ວນ ຄນົ ພຳຍ ນອກ 

ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ         “ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເສຍ”.          

ບົດທີ 6 
ສູ້ຄວາມກັນຕໍ່ໜ້າຄົນນອກສາດສະໜາ 

1ເມ  ື່ອ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ກນັ         ຈະ ກໍ້ຳ ໄປ ສູໍ້ ຄວຳມ ກນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ ແລະ 

ບ ື່  ໃຊື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຫລ .         

2ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ພິພຳກ-

ສຳ ໂລກ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ໂລກ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຕດັ ສີນ ເລ ື່ ອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ຫລ .         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເທວະດຳ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ເທົື່ ຳໃດ         ເຮົຳ 

ສມົຄວນ ຈະ ຕດັ ສີນ ຄວຳມ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຊວີດິ ນີໍ້.         

4ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ກນັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຊວີດິ ນີໍ້         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ຄຣສິຕະຈກັ ບ ື່  ນບັຖ  ມຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ.         

5ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ລະອຳຍ ໃຈ         ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ຫລ  ທີື່  ມີ ປນັຍຳ ພ  ສຳມຳດ ຈະ ຕດັ ສີນ ຄວຳມ 

ລະຫວື່ຳງ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.         

6ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຕໍ້ອງ ໄປ ສູໍ້ ຄວຳມ ກນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

7ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄະດ ີກື່ຽວຂໍ້ອງ ກນັ ແລະ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ກຳນ ຂຳດ ສິນ ທ  ຳ ແທໍ້         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ບ ື່  ທນົ ເອົຳ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ຕນົ         ເປັນ ຫຍງັ ຈິື່ງ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໂກງ ຕນົ ກ  ດກີ 

ວື່ຳ.         

8ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ສ ໍ້ ໂກງ ກນັ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ພີື່  ນອງ ຂອງ ຕນົ.          
9ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ຄນົ ອະທ  ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ ຜິດ ວື່ຳ ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ກ  ດ,ີ         ຫລ  ຄນົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ,         ຄນົ ຜິດ ຈຳກ ຜວົ ເມຍ ກນັ,         ຊຳຍ ຫລິໍ້ນ ຄ  

ຍງິ,         ຊຳຍ ຫລິໍ້ນ ກບັ ຊຳຍ.         

10ຄນົ ຂະໂມຍ,         ຄນົ ໂລບ,         ຄນົ ຂີໍ້ ເຫລົໍ້ຳ,         ຄນົ ເວົໍ້ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ,         ຄນົ ຂ ົື່ມຂູື່ 

ກ  ດ ີ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

11ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ,         ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແລໍ້ວ,         ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ນບັ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          

ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ 
12“ເຮົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຫໍ້ຳມ”         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ມີ ປະໂຫຍດ         “ເຮົຳ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຫໍ້ຳມ”         ແຕື່ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ສິື່ ງ ໃດ.         

13ອຳ-

ຫຳນ ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ທໍ້ອງ ແລະ ທໍ້ອງ ກ  ສ  ຳລບັ ອຳຫຳນ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ທງັ ທໍ້ອງ ແລະ ອຳຫຳນ 

ສນູຫຳຍ ໄປ         ສື່ວນ ຮື່ຳງກຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ແຕື່ ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຮື່ຳງກຳຍ.         

14ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່         ດໍ້ວຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 
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ພຣະອງົ.         

15ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          

ຖໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ         ພຣະຄຣິດ          ໄປ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ 

ຫລ          ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.         

16ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຕດິ ພນັ ກບັ ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ ກ  ເປັນ ກຳຍ 

ອນັ ດຽວ ກບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ.”         

17ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຕດິ ພນັ ກບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ເປັນ ຈດິໃຈ ອນັ ດຽວ ກບັ ພຣະອງົ.         

18ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ເສຍ 

ຈຳກ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ຜິດ ບຳບ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ມະນດຸ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບຳບ ນອກ ກຳຍ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຜິດ 

ບຳບ ຕ ື່  ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

19ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.         

20ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ລຳຄຳ ສງູ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 7 
ບັນຫາກ່ຽວກັບການສົມລົດ 

1ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ຕອບ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ ຊຳຍ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ແມ ື່ຍງິ ກ  ດ  ີ

ຢູື່.         

2ແຕື່ ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້         ຜູໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ຄວນ ມີ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ແລະ ແມ ື່ຍງິ ທກຸ ຄນົ ຄວນ ມີ 

ຜວົ ຂອງ ຕນົ.         

3ຜວົ ຕໍ້ອງ ຍອມ ຮື່ວມ ຢູື່ ກບັ ເມຍ ຕຳມ ສມົຄວນ         ແລະ ເມຍ ກ  ຍອມ ຮື່ວມ ຢູື່ ກບັ ຜວົ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

4ເມຍ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ນ  ຳ ຜວົ         ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ,         ຜວົ ບ ື່  ມີ 

ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແຕື່ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ນ  ຳ ເມຍ.         

5ຢື່ຳ ປະຕເິສດ ກຳນ ຢູື່ ຮື່ວມ ກນັ         

ເວັໍ້ນ ແຕື່ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ເປັນ ກຳນ ຊ ົື່ວຄຳວ         ເພ ື່ ອ ອທິຸດ ຕນົ ໃນ ກຳນ ໄຫວໍ້ ວອນ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຄື່ອຍ ມຳ ຢູື່ 

ຮື່ວມ ກນັ ອີກ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຊາຕານ ຊກັ ຈງູ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຜິດ ເພຳະ ຕນົ ອດົ ບ ື່  ໄດໍ້.         

6ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ເປັນ ກຳນ 

ອະນຍຸຳດ         ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ກຳນ ສ ັື່ງ.         

7ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເປັນ ເໝ ອນ ຕວົ ເຮົຳ         ແຕື່ ທກຸ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ 

ຮບັ ຂອງ ປະທຳນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ອນັ ເໝຳະ ສມົ ກບັ ຕວົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້.          
8ເຮົຳ ຂ  ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເປັນ ໂສດ ແລະ ພວກ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຈະ ຢູື່ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຮົຳ ກ  ດ  ີ

ແລໍ້ວ.         

9ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ອດົ ໃຈ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແຕື່ງງຳນ ເສຍ         ເພຳະ ກຳນ ແຕື່ງງຳນ ນ ັໍ້ນ ດກີ ວື່ຳ ມໃີຈ 

ຮໍ້ອນຮນົ ດໍ້ວຍ ກຳມລຳຄະ.          
10ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ແຕື່ງງຳນ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຂ  ສ ັື່ງ         ບ ື່  ໃຊື່ ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເອງ         ແຕື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ 

ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເມຍ ປະ ຜວົ.         

11ແຕື່ ຖໍ້ຳ ນຳງ ຫຳກ ປະ ຜວົ ໄປ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ເອົຳ ຜວົ ໃໝື່         ຫລ  ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ 

ນຳງ ກບັ ມຳ ຄ ນ ດ ີກບັ ຜວົ ອີກ         ແລະ ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜວົ ປະ ຮໍ້ຳງ ເມຍ.          
12ເຮົຳ ຂ  ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ນອກຈຳກ ພວກ ນີໍ້         (ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ)         ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຄນົ ໃດ ມີ ເມຍ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ          ແຕື່ ນຳງ ກ  ພ ໃຈ ຈະ ຢູື່ ກບັ ຜວົ ນ ັໍ້ນ         ຜວົ ບ ື່  ຄວນ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ 

ນຳງ.         

13ຖໍ້ຳ ຍງິ ຄນົ ໃດ ທີື່  ມີ ຜວົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ          ແຕື່ ຜວົ ກ  ພ ໃຈ ຈະ ຢູື່ ກບັ ເມຍ ນ ັໍ້ນ         ເມຍ ບ ື່  

ຄວນ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ຜວົ ນ ັໍ້ນ.         

14ເພຳະວື່ຳ ຜວົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ຍໍ້ອນ ເມຍ         ແລະ 
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ເມຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ຍໍ້ອນ ຜວົ ນ ັໍ້ນ[a]         ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລກູ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  

ບ ລິສດຸ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ລກູ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ.         

15ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຈະ ແຍກ ຕວົ ອອກ ໄປ ກ  

ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄປ         ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຊຳຍ ຍງິ ຈະ ຜກູ ມດັ ຈ  ຳ ໃຈ ໃຫໍ້ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຢູື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ.         

16ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເປັນ ເມຍ         ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຊື່ອຍ ຜວົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່         ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເປັນ ຜວົ         ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊື່ອຍ ເມຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່ .          

ຈົ່ງດຳເນີນຊີວິດຢູ່ຕາມຖານະທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ 
17ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ຕຳມ ຖຳນະ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຕນົ ແລະ 

ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ວຳງ ລະບຽບ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ທົື່ວ ໄປ.         

18ຖໍ້ຳ 

ມີ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເມ  ື່ອ ພຳຍຫລງັ ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເລີກ ຈຳກ ຖຳນະ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

ຫລ  ຖໍ້ຳວື່ຳ ມີ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ໂດຍ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຮບັ.         

19ກຳນ ທີື່  ຮບັ ຫລ  ບ ື່  ຮບັ 

ພິທີ ຕດັ ກ  ບ ື່  ສ  ຳຄນັ         ແຕື່ ກຳນ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳຄນັ.         

20ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຢູື່ ໃນ ຖຳນະ 

ທີື່  ເຂົຳ ຢູື່ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ.         

21ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເມ  ື່ອ ຍງັ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່ 

ຫລ  ຢື່ຳ ຮໍ້ອນໃຈ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສຳມຳດ ໄຖື່ ຕວົ ອອກ ໄດໍ້         ກ  ຄວນ ໄຖື່ ດກີ ວື່ຳ.
[b]                  

22ເຫດ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ເມ  ື່ອ ຍງັ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ເສລີ ຊນົ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄນົ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເປັນ ເສລີ ຊນົ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ 

ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

23ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ລຳຄຳ ສງູ         ຢື່ຳ ກບັ ໄປ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ 

ມະນດຸ.         

24ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຢູື່ ໃນ ຖຳນະ ໃດ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ 

ກບັ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຖຳນະ ນ ັໍ້ນ.          

ເລື່ອງຄົນໂສດແລະພວກແມ່ໝ້າຍ 
25ເລ ື່ ອງ ຄນົ ໂສດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະບນັຊຳ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ເຮົຳ ຂ  ອອກ ຄວຳມ 

ເຫັນ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະຄນຸ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ໄວໍ້ໃຈ ໄດໍ້.         

26ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ທີື່  ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ
[c]         ເຮົຳ ຈິື່ງ ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄວນ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຢູື່ ຕຳມ ຢື່ຳງ ທີື່  ຕນົ ຢູື່ ດຽວນີໍ້ ກ  

ດ ີຢູື່.         

27ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ມີ ເມຍ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ຊອກ ຫຳ ທຳງ ແຍກ ຈຳກ ກນັ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແຍກ ຈຳກ ເມຍ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ຊອກ 

ຫຳ ເມຍ ໃໝື່.         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງງຳນ ກ  ບ ື່  ຜິດ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຍງິ ໂສດ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກ  ບ ື່  ຜິດ         ແຕື່ ຄນົ ທີື່  

ແຕື່ງງຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄງົ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໃຈ ໃນ ຊວີດິ ນີໍ້         ແຕື່ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ນ ັໍ້ນ.         

29ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະ ເວ-

ລຳ ທີື່  ເຫລ ອ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ມີ ເມຍ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ເໝ ອນ ບ ື່  ມີ ເມຍ.         

30ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ທີື່  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເໝ ອນ ບ ື່  ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເໝ ອນ ບ ື່  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຊ ໍ້ ເໝ ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ສິື່ ງ ໃດ.         

31ແລະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ໃຊໍ້ ຂອງ ໃນ ໂລກ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຕັມ ສື່ວນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ລະບບົ ຂອງ ໂລກ ນີໍ້ ກ  ຳລງັ ລື່ວງ ໄປ.          
32ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ ໃຈ         ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ເມຍ ກ  ຮໍ້ອນໃຈ ໃນ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຍໍ້ອນພີື່ ນ ໍ້ອງນ ັໍ້ນ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ແມ ື່ນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະພ ົໍ້ນຈຳກກຳນເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳໄດໍ້ນ ັ ໍ້ນ ຄວນ

ດ  ຳເນນີໃນຖຳນະເກົື່ ຳດກີວື່ຳ.” [c]ຫລ ວື່ຳ “ທີື່ ຄວນຈະເກດີມມີຳ.” 
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ກຳນ ງຳນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.         

33ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ເມຍ 

ແລໍ້ວ ກ  ຮໍ້ອນໃຈ ໃນ ກຳນ ຂອງ ໂລກ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊອບ ໃຈ ຂອງ ເມຍ         ຈິື່ງ ມີ ຄວຳມ ສນົໃຈ ເປັນ 

ສອງ ກ  ໍ້ຳ ສອງ ຝື່ຳຍ.         

34ຝື່ຳຍ ຍງິ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜວົ ແລະ ສຳວ ໂສດ ກ  ຮໍ້ອນໃຈ ໃນ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ທງັ ກຳຍ ແລະ ຈດິ ວນິ ຍຳນ         ແຕື່ ຍງິ ທີື່  ມີ ຜວົ ກ  ຮໍ້ອນໃຈ ໃນ ກຳນ 

ຂອງ ໂລກ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊອບ ໃຈ ຂອງ ຜວົ.         

35ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເອງ         ບ ື່  ໃຊື່ ຈະ ຫໍ້ຳງ ແຮໍ້ວ ໃສື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ[a]         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ກຳນ ເປັນ ລະບຽບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບວົລະບດັ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ບ ື່  ມໃີຈ ເປັນ ສອງ ກ  ໍ້ຳ ສອງ ຝື່ຳຍ.          
36ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ມີ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ເປັນ ສຳວ ປອດ         ແລະ ຮູໍ້ສ ກ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຄູື່ ໝັໍ້ນ ຢື່ຳງ ສມົຄວນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ຮໍ້ອນ ແຮງ ຈິື່ງ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ[b]         ກ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດ-

ຖະໜຳ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ແຕື່ງງຳນ ເສຍ         ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ໃດ.         

37ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຄກັແນື່         ແລະ 

ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຈ  ຳເປັນ         ແຕື່ ອຳດ ບງັຄບັ ໃຈ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້         ດໍ້ວຍ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄູື່ ໝັໍ້ນ 

ຕ ື່  ໄປ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ດ ີຢູື່.         

38ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄູື່ ໝັໍ້ນ ຂອງ ຕນົ ກ  ເຮັດ ດ ີຢູື່         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  

ແຕື່ງງຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ດກີ ວື່ຳ.          
39ຕຳບໃດ ຜວົ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ເມຍ ຕໍ້ອງ ຢູື່ ກບັ ຜວົ         ຖໍ້ຳ ຜວົ ຕຳຍ ຍງິ ກ  ເປັນ ອິດສະຫລະ         ຈະ ແຕື່ງ-

ງຳນ ກບັ ຊຳຍ ໃດ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມໃຈ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

40ແຕື່ ຕຳມ 

ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ນຳງ ຢູື່ ຜູໍ້ ດຽວ ກ  ຈະ ເປັນ ສກຸ ກວື່ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຄ ດ ວື່ຳ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 8 
ເລື່ອງອາຫານທີ່ຖວາຍແກ່ພຣະທຽມ 

1ເລ ື່ ອງ ຂອງ ທີື່  ເຂົຳ ເອົຳ ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຕື່ຳງ ກ  ມີ ຄວຳມ 

ຮູໍ້ ທກຸ ຄນົ”         ຄວຳມ ຮູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອວດ ຕວົ         ແຕື່ ຄວຳມ ຮກັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

2ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ວື່ຳ ຕວົ ຮູໍ້ 

ສິື່ ງ ໃດ ແລໍ້ວ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ ອນັ ໃດ ຕຳມ ທີື່  ຄວນ ຈະ ຮູໍ້.         

3ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ 

ຮູໍ້ຈກັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
4ເລ ື່ ອງ ກຳນ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຂົຳ ເອົຳ ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ         “ພຣະທຽມ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ຂອງ ແທໍ້”         ແລະ         “ມ ີພຣະເຈົ້າ ແທໍ້ ແຕື່ ອງົ ດຽວ.”         

5ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ມີ ພະ ຫລຳຍ ໃນ ສະຫວນັ         

ແລະ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ດ ີ         ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ          (ພະ ກ  ມີ ຫລຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ມີ ຫລຳຍ ແທໍ້).         

6ແຕື່ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ຄ  ພຣະບິດາ          ແລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທງັ ປວງ ເກດີ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະອງົ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ມຳ ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ         ແລະ ມີ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ຄ  ພຣະເຢຊ-ູ
ຄຣິດ          ແລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ພຣະອງົ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ມຳ ໂດຍ ພຣະອງົ.          

7ແຕື່ ບ ື່  ໃຊື່ ທກຸ ຄນົ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເພຳະ ມີ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ນບັຖ  ພຣະທຽມ ແຕື່ ກື່ອນ ຈນົ ເຖງິ ບດັ 

ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກນິ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ແລະ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ບ ື່ ໃຊື່ຈະເອົຳເຊ ອກຖິໍ້ມພຳດຫລງັພວກເຈົໍ້ຳ.” [b]ອຳດຈະເປັນທ  ຳນຽມໃນຄຣສິຕະຈກັທີື່

ເມ  ອງໂກຣນິໂທ ໃຫໍ້ຊຳຍກບັຍງິຢູື່ນ  ຳກນັໂດຍບ ື່ ຮ ູໍ້ຈກັຮື່ວມເພດກນັ. 
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ຊອບ ຂອງ ເຂົຳ ຍງັ ອື່ອນ ຢູື່ ຈິື່ງ ຖ ກ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ໄປ.         

8ອຳຫຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ທີື່  

ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຖໍ້ຳ ບ ື່  ກນິ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ົື່ວ ລງົ         ຖໍ້ຳ ກນິ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ດ ີຂ ໍ້ນ.         

9ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ        

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ກຳນ ໃຊໍ້ ເສລີພຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນໍ້ອຍ ສະດດຸ ໃຈ.         

10ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຫຳກ ມຳ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້         ນ ັື່ງ ກນິ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ         ໃຈ ສ  ຳນ ກ 

ຜິດ ແລະ ຊອບ ອນັ ອື່ອນ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ບງັອຳດ ກນິ ຂອງ ທີື່  ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ 

ຫລ .         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອື່ອນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ 

ວຳຍ ພຣະຊນົ ເພ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ໄປ.         

12ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຄ  ເຮັດ 

ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ອນັ ອື່ອນ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຄຣິດ ດໍ້ວຍ.         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ອຳຫຳນ ເປັນ ເຫດ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ສະດດຸ ໃຈ ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ກນິ ຊີໍ້ນ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ສະດດຸ ໃຈ.          

ບົດທີ 9 
ສິດຂອງອັກຄະສາວົກ 

1ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ ເສລີພຳບ ຫລ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຫລ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູອງົ ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຫລ          ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຫລ .         

2ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ເຮົຳ ກ  ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໃນ ສຳຍ-

ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແທໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ກຳ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ເຮົຳ 

ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

3ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ສອບ ສວນ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ແກໍ້ ຕວົ ວື່ຳ.         

4ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ກນິ 

ແລະ ດ ື່ ມ ຫລ .         

5ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສິດ ຫລ  ທີື່  ຈະ ພຳ ເມຍ ທີື່  ເປັນ ຄຣສິະຕຽນ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ອກັ 

ຄະ ສຳວກົ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລະ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພວກ ນໍ້ອງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເກຟາ 

ນ ັໍ້ນ.         

6ຈ  ຳເພຳະ ແຕື່ ເຮົຳ ກບັ ບຳ ລະ ນຳ ບຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ທີື່  ບ ື່  ມີ ສິດ ຈະ ເລີກ ເຮັດ ກຳນ ຫຳ ລໍ້ຽງ ຊບີ ນ ັໍ້ນ.         

7ແມ ື່ນ ໃຜ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ຕໍ້ອງ ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ກນິ ຜນົ ຈຳກ ສວນ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ລໍ້ຽງສດັ ແລໍ້ວ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ຈຳກ ຝງູ ສດັ ນ ັໍ້ນ.         

8ເຮົຳ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ມະນດຸ ຫລ          ພຣະບນັຍດັ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ ຫລ .         

9ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ໃນ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເອົຳ ກະສອບ ໃສື່ ສບົ ງວົ ເມ  ື່ອ ມນັ ຢຽບ ເຂົໍ້ຳ ຢູື່”         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ເປັນ ຫື່ວງ ພຣະໄທ ນ  ຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

10ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໂດຍ 

ຈ  ຳເພຳະ ດອກ ຫລ          ແທໍ້ ຈງິ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ຂຽນ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ໄຖ 

ນຳ ກ  ຄວນ ໄຖ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ກ  ຄວນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງັ ຈະ ໄດໍ້ 

ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

11ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ແນວ ປກູ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ເປັນ ກຳນ ຫລຳຍ ເກນີ ໄປ ຫລ          ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ກື່ຽວ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ຖໍ້ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ 

ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະໂຫຍດ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຫລຳຍ ວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຫລ .          

ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ສິດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຍອມ ອດົທນົ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ກ ື່  ເຫດ ໃດ ເຫດ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ຂດັຂວຳງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ.         

13ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  



1 ໂກຣິນໂທ 10 312 
ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ປະຕບິດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ກນິ ຂອງ ຖວຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ປະຕບິດັ ແທື່ນ 

ບຊູຳ ກ  ຮບັ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ.         

14ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ,         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ 

ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ລໍ້ຽງ ຊບີ ດໍ້ວຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.         

15ແຕື່ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ສິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈກັຢື່ຳງ         ທີື່  ເຮົຳ ຂຽນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໃຊື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ຍອມ ຕຳຍ ເສຍ ກ  ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ[a]         ...         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ທ  ຳລຳຍ ເຫດ ແຫື່ງ ກຳນ ອວດ ອໍ້ຳງ ຂອງ ເຮົຳ.         

16ເພຳະ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ເຫດ ທີື່  ຈະ ອວດ ອໍ້ຳງ ໄດໍ້         ເພຳະ ຄວຳມ ຈ  ຳ-

ເປັນ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເຮົຳ         ວບິດັ ຈະ ເກດີ ມີ ແກື່ ເຮົຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.         

17ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ 

ກຳນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ບ  ຳເໜັດ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ສະໝກັ ກ  ຍງັ ເປັນ ກຳນ ທີື່  ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ.         

18ແລໍ້ວ ບ  ຳເໜັດ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ອນັ ໃດ         ຄ  ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄິດ 

ຄື່ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ສິດ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ.          
19ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ບງັຄບັ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ຍອມ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້

[b]         ຂອງ ຄນົ ທງັ 

ປວງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ເປັນ ສິດ.         

20ຕ ື່  ຄນົ ຢິວ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເໝ ອນ ຄນົ 

ຢິວ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໃຈ ຄນົ ຢິວ          ຕ ື່  ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ         

(ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເອງ ບ ື່  ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ ກ  ດ)ີ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໃຈ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.         

21ຕ ື່  ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ນອກ ພຣະບນັຍດັ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ນອກ ພຣະບນັຍດັ         (ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ນອກ 

ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ດ ີ         ແຕື່ ເຮົຳ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ)         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໃຈ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ນອກ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ.         

22ຕ ື່  ຄນົ ທີື່  ອື່ອນແອ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ຄນົ ອື່ອນແອ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໄດໍ້ ໃຈ ຄນົ ອື່ອນແອ         ເຮົຳ ຍອມ ເປັນ ຄນົ ທກຸ ຊະນດິ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ 

ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທກຸ ວທີິ ທຳງ.          
23ເຮົຳ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ນ ັໍ້ນ.          
24ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ແລື່ນ ແຂື່ງ ກນັ         ກ  ແລື່ນ ດໍ້ວຍ ກນັ ທກຸ ຄນົ         ແຕື່ ຄນົ ທີື່  

ໄດໍ້ ຮບັ ລຳງວນັ ມີ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ແລື່ນ ເພ ື່ ອ ຊງິ ເອົຳ ຮຳງວນັ ໃຫໍ້ ໄດໍ້.         

25ຝື່ຳຍ ນກັ ກລິຳ 

ທກຸ ຄນົ ກ  ເຄື່ງ ຄດັ ໃນ ລະບຽບ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ພວງມຳໄລ ທີື່  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         

ແຕື່ ເຮົຳ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ພວງມຳໄລ ອນັ ບ ື່  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ.          
26ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ແລື່ນ ເສັງ ໂດຍ ມີ ເປົໍ້ຳ ໝຳຍ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ຢື່ຳງ ນກັ ມວຍ ທີື່  ຊກົ ລມົ.         

27ແຕື່ 

ເຮົຳ ກ  ທບຸ ຕ ີຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ມນັ ແຂງ ຢູື່ ຄຳ ມ  ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ອ ື່ ນ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ເອງ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຊ ື່  ອອກ ຈຳກ ກຳນ ແຂື່ງຂນັ.          

ບົດທີ 10 
ຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ນັບຖືພຣະທຽມ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພວກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ 

 

[a]ປະໂຫຍກທີື່ ບ ື່ ຄບົຖ ໍ້ວນ ຄ ຂຳດຄວຳມວື່ຳ “ເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນ” ແຕື່ວື່ຳສ  ຳເນົຳກກົຫຳກບ ື່ ມຂີ ໍ້ຄວຳມດ ັື່ງກ ື່ຳວ. 
[b]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍໃຊໍ້.” 
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ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ເມກ,         ແລະ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ທະເລ ໄປ ທກຸ ຄນົ.         

2ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ ເມກ ແລະ 

ໃນ ທະເລ ຮື່ວມ ກບັ ໂມເຊ ທກຸ ຄນົ.         

3ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ທິບ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ທກຸ ຄນົ.         

4ແລະ ໄດໍ້ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ທິບ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ທກຸ ຄນົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ເຄີຍ ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສ ີລຳ ສກັສິດ ທີື່  ຕຳມ 

ເຂົຳ ໄປ         ສີ ລຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຄຣິດ.         

5ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ,ີ         ມີ ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ         ເຮົຳ ຮູໍ້ ໄດໍ້ ກ  ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ໃນ ປື່ຳ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ.         

6ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ເຕ ອນໃຈ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມໃີຈ ໂລບ ແລະ ປຳດຖະໜຳ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ເໝ ອນ 

ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

7ຢື່ຳ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ ເໝ ອນ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ມີ ຄ  ຳ 

ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ໄພື່ ພນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ລງົ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ແລໍ້ວ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ.”         

8ຢື່ຳ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຫລິໍ້ນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ         ເໝ ອນ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລໍ້ວ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳຍ ໃນ ມ ໍ້ 

ດຽວ ສອງ ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ຄນົ.         

9ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ທດົ ລອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ບຳງ 

ຄນົ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ         ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ພິດ ງ.ູ         

10ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຈ ົື່ມ ເໝ ອນ 

ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ         ແລໍ້ວ ກ  ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ເພັດຊະຄຳດ.         

11ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ແກື່ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ປະສບົ ກບັ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ທີື່  ຈວນ ຈະ ມຳ ເຖງິ.         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຄ ດ ວື່ຳ ຕວົ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ແລໍ້ວ         

ຈ ົື່ງ ລງັ ວງັ ໃຫໍ້ ດ ີຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ.         

13ບ ື່  ມກີຳນ ທດົ ລອງ ອນັ ໃດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ນອກ-

ຈຳກ ກຳນ ທດົ ລອງ ທີື່  ເຄີຍ ເກດີ ກບັ ມະນດຸ ທົື່ວ ໄປ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ທດົ ລອງ ເກນີ ກວື່ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ທນົ ໄດໍ້         ແລະ ເມ  ື່ອ ຊງົ ທດົ ລອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ທຳງ ຫລີກ ໜີ ໄປ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສຳມຳດ ທນົ ໄດໍ້.          
14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ.         

15ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ 

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ປນັຍຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເອົຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

16ຈອກ ແຫື່ງ ພຣະພອນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຂ  ພຣະພອນ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ໃນ ພຣະ-

ໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຫກັ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມີ ສື່ວນ 

ຮື່ວມ ໃນ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

17ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ         ແຕື່ ເນ ື່ ອງ 

ຈຳກ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ດຽວ         ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ເປັນ ຮື່ຳງກຳຍ ອນັ ດຽວ[a]         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ດຽວ ກນັ.         

18ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ຕວົຢື່ຳງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຄນົ ທີື່  ຮບັ ປະທຳນ ຂອງ ທີື່  ບ-ູ

ຊຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ໃນ ແທື່ນ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

19ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ 

ຢື່ຳງໃດ         ຈະ ວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ຖວຳຍ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ ສກັ ສິກ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ພຣະທຽມ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ສກັສິດ 

ຫລ .         

20ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ແຕື່ ເຮົຳ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຖວຳຍ 

ແກື່ ຜີ         ຄ  ແກື່ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ກບັ ຜີ.         

21ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ດ ື່ ມ ແຕື່ ຈອກ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແດື່         ແລະ ແຕື່ ຈອກ ຂອງ ຜີ ແດື່         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຈະ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ຮື່ວມ ໂຕະ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແດື່         ແລະ ຂອງ ຜີ ແດື່ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

22ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຍ ຸແຫຍື່ 

ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫິງ ສຳ ຫລ          ພວກ ເຮົຳ ມີ ລິດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພຣະອງົ ຫລ .          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພວກເຮົຳແມ ື່ນວື່ຳມຫີລຳຍຄນົກ ຕຳມ ກ ຍງັເປັນເຂົໍ້ຳຈີື່ກ ໍ້ອນດຽວ ແລະເປັນກຳຍອນັດຽວ.” 
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23“ເຮົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຫໍ້ຳມ”         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປະໂຫຍດ         

“ເຮົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຫໍ້ຳມ”         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໃຫໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

24ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫຳ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ.         

25ຊີໍ້ນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຂົຳ 

ຂຳຍ ຕຳມ ຕະຫລຳດ ນ ັໍ້ນ ກນິ ໄດໍ້ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຖຳມ ສິື່ ງ ໃດ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ.         

26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ,         “ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກບັ ສບັພະ ສິື່ ງ ໃນ ໂລກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

27ຖໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  

ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເຊນີ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ກນິ ລໍ້ຽງ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຕັມ ໃຈ ໄປ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຂົຳ ຈດັ ໃຫໍ້ ກນິ ກ  ກນິ ໄດໍ້         ບ ື່  

ຕໍ້ອງ ຖຳມ ສິື່ ງ ໃດ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ.         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂອງ ນີໍ້ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ບຊູຳ ແລໍ້ວ”         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ບອກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໃຈ ສ  ຳນ ກ 

ຜິດ ແລະ ຊອບ.         

29(ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໝຳຍ ເຖງິ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ໝຳຍ ເຖງິ ໃຈ ສ  ຳນ ກ 

ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ບອກ ນ ັໍ້ນ).         “ເປັນ ຫຍງັ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ມຳ 

ຂດັຂວຳງ ເສລີພຳບ ຂອງ ເຮົຳ.         

30ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຮບັ ປະທຳນ ໂດຍ ຂອບ ພຣະຄນຸ         ເປັນ ຫຍງັ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຕຕິຽນ 

ເຮົຳ ເພຳະ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂອບ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ.”         

31ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກນິ,         ຈະ ດ ື່ ມ,         

ຫລ  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ກ  ດ ີ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ.         

32ຢື່ຳ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ທີື່  

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ,         ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ,         ຫລ  ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະດດຸ ໃຈ.         

33ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ 

ເອງ ເຄີຍ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຄນົ ທງັ ປວງ         ໂດຍ ບ ື່  ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ         ແຕື່ ເຫັນແກື່ 

ປະໂຫຍດ ຂອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ.          

ບົດທີ 11 
1ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ເຮົຳ ປະຕບິດັ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ.          

ເລື່ອງການປົກຫົວໃນທີ່ປະຊຸມ 
2ເຮົຳ ຊມົເຊຍີ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  

ສ ບ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ.         

3ແຕື່ ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ຜູໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ,         ແລະ ຜູໍ້ ຊຳຍ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ແມ ື່ຍງິ,         ແລະ 

ພຣະປະມກຸ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ກ  ຄ  ພຣະເຈົ້າ.         

4ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຫລ  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ໂດຍ ໃຊໍ້ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ         ກ  ເຮັດ ເສຍ ກຽດ ແກື່ ປະມກຸ ຂອງ ຕນົ.         

5ແຕື່ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຫລ  ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ໂດຍ ບ ື່  ໃຊໍ້ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ         ກ  ເຮັດ ເສຍ ກຽດ ແກື່ ປະມກຸ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ຕນົ ໄດໍ້ ແຖ 

ຫວົ ແລໍ້ວ.         

6ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ຍງິ ບ ື່  ໃຊໍ້ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ ກ  ຄວນ ຈະ ຕດັ ຜມົ ເສຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ຍງິ ຈະ ຕດັ ຜມົ ຫລ  ແຖ 

ຫວົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ກຽດ ແກື່ ຕນົ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ນຳງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ ເສຍ.         

7ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ ຊຳຍ ບ ື່  ສມົຄວນ ປກົ 

ຫວົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະ ຜູໍ້ ຊຳຍ ເປັນ ແບບ ພຣະລກັສະນະ ແລະ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ສື່ວນ ຜູໍ້-

ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ຜູໍ້ ຊຳຍ.         

8(ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈຳກ ຜູໍ້ຍງິ         ແຕື່ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜູໍ້ຍງິ 

ຈຳກ ຜູໍ້ ຊຳຍ.         

9ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜູໍ້ ຊຳຍ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ຍງິ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜູໍ້ຍງິ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ຊຳຍ).         
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10ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ຍງິ ຈິື່ງ ຄວນ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ແຫື່ງ ອ  ຳນຳດ ນີໍ້[a]         ປກົ ຫວົ ໄວໍ້         ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ພວກ ເທວະດຳ.         

11(ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ,ີ         ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊຳຍ ກ  ຕໍ້ອງ ເພິື່ ງ ຜູໍ້ຍງິ         ແລະ ຜູໍ້ຍງິ 

ກ  ຕໍ້ອງ ເພິື່ ງ ຜູໍ້ ຊຳຍ.         

12ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມຳ ຈຳກ ຜູໍ້ ຊຳຍ ສນັໃດ         ຕ ື່  ມຳ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈິື່ງ ຕໍ້ອງ ເກດີ 

ມຳ ຈຳກ ຜູໍ້ຍງິ ສນັນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ມີ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ).         

13ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ 

ເອົຳ ເອງ ວື່ຳ         ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ຫລ  ທີື່  ຜູໍ້ຍງິ ຈະ ບ ື່  ໃຊໍ້ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ໄຫວໍ້ ວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

14ທ  ຳ ມະ ຊຳດ ບ ື່  ໄດໍ້ ສອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຫລ  ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ຊຳຍ ໄວໍ້ ຜມົ ຍຳວ ກ  ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອຳຍ.         

15ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ຜູໍ້ຍງິ ໄວໍ້ ຜມົ ຍຳວ ກ  ເປັນ ກຽດ ແກື່ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ຜມົ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ ແທນ ຜໍ້ຳ ປກົ 

ຫວົ.         

16ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຖຽງ ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ແລະ ໝູື່ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ ທ  ຳ-

ນຽມ ຖຽງ ກນັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ການຖືສິນມະຫາສະໜິດ 
17ໃນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເຮົຳ ບ ື່  ຊມົເຊຍີ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດອກ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ປະຊຸມ ກນັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ໄດໍ້ຜນົ ໜໍ້ອຍ ລງົ.         

18ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຄຣສິຕະຈກັ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ         

ກ  ມີ ກຳນ ແຕກ ເປັນ ພກັ ເປັນ ພວກ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ຄງົ ມີ ຄວຳມ ຈງິ ຢູື່ 

ແດື່.         

19ເພຳະ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ມກີຳນ ຂດັ ແຍໍ້ງ ກນັ ຢູື່ ແດື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຝື່ຳຍ ຖ ກ ໃນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ຂ ໍ້ນ.         

20ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະຊຸມ ພໍ້ອມ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ກຳນ 

ຮື່ວມ ໂຕະ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ປະທຳນ ນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຟໍ້ຳວ ຮບັ 

ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ຕນົ ກື່ອນ         ບຳງ ຄນົ ກ  ບ ື່  ອີື່ ມ,         ບຳງ ຄນົ ກ  ເມຳົ.         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ເຮ ອນ ທີື່  

ຈະ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ູໝິື່ ນ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຄນົ ທີື່  

ຂດັ ສນົ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊມົເຊຍີ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຫລ          ໃນ ຫຳນ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊມົເຊຍີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດອກ.          
23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຄ  ໃນ ຄ ນ ທີື່  ຢດູາ ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເຢຊູ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຈບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ.         

24ແລະ 

ເມ  ື່ອ ຂອບ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ ຊງົ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ.”         

25ເມ  ື່ອ ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳ ແລງ ແລໍ້ວ         

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຈບັ ເອົຳ ຈອກ ດໍ້ວຍ ອຳກຳນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈອກ ນີໍ້ ຄ  ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ໃໝື່ ໂດຍ ເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ ຈຳກ ຈອກ ນີໍ້ ເວລຳ ໃດ         ຈ ົື່ງ ດ ື່ ມ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ.”         

26ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນີໍ້         ແລະ ດ ື່ ມ ຈຳກ ຈອກ ນີໍ້ ເວລຳ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ປະກຳດ ກຳຍ 

ວຳຍ ພຣະຊນົ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ.          
27ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ດ ື່ ມ ຈຳກ ຈອກ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ບ ື່  ສມົຄວນ         ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ຜິດ ຕ ື່  ພຣະກຳຍ ແລະ ຕ ື່  ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

28ຂ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ 

ໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ຈອກ ນີໍ້.         

29ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜູໍ້ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ສງັເກດ ເຖງິ ພຣະກຳຍ         ກ  ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຕນົ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ.         

30ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ໃນ 

 

[a]ສະໄໝນ ັໍ້ນເຄ ື່ ອງໝຳຍນ ັໍ້ນຄ ຜໍ້ຳປກົຫວົ ຊ ື່ ງໝຳຍວື່ຳເປັນຄນົດ.ີ 11:7 ປຖກ 1:26-27. 



1 ໂກຣິນໂທ 12 316 
ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຈິື່ງ ອື່ອນ ແຮງ ແລະ ປື່ວຍ ຢູື່         ແລະ ບຳງ ຄນົ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ.         

31ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ໃຈ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ.         

32ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຖ ກ ທ  ຳ 

ໂທດ ໂດຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຖ ກ ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ີສອນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຖ ກ ຊງົ ພິ-

ພຳກສຳ ລງົໂທດ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ໂລກ.         

33ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ມຳ ຮື່ວມ ປະຊຸມ ກນັ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ.         

34ຖໍ້ຳ ມີ ໃຜ ຫິວ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ກນິ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເວລຳ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ 

ລງົໂທດ         ສື່ວນ ເລ ື່ ອງ ອ ື່ ນ ໆ         ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ແນະນ  ຳ ໃຫໍ້.          

ບົດທີ 12 
ຂອງພຣະລາຊະທານຊຶ່ງມາຈາກພຣະວິນຍານ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ.         

2ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ແຕື່ ກື່ອນ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ 

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊກັ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ ຫຳ ພຣະທຽມ ທີື່  ປຳກ ບ ື່  ເປັນ         ຕຳມ ທີື່  ມີ ຜູໍ້ ຊກັ ນ  ຳໄປ ນ ັໍ້ນ.         

3ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊ ູຖ ກ ດື່ຳ”         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ອຳດ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ,         “ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ”         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ ໂດຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ.          
4ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຕື່ຳງ ໆ         ກນັ         ແຕື່ ມ ີພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ.         

5ງຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ມີ 

ຕື່ຳງ ໆ         ກນັ         ແຕື່ ມ ີພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ກນັ.         

6ກຳນ ດ  ຳເນນີ ງຳນ ມີ ຕື່ຳງ ໆ         ກນັ         ແຕື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ 

ອງົ ດຽວ ກນັ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ແຫື່ງ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ງຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ນ ັໍ້ນ ໃນ ທກຸ ຄນົ.         

7ກຳນສະແດງ ຂອງ 

ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ມີ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຮື່ວມ ກນັ.         

8ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ໂດຍ ທຳງ 

ພຣະວິນຍານ          ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ 

ປະກອບ ດໍ້ວຍ ວຊິຳ ຄວຳມ ຮູໍ້         ແຕື່ ເປັນ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ.         

9ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ແຕື່ ເປັນ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ຄນົ ດ ີພະຍຳດ         ແຕື່ ເປັນ ພຣະ-
ວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ.         

10ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ອ  ຳນຳດ ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ,         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຮູໍ້ຈກັ ສງັເກດ ວນິ ຍຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ປຳກ ພຳສຳ 

ແປກ ໆ         ແລະ ໃຫໍ້ ອີກ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ແປ ພຳສຳ ແປກ ໆ.         

11ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ 

ຊງົ ບນັດຳນ         ແລະ ປະທຳນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນກໍຮ່ວມເປັນຮ່າງກາຍອັນດຽວ 
12ເຖງິ ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ເປັນ ອນັ ດຽວ         ກ  ຍງັ ມີ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຫລຳຍ ສື່ວນ         ແລະ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ສື່ວນ         ກ  ຍງັ ເປັນ ກຳຍ ດຽວ ກນັ ສນັໃດ         ພຣະຄຣິດ ກ  ຊງົ ເປັນ ສນັນ ັໍ້ນ.         

13ເພຳະວື່ຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ,         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ດ,ີ         ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ຫລ  ເປັນ 

ອິດສະຫລະ ກ  ດ,ີ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ         ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ກຳຍ 
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ອນັ ດຽວ ກນັ         ແລະ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກ  ຊ ມ ຊວື່ຳນ ຢູື່.

[a]                  

14ເພຳະວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ-

ກອບ ດໍ້ວຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ອນັ ດຽວ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຫລຳຍ ອນັ.         

15ຖໍ້ຳ ຕນີ ຈະ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ມ          ຂໍ້ອຍ ຈິື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ໃດ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ ນ ັໍ້ນ”         

ແລໍ້ວ ຕນີ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ສື່ວນ ໃດ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ         ເພຳະ ເຫດ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

16ຖໍ້ຳ 

ຫູ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນຕຳ         ຂໍ້ອຍ ຈິື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ໃດ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຮື່ຳງ-

ກຳຍ ນ ັໍ້ນ”         ຫູ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ໃດ ໃນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ         ເພຳະ ເຫດ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

17ຖໍ້ຳ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທງັ ໝດົ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ເປັນຕຳ         ກຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ຈະ ຢູື່ ໃສ         ຖໍ້ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ທງັ ໝດົ ເປັນ ຫ ູ        

ກຳນ ດມົ ກິື່ນ ຈະ ຢູື່ ໃສ.         

18ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທກຸ ສື່ວນ ໄວໍ້ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ຕຳມ ຊອບ 

ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ຖໍ້ຳ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທກຸ ສື່ວນ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ເປັນ ອນັ ດຽວ ກນັ         ຮື່ຳງກຳຍ ຈະ ມີ 

ຢູື່ ໃສ.         

20ທີື່  ຈິື່ງ ມີ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຫລຳຍ ອນັ ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ຮື່ຳງກຳຍ ອນັ ດຽວ ກນັ.         

21ຕຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ມ  ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ເຈົໍ້ຳ”         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ຫວົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ຕນີ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ເຈົໍ້ຳ”         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  

ຫວົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ຕນີ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ເຈົໍ້ຳ”         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

22ທີື່  ຈງິ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ທີື່  ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ 

ອື່ອນແອ         ເຮົຳ ກ  ຂຳດ ເສຍ ບ ື່  ໄດໍ້.         

23ແລະ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ທີື່  ເຮົຳ ຖ  ວື່ຳ ມີ ກຽດ ນໍ້ອຍ         ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ມີ ກຽດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ທີື່  ບ ື່  ໜໍ້ຳ ເບິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ໜໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

24ແຕື່ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຊມົ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຕກົແຕື່ງ ອີກ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ 

ໃຫໍ້ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທກຸ ສື່ວນ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ອນັ ດຽວ ກນັ,         ຊງົ ໃຫໍ້ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ນບັ-

ຖ  ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

25ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຍຳດ ແຍື່ງ ກນັ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທກຸ ສື່ວນ ຄ  ຳນ ງ 

ເຖງິ ກນັ ແລະ ກນັ.         

26ຖໍ້ຳ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ອນັ ໜ ື່ ງ ເຈບັ         ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທງັ ໝດົ ກ  ເຈບັ ດໍ້ວຍ ກນັ         ຖໍ້ຳ ອະ 

ໄວ ຍະ ວະ ອນັ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ         ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທງັ ໝດົ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ກນັ.          
27ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ທກຸ ຄນົ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ 

ຂອງ ພຣະກຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

28ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ບຳງ ຄນົ ໄວໍ້ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ         ຄ          ໜ ື່ ງ,         ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ         ສອງ,         ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ສຳມ,         ຄບູຳ ອຳຈຳນ         ແລໍ້ວ ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ຜູໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ດ,ີ         ຜູໍ້ ອປຸະຖ  ຳ.         ຜູໍ້ ປກົຄອງ,         ແລະ ຜູໍ້ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ.         

29ທກຸ 

ຄນົ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຫລ          ທກຸ ຄນົ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລ          ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຄບູຳ ອຳຈຳນ ຫລ          ທກຸ ຄນົ 

ເຮັດ ກຳນ ອິດທິລິດ ໄດໍ້ ຫລ .         

30ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ດ ີພະຍຳດ ຫລ          ທກຸ ຄນົ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         

ໄດໍ້ ຫລ          ທກຸ ຄນົ ແປ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້ ຫລ .          
31ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອນໃຈ ສະແຫວງຫຳ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ອນັ ສ  ຳຄນັ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ທຳງ ອນັ ດ ີຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          

ບົດທີ 13 
ເລື່ອງຄວາມຮັກ 

1ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້         ຈະ ເປັນ ພຳສຳ ມະນດຸ ຫລ  ພຳສຳ ເທວະດຳ ກ  ດ ີ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ແລະແນມພຣະວນິຍຳນອງົດຽວນ ັໍ້ນໄດໍ້ຊງົຖອກໃຫໍ້ເຮົຳທງັຫລຳຍຕ ື່ ມ.” 
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ຄວຳມ ຮກັ         ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ຄໍ້ອງ ຫລ  ແຊື່ງ ທີື່  ສ ົື່ງ ສຽງ ດງັ ອ ກ ກະ ທ ກ.         

2ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້,         ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ທງັ ປວງ ແລະ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້ ທງັ ສິໍ້ນ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ 

ຄບົ ຖໍ້ວນ ພ  ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ພູ ເຄ ື່ ອນ ທີື່  ໄປ ໄດໍ້         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຮກັ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມຄີື່ຳ ອນັ ໃດ.         

3ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ 

ຈະ ບ ລິຈຳກ ສິື່ ງ ຂອງ ຈນົ ໝດົ         ຫລ  ສະຫລະ ຕວົ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຜົຳ ໄຟ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຮກັ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ໝດົ.          
4ຄວຳມ ຮກັ ກ  ອດົທນົ ດນົ ນຳນ         ແລະ ຊອບ ໃນ ກຳນ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ         ຄວຳມ ຮກັ ບ ື່  ເຫິງ ສຳ,         ບ ື່  

ອວດ ອໍ້ຳງ,         ບ ື່  ຈອງຫອງ,         

5ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ອນັ ບ ື່  ສພຸຳບ,         ບ ື່  ຄ ດ ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ ຝື່ຳຍ ດຽວ,         

ບ ື່  ມໃີຈ ຮໍ້ຳຍ ງຳຍ,         ບ ື່  ຊອບ ຈດົ ຈ  ຳ ຄວຳມ ຜິດ.         

6ບ ື່  ຍນິດ ີໃນ ກຳນ ອະທ  ຳ ແຕື່ ຍນິດ ີໃນ ກຳນ ສດັ ຈງິ.         

7ຄວຳມ ຮກັ ສູໍ້ ທນົ ທກຸ ສິື່ ງ,         ເຊ ື່ ອ ທກຸ ສິື່ ງ,         ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ທກຸ ສິື່ ງ,         ແລະ ພຽນ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ.          
8ເຖງິ ແມ ື່ນ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ຍກົເລີກ,         ຫລ  ກຳນ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ກ  ຈະ ເຊົຳ         

ແລະ ວຊິຳ ຄວຳມ ຮູໍ້ ກ  ຈະ ຖ ກ ຍກົເລີກ ເສຍ         ແຕື່ ຄວຳມ ຮກັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ບ ື່  ຂຳດ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

9ເພຳະ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ສມົບນູ         ແລະ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ບ ື່  ສມົບນູ.         

10ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ສມົບນູ ມຳ ເຖງິ 

ແລໍ້ວ         ຄວຳມ ບກົພື່ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຖ ກ ຍກົເລີກ ເສຍ.         

11ເວລຳ ເຮົຳ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ເຄີຍ 

ປຳກ ແລະ ມໃີຈ ຢື່ຳງ ເດັກນໍ້ອຍ,         ເຄີຍ ຄ ດ ຫຳ ເຫດຜນົ ຢື່ຳງ ເດັກນໍ້ອຍ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກຳຍເປັນ ຄນົ ແກື່ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ເລີກ ອຳກຳນ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

12ເພຳະວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ພ  ມວົ ໆ         

ເໝ ອນ ເບິື່ ງ ໃນ ແວື່ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະພກັ ຢື່ຳງ ຄກັ         ດຽວນີໍ້ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ສມົ-

ບນູ         ແຕື່ ວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ຮູໍ້ ຢື່ຳງ ສມົບນູ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

13ບດັ ນີໍ້ ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ 

ສຳມ ສິື່ ງ         ຄ  ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ,         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ         ແຕື່ ສິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໝູື່ ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຮກັ.          

ບົດທີ 14 
ເລື່ອງພຣະລາຊະທານຊຶ່ງມາຈາກພຣະວິນຍານ (ຕໍ່) 

1ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຈດຸ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ຫຳ ຄວຳມ ຮກັ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອນໃຈ ສະແຫວງຫຳ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະວິນຍານ          ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

2ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ 

ຕ ື່  ພວກ ມະນດຸ         ແຕື່ ທນູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້         ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ.         

3ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         

ເປັນຄວຳມ ເຕ ອນ ສະຕ ິແລະ ເລົໍ້ຳ ໂລມ.         

4ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ເອງ ຈະ-

ເລີນ ຂ ໍ້ນ ຝື່ຳຍ ດຽວ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

5ເຮົຳ ຢຳກ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້         ແຕື່ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ແຕື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແປ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ເພ ື່ ອ ຄຣສິຕະຈກັ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.          
6ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ຈຳກ ເຮົຳ         ເວັໍ້ນ ເສຍ ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ກື່ຳວ ຄວຳມ ທີື່  ຊງົ ສະແດງ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ,         ຈະ ສະແດງ ວຊິຳ ຄວຳມ ຮູໍ້,         ຈະ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ,         ຫລ  ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ສ ັື່ງສອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 
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ທງັຫລຳຍ.         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີທີື່  ບ ື່  ມີ ຊວີດິ         ຄ  ປີື່  ຫລ  ພິນ ກ  ດ ີ         ຖໍ້ຳ ມນັ ບ ື່  ອອກສຽງ ຄກັ         ໃຜ ຈະ ຮູໍ້ ໄດໍ້ 

ຢື່ຳງໃດ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປົື່ ຳ ຫລ  ດດີ ຈງັຫວະ ໃດ.         

8ຖໍ້ຳ ດື່ຽວ ແກ ອອກສຽງ ບ ື່  ຄກັ         ໃຜ ຈະ ຕຽມ ຕວົ ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ຂໍ້ຳ-

ເສິກ.         

9ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ແຕື່ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ທີື່  

ເຂົໍ້ຳໃຈ ບ ື່  ໄດໍ້         ຜູໍ້ ທີື່  ຟງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ລອຍ ໄປ 

ຕຳມ ລມົ.         

10ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ມີ ຫລຳຍ ພຳສຳ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ພຳສຳ ໃດ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ໝຳຍ.         

11ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຕ ື່  ຜູໍ້ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ປຳກ 

ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຕ ື່  ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ 

ຮໍ້ອນໃຈ ສະແຫວງຫຳ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ          ກ  ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ໃຫໍ້ 

ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.          
13ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄວນ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ຕນົ ສຳມຳດ ແປ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ.         

14ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ເປັນ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ຢູື່ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ຄວຳມ 

ຄ ດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ.         

15ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ,         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ຈະ ໄຫວໍ້ ວອນ ດໍ້ວຍ ຈດິ 

ວນິ ຍຳນ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ຈະ ໄຫວໍ້ ວອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄ ດ ເໝ ອນ ກນັ         ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ດໍ້ວຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ກ  

ຈງິ         ແຕື່ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄ ດ ເໝ ອນ ກນັ.         

16ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ຄນັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ ດໍ້ວຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ         ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກື່ຳວ ຕອບ ຄວຳມ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ອຳ ແມນ”         ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ຄ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ.         

17ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ 

ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຢື່ຳງ ດ ີກ  ຕຳມ         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຈະເລີນ.         

18ເຮົຳ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ ເຮົຳ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ໄດໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

19ແຕື່ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ 

ເຮົຳ ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ຫໍ້ຳ ຄ  ຳ ດໍ້ວຍ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຄະຕ ິສອນ ຄນົ ອ ື່ ນ         ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ໝ ື່ ນ 

ຄ  ຳ ເປັນ ພຳສຳ ແປກ ໆ.          
20ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ນ ກຄ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ເດັກນໍ້ອຍ         ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ 

ເປັນ ເໝ ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ອື່ອນ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ນ ກຄ ດ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຢື່ຳງ ຜູໍ້ ແກື່.         

21ໃນ ພຣະບນັຍດັ ມີ ຄ  ຳ 

ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ‘ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພນົລະເມ  ອງ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ພຳສຳ ດໍ້ວຍ ຮມີ ສບົ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຟງັ ເຮົຳ’.”         

22ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ກຳນ ເວົໍ້ຳ 

ພຳສຳ ແປກ ໆ         ຈິື່ງ ບ ື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ         ແຕື່ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ         ສື່ວນ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ເປັນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ແຕື່ ເປັນ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ.         

23ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຄຣສິຕະຈກັ ມຳ ຮື່ວມ ປະຊຸມ ກນັ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຕື່ຳງ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ແປກ ໆ         

ແລະ ມີ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ 

ບໍ້ຳ ຫລ .         

24ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລໍ້ວ ມີ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຫລ  ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ທກຸ ຄນົ 

ຈະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ເມ  ື່ອ ຕວົ         ແລະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເກດີ ຄວຳມ ສງັ ຄວຳມ ເກດ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ 

ເຂົຳ.         

25ຄວຳມ ລບັ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ໝບູ ໜໍ້ຳ ລງົ ນະມດັສະ-

ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ຮບັ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ແທໍ້.”          



1 ໂກຣິນໂທ 15 320 
ເຮັດສິ່ງສາລະພັດໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ 

26ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ         ບຳງ ຄນົ ກ  ມີ ບດົເພງ 

ສນັລະເສີນ,         ບຳງ ຄນົ ມີ ບດົ ຄ  ຳ ສອນ,         ບຳງ ຄນົ ກ  ມີ ບດົ ຄວຳມ ທີື່  ຊງົ ສະແດງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ,         

ບຳງ ຄນົ ກ  ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ,         ບຳງ ຄນົ ກ  ແປ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມກີຳນ 

ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

27ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປຳກ ພຽງ ສອງ ຄນົ ຫລ  ຢື່ຳງ ຫລຳຍ ສຳມ ຄນົ         

ແລະ ໃຫໍ້ ປຳກ ເທ ື່ ອ ລະ ຄນົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ມີ ຜູໍ້ ແປ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ.         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ແປ ໄດໍ້         ກ  ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມດິ 

ຢູື່ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕນົ ເອງ ແລະ ທນູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

29ຝື່ຳຍ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ 

ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ແຕື່ ສອງ ຫລ  ສຳມ ຄນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ຄນົ ອ ື່ ນ ຮບັ ພິຈຳລະນຳ ເອົຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຂົຳ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ.         

30ແລະ ຖໍ້ຳ ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ກື່ຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມດິ ຢູື່.         

31ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ທກຸ ຄນົ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ເປັນ ລ  ຳດບັ ກນັ ເທ ື່ ອ ລະ ຄນົ         ເພ ື່ ອ 

ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ຄວຳມ ຮູໍ້ ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ໜນູ ໃຈ.         

32ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ 

ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ຕນົ.         

33ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ຜູໍ້ ກ ື່  ເຫດ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ໃຫໍ້ ເກດີ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ.          
34ຕຳມ ລະບຽບ ທີື່  ປະຕບິດັ ໃນ ບນັດຳ ຄຣສິຕະຈກັ ແຫື່ງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ,         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ 

ຜູໍ້ຍງິ ມດິ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ         ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ປຳກ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ 

ຕຳມ ດ ັື່ງ ພຣະບນັຍດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

35ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຢຳກ ຮຽນ ຮູໍ້ ອນັ ໃດ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຖຳມ ຜວົ ເຂົຳ ເອງ ຢູື່ ເຮ ອນ         

ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ທີື່  ຜູໍ້ຍງິ ຈະ ກື່ຳວ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ກ  ເປັນ ກຳນ ໜໍ້ຳ ອຳຍ.         

36ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ          ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ ພວກ ດຽວ ຫລ .          
37ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຫລ  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຈຳກ ພຣະວິນ-

ຍານ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄວນ ຍອມຮບັ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຮົຳ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ພຣະບນັຍດັ 

ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

38ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຍອມຮບັ ຮູໍ້ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້         ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຮບັ ຮູໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

39ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອນໃຈ ສະແຫວງຫຳ ທີື່  ຈະ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ສື່ວນ 

ກຳນ ປຳກ ພຳສຳ ແປກ ໆ         ນ ັໍ້ນ ກ  ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຫໍ້ຳມ.         

40ແຕື່ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ທກຸ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ຖ ກ ຕຳມ ລະບຽບ ວ ິໃນ.          

ບົດທີ 15 
ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຄືນພຣະຊົນ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂ  ແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ຳນ ງ ເຖງິ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍອມຮບັ ເອົຳ ໄວໍ້ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.         

2ແລະ 

ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຍ ດ ຖ  ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ 

ເປັນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເວັໍ້ນ ເສຍ ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຈງິ ໃຈ.         

3ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຮບັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ສດຸ ຄ  ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ 

ວຳຍ ພຣະຊນົ ແທນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ.         

4ແລະ ຊງົ ຖ ກ 

ວຳງ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ວນັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ.         
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5ພຣະອງົ ຊງົ ປະກດົ         ແກື່ ເກຟາ          ແລໍ້ວ ແກື່ ພວກ ສິບ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

6ຕ ື່  ມຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ 

ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກວື່ຳ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໃນ ຄຳວ ດຽວ         ຊ ື່ ງ ສື່ວນ ຫລຳຍ ຍງັ ເປັນ ຢູື່ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ແຕື່ ບຳງ 

ຄນົ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ແລໍ້ວ.         

7ຕ ື່  ນ ັໍ້ນ ອີກ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ຢາໂກໂບ          ແລໍ້ວ ແກື່ ອກັ ຄະ ສຳວກົ 

ທງັ ໝດົ.         

8ພຳຍຫລງັ ທີື່  ສດຸ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ລກູ ທີື່  ເກດີ ຜິດ ຍຳມ.         

9ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         

ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

10ແຕື່ ວື່ຳ ທີື່  ເຮົຳ ເປັນ ຢູື່ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ 

ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໄຮໍ້ ປະ-

ໂຫຍດ         ແຕື່ ແທນ ທີື່  ຈະ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ອີກ         ບ ື່  ໃຊື່ ເຮົຳ 

ເອງ ທີື່  ເຮັດ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ນ  ຳ ເຮົຳ ທີື່  ເຮັດ.         

11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຫລ  ເຂົຳ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ ປະກຳດ ຢື່ຳງ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ 

ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ການທີ່ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາ 
12ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ປະກຳດ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ແລໍ້ວ         

ເປັນ ແນວໃດ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ ບ ື່  ມກີຳນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

13ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມກີຳນ ເປັນ 

ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ພຣະຄຣິດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         

14ຖໍ້ຳ ພຣະຄຣິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຄ ນ ພຣະ-

ຊນົ ແລໍ້ວ         ກຳນ ປະກຳດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

15ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ປະກດົ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ຈງິ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ພວກ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ພະຍຳນ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄນົ 

ຕຳຍ ບ ື່  ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ ຄ ນ ພຣະຊນົ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

16ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕຳຍ ບ ື່  ເປັນ ຄ ນ ມຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ 

ພຣະຊນົ.         

17ແລະ ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຍງັ ຄງົ ຢູື່ ໃນ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຕນົ.         

18ຊ  ໍ້ຳ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ,         

ພວກ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຄຣິດ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ.         

19ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຄຣິດ ຝື່ຳຍ ຊວີດິ ນີໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ[a]         ພວກ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ສງັເວດ ທີື່  ສດຸ ໃນ ໝູື່ ຄນົ 

ທງັ ປວງ.          
20ແຕື່ ທີື່  ຈງິ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ຊງົ ເປັນ ຜນົ ແຮກ ໃນ ພວກ 

ຄນົ ທີື່  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

21ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຕຳຍ ໄດໍ້ ມີ ມຳ ທຳງ ມະນດຸ ສນັໃດ         ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ 

ຕຳຍ ກ  ມີ ມຳ ທຳງ ມະນດຸ ສນັນ ັໍ້ນ.         

22ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຕຳຍ ເພຳະ ກື່ຽວ ເນ ອງ ກບັ ອາດາມ ສນັ-

ໃດ         ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ເພຳະ ກື່ຽວ ເນ ື່ ອງ ກບັ ພຣະຄຣິດ ສນັນ ັໍ້ນ.         

23ແຕື່ ຈະ 

ເປັນ ໄປ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ຂອງ ແຕື່ລະຄນົ         ຄ  ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ຜນົ ແຮກ         ຕ ື່  ມຳ ກ  ແມ ື່ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  

ເປັນ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ ໃນ ເວລຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ.         

24ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຄຳວ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         

ຄ  ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຍກົເລີກ ກຳນ ປກົຄອງ         ກບັ ທງັ ອຳນພຸຳບ ແລະ ອ  ຳນຳດ ທກຸ ໆ ຢື່ຳງ ເສຍ         ແລໍ້ວ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຖໍ້ຳວື່ຳນອກຈຳກຄວຳມຫວງັໃນພຣະຄຣດິສ  ຳລບັຊວີດິນີໍ້ ເຮົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ມອີນັໃດອ ື່ ນອກີ.” 
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ຈະ ຊງົ ມອບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄວໍ້ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະບດິາ.         

25ເພຳະວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ສະເຫວຍີ ລຳດ ຢູື່ ກື່ອນ         ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປຳບ ສດັຕູ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

26ສດັຕູ ຕວົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ທີື່  ຈະ ຖ ກ ຊງົ ຍກົເລີກ ເສຍ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

27ເຫດ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ປຳບ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ລງົ ໃຕໍ້ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊງົ 

ປຳບ ສິງ ສຳລະພດັ ລງົ ນ ັໍ້ນ”         ກ  ປະກດົ ຄກັແນື່ ວື່ຳ         ເວັໍ້ນ ເສຍ ແຕື່ ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ປຳບ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ລງົ ຢູື່ 

ໃຕໍ້ ພຣະອງົ.         

28ແລະ ເມ  ື່ອ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ປຳບ ລງົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະ-
ບຸດ ຈະ ຊງົ ຍອມ ລງົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ປຳບ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ລງົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ 

ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ເອກ ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທງັ ປວງ.          
29ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳຍ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ແທໍ້         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ຈິື່ງ ມີ 

ຄນົ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຕຳຍ.         

30ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ເຫດ ສນັໃດ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຕໍ້ອງ ສື່ຽງ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ຢູື່ 

ທກຸ ເວລຳ.         

31ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂ  ຢ ນຢນັ ວື່ຳ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຕຳຍ ຢູື່ ທກຸ ວນັ         ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ກ  ອໍ້ຳງ ຄວຳມ ພຳກພມູ ໃຈ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໂດຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

32ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ          (ຕຳມ ຄວຳມ ເຫັນ ຂອງ ມະ-

ນດຸ)         ຈະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ແກື່ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳຍ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ         

“ກ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພຳກນັ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ ເທີນ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຕຳຍ.”         

33ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຫລງົ ຜິດ ໄປ         “ກຳນ ຄບົ 

ກບັ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຍື່ອມ ເສຍ ນໄິສ”.         

34ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳສູື່ ນໄິສ ອນັ ເໝຳະ ສມົ ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ຜິດ 

ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ບຳງ ຄນົ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຄວຳມ ລະ-

ອຳຍ.          

ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາ 
35ແຕື່ ບຳງ ຄນົ ຈະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຕຳຍ ຈະ ຄ ນ ມຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຄ ນ ມຳ ຈະ ມີ ຮື່ຳງກຳຍ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ.”         

36ໂອ         ຄນົ ຜູໍ້ ໄຮໍ້ ຄວຳມ ຄ ດ ເອີຍ,         ເມດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຫວື່ຳນ ລງົ ດນິ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ມນັ ບ ື່  ຕຳຍ ເສຍ ກື່ອນ 

ຈະ ງອກ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

37ເມດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຫວື່ຳນ ລງົ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ແມ ື່ນ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ຫລ  ແນວ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ດ ີ        ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຮບູ ຮື່ຳງ ຂອງ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ຈະ ງອກ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ເມດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

38ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ຕ ົໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເມດັ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ         ແລະ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຜກັ ທກຸ ຊະ-

ນດິ ໃຫໍ້ ມີ ກກົ ມີ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ມນັ ເອງ.         

39(ເນ ໍ້ອ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເໝ ອນ ກນັ ໝດົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເນ ໍ້ອ ມະນດຸ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         

ເນ ໍ້ອ ສດັ ສີື່  ຕນີ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         ເນ ໍ້ອ ນກົ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         ເນ ໍ້ອ ປຳ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ.         

40ຮື່ຳງກຳຍ ສ  ຳລບັ ສະຫວນັ ກ  

ມີ ແລະ ຮື່ຳງກຳຍ ສ  ຳລບັ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ມ ີ         ແຕື່ ວື່ຳ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ ສ  ຳລບັ ສະຫວນັ ກ  

ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ ສ  ຳລບັ ໂລກ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ.         

41ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ດວງ ອຳ-

ທິດ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ດວງ ຈນັ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ດວງ ດຳວ ກ  ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ,         

ແຕື່ ທີື່  ຈງິ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ດວງ ດຳວ ດວງ ໜ ື່ ງ         ກ  ຕື່ຳງ ກນັ ກບັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ດວງ ດຳວ ດວງ 

ອ ື່ ນ ໆ).          
42ສື່ວນ ກຳນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ ກ  ເໝ ອນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຄ          ສິື່ ງ ທີື່  ຫວື່ຳນ ລງົ ກ  ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ 
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ໄປ         ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຄ ນ ມຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ.         

43ເມ  ື່ອ ຫວື່ຳນ ລງົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຍດົ         ເມ  ື່ອ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກ  ມີ ສະງ ື່ຳ 

ລຳສີ         ເມ  ື່ອ ຫວື່ຳນ ລງົ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ         ເມ  ື່ອ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກ  ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ.         

44ເມ  ື່ອ ຫວື່ຳນ ລງົ ກ  ເປັນ ກຳຍ 

ທ  ຳ ມະ ດຳ         ເມ  ື່ອ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກ  ເປັນ ກຳຍ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ         ຖໍ້ຳ ມີ ກຳຍ ທ  ຳ ມະ ດຳ ກ  ຄງົ ມີ ກຳຍ ຝື່ຳຍ ວນິ 

ຍຳນ ດໍ້ວຍ.         

45ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ຄນົ ເດມີ ຄ  ອາດາມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ມີ 

ຊວີດິ ຢູື່”         ອາດາມ ຜູໍ້ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຄ  ພຣະວິນຍານ ຜູໍ້ ປະທຳນ ຊວີດິ.         

46ແຕື່ ກຳຍ ທີື່  ເກດີ ມຳ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຊື່ 

ເປັນ ກຳຍ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ         ແຕື່ ເປັນ ກຳຍ ທ  ຳ ມະ ດຳ ແລະ ຕ ື່  ມຳ ຈິື່ງ ມີ ກຳຍ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ.         

47ມະນດຸ ເດມີ 

ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ດນິ ຈິື່ງ ເປັນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ມະນດຸ ຖໍ້ວນ ສອງ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ.         

48ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ມຳ 

ຈຳກ ດນິ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ດນິ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ 

ສະຫວນັ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ສະຫວນັ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

49ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ລກັ-

ສະນະ ສມົ ກບັ ມະນດຸ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ດນິ ສນັໃດ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຄງົ ຈະ ມີ ລກັສະນະ ສມົ ກບັ ຜູໍ້ ສະເດັດ ມຳ 

ຈຳກ ສະຫວນັ ສນັນ ັໍ້ນ.          
50ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ         ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ຈະ ມີ ສື່ວນ ໃນ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ຈະ ມີ ສື່ວນ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.         

51ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເຮົຳ ມີ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ໝດົ ທກຸ ຄນົ         ແຕື່ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ປື່ຽນແປງ ໃໝື່ ໝດົ ທກຸ ຄນົ.         

52ໃນ ຊ ົື່ວ ຂະນະ ດຽວ,         ໃນ ພບັ ຕຳ ດຽວ,         ເມ  ື່ອ ເປົື່ ຳ 

ແກ ຄ ັໍ້ງ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈະ ມີ ສຽງ ແກ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ ນ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ໂດຍ ບ ື່  ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແລະ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ຊງົ ປື່ຽນແປງ ໃໝື່.         

53ເພຳະວື່ຳ ກຳຍ ທີື່  ເປ ື່ ອຍ 

ເນົື່ ຳ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ສວມ ກຳຍ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແລະ ກຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ເປັນ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ສວມ ກຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ບ ື່  ເປັນ.         

54ແລະ ເມ  ື່ອ ໃດ ກຳຍ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ສວມ ກຳຍ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແລະ ກຳຍ ທີື່  ຕຳຍ 

ເປັນ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ສວມ ກຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ບ ື່  ເປັນ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄວຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສ  ຳ-

ເລັດ         ຄ  ວື່ຳ,          

  “ຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ຕກົເຖງິປະລຳໄຊແລໍ້ວ. 

 55  ໂອ ຄວຳມຕຳຍເອີຍ, ໄຊຊະນະຂອງມ ງຢູື່ໃສ 

  ໂອ ຄວຳມຕຳຍເຮຍີ, ໄລພິດຂອງມ ງຢູື່ໃສ.” 
56ໄລ ພິດ ຂອງ ຄວຳມ ຕຳຍ ຄ  ຄວຳມ ບຳບ         ແລະ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຄວຳມ ບຳບ ຄ  ພຣະບນັຍດັ.         

57ແຕື່ 

ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

58ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່         ຢື່ຳ 

ຫວ ັື່ນໄຫວ         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ງຳນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ບ ລິບນູ ທກຸ ເວລຳ         ດໍ້ວຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ ໃນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ກຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ.          

ບົດທີ 16 
ການຄິດສະເລ່ຍຂອງທານຊ່ອຍເຫລືອໄພ່ພົນ 

1ອນັ ໜ ື່ ງ,         ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຮບິ ໂຮມ ຂອງ ທຳນ ສ  ຳລບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຄຣສິ-



1 ໂກຣິນໂທ 16 324 
ຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ແຂວງ ຄາລາເຕຍ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

2ຄ  ທກຸ ວນັ 

ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຄິດ ສະເລື່ຍ ບຳງ ສື່ວນ ຈຳກ ລຳຍ ໄດໍ້ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ມ-ີ

ກຳນ ແຜື່ ເກບັ ເອົຳ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເຮົຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

3ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຊອບ ຈະ ເລ ອກ ຜູໍ້ ໃດ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ  ຈດົໝຳຍ ແລະ ຂອງ ທຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ.         

4ຖໍ້ຳ ເຫັນ 

ຄວນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ເອງ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໄປ ນ  ຳ ເຮົຳ.          

ແຜນການເດີນທາງຂອງໂປໂລ 
5ເວລຳ ໃດ ເຮົຳ ຜື່ຳນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ 

ມຳ ທຳງ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ.         

6ແລະ ເຮົຳ ອຳດ ພກັ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫິງ ເຕບີ         ບຳງທີ ຈນົ ໝດົ ລະດ ູໜຳວ ກ  ເປັນ 

ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ທຳງ ໃດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊື່ອຍ ຈດັ ສ ົື່ງ ເຮົຳ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ.         

7ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ຈະ 

ພບົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພຽງ ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຜື່ຳນ ໄປ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ         

ເຮົຳ ຈະ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຫິງ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ.         

8ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ພກັ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ ຈນົ ເຖງິ 

ເທດສະກຳນ ເພັນເຕຄສໍະເຕ.         

9ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ນີໍ້ ມີ ປະຕູ ໄຂ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ໜໍ້ຳ ຈະ ເກດີ ຜນົ         

ທງັ ຄນົ ຂດັຂວຳງ ກ  ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.          
10ຖໍ້ຳວື່ຳ ຕີໂມທຽວ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ຄວຳມ 

ສະບຳຍ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ເຮັດ ກຳນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ.         

11ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ 

ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ດ ູໝິື່ ນ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມສກຸ         ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ຈະ ກບັ ມຳ ເຖງິ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ 

ຄອງ ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.          
12ສື່ວນ ອາໂປໂລ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຕ ອນໃຈ ເພິື່ ນ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄປ 

ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ເພິື່ ນ ຍງັ ບ ື່  ເຕັມ ໃຈ ຈະ ໄປ         ເມ  ື່ອ ໃດ ມີ ໂອກຳດ 

ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຈະ ໄປ.          

ຄຳຕັກເຕືອນສຸດທ້າຍແລະຄຳສະແດງຄວາມນັບຖື 
13ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ,ີ         ຈ ົື່ງ ຢ ນ ໝັໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ແກື່ ແລໍ້ວ,         

ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ.         

14ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ.          
15ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ຄອບຄວົ ຂອງ ສະເຕຟານາ ວື່ຳ         ເຂົຳ ເປັນ ຄຣິສະຕຽນ ພວກ ແຮກ ໃນ 

ແຂວງ ອະຂາຢາ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຕວົ ໄວໍ້ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

16ພີື່ -

ນໍ້ອງ ເອີຍ,         ເຮົຳ ເຕ ອນ ສະຕ ິ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຮື່ວມ 

ໃນ ກຳນ ງຳນ ໜກັໜື່ວງ ນ ັໍ້ນ.         

17ອນັ ໜ ື່ ງ,         ທີື່  ສະເຕຟານາ ແລະ ຟໍຕູນາໂຕ ກບັ ອະຂາອີໂກ ໄດໍ້ ມຳ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍນິດ ີ         ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຂຳດເຂນີ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ ແທນ ແລໍ້ວ.         

18ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເບກີບຳນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ 

ນ ັໍ້ນ,         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ຮູໍ້ ຄນຸຄື່ຳ ຂອງ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
19ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ          ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ອາກີ-

ລາ ແລະ ປີຊະກີລາ ພໍ້ອມ ກບັ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ໃນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ເຕັມທີ.         

20ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທກຸ ຄນົ ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         
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ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກັ ທຳຍ ປຳ ໄສ ກນັ ດໍ້ວຍ ທ  ຳນຽມ ຈບູ ອນັ ບ ລິສດຸ.          

21ຄ  ຳ ສະແດງ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ນີໍ້ ເປັນ ລຳຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ໂປໂລ.          
22ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຮກັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ 

ສະເດັດ ມຳ.[a]          
23ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.          
24ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.          

 16 

*       *       * 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ມຳຣຳນອຳທຳ” ອຳດແປໄດໍ້ວື່ຳ “ຂ ອງົພຣະຜູໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳຂອງເຮົຳຈ ົື່ງສະເດັດມຳ.” 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ໂກຣິນໂທ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຕີ-

ໂມທຽວ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ.         ເຖງິ         ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ໂກຣິນໂທ          ກບັ ໄພື່ ພນົ ທງັ 

ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຢູື່ ທົື່ວ ແຂວງ ອະຂາຢາ.         

2ຂ  ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ໂປໂລໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ 
3ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະບິດາ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ພຣະບິ-

ດາ ຜູໍ້ ຊງົ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

4ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ 

ເຮົຳ ໃນ ກຳນ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ສຳມຳດ ໄດໍ້ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ມີ 

ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ທີື່  ເຮົຳ ເອງ ໄດໍ້ ຮບັ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ສື່ວນ ທນົ ທກຸ ກບັ ພຣະຄຣິດ ຫລຳຍ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ສນັໃດ         ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ 

ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ ກ  ຫລຳຍ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ.         

6ທີື່  ເຮົຳ ທນົ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ແລະ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         ແລະ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ         ກ  

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເໝ ອນ ກນັ         ຄ  ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ພຽນ ສູໍ້ ທນົ ເອົຳ ຄວຳມທກຸ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ສູໍ້ ທນົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

7ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ແນື່-

ນອນ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ໃນ ຄວຳມທກຸ ສນັໃດ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ໃນ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ.         

8ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ          ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໜກັ ໃຈ 

ເຫລ ອ ກ  ຳລງັ         ຈນົ ເຮົຳ ໝດົ ຫວງັ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ຊວີດິ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

9ທີື່  ຈງິ,         ເຮົຳ ຄຳດ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ໂທດ ປະ-

ຫຳນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ທີື່  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ກ  ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ຕວົ ເອງ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ 

ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

10ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ ລະ-

ນຳ ໄພ         ແລະ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ອີກ ເຮົຳ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພຣະອງົ ວື່ຳ ຍງັ ຈະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

11ຂ  

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮື່ວມ ກນັ ຊື່ອຍ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ 

ຈະ ໄດໍ້ ຂອບ ພຣະຄນຸ ຍໍ້ອນ ເຮົຳ         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ພຣະຄນຸ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ         ອນັ ເປັນ ກຳນ ຊງົ ຕອບ 

ສະໜອງ ຕ ື່  ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.          

ເລື່ອງເລື່ອນການແວ່ຢາມຂອງໂປໂລ 
12ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ເຮົຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ໄດໍ້         ຄ  ວື່ຳ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ສະແດງ ຕວົຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ໂລກ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ສະແດງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ 
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ນ  ໍ້ຳໃຈ ບ ລິສດຸ ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ ໃຈ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໃຊື່ ຕຳມ ປນັຍຳ ຂອງ ໂລກ         ແຕື່ 

ຕຳມ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ.         

13ເຫດ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ເລ ື່ ອງ ອ ື່ ນ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ນອກຈຳກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ ອື່ຳນ ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄງົ 

ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢື່ຳງ ຖໍ້ວນ ຖີື່ .         

14ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ບຳງ ສື່ວນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຄວຳມ ພຳກພມູ ໃຈ ໃນ ພວກ ເຮົຳ         ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  

ເຮົຳ ຈະ ມີ ຄວຳມ ພຳກພມູ ໃຈ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

15ເພຳະ ຮູໍ້ສ ກ ແນື່ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແຕື່ ຫວົທີ ເຮົຳ 

ຢຳກ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ສອງ ເທ ື່ ອ.         

16ຄ  ເຮົຳ ໝຳຍ ໃຈ ຈະ ແວື່ 

ຢຳມ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ          ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກບັ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ 

ມາເກໂດເນຍ          ກ  ຈະ ແວື່ ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຈດັ ສ ົື່ງ ເຮົຳ ໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຢູ-
ດາຍ.         

17ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໝຳຍ ໃຈ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປີໍ້ນ ແປື່ ໄປ ມຳ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳຄວຳມ ໝຳຍ 

ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມຳ ຢື່ຳງ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ຈນົ ເຮົຳ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເອີ ໆ”         “ບ ື່  ໆ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຫລ .         

18ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສດັຊ ື່  ທື່ຽງ ທ  ຳ ສນັໃດ         ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ກື່ຳວ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເປັນ ຄ  ຳ         

“ເອີ ໆ”         “ບ ື່  ໆ.”         

19ເພຳະວື່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ກບັ ຊີລາວານ 

ແລະ ຕີໂມທຽວ ໄດໍ້ ປະກຳດ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ຄ  ຳ         “ຈງິ”         ແລະ         “ບ ື່  ຈງິ”         ແຕື່ 

ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ລໍ້ວນ ແລໍ້ວແຕື່ ຄ  ຳ ຈງິ.         

20ບນັດຳ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈງິ ໂດຍ ພຣະເຢຊ ູ         

ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ອຳ ແມນ”         ໂດຍ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ທີື່  ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

21ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຫດົສງົ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ພຣະເຈົ້າ.         

22ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຕຳ ໃສື່ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ໄວໍ້ ໃນ 

ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ມດັ ຈ  ຳ ດໍ້ວຍ.          
23ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ທນູ ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ທີື່  ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ 

ເມ  ອງ ໂກຣິນໂທ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ງດົ ໂທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ກື່ອນ.         

24ບ ື່  ໃຊື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ນຳຍ 

ບງັຄບັ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ          

ບົດທີ 2 
1ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ເມ  ື່ອ ມີ ຄວຳມທກຸ ໂສກ ຢູື່.         

2ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທກຸ ໂສກ         ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ກ  ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ-

ທກຸ ໂສກ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

3ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ,         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄວຳມ-

ທກຸ ໂສກ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ຄວນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ເຮົຳ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ເຮົຳ ກ  ເປັນຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ.         

4ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳ-

ບຳກ ແລະ ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນໃຈ ຫລຳຍ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ         ບ ື່  

ໃຊື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທກຸ ໂສກ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ລ ົໍ້ນ ເຫລ ອ 

ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.          
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ການໃຫ້ອະໄພແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໂສກ 

5ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມທກຸ ໂສກ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ທກຸ ໂສກ ແຕື່ ຜູໍ້ 

ດຽວ         ແຕື່ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທກຸ ໂສກ ດໍ້ວຍ         (ທີື່  ວື່ຳ ບຳງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ 

ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເກນີ ໄປ).         

6ທີື່  ຄນົ ສື່ວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ໃສື່ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ພ  ສມົຄວນ ແລໍ້ວ.         

7ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄວນ ຈະ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ບນັເທົຳ ທກຸ ກ  ດກີ ວື່ຳ         

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຈມົ ລງົ ໃນ ຄວຳມທກຸ ໂສກ ອນັ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ວອນ ຂ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສະ-

ແດງ ຄວຳມ ຮກັ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ຕ ື່  ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

9ນີໍ້ ຄ  ເຫດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຫວງັ 

ຈະ ລອງ ເບິື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ປະກຳນ ຫລ  ບ ື່ .         

10ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົໂທດ ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ ແລໍ້ວ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົໂທດ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

11ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຊາຕານ ມີ ໄຊ ເໜ ອ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແຜນກຳນ ຂອງ ມນັ ແລໍ້ວ.          

ຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງໂປໂລທີ່ເມືອງໂທອາດ 
12ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂທອາດ          ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະ-

ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຂ ຊື່ອງ ທຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

13ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສະບຳຍ ໃຈ         ເພຳະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ພບົ ຕີໂຕ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລຳ ພວກ ນ ັໍ້ນ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ.          

ຄວາມມີໄຊໃນພຣະຄຣິດ 
14ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ນ  ຳ ເຮົຳ ທກຸ ເວລຳ ຕ ື່  ໄປ ຕຳມ ກະບວນ         ຝື່ຳຍ ຄວຳມ 

ໄຊຊະນະ ໂດຍ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ກິື່ນ ຫອມ ຂອງ ຄວຳມ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ປະກດົ 

ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ໃນ ທກຸ ບື່ອນ.         

15ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ກິື່ນ ອນັ ຫອມ ຫວຳນ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພຣະເຈົ້າ          ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ກ  ຳລງັ ຈບິຫຳຍ ດໍ້ວຍ.         

16ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ເປັນ ກິື່ນ ຂອງ ຄວຳມ ຕຳຍ ຊ ື່ ງ ຈະ ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ 

ອີກ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ຂອງ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ນ  ຳໄປ ສູື່ ຊວີດິ         ໃຜ ໜ  ຈະ ພ  ສມົ ກບັ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້.         

17ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ບ ື່  ເໝ ອນ ຫລຳຍ ຄນົ         ທີື່  ເອົຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ປອມ ແປງ ແລະ ຂຳຍ ກນິ ແຕື່ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເໝ ອນ 

ຢື່ຳງ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.          

ບົດທີ 3 
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະສັນຍາໃໝ່ 

1ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ຍໍ້ອງຍ  ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ໜງັສ  ແນະນ  ຳ ຕວົ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ບຳງ ຄນົ ຫລ          ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ໜງັສ  ນ  ຳ ຕວົ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ .         

2ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ໜງັສ  ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ໃນ ຫວົໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ແລະ ໄດໍ້ 

ອື່ຳນ.         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະກດົ ອອກ ເປັນ ໜງັສ  ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ          ທີື່  ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ສ ົື່ງ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ຂຽນ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳໝ ກ ແຕື່ ຊງົ ຂຽນ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ 
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ຂຽນ ໄວໍ້ ທີື່  ແຜື່ນ ຫີນ ແຕື່ ຊງົ ຂຽນ ໃສື່ ແຜື່ນ ເນ ໍ້ອທີື່  ເປັນ ຫວົໃຈ.          

4ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ພຣະຄຣິດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

5ບ ື່  ໃຊື່ ເຮົຳ ຈະ ຄ ດ ຖ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ 

ໃດ ໄດໍ້ ເກດີ ຈຳກ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

6ຄ  

ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຝື່ຳຍ ພຣະສນັຍຳ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະກອບ ດໍ້ວຍ 

ຕວົ ອກັສອນ         ແຕື່ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ          ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຕວົ ອກັສອນ ນ ັໍ້ນ ປະຫຳນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ແຕື່ 

ສື່ວນ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ.          
7ແຕື່ ຖໍ້ຳ ກຳນ ປະຕບິດັ ທີື່  ນ  ຳໄປ ເຖງິ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຄ  ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຕວົ ອກັສອນ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຈຳລ ກ 

ໄວໍ້ ທີື່  ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມຳ ດໍ້ວຍ ລດັສະໝີ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ລດັສະໝີ ທີື່  ຈຳງ ຫຳຍ ໄປ         ກ  ຍງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ບ ື່  ໄດໍ້.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະວິນຍານ          ຈະ ບ ື່  ມີ 

ລດັສະໝີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຫລ .         

9ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ກຳນ ປະຕບິດັ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຍງັ 

ມີ ລດັສະໝີ         ກຳນ ປະຕບິດັ ສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ກ  ຈະ ມີ ລດັສະໝີ ມີ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

10ໝຳຍ 

ຄວຳມ ວື່ຳ         ລດັສະໝີ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ອບັ ແສງ ໄປ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ຖ ກ ລດັສະໝີ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ 

ກວື່ຳ ໄດໍ້ ສື່ອງ ແສງ ຂ ົື່ມ ໄວໍ້.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳງ ໄປ ຍງັ ມີ ລດັສະໝີ ພຽງ ນ ັໍ້ນ         ສິື່ ງ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຖຳ-

ວອນ ຄງົ ມີ ລດັສະໝີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         

ເຮົຳ ກ  ມີ ໃຈ ກໍ້ຳ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

13ບ ື່  ໃຊື່ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໂມເຊ ທີື່  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ ເຫັນ ອຳ ວະ ສຳນ ຂອງ ສິື່ ງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຍກົເລີກ ເສຍ ນ ັໍ້ນ.         

14ແຕື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ປ ກ ຕນັ ໄປ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້,         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ອື່ຳນ ພຣະສນັຍຳ ເດມີ,         ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຄງົ ຢູື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ປ ດ 

ອອກ         ເພຳະ ຜໍ້ຳ ຜ ນ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຊງົ ປ ດ ອອກ ໄດໍ້ ກ  ໂດຍ ພຣະຄຣິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ຕະຫລອດ ມຳ ເຖງິ 

ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ໃດ ເຂົຳ ອື່ຳນ ພຣະທ  ຳ ໂມເຊ ກ  ມີ ຜໍ້ຳ ປກົ ປິດ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ຢູື່.         

16“ແຕື່ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ໃດ ທື່ຳນ 

ຫລບົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜໍ້ຳ ປກົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຍກົ ອອກ ເສຍ.”         

17ຄ  ຳ ວື່ຳ         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ”         ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ເຖງິ ພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ເສລີ-

ພຳບ ກ  ມີ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

18ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຕວົ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ສະທໍ້ອນ ແສງ ແຫື່ງ 

ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສ ີຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສີ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ປື່ຽນ ມີ ລກັສະນະ ເໝ ອນ ພຣະອງົ         

ໂດຍ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີເປັນ ລ  ຳດບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ.          

ບົດທີ 4 
ຂອງທີ່ມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນ 

1ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ນີໍ້ ໂດຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ທ ໍ້ຖອຍ.         

2ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ກຳນ ບງັ ລບັ ອນັ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກນົອບຸຳຍ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປອມ 

ແປງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ວື່ຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ເຮົຳ ກ  ພະຍຳຍຳມ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ແກື່ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

3ແຕື່ 

ຖໍ້ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ເຮົຳ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ປກົ ບງັ ໄວໍ້         ກ  ປກົ ບງັ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈບິຫຳຍ 
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ໄປ.         

4ສື່ວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ພະ ຂອງ ສະໄໝ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ມ ດ ໄປ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສີ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ລກັ-

ສະນະ ຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະກຳດ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄຣິດ ຄ  ພຣະເຢຊ ູວື່ຳ 

ຊງົ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະກຳດ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະເຢຊ.ູ         

6ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຈະ 

ສື່ອງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ”         ໄດໍ້ ຊງົ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ 

ສະຫວື່ຳງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເຖງິ ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ພຣະພກັ ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ.          
7ແຕື່ ວື່ຳ ຂອງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ລິດເດດ ອນັ ເລີດ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ.         

8ເຮົຳ ຖ ກ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ອໍ້ອມ ຂໍ້ຳງ         ແຕື່ ບ ື່  

ເຖງິ ອດັຕະຄດັ         ເຮົຳ ຈນົ ປນັຍຳ         ແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ໝດົ ທຳງ ອອກ.         

9ເຮົຳ ຖ ກ ສດັຕູ ໄລື່         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ເຖງິ ຕກົ ໃນ 

ເງ  ໍ້ອມມ   ເຂົຳ         ເຮົຳ ຖ ກ ຕ ີລ ົໍ້ມ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ ບ ື່  ເຖງິ ຕຳຍ.         

10ຕວົ ຂອງ ເຮົຳ ຍອມ ຢູື່ ໃກໍ້ ກບັ ຄວຳມ ຕຳຍ 

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະເຢຊ ູຢູື່ ສະເໝີ         ເພ ື່ ອ ຊວີດິ ຂອງ ພຣະເຢຊ ູຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.         

11ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະ-
ເຢຊູ          ເພ ື່ ອ ຊວີດິ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ອນັ ຕຳຍ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຕຳຍ ຈ ື່ງ ກ  ຳລງັ ສະແດງ ລິດ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ຊວີດິ ກ  ຳລງັ ສະແດງ ລິດ ຢູື່ ໃນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

13ເຮົຳ ມໃີຈ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ         ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້”         ເຮົຳ ກ  ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ໄວໍ້.         

14ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ກ  ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກບັ 

ພຣະເຢຊ ູເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ຈະ ຊງົ ນ  ຳພຳ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

15ເພຳະວື່ຳ 

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄປ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພຣະຄນຸ ມຳ ເຖງິ ຄນົ ເປັນ 

ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ກ  ຈະ ມກີຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ື່ງ ເປັນ ກຳນ ຖວຳຍ 

ພຣະກຽດ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.          

ການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍອາໃສຄວາມເຊື່ອ 
16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ທ ໍ້ຖອຍ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ກຳຍ ພຳຍ ນອກ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຊຸດໂຊມ ໄປ         ແຕື່ 

ໃຈ ພຳຍ ໃນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ທກຸ ໆ         ວນັ.         

17ເຫດ ວື່ຳກຳນ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ອນັ ເບົຳບຳງ ທີື່  ມີ ຢູື່ 

ເປັນ ຊ ົື່ວ ຂະນະ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ກ  ຳລງັ ຈດັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຢື່ຳງ ຖຳວອນ ຫລຳຍ         ຫຳ ທີື່  ປຽບ ບ ື່  ໄດໍ້.         

18ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນແກື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ ຢູື່         ແຕື່ ເຫັນແກື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ບ ື່  ເຫັນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ ຢູື່ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ ຊ ົື່ວຄຳວ         ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ບ ື່  ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖຳວອນ ເປັນນດິ.          

ບົດທີ 5 
1ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຄ  ຮື່ຳງກຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ມ ໍ້ຳງ ລງົ ເສຍ         ເຮົຳ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 
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ກ  ຍງັ ມີ ບື່ອນຢູື່ ອຳ ໃສ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ເປັນ ບື່ອນຢູື່ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ         

ແລະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຖຳວອນ ເປັນນດິ ໃນ ສະຫວນັ.         

2ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ຈງິ,         ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້ ເຮົຳ ຍງັ ໂອື່ຍ ອຳໄລ ຢູື່         

ປຳດຖະໜຳ ຫຳ ຢື່ຳງ ຮໍ້ອນຮນົ ຢຳກ ຫົື່ມ ເອົຳ ທີື່ ຢູື່ ຂອງ ເຮົຳ ອນັ ມຳ ແຕື່ ສະຫວນັ.         

3ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຫົື່ມ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະກດົ ເໝ ອນ ປະ ເປ ອຍ.         

4ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຜູໍ້ ອຳ ໃສ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ໂອື່ຍ ອຳໄລ 

ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຢື່ຳງ ໜກັໜື່ວງ         ບ ື່  ໃຊື່ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ຢູື່ ຕວົ ເປົື່ ຳ         ແຕື່ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ຫົື່ມ ກຳຍ ໃໝື່ 

ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ເປັນ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຖໍ້ວມ ລ ົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ.         

5ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ 

ຈດັ ແຈງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ປື່ຽນແປງ ນີໍ້         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ມດັ ຈ  ຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຮົຳ.         

6ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ຢູື່ ສະເໝີ         ດໍ້ວຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຂະນະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ 

ເຮ ອນ         ຄ  ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ເຮົຳ ກ  ຢູື່ ຫື່ຳງ ຈຳກ ເຮ ອນ         ຊ ື່ ງ ຢູື່ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ດ  ຳ-

ເນນີ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ບ ື່  ໃຊື່ ຕຳມ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ.         

8ເຮົຳ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ແລະ ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ         ຄ  

ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ໄປ ຢູື່ ເຮ ອນ ກບັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ດກີ ວື່ຳ.         

9ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ເປົໍ້ຳ ໝຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ         ຄ  ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້ ຫລ  ບ ື່  ຢູື່ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຊອບ 

ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກດົ ຕວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັລງັ ພິພຳກສຳ 

ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສມົ ກບັ ກຳນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ແລໍ້ວແຕື່ ຈະ ດ ີ

ຫລ  ຊ ົື່ວ.          

ການຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້າທາງພຣະຄຣິດ 
11ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຊກັ ຊວນ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເຮົຳ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຊຳບ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ 

ຊອບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

12ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຍໍ້ອງຍ  ຕວົ ເຮົຳ ເອງ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ອີກ         ແຕື່ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ເຮົຳ ອອກ ອວດ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຂ ໍ້ ໂຕໍ້ 

ຕອບ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມກັ ອວດ ໃນ ສິື່ ງ ພຳຍ ນອກ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໃຈ.         

13ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຢື່ຳງ ຄນົ ເສຍ ຈດິ         ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ຄນົ ປກົກະຕ ິ         ກ  

ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

14ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ບງັຄບັ ເຮົຳ ຢູື່         ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຄ ດ ເຫັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຕຳຍ ແທນ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເຫດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ສື່ວນ ໃນ ຄວຳມ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

15ແລະ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ວຳຍ ພຣະຊນົ ແທນ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຕວົ ເອງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເພ ື່ ອ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ         ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຂົຳ.         

16ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ,         ແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງັເກດ ຮູໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຕຳມ ມຳດຕະຖຳນ ຂອງ ມະນດຸ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ ພຣະຄຣິດ ຕຳມ ມຳດຕະຖຳນ ຂອງ ມະນດຸ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ສງັເກດ ຮູໍ້ 

ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ໃໝື່ ແລໍ້ວ         ຖຳນະ ເກົື່ ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ກຳຍເປັນ ສິື່ ງ ໃໝື່ ທງັ ນ ັໍ້ນ.         

18ສິື່ ງ ທງັ ປວງ 

ນີໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຄ ນ ດ ີກນັ ກບັ ພຣະອງົ ທຳງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ປະຕບິດັ ໃນ ກຳນ ຄ ນ ດ ີກນັ ນ ັໍ້ນ.         

19ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ          
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ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຄ ນ ດ ີກນັ ກບັ ພຣະອງົ[a]         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ໂທດ ໃນ ກຳນ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ 

ຊງົ ມອບ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຄ ນ ດ ີກນັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ກບັ ເຮົຳ.         

20ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ທດູ 

ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ໂດຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທຳງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຂ  ຮໍ້ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍອມ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຄ ນ ດ  ີກນັ ກບັ ພຣະອງົ ເທີນ.”         

21ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ສື່ວນ ໃນ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ 

ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 6 
1ໃນ ເມ  ື່ອ ເປັນ ຄນົ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ພຣະອງົ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ.         

2ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃນ 

ຄຳວ ທີື່  ກະລນຸຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສງົເຄຳະ ເຈົໍ້ຳ”ບດັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  

ຄຳວ ແຫື່ງ ພຣະກະລນຸຳ         ບດັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

3ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ເຫດ 

ສະດດຸ ໃຈ ຈກັຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ເຂົຳ ຈະ ຕຕິຽນ ໄດໍ້.         

4ແຕື່ ເຮົຳ ຜູໍ້ 

ເປັນ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ສະເໜີ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ໃນ ກຳນ ທງັ ປວງ         ໂດຍ ຄວຳມພຽນ 

ອດົທນົ ຫລວງຫລຳຍ ໃນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ,         ໃນ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ,         ໃນ ກຳນບບີ ຄ ັໍ້ນ.         

5ໃນ ກຳນ ຖ ກ 

ຂໍ້ຽນ,         ໃນ ກຳນ ຖ ກ ຄກຸ,         ໃນ ກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ,         ໃນ ກຳນ ງຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ກຳນ ອດົ ຫລບັ ອດົ ນອນ,         ໃນ 

ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ.         

6ໂດຍ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ,         ໂດຍ ຄວຳມ ຮູໍ້,         ໂດຍ ຄວຳມ ອດົທນົ ດນົ ນຳນ,         ໂດຍ ໃຈ 

ກະລນຸຳ,         ໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ,         ໂດຍ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ບ ື່  ປອມ.         

7ໂດຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ສດັ ຈງິ,         

ໂດຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ມ  ຂວຳ ແລະ ມ  ຊໍ້ຳຍ.         

8ທງັ ເວລຳ ມີ ຍດົ ແລະ ເວລຳ ອບັປະຍດົ,         ທງັ ເວລຳ ລ  ກນັ ວື່ຳ ບ ື່  ດ ີແລະ ເວລຳ ລ  ກນັ ວື່ຳ ດ ີ         ຖ ກ ເຂົຳ ຫຳ 

ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ລ ໍ້ ລວງ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່ .         

9ຖ ກ ເຂົຳ ຫຳ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮູໍ້ຈກັ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ທີື່  

ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ດ,ີ         ເປັນ ຄນົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ຕຳຍ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ຍງັ ເປັນ ຢູື່,         ເປັນ ຄນົ ຖ ກ ລງົໂທດ         ແຕື່ 

ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ຕຳຍ.         

10ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມທກຸ ໂສກ         ແຕື່ ຍງັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢູື່ ສະເໝີ,         ເປັນ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         

ແຕື່ ຍງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ເກດີ ຮ ັື່ງມ,ີ         ເປັນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ         ແຕື່ ຍງັ ມີ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ.          
11ຊຳວ ໂກຣິນໂທ ເອີຍ,         ເຮົຳ ກື່ຳວ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອດັ ບງັ ສິື່ ງ ໃດ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ແບ 

ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ.         

12ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ອດັ ບງັ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ອດັ ບງັ ໃຈ ໄວໍ້ ຕ ື່  ເຮົຳ.         

13ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລກູ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ເຮັດ 

ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຈ ົື່ງ ແບ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໃຫໍ້ ກວໍ້ຳງ ເທີນ.          

ພວກເຮົາຄືວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
14ຢື່ຳ ຜກູ ພນັ[b]         ກບັ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ບ ື່  ສະເໝີ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຈະ ມີ ຫຸໍ້ນ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຄ ພຣະເຈົໍ້ຳຊງົໂຜດໃຫໍ້ມະນດຸຄ ນດກີນັກບັພຣະອງົໂດຍພຣະຄຣດິ.” [b]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຢື່ຳເຂົໍ້ຳ

ທຽມແອກ.” 
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ສື່ວນ ອນັ ໃດ ກບັ ຄວຳມ ອະທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສະໜິດ ກບັ ຄວຳມ ມ ດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.         

15ພຣະຄຣິດ ກບັ ເບລີອານ ຈະ ລງົ ລອຍ ກນັ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຫລ  ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຈະ ມີ ສື່ວນ ອນັ ໃດ ກບັ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ.         

16ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຕກົລງົ ກນັ ກບັ ພຣະທຽມ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ເປັນ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ສະ-

ຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ຈະ ທຽວ ຢູື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ.”         

17ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລະ ຈ ົື່ງ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ         ຢື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         

ຈ ື່ງ ຈະ ຮບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້.         

18ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ຈະ ເປັນ ບດຸ ຊຳຍ 

ບດຸ ຍງິ ຂອງ ເຮົຳ”ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 7 
1ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ມີ ພຣະສນັຍຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຈຳກ 

ຮອຍ ເປ ໍ້ອນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ແລະ ວນິ ຍຳນ ຈດິ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຢື່ຳງ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ ໂດຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ.          

ໂປໂລຍິນດີທີ່ຄຣິສຕະຈັກກັບໃຈໃໝ່ 
2ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ກວໍ້ຳງ ຕໍ້ອນຮບັ ເຮົຳ ເທີນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຜູໍ້ ໃດ,         ຫລ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເອົຳ ປຽບ ຜູໍ້ ໃດ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

3ເຮົຳ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃສື່ ໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ຈະ ຕຳຍ ຫລ  ຈະ ເປັນ ກ  ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ.          
4ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ແລະ ພຳກພມູ ໃຈ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ 

ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ         ແລະ ໃນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ເຮົຳ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ 

ເຫລ ອ.         

5ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລໍ້ວ         ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ພກັຜື່ອນ ຈກັ ຍຳມ         ແຕື່ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢູື່ ອໍ້ອມ ຂໍ້ຳງ         ພຳຍ ນອກ ມກີຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຳຍ ໃນ ກ  ມີ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ.         

6ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ,         ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໜນຸ ໃຈ ຄນົ ທີື່  ທ ໍ້ຖອຍ         ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໜນຸ ໃຈ 

ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ຕີໂຕ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ.         

7ແລະ ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ພຽງ ກຳນ ມຳ ຂອງ ຕີໂຕ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊູ ໃຈ ຂອງ ຕີໂຕ ອີກ ດໍ້ວຍ         ຕຳມ ທີື່  ຕີໂຕ ໄດໍ້ ມຳ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ຟງັ ເຖງິ ຄວຳມ ອຳໄລ ແລະ 

ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກບັ ທງັ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ເຮົຳ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທະວ ີຂ ໍ້ນ.         

8ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ຈດົໝຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ສະບບັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ທກຸ ໃຈ ກ  ຕຳມ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ກນິແໜງ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກນິແໜງ ແດື່ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ         ເພຳະ ເຮົຳ 

ເຫັນ ວື່ຳ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ໃຈ         ກ  ພຽງ ແຕື່ ຊ ົື່ວຄຳວ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

9ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີບ ື່  ໃຊື່ ເພຳະ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ເພຳະ ຄວຳມທກຸ 

ໃຈ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຢື່ຳງ ທີື່  ຊອບ 

ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຮໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຮົຳ ຈກັຢື່ຳງ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ ທກຸ ໃຈ ຕຳມ ຢື່ຳງ 

ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຍື່ອມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  ຄວນ ກນິ-
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ແໜງ         ແຕື່ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຕຳມ ຢື່ຳງ ໂລກ ນ ັໍ້ນ         ຍື່ອມ ນ  ຳໄປ ເຖງິ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

11ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ 

ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ທກຸ ໃຈ ຕຳມ ຢື່ຳງ ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ,         ເອົຳໃຈໃສື່ ທີື່  ຈະ ແກໍ້ ຕວົ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ,         ຄວຳມ 

ເຄ ອງ ໃຈ,         ຄວຳມ ຕ ື່ ນ ຕວົ,         ຄວຳມ ອຳໄລ,         ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ         ແລະ ກຳນ ລງົໂທດ ຕອບ ແທນ ຫລຳຍ 

ເທົື່ ຳໃດ         ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ຜິດ ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກ  ບ ື່  ໃຊື່ ຍໍ້ອນ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫລ  

ຍໍ້ອນ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຜິດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕ ື່  ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

13ໂດຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ.         ນອກ-

ຈຳກ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ເພຳະ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຍນິດ  ີ

ຂອງ ຕີໂຕ          ໃນ ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ຕີໂຕ ສະຫງບົ ລງົ.         

14ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ອວດ ອໍ້ຳງ 

ເລ ື່ ອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແກື່ ຕີໂຕ          ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ເລີຍ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ-

ຄວຳມ ຈງິ ສນັໃດ         ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແກື່ ຕີໂຕ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ປະກດົ ເປັນຄວຳມ 

ຈງິ ເໝ ອນ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.         

15ແລະ ເມ  ື່ອ ຕີໂຕ ລະນ ກ ເຖງິ ກຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ກຳນ 

ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ເພິື່ ນ ກ  ເພີື່ ມ ຄວຳມ ຮກັ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

16ເຮົຳ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ.          

ບົດທີ 8 
ການໃຫ້ທານແບບຄຣິສະຕຽນ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ເຖງິ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ.         

2ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ 

ຄຳວ ທີື່  ເຂົຳ ຖ ກ ທດົ ລອງ ຢື່ຳງ ໜກັ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ         ຄວຳມ ຍນິດ ີອນັ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ         

ແລະ ຄວຳມ ຍຳກຈນົ ອນັ ເຫລ ອ ປະມຳນ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ປະກດົ ລ ົໍ້ນ ອອກ ມຳ ເປັນໃຈ ສດັທຳ ອນັ 

ກວໍ້ຳງຂວຳງ.         

3ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ເຂົຳ ສດັທຳ ຖວຳຍ ໂດຍ ສດຸ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເຂົຳ         

ແລະ ເຫລ ອ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເຂົຳ ເສຍ ອີກ.         

4ແລໍ້ວ ຕຳມ ລ  ຳພງັ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         ເຂົຳ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ 

ອໍ້ອນວອນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ຂ  ເຮົຳ ກະລນຸຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

5ບ ື່  ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຄຳດໝຳຍ ໄວໍ້         ແຕື່ ຂ ໍ້ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ສດຸ ແມ ື່ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຕວົ ເອງ ແກື່ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ມອບ ຕວົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

6ຈນົ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເຕ ອນ ຕີໂຕ ໃຫໍ້ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກຳນ ກສຸນົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ລງົມ   ເຮັດ ໄວໍ້ ກື່ອນ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ບ ລິບນູ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ຄ          ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ,         ວຊິຳ 

ຄວຳມ ຮູໍ້,         ຄວຳມ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ,         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈ ົື່ງ ປະກອບ ກຳນ ກ-ຸ

ສນົ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ ເໝ ອນ ກນັ.         

8ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ບນັຊຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຂະຫຍນັ 

ຂນັ ແຂງ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ ມຳ ທຽບ ທດົ ລອງ ກບັ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ແທໍ້ 

ຫລ  ບ ື່ .         

9ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         
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ເຖງິ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ັື່ງມ ີ         ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ຊງົ ຍອມ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຍຳກຈນົ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຄວຳມ ຍຳກຈນົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ແລະ ເຮົຳ ຈະ ອອກ ຄວຳມ ເຫັນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ອນ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ປີ ກຳຍ ນີໍ້         

ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ຍງັ ເຕັມ ໃຈ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

11ບດັ 

ນີໍ້ ກ  ຄວນ ແລໍ້ວ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມໃີຈ ພໍ້ອມ 

ຢູື່ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ຕນົ.         

12ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ພໍ້ອມ ຢູື່ 

ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ທີື່  ຈະ ຊງົ ຮບັ ຕຳມ ທີື່  ທກຸ ຄນົ ມີ ຢູື່         ບ ື່  ໃຊື່ ຕຳມ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ມ.ີ         

13ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ ເບົຳ ລງົ         ແລະ ໃຫໍ້ກຳນ ງຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜກັ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ 

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ສະເໝີ ກນັ.         

14ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ຍຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ບ ລິບນູ ຢື່ຳງ ເວລຳ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ກ  ຄວນ ຈະ ຊື່ອຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຂຳດເຂນີ         ແລະ ໃນ ຍຳມ ທີື່  ເຂົຳ ມີ ບ ລິບນູ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເມ  ື່ອ ຂຳດເຂນີ ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ສະເໝີ ກນັ ໄປ.         

15ດ ັື່ງ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         

“ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ເຫລ ອ ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ໜໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ຂຳດເຂນີ.”          
16ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຕີໂຕ ມໃີຈ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.         

17ເພຳະ ບ ື່  ພຽງ ແຕື່ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເຕ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ຍງັ ມ-ີ

ໃຈ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ລ  ຳພງັ ໃຈ ຕນົ ເອງ.         

18ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ເພຳະ ກຳນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ໃຫໍ້ ໄປ ນ  ຳ 

ຕີໂຕ.         

19ແລະ ບ ື່  ພຽງ ແຕື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຄຣສິຕະຈກັ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຕ ັໍ້ງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ເດນີທຳງ ດໍ້ວຍ 

ກນັ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ກຳນ ກສຸນົ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເປັນ ທລຸະ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ ອງົ ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເປັນ ທີື່  ສະແດງ ນ  ໍ້ຳໃຈ ອນັ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ຂອງ ເຮົຳ.         

20ເຮົຳ ກ  ຈດັກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ຕຕິຽນ ເຮົຳ ໄດໍ້         ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ບ ລິຈຳກ ອນັ ບ ລິບນູ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແຈກ ນ ັໍ້ນ.         

21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ຢຳກ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ.         

22ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ນ  ຳ ເຂົຳ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ 

ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ຈ ື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ໃນ ຫລຳຍ ສິື່ ງ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ 

ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ຂະຫຍນັ ຂນັ ແຂງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ຫລຳຍ ໃນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

23ສື່ວນ ຕໂີຕ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ໃນ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ສື່ວນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ທດູ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເປັນ 

ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

24ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຫລກັ ຖຳນ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ແລະ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ.          

ບົດທີ 9 
ການສົງເຄາະພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ເຮົຳ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຂຽນ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ສງົເຄຳະ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະ-
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ເຈົ້າ.         

2ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ອວດ ອໍ້ຳງ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຕ ື່  ຊຳວ ມາເກໂດເນຍ ວື່ຳ         ທີື່  ແຂວງ ອະຂາຢາ ເຂົຳ ກ  ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປີ ກຳຍ         ແລະ ໃຈ-

ຮໍ້ອນ ຮນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຊຸກຍູໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສນົໃຈ.         

3ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ໄປ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ກຳນ ອວດ ອໍ້ຳງ ຂອງ ເຮົຳ ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຂ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ປະ-

ໂຫຍດ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

4ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ແລໍ້ວ,         ຖໍ້ຳ ຊຳວ ມາເກໂດເນຍ ບຳງ ຄນົ ມຳ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ໄວໍ້ 

ພໍ້ອມ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍໃຈ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ວື່ຳ ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ລະອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ເອງ ກ  

ຈະ ຖ ກ ລະອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຕກັເຕ ອນ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ອນ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຈດັ ແຈງ ເຄ ື່ ອງທຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄວໍ້ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ເຄ ື່ ອງທຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຢູື່ ພໍ້ອມ         ເໝ ອນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງທຳນ ທີື່  

ໃຫໍ້ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສດັທຳ         ບ ື່  ໃຊື່ ດໍ້ວຍ ຂນີໃຈ.         

6ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ຄນົ ທີື່  ຫວື່ຳນ ພຽງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ກ  ກື່ຽວ ເກບັ ໄດໍ້ 

ພຽງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຫລຳຍ         ກ  ກື່ຽວ ເກບັ ໄດໍ້ ຫລຳຍ.         

7ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຄ ດ 

ໝຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         ບ ື່  ໃຊື່ ໃຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄ ດ ເສຍດຳຍ         ຫລ  ດໍ້ວຍ ຂ ນ ໃຈ ໃຫໍ້         ເຫດ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ທີື່  ໃຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຊ ື່ ນ ໃຈ ຍນິດ.ີ         

8ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ອຳດ ປະທຳນ ພຣະຄນຸ ອນັ ອດຸມົ ທກຸ ຢື່ຳງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ພຽງພ  ສ  ຳລບັ ຕວົ ສະເໝີ         ທງັ ຈະ ມີ ສິື່ ງ ຂອງ ບ ລິບນູ 

ສ  ຳລບັ ກຳນ ງຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ ດໍ້ວຍ.         

9ຕຳມ ທີື່  ມີ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ບ ລິຈຳກ ຢື່ຳງ ກວໍ້ຳງ-

ຂວຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເປັນນດິ.”         

10ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ 

ແນວ ປກູ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ຫວື່ຳນ,         ກບັ ທງັ ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ກນິ         ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ແນວ ປກູ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ,         ທງັ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ແນວ ປກູ ນ ັໍ້ນ ທະວ ີຂ ໍ້ນ         ຊ  ໍ້ຳ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຜນົ ແຫື່ງ ຄນຸ ຄວຳມ ດ  ີ

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

11ໂດຍ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮ ັື່ງມ ີ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ຂອງ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຂອງ ແຈກ ຢຳຍ ຢື່ຳງ ໃຈກວໍ້ຳງ ຂວຳງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ແຈກ ຢຳຍ         ຈ ື່ງ ເປັນ 

ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

12ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຊື່ 

ເປັນ ກຳນ ຊື່ອຍ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ຂຳດເຂນີ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຂອບ 

ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ອີກ ດໍ້ວຍ.         

13ແລະ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຜນົ ແຫື່ງ ກຳນ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ         

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ເຫດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍອມ ຟງັ ແລະ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຢູື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ເພຳະ ເຫດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຈກ ຈ ື່ຳຍ ແກື່ ເຂົຳ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ດໍ້ວຍ ໃຈກວໍ້ຳງ ຂວຳງ.         

14ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຮກັແພງ ແລະ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ 

ເຫດ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ ເຫລ ອ.         

15ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະ-
ເຈົ້າ ເພຳະ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ອນັ ເຫລ ອ ທີື່  ຈະ ພນັ ລະ ນຳ ໃຫໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 10 
ໂປໂລກ່າວຕໍ່ຕ້ານເລື່ອງການປະຕິບັດຂອງຄົນ 

1ເຮົຳ ຄ  ໂປໂລ,         ຂ  ອໍ້ອນວອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ສື່ວນ ຕວົ         ໂດຍ ເຫັນແກື່ ຄວຳມ ອື່ອນ ສພຸຳບ 
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ແລະ ພຣະໄທ ກະລນຸຳ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເຮົຳ,         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ສພຸຳບ ຖື່ອມຕວົ ເມ  ື່ອ ຢູື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຢູື່ ໄກ ກ  ເປັນ ຄນົ ໃຈ ກໍ້ຳ.         

2ຄ          ເຮົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສະແດງ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ         ເໝ ອນ ເຮົຳ ຄ ດ ບງັອຳດ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ບຳງ ຄນົ ທີື່  ນ ກ 

ເຫັນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຍງັ ເຮັດ ໄປ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ.         

3ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຢູື່ ກນິ ໃນ ໂລກ ກ  ຈງິ         ເຮົຳ 

ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ສູໍ້ ຮບົ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ.         

4ເພຳະວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ແຕື່ ມີ ລິດ 

ອ  ຳນຳດ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ອຳດ ທ  ຳລຳຍ ຄໍ້ຳຍ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ໄດໍ້         ຄ  ທ  ຳລຳຍ ຄວຳມ ຄ ດ ທີື່  ມີ ເຫດຜນົ ອນັ 

ບ ື່  ຈງິ.         

5ແລະ ຄວຳມ ດ ໍ້ ດ ງ ທກຸ ປະກຳນ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຂດັຂວຳງ ຄວຳມ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ປຳບ 

ຄວຳມ ຄ ດ ທກຸ ປະກຳນ ລງົ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ         ຈນົ ເຖງິ ນໍ້ອມ ຟງັ ພຣະຄຣິດ.         

6ແລະ ເມ  ື່ອ ກຳນ ນໍ້ອມ ຟງັ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ສ  ຳເລັດ ຄບົ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ລງົໂທດ ແກື່ ກຳນ ບ ື່  ນໍ້ອມ ຟງັ ທກຸ ປະ-

ກຳນ.         

7ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ແລ ເບິື່ ງ ສິື່ ງ ທີື່  ປະກດົ ກບັ ຕຳ[a]         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຕຳຍໃຈ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ          ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຳນ ງ ວື່ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຄນົ ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ ເໝ ອນ ກນັ.         

8ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອວດ ອໍ້ຳງ ຫລຳຍ ໄປ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ກື່ຽວ ກບັ ອ  ຳນຳດ ທີື່  

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ບ ື່  ໃຊື່ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຈະ 

ບ ື່  ລະອຳຍ.         

9ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ ດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ເພຳະ 

ຈດົໝຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ມີ ບຳງ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ.         

10“ຈດົໝຳຍ ຂອງ ໂປໂລ ນ ັໍ້ນ ມີ ນ  ໍ້ຳໜກັ ແລະ ມີ ອ  ຳນຳດ 

ກ  ຈງິ         ແຕື່ ວື່ຳ ຕວົ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ ຄ  ອື່ອນ ແຮງ         ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໃຊໍ້ ກຳນ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

11ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່         ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ຈດົໝຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
12ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ ນບັ ຕວົ ວື່ຳ ສະເໝີ ກນັ ກບັ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ຍກົ ຕວົ ເອງ         ຫລ  ປຽບທຽບ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເອົຳ ຕວົ ຂອງ ເຂົຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ວດັແທກ         ແລະ ແທກ ທຽບ ກນັ ແລະ ກນັ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  

ເປັນ ຄນົ ຂຳດ ສະຕປິນັຍຳ.         

13ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ອວດ ຕວົ ໃນ ສິື່ ງ ໃດ ເກນີ ຂອບ ເຂດ         ແຕື່ ວື່ຳ ຈະ ອວດ ຕວົ 

ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢູື່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ນ ັໍ້ນ.         

14ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ 

ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໃຊື່ ເປັນ ກຳນ ລື່ວງ ເກນີ ຂອບ ເຂດ ອນັ ຄວນ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ນ  ຳ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນໝູື່.         

15ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ອວດ ຕວົ ເກນີ ຂອບ ເຂດ,         ບ ື່  

ໄດໍ້ ເອົຳ ກຳນ ທີື່  ຄນົ ອ ື່ ນ ເຮັດ ມຳ ອວດ         ແຕື່ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະເລີນ 

ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ງຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຂະຫຍຳຍ ເຂດ ອອກ ໄປ ຢື່ຳງ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ 

ຂອບ ເຂດ ຂອງ ເຮົຳ.         

16ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃນ ເຂດ ທີື່ ຢູື່ ນອກ ທໍ້ອງຖິື່ ນ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອວດ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ງຳນ ທີື່  ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

17“ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ອວດ         ກ  

ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ອວດ ເທີນ.”         

18ເພຳະ ຄນົ ທີື່  ຍກົຍໍ້ອງ ຕວົ ເອງ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ນບັຖ  ຂອງ ຜູໍ້ ໃດ 

ແຕື່ ຄນົ ທີື່  ໜໍ້ຳ ນບັຖ  ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ ຍກົຍໍ້ອງ.          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພວກເຈົໍ້ຳກ  ຳລງັແລເບິື່ ງອນັທີື່ ປຳກດົພຳຍນອກ.” 
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ໂປໂລແລະອັກຄະສາວົກທຽມ 
1ເຮົຳ ປະສງົ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອດົທນົ ຟງັ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຂອງ ເຮົຳ ຈກັ ໜໍ້ອຍ.         

2ກະລນຸຳ ອດົທນົ 

ນ  ຳ ເຮົຳ ແດື່ທໍ້ອນ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຫວງ ແຫນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຢື່ຳງ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ເຫດ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໝຳຍ ໝັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຜວົ ຜູໍ້ ດຽວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຄຣິດ ເປັນ ສຳວ 

ປອດ ບ ລິສດຸ.         

3ແຕື່ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງ ູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ນຳງ ເອວາ ດໍ້ວຍ ກນົອບຸຳຍ ຂອງ ມນັ         ເຮົຳ ຄ ດ 

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຖ ກ ຫລອກ ລວງ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ໃຫໍ້ ຫລງົ ຈຳກ 

ຄວຳມ ຈງົ ຮກັ ພກັດ ີອນັ ສດັຊ ື່  ແລະ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຄຣິດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

4ເຫດ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ປະກຳດ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊ ູອງົ ອ ື່ ນ         ທີື່  ແຕກ ຕື່ຳງ ກບັ ພຣະອງົ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ພຣະວິນຍານ          ຊ ື່ ງ ຕື່ຳງ ກນັ ກບັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຮບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  

ແຕກ ຕື່ຳງ ກບັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ເທົື່ ຳ ກບັ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຂົຳ ງ ື່ຳຍ 

ເຕັມທີ.         

5ເພຳະ ເຮົຳ ຄ ດ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ກວື່ຳ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຊ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ 

ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ.         

6ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ບ ື່  ເກັື່ງ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້         ທີື່  ຈງິ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ສະແດງ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ປະກດົ ຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ໃນ ກດິຈະກຳນ ທກຸ ສິື່ ງ.         

7ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຜິດ ຫລ  ໃນ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ ເພ ື່ ອ ຍກົ ຊູ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄ ດ ຄື່ຳ ອນັ ໃດ.         

8ເຮົຳ ໄດໍ້ ລູື່ ຊງິ ຄຣສິຕະຈກັ ໜື່ວຍ 

ອ ື່ ນ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຮບັ ເງນິ ບ  ຳລງຸ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ມຳ ບວົລະບດັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ກ  ຳລງັ ຂຳດເຂນີ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ແກື່ ຜູໍ້ ໃດ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ          ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ມີ ພ  ກບັ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ລະວງັ ຕວົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປັນ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ສິື່ ງ ໃດ         ແລະ ຈະ ລະວງັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ.         

10ຄວຳມ ຈງິ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ມີ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ສນັໃດ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ແຂວງ ອະຂາຢາ ຫໍ້ຳມ 

ເຮົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອວດ ອໍ້ຳງ ໃນ ກຳນ ນີໍ້ ສນັນ ັໍ້ນ.         

11ເພຳະ ເຫດ ໃດ         ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ຮກັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຫລ          ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ຊຳບ ດ ີວື່ຳ ເຮົຳ ຮກັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ໄປ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ໂອກຳດ ອວດ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ກຳນ ງຳນ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ແບບ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຮົຳ.         

13ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ທຽມ,         ເປັນ ຄນົ ງຳນ ທີື່  ຫລອກ ລວງ,         ທີື່  ປອມ ຕວົ ເປັນ ອກັ 

ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

14ກຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ປະຫລຳດ ຫຍງັ ດອກ         ເພຳະ ຊາຕານ 

ເອງ ກ  ຍງັ ປອມ ຕວົ ເປັນ ເທວະດຳ ຂອງ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ໄດໍ້.         

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ງ ດ ປະ-

ຫລຳດ ອນັ ໃດ         ທີື່  ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາຕານ ຈະ ປອມ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ບ ັໍ້ນ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ເຂົຳ.          

ການທົນທຸກຂອງໂປໂລໃນຖານະອັກຄະສາວົກ 
16ເຮົຳ ກື່ຳວ ຊ  ໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມີ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ອດົ ຮບັ ຟງັ ເຮົຳ 

ເໝ ອນ ຟງັ ຄນົ ໂງ ື່         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອວດ ອໍ້ຳງ ຈກັ ໜໍ້ອຍ.         

17(ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ຕຳມ ຫລກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ກື່ຳວ ເໝ ອນ ຄນົ ໂງ ື່ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ກຳນ ອວດ 
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ຂອງ ຕນົ.         

18ເພຳະວື່ຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ອວດ ຕວົ ຕຳມ ຢື່ຳງ ມະນດຸ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ອວດ ເໝ ອນ ກນັ).         

19ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍນິດ ີອດົ ຮບັ ຟງັ ຄນົ ໂງ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຄງົ ຈະ ເປັນ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ສະ-

ຫລຳດ ແລໍ້ວ ຕີໍ້.         

20ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ທນົ ເອົຳ         ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເປັນ ຂໍ້ອຍ,         ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ໃດ 

ກ ນ ກນິ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈບັ ເອົຳ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ,         ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຍກົ ຕວົ ເປັນ ໃຫຍື່,         ຫລ  ເມ  ື່ອ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຕບົ ໜໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ.         

21ເຮົຳ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລະອຳຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ອື່ອນແອ ເກນີ ໄປ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ວື່ຳ ໃຜ ຈະ ກໍ້ຳ 

ອວດ ໃນ ເລ ື່ ອງ ໃດ         (ເຮົຳ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ຄນົ ໂງ ື່)         ເຮົຳ ກ  ກໍ້ຳ ອວດ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

22ເຂົຳ ເປັນ 

ຊຳດ ເຮັບເຣ ີຫລ          ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ກນັ         ເຂົຳ ເປັນ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຫລ          ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ກນັ         

ເຂົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ຫລ          ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ກນັ.         

23ເຂົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະ-
ຄຣິດ ຫລ          (ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ຢື່ຳງ ຄນົ ເສຍ ຈດິ)         ເຮົຳ ກ  ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ເຂົຳ ອີກ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໜກັ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ 

ເຂົຳ,         ໄດໍ້ ຖ ກ ຄກຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຂົຳ         ໃນ ກຳນ ຖ ກ ຂໍ້ຽນ ຖ ກ ຕ ີ         ເຮົຳ ກ  ຖ ກ ເກນີ ຂະໜຳດ         ໃນ ກຳນ ຜະ-

ເຊນີ ໄພ         ເຮົຳ ເກ ອບ ຕຳຍ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ.         

24ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ເຮົຳ ຫໍ້ຳ ເທ ື່ ອ         ເທ ື່ ອ ລະ ສຳມ ສິບ ເກົໍ້ຳ 

ບຳດ.         

25ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຽນ ດໍ້ວຍ ແສໍ້ ຫວຳຍ ສຳມ ເທ ື່ ອ,         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຄວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ເຮົຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ,         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ສະເພົຳ ຫລ ົໍ້ມ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ທະເລ ເລິກ ວນັ ໜ ື່ ງ ກບັ ຄ ນ ໜ ື່ ງ.         

26ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເດນີທຳງ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ເປັນ ກຳນ ປະຈນົ ໄພ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ,         ຈຳກ ພວກ ໂຈນ,         ຈຳກ ເພ ື່ ອນ 

ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ,         ຈຳກ ພວກ ນອກ ຊຳດ,         ໃນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ,         ໃນ ປື່ຳ,         ໃນ ທະເລ,         ຖໍ້ຳມກຳງ 

ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່ .         

27ຜະເຊນີ ໃນ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ແລະ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ໃນ ກຳນ ອດົ ຫລບັ ອດົ 

ນອນ ຫລຳຍ ຄ ນ,         ໃນ ກຳນ ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຢຳກ ນ  ໍ້ຳ,         ໃນ ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ,         ໃນ ກຳນ ຖ ກ ໜຳວ 

ແລະ ເປ ອຍ ຕວົ.         

28ແລະ ນອກຈຳກ ກຳນ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍກົ ມຳ ໃຫໍ້ ຟງັ         ກ  ຍງັ ມີ ພຳລະ ປະຈ  ຳ 

ວນັ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ຄວຳມ ຫື່ວງ ໃຍ ເຖງິ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ປວງ.         

29ມີ ໃຜ ແດື່ ທີື່  ອື່ອນ ແຮງ         ແລະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ອື່ອນ ແຮງ ນ  ຳ         ມີ ໃຜ ແດື່ ທີື່  ຖ ກ ສະດດຸ ໃຈ         ແລະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮໍ້ອນຮນົ ໃຈ ດໍ້ວຍ.         

30ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ 

ອວດ ຕວົ ກື່ຽວ ກບັ ຄວຳມ ອື່ອນ ແຮງ ຂອງ ເຮົຳ.         

31ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊງົ ເປັນ ພຣະບິ-
ດາ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຄວນ ແກື່ ກຳນ ສນັລະເສີນ ເປັນນດິ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຮູໍ້ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ.         

32ຜູໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ກະສດັ ອາເຣຕາ ໃນ ນະຄອນ ດາມາເຊ          ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ເຝົໍ້ຳ ນະຄອນ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບັ ຕວົ ເຮົຳ.         

33ແຕື່ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຮົຳ ໃສື່ ກວຍ ໃຫຍື່ ຢື່ອນ ລງົ 

ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ໃນ ກ  ຳແພງ ນະຄອນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ທື່ຳນ.          

ບົດທີ 12 
ນິມິດແລະການຊົງສະແດງທີ່ໂປໂລໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ 

1ເຖງິ ຈະ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ກ  ຕຳມ         ເຮົຳ ກ  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ອວດ ຕວົ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເລົື່ ຳ ເຖງິ ນມິດິ 

ແລະ ກຳນສະແດງ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

2ແຕື່ ສິບ ສີື່  ປີ ມຳ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ຄຣສິະຕຽນ ຜູໍ້ 

ໜ ື່ ງ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ທີ ສຳມ         (ແຕື່ ຈະ ໄປ ທງັ ກຳຍ ຫລ  ນອກ ກຳຍ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້         

ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ຊຳບ).         

3ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ສ ຸຂະ ເສີມ         (ແຕື່ ຈະ 

ໄປ ທງັ ກຳຍ ຫລ  ນອກ ກຳຍ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້         ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ຊຳບ).         

4ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ທີື່  ຈະ 
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ກື່ຳວ ອອກ ເປັນ ຄ  ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ແລະ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຫໍ້ຳມ ມະນດຸ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປີດເຜີຍ.         

5ສ  ຳລບັ ຄນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຮົຳ 

ອວດ ໄດໍ້         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ເອງ ຈະ ບ ື່  ອວດ ຕວົ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຈະ ອວດ ໃນ ຄວຳມ ອື່ອນ ແຮງ ຂອງ ເຮົຳ.         

6ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຢຳກ ອວດ ຕວົ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ເພຳະ ເຮົຳ ກື່ຳວ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ         ແຕື່ 

ເຮົຳ ອດົ ກ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ກ  ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ບຳງ ຄນົ ຍກົຍໍ້ອງ ເຮົຳ         ເກນີ ກວື່ຳ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ກຳນ ເຫັນ 

ແລະ ຟງັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

7ແລະ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຍກົຍໍ້ອງ ຕວົ ຈນົ ເກນີ ໄປ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ກຳນ ຊງົ ສະແດງ ອນັ 

ຫລວງຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມີ ສໍ້ຽນ ໜຳມ ໃນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ         ເປັນ ບ ລິວຳນ ຂອງ ຊາຕານ ທີື່  ທບຸ ຕ ີເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຍກົຍໍ້ອງ ຕວົ ຈນົ ເກນີ ໄປ.         

8ເລ ື່ ອງ ສິື່ ງ 

ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ທນູ ຂ  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ໃຫໍ້ ມນັ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ.         

9ແຕື່ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ,         “ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນຸ ຈຳກ ເຮົຳ         ກ  ພ  ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ 

ອື່ອນແອ ມີ ຢູື່ ທີື່  ໃດ         ເດດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ມີ ລິດ ຂ ໍ້ນ ເຕັມ ຂະໜຳດ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ”         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ 

ພຳກພມູ ໃຈ ໃນ ບນັດຳ ຄວຳມ ອື່ອນແອ ຂອງ ເຮົຳ ດກີ ວື່ຳ         ເພ ື່ ອ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຈະ ໄດໍ້ ບງັ ຮ ົື່ມ 

ເຮົຳ ໄວໍ້.         

10ສນັນ ັໍ້ນ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະຄຣິດ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຊ ື່ ນ ໃຈ ໃນ ບນັດຳ ຄວຳມ ອື່ອນແອ,         ໃນ ກຳນ 

ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ,         ໃນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ,         ໃນ ກຳນ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ,         ແລະ ໃນ ຄວຳມ ຍຳກຈນົ         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ອື່ອນແອ ເມ  ື່ອ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ແຂງແຮງ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ.          

ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງໂປໂລເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ 
11ເຮົຳ ກຳຍເປັນ ຄນົ ໂງ ື່ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ         ເພຳະວື່ຳ ສມົຄວນ ແລໍ້ວ ທີື່  

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍໍ້ອງຍ  ເຮົຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ດ ີວເິສດ ກ  ຈງິ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ກວື່ຳ ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ ຊ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃນ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ປະກຳນ ໃດ.         

12ແທໍ້ ຈງິ,         ລກັສະນະ ຂອງ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ໄດໍ້ 

ປະກດົ ຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ຄວຳມພຽນ,         ໂດຍ ກຳນ ສ  ຳຄນັ,         ໂດຍ ກຳນ 

ອດັສະຈນັ,         ແລະ ໂດຍ ກຳນ ອິດທິລິດ.         

13ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເສຍປຽບ ຕ ື່  ຄຣສິຕະຈກັ ອ ື່ ນ ໆ         

ໃນ ຂ ໍ້ ໃດ ແດື່         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ຄ  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກຳນ ຜິດ ນ ັໍ້ນ ຂ  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພໂທດ ແກື່ ເຮົຳ ແດື່ທໍ້ອນ.         

14ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ທີື່  ເຮົຳ ຈດັ ຕຽມ ພໍ້ອມ 

ທີື່  ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ-

ກຳນ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຕວົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຫດ ວື່ຳ ທີື່  ລກູ ຈະ ທໍ້ອນໂຮມ ຊບັ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ພ ື່  ແມ ື່ ກ  ບ ື່  ສມົຄວນ         ແຕື່ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ພ ື່  ແມ ື່ ເປັນ ຜູໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ຊບັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ລກູ.         

15ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ມີ ຄວຳມ 

ຍນິດ ີທີື່  ຈະ ສະຫລະ ຊບັ ແລະ ເຫ ື່ ອແຮງ ທງັ ໝດົ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຮກັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ 

ຂ ໍ້ນ ເຖງິ ພຽງ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ຮກັ ເຮົຳ ໜໍ້ອຍ ລງົ ຫລ .         

16ບຳງທີ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ເລໍ້ ຫລື່ຽມ ຜກົ ຈບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ກນົອບຸຳຍ.         

17ເຮົຳ ໄດໍ້ ໂກງ ເອົຳ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແດື່ ຫລ          ໃນ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

18ເຮົຳ ໄດໍ້ ວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ຕີໂຕ ໄປ ແລະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ດໍ້ວຍ         ຕີໂຕ 

ໄດໍ້ ໂກງ ເອົຳ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແດື່         ເຮົຳ ທງັ ສອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ກຳນ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳໃຈ ອນັ 

ດຽວ ກນັ ຫລ ,         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທຽວ ໃນ ຮື່ອງຮອຍ ອນັ ດຽວ ກນັ ບ  ຫລ .         

19ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄງົ ຄ ດ ຢູື່ ຕະຫລອດ 

ມຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກໍ້ ຕວົ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ຈງິ,         ເຮົຳ ກື່ຳວ ໃນ ພຣະຄຣິດ ເໝ ອນ ເຮົຳ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະ-
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ເຈົ້າ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

20ເພຳະ ເຮົຳ ຄ ດ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ຢຳກ ເຫັນ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ເຮົຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເຫັນ         ຄ          

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ບ ື່  ເຫດ ໃດ ກ  ເຫດ ໜ ື່ ງ         ຈະ ມກີຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ກຳນ ອິດສຳ ກນັ,         ກຳນ ຄຽດ ກນັ,         ກຳນ ຄ ດ 

ໃຫຍື່ໄຝື່ສງູ ຕ ື່  ກນັ,         ກຳນ ນນິທຳ ກນັ,         ກຳນ ຊູບ ໆ         ຊບິ ໆ         ສ ື່  ສຽດ ກນັ,         ກຳນ ຂີໍ້ ອ ົື່ງ ຈອງຫອງ,         ແລະ 

ກຳນ ເກະກະ ວຸໍ້ນວຳຍ ກນັ.         

21ເຮົຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກບັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຖື່ອມ ລງົ ລະອຳຍ ໃຈ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ທກຸ ໂສກ ເພຳະ ເຫດ ທີື່  

ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ ແລໍ້ວ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ຈຳກ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ,         ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         

ແລະ ກຳນ ໂລພະຕນັຫຳ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 13 
1ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         “ຂ ໍ້ ກື່ຳວ ຫຳ ອນັ ໃດ ຕໍ້ອງ ມີ ພະຍຳນ ສອງ ຫລ  

ສຳມ ປຳກ         ຈ ື່ງ ຈະ ເປັນ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຖ  ໄດໍ້.”         

2ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ         

ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່,         ເຮົຳ ຂ  ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ເໝ ອນ 

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມຳ ອີກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຜື່ອນ ໂທດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ.         

3ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງກຳນ ຈະ ເຫັນ ຫລກັ ຖຳນ ວື່ຳ         ພຣະຄຣິດ ຊງົ ກື່ຳວ ທຳງ ເຮົຳ         

ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ອື່ອນແອ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຊງົ ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

4ເພຳະ ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຊງົ ອື່ອນແອ ກ  ຈງິ         ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ເພຳະ ລິດ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ກ  ອື່ອນແອ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ກ  ມີ 

ຊວີດິ ເປັນ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ເພຳະ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

5ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ຕນົ ເອງ 

ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຫລ  ບ ື່         ຈ ົື່ງ ຊນັນະສດູ ຕນົ ເອງ ສຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເວັໍ້ນ ເສຍ ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຜື່ຳນ ກຳນ ຊນັນະສດູ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

6ແຕື່ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄງົ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຜື່ຳນ ກຳນ ຊນັນະສດູ ບ ື່  ໄດໍ້.         

7ເຮົຳ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ປະກຳນ ໃດ         ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ປະກດົ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຜື່ຳນ ກຳນ ຊນັນະສດູ ໄດໍ້         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ເໝຳະ ສມົ         ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ຜື່ຳນ ກຳນ ຊນັນະສດູ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ  ຕຳມ.         

8ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຂດັ ກບັ 

ຄວຳມ ຈງິ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ໄດໍ້ ແຕື່ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຈງິ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

9ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ອື່ອນແອ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເຂັໍ້ມແຂງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍນິດ ີ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ສິື່ ງ ນີໍ້         ຄ  ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ 

ຢື່ຳງ ດ ີທີື່  ສດຸ.         

10ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ນ  ຳ         ກ  ເພ ື່ ອ ເວລຳ ເຮົຳ ຢູື່ ນ  ຳ ແລໍ້ວ         

ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຄັື່ ງ ຄດັ ໃນ ກຳນ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ         ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         

ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ບ ື່  ໃຊື່ ເພ ື່ ອ ມ ໍ້ຳງເພ ລງົ.          
11ໃນ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂ  ລຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນ         ຈ ົື່ງ ປບັປງຸ ໃຫໍ້ ຕວົ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ,         

ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ວອນ ຂ  ຂອງ ເຮົຳ,         ຈ ົື່ງ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ,         ຈ ົື່ງ ຢູື່ ຮື່ວມ ກນັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ         ແລະ 



2 ໂກຣິນໂທ 13 342 
ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ຮກັ ແລະ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ         ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

12ຈ ົື່ງ ທກັ ທຳຍ ປຳ 

ໄສ ດໍ້ວຍ ທ  ຳນຽມ ຈບູ ອນັ ບ ລິສດຸ.         

13ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ.         

14ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ,         ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ຄວຳມ 

ຮື່ວມ ໃຈ ແຫື່ງ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ເທີນ.          
 13 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນແຂວງ 
ຄາລາເຕຍ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         (ບ ື່  ແມ ື່ນ ມະນດຸ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ຫລ  ມະນດຸ ເປັນ ຕວົ ແທນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ແຕື່ 

ວື່ຳ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ແລະ ພຣະບດິາ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຄ ນ ພຣະຊນົ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ).         

2ກບັ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢູື່ ນ  ຳ ເຮົຳ.         ເຖງິ         ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ຄາລາເຕຍ.         

3ຂ  

ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບດິາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.         

4ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສະຫລະ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ແທນ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສະໄໝ ປດັຈບຸນັ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້         

ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ          ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

5ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ກຽດຕຍິດົ ແດື່ 

ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ບໍ່ມີຂ່າວປະເສີດອື່ນອີກ 
6ເຮົຳ ຮູໍ້ສ ກ ປະຫລຳດ ໃຈ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ພຳກນັ ລະຖິໍ້ມ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ຮບີ ດື່ວນ         ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ອນັ ແຕກ 

ຕື່ຳງ ເສຍ.         

7ທີື່  ຈງິ,         ຂື່ຳວ ປະເສີດ ອນັ ອ ື່ ນ ບ ື່  ມ ີ        ແຕື່ ວື່ຳ ມີ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ 

ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ປື່ຽນແປງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ.         

8ແຕື່ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຫລ  ເທວະ-

ດຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ກ  ດ ີ         ຈະ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ນອກຈຳກ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ.         

9ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ 

ກື່ອນ ແລໍ້ວ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ບອກ ອີກ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ອ ື່ ນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຄ          ອນັ ທີື່  

ຂດັ ກບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ.         

10ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຊອກ 

ຫຳ ເອົຳໃຈ ມະນດຸ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ຊອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ ພະຍຳຍຳມ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ຖ ກ ໃຈ ມະນດຸ ຫລ          ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ພະຍຳຍຳມ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຖ ກ ໃຈ ມະນດຸ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ຂອງ 

ພຣະຄຣິດ.          

ການທີ່ໂປໂລເປັນອັກຄະສາວົກ 
11ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ມະນດຸ.         

12ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ມະນດຸ         ຫລ  ບ ື່  ມີ 

ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ສອນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ 

ເຮົຳ.          
13ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຊວີດິ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຂອງ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ລດັທິ ຢິວ ນ ັໍ້ນ         

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍໃຊໍ້.” 
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ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ເຫລ ອ ເກນີ ແລະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຄຣສິຕະ-

ຈກັ ນ ັໍ້ນ.         

14ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ລດັທິ ຢິວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ເກນີ ກວື່ຳ ເພ ື່ ອນ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ມີ 

ອຳຍ ຸລຸໍ້ນ ດຽວ         ແລະ ທີື່  ເປັນ ຊຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຮົຳ ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຂົຳ         

ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂະ ນບົ ທ  ຳນຽມ ທີື່  ສ ບ ມຳ ແຕື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ.         

15ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເລ ອກ 

ເຮົຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຢູື່ ໃນ ທໍ້ອງ ມຳນ ດຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ໃຫໍ້ ມຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ         ແລະ 

ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຊອບ ພຣະໄທ.         

16ທີື່  ຈະ ໂຜດ ສະແດງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ປະກດົ ແກື່ ເຮົຳ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປ ກສຳ ກບັ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ.         

17ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຫຳ ພວກ ທີື່  ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ກື່ອນ ເຮົຳ ໃນ ກງຸ ເຢຣູ-
ຊາເລັມ          ແຕື່         ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ອາຫລັບ ທນັທີ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ອີກ.          

18ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ສຳມ ປີ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຫຳ ເກຟາ ທີື່  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ພກັ ຢູື່ ກບັ 

ທື່ຳນ ສິບ ຫໍ້ຳ ມ ໍ້.         

19ແຕື່ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຄນົ ອ ື່ ນ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຢາໂກໂບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

20(ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ຂຽນ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້         ເຮົຳ ກ  ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະ-

ພກັ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ.)         

21ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ຊີເຣຍ ແລະ ກີລີ-
ເກຍ.         

22ສື່ວນ ສະມຳຊກິ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ແຂວງ ຢູດາຍ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ.         

23ເຂົຳ ພຽງ ແຕື່ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ,         ຜູໍ້ ທີື່  ແຕື່ ກື່ອນ ເຄີຍ ໄດໍ້ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ເຮົຳ         ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປະກຳດ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ ຕນົ ເຄີຍ ໄດໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

24ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຖວຳຍ ກຽດ         ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເຮົຳ.          

ບົດທີ 2 
ອັກຄະສາວົກອື່ນ ໆ ຮັບຮູ້ໂປໂລ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສິບ ສີື່  ປີ         ເຮົຳ ກບັ ບາຣະນາບາ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຍງັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ອີກ ແລະ ພຳ ຕີ-
ໂຕ ໄປ ນ  ຳ.         

2ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ເຮົຳ ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຂື່ຳວ ປະ-

ເສີດ         ທີື່  ເຮົຳ ເຄີຍ ປະກຳດ ແກື່ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຟງັ         (ແຕື່ ຍງັ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ຟງັ ເປັນ 

ສື່ວນ ຕວົ)         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ແຂື່ງ ກນັ         ຫລ  ວື່ຳ ໄດໍ້ ແລື່ນ ແຂື່ງ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ.         

3ແຕື່ ສື່ວນ ຕີໂຕ ຜູໍ້ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ຕຳມ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ.         

4ແຕື່ ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ແປກ ປອມ ໄດໍ້ ລກັລອບ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ເສລີພຳບ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ທີື່  ມີ ຢູື່ ເພຳະ ພຣະເຢຊູຄຣິດ          ພວກ ເຂົຳ ຫວງັ ຈະ ບງັຄບັ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ອີກ.         

5ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ອນ ຍອມ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ແຕື່ ນຳທີ ດຽວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ຂອງ 

ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.          
6ສື່ວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ສ  ຳຄນັ         (ເຂົຳ ຈະ ເຄີຍ ເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງໃດ ມຳ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ກ  

ຕຳມ         ກ  ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ຢື່ຳງໃດ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ໃດ)         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ 

ເປັນ ຄນົ ສ  ຳຄນັ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ເຕມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ແກື່ ເຮົຳ.         

7ແຕື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ,         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ,         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະເຈົ້າ 



345 ຄາລາເຕຍ 2 
ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ເປໂຕ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ.         

8(ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັ 

ດນົ ໃຈ ເປໂຕ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ໃຊໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັ ດນົ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ເໝ ອນ ກນັ).         

9ເມ  ື່ອ ຢາໂກໂບ ກບັ ເກຟາ ແລະ ໂຢຮັນ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຫລກັ         ໄດໍ້ 

ສງັເກດ ເຫັນ ພຣະຄນຸ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ,         ທື່ຳນ ທງັ ສຳມ ກ  ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ມ  ຂວຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກບັ ບາຣະ-
ນາບາ ຈບັ         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ກນັ,         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         

ແລະ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ໄປ ຫຳ ພວກ ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ.         

10ແຕື່ ທື່ຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂ  ພຽງ ແຕື່ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ລ ມ ຄ ດ 

ເຖງິ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ເອົຳໃຈໃສື່ ຈະ ເຮັດ ຢູື່ ແລໍ້ວ.          

ໂປໂລຕໍ່ວ່າເປໂຕທີ່ອັນຕີໂອເຂຍ 
11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເກຟາ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຄດັຄໍ້ຳນ ເພິື່ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ມ-ີ

ກຳນ ຜິດພຳດ ແທໍ້.         

12ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ກື່ອນ ທີື່  ຄນົ ຂອງ ຢາໂກໂບ ມຳ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ເກຟາ ກ  ໄດໍ້ ກນິ ຢູື່ ກບັ ພວກ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແຕື່ ພ  ເມ  ື່ອ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຖອຍ ຕວົ ອອກ ໄປ ຢູື່ ຕື່ຳງຫຳກ         ເພຳະ 

ຢໍ້ຳນ ພວກ ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ.         

13ແລະ ພວກ ຢິວ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ເກຟາ          

ເຖງິ ແມ ື່ນ ບາຣະນາບາ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ດ ງ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ໃຈ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

14ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຫັນ 

ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ຂອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ເກຟາ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ          ຍອມ ເຮັດ ໄປ ເໝ ອນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ຄ  ຄນົ ຢິວ          ເປັນ 

ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບງັຄບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຮດີຄອງ ຊຳວ ຢິວ ນ ັໍ້ນ.”          

ພວກຢິວກັບພວກຕ່າງຊາດຕ້ອງພົ້ນ 
ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນ 

15ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ມີ ສນັຊຳດ ເປັນ ຄນົ ຢິວ          ບ ື່  ໃຊື່ ຄນົ ນອກ ຊຳດ ທີື່  ມີ ບຳບ.         

16ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ຮູໍ້ ຢູື່ 

ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຖ ກ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ ໂດຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ໂດຍ ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ເຊ ື່ ອ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພຣະຄຣິດ ຄ  ພຣະເຢຊ ູ         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ບ ື່  ໃຊື່ ໂດຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ 

ພຣະບນັຍດັ         ເພຳະວື່ຳ ໂດຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         “ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ 

ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໄດໍ້.”         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ພະຍຳຍຳມ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໂດຍ 

ພຣະຄຣິດ          ພວກ ເຮົຳ ເອງ ກ  ຍງັ ປະກດົ ເປັນ ຄນົ ບຳບ ຢູື່         ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະຄຣິດ ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ສ ົື່ງເສີມ ຄວຳມ 

ບຳບ ຫລ          ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ.         

18ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ກ ື່  ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ລງົ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ກ  

ສະແດງ ຕວົ ເອງ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ລື່ວງ ລະເມດີ.         

19ເຫດ ວື່ຳ ໂດຍ ທຳງ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ຈຳກ 

ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະຄຣິດ 

ແລໍ້ວ.         

20ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ         ຊວີດິ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ໃນ 

ຮື່ຳງກຳຍ ເວລຳ ນີໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ມີ ຢູື່ ໂດຍ ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ         ຜູໍ້ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ 

ແລະ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະຊນົ ເອງ ແທນ ເຮົຳ.         

21ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ໂມຄະ         

ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ໄດໍ້ ມຳ ໂດຍ ທຳງ ພຣະບນັຍດັ ແລໍ້ວ         ພຣະຄຣິດ ກ  ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ໂດຍ 

ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ.          



ຄາລາເຕຍ 3 346 
ບົດທີ 3 

ພຣະບັນຍັດ ຫລື ຄວາມເຊື່ອ 
1ໂອ         ຊຳວ ຄາລາເຕຍ          ຜູໍ້ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ເອີຍ         ໃຜ ໄດໍ້ ສະກດົ ດວງ ຈດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ 

ຫລງົ ເຊ ື່ ອ ໄປ         ກຳນ ທີື່  ພຣະເຢຊ ູຊງົ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ສະແດງ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ 

ແລໍ້ວ.         

2ເຮົຳ ຢຳກ ຮູໍ້ ຂ ໍ້ ດຽວ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ກຳນ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໂດຍ ກຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ.         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຍງັ ໂງ ື່ ເຖງິ ພຽງ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ໂດຍ ທຳງ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ ລງົ ໂດຍ ທຳງ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ ຫລ .         

4ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອດົທນົ ມຳ ຫລຳຍ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ປະໂຫຍດ ຫລ          ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ປະໂຫຍດ ແທໍ້.         

5ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ 

ພຣະວິນຍານ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊງົ ສະແດງ ອິດທິລິດ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຫລ          ຫລ  ວື່ຳ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ.          
6ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ອັບຣາຮາມ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         “ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ນບັ ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ທື່ຳນ.”         

7ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເປັນ ລກູ ຂອງ ອັບຣາຮາມ.         

8ແລະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຮູໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ກື່ອນ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໂດຍ ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ 

ແກື່ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ”.         

9ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຄນົ ທີື່  

ເຊ ື່ ອ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ອັບຣາຮາມ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ.         

10ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ອຳ ໃສ ກຳນ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ກ  ຢູື່ ໃຕໍ້ ຄວຳມ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ         ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ທກຸ ຂ ໍ້ ກ  ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ”.         

11ເປັນ ທີື່  ຮູໍ້ ແຈ ໍ້ງ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ທີື່  ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ພຣະບນັຍດັ         

ເພຳະວື່ຳ         “ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ”.
[a]                  

12ແຕື່ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ເພຳະ         “ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ກ  ຈະ ດ  ຳ-

ເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໂດຍ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ”.         

13ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ໄຖື່ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ຂອງ 

ພຣະບນັຍດັ         ໂດຍ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຍອມ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ແທນ ພວກ ເຮົຳ         (ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         

“ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ກ  ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ແລໍ້ວ”.         

14ເພ ື່ ອ ພຣະພອນ ທຳງ ອັບຣາຮາມ ຈະ ໄດໍ້ 

ມຳ ເຖງິ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ເພຳະ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະວິນຍານ ຕຳມ 

ພຣະສນັຍຳ ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.          

ພຣະບັນຍັດ ແລະ ພຣະສັນຍາ 
15ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂ  ຍກົ ຕວົຢື່ຳງ ຈກັ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ມຳ ກື່ຳວ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເປັນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ຂອງ ມະນດຸ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັຮອງ ກນັ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ລ ົໍ້ມ ເລີກ ຫລ  ເພີື່ ມ ເຕມີ ອີກ ໄດໍ້.         

16ບນັດຳ ພຣະ-

ສນັຍຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ແລະ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ແລະ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຄນົຊອບທ  ຳຈະໄດໍ້ຊວີດິໂດຍທຳງຄວຳມເຊ ື່ ອ.” 
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ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັຫລຳຍ”         ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ແກື່ ຄນົ ຫລຳຍ ຄນົ         ແຕື່ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ແກື່ ຄນົ ຜູໍ້ ດຽວ         ຄ          

“ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ”         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະຄຣິດ.         

17ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ມຳ ພຳຍ-

ຫລງັ ເຖງິ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ         ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພຣະສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ໂມ-

ຄະ ບ ື່  ໄດໍ້.         

18ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ໂດຍ ທຳງ ພຣະບນັຍດັ         ກ  ບ ື່  ໃຊື່ ໂດຍ ທຳງ ພຣະສນັຍຳ ອີກ 

ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໂຜດ ປະທຳນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ທຳງ ພຣະສນັຍຳ.          
19ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ,         ພຣະບນັຍດັ ມີ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຫຍງັ         ທີື່  ເພີື່ ມ ພຣະບນັຍດັ ໄວໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ 

ຈະ ປະກດົ ເປັນ ກຳນ ລື່ວງ ລະເມດີ ຈນົ ກວື່ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ພວກ ເທ-

ວະດຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຄນົ ກຳງ.         

20ເມ  ື່ອ ມີ ຝື່ຳຍ ດຽວ ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ຄນົ ກຳງ         

ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ຝື່ຳຍ ດຽວ ນ ັໍ້ນ.          

ຈຸດປະສົງຂອງພຣະບັນຍັດ 
21ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ພຣະບນັຍດັ ຂດັ ແຍື່ງ ກບັ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຫລ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         

ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະບນັຍດັ ອນັ ອຳດ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໄດໍ້         ກຳນ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຄງົ ຈະ 

ໄດໍ້ ມີ ຢູື່ ໂດຍ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້.         

22ແຕື່ ພຣະຄ  ຳ ພີ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢູື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ອ  ຳ-

ນຳດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ປະທຳນ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້,         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ໂຜດ ປະທຳນ ໂດຍ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເປັນ ຫລກັ.          
23ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢູື່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ         

ຖ ກ ຄວບ ຄມຸ ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ປະກດົ.         

24ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະບນັຍດັ ຈ ື່ງ ປກົຄອງ ນ  ຳ-

ພຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ພຣະຄຣິດ ສະເດັດ ມຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ 

ໂດຍ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

25ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໄດໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ 

ຂອງ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ນ  ຳພຳ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ.         

26ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຮື່ວມ ໃນ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໂດຍ ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

27ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ບບັຕສິະມຳ ໃນ 

ພຣະຄຣິດ ແລໍ້ວ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຫົື່ມ ຊວີດິ ພຣະຄຣິດ.         

28ຈະ ບ ື່  ເປັນ ຊຳດ ຢິວ ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ,         ຈະ ບ ື່  

ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຫລ  ອິດສຳຫລະ,         ຈະ ເປັນ ຊຳຍ ຫລ  ຍງິ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ 

ກນັ ໃນ ພຣະຄຣິດ ຄ  ພຣະເຢຊ.ູ         

29ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ຄ  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ.          

ບົດທີ 4 
1ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຕຳບໃດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢູື່         ກ  ບ ື່  ຕື່ຳງ ກນັ ຢື່ຳງໃດ ກບັ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຊບັ ທງັ ປວງ ກ  ຕຳມ.         

2ແຕື່ ກ  ຍງັ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ 

ແລະ ຜູໍ້ ດແູລ ຊບັ         ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ບດິຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້.         

3ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ຍງັ ເປັນ 

ເດັກນໍ້ອຍ ຢູື່         ພວກ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ສິື່ ງ ສກັສິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ ແຫື່ງ ສຳກນົ ຈກັກະວຳນ.         

4ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄບົ ກ  ຳນດົ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ         ຊງົ ປະສດູ ຈຳກ ຜູໍ້ຍງິ,         

ແລະ ຊງົ ກ  ຳເນດີ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ.         

5ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ໄຖື່ ເອົຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 
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ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖຳນະ ເປັນ ບດຸ.         

6ແລະ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ 

ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         

“ອັບບາ”         ຄ          “ພຣະບິດາ”.         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເພຳະ ໂດຍ ພຣະເຈົ້າ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຕ ື່  

ໄປ ແຕື່ ເປັນ ບດຸ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ບດຸ ແລໍ້ວ         ກ  ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ມ ລະດກົ.          

ໂປໂລເປັນຫ່ວງຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖື 
8ແຕື່ ກື່ອນ ນີໍ້,         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ສິື່ ງ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ແລໍ້ວ ມນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະແທໍ້.         

9ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ 

ແລໍ້ວ         (ຫລ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຖ ກ ກວື່ຳ         ກ  ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮູໍ້ຈກັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ)         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກບັ ໄປ ຫຳ ອ  ຳນຳດ ສິື່ ງ ສກັສິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ອນັ ອື່ອນແອ ແລະ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ 

ຕກົ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ອີກ ຫລ .         

10ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ວນັ,         ຖ  ເດ ອນ,         ຖ  ລະດ,ູ         ແລະ ປີ.         

11ເຮົຳ ວຕິກົ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳກຳນ ໜກັໜື່ວງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ.         

12ພີື່ -

ນໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ເປັນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ກ  ເຄີຍ ເປັນ 

ຢື່ຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່  ເຮົຳ.          
13ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ຕອນ ຫວົທີ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ເປັນ 

ເພຳະ ກຳນ ເຈບັ ປື່ວຍ ທຳງ ຮື່ຳງກຳຍ.         

14ເຖງິ ແມ ື່ນ ສຂຸະພຳບ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ກຳນ ທດົ ລອງ ໃຈ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຫລ  ເປີດ ໜື່ຳຍ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ 

ກບັ ເປັນ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ  ເໝ ອນ ກບັ ອງົ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

15ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ລ ມ ຄວຳມ ຍນິດ  ີ

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຫລ          ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ໄດໍ້,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ຄງົ ຈະ ຄວດັ ໜື່ວຍ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.         

16ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ 

ສດັຊ ື່         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກຳຍເປັນ ສດັຕູ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ .          
17ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຮັດ ເອົຳ ອກົ ເອົຳໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ໃຊື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງັ ດ ີ         ແຕື່ ທີື່  ຈງິ,         ເຂົຳ ຢຳກ 

ກດີ ກນັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເອົຳ ອກົ ເອົຳໃຈ ເຂົຳ.         

18ກຳນ ເອົຳ ອກົ ເອົຳໃຈ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຫວງັ ດ ີກ  ເປັນ ກຳນ ດ  ີທກຸ ເວລຳ         ແລະ ບ ື່  ໃຊື່ ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເຮົຳ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ລກູ-

ນໍ້ອຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ເຈບັ ປວດ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ເໝ ອນ ແມ ື່ ເຈບັ ປວດ ເມ  ື່ອ ເກດີ ລກູ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ກ ື່  ກ  ຳເນດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

20ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ດຽວນີໍ້ ແລະ ຢຳກ ປື່ຽນ ສຽງ ປຳກ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຕກົ ສະ ລງັ ກງັວນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          

ຄຳປຽບເລື່ອງນາງຮາກາແລະນາງຊາຣາ 
21ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢຳກ ຢູື່ ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ 

ດ.ູ         

22ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ         ອັບຣາຮາມ ມີ ລກູ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຈຳກ ຍງິ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ແລະ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຈຳກ ຍງິ ບ ື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ.         

23ລກູ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ຍງິ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  

ເກດີ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແຕື່ ສື່ວນ ລກູ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ຍງິ ບ ື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເກດີ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ.         

24ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກຳນ ປຽບທຽບ         ເພຳະວື່ຳ ຍງິ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ສອງ ຢື່ຳງ         ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຄ  

ຮາກາ,         ເກດີ ລກູ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ໄດໍ້ ຄວຳມ ສນັຍຳ ມຳ ຈຳກ ພ ູຊີນາຍ.         

25ນຳງ ຮາກາ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພ ູຊີ-
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ນາຍ ໃນ ປະເທດ ອາຫລັບ          ກງົ ກບັ ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃນ ປດັຈບຸນັ         ເພຳະ ກງຸ ນີໍ້ ກບັ ພນົລະເມ  ອງ ເປັນ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຢູື່.         

26ແຕື່ ວື່ຳ ເຢຣູຊາເລັມ ທີື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ອິດສະຫລະ         ແລະ ເປັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

27ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ,          

  ‘ໂອ ຍງິໝນັຜູໍ້ບ ື່ ເກດີລກູເອີຍ, ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີທີນ 

   ຍງິຜູໍ້ບ ື່ ເຈບັທໍ້ອງເກດີລກູເອີຍ, ຈ ົື່ງເປື່ງສຽງໂຫື່ຮ ໍ້ອງ 

  ເພຳະວື່ຳລກູຂອງແມ ື່ຮ ໍ້ຳງກ ຍງັມຫີລຳຍ 

   ກວື່ຳລກູຂອງຍງິທີື່ ມຜີວົ’. 
28ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ລກູ ຂອງ ພຣະສນັຍຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ອີຊາກ.         

29ແຕື່ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ຜູໍ້ ທີື່  ເກດີ ຕຳມ ພຣະວິນຍານ ສນັໃດ         ປດັຈ-ຸ

ບນັ ນີໍ້ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.         

30ແຕື່ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຍງິ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ກບັ ລກູ 

ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ອອກ ໜີ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ລກູ ຂອງ ຍງິ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮບັ ມ ລະດກົ ຮື່ວມ ກບັ ລກູ ຂອງ ຍງິ 

ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

31ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຍງິ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ແຕື່ ເປັນ ລກູ ຂອງ ຍງິ ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ.          

ບົດທີ 5 
ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນເສລີພາບ 

1ເພ ື່ ອ ເສລີພຳບ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະຄຣິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ອິດສະຫລະ         

ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່         ແລະ ຢື່ຳ ຍອມ ເຂົໍ້ຳ ທຽມ ແອກ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ອີກ.         

2ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ,         ຄ  

ໂປໂລ          ຂ  ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ພຣະຄຣິດ ກ  ຈະ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ 

ອນັ ໃດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

3ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຜກູ ມດັ ໃຫໍ້ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ທງັ ໝດົ.         

4ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ 

ໂດຍ ພຣະບນັຍດັ         ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ຕດັຂຳດ ເສຍ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ໄດໍ້ ຫລດຸ ຕກົ ຈຳກ ພຣະຄນຸ ແລໍ້ວ.         

5ເພຳະວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຫວງັ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         

ເຮົຳ ຈ ື່ງ ລ ຄອຍ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

6ເພຳະວື່ຳ ໃນ ພຣະຄຣິດ ເຢຊູ          ກຳນ 

ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຫລ  ບ ື່  ຮບັ ກ  ບ ື່ ເກດີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ແຕື່ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຊ ື່ ງ ສະແດງ ອອກ ເປັນ ຜນົ ໂດຍ 

ທຳງ ຄວຳມ ຮກັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳຄນັ.          
7ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ແຂື່ງ ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ         ແມ ື່ນ ໃຜ ໄດໍ້ ຂດັຂວຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ 

ຈງິ.         

8ກຳນ ຊກັ ຊວນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

9ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເລັກ ໜໍ້ອຍ 

ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ແປໍ້ງ ນວດ ທງັ ໝດົ ຟູ ຂ ໍ້ນ.         

10ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ກ ື່ກວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ໃດ ກ  ຕຳມ ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ.         

11ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຍງັ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ເປັນ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ຍງັ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ຢູື່         ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກຳນ ສະດດຸ ໃຈ ຍໍ້ອນ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ກ  ຖ ກ ຍກົເລີກ ແລໍ້ວ.         

12ສື່ວນ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ກ  ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕອນ ຕວົ ເອງ ເສຍ.          



ຄາລາເຕຍ 6 350 
13ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ທີື່  ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມີ ເສລີພຳບ         ແລະ ຢື່ຳ ເອົຳ ເສລີພຳບ ນ ັໍ້ນ 

ໄປ ເປັນ ຊື່ອງ ທຳງ ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ໂລກ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຮກັ ເທີນ.         

14ເພຳະວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ທງັ ສິໍ້ນ ກ  ຮວບຮວມ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຂ ໍ້ ດຽວ         ຄ          “ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ 

ຮກັ ຕນົ ເອງ”.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກດັ ກນັ ແລະ ກນິ ເນ ໍ້ອ ກນັ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ພຳກນັ 

ຈບິຫຳຍ ໄປ.          

ຜົນຂອງພຣະວິນຍານແລະການງານຂອງມະນຸດທຳມະດາ 
16ແຕື່ ເຮົຳ ຂ  ບອກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຍອມ ໃຫໍ້ ພຣະວິນຍານ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ນ  ຳພຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຕຳມ ຕນັຫຳ ຂອງ ມະນດຸ.         

17ເພຳະວື່ຳ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມີ ຕນັຫຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ພຣະວິນຍານ          ແລະ 

ພຣະວິນຍານ ກ  ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ມະນດຸ         ເພຳະ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ເປັນ ສດັຕູ ກນັ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢຳກ 

ເຮັດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້.         

18ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ນ  ຳພຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ຢູື່ 

ໃຕໍ້ ພຣະບນັຍດັ.         

19ແຕື່ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ແລໍ້ວ         ຄ          ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         

ກຳນ ບ ື່  ສະອຳດ,         ກຳນ ລື່ວງ ປະເວນ,ີ         ກຳນ ໂລພະຕນັຫຳ,         

20ກຳນ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ,         ກຳນ ເຊ ື່ ອ 

ເວດມນົ ຄຳຖຳ,         ກຳນ ເປັນ ສດັຕູ ກນັ,         ກຳນ ວວິຳດ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ກຳນ ເຫິງ ສຳ ກນັ,         ກຳນ ຄຽດ ແຄໍ້ນ 

ກນັ,         ກຳນ ໃຝື່ ສງູ ຕ ື່  ກນັ,         ກຳນ ແຕກ ແຍກ ກນັ,         ກຳນ ຖ  ພກັ ຖ  ພວກ,         

21ກຳນ ອິດສຳ ກນັ,         ກຳນ ຂໍ້ຳ 

ກນັ,         ກຳນ ເສບ ສລຸຳ ຢຳ ເມຳົ,         ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ,         ແລະ ກຳນ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ທ  ຳນອງ ນີໍ້ ອີກ         ເຮົຳ 

ຂ  ເຕ ອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ເຮັດ ກຳນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          
22ຝື່ຳຍ ຜນົ ຂອງ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ຄ          ຄວຳມ ຮກັ,         ຄວຳມ ຍນິດ,ີ         ສນັຕ ິສກຸ,         ຄວຳມ ອດົ ກ ັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ນຳນ,         ຄວຳມ ປຳນ,ີ         ຄວຳມ ດ,ີ         ຄວຳມ ສດັຊ ື່ ,         

23ຄວຳມ ສພຸຳບ ອື່ອນ ຫວຳນ,         ກຳນ ຮູໍ້ຈກັ ບງັຄບັ ຕນົ         

ກດົໝຳຍ ທີື່  ຫໍ້ຳມ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ມ.ີ         

24ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ກບັ-

ຕນັ ຫຳ ຂອງ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ແລໍ້ວ.         

25ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ ກ  ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໄປ ຕຳມ ພຣະວິນຍານ ດໍ້ວຍ.         

26ເຮົຳ ຢື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຖ  ຕວົ ເປົື່ ຳ ໆ,         ຢື່ຳ 

ກກຸ ກວນ ໃຈ ກນັ,         ແລະ ຢື່ຳ ອິດສຳ ກນັ ແລະ ກນັ.          

ບົດທີ 6 
ຊ່ອຍຮັບພາລະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ 

1ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ຫຳກ ພບົ ຄນົ ທີື່  ຫລງົ ຜິດ ປະກຳນ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ຢູື່ ຝື່ຳຍ 

ພຣະວິນຍານ          ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອື່ອນ ສພຸຳບ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ດ  ີໃໝື່ ໂດຍ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຄ ດ 

ເຖງິ ຕນົ ເອງ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ຖ ກ ຊກັ ຈງູ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ.         

2ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ຮບັ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ຂອງ ກນັ ແລະ 

ກນັ         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

3ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຖ  ຕວົ ວື່ຳ 

ເປັນ ຜູໍ້ ສ  ຳຄນັ ໃນ ເມ  ື່ອ ຕນົ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ລ ໍ້ ລວງ ຕນົ ເອງ.         

4ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຊນັນະສດູ ເບິື່ ງ ກຳນ 

ງຳນ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ໄດໍ້ ໃນ ຕວົ ເອງ         ໂດຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ປຽບ ກບັ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ.         

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 
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5ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຮບັຜິດຊອບ ຕ ື່  ພຳລະ ຂອງ ຕນົ ເອງ.          

6ສື່ວນ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ສອນ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ສອນ ຕວົ ເທີນ.         

7ຢື່ຳ 

ເຂົໍ້ຳໃຈ ຜິດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫລອກ ລວງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຫວື່ຳນ ສິື່ ງ ໃດ ລງົ ກ  ຈະ ເກບັ 

ກື່ຽວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.         

8ຜູໍ້ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຕຳມ ຕນັຫຳ ຂອງ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ ກ  ຈະ ເກບັ ກື່ຽວ ຄວຳມ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ຈຳກ 

ຕນັຫຳ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຫວື່ຳນ ຕຳມ ພຣະວິນຍານ          ກ  ຈະ ເກບັ ກື່ຽວ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນ-

ນດິ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ.         

9ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເມ  ື່ອຍ ລໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ດ ີ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ໃຈ ພວກ ເຮົຳ 

ບ ື່  ທ ໍ້ຖອຍ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເກບັ ກື່ຽວ ຜນົ ຕຳມ ເວລຳ ອນັ ສມົຄວນ.         

10ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ມີ ໂອກຳດ         ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ດ ີຕ ື່  ຄນົ ທງັ ປວງ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ຕ ື່  ຄອບຄວົ ທີື່  ຮື່ວມ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.          

ຄຳເຕືອນໃນຕອນສຸດທ້າຍແລະສະແດງຄວາມນັບຖື 
11ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ຕວົ ອກັສອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ 

ເອງ         ວື່ຳ ຕວົ ໃຫຍື່ ປຳນໃດ.          
12ຄນົ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ໜໍ້ຳ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ         ເຂົຳ ກ  ຂ ົື່ມ ໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         

ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ເພຳະ ເຫດ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

13ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ 

ຄນົ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ເຂົຳ ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ 

ພິທີ ຕດັ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ອວດ ອໍ້ຳງ.         

14ແຕື່ ເຮົຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ 

ອວດ ນອກຈຳກ ເລ ື່ ອງ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໂດຍ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ 

ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ໂລກ ຈ ື່ງ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ຈຳກ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ຈຳກ ໂລກ ເໝ ອນ ກນັ.         

15ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຫລ  ບ ື່  ຮບັ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ກຳນ ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳຄນັ.         

16ສນັຕ ິສກຸ ແລະ ພຣະກະລນຸຳ ພຣະຄນຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ໄປ ຕຳມ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ນີໍ້         ຄ  ແກື່ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທີນ.          

17ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ລບົ ກວນ ເຮົຳ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ຮອຍ ຕຳ ປະທບັ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ຢູື່ ໃນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.          

18ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ 

ກບັ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ         ອຳ ແມນ.          
 6 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ເອເຟໂຊ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຖງິ         ພວກ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

[a]         ຜູໍ້ ທີື່  ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ສດັທຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

2ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ 

ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈຳກ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເຢຊູ ຄຣິດ          ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ພຣະພອນຝ່າຍວິນຍານໃນພຣະຄຣິດ 
3ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະບິດາ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ 

ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະພອນ ທກຸ ປະກຳນ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ         ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ສະຫວນັ ສະຖຳນ 

ໂດຍ ພຣະຄຣິດ.         

4ໃນ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກື່ອນ ທີື່  ຈະ ຊງົ 

ວຳງ ຮຳກ ສໍ້ຳງ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ລິສດຸ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕຕິຽນ ໄດໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

5ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຄຳດໝຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະອງົ ໂດຍ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຕຳມ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະອງົ.         

6ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ສນັລະເສີນ ພຣະຄນຸ ອນັ ຮຸື່ງ-

ເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

7ໃນ ພຣະເຢຊ ູນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ  

ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ ຂອງ ເຮົຳ         ໂດຍ ພຣະກະລນຸຳ ອນັ ອດຸມົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຊງົ 

ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ ເຫລ ອ.         

8ຕຳມ ພຣະສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ສະຫລຳດ ສະຫລຽວ ທກຸ 

ປະກຳນ.         

9ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ລບັ ເລິກ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຕຳມ ພຣະເຈດຕະນຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ ໄວໍ້ ກື່ອນ ໃນ ພຣະຄຣິດ.         

10ປະ-

ສງົ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຄບົ ບ ລິບນູ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຮວບຮວມ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ         ທງັ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຟໍ້ຳ 

ສະຫວນັ ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ໄວໍ້ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະປະມກຸ.         

11ໃນ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຕຳມ ກຳນ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ ໄວໍ້ ກື່ອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ 

ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ດ  ຳເນນີ ໄປ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.         

12ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ 

ແຮກ ທີື່  ຫວງັ ໃຈ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ໄດໍ້ ຮບັ ກ  ຳນດົ ແລະ ຮບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຖວຳຍ ສນັລະເສີນ 

ແດື່ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

13ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ 

ພຣະທ  ຳ ອນັ ສດັ ຈງິ         ຄ  ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ         

ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ປະທບັ ຕຳ ໝຳຍ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

14ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ມດັ ຈ  ຳ 

ຂອງ ກຳນ ຮບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ,         ເປັນ ທີື່  ຖວຳຍ 

 

[a]ສ  ຳເນົຳກກົສະບບັເກົື່ ຳແກື່ບຳງສະບບັ ເພິື່ ນເຕມີຂ ໍ້ຄວຳມວື່ຳ “ໃນເມ  ອງເອເຟໂຊ.” 
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ສນັລະເສີນ ແດື່ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ຄຳອ້ອນວອນຂໍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ 
15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ          ແລະ 

ພວກ ທື່ຳນ ຮກັ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

16ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ 

ບ ື່  ຂຳດ         ແລະ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ທື່ຳນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ.         

17ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ພຣະບິດາ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສ ີ         ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ 

ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມີ ຈດິໃຈ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ຮູໍ້ ແຈ ໍ້ງ ເຫັນ ຈງິ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະ-

ອງົ.         

18ແລະ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຕຳ ພຳຍ ໃນ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ສະຫວື່ຳງ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ 

ວື່ຳ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ຫວງັ ອນັ ໃດ ແກື່ ພວກ 

ທື່ຳນ ແລະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະອງົ ສ  ຳລບັ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ອ-ຸ

ດມົສມົບນູ ພຽງ ໃດ.         

19ແລະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ລິດ ອ  ຳນຳດ ອນັ ໃຫຍື່ ເຫລ ອ ປະມຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ຫລຳຍ ພຽງ ໃດ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ເຊ ື່ ອ         ຕຳມ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະກ  ຳລງັ ແລະ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

20ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ ເມ  ື່ອ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ         

ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະທບັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ສະຫວນັ ສະຖຳນ.         

21ສງູ ກວື່ຳ ບນັດຳ ຜູໍ້ 

ປກົຄອງ,         ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ,         ຜູໍ້ ມີ ລິດເດດ,         ຜູໍ້ ມີ ອຳນພຸຳບ         ແລະ ເໜ ອກ ວື່ຳ ນຳມ ຊ ື່         ທງັ ປວງ ທີື່  ເຂົຳ ເອີື່ ຍ 

ຂ ໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ ດໍ້ວຍ.         

22ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປຳບ 

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທງັ ປວງ ລງົ ໃຕໍ້ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ພຣະ-

ປະມກຸ ເໜ ອ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ.         

23ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ          ຊ ື່ ງ ເຕັມ ບ ລິບນູ 

ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ເຕັມ ໃນ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ ທົື່ວ ສບັພະ ສິື່ ງ.          

ບົດທີ 2 
ຈາກຄວາມຕາຍໄປສູ່ຊີວິດ 

1ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ເໝ ອນ ກນັ[a]         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ໂດຍ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ ແລະ ເຮັດ ບຳບ.         

2ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ ເຄີຍ ດ  ຳເນນີ ຢູື່ ໃນ ກຳນ 

ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ວທີິ ຂອງ ໂລກ,         ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຍື່ຳນ ອຳກຳດ         ຄ  ວນິ ຍຳນ ທີື່  ຄອບຄອງ ຢູື່ ໃນ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

3ເມ  ື່ອ ກື່ອນ,         ເຮົຳ ທງັ ປວງ ເຄີຍ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຕນັຫຳ ຂອງ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ 

ທ  ຳ ມະ ດຳ ເໝ ອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄ  ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ ແລະ ຂອງ ຈດິ-

ໃຈ         ຕຳມ ສນັດຳນ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ຄວນ ຖ ກ ພຣະພິໂລດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ.          
4ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ ອນັ ອດຸມົ         ເພຳະ ເຫດ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ 

ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

5ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ໃນ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ         

ພຣະອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະຄຣິດ          (ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ).         

6ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ 

 

[a]ຫວົຂ ໍ້ທີ 1 ນີໍ້ກ ຕດິຕ ື່ ມຳຈຳກບດົທີ1 ຂ ໍ້ທີ 20. 
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ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ນ ັື່ງ ໃນ ສະຫວນັ ສະຖຳນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

7ເພ ື່ ອ ໃນ ຄຳວ ຕ ື່  ໄປ 

ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພຣະຄນຸ ອນັ ອດຸມົ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເມດ ຕຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

8ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         

ກ  ຍໍ້ອນ ພຣະຄນຸ ດໍ້ວຍ ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໃຊື່ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ເອົຳ ເອງ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ປະທຳນ ໃຫໍ້.         

9ຄວຳມ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ມີ ມຳ ຍໍ້ອນ ກຳນ ປະຕບິດັ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ອວດ ໄດໍ້.         

10ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ສີ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ປະກອບ ກຳນ ດ ີ        ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ປະຕບິດັ ຕຳມ.          

ເຮັດໃຫ້ສອງຝ່າຍເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດ 
11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຕຳມ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ         ແລະ 

ພວກ ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພິທີ ຕດັ         ຄ  ພວກ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ເຄີຍ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ວື່ຳ         ຝື່ຳຍ ບ ື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ.         

12ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ຢູື່ ນອກ ພຣະຄຣິດ,         

ຂຳດ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ອິສຣາເອນ,         ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ບນັດຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ,         ຢູື່ ໃນ ໂລກ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ແລະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ.         

13ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ໃນ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ          ຊ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຄີຍ ຢູື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໂດຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

14ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ເປັນ ສນັຕ ິສກຸ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ທງັ 

ສອງ ຝື່ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ພວກ ດຽວ ກນັ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮ ໍ້ ກ  ຳແພງ ທີື່  ຂ ັໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ກຳນ ເປັນ ສດັຕູ ກນັ ຖິໍ້ມ 

ເສຍ ດໍ້ວຍ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

15ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົເລີກ ກດົ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ໃຫໍ້ ຖ  ສິນ 

ຕື່ຳງ ໆ         ເພ ື່ ອ ຈະ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ເປັນ ຄນົ ໃໝື່ ຄນົ ດຽວ ໃນ ພຣະອງົ         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈ ື່ງ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເກດີ ສນັຕ ິສກຸ.         

16ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ພວກ ຄ ນ ດ ີກນັ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          

ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ ກນັ ໂດຍ ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ສດັຕູ ກນັ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ.         

17ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ສນັຕ ິສກຸ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ປະກຳດ ສນັຕ ິສກຸ ແກື່ ພວກ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃກໍ້ ພຣະອງົ.         

18ເພຳະ ໂດຍ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ເຮົຳ ທງັ ສອງ ພວກ ຈ ື່ງ ມີ ໂອກຳດ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະບດິາ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ ກນັ.         

19ເຫດ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທໍ້ຳວ ຕື່ຳງ ແດນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ວື່ຳ ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ອນັ 

ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ໄພື່ ພນົ         ແລະ ເປັນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

20ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ເທິງ 

ຮຳກ ຖຳນ         ຊ ື່ ງ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ວຳງ ລງົ ແລໍ້ວ,         ອງົ ພຣະເຢຊ-ູ
ຄຣິດ ເອງ ຊງົ ເປັນ ຫີນ ເສົຳ ເອກ.         

21ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ສື່ວນ ຂອງ ໂຄງ ຮື່ຳງ ກ  ຕດິ ເຊ ື່ ອມ ຕ ື່  ສະໜິດ 

ເຂົໍ້ຳກນັ ໂດຍ ດ ີ         ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ສກັສິດ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

22ໃນ ພຣະ-

ອງົ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ຖ ກ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ 

ເໝ ອນ ກນັ.          
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ຕຳແໜ່ງຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລທີ່ມີຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ 
1ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ,         ໂປໂລ,         ຜູໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ.[a]         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ພຣະຄນຸ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຕ  ຳແໜື່ງ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

3ຄ  ວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ຂ ໍ້ ເລິກ ລບັ         ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຢື່ຳງ ຫຍ ໍ້ ໆ.         

4ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອື່ຳນ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຮູໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ 

ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ລບັ ເລິກ ຂອງ ອງົ ພຣະຄຣິດ.         

5ຊ ື່ ງ ໃນ ສະໄໝ ກື່ອນ ພຣະອງົ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ສະແດງ ແກື່ ມະນດຸ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ສະແດງ ແກື່ ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ທີື່  

ບ ລິສດຸ         ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ.         

6ວື່ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມ -

ລະດກົ ຮື່ວມ ກນັ,         ແລະ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ກຳຍ ອນັ ດຽວ ກນັ,         ກບັ ມີ ສື່ວນ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ 

ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໂດຍ ທຳງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ         ຕຳມ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ.         

8ເຖງິ ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ນໍ້ອຍ 

ທີື່  ສດຸ ໃນ ພວກ ໄພື່ ພນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະຄນຸ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຄ  ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ບ ລິບນູ ອນັ ຫຳ ທີື່  ປຽບ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຂອງ ອງົ ພຣະຄຣິດ.         

9ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ເຫັນ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ແຜນກຳນ ແຫື່ງ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ         ທີື່  ຊງົ ອດັ 

ບງັ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ສບັພະ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຄ  ຊງົ ອດັ ບງັ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແຮກ ສໍ້ຳງ ໂລກ.         

10ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ໃນ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້         ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃນ ສະຫວນັ ສະຖຳນ         ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ຍງັ ພຣະສະຕ-ິ

ປນັຍຳ ອນັ ຊບັຊໍ້ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ ຄຣສິຕະຈກັ.         

11ອນັ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ອນັ 

ຖຳວອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ.         

12ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມໃີຈ ກໍ້ຳ         ແລະ ມີ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້         

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ເພຳະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂ  ຮໍ້ອງ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ທ ໍ້ ໃຈ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ອນັ 

ເປັນ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ.          

ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ 
14[b]         ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຄູໍ້ເຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະບິດາ.         

15(ຄ  ຳ ວື່ຳ         ບດິຳ         ຂອງ ທກຸ 

ຄອບຄວົ ໃນ ສະຫວນັ ແລະ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ກ  ໄດໍ້ ຊ ື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ).         

16ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ         ຊງົ ໂຜດ 

ປະທຳນ ກ  ຳລງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຝື່ຳຍ ຈດິໃຈ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບນູ ແຫື່ງ ພຣະສະ-

ຫງ ື່ຳລຳສ ີຂອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ເດດ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ.         

17ເພ ື່ ອ ພຣະຄຣິດ ຈະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ 

ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ທຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ລງົ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ 

 

[a]ພຳສຳເດມີ ປະໂຫຍກນີໍ້ບ ື່ ຄບົ. [b]ປະໂຫຍກອນັບ ື່ ຄບົຖໍ້ວນທີື່ ເປັນຂ ໍ້ກກົບດົ ທີ3 ນີໍ້ອຳດຕດິຕ ື່ ຂ ໍ້ 14 ນີໍ້

ແລໍ້ວ. 
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ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ແລໍ້ວ,         

18ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳໃຈ,         ພໍ້ອມ ກບັ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ 

ພຣະອງົ,         ເຖງິ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ,         ຄວຳມ ຍຳວ,         ຄວຳມ ສງູ,         ແລະ ຄວຳມ ເລິກ.         

19ທງັ ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ 

ຮກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຄຣິດ ຊ ື່ ງ ເກນີ ຄວຳມ ຮູໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເຕັມ ບ ລິບນູ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ທກຸ ປະກຳນ.          
20ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະກຽດ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ລິດ ສຳມຳດ ກະທ  ຳ ນອກ ເໜ ອ ສຳລະພດັ ຫລ  ຊງົ ສຳ-

ມຳດ ກະທ  ຳ ເໜ ອກ ວື່ຳ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂ  ຫລ  ຄ ດ ໄດໍ້         ຕຳມ ລິດ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ດ  ຳເນນີ ຢູື່ ພຳຍ ໃນ ຕວົ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

21ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແກື່ ພຣະອງົ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ແລະ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ທກຸ 

ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ບົດທີ 4 
ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນທີ່ພຣະວິນຍານຊົງປະທານ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ຜູໍ້ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ຈ ື່ງ ວອນ ຂ  ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ສມົ ກບັ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

2ຄ          ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ຖື່ອມ ລງົ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ແລະ ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ,         ດໍ້ວຍ ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ ແລະ ຜື່ອນ ໜກັ ຜື່ອນ ເບົຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ.         

3ຈ ົື່ງ ພຽນ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ສນັຕ ິສກຸ ຜກູ ມດັ         ເພ ື່ ອ ຮກັສຳ ຄວຳມ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ 

ກນັ         ຊ ື່ ງ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

4ມີ ກຳຍ ດຽວ ແລະ ມ ີພຣະວິນຍານ ອງົ ດຽວ         ເໝ ອນ ມີ 

ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ອນັ ດຽວ ທີື່  ເນ ື່ ອງ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

5ມີ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ອງົ ດຽວ,         ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ດຽວ,         ມີ ບບັຕສິະມຳ ອນັ ດຽວ.         

6ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ຄ  ພຣະບິດາ ຂອງ ຄນົ 

ທງັ ປວງ         ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ເທິງ ຄນົ ທງັ ປວງ,         ແລະ ທົື່ວ ຄນົ ທງັ ປວງ,         ແລະ ໃນ ຄນົ ທງັ ປວງ.          
7ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ຕຳມ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ທີື່  ພຣະ-

ຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້.         

8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ສູື່ ສະຖຳນ-

ທີື່  ສງູ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ຊະເລີຍ ໄປ ແລະ ຊງົ ປະທຳນ ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ມະນດຸ.”         

9(ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ”         ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໝຳຍ ຄວຳມ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ໄປ ສູື່ ເບ ໍ້ອງ ຕ  ື່ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ.         

10ພຣະອງົ ຜູໍ້ ສະເດັດ ລງົ ໄປ 

ນ ັໍ້ນ         ກ  ຄ  ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ສູື່ ທີື່  ສງູ ເໜ ອ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 

ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ທົື່ວ ພິພບົ).         

11ຂອງ ພຣະລຳຊະທຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  ຄ  ໃຫໍ້ ລຳງ ຄນົ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ,         

ລຳງ ຄນົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ,         ລຳງ ຄນົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ,         ລຳງ ຄນົ ເປັນ ສິດຍຳພິ-

ບຳນ ແລະ ອຳຈຳນ.         

12ເພ ື່ ອ ຈດັ ຕຽມ ໄພື່ ພນົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ເໝຳະ ສມົ         

ເພ ື່ ອ ເສີມ ສໍ້ຳງ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ໃຫໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

13ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ບນັລ ຸເຖງິ 

ຄວຳມ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ໃນ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຄນົ ໃຫຍື່ ເຕັມ ສື່ວນ         ຄ  ເຕັມ ເຖງິ ຂະໜຳດ ຄວຳມ ສມົບນູ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.         

14ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຖ ກ ພດັ ໄປ ພດັ ມຳ         ແລະ ຫນັ ເຫ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ລມົ-

ປຳກ ຂອງ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ດໍ້ວຍ ເລໍ້ ກນົ ຂອງ ມະນດຸ ທີື່  ຫລອກ ລວງ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຕຳມ ອບຸຳຍ 
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ອນັ ສະຫລຳດ ຂອງ ເຂົຳ.         

15ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຍ ດ ເອົຳ ຄວຳມ ຈງິ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຮກັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ 

ທກຸ ຢື່ຳງ ຈນົ ເຖງິ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ເປັນ ສີສະ         ຄ  ພຣະຄຣິດ.         

16ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຮື່ຳງກຳຍ ທງັ ສິໍ້ນ ທີື່  

ຕດິຕ ື່  ສະໜິດ ແລະ ຜກູ ພນັ ກນັ ໂດຍ ທກຸ ໆ         ຂ ໍ້ ຕ ື່  ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຮກັ         ເມ  ື່ອ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ທກຸ ສື່ວນ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ຕຳມ ຄວຳມ ເໝຳະ ສມົ ແລໍ້ວ.          

ຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ 
17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂ  ຢ ນຢນັ         ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ດ  ຳເນນີ 

ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ດໍ້ວຍ ໃຈ ໂງ ື່ ອນັ ຫຳ ປະໂຫຍດ ບ ື່  ໄດໍ້.         

18ໂດຍ ທີື່  ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຂົຳ ມ ດ ມນົ ໄປ         ແລະ ເຂົຳ 

ຢູື່ ຫື່ຳງ ຈຳກ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫດ ຄວຳມ ບ ື່  ຮູໍ້ ເທົື່ ຳ ເຖງິ ກຳນ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ         

ອນັ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ໃຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ຂອງ ເຂົຳ.         

19ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຮູໍ້ສ ກ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່  ບຳບ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ຕວົ 

ໄປ ໃນ ທຳງ ໂລພະຕນັຫຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ ໂດຍ ສດຸ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ.         

20ແຕື່ ວື່ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະຄຣິດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

21ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ         

ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ເລ ື່ ອງ ພຣະອງົ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊູ ແລໍ້ວ.         

22ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ຖອດ ຖິໍ້ມ ສະພຳບ ມະນດຸ ເກົື່ ຳ ຂອງ ຕນົ ຊ ື່ ງ ຄູື່ ກບັ ວຖິ ີຊວີດິ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ທີື່  ກ  ຳລງັ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ໄປ ສູື່ 

ຄວຳມ ຕຳຍ ຕຳມ ຕນັຫຳ ອນັ ເປັນ ທີື່  ຫລອກ ລວງ ນ ັໍ້ນ.         

23ແລະ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ວນິ ຍຳນ ຈດິ ຂອງ ທື່ຳນ ຖ ກ ຊງົ 

ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່.         

24ແລະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ສວມ ສະພຳບ ມະນດຸ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ຕຳມ ແບບ 

ລກັສະນະ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃນ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແລະ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ.          
25ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເລີກ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕວົະ ເສຍ         “ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຄວຳມ ຈງິ ຕ ື່  ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ”         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ກນັ ແລະ ກນັ.         

26ຈະ ຮໍ້ຳຍ ກ  ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້         

ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຜິດ ບຳບ         ຢື່ຳ ຮໍ້ຳຍ ຢູື່ ຈນົ ຕຳເວັນຕກົ.         

27ແລະ ຢື່ຳ ປື່ອຍ 

ໂອກຳດ ໃຫໍ້ ມຳນ.         

28ຝື່ຳຍ ຄນົ ຂີໍ້ລກັ,         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລກັ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ມ  ອອກ ເຫ ື່ ອແຮງ ຫຳ ລໍ້ຽງ ຊບີ ໂດຍ 

ທຳງ ຊອບ ທ  ຳ ດກີ ວື່ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ມີ ສື່ວນ ເຫລ ອ ພ  ຈະ ແຈກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຍຳກຈນົ.         

29ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ 

ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ດ ີຊ ື່ ງ ເປັນ ປະໂຫຍດ ໃຫໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ເໝຳະ ສມົ ກບັ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນຸ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ 

ຟງັ.         

30ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເສຍ ພຣະໄທ         ເພຳະ ໂດຍ ພຣະວິນ-
ຍານ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ປະທບັ ຕຳ ໝຳຍ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ວນັ ທີື່  ຈະ ຊງົ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

31ສື່ວນ ໃຈ 

ຂມົຂ ື່ ນ,         ໃຈ ໂມໂຫ ໂທໂສ,         ໃຈ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ,         ກຳນ ອ ກ ກະ ທ ກ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ກຳນ ກື່ຳວ ສຽດ ສີ ກນັ,         

ແລະ ກຳນ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເສຍ.         

32ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ເມດ ຕຳ 

ຕ ື່  ກນັ,         ມໃີຈ ເອັນດ ູກນັ,         ແລະ ອະໄພໂທດ ໃຫໍ້ ກນັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພໂທດ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ອງົ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ.          
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ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນທີ່ຢູ່ຝ່າຍຄວາມສະຫວ່າງ 
1ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ຜູໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ເປັນ ບດຸ 

ທີື່  ຮກັ.         

2ແລະ ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະອງົ ເອງ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທີື່  ມີ ກິື່ນ ຫອມ 

ຫວຳນ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

3ແຕື່ ກຳນ ເອີື່ ຍ ເຖງິ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ,         ຫລ  ຄວຳມ ໂລພະ-

ຕນັຫຳ ກ  ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເໝຳະ ສມົ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ໄພື່ 

ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

4ທງັ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ,         ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ແກື່ນສຳນ,         ຫລ  ເວົໍ້ຳ ຕະຫລກົ 

ຫລິໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ສມົຄວນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ ດກີ ວື່ຳ.         

5ເພຳະວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຄງົ ຮູໍ້ ແນື່ ວື່ຳ         ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຄນົ ໂລພະຕນັຫຳ         (ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ໄຫວໍ້ ພຣະ-

ທຽມ)         ກ  ດ ີ        ຈະ ມີ ສື່ວນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ແລະ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້.          
6ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ລ ໍ້ ລວງ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ອນັ ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ         ເພຳະ ກຳນ ເຮັດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຕກົ ໃສື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳ ຄບົ ຫຳ ສະມຳຄມົ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

8ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ,         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ 

ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ມ ດ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ກ  ຢູື່ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ 

ເໝ ອນ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ແລໍ້ວ.         

9(ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ຜນົ ຂອງ ພຣະວິນຍານ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ 

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ກບັ ຄວຳມ ຈງິ ທກຸ ຢື່ຳງ).         

10ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຮຽນ ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ເຮັດ ສິື່ ງ 

ໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

11ແລະ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ກດິຈະກຳນ ຂອງ 

ຄວຳມ ມ ດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເປີດເຜີຍ ກດິຈະກຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ປະກດົ ດກີ ວື່ຳ.         

12ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ 

ແຕື່ ຈະ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ໃນ ທີື່  ລບັລີໍ້ ກ  ຍງັ ເປັນ ກຳນ ໜໍ້ຳ ອຳຍ.         

13ແຕື່ ເມ  ື່ອ ສິື່ ງ ສຳ-

ລະພດັ ຖ ກ ເປີດເຜີຍ ອອກ ໂດຍ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໃຫໍ້ ປະ-

ກດົ ແຈ ໍ້ງ ກ  ຄ  ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ.         

14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ຄນົທີື່ ນອນຫລບັເອີຍ, ຈ ົື່ງຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງຟ ໍ້ນຂ ໍ້ນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

  ແລະ ພຣະຄຣິດ ຈະສື່ອງສະຫວື່ຳງໃສື່ເຈົໍ້ຳ.”
[a] 

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃນ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ດ ີ        ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ຄນົ ໄຮໍ້ ປນັຍຳ         

ແຕື່ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ.         

16ຈ ົື່ງ ສວຍ ເອົຳ ໂອກຳດ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ວນັ ນີໍ້ ເປັນ ຄຳວ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ.         

17ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

18ແລະ ຢື່ຳ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ         ຊ ື່ ງ ພຳໃຫໍ້ ເສຍ ຄນົ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ກ  ດກີ ວື່ຳ.         

19ຈ ົື່ງ 

ສນົທະນຳ ກນັ ດໍ້ວຍ ເພງ ສນັລະເສີນ,         ເພງ ນະມດັສະກຳນ,         ແລະ ເພງ ຍໍ້ອງຍ  ສ ລະເສີນ ຝື່ຳຍ ພຣະ-
ວິນຍານ          ຄ  ຮໍ້ອງເພງ ແລະ ສນັລະເສີນ ຈຳກ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຖວຳຍ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

20ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະບິດາ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ສະເໝີ         ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-
 

[a]ຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ແມ ື່ນຕອນໜ ື່ ງແຕື່ບດົເພງຄຣສິະຕຽນແຕື່ເມ  ື່ອທ  ຳອດິພຸໍ້ນ. 
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ເຢຊ ູຄິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.          

ບັນດາສາມີແລະພັນລະຍາ 
21ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຄຣິດ          ຈ ົື່ງ ຍອມ ຟງັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ.          
22ຝື່ຳຍ ພນັ ລະ ຍຳ,         ຈ ົື່ງ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ສຳມີ ຂອງ ຕນົ         ເໝ ອນ ຍອມ ຟງັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

23ເພຳະວື່ຳ ສຳມີ ເປັນ ສີສະ ຂອງ ພນັ ລະ ຍຳ         ເໝ ອນ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ຄຣສິຕະຈກັ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ນ ັໍ້ນ ພົໍ້ນ.         

24ຄຣສິ-

ຕະຈກັ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ສນັໃດ         ພນັ ລະ ຍຳ ກ  ຄວນ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ສຳມີ ຂອງ ຕນົ 

ທກຸ ປະກຳນ ສນັນ ັໍ້ນ.         

25ຝື່ຳຍ ສຳມ,ີ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ 

ຄຣສິຕະຈກັ         ແລະ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະອງົ ເອງ ເພ ື່ ອ ຄຣສິຕະຈກັ.         

26ເພ ື່ ອ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຄຣສິຕະຈກັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກບັ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ.[a]                  

27ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄຣສິຕະຈກັ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ ເອງ         ຄ  ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ,         ບ ື່  ມີ ຈດຸ ດື່ຳງ ພອຍ ຫລ  ຮອຍ ໜງັ 

ຫື່ຽວ,         ແລະ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ທ  ຳນອງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຄຣສິຕະຈກັ ຈະ ບ ລິສດຸ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ.         

28ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         

ສຳມີ ຈ ື່ງ ຄວນ ຮກັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ກບັ ຮກັກຳຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ ກ  

ຮກັ ຕນົ ເອງ.         

29ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ກຽດ ຊງັ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ມີ ແຕື່ ບ  ຳລງຸ ຖະໜອມ 

ລໍ້ຽງ ໄວໍ້         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ກະທ  ຳ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ.         

30ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ອະ ໄວ 

ຍະ ວະ ແຫື່ງ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

31“ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ຜູໍ້ ຊຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ລະ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ ໄປ 

ຜກູ ພນັ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ         ແລະ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ ກນັ.”         

32ຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ຝງັ ຢູື່ ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ກ  

ເລິກເຊິື່ ງ         ແຕື່ ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ໝຳຍ ເຖງິ ພຣະຄຣິດ ແລະ ຄຣສິຕະຈກັ.         

33ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ 

ກ  ດ,ີ         ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ         ແລະ ພນັ ລະ ຍຳ ກ  ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ 

ສຳມີ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 6 
ລະບຽບລະຫວ່າງບຸດແລະບິດາມານດາ 

1ຝື່ຳຍ ບດຸ ທງັຫລຳຍ,         ຈ ົື່ງ ນບົ ນໍ້ອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ເຮັດ ແນວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

2“ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ”         ນີໍ້ ເປັນ 

ພຣະບນັຍດັ ຂ ໍ້ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ມີ ພຣະສນັຍຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ.         

3ຄ          “ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢູື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ ແລະ ມີ ອຳຍ ຸໝັໍ້ນຍ ນ ທີື່  

ແຜື່ນດນິ ນີໍ້.”          
4ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ເປັນ ບດິຳ,         ຢື່ຳ ຮບົ ກວນ ບດຸ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ຂດັເຄ ອງ ໃຈ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ອບົ ຮບົ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕ ີສອນ ແລະ ກຳນ ເຕ ອນ ສະຕ ິຕຳມ ຫລກັ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ລະບຽບລະຫວ່າງຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍ 
5ຝື່ຳຍ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ນຳຍ ຝື່ຳຍ ໂລກ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ດໍ້ວຍ 

ນ  ໍ້ຳ ໃສ ໃຈ ຈງິ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ.         

6ບ ື່  ເໝ ອນ ກບັ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ແຕື່ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ,         ຢື່ຳງ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ 

 

[a]ຄ ຄ  ຳກື່ຳວໃນພິທີບບັຕສິະມຳ. 
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ໃຫໍ້ ຊອບ ໃຈ ມະນດຸ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຄ          ເຮັດ ຕຳມ ຊອບ ພຣະໄທ 

ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ.         

7ຈ ົື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ນຳຍ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ເໝ ອນ ກບັ ຮບັ ໃຊໍ້ ອງົ ພຣະ-

ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ໃຊື່ ເໝ ອນ ຮບັ ໃຊໍ້ ມະນດຸ.         

8ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເຮັດ ກຳນ ດ ີປະກຳນ 

ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຫລ  

ເປັນ ອິດສະຫລະ ກ  ດ.ີ          
9ຝື່ຳຍ ນຳຍ ກ  ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ         ຄ  ຢື່ຳ ຂູື່ເຂັນ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ 

ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ນຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ແລະ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ 

ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ.          

ຍຸດທະພັນທັງຊຸດຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ 
10ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້,         ຂ  ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມີ ກ  ຳລງັ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ລິດເດດ ອນັ 

ແກື່ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ຈ ົື່ງ ສວມ ຍດຸ ທະ ພນັ ຄບົ ຊຸດ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ສຳມຳດ ຢ ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ກນົອບຸຳຍ ຂອງ ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້.         

12ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ມະນດຸ 

ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແຕື່ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ,         ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ,         ເຈົໍ້ຳ ໂລກ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂມຫະ ຄວຳມ ມ ດ ແຫື່ງ ໂລກ ນີໍ້         

ແລະ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ກ  ຳລງັ ວນິ ຍຳນ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ອຳກຳດ ສະຖຳນ.         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ 

ຍດຸ ທະ ພນັ ຄບົ ຊຸດ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສຳມຳດ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ໃນ ວນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮັດ ແລໍ້ວ ຈະ ຢູື່ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ໄດໍ້.         

14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຢ ນ ໝັໍ້ນ         ເອົຳ 

ຄວຳມ ຈງິ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປໍ້ອງ ກນັ ເອິກ ໄວໍ້.         

15ແລະ ເອົຳ ຄວຳມພ ັື່ງ-

ພໍ້ອມ ຝື່ຳຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ສນັຕ ິສກຸ ມຳ ສບຸ ໃສື່ ຕນີ.         

16ແລະ ພໍ້ອມ ກບັ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້,         ຈ ົື່ງ ຍກົ ເອົຳ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເປັນ ເຂນ         ດໍ້ວຍ ເຂນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສຳມຳດ ດບັ ລກູ ສອນ ໄຟ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຜູໍ້ 

ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ດບັ ມອດ ເສຍ.         

17ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຄຽນ ປໍ້ອງ ກນັ ຫວົ ໄວໍ້         ແລະ ຈ ົື່ງ ຖ  ພຣະ-

ແສງ ຂອງ ພຣະວິນຍານ          ຄ  ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

18ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ທກຸ ເວລຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມພຽນ ທກຸ 

ຢື່ຳງ         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

19ແລະ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເກດີ ໃຈ ກໍ້ຳຫຳນ         ອອກປຳກ ສະແດງ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ.         

20(ຍໍ້ອນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ລຳຊະທດູ ຜູໍ້ ຕດິ ໂສໍ້ ຢູື່)         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເລົື່ ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳຫຳນ         ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ກື່ຳວ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງໃນຕອນທ້າຍ 
21ບດັ ນີໍ້,         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຢູື່ 

ຢື່ຳງໃດ         ຕີຂີໂກ,         ຜູໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ປະຕບິດັ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ໄດໍ້ 

ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

22ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄປ ຫຳ 

ພວກ ທື່ຳນ         ກ  ເພຳະ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ເປັນ ຢູື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໜນຸ ນ  ໍ້ຳໃຈ ພວກ ທື່ຳນ.          
 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເຮັດວຽກຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຮບັໃຊໍ້.” 
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23ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ສນັຕ ິສກຸ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ 

ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ.         

24ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ບນັດຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຮກັ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຮູໍ້ ເສ ື່ ອມ ສນູ.          
 6 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ຟີລິບປອຍ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ແລະ ຕໂີມທຽວ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້

[a]         ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ,         ເຖງິ         ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ຟີລິບປອຍ          ທງັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ດແູລ ແລະ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ.         

2ຂ  ພຣະຄນຸ 

ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ຄຳອ້ອນວອນຂອງໂປໂລເພື່ອຄຣິສະຕຽນທີ່ເມືອງຟີລິບປອຍ 
3ເຮົຳ ລະນ ກ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເມ  ື່ອ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທກຸ ເທ ື່ ອ.         

4ແລະ ທກຸ ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ທນູ ຂ  ດໍ້ວຍ ໃຈ ຍນິດ.ີ         

5ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ໃນ ງຳນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ດໍ້ວຍ ກນັ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຕ ື່  ມຳ ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້.         

6ເຮົຳ ແນື່ ໃຈ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກຳນ ດ ີໄວໍ້ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຄງົ ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຈນົ 

ເຖງິ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

7ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຄ ດ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ສມົຄວນ ຢູື່ ແລໍ້ວ         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ມໃີຈ ຮກັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ຮື່ວມ ໃນ ພຣະຄນຸ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ 

ເຮົຳ         ໃນ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ         ແລະ ໃນ ກຳນ ກື່ຳວ ປໍ້ອງ ກນັ ໃຫໍ້ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່.         

8ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ຫື່ວງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ພຽງ ໃດ ຕຳມ ພຣະ-

ໄທ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.         

9ແລະ ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະເລີນ 

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ສະເໝີ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄວຳມ ຮູໍ້ ແລະ ຄວຳມ ສງັເກດ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

10ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສງັ-

ເກດ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ປະເສີດ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ         ແລະ ບ ື່  ມີ ທີື່  ຕ ິໄດໍ້ ໃນ 

ວນັ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

11ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ຜນົ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແລະ ຄວຳມ ສນັລະເສີນ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.          

ຊີວິດຂອງເຮົາກໍຊອບຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ 
12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແຜື່ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ.         

13ຈນົ ປະກດົ ທົື່ວ ໄປ ໃນ ໝູື່ ຜູໍ້ ຄມຸ ແລະ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ໆ         ວື່ຳກຳນ ຈ  ຳ ຈອງ ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພ ື່ ອ ພຣະຄຣິດ.         

14ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ສື່ວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ເກດີ ມີ 

ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ກຳນ ຈ  ຳ ຈອງ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ 

ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ ເຫລ ອ         ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ.          
15ຄວຳມ ຈງິ,         ມີ ລຳງ ຄນົ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ ດໍ້ວຍ ໃຈ ອິດສຳ ແລະ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         ແຕື່ ກ  ມີ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ທີື່  ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຫວງັ ດ.ີ         

16ພວກ ນີໍ້ ແຫລະ,         ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຮກັ ໂດຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເຮົຳ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 
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ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ປໍ້ອງ ກນັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້.         

17ແຕື່ ພວກ ອ ື່ ນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ພຣະຄຣິດ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແຂື່ງ 

ດ ີກນັ         ບ ື່  ໃຊື່ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສດຸຈະລິດ         ແຕື່ ຈງົໃຈ ຈະ ເພີື່ ມ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ.          
18ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຈະ ເປັນ ປະກຳນ ໃດ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ປະກຳດ ພຣະຄຣິດ ດໍ້ວຍ ປະກຳນ 

ໃດ ກ  ຕຳມ         ຈະ ເປັນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແກໍ້ງ ເຮັດ ຫລ  ໃຈ ຈງິ ກ  ດ ີ        ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ          ໃນ 

ກຳນ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແລະ ຄງົ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຕ ື່  ໄປ.         

19ເພຳະ ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ໂດຍ ກຳນ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ໂດຍ ກຳນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          

ກຳນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຖງິ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ.         

20ເພຳະ ເປັນຄວຳມ ມຸ ໍ້ງ ມຳດ ປຳດຖະໜຳ ແລະ 

ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ໃນ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ທກຸ ເທ ື່ ອ ມໃີຈ ກໍ້ຳ 

ສະເໝີ ສນັໃດ         ບດັ ນີໍ້ ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ         ພຣະຄຣິດ ຈະ ຊງົ ຮບັ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ໃນ 

ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ສະເໝີ ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ຫລ  ຕຳຍ ກ  ຕຳມ.         

21ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ 

ພຣະຄຣິດ ເປັນ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຕຳຍ ກ  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ.         

22ຖໍ້ຳ ຈະ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ຮື່ຳງ-

ກຳຍ ນີໍ້         ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ກຳນ ງຳນ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ         ແຕື່ ເຮົຳ ບອກ ບ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ ຈະ ເລ ອກ ເອົຳ ອນັ ໃດ ດ.ີ         

23ເຮົຳ ລງັ 

ເລ ໃຈ ຢູື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສອງ ຝື່ຳຍ ນີໍ້         ຄ          ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ຈຳກ ໄປ ເພ ື່ ອ ຢູື່ ກບັ ພຣະ-
ຄຣິດ ຊ ື່ ງ ປະເສີດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ.         

24ແຕື່ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ກ  ເປັນ ສິື່ ງ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳ-

ລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

25ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ແນື່ ໃຈ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

26ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ພຳກພມູ 

ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເພຳະ ດໍ້ວຍ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພຳະ ເຫດ ທີື່  

ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ.          
27ຂ  ແຕື່ ພຽງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ  ບ ື່  ມຳ ກ  ຕຳມ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ 

ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ,         ຕ ື່ ສູໍ້ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເປັນ ຄນົ ດຽວ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ເກດີ ຈຳກ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.         

28ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຜູໍ້ ທີື່  ຂດັຂວຳງ ແຕື່ ປະກຳນ ໃດ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  

ຈະ ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ຄກັ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ເຖງິ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຄງົ ຈະ 

ເຖງິ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         ແລະ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

29ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະຄຣິດ          ບ ື່  ໃຊື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ທນົ ຄວຳມທກຸ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ.         

30ຄ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່ ສູໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເຮົຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສິື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສູໍ້ ຢູື່ ໃນ ຂະນະ ນີໍ້.          

ບົດທີ 2 
ການທີ່ພຣະຄຣິດຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງແລະຊົງຖືກຍົກຂຶ້ນ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ໃນ ພຣະຄຣິດ ອ  ຳນວຍ ກຳນ ຊູ ກ  ຳລງັ ໃຈ,         ຖໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ 

ປະກຳນ ໃດ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ,         ຖໍ້ຳ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ໃຈ ກບັ ພຣະວິນຍານ ປະກຳນ ໃດ,         ຖໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ເອັນດ ູປະກຳນ ໃດ.         

2ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ເຮົຳ ຄບົ ເຕັມ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ມີ 
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ຄວຳມ ຄ ດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ,         ມີ ຄວຳມ ຮກັ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ,         ມໃີຈ ຮື່ວມ ສຳມກັຄີ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ.         

3ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ທຳງ ຊງິ ດ ີຫລ  ຖ  ດ ີກນັ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ ຖ  ວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ດກີ ວື່ຳ ຕນົ.         

4ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ 

ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ຂອງ ຕນົ ຝື່ຳຍ ດຽວ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ ດໍ້ວຍ.         

5ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຕ ື່  ກນັ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ມີ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.          

 6 ພຣະອງົຊງົສະພຳບຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ຊງົຖ ວື່ຳກຳນເທົື່ ຳທຽມກບັ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ 

  ເປັນສິື່ ງທີື່ ຕໍ້ອງຍ ດຫວງໄວໍ້. 

 7  ແຕື່ໄດໍ້ກບັຊງົຍອມສະຫລະ 

  ແລະຊງົຮບັສະພຳບຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ 

   ຊງົຖ ກ  ຳເນດີເປັນມະນດຸ. 

 8 ແລະເມ  ື່ອຊງົປະກດົພຣະອງົໃນສະພຳບມະນດຸແລໍ້ວ 

   ພຣະອງົກ ຊງົຖື່ອມພຣະອງົລງົ 

  ຍອມເຊ ື່ ອຟງັຈນົເຖງິມ ລະນຳ 

   ຄ ເຖງິຄວຳມມ ລະນຳທີື່ ໄມ ໍ້ກຳງແຂນ. 

 9 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງໄດໍ້ຊງົຍກົພຣະອງົຂ ໍ້ນເຖງິທີື່ ສງູສດຸ 

   ແລະໄດໍ້ຊງົປະທຳນພຣະນຳມນ ັໍ້ນ 

  ຊ ື່ ງຢູື່ເໜ ອນຳມທງັປວງໃຫໍ້ແກື່ພຣະອງົ. 

 10  ເພ ື່ ອເພຳະພຣະນຳມນ ັໍ້ນທກຸຫວົເຂົື່ ຳ ໃນສະຫວນັ, 

  ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ, ແລະໃຕໍ້ພ ໍ້ນດນິກ ດ ີ

   ຈະໄດໍ້ຄລຸງົຂຳບ ພຣະເຢຊ.ູ 
 11 ເພ ື່ ອທກຸລີໍ້ນຈະຍອມຮບັວື່ຳ 

   “ພຣະເຢຊ ູຊງົເປັນອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ” 
  ອນັເປັນກຳນຖວຳຍພຣະກຽດແກື່ ພຣະບດິາ ເຈົໍ້ຳ. 

ສ່ອງແຈ້ງເໝືອນດວງສະຫວ່າງຕ່າງໆ ໃນໂລກ 
12ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພວກ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຄີຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທກຸ ເວລຳ ສນັໃດ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ແລະ ຕວົ ສ ັື່ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ         ບ ື່  

ໃຊື່ ຈ  ຳເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ນ  ຳ.         

13ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ຢູື່ ພຳຍ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ມໃີຈ ປຳດຖະໜຳ 

ແລະ ໃຫໍ້ ເຮັດ ໄປ ເພ ື່ ອ ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.         

14ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ໂດຍ ບ ື່  ມກີຳນ ຈ ົື່ມ ແລະ ຖກົ ຖຽງ 

ກນັ.         

15ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຕຕິຽນ ແລະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ,         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ 

ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ອນັ ຄດົ ໂກງ ແລະ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ປະກດົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຂົຳ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ດວງ ສະຫວື່ຳງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ສື່ອງ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ໂລກ.         

16ຄ  ສະແດງ ພຣະທ  ຳ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ         

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ມີ ບື່ອນ ອວດ ໄດໍ້ ໃນ ວນັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ແລື່ນ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໜກັ-
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ໜື່ວງ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ປະໂຫຍດ.         

17ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຖອກ ລງົ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍນິດ ີແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຮື່ວມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ.         

18ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຄວນ ຈະ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.          

ຕີໂມທຽວແລະເອປາໂຟດີໂຕ 
19ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ໃນ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ວື່ຳ         ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຕີໂມທຽວ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

20ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ເໝ ອນ ຕີໂມ-
ທຽວ          ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ຄວຳມສກຸ ທກຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ແທໍ້.         

21ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ຍື່ອມ 

ສະແຫວງຫຳ ຜນົ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ         ບ ື່  ສະແຫວງຫຳ ປະໂຫຍດ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

22ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ ເຖງິ ຄນຸຄື່ຳ ຂອງ ຕີໂມທຽວ ດ ີແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ຮື່ວມ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ກຳນ ປະຕ-ິ

ບດັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເໝ ອນ ລກູ ຮບັ ໃຊໍ້ ພ ື່ .         

23ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພ  ຈະ ເຫັນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ມີ ອນັ ໃດ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຈະ ໃຊໍ້ ເພິື່ ນ ໄປ ໂລດ.         

24ແລະ ເຮົຳ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ໃນ ບ ື່  

ຊໍ້ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ເອງ ຈະ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.          
25ເຮົຳ ຄ ດ ເຫັນ ວື່ຳ         ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເອປາໂຟດີໂຕ          ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ແລະ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ທະຫຳນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຍຳມ ຂດັ ສນົ.         

26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ຫື່ວງ ຄ ດ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຫລຳຍ         ແລະ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ສະບຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ທກຸ ໃຈ.         

27ຄວຳມ ຈງິ,         

ເພິື່ ນ ກ  ບ ື່  ສະບຳຍ ແລະ ເກ ອບ ຕຳຍ ໄປ ແທໍ້         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ ໂຜດ ເອົຳ ເພິື່ ນ ໄວໍ້         ແລະ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຊງົ ໂຜດ ແກື່ ເພິື່ ນ ຄນົ ດຽວ         ແຕື່ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ຊໍ້ອນ ທກຸ.         

28ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ຟໍ້ຳວ ໃຊໍ້ ເພິື່ ນ ໄປ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ເພິື່ ນ ອີກ         

ແລະ ຄວຳມທກຸ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເບົຳບຳງ ລງົ.         

29ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ ຍນິດ ີ         ແລະ ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ເພິື່ ນ.         

30ເພຳະ ເພິື່ ນ 

ເກ ອບ ຈະ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ເສຍ         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ກຳນ ປະຕບິດັ ງຳນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຄ  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ 

ຕນົ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ປະຕບິດັ ທີື່  ບກົພື່ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເຕັມ ບ ລິບນູ.          

ບົດທີ 3 
ຄວາມຊອບທຳອັນແທ້ຈິງ 

1ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເທີນ         ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ 

ຂຽນ ຊ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກ  ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ລ  ຳບຳກ ແກື່ ເຮົຳ ດອກ         ແຕື່ ເປັນ ກຳນ 

ປອດ ໄພ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
2ຈ ົື່ງ ລະວງັ ພວກ ໝຳ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ພວກ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ພວກ ຖ  ກຳນ ປຳດ ເນ ໍ້ອ ເຖ ອ 

ໜງັ.[b]         

3ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພວກ ທີື່  ຖ  ພິທີ ຕດັ ແທໍ້,         ເປັນ ຜູໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ໄດໍ້ເຮັດກຳນເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 
[b]ໝຳຍເຖງິຝື່ຳຍພິທີຕດັດໍ້ວຍເວົໍ້ຳຢື່ຳງດຖູກູ. [b]ຫລ ວື່ຳ “ດໍ້ວຍພຣະວຫິຳນຂອງພຣະເຈົໍ້ຳ.” 
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ຈດິ ວນິ ຍຳນ[b]         ແລະ ເອົຳ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ມຳ ອວດ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ.         

4ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ມີ ເຫດ ທີື່  ຈະ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ກ  ຕຳມ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ກ ວື່ຳ ຕນົ ເອງ ມີ ເຫດຜນົ ທີື່  ຈະ ໄວໍ້ໃຈ 

ໃນ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ມີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຂົຳ ອີກ.         

5ຄ  ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເກດີ ມຳ ໄດໍ້ ແປດ ວນັ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ,         ເຮົຳ ເປັນ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ກະ ກນຸ ເບັນຢາມິນ,         ເປັນ ຄນົ ເຮັບເຣີ ເກດີ ຈຳກ ຊຳວ ເຮັບເຣ,ີ         

ໃນ ດໍ້ຳນ ພຣະບນັຍດັ ເຮົຳ ກ  ຢູື່ ໃນ ຄະນະ ຟາຣີຊາຍ.         

6ໃນ ດໍ້ຳນ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ ຄຣສິ-

ຕະຈກັ,         ໃນ ດໍ້ຳນ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໂດຍ ພຣະບນັຍດັ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຕິຽນ ໄດໍ້.         

7ແຕື່ ວື່ຳ ສິື່ ງ 

ໃດ ເປັນ ຄນຸ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຖ  ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ ອນັ ໄຮໍ້ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ພຣະຄຣິດ.         

8ທີື່  ຈງິ,         ເຮົຳ ຖ  ວື່ຳ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ເປັນ ຂອງ ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ສິື່ ງ ທີື່  

ມີ ຄນຸຄື່ຳ ຫລຳຍ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຄ          ກຳນ ຮູໍ້ ເຖງິ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ         ເພຳະ ເຫດ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຍອມ ສະຫລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ         ແລະ ຖ  ວື່ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ເໝ ອນ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ອງົ ພຣະຄຣິດ ມຳ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ.         

9ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ຢູື່ ໃນ 

ພຣະອງົ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ໃນ ເຮົຳ ເອງ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ໂດຍ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ມີ ມຳ ໂດຍ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

10ເຮົຳ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ,         ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ລິດ ອ  ຳນຳດ ອນັ ປະກດົ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ         

ແລະ ຮື່ວມ ທກຸ ກບັ ພຣະອງົ         ຄ  ຍອມຮບັ ຄວຳມ ຕຳຍ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະອງົ.         

11ເພ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ເຮົຳ 

ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ.          

ບາກບັ່ນມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຫລັກໄຊ 
12ບ ື່  ໃຊໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລໍ້ວ         ຫລ  ວື່ຳ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ບຳກບ ັື່ນ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ມຳ ເປັນ ຂອງ ຕນົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ເຮົຳ ໄວໍ້ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ 

ແລໍ້ວ.         

13ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ບ ື່  ຖ  ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຮົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ລ ມ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ ເສຍ         ແລະ ໂນໍ້ມຕວົ ອອກ ໄປ ຫຳ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ໜໍ້ຳ.         

14ເຮົຳ 

ກ  ຳລງັ ບຳກບ ັື່ນ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສູື່ ຫລກັໄຊ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ລຳງວນັ         ຄ  ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ 

ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ໃຫໍ້ ໄປ ຮບັ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ.         

15ເຮົຳ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ຄວນ ຄ ດ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ ດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ສະແດງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ.         

16ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ເຖງິ ຍື່ຳນ ໃດ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ດ  ຳເນນີ ຊ ື່  ໄປ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ.          
17ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ເຮັດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄອຍ ເບິື່ ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ທີື່  ເຮັດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ແລໍ້ວ.         

18ເພຳະວື່ຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ຍງັ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ.         

19ປຳຍທຳງ 

ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄ  ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ພະ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຄ  ທໍ້ອງ ເຂົຳ ເອງ         ເຂົຳ ຍກົ ເອົຳ ກຳນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັ-

ອຳຍ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໂອໍ້ ອວດ         ເຂົຳ ສນົໃຈ ໃນ ວດັຖ ຸຝື່ຳຍ ໂລກ.         

20ແຕື່ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ 

ໃນ ສະຫວນັ         ພວກ ເຮົຳ ລ ຄອຍ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ຄ  ພຣະເຢຊ-ູ
ຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ.         

21ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປື່ຽນແປງ ຮື່ຳງກຳຍ ອນັ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະ-
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ກຳຍ ອນັ ຊງົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ປຳບ ສຳລະພດັ 

ລງົ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 4 
ຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ເປັນ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ,         ເປັນ ທີື່  ຍນິດ ີ         ແລະ ເປັນ ພວງ-

ມຳໄລ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.          
2ເຮົຳ ຂ  ເຕ ອນ ນຳງ ຢູໂອເດຍ ແລະ ຂ  ເຕ ອນ ນຳງ ຊິນຕີເຂ          ໃຫໍ້ ມໃີຈ ປອງ ດອງ ກນັ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້-

ເປັນເຈົ້າ.         

3ເຮົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ແອກ ຂອງ ເຮົຳ ແທໍ້ ໆ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊື່ອຍ ຜູໍ້ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ຝື່ຳຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ກບັ ເຮົຳ ແລະ ເກລເມນໂຕ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ເປັນ ເພ ື່ ອນ 

ຮື່ວມ ງຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຢູື່ ໃນ ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

4ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີໃນ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ເວລຳ         ເຮົຳ ຂ  ຢ ໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເທີນ.         

5ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະກດົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢູື່ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ.
[a]                  

6ຢື່ຳ ທກຸ ຮໍ້ອນ-

ໃຈ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ທນູ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          

ດໍ້ວຍ ກຳນ ໄຫວໍ້ ວອນ,         ແລະ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ຂ ,         ພໍ້ອມ ກບັ ກຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ.         

7ແລໍ້ວ ສນັຕ ິສກຸ ອນັ 

ມຳ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ທີື່  ເກນີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ຈະ ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ຈດິໃຈ ແລະ ຄວຳມ ຄ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ໄວໍ້ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.          
8ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ໃນ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ສດັ ຈງິ,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ໜໍ້ຳ ນບັຖ ,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         

ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ບ ລິສດຸ,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຮກັ,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຍນິດ,ີ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ລ  ໍ້ຳ ເລີດ         ແລະ ຖໍ້ຳ ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຄວນ 

ແກື່ ກຳນ ສນັລະເສີນ         ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

9ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້,         

ໄດໍ້ ຮບັ ໄວໍ້,         ໄດໍ້ ຍນິ,         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ໂຜດ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ ຈະ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.          

ຕອບເລື່ອງຂອງຝາກຈາກຊາວຟີລິບປອຍ 
10ເຮົຳ ມໃີຈ ຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ໃນ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຫວນ ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ ອີກ[b]         ຄວຳມ ຈງິ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຄີຍ ຄ ດ ເຖງິ ເຮົຳ ຢູື່         ແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ມີ ໂອ-

ກຳດ ທີື່  ຈະ ສະແດງ.         

11ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຂດັ ສນົ ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຖຳນະ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         

ເຮົຳ ກ  ຮຽນ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ພ ໃຈ ຢູື່ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

12ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ທີື່  ຈະ ປະສບົ ກບັ ກຳນ ຕກົຕ  ື່ຳ         ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ທີື່  ຈະ 

ປະສບົ ກບັ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບນູ         ບ ື່  ວື່ຳ ໃນ ກ ລະນ  ີໃດ ໆ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ເຖງິ ແງ ື່ ຄວຳມ ລບັ         ທີື່  ຈະ ປະ-

ສບົ ກບັ ຄວຳມ ອີື່ ມ ທໍ້ອງ ແລະ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ,         ຄວຳມ ສມົບນູ ພນູ ສກຸ ແລະ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ.         

13ເຮົຳ 

ສຳມຳດ ສູໍ້ ກບັ ທກຸ ສິື່ ງ ໄດໍ້ ໂດຍ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຊູ ກ  ຳລງັ ເຮົຳ.         

14ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນຄວຳມ ກະລນຸຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ໄດໍ້ ຮື່ວມ ທກຸ ກບັ ເຮົຳ,          
15ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊຳວ ຟີລິບປອຍ,         ກ  ຊຳບ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໃນ ຂ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ກຳນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະ-

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈວນຈະສະເດັດມຳ.” [b]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ພວກເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ກຳນຄ ດຮອດເຮົຳນ ັໍ້ນບຳນອອກໃໝື່.” 
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ເສີດ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຕອນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ໄປ         ບ ື່  ມີ ຄຣສິຕະຈກັ ໃດ ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ 

ກບັ ເຮົຳ ໃນ ລຳຍ ໄດໍ້ ລຳຍ ຈ ື່ຳຍ         ນອກຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພວກ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

16ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ເມ  ອງ ເທຊະ-
ໂລນິກ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຝຳກ ຂອງ ມຳ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ກວື່ຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ.         

17ບ ື່  ໃຊໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຂອງ ທຳນ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ຜນົ ກ  ຳໄລ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ບນັຊ ີຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

18ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄບົ ຈ  ຳນວນ ແລະ ມີ ບ ລິບນູ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ອີື່ ມ ເຕັມ ຢູື່ ເພຳະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ຂອງ ຈຳກ ທື່ຳນ ເອປາໂຟດີໂຕ          ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ສ ົື່ງ ໄປ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ທຳນ ທີື່  ມີ ກິື່ນ ຫອມ 

ຫວຳນ,         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ຮບັ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ.         

19ແລະ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສຳລະພດັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂຳດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຈຳກ ຊບັ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ 

ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

20ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງໃນຕອນທ້າຍ 
21ເຮົຳ ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທກຸ ຄນົ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພີື່ -

ນໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

22ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ພວກ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ 

ຂອງ ກາຍຊາ.         

23ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ເທີນ         ອຳ ແມນ.          
 4 

*       *       * 



369 

ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ມີໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ໂກໂລຊາຍ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກບັ ຕີໂມທຽວ 

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.         ເຖງິ         ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ສດັທຳ ໃນ 

ພຣະຄຣິດ ທີື່  ເມ  ອງ ໂກໂລຊາຍ         

2ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສດຸ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພຣະຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ຄຳອ້ອນວອນຂອງໂປໂລເພື່ອຄຣິສະຕຽນຊາວໂກໂລຊາຍ 
3ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ກ  ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະບດິາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຢຊູ-

ຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ.         

4ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຮກັ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

5ໂດຍ ເຫດ ຊ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ທີື່  ຊງົ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ສະຫວນັ         ຊ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ ຄ  ຳ ອນັ ສດັ ຈງິ         ຄ  ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.         

6ຊ ື່ ງ ແຜື່ຜຳຍ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຕຳມ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເກດີ ຜນົ ແລະ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ໂລກ         ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ກ  ຳລງັ ເປັນ ຢູື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ດໍ້ວຍ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຈງິ.         

7ດ ັື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ຈຳກ ເອປາຟາ          ຜູໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ[a]         ທີື່  ຮກັ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ເພິື່ ນ ເປັນ ຜູໍ້ ປະຕບິດັ ອງົ ພຣະຄຣິດ ແທນ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສດັຊ ື່ .         

8ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຟງັ ເຖງິ 

ຄວຳມ ຮກັ         ຊ ື່ ງ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.          
9ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້,         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຢດຸ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ທນູ ຂ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປະກອບ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເຖງິ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ,         

ໃນ ສບັ ພຣະປນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະວິນຍານ.         

10ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ດ  ຳ-

ເນນີ ຊວີດິ ຢື່ຳງ ທີື່  ຄວນ ຕ ື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ,         ໃຫໍ້ 

ເກດີ ຜນົ ໃນ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເຖງິ ພຣະເຈົ້າ.         

11ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ 

ກ  ຳລງັ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໂດຍ ລິດເດດ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສຳມຳດ ອດົທນົ 

ທກຸ ສິື່ ງ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ໝັື່ນ ພຽນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ.ີ         

12ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະບິດາ          ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ສມົ ກບັ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ         ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ໄພື່ ພນົ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ.         

13ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ດ ງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຄວຳມ ມ ດ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຍກ 

ຍໍ້ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແຫື່ງ ພຣະບຸດ          ທີື່  ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

14ໃນ ພຣະບຸດ 

ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຄ  ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ຜິດ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຜູໍ້ເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳເພ ື່ ອນດໍ້ວຍກນັ.” 
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ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ 

 15 ພຣະອງົຊງົເປັນແບບລກັສະນະຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ຊ ື່ ງຕຳເຫັນບ ື່ ໄດໍ້, 

   ຊງົເປັນບດຸແຮກເໜ ອສຳລະພດັທີື່ ໄດໍ້ຊງົນລິະມດິສໍ້ຳງຂ ໍ້ນນ ັໍ້ນ. 

 16 ເພຳະວື່ຳໃນພຣະອງົພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງສບັພະທກຸສິື່ ງຂ ໍ້ນ 

   ທງັໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳແລະເທິງແຜື່ນດນິໂລກ, ສິື່ ງທີື່ ຕຳເຫັນໄດໍ້ແລະທີື່ ເຫັນບ ື່ ໄດໍ້, 

  ຈະເປັນພຣະທີື່ ນ ັື່ງຫລ ລິດທຳນພຸຳບ, ເປັນຜູໍ້ປກົຄອງຫລ ຜູໍ້ມອີ  ຳນຳດ, 

   ສິື່ ງທງັປວງເຫລົື່ ຳນີໍ້ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສໍ້ຳງໂດຍທຳງພຣະອງົແລະສ  ຳລບັພຣະອງົ. 

 17 ພຣະອງົຊງົເປັນຢູື່ກ ື່ອນສິື່ ງສຳລະພດັ 

   ແລະສິື່ ງສຳລະພດັນ ັໍ້ນເປັນລະບຽບຢູື່ໂດຍພຣະອງົ. 

 18 ພຣະອງົຊງົເປັນສີສະຂອງພຣະກຳຍ ຄ  ຄຣສິຕະຈກັ ພຣະອງົຊງົເປັນປະຖມົ, 

   ເປັນຜູໍ້ແຮກທີື່ ຖ ກຊງົບນັດຳນໃຫໍ້ຄ ນມຳຈຳກຕຳຍ 

  ເພ ື່ ອພຣະອງົຈະຊງົເປັນເອກໃນສບັພະສິື່ ງທງັປວງ. 

 19  ເພຳະວື່ຳ ພຣະບິດາ ຊງົພ ພຣະໄທ 

  ທີື່ ຈະໃຫໍ້ສະພຳບຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິຢູື່ໃນ ພຣະບຸດ ຢື່ຳງເຕັມບ ລິບນູ. 

 20  ແລະໂດຍ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ສິື່ ງສຳລະພດັກບັຄ ນດກີບັ ພຣະເຈົ້າ  

  ບ ື່ ວ ື່ຳສິື່ ງນ ັໍ້ນຈະຢູື່ໃນແຜື່ນດນິໂລກຫລ ໃນສະຫວນັ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ບນັດຳນໃຫໍ້ເກດີສນັຕພິຳບດໍ້ວຍພຣະໂລຫິດ 

  ຊ ື່ ງໄຫລທີື່ ໄມ ໍ້ກຳງແຂນຂອງພຣະອງົ. 
21ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ,         ຊ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ເປັນ ສດັຕູ 

ທຳງ ດໍ້ຳນ ຈດິໃຈ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕື່ຳງ ໆ.         

22ບດັ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄ ນ ດ ີກບັ ພຣະອງົ         ໂດຍ 

ກຳນ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແຫື່ງ ພຣະກຳຍ         ຄ  ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖວຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ຕຕິຽນ ໄດໍ້.         

23ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ 

ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ລງົ ຢື່ຳງ ແໜໍ້ນໜຳ ຖຳວອນ ແລໍ້ວ         ແລະ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ຄວຳມ ໄວໍ້ 

ວຳງໃຈ ໃນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ,         ແລະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແລໍ້ວ ແກື່ ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ທົື່ວ 

ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ,         ໂປໂລ,         ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.          

ການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ 
24ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີໃນ ກຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ສື່ວນ ກຳນ ທນົ ທກຸ 

ຂອງ ພຣະຄຣິດ ທີື່  ຍງັ ຂຳດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຮບັ ທນົ ຈນົ ສ  ຳເລັດ ໃນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ          ຄຣສິຕະຈກັ.         

25ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ມອບ ພຳລະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຂື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ.         

26ຄ  ຂ ໍ້ຄວຳມ ອນັ ລບັ ເລິກ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບງັ ໄວໍ້ ແຕື່ ຫລຳຍ ເຊັື່ ນ ແລະ ຫລຳຍ ຊ ົື່ວ 

ອຳຍ ຸນ ັໍ້ນ         ມຳ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ.         

27ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມີ ພຣະ-

ປະສງົ ທີື່  ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ອນັ ໃດ ເປັນຄວຳມ 
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ສມົບນູ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແຫື່ງ ຂ ໍ້ ເລິກ ລບັ         ຄ  ທີື່  ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຖງິ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ນ ັໍ້ນ.         

28ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ 

ປະກຳດ ຢູື່         ໂດຍ ເຕ ອນ ສະຕ ິແລະ ສ ັື່ງສອນ ທກຸ ຄນົ ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ທກຸ ຄນົ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ເປັນ ຄນົ ໃຫຍື່ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ ໃນ ພຣະຄຣິດ.         

29ເພ ື່ ອ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ທນົ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອດົສຳ ສູໍ້         ຕຳມ ພຣະກ  ຳລງັ ຂອງ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ກະທ  ຳ ດໍ້ວຍ 

ລິດ ອ  ຳນຳດ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ ຢູື່.          

ບົດທີ 2 
1ເພຳະ ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມກີຳນ ອດົສຳ ສູໍ້ ຫລຳຍ ພຽງ ໃດ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ,         

ເພ ື່ ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ລາວດີເກອາ,         ແລະ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ໃບ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ.         

2ເພ ື່ ອ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ຕດິ ສະໜິດ ກນັ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ         ຈນົ ເຖງິ ຄວຳມ ຮູໍ້ ຄກັແນື່ 

ອນັ ອດຸມົສມົບນູ ຊ ື່ ງ ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຈ ື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະ-
ຄຣິດ.         

3ຊ ື່ ງ ຊບັ ສມົບດັ ແຫື່ງ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ຮູໍ້ ທງັ ໝດົ ຊງົ ບງັ ຊໍ້ອນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະອງົ.         

4ເຮົຳ 

ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຊກັ ຊວນ ແລະ ລ ໍ້ ລວງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ລ ໍ້ ລວງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຟງັ.         

5ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ຕວົ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ມີ 

ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພຳກນັ ຢູື່ ຢື່ຳງ ຮຽບຮໍ້ອຍ         ແລະ ເຫັນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະຄຣິດ.          

ຄວາມສົມບູນຂອງຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ 
6ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

[a]         ແລໍ້ວ 

ສນັໃດ         ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ ສນັນ ັໍ້ນ.         

7ຈ ົື່ງ ຢັື່ງ ຮຳກ ແລະ ກ ື່ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະອງົ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ 

ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ເຕັມ ລ ົໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ.         

8ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕກົ ໄປ ເປັນ ເຫຍ ື່ ອ 

ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄ  ຳ ຫລອກ ລວງ ແລະ ໄຮໍ້ ສຳລະ ຕຳມ ຕ  ຳນຳນ ຂອງ ມະນດຸ ທີື່  ສ ບຕ ື່  

ກນັ ມຳ,         ຕຳມ ອ  ຳນຳດ ສິື່ ງ ສກັສິດ ແຫື່ງ ສຳກນົ ຈກັກະວຳນ ແລະ ບ ື່  ໃຊໍ້ ຕຳມ ອງົ ພຣະຄຣິດ.         

9ເພຳະ-

ວື່ຳ ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ສະພຳບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພຣະກຳຍ ຢື່ຳງ ເຕັມ ບ ລິບນູ.         

10ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ຄບົ ບ ລິບນູ ໃນ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ກຳນ ປກົຄອງ ແລະ ອ  ຳນຳດ ທກຸ 

ປະກຳນ.         

11ໃນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ມ  ມະນດຸ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໂດຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກເິລດ ຕນັຫຳ ຂອງ 

ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ນີໍ້.         

12ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ ໃນ ພິທີ ບບັຕສິະມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ໃນ ພິທີ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ກຳນ ອິດທິລິດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ.         

13ແລະ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ 

ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ເຫດ ທີື່  ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພຣະອງົເຈົໍ້ຳເຢຊູເໝ ອນເປັນພຣະຄຣດິນ ັໍ້ນ.” 



ໂກໂລຊາຍ 3 372 
ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຮື່ວມ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ຍກົໂທດ ກຳນ ຜິດ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

14ພຣະອງົ ຊງົ ລ ບລໍ້ຳງ ຂ ໍ້ ກດົ ທີື່  ຜກູ ມດັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ບນັຍດັ ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ຂດັ-

ຂວຳງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົເລີກ ເສຍ ໂດຍ ຕອກ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.         

15ໂດຍ ໄມ ໍ້ ກຳງ 

ແຂນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປດົ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ອ  ຳນຳດ ທງັຫລຳຍ ເສຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ປະຈຳນ ເຂົຳ 

ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ ໂດຍ ນ  ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ຂະບວນ ກຳນ ແຫື່ງ ໄຊຊະນະ ຂອງ ພຣະອງົ.          
16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ກື່ຳວ ໂທດ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ກນິກຳນ ດ ື່ ມ,         ໃນ ເລ ື່ ອງ ເທດສະ-

ກຳນ,         ເລ ື່ ອງ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ເດ ອນ,         ຫລ  ວນັ ຊະບາໂຕ.         

17ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ເງຳົ ຂອງ ເຫດກຳນ ທີື່  

ຈະ ມຳ ພຳຍຫລງັ         ແຕື່ ຕວົ ຈງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ອງົ ພຣະຄຣິດ.         

18ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ສ ໍ້ ໂກງ ເອົຳ ລຳງວນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ໃຊໍ້ ກລິິຍຳ ທ  ຳທື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ,         ໄຫວໍ້ ເທວະດຳ ແລະ ໃຝື່ຝນັ ຢູື່ ໃນ ນມິດິ ທີື່  ເຂົຳ 

ເຫັນ,         ແລະ ອວດ ອໍ້ຳງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ເປົື່ ຳ ໆ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄິດ ຢື່ຳງ ມະນດຸ ທ  ຳ ມະ ດຳ.         

19ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍ ດໝັໍ້ນ 

ໃນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສີສະ         ສີສະ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ກຳຍ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ບ  ຳລງຸ ລໍ້ຽງ         ແລະ ຕດິຕ ື່  ກນັ 

ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ ແລະ ເອັນ ຕື່ຳງ ໆ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.          

ການຕາຍແລະການຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດ 
20ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕຳຍ ກບັ ພຣະຄຣິດ          ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ສິື່ ງ ສກັສິດ ແຫື່ງ ສຳກນົ ຈກັກະ-

ວຳນ ແລໍ້ວ         ເຫດ ສນັໃດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ໂລກ,         ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ 

ບນັຍດັ ຕຳງ ໆ.         

21ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຈບັ”         “ຢື່ຳ ຊມີ”         “ຢື່ຳ ແຕະຕໍ້ອງ”.         

22(ຄ  ກື່ຳວ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ສນູ 

ເສຍ ໄປ ເມ  ື່ອ ໃຊໍ້ ມນັ)         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫລກັ ທ  ຳ ແລະ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ມະນດຸ.         

23ຈງິ ຢູື່,         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເບິື່ ງ ທື່ຳ ທີ 

ເໝ ອນ ມີ ປນັຍຳ         ຄ  ກຳນ ເຕັມ ໃຈ ນະມດັສະກຳນ,         ກຳນ ຖື່ອມຕວົ ລງົ,         ກຳນ ທ ລະມຳນ ກຳຍ,         ແຕື່ ບ ື່  

ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ.          

ບົດທີ 3 
1ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະຄຣິດ ແລໍ້ວ         ກ  ຈ ົື່ງ ສະ-

ແຫວງຫຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ         ຄ          ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່         ຊງົ ປະທບັ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ.         

2ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ         ບ ື່  ໃຊໍ້ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

3ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຊງົ ບງັ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະຄຣິດ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.         

4ເມ  ື່ອ 

ໃດ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ຊວີດິ ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ປະກດົ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  

ຈະ ປະກດົ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ເໝ ອນ ກນັ.          

ຊີວິດເກົ່າແລະຊີວິດໃໝ່ 
5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ປະຫຳນ ນໄິສ ສື່ວນ ທີື່  ອໍ້ຽງ ໄປ ຫຳ ຝື່ຳຍ ໂລກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ກຳນ 

ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ,         ລຳຄະ ຕນັຫຳ,         ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຊ ົື່ວ,         ແລະ ຄວຳມ ໂລບ ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ 

ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ.         

6ເພຳະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຈະ ລງົ ມຳ ເທິງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ບ ື່  

ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

7ແຕື່ ກື່ອນ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຄີຍ ດ  ຳເນນີ ຊວິດິ ໃນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຄ  ເມ  ື່ອ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

8ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເລີກ ຖິໍ້ມ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 
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ເສຍ         ຄ          ຄວຳມ ຄຽດ,         ຄວຳມ ໂມໂຫ,         ກຳນ ຄ ດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ,         ກຳນ ກື່ຳວ ສຽດ ສີ ແລະ ຄ  ຳ ໜໍ້ຳ ອຳຍ         ຢື່ຳ 

ໃຫໍ້ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ຢື່ຳ ກື່ຳວ ຄວຳມ ຕວົະ ຕ ື່  ກນັ ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖອດ ຖິໍ້ມ 

ສະພຳບ ມະນດຸ ເກົື່ ຳ ກບັ ກຳນ ຂອງ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

10ແລະ ໄດໍ້ ສວມ ສະພຳບ ມະນດຸ ໃໝື່ ທີື່  ກ  ຳລງັ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ຢູື່ ສະເໝີ         ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ ຕຳມ ພຣະລກັສະນະ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

11ໃນ ກຳນ ນີໍ້ ຈະ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຫລ  ຄນົ ຢູດາຍ,         ເປັນ ຄນົ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ຫລ  ບ ື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ,         ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງປະເທດ ຫລ  ຄນົ ປື່ຳ ເຖ ື່ ອນ,         ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຫລ  ອິດສະຫລະ ບ ື່  ໄດໍ້         

ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ ສຳລະພດັ         ແລະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ສຳລະພດັ.          
12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ເປັນ ພວກ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ແລະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຈ ົື່ງ ສວມ ໃຈ ເມດ ຕຳ,         ໃຈ ປຳນ,ີ         ໃຈ ຖື່ອມ ລງົ,         ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ,         ໃຈ ອດົທນົ ດນົ 

ນຳນ.         

13ຈ ົື່ງ ຜື່ອນ ໜກັ ຜື່ອນ ເບົຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ແລະ ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ເລ ື່ ອງ ຕ ື່  ກນັ         ກ  ຈ ົື່ງ ຍກົໂທດ 

ໃຫໍ້ ກນັ ແລະ ກນັ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ສນັໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ຈ ົື່ງ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ກນັ ແລະ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.         

14ແລໍ້ວ ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ນີໍ້         ຈງົ ເອົຳ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ເປັນ 

ສຳຍ ຜກູ ມດັ ທກຸ ສິື່ ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຄບົ ຖໍ້ວນ.         

15ແລະ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ສນັຕ ິສກຸ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ ຄຸໍ້ມ 

ຄອງ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳຍ ອນັ ດຽວ         ກ  

ເພ ື່ ອ ສນັຕ ິສກຸ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ກະຕນັຍ.ູ         

16ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ 

ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ         ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິກນັ ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຈ ົື່ງ 

ຮໍ້ອງເພງ ດໍ້ວຍ ເພງ ສນັລະເສີນ,         ເພງ ນະມດັສະກຳນ,         ແລະ ເພງ ຍໍ້ອງຍ  ສ ລະເສີນ ຝື່ຳຍ ພຣະວິນ-
ຍານ          ຄ  ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ.         

17ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ດໍ້ວຍ ວຳຈຳ ຫລ  ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ກ  ຕຳມ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະບດິາ ໂດຍ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ.          

ໜ້າທີ່ທາງສັງຄົມແລະຊີວິດໃໝ່ 
18ຝື່ຳຍ ເມຍ,         ຈ ົື່ງ ຍອມ ຟງັ ຜວົ ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

19ຝື່ຳຍ 

ຜວົ ກ  ຈ ົື່ງ ຮກັແພງ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຢື່ຳ ມໃີຈ ເຜັດ ຮໍ້ອນ ຕ ື່  ນຳງ.         

20ຝື່ຳຍ ລກູ ທງັຫລຳຍ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ 

ຄວຳມ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ເພຳະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

21ຝື່ຳຍ ພ ື່ ,         ຢື່ຳ ຍວົະ ລກູ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ຂດັເຄ ອງ ໃຈ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ທ ໍ້ຖອຍ ໃຈ.         

22ຝື່ຳຍ ພວກ ຂໍ້ອຍ 

ຂໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄວຳມ ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ນຳຍ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ບ ື່  ໃຊໍ້ ເຮັດ ຖະແຫລງ ໜໍ້ຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຄນົ ຜູໍ້ 

ທີື່  ມກັ ເຮັດ ແຕື່ ໃຫໍ້ ຊອບ ໃຈ ມະນດຸ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

23ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ໃສ ໃຈ ຈງິ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ 

ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ         ເໝ ອນ ເຮັດ ຖວຳຍ 

ກຽດ ແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ໃຊື່ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ມະນດຸ.         

24ດໍ້ວຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ເປັນ ຄື່ຳ ບ  ຳເໜັດ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ 

ໃຊໍ້
[a]         ນ ັໍ້ນ         ກ  ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ.         

25ສື່ວນ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ຕນົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ມກີຳນ ຊງົ ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເລີຍ.          

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຮບັໃຊໍ້.” 
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1ຝື່ຳຍ ນຳຍ ກ  ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ສະໝ  ື່ຳສະເໝີ ກນັ         

ດໍ້ວຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ມີ ນຳຍ ອງົ ໜ ື່ ງ ໃນ ສະຫວນັ ເໝ ອນ ກນັ.          

ຄຳເຕືອນສະຕິ 
2ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ພຽນ ໃສື່ໃຈ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ         ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢູື່ ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຂອບ ພຣະຄນຸ.         

3ແລະ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໄຂ ປະຕູ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະທ  ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ເລ ື່ ອງ ພຣະຄຣິດ          (ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່ ກ  ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້).         

4ເພ ື່ ອ 

ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຊີໍ້ ແຈງ ຂ ໍ້ ເລິກ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ກື່ຳວ.         

5ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຄນົ ພຳຍ ນອກ ດໍ້ວຍ ໃຊໍ້ 

ສະຕປິນັຍຳ,         ໂດຍ ສວຍໂອກຳດ.         

6ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ວຳຈຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ເມດ ຕຳ ຄນຸ ຢູື່ 

ສະເໝີ         ປະສມົ ດໍ້ວຍ ເກ ອ[a]         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວທີິ ຕອບ ທີື່  ຖ ກ ໃຈ ແກື່ ທກຸ ຄນົ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງໃນຕອນທ້າຍ 
7ຕີຂີໂກ,         ຜູໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮບັ ໃຊໍ້

[b]         ຮື່ວມ ກບັ ພວກ 

ເຮົຳ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

8ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້         ຄ          ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ກຳນ ເປັນ ຢູື່ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລະ ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ໜນູ ນ  ໍ້ຳໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ໃຫໍ້ ໂອເນຊີໂມ          ຜູໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ແລະ 

ສດັຊ ື່         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ດໍ້ວຍ         ເຂົຳ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ເຖງິ 

ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ທີື່  ນີໍ້.          
10ອາຣິດຕາໂຂ,         ຜູໍ້ ຖ ກ ຄມຸ ຂງັ ຮື່ວມ ກບັ ເຮົຳ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ 

ມາຣະໂກ ນໍ້ອງ ຂອງ ບາຣະນາບາ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         (ເລ ື່ ອງ 

ມາຣະໂກ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ).         

11ແລະ ເຢຊູ,         ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ກນັ ວື່ຳ ຢູສະໂຕ          ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         

ໃນ ບນັດຳ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ຂອງ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມີ ແຕື່ ຄນົ ນີໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ມຳ 

ຈຳກ ຝື່ຳຍ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ເຂົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ໜນູ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຂອງ ເຮົຳ.         

12ເອປາຟາ,         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອດົສຳ ສູໍ້ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ         ຫວງັ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ 

ເປັນ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ຖໍ້ວນ         ແລະ ຮບັ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ອນັ ແໜໍ້ນໜຳ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

13ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ແລະ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ 

ເມ  ອງ ລາວດີເກອາ,         ທງັ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ເມ  ອງ ເຮຍຣາໂປລ.ີ         

14ລກູາ,         ໝ  ຢຳ ທີື່  ຮກັ         ກບັ         ເດມາ ນ ັໍ້ນ ກ  

ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

15ເຮົຳ ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢູື່ ເມ  ອງ 

ລາວດີເກອາ          ກບັ ນຳງ ນິມຟາ          ທງັ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳງ ເໝ ອນ ກນັ.         

16ແລະ ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ອື່ຳນ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ເມ  ອງ ລາວ-
ດີເກອາ ດໍ້ວຍ         ແລໍ້ວ ຈດົໝຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ລາວດີເກອາ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.         

 

[a]ຄ ວື່ຳ ຢື່ຳໃຫໍ້ວຳຈຳເປັນຈ ດຈຳງ. [b]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 



375 ໂກໂລຊາຍ 4 
17ແລະ ຈ ົື່ງ ບອກ ອາຂີໂປ ວື່ຳ,         “ສື່ວນ ກຳນ ບວົລະບດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໃນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ 

ລະວງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ.”          
18ຄ  ຳ ສະແດງ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ນີໍ້ ເປັນ ລຳຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ,         ໂປໂລ          ຂ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ໂສໍ້ 

ຂອງ ເຮົຳ ທໍ້ອນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 4 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ມີໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ເທຊະໂລນິກ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ກບັ ຊີລາວານ ແລະ ຕີໂມທຽວ ເຖງິ         ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ຊຳວ ເທຊະໂລນິກ ໃນ ພຣະບິດາ 

ເຈົໍ້ຳ ແລະ ໃນ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ພຣະເຢຊຄູຣິດ:         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ-

ຫລຳຍ ເທີນ.          

ຄວາມເຊື່ອແລະແບບຢ່າງຂອງຊາວເທຊະໂລນິກ 
2ພວກ ເຮົຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ຢູື່ ສະເໝີ         ແລະ ໃນ ຄວຳມ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ກ  ເອີຍ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່.         

3ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢດຸ ຢັໍ້ງ ໃນ ກຳນ ລະນ ກ ເຖງິ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ອນັ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ກບັ ທງັ ກຳນ ງຳນ ອນັ ໜກັໜື່ວງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ເຮັດ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຮກັ         ແລະ ຄວຳມ ໝັື່ນ ພຽນ ອນັ ມີ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ.         

4ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ ເຖງິ ກຳນ ຊງົ ເລ ອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

5ເພຳະວື່ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພ  ເປັນ ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ໄດໍ້ ມຳ ດໍ້ວຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ ກບັ ທງັ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ແລະ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ອນັ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ ຕຳມ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງໃດ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.          
6ແລະ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ກ  ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຊອບ ເອົຳ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ຂອງ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖ ກ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ ກ  

ຕຳມ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.         

7ຈນົ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ແບບຢື່ຳງ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ໃນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ 

ແລະ ແຂວງ ອະຂາຢາ.         

8ເພຳະວື່ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊື່ຳລ  ກໍ້ອງ ໄປ         

ບ ື່  ໃຊໍ້ ແຕື່ ໃນ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລະ ແຂວງ ອະຂາຢາ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຂື່ຳວ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ອອກ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ ຫນົ         ຈນົ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ອນັ 

ໃດ ອີກ.         

9ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເອງ ກ  ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອວື່ຳຍ ໜີ ຈຳກ ພຣະທຽມ ມຳ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງໃດ         

ເພ ື່ ອ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ແລະ ຜູໍ້ ທື່ຽງ ແທໍ້.         

10ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຈຳກ ສະຫວນັ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ຄ  ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ໄດໍ້ 

ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ທີື່  ຈະ ມີ ມຳ ນ ັໍ້ນ.          
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ກິດຈະການງານຂອງໂປໂລໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ 
1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ຮູໍ້ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ 

ກຳນ ເສຍ ປະໂຫຍດ.         

2ແຕື່ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ທນົ ກຳນ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ 

ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຟີລິບປອຍ          ຕຳມ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ມໃີຈ ກໍ້ຳ 

ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ 

ມກີຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

3ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳເຕ ອນ ສະຕ ິຂອງ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໃຊໍ້ ເນ ື່ ອງ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ 

ຫລງົ ຜິດ,         ຫລ  ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ,         ຫລ  ກນົອບຸຳຍ.         

4ແຕື່ ຕຳມ ດ ັື່ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ລອງ ເບິື່ ງ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ 

ຈິື່ງ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ທີື່  ຈະ ມອບ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໄວໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ດ ັື່ງນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ຢູື່         ບ ື່  ໃຊໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊອບ 

ໃຈ ມະນດຸ ແຕື່ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊອບ ໃຈ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ຊນັນະສດູ ເບິື່ ງ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

5ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຖະແຫລງ ຍໍ້ອງຍ  ຈກັ ເທ ື່ ອ ຕຳມ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ຫລ  

ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ອບຸຳຍ ປກົ ບງັ ໂລພະຕນັຫຳ ໄວໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ.         

6ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ແລະ ມີ ສິດ ຮຽກຮໍ້ອງ ໄດໍ້         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ກຽດຕ-ິ

ຍດົ ຈຳກ ມະນດຸ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ  ຄນົ ອ ື່ ນ.         

7ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ຖຳມ ກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ໃຈ ສພຸຳບ ອື່ອນໂຍນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແມ ື່ ທີື່  ລໍ້ຽງ ລກູ ອື່ອນ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຕນົ.         

8ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ມໃີຈ ຮກັ-

ແພງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ມີ ໃຈ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຜ ື່ ອ ແຜື່         ບ ື່  ໃຊໍ້ ແຕື່ ພຽງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ພຣະເຈົ້າ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມໃີຈ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ສະຫລະ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ເກດີ ເປັນ ທີື່  ຮກັແພງ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.         

9ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄງົ ຈ  ຳ ໄດໍ້ ເຖງິ ກຳນ ອນັ ໜກັໜື່ວງ 

ແລະ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຮບັ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຮົຳ.         

10ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ 

ພະຍຳນ ເໝ ອນ ກນັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕນົ ຢື່ຳງ ບ ລິສດຸ,         ທື່ຽງ ທ  ຳ,         ແລະ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕຕິຽນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ 

ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ.         

11ຕຳມ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ເໝ ອນ ພ ື່  ກບັ ລກູ ຂອງ ຕນົ.         

12ຄ  ໄດໍ້ ເຕ ອນ ສະຕ ິໜນູ ໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສ ັື່ງ 

ເນັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ສມົຄວນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ແລະ ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

13ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ບ ື່  ຢດຸ ບ ື່  ຢັໍ້ງ         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ເອົຳ ເໝ ອນ ເປັນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ 

ມະນດຸ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ຕຳມ ຄວຳມ ເປັນ ຈງິ ເໝ ອນ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ງຳນ ຢູື່ 

ພຳຍ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ.         

14ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ແບບ-

ຢື່ຳງ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ແຂວງ ຢູດາຍ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ເພຳະ-

ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ທນົ ຮບັ ເອົຳ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         ເໝ ອນ ຄຣສິຕະ-

ຈກັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທນົ ຮບັ ເອົຳ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຈຳກ ພວກ ຢູດາຍ ດໍ້ວຍ.         

15ແມ ື່ນ ພວກ ຢູດາຍ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທີື່  
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ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ          ກບັ ທງັ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໜີ 

ໄປ         ເຂົຳ ຂດັ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ທງັ ຕ ື່ ສູໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

16ໂດຍ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ         ແຕື່ ໃນ ທໍ້ຳຍ ສດຸ ພຣະພິໂລດ ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.
[a]                   

ຈຸດປະສົງຂອງໂປໂລຢາກໄປຢາມຄຣິສຕະຈັກອີກ 
17ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈກັ ຫວື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ກ  

ພຳກ ໄປ ແຕື່ ຮື່ຳງກຳຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈດິໃຈ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ພະຍຳຍຳມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຢື່ຳງ 

ຮໍ້ອນຮນົ         ຊອກ ຫຳ ໂອກຳດ ເພ ື່ ອ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

18ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ມໃີຈ ປະສງົ ຢຳກ ມຳ 

ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         (ເຮົຳ,         ໂປໂລ          ໝຳຍ ໃຈ ຈະ ມຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ສອງ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ)         ແຕື່ ວື່ຳ ຊາຕານ ໄດໍ້ ມຳ ຂດັ-

ຂວຳງ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້.         

19ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຫວງັ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ,         ຫລ  ທີື່  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ,ີ         ຫລ  

ພວງມຳໄລ ອນັ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ອວດ ອໍ້ຳງ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ພຣະ-

ອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດອກ ຫລ .         

20ເຫດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ 

ກຽດຕຍິດົ ແລະ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.          

ບົດທີ 3 
1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ຄນັ ເຮົຳ ອດົ ຢູື່ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ຈິື່ງ ເຫັນ ດ ີໃຫໍ້ ເຂົຳ ປະ ເຮົຳ ຜູໍ້ ດຽວ ຢູື່ ກງຸ ອາແຖນ.         

2ແລະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຕີໂມທຽວ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຝື່ຳຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ 

ພຣະຄຣິດ          ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ         ທງັ ຈະ ຊູ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

3ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ໃຜ ຈກັ ຄນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຫດກຳນ ລ  ຳບຳກ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຖ ກ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ສ  ຳລບັ ກຳນ ນ ັໍ້ນ.         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ,         

ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄງົ ຈະ ຖ ກ ກຳນ ລ  ຳ-

ບຳກ ຕຳມ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ເກດີ ມີ ມຳ ແລໍ້ວ         ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

5ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ,         ຄນັ ເຮົຳ ອດົ ຢູື່ 

ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຜູໍ້ ທດົ ລອງ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ         ແລໍ້ວ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ 

ກຳນ ເສຍ ປະໂຫຍດ.          
6ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ຕີໂມທຽວ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຫຳ ກ  ມຳ ຮອດ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ  ີ

ມຳ ບອກ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກບັ ທງັ ບອກ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ດ ີຢູື່ ສະເໝີ ແລະ ປຳດຖະໜຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຢຳກ ເຫັນ 

ພວກ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ເຫັນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

7ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ບນັເທົຳ ຈຳກ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ         ແລະ 

ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ປະກຳນ.         

8ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ສດົຊ ື່ ນ.         

9ເຮົຳ ຈະ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ແຕື່ວື່ຳພຣະພິໂລດໄດໍ້ຄອບງວ  ຳເຂົຳຢື່ຳງໜກັແໜໍ້ນ.” 
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ຢື່ຳງໃດ ອີກ         ຈິື່ງ ຈະ ເໝຳະ ສມົ ສ  ຳລບັ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊໍ້ອງ 

ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

10ຍຳມ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ 

ກຳງຄ ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອີກ         ທງັ ຈະ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ເຕມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ສື່ວນ ທີື່  ຍງັ ບກົພື່ອງ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄບົ ບ ລິບນູ.          
11ອນັ ໜ ື່ ງ,         ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ຊງົ ນ  ຳ ທຳງ 

ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ແລະ ເຮົຳ ກ  ທນູ ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ລ ົໍ້ນ 

ເຫລ ອ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ         ທງັ ຮກັ ຄນົ ທງັ ປວງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

13ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຊູ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ບ -

ລິສດຸ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕຕິຽນ ໄດໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະ-
ເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ         ກບັ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 4 
ຊີວິດທີ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈົ້າ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ທໍ້ຳຍ ສດຸ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ວອນ ຂ  ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໃນ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ຈຳກ ເຮົຳ ແລໍ້ ວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢື່ຳງໃດ         

ຈິື່ງ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ປະຕບິດັ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ກ  ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ.         

2ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ 

ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ແລໍ້ວ.         

3ອນັ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຄ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ,         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລະ ເວັໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ.         

4ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ທກຸ ຄນົຮູໍ້ ຈກັ ມີ ເມຍ ໃນ ທຳງ ບ ລິສດຸ[a]         ແລະ ໃນ ທຳງ ນບັຖ .         

5ບ ື່  ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຕຳມ ດ ັື່ງ ພວກ 

ນອກ ຊຳດ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ.         

6ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ລື່ວງ ເກນີ ແລະ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         

ເພຳະວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ ແນວ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ດ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ໄວໍ້ ກື່ອນ ແລໍ້ວ.         

7ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ.         

8ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ທີື່  ຝື່ຳຝ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ຝື່ຳຝ ນ ຕ ື່  ມະນດຸ         ແຕື່ ຝື່ຳ-

ຝ ນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.          
9ສື່ວນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ,         ເຮົຳ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຂຽນ ຝຳກ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ 

ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ສ ັື່ງສອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຮກັ ກນັ ແລະ ກນັ.         

10ທີື່  ຈງິ,         ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ປວງ ຕະຫລອດ ທົື່ວ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ.         

11ແລະ ຈ ົື່ງ 

ຕ ັໍ້ງ ເປົໍ້ຳ ໝຳຍວື່ຳ ຈະ ຢູື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ,         ເຮັດ ກຳນ ກື່ຽວ ກບັ ກດິ ທລຸະ ສື່ວນ ຕວົ ຂອງ ຕນົ,         ທງັ ເຮັດ ວຽກ 

ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຕນົ ເອງ,         ຕຳມ ດ ັື່ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.         

12ເພ ື່ ອ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ນບັຖ  ແກື່ ຄນົ ພຳຍ ນອກ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ອຳ ໃສ ຄນົ ອ ື່ ນ.          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຮູໍ້ຈກັບງັຄບັເນ ໍ້ອຕວົໃນຄວຳມບ ລິສດຸ.” 



1 ເທຊະໂລນິກ 5 380 
ຖານະຂອງຄົນຕາຍແລະຄົນເປັນໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາ 

13ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຄວຳມ ຈງິ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ທີື່  ຫລບັ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໂສກເສົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຫວງັ.         

14ເພຳະ ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ 

ພຣະເຢຊ ູຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລະ ຊງົ ຄ ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ພຣະເຢຊ ູນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພຣະເຈົ້າ ຈະ 

ຊງົ ນ  ຳ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຫລບັ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ມຳ ກບັ ພຣະອງົ.         

15ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ຍງັ ເປັນ ຢູື່ ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ກຳນ ສະເດັດ ມຳ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ຈະ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຫລບັ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ແທໍ້.         

16ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ຈະ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ອນັ ດງັ,         ຈະ ມີ ສຽງ ຂອງ ອກັ ຄະ ເທວະດຳ,         ແລະ ສຽງ ແກ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ພວກ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຄຣິດ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  

ຈະ ຄ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກື່ອນ.         

17ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ມີ ຊວີດິ ຍງັ ເປັນ ຢູື່ ກ  ຈະ ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ເມກ 

ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ພບົ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ຟໍ້ຳ ອຳກຳດ         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ 

ເຮົຳ ກ  ຈະ ຢູື່ ນ  ຳ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນດິ.         

18ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ອອຍ ໃຈ ກນັ ແລະ ກນັ[a]         ດໍ້ວຍ 

ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ເທີນ.          

ບົດທີ 5 
ຈົ່ງຈັດຕຽມພ້ອມພຽງກັນເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເລ ື່ ອງ ເວລຳ ແລະ ວນັ ທີື່  ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຂຽນ ບອກ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້.         

2ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຮູໍ້ ດ ີແລໍ້ວ ວື່ຳ         ວນັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມຳ ເໝ ອນ ຂະໂມຍ 

ມຳ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.         

3ເມ  ື່ອ ໃດ ເຂົຳ ຫຳກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ສະຫງບົ ສກຸ ແລະ ປອດ ໄພ ຢູື່ ແລໍ້ວ”         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ຄວຳມ ວນິຳດ ຈບິຫຳຍ ກ  ຈະ ມຳ ເຖງິ ເຂົຳ ໃນ ທນັທີ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ມຳ ເຖງິ ຍງິ 

ທີື່  ມີ ທໍ້ອງ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ໜີ ບ ື່  ພົໍ້ນ ເປັນ ແນື່.         

4ແຕື່ ວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ 

ແລໍ້ວ         ເໝ ອນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ໂດດ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຂະໂມຍ ມຳ.         

5ເຫດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ເປັນ ຝື່ຳຍ 

ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ແລະ ຝື່ຳຍ ກຳງເວັນ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ກຳງຄ ນ ຫລ  ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ມ ດ.         

6ສນັນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຫລບັ ຢູື່ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ແລະ ຢື່ຳ ເມຳົ ມວົ.         

7ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ນອນ ຫລບັ ກ  ນອນ ຫລບັ ໃນ ກຳງຄ ນ ແລະ ຄນົ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ ກ  ເມຳົ ໃນ ກຳງຄ ນ.         

8ແຕື່ 

ສື່ວນ ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ ເປັນ ຝື່ຳຍ ກຳງເວັນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເມຳົ ມວົ ຢູື່         ຈ ົື່ງ ສບຸ ເອົຳ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປໍ້ອງ ກນັ ໜໍ້ຳ ເອິກ ໄວໍ້         ແລະ ເອົຳ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຄຽນ ປໍ້ອງ ຫວົ ໄວໍ້.         

9ເຫດ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະພິໂລດ         ແຕື່ ວື່ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

10ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະຊນົ ເພ ື່ ອ ພວກ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຈະ ຕ ື່ ນ ຫລ  ຫລບັ ຢູື່ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ກນັ 

ກບັ ພຣະອງົ.         

11ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ອອຍ ໃຈ ກນັ ແລະ ກນັ[b]         ແລະ ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ກນັ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ 

ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ດ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.          
 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງຊກູ  ຳລງັໃຈກນັແລະກນັ.” 
[b]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງຊກູ  ຳລງັໃຈກນັແລະກນັ.” 
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ຄວາມເຕືອນສະຕິເທື່ອສຸດທ້າຍ 

12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ຮູໍ້ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ຢູື່ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຜູໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ.         

13ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ແລະ ຮກັ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ         ເພຳະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຢູື່ 

ຮື່ວມ ກນັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ.         

14ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ວອນ ຂ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຕ ອນ 

ສະຕ ິຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຢູື່ ໃນ ລະບຽບ         ຈ ົື່ງ ຊູ ໃຈ ຜູໍ້ ທີື່  ນໍ້ອຍ ໃຈ,         ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຜູໍ້ ທີື່  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ,         ຈ ົື່ງ ອດົທນົ ຕ ື່  

ຄນົ ທງັ ປວງ.         

15ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕອບ ແທນ ກຳນ ຊ ົື່ວ         ແຕື່ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ 

ທຳງ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ ຢູື່ ສະເໝີ         ແລະ ຕ ື່  ຄນົ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ.         

16ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢູື່ ສະເໝີ.         

17ຈ ົື່ງ 

ອໍ້ອນວອນ ຢູື່ ບ ື່  ຂຳດ.         

18ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ເພຳະວື່ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ປະກດົ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.         

19ຢື່ຳ ຫກັ ຫໍ້ຳມ ພຣະວິນຍານ.         

20ຢື່ຳ ປະໝຳດ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ.         

21ແຕື່ ຈ ົື່ງ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ທກຸ ສິື່ ງ         ສິື່ ງ ໃດ ດ  ີຈ ົື່ງ ຍ ດ ຖ  ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນ.         

22ຈ ົື່ງ 

ເວັໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຊະນດິ.          
23ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ບ -

ລິສດຸ ຮຽບຮໍ້ອຍ         ແລະ ຊງົ ຮກັສຳ ວນິ ຍຳນ,         ຈດິໃຈ,         ແລະ ກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ຂ ໍ້ ຕຕິຽນ ໄດໍ້ 

ໃນ ເມ  ື່ອ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ.         

24ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ທື່ຽງ ທ  ຳ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ງຳນ.         

25ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ເທີນ.         

26ຂ  ຄ  ຳນບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ ທ  ຳນຽມ 

ຈບູ ອນັ ບ ລິສດຸ.         

27ເຮົຳ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ອື່ຳນ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ປວງ ຟງັ.         

28ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 5 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ມີຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
ເທຊະໂລນິກ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ກບັ ຊີລາວານ ແລະ ຕີໂມທຽວ ເຖງິ         ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ຊຳວ ເທຊະໂລນິກ ໃນ ພຣະບິດາ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ.         

2ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ການພິພາກສາເມື່ອພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາ 
3ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ 

ສະເໝີ         ແລະ ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ຢູື່         ດໍ້ວຍ ວື່ຳຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະເລີນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ກນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ທະວ ີຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

4ຈນົ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ 

ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ອວດ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ໝູື່ ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫດ ຄວຳມ 

ພຳກ ພຽນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ເວລຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ນຳນຳປະກຳນ         

ແລະ ອດົທນົ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.          
5ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ແຈ ໍ້ງ ເຖງິ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ອນັ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ         ເປັນ ຜູໍ້ ສມົຄວນ ກບັ ພຣະລຳຊະອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ອດົທນົ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢູື່.         

6ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລໍ້ວ         ທີື່  ຈະ ຊງົ ເອົຳ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໄປ ຕອບ ແທນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  

ກ ື່  ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

7ແລະ ທີື່  ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ຖ ກ ຄວຳມ ຍຳກ 

ລ  ຳບຳກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ບນັເທົຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະກດົ 

ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ໃນ ແປວໄຟ ອນັ ຮໍ້ອນ ກໍ້ຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ໝູື່ ເທວະດຳ ຕນົ ມີ ລິດ ຂອງ ພຣະອງົ,         

8ເພ ື່ ອ 

ຈະ ລງົໂທດ ຕອບ ແທນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

9ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ໂທດ         ຄ  ຄວຳມ ວນິຳດ ຈບິຫຳຍ 

ເປັນນດິ         ແລະ ແຍກ ຫື່ຳງ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຈຳກ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ,         ຄ  ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ເພ ື່ ອ ຊງົ ຮບັ ພຣະ ກຽດຕຍິດົ         ເພຳະ 

ພວກ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ນຍິມົ ຊມົຊ ື່ ນ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ         

(ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ).         

11ເພຳະ ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         

ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ໂຜດ 

ຖ  ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ເໝຳະ ສມົ ແກື່ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂ  ຊງົ ບນັດຳນ ດໍ້ວຍ ລິດ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ ດ ີທກຸ ປະກຳນ         ກບັ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳເລັດ.         

12ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ ເພຳະ 
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ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ກຽດຕຍິດົ ເພຳະ ພຣະອງົ         ຕຳມ ພຣະຄນຸ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ.          

ບົດທີ 2 
ຜູ້ຊົ່ວອະທຳ 

1ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ເລ ື່ ອງ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສະເດັດ ມຳ         ແລະ 

ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຮວບຮວມ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ວອນ ຂ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ.         

2ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ປັື່ນ ປື່ວນ ໂດຍ ງ ື່ຳຍ         ຫລ  ສະທໍ້ຳນ ຕກົໃຈ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ມຳ ດໍ້ວຍ ທຳງ ວນິ 

ຍຳນ         ຫລ  ມຳ ທຳງ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ,         ຫລ  ທຳງ ຈດົໝຳຍ ທີື່  ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ມຳ ຈຳກ ເຮົຳ         ໂດຍ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ວນັ ຂອງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

3ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ຫລອກ ລວງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ທຳງ ໜ ື່ ງ ທຳງ ໃດ         

ເພຳະວື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ທນັ ມຳ ເຖງິ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ມກີຳນ ທ ລະ ຍດົ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເສຍ ກື່ອນ         ແລະ ຜູໍ້ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         ຈະ ອອກ ມຳ ປະກດົ ຄ  ຜູໍ້ ຖ ກ ຊງົ ໝຳຍ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄວຳມ ວນິຳດ ຈບິຫຳຍ.         

4ຄ  ຜູໍ້ ຄດັຄໍ້ຳນ         ແລະ ຍກົ 

ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສູໍ້ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ  ທີື່  ເຂົຳ ໄຫວໍ້ ນະມດັສະກຳນ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຈ ື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ 

ລງົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຈ ື່  ຫລ  ວື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ເຄີຍ ບອກ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

6ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໜື່ວງ ມນັ ໄວໍ້ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ມນັ ຈະ ອອກ ມຳ ປະກດົ ໄດໍ້ ຕຳມ ເວລຳ 

ກ  ຳນດົ ຂອງ ມນັ.         

7ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ເລິກ ລບັ ກ  ກ  ຳລງັ ເຮັດ ລບັ ໆ         ຢູື່         ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໜື່ວງ ມນັ ຢູື່ 

ດຽວນີໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຍງັ ໜື່ວງ ຢູື່         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ.         

8ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຜູໍ້ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ[a]         

ຈະ ປະກດົ ຕວົ         ແລະ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະຫຳນ ມນັ ເສຍ ດໍ້ວຍ ລມົ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ 

ຈະ ຊງົ ລໍ້ຳງຜຳນ ມນັ ໃຫໍ້ ສນູຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ທີື່  ຈະ ສື່ອງ ປະກດົ ໃນ ເວລຳ ພຣະອງົ ສະ-

ເດັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

9ຜູໍ້ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ດນົ ບນັດຳນ ຂອງ ຊາຕານ          ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ 

ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ດໍ້ວຍ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ກບັ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທີື່  ຫລອກ ລວງ.         

10ແລະ ອບຸຳຍ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

ທກຸ ຢື່ຳງ         ສ  ຳລບັ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈບິຫຳຍ ໄປ         ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍອມຮບັ ຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

11ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ອິດທິພນົ ອນັ ຫລອກ ລ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ກຳນ 

ຢູື່ ພຳຍ ໃນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ.         

12ເພ ື່ ອ ພວກ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ຈງິ         ແຕື່ ຍນິດ  ີໃນ 

ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ກນັ ໝດົ ທກຸ ຄນົ.          

ຖືກຊົງເລືອກໄວ້ສຳລັບຄວາມພົ້ນ 
13ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜູໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ 

ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ສະເໝີ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ         ເພ ື່ ອ 

ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ຊ  ຳລະ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໂດຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ຈງິ.         

14ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ເຖງິ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ທຳງ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຂອງ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຍດົ ຖຳ ບນັດຳສກັ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ແຫລະ         

 

[a]ຫລ  “ຜູໍ້ນອກກດົໝຳຍນ ັໍ້ນ.” ຫລ  “ຜູໍ້ຊ ົື່ວອະທ  ຳນ ັ ໍ້ນ.” 
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ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ແລະ ຍ ດ ຖ  ເອົຳ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ສ ບ ມຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ທຳງ ວຳຈຳ ຫລ  ທຳງ ຈດົໝຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ກ  ດ.ີ         

16ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ ເປັນນດິ         ແລະ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ອນັ ດ ີໂດຍ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ.         

17ຊງົ ຊູ ໃຈ 

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ໃນ ກຳນ ງຳນ ແລະ ໃນ ວຳຈຳ ອນັ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ.          

ບົດທີ 3 
ຈົ່ງອ້ອນວອນສຳລັບພວກເຮົາ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ທໍ້ຳຍ ສດຸ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ ໄປ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຍໍ້ອງຍ  ສ ລະເສີນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເປັນ ໄປ ໃນ 

ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

2ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄນົ ພຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         

ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທກຸ ຄນົ.         

3ແຕື່ ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ         ທງັ ຈະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ປໍ້ອງ ກນັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ.[a]                  

4ພວກ ເຮົຳ ມີ 

ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ແລະ ຈະ 

ເຮັດ ຕ ື່  ໄປ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

5ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ໃຈ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ 

ເຖງິ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຖງິ ກຳນ ພຳກ ພຽນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ.          

ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການ 
6ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ພວກ ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ຈ ົື່ງ ຜີກ ອອກ ຈຳກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ນອກ ລະບຽບ         ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ສ ບ ມຳ         

ຊ ື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

7ເຫດ ວື່ຳ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເອງ ກ  ຮູໍ້ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຈ  ຳເປັນ 

ຕໍ້ອງ ເອົຳ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ນອກ ລະບຽບ.         

8ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ແກື່ມ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ກບັ ໃຜ         ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ເຫ ື່ ອແຮງ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ທງັ ກຳງ-

ເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປັນ ພຳລະ ໜກັ ແກື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ກຳນ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສິດ         ແຕື່ ວື່ຳ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ 

ຕຳມ ແບບ ຂອງ ເຮົຳ.         

10ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເຮົຳ ຍງັ ຢູື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ 

ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຢຳກ ເຮັດ ກຳນ ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກນິ.”         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ນອກ ລະບຽບ ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ຫຍງັ         ແຕື່ ທຽວ ຫຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ກດິ ທລຸະ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ.         

12ໃນ 

ພຣະນຳມ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຮົຳ ສ ັື່ງ ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະຫງບົ ແລະ ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ຕນົ ເອງ.[b]                  

13ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳ ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ໃຈ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ.ີ         

14ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ຈດົ-

ໝຳຍ ສະບບັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ໝຳຍ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຢື່ຳ ຄບົ ຫຳ ສະມຳຄມົ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ລະອຳຍ.         

15ແລະ 

ຢື່ຳ ຖ  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ ສດັຕ ູ        ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ ິເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຜູໍ້ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ລໍ້ຽງຊບີຂອງຕນົເອງ.” 
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16ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ         ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສນັຕ ິສກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ທກຸ ເວລຳ ແລະ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ເທີນ.         

17ຄວຳມ 

ຄ  ຳນບັ ນີໍ້ ເປັນ ລຳຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ລງົ ຊ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ໂປໂລ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໃນ ຈດົໝຳຍ ທກຸ ສະບບັ         

ເຮົຳ ເຄີຍ ຂຽນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

18ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 3 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ມີໄປເຖິງ 
ຕີໂມທຽວ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
1ຈຳກ         ໂປໂລ          ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ 

ຊງົ ເປັນ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ.         

2ເຖງິ         ຕໂີມທຽວ          ຜູໍ້ ເປັນ ລກູ ແທໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ພຣະ ກຳ 

ລ ຸນຳ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.          

ຕັກເຕືອນເລື່ອງຄຳສອນບໍ່ຈິງ 
3ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ໄປ ແຂວງ ມາເກໂດເນຍ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຄອຍ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ          

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ລຳງ ຄນົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສອນ ຄ  ຳ ໂອວຳດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ.         

4ທງັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໃສື່ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນ-ິ

ຍຳຍ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເລ ື່ ອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອນັ ບ ື່  ຮູໍ້ ສໍ້ຽງ ສດຸ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ບນັຫຳ         ແທນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ໄປ ຕຳມ ແຜນກຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

5ແຕື່ ຈດຸປະສງົ ຂອງ ຄວຳມ ສ ັື່ງ 

ຫໍ້ຳມ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຄ  ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ໃຈ ອນັ ບ ລິສດຸ,         ແລະ ຈຳກ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ກວື່ຳ ຕນົ ຊອບ,         

ແລະ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ຈງິ ໃຈ.         

6ບຳງ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ຜິດ ຈດຸປະສງົ         ຫລີກ ໄປ ຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫລງົ ໄປ 

ຫຳ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ທີື່  ໄຮໍ້ ປະໂຫຍດ.         

7ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ກື່ຳວ ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ຢ ນຢນັ ເຂົຳ ກ  

ຍງັ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ເປັນ ຄ ູສອນ ພຣະບນັຍດັ.          
8ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ດ ີຢູື່         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

9ໂດຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ ກດົໝຳຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄນົ ສດັຊ ື່  ສດຸຈະລິດ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ຄ  ຄນົ ບ ື່  ຟງັ ກດົໝຳຍ,         ຄນົ ບ ື່  

ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ລະບຽບ,         ຄນົ ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ,         ຄນົ ຜິດ ບຳບ,         ຄນົ ອະທ  ຳ,         ຄນົ ຢູື່ ນອກ ສຳດສະໜຳ,         

ຄນົ ຂໍ້ຳ ພ ື່  ຕ ີແມ ື່,         ຄນົ ຂໍ້ຳ ຄນົ.         

10ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້,         ຊຳຍ ຫລິໍ້ນ ກບັ ຊຳຍ,         ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ ລກັ ຄນົ,         ຄນົ ຂີໍ້ ຕວົະ,         ຄນົ 

ສຳບຳນ ໂດຍ ຄ  ຳ ບ ື່  ຈງິ,         ແລະ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຂດັ ກບັ ຫລກັ ໂອວຳດ ຄ  ຳ ສອນ.         

11ຕຳມ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຂື່ຳວ 

ປະເສີດ         ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ ເຖງິ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສະເຫວຍີ ສກຸ         ຄ  ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.          

ຄຳໂມທະນາພຣະຄຸນຂອງໂປໂລໃນເລື່ອງພຣະກະລຸນາ 
12ເຮົຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ຊູ ກ  ຳລງັ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ ຖ  ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ຈິື່ງ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ພຣະລຳຊະກດິ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

13ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ຫຍຳບຊໍ້ຳ,         ຂ ົື່ມເຫງ,         ແລະ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ພຣະອງົ         ແຕື່ ເຮົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ຮູໍ້ ແລະ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.         

14ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະຄນຸ 
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ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຫລຳຍ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

15ຄ  ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຄ  ຳ ສດັ ຈງິ ແລະ ສມົຄວນ ທີື່  ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ຮບັ ໄວໍ້         ຄ  ວື່ຳ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ 

ໂລກ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ເອົຳ ຄນົ ບຳບ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ໃນ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ຜູໍ້ 

ຕ ົໍ້ນ.         

16ແຕື່ ວື່ຳ ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ         ຄ  ວື່ຳ ເພ ື່ ອ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ສະ-

ແດງ ຄວຳມ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໃຫໍ້ ເຫັນ ໃນ ຕວົ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ໃຫໍ້ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ຄ  

ໃຫໍ້ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ແກື່ ພວກ ຄນົ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ຮບັ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

17ພຣະກຽດ ແລະ ພຣະລດັສະໝີ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະມະຫຳກະສດັ,         ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຈະເລີນ ຢູື່ ເປັນນດິ,         ຜູໍ້ ຊງົ 

ເປັນ ອງົ ອ  ຳ ມະຕະ,         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະກດົ ພຣະອງົ,         ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         

ອຳ ແມນ.          
18ຕີໂມທຽວ          ລກູ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຂ ໍ້ຄວຳມ ດ ັື່ງນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຕຳມ ຄວຳມ ທ  ຳນວຳຍ 

ທີື່  ກື່ຳວ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ກ  ຳລງັ ໃຈ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ 

ເສິກ ອນັ ດ.ີ         

19ຈ ົື່ງ ຍ ດ ຖ  ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໄວໍ້         ແລະ ມໃີຈ ສ  ຳນ ກ ວື່ຳ ຕນົ ຊອບ         ຊ ື່ ງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ 

ປດັ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ລງົ ເໝ ອນ ເຮ ອ ແຕກ.         

20ໃນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມ ີຮີເມ-
ນາໂອ ແລະ ອາເລັກຊັນໂດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ຊາຕານ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ແລະ ບ ື່  ກື່ຳວ 

ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.          

ບົດທີ 2 
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລະບຽບແລະການໄຫວ້ວອນ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ກື່ອນ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໃດ         ເຮົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ,         ໄຫໍ້ ວອນ,         ທນູ ຂ  ແລະ 

ຂອບ ພຣະຄນຸ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

2ເພ ື່ ອ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ແລະ ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມີ ຕ  ຳແໜື່ງ ສງູ         

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢື່ຳງ ງຽບ ໆ         ແລະ ສະຫງບົ ສກຸ         ໃນ ທຳງ ທ  ຳ ແລະ ໂດຍ ສະ-

ຫງ ື່ຳ ຜື່ຳເຜີຍ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

3ກຳນ ເຮັດ ແນວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ດ ີ        ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ 

ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ,         

4ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ພຣະປະສງົ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ພົໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ 

ຄວຳມ ຈງິ.         

5ດໍ້ວຍ ເຫດ ວື່ຳ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ແລະ ມີ ຜູໍ້ ກຳງ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ ລະຫວື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ ກບັ ມະ-

ນດຸ         ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ສະພຳບ ເປັນ ມະນດຸ.         

6ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະອງົ ເອງ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖ ສ  ຳ-

ລບັ ຄນົ ທງັ ປວງ         ຊ ື່ ງ ກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເວລຳ ອນັ ເໝຳະ ສມົ.         

7ແລະ ສ  ຳລບັ ກຳນ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ຖ ກ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ແລະ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ         (ເຮົຳ ກື່ຳວ ຄວຳມ ຈງິ         ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕວົະ)         

ແລະ ເປັນ ຄ ູສອນຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ.         

8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ປະສງົ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ໄຫວໍ້ ວອນ ໃນ ທກຸ ແຫື່ງ         ດໍ້ວຍ ຍ  ມ  ບ ລິສດຸ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຄຽດ ແລະ ກຳນ ຜິດ ຖຽງ 

ກນັ.          
9ຝື່ຳຍ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ກ  ເໝ ອນ ກນັ,         ໃຫໍ້ ແຕື່ງ ຕວົຢື່ຳງ ສພຸຳບ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລະ ສະຫງ ື່ຽມ ຄື່ຽມຄມົ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ເກົໍ້ຳຜມົ ເກນີ ແບບ         ຫລ  ປະດບັ ກຳຍ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ ແລະ ໄຂື່ ມກຸ ຫລ  ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ອນັ ມຄີື່ຳ 

ແພງ.         

10ແຕື່ ໃຫໍ້ ປະດບັ ກຳຍ ດໍ້ວຍ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ        ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ປະກຳດ ຕນົ ວື່ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ນບັຖ  ພຣະ-



1 ຕີໂມທຽວ 3 388 
ເຈົ້າ.         

11ໃຫໍ້ ຜູໍ້ຍງິ ຮຽນ ຮູໍ້ ຢື່ຳງ ງຽບ ໆ ແລະ ດໍ້ວຍ ໃຈ ອື່ອນ ນໍ້ອມ.         

12ເຮົຳ ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ຍງິ ສ ັື່ງສອນ 

ຫລ  ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຜູໍ້ ຊຳຍ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມດິ ງຽບ ຢູື່.         

13ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປັໍ້ນ ອາດາມ ຂ ໍ້ນ 

ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເອວາ.         

14ແລະ ອາດາມ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຫລອກ ລວງ         ແຕື່ ຜູໍ້ຍງິ ໄດໍ້ ຖ ກ ຫລອກ 

ລວງ ຈິື່ງ ຕກົ ໃນ ກຳນ ລື່ວງ ລະເມດີ.         

15ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ,ີ         ຜູໍ້ຍງິ ຍງັ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເກດີ ລກູ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ໃນ ຄວຳມ ຮກັ,         ແລະ ໃນ ຄວຳມ ບ ລິ-

ສດຸ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງ ື່ຽມ ຄື່ຽມຄມົ.          

ບົດທີ 3 
ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ດູແລຄຣິສຕະຈັກ 

1ຄ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ຈງິ         ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ປຳດຖະໜຳ ໜໍ້ຳທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ດແູລ ຄຣສິຕະຈກັ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ປຳດຖະ-

ໜຳ ກຳນ ງຳນ ອນັ ດ.ີ         

2ຜູໍ້ ດແູລ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ ຕ ິໄດໍ້,         ເປັນ ຜວົ ຂອງ ຍງິ ຄນົ ດຽວ,         ເປັນ 

ຄນົຮູໍ້ ຈກັ ບງັຄບັ ຕນົ ເອງ,         ມີ ສະຕ ິອນັ ດ ີຮອບ ຄອບ,         ມີ ກລິິຍຳ ຮຽບຮໍ້ອຍ,         ມໃີຈ ສດັທຳ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ 

ໃນ ກຳນ ຮບັແຂກ,         ເໝຳະ ສມົ ທີື່  ຈະ ເປັນ ຄ.ູ         

3ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ສຳ ໂຫດ         

ແຕື່ ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ສພຸຳບ         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ມກັ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ເຫັນແກື່ ເງນິ.         

4ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ 

ຄອບຄອງ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ດ ີທີື່  ໃຫໍ້ ລກູ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ ຍອມ ຟງັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອື່ອນ ນໍ້ອມ 

ທກຸ ຢື່ຳງ.         

5(ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ຄອບຄອງ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ດແູລ ຄຣສິຕະ-

ຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.)         

6ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃໝື່ ໆ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ດແູລ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ອວດ ຕວົ ຂ ໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈອງຫອງ         ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ຖ ກ ໂທດ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພະຍຳມຳນ.         

7ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ຜູໍ້ ດແູລ 

ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຄນົ ພຳຍ ນອກ ນບັຖ          ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ຖ ກ ກຳນ ຕຕິຽນ ນນິທຳ ແລະ ຖ ກ ບໍ້ວງ ບຳດ ຂອງ 

ມຳນ.          
8ຝື່ຳຍ ພວກ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຄ  ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ເອົຳ ກຳນ ເອົຳ ງຳນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ສອງ 

ລີໍ້ນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ເກນີ ສື່ວນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ໂລບ ເຫັນແກື່ ໄດໍ້.         

9ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ຍ ດໝັໍ້ນ 

ໃນ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ວື່ຳ ຕນົ ຊອບ.         

10ຈ ົື່ງ ລອງ ເບິື່ ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         

ແລະ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕຕິຽນ ໄດໍ້         ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ.         

11ຝື່ຳຍ ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ກ  

ເໝ ອນ ກນັ         ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ເອົຳ ກຳນ ເອົຳ ງຳນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສີ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົຮູໍ້ ຈກັ 

ບງັຄບັ ຕນົ         ແລະ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ໃນ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ.         

12ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ປວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ         ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜວົ ຂອງ ຍງິ ຄນົ 

ດຽວ,         ເປັນ ຄນົຮູໍ້ ຈກັ ຄອບຄອງ ລກູ ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ດ.ີ         

13ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ໜໍ້ຳທີື່  

ບວົລະບດັ ໄດໍ້ ດ ີນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ         ແລະ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ອຳດ ກື່ຳວ ເຖງິ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ມີ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.          

ຂໍ້ລັບເລິກແຫ່ງພຣະສາດສະໜາຂອງເຮົາ 
14ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ໃນ ມ ື່  ໆ         ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເພ ື່ ອ ວື່ຳ.         

15ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຫຳກ ຍງັ ຊໍ້ຳ ຢູື່         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຄວນ ຈະ ບວົລະບດັ ຢື່ຳງໃດ 

ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ຄຣສິຕະຈກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່,         ທີື່  ເປັນ ເສົຳ ແລະ ຮຳກ 

ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ.         

16ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ຂ ໍ້ ລບັ ເລິກ ແຫື່ງ ສຳດສະໜຳ ຂອງ ເຮົຳ ນີໍ້ ກ  ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຄ  
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ວື່ຳ,          

  ພຣະອງົຊງົປະກດົມສີະພຳບເປັນມະນດຸ 

   ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ຊງົປະກຳດວື່ຳຊງົເປັນຜູໍ້ຊອບທ  ຳ 

  ຝງູເທວະດຳກ ໄດໍ້ເຫັນ 

   ມຜີູໍ້ປະກຳດພຣະອງົແກື່ພວກຕື່ຳງຊຳດ 

  ມຊີຳວໂລກໄດໍ້ເຊ ື່ ອຖ ພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົຖ ກຮບັຂ ໍ້ນເມ  ອສູື່ພຣະລດັສະໝີ. 

ບົດທີ 4 
ເລື່ອງຄູສອນບໍ່ຈິງ 

1ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໂດຍ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ໃນ ຄຳວ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ຈະ ມີ ລຳງ ຄນົ ປະ ຖິໍ້ມ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ         ໂດຍ ຫນັ ໄປ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະວິນຍານ ທີື່  ລ ໍ້ ລວງ ແລະ ຟງັ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພວກ ຜີ ຮໍ້ຳຍ.         

2ຊ ື່ ງ ມຳ 

ຈຳກ ກຳນ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ກື່ຳວ ຕວົະ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຂົຳ ຖ ກ ໝຳຍ 

ໄວໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ຮໍ້ອຍ ເຫລັກ ແດງ.         

3ເຂົຳ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເອົຳກນັ ເປັນ ຜວົ ເມຍ,         ຫໍ້ຳມ ບ ລິໂພກ ອຳຫຳນ ບຳງ 

ຊະນດິ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຈງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ບ ລິໂພກ ດໍ້ວຍ ຂອບ 

ພຣະຄນຸ.         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ ດ ີ        ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຄວນ 

ປະ ຖິໍ້ມ ຈກັ ສິື່ ງ         ແຕື່ ຄວນ ຮບັ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ດໍ້ວຍ ຂອບ ພຣະຄນຸ.         

5ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ຊ  ຳລະ 

ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄ  ຳ ວອນ ຂ .          

ຜູ້ບົວລະບັດທີ່ດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
6ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ ທີື່  ດ ີຂອງ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ບ  ຳລງຸ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ດໍ້ວຍ ຫລກັ ຄ  ຳ ສອນ ອນັ ດ ີທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຂບັ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ.         

7ຈ ົື່ງ ເວັໍ້ນ ໜີ ຈຳກ ນຍິຳຍ ປະໂລມ ໂລກ ທີື່  ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ເຖົໍ້ຳ ເຄີຍ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ຟງັ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ 

ເຝິກ ຕນົ ໃນ ກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

8ເພຳະ ກຳນ ເຝິກ ຫດັ ທຳງ ກຳຍ ນ ັໍ້ນ ມີ ປະໂຫຍດ 

ບຳງ ຢື່ຳງ         ແຕື່ ກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ມີ ປະໂຫຍດ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພຳະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ 

ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ແລະ ໃນ ອະນຳຄດົ ດໍ້ວຍ.         

9ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ກ  ສດັ ຈງິ ແລະ ສມົຄວນ ທກຸ ຄນົ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ເອົຳ ໄວໍ້.         

10ເຫດ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ແລະ ອດົສຳ ສູໍ້         ກ  ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄວໍ້ 

ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່,         ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ,         ເປັນຕ ົໍ້ນ ຂອງ ພວກ ຄນົ 

ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະອງົ.          
11ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

12ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຄວຳມ ໜຸື່ມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເປັນ 

ແບບຢື່ຳງ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ         ທງັ ໃນ ທຳງ ກລິິຍຳ ແລະ ວຳຈຳ,         ໃນ ຄວຳມ ຮກັ,         ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ[a]         

ແລະ ໃນ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ.         

13ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໃນ ກຳນ ອື່ຳນໜງັສ ,[b]         ໃນ ກຳນ ເຕ ອນ ສະຕ,ິ         ແລະ ໃນ ກຳນ 

ສ ັື່ງສອນ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມຳ.         

14ຢື່ຳ ເບດີ ເສີຍ ຕ ື່  ຄນຸ ນະ ທ  ຳ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ໃນຄວຳມສດັຊ ື່ .” [b]ຄ ກຳນອື່ຳນພຣະທ  ຳຄ  ຳພີໃນທີື່ ປະຊຸມ. 
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ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ເມ  ື່ອ ຄະນະ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄດໍ້ ວຳງ ມ  ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ.         

15ຈ ົື່ງ ໝັື່ນ ຮ  ື່ຳເພິງ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

16ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ແລະ 

ກຳນ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຊື່ອຍ ຕວົ ເອງ         ກບັ ທງັ ຊື່ອຍ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຟງັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.          

ບົດທີ 5 
ໜ້າທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນ 

1ຢື່ຳ ໃສື່ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ຕກັເຕ ອນ ຊຳຍ ຜູໍ້ ມີ ອຳວໂຸສ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຂ  ຮໍ້ອງ ເໝ ອນ ເພິື່ ນ ເປັນ ພ ື່         ຈ ົື່ງ 

ຖ  ວື່ຳ ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເໝ ອນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ.         

2ແລະ ພວກ ຍງິ ຜູໍ້ ມີ ອຳວໂຸສ ເປັນ ເໝ ອນ ແມ ື່ ສື່ວນ 

ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ໜຸື່ມ ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ໂດຍ ມໃີຈ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ເຂົຳ.          
3ຈ ົື່ງ ຮບັ ຮູໍ້ ພວກ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ທີື່  ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແທໍ້ ຈງິ.         

4ຖໍ້ຳ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ໃດ ມີ ລກູ ຫລ  ຫລຳນ         ກ  ໃຫໍ້ 

ລກູ ຫລຳນ ນ ັໍ້ນ ຮຽນ ວທີິ ປະຕບິດັ ທຳງ ສຳດສະໜຳ ໂດຍ ບວົລະບດັ ຕ ື່  ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ ກື່ອນ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ຕອບ ແທນ ຄນຸ ພ ື່  ແມ ື່         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

5ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ຍງິ 

ທີື່  ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແທໍ້ ແລະ ຖ ກ ປະ ຢູື່ ແຕື່ ຜູໍ້ ດຽວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຍອມ ມອບ ຄວຳມ ຫວງັ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ກຳນ ວອນ ຂ  ແລະ ໃນ ກຳນ ໄຫວໍ້ ວອນ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ.         

6ສື່ວນ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  

ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມສກຸ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ທງັ ເປັນ.         

7ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ເນັໍ້ນ ຂ  ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຕຕິຽນ.         

8ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ບ  ຳລງຸ ລໍ້ຽງ ດ ູຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  

ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ພຣະສຳດສະໜຳ ເສຍ ແລໍ້ວ ແລະ ແຮງ ຊ ົື່ວ ກວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເສຍ ອີກ.          
9ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລງົ ຊ ື່  ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ໃດ ໃນ ທະບຽນ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຫກົ ສິບ ປີ         ແລະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ 

ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ.         

10ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ຄ  ໄດໍ້ ບ  ຳລງຸ ລໍ້ຽງ ລກູ,         ພ ໃຈ ຮບັ-

ແຂກ,         ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ ຕນີ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ໄດໍ້ ສງົເຄຳະ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ,         ແລະ 

ໝັື່ນ ຕດິຕຳມ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ.         

11ແຕື່ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ທີື່  ຍງັ ໜຸື່ມ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ຍອມຮບັ         ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ 

ຫລງົ ຫື່ຳງ ຈຳກ ພຣະຄຣິດ ໄປ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ຢຳກ ເອົຳ ຜວົ ໃໝື່.         

12ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕ  ຳໜິ         ເພຳະ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ເດມີ ຂອງ ເຂົຳ.         

13ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຮຽນ ເປັນ ຄນົ ມກັ ຢູື່ ລໍ້ຳ         ທຽວ ໄປ 

ເຮ ອນ ຫລງັ ນ ັໍ້ນ ຫລງັ ນີໍ້         ບ ື່  ໃຊໍ້ ເປັນ ຄນົ ມກັ ຢູື່ ລໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ມກັ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ບ ື່  ມີ ແກື່ນ-

ສຳນ         ທງັ ເປັນ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ທລຸະ ກດິ ຂອງ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ແລະ ມກັ ເວົໍ້ຳ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ສມົຄວນ.         

14ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈິື່ງ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ພວກ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ທີື່  ຍງັ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ຜວົ,         ມີ ລກູ,         ແລະ ດແູລ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         

ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ສດັຕູ ມີ ຊື່ອງ ທຳງ ນນິທຳ ໄດໍ້.         

15ເພຳະວື່ຳ ມີ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຫລງົ ຕຳມ ຊາຕານ ໄປ ແລໍ້ວ.         

16ຖໍ້ຳ ຍງິ ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຄນົ ໃດ ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ກ  ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊື່ອຍ ລໍ້ຽງ ດ ູ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ພຳລະ 

ຂອງ ຄຣສິຕະຈກັ ເພ ື່ ອ ຄຣສິຕະຈກັ ຈະ ໄດໍ້ ສງົເຄຳະ ພວກ ທີື່  ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ.          
17ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທີື່  ປກົຄອງ ດ ີນ ັໍ້ນ         ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ ສອງ ທ ື່ [a]         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່ ທີື່  ເທດ ສະໜຳ ແລະ ສ ັື່ງສອນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ.         

18ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເອົຳ ສອບ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈະໄດໍ້ກຳນບ  ຳລງຸລໍ້ຽງສອງທ ື່ .” 
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ໃສື່ ສບົ ງວົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຢຽບ ເຂົໍ້ຳ”         ແລະ         “ຄນົ ງຳນ ກ  ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຕນົ.”         

19ຢື່ຳ ຍອມຮບັ 

ຄ  ຳ ກື່ຳວ ຫຳ ໃສື່ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຄນົ ໃດ ເວັໍ້ນ ເສຍ ແຕື່ ມີ ພະຍຳນ ສອງ ຫລ  ສຳມ ປຳກ.         

20ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຍງັ ເຮັດ ຜິດ 

ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕຕິຽນ ເຂົຳ ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ເໝ ອນ ກນັ.         

21ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ພຣະເຢຊຄູຣິດ,         ແລະ ຝງູ ເທວະດຳ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ຮກັສຳ ລະບຽບ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໂດຍ ບ ື່  ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ         ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ໃດ ໆ         ດໍ້ວຍ ໃຈ ລ  ຳອຽງ.         

22ຢື່ຳ ຟໍ້ຳວ ວຳງ ມ [a]         ລງົ ໃສື່ ຜູໍ້ ໃດ         ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ກຳນ ຜິດ ບຳບ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຕວົ ໄວໍ້ 

ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ.         

23ຕ ື່  ໄປ ຢື່ຳ ດ ື່ ມ ແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ສິື່ ງ ດຽວ         ແຕື່ ຄວນ ໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳ ແວງ ແດື່ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ 

ກະເພຳະ ອຳຫຳນ ແລະ ຄວຳມ ອື່ອນ ແຮງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

24ກຳນ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ລຳງ ຄນົ ກ  ປະ-

ກດົ ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ         ນ  ຳ ເຂົຳ ໄປ ສູື່ ກຳນ ພິພຳກສຳ ແຕື່ ກຳນ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ລຳງ ຄນົ ກ  ປະກດົ ຕຳມ ພຳຍ-

ຫລງັ.         

25ສື່ວນ ກຳນ ດ ີກ  ປະກດົ ເປີດເຜີຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ບ ື່  ປະກດົ ຄກັ ກ  ປກົ ບງັ ໄວໍ້ 

ບ ື່  ໄດໍ້.          

ບົດທີ 6 
1ສື່ວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ຢູື່ ໃຕໍ້ ແອກ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຖ  ວື່ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ເປັນ 

ຜູໍ້ ສມົຄວນ ຮບັ ກຽດ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄ  ຳ ໂອວຳດ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ປະ-

ໝຳດ.         

2ຝື່ຳຍ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ທີື່  ມີ ນຳຍ ເປັນ ຜູໍ້ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ກ  ຢື່ຳ ຄ ດ ປະໝຳດ ນຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຫດ ວື່ຳ 

ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ         ແຕື່ ວື່ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໃຊໍ້ ນຳຍ ໃຫໍ້ ດ ີຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ເຫດ ວື່ຳ ນຳຍ ຜູໍ້ ຮບັ 

ປະໂຫຍດ ຈຳກ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ເປັນ ທີື່  ຮກັ.          

ອັນຕະລາຍຂອງຄຳສອນປອມແລະການຮັກແພງເງິນ 
3ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ເຕ ອນ ສະຕ ິຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ສອນ ຜິດ ໄປ ຈຳກ ຄວຳມ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  

ຍອມ ເຫັນ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ອນັ ມີ ຫລກັ ຂອງ ພຣະເຢຊູ ຄິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ແລະ ຄ  ຳ ໂອວຳດ ທີື່  

ສມົ ກບັ ກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

4ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຄນົ ຈອງຫອງ         ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ໃດ         ແຕື່ ມວົເມຳົ 

ໃນ ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ແລະ ທະ ເລຳະ ວວິຳດ ກນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ເຫິງ ສຳ ກນັ,         

ກຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ກນັ,         ກຳນ ບ ື່  ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ກນັ ຄ ດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ກນັ.         

5ແລະ ກຳນ ກະ-

ທບົກະເທ ອນ ບ ື່  ຂຳດ ລະຫວື່ຳງ ຄນົ ໃຈ ທ ຸຈະລິດ ແລະ ຂຳດ ຄວຳມ ຈງິ         ທີື່  ຄ ດ ວື່ຳກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ 

ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທຳງ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ.         

6ຈງິ ຢູື່,         ກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກ  ຳ-

ໄລ ອນັ ມະຫຳສຳນ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ພ ໃຈ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່.         

7ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ອອກ ໄປ ຈຳກ ໂລກ ບ ື່  ໄດໍ້ ສນັນ ັໍ້ນ.         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ມີ 

ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ກບັ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ ກ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພ ໃຈ ກບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

9ສື່ວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຢຳກ ລ  ຳ 

ລວຍ ກ  ຕກົ ຢູື່ ໃນ ກຳນ ທດົ ລອງ,         ໃນ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ,         ແລະ ໃນ ຕນັຫຳ ອນັ ໂງ ື່ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄພ ແກື່ 

ຕວົ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຈມົ ລງົ ໃນ ຄວຳມ ວນິຳດ ຈບິຫຳຍ ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ.         

10ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຮກັ ເງນິ ຄ  ຳ 

ເປັນ ເຄົໍ້ຳ ມນູ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ເພຳະ ເຫດ ຄວຳມ ໂລບ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຈິື່ງ ຊກັ ຈງູ ຜູໍ້ ລຳງ ຄນົ 

 

[a]ຄວຳມວື່ຳ “ວຳງມ ” ນ ັໍ້ນອຳດໝຳຍເຖງິພິທີສະຖຳປະນຳ. 
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ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ແທງ ຕວົ ເອງ ຈນົ ຊອດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມເຈບັ ແສບ ຫລຳຍ ປະກຳນ.          

ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງເຕັມກຳລັງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ 
11ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ 

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ,         ຄວຳມ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ,         ຄວຳມ ຊ ື່ ສດັ,[a]         ຄວຳມ ຮກັ,         ຄວຳມ ໝັື່ນ 

ພຽນ,         ແລະ ຄວຳມ ອື່ອນ ສພຸຳບ.         

12ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ແຂື່ງຂນັ ສູໍ້ ຕຳມ ແນວທຳງ ຂອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຈ ົື່ງ ຍ ດ 

ເອົຳ ຊວິດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຮບັ ເຊ ື່ ອ ແລະ ປະຕຍິຳນ ຕນົ ຢື່ຳງ ດ ີຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະຍຳນ ຫລຳຍ ຄນົ.         

13ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ 

ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ຄ  ຳ 

ປະຕຍິຳນ ອນັ ດ ີຕ ື່ໜໍ້ຳ ປົນຕີໂອ ປີລາດ.         

14ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ໄວໍ້,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ 

ທີື່  ຕ ິໄດໍ້ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສະເດັດ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ມຳ ປະ-

ກດົ.         

15ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ສະເຫວຍີ ສກຸ ແລະ ຊງົ ລິດ ສງູ ສດຸ ແຕື່ ພຣະອງົ ດຽວ         ຊງົ ເປັນ ພຣະມະຫຳກະ-

ສດັ ເໜ ອ ກະສດັ ທງັ ປວງ         ແລະ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ         ຈະ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ປະກດົ ຕຳມ ເວ-

ລຳ ກ  ຳນດົ.         

16ພຣະອງົ ຜູໍ້ ດຽວ ຊງົ ເປັນ ອ  ຳ ມະຕະ ແລະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຄນົ 

ໃດ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ         ເປັນ ອງົ ທີື່  ມະນດຸ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແລະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຫັນ ໄດໍ້         ພຣະກຽດ 

ແລະ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຖຳວອນ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ອຳ ແມນ.          

ຄຳເຕືອນສະຕິຕອນສຸດທ້າຍ 
17ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ຄນົ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ອວດອ ົື່ງ ຖ ໂຕ         ຫລ  ວຳງໃຈ ໃນ ຊບັ 

ສິນ ອນັ ບ ື່  ໝັໍ້ນ ທື່ຽງ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປິຕຍິນິດ.ີ         

18ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ແຕື່ ຄນຸງຳມ-

ຄວຳມດ ີ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮ ັື່ງມ ີ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ອນັ ດງີຳມ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມໃີຈ ສດັທຳ ເອ ໍ້ອເຟ ໍ້ອ ເຜ ື່ ອ ແຜື່         ແລະ ບ ື່  

ເຫັນແກື່ຕວົ.         

19ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ຊບັ ສມົບດັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຮຳກ ຖຳນ ອນັ ດ ີສ  ຳ-

ລບັ ຄຳວ ພຳຍ ໜໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ຊວີດິ ອນັ ທື່ຽງ ແທໍ້.          
20ຕີໂມທຽວ ເອີຍ,         ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ເວັໍ້ນ ເສຍ ຈຳກ ກຳນ ເວົໍ້ຳ 

ອນັ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ         ແລະ ຂດັ ຕ ື່  ສຳດສະໜຳ         ແລະ ຈຳກ ຂ ໍ້ ໂຕໍ້ ຖຽງ ຂອງ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ຜິດ ວື່ຳ ເປັນ 

ວຊິຳ ຄວຳມ ຮູໍ້.         

21ຊ ື່ ງ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຍອມ ວື່ຳ ຮບັ ເອົຳ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         ຂ  ພຣະຄນຸ 

ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 6 

*       *       * 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຄວຳມເຊ ື່ ອ.” 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ມີໄປເຖິງ 
ຕີໂມທຽວ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
1ໂປໂລ          ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ດໍ້ວຍ ທຳງນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ພຣະ-

ສນັຍຳ ທີື່  ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

2ເຖງິ         ຕີໂມທຽວ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ.         ຂ  

ພຣະຄນຸ,         ພຣະເມດຕຳ         ແລະ ສນັຕ ິສກຸ         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.          

ການຂອບພຣະຄຸນແລະໜຸນນຳໃຈ 
3ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລະນ ກ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ຢູື່ ສະເໝີ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ທນູ ຂ          ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ອນັ ບ ລິ-

ສດຸ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ປູື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.         

4ຂະນະ ເມ  ື່ອ ລະນ ກ ເຖງິ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ປຳດຖະ-

ໜຳ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ພບົ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ເຕັມ ໃຈ.         

5ເຮົຳ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ 

ຈງິ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ອນັ ເປັນຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຊ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ໄດໍ້ ມີ ຢູື່ ໃນ ນຳງ ໂລອີ ແມ ື່ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ,         ແລະ ໃນ 

ນຳງ ຢູນິເກ ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ ມີ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.          
6ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຂ  ເຕ ອນ ສະຕ ິເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປົື່ ຳ ຄນຸ ທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ວຳງ 

ມ  ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລກຸ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່.         

7ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຈ ອນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ເຮົຳ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຈ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ລິດ ອ  ຳນຳດ,         ຄວຳມ ຮກັ,         ແລະ ກຳນ ບງັຄບັ ຕນົ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ລະອຳຍ ທີື່  ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຫລ  ຝື່ຳຍ ຕວົ ເຮົຳ ທີື່  ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະອງົ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ມີ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ລ  ຳບຳກ 

ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ໂດຍ ອຳ ໃສ ລິດ ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ.         

9ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         

ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ບ ື່  ໃຊໍ້ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ກຳນ ດ ີທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ແລະ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ 

ເຮົຳ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ດ ກ ດ  ຳ ບນັ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

10ແລະ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         

ໂດຍ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ສະເດັດ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ 

ມຳ ປະກດົ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຕຳຍ ໃຫໍ້ ສນູ ສິໍ້ນ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ຊວີດິ ແລະ ສະພຳບ ອ  ຳ ມະຕະ 

ໃຫໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ໂດຍ ຂື່ຳວ ປະເສີດ.         

11ສ  ຳລບັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ປະ-

ກຳດ,         ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳວກົ,         ແລະ ເປັນ ຄ ູສອນ.         

12ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຈິື່ງ ອດົທນົ ເອົຳ ສິື່ ງ ທງັ-

ຫລຳຍ ນີໍ້         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ແລະ 

ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ສຳມຳດ ຮກັສຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະ-
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ອງົ[a]         ຈນົ ເຖງິ ວນັ ນ ັໍ້ນ.         

13ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ສອນ ອນັ ມີ ຫລກັ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ເຮົຳ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.         

14ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ສິື່ ງ ອນັ ດ ີທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ          ຊ ື່ ງ ຊງົ ສະຖດິ ພຳຍ ໃນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.          
15ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ແຂວງ ອາເຊຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫລບົ ໜໍ້ຳ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ໝດົ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ 

ມ ີຟຸເຄໂລ ແລະ ເຮຣະໂມເກນ ຮື່ວມ ດໍ້ວຍ.         

16ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ເມດ ຕຳ ແກື່ ຄອບ-

ຄວົ ໂອເນຊີໂຟໂຣ ເພຳະ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊ ື່ ນ ໃຈ ແລະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ ຕ ື່  ໂສໍ້ 

ຂອງ ເຮົຳ.         

17ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ກຸງໂຣມ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳໃຈໃສື່ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ ຈນົ ພບົ.         

18(ຂ  ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະເມດຕຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ)         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດ ບວົ-

ລະບດັ ເຮົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ ຫລຳຍ ປຳນໃດ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 2 
ທະຫານທີ່ດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ລກູ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ຄ  

ພຣະເຢຊ.ູ         

2ຈ ົື່ງ ມອບ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະຍຳນ ຫລຳຍ ຄນົ         ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ຊ ື່ ສດັ ທີື່  

ສຳມຳດ ສອນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ.         

3ຈ ົື່ງ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ທກຸ ດໍ້ວຍ ກນັ ເໝ ອນ ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ດ ີຂອງ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ.         

4ບ ື່  ມີ ທະຫຳນ ຄນົ ໃດ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳກຳນ ແລໍ້ວ ຈະ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ຢູື່ ກບັ ກຳນ ງຳນ ຝື່ຳຍ ພນົ 

ລະ ເຮ ອນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ເກນ ຕນົ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພ ໃຈ.         

5ນກັ ກລິຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສວມ ພວງ 

ມະ ໄລ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ແຂງ ຂນັ ຕຳມ ກດົ ລະບຽບ.         

6ຊຳວນຳ ຜູໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໜກັໜື່ວງ ກ  ຄວນ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ 

ຮບັ ຜນົ.         

7ຈ ົື່ງ ຄິດ ຕ ກ ຕອງ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທີື່  ຖໍ້ວນ         ເພຳະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ.          
8ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະເຢຊູຄຣິດ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ ນ ພຣະຊນົ         ແລະ ຊງົ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຈຳກ ດາວິດ          ຕຳມ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ນ ັໍ້ນ.         

9ເພຳະ ເຫດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ທນົ 

ທກຸ ແລະ ຖ ກ ຜກູ ມດັ ຢູື່ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຜູໍ້ ຮໍ້ຳຍ         ແຕື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຜກູ ມດັ ໄວໍ້ ໄດໍ້.         

10ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຍອມ ທນົ ເອົຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພວກ ທີື່  ຊງົ ຖ ກ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພໍ້ອມ ທງັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

11ຂ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສດັ ຈງິ         ຄ ,          

  “ຖໍ້ຳພວກເຮົຳໄດໍ້ຕຳຍດໍ້ວຍກນັກບັພຣະອງົ 

   ເຮົຳກ ຈະມຊີວີດິດໍ້ວຍກນັກບັພຣະອງົເໝ ອນກນັ. 

 12 ຖໍ້ຳພວກເຮົຳພຽນອດົທນົເອົຳ 

   ເຮົຳກ ຈະໄດໍ້ສະເຫວຍີລຳດຮື່ວມກບັພຣະອງົເໝ ອນກນັ 

  ຖໍ້ຳພວກເຮົຳປະຕເິສດພຣະອງົ 

   ພຣະອງົກ ຈະປະຕເິສດເຮົຳເໝ ອນກນັ. 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ມອບໃຫໍ້ແກື່ເຮົຳ.” 
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 13 ຖໍ້ຳພວກເຮົຳບ ື່ ສດັຊ ື່ ພຣະອງົກ ຍງັຊງົສດັຊ ື່ໝ ັໍ້ນຄງົຢູື່ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຈະບ ື່ ຊງົສຳມຳດປະຕເິສດພຣະອງົເອງໄດໍ້.” 

ຄົນງານທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທ 
14ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຖງິ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ເຂົຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  

ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ຫຳ ປະໂຫຍດ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ກບັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຟງັ 

ຫລງົ ຈບິຫຳຍ ໄປ.         

15ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ສະແດງ ຕນົ ເໝ ອນ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ພິສດູ ແລໍ້ວ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະເຈົ້າ,         ເປັນ ຄນົ ງຳນ ທີື່  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ອຳຍ ແລະ ໃຊໍ້ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

16ຈ ົື່ງ ຫລີກ 

ເສຍ ຈຳກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແລະ ນອກ ສຳດສະໜຳ         ເພຳະ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ນ  ຳ ຄນົ ໄປ ສູື່ 

ຄວຳມ ອະທ  ຳ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

17ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຈະ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ບຳດແຜ ອນັ ເປ ອຍ ເນົື່ ຳ ທີື່  

ກນິ ລຳມ ໄປ         ໃນ ຈ  ຳພວກ ນ ັໍ້ນ ມ ີຮີເມນາໂອ ກບັ ຟີເລໂຕ ເປັນຕ ົໍ້ນ.         

18ຄນົ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລງົ ໄປ 

ຈຳກ ຄວຳມ ຈງິ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳກຳນ ຄ ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ຜູໍ້ ລຳງ ຄນົ ລ ົໍ້ມ ລະລຳຍ ໄປ.         

19ແຕື່ ຮຳກ ຖຳນ ອນັ ແໜໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ວຳງ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ກ  ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່         ໂດຍ ມກີຳ ປະທບັ ໄວໍ້ ວື່ຳ         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮູໍ້ຈກັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ 

ຂອງ ພຣະອງົ”         ແລະ         “ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຊ ື່ ງ ອອກ ຈຳກ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ເສຍ 

ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.”          
20ໃນ ເຮ ອນ ໃຫຍື່ ຫລງັ ໃດ ບ ື່  ແມ ື່ນ ມີ ແຕື່ ພຳຊະນະ ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມີ ພຳຊະນະ ໄມ ໍ້ ແລະ 

ດນິ ດໍ້ວຍ         ລຳງ ຢື່ຳງ ກ  ໃຊໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຽດ         ແລະ ລຳງ ຢື່ຳງ ກ  ໃຊໍ້ ກຳນ ທ  ຳ ມະ ດຳ.         

21ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ໃດ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ພຳຊະນະ ອນັ ມີ ກຽດ         ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ,         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ         ທີື່  ຈດັ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ສ  ຳລບັ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ.         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ຄນົ ໜຸື່ມ ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ຄວຳມ ຮກັ,         

ແລະ ສນັຕ ິສກຸ         ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ອອກ ພຣະນຳມ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ບ ລິສດຸ.         

23ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ແບບ ໂງ ື່ ໆ         ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ແກື່ນສຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຫລີກ ເສຍ         ດໍ້ວຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ກຳນ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພຳໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ວວິຳດ ຜິດ ຖຽງ ກນັ.         

24ຝຳຍ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້
[a]         ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ຕໍ້ອງ 

ວວິຳດ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ແຕື່ ຕໍ້ອງ ມໃີຈ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຄນົ ທງັ ປວງ,         ເປັນ ຄ ູທີື່  ເໝຳະ ສມົ ແລະ ມໃີຈ ພຳກ ພຽນ 

ອດົທນົ.         

25ຊີໍ້ ແຈງ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຂດັຂວຳງ ຕ ື່ ສູໍ້ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ອຳດ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່         ແລະ ມຳ ເຖງິ ກຳນ ສງັເກດ ຮູໍ້         ຄວຳມ ຈງິ,         

26ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ສ ກ ຕ ື່ ນ ຕວົ 

ຈ ື່ງ ຫລດຸ ພົໍ້ນ ຈຳກ ບື່ວງ ແຮໍ້ວ ຂອງ ມຳນ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຈບັ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ມນັ.          

ບົດທີ 3 
ລັກສະນະຈິດໃຈຂອງມະນຸດໃນຄາວສຸດທ້າຍ 

1ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ຄຳວ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.         

2ເພຳະວື່ຳ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນແກື່ຕວົ,         ເຫັນແກື່ ເງນິ ຄ  ຳ,         ອວດ ຕວົ,         ຈອງຫອງ,         ຊອບ ດື່ຳ ວື່ຳ,         ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍໃຊໍ້.” 
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ຄວຳມ ພ ື່  ແມ ື່,         ເນລະຄນຸ,         ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ສິນ ທ  ຳ.         

3ເປັນ ຄນົ ຂຳດ ມະນດຸສະທ  ຳ,         ບ ື່  ຍອມ ຜື່ອນຜນັ ຜູໍ້ 

ໃດ,         ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສ ີກນັ,         ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ບງັຄບັ ຕນົ,         ມໃີຈ ໂຫດຮໍ້ຳຍ,         ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ຮກັ ກຳນ ດ,ີ         

4ເປັນ ຄນົ ທ -

ລະ ຍດົ,         ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ,         ອວດສະຫຳວ,         ແລະ ເປັນ ຄນົ ຮກັ ຄວຳມ ສະໜກຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ຄນົ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ         ແຕື່ ວື່ຳ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ກຳນ ນບັຖ  ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ 

ກ  ປະຕເິສດ ເສຍ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ເສຍ ຈຳກ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

6ເພຳະ ໃນ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ມີ ຄນົ ທີື່  ມກັ 

ລື່ວງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ກໍ້ຽວ ກື່ອມ ເອົຳໃຈ ຜູໍ້ຍງິ ທີື່  ເບົຳ ປນັຍຳ ໜຳ ດໍ້ວຍ ຜິດ ບຳບ ແລະ ຫລງົ-

ໄຫລ ໄປ ດໍ້ວຍ ຕນັຫຳ ຕື່ຳງ ໆ         ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ.         

7ຍງິ ພວກ ນີໍ້ ກ  ຍອມ ຮ  ື່ຳຮຽນ ຢູື່ ສະເໝີ ແຕື່ ບ ື່  ອຳດ 

ຈະ ເຖງິ ກຳນ ສ ັື່ງ ເກດ ຮູໍ້ ຄວຳມ ຈງິ ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

8ຢາເນ ກບັ ຢຳເບ ຂດັຂວຳງ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ໂມເຊ ສນັໃດ         

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ຂດັຂວຳງ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ຄວຳມ ຈິື່ງ ສນັນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ໃນ 

ດໍ້ຳນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

9ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຂອງ 

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຂອງ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          

ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ໂປໂລສັ່ງໄວ້ກັບຕີໂມທຽວ 
10ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ໃນ ດໍ້ຳນ ຄ  ຳ ສອນ,         ກລິິຍຳ,         ຄວຳມ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         

ຄວຳມພຽນ,         ຄວຳມ ຮກັ,         ຄວຳມ ໜກັ ແໜໍ້ນ ໝັໍ້ນຄງົ,         

11ແລະ ກຳນ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ກບັ ກຳນ ທນົ ທກຸ ລ  ຳ-

ບຳກ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເກດີ ແກື່ ເຮົຳ ໃນ ເມ  ອງ ອັນຕີໂອເຂຍ,         ໃນ ເມ  ອງ ອີໂກນີອົນ,         ແລະ 

ໃນ ເມ  ອງ ລຊີະທາ          ກຳນ ຂ ົື່ມເຫງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ທນົ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ 

ດ ງ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ.         

12ແທໍ້ ຈງິ,         ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ ຈະ ດ  ຳເນນີ ຊວິດິ 

ຄຣິສະຕຽນ ເປັນ ຄນົ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ         ກ  ຈະ ຖ ກ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ.         

13ແຕື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແລະ 

ຄນົ ປອມ ຕວົ ຈະ ກ  ຳເລີບ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ໄປ         ລ ໍ້ ລວງ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ຫລງົ         ແລະ ຕວົ ເຂົຳ ເອງ ກ  ຖ ກ ລ ໍ້ ລວງ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

14ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຕ ື່  ໄປ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ         

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮຽນ ມຳ ຈຳກ ຜູໍ້ ໃດ.         

15ແລະ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນໍ້ອຍ ມຳ ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ພຣະ-

ທ  ຳ ຄ  ຳ ພີ ອນັ ສກັສິດ         ຊ ື່ ງ ສຳມຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ປນັຍຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ທຳງ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ຄ  ພຣະເຢຊ.ູ         

16ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ພີ ທກຸ ຕອນ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ບນັ ດນົ ໃຈ ຈຳກ ພຣະ-
ເຈົ້າ 

[a]         ແລະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ໃນ ກຳນ ສອນ,         ກຳນ ກື່ຳວ ຕກັເຕ ອນ ວື່ຳ ກື່ຳວ,         ກຳນ ປບັປງຸ ແກໍ້ ໄຂ ໃຫໍ້ 

ຖ ກຕໍ້ອງ,         ແລະ ກຳນ ອບົຮມົ ໃນ ທຳງ ຊອບ ທ  ຳ.         

17ເພ ື່ ອ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບນັລ ຸຜນົສ  ຳເລັດ         

ແລະ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ສ  ຳລບັ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ.          

ບົດທີ 4 
1ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຜູໍ້ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ທງັ ຄນົ 

ເປັນ ແລະ ຄນົ ຕຳຍ         ໂດຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ມຳ ປະກດົ         ແລະ ອໍ້ຳງ ເຖງິ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ.         

2ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ກຳນ ທງັ ໃນ ເວລຳ ມີ 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ ໄດໍ້ອອກມຳແຕື່ຄວຳມຄ ດແຫື່ງພຣະເຈົໍ້ຳ ທ ື່ ກບັເປົື່ ຳລມົຫຳຍໃຈອອກແຕື່ພຣະໂອດທິບ

ຂອງພຣະເຈົໍ້ຳ. 
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ໂອກຳດ ແລະ ບ ື່  ມີ ໂອກຳດ         ຈ ົື່ງ ຊກັ ຊວນ ດໍ້ວຍ ເຫດຜນົ         ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ ິແລະ ຕກັເຕ ອນ[a]         ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ກຳນ ສອນ.         

3ເພຳະ ຈະ ມີ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ທນົ ຮບັ ເອົຳ ຄ  ຳ ສອນ 

ອນັ ມີ ຫລກັ         ແຕື່ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ຄ ູໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ ເອງ ເພ ື່ ອ 

ບນັເທົຳ ຫູ ຄນັ ຂອງ ເຂົຳ.         

4ເຂົຳ ຈະ ອວື່ຳຍ ຫູ ໜີ ຈຳກ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ຕື່ຳວ ໄປ ຟງັ ນຍິຳຍ ຕື່ຳງ ໆ.         

5ແຕື່ 

ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີໃນ ກຳນ ທງັ ປວງ         ຈ ົື່ງ ອດົທນົ ຕ ື່  ກຳນ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ຜູໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ         ແລະ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ.         

6ເພຳະວື່ຳ 

ຝື່ຳຍ ຕວົ ເຮົຳ,         ກ  ຳລງັ ຈະ ຕກົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຖງິ ເວລຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຈຳກ ໄປ.         

7ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ອດົສຳ ສູໍ້ ໃນ ກຳນ ແຂື່ງຂນັ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ແລື່ນ ແຂື່ງຂນັ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ.         

8ແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ພວງມຳໄລ ຄ  ລຳງວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ຊງົ ຈດັ ໄວໍ້ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ພິພຳກສຳ ອນັ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ແກື່ ເຮົຳ 

ຜູໍ້ ດຽວ ແຕື່ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມໃີຈ ຍນິດ ີໃນ ກຳນ ຊງົ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ມຳ ປະກດົ ຂອງ 

ພຣະອງົ.          

ຄຳແນະນຳເລື່ອງສ່ວນຕົວ 
9ຈ ົື່ງ ຮບີ ຮໍ້ອນໃຈ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ໄວ ໆ.         

10ເພຳະວື່ຳ ເດມາ ໄດໍ້ ຫລງົ ຮກັ ໂລກ ປະຈຸ ບນັ ນີໍ້ ເສຍ ແລໍ້ວ         

ແລະ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເທຊະໂລນິກ          ເກເຊັນ ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ແຂວງ ຄາລາເຕຍ          ແລະ ຕີໂຕ 

ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ດັນມາເຕຍ.         

11ລກູາ ຜູໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຍງັ ຢູື່ ນ  ຳ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຊອກ ຫຳ ມາຣະໂກ ເອົຳ ມຳ 

ພໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຮົຳ ຫລຳຍ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້.         

12ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຕີຂີໂກ ໄປ 

ຍງັ ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ ແລໍ້ວ.         

13ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ມຳ,         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ທີື່  ເຮົຳ ປະ ໄວໍ້ ກບັ ກາຣະໂບ ທີື່  ເມ  ອງ ໂທ-
ອາດ ນ ັໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ ດໍ້ວຍ ພໍ້ອມ ກບັ ໜງັສ  ທງັຫລຳຍ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ໜງັສ  ທີື່  ຂຽນ ໃສື່ ແຜນ ໜງັ ນ ັໍ້ນ.         

14ອາ-
ເລັກຊັນໂດ ຊື່ຳງ ທອງແດງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເຮົຳ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕອບ 

ແທນ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

15ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ລຳວ ໃຫໍ້ ດ ີດໍ້ວຍ ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ຂດັຂວຳງ 

ຕ ື່ ສູໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ.         

16ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແກໍ້ຄະດ ີເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ 

ເຮົຳ ຈກັ ຄນົ         ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ໝດົ         (ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ຖ  ເປັນ ໂທດ ແກື່ ເຂົຳ).         

17ແຕື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ເຮົຳ ແລະ ຊງົ ຊູ ກ  ຳລງັ ເຮົຳ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຫລດຸ ພົໍ້ນ ຈຳກ ປຳກ ສິງໂຕ 

ນ ັໍ້ນ.         

18ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ 

ລອດ ພົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ຄ  ແຜນ ດນິ ສະຫວນັ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະລດັສະໝີ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ພຣະ-

ອງົ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງໃນຕອນທ້າຍ 
19ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ປີ ສະກຳ ກບັ ອາກີລາ          ແລະ ຄນົ ໃນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ໂອເນຊີໂຟໂຣ.         

20ເອຣາຊະໂຕ ໄດໍ້ ຄໍ້ຳງ ຢູື່ ທີື່  ເມ  ອງ ໂກຣິນໂທ          ແຕື່ ສື່ວນ ໂທຟີໂມ ເຮົຳ ກ  ປະ ໄວໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ ມີເລໂຕ ເພຳະ 

ເພິື່ ນ ຍງັ ປື່ວຍ ຢູື່.         

21ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ຮໍ້ອນໃຈ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ກື່ອນ ລະດ ູໜຳວ         ຢູບູໂລ,         ປູເດ,         ລີໂນ,         ກະໂລ-
 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງຊູກ  ຳລງັໃຈ.” 
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ເດຍ,         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ປວງ         ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

22ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 4 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ມີຂຽນໄປເຖິງ 
ຕີໂຕ 

ບົດທີ 1 
1ຈຳກ         ໂປໂລ,         ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້

[a]         ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເພ ື່ ອ ສ ົື່ງ-

ເສີມ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ສງັເກດ ຮູໍ້ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ຕຳມ ກຳນ 

ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

2ດໍ້ວຍ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ 

ຜູໍ້ ບ ື່  ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕວົະ ໄດໍ້         ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດກິ ດ  ຳ ບນັ.         

3ແລະ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ປະກດົ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະກຳດ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ 

ມອບ ໄວໍ້ ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.         

4ເຖງິ         ຕີໂຕ,         ຜູໍ້ ເປັນ 

ລກູ ແທໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ດຽວ ກນັ ຂ  ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ         ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.          

ງານຂອງຕີໂຕທີ່ເກາະກະເຣເຕ 
5ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທີື່  ເກຳະ ກະເຣເຕ          ກ  ຄ  ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ພຳ-

ລະກດິ ທີື່  ບກົພື່ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໄວໍ້ ໃນ ທກຸ ເມ  ອງ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

6ຄ  ຕ ັໍ້ງ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕ  ຳໜິ,         ເປັນ ຜວົ ຂອງ ຍງິ ຄນົ ດຽວ,         ມີ ລກູ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         

ແລະ ລກູ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຖ ກ ກື່ຳວ ຫຳ ວື່ຳ ເປັນ ນກັເລງ         ຫລ  ເປັນ ຄນົ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ.         

7ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ດແູລ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  

ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມອບ ໝຳຍ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕ  ຳໜິ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ຈອງຫອງ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ 

ເລ ອດ ຮໍ້ອນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ອນັທະພຳນ,         ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ໂລບ ເອົຳ ກ  ຳໄລ ໃນ ທຳງ ບ ື່  

ສດັຊ ື່ .         

8ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ມີ ສດັທຳ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ຕໍ້ອນຮບັ ແຂກ,         ເປັນ ຜູໍ້ ຮກັ ຄວຳມ ດ,ີ         ເປັນ ຄນົ ມີ ສະຕ ິ

ອນັ ດ ີຮອບ ຄອບ,         ເປັນ ຄນົ ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ,         ເປັນ ຄນົຮູໍ້ ຈກັ ບງັຄບັ ຕນົ.         

9ເປັນ ຄນົ ຍ ດ-

ໝັໍ້ນ ໃນ ຫລກັ ອນັ ທື່ຽງ ທ  ຳ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ໂອວຳດ ຄວຳມ ສອນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສຳມຳດ ເຕ ອນ ສະຕ ິດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ສອນ ອນັ ມີ ຫລກັ         ແລະ ຊີໍ້ ແຈງ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຄດັຄໍ້ຳນ ຄ  ຳ ສອນ ນ ັໍ້ນ.          
10ເພຳະວື່ຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທີື່  ບ ື່  ມີ ແກື່ນສຳນ         ແລະ ຫລອກ ລວງ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ຫລງົ         

ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ         ພວກ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ພິທີ ຕດັ.         

11ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ອດັ ປຳກ ເຂົຳ ເສຍ         ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ລ ົໍ້ມ ບໍ້ຳນ ຂວ  ໍ້ຳ ຄວົ 

ເຮ ອນ ໃຫໍ້ ເສຍ ໄປ         ໂດຍ ສອນ ອນັ ບ ື່  ຄວນ ຈະ ສອນ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ກ  ຳໄລ ໃນ ທຳງ ທ ຸຈະລິດ.         

12ໃນ ພວກ 

ເຂົຳ ເອງ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ກະເຣເຕ ເປັນ ຄນົ ກື່ຳວ ຕວົະ ຢູື່ ສະເໝີ,         ເປັນ 

ຄນົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ສດັ,         ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ,         ກນິ ເກນີ ສື່ວນ.”         

13ຄ  ຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ອໍ້ຳງ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         

ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ື່  ວື່ຳ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ມີ ຫລກັ.         

14ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ນຍິຳຍ ຂອງ ພວກ ຢິວ          ແລະ ບດົ ບນັຍດັ ຂອງ ມະນດຸ ທີື່  ອວື່ຳຍໜໍ້ຳ ໜີ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຂໍ້ຳ.” 
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ຈງິ.         

15ສ  ຳລບັ ຄນົ ຄນົ ສະອຳດ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ສິື່ ງ ກ  ສະອຳດ ເສຳະ ໃສ         ແຕື່ ວື່ຳ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ 

ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ສະອຳດ ຈກັຢື່ຳງ         ແຕື່ ຈດິໃຈ ແລະ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ເຂົຳ ກ  

ຖ ກ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ.         

16ເຂົຳ ປະກຳດ ຕວົ ວື່ຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ກ  

ປະຕເິສດ ພຣະອງົ         ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ         ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໃຜ         ແລະ ສ  ຳລບັ ກຳນ ດ ີອນັ ໃດ ກ  

ໃຊໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັຢື່ຳງ.          

ບົດທີ 2 
ໂອວາດຄວາມສອນທີ່ມີຫລັກ 

1ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ ໃຫໍ້ ເໝຳະ ສມົ ກບັ ໂອວຳດ ຄ  ຳ ສອນ ອນັ ມີ ຫລກັ.         

2ຄ  ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ ພວກ 

ຊຳຍ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸສງູ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ບງັຄບັ ຕນົ,         ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ສະຫງ ື່ຳ ຜື່ຳເຜີຍ,         ເປັນ ຄນົ ມີ ສະຕ ິອນັ ດ ີຮອບ 

ຄອບ,         ເປັນ ຄນົ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ມີ ຄວຳມ ຮກັ,         ແລະ ມີ ຄວຳມ ອດົທນົ ຕຳມ ສມົຄວນ.         

3ຝື່ຳຍ ພວກ ຍງິ 

ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸສງູ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ກລິິຍຳ ສມົ ກບັ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ 

ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ນນິທຳ ປະໝຳດ         ຫລ  ເປັນ ຄນົ ຕດິ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ຫລຳຍ[a]         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ສອນ ຄນຸງຳມຄວຳມດ.ີ         

4ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ແອບ ສອນ ພວກ ຍງິ ທີື່  ຍງັ ໜຸື່ມ ໃຫໍ້ ຮກັ ຜວົ ແລະ ລກູ ຂອງ ຕນົ.         

5ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ມີ ສະຕ ິອນັ 

ດ ີຮອບ ຄອບ,         ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ,         ເປັນ ຄນົ ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ວຽກບໍ້ຳນ ກຳນເຮ ອນ,         ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ເມດ 

ຕຳ,         ແລະ ເປັນ ຄນົ ນໍ້ອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຜວົ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ປະໝຳດ.         

6ຝື່ຳຍ ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມີ ສະຕ ິອນັ ດ ີຮອບ ຄອບ.         

7ຄ  ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຈ ົື່ງ 

ສະແດງ ຕນົ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ໃນ ກຳນ ດ ີທກຸ ສິື່ ງ         ໃນ ຄ  ຳ ສອນ,         ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຄວຳມ ສດຸຈະລິດ ໃຈ ແລະ 

ມໃີຈ ສງູ ສ ົື່ງ.         

8ແລະ ໃຊໍ້ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ອນັ ມີ ຫລກັ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຕ ິໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ຝື່ຳຍ ຜູໍ້ ຂດັຂວຳງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ລະອຳຍ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ຊ ົື່ວ ອນັ ໃດ ຈະ ວື່ຳ ກື່ຳວ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້.         

9ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ນໍ້ອມ ຟງັ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ,         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຖ ກ ໃຈ ນຳຍ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ,         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ຖຽງ ຄວຳມ.         

10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ລກັ ໂລບ ເຊ ື່ ອງ ບງັ ສິື່ ງ ໃດ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ສດັຊ ື່  ສດຸຈະລິດ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ໃນ ກຳນ ທງັ 

ປວງ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເທີດທນູ ພຣະກຽດ ຄ  ຳ ສອນ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.          
11ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສື່ອງ ມຳ ປະກດົ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ 

ປວງ.         

12ແລະ ສອນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ລະຖິໍ້ມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອະທ  ຳ ແລະ ກເິລດ ຕນັຫຳ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ມີ ສະຕ ິອນັ ດ  ີຮອບ ຄອບ ດໍ້ວຍ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລະ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ 

ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

13ໃຫໍ້ ຄອງ ຖໍ້ຳ ຄວຳມສກຸ ທີື່  ສມົ ກບັ ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ          ກຳນ ສື່ອງ ມຳ ປະກດົ 

ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ໃຫຍື່         ຄ          ພຣະເຢຊູຄຣິດ 

[b]         ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

14ຜູໍ້ ຊງົ ສະຫລະ ພຣະອງົ ເອງ ແທນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຊງົ ໄຖື່ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອະ-

ທ  ຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຊງົ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ສະອຳດ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ຈ  ຳພວກ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ຄ          ເປັນ ຄນົ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ສ  ຳລບັ ເຮັດ ກຳນ ດ.ີ         

15ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂໍ້ຳງ ເທິງ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ວື່ຳ ກື່ຳວ,         

ຕກັເຕ ອນ,         ແລະ ບອກສອນ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້.          
 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳແກື່ກຳນກນິເຫລົໍ້ຳແວງຫລຳຍ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ພຣະເຈົໍ້ຳອງົໃຫຍື່ແລະພຣະ-
ເຢຊູຄຣດິ...” 
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ໃຫ້ມີໃຈພ້ອມສຳລັບການດີທຸກຢ່າງ 
1ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ ິພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ         ຄ  ໃຫໍ້ ນໍ້ອມ ຟງັ ແລະ ມໃີຈ 

ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ.         

2ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ໃຜ ຈກັ ຄນົ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ມກັ ຜິດ ຖຽງ 

ກນັ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ເອົຳ ອກົ ເອົຳໃຈ ສະແດງ ຄວຳມ ອື່ອນ ສພຸຳບ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ.         

3ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ 

ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ເອງ ກ  ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່,         ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ,         ຖ ກ ເຂົຳ ຫລອກ ລວງ ໃຫໍ້ ຫລງົ,         ເປັນ ຂໍ້ອຍ 

ຂໍ້ຳ ຂອງ ກເິລດ ຕນັຫຳ         ແລະ ກຳນ ສະໜກຸ ສະ ໜຳນ ຫລຳຍ ປະກຳນ,         ເຄີຍ ໃຊໍ້ ເວລຳ ໃນ ກຳນ ຄ ດ 

ຮໍ້ຳຍ ແລະ ໃນ ຄວຳມ ເຫິງ ສຳ,         ເປັນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ຊງັ ແລະ ກຽດ ຊງັ ກນັ.         

4ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະເມດຕຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ມະນດຸ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ສື່ອງ ມຳ ປະກດົ ແລໍ້ວ.         

5ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ກດິຈະກຳນ ທີື່  

ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ເອງ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແຕື່ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມໃີຈ ບງັເກດີ 

ໃໝື່         ແລະ ຊງົ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຮົຳ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໂດຍ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ.         

6ພຣະວິນຍານ ອງົ ນ ັໍ້ນ,         ພຣະ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຖອກ ໃສື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ         ໂດຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

7ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ຊງົ ປະກຳດ ໄວໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ 

ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ         ຄ  ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ຕຳມ ຄວຳມ 

ຫວງັ.          
8ຄ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສດັ ຈງິ,         ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເນັໍ້ນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ຈະ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດ ີ         ແລະ ມີ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຄນົ ທງັ 

ປວງ.         

9ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວັໍ້ນ ເສຍ ຈຳກ ກຳນ ໂຈດ ຖຽງ ກນັ ຢື່ຳງ ໂງ ື່,         ຈຳກ ເລ ື່ ອງ ສ  ຳລບັ ວງົ ຕະກນຸ,         ຈຳກ 

ກຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ,         ແລະ ຈຳກ ກຳນ ວວິຳດ ຕ ື່ ສູໍ້ ກນັ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ພຣະບນັຍດັ         ເພຳະ ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ມີ ປະ-

ໂຫຍດ ທງັ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ເປົື່ ຳ ໆ.         

10ຄນົ ໃດ ທີື່  ຍ ຸແຫຍື່ ໃຫໍ້ ແຕກ ເປັນ ນກິຳຍ ຕື່ຳງ ກນັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ສະຕ ິ

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ຫລ  ສອງ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ເພິື່ ນ ອີກ.         

11ເພຳະ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ຄນົ ພິກ ປີໍ້ນ ຫລງົ ໄປ ເຮັດ ຜິດ ເຮັດ ບຳບ         ຈ ື່ງ ປບັ ໂທດ ໃສື່ ຕນົ ເອງ.          

ຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວ 
12ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ອາເຕມາ ຫລ  ຕີຂີໂກ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ຮບີ ໄປ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ນິໂກ-

ໂປລ ີ         ເພຳະ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ອຳ ໃສ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ໝດົ ລະດ ູໜຳວ.         

13ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ຊື່ອຍ ສ ົື່ງ ເຊ-
ນາ ຜູໍ້ ເປັນ ທະນຳຍຄວຳມ ກບັ ອາໂປໂລ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຂດັ ສນົ ສິື່ ງ ໃດ.         

14ແຕື່ ພວກ 

ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮຽນ ຮູໍ້ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ຄຳວ ຈ  ຳ-

ເປັນ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ຄນົ ທີື່  ໄຮໍ້ ຜນົ.         

15ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຮກັ ເຮົຳ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ດຽວ 

ກນັ.         ຂ  ພຣະຄນຸ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 3 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ທີ່ມີໄປເຖິງ 
ຟີເລໂມນ 

  
1ໂປໂລ          ຜູໍ້ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່ ເພຳະ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ຕີໂມທຽວ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ,         

2ເຖງິ         ຟີເລ-
ໂມນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ,         ກບັ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ,         ແລະ ອັບເຟຍ          

ນໍ້ອງ ສຳວ,         ກບັ ອາຂີໂປ          ຜູໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ທະຫຳນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຮົຳ.         

3ຂ  ພຣະຄນຸ         ແລະ ສນັຕ ິສກຸ 

ຈຳກ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ມີ ຢູື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ເທີນ.          

ຄວາມຮັກແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຟີເລໂມນ 
4ຟີເລໂມນ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຢູື່ ສະເໝີ         ແລະ ລະນ ກ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ 

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ອໍ້ອນວອນ.         

5ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຮກັ ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕ ື່  

ພຣະເຢຊເູຈົ້າ          ແລະ ຕ ື່  ບນັດຳ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

6ເຮົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ກຳນ ເຂົໍ້ຳ 

ສື່ວນ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ເກດີ ຜນົ         ຄ  ເພີື່ ມ ພນູ ຄວຳມ ສງັເກດ ຮູໍ້ ໃນ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ         

ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ມີ ໃນ ພຣະຄຣິດ.         

7ນໍ້ອງ ເອີຍ,         ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊູ ໃຈ ເພຳະ 

ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈດິໃຈ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊຸ ື່ມ ເຢັນ ຂ ໍ້ນ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ.          

ໂປໂລຂໍຮ້ອງເລື່ອງໂອເນຊີໂມ 
8ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຍໍ້ອນ ເຮົຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ເຮົຳ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ພ  ທີື່  ຈະ ສ ັື່ງ 

ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຄວນ ເຮັດ.         

9ແຕື່ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄວຳມ ຮກັ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ດກີ ວື່ຳ         ເຮົຳ,         ຄ  

ໂປໂລ          ຜູໍ້ ເປັນ ລຳຊະທດູ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະອງົ 

ດໍ້ວຍ.
[a]                  

10ເຮົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ໂອເນຊີໂມ,[b]         ລກູ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເກດີ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ 

ລຳວ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່.         

11ເມ  ື່ອ ກື່ອນ,         ລຳວ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ 

ບດັ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ແກື່ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

12ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ລຳວ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         

ໂອເນຊີໂມ ຜູໍ້ ນີໍ້ ທ ື່  ກບັ ໝຳກ ຫວົໃຈ ຂອງ ເຮົຳ.         

13ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ລຳວ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ບວົ-

ລະບດັ ເຮົຳ ແທນ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ຢູື່ ເພຳະ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ.         

14ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  

ຢຳກ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ກື່ອນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເຫັນ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ກຳນ 

ຂ ົື່ມ ໃຈ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕຳມ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ.         

15ເພຳະວື່ຳ ບຳງທີ ອຳດ ຈະ ເປັນ ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້         

ທີື່  ໃຫໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ພຳກ ຈຳກ ໄປ ຈກັ ຄຳວໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢູື່ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

16ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ລຳວ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ແຕື່ ດກີ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ອີກ         ຄ  ເປັນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ         ລຳວ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແຕື່ ຄງົ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ທງັ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ມະນດຸ         ແລະ 

ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຄຣສິະຕຽນ ດໍ້ວຍ ກນັ.         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ໂປໂລ ຜູໍ້ເຖົໍ້ຳທງັເປັນຜູໍ້ຖ ກມດັຢູື່ບດັນີໍ້ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະຄຣດິເຢຊູ.” [b]ໂອເນຊໂີມ ແປວື່ຳ ທີື່

ເປັນປະໂຫຍກ, ທີື່ ໃຫໍ້ໄດໍ້ກ  ຳໄລ, ທີື່ ຊື່ອຍເຫລ ອ, ຫລ ທີື່ ສງົເຄຳະ. 
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ກ  ຈ ົື່ງ ຮບັ ລຳວ ໄວໍ້ ເໝ ອນ ຮບັ ຕວົ ເຮົຳ ເອງ.         

18ແລະ ຖໍ້ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດພຳດ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ປະກຳນ ໃດ         ຫລ  

ໄດໍ້ ເປັນ ໜີໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ເອົຳ ນ  ຳ ເຮົຳ.         

19ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົມ   ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ,         ໂປໂລ          ຈະ ໃຊໍ້ 

ແທນ ໃຫໍ້”         ແຕື່ ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໜີໍ້ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ອໍ້ຳງ ເຖງິ.         

20ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

ນໍ້ອງ ເອີຍ,         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ປະໂຫຍດ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ 

ເຮົຳ ຊຸ ື່ມ ເຢັນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຄຣສິະຕຽນ ຮື່ວມ ກນັ.         

21ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ເຮົຳ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ລ ື່ ນ ກວື່ຳ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

22ແຕື່ 

ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ,ີ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດັ ແຈງ ທີື່  ພກັ ໄວໍ້ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ຕຳມ ຄວຳມ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄິດເຖິງໃນຕອນທ້າຍ 
23ເອປາຟາ,         ຜູໍ້ ຖ ກ ຈ  ຳ ຈອງ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ          ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ 

ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ.         

24ມາຣະໂກ,         ອາຣິດຕາໂຂ,         ເດມາ,         ແລະ ລູກາ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ງຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  

ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ.         

25ຂ  ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ຈດິ 

ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
  

*       *       * 
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ຈົດໝາຍທີ່ມີໄປເຖິງຊາວ 
ເຮັບເຣີ 

ບົດທີ 1 
ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 

1ໃນ ສະໄໝ ກື່ອນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ວທີິ ຕື່ຳງ ໆ         ແກື່ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ທຳງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

2ແຕື່ ໃນ ຄຳວ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ທຳງ ພຣະບຸດ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ສບັພະ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເປັນ ມ ລະດກົ         ແລະ 

ດໍ້ວຍ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ທງັຫລຳຍ.         

3ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ແສງ ສະທໍ້ອນ ພຣະ-

ສະຫງ ື່ຳລຳສ ີຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ມີ ສະພຳບ ເປັນ ແບບ ພິມ ດຽວ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ຄ  ໍ້ຳ ຊູ ພິ-

ພບົ ໂລກ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະວດັຈະນະ ອນັ ອນັ ຊງົ ລິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຊ  ຳລະ ຄວຳມ ຜິດ 

ບຳບ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ໃນ ບື່ອນ ສງູ.          

ພຣະບຸດຊົງເປັນຜູ້ປະເສີດເລີດລຳກວ່າເທວະດາ 
4ອນັ ໜ ື່ ງ,         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ນຳມ ຍດົ ອນັ ປະເສີດ ເລີດ ລ  ໍ້ຳ ກວື່ຳ ເທວະດຳ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ 

ຢື່ຳງໃດ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ປະເສີດ ເລີດ ລ  ໍ້ຳ ກວື່ຳ ເທວະດຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
5ເພຳະວື່ຳ ມີ ຕນົ ໃດ ແດື່ ໃນ ບນັດຳ ເທວະດຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ 

ວນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ແກື່ ທື່ຳນ”ຫລ  ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ທື່ຳນ ແລະ ທື່ຳນ ຈະ 

ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ.”         

6ແລະ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ,         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ພຣະບຸດ ອງົ ກກົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ         ກ  

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ບນັດຳ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທື່ຳນ.”         

7ສື່ວນ ເທວະດຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ເໝ ອນ ລມົ ແລະ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ເໝ ອນ ແປວໄຟ.”         

8ແຕື່ ສື່ວນ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ, ລຳຊະບນັລງັຂອງພຣະອງົ 
   ກ ຕ ັໍ້ງຢູື່ເປັນນດິຕະຫລອດໄປ 

  ພຣະຄະທຳແຫື່ງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ 

   ກ ເປັນພຣະຄະທຳອນັທື່ຽງທ  ຳ. 

 9 ພຣະອງົຊງົຮກັຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະຊງົກຽດຊງັກຳນອະທ  ຳ 

  ເພຳະສນັນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ, ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງພຣະອງົ 

   ໄດໍ້ຊງົຫດົສງົພຣະອງົໄວໍ້ 

  ດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳມນັແຫື່ງຄວຳມຍນິດ ີ
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   ຫລຳຍກວື່ຳພຣະສະຫຳຍທງັປວງຂອງພຣະອງົ.” 

10ແລະ,          

  “ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ, ເມ  ື່ອຕ ົໍ້ນເດມີ 
   ພຣະອງົຊງົວຳງຮຳກແຜື່ນດນິໂລກໄວໍ້ 

  ແລະຟໍ້ຳສະຫວນັເປັນກດິຈະກຳນແຫື່ງພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ. 

 11  ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະດບັສນູໄປ ແຕື່ພຣະອງົຊງົດ  ຳລງົຢູື່ 

  ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະເກົື່ ຳແກື່ໄປໝດົເໝ ອນດ ັື່ງເຄ ື່ ອງນຸື່ງຫ ົື່ມ. 

 12  ພຣະອງົຈະຊງົມ ໍ້ວນສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄວໍ້ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງມ ໍ້ວນເສ ໍ້ອຄມຸ [ຄ ມ ໍ້ວນເສ ໍ້ອໃຫຍື່] 

   ແລະສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະປື່ຽນແປງໄປ 

  ແຕື່ຝື່ຳຍພຣະອງົຍງັຊງົເປັນຢື່ຳງເດມີ 

   ແລະປີເດ ອນຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ ສິໍ້ນສດຸ.” 
13ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຊງົ ເຄີຍ ກື່ຳວ ແກື່ ເທວະດຳ ຕນົ ໃດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ ັື່ງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ມ  ຂອງ ເຮົຳ 

ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ປຳບ ສດັຕູ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ.”         

14ຝງູ ເທວະດຳ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ 

ວນິ ຍຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ ບວົລະບດັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ ເປັນ ມ ລະດກົ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .          

ບົດທີ 2 
ຄວາມລອດພົ້ນອັນໃຫ່ຍຫລວງ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ເອົຳໃຈໃສື່         ໃນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ ຟງັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ 

ອີກ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ລື່ວງກຳຍ ໄປ ຈຳກ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

2ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ເທວະ-

ດຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ປະກດົ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ກຳນ ລື່ວງ ລະເມດີ ກບັ ກຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໄດໍ້ ຮບັ 

ຜນົ ຕອບ ສະໜອງ ຕຳມ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລໍ້ວ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ລະເລີຍ ຕ ື່  ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ 

ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໜີ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຄວຳມ ພົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ປະກຳດ ໃນ ເວລຳ ຫວົທີ         ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ຢ ນຢນັ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

4ທງັ ນີໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຮື່ວມ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ໂດຍ ຊງົ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ,         ກຳນ ອດັສະຈນັ,         

ກຳນ ອິດທິລິດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໂດຍ ຂອງ ປະທຳນ ຈຳກ[a]         ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ          ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທຳນ 

ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ຜູ້ນຳໄປສູ່ຄວາມພົ້ນ 
5ເພຳະວື່ຳ ໂລກ ໜໍ້ຳທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຝງູ ເທວະດຳ.         

6ແຕື່ ໃນ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ,          

  “ມະນດຸເປັນຜູໍ້ໃດທີື່ ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຈະຊງົລະນ ກເຖງິ 

 

[a]ຫລ  “ຄ ”. 
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   ຫລ ບດຸມະນດຸເປັນຜູໍ້ໃດທີື່ ຈະຊງົຫື່ວງໃຍ. 

 7 ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຊງົບນັດຳນໃຫໍ້ມະນດຸນ ັໍ້ນ 

   ຕ  ື່ຳກວື່ຳເທວະດຳພຽງຊ ົື່ວລະຍະໜ ື່ ງ
[a] 

  ແລະຊງົເອົຳສະຫງ ື່ຳລຳສີກບັຍດົສກັ ເປັນພວງມຳໄລມຳສວມໃຫໍ້. 

 8  ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຊງົມອບສິື່ ງທງັປວງ 

  ໃຫໍ້ຢູື່ພຳຍໃຕໍ້ຕນີຂອງເພິື່ ນ” 

ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ມອບ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຊງົ ປະ ໄວໍ້ 

ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ເພິື່ ນ.         

9ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ກ  ເຫັນ ພຣະເຢຊ ູ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຕ  ື່ຳ ກວື່ຳ ເທວະດຳ ພຽງ ຊ ົື່ວ 

ລະຍະ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ພຣະສະຫງ ື່ຳລຳສີ ແລະ ພຣະກຽດ ເປັນ ພວງມຳໄລ         ເພຳະ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ທ ລະມຳນ         ທງັ ນີໍ້,         ໂດຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ຊມີ 

ລດົ ຄວຳມ ຕຳຍ ແທນ ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ.         

10ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພຳ ບດຸ ຫລວງຫລຳຍ 

ໄປ ສູື່ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ກຳນ ເໝຳະ ສມົ ຢູື່ ແລໍ້ວ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ທກຸ ສິື່ ງ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໂດຍ ພຣະ-

ອງົ ແລະ ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ         ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ນ  ຳ ທຳງ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ 

ໂດຍ ກຳນ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ.         

11ເພຳະວື່ຳ ທງັ ຜູໍ້ ທີື່  ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖ ກ ຊ  ຳລະ 

ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ກ  ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ         ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ລະອຳຍ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ຊງົ ເອີໍ້ນ 

ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ         “ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ”.         

12ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ປະກຳດ ພຣະນຳມ         

ຂອງ ພຣະອງົ ແກື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ຊຸມນມຸ-

ຊນົ.”         

13ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ກ  ຈະ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ”ທງັ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ຕວົ ເຮົຳ ກບັ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.”         

14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເພຳະ 

ພວກ ລກູ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ຊຳດ ມະນດຸ ອນັ ດຽວ ກນັ         ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ຮື່ວມ ຊຳດ ມະນດຸ ເໝ ອນ ກນັ         

ເພ ື່ ອ ໂດຍ ທຳງ ຄວຳມ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຄ  ພະ-

ຍຳມຳນ.         

15ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ປື່ອຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຍໍ້ອນ ຢໍ້ຳນ ຄວຳມ ຕຳຍ ຕະຫລອດ ຊ-ີ

ວດິ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.         

16ຈງິ ແທໍ້,         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ຫື່ວງ ພວກ ເທວະດຳ         ແຕື່ ຊງົ ເປັນ ຫື່ວງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ.         

17ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຕໍ້ອງກຳນ ເປັນ ເໝ ອນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ 

ຕນົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຜູໍ້ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ແລະ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ໃນ ກຳນ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ແທນ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ 

ພນົລະເມ  ອງ.         

18ເພຳະ ເຫດ ທີື່  ພຣະອງົ ເອງ ໄດໍ້ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ແລະ ຖ ກ ທດົ ລອງ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ 

ຊງົ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ຜູໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຖ ກ ທດົ ລອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.          

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ໜໍ້ອຍໜ ື່ ງ.” 
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ພຣະເຢຊູຊົງເປັນໃຫ່ຍກວ່າໂມເຊ 
1ເພຳະ ສນັນ ັໍ້ນ,         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ແລະ ຜູໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ 

ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຄ ດ ເຖງິ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ແລະ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະສຳດສະໜຳ ທີື່  ເຮົຳ ຮບັ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         

ຄ  ພຣະເຢຊ.ູ         

2ພຣະອງົ ຊງົ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພຣະອງົ ໄວໍ້         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສດັຊ ື່  

ຖໍ້ຳມກຳງ ຍຳດ ວງົ ທງັ ໝດົ         ອນັ ເປັນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

3ເພຳະ ສມົຄວນ ຢູື່ ແລໍ້ວ ທີື່  ພຣະອງົ ນີໍ້ 

ມີ ພຣະກຽດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ໂມເຊ          ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກກົ ເຄົໍ້ຳ ຍຳດ ວງົ ມີ ກຽດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຍຳດ ວງົ.         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ທກຸ ຍຳດ ວງົ ກ  ມີ ກກົ ເຄົໍ້ຳ         ແຕື່ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ກກົ ເຄົໍ້ຳ ຂອງ ສບັພະ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ.         

5ໃນ 

ຍຳດ ວງົ ທງັ ໝດົ ອນັ ເປັນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ສດັຊ ື່  ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         

ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ.         

6ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພຣະຄຣິດ ກ  ຊງົ 

ສດັຊ ື່  ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ພຣະບຸດ ຢູື່ ເໜ ອ ຍຳດ ວງົ         ອນັ ເປັນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ເປັນ ຄວົ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຫຳກ ຍ ດ ຖ  ເອົຳ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຄວຳມ ພມູໃຈ ໃນ 

ຄວຳມ ຫວງັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         (ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ).          

ຊະບາໂຕທີ່ພັກເຊົາສຳລັບພົນລະເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າ 
7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,          

  “ວນັນີໍ້, ຖໍ້ຳທື່ຳນທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົ 

 8  ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງພວກທື່ຳນແຂງກະດໍ້ຳງໄປ 

  ເໝ ອນຢື່ຳງໃນຄຳວຄດັຄໍ້ຳນ ຄ ເວລຳມກີຳນທດົລອງໃນປື່ຳ. 

 9  ທີື່ ນ ັ ໍ້ນບນັພະບລຸດຸຂອງພວກທື່ຳນ 

  ໄດໍ້ທດົລອງເຮົຳໂດຍໄດໍ້ເອົຳເຮົຳເຂົໍ້ຳພິສດູ 

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳເຂົຳໄດໍ້ເຫັນກຳນກະທ  ຳຂອງເຮົຳຕະຫລອດສີື່ ສິບປີ. 

 10 ເພຳະເຫດນ ັໍ້ນເຮົຳຈິື່ງເຄ ອງໃຈກບັຄນົສະໄໝນ ັໍ້ນ 

   ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ໃຈຂອງເຂົຳມກັຫລງົຜິດຢູື່ສະເໝີ 

  ເຂົຳບ ື່ ຮ ູໍ້ຈກັຫນົທຳງຂອງເຮົຳ’. 

 11  ຕຳມທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ສຳບຳນດໍ້ວຍຄວຳມເຄ ອງໃຈວື່ຳ 

  ‘ເຂົຳຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳຮ ື່ວມບື່ອນພກັເຊົຳຂອງເຮົຳຈກັເທ ື່ ອ.” 
12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມໃີຈ ຊ ົື່ວ ແລະ 

ບ ື່  ເຊ ື່ ອ         ຄ  ໃຈ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່.         

13ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ ິກນັ ແລະ ກນັ ທກຸ ວນັ ຕະ-

ຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ຍງັ ເອີໍ້ນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         “ວນັ ນີໍ້”         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ         

ເພຳະ ກນົອບຸຳຍ ແຫື່ງ ຄວຳມ ບຳບ.         

14ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເກດີ ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ກບັ ພຣະຄຣິດ          

ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຍ ດ ຖ  ເອົຳ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ໃນ ຕອນ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ.         

15ເມ  ື່ອ 

ມີ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “[ວນັ ນີໍ້,]         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ໃນ ຄຳວ ກຳນ ຄດັຄໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ.”         

16ແມ ື່ນ ໃຜ ໜ          ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ-
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ແຕື່ ຍງັ ໄດໍ້ ຄດັຄໍ້ຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ຫລ .         

17ແລະ ແມ ື່ນ ໃຜ ໜ          ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຄ ອງ ພຣະໄທ ຕະຫລອດ ສີື່  ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ         ກ  ແມ ື່ນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢູື່ ໃນ ປື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

18ແລະ ແກື່ ໃຜ ໜ          ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສຳບຳນ ຕວົ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ບື່ອນ ພກັ ເຊົຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ກ  ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຂົຳ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້.          

ບົດທີ 4 
1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ພຣະສນັຍຳ ຍງັ ມີ ຢູື່ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ບື່ອນ ພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຢ ຳ ເກງ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ຈະ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ບ ື່  ເຖງິ.         

2ເພຳະວື່ຳ ພວກ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຂົຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ປະໂຫຍດ ຈຳກ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.         

3ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ 

ບື່ອນ ພກັ ເຊົຳ ຕຳມ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,          

  “ເຮົຳຈິື່ງສຳບຳນດໍ້ວຍຄວຳມເຄ ອງໃຈວື່ຳ 

   ເຂົຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳຮື່ວມບື່ອນພກັເຊົຳຂອງເຮົຳຈກັເທ ື່ ອ” 

ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ງຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສໍ້ຳງ ໂລກ.         

4ແລະ ມີ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ເຖງິ ວນັ ຖໍ້ວນ ເຈດັ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ໃນ ວນັ ຖໍ້ວນ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຢດຸ ພກັ ກຳນ ງຳນ ທງັ ສິໍ້ນ ຂອງ 

ພຣະອງົ”.         

5ແລະ ໃນ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄ  ຳ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ບື່ອນ ພກັ ເຊົຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ.”         

6ທີື່  ຈງິ,         ຍງັ ມີ ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ປະເສີດ 

ຄຳວ ກື່ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ.          
7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ອີກ ວນັ ໜ ື່ ງ ຄ          “ວນັ ນີໍ້”         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ທຳງ 

ດາວິດ ໃນ ເວລຳ ຕ ື່  ມຳ ເຫິງ ນຳນ         ເໝ ອນ ໄດໍ້ ອໍ້ຳງ ມຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,          

  “ວນັນີໍ້, ຖໍ້ຳທື່ຳນທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງພວກທື່ຳນແຂງກະດໍ້ຳງໄປ.” 
8ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ພຳ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສູື່ ບື່ອນ ພກັ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຄງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໃນ 

ພຳຍຫລງັ ເຖງິ ວນັ ອ ື່ ນ ອີກ.         

9ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຍງັ ມີ ວນັ ພກັ ເຊົຳ,         ຄ  ວນັ ຊະບາໂຕ ສ  ຳລບັ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

10ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ບື່ອນ ພກັ ເຊົຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ພກັ ກຳນ ງຳນ ຂອງ 

ຕນົ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ພກັ ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ 

ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ         ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ບື່ອນ ພກັ ເຊົຳ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ຫລງົ ໄປ ເໝ ອນ ຄນົ ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

12ເພຳະວື່ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ ແລະ ລິດເດດ,         ຄມົ 

ກວື່ຳ ດຳບ ສອງ ຄມົ ທກຸ ດວງ ແທງ ຊອດ ເຖງິ ຈດິໃຈ ແລະ ວນິ ຍຳນ ຕະຫລອດ ທງັ ຄ ື່  ກະດກູ ແລະ ໄຂ ໃນ 

ກະດກູ ຕດິຕ ື່  ກນັ         ຈິື່ງ ສງັເກດ ຮູໍ້ ຄວຳມ ຄ ດ ແລະ ຄວຳມ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ໃນ ໃຈ ໄດໍ້.         

13ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ບງັ ລບັ ໄວໍ້ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແຕື່ ທກຸ ສິື່ ງ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ຕ ື່  ພຣະເນດ ຂອງ 
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ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ກຳນ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຢຊູ ຄືພຣະມະຫາປະໂລຫິດຜູ້ໃຫ່ຍ 
14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຄນັ ພວກ ເຮົຳ ມີ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ຜື່ຳນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໄປ ແລໍ້ວ         ຄ  ພຣະເຢຊ ູ

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຍ ດ ຖ  ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ.         

15ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ທີື່  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຫັນໃຈ ໃນ ຄວຳມ ອື່ອນແອ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ແຕື່ ມີ ຕນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຊງົ ຖ ກ ທດົ ລອງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຮົຳ ໃນ ທກຸ ປະກຳນ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ບ ື່  

ມີ ບຳບ.         

16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ         ເພ ື່ ອ ພວກ 

ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະເມດຕຳ         ແລະ ພບົ ພຣະຄນຸ ທີື່  ຈະ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຕໍ້ອງກຳນ.          

ບົດທີ 5 
1ຝື່ຳຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ທກຸ ຕນົ ກ  ຖ ກ ເລ ອກ ໄວໍ້ ຈຳກ ມະນດຸ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ກະທ  ຳ ບນັດຳ ກດິ-

ຈະກຳນ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ແທນ ມະນດຸ         ຄ  ນ  ຳ ຂອງ ປະທຳນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ມຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ລ -

ບລໍ້ຳງ ກຳນ ຜິດ ບຳບ.         

2ທື່ຳນ ສະແດງ ໃຈ ອດົທນົ ດນົ ນຳນ ຕ ື່  ຄນົ ໂງ ື່ ແລະ ຄນົ ຫລງົ ຜິດ ໄດໍ້         ເພຳະ ທື່ຳນ 

ເອງ ກ  ມີ ຄວຳມ ອື່ອນແອ ລໍ້ອມ ຢູື່ ເໝ ອນ ກນັ.         

3ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ເພ ື່ ອ ລ -

ບລໍ້ຳງ ກຳນ ຜິດ ບຳບ         ທງັ ເພ ື່ ອ ຕວົ ເອງ ແລະ ເພ ື່ ອ ພນົລະເມ  ອງ ເໝ ອນ ກນັ.         

4ບ ື່ ຫື່ອນ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຕ ັໍ້ງ ຕນົ 

ເອງ ຢູື່ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ນີໍ້ ມີ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຊງົ ເອີໍ້ນ ອາໂຣນ ນ ັໍ້ນ.         

5ໃນ ທ  ຳນອງ 

ດຽວ ກນັ         ພຣະຄຣິດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົຍ  ພຣະອງົ ເອງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແຕື່ ຊງົ ຮບັ ພຣະກຽດ ນີໍ້ 

ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ 

ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ທື່ຳນ ໃນ ວນັ ນີໍ້.”         

6ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ປະໂລ-

ຫິດ ຕະຫລອດ ໄປ ໃນ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ເມັນຄເີຊເດັກ.”         

7ຝື່ຳຍ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ,         ຂະນະ ເມ  ື່ອ ຊງົ ເປັນ 

ມະນດຸ ຢູື່         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ         ແລະ ໄຫວໍ້ ວອນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແລະ 

ມີ ນ  ໍ້ຳ ພຣະເນດ ໄຫລ         ທນູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ສຳມຳດ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຕຳຍ ໄດໍ້         ແລະ ຊງົ 

ສະດບັ ຮບັ ຟງັ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຂອງ ພຣະອງົ.         

8ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະບຸດ          

ກ  ຍງັ ຊງົ ຮຽນ ຮູໍ້ ທີື່  ຈະ ນໍ້ອມ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ໂດຍ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ທນົ ນ ັໍ້ນ.         

9ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະບຸດ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເກດີ ເປັນຕ ົໍ້ນ ກ  ຳ-

ເນດີ ແຫື່ງ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ.         

10ໂດຍ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໃນ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ເມັນຄເີຊເດັກ.          

ການຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມພຣະສາດສະໜາ 
11ກື່ຽວ ກບັ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ມີ ເລ ື່ ອງ ເວົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ແລະ ຍຳກ ທີື່  ຈະ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້         

ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຫູ ໜກັ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

12ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຂະນະ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຄວນ ຈະ ເປັນ ຄ ູໄດໍ້ ແຕື່ ດນົ ແລໍ້ວ ກ  ດ ີ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຍງັ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ສອນ ຫລກັ ທ  ຳ ເບ ໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ 

ແຫື່ງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ອີກ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກບັກຳຍ ເປັນ ຄນົ ຕໍ້ອງກຳນ ນ  ໍ້ຳ 

ນມົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ອຳຫຳນ ແຂງ.         

13ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  ຊ  ຳນຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ສິນ ທ  ຳ         
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ເພຳະ ເຂົຳ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢູື່.         

14ອຳຫຳນ ແຂງ ເປັນ ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ແກື່ ແລໍ້ວ         ຄ  ສ  ຳລບັ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ 

ຮບັ ກຳນ ເຝິກ ຫດັ ອບົຮມົ ໃຫໍ້ ສຳມຳດ ສງັເກດ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ໃດ ດ ີແລະ ສິື່ ງ ໃດ ຊ ົື່ວ.          

ບົດທີ 6 
1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ປະ ຫລກັ ທ  ຳ ເບ ໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ໄວໍ້         ແລະ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ໄປ ສູື່ ຄວຳມ 

ເປັນ ຜູໍ້ ແກື່ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ວຳງ ເປັນ ຮຳກ ຖຳນ ຊ  ໍ້ຳ ອີກ         ຄ  ກຳນ ກບັ ໃຈ ໃໝື່ ແລະ ກດິຈະ-

ກຳນ ທີື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.         

2ແລະ ຄ  ຳ ສອນ ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ພິທີ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ,         

ພິທີ ວຳງ ມ ,         ແລະ ກຳນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ,         ກບັ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເປັນນດິ.         

3ສິື່ ງ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ອະນຍຸຳດ.         

4ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ 

ສະຫວື່ຳງ ມຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ,         ແລະ ໄດໍ້ ຊມີ ລດົ ຂອງ ປະທຳນ ຈຳກ ສະຫວນັ,         ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ສື່ວນ ໃນ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.         

5ແລະ ໄດໍ້ ຊມີ ລດົ ອນັ ດ ີແຫື່ງ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກບັ ລິດເດດ 

ແຫື່ງ ຄຳວ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ.         

6ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕກົ ເສຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ກ  ເຫລ ອ ວ ິໃສ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ເຂົຳ 

ມຳສູື່ ກຳນ ກບັ ໃຈ ອີກ ໄດໍ້         ເພຳະ ເຂົຳ ເອງ ຄ ງ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເສຍ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ 

ຊງົ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ.         

7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພ ໍ້ນ ດນິ ຕອນ ໃດ ດດູ ຮບັ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຝນົ ທີື່  ຕກົ ໃສື່ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ         

ແລະ ເກດີ ພ ດ ຜນົ ງອກ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຄນົ ປກູຝງັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຮບັ ພຣະພອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

8ແຕື່ 

ພ ໍ້ນ ດນິ ທີື່  ເກດີ ສໍ້ຽນ ໜຳມ ກ  ນບັ ວື່ຳ ບ ື່  ມຄີື່ຳ         ແລະ ເກ ອບ ຈະ ຖ ກ ຊງົ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ         ແລໍ້ວ ໃນ ທີື່  ສດຸ ກ  ຈະ ຖ ກ 

ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ.          

ຄວາມແນ່ໃຈໃນຄວາມຫວັງ 
9ແຕື່ ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ ທື່ຳ ທີ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ນ ັໍ້ນ ມີ ສິື່ ງ ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ມຳ         ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ຄວຳມ ພົໍ້ນ.         

10ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ອະ 

ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຊງົ ລ ມ ກຳນ ງຳນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕ ື່  ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ  ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢູື່.         

11ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ປຳດຖະໜຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ສະແດງ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ປະສບົ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ.         

12ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກຳຍເປັນ ຄນົ ເພີກ-

ເສີຍ ແຕື່ ໃຫໍ້ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ອຳ ໃສ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມພຽນ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ມ -

ລະດກົ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ.          
13ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ອັບຣາຮາມ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ເຫດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພຣະ-

ອງົ         ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ອອກຊ ື່  ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

14ວື່ຳ,         “ຈງິ ແທໍ້,         ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.”         

15ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເມ  ື່ອ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ທນົ ຄອຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມພຽນ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ 

ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.         

16ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ເຄີຍ ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ອອກຊ ື່  ຜູໍ້ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຕນົ         

ແລະ ເມ  ື່ອ ເກດີ ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ຂ ໍ້ນ         ຄ  ຳ ສຳບຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຄ  ຳ ຢ ນຢນັ ອນັ ເດັດຂຳດ.         

17ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມີ ພຣະປະສງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ຮູໍ້ ຄກັແນື່ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນແປງ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ຢ ນຢນັ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ 
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ຄ  ຳ ສຳບຳນ.         

18ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ໂດຍ ສອງ ປະກຳນ ທີື່  ປື່ຽນແປງ ບ ື່  ໄດໍ້         (ໃນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ສຳມຳດ 

ກື່ຳວ ມສຸຳ ໄດໍ້)         ເຮົຳ,         ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ໜີ ໄພ,         ຈິື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊູ ໃຈ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ຍ ດ ຖ  

ຄວຳມ ຫວງັ ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ຄວຳມ ຫວງັ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຍ ດ ຖ  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສະໝ  ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ ແລະ 

ໝັໍ້ນຄງົ ຂອງ ຈດິໃຈ         ຄວຳມ ຫວງັ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳໄປ ສູື່ ບື່ອນ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ.         

20ທີື່  ພຣະ-
ເຢຊ ູຜູໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ ແທນ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກຳຍເປັນ ມະ-

ຫຳ ປະໂລຫິດ ຕະຫລອດ ໄປ ໃນ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ເມັນຄເີຊເດັກ.          

ບົດທີ 7 
ເລື່ອງເມັນຄີເຊເດັກ 

1ສື່ວນ ເມັນຄເີຊເດັກ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຄ  ກະສດັ ເມ  ອງ ຊາເລັມ          ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ ໄດໍ້ 

ພບົ ອັບຣາຮາມ ຂະນະ ທີື່  ອັບຣາຮາມ ກ  ຳລງັ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ຮບົ ກບັ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ,         ດໍ້ວຍ ໄຊ-

ຊະນະ,         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ອວຍພອນ ແກື່ ເພິື່ ນ.         

2ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ແບື່ງ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ[a]         ເປັນ ສິບ ສື່ວນ         

ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ແກື່ ເມັນຄເີຊເດັກ          ເມັນຄີເຊເດັກ ແປ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         

ຕຳມ ຄວຳມ ໝຳຍ ແຫື່ງ ພຣະນຳມ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ອີກ ເປັນ ກະສດັ ແຫື່ງ ສນັຕ ິສກຸ         ຕຳມ ຄວຳມ ໝຳຍ 

ຂອງ ຊ ື່  ເມ  ອງ ຊາເລັມ.         

3ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຫລ  ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ວນັ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ວນັ ປຳຍ 

ແຫື່ງ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ມີ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈິື່ງ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ເປັນ 

ປະໂລຫິດ ສ ບ ໆ         ໄປ.         

4ຈ ົື່ງ ຄ ດ ເບິື່ ງ ແມ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ໃຫຍື່ ພ  ພຽງ ໃດ         ທີື່  ອັບຣາຮາມ ເປັນຕ ົໍ້ນ ຕະກນຸ 

ນ ັໍ້ນ ຍງັ ໄດໍ້ ແບື່ງ ຊບັ ຊະເລີຍ ອນັ ດ ີທີື່  ສດຸ         ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ທື່ຳນ.         

5ແລະ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ເລວີ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ມຳ 

ຈຳກ ອັບຣາຮາມ ກ  ຍງັ ມີ ພຣະບນັຍດັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ພນົລະເມ  ອງ ຄ  ຈຳກ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ຕນົ.         

6ແຕື່ ເມັນຄເີຊເດັກ ຜູໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ອັບຣາ-
ຮາມ          ແລະ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

7ສິື່ ງ ທີື່  ຖຽງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ  

ຄ  ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ຮບັ ພອນ ຈຳກ ຜູໍ້ ໃຫຍື່.         

8ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ໃນ ກ ລະນ ີປະໂລຫິດ ກະ ກນຸ ເລວີ ນ ັໍ້ນ         ມະນດຸ 

ທີື່  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ         ແຕື່ ໃນ ກ ລະນ ີເມັນຄເີຊເດັກ ຜູໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫລກັ 

ຖຳນ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່.         

9ຖໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ກ  ວື່ຳ ເລວີ ຜູໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ນ ັໍ້ນ         

ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ແກື່ ເມັນຄເີຊເດັກ ທຳງ ອັບຣາຮາມ.         

10ເພຳະວື່ຳ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເມັນຄ-ີ
ເຊເດັກ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ອັບຣາຮາມ          ເລວີ ຍງັ ຢູື່ ໃນ ສຳຍເລ ອດ ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ຄ  ອັບຣາຮາມ.          

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ຖໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຜນົ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         (ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພນົລະເມ  ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະ-

ບນັຍດັ ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້)         ເປັນ ສນັໃດ ຈິື່ງ ຕໍ້ອງ ມີ ປະໂລຫິດ ອ ື່ ນ ອີກ         ຕຳມ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ເມັນຄເີຊເດັກ          

ແທນ ພວກ ປະໂລຫິດ ໃນ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ອາໂຣນ.         

12ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ປື່ຽນແປງ ແລໍ້ວ         

ພຣະບນັຍດັ ກ  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ປື່ຽນແປງ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ.         

13ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ຈຳກ 

ຕະກນຸ ອ ື່ ນ         ຄ  ຕະກນຸ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເຄີຍ ປະຕບິດັ ທີື່  ແທື່ນ ບຊູຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

14ເພຳະ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ແລໍ້ວ 

 

[a]ຄ  ສິື່ ງຂອງທງັໝດົທີື່ ໄດໍ້ປຸໍ້ນເອົຳຈຳກກະສດັທງັຫລຳຍນ ັໍ້ນ. 
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ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ມຳ ຈຳກ ຕະກນຸ ຢູດາ          ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ປະໂລຫິດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ຕະກນຸ ນີໍ້.         

15ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ຖໍ້ຳ ມີ 

ປະໂລຫິດ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ເມັນຄເີຊເດັກ.         

16ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ ຂອງ ມະນດຸ ແຕື່ ໂດຍ ລິດເດດ ແຫື່ງ ຊວີດິ ອນັ ບ ື່  ຮູໍ້ ເສ ື່ ອມ ສນູ.         

17ເພຳະ ມີ ພະຍຳນ 

ກື່ຳວ ເຖງິ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ໃນ ລ  ຳດບັ ດຽວ ກບັ ເມັນຄເີຊ-
ເດັກ.”         

18ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ກດົ ບນັຍດັ ທີື່  ມີ ມຳ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົເລີກ ເສຍ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ຂຳດ ລິດ ແລະ ໄຮໍ້ 

ປະໂຫຍດ.         

19(ເພຳະວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໃດ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ)         ແຕື່ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ອນັ 

ດກີ ວື່ຳ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ເຕມີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ໂດຍ ຄວຳມ ຫວງັ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈິື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້.         

20ກຳນ 

ນີໍ້ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ມີ ມຳ ໂດຍ ກຳນ ຊງົ ສຳບຳນ ໄວໍ້         ສື່ວນ ຄນົ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ປະໂລຫິດ 

ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສຳບຳນ.         

21ແຕື່ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຖ ກ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ສຳບຳນ ວື່ຳ,         “ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສຳບຳນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ແລະ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ’.”         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະເຢຊ ູຈິື່ງ ຊງົ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຮບັປະກນັ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອນັ ດກີ ວື່ຳ.         

23ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ ກະ ກນຸ ເລວີ ນ ັໍ້ນ ສ ບ ຕ  ຳແໜື່ງ ຕ ື່  ກນັ ມຳ ຫລຳຍ ຄນົ         ເພຳະ ຄວຳມ ຕຳຍ ຂດັຂວຳງ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະ-

ຕບິດັ ງຳນ ຕະຫລອດ ໄປ.         

24ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູນີໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ທີື່  ບ ື່  ສ ບຕ ື່  ກນັ         ເພຳະ 

ພຣະອງົ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ເປັນນດິ.         

25ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ສຳມຳດ ເປັນນດິ         ທີື່  ຈະ ໂຜດ ເອົຳ ຄນົ 

ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ເປັນນດິ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ທນູ ຂ  ພຣະກະລນຸຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

26ມະຫຳ ປະໂລ-

ຫິດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ເໝຳະ ສມົ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  ເປັນ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ປຳສະຈຳກ ຜິດ ຫລ  ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ມວົ 

ໝອງ,         ແຍກ ຈຳກ ຄນົ ບຳບ ທງັ ປວງ,         ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ເໜ ອ ມະຫຳ ສະຫວນັ.         

27ພຣະອງົ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຊງົ ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ມຳ ທກຸ ໆ         ວນັ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ອ ື່ ນ ໆ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຕອນ ແຮກ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ກຳນ 

ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ         ສື່ວນ ພຣະເຢຊູ 
ໄດໍ້ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ພຽງ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ຄ  ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພຣະອງົ ເອງ ມຳ 

ຖວຳຍ         

28ຝື່ຳຍ ພຣະບນັຍດັ ກ  ຮບັ ມະນດຸ ທີື່  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແຕື່ ຄ  ຳ 

ສຳບຳນ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ພຳຍຫລງັ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພຣະບຸດ ຂ ໍ້ນ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເຖງິ ຄວຳມ 

ສ  ຳເລັດ ເປັນນດິ.          

ບົດທີ 8 
ມະຫາປະໂລຫິດແຫ່ງພຣະສັນຍາໃໝ່ 

1ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຢູື່ ນີໍ້ ມີ ຂ ໍ້ ສ  ຳຄນັ         ຄ  ພວກ ເຮົຳ ມີ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ມະຫຳ ປະໂລ-

ຫິດ ຜູໍ້ ປະທບັ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ຜູໍ້ ຊງົ ເດ ຊຳນ ຸພຳບ ໃນ ມະຫຳ ສະຫວນັ.         

2ເປັນ ຜູໍ້ ບວົລະບດັ 

ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ         ຄ  ໃນ ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ         ຊ ື່ ງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ມະນດຸ ຕ ັໍ້ງ.         

3ເພຳະວື່ຳ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ທກຸ ຕນົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຂອງ ທຳນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ-ູ

ຊຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ຈິື່ງ ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ຖວຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

4ຖໍ້ຳ 
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ພຣະອງົ ຊງົ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ບ ື່  ຊງົ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ເພຳະວື່ຳ ມີ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຖວຳຍ ຂອງ 

ທຳນ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

5ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ປະໂລຫິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບວົລະບດັ ເປັນ ແຕື່ ແບບ ແລະ 

ເງຳົ ແຫື່ງ ສິື່ ງ ສກັສິດ ໃນ ສະຫວນັ         ເໝ ອນ ໂມເຊ,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເຕ ອນ ສະຕ ິທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ດ ັື່ງນີໍ້,         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເທິງ ພູ 

ນ ັໍ້ນ.”         

6ແຕື່ ພຣະເຢຊ ູໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ພຳລະກດິ ຊ ື່ ງ ປະເສີດ ກວື່ຳ ຂອງ ປະໂລຫິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ 

ພຣະສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ກຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະເສີດ ກວື່ຳ ພຣະສນັຍຳ ເດມີ         ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ 

ໂດຍ ພຣະສນັຍຳ ທງັຫລຳຍ ອນັ ປະເສີດ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ.          
7ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພຣະສນັຍຳ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ຕ ິແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຊອກ ພຣະສນັຍຳ ທີ ສອງ ມຳ ແທນ.         

8ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ິເຂົຳ ວື່ຳ,          

  “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   ‘ເບິື່ ງແມ, ພຳຍໜໍ້ຳຈະມຄີຳວໜ ື່ ງ 

  ທີື່ ເຮົຳຈະທ  ຳຄ  ຳສນັຍຳໃໝື່ 

   ກບັຍຳດວງົ ອິສຣາເອນ ແລະຍຳດວງົ ຢູດາ. 
 9 ຈະບ ື່ ເໝ ອນຄ  ຳສນັຍຳຊ ື່ ງເຮົຳໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ 

   ກບັບນັພະບລຸດຸຂອງເຂົຳ ໃນເມ  ື່ອເຮົຳໄດໍ້ຈບັມ  ຂອງເຂົຳ 

  ພຳອອກມຳຈຳກປະເທດ ເອຢິບ’ 
   ເພຳະອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ 

  ‘ເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຢູື່ໃນຄ  ຳສນັຍຳຂອງເຮົຳ 

   ຝື່ຳຍເຮົຳຈິື່ງເພີດເສີຍຕ ື່ ເຂົຳ’. 

 10 ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວອີກວື່ຳ 

   ‘ນີໍ້ແມ ື່ນຄ  ຳສນັຍຳ 

  ທີື່ ເຮົຳຈະສນັຍຳໄວໍ້ກບັຍຳດວງົ ອິສຣາເອນ  

   ພຳຍຫລງັສະໄໝນ ັໍ້ນ 

  ຄ ເຮົຳຈະບນັຈຂຸ ໍ້ບນັຍດັຂອງເຮົຳໄວໍ້ໃນໃຈຂອງເຂົຳ 

   ເຮົຳຈະຈຳລ ກຂ ໍ້ບນັຍດັນ ັໍ້ນໄວໍ້ໃນຫວົໃຈຂອງເຂົຳ 

  ເຮົຳຈະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຂົຳ 

   ແລະຝື່ຳຍເຂົຳຈະເປັນພນົລະເມ  ອງຂອງເຮົຳ. 

 11 ເຂົຳຈະບ ື່ ສອນເພ ື່ ອນບໍ້ຳນແລະພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຕນົແຕື່ລະຄນົວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງຮູໍ້ຈກັອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ” ເພຳະເຂົຳທກຸຄນົຈະຮູໍ້ຈກັເຮົຳ 
  ຕ ັໍ້ງແຕື່ຜູໍ້ນ ໍ້ອຍທີື່ ສດຸຈນົເຖງິຜູໍ້ໃຫຍື່ທີື່ ສດຸ. 

 12  ເພຳະເຮົຳຈະກະລນຸຳຕ ື່ ກຳນອະທ  ຳຂອງເຂົຳ 

  ແລະກຳນຜິດບຳບຂອງເຂົຳ ເຮົຳຈະບ ື່ ຈດົຈ  ຳຕ ື່ ໄປ’.” 

13ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃໝື່”         ກ  ເປັນ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ພົໍ້ນ ສະໄໝ ໄປ 
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ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ທີື່  ພົໍ້ນ ສະໄໝ ແລະ ເກົື່ ຳ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈວນ ຈະ ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ.          

ບົດທີ 9 
ສະຖານອັນສັກສິດທີ່ແຜ່ນດິນໂລກແລະທີ່ຟ້າສະຫວັນ 

1ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ກດົ ໃນ ກຳນ ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ມີ ສະຖຳນ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  

ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

2ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ທີື່  ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ຄ  ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຊ ື່ ງ ມີ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ 

ໂຄມ,         ມີ ໂຕະ,         ແລະ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຖວຳຍ ໄວໍ້         ຫໍ້ອງ ທ  ຳອິດ ນີໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ.         

3ພຳຍ ໃນ 

ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຊ ັໍ້ນ ທີ ສອງ ມີ ຫໍ້ອງ ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ.         

4ໃນ ຫໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ແທື່ນ ຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ,         ມີ ຫີບ ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ທກຸ ດໍ້ຳນ ສ  ຳລບັ ໃສື່ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ຢູື່ ໃນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂນັ ຄ  ຳ ໃສື່ ມານາ 

ໄວໍ້,         ມີ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ອາໂຣນ ທີື່  ປົື່ງ ຍອດ,         ແລະ ມີ ແຜື່ນ ຫີນ ຈຳລ ກ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ແລໍ້ວ.         

5ຢູື່ ເທິງ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ມີ 

ຮບູ ເຄຣບຸ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ປກົ ຄມຸ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ອນັ ຊງົ ພຣະ-

ກະລນຸຳ ນ ັໍ້ນ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ພນັ ລະ ນຳ ໃຫໍ້ ລະອຽດ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

6ເມ  ື່ອ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ປະກອບ ພິທີ ທກຸ ເວລຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ນ ັໍ້ນ.         

7ແຕື່ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ທີ ສອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຜູໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໄດໍ້ ປີ ລະ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ເລ ອດ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຕນົ ເອງ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ ຂອງ ພນົລະເມ  ອງ.         

8ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຈິື່ງ ຊງົ ສະແດງ ວື່ຳ         ທຳງ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  

ໄດໍ້ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຫັນ ໃນ ເມ  ື່ອ ຫໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່.         

9ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ເຖງິ ສະໄໝ 

ປດັຈບຸນັ         ຄ  ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳກຳນ ຖວຳຍ ຂອງ ທຳນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຕຳມ ແບບ ນີໍ້         ຈະ ຊ  ຳລະ ໃຈ ສ  ຳ-

ນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ ຜູໍ້ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

10ເພຳະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ກນິ ຂອງ ດ ື່ ມ ແລະ ພິທີ ຊ  ຳລະ 

ລໍ້ຳງ ຕື່ຳງ ໆ         ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ພິທີ ສ  ຳລບັ ກຳນ ປະຕບິດັ ທຳງ ກຳຍ         ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຊງົ ປື່ຽນແປງ ໃໝື່.          
11ສື່ວນ ພຣະຄຣິດ,         ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ປະເສີດ ຊ ື່ ງ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ

[a]         

ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສ  ຳນກັ ອນັ ໃຫຍື່ ແລະ ປະເສີດ ກວື່ຳ ແຕື່ ກື່ອນ         (ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ         ຄ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໂລກ ນີໍ້).         

12ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະ-

ຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ ພຽງ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ແລະ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເລ ອດ ແບໍ້ ຫລ  ເລ ອດ 

ລກູ ງວົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແຕື່ ຊງົ ນ  ຳ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຊງົ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ອນັ 

ຕະຫລອດ ໄປ.         

13ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເລ ອດ ແບໍ້ ຫລ  ເລ ອດ ງວົເຖກິ         ແລະ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ ຂອງ ລກູ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ທີື່  

ໂຮຍ ລງົ ເທິງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ         ຍງັ ອຳດ ຊ  ຳລະ ຮື່ຳງກຳຍ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ໄດໍ້.         

14ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ພຽງ 

ໃດ         ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ເອງ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ຜູໍ້ 

ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເປັນນດິ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ປຳສະຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ກ  ຈະ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ເພ ື່ ອ ຫນັ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢູື່.          

 

[a]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັວື່ຳ “ຊ ື່ ງຈະມຳເຖງິ.” 
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15ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ກຳງ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃໝື່         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ມຳ         ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຕະຫລອດ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ເພຳະ ຄວຳມ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄຖື່ ເຂົຳ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ເກດີ ໃຕໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ເດມີ.         

16ເພຳະວື່ຳ ໃນ ກ ລະນ ີທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ໜງັສ  ພິໄນກ  ຳ         ກ  

ຈະ ຕໍ້ອງ ພິສດູ ວື່ຳ ຜູໍ້ ເຮັດ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ເສຍ ກື່ອນ         ໜງັສ  ພິໄນກ  ຳ ຈິື່ງ ຈະ ໃຊໍ້ 

ໄດໍ້.         

17ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ໜງັສ  ພິໄນກ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຊໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

18ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ,         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ເດມີ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ປຳສະຈຳກ ເລ ອດ.         

19ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທກຸ ຂ ໍ້ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ແກື່ ບນັດຳ ພນົລະເມ  ອງ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ລກູ ງວົ         (ແລະ 

ເລ ອດ ແບໍ້)         ກບັ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຂນົ ແກະ ສີແດງ ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຫູ ສບົ         ມຳ ຈຸື່ມ ຊດິ ໃສື່ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ທງັ 

ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ປວງ.         

20ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ເລ ອດ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ພຣະສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ.”         

21ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ຊດິ ໃສື່ ສ  ຳນກັ 

ຜໍ້ຳ         ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃນ ພິທີ ນະມດັສະກຳນ ທກຸ ຊະນດິ ເໝ ອນ ກນັ.         

22ແລໍ້ວ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         

ເກ ອບ ທກຸ ສິື່ ງ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         ແລະ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ແລໍ້ວ ກຳນ ໃຫໍ້ ອະໄພ ກ  ບ ື່  ມ.ີ          

ພຣະເຢຊູຊົງລົບລ້າງບາບໂດຍການຖວາຍຕົນເອງ 
23ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ທີື່  ມີ ແບບ ຕວົຢື່ຳງ ໃນ ສະຫວນັ         ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ໂດຍ ໃຊໍ້ 

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ອນັ ປະເສີດ ກວື່ຳ ອີກ.         

24ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ         

ຊ ື່ ງ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ມະນດຸ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ໃນ ສະຫວນັ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ມະ-

ຫຳ ສະຫວນັ         ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ແທນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

25ພຣະອງົ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຊງົ ຖວຳຍ ພຣະອງົ 

ເອງ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ບ ື່  ເໝ ອນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທກຸ ປີ         ແລະ ນ  ຳ ເລ ອດ ຊ ື່ ງ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເລ ອດ ຂອງ ຕນົ ເອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖວຳຍ.         

26ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ,         ພຣະອງົ ຄງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊງົ ທນົ 

ທກຸທ ລະມຳນ ເປັນ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສໍ້ຳງ ໂລກ ມຳ         ແຕື່ ໃນ ຄຳວ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະກດົ         

ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ເອງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ພຽງ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ເພ ື່ ອ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ.         

27ມະນດຸ ຖ ກ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ຊງົ ພິ-

ພຳກສຳ ສນັໃດ.         

28ພຣະຄຣິດ ກ  ສນັນ ັໍ້ນ         ຄ  ພຣະອງົ ຊງົ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ເອງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ເທ ື່ ອ 

ດຽວ         ເພ ື່ ອ ແບກ ບຳບ ຂອງ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄວໍ້         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະກດົ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ໂດຍ ບ ື່  

ກື່ຽວ ກບັ ບຳບ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ໂຜດ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ລ ຄອຍ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ         ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພົໍ້ນ.          

ບົດທີ 10 
1ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ເງຳົ ຂອງ ສິື່ ງ ປະເສີດ ທີື່  ຈະ ມຳ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕວົ 

ຈງິ ຂອງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ທີື່  ເຂົຳ ຖວຳຍ ທກຸ ປີ ສະເໝີ ມຳ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ກ  ບ ື່  ອຳດ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

2ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເຂົຳ ຄງົ ໄດໍ້ ຢດຸ ກຳນ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນະມດັສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເປັນ 

ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ ແລໍ້ວ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ສ ກ ວື່ຳ ມີ ບຳບ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

3ແຕື່ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ກຳນ ເຕ ອນ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ບຳບ ທກຸ ປີ.         

4ເຫດ ວື່ຳ ເລ ອດ ງວົເຖກິ ແລະ ເລ ອດ ແບໍ້ ບ ື່  ສຳມຳດ ຊ  ຳ-
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ລະ ບຳບ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ເມ  ື່ອ ພຣະຄຣິດ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໂລກ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ທນູ ວື່ຳ,          

  “ເຄ ື່ ອງບຊູຳແລະຂອງທຳນ ພຣະອງົເຈົໍ້ຳບ ື່ ຊງົປະສງົ 

   ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ຈດັຕຽມຮື່ຳງກຳຍສ  ຳລບັຂໍ້ຳພຣະອງົ. 

 6 ເຄ ື່ ອງເຜົຳບຊູຳແລະເຄ ື່ ອງບຊູຳລບົລໍ້ຳງບຳບນ ັໍ້ນ 

   ພຣະອງົເຈົໍ້ຳບ ື່ ຊງົພ ພຣະໄທ. 

 7 ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນຂໍ້ຳພຣະອງົຈິື່ງທນູວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ, 
   ຂໍ້ຳພຣະອງົໄດໍ້ມຳເພ ື່ ອຈະເຮັດຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

  ຕຳມທີື່ ມເີລ ື່ ອງຂອງຂໍ້ຳພຣະອງົຂຽນໄວໍ້ໃນໜງັສ ມ ໍ້ວນນ ັໍ້ນ.” 

8ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         “ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ແລະ ຂອງ ທຳນ”         ກບັ         “ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບຊູຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ບຊູຳ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ         ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ບຊູຳ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຊງົ ປະສງົ ແລະ ບ ື່  ຊງົ ພ -

ພຣະໄທ.”         

9ຕ ື່  ນ ັໍ້ນ ມຳ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ,         ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ 

ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ”         ພຣະອງົ ຊງົ ເລີກ ລະບບົ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ລະບບົ ທີ 

ສອງ ໄວໍ້.         

10ແລະ ໂດຍ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທີື່  ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖວຳຍ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ.         

11ຝື່ຳຍ ປະ-

ໂລຫິດ ທກຸ ຕນົ ກ  ຢ ນ ບວົລະບດັ ຢູື່ ທກຸ ວນັ         ໂດຍ ກຳນ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ມຳ ຖວຳຍ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ສຳມຳດ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງບຳບ ໄດໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

12ແຕື່ ເມ  ື່ອ ປະໂລຫິດ ຕນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ບຊູຳ ອນັ ດຽວ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ ໄດໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ         “ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ປະທບັ ເບ ໍ້ອງ 

ຂວຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

13ເພ ື່ ອ ຊງົ ຄອຍ ຢູື່         “ຈນົ ບນັດຳ ສດັຕູ ຂອງ ພຣະອງົ ຖ ກ ປຳບ ລງົ ໃຕໍ້ ພຣະບຳດ 

ຂອງ ພຣະອງົ.”         

14ເພຳະວື່ຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ອນັ ດຽວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຊງົ ຊ  ຳ-

ລະ ເປັນ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ເປັນນດິ.          
15ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,          

 16 “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ: 

   ນີໍ້ແມ ື່ນຄ  ຳສນັຍຳທີື່ ເຮົຳຈະສນັຍຳໄວໍ້ກບັເຂົຳພຳຍຫລງັສະໄໝນ ັໍ້ນ 

  ຄ ເຮົຳຈະບນັຈຂຸ ໍ້ບນັຍດັຂອງເຮົຳໄວໍ້ໃນຈດິໃຈຂອງເຂົຳ 

   ເຮົຳຈະຈຳລ ກຂ ໍ້ບນັຍດັນ ັໍ້ນໄວໍ້ໃນຫວົໃຈຂອງເຂົຳ.” 
17ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ          

  “ແລະກຳນຜິດບຳບກບັກຳນອະທ  ຳຂອງເຂົຳເຮົຳຈະບ ື່ ຈດົຈ  ຳຕ ື່ ໄປອີກຈກັເທ ື່ ອ.” 
18ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ມກີຳນ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ ຕ ື່  ໄປ.          

ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າມາໃກ້ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຫວັງ 
19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ 
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ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຕຳຍ[a]         ຂອງ ພຣະເຢຊ.ູ         

20ຕຳມ ທຳງ ໃໝື່ ຊ ື່ ງ ມີ ຊວີດິ         ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຂ ອອກ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຮົຳ         ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທຳງ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ.         

21ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         

ພວກ ເຮົຳ ມີ ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ.         

22ໂດຍ ເຫດ ນີໍ້,         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ດໍ້ວຍ ຈງິ ໃຈ,         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ເຕັມ ບ ລິບນູ,         ມໃີຈ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຊ  ຳລະ ຈຳກ 

ກຳນ ຮູໍ້ສ ກ ຕວົ ວື່ຳ ມີ ບຳບ,         ແລະ ມີ ຮື່ຳງກຳຍ ທີື່  ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ບ ລິສດຸ.         

23ຈ ົື່ງ ຍ ດໝັໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ 

ຫວງັ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ປະກຳດ ຕວົ ວື່ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ 

ປະທຳນ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ສດັຊ ື່ .         

24ຈ ົື່ງ ຄື່ອຍ ພິລະ ນຳ ເບິື່ ງ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ເພ ື່ ອ ປກຸ ໃຈ ເຊິື່ ງ ກນັ 

ແລະ ກນັ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ແລະ ເຮັດ ກຳນ ດງີຳມ.         

25ຢື່ຳ ປະກຳນ ປະຊຸມ ກນັ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ລຳງ ຄນົ ເຄີຍ 

ປະ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໜນຸ ໃຈ ກນັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ ອີກ         ເພຳະ ທື່ຳນ ກ  ຮູໍ້ ກ  ເຫັນ ຢູື່ ວື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ.          
26ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ເຈດຕະນຳ ເຮັດ ບຳບ ຢູື່         

ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ຢູື່ ຕ ື່  ໄປ.         

27ເຫລ ອ ແຕື່ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ອນັ ພິລ ກ ໃນ ກຳນ ລ ຖໍ້ຳ 

ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ         ແລະ ໄຟ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະເຈົ້າ.         

28ຄນົ ທີື່  

ລະເມດີ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ມີ ພະຍຳນ ສອງ ຫລ  ສຳມ ປຳກ         ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ 

ເມດ ຕຳ.         

29ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຄ ດ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ຢຽບ ຢ ື່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ຖ  ພຣະ-

ໂລຫິດ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ວື່ຳ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ,         ກບັ ທງັ ປະໝຳດ 

ພຣະວິນຍານ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ         ຄວນ ຈະ ຖ ກ ລງົໂທດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ.         

30ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ເປັນ ທລຸະ ຂອງ ເຮົຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ 

ຕອບ ແທນ”         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ 

ພຣະອງົ.”         

31ກຳນ ຕກົ ຢູື່ ໃນ ເງ  ໍ້ອມ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ກຳນ ພິລ ກ-

ເພິງກວົ.          
32ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສູໍ້ ທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ.         

33ລຳງ ເທ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຖ ກ 

ກຳນ ປະຈຳນ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແລະ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຊນົ         ລຳງ ເທ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຂົໍ້ຳ 

ຮື່ວມ ທກຸ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ກຳນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ.         

34ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມໃີຈ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຄນົ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖ ກ ຜກູ ມດັ         ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ໆ         ພວກ ທື່ຳນ ໄປ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ໃຈ ຍນິດ ີ         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ເອງ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ດກີ ວື່ຳ         ແລະ ຖຳວອນ ກວື່ຳ 

ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

35ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄວຳມ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ຈະ ມີ ລຳງວນັ ອນັ ໃຫຍື່ 

ນ ັໍ້ນ.         

36ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ມີ ຄວຳມ ອດົທນົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

37“ອີກ ບ ື່  ເຫິງ,         ບ ື່  ເຫິງ ເທົື່ ຳໃດ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຈະ ສະ-

ເດັດ ມຳ ກ  ຈະ ສະເດັດ ມຳ ແລະ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຊກັ ຊໍ້ຳ.         

38ແຕື່ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຫຳກ ຫລບົ ຖອຍຫລງັ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ພ ໃຈ ໃນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.”         

39ສື່ວນ ພວກ ເຮົຳ,         ບ ື່  ຢູື່ ຝື່ຳຍ 

ຄນົ ທີື່  ຫລບົ ຖອຍຫລງັ ຈນົ ເຖງິ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ເສຍ         ແຕື່ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຈິື່ງ ຮກັສຳ ຊວີດິ 

 

[a]ພຳສຳເດມີວື່ຳ “ໂດຍພຣະໂລຫິດ.” 
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ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 11 
ເລື່ອງຄວາມເຊື່ອ 

1ອນັ ໜ ື່ ງ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຄວຳມ ແນື່ນອນ ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຫວງັ ໄວໍ້         ເປັນຄວຳມ ຕຳຍໃຈ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  

ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ກບັ ຕຳ.         

2ເພຳະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້ ເອງ         ພວກ ເຖົໍ້ຳ ເກົື່ ຳ ບຮູຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ອນັ ດ.ີ         

3ໂດຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ໂລກ ຈກັກະວຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ ຢູື່ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຫັນ.         

4ເພຳະ ອາເບັນ ມີ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ອນັ ຖ ກຕໍ້ອງ ກວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຂອງ ກາອິນ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ແກື່ ຂອງ ທຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ອາເບັນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ເພຳະ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເພິື່ ນ 

ຈິື່ງ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ຢູື່.         

5ເພຳະ ເອໂນກ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ຮບັ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ພບົ 

ກບັ ຄວຳມ ຕຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ພບົ ເຫັນ ເພິື່ ນ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເພິື່ ນ ໄປ ແລໍ້ວ         ອນັ ໜ ື່ ງ,         

ກື່ອນ ທີື່  ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜູໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ.         

6ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບ ື່  

ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລໍ້ວ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ 

ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະທຳນ ຮຳງວນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສະ-

ແຫວງຫຳ ພຣະອງົ.         

7ເພຳະ ໂນອາ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ຕກັເຕ ອນ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ເຖງິ ເຫດກຳນ 

ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ປະກດົ         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຢ ຳ ເກງ ແລະ ຕ ື່  ນຳວຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ         

ແລະ ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້,         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ໃສື່ ມະນດຸສະໂລກ ແລະ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ         ຄ  

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຊ ື່ ງ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ.          
8ເພຳະ ອບັ ລຳ ຮຳມ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  

ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ແລະ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ອອກ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລີຍ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ 

ໄປ ໃສ.         

9ເພຳະ ເພິື່ ນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ເປັນ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຄ  ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ອີຊາກ          ແລະ ຢາໂຄບ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ 

ເປັນ ມ ລະດກົ ອນັ ດຽວ ກນັ.         

10ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລ ຄອຍ ນະຄອນ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເຖງິ ຮຳກ ຖຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ 

ນຳຍ ຊື່ຳງ ແລະ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ.         

11ເພຳະ ເພິື່ ນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ມີ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ບງັເກດີ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸແກື່ ເກນີ ແລໍ້ວ ແລະ ນຳງ ຊາຣາ ກ  ເປັນ ຄນົ ໝນັ         ແຕື່ ອັບຣາຮາມ ກ  ຖ  ວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ 

ຊງົ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່ .         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈຳກ ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ         ຊ ື່ ງ ເກ ອບ ຈະ ກື່ຳວ ໄດໍ້ ວື່ຳ ເໝ ອນ ຄນົ 

ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ມີ ຜູໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເກດີ ມຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ 

ເໝ ອນ ເມດັ ຊຳຍ ທີື່  ນບັ ບ ື່  ຖໍ້ວນ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ.         

13ສື່ວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ,         ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ມີ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ຕໍ້ອນຮບັ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄກ         ແລະ 

ຍອມ ຕວົ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ແຂກເມ  ອງ ທີື່  ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ໂລກ.         

14ເພຳະ ຄນົ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ກ  

ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ຄກັ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ສະແຫວງຫຳ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ.         

15ຈງິ ແທໍ້,         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ 
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ໄດໍ້ ຄ ດ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ທີື່  ເຂົຳ ຈຳກ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ຄງົ ຈະ ມີ ໂອກຳດ ກບັ ຄ ນ ໄດໍ້.         

16ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຂົຳ 

ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ຢູື່ ໃນ ເມ  ອງ ອນັ ປະເສີດ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເມ  ອງ ສະຫວນັ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຈິື່ງ ບ ື່  

ຊງົ ລະອຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ພຣະອງົ ວື່ຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ແຈງ ນະ-

ຄອນ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.         

17ເພຳະ ອັບຣາຮາມ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຖ ກ ລອງ ໃຈ ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ຖວຳຍ ອີຊາກ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະສນັຍຳ         ກ  ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ 

ລກູ ຄນົ ດຽວ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

18ຄ  ລກູ ທີື່  ມີ ພຣະສນັຍຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ວື່ຳ,         “ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ ບຕ ື່  ໄປ 

ທຳງ ອີຊາກ.”         

19ແຕື່ ອັບຣາຮາມ ຄ ດ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ         ສຳມຳດ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ໄດໍ້         

ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ລກູ ນ ັໍ້ນ ປຽບ ເໝ ອນ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ແທໍ້.         

20ເພຳະ ອີຊາກ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ຈິື່ງ ໄດໍ້ 

ອວຍພອນ ຢາໂຄບ ແລະ ເອຊາວ ສ  ຳລບັ ເຫດກຳນ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ.         

21ເພຳະ ຢາໂຄບ ມີ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ແກື່ ລກູ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ໝບູ ນະ-

ມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ເໜ ອ ຫວົ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ.         

22ເພຳະ ໂຢເຊັບ ມີ ຄວຳມ ເຊ ໍ້ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຈະ 

ໝດົ ຊວີດິ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກະ-

ດກູ ຂອງ ຕນົ.          
23ເພຳະ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ໂມເຊ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເກດີ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ເດ ອນ         

ເພຳະ ເຫັນ ວື່ຳ ໂມເຊ ມີ ຮບູ ງຳມ         ແລະ ພ ື່  ແມ ື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢໍ້ຳນ ຂ ໍ້ ດ  ຳລດັ ຂອງ ກະສດັ.         

24ເພຳະ ໂມເຊ ມີ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ໃຫຍື່ ມຳ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ເອີໍ້ນ ຕນົ ວື່ຳ         ເປັນ ບດຸ ຂອງ ທິດຳ ຂອງ ຟຳ ໂລ.         

25ເພິື່ ນ 

ເລ ອກ ເອົຳ ກຳນ ຢູື່ ຮື່ວມ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ກບັ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແທນ ຄວຳມ ເພີດເພີນ ຊ ົື່ວຄຳວ 

ໃນ ຄວຳມ ບຳບ.         

26ເພິື່ ນ ຖ  ວື່ຳກຳນ ອດົທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ອບັອຳຍ ເພ ື່ ອ ພຣະຄຣິດ ປະເສີດ ກວື່ຳ ສມົບດັ 

ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ ເພຳະ ເພິື່ ນ ເລງ ເຫັນ ລຳງວນັ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ນ ັໍ້ນ.         

27ເພຳະ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈິື່ງ 

ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ເສຍ         ໂດຍ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂຳດ ຂອງ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ໝັໍ້ນ ໃຈ 

ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ເຫັນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ບ ື່  ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ຕຳ.         

28ເພຳະ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຖ  ເທດສະ-

ກຳນ ປັດສະຄາ ແລະ ພິທີ ຊດິ ເລ ອດ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເພັດຊະຄຳດ ຜູໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລກູກກົ ມຳ ຖ ກ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້.         

29ເພຳະ ພວກ ອິສຣາເອນ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ເຂົຳ ຈິື່ງ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ທະເລ ແດງ         ເໝ ອນ ກບັ 

ຍື່ຳງ ເທິງ ດນິ ແຫໍ້ງ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຊຳວ ເອຢິບ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ຂໍ້ຳມ ເບິື່ ງ         ເຂົຳ ກ  ຈມົ ນ  ໍ້ຳ ຕຳຍ ໝດົ.         

30ເພຳະ ມີ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ວຽນ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ເຖງິ ເຈດັ ວນັ ແລໍ້ວ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ເພພງັ ລງົ.         

31ເພຳະ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນີໍ້         ຣາຮາບ ຍງິ ໂສເພນ ີຈິື່ງ ບ ື່  ຈບິຫຳຍ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ເພຳະ ນຳງ ໄດໍ້ ຕອບ ຮບັ ພວກ ສອດແນມ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ.ີ          
32ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ແດື່         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ເວລຳ ພ  ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ເຖງິ ກີເດໂອນ,         ບາຣາກ,         

ແຊມຊັນ,         ເຢັບທາ,         ດາວິດ,         ຊາມູເອນ          ແລະ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັຫລຳຍ.         

33ເພຳະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ມີ ໄຊ ເໜ ອ ແຜື່ນດນິ ຕື່ຳງ ໆ         ໄດໍ້ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ລະບບົ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ 

ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ,         ໄດໍ້ ອດັ ປຳກ ສິງ.         

34ໄດໍ້ ມອດ ໄຟ ອນັ ຮໍ້ອນ ກໍ້ຳ,         ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄມົ ດຳບ         ຄວຳມ 

ອື່ອນແອ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ກບັກຳຍ ເປັນຄວຳມ ແຂງແຮງ         ມີ ກ  ຳລງັ ຄວຳມ ສຳມຳດ ໃນ ເສິກ ສງົຄຳມ         ໄດໍ້ ຕ ີ

ກອງທບັ ຕື່ຳງປະເທດ ໃຫໍ້ ແຕກ ໜີ ໄປ.         

35ພວກ ຜູໍ້ຍງິ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ຂອງ ເຂົຳ         ໂດຍ ທຳງ 
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ເປັນ ຄ ນ ມຳ ອີກ ລຳງ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ທ ລະມຳນ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ຍອມຮບັ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ກຳນ ຄ ນ ມຳ ອນັ ປະເສີດ ກວື່ຳ.         

36ລຳງ ຄນົ ຖ ກ ທດົ ລອງ ໃຈ ດໍ້ວຍ ມີ ຜູໍ້ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແລະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີ        ອີກ ລຳງ 

ຄນົ ຖ ກ ລື່ຳມ ໂສໍ້ ແລະ ຖ ກ ຂງັ ຄກຸ ເໝ ອນ ກນັ.         

37ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ເຂົຳ ຄວື່ຳງ ຫີນ ໃສື່,         ໄດໍ້ ຖ ກ ເລ ື່ ອຍ 

ເປັນ ທື່ອນ,         ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ເສຍ,         ໄດໍ້ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ໜງັ ແກະ ໜງັ ແບໍ້ ທຽວ ໄປ ມຳ,         ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຫິວ 

ນ  ໍ້ຳ,         ທນົ ທກຸ ເວທະນຳ,         ແລະ ທນົ ກຳນ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ.         

38(ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ບ ື່  ສມົ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ)         

ເຂົຳ ໄດໍ້ ທຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ປື່ຳ ແລະ ຕຳມ ພ ູ         ຊື່ອນ ຕວົ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ແລະ ໃນ ຂມຸ.         

39ຄນົ ທງັ ປວງ ນີໍ້,         ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ອນັ ດ ີຍໍ້ອນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ         ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

40ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຈດັ ແຈງ ສິື່ ງ ທີື່  ປະເສີດ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ນອກ-

ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ໄດໍ້.          
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ເຫດທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕີສອນ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຝງູ ພະຍຳນ ຫລວງຫລຳຍ ຢູື່ ຮອບ ຂໍ້ຳງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ 

ຈ ົື່ງ ຊດັ ຖິໍ້ມ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ຖື່ວງ ຢູື່         ແລະ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ຕດິ ແໜໍ້ນ ໂດຍ ງ ື່ຳຍ         ສື່ວນ ກຳນ ແລື່ນ ແຂື່ງ ທີື່  ກ  ຳນດົ 

ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ແລື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມພຽນ ພະຍຳຍຳມ.         

2ຈ ົື່ງ ປກັ ຕຳ ເບິື່ ງ ພຣະເຢຊູ          

ຄ  ຜູໍ້ ບກຸເບກີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຜູໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ອດົທນົ ຕ ື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄວຳມ ຍນິດ  ີທີື່  ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ຖ  ວື່ຳຄວຳມ 

ລະອຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ສິື່ ງ ສ  ຳຄນັ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ປະທບັ ລງົ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

3ຈ ົື່ງ ພິຈຳ-

ລະນຳ ຄ ດ ເຖງິ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ອດົທນົ ກຳນ ຂດັຂວຳງ ຂອງ ຄນົ ບຳບ ທີື່  ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໝດົ ກ  ຳລງັ ໃຈ.         

4ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ເຖງິ ຂະໜຳດ 

ເລ ອດ ຕກົ.         

5ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລ ມ ຄ  ຳເຕ ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຕ ອນ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ເປັນ ລກູ ວື່ຳ,          

  “ລກູຂອງເຮົຳເອີຍ, 

   ຢື່ຳປະໝຳດຕ ື່ ກຳນຕສີອນຂອງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະຢື່ຳນໍ້ອຍໃຈເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຕຕິຽນ. 

 6  ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຕສີອນຜູໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົຮກັ 

  ແລະເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຮບັຜູໍ້ໃດເປັນລກູພຣະອງົກ ຊງົຂໍ້ຽນສອນຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນ.” 

7ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮບັ ແລະ ທດົ ເອົຳເທຳະ         ເພຳະ ເປັນ ກຳນ ຕ ີສອນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະຕບິດັ ຕ ື່  

ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ລກູ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ລກູ ຄນົ ໃດ ແດື່ ທີື່  ພ ື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ີສອນ 

ເຂົຳ.         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຕ ີສອນ         ຊ ື່ ງ ລກູ ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ລກູ 

ທຳງ         ບ ື່  ເປັນ ລກູ ແທໍ້.         

9ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ພ ື່  ເປັນ ມະນດຸ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ີສອນ ພວກ ເຮົຳ         

ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ນບັຖ  ພ ື່  ນ ັໍ້ນ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຢູື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ພຣະບດິາ ແຫື່ງ 

ບນັດຳ ວນິ ຍຳນ ຈດິ         ແລະ ມີ ຊວິດິ ຈະເລີນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

10ຝື່ຳຍ ພ ື່  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕ ີສອນ ພວກ ເຮົຳ ໃນ 

ຊ ົື່ວ ເວລຳ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ຕຳມ ຄວຳມ ເຫັນ ດ ີຂອງ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ີສອນ ພວກ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ 
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ປະໂຫຍດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ສະພຳບ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ໃນ ຄະນະ ທີື່  ມກີຳນ ຕ ີສອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ໜໍ້ຳ ຊ ື່ ນ ໃຈ ເລີຍ         ມີ ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ເສົໍ້ຳ ໃຈ         ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ຈະ 

ກ  ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ         ຄ  ຄວຳມສກຸ ສ  ຳລຳນ ແລະ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ແອບ ສອນ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          

ຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຂາດຈາກພຣະຄຸນ 
12ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ມ  ທີື່  ລື່ອຍ ອື່ອນ         ແລະ ຫວົ ເຂົຳ ທີື່  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມີ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ.”         

13“ຈ ົື່ງ ແປງ ທຳງ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ສ  ຳລບັ ຕນີ”         ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ຂຳ ທີື່  ພິກຳນ ນ ັໍ້ນ         ແທນ ທີື່  ຈະ ພິກ ໂບກ ກ  ຈະ 

ດ ີເປັນ ປກົກະຕ.ິ          
14ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ທີື່  ຈະ ຢູື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ທີື່  

ຈະ ໄດໍ້ ໃຈ ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ຖໍ້ຳ ໃຈ ບ ື່  ບ ລິສດຸ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

15ຈ ົື່ງ ຄື່ອຍ ຮກັສຳ 

ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຂຳດ ຈຳກ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຮຳກ ຂມົຂ ື່ ນ ງອກ ຂ ໍ້ນ ມຳ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ         ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ໄປ.         

16ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ມີ ຄນົ ຂຳດ 

ສິນ ທ  ຳ ຫລ  ຄນົ ປະໝຳດ ຕ ື່  ສິື່ ງ ສກັສິດ         ເໝ ອນ ເອຊາວ,         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິດ ຂອງ ບດຸ ກກົ ນ ັໍ້ນ ແລກ ກບັ ອຳ-

ຫຳນ ຄຳບ ດຽວ.         

17ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ ຢູື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ,         ເມ  ື່ອ ເອຊາວ ຢຳກ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ ຄ  ຳ ປະຕເິສດ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ຈນົ 

ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ໄຫລ         ກ  ບ ື່  ມີ ທຳງ ແກໍ້ ໄຂ ເລີຍ.         

18ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຈບັ ໄດໍ້,         ເຖງິ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ຢູື່,         

ເຖງິ ທີື່  ມ ດ ດ  ຳ ແລະ ມ ດ ມວົ,         ແລະ ເຖງິ ທີື່  ລມົ ພະຍ.ຸ         

19ເຖງິ ສຽງ ແກ,         ແລະ ເຖງິ ພຣະສລຸະສຽງ         ຊ ື່ ງ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຈກັ ຄ  ຳ ຕ ື່  ເຂົຳ ອີກ.         

20ເພຳະວື່ຳ ຂ ໍ້-

ຄວຳມ ທີື່  ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ທນົ ບ ື່  ໄດໍ້         ຄ  ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແຕື່ ສດັ ເດຍລະສຳນ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໂຕ ໃດ         ຖໍ້ຳ ຖ ກ-

ຕໍ້ອງ ພູ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຄວື່ຳງ ດໍ້ວຍ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ.”         

21ສິື່ ງ ທີື່  ປະກດົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ເຕັມທີື່          ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ.”         

22ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ມຳ ເຖງິ ພ ູຊີໂອນ,         ມຳ ເຖງິ ນະຄອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ຄ  ນະຄອນ ເຢຣູຊາເລັມ ຊ ັໍ້ນ 

ຟໍ້ຳ,         ມຳ ເຖງິ ຝງູ ເທວະດຳ ນບັ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ໝ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຊຸມນມຸ ກນັ ເປັນ ງຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ.         

23ມຳ ເຖງິ ທີື່  

ຊຸມນມຸ ຂອງ ບດຸ ກກົ ຜູໍ້ ມີ ຊ ື່  ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ສະຫວນັ,         ມຳ ເຖງິ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຄນົ ທງັ 

ປວງ,         ແລະ ມຳ ເຖງິ ວນິ ຍຳນ ຈດິ ຂອງ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຜູໍ້ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.         

24ມຳ ເຖງິ ພຣະເຢຊ ູຜູໍ້ ຊງົ 

ເປັນ ຜູໍ້ ກຳງ ຝື່ຳຍ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃໝື່,         ແລະ ມຳ ເຖງິ ພຣະໂລຫິດ ຊ ື່ ງ ຊດິ ໃສື່ ແລໍ້ວ         ທີື່  ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງ ອນັ ດກີ ວື່ຳ 

ເລ ອດ ຂອງ ອາເບັນ ອີກ.          
25ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຄ  ຳເຕ ອນ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ໂລກ         ບ ື່  ພົໍ້ນ ໂທດ ທີື່  ເຂົຳ ປະຕເິສດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຜູໍ້ 

ອວື່ຳຍໜໍ້ຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເຕ ອນ ຈຳກ ສະຫວນັ         ກ  ຈະ ບ ື່  ພົໍ້ນ ໂທດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເສຍ 

ອີກ.         

26ແມ ື່ນ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພະ ອງົ ນີໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ 

ບດັ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ຍງັ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະໜັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ແຕື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ທງັ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.”         

27ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ວື່ຳ         “ຍງັ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ”         ນ ັໍ້ນ 

ສະແດງ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຫວ ັື່ນໄຫວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ເສຍ         ເໝ ອນ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 
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ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ຫວ ັື່ນໄຫວ ຍງັ ຄງົ ເຫລ ອ ຢູື່.         

28ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພວກ ເຮົຳ ຮບັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຫວ ັື່ນໄຫວ ບ ື່  

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ 

ຊອບ ທ  ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂຄລບົ ຢ ຳ ເກງ.         

29ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຊງົ ເປັນ ໄຟ ທີື່  ເຜົຳ ຜຳນ.          

ບົດທີ 13 
ການປະຕິບັດທີ່ຊອບພຣະໄທ 

1ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮກັ ຢື່ຳງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ມີ ຢູື່ ຕ ື່  ກນັ ສະເໝີ ໄປ.         

2ຢື່ຳ ລ ມ ກຳນ ຕໍ້ອນຮບັ ແຂກ         ເພຳະວື່ຳ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບຳງ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ເທວະດຳ ໂດຍ ຕນົ ບ ື່  ທນັ ຮູໍ້.         

3ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ທີື່  ຖ ກ ລື່ຳມ ໂສໍ້         ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ມີ ຮື່ຳງກຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

4ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ກຳນ ສມົລດົ ເປັນ ທີື່  

ນບັຖ  ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         ແລະ ໃຫໍ້ ຕຽງ ສມົລດົ ເວັໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ຄນົ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ແລະ 

ຄນົ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຂົຳ.         

5ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ ເວັໍ້ນ 

ຈຳກ ກຳນ ຮກັ ເງນິ ຮກັ ຄ  ຳ         ຈ ົື່ງ ພ ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ມີ ຢູື່         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ເອງ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ 

ບ ື່  ປະ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”         

6ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ອຳດ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ໃຈ ກໍ້ຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ,         

“ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຊງົ ເປັນ ພຣະຜູູ້ຊ່ອຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ,         ມະ-

ນດຸ ຄນົ ໃດ ໜ  ຈະ ເຮັດ ອນັ ໃດ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້.”         

7ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ຜູໍ້ນ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ຜນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຂອງ ເຂົຳ         

ແລະ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຂົຳ.         

8ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ສະເໝີ ກນັ ທງັ 

ໃນ ເວລຳ ວຳນ ນີໍ້,         ໃນ ເວລຳ ວນັ ນີໍ້,         ແລະ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ.         

9ຢື່ຳ ຍອມ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສອນ ອນັ ແຕກ 

ຕື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພຳ ຕວົ ຫລງົ ໄປ         ເພຳະ ເປັນ ກຳນ ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ກ  ຳລງັ ໃຈ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຄນົ ປະຕບິດັ ຕຳມ.         

10ພວກ ເຮົຳ ມີ ແທນ ບຊູຳ 

ແທື່ນ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ຄນົ ຜູໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ຂອງ ຈຳກ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຊຳກ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ມນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ         

ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ລບົ ລໍ້ຳງບຳບ         ເຂົຳ ເຄີຍ ເອົຳ ໄປ ເຜົຳ ເສຍ ນອກ ຄໍ້ຳຍ.         

12ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພຣະ-
ເຢຊູ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ໄດໍ້ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ນອກ ປະຕູ ເມ  ອງ         ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ ພນົລະເມ  ອງ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ 

ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ ນອກ 

ຄໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍອມ ທນົ ເອົຳ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ທນົ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ.         

14ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ນີໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ນະຄອນ ອນັ ຖຳວອນ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ສະແຫວງຫຳ ນະຄອນ ທີື່  ຈະ ມີ ມຳ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ສນັລະເສີນ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ຕະຫລອດ 

ໄປ ທຳງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຜນົ ແຫື່ງ ຮມີ ສບົ ປຳກ ທີື່  ຍອມຮບັ ຮູໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.         

16ແຕື່ ທີື່  ຈະ ທ  ຳ 

ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີແລະ ມໃີຈ ເຜ ື່ ອ ແຜື່ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລ ມ ເສຍ         ເພຳະ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ.          
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17ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຍອມ ຟງັ ແລະ ຍອມ ຢູື່ ໃນ ໂອວຳດ ຜູໍ້ນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ດແູລ ຮກັສຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່         ເໝ ອນ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ທີື່  ຕໍ້ອງ ສະເໜີ ລຳຍ ງຳນ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ງຳນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ໃຈ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ໃຈ ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ.         

18ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຢູື່         ເພຳະ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ມໃີຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ 

ຊອບ ອນັ ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ຢື່ຳງ ດ ີໃນ ທກຸ ສິື່ ງ.         

19ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  

ເຮື່ງ ຮດັ ພວກ ທື່ຳນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຢູື່ 

ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ໂດຍ ໄວ.          

ຄຳອວຍພອນແລະຄຳຄຳນັບອັນສຸດທ້າຍ 
20ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ສນັຕ ິສກຸ,         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຄ ນ ມຳ 

ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ,         ຄ  ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ອງົ ໃຫຍື່         ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອນັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ 

ເປັນນດິ ນ ັໍ້ນ.         

21ຈ ົື່ງ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ຄບົ ຖໍ້ວນ ໃນ ກຳນ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະໄທ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ທ  ຳ ງຳນ ພຳຍ ໃນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ທີື່  ຊອບ ໃນ ສຳຍ 

ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ພຣະຄຣິດ ສ ບ ໆ         ໄປ 

ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          
22ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພຽນ ຟງັ ຄ  ຳເຕ ອນ ສະຕ ິນີໍ້         

ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຫລຳຍ ຄ  ຳ.         

23ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຕີໂມທຽວ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຖ ກ ປື່ອຍ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ມຳ ຮອດ ໄວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ເພິື່ ນ.         

24ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ບນັດຳ ຜູໍ້ນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ອີຕາເລຍ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ພວກ ທື່ຳນ.         

25ຂ  ພຣະຄນຸ 

ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          
 13 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ຢາໂກໂບ 

ບົດທີ 1 
1ຈຳກ         ຢາໂກໂບ ຜູໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ເຖງິ ຄນົ ສິບ 

ສອງ ກະ ກນຸ ທີື່  ກະຈດັກະຈຳຍ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.          

ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຖ່ອມໃຈ 
2ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ປະສບົ ກຳນ ທດົ ລອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳ 

ເປັນ ເລ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຍນິດ ີທີື່  ສດຸ.         

3ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳກຳນ ລອງ ເບິື່ ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ.         

4ແລະ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ ນ ັໍ້ນ ດ  ຳເນນີ ງຳນ ຈນົ ສ  ຳເລັດ         ເພ ື່ ອ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ສ  ຳເລັດ ແລະ ຄບົ ຖໍ້ວນ ໂດຍ ບ ື່  ຂຳດເຂນີ ສິື່ ງ ໃດ.         

5ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ໃນ 

ພວກ ທື່ຳນ ຂຳດ ສະຕປິນັຍຳ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຂ  ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ ແລະ ບ ື່  ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ິ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ທີື່  ທນູ ຂ .         

6ແຕື່ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນູ ຂ  

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມໃີຈ ສງົ ໃສ         ເພຳະ ຜູໍ້ ທີື່  ສງົ ໃສ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເໝ ອນ ຟອງນ  ໍ້ຳ ທີື່  ຖ ກ ລມົ ພດັ ຊດັ ໄປ 

ມຳ.         

7ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ ດ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

8ເປັນ ຄນົ ສອງ ໃຈ         ບ ື່  ແນື່-

ນອນ ໃນ ບນັດຳ ທຳງ ຂອງ ຕນົ.          
9ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ຈ ົື່ງ ອວດ ອໍ້ຳງ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຍກົຍ  ຕວົ ຂ ໍ້ນ.         

10ແຕື່ ໃຫໍ້ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈ ົື່ງ 

ອວດ ອໍ້ຳງ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຕກົຕ  ື່ຳ ລງົ         ເພຳະວື່ຳ ຕນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດອກ 

ຫຍໍ້ຳ.         

11ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ຂ ໍ້ນ         ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫຍໍ້ຳ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         ແລໍ້ວ ດອກ 

ຫຍໍ້ຳ ກ  ຕກົ ຫລ ົື່ນ ລງົ         ສສີນັ ວນັນະ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ມນັ ກ  ສດຸ ສິໍ້ນ ໄປ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຈະ 

ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ງຳນ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ການທົດລອງໃຈແລະການລໍ້ລວງ 
12ຄນົ ທີື່  ອດົທນົ ຕ ື່  ກຳນ ທດົ ລອງ ໃຈ ກ  ເປັນ ສກຸ         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ປະກດົ ວື່ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທນົ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພວງມຳໄລ ແຫື່ງ ຊວີດິ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ.         

13ເມ  ື່ອ 

ຜູໍ້ ໃດ ຖ ກ ລ ໍ້ ລວງ ໃຫໍ້ ຫລງົ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລ ໍ້ ລວງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ”         ເພຳະ-

ວື່ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຈະ ມຳ ລ ໍ້ ລວງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຫລງົ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ພຣະອງົ ເອງ ກ  ບ ື່  ຊງົ ລ ໍ້ ລວງ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຫລງົ 

ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

14ແຕື່ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ຖ ກ ລ ໍ້ ລວງ ໃຫໍ້ ຫລງົ         ເມ  ື່ອ ກເິລດ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຊກັ ຈ ື່ອງ ແລະ ເຍຳະ ເຍົໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ.         

15ເມ  ື່ອ ກເິລດ ຕ ັໍ້ງ ຮຳກ ແລໍ້ວ ກ  ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ ກ  ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

16ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຫລງົ ຜິດ ໄປ.         

17ກຳນ ປະ-

ທຳນ ອນັ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ ແລະ ຂອງ ປະທຳນ ອນັ ດເີລີດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຍື່ອມ ມຳ ແຕື່ ທງັ ເທິງ         ແລະ ລງົ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະບິດາ ແຫື່ງ ບນັ ດວງ ສະຫວື່ຳງ         ໃນ ພຣະບິດາ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມກີຳນ ປື່ຽນແປງ         ແລະ ບ ື່  ມີ ເງຳົ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ 



425 ຢາໂກໂບ 2 
ກຳນ ຊງົ ໝນຸ ວຽນ.         

18ໂດຍ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ 

ບງັເກດີ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ອນັ ສດັ ຈງິ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ຜນົ ແຮກ ແຫື່ງ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ.          

ການຟັງແລະການຂັບຕາມພຣະທຳ 
19ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ວື່ອງໄວ ໃນ ກຳນ ຟງັ         ຈ ົື່ງ ຊໍ້ຳ ໃນ 

ກຳນ ເວົໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ຊໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ.         

20ເພຳະ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ມະນດຸ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເກດີ ມຳ.         

21ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ,         ຈ ົື່ງ ເລີກ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ເຫລ ອ ຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ນໍ້ອມ ໃຈ ຮບັ ເອົຳ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ປກູຝງັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ຈດິ 

ວນິ ຍຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

22ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຂບັ ຕຳມ ພຣະໄທ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເປັນ ແຕື່ ພຽງ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ລ ໍ້ ລວງ ຕນົ ເອງ.         

23ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຍນິ 

ພຣະທ  ຳ ແລະ ບ ື່  ຂບັ ຕຳມ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ໃນ ແວື່ນ.         

24ເພຳະ ເມ  ື່ອ ແຍງ 

ເບິື່ ງ ຕວົ ເອງ ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ໄປ         ແລໍ້ວ ກ  ລ ມ ໃນ ທນັທີ ນ ັໍ້ນ ໂລດ ວື່ຳ ຕວົ ເອງ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

25ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ພິ-

ຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ອນັ ດ ີທີື່  ສດຸ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ໃຫໍ້ ເສລີພຳບ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ 

ພຣະທ  ຳ ບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ ຫລງົ ລ ມ ໄປ         ແຕື່ ເປັນ ຜູໍ້ ຂບັ ຕຳມ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ 

ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມສກຸ ໃນ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ຕນົ.[a]                  

26ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຄ ດ ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ມີ ທ  ຳ ມະ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຫໍ້ຳມ ລີໍ້ນ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ລ ໍ້ ລວງ ຕວົ ເອງ         ທ  ຳ ມະ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ.         

27ທ  ຳ ມະ ທີື່  ບ ລິສດຸ 

ແລະ ບ ື່  ມກີຳນ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະບິດາ          ກ  ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ກຳນ ຢໍ້ຽມຢຳມ 

ລກູ ກ  ໍ້ຳ ພໍ້ຳ ແລະ ຍງິ ໝໍ້ຳຍ ທີື່  ມີ ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນ         ແລະ ກຳນ ຮກັສຳ ຕວົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ ຂອງ 

ໂລກ.          

ບົດທີ 2 
ຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເລືອກໜ້າຄົນ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ໃນ ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ພຣະສຳດສະໜຳ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ຊງົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ມກີຳນ ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຄນົ.         

2ສມົມດຸ ວື່ຳ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ  

ແຫວນ ຄ  ຳ ແລະ ແຕື່ງ ຕວົ ງດົ ງຳມ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ມີ ຄນົ ຈນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ນຸື່ງ 

ເຄ ື່ ອງ ເປ ໍ້ອນເປິ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

3ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສນົໃຈ ໃນ ຄນົ ທີື່  ແຕື່ງ ຕວົ ງດົ ງຳມ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ກື່ຳວ ທກັ ທຳຍ ປຳ ໄສ ຮບັ ຕໍ້ອນຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ເໝຳະ ສມົ ນີໍ້ ເທີນ”         ແລະ ໃນ ຂະນະ ດຽວ 

ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ຈນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢູື່ ຫັໍ້ນ”         ຫລ          “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນ ັື່ງ ທີື່  ຕ ັື່ງ ຮອງ ຕນີ ເຮົຳ ນີໍ້.”         

4ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜູໍ້ ແບື່ງ ຊ ັໍ້ນ ວນັນະ         ແລະ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຕດັ ສີນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄ ດ ອນັ ຊ ົື່ວ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

5ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ຄນົ ຍຳກຈນົ ໃນ ໂລກ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ມ ລະດກົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

6ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ-

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈະໄດໍ້ຮບັພຣະພອນໃນກຳນຂບັຕຳມຂອງຕນົ.” 
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ໝຳດ ຄນົ ຈນົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ນ ັໍ້ນ ຫລ          ທີື່  ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຫລ          ທີື່  ລຳກ 

ດ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ສຳນ.         

7ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຫລ          ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະນຳມ ອນັ ປະເສີດ ທີື່  ໃຊໍ້ ເອີໍ້ນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

8ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂບັ ຕຳມ ພຣະລຳຊະບນັຍດັ ໂດຍ ຄບົ ຖໍ້ວນ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຂ ໍ້ ທີື່  

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ”         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ດ ີຢູື່.         

9ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເລ ອກ 

ໜໍ້ຳ ຄນົ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ຜິດ         ແລະ ພຣະບນັຍດັ ຕດັ ສີນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ລື່ວງ ລະເມດີ.         

10ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ໃດ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ ແຕື່ ຜິດ ຢູື່ ຂ ໍ້ ດຽວ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຜິດ 

ພຣະບນັຍດັ ທງັ ໝດົ.         

11ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ສູື່ ຜວົ ເມຍ ທື່ຳນ”         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ 

ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ແຕື່ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ລື່ວງ 

ລະເມດີ ພຣະບນັຍດັ.         

12ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ແລະ ເຮັດ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຄນົ ທີື່  ຈວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ 

ພິພຳກສຳ ດໍ້ວຍ ກດົ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ເສລີພຳບ.         

13ເພຳະວື່ຳ ໃນ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ສະແດງ 

ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ສື່ວນ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຍື່ອມ ມໄີຊຊະນະ ເໜ ອ ກຳນ 

ພິພຳກສຳ.          

ຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມກໍໄຮ້ຜົນ 
14ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຕນົ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແຕື່ ບ ື່  ມກີຳນ ປະຕບິດັ         

ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ອຳດ ຈະ ໃຫໍ້ ຕນົ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລ .         

15ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຊຳຍ ຍງິ ຄນົ ໃດ ບ ື່  

ມີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ ແລະ ຂຳດເຂນີ ອຳຫຳນ ປະຈ  ຳ ວນັ.         

16ແລະ ມີ ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ເທີນ,         ຂ  ໃຫໍ້ ອບົ ອຸື່ນ ແລະ ກນິ ອີື່ ມ ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເຂົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ສ  ຳລບັ ຕວົ ນ ັໍ້ນ         

ຈະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ.         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ກ  ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມກີຳນ ປະຕບິດັ ກ  

ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

18ແຕື່ ບຳງ ຄນົ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຂໍ້ອຍ ມກີຳນ ປະຕ-ິ

ບດັ”         ຈ ົື່ງ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມກີຳນ ປະຕບິດັ         ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ສະ-

ແດງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຊ ື່ ອ ຕີໍ້ 

ວື່ຳ ມ ີພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີຢູື່ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ກ  ເຊ ື່ ອ ເໝ ອນ ກນັ ແລະ ຢໍ້ຳນ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ.          
20ໂອ         ຄນົ ໂງ ື່ ເຮຍີ,         ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຮຽນ ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ບ ື່  ມກີຳນ ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄຮໍ້ ຜນົ.         

21ເມ  ື່ອ ອັບຣາຮາມ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ອີຊາກ ບດຸ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຖວຳຍ ເທິງ ແທື່ນ 

ບຊູຳ         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ ເພຳະ ກຳນ ປະຕບິດັ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

22ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ກ  ຮວມກນັ ກບັ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເຖງິ ທີື່  ສ  ຳເລັດ.         

23ແລະ ພຣະຄ  ຳ ພີ ກ  ສ  ຳເລັດ ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຖ  ວື່ຳຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແກື່ ທື່ຳນ”         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ເອີໍ້ນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ສະຫຳຍ ຂອງ ເຮົຳ.”         

24ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ         

ກ  ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ພຽງ ຢື່ຳງ ດຽວ.         

25ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ 

ນຳງ ຣາຮາບ ຍງິ ໂສເພນ ີໄດໍ້ ຮບັ ຕໍ້ອນ ຜູໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກບັ ເມ  ອ ເສຍ ທຳງ ອ ື່ ນ         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ 

ຊອບ ທ  ຳ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຕບິດັ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ .         

26ເຫດ ວື່ຳ ຮື່ຳງກຳຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຈດິ ວນິ ຍຳນ[a]         ກ  ຕຳຍ 

 

[a]ຫລ  “ບ ື່ ມລີງົຫນັໃຈ.” 
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ແລໍ້ວ ສນັໃດ         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ບ ື່  ມກີຳນ ປະຕບິດັ ກ  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ສນັນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 3 
ເລື່ອງລີ້ນ 

1ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເປັນ ອຳຈຳນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ເພຳະ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ສອນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ໜກັໜື່ວງ ກວື່ຳ ຜູໍ້ 

ອ ື່ ນ.         

2ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ເຮັດ ຜິດພຳດ ຢູື່ ເລ ໍ້ອຍ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ທຳງ ວຳຈຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເປັນ ຄນົ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ແລະ ສຳມຳດ ບງັຄບັ ທງັ ຕວົ ໄວໍ້ ໄດໍ້ ເໝ ອນ ກນັ.         

3ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ເອົຳ 

ບງັຫຽນ ໃສື່ ປຳກ ມ ໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມນັ ຟງັ ຄວຳມ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ສຳມຳດ ບງັຄບັ ທງັ ຕວົ ມນັ ໃຫໍ້ ຫນັ ໄປ ມຳ.         

4ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮ ອ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ເຮ ອ ໃຫຍື່ ແລະ ຖ ກ ລມົ ພດັ ແລື່ນ ໄປ         ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ 

ຫນັ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ໂທມ ທໍ້ຳຍ ອນັ ນໍ້ອຍ ໆ         ຕຳມໃຈ ປະສງົ ຂອງ ນຳຍທໍ້ຳຍ.         

5ລີໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ         ເປັນ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ນໍ້ອຍ ໆ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ເລ ື່ ອງ ໃຫຍື່ ໆ,         

6ເບິື່ ງ ແມ,         ໄຟ ໜໍ້ອຍ ດຽວ 

ສຳມຳດ ຈດຸ ເຜົຳ ປື່ຳ ກວໍ້ຳງ ເທົື່ ຳໃດ ໜ          ລີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໄຟ ລີໍ້ນ ຄ  ໂລກ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ລະຫວື່ຳງ 

ບນັດຳ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ,         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ທງັ ຕວົ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ໄປ,         ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ໄຟ ທີື່  ເຜົຳ ໄໝໍ້ 

ວງົ ກະແສ ແຫື່ງ ຊວີດິ         ແລະ ມນັ ເອງ ກ  ຕດິ ໄຟ ມຳ ຈຳກ ນະລກົ.          
7ເພຳະວື່ຳ ສດັ ເດຍລະສຳນ ທກຸ ຊະນດິ         ຄ  ສດັປື່ຳ ແລະ ນກົ ທງັ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ແລະ ສດັ ໃນ ທະເລ         

ເອົຳ ມຳ ເຝິກແອບ ໄດໍ້         ແລະ ມະນດຸ ກ  ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ຟງັ ຄວຳມ ແລໍ້ວ.         

8ແຕື່ ລີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ 

ສຳມຳດ ເຝິກແອບ ໄດໍ້         ມນັ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ເຫລ ອ ຄວຳມ ບງັຄບັ         ແລະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພິດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ຕຳຍ.         

9ພວກ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ລີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ສນັ ລະ ເສິນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ພຣະບດິາ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ດໍ້ວຍ ລີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ມະນດຸ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ຕຳມ ຮບູເງຳົ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

10ຄ  ຳ ສນັລະເສີນ ແລະ ຄ  ຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ອນັ ດຽວ ກນັ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ເອີຍ,         ບ ື່  ຄວນ ໃຫໍ້ກຳນ ແນວ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມີ ມຳ.         

11ບ ື່  ນ  ໍ້ຳພຸ ຈະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳຫວຳນ ແລະ ນ  ໍ້ຳ ຂມົ ພຸື່ງ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ຮູ ດຽວ ກນັ ຫລ .         

12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ຈະ ເກດີ ຜນົ ເປັນ ໝຳກກອກ 

ໄດໍ້ ຫລ          ຫລ  ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ເກດີ ຜນົ ເປັນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ໄດໍ້ ຫລ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ນ  ໍ້ຳ ເຄັມ ຈະ ເກດີ 

ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ຈ ດ ບ ື່  ໄດໍ້.          

ປັນຍາທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງ 
13ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ສະແດງ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ 

ຕນົ ໂດຍ ກລິິຍຳ ອນັ ດ ີ         ມໃີຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ.         

14ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມໃີຈ ເຫິງ ສຳ ອນັ 

ຂມົຂ ື່ ນ ແລະ ມກັ ໃຫຍື່ໄຝື່ສງູ         ກ  ຢື່ຳ ໂອໍ້ ອວດ ແລະ ຢື່ຳ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຈງິ.         

15ປນັຍຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ 

ມຳ ຈຳກ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ         ແຕື່ ເປັນ ປນັຍຳ ຢື່ຳງ ໂລກ,         ເປັນ ຢື່ຳງ ທ  ຳ ມະ ດຳ ມະນດຸ ແລະ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຜີ ຮໍ້ຳຍ.         

16ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ໃດ ມີ ຄວຳມ ເຫິງ ສຳ ແລະ ຄວຳມ ມກັ ໃຫຍື່ໄຝື່ສງູ         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ວຸໍ້ນວຳຍ ແລະ ມກີຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ 

ຮໍ້ຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

17ແຕື່ ສະຕປິນັຍຳ ທີື່  ມຳ ແຕື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         ກື່ອນ ອ ື່ ນ ກ  ເປັນ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ຈິື່ງ ປະກອບ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ,         ສພຸຳບ,         ແລະ ຍອມ ຟງັ ງ ື່ຳຍ,         ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ແລະ ໃຫໍ້ ຜນົ 
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ດ,ີ         ບ ື່  ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຄນົ ແລະ ບ ື່  ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ.         

18ຜູໍ້ ສໍ້ຳງສນັ ຕ ິສກຸ ຫວື່ຳນ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິສກຸ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຽວ 

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ.          

ບົດທີ 4 
ການເປັນມິດກັບໂລກ 

1ອນັ ໃດ ເປັນ ສຳເຫດ ກຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         ແລະ ອນັ ໃດ ເປັນ ສຳເຫດ ຂອງ ກຳນ ທະ ເລຳະ ວວິຳດ ກນັ 

ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ກເິລດ ຕນັຫຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ          ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສູໍ້ ກນັ.         

2ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢຳກ ໄດໍ້ ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ກນັ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫິງ ສຳ ກນັ,         ແຕື່ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ໄດໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຜິດ ຖຽງ ແລະ ທະ ເລຳະ ວວິຳດ ກນັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເພຳະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ .         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂ  ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ເພຳະ ຂ  ຜິດ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ໄປ ໃຊໍ້ ຕຳມ ກເິລດ ຕນັຫຳ ຂອງ ຕນົ.          
4ໂອ         ຄນົ ທີື່  ຫລິໍ້ນ ຊູ ໍ້ ເຮຍີ,

[a]         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຫລ  ວື່ຳກຳນ ເປັນ ມດິ ກບັ ໂລກ ກ  ຄ  ກຳນ ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ          ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ເປັນ ມດິ ກບັ ໂລກ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ສດັຕູ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

5ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຄ ດ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ເປົື່ ຳ ໆ         ຫລ          ທີື່  ພຣະຄ  ຳ ພີ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ວນິ ຍຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 

ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ປຳດຖະໜຳ ຢື່ຳງ ແຮງ ກໍ້ຳ.”         

6ແຕື່ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະຄນຸ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ 

ອີກ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ຈິື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕ ື່ ສູໍ້ ຄນົ ທີື່  ຈອງຫອງ         ແຕື່ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະ-

ຄນຸ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ.”         

7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນໍ້ອມ ໃຈ ຍອມ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ 

ມຳນ ແລະ ມນັ ຈະ ໜີ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.         

8ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ຈະ 

ສະເດັດ ມຳ ໃກໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄນົ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ມ  ໃຫໍ້ ສະອຳດ,         ແລະ ຄນົ ສອງ ໃຈ ຈ ົື່ງ 

ຊ  ຳລະ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ.         

9ຈ ົື່ງ ເປັນ ທກຸ ໂສກເສົໍ້ຳ,         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ຮ  ື່ຳໄຮ         ໃຫໍ້ກຳນ ຫວົ ຂອງ 

ຕນົ ກບັກຳຍ ເປັນ ກຳນ ໂສກເສົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍນິດ ີກບັກຳຍ ເປັນຄວຳມ ເສົໍ້ຳໝອງ.         

10ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຍກົ ຊູ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ.          

ຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ພີ່ນ້ອງ 
11ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ຜູໍ້ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຫລ  ກື່ຳວ ໂທດ 

ໃສື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ແລະ ກື່ຳວ ໂທດ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແຕື່ ເປັນ ຜູໍ້ ຕດັສິນ ພຣະບນັ-

ຍດັ.         

12ມີ ຜູໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ຜູໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ພຽງ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຄ  

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສຳມຳດ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ແລະ ຊງົ ສຳມຳດ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ໄດໍ້         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ,         

ເປັນ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ.          

ການອວດອ້າງ 
13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້ ຫລ  ມ ໍ້ອ ື່ ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ ເມ  ອງ ນີໍ້,         ຈະ ພກັ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ປີ ໜ ື່ ງ,         ແລະ ຈະ ຄໍ້ຳຂຳຍ ເອົຳ ກ  ຳໄລ.”         

14ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ຂອງ 

 

[a]ຄ  ຳນີໍ້ໝຳຍເຖງິກຳນທີື່ ພຣະຄ  ຳພີເຄຍີປຽບພວກອສິຣຳເອນວື່ຳ ເປັນເໝ ອນພນັລະຍຳຂອງພຣະເຈົໍ້ຳທີື່ ປະ

ຖິໍ້ມພຣະອງົເສຍ (ເຊຍີເບິື່ ງ ອຊຢ 54:5; ຢຣຢ 3:20; ຮຊອ 2:2). 
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ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ວື່ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳໝອກ ທີື່  ປະກດົ ຢູື່ ຊ ົື່ວຄຳວ         ແລໍ້ວ ກ  

ຫຳຍ ໄປ.         

15ແທນ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ         ພວກ 

ເຮົຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ແລະ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຫລ  ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.”         

16ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໂອໍ້ ອວດ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຖ  ຕວົ         ກຳນ ໂອໍ້ ອວດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ລໍ້ວນ ເປັນ ແຕື່ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.         

17ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ ວື່ຳ ອນັ ໃດ ເປັນ 

ກຳນ ດ ີແລະ ບ ື່  ເຮັດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ມີ ບຳບ.          

ບົດທີ 5 
ຄຳເຕືອນຄົນຮັ່ງມ ີ

1ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ໂອື່ຍຄຳງ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ທີື່  

ຈະ ມຳ ຖ ກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

2ຄວຳມ ສມົບນູ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ ແລໍ້ວ         ຄ  ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ແມງ ກ  ກດັ ກນິ ແລໍ້ວ.         

3ເງນິ ຄ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເກດີ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ         ແລະ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ຫລກັ 

ຖຳນ ຕ ື່ ສູໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ເລ ອດ ເນ ໍ້ອ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ໄຟ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ຊບັ 

ສມົບດັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ວນັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

4ເບິື່ ງ ແມ,         ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ນຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຮໍ້ອງ ຟໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງທກຸ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ຊຳບ 

ແລໍ້ວ         ເຖງິ ພຣະກນັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ຈອມພນົ.         

5ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ 

ໂລກ ຢື່ຳງ ຟມູເຟ ອຍ ແລະ ສະໜກຸ ສະ ໜຳນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບ  ຳລງຸ ຈດິໃຈ ເໝ ອນ ລ ຖໍ້ຳ ວນັ ປະຫຳນ.         

6ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕດັ ສີນ ລງົໂທດ ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເສຍ         ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          

ຄວາມອົດທົນແລະການອ້ອນວອນ 
7ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ອດົທນົ ຈນົ ກວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະເດັດ 

ມຳ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ,         ຊຳວ ປກູຝງັ ທີື່  ລ ຄອຍ ຜນົ ອນັ ມຄີື່ຳ         ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເຂົຳ ພຽນ ຄອຍ ຈນົ ກວື່ຳ 

ມີ ຝນົ ຕ ົໍ້ນ ລະດ ູແລະ ຝນົ ປຳຍ ລະດ.ູ         

8ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈ ົື່ງ ອດົທນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ອກົ ຕ ັໍ້ງໃຈ 

ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ.         

9ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         

ຢື່ຳ ຈ ົື່ມ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຊງົ ພິພຳກສຳ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຊງົ 

ປະທບັ ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ປະຕູ ແລໍ້ວ.         

10ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແບບຢື່ຳງ ໃນ ກຳນ ທນົ ທກຸ ແລະ 

ຄວຳມ ພຳກ ພຽນ ຂອງ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄວຳມ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ.         

11ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຮົຳ ຖ  ວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ ກ  ເປັນ ສກຸ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ໂຢບ          ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ໃນ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະເມດຕຳ ກະລນຸຳ.         

12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ທີື່  ສ  ຳຄນັ 

ກວື່ຳ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ທງັ ໝດົ ກ  ຄ          ຢື່ຳ ສະບດົ ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ຟໍ້ຳ,         ຫລ  ດນິ,         ຫລ  ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ແຕື່ ສິື່ ງ 

ໃດ ແມ ື່ນ ກ  ໃຫໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ,         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ກ  ໃຫໍ້ ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ,         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃນ ກຳນ ຊງົ ລງົ-

ໂທດ.          
13ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທນົ ທກຸ ຫລ          ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອໍ້ອນວອນ         ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຫລ          ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ.         

14ມີ ຜູໍ້ ໃດ ເຈບັ ໄຂໍ້ ໄດໍ້ ປື່ວຍ ຫລ          ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຊນີ ບນັດຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ຄຣສິຕະ-
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ຈກັ ມຳ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

15ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ທີື່  ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ປື່ວຍ ນ ັໍ້ນ ລອດ ພົໍ້ນ         ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ລກຸຂ ໍ້ນ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ ິແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທ  ຳ ຜິດ ເຮັດ ບຳບ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ 

ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້.         

16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ສຳລະພຳບ ຜິດ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ         ຈ ົື່ງ 

ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ກນັ ແລະ ກນັ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ດ ີພະຍຳດ         ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ 

ມີ ລິດ ສກັສິດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ.         

17ເອລຢີາ ກ  ເປັນ ມະນດຸ ທີື່  ມີ ສະພຳບ ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ທນູ ຂ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ແລະ ຝນົ ກ  ບ ື່  ຕກົ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ເຖງິ ສຳມ ປີ ກບັ 

ຫກົ ເດ ອນ.         

18ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ທນູ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ອີກ         ຟໍ້ຳ ກ  ປະທຳນ ຝນົ ໃຫໍ້         ແລະ ແຜື່ນດນິ ກ  ໄດໍ້ ເກດີ 

ຜນົ ຕື່ຳງ ໆ.          
19ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລງົ ຜິດ ໄປ ຈຳກ ຄວຳມ ຈງິ,         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ 

ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ອີກ.         

20ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ບຳບ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕື່ຳວ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ທຳງ 

ຜິດ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ         ແລະ ທງັ ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ຜິດ ບຳບ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອະໄພ.          
 5 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ເປໂຕ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
1ເປໂຕ          ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຮຽນ         ພວກ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ແລະ ທີື່  ກະຈດັກະ-

ຈຳຍ ໄປ ເປັນ ຜູໍ້ ພກັ ເຊົຳ ໃນ ແຂວງ ປົນໂຕ,         ແຂວງ ຄາລາເຕຍ,         ແຂວງ ກາປາໂດເກຍ,         ແຂວງ ອາ-
ເຊຍ          ແລະ ແຂວງ ບີທີເນຍ.         

2ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ຮູໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ພຣະວິນຍານ ຈະ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ,         ຈະ ໃຫໍ້ ນບົ ນໍ້ອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ,         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊດິ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ.         ຂ  ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິ

ສກຸ ຈ ົື່ງ ບງັເກດີ ທະວຄີນູ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ຄວາມຫວັງອັນມີຊີວິດຢູ່ 
3ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະບດິາ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ,         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ 

ພຣະມະຫຳ ກະລນຸຳ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ,         ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ບງັເກດີ ໃໝື່         ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ອນັ ມີ 

ຊວີດິ ຢູື່         ໂດຍ ກຳນ ຄ ນ ພຣະຊນົ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ.         

4ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຮູໍ້ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ,         

ບ ື່  ຖ ກ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ,         ແລະ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃນ ມະຫຳ ສະຫວນັ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ.         

5ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ລິດເດດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ຈນົ ໄດໍ້ ເຖງິ 

ຄວຳມ ພົໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ປະກດົ ໃນ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

6ໃນ ສິື່ ງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຫລຳຍ         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ຄວຳມທກຸ ໂສກ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖ ກ ທດົ ລອງ 

ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ຊ ົື່ວ ເວລຳ ໜ ື່ ງ.         

7ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຄ  ຳ ກ  ຍງັ ຖ ກ ລອງ ເບິື່ ງ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ແຕື່ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ຖ ກ ລອງ 

ກ  ປະເສີດ ກວື່ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ຍື່ອມ ຮູໍ້ ສນູຫຳຍ ໄປ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກຳນ ທດົ ລອງ ຕື່ຳງ ໆ         ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ເຊ ື່ ອ ທີື່  ລອງ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ປະກດົ ວື່ຳ ຄວນ ຮບັ ຄວຳມ ສນັລະເສີນ,         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ,         ແລະ ກຽດຕຍິດົ         ໃນ 

ເວລຳ ທີື່  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ.         

8ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ກ  

ຍງັ ຮກັ ພຣະອງົ ຢູື່         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຂະນະ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຫັນ ພຣະອງົ         ແຕື່ ຍງັ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ຊ ື່ ງ ເຫລ ອ ທີື່  ຈະ ອະທິບຳຍ ໄດໍ້.         

9ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຕຳມ ຈດຸປະສງົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຄ  ວນິ ຍຳນ ຈດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.          
10ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຖງິ ພຣະຄນຸ         ຊ ື່ ງ ຈະ ບງັເກດີ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ກ  

ໄດໍ້ ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳ ແລະ ສ ບ ຖຳມ ຫຳ ຢື່ຳງ ຖໍ້ວນ ຖີື່  ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ນີໍ້.         

11ເຂົຳ ໄດໍ້ ສ ບ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ວື່ຳ         

ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຂົຳ         ໄດໍ້ ຊງົ ບ ົື່ງ ໄວໍ້ ເຖງິ ຄຳວ ໃດ ແລະ ເວລຳ ຢື່ຳງ-

ໃດ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ທ  ຳນວຳຍ ໄວໍ້ ເຖງິ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ແລະ ເຖງິ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ທີື່  ຈະ ມຳ ພຳຍຫລງັ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ນ ັໍ້ນ.         

12ກ  ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ 

ຊຳບ ວື່ຳ         ທີື່  ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ເຂົຳ ເອງ         ແຕື່ ສ  ຳ-
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ລບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ບດັ ນີໍ້ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຜູໍ້ ຊງົ ຮບັ ໃຊໍ້ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພວກ ເທວະດຳ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ.          

ຊົງບັນຊາໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງບໍລິສຸດ 
13ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ຕຽມ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຈ ົື່ງ ມີ ສະຕ ິລະວງັ ຕວົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ 

ຄວຳມ ຫວງັ ໃຫໍ້ ເຕັມ ບ ລິບນູ ໃນ ພຣະຄນຸ         ຄ  ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຢຊ ູຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ.         

14ໂດຍ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ລກູ ທີື່  ຟງັ ຄວຳມ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ 

ຕຳມ ກເິລດ ຕນັຫຳ ແບບ ເກົື່ ຳ         ຢື່ຳງ ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ໂງ ື່ ຢູື່.         

15ແຕື່ ເພຳະ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ລິສດຸ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ,         ຈ ົື່ງ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ໃນ ກລິິຍຳ ວຳຈຳ ທກຸ ປະກຳນ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

16ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເປັນ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ບ ລິສດຸ.”         

17ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອໍ້ອນວອນ ທນູ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກເິລດ ຂອງ ເຂົຳ ໂດຍ 

ບ ື່  ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເອີໍ້ນ ພຣະອງົ ວື່ຳ         “ພຣະບິດາ”         ກ  ຕຳມ         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.         

18ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

ພຣະອງົ ຊງົ ໄຖື່ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ອນັ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຕ ື່  

ຈຳກ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໄຖື່ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ         ຄ  ເງນິ ຫລ  ຄ  ຳ.         

19ແຕື່ ຊງົ ໄຖື່ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ອນັ ຊງົ ມຄີື່ຳ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເລ ອດ ລກູ ແກະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ 

ຫລ  ຮອຍ ດື່ຳງ.         

20ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກ  ຳນດົ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ກື່ອນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ພຣະອງົ ປະກດົ ໃນ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

21ເພຳະ ດໍ້ວຍ ພຣະຄຣິດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ 

ຈິື່ງ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະເຈົ້າ,         ຜູໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພຣະຄຣິດ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ,         ແລະ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ         ຈນົ ກວື່ຳ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ແລະ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຕ ັໍ້ງ 

ຢູື່ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.          
22ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ຈງິ ຈນົ ມີ 

ຄວຳມ ຮກັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຢື່ຳງ ຈງິ ໃຈ,         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຮກັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ.         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເກດີ ໃໝື່ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເກດີ ຈຳກ ແນວ ປກູ ທີື່  ອຳດ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແຕື່ ເກດີ ຈຳກ ແນວ 

ປກູ ທີື່  ບ ື່  ອຳດ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ຄ  ເກດີ ຈຳກ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອນັ ຊງົ ຊວີດິ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ.         

24ເພຳະວື່ຳ,          

  “ບນັດຳມະນດຸທງັໝດົເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳ 

   ແລະບນັດຳສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຂົຳກ ເປັນເໝ ອນດອກຫຍໍ້ຳ 

  ຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ ແລະດອກມນັກ ຫື່ວງຫລ ົື່ນໄປ. 
25ແຕື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ເປັນນດິ”         ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຂື່ຳວ ປະເສີດ ທີື່  ໄດໍ້ 

ປະກຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຊຳບ ແລໍ້ວ.          
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ສີລາທີ່ຊົງຊີວິດແລະຊົນຊາດບໍລິສຸດ 
1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະຖິໍ້ມ ຄວຳມ ຄ ດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ປວງ,         ກນົອບຸຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ,         ກຳນ ໜໍ້ຳ 

ຊ ື່  ໃຈ ຄດົ,         ຄວຳມ ອິດສຳ         ແລະ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ ທງັ ໝດົ.         

2ເໝ ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ໆ         ທີື່  ເກດີ ໃໝື່         ຈ ົື່ງ 

ຮໍ້ອນໃຈ ປຳດຖະໜຳ ຫຳ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ອນັ ບ ລິສດຸ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ         ເພ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ເຖງິ ຄວຳມ ພົໍ້ນ.         

3ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊມີ ລດົ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ປະກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ ຄນຸ.          
4ຈ ົື່ງ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະສີລຳ ທີື່  ຊງົ ຊວີດິ         ຊ ື່ ງ ຝື່ຳຍ ມະນດຸ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ມຄີື່ຳ.         

5ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ຫີນ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ພວກ 

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຍອມ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ເປັນ ພຣະວຫິຳນ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ,         ເປັນ ປະໂລຫິດ ບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບຊູຳ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ         ຊ ື່ ງ ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

6ເພຳະ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,          

  “ເບິື່ ງແມ, ເຮົຳວຳງຫີນກໍ້ອນໜ ື່ ງລງົໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ເປັນຫີນເສົຳເອກທີື່ ເລ ອກໄວໍ້ແລໍ້ວ ແລະເປັນຫີນທີື່ ມຄີື່ຳອນັປະເສີດ 

  ຜູໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນຫີນນ ັໍ້ນກ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍຈກັເທ ື່ ອ.” 
7ຄື່ຳ ປະເສີດ ນ ັໍ້ນ ມີ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ,          

  “ຫີນທີື່ ຊື່ຳງກ ື່ຖິໍ້ມເສຍແລໍ້ວຫີນນ ັໍ້ນແຫລະ, ໄດໍ້ກບັກຳຍມຳເປັນຫີນເສົຳເອກ.” 
8ແລະ,          

  “ເປັນຫີນທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຕ  ຳສະດດຸແລະເປັນຫີນທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ສະດດຸລ ົໍ້ມ” 

ທີື່  ເຂົຳ ສະດດຸ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ         ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ.         

9ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຊຳດ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ,         ເປັນ ປະໂລຫິດ ຫລວງ,         ເປັນ 

ປະຊຳຊຳດ ບ ລິສດຸ,         ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເອງ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະບຳລະມີ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສູື່ ຄວຳມ 

ສະຫວື່ຳງ ອນັ ມະຫດັສະຈນັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ຄ  ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ຊຳດ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ 

ເປັນ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ ແລໍ້ວ.          

ດຳເນີນຊີວິດເໝືອນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈົ້າ 
11ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເຕ ອນ ສະຕ ິພວກ ທື່ຳນ         ເໝ ອນ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  

ທື່ອງ ທື່ຽວ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ງດົ ເວັໍ້ນ ຈຳກ ຕນັຫຳ ແນວ ມະນດຸ         ຊ ື່ ງ ທ  ຳ ເສິກ ຕ ື່ ສູໍ້ ຈດິ ວນິ ຍຳນ.         

12ຈ ົື່ງ ດ  ຳ-

ເນນີ ຊວີດິ ອນັ ດ ີຖໍ້ຳມກຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເພ ື່ ອ ໃນ ກ ລະນ ີທີື່  ເຂົຳ ຕຕິຽນ ນນິທຳ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ 

ເຮັດ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ວນັ ທີື່  ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແລ ເຫັນ 

ກຳນ ດ ີທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ.          
13ເພຳະ ເຫັນແກື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຍອມ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຂ ໍ້ ບງັຄບັ ທີື່  ມະນດຸ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທກຸ 
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ຢື່ຳງ         ບ ື່  ວື່ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມະຫຳ ກະສດັ ຜູໍ້ ສງູ ສດຸ.         

14ຫລ  ຈະ ເປັນ ຜູໍ້ ປກົຄອງ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສ ັື່ງ ຈຳກ ພຣະ-

ມະຫຳກະສດັ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລງົໂທດ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ແລະ ຍກົຍໍ້ອງ ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ດ.ີ         

15ເພຳະ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ດໍ້ວຍ ເຮັດ ກຳນ ດ ີດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ລະງບັ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຂອງ ຄນົ 

ທີື່  ບ ື່  ມີ ສະຕ ິໃຫໍ້ ມດິ ເສຍ.         

16ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢື່ຳງ ຄນົ ມີ ເສລີພຳບ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຊໍ້ ເສລີພຳບ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂ ໍ້ 

ອໍ້ຳງ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ເໝ ອນ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

17ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກຽດ 

ແກື່ ທກຸ ຄນົ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ມະຫຳ ກະສດັ.          

ພຣະເຢຊູຊົງທົນທຸກທໍລະມານເປັນຕົວຢ່າງ 
18ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຍອມ ຟງັ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂຄລບົ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ນຳຍ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ໃຈດ ີສພຸຳບ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ທງັ ນຳຍ ທີື່  ໂຫດຮໍ້ຳຍ ເໝ ອນ ກນັ.         

19ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ 

ຍອມຮບັ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ອນັ ບ ື່  ເປັນ ທ  ຳ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ກຳນ ຊອບ.         

20ເພຳະ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ແລະ ອດົທນົ ເອົຳ ກຳນ ຂໍ້ຽນ ຕ ີເພຳະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ຈະ ເປັນ ກຳນ ດ  ີ

ກຳນ ຊອບ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ກຳນ ດ ີແລະ ອດົທນົ ເອົຳ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ເພຳະ ກຳນ 

ດ ີນ ັໍ້ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ກຳນ ຊອບ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

21ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ 

ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ         ເພຳະ ພຣະຄຣິດ ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ແທນ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ຮອຍ 

ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

22“ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ບຳບ ຈກັ ປະກຳນ ແລະ ຄ  ຳ ອບຸຳຍ ໃນ ພຣະໂອດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຊອກ ບ ື່  ພບົ”.         

23ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ 

ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕອບ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ         ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຂູື່ເຂັນ         ແຕື່ ຊງົ ມອບ ເລ ື່ ອງ 

ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

24ໃນ ພຣະກຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ແບກ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ເຖງິ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຕຳຍ ເສຍ 

ຝື່ຳຍ ກຳນ ບຳບ ແລະ ມີ ຊວີດິ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ດໍ້ວຍ ບຳດແຜ ຂອງ ພຣະອງົ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ດ  ີ

ປກົກະຕ ິແລໍ້ວ.         

25ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ເໝ ອນ ແກະ ທີື່  ຫລງົ ທຳງ ໄປ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຕື່ຳວ ຄ ນ 

ມຳ ຫຳ ພຣະຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແລະ ຜູໍ້ ດແູລ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 3 
ການປະຕິບັດລະບຽບລະຫວ່າງພັນລະຍາສາມີ 

1ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈ ົື່ງ ຍອມ ຟງັ ສຳມີ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ສຳ-

ມີ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ພນັ ລະ ຍຳ ກ  ອຳດ ຈະ ຈງູ ໃຈ ສຳມີ ໄດໍ້         

ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ຈກັ ຄ  ຳ.         

2ຄ  ເມ  ື່ອ ສຳມີ ຈະ ໄດໍ້ ແລ ເຫັນ ກຳນ ປະຕບິດັ ອນັ ບ ລິສດຸ ແລະ ອື່ອນ ນໍ້ອມ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ.         

3ກຳນ ປະດບັ ຕກົແຕື່ງ ກຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ປະດບັ ຕກົ-

ແຕື່ງ ພຳຍ ນອກ         ຄ  ກຳນ ຖກັ ຜມົ,         ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ,         ແລະ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ.         

4ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ປະດບັ ທີື່  ຊໍ້ອນ 

ໄວໍ້ ໃນ ຈດິໃຈ         ແຕື່ງ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ເສ ື່ ອມ ສນູ         ຄ  ດໍ້ວຍ ຈດິໃຈ ອື່ອນ ສພຸຳບ ແລະ ສະຫງບົ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ສງູ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

5ເຫດ ວື່ຳ ບນັດຳ ແມ ື່ຍງິ ຜູໍ້ ມີ ສິນ ທ  ຳ ໃນ ເຊັື່ ນ 
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ບຮູຳນ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຕກົແຕື່ງ ກຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຍອມ ຟງັ ສຳມີ ຂອງ 

ຕນົ.         

6ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນຳງ ຊາຣາ ໄດໍ້ ຍອມ ຟງັ ອບັ ລຳ ຮຳມ ແລະ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ວື່ຳ         “ນຳຍ”         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ເຮັດ ດ ີ         ບ ື່  ຕກົໃຈ ກວົ ຕ ື່  ສິື່ ງ ໃດ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ກຳຍເປັນ ລກູ ຫລຳນ ຂອງ ນຳງ ແລໍ້ວ.         

7ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  

ເປັນ ສຳມີ ກ  ເໝ ອນ ກນັ,         ຈ ົື່ງ ຢູື່ ກນິ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ເພດ ອື່ອນແອ ກວື່ຳ         ຈ ົື່ງ 

ນບັຖ  ພນັ ລະ ຍຳ ເໝ ອນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ຮບັ ພຣະຄນຸ ແຫື່ງ ຊວິດິ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ 

ໃດ ຂດັຂວຳງ ຄວຳມ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.          

ຍອມທົນທຸກຍ້ອນເຮັດການດີ 
8ໃນ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃຈ ດຽວ ກນັ         ຈ ົື່ງ ເຫັນ ອກົ ເຫັນໃຈ ກນັ ຈ ົື່ງ ຮກັ ກນັ 

ເໝ ອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຮື່ວມ ທໍ້ອງ         ຈ ົື່ງ ມີ ຈດິໃຈ ເອັນດ ູແລະ ຖື່ອມ ລງົ.         

9ຢື່ຳ ຮໍ້ຳຍ ຕອບ ແທນ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ         ຢື່ຳ ດື່ຳ 

ຕອບ ແທນ ກຳນ ດື່ຳ         ແຕື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ,         ຈ ົື່ງ ອວຍພອນ ແກື່ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ມຳ ເປັນ ມ ລະດກົ.         

10ເພຳະວື່ຳ,          

  “ຜູໍ້ທີື່ ຢຳກຮບັຊວີດິອນັດ ີ

   ແລະປຳດຖະໜຳທີື່ ຈະເຫັນວນັສະໜກຸ 

  ກ ໃຫໍ້ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນຫໍ້ຳມລີໍ້ນຂອງຕນົ ບ ື່ ໃຫໍ້ເວົໍ້ຳຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ແລະຫໍ້ຳມປຳກ ບ ື່ ໃຫໍ້ກ ື່ຳວຄ  ຳອບຸຳຍລ ໍ້ລວງ. 

 11 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນເວັໍ້ນໜີຈຳກກຳນຊ ົື່ວແລະເຮັດກຳນດ ີ

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນສະແຫວງຫຳສນັຕສິກຸແລະພະຍຳຍຳມຕດິຕຳມໄປ.” 

 12 “ພຣະເນດຂອງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເຝົໍ້ຳເບິື່ ງຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົຮບັຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງເຂົຳ 

  ແຕື່ພຣະພກັຂອງພຣະອງົຊງົຕ ື່ ສູໍ້ບນັດຳຄນົທີື່ ເຮັດກຳນຊ ົື່ວ.” 
13ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກຳຍເປັນ ຄນົ ໝັື່ນ ໃຈ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ໃຜ ໜ  ຈະ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ທື່ຳນ.         

14ແຕື່ ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທນົ ທກຸ ເພຳະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊອບ ທ  ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ສກຸ         ແຕື່ ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ 

ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ສະດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢື່ຳ ວຕິກົ ກງັວນົ.         

15ແຕື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ,         ຈ ົື່ງ ໂຄລບົ ນບັຖ  ພຣະຄຣິດ ວື່ຳ ເປັນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ພໍ້ອມ ຢູື່ ສະເໝີ         ເພ ື່ ອ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ສຳມຳດ ຕອບ ແກໍ້ ຕວົ ໄດໍ້ ຕ ື່  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຖຳມ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ມີ ເຫດຜນົ ປະກຳນ ໃດ 

ຈິື່ງ ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

16ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຕອບ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສພຸຳບ ແລະ ຢ ຳ ເກງ         ແລະ ໃຫໍ້ ມໃີຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ 

ຊອບ ອນັ ເສຳະ ໃສ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ຖ ກ ປະໝຳດ ນນິທຳ         ຄນົ ທີື່  ກື່ຳວ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ທ  ຳນຽມ 

ຄຣສິະຕຽນ ອນັ ດ ີຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ.         

17ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ດ ີໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ທນົ ທກຸ ຍໍ້ອນ ເຮັດ ກຳນ ດ ີ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸ ຍໍ້ອນ ເຮັດ 

ກຳນ ຊ ົື່ວ.          
18ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ກ  ເໝ ອນ ກນັ,         ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ເພ ື່ ອ ແທນ 

ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ຄ  ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ແທນ ຜູໍ້ ບ ື່  ຊອບ ທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ ເຖງິ 

ພຣະເຈົ້າ          ຝື່ຳຍ ກຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ຖ ກ ປະຫຳນ ເສຍ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ພຣະອງົ ຖ ກ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 
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ຄ ນ ພຣະຊນົ.         

19ແລະ ໂດຍ ທຳງ ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ປະກຳດ ແກື່ ບນັດຳ ວນິ ຍຳນ         ທີື່  

ຖ ກ ຄກຸ ຢູື່.          
20ຊ ື່ ງ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ອດົທນົ ດນົ 

ນຳນ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂນອາ          ຂະນະ ທີື່  ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ນຳວຳ ຢູື່         ໃນ ນຳວຳ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ນໍ້ອຍ         ຄ  

ແປດ ຄນົ         ທີື່  ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ນ ັໍ້ນ.         

21ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ເຖງິ ພິທີ ບບັຕສິະມຳ ທີື່  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ລອດ 

ພົໍ້ນ ດຽວນີໍ້         ບບັຕສິະມຳ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ກຳນ ຊ  ຳລະ ສິື່ ງ ເປ ໍ້ອນເປິ ທຳງ ຮື່ຳງກຳຍ         ແຕື່ ເປັນ ກຳນ ຮຽນ ຂ  ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ແລະ ຊອບ ອນັ ເສຳະ ໃສ         ບບັຕສິະມຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຖງິ ທີື່  ພົໍ້ນ         ເພຳະ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ທີື່  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຊງົ ເປັນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ.         

22ຜູໍ້ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ມະຫຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຊງົ ສະ-

ຖດິ ຢູື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ມີ ຝງູ ເທວະດຳ ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ແລະ ລິດ-

ເດດ ຖ ກ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 4 
ຜູ້ຮັບມອບໝາຍທີ່ດີແຫ່ງພຣະຄຸນ 

1ສນັນ ັໍ້ນ ໂດຍ ເຫດ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ທຳງ ພຣະກຳຍ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  

ຈ ົື່ງ ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ເໝ ອນ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ທຳງ 

ກຳຍ ກ  ໄດໍ້ ຢດຸ ເສຍ ຈຳກ ກຳນ ຜິດ ບຳບ.         

2ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ຕຳມ ຄວຳມ 

ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ມະນດຸ         ແຕື່ ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

3ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄຳວ ທີື່  ລື່ວງ 

ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ຊອບ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ກ  ພຽງພ  ແລໍ້ວ         ຄ  ຄຳວ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຕຳມ ລຳຄະ ຕນັຫຳ,         ຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ ອນັ ຊ ົື່ວ,         ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ເມຳົ ສລຸຳ,         ລໍ້ຽງ ກນັ ຢື່ຳງ ເຖງິ ໃຈ,         

ຮື່ວມ ກນັ ກນິ ເຫລົໍ້ຳ ເກນີ ສື່ວນ,         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ ຊ ື່ ງ ຜິດ ທ  ຳ.         

4ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເຂົຳ ກ  ປະຫລຳດ 

ໃຈ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍອມ ແລື່ນ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ເຂົຳ         ໃນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຂົຳ         

ແລະ ເຂົຳ ກ  ກື່ຳວ ຄ  ຳ ນນິທຳ ໃສື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

5ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ກຳນ ແກື່ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ພໍ້ອມ 

ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ທງັ ຄນົ ເປັນ ແລະ ຄນົ ຕຳຍ.         

6ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຂື່ຳວ ປະເສີດ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ-

ກຳດ ແກື່ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ພິພຳກສຳ ໃນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ເໝ ອນ 

ຢື່ຳງ ມະນດຸ ທົື່ວ ໆ         ໄປ ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ທຳງ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ພຣະເຈົ້າ.          
7ອຳ ວະ ສຳນ ຂອງ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ໃກໍ້ ຈະ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ມີ ສະຕ ິອນັ ດ  ີ

ແລະ ຄອຍ ລະວງັ ຕວົ ສ  ຳລບັ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ.         

8ທີື່  ສ  ຳຄນັ ກວື່ຳ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ ທງັ ໝດົ ກ  ຄ  ຈ ົື່ງ ຮກັ ເຊິື່ ງ ກນັ 

ແລະ ກນັ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ         ເພຳະ ຄວຳມ ຮກັ ປກົ ບງັ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

9ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນຮບັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ ໂດຍ ບ ື່  ຈ ົື່ມ.         

10ຕຳມ ທີື່  ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ         

ກ  ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ຂອງ ປະທຳນ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ         ເໝ ອນ ເປັນ ຜູໍ້ ຮບັ ມອບ ໝຳຍ ຜູໍ້ດ ີທີື່  ຮບັ 

ໃຊໍ້ ພຣະຄນຸ ນຳນຳປະກຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

11ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ກື່ຳວ         ກ  ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ກື່ຳວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ຜູໍ້ ບ ລິກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້         ກ  ໃຫໍ້ ບ ລິກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ເໝ ອນ ຜູໍ້ ຮບັ ກ  ຳລງັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໄດໍ້ ກຽດ ໃນ ກຳນ ທງັ ປວງ ໂດຍ ທຳງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          
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ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີແລະ ລິດທຳນພຸຳບ ຊງົ ມີ ແກື່ ພຣະອງົ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ການຍອມທົນທຸກຢ່າງຄຣິສະຕຽນ 
12ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນ ຢື່ຳງ ແສນ ສຳຫດັ ເປັນ 

ກຳນ ລອງ ໃຈ         ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ເປັນ ເຫດ ອນັ ແປກ ປະຫລຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ.         

13ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີທີື່  ໄດໍ້ ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ໃນ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ 

ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະອງົ ປຳກດົ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ 

ກນັ.         

14ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເພຳະ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ 

ສກຸ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະວິນຍານ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ຄ  ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ 

ພວກ ທື່ຳນ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ເພຳະ ເປັນ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         ເປັນ ຂະ-

ໂມຍ,         ເປັນ ຜູໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ,         ຫລ  ເປັນ ຜູໍ້ ທຽວ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ກດິ ທລຸະ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ.         

16ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ 

ທກຸ ເພຳະ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເປັນ ຄຣິສະຕຽນ          ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ 

ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ.         

17ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຖງິ ເວລຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ຄວົ ເຮ ອນ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຖໍ້ຳ ກຳນ ພິພຳກສຳ ນ ັໍ້ນ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ກື່ອນ ປຳຍທຳງ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ເລ ື່ ອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

18ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ 

ຍຳກ         ຄນົ ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄນົ ຜິດ ບຳບ ຈະ ໄປ ຢູື່ ໃສ.         

19ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ທນົ 

ທກຸທ ລະມຳນ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຝຳກ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ປະຕບິດັ ອນັ ດ ີ        ຄ  ໃຫໍ້ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜູໍ້ ທື່ຽງ ທ  ຳ.          

ບົດທີ 5 
ຈົ່ງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ຖຳນະ ທີື່  ເປັນ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ,         ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ 

ຂອງ ພຣະຄຣິດ,         ແລະ ມີ ສື່ວນ ທີື່  ຈະ ຮບັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຊ ື່ ງ ຈະ ປະກດົ ມຳ ພຳຍຫລງັ         ຈິື່ງ ເຕ ອນ ສະຕ ິ

ບນັດຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

2ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ຝງູ ແກະ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ 

ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ດແູລ ເຂົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຂມົຂ ື່ ນ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ໃຈ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  

ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ໃນ ທຳງ ທ ຸຈະລິດ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ໃຈ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ.         

3ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ເໝ ອນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເໝ ອນ ພວກ ທີື່  ຊງົ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ ແກື່ ຝງູ ແກະ 

ນ ັໍ້ນ.         

4ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ຜູໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ເປັນ ພວງມຳໄລ ທີື່  ບ ື່  ຮູໍ້ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ.          
5ເໝ ອນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ຜູໍ້ ມີ ອຳຍ ຸອື່ອນ ກວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ນໍ້ອມ ຟງັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ພວກ ທື່ຳນ 

ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄວຳມ ຖື່ອມ ໃຈ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້
[a]         ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕ ື່ ສູໍ້ ຄນົ ທີື່  ຈອງຫອງ ແຕື່ ຊງົ ປະທຳນ ພຣະຄນຸ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ.”         

6ເຫດ 

ສນັນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ ໃຕໍ້ ພຣະຫດັ ອນັ ຊງົ ລິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ 

 

[a]ພຳສຳເດມີໝຳຍເຖງິຜໍ້ຳອໍ້ຽມທີື່ ຄນົໃຊໍ້ເຄຍີໃຊໍ້ໃນເວລຳປະຕບິດັນຳຍຂອງຕນົ. 
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ຊງົ ຍກົ ພວກ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ອນັ ຄວນ.         

7ຈ ົື່ງ ປະ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້ 

ກບັ ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຫື່ວງ ໃຍ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່.         

8ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຄອຍ ລະວງັ ຕວົ ແລະ 

ເຝົໍ້ຳ ຢູື່         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສດັຕູ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຄ  ມຳນ         ທຽວ ວນົວຽນ ໄປ ມຳ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ທີື່  ແຜດ ສຽງ ຊອກ 

ຫຳ ຄນົ ທີື່  ມນັ ຈະ ກດັ ກນິ ໄດໍ້.         

9ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ສູໍ້ ກບັ ສດັຕູ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ໝັໍ້ນຄງົ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ         ໂດຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທົື່ວ ໂລກ ກ  ປະສບົ ກບັ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນີໍ້.         

10ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ທນົ ທກຸ ຢູື່ ຊ ົື່ວ ຂະນະ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຄນຸ ທງັ ໝດົ,         ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ 

ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ໃນ ພຣະຄຣິດ          ພຣະອງົ ເອງ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ແປງ ໃຈ 

ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃຫໍ້ ມີ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມີ ຮຳກ ອນັ 

ແໜໍ້ນໜຳ.         

11ລິດທຳນພຸຳບ ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄຳນັບຕອນທ້າຍ 
12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຢື່ຳງ ຫຍ ໍ້ ໆ         ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ໂດຍ ຜື່ຳນ ທຳງ ຊີລາວານ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່  ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ເຕ ອນ ສະຕ ິແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ວື່ຳ ພຣະ-

ຄນຸ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພຣະຄນຸ ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ.         

13ນຳງ[a]         ທີື່ ຢູື່ 

ເມ  ອງ ບາບີໂລນ          ຊ ື່ ງ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ມາຣະໂກ ລກູ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ຝຳກ 

ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

14ຈ ົື່ງ ທກັ ທຳນ ກນັ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຈບູ ອນັ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ.         ຂ  ສນັຕ ິສກຸ 

ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ພຣະຄຣິດ ເທີນ.          
 5 

*       *       * 

 

[a]ພຳສຳເດມີມແີຕື່ສບັພະນຳມວື່ຳ “ລຳວ” (ເພດຍງິ) ແຕື່ອຳດຈະໝຳຍເຖງິຄຣສິຕະຈກັຢູື່ກງຸໂຣມ (ເຊນີ

ເບິື່ ງ ພນມ 17:5). 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ເປໂຕ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
1ຊີໂມນ ເປໂຕ          ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ແລະ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຮຽນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ປະເສີດ ເທົື່ ຳ ທຽມ ກນັ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

2ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ທະ-

ວຄີນູ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ໂດຍ ກຳນ ຮູໍ້ຈກັ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ພຣະເຢຊ ູອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          

ການຊົງເອີ້ນແລະການຊົງເລືອກທ່ານ 
3ດໍ້ວຍ ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ມີ 

ຊວີດິ ແລະ ຄວຳມ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ໃນ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ທີື່  ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ[a]         ແລະ ຄວຳມ ລ  ໍ້ຳ ເລີດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

4ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ 

ພຣະສນັຍຳ ປະເສີດ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ຈະ 

ໜີ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຈຳກ ກຳນ ເສ ື່ ອມ ໂຊມ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ເພຳະ ຕນັຫຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ໃນ ສະພຳບ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

5ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ຈນົ ສດຸ ກ  ຳລງັ         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ເອົຳ ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີເພີື່ ມ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ແລະ ເອົຳ ຄວຳມ ຮູໍ້ ເພີື່ ມ ຄນຸ ຄວຳມ ດ.ີ         

6ເອົຳ ຄວຳມ ຮູໍ້ຈກັ ບງັ-

ຄບັ ຕນົ ເພີື່ ມ ຄວຳມ ຮູໍ້,         ເອົຳ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ ເພີື່ ມ ຄວຳມ ບງັຄບັ ຕນົ,         ເອົຳ ຄວຳມ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ໃນ ພຣະ-
ເຈົ້າ ເພີື່ ມ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ.         

7ເອົຳ ຄວຳມ ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເພີື່ ມ ຄວຳມ ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ ໃນ ພຣະເຈົ້າ,         ແລະ ເອົຳ 

ຄວຳມ ຮກັ ຄນົ ທົື່ວ ໄປ ເພີື່ ມ ຄວຳມ ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ.         

8ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຢູື່ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ບ ລິບນູ 

ແລໍ້ວ         ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ດໝຸ ັື່ນ         ແລະ ເກດີ ຜນົ ໃນ ກຳນ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.         

9ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຂຳດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ ຕຳ ສ ັໍ້ນ         ແລະ ລ ມ ໄປ ວື່ຳ ຕນົ 

ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ຈຳກ ຜິດ ບຳບ ອນັ ເກົື່ ຳ ກື່ອນ ຂອງ ຕນົ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

10ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະຍຳຍຳມ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ເຮັດ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ເອີໍ້ນ ແລະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ບ ື່  ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ.         

11ດໍ້ວຍ ທຳງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ສິດ ສມົບນູ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ລຳຊະ ແຜື່ນດນິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          
12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ກ  ດ ີ        

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ພໍ້ອມ ຢູື່ ສະເໝີ ທີື່  ຈະ ເຕ ອນ ສະຕ ິພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

13ຕຳບໃດ ທີື່  

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ໃຫໍ້ເຖງິສະຫງ ື່ຳລຳສ.ີ” 



2 ເປໂຕ 2 440 
ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ອຳ ໃສ ຢູື່ ໃນ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ປກຸ ເຕ ອນ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ລະ-

ນ ກ ເຖງິ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

14ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ຢູື່ ວື່ຳ ອີກ ບ ື່  ເຫິງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ຮື່ຳງກຳຍ ນີໍ້ 

ເສຍ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

15ແລະ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ພະຍຳຍຳມ ຫຳ ທຳງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ທກຸ ເວລຳ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ໂລກ ນີໍ້ ໄປ ແລໍ້ວ.          

ພະຍານທີ່ຮູ້ເຫັນເດຊານຸພາບຂອງພຣະຄຣິດ 
16ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊຳບ ເຖງິ ລິດເດດ ແລະ ກຳນ ສະເດັດ ມຳ ຂອງ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕຳມ ນຍິຳຍ ທີື່  ເຂົຳ ແຕື່ງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະ-

ຫລຳດ         ແຕື່ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ ຜູໍ້ ຮູໍ້ ເຫັນ ເດ ຊຳນ ຸພຳບ ຂອງ ພຣະອງົ.         

17ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ 

ກຽດ ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຈຳກ ພຣະບິດາ          ຄຳວ ເມ  ື່ອ ພຣະສລຸະສຽງ ຈຳກ ລດັສະໝີ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜູໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ບດຸ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຊອບ ໃຈ ຫລຳຍ ໃນ ທື່ຳນ.”         

18ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ນີໍ້ ຈຳກ ສະຫວນັ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ ທີື່  ພູ ອນັ 

ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ.         

19ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຍ ດ ຖ  ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ຈະ ເປັນ ກຳນ ດ ີຖໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເໝ ອນ ແສງ ໂຄມ ທີື່  ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ 

ໃນ ບື່ອນ ມ ດ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ແລະ ດຳວ ເພັກ ຈະ ສື່ອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

20ກື່ອນ ອ ື່ ນ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ຄ  ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ຕ ີຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ 

ເອົຳ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້.         

21ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຂອງ ມະນດຸ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ມະນດຸ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຊງົ ດນົ ໃຈ.          

ບົດທີ 2 
ຜູ້ປະກາດພຣະທຳແລະຄູສອນປອມ 

(ຢດູຳ 4-13) 

1ແຕື່ ວື່ຳ ໄດໍ້ ມີ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ປອມ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພນົລະເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ກບັ ຈະ ມີ ຜູໍ້ 

ສອນ ປອມ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ         ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ລດັທິ ອນັ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ລອບ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ສໍ້ຽມ ສອນ         ຈນົ ເຖງິ ກບັ ປະຕເິສດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ເຂົຳ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ 

ຈບິຫຳຍ ມຳ ເຖງິ ຕວົ ເຂົຳ ໂດຍ ໄວ.         

2ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຕດິຕຳມ ກຳນ ຊ ົື່ວ ອນັ ຕ  ື່ຳ ຊໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ         

ເພຳະ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຫດ ທຳງ ຂອງ ຄວຳມ ຈງິ ຈະ ຖ ກ ປະໝຳດ.         

3ແລະ ດໍ້ວຍ ໃຈ ໂລບ 

ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕວົະ         ກຳນ ລງົໂທດ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ພິພຳກ-

ສຳ ດນົ ນຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ເສີຍ ຊໍ້ຳ ຢູື່         ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ທີື່  ຈະ ເກດີ ກບັ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ລ ມ ເຂົຳ.          
4ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົເວັໍ້ນ ຝງູ ເທວະດຳ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ຊຸກ ເຂົຳ ລງົ ໄປ 

ສູື່ ພ ໍ້ນ ທ ລະນີ[a]         ຂງັ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຂມຸ ມ ດ         ຄມຸ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ວນັ ພິພຳກສຳ.         

5ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຍກົເວັໍ້ນ 

ມະນດຸສະໂລກ ຄຳວ ບຮູຳນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໂນອາ ຜູໍ້ ປະກຳດ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ເຈດັ ຄນົ         

 

[a]ຕຳມນທິຳນປະເທດກຣກີນ ັໍ້ນ ພ ໍ້ນທ ລະນກີ ມບີື່ອນລງົໂທດເທວະດຳທີື່ ກະບດົ. 
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ເມ  ື່ອ ຄຳວ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ ຂອງ ຄນົ ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ.         

6ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເຜົຳ ເມ  ອງ ໂຊ ດມົ ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ໃຫໍ້ ກຳຍເປັນ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ລງົໂທດ ໃຫໍ້ ຈບິຫຳຍ         

ເພ ື່ ອ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ໃນ ເວລຳ ຕ ື່  ໄປ.         

7ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເອົຳ ໂລດ 

ຜູໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຄ  ຜູໍ້ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ ຍໍ້ອນ ກລິິຍຳ ທີື່  ຂຳດ ສິນ ທ  ຳ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

8(ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຜູໍ້ ນີໍ້ ຢູື່ ໃນ ໝູື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ອະທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ         

ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ທີື່  ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ທກຸ ລ  ຳບຳກ ທກຸ ໆ ວນັ.)         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ຊຳບ ວທີິ ຈະ ໂຜດ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ທດົ ລອງ         ແລະ ຊງົ ຊຳບ ວທີິ ຄມຸ ຮກັສຳ 

ຄນົ ອະທ  ຳ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ລງົໂທດ ເມ  ື່ອ ວນັ ພິພຳກສຳ.         

10ເປັນຕ ົໍ້ນ ຈະ ຊງົ ລງົໂທດ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ ຕຳມ ກເິລດ ຕນັຫຳ         ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ          

ຄ ູສອນ ປອມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມໃີຈ ກໍ້ຳ ກ ັື່ນ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ອ  ຳເພີໃຈ         ເຂົຳ ບ ື່  ສະທໍ້ຳນ ຕກົໃຈ ເມ  ື່ອ ກື່ຳວ ປະ-

ນຳມ ຕ ື່  ຜູໍ້ ມີ ຍດົ ສກັ.         

11ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເທວະດຳ ທີື່  ມີ ລິດ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ         ກ  ຍງັ ບ ື່  ນ  ຳ ຄວຳມ 

ຟໍ້ອງ ມຳ ກື່ຳວ ປະນຳມ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ.         

12ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ເໝ ອນ ສດັ ເດຍລະສຳນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຄ ດ         ແລະ ເກດີ ມຳ ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ຊຳດ ເພ ື່ ອ ຖ ກ ຈບັ ແລະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         

ເຂົຳ ກື່ຳວ ປະນຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ໄປ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

13ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກຳນ ອະທ  ຳ ເປັນ ລຳງວນັ ແຫື່ງ ກຳນ ອະທ  ຳ ຂອງ ຕນົ         ເຂົຳ ຖ  ເອົຳ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ມ ື່ວນ ເຮ ຮຳ 

ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ ເປັນ ຂອງ ສະໜກຸ         ເຂົຳ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ ແລະ ເປ ໍ້ອນເປິ         ແລະ ໃຊໍ້ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ເຮ ຮຳ 

ຫລອກ ລວງ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ກນິ ລໍ້ຽງ ຮື່ວມ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

14ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ມກັ ເບິື່ ງ ແຕື່ ຍງິ ທີື່  ລື່ວງ 

ປະເວນ ີ         ບ ື່  ຢດຸ ບ ື່  ຢັໍ້ງ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ         ເຂົຳ ກໍ້ຽວ ກື່ອມ ຄນົ ທີື່  ມໃີຈ ບ ື່  ທື່ຽງ ໝັໍ້ນ         ເຂົຳ ມໃີຈ ເກັື່ງ ໃນ ກຳນ 

ໂລບ         ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຊງົ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ແລໍ້ວ.         

15ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ທຳງ ຊ ື່  ຈິື່ງ ຫລງົ ທຳງ ໄປ         ເຂົຳ ຕດິຕຳມ 

ທຳງ ຂອງ ບາລາອາມ ລກູ ເບໂອ          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຊອບ ລຳງວນັ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ກຳນ ອະທ  ຳ.         

16ແຕື່ ບາລາອາມ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຕ ີເພຳະ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ຕນົ         ລ  ຕວົ ປຳກ ບ ື່  ເປັນ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ປຳກ ພຳສຳ ມະນດຸ         ແລະ ໄດໍ້ 

ຫໍ້ຳມ ຄວຳມ ບໍ້ຳ ຂອງ ບາລາອາມ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຊົຳ.          
17ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ບ ື່  ທີື່  ຂຳດ ນ  ໍ້ຳ         ເປັນ ໝອກ ທີື່  ຖ ກ ພະຍ ຸພດັ ໄປ         ພຣະອງົ ຊງົ ຈດັ ຂມຸ ແຫື່ງ ຄວຳມ 

ມ ດ ອດັ ເລິກ ລບັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

18ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ມກັ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ອນັ ເປົື່ ຳ ໆ         ແລະ ໃຊໍ້ 

ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຊ ົື່ວ ທຳງ ກຳຍ         ຫລອກ ລວງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໜີ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຜູໍ້ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ 

ໃນ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ.         

19ເຂົຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ອິດສະຫລະພຳບ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຂົຳ ເອງ ກ  

ຍງັ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ຂອງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອມ ໂຊມ         ເພຳະວື່ຳ ມະນດຸ ຖ ກ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ແກື່ ສິື່ ງ ໃດ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  

ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.         

20ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເຂົຳ ພົໍ້ນ ແລໍ້ວ ຈຳກ ກເິລດ ຕນັຫຳ ຂອງ ໂລກ ນີໍ້ 

ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ເຂົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ເຂົຳ ກບັ ພວົ-

ພນັ ແລະ ຖ ກ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ແກື່ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ສະພຳບ ບ ັໍ້ນປຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ກບັ ເປັນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ 

ບ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ.         

21ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ທຳງ ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຍງັ ຈະ ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ກບັ ຫນັ 

ຫລງັ ໃສື່ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  ຊງົ ໂຜດ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.         

22ຊ ື່ ງ ເກດີ ແກື່ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສ-ຸ

ພຳສິດ ອນັ ຖ ກຕໍ້ອງ ທີື່  ວື່ຳ,         “ໝຳ ໄດໍ້ ຫລບົ ໄປ ກນິ ສິື່ ງ ທີື່  ມນັ ຮຳກ ອອກ”         ແລະ         “ໝູ ທີື່  ລໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ກ  ກບັ 
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ລງົ ໄປ ນອນ ລຍຸ ໃນ ບວກ ອີກ.”          

ບົດທີ 3 
ຄຳສັນຍາເລື່ອງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

1ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ທີ ສອງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ         ໃນ ຈດົໝຳຍ ທງັ ສອງ ສະບບັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປກຸ ເຕ ອນ ຈດິໃຈ ອນັ ຊ ື່ ສດັ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ.         

2ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພວກ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ບ ລິສດຸ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ໄວໍ້ ເມ  ື່ອ ກື່ອນ         ແລະ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ໂດຍ ບນັດຳ ອກັ 

ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

3ກື່ອນ ອ ື່ ນ,         ຈ ົື່ງ ຮູໍ້ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ຄ  ໃນ ຄຳວ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຈະ ມີ ຄນົ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ມຳ 

ເວົໍ້ຳ ສຽດ ສ ີຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ຕນົ.         

4ເຂົຳ ຈະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ 

ສະເດັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຢູື່ ໃສ         ເພຳະວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບນັພະບລຸດຸ ລບັ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ກ  ເປັນ ຢູື່ ເໝ ອນ 

ເປັນ ຢູື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ.”         

5ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ແກໍ້ງ ລ ມ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ເສຍ         ຄ  ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ມີ ຢູື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບຮູຳນ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ແລະ ດໍ້ວຍ 

ທຳງນ  ໍ້ຳ.         

6ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ມະນດຸສະໂລກ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ.         

7ໂດຍ ພຣະທ  ຳ ອນັ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຟໍ້ຳ ແລະ ດນິ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ນີໍ້         ກ  ຊງົ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ 

ໄຟ ເຜົຳ ຜຳນ ເສຍ         ຄ  ຊງົ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ບນັດຳ ມະນດຸ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ          ຈະ ຖ ກ 

ຊງົ ພິພຳກສຳ ແລະ ຈບິຫຳຍ ໄປ          
8ແຕື່ ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ລ ມ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ວນັ ດຽວ ກ  ເໝ ອນ ກບັ 

ພນັ ປີ         ແລະ ພນັ ປີ ເໝ ອນ ກບັ ວນັ ດຽວ.         

9ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເສີຍ ຊໍ້ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຣະສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ບຳງ ຄນົ ຄ ດ ວື່ຳ ຊໍ້ຳ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ໄວໍ້ ດນົ ນຳນ ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ປະສງົ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ໃດ ຈບິຫຳຍ ເສຍ         ແຕື່ ຊງົ ປຳດຖະ-

ໜຳ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ມຳ ເຖງິ ກຳນ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່.         

10ວນັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ມຳ ເຖງິ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຂະໂມຍ ມຳ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຈະ ລື່ວງ ເສຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ກໍ້ອງ ສະໜັື່ນ,         

ໂລກ ທຳດ ຈະ ສະຫລຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ໄຟ,         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກບັ ສຳລະພດັ ທກຸ ສິື່ ງ ຈະ ໄໝໍ້ ເສຍ ໝດົ.         

11ເມ  ື່ອ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຈະ ສະຫລຳຍ ໄປ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄວນ ຈະ ເປັນ ຄນົ ຢື່ຳງໃດ         

ໃນ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ອນັ ບ ລິສດຸ ແລະ ກຳນ ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ.         

12ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ແລະ ເຮື່ງ ຮບີ ໃຫໍ້ ວນັ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ         ຊ ື່ ງ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ໄຟ ເຜົຳ ສະຫລຳຍ ໄປ ແລະ ໂລກ ທຳດ ຈະ ຖ ກ 

ໄຟ ຜຳນ ສະຫລຳຍ ໄປ.         

13ແຕື່ ວື່ຳ ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຟໍ້ຳ ອຳ-

ກຳດ ໃໝື່ ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
14ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢູື່ ຈ ົື່ງ ອດົສຳ ພະ-

ຍຳຍຳມ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພບົ ພວກ ທື່ຳນ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫງບົ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຈດຸ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ ແລະ ຂ ໍ້ ຕ  ຳໜິ.         

15ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳກຳນ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ໄວໍ້ ດນົ ນຳນ ນ ັໍ້ນ         ກ  

ເພ ື່ ອ ໂຜດ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໂປໂລ ນໍ້ອງ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ທງັ-
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ຫລຳຍ         ຕຳມ ສະຕປິນັຍຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ.         

16ໃນ ຈດົໝຳຍ ທກຸ ສະບບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  

ກື່ຳວ ເຖງິ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ໃນ ຈດົໝຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ບຳງ ຂ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ຍຳກ         ຊ ື່ ງ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຮູໍ້ ເທົື່ ຳ ບ ື່  ເຖງິ ກຳນ         ແລະ ທີື່  ມໃີຈ ບ ື່  ໝັໍ້ນຄງົ ແນື່ນອນ         ໄດໍ້ ບດິ ເບ ອນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເສຍ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ບດິ ເບ ອນ ຂ ໍ້ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ພຣະຄ  ຳ ພີ ອນັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຕນົ ເອງ ຈບິຫຳຍ.         

17ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ກ  ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ຫລງົ ໄປ ເຮັດ ຜິດ         ຕຳມ ກຳນ ຜິດ ຂອງ ຄນົ ຂຳດ ສິນ ທ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕກົ 

ເສຍ ຈຳກ ຄວຳມ ໜກັ ແໜໍ້ນ ໝັໍ້ນຄງົ ຂອງ ຕນົ.         

18ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະຄນຸ 

ແລະ ໃນ ຄວຳມ ຮູໍ້         ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜູໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ         ພຣະກຽດ ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໃນ ປະຈຸ ບນັ         ແລະ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         [ອຳ 

ແມນ].          
 3 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ໂຢຮັນ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
ພຣະທຳອັນຊົງຊີວິດ 

1ຊ ື່ ງ ມີ ຢູື່ ແຕື່ ປະຖມົ ມະ ກຳນ,         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ,         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ ຕຳ,         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ 

ເບິື່ ງ         ແລະ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະທ  ຳ ອນັ ຊງົ ຊວີດິ.         

2(ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະກດົ ມຳ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຄ  ຊວີດິ ທີື່  ດ  ຳລງົ ຢູື່ ກບັ ພຣະບດິາ          ແລະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ.)         

3ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກນັ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ຮື່ວມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຮື່ວມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ກບັ ພຣະບດິາ          ແລະ ກບັ ພຣະບຸດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

4ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ຂຽນ ມຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີ

ຂອງ ເຮົຳ[a]         ຈະ ໄດໍ້ ເຕັມ ບ ລິບນູ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມສະຫວ່າງ 
5ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຂື່ຳວສຳນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ພຣະອງົ ແລະ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ໃນ ພຣະອງົ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ມ ດ ເລີຍ.         

6ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ວື່ຳ ເຮົຳ ຮື່ວມ ສຳ-

ມກັຄີ ທ  ຳ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ຍງັ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ເຮົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ແລະ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຈງິ.         

7ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະອງົ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຮື່ວມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ແລະ ພຣະໂລຫິດ 

ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  ຊ  ຳຮະ ລໍ້ຳງ ພວກ ເຮົຳ ຈຳກ ຜິດ ບຳບ ໝດົ ສິໍ້ນ.         

8ຖໍ້ຳ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ບຳບ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຫລອກ ລວງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ 

ໃນ ພວກ ເຮົຳ.         

9ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ສຳລະພຳບ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ສດັຊ ື່  ແລະ ທື່ຽງ 

ທ  ຳ         ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຍກົ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລະ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຊ  ຳຮະ ລໍ້ຳງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈຳກ ກຳນ ອະ-

ທ  ຳ ໝດົ ສິໍ້ນ.         

10ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ກ  ທ ື່  ກບັ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພຣະອງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຕວົະ         ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທະນາຍຄວາມເພື່ອເຮົາ 

1ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ເຮັດ ຜິດ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ມີ ທະນຳຍຄວຳມ ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ທື່ຽງ 

ທ  ຳ         ທີື່  ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ພຣະບິດາ.         

2ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຍກົ ຜິດ ບຳບ ຂອງ 

 

[a]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັວື່ຳ “ຂອງເຈົໍ້ຳ.” 
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ພວກ ເຮົຳ ເສຍ         ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ພວກ ດຽວ         ແຕື່ ທງັ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ມະນດຸ ທງັ 

ປວງ ໃນ ໂລກ ເໝ ອນ ກນັ.          
3ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄງົ ສງັເກດ ໄດໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ກບັ ພຣະອງົ         ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພວກ 

ເຮົຳ ຖ  ຮກັສຳ ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

4ຄນົ ໃດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ຈກັ ກບັ ພຣະອງົ”         

ແຕື່ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢູື່ ໃນ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

5ແຕື່ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ຄບົ 

ຖໍ້ວນ         ດໍ້ວຍ ອຳກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ.         

6ຜູໍ້ ໃດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ 

ຕນົ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄວນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.          

ພຣະບັນຍັດໃໝ່ 
7ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ໃໝື່ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ເປັນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ເກົື່ ຳ ຊ ື່ ງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຢູື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ແລໍ້ວ         ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຄ  ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ ແລໍ້ວ.         

8ເຖງິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ກື່ຳວ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຂຽນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ໃໝື່ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ວື່ຳ ໃໝື່ ທງັ ຝື່ຳຍ ພຣະ-

ອງົ ແລະ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະ ຄວຳມ ມ ດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ 

ແທໍ້ ກ  ໄດໍ້ ສື່ອງ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

9ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຕນົ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ແຕື່ ຍງັ ກຽດ ຊງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ຈນົ ເຖງິ ດຽວນີໍ້.         

10ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         

ແລະ ເຫດ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ສະດດຸ ໃຈ ກ  ບ ື່  ມີ ໃນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

11ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ກ  ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         

ແລະ ທຽວ ໄປ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ແລໍ້ວ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ໄປ ໃສ         ເພຳະ ຄວຳມ ມ ດ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕຳ ຂອງ ຕນົ 

ບອດ ເສຍ ແລໍ້ວ.          
12ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ 

ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.         

13ພ ື່  ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ 

ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ຈກັ ກບັ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຖມົ ມະ ກຳນ         

ຄນົ ໜຸື່ມ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊະນະ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

14ລກູ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ກບັ 

ພຣະບິດາ ແລໍ້ວ         ພ ື່  ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ຈກັ ກບັ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຖມົ ມະ ກຳນ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໜຸື່ມ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ເຮົຳ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ 

ເຖງິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກ  ຳລງັ ແຂງແຮງ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊະນະ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ.          
15ຢື່ຳ ຮກັ ໂລກ ຫລ  ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຮກັ ໂລກ         ຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ພຣະບິດາ ບ ື່  ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

16ເພຳະ ສຳລະພດັ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ໂລກ         ຄ  ຕນັຫຳ ຂອງ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ,         ຕນັຫຳ ຂອງ ຕຳ,         ແລະ ຄວຳມ ອວດ 

ອໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ໆ         ໃນ ຊວີດິ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ພຣະບດິາ          ແຕື່ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ໂລກ.         

17ສື່ວນ ໂລກ ກບັຕນັ 

ຫຳ ຂອງ ໂລກ ກ  ຳລງັ ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ         ແຕື່ ຜູໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ເປັນນດິ.          

ສັດຕູຂອງພຣະຄຣິດ 
18ລກູ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ບດັ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ ຟງັ 
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ມຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະຄຣິດ ຈະ ມີ ມຳ         ບດັ ນີໍ້ ຜູໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະຄຣິດ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ສນັນ ັໍ້ນ 

ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

19ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ຕ ື່  ໄປ         (ແຕື່ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ)         ເພ ື່ ອ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຈກັ ຄນົ.          
20ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊງົ ຫດົສງົ ຈຳກ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ມີ ຄວຳມ 

ຮູໍ້.
[a]         

21ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ຄວຳມ ຈງິ ແຕື່ ເພຳະ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ຕວົະ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຈງິ.         

22ແມ ື່ນ ໃຜ ເປັນ ຜູໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ         

ຄນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ປະຕເິສດ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ທີື່  ປະຕເິສດ ພຣະບິດາ ກບັ ພຣະ-
ບຸດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະຄຣິດ.         

23ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ປະຕເິສດ ພຣະບຸດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມ ີພຣະບິດາ          

ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຮບັ ຮູໍ້ ພຣະບຸດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ມ ີພຣະບິດາ ເໝ ອນ ກນັ.          
24ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ,         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ຖໍ້ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫຳກ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ 

ໃນ ພຣະບຸດ ແລະ ໃນ ພຣະບິດາ ເໝ ອນ ກນັ.         

25ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະສນັຍຳ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັ-

ຍຳ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

26ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກື່ຽວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລງົ ໄປ.          
27ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ,         ກຳນ ຊງົ ຫດົສງົ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ກບັ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ອີກ ສອນ         ເພຳະ ກຳນ ຊງົ ຫດົສງົ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ 

ສ ັື່ງສອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ທກຸ ສິື່ ງ         ແລະ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຕວົະ         ກຳນ ຊງົ ຫດົສງົ ໄດໍ້ ສອນ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
28ແລະ ບດັ ນີໍ້         ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ,         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ 

ຊງົ ປະກດົ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ມໃີຈ ກໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ຫລບົ ໜໍ້ຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລະອຳຍ         

ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ.         

29ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮູໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ
[b]         ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບງັເກດີ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 3 
ບັນດາບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ເບິື່ ງ ແມ,         ພຣະບດິາ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຄວຳມ ຮກັ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ເອີໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ ບດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເຫດ ທີື່  ໂລກ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ         ກ  ເພຳະ ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

2ພວກ ທີື່  ຮກັ ເຮົຳ ເອີຍ,         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ຄກັ ວື່ຳ ຕ ື່  ໄປ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ພວກ 

ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ[b]         ຈະ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ ນ ັໍ້ນ[b]         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະອງົ         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຫັນ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

3ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃນ 

 

[a]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັວື່ຳ “ພວກເຈົໍ້ຳກ ຮູໍ້ທກຸສິື່ ງ.” [b]ຫລ ວື່ຳ “ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຮູໍ້ວື່ຳ.” 
[b]ຄ  ອງົພຣະຄຣດິ. [b]ຫລ ວື່ຳ “ເມ  ື່ອໄດໍ້ຊງົສະແດງໃຫໍ້ຮູໍ້ແລໍ້ວ.” 
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ພຣະອງົ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ກ  ຊ  ຳຮະ ລໍ້ຳງ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ເໝ ອນ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ບ ລິສດຸ.          

4ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ບຳບ ກ  ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ ເໝ ອນ ກນັ         ບຳບ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຜິດ ຕ ື່  ພຣະບນັຍດັ.         

5ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ເພ ື່ ອ ຍກົ ເອົຳ ຜິດ ບຳບ ໄປ ເສຍ         ແລະ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ຊງົ ມີ ບຳບ ເລີຍ.         

6ຜູໍ້ ໃດ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ເຄີຍ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຍງັ ເຮັດ ບຳບ 

ຕຳມ ເຄີຍ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ພຣະອງົ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະອງົ.         

7ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ 

ໃດ ຊກັ ຈງູ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ         ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ເໝ ອນ ພຣະຄຣິດ ຊງົ 

ທື່ຽງ ທ  ຳ.         

8ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ເຄີຍ ກ  ມຳ ຈຳກ ມຳນ         ເພຳະວື່ຳ ມຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ມຳ         

ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ປະກດົ ກ  ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ຄ  ເພ ື່ ອ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ກດິຈະ-

ກຳນ ຂອງ ມຳນ ເສຍ.         

9ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ເຄີຍ         ເພຳະ ສະພຳບ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ອຳດ ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ເຄີຍ         ເພຳະ ຕນົ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ.         

10ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ຈ ື່ງ ເຫັນ ໄດໍ້ ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ເປັນ ລກູ ຂອງ 

ມຳນ         ຄ  ວື່ຳ ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ ຫລ  ບ ື່  ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ.          

ຈົ່ງຮັກກັນແລະກັນ 
11ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ ຟງັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ແລໍ້ວ ຄ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮກັ ຊ ື່ ງ 

ກນັ ແລະ ກນັ.         

12ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ກາອິນ ຜູໍ້ ມຳ ຈຳກ ມຳນ ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ໃດ ລຳວ ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳ ນໍ້ອງ         ກ  ເພຳະ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ຕນົ ຊ ົື່ວ         ແລະ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ນໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ຊອບ ທ  ຳ.          
13ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ໂລກ ນີໍ້ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ.         

14ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ຊວີດິ ແລໍ້ວ ກ  ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         

ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ຮກັ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຕຳຍ.         

15ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ກ  ເປັນ ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຜູໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຕນົ ຈກັ ຄນົ.         

16ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຮກັ         ໂດຍ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຍອມ ສະຫລະ ພຣະຊນົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ສະຫລະ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ເໝ ອນ ກນັ.         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ແລະ ເຫັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ຂດັ ສນົ         ແລໍ້ວ ຍງັ ບ ື່  

ຍອມ ມໃີຈ ເມດ ຕຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ຕນົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.          
18ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ,         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮກັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ແລະ ດໍ້ວຍ ປຳກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ສະແດງ 

ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ແທໍ້ ຈງິ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ.          

ຄວາມແນ່ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 
19ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຢູື່ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ຈງິ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມີ 

ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ.         

20ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຕວົ ເຮົຳ ເມ  ື່ອ ໃດ         

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ.         

21ພວກ ທີື່  ຮກັ 

ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ຕວົ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ມີ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

22ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ 
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ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະອງົ.         

23ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຄ  ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ວຳງໃຈ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮກັ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຍດັ ໄວໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.         

24ຜູໍ້ 

ໃດ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  ດໍ້ວຍ ພຣະ-
ວິນຍານ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 4 
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແລະວິນຍານຂອງຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ 

1ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ວນິ ຍຳນ ທກຸ ໆ         ດວງ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ພິສດູ ວນິ ຍຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ ຫລ  ບ ື່         ເພຳະວື່ຳ ມີ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ປອມ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ໂລກ.         

2ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ວນິ ຍຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ຍອມຮບັ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ຮບັ ຊຳດ ເປັນ ມະນດຸ         ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

3ແລະ ວນິ 

ຍຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ບ ື່  ຍອມຮບັ ຮູໍ້ ພຣະເຢຊ ູ         ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເປັນວນິ ຍຳນ ຂອງ ຜູໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະຄຣິດ          ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຈະ ມຳ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ກ  ຢູື່ ໃນ ໂລກ 

ແລໍ້ວ.          
4ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຊະນະ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢູື່ ໃນ 

ໂລກ.         

5ສື່ວນ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຝື່ຳຍ ໂລກ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ໂລກ         ແລະ ໂລກ ກ  ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ເຂົຳ.         

6ສື່ວນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ກ  ເຊ ໍ້ອ ຟງັ ພວກ ເຮົຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຢູື່ 

ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເຮົຳ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄວຳມ ຈງິ 

ແລະ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄວຳມ ຜິດ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ 
7ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຮກັ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະເຈົ້າ          ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮກັ ກ  ບງັເກດີ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ.         

8ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮກັ ກ  ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນຄວຳມ ຮກັ.         

9ດໍ້ວຍ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະກດົ ແຈ ໍ້ງ         ຄ          ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ອງົ ດຽວ ຂອງ ພຣະອງົ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃນ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ພຣະບຸດ ນ ັໍ້ນ.         

10ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ນີໍ້ 

ແຫລະ,         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ 

ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ເພ ື່ ອ ເປັນ ທຳງ ຊງົ ຍກົ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.          
11ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ຮກັ ຊ ື່ ງ 

ກນັ ແລະ ກນັ.         

12ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ເຫັນ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ 

ກນັ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ສມົບນູ ໃນ ພວກ 
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ເຮົຳ.         

13ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ 

ໃນ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.         

14ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ພຣະບິດາ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພຣະບຸດ ມຳ ເປັນ ຜູໍ້ ໂຜດ 

ມະນດຸສະໂລກ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.          
15ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.         

16ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮູໍ້ຈກັ ແລະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ມີ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນຄວຳມ ຮກັ         ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ກ  ຢູື່ ໃນ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ໃນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

17ໃນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄວຳມ ຮກັ ເປັນ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ໃນ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ໃນ ວນັ ພິພຳກສຳ ເພຳະ ພຣະຄຣິດ ຊງົ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

18ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ແຕື່ ຄວຳມ 

ຮກັ ທີື່  ສ  ຳເລັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຂບັ ໄລື່ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ອອກ ເສຍ         ເພຳະ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ລງົໂທດ         ແລະ ຜູໍ້ 

ທີື່  ຢໍ້ຳນ ກ  ຍງັ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ.         

19ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮກັ
[a]         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮກັ 

ພວກ ເຮົຳ ກື່ອນ.          
20ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ”         ແລະ ຍງັ ກຽດ ຊງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ 

ຄນົ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ         ເພຳະ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ຕຳ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຕຳ ບ ື່  

ເຫັນ ນ ັໍ້ນ.         

21ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ         ຄ  ວື່ຳ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ 

ຮກັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 5 
ຄວາມເຊື່ອໄຊຊະນະເໜືອໂລກ 

1ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ພຣະຄຣິດ          ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮກັ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮກັ ລກູ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ.         

2ໂດຍ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຮກັ ລກູ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ຮກັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຖ  ຮກັສຳ 

ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

3ເພຳະ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຖ  ຮກັສຳ ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ຍຳກ ໜກັ.         

4ເພຳະ ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ  ມີ ໄຊ ຕ ື່  ໂລກ         ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ໄຊຊະນະ 

ທີື່  ຊະນະ ຕ ື່  ໂລກ.         

5ໃຜ ໜ  ທີື່  ໄຊຊະນະ ຕ ື່  ໂລກ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເຢຊ ູຊງົ ເປັນ ພຣະບຸດ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          

ພະຍານກ່ຽວກັບພຣະບຸດ 
6ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ໂດຍ ນ  ໍ້ຳ ແລະ ພຣະໂລຫິດ         ຄ  ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ສິື່ ງ ດຽວ         

ແຕື່ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ແລະ ພຣະໂລຫິດ         ແລະ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ເພຳະ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ເປັນ-

ຄວຳມ ຈງິ.         

7ມີ ພະຍຳນ ຢູື່ ສຳມ ປະກຳນ ຄ ,         

8ພຣະວິນຍານ,         ນ  ໍ້ຳ,         ແລະ ພຣະໂລຫິດ         ແລະ ພະຍຳນ 

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ຈ ົື່ງຮກັ” 
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ທງັ ສຳມ ນີໍ້ ສອດ ຄໍ້ອງ ກນັ.          

9ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ຂອງ ມະນດຸ         ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  

ໃຫຍື່ ກວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ 

ອໍ້ຳງ ເຖງິ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ຜູໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ມີ ພະຍຳນ ຢູື່ ໃນ ຕວົ ເອງ         

ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເປັນ ຜູໍ້ ຕວົະ         ເພຳະ ຕນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

11ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  

ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊວີດິ ນີໍ້ ມີ 

ຢູື່ ໃນ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

12ຜູໍ້ ທີື່  ມ ີພຣະບຸດ ກ  ມີ ຊວີດິ         ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມ ີພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ມີ ຊ-ີ

ວດິ.          

ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
13ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະ-

ເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          
14ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ທີື່  ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຄ  ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ທນູ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  

ເປັນ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໂຜດ ຟງັ ພວກ ເຮົຳ.         

15ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຟງັ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ທນູ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ທີື່  

ພວກ ເຮົຳ ຂ  ຈຳກ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ.         

16ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ເຫັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ບ ື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ທນູ ຂ  ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຊວີດິ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ທີື່  ບ ື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         

ຜິດ ບຳບ ທີື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ກ  ມີ ຢູື່         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ.         

17ກຳນ ອະທ  ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ກ  ເປັນ ຜິດ ບຳບ         ແຕື່ ກຳນ ບຳບ ທີື່  ບ ື່  ນ  ຳໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ກ  ມີ ຢູື່.          
18ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ເຄີຍ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ 

ບງັເກດີ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຊງົ ຮກັສຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ ບ ື່  ຈບັ ຕໍ້ອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

19ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ເກດີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ,         ມະນດຸສະໂລກ ທງັ ໝດົ ຈມົ ຢູື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ມຳນ ຮໍ້ຳຍ.         

20ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ ວື່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະເດັດ ມຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຢູື່ ໃນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ 

ທື່ຽງ ແທໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທື່ຽງ 

ແທໍ້ ແລະ ເປັນ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

21ລກູນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຮກັສຳ ຕວົ 

ຈຳກ ບນັດຳ ພຣະທຽມ.          
 5 

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ໂຢຮັນ ສະບັບທີສອງ 

  
1ຈຳກ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຮຽນ         ມຳ ຍງັ ຍງິ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ກບັ ບນັດຳ ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຮກັ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ດຽວ         ແຕື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ຈງິ ກ  

ຮກັ ເໝ ອນ ກນັ.         

2ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊ ື່ ງ ຈະ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ສ ບ ໆ         

ໄປ ເປັນນດິ.         

3ພຣະຄນຸ,         ພຣະເມດຕຳ,         ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ພຣະບິດາ          ແລະ ຈຳກ 

ພຣະເຢຊຄູຣິດ ພຣະບຸດ ຂອງ ພຣະບິດາ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ຄວຳມ ຈງິ ແລະ ໃນ 

ຄວຳມ ຮກັ.          

ຕັ້ງຢູ່ໃນຫລັກຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ 
4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເພຳະ ໄດໍ້ ພບົ ລກູ ຂອງ ທື່ຳນ ລຳງ ຄນົ ດ  ຳເນນີ ຊ-ີ

ວດິ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຈຳກ ພຣະບິດາ.          
5ທື່ຳນ ຍງິ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເໝ ອນ 

ກບັ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ໃໝື່ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ         ແຕື່ ເປັນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມີ ມຳ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເດມີ.         

6ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນຄວຳມ ຮກັ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ປະຕບິດັ ຕຳມ ບນັດຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ໄດໍ້ ຟງັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ.         

7ເພຳະວື່ຳ ມີ ຜູໍ້ ຫລອກ ລວງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ໂລກ ແລໍ້ວ         ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ຮບັ ຊຳດ ເປັນ ມະນດຸ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ 

ຜູໍ້ ຫລອກ ລວງ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະຄຣິດ.         

8ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ 

ບ ື່  ເສຍ ຜນົ ປະໂຫຍດ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ ເຕັມ ສື່ວນ.          
9ຜູໍ້ ໃດ ລື່ວງ ເກນີ ແລະ ບ ື່  ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະໂອວຳດ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ,         ຜູໍ້ ໃດ 

ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ພຣະໂອວຳດ ນີໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ທງັ ມ ີພຣະບິດາ ແລະ ມ ີພຣະບຸດ.         

10ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມຳ ຫຳ 

ພວກ ທື່ຳນ ແລະ ບ ື່  ຖ  ພຣະໂອວຳດ ນີໍ້ ມຳ ນ  ຳ ຢື່ຳ ຮບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ແລະ ຢື່ຳ ສະແດງ ຄວຳມ ຄ  ຳນບັ ຕ ື່  

ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

11ເພຳະວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ສະແດງ ຄວຳມ ຄ  ຳນບັ ຕ ື່  ເຂົຳ         ກ  ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຂົຳ.          

ຄຳສະແດງຄວາມນັບຖືຕອນທ້າຍ 
12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ອີກ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຂຽນ ເຖງິ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ຢຳກ ໃຊໍ້ ເຈັໍ້ຍ 

ແລະ ນ  ໍ້ຳໝ ກ ຂຽນ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ ແລະ ສນົທະນຳ ກນັ ປຳກ ຕ ື່ ປຳກ         

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຍນິດ ີຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຄບົ ເຕັມ.          
13ບນັດຳ ລກູ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ.          

  

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ໂຢຮັນ ສະບັບທີສາມ 

  
1ຈຳກ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຮຽນ         ທື່ຳນ ຄາໂຢ ທີື່  ຮກັ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮກັ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ.         

2ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈະເລີນ ດ ີຂ ໍ້ນ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ         ແລະ ມີ ສຂຸະພຳບ 

ແຂງແຮງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະເລີນ ດ ີຂ ໍ້ນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ.         

3ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ 

ຍນິດ ີຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ ເຖງິ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ຂອງ ທື່ຳນ         

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ ນ ັໍ້ນ.          
4ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍນິດ ີຫລຳຍ ກວື່ຳ ນີໍ້         ຄ  ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ລກູ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄວຳມ ສດັ ຈງິ.          

ຊົມເຊີຍຄາໂຢໃນການຕ້ອນຮັບແຂກ 
5ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ສະຫລະ ເຫ ື່ ອແຮງ ໃຫໍ້ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ແຂກ ທີື່  ມຳ 

ເຮ ອນ ກ  ເປັນ ທີື່  ສະແດງ ເຖງິ ຄວຳມ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີຂອງ ທື່ຳນ.         

6ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  

ຄຣສິຕະຈກັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຊື່ອຍ ສ ົື່ງ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ ປະ-

ຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ          ທື່ຳນ ກ  ເຮັດ ດ.ີ         

7ເພຳະ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ຄນົ ນອກ.         

8ສນັນ ັໍ້ນ,         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ສະໜບັ-

ສະໜນູ ອູໍ້ມຊູ ຄນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ຜູໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ກນັ ໃນ ຄວຳມ ຈງິ.          

ການຂັດຂວາງຂອງດີໂອເທເຟ 
9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ບຳງ ສິື່ ງ ບຳງ ຢື່ຳງ ເຖງິ ຄຣສິຕະຈກັ         ແຕື່ ດີໂອເທເຟ          ຜູໍ້ ມກັ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເປັນ ໃຫຍື່ 

ເໜ ອ ໝູື່ ກ  ບ ື່  ຍອມຮບັ ເຮົຳ.         

10ສນັນ ັໍ້ນ,         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຜີຍ ກຳນ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ         ຄ  ທີື່  

ລຳວ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ມີ ແກື່ນສຳນ         ແລະ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ສມົ ໃຈ         ຊ  ໍ້ຳບ ື່ໜ  ຳ         

ລຳວ ຍງັ ປະຕເິສດ,         ບ ື່  ຍອມຮບັ ຕໍ້ອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຍງັ ກດີ ກນັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢຳກ ຮບັ 

ຕໍ້ອນ ເຂົຳ         ກບັ ທງັ ຕດັ ເຂົຳ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ຄຣສິຕະຈກັ.          

ຄຳພະຍານອັນດີກ່ຽວເລື່ອງເດເມທີໂອ 
11ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຢື່ຳ ເອົຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເປັນ ແບບຢື່ຳງ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ກຳນ ດງີຳມ         ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ 

ດ ີ        ກ  ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ.          
12ສື່ວນ ເດເມທີໂອ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ຄນົ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ດ ີ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ເອງ ກ  ເປັນ 

ພະຍຳນ         ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຈງິ.          

ຄຳສະແດງຄວາມນັບຖືຕອນທ້າຍ 
13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ         ແຕື່ ບ ື່  ຢຳກ ຂຽນ ດໍ້ວຍ ປຳກກຳ ແລະ ນ  ໍ້ຳ-
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ໝ ກ.         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ທື່ຳນ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້ ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ປຳກ ຕ ື່ ປຳກ.         

15ຂ  ສນັ-

ຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ         ບນັດຳ ສະຫຳຍ ທຳງ ນີໍ້ ກ  ຝຳກ ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ         ຂ  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຝຳກ 

ຄວຳມ ຄ ດ ເຖງິ ນີໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ສະຫຳຍ ທຳງ ພຸໍ້ນ ດໍ້ວຍ ອອກຊ ື່  ຂອງ ທກຸ ຄນົ.          
  

*       *       * 
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ຈົດໝາຍຂອງ 
ຢູດາ 

  
1ຈຳກ         ຢູດາ          ຜູໍ້ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ແລະ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຢາໂກໂບ ຮຽນ         

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຊງົ ເອີໍ້ນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ,         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ພຣະບິດາ,         ແລະ ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຊງົ ຮກັສຳ 

ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພຣະເຢຊຄູຣິດ.         

2ຂ  ພຣະເມດຕຳ,         ສນັຕ ິສກຸ,         ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ທະວຄີນູ ແກື່ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ເທີນ.          

ການພິພາກສາລົງໂທດຄູສອນປອມ 
(II ເປໂຕ 2:1-17) 

3ພວກ ທີື່  ຮກັ ເອີຍ,         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂຽນ ມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ 

ລອດ ພົໍ້ນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ມີ ຢູື່ ຮື່ວມ ກນັ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂຽນ ເຕ ອນ ສະຕ ິພວກ 

ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສູໍ້ ເພ ື່ ອ ຫລກັ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເປັນ ກຳນ ສິໍ້ນ 

ສດຸ.         

4ເພຳະວື່ຳ ມີ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ແອບ ແຝງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະຄ  ຳ ພີ ໄດໍ້ ບ ົື່ງ ໄວໍ້ ແຕື່ ດນົ ນຳນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຂົຳ 

ຈະ ຖ ກ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ,         ທີື່  ຖ  ເອົຳ ພຣະຄນຸ ແຫື່ງ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ກເິລດ ຕນັຫຳ,         ແລະ ປະຕເິສດ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແລະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແຕື່ ອງົ ດຽວ.          
5ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ປະສງົ 

ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ລະນ ກ ເຖງິ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ພຳຍຫລງັ ຕ ື່  ມຳ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ພຣະອງົ ເສຍ.         

6ແລະ 

ບນັດຳ ເທວະດຳ ທີື່  ບ ື່  ພ ໃຈ ຮກັສຳ ອ  ຳນຳດ ອະທິປະ ໄຕ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຕນົ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຖິື່ ນ ຖຳນ 

ອນັ ເໝຳະ ສມົ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອົຳ ໂສໍ້ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ລື່ຳມ ເຂົຳ ໄວໍ້ ແລະ ຂງັ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ທີື່  

ມ ດ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ເຖງິ ເວລຳ ພິພຳກສຳ ໃນ ວນັ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ.         

7ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ 

ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ທງັ ເມ  ອງ ທີື່ ຢູື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ໄດໍ້ ມອບ ຕວົ ໄວໍ້ ແກື່ ລຳຄະ ຕນັຫຳ         ຕດິຕຳມ 

ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ອນັ ຜິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ກ  ປະກດົ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ໂດຍ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ໃນ ໄຟ ອນັ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          
8ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ມວົ ຝນັ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ ຂອງ ຕນົ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ,         ໝິື່ ນປະໝຳດ 

ຕ ື່  ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜູໍ້ ໃຫຍື່,         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ຜູໍ້ ມີ ຍດົ ສກັ.         

9ແຕື່ ເຖງິ ແມ ື່ນ ມີກາເອນ          ຜູໍ້ ເປັນ ອກັ 

ຄະ ເສນຳ ບ ດ ີຝື່ຳຍ ເທວະດຳ,         ຄ ັໍ້ງ ເມ  ື່ອ ຖຽງ ກນັ ກບັ ມຳນ         ຄ  ຕ ື່  ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ສບົ ຂອງ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  

ຍງັ ບ ື່  ບງັອຳດ ກື່ຳວ ໂທດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ມຳນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ິ

ເຈົໍ້ຳ ເທີນ.”         

10ແຕື່ ຝື່ຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້,         ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຫຍຳບຊໍ້ຳ ຕ ື່  ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ຮູໍ້         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ຮູໍ້-

ສ ກ ຕຳມ ວ ິໃສ ເໝ ອນ ສດັ ເດຍລະສຳນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຄ ດ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສ ື່ ອມ ສນູ ໄປ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ.         

11ວບິດັ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ທຳງ ຂອງ ກາອິນ ໄປ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ ຕຳມ ທຳງ 



455 ຢູດາ  
ຜິດ ຂອງ ບາລາອາມ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ ສິນ ຈ ໍ້ຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະບດົ ຕຳມ ຢື່ຳງ 

ໂກຣາ.         

12ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ ໃນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຜກູ ພນັ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

ເພຳະ ເຂົຳ ຮື່ວມ ລໍ້ຽງ ກນັ ຢື່ຳງ ເຖງິ ໃຈ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລະອຳຍ         ເຂົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທີື່  ລໍ້ຽງ ແຕື່ ຕວົ 

ເອງ,         ເປັນ ເໝ ອນ ເມກ ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ຖ ກ ໄຫລ ໄປ ຕຳມ ລມົ,         ເປັນ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ບ ື່  ມີ ຜນົ ໃນ ທໍ້ຳຍ ລະດ ູ        ທີື່  

ຕຳຍ ໄປ ສອງ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແລະ ທີື່  ກ ົື່ນ ແລໍ້ວ.         

13ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ຟອງນ  ໍ້ຳ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃນ ມະຫຳ ສະ-

ໝດຸ         ທີື່  ພົື່ນ ຄວຳມ ຂີໍ້ດຽດ ຂອງ ຕນົ ອອກ ດ ັື່ງ ປມູ ປວກ,         ເປັນ ດຳວ ທີື່  ຫລງົ ທຳງ ໄປ ນອກ ວງົ ໂຄຈອນ         

ມີ ຄວຳມ ມ ດ ອນັ ໜຳ ແໜໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ໄວໍ້ ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          
14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເອໂນກ          ຜູໍ້ ທີ ເຈດັ ນບັ ຈຳກ ອາດາມ ມຳ         ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຖງິ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເໝ ອນ ກນັ 

ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ນບັ ເປັນ ໝ ື່ ນ ໆ.         

15ເພ ື່ ອ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຄນົ ທງັ ປວງ         ແລະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຝງູ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຮູໍ້ສ ກ 

ຕວົ         ເຖງິ ບນັດຳ ກຳນ ອະທ  ຳ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ກຳນ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຮູໍ້ສ ກ ຕວົ ເຖງິ ຄ  ຳ 

ຫຍຳບຊໍ້ຳ ທີື່  ຄນົ ບຳບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຜູໍ້ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພຣະອງົ.”         

16ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຄນົ ມກັ ຈ ົື່ມ ມກັ ວື່ຳ,         ເປັນ ຄນົ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ອນັ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ປຳກ ຂອງ ເຂົຳ ກ  

ອວດ ອໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ໃຫຍື່ ເກນີ ສື່ວນ         ແລະ ຍໍ້ອງຍ  ຜູໍ້ ອ ື່ ນ ເພ ື່ ອ ຫວງັ ປະໂຫຍດ ຂອງ ຕນົ.          

ຄຳເຕືອນແລະຄຳຊັກຊວນ 
17ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພວກ ອກັ ຄະ ສຳວກົ ຂອງ ພຣະ-

ເຢຊຄູຣິດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກື່ອນ.         

18ຄ  ເຂົຳ ເຄີຍ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ,         “ໃນ ສະ-

ໄໝ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຈະ ມີ ຄນົ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ         ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຢື່ຳງ 

ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ.         

19ແມ ື່ນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຕກ ແຍກ ຈຳກ ກນັ         ເປັນ ຄນົ ມີ ນໄິສ 

ຕຳມ ທ  ຳ ມະ ດຳ ໂລກ ແລະ ບ ື່  ມ ີພຣະວິນຍານ.         

20ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ທີື່  ຮກັ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ຕວົ 

ເອງ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ໃນ ພຣະວິນຍານບໍ-
ລສິຸດ.         

21ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຕວົ ໄວໍ້ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ລ ຄອຍ ພຣະກະລນຸຳ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

22ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຄວຳມ 

ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ລຳງ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ສງົ ໃສ.         

23ຈ ົື່ງ ຍຳດ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດ ງ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ໄຟ         ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ 

ອີກ ບຳງ ຄນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈຽມຕວົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໜື່ຳຍ ຊງັ ຍງັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທີື່  ເປ ໍ້ອນເປິ ດໍ້ວຍ ລຳຄະ ຕນັຫຳ.          

ຄຳຖວາຍພຣະກຽດ 
24ອນັ ໜ ື່ ງ,         ຈ ົື່ງ ມີ ພຣະກຽດ,         ພຣະເດຊຳນພຸຳບ,         ພຣະອຳນພຸຳບ,         ແລະ ສກັດຳນພຸຳບ         ແດື່ 

ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ສຳມຳດ ປໍ້ອງ ກນັ ຮກັສຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ ລງົ ແລະ ຊງົ ສຳມຳດ ຕ ັໍ້ງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ປຳສະຈຳກ ຕ  ຳໜິ ແລະ ມີ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີອນັ ເຫລ ອ ລ ົໍ້ນ.         

25ຄ  ແດື່ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ພຣະຜູໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ທງັ ໃນ ອະດດີ,         ປດັ-

ຈບຸນັ,         ແລະ ໃນ ອະນຳຄດົ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          
  

*       *       * 
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ພຣະນິມິດ 
ຊຶ່ງຊົງສະແດງຕໍ່ ໂຢຮັນ 

ບົດທີ 1 
ຄຳນຳ 

1ກຳນ ຊງົ ສະແດງ ຂອງ ພຣະເຢຊຄູຣິດ          ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ຊງົ ຊີໍ້ 

ແຈງ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຮູໍ້ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ຕໍ້ອງ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້         

ພຣະຄຣິດ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່         ໂຢຮັນ          ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

2ໂຢຮັນ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຝື່ຳຍ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ          ທື່ຳນ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເຫດກຳນ ທງັ ສິໍ້ນ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ.         

3ບນັດຳ ຜູໍ້ ອື່ຳນ ແລະ ຜູໍ້ ຟງັ 

ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ສກຸ         ເພຳະວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ 

ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ.          

ຄຳສະແດງຄວາມຄຳນັບຖືເຖິງຄຣິສຕະຈັກທັງເຈັດ 
4ຈຳກ         ໂຢຮັນ ຮຽນ         ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ເຈດັ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແຂວງ ອາເຊຍ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ 

ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈຳກ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ປດັຈບຸນັ,         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ອະດດີ,         ຜູໍ້ ຈະ 

ສະເດັດ ມຳ ໃນ ອະນຳຄດົ         ແລະ ຈຳກ ວນິ ຍຳນ ທງັ ເຈດັ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຢູື່ ໜໍ້ຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

5ແລະ ຈຳກ ພຣະເຢຊຄູຣິດ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ທີື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ແຮກ ທີື່  ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ 

ຕຳຍ         ກບັ ທງັ ຊງົ ຄອບຄອງ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໂລກ.         ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ 

ປດົ ປື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ ຈຳກ ກຳນ ຜິດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

6ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ອຳນຳຈກັ ແລະ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະກຽດ ແລະ ພຣະອຳນພຸຳບ ຈ ົື່ງ 

ມີ ແດື່ ພຣະອງົ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         ອຳ ແມນ.          

 7 ເບິື່ ງແມ, ພຣະອງົຈະສະເດັດມຳມເີມກເປັນຂະບວນແຫື່ ຕຳທກຸໜື່ວຍຈະເຫັນພຣະອງົ 

   ແລະຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ໄດໍ້ແທງພຣະອງົຈະເຫັນເໝ ອນກນັ 

  ມະນດຸທກຸຊຳດທົື່ວໂລກຈະຮໍ້ອງໄຫໍ້ຮ  ື່ຳໄຮເພຳະພຣະອງົ 

   ຈະເປັນໄປຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ອຳແມນ. 
8ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ປດັຈບຸນັ,         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ອະດດີ,         ຜູໍ້ ຈະ ສະເດັດ ມຳ 

ໃນ ອະນຳຄດົ,         ແລະ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຄ  ອາລະຟາ ແລະ ໂອເມ-
ຄາ.”          

ນິມິດເຫັນບຸດມະນຸດ 
9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ຄ  ໂຢຮັນ          ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ກຳນ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ,         

ຮື່ວມ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ,         ແລະ ຮື່ວມ ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະສບົ ກຳນ ໃນ ພຣະເຢຊ ູ         ຂໍ້ຳພະ-
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ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢູື່ ທີື່  ເກຳະ ປັດໂມ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ.ູ         

10ໃນ ວນັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປະກອບ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນ-
ຍານ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ດງັ ມຳ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສຽງ ແກ.         

11ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ອນັ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ         ແລໍ້ວ ຝຳກ ໄປ ໃຫໍ້ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ເຈດັ         ຄ  ຄຣສິ-

ຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ,         ເມ  ອງ ຊະມີນາ,         ເມ  ອງ ເປຄາໂມ,         ເມ  ອງ ທົວເຕຣາ,         ເມ  ອງ ຊາເດ,         

ເມ  ອງ ຟີລາເດັນເຟຍ,         ແລະ ທີື່  ເມ  ອງ ລາວດີເກອາ.”          
12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ຫລຽວ ຫລງັ ເບິື່ ງ ທຳງ ພຣະສລຸະສຽງ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄນັ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ທອງຄ  ຳ ເຈດັ ອນັ.         

13ແລະ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ບດຸ ມະນດຸ         ຊງົ ສວມ ເຄ ື່ ອງ ສະຫລອງ ກວມ ພຣະບຳດ         ແລະ ຊງົ ຮດັ ສຳຍ 

ປະ ຄດົ ທອງຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອຣຸະ ຂອງ ພຣະອງົ.         

14ພຣະສຽນ ແລະ ພຣະເກສຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຂຳວ ເໝ ອນ 

ຂນົ ແກະ ສີຂຳວ         ແລະ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຫິມະ         ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແປວໄຟ.         

15ພຣະບຳດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທອງເຫລ ອງ ກໍ້ຽງ         ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ໄດໍ້ ຫລອມ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         ພຣະສລຸະ-

ສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ສຽງ ນ  ໍ້ຳ ມຳກ.         

16ພຣະຫດັ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ຖ  ດຳວ ເຈດັ ດວງ         ມີ 

ພຣະແສງ ສອງ ຄມົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະໂອດ         ແລະ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ອຳທິດ ທີື່  

ສື່ອງ ແສງ ກໍ້ຳ.         

17ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ ົໍ້ມ ລງົ ແທບ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຢຽດ ພຣະຫດັ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ບຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ເປັນ ຜູໍ້ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ປື່ຳຍ.         

18ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ກ  ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ເຮົຳ ຖ  ຂ  ກະແຈ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຕຳຍ ແລະ 

ແຫື່ງ ແດນ ມ ລະນຳ.         

19ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ຂຽນ ເຫດກຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ຄ  ເຫດກຳນ ທີື່  ເປັນ ຢູື່ 

ດຽວນີໍ້         ກບັ ທງັ ເຫດກຳນ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

20ສື່ວນ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ຂອງ ດວງ 

ດຳວ ທງັ ເຈດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ມ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ທອງຄ  ຳ ທງັ ເຈດັ 

ນ ັໍ້ນ         ກ  ຄ  ດຳວ ເຈດັ ດວງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ເຈດັ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ 

ໂຄມ ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ເຈດັ.          

ບົດທີ 2 
ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊ 

1“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ເອເຟໂຊ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຖ  ດຳວ 

ທງັ ເຈດັ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຫດັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ແລະ ສະເດັດ ໄປ ມຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ທອງຄ  ຳ 

ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,          
2“‘ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ,         ຮູໍ້ຈກັ ຄວຳມ ເໝ ອຍ ຍຳກ ແລະ ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຮູໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ທນົ ຕ ື່  ຄນົ ຊ ົື່ວ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລອງ ໃຈ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ອວດ ວື່ຳ ເປັນ ອກັ ຄະ ສຳ-

ວກົ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ເປັນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ປອມ.         

3ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ຄວຳມ ອດົທນົ ແລະ 

ໄດໍ້ ອດົ ເອົຳ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເມ  ື່ອຍ ລໍ້ຳ ໄປ.         

4ແຕື່ ເຮົຳ ມີ ຂ ໍ້ ຕ ື່  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 
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ປະ ຖິໍ້ມ ຄວຳມ ຮກັ ເດມີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ.         

5ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຈຳກ ສະພຳບ ໃດ         

ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຢື່ຳງ ເດມີ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຍກົ 

ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ມນັ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່.         

6ດ ີແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ຍງັ ມີ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພວກ ນິໂກລາຍເຕ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ເອງ ກ  ກຽດ ຊງັ ເໝ ອນ ກນັ.         

7ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ໃດ ມໄີຊຊະນະ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກນິ ຜນົ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ໃນ ເທບ ອຸ ທະຍຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ’.”          

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງຊະມີນາ 
8“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ຊະມີນາ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ 

ຕ ົໍ້ນ ແລະ ເປັນ ຜູໍ້ ປຳຍ,         ຜູໍ້ ຊງົ ສິໍ້ນ ພຣະຊນົ ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,          
9“‘ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ແລະ ຍຳກຈນົ         (ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ັື່ງມ)ີ         ແລະ ຮູໍ້ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ພວກ ຢິວ          ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ເປັນ ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ພກັ ພວກ 

ຂອງ ຊາຕານ.         

10ຢື່ຳ ຊູ ື່ ຢໍ້ຳນ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ,         ພະຍຳມຳນ 

ຈວນ ຈະ ຮບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບຳງ ຄນົ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ຄກຸ ເພ ື່ ອ ທດົ ລອງ ໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສິບ ວນັ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ສດັຊ ື່  ສດຸຈະລິດ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ຕຳຍ         

ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ພວງມຳໄລ ແຫື່ງ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.         

11ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ         ຜູໍ້ ທີື່  ໄຊຊະນະ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ອນັຕະລຳຍ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ຄ ັໍ້ງ ທີ 

ສອງ’.”          

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງເປຄາໂມ 
12“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ໃນ ເມ  ອງ ເປຄາໂມ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ຖ  

ພຣະແສງ ສອງ ຄມົ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ.          
13“ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ທີື່ ຢູື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຮູໍ້ ວື່ຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບນັລງັ ຂອງ ຊາຕານ          ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຍ ດ ຖ  ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ 

ໝັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ເຮົຳ         ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ອັນຕິປາ ຜູໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ທີື່  ສດັຊ ື່  

ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຊາຕານ ຢູື່ ກ  ຕຳມ.         

14ແຕື່ ເຮົຳ ມີ ຂ ໍ້ ທີື່  ຈະ 

ຕ ື່  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບຳງ ຂ ໍ້         ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ບາລາອາມ          ຜູໍ້ ໄດໍ້ ສອນ ໃຫໍ້ 

ກະສດັ ບາລາກ ກ ື່  ເຫດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຫລງົ ຜິດ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ບ-ູ

ຊຳ ແກື່ ພຣະທຽມ ແລໍ້ວ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ.         

15ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ບຳງ ຄນົ ທີື່  

ໄດໍ້ ຖ  ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ແຫື່ງ ພວກ ນິໂກລາຍເຕ.         

16ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ 

ຈະ ຮບີ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຮົຳ.         

17ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ        ຈ ົື່ງ 

ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມານາ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ແກື່ 

ຜູໍ້ ທີື່  ມໄີຊຊະນະ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ຫີນ ຂຳວ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊ ື່  ໃໝື່ ຈຳລ ກ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ ນອກ-

ຈຳກ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ’.”          

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງທົວເຕຣາ 
18“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ທົວເຕຣາ ວື່ຳ         ‘ພຣະບຸດ ຂອງ 
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ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ພຣະເນດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແປວໄຟ         ແລະ ມີ ພຣະບຳດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທອງເຫລ ອງ ກໍ້ຽງ         ຊງົ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ.          
19“ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຮູໍ້ ຄວຳມ ຮກັ,         ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ,         ກຳນ ປະຕບິດັ,         ແລະ ຄວຳມ-

ພຽນ ອດົທນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຮູໍ້ ວື່ຳກຳນ ເບ ໍ້ອງ ປຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເບ ໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ.         

20ແຕື່ ເຮົຳ ມີ ຂ ໍ້ ທີື່  ຈະ 

ຕ ື່  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ທນົ ຟງັ ຜູໍ້ຍງິ ຊ ື່  ເຢເຊເບນ          ທີື່  ອໍ້ຳງ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ສອນ 

ແລະ ລ ໍ້ ລວງ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ         ແລະ ໃຫໍ້ ກນິ ຂອງ ທີື່  ບຊູຳ ແກື່ ພຣະທຽມ 

ແລໍ້ວ.         

21ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ກບັ ໃຈ ໃໝື່         ແຕື່ ນຳງ ບ ື່  ຢຳກ ກບັ ໃຈ ຈຳກ ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ 

ຍງິ ຂອງ ຕນົ.         

22ດ ັື່ງນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ຖິໍ້ມ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ບື່ອນ ນອນ         ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ກບັ 

ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ອນັ ໜກັ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່ 

ຈຳກ ບນັດຳ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

23ຝື່ຳຍ ລກູ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ປະຫຳນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ເສຍ         

ແລະ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຊນັນະສດູ ເບິື່ ງ ຈດິໃຈ         ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮຳງວນັ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ຕນົ.         

24ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່ ທີື່  ເມ  ອງ ທົວເຕຣາ          

ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຄ  ຳ ສອນ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  ຮູໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳຄວຳມ ເລິກ ລບັ ຂອງ ຊາຕານ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຂ  

ບອກ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ເອົຳ ພຳລະ ອ ື່ ນ ໃດ ວຳງ ໃສື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
25ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ມີ ຢູື່ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຍ ດ ຖ  ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມຳ.         

26ຜູໍ້ ທີື່  ມໄີຊ-

ຊະນະ ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ອ  ຳນຳດ ປກົຄອງ 

ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ.         

27ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄໍ້ອນ ເຫລັກ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຊື່ຳງ ໝ ໍ້  ທ  ຳ-

ລຳຍ ໝ ໍ້         ດນິ ໃຫໍ້ ແຕກ ມຸ ື່ນ ເສຍ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ ຈຳກ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ.         

28ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ດຳວ ເພັກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

29ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ 

ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ’.”          

ບົດທີ 3 
ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງຊາເດ 

1“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ຊາເດ ວື່ຳ         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ມ ີພຣະ-
ວິນຍານ ທງັ ເຈດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ມີ ດຳວ ທງັ ເຈດັ ດວງ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ 

ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຜູໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ມີ ຊວີດິ ຢູື່         ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ.          
2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ແລະ ເຊດີ ຊູ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ         ຊ ື່ ງ ຈວນ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ ເພຳະວື່ຳ 

ເຮົຳ ບ ື່  ພບົ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສ  ຳເລັດ ດ ີ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ.         

3ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈ  ຳ 

ໄວໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ຢື່ຳງໃດ         ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ແລະ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຂະໂມຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ຍຳມ ໃດ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ.         

4ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ເມ  ອງ 

ຊາເດ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ເປ ໍ້ອນເປິ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ນຸື່ງ 

ເຄ ື່ ອງ ຂຳວ ຍື່ຳງ ໄປ ກບັ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ສມົຄວນ ຢູື່ ແລໍ້ວ.         

5ຜູໍ້ ທີື່  ໄຊຊະນະ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຫົື່ມ 

ເຄ ື່ ອງ ຂຳວ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລ ບ ຊ ື່  ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ 
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ຮບັຮອງ ຊ ື່  ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຝງູ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

6ຜູໍ້ 

ໃດ ມີ ຫ ູ        ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ’.”          

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງຟີລາເດັນເຟຍ 
7“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ຟີລາເດັນເຟຍ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ບ ລິສດຸ,         ຜູໍ້ ສດັ ຈງິ,         

ຜູໍ້ ຖ  ຂ  ກະແຈ ຂອງ ດາວິດ,         ຜູໍ້ ຊງົ ໄຂ ແລໍ້ວ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອດັ,         ຜູໍ້ ຊງົ ອດັ ແລໍ້ວ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໄຂ,         ຊງົ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ.          
8“ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ມີ ປະຕູ ໄຂ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ອດັ 

ໄດໍ້         ເຮົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກ  ຳລງັ ພຽງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ແຕື່ ກ  ຍງັ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕ-ິ

ເສດ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ.         

9ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພກັ ພວກ ຂອງ ຊາຕານ ທີື່  ຕວົະ ວື່ຳ ເຂົຳ ເອງ ເປັນ ຊຳດ ຢິວ          

ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ຂຳບ ລງົ ແທບ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮູໍ້ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ.         

10ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ປໍ້ອງ 

ກນັ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ທດົ ລອງ ທີື່  ຈວນ ຈະ ມີ ມຳ ທົື່ວ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ຈະ ລອງ ໃຈ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ທີື່ ຢູື່ ເໜ ອ ໜໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ.         

11ເຮົຳ ຈະ ມຳ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຍ ດໝັໍ້ນ ຢູື່ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຜູໍ້ ໃດ ຍຳດ ຊງິ ເອົຳ ພວງມຳໄລ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໄດໍ້.         

12ຜູໍ້ ທີື່  ມໄີຊຊະນະ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເສົຳ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ອອກ ໄປ ນອກ ພຣະວຫິຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຮົຳ ຈະ ຈຳ-

ລ ກ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ ຕວົ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ທງັ ຊ ື່  ມະຫຳ ນະຄອນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຄ  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ລງົ ມຳ ແຕື່ ສະຫວນັ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຈຳລ ກ 

ນຳມ ໃໝື່ ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ.         

13ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ 

ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ’.”          

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງລາວດີເກອາ 
14“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ຍງັ ທດູ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຄຣສິຕະຈກັ ທີື່  ເມ  ອງ ລາວດີເກອາ ວື່ຳ,         ‘ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ 

ເປັນ ອຳ ແມນ ນ ັໍ້ນ,         ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ທີື່  ສດັຊ ື່  ແລະ ທື່ຽງ ທ  ຳ,         ຊງົ ເປັນ ປະຖມົ ເຫດ ແຫື່ງ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ 

ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ         ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ.          
15“ເຮົຳ ຮູໍ້ຈກັ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຢັນ ບ ື່  ຮໍ້ອນ         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຢັນ ຫລ  ຮໍ້ອນ.         

16ເພຳະ 

ເຈົໍ້ຳ ພຽງ ແຕື່ ອຸື່ນ ໆ         ບ ື່  ເຢັນ ບ ື່  ຮໍ້ອນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ຄຳຍ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຮົຳ.         

17ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຮ ັື່ງມ ີ ແລໍ້ວ,         ໄດໍ້ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທະວ ີຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ ໃດ”         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮູໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຄນົ ທກຸ ໄຮໍ້ ເຂັນ ໃຈ,         ເປັນ ຄນົ ໜໍ້ຳ ສງົສຳນ,         ເປັນ ຄນົ ຂດັ ສນົ,         ເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ ແລະ ເປ ອຍ 

ກຳຍ ຢູື່.         

18ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ເຕ ອນ ສະຕ ິເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊ ໍ້ ຄ  ຳ ທີື່  ຫລອມ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ຈຳກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊ ໍ້ ເສ ໍ້ອ ຂຳວ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຕວົ         ເພ ື່ ອ ປກົ ບງັ ຄວຳມ ລະອຳຍ ຂອງ ກຳນ ເປ ອຍ 

ກຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະກດົ         ແລະ ຊ ໍ້ ຢຳ ໃສື່ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນຮຸື່ງ.         

19ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ 

ຮກັ ຜູໍ້ ໃດ ເຮົຳ ກ  ຕຕິຽນ ຂໍ້ຽນ ສອນ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ຮໍ້ອນຮນົ ແລະ ຕ ັໍ້ງໃຈ ເສຍ ໃໝື່.         

20ເບິື່ ງ 

ແມ,         ເຮົຳ ຢ ນ ເຄຳະ ຢູື່ ທີື່  ປະຕ ູ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ໄຂ ປະຕ ູ        ເຮົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຮື່ວມ ກບັ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຮື່ວມ ກບັ ເຮົຳ.         

21ຜູໍ້ 
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ທີື່  ໄຊຊະນະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ກບັ ເຮົຳ ເທິງ ບນັລງັ ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ກບັ ທີື່  ເຮົຳ ມໄີຊຊະນະ ແລໍ້ວ         

ແລະ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ກບັ ພຣະບິດາ ຂອງ ເຮົຳ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

22ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ 

ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ’.”          

ບົດທີ 4 
ການນະມັດສະການໃນສະຫວັນ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ປະຕູ ໄຂ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ         

ແລະ ພຣະສລຸະສຽງ ທ  ຳອິດ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ         ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສຽງ ແກ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ.”         

2ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະກອບ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ມີ ລຳຊະ ບນັລງັ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ໃນ 

ສະຫວນັ,         ມີ ທື່ຳນ ອງົ ໜ ື່ ງ ປະທບັ ຢູື່ ເທິງ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ.         

3ທື່ຳນ ຜູໍ້ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ ມີ ລກັສະ-

ນະ ເໝ ອນ ແກໍ້ວມະນໂີຊດ ແລະ ແກໍ້ວ ພິລຳ         ມີ ຮຸໍ້ງ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ອມ ຮອບ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ ຄໍ້ຳຍຄ          ແສງ 

ແກໍ້ວ ມ  ລະ ກດົ.         

4ລໍ້ອມ ຮອບ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ ມີ ບນັລງັ ອີກ ຊຳວ ສີື່  ອນັ         ແລະ ມີ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ຊຳວ ສີື່  ທື່ຳນ 

ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທກຸ ທື່ຳນ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຂຳວ ແລະ ມີ ພວງມຳໄລ ຄ  ຳ ສວມ ຫວົ.         

5ມີ ຟໍ້ຳແມບ ຟໍ້ຳ-

ຮໍ້ອງ ແລະ ສຽງ ຕື່ຳງ ໆ         ດງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມີ ໂຄມໄຟ ເຈດັ ໜື່ວຍ ໄຕໍ້ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ໂຄມໄຟ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄ  ວນິ ຍຳນ ທງັ ເຈດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

6ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳຊະ ບນັລງັ 

ເປັນ ເໝ ອນ ທະເລ ແກໍ້ວ ມະນ ີ         

ຢູື່ ອໍ້ອມ ຮອມ ລຳຊະ ບນັລງັ ທກຸ ດໍ້ຳນ ມີ ສດັ ໂລກ ສີື່  ຕວົ         ຊ ື່ ງ ມີ ຕຳ ເຕັມ ທງັ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ແລະ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ.         

7ສດັ ຕວົ ທີື່  ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ສິງ,         ຕວົ ທີື່  ສອງ ເໝ ອນ ງວົ ນໍ້ອຍ,         ຕວົ ທີື່  ສຳມ ມໜີໍ້ຳ ເໝ ອນ ມະນດຸ,         ແລະ ຕວົ 

ທີື່  ສີື່  ເໝ ອນ ນກົ ອິນທີ ກ  ຳລງັ ບນິ.         

8ສດັ ທງັ ສີື່  ຕວົ         ທກຸ ໂຕ ມີ ປີກ ຫກົ ປີກ         ແລະ ມີ ຕຳ ເຕັມ ຂໍ້ຳງ ນອກ 

ແລະ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ຕະຫລອດ ເວັນ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ບ ື່  ຢດຸ ບ ື່  ເຊົຳ ວື່ຳ,         “ບ ລິສດຸ,         ບ ລິ-

ສດຸ,         ບ ລິສດຸ         ອງົ ພຣະຜູໍ້ ເປັນ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ,         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ໃນ ອຳ ດດີ,         ຜູໍ້ ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ 

ໃນ ປດັຈບຸນັ,         ແລະ ຜູໍ້ ຈະ ສະເດັດ ມຳ.”         

9ຄນັ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ສນັລະເສີນ,         ຖວຳຍ ພຣະ-

ກຽດ,         ແລະ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແດື່ ພຣະອງົ,         ຜູໍ້ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ,         ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ພຣະຊນົ ດ  ຳລງົ ຢູື່ 

ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ເມ  ື່ອ ໃດ.         

10ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ຊຳວ ສີື່  ທື່ຳນ         ກ  ຂຳບ ລງົ ຖວຳຍ ບງັຄມົ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ຕະຫລອດ ໄປ 

ເປັນນດິ         ແລໍ້ວ ຖອດ ພວງມຳໄລ ອອກ ວຳງ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,          

 11 “ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ, 
   ພຣະຜູໍ້ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

  ພຣະອງົຊງົສມົຄວນທີື່ ຈະໄດໍ້ຮບັຄ  ຳສນັລະເສີນ, ພຣະກຽດ, ແລະລິດເດດ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງສບັພະສິື່ ງທງັປວງ 

  ແລະສບັພະສິື່ ງທງັປວງກ ຊງົສໍ້ຳງຂ ໍ້ນແລໍ້ວ 

   ແລະດ  ຳລງົຢູື່ຕຳມຊອບພຣະໄທພຣະອງົ.” 
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ໜັງສືມ້ວນແລະພຣະເມສານ້ອຍ 
1ໃນ ພຣະຫດັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ,         ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ທງັ ຂໍ້ຳງ ໃນ ແລະ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ຕຕີຳ ປະທບັ ໄວໍ້ ເຈດັ ດວງ.         

2ແລະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ຜູໍ້ ມີ ລິດ ຕນົ ໜ ື່ ງ ປະກຳດ ໂດຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ວື່ຳ,         “ຜູໍ້ ໃດ ໜ  ເປັນ ຜູໍ້ ສມົຄວນ ຈະ 

ແກະ ຕຳ ປະທບັ ແລະ ມຳຍ ມ ໍ້ວນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້ ອອກ.”         

3ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ໃນ ສະຫວນັ,         ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         

ຫລ  ໃຕໍ້ ແຜື່ນດນິ ກ  ດ ີ         ທີື່  ສຳມຳດ ມຳຍ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຫລ  ເບິື່ ງ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ ຫລຳຍ ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສມົຄວນ ຈະ ມຳຍ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ອອກ ຫລ  ເບິື່ ງ ໄດໍ້.         

5ແລໍ້ວ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ພວກ ອຳວໂຸສ ນ ັໍ້ນ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເບິື່ ງ ແມ,         ສິງ ແຫື່ງ ກະ ກນຸ ຢູດາ,         ໜ ື່  ເຊ ໍ້ອ 

ຂອງ ດາວິດ          ໄດໍ້ ໄຊຊະນະ ແລໍ້ວ         ຈິື່ງ ສຳມຳດ ແກະ ຕຳ ທງັ ເຈດັ ແລະ ມຳຍ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.          
6ໃນ ລະຫວື່ຳງ ລຳຊະ ບນັລງັ ກບັ ສດັ ທງັ ສີື່          ແລະ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ອຳວໂຸສ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ປະທບັ ຢ ນ ຢູື່         ເໝ ອນ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ
[a]         ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມີ ເຂົຳ ເຈດັ 

ອນັ,         ມີ ຕຳ ເຈດັ ໜື່ວຍ ຊ ື່ ງ ເປັນວນິ ຍຳນ ທງັ ເຈດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ຊງົ ໃຊໍ້ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

7ແລະ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮບັ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ພຣະຫດັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ 

ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ.         

8ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ສດັ ທງັ ສີື່  ກບັ ພວກ 

ອຳວໂຸສ ຊຳວ ສີື່  ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຂຳບ ລງົ ຖວຳຍ ບງັຄມົ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ         ທກຸ ທື່ຳນ ຖ  ພິນ ແລະ ຂນັ ຄ  ຳ ເຕັມ 

ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

9ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ໃໝື່ 

ວື່ຳ,          

  “ພຣະອງົຊງົເປັນຜູໍ້ສມົຄວນຈະຊງົຮບັມ ໍ້ວນໜງັສ  

   ແລະແກະຕຳມ ໍ້ວນໜງັສ ອອກ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຖ ກຂໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ແລະດໍ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໄຖື່ມະນດຸທກຸເຜົື່ ຳທກຸພຳສຳ 

   ທກຸຊຳດແລະທກຸປະເທດສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ. 
 10 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົບນັດຳນໃຫໍ້ເຂົຳເປັນລຳຊະອຳນຳຈກັ 

   ແລະເປັນປະໂລຫິດທີື່ ປະຕບິດັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ 

  ແລະເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະໄດໍ້ປກົຄອງແຜື່ນດນິໂລກ.” 
11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລຽວ ເບິື່ ງ         ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເທວະດຳ         ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ນບັ 

ເປັນ ໂກດ ໆ         ແສນ ໆ         ຊ ື່ ງ ຢູື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ພຣະລຳຊະບນັລງັ,         ຮອບ ສດັ,         ແລະ ຮອບ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

12ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,          

  “ພຣະເມສຳນໍ້ອຍຜູໍ້ຖ ກຂໍ້ຳແລໍ້ວນ ັໍ້ນ
[b] 

   ເປັນຜູໍ້ສມົຄວນໄດໍ້ຮບັລິດເດດ, ຊບັສມົບດັ, 

 

[a]ໝຳຍຄວຳມວື່ຳ “ຖ ກຂໍ້ຳເພ ື່ ອບຊູຳ.” [b]ເຊນີເບິື່ ງ ພນມ 5:6. 
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  ສະຕປິນັຍຳ, ອຳນພຸຳບ, ກຽດຕຍິດົ, 

   ສະຫງ ື່ຳລຳສີແລະຄ  ຳສນັລະເສີນ.” 
13ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ທງັ ໝດົ         ທງັ ໃນ ສະຫວນັ,         ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ໃຕໍ້ 

ແຜື່ນດນິ,         ແລະ ໃນ ມະຫຳ ສະໝດຸ         ຄ  ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ຢູື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,          

  “ຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳສນັລະເສີນ, ກຽດຕຍິດົ, ສະຫງ ື່ຳລຳສີ, ແລະລິດທຳນພຸຳບ 

   ຈ ົື່ງມແີດື່ພຣະອງົ ຜູໍ້ຊງົປະທບັເທິງພຣະລຳຊະບນັລງັ 

  ແລະແດື່ພຣະເມສຳນໍ້ອຍ ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ.” 
14ສດັ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ອຳ ແມນ”         ແລະ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ.          

ບົດທີ 6 
ຕາປະທັບທັງເຈັດ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ດວງ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຈດັ ດວງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ 

ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ສດັ ຕວົ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຕວົ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ເໝ ອນ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ມຳ ເທຳະ.”         

2ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ມ ໍ້ຳ ສີຂຳວ ຕວົ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຖ  ທະນ ູ        ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳ-

ຊະທຳນ ພວງມຳໄລ         ແລໍ້ວ ກ  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ອອກ ໄປ ຢື່ຳງ ມີ ໄຊ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄຊຊະນະ.          
3ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີ ສອງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສດັ ຕວົ ທີ 

ສອງ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ມຳ ເທຳະ.”         

4ແລະ ມີ ມ ໍ້ຳ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ຕວົ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ອີກ         ຜູໍ້ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຕວົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ພະ-

ລຳຊະອຳນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ສນັຕ ິສກຸ ໄປ ຈຳກ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ຮບົ ຮຳ ຂໍ້ຳ ຟນັ ກນັ         ແລະ ທງັ ໄດໍ້ 

ພຣະລຳຊະທຳນ ດຳບ ໃຫຍື່ ດວງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
5ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີື່  ສຳມ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສດັ ຕວົ ທີ 

ສຳມ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ມຳ ເທຳະ”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ມ ໍ້ຳ ສີດ  ຳ ຕວົ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ ຖ  ຄນັຊ ັື່ງ.         

6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເໝ ອນ ກບັ ສຽງ ທີື່  ດງັ         ອອກ ມຳ ຈຳກ ຖໍ້ຳມກຳງ ສດັ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ເຂົໍ້ຳ ບະ ເລ ລຳຄຳ ລິດ ໜ ື່ ງ ຕ ື່  ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ         ເຂົໍ້ຳ ຝໍ້ຳງ ສຳມ ລິດ ຕ ື່  ໜ ື່ ງ ເດນຳຣອິນົ         ແຕື່ ຢື່ຳ ເຮັດ ອນັ-

ຕະລຳຍ ຕ ື່  ນ  ໍ້ຳມນັ ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ.”          
7ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີ ສີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສດັ ຕວົ ທີ ສີື່  

ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ມຳ ເທຳະ.”         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ,         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ມ ໍ້ຳ ສຂີຽວ ອື່ອນ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ         ຜູໍ້ ທີື່  ຂີື່  

ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມດັຈລຸຳດ         ແລະ ແດນ ມ ລະນຳ ກ  ຕດິຕຳມ ມຳ ນ  ຳ         ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະ-

ທຳນ ອ  ຳນຳດ ລໍ້ຳງຜຳນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສີື່  ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ,         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ,         ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຕຳຍ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.          
9ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີື່  ຫໍ້ຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ດວງ ວນິ ຍຳນ 

ຢູື່ ໃຕໍ້ ແທື່ນ ບຊູຳ         ເປັນວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເພຳະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄ  ຳ 

ພະຍຳນ ທີື່  ເຂົຳ ຍ ດ ຖ  ນ ັໍ້ນ.         

10ເຂົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ທນູ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜູໍ້ ບ -

ລິສດຸ ແລະ ທື່ຽງ ແທໍ້         ຍງັ ດນົ ປຳນໃດ ໜ          ພຣະອງົ ຈິື່ງ ຊງົ ພິພຳກສຳ         ຕອບ ສະໜອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ -
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ຢູື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ນ ັໍ້ນ.”         

11ແລໍ້ວ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ 

ເສ ໍ້ອ ສີຂຳວ ແລະ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ລ  ໄປ ຈກັ ໜໍ້ອຍ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈ  ຳນວນ ເພ ື່ ອນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ເຂົຳ ຈະ ຄບົ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ຄ  ພວກ ທີື່  ຈວນ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເໝ ອນ ກບັ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.          
12ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີ ຫກົ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         

ເກດີ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ອນັ ໃຫຍື່,         ດວງ ອຳທິດ ກ  ເກດີ ມ ດ ດ  ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຜໍ້ຳ ຂນົ ສດັ ຫຍຳບ,         ດວງ 

ຈນັ ວນັເພັງ ກ  ເກດີ ເປັນ ສ ີເລ ອດ.         

13ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ຕກົລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ເໝ ອນ 

ກບັ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ຖ ກ ລມົ ກໍ້ຳ ພດັ         ຈນົ ໝຳກ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ສກຸ ຫລ ົື່ນ ລງົ ໝດົ.         

14ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ຫດົ ເຂົໍ້ຳ ເສຍ 

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໜງັສ  ທີື່  ເຂົຳ ມ ໍ້ວນ         ພູ ທກຸ ໜື່ວຍ ແລະ ເກຳະ ທກຸ ເກຳະ ກ  ເຄ ື່ ອນ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ເດມີ.         

15ແລໍ້ວ 

ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ,         ພວກ ນຳຍ ພນັ ນຳຍ ພນົ,         ພວກ ເສດຖ,ີ         ພວກ 

ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ,         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທງັ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ແລະ ມີ ເສລີ         ກ  ພຳກນັ ໄປ ລີໍ້ ຊໍ້ອນ ຢູື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ແລະ ຫວື່ຳງ 

ຫີນ ຕຳມ ພ.ູ         

16ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ບອກ ພູ ແລະ ໂງ ື່ນ ຫີນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເນີໍ້ງ ມຳ ບງັ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ພຣະລຳຊະບນັລງັ         ແລະ ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເມ-

ສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

17ເພຳະວື່ຳ ວນັ ສ  ຳຄນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ແລະ ຜູໍ້ ໃດ ໜ          

ຈະ ອຳດ ທນົ ຢູື່ ໄດໍ້.”          
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ແສນສີ່ໝື່ນສີ່ພັນຄົນຮັບການປະທັບຕາ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ສີື່  ຕນົ         ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ທິດ ທງັ ສີື່  ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຫໍ້ຳມ 

ລມົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ສີື່  ທິດ ໄວໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພດັ ມຳ ໃສື່ ບກົ,         ໃສື່ ທະເລ,         ຫລ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃດ ໆ.         

2ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ         ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ         ຖ  ຕຳ ປະທບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ 

ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່         ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ປະກຳດ ສຽງ ດ ັື່ງ ແກື່ ເທວະດຳ ທງັ ສີື່          ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ 

ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ແຜື່ນດນິ ແລະ ທະເລ ນ ັໍ້ນ.         

3ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ແຜື່ນ-

ດນິ,         ແກື່ ທະເລ,         ຫລ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ປະທບັ ຕຳ ໄວໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ບນັດຳ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ ກື່ອນ.”         

4ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ປະທບັ ຕຳ ແລໍ້ວ         

ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ທກຸ ກະ ກນຸ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ          ມີ ແສນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ.          

 5 ຈຳກກະກນຸ ຢດູາ ມໝີ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ຣູເບັນ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ຄາດ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ. 

 6 ຈຳກກະກນຸອຳເຊັນ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ນັບທາລີ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 
  ຈຳກກະກນຸ ມານາເຊ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ. 

 7 ຈຳກກະກນຸ ຊິເມໂອນ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ເລວີ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 
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  ຈຳກກະກນຸ ອິດຊາຄາ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ. 

 8 ຈຳກກະກນຸ ເຊບູລູນ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ໂຢເຊັບ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ, 

  ຈຳກກະກນຸ ເບັນຢາມິນ ໝ ື່ ນສອງພນັຄນົ. 

ມວນຊົນຈາກທຸກປະຊາຊາດ 
9ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ຝງູ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ເຫລ ອ ຄນັນະນຳ ນບັ         ມຳ 

ຈຳກ ທກຸ ປະເທດ,         ທກຸ ກະ ກນຸ,         ທກຸ ຊຳດ,         ແລະ ທກຸ ພຳສຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສີຂຳວ,         ຖ  

ກໍ້ຳນ ຕຳນ,         ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ແລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

10ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ 

ວື່ຳ,          

  “ຄວຳມລອດພົໍ້ນຂ ໍ້ນຢູື່ກບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ 

   ຜູໍ້ຊງົປະທບັເທິງພຣະລຳຊະບນັລງັ ແລະຂ ໍ້ນຢູື່ກບັພຣະເມສຳນໍ້ອຍ.” 
11ແລະ ເທວະດຳ ທງັ ປວງ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ອໍ້ອມ ລຳຊະ ບນັລງັ,         ອໍ້ອມ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ,         ແລະ ອໍ້ອມ ສດັ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ         

ກ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ         ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ.         

12ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ອຳແມນ, ຄວຳມສນັລະເສີນ, ສະຫງ ື່ຳລຳສີ, ສະຕປິນັຍຳ, 

   ຄ  ຳໂມທະນຳ, ພຣະກຽດຕຍິດົ, ອ  ຳນຳດ, ແລະລິດເດດ, 

  ຈ ົື່ງມແີດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳພະອງົຕະຫລອດໄປເປັນນດິ ອຳແມນ.” 

13ແລໍ້ວ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ອຳວໂຸສ ນ ັໍ້ນ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສີຂຳວ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ 

ໃຜ         ແລະ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕອບ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ,         ທື່ຳນ ກ  ຊຳບ ຢູື່ ແລໍ້ວ”         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຈິື່ງ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ທກຸຂະເວທະນຳ ອນັ ໃຫຍື່         ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຂຳວ ສະອຳດ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

15ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ປະຕບິດັ ພຣະອງົ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ແລະ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ພຣະລຳຊະ-

ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ແລະ ປກົ ປໍ້ອງ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ເຂົຳ.         

16ຕ ື່  ໄປ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຢຳກ ນ  ໍ້ຳ ອີກ 

ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແສງ ແດດ ແລະ ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ ຈະ ບ ື່  ສື່ອງ ຖ ກ ເຂົຳ.         

17ເພຳະ ພຣະເມສຳ 

ນໍ້ອຍ         ທີື່  ປະທບັ ຢູື່ ຖໍ້ຳມກຳງ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ ເປັນ ຜູໍ້ ດແູລ ເຂົຳ ແລະ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ເຂົຳ ໄປ 

ເຖງິ ນ  ໍ້ຳພຸ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຊວີດິ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຊັດ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ທກຸ ຢດົ ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ.          

ບົດທີ 8 
ຕາປະທັບດວງທີເຈັດ 

1ເມ  ື່ອ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ແກະ ຕຳ ປະທບັ ດວງ ທີ ເຈດັ         ຄວຳມ ສະຫງດັ ງຽບ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ສະ-

ຫວນັ ປະມຳນ ເຄິື່ ງ ຊ ົື່ວໂມງ.         

2ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ 

ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ ແກ ເຈດັ ອນັ.         

3ມີ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຖ  ໝ ໍ້  ຄ  ຳ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຢ ນ ຢູື່ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ         ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖວຳຍ ຮື່ວມ ກບັ ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ 
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ວອນ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເທິງ ແທື່ນ ຄ  ຳ ທີື່ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ນ ັໍ້ນ.         

4ແລະ 

ຄວນັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ນ ັໍ້ນ ກ  ລອຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ຂອງ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຈຳກ 

ມ  ເທວະດຳ ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ.         

5ແລໍ້ວ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ  ໝ ໍ້  ໄປ ເອົຳ ໄຟ ຈຳກ ແທື່ນ ໃສື່ 

ໃຫໍ້ ເຕັມ         ໂຍນ ໝ ໍ້  ນ ັໍ້ນ ລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ກ  ເກດີ ມີ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ,         ສຽງ ຕື່ຳງ ໆ,         ມີ ຟໍ້ຳແມບ ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ.          

ແກທັງເຈັດ 
6ແລະ ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ທີື່  ຖ  ແກ ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ກ  ຕຽມ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເປົື່ ຳ.          
7ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ແຮກ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ໝຳກເຫັບ ແລະ ໄຟ ປນົ ເລ ອດ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ         

ແຜື່ນ ໂລກ ຖ ກ ໄໝໍ້ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ,         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກ  ຖ ກ ໄໝໍ້ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ,         ແລະ ຫຍໍ້ຳ ຂຽວ ສດົ 

ຖ ກ ໄໝໍ້ ເສຍ ທງັ ໝດົ.          
8ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ         ຕນົ ທີື່  ສອງ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ກ  ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ພູ ໜື່ວຍ ໃຫຍື່ ທີື່  ໄຟ ກ  ຳລງັ ໄໝໍ້ ຢູື່         ຖ ກ 

ຖິໍ້ມ ລງົ ທະເລ         ແລະ ທະເລ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ.         

9ສຳລະພດັ ໃນ ທະເລ ທີື່  ມີ ຊ-ີ

ວດິ ຢູື່ ກ  ຕຳຍ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ແລະ ບນັດຳ ເຮ ອ ສະເພົຳ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ.          
10ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ສຳມ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ກ  ມີ ດຳວ ໃຫຍື່ ດວງ ໜ ື່ ງ ລກຸ ເປັນ ໄຟ ເໝ ອນ ກະບອງ ຕກົ 

ຈຳກ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ດຳວ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ໃສື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ແລະ ຕກົ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳພຸ ທງັຫລຳຍ.         

11ດຳວ ດວງ ນີໍ້ ມີ 

ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອບັ ຊນິ ໂຕ         ລດົ ຂອງ ນ  ໍ້ຳ ຈິື່ງ ກຳຍເປັນ ລດົ ຂມົ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ແລະ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ຕຳຍ ເພຳະ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ລດົ ຂມົ.          
12ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ສີື່  ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ດວງ ອຳທິດ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ດວງ ຈນັ 

ແລະ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ຈິື່ງ ມ ດ ໄປ ເຖງິ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ກຳງເວັນ ບ ື່  ສະຫວື່ຳງ ໜ ື່ ງ 

ສື່ວນ ສຳມ         ແລະ ກຳງຄ ນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ.         

13ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເບິື່ ງ         ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ນກົ ອິນທີ ໂຕ ໜ ື່ ງ ທີື່  

ບນິ ຢູື່ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຮໍ້ອງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ວບິດັ,         ວບິດັ,         ວບິດັ ຈະ ມີ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         ເພຳະ ສຽງ ແກ ທີື່  ເຫລ ອ         ຊ ື່ ງ ເທວະດຳ ສຳມ ຕນົ ຈວນ ຈະ ເປົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ບົດທີ 9 
1ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຫໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ດຳວ ດວງ ໜ ື່ ງ ຕກົ ຈຳກ ຟໍ້ຳລງົ ມຳ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະທຳນ ຂ  ກະແຈ ສ  ຳລບັ ປື່ອງ ເຫວ ເລິກ.         

2ເມ  ື່ອ ດຳວ ດວງ ນ ັໍ້ນ ໄຂ 

ປື່ອງ ເຫວ ອອກ         ກ  ມີ ຄວນັ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຫວ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ຄວນັ ທີື່  ເຕົຳ ໃຫຍື່         ດວງ ອຳທິດ ແລະ ອຳ-

ກຳດ ກ  ມ ດ ໄປ ເພຳະ ເຫດ ຄວນັ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຫວ ນ ັໍ້ນ.         

3ມີ ຝງູ ຕກັແຕນ ບນິ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ 

ຍງັ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະລຳຊະທຳນ ອ  ຳນຳດ ແກື່ ຕກັແຕນ ນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ກບັ ອ  ຳນຳດ 

ຂອງ ແມງງອດ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

4ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ມນັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຫຍໍ້ຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         

ສິື່ ງ ຂຽວ ສດົ ຫລ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃດ ໆ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ປະທບັ ຕຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ໜໍ້ຳ-

ຜຳກ ຂອງ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

5ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ມນັ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ທ ລະມຳນ ເຂົຳ 

ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ         ກຳນ ທ ລະມຳນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ແມງງອດ ຕອດ.         

6ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັ-
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ຫລຳຍ ຈະ ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຕຳຍ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ພບົ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຂົຳ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ຕຳຍ         ແຕື່ ຄວຳມ 

ຕຳຍ ຈະ ປບົ ໜີ ໄປ ຈຳກ ເຂົຳ.          
7ລກັສະນະ ອຳກຳນ ຕກັແຕນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ຫໍ້ຳງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ເສິກ ເທິງ ຫວົ ມນັ ມີ ສິື່ ງ 

ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ພວງມຳໄລ ຄ  ຳ         ໜໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ເໝ ອນ ໜໍ້ຳ ມະນດຸ.         

8ຜມົ ມນັ ເໝ ອນ ຜມົ ຜູໍ້ຍງິ         ແລະ ແຂໍ້ວ 

ມນັ ເໝ ອນ ແຂໍ້ວ ສິງ.         

9ມນັ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ເຄ ື່ ອງ ເຫລັກ ປໍ້ອງ ກນັ ໜໍ້ຳ ເອິກ         ສຽງ ປີກ ຂອງ ມນັ ເໝ ອນ 

ສຽງ ລດົ ທຽມ ມ ໍ້ຳ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ຮບົ ເສິກ.         

10ມນັ ມີ ຫຳງ ເໝ ອນ ຫຳງ ແມງງອດ         ມີ ໄລ ຕອດ 

ໃນ ຫຳງ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ມີ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຈະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ມະນດຸ ຕະຫລອດ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ.         

11ມນັ ມີ ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຄຸໍ້ມ 

ຄອງ         ກະສດັ ນ ັໍ້ນ ຄ  ບ ລິວຳນ ຂອງ ເຫວ ເລິກ ນ ັໍ້ນ         ບ ລິວຳນ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີເອີໍ້ນ         ອາບັດໂດນ          

ແລະ ພຳສຳ ກຣີກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ອາໂປລໂິອນ.          
12ວບິດັ ອນັ ຕ ົໍ້ນ ຜື່ຳນ ໄປ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຍງັ ຈະ ມີ ວບິດັ ອີກ ສອງ ປະກຳນ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຳຍ 

ໜໍ້ຳ.          
13ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຫກົ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຮບູ ເຂົຳ ທີື່  ແຈ ທງັ ສີື່  

ຂອງ ແທື່ນ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ.         

14ສ ັື່ງ ແກື່ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຫກົ ທີື່  ຖ  ແກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ແກໍ້ ປື່ອຍ ເທວະດຳ ທງັ ສີື່          ຊ ື່ ງ ຖ ກ ມດັ ໄວໍ້ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່ ເອຟຣາດ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

15ເທວະດຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ຖ ກ ປື່ອຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຄ  ເທວະດຳ ທງັ ສີື່  ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຈດັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ສ  ຳລບັ ຊ ົື່ວໂມງ,         ວນັ,         ເດ ອນ,         

ແລະ ປີ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຂໍ້ຳ ມະນດຸ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ເສຍ.         

16ມີ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ສອງ ຮໍ້ອຍ ລໍ້ຳນ ຄນົ         ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ.         

17ໃນ ນມິດິ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ມີ ຝງູ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ ມີ ເຄ ື່ ອງ ປໍ້ອງ ກນັ ເອິກ ເປັນ ສີໄຟ,         ສີນ  ໍ້ຳ ເງນິ,         ແລະ ມີ ມຳດ         ຫວົ ມ ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ຫວົ ສິງ         ມີ 

ໄຟ ແລະ ຄວນັ ກບັ ມຳດ ພຸື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ມນັ.         

18ມະນດຸ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ດໍ້ວຍ ໄພ 

ອນັຕະລຳຍ ສຳມ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຄ          ໄຟ,         ຄວນັ,         ແລະ ມຳດ         ທີື່  ພຸື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ເພຳະ 

ລິດ ຂອງ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຢູື່ ໃນ ປຳກ ແລະ ໃນ ຫຳງ ຂອງ ມນັ ຄ  ກບັ ງ ູ         ແລະ ມີ ຫວົ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ 

ມະນດຸ ໄດໍ້.         

20ສື່ວນ ມະນດຸ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່ ຈຳກ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ,         ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີກ ບຊູຳ ຜີ,         ບຊູຳ ພຣະທຽມ ທີື່  ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ,         ເງນິ,         ທອງເຫລ ອງ,         ດໍ້ວຍ ຫີນ ແລະ ໄມ ໍ້         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຫັນ,         ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ,         ຫລ  ຈະ 

ຍື່ຳງ ໄປ ໄດໍ້.         

21ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່ ເລີກ ຈຳກ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ກນັ,         ກຳນ ເຊ ື່ ອ ເວດມນົ ຄຳຖຳ,         

ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ,         ແລະ ກຳນ ລກັ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 10 
ເທວະດາແລະໜັງສືມ້ວນນ້ອຍ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ຜູໍ້ ມີ ລິດ ຕນົ ໜ ື່ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ມີ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຕວົ ໄວໍ້ ແລະ ມີ 

ຮຸໍ້ງ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ຢູື່ ເທິງ ຫວົ         ໜໍ້ຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ດວງ ອຳທິດ ແລະ ຂຳ ກ  ເໝ ອນ ເຕົຳໄຟ.         

2ເພິື່ ນ ຖ  ໜງັສ  

ນໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ມ ໍ້ວນ ທີື່  ພ  ຢູື່ ໃນ ມ          ຕນີ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຢຽບ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ແລະ ຕນີ ເບ ໍ້ອງ ຊຳຍ ຢຽບ ບກົ.         

3ເພິື່ ນ ຮໍ້ອງ 

ດງັ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສິງ ຮໍ້ອງ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຮໍ້ອງ         ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ທງັ ເຈດັ ກ  ດງັ ຂ ໍ້ນ.         

4ເມ  ື່ອ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ທງັ ເຈດັ 
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ດງັ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ລງົມ   ຈະ ຂຽນ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ທງັ ເຈດັ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະທບັ ຕຳ ອດັ ໄວໍ້         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຂຽນ.”         

5ຝື່ຳຍ ເທ-

ວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຢ ນ ຢູື່ ເທິງ ທະເລ ແລະ ເທິງ ບກົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍ  ມ  ຂວຳ ຂ ໍ້ນ ໃສື່ ຟໍ້ຳ.         

6ແລະ 

ສຳບຳນ ໂດຍ ອໍ້ຳງ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ຢູື່ ເປັນນດິ,         ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ແລະ ສບັ-

ພະ ສິື່ ງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ,         ຊງົ ສໍ້ຳງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ນ ັໍ້ນ,         

ແລະ ຊງົ ສໍ້ຳງ ທະເລ ກບັ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ທະເລ ນ ັໍ້ນ         ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ ຊໍ້ຳ ນຳນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ແລໍ້ວ.         

7ແຕື່ 

ໃນ ເວລຳ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ເຈດັ ອອກສຽງ         ຄ  ເວລຳ ເປົື່ ຳ ແກ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກຳດ ເປັນ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພວກ ຜູໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ 

ສ  ຳເລັດ.         

8ແລໍ້ວ ພຣະສລຸະສຽງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຈຳກ ສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ພ  ຢູື່ ໃນ ມ  ຂອງ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຢ ນ ຢູື່ ເທິງ ທະເລ ແລະ ເທິງ ບກົ 

ນ ັໍ້ນ.”         

9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈິື່ງ ໄປ ຫຳ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂ  ເອົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ         ວື່ຳ,         “ເອົຳ ໄປ ກນິ ເສຍ         ມນັ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ຂມົ         ແຕື່ ໃນ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫວຳນ 

ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງ.”         

10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນໍ້ອຍ ຈຳກ ມ  ເທວະດຳ ແລໍ້ວ ກ  ກນິ ເສຍ         ໃນ 

ປຳກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຫວຳນ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ກນິ ແລໍ້ວ ທໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຂມົ.         

11ແລໍ້ວ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ທ  ຳນວຳຍ ອີກ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ,         ບນັດຳ ປະຊຳ-

ຊຳດ,         ພຳສຳ,         ແລະ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ.”          

ບົດທີ 11 
ພະຍານທັງສອງ 

1ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ແທກ ອນັ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ເທົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ 

ໄປ ແທກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກບັ ແທື່ນ ບຊູຳ         ແລະ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ນະມດັສະ-

ກຳນ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

2ແຕື່ ບ ລິເວນ ຂໍ້ຳງ ນອກ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເວັໍ້ນ ເສຍ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ແທກ         ເພຳະວື່ຳ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ຈະ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ນະຄອນ ສກັສິດ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ສອງ 

ເດ ອນ.         

3ເຮົຳ ຈະ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພະຍຳນ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ຫຍຳບ         ແລະ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄປ ຕະຫລອດ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ວນັ.”         

4ພະຍຳນ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຕ ົໍ້ນ ກອກ ເທດ 

ສອງ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ສອງ ອນັ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ.         

5ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພະຍຳນ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ         ໄຟ ກ  ຈະ ພຸື່ງ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຂົຳ ເຜົຳ ຜຳນ 

ສດັຕູ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ,         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຢຳກ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ເຂົຳ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

6ຝື່ຳຍ ພະຍຳນ 

ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ອດັ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜນົ ຕກົ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ເຂົຳ ກ  ຳ-

ລງັ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ ໄດໍ້         ທງັ ມີ ສິດ ອ  ຳນຳດ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 

ໄພ ອນັຕະລຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ ທ ລະມຳນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໄດໍ້ ທກຸ ເວລຳ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ.         

7ເມ  ື່ອ ກຳນ 

ພະຍຳນ ຂອງ ເຂົຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ແລໍ້ວ         ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຫວ ເລິກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ ເຂົຳ,         ຈະ ຊະ-

ນະ ເຂົຳ,         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ເສຍ.         

8ແລະ ສບົ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ຢູື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໃນ ມະຫຳ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ 
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ຕຳມ ຄວຳມ ປຽບທຽບ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ເມ  ອງ ເອຢິບ          ອນັ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ຊງົ ຖ ກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ໄມ ໍ້ ກຳງ ແຂນ.         

9ຄນົ ຫລຳຍ ຊຳດ,         ຫລຳຍ ກະ ກນຸ,         ຫລຳຍ ພຳສຳ,         

ແລະ ຫລຳຍ ປະເທດ         ຈະ ເຫັນ ສບົ ຂອງ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ສຳມ ວນັ ເຄິື່ ງ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເອົຳ ສບົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບນັຈຸ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ.         

10ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ໂລກ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເພຳະ ເຂົຳ,         ຈະ ສະໜກຸ 

ມ ື່ວນຊ ື່ ນ,         ຈະ ໃຫໍ້ ຂອງຂວນັ ເຊິື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ເພຳະ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ທ ລະມຳນ 

ຊຳວ ໂລກ ທງັຫລຳຍ.         

11ເມ  ື່ອ ສຳມ ວນັ ເຄິື່ ງ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ         ລມົ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ສບົ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ກ  ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ກ  ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢື່ຳງ 

ໃຫຍື່ ຫລວງ.         

12ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ດງັ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ທີື່  ນີໍ້”         ແລະ ພວກ ສດັຕູ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ໃນ ເມກ ເຂົໍ້ຳ ສູື່ ສະຫວນັ.         

13ໃນ ເວລຳ ໂມງ ນ ັໍ້ນ 

ບງັເກດີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່         ແລະ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເພພງັ ລງົ         ຈ  ຳນວນ ຄນົ 

ຕຳຍ ເພຳະ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ນ ັໍ້ນ ມີ ເຈດັ ພນັ ຄນົ ແລະ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່ ກ  ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ 

ຫລວງ         ຈິື່ງ ພຳກນັ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ສະຫວນັ.          
14ວບິດັ ຖໍ້ວນ ສອງ ກ  ຜື່ຳນ ໄປ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ວບິດັ ຖໍ້ວນ ສຳມ ກ  ຈະ ມຳ ເຖງິ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້ ແຫລະ.          

ແກ ທີ່ ເຈັດ 
15ເມ  ື່ອ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ເຈດັ ໄດໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ມີ ຫລຳຍ ສຽງ ໃນ ສະຫວນັ ກື່ຳວ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,          

  “ລຳຊະອຳນຳຈກັແຫື່ງພິພບົນີໍ້ 

   ໄດໍ້ກຳຍເປັນກ  ຳມະສິດແຫື່ງອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ 

  ແລະເປັນຂອງ ພຣະຄຣິດ ຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຈະຊງົສຳເຫວຍີລຳດຕະຫລອດໄປເປັນນດິ.” 
16ສື່ວນ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ຊຳວ ສີື່  ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢູື່ ທີື່  ບນັລງັ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ໝບູ ລງົ 

ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ.         

17ກຳບ ທນູ ວື່ຳ,          

  “ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູໍ້ຊງົລິດທຳນພຸຳບສງູສດຸ, 
   ຜູໍ້ຊງົດ  ຳລງົຢູື່ໃນປດັຈບຸນັນີໍ້ ແລະຜູໍ້ໄດໍ້ດ  ຳລງົຢູື່ໃນຄຳວກື່ອນ 

  ພວກຂໍ້ຳພະອງົໂມທະນຳພຣະເດດພຣະຄນຸຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໃຊໍ້ລິດທຳນພຸຳບອນັໃຫຍື່ຫລວງຂອງພຣະອງົ 

  ຈິື່ງໄດໍ້ຊງົຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນສະເຫວຍີລຳດແຜື່ນດນິໂລກ. 

 18  ຝື່ຳຍນຳນຳຊຳດກ ມຄີວຳມເຄ ອງແຄໍ້ນ 

  ແຕື່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົກ ມຳເຖງິແລໍ້ວ 

   ເຖງິເວລຳທີື່ ພຣະອງົຈະຊງົພິພຳກສຳບນັດຳຄນົທີື່ ຕຳຍແລໍ້ວ 

  ແລະເຖງິເວລຳທີື່ ຈະຊງົປະທຳນລຳງວນັ ແກື່ພວກຂໍ້ອຍໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຄ ພວກຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳແລະພວກໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະແກື່ທກຸຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ ທງັຜູໍ້ນ ໍ້ອຍແລະຜູໍ້ໃຫຍື່ 

   ແລະເຖງິເວລຳແລໍ້ວ ທີື່ ພຣະອງົຈະຊງົທ  ຳລຳຍພວກຄນົທີື່ ທ  ຳລຳຍແຜື່ນດນິໂລກ.” 
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19ແລໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ມະຫຳ ສະຫວນັ ກ  ໄຂ ອອກ         ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຫັນ ມີ 

ຫີບ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ກ  ບງັເກດີ ມີ ຟໍ້ຳແມບ,         ສຽງ ຕື່ຳງ ໆ         ກບັ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ,         ແຜື່ນດນິ 

ໄຫວ,         ທງັ ໝຳກເຫັບ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.          

ບົດທີ 12 
ຜູ້ຍິງແລະພະຍານາກ 

1ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ປະກດົ ໃນ ສະຫວນັ         ຄ  ຜູໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ ດວງ ອຳທິດ ຄມຸ ຕວົ ເໝ ອນ ອຳ-

ພອນ,         ມີ ດວງ ຈນັ ຢູື່ ໃຕໍ້ ຕນີ,         ມີ ດຳວ ສິບ ສອງ ດວງ ຢູື່ ເທິງ ຫວົ ເໝ ອນ ພວງມຳໄລ.         

2ຍງິ ນ ັໍ້ນ ມີ ທໍ້ອງ 

ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເຈບັ         ປວດ ຢູື່         ກ  ຳລງັ ຈະ ເກດີ ລກູ.         

3ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ປະກດົ ໃນ ສະຫວນັ         

ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ພະຍຳ ນຳກ ໃຫຍື່ ສີແດງ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ມີ ເຈດັ ຫວົ,         ສິບ ເຂົຳ ຢູື່ ເທິງ ຫວົ ນ ັໍ້ນ ມີ ມງົກດຸ ເຈດັ ອນັ.         

4ຫຳງ ພະຍຳ ນຳກ ໄດໍ້ ຟຳດ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ລງົ ໃສື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ພະຍຳ 

ນຳກ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຈວນ ຈະ ເກດີ ລກູ         ເພ ື່ ອ ຈະ ກນິ ລກູ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເກດີ ແລໍ້ວ.         

5ຜູໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ເກດີ ລກູ ຊຳຍ         ຜູໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ປກົຄອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ ຄໍ້ອນ ເຫລັກ         ແລະ ລກູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊງົ ຍກົ 

ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ເຖງິ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຖງິ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

6ຝື່ຳຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອຳ 

ໃສ ຢູື່ ໃນ ປື່ຳ         ທີື່  ນຳງ ມີ ບື່ອນຢູື່         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້         ເພ ື່ ອ ນຳງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ລໍ້ຽງ ດ  ູ

ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ວນັ.          
7ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເກດີ ສງົຄຳມ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ມີກາເອນ ກບັ ເທບ ບ ລິວຳນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ສູໍ້ ຮບົ 

ກບັ ພະຍຳ ນຳກ         ພະຍຳ ນຳກ ກບັ ບ ລິວຳນ ຂອງ ມນັ ກ  ຕ ື່ ສູໍ້.         

8ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພະຍຳ ນຳກ ບ ື່  ອຳດ ໄຊຊະນະ 

ໄດໍ້         ແລະ ພວກ ພະຍຳ ນຳກ ຈິື່ງ ບ ື່  ມີ ບື່ອນຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.         

9ພະຍຳ ນຳກ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ເປັນ ງ ູ ແຕື່ 

ດ ກ ດ  ຳ ບນັ ທີື່  ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເດຍໂບໂລ,         ແລະ ຊາຕານ,         ຜູໍ້ ຫລອກ ລວງ ມະນດຸ ທງັ ໂລກ         ກ  ຖ ກ ຊດັ 

ຖິໍ້ມ ລງົ ເສຍ         ພະຍຳ ນຳກ ກບັ ບ ລິວຳນ ຂອງ ມນັ ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

10ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ສະຫວນັ ວື່ຳ,          

  “ບດັ ນີໍ້ ຄວຳມ ລອດ ພົໍ້ນ,         ລິດເດດ,                  ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ກບັ ທງັ ອ  ຳນຳດ ພຣະຄຣິດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ຜູໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ ກຳງ-

ເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ         ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ເສຍ ແລໍ້ວ.          11ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊະນະ ພະຍຳ 

ນຳກ ດໍ້ວຍ ພຣະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ         ແລະ ເພຳະ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         

ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ ກ  ບ ື່  ເສຍດຳຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ.          12ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ສະຫວນັ ກບັ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແຕື່ ວບິດັ ຈະ ມີ ແກື່ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ເພຳະວື່ຳ ມຳນ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ 

ແຄໍ້ນ ອນັ ໃຫຍື່         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ຮູໍ້ ວື່ຳ ເວລຳ ຂອງ ມນັ ມີ ນໍ້ອຍ.”          

13ເມ  ື່ອ ພະຍຳ ນຳກ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ວື່ຳ ຕນົ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລໍ້ວ         ມນັ ກ  ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຍງິ ທີື່  

ເກດີ ລກູ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

14ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ປີກ ນກົ ອິນທີ ໃຫຍື່ ສອງ ປີກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 
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ນຳງ ບນິ ໜີ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ງ ູ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ         ເຖງິ ບື່ອນ ທີື່  ນຳງ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ລໍ້ຽງ ດ ູໃນ ຊ ົື່ວ ເວລຳ ໜ ື່ ງ,         

ສອງ ເວລຳ,         ກບັ ເຄິື່ ງ ເວລຳ.         

15ງ ູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພົື່ນ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ເໝ ອນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ໄຫລ ຕຳມ ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພດັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄປ.         

16ແຕື່ ແມ ື່ນ ດນິ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ໂດຍ ໄດໍ້ ຍະ ຊື່ອງ ຮບັ ກ ນ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  

ພະຍຳ ນຳກ ໄດໍ້ ພົື່ນ ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

17ຝື່ຳຍ ພະຍຳ ນຳກ ກ  ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢູື່         ຄ  ພວກ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ທີື່  ຍ ດ ຖ  ຄ  ຳ ພະ-

ຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ.ູ         

18ມນັ[a]         ໄດໍ້ ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ຫຳດ ຊຳຍ ທະເລ.          

ບົດທີ 13 
ສັດຮ້າຍສອງໂຕ 

1ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ສອງ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ທະເລ         ມີ ສິບ ເຂົຳ ເຈດັ ຫວົ ທີື່  ເຂົຳ ທງັ 

ສິບ ມີ ມງົກດຸ ສິບ ອນັ         ແລະ ທີື່  ຫວົ ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊ ື່  ເປັນ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ.         

2ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ຕວົ ເໝ ອນ ເສ ອ ດຳວ,         ຕນີ ເໝ ອນ ຕນີ ໝີ,         ແລະ ປຳກ ເໝ ອນ ປຳກ ສິງ         ພະຍຳ ນຳກ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ລິດເດດ ແລະ ບນັລງັ ກບັ ອ  ຳນຳດ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຂອງ ຕນົ ແກື່ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

3ຫວົ ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ 

ຫວົ ໜ ື່ ງ ປະກດົ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ຖ ກ ຟນັ ເຖງິ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ບຳດແຜ ອນັ ໜໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ປວົ ໃຫໍ້ 

ດ ີແລໍ້ວ         ຄນົ ທງັ ໂລກ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອດັສະຈນັ ໃຈ.         

4ເຂົຳ ບຊູຳ ພະຍຳ ນຳກ 

ເພຳະ ມນັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອ  ຳນຳດ ແກື່ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ບຊູຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃຜ ຈະ 

ປຽບປຳນ ກບັ ສດັ ນີໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ໃຜ ຈະ ສຳມຳດ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ ສດັ ນີໍ້ ໄດໍ້.”         

5ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ສດັ 

ນ ັໍ້ນ ມີ ປຳກ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຈອງຫອງ ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ມນັ ມີ ອ  ຳນຳດ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຕະ-

ຫລອດ ສີື່  ສິບ ສອງ ເດ ອນ.         

6ມນັ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ,         ຕ ື່  ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ,         

ຕ ື່  ສະຖຳນທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະອງົ,         ແລະ ຕ ື່  ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ສະຫວນັ.         

7ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ມນັ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ 

ບນັດຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊະນະ ເຂົຳ         ຍງັ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ມນັ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຊນົ ທກຸ ກະ 

ກນຸ,         ທກຸ ຊຳດ,         ທກຸ ພຳສຳ,         ແລະ ທກຸ ປະເທດ.         

8ບນັດຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ຈະ ບຊູຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຊ ື່  ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ຄ  ທະບຽນ ຂອງ ພຣະເມສຳ 

ນໍ້ອຍ ທີື່  ຊງົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ ນ ັໍ້ນ.         

9ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຫ ູ        ຈ ົື່ງ ຟງັ ເອົຳ ເທີນ.          

 10 “ຜູໍ້ໃດທີື່ ກ  ຳນດົໄວໍ້ໃຫໍ້ເປັນຊະເລີຍ 

   ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນກ ຈະຕໍ້ອງເປັນຊະເລີຍ 

  ຜູໍ້ໃດທີື່ ກ  ຳນດົໄວໍ້ໃຫໍ້ຕຳຍດໍ້ວຍດຳບ 

   ຜູໍ້ນ ັ ໍ້ນກ ຈະຕໍ້ອງຖ ກຂໍ້ຳດໍ້ວຍດຳບ.” 

ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ຄວຳມ ອດົທນົ ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ທີື່  ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຕໍ້ອງ ມ.ີ          
11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ         ມີ ສອງ ເຂົຳ ເໝ ອນ ແກະ ນໍ້ອຍ ແລະ 

ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເໝ ອນ ພະຍຳ ນຳກ.         

12ມນັ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ         ສດັ ຮໍ້ຳຍ ໂຕ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມນັ         

ມນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂລກ ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ບຊູຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ໂຕ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ບຳດແຜ ອນັ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ 

 

[a]ສ  ຳເນົຳຕ ົໍ້ນສະບບັບຳງສະບບັມຄີ  ຳວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ” ຈ ົື່ງໃຫໍ້ປະໂຫຍກນີໍ້ຕດິຕ ື່ ກບັ ບດົ 13 ຂ ໍ້ 1. 
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ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ປວົ ໃຫໍ້ ດ ີແລໍ້ວ.         

13ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃຫຍື່         ຈນົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຟ ຕກົ ຈຳກ ຟໍ້ຳ-

ລງົ ສູື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຕ ື່  ຕຳ ມະນດຸ.         

14ມນັ ຫລອກ ລວງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ໂລກ ດໍ້ວຍ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         

ທີື່  ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ມນັ ເຮັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ໂຕ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມນັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ຮບູ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຖ ກ ຟນັ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ ແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

15ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ມນັ ມີ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ລມົ ຫນັ ໃຈ ແກື່ ຮບູ ສດັ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ 

ຮບູ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ປຳກ ໄດໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ທີື່  ບ ື່  ຍອມ ບຊູຳ ຮບູ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ເຖງິ ແກື່ 

ຄວຳມ ຕຳຍ.         

16ມນັ ຍງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ         ທງັ ນໍ້ອຍ ແລະ ໃຫຍື່,         ທງັ ຮ ັື່ງມ ີ ແລະ ຍຳກຈນົ,         ທງັ ເສລີ 

ແລະ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ໄດໍ້ ຮບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໄວໍ້ ທີື່  ມ  ຂວຳ ຫລ  ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ເຂົຳ.         

17ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃດ ຊ ໍ້ ຫລ  

ຂຳຍ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ຫລ  ເລກ ທີື່  ໝຳຍ ເຖງິ ຊ ື່  ມນັ ນ ັໍ້ນ.         

18ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ຄວຳມ ຮູໍ້         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ກ  ໃຫໍ້ ຄິດ ເລກ ຂອງ ສດັ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ເປັນ ເລກ ຂອງ ບກຸຄນົ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ         ເລກ ຂອງ ມນັ ຄ  ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ຫກົ.          

ບົດທີ 14 
ເພງຂອງຄົນແສນສີ່ໝື່ນສີ່ພັນ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ຢ ນ ຢູື່ ທີື່  ພ ູຊີໂອນ          ແລະ ຜູໍ້ ທີື່ ຢູື່ ກບັ ພຣະອງົ ມີ 

ຈ  ຳນວນ ແສນ ສີື່  ໝິື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ມີ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ພຣະນຳມ ພຣະບິດາ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຂຽນ ໄວໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ເຂົຳ.         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ ຈຳກ ສະຫວນັ ເໝ ອນ ສຽງ 

ນ  ໍ້ຳ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ເໝ ອນ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ດງັ ສະໜັື່ນ         ສຽງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ 

ສຽງ ນກັ ດດີ ພິນ ກ  ຳລງັ ດດີ ພິນ ຢູື່.         

3ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງເພງ ບດົ ໃໝື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ,         ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ສດັ ທງັ ສີື່ ,         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ອຳວໂຸສ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ຮຽນ ຮູໍ້ ເພງ ບດົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຄນົ ແສນ ສີື່  

ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.          
4ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ມວົ ໝອງ ກບັ ຜູໍ້ຍງິ         ເພຳະ ເຂົຳ ເປັນ ພວກ ພມົມະຈຳ-

ລີ         ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ສະເດັດ ໄປ ທຳງ ໃດ ແມ ື່ນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ຕຳມ ສະເດັດ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ທີື່  

ຊງົ ໄຖື່ ໄວໍ້ ຈຳກ ມວນ ມະນດຸ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຜນົ ແຮກ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ແດື່ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ.         

5ຈະ ຫຳ ຄວຳມ ຕວົະ ໃນ ປຳກ ຂອງ ເຂົຳ ບ ື່  ພບົ         ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຈດຸ ດື່ຳງ ພໍ້ອຍ ແລໍ້ວ.          

ເທວະດາທັງສາມ 
6ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ບນິ ໄປ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ມີ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ອນັ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ເພ ື່ ອ ນ  ຳໄປ ປະກຳດ ແກື່ ຊຳວ ໂລກ ທງັ ປວງ         ທກຸ ປະເທດ,         ທກຸ ກະ ກນຸ,         ທກຸ ພຳ-

ສຳ,         ແລະ ທກຸ ຊຳດ.         

7ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖວຳຍ 

ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈ ົື່ງ ນະມດັສະກຳນ 

ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ,         ແຜື່ນດນິ ໂລກ,         ນ  ໍ້ຳ ທະເລ,         ກບັ ນ  ໍ້ຳພຸ ທງັຫລຳຍ.          
8ແລະ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຕນົ ທີື່  ສອງ ໄດໍ້ ຕຳມ ໄປ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ບາບີໂລນ ມະຫຳ ນະຄອນ 

ນ ັໍ້ນ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ແລໍ້ວ,         ຫລ ົໍ້ມຈມົ ເສຍ ແລໍ້ວ         ຄ  ນະຄອນ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ 

ປກຸ ຢື່ຳງ ເຫລ ອ ເກນີ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ທຳງ ກຳມ.”          
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9ມີ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຕນົ ທີື່  ສຳມ         ຕຳມ ໄປ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບຊູຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ 

ແລະ ຮບູ ຂອງ ມນັ         ແລະ ຮບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຫລ  ທີື່  ມ .         

10ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ 

ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທີື່  ຊງົ ຖອກ ລງົ ໃນ ຈອກ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  

ປນົ ກບັ ສິື່ ງ ໃດ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ທ ລະມຳນ ໃນ ໄຟ ກບັ ມຳດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຝງູ ເທວະດຳ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ.         

11ຄວນັ ແຫື່ງ ກຳນ ທ ລະມຳນ ຂອງ ເຂົຳ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບຊູຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ຮບູ ຂອງ ມນັ         ກບັ ຜູໍ້ ທີື່  ຮບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ຊ ື່  ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ເວ-

ລຳ ພກັຜື່ອນ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ.”         

12ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ 

ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ         ກ  ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ຄວຳມພຽນ ອດົທນົ.          
13ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,          

  “ຈ ົື່ງຂຽນໄວໍ້ວື່ຳ ‘ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຕຳຍໃນອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງແຕື່ນີໍ້ໄປກ ເປັນສກຸ’” 

ແລະ ພຣະວິນຍານ ຊງົ ຢ ນຢນັ ວື່ຳ,          

  “ຈງິຢູື່ແລໍ້ວ ເພ ື່ ອເຂົຳຈະໄດໍ້ພກັຜື່ອນຈຳກກຳນເໜ ື່ ອຍຍຳກຂອງຕນົ 

   ເພຳະວື່ຳກຳນງຳນທີື່ ເຂົຳໄດໍ້ເຮັດນ ັໍ້ນກ ຕດິຕຳມເຂົຳໄປ.” 

ການກ່ຽວເກັບຜົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 
14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ເມກ ຂຳວ         ແລະ ມີ ຜູໍ້ ໜ ື່ ງ ປະທບັ ເທິງ ເມກ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ບດຸ 

ມະນດຸ         ພຣະສຽນ ສວມ ພວງມຳໄລ ຄ  ຳ         ແລະ ພຣະຫດັ ຊງົ ຖ  ກື່ຽວ ດວງ ຄມົ.         

15ມີ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ 

ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ         ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ທນູ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ປະທບັ ເທິງ ເມກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ 

ກື່ຽວ ຂອງ ພຣະອງົ ກື່ຽວ ໄປ ເທີນ         ເພຳະ ເຖງິ ເວລຳ ກື່ຽວ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜນົ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ເກບັ ກື່ຽວ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ສກຸ ແລໍ້ວ.”         

16ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ເມກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ກື່ຽວ ນ ັໍ້ນ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຖ ກ ກື່ຽວ ແລໍ້ວ.          
17ມີ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ສະຫວນັ         ຖ  ກື່ຽວ ດວງ ຄມົ ເໝ ອນ ກນັ.         

18ແລະ ມີ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຜູໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໝ ອນ ໄຟ         ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແທື່ນ ບຊູຳ ຮໍ້ອງ ບອກ ຜູໍ້ ຖ  

ກື່ຽວ ດວງ ຄມົ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ກື່ຽວ ດວງ ຄມົ ຂອງ ທື່ຳນ ກື່ຽວ ພົໍ້ວ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         ເພຳະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ສກຸ ແລໍ້ວ.”         

19ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ໃຊໍ້ ກື່ຽວ ຂອງ ຕນົ ໄປ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         ເກບັ ກື່ຽວ ຜນົ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລໍ້ວ ກ  ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ອື່ຳງ ໃຫຍື່ ຢຽບ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ 

ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

20ອື່ຳງ ທີື່  ເຂົຳ ຢຽບ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ນອກ ເມ  ອງ         ເລ ອດ ຈິື່ງ ໄຫລ ອອກ 

ຈຳກ ອື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ສງູ ພຽງ ບງັຫຽນ ມ ໍ້ຳ         ໄຫລ ນອງ ໄປ ປະມຳນ ແສນ ຫກົ ໝ ື່ ນ ວຳ.          

ບົດທີ 15 
ເທວະດາແລະໄພອັນຕະລາຍປະການສຸດທ້າຍ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ແລະ ໜໍ້ຳ ອດັສະຈນັ ໃນ ສະຫວນັ ອີກ ປະກຳນ 

ໜ ື່ ງ         ຄ  ມີ ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ຖ  ໄພ ອນັຕະລຳຍ ເຈດັ ຢື່ຳງ         ເປັນ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ຄ ັໍ້ງ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຄບົ ຖໍ້ວນ ລງົ ດໍ້ວຍ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.          
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2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເປັນ ເໝ ອນ ທະເລ ແກໍ້ວ ປນົ ໄຟ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຊະນະ ສດັ ຮໍ້ຳຍ 

ແລະ ຮບູ ຂອງ ມນັ         ກບັ ເລກ ໝຳຍ ຊ ື່  ຂອງ ມນັ         ຢ ນ ຢູື່ ແຄມ ທະເລ ແກໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຖ  ພິນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ປະທຳນ.         

3ເຂົຳ ຮໍ້ອງເພງ ຂອງ ໂມເຊ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ເພງ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ,          

  “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ຊງົລິດທຳນພຸຳບອນັສງູສດຸ 

   ພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົກ ໃຫຍື່ຫລວງແລະໜໍ້ຳອດັສະຈນັ 

  ຂໍ້ຳແດື່ອງົພຣະມະຫຳກະສດັແຫື່ງປະຊຳຊຳດທງັປວງ
[a] 

   ວຖິທີຳງຂອງພຣະອງົກ ຍດຸຕທິ  ຳແລະທື່ຽງຈງິ. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຜໜ ຈະບ ື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ແລະຈະບ ື່ ຖວຳຍພຣະກຽດແດື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຜູໍ້ດຽວຊງົເປັນຜູໍ້ບ ລິສດຸ 

   ປະຊຳຊຳດທງັປວງຈະມຳນະມດັສະກຳນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ເພຳະກດິຈະກຳນອນັຍດຸຕທິ  ຳຂອງພຣະອງົກ ປະກດົແຈ ໍ້ງແລໍ້ວ. 
5ຫລງັ ຈຳກ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ສະຫວນັ         ຄ  ສ  ຳນກັ ຜໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ພະຍຳນ ໄຂ 

ອອກ.         

6ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ທີື່  ຖ  ໄພ ອນັຕະລຳຍ ທງັ ເຈດັ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ເສຳະ ໃສ         ແລະ ມີ ສຳຍຮດັ ຄ  ຳ ຮດັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ເອິກ.         

7ສດັ ຕວົ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຕວົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເອົຳ 

ຂນັ ຄ  ຳ ເຈດັ ໜື່ວຍ ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢູື່ ສ ບ ໆ         ໄປ ເປັນນດິ         

ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເທວະດຳ ທງັ ເຈດັ ຕນົ ນ ັໍ້ນ.         

8ແລໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວນັ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະລດັ-

ສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈຳກ ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະອງົ         ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ທງັ ເຈດັ ຂອງ ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.          

ບົດທີ 16 
ຂັນແຫ່ງພຣະພິໂລດ 

1ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ         ສ ັື່ງ ເທວະດຳ ເຈດັ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ໄປ ເສຍ         ເອົຳ ຂນັ ທງັ ເຈດັ ໜື່ວຍ ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖອກ ລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ.”         

2ເທວະດຳ ຕນົ ແຮກ ຈິື່ງ ອອກ ໄປ ເອົຳ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ຖອກ ລງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ບຊູຳ ຮບູ ຂອງ ມນັ         ຈິື່ງ ເກດີ ເປັນ ຝີ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ແລະ 

ເຈບັ ປວດ.          
3ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ສອງ ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ລງົ ໃສື່ ທະເລ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ກ  ກຳຍເປັນ ເລ ອດ 

ເໝ ອນ ເລ ອດ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ         ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢູື່ ໃນ ທະເລ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ ໝດົ.          
4ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ສຳມ ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ໃສື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ແລະ ນ  ໍ້ຳພຸ ທງັຫລຳຍ         ນ  ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  

ກຳຍເປັນ ເລ ອດ.         

5ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເທວະດຳ ແຫື່ງ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,          

 

[a]ສ  ຳເສົຳກກົບຳງສະບບັມຂີ ໍ້ຄວຳມວື່ຳ “ແຫື່ງຊ ົື່ວອຳຍທຸງັປວງ.” 
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  “ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົຜູໍ້ບ ລິສດຸ 

   ຜູໍ້ຊງົດ  ຳລງົຢູື່ບດັນີໍ້ ແລະຜູໍ້ຊງົດ  ຳລງົຢູື່ໃນຄຳວກື່ອນ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນຜູໍ້ຍດຸຕທິ  ຳ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົພິພຳກສຳເຫດກຳນເຫລົື່ ຳນີໍ້. 

 6 ເພຳະຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເລ ອດໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຂອງພວກຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳໄຫລອອກ 

  ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຊງົປະທຳນເລ ອດໃຫໍ້ເຂົຳດ ື່ ມ 

   ກ ສມົຄວນກບັກຳນກະທ  ຳຂອງເຂົຳແລໍ້ວ.” 
7ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແທື່ນ ບຊູຳ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ຈງິ ຢູື່ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນ-ຸ

ພຳບ ສງູ ສດຸ ກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ທື່ຽງ ຈງິ ແລະ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.”          
8ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ສີື່  ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ລງົ ໃສື່ ດວງ ອຳທິດ         ດວງ ອຳທິດ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະລຳຊະ-

ທຳນ ອ  ຳນຳດ ລວກ ມະນດຸ ດໍ້ວຍ ໄຟ.         

9ມະນດຸ ທງັຫລຳຍ ຈິື່ງ ຖ ກ ລວກ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ         

ແລະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໃຈ ເກົື່ ຳ ເອົຳໃຈ ໃໝື່ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະອງົ.          
10ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຫໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ໃສື່ ບນັລງັ ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມນັ ກ  

ມ ດ ໄປ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂບົ ຄໍ້ຽວ ລີໍ້ນ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມເຈບັ ປວດ.         

11ເຂົຳ ໄດໍ້ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ສະຫວນັ         ເພຳະ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ແລະ ເພຳະ ຝີ ທີື່  ເກດີ ຕຳມ ຕວົ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ເສຍ ໃໝື່ 

ຈຳກ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ຕນົ.          
12ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ຫກົ ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ລງົ ໃສື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່         ຄ  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ນ  ໍ້ຳ ໃນ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ແຫໍ້ງ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈດັ ແຈງ ທຳງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ.         

13ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜີ ຖື່ອຍ ຮໍ້ຳຍ ສຳມ ໂຕ ເໝ ອນ ກບົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ພະຍຳ ນຳກ,         ຈຳກ 

ປຳກ ສດັ ຮໍ້ຳຍ,         ແລະ ຈຳກ ປຳກ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ປອມ.         

14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜີ ທີື່  ເຮັດ ໝຳຍ 

ສ  ຳຄນັ         ມນັ ອອກ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ທົື່ວ ພິພບົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຮື່ວມ ກນັ ສ  ຳລບັ 

ກຳນ ສງົຄຳມ ໃນ ວນັ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ.         

15(“ເບິື່ ງ ແມ,         

ເຮົຳ ຈະ ມຳ ເໝ ອນ ຂະໂມຍ         ຄວຳມສກຸ ຈະ ມີ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ         ແລະ ແກື່ ຜູໍ້ ທີື່  ຮກັສຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ 

ຕນົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຕວົ ເປ ອຍ ກຳຍ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ຄວຳມ ລະອຳຍ ຂອງ ຕນົ.”)          
16ແລະ ຜີ ທງັ ສຳມ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ມຳ ຊຸມນມຸ ກນັ ໃນ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ         ຕຳມ ພຳສຳ ເຮັບ-

ເຣ ີເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ອາມາເຄໂດນ.          
17ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ເຈດັ ໄດໍ້ ຖອກ ຂນັ ຂອງ ຕນົ ລງົ ໃສື່ ອຳກຳດ         ແລະ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ດງັ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.”         

18ແລະ ເກດີ ມີ ຟໍ້ຳແມບ,         ມີ ສຽງ 

ດງັ ຕື່ຳງ ໆ,         ມີ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ,         ແລະ ເກດີ ມີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ອນັ ໃຫຍື່         ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມີ ມະນດຸ ເກດີ ມຳ ໃນ ໂລກ         

ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ອນັ ໃຫຍື່ ແລະ ຮໍ້ຳຍ ປຳນ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

19ມະຫຳ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ແຍກ ອອກ ເປັນ 

ສຳມ ສື່ວນ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ປວງ ຂອງ ນຳນຳ ປະເທດ ກ  ຫລ ົໍ້ມຈມົ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ລ ມ ມະຫຳ 
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ນະຄອນ ບາບີໂລນ          ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ດ ື່ ມ ຈອກ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ.         

20ເກຳະ ທກຸ ເກຳະ ກ  ເຄ ື່ ອນ ໜີ ໄປ ແລະ ຈະ ຊອກ ຫຳ ພູ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ພບົ.         

21ມີ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່         

ກໍ້ອນ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ກໂິລກຳມ         ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ຖ ກ ຄນົ ທງັ ປວງ         ເຂົຳ ຈິື່ງ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະ ໄພ 

ອນັຕະລຳຍ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ໝຳກເຫັບ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ເຫລ ອ ເກນີ.          

ບົດທີ 17 
ການພິພາກສາລົງໂທດຍິງໂສເພນີຄົນສຳຄັນ 

1ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຈດັ ຕນົ ທີື່  ຖ  ຂນັ ທງັ ເຈດັ ໜື່ວຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ເຊນີ ມຳ ນີໍ້ ເທີນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ຊງົ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຍງິ ໂສເພນ ີຄນົ ສ  ຳຄນັ         ທີື່  ນ ັື່ງ ຢູື່ 

ເທິງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ.         

2ຄ  ຍງິ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ບນັດຳ ກະສດັ ທົື່ວ ໂລກ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ກບັ ມນັ         

ແລະ ຊຳວ ໂລກ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມວົເມຳົ         ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ ແວງ ແຫື່ງ ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ.”         

3ເທ-

ວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ          ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜູໍ້ຍງິ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ         ນ ັື່ງ ຢູື່ ເທິງ ຫລງັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ມີ ຊ ື່  ຫລຳຍ ຊ ື່  ເປັນ ຄ  ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຕັມ ໄປ 

ທງັ ໂຕ ມນັ ມີ ເຈດັ ຫວົ ແລະ ສິບ ເຂົຳ.         

4ຍງິ ນ ັໍ້ນ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ ແລະ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ປະດບັ ປະດຳ 

ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ,         ດໍ້ວຍ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ໄຂື່ ມກຸ         ມ  ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຖ  ຈອກ ຄ  ຳ ທີື່  ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຂອງ 

ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ         ແລະ ຂອງ ຂີໍ້ດຽດ ແຫື່ງ ກຳນ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ຕນົ.         

5ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ມີ ຊ ື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ເປັນ-

ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ວື່ຳ,         “ບາບີໂລນ ມະຫຳ ນະຄອນ,         ແມ ື່ ຂອງ ຍງິ ໂສເພນ ີທງັຫລຳຍ         ແລະ ແມ ື່ ຂອງ ສິື່ ງ 

ທງັ ປວງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”         

6ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເມຳົ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ 

ຂອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ຂອງ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຍອມ ສະຫລະ ຊວີດິ ເພຳະ ເປັນ ພະ-

ຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ກ  ອດັສະຈນັ ໃຈ ຫລຳຍ.         

7ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ 

ຈິື່ງ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈິື່ງ ອດັສະຈນັ ໃຈ         ເຮົຳ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮູໍ້ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂ ໍ້ 

ລບັ ເລິກ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ມີ ເຈດັ ຫວົ ແລະ ສິບ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຳຫະນະ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

8ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເປັນ ຢູື່ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຢູື່         ມນັ ຈວນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ 

ຈຳກ ເຫວ ເລິກ ເພ ື່ ອ ໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ບນັດຳ ຊຳວ ໂລກ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຊ ື່  ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ປະຫລຳດ ໃຈ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເຫັນ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຢູື່ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         

ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຢູື່         ແລະ ຈວນ ຈະ ປະກດົ ມຳ ອີກ.         

9ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ຈດິໃຈ ທີື່  ມີ ສະຕ-ິ

ປນັຍຳ         ຫວົ ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ພູ ນໍ້ອຍ ເຈດັ ໜື່ວຍ ທີື່  ຍງິ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ຢູື່         ຄ  ໄດໍ້ແກື່ ກະສດັ ເຈດັ ອງົ.         

10ຊ ື່ ງ ຫໍ້ຳ 

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ,         ອງົ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ຊງົ ເປັນ ຢູື່,         ແລະ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ         ເມ  ື່ອ ສະ-

ເດັດ ມຳ ແລໍ້ວ ຈະ ຕໍ້ອງ ດ  ຳລງົ ຢູື່ ຊ ົື່ວ ຂະນະ ໜ ື່ ງ.         

11ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຢູື່ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເປັນ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ອງົ ຖໍ້ວນ ແປດ         ແຕື່ ຍງັ ເປັນ ອງົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຈດັ ອງົ ນ ັໍ້ນ ແລະ ຈະ ໄປ ສູື່ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ.         

12ເຂົຳ ທງັ ສິບ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ແກື່ ກະສດັ ສິບ ອງົ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເຫວຍີ ລຳຊະ ສມົບດັ ແຕື່ ຈະ 

ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ກະສດັ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຊ ົື່ວໂມງ.         

13ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ນ  ໍ້ຳ ພຣະ-

ໄທ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ແລະ ຊງົ ມອບ ລິດ ແລະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

14ກະສດັ ທງັຫລຳຍ 
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ນ ັໍ້ນ ຈະ ສູໍ້ ຮບົ ກບັ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ         ແລະ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຈະ ມໄີຊຊະນະ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ເປັນ 

ຈອມ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫລຳຍ ແລະ ເປັນ ຈອມ ເຈົໍ້ຳ         ນຳຍ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ         ຝື່ຳຍ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢູື່ ກບັ 

ພຣະອງົ         ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເອົຳ,         ແລະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້,         ກບັ ທງັ ເປັນ ຜູໍ້ ສດັຊ ື່         ກ  ຈະ ມີ ໄຊ 

ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພຣະອງົ.          
15ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຍງິ ໂສເພນ ີນ ັື່ງ ຢູື່ 

ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ແກື່ ຊນົ ຊຳດ,         ມວນ ຊນົ,         ປະຊຳຊຳດ,         ແລະ ພຳສຳ ຕື່ຳງ ໆ.         

16ເຂົຳ ທງັ ສິບ ກບັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພຳກນັ ກຽດ ຊງັ ຍງິ ໂສເພນ,ີ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ຂຳດ ມດິ ສະຫຳຍ ແລະ ເປ ອຍ ກຳຍ,         

ຈະ ກດັ ກນິ ຊີໍ້ນ ແລະ ຈະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ມນັ ເສຍ.         

17ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ດນົ ໃຈ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມ 

ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ກຳນ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ຄ ດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ຈິື່ງ ໄດໍ້ ມອບ ອຳ-

ນຳຈກັ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ເຖງິ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

18ສື່ວນ ຜູໍ້ຍງິ 

ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ແກື່ ມະຫຳ ນະຄອນ         ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”          

ບົດທີ 18 
ນະຄອນບາບີໂລນຫລົ້ມ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ອີກ ຕນົ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ມີ ອ  ຳນຳດ ອນັ 

ໃຫຍື່ ຫລວງ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໄດໍ້ ສະຫວື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ລດັສະໝີ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ.         

2ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງ ປະກຳດ ສຽງ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,          

  “ບາບີໂລນ ມະຫຳນະຄອນຫລ ົໍ້ມຈມົແລໍ້ວ ຫລ ົໍ້ມຈມົເສຍແລໍ້ວ 

   ມນັກຳຍເປັນບື່ອນອຳໃສຂອງຜີຮໍ້ຳຍ 

  ເປັນບື່ອນລີໍ້ຊໍ້ອນຂອງຜີຖື່ອຍຮໍ້ຳຍທກຸຢື່ຳງ 

   ແລະເປັນຄອນນກົບ ື່ ສະອຳດແລະໜໍ້ຳກຽດທກຸຊະນດິ. 

 3 ເພຳະວື່ຳປະຊຳຊຳດທງັປວງໄດໍ້ດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳແວງປກຸ 

   ຢື່ຳງເຫລ ອເກນີແຫື່ງກຳນຜິດຊຳຍຍງິຂອງນະຄອນນ ັໍ້ນ 

  ບນັດຳກະສດັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກໄດໍ້ລື່ວງຜິດຊຳຍຍງິກບັນະຄອນນ ັໍ້ນ 

   ແລະພ ື່ ຄໍ້ຳທງັຫລຳຍແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ໄດໍ້ລ  ໍ້ຳລວຍດໍ້ວຍຊບັອນັຟມູເຟ ອຍຂອງນະຄອນນ ັໍ້ນ.” 
4ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຣະສລຸະສຽງ ອີກ ປະກຳດ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ວື່ຳ,          

  “ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ, ຈ ົື່ງອອກມຳຈຳກນະຄອນນ ັໍ້ນເສຍ 

   ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳສື່ວນໃນກຳນຜິດບຳບຂອງມນັ 

  ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ກໄພອນັຕະລຳຍທີື່ ຈະເກດີແກື່ມນັນ ັໍ້ນ. 

 5  ເພຳະວື່ຳບຳບຂອງນະຄອນນ ັໍ້ນກອງສງູຂ ໍ້ນພຽງຟໍ້ຳແລໍ້ວ 

  ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົຈດົຈ  ຳກຳນທດຸຈະລິດຂອງມນັໄວໍ້. 

 6  ນະຄອນນ ັໍ້ນໄດໍ້ໃຫໍ້ຜນົຢື່ຳງໃດກ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຜນົແກື່ມນັຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 



ພຣະນິມິດ 18 478 
  ແລະຈ ົື່ງຕອບແທນແກື່ກຳນກະທ  ຳຂອງມນັເປັນສອງທ ື່  

   ໃນຈອກທີື່ ມນັໄດໍ້ປະສມົໄວໍ້ກ ຈ ົື່ງປະສມົລງົໃນຈອກນ ັໍ້ນສອງທ ື່ . 

 7 ນະຄອນນ ັໍ້ນໄດໍ້ອວດຈອງຫອງແລະປື່ອຍຕວົໄປຕຳມຄວຳມສະໜກຸສະໜຳນເທົື່ ຳໃດ 

   ກ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ມນັໄດໍ້ຮບັກຳນທ ລະມຳນແລະຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳຫລຳຍເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ເພຳະມນັຄ ດໃນໃຈວື່ຳ ‘ເຮົຳຢູື່ໃນຕ  ຳແໜື່ງລຳຊນີບີ ື່ ແມ ື່ນແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

   ເຮົຳຈະບ ື່ ປະສບົຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳຈກັເທ ື່ ອ’. 

 8 ເຫດສນັນ ັໍ້ນໄພອນັຕະລຳຍຕື່ຳງໆ ຂອງນະຄອນນ ັໍ້ນ 

   ຈະເກດີຂ ໍ້ນໃນວນັດຽວຄ ຄວຳມຕຳຍ, ຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ, ຄວຳມອ ກຢຳກ 

  ແລະໄຟຈະເຜົຳມນັໃຫໍ້ຈບິຫຳຍເສຍເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ຊງົພິພຳກສຳນະຄອນນ ັໍ້ນຊງົປະກອບດໍ້ວຍພຣະກ  ຳລງັ.” 
9ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທີື່  ໄດໍ້ ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ ກບັ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ຕວົ ໄປ 

ຕຳມ ຄວຳມ ສະໜກຸ ສະ ໜຳນ ຮື່ວມ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວນັ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ມນັ ກ  ຈະ ຕ ີອກົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.         

10ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຢ ນ ຢູື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ໄພ ແຫື່ງ ກຳນ ທີື່  ທ ລະມຳນ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ວບິດັ, ວບິດັແລໍ້ວບາບີໂລນ ມະຫຳນະຄອນທີື່ ແຂງແຮງເອີຍ, 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຖ ກກຳນພິພຳກສຳລງົໂທດເສຍ 

  ພຳຍໃນຊ ົື່ວໂມງດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ.” 
11ບນັດຳ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ໂສກເສົໍ້ຳ ເພຳະ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ຊ ໍ້ ສິນຄໍ້ຳ ທີື່  ເຂົຳ ບນັທກຸ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ສິນຄໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄ  ຄ  ຳ,         ເງນິ,         ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ,         ໄຂື່ ມກຸ,         ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ,         ຜໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ ອື່ອນ,         ຜໍ້ຳໄໝ,         ຜໍ້ຳ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ,         ໄມ ໍ້ ຫອມ ທກຸ ຊະນດິ,         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ງຳ,         ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ອນັ ມຄີື່ຳ,         ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ,         ດໍ້ວຍ ເຫລັກ,         ແລະ ດໍ້ວຍ ຫີນ 

ລຳຍ.         

13ແຄ,         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ,         ກ  ຳຍຳນ,         ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ,         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເຜົຳ ບຊູຳ,         ເຫລົໍ້ຳ ແວງ,         ນ  ໍ້ຳມນັ,         

ເຂົໍ້ຳແປໍ້ງ ລະອຽດ,         ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ,         ງວົ,         ແກະ,         ມ ໍ້ຳ,         ລດົ,         ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ,         ແລະ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ມະນດຸ.          

 14 “ຜນົຊ ື່ ງຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳປຳດຖະໜຳຢຳກໄດໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ກ ລື່ວງພ ົໍ້ນໄປຈຳກເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

  ສິື່ ງສຳລະພດັອນັປຳນດີວເິສດແລະງດົງຳມເຫລ ໍ້ອມໃສ 

   ກ ສນູເສຍໄປຈຳກເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

  ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ພບົສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ອີກຈກັເທ ື່ ອ.” 
15ບນັດຳ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທີື່  ຂຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈນົ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ເພຳະ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຢ ນ ຢູື່ ຫື່ຳງ ໄກ         

ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ໄພ ແຫື່ງ ກຳນ ທ ລະມຳນ ຂອງ ມນັ         ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ໂສກເສົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ.         

16ວື່ຳ,          

  “ວບິດັ, ວບິດັແລໍ້ວ ມະຫຳນະຄອນນ ັໍ້ນ 

   ທີື່ ເຄີຍນຸື່ງຫ ົື່ມຜໍ້ຳປື່ຳນເນ ໍ້ອລະອຽດ, ຜໍ້ຳສີມ ື່ວງອື່ອນ, ຜໍ້ຳສີແດງເຂັໍ້ມ 

  ທີື່ ເຄີຍປະດບັຕວົດໍ້ວຍຄ  ຳ, ດໍ້ວຍເພັດພອຍຕື່ຳງ ໆແລະໄຂມກຸນ ັໍ້ນ. 



479 ພຣະນິມິດ 18 
 17  ພຽງແຕື່ໃນຊ ົື່ວໂມງດຽວຊບັສມົບດັເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ໄດໍ້ຖ ກຊງົທ  ຳລຳຍເສຍໄປໝດົ” 

   ນຳຍສະເພົຳທກຸຄນົແລະຄນົໂດຍສຳນ, 

  ບນັດຳລກູເຮ ອແລະຄນົທງັປວງທີື່ ມອີຳຊບີທຳງທະເລ 

   ກ ຢ ນຫື່ຳງໄກ. 
18ເມ  ື່ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວນັ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ນະຄອນ ໃດ ໜ          ຈະ ເປັນ 

ເໝ ອນ ມະຫຳ ນະຄອນ ນີໍ້.”         

19ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ຕນົ         ພໍ້ອມ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະ ໂສກເສົໍ້ຳ 

ເອີື່ ຍ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,          

  “ວບິດັ, ວບິດັແລໍ້ວ ມະຫຳນະຄອນນີໍ້ 

   ຊ ື່ ງໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຄນົທງັປວງທີື່ ມສີະເພົຳເດນີທະເລ 

  ເປັນຄນົຮ ັື່ງມດີ ໍ້ວຍຊບັສມົບດັຂອງມນັ 

   ພຳຍໃນຊ ົື່ວໂມງດຽວກ ຖ ກທ  ຳລຳຍເສຍໄປໝດົ.” 

 20 “ໂອ ຟໍ້ຳສະຫວນັແລະບນັດຳໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ໂອ ອກັຄະສຳວກົແລະຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳທງັຫລຳຍເອີຍ 

  ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີພຳະນະຄອນນ ັໍ້ນ 

   ດໍ້ວຍວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົພິພຳກສຳລງົໂທດນະຄອນນ ັໍ້ນ 

  ເພ ື່ ອເປັນກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນໃຫໍ້ທື່ຳນທງັຫລຳຍແລໍ້ວ.” 
21ແລໍ້ວ ມີ ເທວະດຳ ຜູໍ້ ມີ ລິດ ຕນົ ໜ ື່ ງ         ໄດໍ້ ຍກົ ຫີນ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ຫີນ ໂມ ໍ້ ໃຫຍື່         ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ທະເລ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ບາບີໂລນ ມະຫຳນຄອນນ ັໍ້ນຈະຖ ກຖິໍ້ມລງົ 

   ໂດຍຮນຸແຮງຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ 

  ແລໍ້ວຈະບ ື່ ມໃີຜເຫັນມນັຕ ື່ ໄປອີກຈກັເທ ື່ ອ. 

 22  ສຽງນກັດດີພິນ, ນກັເສບ, ນກັເປົື່ ຳຂຸື່ຍ, ແລະເປົື່ ຳແກ 

  ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິໃນເຈົໍ້ຳຕ ື່ ໄປອີກ 

   ຈະບ ື່ ພບົຄນົທີື່ ມວີຊິຳຊື່ຳງຢື່ຳງໃດຈກັຄນົໃນເຈົໍ້ຳຕ ື່ ໄປອີກ 

  ແລະສຽງໂມ ໍ້ແປໍ້ງຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິໃນເຈົໍ້ຳຕ ື່ ໄປອີກຈກັເທ ື່ ອ. 

 23  ຈະບ ື່ ມແີສງໂຄມສື່ອງສະຫວື່ຳງໃນເຈົໍ້ຳຕ ື່ ໄປອີກ 

  ຈະບ ື່ ມໃີຜໄດໍ້ຍນິສຽງເຈົໍ້ຳບື່ຳວເຈົໍ້ຳສຳວໃນເຈົໍ້ຳຕ ື່ ໄປຈກັເທ ື່ ອ 

   ເພຳະວື່ຳບນັດຳພ ື່ ຄໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະບນັດຳປະຊຳຊຳດໄດໍ້ຖ ກຫລອກລວງດໍ້ວຍເວດມນົຄຳຖຳຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 24  ໃນນະຄອນນ ັໍ້ນເຂົຳໄດໍ້ພບົເລ ອດຂອງຜູໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ 

  ແລະຂອງພວກໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ກບັເລ ອດຂອງບນັດຳຄນົທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳເທິງແຜື່ນດນິໂລກນ ັໍ້ນ.” 
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1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເໝ ອນ ສຽງ ດງັ ຂອງ ຝງູ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໃນ ສະຫວນັ         ກ  ຳລງັ 

ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,          

  “ອາເລລຢູາ  

   ຄວຳມພ ົໍ້ນ, ສະຫງ ື່ຳລຳສີ, ແລະລິດເດດ 

  ກ ເປັນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ. 

 2  ເພຳະວື່ຳກຳນພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົທື່ຽງຈງິແລະຍດຸຕທິ  ຳ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົພິພຳກສຳລງົໂທດຍງິໂສເພນຄີນົສ  ຳຄນັນ ັໍ້ນ 

   ທີື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິໂລກຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໄປດໍ້ວຍກຳນລື່ວງຜິດຊຳຍຍງິຂອງຕນົ 

  ເພ ື່ ອເປັນກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນຍງິນ ັໍ້ນຍໍ້ອນເລ ອດບນັດຳຂໍ້ອຍໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ.” 
3ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ ວື່ຳ,         “ອາເລລຢູາ ຄວນັ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ 

ຕະຫລອດ ເປັນນດິ.         

4ແລະ ພວກ ຜູໍ້ ອຳວໂຸສ ທງັ ຊຳວ ສີື່  ທື່ຳນ ກບັ ສດັ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ຂຳບ ລງົ ນະມດັ-

ສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ          ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢູື່ ເທິງ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ອຳ ແມນ,         ອາ-
ເລລູຢາ.          

5ແລະ ມີ ສຽງ ດງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ວື່ຳ,          

  “ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ ຜູໍ້ເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຂອງພຣະອງົ ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ທງັຜູໍ້ໃຫຍື່ແລະຜູໍ້ນ ໍ້ອຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍສນັລະເສີນແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ. 

ງານລ້ຽງມຸງຄຸນສົມລົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍ 
6ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເໝ ອນ ສຽງ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ,         ເໝ ອນ ສຽງ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ         ແລະ 

ເໝ ອນ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ສຽງ ແຮງ ກໍ້ຳ ວື່ຳ,          

  “ອາເລລຢູາ  

   ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ ຜູໍ້ຊງົລິດທຳນພຸຳບອນັສງູສດຸ 

   ໄດໍ້ຊງົຂ ໍ້ນສະເຫວຍີລຳດແລໍ້ວ. 

 7 ໃຫໍ້ເຮົຳທງັຫລຳຍຊມົຊ ື່ ນແລະປິຕຍິນິດ ີ

   ພຳກນັຖວຳຍພຣະກຽດແດື່ພຣະອງົ 

  ເພຳະເຖງິເວລຳມງຸຄນຸສມົລດົຂອງພຣະເມສຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ແລະເຈົໍ້ຳສຳວຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຕຽມພໍ້ອມແລໍ້ວ. 

 8 ແລະຊງົໂຜດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳສຳວນ ັໍ້ນ 

   ນຸື່ງຫ ົື່ມຜໍ້ຳປື່ຳນເນ ໍ້ອລະອຽດເສຳະໃສແລະບ ລິສດຸ” 

  (ເພຳະຜໍ້ຳປື່ຳນເນ ໍ້ອດນີ ັ ໍ້ນໄດໍ້ແກື່ກຳນປະຕບິດັອນັຊອບທ  ຳ 

   ແຫື່ງພວກໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ). 
9ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຄວຳມສກຸ ມີ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ 



481 ພຣະນິມິດ 19 
ຮບັ ເຊນີ ມຳ ໃນ ງຳນ ລໍ້ຽງ ມງຸຄນຸ ສມົລດົ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ’         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ທື່ຽງ ແທໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

10ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກ ົໍ້ມ ຕວົ ລງົ 

ແທບ ຕນີ ຂອງ ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລະວງັ         

ຢື່ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ກບັ ທື່ຳນ         ແລະ ຮື່ວມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ຍ ດ 

ຖ  ຄ  ຳ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ         ຈ ົື່ງ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ”         ເພຳະວື່ຳ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ຂອງ ກຳນ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ເປັນ ຄ  ຳ ພຣະ ຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊູ.          

ຜູ້ປະທັບເທິງຫລັງມ້າຂາວ 
11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສະຫວນັ ໄຂ ອອກ         ແລະ ດ ັື່ງນີໍ້,         ມີ ມ ໍ້ຳ ຂຳວ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ຜູໍ້ ປະທບັ 

ເທິງ ຫລງັ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ພຣະນຳມ ວື່ຳ         “ສດັຊ ື່ ”         ແລະ         “ທື່ຽງ ທ  ຳ”         ພຣະອງົ ຊງົ ພິພຳກສຳ ແລະ ທ  ຳ ເສິກ 

ດໍ້ວຍ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

12ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ແປວໄຟ ເທິງ ພຣະສຽນ ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ມງົກດຸ 

ຫລຳຍ ອນັ         ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພຣະນຳມ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຜູໍ້ ໃດ ຮູໍ້ຈກັ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະອງົ ເອງ.         

13ເສ ໍ້ອ 

ຄມຸ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຖ  ນ ັໍ້ນ ກ  ຈຸື່ມ ແລໍ້ວ ໃນ ເລ ອດ[a]         ແລະ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

14ຝງູ ກອງທບັ ໃນ ສະຫວນັ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ຂຳວ ບ ລິສດຸ         ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຂຳວ 

ແຫື່ ຕຳມ ສະເດັດ ໄປ.         

15ມີ ພຣະແສງ ດວງ ຄມົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ 

ຈະ ຊງົ ຟນັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ດໍ້ວຍ ພຣະແສງ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຈະ ຊງົ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ 

ຄໍ້ອນ ເຫລັກ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຢຽບ ຂມຸ ຢຽບ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຜູໍ້ ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ.         

16ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພຣະນຳມ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ທີື່  ເຄ ື່ ອງ ທງົ         ແລະ ທີື່  ພຣະອຣຸຸ ຂອງ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈອມ ເຈົໍ້ຳ ກະສດັ”         ແລະ         “ຈອມ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ.”          
17ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຢູື່ ໃນ ດວງ ອຳທິດ         ເພິື່ ນ ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ 

ແກື່ ນກົ ທງັ ປວງ ທີື່  ບນິ ໄປ ມຳ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມຳ ໂຮມ ກນັ ສ  ຳລບັ ກຳນບນິ ລໍ້ຽງ ອນັ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ.         

18ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຊີໍ້ນ ກະສດັ,         ຊີໍ້ນ ນຳຍ ທະຫຳນ,         ຊີໍ້ນ ຊຳຍສະກນັ,         ຊີໍ້ນ ມ ໍ້ຳ ກບັ ຊີໍ້ນ ຄນົ 

ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ,         ແລະ ຊີໍ້ນ ປະຊຳຊນົ         ທງັ ເສລີ ແລະ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ທງັ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ ແລະ ຜູໍ້ ໃຫຍື່.”          
19ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ພໍ້ອມ ທງັ ກອງ-

ທບັ ຂອງ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ໂຮມ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຮບົ ເສິກ ຕ ື່ ສູໍ້ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ປະທບັ ເທິງ ຫລງັ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຕ ື່ ສູໍ້ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

20ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຈບັ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄນົ ທີື່  ປອມ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ,         ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຊໍ້ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ນ ັໍ້ນ ຫລອກ ລວງ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຮບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ຂອງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ບຊູຳ ຮບູ ຂອງ ມນັ         ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ທງັ ເປັນ 

ໃນ ບ ງ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ຢູື່ ດໍ້ວຍ ມຳດ.         

21ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢູື່ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ພຣະແສງ ທີື່  ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ຫລງັ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ນກົ ທງັ ປວງ ກ  ກນິ ຊີໍ້ນ ຂອງ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈນົ ອີື່ ມ.          

 

[a]ສ  ຳເນົຳກກົບຳງສະບບັວື່ຳ "ຊດິດໍ້ວຍເລ ອດແລໍ້ວ." 



ພຣະນິມິດ 20 482 
ບົດທີ 20 

ລະຫວ່າງພັນປີ 
1ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ         ເພິື່ ນ ຖ  ຂ  ກະແຈ ຂອງ ເຫວ ເລິກ         

ແລະ ຖ  ໂສໍ້ ເສັໍ້ນ ໃຫຍື່.         

2ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈບັ ພະຍຳ ນຳກ ຊ ື່ ງ ເປັນ ງ ູ ແຕື່ ດ ກ ດ  ຳ ບນັ         ຄ  ພະຍຳມຳນ ແລະ ຊາ-
ຕານ          ແລະ ໄດໍ້ ຜກູ ມດັ ມນັ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ພນັ ປີ.         

3ແລໍ້ວ ຖິໍ້ມ ມນັ ລງົ ໃນ ເຫວ ເລິກ         ແລະ ລ ັື່ນ ກະແຈ ທງັ 

ຕຕີຳ ປະທບັ ໃສື່         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ຫລອກ ລວງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຈນົ ກວື່ຳ ພນັ ປີ ນ ັໍ້ນ ລື່ວງ ໄປ 

ແລໍ້ວ         ພຳຍຫລງັ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ມນັ ອອກ ໄປ ຊ ົື່ວຄຳວ.          
4ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ບນັລງັ ຫລຳຍ ອນັ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜູໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະ-

ລຳຊະທຳນ ອ  ຳນຳດ ພິພຳກສຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ໄດໍ້ ເຫັນ ດວງ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຖ ກ 

ຕດັ ຄ          ເພຳະ ເປັນ ພະຍຳນ ຝື່ຳຍ ພຣະເຢຊ ູ         ແລະ ເພຳະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄ  ຜູໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ບຊູຳ ສດັ 

ຮໍ້ຳຍ ຫລ  ຮບູ ຂອງ ມນັ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ຂອງ ມນັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຫລ  ມ  ຂອງ ຕນົ         ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກບັ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ໃໝື່         ແລະ ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຮື່ວມ ກບັ ພຣະຄຣິດ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພນັ ປີ.         

5(ນອກ-

ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ອີກ         ຈນົ ກວື່ຳ ພນັ ປີ ນ ັໍ້ນ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ)         

ນີໍ້ ແຫລະ,         ຄ  ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ຄ ັໍ້ງ ແຮກ.         

6ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ກຳນ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ຄ ັໍ້ງ ແຮກ         ຜູໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ກ  ເປັນ ສກຸ ແລະ ບ ລິສດຸ         ຄວຳມ ຕຳຍ ທີ ສອງ ຈະ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂອງ ພຣະຄຣິດ          ທງັ ຈະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຮື່ວມ ກບັ ພຣະອງົ ໃນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ພນັ ປີ.          
7ເມ  ື່ອ ພນັ ປີ ນ ັໍ້ນ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ຊາຕານ ຈະ ຖ ກ ປື່ອຍ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ ບື່ອນ ຂງັ ມນັ ໄວໍ້.         

8ມນັ ຈະ 

ອອກ ໄປ ຫລອກ ລວງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ທີື່ ຢູື່ ໃນ ທິດ ທງັ ສີື່  ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຄ  ໂຄກ ແລະ ມາ-
ໂຄກ          ໃຫໍ້ ມຳ ໂຮມ ກນັ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຮບົ ເສິກ         ຈ  ຳນວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ເມດັ ຊຳຍ ທີື່  ທະເລ.         

9ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ໜໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ         ແລໍ້ວ ອໍ້ອມ ຄໍ້ຳຍ ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກບັ ນະ-

ຄອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໄຟ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ລໍ້ຳງຜຳນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

10ສື່ວນ ພະຍຳມຳນ ທີື່  ຫລອກ ລວງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ບ ງ ໄຟ ປນົ ກບັ ມຳດ         ຄ  ບື່ອນ ທີື່  ສດັ 

ຮໍ້ຳຍ ແລະ ຄນົ ທີື່  ປອມ ຕວົ ເປັນ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢູື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ ທງັ ກຳງ-

ເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          

ພຣະລາຊະບັນລັງໃໝ່ສີຂາວແລະການຊົງພິພາກສາ 
11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ໃຫຍື່ ສີຂຳວ         ແລະ ເຫັນ ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ 

ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ປະກດົ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ຝື່ຳຍ ໜີ ແລະ ບື່ອນຢູື່ ສ  ຳລບັ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ອີກ.         

12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ບນັດຳ ຜູໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ທງັ ຜູໍ້ 

ໃຫຍື່ ແລະ ຜູໍ້ ນໍ້ອຍ         ຢ ນ ຢູື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ນ ັໍ້ນ ແລະ ໜງັສ  ຕື່ຳງ ໆ         ກ  ໄຂ ອອກ         ມີ ໜງັສ  ອີກ 

ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ກ  ໄຂ ອອກ         ຄ  ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ຖ ກ ຊງົ ພິພຳກສຳ         

ຕຳມ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ເຂົຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

13ທະເລ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ 

ທະເລ ຄ ນ         ຄວຳມ ຕຳຍ ແລະ ແດນ ມ ລະນຳ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢູື່ ໃນ ແດນ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ         ເຂົຳ ທງັ ປວງ ກ  
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ຖ ກ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຕຳມ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ຄນົ.         

14ຄວຳມ ຕຳຍ ແລະ ແດນ ມ ລະນຳ ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ 

ລງົ ໃນ ບ ງ ໄຟ         ບ ງ ໄຟ ນີໍ້ ແຫລະ,         ເປັນຄວຳມ ຕຳຍ ຄ ັໍ້ງ ທີ ສອງ.         

15ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ບ ື່  ມີ ຊ ື່  ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ທະບຽນ 

ແຫື່ງ ຊວີດິ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ບ ງ ໄຟ.          

ບົດທີ 21 
ທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນໃໝ່ 

1ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໃໝື່ ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໃໝື່         ເພຳະວື່ຳ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ເດມີ ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເດມີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ທະເລ ກ  ບ ື່  ມີ ເໝ ອນ ກນັ.         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນະ-

ຄອນ ສກັສິດ         ຄ  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ ໃໝື່         ກ  ຳລງັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ແລະ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ນະຄອນ ນີໍ້ 

ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ ແຕື່ງ ຕວົ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ.         

3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ 

ມຳ ຈຳກ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຢູື່ ກບັ ມະນດຸ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ 

ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ[a]         ເຂົຳ ພວກ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ 

ເອງ ຈະ ປະທບັ ຢູື່ ກບັ ເຂົຳ.         

4ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຊັດ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ທກຸ ໆ         ຢດົ ຈຳກ ຕຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຄວຳມ ຕຳຍ 

ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ,         ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້,         ແລະ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢູື່ ຄຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ລື່ວງ ໄປ ແລໍ້ວ.          
5ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ສໍ້ຳງ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ 

ຂ ໍ້ນ ໃໝື່”         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄວໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ສດັຊ ື່  

ແລະ ທື່ຽງ ແທໍ້.”         

6ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ນີໍ້ ຄ  ອາລະຟາ ແລະ ໂອ-
ເມຄາ          ເປັນ ເບ ໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ເປັນ ເບ ໍ້ອງ ປຳຍ         ຜູໍ້ ໃດ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ດ ື່ ມ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳພຸ ແຫື່ງ 

ຊວີດິ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ.         

7ຜູໍ້ ໃດ ມໄີຊຊະນະ         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເຮົຳ ຈະ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ຈະ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ.         

8ແຕື່ ສື່ວນ ຄນົ ຂີໍ້ໂຍື່ຍ,         ຄນົ ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ,[b]         ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ,         ຄນົ ຄຳດຕະກ  ຳ,         ຄນົ ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ,         ຄນົ ໃຊໍ້ ເວດມນົ 

ຄຳຖຳ,         ຄນົ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ,         ແລະ ຄນົ ຂີໍ້ ຕວົະ ທກຸ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ມ ລະດກົ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ຢູື່ ໃນ ບ ງ ທີື່  ໄໝໍ້ ຢູື່ 

ດໍ້ວຍ ໄຟ ປນົ ກບັ ມຳດ         ຊ ື່ ງ ເປັນຄວຳມ ຕຳຍ ຄ ັໍ້ງ ທີ ສອງ.”          

ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ 
9ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ບນັດຳ ເຈດັ ຕນົ ທີື່  ຖ  ຂນັ ເຈດັ ໜື່ວຍ         ອນັ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ ທງັ ເຈດັ ປະກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ມຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ 

ທີື່  ເປັນ ມະເຫສີ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.”         

10ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ໄປ ເທິງ ພູ 

ສງູ ໜື່ວຍ ໃຫຍື່         ແລະ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນະຄອນ ສກັສິດ ຄ  ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ         ລງົ 

ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ແລະ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

11ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມີ 

ແສງ ຮຸື່ງເຮ ອງ ເໝ ອນ ແກໍ້ວ ມະນ ີອນັ ມຄີື່ຳ ແພງ         ເໝ ອນ ກບັ ແກໍ້ວມະນໂີຊດ ອນັ ເສຳະ ໃສ.         

12ນະ-

 

[a]ຫລ ວື່ຳ “ພຣະເຈົໍ້ຳຄ  ‘ພຣະອງົຜູໍ້ຊງົສະຖດິຢູື່ກບັເຂົຳ’ ຈະຊງົເປັນພຣະເຈົໍ້ຳຂອງເຂົຳ” (ເບິື່ ງ ມທ 1:23.) 
[b]ຫລ ວື່ຳ “ຄນົທ ລະຍດົ.” 



ພຣະນິມິດ 22 484 
ຄອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ກ  ຳແພງ ໃຫຍື່ ສງູ         ມີ ປະຕູ ສິບ ສອງ ປື່ອງ         ທີື່  ປະຕູ ນ ັໍ້ນ ມີ ເທວະດຳ ສິບ ສອງ ຕນົ         ແລະ ທີື່  

ປະຕູ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ກະ ກນຸ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ສິບ ສອງ ກະ ກນຸ ໄວໍ້.         

13ທິດຕຳເວັນອອກ ມີ ສຳມ 

ປະຕ,ູ         ທິດເໜ ອ ມີ ສຳມ ປະຕ,ູ         ທິດໃຕໍ້ ມີ ສຳມ ປະຕ,ູ         ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ ມີ ສຳມ ປະຕ.ູ         

14ກ  ຳແພງ 

ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຫີນ ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ ເປັນ ຖຳນ         ແລະ ທີື່  ຫີນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ອກັ ຄະ ສຳວກົ ສິບ ສອງ ຄນົ 

ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ.          
15ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຖ  ໄມ ໍ້ ແທກ ຄ  ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ແທກ ພຣະນະຄອນ,         ແທກ ປະຕ ູ        

ກບັ ກ  ຳແພງ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ.         

16ຮບູ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ກວໍ້ຳງ ຍຳວ ທ ື່  ກນັ         

ເພິື່ ນ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ແທກ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລໍ້ຳນ ສອງ ແສນ ວຳ         ກວໍ້ຳງ ຍຳວ ສງູ ທ ື່  ກນັ.         

17ເພິື່ ນ ແທກ ກ  ຳແພງ 

ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ສີື່  ສອກ ຕຳມ ໄມ ໍ້ ແທກ ວຳ ທີື່  ເທວະດຳ ນ ັໍ້ນ ໃຊໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ ແທກ 

ວຳ ທີື່  ມະນດຸ ເຄີຍ ໃຊໍ້.         

18ກ  ຳແພງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກ ື່  ດໍ້ວຍ ແກໍ້ວມະນໂີຊດ         ແລະ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ສກຸ ໃສ ເໝ ອນ ແກໍ້ວ.         

19ບນັດຳ ຖຳນ ຂອງ ກ  ຳແພງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ປະດບັ ດໍ້ວຍ ເພັດ ພອຍ 

ທກຸ ຊະນດິ         ຖຳນ ທີ ໜ ື່ ງ ເປັນ ແກໍ້ວມະນໂີຊດ,         ທີ ສອງ ໄພທນູ,         ທີ ສຳມ ໂມຣຳ,         ທີ ສີື່  ມ  ລະ ກດົ.         

20ທີ 

ຫໍ້ຳ ບດຸ,         ທີ ຫກົ ພີລຳ,         ທີ ເຈດັ ບ ຸສະບຳ ຄ  ຳ ນ  ໍ້ຳ ແກື່,         ທີ ແປດ ເພທຳຍ,         ທີ ເກົໍ້ຳ ບ ຸສະບຳ ຄ  ຳ ນ  ໍ້ຳ ອື່ອນ,         ທີ 

ສິບ ປກົ,         ທີ ສິບ ເອັດ ນນິ,         ແລະ ທີ ສິບ ສອງ ເປັນ ແກໍ້ວ ເພທຳຍ ສີມ ື່ວງ.         

21ປະຕູ ທງັ ສິບ ສອງ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ໄຂື່ ມກຸ ສິບ ສອງ ໜື່ວຍ         ປະຕູ ລະ ໜື່ວຍ         ແລະ ຖະໜນົ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ສື່ອງ ໃສ 

ເໝ ອນ ແກໍ້ວ.          
22ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ມີ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜູໍ້ 

ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ສງູ ສດຸ ແລະ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ເປັນ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ.         

23ນະຄອນ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ດວງ ອຳທິດ ແລະ ດວງ ຈນັ ເພຳະ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ເປັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         ແລະ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຊງົ ເປັນ ໂຄມໄຟ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ.         

24ບນັດຳ ປະ-

ຊຳຊຳດ ຈະ ທຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ຕນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ.         

25ປະຕູ ທງັຫລຳຍ ໃນ ນະ-

ຄອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ອດັ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ         (ເພຳະ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ກຳງຄ ນ).         

26ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ສະ-

ຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແລະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ນຳນຳ ປະເທດ ມຳສູື່ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ.         

27ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຖ ກ ຊ ົື່ວ ມວົ 

ໝອງ         ຫລ  ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ ຫລ  ເວົໍ້ຳ ຕວົະ         ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ 

ເດັດຂຳດ         ມີ ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ຊ ື່         ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ທະບຽນ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ 

ໄດໍ້.          

ບົດທີ 22 
1ແລໍ້ວ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊວີດິ ໃສ ເໝ ອນ ແກໍ້ວ         ໄຫລ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ.         

2ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄຫລ ຜື່ຳນ 

ຖະໜນົ ຂອງ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ         ຢູື່ ຮມີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຟຳກ ມີ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຊ ື່ ງ ເກດີ ຜນົ ສິບ ສອງ ຊະ-

ນດິ ເກດີ ຜນົ ທກຸ ເດ ອນ         ແລະ ໃບ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ປວົ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

3ຈະ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຖ ກ ຊງົ 
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ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ພຣະລຳຊະບນັລງັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂອງ ພຣະເມສຳ ນໍ້ອຍ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢູື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

4ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທບັ ຕຳ ໃສື່ ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ເຂົຳ.         

5ກຳງຄ ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

ເຂົຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ແສງ ໂຄມໄຟ ຫລ  ແສງ ອຳທິດ         ເພຳະວື່ຳ ອງົ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ 

ໃສື່ ເຂົຳ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຢູື່ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          

ພຣະເຢຊູສະເດັດມາໂດຍໄວ 
6ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ສດັຊ ື່  ແລະ ທື່ຽງ ແທໍ້         ອງົ 

ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້າ,         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ດວງ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ບນັດຳ ຜູໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ເທວະ-

ດຳ ຂອງ ພຣະອງົ ສະແດງ ແກື່ ບນັດຳ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຮູໍ້ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ຈ  ຳເປັນ 

ຕໍ້ອງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໄວ ໆ         ນ ັໍ້ນ.”          
7“ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້         ຜູໍ້ ໃດ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ,         ເປັນ ສກຸ.”          
8ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ຄ  ໂຢຮັນ          ເປັນ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຍນິ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ກ  ນໍ້ອມ ຕວົ ລງົ ຈະ ນະມດັສະກຳນ ແທບ ຕນີ ຂອງ ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ໄດໍ້ ສະແດງ 

ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

9ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລະວງັ,         ຢື່ຳ ເຮັດ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ທື່ຳນ         ແລະ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜູໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກບັ ພວກ ທີື່  ຖ  ຮກັສຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ນະມດັ-

ສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ສຳ.         

10ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ປະທບັ ຕຳ ອດັ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ໃນ 

ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ຈະ ເຖງິ ແລໍ້ວ.         

11ຝື່ຳຍ ຄນົ ອະທ  ຳ ກ  ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອະທ  ຳ ຕ ື່  ໄປ         

ຜູໍ້ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ກ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ         ຝື່ຳຍ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ກ  ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊອບ ທ  ຳ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ຜູໍ້ ທີື່  

ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ກ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເປັນ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ໄປ.”          

 12 “ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ບ  ຳເໜັດ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ນ  ຳ         ເພ ື່ ອ 

ຕອບ ແທນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຂອງ ທກຸ ຄນົ.          13ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ຄ  ອາລະຟາ ແລະ ໂອເມ-
ຄາ,         ຜູໍ້ ເປັນ ກກົ ແລະ ຜູໍ້ ສດຸ ທໍ້ຳຍ,         ເປັນ ເບ ໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ເປັນ ເບ ໍ້ອງ ປຳຍ.          

14ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ເປັນ ສກຸ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ມີ ສິດ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ເຖງິ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ທຳງ ປະຕ.ູ         

15ສື່ວນ ຝງູ 

ໝຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ໃຊໍ້ ເວດມນົ ຄຳຖຳ,         ຄນົ ລື່ວງ ຜິດ ຊຳຍ ຍງິ,         ຄນົ ຄຳດຕະກ  ຳ,         ຄນົ ໄຫວໍ້ ພຣະທຽມ,         ກບັ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ຮກັ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ,         ຈະ ຢູື່ ພຳຍ ນອກ.”          
16“ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ຄ  ເຢຊູ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ເປັນ ພະຍຳນ         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ເຫດກຳນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ສ  ຳລບັ ຄຣສິຕະຈກັ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ ຮຳກ ເຄົໍ້ຳ ແລະ ໜ ື່  ເຊ ໍ້ອ ຂອງ ດາວິດ,         

ເປັນ ດຳວ ເພັກ ດວງ ໃສ ຮຸື່ງເຮ ອງ.”         

17ຝື່ຳຍ ພຣະວິນຍານ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ມຳ”         

ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ທນູ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ມຳ”         ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ຜູໍ້ ໃດ ມໃີຈ ປຳດຖະໜຳ ກ  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຮບັ 

ນ  ໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ຊວີດິ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ.          
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18ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ,         ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້ 

ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຈະ ເພີື່ ມ ເຕມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ໃດ ໃສື່ ໜງັສ  ນີໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເອົຳ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ 

ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         ເພີື່ ມ ເຕມີ ແກື່ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

19ແລະ ຖໍ້ຳ ຜູໍ້ ໃດ ຕດັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ໃດ ອອກ ຈຳກ ໜງັສ  ທ  ຳນວຳຍ ນີໍ້         

ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ຕດັ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ຜູໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ມີ ຢູື່ ໃນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ສື່ວນ ແບື່ງ ໃນ ນະ-

ຄອນ ສກັສິດ         ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້ ອອກ ເສຍ.          
20ພຣະອງົ ຜູໍ້ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ແນື່ນອນ,         ເຮົຳ ຈະ ມຳ ໃນ ໄວໆ         

ນີໍ້.”          

  “ອຳ ແມນ,         ພຣະເຢຊູເຈົ້າ          ເຊນີ ສະເດັດ ມຳ ເທີນ.”          

21ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ແຫື່ງ ພຣະເຢຊເູຈົ້າ ຈ ົື່ງ ສະຖດິ ຢູື່ ນ  ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ເທີນ.          
 22 

*       *       * 
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ກະເຣເຕ Crete ກຈກ 2:11 

ກະໂລດໂີອ Claudius ກຈກ 11:28 

ກຳນຳ Cana ຢຮ 2:1 

ກຳນຳອຳນ Canaan ມທ 15:22 

ກຳເປນຳອມູ Capernaum ມທ 4:13 

ກຳຢະຟຳ Caiaphas ມທ 26:3 

ກຳອນິ Cain 1ຢຮ 3:12 

ກເີຣເນ Cyrene ມທ 27:32 

ກລີີເກຍ Cilicia ກຈກ 6:9 

ເກຟຳ Cephas ຢຮ 1:42 

ໂກເນລີໂອ Cornelius ກຈກ 10:1 

ໂກໂມຣຳ Gomorrah ມທ 10:15 

ໂກຣນິໂທ Corinth ກຈກ 18:1 

ກງຸໂຣມ Rome ກຈກ 2:10 

ກຳຍຊຳ Caesar ມທ 22:17 

ກຳຍຊຳເຣຍ Caesarea ມທ 16:13 

ກຳຍນຳນ Cainan ລກ 3:36 

ກບຸໂຣ Cyprus ກຈກ 4:36 

ກຣກີ Greek ມຣກ 7:26 

ຄຳມຳລີເອັນ Gamaliel ກຈກ 5:34 

ຄຳໂຢ Gaius ກຈກ 19:29 

ຄຳລຳເຕຍ Galatia ກຈກ 16:6 

ຄຳລີເລ Galilee ມທ 26:32 

ຄຳລີໂອນ Gallio ກຈກ 18:12 

ໂຄລະໂຄທຳ Golgotha ມທ 27:33 

ຄຳດ Gad ພນມ 7:5 

ເຄັນເນຊຳເຣັດ Gennesaret ມທ 14:34 

ຄຣສິະຕຽນ Christian ກຈກ 11:26 

ເຄຣຳຊຳ Gerasene ມຣກ 5:1 

ຄຣດິ Christ ກຈກ 28:31 

ສະເຕຟຳນຳ Stephanas 1ກຣທ 1:16 

ຊະເຕຟຳໂນ Stephen ກຈກ 6:5 

ຊະບຳໂຕ Sabbath ມທ 12:1 

ຊຳຂຳຣຢີຳ Zacharias ລກ 1:5 

ຊຳດກູຳຍ Sadducees ມທ 3:7 

ຊຳເດ Sardis ພນມ 1:11 

ຊຳຕຳນ Satan ມຣກ 3:23 

ຊຳມຳເຣຍ Samaria ມທ 10:5 

ຊຳມເູອນ Samuel ກຈກ 3:24 

ຊຳຣຳ Sarah ຣມ 4:19 

ຊຳເລັມ Salem ຮຣ 7:1 

ຊເິມໂອນ Simeon ລກ 2:25 

ຊໂີດນ Sidon ມທ 11:21 

ຊນີຳຍ Sinai ກຈກ 7:30 

ຊໂີມນ Simon ມທ 4:18 

ຊເີຣຍ Syria ມທ 4:24 

ຊລີຳ Silas ກຈກ 15:22 

ຊລີຳວຳນ Silvanus 2ກຣທ 1:19 

ຊໂີລອຳມ Siloam ລກ 13:4 

ຊໂີອນ Zion ມທ 21:5 

ເຊບລູນູ Zebulun ມທ 4:13 

ເຊເບດຳຍ Zebedee ມທ 4:21 

ເຊຣບູຳເບນ Zerubbabel ມທ 1:12 

ເຊລຳ Zela ລກ 3:35 

ໂຊໂດມ Sodom ມທ 10:15 

ໂຊໂລ Saul ກຈກ 7:58 

ໂຊໂລໂມນ Solomon ມທ 1:6 

ຊກັຂຳຍ Zacchaeus ລກ 19:2 

ເຊມ Shem ລກ 3:36 

ດຳມຳເຊ Damascus ກຈກ 9:2 



ຊື່ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ 
ດຳວດິ David ມທ 1:1 

ເດກຳໂປລີ Decapolis ມທ 4:25 

ເດມຳ Demas ກລຊ 4:14 

ເດເມທີໂອ Demetrius ກຈກ 19:24 

ເດຣະເບ Derbe ກຈກ 14:6 

ຕຳໂຊ Tarsus ກຈກ 9:11 

ຕຂີໂີກ Tychicus ກຈກ 20:4 

ຕໂີຕ Titus ກຈກ 18:7 

ຕເີບເຣຍ Tiberias ຢຮ 6:1 

ຕໂີມທຽວ Timothy ກຈກ 16:1 

ຕເີຣ Tyre ມທ 11:21 

ເຕຣຳ Terah ລກ 3:34 

ເທຊະໂລນກິ Thessalonica ກຈກ 17:1 

ໂທຟີໂມ Trophimus ກຈກ 20:4 

ໂທມຳ Thomas ມທ 10:3 

ໂທອຳດ Troas ກຈກ 16:8 

ທວົເຕຣຳ Thyatira ກຈກ 16:14 

ນະທຳນຳເອັນ Nathanael ຢຮ 1:45 

ນຳຊຳເຣັດ Nazareth ມທ 2:23 

ນຳໂຊນ Nahshon ມທ 1:4 

ນໂີກເດມ Nicodemus ຢຮ 3:1 

ນເີນເວ Nineveh ມທ 12:41 

ໂນອຳ Noah ມທ 24:37 

ນບັທຳລີ Naphtali ມທ 4:13 

ບຳບີໂລນ Babylon ມທ 1:11 

ບຳຣະໂທໂລມຳຍ Bartholomew ມທ 10:3 

ບຳຣະນຳບຳ Barnabas ກຈກ 4:36 

ບຳຣຳບຳ Barabbas ມທ 27:16 

ບຳລຳອຳມ Balaam 2ປຕ 2:15 

ເບນເີກ Bernice ກຈກ 25:13 

ເບເຣຍ Beroea ກຈກ 17:10 

ເບເອນເຊບບຸ Beelzebub ມຣກ 3:22 

ເບັດຊຳອດີຳ Bethsaida ມທ 11:21 

ເບັດທຳນ ີ Bethany ມທ 21:17 

ເບັດຟຳເຄ Bethphage ມທ 21:1 

ເບັດເລເຮັມ Bethlehem ມທ 2:1 

ເບັນຢຳມນິ Benjamin ກຈກ 13:21 

ບບັຕສິະໂຕ Baptizer ມທ 3:1 

ປຳໂຟ Paphos ກຈກ 13:6 

ປີຊະກລີຳ Priscilla ກຈກ 18:2 

ປີລຳດ Pilate ມທ 27:2 

ເປເຄ Perga ກຈກ 13:13 

ເປໂຕ Peter ມທ 26:33 

ໂປໂລ Paul ກຈກ 13:7 

ປ ຳຟີເລຍ Pamphylia ກຈກ 13:13 

ປດັສະຄຳ Passover ມທ 26:17 

ປນົຕໂີອ Pontius ລກ 3:1 

ປນົໂຕ Pontus ກຈກ 2:9 

ໄປຣໂຕຣຽນ Praetorium ມທ 27:27 

ເພັນເຕຄ ສະເຕ Pentecost ກຈກ 2:1 

ຟຳຣຳໂອ Pharaoh ກຈກ 7:10 

ຟຳຣຊີຳຍ Pharisee ມທ 3:7 

ຟີເຄຍ Phrygia ກຈກ 2:10 

ຟີລິບ Philip ມທ 10:3 

ຟີລິບປອຍ Philippi ມທ 16:13 

ເຟຊະໂຕ Festus ກຈກ 24:27 

ເຟລິກ Felix ກຈກ 23:24 

ຟອຍນເີກ Phoenicia ກຈກ 11:19 

ມຳເກໂດເນຍ Macedonia ກຈກ 16:9 

ມຳທຳ Martha ລກ 10:38 

ມຳນຳ manna ຢຮ 6:31 

ມຳຣະໂກ Mark ກຈກ 12:12 
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ມຳຣອິຳ Mary ມທ 1:16 

ມເີລໂຕ Miletus ກຈກ 20:15 

ໂມເຊ Moses ມທ 8:4 

ມກັດຳລຳ Magdalene ມທ 27:56 

ມດັທຳຍ Matthew ມທ 9:9 

ເມນັຄເີຊເດັກ Melchizedek ຮຣ 5:6 

ຢຳໂກໂບ James ມທ 4:21 

ຢຳໂຄບ Jacob ມທ 1:2 

ຢຳໂຊນ Jason ກຈກ 17:5 

ຢສູະໂຕ Justus ກຈກ 1:23 

ຢດູຳ Judas ມທ 26:14 

ຢດູຳຍ Judea ມທ 2:1 

ເຢຊ ີ Jesse ມທ 1:5 

ເຢຊູ Jesus ມທ 1:21 

ເຢຣໂິກ Jericho ມທ 20:29 

ເຢຣຊູຳເລັມ Jerusalem ມຣກ 3:22 

ເຢເຣມຢີຳ Jeremiah ມທ 2:17 

ໂຢເຊ Joses ມຣກ 6:3 

ໂຢເຊັບ Joseph ມທ 1:16 

ໂຢນຳ Jonah ມທ 12:39 

ໂຢຮນັ John ມທ 3:1 

ຢ ແດນ Jordan ມທ 3:5 

ຢບົປຳ Joppa ກຈກ 9:36 

ຢິວ Jew,Jews ມທ 2:2 

ຣຳຮຳບ Rahab ມທ 1:5 

ໂຣເດ Rhoda ກຈກ 12:13 

ຣຳມ Ram ມທ 1:3 

ໂຣມ Romans ຢຮ 11:48 

ລຳຊະໂຣ Lazarus ລກ 16:20 

ລີເກຍ Lycia ກຈກ 27:5 

ລີຊະທຳ Lystra ກຈກ 14:6 

ລີເຊຍ Lysias ກຈກ 23:26 

ລກູຳ Luke ກລຊ 4:14 

ເລວ ີ Levi ມຣກ 2:14 

ລິດດຳ Lydda ກຈກ 9:32 

ໂລດ Lot ລກ 17:28 

ລຳວດເີກອຳ Laodicea ກລຊ 2:1 

ອະຂຳຢຳ Achaia ກຈກ 18:12 

ອຳກລີຳ Aquila ກຈກ 18:2 

ອຳຄະໂບ Agabus ກຈກ 11:28 

ອຳຄຣປິຳ Agrippa ກຈກ 25:13 

ອຳຊຳ Asa ມທ 1:7 

ອຳເຊ Asher ລກ 2:36 

ອຳໂຊ Azor ມທ 1:13 

ອຳເຊຍ Asia ກຈກ 2:9 

ອຳດຳມ Adam ລກ 3:38 

ອຳເຕມດິ Artemis ກຈກ 19:24 

ອຳແຖນ Athens ກຈກ 17:15 

ອຳນຳ Anna ລກ 2:36 

ອຳນຳເນຍ Ananias ກຈກ 5:1 

ອຳເບັນ Abel ມທ 23:35 

ອຳໂປໂລ Apollos ກຈກ 18:24 

ອຳຣມີຳທຳຍ Arimathaea ມທ 27:57 

ອຳເຣໂອປຳໂຄ Areopagus ກຈກ 17:19 

ອຳຣດິຕຳໂຂ Aristarchus ກຈກ 19:29 

ອຳໂຣນ Aaron ລກ 1:5 

ອຳລະຟຳ Alpha ພນມ 1:8 

ອຳລະຟຳຍ Alphaeus ມທ 10:4 

ອຳເລລຢູຳ Hallelujah ພນມ 19:1 

ອຳເລັກຊນັໂດ Alexander ມຣກ 15:21 

ອຳເລັກຊນັເດຍ Alexandria ກຈກ 6:9 

ອຳຫລບັ Arab ກຈກ 2:11 



ຊື່ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ 
ອສິະກຳຣອີດົ Iscariot ມທ 26:14 

ອສິຣຳເອນ Israel ມທ 2:6 

ອໂີກນອີນົ Iconium ກຈກ 13:51 

ອຊີຳກ Isaac ມທ 1:2 

ອຕີຳເລຍ Italy ກຈກ 10:1 

ເອຊຳຢຳ Isaiah ມທ 3:3 

ເອຊຳວ Esau ຣມ 9:13 

ເອໂນກ Enoch ລກ 3:37 

ເອປຳຟຳ Epaphras ກລຊ 1:7 

ເອເຟໂຊ Ephesus ກຈກ 18:19 

ເອຢິບ Egypt ມທ 2:13 

ເອລີ Eli ມທ 27:46 

ເອລີຊຳ Elisha ລກ 4:27 

ເອລີຊຳເບັດ Elisabeth ລກ 1:5 

ເອລີມຳ Elymas ກຈກ 13:8 

ເອລີຢຳ Elijah ມທ 11:14 

ເອລີຢຳກມີ Eliakim ມທ 1:13 

ໂອເນຊໂີມ Onesimus ກລຊ 4:9 

ໂອເມຄຳ Omega ພນມ 1:8 

ອນັເດອຳ Andrew ມທ 4:18 

ອນັຕໂີອເຂຍ Antioch ກຈກ 6:5 

ອນັນຳ Annas ລກ 3:2 

ອບັບຳ Abba ມຣກ 14:36 

ອບັຣຳຮຳມ Abraham ມທ 1:1 

ເອຣຳຊະໂຕ Erastus ກຈກ 19:22 

ເຮໂຣເດຍ Herodias ມທ 14:3 

ເຮໂຣດ Herod ມທ 2:1 

ໂຮຊນັນຳ Hosanna ມທ 21:9 

ເຮັບເຣ ີ Hebrew ຢຮ 5:2 

 

 

 


