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1  ມັດທຳຍ 

ມັດທາຍ 
ມັດທຳຍ ບົດທີ 1 

1:1 ໜັງສືເຊື້ອສຳຍວົງຕະກູນຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕຳມລ ຳດັບ ຜູູ້ເພິ່ນເປັນລູກ-
ຫລຳນຂອງກະສັດ ດຳວິດ  ກັບເປັນລູກຫລຳນຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ນ ຳ 
1:2  ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອິຊຳກ  ແລູ້ວ ອິຊຳກ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຢຳ-
ໂຄບ   ແລູ້ວ ຢຳໂຄບ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຢູດຳ  ກັບພີ່ນູ້ອງຂອງເຂົຳ 
1:3 ແລູ້ວ ຢູດຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍສອງຄົນຊື່ວ່ຳ  ເປເຣັດ  ກັບ  ເຊຣຳ   ເກີດຈຳກນຳງ ຕຳ-
ມຳ   ແລູ້ວ ເປເຣັດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຮັດຊະໂຣນ    ແລູ້ວ ເຮັດຊະໂຣນ ໄດູ້ລູກ-
ຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຣຳມ  
1:4 ແລູ້ວ ຣຳມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອ ຳມີນຳດຳບ   ແລູ້ວ ອ ຳມີນຳດຳບ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່
ວ່ຳ  ນຳໂຊນ   ແລູ້ວ ນຳໂຊນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຊຳນໂມນ  
1:5 ແລູ້ວ ຊຳນໂມນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ໂບອຳດ  ເກີດຈຳກນຳງ ຣຳຫັບ   ແລູ້ວ ໂບ-
ອຳດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ໂອເບັດ  ເກີດຈຳກ ນຳງຣຸດ  ແລູ້ວ ໂອເບັດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່
ວ່ຳ  ເຢຊຳຍ  
1:6 ແລູ້ວ ເຢຊຳຍ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ດຳວິດ  ຜູູ້ເປັນກະສັດນັ້ນ  ແລູ້ວ ດຳວິດ ຜູູ້ເປັນ
ກະສັດໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ໂຊໂລໂມນ  ເກີດຈຳກນຳງຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເປັນເມຍຂອງ  
ທະຫານ  ອູຣີຢຳ  
1:7 ແລູ້ວ ໂຊໂລໂມນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຣໂຮໂບອ ຳ   ແລູ້ວ ເຣໂຮໂບອ ຳ ໄດູ້ລູກ-
ຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອຳບີຢຳ   ແລູ້ວ ອຳບີຢຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອຳສຳ  
1:8 ແລູ້ວ ອຳສຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຢໂຮຊຳຟັດ   ແລູ້ວ ເຢໂຮຊຳຟັດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່
ວ່ຳ  ໂຢຣັມ   ແລູ້ວ ໂຢຣັມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອຸດຊີຢຳ  
1:9 ແລູ້ວ ອຸດຊີຢຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ໂຢທຳມ   ແລູ້ວ ໂຢທຳມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  
ອຳຫັດ   ແລູ້ວ ອຳຫັດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຮເຊຄີຢຳ  
1:10 ແລູ້ວ ເຮເຊຄີຢຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ ມຳນຳເຊ  ແລູ້ວ ມຳນຳເຊ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ 
ອຳໂມນ  ແລູ້ວ ອຳໂມນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ ໂຢຊີຢຳ  
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1:11 ແລູ້ວ ໂຢຊີຢຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຢໂຄນິຢຳ  ກັບພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຂົຳ ຊຶ່ງຢູ່-
ໃນຍຳມທີ່ຊົນຊຳດເຂົຳຕົກເປັນຊະເລີຍ ຖືກນ ຳອອກໄປຢູ່ນະຄອນໃຫຍ ່ບຳບິ-
ໂລນ  
1:12 ຫລັງຈຳກພວກເຂົຳຕົກເປັນຊະເລີຍ ຖືກນ ຳອອກໄປຢູ່ນະຄອນໃຫຍ ່ບຳບິ-
ໂລນ ແລູ້ວ  ເຢໂຄນິຢຳ ກ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຊອຳນຕີເອນ   ແລູ້ວ ເຊອຳນຕີເອນ 
ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເຊຣູບຳເບັນ  
1:13 ແລູ້ວ ເຊຣູບຳເບັນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອຳບີອູດ   ແລູ້ວ ອຳບີອູດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່
ວ່ຳ  ເອລີຢຳກິມ   ແລູ້ວ ເອລີຢຳກິມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອຳໂຊ  
1:14 ແລູ້ວ ອຳໂຊ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ສຳໂດກ   ແລູ້ວ ສຳໂດກ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  
ອຳຄິມ   ແລູ້ວ ອຳຄິມ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເອລີອູດ  
1:15 ແລູ້ວ ເອລີອູດ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ເອເລອຳຊຳ  ແລູ້ວ ເອເລອຳຊຳ ໄດູ້ລູກຊຳຍ
ຊື່ວ່ຳ  ມັທທຳນ   ແລູ້ວ ມັທທຳນ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຢຳໂຄບ  
1:16 ແລູ້ວ ຢຳໂຄບ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ໂຢເຊບ  ຜູູ້ເປັນຜົວຂອງນຳງ ມຳຣິອຳ  ຜູູ້
ເກີດ ພຣະເຢຊູ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ ພຣະຄຣິດ  ໄດູ້ເກີດມຳຈຳກນຳງ ມຳຣິອຳ ນັ້ນເອງ 
1:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ ອັບຣຳຮຳມ ລົງມຳຈົນຮອດ ດຳວິດ ຈັ່ງເປັນສິບສີ່ຊົ່ວອຳຍຸຄົນ 
ກັບນັບຕັ້ງແຕ່ ດຳວິດ ລົງມຳຈົນຮອດຕົກເປັນຊະເລີຍ ຖືກນ ຳອອກໄປຢູ່ນະຄອນ
ໃຫຍ ່ບຳບິໂລນ ເປັນສິບສີ່ຊົ່ວອຳຍຸຄົນ ກັບນັບຕັ້ງແຕ່ຕົກເປັນຊະເລີຍໃນ ບຳບິ-
ໂລນ  ຈົນຮອດ ພຣະຄຣິດ ມີອີກສິບສີ່ຊົ່ວອຳຍຸຄົນ 
1:18 ບັດນີ້ ເລື່ອງກຳນເກີດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ກ ເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືນຳງ ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນ
ແມນ່ັ້ນ ຕອນໄດູ້ໝັ້ນກັນກັບ ໂຢເຊບ ແຕ່ທ ຳອິດ ປຳກົດວ່ຳນຳງມີທູ້ອງກ່ອນທີ່ຊິມີ
ກຳນສົມສູ່ນ ຳກັນ ເປັນດູ້ວຍກຳນອັດສະຈັນຂອງ ພຣະວນິຍຳນ ບ ລິສຸດ ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ 
1:19 ແລູ້ວພ  ໂຢເຊບ  ຄູ່ໝັ້ນຊິເປັນຜົວຂອງນຳງ ໂດຍທີ່ວ່ຳເປັນຄົນຍຸດຕິທ ຳ ລຳວ-
ກ ບໍ່ຢຳກເປີດເຜີຍຄວຳມເປັນໄປຂອງນຳງໂດຍບໍ່ຢຳກເຮັດເປັນໂຕຢ່ຳງແນວບໍ່ດີ
ໃຫູ້ຄົນຮູູ້ໄປທົ່ວ ເລີຍຄຶດວ່ຳຊິຖອນໝັ້ນຢ່ຳງລັບໆ 
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1:20 ແຕ່ພ  ໂຢເຊບ ພວມຄຶດຢູ່ຫັ້ນ ນີ້ແຫລະ ເທວະທູດຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ໄດູ້
ມຳປຳກົດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ ໂຢເຊບ ໃນຄວຳມຝັນ ບອກວ່ຳ “ ໂຢເຊບ  ລູກ ດຳວິດ ເອີຍ ຢ່ຳ
ສູ່ຢູ້ຳນເດີ້ ທີ່ຊິຮັບເອົຳ ມຳຣິອຳ ມຳເປັນເມຍຂອງເຈົ້ຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ ລູກນູ້ອຍທີ່ຢູ່-
ໃນທູ້ອງຂອງນຳງນັ້ນເປັນໂດຍອ ຳນຳດ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:21 ແລູ້ວນຳງຊິໄດູ້ລູກຊຳຍ ຊຶ່ງເຈົ້ຳຊິເອີ້ນຊື່ຂອງເດັກຜູູ້ຊຳຍນັ້ນວ່ຳ  ເຢຊູ  ຍູ້ອນ
ວ່ຳຜູູ້ນັ້ນຊິໂຜດຊ່ອຍຊົນຊຳດຂອງເພິ່ນໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳ
ທັງຫລຳຍ” 
1:22 ແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນກ ເພື່ອຊິໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຕຳມທີ່
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ກັບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ*ຂອງເພິ່ນວ່ຳ 
1:23 “ນີ້ແຫລະ ຍິງພົມມະຈຳລີຄົນໜຶ່ງຊິຕັ້ງທູ້ອງ ກັບຊິອອກລູກຊຳຍຄົນໜຶ່ງ ກັບຜູູ້
ຄົນຊິເອີ້ນຊື່ຂອງເພິ່ນວ່ຳ  ເອມຳນູເອນ  ແປວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ກັບເຮົຳ” 
1:24 ບັດ ໂຢເຊບ ຕື່ນຂຶ້ນກ ເຮັດຕຳມຄ ຳຊຶ່ງເທວະທູດຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້
ສັ່ງ ລຳວ ນັ້ນ ເລີຍຮັບນຳງມຳເປັນເມຍຂອງ ລຳວ  
1:25 ແຕ່ ລຳວ ບໍ່ໄດູ້ຮ່ວມສົມສູ່ກັນກັບນຳງຈົນກວ່ຳນຳງອອກລູກຊຳຍຜູູ້ກົກນັ້ນ 
ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງຕັ້ງຊື່ເດັກນູ້ອຍວ່ຳ  ເຢຊູ  

ມັດທຳຍ ບົດທີ 2 
2:1 ບັດຍຳມ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເກີດຢູ່ບູ້ຳນເບັດເລເຮັມແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ໃນລັດຊະກຳນ
ຂອງກະສັດ ເຮໂຣດ ນັ້ນ ນີ້ແຫລະ ຢູ່ມຳມີພວກນັກປັດຊະຍຳຈຳກທຳງຕະເວັນ
ອອກ ໄດູ້ເດິນທຳງມຳຍັງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
2:2 ມຳຖຳມ ເຮໂຣດ ວ່ຳ “ເດັກນູ້ອຍທີ່ເກີດມຳເປັນກະສັດຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ນັ້ນຢູ່
ໃສ ຄືເຮົຳໄດູ້ເຫັນດຳວຂອງເພິ່ນຢູ່ເທິງຟູ້ຳໃນທຳງຕະເວັນອອກ ພວກເຮົຳຈັ່ງມຳ
ຫວັງຊິເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ” 
2:3 ບັດພ ກະສັດ ເຮໂຣດ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ໃຈເຂົຳກ ວຸູ້ນວຳຍ ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ຄົນ
ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  

                                                 
* ຜູູ້ປະກຳດພຣະທ ຳເປັນຜຸູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
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2:4 ແລູ້ວພ ບັດກະສັດ ເຮໂຣດ ໄດູ້ເອີ້ນຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ*ໝົດຄູ່ຄົນ ພູ້ອມ
ທັງພວກນັກທ ຳ†ນັ້ນທີ່ມຳຈຳກປະຊຳຊົນມຳໂຮມກັນ ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງໄດູ້ຖຳມ
ພວກເຂົຳວ່ຳ ຜູູ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນຊິເກີດຢູ່ໃສ 
2:5 ພວກເຂົຳເລີຍບອກ ເຮໂຣດ ວ່ຳ “ຊິເກີດຢູ່ບູ້ຳນເບັດເລເຮັມແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  
ຍູ້ອນວ່ຳມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຂຽນໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ 
2:6 ວ່ຳ ‘ບູ້ຳນເບັດເລເຮັມໃນແຜ່ນດິນຢູດຳຍເອີຍ ແມ່ນວ່ຳເຈົ້ຳເປັນໝູ່ບູ້ຳນນູ້ອຍໆ
ທີ່ສຸດ ໃນພວກຜູູ້ປົກຄອງຂອງ ຢູດຳຍ ທັງໝົດ  ຈັງໃດກ ຕຳມ ຊິມີຜູູ້ປົກຄອງ ຜ ູ້
ຍິ່ງໃຫຍ່ສ າຄັນ ຜູູ້ໜຶ່ງ ທີ່ຊິອອກມຳຈຳກເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ທີ່ຊິປົກຄອງຄົນ ອິສະຣຳເອນ  
ຊົນຊຳດຂອງເຮົຳນັ້ນ’” 
2:7 ຫລັງຈຳກນັ້ນ  ເຮໂຣດ ຈັ່ງເຊີນພວກນັກປັດຊະຍຳເຂົ້ຳມຳເປັນກຳນລັບ ສອບ-
ຖຳມເຂົຳຢ່ຳງຖີ່ຖູ້ວນເຖິງຍຳມທີ່ດຳວນັ້ນໄດູ້ປຳກົດຂຶ້ນ 
2:8 ແລູ້ວ ເຮໂຣດ ໄດູ້ໃຫູ້ພວກນັກປັດຊະຍຳໄປບູ້ຳນເບັດເລເຮັມສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປ
ຊອກຫຳເດັກນູ້ອຍນັ້ນເດີ້ ບັດພໍ້ແລູ້ວໃຫູ້ຫລົບຄືນມຳແຈູ້ງເຮົຳ ເພື່ອເຮົຳຊິໄດູ້ໄປ
ເຄົຳລົບບູຊຳຜູູ້ນັ້ນນ ຳ” 
2:9 ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຟັງກະສັດແລູ້ວ ເຂົຳກ ໄດູ້ອອກໄປ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ດຳວຊຶ່ງເຂົຳ
ໄດູ້ເຫັນໃນທຳງຕະເວັນອອກນັ້ນກ ໄດູ້ນ ຳໜູ້ຳເຂົຳໄປກ່ອນ ຈົນມຳຢູ່ເທິງໝູ້ອງທີ່
ເດັກນູ້ອຍຢູ່ຫັ້ນ 
2:10 ບັດພວກນັກປັດຊະຍຳໄດູ້ເຫັນດຳວນັ້ນແລູ້ວ ເຂົຳກ ດີອົກດີໃຈຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
2:11 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນ ພ ໄດູ້ເຫັນເດັກນູ້ອຍກັບນຳງ ມຳຣິອຳ ຜູູ້
ເປັນແມແ່ລູ້ວ ຈັ່ງຂຳບນະມັດສະກຳນເດັກນູ້ອຍນັ້ນ ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳຊັບສົມບັດຂອງ
ເຂົຳອອກມຳ ເປັນຂອງຝຳກ ຄື ທອງຄ ຳ ກ ຳຍຳນ ກັບຢຳງໄມູ້ຫອມ ຖວຳຍບູຊຳ
ເດັກນູ້ອຍ 
2:12 ແລູ້ວພວກນັກປັດຊະຍຳ ພ ໄດູ້ຮັບຄ ຳເຕືອນຈຳກພຣະເຈົ້ຳໃນຄວຳມຝັນ ວ່ຳບໍ່
ໃຫູ້ກັບໄປຫຳ ເຮໂຣດ  ເຂົຳເລີຍກັບເມືອບູ້ຳນຂອງເຂົຳໂດຍທຳງອື່ນ 
                                                 
* ປະໂລຫິດເປັນຜູູ້ນ ຳເຄື່ອງຖວຳຍ 
† ນັກທ ຳເປັນອຳຈຳນ ພຣະທ ຳ ພຣະເຈົ້ຳ 
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2:13 ບັດເຂົຳເດິນທຳງອອກໄປແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ເທວະທູດຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ໄດູ້ມຳປຳກົດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ ໂຢເຊບ ໃນຄວຳມຝັນ ບອກວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນພຳເດັກນູ້ອຍ
ກັບແມໜ່ໄີປປະເທດ ເອຢິບ ທັນທີ ແລູ້ວໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳຢູ່ຫັ້ນຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິບອກ
ເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮໂຣດ ຊິຊອກຫຳເດັກນູ້ອຍນັ້ນເພື່ອຢຳກຊິຂູ້ຳຊິເຮັດຮູ້ຳຍ” 
2:14 ແລູ້ວໃນຍຳມກຳງຄືນ  ໂຢເຊບ ຈັ່ງລຸກຂຶ້ນພຳເດັກນູ້ອຍກັບແມ່ ເດິນທຳງອອກ
ໄປຍັງປະເທດ ເອຢິບ  
2:15 ແລູ້ວກ ຢູ່ຫັ້ນຈົນຮອດ ເຮໂຣດ ຕຳຍ ແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຊິໃຫູ້ເປັນໄປ
ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊຶ່ງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳ
ໄວູ້ວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເອີ້ນລູກຊຳຍຂອງເຮົຳອອກມຳຈຳກປະເທດ ເອຢິບ ” 
2:16 ພ ບັດ ເຮໂຣດ ເຫັນວ່ຳພວກນັກປັດຊະຍຳເວົ້ຳເລ່ລູ້ຽມກັບ ລຳວ  ກ ຢຳກຮູ້ຳຍ
ຢ່ຳງໃຫຍ່ ຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ອອກໄປຂູ້ຳເດັກໃນບູ້ຳນເບັດເລເຮັມກັບໝູ້ອງໃກູ້ຄຽງໃຫູ້
ຕຳຍທັງໝົດບໍ່ໃຫູ້ເຫລືອ ຕັ້ງແຕ່ອຳຍຸສອງປີລົງມຳ ຊຶ່ງພ ດີກັນກັບຍຳມທີ່ ເຮໂຣດ 
ໄດູ້ສອບຖຳມພວກນັກປັດຊະຍຳແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ 
2:17 ນັ້ນກ ເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເວົ້ຳໂດຍ ເຢເຣມີຢຳ ຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງເພິ່ນວ່ຳ 
2:18 “ໃນໝູ່ບູ້ຳນ ຣຳມຳ ນັ້ນກ ໄດູ້ຍິນສຽງຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈກັບໂສກເສົ້ຳຢ່ຳງຂະໜ
ຳດ ຄືເປັນສຽງຂອງນຳງ ຣຳເຊັນ ຮູ້ອງໄຫູ້ຍູ້ອນລູກໆ ຂອງນຳງ  ນຳງຈັ່ງບໍ່ຍອມ-
ຮັບກຳນເລົ້ຳໂລມປອບໃຈ ຍູ້ອນວ່ຳລູກທັງຫລຳຍນັ້ນບໍ່ມີແລູ້ວ” 
2:19 ແຕ່ນີ້ແຫລະ  ບັດ ເຮໂຣດ ຕຳຍແລູ້ວ ເທວະທູດອົງໜຶ່ງຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳ ໄດູ້ມຳປຳກົດໃນຄວຳມຝັນຂອງ ໂຢເຊບ ທີ່ປະເທດ ເອຢິບ  
2:20 ສັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນພຳເດັກນູ້ອຍກັບແມຫ່ລົບໄປຍັງແຜ່ນດິນອິດສະຣຳເອນ 
ຍູ້ອນວ່ຳພວກຄົນທີ່ຊອກຫຳຊີວິດຂອງເດັກນູ້ອຍນັ້ນໄດູ້ຕຳຍໄປແລູ້ວ” 
2:21  ໂຢເຊບ ຈັ່ງລຸກຂຶ້ນພຳເດັກນູ້ອຍກັບແມ່ ພຳເມືອແຜ່ນດິນອິດສະຣຳເອນ 
2:22 ແຕ່ບັດພ ໄດູ້ຂ່ຳວວ່ຳ  ອຳເຄລຳວ  ຜູູ້ເປັນລູກຂອງ ເຮໂຣດ  ຄອບຄອງຢູ່
ແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ແທນພໍ່ ກ ເກີດຢູ້ຳນທີ່ຊິໄປຢູ່ຫັ້ນ  ຈັ່ງອູ້ອມໄປທຳງແຄວູ້ນ ກຳລີເລ 
ຕຳມຄ ຳເຕືອນຈຳກພຣະເຈົ້ຳທີ່ໄດູ້ຮັບໃນຄວຳມຝັນ 
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2:23 ແລູ້ວພ ມຳຮອດເມືອງໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ  ນຳຊຳເຣັດ  ລຳວກ ຕັ້ງຫລັກຕັ້ງຖຳນຢູ່ຫັ້ນ ກ 
ເພື່ອຊິເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຊຶ່ງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ວ່ຳ “ເຂົຳຊິເອີ້ນເພິ່ນວ່ຳຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 3 
3:1 ໃນຍຳມນັ້ນ  ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳ ມຳປະກຳດໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງຂອງ
ແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  
3:2 ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກັບໃຈໃໝເ່ດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນໃກູ້ຊິມຳ
ຮອດແລູ້ວ” 
3:3 ຄື ໂຢຮັນ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ຊຶ່ງ  ເອຊຳຢຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳເຖິງ
ວ່ຳ “ມີສຽງຂອງຜູູ້ໜຶ່ງຮູ້ອງໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ບອກວ່ຳ ໃຫູ້ກຽມຫົນທຳງໄວູ້ໃຫູ້
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວເຮັດໃຫູ້ຫົນທຳງຂອງເພິ່ນນັ້ນໃຫູ້ມັນຊື່ກົງເດີ້” 
3:4 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ຜູູ້ນີ້ນຸ່ງເສື້ອຜູ້ຳເຮັດດູ້ວຍຂົນອູດ ຄຳດແອວດູ້ວຍໜັງສັດ ກັບແນວ
ກິນຂອງ ລຳວ ຄືຕັກແຕນກັບນໍ້ຳຜຶ້ງປ່ຳ 
3:5 ຍຳມນັ້ນ ຊຳວເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ກັບຄົນທົ່ວແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ພູ້ອມທັງຄົນທົ່ວ
ບ ລິເວນລູ້ອມຮອບແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ກ ອອກໄປຫຳ ໂຢຮັນ  
3:6 ແລູ້ວຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງໄດູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳຈຳກ ໂຢຮັນ ໃນແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ດູ້ວຍກຳນ
ສຳລະພຳບຄວຳມຜິດບຳບຂອງໂຕ 
3:7 ແຕ່ບັດພ  ໂຢຮັນ ເຫັນພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກ ຊຳດູກຳຍ ພຳກັນອອກມຳ
ຫລຳຍ ເພື່ອຮັບພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳສະແດງກຳນກັບໃຈໃໝ່ນ ຳ ລຳວ   ລຳວ ຈັ່ງບອກ
ພວກເຂົຳວ່ຳ “ໂອູ້ ເຈົ້ຳຊຳດງູຮູ້ຳຍ ໃຜເຕືອນເຈົ້ຳໃຫູ້ໜີຈຳກໂທດອັນຮູ້ຳຍແຮງທີ່ຊິ
ມຳຮອດມຳເຖິງນັ້ນ 
3:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ສະແດງຜົນຂອງກຳນກັບໃຈເດີ້ ຊຶ່ງພິສູດວ່ຳໄດູ້ກັບໃຈໃໝອີ່ຫລີ 
3:9 ແຕ່ຢ່ຳນຶກໃນໃຈວ່ຳ  ອັບຣຳຮຳມ ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳ ຄືເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳ
ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳສຳມຳດທີ່ຊິເຮັດໃຫູ້ກູ້ອນຫີນແນວໝູ່ນີ້ ຂຶ້ນມຳເປັນລູກໆ ຂອງ ອັບ-
ຣຳຮຳມ ໄດູ້ ໂລດ  
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3:10 ຄື ບັດນີ້ຂວຳນ ຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດູ້ວຳງໃສ່ເຫງົ້ຳຂອງໝູ່ກົກໄມູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ້ນ
ຄູ່ກົກທີ່ບໍ່ເກີດໝຳກເກີດຜົນອັນດີຊິຕູ້ອງຖືກບັກລົງ ໂຍນຖິ້ມໃສ່ກອງໄຟ ໂລດ  
3:11 ແມ່ນຢູ່ ເຮົຳນີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ສະແດງກຳນກັບໃຈໃໝ່ ແຕ່ເພິ່ນຜູູ້-
ນັ້ນທີ່ຊິມຳຕຳມຫລັງເຮົຳ ເພິ່ນມີອ ຳນຳດຫລຳຍກວ່ຳເຮົຳອີກ ຊຶ່ງເຮົຳເອງບໍ່ສົມ-
ຄວນແມ່ນແຕ່ຊິຖືເກີບໃຫູ້ເພິ່ນ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິໃຫູ້ກຳນຈຸ່ມໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ  ກັບ
ໂດຍໄຟ 
3:12 ຊຶ່ງມືຂອງເພິ່ນຖືດົ້ງຝັດເຂົ້ຳ ພູ້ອມແລູ້ວທີ່ຊິກວຳດລູ້ຳງລຳນເຂົ້ຳຂອງເພິ່ນໃຫູ້
ໝົດ ແລູ້ວຊິເກັບເຂົ້ຳຂອງເພິ່ນມູ້ຽນໄວູ້ໃນເລົ້ຳເຂົ້ຳ ແຕ່ເພິ່ນກ ຊິເຜົຳຂີ້ແກບດູ້ວຍ
ໄຟທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດ” 
3:13  ໂຢຮັນ ເວົ້ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ອອກຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ມຳຫຳ ລຳວ ຢູ່ແມນ່ໍ້ຳ 
ຢ ດຳເນ  ເພື່ອຊິຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳນ ຳ ລຳວ  
3:14 ແຕ່ ໂຢຮັນ ບອກເພິ່ນວ່ຳ “ຢ່ຳເລີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳຕູ້ອງກຳນຊິຮັບກຳນຈຸ່ມຈຳກທ່ຳນ
ຕ່ຳງຫຳກ ແລູ້ວເປັນຫຍັງທ່ຳນອອກມຳຫຳຜູູ້ຂູ້ຳນີ້” 
3:15 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕອບ ໂຢຮັນ ວ່ຳ “ບັດນີ້ໃຫູ້ຍອມເຮັດໃຫູ້ຊະ ຍູ້ອນສົມຄວນທີ່
ເຮົຳຊິເຮັດຕຳມຄູ່ແນວໃຫູ້ມັນຖືກຕູ້ອງ” ແລູ້ວລຳວກ ຍອມເຮັດຕຳມທີ່ເພິ່ນຕູ້ອງ-
ກຳນ 
3:16 ແລູ້ວພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳແລູ້ວ ພ ຂຶ້ນຈຳກນໍ້ຳມຳພ ດີ ນີ້ແຫລະ ທູ້ອງ
ຟູ້ຳກ ແຫວກອອກ ແລູ້ວເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງເຫັນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳລົງມຳ
ຄືກັນກັບນົກເຂົຳ ມຳຢູ່ນ ຳເພິ່ນ 
3:17 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນວ່ຳ “ເຈົ້ຳຜູູ້ນີ້ເປັນ
ລູກທີ່ຮັກຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງເຮົຳພ ໃຈຫລຳຍ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 4 
4:1 ຫວ່ຳງນັ້ນ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ເພື່ອຊິຖືກ
ຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນທົດລອງ 
4:2 ກັບບັດເພິ່ນໄດູ້ອົດເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນສີ່ສິບມື້ສີ່ສິບຄືນແລູ້ວ ເພິ່ນກ ຫິວຢຳກກິນ 
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4:3 ຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ ຜູູ້ທົດລອງນັ້ນ ເລີຍມຳຫຳເພິ່ນ ສະເໜີວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳ
ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ກ ໃຫູ້ສັ່ງກູ້ອນຫີນແນວໝູນ່ີ້ໃຫູ້ເປັນກູ້ອນເຂົ້ຳ-
ຈີ່ແມະ” 
4:4 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ຕອບວຳ່ “ມີຂໍ້ຂຽນໄວູ້ ໃນ ພຣະຄ າ  ແລູ້ວວ່ຳ ‘ຄົນຊິບໍ່ໄດູ້
ລູ້ຽງຊີວິດດູ້ວຍອຳຫຳນກຳນກິນແນວດຽວ ແຕ່ດູ້ວຍໝົດຄູ່ຄ ຳທີ່ອອກມຳຈຳກປຳກ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ’” 
4:5 ແລູ້ວຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນໄປຍັງນະຄອນບ ລິສຸດ (ຄື
ເມືອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ) ແລູ້ວ ຕັ້ງໃຫູ້ເພິ່ນຢູ່ເທິງຍອດແຫລມຫັງຄຳພຣະວິຫຳນ 
4:6 ແລູ້ວສະເໜີຕໍ່ເພິ່ນອີກວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ໃຫູ້ເຈົ້ຳ
ໂດດລົງໄປແມະ ຍູ້ອນມີຂໍ້ຂຽນໄວູ້ ໃນ ພຣະຄ າ  ແລູ້ວວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳຊິສັ່ງພວກ
ເທວະທູດຂອງເພິ່ນໃຫູ້ເບິ່ງແຍງ ຍົກຊູເຈົ້ຳໄວູ້ໃນມື ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຕີນຂອງເຈົ້ຳຕ ຳ
ກູ້ອນຫີນຈັກເທື່ອ’” 
4:7  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບມັນຊໍ້ຳອີກວ່ຳ “ມີຂໍ້ຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ອີກວ່ຳ ‘ຢ່ຳທົດ-
ລອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳເດີ້’” 
4:8 ຕໍ່ມຳ ຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນໄປເທິງຫລັງພູເຂົຳສູງໆ 
ແລູ້ວຈັ່ງຊີ້ໃຫູ້ເບິ່ງອຳນຳຈັກໝົດຄູ່ໝູ້ອງຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ທັງສັກສີຂອງມັນໃຫູ້
ເພິ່ນໄດູ້ເຫັນ 
4:9 ແລູ້ວມັນຈັ່ງສະເໜຕີໍ່ເພິ່ນອີກວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳຊິຂຳບລົງເຄົຳລົບບູຊຳເຮົຳ ເຮົຳກ ຊິ-
ມອບໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທັງປວງແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳ ໂລດ ” 
4:10  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບມັນວ່ຳ “ອູ້ຳຍຜີພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ ໃຫູ້ມຶງອອກໄປໃຫູ້ພົ້ນ
ເດີ້  ຍູ້ອນມີຂໍ້ຂຽນໄວູ້ ໃນ ພຣະຄ າ  ແລູ້ວວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຄົຳລົບບູຊຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳ ກັບຮັບໃຊູ້ເພິ່ນແຕ່ຜູູ້ດຽວ’” 
4:11 ແລູ້ວຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຈັ່ງອອກຈຳກ ພຣະເຢຊູ ໄປ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີໝູ່
ເທວະທູດມຳຮັບໃຊູ້ເພິ່ນ 
4:12 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳ ໄດູ້ຖືກຂັງໄວູ້ຢູ່ໃນຄຸກ 
ເພິ່ນກ ໄດູ້ອອກໄປຍັງແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  
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4:13 ບັດອອກຈຳກເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເຂົ້ຳເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ຊຶ່ງຢູ່
ຮິມທະເລ ໃນເຂດແດນ ເຊບູໂລນ ກັບ ເນບທຳລີ  
4:14 ອັນນີ້ກ ເພື່ອຊິເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເວົ້ຳໄວູ້ໂດຍ ເອຊຳຢຳ  
ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:15 ວ່ຳ “ຝ່ຳຍ ແຄວູ້ນ ເຊບູໂລນ  ກັບ ແຄວູ້ນ ເນບທຳລີ  ທຳງຂູ້ຳງທະເລຟຳກແມ-່
ນໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ຝັ່ງພູູ້ນ ຄື ກຳລີເລ ຂອງພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
4:16 ຄືໝູພ່ວກຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຄວຳມມືດນັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ເຫັນຄວຳມສະຫວ່ຳງອັນຍິ່ງ-
ໃຫຍແ່ລູ້ວ ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຄົນຜູູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນແດນເງົຳຂອງຄວຳມຕຳຍນັ້ນ ກ ມີ
ແສງສະຫວ່ຳງເກີດຂຶ້ນສ່ອງໃຫູ້ເຂົຳແລູ້ວ” 
4:17 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນປະກຳດວ່ຳ “ໃຫູ້ກັບໃຈໃໝເ່ດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳ
ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ” 
4:18 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ພວມຍ່ຳງຕຳມຊຳຍທະເລ ກຳລີເລ  ກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນ
ສອງພີ່ນູ້ອງ ຄື ຊີໂມນ ທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ເປໂຕ  ກັບ ອັນເດອຳ ນູ້ອງຊຳຍຂອງເຂົຳ ພວມ-
ຂວູ້ຳງແຫຢູ່ໃນທະເລ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳມີອຳຊີບຫຳປຳ 
4:19  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຫຳ
ຄົນແທນຫຳປຳ” 
4:20 ເຂົຳທັງສອງໄດູ້ປະອວນໄວູ້ ແລູ້ວຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ ໂລດ  
4:21 ແລູ້ວພ ເພິ່ນຍ່ຳງໄປຕໍ່ ກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນສອງພີ່ນູ້ອງອີກພວກໜຶ່ງ ຄື ຢຳໂກ-
ໂບ  ລູກຊຳຍ ເຊເບດຳຍ  ກັບ  ໂຢຮັນ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງເຂົຳ ພວມຊຸນອວນຢູ່ໃນ
ເຮືອກັບ ເຊເບດຳຍ ພໍ່ຂອງເຂົຳ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໄດູ້ເອີ້ນເຂົຳໃຫູ້ຕຳມເພິ່ນໄປນ ຳ 
4:22 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ເຂົຳທັງສອງກ ປະເຮືອກັບລຳພໍ່ ຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປຄື
ກັນ 
4:23 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໄປລູ້ອມຮອບທົ່ວແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ສອນໃນສຳລຳທ ຳຂອງ
ເຂົຳຢູ່ຫັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວດີອັນປະເສີດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ກັບໄດູ້ປົວໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບໝົດຄູ່ແນວຂອງຊຳວເມືອງໃຫູ້ດີໃຫູ້ເຊົຳ 



ມັດທຳຍ  10 
4:24 ແລູ້ວຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ກ ເລື່ອງລືໄປຮອດທົ່ວປະເທດ ຊີເຣຍ  ຊຳວບູ້ຳນ-
ຊຳວເມືອງຈັ່ງພຳພວກຄົນເຈັບເປັນພະຍຳດຕ່ຳງໆ ກັບຄົນທີ່ທົນທຸກທົນຍຳກ ກັບ
ຄົນທີ່ຖືກວິນຍຳນຊົ່ວຄອບງ ຳ ກັບຄົນບູ້ຳທີ່ບໍ່ມີສະຕິ ກັບຄົນເປັນອ ຳມະພຳດ ມຳ
ຫຳ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນກ ໄດູ້ປົວເຂົຳໃຫູ້ດີໃຫູ້ເຊົຳ 
4:25 ແລູ້ວມີຄົນກຸ່ມໃຫຍມ່ຳຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ກັບແຄວູ້ນ ສິບເມືອງ  ກັບເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ  ກັບແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ກັບແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ຟຳກພູູ້ນ ໄດູ້ຕິດຕຳມເພິ່ນໄປ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 5 
5:1 ພ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນຄົນຫລວງຫລຳຍແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົຳ ບັດ
ພ ເພິ່ນນັ່ງລົງແລູ້ວ ພວກລູກສິດໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຫຳເພິ່ນ 
5:2 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ່ຍປຳກ ຕັ້ງຕົ້ນສອນເຂົຳວ່ຳ 
5:3 “ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຍຳກຈົນຕົກຕໍ່ຳຝ່ຳຍຈິດວິນຍຳນ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກສະຫວັນເປັນຂອງເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
5:4 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ໂສກເສົ້ຳໄວູ້ທຸກ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນ
ປອບໂຍນ 
5:5 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ມີໃຈອ່ອນນູ້ອມ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິໄດູ້ຮັບແຜ່ນດິນ-
ໂລກເປັນມ ລະດົກ 
5:6 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຫິວກະຫຳຍຕຳມຄວຳມທ່ຽງທ ຳ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິ
ໄດູ້ອິ່ມໜ ຳ 
5:7 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ມີໃຈເມດຕຳ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິໄດູ້ຮັບຄວຳມເມດ-
ຕຳຄືກັນ 
5:8 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ມີໃຈບ ລິສຸດ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິໄດູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳ 
5:9 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງສັນຕິພຳບ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ຄົນຊິໄດູ້ເອີ້ນເຂົຳວ່ຳ
ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
5:10 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງຍູ້ອນຄວຳມທ່ຽງທ ຳ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນເປັນຂອງເຂົຳແລູ້ວ 
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5:11 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຖືກຄົນປະຈຳນ ນິນທຳໃສ່ຮູ້ຳຍເປັນຄວຳມບໍ່ຈິງຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳ 
ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ພົນເປັນສຸກ 
5:12 ກ ໃຫູ້ດີອົກດີໃຈໄວູ້ຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳບ ຳເໜດັລຳງວັນຂອງເຈົ້ຳມີຄົບ
ບ ລິບູນໃນສະຫວັນ ຄືຄົນເຄີຍຂົ່ມເຫງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ກ່ອນເຈົ້ຳຄືກັນ 
5:13 ພວກເຈົ້ຳເປັນຄືເກືອຂອງໂລກ ແຕ່ຄັ່ນເກືອນັ້ນໝົດລົດຊຳດໄປແລູ້ວ ຊິໃຊູ້
ເປັນເກືອອີກຕໍ່ໄປໄດູ້ຈັ່ງໃດ ມັນກ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດອີຫຍັງ ມແີຕ່ຊິຖອກອອກໃສ່
ທຳງໃຫູ້ຄົນຢຽບໄປຢຽບມຳຊື່ໆ 
5:14 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເປັນແສງສະຫວ່ຳງຂອງໂລກນ ຳ ຄືເມືອງໃດໆ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງ
ຍອດໂນນພູຊິບໍ່ສຳມຳດປິດບັງໄວູ້ໄດູ້ເລີຍ 
5:15 ຄືວ່ຳ ເຄີຍມີໃຜແໜທ່ີ່ໄຕູ້ຕະກຽງ ແລູ້ວກ ເອົຳຄຸໄວູ້  ມີແຕ່ຊິຕັ້ງໄວູ້ເທິງແທ່ນ-
ຕະກຽງ ເພື່ອຊິສ່ອງແສງໃຫູ້ຄູ່ຄົນໃນເຮືອນນັ້ນເຫັນຮຸ່ງ 
5:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ແສງສະຫວ່ຳງຂອງເຈົ້ຳສ່ອງອອກໄປຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳຂອງຄົນທັງ-
ຫລຳຍເດີ້ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ເຫັນຄວຳມດີຄວຳມງຳມທີ່ເຈົ້ຳເຮັດ ແລູ້ວເຂົຳກ ຊິຍົກ-
ຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນຢູ່ໃນສະຫວັນ 
5:17 ຢ່ຳໄປຄຶດວ່ຳເຮົຳນີ້ມຳເພື່ອຊິທ ຳລຳຍກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ຫລືຄ ຳ
ເວົ້ຳຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນ ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອທ ຳລຳຍດອກ ແຕ່ມຳ
ເພື່ອຊິໃຫູ້ສ ຳເລັດ 
5:18 ຄືເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຟູ້ຳກັບດິນຊິລ່ວງ-
ໄປ ແມ່ນແຕ່ອັກສອນດຽວ ຫລືຈຸດດຽວໃນກົດບັນຍັດ ກ ຊິບໍ່ສູນເສຍໄປຈັກໜ່ອຍ 
ຈົນກວ່ຳຊິສ ຳເລັດທັງໝົດ 
5:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ບໍ່ເຮັດຕຳມຂໍ້ນູ້ອຍໆແມ່ນແຕ່ຂໍ້ດຽວໃນກົດບັນຍັດນີ້ ທັງ
ສອນຄົນອື່ນບໍ່ໃຫູ້ເຮັດຕຳມຄືກັນ ຜູູ້ນັ້ນຊິເອີ້ນກັນວ່ຳ ເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆທີ່ສຸດໃນລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດຕຳມ ກັບສອນຄົນອື່ນໃຫູ້ເຮັດຕຳມຄືກັນ 
ຜູູ້ນັ້ນຊິເອີ້ນກັນວ່ຳ ເປັນໃຫຍ່ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນ 
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5:20 ຄື ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ນອກຈຳກຄວຳມຊອບທ ຳຂອງເຈົ້ຳຊິເກີນກວ່ຳ
ຄວຳມຊອບທ ຳຂອງນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີທຳງເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກສະຫວັນເປັນອັນຂຳດ 
5:21 ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນເຖິງຖູ້ອຍຄ ຳບູຮຳນວ່ຳ ‘ຢ່ຳຂູ້ຳຄົນ’ ຄັ່ນແມ່ນໃຜຂູ້ຳຄົນ 
ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງຖືກພິພຳກສຳລົງໂທດ 
5:22 ແຕ່ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິຮູ້ຳຍພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕໂດຍບໍ່ມີເຫດ 
ຜູູ້ນັ້ນ ອຳດ ຊິຖືກພິພຳກສຳລົງໂທດ ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ຊິເວົ້ຳກັບພີ່ນູ້ອງວ່ຳ ‘ມຶງບໍ່ມີປະ-
ໂຫຍດ’ ຜູູ້ນັ້ນ ອຳດ ຊິຖືກນ ຳໄປທີ່ສຳນສູງ ກັບຜູູ້ໃດຊິວ່ຳ ‘ຄົນໂງ່ຈູ້ຳ’ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນ
ໂທດເຖິງໄຟນະລົກ 
5:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນເຈົ້ຳນ ຳເຄື່ອງບູຊຳມຳເຖິງແທ່ນບູຊຳແລູ້ວ ກັບຄຶດຂຶ້ນໄດູ້ວ່ຳພີ່ນູ້ອງ
ຍັງມີເຫດຂັດເຄືອງກັບເຈົ້ຳ 
5:24 ກ ໃຫູ້ວຳງເຄື່ອງບູຊຳໄວູ້ໜູ້ຳແທ່ນນັ້ນ ແລູ້ວຫລົບເມືອຄືນດີກັບຜູູ້ນັ້ນເສຍກ່ອນ 
ແລູ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມຳຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳຂອງເຈົ້ຳ 
5:25 ໃຫູ້ປອງດອງຕົກລົງກັນກັບຄູ່ຄວຳມຢ່ຳງໄວໆ ເດີ້ ບັດພວມຢູ່ໃນເສັ້ນທຳງ 
(ໄປຂຶ້ນສານ)  ນ ຳກັນ ບໍ່ຊັ່ນຢູ້ຳນວ່ຳຫຳລຳງເທື່ອຄູ່ຄວຳມນັ້ນຊິຟູ້ອງຮູ້ອງມອບ
ເຈົ້ຳໄວູ້ກັບຜູູ້ພິພຳກສຳ ແລູ້ວຜູູ້ພິພຳກສຳຊິມອບເຈົ້ຳໄວູ້ກັບຜູູ້ຄຸມນັກໂທດ ແລູ້ວ
ໃນທີ່ສຸດເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຖືກໂຍນເຂົ້ຳໄປໃນຄຸກ 
5:26 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິອອກຈຳກບ່ອນນັ້ນບໍ່
ໄດູ້ ຈົນກວ່ຳຊິໃຊູ້ໜີ້ຄົບ 
5:27 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນ ວ່ຳ ມີຄ ຳກ່ຳວໃນບູຮຳນວ່ຳ ‘ຢ່ຳຫລິ້ນຊູູ້ຜົວເມຍເຂົຳ’ 
5:28 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຄັ່ນແມ່ນໃຜເບິ່ງແມ່ຍິງເພື່ອໃຫູ້ເກີດໃຈກ ຳໜັດໃນ
ຍິງນັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຫລິ້ນຊູູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນຢູ່ແລູ້ວ 
5:29 ຄັ່ນຕຳຂວຳຂອງເຈົ້ຳເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ຫລົງຜິດ ກ ໃຫູ້ຄວັກຖິ້ມ ໂລດ  ຍູ້ອນວ່ຳ
ກຳນທີ່ເຈົ້ຳຊິມີຕຳພຽງຂູ້ຳງດຽວຊິເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ເຈົ້ຳ ດີກວ່ຳມີຕຳຄົບທັງສອງ
ຂູ້ຳງແລູ້ວຕູ້ອງຖືກຖິ້ມລົງໃນນະລົກ 



13  ມັດທຳຍ 
5:30 ແລູ້ວຄັ່ນມືຂວຳຂອງເຈົ້ຳເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ຫລົງຜິດໄປ ກ ໃຫູ້ຕັດຖິ້ມ ໂລດ  
ຍູ້ອນວ່ຳມັນຊິດີກວ່ຳສ ຳລັບເຈົ້ຳ ຄັ່ນມືຂອງເຈົ້ຳສູນເສຍໄປຂູ້ຳງດຽວ ແທນທີ່ຊິ
ແລູ້ວຕູ້ອງຖືກຖິ້ມລົງໃນນະລົກໝົດທັງໂຕ 
5:31 ເຄີຍມີຖູ້ອຍຄ ຳວ່ຳ ‘ໃຜກ ຕຳມທີ່ຊິປະກັນເມຍ ກ ໃຫູ້ເຂົຳຍື່ນໃບປະກັນໃຫູ້ເມຍ
ເປັນທຳງກຳນ’ 
5:32 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຄັ່ນແມ່ນໃຜຊິປະກັນເມຍ ຍູ້ອນອື່ນໆ ນອກຈຳກ
ກຳນຫລິ້ນຊູູ້ເທົຳນັ້ນ ກ ຊິເຮດັໃຫູ້ນຳງລ່ວງປະເວນີຕໍ່ໄປ ກັບໃຜຊິແຕ່ງກັບນຳງຜູູ້-
ນັ້ນທີ່ຖືກປະກັນໄປແລູ້ວ ຜູູ້ນັ້ນທີ່ແຕ່ງກັບນຳງກ ທໍ່ກັບຫລິ້ນຊູູ້ນ ຳ 
5:33 ອີກແນວໜຶ່ງ ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳຈຳກຄົນບູຮຳນວ່ຳ ‘ຢ່ຳໃຫູ້ສຳບຳນ
ຕໍ່ຄົນເປັນຄວຳມບໍ່ຈິງ ແຕ່ໃຫູ້ຮັກສຳສຳບຳນຂອງເຈົ້ຳໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳ’ 
5:34 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳອີກວ່ຳ ຢ່ຳສຳບຳນຈັກເທື່ອເລີຍ ບໍ່ວ່ຳຊິອູ້ຳງເຖິງສະ-
ຫວັນກ ດີ ຢ່ຳເຮັດເລີຍຍູ້ອນວ່ຳສະຫວັນເປັນບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
5:35 ບໍ່ວ່ຳຊິອູ້ຳງເຖິງແຜ່ນດິນໂລກກ ດີ ຢ່ຳເຮັດເລີຍຍູ້ອນວ່ຳແຜ່ນດິນໂລກເປັນທີ່
ຮອງຕີນຂອງເພິ່ນ ຫລືຊິອູ້ຳງເຖິງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກ ດີ ຢ່ຳເຮັດເລີຍຍູ້ອນວ່ຳ 
ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນເປັນເມືອງຂອງກະສັດຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ 
5:36 ແລູ້ວຢ່ຳສຳບຳນອູ້ຳງເຖິງຫົວຂອງໂຕ ຍູ້ອນວ່ຳຂະໜຳດເຈົ້ຳກ ບໍ່ສຳມຳດຊິ
ປ່ຽນສີຂອງເສັ້ນຜົມແມ່ນແຕ່ເສັ້ນດຽວບໍ່ວ່ຳຂຳວຫລືດ ຳ 
5:37 ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳຊິເວົ້ຳວ່ຳ ແມ່ນ ກ ໃຫູ້ວ່ຳແມ່ນ ຫລືຄັ່ນວ່ຳ ບໍ່ ກ ໃຫູ້ວ່ຳບໍ່ ເວົ້ຳແຄ່ນີ້
ກ ດີແລູ້ວ ຍູ້ອນຄັ່ນເວົ້ຳເກີນກວ່ຳນີ້ອີກມັນກ ມຳຈຳກຄວຳມຊົ່ວ 
5:38 ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳວ່ຳ ‘ຕຳຕໍ່ຕຳ ແຂູ້ວຕໍ່ແຂູ້ວ’ 
5:39 ແຕ່ເຮົຳບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ຢ່ຳສູ່ຕໍ່ຕູ້ຳນຄວຳມຊົ່ວ ຄືຄັ່ນຜູູ້ໃດຕົບແກູ້ມຂວຳຂອງເຈົ້ຳ 
ກ ໃຫູ້ຫັນແກູ້ມຊູ້ຳຍໄປໃຫູ້ເຂົຳຕົບອີກ 
5:40 ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຊິຟູ້ອງເຈົ້ຳຂຶ້ນສຳນເພື່ອຊິຢຶດເອົຳເສື້ອນອກຂອງເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເອົຳ
ເສື້ອຄຸມມອບໃຫູ້ເຂົຳນ ຳ 
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5:41 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິບັງຄັບໃຊູ້ເຈົ້ຳໃຫູ້ໄປລະຍະທຳງໜຶ່ງກິໂລແມັດ ກ ໃຫູ້ໄປນ ຳ
ເຂົຳເຖິງລະຍະທຳງສອງເທົ່ຳ 
5:42 ຄັ່ນໃຜຊິຂ ອີຫຍັງນ ຳເຈົ້ຳ ກ ຢ່ຳຫັນໜູ້ຳໜີຈຳກຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ຢຳກຂ ຢືມຈຳກເຈົ້ຳ 
5:43 ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຂອງເຈົ້ຳ ກັບຊັງສັດຕູ
ຂອງເຈົ້ຳ’ 
5:44 ແຕ່ເຮົຳບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃຫູ້ຮັກສັດຕູຂອງເຈົ້ຳ ໃຫູ້ອວຍພອນຜູູ້ທີ່ສຳບແຊ່ງເຈົ້ຳ 
ໃຫູ້ເຮັດດີກັບຜູູ້ທີ່ຊັງເຈົ້ຳ ກັບໃຫູ້ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຈົ້ຳຢ່ຳງ
ດູຖູກ ບໍ່ໃຫູ້ກຽດກັບດູໝິ່ນຂົ່ມເຫງເຈົ້ຳ 
5:45 ໃຫູ້ເຮັດຈັ່ງຊີ້ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິເປັນລູກທີ່ດີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນ
ສະຖິດໃນສະຫວັນ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ຕະເວັນຂອງເພິ່ນຂຶ້ນມຳສ່ອງ
ສະຫວ່ຳງທັງໃຫູ້ຄົນດີຄົນຊົ່ວ ຢ ຄ່ ່ມື້  ກັບໄດູ້ໃຫູ້ຝົນຕົກລົງມຳໃສ່ຄົນທ່ຽງທ ຳກັບ
ຄົນອະທ ຳນ ຳ 
5:46 ຄືຄັ່ນເຈົ້ຳຮັກແຕ່ຜູູ້ທີ່ຮັກເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນຕອບແທນອີຫຍັງເປັນລຳງວັນ 
ຄືແມ່ນແຕ່ພວກເກັບພຳສີກ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນບໍ່ແມນ່ບໍ້ 
5:47 ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳທັກທຳຍກັນແຕ່ພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕຝ່ຳຍດຽວ ເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງດີ
ຫລຳຍກວ່ຳຄົນອື່ນໆ ແມ່ນແຕ່ພວກເກັບພຳສີກ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
5:48 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ດີສົມບູນຄືກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳຜູູ້
ສະຖິດໃນສະຫວັນ ຊຶ່ງເພິ່ນເປັນຜູູ້ດີສົມບູນ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 6 
6:1 “ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ພວກເຈົ້ຳຢ່ຳເຮັດທຳນຂອງເຈົ້ຳຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳຜູູ້ຄົນເພື່ອໃຫູ້ເຂົຳ
ເຫັນ ບໍ່ຊັ້ນເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີກຳນຕອບແທນອີຫຍັງຈຳກພຣະເຈົ້ຳເປັນລຳງວັນ ຜູູ້ເປັນພໍ່
ຂອງເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ 
6:2 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເຈົ້ຳເຮັດທຳນຂອງເຈົ້ຳ ຢ່ຳເປົ່ຳແກລ່ວງໜູ້ຳໄວູ້ຄືກັນກັບພວກຄົນ
ໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເຮັດໃນສຳລຳທ ຳກັບຕຳມຫົນທຳງ ເພື່ອຊິເອົຳໜູ້ຳເອົຳຕຳຮັບກຳນ
ຊົມເຊີຍຈຳກໝູຄົ່ນ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ພວກເຂົຳນັ້ນ
ໄດູ້ຮັບກຳນຕອບແທນເປັນລຳງວັນຂອງເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
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6:3 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳນີ້ ບັດເຮັດທຳນຂອງເຈົ້ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ມືຊູ້ຳຍຮູູ້ຈັກແນວທີ່ມືຂວຳໄດູ້
ເຮັດເດີ້ 
6:4 ເພື່ອກຳນເຮັດທຳນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນຊິຢູ່ໃນທີ່ລັບ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ 
ຜູູ້ສຳມຳດເຫັນໃນທີ່ລີ້ລັບ ເພິ່ນຊິຕອບແທນເຈົ້ຳເປັນລຳງວັນຢ່ຳງເປີດເຜີຍ 
6:5 ແລູ້ວບັດພວກເຈົ້ຳອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ຢ່ຳເຮັດຄືຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດ ຍູ້ອນ
ເຂົຳມັກຢືນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳໃນສຳລຳທ ຳກັບຕຳມຫົວມຸມຫົນທຳງ 
ເພື່ອຊິໃຫູ້ຜູູ້ຄົນເຫັນ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ພວກເຂົຳນັ້ນ
ໄດູ້ຮັບກຳນຕອບແທນເປັນລຳງວັນຂອງເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
6:6 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳ ບັດຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເຂົ້ຳຫູ້ອງສ່ວນໂຕ ບັດອັດ
ປະຕູແລູ້ວ ໃຫູ້ອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນທີ່
ລີ້ລັບ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ຊຶ່ງເຫັນໃນທີ່ລີ້ລັບນັ້ນ ເພິ່ນຊິຕອບແທນ
ເຈົ້ຳເປັນລຳງວັນຢ່ຳງເປີດເຜີຍ 
6:7 ແຕ່ບັດເຈົ້ຳອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ຢ່ຳໃຊູ້ຄ ຳຊໍ້ຳຊຳກອັນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ
ຄືກັນກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດມັກເຮດັ ຍູ້ອນເຂົຳຄຶດວ່ຳເວົ້ຳຫລຳຍໆ ຄ ຳ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຊິ
ຮັບຟັງ 
6:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳຢ່ຳເປັນຄືພວກເຂົຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳແນວໃດທີ່ເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນນັ້ນ 
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຈັກກ່ອນເຈົ້ຳຊິຂ ແລູ້ວ 
6:9 ກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳແນວນີ້ ວ່ຳ ຂູ້ຳແຕ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເປັນພໍ່ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳທັງຫລຳຍ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ ຂ ໃຫູ້ພຣະນຳມຂອງພໍ່ເປັນ
ທີ່ເຄົຳລົບບູຊຳ 
6:10 ຂ ໃຫູ້ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພໍ່ມຳຕັ້ງຢູ່ ຄືຂ ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງພໍ່
ຕຳມແຜ່ນດິນໂລກ ຄືກັນກັບຢູ່ໃນສະຫວັນ 
6:11 ແລູ້ວຂ ປະທຳນເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນປະຈ ຳມື້ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳນ ຳ 
6:12 ກັບຂ ໃຫູ້ອະໄພກຳນລ່ວງລະເມີດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ຄືກັນກັບຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ອະໄພກຳນ
ລ່ວງລະເມີດຂອງຜູູ້ອື່ນໆ 
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6:13 ແລູ້ວຂ ຢ່ຳນ ຳຜູູ້ຂູ້ຳເຂົ້ຳໄປສູ່ກຳນທົດລອງ ແຕ່ຂ ຊ່ອຍກອບກູູ້ຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ພົ້ນຈຳກ
ຄວຳມຊົ່ວຮູ້ຳຍຕ່ຳງຫຳກ ຍູ້ອນວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກກັບລິດເດດກັບສະຫງ່ຳລຳສີ
ເປັນຂອງພໍ່ສືບໆໄປເປັນນິດ ອຳເມນ 
6:14 ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນເຈົ້ຳໃຫູ້ອະໄພຄວຳມຜິດຂອງຄົນອື່ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ 
ຜູູ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ ເພິ່ນຊິໃຫູ້ອະໄພຄວຳມຜິດຂອງເຈົ້ຳນ ຳ 
6:15 ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ຍອມໃຫູ້ອະໄພຄວຳມຜິດຂອງຄົນອື່ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງ
ເຈົ້ຳ ຜູູ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ ເພິ່ນຊິບໍ່ຍອມໃຫູ້ອະໄພຄວຳມຜິດຂອງເຈົ້ຳຄືກັນ 
6:16 ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ບັດເຈົ້ຳຖືກຳນອົດອຳຫຳນ ຢ່ຳເຮດັໜູ້ຳເສົ້ຳໝອງຄືຄົນ
ໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດນັ້ນ ຄືພວກເຂົຳມັກເຮັດໜູ້ຳຮຸບໜູ້ຳຫ່ຽວ ເພື່ອຊິໃຫູ້ຄົນເຫັນວ່ຳເຂົຳ
ພວມຖືສິນອົດອຳຫຳນ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ພວກເຂົຳ
ນັ້ນໄດູ້ຮັບກຳນຕອບແທນເປັນລຳງວັນຂອງເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
6:17 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ບັດຖືກຳນອົດອຳຫຳນ ໃຫູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນລູບຫົວກັບສ່ວຍໜູ້ຳ
ໄວູ້ 
6:18 ເພື່ອເຈົ້ຳຊິບໍ່ໃຫູ້ຄົນເຫັນວ່ຳພວມຖືສິນອົດອຳຫຳນ ແຕ່ໃຫູ້ເຮັດຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ສະຖິດໃນທີ່ລີ້ລັບ ແລູ້ວພໍ່ຂອງເຈົ້ຳຜູູ້ຊຶ່ງເຫັນໃນທີ່
ລີ້ລັບນັ້ນ ເພິ່ນກ ຊິຕອບແທນເຈົ້ຳເປັນລຳງວັນຢ່ຳງເປີດເຜີຍ 
6:19 ແລູ້ວຢ່ຳສະສົມຊັບສົມບັດໄວູ້ໃຫູ້ໂຕເອງໃນໂລກນີ້ເດີ້ ແນວທີ່ມອດກັບຂີ້ໝູ້ຽງ
ຊິກັດກິນໄດູ້ ກັບທີ່ພວກຂີ້ລັກຊິເຈຳະເອົຳລັກໄປໄດູ້ 
6:20 ແຕ່ໃຫູ້ສະສົມຊັບສົມບັດໄວູ້ໃຫູ້ໂຕເອງໃນສະຫວັນເດີ້ ທີ່ມອດກັບຂີ້ໝູ້ຽງຊິບໍ່
ສຳມຳດກັດກິນໄດູ້ ກັບທີ່ພວກຂີ້ລັກຊິບໍ່ສຳມຳດເຈຳະເອົຳລັກໄປໄດູ້ 
6:21 ຍູ້ອນວ່ຳຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້ຳຢູ່ໝູ້ອງໃດ ໃຈຂອງເຈົ້ຳຊິຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນນ ຳ 
6:22 ຕຳເປັນຄວຳມສະຫວ່ຳງຂອງຮ່ຳງກຳຍ ຈັ່ງຊັ້ນຄັ່ນຕຳຂອງເຈົ້ຳດີ ໝົດທັງໂຕກ 
ຊິເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມສະຫວ່ຳງນ ຳ 
6:23 ແຕ່ ຄັ່ນຕຳຂອງເຈົ້ຳຊົ່ວ ທັງໂຕຂອງເຈົ້ຳກ ຊິເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມມືດ ຈັ່ງຊັ້ນ
ຄັ່ນຄວຳມສະຫວ່ຳງໃນໂຕເຈົ້ຳມືດໄປ ຄວຳມມືດນັ້ນຊິໜຳທຶບສໍ່ຳໃດ 
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6:24 ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດຮັບໃຊູ້ນຳຍສອງນຳຍໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິຊັງນຳຍຝ່ຳຍໜຶ່ງກັບ
ຊິຮັກແພງນຳຍອີກຝ່ຳຍໜຶ່ງ ຫລືຊິເຂົ້ຳຂູ້ຳງນຳຍຝ່ຳຍໜຶ່ງກັບຊິດູໝິ່ນນຳຍອີກ
ຝ່ຳຍໜຶ່ງ ສະຫລຸບແລູ້ວເຈົ້ຳຊິຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳກັບຮັບໃຊູ້ເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງພູ້ອມ
ກັນບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
6:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຢ່ຳວຸູ້ນວຳຍເຖິງຊີວິດຂອງໂຕວ່ຳ ຊິເອົຳອີຫຍັງ
ກິນ ຫລືຊິເອົຳອີຫຍັງດື່ມ ກັບຢ່ຳວຸູ້ນວຳຍເຖິງຮ່ຳງກຳຍຂອງໂຕວ່ຳ ຊິເອົຳອີຫຍັງ
ມຳນຸ່ງຫົ່ມ ຄືຊີວິດສ ຳຄັນຫລຳຍກວ່ຳເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນບໍ່ແມ່ນບໍ້ ກັບຮ່ຳງກຳຍສ ຳ-
ຄັນຫລຳຍກວ່ຳເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
6:26 ໃຫູ້ ເບິ່ງນົກໃນອຳກຳດ ມັນບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນ ບໍ່ໄດູ້ກ່ຽວ ບໍ່ໄດູ້ສະສົມໄວູ້ໃນເລົ້ຳ ແຕ່
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ ໄດູ້ລູ້ຽງນົກໄວູ້ຢູ່ 
ພວກເຈົ້ຳມີຄຸນຄ່ຳແຮງຫລຳຍກວ່ຳພວກນົກບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
6:27 ມີໃຜໃນພວກເຈົ້ຳແໜ່  ອຳດ ຕໍ່ຄວຳມສູງໂຕເອງຂຶ້ນອີກສອກດຽວໂດຍຄວຳມ
ວຸູ້ນວຳຍໄດູ້ບໍ້  (ບໍ່ມີດອກ) 
6:28 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳວຸູ້ນວຳຍແນວນຸ່ງຫົ່ມຍູ້ອນຫຍັງ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເບິ່ງ
ດອກໄມູ້ປ່ຳອັນຂຳວງຳມໃນທົ່ງນຳ ວ່ຳມັນງອກງຳມຈະເລີນຂຶ້ນໄດູ້ຈັ່ງໃດ ມັນບໍ່
ເຮັດງຳນ ບໍ່ປັ່ນດູ້ຳຍຕ ຳແຜ່ນເລີຍ 
6:29 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຂະໜຳດກະສັດ ໂຊໂລໂມນ ບັດແຕ່ງໂຕເຕັມດູ້ວຍ
ຄວຳມສະຫງ່ຳຂອງເພິ່ນ ກ ບໍ່ໄດູ້ງົດງຳມທໍ່ດອກໄມູ້ແນວໝູ່ນີ້ຈັກດອກເລີຍ 
6:30 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕົກແຕ່ງຫຍູ້ຳດອກໄມູ້ທີ່ທົ່ງນຳໃຫູ້ງົດງຳມ ຊຶ່ງເປັນຢູ່
ມື້ນີ້ ແຕ່ພ ມື້ອື່ນຊິຖືກຫລົກໂຍນເຂົ້ຳໄປໃນເຕົຳໄຟ  ເພິ່ນຊິບໍ່ສຳມຳດຕົກແຕ່ງເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ງຳມຫລຳຍກວ່ຳດອກໄມູ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນບໍ້ ໂອູ້ ຜູູ້ມີຄວຳມເຊື່ອນູ້ອຍເອີຍ 
6:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳວຸູ້ນວຳຍເລີຍ ວ່ຳຊິເອົຳອີຫຍັງກິນ ຫລືຊິເອົຳອີຫຍັງດື່ມ ຫລືຊິເອົຳ
ອີຫຍັງນຸ່ງຫົ່ມ 
6:32 ຍູ້ອນວ່ຳພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງຊອກແຕ່ແນວໝູນ່ີ້ ແຕ່
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນໄດູ້ຮູູ້ຈັກແລູ້ວວ່ຳ ເຈົ້ຳຕູ້ອງ-
ກຳນແນວໝູ່ນີ້ຢູ່ແລູ້ວ 
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6:33 ແຕ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສະແຫວງຫຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຄວຳມທ່ຽງ-
ທ ຳຂອງເພິ່ນກ່ອນ  ແລູ້ວເພິ່ນຊິໄດູ້ເພິ່ມເຕິມໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
6:34 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳຄຶດແຕ່ມື້ອື່ນເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳມື້ອື່ນກ ຊິມີກຳນວຸູ້ນວຳຍຂອງມັນເອງ 
ແຕ່ລະມື້ກ ມີຄວຳມຫຍຸູ້ງຍຳກພ ຢູ່ແລູ້ວ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 7 
7:1 “ພວກເຈົ້ຳຢ່ຳຕັດສິນປະມຳນຄ່ຳຜູູ້ອື່ນເດີ້  ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຖືກກຳນຕັດສິນ
ປະມຳນຄ່ຳນ ຳ 
7:2 ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຕັດສິນປະມຳນຄ່ຳຜູູ້ອື່ນຈັ່ງໃດ ເຈົ້ຳກ ຊິຖືກກຳນຕັດສິນປະມຳນ-
ຄ່ຳຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນ  ກັບເຈົ້ຳຊິຕວງອິຫຍັງໃຫູ້ເຂົຳແບບໃດ ເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນຕວງ
ແບບດຽວກັນນັ້ນຄືນມຳ 
7:3 ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຈູ້ອງເບິ່ງຜົງຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນຕຳພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ ແຕ່ບໍ່
ພິຈຳລະນຳເຖິງທ່ອນໄມູ້ບັກໃຫຍໃ່ນຕຳຂອງໂຕເອງ 
7:4 ຫລື ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຊິບອກພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຮົຳຊ່ອຍເອົຳອອກຜົງຝຸ່ນ
ນັ້ນອອກຈຳກຕຳຂອງເຈົ້ຳ’ ແຕ່ນີ້ແຫລະ ຄືບໍ່ສົນໃຈທ່ອນໄມູ້ຢູ່ໃນຕຳຂອງໂຕເອງ 
7:5 ໂອເຈົ້ຳ ຜູູ້ໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ໃຫູ້ເອົຳທ່ອນໄມູ້ອອກຈຳກຕຳຂອງໂຕເອງກ່ອນ 
ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິເຫັນໄດູ້ຊັດ ສຳມຳດຊິຊ່ອຍເອົຳອອກຜົງຝຸ່ນເມັດນັ້ນອອກຈຳກຕຳພີ່-
ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ 
7:6 ຢ່ຳເອົຳແນວທີ່ບ ລິສຸດໂຍນໃຫູ້ໝຳ ກັບຢ່ຳໂຍນໄຂ່ມຸກຂອງເຈົ້ຳໃຫູ້ໝູ ຢູ້ຳນວ່ຳ
ມັນຊິຢຽບຢໍ່ຳໄປຢໍ່ຳມຳ ແລູ້ວຊິຫັນຫລົບມຳກັດໂຕເຈົ້ຳນ ຳ 
7:7 ໃຫູ້ຂ ແລູ້ວຊິໄດູ້ ໃຫູ້ຊອກຫຳແລູ້ວຊິພໍ້ ໃຫູ້ເຄຳະແລູ້ວຊິໄດູ້ເປີດໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
7:8 ຍູ້ອນວ່ຳຄູ່ຄົນທີ່ຂ ກ ຊິໄດູ້ຮັບ ຄົນທີ່ຊອກຫຳກ ຊິໄດູ້ຮັບ ກັບຄົນທີ່ເຄຳະກ ຊິເປີດ
ໃຫູ້ເຂົຳ 
7:9 ໃນພວກເຈົ້ຳມີໃຜແໜທ່ີ່ຊິເອົຳກູ້ອນຫີນໃຫູ້ລູກ ບັດເຂົຳຂ ເຂົ້ຳຈີ່ 
7:10 ຫລື ເອົຳງູໃຫູ້ ບັດລູກຂ ປຳ 
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7:11 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນຄົນຊຳດຊົ່ວ ກ ຍັງຮູູ້ຈັກທີ່ຊິໃຫູ້ແນວດີໃຫູ້ລູກໆ ຂອງໂຕ
ເອງ ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະ-
ຫວັນ ຊິມອບຂອງດີໃຫູ້ກັບຜູູ້ທີ່ຂ ຈຳກເພິ່ນຫລຳຍສໍ່ຳໃດ 
7:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ສິ່ງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຈົ້ຳຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ຄົນເຮັດໃຫູ້ເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ
ໃຫູ້ເຂົຳກ່ອນ ຍູ້ອນວ່ຳອັນນີ້ຄືກົດບັນຍັດກັບຄ ຳຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ 
7:13 ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປທຳງປະຕູແຄບ ຍູ້ອນວ່ຳປະຕູໃຫຍ່ກັບທຳງກວູ້ຳງນັ້ນນ ຳໄປເຖິງ
ຄວຳມພິນຳດ ແລູ້ວຄົນທີ່ເຂົ້ຳໄປທຳງນັ້ນມີຫລຳຍ 
7:14 ຍູ້ອນວ່ຳປະຕູຊຶ່ງນ ຳໄປເຖິງຊີວິດນັ້ນກ ຄັບກັບທຳງກ ແຄບ ຜູູ້ທີ່ຫຳພໍ້ກ ມີນູ້ອຍ 
7:15 ໃຫູ້ລະວັງຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງເດີ້  ຜູູ້ທີ່ມຳຫຳເຈົ້ຳປອມໂຕວ່ຳເປັນໂຕແກະ ແຕ່
ສ່ວນໃຈຂອງເຂົຳໂຫດຫູ້ຽມຄືໝຳປ່ຳ 
7:16 ເຈົ້ຳຊິສຳມຳດຮູູ້ຈັກເຂົຳ ອ່ຳນອອກໄດູ້ດູ້ວຍຜົນງຳນຂອງເຂົຳ ໂລດ  ຄືເປັນໄປ
ໄດູ້ບໍ້ທີ່ຄົນຊິເດັດເອົຳໝຳກອະງ ່ນຈຳກເຄືອໜຳມ ຫລືວ່ຳບິດໝຳກເດື່ອຈຳກກົກ
ໜຳມ 
7:17 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ກົກໄມູ້ດີຄູ່ກົກມັກຊິອອກໝຳກອອກຜົນແນວດີ ແຕ່ກົກໄມູ້ບໍ່ດີ
ມັກຊິອອກໝຳກອອກຜົນແນວບໍ່ດີ 
7:18 ຄືວ່ຳ ກົກໄມູ້ອັນດີຊິເກີດຜົນແນວບໍ່ດີກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ ຫລືກົກໄມູ້ອັນບໍ່ດີຊິເກີດ
ຜົນແນວດີກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ຄືກັນ 
7:19 ກົກໄມູ້ຄູ່ກົກຊຶ່ງບໍ່ເກີດຜົນດີຊິຕູ້ອງຖືກບັກລົງ ແລູ້ວກ ໂຍນຖິ້ມໃສ່ໄຟ 
7:20 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳຊິຮູູ້ຈັກພວກເຂົຳ ທີ່ເວົ້າມານີ້ ໄດູ້ກ ຍູ້ອນຜົນງຳນຂອງເຂົຳ 
7:21 ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່ຮູ້ອງຕໍ່ເຮົຳວ່ຳ ‘ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ’ ຊິໄດູ້ເຂົ້ຳໃນລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກສະຫວັນ ມີແຕ່ຜູູ້ທີ່ເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ 
ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນຈັ່ງຊິເຂົ້ຳໄດູ້ 
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7:22 ຄືບັດພ ຮອດມື້ນັ້ນ ຊິມີຄົນຫລຳຍຂະໜຳດຮູ້ອງຕໍ່ເຮຳົວ່ຳ ‘ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ທ່ຳນ-
ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ທ ຳນຳຍໃນພຣະນຳມຂອງທ່ຳນ ກັບໄດູ້ຂັບໄລ່ຜີອອກໃນພຣະ-
ນຳມຂອງທ່ຳນ ກັບໄດູ້ເຮັດກຳນແນວເປັນຕຳງຶດຫລຳຍຂະໜຳດໃນພຣະນຳມ
ຂອງທ່ຳນບໍ່ແມ່ນບໍ້’ 
7:23 ໃນຍຳມນັ້ນເຮົຳຊິບອກພວກເຂົຳ ໂລດ  ວ່ຳ ‘ເຮົຳບໍ່ເຄີຍຮູູ້ຈັກເຈົ້ຳເລີຍ ເຈົ້ຳຜູູ້
ເຮັດຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ໃຫູ້ໄປເສຍໃຫູ້ພົ້ນຈຳກໜູ້ຳເຮົຳເດີ້’ 
7:24 ຈັ່ງຊັ້ນຜູູ້ໃດທີ່ໄດູ້ຍິນພວກຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳ ແລູ້ວໄດູ້ເຮັດຕຳມ ຜູູ້ນັ້ນຄືເປັນ
ຄົນມີສະຕິປັນຍຳສູ້ຳງເຮືອນຂອງໂຕໄວູ້ເທິງສິລຳ 
7:25 ພ ຝົນຕົກມຳນໍ້ຳກ ທ່ວມ ລົມກ ພັດແຮງທັ່ງໃສ່ເຮືອນ ແຕ່ເຮືອນນັ້ນບໍ່ໄດູ້ພັງລົງ 
ຍູ້ອນວ່ຳມີສິລຳເປັນຮຳກຖຳນ 
7:26 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ໄດູ້ຍິນພວກຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳນີ້ ແຕ່ບໍ່ເຮັດຕຳມ ເຂົຳຄືເປັນ
ຄົນໂງ່ ສູ້ຳງເຮືອນຂອງໂຕໄວູ້ເທິງດິນຊຳຍ 
7:27 ພ ຝົນຕົກມຳນໍ້ຳກ ທ່ວມ ລົມກ ພັດແຮງທັ່ງໃສ່ເຮືອນ ແລູ້ວເຮືອນທີ່ສູ້ຳງເທິງ
ຊຳຍນັ້ນກ ພັງທະລຳຍລົງ ໂລດ  ແລູ້ວກຳນພັງທະລຳຍລົງຂອງເຮືອນນັ້ນກ ໃຫຍ່
ພິເລິກ” 
7:28 ຕໍ່ມຳບັດພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳພວກຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູນ່ີ້ແລູ້ວ ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກ 
ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດນ ຳຄ ຳສອນຂອງເພິ່ນ 
7:29 ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ສອນເຂົຳຢ່ຳງຄົນມີສິດທອິ ຳນຳດອີຫລີ ບໍ່ຄືພວກນັກທ ຳນັ້ນ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 8 
8:1 ບັດ ພຣະເຢຊູ ລົງມຳຈຳກພູເຂົຳແລູ້ວ ມຄົີນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຕິດຕຳມເພິ່ນມຳ 
8:2 ນີ້ແຫລະ ມີຄົນເປັນຂີ້ທູດໄດູ້ມຳເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ 
ພຽງແຕ່ທ່ຳນຊິກະລຸນຳຊື່ໆ ກ ຊິເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ສະອຳດ ເຊົຳດີກັບໝູ້ອງໄດູ້” 
8:3  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຍື່ນມືແຕະໃສ່ເຂົຳ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳພ ໃຈຢູ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຊົຳເປັນດີ
ເດີ້” ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີພະຍຳດຂີ້ທູດຂອງ ລຳວ ກ ໄດູ້ສະອຳດກູ້ຽງ ເຊົຳດີກັບ
ໝູ້ອງ 
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8:4 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງເຂົຳໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳບອກໃຜເລີຍເດີ້ ແຕ່ເອົຳໂຕເຈົ້ຳໄປໃຫູ້
ປະໂລຫິດເບິ່ງ ກັບໃຫູ້ມອບເຄື່ອງຖວຳຍຕຳມທີ່ ໂມເຊ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ ເພື່ອເປັນຫັກ-
ຖຳນຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍວ່ຳເຈົ້ຳໄດູ້ເຊົຳແລູ້ວ” 
8:5 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ມີນຳຍຮູ້ອຍຄົນໜຶ່ງໄດູ້ມຳ
ອູ້ອນວອນເພິ່ນ 
8:6 ເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຮບັໃຊູ້ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເປັນອ ຳມະພຳດຢູ່ບູ້ຳນ ທົນທຸກເປັນ-
ຕຳອິຕົນຫລຳຍ” 
8:7  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິໄປປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳ” 
8:8 ນຳຍຮູ້ອຍຜູູ້ນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິໃຫູ້ທ່ຳນເຂົ້ຳໃຕູ້ຫັງ-
ຄຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເລີຍ ຂ ແຕ່ທ່ຳນເວົ້ຳຄ ຳດຽວເທົຳນັ້ນ ແລູ້ວຄົນໃຊູ້ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິເຊົຳ
ເປັນດີກັບໝູ້ອງ 
8:9 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເປັນຄົນຢູ່ໃຕູ້ວິໄນທະຫຳນ ແລູ້ວກ ຍັງມີທະຫຳນຢູ່ໃຕູ້ກຳນບັງ-
ຄັບບັນຊຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳອີກ ຜູູ້ຂູ້ຳຊິບອກຄົນນັ້ນຄົນນີ້ວ່ຳ ‘ໄປ’ ເຂົຳກ ໄປ ບອກໃຫູ້ 
‘ມຳ’ ເຂົຳກ ມຳ ບອກວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້’ ເຂົຳກ ຊິເຮັດ” 
8:10 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນກ ປະທັບໃຈຫລຳຍ ເລີຍເວົ້ຳກັບພວກຄົນທີ່
ຕຳມເພິ່ນມຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ເຮົຳບໍ່ເຄີຍພໍ້
ຄວຳມເຊື່ອຫລຳຍຂະໜຳດນີ້ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນ ອິສະຣຳເອນ ເລີຍ 
8:11 ແລູ້ວເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຊິມີຄົນຫລວງຫລຳຍມຳຈຳກທຳງຕະເວັນອອກ
ກັບທຳງຕະເວັນຕົກ ມຳນັ່ງລົງຮ່ວມກັນກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ກັບ ອິຊຳກ  ກັບ ຢຳ-
ໂຄບ  ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນ 
8:12 ແຕ່ພວກຄົນທີ່ຖືສິດທິວ່ຳເປັນລູກຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກຊິຖືກໂຍນຖິ້ມໃນທີ່ມືດ
ອັນເລິກທີ່ສຸດຢູ່ທຳງນອກນັ້ນ ໝູ້ອງທີ່ມີກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່ຕະຫລອດ” 
8:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບນຳຍຮູ້ອຍຕໍ່ໄປວ່ຳ “ໄປຊະເດີ້ ມັນເປັນໄປແລູ້ວ
ຕຳມຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳ” ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນພ ດີ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງນຳຍຮູ້ອຍໄດູ້ເຊົຳ
ເປັນດີກັບໝູ້ອງ 
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8:14 ບັດ ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງ ເປໂຕ  ເພິ່ນກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນແມ່ເຖົ້ຳ
ຂອງ ເປໂຕ ນອນປ່ວຍເປັນໄຂູ້ຢູ່ 
8:15 ແລູ້ວເພິ່ນກ ເລີຍເອົຳມືເພິ່ນແຕະມືນຳງ ແລູ້ວພ ດີ ອຳກຳນ ປ່ວຍໄຂູ້ນັ້ນກ 
ອອກຈຳກນຳງໄປ ນຳງຈັ່ງລຸກຂຶ້ນຮັບໃຊູ້ຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ 
8:16 ບັດພ ຄໍ່ຳລົງ ມີຄົນພຳຫລຳຍຄົນທີ່ມີຜີຮູ້ຳຍມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້
ຂັບໄລ່ຜີອອກດູ້ວຍຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ກັບໄດູ້ປົວພວກຄົນເຈັບປ່ວຍເປັນໄຂູ້ໃຫູ້ເຊົຳ
ເປັນດີ 
8:17 ທັງນີ້ເພື່ອຊິໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ເອຊຳຢຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ທ ຳນຳຍໄວູ້ວ່ຳ “ເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ແບກເອົຳຄວຳມເຈັບໄຂູ້ຂອງພວກ
ເຮົຳທັງຫລຳຍ ກັບໄດູ້ຫອບໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບຂອງເຮົຳໄປ” 
8:18 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນຜູູ້ຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ ຊຶ່ງໄດູ້ມຳອູ້ອມເພິ່ນ
ໄວູ້ ເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ຂູ້ຳມນໍ້ຳໄປຝັ່ງພູູ້ນ 
8:19 ແລູ້ວຍຳມນັ້ນ ມີນັກທ ຳຄົນໜຶ່ງໄດູ້ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ອຳຈຳນ
ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ອຳຈຳນໄປທຳງໃດ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິຕິດຕຳມອຳຈຳນໄປທຳງນັ້ນນ ຳ” 
8:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໝຳຈິ້ງຈອກຍັງມີຖໍ້ຳມີຮູ ກັບນົກໃນອຳ-
ກຳດຍັງມີຮັງ ແຕ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດບໍ່ມີໝູ້ອງທີ່ຊິວຳງຫົວເລີຍ” 
8:21 ແລູ້ວຄົນໜຶ່ງໃນພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ  ເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ 
ຂ ອະນຸຍຳດໄປຝັງສົບພໍ່ຜູູ້ຂູ້ຳກ່ອນແໜ່” 
8:22 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້ ແລູ້ວປ່ອຍໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ໃນ
ສະພຳບຕຳຍຝັງຄົນຕຳຍຂອງເຂົຳເອງຊະເດີ້” 
8:23 ແລູ້ວພ  ພຣະເຢຊູ ຊິລົງເຮືອແລູ້ວ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນກ ໄດູ້ລົງເຮືອຕຳມ
ເພິ່ນໄປ 
8:24 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ເກີດມີພຳຍຸໃຫຍ່ຂຶ້ນມຳໃນທະເລຈົນຄື້ນຊັດທ່ວມເຮືອ ແຕ່ 
ພຣະເຢຊູ ກ ນອນຫລັບຢ່ຳງແຈບໃຈຢູ່ ໃນທູ້ອງເຮືອ 
8:25 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນໄດູ້ມຳປຸກເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ຊ່ອຍ
ພວກຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳພວມຊິພິນຳດຢູ່ແລູ້ວ” 
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8:26  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຢູ້ຳນ ໂອູ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ມີ
ຄວຳມເຊື່ອນູ້ອຍແທູ້” ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຫູ້ຳມລົມກັບນໍ້ຳທະເລ ຄື້ນກັບລົມ
ກ ມິດ ໂລດ  ງຽບໄປຮອດທົ່ວທະເລ 
8:27 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຄົນຜູູ້ນີ້ເປັນຄົນແບບໃດ
ໜ  ແມ່ນແຕ່ລົມກັບນໍ້ຳທະເລກ ຍັງເຊື່ອຟັງ ລຳວ ” 
8:28 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ຂູ້ຳມຟຳກໄປເຖິງແດນກຳດຳຣຳແລູ້ວ ມີຄົນສອງຄົນທີ່ຖືກ
ຜີຮູ້ຳຍ ໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງອຸບໂມງຝັງສົບມຳພໍ້ເພິ່ນ ພວກເຂົຳກ ໂຫດຫູ້ຽມຂະໜ
ຳດ ຈົນບໍ່ມີໃຜກູ້ຳຍ່ຳງຜ່ຳນໄປທຳງນັ້ນໄດູ້ 
8:29 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ເຂົຳກ ຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ເອີຍ ພວກເຮົຳມີອີຫຍັງກ່ຽວຂູ້ອງກັບທ່ຳນແໜ່ ທ່ຳນມຳນີ້ເພື່ອຊິທ ລະມຳນພວກ
ເຮົຳກ່ອນຊິຮອດຍຳມສັ່ນບໍ້” 
8:30 ແລູ້ວມີໝູຝູງໃຫຍພ່ວມຫຳກິນຢູ່ຫ່ຳງໆ ຈຳກຫັ້ນອອກໄປ 
8:31 ຜີພວກນັ້ນໄດູ້ອູ້ອນວອນ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຄັ່ນທ່ຳນຂັບພວກເຮົຳອອກ ກ ຂ ອະ-
ນຸຍຳດໃຫູ້ເຂົ້ຳສິງຢູ່ໃນຝູງໝູນັ້ນທູ້ອນ” 
8:32  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບຜີພວກນັ້ນວ່ຳ “ໄປແມະ” ຜີພວກນັ້ນກ ເລີຍອອກໄປເຂົ້ຳ
ສິງຢູ່ໃນຝູງໝູ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໝູທັງຝູງນັ້ນກ ຕື່ນແລ່ນລົງໄປໂດດໜູ້ຳຜຳຊັນໆ ລົງ
ນໍ້ຳທະເລຈົມນໍ້ຳຕຳຍໝົດ 
8:33 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຄົນລູ້ຽງໝູກ ແລ່ນໜເີຂົ້ຳໄປໃນນະຄອນ ແລູ້ວໄດູ້ບອກເຖິງ
ເຫດກຳນທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ ກັບແນວທີ່ເກິດຂື້ນກັບຄົນທີ່ເຄີຍມີຜີເຂົ້ຳສິງຢູ່ຫັ້ນ 
8:34 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ຄົນທັງໝົດໃນນະຄອນນັ້ນໄດູ້ພຳກັນອອກມຳພໍ້ ພຣະເຢຊູ  ບັດ
ພໍ້ເພິ່ນແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງອູ້ອນວອນຂ ໃຫູ້ເພິ່ນອອກຈຳກເຂດແດນຂອງເຂົຳໄປຊະ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 9 
9:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ລົງເຮືອອີກ ຂູ້ຳມຟຳກໄປຍັງເມືອງຂອງເພິ່ນ 
9:2 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ຫຳມຄົນເປັນອ ຳມະພຳດຜູູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງນອນເປ-
ຫຳມຄົນເຈັບມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ບັດເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງເຫັນຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຂົຳ 
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ຈັ່ງເວົ້ຳກັບຄົນອ ຳມະພຳດວ່ຳ “ລູກເອີຍ ໃຫູ້ຊື່ນໃຈເດີ້ ບຳບຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນ-
ອະໄພແລູ້ວ” 
9:3 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີນັກທ ຳຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ຫັ້ນຄຶດໃນໃຈວ່ຳ “ຄົນນີ້ໄດູ້ເວົ້ຳແນວໝິ່ນ-
ປະມຳດ ພຣະເຈົ້າແລູ້ວ ” 
9:4 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູູ້ຈັກແນວຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳຈັ່ງຖຳມວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກ
ເຈົ້ຳຈັ່ງຄຶດຊົ່ວຢູ່ໃນໃຈ 
9:5 ແບບໃດຊິງ່ຳຍກວ່ຳກັນ ທີ່ຊິວ່ຳ ‘ບຳບຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຮບັກຳນອະໄພແລູ້ວ’ ຫລືວ່ຳ 
‘ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຍ່ຳງໄປເດີ້’  ບອກມາເບິ່ງ 
9:6 ແຕ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດມີສິດທິອ ຳນຳດໃນໂລກທີ່
ຍົກຄວຳມຜິດບຳບໄດູ້”  (ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້າສັ່ງຄົນເປັນອ າມະພາດວ່າ)  “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນ
ເອົຳເປຫຳມຄົນເຈັບເມືອບູ້ຳນຊະເດີ້” 
9:7 ແລູ້ວຄົນນັ້ນຈັ່ງລຸກຂຶ້ນເມືອບູ້ຳນຂອງໂຕເອງ 
9:8 ບັດພ ພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ເຫັນ ເຂົຳກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ແລູ້ວຈັ່ງ
ພຳກັນສັນລະເສີນຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ມອບສິດທິອ ຳນຳດແນວນັ້ນໃຫູ້
ກັບຄົນ 
9:9 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ພວມຜ່ຳນໝູ້ອງນັ້ນໄປ ກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ
ຊື່ ມັດທຳຍ  ນັ່ງຢູ່ດ່ຳນເກັບພຳສີ ຈັ່ງໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” ແລູ້ວ
ເຂົຳກ ລຸກຂຶ້ນຕຳມເພິ່ນໄປ ໂລດ  
9:10 ແລູ້ວຕໍ່ມຳ ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ນັ່ງລົງຊິກິນເຂົ້ຳຢູ່ໃນເຮືອນ ນີ້ແຫລະ ມີຄົນເກັບ-
ພຳສີກັບຄົນບຳບອື່ນໆ ອີກຫລຳຍຄົນໄດູ້ເຂົ້ຳມຳນັ່ງລົງ ຮ່ວມພຳເຂົ້ຳກັບເພິ່ນ
ພູ້ອມພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນນ ຳ 
9:11 ແລູ້ວບັດພ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເຫັນແລູ້ວ ເລີຍຖຳມພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ 
ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງອຳຈຳນຂອງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງກິນຮ່ວມກັບຄົນເກັບພຳສີກັບຄົນບຳບ  
ບອກມາດ  ” 
9:12 ແຕ່ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນມຳ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ນັ້ນວ່ຳ “ຄົນບໍ່ເປັນ
ຫຍັງບໍ່ຕູ້ອງກຳນໝ ດອກ ມີແຕ່ຄົນເຈົບປ່ວຍທີ່ຕູ້ອງກຳນໝ  
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9:13 ພວກເຈົ້ຳນີ້ ໃຫູ້ໄປຮຽນຮູູ້ຄວຳມໝຳຍຂອງຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ວ່ຳ ‘ເຮົຳປຳດຖະໜຳ
ຄວຳມເມດຕຳ ບໍ່ແມ່ນກຳນບູຊຳ’ ຄືເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອຊິເອີ້ນຄົນທ່ຽງທ ຳ ແຕ່ມຳ
ເພື່ອເອີ້ນຄົນບຳບໃຫູ້ກັບໃຈໃໝ່” 
9:14 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ມຳຫຳຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກຜູູ້ຂູ້ຳກັບ
ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຖືກຳນອົດອຳຫຳນຢູ່ເປັນປະຈ ຳ ແຕ່ພວກລູກສິດຂອງທ່ຳນບໍ່ໄດູ້
ຖືກຳນອົດອຳຫຳນເລີຍ” 
9:15  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໝູ່ເຈົ້ຳບ່ຳວຊິພຳກັນເປັນທຸກບັດເຈົ້ຳບ່ຳວຍັງຢູ່
ກັບເຂົຳບໍ້ ແຕ່ມີມື້ທີ່ຊິມຳເຖິງທີ່ເຈົ້ຳບ່ຳວຊິຕູ້ອງອອກຈຳກເຂົຳໄປ ແລູ້ວໃນຍຳມ
ນັ້ນເຂົຳຊິຖືກຳນອົດອຳຫຳນຢູ່ 
9:16 ຄືຊິບໍ່ມີໃຜເຄີຍເອົຳທ່ອນຜູ້ຳທີ່ສຳນໃໝມ່ຳຕຳບເສື້ອເກົ່ຳດອກ ຍູ້ອນວ່ຳພ 
ຕຳບເສື້ອເກົ່ຳແລູ້ວ ຜູ້ຳໃໝ່ນັ້ນຊິຫົດໃຫູ້ຢູ່ໂຕ ຈັ່ງຊິເຮັດໃຫູ້ເສື້ອເກົ່ຳຂຳດອອກໄປ
ຫລຳຍກວ່ຳເກົ່ຳອີກ 
9:17 ກັບວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ເອົຳໃສ່ໄວູ້ໃນຖົງໜັງເກົ່ຳ ຄັ່ນເຮັດ
ຈັ່ງຊັ້ນຖົງໜັງເກົ່ຳຊິຂຳດຊິແຕກໄປ ແລູ້ວເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ນັ້ນຊິໄຫລອອກມຳເຮ່ຍ
ໝົດ ແລູ້ວຖົງໜັງເກົ່ຳກ ຊິເສຍໄປນ ຳ ແຕ່ວ່ຳຄົນມັກຊິເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝໃ່ສ່ໄວູ້
ໃນຖົງໜັງໃໝ່ ແລູ້ວທັງສອງກ ຊິບໍ່ເປັນຫຍັງ ຢູ່ນ ຳກັນໄດູ້ເລີຍ” 
9:18 ບັດ ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳຄ ຳແນວພວກນີ້ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ປົກຄອງຄົນໜຶ່ງມຳ
ເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ ໄດູ້ເວົ້ຳວຳ່ “ລູກສຳວຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຫຳກ ຕຳຍ ຂ ທ່ຳນໄປວຳງມືເທິງ
ໂຕເຂົຳແໜ່ທູ້ອນ ແລູ້ວລູກຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິມີຊີວິດຕໍ່ອີກ” 
9:19 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຕຳມຜູູ້ປົກຄອງຄົນນັ້ນໄປ ແລູ້ວພວກລູກສິດ
ຂອງເພິ່ນກ ຕຳມໄປນ ຳ 
9:20 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ  ພວມໄປຢ ່ຫັ້ນ  ມີແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງເປັນພະຍຳດຕົກເລືອດໄດູ້ສິບ
ສອງປີມຳແລູ້ວ ໄດູ້ແອບເຂົ້ຳໄປທຳງຫລັງ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວໄດູ້ແຕະຕູ້ອງຜູູ້ຊຳຍ
ເສື້ອຄຸມເພິ່ນ 
9:21 ຄືນຳງໄດູ້ຄຶດໃນໃຈວ່ຳ “ຄັ່ນເຮົຳໄດູ້ເອົຳມືພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ເສື້ອຄຸມເພິ່ນ ເຮົຳກ 
ຊິເຊົຳເປັນດີ” 
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9:22 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫລຽວຫລັງເຫັນນຳງຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ລູກສຳວເອີຍ ໃຫູ້ຊື່ນໃຈ
ຊະເດີ້ ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຈົ້ຳເຊົຳເປັນດີແລູ້ວ” ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຳມ
ນັ້ນມຳ ແມ່ຍິງນັ້ນກ ເຊົຳເປັນດີເລີຍ 
9:23 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດ ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຜູູ້ປົກຄອງນັ້ນ ໄດູ້ຫລຽວ
ເຫັນພວກເປົ່ຳປີ່ກັບໝູ່ຄົນຫລຳຍໆ ພວມສົ່ງສຽງວຸູ້ນວຳຍກັນຢູ່ 
9:24  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຖອຍອອກໄປຊະ ຄືວ່ຳເດັກຍິງຄົນນີ້
ຍັງບໍ່ທັນຕຳຍດອກ ເປັນແຕ່ນອນຫລັບຢູ່ຊື່ໆ” ເວົ້ຳແລູ້ວພວກເຂົຳກ ພຳກັນຫົວ-
ຂວັນເພິ່ນ 
9:25 ແຕ່ບັດຊວນໝູຄົ່ນໃຫູ້ອອກໄປແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຈັບມືເດັກຍິງ ແລູ້ວ
ເດັກຍິງນັ້ນກ ລຸກຂຶ້ນ 
9:26 ແລູ້ວຊື່ສຽງເລື່ອງນີ້ກ ເລື່ອງລືໄປຮອດທົ່ວແຄວູ້ນນັ້ນ 
9:27 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກຫັ້ນໄປ ກ ມີຜູູ້ຊຳຍຕຳບອດສອງຄົນຕຳມ 
ພຣະເຢຊູ ມຳຮູ້ອງວ່ຳ “ລູກ ດຳວິດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ເມດຕຳພວກຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ” 
9:28 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນ ຜູູ້ຊຳຍຕຳບອດທັງສອງກ ຕຳມມຳ
ຫຳເພິ່ນ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເຊື່ອບໍ້ວ່ຳ ເຮົຳສຳມຳດຊິ
ເຮັດກຳນນີ້ໄດູ້” ເຂົຳຈັ່ງຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເຊື່ອ ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ” 
9:29 ເພິ່ນກ ເລີຍເອົຳມືແຕະໃສ່ຕຳຂອງເຂົຳທັງສອງເວົ້ຳວຳ່ “ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມ
ຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳເດີ້” 
9:30 ແລູ້ວຕຳຂອງພວກເຂົຳກ ຖືກມືນອອກມຳເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ເລີຍ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງບອກ
ເຂົຳໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຮູູ້ຈັກເລີຍ” 
9:31 ແຕ່ບັດເຂົຳອອກຈຳກຫັ້ນໄປແລູ້ວ ກ ເຜີຍແຜ່ຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດ
ທົ່ວແຄວູ້ນນັ້ນ 
9:32 ບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດພວມອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນໄປ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ລຳງ
ຄົນໄດູ້ພຳຄົນໃບູ້ຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຜີເຂົ້ຳມຳຫຳເພິ່ນ 
9:33 ບັດເພິ່ນຂັບໄລ່ຜີອອກແລູ້ວ ຄົນໃບູ້ນັ້ນກ ເວົ້ຳໄດູ້ ໝູ່ຄົນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ
ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ບໍ່ເຄີຍເຫັນກຳນເຮັດແນວນີ້ຈັກເທື່ອໃນ ອິສະຣຳເອນ ເລີຍ” 
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9:34 ແຕ່ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຫຳວ່ຳ “ຄົນນີ້ຂັບໄລ່ຜີອອກດູ້ວຍອ ຳນຳດຂອງນຳຍຜີ” 
9:35 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເດິນທຳງໄປລູ້ອມຮອບຕຳມບູ້ຳນຕຳມເມືອງ ສອນໃນສຳ-
ລຳທ ຳຂອງເຂົຳ ກັບປະກຳດຂ່ຳວດີອັນປະເສີດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳນັ້ນ ກັບໄດູ້ປົວໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບໝົດຄູ່ແນວຂອງໄທບູ້ຳນໄທເມືອງໃຫູ້ເຊົຳເປັນ
ດີ 
9:36 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເຫັນພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນກ ອິຕົນເຂົຳ 
ວ່ຳເຂົຳອ່ອນເພຍເມື່ອຍຫລຳຍ ກັບຖືກກະຈັກກະຈຳຍໄປຄືກັນກັບຝູງແກະບໍ່ມີຜູູ້
ລູ້ຽງເບິ່ງແຍງ 
9:37 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວຳ່ “ວຽກກຳນເກັບກ່ຽວນັ້ນ
ມີຫລຳຍຂະໜຳດ ແຕ່ຄົນງຳນຍັງບໍ່ພ ເລີຍ 
9:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອູ້ອນວອນເຈົ້ຳຂອງງຳນເກັບກ່ຽວນັ້ນ ໃຫູ້ສົ່ງຄົນງຳນມຳ
ຊ່ອຍໃນກຳນເກັບກ່ຽວຂອງເພິ່ນນ ຳ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 10 
10:1 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນລູກສິດສິບສອງຄົນຂອງເພິ່ນມຳແລູ້ວ ເພິ່ນກ 
ມອບອ ຳນຳດໃຫູ້ເຂົຳຂັບໄລ່ຜີໂສໂຄກອອກໄດູ້ ກັບໃຫູ້ປົວໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບໝົດຄູ່
ແນວໃຫູ້ເຊົຳດີໄດູ້ 
10:2 ບັດນີ້ຊື່ຂອງທູດພິເສດສິບສອງຄົນນັ້ນມີຈັ່ງຊີ້ ຄົນທ ຳອິດຊື່ ຊີໂມນ ທີ່ເອີ້ນວ່ຳ 
ເປໂຕ  ກັບ ອັນເດອຳ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ ລູກຊຳຍ ເຊເບດຳຍ  ກັບ
 ໂຢຮັນ ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ  
10:3  ຟີລິບ  ກັບ ບຳຣະໂທໂລມຳຍ   ໂທມຳ  ກັບ  ມັດທຳຍ ຄົນເກັບພຳສີນັ້ນ  ຢຳ-
ໂກໂບ ລູກຊຳຍຂອງ ອຳລະຟຳຍ  ກັບ ເລບເບອັດ ຜູູ້ທີ່ມີຊື່ອີກວ່ຳ ທັດເດອັດ  
10:4  ຊີໂມນ ຊຳວ ກຳນຳອຳນ  ກັບ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  ແມ່ນຜູູ້ນີ້ທີ່ໄດູ້ທ ລະຍົດ 
ພຣະເຢຊູ  
10:5 ສິບສອງຄົນນີ້ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໃຊູ້ໃຫູ້ອອກໄປກັບສັ່ງເຂົຳວ່ຳ “ຢ່ຳໄປຫຳພວກ
ຕ່ຳງຊຳດ ກັບຢ່ຳເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງຂອງຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ  
10:6 ແຕ່ໃຫູ້ໄປຫຳຝູງແກະທີ່ຫລົງທຳງໄປຫັ້ນ ຄືພີ່ນູ້ອງຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ເດີ້ 



ມັດທຳຍ  28 
10:7 ແລູ້ວບັດພວມໄປຢູ່ຫັ້ນ ກ ໃຫູ້ປະກຳດວ່ຳ ‘ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນໃກູ້ຊິມຳ
ຮອດແລູ້ວ’ 
10:8 ໃຫູ້ປົວຄົນເຈັບໄຂູ້ໄດູ້ປ່ວຍໃຫູ້ເຊົຳ ຄົນພະຍຳດຂີ້ທູດໃຫູ້ເຊົຳ ສະອຳດດີຄືເກົ່ຳ 
ຄົນຕຳຍແລູ້ວໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ ກັບໃຫູ້ຂັບໄລ່ຜີອອກ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບ ຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອ ໂດຍບໍ່ຕູ້ອງເສຍຄ່ຳອີຫຍັງ ຈັ່ງໃຫູ້ ຊ່ອຍຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ຄຶດຄ່ຳຄືກັນ 
10:9 ບໍ່ໃຫູ້ເອົຳທອງຄ ຳ ຫລືເງິນ ຫລືທອງແດງໃສ່ເຂັມຄັດຂອງເຈົ້ຳໄວູ້ 
10:10 ກັບບໍ່ໃຫູ້ເອົຳຍ່ຳມໄປນ ຳຕຳມທຳງ ຫລືເສື້ອຄຸມສອງໂຕ ຫລືເກີບ ຫລືໄມູ້ເຖົ້ຳ 
ຍູ້ອນວ່ຳຄົນງຳນສົມຄວນທີ່ຊິໄດູ້ຮັບແນວກິນ 
10:11 ບັດພວກເຈົ້ຳມຳເຖິງບູ້ຳນໃດເມືອງໃດ ກ ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງວ່ຳໃຜເປັນຄົນເໝ
ຳະດີໃນໝູ້ອງນັ້ນ ແລູ້ວໃຫູ້ໄປອຳໄສກັບຜູູ້ນັ້ນຈົນກວ່ຳຊິຈຳກໄປ 
10:12 ແລູ້ວບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນເຮືອນໃດ ກ ໃຫູ້ກ່ຳວພົນໃຫູ້ເຮືອນນັ້ນ 
10:13 ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນເຮືອນໃດເໝຳະດີທີ່ຊິຮັບພົນ ກ ໃຫູ້ສັນຕິສຸກຂອງເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່
ກັບເຮືອນນັ້ນ ແຕ່ຄັ່ນເຮືອນໃດບໍ່ເໝຳະດີທີ່ຊິຮັບພົນ ກ ໃຫູ້ສັນຕິສຸກຂອງເຈົ້ຳກັບ
ຄືນມຳຢູ່ກັບເຈົ້ຳ 
10:14 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ຕູ້ອນຮບັພວກເຈົ້ຳ ກັບບໍ່ຟັງຄ ຳຂອງເຈົ້ຳ ບັດຊິອອກຈຳກ
ເຮືອນນັ້ນເມືອງນັ້ນ ກ ໃຫູ້ປັດຝຸ່ນຂອງເມືອງນັ້ນທີ່ຕິດເກີບເຈົ້ຳອອກຊະເດີ້ 
10:15 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳນັ້ນ ໂທດ
ທີ່ຊິລົງໃສ່ເມືອງ ໂສໂດມ ກັບເມືອງ ໂກໂມຣຳ  ຊິເບົຳກວ່ຳໂທດຂອງເມືອງນັ້ນ (ທີ່
ບໍ່ຕູ້ອນຮັບເຈົ້າ) 
10:16 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໃຊູ້ພວກເຈົ້ຳອອກໄປຄືກັນກັບແກະຢູ່ໃນຝູງໝຳປ່ຳ ຈັ່ງຊັ້ນໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳສະຫລຳດຄືງູ ກັບອ່ອນສຸພຳບຄືນົກເຂົຳ 
10:17 ແຕ່ໃຫູ້ລະວັງພວກຜູູ້ຄົນໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳຊິມອບພວກເຈົ້ຳໄວູ້
ກັບສຳນສະພຳ ແຊນເຮດຣິນ  ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິຂູ້ຽນຊິຕີພວກເຈົ້ຳໃນສຳລຳທ ຳ
ຂອງເຂົຳ 
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10:18 ກັບພວກເຈົ້ຳຊິຖືກລຳກໄປຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳເມືອງກັບພວກກະສັດ ຍູ້ອນເຈົ້ຳ
ເຫັນແກ່ເຮົຳ ນີ້ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນພະຍຳນຕໍ່ເຂົຳ ກັບຕໍ່ຄົນຕ່ຳງຊຳດເຖິງ
ເຮົຳນ ຳ 
10:19 ແຕ່ບັດເຂົຳມອບເຈົ້ຳໄວູ້ນັ້ນ ຢ່ຳສູ່ຄຶດຫລຳຍເດີ້ ວ່ຳຊິເວົ້ຳອີຫຍັງຫລຈືັ່ງໃດ 
ຍູ້ອນບັດເຖິງຍຳມນັ້ນແລູ້ວ ຄ ຳທີ່ເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງເວົ້ຳ  ພຣະເຈົ້າ ກ ຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳ ໂລດ  
10:20 ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ຊິເວົ້ຳນັ້ນ ກ ບໍ່ແມ່ນໂຕເຈົ້ຳເອງ ແຕ່ເປັນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳຕ່ຳງຫຳກ ເພິ່ນຊິເປັນຜູູ້ບອກຄວຳມໄວູ້ໃນໃຈຂອງເຈົ້ຳ 
10:21 ແລູ້ວອູ້ຳຍກ ຊິມອບນູ້ອງໄວູ້ໃຫູ້ຖືກປະຫຳນ ພໍ່ຊິມອບລູກ ກັບລູກກ ຊິທ ລະຍົດ
ຕໍ່ພໍ່ແມໃ່ຫູ້ຖືກປະຫຳນຄືກັນ 
10:22 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນກ ຊິຊັງເຈົ້ຳຍູ້ອນເຈົ້ຳເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ທົນໄດູ້
ເຖິງສຸດທູ້ຳຍ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິພົ້ນ 
10:23 ແຕ່ບັດເຂົຳຂົ່ມເຫງເຈົ້ຳໃນເມືອງນັ້ນເມືອງນີ້ ກ ໃຫູ້ໜໄີປຢູ່ອີກເມືອງໜຶ່ງ ເຮົຳ
ຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ກ່ອນທີ່ເຈົ້ຳຊິໄປຮອດທົ່ວຄູ່ເມືອງໃນ ອິ-
ສະຣຳເອນ  ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນຊິມຳ 
10:24 ຄືລູກສິດຊິບໍ່ໃຫຍ່ກວ່ຳຄູ ກັບຂູ້ຳທຳດຊິບໍ່ໃຫຍ່ກວ່ຳນຳຍ 
10:25 ຄືຄັ່ນລູກສິດຊິທໍ່ຄູຂອງເຂົຳ ກັບຄົນໃຊູ້ຊິທໍ່ນຳຍກ ຊິດີ ແລູ້ວຄັ່ນຄົນຊິເອີ້ນໃສ່
ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນວ່ຳເປັນ  ເບເອນເຊບູນ  ເຂົຳກ ຊິເອີ້ນໃສ່ໄທເຮືອນວ່ຳເປັນ ພະຍຳ-
ມຳນ ຄືກັນແຮງຫລຳຍສໍ່ຳໃດ 
10:26 ຈັ່ງຊັ້ນຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເຂົຳເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີແນວໃດປິດບັງໄວູ້ທີ່ຊິບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ 
ຫລືເຊື່ອງໄວູ້ທີ່ຊິບໍ່ນ ຳອອກມຳໃຫູ້ຮູູ້ເຫັນ 
10:27 ຄືແນວທີ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳໃນທີ່ມືດ ກ ໃຫູ້ອອກໄປເວົ້ຳໃນທີ່ແຈູ້ງເດີ້ ກັບ
ແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນເຂົ້ຳຫູຄ່ອຍໆ  ກ ໃຫູ້ປະກຳດຈຳກຫັງຄຳເຮືອນນ ຳເດີ້ 
10:28 ກັບຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນຜູູ້ທີ່ສຳມຳດຂູ້ຳພຽງແຕ່ກຳຍ ແຕ່ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິຂູ້ຳຈິດວິນຍຳນ
ນ ຳ ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ຢູ້ຳນຜູູ້ເພິ່ນມີລິດອ ຳນຳດທີ່ຊິເຮັດຮູ້ຳຍທັງຈິດວິນຍຳນທັງກຳຍໃຫູ້
ພິນຳດໃນນະລົກໄດູ້ 
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10:29 ຄືນົກຈອກສອງໂຕຂຳຍແຄ່ກີບດຽວບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວຊິຕົກດິນ
ກ ບໍ່ໄດູ້ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳເພິ່ນກ ຮູູ້ ໂລດ  
10:30 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ເສັ້ນຜົມຂອງພວກເຈົ້ຳ ເພິ່ນກ ນັບໄວູ້ແລູ້ວໝົດຄູ່ເສັ້ນ 
10:31 ຈັ່ງຊັ້ນຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນອີຫຍັງເລີຍ ພວກເຈົ້ຳມີຄຸນຄ່ຳຫລຳຍກວ່ຳນົກຈອກຫລຳຍ
ໂຕບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
10:32 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິຮັບປຳກວ່ຳຮູູ້ຈັກເຮົຳຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ຄົນ ເຮົຳກ ຊິຮັບຜູູ້ນັ້ນຕໍ່
ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນນ ຳ 
10:33 ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ຊິປະຕິເສດເຮົຳຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ຄົນ ເຮົຳຊິປະຕິເສດຜູູ້ນັ້ນຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນຄືກັນ 
10:34 ຢ່ຳສູ່ຄຶດວ່ຳເຮົຳມຳເພື່ອຊິນ ຳສັນຕິພຳບມຳສູ່ໂລກ ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ນ ຳສັນຕິພຳບ
ມຳດອກ ແຕ່ໄດູ້ນ ຳດຳບມຳຕ່ຳງຫຳກ 
10:35 ຄືເຮົຳມຳເພື່ອຊິໃຫູ້ລູກຊຳຍຜິດໃຈກັນກັບພໍ່ຂອງໂຕ ກັບລູກສຳວຜິດໃຈກັນ-
ກັບແມ່ ກັບລູກໃພູ້ຜິດໃຈກັນກັບແມຜົ່ວ 
10:36 ຄືຄົນເຮືອນດຽວກັນ ກ ຊິຂັດໃຈເປັນສັດຕູກັນແລະກັນ 
10:37 ຜູູ້ໃດທີ່ຮັກພໍ່ແມຫ່ລຳຍກວ່ຳຮັກເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິໄປກັບເຮົຳ ກັບຜູູ້ໃດ
ຮັກລູກຊຳຍຍິງຫລຳຍກວ່ຳຮັກເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິໄປກັບເຮົຳ 
10:38 ກັບຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮັບເອົຳໄມູ້ກຳງແຂນຂອງໂຕແລູ້ວຕຳມເຮົຳໄປ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ສົມຄວນ
ທີ່ຊິໄປກັບເຮົຳຄືກັນ 
10:39 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ໃດຄຶດຢຳກເອົຳຊີວິດລອດ ຜູູ້ນັ້ນຊິເສຍຊີວິດໄປ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ອຸທີດຊີ-
ວິດຂອງໂຕຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮຳົ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຊີວິດລອດ 
10:40 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບພວກເຈົ້ຳກ ທໍ່ກັບຕູ້ອນຮັບເຮົຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບເຮົຳ ກ ທໍ່-
ກັບຕູ້ອນຮັບຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
10:41 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳເປັນຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງ ກ ຊິໄດູ້ບ ຳເໜັດລຳງວັນຢ່ຳງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນນ ຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່
ຕູ້ອນຮັບຜູູ້ທ່ຽງທ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳເປັນຜູູ້ທ່ຽງທ ຳ ກ ຊິໄດູ້ບ ຳເໜັດລຳງວັນຢ່ຳງຜູູ້ທ່ຽງທ ຳ
ນັ້ນນ ຳ 
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10:42 ແລູ້ວຜູູ້ໃດຊິເອົຳນໍ້ຳເຢັນໃຫູ້ຜູູ້ນູ້ອຍໆສໍ່ຳນີ້ໃຫູ້ກິນ ໂດຍໃນນຳມຂອງລູກສິດ
ຂອງເຮົຳ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ຂຳດບ ຳເໜັດ
ລຳງວັນຈັກໜ່ອຍເລີຍ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 11 
11:1 ຕໍ່ມຳ ບັດ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳສັ່ງລູກສິດສິບສອງຄົນຂອງເພິ່ນໄວູ້ແລູ້ວ ເພິ່ນກ 
ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ໄປບອກໄປສອນກັບປະກຳດໃນບູ້ຳນໃນເມືອງຕ່ຳງໆ ຂອງ
ຄົນຢູ່ຫັ້ນ 
11:2 ບັດນີ້ ໂຢຮນັ  ຜູູ້ທີ່ໃຫູ້ຄົນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ ກ ຢູ່ໃນຄຸກ ໄດູ້ຍິນເຖິງ ກິດຈະກຳນ 
ຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຈັ່ງໄດູ້ໃຊູ້ລູກສິດສອງຄົນຂອງ ລຳວ ໄປຫຳ 
11:3 ແລູ້ວເຂົຳຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນເປັນຜູູ້ທີ່ຊິມຳນັ້ນບໍ້ ຫລືເຮົຳຊິຕູ້ອງຄອຍ-
ຖູ້ຳຫຳຜູູ້ອື່ນ” 
11:4  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປບອກ ໂຢຮັນ ອີກເຖິງແນວທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ເຫັນ 
11:5 ຄືວ່ຳ ຄົນຕຳບອດກ ຫຳຍບອດເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ແລູ້ວ ຄົນເປັ້ຍກ ຍ່ຳງໄດູ້ແລູ້ວ ຄົນ
ເປັນຂີ້ທູດກ ສະອຳດກູ້ຽງໝົດເປັນດີແລູ້ວ ຄົນຫູໜວກກ ໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ຄົນທີ່ຕຳຍໄປ
ກ ເປັນຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ກັບຂ່ຳວດີອັນປະເສີດນັ້ນໄດູ້ປະກຳດຕໍ່ຄົນຈົນແລູ້ວ 
11:6 ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ສະດຸດໃຈໃນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
11:7 ແລູ້ວບັດພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ອອກເມືອແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງຕົ້ນເວົ້ຳກັບ
ໝູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນເຖິງ ໂຢຮັນ ວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບັດໄດູ້ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ໄປເພື່ອ
ເບິ່ງອີຫຍັງ ໄປຫຳເບິ່ງຕົ້ນອໍ້ໄຫວທີ່ຖືກລົມພັດໄປມຳບໍ້ 
11:8 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອອກໄປຫຳເບິ່ງອີຫຍັງແໜ່ ໄປຫຳເບິ່ງຄົນນຸ່ງຜູ້ຳອ່ອນລຳຄຳ
ແພງໆບໍ້ ນີ້ແຫລະ ຄົນນຸ່ງຜູ້ຳອ່ອນຈັ່ງຊັ້ນມີແຕ່ຢູ່ໃນວັງຂອງກະສັດ 
11:9 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອອກໄປໄດູ້ເຫັນອີຫຍັງ ໄດູ້ເຫັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳບໍ້ ແມ່ນແລູ້ວ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ  ໂຢຮັນ ນັ້ນ ລຳວກ ເປັນຫລຳຍ-
ກວ່ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຊື່ໆ ໄດ໋ 
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11:10 ຄືແມ່ນຜູູ້ ທີ່ມີຖູ້ອຍຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໃຊູ້ທູດຂອງເຮົຳໄປທຳງໜູ້ຳ
ເພິ່ນ ແລູ້ວຊິກຽມຫົນທຳງໄວູ້ທຳງໜູ້ຳເພິ່ນ’ 
11:11 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ໃນພວກຄົນຊຶ່ງເກີດຈຳກແມຍິ່ງ
ນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໃຫຍກ່ວ່ຳ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນດອກ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ທີ່ຕໍ່ຳຕູ້ອຍທີ່-
ສຸດໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນກ ໃຫຍກ່ວ່ຳ ໂຢຮັນ ອີກ 
11:12 ແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳມຳຮອດມື້ນີ້ ລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ສະຫວັນກ ເປັນແນວທີ່ຄົນໄດູ້ຊອກຫຳດູ້ວຍໃຈຮູ້ອນຮົນ ຄຶດຢຳກຊິງເອົຳໃຫູ້ໄດູ້
ໂດຍໃຊູ້ອ ຳນຳດ 
11:13 ຄືຄ ຳໃນບົດຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບໃນບົດຂອງ
ກົດບັນຍັດໄດູ້ພະຍຳກອນມຳຈົນເຖິງສະໄໝຂອງ ໂຢຮັນ ນີ້ 
11:14 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິຍອມຮັບໃນເລື່ອງນີ້  ໂຢຮັນ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ກ ເປັນຄື ເອລີຢຳ  ຜ ູ້ທີ່
ສອງ ທີ່ຊິມຳນັ້ນ 
11:15 ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້ 
11:16 ແຕ່ເຮົຳຊິປຽບຄົນຍຸກນີ້ຄືອີຫຍັງແໜ່ ປຽບຄືເດັກທີ່ນັ່ງຫລິ້ນກຳງຕະຫລຳດ
ຮູ້ອງຕໍ່ໝູ່ 
11:17 ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກຂູ້ອຍໄດູ້ເປົ່ຳປີ່ໃຫູ້ພວກນຳງຟູ້ອນລ ຳ ແລູ້ວນຳງບໍ່ໄດູ້ຟູ້ອນລ ຳ 
ພວກຂູ້ອຍໄດູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈໃຫູ້ພວກນຳງ ແຕ່ພວກນຳງບໍ່ໄດູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈ
ນ ຳ’ 
11:18 ຄື ໂຢຮັນ ນັ້ນ  ລຳວ ບໍ່ໄດູ້ກິນໄດູ້ດື່ມ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຫຳວ່ຳ ‘ ລຳວ ມີຜີເຂົ້ຳສິງຢູ່’ 
11:19 ສ່ວນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ບັດເຮົຳມຳມີທັງກິນທັງດື່ມ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຫຳວ່ຳ 
‘ນີ້ແຫລະ ເປັນຄົນຂີ້ເມົຳກິນຈຸຫລຳຍ ເປັນໝູ່ກັນກັບພວກເກັບພຳສີກັບພວກຂີ້-
ບຳບ’ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພູມິປັນຍຳໄດູ້ພິສູດວ່ຳຖືກຕູ້ອງແລູ້ວຕຳມຜົນຂອງມັນ” 
11:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເລີ່ມຕິຕຽນຊຳວເມືອງຕ່ຳງໆ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ກັບໃຈໃໝ່ 
ແມ່ນແຕ່ເພິ່ນເຄີຍໄດູ້ເຮັດກຳນອັດສະຈັນແນວເປັນຕຳງຶດ ຫລຳຍແນວຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳ
ເຂົຳ 
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11:21 “ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຊຳວເມືອງ ໂຂຣຳຊີນ  ກັບລະວັງພິນຳດເດີ້ ຊຳວເມືອງ 
ເບດໄຊດຳ  ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນກຳນອັດສະຈັນແນວເປັນຕຳງຶດທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮັດໃນໝູ່ພວກ
ເຈົ້ຳນັ້ນ ຄືໄດູ້ເຮັດໃນເມືອງ ຕີເຣ ກັບເມືອງ  ຊີໂດນ  ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ພວກ-
ເຂົຳຄືຊິກັບໃຈ ນຸ່ງຜູ້ຳກະສອບນັ່ງຂີ້ເຖົ້ຳ ແຕ່ດົນນຳນ 
11:22 ແຕ່ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳຮອດຫັ້ນ ໂທດຂອງເມືອງ
 ຕີເຣ  ກັບເມືອງ ຊີໂດນ  ກ ຊິເບົຳກວ່ຳໂທດຂອງພວກເຈົ້ຳ 
11:23 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ຊຳວເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ເອີຍ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍົກຕົວເອງ
ຂຶ້ນຟູ້ຳສະຫວັນແລູ້ວ ແຕ່ເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຖືກລຳກລົງມຳເຖິງນະລົກ ໂດຍວ່ຳກຳນອັດ-
ສະຈັນແນວເປັນຕຳງຶດຊຶ່ງເຮົຳໄດູ້ເຮັດໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຄັ່ນໄດູ້ເຮັດໃນເມືອງ 
ໂສໂດມ  ເມືອງນັ້ນກ ຊິຍັງຢູ່ຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້ 
11:24 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳຮອດຫັ້ນ ໂທດຂອງເມືອງ 
ໂສໂດມ ຊິເບົຳກວ່ຳໂທດຂອງເຈົ້ຳເດີ້” 
11:25 ຍຳມນັ້ນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ໂອູ້ ຂູ້ຳແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ
ເປັນພຣະເຈົ້ຳເໜືອຟູ້ຳສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນໂລກ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຂອບຄຸນພໍ່ ທີ່ພໍ່ໄດູ້ປິດ-
ບັງສິ່ງແນວໝູ່ນີ້ໄວູ້ຈຳກຜູູ້ມີປັນຍຳກັບຜູູ້ສະຫລຳດ ແລູ້ວຈັ່ງເຜີຍໃຫູ້ພວກຜູູ້
ນູ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີຖຳນະໃຫູ້ຮູູ້ຈັກນ ຳ 
11:26 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ກຳນເຮັດຈັ່ງຊີ້ກ ເປັນທີ່ຊອບໃນສຳຍຕຳຂອງພໍ່ 
11:27 ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ມອບໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄວູ້ໃຫູ້ເຮົຳແລູ້ວ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຮູູ້-
ຈັກເຮົຳຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ນອກຈຳກພໍ່ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຮູູ້ຈັກພໍ່ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້ຳນອກ
ຈຳກເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດ ພູ້ອມທັງຜູູ້ທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດພ ໃຈທີ່ຊິເຜີຍໃຫູ້ຮູູ້ນ ຳ 
11:28 ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ເໜັດເໜື່ອຍເມື່ອຍລູ້ຳ ທີ່ໜັກອົກໜັກໃຈ ໃຫູ້ມຳຫຳເຮົຳເດີ້ ແລູ້ວເຮົຳ
ຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳເຊົຳເໜື່ອຍເປັນສຸກ 
11:29 ໃຫູ້ແບກແອກຂອງເຮົຳໄວູ້ເດີ້ ແລູ້ວຮຽນຮູູ້ຈຳກເຮົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳອ່ອນສຸພຳບ 
ກັບຮູູ້ຈັກຖ່ອມລົງ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈເພື່ອຈິດໃຈຂອງເຈົ້ຳ 
11:30 ຄືແອກຂອງເຮົຳກ ແບກງ່ຳຍ ກັບພຳລະຂອງເຮົຳກ ເບົຳ” 
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ມັດທຳຍ ບົດທີ 12 
12:1 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ພ ດີເປັນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ   ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍ່ຳງລັດໄປ
ໃນທົ່ງນຳເຂົ້ຳ ແລູ້ວລູກສິດຂອງເພິ່ນກ ຫິວ ເລີຍເລີ່ມເດັດຣວງເຂົ້ຳກິນແດ່ 
12:2 ແຕ່ບັດພ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເຫັນ ພວກເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ 
ລູກສິດຂອງເຈົ້ຳເຮັດແນວທີ່ກົດບັນຍັດຫູ້ຳມໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຮັດວຽກເຮັດງຳນໃນມື້ພັກ-
ງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ເຮົຳ” 
12:3 ແຕ່ເພິ່ນບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ໄດູ້ອ່ຳນບໍ້ ຊຶ່ງກະສັດ ດຳວິດ ໄດູ້
ເຮັດບັດ ລຳວ ຫິວ ພູ້ອມໝູ່ພວກຂອງ ລຳວ ນ ຳ 
12:4 ຄື ລຳວ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຮອືນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວໄດູ້ກິນເຂົ້ຳຈີ່ອັນສັກສິດ ຊຶ່ງ
ກົດບັນຍັດຫູ້ຳມໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ ລຳວ ກິນ ກັບບໍ່ໃຫູ້ໝູ່ ລຳວ ກິນນ ຳ ແຕ່ມີໄວູ້ສະເພຳະ
ປະໂລຫິດພວກດຽວເທົຳນັ້ນທີ່ຊິກິນໄດູ້ 
12:5 ຫລືພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ອ່ຳນໃນກົດບັນຍັດບໍ້ ທີ່ວ່ຳໃນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ  
ພວກປະໂລຫິດໃນພຣະວິຫຳນ ໄດູ້ເຮັດງຳນຊຶ່ງໄດູ້ພຳມື້ພັກງຳນນັ້ນເປັນມົນທິນ 
ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຖືວ່ຳຜິດ 
12:6 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນໝູ້ອງນີ້ມີຜູູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນໃຫຍ່ ສ ຳຄັນກວ່ຳພຣະ-
ວິຫຳນອີກ 
12:7 ແຕ່ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳໃຈຄວຳມໝຳຍຂອງຂໍ້ທີ່ວ່ຳ ‘ເຮົຳປຳດຖະໜຳຄວຳມ
ເມດຕຳ ບໍ່ແມ່ນກຳນບູຊຳ’ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນລົງໂທດໃຫູ້ຜູູ້ບໍ່ມີຄວຳມຜິດ 
12:8 ໂດຍວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດກ ເປັນເຈົ້ຳເປັນນຳຍ ຢູ່ເໜືອແມ່ນແຕ່ມື້ພັກງຳນ
ຂອງ ຊຳວຢິວ ເຮົຳຊະອີກ” 
12:9 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກ ທົ່ງນາ ນັ້ນໄປ ເພິ່ນກ ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳ
ຂອງ ຊຳວຢິວ  
12:10 ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງເປັນມືລີບຂູ້ຳງໜຶ່ງ ບັດນີ້ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນຖຳມເພິ່ນ
ວ່ຳ “ກົດບັນຍັດຫູ້ຳມໄວູ້ບໍ້ ທີ່ຊິປັວໂລກໃນມື້ພັກງຳນຂອງພວກຢິວເຮົຳ” ເຂົຳຖຳມ
ຈັ່ງຊີ້ກ ເພື່ອຊິຫຳແນວຈັບຜິດຟູ້ອງຮູ້ອງເພິ່ນໄດູ້ 
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12:11 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ມີຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ມີແກະໂຕດຽວ 
ແລູ້ວແກະໂຕນັ້ນຕົກບໍ່ໃນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ຈັບແກະໂຕນັ້ນ
ລຳກຂຶ້ນມຳບໍ້ 
12:12 ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຊິມີຄຸນຄ່ຳສູງກວ່ຳໂຕແກະບໍ່ແມ່ນບໍ້ ຈັ່ງຊັ້ນມັນກ ເປັນກຳນຖືກ
ແລູ້ວບໍ່ມີຜິດທີ່ຊິເຮັດແນວມັນດີໃນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ເຮົຳ” 
12:13 ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້ຢຽດມືລີບຂອງເຈົ້ຳອອກມຳເດີ້” 
ພ ຢຽດອອກມຳແລູ້ວ ມນືັ້ນກ ເຊົຳເປັນລີບກັບໝູ້ອງ ດີຄືມືອີກຂູ້ຳງໜຶ່ງ 
12:14 ບັດນີ້ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກ ອອກໄປປຶກສຳກັນເຖິງວ່ຳ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິຈັດ-
ກຳນເຮັດຮູ້ຳຍ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ 
12:15 ແຕ່ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ທນັ ໃນແຜນການຂອງເຂົາ  ເພິ່ນຈັ່ງອອກຈຳກໝູ້ອງ
ນັ້ນໄປ ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຕຳມເພິ່ນໄປ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງປົວພວກເຂົຳໃຫູ້
ເຊົຳເປັນພະຍຳດ ໝົດຄູ່ຄົນ 
12:16 ປົວແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງພວກເຂົຳໄວູ້ ຫູ້ຳມບໍ່ໃຫູ້ເຜີຍວ່ຳເພິ່ນເປັນຜູູ້ໃດ 
12:17 ນີ້ກ ເພື່ອຊິເປັນໄປຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ເອຊຳຢຳ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ທ ຳນຳຍໄວູ້ວ່ຳ 
12:18 “ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເຮົຳຊຶ່ງເຮົຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ ຜູູ້ທີ່ເຮົຳຮັກແພງພ ໃຈ
ຫລຳຍ ເຮົຳຊິໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເຮົຳສະຖິດຢູ່ນ ຳເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳຊິປະກຳດ
ທຳງຂອງຄວຳມຍຸດຕິທ ຳໃຫູ້ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
12:19 ແລູ້ວເພິ່ນຊິບໍ່ທະເລຳະວິວຳດກັບໃຜ ກັບເພິ່ນຊິບໍ່ອອກສຽງໂຫ່ຮູ້ອງ ແລູ້ວບໍ່ມີ
ໃຜຊິໄດູ້ຍິນສຽງໂດ່ງດັ່ງຂອງເພິ່ນຕຳມຫົນທຳງ 
12:20 ແລູ້ວເພິ່ນຊິບໍ່ໄດູ້ຫັກໄມູ້ອໍ້ທີ່ຊໍ້ຳ  ກັບຊິບໍ່ດັບໄສູ້ຕະກຽງທີ່ໃກູ້ຊິມອດ ຈົນກວ່ຳ
ຜູູ້ຍຸດຕິທ ຳຊິປຳກົດຂຶ້ນດູ້ວຍກຳນໄຊຊະນະ 
12:21 ແລູ້ວພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດກ ຊິວຳງໃຈໃນນຳມຂອງເພິ່ນ” 
12:22 ຢູ່ມຳມີພວກຄົນໄດູ້ພຳຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງມີຜີເຂົ້ຳສິງ ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ຄົນນັ້ນ
ເປັນທັງຕຳບອດພູ້ອມປຳກກືກນ ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີກັບ
ໝູ້ອງ ຄືຕຳກ ເຫັນໄດູ້ກັບປຳກກ ເວົ້ຳໄດູ້ 
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12:23 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຈັ່ງຖຳມກັນວ່ຳ “ຄົນນີ້ເປັນລູກຫລຳນ
ຂອງກະສັດ ດຳວິດ ບໍ່ແມ່ນບໍ້” 
12:24 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ບັດໄດູ້ຍິນເລື່ອງກຳນປົວເຂົຳກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ບໍ່ໄດູ້
ຂັບໄລ່ຜີອອກດອກ ນອກຈຳກໂດຍອ ຳນຳດຂອງ ເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ  ເບເອນເຊ-
ບູນ  ເຈົ້ຳຜີໃຫຍຂ່ອງຄວຳມມືດນັ້ນ” 
12:25 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ຮູູ້ຈັກຄວຳມຄຶດຂອງພວກເຂົຳ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກໃດໆ ຊຶ່ງແຕກແຍກກັນພຳຍໃນກ ຊິຕູ້ອງລົ້ມລົງ ແລູ້ວເມືອງໃດໆ ເຮືອນ
ໃດໆ ທີ່ແຕກແຍກກັນພຳຍໃນກ ຊິພັງທະລຳຍ ຢູ່ຕໍ່ໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
12:26 ຄືຄັ່ນຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນສຳມຳດຊິຂັບໄລ່ໂຕມັນເອງອອກໄປ ສະແດງ
ວ່ຳມັນກ ແຕກແຍກກັນພຳຍໃນຢູ່ແລູ້ວ ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງມັນຊິຢູ່ຕໍ່-
ໄປໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
12:27 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳຂັບໄລ່ຜີອອກໂດຍອ ຳນຳດຂອງເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ  ເບເອນເຊ-
ບູນ ນັ້ນ  (ຕາມທີ່ເຈົ້າຫາເວົ້ານີ້)  ໝູ່ພວກຂອງເຈົ້ຳຂັບໄລ່ຜີອອກໂດຍອ ຳນຳດ
ຂອງໃຜສັ່ນ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຂົຳເອງຊິເປັນຜູູ້ຊີ້ໜູ້ຳຕັດສິນພວກເຈົ້ຳເອົຳ ໂລດ  
12:28 ແຕ່ຄັ່ນເຮົຳຂັບໄລ່ຜີອອກດູ້ວຍອ ຳນຳດຂອງ ພຣະວນິຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ 
ສະແດງວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໄດູ້ມຳຮອດມຳເຖິງພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
12:29 ບໍ່ຊັ້ນ ເວົ້ຳພື້ນ ຄົນຊິເຂົ້ຳໄປປຸູ້ນເອົຳຊັບໃນເຮືອນຂອງຄົນຜູູ້ມີກ ຳລັງໄດູ້ຈັ່ງໃດ  
ນອກຈຳກຊິຈັບມັດຄົນຜູູ້ມີກ ຳລັງນັ້ນໄວູ້ຊະກ່ອນ ຈັ່ງຊິປຸູ້ນເອົຳຊັບໃນເຮືອນຂອງ
ເຂົຳໄດູ້ 
12:30 ຄືຜູູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ຝ່ຳຍເຮົຳກ ເປັນປະຕິປັກຕໍ່ເຮົຳ ກັບຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮ່ວມຊ່ອຍເຮົຳໃນກຳນ
ເກັບກ່ຽວ ຜູູ້ນັ້ນກ ຢູ່ຝ່ຳຍກຳນແຕກແຍກໃຫູ້ກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປ 
12:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຄວຳມຜິດບຳບກັບຄ ຳໝິ່ນປະມຳດໝົດຄູ່ແນວ
ຂອງຄົນຊິໄດູ້ຮັບກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພໄດູ້ໝົດ ເວັ້ນແຕ່ຄ ຳຫລົບຫລູ່ດູໝິ່ນ 
ພຣະວິນຍຳນ  ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຈັກເທື່ອເລີຍ 
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12:32 ແລູ້ວແມ່ນຜູູ້ໃດຊິເວົ້ຳດູໝິ່ນດູຖູກໃສ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຮັບ
ກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພໄດູ້ ໂລດ  ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ເວົ້ຳດູໝິ່ນດູຖູກໃສ່ ພຣະວິນ-
ຍຳນ  ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຈັກເທື່ອເລີຍ ບໍ່ວ່ຳຊິຢູ່ໃນໂລກນີ້ 
ຫລືໃນໂລກທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ ກ ບໍ່ໄດູ້ຄືກັນ 
12:33 ຄືວ່ຳ ຄັ່ນກົກໄມູ້ດີ ໝຳກຂອງມັນກ ຊິດີໄປນ ຳ ແຕ່ຄັ່ນກົກໄມູ້ເລວ ໝຳກຂອງ
ມັນກ ຊິເລວຕຳມ ໂດຍວ່ຳຄົນເຮົຳສຳມຳດຮູູ້ຈັກວ່ຳດີຫລືບໍ່ດີໄດູ້ໂດຍພິຈຳລະນຳ
ເບິ່ງໝຳກເບິ່ງຜົນ 
12:34 ໂອູ້ ຊຳດງູຮູ້ຳຍເອີຍ ເຈົ້ຳພວກຊຳດຊົ່ວ ຊິເວົ້ຳໃນທຳງດີໄດູ້ຈັ່ງໃດ ຄືປຳກມັກ
ຊິເວົ້ຳອອກຈຳກໃຈທີ່ເຕັມລົ້ນດູ້ວຍແນວໃດແນວໜຶ່ງ 
12:35 ຄືຜູູ້ດີກ ຊິເວົ້ຳແນວດີອອກຈຳກສົມບັດອັນດີໃນໃຈຂອງເຂົຳ ແຕ່ຄົນຊົ່ວກ ຊິ
ເວົ້ຳແນວຊົ່ວອອກຈຳກສົມບັດອັນຊົ່ວໃນໃຈຂອງເຂົຳຄືກັນ 
12:36 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໝົດຄູ່ຄ ຳທີ່ບໍ່ເປັນສຳລະຊຶ່ງຄົນເວົ້ຳອອກມຳນັ້ນ 
ເຂົຳຊິຕູ້ອງໃຫູ້ກຳນສ ຳລັບຄ ຳແນວໝູ່ນັ້ນ ໃນມື້ກຳນພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳໃນທຳງໜູ້ຳ
ນັ້ນ 
12:37 ຄື ໂດຍຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ  ອຳດ ພິສູດໄດູ້ວ່ຳເຈົ້ຳເປັນຄົນຊອບທ ຳ ຫລວື່ຳ
ໂດຍຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຈົ້ຳ  ອຳດ ພິສູດໄດູ້ວ່ຳເຈົ້ຳຕູ້ອງຖືກກຳນຕັດສິນລົງໂທດ” 
12:38 ຍຳມນັ້ນພ ດີ ມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເວົ້ຳເປັນກຳນ
ເຍຳະເຍີ້ຍກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຢຳກຊິເຫັນເຄື່ອງໝຳຍ
ສ ຳຄັນຈຳກທ່ຳນແໜ່” 
12:39 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພວກຊຳດຊົ່ວທີ່ຫລິ້ນຊູູ້ ນອກໃຈພຣະເຈົ້າ 
ຊອກຫຳເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນ ແຕ່ຊິບໍ່ມີໃຫູ້ເຂົຳດອກ ເວັ້ນແຕ່ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນ
ຂອງ ໂຢນຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
12:40 ຄືວ່ຳ ‘ ໂຢນຳ ໄດູ້ຢູ່ໃນທູ້ອງປຳວຳນສຳມມື້ສຳມຄືນ’ ສໍ່ຳໃດ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດ
ມະນຸດກ ຊິຢູ່ໃນທູ້ອງແຜ່ນດິນໂລກສຳມມື້ສຳມຄືນສໍ່ຳນັ້ນ 
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12:41 ແລູ້ວຊຳວເມືອງ ນີເນເວ ນັ້ນ ຊິລຸກຂຶ້ນໃນມື້ພິພຳກສຳຂອງຄົນຍຸກນີ້ ແລູ້ວຊິ
ຊີ້ໜູ້ຳຕັດສິນລົງໂທດເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳຊຳວເມືອງ ນີເນເວ ນັ້ນໄດູ້ກັບໃຈໃໝ່ຕຳມຄ ຳ
ປະກຳດຂອງ ໂຢນຳ  ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ຳ ໂຢນຳ ໄດູ້ຢູ່ນີ້ແລູ້ວ 
12:42 ແລູ້ວລຳຊິນີທີ່ມຳຈຳກທຳງທິດໃຕູ້ ລຳຊິນີຊິລຸກຂຶ້ນໃນມື້ພິພຳກສຳຂອງພວກ
ຄົນຍຸກນີ້ ແລູ້ວຊິຊີ້ໜູ້ຳຕັດສິນລົງໂທດເຂົຳ ຄືວ່ຳລຳຊິນີນັ້ນໄດູ້ມຳຈຳກທີ່ສຸດປຳຍ-
ແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອຊິຟັງສະຕິປັນຍຳຂອງກະສັດ ໂຊໂລໂມນ  ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ຳກະສັດ ໂຊໂລໂມນ ໄດູ້ຢູ່ນີ້ແລູ້ວ 
12:43 ຄືວ່ຳ ບັດຜີໂສໂຄກອອກຈຳກຄົນແລູ້ວ ມັນກ ວົນໄປວຽນມຳໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ 
ຊອກຫຳໝູ້ອງຢຸດພັກແຕ່ບໍ່ພໍ້ເລີຍ 
12:44 ມັນເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຂູ້ອຍຊິຫລົບໄປຢູ່ເຮືອນເກົ່ຳຂອງຂູ້ອຍທີ່ອອກມຳນັ້ນ’ ແລູ້ວ
ບັດຜີນັ້ນຫລົບໄປ ກ ເຫັນເຮອືນນັ້ນຍັງຫວ່ຳງຢູ່ ກັບຖືກປັດກວຳດ ຕົກແຕ່ງໄວູ້
ຢ່ຳງສວຍງຳມ 
12:45 ແລູ້ວມັນຈັ່ງໄປຊວນຜີອີກເຈັດໂຕແຮງຮູ້ຳຍກວ່ຳມັນອີກ ແລູ້ວພວກມັນກ ພຳ-
ກັນເຂົ້ຳຢູ່ເຮືອນນັ້ນ ແລູ້ວໃນຍຳມສຸດທູ້ຳຍຄົນນັ້ນກ ຕົກຢູ່ໃນສະພຳບແຮງຮູ້ຳຍ
ກວ່ຳທ ຳອິດ ແລູ້ວສ່ວນຄົນຊຳດຊົ່ວນີ້ກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ” 
12:46 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຍັງເວົ້ຳກັບພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນ ນີ້ແຫລະ ແມ່ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍ
ຂອງເພິ່ນພຳກັນມຳຫຳຢືນຢູ່ທຳງນອກ ຢຳກຊຸມກັບເພິ່ນ 
12:47 ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ແມກັ່ບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງທ່ຳນ
ຢືນຢູ່ທຳງນອກຢຳກຊິເວົ້ຳນ ຳທ່ຳນ” 
12:48 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳນັ້ນວ່ຳ “ໃຜແໜເ່ປັນແມຂ່ອງເຮົຳ ກັບເປັນພີ່-
ນູ້ອງກັນກັບເຮົຳ” 
12:49 ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນກ ຢຽດມືອອກໄປທຳງພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ 
ນີ້ແມ່ນແມກັ່ບພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳ 
12:50 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້
ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະເປັນພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງກັບເປັນແມຂ່ອງເຮົຳ” 
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ມັດທຳຍ ບົດທີ 13 
13:1 ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລົງຈຳກເຮືອນ ອອກໄປນັ່ງຢູ່ຊຳຍທະເລ 
13:2 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ພຳກັນມຳຫຳເພິ່ນ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງລົງໄປນັ່ງຢູ່ໃນ
ເຮືອ ແລູ້ວຄົນພວກນັ້ນກ ຢືນຢູ່ເທິງຝັ່ງ 
13:3 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວເປັນຄ ຳປຽບທຽບ
ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຫວ່ຳນຄົນໜຶ່ງອອກໄປຫວ່ຳນເມັດເຂົ້ຳ 
13:4 ແລູ້ວບັດພວມຫວ່ຳນຢູ່ຫັ້ນ ລຳງເມັດກ ຕົກຕຳມແຄມທຳງ ແລູ້ວນົກກ ລົງມຳ
ກິນໝົດ 
13:5 ລຳງເມັດກ ຕົກໃສ່ໝູ້ອງທີ່ເປັນພື້ນຫີນ ມີເນື້ອດິນບຳງໆ ຈັ່ງງອກຂຶ້ນໂດຍໄວ
ຍູ້ອນດິນບໍ່ເລິກ 
13:6 ແລູ້ວບັດຕະເວັນຂຶ້ນ  ມັນກ ຖືກແດດເຜົຳຍູ້ອນບໍ່ມີຮຳກເລີຍຫ່ຽວໄປ 
13:7 ແລູ້ວລຳງເມັດກ ຕົກຢູ່ກຳງໜຳມ ແຕໜ່ຳມໄດູ້ງອກຂຶ້ນກ່ອນເລີຍປົກຄຸມມັນໄວູ້ 
13:8 ແລູ້ວລຳງເມັດກ ຕົກໃສ່ດິນດີ ແລູ້ວເກີດຜົນ ໄດູ້ຮູ້ອຍເທົ່ຳແດ່ ຫົກສິບເທົ່ຳແດ່ 
ສຳມສິບເທົ່ຳແດ່ 
13:9 ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 
13:10 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກລູກສິດຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງທ່ຳນຈັ່ງເວົ້ຳກັບ
ພວກເຂົຳເປັນແຕ່ຄ ຳປຽບທຽບຊື່ໆ” 
13:11 ເພິ່ນຈັ່ງຕອບພວກລູກສິດວ່ຳ “ຍູ້ອນວ່ຳ ຖູ້ອຍຄ ຳອັນເລິກລັບເລື່ອງລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກສະຫວັນນັ້ນໄດູ້ມອບໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳທີ່ຊິຮູູ້ຈັກນ ຳ  ແຕ່ສ ຳລັບພວກຄົນ
ພຳຍນອກຫັ້ນກ ບໍ່ເລີຍ 
13:12 ຄືວ່ຳຜູູ້ໃດມີຢູ່ແລູ້ວ ກ ຊິເຕີມໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເພີ່ມອີກ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນແຕ່ແນວທີ່
ເຂົຳມີຢູ່ແລູ້ວ ກ ຊິເອົຳອອກໄປຈຳກເຂົຳ 
13:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳເປັນຄ ຳປຽບທຽບ ຍູ້ອນວ່ຳເຖິງແມ່ນເຂົຳ
ເຫັນກ ຄືບໍ່ເຫັນ ເຖິງໄດູ້ຍິນກ ຄືບໍ່ໄດູ້ຍິນ ກັບບໍ່ເຂົ້ຳໃຈນ ຳ 
13:14 ແລູ້ວຄ ຳທ ຳນຳຍຂອງ ເອຊຳຢຳ ກ ສ ຳເລັດຢູ່ໃນຄົນພວກນັ້ນທີ່ວ່ຳ ‘ພວກເຈົ້ຳ
ຊິໄດູ້ຍິນ ແຕ່ຊິບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ ແລູ້ວຊິເບິ່ງເຫັນ ແຕ່ຊິບໍ່ໄດູ້ຮູູ້ຈັກເລີຍ 



ມັດທຳຍ  40 
13:15 ຍູ້ອນວ່ຳ ຈິດໃຈຂອງຊົນຊຳດນີ້ກ ໜຳປຶກເປັນເຊີ່ໆ ຊ່ຳໆ ຢູ່ ຫູຂອງເຂົຳກ ຕຶງ 
ຕຳຂອງເຂົຳກ ປິດໄວູ້ແລູ້ວ ຢູ້ຳນວ່ຳໃນຍຳມໃດເຂົຳ ອຳດ ຊິເຫັນດູ້ວຍຕຳ ກັບໄດູ້-
ຍິນດູ້ວຍຫູ ກັບເຂົ້ຳໃຈດູ້ວຍໃຈ ແລູ້ວຊິຫັນມຳກັບໃຈໃໝ ່ແລູ້ວເຮົຳຈັ່ງຊິປົວເຂົຳ
ໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີ’ 
13:16 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ຕຳຂອງເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກແລູ້ວຍູ້ອນເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນ ກັບ
ຫູຂອງເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກແລູ້ວຍູ້ອນເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນ 
13:17 ຄືເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳກັບຜູູ້ທ່ຽງທ ຳຫລຳຍຄົນຢຳກຊິເຫັນສິ່ງທີ່ຕຳຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນ ແຕ່
ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຫັນ ກັບຢຳກຊິໄດູ້ຍິນສິ່ງທີ່ຫູຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນ ແຕ່ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຍິນ 
13:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບຟັງຄ ຳປຽບທຽບເລື່ອງຜູູ້ຫວ່ຳນເມັດເຂົ້ຳເດີ້ 
13:19 ຄື ບັດຜູູ້ໃດໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນ
ນັ້ນແຕ່ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ  ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍກ ມຳຈີກເອົຳ ພຣະຄ ຳ ທີ່ຫວ່ຳນໃນໃຈຂອງເຂົຳ
ນັ້ນອອກໄປຊະ ອັນນີ້ກ ໄດູ້ແກ່ຜູູ້ຊຶ່ງຮັບເມັດເຂົ້ຳທີ່ຕົກຕຳມແຄມທຳງ 
13:20 ກັບຜູູ້ທີ່ຮັບເອົຳເມັດເຂົ້ຳທີ່ຕົກໃສ່ດິນບຳງທີ່ມີພື້ນຫີນນັ້ນ ໄດູ້ແກ່ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຍິນ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວກ ຮັບເອົຳ ໂລດ ດູ້ວຍຄວຳມດີໃຈ 
13:21 ແຕ່ບໍ່ມີຮຳກໃນໂຕເອງ ເລີຍທົນຢູ່ນູ້ອຍໜຶ່ງ ຄບັືດເກີດກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກ
ຫລືກຳນຂົ່ມເຫງຕ່ຳງໆ ຍູ້ອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ໃຈ
ເຂົຳສະດຸູ້ງແຮງເລີຍເລີກໄປ 
13:22 ຜູູ້ທີ່ຮັບເມັດເຂົ້ຳທີ່ຕົກຢູ່ກຳງໜຳມນັ້ນ ໄດູ້ແກ່ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບຟັງ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ຟັງແລູ້ວກຳນວຕົິກກັງວົນຕຳມຄ່ຳນິຍົມທຳງໂລກນີ້ ກັບກຳນລໍ້ລວງ
ທຳງຊັບສິນເງິນທອງ ກ ເລີຍຮັດຫຸູ້ມເອົຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້  ກຳນເກີດ
ຜົນຂອງຜູູ້ນັ້ນກ ເລີຍເຊົຳໄປຕຳມ 
13:23 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບເມັດເຂົ້ຳທີ່ຕົກໃນດິນດີນັ້ນ ໄດູ້ແກ່ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ  ແລູ້ວເຂົ້ຳໃຈ ຜູູ້ນັ້ນເລີຍເກີດຜົນໃນຊີວິດຮູ້ອຍເທົ່ຳແດ່ ຫົກສິບເທົ່ຳແດ່ 
ສຳມສິບເທົ່ຳແດ່” 
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13:24 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບອີກເລື່ອງໜຶ່ງໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງວ່ຳ “ລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ ໄດູ້ຫວ່ຳນເມັດເຂົ້ຳພັນດີໃນນຳຂອງ-
ໂຕ 
13:25 ແຕ່ບັດຄົນ ໃຊູ້ ນອນຫລັບຢູ່ ທຳງສັດຕູຂອງຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນ ລັກມຳຫວ່ຳນ
ເຂົ້ຳລະມຳນປົນກັບເຂົ້ຳພັນດີນັ້ນໄວູ້ ແລູ້ວກ ຫລົບໜໄີປ 
13:26 ບັດຕົ້ນເຂົ້ຳນັ້ນແຕກໜໍ່ງອກຂຶ້ນອອກຮວງແລູ້ວ ເຂົ້ຳລະມຳນກ ໄດູ້ເຕີບໂຕ
ຂຶ້ນມຳນ ຳ 
13:27 ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງນຳຍເຮືອນຈັ່ງມຳບອກນຳຍວ່ຳ ‘ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນຳຍໄດູ້
ຫວ່ຳນເຂົ້ຳພັນດີໃນນຳຂອງນຳຍບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແຕ່ເຂົ້ຳລະມຳນນັ້ນມຳແຕ່ໄສ’ 
13:28 ນຳຍກ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ ‘ນີ້ເປັນກຳນເຮັດຂອງສັດຕູເຮົຳ’ ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຈັ່ງ
ຖຳມນຳຍວ່ຳ ‘ນຳຍຢຳກຊິໃຫູ້ພວກເຮົຳໄປຫລົກເກັບເຂົ້ຳລະມຳນນັ້ນອອກບໍ້’ 
13:29 ແຕ່ນຳຍຕອບວ່ຳ ‘ຢ່ຳເລີຍ ຢູ້ຳນວ່ຳບັດພວມຫລົກເຂົ້ຳລະມຳນນັ້ນອອກ
ເຂົ້ຳພັນດີຂອງເຮົຳຊິຖືກດຶງອອກມຳນ ຳ 
13:30 ໃຫູ້ທັງສອງໃຫຍໄ່ປພູ້ອມກັນຈົນເຖິງຍຳມເກັບກ່ຽວ ແລູ້ວໃນຍຳມເກັບກ່ຽວ
ນັ້ນ ເຮົຳຊິສັ່ງພວກຄົນກ່ຽວໄວູ້ວ່ຳ “ໃຫູ້ເກັບເອົຳເຂົ້ຳລະມຳນອອກກ່ອນ ມັດເປັນ
ຟ່ອນໆ ໄວູ້ເພື່ອເຜົຳໄຟຊະ ແຕ່ເຂົ້ຳພັນດີນັ້ນ ໃຫູ້ຂົນເອົຳໄປມູ້ຽນໄວູ້ໃນເລົ້ຳເຂົ້ຳ
ຂອງເຮົຳ”’ 
13:31  ພຣະເຢຊູ ຍັງເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບອີກເລື່ອງໜຶ່ງໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ ‘ລຳຊະອຳນຳ-
ຈັກສະຫວັນປຽບຄືເມັດຜັກກຳດເມັດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງເອົຳໄປເພຳະປຸກໄວູ້
ໃນໄຮນ່ຳຂອງໂຕ 
13:32 ຊຶ່ງເມັດຜັກກຳດນັ້ນກ ນູ້ອຍກວ່ຳເມັດອື່ນໆ ທັງໝົດ  ແຕ່ບັດອອກງອກໂຕຂຶ້ນ
ແລູ້ວ ມັນກ ຍິ່ງໃຫຍທ່ີ່ສຸດໃນພວກກ ໄມູ້ທັງໝົດ ຈັ່ງເຕີບໂຕເປັນກົກໄມູ້ໃຫຍອີ່ຫລີ
ເຖິງພວກນົກຈັ່ງມຳເຮັດຮັງອຳໄສຢູ່ຕຳມງ່ຳຂອງກົກນັ້ນໄດູ້’ 
13:33 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຍັງເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງອີກເລື່ອງໜຶ່ງວ່ຳ ‘ລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືເຊື້ອຟູ ຊຶ່ງແມຍິ່ງຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ເອົຳມຳເຈືອລົງໃນແປູ້ງສຳມຖັງ 
ແລູ້ວມັນກ ລຳມໄປຈົນແປູ້ງນັ້ນຟູຂຶ້ນທັງໝົດ’ 
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13:34 ຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ທັງໝົດ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍເປັນແຕ່
ຄ ຳປຽບທຽບ ແລູ້ວນອກຈຳກໃຊູ້ຄ ຳປຽບທຽບເພິ່ນກ ບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳອີຫຍັງກັບພວກເຂົຳ
ອີກເລີຍ 
13:35 ທັງນີ້ກ ເພື່ອຊິໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເວົ້ຳໄວູ້ໂດຍຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບດູ້ວຍປຳກເຮົຳ ກັບເຮົຳຊິກ່ຳວ
ຖູ້ອຍຄ ຳຊຶ່ງຖືກປິດຊ່ອນໄວູ້ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນຊິສູ້ຳງໂລກ’ 
13:36 ແລູ້ວພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສົ່ງຄົນພວກນັ້ນເມືອແລູ້ວ ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນ ພວກ
ລູກສິດຂອງເພິ່ນກ ເລີຍມຳຂ ນ ຳເພິ່ນວ່ຳ ‘ຊ່ອຍອະທິບຳຍໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຂົ້ຳໃຈແ
ໜ່ຄ ຳປຽບທຽບເລື່ອງເຂົ້ຳລະມຳນໃນໄຮນ່ຳນັ້ນ’ 
13:37  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ ‘ຜູູ້ຫວ່ຳນເມັດເຂົ້ຳດີນັ້ນໄດູ້ແກ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດ
ມະນຸດ 
13:38 ໄຮນ່ຳນັ້ນໄດູ້ແກ່ໂລກນີ້ ສ່ວນເມັດເຂົ້ຳດີໄດູ້ແກ່ລູກໆ ຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກ 
ແຕ່ເຂົ້ຳລະມຳນນັ້ນໄດູ້ແກ່ລູກໆ ຂອງເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ 
13:39 ສັດຕູຜູູ້ຫວ່ຳນເຂົ້ຳລະມຳນໄດູ້ແກ່ຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ ຍຳມເກັບກ່ຽວໄດູ້
ແກ່ກຳນຈົບລົງຂອງໂລກນີ້ ກັບຜູູ້ເກັບກ່ຽວນັ້ນໄດູ້ແກ່ພວກເທວະທູດ ຂອງເຮົາ 
13:40 ຈັ່ງຊັ້ນ ກຳນທີ່ເຂົຳເກັບກ່ຽວເຂົ້ຳລະມຳນໄປເຜົຳໄຟເປັນໄປຈັ່ງໃດ ກຳນຈົບ-
ລົງຂອງໂລກນີ້ກ ຊິເປັນໄປຈັ່ງຊັ້ນ 
13:41 ຄືເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິໃຊູ້ພວກເທວະທູດຂອງເຮົຳອອກໄປເກັບລວບລວມ
ໝົດຄູ່ແນວທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ສະດຸູ້ງຫລົງຜິດ ພູ້ອມກັບພວກຜູູ້ທີ່ເຮັດຄວຳມຊົ່ວ-
ຊູ້ຳເລວຊຳມ 
13:42 ແລູ້ວ ເທວະທ ດເຮົາ ຊິໂຍນມັນຖິ້ມລົງໃນເຕົຳໃຫຍ່ທີ່ມີໄຟລຸກແຮງແສງຈູ້ຳ 
ໝູ້ອງທີ່ຊິມີກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່ຕະຫລອດ 
13:43 ໃນຍຳມນັ້ນຜູູ້ທ່ຽງທ ຳຊິສ່ອງແສງຈູ້ຳສະທູ້ອນອອກໄປຄືກັນກັບຕະເວັນ ຢູ່ໃນ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຂົຳ ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້’ 
13:44 ອີກແນວໜຶ່ງ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືຂຸມຊັບທີ່ຖືກຊ່ອນໄວູ້ກຳງທົ່ງ
ນຳທົ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງບັດມີຄົນໜຶ່ງໄດູ້ຮັບ ກ ເລີຍເຊື່ອງໄວູ້ອີກ ແລູ້ວອອກໄປຂຳຍໝົດຄູ່
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ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຂົຳມີຢູ່ ດູ້ວຍຄວຳມດີອົກດີໃຈ ແລູ້ວເອົຳເງິນໄປຊື້ທົ່ງນຳນັ້ນໄວູ້ເປັນ
ຂອງໂຕ 
13:45 ແລູ້ວອີກແນວໜຶ່ງ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືພໍ່ຄູ້ຳທີ່ຊອກຫຳໄຂ່ມຸກ
ຢ່ຳງດີ 
13:46 ຊຶ່ງບັດ ລຳວ ໄດູ້ຮັບໄຂ່ມຸກທີ່ລໍ້ຳຄ່ຳເມັດໜຶ່ງ ຈັ່ງອອກໄປຂຳຍໝົດຄູ່ອັນຄູ່
ແນວທີ່ເຂົຳມີຢູ່ ແລູ້ວໄປຊື້ໄຂ່ມຸກເມັດນັ້ນ 
13:47 ອີກແນວໜຶ່ງ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືອວນທີ່ລຳກຢູ່ໃນທະເລ ຈັ່ງຕິດ
ປຳໝົດຄູ່ແນວ 
13:48 ຊຶ່ງບັດອວນນັ້ນເຕັມແລູ້ວເຂົຳກ ລຳກຂຶ້ນຝັ່ງ ແລູ້ວນັ່ງລົງເລືອກເອົຳແຕ່ປຳໂຕ
ດີໆ ໃສ່ເຂັ່ງໄວູ້ ແຕ່ປຳບໍ່ເປັນຕຳເອົຳນັ້ນກ ຖິ້ມຊະ 
13:49 ຄືໃນຍຳມກຳນຈົບລົງຂອງໂລກທີ່ຊິມຳນັ້ນ ມັນກ ຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຄືພວກເທ-
ວະທູດຊິອອກມຳແຍກຄັດຄົນຊົ່ວອອກຈຳກຄົນທ່ຽງທ ຳ 
13:50 ແລູ້ວກ ຊິໂຍນຖິ້ມຄົນຊົ່ວນັ້ນລົງໃນເຕົຳໃຫຍທ່ີ່ມີໄຟລຸກແຮງແສງຈູ້ຳ ເປັນ
ໝູ້ອງທີ່ຊິມີກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່ຕະຫລອດ” 
13:51 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈແລູ້ວ
ບໍ້” ເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເຂົ້ຳໃຈ ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ” 
13:52 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ້ນ ນັກທ ຳຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນສອນເຖິງ
ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນ ປຽບຄືນຳຍເຮືອນທີ່ຊິນ ຳເອົຳທັງຂອງໃໝກັ່ບຂອງເກົ່ຳ
ອອກຈຳກຄັງຂອງເຂົຳ” 
13:53 ຕໍ່ມຳບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບແນວໝູນ່ີ້ໝົດແລູ້ວ ເພິ່ນກ ອອກຈຳກ
ໝູ້ອງນັ້ນໄປ 
13:54 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ມຳຮອດບູ້ຳນເມືອງຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ເພິ່ນກ ສອນໃນສຳ-
ລຳທ ຳຂອງພວກເຂົຳ ຈົນຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນແປກໃຈຫລຳຍ ແລູ້ວເວົ້ຳກັນວ່ຳ 
“ຄົນຜູູ້ນີ້ມີສະຕິປັນຍຳກັບກຳນອັດສະຈັນແນວເປັນຕຳງຶດນີ້ມຳແຕ່ໄສ 
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13:55 ຄົນຜູູ້ນີ້ເປັນລູກຊຳຍຂອງຊ່ຳງໄມູ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແລູ້ວແມຂ່ອງເຂົຳຊື່ ມຳຣິອຳ 
ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງເຂົຳຊື່ ຢຳໂກໂບ   ໂຢເສ   ຊີໂມນ  ກັບ ຢູດຳ ບໍ່
ແມ່ນບໍ້ 
13:56 ແລູ້ວພວກນູ້ອງສຳວຂອງເຂົຳຄູ່ຄົນກ ຢູ່ກັບເຮົຳທຳງນີ້ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ຖູ້ຳເປັນຈັ່ງ-
ຊັ້ນ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ໄດູ້ ປັນຍາກັບການອັດສະຈັນ ແນວໝູ່ນີ້ມຳແຕ່ໄສສັ່ນ” 
13:57 ແລູ້ວພວກໄທບູ້ຳນຈັ່ງເກີດກຳນສະດຸດບໍ່ພ ໃຈໃນເພິ່ນ ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳ
ກັບເຂົຳວ່ຳ “ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິບໍ່ຂຳດກຳນນັບຖື ເວັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນ
ບູ້ຳນເມືອງຂອງເຂົຳເອງ ກັບໃນເຮືອນຂອງເຂົຳນ ຳ” 
13:58 ແລູ້ວເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ເຮັດກຳນອັດສະຈັນແນວເປັນຕຳງຶດຫລຳຍປຳນໃດຢູ່ໃນ
ເມືອງນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ມີຄວຳມເຊື່ອເລີຍ 

ມັດທຳຍ ບົດທ ີ14 
14:1 ຫວ່ຳງນັ້ນ ຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ເຖິງຫູຂອງເຈົ້ຳເມືອງ ເຮໂຣດ  
14:2  ລຳວ ຈັ່ງບອກພວກຄົນໃຊູ້ ລຳວ ວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເນຳະຕູ້ອງເປັນ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິ-
ທີຈຸ່ມນໍ້ຳ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ຈັ່ງຊັ້ນກຳນອັດສະຈັນແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ມຳຈຳກ 
ລຳວ ແນ່” 
14:3 ຄືວ່ຳ ແມ່ນ ເຮໂຣດ ນັ້ນທີ່ໄດູ້ຈັບ ໂຢຮັນ  ແລູ້ວຈັ່ງມັດຂັງຄຸກໄວູ້ ຍູ້ອນເຫັນແກ່
ຄ ຳຂ ຂອງນຳງ ເຮໂຣເດຍ  ຜູູ້ເປັນນູ້ອງໃພູ້ ເມຍຂອງ ຟີລິບ ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ລຳວ 
ນັ້ນ 
14:4 ຄື ໂຢຮັນ ນີ້ເຄີຍບອກເຕືອນ ເຮໂຣດ ວ່ຳ “ມັນຜິດກົດບັນຍັດໄດ໋ ທີ່ເຈົ້ຳເອົຳ
ນຳງນັ້ນມຳເປັນເມຍ” 
14:5 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ ເຮໂຣດ ຄຶດຊິສັງຫຳນ ໂຢຮັນ  ກ ເຮັດບໍ່ໄດູ້ຍູ້ອນເຄົຳລົບພວກ
ຄົນຫລວງຫລຳຍ ຄືເຂົຳຖືກັນວ່ຳ ໂຢຮັນ ນີ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໜຶ່ງ 
14:6 ແຕ່ບັດຮອດຍຳມສະຫລອງມື້ເກີດຂອງ ເຮໂຣດ  ລູກສຳວຂອງນຳງ ເຮໂຣ-
ເດຍ ກ ຟູ້ອນລ ຳຕໍ່ໜູ້ຳແຂກຢູ່ຫັ້ນ ເລີຍເຮັດໃຫູ້ ເຮໂຣດ ພ ໃຈຫລຳຍ 
14:7  ເຮໂຣດ ຈັ່ງຮັບປຳກຄ ຳສຳບຳນໄວູ້ວ່ຳ ນຳງຊິຂ ແນວໃດ ກ ຊິໃຫູ້ແນວນັ້ນ 
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14:8 ລູກສຳວຈັ່ງຂ ຕຳມທີ່ແມໄ່ດູ້ສັ່ງໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ຂ ຫົວຂອງ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳ
ນັ້ນ ໃສ່ຖຳດມຳໃຫູ້ລູກຢູ່ນີ້ຄ່ະ” 
14:9 ສ່ວນກະສັດ ເຮໂຣດ ກ ເສົ້ຳໃຈຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳຄ ຳສຳບຳນທີ່ໄດູ້ຮັບປຳກໄວູ້
ແລູ້ວນັ້ນ ກ ຕູ້ອງເຮັດຕຳມ ກັບຍູ້ອນເຂົຳເກງໃຈພວກແຂກທີ່ນັ່ງກິນກັນກັບ ລຳວ  
ຈັ່ງອອກຄ ຳສັ່ງຕຳມທີ່ນຳງໄດູ້ຂ  
14:10 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງໃຊູ້ຄົນໄປຕັດຫົວຂອງ ໂຢຮັນ ໃນຄຸກ 
14:11 ເຮັດແລູ້ວຄົນນັ້ນກ ເອົຳຫົວຂອງ ໂຢຮັນ ໃສ່ຖຳດມຳມອບໃຫູ້ຍິງສຳວນັ້ນ ຍິງ-
ສຳວກ ເລີຍນ ຳໄປໃຫູ້ແມ່ 
14:12 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ກ ມຳຮັບເອົຳສົບໄປຝັງໄວູ້ ແລູ້ວຈັ່ງໄປ
ບອກ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ເພິ່ນຮູູ້ຈັກນ ຳ 
14:13 ບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງລົງເຮືອອອກຈຳກຫັ້ນ ໄປບ ລິເວນເປົ່ຳ-
ປ່ຽວແຕ່ຜູູ້ດຽວເພິ່ນ ແລູ້ວບັດພວກຄົນຢູ່ແຖວນັ້ນໄດູ້ຍິນ ເຂົຳກ ຍ່ຳງອອກຈຳກ
ເມືອງຕ່ຳງໆ ຕຳມຫຳ ພຣະເຢຊູ ໄປ 
14:14 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນຈຳກເຮືອແລູ້ວ ກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນຜູູ້ຄົນຫລວງຫລຳຍ
ຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນກ ອິຕົນເຂົຳຫລຳຍ ເລີຍປົວຄົນເຈັບໄຂູ້ໄດູ້ປ່ວຍຂອງພວກເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳ
ເປັນດີ 
14:15 ບັດຮອດຍຳມແລູ້ວ ພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ມຳເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ນີ້ແມ່ນ
ໝູ້ອງອຶດຢຳກບໍ່ມີແນວກິນເລີຍ ກັບມັນຊິຄໍ່ຳແລູ້ວ ທ່ຳນຄວນຊິໃຫູ້ຄົນພວກນີ້
ອອກໄປ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ໄປຫຳຊື້ແນວກິນຕຳມໝູ່ບູ້ຳນຕ່ຳງໆ” 
14:16 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດວ່ຳ “ພວກຄົນໝູ່ນີ້ບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງ-
ອອກຈຳກໝູ້ອງນີ້ໄປດອກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລູ້ຽງເຂົຳ ໂລດ ” 
14:17 ພວກລູກສິດຈັ່ງຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ພວກຜູູ້ຂູ້ຳມີແຕ່ເຂົ້ຳຈີ່ພຽງຫູ້ຳກູ້ອນກັບ
ປຳສອງໂຕໝົດເທົຳນັ້ນ” 
14:18 ເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງເຂົຳວ່ຳ “ເອົຳມັນມຳໃຫູ້ເຮົຳ ໂລດ ເດີ້” 
14:19 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ໝູຄົ່ນຢູ່ຫັ້ນໃຫູ້ນັ່ງລົງໃນທົ່ງຫຍູ້ຳນີ້ ແລູ້ວໄດູ້ຈັບເອົຳ
ເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນກັບປຳສອງໂຕນັ້ນຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວກ ເງີຍໜູ້ຳເບິ່ງທຳງຟູ້ຳສະຫວັນ ຈັ່ງ
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ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວບິເຂົ້ຳຈີ່ສົ່ງໃຫູ້ພວກລູກສິດ ພວກເຂົຳເລີຍແຈກອອກໄປ
ໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນ 
14:20 ແລູ້ວເຂົຳກ ກິນອິ່ມໝົດຄູ່ຄົນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອຫັ້ນ ເຂົຳກ ເກັບໄວູ້ຮອດສິບສອງ
ກະບຸງເຕັມ 
14:21 ແລູ້ວຈ ຳນວນຄົນທີ່ໄດູ້ກິນນັ້ນ ນອກຈຳກແມ່ຍິງກັບພວກເດັກໆ ມີຜູູ້ຊຳຍປະ-
ມຳນຫູ້ຳພັນຄົນ 
14:22 ຫລັງຈຳກນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນລົງເຮືອຂູ້ຳມຟຳກ
ໄປກ່ອນ ສ່ວນເພິ່ນກ ຖູ້ຳສົ່ງພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນເມືອບູ້ຳນ 
14:23 ແລູ້ວບັດສົ່ງພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນເມືອບູ້ຳນໝົດແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍຂຶ້ນໄປ
ເທິງພູເຂົຳແຕ່ຜູູ້ດຽວເພື່ອຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ພ ຮອດຄໍ່ຳ ເພິ່ນກ ຍັງຢູ່ຫັ້ນ
ແຕ່ຜູູ້ດຽວເພິ່ນ 
14:24 ຍຳມນັ້ນເຮືອກ ຢູ່ກຳງທະເລແລູ້ວ ຖືກຄື້ນໃຫຍ່ຊັດໄປຊັດມຳ ຍູ້ອນຕູ້ອງສູູ້ກັບ
ລົມທີ່ພັດມຳແຮງ 
14:25 ຍຳມນັ້ນໃກູ້ຊິຊອດແຈູ້ງແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຍ່ຳງໄປຕຳມຜິວນໍ້ຳທະເລອອກ
ໄປຫຳພວກລູກສິດ 
14:26 ແລູ້ວບັດພວກລູກສິດເຫັນເພິ່ນຍ່ຳງມຳຕຳມຜິວນໍ້ຳທະເລ ເຂົຳກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນ
ໝົດແຮງ ຈັ່ງຮູ້ອງກັນສຽງດັ່ງວ່ຳ “ຜີມຳແລູ້ວໆ” 
14:27 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ດີໃຈ ໂລດ ເດີ້ ແມ່ນໂຕເຮົຳ
ເອງດອກ ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເດີ້” 
14:28 ຝ່ຳຍ ເປໂຕ ຈັ່ງຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳຍ່ຳງຕຳມຜິວ
ນໍ້ຳໄປຫຳທ່ຳນແໜ່” 
14:29 ເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ “ມຳ ໂລດ ເດີ້” ບັດ ເປໂຕ ລົງຈຳກເຮືອແລູ້ວ ລຳວກ ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມ
ຊິຍ່ຳງເທິງນໍ້ຳໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ  
14:30 ແຕ່ບັດ ລຳວ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນລົມພັດແຮງກ ເກີດຢູ້ຳນ ແລູ້ວບັດພວມຊິຈົມລົງ
ກ ຮູ້ອງວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຊ່ອຍຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
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14:31 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອື້ອມມືລົງຈັບ ເປໂຕ ໄວູ້ ແລູ້ວເວົ້ຳກັບ ລຳວ 
ວ່ຳ “ໂອູ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ມີຄວຳມເຊື່ອນູ້ອຍແທູ້ ເຈົ້ຳສົງໄສຍູ້ອນຫຍັງ” 
14:32 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບ ເປໂຕ ຂຶ້ນເຮືອແລູ້ວ ລົມໄດູ້ເຊົຳກັບໝູ້ອງ 
14:33 ບັດນີ້ ລູກສິດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອຈັ່ງມຳເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ແຕ່ແທູ້ແລູ້ວ ທ່ຳນ
ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ” 
14:34 ບັດພວກເຂົຳຂູ້ຳມຟຳກໄປຮອດແລູ້ວ ກ ມຳເຖິງຝັ່ງຂອງແຂວງ ເຄັນເນຊຳ-
ເຣັດ  
14:35 ບັດຄົນຢູ່ຫັ້ນຮູູ້ຈັກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ມຳຢູ່ຫັ້ນແລູ້ວ ເຂົຳກ ໃຊູ້ຄົນອອກໄປບອກ
ຂ່ຳວທົ່ວລູ້ອມຮອບແຄວູ້ນນັ້ນ ແລູ້ວຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງໄດູ້ພຳກັນນ ຳຄົນໂລກໄພໄຂູ້-
ເຈັບມຳຫຳເພິ່ນ 
14:36 ແລູ້ວພວກເຂົຳອູ້ອນວອນ ພຣະເຢຊູ  ຈັ່ງໄດູ້ຂ ພຽງແຕ່ເອົຳມືແຕະຜູູ້ຊຳຍເສື້ອ
ຄຸມເພິ່ນ  ແລູ້ວຜູູ້ໃດໄດູ້ເອົຳມືແຕະຜູູ້ຊຳຍເສື້ອຂອງເພິ່ນ ກ ເຊົຳປ່ວຍເປັນດີຄູ່ຄົນ
ຢ່ຳງສົມບູນແບບໝົດ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 15 
15:1 ຫວ່ຳງນັ້ນ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຊຶ່ງມຳຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
ມຳຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
15:2 “ເປັນຫຍັງພວກລູກສິດຂອງເຈົ້ຳຈັ່ງລະເມີດປະເພນີທີ່ສືບທອດມຳຈຳກພວກ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຮຳ ຄືເຂົຳບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳງມືກ່ອນກິນ” 
15:3 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງລະເມີດກົດບັນ-
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍປະເພນີຂອງພວກເຈົ້ຳເອງ 
15:4 ຄື ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ’ ແລູ້ວ ‘ຜູູ້ໃດສຳບແຊ່ງພໍ່ແມ່
ຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນຕູ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕຳຍ’ 
15:5 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳນີ້ກັບສອນກັນວ່ຳ ‘ຜູູ້ໃດທີ່ຊິບອກພໍ່ແມວ່່ຳ “ແນວໃດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳທີ່ 
ອຳດ ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ພໍ່ແມ່ ແນວນັ້ນກ ເປັນຂອງຖວຳຍພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ” 
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15:6 ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ຈ ຳເປັນຊິໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ’ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳສອນຈັ່ງຊັ້ນ ກ ເຮັດ
ໃຫູ້ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳຈືດຈຳງໄປ ບໍ່ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງ ຕຳມປະເພນີຂອງ
ພວກເຈົ້ຳນີ້ 
15:7 ໂອູ້ ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ເວົ້ຳຖືກຕູ້ອງພ 
ແຮງແລູ້ວເຖິງພວກເຈົ້ຳນີ້ 
15:8 ວ່ຳ ‘ຄົນພວກນີ້ເຂົ້ຳມຳໃກູ້ເຮົຳດູ້ວຍປຳກຂອງເຂົຳ ກັບໃຫູ້ກຽດເຮົຳແຕ່ສົບ
ຂອງເຂົຳຊື່ໆ ແຕ່ວ່ຳຈິດໃຈຂອງເຂົຳຫ່ຳງໄກຈຳກເຮົຳຢ່ຳງໄກຫຳຍ 
15:9 ຄືກຳນທີ່ເຂົຳພວກນີ້ເຄົຳລົບບູຊຳເຮົຳກ ຂຳດສຳລະ ຄືເຂົຳເອົຳບົດສອນຂອງ
ຄົນມຳອູ້ຳງວ່ຳເປັນຫລັກຄ ຳສອນ ຂອງພຣະເຈົ້າ ’” 
15:10 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເອີ້ນພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນມຳ ແລູ້ວໄດູ້ບອກ
ເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຟັງເອົຳກັບເຂົ້ຳໃຈເດີ້ 
15:11 ແນວໃດທີ່ເຂົ້ຳໄປໃນປຳກ ກ ບໍ່ໄດູ້ພຳເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນດອກ ແຕ່ແນວ
ທີ່ອອກມຳຈຳກປຳກນັ້ນເນຳະ ເປັນແນວທີ່ພຳເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນ” 
15:12 ຍຳມນັ້ນ ພວກລູກສິດມຳເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ບັດພວກ ຟຳຣີຊຳຍ 
ໄດູ້ຍິນຄ ຳເວົ້ຳນັ້ນ ເຂົຳກ ສະດຸດບໍ່ພ ໃຈເລີຍ” 
15:13  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ກົກໄມູ້ໃດທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ (ຜູູ້ເພິ່ນສະ-
ຖິດໃນສະຫວັນ) ບໍ່ໄດູ້ປຸກ ກົກນັ້ນຊິຕູ້ອງຖືກຖອນອອກໝົດທັງຮຳກ 
15:14 ຢ່ຳສົນນ ຳພວກເຂົຳເລີຍ ຄືພວກນີ້ເປັນຄົນຕຳບອດຈູງຄົນຕຳບອດໄປ ຄືວ່ຳ 
ຄັ່ນຄົນຕຳບອດຈູງຄົນຕຳບອດ ເຂົຳທັງສອງຊິມີແຕ່ພຳກັນຕົກຄອງເອົຳ ໂລດ ” 
15:15 ຝ່ຳຍ ເປໂຕ ໄດູ້ຂ ເພິ່ນວຳ່ “ຊ່ອຍອະທບິຳຍຄ ຳປຽບທຽບນີ້ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກ
ນ ຳແໜ່” 
15:16 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຍັງຂຳດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈບໍ້ 
15:17 ຄືພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳໃຈດີ ວ່ຳອີຫຍັງໆ ທີ່ເຂົ້ຳໄປໃນປຳກກ ກືນລົງໃນ
ທູ້ອງ ແລູ້ວກ ຖ່ຳຍອອກໄປ 
15:18 ແຕ່ແນວທີ່ອອກຈຳກປຳກນັ້ນ ກ ຕູ້ອງອອກມຳຈຳກໃຈຊະກ່ອນ ແນວນັ້ນ
ເນຳະໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນ 



49  ມັດທຳຍ 
15:19 ຄືແນວນັ້ນທີ່ອອກມຳຈຳກໃຈຂອງຄົນ ມີແຕ່ຄວຳມຄຶດຊົ່ວຮູ້ຳຍ ຄືກຳນຂູ້ຳ 
ກຳນຜິດຜົວຜິດເມຍ ກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ກຳນລັກເອົຳ ກຳນເປັນພະຍຳນບໍ່ຈິງ ກຳນເວົ້ຳ
ໝິ່ນປະມຳດ 
15:20 ສິ່ງແນວໝູ່ນີ້ເນຳະ ເປັນແນວທີ່ເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນ ແຕ່ວ່ຳກຳນກິນໂດຍ
ບໍ່ລູ້ຳງມືກ່ອນ ສໍ່ຳນີ້ບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນດອກ” 
15:21 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ເຂົ້ຳໄປທຳງເຂດເມືອງ ຕີເຣ ກັບ
ເມືອງ ຊີໂດນ  
15:22 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຍິງຊຳວ ກຳນຳອຳນ ຄົນໜຶ່ງມຳຈຳກເຂດແດນນັ້ນ ຮູ້ອງ
ວອນຂ ເພິ່ນວ່ຳ “ໂອູ້  ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ເພິ່ນເປັນລູກ ດຳວິດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ກະລຸນຳເມດຕຳ
ຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ ຄືລູກສຳວຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຖືກຜີເຂົ້ຳຄອບງ ຳໄວູ້ຢູ່ ເປັນທຸກເປັນຍຳກຫລຳຍ
ຂະໜຳດ” 
15:23 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ບໍ່ໄດູ້ຕອບເຂົຳຈັກຄ ຳເລີຍ ຝ່ຳຍພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນໄດູ້
ຂ ນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ໄລ່ນຳງນີ້ອອກໄປຊະ ຍູ້ອນເຂົຳມີແຕ່ຮູ້ອງແບບນີ້ຕຳມພວກເຮົຳ
ມຳ” 
15:24 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນໃຊູ້ມຳເພື່ອຫຳຊຳດອື່ນໆ ນອກ
ຈຳກແກະຫລົງທຳງຂອງພີ່ນູ້ອງຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ເທົຳນັ້ນ” 
15:25 ຝ່ຳຍແມຍິ່ງນັ້ນກ ມຳຂຳບມຳໄຫວູ້ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ຊ່ອຍ
ຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ” 
15:26 ແຕ່ເພິ່ນຕອບນຳງວ່ຳ “ມັນບໍ່ສົມຄວນແລູ້ວ ທີ່ຊິເອົຳແນວກິນຂອງລູກໆ ໂຍນ
ລົງໃຫູ້ໝຳກິນດອກ” 
15:27 ແລູ້ວແມຍິ່ງນັ້ນຕອບຮບັວ່ຳ “ແມ່ນຄວຳມຢູ່ ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ແຕ່ຕຳມຫລັກແລູ້ວ 
ໝຳກິນເສດເຫລືອທີ່ຕົກຈຳກໂຕະຂອງນຳຍເຮືອນບໍ່ແມ່ນຕີ່” 
15:28 ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູ ຕອບນຳງວ່ຳ “ໂອູ້ ຍິງເອີຍ ເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອຫລຳຍອີຫລີ 
ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງນຳງເດີ້” ແລູ້ວລູກສຳວຂອງນຳງໄດູ້ເຊົຳ
ເປັນດີແຕ່ໂມງນັ້ນມຳ 
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15:29 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ມຳທຳງທະເລ ກຳລີເລ  ແລູ້ວຂຶ້ນໄປ
ເທິງພູເຂົຳ ນັ່ງລົງຢູ່ຫັ້ນ 
15:30 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ມຳຫຳເພິ່ນ ໄດູ້ພຳຄົນເປັ້ຍ ຄົນຕຳບອດ ຄົນປຳກ
ກືກ ຄົນພິກຳນ ກັບເປັນແນວອື່ນໆ ອີກຫລຳຍແນວ ມຳວຳງລົງຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  
ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດ 
15:31 ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນຈັ່ງແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍບັດເຫັນຄົນປຳກກືກເວົ້ຳໄດູ້ ຄົນ
ພິກຳນເຊົຳເປັນຄົນແຂງແຮງດີ ຄົນເປັ້ຍຍ່ຳງໄດູ້ສະບຳຍ ຄົນຕຳບອດເຫັນໄດູ້ 
ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ 
15:32 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ເອີ້ນພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນມຳບອກວ່ຳ “ເຮົຳອິຕົນຄົນ
ຫລວງຫລຳຍພວກນີ້ ຍູ້ອນເຂົຳຕິດຕຳມເຮົຳມຳຮອດສຳມມື້ແລູ້ວ ແລູ້ວເຂົຳບໍ່ມີ
ແນວຊິກິນ ເຮົຳເລີຍບໍ່ຢຳກສົ່ງເຂົຳເມືອບັດຍັງອົດຫິວ ຢູ້ຳນວ່ຳເຂົຳຊິໝົດແຮງ
ຕຳມທຳງ” 
15:33 ພວກລູກສິດເລີຍເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນີ້ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊິຫຳແນວ
ກິນຢູ່ໄສ ພ ຊິລູ້ຽງຄົນຫລຳຍຂະໜຳດນີ້ໃຫູ້ອິ່ມໄດູ້” 
15:34 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳມີເຂົ້ຳຈີ່ຈັກກູ້ອນ” ເຂົຳຕອບວ່ຳ “ມີຢູ່
ເຈັດກູ້ອນ ກັບປຳນູ້ອຍສອງສຳມໂຕ” 
15:35 ແລູ້ວເພິ່ນກ ສັ່ງໃຫູ້ພວກຄົນຫລວງຫລຳຍນັ່ງລົງກັບພື້ນດິນ 
15:36 ແລູ້ວເພິ່ນຮັບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ເຈັດກູ້ອນກັບປຳນັ້ນຂຶ້ນມຳຂອບຄຸນ ພຣະເຈົ້າ  ແລູ້ວ
ຈັ່ງບິອອກເປັນທ່ອນໆ ສົ່ງໃຫູ້ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ພວກລູກສິດກ ເລີຍແຈກໃຫູ້
ຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ 
15:37 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ກິນອິ່ມໝົດຄູ່ຄົນ ແນວກິນທີ່ເຫລືອຢູ່ຫັ້ນ ເຂົຳເກັບໄດູ້ເຈັດ
ກະບຸງເຕັມ 
15:38 ແລູ້ວຈ ຳນວນຄົນທີ່ໄດູ້ກິນນັ້ນ ນອກຈຳກແມ່ຍິງກັບພວກເດັກ ມີຜູູ້ຊຳຍປະ-
ມຳນສີ່ພັນຄົນ 
15:39 ແລູ້ວພ ເພິ່ນໄດູ້ສົ່ງຄົນຫລວງຫລຳຍພວກນັ້ນອອກໄປແລູ້ວ ຈັ່ງລົງເຮືອມຳຍັງ
ຝັ່ງເຂດເມືອງ ມັກດຳລຳ  
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ມັດທຳຍ ບົດທີ 16 
16:1 ບັດນີ້ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ກັບພວກ ຊຳດູກຳຍ ໄດູ້ມຳຫຳ ຢຳກທົດລອງ ພຣະເຢ-
ຊູ  ຈັ່ງແກູ້ງຂ ໃຫູ້ເພິ່ນສະແດງເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນໃຫູ້ເຂົຳເຫັນ 
16:2  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພ ຮອດຄໍ່ຳພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳກັນວ່ຳ ‘ມື້ອື່ນອຳກຳດຊິ
ສົດໃສດີຍູ້ອນທູ້ອງຟູ້ຳສີແດງ’ 
16:3 ແລູ້ວໃນຍຳມເຊົ້ຳພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ມື້ນີ້ຊິເກີດພຳຍຸຝົນຍູ້ອນທູ້ອງຟູ້ຳແດງຄຶ້ມ
ໆ’ ໂອູ້ ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ພວກເຈົ້ຳສຳມຳດອ່ຳນທູ້ອງຟູ້ຳອອກໄດູ້ ແຕ່
ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຂອງກຳນເວລຳ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ສຳມຳດອ່ຳນອອກຊັ່ນບໍ້ 
16:4 ພວກຊຳດຊົ່ວທີ່ຫລິ້ນຊູູ້ ນອກໃຈພຣະເຈົ້າ ຊອກຫຳແຕ່ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນ ແຕ່
ຊິບໍ່ມີໃຫູ້ເຂົຳດອກ ເວັ້ນແຕ່ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຂອງ ໂຢນຳ ເທົຳນັ້ນ ຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ອອກຈຳກເຂົຳໄປ 
16:5 ຝ່ຳຍພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ບັດຂູ້ຳມຟຳກນັ້ນແລູ້ວກ ຮູູ້ເມື່ອໂຕວ່ຳໄດູ້ລືມເອົຳ
ເຂົ້ຳຈີ່ໄປນ ຳ 
16:6  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວຳ່ “ໃຫູ້ສັງເກດກັບຄອຍຖູ້ຳລະວັງເຊື້ອຟູຂອງພວກ 
ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກ ຊຳດູກຳຍ ໃຫູ້ດີໆ ເດີ້” 
16:7 ບັດນີ້ພວກລູກສິດຈັ່ງງົງປຶກສຳກັນວ່ຳ “ເປັນຍູ້ອນເຮົຳລືມເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນມຳບໍ້” 
16:8 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ຮູູ້ຈັກຄວຳມເວົ້ຳຂອງເຂົຳຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ໂອູ້ ຜູູ້ມີຄວຳມ-
ເຊື່ອນູ້ອຍ ເປັນຫຍັງຈັ່ງເວົ້ຳກັນແຕ່ເລື່ອງກຳນບໍ່ເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ມຳ 
16:9 ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳໃຈບໍ້ ຈື່ບໍ່ໄດູ້ບໍ້ ເລື່ອງເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນກັບຫູ້ຳພັນຄົນນັ້ນ 
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເກັບອັນທີ່ເຫລືອຢູ່ໄດູ້ຈັກກະບຸງ 
16:10 ກັບເຂົ້ຳຈີ່ເຈັດກູ້ອນກັບສີ່ພັນຄົນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເກັບອັນທີ່ເຫລືອຢູ່ໄດູ້ຈັກ
ກະບຸງ 
16:11 ເປັນຈັ່ງໃດພວກເຈົ້ຳເຖິງບໍ່ເຂົ້ຳໃຈເລີຍ ວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳເລື່ອງ
ເຂົ້ຳຈີ່ດອກ ແຕ່ໄດູ້ເຕືອນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງເຊື້ອຟູຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບ
ພວກ ຊຳດູກຳຍ ໃຫູ້ດີ” 
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16:12 ພ ເພິ່ນເວົ້ຳແລູ້ວ ພວກລູກສິດກ ນຶກອອກເຂົ້ຳໃຈໄດູ້ວ່ຳ ເພິ່ນເຕືອນໃຫູ້ລະວັງ
ຫລັກຄ ຳສອນຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກ ຊຳດູກຳຍ  ບໍ່ແມ່ນໃຫູ້ລະວັງເຊື້ອຟູ
ເຂົ້ຳຈີ່ 
16:13 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນເຂດເມອືງ ກຳຍຊຳເຣຍ ຂອງ ຟີລິບປອຍ  ເພິ່ນ
ຈັ່ງຖຳມພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ຄົນເວົ້ຳກັນວ່ຳ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ເປັນໃຜ” 
16:14 ລູກສິດຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳເປັນ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳ ແຕ່ຜູູ້ລຳງຄົນ
ວ່ຳເປັນ ເອລີຢຳ  ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳເປັນ ເຢເຣມີຢຳ  ຫລືລຳງເທື່ອເປັນຄົນໆ 
ໜຶ່ງໃນພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
16:15  ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເດ໋ ພວກເຈົ້ຳວ່ຳເຮົຳເປັນໃຜສັ່ນ” 
16:16  ຊີໂມນເປໂຕ ກ ເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ທ່ຳນເປັນ ພຣະຄຣິດ   ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ທີ່ດ ຳລົງຢູ່” 
16:17  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ຊີໂມນ  ລູກ ໂຢນຳ ເອີຍ ເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ
ແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເນື້ອໜັງກັບເລືອດບໍ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍຄວຳມຈິງນີ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳດອກ ແຕ່
ພຣະເຈົ້ຳຕ່ຳງຫຳກ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ ເພິ່ນກ ໄດູ້ເຜີຍ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກ 
16:18 ແລູ້ວເຮົຳກ ບອກເຈົ້ຳອີກວ່ຳ ເຈົ້ຳຄື ເປໂຕ  ແລູ້ວເຮົຳຊິສູ້ຳງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງ
ເຮົຳໄວູ້ເທິງສິລຳນີ້  ແລູ້ວປະຕູນະລົກຊິບໍ່ສຳມຳດມີໄຊຕໍ່ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນໄດູ້ເລີຍ 
16:19 ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບພວງລູກກຸນແຈຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນໄວູ້ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳ ແລູ້ວແນວໃດຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຕົກລົງຊິຜູກມັດໄວູ້ໃນໂລກນີ້ ກ ຊິຖືກຜູກມັດໄວູ້
ໃນສະຫວັນນ ຳ  ກັບແນວໃດຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຕົກລົງຊິປົດປ່ອຍອອກໃນໂລກນີ້ ກ ຊິ
ຖືກປົດປ່ອຍໃນສະຫວັນຄືກັນ” 
16:20 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ບອກຜູູ້ໃດວ່ຳ ເພິ່ນເປັນ
 ພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງເປັນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ 
16:21 ຕັ້ງແຕ່ຍຳມນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມເຜີຍໃຫູ້ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ
ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ເພິ່ນຊິຕູ້ອງໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວຊິຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍ
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ອັນຫລຳຍແນວ ຈຳກພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກ
ນັກທ ຳເຖິງຖືກປະຫຳນຊີວິດ ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ສຳມຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
16:22 ບັດນີ້ພ ຟັງແລູ້ວ  ເປໂຕ ກ ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ອອກໄປຈັກນູ້ອຍເວົ້ຳກັນເປັນສ່ວນ
ໂຕ ທູ້ວງເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເລີຍ ຢ່ຳໃຫູ້ເຫດຮູ້ຳຍນັ້ນເປັນ
ໄປນ ຳທ່ຳນເດີ້” 
16:23 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຫັນໜູ້ຳມຳເວົ້ຳຢ່ຳງແຮງກັບ ເປໂຕ ວຳ່ “ໄປໃຫູ້ພົ້ນ ອູ້ຳຍຜີ-
ພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນອຸປະສັກທີ່ຂວຳງທຳງເຮຳົໄວູ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້
ຄຶດຄືກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ຄຶດຄືກັນກັບຄົນທ ຳມະດຳໂລກຊື່ໆ” 
16:24 ຍຳມນັ້ນ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຕຳມ
ເຮົຳມຳ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນປະຕິເສດຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງໂຕເອງ ແລູ້ວຮັບເອົຳໄມູ້ກຳງ-
ແຂນຂອງໂຕແບກຕຳມເຮົຳມຳ 
16:25 ຄື ຜູູ້ໃດຄຶດຢຳກຊິເອົຳຊີວິດຂອງໂຕເອງລອດ ຊີວິດຂອງຜູູ້ນັ້ນຊິສູນເສຍໄປ 
ແຕ່ຜູູ້ໃດສະລະຊີວິດໂຕເອງຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ຊີວິດລອດ 
16:26 ຄື ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິໄດູ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງໂລກ ແຕ່ໃນສຸດທູ້ຳຍຈິດວິນຍຳນຂອງ-
ໂຕເອງຊິຕູ້ອງສູນເສຍໄປ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ປະໂຫຍດອີຫຍັງ ຫລືວ່ຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິເອົຳອີຫຍັງ
ໄປແລກເອົຳຈິດວິນຍຳນຂອງໂຕເອງໃຫູ້ລອດ 
16:27 ໂດຍວ່ຳ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິມຳດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ພູ້ອມດູ້ວຍໝູ່ເທວະທູດທັງຫລຳຍອັນມີລິດຂອງເພິ່ນ ໃນຍຳມ
ນັ້ນເຮົຳຊິມອບບ ຳເໜັດລຳງວັນໃຫູ້ຄູ່ຄົນຕຳມກຳນງຳນທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດ 
16:28 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຢືນຢູ່ນີ້ ມຜູີູ້ລຳງ
ຄົນຊິບໍ່ຊິມຄວຳມຕຳຍ ຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດລົງມຳສູ່ລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 17 
17:1 ແລູ້ວພ ຢູ່ມຳອີກຫົກມື້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳ ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ  ກັບ ໂຢຮັນ  ນູ້ອງ-
ຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ ນັ້ນ ຂຶ້ນພູເຂົຳສູງໆ ໄປໝູ້ອງບໍ່ມີຄົນຢູ່ 
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17:2 ພ ຮອດແລູ້ວ ໂຕຂອງເພິ່ນກ ປ່ຽນສະພຳບຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳເຂົຳ ໜູ້ຳຂອງເພິ່ນກ 
ອອກແສງຈູ້ຳຄືຕະເວັນ ແລູ້ວເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນກ ຂຳວແທູ້ຄືແສງສະຫວ່ຳງ 
17:3 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ  ໂມເຊ ກັບ ເອລີຢຳ ກ ມຳປຳກົດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເຂົຳ ພວມເວົ້ຳຢູ່ກັບ
ເພິ່ນ 
17:4 ສ່ວນ ເປໂຕ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ມັນກ ດີຫລຳຍທີ່ພວກຜູູ້-
ຂູ້ຳຢູ່ນີ້ນ ຳ ຄັ່ນທ່ຳນຕູ້ອງກຳນ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊິເຮັດຕູບສຳມຫລັງໄວູ້ຢູ່ພີ່ ສ ຳລັບທ່ຳນ
ຫລັງໜຶ່ງ ສ ຳລັບ ໂມເຊ ຫລັງໜຶ່ງ ສ ຳລັບ ເອລີຢຳ ຫລັງໜຶ່ງ” 
17:5 ພ  ເປໂຕ ເວົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຂຳດຄ ຳ ນີ້ແຫລະ ມີເມກຊຶ່ງສະຫວ່ຳງຈູ້ຳມຳປົກພວກ-
ເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳອອກມຳຈຳກເມກນັ້ນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້
ເປັນລູກທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົຳ ເຮົຳພ ໃຈໃນຜູູ້ນີ້ຫລຳຍ ໃຫູ້ຟັງເພິ່ນເອົຳເດີ້” 
17:6 ຝ່ຳຍພວກລູກສິດ ບັດໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊີ້ກ ເກີດຢູ້ຳນຫລຳຍຈັ່ງຂຳບລົງຈ ຳດິນ 
17:7 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ມຳເອົຳມືແຕະພວກເຂົຳ ແລູ້ວເວົ້ຳວຳ່ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຊະ ຢ່ຳສູ່-
ຢູ້ຳນເລີຍ” 
17:8 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນເບິ່ງ ກ ບໍ່ໄດູ້ເຫັນໃຜ ເຫັນແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເທົຳ-
ນັ້ນ 
17:9 ແລູ້ວບັດພວມລົງມຳຈຳກພູເຂົຳນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ບອກພວກລູກສິດໄວູ້ວ່ຳ “ນິ-
ມິດທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນນີ້ ຢ່ຳສູ່ບອກຜູູ້ໃດເລີຍ ຈົນກວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິ
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ” 
17:10 ພວກລູກສິດກ ເລີຍຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກນັກທ ຳຈັ່ງເຫັນວ່ຳ ຈ ຳເປັນ 
ເອລີຢຳ ຊິຕູ້ອງມຳກ່ອນ” 
17:11  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ເອລີຢຳ ຕູ້ອງມຳກ່ອນກ ແມ່ນຢູ່ ແລູ້ວ ລຳວ ຊິເຮັດ
ໃຫູ້ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວກັບຄືນສູ່ສະພຳບເດີມ 
17:12 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ  ເອລີຢຳ ນັ້ນໄດູ້ມຳຮອດແລູ້ວ ແລູ້ວພວກເຂົຳບໍ່ຮູູ້-
ຈັກ ລຳວ  ແຕ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດໃສ່ ລຳວ ຕຳມໃຈມັກຂອງເຂົຳ  ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຊິເຮັດ
ໃສ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຕຳມໃຈມັກຄືກັນ” 
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17:13 ບັດນີ້ພວກລູກສິດເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳເວົ້ຳເຖິງ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້
ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ 
17:14 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດມຳເຖິງໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍແລູ້ວ ມີຜູູ້-
ຊຳຍຄົນໜຶ່ງມຳຫຳເພິ່ນ ຄຸກເຂົ່ຳລົງເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ 
17:15 “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ເມດຕຳລູກຊຳຍຂອງຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ ຄືເຂົຳເສຍຈະລິດເປັນບູ້ຳ
ແລູ້ວ ເປັນທຸກເປັນຍຳກຫລຳຍຂະໜຳດ ລຳງເທື່ອກ ຕົກໃສ່ໄຟ ລຳງເທື່ອກ ຕົກນໍ້ຳ 
17:16 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ພຳເຂົຳມຳຫຳພວກລູກສິດຂອງທ່ຳນ ແຕ່ລູກສິດປົວບໍ່ໄດູ້” 
17:17  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ໂອູ້ ຄົນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມໃນຍຸກທີ່ຂຳດຄວຳມເຊື່ອແທູ້ 
ເຮົຳຊິຕູ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳດົນນຳນອີກສໍ່ຳໃດ ແລູ້ວຊິຕູ້ອງທົນເອົຳພວກເຈົ້ຳນີ້ໄປ
ຮອດໃສ ໃຫູ້ນ ຳເດັກນັ້ນມຳຫຳເຮົຳເດີ້” 
17:18 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງຜີນັ້ນໃຫູ້ອອກຈຳກເຂົຳໄປ ມັນກ ອອກ ໂລດ  ແລູ້ວ
ເດັກກ ເຊົຳເປັນດີໃນຍຳມນັ້ນເລີຍ 
17:19 ຫລັງຈຳກນັ້ນ ພວກລູກສິດມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ຖຳມເປັນສ່ວນໂຕວ່ຳ “ເປັນ
ຫຍັງພວກຜູູ້ຂູ້ຳຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດູ້” 
17:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳ ເຮົຳກ 
ຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳຄັ່ນພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອພຽງສໍ່ຳເມັດ
ຜັກກຳດເມັດດຽວ ເຈົ້ຳຊິສັ່ງພູເຂົຳນີ້ ‘ໃຫູ້ຍົກຍູ້ຳຍຈຳກໝູ້ອງນີ້ໄປໝູ້ອງພູູ້ນເດີ້’ 
ແລູ້ວມັນກ ຊິຕູ້ອງຍົກຍູ້ຳຍໄປ ໂລດ  ແລູ້ວຊິບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ຊິເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ສ ຳລັບ
ພວກເຈົ້ຳເລີຍ 
17:21 ແຕ່ຜີແບບນີ້ຊິບໍ່ອອກ ເວັ້ນແຕ່ໂດຍກຳນອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ກຳນອົດເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນ” 
17:22 ແລູ້ວຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ເພິ່ນໄດູ້ບອກ
ເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຕູ້ອງຖືກທ ລະຍົດມອບໄວູ້ໃນເນື້ອມືຂອງຄົນ 
17:23 ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິປະຫຳນຊີວິດຂອງເຮົຳ ແຕ່ໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳໃ
ໝ່” ພ ຟັງແລູ້ວພວກລູກສິດກ ເສົ້ຳໃຈຫລຳຍ 
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17:24 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດມຳເຖິງເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ພວກຄົນ
ເກັບເງິນຊ່ອຍບ ຳລຸງພຣະວຫິຳນ ໄດູ້ມຳຫຳ ເປໂຕ ຖຳມວ່ຳ “ອຳຈຳນຂອງເຈົ້ຳຊິບໍ່
ເສຍຄ່ຳບ ຳລຸງພຣະວຫິຳນຊ່ອຍສັ່ນບໍ້” 
17:25  ເປໂຕ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເສຍຢູ່” ແລູ້ວພ  ເປໂຕ ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນ  ພຣະ-
ເຢຊູ ກ ເວົ້ຳຂຶ້ນກ່ອນໂດຍຖຳມລຳວວ່ຳ “ ຊີໂມນ ເອີຍ ເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ພວກ
ກະສັດທຳງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ເຄີຍເກັບພຳສີກັບຄ່ຳສ່ວຍຈຳກໃຜ ເຂົຳເກັບຈຳກ
ລຳດຊະດອນໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພວກເຂົຳເອງຫລືຈຳກຄົນຢູ່ພຳຍນອກ” 
17:26  ເປໂຕ ຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເກັບຈຳກຄົນຢູ່ພຳຍນອກ”  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງບອກ
ເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນລູກໆ ຂອງກະສັດກ ອິດສະຫລະບໍ່ຕູ້ອງເສຍ 
17:27 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເພື່ອໝູ່ເຮົຳຊິບໍ່ເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ພວກເຂົຳສະດຸດໃຈ ໃຫູ້ເຈົ້ຳ
ໄປຕົກເບັດຢູ່ທະເລ ບັດໄດູ້ປຳໂຕທ ຳອິດກ ໃຫູ້ເປີດປຳກຂອງມັນ ແລູ້ວຊິເຫັນເງິນ
ຫລຽນໜຶ່ງ ໃຫູ້ເອົຳເງິນນັ້ນໄປຈ່ຳຍພວກເຂົຳ ບອກວ່ຳມຳຈຳກເຈົ້ຳກັບເຮົຳກ ເພື່ອ
ຊ່ອຍບ ຳລຸງວຫິຳນເດີ້” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 18 
18:1 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ພວກລູກສິດມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຊ່ອຍບອກແໜ່ ແມ່ນ
ໃຜຊິເປັນໃຫຍ່ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນນັ້ນ” 
18:2 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນເດັກນູ້ອຍມຳຄົນໜຶ່ງ ໃຫູ້ໄປຢືນຢູ່ໃນໝູ່ພວກລູກສິດ 
18:3 ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ນອກຈຳກພວກ
ເຈົ້ຳປ່ຽນໃຈໃໝ່ ຖ່ອມໂຕລົງຄືເດັກນູ້ອຍນີ້ ເຈົ້ຳຊິເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະ-
ຫວັນບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
18:4 ຄື ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຖ່ອມໃຈລົງຄືເດັກນູ້ອຍຄົນນີ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນໃຫຍໃ່ນລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກສະຫວັນ 
18:5 ແລູ້ວຜູູ້ໃດຊິຕູ້ອນຮັບເດັກນູ້ອຍຄົນໜຶ່ງຄືເດັກຜູູ້ນີ້ໃນນຳມຂອງເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ທໍ່-
ກັບຕູ້ອນຮັບເຮົຳ 
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18:6 ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ຜູູ້ນູ້ອຍໆຄົນໜຶ່ງໃຫູ້ຫລົງຜິດໄປໃນພວກນີ້ທີ່ເຊື່ອ
ໃນເຮົຳ ຄັ່ນຊິເອົຳຫີນໂມູ້ກູ້ອນໃຫຍ່ຜູກຄ ຜູູ້ນັ້ນ ແລູ້ວຖ່ວງລົງໃນທະເລໝູ້ອງເລິກ
ໆ ກ ຊິດີກວ່ຳ 
18:7 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຄົນໂລກນີ້ ຍູ້ອນກຳນກໍ່ເຫດໃຫູ້ຄົນສະດຸດຫລົງຜິດ ຄືຈ ຳ-
ເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງມີກຳນສະດຸດໃຫູ້ຫລົງຜິດຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຜູູ້ທີ່ກໍ່ເຫດນັ້ນ 
18:8 ຄືກັນກັບວ່ຳ ຄັ່ນມືຫລືຕີນຂອງເຈົ້ຳເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ເຈົ້ຳຫລົງຜິດ ໃຫູ້ຕັດອອກ
ໂຍນຖິ້ມຊະເດີ້ ຄືຊຶ່ງເຈົ້ຳຊິໃຊູ້ຊີວິດດູ້ວຍມືດູ້ວນຕີນດູ້ວນ ກ ຊິດີກວ່ຳມີຄົບສອງມື
ສອງຕີນ ແລູ້ວຊິຖືກຖິ້ມລົງໃນບຶງໄຟຊຶ່ງໄໝູ້ຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
18:9 ແລູ້ວ ຄັ່ນວ່ຳຕຳຂອງເຈົ້ຳເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ເຈົ້ຳຫລົງຜິດ ກ ໃຫູ້ຄວັກອອກໂຍນ
ມັນຖິ້ມຊະເດີ້ ຄືຊຶ່ງເຈົ້ຳຊິໃຊູ້ຊີວິດດູ້ວຍຕຳຂູ້ຳງດຽວກ ຍັງດີກວ່ຳມີຕຳຄົບທັງສອງ 
ແລູ້ວຊິຖືກຖິ້ມລົງໃນບຶງໄຟຊຶ່ງໄໝູ້ຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
18:10 ໃຫູ້ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຢ່ຳດູຖູກດູໝິ່ນຜູູ້ນູ້ອຍໆໃນພວກນີ້ແມ່ນແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຄືເຮົຳ
ຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ເທວະທູດປະຈ ຳໂຕຂອງຜູູ້ນູ້ອຍໆຢູ່ເທິງສະຫວັນນັ້ນ ໄດູ້
ເຫັນໜູ້ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ຜູູ້ເພິ່ນຊຶ່ງເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳຢູ່ໃນສະຫວັນ 
18:11 ຄືເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດໄດູ້ມຳເພື່ອຊ່ອຍຜູູ້ຊຶ່ງຫລົງທຳງໄປຫັ້ນໃຫູ້ລອດພົ້ນ 
18:12 ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ຄັ່ນຜູູ້ໜຶ່ງມີແກະຢູ່ຮູ້ອຍໂຕ ກັບໂຕໜຶ່ງຫລົງທຳງ
ຈຳກຝູງເຮ່ຍໄປ ບໍ່ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ປະແກະເກົ້ຳສິບເກົ້ຳໂຕໄວູ້ບໍ້ ແລູ້ວຂຶ້ນໄປເທິງ
ພູເຂົຳຊອກຫຳໂຕທີ່ເຮ່ຍໄປຫັ້ນ 
18:13 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຄັ່ນເປັນວ່ຳເຂົຳໄດູ້ຮັບ ເຂົຳກ ຊິ
ຊື່ນຊົມຢິນດີໃນແກະໂຕນັ້ນ ຫລຳຍກວ່ຳແກະເກົ້ຳສິບເກົ້ຳໂຕທີ່ບໍ່ໄດູ້ຫລົງເຮ່ຍໄປ 
18:14 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ 
ເພິ່ນບໍ່ຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ນູ້ອຍໆໃນພວກນີ້ພິນຳດໄປ ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວເລີຍ 
18:15 ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ຄັ່ນພີ່ນູ້ອງຜູູ້ໜຶ່ງຂອງເຈົ້ຳເຮັດຜິດຕໍ່ເຈົ້ຳ ໃຫູ້ໄປບອກເຂົຳ
ເຖິງຄວຳມຜິດນັ້ນສອງຕໍ່ສອງເທົຳນັ້ນ ຄັ່ນເຂົຳຮັບຟັງເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ພີ່ນູ້ອງຄືນມຳ 
18:16 ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳ ເຂົຳບໍ່ຍອມຮັບຟັງເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ນ ຳຄົນໜຶ່ງຫລືສອງຄົນໄປນ ຳ ໃຫູ້-
ເປັນພະຍຳນສອງສຳມປຳກ ເພື່ອຄູ່ຄ ຳຊິເປັນຫັກຖຳນໄດູ້ 
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18:17 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳ ເຂົຳຍັງບໍ່ຍອມຟັງຄົນພວກນັ້ນ ໃຫູ້ໄປແຈູ້ງເລື່ອງຄວຳມຜິດນັ້ນ
ຕໍ່ໜູ້ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳເຂົຳຍັງບໍ່ຟັງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອອີກກ ໃຫູ້ຖືວ່ຳ ເຂົຳຄືຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກັບຄົນເກັບພຳສີ 
18:18 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ແນວໃດຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຕົກລົງຊິ
ຜູກມັດໄວູ້ໃນໂລກນີ້ ກ ຊິຖືກຜູກມັດໄວູ້ໃນສະຫວັນນ ຳ ກັບແນວໃດຊຶ່ງເຈົ້ຳຕົກລົງ
ຊິປົດປ່ອຍໃນໂລກນີ້ ກ ຊິຖືກປົດປ່ອຍໃນສະຫວັນຄືກັນ 
18:19 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ ຄັ່ນຊິມີສອງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳຊິຮ່ວມໃຈຕົກ-
ລົງກັນຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ ແລູ້ວຂ ຕຳມແນວນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳຜູູ້
ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນກ ຊິເຮັດໃຫູ້ເຂົຳ ໂລດ  
18:20 ຄືວ່ຳ ໝູ້ອງໃດທີ່ມີສອງສຳມຄົນຮ່ວມກັນໃນນຳມຂອງເຮົຳ ເຮົຳຊິຢູ່ນ ຳໝູ່
ພວກເຂົຳຢູ່ຫັ້ນ” 
18:21 ຍຳມນັ້ນ  ເປໂຕ ມຳເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພີ່ນູ້ອງຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຊິ
ເຮັດຜິດຕໍ່ຜູູ້ຂູ້ຳຈັກເທື່ອ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຊິຕູ້ອງຍົກຄວຳມຜິດໃຫູ້ເຂົຳ ຮອດເຈັດເທື່ອບໍ້” 
18:22  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ວ່ຳພຽງເຈັດເທື່ອເທົຳນັ້ນ ແຕ່ຮອດເຈັດສິບ
ຄູນດູ້ວຍເຈັດເທື່ອ 
18:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືນຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ ຢຳກຊິຄຶດບັນຊີຜູູ້ຮັບໃຊູ້
ຂອງເພິ່ນ 
18:24 ບັດຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມກຳນຄຶດບັນຊີນັ້ນ ໄດູ້ມີຄົນໜຶ່ງຖືກພຳມຳ ຊຶ່ງຜູູ້ນີ້ເປັນໜີ້ກະ-
ສັດໜຶ່ງໝື່ນຕຳລັນຕົນ 
18:25 ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ມີເງິນຊິໃຊູ້ໜີ້ໄດູ້ ນຳຍເຂົຳຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ເຂົຳຂຳຍໂຕເອງ ທັງເມຍກັບລູກ
ນ ຳ ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຂົຳມີຢູ່ຫັ້ນ ເອົຳມຳໃຊູ້ໜີ້ໃຫູ້ໝົດ 
18:26 ລູກໜີ້ຜູູ້ນັ້ນຈັ່ງກົ້ມກຳບນຳຍວ່ຳ ‘ຂູ້ຳແຕ່ນຳຍທ່ຳນເອີຍ ຂ ກະລຸນຳອົດທົນຕໍ່
ຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຊິໃຊູ້ໜີ້ນຳຍທັງໝົດ’ 
18:27 ແລູ້ວນຳຍຂອງຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນມີໃຈເມດຕຳ ເລີຍປ່ອຍເຂົຳໄປ ຍົກໜີ້ໃຫູ້ເຂົຳ
ໝົດ 
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18:28 ແຕ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນອອກໄປພໍ້ໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນໜີ້ເຂົຳຢູ່ໜຶ່ງຮູ້ອຍເດ-
ນຳຣິອົນ ຈັ່ງຈັບຄົນນັ້ນບີບຄ ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ໃຊູ້ໜີ້ເຮົຳມຳໝົດແມ່ະ’ 
18:29 ໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳອູ້ອນວອນວ່ຳ ‘ຂ ກະລຸນຳອົດທົນຕໍ່ຜູູ້ຂູ້ຳ
ເຖີດ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຊິໃຊູ້ໜີ້ທັງໝົດ’ 
18:30 ແຕ່ເຂົຳຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຍົກໜີ້ມຳແລູ້ວກ ບໍ່ຍອມ ຈັ່ງນ ຳໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ລູກໜີ້ນັ້ນ
ໄປຂັງຄຸກໄວູ້ ຈົນກວ່ຳຊິໃຊູ້ໜີ້ນັ້ນໃຫູ້ໝົດ 
18:31 ຝ່ຳຍໝູ່ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ບັດເຫັນເຫດກຳນແນວນັ້ນ ກ ພຳກັນສະຫລົດໃຈຢ່ຳງ
ໃຫຍ່ ຈັ່ງນ ຳເຫດກຳນທັງໝົດ ໄປບອກນຳຍຂອງພວກເຂົຳ 
18:32 ແລູ້ວນຳຍຂອງເຂົຳຈັ່ງໄດູ້ເອີ້ນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນັ້ນມຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໂອູ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຊົ່ວ
ແທູ້ ເຮົຳໄດູ້ຍົກໜີ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳໝົດຢູ່ແລູ້ວ ຍູ້ອນເຈົ້ຳໄດູ້ອູ້ອນວອນຂ ນ ຳເຮົຳ 
18:33 ເຈົ້ຳຄວນຊິເມດຕຳຕໍ່ໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນ ຳກັນ ຄືກັນກັບເຮົຳໄດູ້ເມດຕຳເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນ
ບໍ້’ 
18:34 ແລູ້ວນຳຍຂອງເຂົຳກ ຢຳກຮູ້ຳຍຢ່ຳງໃຫຍຈ່ັ່ງມອບຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ຕໍ່ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່
ໃຫູ້ທ ລະມຳນຈົນກວ່ຳຊິໃຊູ້ໜີ້ໃຫູ້ໝົດ 
18:35 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດໃນສະຫວັນ ກ 
ຊິເຮັດກັບພວກເຈົ້ຳຄືກັນ ຄັ່ນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ຍົກໂທດຄວຳມຜິດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ
ດູ້ວຍໃຈຈິງ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 19 
19:1 ແລູ້ວຕໍ່ມຳ ບັດ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳພວກນີ້ໝົດແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ອອກຈຳກ
ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ເຂົ້ຳໄປໃນເຂດແດນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ຟຳກແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ຂູ້ຳງ
ພູູ້ນ 
19:2 ແລູ້ວມີໝູ່ຄົນຫລຳຍຂະໜຳດໄດູ້ຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ປົວໂລກ-
ໄພໄຂູ້ເຈັບຂອງພວກເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ 
19:3 ແລູ້ວພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ມຳລອງໃຈ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມເພິ່ນເປັນບັນຫຳວ່ຳ “ຜູູ້-
ຊຳຍຊິປະກັນເມຍຂອງໂຕຍູ້ອນສຳເຫຕຸຫຍັງກ ຕຳມ ມັນຊິຖືກຕຳມກົດບັນຍັດສັ່ນ
ບໍ້” 
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19:4  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ອ່ຳນບໍ້ ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນສູ້ຳງໂຕ
ຄົນແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ ‘ໄດູ້ສູ້ຳງເຂົຳໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຊຳຍກັບຍິງ’ 
19:5 ກັບເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຜູູ້ຊຳຍຊິອອກຈຳກພໍ່ແມຂ່ອງເຂົຳ 
ແລູ້ວຊິໄປຜູກພັນຢູ່ກັບເມຍເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳທັງສອງຊິກຳຍເປັນເນື້ອໜັງອັນໜຶ່ງອັນ
ດຽວກັນ’ 
19:6 ເຂົຳຈັ່ງບໍ່ເປັນສອງອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຊິເປັນເນື້ອໜັງອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ຈັ່ງຊັ້ນຜູູ້ທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນນັ້ນແລູ້ວ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດເຮັດໃຫູ້ເຂົຳແຕກແຍກ
ກັນເລີຍ” 
19:7 ແລູ້ວພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຈັ່ງຖຳມເພິ່ນຊໍ້ຳອີກວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ເປັນຫຍັງ ໂມເຊ ໄດູ້
ສັ່ງໃຫູ້ຍື່ນໜັງສືປະກັນກັນເປັນທຳງກຳນ ໃຫູ້ປະກັນເມຍໄດູ້” 
19:8  ພຣະເຢຊູ ໂຕູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ໂມເຊ ໄດູ້ຍອມໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳປະກັນເມຍຂອງໂຕ 
ຍູ້ອນເຫດວ່ຳຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແຂງກະດູ້ຳງ ແຕ່ທ ຳອິດມຳມັນບໍ່ໄດູ້ເປັນຈັ່ງ-
ຊັ້ນ 
19:9 ແລູ້ວເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຜູູ້ໃດປະກັນເມຍຂອງໂຕ (ເວັ້ນແຕ່ເມຍເປັນຊູູ້) 
ແລູ້ວໄປເອົຳເມຍໃໝກ່ ຜິດປະເວນີ ກັບວ່ຳຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດທີ່ຮັບເອົຳເມຍເດີມທີ່ຖືກ
ປະກັນແລູ້ວນັ້ນ ມຳເປັນເມຍຂອງໂຕ ມັນກ ຜິດປະເວນີຄືກັນ” 
19:10 ບັດນີ້ ພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງບອກເພິ່ນວ່ຳ “ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເຖິງ
ເລື່ອງຜູູ້ຊຳຍກັບເມຍຂອງເຂົຳ ບໍ່ເອົຳເມຍກ ຊິດີກວ່ຳເນຳະ” 
19:11 ແຕ່ເພິ່ນຕອບເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່ສຳມຳດຮັບຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳເລື່ອງກຳນ
ເປັນໂສດນີ້ໄດູ້ ມີແຕ່ຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ຄວຳມສຳມຳດກ ຊິຮັບໄດູ້ 
19:12 ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນເປັນບັນເດຳະເກີດມຳແຕ່ທູ້ອງແມ່  ກັບຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຖືກຄົນອື່ນ
ເຮັດເຂົຳໃຫູ້ເປັນບັນເດຳະກ ມີ ແລູ້ວກ ມີຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ບໍ່ແຕ່ງ ຊຶ່ງຍົກເວັ້ນໄວູ້ຍູ້ອນ
ເຫັນແກ່ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນ ຂອງພຣະເຈົ້າ  ໃຜທີ່ສຳມຳດຮັບເອົຳກຳນຍົກ
ເວັ້ນແນວນີ້ໄດູ້ ກ ໃຫູ້ເຂົຳຮັບເອົຳຊະ” 
19:13 ຍຳມນັ້ນ ມີກຳນພຳເດັກນູ້ອຍມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ເພື່ອຊິໃຫູ້ເພິ່ນວຳງມືອະທ-ິ
ຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອເຂົາ  ແຕ່ພວກລູກສິດກ ເລີຍເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳ 
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19:14 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກວ່ຳ “ປ່ອຍໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍເຂົ້ຳມຳຫຳເຮົຳ ໂລດ ເດີ້ ຢ່ຳຫູ້ຳມ
ເຂົຳໄວູ້ເລີຍເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນເປັນຂອງຄົນຢ່ຳງເດັກນູ້ອຍ
ພວກນີ້ຢູ່ແລູ້ວ” 
19:15 ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ວຳງມືຂອງເພິ່ນເທິງເດັກນູ້ອຍພວກນັ້ນ ແລູ້ວກ ອອກຈຳກ
ໝູ້ອງນັ້ນໄປ 
19:16 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງມຳເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນຜູູ້ດີເອີຍ 
ຜູູ້ຂູ້ຳຊິຕູ້ອງເຮັດແນວດີອີຫຍັງຈັ່ງຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 
19:17  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳເອີ້ນເຮົຳວ່ຳເປັນຜູູ້ດີຍູ້ອນຫຍັງ ບໍ່ມີໃຜເປັນຜູູ້ດີ
ອີຫລີນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳແຕ່ຜູູ້ດຽວເພິ່ນເທົຳນັ້ນ ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳຢຳກຊິເຂົ້ຳສູ່ຊີວິດ
ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ກ ໃຫູ້ຮັກສຳກົດບັນຍັດໄວູ້ເດີ້” 
19:18 ຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ກົດບັນຍັດຂໍ້ໃດແໜ່”  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ 
“ຢ່ຳຂູ້ຳຄົນ ຢ່ຳຫລິ້ນຊູູ້ ຢ່ຳລັກຊັບຂອງເພິ່ນ ຢ່ຳເປັນພະຍຳນບໍ່ຈິງ 
19:19 ໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ ກັບໃຫູ້ຮັກແພງເພື່ອນບູ້ຳນຄືກັນກັບຮັກໂຕເອງ” 
19:20 ຄົນໜຸ່ມນັ້ນເລີຍບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຂໍ້ແນວໝູ່ນີ້ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຖືຮັກສຳໄວູ້ຄູ່ແນວ
ຕັ້ງແຕ່ເປັນເດັກມຳຢູ່ແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳຍັງຂຳດອີຫຍັງບໍ້” 
19:21  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳຢຳກເປັນຜູູ້ດີຄົບຖູ້ວນ ກ ໃຫູ້ໄປຂຳຍ
ພວກຊັບສິ່ງຂອງໆ ເຈົ້ຳເດີ້  ແລູ້ວແຈກຈ່ຳຍໃຫູ້ຄົນຍຳກຈົນຊະ ຈັ່ງຊິມີຊັບສົມບັດ
ໃນສະຫວັນ ແລູ້ວໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
19:22 ບັດຄົນໜຸ່ມໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນ ເຂົຳກ ອອກໄປຢ່ຳງທຸກໃຈຫລຳຍ ຍູ້ອນເຂົຳມີ
ຊັບສົມບັດຫລຳຍຂະໜຳດ 
19:23 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຄົນຮັ່ງມີຊິເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນກ ຊິເປັນກຳນ
ຍຳກ 
19:24 ແລູ້ວເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳອີກວ່ຳ ໂຕອູດຊິລອດຮເູຂັມກ ງ່ຳຍກວ່ຳຄົນຮັ່ງມີຊິ
ເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້” 
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19:25 ບັດພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ພ ໄດູ້ຍິນແລູ້ວກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ ຈັ່ງ
ເວົ້ຳວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນໃຜຊິລອດພົ້ນໄດູ້” 
19:26 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງພວກລູກສິດ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ສ ຳລັບຄົນ ມັນກ 
ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ແຕ່ສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳ ໝົດຄູ່ແນວກ ເປັນໄປໄດູ້ ໂລດ ” 
19:27 ແລູ້ວ ເປໂຕ ໄດູ້ເວົ້ຳຂຶ້ນມຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ສະລະໝົດຄູ່ແນວ  
ແລູ້ວໄດູ້ຕິດຕຳມມຳແລູ້ວ  (ຕ່າງກັບຜ ູ້ຊາຍໜ ່ມຜ ູ້ນັ້ນ)  ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊິໄດູ້ອີຫຍັງ
ຕອບແທນແໜ່” 
19:28  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ຄື
ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຕິດຕຳມເຮົຳມຳນີ້ ໃນຍຸກທີ່ຊິມຳບັດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິນັ່ງບັນ-
ລັງຂອງເຮົຳ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງນັ້ນ ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳກ ຊິນັ່ງ
ບັນລັງສິບສອງບັນລັງ ກັບຊິພິພຳກສຳຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ສິບສອງຕະກູນນັ້ນ
ເລີຍ 
19:29 ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ສະລະເຮືອນ ພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງ ພໍ່ແມ່ ເມຍ ລູກ ທີ່ດິນ ຍູ້ອນເຫັນ
ແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ຜົນຕອບແທນຮູ້ອຍເທົ່ຳ ກັບຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດເປັນມ ລະດົກນ ຳ 
19:30 ແຕ່ມີຫລຳຍຄົນທີ່ມີອັນດັບສູງກ ຊິກຳຍເປັນອັນດັບຕໍ່ຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ມີອັນດັບຕໍ່ຳ
ກ ຊິກຳຍເປັນອັນດັບສູງ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 20 
20:1 “ຄືວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືເຈົ້ຳຂອງເຮອືນຄົນໜຶ່ງອອກໄປຈູ້ຳງ
ຄົນງຳນແຕ່ເຊົ້ຳມືດເຮັດວຽກໃນສວນອະງ ່ນຂອງ ລຳວ  
20:2 ບັດ ລຳວ ຕົກລົງກັບລູກຈູ້ຳງ ວ່ຳຊິໃຫູ້ຄ່ຳຈູ້ຳງເປັນໜຶ່ງເດນຳຣິອົນຕໍ່ມື້ ຕົກລົງ
ແລູ້ວກ ໃຊູ້ພວກເຂົຳອອກໄປເຮັດວຽກເຮັດງຳນໃນສວນອະງ ່ນຂອງ ລຳວ  
20:3 ພ ຮອດປະມຳນສຳມໂມງເຊົ້ຳ ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນກ ອອກໄປທຳງຕະຫລຳດ ເຫັນ
ຄົນອື່ນຢືນຢູ່ກຳງຕະຫລຳດ ບໍ່ໄດູ້ເຮັດຫຍັງ 
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20:4 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄປເຮັດງຳນໃນສວນອະງ ່ນ
ຂອງເຮົຳນ ຳເຂົຳເດີ້ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ຄ່ຳຈູ້ຳງພວກເຈົ້ຳຕຳມສົມຄວນ’ ພວກເຂົຳກ 
ເລີຍພຳກັນໄປ 
20:5 ແລູ້ວເຈົ້ຳຂອງເຮືອນກ ອອກໄປອີກສອງອູ້ອມ ເປັນເວລຳທ່ຽງ ກັບບ່ຳຍສຳມ
ໂມງ  ໄປຫຳຄົນງຳນຄືເກົ່ຳ 
20:6 ແລູ້ວປະມຳນຫູ້ຳໂມງແລງລຳວກ ອອກໄປອີກ ໄດູ້ຮັບຄົນອື່ນໆ ອີກ  ຢືນຢູ່ບໍ່
ໄດູ້ເຮັດຫຍັງ ຈັ່ງຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ ‘ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຢືນຢູ່ນີ້ໝົດມື້ຊື່ໆ’ 
20:7 ພວກເຂົຳຕອບ ລຳວ ວ່ຳ ‘ຍູ້ອນບໍ່ມີໃຜມຳຈູ້ຳງພວກຂູ້ອຍ’ ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນ
ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄປເຮັດງຳນໃນສວນອະງ ່ນຂອງເຮົຳນ ຳເຂົຳເດີ້ 
ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ຄ່ຳຈູ້ຳງຕຳມສົມຄວນ’ 
20:8 ບັດໃກູ້ຊິຮອດຄໍ່ຳ ເຈົ້ຳຂອງສວນອະງ ່ນຈັ່ງສັ່ງຄົນເບິ່ງແຍງງຳນວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເອີ້ນ
ຄົນງຳນມຳ ແລູ້ວຈ່ຳຍຄ່ຳຈູ້ຳງໃຫູ້ເຂົຳ ໃຫູ້ພວກຄົນງຳນທີ່ມຳຕຳມຫລັງກ່ອນ ຈົນ
ໄປຮອດພວກຄົນງຳນທີ່ມຳແຕ່ທ ຳອິດ’ 
20:9 ແລູ້ວບັດພວກຄົນທີ່ຮັບຈູ້ຳງປະມຳນຫູ້ຳໂມງແລງນັ້ນໄດູ້ມຳຮັບຄ່ຳຈູ້ຳງ ເຂົຳຄູ່
ຄົນໄດູ້ຄົນລະໜຶ່ງເດນຳຣິອົນ 
20:10 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຄົນທີ່ຮັບຈູ້ຳງແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ ບັດມຳຮບັຄ່ຳຈູ້ຳງ ເຂົຳຄຶດວ່ຳຄົງ
ຊິໄດູ້ຫລຳຍກວ່ຳ ແຕ່ໄດູ້ຄົນລະໜຶ່ງເດນຳຣິອົນຄືກັນ 
20:11 ແລູ້ວບັດໄດູ້ຮັບເງິນແລູ້ວ ພວກເຂົຳໄດູ້ຈົ່ມຕໍ່ວ່ຳເຈົ້ຳຂອງເຮືອນ 
20:12 ວ່ຳ ‘ພວກທີ່ມຳຕຳມຫລັງ ເຮັດງຳນແຕ່ຊົ່ວໂມງດຽວ ແລູ້ວນຳຍຈ່ຳຍຄ່ຳຈູ້ຳງ
ພວກເຂົຳທໍ່ກັນກັບພວກເຮົຳທີ່ເຮັດງຳນໜັກ ຕຳກແດດໝົດມື້’ 
20:13 ແຕ່ນຳຍງຳນກ ຕອບຄົນໜຶ່ງໃນພວກນັ້ນວ່ຳ ‘ໝູ່ພວກເອີຍ ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ໂກງ
ພວກເຈົ້ຳດອກ ເຈົ້ຳໄດູ້ຕົກລົງກັບເຮົຳແລູ້ວຊິເອົຳມື້ລະໜຶ່ງຫລຽນ ເດນາຣິອົນ ບໍ່
ແມ່ນບໍ້ 
20:14 ໃຫູ້ເອົຳຄ່ຳຈູ້ຳງຂອງເຈົ້ຳໄປຊະ ຄັ່ນເຮົຳພ ໃຈທີ່ຊິໃຫູ້ຄ່ຳຈູ້ຳງພວກຄົນທີ່ມຳ
ເຮັດງຳນຕຳມຫລັງນັ້ນ ທໍ່ກັນກັບທີ່ໃຫູ້ເຈົ້ຳມັນຊິເປັນຫຍງັ 
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20:15 ມັນຊິບໍ່ຖືກຕຳມກົດບັນຍັດບໍ້ ຄັ່ນເຮົຳເຮັດຕຳມໃຈປຳດຖະໜຳກັບສິ່ງຂອງ
ຂອງເຮົຳເອງ  ບໍ່ແມ່ນໃນຕຳຂອງເຈົ້ຳມອງເຮົຳໃນທຳງຊົ່ວ ຍູ້ອນຄວຳມດີຂອງ
ເຮົຳສັ່ນບໍ້’ 
20:16 ແນວນັ້ນເນຳະ ຜູູ້ທີ່ຢູ່ອັນດັບຫລັງກ ຊິຢູ່ອັນດັບໜູ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ອັນດັບໜູ້ຳກ ຊິ
ຢູ່ອັນດັບຫລັງ ຄືໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນຄົນຫລວງຫລຳຍ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ເລືອກນັ້ນກ ມີນູ້ອຍ” 
20:17 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ  ບັດພວມຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ພ ຢູ່ລະຫວ່ຳງທຳງກ ໄດູ້
ພຳພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນອອກໄປຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ 
20:18 “ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ພວກເຮົຳພວມຊິຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວເຮົຳຜູູ້ເປັນ
ບຸດມະນຸດຊິຖືກທ ລະຍົດຢູ່ຫັ້ນ ມອບໄວູ້ຢູ່ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳ
ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິກ່ຳວຫຳໂທດເຮົຳເຖິງຮອດຕຳຍ 
20:19 ແລູ້ວຊິມອບເຮົຳໄວູ້ກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດໃຫູ້ເຍຳະເຍີ້ຍຄູ້ຽນຕີ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຊິໃຫູ້
ຄຶງເທິງໄມູ້ກຳງແຂນ ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳກ ຊິເປັນຂຶ້ນມຳໃໝ່” 
20:20 ຍຳມນັ້ນ ເມຍຂອງ ເຊເບດຳຍ  ຜູູ້ເປັນແມຂ່ອງລູກຊຳຍ ລຳວ ນັ້ນ  (ຄື ຢາໂກ-
ໂບ  ກັບ  ໂຢຮັນ )  ໄດູ້ພຳລູກຊຳຍ ລຳວ ມຳເຄົຳລົບ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນຢຳກຂ ແນວ
ໜຶ່ງຈຳກເພິ່ນ 
20:21  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມນຳງນັ້ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນຫຍງັ” ນຳງໄດູ້ຕອບເພິ່ນວ່ຳ 
“ຂ ກະລຸນຳອະນຸຍຳດໃຫູ້ລູກຊຳຍຂອງຜູູ້ຂູ້ຳສອງຄົນນີ້ນັ່ງໃນລຳຊະອຳນຳຈັກ
ຂອງທ່ຳນແໜ່ ເບື້ອງຂວຳຜູູ້ໜຶ່ງ ເບື້ອງຊູ້ຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ” 
20:22 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກດອກ ແນວທີ່ເຈົ້ຳຂ ນັ້ນ ຈອກທີ່ເຮົຳ
ຊິຕູ້ອງຮັບດື່ມຈຳກຫັ້ນເຈົ້ຳຊິດື່ມໄດູ້ບໍ້ ກັບກຳນທີ່ເຮົຳຊິຕູ້ອງຖືກຈຸ່ມລົງຫັ້ນ ເຈົ້ຳຊິ
ຮັບຈຸ່ມລົງໄດູ້ບໍ້” ພວກເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດໄດູ້ເລີຍ” 
20:23 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳກັບເຂົຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ເຈົ້ຳຊິດື່ມຈຳກຈອກຂອງເຮົຳ ກັບຊິຖືກຈຸ່ມ
ລົງນ ຳເຮົຳກ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ຊຶ່ງຊິນັ່ງຂູ້ຳງຂວຳກັບຂູ້ຳງຊູ້ຳຍຂອງເຮົຳນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິດ
ຂອງເຮົຳທີ່ຊິມອບໃຫູ້ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳໄດູ້ກຽມໄວູ້ສ ຳລັບຜູູ້ໃດ ກ ຊິ-
ມອບໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ” 
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20:24 ບັດລູກສິດສິບຄົນນັ້ນໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ຂຸ່ນເຄືອງໃຈໃນພີ່ນູ້ອງສອງ
ຄົນນັ້ນ 
20:25 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນພວກເຂົຳມຳເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ປົກຄອງ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດເປັນຫົວໜູ້ຳເໜືອເຂົຳ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳນັ້ນກ ໃຊູ້ອ ຳນຳດບັງຄັບເຂົຳ 
20:26 ແຕ່ໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ ມັນຊິບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເດີ້ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຊິເປັນໃຫຍໃ່ນພວກ
ເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ໝູ່ 
20:27 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຊິເປັນເອກເປັນໃຫຍ່ໃນພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເປັນຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ຂອງພວກເຈົ້ຳເອົຳ ໂລດ  
20:28 ຄືກັນກັບທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອໃຫູ້ຄົນອື່ນຮັບໃຊູ້ເຮົຳ ແຕ່ມຳ
ເພື່ອຊິຮັບໃຊູ້ຄົນອື່ນຕ່ຳງຫຳກ ກັບເພື່ອມອບຖວຳຍຊີວິດຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ເປັນຄ່ຳໄຖ່
ສ ຳລັບຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ” 
20:29 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດອອກໄປຈຳກເມືອງ ເຢຣິໂກ  ມີໝູ່ຄົນ
ຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຕຳມເພິ່ນໄປ 
20:30 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຕຳບອດສອງຄົນນັ່ງຢູ່ແຄມທຳງ ບັດເຂົຳໄດູ້ຍິນວ່ຳ 
ພຣະເຢຊູ ຜ່ຳນມຳ ຈັ່ງຮູ້ອງວ່ຳ “ໂອູ້  ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ເປັນລູກ ດຳວິດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ເມດ-
ຕຳຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
20:31 ຝ່ຳຍພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນກ ເວົ້ຳຫູ້ຳມເຂົຳ ວ່ຳເຂົຳບໍ່ຄວນຊິເວົ້ຳ ແຕ່
ແຮງຫູ້ຳມເຂົຳກ ແຮງຮູ້ອງຂຶ້ນອີກວ່ຳ “ໂອູ້  ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ເປັນລູກ ດຳວິດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ 
ເມດຕຳຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
20:32 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຢືນນິ່ງຢູ່ ເອີ້ນເຂົຳມຳ ເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຢຳກໃຫູ້ເຮົຳເຮັດ
ຫຍັງໃຫູ້ເຈົ້ຳ” 
20:33 ພວກເຂົຳເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ໃຫູ້ຕຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເບິ່ງເຫັນໄດູ້
ທູ້ອນ” 
20:34 ຈັ່ງຊັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງມີໃຈອິຕົນເມດຕຳເຂົຳ ກ ເລີຍເອົຳມືແຕະຕຳຂອງເຂົຳ 
ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ຕຳຂອງເຂົຳທັງສອງຄົນກ ເຫັນຮຸ່ງ ໂລດ  ເຂົຳເລີຍຕິດຕຳມ
ເພິ່ນໄປ 
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ມັດທຳຍ ບົດທີ 21 
21:1 ບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດມຳໃກູ້ຊິຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຄືມຳເຖິງໝູ່-
ບູ້ຳນ ເບດຟຳເຄ  ຊຶ່ງຢູ່ຕີນພູເຂົຳໝຳກກອກເທດ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍໃຊູ້ລູກສິດສອງ
ຄົນ 
21:2 ສັ່ງເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນຢູ່ທຳງໜູ້ຳເຈົ້ຳນັ້ນ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິພໍ້ລຳແມໂ່ຕ
ໜຶ່ງພ ດີ ຖືກຜູກໄວູ້ຢູ່ກັບລຳນູ້ອຍ ໃຫູ້ແກູ້ແລູ້ວຈູງມຳໃຫູ້ເຮົຳເດີ້ 
21:3 ແລູ້ວຄັ່ນມີຜູູ້ໃດວ່ຳອີຫຍັງກັບເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ ‘ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ຕູ້ອງກຳນຊິໃຊູ້’ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນຊິປ່ອຍໃຫູ້ເອົຳມຳ ໂລດ ” 
21:4 ເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ ເປັນໄປກ ເພື່ອຊິສ ຳເລັດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່
ກ່ຳວໄວູ້ໂດຍຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນ 
21:5 “ໃຫູ້ບອກທດິຳຂອງ ຊີໂອນ ວ່ຳ ນີ້ແຫລະ ກະສັດຂອງນຳງມຳຫຳນຳງແລູ້ວ
ໂດຍໃຈອ່ອນສຸພຳບ ໄດູ້ນັ່ງເທິງຫລັງລູກລຳ” 
21:6 ແລູ້ວລູກສິດສອງຄົນນັ້ນ ໄດູ້ອອກໄປເຮັດຕຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ສັ່ງໄວູ້ 
21:7 ແລູ້ວຈັ່ງຈູງລຳໂຕແມກັ່ບລູກນູ້ອຍມຳ ກັບເອົຳເສື້ອຂອງເຂົຳພຳດເທິງຫລັງລຳ 
ແລູ້ວເຂົຳໃຫູ້ເພິ່ນນັ່ງເທິງຫລັງລຳນັ້ນ 
21:8 ແລູ້ວມີໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດໄດູ້ເອົຳເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຂອງໂຕມຳປູຕຳມ
ຫົນທຳງ ຜູູ້ລຳງຄົນກ ຕັດເອົຳງ່ຳໄມູ້ມຳປູຕຳມຫົນທຳງນ ຳ 
21:9 ແລູ້ວໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍຊຶ່ງຍ່ຳງໄປທຳງໜູ້ຳ ກັບຜູູ້ທີ່ມຳທຳງຫລັງກ ພູ້ອມກັນ
ໂຫ່ຮູ້ອງ ອວຍພອນວ່ຳ “ ໂຮຊັນນຳ  ຕໍ່ ບຸດຂອງກະສັດ ດຳວິດ  ‘ຂ ຊົງພຣະຈະ-
ເລີນ ຜູູ້ທີ່ມຳໃນນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ   ໂຮຊັນນຳ ’ ໃນທີ່ສູງສຸດ” 
21:10 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ພວກຄົນທົ່ວເມືອງກ -
ພຳກັນແຕກຕື່ນຖຳມກັນວ່ຳ “ເພິ່ນຜູູ້ນີ້ເປັນຜູູ້ໃດກັນນໍ້” 
21:11 ແລູ້ວໝູຄົ່ນທັງຫລຳຍທີ່ແຫ່ມຳນັ້ນບອກວ່ຳ “ທ່ຳນຜູູ້ນີ້ແມ່ນ ເຢຊູ  ຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຈຳກເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ” 
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21:12 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວິຫຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຂັບໄລ່ພວກຜູູ້ຊື້
ຂຳຍໃນພຣະວິຫຳນ ກັບຄວໍ່ຳໂຕະຜູູ້ຮັບແລກເງິນ ພູ້ອມທັງຄວໍ່ຳທີ່ນັ່ງຜູູ້ຂຳຍນົກ-
ເຂົຳນ ຳ 
21:13 ແລູ້ວເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ມີ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ພຣະນິເວດຂອງ
ເຮົຳເຂົຳຊິເອີ້ນວ່ຳເປັນໝູ້ອງກຳນອະທິຖຳນ’ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳມຳເຮັດໃຫູ້ເປັນ ‘ຖໍ້ຳ
ຂອງພວກໂຈນ’” 
21:14 ແລູ້ວຄົນຕຳບອດກັບຄົນເປັ້ຍພຳກັນມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ໃນພຣະວຫິຳນ ເພິ່ນ
ຈັ່ງປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີ 
21:15 ແຕ່ບັດພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳໄດູ້ເຫັນແນວເປັນຕຳງຶດທີ່ເພິ່ນໄດູ້
ເຮັດ ທັງໄດູ້ຍິນພວກເດັກຮູ້ອງໃນພຣະວິຫຳນວ່ຳ “ ໂຮຊັນນຳ ຕໍ່ບຸດຂອງ ດຳວິດ ” 
ເຂົຳທັງຫລຳຍກ ພຳກັນແຄູ້ນເຄືອງບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍ 
21:16 ພວກເຂົຳກ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຍິນແນວທີ່ເຂົຳຮູ້ອງກັນນັ້ນບໍ້” 
ເພິ່ນຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເອີ້ ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ເຄີຍອ່ຳນບໍ້ ວ່ຳ ‘ພຣະອົງທ່ຳນໄດູ້ຮັບຄ ຳ
ສັນລະເສີນອັນສົມບູນແບບຈຳກປຳກຂອງເດັກນູ້ອຍກັບເດັກອ່ອນທີ່ຍັງກິນນົມ
ແມ່’” 
21:17 ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ລຳເຂົຳ ອອກຈຳກເມືອງໄປຢູ່ໝູບູ່້ຳນ ເບດທຳເນຍ  
21:18 ບັດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມຊິເມືອເມືອງອີກ ເພິ່ນກ ຫິວຢຳກກິນ 
21:19 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຫລຽວເຫັນກົກໝຳກເດື່ອກົກໜຶ່ງຢູ່ຕຳມຮິມທຳງ ເພິ່ນກ ຍ່ຳງ
ເຂົ້ຳໄປໃກູ້ກ ເຫັນກົກນັ້ນບໍ່ມີໝຳກ ມີແຕ່ໃບຊື່ໆ ຈັ່ງເວົ້ຳຄ ຳແຊ່ງໃສ່ກົກນັ້ນວ່ຳ “ແຕ່
ນີ້ໄປເຮົຳບໍ່ໃຫູ້ເກີດໝຳກອີກຈັກເທື່ອເດີ້” ຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ກົກໝຳກເດື່ອນັ້ນກ ຫ່ຽວ-
ແຫູ້ງໄປກັບໝູ້ອງ 
21:20 ແລູ້ວບັດພວກລູກສິດໄດູ້ເຫັນແນວນັ້ນ ກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ 
“ເປັນຈັ່ງໃດໜ  ກົກໝຳກເດື່ອຈັ່ງຫ່ຽວແຫູ້ງໄປໄວຂະໜຳດນີ້” 
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21:21 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ 
ຄັ່ນເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອໂດຍບໍ່ໄດູ້ສົງໄສ ເຈົ້ຳຊິເຮັດໄດູ້ຄືທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮັດກັບກົກໝຳກ-
ເດື່ອນີ້ ແຕ່ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນ ເຖິງແມ່ນເຈົ້ຳຊິສັ່ງພູເຂົຳນີ້ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ອອກໄປລົງທະເລ
ຊະ’ ແລູ້ວມັນຊິເປັນໄປຕຳມທີ່ສັ່ງນັ້ນ 
21:22 ແລູ້ວໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຈົ້ຳອະທິຖຳນຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອວຳງ-
ໃຈ ເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້” 
21:23 ບັດ ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນໃນຍຳມທີ່ເພິ່ນພວມສອນຢູ່ ພວກຫົວ-
ໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍມຳຫຳເພິ່ນຖຳມວ່ຳ 
“ເຈົ້ຳມີສິດທິມຳແຕ່ໃສທີ່ຊິເຮັດແນວນີ້ ໃຜໃຫູ້ສິດທິນີ້ກັບເຈົ້ຳ” 
21:24  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິຖຳມພວກເຈົ້ຳສັກຂໍ້ໜຶ່ງນ ຳ ແລູ້ວຄັ່ນພວກ
ເຈົ້ຳບອກເຮົຳໄດູ້ ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຄືກັນວ່ຳເຮົຳເຮັດກຳນນີ້ໂດຍສິດທອັິນໃດ 
21:25 ຄືພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳຂອງ ໂຢຮນັ ນັ້ນໄດູ້ມຳແຕ່ໃສ ມຳຈຳກສະຫວັນຫລືຈຳກຄົນຊື່ໆ” 
ເຂົຳໄດູ້ປຶກສຳກັນວ່ຳ “ຄັ່ນເຮົຳຊິວ່ຳ ‘ມຳຈຳກສະຫວັນ’ ເຂົຳຊິໂຕູ້ຕອບເຮົຳວ່ຳ 
‘ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ເຊື່ອ ໂຢຮັນ ສັ່ນ’ 
21:26 ແຕ່ຄັ່ນເຮົຳຊິວ່ຳ ‘ມຳຈຳກຄົນ’ ພວກເຮົຳກ ຢູ້ຳນພວກຄົນທັງຫລຳຍ ຍູ້ອນເຂົຳ
ຖືກັນວ່ຳ  ໂຢຮັນ ເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
21:27 ເຂົຳຈັ່ງຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳບອກບໍ່ໄດູ້” ເພິ່ນຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນ
ບໍ່ຊັ້ນ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳຄືກັນ ວ່ຳເຮົຳເຮັດກຳນນີ້ໂດຍສິດທິອັນໃດ 
21:28 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ຄືມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງມີລູກຊຳຍສອງຄົນ ພໍ່ໄປຫຳລູກ
ຄົນກົກບອກວ່ຳ ‘ລູກເອີຍ ມື້ນີ້ພໍ່ໃຫູ້ໄປເຮັດງຳນໃນສວນອະງ ່ນຂອງພໍ່ເດີ້’ 
21:29 ລູກຄົນນັ້ນຕອບວ່ຳ ‘ຂູ້ອຍບໍ່ໄປດອກ’ ແຕ່ຢູ່ມຳກ ກັບໃຈ ແລູ້ວໄດູ້ອອກໄປ
ເຮັດ 
21:30 ແລູ້ວພໍ່ຈັ່ງໄປຫຳລູກຄົນທີ່ສອງຈັ່ງເວົ້ຳແນວດຽວກັນ ລູກນັ້ນຕອບວ່ຳ ‘ຂູ້ອຍຊິ
ອອກໄປ’ ແຕ່ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ໄປ 
21:31 ໃນລູກສອງຄົນນີ້ ຄົນໃດເປັນຜູູ້ເຮັດຕຳມຄວຳມປະສົງຂອງພໍ່” ເຂົຳຕອບ
ເພິ່ນວ່ຳ “ລູກກົກ”  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
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ໂລດ  ວ່ຳ ພວກເກັບພຳສີກັບແມຍິ່ງຂຳຍໂຕຊິເຂົ້ຳໄປໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳກ່ອນພວກເຈົ້ຳຊໍ້ຳ 
21:32 ຄືກັນກັບວ່ຳ  ໂຢຮັນ ນັ້ນໄດູ້ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳໃນທຳງຄວຳມທ່ຽງທ ຳ ແລູ້ວ
ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຍອມເຊື່ອ ລຳວ  ແຕ່ພວກເກັບພຳສີກັບພວກແມຍິ່ງຂຳຍໂຕນັ້ນ ເຂົຳ
ໄດູ້ເຊື່ອ ລຳວ  ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳນີ້ ເຖິງແມ່ນໄດູ້ເຫັນແລູ້ວ ຫລັງໄດູ້ເຫັນກ ບໍ່ໄດູ້
ກັບໃຈເຊື່ອ ລຳວ  
21:33 ໃຫູ້ຟັງຄ ຳປຽບທຽບອີກວ່ຳ ຍັງມີເຈົ້ຳຂອງບູ້ຳນຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ເຮັດສວນອະງ ່ນ 
ແລູ້ວໄດູ້ລູ້ອມຮົ້ວກົກໄມູ້ໄວູ້ອູ້ອມ ແລູ້ວໄດູ້ຂູດຫລຸມຢໍ່ຳອະງ ່ນໄວູ້ໃນສວນນ ຳ ກັບ
ສູ້ຳງຫ ຍຳມເຝົ້ຳ ເຮັດແລູ້ວກ ໃຫູ້ພວກຊຳວສວນເຊົ່ຳ ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ເດິນທຳງອອກ
ໄປຢູ່ເມືອງໄກໆ 
21:34 ບັດຍຳມເກັບຜົນອະງ ່ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ ເຈົ້ຳຂອງສວນຈັ່ງໃຊູ້ພວກຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ໄປຫຳຄົນເຊົ່ຳສວນ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບຜົນອະງ ່ນສ່ວນທີ່ເປັນຂອງ ລຳວ  
21:35 ແລູ້ວຄົນເຊົ່ຳສວນນັ້ນຈັບພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ເຈົ້ຳຂອງສວນສົ່ງມຳ ຄູ້ຽນຕີຄົນ
ໜຶ່ງ ກັບຂູ້ຳຄົນໜຶ່ງ ແລູ້ວເອົຳຫີນຂວູ້ຳງໃຫູ້ຕຳຍອີກຄົນໜຶ່ງ 
21:36 ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງເຈົ້ຳຂອງສວນກ ໃຊູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຄົນອື່ນໆ ຂອງ ລຳວ  ໄປ
ຫລຳຍກວ່ຳແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ພວກຄົນທີ່ເຊົ່ຳສວນຂອງ ລຳວ ນັ້ນ ກ ໄດູ້ເຮັດໃສ່ເຂົຳຄື
ເກົ່ຳ 
21:37 ແຕ່ເທື່ອສຸດທູ້ຳຍ  ລຳວ ຈັ່ງໃຊູ້ລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ ໄປຫຳ ແລູ້ວນຶກໃນໃຈວ່ຳ 
‘ພວກເຂົຳຄືຊິເຄົຳລົບລູກຊຳຍຂອງເຮົຳຢູ່ດອກ’ 
21:38 ແຕ່ບັດພວກຄົນເຊົ່ຳສວນເຫັນລູກຊຳຍເຈົ້ຳຂອງສວນມຳ ກ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ ‘ຄົນ
ນີ້ເນຳະເປັນຜູູ້ຮັບມ ລະດົກ ມຳເຖິ ເຮົຳຊິຂູ້ຳເຂົຳຊິເປັນຫຍັງ ແລູ້ວເຮົຳຊິຖືເອົຳເອົຳ
ມ ລະດົກຂອງເຂົຳຊະ’ 
21:39 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງພຳກັນຈັບເອົຳລູກຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ລຳກອອກໄປນອກສວນອະ-
ງ ່ນແລູ້ວຂູ້ຳຖິ້ມ 
21:40 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເຈົ້ຳຂອງສວນອະງ ່ນມຳ  ລຳວ ຊິເຮັດອີຫຍັງກັບຄົນເຊົ່ຳສວນ
ພວກນັ້ນ” 
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21:41 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳທີ່ຟັງ ພຣະເຢຊູ  ໄດູ້ຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເຂົຳຊິທ ຳລຳຍລູ້ຳງຄົນ
ຊົ່ວພວກນັ້ນຢ່ຳງເດັດຂຳດ ກັບຊິໃຫູ້ຄົນອື່ນໆ ເຊົ່ຳສວນອະງ ່ນຂອງ ລຳວ ນັ້ນ ຄືຊິ
ຫຳຜູູ້ທີ່ຊິແບ່ງຜົນຂອງສວນອະງ ່ນກັບ ລຳວ ໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງຕຳມລະດູ” 
21:42  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ເຄີຍອ່ຳນໃນ ພຣະຄ ຳ ບໍ້ ໝູ້ອງທີ່
ວ່ຳ ‘ສິລຳທີ່ຊ່ຳງກໍ່ປະຕິເສດນັ້ນ ສິລຳອັນດຽວກັນນັ້ນ ກ ໄດູ້ເປັນສິລຳມຸມເອກແລູ້ວ 
ກຳນນີ້ເປັນມຳຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບເປັນທີ່ປະທັບໃຈຢ່ຳງດີເລີດໃນສຳຍ-
ຕຳຂອງເຮົຳ’ 
21:43 ຈັ່ງຊັ້ນເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິຖືກຖອນ
ອອກຈຳກມືຂອງພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວຍົກໃຫູ້ອີກຊົນຊຳດໜຶ່ງ ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິເຮັດໃຫູ້
ເກີດຜົນອັນດີຕຳມສົມຄວນ 
21:44 ແລູ້ວຜູູ້ໃດລົ້ມລົງໃສ່ສິລຳນີ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງແຕກມຸ່ນໄປ ແຕ່ສິລຳນີ້ຊິຕົກລົງທັບ
ຜູູ້ໃດ ກ ຊິບຸກໂຈມຕີຜູູ້ນັ້ນຈົນມຸ່ນເປັນຜົງ” 
21:45 ບັດພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ຍິນຄ ຳປຽບທຽບຂອງ 
ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ພວກເຂົຳກ ຮູູ້ເມື່ອໂຕວ່ຳແນວທີ່ເພິ່ນເວົ້ຳນັ້ນ ກ ເວົ້ຳເຖິງພວກເຂົຳ
ເອງ 
21:46 ແຕ່ ບັດພວກເຂົຳຄຶດຢຳກຈັບ ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳກ ຢູ້ຳນໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍ 
ຍູ້ອນໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍນັ້ນຖືວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 22 
22:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳເປັນຄ ຳປຽບທຽບອີກວ່ຳ 
22:2 “ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນປຽບຄືກະສັດອົງໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດູ້ຈັດພິທແີຕ່ງງຳນໃຫູ້
ລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ  
22:3 ແລູ້ວໄດູ້ໃຊູ້ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ອອກໄປເອີ້ນເອົຳຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮບັກຳນເຊີນມຳໃນງຳນ
ກຳນແຕ່ງນັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົຳບໍ່ຍອມມຳເລີຍ 
22:4 ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ  ລຳວ ຈັ່ງໃຊູ້ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ອື່ນໄປອີກ ສັ່ງວ່ຳ ‘ໃຫູ້ບອກຜູູ້
ຮັບເຊີນນັ້ນວ່ຳ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ຈັດງຳນລູ້ຽງໄວູ້ແລູ້ວ ງວົກັບສັດອູ້ວນຢ່ຳງອື່ນນັ້ນ



71  ມັດທຳຍ 

ເຮົຳກ ຂູ້ຳກຽມໄວູ້ໝົດແລູ້ວ ສິ່ງສຳລະພັດອື່ນໆ ກ ກຽມພູ້ອມນ ຳ ໃຫູ້ມຳເປັນກຽດ
ຮ່ວມພິທກີຳນແຕ່ງງຳນນີ້ເຖິ’ 
22:5 ແຕ່ພວກເຂົຳກ ເມີນເສີຍກັບຫົວເຍຳະເຍີ້ຍ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງອອກໄປໄຮ່ນຳຂອງ-
ໂຕ ຕ່ຳງກ ອອກໄປຄູ້ຳຂຳຍຕຳມເຄີຍ 
22:6 ແລູ້ວສ່ວນຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ ກ ຈັບພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງກະສັດ ເວົ້ຳແນວດູຖູກ ເຮັດ
ສຸມສີ່ສຸມຫູ້ຳໃສ່ ແລູ້ວກ ຂູ້ຳຖິ້ມ 
22:7 ແຕ່ບັດກະສັດອົງນັ້ນໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ລຳວກ ເກີດຄຽດຮູ້ຳຍຢ່ຳງໃຫຍ່ ຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້
ຍົກກອງທະຫຳນໄປ ຂູ້ຳບໍ່ເລື່ອກພວກນັ້ນ ແລູ້ວເຜົຳເມືອງເຂົຳໃຫູ້ໝົດກູ້ຽງ 
22:8 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນວ່ຳ ‘ງຳນແຕ່ງກ ພູ້ອມຢູ່ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບ
ເຊີນນັ້ນບໍ່ສົມກັບງຳນ 
22:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ອອກໄປຕຳມຫົນທຳງຕ່ຳງໆ ແລູ້ວພໍ້ຄົນຫລຳຍທໍ່ໃດກ ໃຫູ້ເຊີນມຳ
ເປັນກຽດຮ່ວມໃນພິທີແຕ່ງງຳນນີ້’ 
22:10 ບັດນີ້ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ພວກນັ້ນຈັ່ງອອກໄປເຊີນໝົດຄູ່ຄົນຕຳມຫົນທຳງຕ່ຳງໆ ແລູ້ວ
ໄດູ້ຮັບຫລຳຍສໍ່ຳໃດ ກ ໄດູ້ເຊີນໃຫູ້ມຳຮ່ວມງຳນ ທັງຜູູ້ດີກັບຜູູ້ບໍ່ດີ ຈົນງຳນແຕ່ງນັ້ນ
ເຕັມລົ້ນດູ້ວຍແຂກ 
22:11 ແລູ້ວບັດກະສັດອົງນັ້ນເຂົ້ຳມຳເບິ່ງແຂກ ກ ເຫັນຜູູ້ໜຶ່ງບໍ່ໄດູ້ໃສ່ເສື້ອສ ຳລັບ
ງຳນແຕ່ງ 
22:12 ກະສັດຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ ‘ມິດສະຫຳຍເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງເຂົ້ຳມຳໂດຍບໍ່ມີ
ເສື້ອສ ຳລັບງຳນແຕ່ງ’ ຜູູ້ນັ້ນກ ມິດຢູ່ເວົ້ຳບໍ່ອອກ 
22:13 ບັດນີ້ ກະສັດໄດູ້ສັ່ງພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນວ່ຳ ‘ໃຫູ້ມັດມືມັດຕີນຄົນນີ້ເອົຳໄປ
ໂຍນຖິ້ມໃນທີ່ມືດອັນເລິກທີ່ສຸດຢູ່ທຳງນອກນັ້ນ ໝູ້ອງທີ່ມີກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່
ຕະຫລອດ’ 
22:14 ຄືຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳກ ມີຫລຳຍ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເລືອກກ ມີນູ້ອຍ” 
22:15 ຍຳມນັ້ນພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ໄປປຶກສຳກັນວ່ຳ ຊິຈັບຜິດໃນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ເຢຊູ ຜູູ້
ນີ້ໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
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22:16 ພວກເຂົຳຈັ່ງໃຊູ້ພວກລູກສິດຂອງພວກເຂົຳກັບຂອງ ເຮໂຣດ  ໃຫູ້ໄປເວົ້ຳກັບ 
ເຢຊູ ນັ້ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພວກເຮົຳຮູູ້ຈັກຢູ່ວ່ຳເຈົ້ຳເປັນຄົນຊື່ສັດ ທີ່ສອນທຳງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມສັດຈິງ ບໍ່ໄດູ້ເອົຳໃຈຜູູ້ໃດ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຫັນແກ່
ໜູ້ຳຜູູ້ໃດເລີຍ 
22:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຊ່ອຍບອກພວກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ ເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ກຳນທີ່ຊິສົ່ງສ່ວຍໃຫູ້ 
ກຳຍຊຳ ນັ້ນ ຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດບັນຍັດບໍ້” 
22:18 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳເຖິງແຜນກຳນອັນຊົ້ວຮູ້ຳຍເລວຊຳມໃນໃຈຂອງ
ເຂົຳ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງມຳລອງໃຈເຮົຳ 
22:19 ໃຫູ້ເອົຳເງິນທີ່ຊິເສຍສ່ວຍນັ້ນມຳໃຫູ້ເຮົຳເບິ່ງ” ເຂົຳຈັ່ງເອົຳເງິນຕຳຫລຽນໜຶ່ງ
ມຳໃຫູ້ເພິ່ນ 
22:20 ໄດູ້ແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຮູບກັບຄ ຳຈຳລຶກນີ້ເປັນຂອງໃຜ” 
22:21 ພວກເຂົຳຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຂອງ ກຳຍຊຳ ” ແລູ້ວເພິ່ນບອກເຂົຳວ່ຳ “ຈັ່ງ-
ຊັ້ນແນວທີ່ເປັນຂອງ ກຳຍຊຳ ກ ໃຫູ້ ກຳຍຊຳ ຊະ ແລູ້ວແນວທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ກ ໃຫູ້ຖວຳຍໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳເດີ້” 
22:22 ບັດເຂົຳໄດູ້ຍິນຄ ຳຕອບຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ເຂົຳກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ເຂົຳຈັ່ງ
ອອກຈຳກເພິ່ນໄປພຳກັນຫລົບເມືອ 
22:23 ໃນມື້ນັ້ນພ ດີ ມີພວກ ຊຳດູກຳຍ ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ພວກນີ້ເຊື່ອວ່ຳ ບໍ່ມີກຳນ
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ເຂົຳຈັ່ງສໍ້ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ 
22:24 ຖຳມວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ  ໂມເຊ ສັ່ງວ່ຳ ‘ຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຕຳຍຍັງບໍ່ທັນມີລູກ  ຕາມ
ປະເພນີ ນູ້ອງຊຳຍຕູ້ອງຮັບເອົຳເມຍຂອງອູ້ຳຍຜູູ້ຕຳຍນັ້ນ ໃຫູ້ເຂົຳມີລູກເພື່ອຊິ
ຊ່ອຍສືບຕະກູນແທນອູ້ຳຍ’ 
22:25 ບັດນີ້ ໃນພວກເຂົຳມີພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຊຳຍຢູ່ເຈັດຄົນ ອູ້ຳຍກົກມີເມຍແລູ້ວກ ຕຳຍປະ
ເມຍຍັງບໍ່ທັນມີລູກ ເມຍຜູູ້ຕຳຍຈັ່ງໄປຢູ່ກັບນູ້ອງຊຳຍ 
22:26 ຜູູ້ຊຳຍຄົນທີ່ສອງ ກັບສຳມກ ຄືກັນ ຈົນຮອດຄົນທີ່ເຈັດ 
22:27 ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຍິງນັ້ນກ ຕຳຍຄືກັນ 
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22:28 ຈັ່ງຊັ້ນໃນມື້ທີ່ຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ຍິງນັ້ນຊິເປັນເມຍຂອງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດ
ໃນເຈັດຄົນນັ້ນ ຄືນຳງໄດູ້ເປັນເມຍຂອງຄົນທັງເຈັດແລູ້ວ” 
22:29  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈຜິດແລູ້ວ ແມ່ນຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ 
ພຣະຄ ຳ  ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກລິດເດດຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
22:30 ຄືວ່ຳ ຊິບໍ່ມີກຳນແຕ່ງງຳນກັນ ກັບກຳນຍົກໃຫູ້ເປັນຜົວເມຍກັນອີກ ໃນມື້ທີ່ຄົນ
ຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນດອກ ແຕ່ຊິເປັນຄືພວກເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນ
ສະຫວັນ 
22:31 ແຕ່ເລື່ອງຄົນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ໄດູ້ອ່ຳນຊັ່ນບໍ້ ໝູ້ອງທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ 
22:32 ‘ເຮົຳນີ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອັບຣຳຮຳມ  ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອິຊຳກ  ກັບເປັນ
ພຣະເຈົ້ຳຂອງ ຢຳໂຄບ ’  ຈັ່ງຊີ້ເນຳະ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນຕຳຍ 
ແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນເປັນ” 
22:33 ແລູ້ວພ ພວກຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຍິນນັ້ນ ກ ປະທັບໃຈໃນຫລັກຄ ຳສອນຂອງ 
ພຣະເຢຊູ  
22:34 ແຕ່ບັດພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ຍິນ ວ່ຳເພິ່ນເຮັດພວກ ຊຳດູກຳຍ ໃຫູ້ໝົດປັນຍຳ
ປຳກບໍ່ອອກຊໍ້ຳ ຈັ່ງມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນ 
22:35 ແລູ້ວມີນັກກົດບັນຍັດຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳ ຢຳກລອງໃຈ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມ
ເພິ່ນວ່ຳ 
22:36 “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ໃນກົດບັນຍັດນັ້ນ ຂໍ້ໃດເປັນເອກເປັນໃຫຍກ່ວ່ຳໝູ່” 
22:37  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຄື ‘ໃຫູ້ຮັກອົງພຣະຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳ ດູ້ວຍ-
ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຈົ້ຳ ກັບດູ້ວຍສ ຳເລັດຄວຳມນຶກຄຶດຂອງເຈົ້ຳ’ 
22:38 ນີ້ເນຳະ ເປັນຂໍ້ໃນກົດບັນຍັດທີ່ເປັນເອກເປັນໃຫຍ ່
22:39 ຂໍ້ທີ່ສອງກ ຄືກັນ ຄື ‘ໃຫູ້ຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຄືຮັກໂຕເອງ’ 
22:40 ໜັງສືກົດບັນຍັດກັບໜງັສືຄ ຳພະຍຳກອນທັງໝົດກ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກົດບັນຍັດສອງ
ຂໍ້ນີ້” 
22:41 ບັດພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຍັງຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ຫັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ 
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22:42 “ພວກເຈົ້ຳຄຶດຈັ່ງໃດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ເພິ່ນເປັນລູກຂອງໃຜສັ່ນ” ເຂົຳ
ເລີຍຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນລູກຂອງ ດຳວິດ ” 
22:43 ເພິ່ນຖຳມເຂົຳຢໍ້ຳອີກວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ເປັນຫຍັງ ດຳວິດ  ໂດຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ
 ພຣະວິນຍຳນ  ຈັ່ງໄດູ້ເອີ້ນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນວ່ຳ ນຳຍຊີວດິຂອງ ລຳວ  ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ 
22:44 ‘ພຣະຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບນຳຍຊີວິດຂອງເຮົຳ ວ່ຳ ໃຫູ້ທ່ຳນນັ່ງຢູ່
ທຳງຂວຳຂອງເຮົຳ ຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ສັດຕູຂອງທ່ຳນເປັນຕັ່ງຕີນຂອງທ່ຳນ’ 
22:45 ບັດນີ້ ຄັ່ນ ດຳວິດ ເອີ້ນທ່ຳນວ່ຳ ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງ ລຳວ  ທ່ຳນຊິເປັນລູກ
ເປັນຫລຳນຂອງ ລຳວ ໄດູ້ຈັ່ງໃດ” 
22:46 ຖຳມແລູ້ວ ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດຕອບ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເລີຍ ແມ່ນແຕ່ຄ ຳດຽວ ຕັ້ງແຕ່ມື້
ນັ້ນມຳ ບໍ່ມີໃຜກູ້ຳຊັກຖຳມເພິ່ນອີຫຍັງອີກຕໍ່ໄປ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 23 
23:1 ຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນກັບຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່-
ຫັ້ນ 
23:2 ເວົ້ຳວ່ຳ “ນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ນັ່ງຕ ຳແໜ່ງຂອງ ໂມເຊ  
23:3 ຈັ່ງຊັ້ນໝົດຄູ່ຢ່ຳງຊຶ່ງເຂົຳ ອຳດ ຊິບອກສອນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດ ກ ຄວນຊິເຮັດ
ຕຳມ ແຕ່ຢ່ຳສູ່ເອົຳແບບກຳນປະຕິບັດຂອງເຂົຳນັ້ນເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳບອກ
ສອນຄົນອື່ນໄດູ້ແຕ່ເຂົຳເອງບໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕຳມ 
23:4 ຄືພວກເຂົຳເອົຳພຳລະອັນລ ຳບຳກໜັກໜຳ ໃສ່ເທິງບ່ຳຄົນອື່ນໃຫູ້ແບກ ແຕ່
ສ່ວນເຂົຳເອງແມ່ນແຕ່ນິ້ວດຽວກ ບໍ່ແຕະຕູ້ອງເລີຍ 
23:5 ກຳນປະຕິບັດຂອງເຂົຳທັງໝົດ ເຂົຳກ ເຮັດເພື່ອອອກໜູ້ຳອອກຕຳໃຫູ້ຄົນອື່ນ
ເຫັນ ເຂົຳເຮັດຕະຫລັບໃຫຍຂ່ຶ້ນໃສ່ຂໍ້ ພຣະຄ ຳ  ໄວູ້ໜູ້ຳຜຳກຍ່ຳງໄປ ກັບນຸ່ງເສື້ອ
ປະດັບດູ້ວຍຍອຍຍຳວ 
23:6 ເຂົຳມັກຢູ່ຫູ້ອງຊັ້ນເຖິງພິເສດໃນງຳນກິນລູ້ຽງ ກັບເກົ້ຳອີ້ຕ ຳແໜ່ງສູງໃນສຳ-
ລຳທ ຳ 
23:7 ກັບມັກຮັບກຳນຄ ຳນັບຢູ່ກຳງຕະຫລຳດ ກັບມັກໃຫູ້ຄົນເອີ້ນເຂົຳວ່ຳ   ທ່ານອາ-
ຈານ ທ່ານອາຈານ (ຄື ‘ຣັບບີ ຣັບບີ’) 
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23:8 ແຕ່ວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ໃຜເອີ້ນພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ທ່ຳນອຳຈຳນ ຍູ້ອນເຈົ້ຳມີອຳຈຳນໃຫຍແ່ຕ່
ຜູູ້ດຽວຄື ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ກັບພວກເຈົ້ຳຮ່ວມກັນເປັນພີ່ນູ້ອງກັນທັງໝົດ 
23:9 ແລູ້ວບໍ່ໃຫູ້ເອີ້ນຄົນໃດໃນໂລກນີ້ວ່ຳ ‘ບິດຳ’ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳມີພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຄືຜູູ້ທີ່ສະຖິດໃນສະຫວັນ 
23:10 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດເອີ້ນເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ນຳຍ’ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳມີນຳຍແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຄື 
ພຣະຄຣິດ  
23:11 ແຕ່ວ່ຳ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເປັນໃຫຍ່ໃນພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຈົ້ຳ 
23:12 ຄື ຜູູ້ທີ່ຍົກໂຕຂຶ້ນ ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ຖ່ອມລົງ ກັບຜູູ້ທີ່ຖ່ອມໂຕລົງ ຜູູ້ນັ້ນຊິ
ໄດູ້ຮັບກຳນຍົກຂຶ້ນ 
23:13 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຜູູ້ໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ພວກເຈົ້ຳປິດປະຕູລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນໄວູ້ຈຳກຄົນ ຄືພວກເຈົ້ຳເອງກ ບໍ່ຍອມ
ເຂົ້ຳໄປ ແລູ້ວບັດຜູູ້ອື່ນ ຢຳກຊິເຂົ້ຳໄປ ພວກເຈົ້ຳກ ກີດກັນຂວຳງທຳງໄວູ້ 
23:14 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ພວກເຈົ້ຳຖືເອົຳກືນເອົຳເຮືອນຂອງແມໝູ່້ຳຍ ກັບແກູ້ງອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ
ເປັນຄ ຳຍືດຍຳວ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຖືກກຳນລົງໂທດແຮງໜັກກວ່ຳ 
23:15 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ພວກເຈົ້ຳເລຳະໄປເລຳະມຳຕຳມທະເລກັບແຜ່ນດິນ ເພື່ອຊິໄດູ້ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ
ໃຫູ້ຮັບເຂົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳ ບັດໄດູ້ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ເຮັດໃຫູ້ເຂົຳກຳຍເປັນລູກນະລົກ
ສອງເທົ່ຳກວ່ຳພວກເຈົ້ຳອີກ 
23:16 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳທີ່ໂຕເອງຕຳບອດ ພວກເຈົ້ຳມັກເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຜູູ້ໃດຊິ
ກ່ຳວຄ ຳສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງພຣະວຫິຳນ ຄ ຳສຳບຳນນັ້ນບໍ່ສັກສິດ ແຕ່ຜູູ້ໃດຊິກ່ຳວ
ຄ ຳສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງທອງຄ ຳໃນພຣະວິຫຳນ ຄ ຳສຳບຳນແນວນັ້ນສັກສິດມີກຳນ
ຜູກມັດອີຫລີ’ 
23:17 ພວກຄົນໂງ່ຄົນຕຳບອດເອີຍ ອັນໃດສ ຳຄັນກວ່ຳ ທອງຄ ຳ ຫລືພຣະວິຫຳນທີ່
ເຮັດໃຫູ້ທອງຄ ຳສັກສິດ 
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23:18 ກັບພວກເຈົ້ຳມັກຊິເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຜູູ້ທີ່ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງແທ່ນບູຊຳ ຄ ຳສຳບຳນນັ້ນ
ບໍ່ສັກສິດ  ແຕ່ຜູູ້ທີ່ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງເຄື່ອງຖວຳຍເທິງແທ່ນບູຊຳນັ້ນ ຄ ຳສຳບຳນ
ແນວນັ້ນສັກສິດມີກຳນຜູກມັດອີຫລີ’ 
23:19 ພວກຄົນໂງ່ຄົນຕຳບອດເອີຍ ອີຫຍັງຊິສ ຳຄັນກວ່ຳ ເຄື່ອງຖວຳຍ ຫລືແທ່ນບູ-
ຊຳທີ່ເຮັດໃຫູ້ເຄື່ອງຖວຳຍນັ້ນສັກສິດ 
23:20 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ທີ່ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງແທ່ນບູຊຳ ຄ ຳສຳບຳນນັ້ນກ ຮ່ວມທັງແທ່ນບູຊຳ 
ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ແນວທີ່ຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊຳນັ້ນນ ຳ 
23:21 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງພຣະວຫິຳນ ຄ ຳສຳບຳນນັ້ນກ ຮ່ວມທັງພຣະວ-ິ
ຫຳນ ພູ້ອມທັງຜູູ້ເພິ່ນທີ່ສະຖິດໃນພຣະວຫິຳນນັ້ນນ ຳ 
23:22 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງສະຫວັນ ກ ສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງບັນລັງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳກັບອູ້ຳງໂດຍເພິ່ນຜູູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ບັນລັງນັ້ນນ ຳ 
23:23 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ພວກເຈົ້ຳຖວຳຍສິບຕໍ່ຮູ້ອຍຂອງແນວຈຸກໆຈິກໆ ຄືຜັກຫອມລຳບ ຜັກຊີ ກັບຂີ້ມິ້ນ 
ແນວໝູນ່ີ້ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິເຮັດຢູ່ ແຕ່ສ່ວນຂໍ້ສ ຳຄັນໃນກົດບັນຍັດນັ້ນ ຄືຄວຳມ-
ຍຸດຕິທ ຳ ຄວຳມເມດຕຳ ຄວຳມເຊື່ອ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິເຮດັຄືກັນໂດຍບໍ່ຫລົງລືມ
ລະເວັ້ນ 
23:24 ພວກຜູູ້ນ ຳທີ່ໂຕເອງຕຳບອດ ພວກເຈົ້ຳພະຍຳຍຳມຕອງຮີ້ນອອກ ແຕ່ຍັງກືນ
ໂຕອູດລົງໄປ 
23:25 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ເຈົ້ຳລູ້ຳງຈອກຊຳມແຕ່ທຳງນອກ ແຕ່ສ່ວນໃນຂອງຈອກຊຳມນັ້ນກ ຍັງເປື້ອນດູ້ວຍ
ກຳນປຸູ້ນກັບກຳນມົວເມົຳລ່ວງເກີນ 
23:26 ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ທີ່ໂຕເອງຕຳບອດ ໃຫູ້ລູ້ຳງແນວເປື້ອນຢູ່ໃນຈອກຊຳມອອກ
ຊະກ່ອນ ເພື່ອທຳງນອກຊິໄດູ້ສະອຳດງຳມໄປນ ຳ 
23:27 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ເຈົ້ຳເປັນຄືອຸບໂມງຝັງສົບຊຶ່ງທຳສີດູ້ວຍປູນຂຳວ ທຳງນອກເບິ່ງຄືງຳມອີຫລີ ແຕ່
ທຳງໃນມີແຕ່ກະດູກສົບກັບແນວສົກກະປົກທັງໝົດ 
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23:28 ພວກເຈົ້ຳກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ທຳງນອກນັ້ນເບິ່ງຊົງຄືເປັນຄົນທ່ຽງທ ຳອັນຖືກ
ຕູ້ອງ ແຕ່ທຳງໃນພວກເຈົ້ຳມີແຕ່ຄວຳມໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດກັບຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ 
23:29 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ຄື
ພວກເຈົ້ຳກໍ່ສູ້ຳງອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວຕົກແຕ່ງອຸບໂມງຝັງສົບຂອງຜູູ້ທ່ຽງທ ຳນັ້ນໃຫູ້ງົດງຳມ 
23:30 ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຄັ່ນເຮຳົໄດູ້ຢູ່ໃນສະໄໝພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຮົຳນັ້ນ ເຮົຳຊິບໍ່
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄົນທີ່ເຮັດໃຫູ້ເລືອດຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຕົກດອກ’ 
23:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳກ ເປັນພະຍຳນຟູ້ອງໃສ່ເຈົ້ຳຂອງວ່ຳ ໂຕເອງເປັນລູກຫລຳນ
ຂອງຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຂູ້ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
23:32 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດຕຳມແນວທີ່ພໍ່ຕະກູນຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດນັ້ນ ໃຫູ້ຄົບ-
ຖູ້ວນຊະເດີ້ 
23:33 ໄອູ້ພວກງູ ໄອູ້ຊຳດງູພິດຮູ້ຳຍເອີຍ ເຈົ້ຳຊິພົ້ນກຳນຕັດສິນລົງໂທດໃນນະລົກ
ໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
23:34 ນີ້ແຫລະ ຕອນທີ່ເຮົຳເຄີຍໃຊູ້ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ພວກນັກປັດຊະຍຳ 
ກັບນັກທ ຳໄປຫຳພວກເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ເລີຍຂູ້ຳຖິ້ມແດ່ ຄຶງທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນແດ່ 
ຄູ້ຽນຕີໃນສຳລຳທ ຳຂອງເຈົ້ຳແດ່ ຂົ່ມເຫງໄລ່ໄປຕຳມເມືອງຕ່ຳງໆ ແດ່ 
23:35 ຈັ່ງຊັ້ນ ເລືອດຂອງຜູູ້ທ່ຽງທ ຳອັນຖືກຕູ້ອງ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳເຮັດໃຫູ້ຕົກເທິງແຜ່ນ-
ດິນໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລືອດ ອຳເບນ ຜູູ້ທ່ຽງທ ຳນັ້ນ ຮອດເລືອດ ຊຳຂຳຣີຢຳ ລູກ-
ຊຳຍ ເບຳເຣກີຢຳ  ຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຂູ້ຳໃນລະຫວ່ຳງພຣະວິຫຳນກັບແທ່ນບູຊຳນັ້ນ 
ກ ຂ ໃຫູ້ຕົກໃສ່ຫົວຂອງພວກເຈົ້ຳໝົດ ໂລດ ເດີ້ 
23:36 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ວບັິດແນວໝູນ່ີ້ຊິຕົກຢູ່ກັບຄົນ
ໃນຍຸກນີ້ທັງໝົດ 
23:37 ໂອູ້  ເຢຣູຊຳເລັມ ໆ ເອີຍ ເມືອງທີ່ໄດູ້ຂູ້ຳພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ກັບຂວູ້ຳງຫີນປະຫຳນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຊູ້ມຳຫຳເຈົ້ຳ ເຮົຳຢຳກຊິ
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ຕຸູ້ມໂຮມພວກລູກໆ ຂອງເຈົ້ຳໄວູ້ ຄືແມໄ່ກ່ກົກລູກຢູ່ໃຕູ້ປີກຂອງມັນ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳ
ບໍ່ຍອມເລີຍ 
23:38 ນີ້ແຫລະ ‘ບູ້ຳນເມືອງຂອງເຈົ້ຳຊິຖືກໂຜດ ປະຖິ້ມໃຫູ້ຮົກຮູ້ຳງໄປ’ 
23:39 ຄື ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວຳ່ ເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຫັນເຮົຳອີກດອກ ຈົນກວ່ຳຊິໂຮຮູ້ອງກັນ
ວ່ຳ ‘ຂ ຊົງພຣະຈະເລີນໆ ເພິ່ນຜູູ້ມຳໃນພຣະນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ’” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 24 
24:1 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກພຣະວຫິຳນ ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນມຳຊີ້
ພວກຕຶກຂອງພຣະວຫິຳນໃຫູ້ເພິ່ນເບິ່ງ 
24:2  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຫັນແນະ ຕຶກແນວໝູ່ນີ້ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງ
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ສິລຳທີ່ຊູ້ອນທັບກັນຢູ່ນີ້ ມັນຊິຖືກທ ຳລຳຍໃຫູ້ພັງກະຈຳຍ
ໄປໝົດ ຈົນກວ່ຳຊິບໍ່ມີຈັກກູ້ອນທີ່ຍັງຊູ້ອນທັບກັນຢູ່” 
24:3 ບັດ ພຣະເຢຊູ ພວມນັ່ງຢູ່ເທິງພູເຂົຳໝຳກກອກເທດ ພວກລູກສິດມຳຫຳເພິ່ນ
ເປັນສ່ວນໂຕເວົ້ຳວ່ຳ “ຊ່ອຍບອກພວກຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ຮູູ້ຈັກແໜ່ ວ່ຳເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ຊິ
ເກີດຂຶ້ນຍຳມໃດ  ກັບຊິມີເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນແບບໃດທີ່ຊິບົ່ງບອກເຖິງກຳນຫລົບ
ມຳຂອງທ່ຳນ ກັບກຳນຈົບລົງຂອງໂລກນີ້” 
24:4  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດລໍ້ລວງເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລົງ 
24:5 ຄື ຊິມີຫລຳຍຄົນມຳໃນນຳມຂອງເຮົຳ ຫຳວ່ຳ ‘ເຮົຳນີ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ’ 
ແລູ້ວເຂົຳຊິລໍ້ລວງຫລຳຍຄົນໃຫູ້ຫລົງໄປ 
24:6 ແລູ້ວ ບັດພ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຂ່ຳວລືເຖິງວ່ຳມີສົງຄຳມຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ ຢູ່ໝູ້ອງນີ້ ບໍ່
ໃຫູ້ຕົກໃຈຢູ້ຳນເລີຍເດີ້ ຄືວ່ຳແນວໝູນ່ີ້ຊິຕູ້ອງເປັນໄປກ່ອນ ແຕ່ສຸດປຳຍນັ້ນຍັງບໍ່
ທັນມຳຮອດມຳເຖິງ 
24:7 ຄື ປະຊຳຊຳດຊິລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູູ້ປະຊຳຊຳດ ລຳຊະອຳນຳຈັກຊິຕໍ່ສູູ້ລຳຊະອຳນຳຈັກ 
ທັງຊິເກີດກຳນອຶດຢຳກຫິວໂຫຍ ກັບຊິເກີດພະຍຳດລະບຳດຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ກັບຊິ
ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນໝູ້ອງຕ່ຳງໆ 
24:8 ເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ທັງໝົດ ຊິເປັນຂັ້ນທ ຳອິດຂອງຍຳມໂສກເສົ້ຳຢ່ຳງຮູ້ຳຍ
ແຮງ 
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24:9 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ພວກເຂົຳຊິມອບພວກເຈົ້ຳໄວູ້ໃນຂັ້ນທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ກັບຊິ
ຂູ້ຳເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄູ່ປະຊຳຊຳດຊິຊັງພວກເຈົ້ຳຍູ້ອນເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ 
24:10 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ຄົນຫລວງຫລຳຍຊິສະດຸດໃຈ ແລູ້ວຊິທ ລະຍົດຕໍ່ກັນ ກັບ
ກຽດຊັງກັນ 
24:11 ແລູ້ວຊິມີຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງຫລຳຍຄົນເກີດຂຶ້ນ ແລູ້ວເຂົຳຊິລໍ້ລວງຄົນຫລຳຍ
ຄົນໃຫູ້ຫລົງ 
24:12 ແລູ້ວຄວຳມຮັກຂອງຫລຳຍຄົນຊິຈືດຈຳງລົງ ຍູ້ອນຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມຊິ
ທະວີຫລຳຍຂຶ້ນ 
24:13 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ທົນເອົຳໄດູ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ຜູູ້ນັ້ນຊິລອດພົ້ນໄດູ້ 
24:14 ແລູ້ວຂ່ຳວດີອັນປະເສີດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກນີ້ ຊິປະກຳດໄປຮອດທົ່ວໂລກ
ໃຫູ້ເປັນຄ ຳພະຍຳນ ເຖິງເຮົາ ຕໍ່ພວກປະຊຳຊຳດ ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນເນຳະ ກຳນ-
ຈົບລົງ ຂອງໂລກ ຊິມຳຮອດມຳເຖິງ 
24:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພວກເຈົ້ຳເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນຕຳຊັງນັ້ນມຳ ຕັ້ງໂຕຢືນຢູ່ໃນສະຖຳນ
ສັກສິດບ ລິສຸດ ຂອງພຣະເຈົ້າ  ເປັນຜູູ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫູ້ໂລກເກີດກຳນຮົກຮູ້ຳງຫວ່ຳງບໍ່” 
ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະທີ່ ດຳນິເອນ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວເຖິງ (ຜູູ້-
ໃດທີ່ໄດູ້ອ່ຳນກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເຂົ້ຳໃຈເດີ້) 
24:16 “ບັດຍຳມນັ້ນມຳຮອດ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ຟູ້ຳວໜໄີປຢູ່ພູເຂົຳ ໂລດ 
ເດີ້ 
24:17 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຢູ່ເທິງດຳດຟູ້ຳຫັງຄຳເຮືອນ ລົງມຳເກັບເຂົ້ຳຂອງໃດໆ ອອກ-
ຈຳກເຮືອນຂອງໂຕເດີ້ 
24:18 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ຢູ່ຕຳມທົ່ງນຳ ຢ່ຳໃຫູ້ຫລົບເມືອເພື່ອເກັບເອົຳເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພ
ຂອງໂຕເດີ້ 
24:19 ແລູ້ວລະວັງພິນຳດໃນມື້ນັ້ນເດີ້ ຍິງຜູູ້ມີທູ້ອງກັບຍິງຜູູ້ມີລູກອ່ອນກິນນົມຢູ່ 
24:20 ແຕ່ໃຫູ້ອະທຖິຳນຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ມື້ທີ່ເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງໜຫີັ້ນ ເປັນລະດູ-
ໜຳວ ຫລກົືງມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ  
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24:21 ຄືໃນຍຳມນັ້ນຊິເກີດກຳນທຸກຍຳກແສນສຳຫັດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂຶ້ນມຳ ຢ່ຳງທີ່
ບໍ່ເຄີຍມີມຳຈັກເທື່ອ ຕັ້ງແຕ່ໄດູ້ສູ້ຳງໂລກມຳຈົນຮອດມື້ທີ່ຊິມຳເຖິງນັ້ນ ກັບຊິບໍ່ມີຕໍ່-
ໄປອີກເລີຍ 
24:22 ແລູ້ວນອກຈຳກມື້ນັ້ນຍຳມນັ້ນຊິຢົ້ນສັ້ນເຂົ້ຳມຳ ຊິບໍ່ມີໃຜລອດມຳໄດູ້ເລີຍ ແຕ່
ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກໄວູ້ນັ້ນ ມວນມື້ນັ້ນກ ຊິ
ຢົ້ນສັ້ນເຂົ້ຳມຳ 
24:23 ແລູ້ວຕອນນັ້ນ ຄັ່ນມີໃຜຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ  ພຣະຄຣິດ ຢູ່ໝູ້ອງ
ນັ້ນໝູ້ອງນີ້’ ຢ່ຳເຊື່ອເດັດຂຳດເລີຍ 
24:24 ຍູ້ອນວ່ຳ ຊິມີພຣະຄຣິດປອມ ກັບຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງເກີດຂຶ້ນຫລຳຍລຳຍ ກັບ
ຊິມີເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ກັບແນວເປັນຕຳງຶດຕ່ຳງໆ ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນ  
ຈົນກວ່ຳຄັ່ນເປັນໄປໄດູ້ ແມ່ນແຕ່ໝູພ່ວກຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລຶອກໄວູ້ນັ້ນ ອຳດ ຊິຖືກ
ລໍ້ລວງໄດູ້ນ ຳ 
24:25 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກ່ອນແລູ້ວເດີ້ 
24:26 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນໃຜຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເພິ່ນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ’ ກ ຢ່ຳ
ອອກໄປຫຳເດີ້ ຫລືຊິວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເພິ່ນຢູ່ໃນຫູ້ອງລັບນັ້ນ’ ກ ຢ່ຳເຊື່ອເລີຍ 
24:27 ຄືວ່ຳ ບັດສຳຍຟູ້ຳແມບຢູ່ທຳງຕະເວັນອອກ ໄດູ້ສ່ອງແສງຈູ້ຳເຫັນຮອດຕະ-
ເວັນຕົກຈັ່ງໃດ ກຳນຫລົບມຳຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ກ ຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ 
24:28 ຄືວ່ຳຊຳກສົບຊິຢູ່ໝູ້ອງໃດ ຝູງນົກອີແຮູ້ງກ ຊິເວີ່ນລຸ່ມລູ້ອມຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ 
24:29 ແຕ່ພ ຍຳມທຸກຍຳກແສນສຳຫັດອັນໃຫຍຫ່ລວງນັ້ນຈົບລົງແລູ້ວ ‘ຕະເວັນຊິ
ມືດໄປ ດວງເດືອນຊິບໍ່ສ່ອງແສງ ດວງດຳວຊິຕົກລົງມຳຈຳກຟູ້ຳ ແລູ້ວອ ຳນຳດໃດ
ໆ ໃນຟູ້ຳສະຫວັນກ ຊິຖືກສັ່ນສະເທືອນສະທູ້ຳນຢ່ຳງແຮງ’ 
24:30 ຍຳມນັ້ນພ ດີ ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຂອງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິປຳກົດຂຶ້ນຢູ່
ເທິງຟູ້ຳສະຫວັນ ‘ແລູ້ວຜູູ້ຄົນຄູ່ຕະກູນໝົດທົ່ວໂລກຊິໂສກເສົ້ຳໄວູ້ທຸກ’ ແລູ້ວວຳງ-
ຫັ້ນເຂົຳຊິເຫັນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນ ລົງມຳໃນເມກຢູ່ເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ ປະກອບ
ດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບກັບສະຫງ່ຳລຳສີອັນໃຫຍ່ຫລວງ 
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24:31 ແລູ້ວເພິ່ນຊິໃຊູ້ໝູ່ເທວະທູດຂອງເພິ່ນມຳພູ້ອມສຽງແກອັນໂດ່ງດັ່ງ ມຳຕຸູ້ມ-
ໂຮມໝູ່ພວກຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກໄວູ້ຂອງເພິ່ນ ອອກຈຳກເຂັມຊີ້ທິດ
ທັງສີ່ ຈຳກສຸດທູ້ອງຟູ້ຳຟຳກນີ້ຈົນຮອດສຸດທູ້ອງຟູ້ຳຟຳກພູູ້ນ 
24:32 ບັດນີ້ ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ໃນຄ ຳປຽບທຽບເລື່ອງຕົ້ນໝຳກເດື່ອ ບັດງ່ຳມັນຍັງອ່ອນອ່ອນ 
ກັບພວມຊິແຕກໃບແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ກັນວ່ຳລະດູຮູ້ອນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ 
24:33 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ບັດພວກເຈົ້ຳເຫັນເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ເປັນໄປແລູ້ວ ໃຫູ້ຮູູ້
ກັນວ່ຳກຳນສະເດັດມຳນັ້ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ ດີບໍ່ດີກ ຢູ່ໜູ້ຳປະຕູແລູ້ວ 
24:34 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຊົ່ວອຳຍຸຂອງຄົນ ທີ່ເຮົາເວົ້າ ນີ້
ຊິບໍ່ໄດູ້ລ່ວງໄປຈົນກວ່ຳແນວໝູ່ນີ້ທັງໝົດຊິເປັນໄປດູ້ວຍຄວຳມສ ຳເລັດ 
24:35 ຄືວ່ຳ ຟູ້ຳສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນໂລກຊິລ່ວງໄປ ແຕ່ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳຊິບໍ່ຜ່ຳນ
ພົ້ນລ່ວງໄປຈັກເທື່ອເລີຍ 
24:36 ແຕ່ມື້ນັ້ນ ໂມງນັ້ນ ທີ່ເຮາົຊິມາ  ບໍ່ມີໃຜຮູູ້ຈັກນ ຳ ແມ່ນແຕ່ພວກເທວະທູດໃນ
ສະຫວັນກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກ ມີແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳທີ່ຮູູ້ຈັກ 
24:37 ຄືສະໄໝຂອງ ໂນເອ ເປັນຈັ່ງໃດ ບັດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຫລົບມຳ ກ ຊິເປັນ
ຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນ 
24:38 ໂດຍວ່ຳ ກ່ອນມື້ນໍ້ຳທ່ວມນັ້ນ ຄົນທັງຫລຳຍມີແຕ່ກິນກັບດື່ມກັນ ແຕ່ງງຳນຍົກ
ໃຫູ້ເປັນຜົວເມຍກັນ ຈົນຮອດມື້ທີ່ ໂນເອ ເຂົ້ຳໃນເຮືອໃຫຍ່ 
24:39 ໃນວຳງຫັ້ນ ຄົນບໍ່ຮູູ້ເມື່ອໂຕວ່ຳອີຫຍັງຊິມຳ ຈົນກວ່ຳນໍ້ຳມຳທ່ວມ ພັດພຳເອົຳ
ພວກເຂົຳໄປໝົດ ແລູ້ວບັດຍຳມເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິມຳນັ້ນ ມັນກ ຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ
ຄືກັນ 
24:40 ແຕ່ໃນຍຳມທີ່ຊິມຳນັ້ນ ຊິມີສອງຄົນຢູ່ທົ່ງນຳນ ຳກັນ ຄົນໜຶ່ງຊິຖືກຮັບໄປ ກັບ
ອີກຄົນໜຶ່ງຊິຍັງຢູ່ 
24:41 ແລູ້ວຊິມີຍິງສອງຄົນ ພວມຊິໂມູ້ແປູ້ງຢູ່ທີ່ໂມູ້ ຄົນໜຶ່ງຊິຖືກຮັບໄປ ກັບອີກຄົນ
ໜຶ່ງຊິຍັງຢູ່ 
24:42 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ລະວັງຢູ່ເດີ້ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ວ່ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳຊິ
ມຳໃນຍຳມໃດ 
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24:43 ແຕ່ໃຫູ້ຮູູ້ກັນໄວູ້ເດີ້ ຄັ່ນວ່ຳເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຮູູ້ໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳວ່ຳ ຂະໂມຍຊິມຳ
ຍຳມໃດ ເຂົຳກ ຊິລະວັງໄວູ້ດີໆ ບໍ່ຍອມໃຫູ້ເຮືອນ ລຳວ ຖືກບຸກລຸກເຂົຳໄປປຸູ້ນໄດູ້ 
24:44 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ກຽມໂຕໄວູ້ໃຫູ້ພູ້ອມຄືກັນ ຍູ້ອນໃນໂມງທີ່ເຈົ້ຳບໍ່ຄຶດບໍ່ຝັນ
ນັ້ນ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິມຳ ໂລດ  
24:45 ບັດນີ້ ໃຜເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີກັບມີສະຕິປັນຍຳ ທີ່ນຳຍໄດູ້ຕັ້ງໄວູ້ເບິ່ງ-
ແຍງຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງນຳຍ ແລູ້ວກ ລູ້ຽງອຳຫຳນກຳນກິນໃຫູ້ເຂົຳຕຳມເວລຳ 
24:46 ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ບັດຍຳມນຳຍຂອງເຂົຳມຳພໍ້ມຳເຫັນວ່ຳເຂົຳ
ພວມເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ 
24:47 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ນຳຍນັ້ນຊິຕັ້ງຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນໄວູ້
ໃຫູ້ເບິ່ງແຍງພວກເຂົ້ຳຂອງເຄື່ອງໃຊູ້ຂອງ ລຳວ ໝົດຄູ່ແນວ 
24:48 ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຊົ່ວຊິຄຶດໃນໃຈວ່ຳ ‘ນຳຍຂອງຂູ້ຳຄືຊິບໍ່ໄດູ້ມຳງ່ຳຍດອກ’ 
24:49 ແລູ້ວຊິຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມຄູ້ຽນຕີໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ ກັບຊິກິນດື່ມຮວມກັນສຸມຢູ່ກັບພວກຂີ້-
ເມົຳ 
24:50 ນຳຍຂອງຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນຊິມຳໃນມື້ທີ່ເຂົຳບໍ່ຄຳດຄຶດ ແລູ້ວໃນໂມງທີ່ເຂົຳບໍ່ຮູູ້
ເມື່ອ 
24:51 ພ ຮອດແລູ້ວ ນຳຍກ ຊິລົງໂທດເຂົຳຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ແລູ້ວໃຫູ້ເຂົຳມີຫຸູ້ນສ່ວນກັບ
ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດ ຊຶ່ງໃນໝູ້ອງນັ້ນມີແຕ່ກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່ຕະຫລອດ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 25 
25:1 “ໃນຍຳມນັ້ນ ລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນຊິປຽບຄືຍິງພົມມະຈຳລີສິບຄົນ ທີ່ຖື
ຕະກຽງຂອງໂຕອອກໄປຕູ້ອນຮັບເອົຳເຈົ້ຳບ່ຳວ 
25:2 ໃນພວກນຳງນັ້ນ ຫູ້ຳຄົນມີປັນຍຳດີ ແລູ້ວອີກຫູ້ຳຄົນກ ເບົຳປັນຍຳ 
25:3 ພວກທີ່ເບົຳປັນຍຳນັ້ນກ ເອົຳຕະກຽງຂອງໂຕໄປ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນໄປນ ຳ 
25:4 ແຕ່ຄົນທີ່ມີປັນຍຳນັ້ນໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນໃສ່ຂວດໄປພູ້ອມຕະກຽງຂອງເຂົຳ 
25:5 ບັດເຈົ້ຳບ່ຳວມຳຊູ້ຳ ພວກນຳງນັ້ນກ ພຳກັນງູ້ວງເຫງົຳຫຳວນອນເລີຍຫລັບໄປ 
25:6 ບັດຮອດທ່ຽງຄືນກ ມີກຳນຮູ້ອງປະກຳດວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳບ່ຳວມຳແລູ້ວໆ ໃຫູ້
ອອກໄປຕູ້ອນຮັບເອົຳເພິ່ນເດີ້’ 
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25:7 ແລູ້ວພວກຍິງພົມມະຈຳລີນັ້ນ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຕົກແຕ່ງໄສູ້ຕະກຽງຂອງໂຕໄວູ້ 
25:8 ແຕ່ພວກທີ່ເບົຳປັນຍຳນັ້ນກ ເວົ້ຳກັບພວກທີ່ມີປັນຍຳວ່ຳ ‘ຂ ແບ່ງປັນນໍ້ຳມັນຂອງ
ເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳແໜ່ ຍູ້ອນຕະກຽງຂອງເຮົຳມອດໄປແລູ້ວ’ 
25:9 ແຕ່ພວກທີ່ມີປັນຍຳຕອບວ່ຳ ‘ບໍ່ໄດູ້ແລູ້ວ ຢູ້ຳນວ່ຳຄັ່ນແບ່ງປັນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
ນໍ້ຳມັນຂອງພວກເຮົຳຊິບໍ່ພ ໃຊູ້  ໃຫູ້ໄປຫຳຊື້ເອົຳເອງຈຳກຜູູ້ຂຳຍຊະ 
25:10 ບັດພວກນຳງທີ່ເບົຳປັນຍຳພວມໄປຊື້ນໍ້ຳມັນນັ້ນ ພ ດີເຈົ້ຳບ່ຳວມຳຮອດ ພວກ
ນຳງຜູູ້ທີ່ພູ້ອມແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຮ່ວມໃນພິທີແຕ່ງງຳນກັບເຈົ້ຳບ່ຳວນັ້ນ ແລູ້ວ
ປະຕູກ ຖືກປິດໄວູ້ 
25:11 ຢູ່ມຳ ພ ພວກຍິງພົມມະຈຳລີອັນເບົຳປັນຍຳໄດູ້ຫລົບມຳແລູ້ວ ເຂົຳກ ຮູ້ອງວ່ຳ 
“ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳໆ ຂ ເປີດປະຕູໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
25:12 ແຕ່ນຳຍຕອບວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກ
ພວກເຈົ້ຳດອກ” 
25:13 ສະຫລຸບແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກມື້ 
ຫລືໂມງທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິໄດູ້ຫລົບມຳ 
25:14 ແລູ້ວລຳຊະອຳນຳຈັກສະຫວັນຍັງປຽບຄືຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ ຊິອອກເດິນທຳງໄປຍັງ
ເມືອງໄກໆ ຈັ່ງເອີ້ນພວກຜູູ້ຮບັໃຊູ້ຂອງ ລຳວ ມຳ ແລູ້ວຝຳກຊັບສົມບັດຂອງ ລຳວ 
ໄວູ້ກັບພວກເຂົຳ 
25:15 ແລູ້ວ ລຳວ ໃຫູ້ເງິນຄົນໜຶ່ງຫູ້ຳຫລຽນຕຳລັນຕົນ ອີກຄົນໜຶ່ງກ ໃຫູ້ສອງຫລຽນ
ຕຳລັນຕົນ ກັບອີກຄົນໜຶ່ງກ ໃຫູ້ຕຳລັນຕົນດຽວ ຕຳມຄວຳມສຳມຳດຂອງແຕ່ລະ
ຄົນ ແລູ້ວນຳຍກ ອອກເດິນທຳງໄປ 
25:16 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນຫູ້ຳຕຳລັນຕົນນັ້ນ ໄດູ້ເອົຳໄປຄູ້ຳຂຳຍ ຈັ່ງມີກ ຳໄລມຳອີກ
ຫູ້ຳຕຳລັນຕົນ 
25:17 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນສອງຕຳລັນຕົນ ກ ໄດູ້ກ ຳໄລອີກສອງຕຳລັນຕົນຄືກັນ 
25:18 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນຕຳລັນຕົນດຽວ ກ ໄດູ້ອອກໄປຝັງເງິນຂອງນຳຍເຂົຳ
ເຊື່ອງໄວູ້ 
25:19 ຢູ່ມຳດົນນຳນ ນຳຍຈັ່ງຫລົບມຳຄຶດບັນຊີກັບຜູູ້ຮັບໃຊູ້ພວກນັ້ນ 
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25:20 ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນຫູ້ຳຕຳລັນຕົນກ ເອົຳເງິນກ ຳໄລອີກຫູ້ຳຕຳລັນຕົນມຳຣຳຍງຳນ
ວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນຳຍໄດູ້ມອບເງິນຫູ້ຳຕຳລັນຕົນໄວູ້ກັບຜູູ້ຂູ້ຳ ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້
ກ ຳໄລມຳອີກຫູ້ຳຕຳລັນຕົນ” 
25:21 ນຳຍຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເອີ້ ດີຫລຳຍແລູ້ວ ເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ດີກັບເປັນຄົນ
ຈົ່ງຮັກພັກດີເຊື່ອໃຈໄດູ້ ຊຶ່ງເຈົ້ຳເຄີຍສັດຊື່ໃນຂອງນູ້ອຍໆນັ້ນ ບັດນີ້ເຮົຳຊິຕັ້ງເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ເໜືອຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ເຊີນເຂົ້ຳຮ່ວມໃນຄວຳມສຸກຂອງ
ນຳຍເຈົ້ຳເດີ້” 
25:22 ຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນສອງຕຳລັນຕົນກ ໄດູ້ມຳຣຳຍງຳນວຳ່ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນຳຍໄດູ້
ມອບເງິນສອງຕຳລັນຕົນໄວູ້ກັບຜູູ້ຂູ້ຳ ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ກ ຳໄລມຳອີກສອງຕຳລັນ-
ຕົນ” 
25:23 ນຳຍຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເອີ້ ດີຫລຳຍແລູ້ວ ເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ດີກັບເປັນຄົນຈົ່ງ-
ຮັກພັກດີເຊື່ອໃຈໄດູ້ ຄືເຈົ້ຳໄດູ້ສັດຊື່ໃນຂອງນູ້ອຍໆນັ້ນ ນຳຍກ ຊິຕັ້ງເຈົ້ຳໃຫູ້ເບິ່ງ-
ແຍງ ເໜືອຂອງຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ເຊີນເຂົ້ຳຮ່ວມໃນຄວຳມສຸກຂອງນຳຍເຈົ້ຳ
ເດີ້” 
25:24 ບັດນີ້ ສ່ວນຄົນໃຊູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເງິນຕຳລັນຕົນດຽວນັ້ນ ໄດູ້ມຳຣຳຍງຳນວ່ຳ “ນຳຍ
ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳພ ຊິຮູູ້ຈັກໃຈຂອງນຳຍ ວ່ຳເປັນຄົນມີລະບຽບເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ກ່ຽວ
ຜົນໃນໝູ້ອງທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນ ແລູ້ວເກັບໃນໝູ້ອງທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນກູ້ຳ 
25:25 ຜູູ້ຂູ້ຳກ ເລີຍຢູ້ຳນຈັ່ງເອົຳເງິນຕຳລັນຕົນດຽວຂອງນຳຍນັ້ນ ໄປຝັງດິນເຊື່ອງໄວູ້ 
ນີ້ແຫລະ ເງິນຂອງນຳຍນີ້ ເອົຳຄືນຊະ” 
25:26 ນຳຍຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມກັບຂີ້ຄູ້ຳນ ເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ
ນຳຍເຈົ້ຳກ່ຽວໃນໝູ້ອງທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນ ແລູ້ວເກັບໃນໝູ້ອງທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນ-
ກູ້ຳ 
25:27 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳງນູ້ອຍເຈົ້ຳຄວນເອົຳເງິນຂອງນຳຍໄປຝຳກທະນຳຄຳນໄວູ້ ແລູ້ວ
ບັດຫລົບມຳນຳຍຊິໄດູ້ເງິນຂອງນຳຍພູ້ອມດອກເບູ້ຍນ ຳ 
25:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເອົຳເງິນຕຳລັນຕົນດຽວຈຳກເຂົຳນັ້ນ ໄປໃຫູ້ຄົນທີ່ມີເງິນສິບຕຳ-
ລັນຕົນເດີ້ 
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25:29 ຄືວ່ຳ ຄູ່ຄົນທີ່ມີຢູ່ແລູ້ວ ຊິເພິ່ມເຕິມໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ ໃຫູ້ເຂົຳມີຢ່ຳງສົມບູນເຫລືອເຟືອ 
ແຕ່ຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນວ່ຳຊຶ່ງເຂົຳມີຢູ່ກ ຊິຕູ້ອງເອົຳອອກຈຳກເຂົຳໄປ 
25:30 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ທີ່ບໍ່ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ກ ໄປໂຍນລົງໃນທີ່ມືດອັນ
ເລິກທີ່ສຸດຢູ່ທຳງນອກນັ້ນ ໝູ້ອງທີ່ມີກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ກັດແຂູ້ວຢູ່ຕະຫລອດ” 
25:31 ບັດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິມຳໃນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເພິ່ນ ພູ້ອມກັບໝູ່ເທວະ-
ທູດອັນບ ລິສຸດທັງປວງນ ຳ ຍຳມນັ້ນເພິ່ນຊິນັ່ງຢູ່ບັນລັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ 
25:32 ແລູ້ວພວກປະຊຳຊຳດທັງຫລຳຍ ຊິຕຸູ້ມໂຮມຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ (ບັນລັງຂອງ) ເພິ່ນ 
ແລູ້ວເພິ່ນຊິຄັດເລືອກໃຫູ້ອອກຈຳກກັນ ຄືຈັ່ງຜູູ້ລູ້ຽງຄັດເລືອກແກະກັບແບູ້ອອກ-
ຈຳກກັນ 
25:33 ແລູ້ວເພິ່ນຊິຈັດເອົຳແກະໄວູ້ ໝູ້ອງມີກຽດ ຢູ່ທຳງຂວຳຂອງເພິ່ນ ແຕ່ແບູ້ນັ້ນຊິ
ຈັດໃຫູ້ຢູ່ທຳງຊູ້ຳຍ 
25:34 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ເພິ່ນຜູູ້ເປັນກະສັດຊິບອກພວກຜູູ້ຢູ່ທຳງຂວຳເພິ່ນວ່ຳ “ມຳ
ຊະເດີ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບພຣະພອນຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ມຳຮັບເອົຳລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຊຶ່ງໄດູ້ກຽມໄວູ້ເປັນມ ລະດົກ ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳຕັ້ງແຕ່ໄດູ້ສູ້ຳງໂລກ 
25:35 ຄືວ່ຳ ເຮົຳເຄີຍຫິວ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ເຮົຳກິນ ເຮົຳເຄີຍກະຫຳຍນໍ້ຳ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ 
ໃຫູ້ເຮົຳດື່ມ ເຮົຳເຄີຍເປັນຄົນແປກໜູ້ຳ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຕູ້ອນຮັບເຮົຳເຂົ້ຳມຳ 
25:36 ເຮົຳເຄີຍຂຳດແນວນຸ່ງຫົ່ມ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ເອົຳເສື້ອຜູ້ຳໃຫູ້ເຮົຳນຸ່ງ ເຮົຳເຄີຍເຈັບ-
ປ່ວຍ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ມຳຢູ້ຽມຍຳມເຮົຳ ເຮົຳເຄີຍຖືກຂັງຄຸກ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ມຳຫຳເຮົຳ” 
25:37 ແລູ້ວພວກຜູູ້ທ່ຽງທ ຳນັ້ນຊິຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳເຄີຍເຫັນທ່ຳນຫິວ
ຕອນໄດ໋ ແລູ້ວເຄີຍຈັດແນວກິນມຳໃຫູ້ທ່ຳນຕອນໃດ ຫລືວ່ຳທ່ຳນເຄີຍກະຫຳຍນໍ້ຳ 
ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳໃຫູ້ທ່ຳນດື່ມຕອນໃດ 
25:38 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳເຄີຍເຫັນທ່ຳນເປັນຄົນແປກໜູ້ຳຕອນໃດ ແລູ້ວໄດູ້ຕູ້ອນຮັບທ່ຳນ
ເຂົ້ຳມຳ ຫລືເຄີຍຂຳດແນວນຸ່ງຫົ່ມຕອນໃດ ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳເສື້ອຜູ້ຳໃຫູ້ທ່ຳນນຸ່ງຕອນ
ໃດ 
25:39 ຫລືຜູູ້ຂູ້ຳເຄີຍເຫັນທ່ຳນເຈັບປ່ວຍຕອນໃດ ຫລືເຄີຍຖືກຂັງຄຸກ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້
ມຳຫຳທ່ຳນຕອນໃດ” 
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25:40 ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ເປັນກະສັດນັ້ນຊິຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ເຮດັໄດູ້ຊ່ອຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໃນພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳນີ້ 
ເຖິງແມ່ນຊິເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆທີ່ສຸດກ ຕຳມ ກ ຄືໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຮົຳ” 
25:41 ແລູ້ວເພິ່ນຊິເວົ້ຳກັບພວກຜູູ້ຢູ່ທຳງຊູ້ຳຍຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ໃຫູ້ຖອຍອອກຈຳກເຮົຳ
ໄປເດີ້ ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ຊິຕູ້ອງຖືກສຳບແຊ່ງເຂົ້ຳຢູ່ໃນບຶງໄຟທີ່ໄໝູ້ຢູ່ຕະຫລອດກຳນ
ເປັນນິດ ເປັນໝູ້ອງທີ່ເຮົຳໄດູ້ກຽມໄວູ້ສ ຳລັບຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນກັບວິນຍຳນ
ຊົ່ວລູກນູ້ອງຂອງມັນນັ້ນ 
25:42 ເປັນຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳເຄີຍຫິວ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເອົຳຫຍັງມຳໃຫູ້ເຮົຳກິນ ເຮົຳເຄີຍ
ກະຫຳຍນໍ້ຳ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມຳໃຫູ້ເຮົຳດື່ມ 
25:43 ເຮົຳເຄີຍເປັນຄົນແປກໜູ້ຳ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບເຮົຳເຂົ້ຳມຳ ເຮົຳເຄີຍຂຳດ
ແນວນຸ່ງຫົ່ມ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເອົຳເສື້ອຜູ້ຳມຳໃຫູ້ເຮົຳນຸ່ງ ເຮົຳເຄີຍເຈັບປ່ວຍ ກັບເຄີຍ
ຖືກຂັງຄຸກ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ມຳຢູ້ຽມມຳຍຳມເຮົຳ” 
25:44 ແລູ້ວເຂົຳຊິຖຳມທ່ຳນວ່ຳ ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນທ່ຳນຫິວແນວກິນຫລື
ຫິວກະຫຳຍນໍ້ຳ ຫລືເປັນຄົນແປກໜູ້ຳ ຫລຂືຳດເສື້ອຜູ້ຳ ຫລືເຈັບປ່ວຍ ຫລືຖືກຂັງ-
ຄຸກ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ໄດູ້ຊ່ອຍທ່ຳນຊັ່ນບໍ້’ 
25:45 ແລູ້ວເພິ່ນຊິຕອບເຂົຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ຊຶ່ງ
ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດໄດູ້ຊ່ອຍແມ່ນແຕ່ຜູູ້ນູ້ອຍໆທີ່ສຸດໃນພວກນີ້ ກ ຄືເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ເຮົຳ’ 
25:46 ແລູ້ວພວກນີ້ຊິຕູ້ອງອອກໄປ ເຂົ້ຳສູ່ກຳນຮັບໂທດຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
ແຕ່ຜູູ້ທ່ຽງທ ຳນັ້ນຊິເຂົ້ຳສູ່ຊີວດິອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 26 
26:1 ແລູ້ວຢູ່ມຳ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ຈົບແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງບອກພວກລູກສິດ
ຂອງເພິ່ນໄວູ້ວ່ຳ 
26:2 “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ຢູ່ມຳອີກສອງມື້ຊິເຖິງ ເທດສະກຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດ 
ແລູ້ວເປັນຍຳມທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຖືກທ ລະຍົດ ຮອດປະຫຳນຊີວິດເທິງໄມູ້-
ກຳງແຂນ” 
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26:3 ຫວ່ຳງນັ້ນພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳພູ້ອມພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ຂອງ
ປະຊຳຊົນ ໄດູ້ໄປຮ່ວມກັນຢູ່ວັງຂອງມະຫຳປະໂລຫິດ ຊຶ່ງຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳ  ກຳຢະ-
ຟຳ  
26:4 ແລູ້ວຈັ່ງປຶກສຳກັນເຖິງແຜນກຳນທີ່ຊິຈັບ ພຣະເຢຊູ ດູ້ວຍອຸບຳຍ ແລູ້ວເອົຳ
ເພິ່ນໄປຂູ້ຳ 
26:5 ແຕ່ພວກເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ “ຢ່ຳຫຳກ ຈັບໃນມື້ເທດສະກຳນລູ້ຽງເລີຍ ຢູ້ຳນວ່ຳພວກ
ປະຊຳຊົນຊິເກີດກຳນຊຸນມຸນວຸູ້ນວຳຍ” 
26:6 ບັດນີ້ ໃນຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  ໃນເຮືອນຂອງ ຊີໂມນ  ຜູູ້
ເປັນພະຍຳດຂີ້ທູດນັ້ນ 
26:7 ພ ດີມີຍິງຜູູ້ໜຶ່ງຖືຕະຫລັບນໍ້ຳມັນຫອມລຳຄຳແພງໆ ໄດູ້ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  
ແລູ້ວຈັ່ງເອົຳນໍ້ຳມັນຫອມນັ້ນລິນໃສ່ຫົວຂອງເພິ່ນ 
26:8 ແຕ່ວ່ຳ ພ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນເຫັນແລູ້ວກ ບໍ່ພ ໃຈ ຈັ່ງວ່ຳ “ໄດູ້ປະໂຫຍດຫຍັງ
ທີ່ຊິເຮັດເສຍຖິ້ມແນວນີ້ 
26:9 ຄືນໍ້ຳມັນນີ້ ຄັ່ນຂຳຍກ ຊິໄດູ້ເງິນຫລຳຍ ແລູ້ວຊິໄປແຈກຈ່ຳຍໃຫູ້ຄົນຈົນກ ໄດູ້” 
26:10 ພ  ພຣະເຢຊູ ຮັບຮູູ້ໃນເລື່ອງນີ້ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ກວນໃຈຍິງຍູ້ອນຫຍັງ ນຳງ
ໄດູ້ເຮັດກຳນດີໃຫູ້ເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ 
26:11 ຄືຄົນຍຳກຄົນຈົນນັ້ນ ເຂົຳກ ຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ສ່ວນເຮົຳນີ້ ກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ
ເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີດອກ 
26:12 ຊຶ່ງຍິງນີ້ໄດູ້ລິນນໍ້ຳມັນຫອມໃສ່ໂຕເຮົຳ ທີ່ນຳງເຮັດກ ເປັນກຳນເວົ້ຳເຖິງກຳນ
ມູ້ຽນສົບຂອງເຮົຳ 
26:13 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ໝູ້ອງໃດໆ ທົ່ວໂລກທີ່ຊິປະ-
ກຳດຂ່ຳວດີອັນປະເສີດນີ້ ກຳນທີ່ຍິງໄດູ້ເຮັດນີ້ຊິເລື່ອງລືໄປເປັນອະນຸສອນບົ່ງ
ບອກເຖິງນຳງນັ້ນນ ຳ” 
26:14 ຫວ່ຳງນັ້ນ ມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກລູກສິດສິບສອງຄົນຊື່  ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  
ໄດູ້ໄປຫຳພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ 
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26:15 ຖຳມວ່ຳ “ຄັ່ນຂູ້ອຍຊິມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິໃຫູ້ອີຫຍັງ
ຂູ້ອຍ” ຝ່ຳຍພວກເຂົຳກ ຮັບປຳກຕົກລົງກັບເຂົຳວ່ຳຊິເອົຳຫລຽນເງິນໃຫູ້ ຢູດຳ 
ສຳມສິບຫລຽນ 
26:16 ຕັ້ງແຕ່ຍຳມນັ້ນມຳ ຢູດຳ ກ ຄອຍຖູ້ຳຫຳໂອກຳດທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ເພິ່ນ 
26:17 ໃນມື້ທ ຳອິດເທດສະກຳນກິນເຂົ້ຳຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູ ພວກລູກສິດມຳຖຳມ ພຣະເຢ-
ຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນຢຳກຊິໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຈັດກຽມສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດໃຫູ້ທ່ຳນກິນຢູ່ໝູ້ອງ
ໃດ” 
26:18 ເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ໄປຫຳຜູູ້ໜຶ່ງແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ ‘ອຳ-
ຈຳນບອກວ່ຳ ຍຳມເວລຳຂອງເພິ່ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ ເພິ່ນຄຶດຢຳກສະຫລອງມື້
ກູູ້ຊຳດໃນເຮືອນຂອງເຈົ້ຳພູ້ອມກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນນ ຳ’” 
26:19 ຝ່ຳຍພວກລູກສິດໄດູ້ເຮັດຕຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ສັ່ງ ແລູ້ວໄດູ້ຈັດກຽມເທດສະ-
ກຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດໄວູ້ໃຫູ້ພູ້ອມຢູ່ຫັ້ນ 
26:20 ບັດໃກູ້ຊິຮອດຄໍ່ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ນັ່ງລົງຮ່ວມກັນກັບລູກສິດສິບສອງຄົນ 
26:21 ແລູ້ວບັດພວມກິນຢູ່ຫັ້ນເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
ໂລດ  ວ່ຳ ມຄົີນໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ ຊຶ່ງຜູູ້ນັ້ນຊິທ ລະຍົດເຮຳົ” 
26:22 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກລູກສິດ ເຂົຳກ ເປັນທຸກຫລຳຍ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງເລີ່ມຖຳມເພິ່ນວ່ຳ 
“ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ແມ່ນຜູູ້ຂູ້ຳບໍ້” 
26:23  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ພວມຈິ້ມລົງໃນຊຳມດຽວກັນກັບເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະຊິ
ທ ລະຍົດໃສ່ເຮົຳ 
26:24 ສ່ວນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ດ ຳເນິນໄປຕຳມຊຶ່ງມີຂຽນໄວູ້ເຖິງເຮົຳນັ້ນ ແຕ່ລະ-
ວັງພິນຳດເດີ້ ຜູູ້ທີ່ທ ລະຍົດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຄັ່ນຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເກີດມຳເລີຍ ກ ຊິ
ດີກວ່ຳສ ຳລັບເຂົຳ” 
26:25 ບັດນີ້  ຢູດຳ  ຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຖຳມວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ແມ່ນຜູູ້-
ຂູ້ຳບໍ້”  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳເວົ້ຳເອງແລູ້ວ” 
26:26 ພວມຊິກິນຢູ່ຫັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫຍິບເຂົ້ຳຈີ່ມຳ ຂອບຄຸນ ແລູ້ວບິສົ່ງໃຫູ້ລູກ-
ສິດ ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັບກິນເດີ້ ອັນນີ້ປຽບເປັນຄືກຳຍຂອງເຮົຳເດີ້” 
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26:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຫຍິບເອົຳຈອກມຳ ຂອບຄຸນ ສົ່ງໃຫູ້ເຂົຳ ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ 
“ໃຫູ້ຮັບດື່ມໃຫູ້ໝົດເດີ້ 
26:28 ນີ້ປຽບຄືເລືອດຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງເປັນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໃໝ່ ຊຶ່ງຫລັ່ງໄຫລອອກເພື່ອ
ຍົກບຳບໂທດໃຫູ້ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ 
26:29 ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ເຮົຳຊິບໍ່ດື່ມນໍ້ຳຜົນເຄືອອະງ ່ນຕໍ່ໄປອີກຈົນກວ່ຳມື້ນັ້ນຊິ
ມຳເຖິງ ຄືມື້ທີ່ເຮົຳຊິດື່ມກັນອີກຮ່ວມກັບພວກເຈົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ” 
26:30 ບັດພວກເຂົຳຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນແລູ້ວ ເຂົຳກ ພຳກັນອອກໄປຢູ່ພູເຂົຳໝຳກ-
ກອກເທດ 
26:31 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃນຄືນມື້ນີ້ເອງ ພວກເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນ
ຊິສະດຸດໃຈຍູ້ອນເຮົຳ ຕຳມມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິຟຳດຊິຕີຜູູ້ລູ້ຽງແກະ ກັບແກະ
ຝູງນັ້ນຊິກະຈັກກະຈຳຍໄປ’ 
26:32 ແຕ່ບັດເຮົຳເປັນຂຶ້ນມຳໃໝແ່ລູ້ວ ເຮົຳຊິອອກໄປທຳງແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ກ່ອນ
ພວກເຈົ້ຳ” 
26:33 ຝ່ຳຍ ເປໂຕ ຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ແມ່ນແຕ່ໝົດຄູ່ຄົນຊິສະດຸດໃຈຍູ້ອນທ່ຳນ ຜູູ້ຂູ້ຳນີ້
ຊິບໍ່ສະດຸດໃຈຈັກເທື່ອເລີຍ” 
26:34  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກ ເປໂຕ ວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ເຈົ້ຳ ໂລດ  ວ່ຳ ໃນ
ຄືນນີ້ເອງ ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດເຮົຳຢູ່ສຳມເທື່ອເລີຍ” 
26:35  ເປໂຕ ເລີຍຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເຖິງແມ່ນຜູູ້ຂູ້ຳຊິຕູ້ອງຕຳຍກັບທ່ຳນ ຜູູ້ຂູ້ຳຊິບໍ່ປະ-
ຕິເສດທ່ຳນດອກ” ພວກລູກສິດເລີຍເວົ້ຳແນວດຽວກັນນັ້ນໝົດຄູ່ຄົນ 
26:36 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳລູກສິດໄປໝູ້ອງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ  ເຄັດເຊມຳເນ  
ແລູ້ວເວົ້ຳກັບລູກສິດວ່ຳ “ບັດນີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນັ່ງຢູ່ນີ້ກ່ອນເດີ້ ສ່ວນເຮົຳກ ຊິອອກໄປ
ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ທຳງພູູ້ນ” 
26:37 ແລູ້ວເພິ່ນກ ພຳ ເປໂຕ ກັບລູກຊຳຍທັງສອງຂອງ ເຊເບດຳຍ ໄປນ ຳ ຮອດ
ໝູ້ອງແລູ້ວເພິ່ນກ ເລີ່ມໂສກເສົ້ຳໜັກໃຈຫລຳຍຂະໜຳດ 
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26:38 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຈຂອງເຮົຳເປັນທຸກແທບຊິຕຳຍແລູ້ວ ໃຫູ້ຢູ່
ນ ຳເຮົຳໝູ້ອງນີ້ເຝົ້ຳເບິ່ງຈັກໜ່ອຍເດີ້” 
26:39 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຍ່ຳງອອກໄປອີກໜ່ອຍໜຶ່ງ ຂຳບລົງໜູ້ຳຈ ຳດິນ ແລູ້ວອະ-
ທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ໂອູ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຄັ່ນເປັນໄດູ້ຂ 
ໃຫູ້ຈອກນີ້ພົ້ນຈຳກຜູູ້ຂູ້ຳໄປເດີ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມໃຈປຳດຖະ-
ໜຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງພໍ່” 
26:40 ອະທຖິຳນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງມຳຫຳລູກສິດຂອງເພິ່ນນັ້ນ ເຫັນນອນຫລັບຢູ່ 
ເລີຍເວົ້ຳກັບ ເປໂຕ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳເຝົ້ຳເບິ່ງຢູ່ກັບເຮົຳຈັກຊົ່ວ
ໂມງດຽວບໍ່ໄດູ້ບໍ້ 
26:41 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຝົ້ຳລະວັງກັບອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ເພື່ອຊິບໍ່ເຂົ້ຳສູ່
ກຳນທົດລອງ ຈິດໃຈພູ້ອມແລູ້ວກ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ເນື້ອໜັງຍັງອ່ອນກ ຳລັງ” 
26:42 ເວົ້ຳແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງອອກໄປອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເປັນເທື່ອທີ່ສອງວ່ຳ 
“ໂອູ້ ຂູ້ຳແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຄັ່ນຜູູ້ຂູ້ຳຊິບໍ່ພົ້ນຈຳກຈອກນີ້ໄດູ້ 
ນອກຈຳກຜູູ້ຂູ້ຳດື່ມກ່ອນ ຂ ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງພໍ່ກ ແລູ້ວກັນເດີ້” 
26:43 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຫລົບມຳ ກ ພໍ້ລູກສິດນັ້ນນອນຫລັບອີກ ຍູ້ອນໜັງຕຳເຂົຳໜັກ 
ມືນຕຳບໍ່ຂຶ້ນ 
26:44 ເພິ່ນເລີຍອອກຈຳກພວກເຂົຳ ໄປອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເທື່ອທີ່ສຳມ 
ເປັນຄ ຳເກົ່ຳ 
26:45 ອະທຖິຳນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ມຳຫຳພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ນອນ
ຕໍ່ໄປໃຫູ້ມັນຫຳຍເໜື່ອຍຊະ ນີ້ແຫລະ ຊົ່ວໂມງນັ້ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳເຮົຳຜູູ້
ເປັນບຸດມະນຸດຊິຕູ້ອງຖືກທ ລະຍົດ ມອບໄວູ້ໃນມືຂອງຄົນບຳບ 
26:46 ລຸກຂຶ້ນໄປກັນເຖິ ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດເຮົຳມຳໃກູ້ຊິຮອດແລູ້ວ” 
26:47 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຂຳດຄ ຳ ນີ້ແຫລະ  ຢູດຳ  ຊຶ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງໃນ
ພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳພູ້ອມທັງຄົນຫລວງຫລຳຍ ຖືດຳບ ຖືໄມູ້
ຕະບອງ ໄດູ້ມຳຈຳກພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງປະຊຳ-
ຊົນ 
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26:48 ບັດນີ້ ຜູູ້ນັ້ນທີ່ຊິທ ລະຍົດ ພຣະເຢຊູ  ໄດູ້ໃຫູ້ສັນຍຳນກັບພວກນັ້ນວ່ຳ “ເຮົຳຊິ
ຈຸບແກູ້ມຜູູ້ໃດ ກ ເປັນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ໃຫູ້ຈັບກຸມເຂົຳໄວູ້ໃຫູ້ແໜູ້ນໜຳເດີ້” 
26:49 ຍຳມນັ້ນພ ດີ  ຢູດຳ ຍ່ຳງເຂົ້ຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ສະບຳຍດີ ອຳຈຳນ” 
ທັກທຳຍແລູ້ວຈັ່ງຈຸບແກູ້ມຂອງເພິ່ນ 
26:50  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ໝູ່ພວກເອີຍ ມຳນີ້ຍູ້ອນຫຍັງ” ພ ດີຄົນພວກນັ້ນກ 
ເຂົ້ຳມຳຢ່ຳງຊຸນມຸນ ຈັບ ພຣະເຢຊູ ຄຸມເພິ່ນໄປ 
26:51 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ກັບ ພຣະເຢຊູ  ຊັກເອົຳດຳບຂອງໂຕເອງອອກມຳ 
ແຂູ້ວຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຄົນໜຶ່ງຂອງມະຫຳປະໂລຫິດຖືກຫູຂຳດໄປ 
26:52  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ເອົຳດຳບຂອງເຈົ້ຳໃສ່ຝັກໄວູ້ຊະ ຄືຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ດຳບ
ຊິຕູ້ອງພິນຳດຍູ້ອນດຳບ 
26:53 ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຄຶດບໍ້ ວ່ຳເຮົຳຊິສຳມຳດອະທິຖຳນ ຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳຢູ່
ດຽວນີ້ ແລູ້ວພໍ່ຊິສົ່ງກອງທັບເທວະທູດກວ່ຳສິບສອງກອງ ມຳຊ່ອຍເຮົຳ ໂລດ  
26:54 ຈ ຳເປັນແລູ້ວມັນຊິຕູ້ອງເປັນຈັ່ງຊີ້” ບໍ່ຊັ້ນ  ພຣະຄ ຳ ຊິເປັນໄປໃຫູ້ສ ຳເລັດໄດູ້
ຈັ່ງໃດ 
26:55 ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນເອງ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບໝູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເຫັນເຮົຳ
ເປັນໂຈນບໍ້ຈັ່ງຊິຖືດຳບ ຖືຕະບອງອອກມຳຈັບເຮົຳ ແມນ່ເຮົຳນີ້ເຄີຍໄດູ້ນັ່ງກັບ
ພວກເຈົ້ຳຢູ່ຄູ່ມື້ ຕອນເຮົຳສອນໃນພຣະວິຫຳນ ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳມຳຫຳຈັບ
ເຮົຳແນວນີ້ 
26:56 ແຕ່ເຫດກຳນທັງໝົດທີ່ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນນີ້ ກ ໄດູ້ເປັນໄປເພື່ອຊິສ ຳເລັດຕຳມຂໍ້ 
ພຣະຄ ຳ  ທີ່ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຂຽນໄວູ້” ແລູ້ວວຳງຫັ້ນພ -
ດີລູກສິດທັງໝົດກ ໄດູ້ປະຖິ້ມເພິ່ນໄວູ້ ພຳກັນໜໄີປ 
26:57 ແລູ້ວພວກນັ້ນທີ່ຈັບ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳເພິ່ນໄປຫຳ ນຳຍ ກຳຢະຟຳ  ມະຫຳ-
ປະໂລຫິດນັ້ນ ເປັນໝູ້ອງທີ່ນັກທ ຳກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ໄດູ້ຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ 
26:58 ແລູ້ວສ່ວນ ເປໂຕ ກ ໄດູ້ຕິດຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປຫ່ຳງໆ ຈົນຮອດວັງຂອງມະ-
ຫຳປະໂລຫິດ ແລູ້ວເຂົ້ຳໄປນັ່ງທຳງໃນກັບພວກຄົນໃຊູ້ ເພື່ອຊິເບິ່ງວ່ຳເລື່ອງນີ້ມັນ
ຊິຈົບລົງຈັ່ງໃດ 
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26:59 ບັດນີ້ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ພູ້ອມທັງພວກສະມຳ-
ຊິກສະພຳ ໄດູ້ຊອກຫຳພະຍຳນບໍ່ຈິງມຳເພື່ອຊິຟູ້ອງຂໍ້ຫຳ ຈັບຜິດ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນ
ວ່ຳຢຳກຊິກໍ່ຄະດີພ ຊິປະຫຳນເພິ່ນໄດູ້ 
26:60 ແຕ່ວ່ຳຫຳຫັກຖຳນພະຍຳນບໍ່ໄດູ້ ແມ່ນແຕ່ມີພະຍຳນບໍ່ຈິງຫລຳຍໆ ຄົນມຳໃຫູ້
ກຳນ ກ ຍັງຫຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດ ມີພະຍຳນບໍ່ຈິງອີກສອງຄົນໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ 
26:61 ແລູ້ວໄດູ້ອູ້ຳງວ່ຳ “ຄົນນີ້ເຄີຍຮັບປຳກວ່ຳ ‘ເຮົຳສຳມຳດຊິທ ຳລຳຍພຣະວິຫຳນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິສູ້ຳງຂຶ້ນໃໝໃ່ນສຳມມື້’” 
26:62 ບັດຟັງແລູ້ວ ມະຫຳປະໂລຫິດ ຈັ່ງໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳຊິບໍ່
ໂຕູ້ຕອບອີຫຍັງບໍ້ ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຄົນພວກນີ້ເປັນພະຍຳນຟູ້ອງເຈົ້ຳເລື່ອງອີຫຍັງ” 
26:63 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ກ ຍັງມິດຢູ່ ແລູ້ວມະຫຳປະໂລຫິດຈັ່ງບອກເພິ່ນວ່ຳ “ເຮົຳສັ່ງໃຫູ້
ເຈົ້ຳສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນເປັນຢູ່ ໃຫູ້ບອກເຮຳົວ່ຳ ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະ-
ຄຣິດ   ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນອີຫລີບໍ້” 
26:64  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳວ່ຳຖືກແລູ້ວ ແລູ້ວຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ເຮົຳ
ບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນອະນຳຄົດທຳງໜູ້ຳນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດ
ມະນຸດປະທັບຢູ່ທຳງຂວຳຂອງຜູູ້ມີລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ ແລູ້ວຊິເຫັນເຮົຳລົງມຳໃນ
ເມກເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ” 
26:65 ບັດນັ້ນພ ດີ ມະຫຳປະໂລຫິດຈັ່ງຈີກເສື້ອຂອງໂຕ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຄົນນີ້ເນຳະໄດູ້
ເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດພຣະເຈົ້ຳພ ແຮງແລູ້ວ ເຮົຳຕູ້ອງກຳນຫັກຖຳນພະຍຳນອີຫຍັງອີກ 
ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຄ ຳໝິ່ນປະມຳດຂອງເຂົຳຊັດເຈນຢູ່ແລູ້ວ 
26:66 ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ” ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນເລີຍຕອບວ່ຳ “ເຂົຳມີຄວຳມຜິດເຖິງ
ຕຳຍ” 
26:67 ເວົ້ຳແລູ້ວ ເຂົຳຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ໜູ້ຳເພິ່ນ ພູ້ອມກັບທບຸຕີເພິ່ນ ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນ
ເອົຳຝ່ຳມືຟຳດໃສ່ເພິ່ນ 
26:68 ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຖືວ່ຳເປັນ ພຣະຄຣິດ ນີ້ ລອງທ ຳນຳຍໃຫູ້ເຮົຳຟັງວ່ຳ 
ແມ່ນໃຜຕົບເຈົ້ຳ” 
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26:69 ໃນຍຳມນັ້ນ  ເປໂຕ ນັ່ງຢູ່ທຳງນອກບ ລິເວນວັງ ແລູ້ວມີສຳວໃຊູ້ຄົນໜຶ່ງມຳ
ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳນີ້ແລູ້ວ ເຄີຍຢູ່ນ ຳ ເຢຊູ ຊຳວ ກຳລີເລ ” 
26:70 ແຕ່ ເປໂຕ ໄດູ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ໜູ້ຳໝົດຄູ່ຄົນວ່ຳ “ທີ່ເຈົ້ຳວ່ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ເລື່ອງ
ດອກ” 
26:71 ແລູ້ວບັດພ  ເປໂຕ ໄດູ້ອອກໄປຢູ່ຊຳນຢູ່ທຳງນອກ ມີສຳວໃຊູ້ອີກຄົນໜຶ່ງ
ຫລຽວເຫັນ ຈັ່ງມຳເວົ້ຳໃຫູ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນຟັງວ່ຳ “ຄົນນີ້ເນຳະ ເຄີຍຢູ່ນ ຳກັນກັບ ເຢຊູ 
ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ” 
26:72  ເປໂຕ ຈັ່ງປະຕິເສດອີກ ເວົ້ຳຄ ຳສຳບຳນວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ ບໍ່ຮູູ້ຈັກຄົນນັ້ນເລີຍ” 
26:73 ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກຈັກໜ່ອຍ ໝູ່ຄົນທີ່ຢືນຢູ່ແຖວນັ້ນ ກ ມຳຢືນຢັນກັບ ເປໂຕ ວ່ຳ 
“ແມ່ນເຈົ້ຳນີ້ລະ ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກນັ້ນຄັກແນ່ແລູ້ວ ຄືສ ຳນຽງເວົ້ຳຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ສໍ່
ໂຕເຈົ້ຳ ໂລດ ” 
26:74 ແລູ້ວຕອນນັ້ນ  ເປໂຕ ກ ເລີ່ມຊິເວົ້ຳຄ ຳຫຍຳບ ສະບົດສຳບຳນວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້-
ຈັກຄົນນັ້ນເດັດຂຳດເລີຍ” ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີໄກ່ກ ຂັນ ໂລດ  
26:75 ແລູ້ວ ເປໂຕ ຈັ່ງຄຶດຊວດຄ ຳຂອງ ພຣະເຢຊູ ທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ກ່ອນໄກ່
ຂັນ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດເຮົຳສຳມເທື່ອ” ແລູ້ວ ເປໂຕ ກ ອອກໄປທຳງນອກ ຮູ້ອງໄຫູ້
ເສຍໃຈຢ່ຳງໃຫຍ່ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 27 
27:1 ພ ແຈູ້ງແລູ້ວ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງປະຊຳຊົນ 
ໄດູ້ປຶກສຳກັນເລື່ອງກຳນຕໍ່ຕູ້ຳນ ພຣະເຢຊູ  ເພື່ອຫຳຊ່ອງທຳງທີ່ຊິປະຫຳນເພິ່ນ 
27:2 ພ ພວກເຂົຳມັດມືເພິ່ນແລູ້ວ ກ ພຳໄປມອບໄວູ້ກັບເຈົ້ຳເມືອງ ຊື່ວ່ຳ  ປົນຕຽວ   
ປີລຳດ  
27:3 ຝ່ຳຍ ຢູດຳ  ຜູູ້ທ ລະຍົດ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ພ ໄດູ້ເຫັນວ່ຳເພິ່ນຕູ້ອງຖືກປັບໂທດ
ຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ກ ເລີຍກັບໃຈ ເອົຳເງິນສຳມສິບຫລຽນນັ້ນ ມຳຄືນໃຫູ້ພວກຫົວໜູ້ຳ-
ປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ຂອງປະຊຳຊົນ 
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27:4 ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ບຳບໜັກຫລຳຍແລູ້ວ ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ທ ລະຍົດຄົນເລືອດ
ບ ລິສຸດ” ແລູ້ວພວກນັ້ນຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ກຳນນັ້ນບໍ່ກ່ຽວກັບພວກເຮົຳດອກ ເຈົ້ຳຕູ້ອງ
ແບກເອົຳເອງ” 
27:5 ບັດນີ້ ຢູດຳ ກ ເລີຍແກ່ງເງິນ ສາມສິບ ຫລຽນນັ້ນຖິ້ມລົງໃນພຣະວິຫຳນ ແລູ້ວກ 
ອອກໄປຜູກຄ ຕຳຍ 
27:6 ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຈັ່ງເກັບເອົຳເງິນນັ້ນມຳແລູ້ວວ່ຳ “ເປັນກຳນຜິດກົດ-
ບັນຍັດທີ່ຊິເກັບເງິນນັ້ນໄວູ້ໃນຄັງພຣະວຫິຳນ ຍູ້ອນເປັນຄ່ຳເລືອດ” 
27:7 ເຂົຳກ ປຶກສຳກັນແລູ້ວ ຈັ່ງເອົຳເງິນນັ້ນໄປຊື້ທົ່ງຂອງຊ່ຳງປັ້ນໝໍ້ດິນໄວູ້ ສ ຳລັບ
ເປັນປ່ຳຊູ້ຳຝັງສົບຄົນຕ່ຳງບູ້ຳນຕ່ຳງເມືອງ 
27:8 ຍູ້ອນເຫດນີ້ ທົ່ງນັ້ນຈັ່ງເອີ້ນກັນວ່ຳ ທົ່ງເລືອດ ຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້ 
27:9 ຈັ່ງເປັນໄປຕຳມທີ່ ພຣະຄ ຳ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ໂດຍ ເຢເຣມີຢຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳ “ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ເອົຳເງິນສຳມສິບຫລຽນນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນລຳຄຳ
ທີ່ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ຕີລຳຄຳໃຫູ້ກັບເຂົຳ 
27:10 ແລູ້ວໄປຊື້ທົ່ງຂອງຊ່ຳງປັ້ນໝໍ້ດິນ ຕຳມທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ບອກຜູູ້ຂູ້ຳ
ໄວູ້” 
27:11 ແລູ້ວສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ບັດເພິ່ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເຈົ້ຳເມືອງ ເຈົ້ຳເມືອງຈັ່ງຖຳມເພິ່ນ
ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວບໍ້”  ພຣະເຢຊູ ຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ທ່ຳນເວົ້ຳຖືກ
ແລູ້ວ” 
27:12 ຄືຕອນພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ໄດູ້ຟູ້ອງກ່ຳວໂທດ
ເພິ່ນ  ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດູ້ຕອບອີຫຍັງເລີຍ 
27:13 ແລູ້ວ ປີລຳດ ຈັ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຍິນບໍ້ ຂໍ້ຄະດີທີ່ເຂົຳຟູ້ອງໃສ່ເຈົ້ຳນີ້ 
ມັນກ ມີຫລຳຍຂໍ້ແທູ້” 
27:14 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ກ ມິດຢູ່ ບໍ່ໄດູ້ຕອບ ລຳວ ຈັກຄ ຳ ເຈົ້ຳເມືອງກ ເລີຍງົງຢ່ຳງໃຫຍ ່
27:15 ບັດນີ້ ໃນເທດສະກຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດນັ້ນ ຕຳມປະເພນີເຈົ້ຳເມືອງ
ເຄີຍປ່ອຍນັກໂທດຄົນໜຶ່ງຕຳມໃຈຊອບຂອງໝູ່ປະຊຳຊົນ 
27:16 ຍຳມນັ້ນ ມີນັກໂທດຫົວໂຈກຄົນໜຶ່ງຊື່  ບຳຣຳບຳ  
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27:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດໝູ່ປະຊຳຊົນມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນແລູ້ວ ເຈົ້ຳເມືອງ ປີລຳດ ໄດູ້ຖຳມຂຶ້ນ
ມຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຮົຳປ່ອຍຜູູ້ໃດໃຫູ້ເຈົ້ຳ  ບຳຣຳບຳ  ຫລື  ພຣະເຢຊູ  ທີ່
ເອີ້ນກັນວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ” 
27:18 ຄື ປີລຳດ ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ພວກຫົວໜູ້ຳເຂົຳໄດູ້ມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ຍູ້ອນອິດສຳ
ເພິ່ນ 
27:19 ບັດຍຳມ ປີລຳດ ນັ່ງບັນລັງພິພຳກສຳຢູ່ຫັ້ນ ພ ດີເມຍ ລຳວ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມມຳ
ແຈູ້ງ ລຳວ ວ່ຳ “ຢ່ຳໄປຫຍຸູ້ງກັບຄົນທ່ຽງທ ຳຜູູ້ນີ້ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳມື້ນີ້ຂູ້ອຍທຸກໃຈ
ຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວໃນຄວຳມຝັນຍູ້ອນຜູູ້ນັ້ນ” 
27:20 ຝ່ຳຍພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ກ ຍຸຍົງໝູ່ຄົນທັງຫລຳຍ
ຢູ່ຫັ້ນ ໃຫູ້ຂ ປ່ອຍ ບຳຣຳບຳ  ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດຮູ້ຳຍ ພຣະເຢຊູ  
27:21 ເຈົ້ຳເມືອງຈັ່ງຖຳມເຂົຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ “ໃນສອງຄົນນີ້ເຈົ້ຳຊິໃຫູ້ເຮົຳປ່ອຍຄົນໃດ” 
ພວກເຂົຳຕອບວ່ຳ “ ບຳຣຳບຳ ໆ” 
27:22  ປີລຳດ ຈັ່ງຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ແລູ້ວຊິໃຫູ້ເຮົຳເຮັດອີຫຍັງກັບ ພຣະເຢຊູ  ທີ່
ເອີ້ນກັນວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ” ພວກເຂົຳພຳກັນຮູ້ອງຕໍ່ ປີລຳດ ວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົຳໃຫູ້ຄຶງໄວູ້ທີ່
ໄມູ້ກຳງແຂນ ໂລດ ເດີ້” 
27:23 ແລູ້ວເຈົ້ຳເມືອງ ປີລຳດ ຖຳມວ່ຳ “ຄຶງຍູ້ອນຫຍັງ ເຂົຳໄດູ້ເຮັດຊົ່ວອີຫຍັງ” ແຕ່
ພວກເຂົຳແຮງຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ໃຫູ້ຄຶງເຂົຳທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນເດີ້” 
27:24 ບັດ ປີລຳດ ເຫັນວ່ຳບໍ່ໄດູ້ກຳນ ມີແຕ່ຊິເກີດຊຸນມຸນວຸູ້ນວຳຍຂຶ້ນ  ປີລຳດ ກ ເລີຍ
ເອົຳນໍ້ຳລູ້ຳງມືຕໍ່ໜູ້ຳໝູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນ ແລູ້ວປະກຳດວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ມີຜິດໃນເລື່ອງເລືອດ
ຂອງຄົນທ່ຽງທ ຳຄົນນີ້ເລີຍ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບຜິດຊອບເອົຳເອງ ໂລດ ” 
27:25 ບັດນີ້ ໝູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນຮູ້ອງພູ້ອມກັນວ່ຳ “ໃຫູ້ເລືອດຂອງເຂົຳຕົກຢູ່ກັບເຮົຳເອົຳ 
ໂລດ  ພູ້ອມທັງລູກຫລຳນຂອງເຮົຳນ ຳ” 
27:26 ແລູ້ວ ປີລຳດ ເລີຍປ່ອຍ  ບຳຣຳບຳ  ໃຫູ້ພວກເຂົຳ ກັບພ ໄດູ້ຄູ້ຽນຕີ ພຣະເຢຊູ 
ແລູ້ວ  ປີລຳດ ເລີຍມອບເພິ່ນໄວູ້ໃຫູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນ 



ມັດທຳຍ  96 
27:27 ແລູ້ວທະຫຳນຂອງເຈົ້ຳເມືອງ ປີລຳດ ໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ໄປໄວູ້ໃນກອງບັນຊຳ
ກຳນທະຫຳນທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ  ປະໄຣໂຕຣຽນ  ແລູ້ວກ ຮ່ວມກັນທະຫຳນທັງກອງ
ລູ້ອມເພິ່ນໄວູ້ 
27:28 ແລູ້ວພວກທະຫຳນນັ້ນກ ຖອດເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນອອກ ເອົຳເສື້ອຄຸມສີແດງ-
ເຂັ້ມມຳສວມໃສ່ເພິ່ນ 
27:29 ແລູ້ວພວກເຂົຳເອົຳເຄືອໜຳມມຳສຳນເປັນມົງກຸດ ແລູ້ວຈັ່ງສຸບໃສ່ຫົວຂອງ
ເພິ່ນໄວູ້ ເຮັດແລູ້ວກ ເອົຳໄມູ້ອໍ້ມຳໃສ່ມືຂວຳ ໃຫູ້ເປັນຄະທາ ຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວເຂົຳ
ໄດູ້ຄຸກເຂົ່ຳລົງຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນ ຈັ່ງເຍຳະເຍີ້ຍເພິ່ນວ່ຳ “ຂ ຊົງພຣະຈະເລີນ ກະສັດຂອງ
ພວກຢິວເຈົ້ຳຂູ້ຳ” 
27:30 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ເພິ່ນ ກັບເອົຳໄມູ້ອໍ້ນັ້ນຟຳດໃສ່ຫົວເພິ່ນ 
27:31 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳເຍຳະເຍີ້ຍຖຳກຖຳງ ພຣະເຢຊູ   ເຂົຳກ ຖອດເສື້ອຄຸມສີ
ແດງນັ້ນອອກ ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນມຳໃສ່ໃຫູ້ ຈັ່ງນ ຳອອກໄປເພື່ອຊິຄຶງ
ປະຫຳນ 
27:32 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳພວມນ ຳອອກມຳ ເຂົຳໄດູ້ເຫັນຜູູ້ຊຳຍຊຳວ ກີເຣເນ ຄົນໜຶ່ງ
ຊື່  ຊີໂມນ  ເລີຍບັງຄັບເຂົຳໃຫູ້ແບກເອົຳໄມູ້ກຳງແຂນຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄປ 
27:33 ບັດພວກເຂົຳມຳເຖິງໂນນພູໝູ້ອງທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ  ໂຄລະໂຄທຳ  ຊຶ່ງແປວ່ຳ 
ກະໂຫລກຫົວ 
27:34 ພວກເຂົຳຈັ່ງເອົຳນໍ້ຳສົ້ມອະງ ່ນປະສົມກັບນໍ້ຳຂົມ ມຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ຮັບດື່ມ 
ແຕ່ພ ເພິ່ນຊີມເບິ່ງແລູ້ວກ ບໍ່ຍອມກິນ 
27:35 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຄຶງປະຫຳນ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ຫັ້ນ ແລູ້ວກ ຈັບສະຫລຳກແບ່ງປັນ
ເສື້ອຜູ້ຳຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໂດຍຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງທີ່ກ່ຳວວ່ຳ “ເສື້ອຜູ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເຂົຳແບ່ງປັນກັນ ສ່ວນແນວປົກຄຸມຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ
ນັ້ນ ເຂົຳກ ຈັບສະຫລຳກກັນ” 
27:36 ເຮັດແລູ້ວພວກເຂົຳກ ນັ່ງເຝົ້ຳເບິ່ງເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ 
27:37 ແລູ້ວມີທຳຕິດໄມູ້ກຳງແຂນໄວູ້ຢູ່ເຖິງຫົວຂອງ ພຣະເຢຊູ  ເປັນຂໍ້ຫຳທີ່ລົງໂທດ
ເພິ່ນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ຄື ເຢຊູ  ກະສັດຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ” 
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27:38 ໃນນັ້ນ ມີໂຈນຜູູ້ຮູ້ຳຍສອງຄົນ ຢູ່ຄົນລະຂູ້ຳງ ຖືກຄຶງປະຫຳນໄວູ້ພູ້ອມນ ຳເພິ່ນ 
ທຳງຂວຳຄົນໜຶ່ງ ທຳງຊູ້ຳຍອີກຄົນໜຶ່ງ 
27:39 ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ຜ່ຳນໄປມຳນັ້ນ ກ ສ່ຳຍຫົວ ດ່ຳດູຖູກ ພຣະເຢຊູ  
27:40 ເວົ້ຳໃສ່ເພິ່ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ວ່ຳ ຊິທ ຳລຳຍພຣະວິຫຳນ ແລູ້ວຊິສູ້ຳງຂຶ້ນໃໝໃ່ນ
ສຳມມື້ນັ້ນ ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ກ ໃຫູ້ຊ່ອຍໂຕເອງໃຫູ້ລອດ
ເນຳະແມ່ ໃຫູ້ລົງມຳຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນເອົຳ ໂລດ ເດີ້” 
27:41 ຝ່ຳຍພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳພູ້ອມທັງພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ກ 
ເຍຳະເຍີ້ຍໃສ່ເພິ່ນຄືກັນ 
27:42 ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຂົຳຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫູ້ລອດໄດູ້ ແຕ່ຊ່ອຍໂຕເອງໃຫູ້ລອດບໍ່ໄດູ້ ຄັ່ນຄົນ
ຜູູ້ນີ້ເປັນກະສັດຂອງຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ອີຫລີ ກ ໃຫູ້ເຂົຳລົງມຳຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນຢູ່
ທັນທີ ແລູ້ວພວກເຮົຳຊິເຊື່ອເຂົຳ 
27:43 ເຂົຳວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຊ່ອຍເຂົຳໃຫູ້ລອດທັນທເີອົຳ ໂລດ  
ຄັ່ນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈໃນໂຕເຂົຳອີຫລີ ຄືກັນກັບເຂົຳຮັບປຳກວ່ຳ ‘ເຮົຳນີ້ເປັນ 
ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ’ ຕຳມທີ່ເຂົຳເວົ້ຳນັ້ນ” 
27:44 ຝ່ຳຍໂຈນສອງຄົນນັ້ນທີ່ຖືກຄຶງປະຫຳນກັບເພິ່ນ ກ ຍັງເວົ້ຳຍັດໃສ່ໜູ້ຳເພິ່ນ 
ເປັນຄ ຳຫຍຳບຊູ້ຳຄືກັນ 
27:45 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ເກີດມີຄວຳມມືດຄອບຄຸມຮອດທົ່ວແຜ່ນດິນ ຈຳກທ່ຽງ 
ໄປຮອດບ່ຳຍສຳມ 
27:46 ແລູ້ວພ ປະມຳນບ່ຳຍສຳມນັ້ນເອງ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງອອກສຽງດັ່ງ ເປັນພາ-
ສາແອຣະເມອິກ ວ່ຳ “ ເອລີ   ເອລີ  ລຳມຳສະບັກທຳນີ” ແປວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳຂອງຜູູ້-
ຂູ້ຳໆ ເປັນຫຍັງພຣະອົງທ່ຳນຈັ່ງຫັນຫລັງໃສ່ຜູູ້ຂູ້ຳ” 
27:47 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຫັ້ນ ບັດພ ໄດູ້ຍິນກ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຄົນຜູູ້ນີ້ເອີ້ນຫຳຜູູ້ທ ຳ-
ນຳຍ ເອລີຢຳ ” 
27:48 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳໄດູ້ແລ່ນອອກໄປເອົຳຟອງນໍ້ຳຊຸບນໍ້ຳ
ສົ້ມອະງ ່ນ ສຽບໃສ່ປຳຍໄມູ້ອໍ້ ຍື່ນຂຶ້ນໃຫູ້ເພິ່ນກິນ 
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27:49 ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ຢູ່ຫັ້ນບອກວ່ຳ “ຢ່ຳຫຳກໍ່ເດີ້ ໃຫູ້ເຮົຳຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງ ວ່ຳ ເອລີຢຳ ຊິ
ມຳຊ່ອຍເຂົຳໃຫູ້ລອດຢູ່ບໍ້” 
27:50 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ພ ເພິ່ນໄດູ້ຮູ້ອງສຽງດັ່ງອອກມຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກ ໄດູ້ປ່ອຍຈິດ-
ວິນຍຳນຂອງເພິ່ນໃຫູ້ອອກໄປ 
27:51 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມ່ຳນໃຫຍ່ ທີ່ກັ້ນຫູ້ອງສັກສິດໄວູ້ ໃນພຣະວຫິຳນກ ຖືກຈີກຂຳດ
ອອກເປັນສອງທ່ອນຈຳກເທງິລົງໄປລຸມ ແຜ່ນດິນກ ໄຫວ ສິລຳໃຫຍ່ກ ແຕກຮູ້ຳວ
ກັນ 
27:52 ແລູ້ວພວກອຸບໂມງຝັງສົບກ ຖືກເປີດອອກ ແລູ້ວສົບຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຫລຳຍຄົນທີ່ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວກ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ 
27:53 ແລູ້ວຈັ່ງອອກຈຳກອຸບໂມງຫລັງຈຳກ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ 
ແລູ້ວຈັ່ງພຳກັນເຂົ້ຳໄປໃນນະຄອນບ ລິສຸດ  (ຄືເມືອງ ເຢຣ ຊາເລັມ )  ສະແດງໂຕຕໍ່
ຫລຳຍຄົນຢູ່ຫັ້ນໃຫູ້ເຫັນ 
27:54 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍນຳຍຮູ້ອຍກັບໝູ່ທະຫຳນຜູູ້ທີ່ເຝົ້ຳເບິ່ງ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນ ຳກັນນັ້ນ ບັດ
ພ ໄດູ້ເຫັນແຜ່ນດິນໄຫວ ກັບເຫດກຳນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ ກ ພຳກັນຢູ້ຳນ
ໝົດແຮງ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ເພິ່ນຜູູ້ນີ້ ແມ່ນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ” 
27:55 ແລູ້ວກ ມີຍິງຫລຳຍຄົນທີ່ພຳກັນເບິ່ງແຕ່ໄກໆ ພວກນີ້ເນຳະ ໄດູ້ຕິດຕຳມຮັບ-
ໃຊູ້ ພຣະເຢຊູ ມຳຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ມຳ 
27:56 ໃນຍິງພວກນັ້ນ ມີ ມຳຣິອຳ  ຊຳວ ມັກດຳລຳ  ກັບມີ ມຳຣິອຳ  ແມຂ່ອງ ຢຳໂກ-
ໂບ ກັບ ໂຢເສ  ແມ່ນເມຍ ເຊເບດຳຍ  ແມຂ່ອງລູກ ລຳວ ນັ້ນ 
27:57 ບັດພ ຄໍ່ຳລົງ ມຄົີນຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງທີ່ມຳຈຳກບູ້ຳນ ອຳຣີມຳທຳຍ  ຊື່ວ່ຳ  ໂຢເຊບ  
ຜູູ້ນີ້ກ ເປັນລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ຄືກັນ 
27:58 ເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຫຳ ປີລຳດ ເພື່ອຂ ສົບ ພຣະເຢຊູ   ປີລຳດ ຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ມອບສົບ
ເພິ່ນນັ້ນໃຫູ້ໄວູ້ກັບເຂົຳ 
27:59 ບັດ ໂຢເຊບ ໄດູ້ຮັບສົບເພິ່ນມຳແລູ້ວ ເຂົຳກ ເອົຳຜູ້ຳປ່ຳນທີ່ສະອຳດພັນຫຸູ້ມໄວູ້ 
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27:60 ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳສົບຂອງເພິ່ນ ວຳງລົງໄວູ້ໃນອຸບໂມງອັນໃໝ່ອ່ຽມຂອງ ລຳວ ເອງ 
ຊຶ່ງ ລຳວ ໄດູ້ສະກັດໄວູ້ໃນໜູ້ຳຜຳຫີນ ວຳງລົງແລູ້ວລຳວກ ຍູູ້ຫີນມົນແຜ່ນໃຫຍລົ່ງ
ປິດປຳກອຸບໂມງໄວູ້ ເຮັດແລູ້ວກ ຈຳກໄປ 
27:61 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ມຳຣິອຳ  ຊຳວ ມັກດຳລຳ  ກັບ ມຳຣິອຳ ອີກຄົນໜຶ່ງນັ້ນ ກ ນັ່ງຢູ່
ທຳງໜູ້ຳອຸບໂມງ 
27:62 ບັດມື້ຕໍ່ມຳຈຳກມື້ຈັດກຽມ  (ຄືຈ ດເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້ພັກງານຂອງ ຊາວຢິວ )  
ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ໄດູ້ພຳກັນໄປຫຳ ປີລຳດ  
27:63 ເວົ້ຳກັບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ທ່ຳນ ປີລຳດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຈ ຳໄດູ້ວ່ຳ ຄົນລໍ້ລວງຜູູ້-
ນັ້ນ ບັດເຂົຳຍັງມີຊີວິດຢູ່ເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ ‘ລ່ວງໄປສຳມມື້ແລູ້ວເຂົຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳໃໝ່’ 
27:64 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ອອກຄ ຳສັ່ງ ໃຫູ້ກອງທະຫຳນອອກໄປເຝົ້ຳອຸບໂມງໃຫູ້ໝັ້ນຄົງ ຈົນ
ຮອດມື້ທີ່ສຳມ ຢູ້ຳນວ່ຳລູກສິດຂອງເຂົຳ ອຳດ ຊິມຳໃນຍຳມກຳງຄືນ ມຳລັກເອົຳ
ສົບນັ້ນອອກໄປ ແລູ້ວປະກຳດກັບປະຊຳຊົນວ່ຳ ເຂົຳຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍແລູ້ວອີຫລີ ແລູ້ວແຜນກຳນຫລອກລວງນັ້ນ ກ ຊິຮູ້ຳຍແຮງກວ່ຳເທື່ອກ່ອນ
ອີກ” 
27:65  ປີລຳດ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ມີໃຫູ້ຢູ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເອົຳກອງທະຫຳນໄປ
ຮັກສຳຄວຳມປອດໄພໃຫູ້ໝັ້ນຄົງທໍ່ທີ່ຊິເຮັດໄດູ້” 
27:66 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຂົຳຈັ່ງອອກໄປພູ້ອມກອງທະຫຳນ ເຮັດອຸບໂມງນັ້ນໃຫູ້ໝັ້ນຄົງ 
ປິດສະນິດໂດຍລົງຕຳເຄື່ອງໝຳຍທັບເຊືອກໄວູ້ຢູ່ທີ່ຫີນ ແລູ້ວຈັ່ງຈັດຍຳມທະຫຳນ
ເບິ່ງແຍງເຝົ້ຳຢູ່ປະຈ ຳ 

ມັດທຳຍ ບົດທີ 28 
28:1 ຫລັງຈຳກມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ຈົບລົງ ຢູ່ມຳໃກູ້ຊິຮອດແຈູ້ງເປັນມື້ທ ຳອິດ
ຂອງອຳທິດ  ມຳຣິອຳ  ຊຳວ ມັກດຳລຳ  ກັບ ມຳຣິອຳ  ອີກຄົນໜຶ່ງ ພວມຊິຍ່ຳງມຳ
ເບິ່ງອຸບໂມງ 
28:2 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜຳດແຮງ ເປັນຍູ້ອນເທວະທູດຂອງ
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ມຳກິ້ງກູ້ອນຫີນນັ້ນອອກຈຳກປຳກ
ອຸບໂມງໄປ ເຮັດແລູ້ວກ ນັ່ງຢູ່ເທິງກູ້ອນຫີນນັ້ນ 
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28:3 ສີໜູ້ຳຂອງເທວະທູດນັ້ນເຫລື້ອມຄືແສງຟູ້ຳແມບເຮື່ອຮຸ່ງ ແລູ້ວເສື້ອຂອງລຳວ-
ກ ຂຳວຄືຫິມະ 
28:4 ບັດນີ້ ກອງທະຫຳນ ໜ່ວຍກູ້າຕາຍ ຢູ່ເວນນັ້ນໄດູ້ເກີດຢູ້ຳນຢ່ຳງແຮງຍູ້ອນທູດ
ອົງນັ້ນ ຈົນໂຕສັ່ນໜູ້ຳຊີດຄືຄົນຕຳຍ 
28:5 ເທວະທູດຈັ່ງບອກຍິງສອງຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເລີຍ ຍູ້ອນເຮົຳຮູູ້ວ່ຳພວກ
ເຈົ້ຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງຖືກຄຶງປະຫຳນນັ້ນ 
28:6 ພຣະອົງທ່ຳນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ພີ່ເດີ້ ຄືວ່ຳພຣະອົງທ່ຳນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ 
ຕຳມທີ່ເພິ່ນເຄີຍບອກໄວູ້ນັ້ນ ເຊີນມຳເບິ່ງໝູ້ອງທີ່ສົບຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຄີຍ
ວຳງນອນຢູ່ 
28:7 ແລູ້ວໃຫູ້ຟູ້ຳວໄປບອກພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງທ່ຳນເດີ້ ວ່ຳເພິ່ນເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍແລູ້ວໆ ນີ້ແຫລະ ເພິ່ນໄດູ້ອອກໄປເຂົ້ຳແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ກ່ອນພວກເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮບັໄດູ້ເຫັນເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ບອກເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ” 
28:8 ພ ໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ຍິງສອງຄົນນັ້ນກ ອອກຈຳກອຸບໂມງ ຟູ້ຳວໄປໂດຍມີໃຈທັງຢູ້ຳນ
ທັງຍິນດີຫລຳຍ ແລ່ນນ ຳເອົຳຂ່ຳວດີໄປບອກພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ 
28:9 ແລູ້ວໃນຕອນທີ່ຍິງສອງຄົນນັ້ນພວມໄປບອກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ນີ້ແຫລະ  
ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບເຂົຳຢູ່ກຳງທຳງເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຊົມຊື່ນຍິນດີເດີ້” ແລູ້ວຍິງສອງຄົນ
ນັ້ນກ ເລີຍກົ້ມກອດແຄ່ງຂຳເພິ່ນ ກັບເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ 
28:10 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເລີຍເດີ້ ໃຫູ້ໄປບອກພວກພີ່ນູ້ອງ
ຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ເຂົຳໄປແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ແລູ້ວເຂົຳຊິໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເຮົຳຢູ່ຫັ້ນ” 
28:11 ບັດພ ຍິງສອງຄົນນັ້ນພວມໄປຢູ່ ນີ້ແຫລະ ມີທະຫຳນຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກຍຳມ
ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ເລົ່ຳເລື່ອງເຫດກຳນຄູ່ແນວທີ່ເປັນໄປ ຢ ່ທີ່ອ ບໂມງ ນັ້ນ ໃຫູ້
ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຟັງ 
28:12 ແລູ້ວບັດພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ມຳຕຸູ້ມໂຮມປຶກສຳກັນກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້-
ໃຫຍແ່ລູ້ວ ກ ຕົກລົງເອົຳເງິນຈ ຳນວນຫລຳຍໃຫູ້ພວກທະຫຳນ 
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28:13 ສັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກລູກສິດຂອງເຂົຳມຳລັກເອົຳສົບໄປໃນ
ຍຳມກຳງຄືນ ຕອນພວກເຮົຳພວມນອນຫລັບຢູ່’ 
28:14 ແລູ້ວຄັ່ນຄວຳມນີ້ຊອດຫູເຈົ້ຳເມືອງ ປີລຳດ  ເຮົຳຊິແກູ້ໄຂນ ຳ ລຳວ  ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳປອດໄພຢູ່ດອກ” 
28:15 ບັດນີ້ ພວກທະຫຳນຈັ່ງຮັບເອົຳເງິນນັ້ນ ກັບໄດູ້ເຮັດຕຳມທີ່ເຂົຳບອກມຳ ແລູ້ວ
ເລື່ອງນີ້ກ ໄດູ້ເລື່ອງລືໄປໃນພວກຢິວຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້ 
28:16 ແລູ້ວລູກສິດສິບເອັດຄົນນັ້ນກ ໄດູ້ໄປແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ໄປພູເຂົຳທີ່ ພຣະເຢຊູ 
ໄດູ້ບອກເຂົຳໄວູ້ນັ້ນ 
28:17 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳເຫັນ ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳຈັ່ງຂຳບລົງເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ ແຕ່ຜູູ້
ລຳງຄົນຍັງສົງໄສຢູ່ 
28:18 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເຂົ້ຳມຳຫຳ ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ລິດທຳນຸພຳບທັງໝົດ
ໃນສະຫວັນກ ດີ ໃນແຜ່ນດິນໂລກກ ດີ ໄດູ້ມອບໄວູ້ກັບເຮົຳທັງໝົດຢູ່ແລູ້ວ 
28:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ອອກໄປບອກສອນຄົນຄູ່ຊົນຊຳດເດີ້ ແລູ້ວຈັ່ງໃຫູ້ເຂົຳຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳ
ໂດຍພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ ພຣະບຸດ  ພູ້ອມກັບ ພຣະວິນຍຳນ  
28:20 ສອນເຂົຳທັງຫລຳຍໃຫູ້ຖືຮັກສຳໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ບອກໄດູ້ສັ່ງພວກ
ເຈົ້ຳໄວູ້ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳສະເໝີໄປ ຈົນກວ່ຳຊິສິ້ນສຸດໂລກ ອຳເມນ” 

ມາຣະໂກ 
ມຳຣະໂກ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ນັ້ນ ໄດູ້ເປັນຈັ່ງຊີ້ 
1:2 ຄື ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳແນວນີ້ວ່ຳ “ນີ້-
ແຫລະ ເຮົຳໃຊູ້ທູດຂອງເຮົຳໄປກ່ອນເຈົ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນຊິກຽມຫົນທຳງໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
1:3 ຊຶ່ງຄົນນັ້ນເປັນຜູູ້ອອກສຽງຮູ້ອງໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງວ່ຳ ‘ໃຫູ້ກຽມຫົນທຳງຂອງອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນໄວູ້ເດີ້ ເຮັດຫົນທຳງຂອງເພິ່ນໃຫູ້ມັນຊື່ເດີ້’” 
1:4  ໂຢຮັນ ນັ້ນໄດູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ຄໄືດູ້ປະກຳດເລື່ອງກຳນຮັບ
ຈຸ່ມນໍ້ຳສະແດງກຳນກັບໃຈໃໝ່ ເພື່ອຄົນຊິຮັບກຳນຍົກໂທດບຳບ 
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1:5 ແລູ້ວຄົນທົ່ວແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ຮ່ວມກັນທັງຊຳວ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ໄດູ້ພຳກັນອອກ
ໄປຫຳ ໂຢຮັນ  ກັບໄດູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳຈຳກ ລຳວ ໃນແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ພູ້ອມທັງສຳ-
ລະພຳບຄວຳມຜິດບຳບຂອງໂຕ 
1:6 ຝ່ຳຍ ໂຢຮັນ ໄດູ້ແຕ່ງໂຕດູ້ວຍຜູ້ຳຂົນອູດ ໃຊູ້ໜັງສັດຄຳດແອວ ກິນຕັກແຕນກັບ
ນໍ້ຳຜຶ້ງປ່ຳເປັນປະຈ ຳ 
1:7 ແລູ້ວ ລຳວ ປະກຳດວ່ຳ “ຫລັງຈຳກເຮົຳນີ້ ຊິມີເພິ່ນຜູູ້ໜຶ່ງຊິມຳ ແລູ້ວເພິ່ນເປັນ
ໃຫຍມີ່ອ ຳນຳດກວ່ຳເຮົຳອີກຫລຳຍ ຊຶ່ງເຮົຳບໍ່ສົມຄວນແມ່ນຊິນູ້ອມໂຕລົງແກູ້
ສຳຍເກີບໃຫູ້ເພິ່ນເລີຍ 
1:8 ທີ່ຈິງແລູ້ວເຮົຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບພິທີຈຸ່ມດູ້ວຍນໍ້ຳ ແຕ່ເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນຊິໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ຮັບກຳນຈຸ່ມໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ” 
1:9 ແລູ້ວຢູ່ມຳ ໃນຍຳມນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ຢູ່ແຄວູ້ນ 
ກຳລີເລ  ໄດູ້ມຳຮັບພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳຈຳກ ໂຢຮັນ ໃນແມ່ນໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  
1:10 ພ ເພິ່ນຂຶ້ນມຳຈຳກນໍ້ຳແລູ້ວ ພ ດີເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນທູ້ອງຟູ້ຳແຫວກອອກ 
ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ  ເປັນລັກສະນະຄືນົກເຂົຳ ໄດູ້ລົງມຳເທິງເພິ່ນ 
1:11 ແລູ້ວມີສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດໄດູ້ເວົ້ຳມຳຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນລູກທີ່
ຮັກຂອງເຮົຳ ເຮົຳພ ໃຈໃນເຈົ້ຳຫລຳຍ” 
1:12 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ  ພຣະວິນຍຳນ ຈັ່ງນ ຳເພິ່ນເຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ 
1:13 ແລູ້ວຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ສວຍໂອກຳດລອງໃຈ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໃນຖິ່ນ-
ແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນເປັນເວລຳສີ່ສິບມື້ ເພິ່ນກ ຢູ່ຫັ້ນກັບພວກສັດປ່ຳ ແລູ້ວມີໝູ່ເທວະທູດ
ມຳຮັບໃຊູ້ເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ 
1:14 ຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ  ໂຢຮັນ ໄດູ້ຖືກຈັບຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳ
ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ມຳປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:15 ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຍຳມທີ່ກ ຳນົດໄວູ້ນັ້ນໄດູ້ມຳຮອດມຳເຖິງແລູ້ວ ຄືລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກັບໃຈໃໝ່ເຊື່ອຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ
ເດີ້” 
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1:16 ບັດນີ້ ໃນລະຫວ່ຳງທີ່ ພຣະເຢຊູ ພວມຍ່ຳງໄປຕຳມຊຳຍທະເລ  ກາລີເລ  ນັ້ນ 
ເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນ ຊີໂມນ ກັບ ອັນເດອຳ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ລຳວ  ພວມລຳກ
ອວນຢູ່ທະເລນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເປັນຄົນຫຳປຳ 
1:17  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວຳ່ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້ ຄືພວກເຈົ້ຳເຄີຍຫຳປຳໃຫູ້ເຈົ້ຳ
ຂອງ ແຕ່ນີ້ໄປເຮົຳຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳຫຳຄົນໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳເດີ້” 
1:18  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງປະອວນຕຳມເພິ່ນໄປ ໂລດ  
1:19 ແລູ້ວບັດເພິ່ນໄດູ້ຍ່ຳງໄປອີກຈັກໜ່ອຍ ເພິ່ນກ ຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນ ຢຳໂກໂບ  
ລູກຊຳຍ ເຊເບດຳຍ  ກັບ ໂຢຮັນ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ ນັ້ນ ພວມສູ້ອມແປງ-
ອວນຢູ່ໃນເຮືອຂອງເຂົຳ 
1:20 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນເຂົຳໃຫູ້ຕຳມມຳຄືກັນ ເຂົຳຈັ່ງປະ ເຊເບ-
ດຳຍ ພໍ່ຂອງເຂົຳໄວູ້ທີ່ເຮືອກັບລູກຈູ້ຳງ ແລູ້ວໄດູ້ຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປນ ຳ 
1:21 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກເຂົຳຈັ່ງເຂົ້ຳເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ແລູ້ວພ ຮອດມື້ພັກ-
ງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ  ເພິ່ນກ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປສອນຄົນໃນສຳລຳທ ຳຢູ່ຫັ້ນ 
1:22 ແລູ້ວພ ຟັງ ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ແປກປະຫລຳດໃຈໃນຄ ຳສອນຂອງເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳ
ເພິ່ນໄດູ້ສອນເຂົຳດູ້ວຍສິດອ ຳນຳດອີຫລີ ບໍ່ຄືພວກນັກທ ຳ*ນັ້ນ 
1:23 ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງໃນສຳລຳທ ຳຂອງເຂົຳມີຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ ມັນໄດູ້ຮູ້ອງອອກ
ມຳ 
1:24 ວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ   ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ  ເອີຍ ກະລຸນຳປ່ອຍພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ຢູ່ພີ່ເຖິ 
ພວກຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ມີອີຫຍັງກັບທ່ຳນດອກ ທ່ຳນມຳເພື່ອຊິເຮັດຮູ້ຳຍພວກຜູູ້ຂູ້ຳບໍ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້-
ຈັກທ່ຳນຢູ່ດອກ ວ່ຳແມ່ນໃຜ ທ່ຳນຄືອົງບ ລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
1:25  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳຫູ້ຳມມັນວ່ຳ “ໃຫູ້ມິດແມ່ະ ພວກມຶງອອກມຳຈຳກເຂົຳທັນທີ” 
1:26 ແລູ້ວບັດຜີໂສໂຄກເຮັດໃຫູ້ຄົນນັ້ນຊັກແຮງ ມັນຈັ່ງຮູ້ອງສຽງດັ່ງແລູ້ວກ ອອກ
ມຳຈຳກໂຕເຂົຳ 

                                                 
* ນັກທ ຳເປັນອຳຈຳນ ພຣະທ ຳ ພຣະເຈົ້ຳ 
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1:27 ແລູ້ວບັດນີ້ ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍຈັ່ງຖຳມກັນວ່ຳ “ໂອູ້ 
ອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ ຄືແມ່ນຄ ຳສອນໃໝ່ໆ  ອີຫຍັງ  ຄືເພິ່ນຜູູ້ນີ້ມີອ ຳນຳດສໍ່ຳໃດຈັ່ງສຳ-
ມຳດສັ່ງຜີໂສໂຄກໄດູ້ ແລູ້ວມັນຄືເຊື່ອຟັງເພິ່ນ ໂລດ ” 
1:28 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ຊື່ສຽງຂອງເພິ່ນໄດູ້ເລື່ອງລືໄປລູ້ອມຮອບທົ່ວຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ເມືອງ
ຢູ່ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  
1:29 ພ  ພຣະເຢຊູ ອອກມຳຈຳກສຳລຳທ ຳ ເພິ່ນກັບພວກຄົນຂອງເພິ່ນຈັ່ງເຂົ້ຳ
ເຮືອນຂອງ ຊີໂມນ ກັບ ອັນເດອຳ  ພູ້ອມດູ້ວຍ ຢຳໂກໂບ ກັບ ໂຢຮັນ  
1:30 ຫວ່ຳງນັ້ນ ແມ່ເຖົ້ຳຂອງ ຊີໂມນ ນອນປ່ວຍເປັນໄຂູ້ຢູ່ ພ ເຂົ້ຳໄປແລູ້ວພວກເຂົຳ
ຈັ່ງບອກ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກເລື່ອງກຳນປ່ວຍຂອງນຳງ 
1:31 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳຈັບມືນຳງ ກັບໄດູ້ຊ່ອຍຊູຂຶ້ນ ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນເອງໄຂູ້
ຂອງນຳງກ ເຊົຳກັບໝູ້ອງ ແລູ້ວນຳງຈັ່ງຮັບໃຊູ້ພວກເຂົຳ 
1:32 ຍຳມຕອນແລງມື້ນັ້ນ ບັດຕະເວັນຕົກແລູ້ວ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ພຳຄົນເຈັບ-
ປ່ວຍໄຂູ້ ກັບຄົນທີ່ຖືກວິນຍຳນຊົ່ວເຂົ້ຳສິງໄດູ້ມຳຫຳເພິ່ນ 
1:33 ແລູ້ວຄົນທັງເມືອງກ ແຕກຕື່ນມຳໂຮມກັນຢູ່ໜູ້ຳປະຕູເຮືອນຫລັງນັ້ນ 
1:34 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຮັກສຳຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ເປັນພະຍຳດຕ່ຳງໆ ໃຫູ້ເຊົຳ ກັບໄດູ້
ຂັບພວກຜີຕ່ຳງໆ ອອກນ ຳ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມຜີໝູ່ນັ້ນໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳວ່ຳເພິ່ນ
ແມ່ນໃຜ ຍູ້ອນມັນຮູູ້ຈັກເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ 
1:35 ແລູ້ວຕອນເຊົ້ຳມືດກ່ອນແຈູ້ງ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລຸກອອກໄປຢູ່ບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວ 
ແລູ້ວອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
1:36 ຝ່ຳຍ ຊີໂມນ ກັບໝູພ່ວກທີ່ຢູ່ນ ຳເຂົຳໄດູ້ຕຳມຫຳເພິ່ນ 
1:37 ບັດພວກເຂົຳພໍ້ເພິ່ນແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ໝົດຄູ່ຄົນຊອກຫຳທ່ຳນຢູ່” 
1:38 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຮົຳເຂົ້ຳບູ້ຳນເມືອງຖັດໄປ ເພື່ອ
ເຮົຳຊິໄດູ້ປະກຳດຢູ່ຫັ້ນນ ຳ ຄືເຫດທີ່ເຮົຳມຳກ ເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ” 
1:39 ແລູ້ວເພິ່ນກ ປະກຳດໃນສຳລຳທ ຳຂອງຄົນຢູ່ທົ່ວແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ທັງຂັບໄລ່ຜີ
ອອກນ ຳ 
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1:40 ແລູ້ວມີຄົນເປັນຂີ້ທູດຄົນໜຶ່ງໄດູ້ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ຈັ່ງຄຸກເຂົ່ຳລົງຕໍ່ເພິ່ນ ກັບ
ວອນຂ ກັບເພິ່ນວ່ຳ “ຄັ່ນພ ໃຈຊິກະລຸນຳຜູູ້ຂູ້ຳ ທ່ຳນຊິສຳມຳດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳສະອຳດເຊົຳ
ເປັນມົນທິນຂີ້ທູດນີ້ໄດູ້” 
1:41 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ອິຕົນເຂົຳຫລຳຍ ເພິ່ນຈັ່ງຍື່ນມືອອກແຕະຄົນນັ້ນ ເວົ້ຳກັບເຂົຳ
ວ່ຳ “ເຮົຳພ ໃຈຢູ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ເຈົ້ຳສະອຳດໝົດມົນທິນຊະເດີ້” 
1:42 ແລູ້ວພ ເພິ່ນເວົ້ຳແລູ້ວ ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີພະຍຳດຂີ້ທູດນັ້ນໄດູ້ອອກຈຳກເຂົຳໄປ  
ເຂົຳເລີຍເຊົຳເປັນມົນທິນສະອຳດກັບໝູ້ອງ ໂລດ  
1:43 ແຕ່ວ່ຳກ່ອນທີ່ເຂົຳອອກໄປ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງເຂົຳໄວູ້ 
1:44 ໄດູ້ສັ່ງເຂົຳໄວູ້ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳຢ່ຳສູ່ເວົ້ຳອີຫຍັງໃຫູ້ຜູູ້ອື່ນຟັງເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ໄປຫຳ
ປະໂລຫິດກ່ອນ ໃຫູ້ ລຳວ ເບິ່ງຊະ ກັບໃຫູ້ຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳສະແດງໂຕວ່ຳເຈົ້ຳໄດູ້
ເຊົຳເປັນພະຍຳດຂີ້ທູດແລູ້ວ ເພື່ອເປັນພະຍຳນຫັກຖຳນຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍ ຕຳມ
ແນວຊຶ່ງ ໂມເຊ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ນັ້ນ” 
1:45 ແຕ່ວ່ຳຄົນນັ້ນບັດອອກໄປແລູ້ວ ໄດູ້ປ່ຳວປະກຳດເລື່ອງນັ້ນຫລຳຍຂະໜຳດ 
ໃຫູ້ເລື່ອງລືອອກໄປທົ່ວ ຈົນ ພຣະເຢຊູ ຊິບໍ່ສຳມຳດເຂົ້ຳໄປເມືອງໃດໆ ຢ່ຳງເປີດ-
ເຜີຍຕໍ່ໄປອີກເລີຍ ແຕ່ເພິ່ນຕູ້ອງອອກໄປຢູ່ທຳງບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວ ແລູ້ວກ ຍັງມີຄົນ
ຈຳກຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ຕຳແສງຫລັ່ງໄຫລອອກມຳຕຳມຫຳເພິ່ນ 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 2 
2:1 ບັດຜ່ຳນໄປຫລຳຍມື້ແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ອີກ ແລູ້ວ
ຂ່ຳວໄດູ້ເລື່ອງລືອອກໄປວ່ຳ ເພິ່ນຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ຫັ້ນ 
2:2 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ເຂົ້ຳໂຮມກັນຢູ່ໃນຫັ້ນ ຈົນບໍ່ມີບ່ອນ
ເຫລືອທີ່ຊິຮັບຄົນອີກ ແມ່ນແຕ່ຊິເຂົ້ຳໃກູ້ໜູ້ຳປະຕູກ ບໍ່ໄດູ້ຊໍ້ຳ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ປະກຳດ
ສັ່ງສອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳ 
2:3 ແລູ້ວມີສີ່ຄົນໄດູ້ຫຳມຄົນອ ຳມະພຳດຄົນໜຶ່ງນ ຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  
2:4 ບັດພວກເຂົຳຮອດແລູ້ວ ກ ເຂົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍຍູ້ອນຄົນຫລຳຍ ເຂົຳຈັ່ງຮື້ດຳດຟູ້ຳ-
ຫັງຄຳກົງທີ່ເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ ບັດຮື້ພ ເປັນປ່ອງແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງຢ່ອນສຳດນອນຂອງຄົນນັ້ນ
ລົງມຳ 
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2:5 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ສັງເກດຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຂົຳ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳ
ກັບຄົນອ ຳມະພຳດນັ້ນວ່ຳ “ລູກເອີຍ ບຳບຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນອະໄພແລູ້ວ” 
2:6 ແຕ່ວ່ຳມີພວກນັກທ ຳຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ນັ່ງຢູ່ຫັ້ນ ພ ຟັງແລູ້ວເຂົຳຄຶດໃນໃຈວ່ຳ 
2:7 “ເປັນຫຍັງຄົນຜູູ້ນີ້ເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດພຣະເຈົ້ຳຄືນັ້ນ ແມ່ນໃຜຊິສຳມຳດຍົກໂທດ
ໃຫູ້ອະໄພບຳບໄດູ້ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ” 
2:8 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ໃຈຂອງ ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ຈັກແນວຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳ ເພິ່ນ
ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຄຶດແນວນັ້ນຢູ່ໃນໃຈ 
2:9 ແບບໃດຊິງ່ຳຍກວ່ຳກັນ ທີ່ຊິວ່ຳກັບຄົນອ ຳມະພຳດວ່ຳ ‘ບຳບຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບ
ກຳນອະໄພແລູ້ວ’ ຫລືຊິວ່ຳ ‘ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຍົກສຳດນອນຍ່ຳງໄປເຖິ’ 
2:10 ແຕ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດມີສິດທິອ ຳນຳດໃນໂລກທີ່ຊິ
ກະລຸນຳຍົກຄວຳມຜິດບຳບໄດູ້” (ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບຄົນອ ຳມະພຳດວ່ຳ) 
2:11 “ເຮົຳບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນເດີ້ ແລູ້ວມູ້ຽນເອົຳສຳດນອນຂອງເຈົ້ຳເມືອບູ້ຳນ
ຂອງເຈົ້ຳຊະ” 
2:12 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ຄົນອ ຳມະພຳດໄດູ້ລຸກຂຶ້ນແລູ້ວກ ມູ້ຽນເອົຳສຳດນອນຍ່ຳງ
ອອກໄປຕໍ່ໜູ້ຳໝົດຄູ່ຄົນ ຄົນພວກນັ້ນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ ຈັ່ງຖວຳຍສັນ-
ລະເສີນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ເຄີຍເຫັນແບບນີ້ມຳກ່ອນເລີຍ” 
2:13 ຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ເພິ່ນໄດູ້ອອກໄປຍ່ຳງຕຳມຊຳຍທະເລອີກ ແລູ້ວຄົນຫລວງ-
ຫລຳຍໄດູ້ຕຳມຫຳເພິ່ນ ເພິ່ນກ ເລີຍສອນເຂົຳຢູ່ຫັ້ນ 
2:14 ບັດເພິ່ນພວມຍ່ຳງຜ່ຳນໄປດ່ຳນເກັບພຳສີນັ້ນ ເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງໄດູ້ເຫັນ ເລວີ 
ລູກຊຳຍ ອຳລະຟຳຍ ນັ່ງຢູ່ທີ່ດ່ຳນນັ້ນ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້”  
ເລວີ  (ຄື ມັດທາຍ )  ກ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ ໂລດ  
2:15 ແລູ້ວຕໍ່ມຳບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ນັ່ງກິນເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງ ເລວີ ນັ້ນ 
ມີພວກຄົນເກັບພຳສີກັບພວກຄົນບຳບຫລຳຍຄົນນັ່ງຮ່ວມພຳເຂົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ 
ກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນຍູ້ອນມີຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ຕິດຕຳມເພິ່ນໄປ 
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2:16 ແລູ້ວບັດພ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ພວມກິນກັບ
ພວກຄົນເກັບພຳສີກັບພວກຄົນບຳບ ເຂົຳຈັ່ງທູ້ວງລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນຫຍັງ
ນຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງນັ່ງກິນດື່ມຮ່ວມກັນກັບຄົນເກັບພຳສີກັບຄົນບຳບນັ້ນ” 
2:17 ບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄົນຢູ່ດີບໍ່ຕູ້ອງ-
ກຳນໝ  ແຕ່ຄົນເຈັບປ່ວຍຕູ້ອງກຳນໝ  ຄເືຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອຊິເອີ້ນຄົນຊອບທ ຳອັນ
ຖືກຕູ້ອງ ແຕ່ໄດູ້ມຳເພື່ອຊິເອີ້ນຊິເຊີນຄົນບຳບໃຫູ້ກັບໃຈໃໝ່” 
2:18 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນມີພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ກັບລູກສິດຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ 
[ຊຶ່ງພວມຖືພິທກີຳນອົດອຳຫຳນຢູ່] ຈັ່ງມຳສໍ່ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງລູກສິດ
ຂອງ ໂຢຮັນ ກັບລູກສິດຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຈັ່ງຖືພິທີກຳນອົດອຳຫຳນ ແຕ່ລູກ-
ສິດຂອງເຈົ້ຳຄືບໍ່ໄດູ້ຖື” 
2:19 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບກັບເຂົຳວ່ຳ “ໝູ່ພວກເຈົ້ຳບ່ຳວຄວນຊິຖືກຳນອົດອຳ-
ຫຳນຊັ້ນບໍ້ ບັດຍຳມເຈົ້ຳບ່ຳວຍັງຢູ່ນ ຳເຂົຳ ຄືບັດເຈົ້ຳບ່ຳວຍັງຢູ່ນ ຳເຂົຳ ຊິບໍ່ມີກຳນ
ຖືອົດອຳຫຳນດອກ 
2:20 ແຕ່ວ່ຳມັນຊິມີມື້ມຳຮອດ ທີ່ເຈົ້ຳບ່ຳວຊິຖືກນ ຳໄປຈຳກໝູ່ພວກເພິ່ນ ແລູ້ວໃນມື້
ນັ້ນ ໝູ່ພວກເພິ່ນຊິຖືກຳນອົດອຳຫຳນອີຫລີ 
2:21 ຄື ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເອົຳຜູ້ຳທອ່ນໃໝມ່ຳຕຳບເສື້ອເກົ່ຳ ຄັ່ນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຜູ້ຳທ່ອນໃໝ່
ນັ້ນບັດຫົດໂຕແລູ້ວມັນຊິຈີກອອກຈຳກຜູ້ຳເກົ່ຳນັ້ນ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຮອຍຂຳດຊິແຮງ
ຫລຳຍກວ່ຳເກົ່ຳອີກ 
2:22 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜເຄີຍເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ມຳໃສ່ໄວູ້ໃນຖົງໜັງເກົ່ຳ ຄັ່ນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ 
ເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ ບັດດອງແລູ້ວ ຊິເຮັດໃຫູ້ຖົງເກົ່ຳແຕກ ແລູ້ວເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝຊິ່
ເຮ່ຍໄປ ກັບຖົງໜັງກ ຊິເສຍໄປນ ຳ ຄືຕຳມຫລັກແລູ້ວເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ຕູ້ອງໃສ່ໄວູ້
ໃນຖົງໜັງໃໝ່” 
2:23 ຕໍ່ມຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຍ່ຳງລັດທົ່ງນຳເຂົ້ຳໄປ ເປັນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ພ ດີ  
ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນພວມຊິເດັດຮວງເຂົ້ຳກິນ 
2:24 ຝ່ຳຍພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຈັ່ງຊັກຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເປັນຫຍັງພວກ
ລູກສິດຂອງເຈົ້ຳຈັ່ງເຮັດແນວຜິດກົດບັນຍັດໃນມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ເຮົຳ” 
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2:25 ເພິ່ນຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ເຄີຍອ່ຳນບໍ້ ຊຶ່ງ ດຳວິດ ໄດູ້ເຮັດຕອນ 
ລຳວ ຢູ່ໃນຍຳມຫິວ ທັງຜູູ້ກັບໝູ່ພວກທີ່ຢູ່ນ ຳ ລຳວ  
2:26 ຄືໃນສະໄໝທີ່ ອຳບີອຳທຳ ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດນັ້ນ  ດຳວິດ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນ
ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວໄດູ້ກິນເຂົ້ຳຈີ່ອັນສັກສິດຢູ່ໃນຫັ້ນ ກັບໄດູ້ໃຫູ້ໝູພ່ວກທີ່
ຢູ່ນ ຳ ລຳວ ກິນນ ຳ ຊຶ່ງກົດບັນຍັດຫູ້ຳມໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ໃຜກິນ ມີແຕ່ພວກປະໂລຫິດທີ່ມີ
ສິດກິນໄດູ້” 
2:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ນີ້ ໄດູ້ມີໄວູ້ເພື່ອຄົນ
ເຮົຳ ບໍ່ແມ່ນຄົນເຮົຳມີໄວູ້ເພື່ອມື້ພັກງຳນ 
2:28 ຈັ່ງຊັ້ນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ໄດູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນນຳຍເໜືອມື້ພັກງຳນນັ້ນ” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 3 
3:1 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳອີກ ແລູ້ວຢູ່ຫັ້ນມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງມື
ລີບ 
3:2 ບັດນີ້ ຄົນພວກນັ້ນຈູ້ອງເບິ່ງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ເພິ່ນຊິຮັກສຳຄົນມືລີບໃນມື້ພັກງຳນ
ນັ້ນຫລືບໍ່ ນີ້ກ ເພື່ອເຂົຳຊິຫຳແນວຟູ້ອງຮູ້ອງຈັບຜິດເພິ່ນໄດູ້ 
3:3 ເພິ່ນເລີຍເວົ້ຳກັບຄົນມືລີບວ່ຳ “ໃຫູ້ມຳຢືນຢູ່ທຳງໜູ້ຳເດີ້” 
3:4 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບຄົນພວກນັ້ນວ່ຳ “ໃນມື້ພັກງຳນນີ້ ຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນ 
ຄວນຊິເຮັດແນວດີຫລືເຮັດແນວຊົ່ວ ກອບກູູ້ຊີວິດຫລທື ຳລຳຍຊີວິດ” ບັດນີ້ໝົດຄູ່
ຄົນກ ມິດຢູ່ 
3:5 ແລູ້ວບັດເພິ່ນໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງຢູ່ລູ້ອມຮອບແລູ້ວ ເພິ່ນກ ມີຄວຳມຄຽດຮູ້ຳຍພູ້ອມ
ເປັນທຸກ ຍູ້ອນໃຈຂອງພວກເຂົຳແຂງກະດູ້ຳງໄປ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍສັ່ງຜູູ້ຊຳຍຄົນ
ນັ້ນວ່ຳ “ນີ້ ໃຫູ້ຢຽດມືເຈົ້ຳອອກຊະເດີ້” ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ຢຽດມືອອກ ແລູ້ວມືຂອງເຂົຳ
ໄດູ້ເຊົຳກັບໝູ້ອງ ດີຄືມືອີກຂູ້ຳງໜຶ່ງ 
3:6 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຈັ່ງອອກໄປປຶກສຳກັບພັກພວກ ເຮໂຣດ 
ເຖິງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ພວກເຂົຳຊິເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິເຮັດຮູ້ຳຍເພິ່ນໄດູ້ 
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3:7 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ກ ຖອນໂຕຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ໄປຢູ່ທະເລກັບພວກລູກສິດ
ຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ກັບແຄວູ້ນ ຢູ-
ດຳຍ ໄດູ້ຕຳມເພິ່ນໄປ 
3:8 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດຈຳກ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ  ເມືອງ ເອໂດມ  ຟຳກ
ແມ່ນໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ທຳງພູູ້ນ ຮ່ວມກັນທັງແຄວູ້ນເມືອງ ຕີເຣ ກັບ ຊີໂດນ  ພ ບັດເຂົຳ
ໄດູ້ຍິນເຖິງແນວໃຫຍຍ່ິ່ງທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດມຳນັ້ນ ພວກເຂົຳຈັ່ງໄດູ້ມຳຫຳເພິ່ນ
ນ ຳ 
3:9 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ບອກພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ ໜູ້ຳຊິມີເຮືອລ ຳນູ້ອຍຄອຍຖູ້ຳຮັບ
ເພິ່ນຢູ່ ຢູ້ຳນຄົນຫລວງຫລຳຍນັ້ນ ອຳດ ມຳບຽດສຽດເພິ່ນໄວູ້ 
3:10 ຄືວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ຮັກສຳຄົນມຳຫລຳຍແລູ້ວ ຈົນວ່ຳພວກຄົນທີ່ເປັນພະຍຳດຕ່ຳງໆ 
ນັ້ນໄດູ້ບຽດສຽດກັນເຂົ້ຳມຳເພື່ອຊິໄດູ້ເອົຳມືໃສ່ເພິ່ນ 
3:11 ແລູ້ວ ຄົນທີ່ມີ ຜີໂສໂຄກ ບັດໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ໝອບລົງຂຳບເພິ່ນ ແລູ້ວ
ຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ “ທ່ຳນເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
3:12 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງຫູ້ຳມມັນໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຜີຍວ່ຳເພິ່ນເປັນໃຜ 
3:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຂຶ້ນພູເຂົຳ ແລູ້ວໄດູ້ເອີ້ນຄົນມຳນ ຳເພິ່ນຕຳມທີ່ເພິ່ນຕູ້ອງ-
ກຳນ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງມຳຫຳເພິ່ນ ໂລດ  
3:14 ແລູ້ວໃນຄົນໝູ່ນັ້ນເພິ່ນໄດູ້ເລືອກສິບສອງຄົນໄວູ້ ຕັ້ງໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງ
ເພິ່ນ ຄືເພິ່ນຊິໃຊູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫູ້ອອກໄປປະກຳດ ເລື່ອງຂອງເພິ່ນ 
3:15 ແລູ້ວເພິ່ນຊິມອບໃຫູ້ເຂົຳມີອ ຳນຳດທີ່ຊິຮັກສຳພະຍຳດຕ່ຳງໆ ກັບທີ່ຊິຂັບໄລ່ຜີ
ອອກໄດູ້ນ ຳ 
3:16 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ຊີໂມນ ນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນຊື່ອີກວ່ຳ  ເປໂຕ  
3:17 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ຢຳໂກໂບ (ລູກຊຳຍ ເຊເບດຳຍ ) ກັບ ໂຢຮັນ (ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳ-
ໂກໂບ ນັ້ນ) ທັງສອງຄົນນີ້ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນຊື່ເຂົຳ ຕາມນິໄສ ວ່ຳ “ ໂບອຳເນເຄ ” 
ແປວ່ຳ ລູກຟູ້ຳຮູ້ອງ 
3:18 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ອັນເດອຳ   ຟີລິບ   ບຳຣະໂທໂລມຳຍ   ມັດທຳຍ   ໂທມຳ   ຢຳໂກ-
ໂບ  (ລູກຊຳຍ ອຳລະຟຳຍ )  ທັດເດອັດ   ຊີໂມນ  (ຊຳວ ກຳນຳອຳນ ) 
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3:19 ແລູ້ວກ  ຢູດຳ  (ຊຳວ ອິດສະກຳຣິອົດ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ທ ລະຍົດ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ)  ພຣະ-
ເຢຊູ ກັບພວກສິບສອງຄົນນີ້ຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນ 
3:20 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຈັບກຸ່ມໂຮມກັນຢູ່ໃນຫັ້ນອີກ ອັດແໜູ້ນຈົນ
ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ກັບໝູ່ພວກທີ່ໄປນ ຳເພິ່ນ ແມ່ນແຕ່ຊິກິນເຂົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ 
3:21 ແລູ້ວບັດຍຳດເພິ່ນໄດູ້ຍິນເຖິງເລື່ອງນີ້ ພວກເຂົຳກ ອອກໄປຕຳມຫຳເພື່ອຊິຈັບ
ເພິ່ນໄວູ້ ຢູ້ຳນເພິ່ນໄດູ້ເສຍສະຕິເປັນບູ້ຳໄປແລູ້ວ 
3:22 ແລູ້ວພວກນັກທ ຳຊຶ່ງໄດູ້ລົງມຳຈຳກ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຖືກ 
ເບເອນເຊບູນ ສິງຢູ່” ກັບວ່ຳ “ທີ່ເຂົຳຂັບໄລ່ຜີອອກໄດູ້ກ ຍູ້ອນໃຊູ້ອ ຳນຳດຂອງເຈົ້ຳ
ຜີໃຫຍ່ນັ້ນ” 
3:23 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເອີ້ນຄົນພວກນັ້ນມຳຟັງ ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳເປັນ
ຄ ຳປຽບທຽບວ່ຳ “ຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຊິຂັບໄລ່ໂຕເອງໃຫູ້ອອກໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
3:24 ແລູ້ວຄັ່ນລຳຊະອຳນຳຈັກໃດໆ ໄດູ້ເກີດກຳນແຕກແຍກກັນພຳຍໃນ ລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກນັ້ນຊິຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້  (ຕູ້ອງເສື່ອມສະຫລາຍຈົມລົງຄັກໆ)  
3:25 ແລູ້ວຄັ່ນເຮືອນໃດໆ ໄດູ້ເກີດແຕກແຍກກັນພຳຍໃນ ເຮືອນນັ້ນຊິຕັ້ງຢູ່ກ ບໍ່ໄດູ້ຄື
ກັນ 
3:26 ແລູ້ວຄັ່ນຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຊິເກີດກຳນຕໍ່ສູູ້ກັນກັບໂຕເອງເຖິງແຕກແຍກ
ກັນພຳຍໃນ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງມັນນັ້ນຊິຕັ້ງຢູ່ກ ບໍ່ໄດູ້ ມແີຕ່ຊິໝົດໄປ    
3:27 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຊິສຳມຳດເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນຜູູ້ທີ່ມີກ ຳລັງ ແລູ້ວປຸູ້ນຈີ້ເອົຳ
ຊັບຂອງເຂົຳໄດູ້ເລີຍ ນອກຈຳກຊິຈັບເອົຳຄົນຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວມັດໄວູ້ຊະກ່ອນ ຈັ່ງຊິປຸູ້ນ
ຈີ້ເອົຳຊັບໃນເຮືອນຂອງເຂົຳໄດູ້ 
3:28 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ແນວຜິດບຳບໝົດຄູ່ແນວຮ່ວມກັນທັງ
ຄ ຳໝິ່ນປະມຳດທີ່ຜູູ້ຄົນເຄີຍເວົ້ຳກັນຢູ່ ຊິໃຫູ້ອະໄພກັນໄດູ້ 
3:29 ແຕ່ວ່ຳ ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດ ພຣະວິນຍຳນ  ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນອະ-
ໄພໂທດຈັກເທື່ອເລີຍ ແຕ່ໄດູ້ຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລຳຍຮອດຈິບຫຳຍວຳຍວອດ
ຕະຫລອດເປັນນິດ” 
3:30 ທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນ ກ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳຫຳວ່ຳເພິ່ນມີຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ 
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3:31 ໃນຍຳມນັ້ນ ແມ່ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງ ພຣະເຢຊູ ມຳຢືນຢູ່ທຳງນອກ ແລູ້ວ
ຈັ່ງໃຊູ້ຄົນເຂົ້ຳໄປເອີ້ນເພິ່ນ 
3:32 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ນັ່ງຢູ່ອູ້ອມເພິ່ນ ໄດູ້ບອກເພິ່ນວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ແມ່ກັບ
ພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງທ່ຳນໄດູ້ມຳຫຳ ແລູ້ວຄອຍຖູ້ຳຢູ່ທຳງນອກ” 
3:33 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ໃຜແໜເ່ປັນແມຂ່ອງເຮົຳ ກັບເປັນພີ່ນູ້ອງຂອງ
ເຮົຳ” 
3:34 ແລູ້ວເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງຄົນທີ່ນັ່ງອູ້ອມເພິ່ນນັ້ນ ຈັ່ງເວົ້ຳວຳ່ “ນີ້ແຫລະ ນີ້ກ ເປັນແມ່
ກັບພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳ 
3:35 ຄືຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ເຮັດຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະໄດູ້ເປັນພີ່-
ນູ້ອງຊຳຍຍິງກັບແມຂ່ອງເຮຳົ ໂລດ ” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 4 
4:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມສອນທີ່ຝັ່ງທະເລອີກ ຈັ່ງມີຄົນຫລວງຫລຳຍ
ຂະໜຳດພຳກັນມຳຫຳເພິ່ນ ເພິ່ນເລີຍລົງໄປນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອ ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍ
ທັງໝົດນັ້ນກ ຢູ່ເທິງຝັ່ງ 
4:2 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສອນເຂົຳຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວເປັນຄ ຳປຽບທຽບ ແລູ້ວໃນ
ກຳນສອນນັ້ນເພິ່ນເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ 
4:3 “ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຫວ່ຳນຜູູ້ໜຶ່ງອອກໄປຫວ່ຳນເມັດພືດ 
4:4 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຕອນເຂົຳພວມຫວ່ຳນຢູ່ຫັ້ນ ລຳງເມັດກ ຕົກຕຳມທຳງ
ຍ່ຳງ ແລູ້ວນົກກ ລົງມຳກິນໝົດ 
4:5 ແລູ້ວລຳງເມັດກ ຕົກໃສ່ພື້ນດິນທີ່ປົກພື້ນດິນຫີນ ມີດິນແຕ່ນູ້ອຍ ຈັ່ງອອກງອກ
ຂຶ້ນໄວຍູ້ອນດິນບຳງໆ 
4:6 ແຕ່ພ ບັດຕະເວັນຂຶ້ນມຳ ແສງແດດຮູ້ອນກ ແຜດເຜົຳ ແລູ້ວຈັ່ງຫ່ຽວແຫູ້ງໄປ
ຍູ້ອນວ່ຳຮຳກບໍ່ຫລຳຍ 
4:7 ແລູ້ວລຳງເມັດກ ຕົກກຳງໜຳມ ແລູ້ວໜຳມກ ປົ່ງຂຶ້ນປົກຄຸມເມັດໄວູ້ ຈັ່ງບໍ່ສຳ-
ມຳດເກີດຜົນໄດູ້ 
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4:8 ແລູ້ວລຳງເມັດກ ຕົກໃສ່ດິນດີ ງອກງຳມຈະເລີນຂຶ້ນ ໄດູ້ເກີດຜົນ ລຳງເທື່ອກ 
ສຳມສິບເທົ່ຳ ຫົກສິບເທົ່ຳ ຮອດຮູ້ອຍເທົ່ຳ” 
4:9 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 
4:10 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຢູ່ຜູູ້ດຽວ ຄົນທີ່ຢູ່ອູ້ອມເພິ່ນກັບລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ ໄດູ້ຖຳມ
ເພິ່ນເຖິງຄ ຳປຽບທຽບນັ້ນ 
4:11 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກຢູ່ດອກ ຂໍ້ຄວຳມເລິກລັບ
ເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນີ້  ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຄົນຢູ່ທຳງນອກນັ້ນ ຂໍ້-
ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ຊິເວົ້ຳເປັນຄ ຳອຸບປະມຳເລິກລັບຊື່ໆ 
4:12 ເພື່ອວ່ຳເຂົຳຊິເບິ່ງແລູ້ວເບິ່ງອີກແຕ່ຊິບໍ່ຮູູ້ບໍ່ເຫັນ ກັບຟັງແລູ້ວຟັງອີກແຕ່ຊິບໍ່
ເຂົ້ຳໃຈ ຢູ້ຳນວ່ຳໃນຍຳມທີ່ເຂົຳ ອຳດ ຊິກັບໃຈໃໝ່ ເຂົຳກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນໃຫູ້ອະໄພ
ຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳ” 
4:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄ ຳປຽບທຽບນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳໃຈ
ບໍ້ ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນພວກເຈົ້ຳຊິເຂົ້ຳໃຈຄ ຳປຽບທຽບແນວອື່ນໆ ທັງມວນໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
4:14 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ຫວ່ຳນນັ້ນກ ໄດູ້ຫວ່ຳນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:15 ແລູ້ວເມັດອັນທີ່ຫວ່ຳນຕົກໃສ່ດິນຕຳມທຳງຍ່ຳງນັ້ນ ກ ຄື ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳທີ່ຫວ່ຳນແລູ້ວ ແຕ່ບັດເຂົຳໄດູ້ຟັງໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ຜີ ພະຍຳມຳນ 
ຊຳຕຳນກ ມຳຊິງເອົຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຊຶ່ງໄດູ້ຫວ່ຳນໃນໃຈເຂົຳແລູ້ວ ໃຫູ້
ອອກໄປໝົດ 
4:16 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ເມັດອັນທີ່ຕົກໃສ່ພື້ນດິນທີ່ປົກພື້ນດິນຫີນ ຄືໃຈຂອງ
ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ແລູ້ວກ ຮັບເອົຳ ໂລດ ດູ້ວຍຄວຳມດີໃຈ 
4:17 ແຕ່ວ່ຳບໍ່ມີຮຳກໃນໂຕຈັ່ງທົນຢູ່ໄດູ້ພຽງຍຳມດຽວໜຶ່ງ ພ ເກີດກຳນຍຳກລ ຳບຳກ 
ກັບກຳນຂົ່ມເຫງຕ່ຳງໆ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳສູ່ຊີວິດຍູ້ອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ເຂົຳກ 
ເກີດຂຸ່ນເຄືອງໃຈກ ເລີຍເຊົຳ 
4:18 ແລູ້ວເມັດອັນທີ່ຫວ່ຳນຕົກໃສ່ດິນກຳງໜຳມນັ້ນ ຄືຄົນທີ່ໄດູ້ຟັງ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 



113  ມຳຣະໂກ 
4:19 ແລູ້ວຄວຳມກັງວົນຕຳມທ ຳມະດຳໂລກ ກັບຄວຳມລຸ່ມຫລົງໃນຊັບສົມບັດ ກັບ
ຄວຳມໂລບແນວຕ່ຳງໆ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳປົກຄຸມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໄວູ້ ເລີຍ
ເຊົຳເກີດຜົນ 
4:20 ແຕ່ສ່ວນເມັດອັນທີ່ຫວ່ຳນຕົກໃສ່ດິນດີນັ້ນ ຄືຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ຮັບໄວູ້ຢ່ຳງດີ ຈັ່ງເກີດຜົນ ລຳງເທື່ອກ ສຳມສິບເທົ່ຳ ຫົກສິບເທົ່ຳ ຮອດ
ຮູ້ອຍເທົ່ຳ” 
4:21 ແລູ້ວເພິ່ນຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ເອົຳຕະກຽງມຳຕັ້ງໄວູ້ຢູ່ ເຂົຳກ ຊິຕັ້ງໄວູ້ໃຕູ້ຄຸ
ຖັງ ຫລືໃຕູ້ຕຽງນອນບໍ້ ບໍ່ແມ່ນຊິຕັ້ງໄວູ້ເທິງແທ່ນຕະກຽງຊັ້ນບໍ້ 
4:22 ຄືວ່ຳ ຊິບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວູ້ ຊຶ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກເຜີຍອອກມຳໃຫູ້ຮູູ້ໃຫູ້ເຫັນ ກັບ
ບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ປິດບັງໄວູ້ ຊຶ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ອອກມຳໃນທີ່ແຈູ້ງ 
4:23 ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 
4:24 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳກັບເຂົຳຕໍ່ວ່ຳ “ໃຫູ້ຈົດຈໍ່ຕໍ່ແນວທີ່ເຈົ້ຳຟັງນີ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຄືຄັ່ນເຈົ້ຳຊິ
ຕວງອີຫຍັງໃຫູ້ເຂົຳ  (ຊິຫລາຍຫລືຊິນູ້ອຍຊ າໃດ)  ເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນຕວງມຳໃນ
ທ ຳນອງດຽວກັນນັ້ນ ແລູ້ວຕໍ່ຜູູ້ທີ່ເອົຳໃຈໃສ່ຟັງເອົຳນັ້ນ ກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນເພິ່ມເຕິມ
ໃຫູ້ອີກ 
4:25 ຄືຜູູ້ໃດທີ່ມີຢູ່ແລູ້ວກ ຊິເພິ່ມເຕິມໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນອີກ ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນແຕ່ແນວທີ່
ເຂົຳມີຢູ່ຫັ້ນກ ຊິເອົຳຈຳກເຂົຳໄປເລີຍ” 
4:26 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳປຽບຄືຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ
ທີ່ຫວ່ຳນເມັດພືດລົງໃນດິນ 
4:27 ແລູ້ວກຳງຄືນມຳກ ເຂົ້ຳນອນ ພ ມື້ເຊົ້ຳມຳກ ລຸກຂຶ້ນ ຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ຝ່ຳຍເມັດພືດນັ້ນ
ໄດູ້ອອກງອກຈະເລີນຂຶ້ນຢູ່ຈັ່ງໃດ ເຂົຳກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳມັນເປັນໄປໄດູ້ແນວໃດ 
4:28 ຄືວ່ຳດິນນັ້ນກ ໃຫູ້ເມັດອອກງອກເກີດຜົນຂອງມັນ ເປັນລັກສະນະໃບຫຍູ້ຳ
ກ່ອນ ແລູ້ວກ ເປັນລ ຳຕົ້ນທີ່ອອກຮວງ ຢູມ່ຳຮວງນັ້ນກ ມີເມັດເຂົ້ຳເຕັມຮວງ 
4:29 ບັດໝຳກແກ່ພ ດີແລູ້ວ ເຂົຳອອກໄປເກັບກ່ຽວ ໂລດ  ຍູ້ອນວ່ຳມັນເຖິງຍຳມມັນ
ແລູ້ວ” 
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4:30 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ “ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນີ້ ຊິປຽບຄືອີຫຍັງ ຫລຊິື
ເວົ້ຳເຖິງແນວໃດ 
4:31 ມັນກ ປຽບຄືເມັດຜັກກຳດເມັດດຽວ ຍຳມປູກລົງໃນດິນນັ້ນກ ເປັນເມັດນູ້ອຍ
ກວ່ຳເມັດອື່ນໆ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
4:32 ແຕ່ບັດປູກແລູ້ວມັນຈັ່ງງອກຂຶ້ນໃຫຍກ່ວ່ຳຜັກແນວອື່ນໆ ທັງໝົດ ແລູ້ວບັດ
ແຕກກິ່ງກູ້ຳນອອກມຳມັນກ ໃຫຍພ່ ທີ່ຊິໃຫູ້ນົກໃນອຳກຳດມຳອຳໄສຢູ່ໃນຮົ່ມຂອງ
ມັນນັ້ນໄດູ້” 
4:33 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳເປັນຄ ຳປຽບທຽບເປັນ
ຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ຕຳມທີ່ເຂົຳສຳມຳດຮັບຟັງໄດູ້ 
4:34 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດູ້ສອນອີຫຍັງໃຫູ້ເຂົຳນອກຈຳກເປັນຄ ຳປຽບທຽບ ແລູ້ວ
ບັດພວກເຂົຳພວມພັກເຊົຳເມື່ອຍ ເພິ່ນຈັ່ງອະທິບຳຍໝົດຄູ່ແນວນັ້ນໃຫູ້ພວກສິດ
ຂອງເພິ່ນຟັງ 
4:35 ແລູ້ວໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນພ ຮອດຫົວຄໍ່ຳ ເພິ່ນກ ເວົ້ຳກັບພວກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ 
“ໃຫູ້ພວກເຮົຳຂູ້ຳມໄປຟຳກຝັ່ງພູູ້ນຊະ” 
4:36 ບັດນີ້ ບັດພວກລູກສິດໄດູ້ລຳຄົນຫລວງຫລຳຍໄປແລູ້ວ ເຂົຳກ ຂຶ້ນເຮືອກັບ 
ພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງຢູ່ໃນເຮືອແລູ້ວ ອອກຈຳກຝັ່ງໄປ ແລູ້ວກ ມີເຮືອນູ້ອຍອີກຫລຳຍລ ຳທີ່
ໄປນ ຳເຂົຳ 
4:37 ແລູ້ວມີພຳຍຸໃຫຍໄ່ດູ້ເກີດຂຶ້ນ ຄື້ນໃຫຍ່ກ ຊັດເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອຈົນນໍ້ຳຊິເຕັມເຮືອ
ເກືອບຊິລົ້ມຈົມແລູ້ວ 
4:38 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນກ ນອນໜຸນໝອນຫລັບຢູ່ທູ້ຳຍເຮືອ ແລູ້ວພວກລູກສິດກ 
ເກີດຢູ້ຳນພຳກັນມຳປຸກເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳໆ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳພວມຊິພິນຳດຢູ່
ແລູ້ວ ທ່ຳນບໍ່ໄດູ້ເປັນຫ່ວງພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊັ່ນບໍ້” 
4:39 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຈັ່ງຫູ້ຳມລົມແລູ້ວເວົ້ຳກັບທະເລວ່ຳ “ໃຫູ້ງຽບສະຫງົບເດີ້” 
ເວົ້ຳແລູ້ວລົມກ ເຊົຳກັບບ່ອນ ນໍ້ຳກ ມິດຈັດໄປທົ່ວ 
4:40 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບລູກສິດວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຢູ້ຳນຄືນີ້ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີ
ຄວຳມເຊື່ອຊັ່ນບໍ້” 



115  ມຳຣະໂກ 
4:41 ຝ່ຳຍພວກເຂົຳກ ຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ່ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເປັນຄົນແບບໃດນໍ້ ແມ່ນແຕ່
ລົມກັບທະເລກ ຍັງເຊື່ອຟັງເພິ່ນເອົຳ ໂລດ ” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 5 
5:1 ພ  ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດຂູ້ຳມທະເລ  ກາລີເລ  ແລູ້ວ ກ ເຂົ້ຳໄປຢູ່ເຂດຂອງ
ຊຳວກຳດຳຣຳ 
5:2 ແລູ້ວພ ເພິ່ນຂຶ້ນຈຳກເຮືອ ຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງອອກມຳຈຳກພວກ
ອຸບໂມງຝັງສົບມີຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ ໄດູ້ມຳຫຳເພິ່ນ 
5:3 ຊຶ່ງຄົນນັ້ນອຳໄສຢູ່ຕຳມອຸບໂມງຝັງສົບ ກັບບໍ່ມີໃຜຊິຜູກມັດຕົວເຂົຳໄວູ້ໄດູ້ເລີຍ 
ແມ່ນແຕ່ລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ກ ຍັງບໍ່ຢູ່ 
5:4 ຍູ້ອນວ່ຳເຄີຍລ່ຳມໂສູ້ໃສ່ຫລຳຍເທື່ອມຳແລູ້ວ ເຂົຳກ ຫັກໂສູ້ກັບຟຳດໂສູ້ໃຫູ້ຫັກ
ເປັນທ່ອນສ່ວນ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ເຊື່ອງໃຫູ້ເຊົຳໄດູ້ 
5:5 ແລູ້ວທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນ ຫຳລຳງເທື່ອເຂົຳກ ຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນພູເຂົຳ ລຳງເທື່ອ
ຢູ່ຕຳມອຸບໂມງ ແລູ້ວລຳງເທື່ອຮູ້ອງໄຫູ້ເອົຳຫີນມຳປຳດມຳເຊືອດໂຕເອງ 
5:6 ແຕ່ບັດພ ເຂົຳເຫັນ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ແຕ່ໄກໆ ເຂົຳກ ແລ່ນເຂົ້ຳມຳເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ 
5:7 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ “ຂູ້ຳແຕ່ ພຣະເຢຊູ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູງ
ສຸດເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳມີອີຫຍັງກ່ຽວຂູ້ອງກັບທ່ຳນບໍ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ໃນພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຢ່ຳສູ່ທ ລະມຳນຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ” 
5:8 ທີ່ຜີເວົ້ຳແນວນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງມັນວ່ຳ “ອູ້ຳຍຜີໂສໂຄກ ໃຫູ້ມຶງອອກ
ມຳຈຳກຄົນນີ້ເດີ້” 
5:9 ແລູ້ວເພິ່ນຖຳມມັນວ່ຳ “ມຶງຊື່ອີຫຍັງ” ມັນຕອບວ່ຳ “ຊື່ກອງ ຍູ້ອນວ່ຳພວກຜູູ້ຂູ້ຳ
ມີຫລຳຍໂຕນ ຳກັນ” 
5:10 ແລູ້ວມັນໄດູ້ອູ້ອນວອນເພິ່ນຫລຳຍເທື່ອ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ໄລ່ມັນອອກຈຳກເຂດນັ້ນ 
5:11 ບັດນີ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີໝູກຸ່ມໃຫຍກຸ່່ມໜຶ່ງ ພວມຫຳກິນຢູ່ໃກູ້ພູເຂົຳ 
5:12 ແລູ້ວຜີໝູ່ນັ້ນກ ຂ ກັບເພິ່ນວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ສົ່ງພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຂົ້ຳໄປຢູ່ໃນໝູກຸ່ມນີ້ທູ້ອນ” 
5:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອະນຸຍຳດໃຫູ້ມັນ ໂລດ  ໝູ່ຜີໂສໂຄກນັ້ນເລີຍອອກຈຳກ
ຄົນນັ້ນໄປ ເຂົ້ຳສິງຢູ່ໃນກຸ່ມໝູ ໝູກຸ່ມນັ້ນມີຢູ່ປະມຳນ 2,000 ໂຕ  ບັດນີ້ພ ຜີເຂົ້ຳໝູ
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ແລູ້ວ ໝທູັງກຸ່ມກ ຕື່ນແລ່ນໂດດໜູ້ຳຜຳໝູ້ອງຊັນໆ ລົງໄປໃນທະເລ  ກາລີເລ   ຈົມ
ນໍ້ຳຕຳຍໝົດ 
5:14 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຄົນລູ້ຽງໝູຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງໜີອອກໄປ ບອກເລື່ອງນັ້ນທັງໃນ
ເມືອງ ທັງບູ້ຳນນອກບູ້ຳນນຳນ ຳ ແລູ້ວພວກໄທບູ້ຳນໄທເມືອງກ ໄດູ້ອອກມຳເບິ່ງ
ເຫດກຳນແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ 
5:15 ແລູ້ວບັດພ ພວກນັ້ນໄດູ້ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ກັບໄດູ້ເຫັນຄົນທີ່ຜີເຄີຍເຂົ້ຳສິງນັ້ນ 
ພວມນຸ່ງຜູ້ຳນັ່ງຢູ່ ມີສະຕິອຳລົມດີ ພວກເຂົຳຈັ່ງເກີດຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ ່
5:16 ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທີ່ໄດູ້ມຳເບິ່ງເຫດກຳນນັ້ນ ກ ອອກໄປບອກຜູູ້ອື່ນເຖິງເລື່ອງຄົນທີ່
ຖືກຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ ກັບແນວທີ່ເກີດກັບກຸ່ມໝູນັ້ນນ ຳ 
5:17 ແລູ້ວພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ພຳກັນຂ ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ອອກໄປຈຳກເຂດແດນເມືອງ
ຂອງເຂົຳ 
5:18 ແລູ້ວບັດເພິ່ນພວມລົງເຮືອ ຄົນທີ່ຜີໄດູ້ສິງມຳກ່ອນນັ້ນ ໄດູ້ອູ້ອນວອນ ຂ ຕິດ
ຕຳມເພິ່ນໄປນ ຳ 
5:19 ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ອະນຸຍຳດ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເມືອບູ້ຳນຊະ ໄປຫຳ
ພວກພູ້ອງຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວບອກເຂົຳເຖິງແນວຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ເຈົ້ຳເດີ້ ຄືເພິ່ນໄດູ້ເມດຕຳເຈົ້ຳແລູ້ວ” 
5:20 ແລູ້ວຄົນຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ລຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຈັ່ງອອກໄປປະກຳດໃນບ ລິເວນພື້ນທີ່
ສິບເມືອງ ສິບເມືອງ ນັ້ນ ເຖິງເລື່ອງອັນໃຫຍຫ່ລວງຕ່ຳງໆ ແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ເຂົຳ ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ 
5:21 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ລົງເຮືອຂູ້ຳມທະເລ  ກາລີເລ   ຫລົບໄປຟຳກຝັ່ງພູູ້ນແລູ້ວ 
ບັດເພິ່ນຍັງຢູ່ຝັ່ງ ມຄົີນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ໂຮມກັນເຂົ້ຳມຳຫຳເພິ່ນ 
5:22 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ໜຶ່ງໃນຝ່ຳຍບ ລິຫຳນສຳລຳທ ຳຊື່ ຢຳອີໂຣ  ພ ໄດູ້ເຫັນ 
ພຣະເຢຊູ  ລຳວກ ຂຳບຕີນຂອງເພິ່ນ 
5:23 ແລູ້ວຈັ່ງອູ້ອນວອນເພິ່ນຢ່ຳງຈິງຈັງວ່ຳ “ລູກສຳວນູ້ອຍ ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳປ່ວຍເປັນໄຂູ້
ແຮງໃກູ້ຊິຕຳຍແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ທ່ຳນໄປວຳງມືເທິງເຂົຳແໜ່ ເພື່ອເຂົຳຈັ່ງຊິ
ເຊົຳເປັນໄຂູ້ ມຊີີວິດຢູ່ລອດຕໍ່ອີກ” 
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5:24 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍໄປກັບ ລຳວ  ແລູ້ວຈັ່ງມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຕຳມໄປຈົນ
ບຽດສຽດເພິ່ນ 
5:25 ແລູ້ວມີແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງມີ ອຳກຳນ ຕົກເລືອດໄດູ້ສິບສອງປີມຳແລູ້ວ 
5:26 ແລູ້ວນຳງນັ້ນເຄີຍລ ຳບຳກຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວຈຳກມືໝ ຫລຳຍຄົນ ກັບໄດູ້
ເສຍເງິນເສຍເງິນຈົນໝົດໄປ ແຕ່ກ ບໍ່ເຊົຳ ດີບໍ່ດີແຮງເປັນຕື່ມ 
5:27 ບັດນຳງນັ້ນໄດູ້ຍິນເຖິງເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ  ນຳງກ ຍ່ຳງໄປຕຳມຫລັງພວກຄົນທີ່
ບຽດສຽດເພິ່ນ ແລູ້ວຢື້ມືອອກໄປແປະໃສ່ເສື້ອຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນ 
5:28 ຄືນຳງເຄີຍເວົ້ຳໃນໃຈວ່ຳ “ຄັ່ນເຮົຳພຽງແຕ່ເອົຳມືໃສ່ເສື້ອຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນ 
ເຮົຳກ ຊິເຊົຳເປັນດີໄດູ້” 
5:29 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ  ອຳກຳນ ເລືອດຕົກຂອງນຳງກ ແຫູ້ງລົງ ໂລດ  ແລູ້ວນຳງ
ກ ຮູູ້ສຶກໂຕວ່ຳ ອຳກຳນ ນັ້ນເຊົຳຄັກແລູ້ວ 
5:30 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູູ້ເມື່ອໂຕວ່ຳມີພະລັງໄດູ້ອອກຈຳກໂຕ
ເພິ່ນໄປ ຈັ່ງຫລຽວຫລັງເບິ່ງໝູ່ຄົນຫລວງຫລຳຍນັ້ນທີ່ບຽດສຽດເພິ່ນ ຈັ່ງຖຳມວ່ຳ 
“ແມ່ນໃຜເອົຳມືແປະໃສ່ເສື້ອຂອງເຮົຳ” 
5:31 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເອີຍ ເຫັນບໍ້ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍ
ພວມບຽດສຽດທ່ຳນຢູ່ ແລູ້ວທ່ຳນຍັງຊິຖຳມອີກບໍ້ ວ່ຳ ‘ແມ່ນໃຜເອົຳມືແປະໃສ່
ເຮົຳ’” 
5:32 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງລູ້ອມຮອບອີກ ຈັ່ງເຫັນນຳງຜູູ້ນັ້ນທີ່ໄດູ້ເອົຳມືໃສ່ເພິ່ນ 
5:33 ບັດນີ້ ນຳງນັ້ນເກີດຢູ້ຳນຈົນໂຕສັ່ນທຶດໆ ຍູ້ອນໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳນຳງເອງເປັນຜູູ້ນັ້ນທີ່
ໄດູ້ຮັບກຳນປົວ ຈັ່ງໄດູ້ມຳຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນ ແລູ້ວເວົ້ຳຄວຳມຈິງໃຫູ້ເພິ່ນຟັງເລື່ອງ
ຂອງນຳງໝົດຄູ່ແນວ 
5:34 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກນຳງວ່ຳ “ລູກສຳວເອີຍ ທີ່ເຈົ້ຳເຊົຳ ອຳກຳນ ນັ້ນກ 
ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອໄວູ້ວຳງໃຈຂອງນຳງ ໃຫູ້ໄປດູ້ວຍຄວຳມສະຫງົບສຸກເຖິ ກັບໃຫູ້
ເຊົຳເປັນດີເດີ້” 
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5:35 ພ ບັດ ພຣະເຢຊູ ຍັງເວົ້ຳກັບນຳງຢູ່ ໄດູ້ມີຜູູ້ລຳງຄົນອອກຈຳກເຮືອນຂອງນຳຍ
ບ ລິຫຳນສຳລຳທ ຳ ບອກ ລຳວ ວ່ຳ “ລູກສຳວຂອງເຈົ້ຳຕຳຍແລູ້ວ ບໍ່ຕູ້ອງລົບກວນ
ອຳຈຳນອີກດອກ” 
5:36 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນແນວທີ່ເຂົຳວ່ຳນັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງບອກນຳຍບ ລິຫຳນສຳລຳທ ຳ
ວ່ຳ “ຢ່ຳຊູູ່ຢູ້ຳນເລີຍ ໃຫູ້ເຊື່ອວຳງໃຈເທົຳນັ້ນເດີ້” 
5:37 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ສັ່ງໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໃດຕຳມເພິ່ນໄປ ມີແຕ່ ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ  ກັບ 
ໂຢຮັນ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ ເທົຳນັ້ນ 
5:38 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຮອດເຮືອນນຳຍບ ລິຫຳນສຳລຳທ ຳແລູ້ວ ກ ຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນ
ມີກຳນວຸູ້ນວຳຍ ມີແຕ່ຄົນຮູ້ອງໄຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ຫລຳຍ 
5:39 ແລູ້ວບັດເພິ່ນເຂົ້ຳໄປຈັ່ງຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູ້ອງໄຫູ້ວຸູ້ນວຳຍຫລຳຍ
ຍູ້ອນຫຍັງ ນຳງນູ້ອຍນັ້ນບໍ່ຕຳຍດອກ ແຕ່ນອນຫລັບຢູ່ຊື່ໆ” 
5:40 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ພຳກັນຫົວເຍຳະເຍີ້ຍເພິ່ນຢ່ຳງໃຫຍ ່ແຕ່ບັດເພິ່ນໃຫູ້ພວກ-
ເຂົຳອອກໄປແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງນ ຳເອົຳພໍ່ແມຂ່ອງນຳງນູ້ອຍກັບພວກລູກສິດທີ່ຢູ່ກັບ
ເພິ່ນ ເຂົ້ຳໄປໃນບ່ອນທີ່ນຳງນູ້ອຍຢູ່ 
5:41 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຈັບມືນຳງນູ້ອຍນັ້ນ ເວົ້ຳກັບນຳງວ່ຳ “ ຕຳລິທຳ  ກຸມ” ແປວ່ຳ “ທ-ິ
ດຳນູ້ອຍເອີຍ ເຮົຳບອກເຈົ້ຳໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນເດີ້” 
5:42 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ນຳງນູ້ອຍກ ລຸກຂຶ້ນຍ່ຳງອອກໄປ ໂດຍວ່ຳນຳງນູ້ອຍນັ້ນ
ອຳຍຸໄດູ້ສິບສອງປີແລູ້ວ ບັດນີ້ໝົດຄູ່ຄົນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຢ່ຳງໃຫຍ່ 
5:43 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງພວກເຂົຳຢູ່ຫັ້ນໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໃດຮູູ້ເຖິງແນວທີ່ເປັນໄປນີ້ ແລູ້ວໄດູ້
ບອກອີກວ່ຳ ຄວນຊິເອົຳແນວກິນມຳໃຫູ້ນຳງນູ້ອຍກິນຊະ 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 6 
6:1 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ເຂົ້ຳໄປແຖວບູ້ຳນເມືອງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວພວກ
ລູກສິດຂອງເພິ່ນກ ໄດູ້ຕຳມເພິ່ນໄປ 
6:2 ແລູ້ວພ ຮອດມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ  ເພິ່ນໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມສອນໃນສຳລຳທ ຳ 
ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ຍິນເພິ່ນ ຈັ່ງແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຂະໜຳດ ເລີຍເວົ້ຳ
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ກັນວ່ຳ “ໂອູ້ ຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຄວຳມຄຶດແນວນີ້ມຳແຕ່ໃສ ກັບສະຕິປັນຍຳນີ້ແມ່ນໃຜເອົຳໃຫູ້ 
ຈັ່ງຊິສຳມຳດເຮັດແນວມະຫັດສະຈັນອັນເປັນຕຳງຶດໄດູ້ຄືນີ້ 
6:3 ຜູູ້ນີ້ຄືເປັນຊ່ຳງໄມູ້ທີ່ເປັນລູກຊຳຍນຳງ ມຳຣິອຳ ບໍ່ແມນ່ບໍ້ ກັບເປັນອູ້ຳຍຂອງ  
ຢຳໂກໂບ   ໂຢເສ   ຢູດຳ  ກັບ ຊີໂມນ  ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແລູ້ວພວກນູ້ອງສຳວຂອງເຂົຳກ ຢູ່
ນ ຳພວກເຮົຳຢູ່ພີ່ ບໍ່ແມ່ນບໍ້” ແລູ້ວພວກເຂົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງເກີດຂຸ່ນເຄືອງບໍ່ພ ໃຈນ ຳ
ເພິ່ນ 
6:4 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຄົນໃດຊິບໍ່
ຂຳດຄົນໃຫູ້ກຽດດອກ ນອກຈຳກໃນບູ້ຳນເມືອງຂອງໂຕເອງ ກັບໃນໝູ່ພວກ
ຍຳດພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕ ກັບໃນວົງວຳນຂອງໂຕ ທີ່ຊິບໍ່ໃຫູ້ກຽດ” 
6:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງບໍ່ ອຳດ ເຮັດແນວມະຫັດສະຈັນອັນເປັນຕຳງຶດໃຫູ້ເຂົຳໄດູ້ ນອກ
ຈຳກວຳງມືໃສ່ຄົນເຈັບປ່ວຍໄຂູ້ຜູູ້ລຳງຄົນໃຫູ້ເຂົຳເຊົຳເປັນດີ 
6:6 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງແປກໃຈພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຂອງເຂົຳ ແລູ້ວເພິ່ນ
ເລີຍອອກໄປສອນຕຳມໝູບູ່້ຳນຢູ່ລູ້ອມຮອບ 
6:7 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນມຳ ແລູ້ວເລີ່ມໃຊູ້ເຂົຳອອກໄປ
ເປັນຄູ່ໆ ແລູ້ວໄດູ້ມອບອ ຳນຳດໃຫູ້ເຂົຳສຳມຳດຂັບຜີໂສໂຄກອອກໄດູ້ 
6:8 ກັບສັ່ງເຂົຳໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ເອົຳອີຫຍັງໄປເພື່ອໃຊູ້ຕຳມທຳງ ນອກຈຳກໄມູ້ເຖົ້ຳແນວ
ດຽວ ແຕ່ບໍ່ໃຫູ້ພົກແນວອື່ນໄປນ ຳ  ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນແນວກິນ ຫລືຍ່ຳມພຳຍ ຫລືເງິນໃສ່
ກະເປົຳໄປ 
6:9 ກັບໃຫູ້ໃສ່ເກີບ ແລູ້ວບໍ່ໃຫູ້ນຸ່ງເສື້ອສອງໂຕ 
6:10 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ບອກເຂົຳວຳ່ “ເມືອງໃດໆ ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄປ ເຂົ້ຳອຳໄສຢູ່ໃນເຮືອນ
ໃດໆ ກ ໃຫູ້ຢູ່ເຮືອນນັ້ນເລີຍ ຈົນກວ່ຳຊິອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນໄປຕໍ່ 
6:11 ແລູ້ວຜູູ້ໃດບໍ່ຕູ້ອນຮັບບໍ່ຟັງພວກເຈົ້ຳ ບັດຊິໄປຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ໃຫູ້ສະບັດດິນ
ອອກຈຳກພື້ນເກີບຂອງເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເປັນຄ ຳພະຍຳນຕໍ່ເຂົຳ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຄືໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ ໂທດຂອງເມືອງ ໂສໂດມ ກັບ
ເມືອງ ໂກໂມຣຳ ກ ຊິເບົຳກວ່ຳໂທດທີ່ຊິລົງໃສ່ເມືອງນັ້ນ” 
6:12 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ອອກໄປ ຈັ່ງປະກຳດສອນໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນກັບໃຈໃໝ ່
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6:13 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຂັບໄລ່ຜີອອກໄປຫລຳຍໂຕ ກັບໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນເຈີມຄົນເຈັບ
ຄົນໄຂູ້ຫລຳຍຄົນໃຫູ້ເຊົຳປ່ວຍເປັນດີ 
6:14 ແລູ້ວຊື່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເລື່ອງລືອອກໄປ ຈັ່ງໄດູ້ມຳຊອດຫູກະສັດ ເຮໂຣດ  ແລູ້ວ 
ເຮໂຣດ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ອອກລິດເຮັດແນວມະຫັດສະຈັນອັນເປັນຕຳງຶດແນວໝູ່
ນີ້ ໜູ້ຳຊິເປັນ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ” 
6:15 ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນັ້ນເປັນ ເອລີຢຳ ” ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ມັນເປັນ
ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຫລືເປັນຄົນເອົຳແບບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້
ໜຶ່ງ” 
6:16 ແຕ່ພ  ເຮໂຣດ ໄດູ້ຍິນຄວຳມເວົ້ຳແນວນັ້ນ ຈັ່ງເວົ້ຳຂັດຄູ້ຳນວ່ຳ “ ບໍ່ແມ່ນດອກ   
ມັນເປັນ ໂຢຮັນ ນັ້ນອີຫລີ ຄືຊິແມ່ນຄົນທີ່ເຮົຳສັ່ງຕັດຫົວນັ້ນເນຳະ   ລຳວ ໄດູ້ເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ” 
6:17 ຄື ເຮໂຣດ ເຄີຍໃຊູ້ຄົນໄປຈັບ ໂຢຮັນ  ແລູ້ວລ່ຳມໂສູ້ຂັງຄຸກໄວູ້ ຍູ້ອນ ເຮໂຣດ 
ເຫັນແກ່ນຳງ ເຮໂຣເດຍ   ເມຍຂອງ ຟີລິບ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ລຳວ  ຄື ເຮໂຣດ ໄດູ້
ເອົຳນຳງມຳເປັນເມຍຂອງໂຕເອງແລູ້ວ 
6:18 ຄືວ່ຳ ໂຢຮັນ ເຄີຍບອກ ເຮໂຣດ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເຮັດຜິດກົດບັນຍັດແລູ້ວ ທີ່ໄດູ້ຮັບ
ເອົຳເມຍຂອງນູ້ອງຊຳຍມຳເປັນຂອງໂຕ” 
6:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ນຳງ ເຮໂຣເດຍ ຈັ່ງຄຽດແຄູ້ນໃສ່ ໂຢຮັນ  ຢຳກຂູ້ຳ ລຳວ ຊໍ້ຳແຕ່ຂູ້ຳບໍ່
ໄດູ້  (ຍູ້ອນບໍ່ມີສິດ) 
6:20 ຄືວ່ຳ ເຮໂຣດ ນັ້ນເຄົຳລົບ ໂຢຮັນ  ຍູ້ອນຮູູ້ວ່ຳ ໂຢຮັນ ເປັນຄົນທ່ຽງທ ຳອັນຖືກ
ຕູ້ອງບ ລິສຸດ ຈັ່ງເບິ່ງແຍງປົກປູ້ອງ ລຳວ ໄວູ້ (ຈາກນາງນັ້ນ)   ເຮໂຣດ ເຄີຍປະຕິ-
ບັດຕຳມຄ ຳປຶກສຳຂອງ ລຳວ  ກັບຮັບຟັງ ລຳວ ດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີ 
6:21 ບັດມຳຮອດມື້ຍຳມດີທີ່ຊິສະຫລອງມື້ເກີດຂອງ ເຮໂຣດ  ເພິ່ນໃຫູ້ຈັດກຳນລູ້ຽງ
ພວກຜູູ້ປົກຄອງກັບພວກນຳຍທະຫຳນຊັ້ນຜູູ້ໃຫຍ່ ພູ້ອມພວກຜູູ້ສ ຳຄັນໆ ທີ່ມີໜູ້ຳມີ
ຕຳທັງໝົດໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ນັ້ນ 
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6:22 ແລູ້ວບັດລູກສຳວຂອງນຳງ ເຮໂຣເດຍ ເຂົ້ຳມຳເຕັ້ນລ ຳ ແລູ້ວ ເຮໂຣດ ກັບແຂກ
ທັງຫລຳຍຊຶ່ງນັ່ງຮ່ວມກັນຢູ່ຫັ້ນພ ໃຈຫລຳຍ ກະສັດ ເຮໂຣດ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບນຳງນັ້ນ
ວ່ຳ “ນຳງຊິຂ ອີຫຍັງຈຳກເຮຳົ ເຮົຳກ ຊິໃຫູ້ແນວນັ້ນ ໂລດ ” 
6:23 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຮັບປຳກເປັນຄ ຳສຳບຳນຕໍ່ນຳງນັ້ນວ່ຳ “ນຳງຊິຂ ອີຫຍັງຈຳກເຮົຳ 
ເຮົຳກ ຊິໃຫູ້ແນວນັ້ນ ຮອດເຄິ່ງລຳຊະສົມບັດຂອງເຮົຳ ໂລດ ” 
6:24 ນຳງນັ້ນຈັ່ງອອກໄປຖຳມແມວ່່ຳ “ແມຊິ່ໃຫູ້ລູກຂ ອີຫຍັງດີ” ແມຈ່ັ່ງຕອບວ່ຳ “ໃຫູ້
ຂ ຫົວຂອງ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນເອົຳ ໂລດ ເດີ້” 
6:25 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີນຳງນັ້ນກ ກົງໄປບອກກະສັດ ເຮໂຣດ ວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຫົວຂອງ 
ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນເນຳະ ໃສ່ຖຳດມຳໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳທັນທີ” 
6:26 ບັດນີ້ກະສັດນັ້ນທຸກໃຈຫລຳຍ ແຕ່ວ່ຳຍູ້ອນໄດູ້ສຳບຳນໄວູ້ກັບນຳງ ແລູ້ວຍູ້ອນ
ເຫັນແກ່ພວກແຂກຜູູ້ທີ່ນັ່ງພຳເຂົ້ຳຢູ່ນ ຳກັນ ເລີຍປະຕິເສດນຳງບໍ່ໄດູ້ 
6:27 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ກະສັດຈັ່ງຮັບສັ່ງຜູູ້ປະຫຳນໃຫູ້ໄປຕັດຫົວຂອງ ໂຢຮັນ  ແລູ້ວ
ໃຫູ້ເອົຳມຳ ຜູູ້ປະຫຳນກ ເລີຍໄປຕັດຫົວຂອງ ໂຢຮັນ ຕອນຢູ່ໃນຄຸກ 
6:28 ແລູ້ວເອົຳຫົວຂອງ ໂຢຮນັ ໃສ່ຖຳດມຳໃຫູ້ນຳງນັ້ນ ນຳງເລີຍເອົຳໄປມອບໃຫູ້
ແມ່ 
6:29 ແລູ້ວບັດພ ພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ໄດູ້ຍິນເຖິງເຫດກຳນນັ້ນແລູ້ວ ກ ພຳກັນ
ມຳຮັບເອົຳສົບຂອງ ລຳວ ໄປຝັງໄວູ້ໃນອຸບໂມງ 
6:30 ແລູ້ວພວກທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮ່ວມກັນມຳຫຳເພິ່ນ ບອກເພິ່ນເຖິງ
ໝົດຄູ່ແນວທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດກັບໄດູ້ສອນນັ້ນ 
6:31 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຮົຳໄປຫຳບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວ ໄປ
ເຊົຳເມື່ອຍຢູ່ຫັ້ນຈັກໜ່ອຍຊະກ່ອນເດີ້” ຄືຫວ່ຳງນັ້ນມີຄົນໄປໆ ມຳໆ ຫລຳຍຈົນບໍ່
ມີຍຳມຫວ່ຳງທີ່ຊິກິນເຂົ້ຳນ ຳກັນເລີຍ 
6:32  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງລົງເຮືອກັບພວກເຂົຳວ່ຳຊິໄປບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວທີ່ບໍ່ມີໃຜລົບ-
ກວນ 
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6:33 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດພວມອອກໄປ ກັບມີ
ຫລຳຍຄົນຈື່ເພິ່ນໄດູ້ ພວກເຂົຳຈັ່ງພຳກັນແລ່ນອອກຈຳກບູ້ຳນເມືອງໄປຮອດກ່ອນ 
ແລູ້ວພຳກັນເຂົ້ຳໄປຫຳເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ 
6:34 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນຈຳກເຮືອແລູ້ວ ກ ຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນຄົນຊຸມໃຫຍ່ນັ້ນ ເພິ່ນ
ເລີຍອິຕົນພວກເຂົຳຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເປັນຄືໝູ່ແກະບໍ່ມີຜູູ້ລູ້ຽງ ເພິ່ນຈັ່ງຕັ້ງຕົ້ນ
ເລີ່ມສອນເຂົຳເປັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ 
6:35 ບັດໃກູ້ຊິຄໍ່ຳແລູ້ວ ພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ມຳເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ຢູ່ພີ່ເປັນ
ບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວ ແລູ້ວມັນໃກູ້ຊິຮອດຄໍ່ຳແລູ້ວ 
6:36 ໃຫູ້ສົ່ງຄົນພວກນີ້ອອກໄປຊື້ແນວກິນຕຳມບູ້ຳນໄຮບູ່້ຳນນຳຢູ່ແຖວນີ້ຊິເປັນ
ຫຍັງ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ມີອີຫຍັງຊິກິນເລີຍ” 
6:37 ແຕ່ເພິ່ນເລີຍຕອບລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລູ້ຽງພວກເຂົຳເດີ້” ເຂົຳຈັ່ງຕອບ
ເພິ່ນວ່ຳ “ຊິໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄປຊື້ແນວກິນສັກສອງຮູ້ອຍຫລຽນເດນຳຣິອົນໃຫູ້ເຂົຳ
ກິນບໍ້” 
6:38 ເພິ່ນເລີຍຕອບເຂົຳອີກວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມີເຂົ້ຳຈີ່ຢູ່ຈັກກູ້ອນ ໄປເບິ່ງ” ບັດນັບ
ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງບອກວ່ຳ “ມີເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນກັບປຳສອງໂຕ” 
6:39 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງພວກລູກສິດໃຫູ້ຈັດໝົດຄູ່ຄົນ ໃຫູ້ນັ່ງຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໆ ຢູ່
ເດີ່ນຫຍູ້ຳຂຽວນັ້ນ 
6:40 ແລູ້ວພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນກ ໄດູ້ນັ່ງຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໆ ກຸ່ມລະຮູ້ອຍຄົນ
ແດ່ ຫູ້ຳສິບແດ່ 
6:41 ແລູ້ວບັດເພິ່ນໄດູ້ຮັບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນ ພູ້ອມກັບປຳສອງໂຕນັ້ນຂຶ້ນມຳໄວູ້
ແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນເບິ່ງຟູ້ຳສະຫວັນ ແລູ້ວຂອບຄຸນຊະກ່ອນ ຈັ່ງບິເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນ
ເປັນທ່ອນໆ ໃຫູ້ພວກລູກສິດນ ຳອອກໄປແຈກຈ່ຳຍໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນ ແລູ້ວປຳສອງ
ໂຕນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນທ່ອນໆ ເພື່ອແຈກໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນນ ຳ 
6:42 ແລູ້ວພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ກິນອິ່ມໝົດຄູ່ຄົນ 
6:43 ສ່ວນເຂົ້ຳຈີ່ກັບປຳທີ່ເຫລືອຢູ່ຫັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ເກັບຮອດສິບສອງກະບຸງເຕັມ 
6:44 ແລູ້ວຈ ຳນວນຜູູ້ຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບກິນເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນ ມີຜູູ້ຊຳຍປະມຳນ 5,000 ຄົນ 
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6:45 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ບອກໃຫູ້ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນລົງເຮືອຂູ້ຳມທະເລ
ໄປຍັງອີກຟຳກໜຶ່ງເຖິງເມືອງ ເບດໄຊດຳ ກ່ອນເພິ່ນ ແລູ້ວສ່ວນເພິ່ນກ ຊິຖູ້ຳສົ່ງຄົນ
ຫລວງຫລຳຍນັ້ນເມືອບູ້ຳນໝົດຊະກ່ອນ 
6:46 ແລູ້ວບັດໄດູ້ລຳຄົນຫລວງຫລຳຍນັ້ນໝົດແລູ້ວ ກ ຂຶ້ນພູເຂົຳເພື່ອໄປອະທຖິຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
6:47 ແລູ້ວພ ຮອດຄໍ່ຳ ຫວ່ຳງນັ້ນເຮືອຂອງພວກລູກສິດຢູ່ກຳງທະເລ ສ່ວນ ພຣະເຢ-
ຊູ ກ ຢູ່ເທິງຝັ່ງແຕ່ຜູູ້ດຽວ 
6:48 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນພວກລູກສິດພຳຍເຮືອລ ຳບຳກຫລຳຍ ຍູ້ອນ
ລົມຕູ້ຳນແຮງ ບັດເວລຳຮອດປະມຳນຍຳມທີ່ສີ່ ເພິ່ນຈັ່ງຍ່ຳງເທິງຜິວນໍ້ຳທະເລ
ອອກໄປຫຳພວກລູກສິດ ວ່ຳຊິຜ່ຳນເຂົຳໄປ 
6:49 ແຕ່ບັດພ ພວກລູກສິດເຫັນເພິ່ນພວມຍ່ຳງເທິງຜິວນໍ້ຳ ເຂົຳຄຶດວ່ຳເປັນຜີ ຈັ່ງ
ພຳກັນຮູ້ອງສຽງດັ່ງກູ້ອງອອກໄປ 
6:50 ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ເຫັນເພິ່ນແລູ້ວກ ຢູ້ຳນ ແຕ່ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີເພິ່ນເວົ້ຳ
ກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ດີໃຈໄວູ້ເດີ້ ແມ່ນໂຕເຮົຳເອງ ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເລີຍ” 
6:51 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເຂົ້ຳໄປຫຳພວກລູກສິດໃນເຮືອ ເຂົ້ຳແລູ້ວລົມກ ເຊົຳພັດ ງຽບລົງ
ກັບໝູ້ອງ ບັດນີ້ພວກເຂົຳກ ເປັນຕຳງຶດພ ພິເລິກ ແປກໃຈຫລຳຍເຫລືອເກີນ 
6:52 ຄືວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ທັນໄດູ້ຄຳດຄຶດຫລືຄ ຳນຶງເຖິງ ແນວອັດສະຈັນນີ້ກັບອັດສະ-
ຈັນເລື່ອງເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນ ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈຍູ້ອນວ່ຳໃຈຂອງພວກເຂົຳຍັງອຸດຕັນຢູ່ 
6:53 ບັດຂູ້ຳມຟຳກໄປແລູ້ວ ເຂົຳຈອດເຮືອຢູ່ຝັ່ງແຄວູ້ນເມືອງ ເຄັນເນຊຳເຣັດ  
6:54 ແລູ້ວບັດພ ຂຶ້ນຈຳກເຮືອແລູ້ວ ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ຈື່ ພຣະເຢຊູ  ໂລດ  
6:55 ແລູ້ວຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງແລ່ນອອກໄປລູ້ອມຮອບບອກກັນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳເພິ່ນມຳແລູ້ວ 
ບອກກັນໄປຮອດທົ່ວແຄວູ້ນ ແລູ້ວຄົນທີ່ຮັບຮູູ້ຈັ່ງເອົຳຄົນເຈັບປ່ວຍໄຂູ້ໃສ່ສຳດໃສ່
ເສື່ອ ພຳກັນແບກຫຳມມຳຍັງໝູ້ອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ຊິຜ່ຳນ ຕຳມທີ່ເຂົຳໄດູ້ຍິນຂ່ຳວ
ນັ້ນ 
6:56 ຄືວ່ຳ ເພິ່ນເຂົ້ຳໝູ້ອງໃດ ຜ່ຳນໝູ້ອງໃດ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນໝູ່ບູ້ຳນ ຕຳແສງ ຫລືເມືອງ 
ໄທບູ້ຳນນັ້ນກ ເອົຳຄົນເຈັບປ່ວຍໄຂູ້ອອກມຳວຳງຕຳມຖະໜົນ ແລູ້ວຂ ອະນຸຍຳດ



ມຳຣະໂກ  124 

ໃຫູ້ພວກເຈັບປ່ວຍໄຂູ້ພຽງແຕ່ເອົຳມືໃສ່ຜູູ້ຊຳຍເສື້ອຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່
ເອົຳມືໃສ່ຜູູ້ຊຳຍເສື້ອຂອງເພິ່ນນັ້ນ ໄດູ້ເຊົຳເປັນດີກັບໝູ້ອງ 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 7 
7:1 ຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ມພີວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກນັກທ ຳມຳຈຳກ ກຸງເຢ-
ຣູຊຳເລັມ  ໄດູ້ພຳກັນມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  
7:2 ແລູ້ວບັດພ ພວກນີ້ເຫັນພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ລຳງຄົນ ກິນເຂົ້ຳໂດຍມື
ເປັນມົນທິນ ໂດຍວ່ຳພວກລູກສິດບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳງມືຕຳມພິທກ່ີອນຊິກິນ ຄົນພວກນັ້ນຈັ່ງ
ໂຈມຕີເຂົຳ 
7:3 ຄືວ່ຳ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຮ່ວມກັນທັງພວກຢິວທັງໝົດຖືກັນຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດຕຳມປະ-
ເພນີສືບທອດກັນມຳແຕ່ປູ່ທວດວ່ຳ ນອກຈຳກໄດູ້ລູ້ຳງມືຕຳມພິທີພິເສດ ກ ບໍ່ໃຫູ້
ກິນເລີຍ 
7:4 ແລູ້ວບັດພ ມຳຈຳກຕະຫລຳດ ຄັ່ນບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳງມືກ່ອນ ພວກເຂົຳກ ບໍ່ກິນຄືກັນ 
ແລູ້ວກ ມີທ ຳນຽມອື່ນໆ ອີກຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວຊຶ່ງເຂົຳໄດູ້ຮັບກັນມຳໃຫູ້ຖືນ ຳ ຄື
ກຳນລູ້ຳງຖູ້ວຍລູ້ຳງຈອກ ກຳຕົ້ມນໍ້ຳໝໍ້ນໍ້ຳ ເຄື່ອງໃຊູ້ທອງເຫລືອງ ພູ້ອມລູ້ຳງໝູ້ອງ
ວຳງແນວກິນນ ຳ ຕາມປະເພນີ 
7:5 ແລູ້ວພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳນັ້ນ ຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກ
ລູກສິດຂອງເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດຕຳມປະເພນີຂອງປູ່ທວດ ຄືເຂົຳກິນໂດຍບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳງມື 
ຕາມປະເພນີ ກ່ອນ” 
7:6 ເພິ່ນເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳທ ຳ-
ນຳຍໄວູ້ຖືກຕູ້ອງພ ແຮງແລູ້ວ ເຖິງຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳ ຕຳມທີ່ 
ລຳວ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ຄົນພວກນີ້ໃຫູ້ກຽດເຮົຳແຕ່ປຳກເຂົຳ ແຕ່ວ່ຳໃຈຂອງເຂົຳຫ່ຳງໄກ
ຈຳກເຮົຳຫລຳຍ 
7:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ກຳນທີ່ເຂົຳເຄົຳລົບບູຊຳເຮົຳນັ້ນກ ບໍ່ມີສຳລະປະໂຫຍດເລີຍ ຄືພວກເຂົຳ
ເອົຳແນວຄວຳມຄຶດ ຂອງຄົນມຳອູ້ຳງ ແທນທີ່ຊິສອນຫລກັຄ ຳສອນ ຂອງພຣະເຈົ້າ 
’ 
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7:8 ຄືພວກເຈົ້ຳໄດູ້ປະຖິ້ມກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ ແລູ້ວຈັ່ງກັບໄປຖືຕຳມປະ-
ເພນີຂອງຄົນ ຄືກຳນລູ້ຳງໝໍ້ ລູ້ຳງຖູ້ວຍ ລູ້ຳງຈອກ ກັບແນວອື່ນໆ ອີກຫລຳຍອັນ
ຫລຳຍແນວທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດຢູ່” 
7:9 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ບອກເຂົຳອີກວ່ຳ “ວິເສດແທູ້ນໍ້ ພວກເຈົ້ຳນີ້  ທີ່ໄດູ້ປະຖິ້ມກົດບັນ-
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວກ ຖືຕຳມປະເພນີຂອງພວກເຈົ້ຳເອງ” 
7:10 ຄືວ່ຳ  ໂມເຊ ໄດູ້ລົງໄວູ້ວຳ່ “ໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ” ກັບວ່ຳ “ຜູູ້ໃດສຳບແຊ່ງພໍ່
ແມ່ ຜູູ້ນັ້ນຕູ້ອງຖືກປະຫຳນ” 
7:11 ແຕ່ບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳກັບເປັນວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິບອກພໍ່ແມຂ່ອງໂຕວ່ຳ ‘ແນວໃດ
ຂອງຂູ້ອຍຊຶ່ງ ອຳດ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພໍ່ແມ່ ແນວນັ້ນຂ ຖືວ່ຳເປັນ “ ໂກຣະບຳນ ”’ 
ຊຶ່ງແປວ່ຳເປັນຂອງຂວັນຖວຳຍແດ່ພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນບໍ່ຕູ້ອງຊ່ອຍພໍ່ແມເ່ລີຍ 
7:12 ແລູ້ວດີບໍ່ດີພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ອະນຸຍຳດໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເຮັດອີຫຍັງ ທີ່ຊ່ອຍເບິ່ງແຍງພໍ່
ແມ່ຂອງໂຕຕໍ່ໄປ 
7:13 ກຳນເຮັດຕຳມປະເພນີຂອງພວກເຈົ້ຳແນວນີ້ກັບແນວອື່ນໆ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້
ນ ຳໄປສອນ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຈືດຈຳງໄປຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ເກີດ
ຜົນເລີຍ” 
7:14 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນຄົນທັງຫລຳຍເຂົ້ຳມຳ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຟັງເຮົຳ ຈັ່ງເຂົ້ຳໃຈໄວູ້ເດີ້ 
7:15 ບໍ່ມີອີຫຍັງຢູ່ທຳງນອກຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ ທີ່ເຂົ້ຳໄປໃນໂຕເຂົຳແລູ້ວ ຊິສຳມຳດ
ເຮັດໃຫູ້ເຂົຳເປັນມົນທິນດອກ ມີແຕ່ແນວທີ່ອອກມຳຈຳກໃຈທີ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ໂຕ
ເຂົຳເປັນມົນທິນໄດູ້ 
7:16 ຄັ່ນໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 
7:17 ແລູ້ວບັດເພິ່ນຈຳກພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນ  ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນແລູ້ວ ພວກລູກສິດໄດູ້
ຖຳມເພິ່ນເຖິງຄ ຳປຽບທຽບນັ້ນ 
7:18 ເພິ່ນຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຍັງຂຳດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຄືກັນກັບພວກເຂົຳບໍ້ 
ຫລືຍັງນຶກບໍ່ເຫັນຄວຳມຈິງ ຄືວ່ຳແນວໃດໆ ທີ່ຢູ່ພຳຍນອກໂຕຄົນ ແລູ້ວຈັ່ງເຂົ້ຳໄປ
ພຳຍໃນ ແນວນັ້ນຊິເຮັດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນມັນກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
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7:19 ຍູ້ອນວ່ຳແນວ ກິນ ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໃຈ ແຕ່ລົງໄປໃນທູ້ອງຊື່ໆ ແລູ້ວກ ຖ່ຳຍ
ອອກໄປ ຈັ່ງໄດູ້ຊ ຳລະແນວກິນຄູ່ແນວໃຫູ້ກູ້ຽງ” 
7:20 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງບອກວ່ຳ “ແນວທີ່ອອກມຳຈຳກໃຈຂອງໂຕຄົນ ແນວນັ້ນເນຳະໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ເຂົຳເປັນມົນທິນ  (ເປັນບາບ) 
7:21 ຄືວ່ຳແນວທີ່ອອກຈຳກພຳຍໃນໃຈຂອງຄົນນັ້ນ ກ ມີແຕ່ແນວຄວຳມຄຶດຊົ່ວ
ຮູ້ຳຍ ຄືກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ກຳນຜິດຜົວຜິດເມຍກັນ ກຳນຂູ້ຳຟັນລັນແທງກັນ 
7:22 ກຳນລັກເອົຳ ກຳນໂລບ ຄວຳມຊົ່ວ ກຳນລໍ້ລວງ ຕັນຫຳແຫ່ງເພດ ແວວຕຳ
ມອງໃນທຳງຊົ່ວ ກຳນໝິ່ນປະມຳດ ເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ ສຳມັນສ ຳນຶກອັນໂງ່ບູ້ຳ 
7:23 ຄວຳມຊົ່ວແນວໝູ່ນີ້ ເກີດມຳຈຳກພຳຍໃນໃຈ ເປັນເຫດໃຫູ້ຄົນເປັນມົນທິນ” 
7:24 ເວົ້ຳແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງລຸກຂຶ້ນຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ອອກໄປທຳງເຂດແດນເມືອງ ຕີເຣ 
ກັບເມືອງ ຊີໂດນ  ແລູ້ວເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນໝູ້ອງໜຶ່ງ ບໍ່ຢຳກໃຫູ້ໃຜຮູູ້ຈັກ ແຕ່ເພິ່ນ
ຫລົບຊ່ອນໂຕກ ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
7:25 ຄືວ່ຳ ແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງມີລູກສຳວທີ່ມີຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ ບັດໄດູ້ຍິນຂ່ຳວເລື່ອງ 
ພຣະເຢຊູ  ແມຍິ່ງນັ້ນກ ມຳຂຳບຕີນຂອງເພິ່ນ 
7:26 ແມ່ຍິງນັ້ນເປັນຊຳວເກຣັກ ຄືເປັນຄົນຊຳດ ຊີເຣຍ  ຟອຍນິເກ  ນຳງເລີຍວອນ
ຂ ກັບ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ເພິ່ນຂັບໄລ່ຜີອອກຈຳກລູກສຳວຂອງນຳງ 
7:27 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກກັບນຳງນັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກລູກໆ ກິນອິ່ມຊະກ່ອນ ຄືມັນບໍ່ຄື
ທີ່ຊິເອົຳອຳຫຳນຂອງລູກໂຍນລົງໃຫູ້ໝຳກິນ” 
7:28 ແຕ່ນຳງຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ແມ່ນຢູ່  ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ຂູ້ຳ ແຕ່ວ່ຳໝຳທີ່ຢູ່ໃຕູ້ໂຕະນັ້ນ
ໄດູ້ກິນເສດອຳຫຳນຂອງລູກໆ  ນາຍນັ້ນ  ບໍ່ແມ່ນບໍ້” 
7:29 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງວ່ຳ “ຍູ້ອນນຳງໄດູ້ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳແນວນີ້ ກ ໃຫູ້ກັບໄປ
ຊະເດີ້ ຜີອອກຈຳກລູກສຳວຂອງເຈົ້ຳແລູ້ວ” 
7:30 ແລູ້ວພ ຍິງນັ້ນໄປຮອດເຮືອນເຈົ້ຳຂອງ ໄດູ້ເຫັນວ່ຳຜີອອກຈຳກລູກແລູ້ວ ແລູ້ວ
ລູກກ ນອນສະບຳຍຢູ່ເທິງທີ່ນອນ 
7:31 ຕໍ່ມຳ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງອອກຈຳກເຂດແດນເມືອງ ຕີເຣ ກັບເມືອງ ຊີໂດນ  ຍ່ຳງ
ຕຳມທຳງພື້ນທີ່ແຄວູ້ນກຸ່ມເມືອງ ສິບເມືອງ  ມຳຍັງທະເລ ກຳລີເລ  
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7:32 ແລູ້ວຄົນຢູ່ນັ້ນໄດູ້ພຳຜູູ້ຊຳຍຫູໜວກເວົ້ຳກະຕຸກກະຕັກຄົນໜຶ່ງມຳຫຳເພິ່ນ 
ແລູ້ວຈັ່ງວອນຂ ໃຫູ້ເພິ່ນວຳງມືເທິງຄົນນັ້ນ 
7:33 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ນ ຳເອົຳຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ແຍກອອກຈຳກຄົນຫລວງຫລຳຍໄປຈັກ-
ໜ່ອຍ ແລູ້ວຈັ່ງເອົຳນິ້ວມືສອດເຂົ້ຳຫູທັງສອງຂອງຜູູ້ຊຳຍຫູໜວກນັ້ນ ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳ
ນໍ້ຳລຳຍໃສ່ນິ້ວມືເພິ່ນບຳຍລີ້ນຄົນປຳກກືກນັ້ນນ ຳ 
7:34 ພ ເຮັດແລູ້ວ ເພິ່ນເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນເບິ່ງຟູ້ຳສະຫວັນ ແລູ້ວຈັ່ງລະບຳຍລົມຫຳຍໃຈ
ອອກ ເວົ້ຳກັບຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນວ່ຳ “ເອຟຳທຳ” ແປວ່ຳ “ໃຫູ້ເປີດອອກຊະເດີ້” 
7:35 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ຫູຂອງຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນກ ເຊົຳເປັນດີກັບໝູ້ອງ ແນວຂັດ-
ຂູ້ອງໃນລີ້ນຂອງເຂົຳກ ໄດູ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກໄປ ແລູ້ວເຂົຳກ ເວົ້ຳໄດູ້ຊັດເຈນດີ 
7:36 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ ບໍ່ໃຫູ້ບອກເລື່ອງນີ້ຕໍ່ໃຜເດີ້ ແຕ່ເພິ່ນ
ແຮງຫູ້ຳມຫລຳຍຊ ຳໃດ ພວກເຂົຳກ ແຮງປ່ຳວປະກຳດໄປທົ່ວ 
7:37 ແລູ້ວຄູ່ຄົນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍຂະໜຳດ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ເພິ່ນໄດູ້ເຮັດ
ໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ດີເລີດ ໄດູ້ເຮດັໃຫູ້ຄົນຫູໜວກໄດູ້ຍິນ ທັງເຮັດໃຫູ້ຄົນປຳກກືກເວົ້ຳ
ໄດູ້” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 8 
8:1 ໃນຍຳມນັ້ນ ກ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດ (ແລູ້ວພວກເຂົຳນັ້ນກ ບໍ່ມີແນວກິນ) 
 ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໄດູ້ເອີ້ນພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນມຳບອກເຂົຳວ່ຳ 
8:2 “ເຮົຳອິຕົນຄົນຫລວງຫລຳຍພວກນີ້ ຍູ້ອນເຂົຳຄູ້ຳງຢູ່ກັບເຮົຳໄດູ້ສຳມມື້ແລູ້ວ 
ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ບໍ່ມີແນວຊິກິນເລີຍ 
8:3 ຄັ່ນເຮົຳຊິໃຫູ້ເຂົຳກັບເມືອບູ້ຳນໂດຍຍັງບໍ່ໄດູ້ກິນເຂົ້ຳ ເຂົຳຊິຫິວໂຫຍໝົດແຮງ
ຕຳມທຳງ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ລຳງຄົນເດິນທຳງມຳແຕ່ໄກ” 
8:4 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນຈັ່ງຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນີ້ຊິຫຳເອົຳ
ແນວກິນມຳແຕ່ໃສ ໃຫູ້ຄົນພວກນີ້ກິນໃຫູ້ມັນອິ່ມໄດູ້” 
8:5 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມີເຂົ້ຳຈີ່ຈັກກູ້ອນ” ເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ “ມີຢູ່
ເຈັດກູ້ອນ” 
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8:6 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງສັ່ງພວກປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນໃຫູ້ນັ່ງລົງພື້ນດິນ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຮັບ
ເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ເຈັດກູ້ອນນັ້ນ ແລູ້ວຂອບຄຸນ ແລູ້ວຈັ່ງບິໃຫູ້ພວກລູກສິດແຈກອອກໄປ
ໃຫູ້ພວກຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ 
8:7 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ມີປຳໂຕນູ້ອຍໆ ຢູ່ບໍ່ຫລຳຍ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຂອບຄຸນ ແລູ້ວບອກ
ໃຫູ້ເອົຳປຳນັ້ນແຈກອອກໄປນ ຳ 
8:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ກິນອິ່ມໜ ຳແລູ້ວ ສ່ວນທີ່ເຫລືອຫັ້ນເຂົຳເກັບໄດູ້ເຈັດກະບຸງ 
8:9 ແລູ້ວຄົນທີ່ກິນກ ມີປະມຳນ 4,000 ຄົນ ໄດູ້ກິນແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສົ່ງພວກເຂົຳທັງ-
ຫລຳຍອອກໄປ 
8:10 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລົງເຮືອຮ່ວມກັນກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ  
ໄປເຂົ້ຳເຂດເມືອງ ດຳນມຳນຸທຳ  
8:11 ບັດນີ້ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ອອກມຳ ແລູ້ວຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມໂຕູ້ຖຽງກັບ ພຣະເຢຊູ  ຢຳກ
ໃຫູ້ເພິ່ນສະແດງເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນ ເພື່ອຊິທົດລອງເພິ່ນ 
8:12 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຫັນໃຈຍຳວເລິກໆ ຈຳກໃຈ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ຄົນຍຸກນີ້ສະແຫວງຫຳ
ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຍູ້ອນຫຍັງ ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຊິບໍ່ມີເຄື່ອງໝ
ຳຍສ ຳຄັນທີ່ຊິໃຫູ້ຄົນຍຸກນີ້ດອກ” 
8:13 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ໄປຈຳກພວກເຂົຳ ລົງເຮືອຂູ້ຳມຟຳກໄປອີກ 
8:14 ຝ່ຳຍພວກລູກສິດກ ລືມເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ໄປ ແລູ້ວໃນເຮືອນັ້ນເຂົຳກ ບໍ່ມີ ມີແຕ່ເຂົ້ຳຈີ່ຢູ່
ກູ້ອນດຽວເທົຳນັ້ນ 
8:15 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກພວກລູກສິດໄວູ້ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງເອົຳ ໃຫູ້ລະ-
ວັງເຊື້ອຟູ ອັນຊົ່ວ ຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ກັບເຊື້ອຟູ ອັນຊົ່ວ ຂອງ ເຮໂຣດ ໃຫູ້ດີ
ເດີ້” 
8:16 ແລູ້ວພວກລູກສິດຈັ່ງປຶກສຳກັນວ່ຳ “ແມ່ນຍູ້ອນເຫດທີ່ເຮົຳບໍ່ມີເຂົ້ຳຈີ່ບໍ້  ທີ່ເພິ່ນ
ເວົ້າແນວນີ້ ” 
8:17 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ທັນ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງ
ປຶກສຳຫຳລືກັນເຖິງເລື່ອງບໍ່ມີເຂົ້ຳຈີ່ ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ຮູູ້ເມື່ອບໍ້ ກັບຍັງບໍ່ເຂົ້ຳໃຈບໍ້ ຄື
ໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳຍັງອຸດຕັນຢູ່ບໍ້ 
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8:18 ມີຕຳແລູ້ວຍັງບໍ່ເຫັນບໍ້ ມີຫູແລູ້ວຍັງບໍ່ໄດູ້ຍິນບໍ້ ພວກເຈົ້ຳຈື່ບໍ່ໄດູ້ບໍ້ 
8:19 ຕອນເຮົຳບິເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນໃຫູ້ຄົນ 5,000 ຄົນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເກັບແນວທີ່
ເຫລືອຫັ້ນໄດູ້ຈັກກະບຸງ” ເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ໄດູ້ 12 ກະບຸງພ ດີ” 
8:20 “ແລູ້ວບັດໄດູ້ແຈກເຂົ້ຳຈີ່ເຈັດກູ້ອນໃຫູ້ຄົນ 4,000 ຄົນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳເກັບແນວ
ທີ່ເຫລືອຫັ້ນໄດູ້ຈັກກະບຸງ” ເຂົຳຕອບວ່ຳ “ໄດູ້ 7 ກະບຸງ” 
8:21 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳໃຈ” 
8:22 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄປຍັງເມືອງ ເບດໄຊດຳ  ແລູ້ວໄທເມືອງນັ້ນໄດູ້ຈູງເອົຳ
ຜູູ້ຊຳຍຕຳບອດຄົນໜຶ່ງມຳຫຳ ຂ ໃຫູ້ເພິ່ນເອົຳມືໃສ່ຜູູ້ຊຳຍຕຳບອດນັ້ນ 
8:23 ເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ຈູງມືຄົນຕຳບອດ ນ ຳອອກໄປນອກເມືອງ ບັດໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳລຳຍລົງ
ໃສ່ຕຳຄົນນັ້ນ ກັບວຳງມືເທິງເຂົຳແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງຖຳມຜູູ້ຊຳຍນັ້ນວ່ຳ ເຈົ້ຳເຫັນຮຸ່ງ
ຫລືບໍ້ 
8:24 ຄົນນັ້ນເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນຄົນຄືກົກໄມູ້ຍ່ຳງໄປຍ່ຳງມຳ” 
8:25 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງວຳງມືເທິງຕຳເຂົຳອີກ ແລູ້ວໃຫູ້ເຂົຳເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນ ບັດນີ້ຕຳ
ຂອງຜູູ້ຊຳຍນັ້ນກ ເຊົຳເປັນດີ ເຫັນຄູ່ຄົນໄດູ້ຊັດເຈນ 
8:26 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງສົ່ງເຂົຳໃຫູ້ເມືອເຮືອນຂອງເຂົຳ ບໍ່ໃຫູ້ແວະໃສ ບອກວ່ຳ “ຢ່ຳເຂົ້ຳ-
ໄປໃນເມືອງ ຫລືເວົ້ຳໃຫູ້ໃຜໃນເມືອງນັ້ນຟັງເລີຍ” 
8:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກໄປກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ ເຂົ້ຳເມືອງຕ່ຳງໆ ໃນ 
ກຳຍຊຳເຣຍ  ກັບ ຟີລິບປອຍ  ແລູ້ວບັດເພິ່ນພວມຍ່ຳງຕຳມທຳງຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນເລີຍ
ຖຳມພວກລູກສິດວ່ຳ “ຜູູ້ຄົນເວົ້ຳກັນວ່ຳເຮົຳເປັນໃຜ” 
8:28 ແລູ້ວເຂົຳຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳເປັນ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮບັພິທຈີຸ່ມນໍ້ຳ ແຕ່ຜູູ້ລຳງ
ຄົນວ່ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ເອລີຢຳ  ແລູ້ວຄົນອື່ນກ ຍັງວ່ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງອີກ
ຄົນໜຶ່ງ” 
8:29 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳເດ໋ ວ່ຳເຮົຳເປັນຜູູ້ໃດ”  ເປໂຕ ເລີຍ
ຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນເປັນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນເນຳະ” 
8:30 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ສັ່ງຫູ້ຳມພວກລູກສິດໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ບອກຜູູ້ໃດວ່ຳເພິ່ນເປັນໃຜ 
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8:31 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມສອນລູກສິດວ່ຳ “ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຈ ຳເປັນຊິ
ຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍແນວ ແລູ້ວພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ພວກຫົວໜູ້ຳປະ-
ໂລຫິດ ກັບພວກນັກທ ຳກ ຊິປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບໃນໂຕເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິຕູ້ອງຖືກ
ປະຫຳນຊີວິດ ແຕ່ໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ” 
8:32 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ຢ່ຳງແຈ່ມແຈູ້ງ ພ ຟັງແລູ້ວ ເປໂຕ ຈັ່ງນ ຳ
ເພິ່ນອອກໄປຈັກໜ່ອຍ ແລູ້ວໄດູ້ເລີ່ມສັ່ງຫູ້ຳມເພິ່ນໄວູ້ 
8:33 ແຕ່ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ກ ໄດູ້ຕິຕຽນ ເປໂຕ 
ວ່ຳ “ອູ້ຳຍຜີພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ ໃຫູ້ຖອຍອອກໄປຂູ້ຳງຫລັງເຮົຳແມ່ະ ຍູ້ອນແນວ
ຄວຳມຄຶດຂອງເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ແຕ່ເປັນແນວຄວຳມ
ຄຶດຕຳມຄ່ຳນິຍົມຂອງຄົນຊື່ໆ” 
8:34 ແລູ້ວບັດເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນເອົຳພວກປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນມຳຫຳ ຮ່ວມກັນທັງພວກລູກ-
ສິດຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳທັງຫລຳຍວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຕຳມເຮົຳມຳ ກ ໃຫູ້
ຜູູ້ນັ້ນປະຕິເສດຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງໂຕເອງ ແລູ້ວຮັບແບກເອົຳໄມູ້ກຳງແຂນ
ຂອງໂຕ ແລູ້ວຈັ່ງຕຳມເຮົຳມຳ 
8:35 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ໃດຄຶດຢຳກເອົຳຊີວິດລອດ ຊີວິດຂອງຜູູ້ນັ້ນຊິໄປບໍ່ລອດ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ອຸ-
ທີດຊີວິດຂອງໂຕຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຊີວິດລອດ 
8:36 ຄືຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິໄດູ້ສິ່ງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດຈິດວິນຍຳນຂອງໂຕເອງຊິ
ຕູ້ອງພິນຳດໄປ ມັນຊິເປັນປະໂຫຍດອີຫຍັງຕໍ່ເຂົຳ 
8:37 ຫລືວ່ຳ ຜູູ້ໃດຊິເອົຳອີຫຍັງມຳແລກເອົຳເພື່ອຈິດວິນຍຳນຂອງໂຕ 
8:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ມີຄວຳມລະອຳຍໃນເຮົຳກັບໃນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳຕໍ່
ໜູ້ຳຄົນໃນຍຸກຫລິ້ນຊູູ້ຄູ່ແນວນີ້ ຊຶ່ງເຕັມໄປດູ້ວຍບຳບ ບັດຍຳມທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດ
ມະນຸດລົງມຳປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ພູ້ອມໝູ່ເທວະ-
ທູດອັນບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ ໃນຕອນນັ້ນເຮົຳກ ຊິເສຍໃຈໃນຜູູ້ນັ້ນຍູ້ອນເຂົຳມີຄວຳມ
ລະອຳຍໃນເຮົຳ” 
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9:1 ແລູ້ວເພິ່ນບອກເຂົຳອີກວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ໃນໝູພ່ວກ
ເຈົ້ຳທີ່ຢືນຢູ່ນີ້ ມຜູີູ້ລຳງຄົນຊິບໍ່ໄດູ້ຊິມລົດຊຳດຂອງຄວຳມຕຳຍຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້ເຫັນ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳລົງມຳອັນປະກອບດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບ” 
9:2 ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກຫົກມື້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຊວນ ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ  ກັບ ໂຢຮັນ ຂຶ້ນໄປ
ຢູ່ບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວເທິງພູເຂົຳສູງໆ ພ ຮອດແລູ້ວ ລັກສະນະພຳບຂອງເພິ່ນໄດູ້
ປ່ຽນໄປຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳພວກເຂົຳ 
9:3 ແລູ້ວເສື້ອຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນ ເລີ່ມຊິອອກແສງເຫລື້ອມໆ ຂຳວຈົວະຄືຫິມະ 
ຂຳວກວ່ຳຊ່ຳງຟອກຜູ້ຳທົ່ວໂລກສຳມຳດຊິເຮັດໄດູ້ 
9:4 ແລູ້ວພ ດີ  ເອລີຢຳ ກັບ ໂມເຊ  ໄດູ້ປຳກົດໃຫູ້ພວກລູກສິດເຫັນ ພວມຊຸມກັນກັບ 
ພຣະເຢຊູ  
9:5 ຝ່ຳຍ ເປໂຕ ສະເໜກັີບ ພຣະເຢຊູ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຊຶ່ງພວກຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ນ ຳ
ອຳຈຳນຢູ່ພີ້ກ ຖືວ່ຳເປັນໂອກຳດດີຫລຳຍ ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດຕູບສຳມຫລັງໄວູ້ ໃຫູ້
ທ່ຳນຫລັງໜຶ່ງ ໃຫູ້ ໂມເຊ ຫລັງໜຶ່ງ ແລູ້ວໃຫູ້ ເອລີຢຳ ອີກຫລັງໜຶ່ງ” 
9:6 ທີ່ ເປໂຕ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ກ ຍູ້ອນ ລຳວ ບໍ່ຈັກຄວຳມເວົ້ຳ ຄືພວກເຂົຳຢູ້ຳນຂະໜຳດ 
9:7 ແລູ້ວມີເມກມຳປົກຄຸມເຂົຳໄວູ້ ກັບມີສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດອອກມຳຈຳກເມກວ່ຳ 
“ທ່ຳນຜູູ້ນີ້ເປັນລູກ ໂທນ ທີ່ຮັກຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ຟັງເພິ່ນເດີ້” 
9:8 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ບັດລູກສິດຫລຽວເບິ່ງອູ້ອມຮອບ ກ ບໍ່ເຫັນໃຜ ເຫັນແຕ່ 
ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນ ຳເຂົຳເທົຳນັ້ນ 
9:9 ແລູ້ວບັດພວມລົງມຳຈຳກພູເຂົຳ ເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມພວກລູກສິດສຳມຄົນນັ້ນໄວູ້ 
ບໍ່ໃຫູ້ນ ຳເອົຳຄວຳມໃດໆ ທີ່ໄດູ້ເຫັນຢູ່ຫັ້ນໄປບອກຜູູ້ໃດເລີຍ ຈົນກວ່ຳຜູູ້ເປັນບຸດ
ມະນຸດຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
9:10 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ຖືຮັກສຳແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນໄວູ້  ຊັກຖຳມກັນວ່ຳ ກຳນເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ຊິໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດ 
9:11 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກນັກທ ຳນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳກັນວ່ຳ  
ເອລີຢຳ ຊິຕູ້ອງມຳກ່ອນ” 
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9:12  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ເອລີຢຳ ຕູ້ອງມຳກ່ອນກ ແມ່ນຢູ່ ເພື່ອຊິເຮັດໃຫູ້ໝົດ-
ຄູ່ແນວຄືນສະພຳບເດີມ ແລູ້ວຕຳມມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ເຖິງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນວ່ຳ 
ເພິ່ນຈ ຳເປັນຈັ່ງຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ກັບຊິໂດນຄົນທັງ-
ຫລຳຍດູໝິ່ນເພິ່ນ 
9:13 ແຕ່ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ  ເອລີຢຳ ນັ້ນໄດູ້ມຳແລູ້ວ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ເຮັດ
ໃສ່ ລຳວ ຕຳມແນວທີ່ເຂົຳຢຳກຊິເຮັດ ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ເຖິງ ລຳວ ” 
9:14 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ມຳຫຳພວກລູກສິດເພິ່ນ ເພິ່ນກ ຫລຽວເບິ່ງເຫັນຄົນ
ຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດ ພູ້ອມພວກນັກທ ຳຢູ່ອູ້ອມພວກລູກສິດເພິ່ນ ພວມຊັກຖຳມ
ລູກສິດຢູ່ຫັ້ນ 
9:15 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ບັດພວກຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນເຫັນ ພຣະເຢຊູ ເຂົຳກ ດີໃຈ
ຫລຳຍ ຈັ່ງແລ່ນເຂົ້ຳມຳຕູ້ອນຮັບເຄົຳລົບເພິ່ນ 
9:16 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຖຳມພວກນັກທ ຳນັ້ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳຊັກຖຳມພວກເຂົຳເລື່ອງຫຍັງ” 
9:17 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນຕອບຂຶ້ນມຳວ່ຳ 
“ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ພຳລູກຊຳຍຂອງຜູູ້ຂູ້ຳມຳຫຳທ່ຳນຍູ້ອນຜີໃບູ້ເຂົ້ຳສິງ 
9:18 ແລູ້ວຜີນັ້ນພຳລູກຜູູ້ຂູ້ຳໄປໝູ້ອງໃດ ມັນກ ເຮັດໃຫູ້ລົ້ມຊັກດີ້ນຢູ່ຫັ້ນ ມີ ອຳກຳນ 
ນໍ້ຳລຳຍຟູມປຳກກັບກັດແຂູ້ວ ແລູ້ວໂຕເຂົຳກ ຫ່ຽວແຫູ້ງລົງໄປນ ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຂ ພວກ
ລູກສິດຂອງທ່ຳນໃຫູ້ຂັບຜີນັ້ນອອກ ແຕ່ເຂົຳເຮັດບໍ່ໄດູ້ເລີຍ” 
9:19  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບຄົນນັ້ນວ່ຳ “ໂອູ້ ພວກຄົນຍຸກທີ່ຂຳດຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈແທູ້
ເນຳະ ເຮົຳຊິຕູ້ອງທົນເອົຳຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳໂດນຊ ຳໃດເຮີ້ຍ ໃຫູ້ພຳເດັກນັ້ນມຳຫຳ
ເຮົຳເດີ້” 
9:20 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ພຳເດັກນັ້ນມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວບັດພ ເຫັນເພິ່ນ ຜີຈັ່ງເຮັດໃຫູ້
ເດັກຊັກດີ້ນລົ້ມລົງດິນ ກັບມີນໍ້ຳລຳຍຟູມປຳກ ກິ້ງໄປກິ້ງມຳຢູ່ຫັ້ນ 
9:21  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມພໍ່ເດັກນັ້ນວ່ຳ “ເປັນແນວນີ້ ມຳໂດນ ປຳນໃດ” ພໍ່ເດັກຕອບ
ວ່ຳ “ຄືເປັນມຳແຕ່ນູ້ອຍ 
9:22 ແລູ້ວຫລຳຍເທື່ອ ຜີຊິໂຍນລົງໃນໄຟ ກັບໂຍນລົງໃນນໍ້ຳ ຍູ້ອນຢຳກຊິເຮັດຮູ້ຳຍ
ເຂົຳ ແຕ່ຄັ່ນທ່ຳນຜູູ້ຂູ້ຳສຳມຳດເຮັດໄດູ້ ຂ ໂຜດຊ່ອຍເມດຕຳພວກຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ” 
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9:23  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກພໍ່ນັ້ນວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳເຊື່ອວຳງໃຈໄດູ້ ໝົດຄູ່ແນວເປັນໄປ
ໄດູ້ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເຊື່ອ” 
9:24 ຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ພໍ່ຂອງເດັກນັ້ນກ ຮູ້ອງຂ ດູ້ວຍນໍ້ຳຕຳໄຫລວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້-
ຂູ້ຳເຊື່ອວຳງໃຈຢູ່ແລູ້ວ ຂ ຊ່ອຍຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຂອງຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ” 
9:25 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນພວກປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນພວມແລ່ນເຂົ້ຳມຳ 
ເພິ່ນຈັ່ງສັ່ງຜີໂສໂຄກນັ້ນວ່ຳ “ອູ້ຳຍຜີໃບູ້ຫູໜວກ ເຮົຳສັ່ງມຶງໃຫູ້ອອກມຳຈຳກເຂົຳ
ທັນທີເດີ້ ແລູ້ວຢ່ຳສູ່ກັບເຂົ້ຳສິງເຂົຳອີກຈັກເທື່ອເລີຍ” 
9:26 ຜີນັ້ນຮູ້ອງສຽງດັ່ງ ແລູ້ວເຮັດໃຫູ້ເດັກນັ້ນຊັກດີ້ນຫລຳຍຂະໜຳດ ແລູ້ວຈັ່ງອອກ
ມຳ ເດັກນັ້ນກ ນອນນິ່ງຄືຄົນຕຳຍ ຈົນມີຫລຳຍຄົນກ່ຳວວ່ຳ “ຕຳຍແລູ້ວໆ” 
9:27 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຈັບມືຊ່ວຍເຫລືອເດັກນັ້ນ ແລູ້ວເດັກກ ຢືນຂຶ້ນ 
9:28 ແລູ້ວບັດເພິ່ນເຂົ້ຳເຮືອນນັ້ນແລູ້ວ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນຈັ່ງຖຳມເພິ່ນເປັນ
ສ່ວນໂຕວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງບໍ່ສຳມຳດຂັບຜີນັ້ນອອກໃຫູ້ໄດູ້” 
9:29 ແລູ້ວເພິ່ນຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຜີແນວນີ້ຊິອອກບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ນອກຈຳກໂດຍກຳນອະ-
ທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ກັບຖືກຳນອົດອຳຫຳນນ ຳ” 
9:30 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ຍ່ຳງຜ່ຳນແຄວູ້ນ ກຳ-
ລີເລ ໄປ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ໃດຮູູ້ເຖິງເລື່ອງ ຂັບຜີ ແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ 
9:31 ຄືເພິ່ນເຄີຍບອກສອນລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຕູ້ອງຖືກ
ມອບໄວູ້ໃນມືຂອງຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິປະຫຳນເພິ່ນ ພ ບັດປະຫຳນ
ແລູ້ວ ເພິ່ນຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໃນມື້ທີ່ສຳມ” 
9:32 ແຕ່ພວກລູກສິດບໍ່ເຂົ້ຳໃຈຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ ບັດຄຶດຢຳກຊິຖຳມເພິ່ນກ ເກງໃຈ 
9:33 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄປເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ພ ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍ
ຖຳມພວກລູກສິດວ່ຳ “ຕອນມຳຕຳມທຳງນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ໂຕູ້ແຍູ້ງກັນເລື່ອງ
ຫຍັງ” 
9:34 ພວກລູກສິດກ ມິດຢູ່ ຍູ້ອນຕອນມຳຕຳມທຳງນັ້ນເຂົຳໄດູ້ຖຽງກັນວ່ຳ ໃຜຊິເປັນ
ໃຫຍກ່ວ່ຳກັນ 
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9:35 ເພິ່ນເລີຍນັ່ງລົງ ແລູ້ວເອີ້ນລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນມຳ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້-
ໃດຢຳກເປັນໃຫຍ່ເປັນໂຕ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆ ກັບຊິເປັນຄົນໃຊູ້ຂອງໝົດຄູ່ຄົນ
ນ ຳ” 
9:36 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ນ ຳເອົຳເດັກນູ້ອຍຄົນໜຶ່ງໃຫູ້ມຳຢືນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງໝູພ່ວກລູກສິດ 
ແລູ້ວເພິ່ນອຸູ້ມເດັກນັ້ນໄວູ້ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດວ່ຳ 
9:37 “ແມ່ນຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ທີ່ຊິຕູ້ອນຮັບເອົຳເດັກນູ້ອຍຄືເດັກຜູູ້ນີ້ ໃນນຳມຂອງເຮົຳ ກ 
ທໍ່ກັບໄດູ້ຕູ້ອນຮັບເຮົຳ ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບເຮົຳ ກ ບໍ່ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບເຮົຳແຕ່ຜູູ້
ດຽວຊືໆ່  ແຕ່ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳພູ້ອມນ ຳ” 
9:38 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເພິ່ນ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນຄົນໜຶ່ງ
ຂັບໄລ່ຜີອອກໂດຍໃນພຣະນຳມຂອງທ່ຳນ ຊຶ່ງຄົນນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຕິດຕຳມໝູ່ພວກເຮົຳ 
ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເລີຍຫູ້ຳມເຂົຳ ບໍ່ໃຫູ້ເຮັດ  ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຕິດຕຳມໝູ່ພວກເຮົຳ” 
9:39 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຫູ້ຳມເຂົຳເລີຍ ຄືບໍ່ມີໃຜຊິເຮັດກຳນອັດສະຈັນ
ໃນນຳມຂອງເຮົຳ ແລູ້ວຫັນກັບມຳເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍເຮົຳດອກ 
9:40 ຄືວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຢູ່ຝ່ຳຍເຮົຳ 
9:41 ຄືວ່ຳ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິເອົຳນໍ້ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳກິນໃນນຳມຂອງເຮົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳເປັນ
ຄົນຂອງເຮົຳ ຜ ູ້ເປັນ  ພຣະຄຣິດ  ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່
ໄດູ້ຂຳດບ ຳເໜັດເລີຍ 
9:42 ແລູ້ວຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິເຮດັໃຫູ້ຜູູ້ນູ້ອຍໆແນວໝູ່ນີ້ທີ່ເຊື່ອໃນເຮົຳສະດຸດຫລົງ-
ທຳງໄປ ຄັ່ນຊິເອົຳຫີນໂມູ້ຜູກແຂວນຄ ຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ ແລູ້ວຖິ້ມຖ່ວງລົງໃນທະເລ ກ ຊິ
ເບົຳກວ່ຳ ໂທດທີ່ເຂົາຊິຕູ້ອງຖືກນັ້ນ 
9:43 ແລູ້ວຄັ່ນມືຂອງເຈົ້ຳພຳເຈົ້ຳຫລົງຜິດໄປ ໃຫູ້ຕັດມັນຖິ້ມຊະເດີ້ ຄືກຳນເຂົ້ຳສູ່ຊີ-
ວິດດູ້ວຍມືດູ້ວນກ ຍັງດີກວ່ຳມີມືສອງຂູ້ຳງ ແລູ້ວຕົກລົງໃນບຶງໄຟນະລົກ ເປັນໝູ້ອງ
ທີ່ໄຟບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດ 
9:44 ເປັນໝູ້ອງທີ່ໂຕໜອນຂອງເຂົຳບໍ່ຕຳຍ ແລູ້ວໄຟບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດເລີຍ 
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9:45 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳ ຕີນຂອງເຈົ້ຳພຳເຈົ້ຳຫລົງຜິດ ໃຫູ້ຕັດມັນຖິ້ມຊະເດີ້ ຄືກຳນເຂົ້ຳສູ່
ຊີວິດດູ້ວຍຕີນດູ້ວນ ກ ຍັງດີກວ່ຳມີຕີນສອງຂູ້ຳງ ແລູ້ວຖືກຖິ້ມລົງໃນບຶງໄຟນະລົກ 
ຄືເຂົ້ຳໃນໄຟທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດ 
9:46 ເປັນໝູ້ອງທີ່ໂຕໜອນຂອງເຂົຳບໍ່ຕຳຍ ແລູ້ວໄຟບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດເລີຍ 
9:47 ແລູ້ວຄັ່ນຕຳຂອງເຈົ້ຳພຳເຈົ້ຳຫລົງຜິດ ໃຫູ້ຄວັກອອກຖິ້ມຊະເດີ້ ຄືກຳນເຂົ້ຳໃນ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຕຳຂູ້ຳງດຽວ ກ ຍັງດີກວ່ຳມີຕຳສອງໜ່ວຍ 
ແລູ້ວຈັ່ງຖືກຖິ້ມລົງໃນບຶງໄຟນະລົກ 
9:48 ເປັນໝູ້ອງທີ່ໂຕໜອນຂອງເຂົຳບໍ່ຕຳຍ ແລູ້ວໄຟບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດເລີຍ 
9:49 ຄືວ່ຳໝົດຄູ່ຄົນຊິຕູ້ອງຖືກຊ ຳລະລຳງດູ້ວຍໄຟ ກັບເຄື່ອງບູຊຳທຸກຢ່ຳງຊິຕູ້ອງ
ຖືກຊ ຳລະລຳງດູ້ວຍເກືອ 
9:50 ຄືເກືອເປັນແນວທີ່ດີ ແຕ່ຄັ່ນເກືອຈືດຈຳງລົງໝົດຄວຳມເຄັມແລູ້ວ ຊິເຮັດໃຫູ້
ມັນຄືນມຳມີລົດຊຳດເຄັມອີກຄືເກົ່ຳໄດູ້ຈັ່ງໃດ ສ່ວນພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ມີລົດຊຳດຊີ-
ວິດດີເດັ່ນຄືເກືອເຄັມໆ ນັ້ນເນຳະ ແລູ້ວໃຫູ້ຢູ່ນ ຳກັນຢ່ຳງຢູ່ເຢັນເປັນສຸກເດີ້” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 10 
10:1 ລຸກຂຶ້ນແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນໄປ ເຂົ້ຳເຂດແດນ ຢູດຳຍ  
ຕຳມທຳງຝັ່ງແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ຟຳກຂູ້ຳງພູູ້ນ ແລູ້ວພວກຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນກ ພຳກັນ
ມຳຫຳເພິ່ນອີກ ເພິ່ນຈັ່ງແວະສອນເຂົຳຕຳມທີ່ເຄີຍສອນມຳແລູ້ວ 
10:2 ແລູ້ວພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ມຳລອງໃຈ ພຣະເຢຊູ  ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ມັນຖືກຕູ້ອງ
ຕຳມກົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ ຊັນບໍ້ ຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຊິປະກັນເມຍຂອງໂຕ” 
10:3 ແລູ້ວເພິ່ນຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ ໂມເຊ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ວ່ຳຈັ່ງໃດ” 
10:4 ພວກເຂົຳເລີຍຕອບວ່ຳ “ ໂມເຊ ອະນຸຍຳດໃຫູ້ເຮັດໜັງສືເປັນໃບປະກັນ ເພື່ອ-
ຊິປະກັນເມຍໄດູ້” 
10:5 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໂຕູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ໂມເຊ ຍອມຂຽນຂໍ້ປະຕິບັດໄວູ້ແນວນັ້ນ
ຍູ້ອນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແຂງກະດູ້ຳງ 
10:6 ແຕ່ວ່ຳ ຕັ້ງແຕ່ສູ້ຳງໂລກມຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງຄົນເປັນຜູູ້ຊຳຍກັບຍິງ 
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10:7 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຜູູ້ຊຳຍຊິຈຳກພໍ່ແມໄ່ປ ແລູ້ວໄປຜູກພັນຢູ່ກັບຜູູ້ເປັນເມຍ
ຂອງເຂົຳ 
10:8 ແລູ້ວເຂົຳທັງສອງຊິກຳຍເປັນເລືອດເນື້ອໜັງອັນດຽວກັນ’ ຄືເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນ
ສອງຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນເລືອດເນື້ອໜັງອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນເລີຍ 
10:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຜູກພັນກັນໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຢ່ຳໃຫູ້ໃຜເຮັດໃຫູ້
ເຂົຳພັດພຳກຈຳກກັນເລີຍ” 
10:10 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳເຮືອນແລູ້ວ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນໄດູ້ຖຳມເພິ່ນ
ອີກເຖິງເລື່ອງກຳນປະກັນກັນຕໍ່ອີກ 
10:11 ເພິ່ນຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດຊິປະກັນເມຍຂອງໂຕ ແລູ້ວໄປເອົຳ
ນຳງຄົນໃໝເ່ປັນເມຍ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຜິດປະເວນີຕໍ່ນຳງ 
10:12 ແລູ້ວຄັ່ນຍິງຜູູ້ໃດຊິປະກັນຜົວຂອງໂຕ ແລູ້ວໄປເອົຳຜົວໃໝ່ ຍິງນັ້ນໄດູ້ຜິດ
ປະເວນີຄືກັນ” 
10:13 ແລູ້ວຍຳມນັ້ນ ມີຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ພຳເດັກນູ້ອຍມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ຢຳກໃຫູ້ເພິ່ນ
ເອົຳມືໃສ່ເດັກນູ້ອຍນັ້ນ ແຕ່ພວກລູກສິດກ ຫູ້ຳມເຂົຳໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃກູ້ເພິ່ນ 
10:14 ແຕ່ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນລູກສິດເຮັດແນວນັ້ນ ເພິ່ນກ ບໍ່ຄ່ອຍພ ໃຈ 
ຈັ່ງບອກລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເດັກນູ້ອຍເຂົ້ຳມຳຫຳເຮົຳ ໂລດ ເດີ້ ຢ່ຳສູ່ຫູ້ຳມເຂົຳ
ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳມັກຊິເປັນແນວນີ້ຢູ່ແລູ້ວ 
10:15 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ຄັ່ນບໍ່ຍອມຮັບລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືເດັກນູ້ອຍ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນເລີຍ” 
10:16 ແລູ້ວເພິ່ນເລີຍອຸູ້ມພວກເດັກນູ້ອຍນັ້ນຂຶ້ນມຳ ວຳງມືເທິງເຂົຳ ແລູ້ວອວຍພອນ
ເຂົຳ 
10:17 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກໄປຊິເຂົ້ຳທຳງຢູ່ແລູ້ວ ມີຄົນໜຶ່ງແລ່ນມຳຫຳ
ເພິ່ນຄຸກເຂົ່ຳລົງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ດີເລີດເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳຊິເຮັດອີຫຍັງຈັ່ງ
ຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດເປັນມ ລະດົກ” 
10:18  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກຄົນນັ້ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳເອີ້ນເຮົຳເປັນຜູູ້ດີເລີດຍູ້ອນຫຍັງ ບໍ່ມີ
ໃຜຊິດີເລີດດອກ ມີແຕ່ພຣະເຈົ້ຳອົງດຽວນັ້ນເນຳະ 
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10:19 ເຈົ້ຳຄືຊິຮູູ້ຈັກກົດບັນຍັດຢູ່ແລູ້ວທີ່ວ່ຳ ‘ຢ່ຳຫລິ້ນຊູູ້ຜົວເມຍ ຢ່ຳຂູ້ຳຄົນ ຢ່ຳລັກ
ຊັບ ຢ່ຳເປັນພະຍຳນບໍ່ຈິງ ຢ່ຳໂກງເຂົຳ ໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ’” 
10:20 ແລູ້ວຄົນນັ້ນຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂໍ້ແນວໝູ່ນີ້ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຖືຮັກສຳໄວູ້
ຕັ້ງແຕ່ເປັນເດັກມຳແລູ້ວ” 
10:21  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງຜູູ້ນັ້ນດູ້ວຍຄວຳມຮັກແພງ ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳ
ຍັງຂຳດຢູ່ແນວດຽວ ຄືໃຫູ້ໄປຂຳຍຊັບສິນທັງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວຊຶ່ງເຈົ້ຳມີຢູ່ຫັ້ນເດີ້ 
ແລູ້ວແຈກຈ່ຳຍໃຫູ້ພວກຄົນຍຳກຈົນຜູູ້ບໍ່ມີ ເຮັດແລູ້ວເຈົ້ຳຊິມີຊັບສົມບັດ ທີ່ແທູ້ຈິງ 
ໃນສະຫວັນ ແລູ້ວໃຫູ້ແບກໄມູ້ກຳງແຂນຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
10:22 ບັດພ ໄດູ້ຍິນຄ ຳຕອບແນວນັ້ນເຂົຳກ ເສົ້ຳໃຈຫລຳຍ ຈັ່ງຍ່ຳງອອກໄປດູ້ວຍ
ຄວຳມເປັນທຸກ ຍູ້ອນເຂົຳມີຊັບສິນຫລຳຍຂະໜຳດ 
10:23 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງຢູ່ລູ້ອມຮອບ ແລູ້ວຈັ່ງບອກພວກລູກສິດຂອງ
ເພິ່ນວ່ຳ “ມັນເປັນກຳນຍຳກຂະໜຳດ ທີ່ຄົນຮັ່ງມີຊິເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້” 
10:24 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວພວກລູກສິດກ ເລີຍແປກໃຈເປັນຕຳງຶດໃນຄ ຳເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ  
ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳອີກວ່ຳ “ພວກລູກໆ ເອີຍ ຄົນທີ່ວຳງໃຈໃນຊັບສົມບັດນັ້ນ 
ມັນເປັນກຳນຍຳກຫລຳຍທີ່ເຂົຳຊິເຂົ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ 
10:25 ຄື ຊຶ່ງໂຕອູດຊິລອດຮູເຂັມໄດູ້ ກ ຊິງ່ຳຍກວ່ຳຄົນຮັ່ງມີຊິເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳ-
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
10:26 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດພ ພິເລິກ ຈັ່ງເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຄັ່ນມັນເປັນ
ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຜຊິສຳມຳດລອດໄດູ້” 
10:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງພວກລູກສິດແລູ້ວບອກວຳ່ “ສ ຳລັບພວກຄົນນັ້ນ
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ແຕ່ສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນດອກ ຍູ້ອນວ່ຳໝົດຄູ່
ອັນຄູ່ແນວເປັນໄປໄດູ້ສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳ” 
10:28 ບັດນີ້  ເປໂຕ ກ ເລີ່ມເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ປະຖິ້ມຄູ່
ອັນຄູ່ແນວ ກັບໄດູ້ຕິດຕຳມທຳ່ນມຳແລູ້ວ” 
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10:29 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ວ່ຳບໍ່ມີໃຜ
ເຄີຍສະລະບູ້ຳນ ຫລືພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງ ຫລືພໍ່ແມ່ ຫລເືມຍ ຫລືລູກ ຫລືທີ່ດິນຂອງໂຕ 
ຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳກັບເຫັນແກ່ຂ່ຳວປະເສີດ 
10:30 ທີ່ວ່ຳເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນຕອບແທນຮູ້ອຍເທົ່ຳ ຄືໃນປະຈຸບັນນີ້ ບູ້ຳນ ພີ່ນູ້ອງ-
ຊຳຍຍິງ ແມ່ ລູກ ກັບທີ່ດິນ ຮ່ວມກັນທັງຊິຖືກກຳນຂົ່ມເຫງນ ຳ  ແລູ້ວໂລກທີ່ຊິມຳ
ໃນພຳຍໜູ້ຳ ຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດເປັນມ ລະດົກ 
10:31 ແຕ່ວ່ຳ ມຫີລຳຍຄົນທີ່ຢູ່ທຳງໜູ້ຳຊິໄດູ້ຢູ່ທຳງຫລັງ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ທຳງຫລັງຊິໄດູ້ຢູ່
ທຳງໜູ້ຳ” 
10:32 ແລູ້ວບັດພວມໄປຕຳມທຳງທີ່ຂຶ້ນໄປ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ນ ຳ
ໜູ້ຳພວກລູກສິດໄປ ຝ່ຳຍພວກເຂົຳກ ພຳກັນຄຶດແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ແລູ້ວບັດ
ພວມຕຳມມຳຢູ່ຫັ້ນເຂົຳກ ເກີດຢູ້ຳນ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເລີ່ມຊິເວົ້ຳກັບພວກສິບສອງ
ຄົນນັ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຖິງເຫດກຳນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ຊິເປັນໄປກັບເພິ່ນ 
10:33 ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຊິຂຶ້ນໄປຍັງ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວເຮົຳຜູູ້
ເປັນບຸດມະນຸດຊິຖືກມອບໄວູ້ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກນັກທ ຳ ແລູ້ວ
ເຂົຳພວກນັ້ນຊິປັບໂທດເຮົຳເຖິງປະຫຳນ ກັບຊິມອບໄວູ້ໃນມືຂອງຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
10:34 ແລູ້ວຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນຊິເຍຳະເຍີ້ຍເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນ ແລູ້ວຊິຄູ້ຽນຕີ ຊິ
ຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ ແລູ້ວຊິຂູ້ຳ ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ” 
10:35 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ຢຳໂກໂບ ກັບ ໂຢຮັນ  ລູກຊຳຍຂອງ ເຊເບດຳຍ  ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳເວົ້ຳ
ກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຢຳກຊິຂ ໃຫູ້ທ່ຳນໄດູ້ເຮັດຕຳມຄ ຳ
ຂ ຮູ້ອງແນວຕ່ຳງໆ ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່” 
10:36  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຮົຳເຮັດຫຍັງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ” 
10:37 ພວກເຂົຳຈັ່ງຂ ນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ບັດທ່ຳນໄດູ້ຮັບສະຫງ່ຳລຳສີຂອງທ່ຳນນັ້ນ ຂ ໃຫູ້
ພວກຜູູ້ຂູ້ຳມີສິດທີ່ຊິນັ່ງຢູ່ຂູ້ຳງຂວຳກັບຂູ້ຳງຊູ້ຳຍຂອງທ່ຳນແໜ່” 
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10:38  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈເຖິງແນວທີ່ໄດູ້ຂ ນັ້ນດອກ ຄື
ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳສຳມຳດດື່ມຈຳກຈອກຊຶ່ງເຮົຳຊິຕູ້ອງດື່ມນັ້ນໄດູ້ບໍ້  ກັບສຳມຳດຖືກ
ຈຸ່ມລົງໄປໃນແນວຊຶ່ງເຮົຳຊິຕູ້ອງຖືກຈຸ່ມລົງໄປຫັ້ນໄດູ້ບໍ້” 
10:39 ເຂົຳທັງສອງພູ້ອມກັນຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ໄດູ້ເລີຍ”  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳ
ວ່ຳ “ແມ່ນອີຫລທີີ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ດື່ມຈຳກຈອກຊຶ່ງເຮົຳຊິຕູ້ອງດື່ມນັ້ນ ກັບຊິຖືກ
ຈຸ່ມລົງໄປໃນແນວຊຶ່ງເຮົຳຊິຕູ້ອງຖືກຈຸ່ມລົງຫັ້ນນ ຳ 
10:40 ແຕ່ທີ່ຊິມີສິດນັ່ງຂູ້ຳງຂວຳກັບຂູ້ຳງຊູ້ຳຍຂອງເຮົຳນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນແນວທີ່ເຮົຳ
ສຳມຳດຮັບປຳກວ່ຳຊິໃຫູ້ສິດໄດູ້ ຄືສິດທີ່ຊິນັ່ງຢູ່ຕ ຳແໜ່ງນັ້ນ ມັນຊິຕູ້ອງມອບໃຫູ້ຜູູ້
ຊຶ່ງໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້” 
10:41 ແລູ້ວບັດພ ລູກສິດອີກສິບຄົນນັ້ນໄດູ້ຍິນເຖິງເລື່ອງທີ່ ຢຳໂກໂບ ກັບ ໂຢຮັນ 
ໄດູ້ຂ  ເຂົຳກ ບໍ່ພ  ໃຈຫລຳຍ 
10:42 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນພວກເຂົຳມຳເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ສ ຳລັບ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ມີຕ ຳແໜ່ງປົກຄອງມັກຊິຖືອ ຳນຳດເປັນເຈົ້ຳເປັນນຳຍເໜືອ
ເຂົຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ດ ຳລົງຕ ຳແໜ່ງເໜືອນຳຍນັ້ນ ກ ມີອ ຳນຳດສັ່ງງຳນເຂົຳອີກ 
10:43 ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳນັ້ນມັນຊິບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນດອກ ຄືຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳຢຳກຊິ
ເປັນໃຫຍ່ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນຄົນໃຊູ້ຂອງໝູ່ 
10:44 ຄືຜູູ້ໃດກ ຕຳມໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຢຳກເປັນໃຫຍ່ເປັນໂຕ ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງເປັນຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ຂອງໝູ່ພວກໝົດຄູ່ຄົນ 
10:45 ຍູ້ອນວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອຮັບກຳນຮັບໃຊູ້ ແຕ່
ມຳເພື່ອຊິຮັບໃຊູ້ຜູູ້ອື່ນ ກັບມອບຊີວິດຂອງເຮົຳໄວູ້ເປັນຄ່ຳໄຖ່ສ ຳລັບຄົນຫລວງ-
ຫລຳຍ” 
10:46 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດໄດູ້ມຳເຂົ້ຳເມືອງ ເຢຣິໂກ  ແລູ້ວບັດພວມ
ອອກຈຳກເມືອງ ເຢຣິໂກ ໄປ ຮ່ວມກັນທັງຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຕຳມເພິ່ນໄປ ພ ດີມີ-
ຄົນຕຳບອດຊື່ ບຳຣະຕີມຳຍ  ເປັນລູກຊຳຍຂອງ ທມີຳຍ  ໄດູ້ນັ່ງຂ ທຳນຢູ່ແຄມທຳງ 
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10:47 ບັດພ ເຂົຳໄດູ້ຍິນວ່ຳເປັນ ພຣະເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນທີ່ພວມມຳ  ລຳວ ຈັ່ງ
ຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມຮູ້ອງຂຶ້ນເປັນສຽງດັ່ງວ່ຳ “ ເຢຊູ ໆ ທ່ຳນຜູູ້ເປັນບຸດກະສັດ ດຳວິດ ເຈົ້ຳ-
ຂູ້ຳເອີຍ ຂ ເມດຕຳຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
10:48 ແລູ້ວມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມເຂົຳໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳແຮງຫູ້ຳມເຂົຳກ ແຮງ
ຮູ້ອງສຽງດັ່ງຂຶ້ນວ່ຳ “ບຸດ ດຳວິດ ເຈົ້ຳຂູ້ຳໆ ຂ ເມດຕຳຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
10:49  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຢຸດຢືນຢູ່ ແລູ້ວສັ່ງໃຫູ້ເອີ້ນຄົນນັ້ນມຳ ເຂົຳຈັ່ງເອີ້ນຄົນຕຳ-
ບອດນັ້ນບອກ ລຳວ ວ່ຳ “ໃຫູ້ດີໃຈໄວູ້ກັບລຸກຂຶ້ນເດີ້  ພຣະເຢຊູ ພວມເອີ້ນເຈົ້ຳຢູ່” 
10:50 ແລູ້ວລຳວກ ສະບັດເສື້ອນອກອອກ ລຸກຂຶ້ນງົມມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  
10:51 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຮົຳເຮັດອີຫຍັງໃຫູ້ເຈົ້ຳ” ຄົນ
ຕຳບອດນັ້ນເລີຍຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ໂຜດຊ່ອຍໃຫູ້ຕຳຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນຮຸ່ງ
ໄດູ້” 
10:52 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປເຖິ ເຈົ້ຳເຊົຳເປັນດີແລູ້ວຍູ້ອນ
ຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈຂອງເຈົ້ຳ” ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີຄົນຕຳບອດ  ບຳຣະຕີມຳຍ  
ກ ເຫັນໄດູ້ກັບໝູ້ອງ ເລີຍຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ 
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11:1 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດມຳໃກູ້ຊິຮອດ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ  ຄືໄດູ້ຮອດ
ໝູ່ບູ້ຳນ ເບດຟຳເຄ  ກັບໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ ແລູ້ວ ຊຶ່ງຢູ່ຕີນພູເຂົຳໝຳກກອກ-
ເທດ ເພິ່ນເລີຍໃຊູ້ລູກສິດສອງຄົນ 
11:2 ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຊ່ອຍເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນທີ່ຢູ່ທຳງໜູ້ຳເຈົ້ຳນັ້ນ  ບັດເຂົ້ຳໄປແລູ້ວ 
ພວກເຈົ້ຳຊິພໍ້ລຳນູ້ອຍໂຕໜຶ່ງຜູກໄວູ້ຢູ່ ໂຕນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີໃຜເຄີຍຂຶ້ນຂີ່ເລີຍ ໃຫູ້ແກູ້
ເຊືອກຈູງມັນມຳໃຫູ້ເຮົຳເລີຍ 
11:3 ແລູ້ວຄັ່ນມີໃຜຖຳມເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກເຈົ້ຳເຮັດແນວນີ້ຍູ້ອນຫຍັງ’ ໃຫູ້ບອກວ່ຳ 
ນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳຕູ້ອງກຳນຊິໃຊູ້ລຳນູ້ອຍໂຕນີ້ ບັດແລູ້ວເພິ່ນຊິສົ່ງຄືນມຳ
ໃຫູ້ເດີ້” 
11:4 ແລູ້ວລູກສິດສອງຄົນນັ້ນອອກໄປ ກ ໄດູ້ຮັບລຳນູ້ອຍໂຕນັ້ນຜູກໄວູ້ຢູ່ນອກປະຕູ
ຢູ່ທຳງແຍກ ແລູ້ວເຂົຳກ ເລີຍແກູ້ເຊືອກມັນ 
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11:5 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຢືນຢູ່ແຖວນັ້ນຖຳມວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳແກູ້ເຊືອກລຳນູ້ອຍນີ້ເຮັດ
ຫຍັງ” 
11:6 ລູກສິດກ ເລີຍຕອບເຂົຳຕຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ສັ່ງໄວູ້ ແລູ້ວຄົນໝູນ່ັ້ນກ ຍອມໃຫູ້
ເອົຳໄປ 
11:7 ແລູ້ວລູກສິດຈູງລຳນູ້ອຍມຳເຖິງ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວກ ເອົຳເສື້ອຜູ້ຳຂອງໂຕພຳດ
ເທິງຫລັງລຳ ແລູ້ວເພິ່ນຂຶ້ນຂີ່ລຳໂຕນັ້ນ 
11:8 ແລູ້ວມີຄົນຫລຳຍຄົນເອົຳເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຂອງໂຕປູລົງຕຳມຖະໜົນຫົນທຳງ 
ແລູ້ວມີຄົນອື່ນໆ ໄດູ້ຕັດງ່ຳໄມູ້ອອກຈຳກພວກກົກຢູ່ແຖວນັ້ນ ມຳປູລົງຕຳມທຳງ 
11:9 ແລູ້ວຄົນທີ່ຍ່ຳງນ ຳໜູ້ຳເພິ່ນໄປ ກັບຄົນທີ່ຕຳມຫລັງມຳ ໄດູ້ພຳກັນໂຫ່ຮູ້ອງວ່ຳ 
“ ໂຮຊັນນຳ ໆ ຂ ຊົງພຣະຈະເລີນ ໄດູ້ພົນແດ່ຜູູ້ທີ່ມຳໃນພຣະນຳມຂອງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳເຖີ້ນ 
11:10 ຂ ອວຍພອນລຳຊະອຳນຳຈັກມີແດ່ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງກະສັດ ດຳວິດ  ບັນ-
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົຳ ແລູ້ວຂ ພຣະອົງທ່ຳນຜູູ້ມຳໃນພຣະນຳມຂອງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳຊົງພຣະຈະເລີນເຖີ້ນ  ໂຮຊັນນຳ ໆ ໃນທີ່ສູງສຸດ” 
11:11 ແລູ້ວພ ໄດູ້ເຂົ້ຳ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ   ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວິຫຳນຢູ່ນັ້ນ 
ແລູ້ວຫລຽວເບິ່ງຢູ່ລູ້ອມຮອບ ຄອຍຖູ້ຳສັງເກດໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວວ່ຳເປັນຈັ່ງໃດ  
ແລູ້ວບັດພ ໃກູ້ຊິຮອດຄໍ່ຳ ເພິ່ນຈັ່ງມຸູ້ງໜູ້ຳອອກໄປຍັງໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ ຮ່ວມ-
ກັນກັບພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ 
11:12 ແລູ້ວພ ຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳ ບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດອອກຈຳກໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳ-
ເນຍ ມຳແລູ້ວ ເພິ່ນກ ຫິວ 
11:13 ແລູ້ວພ ຫລຽວເບິ່ງ ເພິ່ນເຫັນຕົ້ນໝຳກເດື່ອກົກໜຶ່ງຢູ່ແຕ່ໄກໆ ມີໃບເຕັມ ເພິ່ນ
ຈັ່ງມຸູ້ງໜູ້ຳເຂົ້ຳໄປເບິ່ງວ່ຳມີໝຳກມີໜ່ວຍຢູ່ບໍ້ ບັດມຳເຖິງແລູ້ວ ເຫັນວ່ຳບໍ່ມີຮອດໝ
ຳກ ມີແຕ່ໃບຊືໆ່  ຄືຍັງບໍ່ທັນຮອດຍຳມອອກໝຳກ 
11:14  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງສັ່ງກົກໝຳກເດື່ອນັ້ນວ່ຳ “ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປ ຊິບໍ່ມີໃຜໄດູ້ກິນໝຳກ
ຈຳກເຈົ້ຳເລີຍເດີ້” ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ໄດູ້ຍິນຄ ຳສັ່ງຊຶ່ງເພິ່ນເວົ້ຳນັ້ນ 
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11:15 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດມຳເຖິງ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ   ພຣະເຢຊູ ກ ເຂົ້ຳ-
ໄປໃນພຣະວຫິຳນ ແລູ້ວຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມຂັບໄລ່ພວກຜູູ້ຊື້ຂຳຍໃນພຣະວຫິຳນນັ້ນ 
ພູ້ອມໄດູ້ຄວໍ່ຳໂຕະພວກຜູູ້ຮັບແລກເງິນ ພູ້ອມທັງຄວໍ່ຳມູ້ຳນັ່ງຂອງພວກຂຳຍນົກ
ນົກເຂົຳນ ຳ 
11:16 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຫູ້ຳມ ບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໃດຂົນຂອງແບກຫຳມແນວໃດໆ ຍ່ຳງລັດພຣະວ-ິ
ຫຳນ 
11:17 ເຮັດແລູ້ວເພິ່ນບອກສອນເຂົຳວ່ຳ “ມີ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຂຽນໄວູ້ບໍ່ແມ່ນ
ບໍ້ ວ່ຳ ‘ພຣະນິເວດຂອງເຮົຳ ພວກປະຊຳຊຳດຊິເອີ້ນກັນວ່ຳເປັນໝູ້ອງອະທຖິຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ’ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດໃຫູ້ເປັນຖໍ້ຳຂອງໂຈນ” 
11:18 ແລູ້ວບັດພ ພວກນັກທ ຳກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດໄດູ້ຍິນຮອດແນວທີ່ ພຣະ-
ເຢຊູ ເຮັດຢູ່ຫັ້ນ ເຂົຳຈັ່ງຫຳຊ່ອງທຳງໃນທຳງອູ້ອມທີ່ຊິຈັດກຳນເຮັດຮູ້ຳຍເພິ່ນ ຄື
ພວກເຂົຳຢູ້ຳນ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນວ່ຳຄົນທັງຫລຳຍຊຳບຊຶ້ງປະທັບໃຈໃນຄ ຳສອນ
ຂອງເພິ່ນ 
11:19 ແລູ້ວພ ຮອດຍຳມແລງ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ໄປ 
11:20 ແລູ້ວຍຳມມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ພ ເພິ່ນກັບພວກລູກສິດໄດູ້ຜ່ຳນໝູ້ອງກົກໝຳກເດື່ອ
ຢູ່ຫັ້ນ ກ ເຫັນວ່ຳມັນຫ່ຽວແຫູ້ງໝົດຈຳກຮຳກຂຶ້ນມຳ 
11:21  ເປໂຕ ຈັ່ງຄຶດຊວດ ເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນີ້ແຫລະ 
ກົກໝຳກເດື່ອທີ່ທ່ຳນໄດູ້ສຳບແຊ່ງນັ້ນກ ຫ່ຽວແຫູ້ງໄປແລູ້ວ” 
11:22  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບໃຫູ້ພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
11:23 ຄື ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມຊິສັ່ງພູເຂົຳລູກນີ້ວ່ຳ ‘ໃຫູ້
ຍົກຍູ້ຳຍອອກໄປລົງທະເລເດີ້’ ໂດຍບໍ່ມີກຳນສົງໄສໃນໃຈ ແຕ່ເຊື່ອວຳງໃຈວ່ຳຊິ
ເປັນໄປຕຳມທີ່ສັ່ງ ມັນກ ຊິເປັນໄປຕຳມແນວນັ້ນອີຫລ ີ
11:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ອີຫຍັງກ ຕຳມທີ່ເຈົ້ຳປຳດຖະໜຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ 
ບັດຍຳມເຈົ້ຳຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນ ໃຫູ້ເຊື່ອວ່ຳໄດູ້ຮັບແລູ້ວ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ແນວ
ນັ້ນອີຫລ ີ
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11:25 ແລູ້ວບັດເຈົ້ຳຢືນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳມີແນວຂັດຂູ້ອງອີຫຍັງ
ກັບຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດ ໃຫູ້ອະໄພຜູູ້ນັ້ນຊະ ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ສະຖິດໃນ
ສະຫວັນ ຊິກະລຸນຳອະໄພກຳນຜິດພຳດຂອງເຈົ້ຳນ ຳ 
11:26 ແຕ່ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ໃຫູ້ອະໄພເຂົຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ຜູູ້ສະຖິດໃນ
ສະຫວັນ ຊິບໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ອະໄພກຳນຜິດພຳດຂອງເຈົ້ຳຄືກັນ” 
11:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດໄດູ້ວົນກັບມຳຍັງ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ອີກ ແລູ້ວ
ບັດພ ເພິ່ນພວມຊິຍ່ຳງເຂົ້ຳໃນພຣະວຫິຳນ ກ ມີພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ຮ່ວມກັນ
ກັບພວກນັກທ ຳພູ້ອມກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຫຳເພິ່ນ 
11:28 ແລູ້ວຈັ່ງຊັກຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດມຳແຕ່ໃສທີ່ຊິເຮັດ ອາລະ-
ວາດ ແນວນັ້ນ ຄືໃຜເປັນຜູູ້ອະນຸຍຳດໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮັດ” 
11:29  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິຖຳມພວກເຈົ້ຳແນວໜຶ່ງກ່ອນ ໃຫູ້ຕອບ
ເຮົຳມຳເບິ່ງ ແລູ້ວເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເຮັດກຳນນີ້ໂດຍສິດທິອັນໃດ 
11:30 ຄືວ່ຳ ສິດທິໃຫູ້ຄົນຈຸ່ມນໍ້ຳຂອງ ໂຢຮັນ ນັ້ນ ໄດູ້ມຳຈຳກສະຫວັນ ຫລືມຳຈຳກ
ຄົນຊື່ໆ ໃຫູ້ຕອບມຳເບິ່ງ” 
11:31 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງປຶກສຳກັນວ່ຳ “ຄັ່ນພວກເຮົຳຊິວ່ຳ ‘ມຳຈຳກສະຫວັນ’ ເຂົຳ
ຊິຖຳມເຮົຳວ່ຳ ‘ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອ ໂຢຮັນ ຊັ່ນ’ 
11:32 ແຕ່ຄັ່ນພວກເຮົຳຊິວ່ຳ ‘ມຳຈຳກຄົນ’  ມັນຊິບໍ່ດີ ” (ພວກເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ຍູ້ອນ
ເຂົຳຢູ້ຳນພວກປະຊຳຊົນ ຄືຄົນທັງຫລຳຍຖືກັນວ່ຳ  ໂຢຮນັ ນັ້ນເປັນຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ) 
11:33 ເຂົຳຈັ່ງຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳບໍ່ສຳມຳດຕອບໄດູ້”  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍ
ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຊິບໍ່ບອກພວກເຈົ້ຳຄືກັນວ່ຳ ເຮົຳເຮັດກຳນນັ້ນໂດຍສິດ-
ທິອັນໃດ” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 12 
12:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມເວົ້ຳກັບເຂົຳເປັນຄ ຳປຽບທຽບວ່ຳ “ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນ
ໜຶ່ງໄດູ້ເຮັດສວນອະງ ່ນ ແລູ້ວໄດູ້ເຮັດຮົ້ວລູ້ອມໄວູ້ ແລູ້ວໄດູ້ຂູດຫລຸມເພື່ອເກັບ
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ເຫລົ້ຳອະງ ່ນໄວູ້ ແລູ້ວໄດູ້ສູ້ຳງຫ ໄວູ້ໃຫູ້ເບິ່ງແຍງສວນ ສ ຳເລັດແລູ້ວກ ໃຫູ້ພວກຄົນ
ສວນເຊົ່ຳ ພ ເຮັດແລູ້ວນຳຍສວນກ ອອກໄປຢູ່ເມືອງໄກໆ 
12:2 ແລູ້ວບັດຮອດຍຳມເກັບໝຳກອະງ ່ນ ນຳຍສວນຈັ່ງໃຊູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຄົນໜຶ່ງໄປຫຳ
ຄົນເຊົ່ຳສວນນັ້ນ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບເອົຳສ່ວນແບ່ງຂອງສວນອະງ ່ນຈຳກພວກຄົນເຊົ່ຳ
ສວນນັ້ນ 
12:3 ແຕ່ຝ່ຳຍຄົນເຊົ່ຳສວນພວກນັ້ນກ ຈັບເອົຳຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງນຳຍສວນ ຄູ້ຽນຕີ ລຳວ  
ແລູ້ວໄລ່ກັບເມືອມືບໍ່ 
12:4 ແລູ້ວນຳຍສວນໃຊູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ອີກຄົນໜຶ່ງ ໃຫູ້ໄປຫຳພວກຄົນເຊົ່ຳສວນອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງ ບັດນີ້ຄົນເຊົ່ຳສວນນັ້ນກ ເອົຳຫີນຂວູ້ຳງຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນັ້ນໃຫູ້ບຳດເຈັບຫົວແຕກ 
ແລູ້ວໄລ່ກັບເມືອອີກ ເຮັດແນວໂຫດຫູ້ຽມໃສ່ ລຳວ ຢ່ຳງເປັນຕຳອຳຍ 
12:5 ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ນຳຍສວນໄດູ້ໃຊູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ອີກຄົນໜຶ່ງໄປ ບັດນີ້ພວກເຂົຳກ 
ຂູ້ຳຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນັ້ນຊະ ແລູ້ວນຳຍສວນຍັງໃຊູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ໄປອີກຫລຳຍຄົນ ແຕ່ພວກເຊົ່ຳ
ສວນນັ້ນກ ຄູ້ຽນຕີແໜ່ ຂູ້ຳຖິ້ມແໜ ່
12:6 ບັດນີ້ນຳຍສວນມີລູກຊຳຍທີ່ຮັກແພງຫລຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ ຈັ່ງໃຊູ້ລູກຜູູ້ນັ້ນໄປເປັນ
ເທື່ອສຸດທູ້ຳຍ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກເຂົຳຄືຊິເຄົຳລົບລູກຊຳຍຂອງເຮົຳຢູ່ດອກ’ 
12:7 ແຕ່ບັດນີ້ ພວກເຊົ່ຳສວນເວົ້ຳກັນວ່ຳ ‘ຄົນນີ້ເນຳະ ເປັນທຳຍຳດຜູູ້ຊິຮັບມ ລະ-
ດົກ ມຳເຖີດ ໃຫູ້ເຮົຳຂູ້ຳມັນຊະ ແລູ້ວມ ລະດົກນັ້ນຊິຕົກເປັນຂອງພວກເຮົຳ’ 
12:8 ພວກເຂົຳຈັ່ງພຳກັນຈັບລູກຊຳຍຂອງນຳຍສວນ ແລູ້ວຂູ້ຳເຂົຳເລີຍ ເອົຳສົບໄປ
ຖິ້ມໄວູ້ນອກສວນອະງ ່ນ 
12:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ນຳຍສວນອະງ ່ນຊິເຮັດແນວໃດບັດນີ້ ລຳວກ ຊິມຳເຮັດຮູ້ຳຍພວກເຊົ່ຳ
ສວນນັ້ນ ໂລດ  ແລູ້ວຊິເອົຳສວນອະງ ່ນນັ້ນໃຫູ້ຜູູ້ອື່ນເຊົ່ຳແທນ 
12:10 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນອ່ຳນ ພຣະຄ ຳ ຕອນນີ້ບໍ້ ທີ່ວ່ຳ ‘ສິລຳຊຶ່ງຊ່ຳງກໍ່ຫີນໄດູ້
ປະຕິເສດບໍ່ຍອມໃຊູ້ ໄດູ້ກັບກຳຍເປັນສິລຳມຸມເອກແລູ້ວ 
12:11 ຄື ກິດຈະກຳນ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມຳຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເປັນກຳນອັດສະຈັນ
ໃນສຳຍຕຳຂອງຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍ’” 
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12:12 ບັດນີ້ພວກເຂົຳຈັ່ງຫຳໂອກຳດຈັບ ພຣະເຢຊູ  ແຕ່ວ່ຳເຂົຳຢູ້ຳນພວກປະຊຳຊົນ 
ຄືເຂົຳຮູູ້ໂຕວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບນີ້ຖືກພວກເຂົຳເອງ ພວກເຂົຳກ ເລີຍຈຳກ
ເພິ່ນໄປ 
12:13 ບັດນີ້ເຂົຳໄດູ້ໃຊູ້ຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ກັບພັກພວກ ເຮໂຣດ ໄປຫຳ 
ພຣະເຢຊູ  ເພື່ອຊິຫຳຈັບຜິດໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ 
12:14 ບັດພວກເຂົຳນັ້ນມຳເຖິງແລູ້ວ ກ ເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນ ພວກເຮົຳ
ຮູູ້ຈັກຢູ່ວ່ຳ ເຈົ້ຳເປັນຄົນຊື່ສັດ ກັບບໍ່ໄດູ້ເອົຳໃຈຜູູ້ໃດ ຍູ້ອນເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້-
ໃດ ແຕ່ໄດູ້ສອນໃນທຳງຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ພວກເຮົຳຂ ຖຳມວ່ຳ ກຳນທີ່ຊິສົ່ງພຳ-
ສີສ່ວຍໃຫູ້ຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ ນັ້ນ ມັນຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດບັນຍັດຫລືບໍ່ 
12:15 ເຮົຳຊິສົ່ງດີຫລືບໍ່ສົ່ງດີ” ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ກ ຮູູ້ທັນອຸບຳຍຂອງເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳ
ວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມຳທົດລອງເຮົຳຍູ້ອນຫຍັງ ໃຫູ້ເອົຳເງິນຕຳຂອງ ໂຣມ ຫລຽນໜຶ່ງມຳ
ໃຫູ້ເຮົຳເບິ່ງ” 
12:16 ເຂົຳກ ເອົຳຫລຽນໜຶ່ງມຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຮູບກັບຄ ຳຈຳ-
ລຶກນີ້ເປັນຂອງໃຜ” ເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ຂອງ ກຳຍຊຳ ” 
12:17  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ແນວທີ່ເປັນຂອງ ກຳຍຊຳ  ໃຫູ້ຖວຳຍໃຫູ້ 
ກຳຍຊຳ ຊະ ແຕ່ແນວທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຖວຳຍແດ່ພຣະເຈົ້ຳເດີ້” ຝ່ຳຍ
ພວກເຂົຳກ ເລີຍແປກໃຈເປັນຕຳງຶດໃນເພິ່ນ 
12:18 ໃນຫວ່ຳງນັ້ນມີພວກ ຊຳດູກຳຍ ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ພວກນີ້ວ່ຳ ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອ
ໃນກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ເຂົຳຈັ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ 
12:19 “ອຳຈຳນ  ໂມເຊ ໄດູ້ຂຽນສັ່ງພວກຄົນ ຢິວ ເຮົຳໄວູ້ວ່ຳ ‘ຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດຕຳຍ
ປະເມຍ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ມີລູກກັບນຳງ ໃຫູ້ນູ້ອງຊຳຍຮັບເອື້ອຍໃພູ້ນັ້ນໄວູ້ເປັນເມຍຂອງ-
ໂຕ ເພື່ອສືບທອດເຊື້ອສຳຍຂອງພີ່ຜູູ້ຊຳຍໄວູ້ ຕາມປະເພນີເຮົາ ’ 
12:20 ບັດນີ້ ມພີີ່ນູ້ອງຜູູ້ຊຳຍເຈັດຄົນ ອູ້ຳຍກົກເອົຳເມຍ ແລູ້ວກ ຕຳຍປະນຳງໂດຍບໍ່
ມີເຊື້ອສຳຍສືບທອດ 
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12:21 ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ສອງຮັບເອົຳນຳງມຳເປັນເມຍໂຕ ແລູ້ວກ ຕຳຍປະຍັງບໍ່ມີ
ເຊື້ອສຳຍສືບທອດຄືກັນກັບອູ້ຳຍ  ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ສຳມທີ່ສີ່ກ ເຮັດແນວດຽວຖັດ-
ກັນໄປ 
12:22 ແລູ້ວພີ່ນູ້ອງທັງເຈັດຄົນນີ້ກ ໄດູ້ຮັບແມຍິ່ງຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ເປັນເມຍຂອງໂຕຈັ່ງຕຳຍ
ປະບໍ່ມີເຊື້ອສຳຍສືບທອດຈັກຄົນ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດແມຍິ່ງນັ້ນກ ຕຳຍນ ຳ 
12:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນມື້ທີ່ຄົນເຮົຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ບັດເຂົຳທັງເຈັດເປັນຂຶ້ນມຳ
ແລູ້ວ ຍິງນັ້ນຊິເປັນເມຍຂອງໃຜດູ້ວຍນຳງເຄີຍເປັນເມຍຂອງຜູູ້ຊຳຍທັງເຈັດມຳ
ແລູ້ວ” 
12:24  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຄຶດຜິດຊະແລູ້ວ ຄືພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກ 
ພຣະຄ ຳ ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກລິດເດດຂອງພຣະເຈົ້ຳຊັ່ນບໍ້ 
12:25 ຄືວ່ຳບັດຄົນຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ເຂົຳຊິບໍ່ມີກຳນກິນດອງ ຍົກໃຫູ້ເປັນ
ຜົວເມຍກັນອີກ ແຕ່ຊິເປັນ ໂສດ ຄືເທວະທູດຢູ່ເທິງຟູ້ຳສະຫວັນ 
12:26 ແລູ້ວສ ຳລັບເລື່ອງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຂອງຄົນຕຳຍໄປແລູ້ວນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່
ໄດູ້ອ່ຳນຄ ຳພີທີ່ ໂມເຊ ຂຽນຊັ້ນບໍ້ ຕອນເລື່ອງທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເຈິເຈພຸ່ີມໄມູ້ ເປັນໝູ້ອງທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ກັບ ລຳວ ວ່ຳ ‘ເຮົຳເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອັບຣຳຮຳມ  ເປັນ
ພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອິຊຳກ  ກັບເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ຢຳໂຄບ ’ 
12:27 ຄືວ່ຳ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນຕຳຍ ແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນເປັນ 
ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຜິດພຳດຫລຳຍຂະໜຳດ” 
12:28 ແລູ້ວມີຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກນັກທ ຳນັ້ນ ບັດມຳກ ໄດູ້ຍິນພວກເຂົຳໄລ່ລຽງກັນ ຄຶດ
ເຫັນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳໄດູ້ດີຫລຳຍ ຈັ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ໃນກົດບັນຍັດທັງໝົດ
ນັ້ນ ຂໍ້ໃດສ ຳຄັນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ” 
12:29  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຕອບຄົນນັ້ນວ່ຳ “ໃນພຣະບັນຍັດນັ້ນຂໍ້ທີ່ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຄືວ່ຳ 
‘ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້ ໂອ ຄົນ ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ  ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ
ພວກເຮົຳ ເປັນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແຕ່ອົງດຽວ 
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12:30 ກັບວ່ຳ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳ ດູ້ວຍ-
ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຈົ້ຳ ດູ້ວຍໝົດຄວຳມຄຶດ ກັບດູ້ວຍໝດົແຮງຂອງເຈົ້ຳ’ ນີ້ແມ່ນ
ກົດບັນຍັດທີ່ເປັນເອກເປັນໃຫຍ່ກວ່ຳໝູ່ 
12:31 ກັບກົດບັນຍັດທີ່ສອງລົງມຳຫັ້ນ ກ ຄືກັນ ຄືວ່ຳ ‘ໃຫູ້ຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຄືກັນກັບ
ຮັກໂຕເອງ’ ກົດບັນຍັດອື່ນໆ ທີ່ໃຫຍກ່ວ່ຳທັງສອງນີ້ບໍ່ມີເລີຍ” 
12:32 ບັດນີ້ ນັກທ ຳຄົນນັ້ນເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ດີແລູ້ວອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ທ່ຳນໄດູ້
ເວົ້ຳແນວແມ່ນອີຫລີ ຍູ້ອນວຳ່ມີພຣະເຈົ້ຳແຕ່ຜູູ້ດຽວເພິ່ນ ນອກຈຳກເພິ່ນແລູ້ວ
ພຣະເຈົ້ຳອື່ນໆ ກ ບໍ່ມີເລີຍ 
12:33 ກັບວ່ຳ ຊຶ່ງຊິຮັກເພິ່ນດູ້ວຍສຸດໃຈ ສຸດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ສຸດຈິດວິນຍຳນ ກັບສຸດ
ແຮງ ແລູ້ວທີ່ຊິຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຄືໄດູ້ຮັກໂຕເອງ ກ ປະເສີດກວ່ຳເຄື່ອງຖວຳຍ ກັບ
ເຄື່ອງເຜົຳບູຊຳທັງໝົດ” 
12:34 ບັດ ພຣະເຢຊູ ເຫັນວ່ຳ ນັກທ ຳຄົນນັ້ນເວົ້ຳໂດຍຊ ຳນຳນສະຫລຳດສະຫລຽວ 
ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ຫ່ຳງໄກຈຳກລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ” ຕັ້ງແຕ່
ນັ້ນມຳບໍ່ມີໃຜກູ້ຳຖຳມເພິ່ນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ 
12:35 ແລູ້ວບັດຍຳມ ພຣະເຢຊູ ພວມສອນຢູ່ໃນພຣະວຫິຳນກ ໄດູ້ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ເປັນ
ຫຍັງທີ່ພວກນັກທ ຳສອນວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ຜູູ້ທີ່ຊິມຳນັ້ນເປັນບຸດຂອງ ກະສັດ  ດຳ-
ວິດ  
12:36 ຄືວ່ຳ  ດຳວິດ ເອງໄດູ້ເວົ້ຳໂດຍໃນກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ວ່ຳ ‘ນຳຍ
ຊີວິດ ໄດູ້ບອກນຳຍຊີວິດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ ໃຫູ້ນັ່ງຢູ່ທຳງຂວຳເຮົຳຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິເຮັດ
ໃຫູ້ສັດຕູເຈົ້ຳເປັນໝູ້ອງພັກຕີນຂອງເຈົ້ຳເດີ້’ 
12:37 ຂະໜຳດ ດຳວິດ ເອງຍັງໄດູ້ເອີ້ນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ ‘ນຳຍຊີວິດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ’ ຈັ່ງຊັ້ນ 
ຄັ່ນເພິ່ນເປັນນຳຍຊີວິດຂອງ ດຳວິດ  ຊິເປັນລູກຂອງ ລຳວ ໄດູ້ຈັ່ງໃດ” ແລູ້ວຝ່ຳຍ
ພວກຄົນທ ຳມະດຳສຳມັນຢູ່ຫັ້ນ ກ ໄດູ້ຮັບຟັງ ພຣະເຢຊູ ດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີ 
12:38 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ສອນເຂົຳອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ລະວັງພວກນັກທ ຳໃຫູ້ດີເດີ້ ຄືພວກນີ້
ມັກນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວເນື້ອຜູ້ຳລຳຄຳແພງໆ ໄປໆ ມຳໆ ແລູ້ວມັກໃຫູ້ຄົນທັກທຳຍ
ພວກເຂົຳຢູ່ກຳງຕະຫລຳດ 
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12:39 ກັບມັກນັ່ງໝູ້ອງສ ຳຄັນໃນສຳລຳທ ຳ ກັບໝູ້ອງມີກຽດໃນງຳນລູ້ຽງຕ່ຳງໆ ນ ຳ 
12:40 ແມ່ນພວກນີ້ເນຳະ ທີ່ມັກຖືເອົຳເອົຳເຮືອນຂອງແມູ້ໝູ້ຳຍ ກັບມັກແກູ້ງອະທ-ິ
ຖຳນວ່ຳເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງຍືດຍຳວ ຄົນພວກນີ້ເນຳະຊິຕູ້ອງຖືກກຳນຕັດສິນ
ລົງໂທດແຮງໜັກກວ່ຳ” 
12:41 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ນັ່ງທຳງໜູ້ຳຕູູ້ເງິນຖວຳຍ ແລູ້ວຄອຍຖູ້ຳສັງເກດ
ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງນ ຳເອົຳເງິນມຳຢ່ອນໃສ່ຕູູ້ນັ້ນ  ແລູ້ວພວກຄົນຮັ່ງມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ເອົຳ
ເງິນຫລຳຍໆ ມຳຢ່ອນໃສ່ 
12:42 ແລູ້ວມີແມູ້ໝູ້ຳຍຄົນໜຶ່ງເປັນຄົນຍຳກຈົນ ເອົຳຫລຽນທອງແດງສອງຫລຽນ ມີ
ຄ່ຳປະມຳນຫູ້ຳກີບໄດູ້ເອົຳມຳຢ່ອນໃສ່ຕູູ້ນັ້ນໄວູ້ນ ຳ 
12:43 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເອີ້ນພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນມຳເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິ-
ບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ແມູ້ໝູ້ຳຍຍຳກຈົນຄົນນີ້ເນຳະ ອັນທີ່ເຂົຳໃສ່ໃນຕູູ້
ເງິນຖວຳຍນັ້ນ ກ ແຮງຫລຳຍກວ່ຳໝົດຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ໃສ່ໄວູ້ນັ້ນ 
12:44 ຍູ້ອນວ່ຳພວກຄົນອື່ນໆ ນັ້ນ ໄດູ້ເອົຳເງິນເຫລືອໃຊູ້ຂອງເຂົຳມຳຢ່ອນໃສ່ໄວູ້ 
ແຕ່ຍິງທຸກຍຳກລ ຳບຳກຜູູ້ນີ້ ໄດູ້ເອົຳເງິນທັງໝົດຂອງເຂົຳມຳຢ່ອນໃສ່ຈົນໝົດກູ້ຽງ 
ເປັນເງິນຊຶ່ງນຳງໄດູ້ສ ຳຮອງໄວູ້ເພື່ອລູ້ຽງຊີວິດຂອງເຂົຳ” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 13 
13:1 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ພວມອອກຈຳກພຣະວິຫຳນ ມີລູກສິດຜູູ້ໜຶ່ງຂອງເພິ່ນ
ເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນີ້ແຫລະ ກູ້ອນຫີນກັບຕຶກໝູ່ນີ້ກ ໃຫຍພິ່ເລິກ
ແທູ້” 
13:2 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕອບລູກສິດນັ້ນວ່ຳ “ຕຶກໃຫຍ່ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຫັນນີ້ ຫີນກູ້ອນ
ໃຫຍທ່ີ່ຊູ້ອນກໍ່ກັນຢູ່ຫັ້ນ ຊິບໍ່ເຫລືອຈັກກູ້ອນທີ່ຊິບໍ່ຖືກພັງລົງ” 
13:3 ແລູ້ວບັດເພິ່ນພວມນັ່ງຢູ່ພູເຂົຳໝຳກກອກເທດໜູ້ຳພຣະວຫິຳນນັ້ນ  ເປໂຕ   
ຢຳໂກໂບ   ໂຢຮັນ  ກັບ ອັນເດອຳ  ໄດູ້ມຳຖຳມເພິ່ນເປັນສ່ວນໂຕວ່ຳ 
13:4 “ຂ ບອກພວກຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ ຄືເຫດກຳນທີ່ເວົ້ຳນີ້ ມັນຊິເກີດຂຶ້ນຍຳມໃດ ແລູ້ວຊິມີ
ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນອີຫຍັງ ທີ່ຊິບົ່ງບອກເຖິງຍຳມທີ່ມັນຊິເປັນໄປຫັ້ນ” 
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13:5  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດລໍ້ລວງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້
ຫລົງ 
13:6 ຄືຊິມີຫລຳຍຄົນມຳແອບອູ້ຳງນຳມຂອງເຮົຳ ຫຳວ່ຳ ‘ເຮົຳນີ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ ’ 
ແລູ້ວເຂົຳຊິລໍ້ລວງຫລຳຍຄົນໃຫູ້ຫລົງໄປ 
13:7 ແລູ້ວບັດພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນວ່ຳມີສົງຄຳມ ຫລືຂ່ຳວລືຕ່ຳງໆ ເຖິງເລື່ອງສົງຄຳມ 
ຢ່ຳແຕກຕື່ນຕົກໃຈຫລຳຍເດີ້ ຄືແນວຕ່ຳງໆ ໝູ່ນີ້ຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງເປັນໄປຢູ່ແລູ້ວ 
ແຕ່ສຸດປຳຍນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມຳຮອດມຳເຖິງດອກ 
13:8 ຍູ້ອນວ່ຳ ປະເທດຕ່ຳງໆ ກັບລຳຊະອຳນຳຈັກຕ່ຳງໆ ຊິລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູູ້ກັນ ທັງຊິມີ
ແຜ່ນດິນໄຫວຕຳມໝູ້ອງຕ່ຳງໆ ກັບຊິເກີດກຳນອຶດຢຳກກັນດຳນອຳຫຳນ ກັບມີ
ຄວຳມທຸກຄວຳມຍຳກ ເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນທ ຳອິດຂອງຄວຳມທຸກ
ລ ຳບຳກອັນໃຫຍຍ່ິ່ງທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
13:9 ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ລະວັງໂຕໃຫູ້ດີເດີ້ ຄືເຂົຳຊິຈັບພວກເຈົ້ຳມອບໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳສະພຳ  
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິຖືກກຳນຄູ້ຽນຕີໃນສຳລຳທ ຳ ແລູ້ວຊິຕູ້ອງຢືນຕໍ່ໜູ້ຳເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່
ບູ້ຳນເມືອງ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳພວກກະສັດຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳເຫັນແກ່ເຮົຳ ເຫດກຳນນີ້ກ ເພື່ອ
ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ເຂົຳຟັງ 
13:10 ແລູ້ວຂ່ຳວປະເສີດຊິຕູ້ອງໄດູ້ຮັບກຳນປ່ຳວປະກຳດຢູ່ຮອດຄູ່ປະເທດຊຳດຊະ
ກ່ອນ 
13:11 ແຕ່ວ່ຳ ບັດຍຳມເຂົຳນ ຳພວກເຈົ້ຳອອກໄປມອບໄວູ້ແນວນັ້ນ ຢ່ຳຄຶດຊິກຽມ
ແນວເວົ້ຳອີຫຍັງໄວູ້ກ່ອນ ຢ່ຳຄຶດໜັກໃຈເລີຍເດີ້ ແຕ່ແນວເວົ້ຳທີ່ຕູ້ອງກຳນນັ້ນ ກ ຊິ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳໄວູ້ໃນຍຳມທີ່ຕູ້ອງກຳນນັ້ນພ ດີ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ຊິເວົ້ຳໃນຍຳມນັ້ນຊິບໍ່ແມ່ນ
ໂຕເຈົ້ຳເອງ ແຕ່ຊິເປັນ ພຣະວິນຍຳນ ຕ່ຳງຫຳກທີ່ຊິເວົ້ຳ 
13:12 ແລູ້ວອູ້ຳຍກ ຊິທ ລະຍົດນູ້ອງເຖິງຕຳຍ ແລູ້ວພໍ່ກ ຊິມອບລູກໄວູ້ ກັບລູກກ ຊິທ -
ລະຍົດພໍ່ແມໃ່ຫູ້ເຖິງຕຳຍ 
13:13 ແລູ້ວຄູ່ຄົນຊິຄຽດຊັງເຈົ້ຳຍູ້ອນເຈົ້ຳເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ທົນໄດູ້ຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດ ຜູູ້ນັ້ນຊິລອດ 
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13:14 ແຕ່ບັດພວກເຈົ້ຳເຫັນເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ ສິ່ງທີ່ເປັນຕຳຊັງນັ້ນມຳ ຜູູ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫູ້
ໂລກເກີດກຳນອູ້ຳງວູ້ຳງບໍ່ປ່ຽວ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ ດຳນິເອນ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໄດູ້
ກ່ຳວໄວູ້ເຖິງນັ້ນ ຕັ້ງໂຕຢືນຢູ່ໃນໝູ້ອງທີ່ບໍ່ຄວນ” (ໃຫູ້ຜູູ້ອ່ຳນເຂົ້ຳໃຈເອົຳເດີ້) “ບັດ
ຍຳມນັ້ນກ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ໜີອອກໄປໄວໆ ຂຶ້ນໄປລີ້ໃນພູເຂົຳ 
13:15 ຜູູ້ທີ່ຢູ່ເທິງຫັງຄຳເຮືອນ ຢ່ຳໃຫູ້ລົງມຳເກັບເຂົ້ຳຂອງໃດໆ ອອກຈຳກເຮືອນ
ຂອງໂຕ 
13:16 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ຢູ່ຕຳມທົ່ງໄຮທ່ົ່ງນຳ ຢ່ຳໃຫູ້ເມືອເອົຳເສື້ອຜູ້ຳຂອງໂຕ 
13:17 ແຕ່ໃນມື້ນັ້ນ ໃຫູ້ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຍິງຜູູ້ມີທູ້ອງ ກັບຍິງຜູູ້ມີລູກອ່ອນກິນນົມຢູ່ 
13:18 ແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອະທຖິຳນຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ຊິບໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນລະດູໜຳວ 
13:19 ຄືໃນຍຳມນັ້ນ ຊິເກີດຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກແນວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມຳກ່ອນ ຕັ້ງແຕ່
ພຣະເຈົ້ຳສູ້ຳງໂລກມຳຈົນເຖິງຍຳມນີ້ ກັບຊິບໍ່ມີອີກເລີຍ 
13:20 ແລູ້ວວ່ຳ ຄັ່ນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳບໍ່ອະນຸຍຳດໃຫູ້ມື້ພວກນັ້ນສັ້ນລົງ ຊິບໍ່ມີເນື້ອ-
ໜັງ ຜ ູ້ໃດ ລອດໄດູ້ເລີຍ ແຕ່ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ມື້ພວກນັ້ນສັ້ນລົງ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຜູູ້ຖືກ
ເລືອກຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ 
13:21 ກັບໃນຍຳມນັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ  ພຣະຄຣິດ ຢູ່ພີ່’ ຫລື 
‘ນີ້ແຫລະ ຢູ່ພູູ້ນ’ ຢ່ຳໄດູ້ເຊື່ອເຂົຳເລີຍ 
13:22 ດູ້ວຍວ່ຳ ຊິມີພຣະຄຣິດປອມ ກັບຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງເກີດຂຶ້ນຫລຳຍຄົນ ແລູ້ວ
ພວກເຂົຳຊິເຮັດເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນອັນປອມ ກັບແນວມະຫັດສະຈັນອັນເປັນຕຳ-
ງຶດປອມ ແລູ້ວຄັ່ນເປັນໄດູ້ກ ຊິລໍ້ລວງແມ່ນແຕ່ຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກນັ້ນນ ຳ 
13:23 ແຕ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ບອກໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກ່ອນແລູ້ວ 
13:24 ແລູ້ວຫລັງຈຳກຍຳມເວລຳທຸກທ ລະມຳນອັນໃຫຍຫ່ລວງໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ
ນັ້ນ ດວງຕະເວັນຊິມືດໄປ ກັບດວງເດືອນຊິບໍ່ສ່ອງແສງ 
13:25 ແລູ້ວດວງດຳວຊິຕົກຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນ ກັບອ ຳນຳດໃດໆ ໃນຟູ້ຳສະຫວັນຊິ
ຖືກສັ່ນສະເທືອນນ ຳ 
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13:26 ແລູ້ວບັດຍຳມນັ້ນຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳ ຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ລົງມຳໃນ
ກຸ່ມເມກ ດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບກັບສະຫງ່ຳລຳສີອັນໃຫຍຫ່ລວງ 
13:27 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນເພິ່ນຊິໃຊູ້ໝູ່ເທວະທູດຂອງເພິ່ນອອກໄປ ໃຫູ້ໂຮມເອົຳໝົດຄູ່
ຄົນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ ໃຫູ້ອອກມຳຈຳກທິດທັງສີ່ ຕັ້ງແຕ່ສຸດປຳຍຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈົນເຖິງທີ່ສຸດປຳຍຂອງຂອບຟູ້ຳ 
13:28 ບັດນີ້ ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ຄ ຳປຽບທຽບເລື່ອງກົກໝຳກເດື່ອເດີ້ ຄືບັດກິ່ງກູ້ຳນຍັງອ່ອນ
ກັບແຕກໃບແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ຮູູ້ວຳ່ລະດູຮູ້ອນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ 
13:29 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳຊິເຫັນແນວໝູ່ນີ້ເປັນໄປ
ແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ຮູູ້ກັນວ່ຳເຫດກຳນນັ້ນໃກູ້ຊິມຳເຖິງແລູ້ວ ຄືໄດູ້ມຳຮອດໜູ້ຳປະຕູແລູ້ວ 
13:30 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຊົ່ວອຳຍຸຄົນນີ້ຊິບໍ່ຜ່ຳນພົ້ນໄປຈົນກວ່ຳ
ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວນີ້ຊິເປັນໄປໄດູ້ 
13:31 ທູ້ອງຟູ້ຳກັບແຜ່ນດິນໂລກກ ຊິຜ່ຳນພົ້ນລ່ວງໄປ ແຕ່ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້
ຜ່ຳນພົ້ນລ່ວງໄປຈັກເທື່ອເລີຍ 
13:32 ແຕ່ມື້ນັ້ນ ໂມງນັ້ນ (ທີ່ມັນຊິເປັນໄປ)  ບໍ່ມີໃຜໄດູ້ຮູູ້ດອກ ພວກເທວະທູດໃນ
ສະຫວັນກ ບໍ່ຮູູ້ ແມ່ນແຕ່ ພຣະບຸດ ເອງກ ບໍ່ຮູູ້ ຮູູ້ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເທົຳນັ້ນ 
13:33 ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳລະວັງ ເບິ່ງດີໆ ກັບອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຊະເດີ້ ຍູ້ອນເຈົ້ຳ
ບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຍຳມເວລຳນັ້ນຊິມຳຮອດຕອນໃດ 
13:34 ຄືວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດປຽບຄືເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຜູູ້ໜຶ່ງ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ອອກຈຳກ
ເຮືອນເດິນທຳງອອກໄປໄກໆ ແລູ້ວກ່ອນຊິໄປກ ໄດູ້ມອບສິດທອິ ຳນຳດໄວູ້ໃຫູ້
ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເຂົຳ ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຄົນງຳນ ລຳວ ກ ໄດູ້ມອບໝຳຍໜູ້ຳທີ່ກຳນ
ງຳນຂອງໂຕ ແລູ້ວໄດູ້ສັ່ງຍຳມປະຕູໃຫູ້ເບິ່ງແຍງເຮືອນຂອງເພິ່ນໄວູ້ 
13:35 ຈັ່ງຊັ້ນ ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ວ່ຳເຈົ້ຳ
ຂອງເຮືອນຊິກັບມຳຮອດຕອນໃດ ຊິມຳຍຳມຄໍ່ຳ ຫລືທ່ຽງຄືນ ຫລືຍຳມໄກ່ຂັນ ຫລື
ຍຳມມື້ເຊົ້ຳ 
13:36 ຢູ້ຳນວ່ຳ ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຊິມຳຢ່ຳງກະທັນຫັນໂດຍບໍ່ບອກກັນໄວູ້ກ່ອນ ແລູ້ວ
ຫຳລຳງເທື່ອຊິໄດູ້ຮັບພວກເຈົ້ຳພວມນອນຫລັບຢູ່ 
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13:37 ແລູ້ວແນວທີ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳນີ້ ເຮົຳໄດູ້ບອກໝົດຄູ່ຄົນຄືກັນ ວ່ຳໃຫູ້ຄອຍ-
ຖູ້ຳເບິ່ງໄວູ້ດີໆ ເດີ້” 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 14 
14:1 ຍັງອີກສອງມື້ຊິເຖິງເທດສະກຳນສະຫລອງມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດ ຢິວ  ກັບ
ເທດສະກຳນກິນເຂົ້ຳຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບນັກທ ຳ ກ ຫຳຊ່ອງທີ່
ຊິຈັບ ພຣະເຢຊູ ດູ້ວຍກົນອຸບຳຍ ຍູ້ອນຕັ້ງໃຈຊິຂູ້ຳເພິ່ນ 
14:2 ແຕ່ພວກເຂົຳເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຢ່ຳຫຳກໍ່ເຮັດໃນມື້ລູ້ຽງສະຫລອງນັ້ນເລີຍ ຢູ້ຳນວ່ຳ
ພວກປະຊຳຊົນຊິເກີດກຳນ ສຳລະວົນວຸູ້ນວຳຍ” 
14:3 ແລູ້ວໃນຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ເຮືອນຂອງ ຊີໂມນ  ຜູູ້ເປັນພະຍຳດຂີ້ທູດ ຢູ່ທີ່ໝູ່-
ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ   ບັດຍຳມເພິ່ນພວມກິນຢູ່ພ ດີ ມີຍິງຜູູ້ໜຶ່ງຖືກະປຸກຫີນຂຳວ
ອ່ອນໃສ່ນໍ້ຳມັນຫອມນໍ້ຳມັນຫອມນຳຣະດຳອັນປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳ ມຳຂຳບມຳເຝົ້ຳ
ເພິ່ນ  ແລູ້ວນຳງກ ທຸບກະປຸກນັ້ນແຕກ ແລູ້ວກ ລິນນໍ້ຳມັນຫອມນັ້ນລົງໃສ່ຫົວຂອງ
ເພິ່ນ 
14:4 ແລູ້ວມີຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ຫັ້ນບໍ່ພ ໃຈເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຈັ່ງເທນໍ້ຳມັນຫອມນີ້ຖິ້ມຊື່
ໆ 
14:5 ຄືວ່ຳນໍ້ຳມັນຫອມນີ້ ຄັ່ນຂຳຍກ ຄົງໄດູ້ເງິນກວ່ຳສຳມຮູ້ອຍຫລຽນເດນຳຣິອົນ 
ແລູ້ວຊິແຈກໃຫູ້ຄົນຈົນກ ໄດູ້” ແລູ້ວເຂົຳເລີຍຈົ່ມໃສ່ແມຍິ່ງນັ້ນ 
14:6 ຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຢ່ຳວ່ຳນຳງເລີຍ ກວນໃຈນຳງຍູ້ອນຫຍັງ ນຳງໄດູ້
ເຮັດກຳນດີກັບເຮົຳ 
14:7 ຄືວ່ຳຄົນຍຳກຈົນນັ້ນກ ມີຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິເຮັດກຳນດີຊ່ອຍ
ເຂົຳຍຳມໃດກ ໄດູ້ ແຕ່ສ່ວນເຮົຳນີ້ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳສະເໝີໄປ 
14:8 ຄືນຳງໄດູ້ເຮັດຕຳມທີ່ນຳງສຳມຳດເຮັດໄດູ້ ຄືນຳງມຳຫົດສົງໂຕຂອງເຮົຳໄວູ້
ກ່ອນເພື່ອງຳນສົບຂອງເຮົຳ 
14:9 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ໝູ້ອງໃດໆ ທົ່ວໂລກຊຶ່ງຂ່ຳວປະເສີດນີ້ຊິ
ໄດູ້ຮັບກຳນປະກຳດໄປ ແນວທີ່ນຳງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຮົຳກ ຊິລືໄປເປັນອະນຸສອນເຖິງ
ນຳງພູ້ອມນ ຳ” 
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14:10 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກລູກສິດສິບສອງຄົນ 
ໄດູ້ອອກໄປຫຳພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ເພື່ອຊິທ ລະຍົດມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ໃຫູ້
ເຂົຳ 
14:11 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນກ ດີໃຈ ກັບໄດູ້ສັນຍຳວ່ຳຊິໃຫູ້ເງິນ ຢູດຳ  
ແລູ້ວ ຢູດຳ ກ ເລີຍຫຳຊ່ອງທຳງທີ່ຊິທ ລະຍົດມອບເພິ່ນໃຫູ້ເຂົຳ 
14:12 ບັດມື້ທ ຳອິດຂອງເທດສະກຳນກິນເຂົ້ຳຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູ ຊຶ່ງເປັນມື້ຊິຂູ້ຳແກະນູ້ອຍ
ສ ຳລັບກຳນຖວຳຍສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດ ຢິວ ນັ້ນ ພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ມຳ
ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ທ່ຳນຢຳກໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຈັດກຽມກຳນສະຫລອງກິນມື້ກູູ້ຊຳດ ຢິວ 
ໃຫູ້ກິນສະຫລອງຢູ່ໃສ” 
14:13  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໃຊູ້ລູກສິດສອງຄົນໄປ ສັ່ງເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ແລູ້ວ
ຊິມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ ເອົຳໝໍ້ດິນໃສ່ນໍ້ຳມຳຫຳເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຕຳມຄົນນັ້ນໄປເດີ້ 
14:14 ແລູ້ວເຂົຳຊິເຂົ້ຳໄປເຮືອນໃດ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳບອກເຈົ້ຳຂອງເຮືອນນັ້ນວ່ຳ ພຣະ-
ອຳຈຳນຂອງພວກເຮົຳໃຫູ້ຖຳມວ່ຳ ‘ຫູ້ອງພັກແຂກທີ່ເຮົຳຊິກິນສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດ 
ຢິວ ຮ່ວມກັນກັບລູກສິດມີຢູ່ໃສ’ 
14:15 ແລູ້ວເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຊິພຳເຈົ້ຳຂຶ້ນໄປເບິ່ງຫູ້ອງໃຫຍ່ທີ່ຕົກແຕ່ງໄວູ້ຢ່ຳງດີແລູ້ວ
ຢູ່ຊັ້ນເທິງ ຫູ້ອງນັ້ນເນຳະ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຈັດກຽມກຳນໄວູ້ສ ຳລັບພວກເຮົຳເດີ້” 
14:16 ແລູ້ວລູກສິດສອງຄົນນັ້ນຈັ່ງອອກຍ່ຳງເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ແລູ້ວເຫັນວ່ຳໄດູ້ເປັນ
ໄປຄືກັນກັບເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳ ເຂົຳຈັ່ງຈັດກຽມຫູ້ອງນັ້ນໄວູ້ຮຽບຮູ້ອຍໃຫູ້ສະ-
ຫລອງເທດສະກຳນມື້ກູູ້ຊຳດ ຢິວ  
14:17 ບັດຮອດຄໍ່ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳກັບລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ 
14:18 ແລູ້ວບັດພວມກິນສະຫລອງຢູ່ກັບລູກສິດ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກ
ຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ພວມກິນອຳຫຳນຢູ່ກັບເຮົຳນີ້  
ຜູູ້ນັ້ນເນຳະຊິທ ລະຍົດໃສ່ເຮຳົ” 
14:19 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກລູກສິດກ ເກີດເປັນທຸກແລູ້ວບັດນີ້ ຕ່ຳງຈັ່ງຖຳມເພິ່ນແຕ່ລະ
ຄົນວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ຂູ້ຳບໍ້” ແລູ້ວອີກຄົນໜຶ່ງຖຳມວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ຂູ້ຳຊະບໍ້” 
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14:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ມັນເປັນຜູູ້ໜຶ່ງໃນລູກສິດສິບສອງຄົນນີ້ ຄື
ເປັນຜູູ້ຈິ້ມໃນຈຳນດຽວກັນກັບເຮົຳນີ້ເນຳະ 
14:21 ຄື ສ ຳລັບເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນ ມັນຊິຕູ້ອງເປັນໄປຕຳມຄ ຳທີ່ຂຽນໄວູ້ຢູ່
ແລູ້ວ  ແຕ່ໃຫູ້ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຜູູ້ທີ່ທ ລະຍົດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຄືຄັ່ນຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້
ເກີດມຳເລີຍ ກ ຊິດີກວ່ຳສ ຳລັບເຂົຳ” 
14:22 ແລູ້ວຫວ່ຳງພວກເຂົຳພວມກິນສະຫລອງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ຫຍິບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່
ຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວຂອບຄຸນ ແລູ້ວຈັ່ງບິໃຫູ້ພວກລູກສິດເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັບກິນເດີ້ ອັນນີ້-
ແມ່ນຄືກຳຍຂອງເຮົຳ” 
14:23 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຫຍິບຖູ້ວຍ ຂອບຄຸນ ແລູ້ວໃຫູ້ເຂົຳ ເຂົຳກ ຮັບໄປດື່ມຄູ່ຄົນ 
14:24 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳກັບເຂົຳອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັບດື່ມເດີ້ ອັນນີ້ແມ່ນຄືເລືອດຂອງເຮົຳ ທີ່
ເປັນພັນທະສັນຍຳໃໝ່ ຊຶ່ງຕູ້ອງຫລັ່ງໄຫລອອກເພື່ອຄົນຫລວງຫລຳຍ 
14:25 ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ດື່ມນໍ້ຳໝຳກເຄືອອະງ ່ນນີ້
ຕໍ່ໄປອີກ ຈົນຮອດມື້ນັ້ນຢູ່ຂູ້ຳງໜູ້ຳພູູ້ນ ຄືມື້ທີ່ເຮົຳຊິດື່ມໃໝໃ່ນລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ” 
14:26 ບັດຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດກ ພຳກັນອອກໄປ
ຍັງພູເຂົຳໝຳກກອກເທດ 
14:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຊິສະດຸດໃຈຍູ້ອນເຮົຳໃນ
ຄືນນີ້ເອງ ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິຟຳດຊິຕີຜູູ້ລູ້ຽງແກະໃຫູ້ແຫລກ ແລູ້ວ
ແກະຝູງນັ້ນຊິກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປ’ 
14:28 ແຕ່ບັດເຮົຳເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ເຮົຳຊິໄປຍັງແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ກ່ອນ
ເຈົ້ຳ” 
14:29 ບັດນີ້  ເປໂຕ ບອກເພິ່ນວ່ຳ “ແມ່ນແຕ່ໝົດຄູ່ຄົນຊິສະດຸດໃຈຫລົງໄປ ຜູູ້ຂູ້ຳຊິບໍ່
ສະດຸດເລີຍ” 
14:30 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເດີ້ 
ໃນມື້ນີ້ ຄືຄືນນີ້ເອງ ກ່ອນໄກ່ຊິຂັນສອງເທື່ອ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດເຮົຳສຳມເທື່ອ” 
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14:31 ແຕ່ ເປໂຕ ເລີຍສຳບຳນຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງເຂົ້ຳໄປອີກວ່ຳ “ເຖິງແມ່ນຜູູ້ຂູ້ຳຊິຕູ້ອງ
ຕຳຍກັບທ່ຳນ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິບໍ່ປະຕິເສດທ່ຳນເລີຍ” ພວກລູກສິດກ ເວົ້ຳຄືກັນໝົດຄູ່ຄົນ 
14:32 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບພວກລູກສິດມຳຍັງໝູ້ອງໜຶ່ງຊື່ ເຄັດເຊມຳເນ  ແລູ້ວເພິ່ນ
ເວົ້ຳກັບລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ໃຫູ້ນັ່ງຢູ່ນີ້ໄວູ້ເດີ້ ບັດຍຳມເຮົຳອອກໄປອະທິຖຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ” 
14:33 ແລູ້ວເພິ່ນກ ພຳ ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ  ກັບ ໂຢຮັນ ໄປນ ຳ ຮອດແລູ້ວເພິ່ນກ ເກີດ
ກຳນປັ່ນປ່ວນໜັກໃຈຫລຳຍຂະໜຳດ 
14:34 ຈັ່ງເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃຈເຮົຳເປັນທຸກເກືອບຊິຕຳຍ ໃຫູ້ຖູ້ຳຄອຍຖູ້ຳ
ເຝົ້ຳເບິ່ງຢູ່ນີ້ເດີ້” 
14:35 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຍ່ຳງອອກໄປອີກໜ່ອຍໜຶ່ງ ລົ້ມລົງທີ່ດິນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຂ ວ່ຳ ຄັ່ນເປັນໄປຂ ໃຫູ້ໂມງທີ່ຊິຮອດຜ່ຳນພົ້ນໄປຈຳກເພິ່ນ 
14:36 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳອີກວ່ຳ “ ອັບບຳ ໆ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ພໍ່ສຳ-
ມຳດເຮັດໝົດຄູ່ແນວໄດູ້ ຂ ເອົຳຈອກນີ້ອອກຈຳກຜູູ້ຂູ້ຳໄປເຖີດ ແຕ່ວ່ຳຢ່ຳໃຫູ້ເປັນ
ຕຳມໃຈຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງພໍ່ເລີຍ” 
14:37 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ກັບມຳ ໄດູ້ຮັບພວກລູກສິດນອນຫລັບຢູ່ ເລີຍເວົ້ຳກັບ 
ເປໂຕ ວ່ຳ “ ຊີໂມນ   ເປໂຕ  ເອີຍ ພວກເຈົ້ຳຄືນອນຫລັບກັນຕີ້ ຊິຄອຍຖູ້ຳເຝົ້ຳຢູ່
ໂມງດຽວບໍ່ໄດູ້ບໍ້ 
14:38 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄວນລະວັງ ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຊະເດີ້ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຂົ້ຳ
ສູ່ກຳນທົດລອງເດີ້ ຈິດໃຈພູ້ອມແລູ້ວກ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງກ ອ່ອນກ ຳລັງ” 
14:39 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງອອກໄປອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໄດູ້ເວົ້ຳເປັນ
ຄ ຳເກົ່ຳອີກ 
14:40 ແລູ້ວບັດເພິ່ນກັບມຳ ໄດູ້ຮັບລູກສິດນອນຫລັບຢູ່ຄືເກົ່ຳ (ຍູ້ອນວ່ຳໜັງຕຳເຂົຳ
ໜັກຈັ່ງມືນບໍ່ຂຶ້ນ) ຝ່ຳຍພວກເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກຄວຳມຊິຕອບເພິ່ນ 
14:41 ແລູ້ວບັດເພິ່ນກັບໄປເທື່ອທີ່ສຳມ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ທັນທີ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ນອນຕໍ່ໄປໃຫູ້ມັນຫຳຍເໜື່ອຍຊະ ນີ້ແຫລະ ພ ແລູ້ວ ຄືໂມງນັ້ນໄດູ້ມຳຮອດມຳເຖິງ
ແລູ້ວ ຊຶ່ງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຕູ້ອງຖືກທ ລະຍົດໃຫູ້ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງຄົນບຳບ 
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14:42 ລຸກຂຶ້ນໄປກັນເຖິ ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດເຮົຳນັ້ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ” 
14:43 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຂຳດຄ ຳ ພ ດີ ຢູດຳ ຊຶ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງ
ໃນພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ ກັບມີຄົນຫລວງຫລຳຍຂະໜຳດຖືດຳບຖືໄມູ້ຕະ-
ບອງ ໄດູ້ມຳຈຳກພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳພູ້ອມພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ ່
14:44 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດເພິ່ນນັ້ນ ໄດູ້ຕົກລົງກັບພວກນັ້ນມຳກ່ອນແລູ້ວຊິໃຫູ້ສັນ-
ຍຳນວ່ຳ “ຜູູ້ໃດທີ່ເຮົຳຈຸບແກູ້ມ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ໃຫູ້ຈັບກຸມເຂົຳໄວູ້ໃຫູ້ດີໆ ແລູ້ວຈັ່ງ
ນ ຳອອກໄປເລີຍ” 
14:45 ແລູ້ວພ  ຢູດຳ ມຳເຖິງ ເຂົຳຍ່ຳງກົງເຂົ້ຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ອຳຈຳນ
ເຈົ້ຳຂູ້ຳໆ” ແລູ້ວຈັ່ງຈຸບແກູ້ມເພິ່ນ 
14:46 ແລູ້ວຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ຈັບກຸມເພິ່ນເອົຳອອກໄປ 
14:47 ແລູ້ວມີລູກສິດຄົນໜຶ່ງທີ່ຢືນຢູ່ໃກູ້ໆ ໄດູ້ຊັກດຳບອອກ ແຂູ້ວຖືກຫູຂອງຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ຂອງມະຫຳປະໂລຫິດ ຂຳດອອກ 
14:48 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຖຳມພວກມຳນັ້ນວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເບິ່ງເຮົຳວ່ຳເປັນໂຈນບໍ້ 
ຈັ່ງຖືດຳບ ຖືຕະບອງອອກມຳຈັບເຮົຳ 
14:49 ເຮົຳໄດູ້ສອນຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນຄູ່ມື້ຕອນພວກເຈົ້ຳຢູ່  ແຕ່ຫວ່ຳງນັ້ນພວກເຈົ້ຳບໍ່
ໄດູ້ຈັບເຮົຳ ແຕ່ມັນຊິຕູ້ອງສ ຳເລັດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ” 
14:50 ແລູ້ວລູກສິດໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ປະເພິ່ນໄວູ້ກັບພວກນັ້ນ ແລູ້ວພຳກັນໜໄີປ 
14:51 ແລູ້ວມີຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ໃສ່ເສື້ອຜູ້ຳ ມີແຕ່ຫົ່ມຜູ້ຳປ່ຳນຄຸມໂຕໄວູ້ ຕິດຕຳມ
 ພຣະເຢຊູ ໄປ ແລູ້ວພວກໜຸ່ມໆ ໄດູ້ຈັບດຶງເຂົຳໄວູ້ 
14:52 ແຕ່ເຂົຳໄດູ້ປະຜູ້ຳປ່ຳນຜືນນັ້ນ ເຫລືອແຕ່ໂຕໜີອອກໄປ 
14:53 ບັດນີ້ພວກນັ້ນໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ໄປຫຳມະຫຳປະໂລຫິດ ແລູ້ວມີພວກຫົວ-
ໜູ້ຳປະໂລຫິດ ພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ກັບນັກທ ຳພວມຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ຫັ້ນ 
14:54 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ເປໂຕ  ກ ໄດູ້ຕິດຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປຢູ່ຫ່ຳງໆ ຈົນເຂົ້ຳໄປເຖິງວັງ
ຂອງມະຫຳປະໂລຫິດ ແລູ້ວໄດູ້ນັ່ງອົບອຸ່ນຢູ່ໄຟກັບພວກຄົນໃຊູ້ 
14:55 ແລູ້ວພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກສະມຳຊິກສະພຳ ໄດູ້ຫຳຂໍ້ພະຍຳນ
ຫັກຖຳນຕູ່ໃສ່ ພຣະເຢຊູ ເພື່ອຈັບຜິດປະຫຳນເພິ່ນໄດູ້ ແຕ່ຫຳຫັກຖຳນບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
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14:56 ຄືວ່ຳມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ເວົ້ຳເປັນພະຍຳນບໍ່ຈິງໃສ່ເພິ່ນ ແຕ່ຄ ຳເວົ້ຳຂອງເຂົຳນັ້ນ
ບໍ່ກົງກັນ 
14:57 ແລູ້ວຈັ່ງມີຜູູ້ລຳງຄົນຢືນຂຶ້ນ ເວົ້ຳເປັນຄວຳມບໍ່ຈິງກ່ຳວຫຳເພິ່ນວ່ຳ 
14:58 “ພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນຄົນນີ້ວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິທ ຳລຳຍພຣະວຫິຳນນີ້ທີ່ສູ້ຳງໄວູ້ດູ້ວຍມືຄົນ 
ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ສຳມ ເຮົຳຊິສູ້ຳງອີກວິຫຳນໜຶ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງດູ້ວຍມືຂອງຄົນ
ເລີຍ’” 
14:59 ແຕ່ຄ ຳພະຍຳນຂອງຄົນພວກນັ້ນ ກ ຍັງແຕກຕ່ຳງບໍ່ກົງກັນ 
14:60 ແລູ້ວບັດນີ້ ມະຫຳປະໂລຫິດຈັ່ງລຸກຂຶ້ນຢືນໃນໝູ່ພວກທີ່ຊຸມນຸມຖຳມ ພຣະ-
ເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳຄືບໍ່ຕອບອີຫຍງັແໜບ່ໍ້ ແມ່ນອີຫຍັງທີ່ພວກນີ້ໄດູ້ກ່ຳວຫຳເຈົ້ຳ” 
14:61 ແຕ່ເພິ່ນນິ່ງຢູ່ ບໍ່ໄດູ້ຕອບໂຕູ້ອີຫຍັງເລີຍ ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ມະຫຳປະໂລຫິດ
ຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ແມ່ນຕີ້ ທີ່ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ບ ຣົມສຸກນັ້ນບໍ້” 
14:62 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເປັນ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳຜູູ້ເປັນ
ບຸດມະນຸດນັ້ນ ນັ່ງທຳງຂວຳຂອງຜູູ້ເພິ່ນມີລິດທຳນຸພຳບ ກັບມຳໃນເມກຈຳກຟູ້ຳ-
ສະຫວັນ” 
14:63 ບັດນີ້ ມະຫຳປະໂລຫິດ ຈັ່ງຈີກເສື້ອຂອງໂຕ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຄືຊິບໍ່ຕູ້ອງ-
ກຳນພະຍຳນຫັກຖຳນອີຫຍັງອີກແລູ້ວເນຳະ 
14:64 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນເຂົຳເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຫັນຈັ່ງ
ໃດ” ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນກ ເຫັນນ ຳກັນວ່ຳ ຄວນຊິມີໂທດເຖິງຕຳຍ 
14:65 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນກ ຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ເພິ່ນ ເອົຳຜູ້ຳມັດປິດຕຳເພິ່ນ ຟຳດຕີເພິ່ນ 
ແລູ້ວເວົ້ຳໃສ່ເພິ່ນວ່ຳ “ໃຫູ້ພະຍຳກອນເບິ່ງ” ແລູ້ວພວກຄົນໃຊູ້ເອົຳຝ່ຳມືຕົບເພິ່ນ 
14:66 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ເປໂຕ ນັ້ນ ລຳວກ ຢູ່ໃນລຳນນອກຂອງວັງຢູ່ທຳງລຸມນັ້ນ ມີແມຍິ່ງ
ຄົນໜຶ່ງໃນພວກຄົນໃຊູ້ຂອງມະຫຳປະໂລຫິດໄດູ້ຍ່ຳງມຳ 
14:67 ບັດເຫັນ ເປໂຕ ອົບອຸ່ນຢູ່ໄຟເຂົຳຈູ້ອງເບິ່ງ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ແມ່ນເຈົ້ຳນີ້ເນຳະ 
ໄດູ້ຢູ່ກັບ ເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນ” 
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14:68 ແຕ່ ເປໂຕ ປະຕິເສດວ່ຳ “ທີ່ເຈົ້ຳວ່ຳນັ້ນເຮົຳບໍ່ຮູູ້ເລື່ອງ ກັບບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ” ແລູ້ວ ເປ-
ໂຕ ຈັ່ງອອກໄປເຂົ້ຳລະບຽງໜູ້ຳຂອງວັງ ແລູ້ວໄກ່ກ ຂັນພ ດີ 
14:69 ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງຄົນໃຊູ້ອີກຄົນໜຶ່ງໄດູ້ເຫັນ ເປໂຕ  ບອກກັບຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຫັ້ນ
ວ່ຳ “ຄົນນີ້ເນຳະ ເປັນຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳ” 
14:70 ແລູ້ວ ເປໂຕ ກ ປະຕິເສດອີກ  ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກຈັກນູ້ອຍ ພວກຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້
ເວົ້ຳກັບ ເປໂຕ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳນັ້ນແລູ້ວ ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳຄັກແນ່ ຄືວ່ຳເຈົ້ຳເປັນ
ຊຳວ ກຳລີເລ  ແລູ້ວສ ຳນຽງເວົ້ຳຂອງເຈົ້ຳກ ສໍ່ໄປທຳງດຽວກັນນ ຳ” 
14:71 ແຕ່ ເປໂຕ ສະບົດສຳບຳນ ດ່ຳເຂົຳວ່ຳ “ຄົນທີ່ເຈົ້ຳວຳ່ນັ້ນ ກູບໍ່ຮູູ້ຈັກມັນດອກ” 
14:72 ແລູ້ວພ ດີໄກ່ກ ຂັນເປັນເທື່ອສອງ  ເປໂຕ ຈັ່ງຄຶດຊວດເຖິງຄ ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳ
ໄວູ້ກັບເຂົຳວ່ຳ “ກ່ອນໄກ່ຂັນສອງເທື່ອ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດເຮົຳສຳມເທື່ອ” ບັດ ເປໂຕ 
ຫວົນຄຶດຂຶ້ນໄດູ້ກ ຮູ້ອງໄຫູ້ຢ່ຳງໃຫຍ່ 
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15:1 ພ ມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໄດູ້ປຶກສຳກັນກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່
ກັບນັກທ ຳພູ້ອມພວກສະມຳຊິກສະພຳ ແລູ້ວມັດ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ຈູງລຳກໄປມອບ
ໄວູ້ໃຫູ້ນຳຍ ປີລຳດ  
15:2 ແລູ້ວນຳຍ ປີລຳດ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນກະສັດຂອງຊຳດ ຢິວ ບໍ້” 
ເພິ່ນຕອບວ່ຳ “ເປັນຄືທ່ຳນເວົ້ຳນີ້ເນຳະ” 
15:3 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໄດູ້ຟູ້ອງຮູ້ອງໃສ່ໂທດເພິ່ນເປັນຫລຳຍອັນ
ຫລຳຍແນວ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຕອບອີຫຍັງເລີຍ 
15:4 ແລູ້ວນຳຍ ປີລຳດ ຖຳມເພິ່ນອີກວ່ຳ “ເປັນອີຫຍັງເຈົ້ຳຄືບໍ່ຕອບ ນີ້ແຫລະ 
ພວກເຂົຳກ່ຳວຫຳເຈົ້ຳ ເປັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ” 
15:5 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຍັງບໍ່ໄດູ້ຕອບອີຫຍັງ ນຳຍ ປີລຳດ ກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ 
15:6 ບັດນີ້ ຕຳມປະເພນີໃນເທດສະກຳນລູ້ຽງສະຫລອງນັ້ນ ນຳຍ ປີລຳດ ເຄີຍປ່ອຍ
ນັກໂທດຄົນໜຶ່ງໃຫູ້ປະຊຳຊົນຕຳມທີ່ເຂົຳຮູ້ອງຂ  
15:7 ແລູ້ວຕອນນັ້ນ ມີນັກໂທດຄົນໜຶ່ງຊື່  ບຳຣຳບຳ  ຊຶ່ງຜູູ້ນີ້ຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ກັບໝູ່
ພວກຄົນກະບົດ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຂູ້ຳຄົນໃນກຳນກະບົດນັ້ນ 
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15:8 ແລູ້ວພວກຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນພຳກັນຮູ້ອງສຽງດັ່ງ ຂ ນຳຍ ປີລຳດ ໃຫູ້ເຮັດ
ຕຳມປະເພນີທີ່ ລຳວ ເຄີຍເຮດັໃຫູ້ເຂົຳນັ້ນ 
15:9 ແຕ່ນຳຍ ປີລຳດ ໄດູ້ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຮົຳປ່ອຍກະສັດຂອງ
ຊຳດ ຢິວ ໃຫູ້ບໍ້” 
15:10 ຄື ລຳວ ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດໄດູ້ມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ຍູ້ອນເຂົຳ
ອິດສຳເພິ່ນ 
15:11 ແຕ່ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຍຸຍົງພວກປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນ ໃຫູ້ຂ ນຳຍ ປີລຳດ 
ປ່ອຍນັກໂທດ ບຳຣຳບຳ ແທນ ພຣະເຢຊູ  
15:12 ແລູ້ວນຳຍ ປີລຳດ ໄດູ້ຖຳມເຂົຳອີກວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຊິໃຫູ້ເຮົຳເຮັດຈັ່ງໃດກັບຄົນ
ນີ້ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳເອີ້ນວ່ຳກະສັດຂອງຊຳດ ຢິວ ” 
15:13 ບັດນີ້ ພວກປະຊຳຊົນຮູ້ອງແຮງສຽງດັ່ງອີກວ່ຳ “ຕອກຄຶງເຂົຳຊະທີ່ໄມູ້ກຳງ-
ແຂນ ໂລດ ” 
15:14 ບັດນີ້ ນຳຍ ປີລຳດ ຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕອກຄຶງເພິ່ນຍູ້ອນຫຍັງ ເພິ່ນໄດູ້
ເຮັດຜິດອີຫຍັງ” ແຕ່ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ແຮງຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ຕອກຄຶງເຂົຳ ໂລດ ໆ” 
15:15 ແລູ້ວນຳຍ ປີລຳດ  ຈັ່ງປ່ອຍນັກໂທດ ບຳຣຳບຳ ໃຫູ້ເຂົຳ ຍູ້ອນຢຳກເອົຳໃຈ
ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນ ກັບພ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ຂູ້ຽນຕີ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ ກ ມອບເພິ່ນໃຫູ້ໄປຕອກຄຶງ
ໄວູ້ທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນ 
15:16 ແລູ້ວພວກທະຫຳນ ໂຣມ ເລີຍນ ຳເອົຳ ພຣະເຢຊູ ອອກໄປ ເຂົ້ຳໄປຂູ້ຳງໃນຕ ຳ
ໜັກ ຂອງຜ ູ້ບັນຊາທະຫານ ໂຣມ   ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳສຳນ ປະໄຣໂຕຣຽນ  ແລູ້ວເອີ້ນ
ພວກທະຫຳນທັງກອງມຳໂຮມກັນ 
15:17 ແລູ້ວພວກທະຫຳນນັ້ນກ ຫຳເອົຳເສື້ອສີມ່ວງມຳໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເອົຳໜ
ຳມມຳສຳນເປັນມົງກຸດ ສວມໃສ່ຫົວຂອງເພິ່ນນ ຳ 
15:18 ແລູ້ວແກູ້ງຄ ຳນັບເພິ່ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ກະສັດຂອງຊຳດ ຢິວ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ຊົງພຣະຈະ-
ເລີນເຖີ້ນ” 
15:19 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເອົຳໄມູ້ອໍ້ຟຳດຕີຫົວເພິ່ນ ກັບໄດູ້ຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ເພິ່ນ ແລູ້ວຄຸກ-
ເຂົ່ຳລົງແກູ້ງເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນ 
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15:20 ບັດເຍຳະເຍີ້ຍເພິ່ນພ ແຮງແລູ້ວ ເຂົຳເອົຳເສື້ອສີມ່ວງນັ້ນອອກ ແລູ້ວເອົຳເສື້ອ
ຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນສວມໃສ່ໃຫູ້ ແລູ້ວໄດູ້ນ ຳເພິ່ນອອກໄປເພື່ອຊິຕອກຄຶງທີ່ໄມູ້-
ກຳງແຂນ 
15:21 ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງຊື່  ຊີໂມນ  ເປັນຊຳວ ກີເຣເນ  ເປັນພໍ່ຂອງ  ອຳເລັກຊັນໂດ  
ກັບ ຣູໂຟ  ພວມຍ່ຳງມຳຈຳກທຳງຊົນນະບົດຕຳມທຳງນັ້ນມຳ ພວກທະຫຳນຈັ່ງ
ເກນ ຊີໂມນ ໃຫູ້ແບກໄມູ້ກຳງແຂນຂອງເພິ່ນ 
15:22 ແລູ້ວພວກທະຫຳນພຳ ພຣະເຢຊູ ມຳເຖິງໝູ້ອງໜຶ່ງຊື່ ໂຄລະໂຄທຳ  ແປວ່ຳ 
ກະໂຫລຫົວ 
15:23 ແລູ້ວທະຫຳນໄດູ້ເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນປົນກັບຢຳງໄມູ້ຫອມໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ກິນ ແຕ່
ເພິ່ນບໍ່ຮັບກິນ 
15:24 ແລູ້ວບັດທະຫຳນຕອກຄຶງເພິ່ນທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນແລູ້ວ ເຂົຳກ ເອົຳເສື້ອຄຸມຍຳວ
ເພິ່ນຈັບສະຫລຳກແບ່ງປັນກັນອອກໄປແຕ່ລະຄົນຕຳມຫັ້ນ 
15:25 ບັດທະຫຳນຕອກຄຶງ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ນັ້ນເປັນເວລຳສຳມໂມງເຊົ້ຳ 
15:26 ແລູ້ວມີທຳຂຽນຂໍ້ຫຳທີ່ລົງໂທດເພິ່ນ ໄວູ້ເທິງຫົວວ່ຳ “ກະສັດຂອງຊຳດ ຢິວ ” 
15:27 ແລູ້ວນອກຈຳກ ພຣະເຢຊູ  ກ ມີໂຈນສອງຄົນຕອກຄຶງໄວູ້ພູ້ອມກັບເພິ່ນ ທຳງ
ຂວຳຄົນໜຶ່ງ ກັບທຳງຊູ້ຳຍອີກຄົນໜຶ່ງ 
15:28 ແລູ້ວຄ ຳພະຍຳກອນນັ້ນທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ໄດູ້ສ ຳເລັດແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳ 
“ທ່ຳນໄດູ້ຖືກນັບໄວູ້ກັບຜູູ້ທີ່ຜິດກົດໝຳຍ” 
15:29 ແລູ້ວຝ່ຳຍຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຍ່ຳງຜ່ຳນໄປມຳນັ້ນ ກ ດ່ຳເພິ່ນ ສ່ຳຍຫົວຂອງເຂົຳ
ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮີ້ຍ ເຈົ້ຳຜູູ້ຊິທ ຳລຳຍພຣະວຫິຳນກັບສູ້ຳງຂຶ້ນໃນສຳມມື້ນ່ະ 
15:30 ໃຫູ້ຊ່ອຍໂຕເອງໃຫູ້ລອດກ່ອນແມ່ະ ລົງມຳຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນເດີ້” 
15:31 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບນັກທ ຳກ ພູ້ອມກັນເຍຳະເຍີ້ຍ
ເພິ່ນວ່ຳ “ເຂົຳເຄີຍຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫູ້ລອດໄດູ້ ແຕ່ຊ່ອຍໂຕເອງບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
15:32 ໃຫູ້ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ  ກະສັດ ອິສະຣຳເອນ  ລົງມຳຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນ
ທັນທີເຖິ ເພື່ອເຮົຳຊິໄດູ້ເຫັນໄດູ້ເຊື່ອ” ແລູ້ວໂຈນສອງຄົນນັ້ນທີ່ຖືກຕອກຄຶງໄວູ້ກັບ
ເພິ່ນກ ເວົ້ຳຄ ຳຫຍຳບຊູ້ຳໃສ່ເພິ່ນນ ຳ 
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15:33 ແລູ້ວບັດຍຳມທ່ຽງພ ດີ ຄວຳມມືດໄດູ້ປົກຄຸມທົ່ວທັງແຜ່ນດິນຮອດບ່ຳຍສຳມ 
15:34 ພ ບ່ຳຍສຳມໂມງແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ “ ເອໂລອີ   ເອໂລອີ  
ລຳມຳສະບັກທຳນີ” ແປວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເອີຍ ພຣະເຈົ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເອີຍ 
ເປັນຫຍັງທ່ຳນໄດູ້ປະຖິ້ມຜູູ້ຂູ້ຳ” 
15:35 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຫັ້ນບັດໄດູ້ຍິນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເຂົຳ
ເອີ້ນ ເອລີຢຳ ” 
15:36 ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງໄດູ້ແລ່ນໄປເອົຳຟອງນໍ້ຳຈຸ່ມເຫລົ້ຳອະງ ່ນສົ້ມ ສຽບໃສ່ປຳຍໄມູ້-
ອໍ້ ເອົຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ກິນ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຮົຳປ່ອຍເຂົຳໄວູ້ເຖິ ຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງວ່ຳ  
ເອລີຢຳ ຊິລົງມຳປົດເຂົຳລົງຢູ່ບໍ້” 
15:37 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງອອກເປັນສຽງດັ່ງ ຮູ້ອງແລູ້ວປ່ອຍຈິດວິນຍຳນ
ຂອງເພິ່ນອອກໄປ 
15:38 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ມ່ຳນໃຫຍ່  (ທີ່ກັ້ນຫູ້ອງສັກສິດບ ລິສ ດໃນພຣະວິຫານ
ໄວູ້)  ໄດູ້ຖືກຈີກລົງເປັນສອງທ່ອນ ແຕ່ເທິງໄປຮອດລຸມ 
15:39 ແລູ້ວສ່ວນນຳຍຮູ້ອຍທະຫຳນ ໂຣມ ທີ່ຢືນຢູ່ກົງໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  ບັດເຫັນວ່ຳ
ເພິ່ນໄດູ້ຮູ້ອງສຽງດັ່ງກັບໄດູ້ປ່ອຍຈິດວິນຍຳນອອກໄປແລູ້ວ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ແທູ້ຈິງ
ແລູ້ວ ທ່ຳນຜູູ້ນີ້ແມ່ນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ” 
15:40 ແລູ້ວມີພວກແມຍິ່ງຢືນເບິ່ງຢູ່ແຕ່ໄກ ແລູ້ວໃນພວກແມຍິ່ງນັ້ນມີ  ມຳຣິອຳ 
ຊຳວ ມັກດຳລຳ  ກັບ ມຳຣິອຳ ແມຂ່ອງ ຢຳໂກໂບ ຜູູ້ທີ່ສອງ ກັບຂອງ ໂຢເສ  ກັບ
ນຳງ ສະໂລເມ  
15:41 ແມຍິ່ງພວກນັ້ນເຄີຍຕິດຕຳມຮັບໃຊູ້ ພຣະເຢຊູ  ຕອນເພິ່ນຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ກຳລີ-
ເລ  ແລູ້ວກ ມີແມຍິ່ງອື່ນໆ  ອີກຫລຳຍຄົນທີ່ໄດູ້ຂຶ້ນມຳຍັງ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ກັບເພິ່ນ
ຫວ່ຳງນັ້ນ 
15:42 ແລູ້ວບັດໃກູ້ຊິຮອດຄໍ່ຳ ຊຶ່ງເປັນມື້ກຽມສະຫລອງ ຄືມື້ກ່ອນມື້ພັກງຳນຂອງ 
ຊຳວຢິວ  
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15:43  ໂຢເຊບ  ຊຳວ ອຳຣີມຳທຳຍ  ຊຶ່ງເປັນສະມຳຊິກສະພຳ ຜູູ້ທີ່ເປັນຕຳນັບຖື ທັງ 
ລຳວ ພວມຄອຍຖູ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ບັດນີ້ ລຳວ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຫຳ
ນຳຍ ປີລຳດ ໂດຍຄວຳມກູ້ຳໄດູ້ຂ ສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ  
15:44 ແລູ້ວນຳຍ ປີລຳດ ກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດທີ່ ພຣະເຢຊູ ຕຳຍແລູ້ວ ຈັ່ງເອີ້ນນຳຍ
ຮູ້ອຍມຳຖຳມລຳວວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຕຳຍແລູ້ວບໍ້ 
15:45 ແລູ້ວບັດໄດູ້ຮູູ້ເລື່ອງຈຳກນຳຍຮູ້ອຍແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງມອບສົບ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ນຳຍ
 ໂຢເຊບ  
15:46 ແລູ້ວຝ່ຳຍນຳຍ ໂຢເຊບ  ລຳວ ໄດູ້ຊື້ຜູ້ຳປ່ຳນເນື້ອລະອຽດ ກັບໄດູ້ຍົກເອົຳສົບ
ຂອງເພິ່ນລົງມຳ ແລູ້ວເອົຳຜູ້ຳປ່ຳນພັນຫຸູ້ມສົບເພິ່ນໄວູ້ ແລູ້ວເອົຳສົບຂອງເພິ່ນໄປ
ວຳງໄວູ້ໃນອຸບໂມງ ຊຶ່ງສະກັດໄວູ້ໃນຫີນແຂງ ແລູ້ວຈັ່ງກິ້ງກູ້ອນຫີນລົງອັດປຳກ
ອຸບໂມງໄວູ້ 
15:47 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ມຳຣິອຳ ຊຳວ ມັກດຳລຳ  ກັບ ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນແມຂ່ອງ ໂຢເສ  ໄດູ້
ສັງເກດໝູ້ອງທີ່ສົບຂອງເພິ່ນຖືກມຽນໄວູ້ 

ມຳຣະໂກ ບົດທີ 16 
16:1 ບັດພ ມື້ພັກງຳນຂອງ ຊຳວຢິວ ຜ່ຳນໄປແລູ້ວ  ມຳຣິອຳ ຊຳວ ມັກດຳລຳ   ມຳຣິ-
ອຳ ແມ່ຂອງ ຢຳໂກໂບ  ກັບນຳງ ສະໂລເມ  ຊື້ເຄື່ອງຫອມມຳເພື່ອຊິໄປຫົດສົງສົບ
ຂອງ ພຣະເຢຊູ  
16:2 ແລູ້ວຕອນເຊົ້ຳມືດມື້ຕົ້ນອຳທິດ (ຄືມື້ອາທິດ)  ເຂົຳກ ມຳຮອດອຸບໂມງຕອນ
ຕະເວັນ ພວມ ຊິຂຶ້ນ 
16:3 ແລູ້ວເຂົຳເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ໃຜຊິຊ່ອຍກິ້ງກູ້ອນຫີນນັ້ນອອກຈຳກປຳກອຸບໂມງ” 
16:4 ແລູ້ວບັດເຂົຳຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນກູ້ອນຫີນນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນກູ້ອນຫີນທີ່ໃຫຍ່ຂະໜ
ຳດ ໄດູ້ຖືກກິ້ງອອກໄປແລູ້ວ 
16:5 ບັດພ ເຂົຳເຂົ້ຳໄປໃນອຸບໂມງແລູ້ວ ໄດູ້ເຫັນໜຸ່ມຜູູ້ໜຶ່ງນຸ່ງຫົ່ມຜູ້ຳຍຳວເປັນສີ
ຂຳວຈົວະ ນັ່ງຢູ່ຂູ້ຳງຂວຳ ແມ່ຍິງພວກນັ້ນກ ເລີຍຕົກໃຈຫລຳຍ 
16:6 ແລູ້ວຝ່ຳຍໜຸ່ມນັ້ນບອກເຂົຳວ່ຳ “ຢ່ຳຕົກໃຈເລີຍ ພວກເຈົ້ຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ 
ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ຊຶ່ງໄດູ້ຖືກຕອກຄຶງໄວູ້ທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ
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ຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນີ້ດອກ ນີ້ແຫລະ ເບິ່ງໝູ້ອງທີ່ເຂົຳໄດູ້ວຳງສົບຂອງ
ເພິ່ນນັ້ນ 
16:7 ໃຫູ້ໄປບອກພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ທັງ ເປໂຕ ເດີ້ວ່ຳ ເພິ່ນໄປຍັງແຄວູ້ນ 
ກຳລີເລ ກ່ອນພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຊິເຫັນເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ ຄືກັນກັບເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້
ກັບພວກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ” 
16:8 ແລູ້ວແມຍິ່ງພວກນັ້ນກ ຟູ້ຳວໜີອອກຈຳກອຸບໂມງໄປ ຍູ້ອນຕົກໃຈໂຕສັ່ນ 
ແລູ້ວເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳກັບໃຜຍູ້ອນເຂົຳຢູ້ຳນ 
16:9 ຄືຍຳມເຊົ້ຳມືດມື້ຕົ້ນອຳທິດນັ້ນ ບັດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ 
ເພິ່ນໄດູ້ສ ຳແດງໂຕເພິ່ນເອງໃຫູ້ ມຳຣິອຳ ຊຳວ ມັກດຳລຳ ເຫັນກ່ອນ ຄືຄົນນັ້ນທີ່
ເພິ່ນໄດູ້ຂັບໄລ່ຜີອອກເຈັດໂຕ 
16:10 ແລູ້ວ ມຳຣິອຳ ຈັ່ງອອກໄປບອກພວກຄົນທີ່ເຄີຍຢູ່ກັບເພິ່ນແຕ່ກ່ອນ ຫວ່ຳງ-
ນັ້ນພວກເຂົຳພວມຮູ້ອງໄຫູ້ເປັນທຸກຢູ່ 
16:11 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ກັບວ່ຳ 
ມຳຣິອຳ ໄດູ້ເຫັນເພິ່ນແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ບໍ່ເຊື່ອ 
16:12 ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສະແດງໂຕເພິ່ນໃນອີກລັກສະນະໜຶ່ງຕໍ່
ລູກສິດສອງຄົນ ບັດສອງຄົນເຂົຳພວມຍ່ຳງອອກໄປຕຳມທຳງໃນຊົນນະບົດ 
16:13 ແລູ້ວລູກສິດສອງຄົນນັ້ນຈັ່ງໄປບອກລູກສິດຄົນອື່ນໆ ແຕ່ເຂົຳນັ້ນກ ບໍ່ເຊື່ອຄື
ກັນ 
16:14 ຢູ່ມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສ ຳແດງໂຕເພິ່ນເອງຕໍ່ລູກສິດສິບເອັດຄົນຕອນເຂົຳພວມ
ກິນເຂົ້ຳຢູ່ ແລູ້ວເພິ່ນເລີຍວ່ຳເຂົຳຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ເຊື່ອກັບໃຈແຂງກະດູ້ຳງຂອງ
ພວກເຂົຳ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ຍອມເຊື່ອຄົນທີ່ໄດູ້ເຫັນເພິ່ນຫລັງຈຳກເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍແລູ້ວນັ້ນ 
16:15 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳສັ່ງພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອອກໄປທົ່ວ-
ໂລກເຖິ ແລູ້ວປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຕໍ່ມະນຸດໝົດຄູ່ຄົນເດີ້ 
16:16 ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈກັບຮັບພິທີຈຸ່ມນໍ້ຳກ ຊິລອດ ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮັບເຊື່ອຊິບໍ່ຫລີກ-
ເວັ້ນກຳນລົງໂທດ 
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16:17 ແລູ້ວເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນແນວໝູນ່ີ້ຊິຕຳມຄົນທີ່ເຊື່ອ ຄືເຂົຳຊິຂັບໄລ່ຜີອອກ
ໂດຍໃນນຳມຂອງເຮົຳ ເຂົຳຊິເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ  ທີ່ບໍ່ຮ ູ້ຈັກມາກ່ອນ 
16:18 ພວກເຂົຳຊິຈັບງູຂຶ້ນມຳໄດູ້ ແລູ້ວຄັ່ນເຂົຳຊິກິນຊິດື່ມແນວເປັນພິດເປັນໄພ ມັນ
ຊິບໍ່ເປັນອັນຕະລຳຍກັບເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳຊິວຳງມືເທິງຄົນເຈັບໄຂູ້ ແລູ້ວຄົນເຈັບໄຂູ້
ນັ້ນຊິເຊົຳເປັນດີ ໂລດ ” 
16:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເວົ້ຳກັບເຂົຳແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງຖືກຮັບຂຶ້ນໄປໃນ
ສະຫວັນ ນັ່ງຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
16:20 ແລູ້ວພວກລູກສິດນັ້ນຈັ່ງອອກໄປປະກຳດສອນຢູ່ທົ່ວໝົດຄູ່ໝູ້ອງ ແລູ້ວອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຮ່ວມງຳນນ ຳເຂົຳ ສະໜັບສະໜູນຄ ຳສອນຂອງເຂົຳໂດຍ
ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນທີ່ປະກອບຕຳມຫັ້ນ ອຳເມນ 

ລູກາ 
ລູກຳ ບົດທີ 1 

1:1-4 ສະບຳຍດີທ່ຳນ ເທໂອຟີໂລ  ໝູຜູູ່້ຮັກພຣະເຈົ້ຳ ກໍ່ເຮົຳຊິສົ່ງຈົດໝຳຍມຳໃຫູ້ໝູ່
ນີ້ ກ ຍູ້ອນວ່ຳເລື່ອງນັ້ນທີ່ເປັນໄປແລູ້ວຢູ່ທຳງນີ້ຄືເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ໄດູ້ມີຫລຳຍ
ຄົນລົງມືບັນທຶກໄວູ້ແໜ່ແລູ້ວຄືຜູູ້ທີ່ເຂົຳໄດູ້ຮັບມອບໝຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ພວກເຂົຳນັ້ນໄດູ້ເຫັນກັບຕຳໄດູ້ຍິນກັບຫູຈັ່ງໄດູ້ເປັນພະຍຳນຫັກຖຳນ ໄດູ້ບອກໄດູ້
ສອນພວກເຮົຳໃຫູ້ຮູູ້ຈັກສືບຕໍ່ກັນມຳ ເຮົຳຈັ່ງເຫັນສົມຄວນທີ່ຊິຂຽນອອກມຳໝົດ
ຕຳມລ ຳດັບໃຫູ້ໝູຮູູ່້ຈັກນ ຳ ເພື່ອໝູ່ຊິໄດູ້ໝັ່ນໃຈ ແລູ້ວຮູູ້ຈັກຄວຳມບໍ່ຈິງຈິງຄັກແນ່
ໃນຄ ຳສອນທີ່ໄດູ້ຍິນມຳນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳນີ້ໄດູ້ສືບມຳຄັກໝົດແລູ້ວໃນເລື່ອງນີ້ຕັ້ງ
ແຕ່ທ ຳອິດມຳ 
1:5 ຄືໃນສະໄໝ ເຮໂຣດ ເປັນເຈົ້ຳເມືອງປົກຄອງເຂດ ຢູດຳຍ ນັ້ນ ຕອນນັ້ນມີປະ-
ໂລຫິດຄົນໜຶ່ງຊື່ນຳຍ ຊຳຂຳຣີຢຳ  ຜູູ້ນີ້ຢູ່ໃນໝູ່ກອງເວນຂອງ ອຳບີຢຳ  ເມຍ ລຳວ 
ຊື່ວ່ຳ ເອລີຊຳເບັດ  ເຂົຳທັງສອງເປັນເຊື້ອສຳຍຕະກູນ ອຳໂຣນ   (ຜ ູ້ເປັນອູ້າຍຂອງ
 ໂມເຊ ໃນສະໄໝກ່ອນ) 
1:6 ພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈກັບສອງຜົວເມຍນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳໃຊູ້ຊີວິດຖືກຕູ້ອງຕຳມແນວທຳງ
ຂອງເພິ່ນທີ່ມີກ່ຳວໄວູ້ໃນບົດບັນຍັດໝົດຄູ່ຂໍ້ບໍ່ມີໝູ້ອງຕິ 
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1:7 ເຂົຳທັງສອງກ ເຖົ້ຳແລູ້ວ ນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ນີ້ເປັນໝນັເລີຍບໍ່ມີລູກ 
1:8 ຢູ່ມຳມື້ໜຶ່ງ ຊຳຂຳຣີຢຳ ຢູ່ໃນພຣະວຫິຳນເຮັດໜູ້ຳທີ່ນ ຳເຄື່ອງຖວຳຍຕຳມເຄີຍ 
1:9 ມື້ນັ້ນ ຊຳຂຳຣີຢຳ ກ ໄດູ້ຈັບສະຫລຳກນ ຳໝູ່ກອງເວນຕຳມປະເພນີພ ດີ ລຳວກ 
ຖືກເປັນຜູູ້ຊິນ ຳເອົຳເຄື່ອງຫອມເຜົຳບູຊຳເຂົ້ຳຖວຳຍຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນຫູ້ອງສັກສິດ
ໃນພຣະວິຫຳນ 
1:10 ບັດຮອດຍຳມ ລຳວ ເຂົ້ຳໄປ ພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ທັງຫລຳຍກ ອະທິຖຳນ
ໄຫວູ້ວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ທຳງນອກ 
1:11 ຕອນ ຊຳຂຳຣີຢຳ ພວມເຜົຳເຄື່ອງຫອມຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊຳໃນຫູ້ອງສັກສິດນັ້ນ 
ພ ດີມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳຢືນຢູ່ຂູ້ຳງຂວຳແທ່ນບູຊຳ 
1:12 ພ  ຊຳຂຳຣີຢຳ ເຫັນເທວະທູດກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ ່
1:13 ເທວະທູດເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເດີ້  ຊຳຂຳຣີຢຳ  ເອີຍ ເຮົຳນ ຳຂ່ຳວດີມຳໃຫູ້
ເຈົ້ຳຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຄ ຳວອນຂ ທີ່ເຈົ້ຳຂ ນ ຳເພິ່ນຢຳກໄດູ້ລູກແຕ່ດົນນຳນ ບັດນີ້ 
ເອລີຊຳເບັດ ເມຍເຈົ້ຳນັ້ນຊິຖືພຳມີທູ້ອງ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ລູກຊຳຍ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໃສ່ຊື່ວ່ຳ 
ໂຢຮັນ ເດີ້ 
1:14 ບັດ ໂຢຮັນ ເກີດມຳແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຊິດີໃຈຫລຳຍ ກັບຄົນທັງຫລຳຍກ ຊິຍິນດີນ ຳ 
1:15  ໂຢຮັນ ນີ້ຊິເປັນຄົນສ ຳຄັນໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເຂົຳຊິບໍ່ກິນເຫລົ້ຳ-
ຫລືເຫລົ້ຳອະງ ່ນເລີຍ ແລູ້ວເຂົຳຊິຈຸໃຈນ ຳ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຕັ້ງແຕ່ຢູ່-
ໃນທູ້ອງແມ ່
1:16 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຊິໃຊູ້ເຂົຳເປັນຜູູ້ຕັກເຕືອນພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ໃຫູ້ກັບໂຕ
ກັບໃຈມຳຫຳເພິ່ນ 
1:17  ໂຢຮັນ ນີ້ເນຳະຊິເປັນຜູູ້ແປງທຳງໄປກ່ອນ ໃຫູ້ເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນລົງມຳ  ໂຢຮັນ ຊິມີ
ອ ຳນຳດກັບຊິມີນິໄສໃຈຄ ທ ຳນອງດຽວກັນກັບ ເອລີຢຳ ນັ້ນ(ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນສະໄໝກ່ອນພູູ້ນ) ເພື່ອຊິໃຫູ້ພວກພໍ່ຄືນດີກັນກັບລູກ ກັບໃຫູ້
ພວກຄົນດື້ດູ້ຳນກັບໃຈມີນິໄສເປັນຄົນດີ ຄືພຣະເຈົ້ຳຊິໃຊູ້ ໂຢຮັນ ນີ້ໃຫູ້ກຽມຄົນ
ພວກໜຶ່ງໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຄົນຂອງເພິ່ນ” 
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1:18 ພ ເທວະທູດເວົ້ຳຈົບ ແລູ້ວ ຊຳຂຳຣີຢຳ ກ ຖຳມວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳຊິຮູູ້ໄດູ້ແນວໃດວ່ຳຊິມີ
ລູກອີຫລີ ຜູູ້ຂູ້ຳກັບເມຍກ ເຖົ້ຳຫລຳຍແລູ້ວ” 
1:19 ເທວະທູດເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຮວູ້ຳຍ ຄືບໍ່ເຊື່ອເຮົຳເນຳະ ເຮົຳຊື່ ຄັບຣິເອັນ  ເປັນທູດ
ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເຮົຳຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຖູ້ຳຟັງແຕ່ຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ບັດນີ້
ເພິ່ນໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳບອກຂ່ຳວດີນີ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳຮູູ້ 
1:20 ຈັ່ງຊັ່ນ ນີ້ແຫລະ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປເຈົ້ຳຊິປຳກກືກເວົ້ຳບໍ່ອອກຈົນຮອດມື້ລູກເຈົ້ຳອອກ
ມຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ເຊື່ອໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເຮົຳທີ່ມັນຊິເປັນໄປອີຫລີຕຳມກ ຳນົດ
ນັ້ນ” 
1:21 ພວກຄົນທີ່ຖູ້ຳ ຊຳຂຳຣີຢຳ ຢູ່ທຳງນອກຫູ້ອງສັກສິດນັ້ນກ ສົງໄສຄືຢູ່ໂດນແທູ້
ບໍ່ອອກມຳຈັກເທື່ອ 
1:22 ພ  ຊຳຂຳຣີຢຳ ອອກມຳ ແລູ້ວກ ປຳກກືກເວົ້ຳກັບເຂົຳບໍ່ອອກ ໃຊູ້ແຕ່ພຳສຳໃບູ້ຊີ້
ມືເອົຳຊື່ໆ ພວກຄົນທີ່ຖູ້ຳຢູ່ນັ້ນຈັ່ງຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຊຳຂຳຣີຢຳ ຕູ້ອງໄດູ້ເຫັນອີຫຍັງແນວ
ໃດແນວໜຶ່ງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນຫູ້ອງສັກສິດນັ້ນ 
1:23 ຢູ່ມຳພ  ຊຳຂຳຣີຢຳ ໝົດໜູ້ຳທີ່ຮັບໃຊູ້ໃນພຣະວຫິຳນແລູ້ວລຳວກ ອອກເວນຄືນ
ເມືອບູ້ຳນ 
1:24 ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນມຳນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ເມຍ ລຳວ ນັ້ນກ ໄດູ້ຖືພຳມີທູ້ອງອີຫລີ 
ແລູ້ວໄດູ້ກັກໂຕຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນຫູ້ຳເດືອນ ຍົກຍູ້ອງແຕ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ 
1:25 “ສຳທຸ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເມດຕຳຊ່ອຍຖອນຄວຳມອັບອຳຍຂອງ
ຂູ້ອຍອອກໄປ ທີ່ມີຕໍ່ໄທບູ້ຳນໄທເມືອງມຳດົນນຳນ” 
1:26 ແລູ້ວຢູ່ຕໍ່ມຳຕອນນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ຖືພຳໄດູ້ຫົກເດືອນ ພຣະເຈົ້ຳກ ໄດູ້ໃຊູ້ເທ-
ວະທູດ ຄັບຣິເອັນ ນັ້ນອີກ ໃຫູ້ໄປເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ຢູ່ໃນເຂດ ກຳລີເລ ນັ້ນ 
1:27 ໄປຫຳສຳວບ ລິສຸດທີ່ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງ ໂຢເຊບ ຜູູ້ເປັນເຊື້ອສຳຍຂອງ ດຳວິດ 
ກະສັດ ອິສະຣຳເອນ ແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ນຳງນີ້ຊື່ວ່ຳ ມຳຣິອຳ  
1:28 ເທວະທູດນັ້ນກ ເວົ້ຳກັບນຳງ ມຳຣິອຳ ວ່ຳ “ນຳງເອີຍໃຫູ້ເຈົ້ຳຊື່ນໃຈເດີ້ ຄືພຣະ-
ເຈົ້ຳຮັກແພງພ ໃຈນ ຳເຈົ້ຳຫລຳຍ ເພິ່ນຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳແລູ້ວ  ເຈົ້ຳໄດູ້ພົນໃນໝູ່ຍິງທັງ-
ຫລຳຍ” 
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1:29 ພ ເຫັນເທວະທູດແລູ້ວນຳງກ ຕົກໃຈຫລຳຍ ຄຶດບໍ່ອອກວ່ຳຄວຳມເວົ້ຳຂອງເທ-
ວະທູດນັ້ນຈັກຊິໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດ 
1:30 ເທວະທູດເລີຍເວົ້ຳອີກວຳ່ “ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມຳຣິອຳ ເອີຍ ບໍ່ຕູ້ອງຢູ້ຳນເດີ້ຍູ້ອນ
ພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈນ ຳເຈົ້ຳຫລຳຍ 
1:31 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳຊິຕັ້ງທູ້ອງ ຖພືຳມີທູ້ອງ ບັດລູກອອກມຳແລູ້ວໃຫູ້ເຈົ້ຳໃສ່ຊື່
ລູກວ່ຳ ເຢຊູ ເດີ້ 
1:32  ເຢຊູ ນີ້ເພິ່ນຊິເປັນຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ຄົນຊິເອີ້ນກັນວ່ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ຢູ່ສູງສຸດ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຊິມອບບັນລັງຂອງກະສັດ ດຳວິດ ນັ້ນໃຫູ້ ເຢຊູ ປົກຄອງ 
1:33 ຄື ເຢຊູ ນີ້ຊິປົກຄອງຄົນ ອິສະຣຳເອນ (ເຊື້ອສຳຍ ຢຳໂຄບ ) ໄປຕະຫລອດບໍ່ມີ
ມື້ສ ຳເລັດ” 
1:34 ແລູ້ວ ມຳຣິອຳ ກ ຖຳມເທວະທູດວ່ຳ “ຊິເປັນໄປໄດູ້ແນວໃດນໍ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຍັງເປັນສຳວ
ບ ລິສຸດຢູ່ ບໍ່ເຄີຍສົມສູ່ກັບຜູູ້ຊຳຍ” 
1:35 ເທວະທູດເລີຍບອກນຳງວ່ຳ “ຄືມັນເປັນຈັ່ງຊີ້  ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິ
ມຳປົກຄຸມເຈົ້ຳໄວູ້ ແລູ້ວເພິ່ນຊິບັນດຳນໃຫູ້ເຈົ້ຳຖືພຳມີທູ້ອງໂດຍລິດອ ຳນຳດຂອງ
ເພິ່ນ ຈັ່ງຊັ່ນຜູູ້ບ ລິສຸດທີ່ຊິມຳເກີດນ ຳເຈົ້ຳນັ້ນ ຄົນກ ຊິເອີ້ນກັນວ່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ” 
1:36 “ແລູ້ວບັດນີ້ ນຳງ ເອລີຊຳເບັດ  ພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳທີ່ເຄີຍເປັນໝັນນັ້ນ ກ ຍັງມີ
ທູ້ອງໄດູ້ຫົກເດືອນແລູ້ວ ດຽວນີ້ເຂົຳເຖົ້ຳກ ຕຳມໝັນກ ຢ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊ່ອຍໃຫູ້
ເຂົຳມີລູກຊຳຍແລູ້ວ 
1:37 ຄືສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳນັ້ນບໍ່ມີອີຫຍັງຈັກແນວທີ່ຊິເປັນໄປບໍ່ໄດູ້” 
1:38 ແລູ້ວນຳງ ມຳຣິອຳ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ເປັນພຽງຂູ້ຳທຳດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຊື່ໆ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຍອມໃຫູ້ມັນເປັນໄປຕຳມແຜນກຳນຂອງເພິ່ນໝົດຄູ່ແນວຄື
ເຈົ້ຳເວົ້ຳສຳ” ພ  ມຳຣິອຳ ເວົ້ຳແລູ້ວເທວະທູດກ ເມືອ 
1:39 ແລູ້ວ ມຳຣິອຳ ກ ລຸກຂຶ້ນຟູ້ຳວຂຶ້ນໄປໂນນພູ ເຂົ້ຳເມືອງໜຶ່ງໃນເຂດ ຢູດຳຍ  
1:40 ແລູ້ວເຂົ້ຳເຮືອນຂອງ ຊຳຂຳຣີຢຳ  ນຳງ ມຳຣິອຳ ກ ເລີຍທັກທຳຍກັນກັບ ເອລີ-
ຊຳເບັດ  
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1:41 ພ  ເອລີຊຳເບັດ ໄດູ້ຍິນນຳງ ມຳຣິອຳ ເວົ້ຳຄ ຳທັກທຳຍ ລູກໃນທູ້ອງຂອງ ລຳວ 
ນັ້ນກ ດີ້ນ ແລູ້ວ ເອລີຊຳເບັດ ກ ເຕັມດູ້ວຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ 
1:42  ລຳວ ຈັ່ງທູ້ວງ ມຳຣິອຳ  ຮູ້ອງຢ່ຳງດີອົກດີໃຈວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ອວຍພອນເຈົ້ຳ
ຫລຳຍກວ່ຳໝູ່ໃນໝູ່ແມຍິ່ງທັງໝົດ ກັບໄດູ້ອວຍພອນລູກທີ່ຢູ່ໃນທູ້ອງເຈົ້ຳນ ຳ 
1:43 ເປັນຈັ່ງໃດໂຕຂູ້ອຍຈັ່ງມີກຽດຄືນີ້ ທີ່ວ່ຳແມຂ່ອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ໄດູ້
ມຳຢູ້ຽມມຳຍຳມຜູູ້ຂູ້ຳ ຮອດເຮືອນ 
1:44 ຄຶດເບິ່ງ ພ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງປຳກຂອງເຈົ້ຳທັນທີ ລູກໃນທູ້ອງຜູູ້ຂູ້ຳກ ດີ້ນດີອົກ-
ດີໃຈຢ່ຳງໃຫຍ ່
1:45 ຄືຍິງທີ່ເຊື່ອໝັ້ນກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກຫລຳຍ ໂດຍວ່ຳມັນຊິເປັນໄປຕຳມແນວທີ່
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ບອກເຂົຳໄວູ້ນັ້ນ” 
1:46 ພ ນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ເວົ້ຳແລູ້ວ  ມຳຣິອຳ ກ ເລີຍເວົ້ຳວຳ່ “ສຳທຸພຣະເຈົ້ຳ ຈິດໃຈ
ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
1:47 ຈິດວິນຍຳນຂອງຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ຢຳກຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ 
1:48 ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນກ ຍັງຄຶດເຫັນແກ່ຖຳນະຕໍ່ຳຕູ້ອຍຂອງຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ ຜູູ້ເປັນພຽງແຕ່ຄົນ-
ໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ ນີ້ແຫລະ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຄູ່ຊົ່ວອຳຍຸຄົນຊິວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຮັບພົນເປັນສຸກ
ຫລຳຍ 
1:49 ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ຊົງລິດ ໄດູ້ເຮັດແນວອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງເພິ່ນໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງໄດູ້
ຍົກຍູ້ອງພຣະນຳມອັນສັກສິດບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ ອຳເມນ 
1:50 ຍຸກໃດກ ຢ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳສະແດງຄວຳມເມດຕຳຕໍ່ຄູ່ຄົນທີ່ເຄົຳລົບເຄົຳລົບເພິ່ນ 
1:51 ເພິ່ນເຄີຍສະແດງລິດອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນ (ໃນຄ ່ຍາມອາຍ ຄົນ)   ຄືເພິ່ນໄດູ້ໄລ່ຜູູ້
ທີ່ຖືໂຕມີໃຈຈອງຫອງນັ້ນໃຫູ້ເຂົຳແຕກໜໄີປ 
1:52 ເພິ່ນເຄີຍປົດຜູູ້ນ ຳທີ່ໃຊູ້ອ ຳນຳດໃນທຳງບໍ່ແມ່ນໃຫູ້ເຂົຳອອກຈຳກບັນລັງ ແລູ້ວ
ເພິ່ນໄດູ້ ຕັ້ງຜູູ້ທີ່ມີໃຈອ່ອນນູ້ອມຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
1:53 ເພິ່ນເຄີຍໄລ່ຜູູ້ຮັ່ງຜູູ້ມີທີ່ໃຈໂລບນັ້ນ ໃຫູ້ໜີໄປມືບໍ່ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ລູ້ຽງຄົນທີ່ມີໃຈ
ອຶດຢຳກໝຳກຫິວໃຫູ້ອິ່ມແຕ່ຂອງດີໆ 
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1:54 ແລູ້ວເພິ່ນເຄີຍເມດຕຳຊ່ອຍພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນຍູ້ອນ
ເພິ່ນເຫັນແກ່ຄ ຳສັນຍຳຂອງເພິ່ນເອງນັ້ນ 
1:55 ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ ກັບ ອັບຣຳຮຳມ ພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ ພູ້ອມກັບຄູ່
ຊົ່ວອຳຍຸຄົນສືບຕໍ່ກັນໄປເປັນນິດ” 
1:56 ນຳງ ມຳຣິອຳ ກ ໄດູ້ພັກຢູ່ນ ຳນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ນັ້ນໄດູ້ສຳມເດືອນ ແລູ້ວຈັ່ງ
ຄ່ອຍເມືອບູ້ຳນ 
1:57 ແລູ້ວນຳງ ເອລີຊຳເບັດ ພ ທູ້ອງຮອດເກົ້ຳເດືອນແລູ້ວ ກ ໄດູ້ອອກລູກເປັນຜູູ້-
ຊຳຍ 
1:58 ແລູ້ວບັດພ ພໍ່ແມພ່ີ່ນູ້ອງກັບພວກໄທບູ້ຳນຮູູ້ຂ່ຳວວ່ຳ ເອລີຊຳເບັດ ອອກລູກ
ແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ຍິນດີນ ຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະແດງຄວຳມເມດຕຳຕໍ່ນຳງ 
1:59 ແລູ້ວພ ເດັກນູ້ອຍອອກມຳໄດູ້ແປດມື້ແລູ້ວ ພວກພີ່ນູ້ອງກັບໄທບູ້ຳນໄດູ້ມຳ
ຮ່ວມກັນເຮັດພິທຕັີດໝຳຍໂຕໄວູ້ຕຳມປະເພນີ ແລູ້ວພວກເຂົຳວ່ຳຊິໃສ່ຊື່ເດັກ
ນູ້ອຍວ່ຳ ຊຳຂຳຣີຢຳ ຕຳມຊື່ພໍ່ນັ້ນ 
1:60 ແຕ່ ເອລີຊຳເບັດ ຜູູ້ເປັນແມກ່ ບອກວ່ຳ “ບໍ່ເອົຳຊື່ນີ້ ຕູ້ອງໃສ່ຊື່ວ່ຳ ໂຢຮັນ ” 
1:61 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ທູ້ວງວ່ຳ “ໃນພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳນີ້ ບໍ່ມີໃຜໃສ່ຊື່ວ່ຳຈັ່ງຊີ້ຈັກ
ຄົນເດູ້” 
1:62 ພວກເຂົຳກ ເລີຍໃຊູ້ພຳສຳໃບູ້ຖຳມ ຊຳຂຳຣີຢຳ ເບິ່ງວ່ຳຊິໃສ່ຊື່ວ່ຳຈັ່ງໃດຊັ່ນ 
1:63  ຊຳຂຳຣີຢຳ ເລີຍຊີ້ມືຂ ເອົຳແປູ້ນກະດຳນມຳ ແລູ້ວຂຽນວ່ຳ “ຊື່ເດັກວ່ຳ  ໂຢ-
ຮັນ ” ບັດນີ້ພວກເຂົຳກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ  (ທີ່ ລາວ ບໍ່ໃສ່ຊື່ລ ກຖ່າຍທອດຕາມ
ປະເພນີ) 
1:64 ພ ຂຽນລົງທັນທີ ຊຳຂຳຣີຢຳ ກ ເຊົຳກືກກັບໝູ້ອງ ເວົ້ຳໄດູ້ຄືເກົ່ຳ ລຳວກ ດີໃຈ
ຫລຳຍເລີຍເວົ້ຳຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
1:65 ພວກໄທບູ້ຳນກ ພຳກັນງຶດຢ່ຳງໃຫຍ່ (ແລູ້ວຕໍ່ມຳເລື່ອງນີ້ກ ຊ່ຳລືໄປທົ່ວແຖວ
ໂນນພູເຂດ ຢູດຳຍ  
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1:66 ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນກ ຈື່ກັນໄວູ້ ແລູ້ວເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຖູ້ຳນີ້ແຫລະ ບັດເດັກ
ນູ້ອຍ ໂຢຮັນ ນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ມັນຊິເປັນແນວໃດ” ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຢູ່ນ ຳ ໂຢ-
ຮັນ ອີຫລີ) 
1:67 ບັດນີ້ພ  ຊຳຂຳຣີຢຳ  ລຳວກ ເຕັມໄປດູ້ວຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິ-
ສຸດ ຈັ່ງທ ຳນຳຍຄ ຳພະຍຳກອນວ່ຳ 
1:68 “ສຳທຸເດີ້ ພຣະເຈົ້ຳຂອງຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເຮົຳນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ມຳຢູ່ນ ຳແລູ້ວມຳ
ກະລຸນຳຄົນຂອງເພິ່ນແລູ້ວ 
1:69 ຄືພຣະເຈົ້ຳນີ້ໄດູ້ສົ່ງພຣະຜູູ້ໂຜດຜູູ້ມີລິດມຳໃຫູ້ພວກເຮົຳແລູ້ວ ມຳທຳງເຊື້ອ-
ສຳຍຂອງກະສັດ ດຳວິດ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ 
1:70 ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ຜ່ຳນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງອັນບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງ
ມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ກຳນສູ້ຳງໂລກມຳພູູ້ນ 
1:71 ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ ພວກເຮົຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນລອດພົ້ນຈຳກມືຂອງພວກສັດຕູຄູ່ຄົນທີ່
ຄຽດຊັງພວກເຮົຳນັ້ນ 
1:72 ແລູ້ວສະແດງຄວຳມເມດຕຳຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ຕໍ່ປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງ
ພວກເຮົຳນັ້ນ 
1:73 ຄືຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ເພິ່ນໃຫູ້ໄວູ້ກັບ ອັບຣຳຮຳມ ພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳໃນສະໄ
ໝກ່ອນພູູ້ນ 
1:74 ທີ່ວ່ຳຊິກະລຸນຳເມດຕຳຊ່ອຍຊຳດຂອງເຮົຳໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກມືສັດຕູຂອງພວກ
ເຮົຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິຮັບໃຊູ້ເພິ່ນໂດຍບໍ່ມີຄວຳມຢູ້ຳນຢູ້ຳນຫຍັງ 
1:75 ຄືຮັບໃຊູ້ເພິ່ນດູ້ວຍໃຈບ ລິສຸດ ເປັນຄົນຖືກຕູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນຕະຫລອດຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົຳ” 
1:76 ແລູ້ວ ຊຳຂຳຣີຢຳ ໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງເດັກນູ້ອຍ ໂຢຮັນ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ລູກເອີຍ ພວກຄົນ
ຊິເອີ້ນກັນວ່ຳ ເຈົ້ຳເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ຢູ່ສູງສຸດ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຊິເປັນ
ຜູູ້ແປງທຳງຂອງເພິ່ນໄປກ່ອນ 
1:77 ເພື່ອຊິໃຫູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຮູູ້ຈັກທຳງລອດພົ້ນຈຳກບຳບ ໂດຍກຳນໃຫູ້ອະໄພ
ໂທດບຳບຂອງເຂົຳ 
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1:78 ເປັນໂດຍຄວຳມເມດຕຳກະລຸນຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ບັດພ ຜູູ້ເປັນ
ແສງອຳລຸນຈຳກເບື້ອງເທິງມຳຢູ້ຽມມຳຍຳມພວກເຮົຳ 
1:79 ເພິ່ນຊິສ່ອງແສງໄວູ້ໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ນັ່ງຖູ້ຳຕຳຍຢູ່ໃນເງົຳຄວຳມມືດ ແລູ້ວນ ຳເຂົຳໃນ
ທຳງສັນຕິພຳບນັ້ນເອງ” 
1:80 (ຢູ່ມຳ  ໂຢຮັນ ກ ໄດູ້ໂຕຂຶ້ນ ມີໃຈເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ແລູ້ວກ ໄດູ້ໄປອຳ-
ໄສຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ ຈົນຮອດມື້ທີ່ເຂົຳໄດູ້ອອກໄປ
ສະແດງໂຕຕໍ່ໜູ້ຳພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ  ບອກໃຫູ້ກັບໃຈຖູ້ຳຮັບພຣະເຈົ້ຳສະເດັດ
ລົງມຳ) 

ລູກຳ ບົດທີ 2 
2:1 ໃນສະໄໝນັ້ນ  ຈັກກະພັດ  ກຳຍຊຳ  ໂອຄຸໂຕ   (ຜ ູ້ທີ່ປົກຄອງລາຊະອານາຈັກ 
ໂຣມ )  ໄດູ້ອອກຄ ຳສັ່ງໃຫູ້ປະຊຳຊົນທົ່ວໂລກ ໃຫູ້ໄປຈົດທະບຽນສ ຳມະໂນຄົວ 
2:2 ກຳນຈົດທະບຽນເປັນເທື່ອທ ຳອິດນັ້ນ  ເປັນຕອນ  ກີເຣນີໂອ  ປົກຄອງເຂດ ຊີ-
ເຣຍ  
2:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ປະຊຳຊົນທັງໝົດກ ພຳກັນໄປຈົດທະບຽນຢູ່ຖິ່ນເດີມແຕ່ພໍ່ແຕ່ແມຂ່ອງ
ໃຜຂອງມັນ 
2:4  ໂຢເຊບ   (ຄ ່ໝັ້ນຂອງນາງ ມາຣິອາ ນັ້ນ)  ໄດູ້ອອກເດິນທຳງຈຳກເມືອງ ນຳ-
ຊຳເຣັດ ທີ່ຢູ່ເຂດ ກຳລີເລ ນັ້ນ ໄປຍັງເມືອງຂອງກະສັດ ດຳວິດ ຢູ່ເຂດ ຢູດຳຍ  ຊຶ່ງ
ເອີ້ນວ່ຳເມືອງ ເບັດເລເຮັມ  ຍູ້ອນວ່ຳ ໂຢເຊບ  ລຳວ ເປັນພີ່ນູ້ອງໃນເຊື້ອສຳຍຂອງ
ກະສັດ ດຳວິດ  
2:5  ລຳວ ໄດູ້ໄປຈົດທະບຽນຢູ່ນັ້ນພູ້ອມກັບນຳງ ມຳຣິອຳ ຄູ່ໝັ້ນຂອງ ລຳວ ທີ່ພວມ
ທູ້ອງຢູ່ 
2:6 ພ ໄປຢູ່ຫັ້ນນຳງ ມຳຣິອຳ ກ ຮອດຍຳມຊິອອກລູກ 
2:7 ນຳງເລີຍອອກລູກກົກຂອງນຳງຢູ່ໃນຄອກງົວນັ້ນ ແລູ້ວກ ໄດູ້ເອົຳຜູ້ຳອູ້ອມຕຸູ້ມ
ເດັກອ່ອນ ວຳງນອນໄວູ້ໃນຮຳງຫຍູ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳໂຮງແຮມກ ບໍ່ຫວ່ຳງ 
2:8 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີພວກລູ້ຽງແກະພັກອຳໄສຢູ່ກຳງທົ່ງໃນແຖວເມືອງນັ້ນ ພວມເຝົ້ຳ
ແກະຂອງເຂົຳຢູ່ເປັນຍຳມກຳງຄືນ 
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2:9 ນີ້ແຫລະ ພ ດີມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງມຳຢືນຢູ່ທຳງໜູ້ຳພວກເຂົຳ ແລູ້ວແສງລັດສະ-
ໝີຂອງພຣະເຈົ້ຳສ່ອງລົງມຳອູ້ອມພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳກ ເລີຍພຳກັນຕົກໃຈຢູ້ຳນ
ໝົດແຮງ 
2:10 ເທວະທູດບອກວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເດີ້ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳພວມນ ຳຂ່ຳວດີມຳບອກພວກ
ເຈົ້ຳ ເປັນຂ່ຳວດີທີ່ໃຫູ້ຄວຳມສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ສ ຳລັບໝົດຄູ່ຄົນທົ່ວໂລກ 
2:11 ຄືໃນຄືນນີ້ມີຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ລົງມຳເກີດແລູ້ວໃນເມືອງຂອງ ດຳວິດ  ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດ 
ຄື ພຣະຄຣິດ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ 
2:12 ແລູ້ວຊິມີສັນຍະລັກທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ໄດູ້ ຄືຊິພໍ້ເດັກນູ້ອຍທີ່ມີຜູ້ຳອູ້ອມຫໍ່ໂຕໄວູ້ 
ນອນໃນຮຳງຫຍູ້ຳຢູ່ໃນຄອກງົວ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ” 
2:13 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພ ດີກ ມີກອງທບັເທວະທູດມຳເຕັມທົ່ວທູ້ອງຟູ້ຳພູ້ອມກັນສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ 
2:14 “ສຳທຸກຳນ ສະຫງ່ຳລຳສີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້ຳໃນທີ່ສູງສຸດ ສັນຕິພຳບຈົ່ງມີເທິງ-
ແຜ່ນດິນໂລກ  ກັບຄວຳມໂປດປຳນຈົ່ງມີແດ່ມວນມະນຸດທັງປວງ” 
2:15 ພ ກອງທັບເທວະທູດນັ້ນກັບເມືອສະຫວັນແລູ້ວ ພວກຄົນລູ້ຽງແກະໄດູ້ຊວນ
ກັນວ່ຳ “ໃຫູ້ເຮົຳຟູ້ຳວໄປເມືອງ ເບັດເລເຮັມ ເຖຳະ ໄປຊອກຫຳແນວນັ້ນທີ່ເປັນໄປ
ແລູ້ວ ຕຳມທີ່ເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບອກເຮົຳໄວູ້” 
2:16 ພ ຟູ້ຳວໄປຮອດແລູ້ວ ພວກເຂົຳໄດູ້ຮັບນຳງ ມຳຣິອຳ  ກັບ  ໂຢເຊບ  ພູ້ອມທັງ
ເດັກອ່ອນ ເຢຊູ ນັ້ນ ນອນຢູ່ໃນຮຳງຫຍູ້ຳໃນຄອກງົວ 
2:17 ພ ພວກເຂົຳເຫັນເດັກອ່ອນ ເຢຊູ ນັ້ນແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ພຳກັນອອກໄປບອກໃຫູ້
ຄົນຢູ່ທົ່ວຮູູ້ຈັກນ ຳ ຕຳມແນວທີ່ເທວະທູດໄດູ້ມຳບອກເຂົຳເລື່ອງເດັກອ່ອນນັ້ນ 
2:18 ແລູ້ວຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ຍິນກ ພຳກັນແປກໃຈເປັນຕຳງຶດໃນເລື່ອງທີ່ພວກລູ້ຽງ
ແກະເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳຟັງ 
2:19 ສ່ວນນຳງ ມຳຣິອຳ ກ ໄດູ້ພິຈຳລະນຳເກັບເລື່ອງແນວໝູ່ນີ້ໄວູ້ໃນໃຈຂອງນຳງ 
2:20 ແລູ້ວພວກລູ້ຽງແກະກ ໄດູ້ຄືນເມືອ ພຳກັນສັນລະເສີນຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ໄດູ້ຮູູ້
ໄດູ້ເຫັນຕຳມທີ່ເທວະທູດໄດູ້ບອກພວກເຂົຳ 
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2:21 ພ ໄດູ້ແປດມື້ແລູ້ວ ພໍ່ແມພ່ີ່ນູ້ອງກ ພຳກັນເຮັດພິທຕັີດໝຳຍໂຕໃຫູ້ເດັກອ່ອນ
ຕຳມປະເພນີ ແລູ້ວໃສ່ຊື່ວ່ຳ ເຢຊູ ຕຳມທີ່ເທວະທູດໄດູ້ບອກໄວູ້ ກ່ອນທີ່ ເຢຊູ ບໍ່ທັນ
ໄດູ້ຢູ່ໃນທູ້ອງຂອງນຳງ ມຳຣິອຳ  
2:22 ບັດນີ້ ພ ຄົບກ ຳນົດກຳນໝົດມົນທິນຂອງແມລູ່ກອ່ອນ ມຳຣິອຳ ແລູ້ວຕຳມກົດ-
ບັນຍັດທີ່ ໂມເຊ ໄດູ້ຮັບມອບໄວູ້ນັ້ນ  ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ກ ນ ຳເອົຳເດັກນູ້ອຍ ເຢ-
ຊູ ໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ເພື່ອຖວຳຍເດັກນູ້ອຍ ເຢຊູ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນພຣະວ-ິ
ຫຳນ 
2:23 (ນີ້ກ ເປັນໄປຕຳມກົດບັນຍັດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ລູກຊຳຍກົກ
ຄູ່ຄົນທີ່ເບີກມົດລູກ ຊິເອີ້ນວຳ່ ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດໄວູ້ແດ່ພຣະເຈົ້ຳ”) 
2:24 ແລູ້ວເຂົຳກ ຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ຕຳມທີ່ກົດບັນຍັດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ ວ່ຳ “ໃຫູ້ຖວຳຍນົກເຂົຳຄູ່ໜຶ່ງ ຫລວື່ຳ ນົກເຂົຳໜຸ່ມສອງໂຕ” 
2:25 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີພໍ່ໃຫຍຜູູ່້ໜຶ່ງຊື່ ຊີເມໂອນ ຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ   ລຳວ ເປັນ
ຄົນທ່ຽງທ ຳເຊື່ອໝັ້ນແຕ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ  ຊີເມໂອນ ນີ້ພວມຄອຍຖູ້ຳແຕ່ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ຂອງພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຊິມຳເກີດ ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຢູ່ນ ຳ 
ລຳວ ຕະຫລອດ 
2:26 ກັບ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເຄີຍເຜີຍໃຫູ້ ລຳວ ຮູູ້ວ່ຳ ຊິໄດູ້ເຫັນພຣະຜູູ້-
ໂຜດໂລກກ່ອນທີ່ ລຳວ ຊິຕຳຍ 
2:27 ມື້ນັ້ນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ນ ຳພຳ ຊີເມໂອນ ເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວ-ິ
ຫຳນ ແລູ້ວພ  ມຳຣິອຳ ກັບ ໂຢເຊບ ພຳເດັກນູ້ອຍ ເຢຊູ ເຂົ້ຳໄປຖວຳຍໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ
ຢູ່ພຣະວຫິຳນຕຳມທີ່ມີກ ຳນົດໄວູ້ໃນບົດບັນຍັດ 
2:28 ພ  ຊີເມໂອນ ເຫັນ  ລຳວ ກ ໄດູ້ອຸູ້ມເດັກນູ້ອຍ ເຢຊູ  ແລູ້ວໄດູ້ຍົກຍູ້ອງສັນລະ-
ເສີນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ 
2:29 “ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ ບັດນີ້ພຣະອົງໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳອອກໄປໄດູ້ແລູ້ວດູ້ວຍຄວຳມ
ປີຕິຍິນດີ 
2:30 ຍູ້ອນວ່ຳ ຕຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພຣະອົງໄດູ້ແລູ້ວ 
2:31 ຊຶ່ງພຣະອົງໄດູ້ກຽມໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳເພື່ອມວນມະນຸດທງັປວງ 
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2:32 ເປັນແສງສະຫວ່ຳງທີ່ເປີດເຜີຍຂ່ຳວປະເສີດໃຫູ້ຊຳວໂລກທັງຫລຳຍຜູູ້ຍັງບໍ່
ທັນຮູູ້ຈັກນ ຳ ຊຶ່ງເປັນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ຂອງພຣະອົງ” 
2:33 ແລູ້ວ ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ແມເ່ດັກນູ້ອຍກ ແປກໃຈຫລຳຍໃນຄ ຳເວົ້ຳຂອງ ຊີ-
ເມໂອນ ກ່ຽວກັບເດັກນູ້ອຍ ເຢຊູ ນັ້ນ 
2:34 ແລູ້ວ ຊີເມໂອນ ໄດູ້ອວຍພອນເຂົຳ ພູ້ອມກັບບອກ ມຳຣິອຳ ແມເ່ດັກນູ້ອຍວ່ຳ 
“ນີ້ແຫລະ ຍູ້ອນເດັກນູ້ອຍນີ້ເອງຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຫລຳຍຄົນຊິພິນຳດລົງ ແລູ້ວ
ອີກຫລຳຍຄົນກ ຊິມີຊີວິດຂຶ້ນມຳໃໝ່ ແລູ້ວເດັກນູ້ອຍນີ້ຊິເປັນເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນທີ່
ຊິໂດນຫລຳຍຄົນຕໍ່ວ່ຳ 
2:35 ເອີ້ ສ ຳລັບໂຕເຈົ້ຳນີ້ຊິເຈັບໃຈຫລຳຍຄືຖືກດຳບແທງຫົວໃຈ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດສະ-
ພຳບຈິດໃຈຂອງຫລຳຍຄົນກ ຊິຖືກເປີດເຜີຍອອກມຳໃຫູ້ເຫັນຄັກໆ” 
2:36 ບັດນີ້ມີແມໃ່ຫຍ່ຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ ອຳນຳ  ເປັນຜູູ້ທ ຳນຳຍຄ ຳພະຍຳກອນ ເປັນລູກ-
ສຳວຂອງ ນຳຍ ຟຳນູເອັນ  ຈຳກພວກຕະກູນ ອຳເຊ    ລຳວ ເຖົ້ຳຫລຳຍແລູ້ວເຄີຍ
ມີຜົວແຕ່ຍັງສຳວ ຢູ່ນ ຳກັນເຈັດປີຈຳກເປັນສຳວບ ລິສຸດ  (ແລູ້ວຜົວກ ຕາຍປະ 
ລາວ ) 
2:37 ບັດນີ້ ລຳວ ເປັນໝູ້ຳຍມຳແປດສິບສີ່ປີ ຢູ່ແຕ່ໃນພຣະວຫິຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ
ໝົດມື້ໝົດເວັນ ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳອົດເຂົ້ຳອົດນໍ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
2:38 ແລູ້ວແມເ່ຖົ້ຳ ອຳນຳ ກ ເຂົ້ຳມຳໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ແລູ້ວຈັ່ງຂອບໃຈສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຍຳມໃດແມ່ເຖົ້ຳໄດູ້ຮັບໃຜທີ່ມຳຊອກຫຳຄວຳມພົ້ນໃນເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ   ລຳວ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນໃຫູ້ເຂົຳຟັງ 
2:39 ບັດນີ້ ພ  ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ໄດູ້ເຮັດຕຳມຂໍ້ຄວຳມໃນບົດບັນຍັດຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳໝົດຄູ່ແນວແລູ້ວ ກ ໄດູ້ພຳກັນກັບເມືອເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ບູ້ຳນຂອງເຂົຳຢູ່ເຂດ 
ກຳລີເລ  
2:40 ຢູ່ມຳເດັກນູ້ອຍ ເຢຊູ ກ ໄດູ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມຳເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງທຳງຈິດວິນຍຳນ ມີ
ສະຕິປັນຍຳເພີ່ມຂຶ້ນຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ແລູ້ວພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຢູ່ນ ຳເພິ່ນ 
2:41 ບັດນີ້ ພ ຮອດງຳນສະຫລອງມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດ ຢິວ ຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ພໍ່
ແມຂ່ອງ ພຣະເຢຊູ ກ ເຄີຍໄປຮ່ວມງຳນຄູ່ປີ 
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2:42 ແລູ້ວຕອນ ພຣະເຢຊູ ອຳຍຸໄດູ້ສິບສອງປີ ພໍ່ແມກ່ ພຳໄປນ ຳຕຳມປະເພນີ 
2:43 ບັດພ ງຳນສະຫລອງຈົບແລູ້ວ ໝູພ່ວກເຂົຳກ ຕັ້ງຕົ້ນອອກເດິນທຳງຊິກັບເມືອ-
ບູ້ຳນ  ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຍັງຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຊຶ່ງພໍ່ແມຂ່ອງ ພຣະເຢຊູ ບໍ່
ຮູູ້ຈັກນ ຳ 
2:44 ພໍ່ແມເ່ລີຍຄຶດວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຄືຊິມຳກັບໝູ່ພວກເຂົຳ ເດິນທຳງຜ່ຳນໄປມື້ໜຶ່ງ
ເຂົຳກ ເລີຍຊອກຫຳນ ຳໝູ່ພວກ ກັບນ ຳພີ່ນູ້ອງທີ່ມຳນ ຳກັນ 
2:45 ບັດບໍ່ພໍ້ກ ເລີຍຫລົບເມືອໄປຫຳຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
2:46 ແລູ້ວ ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ກ ໄດູ້ຊອກຢູ່ນັ້ນສຳມມື້ເຕັມຈັ່ງມຳພໍ້ ພຣະເຢຊູ ຢູ່-
ໃນພຣະວິຫຳນ ເຫັນນັ່ງຊຸມກັນນ ຳພວກນັກປັດຊະຍຳນັກທ ຳທຳງພຣະບັນຍັດ 
ທັງຖຳມທັງຟັງພວກເຂົຳ 
2:47 ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນຄ ຳຖຳມຄ ຳຕອບຂອງ ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳກ ພຳກັນເປັນຕຳງຶດ
ໃນຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ກັບຄ ຳຕອບຂອງເພິ່ນ ຄືວ່ຳເຂົ້ຳໃຈຄັກແທູ້ 
2:48 ແລູ້ວພ  ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ນັ່ງຢູ່ນັ້ນ ເຂົຳກ ແປກໃຈ ແລູ້ວ
 ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນແມໄ່ດູ້ເວົ້ຳວຳ່ “ລູກເອີຍເປັນຫຍັງເຈົ້ຳເຮດັໃສ່ພໍ່ໃສ່ແມ່ແນວນີ້ ພໍ່
ແມ່ຫ່ວງໃຍຊອກຫຳເຈົ້ຳພ ແຮງແລູ້ວ” 
2:49 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຈັ່ງມຳຊອກຫຳຂູ້ອຍ ຄືບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳຂູ້ອຍ
ຕູ້ອງເຮັດວຽກເຮັດງຳນຂອງພໍ່ຂູ້ອຍຢູ່ນີ້” 
2:50 ບັດນີ້  ໂຢເຊບ ກັບ ມຳຣິອຳ ກ ເລີຍງົງ ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈຄວຳມເວົ້ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ບອກ
ເຂົຳ 
2:51 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍກັບເມືອບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ ນ ຳພໍ່ແມ່ ແລູ້ວກ ໄດູ້ເຊື່ອຟັງ
ເຂົຳ ແຕ່ຝ່ຳຍ ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນແມກ່ ໄດູ້ເກັບເລື່ອງຄູ່ຢ່ຳງນີ້ໄວູ້ໃນໃຈ 
2:52 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນມຳ ທຳງກຳຍ ທຳງສະຕິປັນຍຳ 
ແລູ້ວເປັນທີ່ພ ໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳກັບຕໍ່ຜູູ້ຄົນນ ຳ 
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ລູກຳ ບົດທີ 3 
3:1 ຢູ່ມຳຫລຳຍປີ ເປັນປີທີ່ສິບຫູ້ຳໃນກຳນປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳຕີເບຣີ-
ໂອ  ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ປົນຕຽວ  ປີລຳດ ເປັນເຈົ້ຳເມືອງໃຫຍ່ເໜືອແຂວງ ຢູດຳຍ   ເຮ-
ໂຣດ ເປັນຮອງເໜືອເຂດ ກຳລີເລ   ຟີລິບ ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ເຮໂຣດ ເປັນຮອງເໜືອ
ເຂດ ອີຕູລຳຍ ກັບເຂດ ທຳໂຄນິດ  ແລູ້ວ ລີຊຳເນຍ ເປັນຮອງເໜືອເຂດ ອຳບີເລັນ  
3:2 ໃນຍຳມນັ້ນ  ອັນນຳ ກັບ ກຳຢະຟຳ ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດ ຕອນນັ້ນ ພຣະຄ ຳ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳມຳຍັງ ໂຢຮັນ  (ລູກຊຳຍຂອງ ຊຳຂຳຣີຢຳ ) ຜູູ້ອຳໄສຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງ-
ແລູ້ງ 
3:3  ໂຢຮັນ ກ ເລີຍອອກໄປປ່ຳວປະກຳດທົ່ວແຖວແມ່ນໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ບອກໃຫູ້ຄົນຮັບ
ຈຸ່ມນໍ້ຳສະແດງກຳນກັບໃຈໃໝ່ ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຍົກໂທດຄວຳມຜິດບຳບໃຫູ້
ເຂົຳ 
3:4 ອັນນີ້ກ ເປັນໄປຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍຂອງ ເອຊຳຢຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ ລຳວ ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ໃຫູ້ກຽມທຳງໄວູ້ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ ແປງທຳງຂອງເພິ່ນ
ໃຫູ້ມັນຊື່ກົງເດີ້ 
3:5 ໝູ້ອງຮ່ອມພູກ ຊິຖົມໃຫູ້ມັນພຽງ ພູເຂົຳກັບເນີນກ ຊິຕໍ່ຳລົງ ທຳງຄົດໂຄູ້ງກ ຊິຊື່ກົງ 
ກັບທຳງທີ່ເປັນຫລຸມເປັນບໍ່ກ ຊິຮຳບພຽງ 
3:6 ແລູ້ວຄົນທັງປວງກ ຊິເຫັນພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
3:7 ບັດນີ້   ໂຢຮັນ ນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳໃສ່ຜູູ້ຄົນທີ່ອອກມຳຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳ ວ່ຳ “ໄອູ້ພວກຊຳດຊົ່ວ
ລູກງູຮູ້ຳຍ ແມ່ນໃຜເຕືອນໃຫູ້ໜີພົ້ນຈຳກກຳນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຊິມຳນັ້ນ 
3:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສະແດງຜົນສົມກັບກຳນກັບໃຈໃຈໃໝ່ອີຫລີເດີ້ ແລູ້ວບໍ່
ຕູ້ອງອູ້ຳງກັນວ່ຳເປັນລູກຫລຳນຂອງ ອັບຣຳຮຳມ  ດີບໍ່ດີເຮົຳວ່ຳພຣະເຈົ້ຳສຳມຳດ
ບັນດຳນເອົຳພວກກູ້ອນຫີນນ ຳໝູ່ນີ້ຂຶ້ນມຳເປັນລູກຫລຳນຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ກ ໄດູ້ 
3:9 ດີບໍ່ດີ ຂວຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ວຳງໃສ່ຮຳກກົກໄມູ້ແລູ້ວ ຄູ່ກົກທີ່ບໍ່ເປັນໝຳກ
ເປັນຜົນອັນດີ ກົກນັ້ນຊິຖືກໂຄ່ນຄູ້ຳນຖິ້ມ ໂຍນໃສ່ໄຟກອງຮູ້ຳ ໂລດ ” 
3:10 ບັດນີ້ ພວກຄົນທີ່ອອກມຳກ ຖຳມລຳວວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ້ນ ຊິໃຫູ້ພວກຂູ້ອຍເຮັດແນວ
ໃດຊັ່ນ” 
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3:11 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ກ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດມີເສື້ອສອງໂຕ ກ ປັນໃຫູ້ຜູູ້ບໍ່ມີ ກັບ
ຄັ່ນຜູູ້ໃດມີເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນ ກ ປັນໃຫູ້ຜູູ້ບໍ່ມີຄືກັນ” 
3:12 ແລູ້ວມີພວກເກັບພຳສີກ ຍັງອອກມຳວ່ຳຊິຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳຈັ່ງຖຳມລຳວວ່ຳ “ອຳຈຳນ
ເອີຍ ຊິໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດແນວໃດດີ” 
3:13  ໂຢຮັນ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເກັບພຳສີຕຳມຄ ຳສັ່ງເທົຳນັ້ນ ຢ່ຳເກັບ
ເກີນເດີ້” 
3:14 ແລູ້ວມີພວກທະຫຳນໄດູ້ຖຳມ ໂຢຮັນ ຄືກັນວ່ຳ “ພວກຂູ້ອຍເດ ຊິໃຫູ້ເຮັດແນວ
ໃດດີ”  ໂຢຮັນ ຕອບວ່ຳ “ຢ່ຳໄປຂູ່ບັງຄັບຫຳຄວຳມໃສ່ເພື່ອຊິກິນເງິນເຂົຳ ໃຫູ້ພ ໃຈ
ກັບເງິນເດືອນຂອງໂຕເດີ້” 
3:15 ບັດນີ້ ພ ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນຕື່ນໂຕ ຄຳດຄຶດໃນໃຈວ່ຳ  ໂຢຮັນ ນີ້ຊິແມ່ນພຣະຜູູ້-
ໂຜດນັ້ນອີຫລຊີັ່ນບໍ້ 
3:16 ພ ດີ ໂຢຮັນ ກ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ເປັນຜູູ້ໃຫູ້ຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ສະແດງກຳນກັບ-
ໃຈໃໝ່ ແຕ່ວ່ຳເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ຊິມຳນ ຳຫລັງເຮົຳ ເພິ່ນມີອ ຳນຳດແຮງຫລຳຍກວ່ຳເຮົຳ 
ຄົນສໍ່ຳເຮົຳນີ້ກ ຍັງບໍ່ສົມຄວນຊິແກູ້ສຳຍເກີບໃຫູ້ເພິ່ນຊໍ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ຊິມີຫລຳຍ
ຄົນທີ່ເພິ່ນຊິຈຸ່ມດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ  ແຕ່ວ່ຳອີກຫລຳຍຄົນເພິ່ນຊິຈຸ່ມລົງໃນໄຟ 
3:17 ຄືເພິ່ນພວມຖືກະດົ້ງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວຊິມຳວີສະສຳງລຳນເຂົ້ຳຂອງເພິ່ນໃຫູ້
ຮຽບຮູ້ອຍ ແລູ້ວເກັບເອົຳແຕ່ເມັດດີໆ ໄວູ້ໃນເລົ້ຳຂອງເພິ່ນ ແຕ່ວ່ຳແກບນັ້ນເພິ່ນກ 
ຊິເອົຳໄປເຜົຳຖິ້ມໃນໄຟທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກມອດ” 
3:18 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳຕັກເຕືອນພວກຜູູ້ຄົນ ເປັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ 
3:19 ແຕ່ວ່ຳເຈົ້ຳເມືອງ ເຮໂຣດ ກ ບໍ່ພ ໃຈກັບ ໂຢຮັນ  ຍູ້ອນວ່ຳໄດູ້ຖືກ ໂຢຮັນ ຕັກ
ເຕືອນເປີດເຜີຍເລື່ອງເປັນຊູູ້ກັນກັບ ເຮໂຣເດຍ  ນູ້ອງໃພູ້ຂອງໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ໄດູ້
ເຜີຍຄວຳມຊົ່ວແນວບໍ່ດີຂອງເພິ່ນອອກມຳໝົດ 
3:20 ແຕ່ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນ  ເຮໂຣດ ແຮງເຮັດຊົ່ວຊໍ້ຳຕື່ມເຂົ້ຳໄປອີກ ຄືໄດູ້ຈັບເອົຳ ໂຢ-
ຮັນ ນີ້ເຂົ້ຳໄປຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ 
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3:21 ແຕ່ກ່ອນໜູ້ຳນັ້ນ ຫລັງຈຳກປະຊຳຊົນໄປຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳໝົດແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້
ໄປຮັບຄືກັນ ຮັບແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ພວມເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ ທູ້ອງຟູ້ຳ
ກ ຖືກແຫວກອອກ 
3:22 ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ສະເດັດລົງມຳຄືຮູບນົກເຂົຳ ແລູ້ວກ ມີສຽງ
ເວົ້ຳມຳແຕ່ເທິງຟູ້ຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນລູກໂທນທີ່ພໍ່ຮັກແພງ ພໍ່ຖືກໃຈໃນເຈົ້ຳຫລຳຍ” 
3:23 ແລູ້ວຕອນ ພຣະເຢຊູ ອຳຍຸໄດູ້ປະມຳນສຳມສິບປີ ເພິ່ນໄດູ້ເລີ່ມອອກໄປຮັບໃຊູ້
ງຳນຂອງເພິ່ນ ໃນຖານະວ່າເປັນ ພຣະບ ດ   ແຕ່ຄົນເຂົ້ຳໃຈຜິດວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ນີ້
ເປັນລູກຂອງ ໂຢເຊບ ຫລຳນຂອງ ເອລີ ຊື່ໆ 
3:24  ເອລີ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມັດຕຳເທຍ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເລວີ ໆ ເປັນລູກ-
ຊຳຍຂອງ  ເມນຄີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຢຳນຳ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢເຊບ  
3:25  ໂຢເຊບ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມັດຕຳເທຍ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອຳໂມດ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ນຳຮູມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອຊະລີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ 
ນັກກຳຍ 
3:26 ນັກກຳຍເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມຳອຳດ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມັດຕຳເທຍ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຊເມອີນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢເຊັກ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ 
 ໂຢດຳ  
3:27  ໂຢດຳ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢຮຳນັນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຣຊຳ ໆ ເປັນ
ລູກຊຳຍຂອງ  ເຊຣູບຳເບັນ  
3:28  ເຊຣູບຳເບັນ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຊອຳນຕີເອນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເນຣິ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເມນຄີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອຳດີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂກ-
ຊຳມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອັນມຳດຳມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອຣະ  
3:29  ເອຣະ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢຊວຍ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອລີເອເຊີ ໆ ເປັນ
ລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢຣິມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມັດຕຳເທຍ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  
ເລວີ  
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3:30  ເລວີ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຊີເມໂອນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຢູດຳ ໆ ເປັນລູກ-
ຊຳຍຂອງ  ໂຢເຊບ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂຢນຳມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອລີຢຳ-
ກິມ  
3:31  ເອລີຢຳກິມ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເມເລອຳ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເມນນຳ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມັດຕຳທຳ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ນຳທັນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ 
ກະສັດ ດຳວິດ  
3:32 ກະສັດ ດຳວິດ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຢຊຳຍ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂອເບັດ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂບອຳດ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຊຳນໂມນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍ
ຂອງ  ນຳໂຊນ  
3:33  ນຳໂຊນ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອ ຳມີນຳດຳບ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອັດມີນ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອຳນີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຮັດຊະໂຣນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ 
 ເປເຣັດ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຢູດຳ  
3:34  ຢູດຳ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ຢຳໂຄບ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອິຊຳກ ໆ ເປັນລູກ-
ຊຳຍຂອງ  ອັບຣຳຮຳມ ໆ (ພໍ່ຕະກູນ ອິສະຣຳເອນ )ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຕຣຳ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ນຳໂຮ  
3:35  ນຳໂຮ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເສຣຸກ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຣອູ ໆ ເປັນລູກຊຳຍ
ຂອງ  ເປເລັກ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອເບີ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຊລຳ  
3:36  ເຊລຳ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ກຳຍນຳນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ອຳຟຳກຊຳດ ໆ 
ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເຊມ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ໂນເອ ໆ (ຜູູ້ເຮັດເຮືອໃຫຍ່)ເປັນ
ລູກຊຳຍຂອງ  ລຳເມັກ  
3:37  ລຳເມັກ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເມທູເຊລຳ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອໂນກ ໆ ເປັນ
ລູກຊຳຍຂອງ  ຢຳເຣັດ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ມະຫຳລຳເລນ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ 
 ກຳຍນຳນ  
3:38  ກຳຍນຳນ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເອໂນດ ໆ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ  ເສດ ໆ ເປັນ
ລູກຊຳຍຂອງ  ອຳດັມ  (ບັນພະບຸລຸດຂອງຄົນເຮົຳ)  ອຳດັມ ເປັນລູກຊຳຍຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູ້ຳງໂລກນັ້ນ 
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ລູກຳ ບົດທີ 4 
4:1 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງເຕັມດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ  ໄດູ້ຫລົບຄືນ
ມຳແຕ່ໄປຫຳ ໂຢຮັນ ຢູ່ແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ນ ຳພຳເພິ່ນອອກ
ໄປຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ 
4:2 ແລູ້ວຈັ່ງຖືກ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນທົດລອງໃຈຢູ່ນັ້ນເປັນເວລຳສີ່ສິບມື້ສີ່ສິບຄືນ 
ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ ພຣະເຢຊູ ກ ຫິວເຂົ້ຳແຮງຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ໄດູ້ກິນອີຫຍັງ
ເລີຍຕະຫລອດສີ່ສິບມື້ນັ້ນ 
4:3 ແລູ້ວ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນເລີຍເວົ້ຳທູ້ຳທຳຍວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳອີຫລີເປັນຫຍັງຄືບໍ່ບັນດຳນເອົຳກູ້ອນຫີນນ ຳໝູ່ນີ້ໃຫູ້ເປັນແນວກິນແໜ່” 
4:4 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບມັນວ່ຳ “ມີຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ຄົນເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້
ລູ້ຽງຊີວິດດູ້ວຍແນວກິນຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ດູ້ວຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຕອນ
ນ ຳ’” 
4:5 ແລູ້ວ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນກ ພຳ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນໄປຢູ່ໝູ້ອງສູງໆ ໃຫູ້ເພິ່ນເບິ່ງ
ອຳນຳຈັກທົ່ວໂລກທັງໝົດໃນພິບຕຳດຽວ 
4:6 ແລູ້ວມັນບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ສິດອ ຳນຳດນີ້ເຮົຳຊິມອບໃຫູ້ເຈົ້ຳໄດູ້ ພູ້ອມທັງ
ສັກສີຂອງມັນ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳໄດູ້ຮັບມອບເປັນຂອງເຮົຳຜູູ້ດຽວ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ໃຜ
ກ ໄດູ້ຕຳມໃຈມັກຂອງເຮົຳ 
4:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນເຈົ້ຳພຽງແຕ່ຂຳບໄຫວູ້ບູຊຳເຮົຳຊື່ໆ ກ ຊິເປັນຂອງເຈົ້ຳໝົດ” 
4:8 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບມັນວ່ຳ “ໄອູ້ຊຳຕຳນ ໄປຢູ່ຂູ້ຳງຫລງັເຮົຳແມ່ະ ມຄີ ຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ເຈົ້ຳຊິຂຳບໄຫວູ້ບູຊຳແຕ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳ ແລູ້ວຮັບ-
ໃຊູ້ແຕ່ເພິ່ນຜູູ້ດຽວເທົຳນັ້ນ” 
4:9 ແລູ້ວ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ພຳ ພຣະເຢຊູ ໄປ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ  ຂຶ້ນໄປວຳງ
ເພິ່ນລົງຢູ່ເທິງຍອດຫັງຄຳພຣະວຫິຳນ ແລູ້ວເວົ້ຳທູ້ຳທຳຍ ພຣະເຢຊູ ອີກວ່ຳ “ຄັ່ນ
ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລກີ ໂຕນລົງໄປທະແມູ້ 
4:10 ຄືມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳຊິໃຫູ້ພວກເທວະທູດຂອງເພິ່ນເບິ່ງແຍງ
ຮັກສຳເຈົ້ຳໄວູ້ 
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4:11 ເອົຳມືໂຈມໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ຕີນເຈົ້ຳກະແທກຫີນ’” 
4:12 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕອບມັນວ່ຳ “ມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ຢ່ຳລອງດູພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຂອງເຈົ້ຳເດີ້’” 
4:13 ພ  ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນພະຍຳຍຳມລໍ້ໃຈ ພຣະເຢຊູ ຕຳມກົນອຸບຳຍຂອງມັນ
ໝົດແລູ້ວ ມັນກ ໜີໄປຄຳວໜຶ່ງຄອຍຖູ້ຳໂອກຳດໃໝ ່
4:14 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຄືນເມືອເຂດ ກຳລີເລ  ເຕັມໄປດູ້ວຍລິດອ ຳນຳດ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຊື່ສຽງຂອງເພິ່ນກ ໄດູ້ຊ່ຳລືໄປທົ່ວເຂດອູ້ອມແອູ້ມແຖວ
ນັ້ນ 
4:15 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ເລີ່ມສັ່ງສອນຕຳມໂຮງທ ຳຂອງເຂົຳຢູ່ແຖວນັ້ນ ແລູ້ວ
ໝົດຄູ່ຄົນຈັ່ງໄດູ້ຍົກຍູ້ອງເພິ່ນ 
4:16 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ  ເປັນໝູ້ອງທີ່ເພິ່ນເຄີຍຢູ່ແຕ່ນູ້ອຍ ພ 
ຮອດມື້ພັກງຳນຂອງພວກອິດສະຣຳເອັນ ເພິ່ນໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໂຮງທ ຳຕຳມທີ່ເຄີຍ
ເຮັດມຳ ແລູ້ວໄດູ້ຢືນຂຶ້ນເພື່ອຊິອ່ຳນ ພຣະຄ ຳ  
4:17 ແລູ້ວມີຜູູ້ເອົຳມູ້ວນຄ ຳພີບູຮຳນຍື່ນໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ  ເປັນໜັງສື ເອຊຳຢຳ ຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ຜີ່ອອກຫຳຂໍ້ຄວຳມໝູ້ອງທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ 
4:18 “ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຢູ່ນ ຳຜູູ້ຂູ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ 
ໄວູ້ເປັນຜູູ້ນ ຳຂ່ຳວດີຂອງເພິ່ນມຳບອກໃຫູ້ຄົນທຸກຄົນຍຳກຟັງ ກັບປະກຳດປ່ອຍ
ຊະເລີຍທັງຫລຳຍທີ່ຖືກ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຈັບຂັງໄວູ້ ກັບປົວຄົນຕຳບອດໃຫູ້
ເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ ກັບປ່ອຍຄົນທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງໃຫູ້ມີເສລີພຳບ 
4:19 ພູ້ອມປະກຳດເຖິງປີເລິກທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກໄວູ້ວ່ຳຊິມຳກະລຸນຳ” 
4:20 ພ ອ່ຳນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ມູ້ວນໜັງສືນັ້ນສົ່ງຄືນໃຫູ້ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ໂຮງທ ຳ ແລູ້ວກ 
ໄປນັ່ງຢູ່ ຕຳຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນກ ພຳກັນຈຶ່ງເບິ່ງເພິ່ນ 
4:21 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄ ຳທ ຳນຳຍຂອງ ເອຊຳຢຳ ທີ່ເຮົຳອ່ຳນໃຫູ້ຟັງນີ້
ໄດູ້ເປັນໄປແລູ້ວ ໄດູ້ຮອດມື້ຮອດຍຳມມັນແລູ້ວໃນມື້ນີ້” 
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4:22 ບັດນີ້ ຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນ ໄດູ້ຊົມເຊີຍຍົກຍູ້ອງ ພຣະເຢຊູ  ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດໃນ
ຄວຳມເວົ້ຳອັນເພຳະຫູເປັນຕຳຟັງຂອງເພິ່ນ ພວກເຂົຳກ ເລີຍຖຳມກັນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ບໍ່
ແມ່ນລູກຊຳຍຂອງ ໂຢເຊບ ບໍ້” 
4:23 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ທັນທພີວກເຈົ້ຳເວົ້ຳດີຢູ່ດອກ ແຕ່ຕໍ່ໄປນີ້ຊິເວົ້ຳ
ວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນນຳຍແພດເລີດໃຫູ້ປົວໂຕເອງໃນຖິ່ນຂອງເຈົ້ຳນີ້ຊະ ຄືກັນກັບທີ່
ເຮົຳໄດູ້ຂ່ຳວວ່ຳເຄີຍເຮັດໃນເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ’” 
4:24 ແລູ້ວເພິ່ນບອກວ່ຳ “ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ບໍ່ເຄີຍມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຈັກຄົນທີ່ໄທບູ້ຳນໄທເມືອງຂອງເຂົຳທີ່ເຄີຍຍອມຮັບນັບຖືໃນຖິ່ນຖຳນຂອງໂຕ 
4:25 ເຮົຳຊິເວົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ  ໃນສະໄໝ ເອລີຢຳ ນັ້ນ ຕອນແຜ່ນດິນອິດສະຣຳ-
ເອນເກີດແຫູ້ງແລູ້ງໄປທົ່ວ ຄືຝົນບໍ່ຕົກຢູ່ສຳມປີຫົກເດືອນ ຈັ່ງເກີດກຳນອຶດຢຳກໝ
ຳກຫິວ ແລູ້ວຍຳມນັ້ນມີແມູ້ໝູ້ຳຍຫລຳຍຄົນໃນ ອິສະຣຳເອນ  
4:26 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ ເອລີຢຳ ໄປຊ່ອຍພວກແມູ້ໝູ້ຳຍພວກນັ້ນເລີຍ ມີແຕ່ໃຊູ້ 
ລຳວ ໄປຊ່ອຍແມູ້ໝູ້ຳຍຜູູ້ໜຶ່ງຢູ່ບູ້ຳນ ຊຳເຣຟັດ ໃນແຂວງເມືອງ ຊີໂດນ  
4:27 ແລູ້ວໃນສະໄໝ ເອລີຊຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ມີຫລຳຍຄົນ
ໃນ ອິສະຣຳເອນ ເປັນຂີ້ທູດ  ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ ເອລີຊຳ ໃຫູ້ປົວພວກເຂົຳຈັກ
ຄົນເລີຍ ມີແຕ່ໃຊູ້ໄປຊ່ອຍປົວ ນຳອຳມຳນ  ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ບັນຊຳກຳນກອງທັບໃນປະ-
ເທດ ຊີເຣຍ ” 
4:28 ບັດນີ້ ພ ພວກຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂຮງທ ຳຟັງ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແນວນີ້ແລູ້ວ ເຂົຳກ ເກີດ
ຢຳກຮູ້ຳຍຢ່ຳງແຮງ 
4:29 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງລຸກຂຶ້ນຂັບໄລ່ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ອອກຈຳກເມືອງເຂົຳ ນ ຳໄປຮອດ
ໜູ້ຳຜຳຢູ່ແຄມເມືອງ  ວ່ຳຊິໂຍນເພິ່ນລົງໄປເລີຍ 
4:30 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍ່ຳງຜ່ຳກຳງພວກເຂົຳ ໄປຕຳມທຳງຂອງເພິ່ນຕໍ່ 
4:31 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໄປເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ຢູ່ເຂດ ກຳລີເລ  ແລູ້ວໄດູ້ສອນ
ພວກເຂົຳໃນມື້ພັກງຳນ 
4:32 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຟັງກ ເປັນຕຳງຶດ ຍູ້ອນເພິ່ນສັ່ງສອນຢ່ຳງມີສິດອ ຳນຳດອີ-
ຫລີ 



183  ລູກຳ 
4:33 ບັດນີ້ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງໃນໂຮງທ ຳ ມຜີີໂສໂຄກເຂົ້ຳສິງ ແລູ້ວໄດູ້ພຳອອກປຳກ
ຮູ້ອງຢ່ຳງແຮງວ່ຳ 
4:34 “ໂອ່  ພຣະເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ເອີຍ ຂ ຢ່ຳມຳຫຍຸູ້ງກັບພວກຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ ພວກ
ຜູູ້ຂູ້ຳມີອີຫຍັງກັບທ່ຳນບໍ້ ຊິມຳທ ຳລຳຍພວກຜູູ້ຂູ້ຳບໍ້ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກທ່ຳນແລູ້ວ 
ທ່ຳນຄືຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ນັ້ນເນຳະ” 
4:35 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫູ້ຳມມັນໄວູ້ວ່ຳ “ງຽບແມະ ອອກມຳຈຳກເຂົຳດຽວນີ້” ພ  
ພຣະເຢຊູ ສັ່ງແລູ້ວ ມັນກ ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນລົ້ມລົງ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງໃສ່
ເຂົຳ 
4:36 ບັດນີ້ ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນກ ງຶດຢ່ຳງໃຫຍ່  ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງເວົ້ຳວ່ຳ “ຄວຳມເວົ້ຳຂອງ
ຄົນນີ້ເປັນຈັ່ງໃດຄືມີລິດມີອ ຳນຳດແທູ້ ເພິ່ນສັ່ງພວກຜີໂສໂຄກ ແລູ້ວມັນກ ອອກມຳ
 ໂລດ ” 
4:37 ແລູ້ວຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຊ່ຳລືໄປທົ່ວຄູ່ໝູ້ອງໃນເຂດອູ້ອມແອູ້ມແຖວນັ້ນ 
4:38 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ກ ອອກຈຳກໂຮງທ ຳ ແລູ້ວເຂົ້ຳໄປເຮືອນຂອງ ຊີໂມນ  ຄືແມ່
ເຖົ້ຳຂອງ ຊີໂມນ ເປັນໄຂູ້ແຮງ ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຂ ໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ມຳປົວ ລຳວ  
4:39  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍໄປຢືນຢູ່ໃກູ້ແມເ່ຖົ້ຳຂອງ ຊີໂມນ  ແລູ້ວສັ່ງຫູ້ຳມພິດໄຂູ້ ມັນກ 
ເລີຍອອກຈຳກຜູູ້  ລຳວ ເລີຍລຸກຂຶ້ນ ໂລດ ຮັບໃຊູ້ພວກຄົນທີ່ຢູ່ນັ້ນ 
4:40 ພ ຍຳມມື້ແລງ ຜູູ້ໃດທີ່ມີພໍ່ແມພ່ີ່ນູ້ອງເຈັບເປັນຍູ້ອນມີໂລກມີໄພຕ່ຳງໆ ກ ໄດູ້
ພຳກັນມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເພິ່ນກ ເອົຳມືວຳງໃສ່ຄູ່ຄົນ ປົວໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດ 
4:41 ຜູູ້ໃດຖືກຜີເຂົ້ຳສິງຢູ່ ຜີນັ້ນກ ອອກມຳພູ້ອມຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ” ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຫູ້ຳມມັນໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້
ເວົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກມັນຮູູ້ຈັກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ລົງມຳ
ກະລຸນຳຄົນບຳບ 
4:42 ພ ຕື່ນມື້ເຊົ້ຳມຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ອອກໄປ ແລູ້ວແວະເຂົ້ຳຢູ່ໝູ້ອງງຽບໆ ໝູ້ອງ
ໜຶ່ງ ແຕ່ໄທບູ້ຳນໄທເມືອງກ ໄດູ້ນ ຳຫຳເພິ່ນຈົນພໍ້ ແລູ້ວພະຍຳຍຳມໃຫູ້ເພິ່ນຄືນເມືອ
ນ ຳ ບໍ່ຢຳກໃຫູ້ເພິ່ນໜີຈຳກເຂົຳ 
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4:43 ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຈ ຳເປັນຕູ້ອງໄປບອກເລື່ອງລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກໄທບູ້ຳນໄທເມືອງອື່ນໆ ຮູູ້ຈັກນ ຳ ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ໃຊູ້ເຮົຳມຳຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ” 
4:44 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ອອກໄປບອກໄປສອນເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ຄົນຟັງຕຳມໂຮງທ ຳໃນເຂດ ກຳລີເລ  

ລູກຳ ບົດທີ 5 
5:1 ຢູ່ມຳມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ພວກປະຊຳຊົນໄດູ້ເຂົ້ຳມຳບຽດອູ້ອມແອູ້ມເພື່ອຟັງ ພຣະ-
ເຢຊູ ສອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ເພິ່ນກ ຢືນຢູ່ຮິມທະເລ ເຄັນເນຊຳເຣັດ  
5:2  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຫລຽວເຫັນເຮືອສອງລ ຳຈອດໄວູ້ຢູ່ຮິມນໍ້ຳ ແລູ້ວໄທເຮືອພວມ
ລູ້ຳງອວນຢູ່ໃກູ້ໆ ນັ້ນ 
5:3  ພຣະເຢຊູ ເລີຍໄປນັ່ງເທງິເຮືອລ ຳໜຶ່ງ ເປັນເຮືອຂອງ ຊີໂມນເປໂຕ  ແລູ້ວໄດູ້
ບອກໃຫູ້ ລຳວ ຖອຍເຮືອອອກໄປໃຫູ້ຈັກໜ່ອຍ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ນັ່ງລົງສອນ
ປະຊຳຊົນຈຳກເຮືອນັ້ນ 
5:4 ບັດສອນແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຊວນ ຊີໂມນເປໂຕ ວ່ຳ “ໃຫູ້ອອກໄປຢ່ອນອວນລົງ
ເອົຳປຳຢູ່ໝູ້ອງເລີກໆ ເຖຳະ” 
5:5 ແຕ່ ຊີໂມນເປໂຕ ບອກເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ພຳກັນເຮັດໝົດຄືນ
ຈົນຊອດແຈູ້ງ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ປຳຈັກໂຕ ກ ຕຳມຜູູ້ຂູ້ຳຊິໄປຢ່ອນອວນອີກຕຳມທີ່ນຳຍ
ບອກ” 
5:6 ພ ເຮັດແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ໄດູ້ປຳຫລຳຍຂະໜຳດ ຈົນອວນຊິຂຳດ 
5:7 ເຂົຳເລີຍກວັກມືເອີ້ນໝູຜູູ່້ຮ່ວມງຳນໃຫູ້ເອົຳເຮືອມຳຊ່ອຍເອົຳປຳ ພວກເຂົຳໄດູ້
ປຳຫລຳຍຂະໜຳດຈົນເຮືອຊິຈົມທັງສອງລ ຳ 
5:8 ພ  ຊີໂມນເປໂຕ ໄດູ້ເຫັນຈັ່ງຊັ້ນກ ຂຳບຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  ໂລດ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ 
“ນຳຍເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳເປັນຄົນບຳບຫລຳຍ ຂ ຢ່ຳມຳໃກູ້ຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ” 
5:9  ຊີໂມນເປໂຕ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ຕົກໃຈງຶດຫລຳຍທີ່ໄດູ້ປຳຫລຳຍຄືນີ້ 
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5:10 ແລູ້ວໝູ່ພວກທີ່ຫຳປຳນ ຳ ລຳວ ນັ້ນ ຄື ຢຳໂກໂບ ກັບ ໂຢຮັນ (ລູກຊຳຍຂອງ 
ເຊເບດຳຍ ) ກ ຕົກໃຈງຶດຄືກັນ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກ ຊີໂມນເປໂຕ ວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນ
ເດີ້ ເຈົ້ຳເຄີຍຫຳປຳໃຫູ້ໂຕເອງ ແຕ່ນີ້ໄປເຈົ້ຳຊິຫຳຄົນໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ” 
5:11 ພ ຮອດຝັ່ງແລູ້ວ ພວກເຂົຳໄດູ້ພຳກັນປະເຮືອຖິ້ມໄວູ້ນັ້ນ ພູ້ອມກັບຂອງແນວ
ອື່ນໆ ໄວູ້ທັງໝົດ ແລູ້ວໄປກັບ ພຣະເຢຊູ ເປັນລູກສິດຂອງເພິ່ນ 
5:12 ຢູ່ມຳຕອນ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໃນເມືອງໜຶ່ງ ນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງເປັນຂີ້ທູດ
ເຕັມໂຕ ພ ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ມຳກົ້ມກຳບໜູ້ຳລົງຮອດດິນ ອູ້ອນວອນ ພຣະເຢຊູ 
ວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ຄັ່ນມີນໍ້ຳໃຈຊິຊ່ອຍໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳໝົດມົນທິນເຊົຳເປັນດີ ຜູູ້ຂູ້ຳໝັ່ນໃຈວ່ຳ
ນຳຍເຮັດໄດູ້” 
5:13  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຍື່ນມືແຕະໃສ່ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳມີນໍ້ຳໃຈຊິຊ່ອຍຢູ່
ແລູ້ວ ໃຫູ້ໝົດມົນທິນເຊົຳເປັນດີຊະເດີ້” ພ ເພິ່ນເວົ້ຳແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍນັ້ນກ ໝົດຂີ້ທູດ
ເຊົຳເປັນດີກັບໝູ້ອງ ໂລດ  
5:14 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ສັ່ງຜູູ້ຊຳຍນັ້ນໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຟູ້ຳວບອກໃຜເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ຈັດເອົຳ
ເຄື່ອງບູຊຳໝົດມົນທິນພະຍຳດຂີ້ທູດ ແລູ້ວໃຫູ້ນ ຳໄປຫຳພວກປະໂລຫິດ ໂລດ  
ເພື່ອເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນໃຫູ້ເຂົຳຕຳມທີ່ບົດບັນຍັດໜັງສື ໂມເຊ ບອກໄວູ້ນັ້ນ” 
5:15 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ແຮງຊ່ຳລືໄປໜູ້ຳ ຈັ່ງມີຄົນຫລວງຫລຳຍ
ຫລັ່ງໄຫລມຳຟັງ ພຣະເຢຊູ  ກັບໃຫູ້ເພິ່ນປັວໂລກໃຫູ້ນ ຳ 
5:16  ພຣະເຢຊູ ເພິ່ນເຄີຍອອກໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງເປັນປະຈ ຳ ເພື່ອຊິອະທິຖຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຜູູ້ດຽວ 
5:17 ຢູ່ມຳມື້ໜຶ່ງ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມສັ່ງສອນປະຊຳຊົນຢູ່ ໄດູ້ມີພວກຄະນະ ຟຳ-
ຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳ* ຜູູ້ລຳງຄົນຈຳກຄູ່ບູ້ຳນໃນເຂດ ກຳລີເລ  ເຂດ ຢູດຳຍ  ກັບ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກ ມຳນັ່ງຢູ່ນ ຳ ແລູ້ວລິດອ ຳນຳດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳທີ່ຊິປົວ
ຄົນເຈັບກ ຢູ່ນ ຳ ພຣະເຢຊູ  
5:18 ບັດນີ້ ນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີຄົນລ່ອຍຜູູ້ໜຶ່ງໝູ່ຫຳມໃສ່ທີ່ນອນມຳ ພວກເຂົຳພະຍຳ-
ຍຳມຫຳທຳງຊິເຂົ້ຳໄປວຳງລົງຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  
                                                 
* ນັກທ ຳເປັນອຳຈຳນ ພຣະທ ຳ ພຣະເຈົ້ຳ 
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5:19 ແຕ່ພ ເຫັນວ່ຳບໍ່ມີທຳງຫວ່ຳງທີ່ຊິນ ຳເອົຳເຂົ້ຳມຳຍູ້ອນມີຄົນຫລວງຫລຳຍ 
ພວກເຂົຳກ ເລີຍຂຶ້ນໄປເທິງຫັງຄຳເຮືອນ ແລູ້ວກ ເປີດປ່ອງອອກ ຢ່ອນທັງຄົນເຈັບ
ທັງທີ່ນອນ ລົງໄປວຳງລົງຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນ 
5:20 ພ  ພຣະເຢຊູ ເຫັນຄວຳມເຊື່ອໝູ່ຂອງຄົນລ່ອຍ ເພິ່ນເລີຍເວົ້ຳກັບຄົນລ່ອຍວ່ຳ 
“ຜູູ້ຊຳຍເອີຍ ບຳບກ ຳເວນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນເຮົຳຍົກໂທດໃຫູ້ໝົດແລູ້ວ” 
5:21 ບັດນີ້ ພ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳໄດູ້ຍິນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ່ນ ກ ພຳ-
ກັນຄຶດໃນໃຈວ່ຳ “ແມ່ນໃຜຜູູ້ນີ້ ຄືຍົກໂຕເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດລົບຫລູ່ພຣະເຈົ້ຳແທູ້ ບໍ່ມີ
ໃຜຍົກໂທດບຳບກ ຳເວນໃຫູ້ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດຽວເທົຳນັ້ນ” 
5:22 ແຕ່ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ຈັກຄວຳມຄຶດໃນໃຈຂອງພວກເຂົຳ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ 
“ເປັນຫຍັງຄືພຳກັນຄຶດຈັ່ງຊີ້ 
5:23 ແນວໃດຊິເວົ້ຳງ່ຳຍກວ່ຳກັນ ‘ເຮົຳຍົກໂທດບຳບກ ຳເວນໃຫູ້ແລູ້ວ’ ຫລືຊິເວົ້ຳວ່ຳ 
‘ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຍ່ຳງໄປ ໂລດ ເດີ້’ 
5:24 ແຕ່ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ່ນເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ວ່ຳ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນັ້ນ ມີສິດ
ອ ຳນຳດຍົກໂທດບຳບກ ຳເວນໃຫູ້ຄົນໄດູ້” ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວມຳເວົ້ຳກັບ
ຄົນລ່ອຍອີກວ່ຳ “ລຸກຂຶ້ນເກັບເອົຳທີ່ນອນຍ່ຳງເມືອບູ້ຳນເຈົ້ຳສຳ” 
5:25 ແລູ້ວຄົນລ່ອຍນັ້ນ ກ ລຸກຂຶ້ນກັບໝູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຂົຳ ແລູ້ວກ ເກັບເອົຳສຳດ
ເອົຳເສື່ອຍ່ຳງເມືອບູ້ຳນ ແລູ້ວຈັ່ງຂອບໃຈສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເລື້ອຍ 
5:26 ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ທັງຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳທັງພຳກັນຢູ້ຳນນ ຳ 
ແລູ້ວກ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ມື້ນີ້ເນຳະເຮົຳໄດູ້ເຫັນແນວເຫລືອເຊື່ອແລູ້ວ” 
5:27 ຫລັງຈຳກແນວໝູນ່ີ້ເກີດຂຶ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ອອກໄປ ແລູ້ວສັງເກດເຫັນຄົນ
ເກັບພຳສີຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ  ເລວີ  ນັ່ງຢູ່ດ່ຳນເກັບພຳສີ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຊວນ ເລວີ ວ່ຳ 
“ໃຫູ້ຕຳມມຳເປັນລູກສິດເຮົຳເຖຳະ” 
5:28 ແລູ້ວ ເລວີ ກ ລຸກຂຶ້ນຕິດຕຳມເປັນລູກສິດຂອງເພິ່ນ 
5:29 ແລູ້ວ ເລວີ ກ ໄດູ້ຈັດງຳນລູ້ຽງໃຫຍຢູ່່ເຮືອນໂຕເອງ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫູ້ ພຣະເຢ-
ຊູ  ມີໝູພ່ວກເກັບພຳສີກັບອີກຫລຳຍຄົນໄດູ້ມຳຮ່ວມໂຕະກິນນ ຳກັນ 
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5:30 ບັດນີ້ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳໄດູ້ເວົ້ຳໂຈມຕີພວກລູກສິດຂອງ 
ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳເລີຍເວົ້ຳໃສ່ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຮ່ວມໂຕະກິນກັບພວກຄົນ
ເກັບພຳສີກັບຄົນຂີ້ບຳບແນວນີ້” 
5:31  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄົນຢູ່ດີມີແຮງບໍ່ຕູ້ອງກຳນໝ ດອກ ມີແຕ່
ຄົນເຈັບຄົນເປັນທີ່ຕູ້ອງກຳນໝ  
5:32 ຄືເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເອີ້ນຄົນທີ່ຖືວ່ຳດີແລູ້ວ ແຕ່ມຳເອີ້ນຄົນຂີ້ບຳບໃຫູ້ສ ຳນຶກໂຕກັບ-
ໃຈໃໝ່” 
5:33 ແລູ້ວພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳເວົ້ຳໃສ່ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງລູກ-
ສິດຂອງ ໂຢຮັນ  ກັບລູກສິດຂອງພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ເນັ້ນໜັກໃນກຳນຖືສິນ
ອົດອຳຫຳນກັບກຳນອະທຖິຳນ ແຕ່ລູກສິດຂອງເຈົ້ຳນີ້ມີແຕ່ກິນກັບດື່ມແທູ້” 
5:34  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ແມ່ນໃຜຊິບັງຄັບໝູ່ເຈົ້ຳບ່ຳວຖືອົດກິນຍຳມເຈົ້ຳ-
ບ່ຳວຍັງຢູ່ນ ຳເຂົຳ 
5:35 ແຕ່ຊິມີມື້ມຳທີ່ເຈົ້ຳບ່ຳວຊິຖືກຄົນເອົຳຈຳກເຂົຳໄປ ຮອດຍຳມນັ້ນພວກເຂົຳຊິຖື
ອົດກິນ” 
5:36 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ບໍ່ມີໃຜເຄີຍຈີກເອົຳທ່ອນ
ຂອງເສື້ອໂຕໃໝ່ນັ້ນມຳຕຳບໃສ່ເສື້ອໂຕເກົ່ຳ ຄັ່ນເຮັດຈັ່ງຊັ່ນເສື້ອໂຕໃໝ່ເສຍຖິ້ມ
ຊື່ໆ ແລູ້ວຜູ້ຳທ່ອນໃໝກັ່ບເສື້ອໂຕເກົ່ຳມັນກ ບໍ່ເຂົ້ຳກັນ 
5:37 ແລູ້ວອີກວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນທີ່ເຮັດອອກມຳໃໝ່ໆ  ມຳໃສ່ຖົງໜັງ
ເກົ່ຳໄວູ້ ຄັ່ນເຮັດຈັ່ງຊັ່ນເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝນ່ັ້ນບັດພວມດອງມັນກ ຊິຂະຫຍຳຍອອກ 
ດັນຖົງໜັງເກົ່ຳຈົນແຕກ ແລູ້ວເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝກ່ ຊິໄຫລອອກໄປ ພູ້ອມຖົງໜັງເກົ່ຳ
ກ ຊິເສຍໄປນ ຳ 
5:38 ແຕ່ວ່ຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນທີ່ເຮັດອອກມຳໃໝ່ກ ຕູ້ອງໃສ່ຖົງໜັງໃໝມ່ັນຈັ່ງແມ່ນ ແລູ້ວ
ທັງສອງກ ເກັບຮັກສຳໄວູ້ບໍ່ເສຍຫຳຍ 
5:39 ກັບບໍ່ເຄີຍມີໃຜດອກທີ່ໄດູ້ກິນເຫລົ້ຳອະງ ່ນເກົ່ຳແລູ້ວ ແລູ້ວຊິຄຶດຢຳກກິນ
ເຫລົ້ຳອະງ ່ນໃໝ່ ເຂົຳຕູ້ອງຫຳວ່ຳຂອງເກົ່ຳດີກວ່ຳ ແມ່ນບໍ່ເນຳະ” 
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ລູກຳ ບົດທີ 6 
6:1 ຢູ່ມຳ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ມື້ພັກງຳນຂອງພວກຢິວມື້ໜຶ່ງ  ພຣະເຢຊູ ພຳພວກລູກ-
ສິດຍ່ຳງຜ່ຳນທົ່ງນຳໄປ ລູກສິດເພິ່ນກ ໄດູ້ເດັດຮວງເຂົ້ຳເກັດກິນ 
6:2 ບັດນີ້ ຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ເລີຍທູ້ວງພວກລູກສິດ ພຣະເຢຊູ 
ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຄືເຮັດແນວທີ່ບົດບັນຍັດຫູ້ຳມໄວູ້ໃນມື້ພັກງຳນຈັ່ງຊີ້” 
6:3  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່ເຄີຍອ່ຳນເລື່ອງກະສັດ ດຳວິດ ໃນ ພຣະ-
ຄ ຳ ບໍ້ ມີຍຳມໜຶ່ງຕອນ ລຳວ ຍັງເປັນນຳຍທະຫຳນຢູ່  ດຳວິດ ກັບທະຫຳນຂອງ
ເພິ່ນຫິວເຂົ້ຳຫລຳຍ 
6:4 ທີ່ວ່ຳ ດຳວິດ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ອັນເປັນທີ່ສັກສິດຢູ່ໃນເຕັນວິຫຳນນັ້ນ ແລູ້ວ
ເອົຳມຳປັນກັນກິນກັບໝູ່ທະຫຳນເພິ່ນ ຊຶ່ງຕຳມຈິງແລູ້ວບໍ່ມີໃຜມີສິດກິນໄດູ້ ນອກ
ຈຳກພວກປະໂລຫິດບູຊຳເທົຳນັ້ນ” 
6:5 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳອີກວ່ຳ “ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດໄດູ້ເປັນນຳຍຂອງມື້-
ພັກງຳນນີ້ຢູ່ແລູ້ວ” 
6:6 ແລູ້ວຢູ່ມຳ ຮອດມື້ພັກງຳນຂອງພວກຢິວອີກມື້ໜຶ່ງ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ໄປສອນໃນ
ໂຮງທ ຳຂອງພວກຢິວອີກ ມື້ນັ້ນມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງມືຂວຳລີບໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຟັງນ ຳ 
6:7 ບັດນີ້ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກນັກທ ຳກ ຊອມເບິ່ງ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນັ້ນ ວ່ຳ
ເພິ່ນຊິຮັກສຳຄົນມືລີບໃນມື້ພັກງຳນຫລືບໍ່ ເພື່ອຊິມີຂໍ້ຄະດີຈັບຜິດ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ 
6:8 ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ຈັກຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍບອກຄົນມືລີບນັ້ນ
ວ່ຳ “ໃຫູ້ອອກມຳຢືນຢູ່ທຳງນີ້ເດີ້” ແລູ້ວຄົນມືລີບກ ເລີຍອອກມຳຢືນຢູ່ 
6:9 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳກັບພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳຢູ່ນັ້ນວ່ຳ “ເຮົຳຊິ
ຖຳມພວກເຈົ້ຳເດີ້ ໃນບົດບັນຍັດສອນວ່ຳແນວໃດ ໃນມື້ພັກງຳນນີ້ຄວນຊິເຮັດດີ
ຊ່ອຍຄົນຫລືວ່ຳຄວນຊິເຮັດຊົ່ວທ ຳລຳຍຄົນ” 
6:10 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຫລຽວເບິ່ງໜູ້ຳໝົດຄູ່ຄົນຖູ້ຳຟັງຄ ຳຕອບຂອງພວກເຂົຳ 
ແລູ້ວເພິ່ນກ ບອກຄົນມືລີບນັ້ນວ່ຳ “ຢຽດມືຂອງເຈົ້ຳອອກມຳ” ພ ຢຽດມືອອກກ ເຊົຳ
ລີບດີຄືມືຊູ້ຳຍ 
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6:11 ບັດນີ້ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳແຮງຮູ້ຳຍຢ່ຳງເຕັມທີ່ ພວກເຂົຳເລີຍ
ປຶກສຳຫຳລືກັນວ່ຳຊິຈັດກຳນແນວໃດກັບ ພຣະເຢຊູ  
6:12 ໃນຕອນນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກໄປຂຶ້ນພູເຂົຳເພື່ອອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ 
ໄດູ້ເວົ້ຳກັບພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນັ້ນໝົດຄືນຈົນຊອດແຈູ້ງ 
6:13 ພ ຮອດຍຳມມື້ເຊົ້ຳມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນພວກລູກສິດທີ່ຢູ່ນັ້ນມຳຮ່ວມກັນ 
ແລູ້ວເລືອກເອົຳສິບສອງຄົນ ຕັ້ງໄວູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງເພິ່ນ 
6:14 ຄື  ຊີໂມນ  (ທີ່ ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງອີກຊື່ວ່ຳ ເປໂຕ )   ອັນເດອຳ  (ນູ້ອງຊຳຍ ລຳວ 
ນັ້ນ)  ຢຳໂກໂບ   ໂຢຮັນ   ຟີລິບ   ບຳຣະໂທໂລມຳຍ  
6:15  ມັດທຳຍ   ໂທມຳ   ຢຳໂກໂບ  (ລູກຂອງ ອຳລະຟຳຍ )  ຊີໂມນ   ເຊໂລເຕ  
6:16  ຢູດຳ  (ລູກຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ ) ແລູ້ວກ   ຢູດຳ-ອິດສະກຳຣິອົດ  (ຊຶ່ງຜູູ້ນີ້
ເນຳະ ທີ່ທ ລະຍົດ ພຣະເຢຊູ ) 
6:17  ພ ຕັ້ງທ ດພິເສດແລູ້ວ   ພຣະເຢຊູ ກ ພຳກັນລົງມຳ ແວະໝູ້ອງຮຳບໝູ້ອງໜຶ່ງ 
ໝູ້ອງນັ້ນມີລູກສິດອີກຫລຳຍຄົນ ກັບພວກຄົນອີກຫລວງຫລຳຍທີ່ມຳຈຳກທົ່ວ
ເຂດ ຢູດຳຍ  ກັບເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ກັບມຳຈຳກເມືອງທີ່ຕິດຝັ່ງທະເລ ຄືເມືອງ 
ຕີເຣ ກັບ ຊີໂດນ  ຄົນພວກນີ້ມຳເພື່ອຟັງ ພຣະເຢຊູ ກັບເພື່ອໃຫູ້ເພິ່ນປັວໂລກ
ຕ່ຳງໆ ຂອງເຂົຳ 
6:18 ແລູ້ວມີຄົນທີ່ເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນ ຍູ້ອນຖືກຜີໂສໂຄກເຮັດໃສ່ ພວກນີ້ໄດູ້ຮັບ
ກຳນປົວຈຳກ ພຣະເຢຊູ ຄືກັນ 
6:19 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນກ ພະຍຳຍຳມເຂົ້ຳໄປແຕະໄປຕູ້ອງ ພຣະເຢ-
ຊູ  ຍູ້ອນວ່ຳມີລິດອອກຈຳກໂຕເພິ່ນ ປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດຄູ່ຄົນ 
6:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງລູກສິດຂອງເພິ່ນ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຜູູ້ໃດ ໃນພວກ
ເຈົ້າ  ທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົາ  ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນຂອງເຈົ້ຳແລູ້ວ 
6:21 ແລູ້ວຜູູ້ໃດ ໃນພວກເຈົ້າ ພວມອຶດຢຳກໝຳກຫິວໃນປະຈຸບັນ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່
ເຮົາ  ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຊິໄດູ້ອິ່ມໜ ຳສຸກສະບຳຍ ກັບວ່ຳຜູູ້ໃດ ໃນ
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ພວກເຈົ້າ ທີ່ອຸກອັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ໃນປະຈຸບັນ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮາົ  ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຊິຍິ້ມແຍູ້ມແຈ່ມໃສຫົວໄດູ້ 
6:22 ແລູ້ວຜູູ້ໃດ ໃນພວກເຈົ້າ ທີ່ຖືກຄົນຄຽດຊັງ  ບໍ່ໃຫູ້ຄົບຫຳ ຂັບໄລ່ໃສໜີ ທ ຳລຳຍ
ຊື່ສຽງ ວ່ຳເຈົ້ຳເປັນຄົນຊົ່ວຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ 
6:23 ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳດີໃຈເຕັ້ນສະຫຍອງໄວູ້ ໂລດ ໃນມື້ນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳບ ຳເໜັດຂອງເຈົ້ຳໃນ
ສະຫວັນກ ຫລຳຍອີຫລີ  ຄືໃນສະໄໝກ່ອນພໍ່ແມຂ່ອງພວກນີ້ເຄີຍເຮັດໃສ່ພວກຜູູ້-
ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືກັນ 
6:24 ແຕ່ວ່ຳລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ຮັ່ງມີໃນປະຈຸບັນເອີຍ ຄວຳມສຸກສະບຳຍ
ຂອງເຈົ້ຳກ ຊິໝົດທໍ່ນີ້ແລູ້ວ 
6:25 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ອິ່ມທູ້ອງອິ່ມໄສູ້  ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິອຶດຢຳກ
ໝຳກຫິວ  ແລູ້ວລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຍິ້ມທີ່ຫົວໄດູ້ໃນປະຈຸບັນ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພວກເຈົ້ຳຊິໂສກເສົ້ຳອຸກອັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ 
6:26 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ບັດຄົນຍົກຍູ້ອງເວົ້ຳດີນ ຳເຈົ້ຳ ຄືໃນສະໄໝກ່ອນພໍ່ແມ່ຂອງ
ພວກນີ້ເຄີຍເຮັດດີຍົກຍູ້ອງຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງຄືກັນ 
6:27 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳທີ່ໄດູ້ຍິນນີ້ ໃຫູ້ຮັກສັດຕູຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວເຮັດດີນ ຳຜູູ້ທີ່
ຊັງເຈົ້ຳ 
6:28 ກັບໃຫູ້ອວຍພອນຄົນທີ່ປູ້ອຍດ່ຳເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວອະທຖິຳນເພື່ອຄົນທີ່ດູຖູກເອົຳ-
ປຽບເຈົ້ຳ 
6:29 ຄັ່ນໃຜຕົບແກູ້ມຂອງເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ຫັນອີກຂູ້ຳງໜຶ່ງໃຫູ້ເຂົຳນ ຳ ແລູ້ວຄັ່ນໃຜມຳຢຶດ
ເອົຳເສື້ອຄຸມຂອງເຈົ້ຳໄປເປັນຂອງໂຕ ຢ່ຳປະຕິເສດເຂົຳຄັ່ນມຳເອົຳເສື້ອນອກ
ຂອງເຈົ້ຳໄປນ ຳ 
6:30 ແລູ້ວຄັ່ນໃຜມຳຂ ອີຫຍັງນ ຳເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ເຂົຳສຳ ກັບຄັ່ນໃຜມຳຖືເອົຳມຳຢຶດເອົຳ
ຂອງໆ ເຈົ້ຳໄປກ ຢ່ຳທວງຄືນເດີ້ 
6:31 ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳຢຳກໃຫູ້ຄົນເຮັດດີນ ຳເຈົ້ຳແນວໃດ ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮັດດີນ ຳເຂົຳແນວ
ນັ້ນຄືກັນ 
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6:32 ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳຮັກແພງແຕ່ຄົນທີ່ຮັກແພງເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ ມັນຊິມີຄຸນຄ່ຳອີຫຍັງສ ຳ-
ລັບເຈົ້ຳ ພວກຄົນຂີ້ບຳບທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກ ຮັກແພງກັນແນວນັ້ນຢູ່ແລູ້ວ 
6:33 ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳເຮັດດີນ ຳແຕ່ຄົນທີ່ເຮັດດີນ ຳເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ ມັນຊິມີຄຸນຄ່ຳອີຫຍັງ
ສ ຳລັບເຈົ້ຳ ພວກຄົນຂີ້ບຳບທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກ ເຮັດແນວນັ້ນຢູ່ແລູ້ວ 
6:34 ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳໃຫູ້ຢືມແຕ່ຄົນທີ່ເຈົ້ຳຫວັງຊິໄດູ້ຄືນເທົຳນັ້ນ ມັນຊິມີຄຸນຄ່ຳອີຫຍັງ
ສ ຳລັບເຈົ້ຳ ພວກຄົນຂີ້ບຳບທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກ ເຮັດແນວນັ້ນຢູ່ແລູ້ວ 
6:35 ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຮັກສັດຕູຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ເຮັດດີນ ຳເຂົຳ ກັບໃຫູ້ຢືມຂອງເຈົ້ຳໄປ
ໂດຍບໍ່ຫວັງຊິເອົຳຄືນຄັ່ນເຈົ້ຳເຮັດຈັ່ງຊັ້ນລຳງວັນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິຕອບສະໜອງເຈົ້ຳ
ຊິຫລຳຍຂະໜຳດ ແລູ້ວມັນຈັ່ງສົມກັບວ່ຳເຈົ້ຳເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູງສຸດ 
ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳມີໃຈເມດຕຳປຳນິຕໍ່ຄົນຊົ່ວກັບຄົນທີ່ເນລະຄຸນເພິ່ນ 
6:36 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳມີໃຈເມດຕຳປຳນິຄືກັນກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳນັ້ນເດີ້ 
6:37 ຢ່ຳຕັດສິນປະມຳນຄ່ຳຄົນອື່ນເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຈັ່ງຊິບໍ່ຖືກຄົນອື່ນຕັດສິນປະມຳນ-
ຄ່ຳເຈົ້ຳ ຢ່ຳກ່ຳວຫຳໃສ່ໂທດຄົນອື່ນເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຈັ່ງຊິບໍ່ຖືກຄົນອື່ນກ່ຳວຫຳໃສ່
ໂທດເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໃຫູ້ອະໄພຍົກໂທດຄົນອື່ນເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຈັ່ງຊິໄດູ້ຮັບກຳນໃຫູ້ອະ-
ໄພຍົກໂທດຄືກັນ 
6:38 ບັດເຈົ້ຳໃຫູ້ອີຫຍັງເຂົຳ ກ ໃຫູ້ດູ້ວຍຄວຳມເຕັມໃຈເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ຮັບມຳ
ຢ່ຳງຍັດສັ່ນແໜູ້ນພູນ ຢ່ຳງເຕັມເຫລືອລົ້ນ ທຸູ້ມເທຄືນມຳໃຫູ້ເຈົ້ຳ ຄືຕວງທີ່ເຈົ້ຳໃຫູ້
ເຂົຳນັ້ນຊິນູ້ອຍໃຫຍສ່ໍ່ຳໃດ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບຄືນໂດຍຕວງນູ້ອຍໃຫຍສ່ໍ່ຳນັ້ນ” 
6:39 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຍົກເລື່ອງຂໍ້ຄຶດໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ເປັນໄປໄດູ້ບໍ້ທີ່ຄົນ
ຕຳບອດຊິຈູງຄົນຕຳບອດໄປໃຫູ້ຖືກທຳງ ເຂົຳທັງສອງຊິພຳກັນຫລົງທຳງຕົກຮ່ອງ
ຕົກຄອງບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
6:40 ບໍ່ມີລູກສິດຄົນໃດທີ່ຊິໃຫຍ່ກວ່ຳຄູເຈົ້ຳຂອງດອກ ແຕ່ຄັ່ນຝຶກໂຕອົບຮົມຢ່ຳງ
ເຕັມທີ່ ອຳດ ຊິສໍ່ຳຄູກ ໄດູ້ 
6:41 ແລູ້ວເປັນຫຍັງທີ່ເຈົ້ຳມັກຈູ້ອງເບິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເມັດນູ້ອຍໆ ໃນຕຳພີ່ນູ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້
ສັງເກດທ່ອນໄມູ້ໃນຕຳເຈົ້ຳຂອງ 
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6:42 ຫລືເປັນຫຍັງທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳກັບພີ່ນູ້ອງເຈົ້ຳວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງເອີຍຂູ້ອຍຂ ຊ່ອຍເອົຳຂີ້-
ເຫຍື້ອເມັດນູ້ອຍໆ ອອກຈຳກຕຳໃຫູ້ເຈົ້ຳເດີ້ ແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ເມືອໂຕວ່ຳຕຳຂອງເຈົ້ຳມີ
ທ່ອນໄມູ້ໃຫຍ່ຂວຳງຢູ່ໃນຕຳຂອງເຈົ້ຳ ໄອູ້ຜູູ້ໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຖອນເອົຳ
ທ່ອນໄມູ້ໃຫຍ່ນັ້ນອອກຈຳກຕຳຂອງໂຕຊະກ່ອນ ແລູ້ວເຈົ້ຳຈັ່ງຊິເຫັນຊັດພ ທີ່ຊິ
ຊ່ອຍເອົຳຂີ້ເຫຍື້ອເມັດນູ້ອຍໆ ນັ້ນ ອອກຈຳກຕຳພີ່ນູ້ອງໄດູ້ 
6:43 ແລູ້ວບໍ່ເຄີຍມີກົກໄມູ້ພັນດີໆ ທີ່ອອກໝຳກມຳເປັນພັນບໍ່ດີດອກ ກັບບໍ່ເຄີຍມີ
ກົກໄມູ້ພັນບໍ່ດີທີ່ອອກໝຳກມຳເປັນພັນດີໆ ໄດູ້ 
6:44 ຍູ້ອນວ່ຳ ຊິຮູູ້ຈັກກົກໄມູ້ຄູ່ກົກ ເບິ່ງອອກໄດູ້ດູ້ວຍໝຳກຂອງມັນ ຄືບໍ່ເຄີຍມີໃຜ
ປິດເອົຳໝຳກເດື່ອຈຳກກ ໜຳມ ຫລືໝຳກອະງ ່ນຈຳກພຸ່ມໄມູ້ມີໜຳມ 
6:45 ຄືວ່ຳ ຄົນດີມັກຊິເອົຳແຕ່ແນວດີອອກມຳຈຳກຄັງຫົວໃຈອັນດີຂອງເຂົຳ ແລູ້ວ
ຄົນຊົ່ວຊິເອົຳແຕ່ແນວຊົ່ວອອກມຳຈຳກຄັງໃຈອັນຊົ່ວຂອງເຂົຳ ສະຫລຸບແລູ້ວ ຄັງ
ໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນເຕັມລົ້ນໄປທຳງໃດກ ຊິຄຳຍອອກຈຳກປຳກຂອງເຂົຳ ໂລດ  
6:46 ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຄືເອີ້ນເຮົຳວ່ຳ ນຳຍຊີວິດຜູູ້ຂູ້ຳໆ ແຕ່ບໍ່ຍອມເຮັດຕຳມ
ແນວທີ່ເຮົຳບອກນັ້ນ 
6:47 ຄືຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ມຳຫຳເຮົຳ ແລູ້ວຮັບຟັງ  ແລູ້ວຍອມເຮັດຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ
ເຮົຳນັ້ນ ເຮົຳກ ຊິປຽບທຽບເຂົຳແນວນີ້ 
6:48 ວ່ຳ ເຂົຳປຽບຄືຄົນທີ່ສູ້ຳງເຮືອນ ຊຶ່ງເຂົຳໄດູ້ຂູດລົງໄປຕັ້ງຮຳກຖຳນເທິງຕິດຕໍ່-
ລູ້ຳນຫິນໄວູ້ກ່ອນ ແລູ້ວບັດເກີດພຳຍຸແຮງນໍ້ຳທ່ວມ ກະແສນໍ້ຳໄຫລຊັດມຳໃສ່ 
ເຮືອນນັ້ນກ ຊິບໍ່ເປັນຫຍັງ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຂອງເຮືອນໄດູ້ຕັ້ງເທິງຕິດຕໍ່ລູ້ຳນຫິນ 
6:49 ແຕ່ວ່ຳຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳແຕ່ບໍ່ເຮັດຕຳມ ຜູູ້ນັ້ນປຽບຄືຄົນທີ່ສູ້ຳງ
ເຮືອນ ຕັ້ງໄວູ້ເທິງດິນຊຳຍຊື່ໆ ຊຶ່ງບໍ່ມີຮຳກຖຳນອີຫຍັງ ແລູ້ວບັດກະແສນໍ້ຳໄຫລ
ຊັດມຳໃສ່ ເຮືອນຫລັງນັ້ນ ມັນກ ພັງທະລຳຍລົ້ມລົງໝົດ ໂລດ ” 

ລູກຳ ບົດທີ 7 
7:1 ບັດນີ້ ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳເລື່ອງນີ້ໃຫູ້ພວກຄົນນັ້ນຟັງແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເລີຍເຂົ້ຳເມືອງ 
ກຳເປນຳອູມ  
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7:2 ໃນເມືອງນັ້ນມີນຳຍຮູ້ອຍທະຫຳນ ໂຣມ ຜູູ້ໜຶ່ງ ໄດູ້ມີຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ທີ່ ລຳວ 
ຮັກແພງຫລຳຍປ່ວຍໃກູ້ຊິຕຳຍແລູ້ວ 
7:3 ພ ນຳຍຮູ້ອຍໄດູ້ຍິນເຖິງຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ  ລຳວກ ເລີຍວຳນຜູູ້ອຳວໂຸສຜູູ້
ລຳງຄົນຂອງພວກຢິວໄປອູ້ອນວອນ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ມຳຊ່ອຍປົວຄົນໃຊູ້ຂອງນຳຍ
ຮູ້ອຍນັ້ນ 
7:4 ພ ຜູູ້ອຳວໂຸສນັ້ນໄປຮອດແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ອູ້ອນວອນຕໍ່ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍ
ຮູ້ອຍທະຫຳນຜູູ້ນີ້ ສົມຄວນທີ່ຊິໄປຊ່ອຍ ລຳວ  
7:5 ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ຮັກຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ຂອງເຮົຳອີຫລີ ຈັ່ງໄດູ້ອອກເງິນສູ້ຳງ
ໂຮງທ ຳໃຫູ້” 
7:6 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຕັ້ງໜູ້ຳໄປເຮືອນນຳຍຮູ້ອຍນ ຳພວກຜູູ້ອຳວໂຸສນັ້ນ ແຕ່-
ວ່ຳບັດໃກູ້ຊິຮອດແລູ້ວ ນຳຍຮູ້ອຍກ ໃຊູ້ໝູ່ອອກໄປລັດ ພຣະເຢຊູ ຝຳກຄວຳມໄປ
ບອກເພິ່ນວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳຄຶດເບິ່ງແລູ້ວວ່ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳເປັນຄົນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິລົບກວນທ່ຳນ
ໃຫູ້ເຂົ້ຳມຳໃນເຮືອນຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ 
7:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ຂູ້ຳຄຶດອີກວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິມຳລົບກວນທ່ຳນ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ທ່ຳນພຽງ
ແຕ່ອອກຄ ຳສັ່ງແລູ້ວຄົນໃຊູ້ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິເຊົຳເປັນດີ 
7:8 ຄືຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ໃຕູ້ວິໄນຂອງທະຫຳນ ແລູ້ວກ ມີທະຫຳນຢູ່ໃຕູ້ຄ ຳສັ່ງຂອງຜູູ້ຂູ້ຳອີກ ຜູູ້-
ຂູ້ຳອອກຄ ຳສັ່ງໃຫູ້ໄປກ ຕູ້ອງໄປ ບອກໃຫູ້ມຳກ ຕູ້ອງມຳ ບອກໃຫູ້ເຮັດຫຍັງກ ຕູ້ອງ
ເຮັດຕຳມຄ ຳສັ່ງຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ” 
7:9 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນໝູນ່ຳຍຮູ້ອຍເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງ ເພິ່ນກ ຄັກໃຈນ ຳນຳຍຮູ້ອຍຫລຳຍ 
ເລີຍຫລຽວໄປເວົ້ຳໃຫູ້ພວກຄົນທີ່ຕຳມເພິ່ນມຳຟັງວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຂະໜຳດຄົນ ອິ-
ສະຣຳເອນ ແທູໆ້  ເຮົຳຍັງບໍ່ເຄີຍພໍ້ໃຜທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນໃນເຮົຳຂະໜຳດນີ້ເລີຍ” 
7:10 ແລູ້ວບັດໝູ່ນຳຍຮູ້ອຍຫລົບເມືອ ພ ຮອດເຮືອນແລູ້ວກ ເຫັນຄົນໃຊູ້ຂອງນຳຍ
ຮູ້ອຍເຊົຳພະຍຳດເປັນດີແລູ້ວ 
7:11 ບັດນີ້ ພ ມື້ໃໝມ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ເຂົ້ຳໃນເມືອງໜຶ່ງ ຊື່ວຳ່ເມືອງ ນຳອິນ  ແລູ້ວມີ
ພວກລູກສິດຫລຳຍຄົນແຫ່ໄປນ ຳເພິ່ນ ພູ້ອມທັງພວກຄົນຫລວງຫລຳຍນ ຳ 
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7:12 ພ ໃກູ້ຊິຮອດປະຕູກ ຳແພງເມືອງ ນີ້ແຫລະ ມີຄົນພວມຫຳມສົບຂອງໜຸ່ມຜູູ້ໜຶ່ງ
ອອກມຳ ເປັນລູກຊຳຍຄົນດຽວຂອງແມູ້ໝູ້ຳຍຄົນໜຶ່ງ ແລູ້ວກ ມີຊຳວເມືອງຫລວງ-
ຫລຳຍແຫ່ກັນອອກມຳນ ຳແມູ້ໝູ້ຳຍນັ້ນ 
7:13 ພ  ພຣະເຢຊູ ເຫັນແມູ້ໝູ້ຳຍກ ຄຶດອິຕົນຫລຳຍ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່ຕູ້ອງຮູ້ອງ-
ໄຫູ້ດອກປູ້ຳເອີຍ” 
7:14 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຍ່ຳງເຂົ້ຳໄປແຕະໂລງສົບ ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ພວມຫຳມສົບ
ຜູູ້ຊຳຍນັ້ນກ ຢຸດຢືນຢູ່ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ສັ່ງສົບຄົນຕຳຍນັ້ນວ່ຳ “ທູ້ຳວເອີຍ ລຸກຂຶ້ນ
ມຳເດີ້” 
7:15 ເວົ້ຳແລູ້ວຜູູ້ຕຳຍນັ້ນກ ມີຊີວິດຄືນມຳ ລຸກນັ່ງເລີ່ມຊິເວົ້ຳຢູ່ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍ
ມອບໜຸ່ມຜູູ້ຕຳຍນັ້ນຄືນໃຫູ້ແມ ່
7:16 ບັດນີ້ ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນກ ແຕກຕື່ນເກີດຢູ້ຳນ ແລູ້ວຍົກຍູ້ອງຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ
ວ່ຳ “ສຳທຸເດີ້ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳຢູ້ຽມຊົນຊຳດຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ຄືມີຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງເພິ່ນມຳຢູ້ຽມຍຳມພວກຜູູ້ຂູ້ຳແລູ້ວ” 
7:17 ແລູ້ວຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ໃນເລື່ອງນີ້ໄດູ້ຊ່ຳລືອອກໄປທົ່ວເຂດ ຢູດຳຍ ກັບ
ເຂດອູ້ອມແອູ້ມແຖວນັ້ນນ ຳ 
7:18 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ໄດູ້ໄປຣຳຍງຳນແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນໃຫູ້ ໂຢຮັນ 
ຟັງ 
7:19  ໂຢຮັນ ເລີຍໃຊູ້ລູກສິດສອງຄົນໄປຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດ
ທີ່ພວກຂູ້ອຍພວມຖູ້ຳຢູ່ນັ້ນບໍ້ ຫລືວ່ຳພວກຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງຄອງຖູ້ຳຜູູ້ອື່ນອີກ” 
7:20 ພ ພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ໄປຮອດ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວຈຶ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້
ຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນໄດູ້ໃຊູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳມຳຖຳມທ່ຳນວ່ຳ ‘ທ່ຳນເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ຊິມຳຢູ່ນັ້ນບໍ້ 
ຫລືວ່ຳພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊິຕູ້ອງຄອງຖູ້ຳຜູູ້ອື່ນອີກ’” 
7:21 ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນເອງ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ປົວອີກຫລຳຍຄົນ ໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີຈຳກ
ພະຍຳດຫລຳຍແນວ ທັງຂັບໄລ່ຜີອອກ ທັງປົວຄົນຕຳບອດໃຫູ້ເຫັນໄດູ້ 
7:22  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຝຳກຄວຳມໄປກັບລູກສິດຂອງ ໂຢຮນັ ວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປບອກ ໂຢ-
ຮັນ ເຖິງແນວທີ່ໄດູ້ຍິນໄດູ້ເຫັນວ່ຳ ຄົນຕຳບອດກ ເຫັນຮຸ່ງແລູ້ວ ຄົນຂຳລ່ອຍກ ຍ່ຳງ
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ໄດູ້ ຄົນຂີ້ທູດກ ກູ້ຽງສະອຳດແລູ້ວ ຄົນຫູໜວກໄດູ້ຍິນຊັດແລູ້ວ ຄົນຕຳຍແລູ້ວກ ຍັງ
ຄືນມຳມີຊີວິດອີກຄືເກົ່ຳ ກັບຄົນຍຳກຄົນຈົນໄດູ້ຮັບຟັງເລື່ອງຂ່ຳວດີລຳຊະອຳນຳ-
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
7:23 ຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ສະດຸດໃຈຍູ້ອນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
7:24 ພ ລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ເມືອແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີ່ມເວົ້ຳກັບພວກຄົນທັງຫລຳຍ
ເຖິງ ໂຢຮັນ ນັ້ນວ່ຳ “ບັດພວກເຈົ້ຳພຳກັນອອກໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນ ໄດູ້ອອກ
ໄປຫຳເບິ່ງຫຍັງແໜ່ ໄປຫຳເບິ່ງຄົນອ່ອນແອບໍ້ ຄືໄມູ້ອໍ້ຖືກລົມພັດໂຍກໄປໂຍກມຳ
ບໍ້ 
7:25 ພວກເຈົ້ຳອອກໄປຫຳເບິ່ງຫຍັງ ໄປຫຳເບິ່ງຄົນແຕ່ງໂຕຢ່ຳງດີ ໃສ່ເສື້ອເນື້ອຜູ້ຳ
ອ່ອນນວນລຳຄຳແພງໆ ບໍ້ ຄົນທີ່ແຕ່ງໂຕງຳມໆ ແນວນັ້ນ ມີແຕ່ຢູ່ຢ່ຳງສະບຳຍໆ 
ໃນວັງຂອງກະສັດນັ້ນເນຳະ 
7:26 ພວກເຈົ້ຳວ່ຳຊິໄປເບິ່ງຄົນແບບໃດ ໄປຫຳເບິ່ງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳບໍ້  ລຳວ ເປັນກ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່ຳ ລຳວ ແຮງເປັນຫລຳຍກວ່ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ອີກ 
7:27  ໂຢຮັນ ນີ້ເນຳະ ໄດູ້ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳເຖິງວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິໃຊູ້ຜູູ້
ຮັບໃຊູ້ຂອງເຮົຳອອກໄປກ່ອນເຈົ້ຳ ເພື່ອແປງທຳງໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳສະເດັດມຳ’ 
7:28 ຄື ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜສ ຳຄັນກວ່ຳ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຈຸ່ມນໍ້ຳໃນໝູ່ຄົນ
ທັງຫລຳຍທີ່ເກີດມຳ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆກວ່ຳໝູ່ໃນລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິສ ຳຄັນຫລຳຍກວ່ຳ ໂຢຮັນ ອີກ” 
7:29 ພ ພວກປະຊຳຊົນຮ່ວມກັນທັງພວກເກັບພຳສີໄດູ້ຍິນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ່ນ 
ພວກເຂົຳກ ໄດູ້ພຳກັນຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳວ່ຳເພິ່ນເຮັດແຕ່ແນວເປັນທ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພວກເຂົຳນີ້ເຄີຍອອກໄປຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນ ຳ ໂຢຮັນ  
7:30 ແຕ່ວ່ຳພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກນັກທ ຳປະຕິເສດຈຸດປະສົງອັນດີງຳມ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນມີໄວູ້ເພື່ອເຂົຳນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ຍອມກັບໃຈໄປຮັບ
ຈຸ່ມນໍ້ຳນ ຳ ໂຢຮັນ   (ຊຶ່ງສະແດງການກັບໃຈໃໝ່) 
7:31  ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳຕໍ່ໄປວ່ຳ “ເຮົຳຊິປຽບຄົນໃນສະໄໝນີ້ຄືກັນກັບຫຍັງດີນໍ້ 
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7:32 ຊິປຽບຄືພວກເດັກນູ້ອຍພວມຫລິ້ນນ ຳກັນຢູ່ກຳງບູ້ຳນນີ້ເນຳະ ຍູ້ອນວ່ຳພ ພວກ
ມັນເກີດນູ້ອຍໃຈກັນມັນກ ເອີ້ນໃສ່ກັນວ່ຳ ບັດພວກກູໄດູ້ເປົ່ຳປີ່ເພງມ່ວນ ພວກມຶງ
ຄືບໍ່ຟູ້ອນມ່ວນນ ຳກັນ ແລູ້ວບັດພວກກູໄດູ້ເປົ່ຳເພງໂສກເສົ້ຳ ພວກມຶງຄືບໍ່ຮູ້ອງໄຫູ້
ເປັນທຸກນ ຳກັນເຫີ້ຍ 
7:33 ຄືວ່ຳບັດ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນມຳ ລຳວ ບໍ່ໄດູ້ຮວ່ມກິນເຂົ້ຳກິນເຫລົ້ຳອະ-
ງ ່ນນ ຳໃຜ  ລຳວ ອອກໄປຢູ່ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ເລີຍຫຳວ່ຳ ລຳວ ຖືກຜີເຂົ້ຳ 
7:34 ແລູ້ວບັດນີ້ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ໄດູ້ມຳຮ່ວມກິນດື່ມກັບປະຊຳຊົນ ແລູ້ວພວກ
ເຈົ້ຳກ ຍັງຫຳວ່ຳຜູູ້ນີ້ເຫັນແກ່ກິນແກ່ເມົຳ ເປັນໝູ່ກັບພວກຂີ້ບຳບກັບພວກຄົນເກັບ-
ພຳສີ 
7:35 ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ເຄີຍຊີມເບິ່ງພຣະປັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ພິສູດວ່ຳຖືກຕູ້ອງ
ແລູ້ວ” 
7:36 ແລູ້ວມີນັກສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ໜຶ່ງ ຊື່ ຊີໂມນ  ໄດູ້ມຳຊວນ ພຣະເຢ-
ຊູ ໄປກິນເຂົ້ຳເຮືອນ ລຳວ  
7:37 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີແມ່ຍິງຫຳກິນໃນເມືອງເປັນຄົນບຳບຜູູ້ໜຶ່ງ ພ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ 
ພຣະເຢຊູ ມຳກິນເຂົ້ຳຢູ່ເຮືອນ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ໜຶ່ງ ນຳງເລີຍຖືເອົຳຂວດນໍ້ຳຫອມລຳ-
ຄຳແພງໆ ເຂົ້ຳໄປຫຳ 
7:38 ແລູ້ວເຂົ້ຳໄປຢືນຢູ່ນ ຳຫລັງກົງຕີນເພິ່ນ ຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ຫັ້ນຈົນນໍ້ຳຕຳຕົກປຽກຕີນ
ເພິ່ນ ແລູ້ວນຳງກ ເອົຳຜົມເຊັດຕີນ ພຣະເຢຊູ ທັງຈຸບຕີນ ພູ້ອມເທນໍ້ຳມັນຫອມລູບ
ໃສ່ 
7:39 ບັດພ  ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ທີ່ເຊີນ ພຣະເຢຊູ ໄປກິນເຂົ້ຳເຫັນຈັ່ງຊັ່ນກ ຄຶດໃນໃຈວ່ຳ 
“ບ໊ະ ຄັ່ນແມ່ນຄົນນີ້ເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ກ ຄືຊິຮູູ້ຈັກເນຳະ
ວ່ຳແມ່ຍິງຂີ້ບຳບທີ່ມຳຈັບມຳບຳຍໂຕເພິ່ນນັ້ນເປັນຄົນຊົ່ວຮຳວໃດ” 
7:40  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ ຊີໂມນ ເອີຍ ມີແນວໜຶ່ງທີ່ເຮົຳຢຳກຊິເວົ້ຳນ ຳ
ເຈົ້ຳ”  ຊີໂມນ ບອກວ່ຳ “ອຳຈຳນຊິເວົ້ຳແນວໃດກ ເວົ້ຳມຳ ໂລດ ” 
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7:41  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ມີນຳຍທຸນຄົນໜຶ່ງ  ລຳວ ມີລູກໜີ້ສອງຄົນຄົນໜຶ່ງ
ເປັນໜີ້ຫູ້ຳຮູ້ອຍຫລຽນເດນຳຣິອົນ ແຕ່ອີກຄົນໜຶ່ງເປັນໜີ້ພຽງຫູ້ຳສິບຫລຽນເດ-
ນຳຣິອົນ 
7:42 ລູກໜີ້ສອງຄົນນີ້ບໍ່ສຳມຳດຊິຫຳເງິນໃຊູ້ໜີ້ໄດູ້ ນຳຍທນຸກ ຍົກໜີ້ໃຫູ້ເຂົຳທັງ
ສອງ ແລູ້ວລູກໜີ້ສອງຄົນນີ້ ເຈົ້ຳວ່ຳຜູູ້ໃດຊິຮັກແພງນຳຍທຸນຫລຳຍກວ່ຳກັນ” 
7:43 ນຳຍ ຊີໂມນ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ຕິດໜີ້ຫລຳຍນັ້ນ ຮັກແພງນຳຍຫລຳຍກວ່ຳ”  
ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ເອີ ແມ່ນຄວຳມເຈົ້ຳນັ້ນເນຳະ” 
7:44 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງນຳງ ເວົ້ຳກັບ ຊີໂມນ ຕໍ່ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເຫັນບໍ້ແມຍິ່ງຜູູ້ນີ້ 
ຕັ້ງແຕ່ເຮົຳໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນເຮືອນຂອງເຈົ້ຳ ຝ່ຳຍເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເອົຳນໍ້ຳມຳໃຫູ້ເຮົຳລູ້ຳງ
ຕີນ ແຕ່ວ່ຳສ່ວນນຳງນີ້ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳຕຳຂອງນຳງລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ເຮົຳ ແລູ້ວນຳງກ ໄດູ້
ເອົຳຜົມຂອງນຳງເຊັດນ ຳ 
7:45 ຝ່ຳຍເຈົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ຈຸບແກູ້ມຕູ້ອນຮັບເຮົຳຕຳມປະເພນີ ແຕ່ວ່ຳສ່ວນນຳງນີ້ໄດູ້ຈຸບ
ຕີນເຮົຳບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳຕັ້ງແຕ່ນຳງເຂົ້ຳມຳ 
7:46 ແລູ້ວຝ່ຳຍເຈົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳຫອມທ ຳມະດຳມຳຢົດໃສ່ຫົວເຮົຳຕຳມປະເພນີ 
ແຕ່ວ່ຳສ່ວນນຳງນີ້ກ ຍັງເອົຳນໍ້ຳມັນຫອມລຳຄຳແພງໆ ມຳລູບໃສ່ຕີນໃຫູ້ເຮົຳ 
7:47 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳວຳ່ ສ່ວນນຳງນີ້ແມ່ນວ່ຳບຳບຂອງນຳງຊິຫລຳຍ ແຕ່
ນຳງໄດູ້ຮັບກຳນອະໄພໝົດແລູ້ວ ນຳງເລີຍຮັກແພງເຮົຳຫລຳຍ ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ໄດູ້-
ຮັບກຳນອະໄພນູ້ອຍ ເຂົຳກ ຊິຮັກແພງເຮົຳນູ້ອຍ” 
7:48 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ບອກນຳງວ່ຳ “ນຳງເອີຍເຮົຳໄດູ້ອະໄພບຳບກ ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳໝົດ
ແລູ້ວ” 
7:49 ບັດນີ້ຄົນທີ່ຮ່ວມໂຕະກັບ ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ແມ່ນໃຜຜູູ້ນີ້ ຄືກັນກັບຍົກ
ໂທດອະໄພບຳບກ ຳໃຫູ້ຄົນໄດູ້” 
7:50 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບນຳງອີກວ່ຳ “ນຳງໄດູ້ຮັບກຳນອະໄພໂທດຍູ້ອນວ່ຳ
ເຈົ້ຳວຳງໃຈໃນເຮົຳ ກັບເມືອສຳ ໄປດູ້ວຍຄວຳມສະຫງົບສຸກໃນໃຈເດີ້” 
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ລູກຳ ບົດທີ 8 
8:1 ບັດນີ້ ຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກໄປຕຳມຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ເມືອງ ໄປບອກ
ສອນຂ່ຳວດີເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ຄົນຟັງ ແລູ້ວລູກສິດສິບສອງ
ຄົນນັ້ນກ ໄປນ ຳ 
8:2 ແລູ້ວມີຍິງຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ ພຣະເຢຊູ ເຄີຍປົວໄດູ້ໄປນ ຳ ມ ີມຳຣິອຳ  ໄທມັກດຳລຳ 
ທີ່ເຄີຍຖືກຜີເຂົ້ຳເຈັດໂຕ 
8:3 ແລູ້ວກ ມີທ່ຳນນຳຍ ໂຢອັນນຳ ເມຍຂອງ ຄູຊຳ ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ໃນວັງ ເຮໂຣດ  ກັບ
ນຳງ ຊູຊັນນຳ  ແລູ້ວກ ມີອີກຫລຳຍຄົນໄດູ້ໄປນ ຳ ຊຶ່ງພວກເຂົຳໄດູ້ສະໜັບສະໜູນ 
ພຣະເຢຊູ ໂດຍຊັບຂອງຕົນ 
8:4 ແລູ້ວບັດພ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍຈຳກຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ເມືອງໄດູ້ມຳຮ່ວມກັນແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້
ເລີ່ມເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ 
8:5 “ມີຄົນໜຶ່ງອອກໄປຫວ່ຳນເມັດພືດ ພວມຫວ່ຳນຢູ່ນັ້ນ ລຳງເມັດກ ໄດູ້ຕົກໃສ່
ທຳງທຽວຖືກຄົນຢຽບໄປຢຽບມຳ ແລູ້ວພວກນົກກ ບິນລົງມຳຈິກກິນໝົດ 
8:6 ລຳງເມັດກ ໄດູ້ຕົກໃສ່ດິນປົກພື້ນດິນຫີນ ແລູ້ວພ ປົ່ງຂຶ້ນມຳຢູ່ບໍ່ໂດນມັນກ ຫ່ຽວ
ຕຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳດິນຂຳດນໍ້ຳລູ້ຽງ 
8:7 ລຳງເມັດກ ໄດູ້ຕົກກຳງຊຸມກ ໜຳມ ແລູ້ວໜຳມໄດູ້ປົ່ງຂຶ້ນພູ້ອມກັນ ກ ເລີຍຫງ ຳ
ມັນໄວູ້ 
8:8 ແຕ່ວ່ຳ ລຳງເມັດກ ໄດູ້ຕົກໃສ່ດິນດີ ໄດູ້ປົ່ງຂຶ້ນມຳແລູ້ວອອກໝຳກອອກຜົນໄດູ້
ໜຶ່ງຮູ້ອຍເທົ່ຳໂຕ” ພ ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບນັ້ນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງຂຶ້ນສຽງດັ່ງ
ວ່ຳ “ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 
8:9 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນຖຳມວ່ຳ “ເລື່ອງປຽບທຽບນີ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດ” 
8:10  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກລູກສິດວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກຂໍ້ເລິກ-
ລັບເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນຢູ່ດອກ ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ອື່ນນັ້ນ ກ ຊິໃຫູ້ເປັນເລື່ອງ
ປຽບທຽບຊື່ໆ ເພື່ອວ່ຳ ເຂົຳຊິເບິ່ງແຕ່ຊິບໍ່ເຫັນ ຊິຟັງແຕ່ຊິບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ 
8:11 ເລື່ອງປຽບທຽບນີ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງຊີ້ ເມັດພືດນັ້ນກ ປຽບຄື ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ 
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8:12 ແລູ້ວເມັດທີ່ຕົກໃສ່ທຳງທຽວນັ້ນ ກ ປຽບຄືຄົນທີ່ພ ໄດູ້ຍິນແລູ້ວ  ພະຍຳມຳນ 
ຊຳຕຳນ ກ ມຳເອົຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອອກຈຳກໃຈຂອງເຂົຳ ຢູ້ຳນວ່ຳ ພວກ-
ເຂົຳ ອຳດ ຊິເຊື່ອແລູ້ວຮັບຄວຳມລອດພົ້ນໄດູ້ 
8:13 ແລູ້ວເມັດທີ່ຕົກໃສ່ດິນປົກພື້ນດິນຫີນນັ້ນ ກ ປຽບຄື ບັດພ ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳເຂົຳກ ຮັບເອົຳດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີ ແຕ່ພວກນີ້ບໍ່ມີຮຳກຫຍັງ ເຊື່ອພ ຊົ່ວຄຳວ 
ແຕ່ບັດເກີດມີແນວມຳທົດລອງໃຈເຂົຳກ ຫລົງຫຳຍໄປ 
8:14 ແລູ້ວເມັດທີ່ຕົກຢູ່ກຳງໜຳມນັ້ນກ ປຽບຄືຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວກ ອອກໄປຕຳມເລື່ອງຂອງເຂົຳ ແຕ່ພ ຄວຳມກັງວົນ ຄວຳມຮັ່ງມີ ແລູ້ວຄວຳມ
ສຸກທຳງຊີວິດໃນໂລກນີ້ເຂົ້ຳມຳ ມັນກ ຫງ ຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ ເລີຍບໍ່ໃຫູ້
ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ 
8:15 ‘ແຕ່ເມັດທີ່ຕົກໃສ່ດິນດີນັ້ນ ກ ປຽບຄືຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
ກ ຮັບເອົຳດູ້ວຍຄວຳມຈິງໃຈ ຮັກສຳໄວູ້ດູ້ວຍໃຈຢືນຍົງຈົນເກີດຜົນໃນຊີວິດ’ 
8:16 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ ‘ບໍ່ເຄີຍມີໃຜ ບັດໄຕູ້ຕະກຽງແລູ້ວກ ເອົຳຄຸຖັງມຳປົກປິດໄວູ້ 
ຫລືວ່ຳເອົຳໄປໄວູ້ໃຕູ້ຕຽງດອກ ມີແຕ່ຊິເອົຳໄປຕັ້ງໄວູ້ເທິງບ່ອນຕັ້ງນັ້ນເນຳະ ເພື່ອ
ຄົນທີ່ເຂົ້ຳມຳຊິເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ 
8:17 ຄືວ່ຳ ບໍ່ມີອີຫຍັງເລິກລັບທີ່ຊິບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມຳ ຫລືວ່ຳບໍ່ມີແນວທີ່ຖືກ
ປິດບັງເຊື່ອງໄວູ້ທີ່ຊິບໍ່ໄດູ້ອອກມຳໃນທີ່ແຈູ້ງ 
8:18 ຈັ່ງຊັ່ນ ຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງເດີ້ ແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ມີແລູ້ວ ເຂົຳກ ຊິ
ໄດູ້ຮັບເພີ່ມຕື່ມອີກ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນແຕ່ແນວທີ່ເຂົຳຄຶດວ່ຳມີ ມັນກ ຊິເອົຳຈຳກເຂົຳ
ໄປໝົດ’ 
8:19 ຫວ່ຳງນັ້ນ ແມ່ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງເພິ່ນມຳຫຳ ແຕ່ເຂົຳເຂົ້ຳໄປຫຳບໍ່ໄດູ້
ຍູ້ອນຄົນຫລຳຍ 
8:20 ແລູ້ວບັດມີຄົນມຳບອກເພິ່ນວ່ຳ ‘ທ່ຳນແມກັ່ບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງທ່ຳນພວມ
ຢືນຖູ້ຳຢູ່ທຳງນອກ ຢຳກພໍ້ທຳ່ນ’ 
8:21  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ ‘ທ່ຳນແມກັ່ບພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳແມ່ນໃຜ ກ ແມ່ນຄົນທີ່ຟັງ
 ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວໃຊູ້ຊີວິດຕິດຕຳມນັ້ນເນຳະ’ 
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8:22 ບັດນີ້ ມີຢູ່ມື້ໜຶ່ງທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳລູກສິດໄປລົງເຮອື ແລູ້ວຊວນພວກເຂົຳວ່ຳ 
‘ໃຫູ້ເຮົຳຂູ້ຳມທະເລ ກຳລີເລ ໄປຟຳກທຳງພູູ້ນເຖິ’ 
8:23 ແຕ່ວ່ຳພວມໄປຢູ່ນັ້ນ ພຣະເຢຊູ ກ ຫລັບໄປ ແລູ້ວໄດູ້ເກີດລົມພະຍຸພັດມຳຢ່ຳງ
ແຮງ ຄື້ນນໍ້ຳກ ຊັດເຂົ້ຳເຮືອຈົນຮອດຂັ້ນອັນຕະລຳຍ 
8:24 ພວກລູກສິດເລີຍປຸກ ພຣະເຢຊູ ບອກວ່ຳ ‘ນຳຍເອີຍໆ ຊ່ອຍແໜທູ່້ອນ ຊິຈົມຊິ
ຕຳຍກັນແລູ້ວ’ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຫູ້ຳມລົມກັບຄື້ນ ມັນເລີຍເຊົຳມິດງຽບ
ກັບໝູ້ອງ” 
8:25 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳໄປໃສໝົດ” ບັດນີ້
ພວກລູກສິດນັ້ນກ ເລີຍຄຶດຢູ້ຳນ ແປກໃຈງຶດຫລຳຍ ຖຳມກັນວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ ນີ້
ເປັນຄົນແບບໃດນໍ້ ຂະໜຳດລົມກັບນໍ້ຳກ ຍັງເຊື່ອຟັງເພິ່ນ” 
8:26 ພ ຂູ້ຳມໄປຮອດເຂດເມືອງ  ເຄຣຳຊຳ  ຊຶ່ງຢູ່ກົງກັນຂູ້ຳມເມືອງ ກຳລີເລ  
8:27 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນຈຳກເຮືອ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍໄທເມືອງນັ້ນອອກມຳຫຳເພິ່ນ 
ຜູູ້ນີ້ມີຜີຫລຳຍໂຕເຂົ້ຳສິງ  ຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ໃສ່ເສື້ອໃສ່ເສື້ອແຕ່ດົນນຳນ ເຂົຳບໍ່ມີເຮືອນມີ
ຊຳນແຕ່ໄປອຳໄສຢູ່ໃນປ່ຳຊູ້ຳ 
8:28 ພ ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ ຜູູ້ຊຳຍນັ້ນເລີຍໝູບລົງຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນ ແລູ້ວຮູ້ອງສຽງດັ່ງ
ວ່ຳ “ໂອ່ ພຣະເຢຊູ ບຸດຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູງສຸດເອີຍ ຂ ຢ່ຳທ ລະມຳນຜູູ້ຂູ້ຳທູ້ອນ” 
8:29 ມັນເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ຜີອອກມຳຈຳກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຄື
ມັນເຄີຍອອກລິດເຮັດໃສ່ເຂົຳຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະໜຳດຄົນຊິລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ກ ຍັງດຶງ
ຂຳດ ໂລດ  ແລູ້ວເຂົຳຖືກຜີຂັບໄສອອກໄປຢູ່ໃນປ່ຳຊູ້ຳ 
8:30  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມມັນວ່ຳ “ມຶງຊື່ວ່ຳຈັ່ງໃດ” ມັນບອກວ່ຳ “ຊື່ກອງ” ຍູ້ອນວ່ຳມີ
ຫລຳຍໂຕເຂົ້ຳໄປສິງຢູ່ໃນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ 
8:31 ແລູ້ວພວກຜີນັ້ນກ ອູ້ອນວອນຂ ບໍ່ໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ສົ່ງມັນລົງຂຸມນະລົກກ່ອນຊິ
ຮອດຍຳມ 
8:32 ຫວ່ຳງນັ້ນ ມີໝຝູູງໃຫຍ່ພວມຫຳກິນເທິງພູຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ ຜີກ ເລີຍຂ ອະນຸຍຳດນ ຳ
 ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ເຂົ້ຳສິງໃນໝູ ແລູ້ວເພິ່ນອະນຸຍຳດ 
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8:33 ພວກຜີກອງນັ້ນເລີຍອອກຈຳກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນເຂົ້ຳສິງໃນຝູງໝູ ເຂົ້ຳແລູ້ວໝກູ ຕື່ນ
ແລ່ນລົງເນີນຜຳ ໂຕນນໍ້ຳຕຳຍໝົດ 
8:34 ພ ພວກລູ້ຽງໝູເຫັນຈັ່ງຊັ່ນກ ພຳກັນແລ່ນໄປບອກໄທບູ້ຳນໄທເມືອງກັບອູ້ອມ-
ແອູ້ມແຖວນັ້ນ 
8:35 ແລູ້ວຕ່ຳງຄົນກ ຕ່ຳງອອກໄປເບິ່ງ ພ ໄປຮອດກ ເຫັນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍຖືກຜີຮູ້ຳຍ
ນັ້ນນັ່ງຢູ່ໃກູ້ ພຣະເຢຊູ ຢ່ຳງສະບຳຍອົກສະບຳຍໃຈ ໃສ່ເສື້ອໃສ່ເສື້ອມີສະຕິດີ  
ແລູ້ວພວກຄົນນັ້ນກ ເກີດຢູ້ຳນ 
8:36 ແລູ້ວຜູູ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນທີ່ໄດູ້ເຫັນກ ເປັນພະຍຳນຕໍ່ພວກຄົນທີ່ມຳເບິ່ງເຖິງສຳເຫຕຸ ວ່ຳ
ຄົນທີ່ຖືກຜີຮູ້ຳຍເຊົຳເປັນດີແລູ້ວໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
8:37 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນທົ່ວເຂດ  ເຄຣຳຊຳ  ກັບຄົນອູ້ອມແອູ້ມແຖວນັ້ນພຳກັນຂ ຮູ້ອງ 
ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ອອກຈຳກເຂົຳໄປ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເກີດຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ່  ພຣະເຢຊູ ເລີຍ
ພຳລູກສິດລົງເຮືອເພື່ອຊິຫລົບເມືອ 
8:38 ບັດນີ້ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຂັບໄລ່ຜີອອກນັ້ນກ ຂ ໄປນ ຳເພິ່ນ ແຕ່ ພຣະເຢ-
ຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ 
8:39 “ຄືນເມືອບູ້ຳນເມືອງຂອງເຈົ້ຳສຳ ໄປບອກເລື່ອງນີ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊ່ອຍເຈົ້ຳໃຫູ້
ເຂົຳຟັງເດີ້” ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ເລີຍເມືອໄປບອກຄົນທົ່ວເມືອງເຖິງແນວສ ຳຄັນ
ອັນໃຫຍຍ່ິ່ງທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຂົຳ 
8:40 ແລູ້ວມັນເປັນທີ່ວ່ຳ ພ  ພຣະເຢຊູ ຫລົບຄືນມຳຮອດຝັ່ງ ກຳລີເລ ແລູ້ວ ໄດູ້ມີຄົນ
ຫລວງຫລຳຍອອກມຳຄອຍຖູ້ຳຕູ້ອນຮັບເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ 
8:41 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ນຳຍ ຢຳອີໂຣ  ເປັນຫົວໜູ້ຳເບິ່ງແຍງກຳນງຳນໃນ
ໂຮງທ ຳ ໄດູ້ມຳຂຳບຕີນ ພຣະເຢຊູ  ກັບວອນຂ ໃຫູ້ເພິ່ນໄປເຮືອນຂອງເຂົຳ 
8:42 ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ມີລູກສຳວຜູູ້ດຽວອຳຍຸສິບສອງປີປ່ວຍໃກູ້ຊິຕຳຍແລູ້ວ ຕອນ 
ພຣະເຢຊູ ພວມໄປກັບລຳວກ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍແຫ່ກັນບຽດໄປນ ຳເພິ່ນ 
8:43 ບັດນີ້  ມີແມຍິ່ງຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກນັ້ນ ເປັນຕົກເລືອດມຳສິບສອງປີແລູ້ວ ຍິງຜູູ້ນີ້
ໄດູ້ໃຊູ້ເງິນໄປຫຳໝ ຫລຳຍຄົນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜປົວໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີໄດູ້ 
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8:44 ນຳງເລີຍແອບຂຶ້ນໄປທຳງຫລັງ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຢື້ມືອອກແຕະຂອບເສື້ອຂອງ
ເພິ່ນ ແຕະແລູ້ວນຳງກ ໄດູ້ເຊົຳຕົກເລືອດເປັນດີກັບໝູ້ອງ 
8:45 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ແມ່ນໃຜມຳຊູນມຳຕູ້ອງເຮົຳ” ແຕ່ບໍ່ມີໃຜ
ຍອມຮັບ  ເປໂຕ ເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍ
ບຽດອຳຈຳນຊື່ໆ  ແລູ້ວອຳຈຳນຢຳກຮູູ້ວ່ຳໃຜແຕະຕູ້ອງ” 
8:46 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນ ຕູ້ອງມີຜູູ້ໜຶ່ງມຳຕູ້ອງເຮົຳອີຫລີ ຍູ້ອນເຮົຳຮູູ້ສຶກ
ໂຕວ່ຳລິດໄດູ້ຊ່ຳນອອກຈຳກເຮົຳໄປປົວເຂົຳ” 
8:47 ພ ຍິງນັ້ນຮູູ້ວ່ຳຊິຖືກເປີດເຜີຍ ເຂົຳກ ອອກມຳຢ່ຳງໂຕສັ່ນຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະ-
ເຢຊູ  ຍອມຮັບກັບເພິ່ນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳຄົນທັງຫລຳຍວ່ຳ ໄດູ້ແຕະເພິ່ນຍູ້ອນອີຫຍັງ ກັບໄດູ້
ບອກວ່ຳພະຍຳດປະຈ ຳໂຕນັ້ນໄດູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດແລູ້ວ 
8:48  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບຍິງວ່ຳ “ລູກສຳວເອີຍເຈົ້ຳເຊົຳດີແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳ
ວຳງໃຈໃນເຮົຳ ເມືອສຳ ໃຫູ້ໄປດູ້ວຍຄວຳມສະຫງົບສຸກເດີ້” 
8:49 ຕອນ ພຣະເຢຊູ ຍັງເວົ້ຳນ ຳນຳງຢູ່ ໄດູ້ມີຄົນໜຶ່ງມຳແຕ່ເຮືອນຂອງນຳຍ ຢຳອີ-
ໂຣ  ຫົວໜູ້ຳເບິ່ງແຍງກຳນງຳນໃນໂຮງທ ຳວ່ຳ “ລູກສຳວເຈົ້ຳຕຳຍແລູ້ວ ບໍ່ຕູ້ອງ
ລົບກວນ ພຣະເຢຊູ ອີກດອກ” 
8:50 ແຕ່ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນແນວນັ້ນ ກ ເລີຍບອກນຳຍ ຢຳອີໂຣ ວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຕົກໃຈ
ຢູ້ຳນ ໃຫູ້ພັກພິງວຳງໃຈຢ່ຳງດຽວເດີ້ ແລູ້ວລູກສຳວເຈົ້ຳຊິເຊົຳເປັນດີຢູ່ດອກ” 
8:51 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດເຮືອນຂອງນຳຍ ຢຳອີໂຣ ແລູ້ວ ເພິ່ນກ ບໍ່ໃຫູ້ໃຜເຂົ້ຳໄປ 
ມີແຕ່ ເປໂຕ   ໂຢຮັນ  ກັບ ຢຳໂກໂບ  ພູ້ອມພໍ່ແມຂ່ອງນຳງ 
8:52 ບັດນີ້ ມີພວກຄົນພວມຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈນ ຳນຳງ ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່
ຕູ້ອງຮູ້ອງໄຫູ້ເດີ້ ນຳງບໍ່ໄດູ້ຕຳຍ ມີແຕ່ນອນຫລັບຊື່ໆ” 
8:53 ບັດນີ້ເຂົຳກ ພຳກັນຫົວເຍຳະເຍີ້ຍ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນເຂົຳຮູູ້ວ່ຳນຳງໄດູ້ຕຳຍອີຫລີ 
8:54 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຈັບມືນຳງແລູ້ວບອກນຳງວ່ຳ “ນຳງນູ້ອຍເອີຍ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນມຳ
ສຳ” 
8:55 ບັດນີ້ ວິນຍຳນຂອງນຳງໄດູ້ກັບມຳ ແລູ້ວນຳງລຸກຂຶ້ນກັບໝູ້ອງ ແລູ້ວ ພຣະເຢ-
ຊູ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ເອົຳແນວກິນມຳໃຫູ້ນຳງກິນ 
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8:56 ບັດນີ້ ພໍ່ແມຂ່ອງນຳງກ ພຳກັນສັງເກດໃຈເປັນຕຳງຶດຢ່ຳງໃຫຍ່ ແຕ່ ພຣະເຢຊູ 
ສັ່ງຫູ້ຳມເຂົຳໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳເລື່ອງນີ້ໃຫູ້ໃຜຟັງ 

ລູກຳ ບົດທີ 9 
9:1 ຢູ່ມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນພວກລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນມຳຮ່ວມກັນ ແລູ້ວມອບ
ໃຫູ້ເຂົຳມີສິດອ ຳນຳດເໜືອຜີ ພູ້ອມທັງປັວໂລກໄດູ້ 
9:2 ແລູ້ວເພິ່ນກ ໄດູ້ສົ່ງພວກເຂົຳອອກໄປປ່ຳວປະກຳດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ຄົນຮູູ້ຈັກ ກັບປັວໂລກຄົນນ ຳ 
9:3 ແລູ້ວເພິ່ນບອກເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່ໃຫູ້ເອົຳອີຫຍັງໄປນ ຳເດີ້ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນໄມູ້ຄູ້ອນເທົ້ຳ 
ຫລືຍ່ຳມ ຫລືແນວກິນ ຫລືເງິນ ຫລືເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພ 
9:4 ໄປແວະເຮືອນໃດຄັ່ນເຂົຳຕູ້ອນຮັບກ ໃຫູ້ພັກຢູ່ນັ້ນເດີ້ ຈົນກວ່ຳຊິລຳຈຳກໄປ 
9:5 ບູ້ຳນໃດເມືອງໃດທີ່ບໍ່ຕູ້ອນຮັບ ກ ໃຫູ້ອອກມຳ ໂລດ  ແລູ້ວສະບັດຂີ້ຝຸ່ນອອກ-
ຈຳກຕີນເປັນພະຍຳນຟູ້ອງເຕືອນເຂົຳວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ກ່ຽວເລີຍ” 
9:6 ແລູ້ວພວກລູກສິດນັ້ນກ ໄດູ້ພຳກັນອອກໄປທົ່ວຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ເມືອງ ເວົ້ຳຂ່ຳວດີ-
ເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນໃຫູ້ຄົນຮູູ້ຈັກ ກັບໄດູ້ປັວໂລກໃຫູ້ເຂົຳນ ຳໃນຄູ່ໝູ້ອງ 
9:7 ບັດນີ້ ເລື່ອງຕ່ຳງໆ ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດນັ້ນກ ໄດູ້ຍິນໄປຮອດຫູເຈົ້ຳເມືອງ ເຮ-
ໂຣດ   ລຳວ ເລີຍງຶດຫລຳຍ ຍູ້ອນຜູູ້ລຳງຄົນຫຳວ່ຳຜູູ້ທີ່ພວມເຮັດນັ້ນເປັນ ໂຢຮັນ  
ຜ ູ້ໃຫູ້ຈ ່ມນ້ານັ້ນ  ໄດູ້ເປັນຄືນມຳແຕ່ຕຳຍແລູ້ວ 
9:8 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນກ ຍັງຫຳວ່ຳເປັນ ເອລີຢຳ  ຫລືຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ອື່ນໆ ຈຳກສະໄໝແຕ່ກີ້ໄດູ້ເປັນຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ 
9:9  ເຮໂຣດ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ ໂຢຮັນ ນັ້ນ ເຮົຳເອງໄດູ້ສັ່ງຕັດຄ ເຂົຳແລູ້ວ ແຕ່ຜູູ້ນີ້ແມ່ນ
ໃຜທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນເຖິງນັ້ນ” ແລູ້ວແຕ່ນັ້ນມຳ  ເຮໂຣດ ພະຍຳຍຳມທີ່ຊິພໍ້ກັບ ພຣະເຢ-
ຊູ  
9:10 ບັດນີ້ ພ ພວກລູກສິດໄດູ້ຫລົບມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ ໄດູ້ເວົ້ຳແນວທີ່ໄດູ້ເຮັດ
ມຳໃຫູ້ເພິ່ນຟັງ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ພຳພວກເຂົຳອອກເດິນທຳງໄປບ ລິເວນເປົ່ຳປ່ຽວ
ທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ ຂອງເຂດເທດສະບຳນເມືອງ ເບດໄຊດຳ  
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9:11 ແຕ່ພ ພວກປະຊຳຊົນຮູູ້ຈັ່ງຊັ່ນ ກ ເລີຍພຳກັນຕິດຕຳມໄປຫຳເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ ແລູ້ວ 
ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບເຂົຳ ແລູ້ວກ ເວົ້ຳເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້
ເຂົຳຟັງ ແລູ້ວຜູູ້ໃດເປັນພະຍຳດຫຍັງ ເພິ່ນກ ປົວໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີ 
9:12 ພ ໃກູ້ຊິຄໍ່ຳແລູ້ວ ລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນກ ໄດູ້ມຳເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ໝູ້ອງ
ນີ້ມັນປ່ຽວ ໃຫູ້ພວກປະຊຳຊົນອອກໄປຊື້ແນວຢູ່ແນວກິນ ຫຳໝູ້ອງຫລັບໝູ້ອງ
ນອນນ ຳບູ້ຳນແຖວນີ້ເປັນຫຍັງ” 
9:13 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເອົຳແນວກິນໃຫູ້ເຂົຳເດີ້” ລູກ-
ສິດຕອບວ່ຳ “ແນວກິນຢູ່ນີ້ມີແຕ່ເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນກັບປຳສອງໂຕເທົຳນັ້ນ ຄົນຫລຳຍ
ຄືນີ້ມັນບໍ່ພ ດອກຄັ່ນບໍ່ໄດູ້ອອກໄປຊື້ມຳຕື່ມອີກ” 
9:14 ຂະໜຳດນັບແຕ່ຜູູ້ຊຳຍກ ຍັງໄດູ້ປະມຳນຫູ້ຳພັນຄົນ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກລູກ-
ສິດວ່ຳ “ບອກໃຫູ້ເຂົຳນັ່ງລົງເປັນກຸ່ມໆ ກຸ່ມລະຫູ້ຳສິບຄົນເດີ້” 
9:15 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ເລີຍບອກໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນນັ່ງລົງ 
9:16 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຈັບເຂົ້ຳຈີ່ຫູ້ຳກູ້ອນກັບປຳສອງໂຕນັ້ນຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວຫລຽວ
ໜູ້ຳຂຶ້ນທຳງສະຫວັນ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຊະກ່ອນ ແລູ້ວກ ບິຍື່ນໃຫູ້ລູກສິດໄປແຈກ
ໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກິນ 
9:17 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນກ ໄດູ້ກິນຈົນອິ່ມໜ ຳ ແລູ້ວທ່ອນສ່ວນທີ່ເຫລືອເຂົຳກ ເກັບໄດູ້ສິບ
ສອງກະບຸງ 
9:18 ແລູ້ວຢູ່ຕໍ່ມຳ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຜູູ້ດຽວ ພວກ
ລູກສິດກ ມຳຢູ່ນ ຳ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມເຂົຳເບິ່ງວ່ຳ “ພວກປະຊຳຊົນນັ້ນ ເຂົຳເຂົ້ຳ-
ໃຈວ່ຳເຮົຳເປັນໃຜ” 
9:19 ເຂົຳເລີຍຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳ ເຈົ້ຳເປັນ ໂຢຮັນ ຜູູ້ໃຫູ້ຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ ຜູູ້ລຳງຄົນກ 
ວ່ຳ  ເອລີຢຳ  ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ວ່ຳເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ອື່ນໆ ຈຳກສະໄໝແຕ່ກີ້ໄດູ້ເປັນຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ” 
9:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມລູກສິດວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເດ ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳເຮົຳເປັນໃຜ
ຊັ່ນ”  ເປໂຕ ຕອບວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະຄຣິດ ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ” 
9:21  ພຣະເຢຊູ ເລີຍສັ່ງຫູ້ຳມລູກສິດໄວູ້ ຢ່ຳຫຳກ ບອກແນວນີ້ໃຫູ້ຜູູ້ໃດ 
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9:22 ແລູ້ວບອກອີກວ່ຳ “ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຕູ້ອງຖືກທ ລະມຳນຫລຳຍອັນ
ຫລຳຍແນວ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ພູ້ອມທັງພວກນັກ-
ທ ຳຊິບໍ່ຍອມຮັບໃນໂຕເຮົຳ ແລູ້ວເຂົຳກ ຊິຈັດກຳນຂູ້ຳເຮົຳຖິ້ມ ແຕ່ໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳ
ຊິເປັນຄືນມຳອີກ” 
9:23  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຕໍ່ໄປວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳອີຫລກີ ໃຫູ້ປະຕິ-
ເສດໂຕເອງເດີ້ ແລູ້ວແບກເອົຳໄມູ້ກຳງແຂນຂອງໂຕ ຈັ່ງຕຳມເຮົຳມຳ 
9:24 ໂດຍວ່ຳຜູູ້ໃດຢຳກເອົຳໂຕລອດເປັນຍອດດີນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກ ຊິເສຍຊີວິດໄປ ແຕ່
ຜູູ້ທີ່ເສຍສະລະຊີວິດຂອງໂຕຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະຊິໄດູ້ຊີວິດລອດອີຫລ ີ
9:25 ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳຜູູ້ໃດໄດູ້ຂອງທັງໝົດທຳງໂລກນີ້ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດຊີວິດຂອງເຂົຳຕູ້ອງ
ຫລົງຫຳຍພິນຳດໄປ ມັນຊິໄດູ້ປະໂຫຍດອີຫຍັງ 
9:26 ຜູູ້ໃດມີຄວຳມລະອຳຍຍູ້ອນເຮົຳ ກັບຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮຳົ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດກ 
ຊິມີຄວຳມລະອຳຍໃນໂຕຜູູ້ນັ້ນຄືກັນ ບັດເຮົຳລົງມຳໃນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເຮົຳ ກັບ
ສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຂອງເທວະທູດອັນບ ລິສຸດນັ້ນນ ຳ 
9:27 ເຮົຳຊິເວົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ແຫລະ ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ພວມຢືນຢູ່ນີ້ ຊິບໍ່ຊິມຄວຳມຕຳຍຈົນ
ກວ່ຳເຂົຳຊິເຫັນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
9:28 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຢູ່ມຳປະມຳນແປດມື້ຫລັງຈຳກ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳ
ນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ພຳ ເປໂຕ   ໂຢຮນັ  ກັບ ຢຳໂກໂບ  ຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົຳເພື່ອອະທຖິຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ 
9:29 ຕອນພວມອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນັ້ນ ໜູ້ຳຕຳຂອງເພິ່ນກ ປ່ຽນສະພຳບໃ
ໝ່ ເສື້ອຜູ້ຳຂອງເພິ່ນກ ຂຳວຈົວະເຫລື້ອມມຳບໆ 
9:30 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີສອງຄົນໄດູ້ມຳເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນ ຄື ໂມເຊ ກັບ ເອລີຢຳ   ຜ ູ້ເປັນ-
ປາກເປັນສຽງໃນສະໄໝກ່ອນ 
9:31 ໂຕເຂົຳກ ຢູ່ໃນສະພຳບສະຫງ່ຳລຳສີຄືກັນ ພວມເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ເລື່ອງກຳນ
ຕຳຍຂອງເພິ່ນທີ່ໃກູ້ຊິເປັນໄປຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ 
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9:32 ຕອນນັ້ນ ເປໂຕ ກັບໝູ່ລູກສິດກ ງູ້ວງນອນຫລຳຍ ພ ສ່ຳງນອນເຕັມຕຳແລູ້ວ
ເຂົຳກ ຫລຽວເຫັນ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໃນສະພຳບສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເພິ່ນ ຢືນຢູ່ກັບສອງ
ຄົນນັ້ນ 
9:33 ພ ສອງຄົນນັ້ນພວມລຳເພິ່ນໄປ  ເປໂຕ ກ ເວົ້ຳຂຶ້ນມຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ພວກ
ຜູູ້ຂູ້ຳດີໃຈຫລຳຍທີ່ໄດູ້ມີໂອກຳດດີແນວນີ້ ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດຕູບຢູ່ນີ້ສຳມຫລັງ  
ໃຫູ້ອຳຈຳນໜຶ່ງຫລັງ  ໂມເຊ ໜຶ່ງຫລັງ  ເອລີຢຳ ໜຶ່ງຫລັງ”  ເປໂຕ ເວົ້ຳສົ່ງອ ຳນຳດ
ຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ຮູູ້ເທົ່ຳບໍ່ເຖິງກຳນ 
9:34  ເປໂຕ ເວົ້ຳບໍ່ທັນຂຳດຄ ຳ ກ ໄດູ້ມີກູ້ອນເມກໄຫລມຳຫຸູ້ມເຂົຳໄວູ້ ພວມໄຫລຫຸູ້ມ
ຢູ່ນັ້ນເຂົຳກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນ 
9:35 ແລູ້ວກ ມີສຽງເວົ້ຳອອກມຳຈຳກເມກນັ້ນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເປັນລູກທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົຳ 
ທີ່ເຮົຳໄດູ້ສົ່ງມຳ ໃຫູ້ຟັງເພິ່ນເອົຳເດີ້” 
9:36 ພ ໝົດສຽງເວົ້ຳ ກູ້ອນເມກກ ໄຫລອອກໄປ ເຫລືອແຕ່ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວລູກສິດ
ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ໃຜຟັງແນວທີ່ເຂົຳເຫັນນັ້ນ 
9:37 ແລູ້ວ ມື້ໃໝມ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳລູກສິດສຳມຄົນນັ້ນລົງມຳຈຳກພູເຂົຳນັ້ນ
ແລູ້ວ ໄດູ້ມີປະຊຳຊົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ມຳພໍ້ເພິ່ນ 
9:38 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ຂ ຮູ້ອງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ຊ່ອຍ
ລູກຊຳຍຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ ຜູູ້ຂູ້ຳມີລູກຜູູ້ດຽວທໍ່ນີ້ 
9:39 ນີ້ແຫລະ ເຂົຳໄດູ້ຖືກຜີເຂົ້ຳຄອບງ ຳ ຈັກໜ່ອຍກ ພຳຮູ້ອງໄຫູ້ ຈັກໜ່ອຍກ ພຳຊັກ
ດີ້ນໄປດີ້ນມຳຈົນນໍ້ຳລຳຍຟູມປຳກ ແລູ້ວມັນກ ອອກຍຳກ ນອກຈຳກບີບໃຫູ້ເຈັບຊໍ້ຳ
ກ່ອນ 
9:40 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຂ ໃຫູ້ລູກສິດຂອງອຳຈຳນຂັບໄລ່ມັນອອກ ແຕ່ເຂົຳບໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດູ້” 
9:41  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳ ຕອບຂຶ້ນວ່ຳ “ໂອູ້ຊຳດຊົ່ວຊູ້ຳສີກ  ດຳນ ຂຳດຄວຳມເຊື່ອ
ແທູ້ ເຮົຳຊິຕູ້ອງທົນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳໂດນປຳນໃດນໍ້  ນ ຳລູກເຈົ້ຳມຳນີ້ສຳ” 
9:42 ຕອນ ລຳວ ພວມນ ຳລູກມຳ ຜີກ ຄວ່ຳງເດັກນູ້ອຍນັ້ນລົງຊັກດີ້ນຊັກງ  ແລູ້ວ 
ພຣະເຢຊູ ເລີຍສັ່ງຫູ້ຳມຜີ  ພ ປົວໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ສົ່ງເດັກນູ້ອຍນັ້ນ
ຄືນໃຫູ້ພໍ່ເຂົຳ 
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9:43 ບັດນີ້ ໝົດຄູ່ຄົນກ ພຳກັນແປກໃຈງຶດໃນຄວຳມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຕອນ
ເຂົຳພວມງຶດຢູ່ນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳກັບລູກສິດວ່ຳ 
9:44 “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຈື່ຄ ຳນີ້ໄວູ້ໃນໃຈຄັກໆ ເດີ້ ຄືຈັກໜ່ອຍເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິ
ຖືກທ ລະຍົດ ມອບໄວູ້ໃນມືຂອງຄົນເຮັດຕຳມໃຈມັກຂອງເຂົຳ” 
9:45 ແຕ່ພວກລູກສິດບໍ່ເຂົ້ຳໃຈເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມເວົ້ຳນັ້ນຍັງຖືກປິດບັງໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້
ເຂົ້ຳໃຈ ແຕ່ວ່ຳເຂົຳບໍ່ກ່ຳຖຳມເພິ່ນໃນເລື່ອງນີ້ 
9:46 ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ເກີດຖຽງກັນວ່ຳ  (ບັດຕັ້ງລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລູ້ວ)  ໃນພວກເຂົຳນີ້ໃຜຊິເປັນໃຫຍສ່ ຳຄັນກວ່ຳໝູ່ 
9:47 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ກ ຮູູ້ຈັກຄວຳມຄຶດໃນໃຈຂອງພວກເຂົຳ ເລີຍເອີ້ນເດັກນູ້ອຍຜູູ້
ໜຶ່ງມຳຢູ່ຂູ້ຳງໆ ເພິ່ນ 
9:48 ແລູ້ວໄດູ້ບອກລູກສິດວ່ຳ “ຜູູ້ໃດຍອມຮັບເອົຳເດັກນູ້ອຍນີ້ໃນນຳມຂອງເຮົຳກ ທໍ່
ກັນກັບຍອມຮັບເຮົຳເອງ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຍອມຮັບເຮົຳກ ທໍ່ກັນກັບຮັບຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ 
ຄືຜູູ້ໃດຍອມເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ຊິເປັນໃຫຍກ່ວ່ຳໝູ່” 
9:49 ບັດນີ້ ລູກສິດຊື່ ໂຢຮັນ ໄດູ້ບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນ
ຜູູ້ໜຶ່ງຂັບໄລ່ຜີອອກໃນນຳມຂອງອຳຈຳນ ແລູ້ວພວກຜູູ້ຂູ້ຳພະຍຳຍຳມຫູ້ຳມເຂົຳ
ໄວູ້ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຕິດຕຳມໄປນ ຳເຮົຳ” 
9:50 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກວ່ຳ “ຢ່ຳຫູ້ຳມເຂົຳເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ບໍ່ຂັດຂວຳງຕໍ່ຕູ້ຳນພວກ
ເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຢູ່ຝ່ຳຍດຽວກັນກັບພວກເຮົຳແລູ້ວ” 
9:51 ແລູ້ວຢູ່ມຳ ພ ໃກູ້ຊິຮອດຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ຊິຖືກຮັບຂຶ້ນເມືອສະຫວັນແລູ້ວ 
ເພິ່ນກ ໄດູ້ຕັ້ງໜູ້ຳໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
9:52 ແລູ້ວໄດູ້ສົ່ງລູກສິດຜູູ້ລຳງຄົນອອກໄປກ່ອນ ພວມໄປຢູ່ຫັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນ
ໝູ່ບູ້ຳນໝູ້ອງໜຶ່ງຂອງພວກ ຊຳມຳເຣຍ  ເພື່ອຈັດໝູ້ອງໄວູ້ໃຫູ້ເພິ່ນ 
9:53 ແຕ່ວ່ຳໄທບູ້ຳນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບຍູ້ອນເຂົຳຮູູ້ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງໜູ້ຳຊິໄປເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ  
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9:54 ແລູ້ວພ ລູກສິດ ຢຳໂກໂບ ກັບ ໂຢຮັນ ເຫັນວ່ຳເຂົຳບໍ່ຕູ້ອນຮັບ ເຂົຳໄປເວົ້ຳກັບ 
ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຊິໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳສັ່ງໄຟລົງມຳຈຳກສະຫວັນເຜົຳໄໝູ້ພວກເຂົຳໃຫູ້ໝົດໄປ
ຄື ເອລີຢຳ ເຄີຍເຮັດນັ້ນບໍ້” 
9:55 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວໄປຕັກເຕືອນເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຈິດໃຈຂອງ
ເຈົ້ຳພວມຢູ່ຝ່ຳຍໃດນີ້ 
9:56 ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອສັ່ງໃຫູ້ຄົນພິນຳດ ແຕ່ມຳເພື່ອໃຫູ້ຄົນລອດ-
ພົ້ນຈຳກບຳບກ ຳເວນ” ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດກ ເລີຍອອກໄປພັກຢູ່ໝູບູ່້ຳນ
ອື່ນ 
9:57 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ພວມໄປນ ຳທຳງຢູ່ນັ້ນ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງອອກມຳຂ ນ ຳ 
ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຕິດຕຳມອຳຈຳນແໜ່ ອຳຈຳນຊິພຳໄປໃສຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິໄປນ ຳ” 
9:58 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ໝຳຈອກມີຖໍ້ຳໃນດິນ ນົກກ ມີຮັງ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳຜູູ້
ເປັນບຸດມະນຸດບໍ່ມີຮອດໝູ້ອງຊິວຳງຫົວ” 
9:59 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຊວນອີກຄົນໜຶ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” ແຕ່ຄົນນັ້ນ
ບອກວ່ຳ “ອຳຈຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂ ອະນຸຍຳດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເມືອຝັງສົບຂອງພໍ່ກ່ອນ” 
9:60 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ປ່ອຍໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍຝັງຄົນຕຳຍ
ຂອງເຂົຳເອງ ແຕ່ສ່ວນເຈົ້ຳນີ້ ໃຫູ້ອອກໄປບອກເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳເດີ້” 
9:61 ແລູ້ວມີອີກຄົນໜຶ່ງໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິຕິດຕຳມ
ອຳຈຳນໄປ ແຕ່ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ອະນຸຍຳດເມືອສັ່ງລຳພີ່ນູ້ອງໃນເຮືອນກ່ອນ” 
9:62 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ບໍ່ເຄີຍມີໃຜທີ່ວຳງມືລົງຈັບຫຳງໄຖ ແລູ້ວຫລຽວ
ເບິ່ງທຳງຫລັງອີກ ຈັ່ງເປັນຜູູ້ສົມຄວນມີສ່ວນໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ເລີຍ” 

ລູກຳ ບົດທີ 10 
10:1 ຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເລືອກລູກສິດອີກເຈັດສິບຄົນ ແລູ້ວສົ່ງເຂົຳ
ອອກໄປລ່ວງໜູ້ຳເປັນຄູ່ໆ ໄປຄູ່ເມືອງໝູ້ອງທີ່ເພິ່ນຊິໄປ 
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10:2 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ງຳນເກັບກ່ຽວມີຫລຳຍອີຫລີ ແຕ່ຄົນ-
ງຳນກ ມີນູ້ອຍ ຈັ່ງຊັ່ນໃຫູ້ວອນຂ ນ ຳເຈົ້ຳຂອງງຳນ ໃຫູ້ສົ່ງຄົນງຳນມຳເກັບກ່ຽວ
ຊ່ອຍເດີ້ 
10:3 ໃຫູ້ອອກໄປ ໂລດ ເດີ້ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳສົ່ງພວກເຈົ້ຳອອກໄປຄືແກະນູ້ອຍໄປຢູ່ໃນ
ໝູ່ໝຳປ່ຳ 
10:4 ບໍ່ໃຫູ້ເອົຳກະເປຳເງິນ ເອົຳຫີບ ຫລືເກີບ ໄປນ ຳ ແລູ້ວບໍ່ໃຫູ້ທັກທຳຍໃຜຕຳມ
ທຳງ 
10:5 ແລູ້ວບັດເຈົ້ຳເຂົ້ຳເຮືອນໃດ ໃຫູ້ພອນເຂົຳກ່ອນວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ສັນຕິພຳບມີຢູ່ນ ຳ
ເຮືອນນີ້ເດີ້’ 
10:6 ຄັ່ນເຮືອນນັ້ນມີຜູູ້ທີ່ມັກສັນຕິ ສັນຕິພຳບຂອງເຈົ້ຳກ ຊິຢູ່ນ ຳເຂົຳ ແຕ່ວ່ຳຄັ່ນບໍ່ມີ 
ແນວນັ້ນ  ມັນກ ຊິຄືນມຳຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳ 
10:7 ແລູ້ວໃຫູ້ອຳໄສຢູ່ເຮືອນນັ້ນ ບໍ່ໃຫູ້ຍູ້ຳຍໄປຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫູ້ຢູ່ກິນນ ຳເຂົຳຕຳມທີ່
ເຂົຳຈັດໃຫູ້ ຍູ້ອນວ່ຳຄົນງຳນຄວນຮັບກຳນຕອບແທນຕຳມທີ່ສົມຄວນກັບງຳນ 
10:8 ບູ້ຳນໃດເມືອງໃດທີ່ຕູ້ອນຮັບເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ຢູ່ກິນຕຳມທີ່ເຂົຳຈັດໃຫູ້ເດີ້ 
10:9 ແລູ້ວຜູູ້ໃດເປັນພະຍຳດຫຍັງໃນເຮືອນນັ້ນກ ໃຫູ້ປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີນ ຳ ກັບ
ບອກເຂົຳວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃກູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
10:10 ແຕ່ວ່ຳຄັ່ນບູ້ຳນໃດເມືອງໃດບໍ່ຕູ້ອນຮັບເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເຈົ້ຳອອກໄປຢູ່ກຳງທຳງເວົ້ຳ
ວ່ຳ 
10:11 ‘ແມ່ນແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນຂອງເມືອງເຈົ້ຳທີ່ຕິດເຮົຳນີ້ ພວກເຮົຳສະບັດອອກເປັນພະ-
ຍຳນຟູ້ອງຮູ້ອງເຈົ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ຮູູ້ກັນໄວູ້ວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ
ໃກູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ’ 
10:12 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳອີກວ່ຳ ‘ບັດຮອດມື້ພິພຳກສຳນັ້ນ ໂທດຂອງເມືອງ 
ໂສໂດມ ກ ຍັງຊິເບົຳກວ່ຳໂທດຂອງເມືອງນັ້ນອີກ’ 
10:13 ແລູ້ວລະວັງພິນຳດເດີ້ ເມືອງ ໂຂຣຳຊີນ ກັບເມືອງ ເບດໄຊດຳ ເອີຍ ຂະໜຳດ
ກຳນອັດສະຈັນຕ່ຳງໆທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮັດໃນເມືອງເຈົ້ຳນີ້ ໄດູ້ໄປເຮັດໃນເມືອງ ຕີເຣ ກັບ
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ເມືອງ ຊີໂດນ ມຳແຕ່ກ່ອນ ພວກເຂົຳຄືຊິ ນຸ່ງຜູ້ຳກະສອບນັ່ງຂີ້ເຖົ້ຳ ກັບໃຈແຕ່ດົນ-
ນຳນ 
10:14 ຄືໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳນັ້ນ ກຳນລົງໂທດທີ່ເມືອງ ຕີເຣ ກັບເມືອງ ຊີໂດນ ຊິ
ຕູ້ອງແບກນັ້ນ ກ ຊິງ່ຳຍກວ່ຳໂທດຂອງພວກເຈົ້ຳ 
10:15 ແລູ້ວຝ່ຳຍເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ເອີຍ ເຈົ້ຳຜູູ້ໄດູ້ຮັບກຳນຍົກຍູ້ອງສູງຮອດຟູ້ຳ-
ສະຫວັນ ເຈົ້ຳຊິຖືລຳກລົງມຳສູ່ນະລົກ” 
10:16  ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້າກັບລ ກສິດວ່າ  “ຜູູ້ໃດທີ່ຟັງພວກເຈົ້ຳກ ສໍ່ຳຟັງເຮົຳ ແຕ່
ຜູູ້ໃດທີ່ດູຖູກພວກເຈົ້ຳກ ສໍ່ຳດູຖູກເຮົຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ດູຖູກເຮົຳ ກ ສໍ່ຳດູຖູກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່
ໃຊູ້ເຮົຳມຳ” 
10:17 ບັດເຈັດສິບຄົນນັ້ນໄປມຳແລູ້ວ ເຂົຳກ ດີໃຈຫລຳຍບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຂະໜ
ຳດຜີກ ຍັງຍອມຟັງຄ ຳສັ່ງຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳໃນນຳມຂອງອຳຈຳນ” 
10:18 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເຫັນ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຕົກລົງ-
ມຳຈຳກສະຫວັນ ຄືຟູ້ຳຜ່ຳ 
10:19 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳມອບອ ຳນຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເໜືອພວກສັດທີ່ເປັນພິດ ກັບເໜືອ
ກວ່ຳອ ຳນຳດຄູ່ແນວຂອງ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຜູູ້ເປັນສັດຕູ ແລູ້ວບໍ່ມີອີຫຍັງຊິເຮັດ
ໃສ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ 
10:20 ກ ຕຳມ ຢ່ຳມົວແຕ່ດີໃຈນ ຳຂອງແນວໝູ່ນີ້ທີ່ວ່ຳພວກຜີຍອມຟັງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ 
ແຕ່ໃຫູ້ດີໃຈທີ່ວ່ຳ ຊື່ຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສືສ ຳມະໂນຄົວຢູ່ເທິງສະຫວັນ
ແລູ້ວ” 
10:21 ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ດີໃຈຫລຳຍໃນ ພຣະວິນຍຳນ  ແລູ້ວຈັ່ງອະທິ-
ຖຳນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ພໍ່ເອີຍ ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງຟູ້ຳກັບໂລກ ທີ່ວ່ຳພໍ່ໄດູ້ປິດບັງ
ຄວຳມຈິງແນວໝູ່ນີ້ໄວູ້ຈຳກພວກນັກປັນຍຳ ກັບພວກທີ່ອວດດີ ແຕ່ພໍ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍ
ຕໍ່ຜູູ້ທີ່ຍອມຖ່ອມໃຈຄືຜູູ້ນູ້ອຍໆ ຕຳມເປັນທີ່ພ ໃຈຂອງພໍ່ 
10:22 ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ມອບຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄວູ້ກັບລູກແລູ້ວ ບໍ່ມີຜູູ້ໃດຮູູ້ຈັກໃຈພໍ່
ນອກຈຳກລູກ ຮ່ວມກັນທັງຜູູ້ທີ່ລູກພ ໃຈເປີດເຜີຍໃຫູ້ຮູູ້ຈັກພໍ່ນ ຳ” 
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10:23 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຫລຽວມຳເວົ້ຳກັບພວກລູກສິດເປັນສ່ວນໂຕວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ເຫັນ
ແນວນີ້ທີ່ເຈົ້ຳເຫັນນີ້ກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກນ ຳ 
10:24 ຍູ້ອນວ່ຳ ຫລຳຍສະໄໝຖ່ຳຍທອດກັນມຳແລູ້ວ ມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຫລຳຍຄົນ ກັບກະສັດຫລຳຍອົງ ຄອຍຖູ້ຳຢຳກເຫັນຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳ
ເຫັນນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ເຫັນ ກັບຢຳກໄດູ້ຍິນຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຍິນ” 
10:25 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີນັກທ ຳຄົນໜຶ່ງ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນຖຳມລອງໃຈ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
“ອຳຈຳນເອີຍ ຂູ້ອຍຊິເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 
10:26  ພຣະເຢຊູ ຕອບ ລຳວ ເປັນຄ ຳຖຳມວ່ຳ “ຄ ຳພີບູຮຳນຂຽນວ່ຳຈັ່ງໃດ ເຈົ້ຳອ່ຳນ
ວ່ຳແບບໃດ” 
10:27 ນັກທ ຳຜູູ້ນັ້ນຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັກພຣະເຈົ້ຳຈົນໝົດຫົວໃຈ ໝົດຈິດ-
ວິນຍຳນ ໝົດຄວຳມສຳມຳດ ໝົດສະຕິປັນຍຳ  ກັບໃຫູ້ຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຄືກັນກັບ
ຮັກໂຕເອງ” 
10:28 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຕອບຖືກແລູ້ວ ຄັ່ນເຮັດຈັ່ງຊັ່ນເຈົ້ຳຊິໄດູ້
ຊີວິດ” 
10:29 ບັດນີ້ ຄົນນັ້ນຄຶດຢຳກແກູ້ໂຕ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ອີກວ່ຳ “ແລູ້ວແມ່ນໃຜ
ເປັນເພື່ອນບູ້ຳນຂອງຂູ້ອຍຊັ່ນ” 
10:30  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳເລື່ອງວ່ຳ “ມີ ຄົນ ຢິວ  ຄົນໜຶ່ງໄດູ້ອອກຈຳກ ກຸງເຢຣູຊຳ-
ເລັມ ວ່ຳຊິໄປເມືອງ ເຢຣິໂກ  ແຕ່ເຂົຳຖືກພວກໂຈນປຸູ້ນຢູ່ນ ຳທຳງ ເອົຳໄປໝົດທັງ
ເສື້ອຜູ້ຳນ ຳ ຕີເກືອບຕຳຍແລູ້ວປະຖິ້ມໄວູ້ຢູ່ນັ້ນ 
10:31 ບັດນີ້ ບັງເອີນມີປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງມຳນ ຳທຳງ ພ ເຫັນຜູູ້ບຳດເຈັບນອນຢູ່ນັ້ນ 
ກ ເລີຍຂູ້ຳມທຳງຫລີກລູ້ຽງກຳຍໄປ 
10:32 ແລູ້ວມີຄົນ ຢິວ ຕະກູນ ເລວີ ມຳນ ຳທຳງຄືກັນ ພ ເຫັນຜູູ້ບຳດເຈັບນັ້ນ ເຂົຳກ 
ເລີຍຂູ້ຳມທຳງຫລີກ ລູ້ຽງກຳຍໄປ 
10:33 ແຕ່ວ່ຳ ບັດນີ້ ມໄີທເມືອງ ຊຳມຳເຣຍ ຄົນໜຶ່ງໄດູ້ມຳນ ຳທຳງ ພ ເຫັນຜູູ້ບຳດ-
ເຈັບຈັ່ງມີໃຈເມດຕຳອິຕົນ 
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10:34 ເຂົ້ຳເລີຍເຂົ້ຳໄປຫຳຜູູ້ບຳດເຈັບ ເອົຳນໍ້ຳມັນກັບເຫລົ້ຳອະງ ່ນລູ້ຳງພວກແຜ 
ແລູ້ວເອົຳຜູ້ຳພັນໄວູ້ ແລູ້ວອຸູ້ມຂຶ້ນຫລັງລຳຂອງ ລຳວ  ພຳໄປພັກຢູ່ໂຮງແຮມໝູ້ອງ
ໜຶ່ງ ແລູ້ວໄດູ້ປົວເຂົຳຢູ່ນັ້ນ 
10:35 ພ ຕື່ນເຊົ້ຳມຳ ກ່ອນ ລຳວ ຊິໄປຕໍ່ລຳວກ ຝຳກເງິນສອງຫລຽນເດນຳຣິອົນໃຫູ້
ເຈົ້ຳຂອງໂຮງແຮມ ສັ່ງໄວູ້ວຳ່ ‘ຊ່ອຍຖືຮັກສຳຄົນຜູູ້ນີ້ໄວູ້ແໜເ່ດີ້ ຄັ່ນເງິນນີ້ຍັງບໍ່ພ 
ໃຫູ້ເຈົ້ຳອອກກ່ອນ ບັດເຮົຳຫລົບຄືນມຳເຮົຳຊິທົດແທນເຈົ້ຳ’” 
10:36  ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຖາມນັກທ າຜ ູ້ນັ້ນວ່າ  “ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນສຳມຄົນທີ່ເຮົຳເວົ້ຳມຳນີ້ 
ເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບູ້ຳນທີ່ດີຕໍ່ຄົນທີ່ຖືກໂຈນປຸູ້ນນັ້ນ” 
10:37 ບັດນີ້ ນັກທ ຳຜູູ້ນັ້ນຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ກ ຄົນທີ່ມີໃຈອິຕົນຊ່ອຍນັ້ນ” ແລູ້ວ 
ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ່ນເນຳະ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໄປເຮັດຄືກັນເດີ້” 
10:38 ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມເດິນທຳງພຳກັນໄປກັບລູກສິດນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ແວະຢູ່ໝູ່-
ບູ້ຳນໜຶ່ງ ແລູ້ວໄດູ້ມີແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງຊື່  ມຳທຳ  ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບ ພຣະເຢຊູ  ເຊີນໄປ
ເຮືອນເຂົຳ 
10:39  ມຳທຳ  ມີນູ້ອງສຳວຄົນໜຶ່ງຊື່  ມຳຣິອຳ   ມຳຣິອຳ  ນີ້ໄດູ້ນັ່ງໃກູ້ໆ  ພຣະເຢຊູ  
ຟັງຄ ຳສອນຂອງເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ 
10:40 ແຕ່ວ່ຳ ມຳທຳ ຜູູ້ເປັນເອື້ອຍກ ມົວແຕ່ເຮັດນ ຳແນວຢູ່ແນວກິນເລີຍອອກມຳຫຳ
 ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ຄືບໍ່ເຫັນໃຈຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ ຄືນູ້ອງໄດູ້ປະໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດແລງ
ເຮັດງຳຍຢູ່ຜູູ້ດຽວ ຊ່ອຍບອກເຂົຳໃຫູ້ມຳຊ່ອຍຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່” 
10:41 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງ ມຳທຳ ວ່ຳ “ ມຳທຳ  ເອີຍ ໃຈຂອງເຈົ້ຳຄືຄຶດຫຍຸູ້ງ-
ຍຳກນ ຳຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວແທູ້ 
10:42 ແຕ່ມີແນວດຽວເທົຳນັ້ນທີ່ຈ ຳເປັນອີຫລີ ແລູ້ວ  ມຳຣິອຳ  ໄດູ້ເລືອກເອົຳແນວດີ
ແນວຖືກນັ້ນແລູ້ວ ຊຶ່ງຊິບໍ່ອອກຈຳກເຂົຳໄປ” 

ລູກຳ ບົດທີ 11 
11:1 ບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່
ໝູ້ອງໜຶ່ງ ສ ຳເລັດແລູ້ວມີລູກສິດຜູູ້ໜຶ່ງກ ເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ອຳຈຳນສອນພວກ
ຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ອະທິຖຳນເປັນແໜ່ ຄືກັນກັບທີ່ ໂຢຮັນ ເຄີຍສອນລູກສິດຂອງ ລຳວ ນັ້ນ” 
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11:2  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ບັດເຈົ້ຳອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເວົ້ຳທ ຳ-
ນອງນີ້ເດີ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເອີຍ ຂ ໃຫູ້ພຣະນຳມອັນສັກສິດບ ລິສຸດຂອງພໍ່ ເປັນທີ່
ເຄົຳລົບນັບຖື ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພໍ່ມຳຕັ້ງຢູ່ ກັບຂ ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມ
ຈຸດປະສົງຂອງພໍ່ໃນໂລກຄືກັນກັບຢູ່ໃນສະຫວັນ 
11:3 ກັບຂ ພໍ່ທີ່ຊິປະທຳນອຳຫຳນກຳນກິນໃຫູ້ລູກໆ ຢູ່ຄູ່ມື້ແໜ່ 
11:4 ກັບຂ ອະໄພໂທດໃຫູ້ລູກໆ ຄືກັນກັບທີ່ລູກອະໄພໂທດໃຫູ້ຜູູ້ອື່ນທີ່ໄດູ້ເຮັດຜິດຕໍ່
ລູກ ຂ ໃຫູ້ນ ຳພຳລູກໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກກຳນທົດລອງຂອງ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ ອຳ-
ເມນ” 
11:5 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ສົມມຸດວ່ຳເຈົ້ຳມີໝູຄົ່ນໜຶ່ງ ແລູ້ວເຈົ້ຳໄປປຸກ 
ລຳວ ຍຳມທ່ຽງຄືນ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໝູ່ເອີຍ ຂ ຢືມຂະໜົມສຳມກູ້ອນແໜ ່
11:6 ຄືມີແຂກໄດູ້ເດິນທຳງມຳຫຳ ແລູ້ວເຮົຳບໍ່ມີແນວຊິໃຫູ້ເຂົຳກິນເລີຍ’ 
11:7 ແຕ່ໝູ່ເຈົ້ຳຊິຕອບວ່ຳ ‘ຢ່ຳກວນເຮົຳເດີ້ ປະຕູກ ປິດແລູ້ວ ລູກກ ນອນເທິງຕຽງນ ຳ
ເຮົຳ  ເຮົຳລຸກຊ່ອຍເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້’ 
11:8 ບັດນີ້ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ໝູ່ເຈົ້ຳນັ້ນຊິບໍ່ລຸກຊ່ອຍເຈົ້ຳຍູ້ອນເປັນໝູ່ກັນດອກ ແຕ່
 ລຳວ ຊິລຸກຊ່ອຍຍູ້ອນເຈົ້ຳໝັ່ນຂ ນ ຳ ລຳວ ບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ ແລູ້ວຊິໃຫູ້ໝົດຕຳມທີ່ເຈົ້ຳ
ຕູ້ອງກຳນ 
11:9 ຈັ່ງຊັ່ນ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໝັ່ນວອນຂ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ ໝັ່ນຊອກຫຳແລູ້ວ
ເຈົ້ຳຊິພໍ້ ໝັ່ນເຄຳະປະຕູແລູ້ວຊິເປີດໃຫູ້ເຈົ້ຳເດີ້ 
11:10 ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ໃດໝັ່ນຂ ກ ຊິໄດູ້ ຜູູ້ໃດໝັ່ນຫຳກ ຊິພໍ້ ຜູູ້ໃດໝັ່ນເຄຳະກ ຊິເປີດໃຫູ້ເດີ້ 
11:11 ຄັ່ນວ່ຳ ມລູີກໃນພວກເຈົ້ຳຂ ເຂົ້ຳຈີ່ນ ຳພໍ່ ພໍ່ເຂົຳຊິເອົຳກູ້ອນຫີນໃຫູ້ແທນບໍ້ ຫລື
ຄັ່ນລູກຊິຂ ໂຕປຳ ພໍ່ເຂົຳຊິເອົຳງູໃຫູ້ແທນບໍ້ 
11:12 ຫລືຄັ່ນຊິຂ ໄຂ່ ພໍ່ຊິເອົຳແມງງອດແມງເງົຳໃຫູ້ແທນຢູ່ບໍ້ 
11:13 ຈັ່ງຊັ່ນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳແມ່ນແຕ່ເປັນຄົນຊົ່ວ ກ ຍັງຮູູ້ຈັກທີ່ຊິເອົຳຂອງດີໃຫູ້ລູກ
ຂອງເຈົ້ຳ ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ເພິ່ນຊິບໍ່ໃຫູ້ 
ພຣະວິນຍຳນ ໃຫູ້ກັບຜູູ້ທີ່ຂ ຊັ່ນບໍ້” 
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11:14 ຢູ່ມຳ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ຂັບໄລ່ຜີອອກຈຳກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ມັນພຳເປັນໃບູ້ເປັນ
ກືກ ບັດພ ເຊົຳກືກກ ເວົ້ຳໄດູ້ ໂລດ  ແລູ້ວພວກຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນກ ພຳກັນແປກໃຈ
ງຶດຢ່ຳງໃຫຍ ່
11:15 ແຕ່ມີລຳງຄົນຢູ່ນັ້ນຫຳວຳ່ ພຣະເຢຊູ ໃຊູ້ອ ຳນຳດຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນທີ່ຊິ
ຂັບໄລ່ຜີອອກ 
11:16 ແລູ້ວກ ຍັງມີລຳງຄົນຊອກລອງດູ ພຣະເຢຊູ  ຢຳກໃຫູ້ເພິ່ນເຮັດເຄື່ອງໝຳຍ-
ສ ຳຄັນຈຳກສະຫວັນ ໃຫູ້ເຫັນ 
11:17 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ກ ຮູູ້ຈັກແນວຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ລຳຊະອຳນຳ-
ຈັກໃດທີ່ເກີດແຕກແຍກກັນກ ຊິທ ຳລຳຍໂຕເອງໃຫູ້ລົ້ມ ແລູ້ວເຮືອນໃດທີ່ແຕກ-
ແຍກກັນຕູ້ອງພັງທະລຳຍລົງ 
11:18 ຄື ຄັ່ນຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນກັບລູກນູ້ອງຂອງມັນໄດູ້ຂັດແຍູ້ງແຕກແຍກກັນ 
 ພະຍຳມຳນ ຊິປົກຄອງຖິ່ນຖຳນຂອງມັນໃຫູ້ໝັ້ນຄົງໄດູ້ຈັ່ງໃດ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳຫຳ
ວ່ຳເຮົຳຂັບໄລ່ຜີອອກໂດຍໃຊູ້ອ ຳນຳດຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນນັ້ນ 
11:19 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳໃຊູ້ອ ຳນຳດຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳນັ້ນ 
ແລູ້ວໝູເ່ຈົ້ຳເດ ໄດູ້ໃຊູ້ອ ຳນຳດມຳແຕ່ໃສບັດໄລ່ຜີ ພວກເຂົຳຊິເປັນພະຍຳນຕັດສິນ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳເອົຳ ໂລດ  
11:20 ແຕ່ບັດນີ້ ຄັ່ນແມ່ນເຮົຳໃຊູ້ອ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ຳຂັບໄລ່ຜີອອກ ກ ສະແດງວ່ຳ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ມຳຮອດພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
11:21 ຄືບັດມີນຳຍຜູູ້ມີອ ຳນຳດ ມີອຳວຸດຄົບກ ຊິປູ້ອງກັນຖິ່ນຖຳນຂອງເຂົຳຢ່ຳງເຕັມ
ທີ່ ມູນມັງຂອງເຂົຳນັ້ນຈັ່ງຊິປອດໄພໝັ້ນຄົງ 
11:22 ແຕ່ວ່ຳບັດມີນຳຍຜູູ້ມີອ ຳນຳດເໜືອກວ່ຳໄດູ້ມຳຕີເອົຳຊະນະເຂົຳ ນຳຍນັ້ນກ ຊິ
ຖືເອົຳເອົຳອຳວຸດຂອງເຂົຳ ແລູ້ວຂົນເອົຳມູນມັງທີ່ຖືເອົຳມຳນັ້ນໄປປັນກັນ 
11:23 ຜູູ້ທີ່ບໍ່ພູ້ອມເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ສໍ່ຳຕໍ່ຕູ້ຳນຂັດຂວຳງເຮົຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ບໍ່ຊ່ອຍເຮົຳເກັບມຳ 
ຜູູ້ນັ້ນກ ສໍ່ຳກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປ 
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11:24 ບັດຜີໂສໂຄກອອກຈຳກຄົນແລູ້ວ ມັນຊິໄປຕົກໝູ້ອງແຫູ້ງແລູ້ງ ແລູ້ວທ່ຽວຫຳ
ໝູ້ອງຫຳກໍ່ພຳອຳໄສ ແຕ່ບັດຫຳບໍ່ພໍ້ມັນຊິຄຶດວ່ຳ ‘ກູຊິຄືນໄປຢູ່ໃນໝູ້ອງເກົ່ຳນັ້ນທີ່
ກູເຄີຍຢູ່’ 
11:25 ແລູ້ວບັດພ ຄືນມຳຮອດແລູ້ວ ມັນກ ເຫັນວ່ຳໝູ້ອງນັ້ນຖືກກວຳດຈັດໄວູ້ຮຽບ-
ຮູ້ອຍແລູ້ວ 
11:26 ຜີໂຕນັ້ນເລີຍໄປຊອກຫຳໝູ່ຜີອີກເຈັດໂຕທີ່ຊົ່ວແຮງຫລຳຍກວ່ຳມັນໃຫູ້ມຳຢູ່
ນ ຳ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດສະພຳບຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນກ ຮູ້ຳຍແຮງກວ່ຳເກົ່ຳອີກ” 
11:27 ບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ ມີແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງອອກມຳ
ຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ມົດລູກຂອງຍິງທີ່ໃຫູ້ທ່ຳນເກີດມຳ ກັບເຕົ້ຳນົມທີ່ລູ້ຽງທ່ຳນໄດູ້
ພົນເປັນສຸກເດີ້” 
11:28 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຍິນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວເຮັດຕຳມຮັກສຳໄວູ້ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
11:29 ແລູ້ວຕອນມີຄົນຫລວງຫລຳຍຫລັ່ງມຳຮ່ວມກັນ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ 
“ຊຳດນີ້ເປັນຊຳດຊົ່ວ ມີແຕ່ຊອກຫຳເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຈຳກພຣະເຈົ້ຳແຕ່ຊິບໍ່ມີໃຫູ້
ດອກ ມີແຕ່ເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຂອງ ໂຢນຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນ
ສະໄໝກ່ອນ 
11:30 ຄື ໂຢນຳ ນັ້ນ ເປັນເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຕໍ່ຊຳວເມືອງ ນີເນເວ ຈັ່ງໃດ ເຮົຳຜູູ້ເປັນ
ບຸດມະນຸດຊິເປັນເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນຕໍ່ຊຳດນີ້ຈັ່ງຊັ່ນ 
11:31 ຄືລຳຊິນີ ເຊບຳ ຜູູ້ທີ່ຄອງລຳດລຳຊະອຳນຳຈັກຢູ່ທຳງໃຕູ້ ແລູ້ວເຄີຍເດິນທຳງ
ມຳແຕ່ໄກໆ ເພື່ອຟັງສະຕິປັນຍຳຂອງກະສັດ ໂຊໂລໂມນ  ແລູ້ວລຳຊິນີ ເຊບຳ ນັ້ນ 
ລຳວກ ຊິລຸກຢືນກ່ຳວຫຳຄົນຊຳດນີ້ໃນມື້ພິພຳກສຳພູູ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເປັນໃຫຍ່
ກວ່ຳ ໂຊໂລໂມນ  ໄດູ້ມຳຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວດຽວນີ້ 
11:32 ພູ້ອມທັງຊຳວເມືອງ ນີເນເວ ກ ຊິລຸກຂຶ້ນກ່ຳວຫຳພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກ-
ເຂົຳໄດູ້ກັບໃຈໃໝຍູ່້ອນກຳນປະກຳດຂອງ ໂຢນຳ   ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ເຮົຳຜູູ້ເປັນໃຫຍ່
ກວ່ຳ ໂຢນຳ ໄດູ້ມຳຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳນີ້ແລູ້ວ 
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11:33 ຄືບໍ່ມີໃຜ ບັດໄຕູ້ຕະກຽງແລູ້ວເອົຳໄປເຊື່ອງໄວູ້ໃນໝູ້ອງເລິກລັບຫລືວ່ຳເອົຳຄຸ
ຖັງມຳງ ມໄວູ້  ມແີຕ່ເອົຳຕັ້ງໄວູ້ເທິງບ່ອນຕັ້ງມັນນັ້ນເນຳະ ເພື່ອຄົນເຂົ້ຳມຳຊິໄດູ້
ເຫັນຮຸ່ງ 
11:34 ແລູ້ວຕຳຄົນກ ເປັນຄືກັນກັບຕະກຽງຂອງຮ່ຳງກຳຍ ຄັ່ນມັນດີໂຕເຈົ້ຳຊິເຕັມ
ດູ້ວຍຄວຳມແຈູ້ງ ແຕ່ຄັ່ນມັນບອດເຈົ້ຳຊິເຕັມດູ້ວຍຄວຳມມືດ 
11:35 ຈັ່ງຊັ່ນ ລະວັງໃຫູ້ດີໆ ເດີ້ ຄວຳມແຈູ້ງຂອງເຈົ້ຳນັ້ນມັນ ອຳດ ຊິເປັນຄວຳມມືດ
ກ ໄດູ້ 
11:36 ແຕ່ຄັ່ນໂຕເຈົ້ຳຢູ່ໃນຄວຳມແຈູ້ງອີຫລຢ່ີຳງບໍ່ມີສ່ວນໃດຢູ່ໃນຄວຳມມືດເລີຍ 
ຊີວິດເຈົ້ຳກ ຊິຮຸ່ງໄປທົ່ວ ຄືກັນກັບແສງຕະກຽງທີ່ສ່ອງໃຫູ້ເຈົ້ຳເຫັນຮຸ່ງນັ້ນ” 
11:37 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແລູ້ວ ໄດູ້ມີນັກສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ໜຶ່ງຊວນເພິ່ນ
ໄປກິນເຂົ້ຳນ ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍເຂົ້ຳໄປນັ່ງພຳເຂົ້ຳເພື່ອຊິກິນ 
11:38 ພ ນັກສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ນັ້ນເຫັນ ກ ແປກໃຈທີ່ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ລູ້ຳງມື 
ຕາມພິທີ ກ່ອນກິນ 
11:39  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳນີ້ຄືມັກລູ້ຳງຖູ້ວຍຊຳມໃຫູ້ມັນສະ-
ອຳດຢູ່ທຳງນອກ ແຕ່ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເຈົ້ຳນີ້ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມຂີ້ໂລບໜູ້ຳ
ເລືອດ ພູ້ອມທັງຄວຳມຊົ່ວຮູ້ຳຍໝົດຄູ່ແນວ 
11:40 ໂງ່ໜຳແທູ້ພວກເຈົ້ຳນີ້ ຄືບໍ່ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໄດູ້ສູ້ຳງໂຕຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້
ສູ້ຳງທຳງນອກພູ້ອມກັບທຳງໃນນ ຳ 
11:41 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນໆ ຈຳກໃຈແນວທີ່ເຈົ້ຳມີຢູ່ ແລູ້ວໝົດຄູ່ຢ່ຳງ
ກ ຊິຂຳວສະອຳດໄປນ ຳສ ຳລັບເຈົ້ຳ 
11:42 ແຕ່ວ່ຳລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເຈົ້ຳນີ້ ພວກເຈົ້ຳມັກຖວຳຍຜັກພວງ 
ຈິກໆ ພ ເປັນພິທຊີື່ໆ ມັນກ ສົມຄວນຊິຖວຳຍຢູ່ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳມັກລະເວັ້ນຄວຳມ-
ຍຸດຕິທ ຳກັບຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
11:43 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເຈົ້ຳນີ້ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳມັກນັ່ງແຕ່ທຳງໝູ້ອງ
ມີກຽດໃນໂຮງທ ຳ ກັບມັກໃຫູ້ຄົນຄ ຳນັບຢູ່ຕະຫລຳດໝູ້ອງຕ່ຳງໆ 
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11:44 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳກັບພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ 
ພວກເຈົ້ຳປຽບຄືຫລຸມຝັງສົບອັນບໍ່ຖືກໝຳຍໄວູ້ ແລູ້ວຄົນຍ່ຳງຢຽບໄປຢຽບມຳໂດຍ
ບໍ່ຮູູ້ໂຕຊໍ້ຳ” 
11:45 ແລູ້ວມີນັກທ ຳຜູູ້ໜຶ່ງເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ເຈົ້ຳເວົ້ຳດູໝິ່ນຈັ່ງຊີ້ ມັນກ ຂຳຍ
ໜູ້ຳພວກເຮົຳ” 
11:46  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກວ່ຳ “ລະວັງພິນຳດຄືກັນເດີ້ ພວກນັກທ ຳເອີຍ ຍູ້ອນ
ພວກເຈົ້ຳວຳງພຳລະໜັກໃຫູ້ຄົນອື່ນແບກ ບັດໂຕເຈົ້ຳເອງບໍ່ແຕະຕູ້ອງປະຕິບັດ
ຕຳມ ແມ່ນແຕ່ປຳຍນິ້ວຂອງເຈົ້ຳ 
11:47 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຄືພວກເຈົ້ຳມັກສູ້ຳງອຸບໂມງຝັງສົບໃຫູ້ກຽດຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນສະໄໝກ່ອນ ຊຶ່ງປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳຂູ້ຳຖິ້ມ 
11:48 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນທີ່ຊີ້ແຈງວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳ
ເຫັນດີນ ຳປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳ ທີ່ເຂົຳໄດູ້ຂູ້ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນ ແລູ້ວ
ພວກເຈົ້ຳກ ມຳສູ້ຳງອຸບໂມງໃຫູ້ 
11:49 ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ມີປັນຍຳສູງສຸດໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິສົ່ງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງກັບໂຕ
ແທນພິເສດຂອງເຮົຳໄປຫຳພວກເຂົຳ ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທີ່ເຮົຳສົ່ງໄປຫັ້ນ ພວກເຂົຳຊິ
ຂົ່ມເຫງແໜ່ ຊິຂູ້ຳແໜ ່
11:50 ຈັ່ງຊັ່ນພວກເຈົ້ຳໃນສະໄໝນີ້ຊິຕູ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນເລື່ອງເລືອດຂອງຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຈຳກຄູ່ສະໄໝຕັ້ງແຕ່ສູ້ຳງໂລກມຳ 
11:51 ນັບຕັ້ງແຕ່ເລືອດຂອງ ອຳເບນ  ຈົນຮອດເລືອດຂອງ ຊຳຂຳຣີຢຳ ຜູູ້ທີ່ຕຳຍຢູ່
ລະຫວ່ຳງແທ່ນບູຊຳກັບຫູ້ອງສັກສິດໃນເດີ່ນພຣະວຫິຳນ ເອີ້ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳ
ວ່ຳ ຊິເອົຳຄວຳມຜິດນ ຳພວກເຈົ້ຳຊຳດນີ້ໝົດຄູ່ຄະດີ’ 
11:52 ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກນັກທ ຳເອີຍ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ປິດເອົຳຄວຳມຮູູ້
ທຳງເຂົ້ຳຫຳພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ ແມ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳເອງບໍ່ຍອມເຂົ້ຳ ກ ຍັງກີດກັ້ນຂວຳງ-
ທຳງໄວູ້ຈຳກຜູູ້ທີ່ພວມຊິເຂົ້ຳ” 
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11:53 ພ  ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳແນວນີ້ໃຫູ້ເຂົຳຟັງ ພວກນັກທ ຳ ພຣະຄ ຳ  ກັບພວກ
ຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຢູ່ນັ້ນ ພຳກັນໂຈມຕີເວົ້ຳໃສ່ເພິ່ນຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ແລູ້ວຈັ່ງສອບ-
ສວນເພິ່ນເປັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ 
11:54 ຍູ້ອນພວກເຂົຳໄດູ້ວຳງແຜນຖູ້ຳຈັບຜິດໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ ເພື່ອເປັນຂໍ້
ຄະດີຟູ້ອງຮູ້ອງເພິ່ນໄດູ້ 

ລູກຳ ບົດທີ 12 
12:1 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ ບັດມີຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ນັບບໍ່ຖູ້ວນ ໄດູ້ມຳຮ່ວມກັນ ຈັ່ງ
ບຽດສຽດຢຽບກັນ  ພຣະເຢຊູ ເຕືອນລູກສິດໄວູ້ວ່ຳ “ກ່ອນແນວອື່ນ ໃຫູ້ລະວັງ
ເຊື້ອຟູຂອງພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເດີ້  ຊຶ່ງເປັນກຳນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດ 
12:2 ຄືບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຖືກປິດບັງປົກປິດໄວູ້ທີ່ຊິບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມຳ  ຫລືບໍ່ມີຫຍັງທີ່
ຖືກເຊື່ອງຊ່ອນໄວູ້ທີ່ຊິບໍ່ຮູູ້ຈັກກັນເລີຍ 
12:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ແນວທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳໃນໝູ້ອງມືດ ມັນກ ໄດູ້ຍິນໃນໝູ້ອງແຈູ້ງ ແນວທີ່ເຈົ້ຳ
ເວົ້ຳຄ່ອຍໆ ໃນຫູ້ອງຊັ້ນໃນ ມັນກ ຊິຖືກປະກຳດອອກຢູ່ເທິງຫລັງຄຳ” 
12:4 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບລູກສິດອີກວ່ຳ “ໝູ່ພວກເອີຍ ບໍ່ຕູ້ອງຢູ້ຳນຜູູ້ຄົນທີ່ທ -
ລະມຳນຂູ້ຳໄດູ້ແຕ່ໂຕທໍ່ນັ້ນດອກ ບັດຕຳຍແລູ້ວເຂົຳຊິເຮັດຫຍັງໃສ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ອີກ 
12:5 ແຕ່ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳເຖິງຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳຄວນຢູ້ຳນ ຄືຄວນຢູ້ຳນຜູູ້ທີ່ຂູ້ຳແລູ້ວ ກ ຍັງສຳ-
ມຳດທີ່ຊິໂຍນລົງນະລົກໄດູ້ນ ຳ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະທີ່ເຈົ້ຳຄວນຊິຢູ້ຳນ 
12:6 ຂະໜຳດນົກຈອກຫູ້ຳໂຕເຂົຳຂຳຍກັນບໍ່ພ ສອງກີບບໍ່ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳກ 
ຍັງບໍ່ລືມມັນຈັກໂຕ 
12:7 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ຈ ຳນວນເສັ້ນຜົມຂອງເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງຮູູ້ຈັກວ່ຳມີທໍ່ໃດ ຈັ່ງຊັ່ນ
ບໍ່ໃຫູ້ຢູ້ຳນເດີ້ ຍູ້ອນວຳ່ພວກເຈົ້ຳແຮງສ ຳຄັນມີຄຸນຄ່ຳສູງກວ່ຳພວກນົກນັ້ນ 
12:8 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຍິນດີຮັບວຳ່ເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳຕໍ່ໜູ້ຳຄົນທັງຫລຳຍ ເຮົຳຜູູ້
ເປັນບຸດມະນຸດກ ຊິຍິນດີຮັບວ່ຳເຮົຳຮູູ້ຈັກເຂົຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
12:9 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ປະຕິເສດເຮົຳ ບໍ່ຍອມຮັບວ່ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກເຮົຳຍູ້ອນເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້ຄົນ ເຮົຳ
ກ ຊິບໍ່ຍອມຮັບວ່ຳເຮົຳຮູູ້ຈັກເຂົຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືກັນ 
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12:10 ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ເວົ້ຳດູຖູກດູໝິ່ນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ກ ຍົກໂທດໃຫູ້ເຂົຳໄດູ້ ແຕ່-
ວ່ຳຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳດູຖູກດູໝິ່ນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ ຊິບໍ່ມີກຳນໃຫູ້ອະໄພຈັກ-
ເທື່ອ 
12:11 ແລູ້ວບັດຍຳມພວກຄົນຊິມຳຫຳຈັບພວກເຈົ້ຳ ນ ຳໄປຫຳເລື່ອງໃນໂຮງທ ຳ ຫລື
ນ ຳໄປຕໍ່ໜູ້ຳພວກຫົວໜູ້ຳເຈົ້ຳເມືອງ ບັດເຂົຳສອບຖຳມເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳບໍ່ຕູ້ອງຄຶດຍຳກ
ອຸກອັ່ງໃນໃຈເດີ້ ວ່ຳຊິຕອບແບບໃດ 
12:12 ຍູ້ອນວ່ຳ ບັດຮອດຍຳມນັ້ນ  ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຊິສອນເຈົ້ຳໃຫູ້ຮູູ້-
ຈັກວ່ຳຄວນຊິຕອບແບບໃດ” 
12:13  ພຣະເຢຊູ ພວມສອນຢູ່ນັ້ນໄດູ້ມີຜູູ້ໜຶ່ງເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ຊ່ອຍບອກ
ອູ້ຳຍຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ແບ່ງປັນມູນມັງໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳນ ຳແໜ່” 
12:14 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ແມ່ນໃຜຕັ້ງເຮົຳໃຫູ້ເປັນຄົນກຳງແບ່ງ
ມູນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ” 
12:15 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ລະວງັໂຕໃຫູ້ດີເດີ້ ໃຫູ້ໜີຈຳກ
ຄວຳມຂີ້ໂລບເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຊີວິດຂອງຄົນບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງຂອງ
ເຂົຳ” 
12:16 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງວ່ຳ “ໄຮນ່ຳຂອງຄົນ
ຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງອອກຜົນດົກຫລຳຍ 
12:17 ຄົນນີ້ນັ່ງຄຶດໃນໃຈວ່ຳ ‘ເຂົ້ຳຂອງກູມີຫລຳຍຄືນີ້ຊິເຮັດແນວໃດດີນໍ້ຈັ່ງຊິມີ
ບ່ອນພ ຊິໃສ່ໃຫູ້ເກັບໄດູ້ໝົດ’ 
12:18 ເອີ້ ຄຶດອອກແລູ້ວ ກູຊິຮື້ພວກເລົ້ຳເຂົ້ຳເກົ່ຳ ແລູ້ວຊິສູ້ຳງໃໝໃ່ຫູ້ມັນໃຫຍກ່ວ່ຳ
ເກົ່ຳ ແລູ້ວມັນຈັ່ງຊິມູ້ຽນເຂົ້ຳໄດູ້ໝົດພູ້ອມທັງຊັບຂອງກູນ ຳ 
12:19 ກູເອງຄືຮັ່ງມີແທູ້ ກູມີຊັບຫລຳຍທີ່ສະສົມໄວູ້ເພື່ອຫລຳຍປີ ກູໃຫູ້ສະບຳຍໂຕ
ສຳ ນັ່ງກິນນອນກິນ ເມົຳເຮຮຳມ່ວນຊື່ນໄດູ້ເລີຍ” 
12:20 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໄອູ້ໂງ່ເອີຍ ມື້ແລງນີ້ຊິເຖິງຄຳວແລູ້ວທີ່ເຈົ້ຳ
ຕູ້ອງມຳຣຳຍງຳນໂຕຕໍ່ໜູ້ຳເຮົຳ ແລູ້ວເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ມູ້ຽນໄວູ້ນັ້ນ ມັນ
ຊິຕົກເປັນຂອງໃຜ” 
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12:21 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ມັນເປັນຈັ່ງຊັ່ນແລູ້ວ ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ມົວແຕ່ເກັບເຂົ້ຳຂອງ
ເງິນທອງເພື່ອເຈົ້ຳຂອງ ແຕ່ບໍ່ມີສົມບັດໃນທຳງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
12:22 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳລູກສິດວ່ຳ “ຈັ່ງຊີ້ເນຳະ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຢ່ຳ
ຄຶດກັງວົນຫລຳຍນ ຳຊີວິດ ຂອງໂຕ ວ່ຳຊິເອົຳຫຍັງມຳກິນ ຫລືທຳງຮ່ຳງກຳຍວ່ຳຊິ
ເອົຳຫຍັງມຳນຸ່ງຫົ່ມ 
12:23 ຍູ້ອນວ່ຳກຳນມີຊີວິດຢູ່ກ ບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບແນວຢູ່ແນວກິນ ແລູ້ວຮ່ຳງກຳຍກ ບໍ່ໄດູ້
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພແນວດຽວ 
12:24 ຄຶດເບິ່ງ ພວກກຳນັ້ນ ມັນບໍ່ໄດູ້ດ ຳກັບບໍ່ໄດູ້ກ່ຽວ ກັບບໍ່ມີເລົ້ຳມີໂຮງ ແຕ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳລູ້ຽງມັນໄວູ້  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳມີຄຸນຄ່ຳສູງກວ່ຳພວກກຳໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຫລຳຍສໍ່ຳໃດ 
12:25 ມີໃຜແໜໃ່ນພວກເຈົ້ຳທີ່ສຳມຳດເອົຳຄວຳມກັງວົນມຳຕໍ່ຄວຳມສູງຂອງໂຕຂຶ້ນ
ອີກສອກໜຶ່ງ 
12:26 ຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ສຳມຳດເຮັດຂອງນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ສໍ່ຳນີ້ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງຄຶດກັງວົນ
ໃນເລື່ອງອື່ນໆ 
12:27 ຄຶດເບິ່ງ ດອກໄມູ້ງຳມໆ ນັ້ນ ມັນໃຫຍຂ່ຶ້ນມຳກ ບໍ່ໄດູ້ເສຍແຮງຕໍ່ຳຜູ້ຳຕໍ່ຳແພ 
ແຕ່ຂະໜຳດກະສັດ ໂຊໂລໂມນ ແຕ່ງໂຕງຳມມີຄວຳມສະຫງ່ຳຮຳວໃດ ກ ຍັງສູູ້
ດອກໄມູ້ນ ຳໝູ່ນີ້ບໍ່ໄດູ້ຈັກດອກເລີຍ 
12:28 ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນພຣະເຈົ້ຳຕົກແຕ່ງດອກໄມູ້ດອກຫຍູ້ຳຂຶ້ນມຳໃຫູ້ສວຍງຳມຈັ່ງຊີ້ 
ຊຶ່ງມື້ນີ້ມັນກ ຢູ່ດີ ແຕ່ມື້ອື່ນຊິຖືກຫລົກເອົຳໄປອ່ອຍໄຟໃນເຕົຳ  ບັດນີ້ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນ
ຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳມີເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ມີຄວຳມເຊື່ອນູ້ອຍເອີຍ 
12:29 ຈັ່ງຊັ່ນຢ່ຳຊອກຄຶດຫຍຸູ້ງຍຳກໃຈຫລຳຍວ່ຳຊິເອົຳຫຍັງມຳຢູ່ມຳກິນ ຄືຢ່ຳໃຫູ້
ໃຈເຈົ້ຳກັງວົນເລີຍ 
12:30 ຄືພວກຄົນທັງໂລກ ທີ່ບໍ່ຮ ູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ກ ມົວແຕ່ຊອກຫຳຂອງແນວໝູນ່ີ້ ແຕ່
ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳນີ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນແນວໝູ່ນີ້
ຢູ່ແລູ້ວ 
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12:31 ຈັ່ງຊັ່ນໃຫູ້ເຈົ້ຳສະແຫວງຫຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຊະກ່ອນ  ໝູ້ອງ
ເພິ່ນເປັນໃຫຍໃ່ນຊີວິດ  ແລູ້ວເພິ່ນຊິເພິ່ມເຕິມແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳໝົດ 
12:32 ຈັ່ງຊັ່ນບໍ່ໃຫູ້ຢູ້ຳນເດີ້ ຝູງແກະນູ້ອຍເອີຍ ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້ຳຍິນດີທີ່
ຊິມອບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນໃຫູ້ເຈົ້ຳແລູ້ວ 
12:33 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ຂຳຍຂອງໆ ເຈົ້ຳ ແລູ້ວນ ຳເງິນນັ້ນໄປຊ່ອຍຄົນຈົນ ແລູ້ວສະສົມ
ເງິນທີ່ບໍ່ເປື່ອຍເນົ່ຳ ເປັນຊັບໃນສະຫວັນທີ່ບໍ່ສູນເສຍ ໝູ້ອງທີ່ໂຈນໄປໃກູ້ບໍ່ໄດູ້ ກັບ
ແມງເຈຳະກິນບໍ່ໄດູ້ 
12:34 ຍູ້ອນວ່ຳຊັບຂອງເຈົ້ຳຢູ່ໃສໃຈຂອງເຈົ້ຳກ ຊິຢູ່ນັ້ນ 
12:35 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກຽມພູ້ອມ ໄຕູ້ຕະກຽງໄວູ້ຢູ່ສະເໝີເດີ້ 
12:36 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳນີ້ ໃຫູ້ຄືພວກຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ທີ່ຄອຍຖູ້ຳຮັບນຳຍຂອງເຈົ້ຳ 
ບັດເພິ່ນຫລົບເມືອຈຳກງຳນກິນດອງນັ້ນ ເພື່ອວ່ຳບັດເພິ່ນມຳເຄຳະປະຕູກ ຊິໄດູ້
ເປີດຮັບເພິ່ນເອົຳ ໂລດ  
12:37 ແລູ້ວພວກຂູ້ຳທຳດທີ່ກຽມພູ້ອມຖູ້ຳຮັບນຳຍນັ້ນຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ບັດນຳຍ
ເຂົຳກັບມຳເຫັນຄອຍຖູ້ຳຢູ່ ເຮົຳຊິເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ນຳຍນັ້ນກ ຊິໃຫູ້ເຂົຳ
ນັ່ງໂຕະ ແທນເພິ່ນ  ແລູ້ວນຳຍກ ຊິລົງມືຮັບໃຊູ້ເຮັດແນວກິນລູ້ຽງພວກເຂົຳ ໂລດ  
12:38 ນຳຍຊິມຳຕອນຄໍ່ຳຫລືຕອນເດິກກ ຕຳມ ທີ່ນຳຍມຳພໍ້ພວກເຂົຳພວມຖູ້ຳ ພວກ
ຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ 
12:39 ແລູ້ວໃຫູ້ຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຮູູ້ຈັກໄວູ້ກ່ອນ ຍຳມທີ່ຂະໂມຍຊິມຳ 
ລຳວກ ຊິກຽມພູ້ອມໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຮືອນຂອງ ລຳວ ຖືກບຸກລຸກເຂົ້ຳໄປ 
12:40 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກຽມພູ້ອມຢູ່ສະເໝເີດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິ
ມຳໃນຍຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍ” 
12:41 ບັດນີ້  ເປໂຕ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທີ່ເວົ້ຳມຳນີ້ໄດູ້ເຈຳະຈົ່ງແຕ່ພວກຂູ້ອຍ
ຜູູ້ເປັນລູກສິດເທົຳນັ້ນບໍ້ ຫລືວ່ຳຮ່ວມກັນທັງໝົດຄູ່ຄົນນ ຳ” 
12:42  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ແມ່ນໃຜແໜ່ ໄດູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ທີ່ມີປັນຍຳເຊື່ອ
ໃຈໄດູ້ ທີ່ນຳຍຊິໄດູ້ຕັ້ງໄວູ້ໃຫູ້ເບິ່ງແຍງເຮືອນຂອງ ລຳວ  ກັບໃຫູ້ມີແນວຢູ່ແນວກິນ
ຕຳມເວລຳ 
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12:43 ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກບັດຍຳມນຳຍຫລົບມຳພໍ້ປະຕິບັດຕຳມໜູ້ຳທີ່ 
12:44 ເຮົຳຊິເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ນຳຍຜູູ້ນັ້ນຊິຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຫົວໜູ້ຳເບິ່ງແຍງຊັບ-
ສົມບັດຂອງ ລຳວ ທີ່ມີທັງໝົດ 
12:45 ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳ ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນຄຶດວ່ຳນຳຍຄືຊິບໍ່ມຳງ່ຳຍ ແລູ້ວຂູ້ຽນຕີແຕ່ໝູ່ຄົນໃຊູ້ບໍ່
ວ່ຳຍິງວ່ຳຜູູ້ຊຳຍ ມົວແຕ່ກິນແຕ່ເມົຳ 
12:46 ແລູ້ວບັດພ ນຳຍຫລົບມຳໃນຍຳມທີ່ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ເບິ່ງ ບໍ່ຄຶດບໍ່ຝັນ ນຳຍກ ຊິ
ຂູ້ຽນຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງຈົນໂຕຊິຈີກຂຳດ ແລູ້ວຂັບໄລ່ໃຫູ້ໄປຢູ່ໃນເຂດຂອງພວກທີ່ບໍ່
ເຊື່ອ 
12:47 ແລູ້ວຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ຮູູ້ຈັກໃຈຂອງນຳຍ ແຕ່ບໍ່ກຽມພູ້ອມຫລເືຮັດຕຳມຈຸດປະ-
ສົງ ມັນກ ຊິຕູ້ອງຖືກແສູ້ຂູ້ຽນເປັນຮອຍຫລຳຍຮອຍ 
12:48 ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກ ແຕ່ຍັງເຮັດແນວທີ່ສົມຄວນຊິຖືກແສູ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິຖືກແສູ້ນູ້ອຍ
ກວ່ຳ ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຮັບມອບຫລຳຍ ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງຮັບຜິດຊອບຫລຳຍ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ໄວູ້
ໃຈຫລຳຍ ຜູູ້ນັ້ນກ ຕູ້ອງຣຳຍງຳນໂຕຫລຳຍ” 
12:49 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຄືເຮົຳໄດູ້ນ ຳໄຟມຳຊິເຜົຳໂລກ ໃຈເຮົຳຢຳກໃຫູ້ມັນ
ແລູ້ວຊະດຽວນີ້ 
12:50 ແຕ່ໂຕເຮົຳຕູ້ອງເຂົ້ຳສູ່ແນວໜຶ່ງຊະກ່ອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫູ້ເຮົຳໜັກໃຈຫລຳຍກວ່ຳ
ມັນຊິສ ຳເລັດ 
12:51 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳເຮຳົມຳເພື່ອນ ຳຄວຳມສຸກມຳສູ່ໂລກກ ເຂົ້ຳໃຈຜິດໄປ ແຕ່
ເຮົຳວ່ຳບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ່ນ ຄືເຮົຳເປັນເຫດໃຫູ້ຄົນເກີດແຕກແຍກກັນ 
12:52 ຄືແຕ່ນີ້ໄປ ຫູ້ຳຄົນໃນເຮືອນດຽວກັນຊິແຕກຮູ້ຳວກັນ ສຳມຕໍ່ສອງ ຫລື ສອງຕໍ່
ສຳມ 
12:53 ຄືພໍ່ຊິແຕກແຍກກັນກັບລູກຊຳຍ ກັບລູກຊຳຍຊິແຕກແຍກກັນກັບພໍ່  ແລູ້ວແມ່
ຊິແຕກແຍກກັນກັບລູກສຳວ ກັບລູກສຳວຊິແຕກແຍກກັນກັບແມ່  ແລູ້ວລູກໄພູ້ຊິ
ແຕກແຍກກັນກັບແມຍ່່ຳ  ກັບແມຍ່່ຳຊິແຕກແຍກກັນກັບລູກໄພູ້” 
12:54 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບຄົນທັງຫລຳຍອີກວ່ຳ “ບັດຍຳມເຫັນກູ້ອນເມກ
ມືດຄຶ້ມລອຍມຳ ເຈົ້ຳກ ຍັງຮູູ້ວ່ຳຝົນຊິຕົກ ແລູ້ວມັນກ ຕົກອີຫລີ 
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12:55 ແລູ້ວບັດຍຳມເຈົ້ຳເຫັນລົມພັດມຳແຕ່ທຳງໃຕູ້ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຮູູ້ວ່ຳມື້ນັ້ນຊິ
ຮູ້ອນ ແລູ້ວມັນກ ຮູ້ອນອີຫລີ 
12:56 ພວກໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງສຳມຳດອ່ຳນດິນຟູ້ຳອຳກຳດອອກໄດູ້ 
ເປັນຫຍັງບໍ່ສຳມຳດອ່ຳນເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ອອກໄປໄດູ້ນ ຳ 
12:57 ເອີ້ ແລູ້ວເປັນຫຍັງ ແມນ່ແຕ່ໃນພວກເຈົ້ຳເອງ ກ ຍັງບໍ່ສຳມຳດຕັດສິນແນວ
ມັນຖືກມັນແມ່ນເອົຳເອງ 
12:58 ຕຳມຫລັກແລູ້ວ ບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳຊິຂຶ້ນສຳນກັບຝ່ຳຍກົງກັນຂູ້ຳມ ເຈົ້ຳກ ຍັງ
ພຳກັນໄປຕໍ່ໜູ້ຳຝ່ຳຍຕຸລຳກຳນກ່ອນ ຫຳທຳງຕົກລົງຄືນດີກັນຊະກ່ອນ ເພື່ອຊິໃຫູ້
ເລື່ອງຈົບລົງໄດູ້  ຢູ້ຳນວ່ຳຝ່ຳຍກົງກັນຂູ້ຳມ ອຳດ ລຳກເຈົ້ຳໄປຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ພິພຳກສຳ 
ແລູ້ວຜູູ້ພິພຳກສຳຊິມອບໄວູ້ໃນມືຂອງເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ສຳນ ແລູ້ວເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ສຳນຊິໂຍນ
ເຈົ້ຳເຂົ້ຳໄປໃນຄຸກ 
12:59 ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳເດີ້ ‘ບັດເຂົ້ຳຄຸກແລູ້ວເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີມື້ອອກ ມີແຕ່ຊິຕິດຄຸກຢູ່ນັ້ນ
ຈົນຈ່ຳຍໜີ້ໝົດຮອດຄູ່ກີບ’” 

ລູກຳ ບົດທີ 13 
13:1 ແລູ້ວມີລຳງຄົນຢູ່ນັ້ນໄດູ້ຍົກເລື່ອງພວກຄົນ ກຳລີເລ ໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ຟັງ ຕອນທີ່
 ປີລຳດ ສັ່ງປົນເລືອດຂອງພວກເຂົຳກັບເລືອດເຄື່ອງບູຊຳຂອງເຂົຳ 
13:2  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳພວກຄົນ ກຳລີເລ ນັ້ນ ຄືຊິເປັນຄົນ
ບຳບຫລຳຍກວ່ຳໝູ່ເນຳະ ຈັ່ງຊິຕຳຍໂຫງແນວນີ້ 
13:3 ເຮົຳຊິເວົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ມັນບໍ່ແມ່ນດອກ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ກັບໃຈໃໝ່ ຄືນດີກັບ
ພຣະເຈົ້າ  ພວກເຈົ້ຳກ ຊິພິນຳດຄືກັນ 
13:4 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຄືຊິເຂົ້ຳໃຈວ່ຳສິບແປດຄົນທີ່ຖືກຫ ລົບແຖວ ຊີໂລອຳມ ທັບຕຳຍ
ນັ້ນຄືຊິມີບຳບຫລຳຍກວ່ຳໝູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ເນຳະ 
13:5 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ມັນບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ກັບໃຈໃໝຄື່ນດີ
ກັບພຣະເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ຊິພິນຳດຄືກັນ” 
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13:6 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ມີຜູູ້ໜຶ່ງປຸກຕົ້ນໝ
ຳກເດື່ອໄວູ້ໃນສວນອະງ ່ນຂອງເຂົຳ ຢູ່ມຳພ ຮອດຍຳມລຳວກ ອອກໄປວ່ຳຊິເກັບ
ຜົນຜະລິດ ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນໝຳກເປັນຜົນຈັກໜ່ວຍ” 
13:7  ລຳວ ເລີຍບອກນຳຍສວນວ່ຳ “ເບິ່ງ ສຳມປີຕໍ່ໆ ກັນແລູ້ວເຮົຳມຳວ່ຳຊິເກັບໝ
ຳກເດື່ອຈຳກກົກນີ້ ແຕ່ບໍ່ເຫັນເປັນໝຳກຈັກປີ ໂຄ່ນຄູ້ຳນມັນຖິ້ມ ໂລດ ເດີ້ ເອົຳໄວູ້
ເຮັດຫຍັງ ມັນມີແຕ່ກິນເນື້ອທີ່ຊື່ໆ” 
13:8 ແຕ່ນຳຍສວນຕອບວ່ຳ “ເອົຳໄວູ້ຊະກ່ອນອີກຈັກປີໜຶ່ງ ຂູ້ອຍຊິຄຸູ້ຍເຂ່ຍດິນໃສ່
ປຸຍຮັກສຳມັນລອງເບິ່ງ 
13:9 ແລູ້ວຄັ່ນມັນເປັນໝຳກເປັນຜົນປີໜູ້ຳ ກ ຊິເປັນກຳນດີ ແຕ່ຄັ່ນບໍ່ແມ່ນກ ໃຫູ້ບັກ-
ລົງ ໂລດ ” 
13:10 ຢູ່ມຳ  ພຣະເຢຊູ ພວມສັ່ງສອນຢູ່ໃນໂຮງທ ຳໂຮງໜຶ່ງໃນມື້ພັກງຳນຂອງ
ພວກຢິວ 
13:11 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ຢູ່ນັ້ນມີແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກຜີເຮັດໃຫູ້ຫລັງງ່ອມຢຽດໂຕບໍ່ໄດູ້ 
ເປັນມຳສິບແປດປີແລູ້ວ 
13:12 ພ  ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເຫັນ ເພິ່ນກ ເລີຍເວົ້ຳກັບ ລຳວ ວ່ຳ “ນຳງເອີຍເຈົ້ຳຖືກ
ປ່ອຍໃຫູ້ຫວິດຈຳກພະຍຳດເຈົ້ຳແລູ້ວ” 
13:13 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຢື້ມືອອກແຕະໃສ່ຜູູ້  ລຳວ ເລີຍເຊົຳເປັນດີກັບໝູ້ອງ 
ນຳງກ ເລີຍຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງໃຫຍ່ທີ່ຢຽດຫລັງໄດູ້ 
13:14 ບັດນີ້ ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເບິ່ງແຍງໂຮງທ ຳໄດູ້ໂຕູ້ຕອບດູ້ວຍຄວຳມບໍ່ພ ໃຈ ຍູ້ອນ 
ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳປົວຄົນໃນມື້ພັກງຳນ  ເລີຍເວົ້ຳໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ໃນນັ້ນຟັງວ່ຳ “ມີຢູ່
ຫົກມື້ທີ່ຄົນຄວນຊິເຮັດງຳນ ຈັ່ງຊັ່ນໃຫູ້ມຳປັວໂລກກັນຕອນນັ້ນແມະ ຢ່ຳມຳເຮັດ
ໃນມື້ພັກງຳນ” 
13:15  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳໃສ່ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ “ໂອ່ ຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເອີຍ ບໍ່ແມ່ນ
ພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນແກູ້ງົວແກູ້ລຳຂອງໂຕອອກຈຳກຄອກ ແລູ້ວຈູງໄປກິນນໍ້ຳໃນມື້ພັກ-
ງຳນຄືກັນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
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13:16 ແລູ້ວຄຶດເບິ່ງ ສວ່ນແມຍິ່ງຄົນນີ້ ຜູູ້ເປັນລູກສຳວເຊື້ອສຳຍຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ຄື
ກັນ ຊຶ່ງ ລຳວ ຖືກຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຜູກມັດໄວູ້ໃນຄອກຂອງມັນມຳຮອດສິບ
ແປດປີແລູ້ວ ຊຶ່ງໄດູ້ປ່ອຍອອກມຳໃນມື້ພັກງຳນນີ້” 
13:17 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ພວກຄັດຄູ້ຳນທີ່ຕໍ່ສູູ້ເພິ່ນກ ຂຳຍໜູ້ຳອັບອຳຍຢ່ຳງໃຫຍ່ 
ແຕ່ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນ ກ ພຳກັນຍົກຍູ້ອງຄູ່ແນວອັນດີງຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດ 
13:18 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກບໍ່ວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຄືກັບຫຍັງ ເຮົຳຊິເອົຳຫຍັງມຳປຽບທຽບດີນໍ້ 
13:19 ເອີ້ ມັນຄືເມັດພືດເມັດນູ້ອຍໆ ຂອງຜັກຜັກກຳດ ທີ່ຄົນເອົຳໄປປຸກໃນສວນ
ຂອງໂຕ ແລູ້ວມັນກ ແຕກຂຶ້ນມຳເປັນຕົ້ນເປັນພຸ່ມ ຈົນວ່ຳພວກນົກມຳເຮັດຮັງອຳ-
ໄສຢູ່ນ ຳງ່ຳຂອງມັນ” 
13:20 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳອີກວ່ຳ “ເຮົຳຊິເອົຳຫຍັງມຳປຽບທຽບນໍ້ ລຳຊະອຳນຳ-
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນີ້ 
13:21 ເອີ້ ມັນປຽບຄືເຊື້ອຟູທີ່ແມຄົ່ວປະສົມຄົນໄວູ້ໃນແປູ້ງໝີ່ສຳມຕວງ ຈົນແປູ້ງນັ້ນ
ຟູຂຶ້ນໄປໝົດ” 
13:22 ແລູ້ວຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມຊິໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຜ່ຳນບູ້ຳນໃດເມືອງໃດ
ເພິ່ນກ ໄດູ້ສອນຄົນຢູ່ນັ້ນ 
13:23 ແລູ້ວໄດູ້ມີຄົນໜຶ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ແມ່ນບໍ້ຄົນທີ່ຊິລອດພົ້ນບຳບ
ຊິມີນູ້ອຍ”  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ 
13:24 “ເຮົຳຊິເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຕັ້ງໃຈເຂົ້ຳທຳງປະຕູຄັບແຄບເດີ້ ຄື
ມີຫລຳຍຄົນຊິພະຍຳຍຳມເຂົ້ຳໄປແຕ່ບໍ່ສຳມຳດເຂົ້ຳໄດູ້ 
13:25 ຍູ້ອນວ່ຳ ບັດເຈົ້ຳຂອງເຮືອນໄດູ້ລຸກໄປປິດປະຕູແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳທີ່ຍັງຢູ່ທຳງ
ນອກຊິມຳເຄຳະປະຕູ ຮູ້ອງວ່ຳ ຊ່ອຍເປີດໃຫູ້ແໜ່ທູ້ອນນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ແຕ່ ລຳວ 
ຊິບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳມຳແຕ່ໃສ ເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກກັນກັບເຈົ້ຳ’ 
13:26 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິເລີ່ມອູ້ຳງວ່ຳ ‘ພວກເຮົຳເຄີຍໄດູ້ກິນໄດູ້ດື່ມກັນກັບນຳຍກັບ
ເຄີຍຟັງນຳຍສອນຕຳມບູ້ຳນຕຳມເມືອງຂອງເຮົຳ’ 
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13:27 ແຕ່ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຊິຕອບວ່ຳ ‘ເຮົຳເຄີຍບອກພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກກັນ-
ກັບເຈົ້ຳ ອອກໄປໃຫູ້ພົ້ນເຮົຳເດີ້ ພວກຊົ່ວຊູ້ຳທີ່ເຮັດແຕ່ແນວຊົ່ວຮູ້ຳຍ’ 
13:28 ໄປຢູ່ໝູ້ອງທີ່ມີແຕ່ກຳນກັດແຂູ້ວຮູ້ອງໄຫູ້ບັດຫລຽວເຫັນ ອັບຣຳຮຳມ  ກັບ ອິ-
ຊຳກ  ກັບ ຢຳໂຄບ  ກັບພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງທັງໝົດ ຢູ່ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຖືກໂຜດຖິ້ມອອກໄປຢູ່ທຳງນອກ 
13:29 ແລູ້ວຊິມີຄົນຈຳກທິດທັງສີ່ທົ່ວໂລກ ມຳນັ່ງຮ່ວມກິນໂຕະໃນລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
13:30 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຊິມີຄົນນູ້ອຍຜູູ້ບໍ່ສ ຳຄັນຢູ່ນີ້ ຊິກຳຍເປັນຄົນໃຫຍຜູູ່້ສ ຳຄັນຢູ່ພູູ້ນ 
ແລູ້ວຊິມີຄົນໃຫຍ່ຜູູ້ສ ຳຄັນຢູ່ນີ້ ຊິກຳຍເປັນຄົນນູ້ອຍຜູູ້ບໍ່ສ ຳຄັນຢູ່ພູູ້ນ” 
13:31 ແລູ້ວພ ດີໃນມື້ນັ້ນ ມີພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ລຳງຄົນມຳເຕືອນ ພຣະເຢຊູ 
ວ່ຳ “ໃຫູ້ອອກຈຳກໝູ້ອງນີ້ໄປເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳເມືອງ ເຮໂຣດ ຢຳກຊິຂູ້ຳເຈົ້ຳ” 
13:32 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປບອກໝຳປ່ຳຄົນນັ້ນວ່ຳ ເຮົຳຊິຂັບໄລ່ຜີ ກັບ
ຮັກສຳຄົນໃຫູ້ເຊົຳພະຍຳດເປັນດີ ມື້ນີ້ ມື້ອື່ນ ກັບມື້ຮພູືູ້ນ ຈົນກວ່ຳວຽກງຳນຂອງ
ເຮົຳຊິແລູ້ວ 
13:33 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເຮົຳຊິຕູ້ອງເດິນທຳງຕໍ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ມື້ນີ້ ມື້ອື່ນ ກັບມື້ຮພູືູ້ນ ຍູ້ອນ
ວ່ຳ ບໍ່ເຄີຍມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຖືກຂູ້ຳຢູ່ທຳງນອກເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ ” 
13:34  ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້າວາ່  “ໂອ່  ເຢຣູຊຳເລັມ ໆ ເອີຍ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງ ກັບຄວ່ຳງກູ້ອນຫີນໃສ່ຜູູ້ທີ່ສົ່ງມຳ ເຮົຳເຄີຍພະຍຳຍຳມຕູ້ອນມຳຫຳເຮົຳ
ຫລຳຍເທື່ອແລູ້ວ ຄືແມໄ່ກ່ກຸກລູກມຳຢູ່ໃຕູ້ປີກ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳກ ບໍ່ຍອມເລີຍ 
13:35 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິເວົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ເຮືອນຂອງເຈົ້ຳ ຊິຖືກປະຮູ້ຳງ ແລູ້ວພວກ
ເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຫັນເຮົຳອີກຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່ຳຊິຮອດມື້ທີ່ພວກເຈົ້ຳຮັບປຳກວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ພຣະ-
ກຽດມີແດ່ທ່ຳນ ຜູູ້ທີ່ມຳໃນນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຖີ້ນ’” 
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ລູກຳ ບົດທີ 14 
14:1 ບັດນີ້ ມັນເປັນທີ່ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ພວມເຂົ້ຳເຮືອນຜູູ້ນ ຳຄົນໜຶ່ງໃນພວກຄະນະ 
ຟຳຣີຊຳຍ  ວ່ຳຊິກິນເຂົ້ຳ ເປັນມື້ພັກງຳນຂອງຄົນ ຢິວ  ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ພຳກັນ
ຊອມເບິ່ງຖູ້ຳຈັບຜິດເພິ່ນ 
14:2 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງເປັນພະຍຳດບວມນໍ້ຳ ຢູ່ທຳງໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  
14:3 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຖຳມພວກນັກທ ຳກັບພວກນັກສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີ-
ຊຳຍ ຢູ່ນັ້ນ ລອງເບິ່ງວ່ຳ “ຄັ່ນຊ່ອຍປົວຄົນໃຫູ້ເຊົຳພະຍຳດເປັນດີໃນມື້ພັກງຳນນີ້ 
ມັນຊິຜິດກົດບັນຍັດຢູ່ບໍ້” 
14:4 ແຕ່ພວກເຂົຳບໍ່ປຳກເລີຍ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍປົວພະຍຳດບວມນໍ້ຳໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ
ໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີ ແລູ້ວກ ປ່ອຍເຂົຳໄປ 
14:5 ແລູ້ວເພິ່ນຫັນມຳຖຳມພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ມີໃຜເຄີຍມີງົວມີລຳທີ່
ຕົກນໍ້ຳສູ້ຳງໃນມື້ພັກງຳນ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ຟູ້ຳວເອົຳຂຶ້ນ ໂລດ ບໍ້” 
14:6 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳປຳກບໍ່ອອກ ຕອບເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ເລີຍໃນເລື່ອງນີ້ 
14:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ສັງເກດວ່ຳພວກແຂກທີ່ມຳນັ້ນ ເຂົຳມັກຊິເລືອກນັ່ງໃນ
ໝູ້ອງດີໆ ທີ່ມີກຽດ ເພິ່ນກ ເລີຍເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ 
14:8 “ບັດຍຳມເຂົຳເຊີນພວກເຈົ້ຳໄປງຳນກິນດອງ ຢ່ຳສູ່ຂຶ້ນໄປນັ່ງໝູ້ອງດີໆ ທີ່ມີ
ກຽດຫລຳຍເດີ້ ຫຳລຳງເທື່ອເຈົ້ຳພຳບເພິ່ນໄດູ້ເຊີນແຂກທີ່ມີກຽດຫລຳຍກວ່ຳເຈົ້ຳ 
14:9 ແລູ້ວເຈົ້ຳພຳບຜູູ້ເຊີນມຳນັ້ນ  ລຳວ ຊິມຳບອກເຈົ້ຳໃຫູ້ລຸກໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນມຳນັ່ງແທນ 
ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງໄປນັ່ງໝູ້ອງຕໍ່ຳທີ່ບໍ່ມີກຽດ ໄປອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
14:10 ແຕ່ວ່ຳ ບັດເຂົຳເຊີນເຈົ້ຳໄປໃນງຳນ ໃຫູ້ໄປຫຳນັ່ງຢູ່ໝູ້ອງບໍ່ຄ່ອຍມີກຽດ ແລູ້ວ
ບັດເຈົ້ຳພຳບມຳ ເພິ່ນ ອຳດ ຊິເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໝູ່ເອີຍ ເຊີນຂຶ້ນໄປນັ່ງຢູ່ໝູ້ອງມີກຽດ
ຫລຳຍເດີ້’ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຊິມີກຽດຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຮ່ວມໂຕະນ ຳກັນກັບເຈົ້ຳ 
14:11 ຄືຜູູ້ໃດຍົກໂຕຊອກຫຳແຕ່ກຽດໃຫູ້ເຈົ້ຳຂອງ ຊິຕູ້ອງຖືກຖ່ອມລົງ ແຕ່ວ່ຳຄັ່ນ
ຜູູ້ໃດຮູູ້ຈັກຖ່ອມໂຕລົງ ຜູູ້ນັ້ນຊິຮັບກຳນຍົກຂຶ້ນໃຫູ້ມີກຽດ” 
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14:12 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ທີ່ເຊີນເພິ່ນມຳນັ້ນວ່ຳ “ບັດຍຳມເຈົ້ຳຈັດ
ງຳນລູ້ຽງຕ່ຳງໆ  ຢ່ຳເຊີນແຕ່ໝູ່ແຕ່ພີ່ນູ້ອງ ຫລືເພື່ອນບູ້ຳນຜູູ້ຮັ່ງມີມຳຫລຳຍ ບໍ່ຊັ່ນ
ເຂົຳຊິເຊີນເຈົ້ຳໄປເປັນກຳນຕອບແທນບຸນຄຸນກັນຊື່ໆ 
14:13 ແຕ່ວ່ຳ ບັດເຈົ້ຳຈັດງຳນລູ້ຽງ ໃຫູ້ເຊີນພວກຄົນຈົນ ຄົນພິກຳນ ຄົນເປັ້ຍ ກັບ
ຄົນຕຳບອດດີກວ່ຳ 
14:14 ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກຫລຳຍ ຍູ້ອນຄົນພວກນີ້ບໍ່ສຳມຳດຕອບແທນບຸນ-
ຄຸນອີຫຍັງເຈົ້ຳໄດູ້  ແຕ່ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ກຳນຕອບແທນໃນມື້ທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືນມຳ
ຈຳກຕຳຍພູູ້ນ” 
14:15 ບັດນີ້ ມຜູີູ້ໜຶ່ງທີ່ຮ່ວມໂຕະນ ຳກັນກັບ ພຣະເຢຊູ  ບັດພ ໄດູ້ຍິນເວົ້ຳແນວນີ້ກ 
ເລີຍເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ຄົນທີ່ຮ່ວມໂຕະກິນກັນໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກຫລຳຍ ເນຳະ” 
14:16 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບຜູູ້ນັ້ນເປັນເລື່ອງປຽບທຽບວ່ຳ “ມີນຳຍຄົນໜຶ່ງໄດູ້ຈັດ
ງຳນກິນລູ້ຽງໃຫຍ່ໂຕ ແລູ້ວໄດູ້ເຊີນຄົນໄວູ້ຫລຳຍໆ ຄົນ 
14:17 ແລູ້ວບັດໃກູ້ຮອດຍຳມກິນລູ້ຽງ ນຳຍກ ໃຊູ້ຄົນໃຊູ້ຂອງ ລຳວ ໃຫູ້ໄປເອີ້ນພວກ
ຄົນທີ່ໄດູ້ເຊີນໄວູ້ນັ້ນວ່ຳ ‘ເຊີນມຳເດີ້ ໝົດຄູ່ແນວໄດູ້ກຽມໄວູ້ແລູ້ວ’ 
14:18 ແຕ່ພວກຄົນທີ່ເພິ່ນເຊີນໄວູ້ນັ້ນມີແຕ່ພຳກັນແກູ້ໂຕ ຜູູ້ໜຶ່ງກ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຫຳກໍ່
ຊື້ທີ່ນຳມຳໃໝ່ໆ ຕູ້ອງໄປເລຳະເບິ່ງຊະກ່ອນ ເຮົຳຊິຂ ໂຕແໜ່’ 
14:19 ອີກຜູູ້ໜຶ່ງກ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳໄດູ້ຊື້ງົວໃໝຫູ່້ຳຄູ່ ພວມຊິໄປລອງເບິ່ງມັນດຽວນີ້ ເຮົຳ
ເລີຍຂ ໂຕແໜ່’ 
14:20 ແລູ້ວຍັງອີກຜູູ້ໜຶ່ງກ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຫຳກ ແຕ່ງເມຍ ເຮົຳໄປບໍ່ໄດູ້ດອກ’ 
14:21 ໄປມຳແລູ້ວ ຄົນໃຊູ້ນັ້ນກ ຣຳຍງຳນໃຫູ້ນຳຍຟັງຕຳມຄ ຳປະຕິເສດແນວທີ່ຄົນ
ໄດູ້ເວົ້ຳນັ້ນ ພ ນຳຍໄດູ້ຍິນກ ບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍ ເລີຍສັ່ງຄົນໃຊູ້ນັ້ນອີກວ່ຳ ‘ໃຫູ້ຟູ້ຳວ
ອອກໄປໄວໆ ຕຳມທຳງຕຳມຮອຍທົ່ວເມືອງເດີ້ ໄປຫຳເຊີນຄົນຈົນ ຄົນພິກຳນ 
ຄົນເປັ້ຍ ພູ້ອມຄົນຕຳບອດ ໃຫູ້ມຳກິນນ ຳກັນເດີ້’ 
14:22 ແລູ້ວຄົນໃຊູ້ນັ້ນກ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ນຳຍເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ໄປຫຳເຊີນເຂົຳມຳໝົດແລູ້ວ 
ແລູ້ວຍັງມີໝູ້ອງຫວ່ຳງອີກຫລຳຍ’ 
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14:23 ນຳຍເລີຍບອກອີກວ່ຳ ‘ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ອອກໄປຕຳມຖະໜົນຫົນທຳງແຖວບູ້ຳນ
ນອກຄອກນຳ ແລູ້ວພໍ້ໃຜກ ໃຫູ້ເຊີນມຳ ໂລດ  ເພື່ອເຮືອນຂອງເຮົຳນີ້ຊິໄດູ້ເຕັມ’ 
14:24 ຄືເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ຄົນພວກນັ້ນທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຊີນໄວູ້ ເຮົຳຊິບໍ່ໃຫູ້ມຳຮ່ວມໂຕະ
ຊິມຈັກຄ ຳເລີຍ’” 
14:25 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຄົນຫລວງຫລຳຍພຳກັນໄປນ ຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຫລຽວມຳ
ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ 
14:26 “ຄັ່ນຜູູ້ໃດມຳຫຳເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຕູ້ອງຮັກເຮົຳຫລຳຍກວ່ຳຮັກພໍ່ແມ່ ທັງລູກເມຍ ທັງ
ພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງ ເອີ້ ແມ່ນແຕ່ຊີວິດໂຕເອງນ ຳ ບໍ່ຊັ່ນຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳບໍ່
ໄດູ້ເລີຍ 
14:27 ແລູ້ວຜູູ້ໃດບໍ່ສະລະຊີວິດແບກເອົຳໄມູ້ກຳງແຂນຂອງໂຕເອງ ແລູ້ວຕຳມເຮົຳ
ມຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳບໍ່ໄດູ້ 
14:28 ຄື ມີໃຜໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຕັ້ງໃຈຊິສູ້ຳງຫ ຄອຍຖູ້ຳ ຊິບໍ່ໄດູ້ນັ່ງລົງໄລ່ເບິ່ງເງິນຊະ
ກ່ອນ ວ່ຳມີພ ທີ່ຊິເຮັດໃຫູ້ມັນແລູ້ວຫລບືໍ່ 
14:29 ບໍ່ຊັ່ນ ຫຳລຳງເທື່ອ ບັດລົງມືຊິສູ້ຳງ ແລູ້ວບໍ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ມັນສ ຳເລັດ ຄູ່
ຄົນທີ່ເຫັນກ ຊິຫົວຂວັນເຍຳະເຍີ້ຍເຂົຳ 
14:30 ວ່ຳ ຄົນນີ້ມີໂຄງກຳນສູ້ຳງແຕ່ບໍ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ມັນແລູ້ວ 
14:31 ຫລືວ່ຳຊິມີພະຍຳເມືອງໃດທີ່ມີທະຫຳນແຄ່ໝື່ນດຽວ ບັດຍຳມພະຍຳເມືອງ
ອື່ນຜູູ້ມີທະຫຳນສອງໝື່ນຄົນຍົກທັບຊິມຳຕີ ພະຍຳຜູູ້ມີທະຫຳນແຄ່ໝື່ນດຽວນັ້ນຊິ
ບໍ່ປຶກສຳຫຳລືກັນຊະກ່ອນບໍ້ ວ່ຳກ ຳລັງມີພ ຊິສູູ້ເຂົຳໄດູ້ 
14:32 ຫລືວ່ຳ ບັດພະຍຳຜູູ້ມີກ ຳລັງຫລຳຍກວ່ຳຍັງຢູ່ແຕ່ໄກໆ  ພະຍຳຜູູ້ມີກ ຳລັງ
ນູ້ອຍກວ່ຳຊິສົ່ງຄະນະຜູູ້ແທນອອກໄປເຈລະຈຳຖຳມຂໍ້ຕົກລົງໃຫູ້ຄືນດີກັນຊະ
ກ່ອນ 
14:33 ຈັ່ງຊັ່ນເນຳະ ແມ່ນໃຜກ ຢ່ຳໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ ຄັ່ນບໍ່ຍອມສະລະໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ
ຊະກ່ອນ ບໍ່ມີທຳງທີ່ເຂົຳຊິເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳໄດູ້ 
14:34 ເວົ້ຳພື້ນ ເກືອນີ້ເປັນປະໂຫຍດໄດູ້ຫລຳຍແນວ ແຕ່ຄັ່ນຄວຳມເຄັມຈືດຈຳງລົງ
ໄປແລູ້ວ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດໃຫູ້ມັນຄືນລົດຊຳດເຄັມອີກ 
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14:35 ຊິໃຊູ້ປັບປຸງດິນກ ບໍ່ໄດູ້ ຊິເປັນປຸຍຄອກກ ບໍ່ໄດູ້ນ ຳ ມີແຕ່ຊິໂຍນຖິ້ມຊື່ໆ ໃຜມີຫູ
ກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້” 

ລູກຳ ບົດທີ 15 
15:1 ແລູ້ວພວກຄົນເກັບພຳສີ ກັບພວກຄົນຂີ້ບຳບທັງໝົດໄດູ້ພຳກັນເຂົ້ຳມຳໃກູ້ 
ພຣະເຢຊູ ເພື່ອຟັງເພິ່ນສອນ 
15:2 ແລູ້ວພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບນັກທ ຳພຳກັນຈົ່ມຕິວ່ຳ “ຄົນນີ້ຕູ້ອນຮັບກັບ
ຮ່ວມກິນກັບຄົນຂີ້ບຳບ” 
15:3  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບໃຫູ້ຄົນຢູ່ນັ້ນຟັງວ່ຳ 
15:4 “ຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ມີແກະຮູ້ອຍໂຕ ແລູ້ວມັນເຮ່ຍໄປໂຕໜຶ່ງ ຊິບໍ່ປະແກະ
ເກົ້ຳສິບເກົ້ຳໂຕນັ້ນໄວູ້ໃນທົ່ງຊະກ່ອນ ແລູ້ວໄປຊອກຫຳໂຕທີ່ເຮ່ຍໄປນັ້ນຈົນພໍ້ 
15:5 ແລູ້ວບັດພໍ້ ກ ຂຶ້ນໃສ່ບ່ຳແບກຄືນມຳຢ່ຳງດີອົກດີໃຈ 
15:6 ບັດເມືອຮອດບູ້ຳນແລູ້ວ ກ ໄປຫຳເຊີນໝູ່ພວກມຳຮ່ວມກັນເວົ້ຳວ່ຳ ‘ມຳຍິນດີ
ນ ຳເຮົຳເດີ້ ຍູ້ອນເຮົຳໄດູ້ແກະໂຕທີ່ຫລົງຫຳຍໄປນັ້ນຄືນມຳແລູ້ວ’ 
15:7 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ ‘ແນວນີ້ເນຳະ ຊິມີຄວຳມຍິນດີໃນສະຫວັນເພື່ອ
ຄົນບຳບຄົນໜຶ່ງທີ່ກັບໃຈ ຫລຳຍກວ່ຳເພື່ອເກົ້ຳສິບເກົ້ຳຄົນນັ້ນທີ່ບໍ່ຕູ້ອງກັບໃຈ 
ຍູ້ອນດີແລູ້ວ’ 
15:8 ຫລື ມີແມຍິ່ງຄົນໃດທີ່ມີເງິນສິບຫລຽນ ແລູ້ວເຮັດເຮ່ຍຫລຽນໜຶ່ງ ແລູ້ວ ລຳວ ຊິ
ບໍ່ໄຕູ້ຕະກຽງຄົ້ນຫຳທົ່ວເຮືອນຈົນພໍ້ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
15:9 ແລູ້ວບັດ ລຳວ ພໍ້ຫລຽນແລູ້ວ ກ ໄດູ້ເຊີນໝູ່ພວກມຳຮວ່ມກັນເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ດີອົກ-
ດີໃຈນ ຳເຮົຳເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເງິນຫລຽນທີ່ເຮ່ຍໄປຫັ້ນຄືນມຳແລູ້ວ’ 
15:10 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳວຳ່ ຄືກັນແລູ້ວ ຊິມີຄວຳມຍິນດີຕໍ່ໜູ້ຳເທວະທູດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳເຖິງຄົນບຳບຄົນໜຶ່ງທີ່ກັບໃຈ” 
15:11 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງມີລູກຊຳຍສອງຄົນ 
15:12 ແລູ້ວຜູູ້ນູ້ອງນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳກັບພໍ່ວ່ຳ ‘ພໍ່ເອີຍ ມູນມັງສ່ວນໃດທີ່ຊິແບ່ງໃຫູ້ລູກກ 
ເອົຳໃຫູ້ລູກຊະ’ ແລູ້ວຜູູ້ເປັນພໍ່ກ ເລີຍແບ່ງມູນມັງຂອງເຂົຳໃຫູ້ລູກທັງສອງຄົນ 
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15:13 ຢູ່ມຳອີກບໍ່ຈັກມື້ ຜູູ້ນູ້ອງນັ້ນກ ໄດູ້ເອົຳມູນມັງຂອງໂຕຮ່ວມກັນໄວູ້ ຈັ່ງເດິນທຳງ
ໄປເຂດໄກໆ ແລູ້ວໄດູ້ທ່ຽວໄປມຳຢ່ຳງຟຸ່ມເຟືອຍຢູ່ຫັ້ນຈົນເສຍມູນມັງຂອງເຂົຳ
ໝົດໄປ 
15:14 ພ ເຂົຳໃຊູ້ໝົດແລູ້ວ ເຂດນັ້ນໄດູ້ເກີດແຫູ້ງແລູ້ງອຶດແນວຢູ່ແນວກິນ ເຂົຳຈັ່ງ
ທຸກຍຳກລ ຳບຳກຫລຳຍ 
15:15 ແລູ້ວເຂົຳເລີຍໄປຂ ອຳໄສຢູ່ນ ຳຄົນຜູູ້ໜຶ່ງຢູ່ເຂດນັ້ນ ຄົນຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ໃຊູ້ເຂົຳເປັນ
ຄົນລູ້ຽງໝູຕຳມທົ່ງ 
15:16 ແລູ້ວເຂົຳເລີຍຄຶດຢຳກກິນຜັກກິນຫຍູ້ຳຂອງໝໃູຫູ້ມັນອິ່ມທູ້ອງ ຍູ້ອນບໍ່ມີໃຜ
ໃຫູ້ອີຫຍັງເຂົຳ 
15:17 ແລູ້ວພ ເຂົຳສ ຳນຶກໂຕກ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຂະໜຳດພວກລູກຈູ້ຳງຂອງພໍ່ກູ ເຂົຳກ ຍັງມີ
ອຳຫຳນດີເຫລືອກິນ ແຕ່ວ່ຳກູພວມຊິຂຳດເຂົ້ຳຂຳດນໍ້ຳຕຳຍຢູ່ນີ້ 
15:18 ເອີ້ ກູຊິລຸກຂຶ້ນຄືນເມືອໄປຫຳພໍ່ ແລູ້ວກູຊິເວົ້ຳກັບ ລຳວ ວ່ຳ “ພໍ່ເອີຍ ລູກໄດູ້
ເຮັດຜິດບຳບຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໃນສະຫວັນກັບຕໍ່ພໍ່ແລູ້ວ 
15:19 ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ສົມຄວນຊິເປັນລູກຂອງພໍ່ອີກຕໍ່ໄປ ເລີຍຂ ຮບັຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ເປັນຄືລູກຈູ້ຳງຜູູ້
ໜຶ່ງ”’ 
15:20 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ລຸກເມືອໄປຫຳພໍ່ ແຕ່ບັດເຂົຳຍັງຢູ່ແຕ່ໄກ ພໍ່ເຂົຳໄດູ້ຫລຽວເຫັນ 
ຈັ່ງຄຶດອິຕົນລູກ ເລີຍແລ່ນອອກໄປ  ຈັກກອດຈັກຫອມລູກ 
15:21 ແລູ້ວລູກນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳກັບພໍ່ວ່ຳ ‘ອີພໍ່ເອີຍ ລູກໄດູ້ເຮັດຜິດບຳບຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໃນ
ສະຫວັນກັບຕໍ່ພໍ່ແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ສົມຄວນຊິເປັນລູກຂອງພໍ່ອີກຕໍ່ໄປ’ 
15:22 ແຕ່ພໍ່ເລີຍເວົ້ຳຂັດຈັງຫວະເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວສັ່ງຄົນໃຊູ້ວ່ຳ ‘ໄປເອົຳເສື້ອທີ່ດີທີ່ສຸດ
ມຳໃສ່ໃຫູ້ລູກເຮົຳ ແລູ້ວເອົຳແຫວນເອົຳເກີບມຳໃສ່ໃຫູ້ນ ຳ 
15:23 ກັບໄປນ ຳເອົຳງົວນູ້ອຍໂຕພີໆ ມຳຂູ້ຳ ເພື່ອລູ້ຽງສະຫລອງສະແດງຄວຳມຍິນ-
ດີກັນ 
15:24 ຄືລູກຊຳຍເຮົຳນີ້ຄືຕຳຍໄປ ແຕ່ບັດນີ້ເຂົຳໄດູ້ຄືນມຳແລູ້ວ ເຂົຳຫລົງທຳງໄປ 
ແຕ່ບັດນີ້ໄດູ້ຮັບແລູ້ວ’ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເລີ່ມມ່ວນຊື່ນດີໃຈຢ່ຳງໃຫຍ ່
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15:25 ບັດນີ້ ລູກຊຳຍກົກຍັງຢູ່ທົ່ງນຳ ແຕ່ພ ຫລົບມຳໃກູ້ຊິຮອດເຮືອນກ ໄດູ້ຍິນສຽງ
ດົນຕີ ກັບສຽງຟູ້ອນສຽງລ ຳ 
15:26 ຜູູ້ເປັນອູ້ຳຍເລີຍເອີ້ນຄົນໃຊູ້ຜູູ້ໜຶ່ງມຳຖຳມເຖິງຄວຳມໝຳຍຂອງເຫດກຳນ
ແນວນັ້ນ 
15:27 ຄົນໃຊູ້ບອກວ່ຳ ‘ນູ້ອງຊຳຍຂອງເຈົ້ຳນັ້ນໄດູ້ກັບມຳແລູ້ວໆ ພໍ່ເຈົ້ຳເລີຍຂູ້ຳງົວ
ໂຕພີໆ ລູ້ຽງສະຫລອງກັນ ຍູ້ອນນູ້ອງເຈົ້ຳໄດູ້ກັບມຳຢ່ຳງປອດໄພດີ’ 
15:28 ແຕ່ພ ບັດຜູູ້ເປັນອູ້ຳຍໄດູ້ຍິນກ ເກີດບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍ ເລີຍບໍ່ເຂົ້ຳເຮືອນຊໍ້ຳ ຈັ່ງຊັ້ນ
ພໍ່ກ ອອກມຳຂ ຮູ້ອງກັບລູກຜູູ້ເປັນອູ້ຳຍ 
15:29 ເຂົຳເລີຍບອກພໍ່ວ່ຳ ‘ເບິ່ງແມູ້ ຄຶດເບິ່ງ ພໍ່ເອີຍ ຂູ້ອຍຢູ່ນີ້ເຮັດນ ຳພໍ່ຈັກທໍ່ໃດປີ
ມຳແລູ້ວ ບໍ່ເຄີຍຂືນຄ ຳສັ່ງຂອງພໍ່ຈັກເທື່ອ ຂະໜຳດສໍ່ຳແບູ້ນູ້ອຍຊື່ໆ ພໍ່ກ ຍັງບໍ່ເຄີຍ
ໃຫູ້ເພື່ອຊິລູ້ຽງມ່ວນນ ຳໝູ່ຈັກເທື່ອເລີຍ 
15:30 ແຕ່ພ ບັດລູກຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຜຳນເອົຳມູນມັງຂອງພໍ່ ໄດູ້ກັບມຳຈຳກກຳນ
ທ່ຽວຊ່ອງຫລິ້ນແມຍິ່ງ ພໍ່ກ ຍັງຂູ້ຳລູກງົວໂຕພີໆ ລູ້ຽງສະຫລອງກັນໃຫູ້ເຂົຳ’ 
15:31 ພໍ່ເລີຍເວົ້ຳປອບໃຈວ່ຳ ‘ລູກເອີຍ ເຈົ້ຳຢູ່ກັບພໍ່ຕະຫລອດມຳແຕ່ນູ້ອຍຈົນໃຫຍ່ 
ແລູ້ວພໍ່ມີອີຫຍັງໆ ກ ເປັນຂອງເຈົ້ຳໝົດ 
15:32 ແຕ່ວ່ຳມັນສົມຄວນອີຫລີທີ່ພວກເຮົຳຊິສະຫລອງສະແດງຄວຳມຍິນດີນ ຳກັນ 
ຍູ້ອນວ່ຳນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳນັ້ນຕຳຍຈຳກແລູ້ວໆ ໄດູ້ຄືນມຳ ໄດູ້ຫລົງທຳງຫຳຍໄປແລູ້ວ
ໆ ໄດູ້ຮັບອີກ’” 

ລູກຳ ບົດທີ 16 
16:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບລູກສິດອີກວ່ຳ “ມີຄົນຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງທີ່ມີນັກທ ຳ ຢູ່ມຳມີ
ກຳນຟູ້ອງຕໍ່ຄົນຮັ່ງມີບອກວ່ຳ ນັກທ ຳຂອງເຂົຳໃຊູ້ຊັບຂອງເຂົຳຢ່ຳງຟຸ່ມເຟືອຍ 
16:2 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນຮັ່ງມີເລີຍເອີ້ນນັກທ ຳນັ້ນມຳສອບຖຳມວ່ຳ ‘ທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນມຳນັ້ນ
ແມ່ນອີຫລີບໍ້ ໃຫູ້ຣຳຍງຳນໂຕດຽວນີ້ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນນັກທ ຳຂອງເຮົຳ
ອີກ’ 
16:3 ແລູ້ວນັກທ ຳຄຶດໃນໃຈວ່ຳ ‘ຊິເຮັດຈັ່ງໃດດີນ  ນຳຍຊິໄລ່ອອກຈຳກງຳນແລູ້ວ ຊິ
ໄປຮັບຈູ້ຳງຂູດດິນຂູດດອນກ ສູູ້ບໍ່ໄຫວ ຊິໄປຂ ທຳນກ ອຳຍຄົນ 
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16:4 ເອີ ຄຶດອອກແລູ້ວ ບັດກູຕົກງຳນແລູ້ວ ພວກລູກໜີ້ນຳຍກ ຊິໄດູ້ຮັບກູໄວູ້ໃນ
ເຮືອນຂອງເຂົຳ’ 
16:5 ແລູ້ວນັກທ ຳນັ້ນກ ເອີ້ນລູກໜີ້ຂອງນຳຍຄູ່ຄົນມຳ ຖຳມຄົນແຮກວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳເປັນໜີ້
ນຳຍຂູ້ອຍຫລຳຍຮຳວໃດ’ 
16:6 ລູກໜີ້ຕອບວ່ຳ ‘ເປັນໜີ້ນໍ້ຳມັນໝຳກກອກຮູ້ອຍປິບ’ ນັກທ ຳເລີຍບອກວ່ຳ ‘ເອົຳ
ບັນຊີເຈົ້ຳມຳແກູ້ເປັນຫູ້ຳສິບປິບໄວໆ’ 
16:7 ແລູ້ວນັກທ ຳໄປຖຳມອີກຜູູ້ໜຶ່ງວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳເດ ເປັນໜີ້ນຳຍຂູ້ອຍຫລຳຍຮຳວໃດ’ 
ລູກໜີ້ກ ຕອບວ່ຳ ‘ເປັນໜີ້ເຂົ້ຳວີດຮູ້ອຍກະສອບ’ ນັກທ ຳບອກວ່ຳ ‘ເອົຳບັນຊີເຈົ້ຳ
ມຳແກູ້ເປັນແປດສິບ ໂລດ ’ 
16:8 ແລູ້ວຄົນຮັ່ງມີຍອມຮັບວ່ຳນັກທ ຳຜູູ້ບໍ່ສັດຊື່ນັ້ນ ໄດູ້ເຮັດສະຫລຳດອີຫລີ ສະ-
ຫລຸບຄວຳມແລູ້ວຄົນຝ່ຳຍໂລກນີ້ ສະຫລຳດກວ່ຳລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຊໍ້ຳ 
16:9 ບັດນີ້ ເຮົຳບອກເຈົ້ຳໄວູ້ ວ່ຳ ໃຫູ້ສູ້ຳງເພື່ອນໃຫູ້ໂຕເອງຫລຳຍຄົນດູ້ວຍເງິນໃນ
ທຳງອະທ ຳ  ແລູ້ວບັດຊີວິດເຈົ້ຳໝົດໄປ ເຈົ້ຳຊິຖືກຮັບເອົຳໄປໄວູ້ຢູ່ໃນເຮືອນອ ຳ-
ມະຕະ 
16:10 ຄື ຜູູ້ທີ່ສັດຊື່ໃນຂອງນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິສັດຊື່ໃນສິ່ງຍິ່ງໃຫຍສ່ ຳຄັນນ ຳ  
ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ໃດບໍ່ສັດຊື່ໃນຂອງນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິບໍ່ສັດຊື່ໃນສິ່ງໃຫຍ່ສ ຳຄັນຄື
ກັນ 
16:11 ຈັ່ງຊັ່ນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ສັດຊື່ໃນເລື່ອງຊັບສົມບັດທຳງໂລກອະທ ຳນີ້ ແລູ້ວ
ແມ່ນໃຜຊິໄວູ້ໃຈມອບຊັບສົມບັດອັນແທູ້ຈິງໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
16:12 ຄືຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ເຄີຍສັດຊື່ໃນຂອງຄົນອື່ນ ໃຜຊິກູ້ຳມອບຂອງມີຄ່ຳໃຫູ້ເປັນຂອງ
ເຈົ້ຳໄດູ້ 
16:13 ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດຮັບໃຊູ້ນຳຍສອງຄົນພູ້ອມກັນໄດູ້ ຄັ່ນຈັ່ງຊັ່ນກ ຊິຊັງນຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ 
ແລູ້ວຮັກອີກຜູູ້ໜຶ່ງ ຫລຊິືສັດຊື່ຕໍ່ນຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ ແລູ້ວຊິດູຖູກອີກຜູູ້ໜຶ່ງ ຄວື່ຳເຈົ້ຳຊິຮັບ-
ໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳກັບຊັບສິນເງິນທອງພູ້ອມກັນກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້” 
16:14 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກ ຟຳຣີຊຳຍ  ພ ໄດູ້ຍິນແນວນີ້ ພວກເຂົຳກ ພຳກັນລົບຫລູ່
ເຍຳະເຢີ້ຍ ພຣະເຢຊູ ຍູ້ອນວຳ່ເຂົຳຮັກເງິນທອງຫລຳຍ 
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16:15  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມັກວຳງທ່ຳທຳງວ່ຳເປັນຄົນຖືກຄົນ
ແມ່ນຕໍ່ໜູ້ຳຄົນທັງຫລຳຍ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວໆ ແນວທີ່
ຄົນນັບຖືຢ່ຳງສູງນັ້ນ ເປັນຕຳໜ່ຳຍໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
16:16 ຄືສະໄໝກົດບັນຍັດກັບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໄດູ້ເປັນໃຫຍຢູ່່ຈົນຮອດ ໂຢຮນັ 
ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ ແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມຳເປັນສະໄໝປ່ຳວປະກຳດຂ່ຳວດີເລື່ອງລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄູ່ຄົນພະຍຳຍຳມຊິແຍ່ງຊິງກັນເຂົ້ຳໄປໃຫູ້ໄດູ້ 
16:17 ແຕ່ວ່ຳ ຟູ້ຳກັບດິນຊິຜ່ຳນພົ້ນໄປກ່ອນ ງ່ຳຍກວ່ຳຂໍ້ນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ໃນກົດບັນ-
ຍັດນັ້ນຊິລ່ວງຫລຸດໄປ 
16:18 ຄືຜູູ້ໃດທີ່ປະເມຍຂອງໂຕ ແລູ້ວເອົຳເມຍໃໝກ່ ຜິດປະເວນີແລູ້ວໆ ຜູູ້ໃດໄປ
ເອົຳເມຍຜູູ້ຖືກປະນັ້ນມຳເປັນເມຍກ ຜິດປະເວນີຄືກັນ” 
16:19 “ແລູ້ວ ມີຄົນຮັ່ງມີຜູູ້ໜຶ່ງໃສ່ເສື້ອກະສັດສີມ່ວງຢ່ຳງດີ ຢູ່ກິນຢ່ຳງຟຸ່ມເຟືອຍຢູ່ຄູ່
ມື້ 
16:20 ກັບມີຄົນຂ ທຳນຄົນໜຶ່ງຊື່  ລຳຊະໂລ  ມີບຳດແຜເຕັມໂຕ ຖືກຄົນຫຳມມຳປະ
ໄວູ້ຢູ່ໜູ້ຳປະຕູຮົ້ວຄົນຮັ່ງມີຜູູ້ນັ້ນ 
16:21 ເຂົຳຄຶດຢຳກກິນເສດອຳຫຳນທີ່ຕົກຈຳກໂຕະຂອງຄົນຮັ່ງມີຜູູ້ນັ້ນ ນອກຈຳກ-
ຫັ້ນພວກໝຳກ ມຳເລຍບຳດແຜເຂົຳ 
16:22 ຢູ່ມຳ ລຳຊະໂລ ຄົນຂ ທຳນນັ້ນໄດູ້ຕຳຍ ແລູ້ວເທວະທູດໄດູ້ຮັບເອົຳວິນຍຳນ
ເຂົຳໄປໄວູ້ໃນອູ້ອມອົກຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ຄົນຮັ່ງມີກ ຕຳຍຄືກັນ 
ແລູ້ວເອົຳໄປຝັງໄວູ້ 
16:23 ບັດນີ້ຄົນຮັ່ງມີນັ້ນພວມຖືກທ ລະມຳນຢູ່ໃນນະລົກ ໄດູ້ຫລຽວຂຶ້ນເຫັນ ອັບຣຳ-
ຮຳມ ຢູ່ແຕ່ໄກໆ ກັບເຫັນ ລຳຊະໂລ ຢູ່ໃນອູ້ອມອົກຂອງ ລຳວ  
16:24 ແລູ້ວຄົນຮັ່ງມີເລີຍຮູ້ອງໃສ່ ອັບຣຳຮຳມ ວ່ຳ ‘ພໍ່ເອີຍ ອິຕົນຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ ຂ 
ໃຊູ້ ລຳຊະໂລ ເອົຳນິ້ວມືຈຸ່ມນໍ້ຳມຳແຕະລີ້ນຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ເຢັນແໜ່ ຜູູ້ຂູ້ຳພວມຖືກທ ລະ-
ມຳນ ອອກຮູ້ອນອອກຮົນຢູ່ໃນແປວໄຟນີ້’ 
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16:25 ແຕ່ ອັບຣຳຮຳມ ບອກວຳ່ ‘ລູກເອີຍ ເຈົ້ຳບໍ່ຄຶດເຫັນບໍ້ ຕອນເຈົ້ຳຍັງມີຊີວິດຢູ່
ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບແຕ່ແນວດີໆ ແລູ້ວ ລຳຊະໂລ ນີ້ບໍ່ເຄີຍໄດູ້ດີຫຍັງເລີຍແຕ່ວ່ຳດຽວນີ້ເຂົຳ
ໄດູ້ຮັບຄວຳມອົບອຸ່ນປອບໃຈ ແລູ້ວເຈົ້ຳມີແຕ່ຄວຳມທຸກທ ລະມຳນ 
16:26 ນອກຈຳກຫັ້ນ ມີເຫວໃຫຍ່ກວູ້ຳງ ຂວຳງໄວູ້ຢູ່ລະຫວ່ຳງເຮົຳທັງສອງ ເພື່ອວ່ຳ
ໃຜຄຶດຢຳກຂູ້ຳມໄປຫຳກັນມັນກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້’ 
16:27 ຄົນຮັ່ງມີກ ເລີຍຂ ອີກວ່ຳ ‘ບໍ່ຊັ່ນຊ່ອຍໃຊູ້ ລຳຊະໂລ ໄປບູ້ຳນພໍ່ຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ 
16:28 ຜູູ້ຂູ້ຳມີນູ້ອງຊຳຍຫູ້ຳຄົນ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ຢຳກໃຫູ້ເຂົຳຕົກນະລົກທົນທຸກທ ລະມຳນນ ຳ
ຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ນີ້’ 
16:29 ແຕ່ ອັບຣຳຮຳມ ບອກວຳ່ ‘ເຂົຳມີ ພຣະທ ຳ ຂອງ ໂມເຊ ກັບຂອງພວກຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງ ໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງນັ້ນເອົຳ’ 
16:30 ແລູ້ວ ຄົນຮັ່ງມີເລີຍວ່ຳ ‘ມັນຍັງບໍ່ໄດູ້ ພໍ່ເອີຍ ແຕ່ຄັ່ນມີຄົນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍໄປບອກເຂົຳ ຄືຊິກັບໃຈ ໂລດ ’ 
16:31 ແຕ່ ອັບຣຳຮຳມ ບອກຄົນຮັ່ງມີວ່ຳ ‘ຄັ່ນພວກເຂົຳບໍ່ຟັງ ພຣະທ ຳ ຂອງ ໂມເຊ 
ກັບຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນ  ແມ່ນແຕ່ຊິມີຄົນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໄປ
ບອກ ເຂົຳກ ຍັງຊິບໍ່ຍອມຟັງຄືກັນ’” 

ລູກຳ ບົດທີ 17 
17:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກລູກສິດຕໍ່ອີກ ວ່ຳ “ແນວທີ່ໃຫູ້ສະດຸດນັ້ນມັນກ ຕູ້ອງມີມຳ
ແນ່ນອນ ແຕ່ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຜູູ້ທີ່ເປັນເຫດໃຫູ້ລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳສະດຸດ 
17:2 ຜູູ້ນັ້ນສົມຄວນຊິຖືກຫີນໂມູ້ຜູກຫູ້ອຍໃສ່ຄ ແລູ້ວໂຍນລົງທະເລ ດີກວ່ຳປ່ອຍ
ເຂົຳໄວູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ຜູູ້ນູ້ອຍ ນູ້ອຍໃນພຣະເຈົ້ຳສະດຸດໄປ 
17:3 ລະວັງກັນໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຄັ່ນພີ່ນູ້ອງຜູູ້ໃດເຮັດຄວຳມຜິດບຳບໃສ່ເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ຕັກ
ເຕືອນບອກເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນເຂົຳສ ຳນຶກກັບໃຈກ ອະໄພໃຫູ້ເຂົຳ 
17:4 ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນເຂົຳຊິເຮັດຜິດໃສ່ເຈົ້ຳມື້ລະເຈັດເທື່ອ ແລູ້ວມຳຂ ອະໄພຍອມຮັບ
ຜິດຄູ່ເທື່ອກ ອະໄພໃຫູ້ເຂົຳ” 
17:5 ແລູ້ວພວກທູດພິເສດທີ່ ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງໄວູ້ນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ຊ່ອຍເພີ່ມ
ຄວຳມເຊື່ອໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່” 
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17:6  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຄັ່ນແມ່ນພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອນູ້ອຍ ສໍ່ຳເມັດຜັກ
ຜັກກຳດ ກ ຊິສຳມຳດບອກຕົ້ນໄມູ້ນີ້ໃຫູ້ຖອນອອກຍູ້ຳຍໄປຕັ້ງຢູ່ກຳງທະເລ ແລູ້ວ
ມັນກ ຊິຟັງຄວຳມເຈົ້ຳ 
17:7 ແລູ້ວແມ່ນໃຜໃນພວກເຈົ້ຳເຄີຍມີຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ອອກໄປໄຖນຳ ຫລືລູ້ຽງແກະ 
ແລູ້ວພ ເຂົຳກັບມຳຍຳມມື້ແລງ ເຄີຍເຊີນໃຫູ້ເຂົຳນັ່ງລົງກິນເຂົ້ຳ ໂລດ  ມີບໍ້ 
17:8 ຕຳມທ ຳມະດຳເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຊິສັ່ງຄົນໃຊູ້ໃຫູ້ປ່ຽນເສື້ອຜູ້ຳກຽມໂຕເຮັດແນວ
ກິນໃຫູ້ ລຳວ ກິນອິ່ມຊະກ່ອນ ແລູ້ວຈັ່ງຄ່ອຍໃຫູ້ເຂົຳກິນນ ຳຫລັງແມ່ນບໍ່ 
17:9 ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນຊິຂອບໃຈຍົກຍູ້ອງຄົນໃຊູ້ຂອງ ລຳວ ບໍ້ ຍູ້ອນຄົນໃຊູ້ໄດູ້ເຮັດ
ຕຳມໜູ້ຳທີ່ຂອງເຂົຳ  ເຮົຳວ່ຳ ລຳວ ບໍ່ຂອບໃຈດອກ 
17:10 ຈັ່ງຊັ່ນພວກເຈົ້ຳກ ຄືກັນ ບັດໄດູ້ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳສັ່ງໝົດຄູ່ແນວ ພວກເຈົ້ຳ
ຕູ້ອງຍອມຮັບວ່ຳໂຕເອງບໍ່ສົມຄວນຊິໄດູ້ຮັບກຽດພິເສດອີຫຍັງ ຍູ້ອນພຽງແຕ່ເຮັດ
ຕຳມໜູ້ຳທີ່ຊື່ໆ” 
17:11 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມໄປ ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້
ຜ່ຳນລະຫວ່ຳງເຂດ ຊຳມຳເຣຍ ກັບເຂດ ກຳລີເລ  
17:12 ບັດນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນໜຶ່ງ ແລູ້ວໃນໝູ່ບູ້ຳນນັ້ນມີຄົນເປັນຂີ້ທູດສິບ
ຄົນ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຫຳເພິ່ນຢືນຢູ່ແຕ່ໄກ 
17:13 ແລູ້ວພວກເຂົຳພຳກັນເອີ້ນໃສ່ເພິ່ນວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ  ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຂ ເມດຕຳ
ຊ່ອຍພວກຜູູ້ຂູ້ຳແໜທູ່້ອນ” 
17:14 ພ  ພຣະເຢຊູ ເຫັນເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປຫຳພວກປະໂລຫິດເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້
ເຂົຳກວດເບິ່ງພວກໂຕເຈົ້ຳ” ແລູ້ວຕອນພວກເຂົຳພວມໄປຢູ່ນັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ເຊົຳເປັນ
ຂີ້ທູດໝົດຄູ່ຄົນ 
17:15 ແຕ່ວ່ຳໃນສິບຄົນນີ້ມີແຄ່ຜູູ້ດຽວບັດພ ຮູູ້ເມືອວ່ຳໂຕເຊົຳເປັນຂີ້ທູດ ເຂົຳເລີຍຫັນ
ກັບມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງໃຫຍດູ່້ວຍສຽງດັ່ງ 
17:16 ແລູ້ວກົ້ມກຳບຕີນຂອບຄຸນ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຜູູ້ນີ້ເປັນຄົນ ຊຳມຳເຣຍ  
17:17  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ປົວສິບຄົນບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແລູ້ວເກົ້ຳຄົນນັ້ນຢູ່
ໃສ 
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17:18 ຄືບໍ່ມີຜູູ້ອື່ນບໍ້ ທີ່ຫັນຫລົບມຳສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ ນອກຈຳກຄົນຕ່ຳງຊຳດຜູູ້
ດຽວນີ້” 
17:19 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກຄົນ ຊຳມຳເຣຍ ຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກໄປນ ຳທຳງຂອງເຈົ້ຳ
ຊະ ທີ່ເຈົ້ຳເຊົຳເປັນດີແນວນີ້ກ ຍູ້ອນເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອໃນເຮົຳ” 
17:20 ແລູ້ວຕອນນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຖືກພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ແກູ້ງຖຳມເຖິງລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳຊິມຳຕັ້ງມື້ໃດ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ມຳດູ້ວຍກຳນສັງເກດດູ້ວຍຕຳດອກ 
17:21 ກັບບໍ່ມີໃຜຊິເວົ້ຳກັນວ່ຳ ‘ເບິ່ງຢູ່ນີ້ ເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳໝູ້ອງເພິ່ນເປັນໃຫຍ່ນັ້ນ ກ ຢູ່ໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຈົ້ຳ’ 
17:22 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ ‘ຊິມີຍຳມມຳຮອດທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິ
ຢຳກເຫັນມື້ຂອງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດມຳຮອດ ແຕ່ຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນ 
17:23 ແລູ້ວຊິມີຄົນມຳເວົ້ຳວ່ຳ “ເພິ່ນມຳແລູ້ວ ຢູ່ພູູ້ນ ຢູ່ພີ້” ແຕ່ວ່ຳຢ່ຳຫລົງຕິດຕຳມ
ພວກເຂົຳເດີ້ 
17:24 ຍູ້ອນວ່ຳບັດຮອດຍຳມເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິມຳນັ້ນ ຊິຮູູ້ຊິເຫັນທົ່ວກັນໝົດ 
ຄືຟູ້ຳເຫລື້ອມແຈູ້ງໄປໝົດທົ່ວທູ້ອງຟູ້ຳ 
17:25 ແຕ່ກ່ອນຊິຮອດຍຳມນັ້ນ ເຮົຳຊິຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍແນວ ແລູ້ວຖືກ
ຄົນສະໄໝນີ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບ 
17:26 ແລູ້ວບັດຮອດຍຳມເຮົຳຊິມຳນັ້ນ ມັນຊິເປັນໄປຄືກັນກັບສະໄໝ ໂນເອ ນັ້ນ 
17:27 ຄືຕອນນັ້ນພວກຄົນກ ມົວແຕ່ກິນແຕ່ເມົຳ ຜູກຂໍ້ຕໍ່ແຂນເປັນຜົວເມຍກັນ ຈົນ
ຮອດມື້ ໂນເອ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຢູ່ໃນເຮືອໃຫຍ່ ແລູ້ວນໍ້ຳທ່ວມໄດູ້ມຳທ ຳລຳຍຄົນພວກ
ນັ້ນໃຫູ້ພິນຳດໝົດ 
17:28 ແລູ້ວໃນສະໄໝຂອງເຖົ້ຳ ໂລດ ກ ຄືກັນ ພວກຄົນມົວແຕ່ກິນແຕ່ເມົຳ ຄູ້ຳຂຳຍ
ຫຳຢູ່ຫຳກິນ ເຮັດໄຮໃ່ສ່ນຳ ປຸກເລົ້ຳປຸກເຮືອນອຶກກະທຶກ 
17:29 ແຕ່ວ່ຳມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳນ ຳເຖົ້ຳ ໂລດ ອອກຈຳກເມືອງ ໂສໂດມ ນັ້ນ ໄຟກ ຳມະ-
ຖັນ ຂອງພຣະເຈົ້າ ນັ້ນ ໄດູ້ຕົກລົງມຳແຕ່ເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ ເຜົຳໄທເມືອງ ໂສໂດມ ຈິບ-
ຫຳຍວຳຍວອດໝົດ 
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17:30 ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິມຳເປີດເຜີຍ ມັນກ ຊິເປັນຄືກັນນີ້ເນຳະ 
17:31 ໃນມື້ນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ຢູ່ເທິງຫລັງຄຳ ແລູ້ວມີຂອງຢູ່ໃນເຮືອນ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ລົງໄປເກັບເອົຳ
ໄປນ ຳເດີ້ ກັບຜູູ້ທີ່ຢູ່ທົ່ງນຳ ຢ່ຳສູ່ຫລົບຄືນເມືອບູ້ຳນເດີ້ 
17:32 ໃຫູ້ຄຶດເບິ່ງ ເມຍຂອງ ໂລດ ນັ້ນ 
17:33 ຄືຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ພະຍຳຍຳມເອົຳໂຕລອດ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ລອດ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ຍອມສະ-
ລະຊີວິດຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຊີວິດລອດ 
17:34 ແລູ້ວໃນຄືນມື້ທີ່ເຮົຳຊິມຳນັ້ນ ສອງຄົນທີ່ນອນຢູ່ຕຽງດຽວກັນ ຊິຖືກເອົຳໄປຜູູ້
ໜຶ່ງ ແລູ້ວລະໄວູ້ອີກຜູູ້ໜຶ່ງ 
17:35 ແລູ້ວແມຍິ່ງທີ່ໂມູ້ແປູ້ງຢູ່ນ ຳກັນ ຊິຖືກເອົຳໄປຜູູ້ໜຶ່ງ ແລູ້ວລະໄວູ້ອີກຜູູ້ໜຶ່ງ’ 
17:36 ກັບສອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກງຳນນ ຳກັນຢູ່ທົ່ງນຳ ຊິຖືກເອົຳໄປຜູູ້ໜຶ່ງ ແລູ້ວລະໄວູ້
ອີກຜູູ້ໜຶ່ງ” 
17:37 ແລູ້ວ ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ຊິເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ອຳຈຳນເອີຍ”  ພຣະເຢຊູ 
ຕອບວ່ຳ “ມີຊຳກສົບຢູ່ໃສ ກ ຊິເຫັນໝູ່ແຮູ້ງຕອມຢູ່ນັ້ນ” 

ລູກຳ ບົດທີ 18 
18:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ຄວນຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳ
ນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຄູ່ຍຳມ ແທນທີ່ຊິເກີດທໍ້ໃຈ 
18:2 ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ມີຜູູ້ພິພຳກສຳໃນເມືອງໜຶ່ງ ຜູູ້ນີ້ບໍ່ໄດູ້ຢູ້ຳນໃຜເລີຍ ຂະໜຳດພຣະ-
ເຈົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ຢູ້ຳນ 
18:3 ບັດນີ້ ໃນເມືອງນັ້ນ ມີແມູ້ໝູ້ຳຍຄົນໜຶ່ງໄດູ້ໄປຫຳຜູູ້ພິພຳກສຳຜູູ້ນີ້ ອູ້ອນວອນ
ວ່ຳ ‘ຂ ອອກຄ ຳຕັດສິນໃນທຳງເປັນທ ຳໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳ ເພື່ອໃຫູ້ຫວິດຄ ຳກ່ຳວຫຳຂອງຄູ່
ຄະດີແໜ່ທູ້ອນ’ 
18:4 ແຕ່ເລິມແຮກຜູູ້ພິພຳກສຳນັ້ນກ ບໍ່ສົນໃຈ ແຕ່ຢູ່ມຳກ ຄຶດໃນໃຈວ່ຳ ‘ແມ່ນແຕ່ກູບໍ່
ຢູ້ຳນພຣະເຈົ້ຳ ກັບບໍ່ເຄີຍເອົຳໃຈຜູູ້ໃດເລີຍ 
18:5 ແຕ່ຍູ້ອນແມູ້ໝູ້ຳຍຄົນນີ້ທຽວມຳຂ ຮູ້ອງຈົນລ ຳຄຳນຫູ ກູຕູ້ອງຖອນຄະດີຊ່ອຍ
ເຂົຳ ເພື່ອເຂົຳຊິບໍ່ມຳລົບກວນກູໃຫູ້ເມື່ອຍໃຈ’” 
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18:6 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກວຳ່ “ໃຫູ້ຄຶດເບິ່ງ ຄວຳມເວົ້ຳຂອງຜູູ້ພິພຳກສຳໃຈບໍ່ເປັນ-
ທ ຳນັ້ນ 
18:7 ແລູ້ວຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິໃຫູ້ຄວຳມເປັນທ ຳໃຫູ້ກັບຄົນຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງ
ວອນຂ ຕໍ່ເພິ່ນ ທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ ແມ່ນແຕ່ເພິ່ນອົດທົນ 
18:8 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳເດີ້ ບັດເພິ່ນມຳເພິ່ນກ ຊິຈັດກຳນໃນທຳງເປັນທ ຳໃຫູ້ໂດຍ
ໄວ ແຕ່ວ່ຳບັດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດກັບມຳ ເຮົຳຊິພໍ້ຄວຳມເຊື່ອເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ອີຫລີບໍ້” 
18:9 ແລູ້ວສ ຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງວ່ຳເປັນຄົນດີພູ້ອມ ແລູ້ວດູຖູກຄົນອື່ນ  
ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບນີ້ ວ່ຳ 
18:10 “ມີສອງຄົນໄດູ້ຂຶ້ນໄປອະທິຖຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນ ຜູູ້ໜຶ່ງເປັນນັກ
ສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ອີກຜູູ້ໜຶ່ງເປັນຄົນເກັບພຳສີ 
18:11  ຟຳຣີຊຳຍ ນັ້ນກ ຢືນຂຶ້ນ ແລູ້ວອະທຖິຳນເຖິງໂຕເອງວ່ຳ ‘ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ
ເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ສັນລະເສີນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ຄືຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນຄົນຂີ້ໂລບ 
ຄົນບໍ່ສັດຊື່ ຄົນຜິດປະເວນີ  ຄືຄົນເກັບພຳສີຜູູ້ນີ້ເນຳະ 
18:12 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຖືສິນອົດອຳຫຳນອຳທິດລະສອງເທື່ອ ກັບໄດູ້ຖວຳຍສິບລຸດຈຳກຄູ່
ແນວທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳມີຢູ່’ 
18:13 ແຕ່ຄົນເກັບພຳສີນັ້ນຢືນຢູ່ແຕ່ໄກ ບໍ່ກ່ຳເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນທຳງສະຫວັນ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໂອ່
ພຣະເຈົ້ຳ ຂ ເມດຕຳຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ ຜູູ້ເປັນຄົນຂີ້ບຳບອີຫລີ’” 
18:14 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຮຳົຊິບອກພວກເຈົ້ຳ ໃນສອງຄົນນີ້ ຄົນເກັບພຳສີນັ້ນ 
ໄດູ້ເມືອເຮືອນເປັນຄົນຊອບທ ຳແລູ້ວ ຕ່ຳງຈຳກນັກສຳສະໜຳຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້
ນັ້ນ ຄື ຜູູ້ທີ່ຍົກໂຕໃຫູ້ກຽດໂຕເອງຊິຖືກຖ່ອມລົງ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ຖ່ອມໂຕເອງກ ຊິຖືກຍົກ
ຂຶ້ນໃຫູ້ມີກຽດ” 
18:15 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຫລຳຍຄົນອຸູ້ມລູກນູ້ອຍມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  ຢຳກໃຫູ້ເພິ່ນວຳງມື
ອວຍພອນ ແຕ່ພ ພວກລູກສິດເຫັນເຂົຳກ ສັ່ງຫູ້ຳມໄວູ້ 
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18:16 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເອີ້ນລູກສິດມຳບອກວ່ຳ “ໃຫູ້ເດັກນູ້ອຍເຂົ້ຳມຳເຮົຳ ໂລດ  ຢ່ຳ
ຫູ້ຳມເຂົຳເລີຍ ຄືລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນຂອງຜູູ້ມີໃຈຖ່ອມແບບນີ້
ແຫລະ 
18:17 ເຮົຳຊິເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ຜູູ້ໃດບໍ່ຍອມຖ່ອມໂຕຮັບລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບເດັກນູ້ອຍນີ້ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ມີທຳງເຂົ້ຳໄດູ້ເລີຍ” 
18:18 ແລູ້ວມີຄົນຊັ້ນຫົວໜູ້ຳຜູູ້ໜຶ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນຜູູ້ປະເສີດເອີຍ ເຮັດ
ຈັ່ງໃດຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 
18:19  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຄືກັນກັບເອີ້ນເຮົຳວ່ຳປະເສີດ ບໍ່ມີ
ໃຜປະເສີດດອກ ມີແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດຽວນັ້ນເນຳະເປັນຜູູ້ປະເສີດ 
18:20 ເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກຂໍ້ກົດບັນຍັດແມ່ນບໍ່ ທີ່ວ່ຳ ຢ່ຳຫລິ້ນຊູູ້ ຢ່ຳຂູ້ຳຄົນ ຢ່ຳລັກຂອງເພິ່ນ 
ຢ່ຳເປັນພະຍຳນບໍ່ຈິງ ກັບ ໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມຂ່ອງໂຕ” 
18:21 ຫົວໜູ້ຳນັ້ນຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຮັກສຳຂໍ້ພວກນີ້ໄວູ້ຕັ້ງແຕ່ນູ້ອຍມຳ” 
18:22 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນແນວນີ້ກ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳກ ຍັງຂຳດຢູ່ແນວໜຶ່ງ ຄື
ໃຫູ້ເຈົ້ຳໄປຂຳຍຊັບສິນຂອງເຈົ້ຳທັງໝົດ ແລູ້ວເອົຳເງິນໄປທຳນພວກຄົນຈົນຊະ 
ເຖິງຊິໄດູ້ຊັບສິນໃນສະຫວັນ  ແລູ້ວຈັ່ງຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
18:23 ພ ໄດູ້ຍິນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ່ນ ລຳວກ ໜັກໃຈຂະໜຳດຍູ້ອນ ລຳວ ຮັ່ງມີ
ຫລຳຍ 
18:24 ພ  ພຣະເຢຊູ ເຫັນສີໜູ້ຳ ລຳວ ວ່ຳເສົ້ຳຫລຳຍ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ມັນຊິຍຳກສໍ່ຳໃດ
ທີ່ຄົນຮັ່ງມີຊິເຂົ້ຳໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ 
18:25 ຄື ກຳນທີ່ອູດຊິລອດຮເູຂັມກ ຍັງຊິງ່ຳຍກວ່ຳຄົນຮັ່ງມີຊິເຂົ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້” 
18:26 ພ ຄົນໄດູ້ຍິນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແນວນັ້ນ ກ ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ແລູ້ວແມ່ນໃຜຊິລອດ
ໄດູ້ຊັ່ນ?” 
18:27  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ແນວທີ່ຄົນເຮັດບໍ່ໄດູ້ ພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງເຮັດໃຫູ້ໄດູ້” 
18:28 ແລູ້ວ ເປໂຕ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ນີ້ເນຳະ ພວກຂູ້ອຍໄດູ້ປະເຮືອນປະຊຳນຕິດ
ຕຳມເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ” 
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18:29  ພຣະເຢຊູ ເລີຍວ່ຳ “ເຮົຳຊິເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ມັນບໍ່ມີໃຜທີ່ເຄີຍສະລະ
ເຮືອນຊຳນບູ້ຳນຊ່ອງ ກັບສະລະລູກເມຍພໍ່ແມ່ພີ່ນູ້ອງ ແລູ້ວຕຳມເຮົຳມຳຍູ້ອນເຫັນ
ແກ່ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
18:30 ທີ່ຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນທົດແທນເປັນຫລຳຍເທົ່ຳບໍ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແລູ້ວໃນອະນຳ-
ຄົດທຳງໜູ້ຳກ ຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 
18:31 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເອີ້ນລູກສິດສິບສອງຄົນມຳຮວ່ມກັນ ແລູ້ວເວົ້ຳກັບເຂົຳ
ວ່ຳ “ບັດນີ້ພວກເຮົຳຊິພຳກັນຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ເດີ້ແລູ້ວມັນຊິເປັນໄປຕຳມ
ໝົດຄູ່ແນວທີ່ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໄດູ້ຂຽນໄວູ້ເວົ້ຳເຖິງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ 
18:32 ຄືເຮົຳ ຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດນີ້ ຊິຖືກພວກອິດສະຣຳເອັນມອບໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
ແລູ້ວເຂົຳຊິດູໝິ່ນເຍຳະເຍີ້ຍ ຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍໃສ່ 
18:33 ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິຂູ້ຽນຊິຕີ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດກ ຊິຂູ້ຳເຮົຳ ແລູ້ວໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳຊິມີ
ຊີວິດເປັນຄືນມຳອີກ” 
18:34 ແຕ່ພວກລູກສິດນັ້ນບໍ່ເຂົ້ຳໃຈຈັກແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳມັນຖືກ
ປິດບັງໄວູ້ຈຳກເຂົຳໆ ເລີຍຕີຄວຳມໝຳຍບໍ່ອອກຊໍ້ຳ 
18:35 ຕອນ ພຣະເຢຊູ ເດິນທຳງໄປ ເຢຣູຊຳເລັມ  ໃກູ້ຊິຮອດເມືອງ ເຢຣິໂກ  ແລູ້ວຢູ່
ຂູ້ຳງທຳງນັ້ນໄດູ້ມີຄົນຕຳບອດຜູູ້ໜຶ່ງພວມນັ່ງຂ ທຳນຢູ່ 
18:36 ແລູ້ວພ ໄດູ້ຍິນຄົນຫລວງຫລຳຍຜ່ຳນມຳ ເຖົ້ຳຕຳບອດນັ້ນເລີຍຖຳມເຖິງ
ຄວຳມໝຳຍຂອງເຫດກຳນ 
18:37 ພວກຄົນນັ້ນເລີຍບອກເຂົຳເຖິງ ພຣະເຢຊູ  ໄທບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ  ທີ່ພວມຊິ
ຜ່ຳນມຳ 
18:38 ພ ຮູູ້ຈັກຈັ່ງຊັ່ນຄົນຕຳບອດເລີຍຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ  ເຊື້ອສຳຍຂອງກະ-
ສັດ ດຳວິດ ເອີຍ ຂ ອິຕົນຜູູ້ຂູ້ຳແໜ່ທູ້ອນ” 
18:39 ແຕ່ວ່ຳພວກຄົນທີ່ແຫ່ຍ່ຳງອອກກ່ອນ ພຣະເຢຊູ  ກ ຫູ້ຳມເຖົ້ຳຕຳບອດນັ້ນໄວູ້ບໍ່
ໃຫູ້ເວົ້ຳ ແຕ່ແຮງຫູ້ຳມກ ແຮງຮູ້ອງຂ ຄວຳມຊ່ອຍເຫລືອຈຳກ ພຣະເຢຊູ ຫລຳຍຂຶ້ນ 
18:40  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຢຸດຢືນຢູ່ ສັ່ງໃຫູ້ເຂົຳຈູງຄົນຕຳບອດນັ້ນເຂົ້ຳມຳຫຳ ພ ເຖົ້ຳ
ຕຳບອດມຳຮອດແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຖຳມລຳວວ່ຳ 
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18:41 “ທູ້ຳວເອີຍ ຊິໃຫູ້ເຮົຳຊ່ອຍຫຍັງເຈົ້ຳ”  ເຖົ້ຳຕຳບອດເວົ້ຳວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ 
ຜູູ້ຂູ້ຳຢຳກເຫັນຮຸ່ງນີ້ແລູ້ວ” 
18:42  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກ ລຳວ ວ່ຳ “ເອີ້ ເຫັນຮຸ່ງຊະ  ເຈົ້ຳໆ ເຊົຳເປັນດີແລູ້ວ 
ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳ” 
18:43 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ເຖົ້ຳຕຳບອດນັ້ນກ ເຊົຳກັບໝູ້ອງ ແລູ້ວໄດູ້ຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ 
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ  ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ເຫັນກ ຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ
ນ ຳກັນ 

ລູກຳ ບົດທີ 19 
19:1 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳເມືອງ ເຢຣິໂກ ຕອນເພິ່ນພວມຊິຜ່ຳນໄປ 
19:2 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີຄົນໜຶ່ງຊື່ນຳຍ ຊັກຂຳຍ  ເປັນຫົວໜູ້ຳພວກຄົນເກັບພຳສີ 
ແລູ້ວເຂົຳກ ຮັ່ງມີຫລຳຍ 
19:3  ຊັກຂຳຍ ນີ້ ລຳວ ເປັນຄົນເຕູ້ຍ ຢຳກເຫັນ ພຣະເຢຊູ ພ ແຮງ ແຕ່ມີຄົນບັງເລີຍ
ເຫັນບໍ່ໄດູ້ 
19:4  ລຳວ ເລີຍແລ່ນອອກໄປກ່ອນ ໄປປີນຂຶ້ນຕົ້ນໝຳກເດື່ອ ຖູ້ຳເບິ່ງ ພຣະເຢຊູ ຊິ
ຜ່ຳນມຳ 
19:5 ແລູ້ວພ  ພຣະເຢຊູ ມຳຮອດນັ້ນ ກ ຫລຽວຂຶ້ນເບິ່ງ ຊັກຂຳຍ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ ຊັກຂຳຍ 
ໆ ລົງມຳໄວໆ ເດີ້ ມື້ນີ້ເຮົຳຊິໄປພັກຢູ່ເຮືອນເຈົ້ຳ” 
19:6  ຊັກຂຳຍ ກ ເລີຍຟູ້ຳວລົງມຳຕູ້ອນຮັບ ພຣະເຢຊູ  ດີໃຈຢ່ຳງໃຫຍ ່
19:7 ພ ພວກໄທບູ້ຳນເຫັນ ກ ພຳກັນໂຈມຕີ ພຣະເຢຊູ ທີ່ເພິ່ນຊິໄປເປັນແຂກຢູ່ໃນ
ເຮືອນຂອງຄົນຂີ້ບຳບຈັ່ງຊີ້ 
19:8 ແລູ້ວ ຊັກຂຳຍ ກ ຢຸດຢືນ ແລູ້ວເວົ້ຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ຟັງວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ແຕ່ນີ້
ໄປເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳມີຢູ່ ກ ຊິແບ່ງໃຫູ້ພວກຄົນຈົນເຄິ່ງໜຶ່ງ ກັບຜູູ້ໃດທີ່ຜູູ້-
ຂູ້ຳເຄີຍຂີ້ໂກງມຳກ ຊິເອົຳທດົແທນໃຫູ້ເຂົຳສີ່ເທົ່ຳເລີຍ” 
19:9 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ມື້ນີ້ເນຳະ ຄວຳມລອດພົ້ນໄດູ້ມຳຮອດເຮືອນນີ້ ມັນ
ສົມຄວນແລູ້ວຍູ້ອນເຂົຳເປັນລູກໃນເຊື້ອສຳຍຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນຄືກັນ 
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19:10 ຄືເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດໄດູ້ລົງມຳເພື່ອຊອກຫຳຜູູ້ທີ່ຫລົງຫຳຍໄປ ແລູ້ວໂຜດ-
ໃຫູ້ເຂົຳລອດພົ້ນ” 
19:11 ຕອນນັ້ນ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄປໃກູ້ຊິຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍໃຊູ້
ໂອກຳດທີ່ຊິເວົ້ຳຄ ຳປຽບທຽບ ໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງອີກ ຍູ້ອນວ່ຳພວກປະຊຳຊົນທີ່
ພວມຟັງເພິ່ນ ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນຊິຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄວໆ ນີ້ 
19:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ມີພະຍຳຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ເດິນທຳງໄປເຂດໄກໆ ເພື່ອໄປ
ຮັບມອບສິດເປັນພະຍຳຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນນ ຳ ແລູ້ວກ ຊິຫລົບມຳອີກ 
19:13 ແຕ່ກ່ອນຊິໄປນັ້ນ ເພິ່ນກ ໄດູ້ເອີ້ນຄົນໃຊູ້ຂອງເພິ່ນສິບຄົນມຳຮ່ວມກັນ ແລູ້ວ
ມອບເງິນສິບມິນຳໄວູ້ໃຫູ້ເຂົຳ ສັ່ງວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຮັດ ກິດຈະກຳນ ຈົນກວ່ຳເຮົຳຫລົບມຳ
ເດີ້’ 
19:14 ບັດນີ້ ປະຊຳຊົນຂອງນຳຍກ ຊັງ ລຳວ  ເລີຍສົ່ງຄະນະຜູູ້ແທນຕຳມຫຳບອກ-
ວ່ຳ ‘ພວກເຮົຳບໍ່ຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ເຈົ້ຳຫລົບມຳເປັນຜູູ້ປົກຄອງເໜືອພວກເຮົຳອີກຕໍ່ໄປ’ 
19:15 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ບັດ ລຳວ ຫລົບເມືອຈຳກກຳນຕັ້ງເປັນພະຍຳຂອງລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກໄກນັ້ນ ກ ເລີຍເອີ້ນພວກຄົນໃຊູ້ທີ່ ລຳວ ໄດູ້ມອບເງິນໄວູ້ນັ້ນ ມຳໃຫູ້
ຣຳຍງຳນໂຕເພື່ອຮູູ້ຈັກວ່ຳພວກເຂົຳຄູ້ຳຂຳຍໄດູ້ກ ຳໄລຫລຳຍຮຳວໃດແຕ່ລະຄົນ 
19:16 ບັດນີ້ ຄົນໃຊູ້ຄົນແຮກໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຫຳພະຍຳ ບອກວ່ຳ ‘ເງິນມິນຳຂອງນຳຍນັ້ນ
ໄດູ້ກ ຳໄລມຳອີກສິບມິນຳ’ 
19:17 ພະຍຳເລີຍຊົມວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳເປັນຄົນໃຊູ້ທີ່ເຮັດດີຫລຳຍ ບັດນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຊື່ສັດ
ໃນຂອງນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ເຮົຳຊິມອບສິດໃຫູ້ເຈົ້ຳປົກຄອງສິບເມືອງ’ 
19:18 ແລູ້ວຄົນໃຊູ້ຄົນທີ່ສອງໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຫຳພະຍຳ ບອກວ່ຳ ‘ເງິນມິນຳຂອງນຳຍນັ້ນ
ໄດູ້ກ ຳໄລມຳອີກຫູ້ຳມິນຳ’ 
19:19 ແລູ້ວພະຍຳຊົມຄືກັນ ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິມອບສິດໃຫູ້ເຈົ້ຳປົກຄອງຫູ້ຳເມືອງ’ 
19:20 ແລູ້ວມີຄົນໃຊູ້ອີກຄົນໜຶ່ງເຂົ້ຳມຳບອກພະຍຳວ່ຳ ‘ນີ້ເດ ເງິນມິນຳຂອງນຳຍ 
ຜູູ້ຂູ້ຳເອົຳຜູ້ຳຫໍ່ມູ້ຽນໄວູ້ຢ່ຳງດີ 
19:21 ຜູູ້ຂູ້ຳຢູ້ຳນນຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳນຳຍເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງກ ຳໄລຈຳກແນວ
ທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ລົງໄວູ້ ກັບເກັບກ່ຽວແນວທີ່ນຳຍບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນລົງ’ 
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19:22 ນຳຍເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິຕັດສິນຕຳມຄວຳມເວົ້ຳຈຳກປຳກຂອງເຈົ້ຳເອງ ໄອູ້
ຊຳດຊົ່ວຮູ້ຳຍນີ້  ຄັ່ນເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳເຮົຳຮຽກຮູ້ອງກ ຳໄລຈຳກແນວທີ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ລົງໄວູ້ ກັບ
ເກັບກ່ຽວແນວທີ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນລົງ 
19:23 ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຄືບໍ່ເອົຳເງິນຂອງເຮົຳໄປຝຳກທະນຳຄຳນໄວູ້ ຢ່ຳງນູ້ອຍເຮົຳກ ຊິ
ໄດູ້ຄືນມຳພູ້ອມດອກເບູ້ຍບັດເຮົຳຫລົບມຳ’ 
19:24 ເວົ້ຳແລູ້ວນຳຍກ ສັ່ງພວກຄົນທີ່ຢືນຢູ່ນັ້ນໃຫູ້ເອົຳເງິນມິນຳມຳຈຳກຄົນໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນ 
ແລູ້ວໃຫູ້ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ມີເງິນສິບມິນຳນັ້ນ 
19:25 ແຕ່ພວກເຂົຳເວົ້ຳກັບນຳຍວ່ຳ ‘ນຳຍເອີຍ ຜູູ້ນັ້ນມີເງນິສິບມິນຳຢູ່ແລູ້ວ’ 
19:26 ນຳຍຕອບວ່ຳ ‘ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ມີແລູ້ວກ ຊິເພີ່ມໃຫູ້ເຂົຳອີກ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີ ແມ່ນ
ແຕ່ແນວທີ່ເຂົຳມີຢູ່ ດຽວກ ຊິເອົຳຈຳກເຂົຳໄປໝົດ 
19:27 ແລູ້ວສ ຳລັບພວກສັດຕູທີ່ໄດູ້ກະບົດຕໍ່ເຮົຳນັ້ນ ບໍ່ຢຳກໃຫູ້ເຮົຳປົກຄອງເໜືອ
ນັ້ນ ໃຫູ້ຈັບມຳປະຫຳນຕໍ່ໜູ້ຳເຮົຳ ໂລດ ’” 
19:28 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບນັ້ນແລູ້ວ ເພິ່ນກ ໄດູ້ຍ່ຳງນ ຳໜູ້ຳອອກກ່ອນ 
ຂຶ້ນໄປທຳງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
19:29 ພ ໄປໃກູ້ຊິຮອດບູ້ຳນ ເບດຟຳເຄ ກັບບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  ຢູ່ພູເຂົຳທີ່ເອີ້ນກັນ
ວ່ຳພູໝຳກກອກເທດ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໃຊູ້ລູກສິດຂອງເພິ່ນສອງຄົນເຂົ້ຳໄປໃນ
ໝູ່ບູ້ຳນ 
19:30 ບອກວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນ ແລູ້ວຊິເຫັນລຳໜຸ່ມໂຕໜຶ່ງຜູກຢູ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ມີໃຜຂຶ້ນຂີ່ຫລັງມັນຈັກເທື່ອ ແລູ້ວໃຫູ້ຈູງມຳພີ້ ໂລດ ເດີ້” 
19:31 ແລູ້ວຄັ່ນມີຜູູ້ໃດຖຳມກ ໃຫູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ນຳຍຕູ້ອງກຳນຊິໃຊູ້” 
19:32 ພ ລູກສິດເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນກ ເຫັນລຳໜຸ່ມໂຕນັ້ນຕຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ບອກໄວູ້ 
19:33 ຕອນເຂົຳພວມແກູ້ເຊືອກຢູ່ນັ້ນ ເຈົ້ຳຂອງລຳເລີຍຖຳມວ່ຳ “ເຈົ້ຳແກູ້ເຊືອກລຳ
ເຮັດຫຍັງ” 
19:34 ລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ກ ຕອບວ່ຳ “ນຳຍເຮົຳຕູ້ອງກຳນຊິໃຊູ້” 
19:35 ບັດນີ້ ພວກລູກສິດກ ຈູງລຳນັ້ນມຳໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເອົຳເສື້ອຄຸມຂອງເຂົຳ
ປູເທິງຫລັງມັນ ແລູ້ວຊ່ອຍ ພຣະເຢຊູ ຂຶ້ນນັ່ງເທິງຫລັງລຳ 
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19:36 ພວມໄປຢູ່ນັ້ນ ພວກປະຊຳຊົນກ ພຳກັນເອົຳເສື້ອຄຸມຂອງໂຕປູລົງໃສ່ທຳງ 
19:37 ພ ເພິ່ນໃກູ້ຊິລົງໄຫລເ່ຂົຳໝຳກກອກເທດນັ້ນ ພວກລູກສິດທັງໝົດກ ພຳກັນ
ຮູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍສຽງດັ່ງ ຍູ້ອນກຳນອັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຂົຳ
ໄດູ້ເຫັນເພິ່ນເຮັດ 
19:38 ຮູ້ອງພູ້ອມກັນວ່ຳ “ສຳທກຸຳນ ຂ ຊົງພຣະຈະເລີນ ກະສັດຜູູ້ສະເດັດມຳໃນ
ພຣະນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  ຂ ໃຫູ້ມີສັນຕິພຳບໃນສະຫວັນ ກັບສະຫງ່ຳ-
ລຳສີໃນທີ່ສູງສຸດເຖີ້ນ” 
19:39 ແຕ່ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຢູ່ນ ຳນັ້ນ ໄດູ້ເອີ້ນທູ້ວງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
“ອຳຈຳນ ໃຫູ້ຫູ້ຳມລູກສິດໄວູ້  ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້າແນວນັ້ນ” 
19:40 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຄົນພວກຊິເຊົຳຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ ແມ່ນ
ແຕ່ພວກກູ້ອນຫີນແນວໝູ່ນີ້ກ ຊິຮູ້ອງຂຶ້ນມຳ ໂລດ ” 
19:41 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄປໃກູ້ຊິຮອດແລູ້ວຫລຽວເຫັນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້
ນໍ້ຳຕຳໄຫລ 
19:42 ເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອ່ນໍ້ ອູ້ຳຍເອີຍ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກແນວທຳງສັນຕິພຳບນັ້ນ ໃນສະ-
ເພຳະມື້ນີ້ເອງ ແຕ່ທັນທີທຳງນັ້ນ ຖືກປິດບັງໄວູ້ຈຳກຕຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
19:43 ແລູ້ວອີກບໍ່ໂດນພວກສັດຕູຂອງພວກເຈົ້ຳຊິມຳຕັ້ງທັບອູ້ອມປິດພວກເຈົ້ຳໄວູ້
ໝົດຄູ່ທຳງ 
19:44 ແລູ້ວຊິພັງລົງເຈົ້ຳຢູ່ບໍ່ເຊົຳຈົນກວ່ຳເມືອງຊິຮຳບຄືໜູ້ຳກອງ ຕຶກຫີນຊິພັງລົງ
ແຕກມຸ່ນໄປໝົດບໍ່ເຫລືອວຳງເທີນກັນຈັກກູ້ອນ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກຊໍ້ຳ ຍຳມເວ-
ລຳທີ່ພຣະຜູູ້ ກະລຸນຳສະເດັດລົງມຳຢູ້ຽມເຈົ້ຳ” 
19:45 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເຂົ້ຳໄປໃນເດີ່ນພຣະວຫິຳນ ໄລ່ພວກຄົນທີ່
ຄູ້ຳຂຳຍຫຳກ ຳໄລນ ຳປະຊຳຊົນໃຫູ້ໜີອອກໄປ 
19:46 ພູ້ອມເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ເຮືອນຂອງເຮົຳເປັນໝູ້ອງອະທ-ິ
ຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ວຳ່ພວກເຈົ້ຳມຳເຮັດເປັນຖໍ້ຳຂອງພວກໂຈນ” 
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19:47 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສັ່ງສອນປະຊຳຊົນໃນເດີ່ນພຣະວິຫຳນນັ້ນຄູ່ມື້ ແຕວ່່ຳ
ຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກນັກທ ຳ ກັບພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງ ໄດູ້ພະ-
ຍຳຍຳມຫຳທຳງຊິຈັດກຳນ ພຣະເຢຊູ  
19:48 ແຕ່ພວກເຂົຳເຮັດບໍ່ໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳປະຊຳຊົນມັກຖູ້ຳຮັບຟັງແຕ່ຄ ຳສອນຂອງ
ເພິ່ນ 

ລູກຳ ບົດທີ 20 
20:1 ຢູ່ມຳມື້ໜຶ່ງ ຕອນທີ່ ພຣະເຢຊູ ພວມບອກສອນຂ່ຳວດີໃຫູ້ປະຊຳຊົນຢູ່ໃນພຣະ-
ວິຫຳນ ໄດູ້ມີຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກນັກທ ຳ ກັບພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນ-
ເມືອງໄດູ້ມຳຜະເຊີນກັບ ພຣະເຢຊູ  
20:2 ແລູ້ວຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດມຳຈຳກຜູູ້ໃດ ບອກມຳດູ ຄືແມ່ນໃຜ
ໃຫູ້ສິດເຈົ້ຳເຮັດຈັ່ງຊີ້” 
20:3 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິຖຳມພວກເຈົ້ຳແນວໜຶ່ງກ່ອນ ໃຫູ້ບອກມຳ
ວ່ຳ 
20:4 ແມ່ນໃຜໃຊູ້ ໂຢຮັນ ມຳບອກປະຊຳຊົນໃຫູ້ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ຢູ່ເທິງ
ສະຫວັນ ຫລືວ່ຳຄົນຊື່ໆ” 
20:5 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳເລີຍປຶກສຳກັນວ່ຳ “ຄັ່ນພວກເຮົຳຊິຕອບວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ຢູ່
ເທິງສະຫວັນ’ ເຂົຳກ ຊິເວົ້ຳໃຫູ້ເຮົຳວ່ຳ ‘ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຄືບໍ່ເຊື່ອ 
ລຳວ ’ 
20:6 ແຕ່ຄັ່ນເຮົຳຊິຕອບວ່ຳ ‘ເປັນນ ຳຄົນຊື່ໆ’ ພວກປະຊຳຊົນຊິພຳກັນຄວ່ຳງກູ້ອນ-
ຫີນໃສ່ເຮົຳ ຍູ້ອນພວກເຂົຳໝັ່ນໃຈວ່ຳ ໂຢຮັນ ນັ້ນຄືຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ” 
20:7 ເຂົຳເລີຍບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳແມ່ນໃຜສັ່ງ 
20:8  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳຄືກັນວ່ຳ
ໃຜອະນຸຍຳດໃຫູ້ເຮົຳເຮັດ” 
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20:9 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງສອນເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ປະຊຳຊົນຟັງວ່ຳ “ມີຜູູ້ຊຳຍ
ຜູູ້ໜຶ່ງເຮັດສວນອະງ ່ນ ແລູ້ວເລີຍມອບໄວູ້ໃຫູ້ຄົນອື່ນເຊົ່ຳ ແລູ້ວ ລຳວ ກ ໄດູ້ເດິນ-
ທຳງໄປເຂດໄກໆ ເປັນເວລຳດົນນຳນ 
20:10 ພ ຮອດຍຳມເກັບກ່ຽວແລູ້ວ ເຈົ້ຳຂອງສວນໄດູ້ສົ່ງຄົນໃຊູ້ຜູູ້ໜຶ່ງໄປຫຳພວກ
ຄົນທີ່ເຮັດສວນ ເພື່ອໄປເອົຳໝຳກເອົຳຜົນສ່ວນທີ່ເປັນຄ່ຳເຊົ່ຳ ແຕ່ວ່ຳ ພວກຄົນທີ່
ເຮັດສວນນັ້ນກ ພຳກັນຕີຄົນໃຊູ້ໄລ່ຄືນເມືອມືບໍ່ 
20:11 ແລູ້ວເທື່ອທີ່ສອງ ເຈົ້ຳຂອງສວນໄດູ້ສົ່ງຄົນໃຊູ້ໄປອີກ ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ເຮັດ
ສວນນັ້ນກ ຄູ້ຽນຕີ ແລູ້ວເຮັດແນວຢ່ຳງເປັນຕຳອຳຍໃສ່ ໄລ່ຫລົບເມືອມືບໍ່ອີກຄືເກົ່ຳ 
20:12 ແລູ້ວເທື່ອທີ່ສຳມ ເຈົ້ຳຂອງສວນກ ສົ່ງຄົນໃຊູ້ໄປອີກ ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ເຮັດ
ສວນນັ້ນກ ເຮັດໃຫູ້ເຂົຳເປັນແຜບຳດເຈັບຫລຳຍ ແລູ້ວກ ໄລ່ອອກໄປ 
20:13 ບັດນີ້ເຈົ້ຳຂອງສວນກ ຄຶດໃນໃຈວ່ຳ ‘ກູຊິເຮັດຈັ່ງໃດດີນໍ້ກັບພວກນີ້ ເອີ້ ກູຊິສົ່ງ
ລູກຊຳຍໂທນທີ່ກູຮັກແພງຫລຳຍໄປເອງ ພວກເຂົຳພ ເຫັນຄືຊິໃຫູ້ກຽດລູກກູຢູ່
ດອກ’ 
20:14 ແຕ່ວ່ຳພ ພວກຊຳວສວນເຫັນລູກຊຳຍເຈົ້ຳຂອງສວນກ ເລີຍຊຸມກັນວ່ຳ ‘ເອີ້ 
ໂຄ່ນຄູ້ຳນນີ້ເນຳະຊິເປັນຜູູ້ຄອງມູນພໍ່ມັນ ເຮົຳພຳກັນຈັດກຳນຂູ້ຳມັນຖິ້ມຊິເປັນ
ຫຍັງ ແລູ້ວມູນມັງນີ້ເຮົຳກ ຊິໄດູ້ມຳເປັນຂອງເຮົຳໝົດ’ 
20:15 ແລູ້ວເຂົຳກ ໄລ່ອອກໄປຂູ້ຳຖິ້ມຢູ່ທຳງນອກສວນ” ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້
ຖຳມພວກທີ່ຟັງຢູ່ນັ້ນວ່ຳ “ຄຶດເບິ່ງ ເຈົ້ຳຂອງສວນຊິເຮັດແນວໃດກັບຄົນພວກນີ້ 
20:16  ລຳວ ຊິຕູ້ອງກັບມຳຈັດກຳນທ ຳລຳຍຄົນເຮັດສວນພວກນີ້ ແລູ້ວຍົກສວນໃຫູ້
ຜູູ້ອື່ນເຮັດ” ພ ຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ຍິນແລູ້ວກ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນເລີຍ” 
20:17  ພຣະເຢຊູ ກ ເບິ່ງພວກເຂົຳແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ແລູ້ວເປັນຫຍັງ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ກູ້ອນຫີນທີ່ພວກນຳຍປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບນັ້ນໄດູ້ມຳເປັນ
ຫີນມຸມເອກທີ່ສ ຳຄັນ’ 
20:18 ຜູູ້ໃດເຕະສະດຸດລົ້ມໃສ່ຫີນກູ້ອນນີ້ ໂຕເຂົຳຊິພັງທະລຳຍລົງ ແຕ່ຄັ່ນຫີນກູ້ອນ
ນັ້ນທັບໃສ່ໃຜ ຜູູ້ນັ້ນຊິມຸ່ນຄືຜົງແປູ້ງ” 
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20:19 ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກນັກທ ຳ ແຮງຫຳທຳງທີ່ຊິ
ຈັບ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ໄດູ້ ຍູ້ອນເຂົຳຮູູ້ວ່ຳ ເພິ່ນເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບນີ້ໃສ່ເຂົຳ 
20:20 ເຂົຳຈັ່ງຈູ້ອງເບິ່ງ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ຕະຫລອດ ກັບສົ່ງສຳຍລັບທ ຳທ່ຳເປັນຄົນດີໄປ
ຫຳ ພຣະເຢຊູ  ຖູ້ຳຈັບຜິດໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຊິແຈູ້ງຈັບ ພຣະເຢຊູ ມອບ
ໃຫູ້ຫົວໜູ້ຳບູ້ຳນເມືອງ 
20:21 ແລູ້ວພວກສຳຍລັບນັ້ນໄດູ້ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ພວກເຮົຳຮູູ້ວ່ຳ
ອຳຈຳນທັງເວົ້ຳທັງສອນຢ່ຳງຖືກຕູ້ອງໝົດ ກັບບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳຂູ້ຳງເຫັນແກ່ຜູູ້ໃດເລີຍ 
20:22 ຊ່ອຍບອກແໜ່ ມັນສົມຄວນບໍ້ ທີ່ພວກຢິວເຮົຳຕູ້ອງເສຍພຳສີໃຫູ້ຈັກກະພັດ 
ກຳຍຊຳ ” 
20:23 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ຈັກກົນອຸບຳຍຂອງເຂົຳເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳລອງດູເຮົຳເຮັດ
ຫຍັງ 
20:24 ໃຫູ້ເຮົຳເບິ່ງເງິນເດນຳຣິອົນຫລຽນໜຶ່ງ ແລູ້ວບອກເຮົຳວ່ຳ ແມ່ນຮູບກັບຊື່ຂອງ
ໃຜຢູ່ໃນຫລຽນເງິນນັ້ນ” ເຂົຳຕອບວ່ຳ “ຂອງ ກຳຍຊຳ ” 
20:25  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ່ນຂອງໆ  ກຳຍຊຳ ກ ມອບໃຫູ້ ກຳຍຊຳ  ແລູ້ວ
ຂອງໆ ພຣະເຈົ້ຳກ ມອບໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ” 
20:26 ແລູ້ວພວກສຳຍລັບນັ້ນບໍ່ສຳມຳດຈັບຜິດຄວຳມເວົ້ຳຂອງ ພຣະເຢຊູ ຕໍ່ໜູ້ຳ
ພວກປະຊຳຊົນໄດູ້ ແລູ້ວເຂົຳກ ງຶດໃນຄ ຳຕອບຂອງ ພຣະເຢຊູ ເລີຍບໍ່ປຳກອີກ 
20:27 ແລູ້ວມີນັກສຳສະໜຳອີກພວກໜຶ່ງຊື່ວ່ຳພວກ ຊຳດູກຳຍ  ພວກນີ້ຖືກັນວ່ຳ ບັດ
ຕຳຍໄປບໍ່ມີກຳນຄືນມຳອີກ ພວກເຂົຳມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ  
20:28 ຖຳມວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ  ໂມເຊ ໄດູ້ຂຽນບອກພວກເຮົຳໄວູ້ວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ແຕ່ງງຳນ
ກັນແລູ້ວຍັງບໍ່ທັນມີລູກ ຄັ່ນຕຳຍປະເມຍ ນູ້ອງຊຳຍຕູ້ອງເອົຳເອື້ອຍໃພູ້ມຳເປັນ
ເມຍ ເພື່ອສືບແທນອູ້ຳຍ 
20:29 ບັດນີ້ ມຜູີູ້ຊຳຍເປັນອູ້ຳຍນູ້ອງກັນເຈັດຄົນ ອູ້ຳຍກົກເອົຳເມຍແລູ້ວຕຳຍປະ
ກ່ອນ ບໍ່ທັນມີລູກ 
20:30 ແລູ້ວນູ້ອງຊຳຍຜູູ້ທີ່ສອງກ ເອົຳເອື້ອຍໃພູ້ມຳເປັນເມຍແທນອູ້ຳຍຜູູ້ກົກ ແລູ້ວກ 
ຕຳຍປະອີກ ບໍ່ທັນມີລູກຄືກັນ 
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20:31 ແລູ້ວນູ້ອງຊຳຍຜູູ້ທີ່ສຳມກ ເອົຳເອື້ອຍໃພູ້ມຳເປັນເມຍຄືກັນ ແລູ້ວພວກເຂົຳ
ເຮັດແບບນີ້ຈົນໝົດທັງເຈັດຄົນ ຕຳຍປະໝົດ ບໍ່ມີລູກຈັກຄົນ 
20:32 ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດ ແມ່ຍິງກ ຕຳຍຄືກັນ 
20:33 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຮອດຍຳມຄົນຊິຄືນມຳແຕ່ຕຳຍພູູ້ນ ແມຍິ່ງຜູູ້ນີ້ຊິເປັນເມຍຂອງໃຜ
ກັນແນ່ ຍູ້ອນເຄີຍເປັນເມຍຂອງຄົນໝົດທັງເຈັດມຳແລູ້ວ” 
20:34  ພຣະເຢຊູ ກ ຕອບວ່ຳ “ມີແຕ່ໃນຍຸກນີ້ຊື່ໆ ທີ່ຄົນກິນດອງເປັນຜົວເມຍກັນ 
20:35 ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ນັບວ່ຳສົມຄວນຊິຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ ມີຊີວິດຕໍ່ໃນຍຸກໜູ້ຳພູູ້ນ 
ພວກເຂົຳຊິບໍ່ກິນດອງເປັນຜົວເມຍກັນອີກຄືກັນກັບຍຸກນີ້ດອກ 
20:36 ແລູ້ວພວກເຂົຳນັ້ນຊິບໍ່ຕຳຍອີກຈັກເທື່ອ ຊິມີຊີວິດຍັ່ງຍືນຢູ່ຕະຫລອດແບບ
ເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ມີສິດມີສ່ວນ
ໃນກຳນຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ 
20:37 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ ໂມເຊ  ໃນບ່ອນ ລຳວ ຂຽນເຖິງພຸ່ມໄມູ້ທີ່ໄຟລຸກແຕ່ບໍ່ໄໝູ້ນັ້ນ  
ລຳວ ໄດູ້ເອີ້ນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງ  ອັບຣຳຮຳມ  ກັບຂອງ ອິ-
ຊຳກ  ກັບຂອງ ຢຳໂຄບ  
20:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳນີ້ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງຄົນເປັນ ບໍ່ແມ່ນຂອງຄົນຕຳຍ 
ຍູ້ອນວ່ຳຄົນເຮົຳນີ້ ມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ຍູ້ອນພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວກ ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ” 
20:39  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພວກນັກທ ຳຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ເຈົ້ຳ
ເວົ້ຳແມ່ນແລູ້ວ” 
20:40 ເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນບໍ່ກ່ຳຖຳມອີຫຍັງເພິ່ນອີກຕໍ່ໄປ 
20:41 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ມັນຊິເປັນໄປໄດູ້ບໍ້ທີ່ຄົນເວົ້ຳກັນວ່ຳ
ພຣະຜູູ້ໂຜດໂລກນັ້ນ ຊິເປັນລູກເປັນຫລຳນໃນເຊື້ອສຳຍຂອງເພິ່ນ 
20:42 ຍູ້ອນວ່ຳ ກະສັດ ດຳວິດ ເອງກ ຍັງຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສືບົດ ເພງສັນລະເສີນ ເວົ້ຳ-
ເຖິງພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບອກນຳຍຊີວິດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້ເຈົ້ຳ
ນັ່ງຖູ້ຳຢູ່ທຳງຂວຳຂອງເຮົຳຊະກ່ອນເດີ້ 
20:43 ກວ່ຳເຮົຳເອົຳຊະນະພວກສັດຕູຂອງເຈົ້ຳ ໃຫູ້ມັນເປັນໝູ້ອງຢຽບວຳງຕີນໃຫູ້
ເຈົ້ຳ”’ 
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20:44 ບັດນີ້ ຄັ່ນກະສັດ ດຳວດິ ເອີ້ນພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນວ່ຳ ‘ນຳຍຊີວິດຜູູ້ຂູ້ຳ’ ພຣະຜູູ້
ນັ້ນຊິເປັນລູກຫລຳນຂອງກະສັດ ດຳວິດ ໄດູ້ຈັ່ງໃດ” 
20:45 ຕອນຢູ່ໜູ້ຳຄູ່ຄົນນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນວ່ຳ 
20:46 “ໃຫູ້ລະວັງພວກນັກທ ຳນີ້ເດີ້ ຍູ້ອນພວກເຂົຳມັກນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວ ໃຫູ້ຄົນນັບ
ໜູ້ຳຖືຕຳ ຄ ຳນັບຢູ່ກຳງຕະຫລຳດ ແລູ້ວກ ຊອກນັ່ງແຕ່ໝູ້ອງສູງຊຶ່ງມີກຽດໃນໂຮງ-
ທ ຳ ກັບໃນງຳນກິນລູ້ຽງຕ່ຳງໆ ນ ຳ 
20:47 ພວກເຂົຳເນຳະ ມັກທ ຳທ່ຳອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຍຳວໆ ຄືຄົນຈົບຄົນດີ 
ແຕ່ພວກນີ້ຊອກໂກງພວກແມູ້ໝູ້ຳຍເອົຳເຮືອນຊຳນຂອງເຂົຳ ພວກນີ້ເນຳະຊິເປັນ
ໂທດໜັກຫລຳຍກວ່ຳໝູ່” 

ລູກຳ ບົດທີ 21 
21:1 ພວມເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເຫັນພວກຄົນຮັ່ງມີພວມພຳກັນເອົຳຊັບມຳ
ໃສ່ຫີບຖວຳຍ 
21:2 ກັບໄດູ້ເຫັນແມູ້ໝູ້ຳຍທຸກຍຳກຜູູ້ໜຶ່ງ ເອົຳເງິນກີບສອງຫລຽນອັນສຸດທູ້ຳຍທີ່
ເຂົຳມີຢູ່ ມຳຖວຳຍຄືກັນ 
21:3  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ເຮົຳຊິເວົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ແມູ້ໝູ້ຳຍຄົນທຸກຍຳກນີ້ 
ໄດູ້ຖວຳຍຫລຳຍກວ່ຳໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ນີ້ 
21:4 ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳນັ້ນມີແຕ່ຖວຳຍເງິນເຫລືອໃຊູ້ຊື່ໆ ແຕ່ແມູ້ໝູ້ຳຍຜູູ້ທຸກຍຳກນີ້ 
 ລຳວ ໄດູ້ຖວຳຍເງິນຈົນໝົດທີ່ ລຳວ ມີໄວູ້ເພື່ອລູ້ຽງໂຕເອງ” 
21:5 ບັດນີ້ ມີຜູູ້ລຳງຄົນພວມຊົມຄວຳມງຳມຂອງພຣະວິຫຳນນັ້ນ ທີ່ຕົກແຕ່ງດູ້ວຍ
ຫີນງຳມກັບຂອງຖວຳຍຕ່ຳງໆ ຢ່ຳງດີ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ 
21:6 “ຂອງແນວໝູ່ນີ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳເບິ່ງວ່ຳງຳມ ມັນຊິມີມື້ມຳທີ່ມັນກ ຊິຖືກພັງທະລຳຍ
ລົງ ກູ້ອນຫີນນີ້ຊິບໍ່ເຫລືອຈັກກູ້ອນທີ່ເທີນຊູ້ອນກັນ” 
21:7 ພວກເຂົຳເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ອີກໂດນປຳນໃດຈັ່ງຊິເກີດ
ຂຶ້ນ ຊິມີເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນອີຫຍັງບໍ້ ທີ່ຊິບົ່ງບອກໄວູ້ກ່ອນ” 
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21:8  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຢ່ຳຫລງົກົນຜູູ້ໃດເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ
ຊິມີຫລຳຍຄົນມຳໃນນຳມຂອງເຮົຳ ອູ້ຳງວ່ຳ ‘ເຮົຳນີ້ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ’ ກັບຊິ
ອູ້ຳງວ່ຳ ‘ຍຳມນັ້ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ’ ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳຕິດຕຳມເຂົຳໄປເດີ້ 
21:9 ແລູ້ວບັດພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນວ່ຳມັນເກີດສົງຄຳມວຸູ້ນວຳຍຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນໝູ້ອງນີ້ ບໍ່
ໃຫູ້ຕົກໃຈຢູ້ຳນເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳແນວໝູນ່ີ້ຊິຕູ້ອງເປັນໄປຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ຍັງຊິບໍ່ທັນຮອດ
ປຳຍຍຸກປຳຍສະໄໝນັ້ນ 
21:10 ແລູ້ວເພິ່ນວ່ຳ ຄືຊິເກີດປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ ລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນລຳຊະອຳ-
ນຳຈັກນີ້ ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູູ້ກັນ 
21:11 ກັບຊິເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຫລຳຍໝູ້ອງ ກັບຊິເກີດກຳນອຶດຢຳກໝຳກຫິວ ກັບ
ໂລກລະບຳດຕ່ຳງໆ ກັບຊິມີລຳງຮູ້ຳຍອັນເປັນຕຳຢູ້ຳນເຮັດໃຫູ້ເຫັນມຳແຕ່ເທິງຟູ້ຳ 
21:12 ແຕ່ວ່ຳກ່ອນຊິຮອດຍຳມນັ້ນ ຊິມີຄົນມຳຈັບມຳຂົ່ມເຫງເຮັດໃສ່ພວກເຈົ້ຳ ຊິ-
ມອບພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຄົນໃນໂຮງທ ຳ ກັບເອົຳໄປຂັງຄຸກໄວູ້ ກັບນ ຳພວກເຈົ້ຳໄປຢູ່ຕໍ່
ໜູ້ຳກະສັດ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳຫົວໜູ້ຳບູ້ຳນເມືອງ ຍູ້ອນເຈົ້ຳເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ 
21:13 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ມັນຊິກຳຍເປັນໂອກຳດດີໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນພະຍຳນເຖິງ
ເຮົຳ 
21:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດໃຈໄວູ້ໃຫູ້ນິ່ງກ່ອນ ບໍ່ຕູ້ອງຄຶດຫລຳຍວ່ຳຊິຕອບຄ ຳ
ຖຳມຂອງເຂົຳແບບໃດ 
21:15 ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຊິດົນໃຈໃຫູ້ເຈົ້ຳມີປັນຍຳຕອບໄດູ້ ແລູ້ວພວກຝ່ຳຍກົງກັນຂູ້ຳມ
ເຈົ້ຳນັ້ນຊິຈົນປັນຍຳ ໝົດທຳງຊິຕໍ່ຕູ້ຳນຕອບໂຕູ້ເຈົ້ຳ 
21:16 ແມ່ນແຕ່ພໍ່ແມພ່ີ່ນູ້ອງກັບໝູ່ພວກຊິທ ລະຍົດໃສ່ເຈົ້ຳ ຈົນຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກ
ເຈົ້ຳຊິຖືກເຂົຳມອບໄວູ້ໃຫູ້ຂູ້ຳ 
21:17 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນກ ຊິພຳກັນຄຽດຊັງເຈົ້ຳ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ 
21:18 ເຖິງຂະໜຳດນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ເສັ້ນຜົມຂອງເຈົ້ຳເສັ້ນດຽວກ ຊິບໍ່ເສຍຫຳຍ 
21:19 ແລູ້ວຊີວິດຂອງພວກເຈົ້ຳຊິປອດໄພໄວູ້ຍູ້ອນຄວຳມອົດທົນອັນໝັ້ນຄົງຂອງ
ເຈົ້ຳ 
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21:20 ແຕ່ວ່ຳບັດຍຳມເຈົ້ຳເຫັນພວກກອງທັບທະຫຳນມຳອູ້ອມເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນີ້
ຢູ່ອູ້ອມຮອບ ກ ໃຫູ້ຮູູ້ກັນວ່ຳ ມັນໃກູ້ຊິຖືກທ ຳລຳຍແລູ້ວ 
21:21 ບັດຮອດຍຳມນັ້ນ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຢູ່ເມືອງ ຢູດຳຍ ໜີໄປລີ້ຢູ່ພູເຂົຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ເມືອງນີ້ກ ໃຫູ້ໜີອອກໄປເດີ້ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ນອກເມືອງກ ຢ່ຳຄຶດຊິເຂົ້ຳມຳເລີຍ 
21:22 ຄືມື້ທີ່ເຮົຳເວົ້ຳເຖິງນັ້ນ ຊິເປັນມື້ລູ້ຳງແຄູ້ນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍວ່ຳ
ໝົດຄູ່ຢ່ຳງຊິຕູ້ອງເປັນໄປຕຳມຊຶ່ງມີຂຽນໄວູ້ ໃນ ພຣະຄ າ ນັ້ນ 
21:23 ຍຳມນັ້ນ ລະວັງພິນຳດເດີ້ ພວກແມຍິ່ງທີ່ຖືພຳມີທູ້ອງ ກັບຜູູ້ເປັນແມ່ລູກອ່ອນ 
ຍູ້ອນຊິເກີດໂກລຳຫົນເດືອດຮູ້ອນໃນແຜ່ນດິນ ຍູ້ອນເປັນຍຳມທີ່ແຜ່ນດິນນີ້ຊິຖືກ
ພິໂລດອັນຮູ້ຳຍແຮງ ຂອງພຣະເຈົ້າ 
21:24 ແລູ້ວຫລຳຍຄົນຊິລົ້ມລົງຍູ້ອນຄົມດຳບ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຍັງຢູ່ຊິຖືກນ ຳອອກໄປເປັນ
ຊະເລີຍຂອງຄູ່ປະເທດ ແລູ້ວເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ຊິຖືກຢຽບຢໍ່ຳຕົກຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດ
ຂອງຄົນຕ່ຳງຊຳດ ຈົນກວ່ຳຊິໝົດຍຸກກຳນປົກຄອງຂອງເຂົຳທີ່ກ ຳນົດໄວູ້ 
21:25 ແລູ້ວມັນຊິມີລຳງຮູ້ຳຍເຮັດໃຫູ້ເຫັນໃນດວງຕະເວັນ ດວງເດືອນ ກັບພວກ
ດວງດຳວ ແລູ້ວໃນໂລກນີ້ຄູ່ປະເທດກ ຊິມີຄວຳມໂກລຳຫົນວຸູ້ນວຳຍ ຄືຄື້ນທະເລ
ຊັດໄປຊັດມຳດັງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ 
21:26 ແລູ້ວຄົນຊິເປັນລົມ ຈົນຫົວໃຈຊິວຳຍຍູ້ອນແນວທີ່ຊິມຳເກີດຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນ-
ໂລກ  ຄືອ ຳນຳດໝົດຄູ່ແນວເທິງທູ້ອງຟູ້ຳກ ຊິຖືກສັ່ນສະເທືອນໄປ 
21:27 ບັດຮອດຍຳມນັ້ນເນຳະ ຊຳວໂລກທັງປວງຊິເຫັນເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ສະ-
ເດັດລົງມຳໃນເມກ ປະກອບ ດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບ ກັບສະຫງ່ຳລຳສີອັນຍິ່ງໃຫຍ ່
21:28 ຈັ່ງຊັ່ນ ຢ່ຳທໍ້ໃຈເດີ້ບັດແນວໝູ່ນີ້ເລີ່ມຊິເປັນມຳ  ແຕ່ໃຫູ້ຫລຽວເບິ່ງທູ້ອງຟູ້ຳ 
ໂລດ ເດີ້ ຍູ້ອນມັນໃກູ້ຊິຮອດຍຳມນັ້ນ ທີ່ເຮົຳຊິມຳກະລຸນຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ” 
21:29 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ເບິ່ງກົກໝຳກເດື່ອດູ ກັບ
ກົກໄມູ້ອື່ນໆ ຄູ່ແນວນ ຳ 
21:30 ບັດຮອດຍຳມມັນຊິແຕກໃບປົ່ງໃໝ່ ພວກເຈົ້ຳຍັງເບິ່ງອອກໄດູ້ວ່ຳ ໃກູ້ຊິຮອດ
ລະດູຮູ້ອນແລູ້ວ 
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21:31 ຄືກັນນີ້ເນຳະ ບັດຍຳມເຈົ້ຳເຫັນແນວວຸູ້ນວຳຍນັ້ນເລີ່ມຊິເກີດຂຶ້ນ ໃຫູ້ຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳມຳໃກູ້ຊິຮອດແລູ້ວ 
21:32 ເຮົຳຊິເວົ້ຳຄວຳມຈິງຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ຍຸກທີ່ຊິມຳນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປຈົນ
ກວ່ຳແນວໝູ່ນີ້ຊິເກີດຂຶ້ນໝດົ 
21:33 ຄືແມ່ນແຕ່ທູ້ອງຟູ້ຳກັບແຜ່ນດິນໂລກຊິມີມື້ສູນຫຳຍໄປ ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳນີ້ຊິ
ຍັ່ງຍືນຢູ່ຕະຫລອດໄປ 
21:34 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຢ່ຳໃຫູ້ຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຈົ້ຳໜ່ວງໄວູ້
ດູ້ວຍກຳນໂຮເຮມົວເມົຳ ກັບພຳລະຕ່ຳງໆ ທຳງໂລກນີ້ເດີ້  ບໍ່ຊັ່ນມື້ທີ່ເຮົຳຊິມຳນັ້ນ 
ຊິມຳໄວຢ່ຳງບໍ່ຄຳດຄຶດເລີຍ 
21:35 ແລູ້ວມື້ນັ້ນຊິມຳຄືກັບດັກ ລັ່ນໃສ່ຄົນໝົດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ 
21:36 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເບິ່ງໄວູ້ເດີ້  ອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຄູ່ຍຳມເວລຳ ວ່ຳເຈົ້ຳຊິ
ສົມຄວນເປັນຜູູ້ທີ່ຊິພົ້ນເຫດກຳນແນວທີ່ຊິເປັນມຳນັ້ນ ກັບມີສິດຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເຮົຳຜູູ້
ເປັນບຸດມະນຸດ” 
21:37 ໃນຕອນກຳງເວັນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ໄປສັ່ງສອນປະຊຳຊົນໃນພຣະວິຫຳນເປັນ
ປະຈ ຳ ແຕ່ໃນຍຳມກຳງຄືນ ເພິ່ນກ ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງພູເຂົຳທີ່ຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳພູເຂົຳໝ
ຳກກອກເທດ 
21:38 ແລູ້ວພ ຮອດຍຳມເຊົ້ຳມືດ ຄົນຫລວງຫລຳຍກ ພຳກັນມຳຖູ້ຳຟັງຄ ຳສອນຂອງ
ເພິ່ນຢູ່ພຣະວຫິຳນ 

ລູກຳ ບົດທີ 22 
22:1 ຕອນນັ້ນ ໃກູ້ຊິຮອດງຳນເທດສະກຳນ ລູ້ຽງກິນເຂົ້ຳຈີ່ທີ່ບໍ່ໃສ່ເຊື້ອ ສະຫລອງ
ຄົບອູ້ອມມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກູູ້ຊຳດໃຫູ້ພົ້ນກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດໃນປະເທດ ເອຢິບ  
22:2 ບັດນີ້ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກນັກທ ຳຍັງຮ່ວມຫົວກັນຫຳທຳງຊິຈັດ-
ກຳນຂູ້ຳ ພຣະເຢຊູ  ເປັນທາງອູ້ອມ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຂົຳຢູ້ຳນປະຊຳຊົນ 
22:3 ຕອນນີ້ເນຳະ  ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ເຂົ້ຳໃນໃຈຂອງ ຢູດຳ ໄທອິດສະກຳຣິ-
ອົດ ຜູູ້ທີ່ນັບວ່ຳເປັນລູກສິດຄົນໜຶ່ງຂອງ ພຣະເຢຊູ ໃນພວກສິບສອງຄົນນັ້ນ 
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22:4 ພ ເຂົ້ຳໃນໃຈແລູ້ວ  ຢູດຳ ກ ໄປຫຳພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກຫົວໜູ້ຳ
ຍຳມເບິ່ງແຍງພຣະວຫິຳນ ຫຳທຳງທ ລະຍົດມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ໃນກ ຳມືຂອງເຂົຳ 
22:5 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳກ ດີໃຈຢ່ຳງໃຫຍ່ເລີຍຕົກລົງວ່ຳຊິເອົຳເງິນຈູ້ຳງເຂົຳ 
22:6 ພ  ຢູດຳ ຕົກລົງສັນຍຳກັນໄວູ້ແລູ້ວກ ຫຳໂອກຳດທ ລະຍົດມອບ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້
ເຂົຳໃນຍຳມຫວ່ຳງ ມີຄົນບໍ່ຫລຳຍ 
22:7 ພ ຮອດມື້ແຮກຂອງງຳນລູ້ຽງສະຫລອງກູູ້ຊຳດ ເປັນຍຳມທີ່ແກະນູ້ອຍຊິຕູ້ອງ
ຖືກຂູ້ຳຖວຳຍ 
22:8 ແລູ້ວໃນມື້ນັ້ນ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປຈັດກຽມແນວ
ກິນໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຮົຳກິນສະຫລອງກັນເດີ້” 
22:9 ເຂົຳຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນຊິໃຫູ້ຈັດຢູ່ໃສ” 
22:10  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ບັດພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ຊິພໍ້
ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງຖືໄຫນໍ້ຳມຳ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໄປນ ຳ ລຳວ ເດີ້  ລຳວ ໄປເຮືອນໃດກ ໃຫູ້ໄປນ ຳ 
ລຳວ  ໂລດ  
22:11 ແລູ້ວໃຫູ້ເຈົ້ຳເວົ້ຳກັບເຈົ້ຳຂອງເຮືອນນັ້ນວ່ຳ ‘ອຳຈຳນຂອງເຮົຳໃຫູ້ມຳຖຳມ
ເຈົ້ຳວ່ຳ ຫູ້ອງພັກແຂກທີ່ເພິ່ນຊິກິນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດກັບລູກສິດຂອງເພິ່ນຢູ່
ໃສ’ 
22:12 ແລູ້ວເຂົຳຊິພຳພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນໄປເບິ່ງຫູ້ອງໃຫຍ່ຢູ່ຊັ້ນເທິງ ທີ່ຕົກແຕ່ງໄວູ້ແລູ້ວ 
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຈັດກຽມໄວູ້ຢູ່ຫັ້ນເດີ້” 
22:13 ແລູ້ວພ ພວກເຂົຳເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ເຂົຳໄດູ້ຮັບຕຳມຄວຳມເວົ້ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ 
ບອກໄວູ້ນັ້ນ ແລູ້ວເຂົຳກ ເລີຍຈັດກຽມໄວູ້ເພື່ອລູ້ຽງສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດໃນຫູ້ອງນັ້ນ 
22:14 ພ ຮອດຍຳມສະຫລອງແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ນັ່ງຮ່ວມໂຕະກິນກັບພວກທູດພິ-
ເສດສິບສອງຄົນນັ້ນ 
22:15 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ຮູ້ອນຮົນໃຈຫລຳຍທີ່ຊິຮ່ວມໂຕະກິນສະ-
ຫລອງກັນກັບພວກເຈົ້ຳໃນມື້ນີ້ ກ່ອນເຮົຳຊິຖືກທ ລະມຳນ 
22:16 ‘ຄື ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ກິນສະຫລອງນີ້ອີກຈົນກວ່ຳຊິສ ຳເລັດ
ຜົນຢູ່ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳພູູ້ນ’ 
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22:17 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບຈອກໄວູ້ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວຈັ່ງຍື່ນໃຫູ້
ລູກສິດ ບອກວ່ຳ ‘ຮັບເອົຳຊະ ປັນກັນດື່ມເດີ້’ 
22:18 ຄືເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວຳ່ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ດື່ມເຫລົ້ຳອະງ ່ນນີ້ອີກຈົນກວ່ຳລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິມຳຕັ້ງ” 
22:19 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຮັບກູ້ອນເຂົ້ຳຈີ່ຂຶ້ນມຳ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວຈັ່ງຫັກ
ເປັນປ່ຽງ ຍື່ນໃຫູ້ພວກລູກສິດ ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ “ນີ້ເວົ້ຳເຖິງໂຕຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ກິນ
ເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງເຮົຳເດີ້” 
22:20 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບເອົຳຈອກຂຶ້ນມຳ ຂອບໃຈພຣະ-
ເຈົ້ຳແລູ້ວຍື່ນໃຫູ້ລູກສິດ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຈອກ ເຫລົ້າອະງ ່ນ ນີ້ ເວົ້ຳເຖິງຄ ຳສັນຍຳໃໝຊ່ຶ່ງ
ເປັນເລືອດຂອງເຮົຳທີ່ຊິໄຫລອອກເພື່ອພວກເຈົ້ຳ 
22:21 ແຕ່ ນີ້ແຫລະ ມືຂອງຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດເຮົຳນັ້ນພວມວຳງລົງໃສ່ໂຕະດຽວກັນກັບ
ເຮົຳຢູ່ດຽວນີ້ 
22:22 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຕູ້ອງເສຍຊີວິດໄປຕຳມແຜນງຳນທີ່ ພຣະ-
ເຈົ້າ ມີໄວູ້ຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ລະວັງພິນຳດເດີ້ ຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດເຮົຳ” 
22:23 ບັດນີ້ ພວກລູກສິດເລີ່ມຖຳມກັນເຖິງວ່ຳ ຜູູ້ໃດໃນພວກເຂົຳຊິເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ 
22:24 ແລູ້ວຫວ່ຳງນັ້ນ ໄດູ້ເກີດກຳນໂຕູ້ຖຽງລະຫວ່ຳງກັນວຳ່ ຜູູ້ໃດໃນພວກເຂົຳຊິ
ເປັນໃຫຍເ່ປັນໂຕ 
22:25  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ພວກກະສັດໃຊູ້ອ ຳນຳດເໜືອປະ-
ຊຳຊົນ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຖືອ ຳນຳດເໜືອເຂົຳນັ້ນເອີ້ນວ່ຳ ຜູູ້ມີບຸນຄຸນ 
22:26 ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳນີ້ ມັນຊິບໍ່ເປັນແນວນັ້ນເລີຍ ຄືຜູູ້ທີ່ຊິເປັນໃຫຍ່ເປັນໂຕ
ໃນພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເຂົຳຖ່ອມໂຕເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຊິເປັນຜູູ້ນ ຳຕູ້ອງເປັນຜູູ້
ຮັບໃຊູ້ໝູ່ 
22:27  ເຮົາຖາມ  ໃຜຊິເປັນໃຫຍ່ວ່ຳກັນ ຜູູ້ນັ່ງໂຕະຫລືຜູູ້ຍ່ຳງໂຕະ ຕຳມທ ຳມະດຳ
ເປັນຜູູ້ນັ່ງໂຕະແມ່ນບໍ່  ແຕ່ສ່ວນເຮົຳທີ່ມຳນ ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ນີ້ ເປັນຜູູ້ຍ່ຳງໂຕະ 
22:28 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳນີ້ກ ເປັນໝູ່ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກໃນກຳນທົດລອງກັບເຮົຳມຳຕະ-
ຫລອດ 
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22:29 ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນໄວູ້ກັບພວກເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເປັນພໍ່ເຮົຳ ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ເຮົຳ 
22:30 ເພື່ອເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮ່ວມໂຕະດຽວກັນກິນດື່ມກັບເຮົຳຢູ່ລຳຊະອຳນຳຈັກນັ້ນ ກັບນັ່ງ
ບັນລັງພິພຳກສຳພວກອິດສະຣຳເອັນສິບສອງເຜົ່ຳ 
22:31 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ຊີໂມນເປໂຕ ເອີຍ ສ ຳລັບເຈົ້ຳນີ້  ພະຍຳມຳນ ຊຳ-
ຕຳນໄດູ້ຂ ອະນຸຍຳດຢຳກທົດລອງເຈົ້ຳຄືຝັດເຂົ້ຳຮ່ອນໄປຮ່ອນມຳຢູ່ຫັ້ນ 
22:32 ແຕ່ວ່ຳເຮົຳໄດູ້ວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ເພື່ອຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳຊິບໍ່ລົ້ມເຫ
ລວໄປ ແລູ້ວບັດເຈົ້ຳຫັນມຳຫຳເຮົຳອີກ ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຊ່ອຍຊູກ ຳລັງພີ່ນູ້ອງເດີ້” 
22:33 ແຕ່ເຂົຳເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ຢືນຢັນວ່ຳ “ໂອ່ອຳຈຳນເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳພູ້ອມທີ່ຊິ
ເຂົ້ຳຄຸກນ ຳ ຕຳຍກ ຊິຍອມຕຳຍນ ຳ” 
22:34 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ເປໂຕ ເອີຍ ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳ ກ່ອນໄກ່ຂັນຂູ້ອນຊິແຈູ້ງ 
ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດສຳມເທື່ອວ່ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເຮົຳເລີຍ” 
22:35 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຖຳມພວກລູກສິດເບິ່ງວ່ຳ “ຕອນທີ່ເຮົຳໄດູ້ສົ່ງພວກເຈົ້ຳ
ອອກໄປມືບໍ່ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຂຳດອີຫຍັງບໍ້” ພວກລູກສິດຕອບວ່ຳ “ບໍ່ໄດູ້ຂຳດອີ-
ຫຍັງເລີຍ” 
22:36 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ເທື່ອນີ້ຜູູ້ໃດມີເງິນມີຫຍັງກ ໃຫູ້ຫໍ່ໄປນ ຳ ໂລດ  
ກັບຄັ່ນໃຜບໍ່ມີດຳບກ ໃຫູ້ຂຳຍເສື້ອຄຸມໄປຊື້ເອົຳເດີ້ 
22:37 ຄືເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວຳ່ ຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ເວົ້ຳເຖິງເຮົຳ
ນັ້ນກ ຕູ້ອງສ ຳເລັດໃຫູ້ໝົດ ແລູ້ວມີແນວໜຶ່ງທີ່ມີຂຽນໄວູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນໄປ ຄື ‘ຜູູ້-
ນັ້ນນັບວ່ຳເປັນຜູູ້ຜິດກົດໝຳຍ’” 
22:38 ແລູ້ວລູກສິດເວົ້ຳວ່ຳ “ນີ້ເດ ອຳຈຳນເອີຍ ມີດຳບຢູ່ສອງປຶ້ມ”  ພຣະເຢຊູ ບອກ-
ວ່ຳ “ນີ້ກ ພ ແລູ້ວ” 
22:39 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ຂຶ້ນໄປພູໝຳກກອກເທດໝູ້ອງເຄີຍໄປ 
ແລູ້ວພວກລູກສິດກ ຕຳມເພິ່ນໄປ 
22:40 ພ ໄປຮອດແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເຕືອນພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໄວູ້
ເດີ້ ເພື່ອຊິບໍ່ເຂົ້ຳສູ່ກຳນທົດລອງ” 
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22:41 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຍ່ຳງອອກຈຳກເຂົຳໄປປະມຳນລະຍະຂວູ້ຳງຫີນຕົກ ນັ່ງ
ຄຸກເຂົ່ຳລົງເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
22:42 ວ່ຳ “ພໍ່ເອີຍ ຄັ່ນມີທຳງອື່ນທີ່ເປັນໄປໄດູ້ຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພໍ່ ລູກຂ ໃຫູ້ພໍ່ເອົຳ
ຈອກນີ້ອອກຈຳກລູກໄປ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຄັ່ນບໍ່ໄດູ້ ຂ ໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຈຸດປະສົງຂອງ
ພໍ່ ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງລູກ” 
22:43 ບັດນີ້ ມເີທວະທູດອົງໜຶ່ງລົງມຳຢູ່ນ ຳ ພຣະເຢຊູ  ຊ່ອຍຊູກ ຳລັງໃຫູ້ເພິ່ນ 
22:44 ແລູ້ວຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມໄຫວູ້ວອນຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນອຸກອັ່ງທຸກຮູ້ອນໃນໃຈ
ຫລຳຍຈົນເຫື່ອໄຫລຢຳດລົງໃສ່ດິນຄືເລືອດ 
22:45 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ລຸກຂຶ້ນຈຳກກຳນໄຫວູ້ວອນ ພ ໄປຮອດລູກສິດ ເຫັນວ່ຳ
ເຂົຳນອນຫລັບຢູ່ຍູ້ອນເຂົຳມີຄວຳມໂສກເສົ້ຳຫລຳຍ 
22:46 ເພິ່ນເລີຍບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳນອນຫລັບຢູ່ ລຸກຂຶ້ນໄຫວູ້
ວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຊິບໍ່ເຂົ້ຳໃນກຳນທົດລອງ” 
22:47 ແລູ້ວພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຂຳດຄ ຳຊໍ້ຳ ມີພວກຄົນແຫ່ກັນມຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່
ນ ຳໜູ້ຳພວກເຂົຳຄື  ຢູດຳ  ເປັນຜູູ້ໜຶ່ງໃນລູກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນ  ພ ມຳເຖິງ ພຣະ-
ເຢຊູ   ຢູດຳ ກ ເຂົ້ຳໄປຈຸບແກູ້ມຂອງເພິ່ນ 
22:48 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ ຢູດຳ ເອີຍ ເຈົ້ຳມຳທ ລະຍົດເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະ-
ນຸດດູ້ວຍກຳນຈຸບແກູ້ມຊັ້ນບໍ້” 
22:49 ບັດພ ພວກລູກສິດຢູ່ນັ້ນເຫັນທ່ຳບໍ່ດີທີ່ຊິເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ເຂົຳຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ອຳ-
ຈຳນເອີຍ ຊິໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໃຊູ້ດຳບແຂູ້ວບໍ້” 
22:50 ບັດນີ້ລູກສິດຜູູ້ໜຶ່ງກ ຊັກດຳບອອກມຳແຂູ້ວໃສ່ພວກຄົນທີ່ມຳຈັບ ພຣະເຢຊູ  
ຖືກຫູຂວຳຄົນໃຊູ້ຂອງມະຫຳປະໂລຫິດໃຫູ້ຂຳດໄປ 
22:51  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກວ່ຳ “ຂ ຊັກຢ່ຳງດຽວ” ແລູ້ວກ ຍື່ນມືແຕະຫູນັ້ນ ມັນເລີຍ
ເຊົຳເປັນດີຄືເກົ່ຳ 
22:52 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳກອງເວນ
ຖືຮັກສຳພຣະວິຫຳນ ກັບພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງ ທີ່ພຳກັນມຳຈັບເພິ່ນ ວ່ຳ 
“ພວກເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳຊິມຳຈັບໂຈນຜູູ້ຮູ້ຳຍບໍ້ ຄືຖືດຳບຖືຄູ້ອນມຳ 
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22:53 ຕອນເຮົຳເຄີຍຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳໃນພຣະວິຫຳນຢູ່ຄູ່ມື້ນັ້ນ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຄື
ບໍ່ໄດູ້ຫຳຈັບເຮົຳຕອນນັ້ນ ແຕ່ໂມງນີ້ເປັນໂມງຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບໂມງຂອງອ ຳ-
ນຳດແຫ່ງຄວຳມມືດນ ຳ” 
22:54 ພ ພວກເຂົຳຈັບ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວກ ນ ຳເພິ່ນໄປເຮືອນຂອງມະຫຳປະໂລຫິດ 
ສ່ວນ ເປໂຕ ກ ໄດູ້ຕຳມໄປຫ່ຳງໆ 
22:55 ພ ພວກເຂົຳໄດູ້ດັງໄຟຢູ່ບ ລິເວນເດີ່ນເຮືອນ ແລູ້ວນັ່ງຝິງໄຟນ ຳກັນ  ເປໂຕ ກ 
ເລີຍໄປຝິງນ ຳເຂົຳ 
22:56 ແລູ້ວມີສຳວໃຊູ້ຜູູ້ໜຶ່ງ ພ ເຫັນ ເປໂຕ ນັ່ງຝິງໄຟ ເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເນຳະເຄີຍຢູ່
ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ” 
22:57 ແຕ່ ເປໂຕ ປະຕິເສດວ່ຳ “ຍິງເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ຈັກເຂົຳ” 
22:58 ຢູ່ມຳອີກຈັກໜ່ອຍ ມຜູີູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງທູ້ວງ ເປໂຕ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນພວກ ພຣະເຢຊູ 
ຄືກັນ” ແຕ່ ເປໂຕ ປະຕິເສດວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນ ອູ້ຳຍເອີຍ” 
22:59 ຢູ່ອີກປະມຳນຊົ່ວໂມງໜຶ່ງ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງເວົ້ຳຂຶ້ນມຳຢ່ຳງໝັ່ນໃຈວ່ຳ “ແຕ່ແທູ້
ແລູ້ວ ຄົນນີ້ເຄີຍໄດູ້ຢູ່ກັບຜູູ້ນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເປັນຄົນ ກຳລີເລ ” 
22:60 ແຕ່ ເປໂຕ ໄດູ້ປະຕິເສດອີກວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ເລື່ອງທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳນີ້”  ເປ-
ໂຕ ເວົ້ຳຍັງບໍ່ຂຳດຄ ຳຊໍ້ຳ ໄກ່ກ ຂັນ ໂລດ  
22:61 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຫລຽວເບິ່ງ ເປໂຕ   ພ ເບິ່ງແລູ້ວ ເປໂຕ ເລີຍຄຶດຊວດຄ ຳ
ເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ ຕຳມທີ່ເຄີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ກ່ອນໄກ່ຊິຂັນນັ້ນ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດວ່ຳບໍ່
ຮູູ້ຈັກເຮົຳສຳມເທື່ອ” 
22:62 ແລູ້ວ ເປໂຕ ເລີຍອອກໄປຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈຢ່ຳງແຮງ 
22:63 ບັດນີ້ພວກຄົນທີ່ຄຸມໂຕ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ ໄດູ້ພຳກັນເວົ້ຳດູຖູກຄູ້ຽນຕີເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ 
22:64 ແລູ້ວພ ເອົຳຜູ້ຳປິດຕຳ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ແລູ້ວ ເຂົຳຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ໃຫູ້ທຳຍມຳ 
ໂລດ  ວ່ຳໃຜເປັນຜູູ້ຕີເຈົ້ຳ” 
22:65 ກັບພວກເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳລົບຫລູ່ດູໝິ່ນເພິ່ນເປັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ 
22:66 ພ ແຈູ້ງຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ 
ກັບພວກນັກທ ຳໄດູ້ມຳຮ່ວມກັນເປັນຄະນະກ ຳມະກຳນສຳນ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ 
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22:67 “ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ໃຫູ້ບອກມຳແມູ້” ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ 
“ຄັ່ນວ່ຳເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຍອມເຊື່ອເດັດຂຳດ 
22:68 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳຖຳມພວກເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິບໍ່ຍອມຕອບ ຫລືປ່ອຍເຮົຳໄປ 
22:69 ແຕ່ໃຫູ້ຮູູ້ວ່ຳ ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິນັ່ງຢູ່ທຳງຂວຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຮັບມອບອ ຳນຳດຈຳກເພິ່ນ” 
22:70 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖຳມວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ່ນ ເຈົ້ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແມ່ນ
ບໍ້”  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ແມ່ນແລູ້ວ ເຮົຳໄດູ້ເປັນຕຳມທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳນັ້ນ” 
22:71 ບັດນີ້ພວກເຂົຳເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ພວກເຮົຳຕູ້ອງກຳນຄ ຳພະຍຳນຫຍັງອີກບໍ້ ຄື
ພວກເຮົຳເອງໄດູ້ຍິນເຂົຳຮັບປຳກພ ແຮງແລູ້ວ” 

ລູກຳ ບົດທີ 23 
23:1 ແລູ້ວພວກເຂົຳທັງໝົດກ ລຸກຂຶ້ນນ ຳເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄປຫຳ ປີລຳດ  ຜ ູ້ກ າກັບ
ທະຫານ ໂຣມ ນັ້ນ 
23:2 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເລີ່ມຟູ້ອງຮູ້ອງໃສ່ ພຣະເຢຊູ ຕໍ່ ປີລຳດ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳພໍ້ຄົນນີ້
ພວມຍຸຍົງເປົ່ຳຫູປະຊຳຊົນ ກັບຫູ້ຳມບໍ່ໃຫູ້ເສຍພຳສີໃຫູ້ຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  ແລູ້ວ
ເຂົຳຍັງຫຳວ່ຳໂຕເອງເປັນກະສັດ” 
23:3  ປີລຳດ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວອົງນັ້ນບໍ້”  
ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ແມ່ນແລູ້ວ ຕຳມທີ່ນຳຍເວົ້ຳ” 
23:4  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແລູ້ວ  ປີລຳດ ໄດູ້ບອກພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກປະ-
ຊຳຊົນຢູ່ນັ້ນວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ເຫັນວ່ຳຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງ” 
23:5 ແຕ່ພວກເຂົຳນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳແຂງຂຶ້ນກວ່ຳເກົ່ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເຮັດໃຫູ້ປະຊຳຊົນເກີດ
ຄວຳມວຸູ້ນວຳຍ ສອນຢູ່ທົ່ວເຂດ ຢູດຳຍ  ເລີ່ມແຕ່ເມືອງ ກຳລີເລ ຈົນມຳຮອດຢູ່ພີ້
ແລູ້ວ” 
23:6 ພ  ປີລຳດ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເລີ່ມສັ່ງສອນຢູ່ເມືອງ ກຳລີເລ ກ ຖຳມວ່ຳເພິ່ນ
ເປັນຄົນ ກຳລີເລ ບໍ້ 
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23:7 ແລູ້ວພ  ປີລຳດ ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນຄົນ ກຳລີເລ ເຂດປົກຄອງຂອງພະຍຳ 
ເຮໂຣດ   ປີລຳດ ກ ບອກໃຫູ້ເຂົຳນ ຳເພິ່ນໄປຫຳພະຍຳ ເຮໂຣດ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ ຕອນນັ້ນ 
23:8 ບັດນີ້ ພ ພະຍຳ ເຮໂຣດ ເຫັນເຂົຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ມຳຫຳກ ດີໃຈຢ່ຳງໃຫຍ່ ຍູ້ອນ
ວ່ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນຊື່ສຽງຂອງ ພຣະເຢຊູ ຄຶດຢຳກພໍ້ເພິ່ນແຕ່ດົນນຳນ ຫວັງວ່ຳ ພຣະ-
ເຢຊູ ຊິເຮັດກຳນອັດສະຈັນໃຫູ້ເຫັນ 
23:9  ເຮໂຣດ ເລີຍສອບຖຳມ ພຣະເຢຊູ ຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ 
ບໍ່ໄດູ້ຕອບອີຫຍັງເລີຍ 
23:10 ແລູ້ວພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກນັກທ ຳໄດູ້ຢືນຂຶ້ນ ພູ້ອມກັນກ່ຳວຫຳ
ໃສ່ ພຣະເຢຊູ ຢ່ຳງຮຸນແຮງ 
23:11 ແລູ້ວພະຍຳ ເຮໂຣດ ພູ້ອມພວກທະຫຳນຂອງເຂົຳ ໄດູ້ດູຖູກເຍຳະເຍີ້ຍໃສ່ 
ພຣະເຢຊູ  ກັບເອົຳເສື້ອຄຸມສີມ່ວງມຳໃສ່ ແລູ້ວສົ່ງເພິ່ນຄືນໄປຫຳ ປີລຳດ  
23:12 ຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນມຳ ປີລຳດ ກັບ ເຮໂຣດ ໄດູ້ຄືນດີເປັນໝູກັ່ນ ຄືວ່ຳເຂົຳບໍ່ຖືກກັນ
ມຳກ່ອນ 
23:13 ພ ສົ່ງມຳຮອດ ປີລຳດ ແລູ້ວ  ປີລຳດ ໄດູ້ເອີ້ນພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບ
ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງ ພູ້ອມກັບພວກປະຊຳຊົນມຳຮ່ວມກັນ 
23:14 ແລູ້ວ ປີລຳດ ໄດູ້ປະກຳດວ່ຳ “ທີ່ພວກເຈົ້ຳນ ຳຜູູ້ນີ້ມຳຫຳເຮົຳ ແລູ້ວຫຳວ່ຳເປັນ
ຜູູ້ເຮັດໃຫູ້ປະຊຳຊົນຫລົງຜິດອອກໄປນອກຮອຍນອກທຳງ ແລູ້ວຕຳມທີ່ເຮົຳໄດູ້
ສອບຖຳມຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເຮົຳບໍ່ເຫັນວ່ຳຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງຕຳມຄະດີທີ່
ພວກເຈົ້ຳຟູ້ອງມຳນັ້ນ 
23:15 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ພະຍຳ ເຮໂຣດ  ລຳວກ ບໍ່ເຫັນວ່ຳຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງຄືກັນ 
ຕອນເຮົຳສົ່ງພວກເຈົ້ຳຄືນໄປໃຫູ້ ລຳວ ນັ້ນ ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຜູູ້ນີ້ບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດຫຍັງທີ່
ສົມຄວນຊິຖືກປະຫຳນຊີວິດ 
23:16 ຈັ່ງຊັ່ນເຮົຳຊິລົງໂທດເຂົຳຈັກໜ່ອຍແລູ້ວກ ປ່ອຍເຂົຳໄປ” 
23:17 ( ປີລຳດ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນວ່ຳມີກຳນປ່ອຍນັກໂທດຜູູ້ໜຶ່ງ ໃຫູ້ກົງກັບມື້ສະຫລອງ
ກູູ້ຊຳດ) 
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23:18 ແຕ່ວ່ຳພວກປະຊຳຊົນຮູ້ອງຂຶ້ນພູ້ອມກັນວ່ຳ “ໃຫູ້ຈັດກຳນຄົນຜູູ້ນີ້ໄປເລີຍ 
ແລູ້ວປ່ອຍນຳຍ ບຳຣຳບຳ ອອກມຳໃຫູ້ພວກເຮົຳເດີ້” 
23:19  ບຳຣຳບຳ ນັ້ນ ຕິດຄຸກຍູ້ອນເຂົຳມີຄະດີປຸກລະດົມຢູ່ໃນເມືອງ ກັບໄດູ້ຂູ້ຳຄົນ 
23:20 ຄືເປັນວ່ຳ  ປີລຳດ ຄຶດຢຳກປ່ອຍ ພຣະເຢຊູ  ເລີຍຮຽກຮູ້ອງເຂົຳອີກ 
23:21 ແຕ່ພວກເຂົຳພຳກັນຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ “ຕອກຄຶງປະຫຳນເຂົຳ ໂລດ ໆ” 
23:22 ບັດນີ້  ປີລຳດ ເວົ້ຳກັບເຂົຳອີກເປັນເທື່ອທີ່ສຳມວ່ຳ “ຕອກຄຶງປະຫຳນເຮັດ
ຫຍັງເຮົຳບໍ່ເຫັນວ່ຳເຂົຳມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງ ຈັ່ງຊັ່ນເຮົຳຊິລົງໂທດຈັກໜ່ອຍແລູ້ວ
ປ່ອຍເຂົຳໄປ” 
23:23 ແຕ່ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນບໍ່ຍອມ ແຮງພຳກັນຮູ້ອງດັງຂຶ້ນວຳ່ໃຫູ້ເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄປ
ຕອກຄຶງ ແລູ້ວສຽງເວົ້ຳຂອງພວກຄົນ ກັບຂອງພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໄດູ້ເອົຳ
ຊະນະ 
23:24  ປີລຳດ ເລີຍຍອມຕັດສິນສັ່ງໃຫູ້ປະຫຳນຊີວິດ ພຣະເຢຊູ ຕຳມຄ ຳຂ ຮູ້ອງຂອງ
ເຂົຳ 
23:25 ແລູ້ວກ ປ່ອຍນັກໂທດ ບຳຣຳບຳ ຕຳມທີ່ເຂົຳຂ ຮູ້ອງນັ້ນ ຜູູ້ຕິດຄຸກຍູ້ອນຄະດີ
ກຳນປຸກລະດົມ ກັບກຳນຂູ້ຳຄົນ ແລູ້ວໄດູ້ມອບ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ຕຳມໃຈຂອງພວກ-
ເຂົຳ 
23:26 ແລູ້ວບັດພວກທະຫຳນ ໂຣມ  ພວມຄຸມໂຕ ພຣະເຢຊູ ອອກໄປ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງ
ຊື່ ຊີໂມນ  ຊຳວ ກີເຣເນ ທີ່ພວມມຳແຕ່ຊົນນະບົດ  ລຳວ ເລີຍຖືກບັງຄັບໃຫູ້ຍົກ
ໄມູ້ກຳງແຂນໃສ່ບ່ຳ ແບກຕຳມຫລັງ ພຣະເຢຊູ ໄປ 
23:27 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍແຫ່ໄປນ ຳ ແລູ້ວພວກແມຍິ່ງທີ່ພຳກັນໄປຢູ່ນັ້ນກ 
ເສຍໃຈຮູ້ອງໄຫູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ  
23:28  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຫັນມຳບອກແມຍິ່ງນັ້ນວ່ຳ “ລູກສຳວຂອງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ 
ເອີຍ ຢ່ຳຮູ້ອງໄຫູ້ນ ຳເຮົຳເລີຍ ໃຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເພື່ອໂຕເອງ ກັບເພື່ອລູກຫລຳນຊະດີກ-
ວ່ຳ 
23:29 ຍູ້ອນວ່ຳຊິມີມື້ມຳຮອດທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິວ່ຳ  ‘ແມຍິ່ງຜູູ້ເປັນໝັນ ກັບມົດລູກທີ່ບໍ່
ເຄີຍອອກລູກ ພູ້ອມທັງເຕົ້ຳນົມທີ່ບໍ່ເຄີຍລູ້ຽງລູກ ກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ’ 
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23:30 ແລູ້ວເຂົຳຊິຂ ຕໍ່ພູເຂົຳວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ພັງລົງມຳທັບໃສ່ເຮົຳ’ ກັບຕໍ່ໂນນພູວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້
ປົກຄຸມເຮົຳໄວູ້’ 
23:31 ແລູ້ວຂະໜຳດພວກເຂົຳນັ້ນໄດູ້ເຮັດແນວນີ້ໃນຍຳມທີ່ໄມູ້ສົດຂຽວດີ ມັນຊິເປັນ
ແນວໃດໃນຍຳມແຫູ້ງແລູ້ງ” 
23:32 ບັດນີ້ ມນັີກໂທດອີກສອງຄົນທີ່ຖືກນ ຳອອກໄປປະຫຳນຊີວິດພູ້ອມກັບ ພຣະ-
ເຢຊູ  
23:33 ບັດພວກທະຫຳນໄປຮອດໝູ້ອງທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ ກະໂຫລຫົວ ເຂົຳກ ປະຫຳນ 
ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນັ້ນ ກັບນັກໂທດສອງຄົນໄວູ້ຄົນລະຂູ້ຳງເພິ່ນ 
23:34 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄຫວູ້ວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ວ່ຳ “ພໍ່ເອີຍ ກະລຸນຳຍົກໂທດ
ໃຫູ້ເຂົຳແໜ່ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເຖິງແນວທີ່ເຂົຳພວມເຮັດນີ້” ແລູ້ວພວກທະຫຳນ 
ໂຣມ ກ ພຳກັນຈັບສະຫລຳກ ແບ່ງເອົຳເສື້ອຜູ້ຳຂອງ ພຣະເຢຊູ  
23:35 ຝ່ຳຍພວກຄົນ ເຂົຳກ ມຳຢືນເບິ່ງເຫດກຳນ ແຕ່ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງກ -
ພຳກັນເຍຳະເຍີ້ຍເວົ້ຳໃສ່ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ນີ້ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ພຣະເຈົ້ຳແຕ່ງ
ຕັ້ງນັ້ນອີຫລີ ກ ໃຫູ້ຊ່ອຍໂຕເອງແບບທີ່ເຄີຍຊ່ອຍປະຊຳຊົນເອົຳ ໂລດ ” 
23:36 ຝ່ຳຍພວກທະຫຳນ ໂຣມ  ເຂົຳກ ເຍຳະເຍີ້ຍໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເອົຳເຫລົ້ຳ-
ອະງ ່ນສົ້ມມຳໃຫູ້ເພິ່ນ 
23:37 ກັບໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວອີຫລີນັ້ນ ກ ໃຫູ້ຊ່ອຍໂຕ
ເອງໃຫູ້ລອດ” 
23:38 ຢູ່ເທິງຫົວ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນກ ມີທຳຕິດໄວູ້ປະກຳດຄະດີວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ເປັນກະສັດ
ຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ” 
23:39 ນັກໂທດຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຕອກຄຶງໄວູ້ຢູ່ນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳດູໝິ່ນໃສ່ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຄັ່ນ
ເຈົ້ຳເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນອີຫລີກ ໃຫູ້ຊ່ອຍໂຕເອງ ກັບພວກເຮົຳນ ຳ” 
23:40 ແຕ່ນັກໂທດອີກຄົນໜຶ່ງນັ້ນ ໄດູ້ເຕືອນໝູ່ວ່ຳ “ໂຢູ້ວ ຂະໜຳດພຣະເຈົ້ຳໂຕກ 
ຍັງບໍ່ຢູ້ຳນບໍ່ເກງເພິ່ນບໍ້ ທີ່ວ່ຳເຈົ້ຳມີຄະດີຕັດສິນລົງໂທດຄືກັນ 
23:41 ຄືໂຕກັບເຮົຳສົມຄວນຊິເປັນໂທດຈັ່ງຊີ້ຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ນີ້ບໍ່ມີຄວຳມຜິດອີ-
ຫຍັງເລີຍ” 
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23:42 ແລູ້ວນັກໂທດນັ້ນເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ທ່ຳນເອີຍ ກະລຸນຳຢ່ຳລືມຜູູ້ຂູ້ຳ
ທູ້ອນ ບັດຍຳມທ່ຳນຮັບມອບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງທ່ຳນ” 
23:43 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ມື້ນີ້ເນຳະ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ໄປຢູ່ເມືອງບ ຣົມສຸກກັບ
ເຮົຳ” 
23:44 ຕອນນັ້ນປະມຳນທ່ຽງ ພ ດີຄວຳມມືດປົກຄຸມຮອດທົ່ວແຜ່ນດິນຈົນເຖິງສຳມ
ໂມງແລງ 
23:45 ແລູ້ວຕະເວັນກ ມືດໄປ ພ ດີຜູ້ຳມ່ຳນທີ່ກັ້ນຫູ້ອງສັກສິດຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນກ ຖືກ
ຈີກອອກສູນກຳງເປັນສອງທ່ອນ 
23:46 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງຂຶ້ນສຽງດັ່ງວ່ຳ “ພໍ່ເອີຍ ລູກຂ ຝຳກຈິດວິນຍຳນໄວູ້ໃນ
ມືຂອງພໍ່ເດີ້” ເວົ້ຳແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ປ່ອຍລົມຫຳຍໃຈສິ້ນສຸດອອກໄປ 
23:47 ບັດນີ້ ນຳຍຮູ້ອຍທະຫຳນ ໂຣມ ທີ່ຄວບຄຸມກຳນປະຫຳນນັ້ນ ພ  ລຳວ ໄດູ້ເຫັນ
ແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ ລຳວກ ຍອມຮັບສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຜູູ້ນີ້
ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດດີພູ້ອມອີຫລີ” 
23:48 ແລູ້ວພວກປະຊຳຊົນທີ່ແຫ່ກັນໄປເບິ່ງ ພ ໄດູ້ເຫັນຈັ່ງຊັ່ນ ກ ພຳກັນຕີອົກເສຍ-
ໃຈ ຫລົບເມືອບູ້ຳນ 
23:49 ແຕ່ໝູ່ພວກຂອງ ພຣະເຢຊູ  ພູ້ອມທັງແມຍິ່ງທີ່ຕຳມເພິ່ນມຳຈຳກເມືອງ ກຳລີ-
ເລ  ກ ໄດູ້ພຳກັນຢືນເບິ່ງແຕ່ໄກໆ 
23:50 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ ໂຢເຊບ  ເປັນຄົນດີມີໃຈເປັນທ ຳ ກັບເປັນ
ກ ຳມະກຳນຜູູ້ໜຶ່ງໃນສຳນ 
23:51  ລຳວ ເປັນຄົນເມືອງ ອຳຣີມຳທຳຍ ທີ່ເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງພວກຄົນ ຢິວ  ເປັນ
ຜູູ້ທີ່ຖູ້ຳຮັບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວເຂົຳເອງ ເປັນຜູູ້ຄັດຄູ້ຳນ ບໍ່ໄດູ້
ເຫັນດີເຫັນນ ຳກັບໝູ່ກ ຳມະກຳນທີ່ຕັດສິນເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄປປະຫຳນ 
23:52  ໂຢເຊບ ຜູູ້ນີ້ ໄດູ້ໄປຂ ເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ກັບນຳຍທະຫຳນ ປີລຳດ  
23:53 ແລູ້ວ ລຳວ ໄປເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ລົງຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນ ເອົຳຜູ້ຳປ່ຳນພັນ
ໄວູ້ຢ່ຳງດີ ແລູ້ວເອົຳໄປໄວູ້ໃນອຸບໂມງເຈຳະໃໝທ່ີ່ບໍ່ເຄີຍໃສ່ສົບຂອງໃຜຈັກເທື່ອ 
23:54 ພ ດີມື້ນັ້ນ ເປັນມື້ຈັດກຽມກ່ອນຊິຮອດມື້ພັກງຳນຂອງພວກຢິວ 
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23:55 ແລູ້ວພວກແມຍິ່ງທີ່ໄດູ້ຮັບໃຊູ້ ພຣະເຢຊູ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນອອກຈຳກເມອືງ ກຳລີ-
ເລ ມຳ ໄດູ້ໄປເບິ່ງອຸບໂມງ ສັງເກດກຳນມູ້ຽນສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນັ້ນ 
23:56 ແລູ້ວພວກເຂົຳຫລົບເມືອບູ້ຳນໄປກຽມພວກເຄື່ອງຫອມກັບນໍ້ຳມັນຫອມແນວ
ຕ່ຳງໆ ໄວູ້ ແລູ້ວໄດູ້ຢຸດໄວູ້ໃນມື້ພັກງຳນຕຳມຄ ຳສັ່ງໃນກົດບັນຍັດ 

ລູກຳ ບົດທີ 24 
24:1 ບັດນີ້ ຂູ້ອນຊິແຈູ້ງໃນມື້ແຮກຂອງອຳທິດ ແມຍິ່ງພວກນັ້ນກ ພຳກັນອອກໄປຫຳ
ອຸບໂມງ ເອົຳເຄື່ອງຫອມແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ໄດູ້ກຽມໄວູ້ນັ້ນໄປນ ຳ 
24:2 ພ ໄປຮອດແລູ້ວ ເຂົຳເຫັນວ່ຳ ແຜ່ນຫີນໃຫຍທ່ີ່ປິດປຳກອຸບໂມງນັ້ນ ໄດູ້ຖືກກິ້ງ
ອອກໄປແລູ້ວ 
24:3 ພ ບັດເຂົຳເຂົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ  
24:4 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ບັດພ ພວມຢືນງົງກັນຢູ່ນັ້ນ ນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍສອງ
ຄົນໃສ່ເສື້ອຜູ້ຳເຫລື້ອມໆ ຢືນຢູ່ທຳງຂູ້ຳງເຂົຳ 
24:5 ພວກແມຍິ່ງກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນ ພຳກັນກົ້ມໜູ້ຳລົງດິນ ຜູູ້ຊຳຍສອງຄົນນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ 
“ເປັນຫຍັງຄືມຳຫຳຜູູ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນໝູ້ອງເກັບຄົນຕຳຍ 
24:6 ເພິ່ນບໍ່ຢູ່ນີ້ດອກ ຍູ້ອນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ຈື່ບໍ່ໄດູ້ບໍ້ ທີ່ເພິ່ນເຄີຍບອກ
ພວກເຈົ້ຳຕອນຍັງຢູ່ເມືອງ ກຳລີເລ ນັ້ນ 
24:7 ວ່ຳ ‘ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊິຖືກມອບໄວູ້ໃນມືຂອງຄົນບຳບ ແລູ້ວຖືກຕອກຄຶງ
ໄວູ້ ຊຶ່ງໃນມື້ທີ່ສຳມເຮົຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳອີກ’” 
24:8 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳເລີຍຄຶດຊວດໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເພິ່ນ 
24:9 ພວກເຂົຳກ ເລີຍຫລົບເມືອໄປເລົ່ຳໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ ທ ດພິເສດ ສິບເອັດຄົນນັ້ນ
ຟັງ ກບັຄົນອື່ນໆ ຢູ່ນັ້ນນ ຳ 
24:10 ໃນພວກແມຍິ່ງທີ່ໄປບອກທູດພິເສດນັ້ນ ມີ  ມຳຣິອຳ ໄທເມືອງ ມັກດຳລຳ  
ກັບ ໂຢອັນນຳ  ກັບ ມຳຣິອຳ  ແມຂ່ອງ ຢຳໂກໂບ  ກັບແມຍິ່ງອີກຜູູ້ລຳງຄົນນ ຳ 
24:11 ແຕ່ຄວຳມເວົ້ຳຂອງພວກແມຍິ່ງນັ້ນ ສ ຳລັບທູດພິເສດຟັງແລູ້ວຄືນິທຳນຊື່ໆ  
ເລີຍບໍ່ເຊື່ອເຂົຳ 
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24:12 ແຕ່ຝ່ຳຍ ເປໂຕ ກ ລຸກແລ່ນໄປອຸບໂມງ ກົ້ມລົງສ່ອງເຫັນແຕ່ຜູ້ຳຫໍ່ສົບວຳງຢູ່ 
ເລີຍຫລົບເມືອເຮືອນ ພວມງຶດໃນໃຈເຖິງແນວທີ່ເປັນໄປ 
24:13 ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ມີລູກສິດສອງຄົນ ພວມໄປບູ້ຳນ ເອມຳອູດ  
ຫ່ຳງຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ປະມຳນສິບເອັດກິໂລ 
24:14 ແລູ້ວເຂົຳພວມຊຸມກັນເຖິງຄູ່ແນວທີ່ເປັນໄປ 
24:15 ພວມຊຸມພິຈຳລະນຳກັນຢູ່ນັ້ນ ພ ດີ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຂູ້ຳງໆ ຍ່ຳງໄປນ ຳ
ເຂົຳ 
24:16 ແຕ່ວ່ຳຕຳຂອງເຂົຳຖືກລັດໄວູ້ ເລີຍເບິ່ງບໍ່ອອກ ບໍ່ຮູູ້ວ່ຳເປັນ ພຣະເຢຊູ  
24:17  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຄືຍ່ຳງໄປແບບໂສກເສົ້ຳແທູ້ ຊຸມກັນເລື່ອງຫຍັງ
ຢູ່ດຽວນີ້” ເຂົຳກ ຢຸດຢືນໜູ້ຳເສົ້ຳໆ 
24:18 ແລູ້ວຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ  ກະໂລປຳ  ເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ຮວູ້ຳຍ ເຈົ້ຳເປັນແຂກຜູູ້ດຽວ
ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນີ້ບໍ້ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກເລື່ອງທີ່ເກິດຂື້ນຫວ່ຳງສອງສຳມມື້ນີ້” 
24:19 ເພິ່ນເລີຍຖຳມວ່ຳ “ແມ່ນເລື່ອງອີຫຍັງ” ເຂົຳຕອບວຳ່ “ກ ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ໄທ-
ບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນເດູ້ ຊຶ່ງເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ມີພະລັງອ ຳນຳດ
ອັນໃຫຍຍ່ິ່ງໃນຄວຳມເວົ້ຳກັບກຳນເຮັດຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ກັບຕໍ່ພວກປະຊຳຊົນນ ຳ” 
24:20 ແຕ່ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກຜູູ້ນ ຳຂອງບູ້ຳນເມືອງ ໄດູ້ພຳກັນກໍ່ຄະດີ
ມອບເພິ່ນໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ຕອກຄຶງໃສ່ໄມູ້ກຳງແຂນ 
24:21 ຄືພວກເຮົຳຫວັງວ່ຳເພິ່ນຊິເປັນຜູູ້ກູູ້ຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເຮົຳ ແຕ່ວ່ຳມື້ນີ້ເປັນມື້
ທີ່ສຳມແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ເຫດກຳນນັ້ນມຳ 
24:22 ແຕ່ເຮົຳແປກໃຈຢູ່ຢ່ຳງໜຶ່ງ ຄມືື້ເຊົ້ຳນີ້ ແມ່ຍິງ ໄທ ພວກເຮົຳຜູູ້ລຳງຄົນ ໄດູ້ກຽມ
ໂຕໄປຫົດນໍ້ຳສົບຢູ່ອຸບໂມງ 
24:23 ແລູ້ວບັດເຂົຳບໍ່ພໍ້ສົບຂອງເພິ່ນ ເຂົຳເລີຍຫລົບມຳເວົ້ຳໃຫູ້ໝູ່ຟັງວ່ຳ ເຂົຳໄດູ້
ເຫັນເທວະທູດ ທີ່ບອກເຂົຳວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ຄືນມຳມີຊີວິດແລູ້ວ 
24:24 ແລູ້ວພວກເຮົຳລຳງຄົນໄປເບິ່ງ ເຫັນແຕ່ອຸບໂມງບໍ່ໆ ບໍ່ເຫັນສົບຄືແມຍິ່ງເວົ້ຳ
ອີຫລີ 
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24:25 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳວ່ຳ “ໂອູ້ ຄືປຶກຄືໜຳແທູ້ ຊູ້ຳຫລຳຍທີ່ຊິເຊື່ອ
ຄ ຳທ ຳນຳຍຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
24:26  ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ມັນສົມຄວນຢູ່ບໍ້ ທີ່ເພິ່ນຊິຜ່ຳນກຳນທົນທຸກທ ລະມຳນ ຖືກດູ-
ຖູກແນວນີ້ ໂດຍບໍ່ປະໂຫຍດ ກວ່ຳຊິເຂົ້ຳສູ່ສັກສີຂອງເພິ່ນ” 
24:27 ແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ໜັງສື ປະຖົມມະກຳນ ຂອງ ໂມເຊ  ໄປຈົນຮອດພວກໜັງສືຂອງ
ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບັນລະຍຳຍໃຫູ້ເຂົຳຟັງໝົດຄູ່ແນວທີ່ເວົ້ຳ-
ເຖິງເພິ່ນ 
24:28 ບັດພວກເຂົຳໄປໃກູ້ຊິຮອດບູ້ຳນ ເອມຳອູດ ແລູ້ວ ໝູ້ອງທີ່ເຂົຳຊິມຸູ້ງໄປຫັ້ນ  
ພຣະເຢຊູ ເລີຍທ ຳທ່ຳວ່ຳຊິເລີຍໄປອີກ 
24:29 ແຕ່ວ່ຳເຂົຳດຶງເພິ່ນໄວູ້ ຊັກຊວນເພິ່ນ ວ່ຳ “ໃຫູ້ມຳແວະຄູ້ຳງຄືນນ ຳເຮົຳຢູ່ນີ້ຊະ
ກ່ອນ ຍູ້ອນມັນຊິຄໍ່ຳແລູ້ວ” ແລູ້ວເພິ່ນກ ເລີຍເຂົ້ຳໄປພັກຢູ່ນ ຳເຂົຳ 
24:30 ແລູ້ວບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ພ ເພິ່ນນັ່ງໂຕະນ ຳເຂົຳ ເພິ່ນກ ເລີຍຫຍິບເຂົ້ຳຈີ່
ຂຶ້ນມຳຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວບິຍື່ນໃຫູ້ເຂົຳ 
24:31 ພ ດີ ຕຳຂອງເຂົຳຖືກເປີດອອກ ຮູູ້ເມື່ອວ່ຳເປັນ ພຣະເຢຊູ  ພ ຮູູ້ເມື່ອແລູ້ວເພິ່ນ
ກ ຫຳຍໄປ 
24:32 ເຂົຳເລີຍເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ສົມພ ແລູ້ວເນຳະ ໂຕເຮົຳຮູູ້ສຶກຮູ້ອນຮົນໃຈ ຕອນທີ່ເພິ່ນ
ເປີດບັນລະຍຳຍຂໍ້ ພຣະຄ ຳ ໃຫູ້ເຮົຳຟັງຢູ່ນ ຳທຳງ” 
24:33 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ເຂົຳກ ພຳກັນລຸກຂຶ້ນຫລົບເມືອເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ໂລດ  
ໄປພໍ້ກັນກັບສິບເອັດຄົນນັ້ນ ຕອນພວມຮ່ວມກັນກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຫັ້ນນ ຳ 
24:34 ແລູ້ວພວກເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຄືນມຳແຕ່ຕຳຍອີຫລີ  ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນ
ໄດູ້ປຳກົດໃຫູ້ ເປໂຕ ເຫັນແລູ້ວ” 
24:35 ແລູ້ວສອງຄົນນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງໃຫູ້ເຂົຳຟັງ ແນວທີ່ເປັນໄປນ ຳທຳງ ກັບບັດ
ເຂົຳຮູູ້ເມື່ອວ່ຳເປັນ ພຣະເຢຊູ ຕອນເພິ່ນບິເຂົ້ຳຈີ່ 
24:36 ພວມເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ມຳຢືນຢູ່ກຳງພວກເຂົຳ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ສັນຕິພຳບ
ສະຖິດຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳເດີ້” 
24:37 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຂົຳທັງຕົກໃຈ ທັງຢູ້ຳນ ຄຶດວ່ຳເຫັນຜີ 
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24:38  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍປອບໃຈເຂົຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຈັ່ງອຸກອັ່ງໃຈ ຄຶດສົງໄສແທູ້ 
24:39 ນີ້ແຫລະ ມືກັບຕີນຂອງເຮົຳນີ້ແມ່ນເຮົຳອີຫລີ ແລູ້ວຈັບເບິ່ງ ຕົນໂຕຂອງເຮົຳນີ້ 
ຜີບໍ່ເຄີຍມີເນື້ອໜັງມີດູກຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳເຫັນໂຕເຮົຳດອກ” 
24:40 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຍື່ນມືຍື່ນຕີນໃຫູ້ເຂົຳເບິ່ງ 
24:41 ແລູ້ວຂະໜຳດເຂົຳທັງຍັງວ່ຳ ເຫລືອຊື່ ທັງດີໃຈ ທັງເປັນຕຳງຶດຢູ່ຫັ້ນ  ພຣະ-
ເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມີແນວຊິກິນຢູ່ນີ້ບໍ້” 
24:42 ເຂົຳເລີຍເອົຳປຳປິ້ງຕ່ອນໜຶ່ງ ກັບຮັງເຜີ້ງມຳໃຫູ້ເພິ່ນ 
24:43 ແລູ້ວເພິ່ນກ ກິນຕໍ່ໜູ້ຳໃຫູ້ພວກເຂົຳເຫັນ ໂລດ  
24:44 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ ເຮົຳເຄີຍບອກພວກເຈົ້ຳຢູ່
ແລູ້ວ ວ່ຳ ຄູ່ແນວຕູ້ອງສ ຳເລັດໝົດ ຕຳມຂໍ້ທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສືກົດບັນຍັດຂອງ 
ໂມເຊ  ກັບໜັງສືພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ກັບໜັງສື ເພງສັນລະເສີນ  ອັນທີ່ເວົ້ຳ-
ເຖິງໂຕເຮົຳໝົດຄູ່ຂໍ້” 
24:45 ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເປີດຈິດໃຈຂອງພວກເຂົຳ ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃຈເລິກລຶກດີໃນ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
24:46 ແລູ້ວເພິ່ນບອກເຂົຳວ່ຳ “ມີກຳນຂຽນໄວູ້ວ່ຳຈັ່ງຊີ້ ຈ ຳເປັນແລູ້ວ ເຮົຳຜູູ້ເປັນ 
ພຣະຄຣິດ   (ພຣະຜ ູ້ໂຜດນັ້ນ)  ຕູ້ອງຖືກກຳນທ ລະມຳນ ແລູ້ວເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍໃນມື້ທີ່ສຳມ 
24:47 ແລູ້ວວ່ຳ ກຳນກັບໃຈໃໝ່ ກັບກຳນໃຫູ້ອະໄພບຳບ ຕູ້ອງປະກຳດໃນນຳມຂອງ
ເຮົຳ ເລີ່ມໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ຈົນອອກໄປຮອດທົ່ວຄູ່ປະເທດຊຳດ 
24:48 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳນີ້ ເປັນພະຍຳນຫັກຖຳນເຖິງເລື່ອງແນວໝູ່ນີ້ 
24:49 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິສົ່ງແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ ໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ ລົງມຳຢູ່
ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນີ້ກ່ອນ ຈົນກວ່ຳພວກເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຮັບພະລັງອ ຳນຳດຈຳກເບື້ອງເທິງ” 
24:50 ເວົ້ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ພຳພວກເຂົຳອອກໄປຮອດໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  
ແລູ້ວເພິ່ນຍົກມືຂຶ້ນອວຍພອນເຂົຳ 
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24:51 ບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ພ  ພຣະເຢຊູ ພວມອວຍພອນເຂົຳຢູ່ນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ຖືກ
ຮັບຂຶ້ນໄປເຂົ້ຳສູ່ສະຫວັນ 
24:52 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ນະມັດສະກຳນເພິ່ນ ຈັ່ງຊິຫລົບເມືອ ເຢຣູຊຳເລັມ ດູ້ວຍ
ຄວຳມດີອົກດີໃຈຢ່ຳງຫລຳຍ 
24:53 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນັ້ນ ອຳເມນ 

ໂຢຮັນ 
ໂຢຮັນ ບົດທີ 1 

1:1 ແຕ່ກົກແຕ່ເຄົ້ຳແຕ່ຕົ້ນສະບັບພູູ້ນ ອົງອ ຳມະຕະທ ຳ ດ ຳລົງຢູ່ແລູ້ວ ແລູ້ວອົງອ ຳ-
ມະຕະທ ຳສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວອົງອ ຳມະຕະທ ຳນັ້ນເອງເປັນພຣະເຈົ້ຳ 
1:2 ເພິ່ນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້ຳໃນຕົ້ນສະບັບພູູ້ນ 
1:3 ແລູ້ວໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຢູ່ ໄດູ້ສູ້ຳງໂດຍເພິ່ນ ແລູ້ວນອກຈຳກເພິ່ນ ບໍ່ມີຫຍັງ
ຈັກແນວທີ່ເປັນມຳໂດຍເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງ 
1:4 ໃນເພິ່ນນີ້ເນຳະ ເປັນແຫລ່ງຊີວິດ ແລູ້ວຊີວິດນັ້ນເປັນແສງສະຫວ່ຳງໃຫູ້ຜູູ້ຄົນ
ທັງຫລຳຍ 
1:5 ແລູ້ວແສງສະຫວ່ຳງນີ້ໄດູ້ສ່ອງເຂົ້ຳມຳໃນຄວຳມມືດ ແລູ້ວຄວຳມມືດບໍ່ສຳມຳດ
ທີ່ຊິມີໄຊຕໍ່ແສງສະຫວ່ຳງນັ້ນໄດູ້ 
1:6 ແລູ້ວມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ມຳ ຜູູ້ນັ້ນຊື່ວ່ຳ  ໂຢຮັນ  
1:7  ໂຢຮັນ ນີ້ໄດູ້ຖືກໃຊູ້ມຳ ມີໜູ້ຳທີ່ເປັນພະຍຳນອູ້ຳງເຖິງແສງສະຫວ່ຳງ ເພື່ອວ່ຳ
ໝົດຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ໃນແສງສະຫວ່າງນັ້ນ  ໂດຍຄ ຳພະຍຳນຂອງ ລຳວ  
1:8 ຄືຜູູ້ເອງບໍ່ແມ່ນແສງສະຫວ່ຳງນັ້ນ ແຕ່ວ່ຳ ລຳວ ຖືກໃຊູ້ມຳເພື່ອເປັນພະຍຳນ
ເຖິງແສງສະຫວ່ຳງນັ້ນເອງ 
1:9 ອັນນີ້ເນຳະ ເປັນແສງສະຫວ່ຳງທີ່ແທູ້ຈິງທີ່ໄດູ້ສ່ອງແສງໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ເກີດມຳໃນ
ໂລກ 
1:10 ເພິ່ນເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ໂລກທີ່ຖືກສູ້ຳງໂດຍເພິ່ນເອງ ແຕ່ວ່ຳໂລກບໍ່ຍອມຮັບຮູູ້
ໃນເພິ່ນເລີຍ 
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1:11 ເພິ່ນມຳຫຳຊົນຊຳດຂອງເພິ່ນ ແຕ່ພວກເຂົຳບໍ່ຍອມຕູ້ອນຮັບເພິ່ນເລີຍ 
1:12 ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບເພິ່ນໆ ມອບສິດພິເສດໃຫູ້ເຂົຳເປັນລູກໆ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ ຄືຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ 
1:13 ເປັນຜູູ້ທີ່ເກີດໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນເກີດຕຳມເລືອດເນື້ອໜັງເຊື້ອສຳຍ ຫລືຕຳມຈຸດປະ-
ສົງຂອງຄົນ ແຕ່ໄດູ້ເກີດໃໝຕ່ຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:14 ສ່ວນອົງອ ຳມະຕະທ ຳນັ້ນ ໄດູ້ລົງມຳຮັບສະພຳບເປັນໂຕຄົນ ແລູ້ວໄດູ້ອຳໄສຢູ່
ນ ຳຄົນເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ ເປັນສະ-
ຫງ່ຳລຳສີສົມກັບເປັນ ພຣະບຸດ ອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເຕັມບ ລິບູນດູ້ວຍພຣະ-
ກະລຸນຳທິຄຸນ ກັບຄວຳມສັດຈິງ 
1:15 ສ່ວນ ໂຢຮັນ   ລຳວ ໄດູ້ເວົ້ຳເປັນພະຍຳນເຖິງເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະທີ່
ເຮົຳເຄີຍເວົ້ຳເຖິງ ວ່ຳ ‘ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ເກີດນ ຳຫລັງເຮົຳ ກ ຍິ່ງໃຫຍ່ສ ຳຄັນກວ່ຳເຮົຳ ຍູ້ອນ
ວ່ຳເພິ່ນເປັນຢູ່ກ່ອນເຮົຳ’” 
1:16 ແລູ້ວເຮົຳໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຈຳກເພິ່ນ ເປັນພຣະຄຸນຊູ້ອນ
ພຣະຄຸນ ຈຳກຄວຳມເຕັມບ ລິບູນຂອງເພິ່ນນັ້ນ 
1:17 ຄືກົດບັນຍັດໄດູ້ມຳທຳງ ໂມເຊ  ແຕ່ສ່ວນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບຄວຳມສັດຈິງ
ນີ້ ໄດູ້ມຳທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:18 ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້ຳຈັກເທື່ອ ມແີຕ່ ພຣະບຸດ ອົງດຽວ ຜູູ້ທີ່ເຄີຍສະຖິດຢູ່-
ໃນອູ້ອມກອດຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່  ພຣະບຸດ ນັ້ນເອງໄດູ້ປະກຳດເຖິງເພິ່ນຢ່ຳງ
ເປີດເຜີຍ 
1:19 ແລູ້ວຄ ຳພະຍຳນຂອງ ໂຢຮັນ ເປັນແນວນີ້ ວ່ຳ ຕອນພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ 
ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄດູ້ ໃຊູ້ພວກປະໂລຫິດ ກັບພວກ ເລວີ ຜູູ້ລຳງຄົນ ໄປຖຳມ 
ໂຢຮັນ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນໃຜ” 
1:20  ໂຢຮັນ ກ ບໍ່ໄດູ້ອ ຳໄວູ້ແຕ່ໄດູ້ຮັບປຳກວ່ຳ “ໂຕເຮົຳບໍ່ແມ່ນ ພຣະຄຣິດ ດອກ” 
1:21 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖຳມລຳວວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳແມ່ນ ເອລີຢຳ ຊັ້ນບໍ້”  ໂຢຮັນ 
ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ແມ່ນ”  ແລູ້ວເຂົຳຖຳມອີກ “ເຈົ້ຳແມ່ນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນທີ່
ເຮົຳຄອຍຖູ້ຳບໍ້”   ໂຢຮັນ ກ ຕອບວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນ” 
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1:22 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖຳມອີກວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນໃຜຊັ່ນ ຊ່ອຍຕອບມຳແໜ່ ເພື່ອພວກ
ເຮົຳຊິມີຄ ຳຕອບໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ ເຈົ້ຳໄປຈັ່ງໃດມຳຈັ່ງໃດແໜ່” 
1:23 ບັດນີ້  ລຳວ ຕອບພວກເຂົຳ ວ່ຳ “ເຮົຳພຽງແຕ່ເປັນສຽງຮູ້ອງຂອງຄົນໜຶ່ງໃນ
ຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ກຽມທຳງຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໃຫູ້ມັນຊື່ກົງເດີ້’ ຕຳມຄ ຳທ ຳ-
ນຳຍຂອງ ເອລີຢຳ ນັ້ນເອງ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
1:24 ບັດນີ້ ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຖືກໃຊູ້ມຳຫຳ ໂຢຮັນ ນັ້ນ ໄດູ້ມຳຈຳກພວກຄະນະ ຟຳຣີ-
ຊຳຍ  
1:25 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳຈັ່ງຊັກຖຳມ ໂຢຮັນ ວ່ຳ ຄັ່ນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ກັບ
ວ່ຳບໍ່ແມ່ນ ເອລີຢຳ  ກັບບໍ່ແມ່ນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງທີ່ພວກເຮົຳຄອຍຖູ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
ແລູ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງໃຫູ້ຄົນມຳຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳຊັ່ນ 
1:26 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ໃຫູ້ຄົນມຳຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳກ ແມ່ນ 
ແຕ່ວ່ຳໄດູ້ມີຜູູ້ໜຶ່ງຢູ່ນ ຳພວກເຮົຳທີ່ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ຮູູ້ຈັກ 
1:27 ‘ແມ່ນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ຜູູ້ທີ່ມຳຕຳມຫລັງເຮົຳ ເປັນຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍສ່ ຳຄັນກວ່ຳເຮົຳ 
ຊຶ່ງໂຕເຮົຳເອງຍັງບໍ່ດີພ ທີ່ຊິແກູ້ສຳຍເກີບໃຫູ້ເພິ່ນເລີຍ’ 
1:28 ເຫດກຳນນີ້ ໄດູ້ເກີດໃນໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  ຢູ່ຟຳກຝັ່ງຕະເວັນອອກຂອງ
ແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ  ຕອນ ໂຢຮັນ ພວມໃຫູ້ຄົນຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ 
1:29 ມື້ຕໍ່ມຳ  ໂຢຮັນ ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ພວມຍ່ຳງເຂົ້ຳມຳຫຳ ລຳວ  ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ 
‘ນີ້ແຫລະ ແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນ ຳເອົຳບຳບຂອງຊຳວໂລກທັງຫລຳຍອອກ
ໄປ 
1:30 ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະທີ່ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງແລູ້ວວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ມຳຊິຕຳມຫລັງເຮົຳເປັນຜູູ້ຍິ່ງ-
ໃຫຍສ່ ຳຄັນກວ່ຳເຮົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນຢູ່ກ່ອນເຮົຳ” 
1:31 ສ່ວນເຮົຳນີ້ບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນດອກ ມີແຕ່ຮູູ້ວ່ຳເພິ່ນຊິຕູ້ອງຮັບກຳນເປີດເຜີຍໃຫູ້
ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນໂຕຈິງ ຈັ່ງເປັນເຫດທີ່ເຮົຳມຳປະກຳດໃຫູ້ຄົນຮັບ
ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳ ກັບໃຈໃໝ່ໄວູ້ກ່ອນ’ 
1:32 ແລູ້ວ ໂຢຮັນ ໄດູ້ເປັນພະຍຳນຢືນຢັນວ່ຳ ເຮົຳເຫັນ ພຣະວິນຍຳນ ສະເດັດລົງ-
ມຳ ມີລັກສະນະເປັນຄືກັນກັບຮູບຮ່ຳງນົກເຂົຳ ລົງມຳສະຖິດຢູ່ນ ຳເພິ່ນ 
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1:33 ສ່ວນເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນດອກ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳປະກຳດໃຫູ້ຄົນຮັບ
ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳນີ້ ເພິ່ນບອກເຮົຳວ່ຳ ‘ຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳຊິເຫັນ ພຣະວິນຍຳນ ລົງມຳສະຖິດຢູ່ນ ຳ
ນັ້ນ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ ເປັນຜູູ້ທີ່ຊິຈຸ່ມຄົນດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ’  (ໃຫູ້ເບິ່ງ 1  ໂກຣິນ-
ໂທ  12:13) 
1:34 ແລູ້ວເຮົຳນີ້ໄດູ້ເຫັນຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຈັ່ງຢືນຢັນວ່ຳ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ແມ່ນ ພຣະບຸດ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳອີຫລ”ີ 
1:35 ແລູ້ວມື້ຕໍ່ມຳ  ໂຢຮັນ ກ ຢືນຢູ່ກັບລູກສິດຂອງ ລຳວ ສອງຄົນ 
1:36 ແລູ້ວພ  ລຳວ ເຫັນ ພຣະເຢຊູ ຍ່ຳງມຳ  ໂຢຮັນ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ ເບິ່ງເດີ້ ນີ້ແຫລະ 
ແມ່ນແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຊູ້ມຳ 
1:37 ພ ລູກສິດສອງຄົນນັ້ນໄດູ້ຍິນ ໂຢຮັນ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນ ເຂົຳເລີຍພຳກັນຕິດຕຳມ 
ພຣະເຢຊູ ໄປ 
1:38 ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວມຳເຫັນພວກເຂົຳຕິດຕຳມເລີຍຖຳມວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມຳ
ຊອກຫຳຫຍັງ” ເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ຣັບບີເອີຍ” (ແປວ່ຳອຳຈຳນ) “ທ່ຳນພັກຢູ່ໃສ” 
1:39  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ມຳເບິ່ງເອົຳເອງ ໂລດ ” ເຂົຳກ ເລີຍພຳກັນໄປເບິ່ງ
ໝູ້ອງ ພຣະເຢຊູ ພັກ ແລູ້ວກ ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ມື້ນັ້ນ (ຕອນນັ້ນປະມຳນສີ່ໂມງ
ແລງແລູ້ວ) 
1:40 ຜູູ້ໜຶ່ງໃນສອງຄົນນັ້ນທີ່ໄດູ້ຍິນ ໂຢຮັນ ເວົ້ຳແລູ້ວໄດູ້ຕິດຕຳມ ພຣະເຢຊູ ຄື  ອັນ-
ເດອຳ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ  ຊີໂມນເປໂຕ  
1:41 ແຕ່ກ່ອນທີ່ຕິດຕຳມເພິ່ນ  ອັນເດອຳ ກ ໄດູ້ໄປຫຳ ຊີໂມນ ຜູູ້ເປັນອູ້ຳຍ ບອກ
ອູ້ຳຍວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ຮັບ ພຣະເມຊີອຳ ແລູ້ວ” (ຊຶ່ງແປວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ) 
1:42 ແລູ້ວ ອັນເດອຳ ກ ເລີຍພຳອູ້ຳຍໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ  ພ  ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງ ຊີ-
ໂມນ ແລູ້ວກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ຊີໂມນ  ລູກຂອງ ໂຢນຳ ເອີຍ ແຕ່ນີ້ໄປຊິເອີ້ນກັນວ່ຳ  ເກ-
ຟຳ ” (ຊຶ່ງແປວ່ຳ “ ເປໂຕ ” ຫລື “ກູ້ອນຫີນ”) 
1:43 ມື້ຕໍ່ມຳ  ພຣະເຢຊູ ມຸູ້ງໄປແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຮັບ ຟີລິບ  ຈັ່ງບອກ
ເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເຖິ” 
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1:44  ຟີລິບ ນີ້ ເປັນໄທເມືອງ  ເບດໄຊດຳ  ຢູ່ເມືອງດຽວກັນກັບ  ອັນເດອຳ  ກັບ ເປ-
ໂຕ  
1:45  ຟີລິບ ໄດູ້ໄປຫຳຄົນທີ່ຊື່ວ່ຳ  ນະທຳນຳເອັນ  ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຮົຳໄດູ້-
ຮັບຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ທີ່ ໂມເຊ ໄດູ້ຂຽນເຖິງໃນໜັງສືກົດບັນຍັດ ກັບພວກຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງໄດູ້ຂຽນເຖິງນ ຳ ຄື  ເຢຊູ  ໄທເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ  ລູກຊຳຍຂອງ ໂຢເຊບ ” 
1:46 ແລູ້ວ ນະທຳນຳເອັນ ຖຳມ ຟີລິບ ວ່ຳ “ເປັນໄປໄດູ້ບໍ້ ທີ່ຊິມີແນວດີອອກມຳຈຳກ
ເມືອງ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນ”  ຟີລິບ ຕອບວ່ຳ “ໃຫູ້ມຳເບິ່ງເອົຳເອງ ໂລດ ” 
1:47  ພຣະເຢຊູ ພ ເຫັນ  ນະທຳນຳເອັນ  ເຂົ້ຳມຳຫຳ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ ນີ້ແຫລະ ຄື
ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ຜູູ້ທ່ຽງທ ຳອີຫລີ ທີ່ບໍ່ມີເລູ້ຫລ່ຽມເລີຍ 
1:48 ບັດນີ້  ນະທຳນຳເອັນ  ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ ທ່ຳນຮູູ້ຈັກຂູ້ອຍໄດູ້ແນວໃດ  ພຣະເຢຊູ 
ຕອບວ່ຳ “ກ່ອນທີ່ ຟີລິບ ໄປເອີ້ນເຈົ້ຳນັ້ນ ເຮົຳໄດູ້ເຫັນເຈົ້ຳແລູ້ວ ຕອນເຈົ້ຳຢູ່ໃຕູ້ຕົ້ນ
ໝຳກເດື່ອພູູ້ນ” 
1:49  ນະທຳນຳເອັນ ຕອບວ່ຳ “ອຳຈຳນເອີຍ ທ່ຳນຕູ້ອງເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳນັ້ນອີຫລີ ແລູ້ວກ ເປັນປະລະບຽງເປັນກະສັດຂອງຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ໂດຍ
ແທູ້” 
1:50  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອຍູ້ອນເຮົຳບອກເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳເຫັນເຈົ້ຳຢູ່ໃຕູ້
ຕົ້ນໝຳກເດື່ອ’ ນັ້ນບໍ້ ຕໍ່ໄປນີ້ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຫັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ຳ
ນີ້ອີກ” 
1:51 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳອີກວ່ຳ ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຕໍ່ໄປນີ້
ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຫັນຟູ້ຳສະຫວັນເປີດອອກ ມີເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້ຳຂຶ້ນໆ ລົງໆ ຢູ່ຫັ້ນ 
ລົງມຳນ ຳບຸດມະນຸດເຮົຳນີ້ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 2 
2:1 ຕໍ່ມຳນັບເປັນມື້ທີ່ສຳມ ມີງຳນກິນດອງໃນໝູ່ບູ້ຳນ ກຳນຳ  ຢູ່ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  
ແລູ້ວແມຂ່ອງ ພຣະເຢຊູ ກ ຢູ່ນັ້ນນ ຳ 
2:2 ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູ ພູ້ອມທັງລູກສິດກ ໄດູ້ຮັບເຊີນໄປກິນດອງນ ຳ 
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2:3 ແລູ້ວ ບັດພ ເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງຂອງເຈົ້ຳພຳບງຳນໝົດໄປ ແມ່ຂອງ ພຣະເຢຊູ 
ມຳບອກເພິ່ນວ່ຳ “ແຂກໝົດເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງກິນແລູ້ວ” 
2:4  ພຣະເຢຊູ ບອກແມວ່່ຳ “ຍິງເອີຍ ເລື່ອງກັງວົນຂອງແມ່ ມັນກ່ຽວຂູ້ອງອີຫຍັງນ ຳ
ຂູ້ອຍນີ້ ຍຳມເວລຳຂອງຂູ້ອຍຍັງມຳບໍ່ທັນຮອດ” 
2:5 ແມຂ່ອງ ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກພວກຄົນໃຊູ້ຢູ່ເຮືອນນັ້ນວ່ຳ “ແນວໃດທີ່ເພິ່ນ
ບອກກ ໃຫູ້ເຮັດຕຳມເດີ້” 
2:6 ບັດນີ້ ຕຳມທ ຳນຽມຂອງພວກຢິວໃນກຳນຊ ຳລະລຳງມົນທິນ ມໂີອ່ງນໍ້ຳຫີນຫົກ
ໜ່ວຍຕັ້ງໄວູ້ຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ລະໜວ່ຍກ ຈຸນໍ້ຳໄດູ້ເກືອບ ແປດສິບ ເຖິງ ຮູ້ອຍຊຳວລີດ 
2:7  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍສັ່ງພວກຄົນໃຊູ້ນັ້ນວ່ຳ ໃຫູ້ໄປຕັກນໍ້ຳໃສ່ໂອ່ງນໍ້ຳໃຫູ້ເຕັມໝົດ-
ຄູ່ໜ່ວຍເດີ້ ແລູ້ວເຂົຳກ ເລີຍພຳກັນຕັກເອົຳນໍ້ຳມຳໃສ່ໂອ່ງນໍ້ຳໃຫູ້ເຕັມປ່ຽມເດີ້ 
2:8 ເຮັດແລູ້ວ ເພິ່ນກ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ບັດນີ້ໃຫູ້ຕັກເອົຳໄປໃຫູ້ເຈົ້ຳພຳບງຳນໄດູ້
ເລີຍເດີ້” ພວກເຂົຳກ ເລີຍເອົຳໄປໃຫູ້ 
2:9 ພ ເຈົ້ຳຂອງງຳນຊີມເບິ່ງນໍ້ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ປ່ຽນໃຫູ້ເປັນເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງນັ້ນ 
ແລູ້ວກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳມຳແຕ່ໃສ (ແຕ່ສ່ວນພວກຄົນໃຊູ້ທີ່ຕັກນໍ້ຳມຳກ ຮູູ້ຢູ່) ເຈົ້ຳຂອງ
ງຳນກ ເລີຍເອີ້ນເຈົ້ຳບ່ຳວມຳ 
2:10 ແລູ້ວເຈົ້ຳພຳບງຳນຈັ່ງເວົ້ຳນ ຳເຈົ້ຳບ່ຳວວ່ຳ ຕຳມທ ຳມະດຳໃຜໆ ກ ເອົຳເຫລົ້ຳ-
ອະງ ່ນດອງຢ່ຳງດີອອກມຳໃຫູ້ກິນກ່ອນ ບັດແຂກກິນອິ່ມພ ສົມຄວນແລູ້ວ ຈັ່ງເອົຳ
ແນວບໍ່ຄ່ອຍດີມຳໃຫູ້ຕຳມຫລັງ ແຕ່ວ່ຳບັດນີ້ ເຈົ້ຳໄດູ້ເກັບເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງຢ່ຳງດີ
ໄວູ້ຈົນຮອດຄືນີ້ເນຳະ 
2:11 ເຫດກຳນອັດສະຈັນນີ້ ແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດໃນໝູ່ບູ້ຳນ  ກຳນຳ  ແຄວູ້ນ 
ກຳລີເລ  ກ ເປັນເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນເທື່ອແຮກທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເລີ່ມສະແດງສະຫງ່ຳລຳສີ
ອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ເລີ່ມມີຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈໃນ
ເພິ່ນ 
2:12 ຫລັງຈຳກນີ້ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເດິນທຳງລົງໄປເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ເພິ່ນ ກັບແມ່ 
ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍ ພູ້ອມທັງລູກສິດຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວເຂົຳບໍ່ໄດູ້ພັກຢູ່ນັ້ນຫລຳຍມື້ 
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2:13 ບັດນີ້ມັນໃກູ້ຊິຮອດເທດສະກຳນສະຫລອງຄົບອູ້ອມມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດຂອງ
ຄົນ ຢິວ ນັ້ນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
2:14 ແລູ້ວຢູ່ໃນບ ລິເວນວິຫຳນນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ຮັບພວກຄົນຄູ້ຳຂຳຍງົວ ທງັແກະ ກັບ
ນົກເຂົຳ ແລູ້ວມີຄົນຮັບແລກປ່ຽນເງິນນ ຳ ພຳກັນເຮັດທຸລະກິດຢູ່ນັ້ນ 
2:15 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ  ພ ເອົຳເຊືອກມຳເຮັດເປັນແສູ້ ໄລ່ພວກເຂົຳອອກຈຳກວິຫຳນ
ໝົດຄູ່ຄົນ ພູ້ອມທັງຝູງແກະກັບງົວຂອງເຂົຳ ຝ່ຳຍພວກຮັບແລກປ່ຽນເງິນນັ້ນ ເພິ່ນ
ໄດູ້ເທເງິນຂອງເຂົຳອອກ ກັບຄວໍ່ຳໂຕະນ ຳ 
2:16 ແລູ້ວເພິ່ນບອກພວກຄົນທີ່ຂຳຍນົກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຟູ້ຳວເກັບເອົຳຂອງອອກໄປ
ໃຫູ້ໝົດເດີ້ ຢ່ຳສູ່ເອົຳເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ເຮັດໃຫູ້ເປັນຕະ-
ຫລຳດຄູ້ຳຂຳຍເດີ້” 
2:17 ແລູ້ວບັດນີ້ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນກ ໄດູ້ຈື່ຂໍ້ ພຣະຄ ຳ ທີ່ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ຄວຳມກະ-
ຕືລືລົ້ນເພື່ອວຫິຳນຂອງທ່ຳນໄດູ້ກິນໃຈຜູູ້ຂູ້ຳ”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ເພງສັນລະເສີນ  69:9) 
2:18 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ເລີຍໂຕູ້ຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ເຈົ້ຳຊິສະແດງ
ເຫດກຳນສ ຳຄັນອີຫຍັງທີ່ບົ່ງບອກພວກເຮົຳໄດູ້ວ່ຳ ເຈົ້ຳມີສິດມຳເຮັດຈັ່ງຊີ້ໄດູ້ 
2:19  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ທ ຳລຳຍວຫິຳນນີ້ເດີ້ ແລູ້ວພຳຍໃນສຳມມື້ 
ເຮົຳຊິເອົຳຂຶ້ນມຳໃໝ່” 
2:20 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ກ ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ພຣະວິຫຳນນີ້ເຂົຳໃຊູ້ເວລຳ
ສູ້ຳງຕັ້ງສີ່ສິບຫົກປີ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິເອົຳຂຶ້ນມຳໃໝໄ່ດູ້ພຳຍໃນສຳມມື້ຕິ້” 
2:21 ແຕ່ວ່ຳວິຫຳນທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳນີ້ ເພິ່ນໝຳຍເຖິງຕົນໂຕຂອງເພິ່ນເອງ 
2:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢູ່ມຳ ຫລັງຈຳກ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ  ພວກລູກ-
ສິດຂອງເພິ່ນຈັ່ງຄ່ອຍຈື່ ຄວຳມເວົ້ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳໃນເລື່ອງນີ້ ເຂົຳກ 
ເລີຍເກີດຄວຳມເຊື່ອຖືໃນ ພຣະຄ ຳ  ກັບໃນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳ 
2:23 ບັດນີ້ ຕອນທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄປຮ່ວມເທດສະກຳນງຳນສະຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດຢູ່ໃນ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ ໃນຍຳມກຳນລູ້ຽງສະຫລອງກ ມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ມຳເຊື່ອຫຳ-
ກໍ່ໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ ຕອນທີ່ເຂົຳເຫັນເຫດກຳນອັດສະຈັນຕ່ຳງໆ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້
ເຮັດ 
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2:24 ແຕ່ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຫລົງຜູກມັດໄວູ້ໃນພວກເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນຮູູ້ຈັກ
ນິໄສໃຈຄ ຂອງຜູູ້ຄົນ 
2:25 ກັບເພິ່ນບໍ່ມີຄວຳມຈ ຳເປັນທີ່ຊິໃຫູ້ຜູູ້ໃດຊ່ອຍເປັນພະຍຳນອູ້ຳງເພື່ອກັນແລະ
ກັນ ຍູ້ອນເພິ່ນຮູູ້ຈັກເຖິງສ່ວນພຳຍໃນຂອງຄົນ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 3 
3:1 ບັດນີ້ ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ຊື່ວ່ຳ  ນີໂກເດມ  ມີຕ ຳແໜ່ງ
ເປັນຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ  
3:2 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ໄດູ້ມຳຫຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນຍຳມກຳງຄືນ ແລູ້ວເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ ອຳ-
ຈຳນ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກດີວ່ຳອຳຈຳນຕູ້ອງເປັນຜູູ້ສອນມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີ
ໃຜສຳມຳດເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນແນວນີ້ໄດູ້ ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່ນ ຳ
ເຂົຳ 
3:3  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ນອກຈຳກຄົນໃດຄົນ
ໜຶ່ງເກີດໃໝ່ຈຳກເບື້ອງເທິງ ເຂົຳບໍ່ມີສິດເຫັນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
3:4  ນີໂກເດມ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອ່ ຄົນຊິເກີດໃໝໄ່ດູ້ແນວໃດບັດເຖົ້ຳແລູ້ວ ເຂົຳຊິເຂົ້ຳໄປ
ໃນທູ້ອງແມອີ່ກເທື່ອທີ່ສອງ ແລູ້ວເກີດອີກໄດູ້ບໍ້” 
3:5  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳອີກຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ ນອກຈຳກຄົນໃດ
ຄົນໜຶ່ງຊິເກີດໃໝໂ່ດຍນໍ້ຳ ກັບໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ  ເຂົຳຊິບໍ່ມີສິດເຂົ້ຳໃນລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
3:6 ຄືກຳນເກີດມຳຈຳກເລືອດຊີ້ນເຊື້ອໄຂ ກ ເປັນແຕ່ເລືອດຊີ້ນເຊື້ອໄຂ ແຕ່ວ່ຳກຳນ
ເກີດໃໝຈ່ຳກ ພຣະວິນຍຳນ  ກ ເປັນຈິດວິນຍຳນ 
3:7 ບໍ່ຕູ້ອງແປກໃຈ ທີ່ເຮົຳໄດູ້ບອກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳຕູ້ອງເກີດໃໝ່’ 
3:8 ຄືສ່ວນລົມນີ້ ມັນກ ພັດໄປມຳຕຳມກະແສຂອງມັນ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ໄດູ້ຍິນສຽງມັນຢູ່ 
ແຕ່ບໍ່ສຳມຳດບອກໄດູ້ວ່ຳມັນພັດມຳຈຳກໃສແລູ້ວໄປໃສ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເກີດໃໝ່ຝ່ຳຍ
ວິນຍຳນກ ຄືກັນນັ້ນເນຳະ” 
3:9  ນີໂກເດມ ກ ເລີຍຖຳມອີກວ່ຳ “ແນວໝູ່ນີ້ຊິເປັນໄປໄດູ້ຈັ່ງໃດ” 
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3:10  ພຣະເຢຊູ ຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ຂະໜຳດເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນອຳຈຳນສອນພວກອິດສະຣຳ-
ເອັນແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ຍັງບໍ່ເຂົ້ຳໃຈໃນເລື່ອງນີ້ຢູ່ບໍ້ 
3:11 ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ຄືເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳເປັນພະຍຳນເຖິງແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮູູ້
ໄດູ້ເຫັນມຳແລູ້ວ ແຕ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຍັງບໍ່ຍອມຮັບໃນຄ ຳພະຍຳນຂອງເຮົຳເລີຍ 
3:12 ຄັ່ນເຮົຳບອກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງທຳງທ ຳມະດຳຂອງໂລກນີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຍັງບໍ່ເຊື່ອ ບັດ
ເຮົຳຊິນ ຳເອົຳເລື່ອງທຳງສະຫວັນມຳເວົ້ຳ ເຈົ້ຳຊິເຊື່ອໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
3:13 ຄືບໍ່ເຄີຍມີໃຜຂຶ້ນໄປສະຫວັນເລີຍ ມີແຕ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ເທິງ
ສະຫວັນ ທີ່ໄດູ້ສະເດັດລົງມຳ 
3:14 ແລູ້ວກຳນທີ່ ໂມເຊ ໄດູ້ຍົກງທູອງແດງຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນ ບຸດມະນຸດເຮົຳ
ນີ້ ຊິຕູ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນຄືກັນ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ຈົດເຊັ່ນບັນຊີ  21:4-9) 
3:15 ເພື່ອວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ພິນຳດ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ 
3:16 ໂດຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເມດຕຳຮັກຊຳວໂລກຫລຳຍສໍ່ຳໃດ ຈັ່ງໄດູ້ອຸທີດ ພຣະ-
ບຸດ  ລູກໂທນຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ພິນຳດ ແຕ່ມີ
ຊີວິດຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
3:17 ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນເຂົ້ຳມຳໃນໂລກເພື່ອຊິຕັດສິນ
ລົງໂທດໂລກ ແຕ່ມຳເພື່ອໂລກຊິລອດພົ້ນໂດຍທຳງ ພຣະບຸດ ນັ້ນ 
3:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃຕູ້ກຳນຕັດສິນລົງ-
ໂທດ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ ພຣະບຸດ  ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງຖືກກຳນຕັດສິນ
ລົງໂທດຢູ່ແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ໄດູ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະບຸດ  ຜູູ້ເປັນລູກໂທນຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ 
3:19 ແລູ້ວຫລັກຂອງກຳນຕັດສິນລົງໂທດເປັນແນວນີ້ ຄື ແສງສະຫວ່ຳງໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ
ໃນໂລກແລູ້ວ ແຕ່ໂລກຮັກຄວຳມມືດຫລຳຍກວ່ຳຮັກຄວຳມສະຫວ່ຳງ ຍູ້ອນວ່ຳພຶ-
ຕິກຳນຂອງເຂົຳຊົ່ວ 
3:20 ຄືຄູ່ຄົນທີ່ເຮັດຊົ່ວມັກຊິກຽດຊັງຊັງຄວຳມສະຫວ່ຳງ ແລູ້ວເຂົຳຫລີກຈຳກຄວຳມ
ສະຫວ່ຳງນັ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳຄວຳມຊົ່ວຂອງເຂົຳນັ້ນຊິຖືກເປີດເຜີຍອອກ 
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3:21 ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ທີ່ມັກເຮັດຕຳມຄວຳມຈິງກ ຊິມຳຫຳຄວຳມສະຫວ່ຳງນັ້ນ ໂລດ  ເພື່ອ
ກຳນດີຂອງເຂົຳຊິປຳກົດອອກຢ່ຳງຊັດແຈູ້ງ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳໄດູ້ເຮັດໂດຍຄວນອຳໄສ
ໃນພຣະເຈົ້ຳ” 
3:22 ຕໍ່ຈຳກນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດຂອງເພິ່ນໄດູ້ເດິນທຳງໄປແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  
ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຢູ່ກັບພວກປະຊຳຊົນ ກັບໄດູ້ເຮັດກຳນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ເຂົຳ 
3:23 ໃນຍຳມດຽວກັນນັ້ນ  ໂຢຮັນ ພວມເຮັດກຳນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ປະຊຳຊົນ ຢູ່ເມືອງ 
ໄອນົນ ໃກູ້ເມືອງ ຊຳລິມ  ຍູ້ອນວ່ຳມີນໍ້ຳຫລຳຍຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ ແລູ້ວພວກປະຊຳຊົນກ 
ເລີຍພຳກັນມຳຫຳ ລຳວ ເພື່ອຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳ 
3:24 ຕອນນັ້ນ ໂຢຮັນ ຍັງບໍ່ທນັຖືກເຈົ້ຳເມືອງ ເຮໂຣດ ສັ່ງຈັບໄປຂັງຄຸກ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  
ລ ກາ  3:18-20) 
3:25 ບັດນີ້ ເລີ່ມເກີດມີກຳນໂຕູ້ຖຽງກັນລະຫວ່ຳງລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ຜູູ້ລຳງຄົນ ກັບ
ພວກຄົນ ຢິວ  ເຖິງເລື່ອງກຳນຊ ຳລະລຳງມົນທິນຂອງເຂົຳ 
3:26 ແລູ້ວພວກລູກສິດຂອງ ໂຢຮັນ ເລີຍພຳກັນໄປຫຳ ລຳວ  ບອກວ່ຳ ອຳຈຳນ
ເອີຍ ຄົນຜູູ້ນັ້ນທີ່ເຄີຍຢູ່ກັບອຳຈຳນຢູ່ຟຳກແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ພູູ້ນ ຄືຜູູ້ທີ່ອຳຈຳນເຄີຍ
ເວົ້ຳເຖິງຢູ່ ນີ້ແຫລະ ເຂົຳພວມໃຫູ້ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳຢູ່ດຽວນີ້ ແລູ້ວຄູ່ຄົນພວມຫລັ່ງໄຫລ
ໄປຫຳເຂົຳຢູ່ 
3:27  ໂຢຮັນ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບອີຫຍັງເລີຍ ຄັ່ນເພິ່ນຜູູ້ຢູ່
ເທິງສະຫວັນນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ເຂົຳກ່ອນ 
3:28 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເອງ ເປັນພະຍຳນທີ່ໄດູ້ຍິນເຮົຳເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ໂຕເຮົຳເອງບໍ່
ແມ່ນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ” ແຕ່ເຮົຳໄດູ້ບອກວ່ຳ “ເຮົຳຖືກໃຊູ້ມຳກ່ອນເພິ່ນ” 
3:29 ຄືຜູູ້ທີ່ມີສິດກັບເຈົ້ຳສຳວຄືເຈົ້ຳບ່ຳວ ແລູ້ວໝູ່ເຈົ້ຳບ່ຳວໄດູ້ຢືນຖູ້ຳຟັງສຽງຂອງ
ເຈົ້ຳບ່ຳວຊິມຳ ມີຄວຳມດີໃຈຫລຳຍບັດໄດູ້ຍິນສຽງເຈົ້ຳບ່ຳວນັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນຄວຳມດີໃຈ
ຂອງໂຕເຮົຳກ ເຕັມປ່ຽມແລູ້ວຢູ່ດຽວນີ້ 
3:30 ແລູ້ວຄວຳມສ ຳຄັນຂອງເພິ່ນນັ້ນ ກ ຕູ້ອງເພີ່ມຫລຳຍຂຶ້ນ ແຕ່ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງ
ເຮົຳນີ້ກ ຕູ້ອງນູ້ອຍລົງ 
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3:31 ຄືຜູູ້ເພິ່ນທີ່ລົງມຳຈຳກເບື້ອງເທິງ ກ ເປັນໃຫຍເ່ໜືອໝດົ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ມຳຈຳກໂລກ
ນີ້ ກ ເປັນຂອງທ ຳມະດຳໂລກຊື່ໆ ເວົ້ຳແຕ່ແນວທຳງໂລກນີ້ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ລົງມຳ
ຈຳກສະຫວັນນັ້ນ ເພິ່ນເປັນໃຫຍເ່ໜືອໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ 
3:32 ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນກ ເວົ້ຳຢືນຢັນເຖິງແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເຫັນໄດູ້ຍິນມຳ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜ
ຍອມຮັບໃນຄ ຳພະຍຳນຂອງເພິ່ນ 
3:33 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບຄ ຳພະຍຳນຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ນັ້ນຢືນຢັນໄດູ້ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ສັດ
ຈິງ 
3:34 ຄືຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຊູ້ມຳນັ້ນ ເວົ້ຳແຕ່ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍວ່ຳພຣະເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ໂດຍບໍ່ຈ ຳກັດເລີຍ 
3:35 ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ກ ຮັກແພງ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວໄດູ້ມອບໝົດຄູ່ອັນຄູ່
ແນວໄວູ້ໃນມືຂອງເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ 
3:36 ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ ພຣະບຸດ  ເຂົຳມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ
ຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນຊີວິດເລີຍ ແຕ່ຄວຳມ
ກີ້ວໂກດອັນຮູ້ຳຍແຮງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕົກຢູ່ກັບເຂົຳ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ວ່ຳ ຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ນັ້ນ ໄດູ້ຍິນເຖິງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
ເພິ່ນມີລູກສິດຫລຳຍກວ່ຳ ທັງໄດູ້ໃຫູ້ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳຫລຳຍກວ່ຳ ໂຢຮັນ  
4:2 (ແມ່ນແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເອງ ບໍ່ໄດູ້ເຮັດກຳນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ໃຜດອກ ມີແຕ່ລູກສິດ
ຂອງເພິ່ນໄດູ້ເຮັດ) 
4:3 ເພິ່ນຈັ່ງເດິນທຳງອອກຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ໄປຢູ່ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ອີກ 
4:4 ແຕ່ທຳງນັ້ນ ຈ ຳເປັນເພິ່ນຕູ້ອງຜ່ຳນແຄວູ້ນ ຊຳມຳເຣຍ  
4:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນໄປເຖິງເມືອງໜຶ່ງຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ຊຳມຳເຣຍ  ຊື່ວ່ຳເມືອງ ຊີຂຳ  ຢູ່ໃກູ້
ທີ່ດິນໝູ້ອງທີ່ເຖົ້ຳ ຢຳໂຄບ ເຄີຍຍົກໃຫູ້ ໂຢເຊບ ລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ ໃນສະໄໝ
ກ່ອນ 
4:6 ແລູ້ວກ ມີນໍ້ຳສູ້ຳງຂອງ ຢຳໂຄບ ຢູ່ໃນທີ່ດິນນັ້ນ ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເດິນທຳງມຳ
ເມື່ອຍຫລຳຍ ເລີຍໄປນັ່ງຢູ່ໃກູ້ນໍ້ຳສູ້ຳງນັ້ນ ຕອນນັ້ນໃກູ້ຊິທ່ຽງແລູ້ວ 
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4:7 ພ ດີມີແມຍິ່ງຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ ຄົນໜຶ່ງອອກມຳຕັກນໍ້ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍເວົ້ຳກັບ
ນຳງນັ້ນວ່ຳ “ຂ ນໍ້ຳໃຫູ້ເຮົຳກິນແໜ່” 
4:8 ຕອນນັ້ນ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ໄປຊື້ແນວກິນ 
4:9 ນຳງນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນຈັ່ງໃດນຳຍເອີຍ ໃນຖຳນະວ່ຳເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນຄົນ 
ຢິວ  ຈັ່ງຊິມຳຂ ກິນນໍ້ຳຈຳກຂູ້ອຍຜູູ້ເປັນຄົນ ຊຳມຳເຣຍ ” (ຄືຄົນ ຢິວ ຊິບໍ່ຍອມຄົບ
ກັນກັບພວກ ຊຳມຳເຣຍ ) 
4:10  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບນຳງວ່ຳ “ຄັ່ນນຳງຮູູ້ເຖິງຂອງຂວັນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ນັ້ນ 
ແລູ້ວຮູູ້ຈັກຜູູ້ທີ່ພວມເວົ້ຳນ ຳນຳງຢູ່ນີ້ ວ່ຳ ‘ຂ ນໍ້ຳໃຫູ້ເຮົຳກິນແໜ່’ ນຳງກ ຊິຂ ຈຳກຜູູ້-
ນັ້ນກ່ອນ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນກ ຊິເອົຳນໍ້ຳທິບທີ່ໃຫູ້ຊີວິດໃຫູ້ເຈົ້ຳກິນ ໂລດ ” 
4:11 ແມຍິ່ງນັ້ນຖຳມວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ນຳຍຄືບໍ່ມີແນວຕັກ ແລູ້ວນໍ້ຳສູ້ຳງນີ້ກ ເລິກ ຈັ່ງ-
ຊັ້ນນຳຍຊິເອົຳນໍ້ຳທິບທີ່ໃຫູ້ຊີວິດນັ້ນມຳແຕ່ໃສ 
4:12 ນຳຍຊິເປັນໃຫຍສ່ ຳຄັນກວ່ຳເຖົ້ຳ ຢຳໂຄບ ໄດູ້ບໍ້ ຄືຜູູ້ທີ່ໃຫູ້ນໍ້ຳສູ້ຳງນີ້ເປັນມ ລະ-
ດົກ  ກັບ ລຳວ ເອງເຄີຍກິນນໍ້ຳຈຳກສູ້ຳງນີ້ ກັບພວກລູກຊຳຍ ລຳວ  ພູ້ອມທັງຝູງ
ແກະຝູງງົວຂອງ ລຳວ ນ ຳ” 
4:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບນຳງວ່ຳ “ຄົນທີ່ກິນນໍ້ຳຈຳກນໍ້ຳສູ້ຳງນີ້ຍັງຊິຫິວອີກຄື
ເກົ່ຳ 
4:14 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ກິນນໍ້ຳແນວເຮົຳຊິໃຫູ້ນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ເກີດຄວຳມຫິວອີກຈັກເທື່ອ ຍູ້ອນວ່ຳ
ນໍ້ຳແນວທີ່ເຮົຳຊິໃຫູ້ກິນນີ້ຊິກຳຍເປັນນໍ້ຳພຸ ພຸ່ງຂຶ້ນເຖິງຊີວດິອັນຕະຫລອດໄປ-
ເປັນນິດ” 
4:15 ແມຍິ່ງນັ້ນກ ເລີຍເວົ້ຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ນຳຍເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ກິນນໍ້ຳນີ້ແໜທູ່້ອນ 
ເພື່ອຜູູ້ຂູ້ຳຊິບໍ່ເກີດຄວຳມຫິວອີກ ແລູ້ວຊິບໍ່ຕູ້ອງມຳຕັກນໍ້ຳຢູ່ນີ້ 
4:16  ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງວ່ຳ “ໃຫູ້ໄປເອີ້ນເອົຳຜົວຂອງເຈົ້ຳ ແລູ້ວໃຫູ້ກັບມຳພີ້ເດີ້” 
4:17 ແມຍິ່ງນັ້ນກ ຕອບວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ມີຜົວ”  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກນຳງນັ້ນວ່ຳ “ນຳງ
ເວົ້ຳຖືກແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳ ‘ບໍ່ມີຜົວ’ 
4:18 ຍູ້ອນວ່ຳນຳງເຄີຍມີຜົວຫູ້ຳຄົນມຳແລູ້ວ ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍທີ່ຢູ່ນ ຳນຳງຄູ່ມື້ນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ຜົວຂອງນຳງ ຈັ່ງຊັ້ນນຳງຈັ່ງເວົ້ຳຖືກແລູ້ວ” 
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4:19 ນຳງນັ້ນກ ເວົ້ຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳເບິ່ງຊົງແລູ້ວ ນຳຍຄືຊິແມ່ນຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:20 ປູ່ທວດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ ເຄີຍຖວຳຍບູຊຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເທິງພູເຂົຳນີ້ ແຕ່ວ່ຳພວກຢິວ
ຂອງນຳຍເວົ້ຳວ່ຳ ຄວນຊິຖວຳຍບູຊຳຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ” 
4:21  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກນຳງວ່ຳ “ນຳງເຊື່ອເຮົຳ ໂລດ ເດີ້ ຈັກໜ່ອຍຊິຮອດຍຳມທີ່
ນຳງຊິບໍ່ໄດູ້ຖວຳຍບູຊຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ເທິງພູເຂົຳນີ້ ຫລືວ່ຳໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳ-
ເລັມ ກ ດີ 
4:22 ຄືສ່ວນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ໄຫວູ້ບູຊຳຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກ ແຕ່ສ່ວນຄົນ ຢິວ ເຮົຳນີ້ ເຮົຳຮູູ້ຈັກຜູູ້
ທີ່ເຮົຳຖວຳຍບູຊຳ ຍູ້ອນວ່ຳທຳງລອດພົ້ນນັ້ນມຳທຳງຄົນ ຢິວ ເຮົຳ 
4:23 ແຕ່ວ່ຳຊິມີຍຳມມຳຮອດ ແລູ້ວໄດູ້ມຳຮອດແລູ້ວ ເປັນຍຳມທີ່ຜູູ້ຖວຳຍບູຊຳທີ່
ແທູ້ຈິງ ກ ຊິຖວຳຍບູຊຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໂດຍຈິດວິນຍຳນ ກັບໂດຍຄວຳມຈິງ 
ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ພວມຊອກຫຳຄົນແນວນີ້ຖວຳຍບູຊຳເພິ່ນ 
4:24 ຄືພຣະເຈົ້ຳເປັນວິນຍຳນ ແລູ້ວສ່ວນຄົນທີ່ຖວຳຍບູຊຳເພິ່ນນັ້ນ ຊິຕູ້ອງຖວຳຍ
ໂດຍຈິດວິນຍຳນກັບໂດຍຄວຳມຈິງ” 
4:25 ບັດນີ້ ແມຍິ່ງນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກແຕ່ວ່ຳ  ພຣະເມຊີອຳ  ຊິມຳ” (ທີ່ຄົນເອີ້ນ
ກັນວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ) “ແລູ້ວບັດເພິ່ນມຳຮອດແລູ້ວ ເພິ່ນຊິໄດູ້ບອກຄົນເຮົຳໝົດຄູ່
ອັນຄູ່ແນວ” 
4:26  ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງວ່ຳ “ເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ພວມເວົ້ຳນ ຳນຳງແມ່ນເຮົຳນີ້ເນຳະ” 
4:27 ຫວ່ຳງນັ້ນ ພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນມຳຮອດແລູ້ວ ພວກເຂົຳກ ເລີຍເປັນຕຳງຶດທີ່
ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳນ ຳແມຍິ່ງຢູ່ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຖຳມສຳເຫຕຸນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ຕູ້ອງ-
ກຳນອີຫຍັງ” ຫລື “ເປັນຫຍັງທີ່ເວົ້ຳກັບແມຍິ່ງ” 
4:28 ສ່ວນແມຍິ່ງນັ້ນ ກ ເລີຍປະໄຫນໍ້ຳໄວູ້ຢູ່ທີ່ນໍ້ຳສູ້ຳງນັ້ນ ແລູ້ວຫລົບເມືອເມືອງ 
ບອກພວກຜູູ້ຊຳຍຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ 
4:29 “ໃຫູ້ມຳເບິ່ງເດີ້ ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດູ້ບອກຂູ້ອຍເຖິງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ຂູ້ອຍ
ເຄີຍເຮັດມຳ ຜູູ້ນີ້ຄືຊິແມ່ນ ພຣະຄຣິດ  ຊັ່ນບໍ້” 
4:30 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳເລີຍພຳກັນອອກຈຳກເມືອງ ໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ  
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4:31 ພ ດີໃນຫວ່ຳງນັ້ນ ພວກລູກສິດເຊີນເພິ່ນວ່ຳ “ມຳກິນເຂົ້ຳຊະ ອຳຈຳນ” 
4:32  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳມີອຳຫຳນທີ່ຊິກິນຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກນ ຳ” 
4:33 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກລູກສິດເລີຍຖຳມກັນວ່ຳ “ແມ່ນໃຜເອົຳອີຫຍັງມຳໃຫູ້ເພິ່ນກິນນໍ້” 
4:34  ພຣະເຢຊູ ບອກພວກລູກສິດວ່ຳ “ອຳຫຳນກຳນກິນຂອງເຮົຳກ ຄືກຳນເຮັດ
ຕຳມຈຸດປະສົງຂອງຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ ແລູ້ວເຮັດງຳນຂອງເພິ່ນໃຫູ້ສ ຳເລັດ 
4:35 ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ທີ່ພວກເຈົ້ຳມີ ສຸພຳສິດ ວ່ຳ ‘ຍັງອີກສີ່ເດືອນຈັ່ງຊິຮອດຍຳມເກັບກ່ຽວ’ 
ແຕ່ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລຽວເບິ່ງທຳງທົ່ງນຳ ມັນເຫລືອງພູ້ອມຊິ
ເກັບກ່ຽວໄດູ້ແລູ້ວ 
4:36 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເກັບກ່ຽວນັ້ນໄດູ້ຮັບຄ່ຳຕອບແທນ ຄືເກັບກ່ຽວຜົນທີ່ຊິບັນລຸເຖິງຊີວິດ
ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຊຶ່ງວ່ຳຜູູ້ທີ່ຫວ່ຳນລົງ ກັບຜູູ້ທີ່ເກັບກ່ຽວ ຊິໄດູ້ມີຄວຳມ
ຊົມຊື່ນຍິນດີນ ຳກັນ 
4:37 ຄື  ສຸພຳສິດ ນີ້ມີຄວຳມຈິງທີ່ວ່ຳ ‘ຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ຫວ່ຳນລົງ ແລູ້ວອີກຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ເກັບ-
ກ່ຽວ’ 
4:38 ຄືເຮົຳໄດູ້ໃຊູ້ພວກເຈົ້ຳອອກໄປເກັບກ່ຽວໃນແນວທີ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລົງມືເສຍ
ແຮງ ແຕ່ຄົນອື່ນໄດູ້ເສຍແຮງເຮັດ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມງຳນກັບເຂົຳ” 
4:39 ແລູ້ວສ່ວນພວກຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ  ມີຫລຳຍຄົນໃນເມືອງນັ້ນທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ 
ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນຂອງແມຍິ່ງຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ 
“ເພິ່ນບອກຂູ້ອຍເຖິງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ຂູ້ອຍເຄີຍເຮັດມຳ” 
4:40 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕອນພວກຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ ໄດູ້ອອກໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນໍ້ຳສູ້ຳງນັ້ນ 
ເຂົຳໄດູ້ຊວນເພິ່ນໄປພັກຢູ່ນ ຳພວກເຂົຳ ເພິ່ນກ ເລີຍໄປພັກຢູ່ນັ້ນສອງມື້ 
4:41 ແລູ້ວມີຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ ອີກຫລຳຍຄົນໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນ ຍູ້ອນຖູ້ອຍຄ ຳ
ຂອງເພິ່ນ 
4:42 ແລູ້ວພວກຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ ທີ່ໄດູ້ເຊື່ອນັ້ນ ບອກແມຍິ່ງນັ້ນວ່ຳ “ບັດນີ້ ພວກ
ເຮົຳໄດູ້ມຳເຊື່ອໃນເພິ່ນແລູ້ວ ບໍ່ແມ່ນຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນຂອງເຈົ້ຳ ແຕ່ຍູ້ອນວ່ຳພວກ
ເຮົຳໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເພິ່ນເອງ ຈັ່ງຮູູ້ຈັກວ່ຳເພິ່ນເປັນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ຂອງໂລກນີ້ອີຫລີ” 
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4:43 ຢູ່ມຳອີກສອງມື້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກຈຳກແຄວູ້ນ ຊຳມຳເຣຍ ໄປ ແລູ້ວກ ເຂົ້ຳ-
ໄປໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ຕໍ່ 
4:44 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເອງເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງບໍ່ຄ່ອຍໄດູ້ກຽດໃນ
ບູ້ຳນເກີດເມືອງນອນຂອງໂຕເອງ 
4:45 ບັດນີ້ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດ ກຳລີເລ ແລູ້ວ ຊຳວ ກຳລີເລ ໄດູ້ພຳກັນຕູ້ອນຮັບ
ເພິ່ນຢ່ຳງດີ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳໄດູ້ເຫັນໝົດຄູ່ແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເຮັດ ຢູ່ງຳນລູ້ຽງສະ-
ຫລອງມື້ກູູ້ຊຳດໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຍູ້ອນພວກເຂົຳໄປຮ່ວມງຳນນັ້ນນ ຳ 
4:46 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍໄປບູ້ຳນ ກຳນຳ ອີກໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ໝູ້ອງທີ່ເພິ່ນໄດູ້
ປ່ຽນນໍ້ຳບໍ່ໃຫູ້ເປັນເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງມຳກ່ອນ ແລູ້ວໃນເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ນັ້ນ ໄດູ້
ມີຫົວໜູ້ຳຄົນໜຶ່ງທີ່ມີລູກຊຳຍປ່ວຍໜັກ 
4:47 ພ  ລຳວ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເດິນທຳງອອກຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ເຂົ້ຳມຳ
ຮອດແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ແລູ້ວ  ລຳວ ເລີຍໄປຂ ຮູ້ອງກັບເພິ່ນໃຫູ້ໄປປົວລູກຊຳຍຂອງ 
ລຳວ  ຍູ້ອນວ່ຳລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ ປ່ວຍໜັກໃກູ້ຊິຕຳຍແລູ້ວ 
4:48 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກ ລຳວ ວ່ຳ “ນອກຈຳກຄົນພວກເຈົ້ຳເຫັນເຄື່ອງໝຳຍອັນ
ສ ຳຄັນ ກັບ ເຫດກຳນອັດສະຈັນ ພວກເຈົ້ຳກ ບໍ່ຍອມເຊື່ອເລີຍ” 
4:49 ແລູ້ວຫົວໜູ້ຳນັ້ນກ ຂ ຮູ້ອງກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ໃຫູ້ມຳຊ່ອຍແໜ່ທູ້ອນ 
ກ່ອນລູກຊຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຊິຕຳຍ” 
4:50  ພຣະເຢຊູ ບອກ ລຳວ ວ່ຳ ໃຫູ້ຄືນເມືອຊະເດີ້ ລູກຊຳຍຂອງເຈົ້ຳຊິບໍ່ຕຳຍ ເຂົຳ
ເຊົຳເປັນດີແລູ້ວ ຫົວໜູ້ຳນັ້ນເຊື່ອໃນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ ພຣະເຢຊູ ບອກ ລຳວ  ແລູ້ວກ 
ຫລົບເມືອ 
4:51 ຕອນທີ່ ລຳວ ພວມເມືອຕຳມທຳງຢູ່ນັ້ນ ພວກຄົນໃຊູ້ຂອງລຳວກ ອອກມຳຫຳ
ແລູ້ວບອກວ່ຳ ນຳຍເອີຍ ລູກຊຳຍຂອງນຳຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຊົຳເປັນດີແລູ້ວ 
4:52 ຫົວໜູ້ຳເລີຍຖຳມພວກຄົນໃຊູ້ເຖິງຍຳມທີ່ລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ ໄດູ້ຫຳຍດີ ພວກ
ຄົນໃຊູ້ຕອບວ່ຳ “ ອຳກຳນ ໄຂູ້ໄດູ້ເຊົຳຕັ້ງແຕ່ບ່ຳຍໂມງມື້ວຳນນີ້” 
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4:53 ບັດນີ້ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຈັ່ງຮູູ້ວ່ຳ ເປັນຍຳມດຽວກັນກັບທີ່ ພຣະເຢຊູ ບອກ ລຳວ ວ່ຳ 
“ລູກຊຳຍຂອງເຈົ້ຳເຊົຳເປັນດີ ຍັງມີຊີວິດຢູ່” ແລູ້ວນຳຍນັ້ນກ ໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ 
ພຣະເຢຊູ  ໝົດທັງເຮືອນຂອງ ລຳວ ນ ຳ 
4:54 ນີ້ເນຳະ ກ ເປັນເທື່ອທີ່ສອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນ ຫລັງ
ຈຳກທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເດິນທຳງອອກມຳຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ເຂົ້ຳໄປແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ອີກ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 5 
5:1 ຫລັງຈຳກນັ້ນ ໄດູ້ມີງຳນລູ້ຽງສະຫລອງຂອງພວກຢິວງຳນໜຶ່ງ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ 
ກ ເລີຍຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
5:2 ໃນ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ ມີສະນໍ້ຳຢູ່ສະໜຶ່ງ ຢູຂູ່້ຳງປະຕູທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳປະຕູແກະ 
ໝູ້ອງນັ້ນພຳສຳເຮັບເຣີເອີ້ນວ່ຳ  ເບັດຊະທຳ  ຊຶ່ງມີສຳລຳຢູ່ຫູ້ຳຫລັງອູ້ອມລູ້ອມຢູ່ 
5:3 ແລູ້ວໃນສຳລຳຊຸມນີ້ມີຄົນນອນປ່ວຍຢູ່ລະເນລະນຳດ ມຄົີນຕຳບອດ ຄົນພິ-
ກຳນເປັນງ່ອຍ ຄົນເປັນອ ຳມະພຳດ ທີ່ພຳກັນຄອຍຖູ້ຳໃຫູ້ນໍ້ຳບຸູ້ນ 
5:4 ໂດຍວ່ຳຫຳລຳງເທື່ອມີເທວຳດຳລົງມຳກວນນໍ້ຳໃນສະນັ້ນໃຫູ້ບຸູ້ນ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ລົງ
ນໍ້ຳກ່ອນໝູ່ກ ຊິເຊົຳ ອຳກຳນ ທີ່ເປັນມຳນັ້ນ 
5:5 ບັດນີ້ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີ ອຳກຳນ ປ່ວຍເປັນມຳສຳມສິບແປດປີແລູ້ວ 
5:6 ບັດ ພຣະເຢຊູ ເຫັນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນນອນຢູ່ຫັ້ນ ແລູ້ວກ ຮູູ້ຈັກວ່ຳເຂົຳເຄີຍຢູ່ໃນສະ-
ພຳບນີ້ມຳແຕ່ດົນນຳນ ເພິ່ນເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຢຳກເຊົຳ ຫຳຍດີຢູ່ບໍ້” 
5:7 ຄົນເຈັບນັ້ນກ ຕອບວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ຕອນນໍ້ຳພວມບຸູ້ນຂຶ້ນມຳນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜຊ່ອຍ
ເອົຳຜູູ້ຂູ້ຳລົງໄປໃນສະ  ແລູ້ວບັດຜູູ້ຂູ້ຳພະຍຳຍຳມລົງນໍ້ຳເອງ ພ ດີມີຄົນອື່ນມຳ
ສອດໃສ່ລົງນໍ້ຳກ່ອນຜູູ້ຂູ້ຳ” 
5:8  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນຊະເດີ້ ເກັບສຳດເສື່ອຂອງເຈົ້ຳ
ແລູ້ວຍ່ຳງໄປເລີຍ” 
5:9 ແລູ້ວພ ດີ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນເຊົຳເປັນດີກັບໝູ້ອງ ລຸກຂຶ້ນເກັບສຳດເກັບເສື່ອແລູ້ວຍ່ຳງ
ໄປເລີຍ ພ ດີມື້ນັ້ນເປັນວັນຊະບຳໂຕ ມື້ຢຸດພັກງຳນຂອງພວກຢິວ 
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5:10 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ກ ເລີຍພຳກັນທູ້ວງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ຫຳກ ເຊົຳປ່ວຍນັ້ນ
ວ່ຳ ມື້ນີ້ເປັນວັນຊະບຳໂຕ ແມ່ນມື້ຢຸດພັກງຳນຂອງພວກເຮົຳເດີ້ ຊິຫອບສຳດຫອບ
ເສື່ອໄປໃສມຳໃສມັນກ ຜິດກົດບັນຍັດເຮົຳເດູ້ 
5:11 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ ເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ໄດູ້ປົວຂູ້ອຍໃຫູ້ເຊົຳປ່ວຍເປັນດີ 
ແລູ້ວຈັ່ງສັ່ງຂູ້ອຍວ່ຳ “ໃຫູ້ເກັບສຳດເກັບເສື່ອແລູ້ວຍ່ຳງໄປເລີຍ” 
5:12 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳພຳກັນຖຳມວ່ຳ “ແມ່ນໃຜສັ່ງເຈົ້ຳວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເກັບສຳດເກັບເສື່ອ
ແລູ້ວຍ່ຳງໄປເລີຍ’ ນັ້ນ” 
5:13 ແຕ່ວ່ຳ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປົວຈຳກ ພຣະເຢຊູ  ບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳແມ່ນໃຜປົວ
ເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ອອກໄປຫລບົໃນໝູຄົ່ນທັງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ 
5:14 ແລູ້ວຕອນຫລັງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ພໍ້ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນໃນວິຫຳນອີກ ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳກັບ
ເຂົຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳໄດູ້ເຊົຳປ່ວຍເປັນດີແລູ້ວ ຕໍ່ໄປນີ້ຢ່ຳສູ່ເຮັດບຳບອີກເດີ້ ບໍ່
ຊັ້ນ ເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິເປັນອີຫຍັງໜັກກວ່ຳນີ້ອີກ” 
5:15 ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ໄດູ້ອອກໄປບອກພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ວ່ຳ ແມ່ນ ພຣະ-
ເຢຊູ ເອງໄດູ້ປົວເຂົຳໃຫູ້ເຊົຳປ່ວຍເປັນດີ 
5:16 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ທີ່ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ຈັ່ງໄດູ້ບຽດບຽນຂົ່ມເຫງ ພຣະເຢ-
ຊູ  ແລູ້ວກ ໄດູ້ຫຳທຳງທີ່ຊິຈັດກຳນຂູ້ຳເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ປົວຄົນເຈັບໃນ
ວັນຊະບຳໂຕ ມື້ຢຸດພັກງຳນຂອງພວກຢິວນັ້ນ 
5:17 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກເຂົຳວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ ໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນຈົນ
ຮອດບັດນີ້ ແລູ້ວສ່ວນເຮົຳ ກ ພວມຊິເຮັດກຳນງຳນຄືກັນ” 
5:18 ໂດຍເຫດນີ້ເນຳະ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ໄດູ້ຕັ້ງໃຈຫລຳຍຂຶ້ນທີ່ຊິຂູ້ຳ ພຣະ-
ເຢຊູ ໃຫູ້ໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນບໍ່ຝ່ຳຝືນກົດລະບຽບວັນຊະບຳໂຕ ມື້ຢຸດພັກງຳນຂອງ
ພວກເຂົຳນັ້ນແນວດຽວ ແຕ່ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເປັນພໍ່ຂອງເຂົຳ ຊຶ່ງເປັນກຳນຍົກ
ໂຕຂຶ້ນໃຫູ້ທໍ່ທຽມກັບພຣະເຈົ້ຳ 
5:19  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ 
ພຣະບຸດ ບໍ່ສຳມຳດເຮັດອີຫຍັງດູ້ວຍໂຕເອງ ມແີຕ່ວ່ຳ ແນວທີ່ເພິ່ນເຫັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ເຮັດ  ພຣະບຸດ ກ ຊິເຮັດແນວນັ້ນຄືກັນ 
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5:20 ຄື ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຮັກແພງ ພຣະບຸດ  ແລູ້ວເປີດເຜີຍຄູ່ແນວທີ່ພໍ່ເຮັດໃຫູ້ 
ພຣະບຸດ   ແລູ້ວພໍ່ຍັງຊິເປີດເຜີຍກຳນງຳນຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່ຳນັ້ນອີກໃຫູ້ ພຣະບຸດ  ເພື່ອ
ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ 
5:21 ໂດຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮັດໃຫູ້ຄົນຕຳຍກັບຄືນມີຊີວິດໄດູ້ສໍ່ຳໃດ  ພຣະ-
ບຸດ ກ ໃຫູ້ຊີວິດກັບຜູູ້ທີ່ເພິ່ນຕູ້ອງກຳນໄດູ້ສໍ່ຳນັ້ນ ຕຳມຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນ 
5:22 ໂດຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູູ້ໃດເລີຍ ແຕ່ໄດູ້ມອບ
ກຳນຕັດສິນລົງໂທດນັ້ນ ໄວູ້ໃຫູ້ ພຣະບຸດ ໝົດ 
5:23 ເພື່ອວ່ຳຄູ່ຄົນຊິຖວຳຍກຽດໃຫູ້ກັບ ພຣະບຸດ  ຄືກັນກັບທີ່ເຂົຳເຄີຍຖວຳຍກຽດ
ໃຫູ້ກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຄືຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດູ້ຖວຳຍກຽດໃຫູ້ກັບ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ສໍ່ຳກັບ
ວ່ຳບໍ່ໄດູ້ຖວຳຍກຽດໃຫູ້ກັບຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ມຳ 
5:24 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຜູູ້ທີ່ຮັບຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳ ກັບເຊື່ອ
ວຳງໃຈໃນຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ ຜູູ້ນັ້ນມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ແລູ້ວຊິບໍ່
ໄດູ້ຖືກກຳນຕັດສິນລົງໂທດເລີຍ ແຕ່ໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນຈຳກສະພຳບຕຳຍ ມຳສູ່ຊີວິດ
ແລູ້ວ 
5:25 ແລູ້ວເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ອີກວ່ຳ ຊິມີຍຳມມຳຮອດ ແລູ້ວບັດນີ້ໄດູ້ມຳ
ຮອດແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳຄົນຕຳຍຊິໄດູ້ຍິນສຽງ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່
ຮັບຟັງສຽງເອີ້ນນັ້ນ ເຂົຳຊິໄດູ້ຊີວິດ 
5:26 ໂດຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ໃນເພິ່ນເອງສໍ່ຳໃດ ເພິ່ນກ ມອບໃຫູ້ 
ພຣະບຸດ ມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ໃນໂຕເອງສໍ່ຳນັ້ນ 
5:27 ແລູ້ວໄດູ້ມອບສິດອ ຳນຳດໃຫູ້ ພຣະບຸດ ໃນກຳນຕັດສິນລົງໂທດນັ້ນ ໂດຍໃນ
ຖຳນະວ່ຳເພິ່ນເປັນບຸດມະນຸດ 
5:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳສູ່ຄຶດແປກໃຈຫລຳຍໃນເລື່ອງນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຊິມີຍຳມໜຶ່ງມຳຮອດ ທີ່
ວ່ຳຄູ່ຄົນທີ່ຕຳຍໄປແລູ້ວນັ້ນ ຊິໄດູ້ຍິນສຽງເອີ້ນຂອງ ພຣະບຸດ  
5:29 ແລູ້ວຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ ຄືຜູູ້ທີ່ເຮັດແນວມັນຖືກມັນດີນັ້ນ ກ ຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ-
ສູ່ຊີວິດ ແຕ່ຄົນທີ່ເຮັດແນວຊົ່ວແນວບໍ່ດີ ກ ຊິເປັນຂຶ້ນມຳສູ່ກຳນຕັດສິນລົງໂທດ 
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5:30 ສ່ວນເຮົຳນີ້ບໍ່ສຳມຳດເຮັດອີຫຍັງໄດູ້ໂດຍໂຕເອງ ແຕ່ເຮົຳໃຫູ້ກຳນຕັດສິນຕຳມ
ທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນມຳ  ແລູ້ວກຳນຕັດສິນຂອງເຮົຳເປັນທ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຸູ້ງໝຳຍ
ຕຳມຈຸດປະສົງຂອງເຮົຳເອງ ແຕ່ມຸູ້ງໝຳຍຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
5:31 ຄັ່ນວ່ຳ ເຮົຳຊິອູ້ຳງຄ ຳພະຍຳນໃຫູ້ໂຕເຮົຳເອງ ຄ ຳພະຍຳນຂອງເຮົຳນັ້ນຖືວ່ຳບໍ່
ຖືກຕູ້ອງໃຊູ້ກຳນບໍ່ໄດູ້ 
5:32 ແຕ່ວ່ຳ ຍັງມີອີກຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດູ້ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຄ ຳພະ-
ຍຳນເຖິງເຮົຳທີ່ຜູູ້ນັ້ນໃຫູ້  ຖືວ່ຳຖືກຕູ້ອງໃຊູ້ໄດູ້ 
5:33 ສ່ວນພວກເຈົ້ຳນີ້ ໄດູ້ໃຊູ້ຄົນໄປຫຳ ໂຢຮັນ  ຜູູ້ໃຫູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ ແລູ້ວ 
ລຳວ ເປັນພະຍຳນເຖິງຄວຳມຈິງ 
5:34 ແຕ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຮັບຄ ຳພະຍຳນຂອງຄົນ ພຽງວ່ຳ ເຮົຳຮັບໃນກ ລະນີນີ້ເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິລອດພົ້ນ 
5:35  ໂຢຮັນ ນີ້ ຄືເປັນຕະກຽງທີ່ພວມລຸກອອກແສງສະຫວ່ຳງ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຍິນດີ
ທີ່ຊິຍອມຮັບໃນແສງສະຫວ່ຳງຂອງ ລຳວ ໃນຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງ 
5:36 ແຕ່ວ່ຳ ເຮົຳມີຫັກຖຳນພະຍຳນອີກແນວໜຶ່ງທີ່ສ ຳຄັນຍິ່ງກວ່ຳຄ ຳພະຍຳນຂອງ 
ໂຢຮັນ ອີກ ຄືກຳນງຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ເຮົຳເຮັດເຖິງສ ຳເລັດ
ນັ້ນ—ຄືຜົນງຳນທີ່ເຮົຳພວມເຮັດຢູ່ນີ້ເນຳະ—ໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນເຖິງເຮົຳວ່ຳ 
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳອີຫລີ 
5:37 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳນີ້ ໄດູ້ເປັນພະຍຳນເຖິງເຮົຳນ ຳ ແຕ່
ພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຄີຍຮັບຟັງສຽງຫລືເຫັນຮູບຮ່ຳງຂອງໂຕເພິ່ນຈັກເທື່ອ 
5:38 ແລູ້ວຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳດອກ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນໂຕເຮົຳ ຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໃຊູ້ມຳ 
5:39 ພວກເຈົ້ຳພຳກັນຄົ້ນຫຳໃນ ພຣະຄ ຳ  ຄຶດວ່ຳຊິໄດູ້ຮັບເຄດລັບຂອງຊີວິດອັນ-
ຕະຫລອດໄປເປັນນິດໃນຂໍ້ຄວຳມນັ້ນໄດູ້ ແລູ້ວຂໍ້ຄວຳມນັ້ນ ໄດູ້ເປັນພະຍຳນຫັກ-
ຖຳນທີ່ເວົ້ຳເຖິງໂຕເຮົຳນີ້ເນຳະ 
5:40 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຍອມທີ່ຊິມຳຫຳເຮົຳ ເພື່ອຊິໄດູ້ມີຊີວິດ 
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5:41 ສ່ວນເຮົຳນີ້ ບໍ່ໄດູ້ຮັບກຽດຈຳກຄົນດອກ 
5:42 ແລູ້ວເຮົຳຮູູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ມີຄວຳມຮັກແບບຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳເລີຍ 
5:43 ຄືສ່ວນເຮົຳນີ້ ໄດູ້ມຳໃນນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້
ຕູ້ອນຮັບເຮົຳເລີຍ ແຕ່ຄັ່ນມີຜູູ້ອື່ນມຳໃນນຳມຂອງໂຕເຂົຳເອງ ພວກເຈົ້ຳກ ຊິຕູ້ອນ-
ຮັບເຂົຳເອົຳ ໂລດ  
5:44 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິຮັບເຊື່ອໄດູ້ຈັ່ງໃດ ຜູູ້ທີ່ຊອກຫຳຢົດຫຳກຽດຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ສະແຫວງຫຳກຽດແບບທີ່ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
5:45 ແຕ່ຢ່ຳຄຶດວ່ຳເຮົຳຊິຟູ້ອງຮູ້ອງໃສ່ພວກເຈົ້ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ດອກ ຍູ້ອນມີຜູູ້
ໜຶ່ງທີ່ຟູ້ອງໃສ່ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ຄື ເຖົ້ຳ ໂມເຊ ນັ້ນເນຳະ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຊື່ອຖື
ກັນ 
5:46 ຄື ຄັ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອ ໂມເຊ ນັ້ນອີຫລີ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິເຊື່ອເຮົຳນ ຳ ຍູ້ອນ
ວ່ຳ ໂມເຊ ນີ້ໄດູ້ຂຽນເວົ້ຳເຖິງເຮົຳ 
5:47 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຊື່ອຕຳມຂໍ້ຂຽນຂອງ ລຳວ  ພວກເຈົ້ຳກ ຊິເຊື່ອໃນ
ຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ເຮົຳໄດູ້ຈັ່ງໃດຊັ່ນ” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 6 
6:1 ຫລັງຈຳກນັ້ນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຂູ້ຳມທະເລສຳບ ກຳລີເລ  ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ  
ທະເລຕິເບເຣຍ  
6:2 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຄົນຫລວງຫລຳຍພຳກັນຕິດຕຳມ ພຣະເຢຊູ ໄປ ຍູ້ອນເຂົຳເຄີຍເຫັນ
ເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນທີ່ ພຣະເຢຊູ ເຮັດ ຕອນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ປົວຄົນເຈັບຄົນເປັນໃຫູ້
ເຊົຳເປັນດີ 
6:3 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງພູເຂົຳ ຈັ່ງໄດູ້ນັ່ງພັກກັບລູກສິດຂອງເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ 
6:4 ບັດນີ້ມັນໃກູ້ຊິຮອດເທດສະກຳນລູ້ຽງສະຫລອງກຳນກູູ້ຊຳດຂອງຄົນ ຢິວ ແລູ້ວ 
6:5 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນມີຄົນຫລວງຫລຳຍພຳກັນຫລັ່ງມຳຫຳເພິ່ນ 
ເພິ່ນເລີຍເວົ້ຳກັບ  ຟີລິບ  ວ່ຳ “ເຮົຳຊິໄປຊື້ແນວກິນຢູ່ໃສນໍ້ ເພື່ອຄົນພວກນີ້ຊິມີກິນ” 
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6:6 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ເພື່ອຊິທົດສອບ  ຟີລິບ  ເບິ່ງ  ຄເືພິ່ນຮູູ້ແລູ້ວວ່ຳເພິ່ນຊິ
ເຮັດຈັ່ງໃດ 
6:7  ຟີລິບ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ຂະໜຳດເງິນສອງຮູ້ອຍຫລຽນເດນຳຣິອົນ ຍັງບໍ່ພ ທີ່ຊິຊື້
ແນວກິນໃຫູ້ມັນພ ຄູ່ຄົນໄດູ້ ແມ່ນແຕ່ເຂົຳຊິກິນຜູູ້ລະນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ກ ຢ່ຳ” 
6:8 ລູກສິດ ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ໜຶ່ງຊື່  ອັນເດອຳ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຊີໂມນເປໂຕ ນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳ
ກັບເພິ່ນວ່ຳ 
6:9 ມີເດັກຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຢູ່ນີ້ ມີເຂົ້ຳຈີ່ເຂົ້ຳບຳເລຢູ່ຫູ້ຳກູ້ອນ ກັບປຳສອງໂຕ ແຕ່ຄົນ
ຫລຳຍຄືນີ້ ມັນຊິພ ບໍ້ສໍ່ຳນີ້ 
6:10 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ກ ສັ່ງລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກປະຊຳຊົນນັ່ງລົງເລີຍ” ຄືວ່ຳໝູ້ອງ
ນັ້ນມີຫຍູ້ຳຫລຳຍ ພວກຄົນເລີຍພຳກັນນັ່ງລົງ ຈ ຳນວນຜູູ້ຊຳຍກ ປະມຳນຫູ້ຳພັນ
ຄົນ 
6:11 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຮັບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ຂຶ້ນມຳ ບັດເພິ່ນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ກ ໄດູ້ບິ
ອອກເປັນກູ້ອນໆ ແລູ້ວຍື່ນໃຫູ້ພວກລູກສິດແຈກໃຫູ້ຜູູ້ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ນັ້ນ ແລູ້ວເອົຳປຳ
ມຳເຮັດແນວດຽວກັນ ແຈກໃຫູ້ຄົນກິນອິ່ມ ຕຳມທີ່ຢຳກກິນ 
6:12 ພ ພວກຄົນນັ້ນໄດູ້ກິນອິ່ມແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ສັ່ງພວກລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ເກັບສ່ວນ
ທີ່ເຫລືອເດີ້ ເພື່ອຊິບໍ່ມີແນວທີ່ເສຍຫຳຍ” 
6:13 ແລູ້ວພວກລູກສິດຈັ່ງເອົຳກະບຸງໄປເກັບເອົຳ ໄດູ້ສິບສອງກະບຸງເຕັມ ເປັນ
ທ່ອນໆ ຂອງເຂົ້ຳຈີ່ເຂົ້ຳບຳເລຫູ້ຳກູ້ອນນັ້ນທີ່ເຫລືອ ຫລັງຈຳກພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້
ກິນອິ່ມແລູ້ວ 
6:14 ແລູ້ວບັດພວກຜູູ້ຊຳຍຢູ່ນັ້ນໄດູ້ເຫັນເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດ 
ກ ໄດູ້ເວົ້ຳກັນຂຶ້ນມຳວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ ຄືຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ
ໃນໂລກແລູ້ວ” 
6:15 ແລູ້ວບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ເມື່ອວ່ຳພວກເຂົຳພວມກຽມທີ່ຊິບັງຄັບເພິ່ນ ແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫູ້ເປັນກະສັດຂອງເຂົຳ ເພິ່ນເລີຍເມືອຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງພູເຂົຳແຕ່ຜູູ້ດຽວ 
6:16 ບັດຮອດຍຳມຄໍ່ຳ ພວກລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ກ ພຳກັນລົງໄປທະເລສຳບ 



289  ໂຢຮັນ 
6:17 ພຳກັນລົງເຮືອອອກໄປ ແລູ້ວຂູ້ຳມໄປທຳງເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  ຄືມັນຄໍ່ຳມືດ
ແລູ້ວແຕ່ ພຣະເຢຊູ ຍັງບໍ່ທັນລົງມຳຫຳພວກເຂົຳ 
6:18 ແລູ້ວທະເລສຳບນັ້ນກ ໄດູ້ເກີດຄື້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນມຳ ຍູ້ອນມີລົມພະຍຸໃຫຍພັ່ດມຳ
ແຮງ 
6:19 ພ ພວກລູກສິດໄດູ້ພຳຍເຮືອ ໄປໄດູ້ປະມຳນຫູ້ຳຫົກກິໂລແມັດແລູ້ວ ພວກເຂົຳ
ກ ໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ  ພວມຍ່ຳງມຳຫຳເທິງຜິວນໍ້ຳໃກູ້ຊິມຳເຖິງເຮືອແລູ້ວ ບັດນີ້
ພວກລູກສິດກ ເລີຍຕົກໃຈຢູ້ຳນ 
6:20  ພຣະເຢຊູ ເລີຍປອບໃຈພວກເຂົຳວ່ຳ ແມ່ນ ເຮົຳນີ້ເນຳະ ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນເດີ້ 
6:21 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຮັບເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ໃນເຮືອໂດຍຄວຳມຍິນດີ ພ  ພຣະເຢ-
ຊູ ຂຶ້ນເຮືອປັບ ເຮືອກ ໄດູ້ຢູ່ຝັ່ງແລູ້ວ ໝູ້ອງທີ່ເຂົຳວ່ຳຊິໄປນັ້ນ 
6:22 ບັດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ພ ພວກປະຊຳຊົນທີ່ຢືນຢູ່ຄົນລະຟຳກຝັ່ງທະເລສຳບສັງເກດ
ວ່ຳ ມີແຕ່ເຮືອລ ຳອື່ນໆ ຈອດຢູ່  ແຕ່ເຮືອລ ຳທີ່ລູກສິດຂອງເພິ່ນໃຊູ້ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ ແລູ້ວໄດູ້
ສັງເກດອີກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດູ້ລົງເຮືອໄປພູ້ອມກັບລູກສິດ ມີແຕ່ພວກລູກສິດໄປ
ກັນເອງ 
6:23 (ແຕ່ວ່ຳມີເຮືອລ ຳອື່ນໆ ຈຳກເມືອງ ຕີເບເຣຍ  ໃກູ້ໝູ້ອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລູ້ຽງ
ເຂົ້ຳຈີ່ໃຫູ້ພວກປະຊຳຊົນກິນນັ້ນ ຫລັງຈຳກເພິ່ນໄດູ້ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ) 
6:24 ບັດພວກປະຊຳຊົນເຫັນວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ກັບລູກສິດບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝັ່ງທຳງເຂົຳນັ້ນ 
ພວກເຂົຳກ ພຳກັນລົງເຮືອ ຂູ້ຳມໄປເມືອງ ກຳເປນຳອູມ ຊອກຫຳ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ຫັ້ນ 
6:25 ພ ພວກເຂົຳມຳພໍ້ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ຟຳກຝັ່ງພູູ້ນແລູ້ວ ເຂົຳກ ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ ອຳຈຳນ
ມຳຮອດພີ້ຕັ້ງແຕ່ຍຳມໃດ 
6:26  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ມຳ
ຊອກຫຳເຮົຳຍູ້ອນໄດູ້ເຫັນເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນທີ່ເຮົຳເຮັດນັ້ນດອກ ແຕ່ຍູ້ອນໄດູ້
ກິນເຂົ້ຳຈີ່ໃຫູ້ອິ່ມທູ້ອງຊື່ໆ 
6:27 ຢ່ຳສູ່ຊອກຫຳແນວຢູ່ແນວກິນທີ່ເສື່ອມເສຍໄປຊື່ໆ ແຕ່ໃຫູ້ຊອກຫຳອຳຫຳນ-
ທິບ ແນວທີ່ຄົງຢູ່ຮອດຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດດີກວ່ຳ ທີ່ເຮົຳບຸດມະນຸດນີ້ຊິ
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ໄດູ້ມອບໃຫູ້ເຈົ້ຳ ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ປະທັບຕຳຂອງເພິ່ນມອບສິດໄວູ້ກັບເຮົຳຢູ່
ແລູ້ວ 
6:28 ແລູ້ວພວກເຂົຳເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ຊິໃຫູ້ເຮັດຈັ່ງໃດ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຖິງຊິດ ຳ-
ເນິນຕຳມວຽກງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ 
6:29  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ ວຽກງຳນແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ເຈົ້ຳດ ຳເນິນ
ຕຳມນັ້ນກ ຄື ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ມຳນີ້ 
6:30 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ນຳຍຊິສະແດງເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳ-
ຄັນອີຫຍັງໃຫູ້ເຫັນ ເພື່ອຊິເປັນແນວພິສູດ  ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳວຳງໃຈເຊື່ອໃນນຳຍໄດູ້  
ນຳຍຊິເຮັດກຳນງຳນຫຍັງແໜ່ 
6:31 ຄືປູ່ທວດຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ກິນອຳຫຳນທິບມຳນຳໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ຄືກັນກັບ
ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ເພິ່ນໄດູ້ເອົຳອຳຫຳນທິບຈຳກສະຫວັນໃຫູ້ພວກເຂົຳກິນ” 
6:32  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳບໍ່ແມ່ນ ໂມເຊ 
ດອກ ທີ່ໃຫູ້ອຳຫຳນທິບນັ້ນກັບພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳແມ່ນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳຕ່ຳງ-
ຫຳກ ເປັນຜູູ້ໃຫູ້ອຳຫຳນທິບແທູ້ມຳຈຳກສະຫວັນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກິນ 
6:33 ຍູ້ອນວ່ຳອຳຫຳນທິບຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ແມ່ນໂຕເຮົຳເອງ ຜູູ້ທີ່ລົງມຳຈຳກສະ-
ຫວັນ ເພື່ອຊິນ ຳຊີວິດ ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດມຳໃຫູ້ກັບຊຳວໂລກ 
6:34 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ນຳຍເອີຍ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຂ ກິນອຳ-
ຫຳນທິບນີ້ຢູ່ຕະຫລອດຄູ່ຍຳມແໜທູ່້ອນ 
6:35 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ ເຮົຳເອງເປັນອຳຫຳນທິບທີ່ໃຫູ້ຊີວິດນັ້ນ
ເນຳະ ຄົນທີ່ມຳຫຳເຮົຳຊິບໍ່ເກີດຄວຳມຫິວກະຫຳຍອີກຈັກເທື່ອເລີຍ 
6:36 ແຕ່ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ທັງໆ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ເຫັນເຮົຳມຳແລູ້ວ ກ ຍັງ
ບໍ່ຍອມເຊື່ອເລີຍ 
6:37 ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ມອບໃຫູ້ເຮົຳ ກ ຊິໄດູ້ມຳຫຳເຮົຳ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້
ທີ່ມຳຫຳເຮົຳນັ້ນ ເຮົຳຊິບໍ່ປະບໍ່ຖິ້ມເຂົຳຈັກເທື່ອເປັນອັນຂຳດ 
6:38 ຄື ທີ່ເຮົຳໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງເຮົຳ
ເອງ ແຕ່ວ່ຳໄດູ້ມຳຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ 
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6:39 ແລູ້ວຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຜູູ້ເພິ່ນໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນຄື ຄູ່ຄົນທີ່ເພິ່ນ
ມອບໄວູ້ໃຫູ້ຢູ່ກັບເຮົຳ ຊິບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນທີ່ຕົກເຮ່ຍເສຍຫຳຍໄປເລີຍ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້
ພວກເຂົຳເປັນຂຶ້ນມຳອີກໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍ 
6:40 ແລູ້ວຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນເປັນແນວນີ້ ຄືຄູ່ຄົນທີ່
ໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນເຮົຳ ແລູ້ວໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ  ກ ຊິໄດູ້ມີຊີວິດ
ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດທີ່ຍັ່ງຍືນຕະຫລອດເປັນນິດ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ ເປັນ
ຂຶ້ນມຳອີກໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍ 
6:41 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ໄດູ້ຈົ່ມໃສ່ ພຣະເຢຊູ ຍູ້ອນຄ ຳທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳນັ້ນ
ວ່ຳ “ເຮົຳຄືອຳຫຳນທິບນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນ” 
6:42 ພວກເຂົຳກ ຈົ່ມກັນວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນຜູູ້ນີ້ບໍ້ ລູກຊຳຍຂອງ ໂຢເຊບ ນັ້ນ ເຮົຳຮູູ້ຈັກພໍ່ແມ່
ຂອງເຂົຳດີຢູ່ ເປັນຫຍັງເຂົຳຈັ່ງໄດູ້ອູ້ຳງໂຕວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນ” 
6:43  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຈົ່ມກັນເດີ້ 
6:44 ບໍ່ມີໃຜຊິມຳຫຳເຮົຳໄດູ້ ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ ໄດູ້ຈູງໃຈ
ໃຫູ້ມຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ເຂົຳຜູູ້ນັ້ນເປັນຂຶ້ນມຳອີກໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  
12:32) 
6:45 ຄືໃນໜັງສືຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳ
ຊິເປັນຜູູ້ສອນພວກເຂົຳໂດຍກົງ’ ຈັ່ງຊັ້ນ ຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນແລູ້ວໄດູ້ຮຽນຮູູ້ມຳຈຳກ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ນັ້ນຊິມຳຫຳເຮົຳ 
6:46 ບໍ່ມີໃຜເຄີຍໄດູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ດອກ ມີແຕ່ເຮົຳຜູູ້ດຽວຜູູ້ທີ່ມຳຈຳກພຣະ-
ເຈົ້ຳນັ້ນເນຳະ ທີ່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
6:47 ແລູ້ວເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳນີ້ ຜູູ້ນັ້ນມີ
ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດແລູ້ວ 
6:48 ແລູ້ວເຮົຳເປັນອຳຫຳນທິບນັ້ນທີ່ໃຫູ້ຊີວິດ 
6:49 ຄືປູ່ທວດຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ກິນອຳຫຳນທິບມຳນຳໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ແຕ່ພວກ-
ເຂົຳກ ຍັງຕຳຍໄປຄືກັນ 
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6:50 ແຕ່ວ່ຳອຳຫຳນທິບແທູ້ທີ່ໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນນັ້ນ ເປັນແນວນີ້ ຄື ຄົນໃດທີ່
ຮັບກິນແລູ້ວຊິບໍ່ຕຳຍເລີຍ 
6:51 ແລູ້ວເຮົຳນີ້ເນຳະ ເປັນອຳຫຳນທິບແທູ້ທີ່ໃຫູ້ຊີວິດນັ້ນ ຊຶ່ງໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະ-
ຫວັນ ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັບກິນອຳຫຳນທິບນີ້ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນ-
ນິດ ແລູ້ວອຳຫຳນທິບທີ່ເຮົຳໃຫູ້ນັ້ນ ຄືຕົນໂຕຂອງເຮົຳເອງນີ້ເນຳະ ຊຶ່ງເຮົຳຊິສະ-
ລະເພື່ອຊີວິດຂອງຊຳວໂລກທັງຫລຳຍ” 
6:52 ບັດນີ້ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ກ ເລີຍຖຽງກັນໄປມຳວ່ຳ “ຄົນຜູູ້ນີ້ຊິສະລະເລືອດ
ເນື້ອໜັງຂອງໂຕເອງມຳເປັນອຳຫຳນໃຫູ້ພວກເຮົຳກິນໄດູ້ຈັ່ງໃດນໍ້” 
6:53  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳອີກວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ 
ນອກຈຳກພວກເຈົ້ຳຮັບເອົຳເລືອດກັບເນື້ອໜັງຂອງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ໃຫູ້ເປັນ
ອຳຫຳນກິນດື່ມຂອງຕົນ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີຊີວິດໃນໂຕເອງເລີຍ” 
6:54 ຄືຜູູ້ໃດທີ່ຮັບເອົຳເລືອດກັບເນື້ອໜັງຂອງເຮົຳໃຫູ້ເປັນອຳຫຳນກິນດື່ມຂອງຕົນ
ແລູ້ວ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ມີຊີວິດ ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດແລູ້ວ  ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເປັນ
ຂຶ້ນມຳອີກໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍ 
6:55 ໂດຍວ່ຳ ເນື້ອໜັງກັບເລືອດຂອງເຮົຳເປັນອຳຫຳນທິບກິນດື່ມອັນແທູ້ຈິງ 
6:56 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຮັບເອົຳເລືອດກັບເນື້ອໜັງຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ເປັນອຳຫຳນກິນດື່ມຂອງໂຕ 
ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳສະຖິດຢູ່ໃນເຮົຳ  ແລູ້ວເຮົຳໄດູ້ເຂົ້ຳສະຖິດຢູ່ໃນຜູູ້ນັ້ນນ ຳ 
6:57 ຄື ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳ ແລູ້ວເຮົຳມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່
ຍູ້ອນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບເອົຳເຮົຳເປັນອຳຫຳນຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນ
ກ ມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ໄດູ້ຍູ້ອນເຮົຳຄືກັນ 
6:58 ນີ້ເນຳະ ເປັນອຳຫຳນທບິແທູ້ທີ່ລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ບໍ່ແມ່ນແນວທີ່ປູ່ທວດ
ຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ກິນໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງຕອນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ແລູ້ວກ ຍັງຕຳຍໄປຄື
ກັນ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບກິນດື່ມອຳຫຳນທິບນີ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິມີຊີວດິອັນຕະຫລອດໄປເປັນ-
ນິດ 
6:59 ຄ ຳກ່ຳວແນວໝູ່ນີ້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳໃນສຳລຳທ ຳຂອງພວກຢິວ ຕອນເພິ່ນ
ບອກສອນຢູ່ເມືອງ ກຳເປນຳອູມ  
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6:60 ຈັ່ງຊັ້ນ ພ ລູກສິດຫລຳຍຄົນຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນເພິ່ນເວົ້ຳແນວນີ້ ເລີຍພຳ-
ກັນຈົ່ມວ່ຳ “ຄ ຳສອນນີ້ ຟັງຍຳກແທູ້ ແມ່ນໃຜຊິເຂົ້ຳໃຈໄດູ້ນໍ້” 
6:61 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ໃນໃຈວ່ຳພວກລູກສິດພຳກັນຈົ່ມເຖິງເລື່ອງນີ້ ເພິ່ນເລີຍ
ຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄ ຳສອນນີ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສະດຸດໃຈຊັ່ນບໍ້” 
6:62 “ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິວ່ຳຈັ່ງໃດເນຳະ ຄັ່ນຊິເຫັນເຮົຳ ຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຂຶ້ນໄປປະ-
ທັບຢູ່ໝູ້ອງເດີມ 
6:63 ຄື ແມ່ນ ພຣະວິນຍຳນ ເນຳະທີ່ໃຫູ້ຊີວິດ ສ່ວນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຊ່ອຍໃຫູ້
ກ ຳໄລອີຫຍັງດອກ ແລູ້ວຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ເຮົຳເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳນີ້ ປະກອບດູ້ວຍ ພຣະ-
ວິນຍຳນ ກັບດູ້ວຍຊີວິດ 
6:64 ແຕ່ຍັງມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ບໍ່ເຊື່ອ” ຄື ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ຈັກມຳແຕ່ທ ຳອິດ
ແລູ້ວວ່ຳ ໃຜທີ່ຊິບໍ່ເຊື່ອ ກັບໃຜທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ເພິ່ນ 
6:65 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ເຮົຳເຄີຍໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ມີ
ໃຜມຳຫຳເຮົຳໄດູ້ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ມຳ” 
6:66 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມຳ ມີລູກສິດຫລຳຍຄົນກ ໄດູ້ທໍ້ຖອຍ ບໍ່ຕິດຕຳມເພິ່ນອີກເລີຍ 
6:67 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳກັບກຸ່ມສິບສອງຄົນນັ້ນວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳເດູ້ ຄຶດຢຳກ
ໜີຈຳກເຮົຳໄປຄືກັນຊັ່ນບໍ້” 
6:68  ຊີໂມນເປໂຕ ເລີຍເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຊິໄປຫຳ
ໃຜນໍ້ ມີແຕ່ນຳຍເທົຳນັ້ນທີ່ມີຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ໃຫູ້ມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
6:69 ແລູ້ວພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເກີດມີຄວຳມເຊື່ອແນ່ໃຈກັນວ່ຳ ນຳຍເປັນ ພຣະຄຣິດ 
ພຣະຜູູ້ໂຜດ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່” 
6:70  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເລືອກພວກເຈົ້ຳທັງສິບສອງຄົນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
ແລູ້ວໃນພວກເຈົ້ຳນີ້ ກ ມີຜູູ້ໜຶ່ງເປັນ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ” 
6:71 ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳນີ້ ກ ໝຳຍເຖິງ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  ລູກຊຳຍຂອງ ຊີ-
ໂມນ ນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳແມ່ນ ຢູດຳ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ເປັນຜູູ້ໜຶ່ງໃນ
ກຸ່ມສິບສອງຄົນນັ້ນ 
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ໂຢຮັນ ບົດທີ 7 
7:1 ຫລັງຈຳກແນວນັ້ນມຳ  ພຣະເຢຊູ ຍ່ຳງໄປທຳງແຄວູ້ນ ກຳລີເລ  ຍູ້ອນເພິ່ນບໍ່-
ຢຳກຍ່ຳງໃນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ຍູ້ອນວ່ຳພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ຢູ່ນັ້ນ ພວມຄອຍຖູ້ຳ
ຫຳໂອກຳດທີ່ຊິຂູ້ຳເພິ່ນ 
7:2 ພ ດີໃກູ້ຊິຮອດງຳນເທດສະກຳນສະຫລອງກຳນເກັບກ່ຽວຜົນນຳຂອງຄົນ ຢິວ 
ແລູ້ວ 
7:3 ຈັ່ງຊັ້ນພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຊັກຊວນເພິ່ນວ່ຳ “ໃຫູ້ອອກຈຳກນີ້
ແລູ້ວໄປແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ເພື່ອພວກລູກສິດຂອງອູ້ຳຍຊິໄດູ້ເຫັນກຳນງຳນທີ່ອູ້ຳຍ
ເຮັດ 
7:4 ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີໃຜເຮັດອີຫຍັງໃນທີ່ລັບໆ ບັດຢຳກໃຫູ້ຄົນອື່ນຮູູ້ຈັກນ ຳ ຄັ່ນອູ້ຳຍ
ເຮັດກຳນແນວນີ້ກ ອອກມຳສະແດງໂຕໃຫູ້ຄົນທັງໂລກໄດູ້ຮູູ້ ໂລດ ເດີ້” 
7:5 (ຄື ແມ່ນແຕ່ພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງ ພຣະເຢຊູ  ຍັງບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອໃນເພິ່ນເລີຍ) 
7:6  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບພວກນູ້ອງວ່ຳ ມັນຍັງບໍ່ທັນຮອດຍຳມຂອງອູ້ຳຍດອກ 
ແຕ່ຝ່ຳຍເວລຳພວກນູ້ອງໄປໄດູ້ຄູ່ຍຳມ 
7:7 ໂລກນີ້ບໍ່ໄດູ້ຊັງພວກນູ້ອງດອກ ແຕ່ວ່ຳມັນຊັງອູ້ຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳອູ້ຳຍໄດູ້ເປັນພະ-
ຍຳນ ເປີດເຜີຍກຳນງຳນແນວຊົ່ວຂອງມັນ 
7:8 ໃຫູ້ພວກນູ້ອງຂຶ້ນໄປງຳນສະຫລອງ ໂລດ  ແຕ່ອູ້ຳຍຍັງບໍ່ໄປງຳນສະຫລອງ
ດອກ ຍູ້ອນວ່ຳຍຳມເວລຳຂອງອູ້ຳຍຍັງບໍ່ທັນມຳຮອດຄັກ 
7:9 ພ ເວົ້ຳກັບພວກນູ້ອງຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ຍັງຢູ່ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ກ່ອນ 
7:10 ແລູ້ວບັດພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງເພິ່ນໄດູ້ຂຶ້ນໄປແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຂຶ້ນໄປງຳນ
ນ ຳຫລັງ ແຕ່ວ່ຳແອບໄປຢ່ຳງລັບໆ ໂດຍບໍ່ໄດູ້ເຜີຍໂຕ 
7:11 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ຊອກຫຳເພິ່ນຢູ່ໃນງຳນສະຫລອງນັ້ນ ຖຳມກັນ
ວ່ຳ “ຜູູ້ນັ້ນຢູ່ໃສ” 
7:12 ແລູ້ວໄດູ້ເກີດມີກຳນຈົ່ມກັນໃຫຍເ່ຖິງ ພຣະເຢຊູ  ປະຊຳຊົນຜູູ້ລຳງຄົນກ ວ່ຳ 
ເພິ່ນເປັນຜູູ້ດີ ອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນຜູູ້ດີດອກ ຜູູ້ນີ້ລັກລອບເຂົ້ຳມຳຫລອກ-
ລວງປະຊຳຊົນ 
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7:13 ແຕ່ວ່ຳບໍ່ມີໃຜກູ້ຳປຳກກູ້ຳເວົ້ຳຢ່ຳງເປີດເຜີຍເຖິງເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນວ່ຳ
ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງຢູ້ຳນພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ  
7:14 ພ ຮອດກຳງງຳນສະຫລອງນັ້ນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປເຂົ້ຳສອນຢູ່ໃນວິ-
ຫຳນ 
7:15 ແລູ້ວພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ທີ່ຟັງຢູ່ນັ້ນກ ພຳກັນແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ເວົ້ຳກັນ
ວ່ຳ “ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຮູູ້ໃນໜັງສືມຳຈຳກໃສ ຂະໜຳດບໍ່ເຄີຍຮຽນມຳກ່ອນ” 
7:16  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຫລັກຄ ຳສອນຂອງເຮົຳສອນຢູ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົຳ
ເອງດອກ ແຕ່ແມ່ນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ” 
7:17 ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢຳກຊິເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິສຳມຳດເບິ່ງອອກ
ໄດູ້ ໂລດ ວ່ຳ ຫລັກຄ ຳສອນທີ່ເຮົຳເວົ້ຳນີ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຫລືວ່ຳເຮົຳເວົ້ຳເອົຳເອງ
ຊື່ໆ 
7:18 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳຕຳມແນວຄວຳມຄຶດຂອງໂຕເອງ ຊອກຫຳກຽດໃຫູ້ເຈົ້ຳຂອງ 
ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ທີ່ຢຳກຖວຳຍກຽດແດ່ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຂົຳມຳນັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນເປັນຄົນທ່ຽງທ ຳອີຫລີ 
ບໍ່ມີຄວຳມບໍ່ເປັນທ ຳໃນໂຕເອງເລີຍ 
7:19  ໂມເຊ ໄດູ້ໃຫູ້ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ກັບພວກເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜ
ໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຮັກສຳກົດບັນຍັດນັ້ນໄວູ້ເລີຍ ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊອກຫຳ
ໂອກຳດຂູ້ຳເຮົຳ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  5:45 ກັບ 9:28) 
7:20 ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນກ ເລີຍພຳກັນເຍຳະເຍີ້ຍວ່ຳ “ແມ່ນຜີເຂົ້ຳເຈົ້ຳແລູ້ວບໍ້ ແມ່ນໃຜ
ຊອກຢຳກຂູ້ຳເຈົ້ຳດຽວນີ້” 
7:21  ພຣະເຢຊູ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນແນວໜຶ່ງ 
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນກ ໄດູ້ພຳກັນແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ” 
7:22 ສ່ວນ ໂມເຊ ນັ້ນໄດູ້ໃຫູ້ພິທີຕັດໄວູ້ກັບພວກເຈົ້ຳ (ແຕ່ວ່ຳພວກບັນພະບຸລຸດເປັນ
ຜູູ້ພຳເຮັດ ບໍ່ແມ່ນ ໂມເຊ ) ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ພຳກັນເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຄູ່ຄົນ ແມ່ນວ່ຳຊິ
ຖືກວັນຊະບຳໂຕ 
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7:23 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດຮັບພິທີຕັດໃນວັນຊະບຳໂຕ ເພື່ອຮັກສຳກົດບັນຍັດຂອງ 
ໂມເຊ ນັ້ນໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ລະເມີດໄປ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຂັດເຄືອງໃຈນ ຳເຮົຳ ທີ່ວ່ຳ
ເຮົຳໄດູ້ປົວຄົນເຈັບໃຫູ້ຫຳຍເປັນດີໃນວັນຊະບຳໂຕນັ້ນຄືກັນ 
7:24 ຢ່ຳຕັດສິນຜູູ້ອື່ນຕຳມແນວທີ່ຕຳເຫັນທຳງພຳຍນອກຊື່ໆ ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ຕັດສິນ
ຕຳມຄວຳມເປັນທ ຳ ແນວມັນຖືກມັນແມ່ນເດີ້ 
7:25 ບັດນີ້ໄທເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ຜູູ້ລຳງຄົນຖຳມກັນວ່ຳ ແມ່ນຜູູ້ນີ້ຊັ່ນບໍ້ ທີ່ພວກຜູູ້-
ນ ຳຊອກຢຳກຂູ້ຳຖິ້ມນັ້ນ 
7:26 ແຕ່ວ່ຳເບິ່ງ ຜູູ້ນີ້ເວົ້ຳຢ່ຳງໃຈກູ້ຳຫຳນ ໂລດ  ແລູ້ວພວກຫົວໜູ້ຳກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳ
ອີຫຍັງກັບ ລຳວ ເລີຍ ພວກຫົວໜູ້ຳຮູູ້ຈັກອີຫລີບໍ້ ວ່ຳຜູູ້ນີ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້-
ໂຜດນັ້ນ 
7:27 ສ່ວນພວກເຮົຳ ຮູູ້ຈັກແລູ້ວວ່ຳຜູູ້ນີ້ມຳແຕ່ໃສ ແຕ່ວ່ຳບັດ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ນັ້ນມຳແລູ້ວ ບໍ່ມີໃຜຊິຮູູ້ຈັກວຳ່ເພິ່ນມຳແຕ່ໃສ 
7:28 ບັດນີ້ ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມສອນຢູ່ໃນວຫິຳນນັ້ນ ກ ເລີຍເວົ້ຳຂຶ້ນຢ່ຳງແຮງວ່ຳ 
ໂອ່ ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກເຮົຳດີຢູ່ແລູ້ວ ວ່ຳເຮົຳມຳແຕ່ໃສ ແລູ້ວຮູູ້ຈັກວ່ຳ ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳ
ຕຳມລ ຳພັງຂອງເຮົຳເອງດອກ ແລູ້ວຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ ເປັນຜູູ້ສັດຊື່ທ່ຽງທ ຳ 
ແຕ່ສ່ວນພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເພິ່ນດອກ 
7:29 ແຕ່ສ່ວນເຮົຳເອງໄດູ້ຮູູ້ຈັກເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳມຳຈຳກເພິ່ນ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນເປັນຜູູ້
ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
7:30 ບັດນີ້ ພວກຄົນ ຢິວ ຫຳໂອກຳດຈັບເອົຳ ພຣະເຢຊູ  ແຕ່ບໍ່ມີໃຜແຕະຕູ້ອງເພິ່ນ
ໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳມັນຍັງບໍ່ທັນເຖິງຍຳມເຖິງເວລຳຂອງເພິ່ນ ທີ່ກ ຳນົດໄວູ້ນັ້ນ 
7:31 ແລູ້ວມີປະຊຳຊົນຫລຳຍຄົນທີ່ພຳກັນເຊື່ອໃນໂຕເພິ່ນ ແຕ່ຍັງເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ບັດ 
ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນລົງມຳ ເພິ່ນກ ຊິເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຫລຳຍກວ່ຳ
ຜູູ້ນີ້ຢູ່ຊັ່ນບໍ້” 
7:32 ບັດນີ້ ພ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ຍິນປະຊຳຊົນຊຸມກັນເຖິງ ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງຊີ້ 
ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໄດູ້ໃຊູ້ພວກຍຳມຮັກສຳກຳນ
ປະຈ ຳວຫິຳນ ໃຫູ້ໄປຫຳຈັບເອົຳເພິ່ນ 



297  ໂຢຮັນ 
7:33 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ບອກພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ ເຮົຳຊິຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳອີກໜ່ອຍໜຶ່ງ 
ແລູ້ວຈັ່ງຊິກັບໄປຢູ່ນ ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
7:34 ພວກເຈົ້ຳຊິຊອກຫຳເຮົຳແຕ່ວ່ຳຊິບໍ່ພໍ້ ແລູ້ວໝູ້ອງທີ່ເຮຳົຊິໄປຢູ່ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳ
ໄປບໍ່ໄດູ້ເປັນອັນຂຳດ 
7:35 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ ຜູູ້ນີ້ຄຶດວ່ຳຊິໄປຢູ່ໃສນໍ້ ທີ່ພວກເຮົຳ
ຈັ່ງຊິນ ຳຫຳບໍ່ພໍ້ ຊິໄປຫຳພວກຄົນ ຢິວ ທີ່ແຍກຍູ້ຳຍໄປຢູ່ຕ່ຳງປະເທດຊັ່ນບໍ້ ສອນ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດຢູ່ນັ້ນຕິ້ 
7:36 ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດນໍ້ແນວນັ້ນທີ່ຜູູ້ນີ້ວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຊິຊອກຫຳເຮົຳແຕ່ວ່ຳຊິບໍ່
ພໍ້ ແລູ້ວໝູ້ອງທີ່ເຮົຳຊິໄປຢູ່ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້ເປັນອັນຂຳດ” 
7:37 ບັດຮອດມື້ສຸດທູ້ຳຍ ທີ່ເປັນມື້ຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງງຳນລູ້ຽງສະຫລອງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ 
ໄດູ້ຢືນຮູ້ອງປະກຳດວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຫິວນໍ້ຳໃຫູ້ມຳຫຳເຮົຳ ຈັ່ງໄດູ້ກິນນໍ້ຳທິບ 
7:38 ຕຳມທີ່ມີ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິມີສຳຍ-
ນໍ້ຳທິບທີ່ໃຫູ້ຊີວິດ ໄຫລອອກມຳຈຳກຈິດໃຈຂອງເຂົຳຜູູ້ນັ້ນ 
7:39 ແຕ່ແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳມຳນີ້ ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງ ພຣະວິນຍຳນ  ຊຶ່ງຜູູ້ທີ່ເຊື່ອ
ວຳງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູ ຊິໄດູ້ຮັບ ແຕ່ວ່ຳຕອນນີ້  ພຣະວິນຍຳນ ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ລົງມຳ 
ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ກັບໄປສູ່ພຣະກຽດອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ 
7:40 ບັດພວກປະຊຳຊົນໄດູ້ຍິນ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນ ຫລຳຍຄົນໄດູ້ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຜູູ້
ນີ້ແມ່ນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ນັ້ນອີຫລີ” 
7:41 ອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ແມ່ນ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນອີຫລີ” ແຕ່ສ່ວນອີກ
ຜູູ້ລຳງຄົນຄັດຄູ້ຳນວ່ຳ “ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນຊິອອກມຳຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີ-
ເລ ໄດູ້ບໍ້” 
7:42 ຄືມີ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວເຖິງ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນແລູ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ້ ທີ່ວ່ຳເພິ່ນຊິ
ໄດູ້ເກີດມຳຕຳມເຊື້ອສຳຍຂອງກະສັດ ດຳວິດ  ແລູ້ວກ ຊິໄດູ້ມຳຈຳກເມືອງ ເບັດເລ-
ເຮັມ  ຖິ່ນເກີດຂອງກະສັດ ດຳວິດ ນັ້ນ 
7:43 ເລີຍມີກຳນຂັດແຍູ້ງກັນລະຫວ່ຳງປະຊຳຊົນຍູ້ອນ ພຣະເຢຊູ  
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7:44 ບັດນີ້ ຜູູ້ລຳງຄົນກ ຢຳກຈັບເອົຳ ພຣະເຢຊູ  ໂລດ  ແຕ່ວ່ຳບໍ່ມີໃຜກູ້ຳລົງມືຈັບ
ເພິ່ນເລີຍ 
7:45 ແລູ້ວພວກຍຳມຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວິຫຳນນັ້ນ ທີ່ຖືກໃຊູ້ໄປຈັບ ພຣະເຢຊູ  ຕອນ
ກັບໄປຫຳພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ໄດູ້ຖືກພວກເຂົຳ
ຖຳມວ່ຳ “ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຈັບເອົຳໂຕຜູູ້ນັ້ນມຳ” 
7:46 ພວກຍຳມນັ້ນ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ບໍ່ເຄີຍມີໃຜໄດູ້ເວົ້ຳຄັກຄືຜູູ້ນີ້ຈັກເທື່ອເລີຍ” 
7:47 ບັດນີ້ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຕອບພວກຍຳມວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນພວກເຈົ້ຳຖືກຜູູ້ນັ້ນ
ເປົ່ຳຫູ ຫລອກລວງຄືກັນກັບພວກປະຊຳຊົນຊັ່ນບໍ້ 
7:48 ມີໃຜແໜ່ ໃນພວກຜູູ້ນ ຳ ຫລືວ່ຳໃນພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ເຮົຳນີ້ ທີ່ໄດູ້ຫລົງເຊື່ອນ ຳ
ຜູູ້ນັ້ນບໍ້ 
7:49 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກປະຊຳຊົນນັ້ນ ກ ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ກຳນແຊ່ງສຳບຢູ່ແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳ
ບໍ່ຮູູ້ຈັກອີຫຍັງທຳງກົດບັນຍັດ 
7:50 ບັດນີ້  ນີໂກເດມ  (ຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳ ທີ່ໄດູ້ໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ ຕອນຍຳມກຳງ-
ຄືນນັ້ນ) ລຳວກ ເລີຍຖຳມພວກໝູ່ ຟຳຣີຊຳຍ ນັ້ນວ່ຳ 
7:51 “ກົດບັນຍັດຂອງພວກເຮົຳສອນໃຫູ້ຕັດສິນຄວຳມໃສ່ຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຊິຮັບ
ຟັງ ຮູູ້ໃນເລື່ອງຂໍ້ອູ້ຳງຂອງເຂົຳກ່ອນໄດູ້ບໍ້” 
7:52 ພວກເຂົຳເລີຍຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ໂອ່ ໂຕເປັນຊຳວ ກຳລີເລ ມຳນ ຳກັນຊະບໍ້ ໃຫູ້
ຄົ້ນຫຳໃນໜັງສືເບິ່ງເອົຳ ໂລດ  ມັນບໍ່ເຄີຍມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳມຳ
ຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ຈັກເທື່ອດອກ” 
7:53 ຕໍ່ຈຳກຫັ້ນມຳ ຕ່ຳງຄົນກ ຕ່ຳງພຳກັນເມືອເຮືອນຂອງໃຜຂອງມັນ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 8 
8:1 ແຕ່ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນໄດູ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງພູເຂົຳໝຳກກອກເທດ 
8:2 ພ ຮອດຕອນເຊົ້ຳ ເພິ່ນໄດູ້ກັບມຳເຂົ້ຳວຫິຳນນັ້ນອີກ ແລູ້ວພວກປະຊຳຊົນກ ພຳ-
ກັນມຳຫຳເພິ່ນ ເພິ່ນເລີຍນັ່ງລົງແລູ້ວສອນພວກເຂົຳ 
8:3 ບັດນີ້ ພວກນັກທ ຳ ກັບພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ໄດູ້ຈັບແມຍິ່ງຜູູ້ໜຶ່ງພວມຫລິ້ນ-
ຊູູ້ຢູ່ ແລູ້ວໄດູ້ນ ຳເອົຳນຳງນັ້ນມຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກປະຊຳຊົນ 
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8:4 ແລູ້ວພວກເຂົຳບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຈຳນ ແມ່ຍິງຄົນນີ້ຖືກພວກເຮົຳຈັບ
ຕອນພວມຫລິ້ນຊູູ້ຢູ່ 
8:5 ບັດນີ້  ໂມເຊ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດວ່ຳ ໃຫູ້ຂວູ້ຳງກູ້ອນຫີນໃສ່ປະຫຳນຊີວິດ
ຄົນແນວນີ້ ອຳຈຳນວ່ຳຈັ່ງໃດ” 
8:6 ຄື ພວກເຂົຳລອງລໍ້ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ແນວນີ້ ເພື່ອຊິມີແນວຈັບຜິດຫຳເລື່ອງໃສ່
ເພິ່ນ ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ນັ່ງກົ້ມໜູ້ຳລົງ ເອົຳນິ້ວມືຂຽນໃສ່ຂີ້ດິນ ທ ຳທ່ຳບໍ່ໄດູ້ຍິນເຂົຳ
ເວົ້ຳ 
8:7 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳສໍ່ຖຳມເພິ່ນຫລຳຍເຂົ້ຳ  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຢືນຂຶ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ໃນ
ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ໃດບໍ່ມີບຳບກ ໃຫູ້ເອົຳກູ້ອນຫີນແກວ່ງໃສ່ນຳງນີ້ກ່ອນໝູ່ ໂລດ ” 
8:8 ເວົ້ຳແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ນັ່ງກົ້ມລົງ ຂຽນໃສ່ຂີ້ດິນຕໍ່ອີກ 
8:9 ບັດພ ໄດູ້ຍິນເພິ່ນເວົ້ຳ ກ ແທງໃຈດ ຳຂອງພວກເຂົຳ ເຂົຳເລີຍຄ່ອຍຫລົບໜີອອກ
ໄປ ເທື່ອລະຄົນໆ ຜູູ້ມີອຳຍຸໄປກ່ອນ ລົງມຳຈົນຮອດໝົດຄູ່ຄົນ ເຫລືອແຕ່ ພຣະເຢ-
ຊູ ກັບແມຍິ່ງທີ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳປະຊຳຊົນນັ້ນ 
8:10 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຢືນຂຶ້ນ ເຫັນວ່ຳຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ໜໄີປໝົດແລູ້ວ ເລີຍເວົ້ຳ
ກັບແມຍິ່ງນັ້ນວ່ຳ ນຳງເອີຍ ພວກຜູູ້ກ່ຳວຫຳໃສ່ເຈົ້ຳນັ້ນໄປໃສໝົດ ບໍ່ມີໃຜຊິໃຫູ້
ໂທດເຈົ້ຳບໍ້ 
8:11 ແມຍິ່ງນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ມີແລູ້ວ ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ  ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງວ່ຳ ຄັ່ນ
ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳກ ບໍ່ມີໂທດໃຫູ້ເຈົ້ຳຄືກັນ ໄປຊະ ແລູ້ວຢ່ຳຊູູ່ມຳເຮັດຜິດບຳບຕໍ່ໄປອີກເດີ້ 
8:12 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ສອນພວກປະຊຳຊົນຕໍ່ອີກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳເປັນແສງສະ-
ຫວ່ຳງໃຫູ້ຊຳວໂລກ ຜູູ້ທີ່ໄປນ ຳເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ຫລົງຢູ່ໃນຄວຳມມືດ ແຕ່ຊິມີແສງສະ-
ຫວ່ຳງໃນຊີວິດ”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  1:9) 
8:13 ບັດນີ້ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ ບັດເຈົ້ຳມຳເວົ້ຳເປັນພະຍຳນເຖິງໂຕ-
ເຈົ້ຳເອງ ຈັ່ງຊັ່ນຄ ຳພະຍຳນຂອງເຈົ້ຳໃຊູ້ບໍ່ໄດູ້ 
8:14  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ ແມ່ນວ່ຳເຮົຳຊິເວົ້ຳເປັນພະຍຳນເຖິງໂຕເຮົຳເອງ 
ຄ ຳພະຍຳນຂອງເຮົຳກ ເປັນຄວຳມສັດຈິງ ຍູ້ອນເຮົຳຮູູ້ຈັກວ່ຳເຮົຳມຳຈຳກໃສແລູ້ວ
ຊິໄປໃສ 
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8:15 ສ່ວນພວກເຈົ້ຳນີ້ ມັກຊິຕັດສິນຕຳມຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ແຕ່ສ່ວນເຮົຳກ ບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນ
ຜູູ້ໃດ 
8:16 ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນວ່ຳເຮົຳຊິໃຫູ້ກຳນຕັດສິນ ກຳນຕັດສິນຂອງເຮົຳນັ້ນກ ຖືກຕູ້ອງ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຜູູ້ດຽວ ແຕ່ເຮົຳຢູ່ນ ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ທີ່ສະຖິດຢູ່ນ ຳເຮົຳ ຄື
ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ 
8:17 ແລູ້ວໃນກົດບັນຍັດມີຂຽນໄວູ້ອີກວ່ຳ ຄັ່ນມີສອງຄົນໃຫູ້ກຳນ ຄ ຳພະຍຳນຂອງ
ເຂົຳສອງຄົນນັ້ນກ ໃຫູ້ຖືວ່ຳເປັນຄວຳມຈິງແລູ້ວ 
8:18 ທີ່ວ່ຳເຮົຳເປັນພະຍຳນອູ້ຳງເຖິງໂຕເຈົ້ຳຂອງກ ແມ່ນ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຜູູ້
ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ ເພິ່ນກ ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ກຳນກັບເຮົຳນ ຳ 
8:19 ບັດນີ້ພວກເຂົຳໄດູ້ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຢູ່ໃສເນຳະ ພໍ່ເຈົ້ຳນັ້ນ”  ພຣະເຢຊູ 
ຕອບວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເຮົຳດອກ ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຄັ່ນ
ແມ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກເຮົຳອີຫລີ ເຈົ້ຳຕູ້ອງຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳຄືກັນ” 
8:20  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ຕອບພວກເຂົຳ ຢູ່ແຖວຄັງເງິນຕອນທີ່
ເພິ່ນພວມສອນໃນວິຫຳນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຈັບກຸມເພິ່ນເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຍັງບໍ່ທັນເຖິງ
ເວລຳຂອງເພິ່ນທີ່ກ ຳນົດໄວູ້ນັ້ນ 
8:21 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ ເຮົຳຊິອອກຈຳກນີ້ໄປ ແລູ້ວ
ພວກເຈົ້ຳຊິຊອກຫຳເຮົຳຢູ່ ແຕ່ຊິຕຳຍໄປໃນກຳນບຳບຂອງໂຕເອງ ສ່ວນໝູ້ອງທີ່
ເຮົຳຊິໄປນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້ເປັນອັນຂຳດ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  7:34) 
8:22 ບັດນີ້ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ເລີຍເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ໂອ່ ເຂົຳຊິໄປຂູ້ຳໂຕເອງຕຳຍ
ຊັ່ນບໍ້ ຄືເຫັນເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໝູ້ອງທີ່ເຂົຳຊິໄປນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້ເປັນອັນຂຳດ’” 
8:23  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳມຳຈຳກຂູ້ຳງລຸມນີ້ 
ແຕ່ເຮົຳມຳຈຳກເບື້ອງເທິງ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຢູ່ຝ່ຳຍໂລກນີ້ ແຕ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ
ນີ້ 
8:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິຕຳຍໄປໃນກຳນບຳບຂອງໂຕ
ເອງ ຄັ່ນບໍ່ຮັບເຊື່ອໃນເຮົຳ ວຳ່ເປັນຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຊູ້ມຳນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິຕຳຍໄປໃນ
ກຳນບຳບຂອງໂຕເອງ” 
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8:25 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເດ ແມ່ນຜູູ້ໃດຊັ່ນ”  ພຣະເຢຊູ ເລີຍ
ຕອບວ່ຳ “ກ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຕຳມທີ່ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳມຳແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນເນຳະ” 
8:26 “ເຮົຳມີຫລຳຍແນວທີ່ຊິເວົ້ຳຢູ່ ແລູ້ວມີກຳນຕັດສິນເຖິງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຈັ່ງໃດກ 
ຕຳມ ສ່ວນຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນີ້ ເພິ່ນເປັນຜູູ້ທ່ຽງທ ຳສັດຈິງ ແລູ້ວແນວທີ່ເຮົຳກ່ຳວ
ໃຫູ້ຊຳວໂລກນີ້ ເປັນແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນຈຳກເພິ່ນ” 
8:27 ບັດນີ້ພວກເຂົຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳເຖິງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
8:28  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳອີກວ່ຳ ບັດພ ພວກເຈົ້ຳຍົກເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດຂຶ້ນໄວູ້ນັ້ນ 
ບັດນັ້ນເນຳະ ພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ເມື່ອວ່ຳ ເຮົຳນີ້ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນອີຫລີທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ມຳ 
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ກັນວ່ຳ ເຮຳົບໍ່ໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງຕຳມໃຈມັກ ແຕ່ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳຕຳມ
ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ບອກໄດູ້ສອນເຮົຳມຳນັ້ນ 
8:29 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ ເພິ່ນສະຖິດຢູ່ນ ຳເຮົຳ ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ບໍ່ໄດູ້ປະໄດູ້ຖິ້ມເຮົຳໃຫູ້ຢູ່ຜູູ້ດຽວ ຄືເຮົຳເຮັດຕຳມແນວທີ່ເພິ່ນພ ໃຈຢູ່ຕະ-
ຫລອດ 
8:30 ຕອນທີ່ ພຣະເຢຊູ ພວມເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳຢູ່ນີ້ ໄດູ້ມີຫລຳຍຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອວຳງໃຈ
ໃນເພິ່ນ 
8:31 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກຢິວທີ່ຮັບເຊື່ອໃນເພິ່ນນັ້ນວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳ
ດ ຳລົງຢູ່ໃນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳນີ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳອີຫລີ 
8:32 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ຈັກຄວຳມເປັນຈິງ ແລູ້ວຄວຳມຈິງນີ້ ຊິປົດປ່ອຍພວກເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ມີເສລີພຳບເປັນໄທແທູ້ 
8:33 ພວກເຂົຳຄັດຄູ້ຳນວ່ຳ “ພວກເຮົຳນີ້ໄດູ້ເປັນລູກຫລຳນຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ພໍ່ຕະ-
ກູນຂອງເຮົຳຢູ່ດີໆ ແລູ້ວບໍ່ເຄີຍເປັນຄົນໃຊູ້ຂອງໃຜຈັກເທື່ອ ແລູ້ວເປັນຫຍັງຈັ່ງ
ເວົ້ຳວ່ຳຊິປົດປ່ອຍພວກເຮົຳໃຫູ້ມີເສລີພຳບເປັນໄທແທູ້” 
8:34  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຄູ່ຄົນທີ່ເຮັດ
ຄວຳມຜິດບຳບ ກ ຕົກເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງບຳບນັ້ນ 
8:35 ຕຳມຫລັກແລູ້ວ ຂູ້ຳທຳດກ ບໍ່ໄດູ້ພັກອຳໄສຢູ່ໃນວັງຂອງນຳຍຕະຫລອດ ມີແຕ່
ລູກນຳຍນັ້ນເນຳະທີ່ມີສິດ ໃຫູ້ຢູ່ໃນວັງຂອງນຳຍຕະຫລອດ 
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8:36 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນ ພຣະບຸດ ປົດປ່ອຍພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດ ໃຫູ້ມີເສລີພຳບ ພວກ
ເຈົ້ຳຊິມີເສລີພຳບອີຫລີ 
8:37 ເຮົຳຮູູ້ຈັກວ່ຳພວກເຈົ້ຳເປັນລູກຫລຳນຕຳມເຊື້ອສຳຍຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ຢູ່ດີ  
ແຕ່ພວກເຈົ້ຳພະຍຳຍຳມທີ່ຊິຂູ້ຳເຮົຳຍູ້ອນວ່ຳ ຄ ຳຂອງເຮົຳບໍ່ມີທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນພວກ
ເຈົ້ຳເລີຍ 
8:38 ສ່ວນເຮົຳນີ້ ໄດູ້ເວົ້ຳຕຳມແຕ່ແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຫັນຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງ
ເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳພຳກັນເອົຳແບບຕຳມແນວທີ່ເຫັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳເຮັດ 
8:39 ພວກເຂົຳຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ພໍ່ຂອງພວກເຮົຳນີ້ກ ຄື ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນເນຳະ” 
ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວຳ່ “ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳເປັນລູກຫລຳນຂອງ ອັບຣຳຮຳມ ອີຫລີ ພວກ
ເຈົ້ຳຄືຊິເຮັດຕຳມກຳນງຳນ ແນວທີ່ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ພຳເຮັດ” 
8:40 ແຕ່ວ່ຳ ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳຫຳໂອກຳດຂູ້ຳເຮົຳ ຜູູ້ທີ່ນ ຳຄວຳມຈິງຈຳກພຣະເຈົ້ຳມຳ-
ບອກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ສ່ວນ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ ລຳວກ ບໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີ້ 
8:41 “ແຕ່ພວກເຈົ້ຳ ກ ເຮັດນ ຳແນວທີ່ພໍ່ຂອງເຈົ້ຳພຳເຮັດຕ່ຳງຫຳກ” ແລູ້ວພວກຢິວ
ນັ້ນເວົ້ຳເຍຳະເຢີ້ຍໃສ່ເພິ່ນວ່ຳ “ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເກີດຈຳກກຳນລ່ວງປະເວນີຄືເຈົ້ຳ
ດອກ ແລູ້ວພວກເຮົຳມີພໍ່ຢູ່ຜູູ້ດຽວ ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳນັ້ນເນຳະ” 
8:42  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳອີ-
ຫລີ ພວກເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຮັກແພງເຮົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້
ເຮົຳມຳນີ້ ແລູ້ວເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳຕຳມໃຈມັກຂອງເຮົຳ 
8:43 ມັນເປັນຫຍັງ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈສ ຳນຽງເວົ້ຳຂອງເຮຳົບໍ້ ຫລືວ່ຳໃຈພວກເຈົ້ຳບໍ່
ສຳມຳດຮັບຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳໄດູ້ 
8:44 ຄືພວກເຈົ້ຳມຳຈຳກ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳ
ມັກເຮັດຕຳມໃຈມັກຂອງພໍ່ເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ວ່ຳມັນເປັນຄຳດຕະກອນແຕ່ຕົ້ນສະບັບມຳ 
ແລູ້ວມັນບໍ່ເຄີຍຢືນຢູ່ໃນຄວຳມຈິງເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳມັນບໍ່ມີຄວຳມສັດຈິງໃນໂຕມັນ
ເອງ ບັດມັນເວົ້ຳແນວຂີ້ຕົວະອອກມຳ ມັນເວົ້ຳຈຳກຄັງຂອງມັນເອງ ຍູ້ອນວ່ຳມັນ
ເປັນເຈົ້ຳຂີ້ຕົວະ ກັບເປັນພໍ່ຂອງຄວຳມຂີ້ຕົວະທັງໝົດ 
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8:45 ແລູ້ວທີ່ວ່ຳເຮົຳເວົ້ຳຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ເປັນເຫດທີ່ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອເຮົຳ 
8:46 ມີຜູູ້ໃດແໜ່ ໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ສຳມຳດຊີ້ໄດູ້ວ່ຳເຮົຳມີບຳບໃນໂຕເອງ ແລູ້ວຄັ່ນ
ເຮົຳບອກແຕ່ແນວເປັນຈິງ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອເຮົຳ 
8:47 ຄື ຜູູ້ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍພຣະເຈົ້ຳ ກ ຮັບຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ບໍ່ຍອມຟັງເຮົຳນີ້ ກ ສະແດງວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍພຣະເຈົ້ຳເລີຍ” 
8:48 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ຕອບເຍຳະເຢິ້ຍໃສ່ ພຣະເຢຊູ ອີກວ່ຳ “ທີ່ພວກ
ເຮົຳວ່ຳເຈົ້ຳເປັນຄົນ ຊຳມຳເຣຍ  ກັບວ່ຳມີຜີຮູ້ຳຍຢູ່ກ ຖືກແລູ້ວ ແມ່ນບໍ່ເນຳະ” 
8:49  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ມີຜີຮູ້ຳຍດອກ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳໃຫູ້ກຽດພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳລົບຫລູ່ກຽດຂອງເຮົຳ 
8:50 ແລູ້ວເຮົຳບໍ່ຊອກຫຳກຽດໃຫູ້ໂຕເອງດອກ ແຕ່ວ່ຳມີອີກຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ຫຳກຽດໃຫູ້ 
ແລູ້ວຕັດສິນດູ້ວຍຄວຳມຍຸດຕິທ ຳ 
8:51 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ ‘ຜູູ້ໃດທີ່ຢຶດໝັ່ນ ຮັກສຳຄ ຳຂອງເຮົຳ
ໄວູ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ພໍ້ຄວຳມຕຳຍຈັກເທື່ອ’” 
8:52 ແລູ້ວພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ກ ເວົ້ຳອີກວ່ຳ “ເວົ້ຳສໍ່ຳນີ້ເຮົຳກ ຮູູ້ວ່ຳເຈົ້ຳມີຜີຮູ້ຳຍ
ແລູ້ວ ຄື ອັບຣຳຮຳມ ກັບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງກ ຕຳຍໄປແລູ້ວ ແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຍັງມຳຫຳ
ວ່ຳ ຄົນທີ່ຢຶດໝັ່ນໃນຄ ຳຂອງເຈົ້ຳຊິບໍ່ຮູູ້ຈັກລົດຊຳດຂອງຄວຳມຕຳຍຈັກເທື່ອ 
8:53 ສໍ່ຳເຈົ້ຳນີ້ ໃຫຍ່ກວ່ຳບັນພະບຸລຸດ ອັບຣຳຮຳມ ອີກບໍ້ ຄື ລຳວ ໄດູ້ຕຳຍໄປແລູ້ວ 
ແລູ້ວພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ໄດູ້ຕຳຍໄປໝົດແລູ້ວຄືກັນ ເຈົ້ຳ
ຄຶດວ່ຳເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ດີເດັ່ນມຳແຕ່ໃສ” 
8:54  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ຄັ່ນເຮົຳຫຳກຽດໃຫູ້ໂຕເອງ ກຽດແນວນັ້ນບໍ່ມີປະ-
ໂຫຍດຫຍັງ ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳນີ້ເນຳະ ທີ່ໃຫູ້ກຽດເຮົຳຕ່ຳງຫຳກ 
ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະທີ່ພວກເຈົ້ຳຫຳວ່ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳ ຂອງພວກເຈົ້ຳເອງ 
8:55 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເພິ່ນດອກ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳນີ້ຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນ ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳຊິປະຕິ-
ເສດວ່ຳເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນ ເຮົຳກ ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳນີ້ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳ
ຮູູ້ຈັກເພິ່ນອີຫລີ ແລູ້ວກ ຢຶດໝັ່ນຮັກສຳຄ ຳຂອງເພິ່ນນ ຳ 
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8:56 ປູ່ທວດ ອັບຣຳຮຳມ ຂອງພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມຍິນດີທີ່ຊິເຫັນມື້ຂອງເຮົຳ  ລຳວ 
ໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນແລູ້ວ ຈັ່ງດີອົກດີໃຈຫລຳຍ”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ປະຖົມມະການ  12:1-3) 
8:57 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ນ ຳຂອງຄົນ ຢິວ ກ ເຍຳະເຍີ້ຍ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ອຳຍຸເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນ
ໄດູ້ຮອດຫູ້ຳສິບປີຊໍ້ຳ ແລູ້ວເຈົ້ຳເຄີຍເຫັນ ອັບຣຳຮຳມ ຢູ່ໃສ” 
8:58  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳກ່ອນທີ່ ອັບ-
ຣຳຮຳມ ບໍ່ທັນເກີດພູູ້ນ ເຮົຳດ ຳລົງຢູ່ແລູ້ວ” 
8:59 ບັດນີ້ພວກຢິວນັ້ນກ ພຳກັນຈັບກູ້ອນຫີນຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວວ່ຳຊິແກວ່ງໃສ່ ພຣະເຢ-
ຊູ  ແຕ່ວ່ຳເພິ່ນຫລົບໂຕຈຳກພວກເຂົຳຍ່ຳງຜ່ຳນພວກເຂົຳອອກໄປ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 9 
9:1 ຕອນ ພຣະເຢຊູ ພວມຍ່ຳງຜ່ຳນພວກເຂົຳໄປນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ເຫັນຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່
ຕຳບອດມຳແຕ່ເກີດ 
9:2 ບັດນີ້ລູກສິດຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ອຳຈຳນ ແມ່ນບຳບຂອງໃຜແໜ່ ທີ່ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້-
ຊຳຍຜູູ້ນີ້ຕຳບອດມຳແຕ່ເກີດ ແມ່ນບຳບຂອງເຂົຳບໍ້ ຫລືບຳບຂອງພໍ່ແມເ່ຂົຳ 
9:3  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ ຜູູ້ນີ້ກັບພໍ່ແມຂ່ອງເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດບຳບກ ຳອີຫຍັງທີ່ເປັນເຫດ
ດອກ ແຕ່ເພື່ອໃຫູ້ກຳນງຳນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳປຳກົດຜ່ຳນທຳງໂຕຂອງ
ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ 
9:4 ແລູ້ວເຮົຳຊິຕູ້ອງເຮັດກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳໃຫູ້ສ ຳເລັດໃນ
ຍຳມແຈູ້ງ ຍູ້ອນຍຳມມືດພວມຊິມຳ ທີ່ຊິບໍ່ມີໃຜເຮັດກຳນເຮັດງຳນໄດູ້ເລີຍ 
9:5 ບັດຍຳມເຮົຳຍັງຢູ່ໃນໂລກ ເຮົຳເປັນຄວຳມສະຫວ່ຳງຂອງຊຳວໂລກ 
9:6 ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຖົ່ມນໍ້ຳລຳຍລົງດິນ ເຮັດພ ເປັນກູ້ອນດິນໜຽວ ແລູ້ວກ 
ເອົຳນໍ້ຳລຳຍປະສົມດິນນັ້ນ ທຳໃສ່ຕຳຂອງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ 
9:7 ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ ໃຫູ້ໄປລູ້ຳງຕຳໃນສະ ສີໂລອຳມ ເດີ້ (“ສະ ສີໂລອຳມ ” ແປ
ວ່ຳ ຊຶ່ງຖືກໃຊູ້ໄປ) ເຂົຳຈັ່ງໄປລູ້ຳງອອກ ແລູ້ວກັບມຳເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ແລູ້ວ 
9:8 ບັດນີ້ ໄທບູ້ຳນກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຄີຍເຫັນຄົນຕຳບອດຜູູ້ນີ້ມຳກ່ອນ ຈັ່ງຖຳມກັນ
ວ່ຳ “ໂອ່ ຜູູ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນຕຳບອດນັ້ນຊັ່ນບໍ້ ທີ່ເຄີຍນັ່ງຂ ທຳນ” 
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9:9 ຜູູ້ລຳງຄົນກ ວ່ຳ “ເອີ ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ” ອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ວຳ່ “ຜູູ້ນີ້ໜູ້ຳຕຳຄືກັນຊື່ໆ” 
ແຕ່ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນບອກວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ” 
9:10 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳສອບຖຳມຄົນນັ້ນວ່ຳ “ເຮັດຈັ່ງໃດຕຳເຈົ້ຳຈັ່ງເຊົຳບອດເຫັນຮຸ່ງ
ໄດູ້” 
9:11 ຄົນຕຳບອດເລີຍບອກວ່ຳ “ມີຄົນຊື່ວ່ຳ ເຢຊູ ໄດູ້ເອົຳດິນໜຽວມຳທຳຕຳຂູ້ອຍ 
ແລູ້ວກ ບອກຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ໃຫູ້ໄປລູ້ຳງຕຳໃນສະ ສີໂລອຳມ ’ ຂູ້ອຍເລີຍໄປລູ້ຳງອອກ 
ແລູ້ວຈັ່ງເຫັນຮຸ່ງໄດູ້” 
9:12 ພວກຄົນນັ້ນກ ຖຳມວ່ຳ “ເພິ່ນຢູ່ໃສ” ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນຕອບວ່ຳ “ຂູ້ອຍກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກ” 
9:13 ພວກເຂົຳໄດູ້ພຳຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍຕຳບອດນັ້ນໄປຫຳພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  
9:14 ມື້ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດດິນໜຽວປົວຄົນຕຳບອດນັ້ນ ພ ດີແມ່ນວັນຊະບຳໂຕ ມື້
ຢຸດພັກງຳນຂອງພວກຢິວ 
9:15 ບັດນີ້ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ຖຳມຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນຊໍ້ຳອີກ ເຖິງເຫດທີ່ຕຳຂອງ
ເຂົຳເຊົຳບອດເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນເລີຍເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ເພິ່ນກ ເອົຳດິນໜ
ຽວມຳທຳຕຳຂູ້ອຍ ພ ຂູ້ອຍໄປລູ້ຳງອອກແລູ້ວ ຂູ້ອຍກ ເຫັນຮຸ່ງ ໂລດ ” 
9:16 ແລູ້ວ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ລຳງຄົນກ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳດອກ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ຮັກສຳວັນຊະບຳໂຕ ມື້ຢຸດພັກງຳນຂອງເຮຳົໄວູ້” ອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ 
ຄັດຄູ້ຳນວ່ຳ “ຄົນບຳບຊິສຳມຳດເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຂະໜຳດນີ້ໄດູ້ຈັ່ງໃດ” 
ກ ເລີຍເກີດກຳນຂັດແຍູ້ງກັນລະຫວ່ຳງພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ໃນເລື່ອງນີ້ 
9:17 ພວກເຂົຳກ ເລີຍຖຳມຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍຕຳບອດນັ້ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳວ່ຳຈັ່ງໃດ ເລື່ອງຜູູ້-
ນັ້ນ ທີ່ວ່ຳເຂົຳປົວຕຳຂອງເຈົ້ຳເຊົຳບອດເຫັນຮຸ່ງໄດູ້” ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ຕອບວ່ຳ “ເພິ່ນ
ຕູ້ອງເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
9:18 ແຕ່ວ່ຳບັດນີ້ພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ບໍ່ຍອມເຊື່ອຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ວ່ຳເຄີຍຕຳບອດມຳ
ແຕ່ເກີດແລູ້ວກັບມຳເຫັນຮຸ່ງໄດູ້  ພວກເຂົຳກ ເລີຍເອີ້ນພໍ່ແມຂ່ອງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍ
ຕຳບອດແລູ້ວເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ນັ້ນມຳ 
9:19 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຖຳມພໍ່ແມນ່ັ້ນວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ນີ້ບໍ້ ລູກຊຳຍຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ເຈົ້ຳ
ວ່ຳຕຳບອດມຳແຕ່ເກີດ ບັດນີ້ເຂົຳເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ແນວໃດຊັ່ນ” 
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9:20 ພໍ່ແມຂ່ອງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເອີ້ ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ ລູກຊຳຍ
ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳກ ຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ເຂົຳຕຳບອດມຳແຕ່ເກີດອີຫລີ” 
9:21 “ແຕ່ວ່ຳກຳນທີ່ເຂົຳເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ແລູ້ວນັ້ນ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ບໍ່ຮູູ້ວຳ່ມັນເປັນໄປໄດູ້ແນວໃດ 
ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ແມ່ນໃຜປົວຕຳຂອງເຂົຳໃຫູ້ເຫັນຮຸ່ງໄດູ້  ເຂົຳກ ເປັນຜູູ້ໃຫຍແ່ລູ້ວ 
ໃຫູ້ຖຳມເຂົຳເບິ່ງ ເຂົຳຊິບອກເອງ” 
9:22 ພໍ່ແມຂ່ອງເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳຢູ້ຳນພວກຫົວໜູ້ຳຄົນ ຢິວ  ທີ່ວ່ຳ
ພວກຢິວນັ້ນໄດູ້ຕົກລົງກັນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັບປຳກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນ ພຣະ-
ຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ ກ ຊິຖືກຕັດອອກຈຳກສະໂມສອນສຳລຳທ ຳ 
9:23 ເປັນຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ທີ່ພໍ່ແມຈ່ັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຂົຳເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ຖຳມ
ເຂົຳເອົຳເອງ” 
9:24 ບັດນີ້ ພວກຫົວໜູ້ຳຄົນ ຢິວ ກ ເລີຍເອີ້ນໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍຕຳບອດໃຫູ້ມຳອີກ 
ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳຕູ້ອງໃຫູ້ກຽດພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ນັ້ນ ເຮົຳຮູູ້ຈັກວ່ຳ
ເຂົຳເປັນຄົນບຳບຊື່ໆ” 
9:25 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ເພິ່ນຜູູ້ນີ້ເປັນບຳບຫລືບໍ່ເປັນ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ຈັກນ ຳ
ເຂົຳ ແຕ່ຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຂູ້ອຍເຄີຍຕຳບອດມຳກ່ອນ ແລູ້ວບັດນີ້ຂູ້ອຍເຫັນຮຸ່ງໄດູ້
ແລູ້ວ” 
9:26 ແລູ້ວພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ໄດູ້ຖຳມເຂົຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ “ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ເຮັດຫຍັງໃຫູ້ເຈົ້ຳແໜ່ 
ເຂົຳປົວຕຳເຈົ້ຳໄດູ້ແນວໃດເຖິງເຫັນຮຸ່ງໄດູ້” 
9:27 ຄົນນັ້ນຕອບວ່ຳ “ໂອ່ ຂູ້ອຍໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ ກ ຍັງບໍ່ຟັງ ເປັນຫຍັງຄື
ຢຳກຟັງອີກ ພວກເຈົ້ຳຄຶດຢຳກຊິເຂົ້ຳເປັນລູກສິດຂອງເພິ່ນນ ຳຊັ່ນບໍ້” 
9:28 ບັດນີ້ ພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ຈັ່ງເວົ້ຳໃສ່ຜູູ້ຊຳຍນັ້ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳນີ້ເນຳະ ເປັນລູກສິດ
ຂອງເຂົຳ ຝ່ຳຍພວກເຮົຳກ ເປັນລູກສິດຂອງ ໂມເຊ  
9:29 ສ່ວນ ໂມເຊ ນີ້ ພວກເຮົຳກ ຮູູ້ດີວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ລຳວ ອີຫລີ ແຕ່ຝ່ຳຍ
ຄົນນັ້ນ ເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ເຂົຳມຳແຕ່ໃສ” 
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9:30 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ໂອ່ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດແທູ້ ທີ່ວ່ຳພວກ
ເຈົ້ຳຍັງບໍ່ຮັບຮູູ້ໃນເພິ່ນ ວ່ຳເພິ່ນມຳແຕ່ໃສ ຂະໜຳດຕຳຂອງຂູ້ອຍເພິ່ນກ ຍັງປົວໃຫູ້
ເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ 
9:31 ຄົນເຮົຳຮູູ້ກັນດີວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຮັບຟັງຄົນບຳບດອກ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ເຄົຳ-
ລົບເຄົຳລົບກັບເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເພິ່ນກ ຊິຮັບຟັງເຂົຳ 
9:32 ຄື ຕັ້ງແຕ່ເລິມແຮກຂອງໂລກມຳ ບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນວ່ຳມີໃຜສຳມຳດປົວຄົນທີ່ຕຳ-
ບອດມຳແຕ່ເກີດ ໃຫູ້ເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ 
9:33 ຄັ່ນແມ່ນຄົນຜູູ້ນີ້ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຄືຊິບໍ່ສຳມຳດເຮັດຫຍັງໄດູ້ດອກ” 
9:34 ແລູ້ວພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ກ ເວົ້ຳໃສ່ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ “ໂອູ້ ຂະໜຳດມຶງນີ້ເປັນຄົນ
ຂີ້ບຳບມຳແຕ່ເກີດ ບັດນີ້ຊິມຳສອນພວກອຳຈຳນເຮົຳນີ້ຊັ່ນບໍ້” ພ ເວົ້ຳແລູ້ວພວກ
ຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ກ ເລີຍໄລ່ເຂົຳ ຕັດອອກຈຳກສະມຳຊິກສຳລຳທ ຳ 
9:35 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ໄດູ້ໄລ່ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນອອກຈຳກສະ-
ມຳຊິກສຳລຳທ ຳ ເພິ່ນກ ເລີຍໄປຫຳເຂົຳ ແລູ້ວຖຳມວ່ຳ “ເຈົ້ຳເຊື່ອໃນເລື່ອງ ພຣະ-
ບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳບໍ່” 
9:36 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເອີ້ ຜູູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ ຊ່ອຍບອກມຳນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ເພື່ອ
ຂູ້ອຍຊິໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນເພິ່ນນ ຳ” 
9:37  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳເຄີຍເຫັນຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຄືແມ່ນຜູູ້ນັ້ນເນຳະ 
ທີ່ພວມເວົ້ຳນ ຳເຈົ້ຳຢູ່ດຽວນີ້” 
9:38 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳເຊື່ອ” ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຄຸກເຂົ່ຳລົງຂຳບ
ນະມັດສະກຳນ ພຣະເຢຊູ  
9:39 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ສ່ວນເຮົຳໄດູ້ມຳໃນໂລກນີ້ ຍູ້ອນກຳນພິພຳກສຳຕັດ-
ສິນ ເພື່ອຄົນທີ່ບໍ່ຮູູ້ບໍ່ເຫັນ ຊິໄດູ້ເຫັນ  ກັບເພື່ອຄົນທີ່ໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນ ຊິກັບເປັນຄົນ
ຕຳບອດ” 
9:40 ບັດນີ້ ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຢູ່ກັບ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ພ ໄດູ້ຍິນເພິ່ນ
ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນ ກ ຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ໂອ່ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ພວກເຮົຳກ ຕຳບອດຄືກັນ
ຊັ່ນບໍ້” 
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9:41  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຕຳບອດອີຫລີ ເຈົ້ຳກ ບໍ່ເປັນບຳບດອກ 
ແຕ່ບັດພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກເຮົຳເຫັນຮູູ້ເລື່ອງດີແລູ້ວ’ ຈັ່ງຊັ້ນບຳບຂອງພວກ
ເຈົ້ຳກ ຍັງຄົງຢູ່” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 10 
10:1  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະວ່ຳ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປ
ໃນຄອກແກະທຳງປະຕູ ແຕ່ວ່ຳໄດູ້ປີນເຂົ້ຳໄປທຳງອື່ນໆ ຄົນແບບນັ້ນແມ່ນຂະ-
ໂມຍກັບໂຈນຜູູ້ຮູ້ຳຍ 
10:2 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ເຂົ້ຳໄປທຳງປະຕູ ກ ແມ່ນຜູູ້ລູ້ຽງຂອງແກະນັ້ນເນຳະ 
10:3 ແລູ້ວຍຳມຜູູ້ເຝົ້ຳປະຕູກ ຊິເປີດໃຫູ້ ລຳວ  ແລູ້ວສ່ວນແກະນັ້ນ ກ ໄດູ້ຟັງສຽງເວົ້ຳ
ຂອງ ລຳວ  ແລູ້ວຜູູ້ລູ້ຽງແກະກ ຊິເອີ້ນແກະຂອງ ລຳວ ຕຳມຊື່ຂອງມັນ ແລູ້ວນ ຳ
ແກະອອກຈຳກຄອກນັ້ນໄປ 
10:4 ແລູ້ວບັດອອກມຳຈຳກຄອກນັ້ນ ຜູູ້ລູ້ຽງອອກມຳກ່ອນ ແລູ້ວແກະຕຳມຫລັງ 
ລຳວ ມຳ ຍູ້ອນວ່ຳມັນຮູູ້ຈັກສຽງຂອງເຈົ້ຳຂອງ 
10:5 ແຕ່ມັນຊິບໍ່ຍອມໄປນ ຳຄົນແປກໜູ້ຳເລີຍ ແຕ່ຊິແລ່ນໜຈີຳກຜູູ້ນັ້ນ ຍູ້ອນມັນບໍ່
ຮູູ້ຈັກສຽງຂອງຜູູ້ແປກໜູ້ຳນັ້ນ” 
10:6  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງປຽບທຽບນີ້ໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງ ແຕ່ວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ເຂົ້ຳ-
ໃຈໃນຄ ຳທີ່ເພິ່ນເວົ້ຳເລີຍ 
10:7 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ
ເຮົຳນີ້ເນຳະ ປຽບເປັນປະຕູຂອງຄອກແກະນັ້ນເອງ” 
10:8 ສ່ວນຜູູ້ຄົນທີ່ເຄີຍມຳກ່ອນເຮົຳ ກ ແມ່ນຂະໂມຍກັບໂຈນໝົດ ແຕ່ພວກແກະບໍ່
ໄດູ້ຟັງສຽງຂອງເຂົຳດອກ 
10:9 ເຮົຳນີ້ເນຳະເປັນປະຕູນັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດເຂົ້ຳມຳທຳງເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິລອດພົ້ນຈຳກ
ບຳບຂອງເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳຊິໄປມຳ ຢ່ຳງປອດໄພ ແລູ້ວຊິພໍ້ແນວຢູ່ແນວກິນ 
10:10 ສ່ວນພວກຂະໂມຍນັ້ນ ເຂົ້ຳມຳກ ເພື່ອຊິລັກຊິຂູ້ຳເອົຳຊື່ໆ ແຕ່ສ່ວນເຮົຳນີ້ ມຳ
ເພື່ອຄົນຊິໄດູ້ມີຊີວິດ ແລູ້ວໄດູ້ຊີວິດຢ່ຳງສົມບູນແບບ 
10:11 ເຮົຳນີ້ເປັນຜູູ້ລູ້ຽງທີ່ດີ ແລູ້ວຜູູ້ລູ້ຽງທີ່ດີຍິນດີສະລະຊີວິດເພື່ອແກະຂອງໂຕ 
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10:12 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ຮັບຈູ້ຳງ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຜູູ້ລູ້ຽງນັ້ນ ກັບບໍ່ແມ່ນເຈົ້ຳຂອງແກະ ບັດເຫັນໝ
ຳປ່ຳມຳ ເຂົຳກ ປະຖິ້ມແກະໜີໄປ ແລູ້ວໝຳປ່ຳນັ້ນກ ເຂົ້ຳໄປໄລ່ກັດເອົຳແກະ ໃຫູ້
ແຕກກະຈຳຍໄປໝົດ 
10:13 ລູກຈູ້ຳງແລ່ນໜີຍູ້ອນວ່ຳເປັນລູກຈູ້ຳງຊື່ໆ ບໍ່ໄດູ້ສົນໃຈໃນແກະດອກ 
10:14 ເຮົຳນີ້ເປັນຜູູ້ລູ້ຽງທີ່ດີນັ້ນ ເຮົຳຮູູ້ຈັກແກະຂອງເຮົຳ ແລູ້ວແກະຂອງເຮົຳກ ຮູູ້ຈັກ
ເຮົຳ 
10:15 ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຮູູ້ຈັກເຮົຳດີສໍ່ຳໃດ ເຮົຳກ ຮູູ້ຈັກເພິ່ນດີສໍ່ຳນັ້ນຄືກັນ ແລູ້ວເຮົຳ
ຍອມສະລະຊີວິດເພື່ອແກະຂອງເຮົຳ 
10:16 ແລູ້ວເຮົຳມີຝູງແກະຄອກອື່ນໆ ອີກທີ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນຄອກນີ້ ສ່ວນຝູງແກະອື່ນໆ 
ນັ້ນ ເຮົຳຊິຕູ້ອງເອົຳມັນມຳ ແລູ້ວມັນຊິຟັງສຽງຂອງເຮົຳ ເພື່ອໃນທີ່ສຸດຊິມີແຕ່ຝູງ
ດຽວ ແລູ້ວມີຜູູ້ລູ້ຽງແຕ່ຜູູ້ດຽວ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ ພຣະນິມິດ 5:9) 
10:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ກ ຮັກແພງເຮົຳຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳວຳງ
ຊີວິດຂອງເຮົຳລົງ ເພື່ອເຮົຳຊິຮັບຊີວິດຂອງເຮົຳຄືນມຳອີກ 
10:18 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຖືເອົຳເອົຳຊີວິດຈຳກເຮົຳໄປດອກ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳຍອມສະລະໂດຍ
ໃຈສະໝັກຂອງເຮົຳເອງ ຄເືຮົຳມີສິດທີ່ຊິວຳງລົງເອງ ແລູ້ວກ ມີສິດທີ່ຊິເອົຳຄືນມຳ
ອີກໄດູ້ ຄ ຳສັ່ງນີ້ເຮົຳໄດູ້ຮັບຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ 
10:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ໄດູ້ເກີດມີກຳນຂັດແຍູ້ງກັນລະຫວ່ຳງພວກຄົນ ຢິວ ອີກ ຍູ້ອນຖູ້ອຍຄ ຳ
ຂອງ ພຣະເຢຊູ ທີ່ເພິ່ນເວົ້ຳມຳນີ້ 
10:20 ແລູ້ວມີຫລຳຍຄົນເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ນີ້ຖືກຜີເຂົ້ຳແລູ້ວ ໄປຟັງເຂົຳເຮັດຫຍັງ” 
10:21 ສ່ວນອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອ່ ຄົນຖືກຜີເຂົ້ຳ ຊິບໍ່ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳແບບນີ້ດອກ 
ສໍ່ຳຜີມັນຊິສຳມຳດປົວຄົນຕຳບອດໃຫູ້ເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ບໍ້” 
10:22 ຕອນນັ້ນເປັນລະດູໜຳວ ມີງຳນລູ້ຽງສະຫລອງຄົບອູ້ອມກຳນມອບຖວຳຍວິ-
ຫຳນຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
10:23 ແລູ້ວບັດ ພຣະເຢຊູ ພວມຍ່ຳງໄປຢູ່ໃນບ ລິເວນວິຫຳນຢູ່ທຳງເດີນລະບຽງ ໂຊ-
ໂລໂມນ  
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10:24 ບັດນີ້ ພວກຄົນ ຢິວ ມຳອູ້ອມຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍຊິປ່ອຍພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ຢູ່ໃນ
ຄວຳມສົງໄສໂດນປຳນໃດ ຄັ່ນນຳຍເປັນ ພຣະຄຣດິ ພຣະຜູູ້ໂຜດອີຫລີນັ້ນ ກ ໃຫູ້
ບອກພວກເຮົຳມຳໃຫູ້ມັນຄັກແນ່” 
10:25  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຂະໜຳດເຮົຳເຄີຍບອກພວກເຈົ້ຳມຳ
ຫລຳຍເທື່ອແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ຍັງບໍ່ເຊື່ອເລີຍ ກຳນງຳນແນວທີ່ເຮົຳເຮັດນີ້ ກ ເຮັດແຕ່ໃນ
ນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ແລູ້ວກຳນງຳນນັ້ນເນຳະ ກ ເປັນຫັກຖຳນ
ພະຍຳນຢືນຢັນເຖິງໂຕເຮົຳແລູ້ວ” 
10:26 “ແຕ່ວ່ຳເຫດທີ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ເຊື່ອນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນແກະຂອງເຮົຳ
ດອກ” 
10:27 “ຄືແກະຂອງເຮົຳຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົຳ ເຮົຳຮູູ້ຈັກແກະຂອງເຮົຳ ແລູ້ວແກະ
ຂອງເຮົຳນັ້ນກ ຕິດຕຳມເຮົຳມຳ” 
10:28 “ແລູ້ວເຮົຳໃຫູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດກັບເຂົຳ ເຂົຳຈັ່ງຊິບໍ່ຕຳຍພິນຳດ
ໄປຈັກເທື່ອ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຊິສຳມຳດແຍ່ງຊິງເຂົຳອອກຈຳກມືຂອງເຮົຳໄປ” 
10:29 “ຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ມອບແກະໄວູ້ໃຫູ້
ກັບເຮົຳ ເພິ່ນເປັນໃຫຍກ່ວ່ຳໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ແລູ້ວແຮງບໍ່ມີໃຜສຳມຳດແຍ່ງຊິງ
ເອົຳເຂົຳອອກຈຳກມືຂອງເພິ່ນເລີຍ” 
10:30 “ແລູ້ວເຮົຳກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຮ່ວມກັນເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ” 
10:31 ບັດນີ້ ພວກຄົນ ຢິວ ພຳກັນຈັບກູ້ອນຫີນຂຶ້ນມຳອີກ ວ່ຳຊິແກວ່ງໃສ່ເພິ່ນ 
10:32 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ສະແດງກຳນດີຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ
ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຫັນ ແລູ້ວແມ່ນກຳນດີອັນໃດໃນແນວ
ໝູ່ນີ້ແໜ່ ທີ່ເປັນເຫດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄຶດຢຳກຊິເອົຳຫີນແກວ່ງໃສ່ເຮົຳ” 
10:33 ພວກຄົນ ຢິວ ຕອບມຳວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນເຮົຳຢຳກແກວ່ງກູ້ອນຫີນໃສ່ເຈົ້ຳ ຍູ້ອນ
ກຳນດີຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດດອກ ແຕ່ວ່ຳຍູ້ອນກຳນທີ່ເຈົ້ຳລົບຫລູ່ທ ຳລຳຍພຣະນຳມ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຍູ້ອນວຳ່ເຈົ້ຳພຽງແຕ່ເປັນຄົນທ ຳມະດຳ ໄດູ້ຍົກໂຕຂຶ້ນໃຫູ້
ເທົ່ຳທຽມພຣະເຈົ້ຳ” 
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10:34  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ທີ່ວ່ຳມີຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຂຽນໄວູ້ໃນບົດບັນ-
ຍັດຂອງພວກເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນບອກວ່ຳ ‘ພວກເຈົ້ຳກ ເປັນຄືພະຄືເຈົ້ຳ’”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ເພງ-
ສັນລະເສີນ  82:6) 
10:35 “ຄັ່ນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນຜູູ້ທີ່ຮັບມອບ ພຣະຄ ຳ ຂອງເພິ່ນວ່ຳ ‘ເປັນຄືພະຄື
ເຈົ້ຳ’ (ແລູ້ວຊິຝ່ຳຝືນ ພຣະຄ ຳ ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ)” 
10:36 “ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ຄັ່ນເຮົຳເປັນຜູູ້ນັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ເລືອກໄວູ້ສະເພຳະງຳນ
ນີ້ ແລູ້ວໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳໃສ່ເຮົຳວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳໄດູ້
ລົບຫລູ່ທ ຳລຳຍພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳ’ ຍູ້ອນເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ເຮົຳເປັນ ພຣະບຸດ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແນວນັ້ນບໍ້” 
10:37 ຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ ບໍ່ຕູ້ອງເຊື່ອເຮົຳເດີ້ 
10:38 ແຕ່ບັດນີ້ ຄັ່ນເຮົຳເຮັດກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ເຖິງແມ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳ
ບໍ່ຍອມເຊື່ອເຮົຳກ ຢ່ຳ ກ ໃຫູ້ເຊື່ອໃນຜົນງຳນທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮດັແລູ້ວນັ້ນ  ຊຶ່ງພິສູດວ່ຳ 
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳກ ຢູ່ໃນເພິ່ນນ ຳ 
10:39 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກຫົວໜູ້ຳຄົນ ຢິວ ຈັ່ງໄດູ້ພະຍຳຍຳມຈັບ ພຣະເຢຊູ ອີກ ແຕ່ເພິ່ນ
ໄດູ້ພົ້ນຈຳກມືຂອງເຂົຳໄປ 
10:40 ແລູ້ວເພິ່ນອອກໄປ ຂູ້ຳມແມນ່ໍ້ຳ ຢ ດຳເນ ເລີຍໄປອີກ ໄປຫຳໝູ້ອງທີ່ ໂຢຮັນ 
ເລີ່ມໃຫູ້ກຳນຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳ ແລູ້ວກ ໄປພັກຢູ່ນັ້ນ 
10:41 ແລູ້ວມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ອອກມຳຫຳເພິ່ນ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ ໂຢຮັນ  ຜູູ້ໃຫູ້ຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ 
ບໍ່ເຄີຍເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນອີຫຍັງດອກ ແຕ່ວ່ຳຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເວົ້ຳ
ເຖິງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ ກ ແມ່ນຄວຳມຈິງຂອງ ລຳວ ໝົດ” 
10:42 ແລູ້ວມີຫລຳຍຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ວຳງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 11 
11:1 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ປ່ວຍຊື່ວ່ຳ  ລຳຊະໂລ ຊຳວ ເບດທຳເນຍ  ແມ່ນບູ້ຳນ
ດຽວກັນກັບນຳງ ມຳຣິອຳ  ກັບເອື້ອຍ ລຳວ ຊື່ວ່ຳ  ມຳທຳ  
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11:2 (ແມ່ນ ມຳຣິອຳ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ໃນອະນຳຄົດທີ່ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນຫອມເທລູບໃສ່ຕີນ 
ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວເອົຳຜົມຂອງຕົນເຊັດຕີນຂອງເພິ່ນ ແມ່ນ ລຳຊະໂລ  ນູ້ອງຊຳຍ
ຂອງນຳງນັ້ນ ຊຶ່ງປ່ວຍຢູ່) 
11:3 ບັດນີ້ ສອງເອື້ອຍນູ້ອງນັ້ນກ ໃຊູ້ຄົນໃຫູ້ໄປບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ
ເອີຍ ນີ້ແຫລະ ໝູຮ່ັກແພງຂອງອຳຈຳນປ່ວຍໜັກ ຢູ່ດຽວນີ້ 
11:4 ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ ອຳກຳນ ປ່ວຍນີ້ບໍ່ເຖິງຕຳຍ ພຽງແຕ່
ສະເຫລິມພຣະກຽດພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເຮົຳນີ້ຊິໄດູ້ຮັບພຣະ-
ກຽດ ໂດຍເຫດກຳນນີ້” 
11:5 ຄື  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັກແພງສຳມພີ່ນູ້ອງນີ້ຫລຳຍ ຄື ມຳທຳ ກັບນູ້ອງສຳວກັບ 
ລຳຊະໂລ ຜູູ້ເປັນນູ້ອງຊຳຍ 
11:6 ບັດນີ້ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ລຳຊະໂລ ປ່ວຍໜັກ ເພິ່ນກ ໄດູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຊິຖູ້ຳ
ອີກສອງມື້ຈັ່ງຊິໄປຫຳ 
11:7 ແລູ້ວຫລັງຈຳກສອງມື້ນັ້ນ ເພິ່ນກ ຊວນລູກສິດວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຮົຳພຳກັນກັບໄປ
ແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ອີກເຖິ” 
11:8 ພວກລູກສິດເວົ້ຳກັບເພິ່ນວ່ຳ “ອຳຈຳນ ເອີຍ ມັນຍັງບໍ່ທັນໂດນປຳນໃດທີ່ພວກ
ຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ໄດູ້ຫຳໂອກຳດເອົຳຫີນແກວ່ງໃສ່ອຳຈຳນ ແລູ້ວອຳຈຳນຍັງຊິກັບໄປ
ອີກຢູ່ບໍ້” 
11:9  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ແຕ່ລະມື້ນີ້ມີຢູ່ສິບສອງຊົ່ວໂມງບໍ່ແມ່ນບໍ້ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຍ່ຳງ
ຢູ່ໃນຄວຳມຮຸ່ງແຈູ້ງຍຳມກຳງເວັນນັ້ນ ເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຕະສະດຸດ ຍູ້ອນເຂົຳເຫັນ
ຄວຳມຮຸ່ງແຈູ້ງທຳງໂລກນີ້ 
11:10 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຍ່ຳງຢູ່ໃນຄວຳມມືດຍຳມກຳງຄືນ ເຂົຳກ ຊິເຕະສະດຸດ ໂລດ  
ຍູ້ອນຄວຳມຮຸ່ງແຈູ້ງນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນໂຕເຂົຳເລີຍ” 
11:11 ຫລັງຈຳກເພິ່ນເວົ້ຳແນວໝູນ່ີ້ແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ ລຳຊະໂລ  
ໝູ່ຂອງພວກເຮົຳພວມນອນຫລັບຢູ່ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຮົຳຊິອອກໄປຫຳເພື່ອຊິປຸກ 
ລຳວ ” 
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11:12 ພວກລູກສິດເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ ອຳຈຳນເອີຍ ຄັ່ນ ລຳວ ນອນຫລັບຢູ່ ລຳວ ຄືຊິມີ
ແຮງຂຶ້ນ ແລູ້ວຊິໄດູ້ເຊົຳໄວ 
11:13 ແຕ່ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳເຖິງກຳນຕຳຍຂອງ ລຳຊະໂລ  ແຕ່ລູກສິດເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ 
ເພິ່ນເວົ້ຳເຖິງກຳນພັກຜ່ອນນອນຫລັບຊື່ໆ 
11:14 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຊັດເຈນກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ ລຳຊະໂລ ຕຳຍໄປແລູ້ວ” 
11:15 “ແລູ້ວເຮົຳກ ດີໃຈທີ່ວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນັ້ນນ ຳ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຮົຳ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ໃຫູ້ພວກເຮົຳອອກໄປຫຳ 
ລຳວ ເຖິ” 
11:16 ບັດນີ້ ໂທມຳ  (ທີ່ຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳ “ແຝດ”) ໄດູ້ເວົ້ຳກັບໝູ່ລູກສິດນັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້
ເຮົຳໄປກັບອຳຈຳນຂອງເຮົຳເຖິ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ສະລະຊີວິດຕຳຍພູ້ອມກັບ
ເພິ່ນ” 
11:17 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄປຮອດໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  ປຳກົດວ່ຳໂຕ ລຳຊະໂລ ຢູ່ໃນ
ຖໍ້ຳ ມູ້ຽນສົບ ລຳວ ໄດູ້ສີ່ມື້ແລູ້ວ 
11:18 ບັດນີ້ ໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ ນັ້ນ ຫ່ຳງຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ປະມຳນສຳມ
ກິໂລ 
11:19 ແລູ້ວມີພວກ ຊຳວຢິວ ຫລຳຍຄົນໄດູ້ມຳໂຮມກັນກັບ ມຳທຳ ກັບ ມຳຣິອຳ  
ເພື່ອປອບອົກປອບໃຈເຂົຳເລື່ອງກຳນຕຳຍຂອງນູ້ອງຊຳຍເຂົຳ 
11:20 ພ  ມຳທຳ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ພວມຊິມຳຮອດ ເຂົຳໄດູ້ອອກໄປຕູ້ອນຮັບເພິ່ນ 
ແຕ່ສ່ວນ ມຳຣິອຳ  ໄດູ້ນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອນ 
11:21 ບັດນີ້  ມຳທຳ ເວົ້ຳກັບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຄັ່ນນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຢູ່ນີ້ ນູ້ອງຊຳຍຂອງຜູູ້-
ຂູ້ຳຄືຊິບໍ່ຕຳຍດອກ” 
11:22 ແຕ່ວ່ຳ ຮອດຂະໜຳດນີ້ແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ຍັງຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ “ຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳ
ວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໆ ກ ຊິໃຫູ້ນຳຍ” 
11:23  ພຣະເຢຊູ ບອກກັບນຳງວ່ຳ “ນູ້ອງຊຳຍຂອງເຈົ້ຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳມີຊີວິດຕໍ່ອີກ” 
11:24  ມຳທຳ ເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ “ເອີ ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກແລູ້ວວ່ຳ  ລຳວ ຊິເປັນຂຶ້ນມຳ ມີຊີວິດຕໍ່
ອີກໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍພູູ້ນ” 
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11:25  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກນຳງວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ເນຳະ ເປັນເຫດໃຫູ້ຜູູ້ຄົນເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ ກັບເປັນເຫດໃຫູ້ມີຊີວິດ  ຜູູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳ ແມ່ນແຕ່ຊິຕຳຍ
ແລູ້ວກ ຕຳມ ຜູູ້ນັ້ນຊິມີຊີວິດຕໍ່ໄປອີກ 
11:26 ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ມີຊີວິດແລູ້ວໄດູ້ວຳງໃຈໃນເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ຕຳຍເລີຍ ນຳງເຊື່ອໝັ້ນ
ໃນຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ບໍ່” 
11:27 ນຳງຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ເອີ ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອວ່ຳ ນຳຍເປັນ 
ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດ ຜູູ້ທີ່ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນໂລກນັ້ນ
ເນຳະ” 
11:28 ພ  ມຳທຳ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ກ ໄດູ້ກັບໄປຄຸຍກັນກັບ ມຳຣິອຳ ເປັນກຳນສ່ວນໂຕ
ວ່ຳ “ອຳຈຳນມຳຮອດແລູ້ວ ແລູ້ວພວມເອີ້ນນູ້ອງຢູ່” 
11:29 ພ  ມຳຣິອຳ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ກ ຟູ້ຳວລຸກຂຶ້ນອອກໄປຫຳເພິ່ນ 
11:30 ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ທັນໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນໝູ່ບູ້ຳນ ແຕ່ຍັງຢູ່ໝູ້ອງທີ່ ມຳທຳ ໄດູ້ອອກ
ມຳຕູ້ອນຮັບເພິ່ນນັ້ນ 
11:31 ຕອນນັ້ນ ພວກ ຊຳວຢິວ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນກັບ ມຳຣິອຳ  ພວມປອບອົກປອບໃຈ
ເຂົຳຢູ່ ພ ໄດູ້ເຫັນ ມຳຣິອຳ ຟູ້ຳວລຸກຂຶ້ນອອກໄປໄວໆ ກ ພຳກັນອອກໄປຕຳມເຂົຳ 
ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ ມຳຣິອຳ ຊິໄປຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ຖໍ້ຳນັ້ນ” 
11:32 ແລູ້ວບັດພ  ມຳຣິອຳ ໄປຮອດໝູ້ອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ຢືນຢູ່ ພ ເຫັນເພິ່ນແລູ້ວກ 
ຂຳບຕີນໄຫວູ້ວອນເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ຄັ່ນນຳຍຢູ່ນີ້ ນູ້ອງຊຳຍຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຄື
ຊິບໍ່ຕຳຍດອກ” 
11:33 ບັດນີ້ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຫັນນຳງອອກມຳພວມຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ ພູ້ອມກັບພວກ 
ຊຳວຢິວ ນັ້ນ ພວມຮູ້ອງໄຫູ້ອອກມຳນ ຳກັນ ເພິ່ນກ ຮູ້ອງໄຫູ້ເປັນທຸກໃນໃຈນ ຳ 
11:34  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມວ່ຳ ໄດູ້ເອົຳສົບຂອງ ລຳວ ໄປມູ້ຽນໄວູ້ຢູ່ໃສ ພວກເຂົຳ
ບອກເພິ່ນວ່ຳ ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ເຊີນມຳເບິ່ງ ຢູ່ພີ້ເດີ້ 
11:35 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ກ ຮູ້ອງໄຫູ້ 
11:36 ພວກ ຊຳວຢິວ ເລີຍເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເພິ່ນໄດູ້ຮັກແພງ ລຳວ ຫລຳຍສໍ່ຳ
ໃດ” 
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11:37 ແລູ້ວມີຜູູ້ລຳງຄົນເວົ້ຳວຳ່ “ຄືຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ທີ່ສຳມຳດປົວຄົນຕຳບອດກັບມຳເຫັນ-
ຮຸ່ງໄດູ້ ຊິບໍ່ສຳມຳດຊ່ອຍຄົນຜູູ້ນີ້ ບໍ່ໃຫູ້ຕຳຍໄດູ້ບໍ້” 
11:38 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ  ກ ຍັງຮູ້ອງໄຫູ້ໃນໃຈຢູ່ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປເຖິງອຸບໂມງນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນ
ຖໍ້ຳທີ່ມີແຜ່ນຫີນວຳງປິດປຳກໄວູ້ 
11:39  ພຣະເຢຊູ ບອກວ່ຳ “ໃຫູ້ຍົກຍູ້ຳຍແຜ່ນຫີນນີ້ອອກໄປເດີ້” ບັດນີ້  ມຳທຳ 
ເອື້ອຍຂອງຜູູ້ຕຳຍເວົ້ຳຂຶ້ນວຳ່ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ຄືຊິມີກິ່ນເໝັນແລູ້ວຄືນີ້ ຄື ລຳວ 
ໄດູ້ຕຳຍໄປສີ່ມື້ແລູ້ວ” 
11:40  ພຣະເຢຊູ ບອກນຳງນັ້ນວ່ຳ “ເຮົຳບອກເຈົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ້ ວ່ຳຄັ່ນເຈົ້ຳໄດູ້
ເຊື່ອວຳງໃຈ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົ້ຳ” 
11:41 ບັດນີ້ພວກເຂົຳເລີຍພຳກັນຍົກຍູ້ຳຍແຜ່ນຫີນອອກຈຳກໝູ້ອງທີ່ມູ້ຽນສົບຜູູ້
ຕຳຍໄວູ້ນັ້ນ ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ແຫງນໜູ້ຳຂຶ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອູ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເອີຍ 
ຜູູ້ຂູ້ຳຂອບໃຈພໍ່ ທີ່ພໍ່ໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ນີ້ 
11:42 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ພໍ່ໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ຕະຫລອດ ແຕ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳອອກສຽງ
ຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອຄົນທີ່ຢືນຢູ່ອູ້ອມນີ້ ຊິໄດູ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່ຳພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ຜູູ້ຂູ້ຳມຳອີຫລີ” 
11:43 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແນວນີ້ແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳສຽງດັ່ງຮູ້ອງເຂົ້ຳໄປໃນຖໍ້ຳວ່ຳ  
ລຳຊະໂລ ເອີຍ ໃຫູ້ອອກມຳເດີ້ 
11:44 ແລູ້ວ  ລຳຊະໂລ ຜູູ້ຕຳຍນັ້ນ ກ ອອກມຳ ມກັືບຕີນກ ມີຜູ້ຳພັນມັດຢູ່ ໜູ້ຳຕຳກ ມີ
ຜູ້ຳພັນໄວູ້ຄືກັນ  ພຣະເຢຊູ ບອກຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ໃຫູ້ແກູ້ຜູ້ຳພັນອອກ ແລູ້ວປ່ອຍ 
ລຳວ ໃຫູ້ໄປເຖິ” 
11:45 ບັດນີ້ ພວກ ຊຳວຢິວ ຫລຳຍຄົນທີ່ໄດູ້ມຳຫຳ ມຳຣິອຳ  ແລູ້ວໄດູ້ເຫັນກຳນອັດ-
ສະຈັນແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດນັ້ນ ເລີຍເກີດມີຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນ 
11:46 ແຕ່ວ່ຳ ສ່ວນຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ອອກໄປຫຳພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳ-
ໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງເຖິງແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດ 
11:47 ບັດນີ້ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ກ ໄດູ້ຮ່ວມປະຊຸມ
ສະມຳຊິກສະພຳຂອງພວກຢິວ ປຶກສຳກັນວ່ຳ “ພວກເຮົຳຊິເຮັດຈັ່ງໃດດີນໍ້ ຄືຜູູ້ນີ້
ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວຢູ່ເດູ້ 
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11:48 ຄັ່ນພວກເຮົຳປ່ອຍເຂົຳໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ ຈັກໜ່ອຍໝົດຄູ່ຄົນກ ຊິຫລັ່ງກັນໄປເຊື່ອຖືໃນ
ໂຕເຂົຳ ແລູ້ວດີບໍ່ດີພວກ ໂຣມ ນັ້ນ ຊິມຳຖືເອົຳເອົຳສະຖຳນທີ່ ພູ້ອມທັງປະເທດ
ຂອງເຮົຳໃຫູ້ໝົດໄປ” 
11:49 ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳຊື່  ກຳຢະຟຳ  ຜູູ້ນີ້ໃນຖຳນະທີ່ວ່ຳເປັນມະຫຳປະ-
ໂລຫິດປະຈ ຳປີນັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳໃນທີ່ປະຊຸມວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກອີຫຍັງເລີຍຊັ້ນ
ບໍ້ 
11:50 ຄືບໍ່ພິຈຳລະນຳເບິ່ງແໜ ່ມັນພຽງພ ແລູ້ວ ຊິຕູ້ອງໃຫູ້ຄົນຜູູ້ໜຶ່ງຕຳຍແທນປະ-
ຊຳຊົນເຮົຳທັງຫລຳຍ ຊິດີກວ່ຳປ່ອຍໃຫູ້ຊຳດຂອງເຮົຳຈິບຫຳຍວຳຍວອດໄປໝົດ
ເດູ້” 
11:51 ເຫດທີ່ ກຳຢະຟຳ ໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ກ ບໍ່ແມ່ນເວົ້ຳຕຳມແນວຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳ
ເອງ ແຕ່ໃນຖຳນະວ່ຳ  ລຳວ ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດປະຈ ຳປີນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ 
ລຳວ ໃຫູ້ເວົ້ຳເປັນຄ ຳທ ຳນຳຍ ເວົ້ຳເຖິງໂຕ ພຣະເຢຊູ ທີ່ວ່ຳ ເພິ່ນຊິຕຳຍເພື່ອກອບ-
ກູູ້ຊົນຊຳດ ຢິວ ທັງຫລຳຍ 
11:52 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນຕຳຍເພື່ອແຕ່ຊົນຊຳດ ຢິວ ເທົຳນັ້ນ ແຕ່ເພື່ອຊິຕຸູ້ມໂຮມລູກໆ ຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປຫັ້ນໃຫູ້ມຳໂຮມກັນ 
11:53 ຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນມຳ ພວກຫົວໜູ້ຳຄົນ ຢິວ  ກ ໄດູ້ວຳງແຜນຊິຈັດກຳນຂູ້ຳ ພຣະເຢ-
ຊູ ໃຫູ້ໄດູ້ 
11:54 ຈັ່ງຊັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ກ ບໍ່ໄດູ້ໄປໃສມຳໃສຢູ່ໃນພວກຢິວຢ່ຳງເປີດເຜີຍອີກຕໍ່ໄປ 
ແຕ່ໄດູ້ອອກໄປຢູ່ຊົນນະບົດ ໝູ້ອງຢູ່ໃກູ້ຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ ໄປຢູ່ເມືອງນູ້ອຍຊື່ວ່ຳ  ເອ-
ຟະຣຳອິມ  ແລູ້ວກ ພັກຢູ່ນັ້ນກັບພວກລູກສິດຂອງເພິ່ນ 
11:55 ຕອນນັ້ນໃກູ້ຊິຮອດເທດສະກຳນງຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດແລູ້ວ 
ແລູ້ວກ ມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ພຳກັນມຳແຕ່ຊົນນະບົດ ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
ກ່ອນທີ່ຊິຮອດມື້ງຳນໃຫຍນ່ັ້ນ ກ ເພື່ອໄປເຮັດກຳນຊ ຳລະລຳງມົນທິນຂອງໂຕເອງ 
11:56 ພວກເຂົຳໄດູ້ຊອກຫຳ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວກ ຖຳມກັນຕອນທີ່ຢືນຢູ່ໃນວິຫຳນວ່ຳ 
“ເຈົ້ຳມີຄວຳມຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຊິໄດູ້ມຳຮ່ວມງຳນລູ້ຽງສະຫລອງນີ້ຊັ່ນ
ບໍ້” 
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11:57 ບັດນີ້ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ພູ້ອມທັງພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ໄດູ້ປະກຳດ
ຄ ຳສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮູູ້ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໝູ້ອງໃດ ກ ໃຫູ້ແຈູ້ງມຳ ໂລດ  ເພື່ອພວກ
ເຮົຳຊິໄດູ້ຈັບໂຕເຂົຳ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 12 
12:1 ຢູ່ມຳ ຮອດຫົກມື້ກ່ອນເຖິງງຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດນັ້ນ  ພຣະເຢ-
ຊູ ໄດູ້ເດິນທຳງມຳເຖິງໝູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳເນຍ  ໝູ້ອງທີ່ ລຳຊະໂລ ຢູ່ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ ພຣະ-
ເຢຊູ ເຮັດໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ 
12:2 ຢູ່ຫັ້ນ ພວກພີ່ນູ້ອງເຂົຳໄດູ້ຈັດລູ້ຽງອຳຫຳນຄໍ່ຳເພື່ອເປັນກຽດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ   
ມຳທຳ ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ໂຕະອຳຫຳນ ສ່ວນ ລຳຊະໂລ ໄດູ້ນັ່ງກັບໝູ່ ຮ່ວມໂຕະກັບ 
ພຣະເຢຊູ ຢູ່ນັ້ນ 
12:3 ບັດນີ້  ມຳຣິອຳ ໄດູ້ເອົຳນໍ້ຳມັນຫອມປະເພດນຳຣະດຳບ ລິສຸດ ປະມຳນເຄິ່ງລີດ 
ລຳຄຳແພງໆ ມຳເທລູບໃສ່ຕີນຂອງ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວໄດູ້ເອົຳຜົມຕົນເປັນຜູ້ຳເຊັດ 
ກິ່ນຫອມນັ້ນເລີຍເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວເຮືອນ 
12:4 ແລູ້ວລູກສິດຄົນໜຶ່ງຂອງ ພຣະເຢຊູ  ແມ່ນ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  (ລູກຊຳຍ
ຂອງ ຊີໂມນ ) ແມ່ນຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ໄດູ້ຕິນຳງວ່ຳ 
12:5 ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເອົຳນໍ້ຳມັນຫອມນີ້ໄປຂຳຍ ເປັນເງິນໄດູ້ສຳມຮູ້ອຍຫລຽນເງິນ
ເດນຳຣິອົນ ແລູ້ວເອົຳເງິນນັ້ນມຳແຈກຄົນຍຳກຄົນຈົນຊິເປັນຫຍັງ 
12:6 ເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ບໍ່ແມ່ນຍູ້ອນເຂົຳຄຶດເຫັນໃຈຄົນອຶດຄົນຍຳກດອກ ແຕ່ຍູ້ອນວ່ຳ
ເຂົຳມີໃຈເປັນຄົນຂີ້ລັກຕ່ຳງຫຳກ ແລູ້ວມີໜູ້ຳທີ່ເປັນຜູູ້ຖືກະເປຳເງິນສ່ວນທັງໝົດ 
ຈັ່ງເຄີຍລັກເອົຳເງິນຈຳກຫັ້ນຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ 
12:7 ແຕ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ກ ຢ່ຳເຂົຳ ນຳງໄດູ້ເກັບນໍ້ຳມັນຫອມນີ້ໄວູ້ເພື່ອສະແດງ
ເຖິງມື້ມູ້ຽນສົບຂອງເຮົຳ 
12:8 ສ່ວນຄົນຍຳກຄົນຈົນນັ້ນ ຍັງຊິມີຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ສ່ວນເຮົຳນີ້ ຊິບໍ່ຢູ່
ກັບພວກເຈົ້ຳສະເໝີ” 



ໂຢຮັນ  318 
12:9 ບັດນີ້ ມີຄົນ ຢິວ ຫລຳຍໆ ຄົນ ທີ່ຮູູ້ຂ່ຳວກັນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ມຳຢູ່ບູ້ຳນ ເບດທຳ-
ເນຍ ແລູ້ວ ພວກເຂົຳຈັ່ງພຳກັນຫລັ່ງໄຫລໄປຫຳ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຢຳກເຫັນ ພຣະ-
ເຢຊູ  ແຕ່ວ່ຳຢຳກເຫັນ ລຳຊະໂລ ນ ຳ ຜູູ້ທີ່ ພຣະເຢຊູ ເຮັດໃຫູ້ເປັນຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ
ນັ້ນ 
12:10 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດນັ້ນ ໄດູ້ປຶກສຳກັນວຳງແຜນຊິຂູ້ຳ ລຳຊະໂລ 
ນ ຳ 
12:11 ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ເປັນເຫດທີ່ພວກຢິວຫລຳຍຄົນໄດູ້ແຍກອອກໄປຮັບເຊື່ອວຳງ-
ໃຈໃນ ພຣະເຢຊູ  
12:12 ມື້ຕໍ່ມຳ ມ ີຊຳວຢິວ ຫລວງຫລຳຍໄດູ້ມຳຮ່ວມງຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້
ຊຳດນັ້ນ ຍູ້ອນໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ຊິມຳເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
12:13 ຈັ່ງໄດູ້ພຳກັນເອົຳສຳຂຳພູ້ຳວສຳຂຳຕຳນ ອອກມຳປູຕຳມທຳງເປັນກຳນ
ຕູ້ອນຮັບເພິ່ນ ຈັ່ງພູ້ອມກັນຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ ໄຊໂຢໆ ຊົງພຣະຈະເລີນເຖີ້ນ ກະສັດ
ຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ສະເດັດມຳໃນນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳ 
12:14  ພຣະເຢຊູ  ພ ໄດູ້ຮັບລຳໜຸ່ມໂຕໜຶ່ງ ໄດູ້ຂຶ້ນຂີ່ຫລັງມັນ ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມຂໍ້ 
ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ 
12:15 “ຢ່ຳຊູູ່ຢູ້ຳນເດີ້ ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ທັງຫລຳຍເອີຍ ນີ້ແຫລະ ກະສັດຂອງພວກ
ເຈົ້ຳພວມຂີ່ລຳໜຸ່ມມຳແລູ້ວ” 
12:16 ໃນຕອນແຮກນັ້ນ ລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈໃນເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້
ເລີຍ ແຕ່ວ່ຳບັດຮອດມື້ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບສູ່ກຽດຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ພວກເຂົຳຈັ່ງນຶກ
ອອກວ່ຳ ມຂີໍ້ຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ແນວນັ້ນ ເວົ້ຳເຖິງ ພຣະເຢຊູ ນີ້ເອງ ທີ່ວ່ຳຕອນ
ທີ່ຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ເຮັດແນວໝູນ່ັ້ນ ກ ເປັນກຳນຕູ້ອນຮັບເພິ່ນ 
12:17 ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ຢູ່ນ ຳ ຕອນທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນ ລຳຊະໂລ ຄືນມຳແຕ່ຕຳຍ
ອອກຈຳກອຸບໂມງນັ້ນ ພວກເຂົຳກ ຍັງເປັນພະຍຳນໃຫູ້ຄົນຟັງນ ຳ 
12:18 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຈັ່ງມີຄົນຫລວງຫລຳຍອອກໄປຕູ້ອນຮັບ ພຣະເຢຊູ  ກ 
ຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນເຖິງເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເຮັດນັ້ນ 



319  ໂຢຮັນ 
12:19 ພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ກ ເລີຍເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ພວກໂຕສັງເກດບໍ້ ພວກເຮົຳເຮັດ
ຈັ່ງໃດກ ບໍ່ໄດູ້ຜົນເລີຍ ນີ້ແຫລະ ຄົນໝົດໂລກໄດູ້ຫລັ່ງໄຫລຕຳມເຂົຳໄປແລູ້ວ” 
12:20 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຊຳວເກຣັກຜູູ້ລຳງຄົນ ທີ່ໄດູ້ມຳຮ່ວມນະມັດສະກຳນໃນເທດສະ-
ກຳນງຳນລູ້ຽງສະຫລອງນັ້ນ 
12:21 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ມຳຫຳ ຟີລິບ (ໄທເມືອງ ເບດໄຊດຳ ແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ) ແລູ້ວ
ໄດູ້ຖຳມລຳວວ່ຳ “ນຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຢຳກພໍ້ຢຳກເຫັນ ພຣະເຢຊູ ” 
12:22 ບັດນີ້  ຟີລິບ ກ ໄປບອກ ອັນເດອຳ  ແລູ້ວສອງລູກສິດນີ້ ໄດູ້ພຳກັນໄປບອກ 
ພຣະເຢຊູ  
12:23  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ ມັນເຖິງຍຳມແລູ້ວ ທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ 
ຊິໄດູ້ຮັບສູ່ກຽດແລູ້ວ 
12:24 “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ ນອກຈຳກເມັດເຂົ້ຳຊິຕົກໄປໃນດິນ
ເປື່ອຍເນົ່ຳຕຳຍໄປ ມັນກ ຊິຢູ່ແຕ່ເມັດດຽວມັນເອງ ແຕ່ຄັ່ນມັນເປື່ອຍເນົ່ຳຕຳຍໄປ 
ມັນກ ຊິງອກຂຶ້ນເກີດເປັນໝຳກເປັນຜົນຫລຳຍເທົ່ຳ 
12:25 ຄື ຜູູ້ໃດທີ່ຮັກແພງຊີວິດໂຕເອງ ຊີວິດເຂົຳກ ຕູ້ອງສູນເສຍໄປ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່
ໄດູ້ຮັກແພງຊີວິດໂຕເອງທຳງໂລກນີ້ ກ ຊິຮັກສຳຊີວິດເຖິງຕະຫລອດຊົ່ວອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ 
12:26 ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິຮັບໃຊູ້ເຮົຳ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຕຳມເຮົຳມຳ ເພື່ອເຮົຳຊິຢູ່ໃສ ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ
ເຮົຳກ ຊິຢູ່ຫັ້ນນ ຳ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບໃຊູ້ເຮົຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ກ ຊິໃຫູ້
ກຽດເຂົຳຜູູ້ນັ້ນນ ຳ 
12:27 ໂອູ້ ເຮົຳອຸກອັ່ງໜັກໃຈຫລຳຍບັດນີ້ ແລູ້ວຊິເວົ້ຳຈັ່ງໃດດີນໍ້ ‘ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ເອີຍ ຂ ຊ່ອຍໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳຫລີກເວັ້ນພົ້ນຈຳກຊົ່ວໂມງນີ້ທູ້ອນ’ ແຕ່ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ
ເນຳະ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ມຳສູ່ຊົ່ວໂມງນີ້ 
12:28 ໂອູ້ພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ເອີຍ ໃຫູ້ພຣະນຳມຂອງພໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນສັນລະເສີນພຣະກຽດ
ເດີ້”  ຫວ່ຳງນັ້ນໄດູ້ມີສຽງອັນດັງກູ້ອງລົງມຳຈຳກເທິງຟູ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ຮັບກຳນສັນ-
ລະເສີນພຣະກຽດແລູ້ວ ແລູ້ວກ ຊິໄດູ້ຮັບຕໍ່ອີກ” 
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12:29 ບັດນີ້ ພວກປະຊຳຊົນຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນສຽງນັ້ນກ ວ່ຳ “ຟູ້ຳດັງຟູ້ຳຮູ້ອງຊື່ໆ” 
ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໄດູ້ມີເທວະທູດມຳເວົ້ຳກັບເພິ່ນແລູ້ວ” 
12:30  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ສຽງເວົ້ຳນັ້ນ ກ ບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳມຳເພື່ອຜົນປະ-
ໂຫຍດເຮົຳ ແຕ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ 
12:31 ໄດູ້ຮອດຍຳມແລູ້ວດຽວນີ້ ທີ່ໂລກນີ້ຊິຕູ້ອງເຂົ້ຳສູ່ກຳນຕັດສິນລົງໂທດ ແລູ້ວ
ເທບຜູູ້ຄອບຄອງໂລກນີ້ ຊິໂດນໄລ່ອອກໄປດຽວນີ້ 
12:32 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳຊິຖືກຍົກຂຶ້ນໄວູ້ຈຳກພື້ນແຜ່ນດິນ ເຮົຳຊິໄດູ້ເຊີນຊວົນຊຳວໂລກ
ທັງຫລຳຍໃຫູ້ມຳເຖິງເຮົຳ” 
12:33  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອເປັນກຳນເວົ້ຳເຖິງວ່ຳເພິ່ນຊິຕຳຍວທິີໃດ 
12:34 ແລູ້ວພວກຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ອີກວ່ຳ “ພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນຈຳກ
ບົດບັນຍັດວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ ເພິ່ນຊິມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດ ແລູ້ວ
ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳບຸດມະນຸດຊິຖືກຍົກຂຶ້ນໄວູ້ຈັ່ງຊັ້ນ ແລູ້ວບຸດມະນຸດຜູູ້ທີ່
ເຈົ້ຳເວົ້ຳນີ້ ເພິ່ນແມ່ນໃຜຊັ່ນ” 
12:35  ພຣະເຢຊູ ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ຄວຳມສະຫວ່ຳງຊິມີຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳອີກໜ່ອຍ
ໜຶ່ງ ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ໃຊູ້ຊີວິດໃນຄວຳມສະຫວ່ຳງໃນຍຳມທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຄວຳມມືດຊິບໍ່ໄດູ້
ເຂົ້ຳມຳຄອບງ ຳເຈົ້ຳໄວູ້  ຄື ຄົນທີ່ໃຊູ້ຊີວິດໄປໃນຄວຳມມືດ ກ ບໍ່ຮູູ້ວ່ຳໂຕເອງພວມຊິ
ໄປໃສມຳໃສ 
12:36 ບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມສະຫວ່ຳງຢູ່ນ ຳ ກ ໃຫູ້ເຊື່ອຫຳກໍ່ໃນຄວຳມສະ-
ຫວ່ຳງນັ້ນເດີ້ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນລູກໆ ຂອງຄວຳມສະຫວ່ຳງນັ້ນ” ພ  ພຣະ-
ເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ລີ້ຊ່ອນໂຕຈຳກພວກເຂົຳໄປ 
12:37 ຄືວ່ຳທັງໆ ທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ
ຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳພວກເຂົຳທັງຫລຳຍ ເຂົຳກ ຍັງບໍ່ຮັບເຊື່ອໃນເພິ່ນເລີຍ 
12:38 ເພື່ອເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ  ເອຊຳຢຳ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່
ໄດູ້ ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ໂອູ້ພຣະເຈົ້ຳເອີຍ ແມ່ນໃຜເຊື່ອໃນຂ່ຳວທີ່ພວກຜູູ້ຂູ້ຳປະກຳດ ກັບ
ວ່ຳແມ່ນໃຜທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນເປີດເຜີຍເຖິງລິດອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນ” 
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12:39 ຈັ່ງຊັ້ນ ທີ່ຄົນພວກນີ້ບໍ່ມີຄວຳມເຊື່ອ ກ ເປັນໄປຕຳມຄ ຳທີ່ ເອຊຳຢຳ ນັ້ນໄດູ້
ກ່ຳວໄວູ້ອີກຕອນໜຶ່ງວ່ຳ 
12:40 “ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຕຳຂອງເຂົຳບອດໄປ ແລູ້ວໃຫູ້ໃຈຂອງເຂົຳແຂງກະ-
ດູ້ຳງໄປ ບໍ່ຊັ່ນພວກເຂົຳ ອຳດ ຊິເຫັນຈິງກັບຕຳ ຮູູ້ແຈູ້ງກັບໃຈ ແລູ້ວຫັນກັບມຳຫຳ
ເຮົຳ ເພື່ອເຮົຳຊິໄດູ້ປົວພວກເຂົຳໃຫູ້ຫຳຍເປັນດີ” 
12:41 ຄ ຳແນວໝູ່ນີ້  ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ຍຳມທີ່ ລຳວ ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງ-
ເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງໄດູ້ກ່ຳວເຖິງເພິ່ນ 
12:42 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ກ ຍັງມີຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງພວກຢິວ ຫລຳຍຄົນໄດູ້ຮັບເຊື່ອ
ວຳງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູ  ແຕ່ພວກເຂົຳບໍ່ກ່ຳຮັບປຳກຢ່ຳງເປີດເຜີຍ ຢູ້ຳນຊິຖືກຕັດ
ອອກຈຳກສະໂມສອນສຳລຳທ ຳນ ຳ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  9:22) 
12:43 ຄືພວກເຂົຳມັກຄ ຳຊົມເຊີຍຈຳກຄົນ ຫລຳຍກວ່ຳຄ ຳຊົມເຊີຍຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
12:44 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮູ້ອງຂຶ້ນອອກສຽງດັ່ງວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນເຮົຳ ກ ບໍ່
ໄດູ້ຮັບເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳຜູູ້ດຽວ ແຕ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່
ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
12:45 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເຫັນເຮົຳນີ້ ກ ໄດູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
12:46 ເຮົຳເປັນແສງສະຫວ່ຳງທີ່ສ່ອງເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ເພື່ອຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຮັບເຊື່ອ
ວຳງໃຈໃນເຮົຳ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນຄວຳມມືດອີກຕໍ່ໄປ 
12:47 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດທີ່ໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳແລູ້ວນີ້ ແຕ່ບໍ່ຮັບເຊື່ອ ເຮົຳເອງຊິບໍ່
ຕັດສິນເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເພື່ອຕັດສິນຊຳວໂລກ ແຕ່ມຳເພື່ອໃຫູ້ຊຳວໂລກ
ມີກຳນລອດພົ້ນ 
12:48 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ປະຕິເສດເຮົຳ ກັບບໍ່ຍອມຮັບເອົຳຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳ ເຂົຳກ ຊິມີແນວ
ໜຶ່ງທີ່ຊິຕັດສິນລົງໂທດເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ ແມ່ນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ເຮົຳເວົ້ຳນີ້ເນຳະ ຊິໄດູ້ຕັດສິນ
ລົງໂທດເຂົຳໃນມື້ສຸດທູ້ຳຍ 
12:49 ຄືເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳຕຳມສິດຂອງເຮົຳເອງດອກ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້
ເຮົຳມຳນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງເຮົຳໄວູ້ວ່ຳ ເຮົຳຄວນຊິເວົ້ຳຄວນຊິຈຳຈັ່ງໃດແໜ່ 
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12:50 ແລູ້ວເຮົຳຮູູ້ຈັກວ່ຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນນ ຳໄປສູ່ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
ຈັ່ງຊັ້ນຄ ຳທີ່ເຮົຳເວົ້ຳນີ້ຈັ່ງໄດູ້ເປັນຕຳມຄ ຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ເຮົຳເວົ້ຳ” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 13 
13:1 ບັດນີ້ ກ່ອນລົງກິນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດນັ້ນ ພ  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ວ່ຳຊິ
ຮອດເວລຳແລູ້ວທີ່ເພິ່ນຊິອອກຈຳກໂລກກັບໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້
ຮັກແພງຄົນຂອງເພິ່ນຜູູ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ຮັກແພງເຂົຳຈົນຮອດຍຳມສຸດທູ້ຳຍ
ເລີຍ 
13:2 ພ ກິນລູ້ຽງສະຫລອງກັນແລູ້ວ  ຊຶ່ງກ່ອນໜູ້ຳນັ້ນ  ພະຍຳມຳນ ໄດູ້ເອົຳຄວຳມ
ຄຶດສຽບໄວູ້ໃນໃຈຂອງ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ ແລູ້ວ ຜູູ້ເປັນລູກຊຳຍຂອງ ຊີໂມນ 
ນັ້ນ ໃຫູ້ເຂົຳມີໃຈຢຳກທ ລະຍົດໃສ່ ພຣະເຢຊູ  
13:3 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນຮູູ້ຈັກວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບສິດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄວູ້ໃນມື
ຂອງເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ ກັບຮູູ້ຢູ່ວ່ຳໂຕເພິ່ນເອງໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຊິໄດູ້ກັບໄປ
ຫຳພຣະເຈົ້ຳອີກ 
13:4 ກິນແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ກ ເລີຍລຸກໄປຖອດເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນອອກວຳງໄວູ້ ແລູ້ວ
ເອົຳຜູ້ຳເຊັດໂຕມຳຄຳດແອວໄວູ້ 
13:5 ຫລັງນັ້ນມຳ ເພິ່ນໄດູ້ເທນໍ້ຳໃສ່ຊຳມ ແລູ້ວຈັ່ງລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ລູກສິດ ແລູ້ວກ ເອົຳ
ຜູ້ຳທີ່ຄຳດແອວນັ້ນເຊັດຕີນໃຫູ້ພວກເຂົຳນ ຳ 
13:6 ພ ມຳຮອດ ເປໂຕ   ເປໂຕ ກ ຖຳມວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຊິລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳຊັ່ນບໍ້” 
13:7  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈດອກ ວ່ຳເຮົຳພວມເຮັດຫຍັງຢູ່ດຽວນີ້ ແຕ່
ຫລັງຈຳກນີ້ໄປເຈົ້ຳຄືຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກ” 
13:8  ເປໂຕ ເວົ້ຳວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳງຕີນຜູູ້ຂູ້ຳຈັກເທື່ອເລີຍ”  ພຣະເຢຊູ 
ບອກວ່ຳ “ຄັ່ນເຮົຳບໍ່ລູ້ຳງໃຫູ້ ເຈົ້ຳບໍ່ມີສິດມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຮົຳເລີຍ” 
13:9  ຊີໂມນເປໂຕ ເລີຍຂ ຮູ້ອງວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຂ ຢ່ຳລູ້ຳງຕີນຂອງຜູູ້ຂູ້ຳແຕ່ແນວ
ດຽວ ໃຫູ້ລູ້ຳງມືລູ້ຳງຫົວໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳນ ຳແໜ”່ 
13:10  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ອຳບນໍ້ຳກ ສະອຳດແລູ້ວ ຕູ້ອງກຳນທີ່
ຊິລູ້ຳງໃຫູ້ແຕ່ຕີນເທົຳນັ້ນ ຄືພວກເຈົ້ຳສະອຳດໝົດແລູ້ວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນ” 
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13:11 ຄື ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ວ່ຳ ໃຜຊິທ ລະຍົດໃສ່ເພິ່ນ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳສະອຳດ
ໝົດແລູ້ວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນ” 
13:12 ບັດນີ້ ພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ລູກສິດໝົດແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ໃສ່ເສື້ອຄຸມຂອງ
ເພິ່ນອີກ ແລູ້ວກັບໄປນັ່ງລົງຄືເກົ່ຳ ແລູ້ວຈັ່ງຖຳມລູກສິດວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳພ ເຂົ້ຳໃຈບໍ້ 
ແນວທີ່ເຮົຳເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນີ້ 
13:13 ຄື ພວກເຈົ້ຳເອີ້ນເຮົຳວ່ຳ ອຳຈຳນກັບວ່ຳ ນຳຍຊີວິດ ທີ່ໄດູ້ເອີ້ນຈັ່ງຊີ້ກ ດີແລູ້ວ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳແມ່ນຢູ່ແລູ້ວ 
13:14 ຄັ່ນວ່ຳ ຂະໜຳດເຮົຳຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດ ກັບເປັນອຳຈຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ຍັງ
ລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນລູກສິດ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິລູ້ຳງຕີນໃຫູ້ກັນແລະກັນນ ຳ
ເດີ້ 
13:15 ຄືເຮົຳໄດູ້ເຮັດໄວູ້ເປັນໂຕຢ່ຳງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດຕຳມຢ່ຳງທີ່
ເຮົຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ 
13:16 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຄົນໃຊູ້ຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນໃຫຍ່ລື່ນນຳຍໂຕ
ເອງດອກ ແລູ້ວຜູູ້ເປັນທູດ ຊິບໍ່ເປັນໃຫຍ່ກວ່ຳຜູູ້ທີ່ໃຊູ້ເຂົຳມຳ 
13:17 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈໃນເລື່ອງນີ້ແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກຄັ່ນໄດູ້ເຮັດ
ຕຳມ 
13:18 ທີ່ເຮົຳເວົ້ຳນີ້ ກ ບໍ່ໄດູ້ໝຳຍເຖິງໝົດຄູ່ຄົນໃນພວກເຈົ້ຳດອກ ຄືເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວຜູູ້ທີ່
ເຮົຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ນັ້ນ ເພື່ອຊິໄດູ້ເປັນໄປຕຳມຂໍ້ທີ່ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ ‘ຜູູ້ທີ່ກິນເຂົ້ຳ
ນ ຳເຮົຳໄດູ້ຍົກສົ້ນຕີນໃສ່ເຮົຳ’ 
13:19 ບັດນີ້ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກ່ອນມັນຊິເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອວ່ຳພ ເກີດຂຶ້ນແລູ້ວ 
ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນວ່ຳ ເຮົຳແມ່ນຜູູ້ນັ້ນອີຫລີທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຊູ້ມຳ 
13:20 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບຄົນທີ່ເຮົຳໃຊູ້ໄປ ກ ສໍ່ຳ
ຕູ້ອນຮັບເຮົຳເອງ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຕູ້ອນຮັບເຮົຳນັ້ນ ກ ສໍ່ຳກັບຕູ້ອນຮັບພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່
ໃຊູ້ເຮົຳມຳນີ້” 
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13:21 ຫລັງຈຳກ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວ ເພິ່ນກ ອຸກອັ່ງໜັກໃຈຫລຳຍ ຈັ່ງເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ຄືມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່
ເຮົຳ” 
13:22 ບັດນີ້ ພວກລູກສິດພຳກັນເບິ່ງໜູ້ຳກັນເປັນຕຳງຶດວ່ຳ ທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳນັ້ນ ໝ
ຳຍເຖິງໃຜ 
13:23 ບັດນີ້ ມລູີກສິດຜູູ້ໜຶ່ງ ທີ່ນັ່ງໂຕະໃກູ້ ພຣະເຢຊູ  ແມ່ນລູກສິດຜູູ້ທີ່ ພຣະເຢຊູ 
ຮັກແພງນັ້ນ 
13:24  ຊີໂມນເປໂຕ ເລີຍເຮັດໄມູ້ເຮັດມືຍິກໜູ້ຳ ສົ່ງສັນຍຳນໃຫູ້ລູກສິດຜູູ້ນັ້ນຖຳມ 
ພຣະເຢຊູ ເຖິງຜູູ້ທີ່ເພິ່ນເວົ້ຳນັ້ນ 
13:25 ລູກສິດນັ້ນ ໄດູ້ເອນໂຕໄປຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ “ແມ່ນຜູູ້ໃດແໜ່
ທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ນຳຍ” 
13:26  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ແມ່ນຜູູ້ທີ່ເຮົຳຊິໃຫູ້ເຂົ້ຳຈີ່ຫລັງຈຳກເຮົຳຈໍ່ຳລົງນັ້ນເນຳະ”  
ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ກ ຫຍບິເຂົ້ຳຈີ່ຈໍ່ຳລົງ ແລູ້ວກ ຍື່ນໃຫູ້ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ  
ລູກຊຳຍຂອງ ຊີໂມນ ນັ້ນ 
13:27 ຫລັງຈຳກຮັບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນແລູ້ວ  ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນໄດູ້ເຂົ້ຳໃນໂຕເຂົຳ 
ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ແນວທີ່ເຈົ້ຳຊິເຮັດນັ້ນ ກ ເຮັດໃຫູ້ມັນໄວໆ ເດີ້” 
13:28 ສ່ວນພວກລູກສິດທີ່ຮ່ວມໂຕະນ ຳກັນນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜຮູູ້ເຖິງແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳ
ກັບ ຢູດຳ  
13:29 ຜູູ້ລຳງຄົນຄຶດວ່ຳ ຍູ້ອນ ຢູດຳ ເປັນຜູູ້ຖືກະເປົຳເງິນນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ບອກໃຫູ້
ເຂົຳໄປຊື້ຂອງຈ ຳເປັນໃນກຳນລູ້ຽງສະຫລອງ ຫລືວ່ຳຊິໃຫູ້ເອົຳອີຫຍັງໄປບ ລິຈຳກ
ໃຫູ້ຄົນທຸກຄົນຍຳກ 
13:30 ພ  ຢູດຳ ໄດູ້ຮັບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ນັ້ນແລູ້ວ ເຂົຳກ ອອກໄປເລີຍ ຕອນນັ້ນກ ຄໍ່ຳແລູ້ວ 
13:31 ພ  ຢູດຳ ອອກໄປແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ບັດນີ້ ໄດູ້ຮອດຍຳມມັນແລູ້ວ 
ທີ່ເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ຊິໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຊິ
ໄດູ້ຮັບພຣະກຽດທຳງເຮົຳນ ຳ 
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13:32 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບພຣະກຽດທຳງເຮົຳຜູູ້ເປັນບຸດມະນຸດ ພຣະ-
ເຈົ້ຳກ ຊິໃຫູ້ບຸດມະນຸດເຮົຳຮບັພຣະກຽດໃນໂຕເຮົຳເອງນ ຳ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິເລີ່ມເຮັດ
ແນວນັ້ນໃຫູ້ເຮົຳຢູ່ທັນທເີລີຍ 
13:33 ລູກສິດເອີຍ ເວລຳທີ່ເຮຳົຊິຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳກ ຍັງເຫລືອນູ້ອຍ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິ
ຊອກຫຳເຮົຳ ຄືກັນກັບທີ່ເຮົຳໄດູ້ບອກພວກຢິວນັ້ນແລູ້ວວ່ຳ ‘ໝູ້ອງທີ່ເຮົຳຊິໄປນັ້ນ 
ພວກເຈົ້ຳໄປບໍ່ໄດູ້’ ບັດນີ້ ເຮົຳກ ເວົ້ຳແນວດຽວກັນກັບພວກເຈົ້ຳ 
13:34 ແຕ່ວ່ຳເຮົຳຊິໃຫູ້ຫລັກຄ ຳສັ່ງໃໝໄ່ວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳວ່ຳຈັ່ງຊີ້ ຄືໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ຮັກແພງກັນແລະກັນເດີ້ ຄືທີ່ເຮົຳເຄີຍຮັກແພງຕໍ່ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໃດ ກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ຮັກແພງກັນຈັ່ງຊັ້ນ 
13:35 ໂດຍເຫດນີ້ເນຳະ ຄູ່ຄົນກ ຊິຮູູ້ກັນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳ ຄັ່ນວ່ຳ
ພວກເຈົ້ຳສະແດງຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳຕໍ່ກັນແລະກັນ” 
13:36  ຊີໂມນເປໂຕ ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຊິໄປໃສ”  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ 
“ໝູ້ອງທີ່ເຮົຳຊິໄປນັ້ນ ເຈົ້ຳຊິຕຳມເຮົຳໄປທັນທບີໍ່ໄດູ້ດອກ ແຕ່ວ່ຳເຈົ້ຳຊິຕຳມເຮົຳ
ໄປຕອນຫລັງ” 
13:37 ບັດນີ້ ເປໂຕ ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ເປັນຫຍັງຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຊິໄປນ ຳບໍ່
ໄດູ້ ຄືຜູູ້ຂູ້ຳພູ້ອມທີ່ຊິວຳງຊີວິດລົງໂດຍເຫັນແກ່ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ແລູ້ວ” 
13:38  ພຣະເຢຊູ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ທີ່ເຈົ້ຳວ່ຳຊິວຳງຊີວິດລົງເພື່ອເຮົຳນັ້ນແມ່ນຢູ່ບໍ້ ເຮົຳ
ຊິບອກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳກ່ອນໄກ່ຊິຂັນນັ້ນ ເຈົ້ຳຊິປະຕິເສດວ່ຳ ບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບ
ເຮົຳສຳມເທື່ອ” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 14 
14:1  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ອຸກອັ່ງໜັກໃຈຫລຳຍເດີ້ ເຈົ້ຳເຊື່ອນ ຳພຣະເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳນ ຳ 
14:2 ຄືໃນພຣະນິເວດຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເຮົຳ ມີວັງໃຫູ້ຢູ່ຫລຳຍວັງ ຄັ່ນບໍ່ແມ່ນ 
ເຮົຳຄືຊິໄດູ້ບອກເຈົ້ຳແລູ້ວ ແລູ້ວບັດນີ້ເຮົຳຊິໄປຈັດກຽມໝູ້ອງພັກອຳໄສໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
14:3 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳຊິໄປຈັດກຽມໝູ້ອງພັກອຳໄສໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳ ເຮົຳກ ຊິກັບມຳຮັບເອົຳ
ເຈົ້ຳໃຫູ້ໄປຢູ່ນ ຳເຮົຳ ເພື່ອວ່ຳເຮົຳຢູ່ໃສເຈົ້ຳກ ຊິຢູ່ນັ້ນນ ຳ 
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14:4 ແລູ້ວໝູ້ອງທີ່ເຮົຳຊິໄປຢູ່ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວ ແລູ້ວຮູູ້ຈັກທຳງນັ້ນນ ຳ” 
14:5 ບັດນີ້  ໂທມຳ ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳນຳຍຊິ
ໄປຢູ່ໃສ ຊິຮູູ້ຈັກທຳງໄດູ້ແນວໃດ” 
14:6  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ເນຳະຄືທຳງນັ້ນ ເປັນຫລັກຄວຳມຈິງ ກັບ
ເປັນແຫລ່ງຊີວິດ ບໍ່ມີໃຜໄປຫຳໄປຮອດພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ເລີຍ ນອກຈຳກມຳ
ທຳງເຮົຳ 
14:7 ຄັ່ນເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກເຮົຳອີຫລີ ເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳນ ຳ 
ແລູ້ວແຕ່ນີ້ໄປ ເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກເພິ່ນ ກັບເຫັນເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ” 
14:8 ບັດນີ້ ຟີລິບ ບອກ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ຂ ໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ແໜ່ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳກ ຊິພຽງພ ແລູ້ວ” 
14:9  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຢູ່ກັບເຈົ້ຳມຳແຕ່ດົນນຳນ ແລູ້ວເຈົ້ຳຍັງບໍ່ຮູູ້ຈັກ
ເຮົຳຢູ່ບໍ້  ຟີລິບ ເອີຍ ຄືຜູູ້ທີ່ເຫັນເຮົຳກ ໄດູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ ແລູ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້ຳ
ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ເຫັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່’ ຈັ່ງຊັ່ນ 
14:10 ເຈົ້ຳບໍ່ເຊື່ອບໍ້ ວ່ຳເຮົຳເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນ ຄື
ຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ເຮົຳເວົ້ຳນີ້ ບໍ່ແມ່ນເຮົຳເວົ້ຳເອົຳເອງ ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່
ສະຖິດຢູ່ໃນເຮົຳ ໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນຂອງເພິ່ນ 
14:11 ເຊື່ອເຮົຳໄດູ້ ໂລດ  ວ່ຳເຮົຳເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
ແລູ້ວວ່ຳເພິ່ນເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນກັບເຮົຳ ຫລືບໍ່ຊັ້ນ ໃຫູ້ເຊື່ອໃນເຮົຳຍູ້ອນເຫັນ
ແກ່ກຳນງຳນແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮັດນີ້ 
14:12 ຄືເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນເຮົຳ ກຳນງຳນທີ່ເຮົຳ
ເຮັດນີ້ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນທີ່ໃຫຍ່ໂຕຍິ່ງກວ່ຳນີ້ອີກ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຊິກັບໄປຢູ່
ກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ 
14:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິຂ ອີຫຍັງນ ຳເພິ່ນ ໃຫູ້ຂ ໂດຍໃນນຳມຂອງເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິ
ເຮັດແນວນັ້ນໃຫູ້ ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຊິໄດູ້ຮັບພຣະກຽດໂດຍທຳງເຮົຳຜູູ້ເປັນ 
ພຣະບຸດ ນີ້ 
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14:14 ຄື ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິຂ ແນວໃດກ ຕຳມ ກ ໃຫູ້ຂ ໂດຍໃນນຳມຂອງເຮົຳ ເຮົຳຊິເຮັດ
ແນວນັ້ນໃຫູ້ 
14:15 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮັກແພງເຮົຳອີຫລີ ກ ໃຫູ້ຮັກສຳຫລັກຄ ຳສັ່ງຂອງເຮົຳໄວູ້ນ ຳ 
14:16 ແລູ້ວເຮົຳຊິຂ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ແລູ້ວເພິ່ນຊິໃຊູ້ອີກຜູູ້ໜຶ່ງມຳຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳ 
ເປັນຜູູ້ຊ່ອຍປອບໂຍນໃຈພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນກ ຊິສະຖິດຢູ່ນ ຳຕະຫລອດ-
ໄປເປັນນິດ 
14:17 ຄືອົງ ພຣະວິນຍຳນ ແຫ່ງຄວຳມຈິງນັ້ນເນຳະ ຊຶ່ງເພິ່ນເປັນຜູູ້ທີ່ຊຳວໂລກບໍ່
ສຳມຳດທີ່ຊິຮັບເອົຳໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ຮູູ້ບໍ່ເຫັນເພິ່ນ ແຕ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້-
ຈັກເພິ່ນແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ  ແລູ້ວອີກຈັກໜ່ອຍເພິ່ນກ ຊິສະຖິດ
ຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ 
14:18 ເຮົຳຊິບໍ່ປະບໍ່ຖິ້ມພວກເຈົ້ຳໄວູ້ຄືກັນກັບລູກກ ຳພູ້ຳດອກ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳຊິກັບມຳ
ຫຳເຈົ້ຳອີກ 
14:19 ອີກຈັກໜ່ອຍ ຊຳວໂລກຊິບໍ່ເຫັນເຮົຳອີກ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳເຫັນເຮົຳຢູ່ ແລູ້ວຍູ້ອນ
ເຫດວ່ຳເຮົຳດ ຳລົງຢູ່ ພວກເຈົ້ຳກ ຊິດ ຳລົງຢູ່ຄືກັນ 
14:20 ແລູ້ວໃນມື້ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ວ່ຳເຮົຳເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ຢູ່ໃນເຮົຳ ກັບເຮົຳກ ຢູ່ໃນເຈົ້ຳ 
14:21 ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ມີຫລັກຄ ຳສັ່ງຂອງເຮົຳ ກັບໄດູ້ຮັກສຳມັນໄວູ້ ເຂົຳຜູູ້ນັ້ນເປັນຄົນທີ່
ຮັກແພງເຮົຳ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັກແພງເຮົຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ກ ຊິຮັກ-
ແພງຄົນຜູູ້ນັ້ນ ແລູ້ວເຮົຳກ ຊິຮັກແພງເຂົຳຄືກັນ ກັບຊິສ ຳແດງໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ວ່ຳເຮົຳຢູ່
ນ ຳ” 
14:22 ບັດນີ້ ຢູດຳ  (ບໍ່ແມ່ນ ຢູດຳ  ອິດສະກຳຣິອົດ ) ໄດູ້ຖຳມວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳ ເອີຍ ຊິ
ເຮັດຈັ່ງໃດນໍ້ ເຖິງຊິສ ຳແດງນຳຍເອງໃຫູ້ພວກຜູູ້ຂູ້ຳ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ສ ຳແດງໃຫູ້ຊຳວ
ໂລກ” 
14:23  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັກແພງເຮົຳ ເຂົຳກ ຊິເຮັດນ ຳຄ ຳຂອງ
ເຮົຳ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳກ ຊິຮັກແພງເຂົຳ ແລູ້ວເພິ່ນກັບເຮົຳກ ຊິມຳ
ຫຳເຂົຳ ມຳສະຖິດຢູ່ນ ຳເຂົຳຜູູ້ນັ້ນ 
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14:24 ບັດນີ້ ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮັກແພງເຮົຳ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຮັກສຳຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳ ແລູ້ວ
ຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ພວກເຈົ້ຳພວມໄດູ້ຍິນຢູ່ນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຄ ຳຂອງເຮົຳເອງ ແຕ່ມຳຈຳກ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
14:25 ແນວໝູນ່ີ້ ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳຕອນເຮົຳຍັງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ 
14:26 ແຕ່ວ່ຳ ບັດຜູູ້ຊ່ອຍປອບໂຍນມຳແລູ້ວນັ້ນ ຄືອົງ ພຣະວິນຍຳນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ຊິໃຊູ້ມຳໃນນຳມຂອງເຮົຳ ເພິ່ນຊິສອນພວກເຈົ້ຳໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ແລູ້ວຊິ
ຊ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄຶດອອກໄດູ້ໃນໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຮົຳເຄີຍເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງນັ້ນ 
14:27 ເຮົຳຊິໃຫູ້ຄວຳມສະຫງບົສຸກຂອງເຮົຳໄວູ້ກັບເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄວຳມສະຫງົບສຸກທີ່
ເຮົຳໃຫູ້ນັ້ນ ບໍ່ຄືຄວຳມສະຫງົບສຸກທີ່ໂລກໃຫູ້ ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳອຸກອັ່ງໜັກໃຈຫລຳຍ ກັບ
ບໍ່ໃຫູ້ຕົກໃຈຢູ້ຳນເລີຍ 
14:28 ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນເຮຳົເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິອອກຈຳກນີ້ໄປ ແລູ້ວຊິໄດູ້ກັບມຳຫຳ
ພວກເຈົ້ຳອີກ’ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮັກແພງເຮົຳອີຫລີ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິດີໃຈນ ຳເຮົຳ ທີ່ວ່ຳ 
‘ເຮົຳຊິໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່’ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳນັ້ນ ກ ແຮງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ຳເຮົຳອີກ 
14:29 ແລູ້ວເຮົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ກ່ອນທີ່ມັນຊິເປັນໄປ ເພື່ອວ່ຳບັດມັນເປັນໄປ
ແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊິມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນ 
14:30 ແລູ້ວແຕ່ນີ້ໄປ ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳເທບເຈົ້ຳຜູູ້ຄອບ-
ຄອງເໜືອໂລກນີ້ພວມຊິມຳ ແຕ່ກ ຢ່ຳມັນ ມັນບໍ່ມີອ ຳນຳດອີຫຍັງເໜືອເຮົຳດອກ 
14:31 ແຕ່ເພື່ອວ່ຳຊຳວໂລກທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳເຮົຳຮັກແພງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ອີ-
ຫລີ ເຮົຳຈັ່ງເຮັດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ຕຳມທີ່ເພິ່ນສັ່ງໄວູ້  ໃຫູ້ລຸກຊະ ບັດນີ້ ໃຫູ້ພວກເຮົຳ
ພຳກັນໄປຈຳກໝູ້ອງນີ້ເຖິ” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 15 
15:1 ເຮົຳຄືເຄືອອະງ ່ນອັນແທູ້ຈິງ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳກ ເປັນນຳຍສວນ 
15:2 ສ່ວນງ່ຳໃດໆ ຢູ່ໃນເຮົຳທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ ເພິ່ນກ ເອົຳຂຶ້ນ ແລູ້ວສ່ວນງ່ຳໃດໆ ທີ່ເກີດ
ຜົນ ເພິ່ນກ ຊ ຳລະໃຫູ້ສະອຳດງຳມເພື່ອໃຫູ້ເກີດຜົນຫລຳຍຂຶ້ນ 



329  ໂຢຮັນ 
15:3 ສ່ວນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ຮບັກຳນຊ ຳລະໃຫູ້ສະອຳດໂດຍຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳ
ນ ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ 
15:4 ໃຫູ້ຄົງຢູ່ໃນເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳຄົງຢູ່ໃນເຈົ້ຳ ຄືງ່ຳບໍ່ສຳມຳດເກີດຜົນໄດູ້ນອກຈຳກ
ຄົງຢູ່ໃນເຄືອຂອງມັນ ພວກເຈົ້ຳເກີດຜົນບໍ່ໄດູ້ຄືກັນ ນອກຈຳກຄົງຢູ່ໃນເຮົຳ 
15:5 ເຮົຳເປັນເຄືອອະງ ່ນນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ເປັນງ່ຳ ຜູູ້ທີ່ຄົງຢູ່ໃນເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳ
ຄົງຢູ່ໃນເຂົຳ ຜູູ້ນັ້ນເກີດຜົນຢ່ຳງຫລຳຍ ໂດຍວ່ຳນອກຈຳກຄົງຢູ່ໃນເຮົຳແລູ້ວ ເຈົ້ຳ
ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
15:6 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຄົງຢູ່ໃນເຮົຳເລີຍ ຜູູ້ນັ້ນກ ຫ່ຽວແຫູ້ງລົງຄືງ່ຳຕຳຍ ງ່ຳແນວນັ້ນມີ
ແຕ່ຊິຖືກໂຍນອອກໄປ ເກັບເອົຳໄປເຜົຳ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ 1  ໂກຣິນໂທ  3:11-15) 
15:7 ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳຄົງຢູ່ໃນເຮົຳ ແລູ້ວຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳຄົງຢູ່ໃນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຊິຂ ແນວໃດ
ກ ໄດູ້ຕຳມທີ່ປຳດຖະໜຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິເຮັດແນວນັ້ນໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
15:8 ໂດຍນີ້ເນຳະ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຊິໄດູ້ຮັບພຣະກຽດ ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳ
ເກີດຜົນຫລຳຍ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊິເປັນລູກສິດຂອງເຮົຳ 
15:9 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຮັກແພງເຮົຳສໍ່ຳໃດ ເຮົຳກ ຮັກແພງພວກເຈົ້ຳສໍ່ຳນັ້ນ 
ຈັ່ງຊັ້ນໃຫູ້ຄົງຢູ່ໃນຄວຳມຮັກຂອງເຮົຳເດີ້ 
15:10 ຄືຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮັກສຳຫລັກຄ ຳສັ່ງຂອງເຮົຳໄວູ້ ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຄົງຢູ່ໃນຄວຳມ
ຮັກຂອງເຮົຳ ຄືກັນກັບທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮັກສຳຫລັກຄ ຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄວູ້ 
ແລູ້ວຄົງຢູ່ໃນຄວຳມຮັກຂອງເພິ່ນ 
15:11 ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ກ ເພື່ອວ່ຳ ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງເຮົຳຊິໄດູ້
ຄົງຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວເພື່ອວ່ຳ ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນຊິໄດູ້ເຕັມ
ປ່ຽມ 
15:12 ແລູ້ວຫລັກຄ ຳສັ່ງຂອງເຮົຳກ ຄື ໃຫູ້ຮັກແພງກັນແລະກັນ ຄືກັນກັບທີ່ເຮົຳຮັກ-
ແພງພວກເຈົ້ຳ 
15:13 ບໍ່ເຄີຍມີໃຜມີຄວຳມຮັກຫລຳຍກວ່ຳນີ້ ທີ່ວ່ຳໄດູ້ວຳງຊີວິດລົງເພື່ອໝູ ່
15:14 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເປັນໝູຂ່ອງເຮົຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດຕຳມແນວທີ່ເຮົຳສັ່ງໄວູ້ນັ້ນ 
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15:15 ຄືເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເອີ້ນພວກເຈົ້ຳວ່ຳຄົນໃຊູ້ອີກຕໍ່ໄປ  ຍູ້ອນວ່ຳຄົນໃຊູ້ບໍ່ຮູູ້ຈັກໃນກຳນ
ງຳນຂອງນຳຍໂຕເອງເຮັດ ແຕ່ເຮົຳເອີ້ນເຈົ້ຳວ່ຳເປັນໝູ່ຂອງເຮົຳ ໂດຍວ່ຳໝົດຄູ່
ອັນຄູ່ແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ເຮົຳກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກ
ນ ຳໝົດ 
15:16 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເລືອກເຮຳົດອກ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເລືອກພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ງຕັ້ງພວກ
ເຈົ້ຳໄວູ້ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອອກໄປເກີດຜົນ ແລູ້ວຜົນຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນຄົງຢູ່ຢ່ຳງ
ຖຳວອນ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິຂ ອີຫຍັງຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໂດຍໃນນຳມຂອງເຮົຳ 
ເພິ່ນກ ຊິກະລຸນຳແນວນັ້ນໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
15:17 ແລູ້ວເຮົຳສັ່ງແນວໝູ່ນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ກ ເພື່ອໃຫູ້ຮກັແພງກັນແລະກັນ 
15:18 ຄັ່ນໂລກຊັງພວກເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ ໂລກເຄີຍຊັງເຮຳົມຳກ່ອນທີ່ມັນຊັງເຈົ້ຳ 
15:19 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ ໂລກນີ້ກ ຊິຮັກແພງພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳບໍ່
ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ ຄືເຮົຳໄດູ້ເລືອກເຈົ້ຳອອກຈຳກໂລກແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ້ນໂລກຈັ່ງກຽດຊັງ
ຊັງພວກເຈົ້ຳ 
15:20 ໃຫູ້ຈື່ໄວູ້ເດີ້ຄ ຳທີ່ເຮົຳເຄີຍບອກແລູ້ວວ່ຳ ບໍ່ມີຄົນໃຊູ້ຄົນໃດໃຫຍ່ກວ່ຳນຳຍເຈົ້ຳ
ຂອງ ຄືຄັ່ນພວກເຂົຳເຄີຍຂົ່ມເຫງເຮົຳ ເຂົຳກ ຊິຂົ່ມເຫງພວກເຈົ້ຳຄືກັນ ແລູ້ວຄັ່ນ
ເຂົຳເຄີຍຮັກສຳຄ ຳຂອງເຮົຳ ເຂົຳກ ຊິຮັກສຳຄ ຳຂອງເຈົ້ຳຄືກັນ 
15:21 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຂົຳກ ຊິເຮັດແນວໝູ່ນີ້ໃສ່ພວກເຈົ້ຳຍູ້ອນນຳມຂອງເຮົຳ ໂດຍວ່ຳ
ພວກເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກຜູູ້ນັ້ນທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳ 
15:22 ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳຫຳ ມຳບອກພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳຊິບໍ່ເປັນບຳບດອກ 
ແຕ່ທັນທີພວກເຂົຳບໍ່ມີຂໍ້ແກູ້ໂຕເລີຍ ໃນເລື່ອງຄວຳມຜິດບຳບຂອງໂຕເຂົຳເອງ 
15:23 ຄືຜູູ້ທີ່ຊັງເຮົຳກ ຊັງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳນ ຳ 
15:24 ຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳເຮັດກຳນງຳນແນວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຄີຍເຮັດຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຂົຳມຳ
ກ່ອນ ພວກເຂົຳຊິບໍ່ເປັນບຳບດອກ ແຕ່ທັນທເີຂົຳໄດູ້ຮູູ້ເຫັນກັບໄດູ້ຊັງເຮົຳ ພູ້ອມ
ທັງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳນ ຳ 
15:25 ແຕ່ວ່ຳນີ້ໄດູ້ເປັນໄປແລູ້ວ ຄືກັນກັບມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດຂອງພວກເຂົຳ
ຊິໄດູ້ສ ຳເລັດ ວ່ຳ “ເຂົຳໄດູ້ຊັງເຮົຳໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອີຫຍງັເລີຍ” 
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15:26 ແຕ່ບັດຜູູ້ຊ່ອຍປອບໂຍນມຳແລູ້ວນັ້ນ ແມ່ນອົງ ພຣະວິນຍຳນ ແຫ່ງຄວຳມຈິງ 
ຜູູ້ທີ່ເຮົຳຊິໃຊູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ນັ້ນເນຳະຊິເປັນພະຍຳນເຖິງເຮົຳ 
15:27 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ຊິເປັນພະຍຳນເຖິງເຮົຳຄືກັນ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳເຄີຍຢູ່ນ ຳ
ເຮົຳແຕ່ທ ຳອິດມຳແລູ້ວ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 16 
16:1 ເຮົຳໄດູ້ບອກແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສະດຸດໃຈ 
16:2 ເຂົຳຊິໄລ່ພວກເຈົ້ຳອອກຈຳກສຳລຳທ ຳ ເອີ້ ແລູ້ວຊິມີຍຳມໜຶ່ງມຳຮອດ ຄົນຜູູ້ທີ່
ຂູ້ຳພວກເຈົ້ຳ ເຂົຳຊິຄຶດວ່ຳເປັນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ 
16:3 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຊິເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ເຄີຍຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເລີຍ 
ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກເຮົຳນ ຳ 
16:4 ບັດນີ້ ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກ່ອນ ເພື່ອບັດຮອດຍຳມນັ້ນເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຈື່ແນວທີ່
ເຮົຳເຄີຍບອກເຖິງພວກເຂົຳແລູ້ວ ເຫດທີ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳມຳກ່ອນ ກ ຍູ້ອນ
ວ່ຳຫວ່ຳງນັ້ນເຮົຳຍັງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳ 
16:5 ແຕ່ບັດນີ້ ເຮົຳຊິໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຊູ້ເຮົຳມຳນັ້ນ ກ ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດູ້ຖຳມ
ເຮົຳວ່ຳ “ນຳຍຊິໄປໃສ” 
16:6 ແຕ່ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳແນວນີ້ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງເສຍໃຈຫລຳຍ 
16:7 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ຄືທີ່ເຮົຳຊິໄປຈຳກພວກເຈົ້ຳ
ກ ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຄືຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄປ ເພິ່ນຜູູ້ຊ່ອຍປອບໂຍນນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້
ມຳຫຳເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ຄັ່ນເຮົຳໄປແລູ້ວ ເຮົຳກ ຊິໃຊູ້ຜູູ້ຊ່ອຍປອບໂຍນນັ້ນມຳຫຳເຈົ້ຳ 
16:8 ບັດເພິ່ນລົງມຳແລູ້ວ ເພິ່ນຊິມຳເຮັດໃຫູ້ຊຳວໂລກສ ຳນຶກໂຕໃນເລື່ອງຄວຳມ
ຜິດບຳບ ໃນເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳ ກັບໃນເລື່ອງກຳນຕັດສິນລົງໂທດ 
16:9 ໃນເລື່ອງຄວຳມຜິດບຳບຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ຍອມເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳ 
16:10 ໃນເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຊິໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ 
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຫັນເຮົຳອີກຕໍ່ໄປ 
16:11 ແລູ້ວໃນເລື່ອງກຳນຕັດສິນລົງໂທດຍູ້ອນວ່ຳເທບເຈົ້ຳຜູູ້ຄອບຄອງເໜືອໂລກ
ນີ້ ໄດູ້ຖືກກຳນຕັດສິນລົງໂທດແລູ້ວ 
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16:12 ເຮົຳຍັງມີອີກຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວທີ່ຊິບອກກັບພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງ
ຮັບບໍ່ໄດູ້ 
16:13 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ບັດພ  ພຣະວິນຍຳນ ແຫ່ງຄວຳມຈິງລົງມຳແລູ້ວ ເພິ່ນກ ຊິນ ຳ
ພວກເຈົ້ຳໄປສູ່ຄວຳມເປັນຈິງທັງໝົດ ຄືເພິ່ນຊິບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳຕຳມແນວຂອງເພິ່ນເອງ 
ແຕ່ຊິເວົ້ຳເຖິງຄູ່ແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຍິນມຳ ກັບເພິ່ນຊິບອກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກເຖິງແນວ
ທີ່ຊິເປັນໄປໃນພຳຍໜູ້ຳ 
16:14 ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິຖວຳຍກຽດໃຫູ້ເຮົຳ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນຊິນ ຳເອົຳແນວຕ່ຳງໆ ຂອງ
ເຮົຳນັ້ນມຳເປີດ ເຜີຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
16:15 ຄູ່ຢ່ຳງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ກ ເປັນຂອງເຮົຳນ ຳ ຈັ່ງຊັ້ນເຮົຳໄດູ້ບອກ
ກັບພວກເຈົ້ຳວ່ຳ  ພຣະວິນຍຳນ ຊິນ ຳເອົຳແນວຂອງເຮົຳນັ້ນ ມຳເປີດເຜີຍໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳ 
16:16 ອີກຈັກໜ່ອຍ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນເຮົຳ ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນຈັກໜ່ອຍຊິໄດູ້
ເຫັນເຮົຳອີກ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
16:17 ບັດນີ້ ລູກສິດຜູູ້ລຳງຄົນຖຳມກັນວ່ຳ “ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດທີ່ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເວົ້ຳ
ກັບພວກເຮົຳວ່ຳ ‘ຈັກໜ່ອຍພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນເຮົຳ ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນອີກຈັກ-
ໜ່ອຍຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳອີກ’ ແລູ້ວຍັງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່’” 
16:18 ແລູ້ວພວກເຂົຳຖຳມກັນອີກວ່ຳ “ຄ ຳທີ່ເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ ‘ຫລັງຈຳກນັ້ນຈັກໜ່ອຍ’ 
ມັນໝຳຍຄວຳມວ່ຳແນວໃດ ພວກເຮົຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງເພິ່ນເລີຍ” 
16:19 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ຮູູ້ເຖິງແນວທີ່ເຂົຳຖຳມເພິ່ນ ເພິ່ນເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳ
ຖຳມກັນເຖິງຄວຳມໝຳຍໃນເລື່ອງທີ່ເຮົຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ອີກຈັກໜ່ອຍພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້
ເຫັນເຮົຳ ແລູ້ວອີກຈັກໜ່ອຍກ ຊິໄດູ້ເຫັນເຮົຳອີກ’ 
16:20 ເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິຮູ້ອງໄຫູ້ເປັນທຸກ ແຕ່ຄົນ
ທັງໂລກຊິຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລູ້ວກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິເປັນທຸກ ຄວຳມທຸກນັ້ນ ຊິກຳຍ-
ເປັນຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີ 
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16:21 ຄືແມຍິ່ງຍຳມຊິເຈັບທູ້ອງອອກລູກ ກ ຊິມີຄວຳມທຸກຫລຳຍ ແຕ່ບັດເຂົຳອອກ
ລູກແລູ້ວເຂົຳບໍ່ຄຶດເຖິງຄວຳມເຈັບປວດນັ້ນອີກ ຍູ້ອນວ່ຳດີໃຈຫລຳຍທີ່ມີລູກນູ້ອຍ
ເກີດມຳໃນໂລກ 
16:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນຕອນນີ້ພວກເຈົ້ຳທຸກໃຈຫລຳຍ ແຕ່ວ່ຳເຮົຳຊິເຫັນພວກເຈົ້ຳອີກ 
ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳຊິມີຄວຳມປີຕິຍິນດີ ແລູ້ວຄວຳມປີຕິຍິນດີນັ້ນ 
ບໍ່ມີໃຜຊິເອົຳຈຳກເຈົ້ຳໄປໄດູ້ເລີຍ 
16:23 ແລູ້ວໃນມື້ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຂ ອີຫຍັງນ ຳເຮົຳອີກ ຄືເຮົຳຊິບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມ
ຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳອີຫຍັງທີ່ພວກເຈົ້ຳຂ  ກ ໃຫູ້ຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໂດຍໃນນຳມຂອງ
ເຮົຳ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິໂຜດໃຫູ້ແນວນັ້ນກັບພວກເຈົ້ຳ 
16:24 ເຖິງບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ຂ ອີຫຍັງໃນນຳມຂອງເຮົຳເລີຍ ໃຫູ້ຂ ເດີ້ ແລູ້ວ
ຊິໄດູ້ ເພື່ອຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຕັມປ່ຽມ 
16:25 ແນວໝູນ່ີ້ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳເປັນກຳນປຽບທຽບ ແຕ່ວ່ຳມີຍຳມທີ່ຊິມຳທີ່
ເຮົຳຊິບໍ່ເວົ້ຳນ ຳເຈົ້ຳເປັນກຳນປຽບທຽບອີກ ແຕ່ເຮົຳຊິເວົ້ຳເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ໃຫູ້ເຈົ້ຳຢ່ຳງເປີດເຜີຍ 
16:26 ບັດຮອດມື້ນັ້ນແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຊິຂ ອີຫຍັງໃນນຳມຂອງເຮົຳ ແລູ້ວເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້
ບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ເຮົຳຊິຂ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ 
16:27 ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຮັກແພງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳຮັກແພງເຮົຳ 
ແລູ້ວເຊື່ອວ່ຳເຮົຳໄດູ້ມຳຈຳກເພິ່ນ 
16:28 ຄືເຮົຳໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ແລູ້ວໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ແລູ້ວບັດນີ້ເຮົຳ
ຊິອອກຈຳກໂລກນີ້ກັບໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ອີກ” 
16:29 ພວກລູກສິດເລີຍເວົ້ຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເອີ້ ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳພວມເວົ້ຳຊັດເຈນ
ແລູ້ວບັດນີ້ ບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳເປັນຄວຳມປຽບທຽບເລີຍ 
16:30 ບັດນີ້ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໝັ່ນໃຈແລູ້ວ ວ່ຳນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳກ ຮູູ້ຈັກຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ແລູ້ວບໍ່ຕູ້ອງ
ຖຳມອີຫຍັງອີກ ໂດຍວ່ຳພວກຜູູ້ຂູ້ຳເຊື່ອໝັ້ນແລູ້ວ ວ່ຳ ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ມຳຈຳກພຣະ-
ເຈົ້ຳ” 
16:31  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳເຊື່ອອີຫລີບໍ້ 
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16:32 ນີ້ແຫລະ ຍຳມນັ້ນຊິມຳເຖິງ ແລູ້ວໄດູ້ມຳຮອດແລູ້ວບັດນີ້ ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິ
ແຕກກະຈັກກະຈຳຍກັນໄປຂອງໃຜຂອງມັນ ປະເຮົຳໄວູ້ຢູ່ຜູູ້ດຽວ ແຕ່ທີ່ຈິງເຮົຳຊິບໍ່
ໄດູ້ຢູ່ຜູູ້ດຽວ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່  ເພິ່ນກ ຍັງສະຖິດຢູ່ນ ຳເຮົຳ 
16:33 ແນວໝູນ່ີ້ ເຮົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິມີຄວຳມສະຫງົບສຸກ ຄື
ໃນໂລກນີ້ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບຄວຳມຍຳກລ ຳບຳກ ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ມີຄວຳມຍິນດີໄວູ້ເດີ້ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຊະນະໂລກໄດູ້ແລູ້ວ” 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 17 
17:1 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເງີຍໜູ້ຳຂຶ້ນໄປເບິ່ງເທິງຟູ້ຳແລູ້ວເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ໂອູ້ ພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ມັນໄດູ້ຮອດຍຳມນັ້ນແລູ້ວ ຂ ພໍ່ທີ່ຊິມອບກຽດ
ໃຫູ້ກັບລູກ ເພື່ອລູກຊິໄດູ້ຕອບສະໜອງຖວຳຍພຣະກຽດໃຫູ້ກັບພໍ່ເຖີ້ນ 
17:2 ຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບສິດອ ຳນຳດໃຫູ້ກັບຜູູ້ຂູ້ຳເໜືອມະນຸດໝົດຄູ່ຄົນ ເພື່ອວ່ຳ
ຜູູ້ຂູ້ຳຊິໄດູ້ໃຫູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດກັບຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ພໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ໄວູ້ກັບ
ລູກ 
17:3 ແລູ້ວຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດກ ເປັນແນວນີ້ ທີ່ວ່ຳເຂົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ຮູູ້-
ຈັກພໍ່ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳທ່ຽງແທູ້ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ແລູ້ວຮູູ້ຈັກຜູູ້ຂູ້ຳນ ຳ ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ມຳ 
17:4 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຖວຳຍພຣະກຽດໃຫູ້ພໍ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ກັບໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບ
ໄວູ້ກັບລູກ 
17:5 ແລູ້ວບັດນີ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເອີຍ ຂ ໃຫູ້ກຽດລູກພູ້ອມກັບພໍ່ນ ຳ ໂດຍພຣະ-
ກຽດນັ້ນທີ່ລູກເຄີຍມີຮ່ວມກັນກັບພໍ່ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນສູ້ຳງໂລກ 
17:6 ລູກໄດູ້ເປີດເຜີຍພຣະນຳມຂອງພໍ່ໃຫູ້ກັບພວກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໃຫູ້ລູກ
ອອກຈຳກໂລກ ຊຶ່ງພວກເຂົຳເປັນຄົນຂອງພໍ່ຢູ່ແລູ້ວທີ່ພໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ລູກ ແລູ້ວພວກເຂົຳ
ໄດູ້ຮັກສຳຄ ຳຂອງພໍ່ນ ຳ 
17:7 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ໝົດຄູ່ແນວທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ກັບລູກນັ້ນ ໄດູ້ມຳ
ຈຳກພໍ່ 
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17:8 ໂດຍວ່ຳລູກໄດູ້ໃຫູ້ຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ພໍ່ໄດູ້ຝຳກໄວູ້ກັບລູກນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຮັບ
ເອົຳໄວູ້ ກັບໄດູ້ຮູູ້ຈັກຄັກແນ່ວ່ຳລູກໄດູ້ລົງມຳຈຳກພໍ່ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່ຳ 
ພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ລູກມຳ 
17:9 ບັດນີ້ ລູກຈຶ່ງອະທິຖຳນວອນຂ ເພື່ອພວກເຂົຳ  ຄືລູກບໍ່ໄດູ້ອະທຖິຳນວອນຂ 
ເພື່ອໂລກ ແຕ່ໄດູ້ວອນຂ ເພື່ອຄົນພວກນີ້ທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບລູກ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພວກເຂົຳເປັນຄົນຂອງພໍ່ 
17:10 ຄືໝົດຄູ່ແນວທີ່ລູກມີຢູ່ກ ເປັນຂອງພໍ່ ແລູ້ວຄູ່ແນວທີ່ພໍ່ມີຢູ່ກ ເປັນຂອງລູກ 
ແລູ້ວລູກໄດູ້ຮັບກຽດໃນຄົນພວກນີ້ນ ຳ 
17:11 ບັດນີ້ ລູກບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່ຳພວກເຂົຳກ ຍັງຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ລູກ
ຊິກັບໄປຫຳພໍ່  ໂອພໍ່ ຜູູ້ສັກສິດບ ລິສຸດເອີຍ ຂ ກະລຸນຳເບິ່ງແຍງຮັກສຳພວກເຂົຳນີ້
ໄວູ້ໃນພຣະນຳມຂອງພໍ່ ຜູູ້ທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບລູກນີ້ ເພື່ອພວກເຂົຳຊິໄດູ້ເປັນ
ນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຄືກັນກັບພໍ່ກັບລູກ 
17:12 ບັດລູກຍັງຢູ່ກັບພວກເຂົຳຕອນຢູ່ໃນໂລກ ລູກໄດູ້ຮກັສຳພວກເຂົຳໄວູ້ຢ່ຳງ
ປອດໄພໃນພຣະນຳມຂອງພໍ່ ຄືລູກໄດູ້ປູ້ອງກັນພວກເຂົຳຜູູ້ທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ນັ້ນ 
ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜໄດູ້ຫລົງທຳງໄປເລີຍ ນອກຈຳກຜູູ້ທີ່ຊິພິນຳດນັ້ນເນຳະ ເພື່ອໃຫູ້ເປັນ
ໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ທີ່ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ (ເບິ່ງ ເພງສັນລະເສີນ  41:9) 
17:13 ແລູ້ວບັດນີ້ ລູກພວມຊິກັບໄປຫຳພໍ່ ແລູ້ວລູກຈຶ່ງເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຍຳມຍັງຢູ່ໃນໂລກ 
ເພື່ອພວກເຂົຳຊິໄດູ້ມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງລູກຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມຢູ່ໃນໂຕເຂົຳ 
17:14 ລູກໄດູ້ມອບຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພໍ່ໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຂົຳ ແລູ້ວຊຳວໂລກໄດູ້ຊັງພວກ-
ເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກນີ້ ຄືກັນກັບທີ່ລູກບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ 
17:15 ລູກບໍ່ໄດູ້ຂ ໃຫູ້ພໍ່ເອົຳພວກເຂົຳອອກຈຳກໂລກດອກ ພຽງແຕ່ຂ ໃຫູ້ພໍ່ຮັກສຳ
ເຂົຳໄວູ້ຈຳກເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ 
17:16 ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ ຄືກັນກັບທີ່ລູກບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກ 
17:17 ຂ ແຍກພວກເຂົຳໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະພໍ່ດູ້ວຍຫລັກຄວຳມຈິງຂອງພໍ່  
ພຣະຄ ຳ ຂອງພໍ່ນັ້ນຄືຄວຳມຈິງ 
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17:18 ພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ລູກໃຫູ້ເຂົ້ຳມຳຢູ່ໃນໂລກສໍ່ຳໃດ ລູກກ ໄດູ້ໃຊູ້ພວກເຂົຳໃຫູ້ອອກໄປ
ໃນໂລກນີ້ສໍ່ຳນັ້ນຄືກັນ 
17:19 ແລູ້ວຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກເຂົຳເອງ ລູກໄດູ້ອຸທີດຊີວິດໄວູ້ສະເພຳະ ເພື່ອພວກ-
ເຂົຳຊິໄດູ້ອຸທີດຊີວິດໄວູ້ສະເພຳະຫລັກຄວຳມຈິງນັ້ນເນຳະ 
17:20 ລູກບໍ່ໄດູ້ອະທິຖຳນວອນຂ ເພື່ອພວກເຂົຳເທົຳນັ້ນ ແຕ່ເພື່ອຄູ່ຄົນທີ່ຊິເຊື່ອ
ວຳງໃຈໃນລູກນ ຳ ໂດຍຄ ຳພະຍຳນຂອງພວກເຂົຳ 
17:21 ເພື່ອວ່ຳເຂົຳທັງຫລຳຍຊິເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວຕໍ່ກັນແລະກັນ ຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ເປັນ
ນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນແລະກັນກັບລູກ ເພື່ອພວກເຂົຳຊິເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນແລະ
ກັນກັບສອງພໍ່ລູກເຮົຳ ເພື່ອໂລກຊິໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ລູກມຳອີຫລີ 
17:22 ແລູ້ວກຽດທີ່ພໍ່ມອບໄວູ້ກັບລູກນັ້ນ ລູກໄດູ້ມອບໄວູ້ກັບພວກເຂົຳນ ຳ ເພື່ອເຂົຳ
ຊິໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນແລະກັນ ຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ກັບລູກໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວ
ກັນນັ້ນ 
17:23 ຄືລູກເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນກັບພວກເຂົຳ ແລູ້ວພໍ່ກ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ-
ກັບລູກ ເພື່ອພວກເຂົຳຊິໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຢ່ຳງສົມບູນແບບ ເພື່ອໂລກຊິ
ໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ລູກມຳ ພູ້ອມໄດູ້ຮັກແພງພວກເຂົຳຄືກັນກັບທີ່ໄດູ້ຮັກແພງລູກ 
17:24 ພໍ່ເອີຍ ລູກປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫູ້ພວກເຂົຳທີ່ພໍ່ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບລູກນີ້ ໃຫູ້
ພວກເຂົຳຢູ່ໝູ້ອງດຽວກັນກັບລູກ ເພື່ອພວກເຂົຳຊິໄດູ້ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງ-
ເຮືອງຂອງລູກທີ່ພໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ໄວູ້ກັບລູກ ຍູ້ອນວ່ຳພໍ່ໄດູ້ຮັກແພງລູກມຳຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ
ສູ້ຳງໂລກ 
17:25 ໂອູ້ ພໍ່ຜູູ້ຍຸດຕິທ ຳເອີຍ ໂລກນີ້ບໍ່ເຄີຍຮູູ້ຈັກພໍ່ເລີຍ ແຕ່ວ່ຳລູກຮູູ້ຈັກພໍ່ ແລູ້ວ
ພວກເຂົຳໄດູ້ຮູູ້ກັນວ່ຳພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ລູກມຳອີຫລ ີ
17:26 ບັດນີ້ລູກໄດູ້ເປີດເຜີຍພຣະນຳມຂອງພໍ່ໃຫູ້ພວກເຂົຳຮູູ້ຈັກຢູ່ ແລູ້ວຊິເປີດເຜີຍ
ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກອີກຕໍ່ໄປ ເພື່ອວ່ຳຄວຳມຮັກແພງທີ່ພໍ່ມີຕໍ່ລູກ ຊິໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົຳ 
ແລູ້ວລູກກ ຊິໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົຳນ ຳ ອຳເມນ” 
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ໂຢຮັນ ບົດທີ 18 
18:1 ພ ເວົ້ຳແນວນີ້ແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍພຳລູກສິດຂູ້ຳມນໍ້ຳ ກິດໂຣນ  ໄປເຂົ້ຳສວນໝູ້ອງ
ໜຶ່ງກັບລູກສິດຂອງເພິ່ນ 
18:2 ແລູ້ວ ຢູດຳ ຜູູ້ທີ່ຊິທ ລະຍົດໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳກ ຮູູ້ຈັກສວນໝູ້ອງນີ້ດີ ຍູ້ອນວ່ຳ 
ພຣະເຢຊູ ເຄີຍພຳລູກສິດມຳໂຮມກັນໃນສວນໝູ້ອງນີ້ຢູ່ເລື້ອຍ 
18:3 ບັດນີ້  ຢູດຳ ໄດູ້ນ ຳກອງທະຫຳນໂຣມທີ່ໄດູ້ຮັບມອບມຳ ພູ້ອມກັບພວກຍຳມ
ຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວຫິຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ມຳຈຳກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດສົ່ງໄປ ພູ້ອມ
ກັບພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ໄດູ້ພຳກັນຖືຕະກຽງຖືກະບອງເອົຳເຄື່ອງອຳວຸດຕ່ຳງໆ 
ໄປສວນນັ້ນ 
18:4 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ  ເພິ່ນຮູູ້ຈັກໝົດຄູ່ແນວທີ່ຊິເກີດຂຶ້ນກັບເພິ່ນ ຈັ່ງຍ່ຳງໄປຫຳ
ເຂົຳ ແລູ້ວຖຳມວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳພຳກັນມຳຫຳໃຜ” 
18:5 ພວກເຂົຳຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ມຳຫຳ ເຢຊູ  ໄທບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ ”  ພຣະເຢຊູ ບອກ
ພວກເຂົຳວ່ຳ “ເອີ້ ເຮົຳນີ້ເນຳະ” (ສ່ວນ ຢູດຳ  ຜູູ້ທ ລະຍົດໃສ່ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນກ ຢືນຢູ່
ຮ່ວມກັບພວກເຂົຳ) 
18:6 ບັດພ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ເນຳະ” ພວກເຂົຳກ ເລີຍສະເດິດ 
ແລູ້ວລົ້ມລົງພື້ນດິນ 
18:7 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ຖຳມພວກເຂົຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມຳຫຳໃຜ” ພວກເຂົຳຈັ່ງ
ຕອບວ່ຳ “ມຳຫຳ ເຢຊູ  ໄທບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ ” 
18:8  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ວ່ຳເຮົຳນີ້ເນຳະ ຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ພວມຫຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳມຳຫຳເຮົຳກ ໃຫູ້ປ່ອຍຄົນພວກນີ້ໄປຊະ” 
18:9 (ເພິ່ນເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອຊິໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຄ ຳທີ່ເວົ້ຳວ່ຳ “ສ່ວນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ມອບໄວູ້ໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ຫລົງຫຳຍໄປຈັກຄົນ”) 
18:10 ບັດນີ້  ຊີໂມນເປໂຕ  ຜູູ້ທີ່ຖືດຳບມຳນ ຳ ລຳວກ ຊັກດຳບອອກມຳແຂູ້ວຫູຂວຳ
ຄົນໃຊູ້ຂອງມະຫຳປະໂລຫິດຂຳດໄປ (ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ຫູຂຳດຊື່ວ່ຳ  ມຳລະໂຂ ) 
18:11  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກ ເປໂຕ ວ່ຳ “ເອົຳດຳບເຈົ້ຳໃສ່ຝັກໄວູ້ເນຳະແມະ ຄືເຮົຳຊິ
ບໍ່ດື່ມບໍ້ ຈອກທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ກຽມໄວູ້ໃຫູ້ເຮົຳຮັບດື່ມນັ້ນ” 
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18:12 ບັດນີ້ ກອງທະຫຳນ ນຳຍພັນທະຫຳນ ກັບພວກຍຳມຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວ-ິ
ຫຳນຂອງພວກຢິວ ຈັ່ງພູ້ອມກັນຈັບກຸມມັດ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ 
18:13 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ໄປຫຳ ນຳຍ ອັນນຳ  ກ່ອນ ຍູ້ອນວ່ຳ  ອັນນຳ  
ເປັນພໍ່ເຖົ້ຳຂອງ  ກຳຢະຟຳ  ຜູູ້ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດປະຈ ຳກຳນປີນັ້ນ 
18:14 ແມ່ນ  ກຳຢະຟຳ  ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ເຄີຍແນະນ ຳພວກຢິວວ່ຳມັນເປັນກຳນດີທີ່ຊິ
ໃຫູ້ຄົນຜູູ້ດຽວເປັນແບູ້ຮັບບຳບຕຳຍແທນຊົນຊຳດ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  11:49-51) 
18:15 ບັດນີ້  ຊີໂມນ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ ເປໂຕ  ໄດູ້ຕຳມຫລັງ ພຣະເຢຊູ ໄປ ແລູ້ວກ ມີ
ລູກສິດອີກຜູູ້ໜຶ່ງໄປນ ຳ ມະຫຳປະໂລຫິດໄດູ້ຮູູ້ຈັກລູກສິດຜູູ້ນີ້ ເຂົຳເລີຍໄປກັບ 
ພຣະເຢຊູ ເຂົ້ຳໃນເດີ່ນບູ້ຳນຂອງມະຫຳປະໂລຫິດນັ້ນ 
18:16 ແຕ່ ເປໂຕ ຍັງຢືນຢູ່ນອກປະຕູ ສ່ວນລູກສິດທີ່ຮູູ້ຈັກກັນກັບມະຫຳປະໂລຫິດ 
ເລີຍອອກໄປບອກກັບຍິງຜູູ້ເປັນຍຳມເຝົ້ຳປະຕູນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງພຳ ເປໂຕ ເຂົ້ຳມຳ
ຂູ້ຳງໃນ 
18:17 ແລູ້ວແມຍິ່ງຄົນທີ່ເປັນຍຳມເຝົ້ຳປະຕູນັ້ນໄດູ້ຖຳມ ເປໂຕ ວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນເຈົ້ຳເປັນ
ລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ນ ຳບໍ້”  ເປໂຕ ປະຕິເສດເຂົຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນ” 
18:18 ບັດນີ້ ພວກຄົນໃຊູ້ກັບພວກຍຳມຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວິຫຳນໄດູ້ດັງໄຟອົບອຸ່ນ
ຍູ້ອນວ່ຳອຳກຳດໜຳວ ແລູ້ວ ເປໂຕ ກ ຢືນອົບອຸ່ນຢູ່ໄຟກັບພວກເຂົຳ 
18:19 ຫວ່ຳງນັ້ນ ມະຫຳປະໂລຫິດພວມສອບຖຳມ ພຣະເຢຊູ ເຖິງລູກສິດກັບຫລັກ-
ຄ ຳສອນຂອງເພິ່ນ 
18:20  ພຣະເຢຊູ ຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບໂລກຢ່ຳງເປີດເຜີຍ ເຮົຳເຄີຍສອນ
ໃນສຳລຳທ ຳກັບໃນວິຫຳນທີ່ພວກຢິວປະຊຸມກັນປະຈ ຳ ແລູ້ວເຮົຳບໍ່ເຄີຍເວົ້ຳປິດ-
ບັງອີຫຍັງເປັນຄວຳມລັບເລີຍ 
18:21 ເຈົ້ຳສອບຖຳມເຮົຳຍູ້ອນຫຍັງ ໃຫູ້ໄປຖຳມຄົນທີ່ເຄີຍໄດູ້ຮັບຟັງເຮົຳ ວ່ຳເຮົຳ
ເຄີຍບອກສອນເຂົຳຈັ່ງໃດ ນີ້ແຫລະ ພວກເຂົຳຮູູ້ຈັກດີວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງໃດ” 
18:22 ແຕ່ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ມີຍຳມຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວຫິຳນຜູູ້ໜຶ່ງກ 
ເອົຳຝ່ຳມືຕົບໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ເວົ້ຳວ່ຳ “ຮວູ້ຳຍ ໂຕຄືຕອບມະຫຳປະໂລຫິດແນວນີ້” 
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18:23  ພຣະເຢຊູ ເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳແນວບໍ່ແມ່ນ ກ ໃຫູ້ເປັນຫັກ-
ຖຳນພະຍຳນມຳໃນແນວບໍ່ແມ່ນນັ້ນ ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳແນວແມ່ນແລູ້ວ ເປັນ
ຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງຕົບໜູ້ຳເຮົຳ” 
18:24 (ຫວ່ຳງນັ້ນ  ອັນນຳ ໄດູ້ສົ່ງ ພຣະເຢຊູ  ຊຶ່ງຖືກມັດໄວູ້ນັ້ນ ໄປຫຳ ກຳຢະຟຳ  
ມະຫຳປະໂລຫິດແລູ້ວ) 
18:25 ໃນຕອນນັ້ນ  ຊີໂມນເປໂຕ ຢືນອົບອຸ່ນຢູ່ໄຟເດີ່ນນັ້ນ ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ຖຳມ-
ລຳວວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນເປັນລູກສິດຂອງຜູູ້ນັ້ນບໍ້”  ເປໂຕ ປະຕິເສດວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້
ເປັນ” 
18:26 ຄົນໃຊູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຂອງມະຫຳປະໂລຫິດ ຊຶ່ງເປັນພີ່ນູ້ອງກັນກັບຄົນທີ່ ເປໂຕ ໄດູ້
ແຂູ້ວຫູຂຳດນັ້ນເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນຂູ້ອຍເຫັນເຈົ້ຳຢູ່ໃນສວນກັບຜູູ້ນັ້ນບໍ້” 
18:27 ບັດນີ້  ເປໂຕ ໄດູ້ປະຕິເສດອີກ ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນມີໄກ່ໂຕໜຶ່ງຂັນພ ດີ 
18:28 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳໄດູ້ພຳ ພຣະເຢຊູ ອອກຈຳກເຮືອນຂອງ ກຳຢະຟຳ  ໄປຫຳ 
ປີລຳດ ຢູ່ໂຣງພັກຮັກສຳກຳນຂອງທະຫຳນໂຣມແຕ່ເດິກ ແຕ່ສ່ວນຫົວໜູ້ຳພວກ-
ຢິວບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນນັ້ນນ ຳ ຍູ້ອນພວກເຂົຳຢູ້ຳນວ່ຳຊິເປັນມົນທິນ ຈັ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ຮ່ວມ
ກິນລູ້ຽງໃນງຳນສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກູູ້ຊຳດ ຢິວ  
18:29  ປີລຳດ ອອກມຳຫຳພວກເຂົຳແລູ້ວຖຳມວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳມີຄະດີອີຫຍັງຈັ່ງມຳ
ຟູ້ອງຮູ້ອງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້” 
18:30 ພວກເຂົຳຕອບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ຄັ່ນຄົນຜູູ້ນີ້ບໍ່ມີຄວຳມຜິດ ພວກເຮົຳຄືຊິບໍ່ໄດູ້ພຳ
ເຂົຳມຳມອບສົ່ງໃຫູ້ທ່ຳນ” 
18:31 ບັດນີ້  ປີລຳດ ຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນ ຳເຂົຳໄປຕັດສິນເອົຳຕຳມ
ກົດບັນຍັດຂອງພວກເຈົ້ຳເອງເດີ້” ຈັ່ງຊັ້ນ ຫົວໜູ້ຳພວກຢິວໄດູ້ຕອບ ປີລຳດ ວ່ຳ 
“ກົດໝຳຍ ໂຣມ ຫູ້ຳມ ບໍ່ໃຫູ້ພວກເຮົຳມີສິດປະຫຳນຄົນ” 
18:32 (ພວກເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອເປັນໄປຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ພຣະເຢຊູ  ເຖິງກຳນ
ຕຳຍຂອງເພິ່ນທີ່ວ່ຳຊິຕຳຍແບບໃດ) 
18:33 ບັດນີ້  ປີລຳດ ໄດູ້ກັບເຂົ້ຳໄປໃນໂຣງພັກຮັກສຳກຳນຂອງທະຫຳນໂຣມອີກ 
ແລູ້ວເອີ້ນຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວຳ່ “ເຈົ້ຳເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວບໍ່” 



ໂຢຮັນ  340 
18:34  ພຣະເຢຊູ ຕອບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳຖຳມຢຳກຮູູ້ຈັກເອົຳເອງບໍ້ ຫລືໄດູ້ມີຄົນອື່ນ
ມຳບອກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບເຮົຳນີ້” 
18:35  ປີລຳດ ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນ ຢິວ  ແມ່ນບໍ່ ຄື ຊຳວຢິວ ຂອງເຈົ້ຳ ຄືພວກ
ຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດໄດູ້ນ ຳເຈົ້ຳມຳມອບສົ່ງໃຫູ້ເຮົຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງຜິດແໜ່” 
18:36  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເຮຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍໂລກນີ້ ຄັ່ນແມ່ນ
ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເຮຳຢູ່ຝ່ຳຍໂລກນີ້ ກອງອົງຄະຮັກຂອງເຮົຳຊິລົງມືສູູ້ ບໍ່ໃຫູ້
ເຮົຳຖືກມອບໄວູ້ກັບພວກຢິວແນວນີ້ ແຕ່ບັດນີ້ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເຮຳບໍ່ໄດູ້ມຳ
ຈຳກໂລກນີ້” 
18:37  ປີລຳດ ເລີຍເວົ້ຳນ ຳ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນກະສັດແລູ້ວ ແມ່ນບໍ່”  ພຣະເຢ-
ຊູ ຕອບວ່ຳ “ທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ເຮົຳເປັນກະສັດກ ແມ່ນ ແລູ້ວເຮົຳໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ
ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ກ ເພື່ອເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນເຖິງຄວຳມເປັນຈິງ ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່
ຝ່ຳຍຄວຳມຈິງກ ຊິໄດູ້ຮັບຟັງສຽງຂອງເຮົຳ” 
18:38 ບັດນີ້  ປີລຳດ ຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ກວ່ຳ “ຄວຳມຈິງຄືອີຫຍັງ” ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ປີ-
ລຳດ ກ ເລີຍອອກໄປຫຳພວກຜູູ້ນ ຳຂອງພວກຢິວ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ເຫັນ
ຄວຳມຜິດອີຫຍັງຈັກແນວໃນຜູູ້ນີ້ເລີຍ 
18:39 ແຕ່ວ່ຳ ຕຳມທ ຳນຽມຂອງພວກເຈົ້ຳ ເຮົຳຊິປ່ອຍນັກໂທດຄົນໜຶ່ງໃນງຳນສະ-
ຫລອງກູູ້ຊຳດຂອງພວກເຈົ້ຳ  ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຈົ້ຳຢຳກໃຫູ້ເຮົຳປ່ອຍກະສັດຂອງ
ພວກຢິວຜູູ້ນີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳບໍ່” 
18:40 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳກ ພຳກັນຮູ້ອງຂຶ້ນວ່ຳ “ຢ່ຳປ່ອຍຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ເດີ້ ໃຫູ້ປ່ອຍ ບຳ-
ຣຳບຳ ” (ຊຶ່ງ ບຳຣຳບຳ ນັ້ນເປັນໂຈນ) 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 19 
19:1 ໃນຕອນນັ້ນ  ປີລຳດ ເລີຍສັ່ງໃຫູ້ນ ຳເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄປຄູ້ຽນຕີ 
19:2 ແລູ້ວພວກທະຫຳນ ໂຣມ ໄດູ້ເອົຳໜຳມສຳນເປັນພວງມຳໄລມຳສຸບໃສ່ຫົວ
ຂອງ ພຣະເຢຊູ ເປັນມົງກຸດ ແລູ້ວກ ເອົຳຜູ້ຳສີມ່ວງມຳຄຸມໃສ່ ພຣະເຢຊູ  
19:3 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເວົ້ຳເຍຳະເຍີ້ຍໃສ່ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ກະສັດຂອງພວກຢິວ
ຊົງພຣະຈະເລີນເດີ້” ແລູ້ວກ ເອົຳມືຕົບຕີ ພຣະເຢຊູ  
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19:4 ແຕ່ສ່ວນ ປີລຳດ  ລຳວກ ອອກໄປນອກອີກ ໄປເວົ້ຳກັບພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ວ່ຳ 
“ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິນ ຳຜູູ້ນີ້ອອກມຳມອບສົ່ງຄືນພວກເຈົ້ຳເດີ້ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ 
ເຮົຳບໍ່ເຫັນວ່ຳຄົນຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງເລີຍ” 
19:5 ບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ ກ ອອກມຳ ສວມມົງກຸດໜຳມ ພູ້ອມກັບຜູ້ຳຄຸມສີມ່ວງ ແລູ້ວ 
ປີລຳດ ກ ເວົ້ຳໃຫູ້ພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ  ເບິ່ງເດີ້ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້” 
19:6 ບັດນີ້ ພ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກັບພວກຍຳມຮັກສຳກຳນປະຈ ຳວຫິຳນເຫັນ 
ພຣະເຢຊູ  ພວກເຂົຳກ ພຳກັນຮູ້ອງວ່ຳ “ເອົຳໄປປະຫຳນໆ”  ປີລຳດ ກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳເອົຳໄປປະຫຳນເອງຊະ ສ່ວນເຮົຳເອງກ ບໍ່ເຫັນວ່ຳຄົນຜູູ້ນີ້ມີຄວຳມຜິດ
ອີຫຍັງເລີຍ” 
19:7 ແລູ້ວພວກຄົນ ຢິວ ນັ້ນຕອບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳມີກົດໝຳຍ ແລູ້ວຕຳມກົດ-
ໝຳຍຂອງພວກເຮົຳ ຄົນຜູູ້ນີ້ສົມຄວນທີ່ຊິຕຳຍ ຍູ້ອນເຂົຳໄດູ້ຕັ້ງໂຕເອງໄວູ້ວ່ຳເປັນ
 ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
19:8 ພ  ປີລຳດ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ  ລຳວ ຕົກໃຈຢູ້ຳນແຮງຫລຳຍ 
19:9 ແລູ້ວ ລຳວ ເລີຍກັບໄປໃນໂຣງພັກທະຫຳນອີກ ແລູ້ວຈັ່ງຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
“ເຈົ້ຳມຳແຕ່ໃສ” ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດູ້ຕອບອີຫຍັງ ລຳວ ເລີຍ 
19:10 ບັດນີ້  ປີລຳດ ຈັ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ເຈົ້ຳຄືບໍ່ຍອມເວົ້ຳນ ຳເຮົຳ ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ວ່ຳຂູ້ອຍ
ມີອ ຳນຳດສັ່ງຄຶງປະຫຳນຊີວິດເຈົ້ຳ ກັບມີອ ຳນຳດທີ່ຊິປ່ອຍເຈົ້ຳໄປໄດູ້” 
19:11  ພຣະເຢຊູ ຕອບວ່ຳ “ເຈົ້ຳບໍ່ມີອ ຳນຳດເໜືອເຮົຳດອກ ນອກຈຳກໄດູ້ຮັບຈຳກຜູູ້
ຢູ່ເບື້ອງເທິງຫັ້ນເນຳະ  ຈັ່ງຊັ້ນຄົນທີ່ຈັບເຮົຳມຳມອບໃຫູ້ເຈົ້ຳຈັ່ງມີຄວຳມຜິດແຮງ
ຫລຳຍກວ່ຳເຈົ້ຳ” 
19:12 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມຳ  ປີລຳດ ກ ແຮງຕັ້ງໃຈພະຍຳຍຳມປ່ອຍ ພຣະເຢຊູ ໄປ ແຕ່
ພວກຜູູ້ນ ຳ ຢິວ ກ ຮູ້ອງສຽງດັ່ງຂຶ້ນອີກວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳປ່ອຍຄົນຜູູ້ນີ້ ກ ສະແດງວ່ຳເຈົ້ຳ
ບໍ່ໄດູ້ເປັນໝູ່ເປັນມິດກັບຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  ຄືໃຜກ ຕຳມທີ່ອູ້ຳງໂຕວ່ຳເປັນກະສັດ 
ກ ຕັ້ງໂຕວ່ຳເປັນຄູ່ອຳຄຳດກັນກັບ ກຳຍຊຳ ແລູ້ວ 
19:13 ບັດພ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ  ປີລຳດ ໄດູ້ນ ຳ ພຣະເຢຊູ ອອກມຳ ແລູ້ວໄດູ້ນັ່ງບັນລັງໃຫູ້
ກຳນຕັດສິນ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ ‘ລຳນປູຫີນ’ (ພຳສຳເຮັບເຣີເອີ້ນວ່ຳ ‘ ຄັບບຳທຳ ’) 
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19:14 ຕອນນັ້ນກ ເປັນມື້ກຽມງຳນສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດຂອງພວກຢິວເປັນ
ເວລຳປະມຳນ ທ່ຽງ ສ່ວນ ປີລຳດ ເວົ້ຳກັບພວກຫົວໜູ້ຳ ຢິວ ວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ກະສັດ
ຂອງພວກເຈົ້ຳເດີ້’ 
19:15 ແຕ່ວ່ຳພວກເຂົຳກ ຮູ້ອງວ່ຳ ເອົຳໄປ ໂລດ ໆເອົຳມັນໄປຄຶງໃສ່ໄມູ້ກຳງແຂນ 
ໂລດ ”  ປີລຳດ ກ ຖຳມວ່ຳ “ຊິໃຫູ້ເຮົຳຄຶງກະສັດພວກເຈົ້ຳໃສ່ໄມູ້ກຳງແຂນຕີ້” ພວກ
ຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດກ ຕອບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳບໍ່ມີກະສັດອື່ນນອກຈຳກຈັກກະ-
ພັດ ກຳຍຊຳ ” 
19:16 ບັດນີ້  ປີລຳດ ກ ເລີຍມອບເອົຳ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຂົຳໃຫູ້ເອົຳໄປຄຶງ 
ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງນ ຳເອົຳ ພຣະເຢຊູ ອອກໄປ 
19:17 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ແບກໄມູ້ກຳງແຂນອອກໄປຂຶ້ນໂນນໝູ້ອງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ 
“ກະໂຫລກຫົວ” (ຊຶ່ງພຳສຳເຮັບເຣເີອີ້ນວ່ຳ “ ໂຄລະໂຄທຳ ”) 
19:18 ພວກເຂົຳຈັ່ງຄຶງ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ໂນນນັ້ນ ແລູ້ວກ ມີຜູູ້ຊຳຍອີກສອງຄົນ ຖືກຄຶງ
ຄົນລະຂູ້ຳງກັບ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ກ ຢູ່ລະຫວ່ຳງກຳງ 
19:19 ບັດນີ້ ປີລຳດ ໄດູ້ຂຽນທຳຕິດໄວູ້ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ ໄດູ້ຈຳລຶກໄວູ້ວ່ຳ “ ເຢຊູ 
ໄທບູ້ຳນ ນຳຊຳເຣັດ  ກະສັດຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ” 
19:20 ແລູ້ວມີຄົນ ຢິວ ຫລວງຫລຳຍໄດູ້ອ່ຳນທຳນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳໝູ້ອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ຖືກ
ຄຶງປະຫຳນນັ້ນຢູ່ໃກູ້ເມືອງ ສ່ວນທຳນັ້ນ ໄດູ້ຈຳລຶກເປັນພຳສຳເຮັບເຣີ ພຳສຳເກ-
ຣັກ ກັບພຳສຳ ລຳຕິນ ນ ຳ 
19:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຂອງພວກຢິວຂ ກັບ ປີລຳດ ວ່ຳ “ຢ່ຳຈຳລຶກວ່ຳ 
‘ກະສັດຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ’ ແຕ່ໃຫູ້ຈຳລຶກວ່ຳ ‘ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ອູ້ຳງໂຕວ່ຳເປັນກະສັດ
ຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ’” 
19:22  ປີລຳດ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ແນວທີ່ເຮົຳຈຳລຶກນັ້ນ ກ ໄດູ້ຈຳລຶກໄວູ້ແລູ້ວ” 
19:23 ບັດນີ້ ພວກທະຫຳນທີ່ໄດູ້ຄຶງ ພຣະເຢຊູ ໄວູ້ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ ໄດູ້ເອົຳ
ເສື້ອຜູ້ຳຂອງເພິ່ນມຳແຍກກອງກັນໄວູ້ເປັນສີ່ກອງ ແຈກກັນຄົນລະກອງພູ້ອມກັບ
ເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນ ແຕ່ສ່ວນເສື້ອຄຸມນີ້ມັນບໍ່ມີຮອຍຫຍິບຮອຍຕໍ່ ເປັນຜືນດຽວ ຖັກ
ຈຳກເທິງລົງມຳລຸມ 
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19:24 ພວກເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຕົກລົງພວກເຮົຳບໍ່ຈີກແບ່ງເສື້ອໂຕນີ້ກັນເນຳະ ແຕ່
ໃຫູ້ພວກເຮົຳຈັບສະຫລຳກວຳ່ໃຜຊິໄດູ້ເສື້ອໂຕນີ້” ພວກທະຫຳນໄດູ້ເຮັດຈັ່ງຊີ້ກ 
ເພື່ອເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ ທີ່ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ພວກເຂົຳພຳກັນແບ່ງປັນເສື້ອຜູ້ຳຂອງ
ເຮົຳ ແລູ້ວສ່ວນເສື້ອຄຸມເຮົຳເຂົຳກ ຈັບສະຫລຳກ” 
19:25 ຕອນນັ້ນ ແມ່ກັບນູ້ຳສຳວຂອງ ພຣະເຢຊູ  ກັບ ມຳຣິອຳ ເມຍຂອງ  ກະໂລປຳ  
ແລູ້ວກ  ມຳຣິອຳ  ໄທມັກດຳລຳ  ໄດູ້ຢືນຢູ່ຂູ້ຳງໄມູ້ກຳງແຂນເພິ່ນ 
19:26 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຫລຽວເຫັນແມຂ່ອງເພິ່ນກັບລູກສິດຜູູ້ທີ່ເພິ່ນຮັກແພງຢືນຢູ່ນັ້ນ
ນ ຳ  ພຣະເຢຊູ ກ ໄດູ້ບອກແມວ່່ຳ “ແມເ່ອີຍ ນີ້ແຫລະ ລູກຊຳຍຂອງເຈົ້ຳ” 
19:27 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບລູກສິດຄົນນັ້ນວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ແມ່ຂອງເຈົ້ຳ” ຕັ້ງ
ແຕ່ນັ້ນມຳລູກສິດຜູູ້ນັ້ນກ ໃຫູ້ ມຳຣິອຳ ໄປອຳໄສຢູ່ບູ້ຳນຂອງເຂົຳນ ຳ 
19:28 ຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ ເພິ່ນຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄດູ້ເຮັດສ ຳເລັດແລູ້ວ ເພື່ອຊິໃຫູ້-
ເປັນໄປຕຳມຂໍ້ທີ່ກ່ຳວໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ   ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຢຳກກິນນໍ້ຳ” 
19:29 ແລູ້ວແຖວນັ້ນມີຂັນໃສ່ເຫລົ້ຳອະງ ່ນສົ້ມວຳງໄວູ້ຢູ່ ທະຫຳນກ ໄດູ້ເອົຳຟອງນໍ້ຳ
ໄປຈຸ່ມເຫລົ້ຳອະງ ່ນນັ້ນ ແລູ້ວເອົຳສຽບໃສ່ປຳຍກູ້ຳນໄມູ້ໃບຫູສົບ ເອົຳຂຶ້ນທີ່ປຳກ 
ພຣະເຢຊູ  
19:30 ບັດ ພຣະເຢຊູ ຮັບເອົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນສົ້ມແລູ້ວ ເພິ່ນກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໄດູ້ສ ຳເລັດ
ແລູ້ວ” ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ກົ້ມໜູ້ຳລົງ ປ່ອຍຈິດວິນຍຳນຂອງເພິ່ນໃຫູ້ອອກຈຳກຮ່ຳງໄປ 
19:31 ມື້ນັ້ນເປັນມື້ກຽມງຳນສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດຂອງພວກຢິວ ແລູ້ວເພື່ອ
ສົບຂອງຜູູ້ຕຳຍຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກຫູ້ອຍໄວູ້ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນຂູ້ຳມຄືນໃນວັນຊະບຳໂຕ (ມື້
ຢຸດພັກງຳນຂອງພວກຢິວນັ້ນ) ພວກຜູູ້ນ ຳ ຢິວ ຈັ່ງໄດູ້ຂ ກັບ ປີລຳດ ໃຫູ້ທຸບຂຳຂອງ
ຄົນທີ່ຖືກຄຶງປະຫຳນແລູ້ວນັ້ນ ເພື່ອຊິໄດູ້ເອົຳສົບລົງມຳຈຳກໄມູ້ກຳງແຂນອອກໄປ 
19:32 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກທະຫຳນຈັ່ງໄດູ້ມຳທຸບຂຳຂອງຜູູ້ຊຳຍຄົນແຮກ ກັບຜູູ້ຊຳຍຄົນ
ອື່ນນັ້ນທີ່ຖືກຄຶງຢູ່ຂູ້ຳງ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ຫັກ 
19:33 ແຕ່ພ ມຳຮອດ ພຣະເຢຊູ  ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ທຸບຂຳຂອງເພິ່ນ ຍູ້ອນເຫັນວ່ຳເພິ່ນໄດູ້
ຕຳຍໄປແລູ້ວ 
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19:34 ແຕ່ທະຫຳນຄົນໜຶ່ງໄດູ້ເອົຳຫອກມຳແທງໃສ່ສີຂູ້ຳງ ພຣະເຢຊູ  ພ ແທງແລູ້ວ
ເລືອດກັບນໍ້ຳກ ໄຫລອອກມຳທັນທີ 
19:35 ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນທີ່ເຫັນເຫດກຳນນີ້ໄດູ້ເປັນພະຍຳນ ແລູ້ວຄ ຳພະຍຳນຂອງເຂົຳ
ເປັນຄວຳມຈິງ ແລູ້ວເຂົຳເອງຢືນຢັນວ່ຳເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳຄວຳມຈິງ ນີ້ກ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິໄດູ້
ເຊື່ອ 
19:36 ຄືວ່ຳ ເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຂໍ້ ພຣະຄ ຳ ທີ່ວ່ຳ 
“ກະດູກຂອງເພິ່ນຊິບໍ່ຖືກທຸບຫັກຈັກອັນ” 
19:37 ແລູ້ວມີ ພຣະຄ ຳ ອີກຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ວ່ຳ “ພວກເຂົຳຊິຢືນເບິ່ງຜູູ້ທີ່ເຂົຳແທງ” 
19:38 ຫລັງຈຳກນັ້ນ ນຳຍ ໂຢເຊບ  ຜູູ້ເປັນໄທເມືອງ ອຳຣີມຳທຳຍ  (ຊຶ່ງ ລຳວ ເປັນ
ລູກສິດລັບໆ ຂອງ ພຣະເຢຊູ  ຍູ້ອນຢູ້ຳນພວກຢິວ) ໄດູ້ໄປຂ ເອົຳສົບ ພຣະເຢຊູ 
ຈຳກ ປີລຳດ  ສ່ວນ ປີລຳດ ເລີຍອະນຸຍຳດໃຫູ້  ລຳວ ເລີຍເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ 
ມຳ 
19:39 ແລູ້ວ ນີໂກເດມ  (ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເຄີຍໄປຫຳ ພຣະເຢຊູ ຍຳມກຳງຄືນ) ໄດູ້ໄປ
ພູ້ອມ ໂຢເຊບ  ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ເອົຳເຄື່ອງຫອມບົດໄປນ ຳ ຄືຢຳງໄມູ້ຫອມປະສົມ
ກັບຫຳງແຂູ້ ນໍ້ຳໜັກປະມຳນສຳມສິບສີ່ກິໂລ 
19:40 ແລູ້ວສອງຄົນນີ້ ໄດູ້ເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ພັນຜູ້ຳປ່ຳນລິນິນຂຳວລະອຽດ 
ພູ້ອມໃສ່ເຄື່ອງຫອມບົດ ພັນໃສ່ສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ຕຳມປະເພນີກຳນມູ້ຽນສົບ
ຂອງພວກຢິວ 
19:41 ບັດນີ້ ໃນໝູ້ອງທີ່ ພຣະເຢຊູ ຖືກຄຶງປະຫຳນນັ້ນ ກ ມີສວນໝູ້ອງໜຶ່ງ ແລູ້ວໃນ
ສວນນັ້ນ ມີອຸບໂມງໃໝ່ ຍັງບໍ່ເຄີຍມີສົບຂອງຜູູ້ໃດໄປມູ້ຽນໄວູ້ເລີຍ 
19:42 ເຂົຳເລີຍເອົຳສົບ ພຣະເຢຊູ ໄປມູ້ຽນໄວູ້ໃນອຸບໂມງນັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳມັນຢູ່ໃກູ້ຄຽງ 
ຄືໃກູ້ຊິຮອດມື້ກຽມງຳນສະຫລອງມື້ພຣະເຈົ້ຳກູູ້ຊຳດຂອງພວກຢິວຢູ່ແລູ້ວ  (ໃຫູ້
ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  19:14 ກັບ 19:31) 
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ໂຢຮັນ ບົດທີ 20 
20:1 ຢູ່ຕໍ່ມຳ ໃນມື້ແຮກຂອງອຳທິດ (ຄືມື້ອຳທິດ) ນຳງ ມຳຣິອຳ ຊຳວ ມັກດຳລຳ ໄດູ້
ອອກໄປຫຳຖໍ້ຳມູ້ຽນສົບນັ້ນ ເປັນເວລຳຕອນເຊົ້ຳມືດ ແລູ້ວນຳງເຫັນວ່ຳແຜ່ນຫີນທີ່
ປິດປຳກຖໍ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ຖືກຍົກອອກໄປໄວູ້ຂູ້ຳງຖໍ້ຳແລູ້ວ 
20:2 ພ ເຫັນແລູ້ວນຳງກ ຟູ້ຳວແລ່ນໄປຫຳ ຊີໂມນເປໂຕ ກັບລູກສິດຜູູ້ອື່ນນັ້ນທີ່ 
ພຣະເຢຊູ ຮັກແພງ ແລູ້ວເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງວ່ຳ “ເຂົຳໄດູ້ເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ອອກ-
ຈຳກຖໍ້ຳໄປແລູ້ວ ແລູ້ວພວກຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳເຂົຳເອົຳສົບເພິ່ນໄປວຳງໄວູ້ໃສ” 
20:3 ບັດນີ້  ເປໂຕ ກັບລູກສິດຜູູ້ອື່ນນັ້ນ ກ ຟູ້ຳວແລ່ນອອກໄປຫຳຖໍ້ຳ 
20:4 ພວກເຂົຳເລີຍພຳກັນແລ່ນຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ລູກສິດຜູູ້ອື່ນນັ້ນໄດູ້ແລ່ນໄວກວ່ຳ ເປໂຕ 
ຈັ່ງໄປຮອດຖໍ້ຳກ່ອນ 
20:5 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ກົ້ມລົງສ່ອງເບິ່ງເຂົ້ຳໄປ ເຫັນແຕ່ຜູ້ຳປ່ຳນນັ້ນໄດູ້ວຳງຢູ່ ແຕ່ວ່ຳ
ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປ 
20:6 ບັດນີ້  ເປໂຕ ຜູູ້ແລ່ນມຳນ ຳຫລັງ ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນຖໍ້ຳ ຈັ່ງເຫັນຜູ້ຳປ່ຳນວຳງຢູ່-
ຫັ້ນ 
20:7 ກັບໄດູ້ເຫັນຜູ້ຳຜືນນັ້ນທີ່ເຄີຍປົກຫົວຂອງສົບ ພຣະເຢຊູ  ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ວຳງຢູ່ກັບຜູ້ຳ
ປ່ຳນນັ້ນ ແຕ່ໄດູ້ຖືກພັບໄວູ້ຢູ່ຂູ້ຳງໆ ຕ່ຳງຫຳກ 
20:8 ແລູ້ວລູກສິດຜູູ້ອື່ນນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ມຳເຖິງກ່ອນ ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນຖໍ້ຳຄືກັນ ພ ເຂົຳເຫັນ
ແລູ້ວກ ເລີຍເຊື່ອ 
20:9 ຄືຕອນນັ້ນພວກເຂົຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳໃຈໃນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ວ່ຳ ເພິ່ນຕູ້ອງເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ 
20:10 ແລູ້ວລູກສິດສອງຄົນນັ້ນ ກ ພຳກັນກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງໃຜຂອງມັນ 
20:11 ແຕ່ສ່ວນ ມຳຣິອຳ ນັ້ນ ຢືນຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ນອກຖໍ້ຳ ແລູ້ວພວມຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ນັ້ນ ກ ໄດູ້
ກົ້ມສ່ອງເບິ່ງເຂົ້ຳໄປໃນຖໍ້ຳ 
20:12 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດສອງອົງໃສ່ເສື້ອຂຳວປະກອບດູ້ວຍແສງ ນັ່ງຢູ່
ໝູ້ອງທີ່ສົບ ພຣະເຢຊູ ເຄີຍວຳງຢູ່ນັ້ນ ອົງໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ທຳງຫົວ ແລູ້ວອີກອົງໜຶ່ງນັ່ງຢູ່
ທຳງປຳຍຕີນ 
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20:13 ບັດນີ້ ໝູ່ເທວະທູດນັ້ນໄດູ້ຖຳມ ມຳຣິອຳ ວ່ຳ “ນຳງເອີຍ ເຈົ້ຳຮູ້ອງໄຫູ້ຍູ້ອນອີ-
ຫຍັງ” ນຳງຕອບໝູ່ເທວະທູດນັ້ນວ່ຳ “ຍູ້ອນວ່ຳ ເຂົຳໄດູ້ເອົຳສົບຂອງນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳໄປ
ແລູ້ວ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳເຂົຳເອົຳສົບເພິ່ນໄປໄວູ້ໃສ” 
20:14 ບັດພ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ນຳງກ ຫລຽວຫລັງໄປ ເລີຍເຫັນ ພຣະເຢຊູ ຢືນຢູ່ນັ້ນ 
ແຕ່ວ່ຳນຳງບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳເປັນໂຕ ພຣະເຢຊູ  
20:15  ພຣະເຢຊູ ກ ຖຳມນຳງວ່ຳ “ນຳງເອີຍ ເຈົ້ຳຮູ້ອງໄຫູ້ຍູ້ອນອີຫຍັງ ນຳງມຳຫຳ
ໃຜ” ຄືນຳງເຂົ້ຳໃຈຜິດວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເພິ່ນເປັນນຳຍສວນ ກ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ນຳຍ
ເອີຍ ຄັ່ນນຳຍໄດູ້ນ ຳເອົຳສົບຂອງ ພຣະເຢຊູ ໄປໃສ ຊ່ອຍບອກຂູ້ອຍແໜ່ ວ່ຳນຳຍ
ເອົຳໄປມູ້ຽນໄວູ້ຢູ່ໃສ ແລູ້ວຂູ້ອຍຈັ່ງຊິໄປເອົຳສົບຂອງເພິ່ນ” 
20:16 ສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ເອີຍຊື່ນຳງວ່ຳ “ ມຳຣິອຳ ເອີຍ” ນຳງໄດູ້ຫັນໄປກັບເວົ້ຳຂຶ້ນ
ເປັນພຳສຳເຮັບເຣີວ່ຳ “ ຣັບໂບນີ ເອີຍ” (ແປວ່ຳອຳຈຳນ) 
20:17  ພຣະເຢຊູ ສັ່ງວ່ຳ “ຢ່ຳຟູ້ຳວມຳຈັບມຳຕູ້ອງເຮົຳເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳຍັງບໍ່ທັນໄດູ້
ຂຶ້ນໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ກັບໄປບອກພີ່ນູ້ອງເຮົຳແໜ່ວ່ຳ 
‘ເຮົຳພວມຊິຂຶ້ນໄປຫຳພໍ່ເຮົຳກັບພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳກັບ
ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຈົ້ຳນ ຳ’” 
20:18 ຈັ່ງຊັ້ນ  ມຳຣິອຳ ຊຳວ ມັກດຳລຳ ນັ້ນກ ໄດູ້ກັບມຳບອກໃຫູ້ພວກລູກສິດຟັງ 
ເຖິງເລື່ອງທີ່ນຳງໄດູ້ໄປເຫັນໂຕ ພຣະເຢຊູ  ກັບເຖິງແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບ
ເຂົຳ 
20:19 ພ ຮອດຄໍ່ຳຂອງມື້ນັ້ນ ຄືມື້ແຮກຂອງອຳທິດ ພວກລູກສິດກ ມຳຊຸມກັນໃນຫູ້ອງ 
ພ ປິດປະຕູເອົຳໄລຄັດໄວູ້ ຍູ້ອນຢູ້ຳນພວກຫົວໜູ້ຳຂອງພວກຢິວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້
ເຂົ້ຳມຳຢືນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກເຂົຳ ແລູ້ວເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ຄວຳມສະ-
ຫງົບສຸກມີຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເດີ້” 
20:20 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳແລູ້ວ ເພິ່ນເລີຍໃຫູ້ພວກເຂົຳເບິ່ງມືກັບສູ້ວງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວ
ພວກລູກສິດໄດູ້ດີອົກດີໃຈຂະໜຳດທີ່ໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ  ນຳຍຊີວິດຂອງພວກ-
ເຂົຳ 
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20:21  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບເຂົຳອີກວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ຄວຳມສະຫງົບສຸກມີຢູ່ກັບພວກ
ເຈົ້ຳເດີ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ເຮົຳມຳແນວໃດ ເຮົຳກ ຊິໃຊູ້ພວກເຈົ້ຳອອກໄປ
ແນວນັ້ນ” 
20:22 ພ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ຫຳຍໃຈອອກເປົ່ຳໃສ່ພວກເຂົຳ ແລູ້ວ
ໄດູ້ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັບເອົຳ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດຊະເດີ້” 
20:23 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ອະໄພບຳບໃຫູ້ຄົນໃດ ບຳບຂອງຄົນນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນອະ-
ໄພ ແຕ່ຄັ່ນບໍ່ໃຫູ້ອະໄພ ບຳບຂອງເຂົຳກ ຍັງຢູ່ 
20:24 ບັດນີ້ ມີລູກສິດຄົນໜຶ່ງໃນກຸ່ມສິບສອງຄົນນັ້ນຊື່ວ່ຳ ໂທມຳ  (ທີ່ຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳ 
ແຝດ) ສ່ວນ ໂທມຳ ນີ້ ລຳວກ ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ກັບໝູ່ລູກສິດຕອນທີ່ ພຣະເຢຊູ ມຳຫຳພວກ-
ເຂົຳ 
20:25 ສ່ວນພວກລູກສິດຄົນອື່ນໆ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳຟັງວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ 
ແລູ້ວ” ແຕ່ ໂທມຳ ປະຕິເສດວ່ຳ “ຄັ່ນຂູ້ອຍບໍ່ເຫັນຮອຍຕະປູໃນມືຂອງເພິ່ນ ກັບບໍ່
ໄດູ້ເອົຳນິ້ວຂູ້ອຍແຍເຂົ້ຳໃນຮອຍຕະປູນັ້ນ ກັບບໍ່ໄດູ້ເອົຳມືຂູ້ອຍໃສ່ເຂົ້ຳໄປໃນສູ້ວງ
ຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ຍອມເຊື່ອ” 
20:26 ຢູ່ມຳອີກແປດມື້ ພວກລູກສິດກ ມຳຊຸມກັນຢູ່ໃນຫູ້ອງນັ້ນອີກ ບັດນີ້ ໂທມຳ ກ ຢູ່
ນັ້ນນ ຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳຢືນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກເຂົຳທັງໆ ທີ່ປະຕູຍັງໃສ່ໄລໄວູ້ຢູ່  
ພຣະເຢຊູ ກ ເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ຄວຳມສະຫງົບສຸກມີຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເດີ້” 
20:27 ຫວ່ຳງນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບ ໂທມຳ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ເອົຳນິ້ວເຈົ້ຳມຳແຍ
ເບິ່ງມືເຮົຳດູ ກັບຍື່ນມືເຈົ້ຳມຳໃສ່ເຂົ້ຳໄປໃນສູ້ວງເຮົຳ ຢ່ຳສົງໄສເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້ເຊື່ອ
ເດີ້” 
20:28 ບັດນີ້  ໂທມຳ ຕອບ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ໂອູ້ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດ ກັບເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ” 
20:29 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ບອກເຂົຳວ່ຳ “ ໂທມຳ ເອີຍ ເຈົ້ຳໄດູ້ເກີດຄວຳມເຊື່ອກ ຍູ້ອນ
ວ່ຳເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນກັບຕຳ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຫັນເຮົຳຄືກັນກັບເຈົ້ຳ ແຕ່ຍັງຮັບເຊື່ອ ເຂົຳຊິ
ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
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20:30 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ
ຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳພວກລູກສິດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ບັນທຶກລົງໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ 
20:31 ແຕ່ແນວທີ່ບັນທຶກລົງມຳນີ້ ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ 
ເປັນ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດໂລກ ຊຶ່ງເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວບັດພ 
ເຊື່ອ ເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ຮັບຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ 

ໂຢຮັນ ບົດທີ 21 
21:1 ຫລັງຈຳກນັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ສະແດງໂຕໃຫູ້ລູກສິດຂອງເພິ່ນຢູ່ຝັ່ງທະເລສຳບ 
ຕີເບເຣຍ  (ຄື ທະເລສຳບ ກຳລີເລ ) ແລູ້ວເພິ່ນກ ໄດູ້ສະແດງໂຕຈັ່ງຊີ້ຄື 
21:2 ມື້ໜຶ່ງ ຊີໂມນເປໂຕ  ກັບ ໂທມຳ  (ທີ່ຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳ ແຝດ) ກັບ ນະທຳນຳເອັນ 
(ໄທບູ້ຳນ ກຳນຳ ໃນແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ) ກັບພວກລູກຊຳຍຂອງ ເຊເບດຳຍ  ແລູ້ວ
ລູກສິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ອີກສອງຄົນກ ຢູ່ນ ຳກັນຢູ່ນັ້ນ 
21:3  ຊີໂມນເປໂຕ ເລີຍເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຮົຳຊິອອກໄປຫຳປຳເດີ້” ພວກໝູຢູ່່
ນັ້ນບອກວ່ຳ “ຂ ພວກເຮົຳໄປນ ຳແໜ່” ພວກເຂົຳກ ເລີຍພຳກັນລົງເຮືອອອກໄປຫຳ
ປຳ ແລູ້ວຫຳປຳໝົດຄືນແຕ່ບໍ່ໄດູ້ປຳຈັກໂຕ 
21:4 ບັດຮອດຕອນເຊົ້ຳມຳ  ພຣະເຢຊູ ມຳຢືນຢູ່ຝັ່ງທະເລສຳບນັ້ນ ແຕ່ວ່ຳພວກ
ລູກສິດບໍ່ໄດູ້ຮູູ້ຈັກວ່ຳເປັນໂຕ ພຣະເຢຊູ  
21:5 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເອີ້ນຖຳມພວກເຂົຳວ່ຳ “ໝູ່ພວກເອີຍ ພວກເຈົ້ຳມີແນວກິນ
ບໍ້” ພວກເຂົຳກ ຕອບວ່ຳ “ບໍ່ມີເລີຍ” 
21:6  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຢ່ອນອວນລົງໄປທຳງຂວຳຂອງເຮືອ
ເດີ້” ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເລີຍຢ່ອນອວນລົງຕຳມທີ່ເພິ່ນບອກ ແລູ້ວບັດນີ້ ພວກເຂົຳ
ໄດູ້ປຳຫລຳຍຂະໜຳດຈົນດຶງອວນບໍ່ຂຶ້ນເລີຍ 
21:7 ບັດນີ້ລູກສິດຜູູ້ທີ່ ພຣະເຢຊູ ຮັກແພງນັ້ນ ໄດູ້ບອກ ເປໂຕ ວ່ຳ “ນີ້ເນຳະ ນຳຍຊີ-
ວິດເຮົຳ” ບັດພ  ຊີໂມນເປໂຕ ໄດູ້ຍິນວ່ຳເປັນນຳຍຊີວິດ ເຂົຳກ ເອົຳເສື້ອຄຸມໃສ່ 
(ຍູ້ອນໄດູ້ຖອດໄວູ້ເຮັດວຽກ) ແລູ້ວກ ໂຕນລົງນໍ້ຳ ລອຍເຂົ້ຳຫຳຝັ່ງ 
21:8 ແຕ່ສ່ວນສິດຜູູ້ອື່ນໆ ນັ້ນ ກ ພຳກັນພຳຍເຮືອເຂົ້ຳຫຳຝັ່ງ ລຳກອວນທີ່ຕິດປຳໄປ
ນ ຳ ຄືພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຫ່ຳງໄກຈຳກຝັ່ງປຳນໃດ ປະມຳນໜຶ່ງຮູ້ອຍແມັດເອງ 
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21:9 ບັດພ ພວກເຂົຳເຖິງຝັ່ງແລູ້ວ ກ ເຫັນມີກອງຖ່ຳນໄຟ ແລູ້ວກ ມີປຳກັບເຂົ້ຳຈີ່ວຳງ
ປິ້ງຢູ່ນັ້ນ 
21:10  ພຣະເຢຊູ ເລີຍເວົ້ຳກັບພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເອົຳປຳທີ່ໄດູ້ມຳເມື່ອກີ້ນີ້ຂຶ້ນມຳແດ່” 
21:11  ຊີໂມນເປໂຕ ກ ເລີຍໄປລຳກອວນຂຶ້ນຝັ່ງ ມີແຕ່ປຳໂຕໃຫຍ່ໆ ເຕັມລົ້ນຢູ່ນັ້ນ 
ນັບເບິ່ງແລູ້ວກ ໄດູ້ໜຶ່ງຮູ້ອຍຫູ້ຳສິບສຳມໂຕ ຫລຳຍຄືນັ້ນອວນກ ບໍ່ໄດູ້ຂຳດເລີຍ 
21:12  ພຣະເຢຊູ ເອີ້ນພວກເຂົຳວ່ຳ “ເຊີນມຳກິນເຖິ” ແລູ້ວໃນພວກລູກສິດນັ້ນ ຍັງບໍ່
ມີໃຜກູ້ຳຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍແມ່ນໃຜ” ຍູ້ອນເຂົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ຕູ້ອງເປັນນຳຍຊີວິດ
ຂອງເຂົຳ 
21:13 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ມຳເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ ພູ້ອມກັບປຳປິ້ງໃຫູ້ພວກເຂົຳ 
21:14 ນີ້ກ ເປັນເທື່ອທີ່ສຳມທີ່ ພຣະເຢຊູ ສະແດງໂຕໃຫູ້ພວກລູກສິດເຫັນ ຫລັງຈຳກ
ເພິ່ນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
21:15 ພ ພວກເຂົຳກິນອິ່ມແລູ້ວ  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບ ຊີໂມນເປໂຕ ວ່ຳ “ ຊີໂມນເປໂຕ 
ລູກ ໂຢນຳ  ເອີຍ ເຈົ້ຳຮັກເຮຳົອີຫລຫີລຳຍກວ່ຳພວກນີ້ຮັກເຮົຳບໍ້”  ເປໂຕ ຕອບ
ເພິ່ນວ່ຳ “ເອີ້ ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຮັກນຳຍຄືເປັນອູ້ຳຍ”  ພຣະເຢຊູ ເລີຍບອກ
ເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ລູ້ຽງແກະນູ້ອຍຂອງເຮົຳເດີ້”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  13:36-37) 
21:16 ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ ຖຳມອີກເປັນເທື່ອທີ່ສອງວ່ຳ “ ຊີໂມນ ລູກ ໂຢນຳ  ເອີຍ ເຈົ້ຳ
ຮັກເຮົຳອີຫລີບໍ້” ເຂົຳກ ຕອບວ່ຳ “ເອີ້ ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳຮັກນຳຍຄືເປັນອູ້ຳຍ” 
ເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເບິ່ງແຍງໝູ່ແກະຂອງເຮົຳເດີ້” 
21:17 ເພິ່ນເລີຍຖຳມອີກເປັນເທື່ອທີ່ສຳມວ່ຳ “ ຊີໂມນ ລູກ ໂຢນຳ  ເອີຍ ເຈົ້ຳຮັກເຮົຳ
ຄືແຄ່ເປັນອູ້ຳຍບໍ້” ບັດນີ້  ເປໂຕ ກ ອຸກອັ່ງໃຈທີ່ ພຣະເຢຊູ ຖຳມວ່ຳ “ເຈົ້ຳຮັກເຮົຳບໍ້” 
ເຖິງສຳມເທື່ອ ກ ເລີຍຕອບເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ນຳຍຮູູ້ຈັກໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວຢູ່
ແລູ້ວ ກັບຮູູ້ຈັກວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳຮັກນຳຍຄືເປັນອູ້ຳຍຫລຳຍສໍ່ຳໃດ”  ພຣະເຢຊູ ເວົ້ຳກັບເຂົຳ
ວ່ຳ “ໃຫູ້ລູ້ຽງໝູ່ແກະຂອງເຮົຳ ເດີ້” 
21:18 “ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳຕຳມຊື່ນີ້ເນຳະ ວ່ຳ ຕອນເຈົ້ຳຍັງໜຸ່ມ ເຈົ້ຳເຄີຍແຕ່ງໂຕໄປໃສ
ມຳໃສຕຳມໃຈມັກ ແຕ່ວ່ຳບັດເຖົ້ຳແລູ້ວເຈົ້ຳກ ຊິຢຽດມືຂອງເຈົ້ຳອອກ ແລູ້ວຜູູ້ອື່ນກ 
ຊິມັດເຈົ້ຳໄວູ້ ລຳກໄປໝູ້ອງທີ່ເຈົ້ຳບໍ່ຢຳກໄປ” 
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21:19 ເຫດທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ເປັນກຳນບົ່ງບອກເຖິງກຳນຕຳຍຂອງ ເປໂຕ 
ວ່ຳ ເຂົຳຊິຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳໃນກຳນຕຳຍຂອງເຂົຳນັ້ນ ພ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຢຊູ 
ກ ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
21:20 ແຕ່ ເປໂຕ ຫລຽວຄືນຫລັງເຫັນລູກສິດຜູູ້ນັ້ນທີ່ ພຣະເຢຊູ ຮັກແພງ ພວມມຳ
ນ ຳຫລັງ ແມ່ນລູກສິດຜູູ້ທີ່ໄດູ້ນັ່ງກິນຢູ່ທຳງຂູ້ຳງ ພຣະເຢຊູ  ຕອນງຳນລູ້ຽງສະ-
ຫລອງນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ ແມ່ນຜູູ້ໃດແໜທ່ີ່ຊິທ ລະຍົດ
ໃສ່ນຳຍ”  (ໃຫູ້ເບິ່ງ  ໂຢຮັນ  13:23-25) 
21:21 ບັດພ  ເປໂຕ ເຫັນລູກສິດຜູູ້ນັ້ນ ກ ເລີຍຖຳມ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳ “ນຳຍຜູູ້ຂູ້ຳເອີຍ 
ແລູ້ວຜູູ້ນີ້ເດູ້” 
21:22  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ບອກ ເປໂຕ ວ່ຳ “ຄັ່ນໃຈເຮົຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຂົຳຢູ່ຈົນຮອດຍຳມທີ່
ເຮົຳຊິກັບມຳນັ້ນ ມັນຊິເປັນຫຍັງກັບເຈົ້ຳເນຳະ ສ່ວນເຈົ້ຳກ ໃຫູ້ຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
21:23 ບັດນີ້ ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ພຣະເຢຊູ  ໄດູ້ລືກັນໃນກຸ່ມພີ່ນູ້ອງໃນພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳລູກ-
ສິດເພິ່ນຜູູ້ນີ້ຊິບໍ່ຕຳຍເລີຍ ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດູ້ບອກ ເປໂຕ ວ່ຳຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ຕຳຍ 
ເພິ່ນພຽງແຕ່ເວົ້ຳວ່ຳ “ຄັ່ນໃຈເຮົຳຢຳກຊິໃຫູ້ເຂົຳຢູ່ຈົນຮອດຍຳມທີ່ເຮົຳຊິກັບມຳນັ້ນ 
ມັນຊິເປັນຫຍັງກັບເຈົ້ຳເນຳະ” 
21:24 ແມ່ນລູກສິດຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນ ຈັ່ງໄດູ້ບັນທຶກເອົຳໄວູ້ ແລູ້ວພວກ
ເຮົຳໝັ່ນໃຈວ່ຳຄ ຳພະຍຳນຂອງເຂົຳນັ້ນເປັນຈິງ 
21:25 ແລູ້ວກ ຍັງມີອີກຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດ ຊຶ່ງວ່ຳຄັ່ນຊິໄດູ້
ບັນທຶກໄວູ້ໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວເປັນເລື່ອງຕໍ່ໆ ກັນ ຂູ້ອຍວ່ຳໝົດໂລກນີ້ກ ຍັງກວູ້ຳງໃຫຍ່
ບໍ່ພ  ທີ່ຊິເກັບມູ້ຽນໄວູ້ໄດູ້ ອຳເມນ 

ກິດຈະການ 
ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 1 

1:1 ຮຽນ ນຳຍ ເທໂອຟີໂລ  (ໝູ່ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້ຳ) ໃນຈົດໝຳຍທ ຳອິດທີ່ຂູ້ອຍສົ່ງມຳ
ນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນລົງໄວູ້ຄູ່ຢ່ຳງ ແນວທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດ ໄດູ້ສອນຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນ
ເລີ່ມເຮັດມຳນັ້ນ 
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1:2 ຈົນຮອດມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເພິ່ນຂຶ້ນເມືອ ຫລັງຈຳກເພິ່ນ ໄດູ້ສັ່ງລຳງແນວໄວູ້
ໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນສື່ ໃຫູ້ກັບທູດພິເສດທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ນັ້ນ 
1:3 ແມ່ນໝູພ່ວກທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສ ຳແດງເພິ່ນເອງ ວ່ຳໄດູ້ຄືນຊີວິດຫລັງຈຳກຖືກທ ລະ-
ມຳນຮອດຄຶງປະຫຳນ ຈັ່ງໄດູ້ພິສູດຢ່ຳງຄັກແນ່ໂດຍຫັກຖຳນພະຍຳນຫລຳຍອັນ
ຫລຳຍແນວໃຫູ້ເຂົຳເຫັນໂຕເພິ່ນເປັນເວລຳສີ່ສິບມື້ ແລູ້ວຈັ່ງບອກເຂົຳຫລຳຍແນວ
ເຖິງເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
1:4 ແລູ້ວຕອນພວກເຂົຳຢູ່ນ ຳກັນນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງພວກເຂົຳໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ອອກຈຳກ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄປ  ແຕ່ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ 
ເພິ່ນວ່ຳ “ເປັນແນວທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນເຮົຳບອກໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນເນຳະ 
1:5 ໂດຍວ່ຳ  ໂຢຮັນ ໄດູ້ໃຫູ້ຮບັບັບຕິດສະມຳໂດຍຈຸ່ມນໍ້ຳກ ແມ່ນ  ແຕ່ອີກບໍ່ຈັກມື້
ພວກເຈົ້ຳກ ຊິຮັບກຳນຈຸ່ມໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ” 
1:6 ແລູ້ວຢູ່ມຳ ຕອນພວກເຂົຳໄດູ້ມຳໂຮມກັນ ເຂົຳຈັ່ງຖຳມເພິ່ນວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ 
ເອີຍ ນຳຍຊິຕັ້ງແຜ່ນດິນອິດສະຣຳເອນຟື້ນຂຶ້ນມຳໃໝອີ່ກໃນຍຳມນີ້ບໍ້” 
1:7 ເພິ່ນເລີຍຕອບເຂົຳວ່ຳ “ມັນບໍ່ຈ ຳເປັນດອກ ທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຮູູ້ຈັກຍຳມເວລຳ
ຕ່ຳງໆ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ໂດຍສິດທິອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນເອງ 
1:8 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳກ ຊິຮັບອ ຳນຳດພິເສດ ບັດ ພຣະວິນຍຳນ ມຳປະທັບຢູ່ເທິງພວກ
ເຈົ້ຳ ແລູ້ວຕອນນັ້ນພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນພະຍຳນເຖິງເຮົຳ ທັງໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳ-
ເລັມ  ທົ່ວແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ແຄວູ້ນ ຊຳມຳເຣຍ  ຈົນຮອດສຸດປຳຍແຜ່ນດິນໂລກນ ຳ” 
1:9 ບັດເວົ້ຳແນວນັ້ນແລູ້ວ ໃນຕອນທີ່ພວກເຂົຳພວມຈູ້ອງເບິ່ງເພິ່ນຢູ່ ເພິ່ນກ ຖືກຮັບ
ຂຶ້ນໄປເທິງຟູ້ຳ ແລູ້ວຈັ່ງມີເມກຄຸມເພິ່ນໄວູ້ໃຫູ້ຫລີກເວັ້ນສຳຍຕຳຂອງເຂົຳ 
1:10 ແລູ້ວບັດເຂົຳພວມຈູ້ອງເບິ່ງເທິງຟູ້ຳຕອນເພິ່ນພວມຂຶ້ນໄປຢູ່ຫັ້ນ ໃນຫວ່ຳງນັ້ນ
ພ ດີ ມີຜູູ້ຊຳຍສອງຄົນນຸ່ງເສື້ອຂຳວ ມຳຢືນຢູ່ຂູ້ຳງໆ ພວກເຂົຳ 
1:11 ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ ໄທ  ກຳລີເລ ເອີຍ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຢືນຈູ້ອງ
ເບິ່ງເທິງຟູ້ຳສະຫວັນ ຄື ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ຖືກຮັບເອົຳໄປຈຳກພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນ
ໄປເທິງທູ້ອງຟູ້ຳນັ້ນ ເພິ່ນກ ຊິກັບມຳອີກ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນເພິ່ນຂຶ້ນໄປ
ສະຫວັນນັ້ນເນຳະ” 
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1:12 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງລົງຈຳກພູເຂົຳໝຳກກອກເທດ ຫລບົເມືອເມືອງ ເຢຣູຊຳ-
ເລັມ  ຊຶ່ງຫ່ຳງໄກກັນທໍ່ກັບລະຍະທຳງທີ່ອະນຸຍຳດໃຫູ້ຍ່ຳງໄດູ້ໃນມື້ຢຸດພັກວັນຊະ-
ບຳໂຕ 
1:13 ບັດເຂົ້ຳນະຄອນແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຂຶ້ນໄປໃນຫູ້ອງຊັ້ນເທິງ ເປັນຫູ້ອງພັກຂອງ 
ເປໂຕ   ຢຳໂກໂບ   ໂຢຮັນ   ອັນເດອຳ   ຟີລິບ   ໂທມຳ   ບຳຣະໂທໂລມຳຍ   ມັດ-
ທຳຍ   ຢຳໂກໂບ (ລູກຊຳຍຂອງ ອຳລະຟຳຍ )  ຊີໂມນ  ເຊໂລເຕ  ກັບ ຢູດຳ 
(ນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳໂກໂບ ) ໄດູ້ພັກຢູ່ຫັ້ນ 
1:14 ຄົນພວກນີ້ໄດູ້ຕຸູ້ມໂຮມກັນອະທິຖຳນອູ້ອນວອນເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຮ່ວມ-
ກັນຢູ່ກັບພວກແມຍິ່ງ ກັບ ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນແມຂ່ອງ ພຣະເຢຊູ  ພູ້ອມກັບພວກ
ນູ້ອງຊຳຍຂອງເພິ່ນນ ຳ 
1:15 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ  ເປໂຕ ໄດູ້ຢືນຂຶ້ນຢູ່ກຳງຊຸມໝູພ່ວກສຳວົກ (ຄົນຮ່ວມກັນ
ຢູ່ຫັ້ນມີປະມຳນຮູ້ອຍຊຳວຄົນ) ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ 
1:16 “ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ  ຊຶ່ງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ຜ່ຳນທຳງປຳກຂອງກະສັດ ດຳວິດ ເຖິງເລື່ອງ ຢູດຳ  ຜູູ້ທ ລະຍົດ
ນັ້ນ ທີ່ນ ຳພຳພວກຄົນທີ່ໄປຈັບ  ພຣະເຢຊູ  
1:17 ຄືໄດູ້ນັບກັນວ່ຳໂຕເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນພວກເຮົຳ ກັບມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ງຳນຮັບໃຊູ້ນີ້ນ ຳ” 
1:18 (ບັດນີ້ ສ່ວນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ເງິນຄ່ຳຈູ້ຳງທີ່ເຂົຳຮັບມຳຈຳກແນວຊົ່ວນັ້ນ ມີກຳນຊື້
ດິນຝັງສົບເຂົຳ ຊຶ່ງເຂົຳເລີຍຕົກເຫວຖິ້ມໜູ້ຳລົງທູ້ອງແຕກ ໄສູ້ພຸງແຕກກະຈຳຍ
ອອກມຳໝົດ 
1:19 ແລູ້ວເຫດກຳນນີ້ ຄູ່ຄົນຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກ ຮູູ້ຈັກນ ຳ ເຂົຳຈັ່ງເອີ້ນທີ່ດິນແປງ
ນັ້ນຕຳມພຳສຳຂອງເຂົຳວ່ຳ “ ອະເກັນດຳມຳ ” ແປວ່ຳ “ທົ່ງເລືອດ”) 
1:20 “ຍູ້ອນມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສື ເພງສັນລະເສີນ ວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ທີ່ພັກອຳໄສ
ຂອງເຂົຳ ຖືກປ່ອຍໄວູ້ໃຫູ້ຮກົຮູ້ຳງ’ ກັບ ‘ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດມຳອຳໄສຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນເລີຍ’ 
ກັບວ່ຳ ‘ຂ ໃຫູ້ອີກຄົນໜຶ່ງມຳຮັບເອົຳຕ ຳແໜ່ງໜູ້ຳທີ່ຂອງເຂົຳເຖີ້ນ’ 
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1:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮົຳພິຈຳລະນຳຄົນໜຶ່ງໃນຊຸມຜູູ້ຊຳຍທີ່ເປັນພວກດຽວກັບເຮົຳ ຢູ່
ນ ຳກັນມຳຕະຫລອດຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ໄດູ້ ເຂົ້ຳໆ ອອກໆ ໃນໝູ່ພວກເຮົຳ 
1:22 ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ກຳນບັບຕິດສະມຳຈຸ່ມນໍ້ຳຂອງ ໂຢຮນັ  ຈົນຮອດມື້ທີ່ ພຣະເຢຊູ 
ໄດູ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປຈຳກພວກເຮົຳ  ຕູ້ອງມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຮົຳທີ່ຊິແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ ເປັນ
ຫັກຖຳນພະຍຳນນ ຳກັນກັບພວກເຮົຳ ເຖິງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຂອງເພິ່ນ” 
1:23 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງສະເໜີຊື່ສອງຄົນ ຄື ໂຢເຊບ  (ທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ບຳຣະຊັບບຳ  
ນຳມສະກຸນ  ຢູສະໂຕ ) ກັບ  ມັດເທຍ  
1:24 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງອະທິຖຳນເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອູ້ ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງ
ພວກຜູູ້ຂູ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຮູູ້ໃຈຂອງມະນຸດທັງໝົດ ຂ ສ ຳແດງວ່ຳໃນສອງຄົນນີ້ພຣະເຈົ້ຳ
ເລືອກເອົຳຜູູ້ໃດ 
1:25 ເພື່ອໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຮັບສ່ວນໃນກຳນງຳນຮັບໃຊູ້ນີ້ ກັບຮັບຕ ຳແໜ່ງເປັນທູດພິເສດ
ແທນ ຢູດຳ  ຍູ້ອນໂດຍກຳນລະເມີດນັ້ນ ເຂົຳຈັ່ງຫລົງຈຳກໜູ້ຳທີ່ແລູ້ວໄປສູ່ໝູ້ອງ
ຂອງເຂົຳເອງ” 
1:26 ເວົ້ຳແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຈັບສະຫລຳກກັນ ແລູ້ວສະຫລຳກນັ້ນກ ໄດູ້ຕົກເປັນ 
ມັດເທຍ   ພວກເຂົຳຈັ່ງນັບວ່ຳ ເຂົຳເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມນ ຳກັນກັບທູດພິເສດສິບເອັດ
ຄົນນັ້ນ 
1:33 ນຳຍພັນຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃກູ້ແລູ້ວຈັບໂຕໂປໂລໄວູ້ ສັ່ງໃຫູ້ເອົຳໂສູ້ສອງເສັ້ນລ່ຳມ
ລຳວໄວູ້ແລູ້ວສອບຖຳມວ່ຳ ຄົນນີ້ເປັນໃຜແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 2 
2:1 ແລູ້ວບັດຮອດມື້ສະຫລອງ ເພັນເຕຄ ສະເຕ  ພວກໝູ່ລູກສິດນັ້ນກ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງ
ໃຈດຽວກັນ ມຳໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນດຽວ 
2:2 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ມີສຽງດັ່ງກູ້ອງລົງມຳຈຳກຟູ້ຳ ຄືກັນກັບສຽງລົມພະຍຸ
ແຮງເຂົ້ຳທົ່ວເຮືອນທີ່ເຂົຳພວມນັ່ງຢູ່ 
2:3 ແລູ້ວມີແສງລັກສະນະເປັນຄືລີ້ນຄືແປວໄຟ ກະຈຳຍໄປຢູ່ເທິງຫລັງພວກເຂົຳຄູ່
ຄົນ 
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2:4 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ  ຈັ່ງຕັ້ງຕົ້ນເວົ້ຳເປັນພຳສຳ
ຕ່ຳງໆ ຕຳມທີ່ ພຣະວິນຍຳນ ພຳໃຫູ້ເວົ້ຳ 
2:5 ບັດນີ້ ມີພວກ ຊຳວຢິວ ຈຳກຄູ່ປະເທດທົ່ວໃຕູ້ຟູ້ຳຢູ່ນັ້ນ ເປັນຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບພຣະ-
ເຈົ້ຳ ມຳພັກຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
2:6 ແລູ້ວບັດພ ໄດູ້ຍິນສຽງເລື່ອງລືອອກໄປນັ້ນ  ພວກເຂົຳຈັ່ງມຳຈັບກຸ່ມກັນຟັງ  
ເຂົຳກ ເປັນຕຳງຶດຍູ້ອນຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງກ ໄດູ້ຍິນພວກລູກສິດນັ້ນ ເວົ້ຳເປັນສ ຳນຽງ
ທູ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົຳເອງແຕ່ລະຄົນ 
2:7 ພວກເຂົຳເລີຍແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ສັງເກດໃຈຈັ່ງເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຄົນ
ພວກທີ່ເວົ້ຳກັນນີ້ ເປັນ ໄທ  ກຳລີເລ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
2:8 ແລູ້ວເປັນຫຍັງ ພວກເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ຍິນເຂົຳເວົ້ຳເປັນພຳສຳທູ້ອງຖິ່ນຂອງບູ້ຳນເກີດ
ເມືອງນອນຂອງເຮົຳເອງ 
2:9 ຄືຊຳວ ປຳເທຍ  ຊຳວ ເມເດຍ  ຊຳວ ເອລຳມ  ກັບຄົນທີ່ອຳໄສຢູ່ໃນເຂດ ເມໂຊ-
ໂປຕຳເມຍ  ກັບແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ແຄວູ້ນ ກຳປຳໂດເກຍ  ແຄວູ້ນ ປົນໂຕ  ກັບ ເອ-
ເຊຍ ນ ຳ 
2:10 ກັບໃນແຄວູ້ນ ຟີເຄຍ  ແຄວູ້ນ ປ ຳຟີເລຍ  ປະເທດ ເອຢິບ  ໃນແຄວູ້ນ ລີເບຍ 
ຊຶ່ງຢູ່ແຖວນະຄອນ ກີເຣເນ   ກັບຄົນມຳຈຳກ ໂຣມ  ທັງພວກຢິວກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດ
ທີ່ເຂົ້ຳຄວຳມເຊື່ອນ ຳຄົນ ຢິວ  
2:11 ກັບຊຳວ ເກຳະກະເຣເຕ  ພູ້ອມກັບຊຳວ ອຳຣຳເບຍ ນ ຳ  ພວກເຮົຳຕ່ຳງຄົນ
ຕ່ຳງກ ໄດູ້ຍິນຄົນໝູ່ນີ້ ປະກຳດພຣະລຳດຊະກິດອັນລໍ້ຳເລີດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເປັນ
ສ ຳນຽງພຳສຳຕ່ຳງໆ ຂອງພວກເຮົຳເອງ” 
2:12 ພວກເຂົຳຈັ່ງງຶດຂະໜຳດ ເລີຍເກີດສົງໄສເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ແນວນີ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ
ຈັ່ງໃດນໍ້” 
2:13 ແຕ່ຜູູ້ລຳງຄົນກ ເວົ້ຳເຍຳະເຍີ້ຍວ່ຳ “ຄົນໝູນ່ີ້ເມົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງໃໝ່ຊື່ໆ 
ດອກ” 
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2:14 ແຕ່ ເປໂຕ ໄດູ້ຢືນຂຶ້ນກັບທູດພິເສດສິບເອັດຄົນນັ້ນ ເວົ້ຳເປັນສຽງດັ່ງໃຫູ້ຄົນຢູ່
ນັ້ນຟັງວ່ຳ “ຊຳວ ຢູດຳຍ ກັບຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ທັງຫລຳຍເອີຍ ຟັງ
ຂູ້ອຍເວົ້ຳເດີ້ ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກວ່ຳ 
2:15 ຄົນໝູ່ນີ້ບໍ່ໄດູ້ເມົຳອີຫຍັງຕຳມຢ່ຳງພວກເຈົ້ຳຄຶດນັ້ນດອກ ຍູ້ອນວ່ຳເປັນເວລຳ
ແຄ່ສຳມໂມງເຊົ້ຳເອງ 
2:16 ຄືເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ເປັນໄປຕຳມ ພຣະຄ ຳ  ທີ່ ໂຢເອນ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ວ່ຳ 
2:17 ‘ພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ໃນຍຸກສຸດທູ້ຳຍພູູ້ນ ເຮົຳຊິເທ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເຮົຳອອກ
ມຳເໜືອໝົດຄູ່ຄົນ ລູກຊຳຍລູກສຳວຂອງພວກເຈົ້ຳຊິເວົ້ຳຄ ຳພະຍຳກອນ ຜູູ້ຊຳຍ
ໜຸ່ມຂອງພວກເຈົ້ຳຊິເຫັນນິມິດໝຳຍ ແລູ້ວຜູູ້ເຖົ້ຳຜູູ້ແກ່ກ ຊິຝັນເຫັນແນວນັ້ນແນວ
ນີ້ 
2:18 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ເຮົຳຊິເທ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເຮົຳເທິງຂູ້ຳທຳດຜູູ້ຊຳຍກັບ
ຂູ້ຳທຳດຍິງຂອງເຮົຳ ແລູ້ວຄົນໝູ່ນັ້ນຊິພະຍຳກອນນ ຳ 
2:19 ແລູ້ວເຮົຳຊິເຮັດເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນອັນຢູ່ເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ ກັບເຄື່ອງໝຳຍອັນ
ສ ຳຄັນຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກຂູ້ຳງລຸມ ເປັນທັງເລືອດ ທັງໄຟ ພູ້ອມທັງໝອກ ທັງຄວັນ 
2:20 ຕະເວັນກ ຊິມືດໄປ ເດືອນກ ຊິກຳຍເປັນເລືອດ ອັນນີ້ກ່ອນຊິຮອດມື້ສ ຳຄັນອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ 
2:21 ແລູ້ວມັນຊິເປັນໄປໃນຕອນນັ້ນວ່ຳ ຜູູ້ໃດທີ່ຮູ້ອງຫຳອອກພຣະນຳມຂອງພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິລອດພົ້ນ’ 
2:22 ພວກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ ໃຫູ້ຟັງຄວຳມເວົ້ຳນີ້ເດີ້ ຄື ພຣະເຢຊູ ຊຳວ 
ນຳຊຳເຣັດ ນີ້ ຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ ໂດຍໃຫູ້ມີເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນ
ກັບເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຕ່ຳງໆ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ
ຜ່ຳນທຳງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເອງຮູູ້ຈັກຢູ່ແລູ້ວ 
2:23 ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ຖືກມອບໄວູ້ຕຳມແຜນກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ວຳງໄວູ້ລ່ວງ
ໜູ້ຳມຳກ່ອນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳເອງຈັ່ງໄດູ້ຈັບເອົຳເພິ່ນໂດຍທຳງມືຊົ່ວ ໄປປະຫຳນໃຫູ້
ຕຳຍ 
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2:24 ຊຶ່ງຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ມີຊີວິດເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ໂດຍໄດູ້
ໃຫູ້ຫລຸດພົ້ນຈຳກຄວຳມເຈັບປວດແຫ່ງຄວຳມຕຳຍເສຍແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມ
ຕຳຍນັ້ນຊິຄອບງ ຳເພິ່ນໄວູ້ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
2:25 ຄື ກະສັດ ດຳວິດ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ເຖິງເພິ່ນວ່ຳ ‘ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳມຳ
ກ່ອນ ຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ຂູ້ຳສະເໝີ ຄືເພິ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ຫວັ່ນ-
ໄຫວເລີຍ 
2:26 ຈັ່ງຊັ້ນ ຈິດໃຈຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຍິນດີ ກັບລີ້ນໃນປຳກຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງມ່ວນຊື່ນ 
ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ຕົນໂຕຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຊິພັກພິງຢູ່ໃນຄວຳມຫວັງນ ຳ 
2:27 ໂດຍວ່ຳທ່ຳນຊິບໍ່ປະຖິ້ມຈິດວິນຍຳນຂອງຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ໃນແດນມ ລະນຳ ທັງທ່ຳນຊິ
ບໍ່ຍອມໃຫູ້ຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງທ່ຳນທີ່ຊິເຫັນຄວຳມເປື່ອຍເນົ່ຳໄປນ ຳ 
2:28 ທ່ຳນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ຈັກຫົນທຳງຊີວິດ ແລູ້ວທ່ຳນຊິໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເຕັມໄປ
ດູ້ວຍຄວຳມປີຕິຍິນດີຕໍ່ໜູ້ຳທ່ຳນນ ຳ’ 
2:29 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ອະນຸຍຳດເວົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງ
ໂປ່ງໃສເຖິງກະສັດ ດຳວິດ  ປູ່ທວດຂອງພວກເຮົຳວ່ຳ  ລຳວ ໄດູ້ຕຳຍໄປແລູ້ວ
ພູ້ອມກັບຖືກຝັງໄວູ້ນ ຳ ແລູ້ວຢູ່ກັບພວກເຮົຳ ຊຶ່ງຍັງຢູ່ໃນອຸບໂມງຂອງ ລຳວ ຈົນ
ຮອດຄູ່ມື້ນີ້ 
2:30 ຈັ່ງຊັ້ນ ຊຶ່ງ ລຳວ ໄດູ້ເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ໜຶ່ງ ແລູ້ວຈັ່ງຮູູ້ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ສັນຍຳໄວູ້ກັບ ລຳວ  ໂດຍໃຫູ້ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໄວູ້ວ່ຳ ຊິມີຜູູ້ໜຶ່ງອອກມຳຈຳກແອວ
ຂອງ ລຳວ  ຄືຊິໄດູ້ເກີດຕຳມເຊື້ອສຳຍເນື້ອໜັງຂອງ ລຳວ  ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນກ ຊິ
ແຕ່ງຕັ້ງຜູູ້ນັ້ນ ຄື ພຣະຄຣິດ  ໃຫູ້ມຳປະທັບຢູ່ບັນລັງຂອງ ລຳວ ຕໍ່ 
2:31 ກະສັດ ດຳວິດ ນັ້ນກ ໄດູ້ລ່ວງຮູູ້ລ່ວງເຫັນເຫດກຳນນີ້ມຳກ່ອນແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳ
ເຖິງກຳນມີຊີວິດເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຂອງ ພຣະຄຣິດ ວ່ຳ ‘ຈິດວິນຍຳນຂອງເພິ່ນ
ຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກປະຖິ້ມໄວູ້ໃນແດນມ ລະນຳ ທັງເນື້ອໜັງຂອງເພິ່ນຊິບໍ່ໄດູ້ເປື່ອຍເນົ່ຳໄປ
ນ ຳ’ 
2:32 ຄື ພຣະເຢຊູ ນີ້ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ມີຊີວິດເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ຊຶ່ງ
ໝູ່ພວກເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນໃນເລື່ອງນີ້ນ ຳ 
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2:33 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເພິ່ນໄດູ້ຮັບກຳນຍົກຂຶ້ນໄປປະທັບຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ ຜູູ້ໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງເພິ່ນຂຶ້ນນັ້ນແລູ້ວ ກັບເນື່ອງຈຳກວຳ່ເພິ່ນໄດູ້ຮັບພຣະສັນຍຳ
ເລື່ອງ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນ ຳ ເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ທຸູ້ມເທເຫດກຳນນີ້
ລົງມຳ ຢ່ຳງທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ເຫັນແລູ້ວ 
2:34 ຄືກະສັດ ດຳວິດ ບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນໄປປະທັບເທິງຟູ້ຳສະຫວັນດອກ ແຕ່ ລຳວ ເອງໄດູ້
ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ 
“ເຊີນມຳນັ່ງຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງເຮົຳເຖີ້ນ 
2:35 ຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ສັດຕູຂອງເຈົ້ຳເປັນທີ່ພັກຕີນຂອງເຈົ້ຳ”’ 
2:36 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ທັງໝົດຮູູ້ຄັກແນ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງ 
ພຣະເຢຊູ ນີ້ຂຶ້ນໃຫູ້ເປັນທັງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບເປັນ ພຣະຄຣິດ  ຄືພຣະຜູູ້ໂຜດ
ນັ້ນເອງ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຄຶງປະຫຳນນັ້ນເນຳະ” 
2:37 ບັດພ ຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ນັ້ນໄດູ້ຍິນຄວຳມເວົ້ຳນີ້ ພວກເຂົຳຈັ່ງຮູູ້ສຶກຖືກແທງໃຈ-
ດ ຳ ຈັ່ງໄດູ້ຂ ຮູ້ອງກັບ  ເປໂຕ ພູ້ອມກັບພວກທູດພິເສດຜູູ້ອື່ນໆ ວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງ
ທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຊິເຮັດຈັ່ງໃດດີບັດນີ້” 
2:38 ສ່ວນ ເປໂຕ ໄດູ້ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ກັບໃຈໃໝ່ໝດົຄູ່ຄົນເດີ້ ແລູ້ວຈັ່ງຮັບ
ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຍົກໂທດໃຫູ້
ອະໄພຄວຳມຜິດບຳບຂອງພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບຂອງຂວັນທຳງ 
ພຣະວິນຍຳນ  
2:39 ຍູ້ອນວ່ຳຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ ມີຢູ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ກັບລູກຫລຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ
ນ ຳ ພູ້ອມທັງຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໄກ ຮອດໝົດຄູ່ຄົນທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳຊິໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳ” 
2:40 ແລູ້ວ ເປໂຕ ໄດູ້ເວົ້ຳອີກຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ເປັນຄ ຳພະຍຳນກັບຄ ຳເຕືອນ
ສະຕິວ່ຳ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລອດພົ້ນຈຳກຍຸກຄົດໂກງບິດເບືອນນີ້ເດີ້” 
2:41 ເວົ້ຳແລູ້ວ ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຮັບຟັງຄ ຳຂອງ ເປໂຕ ໂດຍຄວຳມຍິນດີ ກ ໄດູ້ຮັບ
ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳນ ຳ ແລູ້ວໃນມື້ນັ້ນມີຈ ຳນວນຄົນເຂົ້ຳຮັບເຊື່ອເພີ່ມອີກປະມຳນສຳມພັນ
ຄົນ 
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2:42 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຫລັກຄ ຳສອນຂອງພວກທູດພິເສດ ກັບໃນ
ກຳນສະໜິດສະໜົມສຳມັກຄີຮ່ວມກັນ ທັງໃນກຳນຫັກເຂົ້ຳຈີ່ໃນພິທີມະຫຳສະນິດ 
ພູ້ອມໃນກຳນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳ 
2:43 ແລູ້ວມີຄວຳມຢູ້ຳນຢໍ້ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເກີດໃນຈິດໃຈຂອງຄູ່ຄົນ ເນື່ອງຈຳກວ່ຳມີ
ເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນກັບເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຕ່ຳງໆ ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ຳນ
ທຳງພວກທູດພິເສດນັ້ນ 
2:44 ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ໄດູ້ເຊື່ອຢູ່ຫັ້ນ ໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຖືກັນວ່ຳຄູ່ຢ່ຳງ
ທີ່ເຂົຳມີເປັນຂອງກຳງ 
2:45 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຂຳຍຊັບສົມບັດ ເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງ ມຳແບ່ງປັນກັນໃຫູ້ຄູ່ຄົນຕຳມ
ທີ່ແຕ່ລະຄົນມີຄວຳມຕູ້ອງກຳນ 
2:46 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຮ່ວມກັນຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນຄູ່ມື້ໆ ກັບໄດູ້ຮ່ວມຫັກເຂົ້ຳຈີ່ກິນ
ເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນຕຳມບູ້ຳນຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີ ກັບໂດຍ
ຄວຳມເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ 
2:47 ນີ້ກ ດູ້ວຍກຳນຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງກ ເຫັນດີເຫັນ
ຊອບນ ຳພວກເຂົຳ ແລູ້ວພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເພີ່ມຈ ຳນວນຜູູ້ຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ຜູູ້ທີ່
ພວມຊິຮັບຄວຳມລອດພົ້ນນັ້ນ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 3 
3:1 ບັດນີ້  ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ໄດູ້ພູ້ອມກັນຂຶ້ນໄປເຂົ້ຳພຣະວິຫຳນ ໃນເວລຳຮ່ວມ
ກຸ່ມອະທຖິຳນ ເປັນຊົ່ວໂມງທີ່ເກົ້ຳ (ບ່ຳຍສຳມໂມງ) 
3:2 ແລູ້ວໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງເປັນງ່ອຍມຳແຕ່ທູ້ອງແມ່ ຈັ່ງຕູ້ອງມີຄົນຊ່ອຍຫຳມເຂົຳ
ຢູ່ຄູ່ມື້ ຂຶ້ນໄປວຳງລົງໄວູ້ຢູ່ຂູ້ຳງປະຕູທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳປະຕູງຳມ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ຂ ທຳນ
ນ ຳຄົນຜູູ້ທີ່ຂຶ້ນໄປເຂົ້ຳພຣະວິຫຳນ 
3:3 ຄົນນັ້ນພ ເຫັນ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ພວມຊິເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນ ກ ໄດູ້ຂ ທຳນນ ຳ
 ລຳວ  
3:4 ສ່ວນ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ກ ຈູ້ອງຕຳເບິ່ງເຂົຳແລູ້ວບອກວ່ຳ “ໃຫູ້ເບິ່ງພວກເຮົຳ
ເດີ້” 
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3:5 ຄົນຂ ທຳນນັ້ນກ ເລີຍເຮັດຕຳມ ຄຶດວ່ຳຊິໄດູ້ອີຫຍັງຈຳກພວກ ລຳວ  
3:6 ແຕ່ ເປໂຕ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເງິນກັບທອງຂູ້ອຍກ ບໍ່ມີດອກ ແຕ່ແນວທີ່ຂູ້ອຍມີຢູ່ຂູ້ອຍຊິ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳ ຄືໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ  ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຍ່ຳງເດີ້” 
3:7 ເວົ້ຳແລູ້ວ ເປໂຕ ກ ຈັບມືຂວຳຂອງເຂົຳຊ່ອຍຊູຂຶ້ນ ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ຕີນ
ພູ້ອມທັງຂໍ້ຕີນຂອງເຂົຳແຂງແຮງຂຶ້ນກັບໝູ້ອງ 
3:8 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງໂດດຂຶ້ນຢືນກັບຍ່ຳງເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວິຫຳນພູ້ອມ ເປໂຕ ກັບ ໂຢ-
ຮັນ  ທັງຍ່ຳງທັງເຕັ້ນທັງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
3:9 ບັດນີ້ ໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ເຫັນເຂົຳຍ່ຳງກັບສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ 
3:10 ແລູ້ວພວກຄົນຢູ່ນັ້ນຈັ່ງນຶກອອກໄດູ້ວ່ຳ ເປັນຄົນເປັ້ຍທີ່ເຄີຍນັ່ງຂ ທຳນຢູ່ປະຕູ
ງຳມຂອງພຣະວິຫຳນ ເຂົຳຈັ່ງພຳກັນສັງເກດໃຈເປັນຕຳງຶດໃນເຫດກຳນທີ່ເກິດ-
ຂື້ນກັບຄົນຜູູ້ນັ້ນ 
3:11 ບັດພ ຄົນເປັ້ຍທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປົວນັ້ນ ກອດ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ໄວູ້ ພວກຄົນຢູ່
ນັ້ນກ ແລ່ນໄປຫຳພວກເຂົຳຕອນຢູ່ໃຕູ້ຫລັງຄຳລະບຽງຂອງພຣະວິຫຳນທີ່ເອີ້ນກັນ
ວ່ຳ ລະບຽງຂອງ ໂຊໂລໂມນ  ຍູ້ອນພວກເຂົຳສົງໄສເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ 
3:12 ບັດ ເປໂຕ ຫລຽວເຫັນຄົນພວກນັ້ນກ ເລີຍບອກເຂົຳວ່ຳ “ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳ-
ເອນ ເອີຍ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳພຳກັນແປກໃຈເປັນຕຳງຶດໃນເລື່ອງຄົນຜູູ້ນີ້ ແລູ້ວ
ຈັ່ງຈູ້ອງເບິ່ງພວກເຮົຳຍູ້ອນຫຍັງ ຄືກັບວ່ຳພວກເຮົຳສຳມຳດປົວຄົນນີ້ເຊົຳງ່ອຍ
ເປັນດີໄດູ້ ໂດຍລິດກ ຳລັງຫລຄືວຳມດີຂອງພວກເຮົຳເອງ 
3:13 ພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອັບຣຳຮຳມ   ອິຊຳກ  ກັບ ຢຳໂຄບ  ຄືພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກພໍ່
ຕະກູນຂອງເຮົຳ ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ກຽດ ພຣະເຢຊູ ຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງ
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ຖືກຄຶງປະຫຳນ ກັບໄດູ້ປະຕິເສດຄັດຄູ້ຳນເພິ່ນຕໍ່ໜູ້ຳ ປີ-
ລຳດ  ບັດ ລຳວ ຕັ້ງໃຈຊິປ່ອຍເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ 
3:14 ຄືແມ່ນພວກເຈົ້ຳນັ້ນແລູ້ວ ໄດູ້ປະຕິເສດເພິ່ນຜູູ້ບ ລິສຸດຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທ່ຽງທ ຳແທູ້ 
ແລູ້ວຈັ່ງໄດູ້ຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ ປີລຳດ ປ່ອຍຄຳດຕະກອນຜູູ້ໜຶ່ງອອກໄປແທນ 
3:15 ຈັ່ງໄດູ້ຂູ້ຳພຣະອົງຜູູ້ເປັນຈອມ ລຳຊຳ ແຫ່ງຊີວິດ ຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກະລຸນຳໃຫູ້-
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ຊຶ່ງພວກເຮົຳໄດູ້ເປັນຫລັງຖຳນພະຍຳນໃນເລື່ອງນີ້ 
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3:16 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນນັ້ນ ຄົນນີ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ເຫັນຮູູ້ກັນຢູ່ ເອີ້ ໂດຍຄວຳມເຊື່ອໃນພຣະອົງນັ້ນເອງເປັນເຫດໃຫູ້ຄົນນີ້ເຊົຳງ່ອຍ
ເປັນດີໄດູ້ແລູ້ວຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ 
3:17 ແລູ້ວບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍຮູູ້ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດແນວນັ້ນດູ້ວຍບໍ່
ຮູູ້ເລື່ອງຮູູ້ຮຳວອີຫຍັງ ພູ້ອມທັງຄະນະຜູູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຈົ້ຳກ ຄືກັນ 
3:18 ແຕ່ວ່ຳເຫດກຳນແນວໝູ່ນັ້ນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະກຳດໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳກ່ອນ ຜ່ຳນ
ທຳງປຳກຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນ ວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະ-
ມຳນແທນປວງຊົນ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ສ ຳເລັດແລູ້ວ 
3:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຫັນມຳກັບໃຈໃໝ່ເດີ້ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບກຳນລົບລູ້ຳງຄວຳມ
ຜິດບຳບໃຫູ້ໝົດໄປ ຈັ່ງຊິໄດູ້ມີຍຳມອັນຊື່ນບຳນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳໃນພຳຍໜູ້ຳ 
3:20 ເພື່ອເພິ່ນຊິໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ມຳ ຄືຜູູ້ນັ້ນທີ່ເຄີຍໄດູ້ປະກຳດໄວູ້ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຮູູ້ມຳກ່ອນແລູ້ວ 
3:21 ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ເມືອງສະຫວັນຊິຕູ້ອງຮັບໄວູ້ກ່ອນ ຈົນຮອດຍຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິໃຫູ້
ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວກັບເປັນດີຄືເກົ່ຳ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ນັ້ນ ຜ່ຳນທຳງປຳກ
ຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມສູ້ຳງໂລກມຳ 
3:22 ຄື ທ່ຳນ ໂມເຊ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ອີຫລີໃຫູ້ພວກພໍ່ຕະກູນນັ້ນວ່ຳ ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຊິໂຜດໃຫູ້ມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ໜຶ່ງຄືກັນກັບເຮົຳນີ້ 
ອອກມຳຈຳກພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ ແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງເພິ່ນໃນໝົດຄູ່ແນວທີ່
ເພິ່ນຊິເວົ້ຳນັ້ນ 
3:23 ແລູ້ວມັນຊິເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບຟັງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ນັ້ນ 
ເຂົຳຊິຕູ້ອງຖືກຕັດຂຳດໃຫູ້ພິນຳດໄປອອກຈຳກໝູປ່ະຊຳຊົນ’ 
3:24 ເອີ້ແມ່ນ ແລູ້ວຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຄູ່ຄົນ ຕັ້ງແຕ່ ຊຳມູເອນ ເປັນລ ຳດັບມຳ ກ -
ໄດູ້ເວົ້ຳເປັນສຽງດຽວກັນເປັນຄ ຳທ ຳນຳຍເຖິງຍຳມນັ້ນທີ່ຊິມຳຮອດ 
3:25 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນລູກຫລຳນຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໝູ່ນັ້ນ ກັບຂອງ
ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຮົຳນ ຳ ຕຳມທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳ
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ກັບພໍ່ ອັບຣຳຮຳມ ວ່ຳ ‘ແລູ້ວໝູ່ຊົນທັງຫລຳຍທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກຊິໄດູ້ຮັບພົນເປັນ
ສຸກຍູ້ອນເຊື້ອສຳຍຂອງເຈົ້ຳ’ 
3:26 ໂດຍວ່ຳ ຫລັງຈຳກພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ 
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ໃຫູ້ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳກ່ອນ ອວຍພອນພວກເຈົ້ຳໂດຍໃຫູ້
ຄູ່ຄົນໃນພວກເຈົ້ຳກັບໃຈຫັນອອກມຳຈຳກທຳງຊົ່ວຂອງໂຕ” 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 4 
4:1 ແລູ້ວບັດ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮນັ ພວມເວົ້ຳນ ຳພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນ ພ ດີພວກປະໂລຫິດ 
ກັບຫົວໜູ້ຳຮັກສຳກຳນໃນພຣະວຫິຳນ ກັບພວກຄະນະ ຊຳດູກຳຍ ໄດູ້ມຳຫຳເຂົຳ 
4:2 ຄືພວກຄົນໝູ່ນັ້ນຂັດເຄືອງບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍ ຍູ້ອນເຂົຳທັງສອງຄົນໄດູ້ສອນ ກັບ
ໄດູ້ປະກຳດເລື່ອງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູ  ໃຫູ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນຟັງ 
4:3 ພວກຄົນໝູນ່ັ້ນເລີຍຈັບ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ເອົຳໄປຂັງໄວູ້ໃນຄຸກຈົນຮອດມື້ອື່ນ
ເຊົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳຕອນນັ້ນມັນຄໍ່ຳແລູ້ວ 
4:4 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຫລຳຍຄົນທີ່ໄດູ້ຟັງ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນໄດູ້ເຊື່ອ ນັບແຕ່ຈ ຳນວນຜູູ້ຊຳຍ
ໄດູ້ປະມຳນຫູ້ຳພັນຄົນ 
4:5 ບັດພ ຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳແລູ້ວ ພວກຜູູ້ປົກຄອງກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງບູ້ຳນ-
ເມືອງ ກັບພວກນັກທ ຳ 
4:6 ພູ້ອມກັບ ອັນນຳ  ມະຫຳປະໂລຫິດ ກັບ ກຳຢະຟຳ  ກັບ ໂຢຮັນ  ກັບ ອຳເລັກ-
ຊັນໂດ  ພູ້ອມກັບຄົນອື່ນໆ ຜູູ້ທີ່ເປັນຍຳດກັນກັບມະຫຳປະໂລຫິດນັ້ນ ໄດູ້ເຂົ້ຳ
ຮ່ວມປະຊຸມກັນໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
4:7 ແລູ້ວບັດພ ພວກເຂົຳໃຫູ້ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ມຳຢືນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງທີ່ປະຊຸມນັ້ນ ຈັ່ງ
ຖຳມສອບສວນເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດແນວນີ້ໂດຍສິດທິອ ຳນຳດຫລືໃນນຳມ
ຂອງຜູູ້ໃດ” 
4:8 ບັດນີ້  ເປໂຕ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍລິດ ພຣະວິນຍຳນ  ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງວ່ຳ 
“ທ່ຳນຜູູ້ປົກຄອງບູ້ຳນເມືອງ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ 
4:9 ໃນມື້ນີ້ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິພິຈຳລະນຳຕັດສິນພວກເຮົຳເຖິງກຳນເຮັດດີໂດຍໄດູ້
ຊ່ອຍຄົນເຈັບນີ້ ວ່ຳເຮັດຈັ່ງໃດທີ່ເຂົຳເຊົຳງ່ອຍເປັນດີໄດູ້ນັ້ນ 



ກິດຈະກຳນ  362 
4:10 ກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກັບຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ຄູ່ຄົນຮູູ້ກັນວ່ຳ ໂດຍພຣະນຳມຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຄຶງປະຫຳນ ທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກະລຸນຳໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວນັ້ນ ໂດຍພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ
ເອງຜູູ້ຊຳຍຄົນນີ້ຈັ່ງໄດູ້ເຊົຳງ່ອຍເປັນດີແລູ້ວ ຈັ່ງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ດຽວນີ້ 
4:11 ເພິ່ນຜູູ້ນີ້ເປັນມະຫຳສິລຳນັ້ນ ທີ່ພວກເຈົ້ຳໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຊ່ຳງກໍ່ຕຶກ ໄດູ້ປະ-
ຕິເສດຖິ້ມ ແຕ່ຜູູ້ນີ້ໄດູ້ກັບກຳຍເປັນມະຫຳສິລຳມຸມເອກແລູ້ວ (ຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍ
ນັ້ນ) 
4:12 ຄືໃນຜູູ້ອື່ນຄວຳມລອດພົ້ນກ ບໍ່ມີເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳນຳມອື່ນໆ ທີ່ໃຫູ້ຄົນເຮົຳທັງ-
ຫລຳຍລອດພົ້ນໄດູ້ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໂຜດໃຫູ້ມີໃນລະຫວ່ຳງຄົນທັງປວງທົ່ວໃຕູ້ຟູ້ຳ” 
4:13 ແລູ້ວບັດພ ພວກເຂົຳເຫັນຄວຳມກູ້ຳຫຳນຂອງ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ  ກັບຮູູ້ວ່ຳ
ສອງຄົນນີ້ບໍ່ມີກຳນສຶກສຳຈັ່ງມີຄວຳມຮູູ້ນູ້ອຍ ພວກເຂົຳກ ເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ ແລູ້ວ
ຈັ່ງນຶກອອກວ່ຳສອງຄົນນີ້ເຄີຍຢູ່ນ ຳ ພຣະເຢຊູ  
4:14 ແລູ້ວບັດເຂົຳແນມເບິ່ງຄົນທີ່ເຊົຳງ່ອຍເປັນດີນັ້ນ ໄດູ້ຢືນຢູ່ນ ຳ ເປໂຕ ກັບ ໂຢ-
ຮັນ  ພວກເຂົຳກ ບໍ່ສຳມຳດຕິຕຽນຄັດຄູ້ຳນຫຍັງໄດູ້ເລີຍ 
4:15 ແຕ່ບັດພ ພວກເຂົຳສັ່ງໃຫູ້ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ອອກໄປຈຳກທີ່ປະຊຸມແລູ້ວ ເຂົຳ
ຈັ່ງປຶກສຳຫຳລືກັນ 
4:16 ວ່ຳ “ພວກເຮົຳຊິເຮັດຈັ່ງໃດດີກັບຄົນໝູ່ນີ້ນໍ້ ຄືແທູ້ຈິງແລູ້ວ ມີເຫດກຳນມະຫັດ-
ສະຈັນໄດູ້ເປັນໄປຢ່ຳງຊັດເຈນຜ່ຳນທຳງພວກເຂົຳແລູ້ວ ທີ່ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ໃນເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ ໄດູ້ຮັບຮູູ້ກັນແລູ້ວ ຊຶ່ງພວກເຮົຳບໍ່ສຳມຳດປະຕິເສດໄດູ້ເລີຍ 
4:17 ແຕ່ເພື່ອປິດງ ຳເລື່ອງນີ້ໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ແພ່ອອກໄປຊອດຫູຄົນອີກ ຕົກລົງໃຫູ້ເຮົຳຂົ່ມ-
ຂູ່ເຂົຳໄວູ້ຢ່ຳງເດັດຂຳດ ຫູ້ຳມບໍ່ໃຫູ້ອູ້ຳງຊື່ນີ້ໃຫູ້ຜູູ້ໃດຟັງອີກເລີຍ” 
4:18 ຕົກລົງກັນແລູ້ວ ພວກເຂົຳຈັ່ງເອີ້ນ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ເຂົ້ຳມຳອີກ ແລູ້ວຫູ້ຳມໄວູ້
ຢ່ຳງເດັດຂຳດ ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳຫລືສອນໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູ ຕໍ່ໄປອີກເລີຍ 
4:19 ສ່ວນ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ເລີຍຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ “ກຳນທີ່ຊິຟັງພວກເຈົ້ຳແທນທີ່
ຊິຟັງພຣະເຈົ້ຳ ອັນໃດຊິຖືກຕູ້ອງກວ່ຳກັນໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຂ ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳພິຈຳລະນຳເອົຳເອງເດີ້ 
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4:20 ຄືເຮົຳບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິອ ຳໄວູ້ ໃນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຫັນກັບໄດູ້ຍິນເລີຍ” 
4:21 ບັດພ ພວກເຂົຳໄດູ້ຂູ່ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ຊໍ້ຳອີກແລູ້ວກ ໄດູ້ປ່ອຍໄປ ຄືເຂົຳບໍ່ສຳ-
ມຳດຈັບຜິດອີຫຍັງພ ທີ່ຊິລົງໂທດ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳເກງໃຈຊຳວບູ້ຳນຊຳວເມືອງ 
ຢູ້ຳນເຂົຳຊິຄັດຄູ້ຳນນ ຳ ຄືຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ສັນລະເສີນຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳໂດຍ
ເຫດກຳນທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ 
4:22 ນອກຈຳກຫັ້ນ ຄົນທີ່ໄດູ້ເຊົຳງ່ອຍເປັນດີໂດຍເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນນັ້ນອຳຍຸ
ໄດູ້ສີ່ສິບປີແລູ້ວ 
4:23 ບັດຖືກປ່ອຍໄປແລູ້ວ  ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ເລີຍໄປຫຳໝູ່ພວກຂອງ ລຳວ ອີກ 
ຈັ່ງໄດູ້ຣຳຍງຳນເຖິງເລື່ອງທງັໝົດທີ່ຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້-
ໃຫຍຂ່ອງບູ້ຳນເມືອງທີ່ເວົ້ຳກັບພວກ ລຳວ  
4:24 ແລູ້ວພ ແຕ່ໝູ່ໄດູ້ຟັງ ເຂົຳຈັ່ງພູ້ອມໃຈອອກສຽງກັນເວົ້ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ສຳທຸ
ກຳນ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເອີຍ ທ່ຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງຟູ້ຳສະຫວັນ 
ກັບແຜ່ນດິນໂລກ ກັບທະເລ ພູ້ອມກັບໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຢູ່ໃນຫັ້ນ 
4:25 ຊຶ່ງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ມຳແລູ້ວໂດຍຜ່ຳນທຳງປຳກຂອງກະສັດ ດຳວິດ  
ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງທ່ຳນວ່ຳ ‘ເປັນຫຍັງພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດຈັ່ງອຳລະວຳດກັນໃຫຍ່ ກັບ
ພວກຊົນຊຳດຕ່ຳງໆ ຄຶດຮວມກັນຊົ່ວໃນໃຈແນວທີ່ບໍ່ເປັນສຳລະ 
4:26 ຄືກະສັດທັງຫລຳຍເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້ຢືນຂຶ້ນ ກັບພວກຫົວໜູ້ຳປົກຄອງໄດູ້
ຮ່ວມຫົວກັນ ຕັ້ງໂຕຕໍ່ຕູ້ຳນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກັບ ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງເພິ່ນ
ນ ຳ’ 
4:27 ຄືແທູ້ຈິງແລູ້ວ ທັງກະສັດ ເຮໂຣດ  ກັບຜູູ້ບັງຄັບບັນຊຳ ປົນຕຽວ  ປີລຳດ  ກັບ
ພວກຊຳວຕ່ຳງຊຳດ ພູ້ອມທງັຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນ ຳ ໄດູ້ມຳໂຮມກັນຕໍ່ຕູ້ຳນ 
ພຣະເຢຊູ   ພຣະບຸດ ຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງທ່ຳນຕຳມທີ່ທ່ຳນອະນຸຍຳດໃຫູ້ພວກເຂົຳ 
4:28 ເພື່ອພວກເຂົຳທັງຫລຳຍຊິເຮັດສຳລະພັດແນວ ຕຳມທີ່ມືຂອງທ່ຳນໄດູ້ວຳງ
ແຜນກຳນໄວູ້ ຊຶ່ງໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳກ່ອນແລູ້ວ ໄດູ້ອະນຸຍຳດໃຫູ້ພວກເຂົຳ
ເຮັດ 
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4:29 ແລູ້ວບັດນີ້ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຂ ໃຫູ້ສັງເກດກຳນຂົ່ມຂູ່ຂອງເຂົຳ ກັບຂ ໂຜດໃຫູ້
ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງທ່ຳນພວກຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ ມີໃຈກູ້ຳຫຳນທີ່ຊິເວົ້ຳປະກຳດຖູ້ອຍຄ ຳຂອງທ່ຳນ 
4:30 ແລູ້ວບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ທ່ຳນຍື່ນມືຂອງທ່ຳນອອກມຳປົວຄົນເຈັບໃຫູ້ເຊົຳ ໂດຍໂຜດ-
ໃຫູ້ມີເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນ ກັບເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນເກີດຂຶ້ນໃນພຣະນຳມ
ຂອງ ພຣະເຢຊູ  ພຣະບຸດ ຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງທ່ຳນ ອຳເມນ” 
4:31 ບັດພວກເຂົຳອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຈົບແລູ້ວ ໝູ້ອງທີ່ເຂົຳປະຊຸມກັນຢູ່-
ຫັ້ນເກີດສະເທືອນສະທູ້ຳນຫວັ່ນໄຫວ ແລູ້ວພວກເຂົຳຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນ-
ຍຳນ  ຈັ່ງໄດູ້ອອກໄປປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໂດຍໃຈກູ້ຳຫຳນ 
4:32 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຮັບເຊື່ອນັ້ນໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ກັບບໍ່ມີໃຜ
ອູ້ຳງວ່ຳສິ່ງຂອງທີ່ເຂົຳມີຢູ່ເປັນຂອງໂຕເອງ ແຕ່ຄູ່ຢ່ຳງຂອງເຂົຳມີນັ້ນໄດູ້ເປັນຂອງ
ກຳງ 
4:33 ແລູ້ວໂດຍລິດກ ຳລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳພວກທູດພິເສດຈັ່ງເປັນ
ພະຍຳນເຖິງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ແລູ້ວພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະທັບຢູ່ກັບເຂົຳໝົດຄູ່ຄົນ 
4:34 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຂົຳທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກອີຫຍັງເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ມີໄຮ-່
ນຳ ບູ້ຳນເຮືອນ ກ ໄດູ້ຂຳຍ ແລູ້ວໄດູ້ນ ຳເອົຳເງິນຄ່ຳຂອງແນວທີ່ໄດູ້ຂຳຍນັ້ນມຳ 
4:35 ຈັ່ງວຳງລົງໄວູ້ຢູ່ທຳງໜູ້ຳພວກທູດພິເສດ ແລູ້ວພວກທູດພິເສດໄດູ້ແຈກຈ່ຳຍ
ໃຫູ້ຄູ່ຄົນຕຳມທີ່ແຕ່ລະຄົນຕູ້ອງກຳນ 
4:36 ແລູ້ວ  ໂຢເສ  ຜູູ້ທີ່ທູດພິເສດເອີ້ນກັນວ່ຳ “ ບຳຣະນຳບຳ ” (ຊຶ່ງແປວ່ຳຜູູ້ໜຸນນໍ້ຳ
ໃຈ) ເປັນຄົນ ເລວ ີ  ໄທ ເກຳະ ກຸບໂຣ  
4:37 ບັດນີ້ ເຂົຳມີທີ່ດິນແປງໜຶ່ງ ຈັ່ງໄດູ້ຂຳຍແລູ້ວເອົຳເງິນຄ່ຳທີ່ດິນນັ້ນມຳວຳງລົງ
ໄວູ້ຢູ່ທຳງໜູ້ຳພວກທູດພິເສດ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 5 
5:1 ແຕ່ມີຜູູ້ຊຳຍອີກຄົນໜຶ່ງຊື່  ອຳນຳເນຍ  ກັບເມຍເຂົຳຊື່ວ່ຳ  ຊຳຟີຣຳ  ໄດູ້ຂຳຍທີ່
ດິນແປງໜຶ່ງຄືກັນ 
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5:2 ແລູ້ວຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ເກັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງລຳຄຳທີ່ດິນນັ້ນໄວູ້  ຊຶ່ງເມຍເຂົຳກ ຮ່ວມ
ຮູູ້ນ ຳກັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນນັ້ນເຂົຳເອົຳມຳວຳງລົງໄວູ້ຢູ່ທຳງໜູ້ຳພວກທູດພິເສດ
ຄືກັນ 
5:3 ສ່ວນ ເປໂຕ ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ ອຳນຳເນຍ ເອີຍ ເປັນຫຍັງຊຳຕຳນຈັ່ງໃຫູ້ໃຈ
ເຈົ້ຳເຕັມໄປດູ້ວຍກຳນຂີ້ຕົວະ ເພື່ອໃຫູ້ຕົວະ ພຣະວິນຍຳນ  ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ເກັບເອົຳ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລຳຄຳທີ່ດິນນັ້ນໄວູ້ເພື່ອໂຕເອງ 
5:4 ກ່ອນຊິຂຳຍທີ່ດິນແປງນັ້ນ ມັນກ ຍັງເປັນຂອງເຈົ້ຳແມ່ນບໍ່ເນຳະ ບັດຂຳຍແລູ້ວ
ເງິນນັ້ນກ ຍັງຢູ່ໃນອ ຳນຳດຂອງເຈົ້ຳທີ່ຊິເຮັດອີຫຍັງກ ໄດູ້ບໍ່ແມ່ນບໍ້  ແລູ້ວເປັນຫຍັງ
ເຈົ້ຳຄຶດໃນໃຈແບບນີ້ ຄືເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ວຳງແຜນກຳນທີ່ຊິຕົວະຄົນຊື່ໆ ແຕ່ໄດູ້ຕົວະ
ຮອດພຣະເຈົ້ຳ” 
5:5 ແລູ້ວບັດ ອຳນຳເນຍ ໄດູ້ຍິນຄ ຳເວົ້ຳນັ້ນ ກ ລົ້ມລົງໃຈຂຳດຕຳຍກັບໝູ້ອງ ແລູ້ວຄູ່
ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນເລື່ອງນີ້ກ ພຳກັນຕົກໃຈຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ ່
5:6 ບັດນີ້ ພວກຄົນໜຸ່ມກ ລຸກຂຶ້ນຫໍ່ສົບຂອງເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວຫຳມເອົຳໄປຝັງ 
5:7 ຫລັງຈຳກນັ້ນປະມຳນສຳມຊົ່ວໂມງ ເມຍຂອງເຂົຳຈັ່ງເຂົ້ຳໄປ ໂດຍຍັງບໍ່ຮູູ້ເຖິງ
ເຫດກຳນທີ່ເກິດຂື້ນກັບຜົວ 
5:8 ສ່ວນ ເປໂຕ ເລີຍຖຳມນຳງວ່ຳ “ບອກເຮົຳເບິ່ງ ເຈົ້ຳຂຳຍທີ່ດິນໄດູ້ລຳຄຳເທົຳນັ້ນ
ບໍ້” ນຳງຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ຄ່ະ ໄດູ້ເທົຳນັ້ນຄ່ະ” 
5:9  ເປໂຕ ຈັ່ງຖຳມນຳງວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ພູ້ອມໃຈກັນທົດລອງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ນີ້ແຫລະ ຕີນຂອງຄົນຜູູ້ທີ່ຝັງສົບຜົວຂອງເຈົ້ຳກ ຢູ່ປະຕູ
ແລູ້ວໆ ເຂົຳຊິຫຳມສົບຂອງເຈົ້ຳອອກໄປນ ຳ” 
5:10 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ນຳງກ ລົ້ມລົງຕຳຍຢູ່ທຳງຕີນຂອງ ເປໂຕ  ພ ດີພວກ
ຄົນໜຸ່ມໄດູ້ເຂົ້ຳມຳເຫັນວ່ຳຍິງນັ້ນຕຳຍແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ຫຳມສົບອອກໄປຝັງໄວູ້ຂູ້ຳງ
ຜົວຂອງນຳງ 
5:11 ແລູ້ວຄູ່ຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນໄດູ້ເກີດຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ່ ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້-
ຍິນເຖິງເຫດກຳນນີ້ 
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5:12 ແລູ້ວມີເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນ ກັບເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນຫລຳຍອັນຫລຳຍ
ແນວ ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນໃນໝູປ່ະຊຳຊົນໂດຍຜ່ຳນມືຂອງພວກທູດພິເສດ... (ແລູ້ວ
ພວກເຂົຳໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຮ່ວມກັນຢູ່ຫລັງຄຳລະບຽງຂອງ 
ໂຊໂລໂມນ  
5:13 ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ຢູ່ພຳຍນອກ ບໍ່ກ່ຳທີ່ຊິເຂົ້ຳມຳຮ່ວມນ ຳພວກເຂົຳ ແຕ່ວ່ຳຝ່ຳຍ
ປະຊຳຊົນໄດູ້ເຄົຳລົບຍົກຍູ້ອງພວກເຂົຳຢ່ຳງສູງ 
5:14 ແລູ້ວໄດູ້ມີຈ ຳນວນຄົນເພີ່ມທະວຂີຶ້ນໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເປັນຄົນຫລວງຫລຳຍ
ທັງຜູູ້ຊຳຍທັງຍິງ) 
5:15 ຈົນກວ່ຳພວກເຂົຳໄດູ້ພຳກັນຫຳມຄົນເຈັບປ່ວຍອອກມຳຂູ້ຳງທຳງ ວຳງລົງເທິງ
ສຳດກັບເທິງເປຫຳມຄົນເຈັບ ເພື່ອວ່ຳແມ່ນແຕ່ບັດ ເປໂຕ ຍ່ຳງຜ່ຳນໄປ ຢ່ຳງນູ້ອຍ
ເງົຳຂອງ ລຳວ  ອຳດ ຊິຖືກຜູູ້ລຳງຄົນ 
5:16 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ອອກມຳຈຳກເມືອງຕ່ຳງໆ ທີ່ຢູ່ອູ້ອມແອູ້ມເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ  ພຳຄົນເຈັບອອກມຳ ພູ້ອມກັບຄົນທີ່ມີຜີໂສໂຄກເຂົ້ຳກໍ່ກວນ ແລູ້ວ
ເຂົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ເຊົຳເປັນດີໝົດຄູ່ຄົນ 
5:17 ສ່ວນມະຫຳປະໂລຫິດ ພູ້ອມທັງພັກພວກຂອງເຂົຳ (ຄືພວກຄະນະ ຊຳດູ-
ກຳຍ ) ຈັ່ງມີໃຈຮູ້ອນຮົນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມແຄູ້ນເຄືອງ 
5:18 ພວກເຂົຳເລີຍພຳກັນຈັບພວກທູດພິເສດ ຈອງຈ ຳຂັງໄວູ້ໃນຄຸກຫລວງ 
5:19 ແຕ່ໃນຕອນກຳງຄືນນັ້ນ ມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ມຳໄຂ
ປະຕູຄຸກອອກ ແລູ້ວໄດູ້ພຳທູດພິເສດອອກໄປ ພູ້ອມບອກເຂົຳວ່ຳ 
5:20 “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປຢືນຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ປະກຳດຖູ້ອຍຄ ຳທັງໝົດເຖິງ
ເລື່ອງຊີວິດໃໝ່ນີ້ ໃຫູ້ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນຟັງເດີ້” 
5:21 ແລູ້ວບັດພ ທູດພິເສດໄດູ້ຍິນແນວນັ້ນ ເຂົ້ຳເລີຍເຂົ້ຳໄປສອນຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນ
ແຕ່ເຊົ້ຳ ແລູ້ວມະຫຳປະໂລຫິດໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຮ່ວມກັບພັກພວກຂອງເຂົຳ ໄດູ້ເອີ້ນປະ
ຊຸມສະພຳ ພູ້ອມກັບຄະນະຜູູ້ເຖົ້ຳຜູູ້ແກ່ຂອງສະພຳຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ 
ທັງໝົດ ແລູ້ວຈັ່ງໃຊູ້ເຈົ້ຳໜູ້ຳໄປເອົຳທູດພິເສດອອກມຳຈຳກຄຸກນັ້ນ 
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5:22 ແຕ່ບັດພ ພວກເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ປະຈ ຳພຣະວຫິຳນໄປຮອດຄຸກແລູ້ວ ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຮັບ
ທູດພິເສດຢູ່ໃນຫັ້ນເລີຍ ຈັ່ງຫລົບໄປຣຳຍງຳນໂຕ 
5:23 ວ່ຳ “ພວກຂູ້ອຍ ພ ໄປຮອດຄຸກກ ເຫັນວ່ຳປິດໄວູ້ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງດີ ກັບພວກຍຳມກ 
ຢືນເຝົ້ຳຢູ່ໜູ້ຳປະຕູນັ້ນ ແຕ່ພ ເປີດປະຕູແລູ້ວກ ບໍ່ເຫັນໃຜຢູ່ຂູ້ຳງໃນ” 
5:24 ແລູ້ວບັດຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບຫົວໜູ້ຳຮັກສຳກຳນໃນພຣະວິຫຳນ ພູ້ອມທັງ
ຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໄດູ້ຍິນຄ ຳນີ້ ກ ເກີດກຳນສົງໄສເລື່ອງຂອງທູດພິເສດນັ້ນ 
ວ່ຳ ອຳດ ຊິມີອີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປອີກ 
5:25 ແລູ້ວກ ມີຄົນໜຶ່ງມຳບອກເຂົຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຊຳຍໝູ່ນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ສັ່ງ
ໃຫູ້ຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ ພວມຢືນຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນ ສອນປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນ” 
5:26 ແລູ້ວຫົວໜູ້ຳຮັກສຳກຳນໃນພຣະວິຫຳນ ພູ້ອມກັບພວກເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ປະຈ ຳ
ພຣະວຫິຳນໄດູ້ໄປຄ່ອຍເວົ້ຳຄ່ອຍຈຳພຳພວກທູດພິເສດອອກມຳໂດຍບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້
ຄວຳມຮຸນແຮງ ຍູ້ອນເຂົຳຢູ້ຳນວ່ຳ ອຳດ ຊິຖືກ ປະຊຳຊົນເກີດບໍ່ພ ໃຈເອົຳຫີນ
ແກວ່ງໃສ່ເຂົຳ 
5:27 ແລູ້ວພ ພວກເຂົຳພຳທູດພິເສດອອກມຳແລູ້ວກ ໃຫູ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳກຸ່ມສະພຳ ມະ-
ຫຳປະໂລຫິດເລີຍສອບຖຳມທູດພິເສດ 
5:28 ວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ຫູ້ຳມພວກເຈົ້ຳໄວູ້ພ ແຮງແລູ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ້ ວ່ຳບໍ່ໃຫູ້ສອນອອກຊື່ຜູູ້-
ນັ້ນອີກເລີຍ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ຄ ຳສອນຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ແພ່ຫລຳຍເຕັມໄປຮອດທົ່ວ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ແລູ້ວ ພູ້ອມທັງຢຳກໃຫູ້ເລືອດຂອງຜູູ້ນັ້ນຕົກຢູ່ກັບພວກເຮົຳ” 
5:29 ສ່ວນ ເປໂຕ ກັບທູດພິເສດຜູູ້ອື່ນໆ ຕອບພູ້ອມກັນວ່ຳ “ພວກເຮົຳຄວນເຊື່ອຟັງ
ພຣະເຈົ້ຳແທນທີ່ຊິເຊື່ອຟັງຄົນ 
5:30 ຄືພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກບັນພະບຸລຸດຂອງເຮຳໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ສັງຫຳນໂດຍຄຶງເທິງຫລັກໄມູ້ນັ້ນ 
5:31 ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈີມພຣະອົງນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງເພິ່ນ  ໃຫູ້ເປັນ
ຈອມ ລຳຊຳ  ກັບເປັນອົງພຣະຜູູ້ໂຜດໃຫູ້ລອດພົ້ນ ເພື່ອຊິໃຫູ້ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳ-
ເອນ ກັບໃຈໃໝ່ ເຂົ້ຳມຳຮັບກຳນໃຫູ້ອະໄພໂທດຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳ 
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5:32 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນຂອງເພິ່ນເຖິງເຫດກຳນແນວໝູນ່ີ້  
ພູ້ອມທັງອົງ ພຣະວິນຍຳນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງນັ້ນກ 
ເປັນພະຍຳນນ ຳ” 
5:33 ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນແນວນັ້ນແລູ້ວ ກ ຊູນໃຈແຮງ ຈັ່ງຮ່ວມຫຳທຳງຊິຂູ້ຳພວກ
ທູດພິເສດຖິ້ມ 
5:34 ແຕ່ມີຄົນໜຶ່ງຊື່  ຄຳມຳລິເອັນ  ເປັນພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ກັບເປັນນັກທ ຳ
ທຳງກົດບັນຍັດນ ຳ ຈັ່ງເປັນທີ່ນັບຖືຂອງປະຊຳຊົນ ໄດູ້ຢືນຂຶ້ນໃນສະພຳແລູ້ວສັ່ງ
ໃຫູ້ເອົຳພວກທູດພິເສດອອກໄປທຳງນອກກ່ອນ 
5:35 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳໃຫູ້ທີ່ປະຊຸມຟັງວ່ຳ “ທ່ຳນຜູູ້ຊຳຍ ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ ລະວັງ
ໃຫູ້ດີເດີ້ ທີ່ພວກທ່ຳນຄຶດຊິເຮັດໃສ່ພວກຜູູ້ຊຳຍໝູ່ນີ້ 
5:36 ຄືແຕ່ກ່ອນເຄີຍມີຄົນໜຶ່ງຊື່  ທູດຳ  ອວດຕັ້ງໂຕວ່ຳເປັນຜູູ້ສ ຳຄັນ ຈັ່ງມີຜູູ້ຊຳຍ
ຕິດຕຳມເຂົຳໄປປະມຳນສີ່ຮູ້ອຍຄົນ ແຕ່ວ່ຳ ທດູຳ ນັ້ນຖືກຂູ້ຳຖິ້ມ ຄົນທັງຫລຳຍທີ່
ໄດູ້ເຊື່ອຟັງເຂົຳກ ກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປ 
5:37 ແລູ້ວຢູ່ມຳຫລັງຈຳກຜູູ້ນີ້ກ ມີອີກຄົນໜຶ່ງຊື່  ຢູດຳ  ເປັນ ໄທ  ກຳລີເລ  ໄດູ້ໂດ່ງດັ່ງ
ຂຶ້ນໃນຕອນຈົດບັນຊີສ ຳມະໂນຄົວ ຈັ່ງມີຫລຳຍຄົນຕິດຕຳມໂຕເຂົຳໄປ ແຕ່ຜູູ້ນັ້ນກ 
ພິນຳດຄືກັນ ແລູ້ວພວກຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ເຊື່ອຟັງເຂົຳກ ກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປ 
5:38 ສະຫລຸບແລູ້ວຂູ້ອຍວ່ຳ ໃຫູ້ປ່ອຍຄົນພວກນີ້ໄວູ້ກ່ອນໃຫູ້ໄປຕຳມເລື່ອງຂອງ
ເຂົຳເອງເດີ້  ຢ່ຳເຮັດຫຍັງໃສ່ເຂົຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນຖູ້ອຍຄ ຳຫລືກຳນງຳນນີ້ມຳ
ຈຳກຄົນຊື່ໆ ມັນກ ຊິໝົດໄປເອງ 
5:39 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນມັນມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິປຳບບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ຢູ້ຳນວ່ຳ ດີບໍ່ດີ
ພວກເຈົ້ຳຊິກັບຕັ້ງໂຕເປັນສັດຕູຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເລີຍຊໍ້ຳ” 
5:40 ຟັງແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງເຫັນນ ຳ ລຳວ  ຈັ່ງໄດູ້ເອີ້ນພວກທູດພິເສດເຂົ້ຳມຳອີກ ພ 
ຄູ້ຽນຕີແລູ້ວ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳອອກຊື່ຂອງ ພຣະເຢຊູ ອີກ ແລູ້ວຈັ່ງປ່ອຍເຂົຳໄປ 
5:41 ພວກທູດພິເສດຈັ່ງອອກຈຳກສະພຳນັ້ນໄປ ມີຄວຳມປີຕິຍິນດີ ຮູູ້ສຶກໂຕເອງວ່ຳ
ເປັນກຽດຢ່ຳງສູງທີ່ມີໂອກຳດຮັບກຳນລົບຫລູດູ່ໝິ່ນເພື່ອພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ 
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5:42 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ສອນກັບໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄູ່ມື້
ໆ ບໍ່ໄດູ້ຂຳດ ທັງຢູ່ໃນພຣະວຫິຳນກັບຕຳມບູ້ຳນຕຳມເຮືອນນ ຳ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 6 
6:1 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ ບັດຈ ຳນວນລູກສິດພວມທະວຫີລຳຍຂຶ້ນ ພວກເກຣັກກ ເລີ່ມ
ຈົ່ມວ່ຳ ໃນກຳນແຈກຂອງຊ່ອຍຄົນທຸກຍຳກລ ຳບຳກແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ພວກເຮັບເຣີ
ເວັ້ນໄວູ້ ບໍ່ແຈກແນວກິນໃຫູ້ພວກແມູ້ໝູ້ຳຍຊຳວເກຣັກ 
6:2 ຝ່ຳຍທູດພິເສດສິບສອງຄົນນັ້ນ ຈັ່ງເອີ້ນພວກລູກສິດໃຫູ້ມຳຫຳເຂົຳແລູ້ວເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ມັນຊິບໍ່ສົມຄວນທີ່ພວກເຮົຳຊິຕູ້ອງປ່ອຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ ເພື່ອໄປ
ຍ່ຳງໂຕະແຈກແນວຢູ່ແນວກິນ 
6:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ໃຫູ້ເລືອກເອົຳເຈັດຄົນໃນພວກເຈົ້ຳໄວູ້ເດີ້ ຄົນໝູ່
ນີ້ຊິຕູ້ອງມີຊື່ສຽງດີ ແລູ້ວປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ  ກັບມີສະຕິປັນຍຳ ຄືເຮົຳຊິ
ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຂົຳໄວູ້ເພື່ອກຳນງຳນແນວນີ້ໂດຍສະເພຳະ 
6:4 ຝ່ຳຍພວກເຮົຳຊິອຸທີດໂຕເອງໄວູ້ ເພື່ອກຳນອະທິຖຳນ ກັບກຳນສອນ ພຣະຄ ຳ  
ຢູ່ສະເໝີ” 
6:5 ຄົນທັງຫລຳຍເຫັນດີເຫັນຊອບກັບຂໍ້ສະເໜນີີ້ ຈັ່ງໄດູ້ເລືອກ  ຊະເຕຟຳໂນ (ຜູູ້
ປະກອບດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອກັບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ) ກັບໄດູ້ເລືອກ  ຟີລິບ   ໂປໂຄ-
ໂລ   ນີກຳໂນ   ຕີໂມນ   ປຳເມນຳ  ກັບ ນີໂກລຳໂອ (ໄທເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ທີ່ເຂົ້ຳ
ຄວຳມເຊື່ອນ ຳຄົນ ຢິວ ) 
6:6 ແລູ້ວໄດູ້ພຳຄົນພວກນີ້ທີ່ເລືອກນັ້ນ ໃຫູ້ມຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກທູດພິເສດ ແລູ້ວບັດ
ພວກທູດພິເສດອະທຖິຳນແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ວຳງມືເຈີມພວກເຂົຳ 
6:7 ແລູ້ວ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຜ່ໄຫລອອກໄປ ກັບຈ ຳນວນພວກລູກສິດໄດູ້
ທະວີຂຶ້ນຫລຳຍໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ທັງມີພວກປະໂລຫິດກ ໄດູ້ເຊື່ອຟັງຂ່ຳວ
ປະເສີດນ ຳ 
6:8 ສ່ວນ ຊະເຕຟຳໂນ ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອກັບລິດກ ຳລັງ ຈັ່ງເຮັດເຫດ-
ກຳນມະຫັດສະຈັນກັບເຄື່ອງໝຳຍສ ຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຫວ່ຳງກຳງປະຊຳຊົນ 
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6:9 ແຕ່ມີຜູູ້ລຳງຄົນມຳຈຳກສຳລຳທ ຳທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ສຳລຳທ ຳຂອງພວກຄົນເສລີ (ຄື
ພວກຊຳວ ກີເຣເນ  ພວກຊຳວ ອຳເລັກຊັນໂດ  ພູ້ອມທັງຜູູ້ລຳງຄົນຈຳກ ກີລີເກຍ  
ກັບ ເອເຊຍ ) ໄດູ້ພຳກັນມຳໂຕູ້ຖຽງກັບ ຊະເຕຟຳໂນ  
6:10 ແຕ່ພວກຄົນໝູນ່ັ້ນບໍ່ສຳມຳດສູູ້ສະຕິປັນຍຳຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ ຊະເຕ-
ຟຳໂນ ໃນແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳ 
6:11 ເຂົຳຈັ່ງແອບໄປປັ່ນປ່ວນຄົນເປັນພະຍຳນເທັດມຳຕູ່ວຳ່ “ເຮົຳໄດູ້ຍິນຄົນຜູູ້ນີ້
ເວົ້ຳລົບຫລູ່ໝິ່ນປະມຳດ ໂມເຊ ກັບພຣະເຈົ້ຳ” 
6:12 ເຂົຳຍຸຍົງປຸກລະດົມໝົດຄູ່ຄົນ ທັງພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ພູ້ອມກັບພວກນັກທ ຳ 
ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງເຂົ້ຳມຳຈັບເອົຳ ຊະເຕຟຳໂນ  ພຳໄປຕໍ່ໜູ້ຳປະຊຸມສະພຳ 
6:13 ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຕັ້ງເອົຳພວກພະຍຳນບໍ່ຈິງມຳເວົ້ຳໃສ່ວ່ຳ “ຄົນນີ້ເວົ້ຳຄ ຳ
ໝິ່ນປະມຳດຕໍ່ສະຖຳນບ ລິສຸດນີ້ ກັບເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດຕໍ່ກົດບັນຍັດຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ
ເລີຍ 
6:14 ຄືພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນຊິມູ້ຳງວຫິຳນນີ້
ກັບຊິປ່ຽນທ ຳນຽມອັນດີງຳມ ທີ່ປູ່ທວດ ໂມເຊ ໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ໝູເ່ຮົຳ” 
6:15 ແລູ້ວພວກສະມຳຊິກໃນທີ່ປະຊຸມສະພຳຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງຈູ້ອງເບິ່ງ ຊະເຕຟຳໂນ  
ເຫັນວ່ຳໃບໜູ້ຳຂອງ ລຳວ ສະຫງ່ຳງຳມຄືໜູ້ຳເທວະທູດ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 7 
7:1 ບັດນີ້ ມະຫຳປະໂລຫິດຈັ່ງຖຳມວ່ຳ “ເລື່ອງນີ້ແມ່ນອີຫລີບໍ້” 
7:2 ແລູ້ວສ່ວນ ຊະເຕຟຳໂນ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ພວກພີ່ນູ້ອງທ່ຳນຜູູ້ມີກຽດ ກັບທ່ຳນຜູູ້
ອຳວໂຸສ ຂ ຟັງຜູູ້ຂູ້ຳເວົ້ຳກ່ອນເຖິ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງ-
ເຮືອງໄດູ້ປຳກົດເພິ່ນເອງແກ່ປູ່ທວດ ອັບຣຳຮຳມ  ພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ ຕອນທີ່ 
ລຳວ ຍັງຢູ່ໃນປະເທດ ເມໂຊໂປຕຳເມຍ  ກ່ອນຊິໄປອຳໄສຢູ່ໃນເມືອງ ຮຳຣຳນ  
7:3 ກັບໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ລຳວ ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຈົ້ຳອອກໄປຈຳກປະເທດຂອງເຈົ້ຳ ກັບຈຳກ
ຍຳດພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ ໄປຍັງດິນແດນທີ່ເຮົຳຊິຊີ້ແຈງໃຫູ້ເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກ’ 
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7:4  ລຳວ ເລີຍອອກຈຳກດິນແດນຂອງຊຳວ ຄຳນເດອຳ  ໄປອຳໄສຢູ່ເມືອງ ຮຳ-
ຣຳນ  ແລູ້ວບັດພ ພໍ່ຂອງ ລຳວ ຕຳຍ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຍົກຍູ້ຳຍ ລຳວ ອອກຈຳກນັ້ນ ມຳ
ຢູ່ດິນແດນນີ້ທີ່ພວກທ່ຳນອຳໄສຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 
7:5 ແຕ່ຕອນນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ທັນໂຜດໃຫູ້ ລຳວ ມີກ ຳມະສິດໃນດິນແດນເປັນມ ລະ-
ດົກ ແມ່ນແຕ່ດິນໝູ້ອງທີ່ຕີນຂອງ ລຳວ ໄດູ້ຢຽບກ ບໍ່ໃຫູ້ເລີຍ ແລູ້ວເຖິງຕອນທີ່ 
ລຳວ ຍັງບໍ່ທັນມີລູກ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ກັບ ລຳວ ວ່ຳຊິໃຫູ້ດິນແດນນີ້ເປັນກ ຳ-
ມະສິດ ກັບໃຫູ້ເປັນກ ຳມະສິດຂອງເຊື້ອສຳຍຂອງ ລຳວ ຕໍ່ໆ ກັນມຳ 
7:6 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ວ່ຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຊື້ອສຳຍຂອງ ລຳວ ຊິໄປອຳໄສຢູ່ໃນ
ດິນແດນອື່ນ ແລູ້ວຄົນຢູ່ຫັ້ນຊິນ ຳເຂົຳໄປສູ່ກຳນເປັນຄົນໃຊູ້ ຂົ່ມເຫງເຂົຳເປັນເວ-
ລຳຮອດສີ່ຮູ້ອຍປີ 
7:7 ‘ແລູ້ວລຳຊະອຳນຳຈັກທີ່ພວກເຂົຳຊິຕົກເປັນຄົນໃຊູ້ນັ້ນ’ ພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ເຮົຳ
ກ ຊິພິພຳກສຳລົງໂທດ ແລູ້ວຕໍ່ມຳ ຫລັງຈຳກເຂົຳຊິ ອົບພະຍົບ ອອກມຳ ເຂົຳຊິ
ຮັບໃຊູ້ເຮົຳຢູ່ດິນແດນໝູ້ອງນີ້’ 
7:8 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳເຖິງເລື່ອງກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດໄວູ້ກັບ ອັບຣຳ-
ຮຳມ  ແລູ້ວບັດພ  ລຳວ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ອິຊຳກ  ຈັ່ງໄດູ້ເຮັດກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດໃຫູ້
ເຂົຳຕອນອຳຍຸໄດູ້ແປດມື້ ແລູ້ວ ອິຊຳກ ໄດູ້ລູກຊຳຍຊື່ວ່ຳ  ຢຳໂຄບ  ແລູ້ວ ຢຳໂຄບ 
ໄດູ້ລູກຊຳຍສິບສອງຄົນ ຊຶ່ງເປັນພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ 
7:9 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກພໍ່ຕະກູນນັ້ນ ເຂົຳຄຶດອິດສຳ ໂຢເຊບ  ຈັ່ງຂຳຍ ລຳວ ເຂົ້ຳໄປ
ທຳງປະເທດ ເອຢິບ  ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະຖິດຢູ່ກັບ ລຳວ  
7:10 ຈັ່ງໄດູ້ໂຜດຊ່ອຍ ໂຢເຊບ ໃຫູ້ຫລີກເວັ້ນຄວຳມເດືອດຮູ້ອນອັນຍຳກລ ຳບຳກ
ທັງໝົດ ກັບໄດູ້ໃຫູ້ເຂົຳເປັນທີ່ຮັກແພງກັບມີສະຕິປັນຍຳໃນສຳຍຕຳຂອງ ຟຳຣຳ-
ໂອ  ຜູູ້ເປັນກະສັດຂອງປະເທດ ເອຢິບ ນັ້ນ  ຟຳຣຳໂອ ຈັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ ໂຢເຊບ ໃຫູ້-
ເປັນຫົວໜູ້ຳປົກຄອງປະເທດ ເອຢິບ  ຮ່ວມກັນທັງພະລຳດຊະວັງທັງໝົດຂອງ
ເພິ່ນ 
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7:11 ຢູ່ມຳໄດູ້ເກີດມີກຳນແຫູ້ງແລູ້ງອຶດຢຳກໝຳກຫິວຢ່ຳງແຮງຮອດທົ່ວດິນແດນ 
ເອຢິບ  ພູ້ອມທັງດິນແດນ ກຳນຳອຳນ ນ ຳ ມີຄວຳມລ ຳບຳກເດືອດຮູ້ອນຫລຳຍ 
ບັດນີ້ພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳຫຳແນວຊິກິນກ ບໍ່ມີເລີຍ 
7:12 ແຕ່ບັດພ  ຢຳໂຄບ ໄດູ້ຍິນວ່ຳມີເຂົ້ຳຢູ່ໃນປະເທດ ເອຢິບ  ຈັ່ງໃຊູ້ລູກໆ ຂອງ 
ລຳວ  ຄືພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ ອອກເດິນທຳງໄປຍັງປະເທດ ເອຢິບ  ເປັນ
ເທື່ອທ ຳອິດ 
7:13 ແລູ້ວເທື່ອທີ່ສອງ  ໂຢເຊບ ກ ເປີດເຜີຍໂຕໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຮູູ້ຈັກວ່ຳແມ່ນໃຜ ກັບໄດູ້
ແນະນ ຳໃຫູ້ ຟຳຣຳໂອ ຮູູ້ຈັກພວກອູ້ຳຍເຈົ້ຳຂອງນ ຳ 
7:14 ສ່ວນ ໂຢເຊບ ຈັ່ງໄດູ້ຝຳກຄວຳມເຊີນ ຢຳໂຄບ ຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຍຳດພີ່ນູ້ອງທຳງ
ພວກອູ້ຳຍໃຫູ້ມຳຫຳ ລຳວ  ທັງໝົດກ ມີເຈັດສິບຫູ້ຳຄົນ 
7:15  ຢຳໂຄບ ເລີຍລົງໄປປະເທດ ເອຢິບ  ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ຕຳຍຢູ່ຫັ້ນ ພູ້ອມພວກພໍ່
ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳຕຳມອຳຍຸໄຂ 
7:16 ແລູ້ວມີຄົນໄດູ້ນ ຳເອົຳສົບເຂົຳຫຳມອອກໄປມູ້ຽນໄວູ້ໃນເມອືງ ຊີເຄັມ  ໃນອຸບ-
ໂມງທີ່ພໍ່ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ຊື້ໄວູ້ເປັນເງິນຈ ຳນວນໜຶ່ງ ຈຳກພວກລູກຊຳຍຂອງ ຮຳ-
ໂມ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງ ຊີເຄັມ  
7:17 ແລູ້ວຢູ່ມຳບັດໃກູ້ຊິຮອດຍຳມເວລຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳໄວູ້ກັບ ອັບຣຳຮຳມ ໃນຄ ຳ-
ໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ ຈ ຳນວນຄົນ ອິສະຣຳເອນ ໄດູ້ທະວີຫລຳຍຂຶ້ນໃນປະເທດ ເອຢິບ  
7:18 ຈັ່ງຮອດສະໄໝຂອງກະສັດອີກອົງໜຶ່ງ ເປັນກະສັດອົງໃໝທ່ີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກກັນກັບ 
ໂຢເຊບ  
7:19 ແລູ້ວກະສັດອົງນັ້ນໄດູ້ເອົຳປຽບພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳໂດຍໃຊູ້ອຸບຳຍ
ເລູ້ຫລ່ຽມ ບັງຄັບໃຫູ້ພໍ່ແມໂ່ຜດຖິ້ມລູກນູ້ອຍໃຫູ້ຕຳຍ 
7:20  ໂມເຊ ໄດູ້ເກີດມຳໃນຫວ່ຳງນັ້ນ ເປັນເດັກນູ້ອຍທີ່ງົດງຳມເປັນຕຳຮັກຫລຳຍ
(ໃນສຳຍຕຳພຣະເຈົ້ຳ) ໄດູ້ຮັບກຳນລູ້ຽງໃນບູ້ຳນພໍ່ແມຮ່ອດສຳມເດືອນ 
7:21 ແລູ້ວບັດພ ເດັກນູ້ອຍ ໂມເຊ ຕູ້ອງຖືກໂຜດຖິ້ມອອກໄປ ລູກສຳວຂອງ ຟຳຣຳ-
ໂອ ຈັ່ງຮັບມຳລູ້ຽງໄວູ້ຄືເປັນລູກຊຳຍຂອງນຳງເອງ 
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7:22 ແລູ້ວ ໂມເຊ ຈັ່ງໄດູ້ຮຽນຮູູ້ໃນວຊິຳກຳນຄູ່ຢ່ຳງຂອງຊຳວ ເອຢິບ  ເກັ່ງຫລຳຍໃນ
ທຳງຄວຳມເວົ້ຳກັບໃນ ກິດຈະກຳນ ຕ່ຳງໆ 
7:23 ບັດ ໂມເຊ ອຳຍຸໄດູ້ຮອດສີ່ສິບປີເຕັມແລູ້ວ ໃຈ ລຳວ ຄຶດຢຳກໄປຢູ້ຽມຍຳມ
ຍຳດພີ່ນູ້ອງຂອງ ລຳວ  ຄືຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ 
7:24 ບັດພ  ລຳວ ເຫັນຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຜູູ້ໜຶ່ງຖືກຂົ່ມເຫງຕີໂດຍມືຂອງຄົນ ເອຢິບ 
ຄົນໜຶ່ງ  ລຳວ ເລີຍເຂົ້ຳໄປຊ່ອຍຕີຊຳວ ເອຢິບ ຄົນນັ້ນເຖິງຕຳຍ 
7:25  ລຳວ ຄຶດວ່ຳຍຳດພີ່ນູ້ອງຄືຊິເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຊິຊ່ອຍພວກເຂົຳໃຫູ້ລອດ-
ພົ້ນຈຳກກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດໄດູ້ໂດຍມືຂອງ ລຳວ  ແຕ່ກັບເປັນວ່ຳເຂົຳກ ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ
ແນວນັ້ນເລີຍ 
7:26 ບັດຮອດເຊົ້ຳມື້ໃໝ່  ໂມເຊ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຫຳພວກເຂົຳອີກ ເຫັນຄົນ ອິສະຣຳເອນ 
ສອງຄົນພວມຜິດກັນຢູ່ ກ ເລີຍຢຳກຊ່ອຍເຂົຳໃຫູ້ຄືນດີກັນອີກ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ໝູ່ພວກ
ເອີຍ ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງກັນ ເປັນຫຍັງຄືຜິດກັນແນວນີ້’ 
7:27 ຝ່ຳຍຄົນຜູູ້ທີ່ຫຳເລື່ອງຜິດໃສ່ກັນນັ້ນ ຈັ່ງຊຸກ ໂມເຊ ອອກໄປເວົ້ຳວ່ຳ ‘ແມ່ນໃຜ
ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນຜູູ້ປົກຄອງກັບຜູູ້ພິພຳກສຳເໜືອພວກເຮົຳ 
7:28 ເຈົ້ຳຊິຂູ້ຳເຮົຳຄືຈັ່ງໄດູ້ຂູ້ຳຊຳວ ເອຢິບ ຄົນນັ້ນມື້ວຳນນີ້ບໍ້’ 
7:29 ບັດພ  ໂມເຊ ໄດູ້ຍິນຄ ຳເວົ້ຳນັ້ນ ຈັ່ງຕະເຫລີດໜີອອກໄປລີ້ໂຕເປັນຄົນຕ່ຳງ
ແດນຕ່ຳງຖິ່ນຢູ່ດິນແດນ ມີດີອຳນ  ເປັນໝູ້ອງທີ່ ລຳວ ເອົຳເມຍໄດູ້ລູກຊຳຍສອງ
ຄົນ 
7:30 ສີ່ສິບປີຜ່ຳນມຳແລູ້ວ ເທວະທູດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ໄດູ້ມຳປຳກົດຕໍ່ໜູ້ຳ ໂມ-
ເຊ ໃນແປວໄຟຢູ່ພຸ່ມໄມູ້ພຸ່ມໜຶ່ງ ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງໝູ້ອງພູເຂົຳ ຊີນຳຍ  
7:31 ບັດ ໂມເຊ ເຫັນກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດກັບແນວປະຫລຳດນັ້ນ ບັດເຂົ້ຳໄປເບິ່ງ
ໃກູ້ໆ ກ ມີສຽງ(ຢ່ຳງຜູູ້ມີອ ຳນຳດ)ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເວົ້ຳກັບ ລຳວ  
7:32 ບອກວ່ຳ ‘ເຮົຳນີ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຈົ້ຳ ເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງ ອັບຣຳຮຳມ  ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ອິຊຳກ  ກັບເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງ ຢຳໂຄບ 
ນ ຳ’  ໂມເຊ ຈັ່ງເກີດຢູ້ຳນຫລຳຍຈົນໂຕສັ່ນ ເລີຍບໍ່ກ່ຳແນມເບິ່ງ 
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7:33 ສ່ວນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບ ໂມເຊ ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຈົ້ຳປົດເກີບຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ຍູ້ອນ
ວ່ຳໝູ້ອງທີ່ເຈົ້ຳຢືນຢູ່ນີ້ເປັນໝູ້ອງສັກສິດບ ລິສຸດ 
7:34 ເຮົຳໄດູ້ເຫັນຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກຂອງຊົນຊຳດຂອງເຮົຳ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ 
ເອຢິບ ແລູ້ວ ຄືເຮົຳໄດູ້ຍິນສຽງຮູ້ອງໄຫູ້ຂອງເຂົຳ ເຮົຳຈັ່ງລົງມຳເພື່ອຊິກະລຸນຳເຂົຳ
ໃຫູ້ລອດພົ້ນ  ມຳແມ່ະ ບັດນີ້ເຮົຳຊິໃຊູ້ເຈົ້ຳໄປປະເທດ ເອຢິບ ເດີ້’” 
7:35  ຊະເຕຟຳໂນ ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ ໂມເຊ ຜູູ້ນີ້ທີ່ຖືກເຂົຳປະຕິເສດວ່ຳ ‘ໃຜແຕ່ງຕັ້ງ
ເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນຜູູ້ປົກຄອງກັບຜູູ້ພິພຳກສຳພວກເຮົຳນີ້’ ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ໃຊູ້ມຳ ເປັນທັງຜູູ້ປົກຄອງກັບຜູູ້ຊ່ອຍໃຫູ້ລອດພົ້ນໂດຍມືຂອງເທວະທູດອົງນັ້ນທີ່
ໄດູ້ປຳກົດຕໍ່ໜູ້ຳ ລຳວ ໃນພຸ່ມໄມູ້ນັ້ນ 
7:36 ແມ່ນ ໂມເຊ ຄົນນີ້ເນຳະ ທີ່ໄດູ້ນ ຳພວກເຂົຳ ອົບພະຍົບ ອອກມຳໃຫູ້ລອດພົ້ນ
ຈຳກກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດໃນດິນແດນ ເອຢິບ  ໂດຍໄດູ້ເຮັດເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນ
ໃຫຍ່ ກັບເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຕ່ຳງໆ ໃນດິນແດນນັ້ນ ກັບໃນ ທະເລແດງ  ກັບ
ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນ ຳ ເປັນເວລຳສີ່ສິບປີ 
7:37 ຄືແມ່ນ ໂມເຊ ຄົນນີ້ເນຳະ ທີ່ເຄີຍບອກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ວ່ຳ ‘ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຈົ້ຳ ຊິແຕ່ງຕັ້ງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ໜຶ່ງອອກຈຳກ
ພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳຄືກັນກັບເຮຳົນີ້  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິຟັງຜູູ້ນັ້ນ’ 
7:38  ໂມເຊ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ໄດູ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນ ຳກັນກັບ
ເທວະທູດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ລຳວ ຢູ່ພູເຂົຳ ຊີນຳຍ  ກັບ ລຳວ 
ໄດູ້ຢູ່ກັບພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ ແມ່ນ ລຳວ ເອງທີ່ໄດູ້ຮັບມອບ ພຣະຄ ຳ ອັນ
ປະກອບດູ້ວຍຊີວິດນັ້ນ ກ ເພື່ອໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
7:39 ຊຶ່ງພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ ແຕ່ໄດູ້ປະຕິເສດຂັບໄລ່ອອກ
ໄປ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງມີໃຈຄຶດຢຳກຫລົບໄປຢູ່ດິນແດນ ເອຢິບ ອີກ 
7:40 ຈັ່ງໄດູ້ສັ່ງ ອຳໂຣນ ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮັດພະຂຶ້ນມຳໃຫູ້ພວກເຮົຳເດີ້ ເພື່ອຊິນ ຳໜູ້ຳ
ພວກເຮົຳໄປ ສ່ວນ ໂມເຊ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ພຳເຮົຳອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ ນັ້ນ ພວກເຮົຳ
ບໍ່ຈັກວ່ຳ ລຳວ ເປັນອີຫຍັງໄປແລູ້ວ’ 
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7:41 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ ພວກເຂົຳໄດູ້ເຮັດຮູບງົວນູ້ອຍຂຶ້ນມຳ  ແລູ້ວກ ເອົຳເຄື່ອງ
ຖວຳຍມຳບູຊຳຮູບງົວນູ້ອຍນັ້ນ  ແລູ້ວກ ພຳກັນລູ້ຽງສະຫລອງດີອົກດີໃຈນ ຳແນວທີ່
ເຂົຳໄດູ້ເຮັດຂຶ້ນມຳໂດຍມືຂອງເຂົຳເອງ 
7:42 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຫັນຫລັງໃສ່ ປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຂົຳໄປນົບໄປໄຫວູ້ຄູ່ແນວຢູ່ເທິງ
ທູ້ອງຟູ້ຳຕຳມໃຈມັກ  ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສືຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງວ່ຳ ‘ໂອ  ໄທ  ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ເອົຳສັດກັບແນວອື່ນໆ ມຳ
ຖວຳຍບູຊຳເຮົຳບໍ້ ຕອນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງສີ່ສິບປີນັ້ນ 
7:43 ເອີ້ ແທູ້ຈິງແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ນ ຳເອົຳວຫິຳນຂອງ ພະໂມເລັກ ນັ້ນໄປນ ຳ ກັບໄດູ້
ເອົຳຮູບດຳວຂອງ ພະເຣຟຳນ ໄປນ ຳ ແມ່ນພວກຮູບເຄົຳລົບທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ
ຂຶ້ນມຳເພື່ອຂຳບໄຫວູ້  ຈັ່ງຊັ້ນເຮົຳຊິປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕົກເປັນຊະເລີຍເລີຍເມືອງ 
ບຳບິໂລນ ອອກໄປອີກ’ 
7:44 ພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ ບັດຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນ ໄດູ້ມີວຫິຳນເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງ
ເປັນຕຳມແບບຢ່ຳງທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບອກ ໂມເຊ ເຮັດ ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນວ່ຳ
ພຣະເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່ນ ຳ 
7:45 ຊຶ່ງພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຮົຳທີ່ຖ່ຳຍທອດກັນມຳ ໄດູ້ຂົນໄປນ ຳບັດຕຳມ ໂຢ-
ຊວຍ ໄປ ຕອນໄດູ້ເຂົ້ຳຖືເອົຳເອົຳດິນແດນຂອງຄົນຕ່ຳງຊົນຊຳດ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ຂັບໄລ່ອອກໄປຕໍ່ໜູ້ຳພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳ  ແລູ້ວຈັ່ງມີສືບໆ ມຳຮອດສະໄ
ໝກະສັດ ດຳວິດ  
7:46 ຊຶ່ງກະສັດ ດຳວິດ ນັ້ນ ເປັນທີ່ຊອບຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ກັບ ລຳວ ປຳດຖະໜຳທີ່ຊິ
ສູ້ຳງພຣະວຫິຳນເປັນທີ່ພັກອຳໄສສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳຂອງ ຢຳໂຄບ  
7:47 ແຕ່ວ່ຳກະສັດ ໂຊໂລໂມນ ໄດູ້ສູ້ຳງພຣະວິຫຳນສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳ 
7:48 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພຣະຜູູ້ສູງສຸດບໍ່ໄດູ້ປະທັບຢູ່ໃນພຣະວຫິຳນທີ່ເຮັດໄວູ້ໂດຍມືຄົນ 
ຕຳມທີ່ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ 
7:49 ‘ສະຫວັນເປັນບັນລັງຂອງເຮົຳ ກັບແຜ່ນດິນໂລກເປັນທີ່ພັກຕີນຂອງເຮົຳ  ຈັ່ງ-
ຊັ້ນ ເຈົ້ຳຊິສູ້ຳງວຫິຳນແບບໃດໃຫູ້ເຮົຳຢູ່ ຫລືວ່ຳຊິສູ້ຳງອີຫຍັງພ ເປັນທີ່ພັກແຮມ
ຂອງເຮົຳໄດູ້ 
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7:50 ຄືມືຂອງເຮົຳໄດູ້ເຮັດແນວໝູນ່ີ້ໝົດຄູ່ຢ່ຳງແລູ້ວ ບໍ່ແມ່ນບໍ້’ 
7:51 ໂອ ເຈົ້ຳຄົນຊຳດຄ ແຂງ ໃຈດື້ ຫູຕຶງເອີຍ ພວກເຈົ້ຳຕໍ່ຕູ້ຳນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຈົ້ຳເຄີຍເຮັດຈັ່ງໃດ ພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ເຮັດ
ຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນ 
7:52 ມີໃຜໃນພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກ
ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຂົ່ມເຫງ ທັງໄດູ້ຂູ້ຳຖິ້ມຜູູ້ທີ່ທ ຳນຳຍເຖິງກຳນລົງມຳຂອງອົງພຣະຜູູ້ໂຜດຜູູ້
ຍຸດຕິທ ຳນັ້ນ ແມ່ນອົງຜູູ້ນັ້ນເນຳະທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ທ ລະຍົດຂູ້ຳຖິ້ມແລູ້ວ 
7:53 ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳຈຳກໝູ່ເທວະທູດ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຮັກ-
ສຳເລີຍ” 
7:54 ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນແນວຈັ່ງຊັ້ນ ກ ຮູູ້ສຶກບຳດໃຈຫລຳຍ ຈັ່ງກັດແຂູ້ວກັດຄຳງ
ໃສ່ ຊະເຕຟຳໂນ  
7:55 ແຕ່ສ່ວນ ຊະເຕຟຳໂນ ນັ້ນ ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວນິຍຳນ  ໄດູ້ຫລຽວຂຶ້ນ
ຈູ້ອງເບິ່ງເທິງຟູ້ຳສະຫວັນ ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເຫັນ 
ພຣະເຢຊູ ພວມຢືນຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
7:56 ແລູ້ວ ລຳວ ເວົ້ຳວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຂູ້ອຍເຫັນທູ້ອງຟູ້ຳແຫວກອອກ ກັບເຫັນບຸດ
ມະນຸດຢືນຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
7:57 ບັດນີ້ ພວກເຂົຳກ ຮູ້ອງຂຶ້ນສຽງດັ່ງ ພູ້ອມອຸດຫູໄວູ້ ພຳກັນແລ່ນເຂົ້ຳໄປຈັບເອົຳ 
ຊະເຕຟຳໂນ  
7:58 ແລູ້ວຈັ່ງຂັບໄລ່ ລຳວ ອອກນອກເມືອງ ເອົຳຫີນແກວ່ງໃສ່ໃຫູ້ຕຳຍ ແລູ້ວຝ່ຳຍ
ພວກຄົນທີ່ເຮັດໃສ່ ຊະເຕຟຳໂນ ນັ້ນ ໄດູ້ຖອດເສື້ອນອກວຳງລົງທຳງໜູ້ຳຜູູ້ຊຳຍ
ໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ ໂຊໂລ  
7:59 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງເອົຳຫີນແກວ່ງໃສ່ ຊະເຕຟຳໂນ  ຕອນ ລຳວ ພວມອູ້ອນວອນຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ຳແຕ່ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ເອີຍ ຂ ກະລຸນຳຮັບເອົຳຈິດວິນຍຳນຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ
ແໜເ່ດີ້” 
7:60 ແລູ້ວ ຊະເຕຟຳໂນ ຈັ່ງຄຸກເຂົ່ຳລົງຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ “ພຣະອົງເຈົ້ຳ ຂ ກະລຸນຳຢ່ຳ
ໂທດເຂົຳຍູ້ອນບຳບນີ້” ພ ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວລຳວກ ລ່ວງຫລັບໄປ 
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ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 8 
8:1 ແລູ້ວ ໂຊໂລ ນີ້ກ ເຫັນດີເຫັນຊອບທີ່ພວກເຂົຳໄດູ້ຂູ້ຳ ຊະເຕຟຳໂນ  ໃນຫວ່ຳງ-
ນັ້ນໄດູ້ເກີດກຳນຂົ່ມເຫງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢ່ຳງໃຫຍໃ່ນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ພວກລູກສິດ
ທັງໝົດນັ້ນຈັ່ງກະຈຳຍອອກໄປ ທົ່ວແຖວ ຢູດຳຍ ກັບແຖວ ຊຳມຳເຣຍ  ເຫລືອແຕ່
ພວກທູດພິເສດທີ່ຍັງຢູ່ຫັ້ນ 
8:2 ແລູ້ວພວກຄົນທີ່ນັບຖືເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອົຳສົບຂອງ ຊະເຕຟຳໂນ ອອກໄປ
ຝັງ ແລູ້ວຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈຫລຳຍນ ຳ ລຳວ  
8:3 ສ່ວນ ໂຊໂລ ນັ້ນໄດູ້ທ ຳລຳຍກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢ່ຳງສຳຫັດ  ຈັ່ງໄດູ້ບຸກເຂົ້ຳໄປໃນຄູ່ບູ້ຳນ
ຄູ່ເຮືອນລຳກທັງຜູູ້ຊຳຍກັບຍິງອອກມຳເອົຳໄປຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ 
8:4 ແລູ້ວໃນຂະນະນັ້ນ ຝ່ຳຍພວກລູກສິດທີ່ຖືກກະຈັກກະຈຳຍ ຈັ່ງໄດູ້ອອກໄປປະ-
ກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງ 
8:5 ສ່ວນ ຟີລິບ ກ ລົງໄປເມືອງ ຊຳມຳເຣຍ  ແລູ້ວໄດູ້ປະກຳດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ໃຫູ້
ພວກເຂົຳ 
8:6 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ ພູ້ອມກັນຟັງຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ ຟີລິບ ໄດູ້ປະກຳດຢູ່ຫັ້ນ 
ພູ້ອມໄດູ້ຍິນໄດູ້ເຫັນເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເຮັດ 
8:7 ຄືມີວິນຍຳນໂສໂຄກຫລຳຍໂຕທີ່ສິງຢູ່ໃນຄົນຫລຳຍຄົນ ໄດູ້ພຳກັນຮູ້ອງສຽງດັ່ງ
ແລູ້ວອອກມຳຈຳກຄົນໝູ່ນັ້ນທີ່ເຄີຍຖືກສິງ ກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບ ເປັນ
ອ ຳມະພຳດ ກັບເປັນງ່ອຍກ ເຊົຳດີກັບໝູ້ອງ 
8:8 ຈັ່ງເກີດຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີງ ຍ່ຳງໃຫຍໃ່ນເມືອງນັ້ນ 
8:9 ແຕ່ວ່ຳມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງນັ້ນ ຊື່ ຊີໂມນ  ຄົນຜູູ້ນີ້ເຄີຍເຮັດເວດມົນມຳ
ກ່ອນ ຈັ່ງໄດູ້ພຳຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ ຫລົງໄຫລກົນຄຳຖຳຂອງເຂົຳ ເຂົຳຈັ່ງຍົກຕົວ-
ເອງວ່ຳເປັນຜູູ້ສ ຳຄັນ 
8:10 ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນທັງຜູູ້ໃຫຍ່ຜູູ້ນູ້ອຍກ ເອົຳໃຈໃສ່ໃນກຳນຟັງຄົນນັ້ນ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ 
“ຜູູ້ຊຳຍຄົນນີ້ມີລິດອ ຳນຳດມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ” 
8:11 ຄົນຢູ່ຫັ້ນຈັ່ງນັບຖືເຂົຳຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳສັງເກດໃຈໃນເວດມົນກົນອຸບຳຍຂອງເຂົຳ
ມຳແຕ່ດົນນຳນ 
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8:12 ແຕ່ບັດ ຟີລິບ ໄດູ້ປະກຳດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບພຣະນຳມ
ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຄົນຫລວງຫລຳຍກ ໄດູ້ເຊື່ອ ກັບຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳທັງຜູູ້ຊຳຍ
ກັບແມ່ຍິງ 
8:13 ສ່ວນ ຊີໂມນ ກ ເຊື່ອນ ຳ ບັດຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳແລູ້ວກ ໄດູ້ຕິດຕຳມ ຟີລິບ ໄປ ທັງ
ສັງເກດໃຈເປັນຕຳງຶດໃນເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນກັບ ເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນ
ຕ່ຳງໆ ທີ່ເຫັນເກີດຂຶ້ນທຳງ ຟີລິບ ນັ້ນ 
8:14 ບັດພ ພວກທູດພິເສດທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄດູ້ຍິນວ່ຳຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ 
ໄດູ້ຮັບ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ສົ່ງ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ໄປຫຳເຂົຳ 
8:15 ບັດພວກເຂົຳລົງໄປຮອດແລູ້ວ ກ ອະທຖິຳນວອນຂ ເພື່ອໃຫູ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນຮັບ 
ພຣະວິນຍຳນ  
8:16 ຄືຕອນນັ້ນ ພຣະວິນຍຳນ ຍັງບໍ່ທັນລົງມຳປະທັບຢູ່ນ ຳພວກເຂົຳ ເປັນແຕ່ວ່ຳ
ເຂົຳໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໃນພຣະນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ 
8:17 ແລູ້ວບັດ ເປໂຕ ກັບ ໂຢຮັນ ວຳງມືເທິງເຂົຳແລູ້ວ  ພຣະວິນຍຳນ ກ ລົງມຳປະ-
ທັບຢູ່ນ ຳພວກເຂົຳ 
8:18 ບັດ ຊີໂມນ ເຫັນວ່ຳ ຄົນໝູ່ນັ້ນໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນຍຳນ ໂດຍກຳນວຳງມືຂອງ
ພວກທູດພິເສດ ຈັ່ງເອົຳເງິນມຳສະເໜີໃຫູ້ພວກ ລຳວ  
8:19 ກັບເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ແບ່ງລິດອ ຳນຳດນີ້ໃຫູ້ຂູ້ອຍນ ຳເດີ້ ເພື່ອວ່ຳບັດຂູ້ອຍຊິວຳງມື
ໃສ່ຜູູ້ໃດ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນຍຳນ ຄືກັນ” 
8:20 ແຕ່ສ່ວນ ເປໂຕ ຈັ່ງບອກ ຊີໂມນ ວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ເງິນຂອງເຈົ້ຳພິນຳດໄປພູ້ອມກັບ
ເຈົ້ຳເດີ້ ຍູ້ອນເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳຊິສຳມຳດຊື້ເອົຳຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂດຍເງິນ-
ທອງ 
8:21 ເຈົ້ຳບໍ່ມີສິດມີສ່ວນໃນ ກິດຈະກຳນ ນີ້ດອກ ຍູ້ອນວ່ຳຈິດໃຈຂອງເຈົ້ຳບໍ່ຊື່ກົງໃນ
ສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
8:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ກັບໃຈໃໝຈ່ຳກກຳນຊົ່ວຮູ້ຳຍຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ອະທຖິຳນວອນຂ ພຣະ-
ເຈົ້ຳ ຫຳລຳງເທື່ອເພິ່ນຊິໂປດຍົກໂທດຍູ້ອນຄວຳມນຶກຄຶດໃນໃຈຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ 
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8:23 ຄືເຮົຳຮູູ້ເຫັນວ່ຳ ເຈົ້ຳຕົກຢູ່ໃນບູ້ວງແຮູ້ວເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມຂົມຂື່ນ ຖືກມັດໄວູ້
ດູ້ວຍຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ” 
8:24 ຝ່ຳຍ ຊີໂມນ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ເຈົ້ຳອະທິຖຳນວອນຂ ຕໍ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເພື່ອ
ຂູ້ອຍແໜ່ທູ້ອນ ເພື່ອເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ທີ່ເຈົ້ຳເວົ້ຳນີ້ ຊິບໍ່ໄດູ້ຕົກໃສ່ໂຕຂູ້ອຍ” 
8:25 ບັດພວກທູດພິເສດໄດູ້ເປັນພະຍຳນກັບປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳແລູ້ວ ກ ໄດູ້ຫລົບເມືອເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ກັບໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຕຳມ
ໝູ່ບູ້ຳນຕ່ຳງໆ ຂອງຊຳວ ຊຳມຳເຣຍ  
8:26 ແລູ້ວມີເທວະທູດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ໄດູ້ສັ່ງ ຟີລິບ ວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນອອກໄປ
ທຳງທິດໃຕູ້ຕຳມເສັ້ນທຳງຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ທີ່ລົງໄປເມືອງ ກຳຊຳ  ຊຶ່ງເປັນ
ທຳງປ່ຽວ” 
8:27  ຟີລິບ ກ ເລີຍລຸກຂຶ້ນໄປ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍ ເອທີໂອເປຍ ຄົນໜຶ່ງເປັນ
ບັນເດຳະ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ອັນດັບສູງຂອງພະນຳງ ກັນເດກຳ  ລຳຊີນີຂອງຊຳວ 
ເອທໂີອເປຍ  ກັບເປັນນຳຍຄັງຊັບທັງໝົດຂອງລຳຊີນີນັ້ນ ໄດູ້ມຳນະມັດສະກຳນ
ພຣະເຈົ້ຳໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
8:28 ຕອນກ ຳລັງນັ່ງລົດມູ້ຳເມືອບູ້ຳນເມືອງ ບັນເດຳະພວມອ່ຳນ ພຣະຄ ຳ ໃນໜັງສື 
ເອຊຳຢຳ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:29 ບັດນີ້  ພຣະວິນຍຳນ ສັ່ງ ຟີລິບ ວ່ຳ “ໃຫູ້ເຂົ້ຳໄປໃກູ້ໆ ລົດມູ້ຳນັ້ນເດີ້” 
8:30 ແລູ້ວ ຟີລິບ ຈັ່ງແລ່ນເຂົ້ຳໄປໃກູ້ລົດມູ້ຳນັ້ນ ລຳວກ ໄດູ້ຍິນບັນເດຳະຄົນນັ້ນອ່ຳນ
 ພຣະຄ ຳ ໃນໜັງສື ເອຊຳຢຳ ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຖຳມວ່ຳ 
“ໝູ້ອງທີ່ເຈົ້ຳອ່ຳນນັ້ນເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈຢູ່ບໍ້” 
8:31 ບັນເດຳະຕອບວ່ຳ “ຊິເຂົ້ຳໃຈໄດູ້ຈັ່ງໃດຄັ່ນບໍ່ມີໃຜອະທິບຳຍໃຫູ້ຟັງ”  ລຳວ 
ເລີຍເຊີນ ຟີລິບ ຂຶ້ນນັ່ງນ ຳ ລຳວ  
8:32  ພຣະຄ ຳ ຕອນທີ່ບັນເດຳະອ່ຳນຢູ່ຫັ້ນ ມີວ່ຳ “ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຖືກນ ຳອອກໄປຄືແກະ
ຖືກຈູງໄປຂູ້ຳ ແລູ້ວຄືກັນກັບແກະນູ້ອຍທີ່ມິດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ທີ່ຊິຕັດຂົນມັນສໍ່ຳໃດ ຜູູ້ນັ້ນ
ກ ບໍ່ໄດູ້ປຳກອີຫຍັງສໍ່ຳນັ້ນ 
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8:33 ໃນຍຳມທີ່ທ່ຳນຜູູ້ນັ້ນຖືກດູຖູກອັນເປັນຕຳອຳຍນັ້ນ ທ່ຳນກ ບໍ່ໄດູ້ຮັບຄວຳມຍຸດ-
ຕິທ ຳເລີຍ  ແລູ້ວໃຜແໜຊິ່ເວົ້ຳເຖິງລູກຫລຳນຂອງທ່ຳນໃຫູ້ຟັງໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳຊີວິດ
ຂອງທ່ຳນຖືກຕັດຂຳດອອກຈຳກແຜ່ນດິນໂລກໄປແລູ້ວ” 
8:34 ອ່ຳນແລູ້ວບັນເດຳະຈັ່ງຖຳມ ຟີລິບ ວ່ຳ “ຊ່ອຍອະທິບຳຍໃຫູ້ຂູ້ອຍແໜ່ ຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ເວົ້ຳເຖິງຜູູ້ໃດນີ້ ເວົ້ຳເຖິງໂຕເຂົຳເອງບໍ້ ຫລື
ເວົ້ຳເຖິງຜູູ້ອື່ນໆ” 
8:35 ບັດນີ້  ຟີລິບ ຈັ່ງອະທບິຳຍເລື່ອງຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂໍ້ໝູ່ນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງປະກຳດ
ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້ ລຳວ  
8:36 ແລູ້ວບັດພວມເດິນທຳງໄປກ ມຳຮອດໝູ້ອງມີນໍ້ຳ ບັນເດຳະຈັ່ງບອກວ່ຳ “ນີ້-
ແຫລະ ມີນໍ້ຳຢູ່ ມອີີຫຍັງຂັດຂູ້ອງແໜ່ ທີ່ຂູ້ອຍຊິບໍ່ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳເລີຍ” 
8:37 ແລູ້ວ ຟີລິບ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເຊື່ອຢ່ຳງເຕັມໃຈເຈົ້ຳກ ຮັບໄດູ້ ໂລດ 
ແລູ້ວ”  ບັນເດຳະຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ຂູ້ອຍເຊື່ອອີຫລີວ່ຳ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເປັນ ພຣະບຸດ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນເອງ” 
8:38 ບັດນີ້ ບັນເດຳະຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ລົດມູ້ຳຈອດ ກັບຄົນທັງສອງໄດູ້ລົງນໍ້ຳທັງ ຟີລິບ ກັບ
ບັນເດຳະຜູູ້ນັ້ນ  ຟີລິບ ກ ເລີຍໃຫູ້ກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ກັບ ລຳວ  
8:39 ພ ບັດຂຶ້ນຈຳກນໍ້ຳແລູ້ວ  ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເອົຳ ຟີລິບ 
ໄປ ບັນເດຳະນັ້ນກ ເລີຍບໍ່ໄດູ້ເຫັນເຂົຳອີກ ຈັ່ງເດິນທຳງຕໍ່ໄປໂດຍຄວຳມຍິນດີສັນ-
ລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ 
8:40 ສ່ວນ ຟີລິບ ກ ໄດູ້ຮັບຢູ່ເມືອງ ອັດຊະໂດດ   ບັດເດິນທຳງຜ່ຳນໄປ ເຂົຳໄດູ້ປະ-
ກຳດຂ່ຳວປະເສີດໃນຄູ່ເມືອງຈົນມຳຮອດເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 9 
9:1 ບັດນີ້  ໂຊໂລ ນັ້ນກ ຍັງຂູ່ຄ ຳ ຣຳມ ວ່ຳຊິຂູ້ຳລູກສິດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຈັ່ງໄປ
ຫຳມະຫຳປະໂລຫິດ 
9:2 ແລູ້ວໄດູ້ຂ ໜັງສືຈຳກ ລຳວ  ເປັນເອກະສຳນທຳງກຳນນ ຳໄປຍັງສຳລຳທ ຳ
ຕ່ຳງໆ ໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ  ເພື່ອຄັ່ນວ່ຳໄດູ້ຮັບຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດທີ່ຖື “ທຳງນັ້ນ” ບໍ່ວ່ຳຜູູ້-
ຊຳຍຫລືຍິງ ຊິໄດູ້ຈັບມັດໄວູ້ນ ຳມຳຂຶ້ນສຳນຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
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9:3 ບັດພ  ໂຊໂລ ເດິນທຳງໄປໃກູ້ຊິຮອດເມືອງ ດຳມຳເຊ ແລູ້ວ ໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ມີ
ແສງຈູ້ຳສ່ອງລົງມຳຈຳກຟູ້ຳອູ້ອມໂຕເຂົຳໄວູ້ 
9:4 ຝ່ຳຍ ໂຊໂລ ນັ້ນຈັ່ງລົ້ມລົງດິນ ແລູ້ວໄດູ້ຍິນສຽງ(ຈຳກຜູູ້ມີອ ຳນຳດ)ເວົ້ຳກັບ 
ລຳວ ວ່ຳ “ ໂຊໂລ ໆ ເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງຂົ່ມເຫງເຮົຳ” 
9:5  ໂຊໂລ ຈັ່ງຖຳມວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳເອີຍ ນຳຍເປັນຜູູ້ໃດ” ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງ
ຕອບວ່ຳ “ເຮົຳຄື ເຢຊູ  ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ  ຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳຂົ່ມເຫງ ກຳນທີ່ເຈົ້ຳເຕະໃສ່ແສູ້
ແຫລມນັ້ນເຈົ້ຳກ ຍຳກແທູ້ເນຳະ” 
9:6  ໂຊໂລ ຈັ່ງຖຳມດູ້ວຍຄວຳມຢູ້ຳນກັບເປັນຕຳງຶດ ວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ 
ນຳຍຕູ້ອງກຳນໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເຮັດຫຍັງແໜ່” ແລູ້ວພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ 
“ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງເດີ້ ແລູ້ວຊິມີຄົນຢູ່ຫັ້ນບອກເຈົ້ຳຄູ່ຢ່ຳງ ແນວທີ່
ເຈົ້ຳຕູ້ອງເຮັດນັ້ນ” 
9:7 ແລູ້ວໝູ່ຄົນທີ່ເດິນທຳງໄປນ ຳກັນກ ຢືນມິດຢູ່ເວົ້ຳບໍ່ອອກ ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນສຽງ
ເວົ້ຳນັ້ນແຕ່ບໍ່ເຫັນໃຜ 
9:8 ສ່ວນ ໂຊໂລ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນມຳ ບັດລືມຕຳຂຶ້ນແລູ້ວກ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃຜເລີຍ ຄົນທີ່ໄປ
ນ ຳກ ເລີຍຈູງມື ລຳວ ໄປເຖິງເມືອງ ດຳມຳເຊ  
9:9 ແລູ້ວຕຳເຂົຳກ ມືດບໍ່ເຫັນຮຸ່ງເປັນເວລຳຮອດສຳມມື້ ແລູ້ວເຂົຳບໍ່ໄດູ້ກິນໄດູ້ດື່ມ
ອີຫຍັງເລີຍ 
9:10 ແລູ້ວໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ ນັ້ນ ມີລູກສິດຄົນໜຶ່ງຊື່  ອຳນຳເນຍ  ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ໄດູ້ມຳຫຳ ລຳວ ໃນຄວຳມຝັນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ອຳນຳເນຍ ເອີຍ”  ອຳນຳເນຍ ເລີຍຕອບ
ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ພີ້ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ” 
9:11 ບັດນີ້ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຊະ ໄປຫົນທຳງທີ່ເອີ້ນຊື່ວ່ຳ
ທຳງກົງ ຖຳມຫຳຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຊື່  ໂຊໂລ  ເປັນຊຳວເມືອງ ຕຳໂຊ   ພັກຢູ່ເຮືອນ
ຂອງ ຢູດຳ  ຄືນີ້ແຫລະ ເຂົຳພວມໄຫວູ້ວອນອະທິຖຳນຢູ່ 
9:12 ຄືເຂົຳໄດູ້ເຫັນຄົນໜຶ່ງໃນຄວຳມຝັນ ຊື່ວ່ຳ ອຳນຳເນຍ  ພວມມຳວຳງມືເທິງເຂົຳ 
ເພື່ອເຂົຳຊິເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ຄືເກົ່ຳ” 
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9:13 ບັດນີ້  ອຳນຳເນຍ ຕອບວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນຫລຳຍຄົນ
ເວົ້ຳເຖິງຄົນຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ ເຂົຳໄດູ້ເຮັດແນວຊົ່ວຮູ້ຳຍຫລຳຍແນວໃສ່ຄົນຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ມຳແລູ້ວ 
9:14 ກັບ ລຳວ ໄດູ້ຮັບອ ຳນຳດຈຳກຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ໃຫູ້ຈອງຈ ຳໝົດຄູ່ຄົນ-
ທີ່ຮູ້ອງອອກພຣະນຳມຂອງພຣະອົງໃນເມືອງນີ້” 
9:15 ຝ່ຳຍພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ລຳວ ວ່ຳ “ບໍ່ເປັນຫຍັງ ໃຫູ້ໄປ ໂລດ ເດີ້ ຍູ້ອນ
ວ່ຳຜູູ້ນັ້ນເປັນເຄື່ອງມືຂອງເຮຳົທີ່ເຮົຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້  ເຂົຳຊິນ ຳເອົຳນຳມຂອງເຮົຳໄປ
ປະກຳດຕໍ່ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ ຕໍ່ກະສັດຕ່ຳງໆ ກັບຕໍ່ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນ ຳ 
9:16 ແລູ້ວເຮົຳຊິເປີດເຜີຍໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ວ່ຳ ເຂົຳຊິຕູ້ອງທົນທຸກລ ຳບຳກຫລຳຍສໍ່ຳໃດ
ເພື່ອນຳມຂອງເຮົຳ” 
9:17 ແລູ້ວ ອຳນຳເນຍ ເລີຍອອກໄປ ເຂົ້ຳເຮືອນຫລັງນັ້ນ ແລູ້ວວຳງມືເທິງ ໂຊໂລ 
ເວົ້ຳວ່ຳ “ພີ່ນູ້ອງ ໂຊໂລ  ເອີຍ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຄື ພຣະເຢຊູ  ທີ່ໄດູ້ສ ຳແດງພຣະອົງ
ເອງຕໍ່ເຈົ້ຳຢູ່ກຳງທຳງທີ່ເຈົ້ຳມຳນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ໃຊູ້ຂູ້ອຍມຳວຳງມືເພື່ອໃຫູ້ເຈົ້ຳເຫັນຮຸ່ງ
ອີກ ກັບໃຫູ້ປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ນ ຳ” 
9:18 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ມີແນວຄືເກັດຕົກຈຳກຕຳຂອງ ໂຊໂລ  ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງ
ເຫັນຮຸ່ງອີກຄືເກົ່ຳ ແລູ້ວຈັ່ງລຸກຂຶ້ນອອກໄປຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳທັນທີ 
9:19 ບັດກິນເຂົ້ຳແລູ້ວ ໂຊໂລ ກ ມີແຮງຂຶ້ນ ແລູ້ວໄດູ້ພັກກັບພວກລູກສິດຢູ່ຫລຳຍມື້
ໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ ນັ້ນ 
9:20 ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ອອກໄປປະກຳດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ທັນທີຕຳມສຳລຳທ ຳຕ່ຳງໆ  
ວ່ຳເພິ່ນເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ 
9:21 ແລູ້ວຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ຍິນກ ເປັນຕຳງຶດຈັ່ງຖຳມກັນວຳ່ “ຄົນນີ້ບໍ່ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນບໍ້ 
ຄືຜູູ້ທີ່ເຄີຍທ ຳລຳຍຄົນທີ່ຮູ້ອງອອກພຣະນຳມໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ   ແລູ້ວຈັ່ງມຳ
ເມືອງນີ້ນ ຳຕັ້ງໃຈຊິຈັບເອົຳຄົນຕຳມເປົ້ຳໝຳຍດຽວກັນ ເພື່ອຜູກມັດສົ່ງໃຫູ້ຄະນະ
ຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຊັ່ນບໍ້” 
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9:22 ແຕ່ສ່ວນ ໂຊໂລ ນີ້  ລຳວ ໄດູ້ເຂັ້ມແຂງມີແຮງຫລຳຍຂຶ້ນຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ສຳມຳດ
ຊະນະພວກຢິວໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ ໃຫູ້ເຂົຳສັບສົນ ໂດຍກຳນພິສູດໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ເຫັນ
ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເປັນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນເອງ 
9:23 ຢູ່ມຳອີກຫລຳຍມື້ ພວກຢິວໄດູ້ປຶກສຳກັນຫຳທຳງຊິຂູ້ຳ ໂຊໂລ ຖິ້ມ 
9:24 ແຕ່ວ່ຳ ໂຊໂລ ຮູູ້ຈັກແຜນກຳນປອງຮູ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ເຝົ້ຳ
ປະຕູເມືອງທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ ເພື່ອຄອຍຖູ້ຳຂູ້ຳ ລຳວ  
9:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ໝູ່ລູກສິດໄດູ້ພຳ ໂຊໂລ ອອກໄປຍຳມກຳງຄືນ  ແລູ້ວຢ່ອນ ລຳວ ລົງ
ຈຳກກ ຳແພງເມືອງໃນເຂັ່ງໃຫຍ່ 
9:26 ແລູ້ວບັດພ  ໂຊໂລ ໄປຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ   ລຳວ ພະຍຳຍຳມເຂົ້ຳຕຸູ້ມ-
ໂຮມກັນກັບພວກລູກສິດຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົຳຢູ້ຳນ ບໍ່ເຊື່ອວ່ຳ ໂຊໂລ ນີ້ເປັນລູກສິດ
ອີຫລີ 
9:27 ແຕ່ວ່ຳ  ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້ນ ຳ ໂຊໂລ ໄປຫຳພວກທູດພິເສດ ແລູ້ວບອກເຂົຳວ່ຳ 
ໂຊໂລ ເຫັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ລະຫວ່ຳງທຳງ ກັບເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ລຳວ  ແລູ້ວ ບຳ-
ຣະນຳບຳ ຈັ່ງເວົ້ຳສູ່ຟັງກຳນທີ່ ໂຊໂລ ໄດູ້ອອກໄປປະກຳດໃນພຣະນຳມຂອງ 
ພຣະເຢຊູ ໂດຍໃຈກູ້ຳຫຳນຢູ່ເມືອງ ດຳມຳເຊ ນັ້ນ 
9:28 ແລູ້ວ ໂຊໂລ ຈັ່ງອອກໄປເຂົ້ຳມຳກັບພວກທູດພິເສດໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
9:29 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງປະກຳດໃນພຣະນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳໂດຍໃຈກູ້ຳຫຳນ 
ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳໄລ່ລຽງໂຕູ້ຖຽງກັນກັບ ຊຳວຢິວ-ເກຣັກ ຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົຳຈັ່ງຫຳ
ຊ່ອງທຳງທີ່ຊິຂູ້ຳ ລຳວ  
9:30 ບັດໝູ່ພີ່ນູ້ອງຮູູ້ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຂົຳຈັ່ງພຳ ໂຊໂລ ໄປເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  ແລູ້ວ
ຈັ່ງສົ່ງ ລຳວ ໄປເມືອງ ຕຳໂຊ  
9:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຕະຫລອດທົ່ວແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ   ກຳລີເລ  ກັບ ຊຳມຳເຣຍ  ຈັ່ງ
ມີຄວຳມສະຫງົບສຸກກັບຈະເລີນຂຶ້ນ ດ ຳເນິນຊີວິດໂດຍໃຈເຄົຳລົບພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
ກັບໄດູ້ຮັບກຳນປອບໂຍນໃຈຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ  ສະມຳຊິກກ ເລີຍເພີ່ມຫລຳຍຂຶ້ນ 
9:32 ຕໍ່ມຳ ສ່ວນ ເປໂຕ  ບັດເດິນທຳງໄປຮອດທົ່ວຄູ່ໝູ້ອງແລູ້ວ ໄດູ້ເລີຍລົງມຳຍຳມ
ພວກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນເມືອງ ລິດດຳ ນ ຳ 
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9:33 ແລູ້ວໃນເມືອງນັ້ນ  ເປໂຕ ໄດູ້ຮັບຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງຊື່  ໄອເນ  ເປັນອ ຳມະພຳດນອນ
ເສື່ອແປດປີ ເຕັມມຳແລູ້ວ 
9:34  ເປໂຕ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ ໄອເນ ເອີຍ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເຈົ້ຳເຊົຳ
ພະຍຳດເປັນດີແລູ້ວ ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນມູ້ຽນເສື່ອນອນຂອງເຈົ້ຳເດີ້”  ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງ-
ນັ້ນພ ດີ  ໄອເນ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນ 
9:35 ແລູ້ວໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ລິດດຳ  ກັບ ຊຳໂຣນ  ໄດູ້ເຫັນເຫດກຳນນີ້ ຈັ່ງ
ກັບໃຈມຳຫຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
9:36 ບັດນີ້ ໃນເມືອງ ໂຢບປຳ ມີຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນລູກສິດຊື່  ຕຳບີທຳ  ທີ່ພຳສຳເກ-
ຣັກແປວ່ຳ  ໂດຣະກຳ  ຍິງຄົນນີ້ເຄີຍເຮັດກຳນດີກຳນກຸສົນຫລຳຍ 
9:37 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນມັນເປັນທີ່ວ່ຳ ນຳງນີ້ເກີດປ່ວຍແຮງແລູ້ວກ ຕຳຍໄປ ແລູ້ວບັດ
ຄົນຢູ່ນັ້ນອຳບນໍ້ຳສົບແລູ້ວ ຈັ່ງວຳງໄວູ້ໃນຫູ້ອງຊັ້ນເທິງ 
9:38 ແລູ້ວເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ເມືອງ ລິດດຳ ຢູ່ໃກູ້ກັບເມືອງ ໂຢບປຳ  ພວກລູກສິດຢູ່ 
ໂຢບປຳ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ  ເປໂຕ ຢູ່ເມືອງ ລິດດຳ ນັ້ນ ຈັ່ງໃຊູ້ຜູູ້ຊຳຍສອງຄົນໄປເຊີນ 
ລຳວ ມຳຫຳໄວ ຢ່ຳໃຫູ້ຊູ້ຳຫລຳຍ 
9:39 ສ່ວນ ເປໂຕ ກ ລຸກຂຶ້ນໄປກັບເຂົຳ ບັດຮອດແລູ້ວເຂົຳພຳ ລຳວ ຂຶ້ນໄປໃນຫູ້ອງ
ຊັ້ນເທິງ ໝູ້ອງນັ້ນພວກແມ່ໝູ້ຳຍກ ຢືນຢູ່ນ ຳ ເປໂຕ   ພຳກັນຮູ້ອງໄຫູ້ ກັບຊີ້ໃຫູ້ເບິ່ງ
ເສື້ອຄຸມກັບເສື້ອຜູ້ຳຕ່ຳງໆ ເປັນແນວຝີມືຂອງ ໂດຣະກຳ ເຄີຍໄດູ້ເຮັດຕອນຍັງຢູ່ 
9:40 ສ່ວນ ເປໂຕ ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນອອກໄປທຳງນອກກ່ອນ ແລູ້ວຄຸກເຂົ່ຳລົງ
ອະທຖິຳນວອນຂ ກັບພຣະເຈົ້ຳ ອະທຖິຳນແລູ້ວກ ຫັນມຳທຳງສົບຂອງ ຕຳບີທຳ 
ນັ້ນ ບອກວ່ຳ “ ຕຳບີທຳ ເອີຍ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນເດີ້”  ຕຳບີທຳ ກ ມືນຕຳ ບັດເຫັນ ເປໂຕ 
ຈັ່ງລຸກຂຶ້ນນັ່ງ 
9:41  ເປໂຕ ເລີຍເດ່ມື ລຳວ ອອກ ຊ່ອຍໂຊມ ຕຳບີທຳ ຂຶ້ນ ແລູ້ວບັດໄດູ້ເອີ້ນຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບພວກແມູ້ໝູ້ຳຍເຂົ້ຳມຳອີກ ກ ໄດູ້ມອບ ຕຳບີທຳ ໃຫູ້ພວກເຂົຳມີ
ຊີວິດຄືເກົ່ຳ 
9:42 ແລູ້ວເຫດກຳນອັດສະຈັນນີ້ໄດູ້ແຜ່ອອກໄປຮອດທົ່ວເມືອງ ໂຢບປຳ  ແລູ້ວຈັ່ງ
ມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
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9:43 ແລູ້ວຕໍ່ມຳ  ເປໂຕ ກ ອຳໄສຢູ່ໃນເມືອງ ໂຢບປຳ ອີກຫລຳຍມື້ ຢູ່ກັບຄົນໜຶ່ງຊື່  
ຊີໂມນ  ເປັນຊ່ຳງຟອກໜັງ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 10 
10:1 ແລູ້ວມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຊື່  ໂກເນລີໂອ  ອຳໄສຢູ່ໃນເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  ເປັນ
ນຳຍຮູ້ອຍໃນກອງທະຫຳນ ອີຕຳລີ  
10:2  ໂກເນລີໂອ ນີ້ເປັນຄົນມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນ ກັບເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງຄອບ-
ຄົວຂອງ ລຳວ  ຊຶ່ງເຄີຍບ ລິຈຳກຊ່ອຍຄົນຫລຳຍ ກັບອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່
ສະເໝີ 
10:3 ແລູ້ວນຳຍຮູ້ອຍນີ້ໄດູ້ເຫັນນິມິດ ເປັນເວລຳປະມຳນບ່ຳຍສຳມໂມງ ໃນນິມິດ
ນັ້ນ ລຳວ ເຫັນເທວະທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳເຂົ້ຳມຳຫຳ ລຳວ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ໂກເນລີ-
ໂອ  ເອີຍ” 
10:4 ບັດ ໂກເນລີໂອ ຫລຽວເບິ່ງເທວະທູດອົງນັ້ນ ລຳວກ ເກີດຕົກໃຈຢູ້ຳນຈັ່ງຖຳມ-
ວ່ຳ “ເປັນຈັ່ງໃດ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ” ເທວະທູດຈັ່ງຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ຄ ຳອະທ-ິ
ຖຳນກັບກຳນບ ລິຈຳກຊ່ອຍຄົນອື່ນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປເປັນທີ່ລະນຶກທີ່ຊອບຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
10:5 ບັດນີ້ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໃຊູ້ຄົນໄປເມືອງ ໂຢບປຳ  ໄປຖຳມຫຳຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ ຊີໂມນ ທີ່
ເອີ້ນວ່ຳ ເປໂຕ ເດີ້ 
10:6  ເປໂຕ ພັກຢູ່ກັບຄົນໜຶ່ງຊື່  ຊີໂມນ  ເປັນຊ່ຳງຟອກໜງັ ຊຶ່ງເຮືອນຂອງເຂົຳຢູ່
ຮິມຝັ່ງທະເລ  ເປໂຕ ນີ້ຊິບອກເຈົ້ຳເຖິງແນວທີ່ເຈົ້ຳຄວນຊິເຮັດ” 
10:7 ແລູ້ວບັດເທວະທູດເວົ້ຳກັບ ໂກເນລີໂອ ໄດູ້ອອກໄປແລູ້ວ  ໂກເນລີໂອ ໄດູ້ເອີ້ນ
ຄົນໃຊູ້ສອງຄົນກັບທະຫຳນຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນຄືກັນ ຜູູ້ທີ່ເຄີຍ
ຮັບໃຊູ້ ລຳວ ຢູ່ເປັນປະຈ ຳ 
10:8 ບັດ ໂກເນລີໂອ ໄດູ້ບອກຄູ່ແນວນີ້ໃຫູ້ພວກເຂົຳແລູ້ວ  ລຳວ ຈັ່ງໃຊູ້ພວກເຂົຳ
ອອກໄປເມືອງ ໂຢບປຳ  
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10:9 ແລູ້ວບັດເຊົ້ຳມື້ໃໝມ່ຳ ຕອນຄົນໝູ່ນັ້ນພວມເດິນທຳງໄປໃກູ້ຮອດເມືອງ ໂຢບ-
ປຳ ແລູ້ວ ສ່ວນ ເປໂຕ  ລຳວ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງຫລັງຄຳ ເພື່ອຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ເປັນເວລຳປະມຳນທ່ຽງ 
10:10 ແລູ້ວ ລຳວ ເກີດຫິວຄຶດຢຳກກິນເຂົ້ຳແຮງ ແຕ່ຕອນເຂົຳພວມຈັດແນວກິນ 
ລຳວກ ເລີຍເຊືອບໆ ຝັນໄປ 
10:11 ແລູ້ວ ລຳວ ຝັນເຫັນທູ້ອງຟູ້ຳແຫວກອອກໄປ ແລູ້ວມີແນວໜຶ່ງຄືຜູ້ຳສີ່ຫລ່ຽມ
ຜືນໃຫຍ່ໆ  ຜູກໄວູ້ທັງສີ່ແຈຖືກຢ່ອນລົງມຳວຳງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
10:12 ແລູ້ວໃນນັ້ນມີສັດບົກໝດົຄູ່ແນວທີ່ມີຢູ່ເທິງໂລກ ຄືສັດສີ່ຕີນ ສັດປ່ຳ ສັດເລືອ-
ຄຳນ ກັບນົກທີ່ຢູ່ເທິງຟູ້ຳ 
10:13 ແລູ້ວມີສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳກັບ ລຳວ ວ່ຳ “ ເປໂຕ  ເອີຍ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຂູ້ຳ
ກິນ ໂລດ ເດີ້” 
10:14 ສ່ວນ ເປໂຕ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ບໍ່ໄດູ້ດອກພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ  ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ເຄີຍກິນ
ແນວທີ່ເປັນມົນທິນແນວຕູ້ອງຫູ້ຳມ” 
10:15 ແລູ້ວສຽງນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳ ລຳວ ເປັນເທື່ອທີ່ສອງວ່ຳ “ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊ ຳລະ
ໃຫູ້ສະອຳດບ ລິສຸດແລູ້ວ ບໍ່ໃຫູ້ວ່ຳເປັນມົນທິນເດີ້” 
10:16 ໄດູ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເຖິງສຳມເທື່ອ ແລູ້ວຜືນນັ້ນກ ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປອີກໃນທູ້ອງຟູ້ຳ 
10:17 ບັດ ເປໂຕ ພວມຄຶດສົງໄສໃນໃຈເຖິງນິມິດທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເຫັນນັ້ນ ວ່ຳມີຄວຳມໝ
ຳຍຈັ່ງໃດ ນີ້ແຫລະ ຄົນໝູ່ນັ້ນທີ່ນຳຍຮູ້ອຍ ໂກເນລີໂອ ໄດູ້ໃຊູ້ໄປຫັ້ນ ຖຳມຫຳ
ເຮືອນພັກຂອງ ຊີໂມນ ຈັ່ງໄດູ້ຢືນຢູ່ໜູ້ຳປະຕູຮົ້ວ 
10:18 ແລູ້ວຈັ່ງຮູ້ອງເອີ້ນຖຳມຂຶ້ນເຖິງວ່ຳ ຊີໂມນ ທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ເປໂຕ ໄດູ້ພັກຢູ່ຫັ້ນ 
10:19 ບັດ ເປໂຕ ພິຈຳລະນຳໃໝເ່ລື່ອງນິມິດທີ່ ລຳວ ຝັນນັ້ນ  ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເວົ້ຳ
ກັບ ລຳວ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍສຳມຄົນພວມຕຳມຫຳເຈົ້ຳຢູ່ 
10:20 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນລົງໄປຊັ້ນລຸມ ແລູ້ວກ ໄປກັບພວກເຂົຳເດີ້ ຢ່ຳລັງເລຄຶດສົງ-
ໄສອີຫຍັງເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳໄດູ້ໃຊູ້ເຂົຳມຳ” 
10:21 ບັດນີ້  ເປໂຕ ຈັ່ງລົງໄປຫຳຄົນໝູນ່ັ້ນທີ່ ໂກເນລີໂອ ໃຊູ້ມຳແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ເອີ້ 
ນີ້ແຫລະ ຂູ້ອຍນີ້ເນຳະ ເປັນຄົນທີ່ພວກເຈົ້ຳມຳຫຳ ພວກເຈົ້ຳມຳເລື່ອງຫຍັງ” 
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10:22 ແລູ້ວພວກເຂົຳຕອບວ່ຳ “ນຳຍຮູ້ອຍ ໂກເນລີໂອ  ຊຶ່ງ ລຳວ ເປັນຄົນຍຸດຕິທ ຳ
ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ກັບມີຊື່ສຽງດີໃນໝູ່ຄົນ ຊຳວຢິວ   ລຳວ ໄດູ້ຮັບຄ ຳສັ່ງຈຳກພຣະ-
ເຈົ້ຳໂດຍຜ່ຳນທຳງເທວະທູດບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ ໃຫູ້ມຳເຊີນເຈົ້ຳໄປເຮືອນ ລຳວ  ກ 
ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຈົ້ຳ” 
10:23 ບັດນີ້  ເປໂຕ ຈັ່ງເຊີນພວກເຂົຳເຂົ້ຳມຳພັກແຮມຢູ່ນັ້ນ ແລູ້ວບັດຮອດມື້ອື່ນ
ເຊົ້ຳ  ເປໂຕ ໄດູ້ໄປນ ຳພວກເຂົຳ ພູ້ອມທັງມີໝູ່ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ເມືອງ ໂຢບປຳ 
ໄດູ້ໄປນ ຳ 
10:24 ແລູ້ວບັດຮອດມື້ໃໝຫ່ລັງຈຳກພວກເຂົຳໄດູ້ໄປຮອດເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  
ຫວ່ຳງນັ້ນນຳຍຮູ້ອຍ ໂກເນລີໂອ  ຊຶ່ງພວມຄອຍຖູ້ຳຮັບຢູ່ນັ້ນ ກ ໄດູ້ເຊີນຍຳດພີ່-
ນູ້ອງກັບໝູພ່ວກສະນິດຂອງ ລຳວ ໃຫູ້ມຳຮ່ວມກັນນ ຳ 
10:25 ພ ແຕ່ ເປໂຕ ເຂົ້ຳໄປນັ້ນ  ໂກເນລີໂອ ກ ຕູ້ອນຮັບຢ່ຳງດີ ໝອບລົງຂຳບໄຫວູ້ຕໍ່
ໜູ້ຳ ລຳວ  
10:26 ສ່ວນ ເປໂຕ ເລີຍຈັບຜູູ້ໂຊມຂຶ້ນແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ຢືນຂຶ້ນທູ້ອນ ໂຕຂູ້ອຍນີ້ກ ເປັນ
ແຄ່ຄົນຄືກັນ” 
10:27 ແລູ້ວບັດ ເປໂຕ ພວມເວົ້ຳກັບນຳຍຮູ້ອຍ ລຳວກ ເຂົ້ຳໄປພໍ້ຄົນຫລວງຫລຳຍ
ມຳໂຮມກັນຢູ່ນັ້ນ 
10:28  ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບໝູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ດີຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ກົດບັນຍັດຫູ້ຳມ
ໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ຄົນຊຳດ ຢິວ ຄືເຮົຳ ຄົບກັນຫລເືຂົ້ຳຢູ້ຽມຍຳມກັນກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດ ແຕ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສ ຳແດງໃຫູ້ຂູ້ອຍເຂົ້ຳໃຈຊັດດີແລູ້ວວ່ຳ ຂູ້ອຍບໍ່ຄວນເອີ້ນຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງ
ວ່ຳ ສຳມັນຫລມືົນທິນທີ່ຕູ້ອງຫູ້ຳມເລີຍ 
10:29 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດນຳຍຮູ້ອຍໃຊູ້ຄົນໄປເອີ້ນ ຂູ້ອຍມຳ ໂລດ ບໍ່ໄດູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນເລີຍ ແລູ້ວ
ບັດນີ້ຂູ້ອຍຂ ຖຳມວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເອີ້ນຂູ້ອຍມຳຍູ້ອນເລື່ອງຫຍັງ” 
10:30 ນຳຍຮູ້ອຍ ໂກເນລີໂອ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ສີ່ມື້ມຳແລູ້ວນີ້ ຂູ້ອຍພວມຖືກຳນອົດອຳ-
ຫຳນຢູ່ຈົນຮອດຍຳມນີ້ ແລູ້ວປະມຳນເວລຳບ່ຳຍສຳມໂມງຂູ້ອຍກ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງ
ຂູ້ອຍເອງ ພວມອະທຖິຳນວອນຂ ຢູ່ ແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງໃສ່ເສື້ອຂຳວ
ອອກແສງຈູ້ຳ ຢືນຢູ່ກົງໜູ້ຳຂູ້ອຍ 
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10:31 ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ ໂກເນລີໂອ  ເອີຍ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງຄ ຳອະທຖິຳນຂອງ
ເຈົ້ຳແລູ້ວ ກັບກຳນບ ລິຈຳກຊ່ອຍຄົນທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດນັ້ນ ກ ເປັນທີ່ລະນຶກອັນທີ່ຊອບ
ໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
10:32 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ໃຊູ້ຄົນໄປເມືອງ ໂຢບປຳ ເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຂົຳເຊີນ ຊີໂມນ ທີ່
ເອີ້ນວ່ຳ ເປໂຕ ມຳ ຜູູ້ນັ້ນພັກອຳໄສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງ ຊີໂມນ  ຊ່ຳງຟອກໜັງ ຊຶ່ງຢູ່
ເຮືອນຕິດຝັ່ງທະເລ ພ ບັດ ເປໂຕ ຜູູ້ມຳຮອດນີ້ແລູ້ວ  ລຳວ ຊິເວົ້ຳກ່ຳວໃຫູ້ເຈົ້ຳຟັງ’ 
10:33 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ຂູ້ອຍຈັ່ງໃຊູ້ຄົນໄປເຊີນເຈົ້ຳມຳ ແລູ້ວທີ່ເຈົ້ຳມຳກ ເປັນ
ກຳນດີ ບັດນີ້ ພວກຂູ້ອຍກ ພູ້ອມກັນຢູ່ນີ້ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອຢຳກຮັບຟັງໝົດຄູ່
ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບອກສອນເຈົ້ຳນັ້ນ” 
10:34 ສ່ວນ ເປໂຕ ໄດູ້ເປີດປຳກເວົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍຮູູ້ແຈູ້ງເຫັນຈິງມຳແລູ້ວ ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳ
ບໍ່ໄດູ້ລ ຳອຽງເຂົ້ຳຂູ້ຳງຜູູ້ໃດເລີຍ 
10:35 ແຕ່ວ່ຳ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ບໍ່ວ່ຳຊຳດໃດ ທີ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ເຮັດແນວຖືກ
ແນວແມ່ນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຊອບເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງເພິ່ນ 
10:36 ແມ່ນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໃຫູ້ກັບຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ ຄືກຳນ
ປະກຳດສັນຕິພຳບໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  (ວ່ຳເພິ່ນເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງ
ຄົນໝົດທັງປວງເລີຍ) 
10:37  ພຣະຄ ຳ ຕອນນັ້ນຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຈັກແລູ້ວ ທີ່ໄດູ້ປະກຳດຮອດທົ່ວແຄວູ້ນ 
ຢູດຳຍ  ຈຳກແຄວູ້ນ ກຳລີເລ ອອກໄປ ຫລັງຈຳກ ໂຢຮັນ ໄດູ້ເລີ່ມປະກຳດກຳນຮັບ
ຈຸ່ມນໍ້ຳນັ້ນ 
10:38 ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈີມ ພຣະເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນເອງໂດຍ ພຣະ-
ວິນຍຳນ ກັບໂດຍລິດທຳນຸພຳບ  ແມ່ນຜູູ້ທີ່ອອກໄປເຮັດແຕ່ແນວດີແນວງຳມ ກັບ
ໄດູ້ປົວຄົນທີ່ຖືກຜີ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນບຽດບຽນໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳ
ສະຖິດຢູ່ນ ຳເພິ່ນ 
10:39 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນເຖິງ ກິດຈະກຳນ ທັງໝົດນີ້ ທີ່ເພິ່ນ
ໄດູ້ເຮັດ ທັງໃນດິນແດນຂອງຊົນຊຳດ ຢິວ ກັບໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວໃນທີ່-
ສຸດເພິ່ນຖືກເຂົຳຂູ້ຳໂດຍຫູ້ອຍໄວູ້ເທິງຫລັກໄມູ້ 
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10:40 ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເພິ່ນມີຊີວິດເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໃນມື້ທີ່ສຳມ 
ແລູ້ວໃຫູ້ຄົນເຫັນເພິ່ນຢ່ຳງເປີດເຜີຍ 
10:41 ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ຕໍ່ຜູູ້ເປັນພະຍຳນຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້
ແຕ່ກ່ອນ ຄືຕໍ່ພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ເຄີຍໄດູ້ກິນໄດູ້ດື່ມກັບເພິ່ນ ຫລັງຈຳກເພິ່ນໄດູ້ມີຊີວິດ
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ 
10:42 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສັ່ງພວກເຮົຳໄວູ້  ໃຫູ້ອອກໄປປະກຳດ ເປັນພະຍຳນເຖິງເລື່ອງ
ເພິ່ນຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ຮັບມອບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ຈຳກພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນຜູູ້
ຕັດສິນພິພຳກສຳທັງຄົນເປັນຄົນຕຳຍ 
10:43 ແລູ້ວຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍໄດູ້ເປັນພະຍຳນເຖິງເພິ່ນ
ວ່ຳ ໂດຍໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນນັ້ນ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນໃຫູ້ອະໄພໂທດຄວຳມຜິດບຳບ
ທັງສິ້ນສຸດຂອງເຂົຳ” 
10:44 ບັດ ເປໂຕ ຍັງເວົ້ຳຄວຳມນັ້ນຢູ່  ພຣະວິນຍຳນ ກ ລົງມຳປະທັບຢູ່ກັບໝົດຄູ່
ຄົນທີ່ຟັງ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ 
10:45 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ຖືພິທຕັີດ( ຊຳວຢິວ )ທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ຊຶ່ງໄດູ້ມຳນ ຳ ເປໂຕ ນັ້ນ ກ 
ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ຍູ້ອນວຳ່ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນໄດູ້ຮັບກຳນທຸູ້ມເທ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ໃຫູ້ເປັນຂອງຂວັນຄືກັນ 
10:46 ຄືພວກຢິວຢູ່ນັ້ນໄດູ້ຍິນຄົນຕ່ຳງຊຳດໝູ່ນັ້ນ ເວົ້ຳເປັນພຳສຳຕ່ຳງໆ  ຍົກຍູ້ອງ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ  ແລູ້ວ ເປໂຕ ຈັ່ງຖຳມຄືນວ່ຳ 
10:47 “ມີໃຜແໜ່ຊິຫູ້ຳມຄົນໝູ່ນີ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຂົຳຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໄດູ້ ຊຶ່ງເຂົຳໄດູ້ຮັບ ພຣະ-
ວິນຍຳນ ຄືກັນກັບພວກເຮົຳແລູ້ວ” 
10:48 ແລູ້ວ ເປໂຕ ຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ພວກເຂົຳຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໃນພຣະນຳມຂອງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຂ  ເປໂຕ  ໃຫູ້ພັກຢູ່ນ ຳເຂົຳອີກຈັກສອງສຳມມື້ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 11 
11:1 ຝ່ຳຍພວກທູດພິເສດກັບໝູ່ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ ໄດູ້ຍິນວ່ຳ 
ຄົນຕ່ຳງຊຳດໄດູ້ຮັບເອົຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືກັນ 
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11:2 ບັດ ເປໂຕ ຂຶ້ນມຳຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ແລູ້ວ ພວກທີ່ຖືພິທຕັີດ(ຄື ຊຳວ-
ຢິວ )ຈັ່ງຕໍ່ວ່ຳໂຕູ້ຖຽງກັບ ລຳວ  
11:3 ວ່ຳ “ເຈົ້ຳໄປຫຳຄົນຕ່ຳງຊຳດຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຖືພິທຕັີດ ກັບໄດູ້ກິນຮ່ວມກັບເຂົຳເນຳະ” 
11:4 ແຕ່ສ່ວນ ເປໂຕ  ລຳວ ໄດູ້ອະທິບຳຍໃຫູ້ເຂົຳຟັງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຕຳມລ ຳດັບ 
11:5 ວ່ຳ “ບັດຂູ້ອຍພວມອະທຖິຳນຢູ່ໃນເມືອງ ໂຢບປຳ ກ ເລີຍເຊືອບໆ ຝັນໄປ 
ເຫັນນິມິດຢ່ຳງໜຶ່ງ ຄໄືດູ້ເຫັນແນວໜຶ່ງຄືກັນກັບຜູ້ຳສີ່ຫລ່ຽມຜືນໃຫຍ່ໆ  ຜູກໄວູ້ທັງ
ສີ່ແຈຖືກຢ່ອນລົງມຳຈຳກສະຫວັນມຳຍັງຂູ້ອຍນີ້ 
11:6 ຂູ້ອຍຈັ່ງພິຈຳລະນຳຈູ້ອງເບິ່ງນັ້ນ ເຫັນສັດບົກສີ່ຕີນຂອງໂລກນີ້ ສັດປ່ຳ ສັດ-
ເລືອຄຳນ ກັບນົກທີ່ບິນຢູ່ເທງິທູ້ອງຟູ້ຳ 
11:7 ແລູ້ວຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ ເປໂຕ  ເອີຍ ໃຫູ້ລຸກ-
ຂຶ້ນ ຂູ້ຳກິນເດີ້’ 
11:8 ແຕ່ຂູ້ອຍຕອບວ່ຳ ‘ບໍ່ໄດູ້ດອກພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ແນວສຳມັນກັບມົນທິນ
ບໍ່ເຄີຍເຂົ້ຳປຳກຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຈັກເທື່ອເລີຍ’ 
11:9 ແຕ່ສຽງນັ້ນໄດູ້ເວົ້ຳຈຳກຟູ້ຳເປັນເທື່ອທີ່ສອງວ່ຳ ‘ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊ ຳລະໃຫູ້
ສະອຳດບ ລິສຸດແລູ້ວນັ້ນ ບໍ່ໃຫູ້ວ່ຳເປັນຂອງມົນທິນເດີ້’ 
11:10 ໄດູ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນຮອດສຳມເທື່ອ ແລູ້ວແນວໝູນ່ັ້ນທັງໝົດກ ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປເທິງ
ຟູ້ຳອີກ 
11:11 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ໄດູ້ມີຜູູ້ຊຳຍສຳມຄົນມຳຢືນຢູ່ໜູ້ຳເຮືອນທີ່
ຂູ້ອຍພັກຢູ່ ຖືກໃຊູ້ມຳຈຳກເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ໃຫູ້ມຳຫຳຂູ້ອຍນີ້ 
11:12 ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ຈັ່ງເຊີນໃຫູ້ຂູ້ອຍໄປນ ຳເຂົຳໂດຍບໍ່ຕູ້ອງລັງເລໃຈສົງໄສ
ອີຫຍັງເລີຍ ນອກຈຳກຫັ້ນພວກພີ່ນູ້ອງທັງຫົກຄົນພວກນີ້ກ ໄດູ້ໄປກັບຂູ້ອຍນ ຳ 
ພວກເຮົຳຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງນຳຍຮູ້ອຍຄົນນັ້ນ 
11:13 ນຳຍຮູ້ອຍຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຟັງວ່ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດອົງໜຶ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ
ຢືນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົຳບອກວ່ຳ ‘ໃຫູ້ໃຊູ້ຄົນໄປເມືອງ ໂຢບປຳ  ໄປເຊີນ ຊີໂມນ ທີ່
ເອີ້ນວ່ຳ ເປໂຕ ມຳເດີ້ 
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11:14  ເປໂຕ ນັ້ນຊິໄດູ້ເວົ້ຳຖູ້ອຍຄ ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳຟັງ ເຖິງທຳງທີ່ເຈົ້ຳທັງຄອບຄົວຂອງເຈົ້ຳ
ຊິໄດູ້ລອດພົ້ນ’ 
11:15 ແລູ້ວບັດຂູ້ອຍຕັ້ງຕົ້ນພວມເວົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ ພ ດີ ພຣະວິນຍຳນ ກ ລົງມຳປະທັບຢູ່ກັບ
ພວກເຂົຳ ຄືກັນກັບທີ່ໄດູ້ລົງມຳຢູ່ກັບພວກເຮົຳບັດທ ຳອິດນັ້ນເນຳະ 
11:16 ແລູ້ວພ ດີຂູ້ອຍຄຶດຊອດເຫັນຄ ຳເວົ້ຳຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳ
ໄວູ້ວ່ຳ ‘ ໂຢຮັນ ໃຫູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳກ ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳຊິຮັບກຳນຈຸ່ມດູ້ວຍ 
ພຣະວິນຍຳນ ’ 
11:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນຂອງຂວັນໃຫູ້ກັບເຂົຳ 
ຄືກັນກັບໃຫູ້ກັບເຮົຳນັ້ນທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ບັດນີ້ຂູ້ອຍນີ້ເປັນຜູູ້-
ໃດທີ່ຊິມີສິດຂັດຂືນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້” 
11:18 ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນຄ ຳແນວໝູນ່ັ້ນຂອງ ເປໂຕ ເວົ້ຳກ ມິດລົງ ແລູ້ວໄດູ້ສຳທຸ
ກຳນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ບັດນີ້ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດມີສິດໃນກຳນກັບໃຈໃ
ໝ່ເຖິງມີຊີວິດລອດພົ້ນຄືກັນກັບພວກເຮົຳ” 
11:19 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປຍູ້ອນກຳນຂົ່ມເຫງ
ທີ່ເກີດເນື່ອງຈຳກເລື່ອງ ຊະເຕຟຳໂນ ນັ້ນ ໄດູ້ ອົບພະຍົບ ໄປຮອດເມືອງ ຟອຍນິ-
ເກ  ເກຳະ ກຸບໂຣ  ກັບເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ພວກນີ້ໄດູ້ປ່ຳວປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຕໍ່
ພວກຢິວແຄ່ພວກດຽວ 
11:20 ແລູ້ວມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກອົບພະຍົບນັ້ນ ເປັນຊຳວເກຳະ ກຸບໂຣ  ກັບຊຳວ 
ກີເຣເນ  ບັດຮອດເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ກ ໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດເຈົ້ຳໃຫູ້ ຊຳວຢິວ-ເກຣັກ ນ ຳ 
11:21 ແລູ້ວມືຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ອວຍພອນກຳນປະກຳດຂອງເຂົຳ ຈັ່ງມີຄົນ
ຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຮັບເຊື່ອຫັນມຳຫຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
11:22 ແລູ້ວຂ່ຳວນີ້ໄດູ້ແພ່ໄປຮອດຫູຂອງພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
ເຂົຳຈັ່ງວ່ຳສົມຄວນທີ່ຊິໃຊູ້ ບຳຣະນຳບຳ ໄປເຖິງເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  
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11:23 ບັດ ບຳຣະນຳບຳ ມຳຮອດຫັ້ນແລູ້ວ ກ ເກີດດີອົກດີໃຈຫລຳຍບັດໄດູ້ເຫັນຜົນ
ຂອງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ໄດູ້ເກີດຜົນຢູ່ນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ໜຸນນໍ້ຳໃຈຄົນໝູ່
ນັ້ນໃຫູ້ມີໃຈຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
11:24 ຄື ບຳຣະນຳບຳ ນີ້ເປັນຄົນດີ ປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ກັບຄວຳມເຊື່ອ 
ແລູ້ວຈ ຳນວນຜູູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອເຂົ້ຳໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລວງຫລຳຍ 
11:25 ແລູ້ວຫລັງຈຳກນັ້ນ ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້ໄປເມືອງ ຕຳໂຊ ເພື່ອຕຳມຫຳ ໂຊໂລ  
11:26 ບັດໄດູ້ຮັບ ລຳວ ແລູ້ວ ຈັ່ງພຳກັນກັບມຳເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ແລູ້ວກ ຢູ່ຫັ້ນ
ຕະຫລອດໜຶ່ງປີ ໄດູ້ຮ່ວມກັນກັບກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ຈັ່ງໄດູ້ສອນຄົນຫລວງຫລຳຍຢູ່ຫັ້ນ 
ແລູ້ວຄົນໄດູ້ຕັ້ງຊື່ເອີ້ນພວກພີ່ນູ້ອງລູກສິດວ່ຳເປັນ ຄຣິສຕຽນ ເປັນເທື່ອທ ຳອິດໃນ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  
11:27 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ມີພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳຈຳກ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄປເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  
11:28 ແລູ້ວມີຜູູ້ໜຶ່ງໃນໝູ່ພວກຜູູ້ປະກຳດພຣະຄ ຳນັ້ນຊື່ວ່ຳ  ອຳຄະໂບ  ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນ
ກ່ຳວໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ວ່ຳ ຊິເກີດກຳນອຶດຢຳກໝຳກຫິວຢ່ຳງໃຫຍ່ຫລວງທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວກຳນນັ້ນໄດູ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝທີ່  ກຳຍຊຳກະລຳວດີໂອ  ເປັນ
ຈັກກະພັດຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກ ໂຣມ  
11:29 ແລູ້ວພວກລູກສິດຕັດສິນເອົຳເປັນວ່ຳ ເຂົຳຊິຖວຳຍຕຳມກ ຳລັງຂອງແຕ່ລະ
ຄົນ ຝຳກໄປຊ່ອຍບັນເທົຳທຸກໃຫູ້ພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ໃນແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  
11:30 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເຮັດຕຳມຫັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ຝຳກໄປກັບ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂຊໂລ ໄປ
ເຖິງພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກນັ້ນ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 12 
12:1 ແລູ້ວຕອນນັ້ນກະສັດ ເຮໂຣດ ( ອຳຄຣີປຳ ) ໄດູ້ລົງມືເຮັດແນວຮູ້ຳຍກຳດໃສ່ຜູູ້
ລຳງຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ 
12:2 ແລູ້ວ ເຮໂຣດ ໄດູ້ສັ່ງຂູ້ຳ ຢຳໂກໂບ ອູ້ຳຍຂອງ ໂຢຮັນ  ໂດຍດຳບ 
12:3 ບັດເຫັນວ່ຳກຳນນັ້ນເປັນທີ່ຊອບໃຈຂອງພວກຢິວ  ເຮໂຣດ ກ ສັ່ງຈັບ ເປໂຕ 
ນ ຳ (ນີ້ກ ເປັນໃນຍຳມມື້ເທດສະກຳນເຂົ້ຳຈີ່ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູໃນງຳນສະຫລອງກູູ້ຊຳດ) 
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12:4 ບັດ ເຮໂຣດ ສັ່ງຈັບ ເປໂຕ ແລູ້ວ ຈັ່ງໃຫູ້ຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ ແລູ້ວໄດູ້ມອບໄວູ້ກັບ
ກຸ່ມທະຫຳນສີ່ກຸ່ມໃຫູ້ເຝົ້ຳໄວູ້ ຕັ້ງໃຈວ່ຳບັດໝົດງຳນເທດສະກຳນສະຫລອງກຳນກູູ້
ຊຳດແລູ້ວ ຊິອອກມຳມອບໄວູ້ໃນມືຂອງປະຊຳຊົນ 
12:5 ຈັ່ງຊັ້ນ  ເປໂຕ ເລີຍຖືກຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກຢ່ຳງດີ ແຕ່ວ່ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໄດູ້ອະທິຖຳນ
ວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອ ເປໂຕ  
12:6 ແຕ່ ເປໂຕ ນອນຫລັບຢູ່ໃນຄືນກ່ອນທີ່ ເຮໂຣດ ຊິເອົຳເຂົຳອອກມຳນັ້ນ ໄດູ້
ນອນຢູ່ລະຫວ່ຳງທະຫຳນສອງຄົນ ມີໂສູ້ສອງເສັ້ນລ່ຳມໄວູ້ ກັບມີຍຳມເຝົ້ຳຢູ່ໜູ້ຳ
ປະຕູຄຸກນ ຳ 
12:7 ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີເທວະທູດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳມຳປຳກົດ ກັບມີແສງສະ-
ຫວ່ຳງສ່ອງເຂົ້ຳມຳໃນຄຸກ ເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງຕົບທີ່ສີຂູ້ຳງ ເປໂຕ ປຸກໃຫູ້ຕື່ນແລູ້ວ
ວ່ຳ “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນໄວໆ ເດີ້”  ແລູ້ວໂສູ້ນັ້ນກ ເລີຍຫລຸດຕົກອອກຈຳກມືຂອງ ລຳວ  
12:8 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງສັ່ງ ເປໂຕ ວ່ຳ “ໃຫູ້ກຽມໂຕຄຳດແອວໄວູ້ກັບໃສ່ເກີບ
ເດີ້”  ເປໂຕ ກ ເລີຍເຮັດຕຳມ ແລູ້ວເທວະທູດຈັ່ງສັ່ງ ເປໂຕ ວ່ຳ “ໃຫູ້ໃສ່ເສື້ອນອກ
ແລູ້ວຕຳມເຮົຳມຳເດີ້” 
12:9  ເປໂຕ ຈັ່ງຕຳມເທວະທູດອອກໄປ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູູ້ວ່ຳກຳນທີ່ເທວະທູດເຮັດນັ້ນ
ເປັນຄວຳມຈິງ ຄຶດວ່ຳເຈົ້ຳຂອງພວມຝັນຊື່ໆ 
12:10 ບັດອອກໄປພົ້ນກຸ່ມທະຫຳນຍຳມດ່ຳນທີ່ໜຶ່ງກັບທີ່ສອງແລູ້ວ ກ ມຳເຖິງປະຕູ
ເຫລັກເປັນທຳງເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ປະຕູນັ້ນກ ເລີຍເປີດເອົຳເອງໃຫູ້ເຂົຳທັງສອງ
ຜ່ຳນ ເຂົຳຈັ່ງຍ່ຳງອອກໄປຜ່ຳນຫົນທຳງເສັ້ນໜຶ່ງ ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ເທວະ-
ທູດໄດູ້ຈຳກ ລຳວ ໄປ 
12:11 ບັດ ເປໂຕ ຮູູ້ເມື່ອໂຕແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ບັດນີ້ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ແນ່ແລູ້ວວ່ຳ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ເທວະທູດຂອງເພິ່ນມຳຊ່ອຍຜູູ້ຂູ້ຳໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກມືຂອງ ເຮ-
ໂຣດ  ກັບຈຳກກຳນມຸູ້ງຮູ້ຳຍຂອງພວກຢິວນ ຳ” 
12:12 ບັດ ເປໂຕ ໄດູ້ພິຈຳລະນຳເຫດກຳນນັ້ນແລູ້ວ  ລຳວ ໄດູ້ຄຶດຊິໄປເຮືອນຂອງ 
ມຳຣິອຳ ຜູູ້ເປັນແມຂ່ອງ ໂຢຮັນ ຜູູ້ມີຊື່ອີກວ່ຳ  ມຳຣະໂກ  ໝູ້ອງນັ້ນມີພີ່ນູ້ອງຫລຳຍ
ຄົນໂຮມກັນອະທຖິຳນວອນຂ ຢູ່ 
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12:13 ບັດ ເປໂຕ ເຄຳະປະຕູຮົ້ວ ມີຍິງສຳວຄົນໜຶ່ງຊື່  ໂຣດຳ  ໄດູ້ມຳເພື່ອຊິເປີດປະ-
ຕູ 
12:14 ພ ນຳງຈ ຳສຽງຂອງ ເປໂຕ ໄດູ້ ນຳງບໍ່ໄດູ້ເປີດປະຕູໃຫູ້ຍູ້ອນດີໃຈແຮງ ແຕ່ໄດູ້
ແລ່ນເຂົ້ຳໄປບອກພີ່ນູ້ອງວ່ຳ  ເປໂຕ ຢືນຢູ່ໜູ້ຳປະຕູແລູ້ວ 
12:15 ແຕ່ພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນຈັ່ງເວົ້ຳກັບນຳງວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນບູ້ຳແລູ້ວ” ແຕ່ນຳງໄດູ້ຢືນຢັນ
ວ່ຳມີອີຫລີ ພວກເຂົຳຈັ່ງວ່ຳ “ບໍ່ແມ່ນເທວະທູດຂອງເຂົຳບໍ້” 
12:16 ສ່ວນ ເປໂຕ ກ ຍັງຢືນເຄຳະປະຕູຢູ່  ບັດຄົນອອກໄປເປີດປະຕູໄດູ້ເຫັນໂຕຈິງ 
ພວກເຂົຳກ ເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ 
12:17 ແຕ່ ເປໂຕ ແກວງມືໃຫູ້ເຂົຳມິດລົງ ຈັ່ງເວົ້ຳເລື່ອງໃຫູ້ພວກເຂົຳຟັງວ່ຳ ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ເທວະທູດນ ຳເຂົຳອອກຈຳກຄຸກແນວໃດ ແລູ້ວເທວະທູດໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້
ເຂົຳໄປບອກເລື່ອງນີ້ໃຫູ້ ຢຳໂກໂບ ກັບພວກພີ່ນູ້ອງໃຫູ້ຮູູ້ຈັກນ ຳ ແລູ້ວເທວະທູດ
ຈັ່ງອອກໄປໝູ້ອງອື່ນ 
12:18 ບັດມຳຮອດແຈູ້ງແລູ້ວ ພວກກຸ່ມທະຫຳນກ ເກີດວຸູ້ນວຳຍບໍ່ແມ່ນນູ້ອຍ ທີ່ວ່ຳ 
ເປໂຕ ໄປຢູ່ໄສ 
12:19 ແລູ້ວບັດ ເຮໂຣດ ຊອກຫຳໂຕ ເປໂຕ ບໍ່ພໍ້ ຈັ່ງສອບສວນພວກທະຫຳນຍຳມ
ກັບສັ່ງໃຫູ້ປະຫຳນພວກເຂົຳເສຍ ແລູ້ວ ເຮໂຣດ ໄດູ້ອອກຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ລົງ
ໄປພັກຢູ່ເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  
12:20 ຄື ເຮໂຣດ ບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍຕໍ່ຊຳວເມືອງ ຕີເຣ  ກັບຊຳວເມືອງ ຊີໂດນ  ແຕ່ພວກ
ຊຳວເມືອງນັ້ນໄດູ້ພຳກັນມຳເຝົ້ຳ ເຮໂຣດ   ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ເຮັດເປັນໝູ່ກັນກັບກົມ-
ມະວັງຂອງກະສັດຊື່ວ່ຳ  ບະລຳຊະໂຕ  ກ ເລີຍຂ ຄືນດີກັນກັບ ເຮໂຣດ  ຍູ້ອນວ່ຳ
ເມືອງພວກເຂົຳຕູ້ອງຂຶ້ນອຳໄສຢູ່ກັບດິນແດນຂອງກະສັດ ເຮໂຣດ ເພື່ອອຳຫຳນ
ກຳນກິນ 
12:21 ບັດຮອດມື້ທີ່ນັດໄວູ້  ເຮໂຣດ ໄດູ້ນຸ່ງເຄື່ອງກະສັດ ນັ່ງບັນລັງ ແລູ້ວໄດູ້ກ່ຳວ
ປະກຳດໃຫູ້ປະຊຳຊົນຟັງ 
12:22 ແລູ້ວປະຊຳຊົນຈັ່ງພູ້ອມກັນຮູ້ອງວ່ຳ “ນີ້ເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳອົງໜຶ່ງ ບໍ່
ແມ່ນສຽງຄົນ” 
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12:23 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ເທວະທູດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຮັດໃຫູ້ ເຮໂຣດ ເກີດ
ເປັນພະຍຳດຮູ້ຳຍແຮງ ຍູ້ອນເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ ເລີຍມີໜອນກັດກິນ
ໂຕ ເຮໂຣດ ເຖິງຕຳຍ 
12:24 ແຕ່ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງແຜ່ອອກໄປຈະເລີນຂຶ້ນຫລຳຍ 
12:25 ຝ່ຳຍ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂຊໂລ  ບັດໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳສ ຳເລັດ
ແລູ້ວ ກ ເລີຍກັບໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ   ແລູ້ວຈັ່ງພຳ ໂຢຮນັ ຜູູ້ມີຊື່ອີກວ່ຳ  ມຳຣະ-
ໂກ  ໄປນ ຳ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 13 
13:1 ບັດນີ້ ໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ມີຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງກັບຜູູ້ສອນ
ຜູູ້ລຳງຄົນ ຄື  ບຳຣະນຳບຳ  ກັບ ຊີເມໂອນ ທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ນີເກີ  ກັບ ລູກີໂອ ຊຳວເມືອງ
 ກີເຣເນ  ກັບມຳນຳເອນຜູູ້ທີ່ໃຫຍໂ່ຕຂຶ້ນມຳນ ຳກັນກັບເຈົ້ຳເມືອງ ເຮໂຣດ  ກັບ ໂຊ-
ໂລ  
13:2 ບັດຄົນໝູ່ນັ້ນພວມຮັບໃຊູ້ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບຖືສິນອົດເຂົ້ຳຢູ່  ພຣະວິນຍຳນ 
ໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເອົຳ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂຊໂລ ອອກໄວູ້ເພື່ອກຳນງຳນແນວ
ທີ່ເຮົຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເລືອກເຂົຳ” 
13:3 ຫລັງຈຳກອົດເຂົ້ຳກັບອະທິຖຳນຈົບແລູ້ວ ໝູພ່ວກເຂົຳກ ໄດູ້ວຳງມືໃສ່ ບຳຣະ-
ນຳບຳ ກັບ ໂຊໂລ ແລູ້ວໄດູ້ໃຊູ້ເຂົຳອອກໄປ 
13:4 ແລູ້ວໂດຍກຳນນ ຳພຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  ເຂົຳທັງສອງໄດູ້ລົງໄປເມືອງ ເຊລູ-
ເກຍ ແລູ້ວຈັ່ງແລ່ນເຮືອໃບຈຳກນັ້ນໄປເກຳະ ກຸບໂຣ  
13:5 ບັດຮອດເມືອງ ຊຳລຳມີ ແລູ້ວ ພວກເຂົຳໄດູ້ປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ໃນສຳລຳທ ຳຂອງພວກຢິວ   ແລູ້ວ  ໂຢຮັນ-ມຳຣະໂກ  ໄດູ້ໄປນ ຳ ເປັນຜູູ້ຊ່ອຍເຂົຳ 
13:6 ບັດໄດູ້ເລຳະໄປທົ່ວເກຳະແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງໄປຍັງເມືອງ ປຳໂຟ  ໃນເມືອງນັ້ນເຂົຳ
ໄດູ້ຮັບຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນພໍ່ມົດໝ ຜີ ກັບເປັນຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງ ຊຶ່ງເປັນຄົນ ຢິວ ຊື່  
ບຳຣະ-ເຢຊູ  
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13:7 ຄົນຜູູ້ນີ້ຢູ່ກັບຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນເມືອງຊື່ວ່ຳ  ເຊຄີໂອ  ໂປໂລ  ຜູູ້ນີ້ເປັນຄົນສະ-
ຫລຳດອູ້ອມຄອບ ຈັ່ງໄດູ້ເຊີນ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂຊໂລ ມຳ ຕູ້ອງກຳນຢຳກຟັງ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
13:8 ແຕ່ ເອລີມຳ  ຜູູ້ເປັນພໍ່ມົດໝ ຜີ (ຊື່ຈິງແປວ່ຳຈັ່ງຊັ້ນ) ໄດູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນ ບຳຣະນຳບຳ 
ກັບ ໂຊໂລ  ຍູ້ອນບໍ່ຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ວ່ຳເຊື່ອ 
13:9 ບັດນີ້  ໂຊໂລ  (ທີ່ຊື່ວ່ຳ ໂປໂລ ) ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ  ໄດູ້ເພ່ງຕຳ
ຈູ້ອງໃສ່ ເອລີມຳ  
13:10 ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອ ເຈົ້ຳຜູູ້ເຕັມໄປດູ້ວຍກົນອຸບຳຍກັບເລູ້ຫລ່ຽມອັນຮູ້ຳຍກຳດຄູ່
ຢ່ຳງ ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນລູກຂອງ ພະຍຳມຳນ ແທູໆ້  ເປັນສັດຕູ ຕໍ່ຕູ້ຳນທຳງຊອບທ ຳຄູ່
ແນວ ມື້ໃດເຈົ້ຳຊິເຊົຳບິດເບືອນທຳງຊື່ກົງຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
13:11 ແລູ້ວບັດນີ້ ນີ້ແຫລະ ມືຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຈັບບຳຍເຈົ້ຳ ແຕ່ນີ້ໄປເຈົ້ຳຊິ
ຕຳບອດບໍ່ເຫັນຮຸ່ງເລີຍ ຈົນຮອດຍຳມເວລຳທີ່ກ ຳນົດໄວູ້”  ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ 
ມີເງົຳມືດປົກຄຸມ ເອລີມຳ ໄວູ້ ເຂົຳຈັ່ງງົມຊຳວໄປຊຳວມຳຫຳຄົນຈູງມືເຂົຳ 
13:12 ບັດຜູູ້ວ່ຳໄດູ້ເຫັນເຫດກຳນທີ່ເກິດຂື້ນນັ້ນ ຈັ່ງຮັບເຊື່ອຢູ່ກັບໝູ້ອງ ສັງເກດໃຈ
ໃນຫລັກຄ ຳສອນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
13:13 ແລູ້ວບັດນີ້  ໂປໂລ ກັບໝູ່ພວກຂອງເຂົຳກ ໄດູ້ລົງເຮືອແລ່ນອອກຈຳກເມືອງ 
ປຳໂຟ  ໄປຍັງເມືອງ ເປເຄ ໃນແຄວູ້ນ ປ ຳຟີເລຍ  ແລູ້ວສ່ວນ ໂຢຮັນ ນັ້ນກ ໄດູ້ແຍກ
ຈຳກໝູ່ພວກ ຫລົບເມືອເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
13:14 ແຕ່ບັດພວກນັ້ນເດິນທຳງຈຳກເມືອງ ເປເຄ ໄປແລູ້ວ ໄດູ້ໄປຮອດເມືອງ ອັນ-
ຕີໂອເຂຍ ໃນແຄວູ້ນ ປິສິເດຍ  ພວກເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳໄປນັ່ງລົງໃນສຳລຳທ ຳ ເປັນມື້ຢຸດ
ພັກວັນຊະບຳໂຕ 
13:15 ແລູ້ວບັດອ່ຳນກົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ  ກັບຄ ຳຂອງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຄະນະບ ລິຫຳນຂອງສຳລຳທ ຳຈັ່ງໃຊູ້ຄົນໄປເຊີນ ໂປໂລ ກັບ ບຳ-
ຣະນຳບຳ ວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຄັ່ນທ່ຳນມີຄ ຳໜຸນນໍ້ຳໃຈພີ່ນູ້ອງຄົນຢູ່ນີ້ ກ ເຊີນ
ແບ່ງປັນໃຫູ້ເຖິ” 
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13:16 ບັດນີ້  ໂປໂລ ຈັ່ງຢືນຂຶ້ນ ແກວງມືແລູ້ວຕັ້ງຕົ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນຜູູ້ທີ່ເປັນຊົນຊຳດ
 ອິສະຣຳເອນ ກັບເຈົ້ຳທັງຫລຳຍຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ກະລຸນຳຟັງເອົຳເຖິ 
13:17 ຄື ພຣະເຈົ້ຳຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນີ້ ໄດູ້ເລືອກພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກ
ເຮົຳໄວູ້ ກັບໄດູ້ອວຍພອນເຂົຳໃຫູ້ຈະເລີນແມ່ນແຕ່ຕອນຍັງເປັນຄົນຕ່ຳງແດນໃນ
ປະເທດ ເອຢິບ  ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ນ ຳໜູ້ຳເຂົຳອອກມຳຈຳກປະເທດນັ້ນໂດຍມືຂອງ
ເພິ່ນທີ່ປະກອບດູ້ວຍລິດກ ຳລັງ 
13:18 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ທົນເອົຳຕໍ່ພຶດຕິກ ຳອັນບໍ່ດີຂອງເຂົຳ ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງເປັນເວລຳ
ປະມຳນສີ່ສິບປີ 
13:19 ແລູ້ວບັດເພິ່ນໄດູ້ກວຳດລູ້ຳງຄົນເຈັດຊົນຊຳດອອກຈຳກດິນແດນ ກຳນຳ-
ອຳນ ແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ແບ່ງປັນດິນແດນນັ້ນໃຫູ້ພວກເຂົຳໂດຍກຳນຍົກໃຫູ້ເປັນມ -
ລະດົກ 
13:20 ຢູ່ມຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ພວກເຂົຳມີພວກ ພວກຜູູ້ປົກຄອງ  ເປັນຍຳມເວລຳປະ-
ມຳນ ສີ່ຮູ້ອຍຫູ້ຳສິບປີ ຈົນຮອດສະໄໝທີ່ ຊຳມູເອນ ໄດູ້ເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
13:21 ຫລັງຈຳກນັ້ນມຳ ພວກເຂົຳຄຶດຢຳກໄດູ້ກະສັດ  ພຣະເຈົ້ຳກ ເລີຍໃຫູ້  ຊຳອຸນ  
ລູກຊຳຍຂອງ ກີເຊ  ຈຳກເຜົ່ຳ ເບັນຢຳມິນ  ໃຫູ້ເປັນກະສັດຄົບສີ່ສິບປີ 
13:22 ບັດປົດ ຊຳອຸນ ອອກແລູ້ວ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງ ດຳວິດ ຂຶ້ນເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົຳ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳອອກຄ ຳພະຍຳນເຖິງ ດຳວິດ ວ່ຳ ‘ເຮົຳໄດູ້ຮັບ ດຳວິດ  ລູກ-
ຊຳຍຂອງ ເຢຊຳຍ  ເປັນຄົນທີ່ຊິເຮັດຕຳມໃຈມັກຂອງເຮົຳ ແລູ້ວເຮັດຕຳມຈຸດປະ-
ສົງຂອງເຮົຳໃຫູ້ໝົດ’ 
13:23 ແລູ້ວຈຳກເຊື້ອສຳຍຂອງ ດຳວິດ ນີ້ເອງ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເກີດມຳ ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງເພິ່ນ 
ແມ່ນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນີ້ເອງ 
13:24 ແລູ້ວກ່ອນທີ່ເພິ່ນມຳນັ້ນ  ໂຢຮັນ ໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນປະກຳດໃຫູ້ປະຊຳຊົນ ອິສະຣຳ-
ເອນ ທັງໝົດ ຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳສະແດງກຳນກັບໃຈໃໝ ່



ກິດຈະກຳນ  398 
13:25 ແລູ້ວບັດ ໂຢຮັນ ໃກູ້ຊິແລູ້ວກຳນງຳນຂອງ ລຳວ   ລຳວ ຈັ່ງຖຳມຄົນວ່ຳ ‘ພວກ
ເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ແມ່ນຜູູ້ໃດ ຂູ້ອຍບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນດອກ ແຕ່ນີ້ແຫລະ ຊິມີເພິ່ນຜູູ້
ໜຶ່ງມຳຕອນຫລັງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງໂຕຂູ້ອຍເອງດີບໍ່ພ ທີ່ຊິແກູ້ສຳຍເກີບໃຫູ້ເພິ່ນເລີຍ’ 
13:26 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຜູູ້ເປັນລູກຫລຳນຕຳມເຊື້ອສຳຍຂອງພໍ່ ອັບຣຳຮຳມ  
ພູ້ອມກັບຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ຂ່ຳວດີເລື່ອງຄວຳມລອດພົ້ນນີ້ໄດູ້
ສົ່ງມຳຍັງພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
13:27 ຄືຝ່ຳຍຊຳວເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກັບຄະນະຜູູ້ນ ຳຂອງເຂົຳນັ້ນ ເນື່ອງຈຳກວ່ຳ
ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຮູູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້ຳ ກັບບໍ່ເຂົ້ຳໃຈຄ ຳພະຍຳກອນຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງເພິ່ນນັ້ນ ຊຶ່ງເຂົຳເຄີຍອ່ຳນກັນໃນຄູ່ມື້ຢຸດພັກວັນຊະບຳໂຕ ພວກນີ້
ຈັ່ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄ ຳພະຍຳກອນນັ້ນສ ຳເລັດ ໂດຍໄດູ້ລົງໂທດເພິ່ນຈັ່ງຮອດຂູ້ຳເລີຍ 
13:28 ເຖິງແມ່ນວ່ຳເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຫັນຄວຳມຜິດແນວໃດໃນເພິ່ນທີ່ສົມຄວນຊິປະຫຳນ
ໃຫູ້ຕຳຍ ພວກເຂົຳກ ຍັງຂ ຮູ້ອງ ປີລຳດ ໃຫູ້ຄຶງປະຫຳນເພິ່ນ 
13:29 ແລູ້ວບັດເຂົຳເຮັດຕຳມຄ ຳພະຍຳກອນນັ້ນຈົນສ ຳເລັດໝົດຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້
ເລື່ອງເພິ່ນ ເຂົຳຈັ່ງເອົຳສົບຂອງເພິ່ນລົງຈຳກຫລັກໄມູ້ໄປມູ້ຽນໄວູ້ໃນອຸບໂມງ 
13:30 ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເພິ່ນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
13:31 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເພິ່ນເປັນເວລຳຫລຳຍມື້ ຈຳກແຄວູ້ນ 
ກຳລີເລ ໄປຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຊຶ່ງບັດນີ້ຄົນໝູ່ນັ້ນໄດູ້ເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນ
ຢືນຢັນ ເຖິງຄວຳມຈິງເລື່ອງເພິ່ນເພື່ອຄົນທັງຫລຳຍ 
13:32 ແລູ້ວບັດນີ້ ພວກເຮົຳຈັ່ງປ່ຳວປະກຳດເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນີ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຊຶ່ງ
ເປັນຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຮົຳນັ້ນ 
13:33 ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄ ຳທ ຳນຳຍນັ້ນສ ຳເລັດແລູ້ວ ໃຫູ້ພວກເຮົຳຜູູ້ເປັນລູກ-
ຫລຳນຂອງຄົນໝູ່ນັ້ນ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ
ແລູ້ວ ຄືກັນກັບທີ່ມີຄ ຳທ ຳນຳຍຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສື ເພງສັນລະເສີນ ບົດທສີອງວ່ຳ 
‘ເຈົ້ຳເປັນບຸດໂທນຂອງເຮົຳ ແມ່ນມື້ນີ້ເນຳະເຮົຳຊິໃຫູ້ກຳນເກີດໃຫູ້ເຈົ້ຳ’ 
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13:34 ກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ຈັ່ງບໍ່ມີກຳນກັບ
ໄປສູ່ແດນເປື່ອຍເນົ່ຳອີກເລີຍ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງສັນຍຳໄວູ້ຢ່ຳງແນ່ນອນອີກວ່ຳ ‘ເຮົຳຊິ
ເມດຕຳເຈົ້ຳຕຳມທີ່ເຮົຳໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ກັບ ດຳວິດ ນັ້ນ’ 
13:35 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ລົງໄວູ້ໃນ ເພງສັນລະເສີນ ອີກບົດໜຶ່ງວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳຊິບໍ່ຍອມ
ໃຫູ້ອົງບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນເຫັນກຳນເປື່ອຍເນົ່ຳເລີຍ’ 
13:36 ໂດຍວ່ຳ ສ່ວນກະສັດ ດຳວິດ ນັ້ນ ຫລັງຈຳກ ລຳວ ປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ໃນກຳນ
ປົກຄອງຊົນຊຳດຂອງ ລຳວ ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວລຳວກ ລ່ວງ
ຫລັບໄປ ໄດູ້ຖືກມູ້ຽນໄວູ້ກັບພວກພໍ່ຕະກູນຂອງ ລຳວ  ແລູ້ວໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ກຳນເປື່ອຍ-
ເນົ່ຳ 
13:37 ແຕ່ວ່ຳ ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກະລຸນຳໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ຮັບ
ໄດູ້ເຫັນກຳນເປື່ອຍເນົ່ຳເລີຍ 
13:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂ ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ໂດຍທຳງຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນີ້ເອງ 
ພວກເຮົຳໄດູ້ປະກຳດກຳນໃຫູ້ອະໄພຍົກໂທດບຳບໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ 
13:39 ແລູ້ວໂດຍເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນ ຄູ່ຄົນທີ່ຮັບເຊື່ອຊິພົ້ນໂທດຈຳກຄູ່ຢ່ຳງ ຈັ່ງໄດູ້ເປັນຜູູ້
ຊອບທ ຳຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳບໍ່ສຳມຳດເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍທຳງ
ກົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ ນັ້ນ 
13:40 ຈັ່ງຊັ້ນ ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ຢູ້ຳນວ່ຳເຫດຮູ້ຳຍທີ່ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໄດູ້ກ່ຳວ
ເຖິງນັ້ນຊິຕົກໃສ່ພວກເຈົ້ຳ 
13:41 ທີ່ວ່ຳ ‘ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ມັກລົບຫລູໝ່ິ່ນປະມຳດ ໃຫູ້ແປກໃຈແລູ້ວຕົກສູ່
ຄວຳມພິນຳດເດີ້ ຄືວ່ຳ ເຮົຳພວມເຮັດເຫດກຳນໃຫຍ່ແນວໜຶ່ງໃນຍຸກສະໄໝຂອງ
ເຈົ້ຳ ເປັນເຫດກຳນທີ່ວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ຊິມີຄົນມຳປ່ຳວປະກຳດໃຫູ້ແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່-
ຍອມເຊື່ອເລີຍ’” 
13:42 ບັດພວກຢິວໄດູ້ອອກໄປຈຳກສຳລຳທ ຳແລູ້ວ ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດຢູ່ຫັ້ນກ 
ອູ້ອນວອນຢຳກໃຫູ້ປະກຳດຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນໃຫູ້ເຂົຳຟັງອີກ ໃນມື້ຢຸດພັກວັນຊະບຳໂຕ
ອຳທິດໜູ້ຳ 
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13:43 ບັດກຳນປະຊຸມເລີກແລູ້ວ ພວກຢິວຫລຳຍຄົນພູ້ອມກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້ຳ
ຄວຳມເຊື່ອນ ຳຄົນ ຢິວ  ຊຶ່ງເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕິດຕຳມ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ 
ອອກໄປ ເຂົຳທັງສອງຈັ່ງໜຸນນໍ້ຳໃຈຊວນໝູພ່ວກເຂົຳໃຫູ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳຕໍ່ໆ ໄປ 
13:44 ບັດມື້ຢຸດພັກວັນຊະບຳໂຕອຳທິດໜູ້ຳມຳຮອດແລູ້ວ ຄົນເກືອບໝົດເມືອງໄດູ້
ອອກມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນ ເພື່ອຮັບຟັງ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
13:45 ແຕ່ບັດພວກຢິວເຫັນຄົນຫລວງຫລຳຍນັ້ນ ກ ເກີດເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມອິດ-
ສຳບັງບຽດ ໄດູ້ເວົ້ຳຄັດຄູ້ຳນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງ ໂປໂລ  ຮອດກຳນໂຕູ້ຖຽງກັບກຳນສົບ-
ປະໝຳດນ ຳ 
13:46 ແລູ້ວ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ເກີດມີໃຈກູ້ຳຂຶ້ນມຳໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ຈ ຳເປັນແລູ້ວ
ທີ່ຊິຕູ້ອງປ່ຳວປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນີ້ໃຫູ້ພວກຢິວເຈົ້ຳຟັງກ່ອນ ແຕ່ໃນ
ກ ລະນີທີ່ພວກເຈົ້ຳປັດອອກບໍ່ຍອມຟັງ ຈັ່ງໄດູ້ຕັດສິນວ່ຳໂຕເອງບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິໄດູ້
ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດເລີຍ ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ພວກເຮົຳຊິມຸູ້ງໜູ້ຳອອກໄປ
ຫຳຄົນຕ່ຳງຊຳດເປັນກຳນດີກວ່ຳ 
13:47 ຄືພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອງໄດູ້ສັ່ງເຮົຳໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວວ່ຳ ‘ເຮົຳໄດູ້ຕັ້ງເຈົ້ຳໄວູ້ ໃຫູ້ເປັນ
ແສງສະຫວ່ຳງໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິເປັນເຫດໃຫູ້ຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ຄວຳມ-
ລອດພົ້ນຮອດສຸດປຳຍແຜ່ນດິນໂລກ’” 
13:48 ແລູ້ວບັດຄົນຕ່ຳງຊຳດໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ກ ເກີດມີຄວຳມຍິນດີຢ່ຳງໃຫຍ່ ຈັ່ງໄດູ້
ຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຫັນດີ
ເຫັນຊອບທີ່ຊິເລືອກຮັບເອົຳຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ກ ໄດູ້ເຊື່ອ 
13:49 ແລູ້ວ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ແພ່ອອກໄປຕະຫລອດຮອດທົ່ວໝົດ
ເຂດແດນນັ້ນ 
13:50 ແຕ່ພວກຢິວຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ປຸກລະດົມຍຸຍົງພວກແມ່ຍິງສູງສັກຂອງເມືອງ ທີ່ນັບຖື
ພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບພວກຜູູ້ຊຳຍທີ່ເປັນຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ໃນເມືອງນັ້ນ ພວກເຂົຳຈັ່ງ-
ໄດູ້ຊຸກຍູູ້ໄລ່ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ອອກຈຳກເຂດເມືອງຂອງເຂົຳ 
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13:51 ຝ່ຳຍ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ  ຈັ່ງປັດຝຸ່ນອອກຈຳກເກີບຂອງເຂົຳເພື່ອສະ-
ແດງກຳນປະທູ້ວງ ແລູ້ວກ ໄປທຳງເຂດເມືອງ ອິໂກນີອົນ  
13:52 ຝ່ຳຍພວກລູກສິດນັ້ນກ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມດີອົກດີໃຈ ແລູ້ວປະກອບດູ້ວຍ 
ພຣະວິນຍຳນ ນ ຳ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 14 
14:1 ບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ໃນເມືອງ ອິໂກນີອົນ   ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້
ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳຂອງພວກຢິວ ແລູ້ວຈັ່ງປະກຳດຕຳມທີ່ເຄີຍ ເຖິງມີຄົນ
ຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ທັງພວກຢິວພູ້ອມທັງພວກຄົນເກຣັກນ ຳ 
14:2 ແຕ່ພວກຢິວທີ່ບໍ່ເຊື່ອກ ຍຸແຫຍຄົ່ນຕ່ຳງຊຳດໃຫູ້ເກີດມີໃຈຄຶດປອງຮູ້ຳຍຕໍ່ພວກ
ພີ່ນູ້ອງ 
14:3 ຝ່ຳຍ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ກ ຢູ່ນັ້ນໂດນເຕີບ ຈັ່ງປະກຳດໃນພຣະນຳມ
ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂດຍຄວຳມກູ້ຳຫຳນ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ສະໜັບສະໜູນກຳນປະ-
ກຳດເລື່ອງພຣະຄຸນຂອງເພິ່ນ ໂດຍໂຜດໃຫູ້ມີເຄື່ອງ ໝຳຍອັນສ ຳຄັນກັບເຫດ-
ກຳນມະຫັດສະຈັນປຳກົດໂດຍມືຂອງເຂົຳ 
14:4 ແຕ່ໄທເມືອງນັ້ນກ ແຕກອອກເປັນສອງພັກສອງພວກ ຝ່ຳຍໜຶ່ງເຂົ້ຳຂູ້ຳງພວກ
ຄົນ ຢິວ  ກັບອີກຝ່ຳຍໜຶ່ງກ ເຂົ້ຳຂູ້ຳງພວກທູດພິເສດນັ້ນ 
14:5 ບັດນີ້ ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດກັບພວກຢິວທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍຕໍ່ຕູ້ຳນ ພູ້ອມທັງພວກຜູູ້ຫລັກ-
ຜູູ້ໃຫຍ່ຂອງຄົນ ຢິວ ນັ້ນ ໄດູ້ສົມຄົບຄຶດກັນວ່ຳຊິໂຈມຕີເຮັດແນວທຳລຸນໃສ່ ໂປໂລ 
ກັບ ບຳຣະນຳບຳ  ທັງຊິແກວ່ງຫີນໃສ່ເຂົຳໃຫູ້ຕຳຍ 
14:6 ແຕ່ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້ຮູູ້ໂຕກ່ອນ ຈັ່ງໜອີອກໄປປະກຳດຢູ່ເມືອງ ລີ-
ຊະທຳ  ກັບເມືອງ ເດຣະບຳ  ພູ້ອມທັງແຖວຊົນນະບົດທີ່ຢູ່ອູ້ອມແອູ້ມນັ້ນ ໃນ
ແຄວູ້ນ ລີກຳໂອເນຍ  
14:7 ແລູ້ວເຂົຳກ ໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຢູ່ນັ້ນຕໍ່ໄປ 
14:8 ໃນເມືອງ ລີຊະທຳ ນັ້ນມີຜູູ້ຊຳຍເປັນງ່ອຍຜູູ້ໜຶ່ງ ໃຊູ້ຕີນບໍ່ໄດູ້ເລີຍຍູ້ອນພິກຳນ
ມຳແຕ່ທູ້ອງແມ່ ບໍ່ເຄີຍຍ່ຳງໄປຈັກບຳດກູ້ຳວເລີຍ 
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14:9 ຜູູ້ຊຳຍງ່ອຍຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຟັງ ໂປໂລ ເວົ້ຳ  ໂປໂລ ຈັ່ງຈູ້ອງເບິ່ງໂຕເຂົຳ ສັງເກດວ່ຳ
ໃຈເຂົຳມີຄວຳມເຊື່ອຢຳກເຊົຳເປັນງ່ອຍນັ້ນ 
14:10 ບັດນີ້  ໂປໂລ ຈັ່ງຮູ້ອງສຽງດັ່ງຂຶ້ນມຳສັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນຢືນກົງເດີ້” ແລູ້ວ
ເຂົຳຈັ່ງໂດດຂຶ້ນຍ່ຳງເລີຍ 
14:11 ແລູ້ວບັດພ ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນເຫັນແນວທີ່ ໂປໂລ ໄດູ້ເຮດັ ຈັ່ງພຳກັນຮູ້ອງຂຶ້ນມຳ
ເປັນພຳສຳ ລີກຳໂອເນຍ ວ່ຳ “ພວກເທບເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳແປງໂຕເປັນຄົນຢູ່ນ ຳເຮົຳ
ແລູ້ວ” 
14:12 ເຂົຳຈັ່ງເອີ້ນ ບຳຣະນຳບຳ ວ່ຳ “ ພະຊູດ ” ກັບເອີ້ນ ໂປໂລ ວ່ຳ “ ພະເຮຣະເມ ” 
ຍູ້ອນ ໂປໂລ ເປັນຜູູ້ນ ຳໃນກຳນເວົ້ຳ 
14:13 ບັດນີ້ປະໂລຫິດປະຈ ຳ ພະຊູດ  ທີ່ມີສຳລຳຂອງ ພະຊຸດ ຕັ້ງຢູ່ແຖວໜູ້ຳປະຕູ
ເມືອງ ໄດູ້ຈູງງົວກັບຖືພວງມຳໄລມຳຍັງປະຕູເມືອງ ຕັ້ງໃຈວ່ຳຊິຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳ
ພູ້ອມກັບປະຊຳຊົນ 
14:14 ແຕ່ບັດພວກທູດພິເສດ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂປໂລ ໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ເຂົຳຈັ່ງຈີກ
ເສື້ອຜູ້ຳເຈົ້ຳຂອງ ແລ່ນເຂົ້ຳໄປຫວ່ຳງກຳງຄົນພວກນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງຮູ້ອງອອກສຽງດັ່ງ 
14:15 ວ່ຳ “ພວກຜູູ້ຊຳຍເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງເຮັດແນວນີ້ ເຮົຳກ ເປັນຄົນທ ຳມະດຳ
ຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳເດີ້ ເຮົຳມຳປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກັບຈຳກແນວໝູ່ນີ້ທີ່ບໍ່ມີປະ-
ໂຫຍດ ໃຫູ້ມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ບັນດຳນສູ້ຳງຟູ້ຳ-
ສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນໂລກ ພູ້ອມທັງທະເລກັບໝົດຄູ່ອັນທີ່ມີຢູ່ໃນຫັ້ນ 
14:16 ຊຶ່ງໃນສະໄໝກ່ອນໆ ເພິ່ນໄດູ້ປ່ອຍພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດໃຫູ້ໃຊູ້ຊີວິດຕຳມໃຈ
ມັກຂອງເຂົຳ 
14:17 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ປະຖິ້ມຄົນເຮົຳໄວູ້ ໂດຍຂຳດຫັກຖຳນພິສູດເຖິງເພິ່ນ 
ຄືເພິ່ນໄດູ້ເຮັດແນວດີງຳມໃຫູ້ຄົນເຮົຳ ໂດຍໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ມີຝົນຕົກຈຳກທູ້ອງຟູ້ຳໃຫູ້
ເກີດພືດຜົນຕຳມລະດູ ເພື່ອຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ອິ່ມອົກອິ່ມໃຈດູ້ວຍເຂົ້ຳປຳ
ອຳຫຳນ ກັບດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີ” 
14:18 ເຖິງແມ່ນທູດພິເສດໄດູ້ເວົ້ຳແນວຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວ ຍັງເກືອບບໍ່ສຳມຳດຫູ້ຳມປະຊຳ-
ຊົນໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຮັດກຳນບູຊຳຖວຳຍຕໍ່ພວກ ລຳວ ນັ້ນ 
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14:19 ແຕ່ມີພວກຢິວຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ມຳຈຳກເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ກັບເມືອງ ອິໂກນີອົນ  
ໄດູ້ຊັກຊວນປະຊຳຊົນຢູ່ຫັ້ນໃຫູ້ເອົຳຫີນແກວ່ງໃສ່ ໂປໂລ  ແລູ້ວລຳກອອກໄປຖິ້ມ
ຢູ່ນອກເມືອງ ຈັ່ງຄຶດວ່ຳ ລຳວ ຕຳຍໄປແລູ້ວ 
14:20 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພວກລູກສິດໄດູ້ຢືນອູ້ອມຜູູ້ໄວູ້ ລຳວກ ເລີຍລຸກຂຶ້ນກັບເຂົ້ຳໄປ
ໃນເມືອງ ບັດຮອດມື້ອື່ນມຳ ລຳວ ຈັ່ງອອກໄປກັບ ບຳຣະນຳບຳ ໄປຍັງເມືອງ ເດ-
ຣະບຳ  
14:21 ແລູ້ວບັດພວກ ລຳວ ໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດໃນເມືອງ ເດຣະບຳ ນັ້ນ ທັງໄດູ້
ສອນຄົນຫລວງຫລຳຍນ ຳ ຈັ່ງໄດູ້ຫລົບເມືອເມືອງ ລີຊະທຳ  ເມືອງ ອິໂກນີອົນ  ກັບ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ອີກ 
14:22 ແລູ້ວຈັ່ງສົ່ງເສີມກ ຳລັງໃຈຂອງໝູ່ລູກສິດ ໜຸນນໍ້ຳໃຈເຂົຳໃຫູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນ
ຄວຳມເຊື່ອຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ ຈັ່ງບອກກັນໄວູ້ວ່ຳ “ພວກຜູູ້ເຊື່ອເຮົຳຕູ້ອງທົນຕໍ່ຄວຳມ
ຍຳກລ ຳບຳກຫລຳຍໃນກຳນເຂົ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
14:23 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງໝູ່ຜູູ້ເບິ່ງແຍງໄວູ້ໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ
ຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງ ກັບໄດູ້ຕຸູ້ມໂຮມອະທິຖຳນພູ້ອມທັງອົດເຂົ້ຳແລູ້ວ  ລຳວ ທັງສອງໄດູ້ມອບ
ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຄູ່ກຸ່ມໄວູ້ກັບພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ພວກເຂົຳໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈນັ້ນ 
14:24 ແລູ້ວຫລັງຈຳກເຂົຳໄດູ້ເດິນທຳງຜ່ຳນແຄວູ້ນ ປິສິເດຍ ກ ໄດູ້ມຳຮອດແຄວູ້ນ 
ປ ຳຟີເລຍ  
14:25 ແລູ້ວບັດພ ເຂົຳໄດູ້ປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ໃນເມືອງ ເປເຄ ແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງລົງໄປ
ເມືອງ ອັດຕຳເລຍ  
14:26 ແລູ້ວຈຳກໝູ້ອງນັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ລົງເຮືອໃບແລ່ນໄປທຳງເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  
ເປັນເມືອງທີ່ເຂົຳໄດູ້ຮັບກຳນມອບໝຳຍໄວູ້ໃນພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ເພື່ອກຳນງຳນນັ້ນທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ສ ຳເລັດແລູ້ວ 
14:27 ບັດຮອດແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເອີ້ນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອມຳໂຮມກັນ ກັບໄດູ້ເວົ້ຳສູ່ຟັງໝົດຄູ່ແນວ
ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດຜ່ຳນໂຕເຂົຳ ກັບທີ່ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ເປີດປະຕູແຫ່ງຄວຳມເຊື່ອໄວູ້
ໃຫູ້ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນ ຳ 
14:28 ແລູ້ວເຂົຳທັງສອງຈັ່ງໄດູ້ພັກຢູ່ກັບພວກລູກສິດຢູ່ນັ້ນ ເປັນເວລຳດົນນຳນ 
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ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 15 
15:1 ແລູ້ວມີ ຊຳວຢິວ ຜູູ້ລຳງຄົນລົງມຳຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ໄດູ້ແອບເຂົ້ຳໄປສອນ
ພວກພີ່ນູ້ອງວ່ຳ “ຄັ່ນບໍ່ເຮັດພິທີຕັດຕຳມປະເພນີຂອງ ໂມເຊ  ເຈົ້ຳຊິລອດພົ້ນບໍ່ໄດູ້
ເລີຍ” 
15:2 ຈັ່ງຊັ້ນ ພ  ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ ໄດູ້ໂຕູ້ຖຽງໄລ່ລຽງກັນກັບພວກຢິວໝູ່ນັ້ນບໍ່
ແມ່ນນູ້ອຍ ບັດນີ້ພີ່ນູ້ອງຢູ່ນັ້ນຕົກລົງກັນວ່ຳ ຊິໃຫູ້ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ  ພູ້ອມ
ກັບພີ່ນູ້ອງຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ນັ້ນ ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄປຫຳລືກັນກັບພວກທູດພິ-
ເສດກັບພວກຫລັກຜູູ້ໃຫຍໃ່ນເລື່ອງນີ້ 
15:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໄດູ້ຈັດສົ່ງພວກ ລຳວ ອອກໄປ ແລູ້ວບັດພວມຜ່ຳນ
ແຄວູ້ນ ຟອຍນິເກ ກັບແຄວູ້ນ ຊຳມຳເຣຍ  ພວກ ລຳວ ໄດູ້ເວົ້ຳເລື່ອງທີ່ຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດໄດູ້ກັບໃຈໃໝຮ່ັບເຊື່ອນ ຳ ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ນັ້ນເກີດກຳນດີອົກດີໃຈ
ຢ່ຳງໃຫຍ ່
15:4 ແລູ້ວບັດມຳຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ນັ້ນກັບພວກທູດພິເສດພູ້ອມ
ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບພວກ ລຳວ ຢ່ຳງດີ ແລູ້ວພວກ ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳສູ່
ພີ່ນູ້ອງຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ຟັງເຖິງຄູ່ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດຜ່ຳນມືພວກ ລຳວ  
15:5 ແຕ່ໄດູ້ມີພວກຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໄດູ້ເວົ້ຳຂຶ້ນວ່ຳ “ພວກ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນຈ ຳເປັນຕູ້ອງເຂົ້ຳພິທີຕັດນ ຳ ກັບສັ່ງໃຫູ້ເຂົຳປະຕິບັດຕຳມກົດ-
ບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ ນ ຳ” 
15:6 ຝ່ຳຍພວກທູດພິເສດກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ຈັ່ງໄດູ້ມຳຮ່ວມປຶກສຳພິຈຳລະ-
ນຳກັນໃນເລື່ອງນັ້ນ 
15:7 ແລູ້ວຫລັງຈຳກປຶກສຳຫຳລືກັນຫລຳຍແລູ້ວ  ເປໂຕ ຈັ່ງຢືນຂຶ້ນເວົ້ຳກັບພວກ-
ເຂົຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກເອົຳຂູ້ອຍ
ອອກຈຳກພວກເຮົຳ ເພື່ອພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດຊິໄດູ້ຮັບຟັງເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດແລູ້ວ
ເຊື່ອ ໂດຍທຳງກຳນປະກຳດຂອງຂູ້ອຍນີ້ 
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15:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຮູູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງຄົນ ໄດູ້ຮັບຮູູ້ໃນພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ
ຄືກັນ ໂດຍກະລຸນຳມອບ ພຣະວິນຍຳນ ໄວູ້ຢູ່ກັບພວກເຂົຳຄືຈັ່ງໄດູ້ກະລຸນຳມອບ
ໄວູ້ໃຫູ້ຢູ່ກັບພວກເຮົຳ 
15:9 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຖືວ່ຳພວກເຮົຳທັງສອງຝ່ຳຍບໍ່ໄດູ້ແຕກຕ່ຳງກັນເລີຍ ຈັ່ງໄດູ້
ຊ ຳລະໃຈເຂົຳໃຫູ້ບ ລິສຸດໂດຍຄວຳມເຊື່ອຄືກັນ 
15:10 ຈັ່ງຊັ້ນ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຄຶດຢຳກລອງໃຈພຣະເຈົ້ຳບັດນີ້ ໂດຍກຳນວຳງ
ແອກໃສ່ຄ ຂອງພວກລູກສິດນັ້ນ ຂະນະທີ່ພວກພໍ່ຕະກູນຂອງເຮົຳຫລວື່ຳພວກເຮົຳ
ເອງກ ດີ ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິຮັບແບກໄດູ້ 
15:11 ແຕ່ພວກເຮົຳເຊື່ອວ່ຳ ເຮົຳເອງກ ຊິລອດພົ້ນໂດຍພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບພວກເຂົຳ ບໍ່ມີກຳນແຕກຕ່ຳງກັນ” 
15:12 ບັດນີ້ ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນກ ມິດລົງ ແລູ້ວຈັ່ງຟັງ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂປໂລ ຣຳຍງຳນ
ເຖິງເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນກັບເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນຕ່ຳງໆ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ
ຜ່ຳນທຳງໂຕເຂົຳຕອນຢູ່ນ ຳພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ 
15:13 ຫລັງຈຳກເວົ້ຳຈົບແລູ້ວ  ຢຳໂກໂບ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ໃຫູ້ຟັງ
ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ເດີ້ 
15:14 ຄື ຊີໂມນເປໂຕ ໄດູ້ບອກແລູ້ວວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຍຳມຄົນຕ່ຳງຊຳດ
ແລູ້ວ ເພື່ອຊິເລືອກເອົຳຄົນກຸ່ມໜຶ່ງອອກມຳຈຳກພວກເຂົຳເພື່ອພຣະນຳມຂອງ
ເພິ່ນເອງ 
15:15 ແລູ້ວນີ້ກ ເປັນໄປຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍຂອງຜູູ້ປະກຳດພຣະຄ ຳທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ 
15:16 ‘ຫລັງຈຳກນີ້ເຮົຳຊິກັບມຳອີກ ແລູ້ວຊິສູ້ຳງວິຫຳນຂອງກະສັດ ດຳວິດ ອັນທີ່ພັງ
ລົງແລູ້ວໃຫູ້ຂຶ້ນມຳໃໝ່ ເອີ້ ເຮົຳຊິກໍ່ມັນຂຶ້ນມຳອີກໃຫູ້ດີຄືເກົ່ຳ 
15:17 ເພື່ອມະນຸດຂອງໂລກຜູູ້ທີ່ຍັງຢູ່ຫັ້ນ ຊິໄດູ້ມີໂອກຳດສະແຫວງຫຳພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳນ ຳ ຄືພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດທັງປວງນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ເອີ້ນຊື່ຕຳມພຣະນຳມຂອງເຮົຳ 
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເພິ່ນຊິເຮັດໝົດຄູ່ແນວຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ນັ້ນ 
15:18 ຄືພຣະເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກດີໃນ ກິດຈະກຳນ ທັງໝົດຂອງເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ອະດີດຕະກຳນ
ສູ້ຳງໂລກມຳ’ 
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15:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຄຶດເຫັນວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ຄວນຊິສູ້ຳງບັນຫຳຫຍຸູ້ງຍຳກແນວນີ້ໃສ່
ຄົນຕ່ຳງຊຳດ ຜູູ້ທີ່ຫັນມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ 
15:20 ແຕ່ວ່ຳ ເຮົຳຄວນຊິຂຽນໜັງສືຝຳກໄປຮອດເຂົຳ ແນະນ ຳວ່ຳ ຄວນຍົກເວັ້ນ
ຈຳກແນວກິນທີ່ຖວຳຍໃຫູ້ຮູບເຄົຳລົບ ກັບຈຳກກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ກັບຈຳກກຳນກິນຊີ້ນ
ສັດທີ່ຖືກຮັດຄ ຕຳຍ ພູ້ອມທັງເວັ້ນຈຳກກຳນກິນເລືອດ ແຄ່ນີ້ເອງ 
15:21 ຄືຕັ້ງແຕ່ບູຮຳນນະກຳນມຳ  ພຣະຄ ຳ ໜັງສື ໂມເຊ ເຄີຍໄດູ້ຮັບກຳນອ່ຳນໃນ
ໝົດຄູ່ເມືອງທີ່ມີຄົນປະກຳດເຖິງ ລຳວ ຢູ່ໃນສຳລຳທ ຳ ໃນຄູ່ວັນຊະບຳໂຕມື້ຢຸດພັກ
ນັ້ນ” 
15:22 ບັດຟັງແລູ້ວ ພວກທູດພິເສດກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ພູ້ອມທັງຄູ່ຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້
ເຊື່ອຢູ່ນັ້ນ ເຫັນດີເຫັນຊອບທີ່ຊິເລືອກຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຂົຳສົ່ງໄປເມືອງ ອັນຕີ-
ໂອເຂຍ  ໄປກັບ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ  ແລູ້ວກ ມີ  ຢູດຳ ທີ່ມີຊື່ອີກວ່ຳ ບຳຣະ-
ຊັບບຳ  ກັບ ຊີລຳ  ຊຶ່ງສອງຄົນນີ້ມີບົດບຳດສ ຳຄັນໃນພວກພີ່ນູ້ອງ 
15:23 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຂຽນຈົດໝຳຍຝຳກໃຫູ້ຖືໄປວ່ຳ “ທູດພິເສດກັບຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ 
ພູ້ອມທັງພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ທຳງນີ້ ຈັ່ງຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ
ພວກເຈົ້ຳ ພີ່ນູ້ອງໃນພຣະເຈົ້ຳຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ຢູ່ເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ຢູ່ແຄວູ້ນ ຊີ-
ເຣຍ  ກັບຢູ່ແຄວູ້ນ ກີລີເກຍ  
15:24 ເນື່ອງຈຳກວ່ຳພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນເຖິງຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຮົຳຢູ່ທຳງນີ້ ໄດູ້ອອກ
ໄປຫຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳລຳງແນວທີ່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳປັ່ນປ່ວນໃຈໂດຍຄ ຳ
ສອນວ່ຳ ‘ເຈົ້ຳຕູ້ອງເຂົ້ຳພິທີຕັດກັບຮັກສຳກົດບັນຍັດນ ຳຈັ່ງຊິລອດພົ້ນໄດູ້’ ແຕ່ວ່ຳ
ພວກນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດຫລືຄ ຳສັ່ງໃດໆ ຈຳກພວກເຮົຳແນວນັ້ນເລີຍ 
15:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງພູ້ອມໃຈ ເຫັນດີເຫັນຊອບ ທີ່ຊິໃຊູ້ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ເຮົຳເລືອກ
ໄວູ້ ໃຫູ້ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳພູ້ອມກັບ ບຳຣະນຳບຳ ກັບ ໂປໂລ  ຜູູ້ເປັນທີ່ຮັກແພງໃນ
ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
15:26 ເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ອຸທີດຊີວິດຂອງເຂົຳ ສ່ຽງໄພເພື່ອພຣະນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳຂອງເຮົຳມຳແລູ້ວ 



407  ກິດຈະກຳນ 
15:27 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຢູ່ທຳງນີ້ຈັ່ງໃຊູ້ ຢູດຳ ກັບ ຊີລຳ ມຳ ເປັນຜູູ້ຊິຢືນຢັນຂໍ້ຄວຳມ
ທີ່ເຮົຳໄດູ້ປຶກສຳຫຳລືຕົກລົງກັນໄວູ້  ຈັ່ງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງສຽງຈຳກປຳກຂອງເຂົຳ
ໂດຍກົງ 
15:28 ຍູ້ອນວ່ຳທັງ ພຣະວິນຍຳນ ພູ້ອມທັງພວກພວກເຮົຳ ກ ເຫັນສົມຄວນທີ່ຊິບໍ່
ວຳງພຳລະໜັກໜຳອີຫຍັງແນວນີ້ໃສ່ພວກເຈົ້ຳ ເວັ້ນໄວູ້ແຕ່ຂໍ້ນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ແນວ
ໝູ່ນັ້ນທີ່ຈ ຳເປັນຕໍ່ໄປນີ້ 
15:29 ຄືວ່ຳພວກເຈົ້ຳຄວນຊິງົດກຳນກິນອຳຫຳນທີ່ເຂົຳໄດູ້ບູຊຳໃຫູ້ຮູບເຄົຳລົບ ກັບ
ເລືອດ ກັບຊີ້ນສັດທີ່ຖືກຮັດຄ ຕຳຍ ກັບກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮັກສຳໂຕໄວູ້
ຈຳກແນວໝູ່ນີ້ກ ຊິເປັນກຳນດີແລູ້ວ ຂ ໃຫູ້ຢູ່ດີມີແຮງເດີ້” 
15:30 ບັດລຳຈຳກກັນແລູ້ວ ຄົນໝູ່ນັ້ນກ ເດິນທຳງໄປເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ແລູ້ວບັດ
ໄດູ້ເອີ້ນໝູ່ພີ່ນູ້ອງມຳໂຮມກັນແລູ້ວ ຈັ່ງມອບຈົດໝຳຍສະບັບນັ້ນໃຫູ້ 
15:31 ພ ແຕ່ໄດູ້ອ່ຳນແລູ້ວ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງກ ດີອົກດີໃຈໃນຄ ຳປອບໂຍນໜຸນໃຈນັ້ນ 
15:32 ຝ່ຳຍ ຢູດຳ ກັບ ຊີລຳ ນັ້ນ ຊຶ່ງເຂົຳເອງເປັນຜູູ້ພະຍຳກອນຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳໜຸນໃຈໃຫູ້ພວກພີ່ນູ້ອງຕໍ່ອີກຫລຳຍແນວໃຫູ້ມີກ ຳລັງໃຈຂຶ້ນ 
15:33 ບັດເຂົຳພັກເຊົຳເມື່ອຍຢູ່ນັ້ນຈັກໜ່ອຍແລູ້ວ ພວກພີ່ນູ້ອງກ ສົ່ງເຂົຳອອກໄປ 
ຈັ່ງຝຳກພົນສັນຕິພຳບໄປຍັງພວກທູດພິເສດໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
15:34 ແຕ່ວ່ຳ ສ່ວນ ຊີລຳ ນັ້ນ  ລຳວ ເຫັນດີທີ່ຊິຢູ່ນັ້ນຕໍ່ໄປອີກ 
15:35 ແລູ້ວຝ່ຳຍ ໂປໂລ ກັບ ບຳຣະນຳບຳ  ເຂົຳກ ຢູ່ໃນເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ຕໍ່ໄປຄື
ກັນ ຈັ່ງໄດູ້ສອນກັບປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ກັບຄົນອື່ນໆ ອີກຫລຳຍ
ຄົນນ ຳ 
15:36 ແລູ້ວຕໍ່ມຳອີກຫລຳຍມື້  ໂປໂລ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບ ບຳຣະນຳບຳ ວ່ຳ “ໃຫູ້ເຮົຳຍູ້ອນ
ກັບໄປຍຳມພວກພີ່ນູ້ອງໃນຄູ່ເມືອງໝູ້ອງທີ່ເຮົຳເຄີຍປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳແລູ້ວເຖິ ໄປຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງວ່ຳພວກເຂົຳເປັນຈັ່ງໃດ” 
15:37 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍ ບຳຣະນຳບຳ ຄຶດຢຳກພຳ ໂຢຮັນ  ຜູູ້ມີຊື່ອີກວ່ຳ  ມຳຣະໂກ  ໄປນ ຳ 



ກິດຈະກຳນ  408 
15:38 ແຕ່ ໂປໂລ ບໍ່ເຫັນສົມຄວນທີ່ຊິພຳ ໂຢຮັນ ໄປນ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳຄຳວກ່ອນນັ້ນໂຕ
ເຂົຳໄດູ້ປະຖິ້ມທູດທັງສອງນັ້ນໄວູ້ໃນແຄວູ້ນ ປ ຳຟີເລຍ  ໜປີະເມືອບູ້ຳນແທນທີ່ຊິ
ເຮັດກຳນງຳນນ ຳກັນ 
15:39 ແລູ້ວໄດູ້ເກີດມີກຳນຂັດແຍູ້ງກັນຢ່ຳງໃຫຍ່ໃນເລື່ອງນີ້ ເລີຍຕູ້ອງແຍກກັນໄປ
ຄົນລະທຳງ  ບຳຣະນຳບຳ ຈັ່ງພຳ ໂຢຮັນ-ມຳຣະໂກ ນັ້ນ ລົງເຮືອໄປເກຳະ ກຸບໂຣ  
15:40 ແຕ່ ໂປໂລ  ລຳວ ໄດູ້ເລືອກເອົຳນຳຍ ຊີລຳ ໄປນ ຳ ລຳວ  ແລູ້ວພວກພີ່ນູ້ອງໄດູ້
ຝຳກເຂົຳທັງສອງໄວູ້ໃນຮົ່ມພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳກ່ອນທີ່ອອກໄປ 
15:41 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງອອກໄປຮອດທົ່ວແຄວູ້ນ ຊີເຣຍ  ກັບແຄວູ້ນ ກີລີເກຍ  ໄປໜຸນ
ນໍ້ຳໃຈກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຕ່ຳງໆ ໃຫູ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 16 
16:1 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ໄປຮອດເມືອງ ເດຣະບຳ  ກັບເມືອງ ລີຊະທຳ  ນີ້ແຫລະ ຢູ່ນັ້ນ
ກ ມີລູກສິດຄົນໜຶ່ງຊື່  ຕີໂມທຽວ  ເປັນລູກຊຳຍຂອງຍິງ ຊຳວຢິວ ຄົນໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອ
ແລູ້ວ ແຕ່ພໍ່ ຕີໂມທຽວ ເປັນຄົນເກຣັກ 
16:2 ສ່ວນ ຕີໂມທຽວ ນັ້ນ ມີຊື່ສຽງດີໃນໝູ່ພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ລີຊະທຳ  ກັບເມືອງ 
ອິໂກນີອົນ  
16:3  ໂປໂລ ຈັ່ງຄຶດຢຳກໃຫູ້ ຕີໂມທຽວ ໄປນ ຳ ເລີຍໃຫູ້ເຂົຳເຂົ້ຳພິທີຕັດ ຍູ້ອນເຫັນ
ແກ່ພວກຢິວທີ່ຢູ່ເມືອງຕ່ຳງໆ ຢູ່ແຖວນັ້ນ ຍູ້ອນພວກເຂົຳຄູ່ຄົນຮູູ້ຈັກວ່ຳພໍ່ຂອງ ຕີ-
ໂມທຽວ ເປັນຄົນເກຣັກ 
16:4 ບັດພວກ ໂປໂລ ໄດູ້ຜ່ຳນໄປເມືອງຕ່ຳງໆ ເຂົຳກ ໄດູ້ນ ຳເອົຳຈົດໝຳຍຂໍ້ຕົກລົງ-
ມຳຈຳກພວກທູດພິເສດ ກັບຈຳກພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍກຸ່່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳ-
ເລັມ  ມອບໄວູ້ໃຫູ້ຄົນທັງຫລຳຍໃນຄູ່ເມືອງ 
16:5 ຈັ່ງຊັ້ນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງໝົດຈັ່ງແຂງແຮງຂຶ້ນໃນຄວຳມເຊື່ອ ແລູ້ວຈ ຳນວນຄົນທີ່
ຮັບເຊື່ອກ ໄດູ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫລຳຍຄູ່ມື້ 
16:6 ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ເດິນທຳງຜ່ຳນໄປທົ່ວແຄວູ້ນ ຟີເຄຍ  ກັບແຄວູ້ນ ຄຳລຳເຕຍ 
ແລູ້ວ  ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍຫູ້ຳມໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຂົ້ຳປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ໃນ
ເຂດ ເອເຊຍ  



409  ກິດຈະກຳນ 
16:7 ແລູ້ວຫລັງຈຳກພວກເຂົຳໄປຮອດແຄວູ້ນ ມີເຊຍ  ກ ພະຍຳຍຳມຊິເຂົ້ຳໄປໃນ
ແຄວູ້ນ ບິທເີນຍ  ແຕ່ ພຣະວິນຍຳນ ບໍ່ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເຂົ້ຳຄືກັນ 
16:8 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳໄດູ້ເດິນທຳງຜ່ຳນແຄວູ້ນ ມີເຊຍ  ກ ໄດູ້ລົງມຳຍັງເມືອງ ໂທ-
ອຳດ  
16:9 ແລູ້ວໃນເວລຳກຳງຄືນ  ໂປໂລ ໄດູ້ຝັນເຫັນຜູູ້ຊຳຍຊຳວ ມຳເກໂດເນຍ ຄົນໜຶ່ງ 
ຢືນຢູ່ອູ້ອນວອນວ່ຳ “ຂ ກະລຸນຳມຳຊ່ອຍພວກຂູ້ອຍໃນແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ ນີ້ແ
ໜ່ທູ້ອນ” 
16:10 ພ ແຕ່ ໂປໂລ ໄດູ້ເຫັນນິມິດນັ້ນແລູ້ວ ພວກເຮົຳຈັ່ງຕັ້ງໃຈຫຳໂອກຳດທັນທີທີ່ຊິ
ໄປແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  ຍູ້ອນເຂົ້ຳໃຈແນ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໃຫູ້ໄປປະກຳດ
ຂ່ຳວປະເສີດກັບຄົນຢູ່ແຄວູ້ນນັ້ນ 
16:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດໄດູ້ລົງເຮືອອອກຈຳກເມືອງ ໂທອຳດ ແລູ້ວກ ແລ່ນກົງໄປເກຳະ  
ຊຳໂມທຳເກ  ແລູ້ວບັດມື້ອື່ນມຳກ ໄດູ້ຮອດເມືອງ ເນອຳໂປລີ  
16:12 ແລູ້ວຈຳກນັ້ນກ ໄດູ້ໄປຮອດເມືອງ ຟີລິບປອຍ  ທີ່ເປັນເມືອງເອກໃນແຖວໆ 
ນັ້ນ ຂອງເຂດແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  ກັບເປັນຫົວເມືອງຂື້ນຂອງ ໂຣມ ນ ຳ ພວກ
ເຮົຳຈັ່ງພັກຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນຫລຳຍມື້ 
16:13 ແລູ້ວໃນມື້ຢຸດພັກງຳນນັ້ນ ພວກເຮົຳໄດູ້ ອອກຈຳກເມືອງໄປຝັ່ງແມນ່ໍ້ຳ ທີ່
ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳຕຳມຫລັກເປັນໝູ້ອງສ ຳລັບກຳນອະທິຖຳນ ຈັ່ງໄດູ້ນັ່ງຊຸມກັບພວກແມ-່
ຍິງທີ່ຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ນັ້ນ 
16:14 ແລູ້ວມີຍິງຄົນໜຶ່ງຊື່  ລີເດຍ  ໄດູ້ຍິນພວກເຮົຳເວົ້ຳ ຍິງນັ້ນມຳຈຳກເມືອງ ທົວ-
ເຕຣຳ  ເປັນຄົນຂຳຍຜູ້ຳສີມ່ວງ ກັບເປັນຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບນັບຖືພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດໃຈເຂົຳໃຫູ້ຕັ້ງໃຈຟັງໃນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ ໂປໂລ ເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
16:15 ແລູ້ວຍິງຜູູ້ນັ້ນພູ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງເຂົຳໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳ ແລູ້ວຈັ່ງອູ້ອນ-
ວອນຕໍ່ພວກເຮົຳວ່ຳ “ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳເຫັນວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ເປັນຄົນຈົ່ງຮກັພັກດີຕໍ່ພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ ກ ເຊີນເຂົ້ຳມຳພັກອຳໄສໃນເຮືອນຂອງຂູ້ອຍເຖິ” ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຊັກຊວນຢູ່
ຈັ່ງຊັ້ນຈົນກວ່ຳພວກເຮົຳຂັດໃຈເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
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16:16 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ບັດພວກເຮົຳພວມໄປອະທຖິຳນຢູ່ ພ ດີມີຍິງສຳວຄົນ
ໜຶ່ງທີ່ມີຜີເຂົ້ຳສິງ ເປັນຜີອອກຄ ຳທ ຳນຳຍ ໄດູ້ມຳພໍ້ກັບພວກເຮົຳ ແລູ້ວພວກນຳຍ
ຂອງຍິງສຳວນັ້ນໄດູ້ກ ຳໄລຫລຳຍຂະໜຳດໂດຍກຳນທຳຍຂອງເຂົຳ 
16:17 ແລູ້ວຍິງສຳວນັ້ນໄດູ້ຕິດຕຳມ ໂປໂລ ກັບພວກເຮົຳໄປ ຮູ້ອງວ່ຳ “ຄົນໝູ່ນີ້ເປັນ
ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູງສຸດ ໄດູ້ມຳປ່ຳວປະກຳດທຳງລອດພົ້ນໃຫູ້ຄົນເຮົຳທັງ-
ຫລຳຍ” 
16:18 ຍິງຄົນນັ້ນໄດູ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເປັນເວລຳຫລຳຍມື້ ສ່ວນ ໂປໂລ ກ ເກີດກວນໃຈ
ຫລຳຍ ຈັ່ງຫັນໜູ້ຳສັ່ງຜີນັ້ນວ່ຳ “ເຮົຳສັ່ງມຶງ ໃນພຣະນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
ໃຫູ້ອອກຈຳກຍິງຜູູ້ນີ້ທັນທເີລີຍ” ແລູ້ວຜີນັ້ນໄດູ້ອອກຈຳກຍິງໃນໂມງນັ້ນເລີຍ 
16:19 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກນຳຍຂອງຍິງນັ້ນ ບັດເຫັນວ່ຳໝົດຫວັງທີ່ຊິໄດູ້ເງິນຕໍ່ໄປອີກ  
ພວກເຂົຳຈັ່ງຈັບ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ  ລຳກອອກມຳຕໍ່ໜູ້ຳເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງຢູ່ໜູ້ຳຕະ-
ຫລຳດ 
16:20 ບັດນ ຳມຳຮອດຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຄົນພວກນີ້ເປັນພວກ
ຄົນ ຢິວ  ໄດູ້ກໍ່ກຳນວຸູ້ນວຳຍຫລຳຍໃນເມືອງຂອງເຮົຳນີ້ 
16:21 ກັບໄດູ້ສອນທ ຳນຽມແປກໆ ທີ່ຜິດກົດໝຳຍຂອງພວກຊຳວ ໂຣມ ເຮົຳ ເປັນ
ແນວທີ່ຊິຮັບຫລືນັບຖືບໍ່ໄດູ້ເລີຍ” 
16:22 ບັດນີ້ ປະຊຳຊົນກ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນມຳຕໍ່ຕູ້ຳນ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ  ຝ່ຳຍຄະນະເຈົ້ຳ-
ໜູ້ຳທີ່ເມືອງນັ້ນໄດູ້ກະຊຳກເສື້ອຂອງ ລຳວ ທັງສອງອອກ ແລູ້ວສັ່ງໃຫູ້ເອົຳໄມູ້ແສູ້
ຄູ້ຽນຕີ 
16:23 ບັດໄດູ້ຂູ້ຽນຫລຳຍບຳດແລູ້ວ ຈັ່ງຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ ສັ່ງນຳຍຄຸກໃຫູ້ເຝົ້ຳຮັກສຳ
ໄວູ້ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ 
16:24 ນຳຍຄຸກບັດຮັບຄ ຳສັ່ງຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຈັ່ງນ ຳ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ໂຍນເຂົ້ຳໄປຄຸມ
ຂັງໄວູ້ໃນຫູ້ອງຂັງຊັ້ນໃນ ແລູ້ວໃສ່ໂສູ້ທີ່ຂໍ້ຕີນຂອງພວກເຂົຳໄວູ້ຢ່ຳງແໜູ້ນໜຳ 
16:25 ແຕ່ຕອນທ່ຽງຄືນ  ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ພວມອະທຖິຳນກັບຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກນັກໂທດຢູ່ນັ້ນໄດູ້ຟັງຢູ່ 
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16:26 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ໄດູ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່ຳງແຮງ ຈົນຮຳກຖຳນຂອງ
ຄຸກໄດູ້ສັ່ນສະເທືອນ ແລູ້ວປະຕູຂອງຄຸກໄດູ້ເປີດອອກໝົດຄູ່ບຳນ ເຄື່ອງຈອງຈ ຳ
ກ ໄດູ້ຫລຸດທັນທຈີຳກນັກໂທດໝົດຄູ່ຄົນ 
16:27 ຝ່ຳຍນຳຍຄຸກກ ຕື່ນຂຶ້ນເຫັນປະຕູຄຸກເປີດຢູ່ ຄຶດວ່ຳພວກນັກໂທດໜໄີປໝົດ
ແລູ້ວ ຈັ່ງເກືອບດຳບອອກມຳໝຳຍວ່ຳຊິຂູ້ຳໂຕຕຳຍ 
16:28 ແຕ່ ໂປໂລ ໄດູ້ຮູ້ອງອອກສຽງດັ່ງວ່ຳ “ຢ່ຳທ ຳລຳຍໂຕເອງເລີຍ ພວກເຮົຳຍັງຢູ່
ນີ້ໝົດຄູ່ຄົນ” 
16:29 ບັດນີ້ ນຳຍຄຸກຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ໄຕູ້ໄຟມຳ ແລູ້ວແລ່ນໂຕສັ່ນເຂົ້ຳໄປຂຳບລົງກົງໜູ້ຳ 
ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ  
16:30 ແລູ້ວກ ພຳ ລຳວ ທັງສອງອອກມຳເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຂູ້ອຍນີ້ຕູ້ອງເຮັດ
ແນວໃດຈັ່ງຊິລອດພົ້ນໄດູ້” 
16:31  ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳເດີ້ 
ແລູ້ວເຈົ້ຳຈັ່ງຊິລອດພົ້ນໄດູ້ ພູ້ອມທັງເຮືອນຂອງເຈົ້ຳນ ຳ” 
16:32 ແລູ້ວ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ຈັ່ງບອກ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ນຳຍຄຸກຟັງ ພູ້ອມ
ກັບຄູ່ຄົນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົຳນ ຳ 
16:33 ແລູ້ວໃນກຳງຄືນໂມງດຽວນັ້ນເອງ ນຳຍຄຸກຈັ່ງນ ຳ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ອອກໄປ
ລູ້ຳງແຜຮອຍຄູ້ຽນຕີນັ້ນ ກັບໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳພູ້ອມທັງຄູ່ຄົນໃນເຮືອນຂອງເຂົຳ
ນ ຳ 
16:34 ແລູ້ວບັດນຳຍຄຸກໄດູ້ພຳ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົຳ ເຂົຳຈັດ
ໂຕະລູ້ຽງພວກ ລຳວ  ສະແດງຄວຳມຍິນດີຢ່ຳງໃຫຍ່ຍູ້ອນໄດູ້ຮັບເຊື່ອແລູ້ວໃນ
ພຣະເຈົ້ຳພູ້ອມທັງເຮືອນນ ຳ 
16:35 ບັດແຈູ້ງແລູ້ວ ຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງຈັ່ງໃຊູ້ພວກນຳຍປະຈ ຳກຳນໄປ ສັ່ງວ່ຳ 
“ໃຫູ້ປ່ອຍຜູູ້ຊຳຍສອງຄົນນັ້ນເດີ້” 
16:36 ນຳຍຄຸກຈັ່ງບອກ ໂປໂລ ວ່ຳ “ຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງໄດູ້ໃຊູ້ຄົນມຳບອກໃຫູ້
ປ່ອຍພວກເຈົ້ຳ ຈັ່ງຊັ້ນບັດນີ້ເຊີນອອກມຳເຖິ ໄປໂດຍສັນຕິພຳບເລີຍ” 
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16:37 ແຕ່ ໂປໂລ ໄດູ້ຄູ້ຳນວ່ຳ “ຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງນັ້ນໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ຄູ້ຽນຕີເຮົຳ ຜູູ້
ເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ ຕໍ່ໜູ້ຳຄົນທັງຫລຳຍກ່ອນໄດູ້ຕັດສິນຄວຳມ ກັບໄດູ້ຄຸມຂັງ
ເຮົຳໄວູ້ໃນຄຸກນ ຳ ບັດນີ້ພວກເຂົຳຄຶດຊິໃຫູ້ເຮົຳອອກໄປເປັນກຳນລັບບໍ້ ບໍ່ໄດູ້ແລູ້ວ 
ໃຫູ້ພວກເຂົຳມຳນ ຳເຮົຳອອກໄປເປັນທຳງກຳນເດີ້” 
16:38 ບັດນີ້ ພວກນຳຍປະຈ ຳກຳນຈັ່ງເອົຳຄວຳມໄປແຈູ້ງຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງ 
ບັດຄະນະເຈົ້ຳເມືອງໄດູ້ຍິນວ່ຳ ລຳວ ທັງສອງເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ ກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນ 
16:39 ແລູ້ວຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ເມືອງຈັ່ງມຳວິ່ງວອນຮູ້ອງຂ ໂທດ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ເປັນ
ຢ່ຳງໃຫຍ່ ໄດູ້ນ ຳເຂົຳອອກຈຳກຄຸກ ແລູ້ວຈັ່ງຂ ເຊີນໃຫູ້ເຂົຳອອກຈຳກເມືອງໄປ 
16:40 ບັດເຂົຳທັງສອງໄດູ້ອອກຈຳກຄຸກໄປແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ແວະເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງ
ນຳງ ລີເດຍ  ບັດໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນພວກພີ່ນູ້ອງກ ເວົ້ຳໜຸນນໍ້ຳໃຈພວກເຂົຳແລູ້ວຈັ່ງລຳ
ໄປ 
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17:1 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ໄດູ້ເດິນທຳງຜ່ຳນເມືອງ  ອ ຳຟີໂປລີ  ກັບເມືອງ  ອຳ-
ໂປໂລນີ  ແລູ້ວ ຈັ່ງມຳຮອດເມືອງ  ເທຊະໂລນິກ  ຢູ່ນັ້ນກ ມີສຳລຳທ ຳຂອງພວກ-
ຢິວຄືກັນ 
17:2  ໂປໂລ ຈັ່ງເຂົ້ຳໄປຮ່ວມກັບພວກຄົນ ຢິວ ຢູ່ໃນນັ້ນຕຳມທີ່ເຄີຍ ໄດູ້ອູ້ຳງເຫດ-
ຜົນຈຳກຂໍ້ຄວຳມໃນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂຕູ້ຕອບກັນກັບເຂົຳຢູ່ນັ້ນໃນມື້ຢຸດ
ພັກວັນຊະບຳໂຕ ເປັນເວລຳຮອດສຳມອຳທິດ 
17:3 ໄດູ້ໄຂຂໍ້ຄວຳມອອກຊີ້ແຈງ ເຖິງພິສູດວ່ຳຈ ຳເປັນທີ່ ພຣະຄຣິດ ຕູ້ອງທົນທຸກທ -
ລະມຳນຄຶງປະຫຳນ ແລູ້ວຈັ່ງເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ກັບໄດູ້ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ ພຣະ-
ເຢຊູ ອົງນີ້ເນຳະທີ່ເຮົຳປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນີ້ ຄື ພຣະຄຣິດ ພຣະຜູູ້ໂຜດອົງນັ້ນ
ເອງ” 
17:4 ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຂົຳໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ແລູ້ວຈັ່ງເຂົ້ຳຮ່ວມກັນກັບ ໂປໂລ ກັບ 
ຊີລຳ  ພວກນີ້ເປັນຊຳວເກຣັກຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳມີຈ ຳນວນຫລຳຍ ກັບມີພວກ
ແມຍິ່ງຜູູ້ມີຖຳນະກ ບໍ່ນູ້ອຍທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອນ ຳ 
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17:5 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຢິວຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອກ ເກີດອິດສຳບັງບຽດ ຈັ່ງໄປຄົບຄຶດກັບຄົນອັນ-
ທະພຳນຕຳມຕະຫລຳດ ລວບລວມຄົນມຳເປັນຝູງຊົນ ກໍ່ກຳນກະບົດອຳລະວຳດ
ໃນບູ້ຳນເມືອງ ແລູ້ວບຸກເຂົ້ຳເຮືອນຂອງ ຢຳຊົນ  ຕັ້ງໃຈວ່ຳຊິຈັບ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ 
ລຳກອອກມຳມອບໄວູ້ໃຫູ້ໄທບູ້ຳນໄທເມືອງ 
17:6 ແຕ່ບັດບໍ່ພໍ້ພວກ ລຳວ  ຈັ່ງລຳກ ຢຳຊົນ  (ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນ) ອອກມຳ ພູ້ອມທັງ
ພວກພີ່ນູ້ອງຜູູ້ລຳງຄົນ ນ ຳໄປຫຳຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ຂອງເມືອງ ຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ຄົນໝູ່
ນີ້ໄດູ້ຄວໍ່ຳຮອດທັງແຜ່ນດິນໂລກເລີຍ ແລູ້ວກ ໄດູ້ມຳກໍ່ກວນຢູ່ບ່ອນນີ້ນ ຳ 
17:7 ແລູ້ວ ຢຳຊົນ ຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບພວກເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວພັກພວກຄົນໝູ່ນີ້ໄດູ້ເຮັດ
ແນວທີ່ຜິດຄ ຳສັ່ງຂອງຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  ໂດຍບອກສອນກັນວ່ຳມີກະສັດອີກອົງ
ໜຶ່ງຄື ພຣະເຢຊູ ” 
17:8 ບັດພ ຄະນະເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ຂອງເມືອງກັບປະຊຳຊົນ ໄດູ້ຍິນແນວນັ້ນ ກ ເກີດປັ່ນ-
ປ່ວນຮູ້ອນໃຈຫລຳຍ 
17:9 ແລູ້ວໄດູ້ເອີ້ນເອົຳຄ່ຳປະກັນໂຕຈຳກ ຢຳຊົນ ກັບຄົນອື່ນໆ ນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງປ່ອຍ
ໄປ 
17:10 ແລູ້ວພວກພີ່ນູ້ອງໄດູ້ສົ່ງ ໂປໂລ ກັບ ຊີລຳ ອອກໄປຢ່ຳງໄວໆ ໄປຍັງເມືອງ 
ເບໂຣຢຳ ເປັນເວລຳກຳງຄືນ ບັດຮອດແລູ້ວພວກ ລຳວ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳ
ຂອງພວກຢິວຄືເກົ່ຳ 
17:11 ແຕ່ວ່ຳຊຳວເມືອງ ເບໂຣຢຳ ນັ້ນ ເປັນຄົນສຸພຳບ ຈິດໃຈສູງກວ່ຳຊຳວເມືອງ 
ເທຊະໂລນິກ  ຄືເຂົຳໄດູ້ຮັບ ພຣະຄ ຳ ໂດຍຄວຳມເຕັມອົກເຕັມໃຈ ກັບໄດູ້ຄົ້ນຄວູ້ຳ
ໃນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຄູ່ມື້ເພື່ອຊິຮູູ້ວ່ຳ ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູນ່ັ້ນໄດູ້ເປັນຈິງອີຫລີ
ຄືກັນກັບກ່ຳວມຳນັ້ນ 
17:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ໄດູ້ມີ ຊຳວຢິວ ຫລຳຍຄົນໃນພວກເຂົຳທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ພູ້ອມກັບແມຍິ່ງ
ເກຣັກຜູູ້ມີຖຳນະ ຮ່ວມທັງຜູູ້ຊຳຍຊຳວເກຣັກນ ຳກ ບໍ່ນູ້ອຍ 
17:13 ແຕ່ບັດພວກຢິວໃນເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຮູູ້ວ່ຳ  ໂປໂລ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປປະກຳດ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນເມືອງ ເບໂຣຢຳ ຄືກັນ ເຂົຳໄດູ້ມຳຍຸແຫຍ່ປຸກລະດົມ
ປະຊຳຊົນຢູ່ນັ້ນນ ຳ 



ກິດຈະກຳນ  414 
17:14 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ພວກພີ່ນູ້ອງຈັ່ງສົ່ງ ໂປໂລ ອອກໄປທຳງທະເລ ແຕ່ 
ຊີລຳ ກັບ ຕີໂມທຽວ ກ ພັກຢູ່ນັ້ນຕໍ່ 
17:15 ແລູ້ວຝ່ຳຍໝູ່ພີ່ນູ້ອງທີ່ໄປສົ່ງ ໂປໂລ ນັ້ນ ໄດູ້ໄປສົ່ງຮອດນະຄອນ ອຳແຖນ  
ແລູ້ວບັດພ ໄດູ້ຮັບຝຳກຄ ຳສັ່ງຂອງ ໂປໂລ ໃຫູ້ໄປບອກ ຊີລຳ ກັບ ຕີໂມທຽວ  ຄືໃຫູ້
ຟູ້ຳວໄປຫຳ ໂປໂລ ໄວໆ ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຈຳກໄປ 
17:16 ບັດ ໂປໂລ ຄອງຖູ້ຳ ຊີລຳ ກັບ ຕີໂມທຽວ ຢູ່ໃນນະຄອນ ອຳແຖນ ນັ້ນ ລຳວກ 
ເດືອດຮູ້ອນໃນໃຈບັດເຫັນວຳ່ມີແຕ່ຮູບເຄົຳລົບເຕັມໄປທົ່ວເມືອງ 
17:17 ຈັ່ງຊັ້ນ  ລຳວ ເລີຍເຂົ້ຳໃນສຳລຳທ ຳໂຕູ້ຕອບກັບພວກຄົນ ຢິວ  ກັບຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ພູ້ອມທັງຄົນຕ່ຳງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຕະຫລຳດຄູ່ມື້ໆ 
17:18 ແລູ້ວບັດນີ້ ມນັີກປັດຊະຍຳຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກ ເອປີກູຣຽວ  ກັບໃນພວກ ຊະ-
ໂຕອິກ ໄດູ້ຮັບກັບ ໂປໂລ  ແລູ້ວຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳ “ຄົນຜູູ້ນີ້ມຳເວົ້ຳອີຫຍັງແນວທີ່ບໍ່ເປັນ
ສຳລະ” ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນວ່ຳ “ເບິ່ງຊົງຄືເຂົຳພວມປະກຳດເລື່ອງພະແປກໆ 
ຈຳກຕ່ຳງຖິ່ນ” ກໍ່ພວກເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນຍູ້ອນວ່ຳ ໂປໂລ ພວມປະກຳດເລື່ອງ ພຣະ-
ເຢຊູ ກັບກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຂອງເພິ່ນ 
17:19 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງພຳ ໂປໂລ ຂຶ້ນໄປສະພຳ ອຳເຣໂອປຳໂກ  (ຢູ່ຍອດພູ ພະ-
ອັງຄຳນ ) ແລູ້ວຖຳມລຳວວ່ຳ “ພວກເຮົຳຂ ຢຳກຮັບຟັງວ່ຳ ຄ ຳສອນໃໝ່ໆ  ທີ່ເຈົ້ຳ
ເວົ້ຳນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ 
17:20 ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳໄດູ້ເອົຳເລື່ອງແປກໆ ມຳເຂົ້ຳຫູຂອງເຮົຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຢຳກ
ຮູູ້ຈັກໃນເລື່ອງນີ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຈັ່ງໃດ” 
17:21 (ເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນວ່ຳ ຊຳວ ອຳແຖນ  ກັບຊຳວຕ່ຳງຊຳດຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ເວ-
ລຳໃນແນວອື່ນໆ ນອກຈຳກຊິເວົ້ຳຫລືຊິຮັບຟັງໃນເລື່ອງແນວແປກໆ ໃໝ່ໆ) 
17:22 ບັດນີ້  ໂປໂລ ຈັ່ງຢືນຂຶ້ນຕໍ່ໜູ້ຳຄົນໝູ່ນັ້ນຢູ່ກຳງສະພຳເທິງໂນນພູ ພະອັງ-
ຄຳນ  ແລູ້ວຕັ້ງຕົ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນຊຳວນະຄອນ ອຳແຖນ  ຜູູ້ຂູ້ຳຄຶດເຫັນວ່ຳພວກ
ເຈົ້ຳນັບຖືພວກພະຕ່ຳງໆ ຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດ 
17:23 ຍູ້ອນວ່ຳບັດຜູູ້ຂູ້ຳເດິນທຳງມຳ ໄດູ້ສັງເກດແນວໜຶ່ງທີ່ພວກເຈົ້ຳນົບໄຫວູ້ນັ້ນ 
ຄືຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນແທ່ນບູຊຳແທ່ນໜຶ່ງທີ່ມີຄ ຳຈຳລຶກໄວູ້ວ່ຳ ‘ເຖິງພະທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູູ້ຈັກ’ 
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ຈັ່ງຊັ້ນຜູູ້ຂູ້ຳຂ ປະກຳດຊີ້ແຈງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງພະຜູູ້ນັ້ນທີ່ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຮູູ້-
ຈັກ ແຕ່ຍັງຫຳນົບຫຳໄຫວູ້ຢູ່ 
17:24 ຄືພຣະຜູູ້ນີ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງໂລກ ກັບໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຢູ່ໃນຫັ້ນ 
ແລູ້ວຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງຟູ້ຳສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນໂລກນີ້ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້
ສະຖິດຫລືອຳໄສຢູ່ໃນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມຳໂດຍມືຄົນ 
17:25 ແລູ້ວເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນຂຳບໄຫວູ້ໂດຍມືຄົນ ຄືວ່ຳຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງໃຫູ້ໃຜປະ-
ຕິບັດລູ້ຽງເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ນີ້ໂຜດໃຫູ້ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວມີຊີວິດມີລົມຫຳຍ-
ໃຈນ ຳ 
17:26 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳນີ້ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງຄົນຄູ່ຊຳດສືບທອດຈຳກເລືອດສຳຍດຽວກັນ 
ໃຫູ້ພວກເຂົຳຢູ່ທົ່ວພື້ນແຜ່ນດິນໂລກ ກັບໄດູ້ກ ຳນົດເວລຳກັບເຂດແດນເປັນທີ່ອຳ-
ໄສໃຫູ້ເຂົຳຢູ່ 
17:27 ເພື່ອວ່ຳ ພວກເຂົຳຊິໄດູ້ຊອກຫຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນີ້ ຫຳລຳງເທື່ອເຂົຳ ອຳດ ສິງ
ມະຫຳພໍ້ເພິ່ນໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນເອງບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຫ່ຳງໄກຈຳກຄົນເຮົຳແຕ່ລະຄົນເລີຍ 
17:28 ຄື ຄົນເຮົຳມີຊີວິດຄວຳມເປັນຢູ່ກັບກຳນເຄື່ອນໄຫວໄປມຳຢູ່ໃນເພິ່ນຜູູ້ນີ້ ຕຳມ
ທີ່ພວກນັກຂຽນກັບກະວີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳເຄີຍກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ ‘ຄົນເຮົຳທັງ-
ຫລຳຍເປັນເຊື້ອສຳຍສືບທອດມຳຈຳກເພິ່ນ’ 
17:29 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ເນື່ອງຈຳກວ່ຳເຮົຳເປັນເຊື້ອສຳຍທີ່ສືບທອດມຳຈຳກເພິ່ນແລູ້ວ 
ເຮົຳບໍ່ຄວນຖືວ່ຳເພິ່ນຜູູ້ນີ້ເປັນຄືທອງ ເງິນ ຫລື ຫີນ ທີ່ໄດູ້ແກະສະຫລັກໂດຍສິລະ-
ປະຕຳມຝີມືກັບແນວຄວຳມຄຶດຂອງຄົນຊື່ໆ 
17:30 ແລູ້ວໃນຍຳມກ່ອນ ຕອນທີ່ຄົນເຮົຳຍັງບໍ່ຮູູ້ຈັກຫຍັງ ເພິ່ນໄດູ້ເບິ່ງຂູ້ຳມແນວ
ຄວຳມຜິດໄປ ແຕ່ບັດນີ້ເພິ່ນໄດູ້ອອກຄ ຳສັ່ງວ່ຳ ໃຫູ້ຄົນທັງໝົດທົ່ວຄູ່ໝູ້ອງໃນໂລກ
ກັບໃຈໃໝ ່
17:31 ຍູ້ອນວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ກ ຳນົດມື້ໜຶ່ງໄວູ້ໃນອະນຳຄົດ ແລູ້ວໃນມື້ນັ້ນ ເພິ່ນຊິໄດູ້ຕັດ-
ສິນພິພຳກສຳຊຳວໂລກໂດຍຄວຳມທ່ຽງທ ຳເປັນຫລັກ ໂດຍໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ຳນຜູູ້ໜຶ່ງ
ໄວູ້ເປັນຜູູ້ພິພຳກສຳ ກັບເພິ່ນໄດູ້ຢືນຢັນຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳໝົດຄູ່ຄົນດູ້ວຍວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້
ໂຜດໃຫູ້ທ່ຳນຜູູ້ນັ້ນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ເປັນຫັກຖຳນ” 
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17:32 ບັດ ໂປໂລ ເວົ້ຳແລູ້ວ ພວກຄົນຢູ່ນັ້ນພ ໄດູ້ຍິນເຖິງເລື່ອງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍ ມີຜູູ້ລຳງຄົນກ ເຍຳະເຍີ້ຍ ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຢຳກຊິຟັງເຈົ້ຳໃນ
ເລື່ອງນີ້ອີກຕໍ່ໄປ” 
17:33 ຫລັງຈຳກນັ້ນ  ໂປໂລ ໄດູ້ອອກຈຳກພວກເຂົຳໄປ 
17:34 ແຕ່ວ່ຳ ມຜູີູ້ຊຳຍຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຕິດຕຳມ ໂປໂລ ໄປກັບໄດູ້ຮັບເຊື່ອນ ຳ ໃນຄົນ
ໝູ່ນັ້ນມີ  ດີໂອນີຊີໂອ  ຜູູ້ເປັນສະມຳຊິກສະພຳ ອຳເຣໂອປຳໂກ  ກັບໄດູ້ມີຍິງຄົນ
ໜຶ່ງຊື່  ດຳມຳຣີ  ພູ້ອມກັບຄົນອື່ນໆ ນ ຳ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 18 
18:1 ຫລັງຈຳກນີ້ແລູ້ວ  ໂປໂລ ໄດູ້ອອກຈຳກນະຄອນ ອຳແຖນ  ໄປຍັງເມືອງ ໂກ-
ຣິນໂທ  
18:2 ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ຮັບຄົນ ຢິວ ຄົນໜຶ່ງຊື່  ອຳກິລຳ  ຜູູ້ທີ່ເກີດໃນແຄວູ້ນ ປົນໂຕ  
ແລູ້ວເຂົຳຫຳກໍ່ມຳຮອດຈຳກປະເທດ ອີຕຳລີ ພູ້ອມກັບເມຍຊື່  ປີຊະກີລຳ  (ຍູ້ອນ
ວ່ຳເຈົ້ຳເມືອງ  ກະລຳວດີໂອ  ມີຮັບສັ່ງໃຫູ້ພວກຄົນ ຢິວ ຕູ້ອງອອກໄປຈຳກ ໂຣມ )  
ໂປໂລ ກ ເລີຍໄປຫຳສອງຜົວເມຍນັ້ນ 
18:3 ແລູ້ວຍູ້ອນວ່ຳ ໂປໂລ ມີອຳຊີບແນວດຽວກັນກັບເຂົຳ  ລຳວ ຈັ່ງພັກອຳໄສເຮັດ
ກຳນງຳນຢູ່ນ ຳ ຄືເຂົຳທັງສອງປະກອບອຳຊີບເປັນຊ່ຳງເຮັດເຕັນ 
18:4 ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳສຳລຳທ ຳໃນຄູ່ມື້ຢຸດພັກວັນຊະບຳໂຕ ອູ້ຳງເຫດຜົນ
ໂຕູ້ຕອບກັນຈູງໃຈທັງພວກ ຊຳວຢິວ ກັບພວກຊຳວເກຣັກຢູ່ຫັ້ນ 
18:5 ແລູ້ວພ ແຕ່ ຊີລຳ ກັບ ຕີໂມທຽວ ມຳຈຳກແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ   ໂປໂລ ກ ໄດູ້ມີ
ພຳລະຈູງໃຈ ຈັ່ງອອກໄປເປັນພະຍຳນກັບພວກຢິວວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນ ພຣະ-
ຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດທີ່ເຂົຳຄອຍຖູ້ຳທ່ຳນັ້ນ 
18:6 ແຕ່ບັດພ ພວກຄົນ ຢິວ ຕັ້ງໂຕເປັນຝ່ຳຍຕໍ່ຕູ້ຳນກັບໝິ່ນປະມຳດໃສ່ ລຳວ   ໂປ-
ໂລ ຈັ່ງສະບັດເສື້ອຜູ້ຳເຈົ້ຳຂອງ ເວົ້ຳໃສ່ພວກເຂົຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເລືອດຂອງພວກເຈົ້ຳ
ຕົກໃສ່ຫົວໂຕເອງເດີ້ ຂູ້ອຍລູ້ຳງມືແລູ້ວ ແຕ່ນີ້ໄປຂູ້ອຍຊິໄປຫຳຄົນຕ່ຳງຊຳດເດີ້” 
18:7 ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງອອກຈຳກຫັ້ນໄປ ເຂົ້ຳເຮືອນຂອງຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຊື່  ຢູສະໂຕ  
ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເຮືອນຂອງເຂົຳຕິດກັບສຳລຳທ ຳ 
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18:8 ແລູ້ວສ່ວນ ກີສະໂປ  ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ລະດັບສູງຂອງສຳລຳທ ຳ ໄດູ້ເຊື່ອໃນ
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບເຮືອນທັງໝົດຂອງ ລຳວ  ແລູ້ວຊຳວ ໂກຣິນໂທ ຫລຳຍ
ຄົນ ບັດໄດູ້ຟັງແລູ້ວກ ຮັບເຊື່ອນ ຳ ແລູ້ວຈັ່ງໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳ 
18:9 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ໂປໂລ ທຳງນິມິດໃນຄືນມື້ໜຶ່ງ ວ່ຳ “ຢ່ຳຊູູ່ຢູ້ຳນເລີຍ
ແຕ່ໃຫູ້ປ່ຳວປະກຳດຕໍ່ໄປ ບໍ່ໃຫູ້ອ ຳໄວູ້ເດີ້ 
18:10 ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຢູ່ກັບເຈົ້ຳ ບໍ່ມີໃຜຊິເຮັດຮູ້ຳຍໃສ່ເຈົ້ຳດອກ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳມີຫລຳຍ
ຄົນໃນເມືອງນີ້” 
18:11  ໂປໂລ ເລີຍພັກອຳໄສຢູ່ນັ້ນຕະຫລອດໜຶ່ງປີຫົກເດືອນ ແລູ້ວໄດູ້ສອນ ພຣະ-
ຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ກັບພວກເຂົຳ 
18:12 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ  ຄຳລີໂອ  ຂຶ້ນເປັນຜູູ້ກວດລຳຊະກຳນແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  
ພວກຢິວໄດູ້ລຸກຂຶ້ນພູ້ອມກັນ ຕໍ່ຕູ້ຳນ ໂປໂລ  ຈັ່ງພຳ ລຳວ ໄປຂຶ້ນສຳນ 
18:13 ຟູ້ອງຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ຄົນນີ້ຊັກຊວນຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍໃຫູ້ເຄົຳລົບນັບຖືພຣະເຈົ້ຳ
ໃນທຳງທີ່ຜິດກົດບັນຍັດ” 
18:14 ບັດ ໂປໂລ ອູ້ຳປຳກຊິເວົ້ຳ  ຄຳລີໂອ ກ ເວົ້ຳຂຶ້ນໃສ່ພວກຢິວກ່ອນວ່ຳ “ໂອ 
ພວກຢິວເອີຍ ຄັ່ນເປັນເລື່ອງຄວຳມຜິດຄວຳມຊົ່ວ ຫລືເປັນເລື່ອງອຳດຊະຍຳກ ຳ 
ສົມຄວນເຮົຳຊິທົນຟັງພວກເຈົ້ຳຢູ່ 
18:15 ແຕ່ເປັນເລື່ອງຖູ້ອຍຄ ຳ ກັບຊື່ຄົນ ກັບກົດບັນຍັດຂອງພວກເຈົ້ຳເອງຊື່ໆ ຈັ່ງ-
ຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳພິຈຳລະນຳເອົຳເອງ ໂລດ ເດີ້ ຝ່ຳຍເຮົຳບໍ່ຢຳກເປັນຜູູ້ຕັດສິນໃນ
ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູນ່ັ້ນດອກ” 
18:16 ເວົ້ຳແລູ້ວ  ຄຳລີໂອ ຈັ່ງໄລ່ພວກເຂົຳນັ້ນອອກຈຳກສຳນຕັດສິນ 
18:17 ແລູ້ວພວກຄົນເກຣັກທັງໝົດຈັ່ງຈັບເອົຳ  ໂຊຊະເຖນ  ເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ລະດັບສູງ
ຂອງສຳລຳທ ຳ ມຳຄູ້ຽນຕີທຳງໜູ້ຳສຳນຕັດສິນນັ້ນ ແຕ່ສ່ວນ  ຄຳລີໂອ  ກ ບໍ່ໄດູ້
ຫ່ວງເລີຍ 
18:18 ແລູ້ວ ໂປໂລ ໄດູ້ພັກຢູ່ຫັ້ນອີກໂດນເຕີບ ແລູ້ວຈັ່ງຂ ລຳພວກພີ່ນູ້ອງ ລົງເຮືອ
ແລ່ນໄປແຄວູ້ນ ຊີເຣຍ  ແລູ້ວ ປີຊະກີລຳ  ກັບ  ອຳກິລຳ  ໄດູ້ໄປນ ຳ ລຳວ  ບັດນີ້ 
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ໂປໂລ ຈັ່ງແຖຫົວຢູ່ເມືອງ ເກັນເຂໄອ (ຕຳມປະເພນີຂອງ ຊຳວຢິວ ) ຍູ້ອນວ່ຳ 
ລຳວ ໄດູ້ຄ ຳສຳບຳນໂຕຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ 
18:19 ແຕ່ບັດມຳຮອດເມືອງ ເອເຟໂຊ   ໂປໂລ ໄດູ້ປະ  ປີຊະກີລຳ  ກັບ ອຳກິລຳ  ໄວູ້
ຢູ່ນັ້ນ ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳ ອູ້ຳງເຫດຜົນໂຕູ້ຕອບກັນກັບພວກຢິວຢູ່
ນັ້ນ 
18:20 ແລູ້ວບັດຄົນຢູ່ນັ້ນຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ ລຳວ ຢູ່ກັບເຂົຳອີກຕໍ່ໄປ ລຳວກ ບໍ່ຍອມ 
18:21 ແຕ່ວ່ຳ ລຳວ ໄດູ້ລຳເຂົຳໄປ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍຈ ຳເປັນຕູ້ອງຮັກສຳເທດສະກຳນ
ລູ້ຽງທີ່ຊິມຳຮອດໄວໆ ນີ້ ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວຄັ່ນເປັນທີ່ຊອບຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ ຂູ້ອຍຊິຫລົບມຳຫຳພວກເຈົ້ຳອີກ” ເວົ້ຳແລູ້ວ ໂປໂລ ໄດູ້ລົງເຮືອໃບແລ່ນ
ອອກຈຳກເມືອງ ເອເຟໂຊ ໄປ 
18:22 ບັດມຳຮອດເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ   ລຳວ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປທກັທຳຍກັນກັບກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່
ນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງລົງໄປເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ ຕໍ່ 
18:23 ບັດຢູ່ຫັ້ນໄດູ້ໜ່ອຍໜຶ່ງ  ລຳວ ຈັ່ງໄປຕະຫລອດທົ່ວແຄວູ້ນ ຄຳລຳເຕຍ  ກັບ
ແຄວູ້ນ ຟີເຄຍ ຕຳມລ ຳດັບ ໄປໜຸນໃຈສົ່ງເສີມກ ຳລັງພວກລູກສິດໝົດຄູ່ຄົນ 
18:24 ແລູ້ວມີຄົນ ຢິວ ຄົນໜຶ່ງຊື່  ອຳໂປໂລ  ເກີດໃນເມືອງ ອຳເລັກຊັນເດັຍ  ເປັນ
ຄົນມີພົນສະຫວັນທຳງກຳນເວົ້ຳກຳນຈຳ ກັບຊ ຳນຳນຫລຳຍໃນທຳງ ພຣະຄ ຳ  ໄດູ້
ມຳເມືອງ ເອເຟໂຊ  
18:25  ອຳໂປໂລ ຄົນນີ້ໄດູ້ຮັບກຳນອົບຮົມໃນທຳງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບມີໃຈຮູ້ອນຮົນ 
ເອົຳໃຈໃສ່ສອນໂດຍລະອຽດໃນເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳ ແມ່ນວ່ຳເຂົຳຮູູ້ຈັກແຕ່ເລື່ອງກຳນ
ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳຂອງ ໂຢຮັນ ເທົຳນັ້ນ 
18:26 ແລູ້ວ ອຳໂປໂລ ຈັ່ງຕັ້ງຕົ້ນສອນໃນສຳລຳທ ຳໂດຍໃຈກູ້ຳ ແຕ່ບັດ ອຳກິລຳ  
ກັບ ປີຊະກີລຳ  ໄດູ້ຟັງເຂົຳແລູ້ວ ຈັ່ງຮັບເອົຳເຂົຳມຳສອນໃຫູ້ຮູູ້ຈັກທຳງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງຫລຳຍຂຶ້ນ 
18:27 ແລູ້ວບັດ ອຳໂປໂລ ວ່ຳຊິຂູ້ຳມໄປແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  ພວກພີ່ນູ້ອງກ ຂຽນຈົດໝ
ຳຍຝຳກໄປຮອດລູກສິດຢູ່ນັ້ນ ໃຫູ້ຕູ້ອນຮັບເອົຳ ລຳວ ໄວູ້ບັດ ລຳວ ໄປຮອດ ແລູ້ວ 
ລຳວ ໄດູ້ຊ່ອຍຄົນຢູ່ນັ້ນຢ່ຳງຫລຳຍ ທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນທຳງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ 
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18:28 ຄື ລຳວ ໄດູ້ໂຕູ້ຕອບກັບພວກຢິວ ເວົ້ຳຢ່ຳງມີນໍ້ຳໜັກຕຳມທີ່ສຳທຳລະນະ 
ໂດຍຍົກຂໍ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ຊີ້ແຈງເຖິງ ພຣະເຢຊູ ວ່ຳເປັນ ພຣະຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ນັ້ນ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 19 
19:1 ບັດນີ້ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຕອນ ອຳໂປໂລ ຍັງຢູ່ໃນເມືອງ ໂກຣິນໂທ ນັ້ນ  ໂປໂລ 
ພວມເດິນທຳງໄປໂດຍໃຊູ້ເສັ້ນທຳງສຳຍເໜືອ ເປັນທຳງລັດໄປຍັງເມືອງ ເອເຟ-
ໂຊ  ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ຮັບກັບລູກສິດລຳງຄົນຢູ່ນັ້ນ 
19:2 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຕັ້ງແຕ່ພວກເຈົ້ຳຮັບເຊື່ອນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບ 
ພຣະວິນຍຳນ ແລູ້ວຫລືບໍ່” ເຂົຳຕອບ ໂປໂລ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳຍັງບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນຮອດ
ວ່ຳມີ ພຣະວິນຍຳນ ” 
19:3 ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງຖຳມເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳແນວ
ໃດ?” ເຂົຳຕອບວ່ຳ “ໄດູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳຂອງ ໂຢຮັນ ” 
19:4 ແລູ້ວ ໂປໂລ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ໂຢຮັນ ນັ້ນໃຫູ້ຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳສະແດງເຖິງກຳນກັບໃຈໃ
ໝ່ກ ແມ່ນ ບອກຄົນໃຫູ້ເຊື່ອໃນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ຊິມຳຕອນຫລັງ ລຳວ  ຜູູ້ນັ້ນຄື ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ ” 
19:5 ບັດພ ພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຂົຳຈັ່ງພຳກັນຮບັກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳໃນພຣະ-
ນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  
19:6 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ວຳງມືຂອງ ລຳວ ເທິງພວກເຂົຳ  ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຈັ່ງລົງມຳປະທັບຢູ່ນ ຳເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເວົ້ຳພຳສຳຕ່ຳງໆ ພູ້ອມທັງບັນລະ-
ຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
19:7 ແລູ້ວໃນຄົນກຸ່ມນັ້ນມີຜູູ້ຊຳຍປະມຳນສິບສອງຄົນ 
19:8 ແລູ້ວ ໂປໂລ ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນສຳລຳທ ຳຢູ່ນັ້ນ ເວົ້ຳໂດຍໃຈກູ້ຳເປັນເວລຳສຳມ
ເດືອນ ໂຕູ້ຕອບອູ້ຳງເຫດຜົນຊັກຊວນໃຫູ້ເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
19:9 ແຕ່ຜູູ້ລຳງຄົນເກີດມີໃຈແຂງກະດູ້ຳງຈັ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອ ແຕ່ໄດູ້ເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍທຳສີ
ເຖິງ “ທຳງນັ້ນ” ຕໍ່ໜູ້ຳພວກຄົນທັງຫລຳຍ  ໂປໂລ ຈັ່ງແຍກອອກໄປຈຳກພວກເຂົຳ 
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ພຳໝູພ່ວກລູກສິດໄປນ ຳ ແຍກຍູ້ຳຍອອກໄປໂຕູ້ຕອບອູ້ຳງເຫດຜົນກັນຄູ່ມື້ໃນ
ໂຮງຮຽນຂອງ ຕີຣຳໂນ  
19:10 ໄດູ້ເຮັດແນວນັ້ນເປັນເວລຳສອງປີ ຈົນກວ່ຳໝົດສູ່ຄົນໃນແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ນັ້ນ 
ໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງ ພຣະຄ ຳ ເຖິງເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  ທັງພວກ ຊຳວຢິວ ກັບພວກຊຳວ
ເກຣັກນ ຳ 
19:11 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະໜັບສະໜູນໂດຍເຫດກຳນມະຫັດສະຈັນເປັນພິເສດ 
ຜ່ຳນທຳງມືຂອງ ໂປໂລ  
19:12 ຈົນຂະໜຳດ ແມ່ນແຕ່ຄົນໄດູ້ນ ຳເອົຳຜູ້ຳເຊັດໜູ້ຳກັບຜູ້ຳກັນເປື້ອນຈຳກໂຕ 
ໂປໂລ  ໄປວຳງໃສ່ຄົນເຈັບ ໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບທີ່ເຂົຳເປັນກ ເຊົຳເປັນດີ ກັບຜູູ້ທີ່ມີຜີ
ຮູ້ຳຍສິງຢູ່ມັນກ ອອກໄປ ໂລດ  
19:13 ແຕ່ພວກຢິວຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ພະເນຈອນທ່ຽວໄປເປັນໝ ຜີ ພະຍຳຍຳມອອກ
ພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ລອງຂັບຜີຮູ້ຳຍອອກວ່ຳ “ເຮົຳສັ່ງເຈົ້ຳໂດຍ ພຣະ-
ເຢຊູ ຜູູ້ທີ່ ໂປໂລ ໄດູ້ປະກຳດນັ້ນ” 
19:14 ແລູ້ວມີເຈັດຄົນທີ່ໄດູ້ເຮັດແນວນັ້ນ ເປັນພວກລູກຊຳຍຂອງ  ຊະເກວຳ  ຊຶ່ງ
ເປັນຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດຜູູ້ໜຶ່ງ 
19:15 ຝ່ຳຍຜີຮູ້ຳຍນັ້ນຈັ່ງຕອບເຂົຳວ່ຳ “ ພຣະເຢຊູ  ຂູ້ຳກ ຮູູ້ຈັກ ກັບ ໂປໂລ ຂູ້ຳກ ຮູູ້-
ຈັກນ ຳ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳແມ່ນໃຜສັ່ນ” 
19:16 ບັດນີ້ ຄົນຜູູ້ນັ້ນທີ່ມີຜີຮູ້ຳຍສິງຈັ່ງລຸກຂຶ້ນ ໂດດໃສ່ຄົນທັງເຈັດນັ້ນ ເອົຳຊະນະ
ພວກເຂົຳດູ້ວຍລິດກ ຳລັງເໜອືກວ່ຳ ພວກເຂົຳເລີຍແລ່ນໜອີອກຈຳກເຮືອນ ທັງ
ເປືອຍໂຕທັງບຳດເຈັບ 
19:17 ເລື່ອງນັ້ນໄດູ້ລືກັນໄປເຖິງຫູໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ເອເຟໂຊ  ທັງພວກຄົນ 
ຢິວ ກັບພວກຄົນເກຣັກນ ຳ ຈົນໝົດຄູ່ຄົນກ ພຳກັນຕົກໃຈຢູ້ຳນ ແລູ້ວພຣະນຳມ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳກ ເປັນທີ່ຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ 
19:18 ແລູ້ວຫລຳຍຄົນທີ່ຮັບເຊື່ອຈັ່ງໄດູ້ມຳສຳລະພຳບ ກັບເປີດເຜີຍເຖິງກຳນບຳບ
ແນວບໍ່ດີຂອງເຂົຳທີ່ເຮັດນັ້ນ 
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19:19 ກັບມີຫລຳຍຄົນທີ່ເຄີຍໃຊູ້ເວດມົນຄຳຖຳ ໄດູ້ເອົຳຕ ຳລຳຂອງໂຕມຳເຜົຳໄຟ
ຖິ້ມຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳໝົດຄູ່ຄົນ ຕ ຳລຳໝູ່ນັ້ນຄຶດເປັນລຳຄຳຕັ້ງຫູ້ຳໝື່ນຫລຽນເງິນ 
19:20  ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງເກີດຜົນຈະເລີນຂຶ້ນ ມີອ ຳນຳດເໜືອຄູ່ຢ່ຳງ 
19:21 ຫລັງຈຳກເລື່ອງນີ້ໄດູ້ຜ່ຳນໄປແລູ້ວ  ໂປໂລ ໄດູ້ຕັ້ງໃຈໂດຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ 
ພຣະວິນຍຳນ ວ່ຳ ຫລັງຈຳກເຮົຳໄປ ມຳເກໂດເນຍ  ກັບ ອະຂຳຢຳ ແລູ້ວ ເຮົຳຊິໄດູ້
ໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ບັດຂູ້ອຍໄປໝູ້ອງນັ້ນແລູ້ວ ຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງໄປ
ເຫັນ ໂຣມ ນ ຳ” 
19:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ລຳວ ເລີຍໃຊູ້ສອງຄົນນັ້ນທີ່ໄດູ້ຊ່ອຍຮັບໃຊູ້ ລຳວ  ຄື ຕີໂມທຽວ  ກັບ 
ເອຣະຊະໂຕ  ໃຫູ້ໄປແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  ແຕ່ສ່ວນ ລຳວ ນັ້ນກ ໄດູ້ພັກຢູ່ໃນ
ແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ໜ່ອຍໜຶ່ງ 
19:23 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ໄດູ້ເກີດມີກຳນວຸູ້ນວຳຍບໍ່ນູ້ອຍຂຶ້ນມຳ ຍູ້ອນຂ່ຳວດີເລື່ອງ 
ພຣະເຢຊູ ທີ່ຄົນເອີ້ນກັນວ່ຳ “ທຳງນັ້ນ” 
19:24 ຄືມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຊື່  ເດເມທີໂອ  ຢູ່ຫັ້ນ ມີອຳຊີບເປັນຊ່ຳງຕີເງິນເຮັດເປັນ
ສຳນໄຫວູ້ເຈົ້ຳແມ ່ພະອຳເຕມິດ  ແລູ້ວອຳຊີບນັ້ນເຮັດໃຫູ້ພວກຊ່ຳງນັ້ນມີລຳຍໄດູ້
ບໍ່ນູ້ອຍ 
19:25  ເດເມທໂີອ ເລີຍເອີ້ນໝູພ່ວກອຳຊີບຊ່ຳງເງິນນັ້ນ ມຳຮ່ວມຊຸມກັນແລູ້ວເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ລູ້ຽງຊີບຢູ່ດີກິນດີກ ຍູ້ອນສຳນເຈົ້ຳແມ ່ພະ-
ອຳເຕມິດ ນີ້ເນຳະ 
19:26 ບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ເຫັນວ່ຳ ບໍ່ວ່ຳແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງ ເອເຟໂຊ ນີ້ເມືອງດຽວ 
ແຕ່ເກືອບທົ່ວແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ນ ຳ   ໂປໂລ ຄົນນີ້ໄດູ້ຊັກຊວນຄົນຫລວງຫລຳຍໃຫູ້
ເຊົຳຖືໃນທຳງເກົ່ຳ  ຫຳວ່ຳພະທີ່ເຮັດໂດຍມືຄົນບໍ່ແມ່ນພຣະແທູ້ 
19:27 ຈັ່ງຊັ້ນ ດີບໍ່ດີບໍ່ແມ່ນແຕ່ອຳຊີບຂອງເຮົຳຊິເສຍຫຳຍໄປແຕ່ຢ່ຳງດຽວ ແຕ່
ພຣະວຫິຳນຂອງເຈົ້ຳແມ່ ພະອຳເຕມິດ ຜູູ້ຍິ່ງໃຫຍນ່ັ້ນ ຊິກຳຍເປັນທີ່ລົບຫລູໝ່ິ່ນ-
ປະມຳດ ຈົນສັກສີຂອງເທບທິດຳນັ້ນທີ່ເປັນທີ່ນັບຖືຂອງໝົດແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ພູ້ອມ
ທັງໂລກນ ຳ ຊິເສື່ອມເສຍລົງໄປໃຫູ້ໝົດ” 
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19:28 ບັດຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ຕ່ຳງກ ຄຽດແຄູ້ນຮູ້ຳຍຢ່ຳງໃຫຍຮູ່້ອງກັນວ່ຳ “ 
ພະອຳເຕມິດ ຂອງຊຳວ ເອເຟໂຊ ເປັນໃຫຍຍ່ິ່ງໆ” 
19:29 ແລູ້ວໄດູ້ເກີດກຳນວຸູ້ນວຳຍຫຍຸູ້ງກັນໃຫຍ່ທົ່ວທັງເມືອງ ຈົນພວກຄົນຢູ່ຫັ້ນໄດູ້
ລຸກຂຶ້ນເຂົ້ຳໄປໃນໂຮງລະຄອນ ໂດຍໄດູ້ຈັບເອົຳ  ຄຳໂຢ  ກັບ ອຳຣິຊະຕຳໂຂ  
ຊຳວ ມຳເກໂດເນຍ  ໝູ່ເດິນທຳງຂອງ ໂປໂລ ນັ້ນ ລຳກເຂົ້ຳໄປນ ຳ 
19:30 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ວ່ຳຊິເຂົ້ຳໄປຫຳຄົນພວກນັ້ນ ພວກລູກສິດຫູ້ຳມໄວູ້ບໍ່ຍອມ
ໃຫູ້ ລຳວ ເຂົ້ຳໄປ 
19:31 ແລູ້ວມີຫົວໜູ້ຳຜູູ້ລຳງຄົນປະຈ ຳແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ທີ່ເປັນໝູ່ກັນກັບ ໂປໂລ  ໄດູ້
ໃຊູ້ຄົນໄປຫຳ ໂປໂລ  ວິ່ງວອນຂ ບໍ່ໃຫູ້ ລຳວ ເຂົ້ຳໄປໃນໂຮງນັ້ນນ ຳ 
19:32 ຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ໃນຫັ້ນໄດູ້ຮູ້ອງຈັ່ງຊີ້ ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນຮູ້ອງຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳທີ່
ນັ້ນກ ວຸູ້ນວຳຍຫລຳຍ ກັບດີບໍ່ດີຄົນສ່ວນຫລຳຍບໍ່ຮູູ້ເລີຍວ່ຳເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຕຸູ້ມ-
ໂຮມກັນຍູ້ອນເລື່ອງອີຫຍັງ 
19:33 ແລູ້ວພວກຢິວຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຂັບໄລ່ດັນນຳຍ ອຳເລັກຊັນໂດ  ໃຫູ້ຂຶ້ນໄປຂູ້ຳງ
ໜູ້ຳ   ອຳເລັກຊັນໂດ ຈັ່ງແກວງມືໝຳຍວ່ຳຊິເວົ້ຳແກູ້ຂໍ້ຫຳຕໍ່ໜູ້ຳໝົດຄູ່ຄົນ 
19:34 ແຕ່ບັດຄົນຢູ່ຫັ້ນຮູູ້ວ່ຳ ລຳວ ເປັນຄົນ ຢິວ  ເຂົຳກ ແຮງສົ່ງສຽງໂຫ່ຮູ້ອງພູ້ອມກັນ
ເປັນເວລຳປະມຳນສອງຊົ່ວໂມງເຕັມ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳແມ ່ພະອຳເຕມິດ ຂອງຊຳວ ເອເຟ-
ໂຊ ເປັນໃຫຍ່ໆ ” 
19:35 ແລູ້ວບັດເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ນຳຍທະບຽນ ໄດູ້ອອຍເອົຳປະຊຳຊົນໃຫູ້ງຽບສະຫງົບລົງ
ແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນຊຳວເມືອງ ເອເຟໂຊ ທັງຫລຳຍເອີຍ ມີໃຜແໜທ່ີ່ບໍ່ຮູູ້
ວ່ຳ ເມືອງ ເອເຟໂຊ ຂອງເຮຳົນີ້ເປັນເມືອງທີ່ເຊື່ອຖືເຈົ້ຳແມ ່ພະອຳເຕມິດ ຜູູ້ຍິ່ງ-
ໃຫຍນ່ັ້ນ ພູ້ອມກັບຮູບຈ ຳລອງຂອງເພິ່ນທີ່ຕົກລົງມຳຈຳກດຳວ ພະຫັດ ຢູ່ເທິງຟູ້ຳ
ນັ້ນ 
19:36 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂໍ້ຄວຳມຈິງນີ້ ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດໂຕູ້ຖຽງຫລືປະຕິເສດໄດູ້ ພວກເຈົ້ຳຄວນ
ຊິນິ່ງລົງຄວບຄຸມອຳລົມຊະ ຢ່ຳສູ່ເຮັດຫຍັງໃຈຮູ້ອນໄປເລີຍເດີ້ 
19:37 ຄືພວກເຈົ້ຳໄດູ້ພຳຄົນໝູ່ນີ້ມຳ ທີ່ບໍ່ໄດູ້ປຸູ້ນພຣະວຫິຳນຫລືເວົ້ຳລົບຫລູ່ດູໝິ່ນ
ເຈົ້ຳແມຂ່ອງພວກເຈົ້ຳດອກ 
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19:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນແມ່ນ ເດເມທີໂອ  ກັບພວກຊ່ຳງທີ່ມີອຳຊີບຢ່ຳງດຽວກັນ ຄັ່ນມີ
ເລື່ອງອີຫຍັງກັບຜູູ້ໃດ ສຳນທີ່ຊິເວົ້ຳຄວຳມກ ມີເປີດຢູ່ ຜູູ້ກວດກຳນກ ມີ ຜູູ້ພິພຳກສຳ
ກ ມີນ ຳ ໃຫູ້ເຂົຳມຳຟູ້ອງຮູ້ອງກັນຢ່ຳງຖືກຕູ້ອງເຖິ 
19:39 ແຕ່ຄັ່ນແມ່ນພວກເຈົ້ຳມີຂໍ້ຫຳອີຫຍັງອີກ ກ ໃຫູ້ຊ ຳລະກັນໃນສະພຳຢ່ຳງເປັນ
ລະບຽບຕຳມກົດໝຳຍ 
19:40 ຄືຍູ້ອນເລື່ອງທີ່ເກິດຂື້ນມື້ນີ້ ອຳດ ເປັນເຫດທີ່ເຮົຳຊິຕູ້ອງຣຳຍງຳນໂຕຕໍ່ເຈົ້ຳ-
ໜູ້ຳທີ່ຝ່ຳຍສູງຍູ້ອນກຳນຊຸນມຸນວຸູ້ນວຳຍນີ້ເອງ” 
19:41 ບັດເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນຈົບແລູ້ວ ນຳຍທະບຽນຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ຄົນແຍກຍູ້ຳຍກັນອອກໄປ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 20 
20:1 ຫລັງຈຳກກຳນວຸູ້ນວຳຍນັ້ນສະຫງົບລົງແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງເອີ້ນພວກລູກສິດໃຫູ້
ມຳຫຳ ລຳວ  ບັດກອດທັກທຳຍກັນໜຸນນໍ້ຳໃຈພວກເຂົຳ  ລຳວ ຈັ່ງລຳໄປຍັງ
ແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  
20:2 ບັດເດິນທຳງຜ່ຳນແຄວູ້ນນັ້ນໄປແລູ້ວ ກັບໄດູ້ໜຸນນໍ້ຳໃຈພີ່ນູ້ອງຢູ່ຫັ້ນຢ່ຳງ
ຫລຳຍແລູ້ວ ລຳວກ ມຳຮອດປະເທດເກຣັກ 
20:3 ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ພັກຢູ່ນັ້ນສຳມເດືອນ ແລູ້ວບັດພ  ລຳວ ໝຳຍຊິລົງເຮືອອອກໄປ
ແຄວູ້ນ ຊີເຣຍ  ພວກຢິວກ ຄຶດຮູ້ຳຍຖູ້ຳແອບຈອບ ລຳວ   ລຳວ ຈັ່ງຫລົບເມືອໄປ
ທຳງແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  
20:4 ແລູ້ວຄົນທີ່ໄປແຄວູ້ນ ເອເຊຍ ກັບ ໂປໂລ ນັ້ນ(ມີເຈັດຄົນ) ຄື ໂຊປຳເຕ  ຊຳວ-
ເມືອງ ເບໂຣຢຳ  ກັບ ອຳຣິຊະຕຳໂຂ  ກັບ ເຊກຸນໂດ  ຊຳວເມືອງ ເທຊະໂລນິກ  
ກັບ ຄຳໂຢ  ຊຳວເມືອງ ເດຣະບຳ  ກັບ ຕີໂມທຽວ  ກັບ ຕີຂີໂກ  ພູ້ອມທັງ ໂທຟີໂມ  
ຊຳວແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ນ ຳ 
20:5 ຄົນໝູ່ນັ້ນໄດູ້ອອກເດິນທຳງໄປກ່ອນ ແລູ້ວຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳພວກເຮົຳຢູ່ເມືອງ ໂທ-
ອຳດ  
20:6 ແລູ້ວຫລັງຈຳກມື້ເທດສະກຳນເຂົ້ຳຈີ່ຂຳດເຊື້ອຈົບລົງ ພວກເຮົຳຈັ່ງລົງເຮືອ
ອອກໄປຈຳກເມືອງ ຟີລິບປອຍ  ຕໍ່ມຳອີກຫູ້ຳມື້ກ ໄດູ້ຮັບກັບພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ເມືອງ 
ໂທອຳດ  ແລູ້ວຈັ່ງພັກຢູ່ຫັ້ນເຈັດມື້ 
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20:7 ແລູ້ວໃນມື້ຕົ້ນອຳທິດບັດພວກລູກສິດໄດູ້ມຳໂຮມກັນຫັກເຂົ້ຳຈີ່ສະຫລອງພິທີ
ມະຫຳສະນິດ  ໂປໂລ ກ ສັ່ງສອນເຂົຳ ເປັນມື້ກ່ອນທີ່ ລຳວ ຊິລຳຈຳກເຂົຳໄປ  ລຳວ 
ຈັ່ງເວົ້ຳຍືດຍຳວຈົນກວ່ຳຮອດທ່ຽງຄືນ 
20:8 ແລູ້ວກ ມີຕະກຽງໄຕູ້ໄວູ້ຫລຳຍດວງໃນຫູ້ອງຊັ້ນເທິງນັ້ນທີ່ເຂົຳຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ 
20:9 ແລູ້ວມີຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຊື່  ຢູຕີໂຂ  ນັ່ງຢູ່ຂອບໜູ້ຳຕ່ຳງ ພວມງູ້ວງນອນ
ຫລຳຍ ແລູ້ວຕອນ ໂປໂລ ພວມສອນດົນນຳນນັ້ນ ຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນກ ໂຫງ່ຍຕົກ
ລົງມຳຈຳກໜູ້ຳຕ່ຳງຊັ້ນທີ່ສຳມ ບັດຄົນອຸູ້ມຂຶ້ນກ ເຫັນວ່ຳຕຳຍແລູ້ວ 
20:10  ໂປໂລ ເລີຍລົງໄປ ກົ້ມລົງກອດຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມນັ້ນໄວູ້ ແລູ້ວບອກພີ່ນູ້ອງວ່ຳ “ຢ່ຳ
ຕົກໃຈເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂຕເຂົຳ” 
20:11 ບັດ ໂປໂລ ຂຶ້ນໄປຫູ້ອງຊັ້ນເທິງແລູ້ວຫັກເຂົ້ຳຈີ່ກິນ ແລູ້ວກ ຊຸມກັນຕໍ່ໄປອີກ
ດົນນຳນຈົນຊອດແຈູ້ງ ລຳວກ ເລີຍລຳຈຳກເຂົຳໄປ 
20:12 ແລູ້ວພວກພີ່ນູ້ອງຈັ່ງພຳຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ເມືອບູ້ຳນໄປ ກັບຮູູ້-
ສຶກສະບຳຍອົກສະບຳຍໃຈບໍ່ນູ້ອຍເລີຍ 
20:13 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຮົຳກ ລົງເຮືອແລ່ນໄປເມືອງ ອຳໂຊ  ຕັ້ງໃຈວ່ຳຊິຖູ້ຳຮັບ ໂປ-
ໂລ ຢູ່ນັ້ນ ຕຳມທີ່ ລຳວ ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ ຍູ້ອນ ລຳວ ໝຳຍໄວູ້ວ່ຳຊິໄປທຳງບົກ 
20:14 ບັດ ລຳວ ໄດູ້ໄປພໍ້ກັບພວກເຮົຳຢູ່ເມືອງ ອຳໂຊ ແລູ້ວນັ້ນ ພວກເຮົຳກ ຮັບເອົຳ 
ລຳວ  ແລູ້ວຈັ່ງແລ່ນມຳຍັງເມືອງ ມີຕີເລເນ  
20:15 ບັດແລ່ນເຮືອອອກຈຳກໝູ້ອງນັ້ນໄປ ພ ມື້ໃໝ່ມຳກ ຜ່ຳນໄປກົງກັນຂູ້ຳມເກຳະ 
ຂີໂອ  ມື້ທີ່ສອງມຳກ ໄດູ້ຮອດເກຳະ ຊຳໂມ  ແລູ້ວໄດູ້ພັກຢູ່ທີ່ແຫລມ ໂຕກິລຽມ  
ແລູ້ວມຳອີກມື້ໜຶ່ງພວກເຮົຳໄດູ້ມຳຮອດເມືອງ ມີເລໂຕ  
20:16 ຄື ໂປໂລ ໄດູ້ຕັດສິນວ່ຳຊິແລ່ນເລີຍເມືອງ ເອເຟໂຊ ໄປກ່ອນ ເພື່ອຊິບໍ່ຕູ້ອງ
ຄູ້ຳງຢູ່ດົນນຳນໃນແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ຍູ້ອນ ລຳວ ຢຳກຟູ້ຳວໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ 
ຄັ່ນເປັນໄດູ້ ໃຫູ້ທັນມື້ເທດສະກຳນ ເພັນເຕຄ ສະເຕ ນັ້ນ 
20:17 ແລູ້ວຈຳກເມືອງ ມີເລໂຕ ນັ້ນ  ໂປໂລ ໄດູ້ໃຊູ້ຄົນໄປເມືອງ ເອເຟໂຊ  ເຊີນ
ພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍໃ່ນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນໃຫູ້ມຳຫຳ ລຳວ  



425  ກິດຈະກຳນ 
20:18 ພ ພວກເຂົຳມຳຫຳ ໂປໂລ ແລູ້ວ  ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ດີຢູ່ວ່ຳ 
ຂູ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຕໍ່ເຈົ້ຳຈັ່ງໃດຕັ້ງແຕ່ມື້ທ ຳອິດທີ່ຂູ້ອຍເຂົ້ຳມຳໃນແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  
20:19 ຄືຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບໃຊູ້ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂດຍຄວຳມຖ່ອມໃຈ ໂດຍນໍ້ຳຕຳໄຫລ ກັບ
ໂດຍກຳນຖືກທົດລອງນ ຳ ທີ່ໄດູ້ຕົກມຳສູ່ໂຕຂູ້ອຍຢ່ຳງຫລຳຍ ໂດຍທຳງແຜນກຳນ
ຂອງພວກຢິວທີ່ຖູ້ຳຈອບຢູ່ 
20:20 ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ອ ຳອີຫຍັງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄວູ້ຈຳກພວກເຈົ້ຳຈັກແນວເລີຍ  
ແຕ່ໄດູ້ຊີ້ແຈງໃຫູ້ຮູູ້ໃຫູ້ເຫັນ ກັບໄດູ້ສອນພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງເປີດເຜີຍໃນທີ່ສຳທຳລະນະ 
ກັບຕຳມບູ້ຳນຕຳມເຮືອນນ ຳ 
20:21 ທັງເປັນພະຍຳນຕໍ່ພວກຢິວກັບຕໍ່ພວກເກຣັກນ ຳ ເຖິງກຳນປ່ຽນໃຈໃໝຕ່ໍ່
ພຣະເຈົ້ຳ ກັບກຳນເຊື່ອວຳງໃຈຕໍ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
20:22 ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ ພຣະວນິຍຳນ ຜູກພັນຂູ້ອຍໄວູ້ ຈັ່ງຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງໄປເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ  ໂດຍບໍ່ຮູູ້ວ່ຳຊິມີອີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຂູ້ອຍແໜ່ຢູ່ນັ້ນ 
20:23 ຮູູ້ແຕ່ວ່ຳ  ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເປັນພະຍຳນໃນຄູ່ບູ້ຳນຄູ່ເມືອງວ່ຳ ເຄື່ອງຈອງຈ ຳ
ກັບຄວຳມຍຳກລ ຳບຳກພວມຄອຍຖູ້ຳຂູ້ອຍຢູ່ຫັ້ນ 
20:24 ແຕ່ວ່ຳແນວໝູນ່ີ້ບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຂູ້ອຍສະດຸູ້ງເລີຍ ຄືຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ແພງຊີວິດໄວູ້ 
ເພື່ອຊິໄດູ້ມຸູ້ງເຂົ້ຳສູ່ເສັ້ນໄຊຂອງຂູ້ອຍໂດຍຄວຳມດີອົກດີໃຈ  ກັບເພື່ອຊິຮັບໃຊູ້
ໜູ້ຳທີ່ກຳນງຳນຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ ທີ່ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ໄດູ້ມອບໝຳຍໄວູ້ໃຫູ້ ຄືກຳນຢືນ-
ຢັນເຖິງຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
20:25 ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍເຄີຍປະກຳດລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນໜູ້ຳຂູ້ອຍອີກເລີຍ 
20:26 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍສຳມຳດຢືນຢັນໃນມື້ນີ້ໄດູ້ວ່ຳ ໃຈຂອງຂູ້ອຍບ ລິສຸດຈຳກເລືອດ
ຂອງໝົດຄູ່ຄົນເລີຍ 
20:27 ຍູ້ອນວ່ຳ ຂູ້ອຍບໍ່ເຄີຍອ ຳອີຫຍັງໄວູ້ຈຳກພວກເຈົ້ຳເລີຍ ແຕ່ໄດູ້ປະກຳດແຜນ-
ກຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງໝົດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ 
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20:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໂຕໃຫູ້ດີເດີ້ ຮັກສຳຝູງແກະທີ່ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້
ຕັ້ງເຈົ້ຳໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ຄືໃຫູ້ລູ້ຽງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໄວູ້ ທີ່ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ໄຖ່ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ 
20:29 ຄືຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍຈຳກໄປແລູ້ວ ຊິມີໝຳປ່ຳອັນຮູ້ຳຍກຳດເຂົ້ຳມຳ
ໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວຊິບໍ່ລະເວັ້ນຝູງແກະນັ້ນໄວູ້ເລີຍ 
20:30 ແລູ້ວຊິມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳເອງຂຶ້ນມຳ ທີ່ຊິບິດເບືອນຄວຳມຈິງ ເພື່ອ
ຊັກຊວນພວກລູກສິດໃຫູ້ຫລົງຕຳມເຂົຳໄປ 
20:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຕື່ນໂຕໄວູ້ເດີ້ ຈື່ໄວູ້ໃຫູ້ດີວ່ຳ ຂູ້ອຍໄດູ້ເຕືອນສະຕິພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ
ໂດຍນໍ້ຳຕຳໄຫລ ທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ ຕະຫລອດເວລຳສຳມປີເຕັມບໍ່ໄດູ້ຍັບຍັ້ງ
ເລີຍ 
20:32 ແລູ້ວບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ຝຳກພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກັບພຣະເຈົ້ຳ ກັບ ພຣະຄ ຳ 
ອັນປະກອບດູ້ວຍພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນນ ຳ ຊຶ່ງສຳມຳດທີ່ຊິກໍ່ຮ່ຳງສູ້ຳງ
ພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນໃຫູ້ແຂງແຮງດີ ກັບໂຜດໃຫູ້ມີມ ລະດົກ ຮ່ວມກັບຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນຜູູ້
ອື່ນໆ ນ ຳ 
20:33 ແລູ້ວໃຫູ້ຮູູ້ກັນວ່ຳ ຂູ້ອຍນີ້ບໍ່ເຄີຍໂລບເງິນຫລືທອງຫລືເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຂອງ
ຜູູ້ໃດເລີຍ 
20:34 ເອີ້ ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ມືຂອງຂູ້ອຍນີ້ໄດູ້ຈັດຫຳແນວລູ້ຽງໂຕເອງພູ້ອມທັງລູ້ຽງ
ຄົນທີ່ຢູ່ກັບຂູ້ອຍນັ້ນນ ຳ 
20:35 ຄືຊີວິດຂອງຂູ້ອຍນີ້ເປັນແບບຢ່ຳງໃຫູ້ເຫັນໃນຄູ່ຢ່ຳງ ວ່ຳໃນກຳນເຮັດງຳນ
ຄວນຊິຊ່ອຍລູ້ຽງຄົນທີ່ມີກ ຳລັງນູ້ອຍກວ່ຳ ຄືໃຫູ້ຄຶດເຫັນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ກຳນໃຫູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ໄດູ້ພົນເປັນສຸກຫລຳຍກວ່ຳ
ກຳນຮັບ’” 
20:36 ບັດເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງຄຸກເຂົ່ຳລົງອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນ ຳ
ພີ່ນູ້ອງຢູ່ຫັ້ນຄູ່ຄົນ 
20:37 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ຢ່ຳງໃຫຍ່ ກັບກອດຈຸບຄ ຂອງ ໂປໂລ ນ ຳ 
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20:38 ເປັນທຸກກວ່ຳຢ່ຳງອື່ນຍູ້ອນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ ລຳວ ເວົ້ຳນັ້ນ ວ່ຳພວກເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຫັນ
ໜູ້ຳ ລຳວ ອີກເລີຍ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ພຳ ລຳວ ໄປສົ່ງທີ່ເຮອື 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 21 
21:1 ຕໍ່ມຳ ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຫລັງຈຳກພວກເຮົຳລຳພວກເຂົຳໝູ່ນັ້ນແລູ້ວກ ແລ່ນ
ເຮືອກົງໄປເກຳະ ໂກດ  ແລູ້ວອີກມື້ໜຶ່ງກ ມຳຮອດເກຳະ ໂຣໂດ  ບັດອອກຈຳກຫັ້ນ
ກ ມຳຮອດເມືອງ ປຳຕຳຣຳ  
21:2 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບເຮືອລ ຳໜຶ່ງທີ່ພວມຊິແລ່ນໄປເມືອງ ຟອຍນິເກ  ແລູ້ວ
ພວກເຮົຳຈັ່ງລົງເຮືອລ ຳນັ້ນແລ່ນຕໍ່ໄປ 
21:3 ແລູ້ວພ ໄດູ້ເຫັນເກຳະ ກຸບໂຣ  ພວກເຮົຳໄດູ້ຜ່ຳນເກຳະນັ້ນໄປທຳງຂວຳ ແລ່ນ
ໄປແຄວູ້ນ ຊີເຣຍ  ແລູ້ວຈັ່ງຈອດເຮືອຢູ່ທ່ຳເມືອງ ຕີເຣ  ຍູ້ອນຊິເອົຳຂອງບັນທຸກຂຶ້ນ
ຢູ່ທ່ຳນັ້ນ 
21:4 ບັດໄດູ້ຮັບພວກລູກສິດຢູ່ຫັ້ນແລູ້ວ ເຮົຳໄດູ້ພັກຢູ່ກັບເຂົຳເຈັດມື້ ແລູ້ວລູກສິດຢູ່
ນັ້ນໄດູ້ເຕືອນ ໂປໂລ ໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ວ່ຳ ບໍ່ຄວນຂຶ້ນໄປຍັງເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ  
21:5 ແລູ້ວບັດເຈັດມື້ນັ້ນຜ່ຳນໄປແລູ້ວພວກເຮົຳກ ລຳຈຳກໄປ ແລູ້ວພວກລູກສິດ
ພູ້ອມທັງເມຍກັບລູກໆ ຂອງເຂົຳໄດູ້ໄປສົ່ງພວກເຮົຳອອກຈຳກເມືອງໄປ ແລູ້ວ
ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍກ ໄດູ້ຄຸກເຂົ່ຳລົງອະທິຖຳນນ ຳກັນຢູ່ຫຳດຊຳຍ 
21:6 ບັດລຳກັນແລະກັນແລູ້ວ ພວກເຮົຳໄດູ້ລົງເຮືອ ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງຫລົບເມືອ
ເຮືອນ 
21:7 ບັດພວກເຮົຳແລ່ນເຮືອມຳແຕ່ເມືອງ ຕີເຣ ໄປຮອດເມືອງ ປະໂຕເລມຳຍ ແລູ້ວ
ກ ໝົດໄປທຳງທະເລ ເລີຍຂຶ້ນໄປທຳງບົກຕໍ່ ແລູ້ວຈັ່ງທັກທຳຍກັນກັບພວກພີ່ນູ້ອງ
ຢູ່ເມືອງນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ພັກຢູ່ກັບເຂົຳຄືນດຽວ 
21:8 ບັດຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ພວກເຮົຳທີ່ເປັນໝູ່ເດິນທຳງພູ້ອມກັບ ໂປໂລ ກ ລຳໄປ 
ແລູ້ວໄດູ້ເດິນທຳງມຳຮອດເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  ຈັ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຮືອນຂອງ ຟີ-
ລິບ  ຜູູ້ເປັນຜູູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ ທີ່ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຈັດຄົນນັ້ນ 
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21:9  ຟີລິບ ນີ້ມີລູກສຳວພົມມະຈຳລີສີ່ຄົນ ເຂົຳທັງສີ່ນີ້ໄດູ້ເປັນຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະ-
ຄ ຳ  
21:10 ບັດພວກເຮົຳພັກຢູ່ນັ້ນຫລຳຍມື້ແລູ້ວ ໄດູ້ມີຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ອີກຜູູ້ໜຶ່ງ
ລົງມຳຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ຊື່  ອຳຄະໂບ  
21:11 ບັດມຳຮອດແລູ້ວ ອຳຄະໂບ ກ ໄດູ້ເອົຳສຳຍຄຳດແອວຂອງ ໂປໂລ  ຜູກມັດທັງ
ມືທັງຕີນຂອງ ລຳວ ໄວູ້ ຈັ່ງບອກວ່ຳ “ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພວກຢິວຢູ່ເມືອງ 
ເຢຣູຊຳເລັມ ຊິຜູກມັດເຈົ້ຳຂອງສຳຍຄຳດແອວນີ້ໄວູ້ ກັບຊິມອບເຂົຳໄວູ້ໃນມືຂອງ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດ’” 
21:12 ບັດໄດູ້ຍິນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳພູ້ອມກັບຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ນັ້ນ ເລີຍອູ້ອນວອນ ໂປ-
ໂລ ບໍ່ໃຫູ້ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
21:13 ແຕ່ ໂປໂລ ຕອບວ່ຳ “ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ພຳຂູ້ອຍຊໍ້ຳໃຈຫລຳຍ ຄື
ວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ພູ້ອມຢູ່ແລູ້ວ ບໍ່ວ່ຳແຕ່ໃຫູ້ເຂົຳຜູກມັດໂຕເອງໄວູ້ຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ວ່ຳພູ້ອມທີ່
ຊິຕຳຍຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນ ຳ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ” 
21:14 ບັດເຫັນວ່ຳ ລຳວ ບໍ່ຍອມຟັງ ພວກເຮົຳກ ເຊົຳຂ ຮູ້ອງ ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້-
ເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຖິ” 
21:15 ຫລັງຈຳກໄດູ້ພັກຢູ່ຫັ້ນມຳ ພວກເຮົຳກ ຈັດເຂົ້ຳຂອງ ແລູ້ວຈັ່ງເດິນທຳງຂຶ້ນໄປ
ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
21:16 ແລູ້ວລູກສິດຜູູ້ລຳງຄົນຈຳກເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ໄດູ້ໄປນ ຳພວກເຮົຳ ແລູ້ວຈັ່ງ
ນ ຳພວກເຮົຳໄປຫຳຄົນໜຶ່ງຊື່  ມະນຳໂຊນ  ເປັນຊຳວເກຳະ ກຸບໂຣ  ກັບເປັນລູກ-
ສິດລຸູ້ນເກົ່ຳ ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ພັກອຳໄສຢູ່ກັບຄົນນັ້ນ 
21:17 ແລູ້ວບັດພວກເຮົຳໄດູ້ມຳຮອດເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ນັ້ນກ ຕູ້ອນ-
ຮັບເອົຳພວກເຮົຳໄວູ້ດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີ 
21:18 ແລູ້ວບັດມື້ໃໝມ່ຳ  ໂປໂລ ໄດູ້ໄປກັບພວກເຮົຳ ເຂົ້ຳໄປຫຳ ຢຳໂກໂບ  ແລູ້ວ
ພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍກ່ ຢູ່ຫັ້ນນ ຳ 
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21:19 ບັດ ໂປໂລ ໄດູ້ທັກທຳຍກັນກັບພວກເຂົຳແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳເຫດກຳນທັງປວງ
ຕຳມລ ຳດັບ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດໃນໝູ່ຄົນຕ່ຳງຊຳດ ຜ່ຳນທຳງກຳນຮັບໃຊູ້ຂອງ 
ລຳວ  
21:20 ບັດຄົນທັງຫລຳຍໄດູ້ຍິນແລູ້ວ ພວກເຂົຳຈັ່ງສັນລະເສີນຍົກຍູ້ອງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ເວົ້ຳກັບ ໂປໂລ ວ່ຳ “ອູ້ຳຍໃນພຣະເຈົ້ຳເອີຍ ເຈົ້ຳເຄີຍເຫັນແລູ້ວວ່ຳມີ
ພວກຢິວເປັນພັນໆ ຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອແລູ້ວ ແຕ່ຍັງມີໃຈຮູ້ອນຮົນໃນກຳນຖືຕຳມ
ກົດບັນຍັດຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດ 
21:21 ແລູ້ວພວກເຂົຳເຄີຍໄດູ້ຍິນເຖິງເຈົ້ຳວ່ຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ສອນພວກຄົນ ຢິວ ທີ່ຢູ່ກັບໝູ່
ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ ໃຫູ້ປະຖິ້ມ ໂມເຊ  ກັບວ່ຳບໍ່ຕູ້ອງໃຫູ້ລູກໆ ຂອງເຂົຳເຂົ້ຳພິ-
ທີຕັດ ຫລືດ ຳເນິນຕຳມຮີດຄອງປະເພນີເກົ່ຳນັ້ນ 
21:22 ເລື່ອງນັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ຄືດີບໍ່ດີທັງສະພຳຊິຕູ້ອງມຳຕຸູ້ມໂຮມຕັດສິນກັນ ຍູ້ອນ
ພວກເຂົຳຕູ້ອງໄດູ້ຍິນວ່ຳເຈົ້ຳໄດູ້ມຳຮອດແລູ້ວ 
21:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮັດຕຳມທີ່ເຮົຳຊິບອກເຈົ້ຳໄວູ້ເດີ້ ຄືວ່ຳພວກເຮົຳມີຜູູ້ຊຳຍຢູ່ສີ່ຄົນທີ່
ໄດູ້ຄ ຳສຳບຳນໂຕໄວູ້ 
21:24 ຄືໃຫູ້ເຈົ້ຳໄປຊ ຳລະໂຕກັບຜູູ້ຊຳຍສີ່ຄົນນັ້ນ ກັບຊ່ອຍອອກຄ່ຳທ ຳນຽມໃນກຳນ
ບູຊຳນ ຳ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ແຖຫົວ ນີ້ກ ເພື່ອສະແດງວ່ຳ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວຳມຈິງ ເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນນັ້ນ ແຕ່ເຈົ້ຳໄດູ້ດ ຳເນິນຕຳມລະບຽບກຳນໃນກຳນຮັກສຳກົດບັນ-
ຍັດຂອງ ໂມເຊ  
21:25 ແຕ່ຝ່ຳຍຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ເຊື່ອນັ້ນ ພວກເຮົຳໄດູ້ຂຽນຈົດໝຳຍສະຫລຸບ ບອກ
ພວກເຂົຳວ່ຳບໍ່ຕູ້ອງຖືອີຫຍັງຈັ່ງຊັ້ນດອກ ເວັ້ນແຕ່ວ່ຳພວກເຂົຳຄວນຊິຮັກສຳໂຕ
ເອງ ເວັ້ນໄວູ້ຈຳກກຳນກິນຂອງຖວຳຍບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບ ກັບຈຳກກຳນກິນເລືອດ 
ກັບຈຳກກຳນກິນຊີ້ນຂອງສັດທີ່ຖືກຮັດຄ ຕຳຍ ພູ້ອມຈຳກກຳນຫລິ້ນຊູູ້ນ ຳ” 
21:26 ບັດນີ້ ພ ຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ  ໂປໂລ ຈັ່ງໄປເຮັດພິທີຊ ຳລະໂຕນ ຳຜູູ້ຊຳຍສີ່ຄົນ
ນັ້ນ  ແລູ້ວຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວິຫຳນ ບອກປະໂລຫິດເຖິງມື້ຄົບກ ຳນົດກຳນຊ ຳລະ
ໂຕນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຍຳມຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳສ ຳລັບພວກເຂົຳແຕ່ລະຄົນ 
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21:27 ແລູ້ວບັດພ ເກືອບຄົບເຈັດມື້ນັ້ນ ພ ດີພວກຢິວທີ່ມຳຈຳກແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ບັດ
ເຫັນ ໂປໂລ ໃນພຣະວິຫຳນກ ໄດູ້ຍຸຍົງປະຊຳຊົນ ແລູ້ວລົງມືຈັບໂຕ ໂປໂລ ໄວູ້ 
21:28 ແລູ້ວຮູ້ອງກັນຂຶ້ນວ່ຳ “ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເອີຍ ໃຫູ້ຊ່ອຍກັນເດີ້ ແມ່ນຜູູ້-
ຊຳຍຄົນນີ້ເນຳະທີ່ສອນໝົດຄູ່ຄົນທົ່ວຄູ່ຕຳແສງໃຫູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນຊົນຊຳດເຮົຳ ພູ້ອມກັບ
ຕໍ່ຕູ້ຳນກົດບັນຍັດ ກັບຕໍ່ຕູ້ຳນສະຖຳນສັກສິດນີ້ນ ຳ ກັບຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ເຂົຳ
ເຄີຍພຳຄົນຊຳວເກຣັກເຂົ້ຳມຳໃນພຣະວຫິຳນອັນສັກສິດນີ້ນ ຳ ຈັ່ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ໝູ້ອງບ ລິສຸດນີ້ເປັນມົນທິນນ ຳ” 
21:29 (ຄືພວກເຂົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນຍູ້ອນແຕ່ກ່ອນເຄີຍເຫັນ  ໂທຟີໂມ  ຊຳວເມືອງ ເອເຟ-
ໂຊ  ຢູ່ໃນເມືອງກັບ ໂປໂລ  ພວກເຂົຳຈັ່ງເຂົ້ຳໃຈຜິດວ່ຳ ໂປໂລ ໄດູ້ພຳຄົນນັ້ນເຂົ້ຳ
ມຳໃນພຣະວຫິຳນ) 
21:30 ແລູ້ວບັດນີ້ ຄົນໝົດທັງເມືອງກ ລຸກຂຶ້ນ ແລ່ນເຂົ້ຳໄປຈັບໂຕ ໂປໂລ  ລຳກ 
ລຳວ ອອກຈຳກພຣະວຫິຳນ ແລູ້ວປະຕູພຣະວຫິຳນຖືກປິດໄວູ້ ໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ 
21:31 ບັດເຂົຳພວມຊິຈັດກຳນຂູ້ຳ ໂປໂລ  ຂ່ຳວໄດູ້ລືໄປຊອດຫູຂອງນຳຍພັນກອງ-
ທັບວ່ຳ ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ເກີດກຳນວຸູ້ນວຳຍຂຶ້ນທັງເມືອງ 
21:32 ໃນຕອນນັ້ນ ນຳຍພັນຈັ່ງຄຸມພວກທະຫຳນກັບພວກນຳຍຮູ້ອຍ ໄດູ້ແລ່ນລົງ
ໄປຫຳຄົນກຸ່ມນັ້ນ ບັດພວກເຂົຳເຫັນນຳຍພັນກັບພວກທະຫຳນພວມແລ່ນລົງມຳ 
ເລີຍຖອຍອອກມຳເຊົຳຄູ້ຽນຕີ ໂປໂລ  
21:33 ນຳຍພັນຈັ່ງເຂົ້ຳໄປໃກູ້ແລູ້ວຈັບໂຕ ໂປໂລ ໄວູ້ ສັ່ງໃຫູ້ເອົຳໂສູ້ສອງເສັ້ນລ່ຳມ 
ລຳວ ໄວູ້ແລູ້ວສອບຖຳມວ່ຳ ຄົນນີ້ເປັນໃຜແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງ 
21:34 ບັດນີ້ ຜູູ້ລຳງຄົນໃນໝູ່ຄົນນັ້ນຮູ້ອງວ່ຳຈັ່ງຊີ້ ອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ຮູ້ອງວ່ຳຈັ່ງຊັ້ນ 
ບັດນຳຍພັນເອົຳຄວຳມແນ່ນອນບໍ່ໄດູ້ຍູ້ອນວຸູ້ນວຳຍຫລຳຍ ເລີຍສັ່ງໃຫູ້ນ ຳເອົຳ 
ໂປໂລ ເຂົ້ຳໄປໃນຄູ້ຳຍທະຫຳນ 
21:35 ແລູ້ວບັດຮອດຂັ້ນໄດຂອງຄູ້ຳຍທະຫຳນແລູ້ວ ພວກທະຫຳນຕູ້ອງຍົກໂຕ ໂປ-
ໂລ ຂຶ້ນໄວູ້ ຍູ້ອນພວກຝູງຊົນນັ້ນຢຳກເຮັດຮູ້ຳຍໃສ່ຜູູ້ 
21:36 ຄືຄູ່ຄົນໃນໝູ່ນັ້ນຕຳມໄປຮູ້ອງວ່ຳ “ໃຫູ້ຈັດກຳນ ໂລດ ໆ” 
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21:37 ບັດພວກທະຫຳນພວມຊິພຳ ໂປໂລ ເຂົ້ຳໄປໃນຄູ້ຳຍທະຫຳນ  ໂປໂລ ຈັ່ງເວົ້ຳ
ກັບນຳຍພັນວ່ຳ “ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳກັບທ່ຳນຈັກໜ່ອຍ” ນຳຍພັນຈັ່ງຖຳມວ່ຳ “ເຈົ້ຳເວົ້ຳ
ພຳສຳເກຣັກເປັນຢູ່ບໍ້ 
21:38 ເຈົ້ຳເປັນຊຳວ ເອຢິບ ຄົນນັ້ນທີ່ໄດູ້ກໍ່ກຳນກະບົດມຳກ່ອນ ກັບພຳພວກຄຳດ-
ຕະກອນສີ່ພັນຄົນເຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງບໍ່ແມ່ນບໍ້” 
21:39 ແຕ່ ໂປໂລ ປະຕິເສດຕອບວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ເປັນຄົນ ຢິວ  ໄດູ້ເກີດໃນເມືອງ ຕຳ-
ໂຊ  ແຄວູ້ນ ກີລີເກຍ  ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເມືອງນູ້ອຍໆ ຂູ້ອຍຂ ທ່ຳນອະນຸຍຳດໃຫູ້ເວົ້ຳກັບ
ຄົນພວກນັ້ນແໜ່” 
21:40 ບັດນຳຍພັນອະນຸຍຳດແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງຢືນຢູ່ຂັ້ນໄດແກວງມືໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນ 
ບັດພ ເຂົຳມິດລົງແລູ້ວ  ລຳວ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບເຂົຳເປັນພຳສຳເຮັບເຣ ີ

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 22 
22:1 ເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງກັບຜູູ້ອຳວຸໂສທັງຫລຳຍ ກະລຸນຳຟັງຄ ຳໃຫູ້ກຳນທີ່ຂູ້ອຍ
ຊິແກູ້ຄະດີໃຫູ້ເຈົ້ຳຟັງເດີ້ບັດນີ້” 
22:2 (ບັດພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນ ລຳວ ເວົ້ຳເປັນພຳສຳເຮັບເຣີ ເຂົຳກ ອອກສຽງນູ້ອຍລົງ
ກວ່ຳເກົ່ຳ ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງເວົ້ຳຕໍ່ໄປອີກ) 
22:3 “ຂູ້ອຍນີ້ເປັນຄົນ ຢິວ ແທູ້ ເກີດໃນເມືອງ ຕຳໂຊ ແຄວູ້ນ ກີລີເກຍ  ແຕ່ໄດູ້ໃຫຍ່
ຂຶ້ນໃນເມືອງນີ້ ກັບໄດູ້ຮຽນໜັງສືກັບອຳຈຳນ ຄຳມຳລິເອັນ  ເລີຍໄດູ້ຮັບກຳນສອນ
ຕຳມກົດບັນຍັດຂອງພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳຄູ່ແນວຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດ ຈັ່ງມີໃຈ-
ຮູ້ອນຮົນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບພວກເຈົ້ຳໃນຄູ່ມື້ນີ້ 
22:4 ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ໄດູ້ຂົ່ມເຫງຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຖືໃນທຳງທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ‘ທຳງນີ້’ ຈົນຮອດ
ຕຳຍກ ມີ ກັບໄດູ້ຜູກມັດເຂົຳຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກທັງຜູູ້ຊຳຍກັບຍິງ 
22:5 ຕຳມທີ່ມະຫຳປະໂລຫິດ ກັບສະພຳ ອຳດ ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ຂູ້ອຍກ ໄດູ້ ຍູ້ອນ
ຂູ້ອຍໄດູ້ຖືໜັງສືຈຳກເຂົຳໄປຫຳພວກພີ່ນູ້ອງ ກັບໄດູ້ເດິນທຳງໄປເມືອງ ດຳມຳເຊ  
ເພື່ອຈັບມັດຄົນທັງຫລຳຍພຳມຳເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໃຫູ້ລົງໂທດພວກເຂົຳ 
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22:6 ແຕ່ມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍພວມເດິນທຳງໄປໃກູ້ຊິຮອດເມືອງ ດຳມຳເຊ  
ປະມຳນເວລຳທ່ຽງ ໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ມີແສງຈູ້ຳສ່ອງລົງມຳຈຳກຟູ້ຳອູ້ອມໂຕຂູ້ອຍ
ໄວູ້ 
22:7 ຂູ້ອຍກ ເລີຍລົ້ມລົງເຖິງດິນ ກັບໄດູ້ຍິນສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ 
ໂຊໂລ ໆ ເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງຂົ່ມເຫງເຮົຳ’ 
22:8 ຂູ້ອຍເລີຍຕອບວ່ຳ ‘ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນຳຍເປັນຜູູ້ໃດ’ ຜູູ້ນັ້ນເລີຍບອກຂູ້ອຍວ່ຳ 
‘ເຮົຳຄື ເຢຊູ ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ  ຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳຂົ່ມເຫງ’ 
22:9 ຝ່ຳຍຄົນໝູ່ທີ່ຢູ່ນ ຳຂູ້ອຍກ ໄດູ້ເຫັນແສງຈູ້ຳນັ້ນ ເລີຍຕົກໃຈຢູ້ຳນ ແຕ່ສຽງທີ່ເພິ່ນ
ເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍນັ້ນ ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຍິນເລີຍ 
22:10 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍຈັ່ງຖຳມວ່ຳ ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ຊິຕູ້ອງເຮັດຫຍັງແ
ໜ່’ ແລູ້ວພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ 
ດຳມຳເຊ ເດີ້ ແລູ້ວຊິມີຄົນຢູ່ຫັ້ນບອກເຈົ້ຳຄູ່ຢ່ຳງ ແນວທີ່ເຈົ້ຳຕູ້ອງເຮັດນັ້ນ’ 
22:11 ແລູ້ວຊຶ່ງຂູ້ອຍບໍ່ສຳມຳດເຫັນຮຸ່ງໄດູ້ ຍູ້ອນພຣະລັດສະໝີອັນແຮງກູ້ຳນັ້ນ ໝູ່
ຄົນທີ່ມຳນ ຳຂູ້ອຍກ ໄດູ້ຈູງມືພຳຂູ້ອຍເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ  
22:12 ຢູ່ຫັ້ນກ ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ  ອຳນຳເນຍ  ເປັນຄົນມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນຕຳມ
ກົດບັນຍັດ ກັບມີຊື່ສຽງດີນ ຳໃນພວກຄົນ ຢິວ ທັງຫລຳຍຢູ່ນັ້ນ 
22:13 ເຂົຳໄດູ້ມຳຫຳຂູ້ອຍກັບຢືນຢູ່ນ ຳແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ ‘ອູ້ຳຍ ໂຊໂລ ເອີຍ ໃຫູ້ເຫັນໄດູ້ຄື
ເກົ່ຳເດີ້’ ແລູ້ວໃນໂມງນັ້ນເອງ ຂູ້ອຍຈັ່ງເຫັນເຂົຳໄດູ້ເລີຍ 
22:14 ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກພໍ່ຕະກູນຂອງພວກເຮົຳໄດູ້ ເລືອກ
ເຈົ້ຳໄວູ້ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິຮູູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວເຫັນອົງຜູູ້ທ່ຽງທ ຳຜູູ້ນັ້ນ ກັບ
ໄດູ້ຍິນສຽງປຳກຂອງເພິ່ນນ ຳ 
22:15 ຄືເຈົ້ຳຊິເປັນພະຍຳນຂອງເພິ່ນໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນຮູູ້ຮອດເຫດກຳນແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້
ເຫັນໄດູ້ຍິນນັ້ນ 
22:16 ບັດນີ້ເຈົ້ຳຄອຍຖູ້ຳທ່ຳຢູ່ເຮັດຫຍັງ ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນຮັບກຳນຈຸ່ມນໍ້ຳເດີ້ ໂດຍຮູ້ອງ
ອອກພຣະນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ແລູ້ວຊິຊ ຳລະຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຈົ້ຳ’ 
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22:17 ຕໍ່ມຳບັດຂູ້ອຍຫລົບມຳເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ກັບພວມອະທຖິຳນຢູ່ໃນພຣະວິ-
ຫຳນ ຂູ້ອຍກ ເຊືອບຝັນໄປ 
22:18 ແລູ້ວໃນຄວຳມຝັນນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ເຫັນເພິ່ນມຳເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ໃຫູ້ຟູ້ຳວອອກ
ໄປຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໄວໆ ເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິບໍ່ຍອມຮັບໃນຄ ຳພະຍຳນນັ້ນ 
ທີ່ເຈົ້ຳຊິອູ້ຳງເຖິງເຮົຳ’ 
22:19 ແລູ້ວຂູ້ອຍຈັ່ງເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ເຂົຳໝູ່ນັ້ນຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວ
ວ່ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຈັບຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຮັບເຊື່ອໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ລຳກໄປຂັງຄຸກກັບ
ຄູ້ຽນຕີຕຳມສຳລຳທ ຳໝົດຄູ່ໝູ້ອງ 
22:20 ກັບບັດເຂົຳເຮັດໃຫູ້ເລືອດຂອງ ຊະເຕຟຳໂນ ຕົກ ຜູູ້ເປັນພະຍຳນທີ່ຍອມຕຳຍ
ເພື່ອທ່ຳນ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ໄດູ້ຢືນຢູ່ໃກູ້ເຫັນດີເຫັນຊອບນ ຳໃນກຳນທີ່ເຂົຳຂູ້ຳ ຊະເຕຟຳໂນ  
ພູ້ອມທັງເຝົ້ຳເສື້ອຜູ້ຳໃຫູ້ເຂົຳຜູູ້ທີ່ຂູ້ຳ ລຳວ ’ 
22:21 ແລູ້ວພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳກັບຂູ້ອຍວ່ຳ ‘ໃຫູ້ໄປເລີຍ ເຮົຳຊິໃຊູ້ເຈົ້ຳອອກ-
ຈຳກນີ້ໄປທຳງໄກ ໄປຫຳຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ’” 
22:22 ແລູ້ວບັດພວກຄົນໄດູ້ຟັງ ໂປໂລ ເວົ້ຳຮອດແຄ່ນີ້ ຈັ່ງຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ “ເອົຳຄົນ
ແນວນີ້ອອກໄປຈຳກແຜ່ນດິນໂລກເລີຍ ບໍ່ຄວນຊິໃຫູ້ເຂົຳມີຊີວິດຢູ່ດອກ” 
22:23 ບັດພວກເຂົຳພວມໂຫ່ຮູ້ອງນັ້ນ ທັງຈີກດຶງເສື້ອອອກ ກັບເອົຳຂີ້ຝຸ່ນແກວ່ງຊັດ
ຂຶ້ນໄປເທິງຟູ້ຳ 
22:24 ສ່ວນນຳຍພັນເລີຍສັ່ງໃຫູ້ເອົຳໂຕ ໂປໂລ ເຂົ້ຳໄປໃນຄູ້ຳຍທະຫຳນ ກັບສັ່ງໃຫູ້
ສອບສວນ ລຳວ ໂດຍກຳນຄູ້ຽນຕີ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳພວກຄົນໝົດເມືອງນັ້ນຮູ້ອງ
ກ່ຳວໂທດ ລຳວ ຍູ້ອນເລື່ອງອີຫຍັງ 
22:25 ບັດທະຫຳນພວມຊິເອົຳເຊືອກໜັງຜູກມັດ ລຳວ ໄວູ້  ໂປໂລ ຈັ່ງຖຳມນຳຍ
ຮູ້ອຍຜູູ້ທີ່ຢືນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ກຳນທີ່ຊິຄູ້ຽນຕີຄົນຊຳດ ໂຣມ ຜູູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກກຳນຕັດສິນ
ອີຫຍັງ ຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດໝຳຍຢູ່ບໍ້” 
22:26 ບັດນຳຍຮູ້ອຍໄດູ້ຍິນ ໂປໂລ ເວົ້ຳແນວນັ້ນແລູ້ວ ຈັ່ງໄປບອກນຳຍພັນວ່ຳ 
“ລະວັງເດີ້ ແນວທີ່ຊິເຮັດນັ້ນ ຄືຜູູ້ນີ້ເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ ” 
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22:27 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍນຳຍພັນເລີຍໄປຫຳ ໂປໂລ ຖຳມວ່ຳ “ເຈົ້ຳເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ 
ອີຫລີບໍ້ ໃຫູ້ບອກເຮົຳມຳ”  ໂປໂລ ຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ແມ່ນແລູ້ວ ຂູ້ອຍເປັນ” 
22:28 ນຳຍພັນຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ເຮົຳຕູ້ອງເສຍເງິນຈ ຳນວນຫລຳຍກ່ອນ ກວ່ຳຊິໄດູ້ເປັນ
ຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ ”  ໂປໂລ ເລີຍໂຕູ້ຕອບວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ເປັນສັນຊຳດ ໂຣມ ແຕ່ເກີດ
ມຳ” 
22:29 ແລູ້ວໃນຫວ່ຳງນັ້ນພ ດີ ທະຫຳນທັງຫລຳຍທີ່ຊິສອບສວນ ໂປໂລ ກ ປະ ລຳວ 
ໄວູ້ ກັບນຳຍພັນບັດຮູູ້ວ່ຳ  ໂປໂລ ເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ  ກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນຍູ້ອນໄດູ້
ຜູກມັດ ລຳວ ໄວູ້ໂດຍບໍ່ມີເຫດ 
22:30 ຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ຍູ້ອນນຳຍພັນຢຳກຮູູ້ວ່ຳພວກຢິວໄດູ້ກ່ຳວຫຳ ໂປໂລ ຍູ້ອນ
ເລື່ອງອີຫຍັງ  ລຳວ ຈັ່ງຖອດເຄື່ອງຈອງຈ ຳອອກຈຳກ ໂປໂລ  ສັ່ງໃຫູ້ຄະນະຫົວ-
ໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກສະມຳຊິກສະພຳມຳໂຮມກັນ ແລູ້ວຈັ່ງພຳ ໂປໂລ ລົງໄປ
ໃຫູ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຂົຳ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 23 
23:1 ສ່ວນ ໂປໂລ ເລີຍຈູ້ອງເບິ່ງພວກສະມຳຊິກສະພຳ ແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງ
ທັງຫລຳຍ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບອັນບ ລິສຸດ
ຈົນຮອດມື້ນີ້” 
23:2 ບັດນີ້  ອຳນຳເນຍ  ຜູູ້ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດ ເລີຍສັ່ງຄົນທີ່ຢືນຢູ່ໃກູ້ ໂປໂລ ໃຫູ້
ຕົບປຳກ ລຳວ  
23:3 ແລູ້ວ ໂປໂລ ກ ຕອບເຂົຳວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳຊິຕົບເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນຝຳທີ່ທຳສີໂດຍ
ປູນຂຳວ ເຈົ້ຳນັ່ງພິພຳກສຳຂູ້ອຍຕຳມກົດບັນຍັດ ແລູ້ວກ ຍັງສັ່ງໃຫູ້ເຂົຳຕົບໜູ້ຳ
ຂູ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນກຳນຜິດກົດບັນຍັດຄືກັນ” 
23:4 ບັດນີ້ ຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຖັດກັນນັ້ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ເຈົ້ຳເວົ້ຳຫຍຳບຄຳຍ ໃສ່ມະຫຳປະ-
ໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຊີ້ໄດູ້ບໍ້” 
23:5  ໂປໂລ ເລີຍຕອບວ່ຳ “ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ວ່ຳທ່ຳນເປັນມະຫຳ-
ປະໂລຫິດ ຍູ້ອນມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ‘ຢ່ຳເວົ້ຳຫຍຳບຊູ້ຳຕໍ່ຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍເ່ໜືອ
ເຈົ້ຳເລີຍ’” 
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23:6 ບັດ ໂປໂລ ເຫັນວ່ຳ ພວກຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະຊຸມສະພຳນັ້ນ ຝ່ຳຍໜຶ່ງເປັນພວກ ຊຳ-
ດູກຳຍ  ກັບອີກຝ່ຳຍໜຶ່ງເປັນພວກ ຟຳຣີຊຳຍ   ລຳວ ຈັ່ງຮູ້ອງຂຶ້ນຕໍ່ໜູ້ຳທີ່ປະຊຸມ
ວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ຂູ້ອຍນີ້ເປັນ ຟຳຣີຊຳຍ  ກັບເປັນລູກຊຳຍຂອງຄົນ 
ຟຳຣີຊຳຍ ນ ຳ ທີ່ຂູ້ອຍຖືກກຳນພິຈຳລະນຳນີ້ ກ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍມີຄວຳມຫວັງໃນ
ກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ” 
23:7 ພ ແຕ່ ລຳວ ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ກັບພວກ ຊຳດູກຳຍ  ໄດູ້ເກີດ
ກຳນໂຕູ້ຖຽງກັນຢ່ຳງໃຫຍ່ ທີ່ປະຊຸມສະພຳຈັ່ງແຕກເປັນສອງຟຳກສອງຝ່ຳຍ 
23:8 ນີ້ກ ຍູ້ອນວ່ຳພວກ ຊຳດູກຳຍ ຖືກັນວ່ຳ ກຳນທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນກ ບໍ່ມີ
ເລີຍ ກັບວ່ຳເທວະທູດຫລືວິນຍຳນກ ບໍ່ມີນ ຳ ແຕ່ພວກ ຟຳຣີຊຳຍ ຖືວ່ຳມີໝົດທັງ
ສອງແນວ 
23:9 ແລູ້ວເກີດມີເລື່ອງອຳລະວຳດກັນຢ່ຳງໃຫຍ່ ພວກນັກທ ຳບຳງຄົນທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍຄະ-
ນະ ຟຳຣີຊຳຍ ໄດູ້ລຸກຂຶ້ນອູ້ຳງວ່ຳ “ເຮົຳບໍ່ເຫັນວ່ຳຄົນນີ້ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງເລີຍ ຄື
ຄັ່ນວ່ຳມີວິນຍຳນກ ດີ ຫລືເທວະທູດກ ດີທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຕໍ່ຕູ້ຳນ
ກັບພຣະເຈົ້ຳເລີຍ” 
23:10 ແລູ້ວບັດກຳນໂຕູ້ຖຽງກັນນັ້ນໄດູ້ເກີດຮຸນແຮງແຮງຂຶ້ນ ນຳຍພັນຢູ້ຳນວ່ຳເຂົຳ
ຊິຈັບໂຕ ໂປໂລ ດຶງຍຳດກັນຈົນຈີກເປັນທ່ອນໆ  ລຳວ ເລີຍສັ່ງໃຫູ້ພວກທະຫຳນ
ລົງໄປຮັບເອົຳໂຕ ໂປໂລ ອອກຈຳກພວກຄົນນັ້ນ ກັບ ລຳວ ເຂົ້ຳໄປໄວູ້ໃນຄູ້ຳຍ
ທະຫຳນ 
23:11 ແຕ່ວ່ຳຕອນກຳງຄືນມື້ນັ້ນເອງ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຢືນຢູ່ກັບ ໂປໂລ  ໄດູ້ເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ ໂປໂລ ເອີຍ ໃຫູ້ມີກ ຳລັງໃຈເດີ້ ຄືເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ເຮົຳໃນເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ ນີ້ແນວໃດ ເຈົ້ຳກ ຊິຕູ້ອງໄປເປັນພະຍຳນໃນ ໂຣມ ແນວນັ້ນນ ຳ” 
23:12 ແລູ້ວຮອດຕອນເຊົ້ຳມຳ ພວກຢິວຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຮ່ວມກັນສຳບຳນໂຕໄວູ້ວ່ຳ 
ເຂົຳຊິບໍ່ກິນກັບຊິບໍ່ດື່ມອີຫຍງັຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້ຂູ້ຳ ໂປໂລ ໃຫູ້ໄດູ້ 
23:13 ຝ່ຳຍຄົນທີ່ຮ່ວມກັນປອງຮູ້ຳຍນັ້ນມີສີ່ສິບກວ່ຳຄົນ 
23:14 ຄົນໝູ່ນັ້ນຈັ່ງໄປຫຳຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ເວົ້ຳວ່ຳ 
“ພວກຂູ້ອຍໄດູ້ສຳບຳນໂຕໄວູ້ວ່ຳ ຊິບໍ່ກິນອີຫຍັງຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້ຂູ້ຳ ໂປໂລ ໃຫູ້ໄດູ້ 
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23:15 ບັດນີ້ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກັບພວກສະມຳຊິກສະພຳຝຳກຄວຳມໄປຫຳນຳຍພັນ ໃຫູ້ 
ລຳວ ສົ່ງໂຕ ໂປໂລ ລົງມຳຫຳພວກເຈົ້ຳມື້ອື່ນ ເພື່ອຊິໄດູ້ຊັກຖຳມຄວຳມໃຫູ້ຊັດຂຶ້ນ
ກວ່ຳແຕ່ກ່ອນ ຝ່ຳຍພວກຂູ້ອຍກ ຊິກຽມໂຕໄວູ້ຄອຍຖູ້ຳ ເພື່ອຊິຂູ້ຳ ໂປໂລ ຕອນໃກູ້
ຊິມຳຮອດ” 
23:16 ແຕ່ພ ລູກຊຳຍຂອງນູ້ອງສຳວ ໂປໂລ ໄດູ້ຍິນພວກເຂົຳວຳງແຜນກຳນກັບດັກ
ເພື່ອຊິຂູ້ຳ ໂປໂລ  ກ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປໃນຄູ້ຳຍທະຫຳນເພື່ອບອກ ໂປໂລ ໄວູ້ 
23:17 ພ ຫລຳນບອກ ລຳວ ແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງເອີ້ນນຳຍຮູ້ອຍຄົນໜຶ່ງມຳ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຂ 
ໃຫູ້ນ ຳຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຄົນນີ້ໄປຫຳນຳຍພັນແໜ່ ຍູ້ອນເຂົຳມີແນວສ ຳຄັນແນວໜຶ່ງທີ່ຊິ
ຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ນຳຍພັນຮູູ້ຈັກ” 
23:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ນຳຍຮູ້ອຍເລີຍນ ຳຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມນັ້ນໄປຫຳນຳຍພັນເວົ້ຳວ່ຳ “ ໂປໂລ ຜູູ້
ຖືກຂັງຢູ່ຫັ້ນເອີ້ນຂູ້ອຍ ໃຫູ້ນ ຳຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມຜູູ້ນີ້ມຳຫຳນຳຍ ຍູ້ອນເຂົຳມີແນວສ ຳຄັນ
ທີ່ຊິຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ນຳຍຮູູ້ຈັກ” 
23:19 ນຳຍພັນຈັ່ງຈູງມືຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມນັ້ນໄປຕຳມລ ຳພັງເພື່ອເວົ້ຳເປັນສ່ວນໂຕ ແລູ້ວ
ຖຳມວ່ຳ “ໜຸ່ມຊິເວົ້ຳອີຫຍັງກັບເຮົຳ” 
23:20 ຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມນັ້ນຈັ່ງຕອບວ່ຳ “ພວກຢິວຕົກລົງກັນຊິຂ ນຳຍໃຫູ້ສົ່ງລຸງ ໂປໂລ ລົງ
ໄປສະພຳມື້ອື່ນ ເຮັດຄືກັນກັບວ່ຳຊິສອບສວນເລື່ອງ ລຳວ ໃຫູ້ຊັດຂຶ້ນກວ່ຳແຕ່-
ກ່ອນ 
23:21 ແຕ່ຂ ຢ່ຳເຮັດຕຳມຄ ຳຂ ຮູ້ອງເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳມີຢູ່ສີ່ສິບຄົນ ວຳງແຜນ-
ກຳນກັບດັກໄວູ້ວ່ຳ ຊິຄອຍຖູ້ຳປອງຮູ້ຳຍໃສ່ ໂປໂລ  ກັບໄດູ້ສຳບຳນໂຕໄວູ້ວ່ຳຊິບໍ່
ກິນຫລືດື່ມອີຫຍັງຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້ຂູ້ຳ ລຳວ ໃຫູ້ໄດູ້ ແລູ້ວຕອນນີ້ພວກເຂົຳກ ພູ້ອມ
ແລູ້ວ ຖູ້ຳແຕ່ນຳຍອອກຄ ຳສັ່ງເທົຳນັ້ນ” 
23:22 ພ ໄດູ້ຮັບຟັງແລູ້ວ ນຳຍພັນຈັ່ງປ່ອຍໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມໄປ ສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳບອກຜູູ້-
ໃດເລີຍ ວ່ຳ ໂຕໄດູ້ແຈູ້ງຄວຳມເລື່ອງນີ້ກັບເຮົຳ” 
23:23 ແລູ້ວນຳຍພັນຈັ່ງເອີ້ນນຳຍຮູ້ອຍສອງຄົນມຳ ສັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ຈັດພົນທະຫຳນສອງ
ຮູ້ອຍຄົນ ກັບທະຫຳນມູ້ຳເຈັດສິບຄົນ ກັບທະຫຳນຫອກສອງຮູ້ອຍຄົນໃຫູ້ພູ້ອມເດີ້ 
ແລູ້ວຊິໃຫູ້ໄປເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ຕອນສຳມທຸູ້ມໃນຄືນນີ້ 
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23:24 ກັບໃຫູ້ຈັດມູ້ຳມຳໃຫູ້ ໂປໂລ ຂີ່ ເພື່ອຊິສົ່ງໄປຫຳ ເຟລິກ ຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນ
ເມືອງ ຢ່ຳງປອດໄພ” 
23:25 ແລູ້ວນຳຍພັນຈັ່ງຂຽນຈົດໝຳຍໄປຍັງຜູູ້ວ່ຳແນວນີ້ 
23:26 “ຮຽນ ທ່ຳນ ເຟລິກ  ຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນ ຈຳກ ນຳຍພັນ  ກະລຳວດີໂອ   ລີເຊຍ  
23:27 ຄົນຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຖືກພວກຢິວຢູ່ທຳງນີ້ຈັບໄວູ້ ໝຳຍໄວູ້ວ່ຳຊິຂູ້ຳເຂົຳ ແຕ່ພ ໄດູ້ຂ່ຳວ
ວ່ຳເຂົຳເປັນຄົນສັນຊຳດ ໂຣມ  ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ນ ຳກຸ່ມທະຫຳນໄປຊ່ອຍກອບກູູ້ເຂົຳໄວູ້ 
23:28 ແລູ້ວບັດຜູູ້ຂູ້ຳຢຳກຮູູ້ເຫດທີ່ພວກຢິວຟູ້ອງເຂົຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງພຳເຂົຳໄປສະພຳ
ຂອງພວກຢິວ 
23:29 ຊຶ່ງຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນວ່ຳເຂົຳຖືກຟູ້ອງຮູ້ອງໃນເລື່ອງກົດເກນຕຳມປະເພນີຂອງພວກ-
ເຂົຳ ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ຫຳອີຫຍັງທີ່ເຂົຳຄວນຊິຕຳຍຫລືຄວນຊິຕູ້ອງຂັງໄວູ້ 
23:30 ແລູ້ວພ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳ ພວກຢິວມີແຜນກຳນປອງຮູ້ຳຍໃສ່ຄົນນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງສົ່ງ
ເຂົຳມຳຫຳທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳ ແລູ້ວໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ພວກກ່ຳວຫຳມຳວ່ຳຄວຳມໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຕໍ່ໜູ້ຳ
ທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳ” 
23:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຮອດຕອນກຳງຄືນ ພວກທະຫຳນຈັ່ງພຳ ໂປໂລ ໄປເມືອງ ອັນຕີ-
ປຳຕີ ຕຳມຄ ຳສັ່ງນັ້ນ 
23:32 ບັດຮອດມື້ອື່ນເຊົ້ຳ ເຂົຳໃຫູ້ທະຫຳນມູ້ຳໄປສົ່ງ ໂປໂລ  ແລູ້ວເຂົຳກ ກັບໄປຄູ້ຳຍ
ທະຫຳນ 
23:33 ບັດທະຫຳນມູ້ຳໄປຮອດເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ແລູ້ວ ຈັ່ງສົ່ງຈົດໝຳຍໄປຫຳຜູູ້ວ່ຳ
ລຳຊະກຳນເມືອງ ກັບໄດູ້ມອບ ໂປໂລ ໄວູ້ໃຫູ້ທ່ຳນນ ຳ 
23:34 ແລູ້ວບັດຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນເມືອງໄດູ້ອ່ຳນຈົດໝຳຍແລູ້ວ ຈັ່ງຖຳມ ໂປໂລ ວ່ຳ 
ລຳວ ມຳຈຳກແຄວູ້ນໃດ ບັດພ ທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳຮູູ້ວ່ຳມຳຈຳກ ກີລີເກຍ  
23:35 ທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ບັດພວກຜູູ້ກ່ຳວຫຳເຈົ້ຳມຳພູ້ອມກັນແລູ້ວ ເຮົຳຊິຟັງຄ ຳ
ໃຫູ້ກຳນຂອງເຈົ້ຳ” ແລູ້ວທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ຄຸມໂຕ ໂປໂລ ໄປໄວູ້ທີ່ສຳນ ປະໄຣ-
ໂຕຣຽນ ຂອງ ເຮໂຣດ  
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ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 24 
24:1 ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກຫູ້ຳມື້  ອຳນຳເນຍ  ມະຫຳປະໂລຫິດ ຈັ່ງລົງໄປກັບພວກຜູູ້ຫລັກ-
ຜູູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ພູ້ອມທັງນັກກົດໝຳຍຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນນັກເວົ້ຳຊື່  ເຕຕູໂລ  ພວກນີ້
ໄດູ້ອະທບິຳຍຄ ຳຟູ້ອງຮູ້ອງຕໍ່ ໂປໂລ ໃຫູ້ທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳຟັງ 
24:2 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ຖືກເອີ້ນເຂົ້ຳມຳ  ເຕຕູໂລ ຈັ່ງຕັ້ງຕົ້ນເລີ່ມຟູ້ອງໃສ່ ລຳວ ວ່ຳ 
“ທ່ຳນ ເຟລິກ ຜູູ້ມີກຽດ ດູ້ວຍທ່ຳນເອງ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ມີຄວຳມສະຫງົບສຸກ ກັບ
ຄວຳມຈະເລີນຫລຳຍ ຍູ້ອນທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳໄດູ້ນ ຳມຳໃຫູ້ຊົນຊຳດຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳໂດຍ
ກຳນຄຸູ້ມຄອງອັນດີງຳມຂອງທ່ຳນ 
24:3 ຜູູ້ຂູ້ຳທັງຫລຳຍນູ້ອມຮັບຄູ່ຢ່ຳງຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງໂດຍຄວຳມກະຕັນຍູເປັນຢ່ຳງຍິ່ງຢູ່
ສະເໝີ 
24:4 ແຕ່ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ລົບກວນທຳ່ນຫລຳຍກວ່ຳນີ້ອີກ ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຄວຳມກະລຸນຳກະລຸນຳ
ຟັງຜູູ້ຂູ້ຳຈັກໜ່ອຍໜຶ່ງ 
24:5 ຄືຜູູ້ຂູ້ຳທັງຫລຳຍເຫັນວຳ່ ຜູູ້ຊຳຍຄົນນີ້ເປັນຄົນອັນທະພຳນທີ່ຍຸຍົງພວກຊົນ-
ຊຳດ ຢິວ ໃຫູ້ເກີດກຳນວຸູ້ນວຳຍຮອດທົ່ວໂລກ ແລູ້ວກ ເປັນໂຕໂຈກຂອງພວກ ນຳ-
ຊຳເຣັດ ນັ້ນນ ຳ 
24:6 ກັບອີກບັນຫຳໜຶ່ງ ເຂົຳໝຳຍຊິເຮັດໃຫູ້ພຣະວິຫຳນເປັນມົນທິນ ຜູູ້ຂູ້ຳທັງ-
ຫລຳຍຈັ່ງຈັບເຂົຳໄວູ້ ແລູ້ວວ່ຳຊິພິພຳກສຳເຂົຳຕຳມກົດໝຳຍຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳ 
24:7 ແຕ່ນຳຍພັນ ລີເຊຍ ໄດູ້ມຳໃຊູ້ອ ຳນຳດແຍ່ງໂຕເຂົຳອອກຈຳກມືຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳ
ໄປກ່ອນ 
24:8 ແລູ້ວກ ສັ່ງໃຫູ້ພວກຜູູ້ກ່ຳວຫຳມຳຟູ້ອງເຂົຳຕໍ່ໜູ້ຳທ່ຳນ ຄັ່ນທ່ຳນເອງຊິໄຕ່ສວນ
ເຂົຳ ທ່ຳນຊິຮູູ້ໄດູ້ວ່ຳ ຂໍ້ກ່ຳວຫຳຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳແມ່ນຄວຳມຈິງຫລບືໍ່” 
24:9 ຝ່ຳຍພວກຢິວກ ສະໜັບສະໜູນຄ ຳກ່ຳວຫຳໂດຍຢືນຢັນວ່ຳເປັນຈິງໝົດ 
24:10 ບັດຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນເມືອງອະນຸຍຳດໃຫູ້ ໂປໂລ ເວົ້ຳ  ລຳວ ເລີຍເວົ້ຳວ່ຳ 
“ເນື່ອງຈຳກທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳ ທ່ຳນເປັນຜູູ້ພິພຳກສຳໃຫູ້ຊົນຊຳດນີ້ຫລຳຍປີມຳແລູ້ວ 
ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຂ ແກູ້ຄະດີຂອງຜູູ້ຂູ້ຳໂດຍຄວຳມຍິນດີ 
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24:11 ທ່ຳນ ອຳດ ສືບຮູູ້ໄດູ້ວ່ຳ ມັນບໍ່ເກີນສິບສອງມື້ຕັ້ງແຕ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຂຶ້ນໄປນະມັດ-
ສະກຳນໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ 
24:12 ແລູ້ວຄົນພວກນີ້ບໍ່ໄດູ້ເຫັນຜູູ້ຂູ້ຳຖຽງກັນກັບຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດ ຫລືຍຸຍົງປະຊຳຊົນໃຫູ້
ວຸູ້ນວຳຍເລີຍ ບໍ່ວ່ຳໃນພຣະວິຫຳນ ໃນສຳລຳທ ຳ ຫລືໃນເມືອງກ ດີ 
24:13 ແລູ້ວພວກເຂົຳບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິພິສູດເຫດກຳນທັງໝົດແນວໝູນ່ີ້ທີ່ເຂົຳກ ຳລັງ
ຟູ້ອງໃສ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ 
24:14 ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຮັບຕໍ່ໜູ້ຳທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳຢ່ຳງໜຶ່ງ ຄຕືຳມ ‘ທຳງນັ້ນ’ ທີ່ເຂົຳຖືວ່ຳເປັນ
ລັດທນິອກຮີດ ຜູູ້ຂູ້ຳນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກພໍ່ຕະກູນທັງຫລຳຍຂອງ
ຜູູ້ຂູ້ຳ ຈັ່ງໄດູ້ເຊື່ອຖືຄ ຳທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດ ກັບໃນຂໍ້ຂຽນຂອງຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງທັງໝົດ 
24:15 ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງມີຄວຳມຫວັງໃນພຣະເຈົ້ຳຄືກັນກັບພວກເຂົຳເອງ ຄືມີຄວຳມຫວັງວ່ຳ
ຄົນໝົດທັງປວງ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຜູູ້ດີຫລືຜູູ້ບໍ່ດີກ ຕຳມ ຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຄວຳມ
ຕຳຍໝົດຄູ່ຄົນ 
24:16 ໃນຂໍ້ນີ້ຜູູ້ຂູ້ຳພະຍຳຍຳມຢູ່ຕະຫລອດທີ່ຊິຕຳມຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບບ ລິສຸດ 
ໂດຍບໍ່ມີຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳກັບຕໍ່ມະນຸດນ ຳ 
24:17 ບັດນີ້ ຫລັງຈຳກຫລຳຍປີມຳແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ນ ຳເງິນກຳນກຸສົນມຳບ ລິຈຳກຊົນ-
ຊຳດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ພູ້ອມກັບເຄື່ອງບູຊຳນ ຳ 
24:18 ພ ຜູູ້ຂູ້ຳພວມເຮັດຢູ່ຫັ້ນ ພວກຢິວຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ມຳຈຳກແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ໄດູ້ຮັບ
ຜູູ້ຂູ້ຳໃນພຣະວິຫຳນຢູ່ແຕ່ຜູູ້ດຽວຕອນທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳຊ ຳລະໂຕຕຳມພິທີ ບໍ່ມີໃຜກໍ່ກຳນ
ອຳລະວຳດ ຫລືກຳນວຸູ້ນວຳຍອີຫຍັງເລີຍ 
24:19 ຄັ່ນຄົນໝູ່ນັ້ນມີເລື່ອງອີຫຍັງທີ່ຊິຟູ້ອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເຂົຳຄວນຊິມຳຟູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳທ່ຳນຜູູ້
ວ່ຳຢູ່ນີ້ແລູ້ວ 
24:20 ຫລືຂ ໃຫູ້ຄົນໝູ່ນີ້ເອງກ່ຳວເລື່ອງຄວຳມຜິດທີ່ພວກເຂົຳຫຳວ່ຳໄດູ້ເຫັນ ບັດຜູູ້-
ຂູ້ຳຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳສະພຳ 
24:21 ເວັ້ນໄວູ້ແຄ່ຂໍ້ດຽວທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮູ້ອງຂຶ້ນໃນຫວ່ຳງກຳງພວກເຂົຳວ່ຳ ‘ມື້ນີ້ຂູ້ອຍ
ຖືກພິຈຳລະນຳຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນເຫດເລື່ອງກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ’” 
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24:22 ບັດຜູູ້ວ່ຳ ເຟລິກ ໄດູ້ຍິນຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ທ່ຳນກ ເລື່ອນກຳນພິຈຳລະນຳໄວູ້
ກ່ອນ ຍູ້ອນທ່ຳນໄດູ້ເຂົ້ຳໃຈເລື່ອງຂອງ “ທຳງນັ້ນ” ເປັນຢ່ຳງດີແລູ້ວ ທ່ຳນຈັ່ງເວົ້ຳ
ໃຫູ້ ໂປໂລ ຟັງວ່ຳ “ບັດນຳຍພັນ ລີເຊຍ ລົງມຳແລູ້ວ ເຮົຳຊິຊ ຳລະຄວຳມຂອງເຈົ້ຳ” 
24:23 ແລູ້ວຜູູ້ວ່ຳ ເຟລິກ ສັ່ງນຳຍຮູ້ອຍໃຫູ້ຄຸມໂຕ ໂປໂລ ໄວູ້ ໂດຍໃຫູ້ ລຳວ ມີຄວຳມ
ອິດສະຫລະ ບໍ່ໃຫູ້ຫູ້ຳມໝູ່ ລຳວ ທີ່ຊິເຂົ້ຳມຳຮັບໃຊູ້ຫລືຢູ້ຽມຍຳມ ລຳວ  
24:24 ບັດບໍ່ຈັກມື້ຜ່ຳນມຳ ຜູູ້ວ່ຳ ເຟລິກ  ມຳກັບພັນລະຍຳຊື່  ດູຊີນລຳ  ເປັນຊຳດ 
ຢິວ  ແລູ້ວຈັ່ງເອີ້ນໃຫູ້ ໂປໂລ ມຳ ໄດູ້ຟັງ ລຳວ ເວົ້ຳເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອໃນ ພຣະ-
ຄຣິດ  
24:25 ແລູ້ວບັດ ລຳວ ອູ້ຳງເຫດຜົນເຖິງເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳ ກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ 
ກັບກຳນພິພຳກສຳອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ຊິມຳນັ້ນ ທ່ຳນ ເຟລິກ ເກີດຢູ້ຳນຈົນໂຕສັ່ນ 
ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ງວດນີ້ໃຫູ້ໄປກ່ອນເດີ້ ບັດເຮົຳມີໂອກຳດດີເຮົຳຊິເອີ້ນເຈົ້ຳມຳອີກ” 
24:26 ອີກຢ່ຳງໜຶ່ງ ທ່ຳນຜູູ້ວ່ຳ ເຟລິກ ນັ້ນຫວັງວ່ຳ  ໂປໂລ  ອຳດ ຊິໃຫູ້ເງິນສິນບົນ 
ເພື່ອທ່ຳນຊິໄດູ້ປ່ອຍ ລຳວ ໄປ ຈັ່ງຊັ້ນທ່ຳນຈັ່ງເອີ້ນ ໂປໂລ ມຳຊຸມກັນດຸ 
24:27 ແຕ່ຢູ່ມຳອີກສອງປີ ນຳຍ ໂປກີໂອ   ເຟຊະໂຕ  ມຳຮບັລຳຊະກຳນແທນ ເຟ-
ລິກ   ເຟລິກ ຫວັງຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ນ ຳພວກຢິວເຫັນດີເຫັນຊອບກັບເຂົຳ ເລີຍຖິ້ມ ໂປໂລ 
ໄວູ້ໃນຄຸກ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 25 
25:1 ບັດ ເຟຊະໂຕ  ເຂົ້ຳຮັບຕ ຳແໜ່ງເປັນຜູູ້ວ່ຳລຳຊະກຳນໄດູ້ສຳມມື້ແລູ້ວ ຈັ່ງເດິນ-
ທຳງອອກຈຳກເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
25:2 ບັດນີ້ ຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ ກັບຄົນ ຢິວ ຜູູ້ສ ຳຄັນໆ ຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ໄດູ້
ສວຍໂອກຳດມຳຟູ້ອງ ໂປໂລ ຕໍ່ ເຟຊະໂຕ  ກັບໄດູ້ວິ່ງວອນທ່ຳນ 
25:3 ຂ ຄວຳມກະລຸນຳນ ຳ ເຟຊະໂຕ  ຢຳກໃຫູ້ທ່ຳນສົ່ງ ໂປໂລ ມຳເມືອງ ເຢຣູຊຳ-
ເລັມ  ຄືເຂົຳຄຶດຊິວຳງກັບດັກໄວູ້ວ່ຳຊິຄອຍຖູ້ຳທ່ຳຂູ້ຳ ລຳວ ຢູ່ກຳງທຳງ 
25:4 ແຕ່ ເຟຊະໂຕ ໄດູ້ບອກພວກເຂົຳວ່ຳ  ໂປໂລ ຄວນຊິຖືກຄຸມໄວູ້ໃນເມືອງ ກຳຍ-
ຊຳເຣຍ ນັ້ນ ແລູ້ວອີກຈັກໜ່ອຍ ລຳວ ເອງກ ຊິເມືອເມືອງນັ້ນນ ຳ 
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25:5 ຈັ່ງຊັ້ນ  ເຟຊະໂຕ ເລີຍແນະນ ຳເຂົຳວ່ຳ “ຄັ່ນ ໂປໂລ ມີຄວຳມຜິດອີຫຍັງຄືກັນ-
ກັບທີ່ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຄົນໜຶ່ງຄົນໃດໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ສະດວກກ ໃຫູ້ເຂົຳລົງໄປພູ້ອມ
ກັບເຮົຳແລູ້ວຍື່ນຄ ຳຟູ້ອງເອົຳເຖິ” 
25:6 ແລູ້ວບັດ ເຟຊະໂຕ ພັກຢູ່ນັ້ນອີກສິບກວ່ຳມື້ ກ ໄດູ້ລົງໄປເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ  
ແລູ້ວບັດຮອດມື້ໃໝ່ມຳ ທ່ຳນຈັ່ງນັ່ງບັນລັງພິພຳກສຳ ສັ່ງໃຫູ້ພຳ ໂປໂລ ເຂົ້ຳມຳ 
25:7 ບັດ ໂປໂລ ເຂົ້ຳມຳແລູ້ວ ພວກຢິວທີ່ລົງມຳຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກ ພຳກັນ
ຢືນອູ້ອມໄວູ້ ຈັ່ງເວົ້ຳຕູ່ໃສ່ ລຳວ ແນວທີ່ຮູ້ຳຍແຮງຫລຳຍຂໍ້ ແຕ່ບໍ່ມີຫັກຖຳນຫລື
ແນວພິສູດໄດູ້ເລີຍ 
25:8  ໂປໂລ ຈັ່ງແກູ້ຄະດີເອົຳເອງວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ມີຂໍ້ຄະດີຄວຳມຜິດແນວນັ້ນດອກ ບໍ່
ວ່ຳເປັນຕໍ່ກົດໝຳຍຂອງຄົນ ຢິວ ເຮົຳ ຫລືຕໍ່ພຣະວິຫຳນ ຫລືຕໍ່ຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  
ບໍ່ມີຈັກແນວເລີຍ” 
25:9 ແຕ່ ເຟຊະໂຕ ນັ້ນພູ້ອມທີ່ຊິເອົຳໃຈພວກຢິວຈັ່ງຖຳມ ໂປໂລ ວ່ຳ “ເຈົ້ຳຊິຍອມ
ຂຶ້ນໄປຍັງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໃຫູ້ເຮົຳຊ ຳລະຄວຳມເລື່ອງນີ້ຢູ່ນັ້ນບໍ່” 
25:10 ແລູ້ວ ໂປໂລ ຕອບວ່ຳ “ສ່ວນຂູ້ອຍນີ້ ຂູ້ອຍໄດູ້ຢືນຢູ່ສຳນຕັດສິນຂອງ ກຳຍ-
ຊຳ ແລູ້ວ ທີ່ຊິພິຈຳລະນຳຄະດີຢູ່ເມືອງ ກຳຍຊຳເຣຍ ນີ້ກ ດີແລູ້ວ ຝ່ຳຍຄົນ ຢິວ ນັ້ນ
ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດອີຫຍັງຕໍ່ເຂົຳຈັກແນວເລີຍ ຕຳມທີ່ທ່ຳນຮູູ້ດີຢູ່ແລູ້ວ 
25:11 ຄື ຄັ່ນຂູ້ອຍໄດູ້ເຮັດຜິດອີຫລີ ຫລືໄດູ້ເຮັດຫຍັງທີ່ຄວນຊິເປັນໂທດເຖິງຕຳຍ 
ຂູ້ອຍກ ຍອມຕຳຍບໍ່ຂັດຂືນອີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຄັ່ນເລື່ອງທີ່ເຂົຳພວກນີ້ຟູ້ອງຮູ້ອງຂູ້ອຍ
ນັ້ນເປັນຄວຳມບໍ່ຈິງ ກ ບໍ່ມີຜູູ້ໃດມີສິດອ ຳນຳດທີ່ຊິມອບຂູ້ອຍໄວູ້ໃຫູ້ເຂົຳເລີຍ ແຕ່
ບັດນີ້ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງອຸທອນເຖິງ ກຳຍຊຳ ” 
25:12 ບັດນີ້  ເຟຊະໂຕ  ພ ໄດູ້ຫຳລືກັນກັບຄະນະທີ່ປຶກສຳແລູ້ວຈັ່ງຕອບ ໂປໂລ ວ່ຳ 
“ເຈົ້ຳໄດູ້ອຸທອນເຖິງ ກຳຍຊຳ ບໍ້ ຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳກ ຊິຕູ້ອງໄປເຂົ້ຳເຝົ້ຳ ກຳຍຊຳ ” 
25:13 ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກຫລຳຍມື້ ກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ກັບລຳຊິນີ ເບນີເກ  ໄດູ້ມຳເມືອງ 
ກຳຍຊຳເຣຍ  ເພື່ອຢູ້ຽມທັກທຳຍກັນກັບ ເຟຊະໂຕ ນັ້ນ 
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25:14 ຕອນທ່ຳນ ອຳຄຣີປຳ ກັບນຳງ ເບນີເກ ຢູ່ນັ້ນຫລຳຍມື້ແລູ້ວ ຜູູ້ວ່ຳ ເຟຊະໂຕ ກ 
ເວົ້ຳເລື່ອງ ໂປໂລ ກັບຄະດີຕ່ຳງໆ ນັ້ນໃຫູ້ກະສັດຟັງ ບອກວ່ຳ “ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ
ເປັນຈ ຳເລີຍທີ່ອະດີດຜູູ້ວ່ຳ ເຟລິກ ໄດູ້ຂັງຖິ້ມໄວູ້ 
25:15 ໃນເລື່ອງຜູູ້ນີ້ ບັດຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ 
ກັບພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຂ່ອງພວກຢິວຢູ່ຫັ້ນ ມຳຟູ້ອງຂ ໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳຕັດສິນລົງໂທດ
ເຂົຳ 
25:16 ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຕອບພວກເຂົຳວ່ຳ ‘ບໍ່ແມ່ນລະບຽບກຳນຂອງສຳນ ໂຣມ ທີ່ຊິມອບຜູູ້
ຕູ້ອງຫຳໃຫູ້ສູ່ກຳນລົງໂທດກ່ອນຜູູ້ຟູ້ອງຄະດີກັບຜູູ້ຕູ້ອງຫຳມຳພໍ້ໜູ້ຳກັນ ຈັ່ງໃຫູ້ຜູູ້
ຕູ້ອງຫຳມີໂອກຳດແກູ້ຄະດີໃນຂໍ້ຫຳນັ້ນ’ 
25:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພວກເຂົຳຜູູ້ຟູ້ອງຄະດີໄດູ້ມຳຮອດ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ໄດູ້ຄອຍຖູ້ຳ ແຕ່ບັດມື້ໃ
ໝ່ມຳຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງຕັດສິນ ແລູ້ວສັ່ງໃຫູ້ນ ຳຜູູ້ຕູ້ອງຫຳເຂົ້ຳມຳ 
25:18 ບັດພວກຜູູ້ຟູ້ອງຄະດີນັ້ນຢືນຂຶ້ນ ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳກ່ຳວຫຳຜູູ້ຕູ້ອງຫຳ ຕຳມຄະດີ
ແນວທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳຄຳດຄຶດ 
25:19 ເປັນແຄ່ບັນຫຳຖຽງກັນຕຳມເລື່ອງສຳສະໜຳຂອງພວກເຂົຳເອງ ກັບເລື່ອງ
ຄົນໜຶ່ງທີ່ຊື່  ເຢຊູ  ທີ່ຕຳຍແລູ້ວ ແຕ່ ໂປໂລ ຜູູ້ເປັນຜູູ້ຕູ້ອງຫຳນັ້ນຢືນຢັນວ່ຳເພິ່ນຍັງ
ເປັນຢູ່ 
25:20 ແລູ້ວຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈວ່ຳຊິອອກກຳນພິຈຳລະນຳແບບໃດດີ ຜູູ້-
ຂູ້ຳຈັ່ງຖຳມ ໂປໂລ ນັ້ນວ່ຳ ຊິຍອມຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ໃຫູ້ຊ ຳລະຄວຳມຢູ່
ນັ້ນຫລືບໍ່ 
25:21 ແຕ່ບັດ ໂປໂລ ໄດູ້ຂ ໄວູ້ນີ້ກ່ອນ ແລູ້ວຈັ່ງອຸທອນໃຫູ້ ກຳຍຊຳ  ໂອຄຸໂຕ ພິຈຳ-
ລະນຳຕັດສິນເອົຳເອງ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ເອົຳເຂົຳໄວູ້ຈົນກວ່ຳມີໂອກຳດສົ່ງໄປເຖິງ
ທ່ຳນ ກຳຍຊຳ ” 
25:22 ບັດນີ້  ອຳຄຣີປຳ  ເລີຍເວົ້ຳກັບ ເຟຊະໂຕ ວ່ຳ “ເຮົຳເອງຢຳກຊິຟັງຄົນຜູູ້ນັ້ນ
ນ ຳ”  ເຟຊະໂຕ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ມື້ອື່ນທ່ຳນກ ຊິໄດູ້ຟັງເຂົຳແລູ້ວ” 
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25:23 ບັດມື້ອື່ນມຳ  ອຳຄຣີປຳ  ກັບ ເບນີເກ  ໄດູ້ມຳດູ້ວຍສະຫງ່ຳຜ່ຳເຜີຍຫລຳຍ ຈັ່ງ
ເຂົ້ຳໄປປະທັບໃນຫູ້ອງພິຈຳລະນຳຕັດສິນ ພູ້ອມກັບພວກນຳຍພັນ ກັບພວກຄົນ
ສ ຳຄັນຂອງເມືອງ ແລູ້ວ ເຟຊະໂຕ ຈັ່ງສັ່ງໃຫູ້ນ ຳ ໂປໂລ ເຂົ້ຳມຳ 
25:24 ແລູ້ວ ເຟຊະໂຕ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ “ທ່ຳນກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ພູ້ອມກັບພວກທ່ຳນທັງ-
ຫລຳຍໃນທີ່ປະຊຸມຢູ່ບ່ອນນີ້ ພວກທ່ຳນເຫັນຜູູ້ຊຳຍຄົນນີ້ ເປັນຄົນທີ່ພວກຢິວທັງ
ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ກັບຢູ່ນີ້ນ ຳ ໄດູ້ຮູ້ອງຂ ຕໍ່ຜູູ້ຂູ້ຳ ວ່ຳ ຜູູ້ນີ້ບໍ່ຄວນຊິມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່-
ໄປ 
25:25 ແຕ່ບັດຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນວ່ຳ ຜູູ້ຕູ້ອງຫຳນີ້ບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດແນວໜຶ່ງແນວໃດທີ່ສົມຄວນຊິ
ຕຳຍ ກັບຍູ້ອນໂຕເຂົຳເອງໄດູ້ອຸທອນເຖິງ  ໂອຄຸໂຕ  ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຕົກລົງໃຈວ່ຳຊິສົ່ງຜູູ້
ຕູ້ອງຫຳໄປເລີຍ ຕຳມຄ ຳອຸທອນຂອງເຂົຳ 
25:26 ຄື ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ມີຣຳຍງຳນແນ່ຊັດເລື່ອງຄົນນີ້ ທີ່ຊິຖວຳຍທ່ຳນຈັກກະພັດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ 
ຈັ່ງຊັ້ນຜູູ້ຂູ້ຳເລີຍນ ຳເຂົຳອອກມຳຕໍ່ໜູ້ຳພວກທ່ຳນ ແລູ້ວໂດຍສະເພຳະຢ່ຳງຍິ່ງຕໍ່
ທ່ຳນ ກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ຫວັງວ່ຳບັດທ່ຳນສອບສວນຜູູ້ຕູ້ອງຫຳຜູູ້ນີ້ແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳຄືຊິ
ມີຂໍ້ມູນພຽງພ ທີ່ຊິຖວຳຍຣຳຍງຳນຕໍ່ຈັກກະພັດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ 
25:27 ຍູ້ອນຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນວ່ຳ ມັນບໍ່ຄືທີ່ຊິສົ່ງຜູູ້ຕູ້ອງຫຳໄປບໍ່ໆ ໂດຍບໍ່ໄດູ້ສົ່ງຂໍ້ຫຳໄປນ ຳ” 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 26 
26:1 ບັດນີ້  ອຳຄຣີປຳ ຈັ່ງເວົ້ຳກັບ ໂປໂລ ວ່ຳ “ເຊີນເລີຍ ເຮົຳອະນຸຍຳດໃຫູ້ເຈົ້ຳໃຫູ້
ກຳນຂໍ້ຫຳເອງໄດູ້” ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງເດ່ມືອອກມຳ ເວົ້ຳແກູ້ຄະດີວ່ຳ 
26:2 “ທ່ຳນກະສັດ ອຳຄຣີປຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ສຶກດີໃຈທີ່ມີໂອກຳດແກູ້ຄະດີຕໍ່ໜູ້ຳ
ທ່ຳນໃນມື້ນີ້ ໃນຂໍ້ຄະດີທັງໝົດນັ້ນທີ່ພວກຢິວກ່ຳວຫຳໃສ່ຜູູ້ຂູ້ຳ 
26:3 ແມ່ນຍູ້ອນວ່ຳ ທ່ຳນຊ ຳນຳນມີຄວຳມຮູູ້ຫລຳຍໃນຂະໜົບທ ຳນຽມ ກັບຂໍ້ໂຕູ້ຖຽງ
ຕ່ຳງໆ ຂອງພວກຢິວ ຈັ່ງຊັ້ນຂ ທ່ຳນໄດູ້ໂປດກະລຸນຳພະຍຳຍຳມຟັງຜູູ້ຂູ້ຳດູ້ວຍ
ຄວຳມອົດທົນແໜ່ 
26:4 ພວກ ຊຳວຢິວ ທັງຫລຳຍໄດູ້ຮູູ້ເຖິງກຳນໃຊູ້ຊີວິດຂອງຜູູ້ຂູ້ຳຕັ້ງແຕ່ເປັນເດັກ
ນູ້ອຍມຳ ຄືທ ຳອິດມຳນັ້ນ ພວກເຂົຳຮູູ້ກັນວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ກັບຊົນຊຳດຂອງ
ຜູູ້ຂູ້ຳໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ແບບໃດ 
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26:5 ຄືພວກເຂົຳຮູູ້ຈັກຜູູ້ຂູ້ຳດີຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳ ແລູ້ວຄັ່ນເຂົຳຍອມຢືນຢັນເປັນພະ-
ຍຳນເຂົຳກ ເປັນໄດູ້ ທີ່ວ່ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  ຊຶ່ງເປັນນິ-
ກຳຍທີ່ຖືຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຕຳມສຳສະໜຳຂອງພວກເຮົຳ 
26:6 ບັດນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຢືນຢູ່ນີ້ ຖືກກຳນພິຈຳລະນຳພິພຳກສຳເນື່ອງຈຳກວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳມີ
ຄວຳມຫວັງໃນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກພໍ່ຕະກູນ
ຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນເນຳະ 
26:7 ຊຶ່ງເປັນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ໃຫູ້ໄວູ້ກັບເຜົ່ຳສິບສອງຕະກູນຂອງພວກຜູູ້ຂູ້ຳ ທີ່ໄດູ້
ພະຍຳຍຳມຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ ດູ້ວຍມີຄວຳມຫວັງວ່ຳຊິໄດູ້ຮັບ
ພົນເປັນສຸກຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ ແລູ້ວຍູ້ອນຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນແກ່ຄວຳມຫວັງນີ້ເອງ 
ທ່ຳນກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຖືກພວກຢິວຟູ້ອງຮູ້ອງໃສ່ 
26:8 ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຖຳມວ່ຳ ເປັນຫຍງັທ່ຳນຈັ່ງຄຶດວ່ຳ ເປັນເລື່ອງເຫລືອເຊື່ອທີ່ພຣະເຈົ້ຳ
ສຳມຳດໃຫູ້ຄົນຕຳຍເປັນຂຶ້ນມຳໄດູ້ 
26:9 ຄືແມ່ນແຕ່ຜູູ້ຂູ້ຳເອງ ເຄີຍຄຶດວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳຕູ້ອງເຮັດຫລຳຍແນວທີ່ຊິຕໍ່ຕູ້ຳນພຣະ-
ນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູ  ຊຳວ ນຳຊຳເຣັດ ນັ້ນ 
26:10 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຮັດແນວນັ້ນໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຄືໄດູ້ຮບັມອບອ ຳນຳດຈຳກ
ພວກຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດທີ່ຊິຈັບເອົຳຄົນດີໆ ຫລຳຍຄົນທີ່ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ ຄຸມຂັງໄວູ້ໃນຄຸກ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນດີນ ຳເຖິງກຳນລົງໂທດໃຫູ້ເຂົຳຕຳຍ 
26:11 ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ລົງໂທດເຂົຳຫລຳຍເທື່ອ ໃນສຳລຳທ ຳໝົດຄູ່ໝູ້ອງ ກັບໄດູ້ບັງຄັບເຂົຳ
ໃຫູ້ລົບຫລູ່ໝິ່ນປະມຳດນ ຳ ແລູ້ວທີ່ວ່ຳຜູູ້ຂູ້ຳເຄີຍຄຽດແຄູ້ນເຂົຳຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງທີ່ສຸດ 
ຈົນເຄີຍຕຳມລ່ຳຂົ່ມເຫງເຂົຳຮອດເມືອງໃນປະເທດອື່ນໆ ນ ຳ 
26:12 ແລູ້ວຕອນພວມເຮັດຢູ່ຫັ້ນ ມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳພວມໄປເມືອງ ດຳມຳເຊ  ໂດຍໄດູ້-
ຮັບມອບໝຳຍອ ຳນຳດຈຳກຄະນະຫົວໜູ້ຳປະໂລຫິດ 
26:13 ແລູ້ວໃນເວລຳທ່ຽງ ຂູ້ຳແຕ່ກະສັດ ເອີຍ ຕອນພວມເດິນທຳງຢູ່ ໄດູ້ມີແສງຈູ້ຳ 
ຫລຳຍກວ່ຳແສງຕະເວັນ ສ່ອງລົງມຳຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນ ອູ້ອມໂຕຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ ພູ້ອມທັງ
ໝູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ໄປນ ຳກັນ 
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26:14 ແລູ້ວບັດພວກຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນ ພ ລົ້ມລົງດິນ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງທີ່ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳກັບຜູູ້-
ຂູ້ຳເປັນພຳສຳເຮັບເຣວີ່ຳ ‘ ໂຊໂລ ໆ ເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງຂົ່ມເຫງເຮົຳ ທີ່ເຈົ້ຳຖີບ
ແສູ້ແຫລມນັ້ນ ເຈົ້ຳກ ຍຳກແທູ້ເນຳະ’ 
26:15 ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຖຳມວ່ຳ ‘ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ທ່ຳນເປັນຜູູ້ໃດ’ ເພິ່ນຈັ່ງຕອບວ່ຳ 
‘ເຮົຳຄື ເຢຊູ ຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳຂົ່ມເຫງ 
26:16 ບັດນີ້ ໃຫູ້ເຈົ້ຳລຸກຂຶ້ນຢືນເດີ້ ທີ່ເຮົຳໄດູ້ສ ຳແດງໃຫູ້ເຈົ້ຳນີ້ ກ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳຊິຕັ້ງ
ເຈົ້ຳໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ ໃຫູ້ຢືນຢັນເປັນພະຍຳນເຖິງເຫດກຳນທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນນີ້ 
ກັບເຖິງເຫດກຳນແນວທີ່ເຮຳົຊິສ ຳແດງໃຫູ້ແກ່ເຈົ້ຳໃນອະນຳຄົດນ ຳ 
26:17 ເຮົຳຊິກອບກູູ້ເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລີກເວັ້ນພົ້ນຈຳກມືຂອງຄົນຊົນຊຳດ ຢິວ  ກັບຫລີກ-
ເວັ້ນພົ້ນຈຳກຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ເຮົຳຊິໃຊູ້ເຈົ້ຳໄປຫຳນັ້ນ 
26:18 ກ ເພື່ອຊິເປີດຕຳໃຈຂອງເຂົຳ ກັບເພື່ອເຂົຳຊິຫັນອອກຈຳກຄວຳມມືດມຳສູ່
ຄວຳມສະຫວ່ຳງ ກັບຈຳກອ ຳນຳດຂອງ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຫັນມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳ 
ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນໃຫູ້ອະໄພຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳ ຈັ່ງໄດູ້ຮັບມ ລະດົກ
ພູ້ອມກັບຜູູ້ບ ລິສຸດທັງຫລຳຍຊຶ່ງຖືກແຍກຕັ້ງໄວູ້ໂດຍຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈໃນເຮົຳ’ 
26:19 ບັດເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຂູ້ຳແຕ່ກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ໄດູ້ຂັດຂືນເລີຍ 
ແຕ່ໄດູ້ເຊື່ອຟັງນິມິດນັ້ນທີ່ມຳຈຳກສະຫວັນ 
26:20 ຜູູ້ຂູ້ຳກ ເລີຍຕັ້ງຕົ້ນອອກໄປປະກຳດໃຫູ້ກັບຄົນ ຢິວ ຢູ່ເມືອງ ດຳມຳເຊ ກ່ອນ 
ກັບໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ແລູ້ວກ ທົ່ວແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  ພູ້ອມໄດູ້ປະກຳດໃຫູ້ຊຳວ
ຕ່ຳງຊຳດນ ຳ ວ່ຳເຂົຳຄວນຊິກັບໃຈໃໝ່ ຫັນມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳ ໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງທີ່
ສົມກັບວ່ຳໄດູ້ກັບໃຈໃໝ່ແລູ້ວ 
26:21 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະພວກຢິວຈັ່ງຈັບຜູູ້ຂູ້ຳຢູ່ພຣະວຫິຳນ ກັບພະຍຳຍຳມຫຳ
ຊ່ອງທຳງທີ່ຊິຂູ້ຳຜູູ້ຂູ້ຳ 
26:22 ແລູ້ວເນື່ອງຈຳກວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດຊ່ອຍເມດຕຳຜູູ້ຂູ້ຳມຳຕະຫລອດຈົນ
ຮອດຄູ່ມື້ນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຢືນຕັ້ງໄດູ້ ເປັນພະຍຳນຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳທັງຜູູ້ໃຫຍ່ກັບຜູູ້ນູ້ອຍ ເວົ້ຳ
ແຕ່ໃນເລື່ອງທີ່ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບແນວທີ່ ໂມເຊ ໄດູ້ພະ-
ຍຳກອນໄວູ້ວ່ຳຊິມີມຳນັ້ນ 
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26:23 ທີ່ວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ຊິຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນ ແລູ້ວເພິ່ນຊິເປັນຜູູ້ທ ຳອິດທີ່ຊິເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງປະກຳດເລື່ອງແສງສະຫວ່ຳງໃຫູ້ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳ-
ເອນ ກ່ອນ ແລູ້ວໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດນ ຳ” 
26:24 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ພວມເວົ້ຳແກູ້ຄະດີຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ວ່ຳ ເຟຊະໂຕ ຈັ່ງຮູ້ອງສຽງດັ່ງ
ຂຶ້ນມຳວ່ຳ “ ໂປໂລ  ເອີຍ ເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນພະແນກຫລຳຍເກີນ ຈົນຮອດບູ້ຳໄປແລູ້ວ” 
26:25 ແຕ່ ໂປໂລ ຕອບວ່ຳ “ທຳ່ນ ເຟຊະໂຕ ເຈົ້ຳຂູ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳບໍ່ໄດູ້ບູ້ຳຈັກໜ່ອຍເລີຍ 
ແຕ່ຄ ຳທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳເວົ້ຳນີ້ປະກອບ ດູ້ວຍຄວຳມສັດຈິງ ກັບດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳ ຢ່ຳງມີເຫດ
ມີຜົນ 
26:26 ຄືທ່ຳນກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ໄດູ້ຮູູ້ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູນ່ີ້ດີແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງກູ້ຳເວົ້ຳຢ່ຳງ
ເປີດເຜີຍ ຍູ້ອນຜູູ້ຂູ້ຳແນ່ໃຈວ່ຳ ບໍ່ມີຈັກແນວໃນເຫດກຳນໝູ່ນັ້ນໄດູ້ພຳດພົ້ນຈຳກ
ສຳຍຕຳຂອງທ່ຳນກະສັດເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຫດກຳນແນວໝູ່ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃນທີ່ລີ້ລັບ
ດອກ 
26:27 ຂູ້ຳແຕ່ກະສັດ ອຳຄຣີປຳ  ເອີຍ ທ່ຳນເຊື່ອຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ບໍ່ ຜູູ້ຂູ້ຳຮູູ້ວ່ຳທ່ຳນເຊື່ອ” 
26:28 ແລູ້ວບັດນີ້  ອຳຄຣີປຳ ຈັ່ງເປີດໃຈຕອບ ໂປໂລ ວ່ຳ “ຄ ຳຊັກຊວນຂອງເຈົ້ຳນີ້ 
ເກືອບຊິຈູງໃຈເຮົຳມຳເປັນຄຣິສຕຽນແລູ້ວ” 
26:29 ແລູ້ວ ໂປໂລ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳມີຄວຳມປຳດຖະໜຳດີຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ປຳດ-
ຖະໜຳໃຫູ້ແຕ່ທ່ຳນຮັບເຊື່ອແຕ່ຜູູ້ດຽວ ແຕ່ປຳດຖະໜຳໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຟັງຜູູ້ຂູ້ຳໃນ
ມື້ນີ້ໃຫູ້ເປັນຄືກັນກັບຜູູ້ຂູ້ຳນີ້ ເວັ້ນແຕ່ເຄື່ອງຈອງຈ ຳນີ້ທີ່ລ່ຳມຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້” 
26:30 ບັດພ  ໂປໂລ ເວົ້ຳແນວນັ້ນແລູ້ວ ກະສັດ ອຳຄຣີປຳ ກ ລຸກຂຶ້ນ ກັບຜູູ້ວ່ຳລຳຊະ-
ກຳນເມືອງ ກັບພະນຳງ ເບນີເກ  ກັບໝົດຄູ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ນ ຳກັນນັ້ນ 
26:31 ບັດອອກໄປນອກແລູ້ວ ໄດູ້ປຶກສຳຫຳລືກັນວ່ຳ “ຄົນນີ້ບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດອີຫຍັງທີ່
ສົມຄວນຊິຖືກລົງໂທດຮອດຕຳຍດອກ ຫລືແມ່ນແຕ່ຖືກຈອງຈ ຳກ ບໍ່ຄວນ” 
26:32 ແລູ້ວກະສັດ ອຳຄຣີປຳ ເວົ້ຳກັບ ເຟຊະໂຕ ເຖິງ ໂປໂລ ວ່ຳ “ຄັ່ນຄົນນີ້ບໍ່ໄດູ້ອຸ-
ທອນເຖິງຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  ເຂົຳ ອຳດ ຊິຖືກປ່ອຍໄປແລູ້ວຄືນີ້” 
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27:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ພັກພວກເຮົຳຕັດສິນວ່ຳ ຄວນຊິລົງເຮືອແລ່ນໄປປະເທດ ອີຕຳລີ  
ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ໄດູ້ມອບ ໂປໂລ ກັບນັກໂທດຄົນອື່ນໆ ອີກລຳງຄົນໄວູ້
ກັບຜູູ້ຄຸມນັກໂທດ ເປັນນຳຍຮູ້ອຍຄົນໜຶ່ງຊື່  ຢູລີໂອ  ຢູ່ໃນກອງທັບຂອງ ໂອຄຸໂຕ  
27:2 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ໄປລົງເຮືອລ ຳໜຶ່ງທີ່ມຳຈຳກເມືອງ ອັດຣຳມິດຕຽມ  ຈັ່ງອອກ
ແລ່ນໄປຕຳມຝັ່ງແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງຢູ່ກັບເຮຳົຊື່ວ່ຳ  ອຳຣິຊະຕຳໂຂ  
ມຳຈຳກເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຢູ່ແຄວູ້ນ  ມຳເກໂດເນຍ  
27:3 ບັດມື້ອື່ນເຊົ້ຳມຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ແລ່ນມຳແວະຢູ່ເມືອງ ຊີໂດນ  ສ່ວນນຳຍຮູ້ອຍ 
ຢູລີໂອ ມີໃຈປຳນີຕໍ່ ໂປໂລ  ເລີຍອະນຸຍຳດໃຫູ້ ລຳວ ຂຶ້ນໄປຫຳໝູ່ພີ່ນູ້ອງຢູ່ນັ້ນ 
ພວກເຂົຳຈັ່ງຊ່ອຍຮັກສຳເລົ້ຳໂລມໃຈ ລຳວ  
27:4 ແລູ້ວບັດເຮືອອອກໄປອີກ ຈັ່ງໄດູ້ແລ່ນແອບໄປຕຳມຝັ່ງທີ່ດູ້ຳນບັງລົມຂອງ
ເກຳະ ກຸບໂຣ ຍູ້ອນວ່ຳເຮືອພວມຕູ້ຳນລົມ 
27:5 ແລູ້ວບັດແລ່ນຂູ້ຳມທະເລຢູ່ກົງແຄວູ້ນ ກີລີເກຍ  ກັບແຄວູ້ນ ປ ຳຟີເລຍ  ກ ມຳ
ຮອດເມືອງ ມີຣຳ  ຢູ່ແຄວູ້ນ ລີເກຍ  
27:6 ແລູ້ວຢູ່ເມືອງນັ້ນ ນຳຍຮູ້ອຍໄດູ້ຫຳເຮືອອີກລ ຳໜຶ່ງມຳຈຳກເມືອງ ອຳເລັກຊັນ-
ເດັຍ  ປະເທດ ເອຢິບ  ພວມມຸູ້ງໜູ້ຳຊິແລ່ນໄປປະເທດ ອີຕຳລີ  ນຳຍຮູ້ອຍຈັ່ງໃຫູ້
ພວກເຮົຳລົງເຮືອລ ຳນັ້ນ 
27:7 ບັດພວກເຮົຳແລ່ນໄປຫລຳຍມື້ຢ່ຳງຊູ້ຳໆ ຍູ້ອນລົມຕູ້ຳນ ພວກເຮົຳຈັ່ງຄ່ອຍມຳ
ຮອດເມືອງ ກະນີໂດ ໂດຍຄວຳມລ ຳບຳກ ບັດນີ້ ລົມຕູ້ຳນແຮງຂຶ້ນອີກ ຈັ່ງບໍ່ສຳ-
ມຳດໄປຕໍ່ອີກໄດູ້ ພວກເຮົຳຈັ່ງແລ່ນແອບໄປຕຳມຝັ່ງທີ່ດູ້ຳນບັງລົມຂອງ ເກຳະ-
ກະເຣເຕ  ກົງເມືອງ ສັນໂມເນ  
27:8 ແລູ້ວບັດເຮືອແລ່ນເລຳະອູ້ອມຝັ່ງເກຳະນັ້ນຢ່ຳງລ ຳບຳກ ພວກເຮົຳຈັ່ງມຳຮອດ
ໝູ້ອງໜຶ່ງຊື່ວ່ຳ ທ່ຳງຳມ ຊຶ່ງຢູ່ໃກູ້ເມືອງ ລຳເຊ  
27:9 ບັດນີ້ ໄດູ້ໃຊູ້ເວລຳຫລຳຍແລູ້ວ ຈົນຮອດຄັ່ນອັນຕະລຳຍ ຈັ່ງສຳຍເກີນໄປທີ່ຊິ
ຍ່ຳງເຮືອຕໍ່ໄປອີກ ແລູ້ວຍຳມເທດສະກຳນອົດເຂົ້ຳໄດູ້ຜ່ຳນໄປແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງ
ເຕືອນພວກໄທເຮືອໃຫູ້ລະວງັໄວູ້ 
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27:10 ເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳ ເອີຍ ຂູ້ອຍເຫັນວ່ຳ ທີ່ເຮົຳແລ່ນເຮືອໄປເທື່ອນີ້ ມັນກ ຊິ
ອັນຕະລຳຍຮອດເສຍຫຳຍກັນໃຫຍ່ ບໍ່ວ່ຳແຕ່ຂອງບັນທຸກກັບເຮືອທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ມັນຊິ
ອັນຕະລຳຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົຳນ ຳ” 
27:11 ແຕ່ວ່ຳ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ນຳຍຮູ້ອຍນັ້ນໄດູ້ເຊື່ອນຳຍເຮືອກັບເຈົ້ຳຂອງເຮືອ
ຫລຳຍກວ່ຳເຊື່ອໃນຄ ຳເຕືອນຂອງ ໂປໂລ  
27:12 ແລູ້ວອີກແນວໜຶ່ງ ທ່ຳງຳມນັ້ນບໍ່ເໝຳະທີ່ຊິຈອດພັກໃນລະດູໜຳວ ແລູ້ວຄົນ
ສຽງສ່ວນຫລຳຍໄດູ້ຕົກລົງໃຫູ້ອອກເຮືອແລ່ນຕໍ່ຈຳກຫັ້ນໄປ ມຸູ້ງໜູ້ຳວ່ຳຢຳກໄປ
ຮອດເມືອງ ຝອຍນິກ  ຊຶ່ງເປັນທ່ຳເຮືອຂອງ ເກຳະກະເຣເຕ ທີ່ເໝຳະດີ ເພື່ອວ່ຳຄັ່ນ
ເປັນໄປໄດູ້ຊິຈອດພັກຢູ່ນັ້ນໃນຍຳມລະດູໜຳວ ຄືທ່ຳນັ້ນເປີດອອກໄປທຳງທິດເ
ໜືອກັບທິດໃຕູ້ນ ຳ 
27:13 ແລູ້ວບັດລົມທິດໃຕູ້ພັດມຳຄ່ອຍໆ ພວກເຂົຳຄຶດວ່ຳໄດູ້ກຳນແລູ້ວ ຈັ່ງຖອນ
ສະໝ ແລ່ນແອບຝັ່ງໄປນ ຳ ເກຳະກະເຣເຕ  
27:14 ແຕ່ພ ແລ່ນໄປບໍ່ໂດນ ເຮືອຖືກລົມພະຍຸໃຫຍພັ່ດແຮງ ທີ່ເຂົຳເອີ້ນກັນວ່ຳ “ ຢຸ-
ຣະກີໂລ ” ຊຶ່ງພັດລົງມຳຈຳກ ເກຳະກະເຣເຕ ຢູ່ທຳງທິດເໜືອ 
27:15 ແລູ້ວບັດເຮືອຖືກລົມພະຍຸນັ້ນກ ຕູ້ຳນລົມບໍ່ຢູ່ ຈ ຳເປັນພວກເຮົຳເລີຍປ່ອຍໃຫູ້
ມັນລອຍໄປຕຳມກະແສລົມ 
27:16 ບັດແລ່ນລອຍໄປທຳງຝັ່ງທີ່ດູ້ຳນບັງລົມຂອງເກຳະນູ້ອຍເກຳະໜຶ່ງຊື່  ຄຳວ-
ດຳ  ເຮົຳຈັ່ງຍົກເຮືອຊູຊີບລ ຳນູ້ອຍຂຶ້ນຜູກໄວູ້ໄດູ້ໂດຍຄວຳມຍຳກລ ຳບຳກ 
27:17 ບັດພ ຍົກເຮືອຊູຊີບນູ້ອຍນັ້ນຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ພວກເຂົຳໄດູ້ເອົຳເຊືອກຜູກລັດໄວູ້
ອູ້ອມທູ້ອງເຮືອໃຫູ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳທູ້ອງເຮືອຊິໄຫລໄປຄູ້ຳງຫຳດຊຳຍເລີຍ
ປົດໃບເຮືອລົງໄວູ້ ເຮືອຈັ່ງຖືກລຳກໄປຕຳມກະແສລົມ 
27:18 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ຖືກຊັດໄປຊັດມຳຢ່ຳງແຮງ ຍູ້ອນຖືກລົມພະຍຸໃຫຍ່ ບັດພ ມື້
ໃໝມ່ຳ ລູກເຮືອໄດູ້ຂົນຂອງບັນທຸກຖິ້ມລົງທະເລ 
27:19 ບັດມຳຮອດມື້ທີ່ສຳມ ພວກເຮົຳກ ໄດູ້ຖິ້ມອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊູ້ຕ່ຳງໆ ຂອງເຮືອ
ອອກໄປໂດຍມືພວກເຮົຳເອງ 
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27:20 ແລູ້ວບັດບໍ່ເຫັນຮອດຕະເວັນຫລພືວກດຳວຕັ້ງຫລຳຍມື້ແລູ້ວ ກ ຍັງຖືກພຳຍຸ
ໃຫຍໜ່ັກເຂົ້ຳໄປອີກ ຄວຳມຫວັງທີ່ເຮົຳຊິໄດູ້ລອດຊີວິດກ ໝົດໄປ 
27:21 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ໄດູ້ອົດອຳຫຳນ ມຳໂດນ   ລຳວ ຈັ່ງຢືນຢູ່ກຳງໝູ່ເວົ້ຳວ່ຳ 
“ພວກເຈົ້ຳຄວນໄດູ້ຟັງຄວຳມຂູ້ອຍ ແລູ້ວບໍ່ຄວນອອກຈຳກ ເກຳະກະເຣເຕ ເລີຍ 
ຈັ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກແນວຜິດແນວໄພກັບກຳນເສຍຫຳຍໃຫຍຈ່ັ່ງຊີ້ 
27:22 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດີໃຈໄວູ້ເດີ້ ຄືບໍ່ມີໃຜຊິເສຍຊີວິດຈັກຄົນເລີຍ ມີແຕ່
ເຮືອເທົຳນັ້ນທີ່ຊິພັງ 
27:23 ຍູ້ອນວ່ຳມື້ຄືນນີ້ ມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບໃຊູ້ນີ້ 
ໄດູ້ມຳຢືນຢູ່ນ ຳຂູ້ອຍ 
27:24 ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ ‘ ໂປໂລ ເອີຍ ຢ່ຳຊູູ່ຢູ້ຳນເລີຍເດີ້ ເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງເຂົ້ຳເຝົ້ຳຈັກກະ-
ພັດ ກຳຍຊຳ ຢູ່ດອກ ນີ້ແຫລະ ພຣະເຈົ້ຳຊິໂຜດໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນທີ່ແລ່ນເຮືອນ ຳເຈົ້ຳ
ປອດໄພຍູ້ອນເຈົ້ຳ’ 
27:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດີໃຈໄວູ້ເດີ້ ຍູ້ອນຂູ້ອຍເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ມັນຊິ
ເປັນໄປຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ບອກຂູ້ອຍໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ 
27:26 ຈັ່ງໃດກ ດີ ພວກເຮົຳຊິຕູ້ອງຄູ້ຳງເກຳະໝູ້ອງໜຶ່ງ” 
27:27 ແລູ້ວຢູ່ມຳບັດຮອດຄືນທີ່ສິບສີ່ແລູ້ວ ພວກເຮົຳກ ຍັງຖືກຊັດຂຶ້ນໆ ລົງໆ ຢູ່ໃນ
ທະເລ ອັດເຣຍ ນັ້ນ ແລູ້ວປະມຳນທ່ຽງຄືນ ພວກລູກເຮືອຮູູ້ສຶກວ່ຳ ໄດູ້ມຳໃກູ້ຝັ່ງ
ແຜ່ນດິນໝູ້ອງໃດໝູ້ອງໜຶ່ງແລູ້ວ 
27:28 ບັດຢັ່ງເບິ່ງກ ວັດແທກໄດູ້ເລິກສີ່ສິບແມັດ ແລູ້ວບັດໄປອີກໜ່ອຍໜຶ່ງກ ຢັ່ງວັດ-
ແທກອີກຈັ່ງໄດູ້ແຄ່ສຳມສິບແມັດ 
27:29 ເຂົຳກ ເກີດຢູ້ຳນວ່ຳຊິຖືກຝັ່ງທີ່ມີກູ້ອນຫີນໃຫຍ່ ຈັ່ງທອດສະໝ ສີ່ໂຕໄວູ້ຢູ່
ທູ້ຳຍເຮືອ ແລູ້ວຄອຍຖູ້ຳທ່ຳຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ມັນຊອດແຈູ້ງໄວໆ 
27:30 ແລູ້ວບັດພວກລູກເຮືອມີຄວຳມຕັ້ງໃຈຊິໜີຈຳກເຮືອໄປ ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ຢ່ອນ
ເຮືອຊູຊີບລ ຳນູ້ອຍລົງທະເລ ກຽມຊິທອດສະໝ ລົງທີ່ຫົວເຮືອ 
27:31 ສ່ວນ ໂປໂລ ຈັ່ງບອກນຳຍຮູ້ອຍກັບພວກທະຫຳນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ຄັ່ນພວກລູກ
ເຮືອບໍ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິລອດຕຳຍບໍ່ໄດູ້ເລີຍ” 



ກິດຈະກຳນ  450 
27:32 ຝ່ຳຍພວກທະຫຳນຈັ່ງຕັດເຊືອກທີ່ຜູກເຮືອລ ຳນູ້ອຍໃຫູ້ມັນຕົກລົງໄປ 
27:33 ບັດໃກູ້ຊິຊອດແຈູ້ງແລູ້ວ  ໂປໂລ ຈັ່ງວິ່ງວອນໝົດຄູ່ຄົນໃຫູ້ກິນເຂົ້ຳກັບເວົ້ຳຕໍ່
ອີກວ່ຳ “ມື້ນີ້ເປັນມື້ທີ່ສິບສີ່ແລູ້ວ ທີ່ພວກເຈົ້ຳອົດແນວກິນ ບໍ່ໄດູ້ກິນອີຫຍັງເລີຍ 
27:34 ຈັ່ງຊັ້ນຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກິນຊະເດີ້ ເພື່ອຮັກສຳສຸກຂະພຳບໂຕໄວູ້ 
ຍູ້ອນວ່ຳຊິບໍ່ມີເສັ້ນຜົມຈັກເສັ້ນຂອງພວກເຈົ້ຳທີ່ຊິຫລົ່ນຫຳຍໄປຈຳກຫົວເຈົ້ຳ” 
27:35 ບັດເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ  ລຳວ ໄດູ້ຈັບເຂົ້ຳຈີ່ຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວຈັ່ງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຕໍ່-
ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ນັ້ນ ບັດບິແລູ້ວກ ກິນ 
27:36 ແລູ້ວຄົນອື່ນໆ ທັງໝົດກ ມີແຮງຊື່ນໃຈນ ຳ ຈັ່ງໄດູ້ກິນເຂົ້ຳຄືກັນ 
27:37 ແລູ້ວຈ ຳນວນຄົນເຮົຳທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນັ້ນ ຮ່ວມກັນທັງໝົດມີຢູ່ສອງຮູ້ອຍເຈັດສິບ
ຫົກຄົນ 
27:38 ບັດກິນເຂົ້ຳອິ່ມແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງຂົນເຂົ້ຳວີດໃນເຮືອອອກມຳຖິ້ມລົງໃນທະເລ
ເພື່ອໃຫູ້ເຮືອເບົຳຂຶ້ນ 
27:39 ແລູ້ວບັດຊອດແຈູ້ງ ພ ເບິ່ງແລູ້ວເຂົຳບໍ່ສຳມຳດເບິ່ງອອກໄດູ້ວ່ຳເປັນເຂດໃດ 
ແຕ່ເຂົຳໄດູ້ເຫັນອ່ຳວໝູ້ອງໜຶ່ງທີ່ມີຫຳດ ຈັ່ງຕົກລົງກັນວຳ່ຄັ່ນເປັນໄປໄດູ້ກ ຊິເອົຳ
ເຮືອເຂົ້ຳໄປຄູ້ຳງຫຳດນັ້ນ 
27:40 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງປະສະໝ ຖິ້ມລົງທະເລ ແລູ້ວກ ແກູ້ເຊືອກທີ່ມັດຫຳງເສືອ 
ກັບຊັກໃບເຮືອໃຫຍຂ່ຶ້ນໃຫູ້ກິນລົມ ແລ່ນກົງເຂົ້ຳໄປຫຳຝັ່ງນັ້ນ 
27:41 ແຕ່ພ ແລ່ນມຳຮອດປຳກອ່ຳວແລູ້ວ ໄດູ້ເຈີຊ່ອງແຄບໝູ້ອງຫຳດທະເລມຳໃກູ້
ກັນ ເຮືອກ ເລີຍຄູ້ຳງດິນຈົນຫົວເຮືອຕິດແໜູ້ນຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ທູ້ຳຍເຮືອກ ແຕກພັງໄປ
ຍູ້ອນຖືກກ ຳລັງຄື້ນຊັດຢ່ຳງແຮງ 
27:42 ພວກທະຫຳນຕົກລົງວຳ່ຊິຂູ້ຳພວກນັກໂທດ ຢູ້ຳນຊິມີຜູູ້ໃດລອຍນໍ້ຳໜອີອກ
ໄປໄດູ້ 
27:43 ແຕ່ຝ່ຳຍນຳຍຮູ້ອຍນັ້ນ  ລຳວ ຢຳກຊິໃຫູ້ ໂປໂລ ລອດຕຳຍ ເລີຍຫູ້ຳມພວກ
ທະຫຳນບໍ່ໃຫູ້ເຮັດຕຳມເປົ້ຳໝຳຍນັ້ນ ແລູ້ວສັ່ງຄົນທັງຫລຳຍທີ່ລອຍນໍ້ຳເປັນ ໃຫູ້
ໂຕນນໍ້ຳລອຍເຂົ້ຳໄປຫຳຝັ່ງກ່ອນ 
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27:44 ຝ່ຳຍຄົນອື່ນໆ ນັ້ນ ຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ກອດໄມູ້ແປູ້ນເຮືອ ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ໄດູ້
ກອດເອົຳໄມູ້ທ່ອນສ່ວນອື່ນໆ ຂອງເຮືອພຳກັນລອຍອອກໄປ ຈັ່ງຊັ້ນໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້
ລອດຕຳຍ ໄປຮອດຝັ່ງດູ້ວຍຄວຳມປອດໄພ 

ກິດຈະກຳນ ບົດທີ 28 
28:1 ບັດພວກເຂົຳຂຶ້ນເກຳະລອດພົ້ນໄພແລູ້ວ ເຂົຳຈັ່ງຮູູ້ວຳ່ເກຳະນັ້ນຊື່  ເມລະຕຳ  
28:2 ແລູ້ວຝ່ຳຍຊຳວເກຳະນັ້ນກ ມີຄວຳມກະລຸນຳຕໍ່ພວກເຮົຳບໍ່ນູ້ອຍ ກ ເລີຍດັງໄຟ
ຕູ້ອນຮັບເຮົຳຄູ່ຄົນ ຍູ້ອນຝົນພວມຕົກແລູ້ວອຳກຳດກ ໜຳວ 
28:3 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ໄດູ້ເກັບຟືນມັດໜຶ່ງມຳວຳງໃສ່ໄຟ ພ ດີມີງພິູດໂຕໜຶ່ງພ ຖືກ
ຄວຳມຮູ້ອນກ ກະດຸກກະດິກອອກມຳຈຳກຟືນນັ້ນ ກັດມືຂອງ ໂປໂລ  ຄຳບງັບໄວູ້ບໍ່
ປ່ອຍເລີຍ 
28:4 ບັດພວກຊຳວເກຳະເຫັນງຫູູ້ອຍຕິດມື ໂປໂລ ນັ້ນ ຈັ່ງເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຄົນນີ້ຄວນຊິ
ເປັນຄຳດຕະກອນຄັກແນ່ ເຖິງແມ່ນວ່ຳລອດພົ້ນຈຳກທະເລແລູ້ວ ກ ຳເວນຂອງ
ເຂົຳບໍ່ຍອມໃຫູ້ລອດຕຳຍໄປໄດູ້ເລີຍ” 
28:5 ແຕ່ ໂປໂລ ກ ສັ່ນມືໃຫູ້ງູຕົກລົງໄປໃນໄຟ ແລູ້ວຜູູ້ບໍ່ໄດູ້ເປັນອັນຕະລຳຍຈັກ-
ໜ່ອຍ 
28:6 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຄົນຊຳວເກຳະກ ຄອຍຖູ້ຳຢູ່ ຄຶດວ່ຳມື ລຳວ ຊິຕູ້ອງໄຂ່ຂຶ້ນມຳ ຫລື
ຊິຕູ້ອງລົ້ມລົງຕຳຍກັບໝູ້ອງ ແຕ່ບັດພວກເຂົຳຖູ້ຳເບິ່ງໂດນເຕີບກ ບໍ່ເຫັນ ລຳວ 
ເປັນອີຫຍັງ ພວກເຂົຳຈັ່ງກັບຖືວ່ຳ ລຳວ ຕູ້ອງເປັນເທບເຈົ້ຳແນວໃດແນວໜຶ່ງ 
28:7 ແລູ້ວໃນບ ລິເວນນັ້ນ ເປັນທີ່ຂອງຫົວໜູ້ຳເກຳະຊື່ວ່ຳ  ປົບລີໂອ  ຜູູ້ນີ້ມີໄຮນ່ຳມີ
ເຂົ້ຳຂອງເງິນທອງຫລຳຍ ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ຕູ້ອນຮັບລູ້ຽງພວກເຮົຳໄວູ້ຢ່ຳງດີເປັນເວ-
ລຳສຳມມື້ເຕັມ 
28:8 ແລູ້ວມັນເປັນທີ່ວ່ຳ ພໍ່ຂອງ  ປົບລີໂອ  ນັ້ນນອນປ່ວຍຢູ່ ເປັນໄຂູ້ກັບເປັນພະ-
ຍຳດທູ້ອງບິດຢ່ຳງແຮງນ ຳ  ໂປໂລ ຈັ່ງເຂົ້ຳໄປຫຳເຂົຳແລູ້ວກ ອະທິຖຳນວອນຂ ນ ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວວຳງມືເທິງເຂົຳ ຈັ່ງໄດູ້ເຊົຳເປັນດີ ໂລດ  
28:9 ບັດເຮັດຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຄົນອື່ນໆ ຢູ່ເກຳະນັ້ນທີ່ມີໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບຕ່ຳງໆ ກ ມຳຫຳ 
ໂປໂລ  ແລູ້ວກ ໄດູ້ຮັບກຳນປົວເຊົຳເປັນດີຄືກັນ 
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28:10 ພວກເຂົຳຈັ່ງໃຫູ້ກຽດພວກເຮົຳຫລຳຍໆ ຢ່ຳງ ບັດເຮົຳພູ້ອມຊິແລ່ນເຮືອອີກ
ລ ຳໜຶ່ງອອກຈຳກຫັ້ນໄປ ເຂົຳກ ເອົຳສິ່ງຂອງອອກມຳຫລຳຍແນວຖວຳຍໃຫູ້ຕຳມທີ່
ເຮົຳຕູ້ອງກຳນຕອນຊິອອກໄປ 
28:11 ຫລັງຈຳກສຳມເດືອນ ພວກເຮົຳຈັ່ງລົງເຮືອທີ່ແລ່ນມຳຈຳກເມືອງ ອຳເລັກຊັນ-
ເດັຍ  ເປັນເຮືອທີ່ຈອດຄູ້ຳງຢູ່ເກຳະນັ້ນຕອນລະດູໜຳວ ເຮືອລ ຳນັ້ນມີຮູບເທບເຈົ້ຳ
ແກະສະຫລັກໄວູ້ທີ່ຫົວເຮືອ ເປັນຝຳແຝດຊື່ ຄັດຊະໂຕ  ກັບ ໂພລັກ  
28:12 ຢູ່ມຳພວກເຮົຳໄດູ້ແວະເມືອງ ຊູຣະກູຊະ  ຈອດໄວູ້ຢູ່ຫັ້ນສຳມມື້ 
28:13 ແລູ້ວຈຳກຫັ້ນ ພວກເຮົຳໄດູ້ແລ່ນອູ້ອມໄປເມືອງ ເຣຄີໂອມ  ແລູ້ວອີກມື້ໜຶ່ງລົມ
ທິດໃຕູ້ກ ພັດມຳ ແລູ້ວມື້ທີ່ສອງຈັ່ງມຳຮອດເມືອງ ໂປຕີໂອລີ  
28:14 ໃນເມືອງນັ້ນເຮົຳໄດູ້ຮັບກັນກັບພວກພີ່ນູ້ອງ ທີ່ໄດູ້ເຊີນພວກເຮົຳໃຫູ້ພັກຢູ່ກັບ
ເຂົຳເຈັດມື້ ຫລັງຈຳກນັ້ນພວກເຮົຳຈັ່ງມຸູ້ງໜູ້ຳແລ່ນໄປທຳງ ໂຣມ  
28:15 ບັດພວກພີ່ນູ້ອງໃນ ໂຣມ ໄດູ້ຍິນຂ່ຳວເຖິງພວກເຮົຳ ພວກເຂົຳຈັ່ງເດິນທຳງ
ອອກມຳຕູ້ອນຮັບພວກເຮົຳຢູ່ໝູ້ອງຕະຫລຳດ ອຳປີໂອ  ກັບຢູ່ໝູ້ອງສຳມໂຮງແຮມ 
ບັດ ໂປໂລ ເຫັນເຂົຳ ລຳວ ເລີຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ມີກ ຳລັງໃຈຫລຳຍຂຶ້ນ 
28:16 ບັດພວກເຮົຳມຳຮອດ ໂຣມ ແລູ້ວ ນຳຍຮູ້ອຍໄດູ້ມອບພວກນັກໂທດໄວູ້ກັບຜູູ້
ບັນຊຳກຳນຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ສ່ວນ ໂປໂລ ນຳຍຮູ້ອຍອະນຸຍຳດໃຫູ້ ລຳວ ຢູ່ຄົນດຽວ ກັບມີ
ທະຫຳນຄົນໜຶ່ງເບິ່ງແຍງ ລຳວ ໄວູ້ 
28:17 ແລູ້ວມັນເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ຫລັງຈຳກສຳມມື້  ໂປໂລ ຈັ່ງເຊີນພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່
ໃນພວກຢິວຢູ່ຫັ້ນໃຫູ້ມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນ ບັດພວກເຂົຳມຳພູ້ອມໜູ້ຳພູ້ອມຕຳກັນແລູ້ວ 
ລຳວ ຈັ່ງບອກເຂົຳວ່ຳ “ທ່ຳນພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດ
ອີຫຍັງຕໍ່ຊົນຊຳດເຮົຳ ຫລຕືໍ່ທ ຳນຽມອັນດີງຳມຂອງພໍ່ຕະກູນເຮົຳ ຂູ້ອຍກ ຍັງຖືກ
ມອບໄວູ້ເປັນນັກໂທດມຳຈຳກເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ຖືກຝຳກໄວູ້ໃນມືຂອງພວກ 
ໂຣມ  
28:18 ແລູ້ວບັດພວກເຂົຳໄດູ້ສອບສວນຂູ້ອຍແລູ້ວ ເຂົຳວ່ຳຊິປ່ອຍຂູ້ອຍໄປ ຍູ້ອນບໍ່
ມີເຫດອີຫຍັງທີ່ຂູ້ອຍຄວນຊິຕູ້ອງຖືກປະຫຳນ 
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28:19 ແຕ່ວ່ຳບັດພວກຢິວຢູ່ນັ້ນຄັດຄູ້ຳນ ຂູ້ອຍເລີຍຕູ້ອງອຸທອນເຖິງຈັກກະພັດ 
ກຳຍຊຳ  ບໍ່ແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍມີແນວຊິຟູ້ອງຄົນຮ່ວມຊຳດຂອງຂູ້ອຍດອກ 
28:20 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງເຊີນພວກເຈົ້ຳມຳເພື່ອຊິໄດູ້ເຫັນໜູ້ຳຄ່ຳຕຳກັນ 
ກັບຢຳກເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຄືຂູ້ອຍໄດູ້ຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ແນວນີ້ ຍູ້ອນຂູ້ອຍເຫັນ
ແກ່ຄວຳມຫວັງຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເຮົຳ” 
28:21 ພວກເຂົຳຈັ່ງຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຮັບຈົດໝຳຍຈຳກແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ 
ເຖິງເລື່ອງເຈົ້ຳ ແລູ້ວກ ບໍ່ມີພວກພີ່ນູ້ອງຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດມຳຣຳຍງຳນຫລືເວົ້ຳຮູ້ຳຍໃສ່
ເຈົ້ຳດອກ 
28:22 ແຕ່ວ່ຳພວກຂູ້ອຍກ ຢຳກຊິຟັງເຈົ້ຳອະທບິຳຍວ່ຳມີຄວຳມຄຶດເຫັນຈັ່ງໃດ ຍູ້ອນ
ພວກຂູ້ອຍຮູູ້ແຕ່ວ່ຳ ພວກທີ່ຖືນອກຮີດນອກຮອຍທຳງນີ້ກ ຖືກຕິຕຽນ ຕໍ່ຕູ້ຳນຢູ່ຄູ່
ໝູ້ອງ” 
28:23 ແລູ້ວບັດນັດມື້ໄວູ້ ມຫີລຳຍຄົນມຳຟັງ ໂປໂລ ຢູ່ທີ່ພັກຂອງ ລຳວ   ລຳວ ຈັ່ງ
ອະທບິຳຍຢ່ຳງຈິງຈັງໃຫູ້ເຂົຳຟັງຕັ້ງແຕ່ເຊົ້ຳໄປຫຳຄໍ່ຳ ເປັນພະຍຳນເຖິງລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພະຍຳຍຳມຊັກຊວນຈູງໃຈພວກເຂົຳໃນເລື່ອງ ພຣະເຢ-
ຊູ  ໂດຍຊີ້ແຈງຂໍ້ຄວຳມຈຳກກົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ  ກັບຈຳກໜັງສືຂອງຜູູ້ເປັນ-
ປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
28:24 ແລູ້ວໃນຄົນໝູນ່ັ້ນ ຝ່ຳຍໜຶ່ງຍອມຮັບໃນຄວຳມເວົ້ຳຂອງ ລຳວ ວ່ຳແມ່ນ ແຕ່
ອີກຝ່ຳຍໜຶ່ງວ່ຳບໍ່ແມ່ນ 
28:25 ແລູ້ວເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ພວກຄົນ ຢິວ ນັ້ນບໍ່ສຳມຳດລົງລອຍຕົກລົງກັນໄດູ້ໃນ
ເລື່ອງນີ້ກ ເລີຍລຳກັນໄປ  ແຕ່ກ່ອນລຳໄປຫັ້ນ  ໂປໂລ ໄດູ້ແຖມ ພຣະຄ ຳ ອີກຂໍ້ໜຶ່ງ
ໃຫູ້ເຂົຳວ່ຳ “ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເວົ້ຳຖືກຕູ້ອງພ ແຮງແລູ້ວຕໍ່ພວກພໍ່ຕະກູນຂອງ
ພວກເຮົຳ ໂດຍຜ່ຳນທຳງຄ ຳພະຍຳກອນຂອງ ເອຊຳຢຳ  
28:26 ວ່ຳ ‘ໃຫູ້ໄປຫຳຊົນຊຳດຂອງເຮົຳນີ້ກັບເວົ້ຳວ່ຳ “ພວກເຈົ້ຳຊິຟັງໄດູ້ຍິນຢູ່ ແຕ່ຊິ
ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ ຊິເບິ່ງເຫັນຢູ່ ແຕ່ມັນຊິບໍ່ຊອດເລີຍ 
28:27 ຍູ້ອນວ່ຳຈິດໃຈຂອງຄົນຊຳດນີ້ກ ແຂງກະດູ້ຳງໄປ ກັບຫູຂອງເຂົຳກ ຕັນປຶກ 
ທັງຕຳຂອງເຂົຳກ ປິດລົງ ບໍ່ຊັ່ນພວກເຂົຳ ອຳດ ເຫັນກັບຕຳ ກັບ ອຳດ ໄດູ້ຍິນກັບຫູ 
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ເຖິງ ອຳດ ເຂົ້ຳໃຈດີດູ້ວຍຈິດໃຈຂອງເຂົຳແລູ້ວຫັນມຳຫຳ ເພື່ອເຮົຳຊິປົວເຂົຳໃຫູ້
ເຊົຳເປັນດີ”’ 
28:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ເລື່ອງຄວຳມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ສົ່ງໄປ
ຮອດຄົນຕ່ຳງຊຳດແລູ້ວ ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິຮັບຟັງ ໂລດ ” 
28:29 ແລູ້ວບັດ ໂປໂລ ໄດູ້ເວົ້ຳຈົບແລູ້ວ ພວກຢິວນັ້ນກ ຈຳກໄປ ຈັ່ງໄດູ້ໂຕູ້ຖຽງກັນ
ຢ່ຳງໃຫຍລ່ະຫວ່ຳງພວກເຂົຳເອງໃນເລື່ອງນີ້ 
28:30 ສ່ວນ ໂປໂລ ຈັ່ງໄດູ້ອຳໄສຢູ່ໃນເຮືອນເຊົ່ຳຂອງ ລຳວ ນັ້ນຄົບສອງປີເຕັມ ກັບ
ໄດູ້ຕູ້ອນຮັບໝົດຄູ່ຄົນທີ່ມຳຫຳ ລຳວ  
28:31 ທັງປະກຳດເລື່ອງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບສອນຫລັກຂໍ້ຕ່ຳງໆ 
ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳນ ຳ ຊີ້ແຈງໂດຍຄວຳມໝັ້ນໃຈ ຈັ່ງບໍ່ມີໃຜຂັດຂວຳງ
ຫູ້ຳມເລີຍ 

ໂຣມ 
ໂຣມ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ  ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳ
ໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດ ໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງເອົຳໄວູ້ເພື່ອຂ່ຳວປະເສີດອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນ 
1:2 (ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳໃນສະໄໝກ່ອນໆ ຜ່ຳນທຳງຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງໃນ ພຣະຄ ຳ ອັນສັກສິດບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ) 
1:3 ຊຶ່ງຂ່ຳວປະເສີດນີ້ກ ເວົ້ຳເຖິງ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ເກີດມຳໃນວົງຕະກູນຂອງກະສັດ ດຳວິດ  
1:4 ແລູ້ວໄດູ້ປະກຳດເຖິງເພິ່ນວ່ຳເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍໂດຍທຳງລິດອ ຳນຳດຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ສັກສິດບ ລິສຸດ 
1:5 ແລູ້ວໂດຍ ພຣະບຸດ ນັ້ນເອງ  ພວກເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນຳທຄຸິນກັບກຳນ
ແຕ່ງຕັ້ງເປັນທູດພິເສດຂອງເພິ່ນ  ເພື່ອຄົນຄູ່ຊຳດຊິໄດູ້ເຊື່ອຟັງ ເຖິງວຳງໃຈໃນ
ພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:6 ຮ່ວມທັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
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1:7 ຈັ່ງຮຽນພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງພຣະເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຢູ່ ໂຣມ  ຊຶ່ງໄດູ້ເອີ້ນວ່ຳເປັນຄົນ
ບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບສັນຕິພຳບຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່
ຂອງເຮົຳ  ກັບຈຳກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເຖີ້ນ 
1:8 ກ່ອນຢ່ຳງອື່ນ  ຂູ້ອຍຂ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   
ຂອບໃຈເພື່ອພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກພີ່ນູ້ອງໄດູ້ເລື່ອງລືໄປ
ຮອດທົ່ວຄູ່ໝູ້ອງແລູ້ວ 
1:9 ຄືພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍຮັບໃຊູ້ຢ່ຳງສຸດຈິດສຸດໃຈໃນກຳນປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ
ເລື່ອງ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ  ເພິ່ນກ ເປັນພະຍຳນໄດູ້ວ່ຳ  ຂູ້ອຍອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ເອີ່ຍເຖິງພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ 
1:10 ແລູ້ວຂູ້ອຍຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ຄັ່ນເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນ ຂ ໃຫູ້
ຂູ້ອຍໄດູ້ມີໂອກຳດແນວໃດແນວໜຶ່ງທີ່ຊິໄປຢູ້ຽມຍຳມພວກເຈົ້ຳໃນທີ່ສຸດນີ້ 
1:11 ຄືຂູ້ອຍປວດໃຈຢຳກມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອແບ່ງປັນພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍ
ວິນຍຳນຈຳກພຣະເຈົ້ຳລຳງແນວ  ເພື່ອສົ່ງເສີມພີ່ນູ້ອງໃຫູ້ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນໃນທີ່ສຸດ 
1:12 ຄື ເພື່ອໂຕຂູ້ອຍກັບພວກເຈົ້ຳໂດຍຄວຳມເຊື່ອທັງສອງຝ່ຳຍຊິຊ່ອຍໜຸນກ ຳລັງ
ໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
1:13 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ  ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ຂູ້ອຍນີ້ໄດູ້ໝ
ຳຍໄວູ້ຊິໄປຫຳຫລຳຍເທື່ອແລູ້ວ ເພື່ອຊິໄດູ້ເກີດຜົນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ  ຄືກັນກັບພວກ
ຄົນຊຳດອື່ນໆ (ແຕ່ມີກຳນຂັດຂວຳງໄວູ້ຢູ່ຈົນຮອດເທື່ອນີ້) 
1:14 ຄືຂູ້ອຍຖືວ່ຳເປັນໜີ້ໝົດຄູ່ຄົນ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຊຳວເກຣັກກ ດີ ຄົນຕ່ຳງດູ້ຳວກ ດີ ຜູູ້
ມີປັນຍຳກ ດີ ຫລືຜູູ້ບໍ່ມີປັນຍຳກ ຢ່ຳ 
1:15 ຈັ່ງຊັ້ນ  ທໍ່ທີ່ມີກ ຳລັງໃນໂຕຂູ້ອຍນີ້  ຂູ້ອຍພູ້ອມທີ່ຊິໄປປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ
ໃຫູ້ກັບພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ ໂຣມ ນ ຳ 
1:16 ຄືຂູ້ອຍບໍ່ມີກຳນລະອຳຍໃນຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ ເລີຍ  ຍູ້ອນຂ່ຳວ
ປະເສີດນີ້ປະກອບດູ້ວຍອ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ວຳງໃຈ
ໄດູ້ຮັບຄວຳມລອດພົ້ນຈຳກບຳບ  ພວກຢິວກ່ອນ  ພູ້ອມທັງຊົນຊຳດອື່ນໆ ນ ຳ 
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1:17 ຄືວ່ຳ ໃນຂ່ຳວປະເສີດນີ້ ທຳງທີ່ຊິເປັນຄົນຊອບທ ຳ ຖືກຕູ້ອງໃນສຳຍຕຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ເຜີຍວ່ຳ ເລີ່ມຕົ້ນກ ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ສຸດທູ້ຳຍກ ຄວຳມເຊື່ອ ຕຳມທີ່ມີ
ຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ແລູ້ວວ່ຳ “ຄົນຊອບທ ຳນັ້ນ ຊິດ ຳລົງຢູ່ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ” 
1:18 ດູ້ວຍວ່ຳ ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປຳກົດຊັດຈຳກສະຫວັນລົງມຳຕໍ່
ຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ກັບຕໍ່ຄວຳມອະທ ຳໝົດຄູ່ແນວຂອງມະນຸດ ທີ່ເອົຳຄວຳມ
ຊົ່ວຂອງພວກເຂົຳ ມຳປິດບັງຄວຳມຈິງເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ 
1:19 ຍູ້ອນວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຂົຳມີໂອກຳດຮູູ້ຈັກກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ກ ປຳກົດຊັດແຈູ້ງ
ຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົຳແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດເຜີຍເພິ່ນເອງໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ແລູ້ວ 
1:20 ຄືຕັ້ງແຕ່ສູ້ຳງໂລກມຳແລູ້ວ ທ່ຳນລັກສະນະສະເພຳະຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຕຳ
ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ໄດູ້ປຳກົດຢ່ຳງຊັດເຈນ ຊຶ່ງສ ຳນຶກໄດູ້ໃນສິ່ງທ ຳຊຳດທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງນັ້ນ 
ຄືກຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ຊົງລິດທຳນຸພຳບຕະຫລອດຊົ່ວອັນຕະຫລອດ-
ໄປເປັນນິດ ພວກເຂົຳຈັ່ງບໍ່ມີຂໍ້ແກູ້ໂຕໃດໆ ໄດູ້ເລີຍ 
1:21 ຍູ້ອນວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ພວກເຂົຳຮູູ້ເຖິງວ່ຳມີພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ກຽດເພິ່ນ
ເລີຍໃນຖຳນະວ່ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳ ກັບບໍ່ໄດູ້ຂອບຄຸນເພິ່ນນ ຳ ແຕ່ເຂົຳກັບຄຶດແຕ່ໃນ
ແນວທຳງທີ່ບໍ່ເປັນສຳລະ  ແລູ້ວໃຈໂງ່ບູ້ຳຂອງເຂົຳກ ມືດມົວໄປ 
1:22 ພວກເຂົຳຫຳວ່ຳມີປັນຍຳ ແຕ່ເຂົຳກັບກຳຍເປັນຄົນໂງ່ຊໍ້ຳ 
1:23 ແລູ້ວພວກເຂົຳເລີຍແລກເອົຳສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ອ ຳ-
ມະຕະທີ່ດ ຳລົງຢູ່ເປັນນິດ ມຳປັ້ນເປັນຮູບໂຕຄົນ ຜູູ້ອະນິຈັງທີ່ບໍ່ຍັ່ງຍືນ ຮູບນົກ ຮູບ
ສັດສີ່ຕີນ  ກັບຮູບສັດເລືອຄຳນ 
1:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງປ່ອຍພວກເຂົຳໄປ ເຂົຳຈັ່ງເຮັດແນວຂີ້ດຽດເປັນຕຳໜ່ຳຍ
ຕ່ຳງໆ ຕຳມຕັນຫຳແຫ່ງເພດໃນໃຈຂອງເຂົຳ ຈັ່ງໄດູ້ເຮັດແນວອັບປະຍົດອັນເປັນ-
ຕຳອຳຍຕໍ່ກັນແລະກັນ 
1:25 ພວກເຂົຳໄດູ້ແລກເອົຳຄວຳມຈິງຂອງພຣະເຈົ້ຳປ່ຽນເປັນຄວຳມບໍ່ຈິງ  ແລູ້ວ
ຮັບໃຊູ້ຂຳບໄຫວູ້ແນວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງ ແທນທີ່ຊິຮັບໃຊູ້ຂຳບໄຫວູ້ພຣະຜູູ້ສູ້ຳງ ຜູູ້
ເພິ່ນສົມຄວນທີ່ຊິໄດູ້ຮັບກຳນສັນລະເສີນຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
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1:26 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງປ່ອຍເຂົຳໄປ ຮວມກັນສຸມຢູ່ແຕ່ໃນຕັນຫຳ-
ແຫ່ງເພດແນວເປັນຕຳໜ່ຳຍແທູ້  ແມ່ນແຕ່ແມ່ຍິງຂອງເຂົຳກ ຫັນອອກຈຳກທຳງ
ທ ຳຊຳດມຳສົມສູ່ຕໍ່ກັນແລະກັນໃນທຳງທີ່ຜິດທ ຳຊຳດນັ້ນ 
1:27 ຝ່ຳຍພວກຜູູ້ຊຳຍກ ຄືກັນ  ພວກເຂົຳກ ຖິ້ມທ ຳຊຳດ ເຊົຳສົມສູ່ກັນກັບແມຍິ່ງ  
ກັບມຳຮວມກັນສຸມຮູ້ອນຮົນດູ້ວຍຕັນຫຳແຫ່ງເພດ ຜູູ້ຊຳຍກັບຜູູ້ຊຳຍເຮັດແນວ
ເປັນຕຳອຳຍຕໍ່ກັນແລະກັນ  ພວກເຂົຳຈັ່ງຮັບຜົນຕອບແທນອັນສົມຄວນໃນ
ຄວຳມຜິດບຳບທີ່ເຂົຳເຮັດ 
1:28 ແລູ້ວຄືກັນກັບທີ່ເຂົຳບໍ່ເຫັນດີເຫັນຊອບທີ່ຊິຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳ  ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງປ່ອຍ
ພວກເຂົຳໃຫູ້ເຮັດຕຳມໃຈອັນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມຂອງເຂົຳ ໃນແນວທີ່ບໍ່ສົມຄວນ 
1:29 ຊີວິດຂອງເຂົຳເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມອະທ ຳໝົດຄູ່ແນວ  ຄືກຳນຫລິ້ນຊູູ້  ຄວຳມ
ຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ  ຄວຳມຂີ້ໂລບຢຳກໄດູ້ຂອງເພິ່ນ  ຄວຳມພະຍຳບຳດແກູ້ແຄູ້ນກັນ  
ແລູ້ວເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມອິດສຳບັງບຽດ  ກຳນຂູ້ຳຟັນລັນແທງກັນ  ກຳນວິວຳດ
ນັກເລງຫົວໄມູ້  ກຳນຄົດໂກງຫລອກລວງກັນ  ກຳນມຸູ້ງຮູ້ຳຍໃສ່ກັນ  ກຳນຊຸບຊິບ
ເວົ້ຳຂວັນກັນ 
1:30 ແລູ້ວກຳນນິນທຳ ກຳນສໍ່ສຽດລັບຫລັງກັນ  ກຳນດູໝິ່ນກຽດຊັງຊັງລົບຫລູ່
ພຣະເຈົ້ຳ  ກຳນກຳນຕຳຍແຄູ້ນເຈດຕະນຳຮູ້ຳຍຕໍ່ກັນ  ກຳນເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ  
ກຳນຄຸຍໂຕອວດອູ້ຳງ  ກຳນຊອກແຕ່ເຮັດແນວຊົ່ວ ກຳນບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ ່
1:31 ເປັນຄົນປຶກຄົນໜຳ ເປັນຄົນໄວູ້ໃຈບໍ່ໄດູ້  ມັກຜິດຄ ຳສັນຍຳ  ບໍ່ຮູູ້ຮັກແພງກັນ
ຢ່ຳງທ ຳມະດຳ  ບໍ່ຍອມໃຫູ້ອະໄພຄືນດີກັນ  ບໍ່ມີຄວຳມເມດຕຳສົງສຳນຕໍ່ກັນ 
1:32 ຄົນປະເພດນີ້ ແມ່ນແຕ່ເຂົຳຮູູ້ເຖິງເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳ ກັບກຳນຕັດສິນລົງ-
ໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳຜູູ້ທີ່ເຮັດແນວນັ້ນສົມຄວນທີ່ຊິຕຳຍ ກ ຕຳມ ແຕ່ເຂົຳຍັງ
ເຮັດຢູ່ຕໍ່ໄປຄືເກົ່ຳ  ແລູ້ວກ ຍັງເຫັນດີເຫັນຊອບນ ຳຜູູ້ອື່ນທີ່ເຮັດຄືກັນ 

ໂຣມ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍເອີຍ  ພວກເຈົ້ຳບໍ່ມີຂໍ້ແກູ້ໂຕໄດູ້ເລີຍ  ບໍ່ວ່ຳເຈົ້ຳຊິເປັນ
ຜູູ້ໃດກ ຕຳມ  ຄືໃນຂະນະທີ່ເຈົ້ຳຜູູ້ຕັດສິນປະມຳນຄ່ຳຄົນອື່ນ  ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ໃນຂະນະ
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ທີ່ເຈົ້ຳຕັດສິນເຂົຳ ເຈົ້ຳກ ຕັດສິນໂຕເອງພູ້ອມນ ຳ  ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຕັດສິນເຂົຳກ 
ຍັງເຮັດແນວດຽວກັນກັບເຂົຳ 
2:2 ແຕ່ເຮົຳຮູູ້ຈັກກັນວ່ຳ ກຳນຕັດສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນກ ຖືກຕູ້ອງຕຳມ
ຄວຳມເປັນຈິງຕໍ່ຜູູ້ຄົນທີ່ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ 
2:3 ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍເອີຍ  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້ຳຕັດສິນປະມຳນຄ່ຳຄົນອື່ນນັ້ນ  ເຈົ້ຳ
ກ ຍັງເຮັດແນວດຽວກັນຄືເຂົຳ  ຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳເຈົ້ຳຊິໜີຊິລອດຈຳກກຳນຕັດ-
ສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບໍ້ 
2:4 ຫລືວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳສຳມຳດລົບຫລູ່ດູໝິ່ນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນອັນເຫລືອລົ້ນ ພູ້ອມ
ທັງຄວຳມອົດທົນອົດກັ້ນອັນດົນນຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໂດຍສູນເປົ່ຳໄດູ້ບໍ້ ຄືພວກ
ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ກັນບໍ້ ວ່ຳ ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ມຸູ້ງທີ່ຊິນ ຳພວກເຈົ້ຳໄປສູ່
ກຳນກັບໃຈໃໝ ່
2:5 ແຕ່ກັບເປັນວ່ຳ ໃຈແຂງກະດູ້ຳງ ກັບກຳນບໍ່ຍອມກັບໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ 
ພວມຊິສະສົມຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ສ ຳລັບມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິຕັດສິນລົງ-
ໂທດ ໂດຍຄວຳມເປັນທ ຳຂອງເພິ່ນໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
2:6 ແລູ້ວເພິ່ນຊິຕອບແທນຄູ່ຄົນຕຳມທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດນັ້ນ 
2:7 ຄືຊິມອບຊີວິດອ ຳມະຕະອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳ-
ລຳສີກັບກຽດ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ປຳດຖະໜຳທີ່ຊິເຮັດແນວຖືກແນວດີ ໂດຍອຳໄສຄວຳມອົດ
ທົນພຳກພຽນ 
2:8 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ຄົນທີ່ເຫັນແກ່ໂຕ ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄວຳມຈິງ ແຕ່ກັບເຮັດໃນທຳງຊົ່ວ
ແນວບໍ່ເປັນທ ຳ  ກ ຊິຖືກຄວຳມໂມໂຫຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງຂອງເພິ່ນ 
2:9 ຄືຊິມີແຕ່ຄວຳມທຸກທ ລະມຳນອັນເສົ້ຳໂສກປວດຮູ້ຳວເຂົ້ຳສູ່ຫົວໃຈຂອງຄູ່ຄົນທີ່
ເຮັດຊົ່ວ  ແມ່ນພວກຄົນ ຢິວ ກ່ອນ ກັບພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນ ຳ 
2:10 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເຮັດແນວຖືກແນວດີນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິມອບສັກສີ ກັບກຽດ ພູ້ອມ
ກັບສັນຕິພຳບໃຫູ້ກັບພວກເຂົຳຄູ່ຄົນ ແມ່ນພວກຄົນ ຢິວ ກ່ອນ ກັບພວກຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດນ ຳ 
2:11 ຄືວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລ ຳອຽງເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້ໃດເລີຍ 
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2:12 ຄືຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ທີ່ເຮັດບຳບໂດຍບໍ່ມີກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນທີ່ອູ້ຳງອິງ 
ເຂົຳກ ຊິພິນຳດໂດຍນອກກົດບັນຍັດນັ້ນ  ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດບຳບໂດຍຢູ່ໃນຂອບ-
ເຂດຂອງກົດບັນຍັດ  ເຂົຳກ ຊິຖືກກຳນພິພຳກສຳຕຳມຂໍ້ອູ້ຳງອິງໃນກົດບັນຍັດນັ້ນ 
ໝົດຄູ່ຄົນ 
2:13 (ຄືບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຮັບຟັງກົດບັນຍັດເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງໃນສຳຍຕຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳດອກ  ແຕ່ແມ່ນຜູູ້ທີ່ເຮັດຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນຕ່ຳງຫຳກເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ 
2:14 ຄືບັດຄົນຕ່ຳງຊຳດ ໄດູ້ເຮັດຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນໂດຍທ ຳຊຳດຂອງເຂົຳ  ກ ສະ-
ແດງວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ມີກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ  ເຂົຳກ ຍັງມີກົດ-
ບັນຍັດບ່ອງບອກໄວູ້ໃນໂຕເຂົຳເອງ 
2:15 ຊຶ່ງກຳນເຮັດຂອງເຂົຳເຜີຍອອກໃຫູ້ເຫັນກັນວ່ຳ ເຂົຳມີກົດບັນຍັດຈຳລຶກໄວູ້ຢູ່-
ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ  ຄືໃຈສ ຳນຶກຜິດຊອບຊົ່ວດີໃນໃຈຂອງເຂົຳກ ເປັນພະ-
ຍຳນ  ຄວຳມນຶກຄຶດຂອງເຂົຳຈັ່ງຊິຢືນຢັນວ່ຳແມ່ນ ຫລືຟູ້ອງໃສ່ວ່ຳບໍ່ແມ່ນ) 
2:16 ຊຶ່ງໃນມື້ທີ່ຊິມຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຊິຕັດສິນແນວເລິກລັບຂອງມະນຸດໂດຍ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ  ຕຳມຂ່ຳວປະເສີດຂອງຂູ້ອຍປະກຳດນັ້ນ 
2:17 ນີ້ແຫລະ ພວກເຈົ້ຳທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳເປັນຄົນ ຢິວ  ກັບໄດູ້ຫຳກ ອຳໄສໃນກົດບັນ-
ຍັດ  ແລູ້ວອວດອູ້ຳງໂຕເຖິງພຣະເຈົ້ຳ 
2:18 ແລູ້ວຮູູ້ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນ  ກັບໄດູ້ເຫັນດີເຫັນຊອບໃນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່
ປະເສີດກວ່ຳ  ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ຈຳກຂໍ້ກົດບັນຍັດແລູ້ວນັ້ນ 
2:19 ແລູ້ວກ ຍັງໝັ່ນໃຈໃນໂຕເອງວ່ຳເປັນຜູູ້ຈູງຄົນຕຳບອດ ເປັນຄວຳມສະຫວ່ຳງ
ສ່ອງທຳງໃຫູ້ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນຄວຳມມືດ 
2:20 ແລູ້ວກ ເປັນຜູູ້ຝຶກສອນຄົນໂງ່ຜູູ້ຂຳດຄວຳມຮູູ້  ເປັນຄູສອນພວກເດັກໆ ຍູ້ອນ
ພວກເຈົ້ຳມີກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບພື້ນຖຳນຂອງຄວຳມຮູູ້
ກັບຄວຳມຈິງຄູ່ຢ່ຳງ 
2:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ສອນຄົນອື່ນໄດູ້  ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ສອນໂຕເຈົ້ຳເອງນ ຳ  ພວກ
ເຈົ້ຳທີ່ສອນວ່ຳບໍ່ຄວນລັກຊັບຂອງເພິ່ນ  ໂຕເຈົ້ຳເອງກ ຍັງລັກຢູ່ບໍ້ 
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2:22 ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ສອນວ່ຳ “ບໍ່ຄວນຊິລ່ວງປະເວນີ” ໂຕເຈົ້ຳເອງກ ຍັງລ່ວງປະເວນີຢູ່ບໍ້ 
ເຈົ້ຳຜູູ້ກຽດຊັງຊັງຮູບເຄົຳລົບ ໂຕເຈົ້ຳເອງກ ຍັງປຸູ້ນວິຫຳນພວກເຂົຳຢູ່ບໍ້ 
2:23 ເຈົ້ຳຜູູ້ອວດອູ້ຳງວ່ຳໂຕເອງພູມໃຈໃນກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂຕເຈົ້ຳເອງກ 
ຍັງລົບຫລູ່ພຣະນຳມພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍກຳນລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງເພິ່ນຢູ່ບໍ້ 
2:24 ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ວ່ຳ “ພຣະນຳມອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້ຳຖືກ
ລົບຫລູ່ດູໝິ່ນຢູ່ນ ຳຄົນຕ່ຳງຊຳດຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳເອງ” 
2:25 ເຊັ່ນວ່ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳຮັກສຳກົດບັນຍັດ ກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດກ ເປັນປະໂຫຍດຢູ່  ແຕ່
ຄັ່ນເຈົ້ຳລ່ວງລະເມີດກົດບັນຍັດ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳພິທີຕັດນັ້ນກ ບໍ່ມີຄວຳມໝ
ຳຍອີຫຍັງເລີຍ ຄືກັນກັບບໍ່ໄດູ້ເຮັດຊໍ້ຳ 
2:26 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຄັ່ນຊົນຊຳດໃດທີ່ບໍ່ເປັນຄົນ ຢິວ  ຊຶ່ງຢູ່ນອກກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດ ແຕ່ກ ຍັງ
ຮັກສຳກົດບັນຍັດອັນຊອບທ ຳໄວູ້ຢູ່  ກຳນບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທຕັີດຂອງເຂົຳນັ້ນ ຊິມີຄ່ຳທໍ່-
ທຽມກັບວ່ຳເຂົຳໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດແລູ້ວ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
2:27 ແລູ້ວຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ ທັງໆ ທີ່ວ່ຳເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ຄືຍັງປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ກ 
ຍັງໄດູ້ເຮັດຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນ ກຳນເຮັດຖືກຕູ້ອງຂອງເຂົຳກ ຊິຟູ້ອງໃສ່
ພວກເຈົ້ຳ ບໍ່ແມ່ນບໍ້  ຄືວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ເຈົ້ຳມີກົດບັນຍັດທັງບົດທັງຂໍ້ ແລູ້ວມີລະບົບ
ກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດນ ຳ ແຕ່ເຈົ້ຳຍັງລ່ວງລະເມີດຕໍ່ກົດບັນຍັດນັ້ນ 
2:28 ຄືກຳນເປັນຄົນ ຢິວ  ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງພຳຍນອກ ກັບກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດກ ບໍ່ແມ່ນ
ກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດພຳຍນອກຕຳມເນື້ອໜັງ 
2:29 ດູ້ວຍວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ເປັນຄົນ ຢິວ ແທູ້ກ ເປັນຄົນ ຢິວ ພຳຍໃນ  ກັບກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດ
ແທູ້ກ ເປັນກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດຢູ່ທີ່ໃຈ ຝ່ຳຍຈິດວິນຍຳນ ບໍ່ແມ່ນຕຳມໂຕອັກສອນໃນ
ບົດບັນຍັດ  ຊຶ່ງກຳນຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນທີ່ເຂົຳໄດູ້ຮັບນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກມະນຸດ 
ແຕ່ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 

ໂຣມ ບົດທີ 3 
3:1 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ກຳນເປັນຄົນ ຢິວ ຊິໄດູ້ປຽບອີຫຍັງ  ແລູ້ວກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດນັ້ນກ ຊິໄດູ້
ກ ຳໄລອີຫຍັງ 
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3:2 ຂ ຕອບວ່ຳ ເປັນປະໂຫຍດໃນໝົດຄູ່ຢ່ຳງ  ປະກຳນສ ຳຄັນອັນແຮກ ພວກຄົນ 
ຢິວ ກ ເປັນຜູູ້ຮັບມອບກຳນເບິ່ງແຍງຮັກສຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:3 ແລູ້ວວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ລຳງຄົນບໍ່ເຊື່ອ  ຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຂອງເຂົຳນັ້ນຊິສຳມຳດເຮັດໃຫູ້
ຄວຳມຄວຳມຈົ່ງຮັກພັກດີຂອງພຣະເຈົ້ຳສູນຫຳຍໄປໄດູ້ບໍ້ 
3:4 ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ເອີ້ ແມ່ນແຕ່ຄູ່ຄົນບໍ່ສັດຈິງກ ຂ ພຣະເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີ
ເຖີດ  ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ວ່ຳ “ເພື່ອປຳກົດແຈູ້ງວ່ຳ ທ່ຳນເປັນຜູູ້ສັດຊື່
ທ່ຽງທ ຳໃນຄວຳມເວົ້ຳໝົດຄູ່ຢ່ຳງ ກັບມີໄຊບັດຍຳມຖືກເຂົຳສອບສວນທ່ຳນ” 
3:5 ແຕ່ຄັ່ນຄວຳມບຳບອັນບໍ່ເປັນທ ຳຂອງຄົນເຮົຳນີ້ ສຳມຳດຊ່ອຍໃຫູ້ຄວຳມຊອບ-
ທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳປຳກົດຊັດເຈນຂຶ້ນ  ເຮົຳຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ  ກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິລົງ-
ໂທດໂດຍຄວຳມໂມໂຫຍູ້ອນບຳບຂອງຄົນເຮົຳນັ້ນ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເພິ່ນກັບກຳຍເປັນ
ຜູູ້ບໍ່ຍຸດຕິທ ຳໄດູ້ບໍ້ (ຂູ້ອຍພວມເວົ້ຳຢ່ຳງທ ຳມະດຳມະນຸດຊື່ໆ ນີ້) 
3:6 ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ  ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນແລູ້ວ ພຣະເຈົ້ຳຊິພິພຳກສຳໂລກໂດຍຍຸດຕິທ ຳໄດູ້
ຈັ່ງໃດ 
3:7 ຄື ຄັ່ນຄວຳມບໍ່ສັດຊື່ຂອງຂູ້ອຍເປັນເຫດໃຫູ້ຄວຳມສັດຈິງຂອງພຣະເຈົ້ຳປຳກົດ
ຫລຳຍຂຶ້ນ ເຖິງກຳນຖວຳຍກຽດເພິ່ນ  ເປັນຫຍັງໂຕຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງຖືກພິພຳກສຳວ່ຳ
ເປັນຄົນບຳບ 
3:8 ແລູ້ວເປັນຫຍັງ ພວກເຮົຳບໍ່ເຮັດຄວຳມຊົ່ວເພື່ອຄວຳມດີຊິໄດູ້ເກີດຂຶ້ນ (ຕຳມທີ່ຜູູ້
ລຳງຄົນເວົ້ຳໃສ່ ຫຳວ່ຳພວກເຮົຳໄດູ້ເວົ້ຳ)  ກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິລົງໂທດຄົນພວກນັ້ນ
ກ ຍຸດຕິທ ຳແລູ້ວ 
3:9 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ຄົນ ຢິວ ເຮົຳຊິດີກວ່ຳຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນຢູ່ບໍ້ ຂ ຕອບວ່ຳບໍ່ແລູ້ວ  ຄືຕຳມ
ພວກເຮົຳເຄີຍບອກມຳແຕ່ກ່ອນວ່ຳ ຄົນ ຢິວ ກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດທັງສອງຝ່ຳຍຕ່ຳງຢູ່
ໃຕູ້ອ ຳນຳດຂອງບຳບໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ແລູ້ວ 
3:10 ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ວ່ຳ “ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນເປັນຄົນຊອບທ ຳ ບໍ່ມີເລີຍ 
3:11 ບໍ່ມີໃຜເຂົ້ຳໃຈ ບໍ່ມີໃຜຊອກຫຳພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
3:12 ເຂົຳໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ຫລົງທຳງໄປແລູ້ວ ເຂົຳທັງໝົດບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ  ບໍ່ມີໃຜທີ່
ເຮັດດີຈັກຄົນເລີຍ 
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3:13 ປຳກຂອງເຂົຳຄືຫລຸມຝັງສົບທີ່ຖືກເປີດໄວູ້  ເຂົຳໃຊູ້ລີ້ນໂຕເອງໃນທຳງລໍ້ລວງ  
ກັບມີພິດງູຮູ້ຳຍຊູ້ອນໄວູ້ຢູ່ໃຕູ້ສົບປຳກຂອງເຂົຳ 
3:14 ຄືປຳກຂອງເຂົຳເຕັມໄປດູ້ວຍຄ ຳສຳບແຊ່ງກັບຄ ຳຂົມຂື່ນ 
3:15 ຕີນຂອງເຂົຳໄວໃນກຳນເຮັດໃຫູ້ເລືອດຕົກ 
3:16 ຫົນທຳງຂອງເຂົຳເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມພິນຳດກັບຄວຳມທຸກ 
3:17 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກຫົນທຳງເຂົ້ຳສູ່ສັນຕິພຳບເລີຍ 
3:18 ເຂົຳບໍ່ມີຄວຳມຢູ້ຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໃນສຳຍຕຳຂອງເຂົຳເລີຍ” 
3:19 ບັດນີ້ ພວກເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ກົດບັນຍັດໝົດຄູ່ຂໍ້ທີ່ກ່ຳວໄວູ້ນັ້ນ ໄດູ້ກ່ຳວໃຫູ້ຄົນ
ພວກນັ້ນທີ່ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ກົດບັນຍັດ ເພື່ອປິດປຳກໝົດຄູ່ຄົນ ຈັ່ງໃຫູ້ມະນຸດທັງໂລກ
ສ ຳນຶກຄວຳມຜິດຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
3:20 ຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນສຳມຳດເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ຖືກຕູ້ອງໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳໄດູ້ ໂດຍກຳນປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນໄດູ້  ຍູ້ອນວ່ຳ ຄົນເຮົຳສຳມຳດຮູູ້ຈັກ
ບຳບໄດູ້ໂດຍທຳງກົດບັນຍັດນັ້ນເອງ 
3:21 ແຕ່ບັດນີ້ ທຳງທີ່ຊິເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ນັ້ນ ນອກເໜືອກຳນອຳໄສ
ກົດບັນຍັດໄດູ້ປຳກົດແລູ້ວ  ຊຶ່ງບົດບັນຍັດຂອງ ໂມເຊ ກັບພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງໄດູ້ເປັນພະຍຳນອູ້ຳງອິງເຖິງ 
3:22 ຄືແມ່ນທຳງຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍກຳນເຊື່ອວຳງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ນັ້ນເອງ  ຊຶ່ງມີໄວູ້ສ ຳລັບໝົດຄູ່ຄົນທີ່ເຊື່ອ  ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍບໍ່ມີຄວຳມ
ແຕກຕ່ຳງກັນເລີຍ 
3:23 ດູ້ວຍວ່ຳຄູ່ຄົນໄດູ້ເຮັດບຳບ ຈັ່ງໄດູ້ເສື່ອມຈຳກສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:24 ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍທຳງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງເພິ່ນ ໄດູ້ໂປດໃຫູ້ເປັນຜູູ້
ຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດູ້ຄຶດມູນຄ່ຳອີຫຍັງ ໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້
ໄຖ່ຄົນເຮົຳໃຫູ້ລອດພົ້ນ 
3:25 ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະກຳດວ່ຳພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນ ເປັນເຄື່ອງບູ-
ຊຳບົນບຳນ ລົບລູ້ຳງຂໍ້ຄະດີຂອງຄົນເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ລະງັບຄວຳມໂມໂຫຂອງເພິ່ນໄດູ້
ໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ  ຊຶ່ງສ ຳແດງເຖິງຄວຳມເປັນທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ເພິ່ນມີກຳນ
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ພຳກພຽນອົດກັ້ນໄວູ້ ຈົນກວ່ຳຊິໃຫູ້ອະໄພໂທດຄົນເຮົຳ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນເຄີຍມອງ
ຂູ້ຳມບຳບທີ່ຄົນເຮົຳເຮັດມຳແລູ້ວນັ້ນ 
3:26 ຊຶ່ງໃນບັດນີ້ ໄດູ້ປະກຳດໃຫູ້ເຫັນຄວຳມເປັນທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສ ຳ-
ແດງຄວຳມຍຸດຕິທ ຳຂອງເພິ່ນ ໃນກຳນໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ
ກ ໄດູ້ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳຂອງເພິ່ນ 
3:27 ບັດເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເຮຳົຊິເອົຳອີຫຍັງມຳອວດໂຕ  ກ ປິດທຳງໄປແລູ້ວ  ໂດຍ
ຫລັກກຳນອີຫຍັງ ເປັນຫລັກກຳນປະພຶດຕຳມກົດບັນຍັດໄດູ້ບໍ້ ບໍ່ມີທຳງເລີຍ  ແຕ່
ເປັນຫລັກກຳນເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອເທົຳນັ້ນ 
3:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳສະຫລຸບໄດູ້ວ່ຳ ຄົນໜຶ່ງຄົນໃດຊິເປັນຄົນຊອບທ ຳໄດູ້ ໂດຍ
ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອເທົຳນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອຳໄສກຳນປະພຶດຕຳມກົດບັນຍັດ 
3:29 ຫລືວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກຄົນ ຢິວ ພວກດຽວເທົຳນັ້ນບໍ້  ບໍ່
ແມ່ນເພິ່ນເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນຕ່ຳງຊຳດພູ້ອມກັນບໍ້  ເອີ້ ເພິ່ນເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງ ຊົນຕ່ຳງຊຳດ ຄືກັນ 
3:30 ດູ້ວຍເຫັນວ່ຳ ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ແຕ່ຜູູ້ດຽວນັ້ນ  ຊິກະລຸນຳທັງຄົນ ຢິວ ຜູູ້
ທີ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ ໃຫູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳໃນ
ສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ ໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈຄືກັນ 
3:31 ຈັ່ງຊັ້ນ  ເຮົຳຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ກົດບັນຍັດໝົດປະໂຫຍດດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອໄດູ້ບໍ້ ເປັນ
ໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ເອີ້ ເຮົຳເຮັດໃຫູ້ກົດບັນຍັດດ ຳລົງໝັ້ນຄົງຂຶ້ນ 

ໂຣມ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ  ຄືເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ຜູູ້ເປັນພໍ່ຕະກູນຂອງຊຳດ ຢິວ ເຮົຳ
ນັ້ນ  ລຳວ ໄດູ້ອີຫຍັງແໜ່ 
4:2 ຄືຄັ່ນເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳໂດຍກຳນປະຕິບັດຂອງຜູູ້ເອງ ລຳວກ ຊິມີ
ແນວອວດຕໍ່ໜູ້ຳຄົນໄດູ້  ແຕ່ວ່ຳ ບໍ່ມີທຳງອວດຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳດອກ 
4:3  ພຣະຄ ຳ ວ່ຳຈັ່ງໃດ ໄດູ້ວ່ຳ “ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳນັບວ່ຳເປັນຄວຳມຊອບທ ຳ” 
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4:4 ບັດນີ້ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ປະຕິບັດວຽກງຳນ  ຄ່ຳຈູ້ຳງທີ່ຊິໃຫູ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ຖືວ່ຳເປັນບຸນຄຸນ  
ແຕ່ຖືວ່ຳເປັນກຳນຊ ຳລະໜີ້ 
4:5 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ອຳໄສກຳນປະຕິບັດ  ແຕ່ໄດູ້ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈໃນ
ພຣະເຈົ້ຳ  ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໂຜດໃຫູ້ຄົນບຳບເປັນຄົນຊອບທ ຳ  ຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈຂອງ
ຄົນນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳນັບວ່ຳເປັນຄວຳມຊອບທ ຳ 
4:6 ຄືກັນກັບທີ່ກະສັດ ດຳວິດ ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງຄວຳມເປັນສຸກຂອງຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ກະລຸນຳໃຫູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳ ໂດຍນອກກຳນປະຕິບັດ 
4:7 ເພິ່ນໄດູ້ວ່ຳ “ຜູູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ອະໄພໂທດຄວຳມຊົ່ວ ກັບຜູູ້ຄົນທີ່ເພິ່ນ
ໄດູ້ປິດບັງບຳບຂອງເຂົຳ ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ 
4:8 ຄືຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຖືໂທດຍູ້ອນບຳບ ກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
4:9 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ຄວຳມໄດູ້ພົນເປັນສຸກນີ້ ພຣະເຈົ້ຳມີໄວູ້ສະເພຳະພວກຄົນ ຢິວ ຜູູ້ທີ່
ເຂົ້ຳພິທຕັີດແຕ່ພວກດຽວບໍ້ ຫລືວ່ຳເພິ່ນໃຫູ້ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ
ໄດູ້ພົນເປັນສຸກນ ຳ ຍູ້ອນເຮົຳວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ເປັນຄົນຊອບທ ຳ
ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອ” 
4:10 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ນັບວ່ຳ ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ເປັນຄົນຊອບທ ຳໃນຕອນໃດ  ຕອນ
ທີ່ ລຳວ ໄດູ້ຮັບເຂົ້ຳພິທີຕັດແລູ້ວບໍ້  ຫລືກ່ອນທີ່ ລຳວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳພິທຕັີດ  ແທູ້ຈິງ
ແລູ້ວເພິ່ນນັບວ່ຳ ລຳວ ເປັນຄົນຊອບທ ຳຕອນ ລຳວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳພິທຕັີດ  ບໍ່ແມ່ນ
ເຂົ້ຳພິທຕັີດແລູ້ວ 
4:11 ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ ເປັນສັນຍະລັກໃນກຳນເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳດູ້ວຍ
ຄວຳມເຊື່ອ  ຄື ລຳວ ໄດູ້ຮັບເຊື່ອມຳກ່ອນ ຕອນທີ່ ລຳວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳພິທີຕັດ ເພື່ອ 
ລຳວ ຊິໄດູ້ເປັນພໍ່ຂອງຄົນທງັປວງທີ່ເຊື່ອ  ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຜູູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ ຫລືບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳ
ພິທຕັີດກ ຢ່ຳ ເພື່ອທັງສອງຝ່ຳຍຊິໄດູ້ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ 
4:12 ແລູ້ວເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ໄດູ້ເປັນພໍ່ຂອງຄົນ ຢິວ ຜູູ້ທີ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ພຽງແຕ່ພວກ
ດຽວ ແຕ່ເປັນພໍ່ຂອງຜູູ້ຄົນທີ່ດ ຳເນິນໃນທຳງຄວຳມເຊື່ອ ຊຶ່ງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້
ດ ຳເນິນໃນທຳງນັ້ນ ກ່ອນ ລຳວ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້ຳພິທຕັີດ 
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4:13 ໂດຍວ່ຳ ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ໄວູ້ກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ ທີ່ວ່ຳ ລຳວ 
ຊິໄດູ້ທັງໂລກເປັນມ ລະດົກ ເພິ່ນກ ບໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ ລຳວ ຫລືຜູູ້ສືບເຊື້ອສຳຍຂອງ ລຳວ 
ໂດຍທຳງປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດດອກ  ແຕ່ໂດຍເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳທຳງຄວຳມເຊື່ອ 
4:14 ຍູ້ອນວ່ຳຄັນຜູູ້ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດຊິໄດູ້ເປັນກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກ
ນັ້ນ  ຄວຳມເຊື່ອແບບນັ້ນກ ບໍ່ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງເລີຍ ແລູ້ວຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນກ ຊິ
ໝົດສິດໄປຊື່ໆ 
4:15 ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນລະເມີດຕໍ່ກົດບັນຍັດນັ້ນເປັນເຫດໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳເກີດກຳນໂມໂຫ 
ແລູ້ວໝູ້ອງໃດທີ່ບໍ່ມີກົດບັນຍັດ ໝູ້ອງນັ້ນກ ບໍ່ມີກຳນລ່ວງລະເມີດ 
4:16 ຈັ່ງຊັ້ນ  ກຳນຮັບມ ລະດົກນັ້ນຈັ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວຳມເຊື່ອຍູ້ອນພຣະຄຸນ ເພື່ອຄ ຳ-
ໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນຊິໃຫູ້ໄວູ້ກັບເຊື້ອສຳຍຂອງ ລຳວ ໝົດຄູ່ຄົນ  ບໍ່ວ່ຳແຕ່ຜູູ້ຄົນທີ່ຢູ່ທຳງ
ກົດບັນຍັດແຕ່ພວກດຽວ  ແຕ່ໃຫູ້ຜູູ້ຄົນທີ່ຢູ່ທຳງຄວຳມເຊື່ອແບບຢ່ຳງຂອງເຖົ້ຳ 
ອັບຣຳຮຳມ ຄືກັນ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳທັງສອງຝ່ຳຍ 
4:17 (ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ເຮົຳໃຫູ້ເຈົ້ຳເປັນພໍ່ຂອງຫລຳຍຊົນຊຳດ”) ນີ້ກ ຕໍ່ໜູ້ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເຊື່ອ ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສຳມຳດຊິໃຫູ້ຄົນທີ່ຕຳຍແລູ້ວເປັນ
ຂຶ້ນມຳອີກ ກັບວ່ຳໄດູ້ບັນດຳນແນວທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ໃຫູ້ມີຂຶ້ນມຳໄດູ້ 
4:18 ຊຶ່ງວ່ຳ ສ່ວນເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ ລຳວກ ມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ ແລູ້ວໃນ
ຍຳມທີ່ບໍ່ມີຫວັງລຳວກ ຍັງເຊື່ອວຳງໃຈ ວ່ຳຊິໄດູ້ເປັນພໍ່ຂອງຫລຳຍຊົນຊຳດ ຕຳມ
ຄ ຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳບອກໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ເຊື້ອສຳຍຂອງເຈົ້ຳຊິເປັນແນວນັ້ນ” 
4:19 ແລູ້ວຄວຳມເຊື່ອຂອງ ລຳວ ນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ອ່ອນລົງ   ລຳວ ຈັ່ງພິຈຳລະນຳເບິ່ງໂຕ
ຂອງ ລຳວ ເອງວ່ຳເຖົ້ຳຫລຳຍຍູ້ອນອຳຍຸ ລຳວ ຊິຮອດຮູ້ອຍປີແລູ້ວ ກັບວ່ຳມົດລູກ
ຂອງນຳງ ຊຳຣຳ ເມຍຂອງລຳວກ ເປັນໝັນນ ຳ 
4:20 ແລູ້ວ ລຳວ ບໍ່ໄດູ້ທໍ້ຖອຍ ສົງໄສໃນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ແຕ່ໄດູ້
ເກີດມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນຄົງຫລຳຍຂຶ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ຖວຳຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳ 
4:21 ແລູ້ວລຳວກ ເຊື່ອຢ່ຳງໝັ່ນໃຈວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນໃຫູ້ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ 
ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ສ ຳເລັດໄດູ້ 
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4:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງນັບວ່ຳ ຄວຳມເຊື່ອວຳງໃຈຂອງ ລຳວ ນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ ລຳວ 
ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ຖືກຕູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
4:23 ບັດນີ້ ຄ ຳວ່ຳ “ນັບວ່ຳຄວຳມເຊື່ອຂອງ ລຳວ  ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ” ນັ້ນ 
ບໍ່ໄດູ້ຂຽນໄວູ້ໃຫູ້ ລຳວ ແຕ່ຜູູ້ດຽວ 
4:24 ແຕ່ໄດູ້ຂຽນໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຮົຳຄືກັນ ທີ່ເພິ່ນນັບວ່ຳເຮົຳເປັນຊອບທ ຳ  ຄືພວກເຮົຳ
ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ເຮັດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ຂອງພວກເຮົຳ ເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
4:25 ຊຶ່ງແມ່ນຜູູ້ນັ້ນ ທີ່ຖືກມອບໄວູ້ຍູ້ອນກຳນລະເມີດຂອງພວກຄົນເຮົຳ ແລູ້ວໄດູ້
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳໄດູ້ 

ໂຣມ ບົດທີ 5 
5:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເປັນຄົນຊອບທ ຳດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອແລູ້ວ ພວກເຮົຳຈັ່ງມີສັນຕິພຳບ
ກັບພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍທຳງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ 
5:2 ຊຶ່ງໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ  ພວກເຮົຳຈັ່ງມີສິດໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່
ພວກເຮົຳພວມຢືນຢູ່ນີ້  ເຮົຳຈັ່ງສັນລະເສີນໃນຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງວ່ຳ  ພວກ
ເຮົຳໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
5:3 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນແຕ່ນັ້ນຢ່ຳງດຽວ ເຮົຳຈັ່ງມີຄວຳມພູມໃຈ ສັນລະເສີນໃນຄວຳມ
ທຸກຍຳກລ ຳບຳກທີ່ຕູ້ອງທົນເອົຳ ໂດຍຮູູ້ກັນວ່ຳຄວຳມທຸກຍຳກນັ້ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເກີດ
ຄວຳມທ ຣະຫົດອົດທົນ 
5:4 ແລູ້ວຄວຳມທ ຣະຫົດອົດທົນນັ້ນ ເປັນກຳນທົດສອບເຮັດໃຫູ້ເກີດເປັນຜູູ້ໃຫຍ່  
ແລູ້ວກຳນເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ເກີດມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ 
5:5 ແລູ້ວຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງນັ້ນ  ບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳ
ຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້ຳສູ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົຳຢູ່ສະເໝີ ໂດຍ
ທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ  ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ 
5:6 ຄື ບັດຍຳມຄົນເຮົຳ ຜູູ້ເປັນຄົນບຳບ ຍັງຂຳດເຫື່ອຂຳດແຮງ ພ ດີ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້
ລົງມຳຕຳຍແທນໃນຍຳມເໝຳະສົມ 



467  ໂຣມ 
5:7 ຄື ບໍ່ຄ່ອຍຊິມີໃຜຊິຕຳຍເພື່ອຄົນຊອບທ ຳອັນຖືກຕູ້ອງ ແຕ່ຫ່ຳລຳງເທື່ອຜູູ້ລຳງ
ຄົນ ອຳດ ຊິຕຳຍເພື່ອຄົນດີກ ໄດູ້ 
5:8 ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະແດງຄວຳມຮັກແພງຂອງເພິ່ນ ມຳປຳກົດໃຫູ້ກັບຄົນເຮົຳ
ທັງຫລຳຍແລູ້ວ ຄືໃນຍຳມທີ່ເຮົຳຍັງເປັນຄົນບຳບຢູ່  ພຣະຄຣິດ ກ ຍັງລົງມຳຕຳຍ
ເພື່ອເຮົຳ 
5:9 ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ບັດນີ້ເຮົຳໄດູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງແລູ້ວ ໂດຍພຣະ-
ໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊຶ່ງພວກເຮົຳຊິໄດູ້ລອດພົ້ນຈຳກກຳນໂມໂຫຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງເພິ່ນນັ້ນ 
5:10 ຄື  ຄັ່ນວ່ຳ ໃນຕອນທີ່ຄົນເຮົຳຍັງເປັນສັດຕູກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ບັດນີ້ເຮົຳໄດູ້ຮັບ
ກຳນຄືນດີກັນກັບເພິ່ນແລູ້ວ ໂດຍກຳນຕຳຍແທນຂອງ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ  ແລູ້ວ
ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ  ຄົນເຮົຳຊິໄດູ້ລອດພົ້ນໂດຍຊີວິດຂອງເພິ່ນ 
5:11 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ນັ້ນ ຄົນເຮົຳກ ຍັງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ເຮັດໃຫູ້ຄົນເຮົຳຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແລູ້ວ 
5:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄວຳມບຳບໄດູ້ເຂົ້ຳມຳສູ່ໂລກໂດຍທຳງຄົນໆ ດຽວ  ແລູ້ວຄວຳມຕຳຍ** 
ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຍູ້ອນບຳບນັ້ນເປັນເຫດ  ແລູ້ວຄວຳມຕຳຍນັ້ນຈັ່ງໄດູ້ລຳມໄປເຖິງທົ່ວ
ໝົດຄູ່ຄົນ ຍູ້ອນວ່ຳຄູ່ຄົນໄດູ້ເຮັດບຳບ 
5:13 (ຄື ກ່ອນມີກົດບັນຍັດ ຄວຳມບຳບໄດູ້ຢູ່ໃນໂລກແລູ້ວ ແຕ່ວ່ຳບໍ່ມີກຳນຖືໂທດ
ບຳບກ່ອນກົດບັນຍັດ 
5:14 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຄວຳມຕຳຍໄດູ້ຄອບງ ຳຕະຫລອດມຳ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝພໍ່ເດີມ ອຳ-
ດັມ  ມຳຮອດສະໄໝ ໂມເຊ  ແມ່ນແຕ່ຮອດຄົນທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຮດັບຳບແນວດຽວກັນກັບ
ພໍ່ເດີມ ອຳດັມ  ຜູູ້ເປັນແບບຢ່ຳງເວົ້ຳເຖິງຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
5:15 ແຕ່ພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ ກ ບໍ່ໄດູ້ຄືຄວຳມຜິດບຳບນັ້ນດອກ  ຄືຄັ່ນ
ຫລຳຍຄົນຕູ້ອງຕຳຍຍູ້ອນຄວຳມຜິດບຳບຂອງຄົນຜູູ້ດຽວ ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດທີ່ເພິ່ນໄດູ້ປະທຳນໃຫູ້
ໂດຍພຣະຄຸນນັ້ນ ໄດູ້ຜ່ຳນມຳຍັງພວກເຮົຳໂດຍຄົນໆ ດຽວ ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກ ມີ
ຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນໃຫູ້ແກ່ຄົນຫລວງຫລຳຍ 
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5:16 ແລູ້ວພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ນັ້ນ ກ ບໍ່ຄືບຳບທີ່ມຳທຳງພໍ່ເດີມ ອຳດັມ  
ຜູູ້ເຮັດບຳບນັ້ນ  ຄືກຳນພິພຳກສຳໄດູ້ເກີດຈຳກຄວຳມຜິດບຳບທີ່ ອຳດັມ ໄດູ້ເຮັດ
ເທື່ອດຽວນັ້ນ ຈັ່ງເປັນເຫດໃຫູ້ຄົນຫລວງຫລຳຍຕູ້ອງເຂົ້ຳສູ່ກຳນພິພຳກສຳນ ຳ  ແຕ່
ພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ນັ້ນ ໄດູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ 
5:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນບຳບຂອງຄົນໆ ດຽວໄດູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ຄວຳມຕຳຍຄອບງ ຳໄປທົ່ວ 
ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮັບເອົຳພຣະຄຸນທີ່ມີຢູ່ທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ຢ່ຳງ-
ເຫລືອລົ້ນ ກັບຄວຳມຊອບທ ຳ  ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ມີຊີວິດ ກັບປົກຄອງໂດຍອີກຜູູ້ໜຶ່ງ ຄ ື
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ) 
5:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ກຳນລົງໂທດໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ຄົນໝົດທັງມວນ ຍູ້ອນກຳນລະເມີດໄປເທື່ອ
ດຽວຂອງຄົນໆ ໜຶ່ງ  ແຕ່ວ່ຳ ກຳນເຮັດດີອັນຊອບທ ຳຂອງອີກຄົນໜຶ່ງເທື່ອດຽວ 
ໄດູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ກຳນປົດປ່ອຍຍົກໂທດໄດູ້ມຳສູ່ຄູ່ຄົນ ເຖິງໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດ-
ໄປເປັນນິດໂດຍບໍ່ຄຶດມູນຄ່ຳ 
5:19 ຄື ຍູ້ອນກຳນບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຄົນໆ ໜຶ່ງ ຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ສະພຳບ
ເປັນຄົນບຳບ  ແລູ້ວຍູ້ອນກຳນເຊື່ອຟັງຂອງອີກຄົນໜຶ່ງ ເປັນເຫດໃຫູ້ມີຄົນຫລວງ-
ຫລຳຍຊິໄດູ້ຮັບສູ່ສະພຳບເປັນຄົນຊອບທ ຳ 
5:20 ຄືວ່ຳ ກົດບັນຍັດມີມຳເພື່ອກຳນລ່ວງລະເມີດຊິໄດູ້ປຳກົດຊັດເຈນຫລຳຍຂຶ້ນ 
ແຕ່ວ່ຳໝູ້ອງໃດທີ່ມີບຳບຫລຳຍ ໝູ້ອງນັ້ນກ ມີພຣະຄຸນແຮງຫລຳຍກວ່ຳ 
5:21 ດູ້ວຍວ່ຳ ບຳບໄດູ້ຄອບງ ຳເຖິງຄວຳມຕຳຍສໍ່ຳໃດ ພຣະຄຸນໄດູ້ປົກຄອງດູ້ວຍ
ຄວຳມຊອບທ ຳເຖິງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດສໍ່ຳນັ້ນ ໂດຍທຳງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 

ໂຣມ ບົດທີ 6 
6:1 ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ  ເຮົຳຊິວ່ຳຈັ່ງໃດ  ເຮົຳຄວນຊິເຮັດບຳບຕໍ່ໄປຄືເກົ່ຳອີກ 
ເພື່ອພຣະຄຸນຊິໄດູ້ປຳກົດແຮງຫລຳຍຂຶ້ນບໍ້ 
6:2 ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ຄືພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ຕຳຍຕໍ່ບຳບແລູ້ວ ຊິໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ໃນບຳບຕໍ່ໄປ
ອີກເຮັດຫຍັງ 
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6:3 ຄື ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ກັນບໍ້ ວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ຮັບກຳນເຂົ້ຳມີສ່ວນຮວ່ມ**ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ແລູ້ວ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຕຳຍຂອງເພິ່ນ 
6:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນເຮົຳທີ່ຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ຖືກຝັງໄວູ້ ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນ
ຕຳຍນ ຳເພິ່ນ  ແລູ້ວກຳນທີ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ກ ໄດູ້ໂດຍ
ອ ຳນຳດສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຄວນຊິດ ຳເນິນ
ຕຳມຊີວິດໃໝ່ນັ້ນນ ຳ 
6:5 ຄື ຄັ່ນພວກເຮົຳໄດູ້ຖືກຝັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຕຳຍໃນແບບດຽວກັນກັບເພິ່ນ
ແລູ້ວ ເຮົຳກ ຊິເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໃນແບບດຽວກັນກັບເພິ່ນຄືກັນ 
6:6 ຄືເຮົຳຮູູ້ວ່ຳ ຄົນເກົ່ຳຂອງເຮົຳໄດູ້ຖືກຄຶງເທິງໄມູ້ກຳງແຂນນ ຳເພິ່ນແລູ້ວ  ເພື່ອໂຕ
ເກົ່ຳທີ່ເຮັດບຳບນັ້ນຊິໝົດສິ້ນສຸດໄປ  ເພື່ອພວກເຮົຳບໍ່ຕູ້ອງເປັນຂີ້ຂູ້ຳຂອງບຳບ
ອີກຕໍ່ໄປເລີຍ 
6:7 ຄື ຜູູ້ທີ່ຕຳຍໄປແລູ້ວ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນປົດປ່ອຍຈຳກອ ຳນຳດຂອງບຳບ 
6:8 ບັດນີ້ ຄັ່ນເຮົຳໄດູ້ຕຳຍກັບ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ  ເຮົຳໝັ່ນໃຈວ່ຳ ເຮົຳຊິມີຊີວິດດ ຳ-
ລົງຢູ່ກັບເພິ່ນນ ຳ 
6:9 ໂດຍຮູູ້ວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ຜູູ້ທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ກ ຊິບໍ່ຕຳຍອີກຕໍ່ໄປ ກ 
ຍູ້ອນຄວຳມຕຳຍນັ້ນບໍ່ມີອ ຳນຳດເໜືອເພິ່ນອີກເລີຍ 
6:10 ຄືວ່ຳ ກຳນທີ່ ພຣະເຢຊູ ຕຳຍນັ້ນ ເພິ່ນກ ຕຳຍເພື່ອບຳບຂອງພວກເຮົຳພຽງ
ເທື່ອດຽວ ແຕ່ທີ່ເພິ່ນມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ນີ້ ເພິ່ນກ ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ 
6:11 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຖືວ່ຳ ໂຕເອງໄດູ້ຕຳຍຕໍ່ບຳບແລູ້ວເດີ້ 
ແຕ່ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
6:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳໃຫູ້ອ ຳນຳດຂອງບຳບຄອບງ ຳກຳຍອະນິຈັງທີ່ຕູ້ອງຕຳຍຂອງເຈົ້ຳເດີ້ 
ທີ່ວ່ຳຊິຕູ້ອງເຊື່ອຟັງຕຳມຕັນຫຳຂອງມັນນັ້ນ 
6:13 ກັບຢ່ຳຍອມປ່ອຍອະໄວຍະວະຂອງໂຕເຈົ້ຳໄວູ້ເປັນເຄື່ອງມືຂອງບຳບ ເພື່ອ
ເຮັດແນວບໍ່ຖືກບໍ່ແມ່ນຂອງມັນ  ແຕ່ໃຫູ້ມອບໂຕຂອງເຈົ້ຳໄວູ້ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ  ຄືກັນ-
ກັບຄົນທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ເຂົ້ຳສູ່ຊີວິດໃໝແ່ລູ້ວ  ກັບໃຫູ້ມອບອະໄວຍະວະ
ຂອງໂຕເຈົ້ຳໄວູ້ເປັນເຄື່ອງມືເຮັດແນວຖືກແນວແມ່ນຍູ້ອນເຫັນແກ່ພຣະເຈົ້ຳ 
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6:14 ຄືບຳບບໍ່ມີອ ຳນຳດປົກຄອງເໜືອເຈົ້ຳຕໍ່ໄປອີກ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນ-
ຍັດ ແຕ່ຢູ່ໃຕູ້ຮົ່ມພຣະຄຸນພຣະເຈົ້ຳ 
6:15 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ  ຊິເຮັດບຳບຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ກົດບັນຍັດຊັ້ນ
ບໍ້ ແຕ່ຢູ່ໃຕູ້ຮົ່ມພຣະຄຸນນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
6:16 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ບັດຍຳມເຈົ້ຳຍອມເຊື່ອຟັງນຳຍຜູູ້ໃດ  ເຈົ້ຳກ ຍອມເປັນຂູ້ຳ-
ທຳດຂອງນຳຍຜູູ້ທີ່ເຈົ້ຳເຊື່ອຟັງນັ້ນ  ບໍ່ວ່ຳຊິເຊື່ອຟັງບຳບຊຶ່ງນ ຳໄປສູ່ຄວຳມຕຳຍ 
ຫລືເຊື່ອຟັງຄວຳມຊອບທ ຳທີ່ນ ຳໄປສູ່ຊີວິດ 
6:17 ແຕ່ວ່ຳ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳທີ່ວ່ຳ ແຕ່ກ່ອນພວກເຈົ້ຳເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງບຳບ ແຕ່
ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອຟັງຫລັກຄ ຳສອນຈຳກໃຈຈິງ ທີ່ນ ຳມຳໃຫູ້ເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ 
6:18 ແລູ້ວບັດນີ້ ໂດຍທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນປົດປ່ອຍໃຫູ້ພົ້ນຈຳກກຳນເປັນ
ຂູ້ຳທຳດຂອງບຳບແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳກ ກຳຍເປັນຂູ້ຳທຳດຮບັໃຊູ້ຂອງຄວຳມຊອບທ ຳ 
6:19 ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ຂູ້ອຍກ ເວົ້ຳຢ່ຳງຄົນທ ຳມະດຳຊື່ໆ  ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳກ ຍັງອ່ອນ
ກ ຳລັງຍູ້ອນເນື້ອໜັງ ຄແືຕ່ກ່ອນພວກເຈົ້ຳເຄີຍປ່ອຍອະໄວຍະວະຂອງໂຕເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງແນວສົກກະປົກ ຊຶ່ງເປັນແນວຊົ່ວຊູ້ອນແນວຊົ່ວ  ແຕ່ບັດນີ້
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃຊູ້ອະໄວຍະວະຂອງໂຕເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງຄວຳມ
ຊອບທ ຳເດີ້ ກ ເພື່ອເຫັນແກ່ຄວຳມບ ລິສຸດ 
6:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ຕອນພວກເຈົ້ຳເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງບຳບນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງປ່ອຍໂຕ
ເປັນຕຳລັງກຽດໄປ ຄືບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນກຳນປົກຄອງຂອງຄວຳມຊອບທ ຳ 
6:21 ຕອນນັ້ນ ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຜົນປະໂຫຍດດີອີຫຍັງ ໃນແນວເປັນຕຳອຳຍ
ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍເຮັດມຳ  ຊຶ່ງປຳຍທຳງຂອງກຳນເຮັດແນວນັ້ນເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມຕຳຍ 
6:22 ແຕ່ທັນທີ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ພົ້ນຈຳກກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງບຳບ ມຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້
ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ  ມຜົີນຊີວິດໃນທຳງບ ລິສຸດ  ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຊິໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ຊີວິດ
ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດນັ້ນ 
6:23 ໂດຍວ່ຳ ຄ່ຳຈູ້ຳງຂອງກຳນເຮັດບຳບຄືຄວຳມຕຳຍ ແຕ່ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະ-
ທຳນໃຫູ້ນັ້ນ ຄືຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ 
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ໂຣມ ບົດທີ 7 
7:1 ຄືວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ວ່ຳ ກົດໝຳຍມີອ ຳນຳດເໜືອຄົນ
ໃດຄົນໜຶ່ງບັດຜູູ້ນັ້ນຍັງມີຊີວດິຢູ່ (ຂູ້ອຍພວມເວົ້ຳກັບຜູູ້ຄົນທີ່ມີຄວຳມຮູູ້ທຳງກົດໝ
ຳຍ) 
7:2 ຍົກໂຕຢ່ຳງ ຄື ແມ່ຍິງຜູູ້ໃດທີ່ມີຜົວຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ ນຳງໄດູ້ຖືກຜູກພັນ
ໄວູ້ກັບຜົວໃນຍຳມເວລຳຜົວຂອງນຳງຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຄັ່ນຜົວຂອງນຳງຕຳຍຈຳກ
ກັນແລູ້ວ ນຳງກ ຊິຖືກປົດປ່ອຍໃຫູ້ເປັນອິດສະຫລະຈຳກກຳນຜູກພັນທຳງກົດໝ
ຳຍເລື່ອງກຳນສົມລົດນັ້ນ 
7:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນນຳງນັ້ນໄປເອົຳຜົວໃໝ່ໃນຍຳມທີ່ຜົວເດີມຍັງມີຊີວິດຢູ່  ນຳງກ ຊິ
ເປັນຍິງລ່ວງປະເວນີ  ແຕ່ຄັ່ນຜົວເດີມຕຳຍຈຳກໄປ ນຳງໄດູ້ພົ້ນຈຳກກົດໝຳຍຂໍ້
ກຳນແຕ່ງງຳນນັ້ນແລູ້ວ ນຳງກ ບໍ່ໄດູ້ເປັນຍິງ ລ່ວງປະເວນີ ແມ່ນແຕ່ນຳງຊິແຕ່ງ
ເອົຳຜົວໃໝ ່
7:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຕຳຍຈຳກກຳນຜູກ
ພັນໄວູ້ຕໍ່ກົດບັນຍັດແລູ້ວ ໂດຍກຳນຕຳຍທຳງພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣິດ  ພວກ
ເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ຖືກປົດປ່ອຍແລູ້ວ ມີສິດເປັນຄູ່ສົມລົດຂອງຜູູ້ອື່ນໄດູ້ ແມ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວນັ້ນ ກ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເກີດຜົນອັນດີ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຖວຳຍ
ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳ 
7:5 ຄື ຕອນພວກເຮົຳຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ  ຕັນຫຳແຫ່ງເພດອັນຊົ່ວຂອງບຳບຊຶ່ງປຳກົດ
ອອກມຳ ຍູ້ອນກົດບັນຍັດນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ອະໄວຍະວະຂອງເຮົຳເກີດຜົນທີ່ນ ຳໄປສູ່
ຄວຳມຕຳຍ 
7:6 ແຕ່ບັດນີ້ ເຮົຳໄດູ້ພົ້ນຈຳກກົດບັນຍັດແລູ້ວ ໂດຍໄດູ້ຕຳຍຕໍ່ກົດບັນຍັດທີ່ເຄີຍ
ຜູກມັດເຮົຳໄວູ້  ຈັ່ງມີອິດສະຫລະທີ່ຊິໃຫູ້ຈິດວິນຍຳນດ ຳເນິນຊີວິດໃໝ່ຕຳມລະບົບ
ໃໝ່  ແທນທີ່ຊິປະຕິບັດຕຳມລຳຍລັກອັກສອນໃນຂໍ້ກົດບັນຍັດເກົ່ຳນັ້ນ 
7:7 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ  ເຮົຳຊິວ່ຳຈັ່ງໃດ ຊິວ່ຳກົດບັນຍັດເປັນໂຕບຳບຊັ້ນບໍ້ ບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ 
ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ  ຄືຂູ້ອຍຊິບໍ່ຮູູ້ຈັກບຳບນອກຈຳກມີກົດບັນຍັດທີ່ຊີ້ແຈງໄວູ້ ຄື



ໂຣມ  472 

ຂູ້ອຍຊິບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ກຳນຂີ້ໂລບ ເປັນບຳບ ນອກຈຳກກົດບັນຍັດບົ່ງບອກວ່ຳ “ຢ່ຳ
ຂີ້ໂລບ” 
7:8 ແຕ່ວ່ຳ ບັດນີ້ອ ຳນຳດບຳບໃນໂຕຂູ້ອຍນັ້ນ ໄດູ້ສວຍໂອກຳດຝ່ຳຝືນຂໍ້ກົດບັນຍັດ 
ເຮັດຕັນຫຳແຫ່ງເພດຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວໃນໂຕຂູ້ອຍ ສະຫລຸບແລູ້ວຄັ່ນບໍ່ມີ
ກົດບັນຍັດບົ່ງບອກ ບຳບນັ້ນກ ຊິຕຳຍໝົດໄປ 
7:9 ຄືແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ຂູ້ອຍເຄີຍໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ນອກກົດບັນຍັດ ແຕ່ບັດມີກົດບັນຍັດມຳ
ແລູ້ວ ອ ຳນຳດບຳບກ ກັບລຸກຂຶ້ນອີກ ແລູ້ວຂູ້ອຍຈັ່ງຕຳຍໄປ 
7:10 ແລູ້ວຂໍ້ບັນຊຳນັ້ນ ຊຶ່ງມີໜູ້ຳທີ່ນ ຳຂູ້ອຍໄປສູ່ຊີວິດ ກັບເປັນເຫດທີ່ໂຕຂູ້ອຍຕູ້ອງ
ເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມຕຳຍ 
7:11 ຄື ບຳບໃນໂຕຂູ້ອຍນັ້ນ ໄດູ້ສວຍໂອກຳດຝ່ຳຝືນຂໍ້ບັນຊຳນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ລໍ້ລວງ
ຂູ້ອຍ ເຖິງປະຫຳນໂຕຂູ້ອຍນ ຳ 
7:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ກົດບັນຍັດລູ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງສັກສິດບ ລິສຸດ ແລູ້ວຂໍ້ບັນຊຳຄູ່ຂໍ້ໃນກົດ-
ບັນຍັດນັ້ນ ລູ້ວນແຕ່ເປັນທັງບ ລິສຸດ ທັງຍຸດຕິທ ຳ ທັງດີງຳມນ ຳ 
7:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ແນວທີ່ດີງຳມນັ້ນກັບເປັນເຫດໃຫູ້ຂູ້ອຍຕູ້ອງຕຳຍບໍ້ ບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ ເປັນ
ໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ  ຄືມັນເປັນອ ຳນຳດຊົ່ວໃນໂຕຂູ້ອຍຕ່ຳງຫຳກບັດໄດູ້ປຳກົດອອກມຳ
ໃນຮູບແບບວ່ຳເປັນບຳບ ຈັ່ງເປັນເຫດໃຫູ້ຂູ້ອຍຕູ້ອງຕຳຍ ຍູ້ອນໄດູ້ຝ່ຳຝືນຂໍ້ບັນ-
ຊຳອັນດີງຳມນັ້ນ  ຄືບຳບທີ່ໄດູ້ປຳກົດທຳງອັນດີງຳມນັ້ນ ເປັນເຫດໃຫູ້ຂູ້ອຍຕູ້ອງ
ຕຳຍ  ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ເຫັນວ່ຳທຳດແທູ້ຂອງບຳບນັ້ນ ວ່ຳມັນຊົ່ວສໍ່ຳໃດ 
7:14 ຄືພວກເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ກົດບັນຍັດນັ້ນກ ເປັນອ ຳມະຕະຢູ່ຝ່ຳຍວິນຍຳນ  ແຕ່
ຂູ້ອຍກ ເປັນອະນິຈັງຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ຖືກຂຳຍໄປຕົກຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດຂອງບຳບແລູ້ວ 
7:15 ຊຶ່ງວ່ຳແນວທີ່ຂູ້ອຍເຮັດນີ້ ຂູ້ອຍບໍ່ເຂົ້ຳໃຈເລີຍ ຄືແນວທີ່ບໍ່ຄວນຊິເຮັດ ຂູ້ອຍກ -
ໄດູ້ເຮັດ  ແລູ້ວແນວທີ່ປຳດຖະໜຳຄວນຊິເຮັດ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ເຮັດ  ແຕ່ໄດູ້ກັບໄປ
ເຮັດແນວບໍ່ຖືກບໍ່ແມ່ນທີ່ຂູ້ອຍຊັງ 
7:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຂູ້ອຍໄດູ້ເຮັດແນວທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ປຳດຖະໜຳທີ່ຊິເຮັດ ຂູ້ອຍກ ຍອມເຫັນ
ນ ຳກົດບັນຍັດວ່ຳ ມັນດີແລູ້ວ 
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7:17 ບັດນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນໂຕຂູ້ອຍເອງທີ່ເຮັດຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນອ ຳນຳດຂອງບຳບຢູ່ໃນໂຕ
ຂູ້ອຍຕ່ຳງຫຳກ ທີ່ພຳເຮັດ 
7:18 ຄື ຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ໃນໂຕຂູ້ອຍນີ້ (ຄືໃນຊີວິດຝ່ຳຍເນື້ອໜັງຂອງຂູ້ອຍ) ບໍ່ມີ
ຄວຳມດີປະກຳນໃດເລີຍ ຄືເຈດຕະນຳດີຂອງຂູ້ອຍກ ມີຢູ່ ແຕ່ຄວຳມສຳມຳດຊິ
ເຮັດກຳນດີນັ້ນຂູ້ອຍບໍ່ມີເລີຍ 
7:19 ຄື ກຳນດີງຳມທີ່ຂູ້ອຍປຳດຖະໜຳຢຳກເຮັດນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ເຮັດບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ແຕ່
ກຳນຊົ່ວແນວບໍ່ດີທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກເຮັດ ຂູ້ອຍກ ຍັງເຮັດຢູ່ 
7:20 ບັດນີ້ ຄັ່ນແມ່ນຂູ້ອຍຍັງເຮັດແນວທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ປຳດຖະໜຳຊິເຮັດນັ້ນ ມັນກ ບໍ່
ແມ່ນໂຕຂູ້ອຍທີ່ເປັນຜູູ້ເຮັດດອກ ແຕ່ເປັນອ ຳນຳດບຳບຊຶ່ງຢູ່ໃນໂຕຂູ້ອຍຕ່ຳງຫຳກ 
ທີ່ພຳເຮັດ 
7:21 ແຕ່ບັດນີ້ ຂູ້ອຍເຫັນວ່ຳມີກົດເກນແນວໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັນຢູ່  ຄືຍຳມໃດຂູ້ອຍຕັ້ງໃຈ
ຊິເຮັດຄວຳມດີງຳມ ຄວຳມຊົ່ວກ ຍັງຕິດຢູ່ກັບໂຕຂູ້ອຍນີ້ 
7:22 ຄື ສ່ວນເລິກໃນໃຈຂອງຂູ້ອຍກ ຊົມຊື່ນຍິນດີໃນກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
7:23 ແຕ່ໃນໂຕຂູ້ອຍເຫັນກົດອີກແນວໜຶ່ງຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຂອງໂຕຂູ້ອຍ ຊຶ່ງມັນ
ຕໍ່ສູູ້ກັນກັບກົດຂອງຄວຳມປຳດຖະໜຳດີໃນຈິດໃຈຂອງຂູ້ອຍ ຊັກນ ຳຂູ້ອຍໃຫູ້ຢູ່
ໃຕູ້ກຳນບັງຄັບກົດຂອງບຳບຊຶ່ງຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຂອງໂຕຂູ້ອຍນັ້ນ 
7:24 ເບິ່ງແມູ້ ຂູ້ອຍນີ້ເປັນຄົນທຸເລດແທູ້  ໃຜແໜຊິ່ສຳມຳດຊ່ອຍຂູ້ອຍໃຫູ້ພົ້ນຈຳກ
ຮ່ຳງຂອງຄວຳມຕຳຍນີ້ໄດູ້ 
7:25 ຂູ້ອຍສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ຄືສະ-
ຫລຸບແລູ້ວ ຝ່ຳຍຈິດໃຈຂອງຂູ້ອຍນີ້ ເອງ ຂູ້ອຍເອງຮັບໃຊູ້ກົດບັນຍັດອັນດີງຳມ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ຮັບໃຊູ້ກົດຂອງບຳບ 

ໂຣມ ບົດທີ 8 
8:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດນີ້ບໍ່ມີກຳນຕັດສິນລົງໂທດສ ຳລັບຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ແຕ່ໄດູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມກຳນຊົງ-
ນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  
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8:2 ຍູ້ອນວ່ຳ ກົດຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ຊຶ່ງເປັນຊີວິດໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ຂູ້ອຍພົ້ນຈຳກກົດຂອງບຳບກັບຄວຳມຕຳຍ 
8:3 ໂດຍວ່ຳ ແນວທີ່ກົດບັນຍັດບໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດູ້ ຍູ້ອນວ່ຳເນື້ອໜັງອ່ອນກ ຳລັງ 
ພຣະເຈົ້ຳເລີຍເຮັດໄດູ້ໂດຍໃຊູ້ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນລົງມຳສວມສະພຳບຄືກັນກັບ
ມະນຸດຜູູ້ເປັນບຳບ ເພື່ອຊິໄຖ່ເຂົຳອອກຈຳກສະພຳບບຳບນັ້ນ ໂດຍຮັບເປັນໂທດ
ບຳບໃນເນື້ອໜັງຂອງເພິ່ນ** 
8:4 ເພື່ອຄວຳມຊອບທ ຳຂອງກົດບັນຍັດນັ້ນຊິໄດູ້ສ ຳເລັດໃນພວກຄົນເຮົຳ ຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້
ໃຊູ້ຊີວິດຕຳມເນື້ອໜັງ ແຕ່ຕຳມກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວນິຍຳນ  
8:5 ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໃຊູ້ຊີວິດຕຳມເນື້ອໜັງກ ໄດູ້ປັກໃຈໃນແນວຂອງ
ເນື້ອໜັງ ແຕ່ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໃຊູ້ຊີວິດຕຳມກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ກ ປັກ
ໃຈໃນແນວຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  
8:6 ດູ້ວຍວ່ຳ ໃຈທີ່ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງຝ່ຳຍເນື້ອໜັງນັ້ນ ກ ເປັນກຳນຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບຄວຳມ
ຕຳຍ ແຕ່ໃຈທີ່ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງຝ່ຳຍ ພຣະວິນຍຳນ  ກ ເປັນກຳນຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບຊີວິດ ກັບ
ສັນຕິພຳບ 
8:7 ໂດຍວ່ຳ ໃຈທີ່ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງຝ່ຳຍເນື້ອໜັງກ ເປັນປະຕິປັກຕໍ່ຕູ້ຳນພຣະເຈົ້ຳ 
ຍູ້ອນວ່ຳມັນບໍ່ຍອມຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວບໍ່ ອຳດ ຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດ
ນັ້ນໄດູ້ເລີຍ 
8:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງຊິເປັນທີ່ຊອບຂອງພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
8:9 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່ໃນໂຕເຈົ້ຳ ເຈົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍ
ເນື້ອໜັງແລູ້ວ ແຕ່ຢູ່ຝ່ຳຍ ພຣະວິນຍຳນ  ແຕ່ບັດນີ້ຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ມີ ພຣະວິນຍຳນ 
ຂອງ ພຣະຄຣິດ ສະຖິດຢູ່ ຜູູ້ນັ້ນກ ບໍ່ແມ່ນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:10 ແລູ້ວຄັ່ນ ພຣະຄຣິດ ຢູ່ໃນໂຕເຈົ້ຳແລູ້ວ ແມ່ນແຕ່ຮ່ຳງກຳຍເປັນຂອງຕຳຍຍູ້ອນ
ບຳບ ຈິດວິນຍຳນຂອງເຈົ້ຳມີຊີວິດຍູ້ອນຄວຳມຊອບທ ຳ 
8:11 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເພິ່ນຜູູ້ທີ່ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນເຈົ້ຳແລູ້ວ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະຄຣິດ ເປັນຂຶ້ນ
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ມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ຊິໂຜດໃຫູ້ກຳຍອະນິຈັງຂອງເຈົ້ຳມີຊີວດິໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ 
ຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນໂຕເຈົ້ຳນັ້ນ 
8:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ພວກເຮົຳກ ເປັນໜີ້ຢູ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເປັນໜີ້ຝ່ຳຍ
ເນື້ອໜັງ ທີ່ຊິຕູ້ອງໃຊູ້ຊີວິດຕຳມເນື້ອໜັງນັ້ນ 
8:13 ຄື ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳໃຊູ້ຊີວິດຕຳມເນື້ອໜັງນັ້ນ ເຈົ້ຳກ ຊິຕຳຍໄປ ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳປະ-
ຫຳນຊີວິດຝ່ຳຍເນື້ອໜັງໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ເຈົ້ຳກ ຊິມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ 
8:14 ຄື ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດທີ່ຢູ່ດູ້ວຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ້ນ
ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:15 ຄື ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຮັບວິນຍຳນຂອງກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດ ຈັ່ງສູ່ຄວຳມຕົກໃຈຢູ້ຳນ
ອີກ ແຕ່ໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນຍຳນ  ຜູູ້ເພິ່ນໃຫູ້ສິດເປັນລູກລູ້ຽງ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຊຶ່ງສຳ-
ມຳດເອີ້ນເພິ່ນວ່ຳ “ອີພໍ່ໆ ເອີຍ” 
8:16 ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນເອງເປັນພະຍຳນກັນກັບຈິດວິນຍຳນຂອງພວກເຮົຳ 
ວ່ຳພວກເຮົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
8:17 ແລູ້ວຄັ່ນໄດູ້ເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳເຮົຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ຳ-
ມະສິດຂອງເພິ່ນ ຄືມີກ ຳມະສິດຮ່ວມກັນກັບ ພຣະຄຣິດ  ແລູ້ວຄັ່ນພວກເຮົຳທົນ
ຄວຳມທຸກລ ຳບຳກນ ຳກັນກັບ ພຣະຄຣິດ  ພວກເຮົຳກ ຊິໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະ-
ຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນນ ຳ 
8:18 ຄື ຂູ້ອຍຖືວ່ຳ ຄວຳມທຸກລ ຳບຳກໃນປະຈຸບັນນີ້ ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິປຽບທຽບກັບ
ສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງນັ້ນທີ່ຊິເປີດເຜີຍໃນພວກເຮົຳໃນອະນຳຄົດ 
8:19 ດູ້ວຍວ່ຳ ສິ່ງທ ຳຊຳດທັງປວງທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງ  ພວມຄອງຖູ້ຳຈົນກວ່ຳລູກໆ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນເປີດເຜີຍ 
8:20 ໂດຍວ່ຳ ສິ່ງທ ຳຊຳດແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງ  ຕູ້ອງເສື່ອມສະພຳບເດີມສູ່ສະ-
ພຳບອະນິຈັງຍູ້ອນກຳນສຳບແຊ່ງ ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍກຳນສະໝັກ ແຕ່ເປັນໄປຕຳມ
ພຣະປະສົງທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ໃນກຳນສຳບແຊ່ງນັ້ນ ດູ້ວຍຄວຳມຫວັງດີ 
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8:21 ແລູ້ວແນວທ ຳຊຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງ  ເພິ່ນກ ຊິກອບກູູ້ອອກຈຳກກຳນຕົກ
ເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງສະພຳບອະນິຈັງນັ້ນ ເຂົ້ຳສູ່ເສລີພຳບຂອງລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ 
8:22 ຄື ພວກເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ແນວທ ຳຊຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງນັ້ນ ພວມຊິຮູ້ອງໄຫູ້
ຮ່ວມກັນ ດູ້ວຍຄວຳມເຈັບປວດຄືແມຊິ່ອອກລູກຮອດຄູ່ມື້ນີ້ 
8:23 ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສິ່ງທ ຳຊຳດນັ້ນ ແຕ່ພວກຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍນ ຳ ທີ່ໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ເປັນຜົນແຮກ ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົຳເອງກ ຍັງຮູ້ອງໄຫູ້ຄອຍຖູ້ຳຜົນສ ຳເລັດໃນ
ກຳນຮັບສະພຳບເປັນລູກລູ້ຽງ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຄືຄອຍຖູ້ຳດູ້ວຍຄວຳມຕື່ນເຕັ້ນ
ກຳນເຂົ້ຳສູ່ສະພຳບອ ຳມະຕະນັ້ນ ບັດເພິ່ນຊິລົງມຳຮັບເອົຳພວກເຮົຳໄວູ້ໄປຢູ່ນ ຳ
ເພິ່ນນັ້ນ 
8:24 ຄືວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ລອດຍູ້ອນຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ ແຕ່ຄວຳມຫວັງໃນແນວ
ທີ່ເຮົຳເບິ່ງເຫັນໄດູ້ ກ ບໍ່ແມ່ນຄວຳມຫວັງອີຫລີ ຄືໃຜແໜຊິ່ອຳໄສຄວຳມຫວັງໃນ
ແນວທີ່ເຂົຳເບິ່ງເຫັນຕໍ່ໜູ້ຳໄດູ້ແລູ້ວຊັ່ນ 
8:25 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຮົຳຄອຍຖູ້ຳດູ້ວຍຄວຳມ ຫວັງໃນແນວທີ່ຕຳເຮົຳຍັງບໍ່ທັນ
ເຫັນ ເຮົຳຈັ່ງຊິຄອຍຖູ້ຳດູ້ວຍຄວຳມໝັ່ນພຽນ 
8:26 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພຣະວິນຍຳນ ຊ່ອຍພວກເຮົຳໃນຄວຳມອ່ອນແອ ຕອນ
ເຮົຳບໍ່ຈັກວ່ຳຄວນຊິອະທິຖຳນແບບໃດ ຄື ພຣະວິນຍຳນ ເອງອູ້ອນວອນແທນເຮົຳ 
ດູ້ວຍກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ຊຶ່ງເຫລືອທີ່ຊິເວົ້ຳເປັນຄ ຳໄດູ້ 
8:27 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ວິໄຈຫົວໃຈມະນຸດ ຢັ່ງຮູູ້ຄວຳມໝຳຍຂອງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ  ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ວອນຂ ເພື່ອຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍ ຕຳມ
ພຣະປະສົງອັນເປັນທີ່ຊອບຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:28 ແລູ້ວເຮົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວປະສຳນກັນໃຫູ້ເກີດຜົນອັນດີ
ໃນຄູ່ຢ່ຳງສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຮັກເພິ່ນ  ຄືໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳນັ້ນ ຕຳມພຣະປະ-
ສົງອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນ 
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8:29 ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຮູູ້ຈັກໄວູ້ກ່ອນນັ້ນ  ເພິ່ນມີແຜນກຳນອັນດີໄວູ້ 
ໃຫູ້ເຂົຳປ່ຽນສະພຳບໃໝ່ ໃຫູ້ຕຳມລັກສະນະພຳບຄືກັນກັບ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ 
ເພື່ອ ພຣະບຸດ ນັ້ນຊິໄດູ້ເປັນໃຫຍເ່ປັນບຸດຫົວປີຢູ່ນ ຳພວກພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ 
8:30 ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຕັ້ງແຜນກຳນໄວູ້ໃຫູ້ກ່ອນແລູ້ວ
ນັ້ນ  ເພິ່ນກ ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳນ ຳ ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳແລູ້ວນັ້ນ 
ເພິ່ນກ ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເຂົຳເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳອັນຖືກຕູ້ອງ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ກະລຸນຳໃຫູ້-
ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳອັນຖືກຕູ້ອງແລູ້ວນັ້ນ ເພິ່ນກ ຍັງໂຜດໃຫູ້ເຂົ້ຳມີຫຸູ້ນສ່ວນໃນສະ-
ຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນນ ຳ 
8:31 ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເຮຳົຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ  ຄືຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຝ່ຳຍເຮົຳແລູ້ວ ແມ່ນ
ໃຜຊິຂັດຂວຳງຕໍ່ຕູ້ຳນສູູ້ເຮົຳໄດູ້ 
8:32 ຄືພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ບໍ່ໄດູ້ຫວງແຫນ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນໄວູ້ ແຕ່ໄດູ້ມອບໄວູ້
ເພື່ອໃຫູ້ຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍແລູ້ວ  ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນຊິບໍ່ມອບສິ່ງສຳ-
ລະພັດອື່ນໆ ໃຫູ້ຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍນ ຳກັນ ພູ້ອມກັບ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
8:33 ບັດນີ້ ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ແມ່ນໃຜແໜຊິ່ສຳມຳດຟູ້ອງຮູ້ອງໃສ່ພວກເຮົຳໄດູ້ 
ຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກຮັບຮອງໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ ຍູ້ອນພຣະເຈົ້ຳເອງຖືວ່ຳເຮົຳເປັນຄົນ
ຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງແລູ້ວ 
8:34 ແມ່ນໃຜມີສິດຟູ້ອງຮູ້ອງຕັດສິນລົງໂທດໃສ່ໄດູ້  ຄື ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຕຳຍເປັນ
ໂທດແທນຄົນເຮົຳແລູ້ວ ເອີ້ ຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ເພິ່ນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ 
ດ ຳລົງຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ໄກ່ເກ່ຍ ວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຄົນເຮົຳ
ທັງຫລຳຍ 
8:35 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ແມ່ນໃຜຊິສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຄົນເຮົຳທງັຫລຳຍຖືກຕັດຂຳດ
ຈຳກຄວຳມຮັກຂອງ ພຣະຄຣິດ ໃຫູ້ໄດູ້  ຊິເປັນຄວຳມຍຳກລ ຳບຳກກ ດີ ຫລືຄວຳມ
ທຸກກ ດີ ຫລືກຳນຂົ່ມເຫງບຽດບຽນກ ດີ ຫລືກຳນຂຳດອຳຫຳນກຳນກິນກ ດີ ຫລື
ກຳນຂຳດເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພກ ດີ ຫລືກຳນຖືກອັນຕະລຳຍໂພຍໄພກ ດີ ຫລືຄົມດຳບ
ກ ດີ 
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8:36 ຕຳມທີ່ຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ຜູູ້ຂູ້ຳທັງຫລຳຍຈັ່ງຖືກປະຫຳນເໝິດມື້ ນັບວ່ຳພວກ
ເຮົຳເປັນຄືແກະທີ່ຊິນ ຳເອົຳໄປຂູ້ຳ” 
8:37 ບໍ່ມີດອກ ໃນເຫດກຳນທັງໝົດແນວໝູ່ນີ້ ພວກເຮົຳມີໄຊຊະນະຍິ່ງກວ່ຳຜູູ້ຊະ-
ນະໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ຮັກແພງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
8:38 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍມີຄວຳມໝັ້ນໃຈວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ຄວຳມຕຳຍກ ດີ ຫລືຊີວິດກ ດີ ຫລື
ເທວະທູດກ ດີ ຫລືສັກເທບຜູູ້ມີບັນດຳສັກກ ດີ ຫລືລິດເດດທັງຫລຳຍກ ດີ ຫລືແນວ
ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຄູ່ມື້ນີ້ກ ດີ ຫລືແນວທີ່ຊິມຳໃນອະນຳຄົດກ ດີ 
8:39 ຫລືທີ່ສູງກ ດີ ຫລືທີ່ເລິກກ ດີ ຫລືແນວອື່ນໆ ໃດໆ ທີ່ໄດູ້ຖືກສູ້ຳງແລູ້ວກ ດີ ຄື
ແນວໝູນ່ີ້ຊິບໍ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຖືກຕັດຂຳດຈຳກຄວຳມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳໄດູ້ 

ໂຣມ ບົດທີ 9 
9:1 ຂູ້ອຍກ ເວົ້ຳຕຳມຄວຳມເປັນຈິງໝົດໃນ ພຣະຄຣິດ  ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຕົວະ ຄືຈິດສ ຳ-
ນຶກຜິດຊອບຊົ່ວດີຂອງຂູ້ອຍໄດູ້ເປັນພະຍຳນນ ຳໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ 
9:2 ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ມີຄວຳມທຸກຄວຳມໜັກໃຈຫລຳຍ ຈັ່ງເສົ້ຳໃຈຢູ່ຕະຫລອດ 
9:3 ຄື ຄັ່ນເປັນໄປໄດູ້ ແມ່ນແຕ່ໃຈໂຕຂູ້ອຍ ອຳດ ປຳດຖະໜຳທີ່ຊິຖືກຕັດຂຳດຈຳກ 
ພຣະຄຣິດ ເຂົ້ຳສູ່ກຳນສຳບແຊ່ງ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພີ່ນູ້ອງ ຊຳວຢິວ ຂອງຂູ້ອຍຕຳມ
ເນື້ອໜັງ 
9:4 ຄືຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກ ຳມະສິດເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຢູ່-
ໃນສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ ມີກ ຳມະສິດໃນພິໄນກ ຳຈຳກເພິ່ນ ໄດູ້ຮັບ
ມອບກົດບັນຍັດ ມີໜູ້ຳທີ່ໃນກຳນຮັບໃຊູ້ ກັບໄດູ້ຮັບມອບຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທັງຫລຳຍ
ຂອງເພິ່ນນ ຳ 
9:5 ຊຶ່ງເປັນພໍ່ຕະກູນທີ່ສືບທອດກັນມຳຕຳມເຊື້ອສຳຍ ເປັນຊົນຊຳດທີ່ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ ໄດູ້ສະເດັດລົງມຳເກີດ ຮັບສະພຳບເປັນຄົນຕຳມເນື້ອໜັງ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ພຣະເຈົ້ຳ
ໄດູ້ອວຍພອນໂດຍໄດູ້ເຈີມໃຫູ້ເປັນໃຫຍ່ ເປັນປະລະບຽງເໜືອສິ່ງສຳລະພັດຕະ-
ຫລອດກຳນເປັນນິດ  ອຳເມນ 
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9:6 ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດູ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ  ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເກີດຜົນອີຫຍັງກັບເຂົຳ
ດອກ ຕຳມທີ່ຕີລຳຄຳນັ້ນ  ຄືບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່ເກີດມຳໃນວົງຕະກູນ ອິສະຣຳເອນ ໄດູ້
ເປັນຄົນ ອິສະຣຳເອນ ໂດຍແທູ້ດອກ 
9:7 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນທີ່ວ່ຳ ຄູ່ຄົນທີ່ເປັນລູກຫລຳນຕຳມເຊື້ອສຳຍຂອງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ 
ນັ້ນໄດູ້ເປັນລູກຫລຳນແທູ້ຂອງ ລຳວ  ແຕ່ຕຳມທີ່ມີຄ ຳທ ຳນຳຍໄວູ້ວ່ຳ “ເຂົຳຊິເອີ້ນ
ເຊື້ອສຳຍຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ສະເພຳະທຳງສຳຍຕະກູນຂອງ ອິຊຳກ ” 
9:8 ຄື ພວກເຂົຳທີ່ເກີດເປັນຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ຕຳມເນື້ອໜັງກ ບໍ່ໄດູ້ນັບວ່ຳເປັນ
ລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ວ່ຳລູກແຫ່ງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ ເຂົຳເອງຈັ່ງຊິນັບວ່ຳ
ເປັນເຊື້ອສຳຍແທູ້ 
9:9 ຍູ້ອນວ່ຳ ນີ້ກ ເປັນຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໃນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ວ່ຳ “ໃນ
ຍຳມນີ້ເຮົຳຊິມຳອີກ ແລູ້ວນຳງ ຊຳຣຳ ຊິມີລູກຊຳຍຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳແລູ້ວນັ້ນ” 
9:10 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນແຕ່ນີ້ແນວດຽວ ຄື ຕໍ່ມຳບັດນຳງ ເຣເບກຳ ໄດູ້ຖືພຳມີທູ້ອງໂດຍ
ຊຳຍຄົນໜຶ່ງ ແມ່ນ ອິຊຳກ  ປູ່ທວດຂອງພວກເຮົຳ 
9:11 (ແລູ້ວວ່ຳ ກ່ອນເດັກນູ້ອຍຝຳແຝດນັ້ນໄດູ້ເກີດມຳ ເຂົຳທັງສອງກ ຍັງບໍ່ທັນມີ
ໂອກຳດໄດູ້ເຮັດແນວດີຫລືແນວຊົ່ວ  ນີ້ກ ເພື່ອມັນຊິເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງໃນ
ແຜນກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ວຳງໄວູ້ນັ້ນ ຊິໄດູ້ຢືນຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ ບໍ່ແມ່ນເປັນໄປຕຳມ
ແນວເຮັດແຕ່ປະກຳນໃດເລີຍ ແຕ່ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ນັ້ນ) 
9:12 ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ກັບນຳງ ເຣເບກຳ ວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ເປັນອູ້ຳຍນັ້ນຊິຮັບໃຊູ້ຜູູ້ເປັນ
ນູ້ອງ” 
9:13 ຕຳມທີ່ຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ສ່ວນ ຢຳໂຄບ ນີ້ເຮົຳໄດູ້ຮັກ ແຕ່ ເອຊຳວ ນັ້ນເຮົຳກ ບໍ່
ມັກ” 
9:14 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເຮົຳຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ຍຸດຕິທ ຳຊັ້ນບໍ້ ບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ 
ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
9:15 ຄືເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳກັບເຖົ້ຳ ໂມເຊ ວ່ຳ “ເຮົຳຢຳກຊິເມດຕຳຜູູ້ໃດ ເຮົຳກ ຊິເມດຕຳຜູູ້-
ນັ້ນ ແລູ້ວເຮົຳຢຳກຊິອິຕົນຜູູ້ໃດ ເຮົຳກ ຊິອິຕົນຜູູ້ນັ້ນ” 
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9:16 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ມັນບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຜູູ້ໃດ ຫລືກຳນພະຍຳ-
ຍຳມຂອງເຂົຳ ແຕ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນທີ່ສະແດງ ພຣະ ເມດຕຳກະລຸນຳ 
9:17 ຄື  ພຣະຄ ຳ ໄດູ້ກ່ຳວກັບກະສັດ ຟຳຣຳໂອ ວ່ຳ “ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ເຮົຳໄດູ້ຍົກ
ເຈົ້ຳຂຶ້ນມຳໃນກ ລະນີນີ້ ກ ເພື່ອຊິສະແດງລິດທຳນຸພຳບຂອງເຮົຳໂດຍທຳງເຈົ້ຳ 
ກັບເພື່ອນຳມຂອງເຮົຳຊິຮັບກຳນປະກຳດອອກໄປຮອດທົ່ວໂລກ” 
9:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຊິສະແດງພຣະກະລຸນຳຕໍ່ຜູູ້ໃດກ ໄດູ້  ແລູ້ວຊິປ່ອຍໃຫູ້ຜູູ້ໃດມີ
ໃຈແຂງກະດູ້ຳງກ ໄດູ້ 
9:19 ແລູ້ວເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິເວົ້ຳນ ຳຂູ້ອຍວ່ຳ “ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເປັນຫຍັງທີ່ພຣະເຈົ້ຳ
ຈັ່ງຊິຕິຕຽນກ່ຳວໃສ່ຜູູ້ລຳງຄົນ ໂດຍວ່ຳໃຜຊິຂັດຂວຳງພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນໃຫູ້
ໄດູ້” 
9:20 ໂອ ມະນຸດເອີຍ ຄຶດກ່ອນແມ່ະ ເຈົ້ຳຄືຜູູ້ໃດຊັ່ນ ທີ່ຊິໂຕູ້ຕອບກັບພຣະເຈົ້ຳ  ຄື
ວ່ຳ ໄຫດິນທີ່ຖືກປັ້ນຂຶ້ນມຳນັ້ນ ຊິກັບມຳຕໍ່ວ່ຳຊ່ຳງຜູູ້ປັ້ນໄດູ້ບໍ້ ວ່ຳ “ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຄື
ໄດູ້ປັ້ນໃຫູ້ຂູ້ອຍເປັນແນວນີ້” 
9:21 ຊ່ຳງປັ້ນໄຫດິນນັ້ນ ມີສິດເໜືອກູ້ອນດິນທີ່ຊິປັ້ນແບບໃດກ ໄດູ້  ຄືກູ້ອນດິນ
ກູ້ອນດຽວນັ້ນ ອຳດ ຊິຖືກຊ່ຳງປັ້ນເປັນແນວທີ່ມີຄຸນຄ່ຳສູງເປັນພິເສດກ ໄດູ້ ຫລື
ເປັນແນວທ ຳມະດຳທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄຸນຄ່ຳກ ໄດູ້ 
9:22 ແລູ້ວຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳປະສົງທີ່ຊິສະແດງຄວຳມໂມໂຫ ກັບລິດທຳນຸພຳບຂອງ
ເພິ່ນໃຫູ້ຄົນຮູູ້ຈັກ  ທີ່ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ອົດກັ້ນໄວູ້ແສນໂດນແສນນຳນມຳແລູ້ວຕໍ່ຜູູ້ຄົນ
ທັງຫລຳຍທີ່ສະຫງວນໄວູ້ສົມຄວນຊິພິນຳດໄປ 
9:23 ກ ເພື່ອວ່ຳ ເພິ່ນຊິສະແດງສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນຕໍ່ຜູູ້ຄົນທັງ-
ຫລຳຍທີ່ສົມຄວນຮັບຄວຳມເມດຕຳກະລຸນຳ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ແຕ່ກ່ອນເພື່ອ
ເຂົຳຊິເຂົ້ຳສູ່ສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ 
9:24 ແມ່ນພວກເຮົຳນີ້ເນຳະ ຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳແລູ້ວນັ້ນ ແລູ້ວເພິ່ນບໍ່ໄດູ້
ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນອອກຈຳກພວກຄົນ ຢິວ ພວກດຽວ ແຕ່ອອກຈຳກພວກຕ່ຳງຊຳດທັງ-
ຫລຳຍນ ຳ 
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9:25 ຄືກັນກັບທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ໃນໜັງສື ໂຮເຊອຳ ວ່ຳ “ບັດນີ້ເຮົຳຊິເອີ້ນຄົນ
ຕ່ຳງຊຳດ ນັ້ນວ່ຳເປັນຊົນຊຳດຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນບໍ່ແມ່ນຊົນຊຳດຂອງເຮົຳ ກັບ
ຊິເອີ້ນເຂົຳວ່ຳເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຮັກແພງ 
9:26 ແລູ້ວມັນຊິເປັນໄປທີ່ວ່ຳ ໃນໝູ້ອງໜຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຄີຍບອກເຂົຳວ່ຳ ‘ພວກເຈົ້ຳ
ບໍ່ແມ່ນຊົນຊຳດຂອງເຮົຳ’ ບັດນີ້ ໃນໝູ້ອງນັ້ນເອງ ຊິເອີ້ນພວກເຂົຳວ່ຳ ເປັນລູກໆ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່” 
9:27 ແລູ້ວ ເອຊຳຢຳ  ຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ໄດູ້ປະກຳດເລື່ອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳ-
ເອນ  ອີກວ່ຳ “ແມ່ນແຕ່ຈ ຳນວນຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນມີຫລຳຍຄືເມັດຊຳຍ
ຕຳມທະເລ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດມີແຕ່ສ່ວນນູ້ອຍທີ່ເຫລືອຢູ່ຫັ້ນ ຊິໄດູ້ຮັບຄວຳມລອດພົ້ນ 
9:28 ດູ້ວຍວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຊິເຮັດໃຫູ້ກຳນນັ້ນໃຫູ້ສ ຳເລັດ ແລູ້ວກ ຊິໃຫູ້ມັນຈົບລົງດູ້ວຍ
ຄວຳມຊອບທ ຳໃນໄວໆ ນີ້ເອງ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຊິໃຫູ້ກຳນນັ້ນສ ຳ-
ເລັດໃນເວລຳໄວໆ ນີ້ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” 
9:29 ແລູ້ວຕຳມທີ່ ເອຊຳຢຳ ເຄີຍໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ກ່ອນອີກວ່ຳ “ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ບັນຊຳ
ກຳນຈອມໂຍທຳສູງສຸດ ບໍ່ໄດູ້ຍົກເວັ້ນໃຫູ້ມີເຊື້ອສຳຍເຫລືອໄວູ້ແດ່ ຊົນຊຳດຂອງ
ເຮົຳນັ້ນກ ຊິດັບສູນໄປຄັກ ຄືກັນກັບເມືອງ ໂສໂດມ  ກັບເມືອງ ໂກໂມຣຳ ນັ້ນ” 
9:30 ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເຮຳົຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ ຄືພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດທີ່ບໍ່ໄດູ້ຊອກຫຳ
ທຳງຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ເຂົຳກ ໄດູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳແລູ້ວ ຕຳມທຳງຊອບ-
ທ ຳທີ່ໄດູ້ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ 
9:31 ແຕ່ສ ຳລັບພວກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ  ຊຶ່ງຊອກຫຳຄວຳມຊອບທ ຳໂດຍທຳງ
ກົດບັນຍັດ ພວກເຂົຳກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ບັນລຸເຖິງຄວຳມຊອບທ ຳໂດຍທຳງກົດບັນຍັດນັ້ນ
ເລີຍ 
9:32 ເປັນຍູ້ອນອີຫຍັງ ກ ເປັນຍູ້ອນພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຊອກຫຳໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ 
ແຕ່ໄດູ້ຊອກຫຳໂດຍທຳງກຳນປະພຶດຕຳມກົດບັນຍັດຊື່ໆ ເຂົຳຈັ່ງຊິສະດຸດກູ້ອນ-
ຫີນໃຫຍນ່ັ້ນເອງ 
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9:33 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ວຳງຫີນກູ້ອນໃຫຍກູ່້ອນໜຶ່ງ
ໄວູ້ທີ່ພູເຂົຳ ຊີໂອນ ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ ແນວທີ່ຊິເຮັດໃຫູ້ເຂົຳສະດຸດຂຸ່ນ-
ເຄືອງໃຈ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກກຳນອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳເລີຍ” 

ໂຣມ ບົດທີ 10 
10:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ໃຈຂູ້ອຍປຳດຖະໜຳແຮງ ຈັ່ງອະທຖິຳນວອນຂ ຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ ຄື ຢຳກໃຫູ້ເຂົຳລອດພົ້ນ 
10:2 ຂູ້ອຍເປັນພະຍຳນໃຫູ້ເຂົຳໄດູ້ວ່ຳ ພວກເຂົຳມີໃຈຮູ້ອນຮົນທີ່ຊິຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ 
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕຳມຖຳນຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ 
10:3 ຄື ເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກທຳງຄວຳມຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ພະຍຳຍຳມສູ້ຳງທຳງ
ຄວຳມຊອບທ ຳຂອງໂຕເອງຂຶ້ນແທນ ແລູ້ວບໍ່ຍອມຫັນມຳສູ່ທຳງຄວຳມຊອບທ ຳ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
10:4 ໂດຍວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ເປັນທີ່ຈົບລົງຂອງທຳງຄວຳມຊອບທ ຳຕຳມກົດບັນຍັດ 
ສ ຳລັບຄູ່ຄົນທີ່ຮັບເຊື່ອ 
10:5 ຄື ໂມເຊ ໄດູ້ອະທິບຳຍເຖິງເລື່ອງກຳນເປັນຄົນຊອບທ ຳຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນວ່ຳ 
“ຜູູ້ຄົນໃດທີ່ຊອກປະຕິບັດຕຳມຂໍ້ກົດບັນຍັດນັ້ນ ກ ຕູ້ອງມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ໂດຍທຳງຂໍ້
ປະຕິບັດນັ້ນເອງ” 
10:6 ແຕ່ກຳນເປັນຄົນຊອບທ ຳໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອໄດູ້ເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄື “ຢ່ຳນຶກໃນໃຈ
ວ່ຳ ໃຜຊິຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນໄດູ້” (ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຂຶ້ນໄປເຊີນ ພຣະຄຣິດ ລົງມຳ) 
10:7 ຫລື “ໃຜຊິລົງໄປໃນເຫວອັນເລິກ” (ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ລົງໄປແດນມ ລະນຳເຊີນ 
ພຣະຄຣິດ ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍອີກ) 
10:8 ແຕ່ທຳງນັ້ນວ່ຳຈັ່ງໃດຊັ່ນ ກ ວ່ຳ “ຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນຢູ່ໃກູ້ເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນ
ປຳກກັບຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້ຳເອງ” (ຄືຖູ້ອຍຄ ຳເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອທີ່ພວກເຮົຳປ່ຳວ
ປະກຳດນັ້ນ) 
10:9 ໂດຍວ່ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳຊິຮັບດູ້ວຍປຳກວ່ຳ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບ
ເຊື່ອໃນໃຈວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ບັນດົນໃຫູ້ເພິ່ນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ເຈົ້ຳຊິໄດູ້
ລອດພົ້ນ 
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10:10 ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນທີ່ເຊື່ອດູ້ວຍໃຈໄດູ້ນ ຳໄປສູ່ຄວຳມຊອບທ ຳ ກັບກຳນຍອມຮັບ
ດູ້ວຍປຳກກ ເປັນກຳນປະກຳດເຖິງຄວຳມພົ້ນ 
10:11 ຄື  ພຣະຄ ຳ ບອກວ່ຳ “ຜູູ້ໃດກ ຕຳມ ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ອັບ-
ອຳຍຂຳຍໜູ້ຳເລີຍ” 
10:12 ຍູ້ອນວ່ຳ  ຊຳວຢິວ ກັບຊຳວເກຣັກກ ບໍ່ຕ່ຳງກັນດອກ ຄືພຣະເຈົ້ຳກ ເປັນພຣະ-
ເຈົ້ຳເໜືອຄົນທັງປວງຢູ່ແລູ້ວ ຈັ່ງໂຜດຊ່ອຍຄູ່ຄົນທີ່ເອີ້ນຫຳເພິ່ນ 
10:13 ດູ້ວຍວ່ຳ “ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຊິຮູ້ອງອອກພຣະນຳມຂອງເພິ່ນນັ້ນຊິໄດູ້ລອດ” 
10:14 ແລູ້ວເຂົຳຊິອູ້ອນວອນອອກພຣະນຳມຂອງເພິ່ນໄດູ້ຈັ່ງໃດຄັ່ນເຂົຳຍັງບໍ່ທັນໄດູ້
ເຊື່ອ  ແລູ້ວເຂົຳຊິເຊື່ອໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນໄດູ້ຈັ່ງໃດ ຄັ່ນເຂົຳຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ຍິນ
ເຖິງ  ແລູ້ວເຂົຳຊິໄດູ້ຍິນເຖິງໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນໄດູ້ແນວໃດນອກຈຳກວ່ຳມີຜູູ້
ໄປປະກຳດສູ່ຟັງ 
10:15 ແລູ້ວຄັ່ນບໍ່ມີໃຜຊ່ອຍສົ່ງຜູູ້ນັ້ນໄປ ເຂົຳຊິໄປປະກຳດໄດູ້ຈັ່ງໃດ  ຕຳມທີ່ມີຄ ຳ
ຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ຕີນຂອງຄົນທັງຫລຳຍນັ້ນງຳມສໍ່ຳໃດ ຜູູ້ທີ່ອອກໄປປະກຳດຂ່ຳວ
ປະເສີດທຳງສັນຕິພຳບ ຊຶ່ງເປັນຂ່ຳວເຖິງສິ່ງດີເລີດ” 
10:16 ແຕ່ວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ ຕຳມທີ່ ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ກ່ຳວ
ໄວູ້ວ່ຳ “ໂອ ພຣະເຈົ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເອີຍ ມີໃຜແໜທ່ີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນເລື່ອງທີ່ເຮົຳນ ຳ
ໄປເວົ້ຳໃຫູ້ຟັງ” 
10:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄວຳມເຊື່ອນັ້ນໄດູ້ເປັນຜົນຮັບຈຳກກຳນໄດູ້ຍິນ ຄືກຳນໄດູ້ຍິນ ພຣະ-
ຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
10:18 ແຕ່ຂູ້ອຍຖຳມວ່ຳ “ເຂົຳທັງຫລຳຍບໍ່ທັນໄດູ້ຍິນບໍ້” ເອີ້ ເຂົຳໄດູ້ຍິນແລູ້ວອີຫລີ 
ຄື “ສຽງຂອງສິ່ງທ ຳຊຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງນັ້ນ ໄດູ້ກະຈຳຍອອກໄປຮອດທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກແລູ້ວ ຄືຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນໄດູ້ປ່ຳວປະກຳດອອກໄປເຖິງສຸດປຳຍແຜ່ນ-
ດິນໂລກ” 
10:19 ແລູ້ວຂູ້ອຍຂ ຖຳມອີກວ່ຳ “ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ບໍ່ຮູູ້ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈບໍ້” ແຕ່ທ ຳອິດ
ນັ້ນເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ໃນໜັງສື ປະຖົມມະກຳນ ວ່ຳ “ເຮົຳຊິຍົວະພວກເຈົ້ຳໃຫູ້
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ອິດສຳໂດຍໃຊູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດ ກັບຊິຍົວະໃຫູ້ເຈົ້ຳເກີດຢຳກຮູ້ຳຍໂດຍໃຊູ້ຊົນຊຳດທີ່
ບໍ່ຊ ຳນຳນສະຫລຳດ” 
10:20 ແຕ່ ເອຊຳຢຳ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳອີກດູ້ວຍຄວຳມກູ້ຳຫຳນວ່ຳ “ພວກຊົນຊຳດທີ່ບໍ່ໄດູ້
ຊອກຫຳເຮົຳ ກ ໄດູ້ຮັບເຮົຳ ແລູ້ວພວກຊົນຊຳດທີ່ບໍ່ໄດູ້ຖຳມຫຳເຮົຳໆ ກ ໄດູ້ເປີດ-
ເຜີຍໃຫູ້ເຂົຳແລູ້ວ” 
10:21 ແຕ່ ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ກ່ຳວເຖິງພວກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ວ່ຳ “ເຮົຳເຄີຍຍື່ນມື
ຂອງເຮົຳອອກໄປຍັງພວກເຈົ້ຳຢູ່ໝົດມື້ໝົດເວັນ ຄືຕໍ່ຊົນຊຳດທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ກັບດື້-
ດູ້ຳນໂຕູ້ຖຽງຢູ່ຕະຫລອດ” 

ໂຣມ ບົດທີ 11 
11:1 ບັດເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຂູ້ອຍຖຳມວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຖິ້ມຊົນຊຳດຂອງເພິ່ນແລູ້ວບໍ້ 
ກ ບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ຂູ້ອຍເອງກ ເປັນຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ  ເປັນ
ເຊື້ອສຳຍຂອງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ເກີດໃນເຜົ່ຳຕະກູນຂອງ ເບັນຢຳມິນ  
11:2 ຄືພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຖິ້ມຄົນຂອງເພິ່ນດອກ ຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຮູູ້ຈັກໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳແລູ້ວ 
ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກບໍ້ ທີ່ ພຣະຄ ຳ ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງເລື່ອງ ເອລີຢຳ  ທີ່ ລຳວ ໄດູ້ກ່ຳວຫຳ
ພວກອິດສະຣຳເອັນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ເວົ້ຳວ່ຳ 
11:3 “ໂອພຣະເຈົ້ຳຂອງຜູູ້ຂູ້ຳ ເອີຍ ພວກເຂົຳໄດູ້ຂູ້ຳພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ທ່ຳນຜູູ້ຂູ້ຳ  ກັບໄດູ້ມູ້ຳງແທ່ນ ບູຊຳຂອງທ່ຳນຜູູ້ຂູ້ຳລົງ ມີແຕ່ຜູູ້ຂູ້ຳຜູູ້ດຽວທີ່ເຫລືອຢູ່ 
ແລູ້ວດີບໍ່ດີພວກເຂົຳຊອກຊິຂູ້ຳຜູູ້ຂູ້ຳນ ຳ” 
11:4 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕອບ ລຳວ ວ່ຳຈັ່ງໃດ ເພິ່ນຕອບວຳ່ “ເຮົຳມີເຈັດພັນຄົນທີ່ຍັງ
ຢູ່ຝ່ຳຍເຮົຳ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດູ້ຍອມຄຸກເຂົ່ຳລົງຂຳບຮູບຂອງ ພະບຳອຳນ ນັ້ນເລີຍ” 
11:5 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ແມ່ນແຕ່ບັດນີ້ກ ຍັງມີພວກອິດສະຣຳເອັນທີ່ເຫລືອຢູ່ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳ
ໄດູ້ເລືອກໄວູ້ໂດຍພຣະຄຸນ 
11:6 ແລູ້ວຄັ່ນໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະຄຸນ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ມັນບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບກຳນປະຕິ-
ບັດ ແລູ້ວຄັ່ນໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບກຳນປະຕິບັດນັ້ນ ມັນກ ບໍ່ໄດູ້ເປັນພຣະຄຸນອີກຕໍ່ໄປ 
ແລູ້ວກຳນປະຕິບັດບໍ່ໄດູ້ເປັນກຳນປະຕິບັດອີກຕໍ່ໄປຄືກັນ 
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11:7 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນແລູ້ວ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ພວກອິດສະຣຳເອັນບໍ່ໄດູ້ຮັບໄດູ້ຮັບແນວທີ່
ເຂົຳປຳດຖະໜຳນັ້ນ  ແຕ່ວ່ຳຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ຕຳມພຣະປະສົງເພິ່ນນັ້ນ 
ພວກເຂົຳໄດູ້ຮັບໄດູ້ຮັບແລູ້ວ  ແລູ້ວຝ່ຳຍຄົນອື່ນໆນັ້ນ ຕຳໃຈເຂົຳກ ບອດແຂງກະ-
ດູ້ຳງໄປ 
11:8 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ພຣະເຈົ້ຳກ ປ່ອຍພວກເຂົຳໄວູ້ຢູ່ໃນສະພຳບມີໃຈ
ທີ່ງູ້ວງເຫງົຳໄປ ຄືມີຕຳທີ່ມອງບໍ່ເຫັນ ກັບມີຫູທີ່ຟັງບໍ່ໄດູ້ຍິນ ຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້” 
11:9 ແລູ້ວກະສັດ ດຳວິດ ກ ຍັງເວົ້ຳວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ໂຕະອຳຫຳນຂອງເຂົຳ ກຳຍເປັນ
ບູ້ວງແຮູ້ວ ເປັນກັບດັກ ກັບເປັນທີ່ສະດຸດຂອງເຂົຳ ຢ່ຳງສົມນໍ້ຳໜູ້ຳເຂົຳ 
11:10 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ຕຳໃຈຂອງເຂົຳມືດໄປ ເພື່ອເຂົຳຊິມອງບໍ່ເຫັນ ກັບໃຫູ້ສັນຫລັງ
ຂອງເຂົຳງ ຄ່ອມຕະຫລອດໄປ” 
11:11 ບັດນີ້ຂູ້ອຍຈັ່ງຖຳມອີກວ່ຳ ພວກອິດສະຣຳເອັນນັ້ນໄດູ້ສະດຸດເຖິງລົ້ມລົງໄປ
ເລີຍຊັ່ນບໍ້ ກ ບໍ່ແມ່ນແລູ້ວ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ແຕ່ກຳນທີ່ເຂົຳລະເມີດນັ້ນເປັນເຫດ
ໃຫູ້ຄວຳມພົ້ນແຜ່ມຳສູ່ພວກຕ່ຳງຊຳດ ເພື່ອຊິຍົວະໃຈຂອງພວກອິດສະຣຳເອັນໃຫູ້
ເກີດມີກຳນອິດສຳ 
11:12 ບັດນີ້ ຄັ່ນກຳນຫລົງລະເມີດໄປຂອງພວກອິດສະຣຳເອັນເປັນເຫດໃຫູ້ພຣະ-
ເຈົ້ຳຫັນໄປໃຫູ້ຊຳວໂລກຮັບພົນເປັນສຸກຢ່ຳງບ ລິບູນແລູ້ວ  ຄືຍູ້ອນກຳນຜິດພຳດ
ຂອງພວກອິດສະຣຳເອັນໄດູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ເພິ່ນທຸູ້ມເທແນວດີງຳມຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມໃຫູ້
ຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ  ກ ຊິແຮງດີຫລຳຍສໍ່ຳໃດຄັ່ນຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ໄດູ້ກັບມຳຮ່ວມ
ກັນກັບເຂົຳ 
11:13 ຄືທີ່ຂູ້ອຍພວມຊິເວົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດແນວນີ້ ຂູ້ອຍເວົ້ຳໃນ
ຖຳນະເປັນທູດພິເສດທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນໃຊູ້ໄປຍັງຄົນຕ່ຳງຊຳດ ແລູ້ວຂູ້ອຍຈັ່ງຂອບໃຈ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຕ ຳແໜ່ງໜູ້ຳທີ່ຊຶ່ງເພິ່ນໃຫູ້ໄວູ້ກັບຂູ້ອຍ 
11:14 ເພື່ອວ່ຳ ຄັ່ນເປັນໄປໄດູ້ ຂູ້ອຍຢຳກກະຕຸູ້ນໃຈພວກຄົນຊົນຊຳດຂອງຂູ້ອຍ
ຕຳມເນື້ອໜັງໃຫູ້ຕື່ນ ໃຫູ້ເຂົຳຫັນມຳອິດສຳຄົນຕ່ຳງຊຳດ ເພື່ອຜູູ້ລຳງຄົນ ອຳດ ຊິ
ໄດູ້ຮັບກຳນລອດພົ້ນນ ຳ 
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11:15 ຄື ຄັ່ນກຳນທີ່ພີ່ນູ້ອງຮ່ວມຊຳດຂອງຂູ້ອຍໄດູ້ຖືກພຣະເຈົ້ຳທອດຖິ້ມເພື່ອໃຫູ້
ຄົນທັງໂລກກັບຄືນດີກັນກັບເພິ່ນ ກຳນທີ່ເພິ່ນຊິຮັບເອົຳເຂົຳຄືນມຳອີກນັ້ນຊິເປັນ
ຈັ່ງໃດ ກ ຊິສໍ່ຳວ່ຳເຂົຳກັບມີຊີວິດຄືນມຳຈຳກຕຳຍ 
11:16 ຄືວ່ຳ ຄັ່ນແປູ້ງເຂົ້ຳຈີ່ກູ້ອນທ ຳອິດນັ້ນບ ລິສຸດ ກູ້ອນຕໍ່ໄປທັງໝົດກ ຊິບ ລິສຸດນ ຳ  
ແລູ້ວຄັ່ນຮຳກຂອງກົກໄມູ້ບ ລິສຸດ  ງ່ຳຂອງມັນຊິບ ລິສຸດນ ຳ 
11:17 ແລູ້ວຄັ່ນງ່ຳໝຳກກອກເດີມລຳງງ່ຳຖືກຫັກອອກ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳທີ່ປຽບຄືງ່ຳ
ໝຳກກອກປ່ຳຖືກເພິ່ນເອົຳມຳພອກຕໍ່ໄວູ້ແທນງ່ຳເດີມທີ່ຖືກຫັກອອກໄປຫັ້ນ  ເພື່ອ
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບນໍ້ຳລູ້ຽງຈຳກຮຳກໝຳກກອກເທດເດີມນັ້ນ 
11:18 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຄວນຊິອວດດີຕໍ່ງ່ຳເດີມນັ້ນເດີ້ ແຕ່ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຄຶດຊິອວດດີ ກ 
ໃຫູ້ຈື່ໄວູ້ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອຳໄສຮຳກເດີມນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຮຳກເດີມນັ້ນອຳໄສພວກເຈົ້ຳ 
11:19 ພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິໂຕູ້ຕອບວ່ຳ “ງ່ຳໝູ່ນັ້ນໄດູ້ຖືກຫັກອອກແລູ້ວ ເພື່ອຊິຕໍ່ງ່ຳ
ພວກເຮົຳໄວູ້” 
11:20 ກ ແມ່ນຄວຳມແລູ້ວ ງ່ຳພວກນັ້ນຖືກຫັກອອກກ ຍູ້ອນກຳນບໍ່ເຊື່ອຂອງເຂົຳ 
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຢືນຢູ່ໄດູ້ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອ ຈັ່ງຊັ້ນຢ່ຳສູ່ຈອງຫອງເລີຍ  ແຕ່ໃຫູ້ເຄົຳ-
ລົບໄວູ້ເດີ້ 
11:21 ຄື ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເອົຳງ່ຳເດີມນັ້ນໄວູ້ ຫຳລຳງເທື່ອເພິ່ນ ອຳດ ຊິບໍ່ເອົຳພວກ
ເຈົ້ຳໄວູ້ຄືກັນ 
11:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳພຣະຄຸນກັບຄວຳມເຂັ້ມງວດຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ເບິ່ງ ເຖິງຄົນພວກນັ້ນທີ່ຫລົງຜິດເພິ່ນກ ເຂັ້ມງວດ  ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳເພິ່ນກ ສະ-
ແດງຄວຳມປຳນີຂອງເພິ່ນ ຄັ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຍັງດ ຳລົງຢູ່ໃນຄວຳມປຳນີອັນດີງຳມ
ຂອງເພິ່ນນັ້ນ  ບໍ່ຊັ້ນພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິຖືກຕັດອອກຄືກັນກັບພວກເຂົຳກ ໄດູ້ຄືກັນ 
11:23 ແລູ້ວສ່ວນພວກເຂົຳນັ້ນ ຄັ່ນວ່ຳຕໍ່ໄປເຂົຳຍົກເລີກກຳນຢູ່ໃນທຳງບໍ່ເຊື່ອຂອງ
ເຂົຳ ເຂົຳກ ຊິຮັບກຳນຕໍ່ເຂົ້ຳໄປໃໝຄື່ເກົ່ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຍັງສຳມຳດພອກຕໍ່
ພວກເຂົຳເຂົ້ຳອີກກ ໄດູ້ 
11:24 ຄື ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັດພວກເຈົ້ຳອອກຈຳກຕົ້ນໝຳກກອກປ່ຳ ແນວເປັນປະ-
ເພດເກີດຕຳມປ່ຳດົງຕຳມທ ຳຊຳດ ແລູ້ວໄດູ້ພອກຕໍ່ໄວູ້ຢ່ຳງຜິດທ ຳຊຳດຂອງມັນ
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ກັບຕົ້ນໝຳກກອກເທດພັນດີ  ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ເພິ່ນຊິສຳມຳດເອົຳງ່ຳເດີມທີ່
ຕັດອອກນັ້ນ ເອົຳມຳພອກຕໍ່ໃສ່ຕົ້ນໝຳກກອກເທດເດີມຂອງມັນອີກກ ໄດູ້ 
11:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໂງ່ບູ້ຳເບົຳປັນຍຳ
ຫລຳຍໃນຂໍ້ຄວຳມອັນເລິກລັບນີ້ ຢູ້ຳນວ່ຳເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິອວດຮູູ້ອວດດີໃນຖຳນະໂຕ
ເອງ  ຄືຝ່ຳຍພວກອິດສະຣຳເອັນນັ້ນ ຕຳເຂົຳບອດຍູ້ອນໃຈແຂງກະດູ້ຳງ ຈັ່ງຮອດ
ຍຳມທີ່ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຄົບຈ ຳນວນ 
11:26 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ພວກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ທັງປວງທີ່ຍັງຢູ່ກ ຊິໄດູ້ຮັບເອົຳ
ຄວຳມລອດພົ້ນໝົດຄູ່ຄົນເລີຍ ຕຳມທີ່ມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ໂຜດຊິ
ສະເດັດອອກມຳຈຳກເມືອງ ຊີໂອນ  ແລູ້ວເພິ່ນຊິປຳບແນວບໍ່ເປັນທ ຳໝົດອອກ-
ຈຳກ ຢຳໂຄບ ໄປ (ຄື ອິສະຣຳເອນ ) 
11:27 ຄືຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງເຮຳົທີ່ໃຫູ້ພວກເຂົຳກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຍຳມເຮົຳຊິມຳຍົກ
ໂທດບຳບອອກຈຳກເຂົຳໄປ” 
11:28 ແລູ້ວເຖິງເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ ພວກເຂົຳເປັນຝ່ຳຍປະຕິປັກໄວູ້ກ່ອນ ເພື່ອ
ເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກໄວູ້ມຳກ່ອນນັ້ນຕຳມພຣະປະສົງ
ຂອງເພິ່ນ ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ເປັນທີ່ຮັກແພງ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກພໍ່ຕະກູນ
ຂອງຊຳດເຂົຳ 
11:29 ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ປ່ຽນໃຈຈັກເທື່ອເລີຍ ໃນຂອງຂວັນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ມອບໄວູ້
ໃຫູ້ ພູ້ອມທັງກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນຂອງເພິ່ນນ ຳ 
11:30 ຄືແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ບັດນີ້ໄດູ້ຮັບມອບຄວຳມ
ເມດຕຳຈຳກເພິ່ນແລູ້ວ ໄດູ້ຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຂອງຊຳວ ອິສະຣຳເອນ  
11:31 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ແມ່ນແຕ່ໃນບັດນີ້ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ ຍັງບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອຟັງ ພວກເຂົຳຍັງມີໂອກຳດຮັບຄວຳມເມດຕຳໄດູ້ຄືກັນໂດຍເຫັນພວກເຈົ້ຳຮັບ
ຄວຳມເມດຕຳເປັນໂຕຢ່ຳງ 
11:32 ຄື ພຣະເຈົ້ຳຖືວ່ຳ ໝົດຄູ່ຄົນຢູ່ໃນສະພຳບຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ນີ້ກ ເພື່ອເພິ່ນຊິໄດູ້
ສະແດງຄວຳມເມດຕຳຂອງເພິ່ນໃຫູ້ຄົນທັງປວງ 
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11:33 ໂອ ພຣະປັນຍຳກັບຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນລໍ້ຳເລິກສໍ່ຳໃດ ກຳນຕັດ-
ສິນຂອງເພິ່ນນັ້ນເຫລືອທີ່ຊິຢັ່ງຮູູ້ໄດູ້ ກັບທຳງຂອງເພິ່ນກ ເຫລືອທີ່ຊິສືບຫຳເຂົ້ຳໃຈ
ໄດູ້ 
11:34 ໂດຍວ່ຳ “ແມ່ນໃຜເຄີຍຢັ່ງຮູູ້ໃຈຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຫລື ແມ່ນໃຜເຄີຍເປັນທີ່
ປຶກສຳໃຫູ້ເພິ່ນ 
11:35 ຫລື ແມ່ນໃຜເຄີຍໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຢືມອີຫຍັງໄປ ທີ່ເພິ່ນຕູ້ອງທົດແທນໃຊູ້ເຂົຳ
ມຳ” 
11:36 ໂດຍວ່ຳ ສິ່ງສຳລະພັດນັ້ນໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ເປັນມຳໂດຍພຣະເຈົ້ຳ ກັບຢູ່
ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງມີແດ່ເພິ່ນສືບໆ ໄປຕະຫລອດ-
ກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ 

ໂຣມ ບົດທີ 12 
12:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ໂດຍເຫັນແກ່ຄວຳມເມດຕຳກະ-
ລຸນຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຂູ້ອຍຈັ່ງວອນຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຖວຳຍໂຕເອງເປັນເຄື່ອງບູຊຳ
ອັນມີຊີວິດ ເປັນທີ່ບ ລິສຸດ ກັບເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນກຳນໃຊູ້ຊີວິດ
ອັນສົມຄວນຢ່ຳງມີເຫດມີຜົນ 
12:2 ແລູ້ວຢ່ຳຮຽນແບບຕິດຕຳມຄ່ຳນິຍົມຂອງໂລກນີ້**  ແຕ່ໃຫູ້ຮັບກຳນປ່ຽນ
ຄວຳມຄຶດໃໝ່ຊະເດີ້ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິສຳມຳດຢັ່ງຮູູ້ ພິສູດພຣະປະສົງຕຳມຄ່ຳນິຍົມ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳອີຫຍັງເປັນທີ່ດີງຳມ ອີຫຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ກັບອີຫຍັງເປັນທີ່
ຖືກຕູ້ອງອັນດີເລີດຂອງເພິ່ນ 
12:3 ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ກ ເວົ້ຳໂດຍເຫັນແກ່ພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ຂູ້ອຍ ກັບຕໍ່
ຄູ່ຄົນໃນພວກເຈົ້ຳນ ຳ ວ່ຳຢ່ຳໃຫູ້ຄຶດເກີນໂຕ ເກີນກວ່ຳທີ່ຄວນຊິປະມຳນນັ້ນ ແຕ່
ຈັ່ງຄຶດອູ້ອມຄອບ ຖ່ອມໃຈຖ່ອມໂຕ ສົມກັບຂະໜຳດຄວຳມເຊື່ອທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ໂຜດໃຫູ້ແຕ່ລະຄົນ 
12:4 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳເປັນອະໄວຍະວະຫລຳຍແນວໃນຮ່ຳງກຳຍດຽວຂອງ 
ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ແລູ້ວອະໄວຍະວະແຕ່ລະຢ່ຳງມີໜູ້ຳທີ່ກຳນງຳນບໍ່ຄືກັນ 
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12:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກຄົນເຮົຳ ຊຶ່ງເປັນຈ ຳນວນຫລຳຍ ຮ່ວມກັນກ ເປັນສະມຳຊິກໃນ
ຮ່ຳງກຳຍດຽວຂອງ ພຣະຄຣິດ  ກັບເປັນອະໄວຍະວະຕໍ່ກັນແລະກັນ 
12:6 ແລູ້ວເຮົຳຄູ່ຄົນ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງມີພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນທີ່ແຕກຕ່ຳງ
ກັນ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະທຳນໃຫູ້ໂດຍພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງເພິ່ນ  ແລູ້ວຄັ່ນ
ວ່ຳພົນສະຫວັນພິເສດຂອງເຈົ້ຳເປັນກຳນພະຍຳກອນ ກ ໃຫູ້ພະຍຳກອນຕຳມຂະ-
ໜຳດຂອງຄວຳມເຊື່ອ 
12:7 ຫລື ຄັ່ນພົນສະຫວັນພິເສດຂອງເຈົ້ຳເປັນກຳນຮັບໃຊູ້ ກ ໃຫູ້ຮັບໃຊູ້  ຫລືຄັ່ນ
ເປັນກຳນສອນ ພຣະຄ ຳ  ກ ໃຫູ້ສອນ ພຣະຄ ຳ  
12:8 ຄັ່ນເປັນກຳນເຕືອນສະຕິ ຄວນຊິເຕືອນສະຕິ ຄັ່ນເປັນກຳນບ ລິຈຳກຊ່ອຍ
ເຫລືອ ຄວນຊິຊ່ອຍເຫລືອໂດຍເຕັມໃຈ  ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເປັນຜູູ້ປົກຄອງ ຄວນຊິ
ປົກຄອງດູ້ວຍກຳນເອົຳໃຈໃສ່  ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ສະແດງຄວຳມເມດຕຳ ຄວນຊິສະແດງ
ດູ້ວຍໃຈຊົມຊື່ນຍິນດີ 
12:9 ແລູ້ວໃຫູ້ສະແດງຄວຳມຮັກແພງໂດຍບໍ່ລ ຳອຽງເຂົ້ຳຂູ້ຳງຜູູ້ໃດເລີຍ ກັບໃຫູ້
ກຽດຊັງຊັງແນວທີ່ຊົ່ວ ແຕ່ຢຶດໝັ່ນໃນແນວທີ່ດີ 
12:10 ໃຫູ້ຮັກກັນແລະກັນດູ້ວຍຄວຳມຮັກຢ່ຳງພີ່ນູ້ອງ ກັບດູ້ວຍກຳນໃຫູ້ກຽດແກ່ກັນ
ແລະກັນ ໂດຍຖືກັນວ່ຳ ຜູູ້ອື່ນດີກວ່ຳໂຕ 
12:11 ບໍ່ຄວນຊິຂີ້ຄູ້ຳນລ່ຳຊູ້ຳໃນກຳນງຳນ ແຕ່ມີໃຈກະຕືລືລົ້ນໃນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
12:12 ແລູ້ວມີກຳນຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວຳມຫວັງ ມີກຳລອດທົນພຳກພຽນຕໍ່ຄວຳມ
ຍຳກລ ຳບຳກ ມີກຳນຈົ່ງຮັກພັກດີໃນກຳນອະທິຖຳນວອນຂ ຢູ່ສະເໝີ 
12:13 ມີກຳນບ ລິຈຳກຊ່ອຍເຫລືອຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນຍຳມຍຳກ ມີຄວຳມຍິນດີໃນ
ກຳນຕູ້ອນຮັບແຂກ 
12:14 ແລູ້ວໃຫູ້ອວຍພອນພວກຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງເຈົ້ຳເດີ້ ໃຫູ້ອວຍພອນຊະ ບໍ່ແມ່ນ
ສຳບແຊ່ງເຂົຳເດີ້ 
12:15 ຄວນຊິຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຜູູ້ທີ່ຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລູ້ວຄວນຊິຮູ້ອງໄຫູ້ກັບຜູູ້ທີ່ຮູ້ອງໄຫູ້ 
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12:16 ຄວນຊິເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວຊຶ່ງກັນແລະກັນ ບໍ່ຄວນຊິໃຝ່ສູງ ແຕ່ຄວນຊິຖ່ອມ
ໃຈລົງຕໍ່ຄົນທີ່ຕໍ່ຳຕູ້ອຍກວ່ຳ ຄືຢ່ຳເກີນໂຕຖືວ່ຳໂຕສະຫລຳດເດີ້ 
12:17 ບໍ່ຄວນຊິເຮັດແນວຊົ່ວຕອບແທນແນວຊົ່ວຕໍ່ຜູູ້ໃດເລີຍ ແຕ່ຄວນຊິເຮັດແນວ
ຊື່ສັດສຸດຈະຫລິດໃນສຳຍຕຳຂອງຄົນທັງປວງ 
12:18 ແລູ້ວຄັ່ນເປັນໄດູ້ ທໍ່ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້ຳ ຄວນຊິຢູ່ຢ່ຳງສະຫງົບສຸກກັບໝົດຄູ່ຄົນ 
12:19 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກທັງຫລຳຍ ເອີຍ  ບໍ່ຄວນຊິແກູ້ແຄູ້ນໃນເລື່ອງອີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້
ມອບກຳນນັ້ນໄວູ້ກັບກຳນແກູ້ແຄູ້ນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ຄືມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ 
“ກຳນແກູ້ແຄູ້ນເປັນເລື່ອງຂອງເຮົຳ ເຮົຳກ ຊິຕອບສະໜອງເອງ” ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ໄດູ້ເວົ້ຳ 
12:20 “ບັດເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຄັ່ນສັດຕູຂອງເຈົ້ຳຫິວແນວກິນ ກ ໃຫູ້ເອົຳແນວກິນໃຫູ້
ເຂົຳຊະເດີ້ ແລູ້ວຄັ່ນເຂົຳຫິວນໍ້ຳ ກ ໃຫູ້ເອົຳນໍ້ຳໃຫູ້ເຂົຳກິນນ ຳເດີ້ ຄືໃນກຳນເຮັດຈັ່ງ-
ຊີ້ ເຈົ້ຳຊິສຸມຖ່ຳນແດງທີ່ລຸກເປັນໄຟໄວູ້ເທິງຫົວຂອງເຂົຳເດີ້” 
12:21 ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ຄວຳມຊົ່ວເອົຳຊະນະເຈົ້ຳເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ເຈົ້ຳເອົຳຊະນະ
ຄວຳມຊົ່ວດູ້ວຍຄວຳມດີເດີ້ 

ໂຣມ ບົດທີ 13 
13:1 ໃຫູ້ຄູ່ຄົນຍອມຢູ່ໃຕູ້ກຳນເບິ່ງແຍງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດປົກຄອງບູ້ຳນເມືອງເດີ້ 
ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີລະບົບອ ຳນຳດໃດໆ ເລີຍ ທີ່ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ກັບວ່ຳ ອ ຳນຳດ
ຂອງຜູູ້ເບິ່ງແຍງຖືນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ 
13:2 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ຕູ້ຳນອ ຳນຳດນັ້ນກ ຂັດຂືນຕໍ່ຕູ້ຳນລະບົບບັນຊຳ
ກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ກັບຜູູ້ທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ຕູ້ຳນນັ້ນກ ຊິນ ຳໂທດມຳສູ່ໂຕເອງ 
13:3 ໂດຍວ່ຳຜູູ້ປົກຄອງນັ້ນກ ບໍ່ເປັນຕຳຢູ້ຳນດອກສ ຳລັບຄົນທີ່ເຮັດແນວດີ ແຕ່ວ່ຳ
ເປັນຕຳຢູ້ຳນສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເຮັດຄວຳມຊົ່ວແນວບໍ່ດີ ບັດນີ້ຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ຢຳກຢູ້ຳນຫົວໜູ້ຳ
ຜູູ້ມີອ ຳນຳດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮດັແຕ່ແນວດີແນວງຳມຊະເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບຄ ຳ
ຊົມເຊີຍຍົກຍູ້ອງຈຳກຫົວໜູ້ຳນັ້ນ 
13:4 ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ປົກຄອງນັ້ນເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳເພື່ອກຳນດີ ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳ
ເຮັດກຳນຊົ່ວກ ໃຫູ້ຢູ້ຳນໄວູ້ຊະເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ປົກຄອງນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຖືດຳບໄວູ້ຫລິ້ນຊື່ໆ 



491  ໂຣມ 

ຄືເຂົຳຜູູ້ນັ້ນເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ທີ່ລົງໂທດກຳນຊົ່ວຕໍ່ຄູ່ຄົນທີ່ເຮັດ
ແນວຊົ່ວ 
13:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິເຊື່ອຟັງຜູູ້ປົກຄອງບູ້ຳນເມືອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອກຳນຫລີກ
ລູ້ຽງໂທດແນວດຽວ  ແຕ່ເພື່ອຄວຳມສະບຳຍໃຈ ຂອງກຳນສ ຳນຶກຜິດຊອບຂອງ-
ໂຕ 
13:6 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ເສຍພຳສີ ຍູ້ອນເຈົ້ຳໜູ້ຳທີ່ຜູູ້ຖືອ ຳນຳດນັ້ນ
ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງໄດູ້ປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ນີ້ຢູ່ສະເໝີ 
13:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕອບສະໜອງຄູ່ຝ່ຳຍຕຳມທີ່ສົມຄວນໄດູ້ຮັບເດີ້  ເສຍພຳ-
ສີຕຳມທີ່ຄວນເສຍ ຈ່ຳຍຄ່ຳທ ຳນຽມຕຳມທີ່ຄວນຈ່ຳຍ  ສະແດງກຳນເຄົຳລົບໃຫູ້ຜູູ້
ທີ່ຄວນສະແດງ ກັບໃຫູ້ກຽດຕຳມທີ່ສົມຄວນຕໍ່ຜູູ້ທີ່ຄວນຮບັ 
13:8 ຢ່ຳຕິດໜີ້ອີຫຍັງຕໍ່ຜູູ້ໃດເລີຍເດີ້ ນອກຈຳກຕິດໜີ້ກຳນຮັກແພງຕໍ່ກັນແລະກັນ  
ໂດຍວ່ຳຜູູ້ທີ່ຮັກແພງຜູູ້ອື່ນໆ ກ ໄດູ້ເຮັດຢ່ຳງຖືກຕູ້ອງຕຳມກົດບັນຍັດແລູ້ວ 
13:9 ຄືກັນກັບທີ່ກົດບັນຍັດກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳລ່ວງປະເວນີຜົວເມຍເຂົຳ ຢ່ຳຂູ້ຳຄົນ 
ຢ່ຳລັກຊັບ ຢ່ຳເປັນພະຍຳນເທັດ ຢ່ຳຂີ້ໂລບ” ທັງຂໍ້ອື່ນໆ ນ ຳ ກ ໄດູ້ສະຫລຸບຢູ່ໃນຂໍ້
ດຽວນີ້ຄື “ຄວນຮັກເພື່ອນບູ້ຳນຄືກັນກັບຮັກໂຕເອງ” 
13:10 ຄືຄວຳມຮັກແທູ້ບໍ່ທ ຳລຳຍເພື່ອນບູ້ຳນ ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ 
ຄວຳມຮັກນັ້ນ ເປັນທີ່ສ ຳເລັດຂອງກົດບັນຍັດຄູ່ຂໍ້ 
13:11 ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ໂດຍຮູູ້ກັນໄວູ້ວ່ຳ ມັນເຂົ້ຳເຖິງຍຳມເວລຳນັ້ນແລູ້ວ ທີ່ເຮົຳ
ຄວນຊິສ່ຳງນອນຕື່ນໂຕ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມລອດພົ້ນຂອງເຮຳົນັ້ນໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ 
ແຮງໃກູ້ກວ່ຳທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ 
13:12 ຄືຍຳມກຳງຄືນລ່ວງໄປຫລຳຍໃກູ້ຊິແຈູ້ງແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ້ນ ກ ໃຫູ້ພວກເຮົຳປົດແນວ
ເຮັດຝ່ຳຍຄວຳມມືດນັ້ນອອກໄປ ແລູ້ວສວມເຄື່ອງ ຍຸດທະພັນ ຂອງຄວຳມສະ-
ຫວ່ຳງແຈູ້ງໄວູ້ 
13:13 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳດ ຳເນິນຊີວິດໃຫູ້ເໝຳະສົມກັບຍຳມກຳງເວັນ ບໍ່ແມ່ນ
ເຮັດໃນທຳງສຸມສີ່ສຸມຫູ້ຳ ກິນເຫລົ້ຳເມົຳຢຳ ຫຍຳບຄຳຍລຳມົກ ຫລື ວິວຳດອິດສຳ
ກັນນັ້ນ 
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13:14 ແຕ່ໃຫູ້ສວມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳໄວູ້ ແລູ້ວຢ່ຳເປີດຊ່ອງທຳງໄວູ້ບ ຳເລີເນື້ອໜັງ
ໃຫູ້ມັນສະໜອງຕັນຫຳແຫ່ງເພດຕຳມຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງມັນເດີ້ 

ໂຣມ ບົດທີ 14 
14:1 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ກ ໃຫູ້ຮັບເຂົຳໄວູ້ເດີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ໂຕູ້ຖຽງກັນໃນເລື່ອງຕ່ຳງໆ ແນວບໍ່ເປັນສຳລະ 
14:2 ຄື ຜູູ້ໜຶ່ງຖືວ່ຳກິນອີຫຍັງໄດູ້ ໂລດ  ບໍ່ມີຜິດ ແຕ່ອີກຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ຄວຳມເຊື່ອຍັງບໍ່
ເຂັ້ມແຂງບໍ່ກ່ຳກິນ ຢູ້ຳນຜິດ ເລີຍກິນແຕ່ຜັກເທົຳນັ້ນ 
14:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ກູ້ຳກິນນັ້ນ ຢ່ຳດູໝິ່ນດູຖູກຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ກິນເດີ້ ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຳ
ກິນນັ້ນ ຢ່ຳສູ່ຕັດສິນຜູູ້ທີ່ກິນເດີ້ ຄືວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເຂົຳຄືກັນ 
14:4 ຄື ເຈົ້ຳແມ່ນໃຜ ຈັ່ງມີສິດຕັດສິນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງຜູູ້ອື່ນ ຄືຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຜູູ້ນັ້ນຊິຢືນຢູ່ 
ຫລືວ່ຳຊິລົ້ມລົງ ມັນຂຶ້ນ ຢູ່ກັບນຳຍຂອງເຂົຳ ຄືເຂົຳກ ຊິຢືນຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພຣະເຈົ້ຳສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ເຂົຳຢືນຢູ່ໄດູ້ 
14:5 ອີກແນວໜຶ່ງ ຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ຖືມື້ຖືເວັນ ຍູ້ອນຖືວ່ຳມື້ນັ້ນມື້ນີ້ສ ຳຄັນກວ່ຳ ແຕ່ອີກຜູູ້ໜຶ່ງ
ເຊື່ອວ່ຳຄູ່ມື້ສ ຳຄັນທໍ່ກັນໝົດ ສະຫລຸບແລູ້ວໃຫູ້ຄູ່ຄົນໝັ່ນໃຈໃນຄວຳມຄຶດເຫັນ
ຂອງໂຕເອງໃນເລື່ອງນີ້ເດີ້ 
14:6 ຄືສ່ວນຜູູ້ທີ່ຖືມື້ຖືເວັນນັ້ນກ ຖືເພື່ອຖວຳຍກຽດແດ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້
ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຖືແນວນັ້ນ ເຂົຳກ ເຮັດເພື່ອຖວຳຍກຽດແດ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຄືກັນ  ແລູ້ວ
ສ່ວນຜູູ້ທີ່ກິນກ ກິນຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດູ້ວຍກຳນຂອບຄຸນ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້
ກິນ ເຂົຳກ ເຮັດຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດູ້ວຍກຳນຂອບຄຸນຄືກັນ 
14:7 ສະຫລຸບແລູ້ວ ບໍ່ມີໃຜໃນໝູ່ພວກເຮົຳທີ່ດ ຳເນິນຊີວິດແຕ່ຝ່ຳຍດຽວ ແລູ້ວກ ບໍ່ມີ
ໃຜຕຳຍແຕ່ຝ່ຳຍດຽວ 
14:8 ຄື ຄັ່ນເຮົຳມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ ເຮົຳກ ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳ
ຕຳຍ ເຮົຳກ ຕຳຍຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຄືກັນ ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ວ່ຳເຮົຳມີຊີວິດຢູ່ ຫລືວ່ຳ
ຕຳຍໄປກ ຕຳມ ເຮົຳກ ເປັນຄົນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
14:9 ຄື ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ  ພຣະຄຣິດ ຈັ່ງຍອມຕຳຍ ແລູ້ວໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳມີຊີວິດຕໍ່ 
ເພື່ອເປັນປະລະບຽງເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງທັງຄົນເປັນກັບຄົນຕຳຍ 
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14:10 ແຕ່ວ່ຳ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຕັດສິນພີ່ນູ້ອງ ຫລືເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງດູ-
ໝິ່ນດູຖູກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຜູູ້ເຊື່ອໝົດຄູ່ຄົນຊິຕູ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳບັນລັງ
ພິພຳກສຳ**ຂອງ ພຣະຄຣິດ  
14:11 ຄືຕຳມທີ່ມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ່ຳວວ່ຳ ‘ເຮົຳເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຜູູ້ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ ຫົວເຂົ່ຳຄູ່ຫົວເຂົ່ຳຊິຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳເຮົຳ ແລູ້ວລີ້ນຄູ່ລີ້ນຊິອອກປຳກ
ຍອມຮັບວ່ຳ  ເຮົຳເປັນພຣະເຈົ້ຳ’” 
14:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຄູ່ຄົນຊິຣຳຍງຳນໂຕຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
14:13 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳບໍ່ຄວນຊິຕັດສິນວ່ຳກ່ຳວກັນແລະກັນອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃຫູ້ພິ-
ຈຳລະນຳໄວູ້ແນວນີ້ເດີ້ ຄືຂ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດວຳງແນວສະດຸດຂວຳງທຳງພີ່ນູ້ອງ
ໄວູ້ ທີ່ເປັນເຫດໃຫູ້ລົ້ມລົງ 
14:14 ຂູ້ອຍຮູູ້ດີຈັ່ງເຊື່ອໝັ້ນໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ວ່ຳ ບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ເປັນມົນທິນ
ດອກ ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຄຶດໃນໃຈວ່ຳເປັນມົນທິນ ມັນກ ເປັນມົນທິນສ ຳລັບໂຕເຂົຳ 
14:15 ຈັ່ງຊັ້ນຄັ່ນພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳບໍ່ສະບຳຍໃຈຍູ້ອນແນວກິນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ສະ-
ແດງວ່ຳເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ດ ຳເນິນໃນທຳງຄວຳມຮັກ  ຄືຢ່ຳເປັນເຫດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ
ຕູ້ອງສະດຸດຍູ້ອນແນວກິນຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ຜູູ້ທີ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຕຳຍແທນນັ້ນ 
14:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳໃຫູ້ກຳນດີຂອງເຈົ້ຳເປັນປຳກໃຫູ້ຄົນອື່ນຈົ່ມໃສ່ກຳນດີຂອງເຈົ້ຳເດີ້ 
14:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ບໍ່ແມນ່ເລື່ອງກຳນກິນດື່ມ ແຕ່
ເປັນເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳ  ສັນຕິພຳບ  ກັບຄວຳມປີຕິຍິນດີໂດຍທຳງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ  
14:18 ຄື ຜູູ້ທີ່ຮັບໃຊູ້ ພຣະຄຣິດ ໃນແນວໝູ່ນີ້ກ ເປັນທີ່ພ ໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເປັນທີ່
ຍອມຮັບຂອງຄົນນ ຳ 
14:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮົຳມຸູ້ງໝຳຍທີ່ຊິຕິດຕຳມແນວທີ່ຊິເຂົ້ຳສູ່ສັນຕິພຳບ ກັບແນວທີ່
ເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວຳມຈະເລີນໃຈ ສົ່ງເສີມຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
14:20 ໂດຍວ່ຳ ຢ່ຳທ ຳລຳຍກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳຍູ້ອນເຫັນແກ່ເລື່ອງແນວກິນດື່ມ
ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຄູ່ແນວບ ລິສຸດຢູ່ແລູ້ວ ແຕ່ວ່ຳມັນເປັນເຫດໃຫູ້ສະດຸດສ ຳລັບພີ່ນູ້ອງຜູູ້
ທີ່ຖືວ່ຳຜິດແຕ່ຍັງຈ ຳໃຈກິນ 
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14:21 ຄື ມັນບໍ່ເປັນກຳນດີ ຄັ່ນກຳນກິນຊີ້ນ ຫລືກຳນດື່ມເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງ ຫລືກຳນ
ອື່ນໆ ໃດໆ ເປັນເຫດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງສະດຸດລົງ ຫລືສະດຸູ້ງໃຈ ຫລເືຮັດໃຫູ້ຄວຳມເຊື່ອ
ອ່ອນລົງ 
14:22 ເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງດີບໍ້ ກ ໃຫູ້ໄວູ້ເປັນຂອງສ່ວນໂຕຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳເດີ້  
ຄືຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນໄດູ້ໂດຍບໍ່ຕ ຳນີ້ໂຕເອງກ ເປັນສຸກໃນແນວທີ່ເຂົຳເຮັດ 
14:23 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ກິນດື່ມໂດຍກຳນສົງໄສ ເຂົຳຕ ຳນີ້ໂຕເອງໃນໃຈ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່
ໄດູ້ກິນດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ໂດຍວ່ຳແນວໃດທີ່ບໍ່ສຳມຳດເຮດັໂດຍຄວຳມເຊື່ອນັ້ນ ກ 
ເປັນບຳບສ ຳລັບຜູູ້ເຮັດນັ້ນ 

ໂຣມ ບົດທີ 15 
15:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຜູູ້ມີຄວຳມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງຄວນຊິເຫັນໃຈຊ່ອຍຊູແນວອ່ອນແອ
ຂອງພີ່ນູ້ອງ ຜູູ້ມີຄວຳມເຊື່ອບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລູ້ວບໍ່ຄວນຊິເຮັດຕຳມໃຈມັກຂອງໂຕ
ເອງ 
15:2 ຄື ໃຫູ້ເຮົຳຄູ່ຄົນຄຶດເຫັນໃຈເພື່ອນບູ້ຳນ ໂດຍເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ກັບຊ່ອຍ
ສົ່ງເສີມຄວຳມຈະເລີນໃຈຂອງເຂົຳ 
15:3 ໂດຍວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເອງ ເພິ່ນກ ບໍ່ໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງຕຳມໃຈມັກ
ຂອງເພິ່ນ ຄືກັນກັບມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ຄວຳມອັບປະຍົດອັບອຳຍຂອງ
ພວກເຂົຳ ໄດູ້ຕົກຢູ່ກັບເຮົຳ” 
15:4 ຄືວ່ຳ ຄູ່ຢ່ຳງທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ມຳກ່ອນ ກ ຂຽນໄວູ້ເພື່ອກຳນສອນກຳນ
ຮຽນຮູູ້ຂອງພວກເຮົຳ ເພື່ອເຮົຳຊິມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງໂດຍກຳລອດທົນພຳກ-
ພຽນ ອົບອຸ່ນໃຈໃນ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ 
15:5 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໃຫູ້ຄວຳມພຳກພຽນ ກັບຄວຳມປອບໂຍນ ໂຜດຊ່ອຍ
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນແລະກັນ ຕຳມແບບຢ່ຳງຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
15:6 ນີ້ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິພູ້ອມກັນສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ  ດູ້ວຍນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ກັບດູ້ວຍສຽງປຳກພູ້ອມພຽງກັນ 
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15:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຕູ້ອນຮັບກັນແລະກັນ ຄືກັນກັບທີ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຊົງຕູ້ອນຮັບເຮົຳ
ທັງຫລຳຍເພື່ອເຂົ້ຳສູ່ພຣະກຽດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
15:8 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍວ່ຳ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຍອມຮັບໃຊູ້ຊຳວ ອິສະຣຳເອນ  ພວກທີ່ເຂົ້ຳ
ພິທຕັີດນັ້ນ ເພື່ອຢືນຢັນເຖິງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກພໍ່ຕະກູນ
ຂອງເຂົຳໃນສະໄໝກ່ອນ 
15:9 ແລູ້ວເພື່ອຄົນຕ່ຳງຊຳດຊິໄດູ້ມີໂອກຳດຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນຄວຳມເມດ-
ຕຳຂອງເພິ່ນ ຕຳມທີ່ມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຜູູ້ຂູ້ຳຊິຮັບປຳກ
ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ທ່ຳນຢູ່ກັບພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ ກັບຊິຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະ-
ນຳມທ່ຳນນ ຳ” 
15:10 ແລູ້ວໄດູ້ມີ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວອີກວ່ຳ “ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດທັງຫລຳຍ ເອີຍ ໃຫູ້ຊົມ-
ຊື່ນຍິນດີຮ່ວມກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້” 
15:11 ແລູ້ວຍັງມີຄ ຳກ່ຳວອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ສັນລະເສີນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພວກຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດທັງຫລຳຍ ເອີຍ  ໃຫູ້ຖວຳຍຢົດຖວຳຍກຽດຕໍ່ເພິ່ນເດີ້ ຄົນຊົນຊຳດທັງຫລຳຍ” 
15:12 ແລູ້ວ ເອຊຳຢຳ ໄດູ້ເວົ້ຳອີກວ່ຳ “ຊິມີຜູູ້ໜຶ່ງເກີດມຳຕຳມເຊື້ອສຳຍຂອງ ເຢ-
ຊຳຍ  ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນຊິຂຶ້ນຄອບຄອງເໜືອພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ ແລູ້ວພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ
ນັ້ນຊິວຳງໃຈໃນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນ” 
15:13 ບັດນີ້ ຂ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໃຫູ້ຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຕັມໄປ
ດູ້ວຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີ ກັບສັນຕິພຳບໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້
ເຕັມລົ້ນໄປດູ້ວຍຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງນັ້ນ ໂດຍລິດກ ຳລັງຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  
15:14 ແລູ້ວໂຕຂູ້ອຍຈັ່ງເຊື່ອໝັ້ນເຖິງພວກເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍ ວ່ຳພວກ
ເຈົ້ຳປະກອບດູ້ວຍຄວຳມດີຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມ ກັບດູ້ວຍຄວຳມຮູູ້ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃນຄູ່
ຢ່ຳງ ຈັ່ງສຳມຳດເຕືອນສະຕິເບິ່ງແຍງກັນແລະກັນໄດູ້ 
15:15 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພີ່ນູ້ອງທງັຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນບຳງເລື່ອງເຖິງເຈົ້ຳໂດຍ
ໃຊູ້ຄ ຳແຮງແໜ່ ເພື່ອເຕືອນຄວຳມຈ ຳຂອງພວກເຈົ້ຳ ກ ຍູ້ອນເລື່ອງພຣະກະລຸນຳ-
ທິຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍໄວູ້ກັບຂູ້ອຍນີ້ 
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15:16 ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ນ ຳເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄປຍັງຄົນຕ່ຳງຊຳດ  ເພື່ອຊິໄດູ້ຖວຳຍຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນໄວູ້ເປັນ
ເຄື່ອງບູຊຳ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະ
ເພິ່ນ ໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ  
15:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍມີເຫດທີ່ຊິອວດໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເລື່ອງກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງຂູ້ອຍນີ້ 
15:18 ແຕ່ວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ກ່ຳອູ້ຳງເຖິງຜົນງຳນອື່ນໆ ນອກຈຳກຜົນງຳນທີ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້
ເຮັດ ທຳງກຳນເວົ້ຳ ກັບກຳນງຳນຂອງໂຕຂູ້ອຍ ເພື່ອນ ຳຄົນຕ່ຳງຊຳດມຳເຊື່ອຟັງ 
15:19 ຄື ຂູ້ອຍຈັ່ງປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງ ຈຳກເມືອງ ເຢ-
ຣູຊຳເລັມ ອູ້ອມໄປຮອດເມືອງ ອີລີຣີກົນ  ໂດຍມີເຫດກຳນສ ຳຄັນອັນເປັນສັນຍະ-
ລັກ ກັບມະຫັດສະຈັນອັນເປັນຕຳງຶດທີ່ປຳກົດໂດຍລິດອ ຳນຳດຂອງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
15:20 ທີ່ຈິງແລູ້ວ ຂູ້ອຍພະຍຳຍຳມຕັ້ງໃຈທີ່ຊິປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດໃນໝູ້ອງໃໝ່ ຄື
ໝູ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜອອກພຣະນຳມຂອງ ພຣະຄຣິດ ມຳກ່ອນຈັກເທື່ອ ກ ເພື່ອຂູ້ອຍ
ຊິບໍ່ໄດູ້ກູ້ຳວກ່ຳຍ ກໍ່ຂຶ້ນທັບງຳນທີ່ຄົນອື່ນໄດູ້ວຳງໄວູ້ກ່ອນແລູ້ວ 
15:21 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳທ ຳນຳຍໄວູ້ກ່ອນວ່ຳ “ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜໄປປະກຳດເລື່ອງເພິ່ນ
ກ ຊິໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນ ກັບສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຮັບຟັງ ເຂົຳກ ຊິໄດູ້ເຂົ້ຳໃຈ” 
15:22 ແລູ້ວຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງຖືກຂັດຂວຳງໄວູ້ຫລຳຍ ຈັ່ງບໍ່ສຳມຳດມຳຫຳ
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ 
15:23 ແຕ່ບັດນີ້ ມັນບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຂູ້ອຍຕູ້ອງຢູ່ນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ຂູ້ອຍຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳຕັ້ງ
ຫລຳຍປີ ເລີຍປຳດຖະໜຳຢ່ຳງແຮງທີ່ຊິມຳຫຳ 
15:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ຍຳມໃດຂູ້ອຍເດິນທຳງໄປປະເທດ ສະເປນ  ຂູ້ອຍຊິແວະມຳຫຳພວກ
ເຈົ້ຳ ຫວັງວ່ຳຊິໄດູ້ມຳພໍ້ມຳເຫັນພວກເຈົ້ຳໃນຂະນະທີ່ໄປ ກັບຮັບຄວຳມປອບໂຍນ
ໃຈຈຳກພວກເຈົ້ຳນ ຳ ກ່ອນໄດູ້ເດິນທຳງຕໍ່ 
15:25 ແຕ່ໃນຂະນະນີ້ ຂູ້ອຍຊິຂຶ້ນໄປຍັງເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ໄປຮັບໃຊູ້ຊ່ອຍເຫລືອ
ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
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15:26 ຄື ພວກພີ່ນູ້ອງໃນແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ ກັບແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  ໄດູ້ເຫັນດີ
ເຫັນຊອບທີ່ຊິຖວຳຍຊັບ ສົ່ງໄປໃຫູ້ຊ່ອຍຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຕົກທຸກໄດູ້ຍຳກຢູ່ທີ່ 
ເຢຣູຊຳເລັມ  
15:27 ຄືພວກພີ່ນູ້ອງຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ ຮູູ້ສຶກດີໃຈຫລຳຍທີ່ມີໂອກຳດຊ່ອຍພີ່ນູ້ອງ
ຄົນ ຢິວ ຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ນັ້ນ ມັນກ ສົມຄວນແລູ້ວ ຄືເຂົຳເປັນໜີ້ພວກຄົນ ຢິວ 
ຍູ້ອນເຂົຳໄດູ້ຮັບຫຸູ້ນສ່ວນທຳງຈິດວິນຍຳນຈຳກຄົນ ຢິວ   ກ ຖືກແລູ້ວທີ່ພວກເຂົຳ
ຢຳກຊ່ອຍທຳງເຂົ້ຳຂອງເຄື່ອງໃຊູ້ໃນຍຳມຍຳກຂອງເຂົຳນັ້ນ 
15:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຂູ້ອຍໄປມອບແນວຖວຳຍນັ້ນໃຫູ້ພວກເຂົຳແລູ້ວ ຂູ້ອຍກ ຊິອອກ-
ເດິນທຳງໄປຍັງປະເທດ ສະເປນ  ແລູ້ວຈັ່ງແວະໄປຫຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນນ ຳ 
15:29 ແລູ້ວຂູ້ອຍໝັ່ນໃຈວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ໃຈຂູ້ອຍກ ຊິເຕັມໄປດູ້ວຍ
ພຣະພອນທຳງຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ  
15:30 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍຈັ່ງວອນຂ ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳ ກັບເຫັນແກ່ຄວຳມຮັກແພງທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຊ່ອຍອະທິຖຳນ
ເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຂູ້ອຍດູ້ວຍຄວຳມກະຕືລືລົ້ນແໜ ່
15:31 ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ພົ້ນຈຳກມືຂອງຄົນໃນເຂດ ຢູດຳຍ ຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອນັ້ນ  ກັບ
ເພື່ອໃຫູ້ກຳນຮັບໃຊູ້ຊ່ອຍຂອງຂູ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ຊິເປັນທີ່ຍອມຮັບພ -
ໃຈຂອງພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ນັ້ນ 
15:32 ເພື່ອຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິໄດູ້ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຕຳມພຣະປະ-
ສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວເຮົຳທັງສອງຝ່ຳຍຊິໄດູ້ຮັບຄວຳມເບີກບຳນແຈ່ມໃສຢູ່ດີມີ
ແຮງນ ຳກັນໃນພຣະເຈົ້ຳ 
15:33 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໂຜດໃຫູ້ມີສັນຕິພຳບ ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນເຖິ 
ອຳເມນ 

ໂຣມ ບົດທີ 16 
16:1 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍຂ ແນະນ ຳ ຟອຍເບ  ນູ້ອງສຳວຂອງເຮົຳຝ່ຳຍວິນຍຳນ ເປັນຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ເກັນເຂໄອ  
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16:2 ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບນຳງໄວູ້ໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຢ່ຳງເປັນທີ່ສົມຄວນສ ຳລັບຜູູ້
ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳແໜ່ ກັບຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຊ່ອຍນຳງໃນຄູ່ແນວທີ່ນຳງຕູ້ອງ-
ກຳນ ຍູ້ອນນຳງມີບົດບຳດຫລຳຍໃນກຳນຊ່ອຍເຫລືອຫລຳຍຄົນ ຮ່ວມທັງນຳງໄດູ້
ຊ່ອຍໂຕຂູ້ອຍນ ຳ 
16:3 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ ປີຊະກີລຳ  ກັບ ອຳກິລຳ  ຜູູ້ຮ່ວມງຳນຮັບ-
ໃຊູ້ນ ຳກັນກັບຂູ້ອຍໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
16:4 ຄືສອງຜົວເມຍນີ້ ໄດູ້ຍອມສ່ຽງຊີວິດໂຕເອງເພື່ອປູ້ອງກັນຊີວິດຂອງຂູ້ອຍ 
ຂູ້ອຍຈັ່ງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳເພື່ອເຂົຳ ກັບບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍຜູູ້ດຽວ ແຕ່ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຄູ່
ໝູ້ອງຂອງພວກຕ່ຳງຊຳດໄດູ້ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳເພື່ອເຂົຳຄືກັນ 
16:5 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່ຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງ
ເຂົຳນ ຳ ແລູ້ວຈັ່ງຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ເອປຳຍເນດ  ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍຮັກແພງ
ຫລຳຍ ເປັນຄົນທ ຳອິດທີ່ຮັບເຊື່ອໃນ ພຣະຄຣິດ ໃນແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  
16:6 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ມຳຣິອຳ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ທົນໜັກເອົຳເບົຳສູູ້ໃນ
ກຳນຊ່ອຍພວກເຮົຳຫລຳຍ 
16:7 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ອັນດຳໂຣນິໂກ  ກັບ ຢູເນຍ  ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຮ່ວມ
ຊຳດນ ຳຂູ້ອຍ ພູ້ອມທັງຖືກຈອງຈ ຳກັບຂູ້ອຍນ ຳ ຊຶ່ງເຂົຳມີຊື່ສຽງດີ ເປັນທີ່ນັບຖືໃນ
ໝູ່ພວກທູດພິເສດ ທັງເຂົຳໄດູ້ເຊື່ອໃນ ພຣະຄຣິດ ກ່ອນຂູ້ອຍນ ຳ 
16:8 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ອ ຳເພຍ  ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍຮັກແພງໃນພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ 
16:9 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ອູຣະບຳນ  ຜູູ້ຮ່ວມງຳນກັບພວກເຮົຳໃນ 
ພຣະຄຣິດ  ກັບຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ຊະຕຳຂີ ນ ຳ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍຮັກແພງຄືກັນ 
16:10 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ອະເປເລ  ຜູູ້ທີ່ມີກຳນຍອມຮັບຢ່ຳງສູງໃນ 
ພຣະຄຣິດ  ກັບຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງຄູ່ຄົນໃນເຮອືນຂອງ  ອຳຣິດໂຕບູໂລ  
ນ ຳ 
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16:11 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ເຮໂຣດີໂອນ  ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຮ່ວມຊຳດນ ຳກັນ-
ກັບຂູ້ອຍ ກັບຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງຄູ່ຄົນໃນເຮືອນຂອງ  ນຳຣະກິດ ນ ຳ ຜູູ້
ທີ່ຢູ່ໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຄືກັນ 
16:12 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ທີຝຳຍນຳ  ກັບ  ທີໂຟຊຳ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ທົນໜັກ
ເອົຳເບົຳສູູ້ໃນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ເປຊີ-
ດຳ  ຜູູ້ທີ່ເປັນຕຳຮັກແພງ ທີ່ໄດູ້ທົນໜັກເອົຳເບົຳສູູ້ໃນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຄື
ກັນ 
16:13 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ຣູໂຟ  ຜູູ້ທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ 
ກັບຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງແມຂ່ອງເຂົຳ ຊຶ່ງຂູ້ອຍຖືວ່ຳເປັນແມຂູ່້ອຍນ ຳ 
16:14 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ອຳຊິນກ ິດ   ຟະເລໂຄນ   ເຮຣະມຳ   ປະ-
ໂຕບຳ   ເຮເຣມຳ  ພູ້ອມກັບພີ່ນູ້ອງຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ກັບພວກເຂົຳນັ້ນ 
16:15 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ  ຟີໂລໂລກ  ກັບ ຢູເລຍ  ກັບ ເນເຣ  ກັບ
ນູ້ອງສຳວຂອງເຂົຳນ ຳ ກັບ ໂອລິມປຳ  ກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ກັບຄົນ
ໝູ່ນັ້ນນ ຳ 
16:16 ແລູ້ວຂ ຕູ້ອນຮັບກັນແລະກັນດູ້ວຍກຳນສ ຳຜັດແກູ້ມຕຳມທ ຳນຽມອັນບ ລິສຸດ
ນັ້ນ ຝ່ຳຍກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຄູ່ກຸ່ມຂອງ ພຣະຄຣິດ ຢູ່ທຳງນີ້ ຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງ
ພວກເຈົ້ຳນ ຳເດີ້ 
16:17 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍວອນຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄອຍຖູ້ຳສັງເກດ ຄົນ
ພວກນັ້ນໄວູ້ເດີ້ ຄືພວກທີ່ເຂົ້ຳມຳກໍ່ແນວວຸູ້ນວຳຍໃຫູ້ເກີດກຳນແຕກແຍກກັນ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ລຳງຄົນສະດຸດສະດຸູ້ງໃຈລົງ ດູ້ວຍຄ ຳສອນທີ່ຂັດກັນອອກໄປຈຳກ
ຫລັກຄ ຳສອນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ມຳແລູ້ວນັ້ນ ຈັ່ງໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງບໍ່ໃຫູ້ຄົບກັນກັບ
ເຂົຳເລີຍເດີ້ 
16:18 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄົນຈ ຳພວກນີ້ບໍ່ໄດູ້ຮັບໃຊູ້ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ແຕ່ໄດູ້ເຫັນ
ແກ່ທູ້ອງຂອງໂຕເອງຕ່ຳງຫຳກ ກັບໄດູ້ລໍ້ລວງຄົນໃຫູ້ຫລົງເຊື່ອ ຊັກຊວນດູ້ວຍຄ ຳ
ອ່ອນຫວຳນທີ່ເປັນຕຳຟັງ 
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16:19 ຄືກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນໄດູ້ເລື່ອງລືໄປຮອດຄົນທັງ-
ປວງແລູ້ວ ຂູ້ອຍຈັ່ງມີຄວຳມຍິນດີຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳຂູ້ອຍຢຳກເຕືອນ
ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ໃຫູ້ເປັນຄົນຊ ຳນຳນສະຫລຳດມີປັນຍຳໃນທຳງດີງຳມ ແລູ້ວໃຫູ້ບ ລິ-
ສຸດໃນທຳງຊົ່ວເດີ້ 
16:20 ແລູ້ວໃນເວລຳບໍ່ຊູ້ຳບໍ່ໂດນ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໃຫູ້ສັນຕິພຳບ ຊິປຳບປຳມບຸກໂຈມຕີ 
ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນຢູ່ໃຕູ້ຕີນຂອງພວກເຈົ້ຳຊະ ສຸດທູ້ຳຍນີ້ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳ-
ທິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳ ເຖີດ ອຳເມນ 
16:21 ຝ່ຳຍ ຕີໂມທຽວ  ຜູູ້ຮ່ວມງຳນກັບຂູ້ອຍ ພູ້ອມທັງ ລູກີໂອ  ກັບ ຢຳຊົນ  ກັບ ໂສ-
ຊີປຳໂທ  ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຮ່ວມຊຳດຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ ຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກ
ເຈົ້ຳ 
16:22 ແລູ້ວຂູ້ອຍນີ້ ກັບ  ເຕຣະຕຽວ  ຜູູ້ຂຽນຈົດໝຳຍສະບັບນີ້ໃຫູ້ ຈັ່ງຂ ຝຳກຄວຳມ
ຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນ ຳ 
16:23 ແລູ້ວ  ຄຳໂຢ  ເຈົ້ຳຂອງເຮືອນ ກັບເຈົ້ຳພຳບຂອງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງໄດູ້ເປັນເຈົ້ຳພຳບ
ປະຊຸມຂອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່ຕຸູ້ມໂຮມຢູ່ຫັ້ນນ ຳ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກ
ເຈົ້ຳ ແລູ້ວ  ເອຣະຊະໂຕ  ຜູູ້ເປັນນຳຍຄັງເມືອງ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດນ ຳ ກັບ  
ກູອຳໂຕ  ຜູູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງໃນຄວຳມເຊື່ອ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຄືກັນ 
16:24 ຂ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເຖິ 
ອຳເມນ 
16:25 ບັດນີ້ ຂ ຖວຳຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ສຳມຳດກະລຸນຳຕັ້ງພວກເຈົ້ຳ
ທັງຫລຳຍໄວູ້ໃຫູ້ໝັ້ນຄົງຕຳມຂ່ຳວປະເສີດຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ ຄືກຳນປະກຳດເລື່ອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຕຳມແຜນງຳນອັນເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້ຳຊຶ່ງປິດບັງໄວູ້ຕັ້ງແຕ່
ສູ້ຳງໂລກມຳ 
16:26 ແຕ່ໃນຍຳມນີ້ໄດູ້ຮັບກຳນເປີດເຜີຍໃຫູ້ໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນແລູ້ວ ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ທີ່
ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງໄດູ້ທ ຳນຳຍໄວູ້ນັ້ນ ຈັ່ງປ່ຳວປະກຳດໃຫູ້ຄູ່ປະຊຳຊຳດ 
ຕຳມຄ ຳບັນຊຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດເປັນນິດ  ເພື່ອໃຫູ້ພວກ-
ເຂົຳທັງຫລຳຍຫັນມຳເຊື່ອຟັງຈັ່ງຮັບເຊື່ອ 



501   
16:27 ແດ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ມີປັນຍຳສູງສຸດແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຈັ່ງຂ ຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີໂດຍທຳງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ອຳເມນ 
[ຂຽນເຖິງຊາວ ໂຣມ  ຈາກເມືອງ ໂກຣິນໂທ  ກັບສົ່ງໂດຍ ຟອຍເບ  ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ພີ່ນູ້ອງໃນກ ່ມ

ຜ ູ້ເຊື່ອຢ ່ເມືອງ ເກັນເຂໄອ ] 

1 ໂກຣິນໂທ 
1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ໂປໂລ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນເອີ້ນມຳ ຕັ້ງໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ໂດຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ກັບຈຳກນຳຍ ໂຊຊະເຖນ  ຜູູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງ
ຂອງເຮົຳນ ຳ 
1:2 ຮຽນ ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຢູ່ເມືອງ ໂກຣິນໂທ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະໃຫູ້-
ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳໃຫູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ຮ່ວມກັນກັບຄົນອື່ນໆ ຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງທີ່ອອກນຳມຂອງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
1:3 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບສັນຕິພຳບຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງພວກເຮົຳ ກັບ
ຈຳກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳນ ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເດີ້ 
1:4 ຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍເພື່ອພວກເຈົ້ຳຢູ່ຕະຫລອດ ຍູ້ອນພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ໂດຍ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:5 ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຄົບບ ລິບູນແລູ້ວໂດຍເພິ່ນ ທັງໃນທຳງຄວຳມເວົ້ຳກັບທຳງຄວຳມ
ຮູູ້ໃນຄູ່ຢ່ຳງ 
1:6 ໂດຍວ່ຳ ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕັ້ງໝັ້ນໃນພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
1:7 ຄືວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຂຳດພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນຈຳກພຣະເຈົ້ຳຈັກ
ແນວເລີຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້ຳຄອຍຖູ້ຳກຳນສະເດັດມຳຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງພວກເຮົຳ 
1:8 ເພິ່ນກ ຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳໝັ້ນຄົງຢູ່ຈົນຮອດທີ່ສຸດ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີໝູ້ອງຕິໃນມື້ສະ-
ເດັດມຳຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ 
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1:9 ຄືພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ສັດຊື່ ເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເຂົ້ຳມຳມີຄວຳມສ ຳ-
ພັນກັບ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
1:10 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ບັດນີ້ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ຮູ້ອງເຈົ້ຳໃນນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ເພື່ອຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເວົ້ຳໃນທຳງດຽວກັນ ບໍ່ມີກຳນແຕກແຍກ
ກັນ ແຕ່ຂ ໃຫູ້ຄືນດີກັນ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນທຳງຄວຳມຄຶດເຫັນ ກັບກຳນ
ຕັດສິນນ ຳ 
1:11 ຄື ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ມີຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນຳງ ຂະໂລເອ ໄດູ້ເວົ້ຳສູ່ຂູ້ອຍຟັງວ່ຳ ໄດູ້
ມີກຳນແຕກແຍກທຸ່ມຖຽງກັນໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳ 
1:12 ຂູ້ອຍໝຳຍເຖິງວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍເປັນລູກສິດຂອງ 
ໂປໂລ ” ແໜ່ “ຂູ້ອຍເປັນລູກສິດຂອງ ອຳໂປໂລ ” ແໜ່ “ຂູ້ອຍເປັນລູກສິດຂອງ 
ເກຟຳ ” ແໜ່ “ຂູ້ອຍເປັນລູກສິດຂອງ ພຣະຄຣິດ ” ແໜ່ 
1:13  ພຣະຄຣິດ ແບ່ງອອກເປັນຫລຳຍອົງແລູ້ວບໍ້ ຫລື ແມ່ນ ໂປໂລ ບໍ້ທີ່ຖືກຄຶງເພື່ອ
ພວກເຈົ້ຳ ຫລື ແມ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບບັບຕິດສະມຳຈຸ່ມນໍ້ຳໃນນຳມຂອງ ໂປໂລ ບໍ້ 
1:14 ຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ບັບຕິດສະມຳຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດໃນ
ພວກເຈົ້ຳເລີຍ ເວັ້ນແຕ່ນຳຍ ກີສະໂປ ກັບນຳຍ ຄຳໂຢ ເທຳົນັ້ນ 
1:15 ຈັ່ງບໍ່ມີຜູູ້ໃດສຳມຳດເວົ້ຳໄດູ້ວ່ຳ ຂູ້ອຍນີ້ໄດູ້ເຮັດພິທີບັບຕິດສະມຳຈຸ່ມນໍ້ຳໃນ
ນຳມຂອງຂູ້ອຍ 
1:16 ເອີ້ ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຂູ້ອຍເຄີຍໃຫູ້ບັບຕິດສະມຳຈຸ່ມນໍ້ຳໃຫູ້ຄົນໃນເຮືອນຂອງ ສະ-
ເຕຟຳນຳ ນ ຳ ນອກຈຳກຄົນໝູ່ນີ້ແລູ້ວ ຂູ້ອຍຈື່ບໍ່ໄດູ້ວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ໃຫູ້ບັບຕິດສະມຳ
ໃຫູ້ຜູູ້ໃດອີກ 
1:17 ຍູ້ອນວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ຂູ້ອຍໄປເພື່ອໃຫູ້ປະກອບພິທີຮັບບັບຕິດສະມຳ
ຈຸ່ມນໍ້ຳດອກ ແຕ່ເພື່ອໃຫູ້ປະກຳດເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດ ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນເພື່ອມຳເວົ້ຳ
ດູ້ວຍຄ ຳສະຫລຽວສະຫລຳດອັນປະກອບ ດູ້ວຍພູມິປັນຍຳ  ບໍ່ຊັ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳເລື່ອງ
ໄມູ້ກຳງແຂນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ອຳດ ຊິບໍ່ປະໂຫຍດໄປຊື່ໆ 
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1:18 ຄືກຳນປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ ເປັນເລື່ອງໂງ່ ສ ຳລັບຄົນ-
ທີ່ພວມຊິພິນຳດໄປ ແຕ່ວ່ຳສ ຳລັບພວກເຮົຳທີ່ພວມຊິລອດພົ້ນນັ້ນ ກ ເປັນເລື່ອງ
ລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:19 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ເຮົຳຊິທ ຳລຳຍສະຕິປັນຍຳຂອງຄົນມີປັນຍຳໃຫູ້
ໝົດໄປ ກັບຊິເຮັດໃຫູ້ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຂອງຄົນສະຫລຳດໃຫູ້ສູນສິ້ນໄປນ ຳ” 
1:20 ພວກເຈົ້ຳປັນຍຳຢູ່ໄສບັດນີ້ ພວກຜູູ້ຂຽນໜັງສືເກັ່ງໆ ຢູ່ໄສ ພວກນັກໂຕູ້ບັນຫຳ
ຂອງຍຸກນີ້ຢູ່ໄສ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ປັນຍຳວຊິຳຄວຳມຮູູ້ຝ່ຳຍໂລກນີ້ ໃຫູ້
ມັນໂງ່ໄປ 
1:21 ຄືຕັ້ງແຕ່ສະຕິປັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ມຳປຳກົດແລູ້ວ ຊຳວໂລກບໍ່ສຳມຳດ
ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍ ໂດຍປັນຍຳຂອງໂຕເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນພ ໃຈທີ່ຊິໂປດ
ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອໃຫູ້ລອດພົ້ນ ໂດຍທຳງກຳນປະກຳດເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດ ຊຶ່ງຄົນສະ-
ຫລຳດນັ້ນວ່ຳເປັນເລື່ອງໂງ່ຊື່ໆ 
1:22 ຄືພວກຄົນ ຢິວ ຢຳກເຫັນເຫດກຳນແນວສ ຳຄັນ ແລູ້ວພວກຄົນເກຣັກກ ຊອກ-
ຫຳແຕ່ປັນຍຳຄວຳມຮູູ້ 
1:23 ແຕ່ພວກເຮົຳປະກຳດແຕ່ເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ຜູູ້ໄດູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ  
ເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫູ້ພວກຄົນ ຢິວ ສະດຸດ ກັບເປັນເລື່ອງທີ່ພວກຄົນເກຣັກຖືວ່ຳໂງ່ 
1:24 ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳນັ້ນ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນພວກຄົນ ຢິວ ກ ດີ 
ຫລືຊິເປັນພວກຄົນເກຣັກກ ຢ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ເປັນລິດທຳນຸພຳບກັບພຣະປັນຍຳ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳສ ຳລັບເຂົຳທງັຫລຳຍ 
1:25 ຍູ້ອນວ່ຳ ເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເຂົຳວ່ຳໂງ່ນັ້ນ ກ ຍັງມີປັນຍຳກະຈັກກະຈຳຍ
ແຮງຫລຳຍກວ່ຳຂອງມະນຸດ ກັບເລື່ອງຂອງເພິ່ນທີ່ເຂົຳວຳ່ອ່ອນແອ ກ ຍັງມີພະລັງ
ອ ຳນຳດແຮງຫລຳຍກວ່ຳຂອງມະນຸດຊະອີກ 
1:26 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເບິ່ງແໜ່ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້
ເຊີນພວກເຈົ້ຳມຳນັ້ນ ກ ມີນູ້ອຍຄົນທີ່ໂລກຍອມຮັບວ່ຳເປັນຄົນເກັ່ງມີປັນຍຳສູງ 
ກັບມີນູ້ອຍຄົນທີ່ວ່ຳມີອ ຳນຳດຫລຳຍ ກັບນູ້ອຍຄົນທີ່ວ່ຳມີຕະກູນສູງເປັນຂຸນນຳງ 
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1:27 ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ເລືອກເອົຳແນວທີ່ໂລກຖືວ່ຳໂງ່ ເພື່ອຊິເຮັດໃຫູ້ຄົນມີ
ປັນຍຳຝ່ຳຍໂລກນີ້ຈົນປັນຍຳໄປ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ເລືອກເອົຳແນວທີ່ໂລກຖືວ່ຳອ່ອນ-
ແອ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄົນທີ່ມີອ ຳນຳດສູງອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳໄປເລີຍ 
1:28 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກແນວທີ່ໂລກຖືວ່ຳທ ຳມະດຳສຳມັນ ກັບໄດູ້ເລືອກແນວ
ທີ່ຖືກດູໝິ່ນເຍຳະເຍີ້ຍ ທັງໄດູ້ເລືອກແນວທີ່ໂລກຖືວ່ຳບໍ່ສ ຳຄັນອີຫຍັງ ເພື່ອຊິເຮັດ
ໃຫູ້ແນວຊຶ່ງໂລກຖື ໃຫູ້ມັນສູນສິ້ນໄປ 
1:29 ເພື່ອຊິບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດອວດໂຕຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍ 
1:30 ຄືໂດຍພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ຢູ່ໃນອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແມ່ນຜູູ້ທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງໃຫູ້ເປັນປັນຍຳຂອງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ເປັນຜູູ້ໃຫູ້ເຮົຳເປັນຄົນຊອບ-
ທ ຳຖືກຕູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ທີ່ແຍກເຮົຳອອກໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະ
ເພິ່ນ ພູ້ອມທັງເປັນຜູູ້ທີ່ໄຖ່ໂທດໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍນ ຳ 
1:31 ເພື່ອໃຫູ້ເປັນໄປຕຳມຄ ຳທີ່ມີຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ຊິອວດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ອວດໃນ
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ” 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 2 
2:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຕອນຂູ້ອຍມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ມຳເປັນພະ-
ຍຳນໃນກຳນປະກຳດເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍໃຊູ້ຄ ຳເວົ້ຳອັນສະຫລຽວ
ສະຫລຳດ  ຫລືດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳອັນຊ ຳນຳນ 
2:2 ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍຕັ້ງໃຈຊິບໍ່ມຳເວົ້ຳເລື່ອງຫຍັງໃນໝູພ່ວກເຈົ້ຳເລີຍ ເວັ້ນແຕ່ເລື່ອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບກຳນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ 
2:3 ແລູ້ວຕອນຍຳມຂູ້ອຍມຳຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ອ່ອນກ ຳລັງ ທັງຢູ້ຳນຮອດ
ໂຕສັ່ນ 
2:4 ແລູ້ວຄ ຳເວົ້ຳກັບກຳນປະກຳດຂອງຂູ້ອຍຕອນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄ ຳຊັກຊວນທີ່ເຕັມ
ໄປດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳຂອງມະນຸດດອກ  ແຕ່ປະກອບດູ້ວຍກຳນສ ຳແດງຂອງ 
ພຣະວິນຍຳນ  ກັບລິດອ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
2:5 ເພື່ອວ່ຳຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຕິປັນຍຳຂອງມະນຸດ ແຕ່
ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບລິດອ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ຳຕ່ຳງຫຳກ 
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2:6 ຈັ່ງໃດກ ຢ່ຳ ພວກເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳກັບຄົນທີ່ເປັນຜູູ້ໃຫຍແ່ລູ້ວ ໂດຍໃຊູ້ຄ ຳປັນຍຳ 
ແຕ່ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ປັນຍຳທຳງໂລກນີ້ ຫລືປັນຍຳຂອງຜູູ້ປົກຄອງໃນໂລກນີ້ ຊຶ່ງປັນ-
ຍຳແນວນັ້ນຊິສູນສິ້ນໄປ 
2:7 ແຕ່ພວກເຮົຳເວົ້ຳໃນທຳງປັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນຄວຳມເລິກລັບ ຄືປັນ-
ຍຳທີ່ຖືກປິດຊ່ອນໄວູ້ນັ້ນ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຊິສູ້ຳງໂລກ ກ 
ເພື່ອສັກສີຂອງພວກເຮົຳ 
2:8 ຊຶ່ງບໍ່ມີຜູູ້ປົກຄອງຄົນໃດໃນໂລກນີ້ໄດູ້ຮູູ້ຈັກປັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນເລີຍ ຍູ້ອນ
ວ່ຳຄັ່ນຮູູ້ຈັກແລູ້ວ ເຂົຳຄືຊິບໍ່ໄດູ້ຄຶງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ 
ໄວູ້ທີ່ໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນດອກ 
2:9 ຄືກັນກັບທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ແນວທີ່ຕຳບໍ່ເຄີຍເຫັນ ແນວທີ່ຫູບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນ 
ກັບແນວທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້ຳໃນໃຈຂອງມະນຸດ ແມ່ນແນວນັ້ນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້
ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຮັກແພງເພິ່ນ” 
2:10 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດເຜີຍ ແນວໝູນ່ີ້ໃຫູ້ກັບພວກເຮົຳໂດຍທຳງ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ຂອງເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນຢັ່ງຮູູ້ໝົດຄູ່ແນວ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຄວຳມລໍ້ຳ
ເລິກຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງຮູູ້ 
2:11 ຄືແມ່ນໃຜສຳມຳດຮູູ້ຈັກແນວຄວຳມຄຶດຂອງມະນຸດໄດູ້ນອກຈຳກຈິດວິນຍຳນ
ຂອງມະນຸດຜູູ້ນັ້ນ  ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດຮູູ້ຈັກແນວຄວຳມຄຶດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ ນອກຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເພິ່ນເອງ 
2:12 ບັດນີ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ຮັບວິນຍຳນແລູ້ວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວິນຍຳນທຳງໂລກນີ້ 
ຄືເປັນ ພຣະວິນຍຳນ ຊຶ່ງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກແນວຕ່ຳງໆ 
ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
2:13 ຄືແນວນັ້ນທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກມຳແລູ້ວ  ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍຖູ້ອຍຄ ຳຕຳມປັນຍຳ
ຂອງມະນຸດທີ່ເຂົຳສອນກັນໄວູ້ ແຕ່ດູ້ວຍຖູ້ອຍຄ ຳຊຶ່ງ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດໄດູ້
ສອນ ຄືເປັນກຳນເອົຳຄວຳມຈິງຝ່ຳຍວິນຍຳນມຳປຽບທຽບກັນກັບແນວຝ່ຳຍວິນ-
ຍຳນ 
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2:14 ແຕ່ວ່ຳມະນຸດທ ຳມະດຳນັ້ນ ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິຮັບເອົຳຄວຳມຈິງຝ່ຳຍ ພຣະວິນ-
ຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນເຂົຳຖືວ່ຳມັນເປັນເລື່ອງໂງ່  ຄືໃຈຂອງເຂົຳບໍ່
ສຳມຳດຮັບຮູູ້ໄດູ້ເລີຍ  ຍູ້ອນວ່ຳກຳນທີ່ຊິເຂົ້ຳໃຈຄວຳມຈິງຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ນັ້ນ ກ 
ຕູ້ອງສ ຳຜັດດູ້ວຍຈິດວິນຍຳນ 
2:15 ຄືມະນຸດຜູູ້ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍວິນຍຳນ ສຳມຳດວິເຄຳະໝົດຄູ່ແນວໄດູ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສຳ-
ມຳດວິເຄຳະໃຈຂອງເຂົຳຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ເລີຍ 
2:16 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ “ແມ່ນໃຜແໜ່ ທີ່ຮູູ້ຈັກຄວຳມນຶກຄຶດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  
ເພື່ອຊິແນະນ ຳສັ່ງສອນໃຫູ້ເພິ່ນໄດູ້”  ແຕ່ພວກເຮົຳໄດູ້ມີຄວຳມນຶກຄຶດຂອງ ພຣະ-
ຄຣິດ ແລູ້ວ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3 
3:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳຄືກັນກັບເວົ້ຳກັບຜູູ້
ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍວິນຍຳນ  ແຕ່ຕູ້ອງເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳຄືກັບຄົນຜູູ້ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ຄືເວົ້ຳ
ກັບຄົນຍັງເປັນເດັກນູ້ອຍໃນ ພຣະຄຣິດ  
3:2 ຄືຂູ້ອຍຕູ້ອງເອົຳນໍ້ຳນົມມຳລູ້ຽງພວກເຈົ້ຳແທນທີ່ຊິເອົຳແນວກິນແບບແຂງຂອງ
ຜູູ້ໃຫຍ່ມຳລູ້ຽງ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນພູ້ອມທີ່ຊິຮັບເອົຳໄດູ້  ກັບເຖິງແມ່ນ
ຕອນນີ້ ພວກເຈົ້ຳຍັງຮັບເອົຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
3:3 ຄື ພວກເຈົ້ຳຍັງຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ  ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຍັງອິດສຳກັນ ກັບມີກຳນ
ໂຕູ້ຖຽງແຕກແຍກກັນ  ນັ້ນສະແດງວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ແລູ້ວຍັງໃຊູ້
ຊີວິດຕຳມນິໄສມະນຸດເກົ່ຳ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
3:4 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄົນໜຶ່ງຊິເວົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍເປັນລູກສິດຂອງ ໂປໂລ ” ແລູ້ວກ ມີອີກຄົນ
ໜຶ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ຂູ້ອຍນີ້ເປັນລູກສິດຂອງ ອຳໂປໂລ ” ຄັ່ນເປັນຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນພວກ
ເຈົ້ຳຢູ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງບໍ້ 
3:5  ໂປໂລ ນັ້ນແມ່ນໃຜ ແລູ້ວ  ອຳໂປໂລ  ແມ່ນໃຜ  ບໍ່ແມນ່ເຂົຳເປັນແຄ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ບໍ້ 
ທີ່ມຳເວົ້ຳຂ່ຳວປະເສີດ  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ເຊື່ອ ຕຳມທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ໂປດ
ກ ຳນົດໄວູ້ໃຫູ້ຄູ່ຄົນແລູ້ວ 
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3:6 ຄືຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ ໄດູ້ມຳປຸກ  ແລູ້ວ ອຳໂປໂລ ນັ້ນ  ລຳວ ໄດູ້ມຳຫົດນໍ້ຳ ແຕ່ແມ່ນ
ພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ທີ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດດອກອອກຜົນທະວຂີຶ້ນ 
3:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນທີ່ປຸກກັບຄົນທີ່ຫົດນໍ້ຳກ ບໍ່ສ ຳຄັນອີຫຍັງດອກ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່
ເຮັດໃຫູ້ເກີດດອກອອກຜົນທະວີຂຶ້ນນັ້ນ ເປັນຜູູ້ທີ່ສ ຳຄັນ 
3:8 ບັດນີ້ ຄົນທີ່ປຸກກັບຄົນທີ່ຫົດນໍ້ຳກ ເປັນພວກດຽວກັນ ແຕ່ຄູ່ຄົນກ ຊິໄດູ້ຮັບລຳງ-
ວັນເປັນຄ່ຳຕອບແທນຂອງແຕ່ລະຄົນຕຳມທີ່ໂຕໄດູ້ເຮັດ 
3:9 ຄືວ່ຳ ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍເປັນຜູູ້ຮ່ວມງຳນນ ຳກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳ
ເປັນໄຮນ່ຳ ກັບເປັນຕຶກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:10 ແລູ້ວໂດຍພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຂູ້ອຍນັ້ນ  
ຂູ້ອຍຈັ່ງວຳງຮຳກຖຳນລົງແລູ້ວ ຄືກັນກັບສະຖຳປະນິກຜູູ້ຊ ຳນຳນ ແລູ້ວຄົນຜູູ້ອື່ນ
ກ ເປັນຜູູ້ກໍ່ກັນຂຶ້ນ ແຕ່ວ່ຳຂ ໃຫູ້ແຕ່ລະຄົນລະວັງໃຫູ້ດີ ວ່ຳເຂົຳຊິກໍ່ຂຶ້ນມຳແບບໃດ 
3:11 ຍູ້ອນວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜຊິວຳງຮຳກຖຳນອື່ນໄດູ້ອີກເລີຍ ນອກຈຳກທີ່ໄດູ້ວຳງໄວູ້ແລູ້ວ 
ແລູ້ວຮຳກຖຳນນັ້ນ ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
3:12 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິກໍ່ອີຫຍັງຂຶ້ນເທິງຮຳກຖຳນນັ້ນ ບໍ່ວ່ຳຊິກໍ່ດູ້ວຍທອງຄ ຳ ເງິນ 
ເພັດພອຍ ໄມູ້ ຫຍູ້ຳແຫູ້ງ ຫລືເຟືອງກ ຕຳມ 
3:13 ກຳນງຳນຂອງແຕ່ລະຄົນຊິຖືກເປີດເຜີຍ ຍູ້ອນວ່ຳມື້ທີ່ຊິມຳຮອດຫັ້ນ ຊິສ ຳແດງ
ໃຫູ້ເຫັນຢ່ຳງຊັດເຈນ ຄືຊິຖືກເປີດເຜີຍດູ້ວຍໄຟ ແລູ້ວໄຟນັ້ນຊິພິສູດໃຫູ້ເຫັນວ່ຳ
ກຳນງຳນຂອງແຕ່ລະຄົນມີຄຸນຄ່ຳສໍ່ຳໃດ 
3:14 ຄັ່ນກຳນງຳນຂອງຜູູ້ໃດທີ່ກໍ່ຂຶ້ນນັ້ນຊິທົນໄຟຄົງຢູ່ໄດູ້ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິໄດູ້ຮັບລຳງວັນ
ເປັນຄ່ຳຕອບແທນ 
3:15 ແລູ້ວຄັ່ນກຳນງຳນຂອງຜູູ້ໃດຖືກເຜົຳໄໝູ້ໄປ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິມີກຳນເສຍຫຳຍ ແຕ່ໂຕ
ເຂົຳເອງກ ຊິລອດພົ້ນ ຄືກັນກັບລອດຈຳກໄຟ 
3:16 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ວ່ຳເຈົ້ຳເປັນວິຫຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ
ເພິ່ນໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ 
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3:17 ແລູ້ວຄັ່ນແມ່ນຜູູ້ໃດທ ຳລຳຍວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິທ ຳລຳຍຜູູ້ນັ້ນ 
ຍູ້ອນວິຫຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນທີ່ສັກສິດບ ລິສຸດ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ເປັນວິຫຳນນັ້ນ
ເອງ 
3:18 ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຫລອກລວງໂຕເອງເດີ້ ຄືຄັ່ນຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳໂຕເອງເປັນ
ຄົນມີປັນຍຳຕຳມຍຸກນີ້ ຈັ່ງໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຍອມເປັນຄົນໂງ່ຈັ່ງຊິເປັນຄົນມີປັນຍຳອັນແທູ້
ຈິງໄດູ້ 
3:19 ຍູ້ອນວ່ຳ ປັນຍຳຂອງໂລກນີ້ເປັນຄວຳມໂງ່ສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳ  ດູ້ວຍມີຄ ຳຂຽນ-
ໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ເພິ່ນຈັບພວກເຈົ້ຳປັນຍຳດູ້ວຍກົນອຸບຳຍຂອງເຂົຳເອງ” 
3:20 ແລູ້ວມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ອີກວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເພິ່ນຢັ່ງຮູູ້ເຖິງຄວຳມນຶກຄຶດຂອງ
ພວກເຈົ້ຳປັນຍຳ ວ່ຳມັນບໍ່ເປັນສຳລະປະໂຫຍດອີຫຍັງເລີຍ” 
3:21 ຈັ່ງຊັ້ນຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຍົກຍູ້ອງອວດໃນໂຕຄົນ  ຍູ້ອນວ່ຳໝົດຄູ່ແນວເປັນຂອງ
ພວກເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ 
3:22 ແລູ້ວ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນ ໂປໂລ ກ ດີ   ອຳໂປໂລ  ກ ດີ   ເກຟຳ  ກ ດີ  ຫລືໂລກ ຫລືຊີ-
ວິດ ຫລືຄວຳມຕຳຍ ຫລືເປັນແນວໃນປະຈຸບັນນີ້ ຫລືແນວທີ່ຊິມີມຳໃນອະນຳຄົດກ 
ຕຳມ  ແນວໝູນ່ີ້ກ ເປັນຂອງພວກເຈົ້ຳໝົດຢູ່ແລູ້ວ 
3:23 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເປັນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ແລູ້ວ ພຣະຄຣິດ ກ ເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 4 
4:1 ໃຫູ້ຄູ່ຄົນຖືກັນວ່ຳ ພວກເຮົຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະຄຣິດ  ກັບເປັນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ
ແນວລໍ້ຳເລິກຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
4:2 ຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ຜູູ້ທີ່ຊິເປັນຜູູ້ເບິ່ງແຍງນັ້ນ ຊິຕູ້ອງເປັນຄົນຈົ່ງຮັກພັກດີ 
4:3 ແລູ້ວສ ຳລັບຂູ້ອຍນີ້ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳຫລຄົືນຜູູ້ໃດກ ຢ່ຳ  ຊິຕັດສິນໂຕຂູ້ອຍ 
ຂູ້ອຍຖືວ່ຳເປັນເລື່ອງນູ້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນໂຕຂູ້ອຍກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນໂຕເອງເລີຍ 
4:4 ຍູ້ອນວ່ຳ ສ ຳລັບຂູ້ອຍແລູ້ວ ຈິດສ ຳນຶກຂອງຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຟູ້ອງວ່ຳຂູ້ອຍມີແນວຜິດ-
ພຳດອີຫຍັງເລີຍ  ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຖືວ່ຳຂູ້ອຍຖືກຕູ້ອງຈັ່ງຊີ້ດອກ ຍູ້ອນວ່ຳ
ແມ່ນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ຕັດສິນໂຕຂູ້ອຍ 
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4:5 ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຈົ້ຳບໍ່ຄວນຊິຕັດສິນອີຫຍັງກ່ອນຊິຮອດຍຳມ ຄືຈົນກວ່ຳພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳຊິສະເດັດມຳ ຜູູ້ເພິ່ນຊິເປີດເຜີຍແນວທີ່ຖືກປິດຊ່ອນໄວູ້ຢູ່ໃນຄວຳມມືດ
ໃຫູ້ມັນແຈູ້ງອອກໝົດ ກັບຊິເປີດເຜີຍຄວຳມນຶກຄຶດໃນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນນ ຳ 
ແລູ້ວໃນບັດນັ້ນ ຄ ຳຊົມເຊີຍທີ່ຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ຮັບນັ້ນກ ຊິມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
4:6 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ແນວທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ເອົຳມຳເວົ້ຳນີ້ ຂູ້ອຍເວົ້ຳເຖິງໂຕເອງກັບ 
ອຳໂປໂລ ເປັນໂຕຢ່ຳງ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ  ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ຈຳກພວກ
ເຮົຳ ວ່ຳບໍ່ຄວນຊິຍົກຍູ້ອງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເກີນກວ່ຳທີ່ມີຂຽນໄວູ້ນັ້ນ ກ ເພື່ອບໍ່ມີໃຜ
ຍົກຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງເໜືອຜູູ້ອື່ນເດີ້ 
4:7 ຄືແມ່ນຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດໃຫູ້ເຈົ້ຳດີເດັ່ນກວ່ຳຄົນອື່ນ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳມີອີຫຍັງທີ່ເຈົ້ຳບໍ່
ໄດູ້ຮັບມຳ ແລູ້ວຄັ່ນໄດູ້ຮັບມຳ ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຈັ່ງອວດຄືບໍ່ໄດູ້ຮັບມຳເລີຍ 
4:8 ພວກເຈົ້ຳອິ່ມໜ ຳສຸກສະບຳຍແລູ້ວນໍ້ ພວກເຈົ້ຳຮັ່ງມີແລູ້ວນໍ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ປົກ-
ຄອງຄືກະສັດແລູ້ວນໍ້ ຄືພວກເຮົຳບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມນ ຳເນຳະ ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ຂຶ້ນບັນລັງປົກຄອງອີຫລີ  ເພື່ອເຮົຳຊິໄດູ້ຂຶ້ນປົກຄອງນ ຳກັນກັບເຈົ້ຳ 
4:9 ຄື ຂູ້ອຍຄຶດວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງພວກເຮົຳຜູູ້ເປັນທູດພິເສດໄວູ້ຢູ່ທູ້ຳຍໝູ່ ພ ຄືຄົນ
ຖືກປັບໂທດຮອດຕຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຮົຳຖືກມອງເປັນຄົນແປກປະຫລຳດ ເປັນທີ່
ຜິດສັງເກດຕໍ່ໂລກ ຕໍ່ເທວະທູດ ພູ້ອມທັງຕໍ່ຄົນອື່ນໆ ນ ຳ 
4:10 ພວກເຮົຳເປັນຄົນໂງ່ບູ້ຳເບົຳປັນຍຳຍູ້ອນເຫັນແກ່ ພຣະຄຣິດ   ແຕ່ຝ່ຳຍພວກ
ເຈົ້ຳເປັນຄົນມີປັນຍຳຫລຳຍ  ພວກເຮົຳເປັນຄົນອ່ອນກ ຳລັງ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ
ເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ ພວກເຮົຳເປັນຄົນອັບປະຍົດ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມີກຽດສູງ 
4:11 ແມ່ນແຕ່ບັດນີ້ ພວກເຮົຳກ ຍັງຫິວເຂົ້ຳຫິວນໍ້ຳ  ທັງຂຳດແນວນຸ່ງທີ່ດີ ຖືກບຽດ-
ບຽນຂູ້ຽນຕີ ບໍ່ມີໝູ້ອງຢູ່ອຳໄສເປັນຫລັກເປັນແຫລ່ງເລີຍ 
4:12 ເອີ້ ພວກເຮົຳເຮັດງຳນໜກັດູ້ວຍມືໂຕເອງ ບັດຖືກດ່ຳພວກເຮົຳກ ອວຍພອນ 
ບັດຖືກຂົ່ມເຫງພວກເຮົຳກ ອົດທົນເອົຳ 
4:13 ບັດຖືກຄົນວ່ຳໃສ່ຮູ້ຳຍໃສ່ຄວຳມ  ພວກເຮົຳກ ອູ້ອນວອນຂ ຮູ້ອງເອົຳ  ພວກເຮົຳ
ກ ກຳຍເປັນກຳກເປັນເດນຂອງໂລກ ຄື ເສດ ຂອງຄູ່ຢ່ຳງຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້ເລີຍ 
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4:14 ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຽນແນວນີ້ເພື່ອຊິໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳດອກ ແຕ່ໄດູ້ຂຽນ
ເພື່ອຊິເຕືອນສະຕິໃນຖຳນະທີ່ພວກເຈົ້ຳເປັນລູກທີ່ຮັກແພງຂອງຂູ້ອຍ 
4:15 ຄື ເຖິງແມ່ນພວກເຈົ້ຳຊິມີຄູໃນ ພຣະຄຣິດ ເປັນພັນເປັນໝື່ນກ ຕຳມ ພວກເຈົ້ຳ
ມີແຕ່ຂູ້ອຍແຕ່ຜູູ້ດຽວທີ່ເປັນພໍ່ ຍູ້ອນວ່ຳແມ່ນຂູ້ອຍນີ້ ທີ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມີກຳນເກີດໃ
ໝ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໂດຍທຳງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ 
4:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດ ຳເນິນຕຳມຢ່ຳງຂູ້ອຍໄປ 
4:17 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ຂູ້ອຍຈັ່ງໃຊູ້ ຕີໂມທຽວ ລູກທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ຈົ່ງຮັກ-
ພັກດີໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອຊິເຕືອນຄວຳມຈ ຳພວກເຈົ້ຳ ເຖິງ
ແບບຢ່ຳງຊີວິດຂອງຂູ້ອຍໃນ ພຣະຄຣິດ  ຕຳມທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ສອນໃນຄູ່ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ຄູ່
ໝູ້ອງ 
4:18 ບັດນີ້ ໄດູ້ມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳທີ່ມີໃຈຜະຫຍອງ ມີທ່ຳທີ່ຄືກັບວ່ຳຂູ້ອຍຊິ
ບໍ່ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ 
4:19 ແຕ່ຄັ່ນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ຂູ້ອຍມຳ ຂູ້ອຍຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳໃນໄວໆ ນີ້  
ແລູ້ວຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກຄວຳມຈິງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກຳນຂີ້ຄຸຍຂອງຊຸມຄົນທີ່ຜະຫຍອງນັ້ນ ແຕ່ຊິ
ໄດູ້ຮູູ້ຈັກລົດຊຳດກ ຳລັງທີ່ແທູ້ຈິງຂອງເຂົຳ 
4:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງຄວຳມເວົ້ຳຊື່ໆ  
ແຕ່ເຕັມໄປດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:21 ພວກເຈົ້ຳຊິເອົຳຈັ່ງໃດກ ໃຫູ້ເລືອກເອົຳເບິ່ງ ຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍຖືໄມູ້ແສູ້ມຳຫຳພວກ
ເຈົ້ຳ ຫລືວ່ຳຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍມຳດູ້ວຍຄວຳມຮັກກັບດູ້ວຍໃຈອ່ອນນູ້ອມ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 
5:1 ແລູ້ວໄດູ້ມີຂ່ຳວລືຕໍ່ກັນມຳວ່ຳ ມກີຳນຜິດປະເວນີໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວກຳນຜິດ
ປະເວນີແນວນີ້ເຖິງແມ່ນໃນພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດກ ຍັງບໍ່ມີເລີຍ ຄືມີຄົນໜຶ່ງໄດູ້ເອົຳ
ກັນກັບເມຍຂອງພໍ່ 
5:2 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຜະຫຍອງຢູ່ ແທນທີ່ຊິເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນຍູ້ອນເລື່ອງນີ້  
ເພື່ອຊິໄດູ້ຕັດຄົນທີ່ເຮັດຜິດແນວນີ້ອອກຈຳກໝູພ່ວກເຈົ້ຳໄປ 



511  1 ໂກຣິນໂທ 
5:3 ແມ່ນວ່ຳໂຕຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ໃຈຂອງຂູ້ອຍກ ຍັງຢູ່ນ ຳ ຂູ້ອຍໄດູ້
ຕັດສິນໂທດຄົນທີ່ໄດູ້ເຮັດຜິດແນວນັ້ນຄືກັນກັບຂູ້ອຍໄດູ້ຢູ່ນ ຳ 
5:4 ຄືໃນນຳມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ບັດພວກເຈົ້ຳມຳຕຸູ້ມ-
ໂຮມກັນ ຈິດວິນຍຳນຂອງຂູ້ອຍກ ຊິຮ່ວມຢູ່ນ ຳ ພູ້ອມທັງລິດອ ຳນຳດຂອງ ພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ 
5:5 ເພື່ອຊິໄດູ້ຈັດກຳນມອບຜູູ້ຊຳຍຄົນນັ້ນໄວູ້ໃຫູ້ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນທ ຳລຳຍ
ເນື້ອໜັງຂອງເຂົຳຊະ ເພື່ອຈິດວິນຍຳນຂອງເຂົຳຊິໄດູ້ພົ້ນໂທດໃນມື້ຂອງອົງ 
ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ນັ້ນ 
5:6 ແລູ້ວກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳອວດກັນນັ້ນ ມັນບໍ່ດີຈັກໜ່ອຍເລີຍ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ 
ເຊື້ອຟູແຄ່ໜ່ອຍດຽວມັນກ ເຮັດໃຫູ້ແປູ້ງເຂົ້ຳຈີ່ດິບຟູຂຶ້ນໝົດທັງກູ້ອນ 
5:7 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ໃຫູ້ຈັດກຳນຊ ຳລະລຳງເຊື້ອຟູເກົ່ຳນັ້ນໃຫູ້ອອກໄປເດີ້ ເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນແປູ້ງເຂົ້ຳຈີ່ດິບກູ້ອນໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູເຈືອປົນຢູ່ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະ-
ຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນເປັນແກະຮັບບຳບຂອງເຮົຳ ເພິ່ນໄດູ້ຖືກສະລະເປັນເຄື່ອງບູຊຳເພື່ອ
ຄົນເຮົຳແລູ້ວ 
5:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮົຳມີກຳນລູ້ຽງສະຫລອງມື້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສະຫລອງດູ້ວຍເຊື້ອຟູເກົ່ຳ 
ຫລືເຈືອປົນດູ້ວຍເຊື້ອຟູຂອງຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ແຕ່ດູ້ວຍເຂົ້ຳຈີ່ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອຟູ 
ຄືຄວຳມຈິງໃຈກັບສັດຈະນັ້ນເນຳະ 
5:9 ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນຈົດໝຳຍເຖິງພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ວ່ຳບໍ່ໃຫູ້ຄົບກັບຄົນລ່ວງປະເວນີ 
5:10 ແຕ່ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ໝຳຍເຖິງ ຊຳວໂລກທີ່ເປັນຄົນລ່ວງປະເວນີນັ້ນ ຫລືຄົນໂລບ 
ຄົນຂີ້ໂກງ ຮ່ວມທັງຄົນຖືຮູບເຄົຳລົບນັ້ນ  ບໍ່ຊັ້ນພວກເຈົ້ຳກ ຊິຕູ້ອງອອກຈຳກໂລກ
ນີ້ໄປ ກວ່ຳຊິຫລີກລູ້ຽງໃຫູ້ໄດູ້ 
5:11 ແຕ່ບັດນີ້ ຂູ້ອຍຂຽນມຳບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຄັ່ນມີຜູູ້ໃດທີ່ເອີ້ນວ່ຳເປັນພີ່ນູ້ອງກັນ 
ແຕ່ຍັງລ່ວງປະເວນີ ເປັນຄົນຂີ້ໂລບ ເປັນຄົນຖືຮູບເຄົຳລົບ ເປັນຄົນປຳກຮູ້ຳຍ 
ເປັນຄົນຂີ້ເມົຳ ຫລືເປັນຄົນຂີ້ໂກງ  ກ ຢ່ຳຄົບກັບຄົນແນວນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຊິຮ່ວມພຳ
ກິນນ ຳກັນກ ຢ່ຳເຮັດເລີຍ 



1 ໂກຣິນໂທ  512 
5:12 ຄືເຮົຳບໍ່ມີໜູ້ຳທີ່ທີ່ຊິຕັດສິນຄົນພຳຍນອກດອກ ແຕ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຍັງມີໜູ້ຳທີ່
ຕັດສິນຄົນພຳຍໃນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
5:13 ແຕ່ສ່ວນຄົນພຳຍນອກຫັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິຕັດສິນລົງໂທດເຂົຳເອງ ແຕ່ວ່ຳສ່ວນ
ຄົນຊົ່ວຊູ້ຳທີ່ຢູ່ໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ໃຫູ້ຈັດກຳນໃຫູ້ອອກໄປຊະ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 6 
6:1 ໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳຊິມີຜູູ້ໃດຢູ່ບໍ້ ບັດຍຳມມີເລື່ອງມີຮຳວກັບພີ່ນູ້ອງຄົນອື່ນໆ  ກູ້ຳ
ອອກໄປເວົ້ຳຄວຳມກັນຕໍ່ໜູ້ຳຄົນບໍ່ຊອບທ ຳທຳງໂລກ ແທນທີ່ຊິເວົ້ຳຄວຳມກັນຕໍ່
ໜູ້ຳພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
6:2 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ວ່ຳພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິພິພຳກສຳໂລກ ກັບຄັ່ນວ່ຳພວກ
ເຈົ້ຳຊິພິພຳກສຳໂລກແລູ້ວ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ສົມຄວນພິພຳກສຳເລື່ອງນູ້ອຍ
ໆ ນູ້ອຍໆ ແນວນີ້ບໍ້ 
6:3 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ ວ່ຳພວກເຮົຳຊິພິພຳກສຳໝູເ່ທວະທູດ ແລູ້ວກຳນຕັດສິນແນວ
ທຳງຊີວິດນີ້ຈັ່ງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ສໍ່ຳໃດ 
6:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳມີເລື່ອງມີຮຳວກັນກ່ຽວກັບຊີວິດນີ້ ກ ໃຫູ້ຕັ້ງຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້
ເຊື່ອທີ່ເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆ ແລູ້ວໃຫູ້ເຂົ້ຳຕັດສິນເອົຳ ໂລດ  
6:5 ຂູ້ອຍເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ກ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະອຳຍໃຈ ໃນພວກເຈົ້ຳບໍ່ມີຈັກຄົນບໍ້ ທີ່ມີ
ປັນຍຳຕັດສິນຄວຳມລະຫວ່ຳງພີ່ນູ້ອງ 
6:6 ແຕ່ເປັນຫຍັງ ພີ່ນູ້ອງກັບພີ່ນູ້ອງຕູ້ອງໄປເວົ້ຳຄວຳມກັນຕໍ່ໜູ້ຳຄົນບໍ່ເຊື່ອຈັ່ງຊັ້ນບໍ້ 
6:7 ບັດພວກເຈົ້ຳໄປເວົ້ຳຄວຳມກັນຈັ່ງຊີ້ ກ ເປັນກຳນຜິດພຳດໃຫຍທ່ີ່ບໍ່ສົມຄວນ
ເຮັດ  ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳຄືບໍ່ທົນເອົຳຕໍ່ຄວຳມຜິດທີ່ເຂົຳເຮັດໃຫູ້ເຈົ້ຳ ຄືຍອມໃຫູ້
ເຂົຳໂກງ ໂລດ  ຊິບໍ່ດີກວ່ຳບໍ້ 
6:8 ບໍ່ແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳມັກເຮັດຜິດຕໍ່ກັນ ໂກງກັນໃນລະຫວ່ຳງພວກພີ່ນູ້ອງ 
6:9 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ພວກຄົນຊົ່ວຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນ
ມ ລະດົກເລີຍ ຢ່ຳຖືກຫລອກເດີ້ ຄືຄົນລ່ວງປະເວນີ ຄົນຖືຮູບເຄົຳລົບ ຄົນຜິດຜົວ
ຜິດເມຍເຂົຳ ຄົນຮັກຮ່ວມເພດ 
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6:10 ຄົນຂີ້ລັກ ຄົນຂີ້ໂລບ ຄົນຂີ້ເມົຳ ຄົນປຳກຮູ້ຳຍ ກັບຄົນຂີ້ໂກງ ຄົນຈ ຳພວກນີ້ຊິບໍ່
ໄດູ້ຮັບເຂົ້ຳລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນມ ລະດົກເລີຍ 
6:11 ແລູ້ວແຕ່ກ່ອນນັ້ນກ ມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະລຳງ ກັບໄດູ້ຮັບກຳນແຍກຕັ້ງໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳ 
ກັບໄດູ້ຮັບກຳນຮັບຮອງໄວູ້ວ່ຳເປັນຄົນຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍໃນ
ພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  ກັບໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກ
ເຮົຳ 
6:12 ຄືຂູ້ອຍມີສິດເຮັດໄດູ້ໝົດຄູ່ຢ່ຳງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝົດຄູ່ຢ່ຳງນັ້ນຊິເປັນແນວສົມຄວນ  
ຂູ້ອຍມີສິດເຮັດໄດູ້ໝົດຄູ່ຢ່ຳງ ແຕ່ຂູ້ອຍບໍ່ຍອມໃຫູ້ມັນມີອ ຳນຳດເໜືອຂູ້ອຍເລີຍ 
6:13 ແນວກິນມີໄວູ້ເພື່ອທູ້ອງ ກັບທູ້ອງກ ມີໄວູ້ເພື່ອແນວກິນ ແຕ່ວ່ຳມີມື້ໜຶ່ງທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳກ ຊິໃຫູ້ທັງສອງນັ້ນສູນສິ້ນໄປ ແລູ້ວຮ່ຳງກຳຍຂອງຄົນເຮົຳນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງ
ໄວູ້ເພື່ອກຳນລ່ວງປະເວນີ ແຕ່ໄດູ້ສູ້ຳງໄວູ້ສ ຳລັບກຳນຖວຳຍກຽດພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  
ກັບພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ຢູ່ເພື່ອຮ່ຳງກຳຍ 
6:14 ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ພຣະຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ນັ້ນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍ ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ເພິ່ນກ ຊິບັນດຳນໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍເປັນຂຶ້ນ
ມຳຈຳກຕຳຍຄືກັນໂດຍລິດທຳນຸພຳບຂອງເພິ່ນ 
6:15 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຮ່ຳງກຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳເປັນອະໄວຍະວະຂອງ ພຣະຄຣິດ  
ບັດເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍເອົຳອະໄວຍະວະຂອງ ພຣະຄຣິດ  ເຂົ້ຳເປັນອະ-
ໄວຍະວະກັນກັບແມຍິ່ງຫຳກິນໄດູ້ບໍ້ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເດັດຂຳດເລີຍ 
6:16 ຫລື ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຄົນທີ່ຜູກພັນກັບແມຍິ່ງຫຳກິນກ ຊິຮ່ວມຮ່ຳງເປັນກຳຍດຽວ
ກັນກັບແມຍິ່ງນັ້ນ ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ວ່ຳ “ເຂົຳທັງສອງຊິໄດູ້ເຂົ້ຳເປັນເລືອດ
ເນື້ອໜັງອັນດຽວກັນ” 
6:17 ແຕ່ສ່ວນຄົນທີ່ຜູກພັນກັບພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກ ເປັນອັນດຽວກັນກັບເພິ່ນຝ່ຳຍ
ຈິດວິນຍຳນ 
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6:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງຈຳກກຳນລ່ວງປະເວນີເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມບຳບຄູ່ຢ່ຳງທີ່
ມະນຸດເຮັດນັ້ນກ ເປັນບຳບພຳຍນອກຮ່ຳງກຳຍ ແຕ່ວ່ຳຄົນທີ່ລ່ວງປະເວນີນັ້ນໄດູ້
ເຮັດຜິດຕໍ່ຮ່ຳງກຳຍຂອງໂຕເອງ 
6:19 ຫລື ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຮ່ຳງກຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນວິຫຳນຂອງ ພຣະວິນຍຳນ 
ບ ລິສຸດ ຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮບັຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວ
ເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ແມ່ນໂຕເອງດອກ 
6:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊື້ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວໂດຍລຳຄຳສູງ ຈັ່ງຊັ້ນກ ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຖວຳຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຮ່ຳງກຳຍຂອງໂຕເຈົ້ຳເອງເດີ້ ກັບດູ້ວຍ
ຈິດວິນຍຳນຂອງເຈົ້ຳນ ຳ ຊຶ່ງທັງສອງນັ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 7 
7:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ສ ຳລັບເລື່ອງນັ້ນທີ່ພວກເຈົ້ຳຂຽນໄປເຖິງຂູ້ອຍ ຂ ຕອບວ່ຳມັນເປັນ
ກຳນດີແລູ້ວທີ່ຜູູ້ຊຳຍຊິບໍ່ຊູນບໍ່ບຳຍແມຍິ່ງເລີຍ 
7:2 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຄູ່ຄົນມີເມຍເປັນຂອງໂຕເອງເດີ້ ເພື່ອປູ້ອງກັນໄວູ້ບໍ່
ໃຫູ້ມີກຳນລ່ວງປະເວນີ ແລູ້ວກ ໃຫູ້ແມຍິ່ງຄູ່ຄົນມີຜົວເປັນຂອງໂຕເອງນ ຳ 
7:3 ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນຜົວ ສົມຄວນທີ່ຊິສະແດງຄວຳມເມດຕຳອຳລີຕໍ່ເມຍຂອງໂຕ ກັບຂ 
ໃຫູ້ເມຍເຮັດຄືກັນຕໍ່ຜົວນ ຳ 
7:4 ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນເມຍນັ້ນ ກ ບໍ່ມີສິດເໜືອຮ່ຳງກຳຍຂອງໂຕເອງ ແຕ່ຜົວມີສິດເໜືອ
ຮ່ຳງກຳຍຂອງເຂົຳ ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນຜົວກ ບໍ່ມີສິດເໜືອຮ່ຳງ-
ກຳຍຂອງໂຕເອງ ແຕ່ເມຍມີສິດເໜືອຮ່ຳງກຳຍຂອງເຂົຳ 
7:5 ຄືຢ່ຳປະຕິເສດກັນແລະກັນໃນກຳນຢູ່ນ ຳກັນ ເວັ້ນແຕ່ວ່ຳໄດູ້ຕົກລົງກັນໄວູ້ກ່ອນ
ຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງ ເພື່ອຊິຖວຳຍໂຕໃນກຳນຖືອົດອຳຫຳນ ກັບກຳນອະທຖິຳນຕໍ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳ ແລູ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມຳຮ່ວມກັນອີກ ເພື່ອຊິບໍ່ເປີດໂອກຳດໃຫູ້ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ
ຊັກຈູງໃຫູ້ຫລົງຜິດໃນກຳນຄວບຄຸມໂຕເອງ 
7:6 ແຕ່ທີ່ຂູ້ອຍວ່ຳຈັ່ງຊີ້ກ ເປັນຂໍ້ສະເໜີຊື່ໆ ບໍ່ແມ່ນເປັນຄ ຳສັ່ງ 
7:7 ຄືຄັ່ນເປັນໄດູ້ ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ຄູ່ຄົນຢູ່ເປັນໂສດຄືກັນກັບຂູ້ອຍນີ້ ແຕ່ວ່ຳຄູ່ຄົນກ ມີ
ພົນສະຫວັນພິເສດຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງບໍ່ຄືກັນ 
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7:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳກັບຄົນທີ່ຍັງເປັນໂສດຢູ່ກັບພວກແມຍິ່ງທີ່ເປັນໝູ້ຳຍ ວ່ຳ 
ກຳນທີ່ຊິຢູ່ຈັ່ງຂູ້ອຍນີ້ກ ເປັນກຳນດີແລູ້ວ 
7:9 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນເຂົຳບໍ່ສຳມຳດອົດໄດູ້ ກ ໃຫູ້ແຕ່ງງຳນຊະ ຍູ້ອນວ່ຳກຳນທີ່ຊິແຕ່ງງຳນ
ນັ້ນກ ດີກວ່ຳມີໃຈຮູ້ອນຮົນດູ້ວຍຄວຳມຢຳກ 
7:10 ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ແຕ່ງງຳນແລູ້ວນັ້ນ ຂູ້ອຍຂ ສັ່ງວ່ຳ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂູ້ອຍເປັນຜູູ້ສັ່ງ
ເອົຳເອງ ແຕ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເພິ່ນເປັນຜູູ້ສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ ສ່ວນຜູູ້ເປັນເມຍກ ບໍ່ໃຫູ້ຢ່ຳຈຳກ
ຜົວຂອງໂຕເອງ 
7:11 ແຕ່ຄັ່ນແມ່ນນຳງໄດູ້ຢ່ຳຈຳກຜົວໂຕເອງໄປແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ນຳງນັ້ນຢູ່ຢ່ຳງເປັນ
ໂສດ ບໍ່ໃຫູ້ມີຜົວໃໝອີ່ກ ຫລືບໍ່ ກ ໃຫູ້ນຳງກັບມຳຄືນດີກັນກັບຜົວເກົ່ຳ ແລູ້ວສ ຳລັບ
ຜູູ້ເປັນຜົວ ກ ບໍ່ໃຫູ້ເຂົຳປະຖິ້ມເມຍໂຕເອງຄືກັນ 
7:12 ແລູ້ວສ່ວນຄົນອື່ນໆ ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳເອງ ບໍ່ແມ່ນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເວົ້ຳ ວ່ຳຄັ່ນພີ່-
ນູ້ອງຄົນໃດມີເມຍທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄັ່ນເມຍຜູູ້ບໍ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອນັ້ນ 
ພ ໃຈທີ່ຊິຢູ່ກັບຜົວຜູູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ຜົວນັ້ນປະກັນກັບເຂົຳເລີຍເດີ້ 
7:13 ແລູ້ວຄັ່ນແມຍິ່ງຄົນໃດມີຜົວທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອ ຄັ່ນນຳຍຜູູ້ເປັນຜົວພ ໃຈທີ່ຊິຢູ່ກັບ
ເມຍຜູູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ນຳງຜູູ້ນັ້ນປະກັນກັບເຂົຳເລີຍເດີ້ 
7:14 ຍູ້ອນວ່ຳ ຝ່ຳຍຜົວຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮັບເຊື່ອນັ້ນ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນແຍກໄວູ້ສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳ
ແລູ້ວຍູ້ອນເມຍໂຕເອງ  ແລູ້ວຝ່ຳຍເມຍຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮັບເຊື່ອນັ້ນ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນແຍກໄວູ້
ສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວຍູ້ອນຜົວໂຕເອງຄືກັນ  ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນລູກໆ ຂອງພວກເຈົ້ຳກ 
ເປັນມົນທິນ ແຕ່ບັດນີ້ລູກໆ ຂອງພວກເຈົ້ຳກ ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ 
7:15 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຊິແຍກໂຕໜຈີຳກໄປ ກ ປ່ອຍໃຫູ້ເຂົຳໄປຊະ ເລື່ອງຈັ່ງຊີ້ບໍ່
ຈ ຳເປັນທີ່ພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງຜູູ້ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ ຊິຕູ້ອງຖືກຜູກມັດໄວູ້ໃຫູ້ຈ ຳໃຈຢູ່ນ ຳກັນ
ດອກ ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນເຮົຳໃຫູ້ຢູ່ກັນຢ່ຳງສະຫງົບສຸກ 
7:16 ໂອູ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນເມຍ ເອີຍ ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິມີສ່ວນຊ່ອຍຜົວໃຫູ້ລອດ-
ພົ້ນໄດູ້  ກັບເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນຜົວ ເອີຍ ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິມີສ່ວນຊ່ອຍເມຍໃຫູ້
ລອດພົ້ນໄດູ້ຄືກັນ 
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7:17 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ກ ຳນົດໃຫູ້ແຕ່ລະຄົນຢູ່ແນວໃດ ກ ໃຫູ້ໃຊູ້
ຊີວິດຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ຕຳມທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນຄູ່ຄົນມຳ  ຄ ຳສັ່ງຂໍ້ນີ້ຂູ້ອຍໄດູ້ຕັ້ງໄວູ້
ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໝົດຄູ່ໝູ້ອງ 
7:18 ມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໃດບໍ້ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເອີ້ນມຳທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດແລູ້ວ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ເຂົຳຄຶດ-
ຢຳກເປັນຄືກັນກັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດເລີຍ ຫລືວ່ຳມີຜູູ້ຊຳຍຄົນໃດບໍ້ ທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳເອີ້ນມຳທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ  ກ ຢ່ຳໃຫູ້ເຂົຳຄຶດ ຢຳກເປັນຄືກັນກັບຄົນທີ່ເຂົ້ຳພິ-
ທີຕັດດອກ 
7:19 ຄືກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດ ຫລືບໍ່ເຂົ້ຳພິທີຕັດກ ບໍ່ແມ່ນແນວສ ຳຄັນອີຫຍັງດອກ ແຕ່ວ່ຳ 
ກຳນໃຊູ້ຊີວິດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນແນວສ ຳຄັນອີຫລີ 
7:20 ຂ ໃຫູ້ຄູ່ຄົນໃຊູ້ຊີວິດຕຳມຄວຳມເປັນຢູ່ເດີມ ທີ່ເປັນຢູ່ຕອນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້
ເຊີນມຳນັ້ນ 
7:21 ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນເຈົ້ຳມຳຕອນຍັງເປັນຂູ້ຳທຳດຢູ່ບໍ້ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ວຸູ້ນວຳຍ
ຫລຳຍໃນກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດນັ້ນ ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳສຳມຳດເປັນອິດສະຫລະໄດູ້ກ ຊິດີກ-
ວ່ຳ 
7:22 ຍູ້ອນຜູູ້ໃດທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳຕອນເປັນຂູ້ຳທຳດ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້
ເປັນຄົນເສລີໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ຄົນທີ່ຮັບກຳນ
ເອີ້ນກຳນເຊີນມຳຕອນເປັນຄົນເສລີ ຄົນນັ້ນກ ຍັງເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະ-
ຄຣິດ  
7:23 ຄືພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ຊື້ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ໂດຍລຳຄຳສູງແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ້ນຢ່ຳໃຫູ້ເປັນຂູ້ຳ-
ທຳດຂອງມະນຸດເລີຍເດີ້ 
7:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂ ໃຫູ້ຄູ່ຄົນໃຊູ້ຊີວິດຕຳມສະພຳບຄວຳມເປັນຢູ່
ອັນເດີມນັ້ນ ທີ່ເປັນຢູ່ຕອນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳນັ້ນເດີ້ 
7:25 ບັດນີ້ ສ ຳລັບພວກສຳວພົມມະຈຳລີນັ້ນ ຂູ້ອຍບໍ່ມີຄ ຳສັ່ງພິເສດອີຫຍັງຈຳກ
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເລີຍ  ແຕ່ຂູ້ອຍຂ ອອກຄວຳມຄຶດເຫັນໃນຖຳນະທີ່ເປັນຜູູ້ຊຶ່ງໄດູ້ຮັບ
ຄວຳມເມດຕຳຈຳກພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ທີ່ໄວູ້ໃຈໄດູ້ 
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7:26 ຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນເຫດກຳນອັນຫຍຸູ້ງຍຳກລ ຳບຳກທີ່ມີຢູ່ໃນຍຳມນີ້ ຂູ້ອຍເຫັນວ່ຳ 
ມັນຊິເປັນກຳນດີຄັ່ນຄູ່ຄົນຊິຢູ່ໃນສະພຳບຢ່ຳງທີ່ເຂົຳເປັນຢູ່ນີ້ 
7:27 ເຈົ້ຳມີເມຍແລູ້ວບໍ້ ກ ຢ່ຳສູ່ປະກັນກັນເລີຍ ເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງບໍ້ ກ ຢ່ຳຫຳເມຍ
ເລີຍ 
7:28 ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳຊິເອົຳເມຍ ເຈົ້ຳກ ບໍ່ມີຄວຳມຜິດດອກ ກັບຄັ່ນວ່ຳສຳວພົມມະຈຳລີຊິ
ເອົຳຜົວນຳງກ ບໍ່ມີຄວຳມຜິດຄືກັນ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຄົນທີ່ເອົຳຜົວເອົຳເມຍນັ້ນ ຄືຊິພໍ້
ກັບຄວຳມຫຍຸູ້ງຍຳກລ ຳບຳກຝ່ຳຍເນື້ອໜັງຕຳມໂລກນີ້ ແລູ້ວຂູ້ອຍຢຳກຊິໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຫວິດພົ້ນຈຳກຄວຳມຫຍຸູ້ງຍຳກນັ້ນ 
7:29 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍວ່ຳຍຳມເວລຳຂອງຍຸກນີ້ກ ສັ້ນເຂົ້ຳຫລຳຍ
ແລູ້ວ ແຕ່ນີ້ໄປສ່ວນຜູູ້ທີ່ມີເມຍແລູ້ວ ຄວນຢູ່ຢ່ຳງບໍ່ມີເມຍ 
7:30 ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ຮູ້ອງໄຫູ້ ຄວນຊິຢູ່ຢ່ຳງບໍ່ມີແນວທີ່ຊິຕູ້ອງຮູ້ອງໄຫູ້ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຊົມ-
ຊື່ນຍິນດີ ຄວນຊິຢູ່ຢ່ຳງບໍ່ມີແນວທີ່ຊິຊົມຊື່ນຍິນດີ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຫຳຊື້ຂອງມຳ ຄວນຊິຢູ່
ຢ່ຳງບໍ່ມີອີຫຍັງເລີຍ 
7:31 ກັບຄົນທີ່ອຳໄສທຳງໂລກນີ້ ຄວນຊິຢູ່ຢ່ຳງຮູູ້ຈັກໃຊູ້ສອຍ ຍູ້ອນລະບົບຄ່ຳນິຍົມ
ຂອງໂລກນີ້ພວມຊິລ່ວງໄປແລູ້ວ 
7:32 ແຕ່ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຢູ່ຢ່ຳງບໍ່ມີຄວຳມກັງວົນ  ຄືຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີເມຍ ເຂົຳກ ມີ
ເວລຳທີ່ຊິເອົຳໃຈໃສ່ໃນວຽກງຳນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເພື່ອຊິໄດູ້ເຮັດໃນແນວທີ່
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຫັນດີນ ຳ 
7:33 ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ມີເມຍແລູ້ວນັ້ນ ເຂົຳກ ມີຄວຳມກັງວົນໃນແນວຕ່ຳງໆ ທຳງໂລກນີ້ 
ຄືໃນແນວທີ່ຊິຖືກໃຈເມຍຂອງເຂົຳ 
7:34 ຄືສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເປັນເມຍ ກ ແຕກຕ່ຳງກັນກັບສຳວພົມມະຈຳລີ ຄືຝ່ຳຍສຳວຜູູ້ຍັງບໍ່
ທັນມີຜົວ ເຂົຳກ ມີເວລຳເອົຳໃຈໃສ່ໃນວຽກງຳນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ເພື່ອເຂົຳຊິ
ໄດູ້ເປັນຄົນບ ລິສຸດທັງກຳຍກັບຈິດວິນຍຳນ ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ມີຜົວແລູ້ວນັ້ນ ເຂົຳກ ມີ
ຄວຳມກັງວົນໃນແນວຕ່ຳງໆ ທຳງໂລກນີ້ ຄືໃນແນວທີ່ຊິຖືກໃຈຜົວຂອງເຂົຳ 
7:35 ຂູ້ອຍເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ກ ເພື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຈົ້ຳເອງ ບໍ່ແມ່ນຂູ້ອຍຢຳກ
ຊິເອົຳແນວມຳຄູ້ອງຄ ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ດອກ ແຕ່ເວົ້ຳເພື່ອໃຫູ້ເປັນຄວຳມເໝຳະສົມ
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ງົດງຳມ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບໃຊູ້ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂດຍບໍ່ຕູ້ອງກັງວົນ ມີໃຈສອງ
ຝັກສອງຝ່ຳຍເລີຍ 
7:36 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຄົນໃດຢູ້ຳນວ່ຳໂຕເອງ ອຳດ ຊິວຳງໂຕຢ່ຳງບໍ່ເໝຳະສົມຕໍ່ສຳວ
ພົມມະຈຳລີທີ່ຮັກຂອງເຂົຳ ກັບຄັ່ນແມຍິ່ງຄົນນັ້ນພວມຊິຜ່ຳນໄວໜຸ່ມສຳວແລູ້ວ ກ 
ໃຫູ້ເຂົຳພິຈຳລະນຳເອົຳເອງເຮັດຕຳມທີ່ປຳດຖະໜຳ ໃຫູ້ເຂົຳແຕ່ງເອົຳ ໂລດ ກ ໄດູ້ 
ມັນກ ບໍ່ຜິດດອກ 
7:37 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ສຳມຳດຢືນຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງໄດູ້ ກ ບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງ
ແຕ່ງກ ໄດູ້ ຄືເຂົຳສຳມຳດທີ່ຊິຫັກຫູ້ຳມໃຈໂຕເອງໄດູ້ ແລູ້ວໄດູ້ຕັດສິນໃຈວ່ຳຊິໃຫູ້
ແມຍິ່ງຂອງເຂົຳເປັນພົມມະຈຳລີຕໍ່ໄປ ທີ່ເຂົຳເຮັດຈັ່ງຊັ້ນກ ເປັນກຳນດີແລູ້ວ 
7:38 ຈັ່ງຊັ້ນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ທີ່ພຳແມຍິ່ງນັ້ນເຂົ້ຳແຕ່ງງຳນກ ເຮັດດີຢູ່ ແຕ່ຄັ່ນບໍ່ພຳແຕ່ງກ 
ແຮງເຮັດດີກວ່ຳອີກ 
7:39 ແລູ້ວຕຳມກົດໝຳຍໃນກຳນແຕ່ງງຳນນັ້ນ ຜູູ້ເປັນເມຍກ ຕູ້ອງຢູ່ກັບຜົວຍຳມເຂົຳ
ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຄັ່ນຜົວຕຳຍ ນຳງຜູູ້ນັ້ນກ ຊິເປັນອິດສະຫລະ ມີສິດແຕ່ງງຳນກັບ
ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດກ ໄດູ້ຕຳມໃຈມັກ ຄືຜູູ້ຊຳຍທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ 
7:40 ແຕ່ຂູ້ອຍວ່ຳ ຄັ່ນນຳງຜູູ້ນັ້ນຊິຢູ່ເປັນໂສດເຂົຳກ ຊິເປັນສຸກກວ່ຳໄປແຕ່ງໃໝ່ 
ແລູ້ວຂູ້ອຍວ່ຳ  ພຣະວິນຍຳນ  ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນດີກັບຂູ້ອຍນ ຳ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 8 
8:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ເລື່ອງກຳນກິນນັ້ນທີ່ເຂົຳເຄີຍບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບ ພວກເຮົຳຍອມຮັບ
ກັນຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ເຮົຳຕ່ຳງກ ມີຄວຳມຮູູ້ ແລູ້ວຄວຳມຮູູ້ນັ້ນກ ເຮັດໃຫູ້ເກີດຜະຫຍອງໄດູ້ 
ແຕ່ວ່ຳຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ມີແຕ່ເສີມສູ້ຳງກັນຂຶ້ນ 
8:2 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຖືວ່ຳໂຕເອງຮູູ້ຈັກອີຫຍັງແລູ້ວ ຜູູ້ນັ້ນກ ຍັງຮູູ້ທໍ່ບໍ່ເຖິງສະພຳບກຳນ 
ຢ່ຳງທີ່ໂຕເອງຄວນຊິຮູູ້ 
8:3 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັກແພງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຈັກກັບຜູູ້ນັ້ນນ ຳ 
8:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ເລື່ອງກຳນທີ່ເຮົຳຊິກິນແນວທີ່ເຂົຳໄດູ້ບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບ ພວກເຮົຳກ ຮູູ້ຢູ່
ແລູ້ວວ່ຳ ຮູບເຄົຳລົບນັ້ນບໍ່ເປັນສຳລະອີຫຍັງຈັກດີ້ທຳງໂລກນີ້  ກັບພວກເຮົຳຮູູ້
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ອີກວ່ຳ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້ຳອົງອື່ນໆ ນອກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ອົງດຽວຂອງພວກ
ເຮົຳ 
8:5 ເຖິງແມ່ນວ່ຳຊິມີແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ເຂົຳເອີ້ນກັນວ່ຳເປັນພະເປັນເຈົ້ຳ ບໍ່ວ່ຳເຂົຳຊິຫຳ
ວ່ຳຢູ່ເທິງສະຫວັນກ ດີ ຫລືຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ກ ຕຳມ (ຄືມີຫລຳຍພະຫລຳຍເຈົ້ຳ
ແທູ້) 
8:6 ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຮົຳ ມີແຕ່ພຣະເຈົ້ຳອົງດຽວນີ້ ຜູູ້ເພິ່ນເປັນພໍ່ທີ່ໄດູ້ສູ້ຳງໃຫູ້ໝົດຄູ່
ອັນຄູ່ແນວບັງເກີດຂຶ້ນມຳນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ຢູ່ໃນເພິ່ນນ ຳ ກັບເຮົຳມີພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດເຈົ້ຳອົງດຽວ ຜູູ້ຊຶ່ງຄູ່ແນວນັ້ນໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ  ກັບພວກເຮົຳກ ມີຊີວິດໂດຍ
ເພິ່ນນ ຳ 
8:7 ແຕ່ວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນພີ່ນູ້ອງຄູ່ຄົນທີ່ຊິມີຄວຳມຮູູ້ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຈັ່ງຊີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຍັງມີພີ່-
ນູ້ອງຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຝືນໃຈກິນລົງໄປ ດູ້ວຍຈິດສ ຳນຶກຜິດຖືກຂອງເຂົຳຍັງຖືກັນວ່ຳ
ຮູບເຄົຳລົບນັ້ນເປັນພະເປັນເຈົ້ຳອີຫລີ ຄືຈິດສ ຳນຶກຜິດຖືກຂອງເຂົຳຍັງອ່ອນຢູ່ຈົນ
ຮອດຄູ່ມື້ນີ້ ກຳນກິນນັ້ນຈັ່ງເປັນມົນທິນໃຫູ້ເຂົຳ 
8:8 ແຕ່ວ່ຳເລື່ອງກຳນກິນນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ໂປດປຳນໃຫູ້ເຮົຳເປັນພິເສດອີຫຍັງຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ
ດອກ ຄືຄັ່ນພວກເຮົຳກິນເຮົຳກ ບໍ່ມີອີຫຍັງດີຂຶ້ນ ແລູ້ວຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ກິນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມີ
ອີຫຍັງຮູ້ຳຍກວ່ຳເກົ່ຳ 
8:9 ແຕ່ໃຫູ້ລະວັງເດີ້ ຄືຢ່ຳໃຫູ້ເສລີພຳບຂອງເຈົ້ຳນີ້ ກຳຍເປັນຕົ້ນເຫດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຜູູ້
ທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອອ່ອນ ສະດຸດຫລົງຜິດໄປ 
8:10 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນພີ່ນູ້ອງຜູູ້ໃດໄດູ້ເຫັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມຮູູ້ໃນເລື່ອງນີ້ ນັ່ງລົງກິນຢູ່-
ໃນວິຫຳນຂອງຮູບເຄົຳລົບນັ້ນ ແລູ້ວຈິດສ ຳນຶກຜິດຖືກທີ່ຍັງອ່ອນຂອງເຂົຳຊິບໍ່
ເຫີມຂຶ້ນບໍ້ ເລີຍເຮັດໃຫູ້ເຂົຳຝືນໃຈກິນຂອງທີ່ໄດູ້ຖືກ ບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບນັ້ນຄືກັນ 
8:11 ແລູ້ວຍູ້ອນຄວຳມຮູູ້ຂອງເຈົ້ຳເປັນເຫດ ຄວຳມເຊື່ອຂອງພີ່ນູ້ອງຜູູ້ທີ່ຍັງອ່ອນ ກ 
ເລີຍຕູ້ອງຖືກທ ຳລຳຍ ຄືຜູູ້ຊຶ່ງ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຍອມຕຳຍແທນນັ້ນ 
8:12 ບັດເຈົ້ຳເຮັດຜິດຕໍ່ພວກພີ່ນູ້ອງໃນພຣະເຈົ້ຳແນວນັ້ນ ຈັ່ງເຮັດຮູ້ຳຍຈິດສ ຳນຶກ
ຜິດຖືກທີ່ຍັງອ່ອນຂອງເຂົຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດບຳບຕໍ່ ພຣະຄຣິດ ຄືກັນ 
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8:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ສ່ວນຂູ້ອຍນີ້ ຄັ່ນແນວກິນເປັນສຳເຫຕຸໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍຕູ້ອງສະ-
ດຸດໃຈລົ້ມລົງໄປ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ກິນເນື້ອສັດໃນຍຳມນີ້ຕໍ່ໄປອີກເລີຍ ຢູ້ຳນວ່ຳຂູ້ອຍ 
ອຳດ ຊິເຮັດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ ຕູ້ອງສະດຸດໃຈລົ້ມລົງໄປ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 9 
9:1 ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນທູດພິເສດບໍ້ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ມີເສລີພຳບບໍ້ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳບໍ້ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເປັນຜົນງຳນຂອງຂູ້ອຍໃນພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳບໍ້ 
9:2 ຄັ່ນແມ່ນຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງຄົນອື່ນໆ ຂູ້ອຍກ ຍັງເປັນທູດພິເສດ
ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຄືຕຳປະທັບຮັບຮອງຕ ຳແໜ່ງທູດພິເສດຂອງ
ຂູ້ອຍໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ 
9:3 ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ຊິກວດສອບຫຳຈັບຜິດຂູ້ອຍ ຂູ້ອຍກ ຊິໂຕູ້ຕອບເຂົຳວ່ຳ 
9:4 ພວກເຮົຳບໍ່ມີສິດທີ່ຊິກິນຊິດື່ມຄືກັນບໍ້ 
9:5 ແລູ້ວພວກເຮົຳບໍ່ມີສິດທີ່ຊິພຳເມຍຜູູ້ທີ່ເຊື່ອ ຫລືພຳພີ່ນູ້ອງມຳນ ຳບໍ້  ຄືກັນກັບທີ່
ທູດພິເສດຄົນອື່ນໆ ກັບພວກນູ້ອງຊຳຍຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ ຮ່ວມທັງ ເກ-
ຟຳ ນ ຳ 
9:6 ແມ່ນມີແຕ່ຂູ້ອຍກັບ ບຳຣະນຳບຳ ເທົຳນັ້ນບໍ້ ທີ່ບໍ່ມີສິດພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈໃນ
ກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳຈັກໜ່ອຍຊະບໍ້ 
9:7 ມີໃຜແໜທ່ີ່ເປັນທະຫຳນໄປເຂົ້ຳກຳນສຶກໃນສະໜຳມຮົບ ແລູ້ວຕູ້ອງອອກເງິນ
ໃຊູ້ຈ່ຳຍເອງ ຫລືແມ່ນໃຜແໜ່ທີ່ປຸກສວນອະງ ່ນ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ກິນຜົນຈຳກສວນນັ້ນ 
ຫລືແມ່ນໃຜແໜທ່ີ່ລູ້ຽງຝູງແກະແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ກິນນໍ້ຳນົມຂອງຝູງແກະນັ້ນ 
9:8 ຂູ້ອຍເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ຕຳມຢ່ຳງທ ຳມະດຳມະນຸດຢູ່ບໍ້ ບໍ່ແມ່ນມີຂໍ້ໃນກົດບັນຍັດ ທີ່ໄດູ້
ເວົ້ຳໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ຄືກັນບໍ້ 
9:9 ຄືມີຂໍ້ໃນກົດບັນຍັດຂອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ທີ່ໄດູ້ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຄອບປຳກງົວໄວູ້
ບັດມັນພວມຍ່ຳງຢຽບເຂົ້ຳຢູ່” ໃນຂໍ້ນີ້ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນເປັນຫ່ວງພວກງົວບໍ້ 
9:10 ຫລືວ່ຳ ເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ເພື່ອໃຫູ້ເປັນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົຳນີ້  ແທູ້ຈິງ
ແລູ້ວຂໍ້ນັ້ນມີຂຽນໄວູ້ເພື່ອເວົ້ຳເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົຳນ ຳ  ຄືປຽບຄົນທີ່
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ໄຖນຳ ເຂົຳກ ໄຖດູ້ວຍຄວຳມຄຳດຫວັງ ກັບຄົນທີ່ຕີເຂົ້ຳ ກ ຕີດູ້ວຍຄວຳມຄຳດຫວັງ
ຄືກັນ ວ່ຳຄວນໄດູ້ຮັບຜົນງຳນຕຳມທີ່ຄຳດໄວູ້ນັ້ນ 
9:11 ຄືຄັ່ນພວກເຮົຳໄດູ້ຫວ່ຳນທຳງຈິດວິນຍຳນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ມັນຊິເປັນເລື່ອງ
ໃຫຍຢູ່່ບໍ້ ຄັ່ນພວກເຮົຳຫວັງຊິເກັບກ່ຽວລຳງແນວຝ່ຳຍເນື້ອໜັງຈຳກພວກເຈົ້ຳເປັນ
ຜົນຕອບແທນ 
9:12 ຄືຄັ່ນຄົນອື່ນໆ ມີສິດທີ່ຊິຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ແມ່ນພວກ
ເຮົຳແຮງມີສິດກວ່ຳພວກເຂົຳອີກຢູ່ບໍ້ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ສິດນີ້ເລີຍ 
ແຕ່ໄດູ້ຍອມທົນເອົຳຕໍ່ຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກອັນສຳລະພັດ ເພື່ອຊິບໍ່ເປັນອຸປະ-
ສັກໃດໆ ຕໍ່ຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ  
9:13 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ຮບັໃຊູ້ງຳນສັກສິດຢູ່ໃນພຣະວິຫຳນນັ້ນ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນ
ລູ້ຽງດູຈຳກພຣະວຫິຳນ ກັບຜູູ້ທີ່ຮັບໃຊູ້ງຳນຢູ່ນ ຳແທ່ນບູຊຳ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນລູ້ຽງດູ
ຈຳກແທ່ນບູຊຳນັ້ນນ ຳ 
9:14 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ວ່ຳ ຄົນທີ່ປະກຳດຂ່ຳວປະ-
ເສີດຄວນໄດູ້ຮັບກຳນລູ້ຽງດູດູ້ວຍຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນນ ຳ 
9:15 ແຕ່ສ່ວນຂູ້ອຍນີ້ ກ ບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ສິດນີ້ເລີຍ ແລູ້ວຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ເພື່ອຊັກຈູງ
ໃຫູ້ຊ່ອຍຂູ້ອຍແນວນັ້ນດອກ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍຍອມຕຳຍກ ຊິດີກວ່ຳ ແທນທີ່ຊິໃຫູ້ຜູູ້-
ໃດເຮັດໃຫູ້ກຽດຂອງຂູ້ອຍໃນເລື່ອງນີ້ໝົດໄປ 
9:16 ຄືເຖິງແມ່ນວ່ຳ ຂູ້ອຍປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ  ຂູ້ອຍກ ບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ຊິອວດໄດູ້
ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍມີໃຈກະຕືລືລົ້ນວ່ຳຊິຕູ້ອງປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ ແລູ້ວຄັ່ນຂູ້ອຍ
ບໍ່ໄດູ້ປະກຳດນັ້ນ ໃຈຂູ້ອຍກ ຊິເປັນທຸກຫລຳຍ 
9:17 ຄືຄັ່ນຂູ້ອຍປະກຳດໂດຍກຳນສະໝັກໃຈ ຂູ້ອຍກ ຊິໄດູ້ບ ຳເໜັດລຳງວັນ ແຕ່
ຄັ່ນຂູ້ອຍຊິຝືນໃຈປະກຳດ ກ ຍັງເປັນກຳນງຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍໄວູ້ໃຫູ້
ຂູ້ອຍເຮັດ 
9:18 ແລູ້ວຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຊິໄດູ້ຮັບບ ຳເໜັດລຳງວັນອີຫຍງັເປັນຄ່ຳຕອບແທນ  
ບ ຳເໜັດຂອງຂູ້ອຍນັ້ນກ ຄືຂູ້ອຍຍິນດີທີ່ຊິປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ 
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ໂດຍບໍ່ໄດູ້ຂ ຄ່ຳຕອບແທນອີຫຍັງເລີຍ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ສິດໃນຂ່ຳວປະເສີດ
ນັ້ນໃນທຳງບໍ່ແມ່ນ 
9:19 ຄືເຖິງແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍມີອິດສະຫລະເສລີຈຳກກຳນບັງຄັບຂອງຜູູ້ໃດກ ຕຳມ 
ຂູ້ອຍກ ຍັງຍິນດີທີ່ຊິຍອມເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງຄົນທັງຫລຳຍ ເພື່ອຊິໄດູ້ນ ຳເຂົຳ
ມຳຮັບເຊື່ອເປັນຈ ຳນວນຫລຳຍຂຶ້ນ 
9:20 ຕໍ່ພວກຄົນ ຢິວ  ຂູ້ອຍກ ວຳງໂຕຄືກັນກັບຄົນ ຢິວ  ເພື່ອຊິໄດູ້ນ ຳພວກຄົນ ຢິວ 
ມຳຮັບເຊື່ອ ຕໍ່ພວກຄົນທີ່ຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ວຳງໂຕຄືກັນກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃຕູ້
ກົດບັນຍັດ ເພື່ອຊິໄດູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດນັ້ນມຳຮັບເຊື່ອນ ຳ 
9:21 ຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ນອກກົດບັນຍັດ ຂູ້ອຍກ ວຳງໂຕຄືກັນກັບຢູ່ນອກກົດບັນຍັດຄືກັນ 
ເພື່ອຊິໄດູ້ຄົນທີ່ຢູ່ນອກກົດບັນຍັດນັ້ນມຳຮັບເຊື່ອ (ທັງໆ ທີ່ວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນອກ
ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ຢູ່ໃຕູ້ກົດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ) 
9:22 ຕໍ່ຄົນທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອອ່ອນ ຂູ້ອຍກ ວຳງໂຕຄືກັນກັບເປັນຄົນທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອ
ອ່ອນຄືກັນ ເພື່ອຊິໄດູ້ຄົນທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອອ່ອນມຳຮັບເຊື່ອນ ຳ  ຄືຂູ້ອຍຍອມເປັນ
ຄົນຄູ່ຮູບແບບຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍ ເພື່ອຊິໄດູ້ນ ຳເຂົຳຜູູ້ລຳງຄົນມຳສູ່ຄວຳມລອດພົ້ນ 
9:23 ຄືຂູ້ອຍຍອມເຮັດຈັ່ງຊີ້ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນເອງ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນຂ່ຳວປະເສີດນ ຳກັນກັບພວກເຈົ້ຳ 
9:24 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ນັກກີລຳຄົນທີ່ແລ່ນແຂ່ງຂັນກ ແລ່ນກັນໝົດຄູ່ຄົນ ແຕ່ຊິມີຜູູ້
ດຽວເທົຳນັ້ນທີ່ຊິໄດູ້ຮັບລຳງວັນທີ່ໜຶ່ງ ຈັ່ງຊັ້ນກ ໃຫູ້ແລ່ນດູ້ວຍເຕັມກ ຳລັງເພື່ອມີ
ຫວັງຊິງລຳງວັນນັ້ນໃຫູ້ໄດູ້ 
9:25 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກນັກກີລຳຄູ່ຄົນທີ່ແຍ່ງຊິງກັນນັ້ນ ເຂົຳກ ໃສ່ໃຈໃນລະບຽບຄູ່
ຢ່ຳງເພື່ອຄວູ້ຳເອົຳລຳງວັນໃຫູ້ໄດູ້ ແລູ້ວທີ່ເຂົຳເຮັດຈັ່ງຊັ້ນກ ເພື່ອຊິໄດູ້ມົງກຸດອະນິ-
ຈັງທີ່ລ່ວງໄປໄດູ້ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຮົຳກ ເຮັດເພື່ອຊິໄດູ້ມົງກຸດອ ຳມະຕະທີ່ບໍ່ມີກຳນ
ລ່ວງໄປເລີຍ 
9:26 ຈັ່ງຊັ້ນ ສ່ວນໂຕຂູ້ອຍນີ້ ຂູ້ອຍກ ແລ່ນແຂ່ງຢ່ຳງມີເປົ້ຳໝຳຍອັນໝັ້ນຄົງ ແລູ້ວ
ຂູ້ອຍກ ຕໍ່ສູູ້ຢ່ຳງເຕັມທີ່ ບໍ່ແມ່ນຄືນັກມວຍທີ່ຊູ້ອມຊົກແຕ່ລົມ 
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9:27 ແຕ່ຂູ້ອຍຝຶກຊູ້ອມທຸບຕີຮ່ຳງກຳຍໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້ກຳນບັງຄັບຂອງຂູ້ອຍເອງ ຢູ້ຳນວ່ຳ
ບັດຂູ້ອຍໄດູ້ປະກຳດໃຫູ້ຄົນອື່ນແລູ້ວ ໂຕຂູ້ອຍເອງ ອຳດ ຊິຕົກເປັນຄົນປະເພດທີ່
ໃຊູ້ກຳນບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 10 
10:1 ແລູ້ວຍິ່ງກວ່ຳນີ້ອີກ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ 
ປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍໝົດຄູ່ຄົນຂອງພວກຄົນ ຢິວ ນັ້ນ ພວກເຂົຳໄດູ້ຖືກພຣະເຈົ້ຳນ ຳໄປ
ທຳງເມກນັ້ນໃນທູ້ອງຟູ້ຳ ກັບໄດູ້ຍ່ຳງຜ່ຳນກຳງທູ້ອງທະເລໄປນ ຳ 
10:2 ຄືເຂົຳຄູ່ຄົນໄດູ້ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນນ ຳພຳຂອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ພຳຍໃຕູ້ເມກ 
ກັບໃນທູ້ອງທະເລນັ້ນນ ຳ 
10:3 ກັບເຂົຳໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ຮັບກິນອຳຫຳນທິບຝ່ຳຍວິນຍຳນອັນດຽວກັນ 
10:4 ກັບໄດູ້ຮັບດື່ມນໍ້ຳທິບຝ່ຳຍວິນຍຳນອັນດຽວກັນນ ຳ ຄືຮັບດື່ມນໍ້ຳທິບນັ້ນ ທີ່ໄຫລ
ອອກມຳຈຳກກູ້ອນຫີນທິບທີ່ຕິດຕຳມເຂົຳມຳ ແລູ້ວກູ້ອນຫີນທິບນັ້ນໝຳຍເຖິງ 
ພຣະຄຣິດ  
10:5 ແຕ່ວ່ຳ ມຫີລຳຍຄົນໃນຄົນພວກນັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ພ ໃຈຫລຳຍ ຈັ່ງໄດູ້ລົບລູ້ຳງ
ເຂົຳໃຫູ້ຕຳຍກະຈຳຍໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງ 
10:6 ບັດນີ້ ແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ເປັນໂຕຢ່ຳງ ໄວູ້ໃຫູ້ເຕືອນພວກເຮົຳ ບໍ່ໃຫູ້ມີໃຈຂີ້ໂລບ 
ຫລົງໄປຕຳມແນວຊົ່ວແນວບໍ່ດີຄືກັນກັບເຂົຳ 
10:7 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຢ່ຳໄປນັບຖືຮູບເຄົຳລົບຄືກັນກັບທີ່ຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຂົຳ ຕຳມ
ທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ປະຊຳຊົນໄດູ້ນັ່ງລົງກິນດື່ມກັນ ແລູ້ວກ ລຸກຂຶ້ນຫລິ້ນສະ-
ໜຸກສະໜຳນມ່ວນຊື່ນກັນຢູ່ຫັ້ນ” 
10:8 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຫລົງໄປເຮັດກຳນລ່ວງປະເວນີ ຄືກັນກັບທີ່ຜູູ້ລຳງຄົນໃນ
ພວກເຂົຳໄດູ້ເຮັດນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງລົ້ມລົງຕຳຍໃນມື້ດຽວ ເປັນຈ ຳນວນສອງໝື່ນສຳມ
ພັນຄົນ 
10:9 ຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳທູ້ຳທຳຍລອງດູ ພຣະຄຣິດ  ຄືກັນກັບຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຂົຳ 
ແລູ້ວເຂົຳກ ພິນຳດໄປຍູ້ອນຖືກງູຮູ້ຳຍຕອດຕຳຍ 
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10:10 ແລູ້ວຢ່ຳເປັນຄົນຂີ້ຈົ່ມຄືກັນກັບຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຖືກພິ-
ນຳດໄປດູ້ວຍເພັດຊະຄຳດນັ້ນ 
10:11 ເຫດກຳນແນວໝູນ່ີ້ໄດູ້ເປັນໄປກັບພວກເຂົຳເພື່ອເປັນໂຕຢ່ຳງ ຄືມີຂຽນໄວູ້
ເພື່ອເຕືອນພວກເຮົຳນ ຳ ຜູູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນຍຳມສຸດປຳຍຂອງຍຸກທີ່ມຳຮອດແລູ້ວນັ້ນ 
10:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຄຶດວ່ຳໂຕເອງຢືນຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ ໃຫູ້ລະວັງໂຕໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ບໍ່ຊັ້ນ 
ອຳດ ຊິລົ້ມລົງກ ໄດູ້ 
10:13 ຄືບໍ່ມີກຳນທົດລອງອີຫຍັງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນນ ຳພວກເຈົ້ຳ ນອກຈຳກທີ່ເຄີຍເກີດ
ຂຶ້ນນ ຳມະນຸດຜູູ້ອື່ນໆ ມຳແລູ້ວ ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນເປັນຜູູ້ສັດຊື່ ຈັ່ງຊິບໍ່ໃຫູ້ເຈົ້ຳ
ຖືກກຳນທົດລອງເກີນກວ່ຳຊິທົນເອົຳໄດູ້ ແລູ້ວຊິໂຜດໃຫູ້ມີທຳງຫລີກອອກມຳໄດູ້
ນ ຳ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິສຳມຳດທົນເອົຳໄດູ້ 
10:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ ໃຫູ້ໜີພົ້ນຈຳກກຳນຖືຮູບເຄົຳລົບເດີ້ 
10:15 ຂູ້ອຍເວົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳຄືກັນກັບເວົ້ຳກັບຜູູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍຳແລູ້ວ ໃຫູ້ເຈົ້ຳພິຈຳ-
ລະນຳເອົຳໃນແນວທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳມຳນີ້ເດີ້ 
10:16 ຈອກນັ້ນທີ່ພວກເຮົຳຮບັກິນດູ້ວຍຄວຳມຂອບໃຈກ ເປັນພຣະພອນຫລຳຍ 
ເປັນທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເວົ້ຳເຖິງກຳນມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະໂລຫິດຂອງ-
ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນບໍ້ ແລູ້ວເຂົ້ຳຈີ່ທີ່ພວກເຮົຳບິກິນນ ຳກັນນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງກຳນມີ
ສ່ວນຮ່ວມສຳມັກຄີທ ຳໃນພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣິດນ ຳບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
10:17 ແລູ້ວພວກເຮົຳ ແມ່ນວ່ຳເປັນຄົນຫລວງຫລຳຍ ກ ໄດູ້ຮ່ວມເປັນກຳຍດຽວກັນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂົ້ຳຈີ່ກູ້ອນດຽວນັ້ນ 
10:18 ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຕຳມເນື້ອໜັງ  ບໍ່ແມ່ນເຂົຳຜູູ້
ທີ່ກິນເຄື່ອງບູຊຳແລູ້ວນັ້ນ ກ ມີສ່ວນຮ່ວມກັນໃນແທ່ນບູຊຳແທ່ນດຽວກັນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
10:19 ຄັ່ນຈັ່ງຊີ້ ຂູ້ອຍຊິອະທິບຳຍຈັ່ງໃດນໍ້ ຊິວ່ຳຮູບເຄົຳລົບນັ້ນສັກສິດອີຫຍັງບໍ້ ຫລື
ຊິວ່ຳເຄື່ອງບູຊຳທີ່ຖືກຖວຳຍນັ້ນສັກສິດອີຫຍັງບໍ້ 
10:20 ແຕ່ຂູ້ອຍວ່ຳ ເຄື່ອງບູຊຳທີ່ພວກຕ່ຳງຊຳດໄດູ້ຖວຳຍນັ້ນ ແທູ້ຈິງແລູ້ວເຂົຳກ 
ຖວຳຍບູຊຳຕໍ່ພວກປີສຳດ ບໍ່ແມ່ນຖວຳຍຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳດອກ  ແລູ້ວໃຈຂູ້ອຍນີ້ກ ບໍ່-
ຢຳກໃຫູ້ເຈົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມສຳມັກຄີກັບພວກປີສຳດເປັນອັນຂຳດເລີຍ 
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10:21 ເຈົ້ຳຊິຮ່ວມດື່ມຈອກຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ແລູ້ວຫັນໄປຮ່ວມຈອກຂອງພວກ
ປີສຳດນ ຳກ ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ  ກັບເຈົ້ຳຊິຮ່ວມໂຕະຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແລູ້ວກ ໄປຮ່ວມ
ໂຕະຂອງປີສຳດນ ຳກ ບໍ່ໄດູ້ອີກ 
10:22 ພວກເຮົຳຊິຍົວະໃຫູ້ຮູ້ຳຍພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໃຫູ້ອິດສຳບໍ້ ພວກເຮົຳມີລິດອ ຳນຳດ
ກວ່ຳເພິ່ນຢູ່ບໍ້ 
10:23 ຄືຂູ້ອຍມີສິດເຮັດໄດູ້ໝົດຄູ່ແນວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແນວນັ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ 
ຂູ້ອຍມີສິດເຮັດໄດູ້ໝົດຄູ່ແນວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແນວທີ່ຊິເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນ 
10:24 ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຕິດຕຳມຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫູ້ຢູ່
ດີມີແຮງດີກວ່ຳ 
10:25 ຄູ່ແນວທີ່ຂຳຍກັນໃນຕະຫລຳດຊີ້ນນັ້ນ ກ ໃຫູ້ຊື້ໄປກິນ ໂລດ ເດີ້ ບໍ່ຕູ້ອງຖຳມ
ເພື່ອຄວຳມສະບຳຍຂອງຈິດສ ຳນຶກໂຕເອງ 
10:26 ຍູ້ອນວ່ຳ “ແຜ່ນດິນໂລກເປັນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ແນວທີ່ຢູ່
ໃນຫັ້ນ.” 
10:27 ຄືຄັ່ນຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຊິເຊີນເຈົ້ຳໄປກິນລູ້ຽງກັນ ແລູ້ວເຈົ້ຳຄຶດຢຳກໄປ ແນວໃດທີ່
ເຂົຳວຳງໄວູ້ນັ້ນ ກ ໃຫູ້ກິນ ໂລດ ເດີ້ ໂດຍບໍ່ຕູ້ອງຖຳມເພື່ອຄວຳມສະບຳຍຈິດໃຈ 
10:28 ແຕ່ຄັ່ນມີໃຜບອກເຈົ້ຳວ່ຳ “ຂອງກິນນີ້ເຂົຳຖວຳຍໃຫູ້ຮູບເຄົຳລົບແລູ້ວ” ເຈົ້ຳ
ຢ່ຳກິນເດີ້ ເພື່ອເຫັນແກ່ຜູູ້ທີ່ບອກມຳນັ້ນ ກັບເພື່ອເຫັນແກ່ໃຈສ ຳນຶກຜິດຖືກນ ຳ  
ຍູ້ອນວ່ຳ “ແຜ່ນດິນໂລກເປັນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງໝົດຄູ່ແນວທີ່ຢູ່ໃນ
ຫັ້ນ.” 
10:29 ທີ່ຂູ້ອຍວ່ຳ ໃຈສ ຳນຶກຜິດຖືກນັ້ນ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ໝຳຍເຖິງຂອງເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ໝ
ຳຍເຖິງຂອງຄົນອື່ນນັ້ນ ຄືເປັນຫຍັງເສລີພຳບຂອງຂູ້ອຍນີ້ ຊິຕູ້ອງຖືກກຳນຕັດສິນ 
ຍູ້ອນໃຈສ ຳນຶກຜິດຖືກທີ່ຍັງອ່ອນຂອງຜູູ້ອື່ນ 
10:30 ຄືວ່ຳ ຄັ່ນຂູ້ອຍມີເສລີພຳບທີ່ຊິຮັບກິນໄດູ້ໂດຍກຳນຂອບຄຸນແລູ້ວ ເປັນຫຍັງ
ຂູ້ອຍຄືຊິຕູ້ອງຖືກກຳນຕິຕຽນໂຈມຕີໃນແນວທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ
ນັ້ນ 
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10:31 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເຈົ້ຳຊິກິນ ຊິດື່ມ ຫລຊິືເຮັດອີຫຍັງກ ຕຳມ ໃຫູ້ເຮັດໝົດຄູ່ແນວເພື່ອ
ເປັນກຳນຖວຳຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
10:32 ຢ່ຳເປັນຕົ້ນເຫດໃຫູ້ຄົນອື່ນສະດຸດລົ້ມລົງເດີ້ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນພວກຄົນ ຢິວ ກ ດີ 
ຫລືພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດກ ດີ ຫລືພີ່ນູ້ອງໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຢ່ຳ 
10:33 ຄືກັນກັບທີ່ຂູ້ອຍພະຍຳຍຳມເຮັດຄູ່ຢ່ຳງເພື່ອໃຫູ້ຖືກໃຈຄົນທັງໝົດ ຄືບໍ່ໄດູ້
ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ແຕ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນທັງຫລຳຍນັ້ນ 
ເພື່ອຫລັງເທື່ອເຂົຳ ອຳດ ຊິລອດພົ້ນໄດູ້ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 11 
11:1 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃຊູ້ຊີວິດຕຳມແບບຢ່ຳງຂອງຂູ້ອຍເດີ້ ຄືກັນກັບທີ່ຂູ້ອຍໃຊູ້ຊີວິດ
ຕຳມແບບຢ່ຳງຂອງ ພຣະຄຣິດ  
11:2 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍຢຳກຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລືມ
ຂູ້ອຍໃນຈັກແນວ ຄືພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັກສຳຫລັກຄ ຳສອນນັ້ນທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້
ກັບພວກເຈົ້ຳ 
11:3 ແຕ່ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳໃຈໄວູ້ວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ເພິ່ນເປັນຫົວເປັນຫົວ-
ໜູ້ຳຂອງຜູູ້ຊຳຍຄູ່ຄົນ ກັບຜູູ້ຊຳຍເປັນຫົວໜູ້ຳແມຍິ່ງຂອງໂຕ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນ
ພໍ່ ເພິ່ນກ ເປັນຫົວເປັນຫົວໜູ້ຳຂອງ ພຣະຄຣິດ  
11:4 ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດທີ່ອະທຖິຳນກ ດີ ຫລືບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ກ ດີ  ຄັ່ນເຮັດໂດຍມີຜູ້ຳ
ຄຸມຫົວ ກ ເຮັດໃຫູ້ກຽດໃນຖຳນະກຳນເປັນຜູູ້ຊຳຍຂອງເຂົຳເສື່ອມເສຍໄປ 
11:5 ແຕ່ຍິງຜູູ້ໃດທີ່ອະທິຖຳນກ ດີ ຫລືບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ກ ດີ  ຄັ່ນນຳງເຮັດໂດຍ
ບໍ່ມີຜູ້ຳຄຸມຫົວໄວູ້  ກ ເຮັດໃຫູ້ກຽດໃນຖຳນະກຳນເປັນແມຍິ່ງຂອງເຂົຳເສື່ອມເສຍ
ໄປ ພ ຄືນຳງຖືກແຖຫົວ 
11:6 ຄືຄັ່ນແມຍິ່ງຊິບໍ່ຄຸມຫົວກ ໃຫູ້ເຂົຳຕັດຜົມສັ້ນ ໂລດ ເດີ້ ແຕ່ຄັ່ນກຳນຕັດຜົມສັ້ນ
ຫລືກຳນແຖຫົວຂອງແມຍິ່ງເປັນແນວທີ່ຄວນອັບອຳຍ ກ ໃຫູ້ນຳງຄຸມຫົວໄວູ້ ໂລດ 
ເດີ້ 
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11:7 ຄືກຳນທີ່ຜູູ້ຊຳຍບໍ່ສົມຄວນຊິຄຸມຫົວນັ້ນ ກ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ຊຳຍເປັນພຳບລັກສະນະ
ກັບເປັນຄວຳມສະຫງ່ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ສ່ວນແມຍິ່ງນຳງກ ເປັນຄວຳມສະຫງ່ຳ
ຂອງຜູູ້ຊຳຍ 
11:8 ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງຜູູ້ຊຳຍຈຳກໂຕແມຍິ່ງ ແຕ່ໄດູ້ສູ້ຳງແມຍິ່ງຈຳກໂຕ
ຜູູ້ຊຳຍ 
11:9 ກັບເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງຜູູ້ຊຳຍໄວູ້ສ ຳລັບແມຍິ່ງ ແຕ່ໄດູ້ສູ້ຳງແມຍິ່ງໄວູ້ສ ຳລັບຜູູ້ຊຳຍ 
11:10 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຜູູ້ເປັນແມຍິ່ງຄວນຊິມີສັນຍະລັກເວົ້ຳເຖິງສິດທິອ ຳນຳດໄວູ້
ເທິງຫົວຂອງເຂົຳ ຍູ້ອນໝູ່ເທວະທູດ 
11:11 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ດີ  ຜູູ້ຊຳຍກ ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຢ່ຳງອິດສະຫລະຈຳກແມຍິ່ງ ແລູ້ວແມຍິ່ງກ ບໍ່
ໄດູ້ຢູ່ຢ່ຳງອິດສະຫລະຈຳກຜູູ້ຊຳຍຄືກັນ ໃນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
11:12 ຄືແມຍິ່ງມຳຈຳກຜູູ້ຊຳຍຈັ່ງໃດ ຜູູ້ຊຳຍກ ມຳຈຳກແມຍິ່ງຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນ ແຕ່ສະ-
ຫລຸບຄວຳມແລູ້ວໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວກ ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳທງັນັ້ນ 
11:13 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕັດສິນເອົຳເອງເດີ້ ມັນຊິເປັນກຳນສົມຄວນຕີ້ ທີ່ແມຍິ່ງຊິບໍ່ຄຸມ
ຫົວບັດຍຳມອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
11:14 ຂະໜຳດທ ຳຊຳດເອງກ ຍັງສອນເຮົຳໄວູ້ ວ່ຳຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍໄວູ້ຜົມຍຳວມັນກ ເປັນ
ເລື່ອງອັບອຳຍສ ຳລັບເຂົຳບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
11:15 ແຕ່ຄັ່ນແມຍິ່ງໄວູ້ຜົມຍຳວມັນກ ເປັນຄວຳມສະຫງ່ຳສ ຳລັບນຳງ ຍູ້ອນວ່ຳຜົມ-
ຂອງນຳງເປັນແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳປະທຳນໃຫູ້ເຂົຳເພື່ອກຳນຄຸມຫົວ 
11:16 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດຄຶດຢຳກໂຕູ້ຖຽງໃນເລື່ອງນີ້ ພວກເຮົຳກັບພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໝູ້ອງອື່ນໆ ກ ບໍ່ມີທ ຳນຽມປະຕິບັດແບບນີ້ເລີຍດອກ 
11:17 ບັດນີ້ ໃນກຳນທີ່ຂູ້ອຍແນະນ ຳນີ້ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ສຳມຳດຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳດອກ ຄືບັດ
ຍຳມພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳຮ່ວມກັນ  ບໍ່ໄດູ້ເປັນເພື່ອຜົນດີ ແຕ່ມັນມັກຊິເກີດຜົນເສຍ
ຫລຳຍກວ່ຳ 
11:18 ປະກຳນແຮກ ຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນວ່ຳ ບັດກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳມຳຮ່ວມກັນ ໄດູ້ມີ
ກຳນແຕກຮູ້ຳວແບ່ງພັກແບ່ງພວກໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ເຊື່ອວ່ຳເລື່ອງທີ່
ຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນມຳນັ້ນ ກ ມີສ່ວນຈິງແດ່ 



1 ໂກຣິນໂທ  528 
11:19 ຄືຂູ້ອຍວ່ຳ ຊິຕູ້ອງມີກຳນຂັດແຍູ້ງກັນແນ່ນອນໃນໝູພ່ວກເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ ກ ເພື່ອ
ຝ່ຳຍທີ່ຖືກໃນພວກເຈົ້ຳນັ້ນຊິໄດູ້ປຳກົດອອກຢ່ຳງແຈ່ມແຈູ້ງ 
11:20 ເພື່ອບັດພວກເຈົ້ຳມຳຮ່ວມຢູ່ໝູ້ອງດຽວກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອມຳຮ່ວມສະ-
ຫລອງກິນໃນພິທລີະນຶກເຖິງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດອກ 
11:21 ຍູ້ອນວ່ຳ ໃນກຳນກິນຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຕ່ຳງຄົນກ ຕ່ຳງກິນບໍ່ຮູູ້ຈັກຖູ້ຳກັນ
ເລີຍ ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນກິນກ່ອນ ຜູູ້ລຳງຄົນມີບໍ່ພ  ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນກ ເມົຳ 
11:22 ແມ່ນຫຍັງມັນຄືເປັນຈັ່ງຊີ້ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ມີເຮືອນມີຊຳນທີ່ຊິກິນເຂົ້ຳກິນປຳກ່ອນ
ບໍ້ ຫລືວ່ຳໃຈພວກເຈົ້ຳມັກຊິດູໝິ່ນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳບໍ້ ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຜູູ້
ທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກອຶດຢຳກຕູ້ອງອັບອຳຍ ຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍເວົ້ຳຈັ່ງໃດກັບພວກເຈົ້ຳນໍ້  ຊິ
ໃຫູ້ຍູ້ອງເຈົ້ຳໃນເລື່ອງນີ້ບໍ້  ຂູ້ອຍບໍ່ຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳດອກ 
11:23 ຄືເລື່ອງນີ້ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບມອບໝຳຍຈຳກພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງນ ຳມຳ
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ  ຄືໃນຄືນດຽວກັນທີ່ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ໄດູ້ຖືກເຂົຳທ ລະຍົດຫັກຫລັງນັ້ນ  
ເພິ່ນໄດູ້ຫຍິບເອົຳເຂົ້ຳຈີ່ຂຶ້ນມຳ 
11:24 ແລູ້ວພ ເພິ່ນໄດູ້ອະທຖິຳນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ເພິ່ນຈັ່ງບິເຂົ້ຳຈີ່ອອກ 
ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຮັບກິນເດີ້ ນີ້ກ ເວົ້ຳເຖິງຮ່ຳງກຳຍຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງຖືກທ ຳລຳຍເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳ ເຮົຳໃຫູ້ເຮັດແນວນີ້ເດີ້ ເພື່ອເປັນກຳນລະນຶກເຖິງເຮົຳ” 
11:25 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ບັດກິນເຂົ້ຳຈີ່ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງຫຍິບຈອກຂຶ້ນມຳເວົ້ຳ
ວ່ຳ “ຈອກນີ້ເວົ້ຳເຖິງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໃໝທ່ີ່ເຮັດດູ້ວຍເລືອດຂອງເຮົຳ ຍຳມໃດພວກ
ເຈົ້ຳດື່ມຈອກນີ້ ກ ໃຫູ້ດື່ມເປັນກຳນລະນຶກເຖິງເຮົຳເດີ້” 
11:26 ຈັ່ງຊັ່ນ ຍຳມໃດພວກເຈົ້ຳກິນເຂົ້ຳຈີ່ກັບດື່ມຈອກນີ້ ມັນກ ເປັນກຳນປະກຳດ
ເຖິງກຳນຕຳຍແທນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຈົນກວ່ຳເພິ່ນຊິສະເດັດມຳອີກ 
11:27 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດກິນເຂົ້ຳຈີ່ ກັບດື່ມຈອກຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນີ້ຢ່ຳງບໍ່ສົມຄວນ 
ຜູູ້ນັ້ນກ ໄດູ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະກຳຍກັບພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
11:28 ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ຄູ່ຄົນພິຈຳລະນຳສະພຳບໂຕເອງໄວູ້ກ່ອນເດີ້ ຈັ່ງຊິກິນເຂົ້ຳຈີ່ກັບ
ດື່ມຈອກນີ້ 



529  1 ໂກຣິນໂທ 
11:29 ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ໃດທີ່ກິນດື່ມຢ່ຳງບໍ່ສົມຄວນ ກ ໄດູ້ກິນດື່ມເອົຳໂທດມຳໃສ່ໂຕເອງ 
ຍູ້ອນບໍ່ໄດູ້ຄ ຳນຶງເຖິງກຽດຂອງພຣະກຳຍພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
11:30 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຫລຳຍຄົນໃນພວກເຈົ້ຳຈັ່ງອ່ອນກ ຳລັງ ແລູ້ວກ ປ່ວຍ ພູ້ອມ
ມີຫລຳຍຄົນໄດູ້ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວນ ຳ 
11:31 ຄືຄັ່ນພວກເຮົຳຊິພິຈຳລະນຳສະພຳບໂຕເອງໄວູ້ກ່ອນ ເຮົຳຊິບໍ່ຖືກພຣະເຈົ້ຳ
ລົງໂທດດອກ 
11:32 ແຕ່ບັດພວກເຮົຳຖືກລົງໂທດນັ້ນ ພວກເຮົຳກ ຖືກຕີສອນຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳ ເພື່ອຊິບໍ່ຖືກພິພຳກສຳລົງໂທດຮ່ວມກັນກັບໂລກ 
11:33 ຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ ບັດເຈົ້ຳມຳຮ່ວມກິນນ ຳກັນ
ນັ້ນ ໃຫູ້ຖູ້ຳກິນພູ້ອມກັນເດີ້ 
11:34 ແລູ້ວຄັ່ນມີໃຜຫິວ ກ ໃຫູ້ເຂົຳກິນຢູ່ບູ້ຳນຊະກ່ອນເດີ້ ເພື່ອວ່ຳບັດຍຳມມຳຮ່ວມ
ກັນນັ້ນພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຂົ້ຳສູ່ກຳນຕີສອນລົງໂທດຈຳກພຣະເຈົ້ຳ  ສ່ວນເລື່ອງແນວ
ອື່ນໆ ນັ້ນ ບັດຂູ້ອຍມຳຫຳ ຂູ້ອຍຈັ່ງຊິແນະນ ຳແກູ້ໄຂໃຫູ້ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 12 
12:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ບັດນີ້ຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກໃຫູ້ເຈົ້ຳຂຳດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃນເລື່ອງ
ພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນນັ້ນ 
12:2 ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ແລູ້ວວ່ຳ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນພວກເຈົ້ຳກ ເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດ  ຖືກຊັດໄປຊັດ
ມຳຕຳມແຕ່ຊິຖືກຈູງໄປ ຫລົງໄປນັບຖືຮູບເຄົຳລົບອັນທີ່ປຳກບໍ່ເປັນ 
12:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ ຊິບໍ່ມີໃຜເລີຍ ທີ່ຊິປູ້ອຍດ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໃຫູ້
ຖືກສຳບແຊ່ງດູ້ວຍກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳດອກ  ກັບຊິບໍ່ມີ
ໃຜເລີຍ ທີ່ຊິຮັບປຳກວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ນອກຈຳກດູ້ວຍກຳນ
ຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນ 
12:4 ແລູ້ວເລື່ອງພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນນັ້ນ ມີຫລຳຍຢ່ຳງທີ່ແຕກຕ່ຳງກັນ 
ແຕ່ມີ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວ 
12:5 ແລູ້ວກຳນຮັບໃຊູ້ກ ມີຫລຳຍຢ່ຳງທີ່ແຕກຕ່ຳງກັນ ແຕ່ມີພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳອົງດຽວ 



1 ໂກຣິນໂທ  530 
12:6 ແລູ້ວກິດຈະກ ຳກ ມີຫລຳຍຢ່ຳງທີ່ແຕກຕ່ຳງກັນ ແຕ່ມີພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳອົງດຽວ 
ທີ່ເປັນເຫດໃຫູ້ຄູ່ຄົນເຮັດໄດູ້ໝົດ 
12:7 ແລູ້ວກຳນສ ຳແດງອອກຂອງ ກິດຈະກຳນ  ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ ປະ-
ທຳນໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງໝົດແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອປະໂຫຍດສ່ວນຮ່ວມກັນ 
12:8 ຄື ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວ ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ລຳງຄົນມີຄວຳມເວົ້ຳຄວຳມຈຳທີ່ປະ-
ກອບດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳ  ແລູ້ວອີກຜູູ້ລຳງຄົນມີຄວຳມເວົ້ຳປະກອບດູ້ວຍຄວຳມ
ອູ້ອມຮູູ້  ຊຶ່ງເປັນໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວກັນ 
12:9 ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນມີຄວຳມເຊື່ອສູງໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວກັນ  ກັບອີກຜູູ້
ລຳງຄົນມີພົນສະຫວັນພິເສດ ຮັກສຳຄົນເຈັບໄດູ້ໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວກັນ 
12:10 ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນເຮັດກຳນອັດສະຈັນຕ່ຳງໆ  ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນບັນລະຍຳຍ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນສັງເກດວິນຍຳນຕ່ຳງໆ ອອກໄດູ້  
ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ໄດູ້  ກັບອີກຜູູ້ລຳງຄົນແປພຳສຳນັ້ນໄດູ້ 
12:11 ແຕ່ວ່ຳ ໝົດຄູ່ແນວນີ້ ແມ່ນ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວທີ່ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຄວຳມສຳ-
ມຳດຝ່ຳຍວິນຍຳນ ແລູ້ວເພິ່ນກ ແບ່ງປັນໃຫູ້ແຕ່ລະຄົນຕຳມພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນ
ເອງ 
12:12 ຄືກັນກັບວ່ຳ ຮ່ຳງກຳຍຂອງຄົນເຮົຳໄດູ້ມີອະໄວຍະວະຫລຳຍສ່ວນ ແຕ່ສ່ວນ
ຕ່ຳງໆ  ນັ້ນກ ປະກອບກັນເຂົ້ຳມຳເປັນກຳຍດຽວ ເລື່ອງພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣິດ
ກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ 
12:13 ຄື ບໍ່ວ່ຳພວກເຮົຳຊິເປັນຄົນ ຢິວ ກ ດີ ຊິເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດກ ດີ ຊິເປັນຂູ້ຳທຳດ
ກ ດີ ຫລືບໍ່ເປັນຂູ້ຳທຳດກ ດີ ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍກ ຖືກຮບັເຂົ້ຳໃນພຣະກຳຍອັນ
ດຽວກັນ ໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ອົງດຽວ  ກັບໄດູ້ຮັບດື່ມເຂົ້ຳຢູ່ໃນ ພຣະວິນຍຳນ ອົງ
ດຽວນັ້ນນ ຳ 
12:14 ດູ້ວຍວ່ຳ ຮ່ຳງກຳຍບໍ່ແມນ່ມີແຄ່ອະໄວຍະວະດຽວ ແຕ່ວ່ຳມີອະໄວຍະວະ
ຫລຳຍສ່ວນປະກອບກັນຢູ່ 
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12:15 ເວົ້ຳພື້ນ ຄັ່ນຕີນຊິເວົ້ຳວ່ຳ “ຍູ້ອນຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນມື ຂູ້ອຍຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ເປັນສ່ວນ-
ໜຶ່ງຂອງຮ່ຳງກຳຍເລີຍ” ແມ່ນບໍ້ ທີ່ວ່ຳຕີນກ ຊິບໍ່ເປັນອະໄວຍະວະຂອງຮ່ຳງກຳຍ
ຍູ້ອນບໍ່ໄດູ້ເປັນມື 
12:16 ແລູ້ວຄັ່ນຫູຊິເວົ້ຳວ່ຳ “ຍູ້ອນຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນຕຳ ຂູ້ອຍຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຮ່ຳງກຳຍເລີຍ” ແມ່ນບໍ້ທີ່ວ່ຳຫູກ ຊິບໍ່ເປັນອະໄວຍະວະຂອງຮ່ຳງກຳຍນັ້ນ
ຍູ້ອນບໍ່ໄດູ້ເປັນຕຳ 
12:17 ແລູ້ວຄັ່ນທັງຮ່ຳງກຳຍຊິເປັນແຕ່ຕຳ ກຳນໄດູ້ຍິນສຽງຊິຢູ່ໃສ  ກັບຄັ່ນໝົດທັງ
ຮ່ຳງກຳຍເປັນແຕ່ຫູ ກຳນດົມກິ່ນຊິຢູ່ໃສ 
12:18 ແຕ່ບັດນີ້ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງອະໄວຍະວະຄູ່ສ່ວນໄວູ້ໃນຮ່ຳງກຳຍຂອງຄົນ
ເຮົຳຕຳມເປັນທີ່ຊອບຕຳມພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນເອງ 
12:19 ແລູ້ວ ຄັ່ນຄູ່ສ່ວນນັ້ນເປັນແຄ່ອະໄວຍະວະດຽວ ຮ່ຳງກຳຍອັນຄົບຖູ້ວນນັ້ນຊິ
ຢູ່ໄສ 
12:20 ແຕ່ທີ່ຈິງແລູ້ວ ຮ່ຳງກຳຍນັ້ນກ ມີອະໄວຍະວະຫລຳຍສ່ວນ ແຕ່ກ ຍັງປະກອບ
ເຂົ້ຳກັນເປັນຮ່ຳງກຳຍດຽວ 
12:21 ຄື ຕຳບໍ່ມີສິດເວົ້ຳກັບມືວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ຕູ້ອງກຳນເຈົ້ຳດອກ” ຫລືວ່ຳຫົວບໍ່ມີສິດ
ເວົ້ຳກັບຕີນວ່ຳ “ຂູ້ອຍບໍ່ຕູ້ອງກຳນເຈົ້ຳດອກ” 
12:22 ແຕ່ອະໄວຍະວະຂອງຮຳ່ງກຳຍສ່ວນທີ່ເບິ່ງວຳ່ອ່ອນດູ້ອຍບໍ່ມີຄວຳມສ ຳຄັນ  
ກັບເປັນວ່ຳ ສ ຳຄັນອີຫລີ 
12:23 ກັບອະໄວຍະວະຂອງຮຳ່ງກຳຍສ່ວນທີ່ພວກເຮົຳຖືວ່ຳດູ້ອຍກຽດ ເຮົຳກ ໃຫູ້
ກຽດຫລຳຍກວ່ຳ ກັບອະໄວຍະວະສ່ວນທີ່ເຮົຳວ່ຳບໍ່ງຳມ ກັບເປັນວ່ຳງຳມກວ່ຳ 
12:24 ຍູ້ອນວ່ຳອະໄວຍະວະສ່ວນທີ່ງຳມແລູ້ວ ບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິເພີ່ມອີຫຍັງ ຈັ່ງໃດກ 
ຕຳມ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະກອບຮ່ຳງກຳຍໃຫູ້ອະໄວຍະວະທີ່ເບິ່ງວ່ຳດູ້ອຍກຽດນັ້ນ ໃຫູ້
ມີກຽດຫລຳຍກວ່ຳ 
12:25 ອັນນີ້ກ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ມີກຳນແກ່ງແຍ່ງແຕກຮູ້ຳວອີຫຍັງກັນໃນຮ່ຳງກຳຍ ແຕ່ໃຫູ້
ອະໄວຍະວະຄູ່ສ່ວນມີຄວຳມ ສ ຳພັນຫ່ວງໃຍ ເກື້ອກູນຊຶ່ງກັນແລະກັນ 



1 ໂກຣິນໂທ  532 
12:26 ແລູ້ວຄັ່ນອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງເກີດມີຄວຳມເຈັບປວດຂຶ້ນມຳ ອະ-
ໄວຍະວະຄູ່ສ່ວນກ ຊິເຈັບປວດຕຳມ ຫລືວ່ຳຄັ່ນອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ໄດູ້ຮັບກຽດ ອະໄວຍະວະຄູ່ສ່ວນກ ຊິຊົມຊື່ນຍິນດີນ ຳ 
12:27 ບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳເປັນພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣິດແລູ້ວ ກັບຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງກ ເປັນ
ອະໄວຍະວະຂອງພຣະກຳຍນັ້ນ 
12:28 ກັບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູູ້ລຳງຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໄວູ້ເປັນພິເສດ ປະກຳນແຮກ
ນັ້ນ ມີທູດພິເສດ ສອງມີຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ  ສຳມມີຜູູ້ສອນ ແລູ້ວຕໍ່ຈຳກຫັ້ນມຳ
ກ ມີກຳນອັດສະຈັນ ກັບມີພົນສະຫວັນພິເສດໃນກຳນຮັກສຳພະຍຳດ ໃນກຳນ
ຊ່ອຍເຫລືອກັນ ໃນກຳນປົກຄອງເບິ່ງແຍງກັນ ກັບພຳສຳອື່ນໆ ນ ຳ 
12:29 ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ເປັນທູດພິເສດ ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ເປັນຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ  
ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ເປັນຜູູ້ສອນ  ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ເຮັດກຳນອັດສະຈັນໄດູ້ 
12:30 ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ໄດູ້ຮັບພົນສະຫວັນພິເສດໃຫູ້ຮັກສຳພະຍຳດ  ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່
ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ໄດູ້  ແມ່ນຄູ່ຄົນບໍ້ທີ່ເປັນລ່ຳມແປໄດູ້ 
12:31 ແຕ່ໃຫູ້ປຳດຖະໜຳພົນສະຫວັນພິເສດທີ່ດີຢູ້ຽມເດີ້  ແລູ້ວບັດນີ້ຂູ້ອຍຊິຊີ້ແຈງ
ອີກທຳງໜຶ່ງທີ່ດີເລີດເໜືອກວ່ຳນັ້ນອີກ 
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13:1 ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ຂອງມະນຸດກ ດີ ຫລື ອຳດ ຊິເວົ້ຳເປັນ
ພຳສຳຂອງເທວະທູດກ ຢ່ຳ ແຕ່ຄັ່ນຂຳດຄວຳມຮັກ ຂູ້ອຍກ ກຳຍເປັນແຄ່ຄູ້ອງຫລື
ທຳສີທີ່ພວມສົ່ງສຽງອອກໄປຊື່ໆ 
13:2 ແລູ້ວແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິມີພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນໃນກຳນບັນ-
ລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ໄດູ້ ກັບ ອຳດ ສຳມຳດເຂົ້ຳໃຈໃນຄວຳມເລິກລັບທັງໝົດ ກັບມີ
ຄວຳມຮູູ້ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃນໝົດຄູ່ແນວ  ແລູ້ວແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ມີຄວຳມເຊື່ອ
ເຂັ້ມແຂງອັນໃຫຍ່ຫລວງພ ທີ່ຊິສັ່ງພູເຂົຳໃຫູ້ຍົກຍູ້ຳຍອອກໄປໄດູ້ ແຕ່ຄັ່ນຂຳດ
ຄວຳມຮັກ ໂຕຂູ້ອຍບໍ່ມີສຳລະອີຫຍັງ 
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13:3 ແລູ້ວແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິມອບຖວຳຍຊັບສົມບັດຂອງໂຕເອງໃຫູ້ໝົດເພື່ອ
ບ ລິຈຳກລູ້ຽງຄົນຍຳກຈົນ ກັບແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິຍອມມອບໂຕເອງໃຫູ້ເປັນ
ເຄື່ອງບູຊຳເຜົຳໄຟ ແຕ່ຄັ່ນຂຳດຄວຳມຮັກ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ກ ຳໄລອີຫຍັງ 
13:4 ຄືຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນກ ອົດທົນໄດູ້ໂດນແສນໂດນ ກັບຄວຳມຮັກ
ແບບນັ້ນກ ມີແຕ່ເມດຕຳ ປຳນີ ຄວຳມຮັກແບບນັ້ນບໍ່ເຄີຍອິດສຳໃຜ  ຄວຳມຮັກ
ແບບນັ້ນບໍ່ເຄີຍອວດໂຕ ກັບບໍ່ເຄີຍຍິ່ງຜະຫຍອງ 
13:5 ຄວຳມຮັກແບບນັ້ນບໍ່ເຄີຍເຮັດໃນແນວທີ່ບໍ່ຈົບບໍ່ງຳມ ບໍ່ເຄີຍຄຶດເຫັນແກ່ໂຕ
ເອງຝ່ຳຍດຽວ ບໍ່ເຄີຍສຸນສຽວຮູ້ຳຍງ່ຳຍ ບໍ່ເຄີຍມີຄວຳມນຶກຄຶດໃນທຳງຊົ່ວເລີຍ 
13:6 ຄວຳມຮັກແບບນັ້ນບໍ່ເຄີຍຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ແຕ່ຊົມຊື່ນ-
ຍິນດີໃນຄວຳມຈິງຢູ່ຕະຫລອດ 
13:7 ຄວຳມຮັກແບບນັ້ນແບກເອົຳໄດູ້ຄູ່ຢ່ຳງ  ເຊື່ອສ່ວນດີໃນຄູ່ຢ່ຳງ  ມີຄວຳມຫວັງ
ອັນດີໃນຄູ່ຢ່ຳງ  ທົນເອົຳໄດູ້ຕໍ່ຄູ່ຢ່ຳງ 
13:8 ກຳນຮັກແພງແບບນັ້ນບໍ່ມີສູນສິ້ນໄປ ແຕ່ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳຊິມີກຳນບັນລະຍຳຍ 
ພຣະຄ ຳ  ມັນກ ຊິສູນສິ້ນໄປ ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳຊິມີກຳນເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ນັ້ນ  ມັນກ ຊິ
ໝົດສິ້ນສຸດໄປ ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳຊິມີຄວຳມຮູູ້ພິເສດ ມັນກ ຊິສຳບສູນໄປນ ຳ 
13:9 ດູ້ວຍວ່ຳ ແນວໃດທີ່ເຮົຳເຂົ້ຳໃຈນັ້ນເຮົຳເຂົ້ຳໃຈແຄ່ລຳງສ່ວນ ກັບທີ່ເຮົຳບັນ-
ລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນເຮົຳເປີດເຜີຍແຄ່ລຳງສ່ວນ 
13:10 ແຕ່ບັດຍຳມແນວທີ່ສົມບູນນັ້ນໄດູ້ມຳຮອດແລູ້ວ ໃນບັດນັ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ຄົບຖູ້ວນ
ກ ຊິຈົບລົງໄປ 
13:11 ຕອນຂູ້ອຍຍັງເປັນເດັກ ຂູ້ອຍກ ເວົ້ຳຢ່ຳງເດັກໆ ເຂົ້ຳໃຈຢ່ຳງເດັກໆ  ຄຶດຫຳ
ເຫດຜົນຢ່ຳງເດັກໆ ແຕ່ບັດຂູ້ອຍໂຕເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ເຊົຳເຮັດແນວເປັນ
ເດັກນັ້ນ 
13:12 ດູ້ວຍວ່ຳ ໃນຍຳມນີ້ພວກເຮົຳເຫັນແຄ່ມົວໆ ຄືເບິ່ງທຳງແກູ້ວຊື່ໆ ແຕ່ໃນຍຳມ
ທີ່ຊິມຳຮອດຫັ້ນ ພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເຫັນຊັດເຈນໜູ້ຳຕໍ່ໜູ້ຳ ຄືໃນຍຳມນີ້ຂູ້ອຍຮູູ້ແຄ່
ສ່ວນດຽວ ແຕ່ໃນຍຳມທີ່ຊິມຳນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ຊິຮູູ້ຈັກເພິ່ນຢ່ຳງທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຮູູ້ຈັກຂູ້ອຍ 
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13:13 ແລູ້ວໃນຍຳມນີ້ກ ຍັງມີ ຄວຳມເຊື່ອ ຄວຳມຫວັງ ກັບຄວຳມຮັກດ ຳລົງຢູ່ ແລູ້ວ
ໃນສຳມແນວນີ້ຄວຳມຮັກຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່ຳໝູ່ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 14 
14:1 ໃຫູ້ມຸູ້ງຕຳມຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໄວູ້ເດີ້ ແລູ້ວກ ໃຫູ້ປຳດຖະໜຳ
ພົນສະຫວັນພິເສດຝ່ຳຍວິນຍຳນອັນດີຢູ້ຽມນັ້ນນ ຳ ຄື ແມ່ນສະເພຳະກຳນບັນລະ-
ຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
14:2 ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ໃດທີ່ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ມະນຸດຟັງ ແຕ່ເຂົຳ
ໄດູ້ເວົ້ຳໄປຫຳພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນບໍ່ມີໃຜເຂົ້ຳໃຈ ຄືເຂົຳເວົ້ຳແຕ່ແນວລໍ້ຳເລິກທຳງຈິດ-
ວິນຍຳນ 
14:3 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ມະນຸດຟັງ ເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ພີ່-
ນູ້ອງຈະເລີນຂຶ້ນ ເຕືອນສະຕິກັບໜຸນໃຈເຂົຳນ ຳ 
14:4 ຄືສະຫລຸບຄວຳມແລູ້ວ ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກນັ້ນກ ໜຸນໃຈແຕ່ໂຕ
ເອງຝ່ຳຍດຽວ ແຕ່ວ່ຳຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນກ ຊ່ອຍເສີມ
ສູ້ຳງໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຈະເລີນຂຶ້ນ 
14:5 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກກ ດີຢູ່  ແຕ່ແຮງຊິດີກວ່ຳນັ້ນອີກ 
ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ບັນລະ-
ຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ ກ ໃຫຍ່ສ ຳຄັນກວ່ຳຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ເວັ້ນແຕ່ຊິມີຜູູ້ແປນ ຳ 
ເພື່ອກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຊິໄດູ້ຮັບກຳນເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນ 
14:6 ນີ້ເນຳະ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ  ຄັ່ນຂູ້ອຍມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ມຳເວົ້ຳແຕ່ພຳສຳ
ອື່ນໆ ທີ່ເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ຈັກ ມັນຊິມີປະໂຫຍດອີຫຍັງກັບເຈົ້ຳ ຄືມັນຊິບໍ່ມີຄວຳມໝຳຍດອກ  
ນອກຈຳກວ່ຳຂູ້ອຍຊິເວົ້ຳແບບວ່ຳ ເຜີຍ ພຣະຄ ຳ ອອກມຳ ຫລືໃຫູ້ຄວຳມອູ້ອມຮູູ້  
ຫລືບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ   ຫລືສອນຫລັກຂໍ້ເຊື່ອ 
14:7 ຄື ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງດົນຕີແນວທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນປີ່ກ ດີ ຫລືພິນເຂົຳຄູ່ກ ຢ່ຳ 
ບັດມັນສົ່ງສຽງ ຄັ່ນວ່ຳສຽງນັ້ນບໍ່ຊັດເຈນ ໃຜຊິຮູູ້ໄດູ້ວ່ຳມັນເປົ່ຳຫລືດີດທ ຳນອງອີ-
ຫຍັງ 



535  1 ໂກຣິນໂທ 
14:8 ຄື ຄັ່ນວ່ຳແກສົ່ງສຽງຮວມກັນບໍ່ແນ່ຊັດ ໃຜແໜຊິ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳ ຄວນກຽມໂຕເພື່ອ
ເຂົ້ຳສະໜຳມຮົບໄດູ້ຫລືບໍ່ 
14:9 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ໃຜແໜຊິ່ເຂົ້ຳໃຈໄດູ້ນອກຈຳກວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິເວົ້ຳພຳສຳ
ທີ່ແນ່ຊັດເປັນຕຳເຂົ້ຳໃຈງ່ຳຍ ບໍ່ຊັ້ນພວກເຈົ້ຳກ ຊິເວົ້ຳໄປຕຳມລົມຊື່ໆ 
14:10 ຄື ໃນໂລກນີ້ມີຫລຳຍພຳສຳ ແລູ້ວບໍ່ມີພຳສຳໃດໆ ທີ່ບໍ່ມີຄວຳມໝຳຍຂອງ
ແຕ່ລະສຽງ 
14:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຂູ້ອຍບໍ່ຮູູ້ຈັກຄວຳມໝຳຍຂອງພຳສຳນັ້ນ  ຂູ້ອຍຊິເປັນຄືຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດໃນສຳຍຕຳຂອງເຂົຳຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳນັ້ນ ແລູ້ວເຂົຳຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳນັ້ນກ ຊິເປັນຄືຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດໃນສຳຍຕຳຂອງຂູ້ອຍຄືກັນ 
14:12 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ເນື່ອງດູ້ວຍວ່ຳພວກເຈົ້ຳມີໃຈມຸູ້ງຫວັງ ປຳດຖະໜຳພົນ
ສະຫວັນພິເສດຕ່ຳງໆ ຝ່ຳຍວິນຍຳນ ກ ໃຫູ້ເນັ້ນໃນພົນສະຫວັນພິເສດແນວທີ່ຊິ
ເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຈະເລີນຂຶ້ນ 
14:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກນັ້ນ ອະທຖິຳນຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້
ສຳມຳດແປອອກມຳໄດູ້ນ ຳ 
14:14 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນຂູ້ອຍອະທິຖຳນ ເວົ້ຳເປັນພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກ ຈິດວິນຍຳນ
ຂອງຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິອະທຖິຳນຢູ່ ແຕ່ວ່ຳຜົນຮັບທຳງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ ບໍ່ມີເລີຍຊໍ້ຳ 
14:15 ສະຫລຸບແລູ້ວ ຊິວ່ຳຈັ່ງໃດດີ  ຂູ້ອຍກ ຊິອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຈິດ-
ວິນຍຳນ ພູ້ອມທັງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ກັບຊິຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນດູ້ວຍຈິດວິນຍຳນ 
ພູ້ອມທັງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈນ ຳ 
14:16 ບໍ່ຊັ່ນ ຄັ່ນຍົກຍູ້ອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍທຳງຈິດວິນຍຳນຢ່ຳງດຽວນັ້ນ ແລູ້ວມີຄົນ
ພຳຍນອກເຂົ້ຳມຳ ຜູູ້ນັ້ນຊິສັນລະເສີນເວົ້ຳອຳເມນນ ຳເຈົ້ຳໄດູ້ຈັ່ງໃດຄັ່ນເຂົຳບໍ່ເຂົ້ຳ-
ໃຈ 
14:17 ແມ່ນວ່ຳ ເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິພວມຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຢູ່ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ນັ້ນ ເຂົຳກ ບໍ່ໄດູ້ຮັບ
ກຳນເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນຈັກໜ່ອຍ 
14:18 ຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍ ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ນັ້ນໄດູ້ຫລຳຍ-
ກວ່ຳພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ 
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14:19 ແຕ່ວ່ຳ ບັດພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນ ຂູ້ອຍຊິເລືອກທີ່ຊິເວົ້ຳຈັກຫູ້ຳຄ ຳ
ດູ້ວຍຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຂອງຂູ້ອຍ ເພື່ອຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິສອນຄົນອື່ນໄດູ້ ກ ຊິດີກວ່ຳເວົ້ຳ
ໝື່ນຄ ຳເປັນພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ 
14:20 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຝ່ຳຍເລື່ອງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນເດັກນູ້ອຍເລີຍ 
ແຕ່ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ເດີ້  ແຕ່ຝ່ຳຍຄວຳມຊົ່ວແນວບໍ່ດີນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເປັນຄືເດັກນູ້ອຍ 
ໂລດ ເດີ້ 
14:21 ຄືໃນກົດບັນຍັດນັ້ນ ໄດູ້ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ ‘ແມ່ນ
ແຕ່ເຮົຳຊິເວົ້ຳກັບຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນີ້ໂດຍໃຊູ້ພຳສຳກັບໃຊູ້ປຳກຂອງຄົນ
ຕ່ຳງຊຳດກ ຕຳມ ພວກເຂົຳຊິບໍ່ຮັບຟັງເຮົຳເລີຍ’” 
14:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ກຳນເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສ ຳລັບໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອແລູ້ວ 
ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ກຳນບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນບໍ່ແມ່ນ
ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ເຊື່ອແລູ້ວ 
14:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ມຳຕຸູ້ມໂຮມໃນໝູ້ອງດຽວກັນ ແລູ້ວ
ໝົດຄູ່ຄົນນັ້ນຕ່ຳງກ ເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກ ແລູ້ວໄດູ້ມີຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ບໍ່ຮູູ້ເລື່ອງ 
ຫລືຜູູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຟັງ ບໍ່ແມ່ນເຂົຳຊິວ່ຳພວກເຈົ້ຳເປັນບູ້ຳໄປແລູ້ວບໍ້ 
14:24 ແຕ່ຄັ່ນຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນຕ່ຳງກ ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວມີຄົນທີ່
ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອ ຫລືຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮູູ້ເລື່ອງໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ ບໍ່ແມ່ນເຂົຳຊິສ ຳນຶກໂຕໃນເລື່ອງບຳບ
ກັບກຳນພິພຳກສຳນ ຳຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນບໍ້ 
14:25 ແລູ້ວຄວຳມລັບຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົຳກ ຊິຖືກເຜີຍອອກຢ່ຳງເດັ່ນຊັດ  ເຂົຳຈັ່ງຊິ
ຄຸກເຂົ່ຳກົ້ມໜູ້ຳລົງດິນ  ນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳ ຍອມຮັບວ່ຳເພິ່ນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ
ອີຫລີ 
14:26 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ບັດພວກເຈົ້ຳມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນ ຄູ່ຄົນຕ່ຳງກ ມີ ເພງສັນ-
ລະເສີນ   ມີຄ ຳສອນ ມີພຳສຳອື່ນໆ ມີກຳນເປີດເຜີຍ ພຣະຄ ຳ  ມີກຳນແປຄວຳມໝ
ຳຍ  ກ ຂ ໃຫູ້ເຮັດຄູ່ແນວເພື່ອເປັນກຳນເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນເດີ້ 
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14:27 ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິມີກຳນເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເວົ້ຳແຄ່ສອງຄົນຫລຢ່ືຳງຫລຳຍ
ກ ບໍ່ໃຫູ້ເກີນສຳມ  ແລູ້ວກ ໃຫູ້ເວົ້ຳເທື່ອລະຄົນໃຫູ້ເປັນລະບຽບ ແລູ້ວກ ໃຫູ້ມີອີກຄົນ
ໜຶ່ງເປັນລ່ຳມແປເດີ້ 
14:28 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນບໍ່ມີໃຜທີ່ເປັນລ່ຳມແປ  ກ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຊິເວົ້ຳພຳສຳນັ້ນນັ່ງມິດຢູ່ໃນທີ່ປະ
ຊຸມເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ເຂົຳເວົ້ຳກັບໂຕເອງໃນໃຈ ກັບຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຊະເດີ້ 
14:29 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເວົ້ຳສອງຫລື
ສຳມຄົນ ແລູ້ວໃຫູ້ຄົນໃນທີ່ປະຊຸມພິຈຳລະນຳເອົຳໃນແນວທີ່ເຂົຳເວົ້ຳນັ້ນເດີ້ 
14:30 ແລູ້ວຄັ່ນມີແນວໃດທີ່ເປີດເຜີຍໃຫູ້ອີກຜູູ້ອື່ນທີ່ນັ່ງຢູ່ຫັ້ນ  ກ ໃຫູ້ຄົນທີ່ພວມເວົ້ຳ
ເຊົຳຊະກ່ອນ 
14:31 ຄືຄູ່ຄົນທີ່ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ເວົ້ຳໄດູ້ແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອທີ່ປະ
ຊຸມຊິໄດູ້ຮຽນຮູູ້ ກັບໄດູ້ຮັບກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈນ ຳ 
14:32 ຄືຈິດວິນຍຳນຂອງຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ກ ຢູ່
ໃຕູ້ກຳນຄວບຄຸມຂອງໂຕເຂົຳເອງ 
14:33 ດູ້ວຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ແມນ່ພຣະເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມສັບສົນວຸູ້ນວຳຍ ແຕ່ເປັນ
ພຣະເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມສະຫງົບຮຽບຮູ້ອຍ ຄືກັນກັບທີ່ມີຢູ່ໃນພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໝູ້ອງອື່ນໆ ນ ຳ 
14:34 ຈັ່ງຊັ້ນ ກ ໃຫູ້ພວກແມ່ຍິງມິດຊະ ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳກຳງທີ່ປະຊຸມຂອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ຍູ້ອນ
ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດໃຫູ້ເວົ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ນຳງຍອມຢູ່ໃຕູ້ກຳນຄວບຄຸມຄືກັນ-
ກັບທີ່ກົດບັນຍັດສັ່ງໄວູ້ນັ້ນ 
14:35 ແລູ້ວຄັ່ນພວກນຳງຢຳກຮູູ້ຈັກເລື່ອງອີຫຍັງ ກ ໃຫູ້ນຳງຄອຍຖູ້ຳຖຳມຜົວໂຕ
ເອງຢູ່ເຮືອນ ຍູ້ອນວ່ຳມັນເປັນເລື່ອງລະອຳຍອັນບໍ່ສົມຄວນໃຫູ້ພວກແມ່ຍິງຊຸມກັນ
ກຳງທີ່ປະຊຸມຂອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ 
14:36 ຫລືວ່ຳ  ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີ່ມທີ່ພວກເຈົ້ຳບໍ້ ຫລືວ່ຳໄດູ້ມຳເຖິງພວກ
ເຈົ້ຳແຕ່ພວກດຽວບໍ້ 



1 ໂກຣິນໂທ  538 
14:37 ຄັ່ນຜູູ້ໃດຖືວ່ຳໂຕເປັນຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຫລືວ່ຳເປັນຜູູ້ທີ່
ຢູ່ຝ່ຳຍວິນຍຳນ  ກ ໃຫູ້ເຂົຳຍອມຮັບກັນວ່ຳ ແນວທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນມຳໃຫູ້ເຈົ້ຳນີ້ ເປັນ
ຄ ຳສັ່ງຈຳກພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ 
14:38 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ຮູູ້ຈັກຫຍັງ ກ ໃຫູ້ເຂົຳໂງ່ຕໍ່ໄປເລີຍເດີ້ 
14:39 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ໃຫູ້ປຳດຖະໜຳທີ່ຊິເປັນຜູູ້ບັນລະຍຳຍ ພຣະ-
ຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້  ແລູ້ວບໍ່ຄວນຫູ້ຳມກຳນເວົ້ຳພຳສຳອື່ນໆ ເດີ້ 
14:40 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ໃຫູ້ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ຊິເຮັດນັ້ນເປັນລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍຕຳມທີ່
ສົມຄວນເດີ້ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 15 
15:1 ນອກຈຳກຫັ້ນອີກ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ  ຂູ້ອຍຂ ຢືນຢັນເຖິງຂ່ຳວປະເສີດທີ່
ໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ ວ່ຳເປັນຂ່ຳວປະເສີດອັນຕົ້ນສະບັບ ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມຳ
ປະກຳດໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເອົຳໄວູ້ແລູ້ວ ທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳຍັງຢືນຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ 
15:2 ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ລອດພົ້ນແລູ້ວດູ້ວຍຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ  ຄັ່ນແມ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້
ເຊື່ອຖືເອົຳໄວູ້ໃນຄ ຳສອນທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ປະກຳດໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ  ນອກຈຳ
ກວ່ຳພວກເຈົ້ຳຮັບເຊື່ອແຕ່ປຳກຊື່ໆ 
15:3 ຄືເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ນ ຳມຳປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ  ເປັນຂ່ຳວທີ່
ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບມອບມຳແລູ້ວ ວຳ່  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຕຳຍ ຮັບແບກໂທດບຳບແທນຄົນ
ເຮົຳທັງຫລຳຍ ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ 
15:4 ແລູ້ວສົບຂອງເພິ່ນໄດູ້ຖືກມູ້ຽນໄວູ້ໃນອຸບໂມງ ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍໃນມື້ທີ່ສຳມ  ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວນັ້ນ 
15:5 ແລູ້ວ ເກຟຳ ( ເປໂຕ )ກ ໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເພິ່ນ ແລູ້ວຕໍ່ມຳ ພວກທູດພິເສດສິບ
ສອງຄົນນັ້ນໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເພິ່ນນ ຳ 
15:6 ຫລັງຈຳກນັ້ນ ມີພວກພີ່ນູ້ອງຫູ້ຳຮູ້ອຍກວ່ຳຄົນ ໄດູ້ເຫັນເພິ່ນພູ້ອມກັນ  ຊຶ່ງຄົນ
ສ່ວນຫລຳຍນັ້ນ ເຂົຳກ ຍັງຢູ່ຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້  ແຕ່ຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວ 
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15:7 ພຳຍຫລັງນັ້ນ  ຢຳໂກໂບ ໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເພິ່ນ ແລູ້ວທູດພິເສດທັງໝົດກ ໄດູ້ຮັບ
ໄດູ້ເຫັນເພິ່ນນ ຳ 
15:8 ສຸດທູ້ຳຍໂຕຂູ້ອຍເອງກ ໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນເພິ່ນນ ຳ ຄືກັນກັບຜູູ້ທີ່ເກີດຜິດຍຳມ 
15:9 ຄືຂູ້ອຍນີ້ ເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆທີ່ສຸດໃນພວກທູດພິເສດ ຈັ່ງບໍ່ສົມຄວນຊິໄດູ້ຊື່ວ່ຳເປັນ
ທູດພິເສດເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳໂຕຂູ້ອຍເອງເຄີຍຂົ່ມເຫງທ ລະມຳນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳມຳກ່ອນ 
15:10 ແຕ່ວ່ຳ ຂູ້ອຍເປັນຢູ່ໄດູ້ຄືກັນກັບຄູ່ມື້ນີ້ ກ ຍູ້ອນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ ແລູ້ວພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນຕໍ່ຂູ້ອຍ ກ ບໍ່ໄດູ້ໝົດປະໂຫຍດເລີຍ ຍູ້ອນ
ວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນຂອງເພິ່ນຫລຳຍກວ່ຳພວກທດູພິເສດຄົນອື່ນໆ  ແລູ້ວ
ມັນບໍ່ແມ່ນໂຕຂູ້ອຍດອກ ແຕ່ເປັນພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ດ ຳລົງຢູ່ກັບ
ໂຕຂູ້ອຍ 
15:11 ຈັ່ງຊັ້ນແມ່ນໂຕຂູ້ອຍກ ດີ ຫລືພວກທູດພິເສດນັ້ນກ ດີ ເຮົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງໄດູ້
ປະກຳດຢ່ຳງທີ່ເວົ້ຳມຳນີ້ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ຮັບເຊື່ອນ ຳ 
15:12 ແຕ່ບັດນີ້ ຄັ່ນພວກເຮົຳປະກຳດວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ 
ເປັນຫຍັງຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຍັງເວົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ມີກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ
ເລີຍ 
15:13 ແຕ່ຄັ່ນບໍ່ມີກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ຂະໜຳດ ພຣະຄຣິດ ເອງ ເພິ່ນກ ຊິບໍ່
ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຄືກັນ 
15:14 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ບໍ່ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳແລູ້ວນັ້ນ ກຳນປະກຳດຂອງເຮົຳກ 
ໝົດປະໂຫຍດໄປເລີຍ ພູ້ອມທັງຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນກ ໝົດປະໂຫຍດຄື
ກັນ 
15:15 ເອີ້ ຄັ່ນປຳກົດວ່ຳພວກເຮົຳນີ້ອູ້ຳງພະຍຳນບໍ່ຈິງເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ພວກເຮົຳ
ປະກຳດວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະຄຣິດ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວນັ້ນ  ທັງໆ 
ທີ່ວ່ຳບໍ່ມີກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ສະແດງວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະ-
ຄຣິດ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຊັ່ນຕີ້ 
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15:16 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ທີ່ຕຳຍແລູ້ວບໍ່ມີກຳນເປັນຂຶ້ນມຳ ກ ສະແດງວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ບໍ່
ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
15:17 ແລູ້ວຄັ່ນ ພຣະຄຣິດ ບໍ່ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຈົ້ຳກ ບໍ່ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງເລີຍ ເຈົ້ຳກ ຍັງຢູ່ໃນສະພຳບບຳບຂອງໂຕເອງຄືເກົ່ຳ 
15:18 ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ລ່ວງຫລັບໄປໃນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ພວກເຂົຳກ ພິນຳດໄປແລູ້ວ 
15:19 ຄື ຄັ່ນຄວຳມຫວັງທີ່ພວກເຮົຳມີໃນ ພຣະຄຣິດ  ໃຊູ້ໄດູ້ໃນຊີວິດນີ້ຢ່ຳງດຽວ  
ພວກເຮົຳແຮງເປັນຕຳອິຕົນ ຄວນສັງເວດທີ່ສຸດ ກວ່ຳຄົນອື່ນໆ ໃນມວນມະນຸດ
ເລີຍ 
15:20 ແຕ່ວ່ຳ ບັດນີ້  ພຣະຄຣິດ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍອີຫລີແລູ້ວ  ກັບເພິ່ນ
ເປັນຜົນແຮກໃນພວກຄົນທງັຫລຳຍທີ່ໄດູ້ລ່ວງຫລັບໄປຫັ້ນ 
15:21 ຄືວ່ຳ ຄວຳມຕຳຍນັ້ນໄດູ້ເຂົ້ຳມຳສູ່ມວນມະນຸດຍູ້ອນຄົນຜູູ້ໜຶ່ງເປັນເຫດ ແລູ້ວ
ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນ ກ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຍູ້ອນຄົນອີກຜູູ້
ໜຶ່ງຄືກັນ 
15:22 ດູ້ວຍວ່ຳ ໃນບັນພະບຸລຸດ ອຳດັມ ນັ້ນ ມວນມະນຸດທງັປວງໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມ
ຕຳຍຈັ່ງໃດ  ໃນ ພຣະຄຣິດ  ມະນຸດກ ຊິເຂົ້ຳສູ່ຊີວິດໄດູ້ຈັ່ງຊັ້ນ 
15:23 ແຕ່ວ່ຳມັນຊິເປັນຕຳມລ ຳດັບ ຄື ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ເປັນຜົນແຮກທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເປັນຄົນຂອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳ
ຕອນຫລັງ ຄືຕອນເພິ່ນຊິສະເດັດກັບມຳນັ້ນ 
15:24 ຕໍ່ຈຳກຫັ້ນມຳຊິເປັນຍຸກສຸດທູ້ຳຍ ຄືເປັນຍຳມທີ່ເພິ່ນຊິມອບລຳຊະອຳນຳຈັກ
ໄວູ້ໃຫູ້ກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບເປັນຍຳມທີ່ເພິ່ນຊິປຳບປຳມກຳນປົກຄອງ ກັບ
ອ ຳນຳດ ພູ້ອມອິດທພົິນທັງຫລຳຍ ໃຫູ້ໝົດສິ້ນສຸດໄປ 
15:25 ຍູ້ອນວ່ຳຈ ຳເປັນແລູ້ວທີ່ເພິ່ນຊິຕູ້ອງຄອບຄອງ ຈົນກວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ປຳບປຳມໝູ່
ສັດຕູທັງຫລຳຍ ໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້ຝ່ຳຕີນຂອງເພິ່ນ 
15:26 ແລູ້ວສັດຕູອັນສຸດທູ້ຳຍທີ່ຊິຖືກທ ຳລຳຍໃຫູ້ສິ້ນສຸດໄປຫັ້ນ ກ ຄືຄວຳມຕຳຍ 
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15:27 ຄື ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວຢູ່ໃຕູ້ຝ່ຳຕີນຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ແຕ່ທີ່
ວ່ຳ “ໝົດຄູ່ແນວຢູ່ໃຕູ້ເພິ່ນ” ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ໄດູ້ຍົກເວັ້ນພຣະເຈົ້ຳເອງ ຜູູ້ທີ່ເຮັດໃຫູ້
ກຳນປົກຄອງຂອງຄູ່ແນວນັ້ນຢູ່ໃຕູ້ເພິ່ນ 
15:28 ແລູ້ວບັດຍຳມພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ປຳບໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້ເພິ່ນແລູ້ວ 
ບັດນັ້ນ ພຣະບຸດ ເອງກ ຊິຢູ່ໃຕູ້ພຣະເຈົ້ຳນັ້ນນ ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ປຳບໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້ 
ພຣະບຸດ  ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຊິເປັນເອກເປັນປະລະບຽງເໜອືໝົດຄູ່ແນວທັງປວງ 
15:29 ບໍ່ຊັ້ນ ຄົນໄດູ້ຮັບບັບຕິດສະມຳລົງນໍ້ຳເພື່ອຄົນທີ່ຕຳຍແລູ້ວຊິເຮັດຈັ່ງໃດ  ຄັ່ນ
ແມ່ນບໍ່ມີກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຂອງຜູູ້ຕຳຍເລີຍຊໍ້ຳ  ພວກເຂົຳຮັບບັບຕິດສະມຳລົງນໍ້ຳ
ແທນຜູູ້ຕຳຍຍູ້ອນຫຍັງຊັ່ນ 
15:30 ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮຳົຈັ່ງຊິຕູ້ອງສ່ຽງອັນຕະລຳຍ ພໍ້ກັບແນວເປັນພິດເປັນ
ໄພຢູ່ຕະຫລອດຄູ່ຍຳມເລີຍ 
15:31 ຂູ້ອຍຍອມສ່ຽງຊີວິດປະສົບຄວຳມຕຳຍຄູ່ມື້ ຈັ່ງຢືນຢັນວ່ຳ ຂູ້ອຍມີຄວຳມພູມ-
ໃຈຫລຳຍໃນພວກເຈົ້ຳໂດຍທຳງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
15:32 ຄື ຄັ່ນຂູ້ອຍເຄີຍຕໍ່ສູູ້ກັບສັດອັນຕະລຳຍຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ ຕຳມຄ່ຳນິຍົມທຳງ
ໂລກ ຂູ້ອຍໄດູ້ຜົນປະໂຫຍດອີຫຍັງຄັ່ນຄົນຕຳຍບໍ່ໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ ເປັນຕຳມ
ຖູ້ອຍຄ ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ເຮົຳກິນດື່ມເຖີດ ຍູ້ອນວ່ຳມື້ອື່ນເຮົຳຊິຕຳຍ” 
15:33 ຢ່ຳຫລົງເລີຍ ກຳນຄົບກັບຄົນທຸດຈະລິດ ມັກຊິເຮັດໃຫູ້ເສຍນິໄສ 
15:34 ແຕ່ໃຫູ້ສ່ຳງນອນຕື່ນໂຕໄປຕຳມທຳງຊອບທ ຳເດີ້  ແລູ້ວໃຫູ້ເຊົຳຕິດຕຳມທຳງ
ຜິດບຳບຊະເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳຍັງມີຫລຳຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ທີ່ຂູ້ອຍ
ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ກ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະອຳຍໃຈ 
15:35 ແຕ່ ອຳດ ມີຄົນຊິຖຳມວຳ່ “ຜູູ້ທີ່ຕຳຍໄປແລູ້ວນັ້ນ ເຂົຳຊິເປັນຂຶ້ນມຳແນວໃດ 
ແລູ້ວບັດເປັນຂຶ້ນມຳນັ້ນ ຮ່ຳງກຳຍເຂົຳຊິເປັນລັກສະນະແບບໃດ” 
15:36 ໂອູ້ ພວກຄົນໂງ່ເອີຍ ເມັດເຂົ້ຳທີ່ເຈົ້ຳຫວ່ຳນລົງຫັ້ນ ຄັ່ນບໍ່ຕຳຍກ່ອນ ມັນຊິ
ແຕກຕຳງອກຂຶ້ນມຳໃໝ່ໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
15:37 ແລູ້ວເມັດເຂົ້ຳທີ່ເຈົ້ຳຫວ່ຳນລົງຫັ້ນ ເຈົ້ຳກ ບໍ່ໄດູ້ຫວ່ຳນລົງເປັນລັກສະນະຕົ້ນທີ່
ຊິງອກຂຶ້ນມຳນັ້ນ ແຕ່ໄດູ້ຫວ່ຳນແຄ່ເປັນເມັດຊື່ໆ 
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15:38 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ເມັດພືດນັ້ນມີຮູບມີຮ່ຳງຂອງແຕ່ລະແນວຕຳມທີ່ເພິ່ນ
ໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້  ຄືໃຫູ້ຕຳມຊະນິດຂອງໃຜຂອງມັນໝົດ 
15:39 ແລູ້ວລັກສະນະຂອງເນື້ອເລືອດແຕ່ລະແນວກ ບໍ່ຄືກັນ  ຄືຂອງຄົນກ ແນວໜຶ່ງ 
ຂອງພວກສັດສີ່ຕີນກ ແນວໜຶ່ງ ຂອງໂຕປຳກ ແນວໜຶ່ງ ແລູ້ວຂອງພວກນົກກ ອີກ
ແນວໜຶ່ງ 
15:40 ແລູ້ວກ ມີຮ່ຳງກຳຍອ ຳມະຕະທີ່ເໝຳະສ ຳລັບສະຫວັນກ ດີ ກັບຮ່ຳງກຳຍອະນິ-
ຈັງທີ່ເໝຳະສ ຳລັບໂລກກ ດີ ແຕ່ສັກສີຂອງຮ່ຳງກຳຍສ ຳລັບສະຫວັນກ ເປັນແນວ
ໜຶ່ງ ກັບສັກສີຂອງຮ່ຳງກຳຍສ ຳລັບໂລກກ ເປັນອີກແນວໜຶ່ງ 
15:41 ແລູ້ວມີສັກສີຂອງດວງຕະເວັນກ ແນວໜຶ່ງ ສັກສີຂອງດວງຈັນກ ແນວໜຶ່ງ 
ແລູ້ວສັກສີຂອງໝູ່ດວງດຳວກ ແນວໜຶ່ງ ແຕ່ສັກສີຂອງໝູ່ດຳວກ ບໍ່ຄືກັນແຕ່ລະ
ດວງ ມີແສງຂອງໃຜຂອງມັນໝົດຄູ່ດວງ 
15:42 ແລູ້ວກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍນັ້ນກ ຄືກັນ ຕອນທີ່ຫວ່ຳນລົງຫັ້ນເປັນຂອງ
ເນົ່ຳເປື່ອຍ  ແຕ່ບັດໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳນັ້ນ ມັນກ ບໍ່ຮູູ້ຈັກເນົ່ຳເປື່ອຍ 
15:43 ແນວທີ່ຖືກຫວ່ຳນລົງກ ບໍ່ມີສັກສີ ແຕ່ແນວທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳນັ້ນກ ຊິມີສັກສີຫລຳຍ 
ກັບແນວທີ່ຫວ່ຳນລົງຫັ້ນອ່ອນກ ຳລັງແລູ້ວ ແຕ່ແນວທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳໃໝກ່ ຊິມີລິດ
ກ ຳລັງຫລຳຍ 
15:44 ແນວທີ່ຫວ່ຳນລົງຫັ້ນກ ເປັນແຄ່ຮ່ຳງກຳຍທ ຳມະດຳໂລກຊື່ໆ  ແຕ່ແນວທີ່ເປັນ
ຂຶ້ນມຳນັ້ນກ ຊິເປັນຮ່ຳງຝ່ຳຍວິນຍຳນ  ຄືວ່ຳ ຮ່ຳງກຳຍທ ຳມະດຳໂລກນີ້ກ ມີ ກັບ
ຮ່ຳງຝ່ຳຍວິນຍຳນກ ມີ 
15:45 ຄືກັນກັບມີຂຽນໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ “ ອຳດັມ ຄົນຜູູ້ແຮກນັ້ນຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳໃຫູ້ເປັນຜູູ້
ມີຊີວິດ” ແຕ່ວ່ຳ ອຳດັມ ຜູູ້ສຸດທູ້ຳຍນັ້ນຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ເປັນວິນຍຳນຜູູ້ທີ່ໂຜດ-
ໃຫູ້ຊີວິດ 
15:46 ແຕ່ວ່ຳ ຊຶ່ງມຳກ່ອນນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ເປັນຝ່ຳຍວິນຍຳນ ແຕ່ເປັນແນວທ ຳມະດຳ ແລູ້ວ
ຊຶ່ງເປັນຝ່ຳຍວິນຍຳນນັ້ນ ໄດູ້ມຳຕອນຫລັງ 
15:47 ຄົນທ ຳອິດນັ້ນມຳຈຳກດິນ ຢູ່ຝ່ຳຍດິນ ແຕ່ຄົນຜູູ້ທີ່ສອງນັ້ນກ ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ສະເດັດລົງມຳຈຳກສະຫວັນ 
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15:48 ຄືຜູູ້ນັ້ນທີ່ມຳຈຳກດິນເປັນຈັ່ງໃດ ຄູ່ຄົນທີ່ມຳຈຳກດິນກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ  ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນ
ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍສະຫວັນເປັນຈັ່ງໃດ  ຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍສະຫວັນກ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ 
15:49 ກັບວ່ຳ ຊຶ່ງພວກເຮົຳມີພຳບລັກຄືກັນກັບຜູູ້ທີ່ມຳຈຳກດິນ  ໃນອະນຳຄົດພວກ
ເຮົຳກ ຊິມີພຳບລັກຄືກັນກັບຜູູ້ທີ່ມຳຈຳກສະຫວັນ 
15:50 ແຕ່ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍວ່ຳ ເນື້ອກັບເລືອດນັ້ນ ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິ
ຮັບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເປັນມ ລະດົກໄດູ້  ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ 
ແນວອະນິຈັງທີ່ຮູູ້ຈັກເປື່ອຍເນົ່ຳໄປຫັ້ນ ບໍ່ສຳມຳດຮັບເອົຳແນວອ ຳມະຕະຊຶ່ງບໍ່ຮູູ້-
ຈັກເປື່ອຍເນົ່ຳເປັນມ ລະດົກໄດູ້ຄືກັນ 
15:51 ນີ້ແຫລະ ຂູ້ອຍມີແນວລໍ້ຳເລິກທີ່ຊິບອກພວກເຈົ້ຳ ຄືພວກເຮົຳໝົດຄູ່ຄົນຊິບໍ່
ໄດູ້ລ່ວງຫລັບໄປ  ແຕ່ວ່ຳພວກເຮົຳໝົດຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ຮັບກຳນປ່ຽນສະພຳບໃໝ ່
15:52 ຄືໃນແວບດຽວ ໃນພີບຕຳດຽວ ຊິມີກຳນເປົ່ຳແກເປັນເທື່ອສຸດທູ້ຳຍ  ຄືແກນັ້ນ
ຊິສົ່ງສຽງອອກມຳ ແລູ້ວຄົນຜູູ້ທີ່ຕຳຍແລູ້ວໃນ ພຣະຄຣິດ ຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳໃນສະ-
ພຳບອ ຳມະຕະທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກເປື່ອຍເນົ່ຳ ແລູ້ວພວກເຮົຳທີ່ຍັງຢູ່ກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນປ່ຽນ
ແປງໃໝນ່ ຳ 
15:53 ຄືແນວອະນິຈັງທີ່ເປື່ອຍເນົ່ຳນີ້ ຊິຕູ້ອງສວມສະພຳບອ ຳມະຕະທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກ
ເປື່ອຍເນົ່ຳ  ກັບແນວທີ່ຮູູ້ຈັກຕຳຍນີ້ ກ ຕູ້ອງສວມສະພຳບແນວທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກຕຳຍ 
15:54 ເພື່ອໃຫູ້ເປັນວ່ຳ ບັດແນວຊຶ່ງເປື່ອຍເນົ່ຳເປັນ ໄດູ້ສວມສະພຳບແນວຊຶ່ງ
ເປື່ອຍເນົ່ຳບໍ່ເປັນ  ກັບບັດແນວຊຶ່ງຮູູ້ຈັກຕຳຍ ໄດູ້ສວມສະພຳບແນວທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກຕຳຍ 
ໃນບັດນັ້ນ ກ ຊິສ ຳເລັດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ຄວຳມຕຳຍໄດູ້ຖືກກືນໄປ
ແລູ້ວໂດຍກຳນມີໄຊ” 
15:55 ໂອູ້ ຄວຳມຕຳຍເອີຍ ກຳນຕອດຂອງເຈົ້ຳຢູ່ໄສ  ໂອູ້ ຂຸມນະລົກເອີຍ ກຳນມີ
ໄຊຂອງເຈົ້ຳຢູ່ໄສ 
15:56 ກຳນຕອດຂອງຄວຳມຕຳຍນັ້ນ ກ ຄືບຳບ ກັບລິດອ ຳນຳດຂອງບຳບນັ້ນ ກ ຄື
ກົດບັນຍັດ 
15:57 ແຕ່ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໃຫູ້ຄົນເຮົຳມີໄຊ ໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງ
ພວກເຮົຳ 
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15:58 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດ ຳລົງຢູ່ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງເດີ້ ບໍ່ມີ
ກຳນຫວັ່ນໄຫວເລີຍ ໂດຍໃສ່ໃຈຢູ່ຄູ່ຍຳມຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນໃນກຳນງຳນຂອງພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ດູ້ວຍພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ກຳນງຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດໂດຍໃນອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ບໍ່ປະໂຫຍດເລີຍ 

1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 16 
16:1 ບັດນີ້ ໃນເລື່ອງກຳນເກັບຊັບທີ່ຖວຳຍເພື່ອຊ່ອຍພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່
ຕົກທຸກໄດູ້ຍຳກນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ສັ່ງພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່ຢູ່ແຄວູ້ນ ຄຳລຳເຕຍ ໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ 
ແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດຄືກັນເດີ້ 
16:2 ຄື ໃນມື້ແຮກຂອງອຳທິດຂອງຄູ່ອຳທິດ  ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນເກັບຜົນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງລຳຍໄດູ້ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ອວຍພອນເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເຮັດແນວນີ້ເພື່ອຊິບໍ່ຕູ້ອງ
ຟູ້ຳວຫຳເກັບຫຳແຜ່ເອົຳບັດຍຳມຂູ້ອຍຊິມຳ 
16:3 ກັບບັດຂູ້ອຍມຳຮອດແລູ້ວ ຜູູ້ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຫັນຊອບຊິຮັບຮອງ ພູ້ອມກັບຈົດໝ
ຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ຊິໃຊູ້ເຂົຳນ ຳເອົຳຂອງຖວຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳ ໄປສົ່ງ
ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຢູ່ເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  
16:4 ແລູ້ວຄັ່ນເຫັນສົມຄວນຂູ້ອຍກ ຊິໄປນ ຳ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຊິໄປນ ຳຂູ້ອຍ 
16:5 ບັດຂູ້ອຍຂູ້ຳມແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ ແລູ້ວ ຂູ້ອຍກ ຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ຄື ມຳເກ-
ໂດເນຍ ກ ຢູ່ໃນເສັ້ນທຳງທີ່ຂູ້ອຍຊິເດິນທຳງໄປຫັ້ນ 
16:6 ແລູ້ວຫຳລຳງເທື່ອຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິພັກຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຫລືລຳງເທື່ອຄັ່ນຮອດລະ-
ດູໜຳວຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິຄູ້ຳງແຮມຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້  ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິສົ່ງຂູ້ອຍໄປ
ທຳງທີ່ຂູ້ອຍຊິໄປຫັ້ນ 
16:7 ຄືຂູ້ອຍຊິບໍ່ພໍ້ເຈົ້ຳບັດຂູ້ອຍເດິນທຳງຜ່ຳນມຳໃນຂຳໄປຫັ້ນ ແຕ່ຂູ້ອຍຫວັງຊິ
ແວະມຳຄູ້ຳງຢູ່ກັບເຈົ້ຳໂດນແໜບັ່ດຂຳມຳ ຄັ່ນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ໂປດ 
16:8 ແຕ່ຂູ້ອຍຊິຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ ໄວູ້ຮອດເທດສະກຳນ ເພັນເຕຄ ສະເຕ  
16:9 ໂດຍວ່ຳ ໄດູ້ມີປະຕູເປີດໄວູ້ກວູ້ຳງໃຫູ້ຂູ້ອຍມີໂອກຳດປະກຳດຢູ່ພູ່ນ  ແລູ້ວກ ມີ
ສັດຕູຫລຳຍນ ຳ 
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16:10 ບັດນີ້ ຄັ່ນ ຕີໂມທຽວ ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ ລຳວ ຢູ່ກັບເຈົ້ຳໂດຍບໍ່ຕູ້ອງເຄົຳ-
ລົບຍູ້ອນຫຍັງເດີ້ ຄື ລຳວ ເຮັດງຳນຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຄືກັນກັບຂູ້ອຍນີ້ 
16:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດດູໝິ່ນເຂົຳເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້ຊ່ອຍສົ່ງ ລຳວ ເດິນທຳງໄປໂດຍ
ສະຫວັດດີພຳບ ເພື່ອ ລຳວ ຊິໄດູ້ມຳເຖິງຂູ້ອຍໂດຍດີ ຍູ້ອນຂູ້ອຍພວມຄອຍຖູ້ຳ 
ລຳວ ກັບພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ມຳນ ຳ ລຳວ ນັ້ນ 
16:12 ແລູ້ວບັດນີ້ ສ່ວນ  ອຳໂປໂລ  ພີ່ນູ້ອງຂອງພວກເຮົຳອີກຜູູ້ໜຶ່ງນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ຊັກ
ຊວນໃຫູ້ ລຳວ ມຳຢູ້ຽມຍຳມພວກເຈົ້ຳພູ້ອມກັບພວກພີ່ນູ້ອງນ ຳ ແຕ່ໃຈ ລຳວ ບໍ່ທັນ
ຢຳກມຳໃນຍຳມນີ້ ບັດໂອກຳດໜູ້ຳ ລຳວ ຈັ່ງຄ່ອຍຊິມຳ 
16:13 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ໃຫູ້ໝັ້ນຄົງໃນຄວຳມເຊື່ອນ ຳເດີ້ ມີໃຈກູ້ຳ-
ຫຳນ ເຂັ້ມແຂງນ ຳເດີ້ 
16:14 ແລູ້ວໝົດຄູ່ແນວທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເຮັດດູ້ວຍຄວຳມຮັກເດີ້ 
16:15 ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງຕໍ່ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ (ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ແລູ້ວ ວ່ຳຄອບຄົວຂອງ  ສະເຕຟຳ-
ນຳ  ໄດູ້ຮັບເຊື່ອເປັນຜົນແຮກໃນແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  ພວກເຂົຳຈັ່ງໄດູ້ເອົຳໃຈໃສ່ມີ
ຄວຳມຍິນດີໃນກຳນຮັບໃຊູ້ຄົນທັງຫລຳຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ) 
16:16 ຄືຂູ້ອຍຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຖ່ອມໃຈຮັບໃຊູ້ພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳແນວນັ້ນ ຄື
ເຂົຳຊ່ອຍໃນງຳນພຣະເຈົ້ຳນ ຳກັນກັບພວກຂູ້ອຍເດີ້ 
16:17 ຂູ້ອຍກ ດີໃຈຫລຳຍທີ່  ສະເຕຟຳນຳ  ກັບ  ໂຟຕູນຳໂຕ  ກັບ  ອະຂຳອີໂກ  ໄດູ້
ມຳຫຳແລູ້ວ ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ຊ່ອຍທົດແທນເພີ່ມສ່ວນກຳນຖວຳຍທີ່ພວກເຈົ້ຳຂຳດ
ນັ້ນ 
16:18 ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ຊ່ອຍໜຸນໃຈຈິດວິນຍຳນຂອງຂູ້ອຍ ພູ້ອມທັງຈິດວິນຍຳນຂອງ
ພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຍອມຮັບນັບຖືຄົນຈັ່ງພວກນີ້ເດີ້ 
16:19 ກັບວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງຫລຳຍໃນແຄວູ້ນ ອຳເຊຍ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດ
ມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ແລູ້ວ  ອຳກິລຳ  ກັບ  ປີຊະກີລຳ ພູ້ອມກັບພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່
ຕຸູ້ມໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນຂອງເຂົຳ ກ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ມຳຍັງພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີນ ຳ 
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16:20 ແລູ້ວພີ່ນູ້ອງຄູ່ຄົນຢູ່ນີ້ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດຄຶດເຖິງມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳທັກທຳຍກັນແລະກັນດູ້ວຍນໍ້ຳໃຈອັນບ ລິສຸດເດີ້ 
16:21 ຂູ້ອຍຂຽນຄ ຳລົງທູ້ຳຍນີ້ໂດຍລຳຍມືຂອງຂູ້ອຍ  ໂປໂລ ເອງ 
16:22 ຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ຮັກແພງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ກ ຂ ໃຫູ້ເຂົຳຜູູ້ນັ້ນຖືກພຣະເຈົ້ຳສຳບ-
ແຊ່ງເດີ້  ຂ ໄດູ້ມຳໃນໄວໆ ນີ້ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ 
16:23 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບ
ພວກເຈົ້ຳເຖີດ 
16:24 ແລູ້ວສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂູ້ອຍຂ ຝຳກຄວຳມຮັກແພງຫລຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳໃນອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ອຳເມນ 

[ຈົດໝາຍສະບັບແຮກນີ້ ທ່ານອາຈານ ໂປໂລ  ໄດູ້ຂຽນໄປຍັງພີ່ນູ້ອງຊາວ ໂກຣິນໂທ  
ຈາກເມືອງ ຟີລິບປອຍ  ກັບນ າສົ່ງໂດຍ  ສະເຕຟານາ   ໂຟຕ ນາໂຕ   ອະຂາອີໂກ  ກັບ  

ຕີໂມທຽວ ] 

2 ໂກຣິນໂທ 
2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ໂປໂລ  ຜູູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕຳມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ກັບຈຳກ ຕີໂມທຽວ  ນູ້ອງຂອງພວກເຮົຳ ຮຽນພວກພີ່ນູ້ອງໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເມືອງ ໂກຣິນໂທ  ພູ້ອມກັບພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍຜູູ້
ຢູ່ທົ່ວແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ  
1:2 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບສັນຕິພຳບຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງພວກເຮົຳ ກັບ
ຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳໄວູ້ເດີ້ 
1:3 ຈັ່ງຂ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງຄົນເຮົຳ ເປັນພໍ່ຜູູ້ສະ-
ແດງຄວຳມເມດຕຳ ແລູ້ວກ ເປັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ໃຫູ້ກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈໃນໝົດຄູ່
ແນວ 
1:4 ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈພວກເຮົຳໃນຍຳມທຸກຍຳກຄູ່ແນວຂອງພວກເຮົຳ
ນັ້ນ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈຄົນອື່ນໆ ນ ຳ ຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມທຸກຍຳກຕ່ຳງໆ  
ດູ້ວຍກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈນັ້ນຊຶ່ງພວກເຮົຳເອງໄດູ້ຮັບຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
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1:5 ຄືກັນກັບທີ່ຄວຳມທຸກຍຳກຂອງ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້ຳມຳສູ່ຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົຳຫລຳຍສໍ່ຳໃດ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮັບ
ມຳຈຳກ ພຣະຄຣິດ  ກ ລົ້ນເຂົ້ຳມຳຫລຳຍສໍ່ຳນັ້ນຄືກັນ 
1:6 ແລູ້ວ ຄັ່ນພວກເຮົຳໄດູ້ຖືກຄວຳມທຸກຍຳກ ມັນກ ເພື່ອຄວຳມຊູໃຈກັບຄວຳມພົ້ນ
ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ  ນີ້ກ ເສີມກ ຳລັງໃຈໃຫູ້ພວກເຮົຳມີແຮງເພື່ອທົນເອົຳໄດູ້ຕໍ່ຄວຳມທຸກ
ຍຳກນັ້ນ  ແລູ້ວຄັ່ນພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈຫລືບໍ່ກ ຕຳມ ທີ່ເຮົຳທົນ
ເອົຳນັ້ນກ ເພື່ອຄວຳມຊູໃຈກັບຄວຳມພົ້ນຂອງພວກເຈົ້ຳ 
1:7 ແລູ້ວຄວຳມຫວັງທີ່ພວກເຮົຳມີໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳກ ໝັ້ນຄົງ ຍູ້ອນພວກເຮົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ 
ໃນກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳມີສ່ວນຮວ່ມໃນຄວຳມທຸກຍຳກຂອງເຮົຳສໍ່ຳໃດ ພວກເຈົ້ຳກ ຊິ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈຂອງພວກເຮົຳສໍ່ຳນັ້ນຄືກັນ 
1:8 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ພວກເຮົຳຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງຄວຳມທຸກຍຳກຂອງ
ເຮົຳທີ່ເກີດໃນແຄວູ້ນ ອຳເຊຍ ນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ເຮົຳໜັກໃຈຈົນເກີນກ ຳລັງທີ່ຊິທົນເອົຳ
ໄດູ້  ເຖິງຂະໜຳດວ່ຳພວກເຮົຳໝົດຫວັງທີ່ຊິເອົຳຊີວິດລອດໄດູ້ 
1:9 ເອີ້ ພວກເຮົຳເອງໄດູ້ຖືກລົງອຳຍຳປະຫຳນຊີວິດ ກ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ໄວູ້ໃຈ
ໃນໂຕເອງ ແຕ່ໄວູ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນສຳມຳດໃຫູ້ຄົນຕຳຍເປັນຂຶ້ນມຳໄດູ້ 
1:10 ຜູູ້ໄດູ້ຊ່ອຍໃຫູ້ພວກເຮົຳຫວິດພົ້ນຈຳກກຳນຕຳຍຢ່ຳງໂຫດຫູ້ຽມນັ້ນມຳແລູ້ວ  
ແລູ້ວກ ຍັງຊ່ອຍໃຫູ້ພວກເຮົຳຫວິດພົ້ນຢູ່ເລື່ອຍໆ  ແມ່ນຜູູ້ທີ່ພວກເຮົຳໄວູ້ໃຈກັນວ່ຳ 
ເພິ່ນກ ຍັງຊິຊ່ອຍເຮົຳອີກຕໍ່ໆ ໄປນ ຳ 
1:11 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຊ່ອຍພວກເຮົຳນ ຳ ດູ້ວຍກຳນອະທິຖຳນເພື່ອ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດ
ມີອີກຫລຳຍຄົນຊິໄດູ້ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳໂດຍຜ່ຳນທຳງພວກເຮົຳ ເນື່ອງຈຳກຊັບ
ນັ້ນທີ່ຫລຳຍຄົນໃນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຖວຳຍມຳ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນຊ່ອຍພວກເຂົຳ 
1:12 ຄວຳມພູມໃຈຂອງພວກເຮົຳເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືໃຈຂອງພວກເຮົຳເປັນພະຍຳນໃນໂຕ
ເອງວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຮົຳວຳງໂຕຢູ່ທຳງໂລກນີ້ ກ ເປັນໂດຍກຳນຖວຳຍກຽດຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍໃຈຈິງ ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍໃຊູ້ປັນຍຳທຳງເນື້ອໜັງ ແຕ່ດູ້ວຍເຫັນແກ່
ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳຕໍ່ພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
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1:13 ຄືພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຂຽນເລື່ອງອື່ນໆ ມຳເຖິງພວກເຈົ້ຳດອກ ນອກຈຳກເລື່ອງທີ່
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອ່ຳນກັບໄດູ້ຍອມຮັບນັ້ນ  ຊຶ່ງຂູ້ອຍຫວັງວ່ຳໃນທີ່ສຸດ ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້
ເຂົ້ຳໃຈດີ 
1:14 ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍອມຮັບຮູູ້ຈັກດີໃນພວກເຮົຳມຳແລູ້ວ ຈັ່ງພູມໃຈກັບ
ພວກເຮົຳນ ຳ  ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົຳຊິໄດູ້ພູມໃຈໃນພວກເຈົ້ຳໃນມື້ຂອງ ພຣະເຢຊູ-
ເຈົ້ຳ ທີ່ຊິມຳນັ້ນ 
1:15 ແລູ້ວຍູ້ອນຄວຳມໝັ້ນໃຈທີ່ຂູ້ອຍມີໃນເລື່ອງນີ້ ຂູ້ອຍມຸູ້ງວ່ຳຊິມຳແວະຫຳພວກ
ເຈົ້ຳກ່ອນ ເພື່ອຊິເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສອງຕໍ່ 
1:16 ຄືຂູ້ອຍຕັ້ງໃຈຊິແວະມຳຫຳພວກເຈົ້ຳລະຫວ່ຳງທີ່ເດິນທຳງໄປແຄວູ້ນ ມຳເກ-
ໂດເນຍ  ແລູ້ວບັດຂູ້ອຍກັບມຳຈຳກ ມຳເກໂດເນຍ ນັ້ນ ກ ຊິແວະມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ
ອີກ ແລູ້ວກ ຊິໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສົ່ງຂູ້ອຍອອກເດິນທຳງໄປແຄວູ້ນ ຢູດຳຍ  
1:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຂູ້ອຍຕັ້ງໃຈວຳ່ຊິມຳຫຳເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ເວົ້ຳຢ່ຳງລັງເລໃຈບໍ້ ຫລື
ໃນສິ່ງທີ່ຂູ້ອຍມຸູ້ງໝຳຍຕັ້ງເປົ້ຳໄວູ້ນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ວຳງເປົ້ຳຕຳມເນື້ອໜັງບໍ້ ຄືສ ຳລັບ
ໂຕຂູ້ອຍນີ້ ຄັ່ນວ່ຳແມ່ນ ຂູ້ອຍກ ວ່ຳແມ່ນ ໂລດ  ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳບໍ່ແມ່ນ ຂູ້ອຍກ ວ່ຳບໍ່
ແມ່ນ ໂລດ  
1:18 ແຕ່ວ່ຳ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ສັດຈິງສໍ່ຳໃດ ແນວທີ່ເຮົຳເວົ້ຳກັບພວກເຈົ້ຳກ 
ເປັນຄ ຳສັດຈິງຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ມີກຳນລັງເລເລີຍ 
1:19 ຍູ້ອນວ່ຳ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ຊຶ່ງພວກຂູ້ອຍໄດູ້ປະ-
ກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຄືໂຕຂູ້ອຍເອງ ພູ້ອມກັບ  ຊິລຳວຳນ  ກັບ  ຕີໂມທຽວ ນ ຳ 
ແລູ້ວພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ປະກຳດແບບລັງເລຊື່ໆ ແຕ່ດູ້ວຍຄວຳມໝັ້ນຄົງອັນແນູ້ວແນ່
ໃນເພິ່ນ 
1:20 ຍູ້ອນວ່ຳຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນັ້ນ ກ ລູ້ວນແຕ່ໝັ້ນ-
ຄົງແນູ້ວແນ່ແມ່ນໝົດຄູ່ຂໍ້ ຍູ້ອນເຫດນີ້ເຮົຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ “ອຳເມນ” ເອີ້ ແມ່ນແທູ້ ຈັ່ງ
ເປັນເຫດທີ່ເຮົຳຖວຳຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳ 
1:21 ແລູ້ວບັດນີ້ ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳເອງ ເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເຈີມໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຮົຳໄວູ້ໃຫູ້
ກັບພວກເຈົ້ຳຢູ່ໃນ ພຣະຄຣິດ  
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1:22 ກັບພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ປະທັບຕຳພວກເຮົຳໄວູ້ ກັບໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ 
ໄວູ້ໃນໃຈຂອງພວກເຮົຳ ເປັນຄ່ຳມັດຈ ຳຮັບຮອງໄວູ້ 
1:23 ນອກຈຳກຫັ້ນອີກ ຂູ້ອຍຂ ອູ້ຳງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນພະຍຳນຢືນຢັນເຖິງຄວຳມຕັ້ງ
ໃຈຂອງຂູ້ອຍວ່ຳ ທີ່ຂູ້ອຍຍັງບໍ່ໄດູ້ມຳເຖິງເມືອງ ໂກຣິນໂທ ນັ້ນ ຍູ້ອນຂູ້ອຍຢຳກ
ເວັ້ນພວກເຈົ້ຳໄວູ້ຊະກ່ອນ 
1:24 ບໍ່ແມ່ນວ່ຳພວກເຮົຳເປັນເຈົ້ຳເປັນນຳຍເໜືອຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳດອກ 
ແຕ່ພວກເຮົຳເປັນແຕ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນ ຳກັນ  ເພື່ອເສີມສູ້ຳງຄວຳມປີຕິຍິນດີຂອງພວກ
ເຈົ້ຳ ຄືພວກເຈົ້ຳຢືນໝັ້ນຢູ່ໄດູ້ ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 2 
2:1 ແຕ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມຸູ້ງໝຳຍໄວູ້ໃນໃຈວ່ຳ ຊິບໍ່ນ ຳເອົຳແນວທີ່ຊິພຳໃຫູ້ເປັນທຸກຈັ່ງຊີ້ມຳ
ຫຳພວກເຈົ້ຳອີກ 
2:2 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນຂູ້ອຍພຳພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ໜັກໃຈເປັນທຸກ ແມ່ນໃຜຊິເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈ
ຂູ້ອຍໃຫູ້ຊື່ນບຳນຍິນດີໄດູ້ ນອກຈຳກພວກເຈົ້ຳເອງ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິຕູ້ອງພຳ
ເປັນທຸກນັ້ນ 
2:3 ແລູ້ວທີ່ຂູ້ອຍຂຽນມຳຫຳພວກເຈົ້ຳແນວນີ້ ກ ເພື່ອວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍຊິມຳຫຳນັ້ນ ຂູ້ອຍ
ຊິບໍ່ໄດູ້ທຸກໃຈຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຄວນຊິເຮັດໃຫູ້ຂູ້ອຍມີຄວຳມຊື່ນບຳນຍິນດີ  ແຕ່
ຂູ້ອຍໝັ່ນໃຈໃນພວກເຈົ້ຳວຳ່ ຄວຳມຊື່ນບຳນຍິນດີທີ່ຂູ້ອຍມີຢູ່ນີ້ກ ຊິເປັນຄວຳມ
ຍິນດີຂອງພວກເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນນ ຳ 
2:4 ແຕ່ວ່ຳ ເຫດທີ່ຂູ້ອຍຂຽນມຳຫຳພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມທຸກໃຈນີ້ ກັບໄດູ້ເສຍນໍ້ຳ
ຕຳຫລຳຍ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນທຸກໃຈນ ຳ ແຕ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຮູູ້ເຖິງ
ຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຂູ້ອຍມີໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
2:5 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢູ່ຫັ້ນເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດມີຄວຳມເປັນທຸກ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຂູ້ອຍ
ໜັກໃຈເປັນທຸກແຕ່ຜູູ້ດຽວ ແຕ່ຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳກ ໜັກໃຈເປັນທຸກນ ຳ  ຂູ້ອຍ
ກ ເລີຍບໍ່ຢຳກຊໍ້ຳເຕີມພວກເຈົ້ຳອີກດອກ 
2:6 ຄື ທີ່ຄົນສ່ວນຫລຳຍໄດູ້ພຳກັນລົງໂທດຄົນນັ້ນກ ພຽງພ ແລູ້ວ 
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2:7 ບັດນີ້ ໃນທຳງກົງກັນຂູ້ຳມ ພວກເຈົ້ຳຄວນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຜູູ້ນັ້ນຕ່ຳງຫຳກ 
ແລູ້ວກ ເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈເຂົຳຊະ ຢູ້ຳນວ່ຳໃຈຂອງຄົນນັ້ນ ອຳດ ຊິຖືກກືນກິນໄປ
ດູ້ວຍຄວຳມກຸູ້ມໃຈຫລຳຍກ ໄດູ້ 
2:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຂ ວິ່ງວອນພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຢືນຢັນຄວຳມຮັກຂອງພວກເຈົ້ຳຕໍ່ຄົນນັ້ນ
ໃໝອີ່ກແໜ່ 
2:9 ເປັນຍູ້ອນສຳເຫຕຸນີ້ເນຳະ ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນມຳຕັກເຕືອນພວກເຈົ້ຳແຕ່ທ ຳອິດ 
ເປັນກຳນພິສູດເບິ່ງໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອຊິຮູູ້ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິຍອມເຊື່ອຟັງໃນຄູ່
ຢ່ຳງຫລບືໍ່ 
2:10 ຄື ບັດພວກເຈົ້ຳຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຜູູ້ໃດ ຂູ້ອຍກ ຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຜູູ້ນັ້ນນ ຳ 
ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນຂູ້ອຍເຄີຍຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພອີຫຍັງ ຂູ້ອຍໄດູ້ຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພຜູູ້-
ນັ້ນຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະຄຣິດ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ 
2:11 ບໍ່ຊັ້ນ ຈັງວ່ຳ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ ອຳດ ຊິມີຊ່ອງທຳງເອົຳປຽບພວກເຮົຳໄດູ້ 
ໂດຍວ່ຳເຮົຳຮູູ້ດີໃນລູກຫລິ້ນກົນອຸບຳຍຂອງມັນຢູ່ແລູ້ວ 
2:12 ນອກຈຳກຫັ້ນອີກ ບັດຂູ້ອຍໄປຮອດເມືອງ ໂທອຳດ  ເພື່ອປະກຳດຂ່ຳວປະ-
ເສີດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ເພິ່ນຜູູ້ເປັນພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດປະຕູເປັນຫົນທຳງ
ໄວູ້ໃຫູ້ຂູ້ອຍ 
2:13 ແຕ່ຂູ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍສະບຳຍໃຈ ຍູ້ອນຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຮັບ  ຕີໂຕ  ນູ້ອງໃນຄວຳມເຊື່ອ
ຂອງຂູ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ກ ເລີຍລຳພວກເຂົຳເດິນທຳງໄປແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ ຕໍ່ 
2:14 ແຕ່ບັດນີ້ ຂ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ນ ຳເຮົຳໄປສູ່ຄວຳມມີໄຊຢູ່ຕະຫລອດ
ໃນ ພຣະຄຣິດ   ຄືກິ່ນຫອມໃນກຳນຮູູ້ຈັກເລື່ອງເພິ່ນ ກ ໄດູ້ລຳມໄປຮອດທົ່ວຄູ່
ໝູ້ອງໂດຍທຳງພວກເຮົຳ 
2:15 ຄືສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳນັ້ນພວກເຮົຳກ ສົ່ງກິ່ນອັນຫອມຫວຳນຂອງ ພຣະຄຣິດ   ທັງ
ໃນພວກຄົນທີ່ພວມຊິລອດພົ້ນນັ້ນ  ພູ້ອມທັງໃນພວກຄົນທີ່ພວມຊິພິນຳດນັ້ນນ ຳ 
2:16 ຄືສ ຳລັບຜູູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ມັນເປັນກິ່ນຄວຳມຕຳຍ ນ ຳເຂົຳໄປສູ່ຄວຳມຕຳຍ ແລູ້ວ
ສ ຳລັບຜູູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອນັ້ນ ມັນກ ເປັນກິ່ນຫອມຂອງຊີວິດ ນ ຳເຂົຳໄປສູ່ຊີວິດອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ  ໃຜແໜພ່ ພຽງໃນຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ 
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2:17 ແລູ້ວພວກເຮົຳບໍ່ຄືຫລຳຍຄົນທີ່ບິດເບືອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຫຳກິນ
ດູ້ວຍເລູ້ຫລ່ຽມ ແຕກົ່ງກັນຂູ້ຳມ ຄືກັນກັບຄົນທີ່ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ພວກເຮົຳປະ-
ກຳດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ດູ້ວຍໃຈຈິງໂດຍໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3 
3:1 ພວກເຮົຳຊິຕູ້ອງແນະນ ຳໂຕເອງໃໝໃ່ຫູ້ພວກເຈົ້ຳຢູ່ບໍ້ ຫລືວ່ຳພວກເຮົຳຕູ້ອງ-
ກຳນໜັງສືຮັບຮອງແນະນ ຳໂຕມຳຍື່ນໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳບໍ້ ຫລືບໍ່ຊັ່ນພວກເຮົຳຕູ້ອງ-
ກຳນໜັງສືຮັບຮອງຈຳກພວກເຈົ້ຳ ນ ຳໄປຍື່ນໝູ້ອງອື່ນໆ ບໍ້  ຄືກັນກັບຜູູ້ລຳງຄົນ
ນັ້ນ 
3:2 ທີ່ຈິງແລູ້ວ ແມ່ນພວກເຈົ້ຳນັ້ນເອງທີ່ເປັນໜັງສືຮັບຮອງຂອງພວກເຮົຳ ທີ່ຈຳລຶກ
ໄວູ້ໃນໃຈຂອງພວກເຮົຳ ຊຶ່ງໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ອ່ຳນໄດູ້ຮູູ້ກັນຢູ່ແລູ້ວ 
3:3 ດູ້ວຍວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນໜັງສືຂອງ ພຣະຄຣິດ ທີ່ຈຳລຶກໄວູ້ແລູ້ວ ຊຶ່ງພວກ
ເຮົຳໄດູ້ນ ຳມຳຮັບເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນໜັງສືແບບທີ່ຈຳລຶກໄວູ້ໂດຍນໍ້ຳໝຶກ ແຕ່ໄດູ້ຈຳລຶກ
ໄວູ້ໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ເປັນໜັງສືທີ່ສະ-
ກັດໄວູ້ໃນແຜ່ນຫີນ ແຕ່ໄດູ້ຈຳລຶກໄວູ້ໃນດວງໃຈ 
3:4 ແລູ້ວພວກເຮົຳມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳແນວນັ້ນ ໂດຍທຳງ ພຣະຄຣິດ  
3:5 ດູ້ວຍວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົຳມີຄວຳມພ ພຽງໃນໂຕເອງແຕ່ປະກຳນໃດເລີຍ ທີ່ຊິຖື
ວ່ຳມີອີຫຍັງໄດູ້ເກີດມຳຈຳກໂຕເຮົຳເອງ ແຕ່ວ່ຳຄວຳມພ ພຽງຂອງພວກເຮົຳນັ້ນມຳ
ຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
3:6 ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳມີຄວຳມສຳມຳດທີ່ຊິຮັບໃຊູ້ເພິ່ນໄດູ້ ໃນເລື່ອງຄ ຳ-
ໝັ້ນສັນຍຳໃໝນ່ັ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍລຳຍລັກອັກສອນທີ່ມີຈຳລຶກໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດ 
ແຕ່ດູ້ວຍ ພຣະວິນຍຳນ ຕ່ຳງຫຳກ ຄືຂໍ້ຕ່ຳງໆ ໃນກົດບັນຍັດມີແຕ່ສັງຫຳນ ແຕ່ 
ພຣະວິນຍຳນ ໂຜດໃຫູ້ມີຊີວິດ 
3:7 ແຕ່ຄັ່ນພັນທະກິດຂອງກົດຂໍ້ບັນຍັດທີ່ມີຈຳລຶກໄວູ້ໃນແຜ່ນຫີນນັ້ນ ທີ່ມີແຕ່ໜູ້ຳ-
ທີ່ຊີ້ຜິດເຖິງກຳນສັງຫຳນຍັງມີສັກສີຫລຳຍ ຈົນພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ບໍ່ສຳມຳດ
ເບິ່ງໜູ້ຳຂອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນແສງລັດສະໝີຢູ່ໜູ້ຳ ລຳວ ນັ້ນ ບໍ່ວ່ຳແສງ
ນັ້ນພວມລີ້ລົງ 



2 ໂກຣິນໂທ  552 
3:8 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ພັນທະກິດທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ຊິບໍ່ມີສັກສີແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກບໍ້ 
3:9 ຄື ຄັ່ນກຳນຮັບໃຊູ້ຕຳມລະບົບເກົ່ຳທີ່ມີແຕ່ຕັດສິນລົງໂທດນັ້ນກ ຍັງມີສັກສີຢູ່  
ກຳນຮັບໃຊູ້ ຮັບໃຊູ້ຕຳມລະບົບໃໝນ່ີ້ ທີ່ໃຫູ້ຄວຳມຊອບທ ຳໄດູ້ ກ ຕູ້ອງມີສັກສີແຮງ
ຫລຳຍກວ່ຳລະບົບເກົ່ຳນັ້ນ 
3:10 ຄື ແມ່ນແຕ່ລະບົບເກົ່ຳນັ້ນເຄີຍມີສັກສີມີລັດສະໝີຫລຳຍມຳກ່ອນ  ບັດນີ້ມັນ
ຈຳງລົງໄປແລູ້ວ ຄັ່ນປຽບກັບລະບົບໃໝ່ທີ່ມີສັກສີມີລັດສະໝີແຮງກູ້ຳຫລຳຍກວ່ຳ 
3:11 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນແນວເກົ່ຳຊຶ່ງເຄີຍມີສັກສີມີລັດສະໝີທີ່ພວມໝົດໄປແລູ້ວນັ້ນ 
ແນວທີ່ຍັງດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນນີ້ ກ ມີສັກສີມີລັດສະໝແີຮງຫລຳຍກວ່ຳອີກ 
3:12 ດູ້ວຍວ່ຳ ບັດພວກເຮົຳມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງຈັ່ງຊັ້ນແລູ້ວ ເຮົຳຈັ່ງມີໃຈກູ້ຳ 
ໃຊູ້ຄ ຳເວົ້ຳທີ່ເດັ່ນຊັດໃນກຳນປະກຳດ 
3:13 ບໍ່ຄືເຖົ້ຳ ໂມເຊ ທີ່ເອົຳຜູ້ຳຄຸມປິດບັງໜູ້ຳ ລຳວ ໄວູ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຄົນ ອິສະຣຳເອນ 
ສັງເກດ ເຫັນວ່ຳລັດສະໝີທີ່ໜູ້ຳ ລຳວ ນັ້ນ ພວມເສື່ອມລົງໄປ 
3:14 ແຕ່ຈິດໃຈຂອງພວກຄົນ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນກ ມືດມົວແຂງກະດູ້ຳງໄປ ຈົນຮອດ
ຄູ່ມື້ນີ້ເລີຍ ຄືບັດຍຳມເຂົຳອ່ຳນຄ ຳພີບູຮຳນ ຜູ້ຳຄຸມນັ້ນກ ຍັງປິດບັງຄວຳມຈິງໄວູ້ຢູ່
ຄືເກົ່ຳ ຊຶ່ງໄດູ້ຖືກເປີດອອກແລູ້ວໂດຍໃນ ພຣະຄຣິດ  
3:15 ຄື ຕະຫລອດມຳຈົນຮອດຄູ່ມື້ນີ້ ຍຳມໃດທີ່ເຂົຳເປີດອ່ຳນໜັງສືຂອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ  
ຜູ້ຳຄຸມນັ້ນກ ຍັງປິດບັງຈິດໃຈຂອງພວກເຂົຳໄວູ້ຄືເກົ່ຳ 
3:16 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ບັດຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົຳຫັນມຳຫຳເພິ່ນ  ຜູ້ຳຄຸມນັ້ນກ ຊິຖືກ
ຍົກອອກໄປສ ຳລັບເຂົຳ 
3:17 ແຕ່ບັດນີ້ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນເອງ ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ 
ຂອງເພິ່ນຢູ່ໄສ ມເີສລີພຳບຢູ່ນັ້ນນ ຳ 
3:18 ແຕ່ພວກເຮົຳຄູ່ຄົນໄດູ້ເຫັນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເພິ່ນແລູ້ວ ຄືກັນກັບແນມເບິ່ງໃນ
ແກູ້ວໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຳຄຸມປິດບັງໃບໜູ້ຳຂອງເຮົຳໄວູ້  ຄືພວກເຮົຳພວມຊິຮັບກຳນປ່ຽນ
ແປງໃຫູ້ເປັນພຳບລັກອັນດຽວກັນກັບເພິ່ນ  ຈຳກສະຫງ່ຳລຳສີເຂົ້ຳສູ່ສະຫງ່ຳລຳສີ
ໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
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2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພວກເຮົຳມີພຳລະໜູ້ຳທີ່ໃນກຳນຮັບໃຊູ້ແນວນີ້ ພວກເຮົຳຈັ່ງບໍ່ໄດູ້
ໝົດກ ຳລັງໃຈເລີຍ ຍູ້ອນໄດູ້ຮັບຄວຳມເມດຕຳມຳແລູ້ວ 
4:2 ແຕ່ວ່ຳ ເຮົຳໄດູ້ປະຖິ້ມ ກິດຈະກຳນ ຕ່ຳງໆ ຄືແນວອັບອຳຍທີ່ເປັນຕຳປິດເຊື່ອງ
ໄວູ້ນັ້ນ  ຄືບໍ່ໄດູ້ດ ຳເນິນໃນທຳງເລູ້ຫລ່ຽມ ກັບບໍ່ໄດູ້ຊອກບິດເບືອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໃນທຳງຄົດໂກງ ແຕ່ວ່ຳ ໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນທຳງສັດຈະ
ຢ່ຳງເປີດເຜີຍ  ຈັ່ງໄດູ້ແນະນ ຳໂຕເອງຕໍ່ຈິດສ ຳນຶກຂອງຄູ່ຄົນ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ
ນ ຳ 
4:3 ແຕ່ຄັ່ນເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດຂອງເຮົຳນີ້ໄດູ້ຖືກປິດບັງໄວູ້ຈຳກໃຜ ກ ແມ່ນຈຳກ
ພວກຄົນໝູ່ນັ້ນທີ່ພວມຊິພິນຳດໄປ 
4:4 ຄືຝ່ຳຍຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນ  ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ ຜູູ້ເປັນພະເປັນເຈົ້ຳຂອງຍຸກນີ້ ໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ຕຳໃຈຂອງເຂົຳມືດບອດໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ແສງສະຫວ່ຳງຂອງຂ່ຳວປະເສີດ 
ທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນພຳບລັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ສ່ອງແສງເຂົ້ຳໃສ່ພວກເຂົຳເລີຍ 
4:5 ດູ້ວຍວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ປະກຳດໂຕເຮົຳເອງ  ແຕ່ໄດູ້ປະກຳດເຖິງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ແນະນ ຳໂຕເຮົຳເອງວ່ຳເປັນແຄ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນ
ເຫັນແກ່ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນເອງ 
4:6 ຄື ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ບັນດຳນໃຫູ້ຄວຳມສະຫວ່ຳງປຳກົດອອກຈຳກຄວຳມມືດ
ນັ້ນ ໄດູ້ສ່ອງແສງເຂົ້ຳມຳໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົຳແລູ້ວ ເພື່ອໃຫູ້ຮູູ້ແຈູ້ງເຫັນຈິງ
ເຖິງສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງປຳກົດໃຫູ້ເຫັນໃນໜູ້ຳຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
4:7 ແຕ່ພວກເຮົຳມີຊັບສົມບັດອັນລໍ້ຳຄ່ຳນີ້ໄວູ້ຢູ່ໃນໄຫດິນ  ເພື່ອໃຫູ້ເຫັນວ່ຳລິດອ ຳ-
ນຳດອັນເລີດນັ້ນມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ບໍ່ແມ່ນມຳຈຳກໂຕເຮຳົເອງເລີຍ 
4:8 ເຮົຳຖືກກຳນບຽດບຽນຢູ່ອູ້ອມຂູ້ຳງ ແຕ່ກ ບໍ່ເຖິງກັບບຸກໂຈມຕີໃຫູ້ໝົດກ ຳລັງໃຈ 
ເຮົຳມຶນງົງເປັນຕຳງຶດ ແຕ່ກ ບໍ່ເຖິງກັບໝົດຫວັງ 
4:9 ເຮົຳຖືກຂົ່ມເຫງ ແຕ່ກ ບໍ່ເຖິງກັບຖືກປະຖິ້ມ ເຮົຳຖືກຄວ່ຳງລົງແລູ້ວ ແຕ່ກ ຍັງບໍ່
ເຖິງກັບພິນຳດໄປ 
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4:10 ເຮົຳແບກກຳນຕຳຍຂອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ໄວູ້ຢູ່ໃນໂຕເຮົຳເອງຢູ່ຕະຫລອດ ເພື່ອ
ຊີວິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນຊິໄດູ້ປຳກົດຢູ່ໃນໂຕຂອງເຮົຳນ ຳ 
4:11 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ກ ໄດູ້ຖືກມອບໄວູ້ໃຫູ້ຕຳຍຢູ່ຕະຫລອດ  
ຍູ້ອນເຫັນແກ່ ພຣະເຢຊູ ເອງ ເພື່ອຊີວິດຂອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນຊິໄດູ້ປຳກົດຢູ່ໃນຕົນ-
ໂຕອະນິຈັງຂອງເຮົຳນີ້ 
4:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ຝ່ຳຍພວກເຮົຳນີ້ ຄວຳມຕຳຍກ ພວມປັ່ນປ່ວນຢູ່ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳນັ້ນ 
ມີຊີວິດຢູ່ຢ່ຳງສະບຳຍ 
4:13 ຄືເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ພວກເຮຳົມີໃຈເຊື່ອເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້
ວ່ຳ “ຂູ້ອຍເຊື່ອແລູ້ວ ຂູ້ອຍຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳ” ພວກເຮົຳໄດູ້ເຊື່ອຄືກັນ ແລູ້ວເຮົຳຈັ່ງໄດູ້
ເວົ້ຳ 
4:14 ໂດຍຮູູ້ໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ໂຜດໃຫູ້ອົງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ເປັນຂຶ້ນມຳນັ້ນ ກ ຊິ
ໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳເປັນຂຶ້ນມຳຄືກັນ ໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູ  ແລູ້ວຊິມອບຖວຳຍ
ພວກເຮົຳພູ້ອມທັງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນ 
4:15 ດູ້ວຍວ່ຳໝົດຄູ່ແນວທີ່ເປັນໄປຫັ້ນ ກ ເປັນໄປເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຈົ້ຳ 
ເພື່ອເລື່ອງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນຊິໄດູ້ໄປເຖິງອີກຫລຳຍຄົນຂຶ້ນ 
ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຊິມີກຳນຂອບຄຸນອີກຫລຳຍຂຶ້ນນ ຳ ຊຶ່ງເປັນກຳນຖວຳຍກຽດຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳ 
4:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງບໍ່ຍອມໝົດກ ຳລັງໃຈເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳສະພຳບພຳຍ-
ນອກຂອງເຮົຳນັ້ນພວມຊິຜຸພັງລົງ ແຕ່ສະພຳບພຳຍໃນຂອງພວກເຮົຳ ກ ມີພະລັງ
ຂຶ້ນມຳໃໝ່ຄູ່ມື້ 
4:17 ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກນູ້ອຍໆ ນູ້ອຍໆ ນັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຮົຳຕູ້ອງຖືກແຄ່
ບຶດດຽວ ຊິໄດູ້ກຳຍເປັນສັກສີອັນຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່ຳ ໃຫູ້ພວກເຮົຳຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນ-
ນິດ 
4:18 ຄືວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຈົດຈໍ່ມຸູ້ງໝຳຍໃນແນວທີ່ຕຳແນມເຫັນໄດູ້  ແຕ່ໄດູ້ຈົດຈໍ່ມຸູ້ງ
ໝຳຍໃນແນວທີ່ຕຳແນມບໍ່ເຫັນ  ຍູ້ອນວ່ຳແນວທີ່ຕຳແນມເຫັນໄດູ້ນັ້ນ ກ ເປັນຂອງ
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ອະນິຈັງທີ່ບໍ່ຍັ່ງຍືນ ແຕ່ແນວທີ່ຕຳແນມບໍ່ເຫັນ ກ ເປັນຂອງອ ຳມະຕະຕະຫລອດ-
ໄປເປັນນິດ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 
5:1 ດູ້ວຍເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ຄັ່ນເຮືອນຕູບພັກຂອງເຮົຳຕອນຢູ່ໃນໂລກນີ້ຊິພັງທະ-
ລຳຍໄປ ເຮົຳກ ຍັງມີໝູ້ອງຢູ່ໝູ້ອງເຊົຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ແລູ້ວ ເປັນ
ໝູ້ອງອຳໄສອັນຄົງຢູ່ເປັນນິດໃນສະຫວັນພຸູ້ນທີ່ບໍ່ໄດູ້ສູ້ຳງໂດຍມືມະນຸດ 
5:2 ແລູ້ວວ່ຳ ບັດຍັງຢູ່ໃນເຮືອນເກົ່ຳນີ້ ເຮົຳຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ ມີໃຈປຳດຖະໜຳຢຳກຊິສວມ
ເຮືອນທີ່ພັກອຳໄສໃໝຂ່ອງເຮົຳນັ້ນ ທີ່ມຳຈຳກສະຫວັນ 
5:3 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳ ບັດໄດູ້ຮັບສວມເຮືອນໃໝ່ນັ້ນແລູ້ວ ເຮົຳກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນສະພຳບວ່ຳ
ເປືອຍບໍ່ ຂຳດທີ່ພັກອຳໄສ 
5:4 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ອຳໄສໃນຕູບພັກນີ້ ໄດູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເປັນທຸກ ບໍ່ແມ່ນຍູ້ອນ
ຢຳກຢູ່ໃນສະພຳບວ່ຳເປືອຍບໍ່ ຂຳດທີ່ພັກອຳໄສ  ແຕ່ວ່ຳປຳດຖະໜຳຊິສວມສະ-
ພຳບໃໝນ່ັ້ນເອງ ເພື່ອວ່ຳສະພຳບອະນິຈັງອັນເກົ່ຳທີ່ຊິຕູ້ອງຕຳຍ  ຊິໄດູ້ຖືກກືນກິນ
ດູ້ວຍຊີວິດອ ຳມະຕະນັ້ນ 
5:5 ແຕ່ບັດນີ້ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ກຽມພວກເຮົຳໄວູ້ເພື່ອຮບັສະພຳບໃໝນ່ັ້ນ  ເພິ່ນກ 
ຍັງໂຜດໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ  ມຳຢູ່ນ ຳເຮົຳໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຄ່ຳມັດຈ ຳ 
5:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳໝັ່ນໃຈຢູ່ຕະຫລອດ ຍູ້ອນໄດູ້ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ແມ່ນຂະນະທີ່ເຮົຳ
ຢູ່ໃນຮ່ຳງກຳຍນີ້ ເຮົຳຍັງບໍ່ທັນໄປຢູ່ນ ຳເພິ່ນ 
5:7 (ດູ້ວຍວ່ຳພວກເຮົຳດ ຳເນິນຊີວິດໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນຕຳມທີ່ຕຳແນມເຫັນ
ໄດູ້) 
5:8 ແລູ້ວພວກເຮົຳມີຄວຳມໝັ້ນໃຈ ເອີ້ກ ຍັງດີໃຈໄວູ້  ຍູ້ອນຢຳກຊິໄປຢູ່ນ ຳເພິ່ນ
ຫລຳຍກວ່ຳຢູ່ໃນຮ່ຳງກຳຍນີ້ 
5:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຕັ້ງເປົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ວ່ຳຊິຢູ່ໃນກຳຍນີ້ກ ດີ ຫລືບໍ່ຢູ່ກ ດີ ເຮົຳພະຍຳຍຳມ
ທີ່ຊິເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງເພິ່ນ 
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5:10 ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳຄູ່ຄົນຊິຕູ້ອງຣຳຍງຳນໂຕຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະຄຣິດ ທີ່ບັນລັງພິຈຳລະ-
ນຳຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ຮັບລຳງວັນ ສົມກັບກຳນງຳນທີ່ໂຕໄດູ້ເຮັດຕອນຢູ່ໃນ
ຮ່ຳງກຳຍ ວ່ຳມັນມີຄຸນຄ່ຳດີຫລືບໍ່ 
5:11 ດູ້ວຍເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວເຖິງຄວຳມກູ້ຽວໂກດອັນຮູ້ຳຍແຮງຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ນັ້ນ  ພວກເຮົຳຈັ່ງຊັກຊວນຄົນໃຫູ້ກັບໃຈໃໝ່  ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຮົຳ ພຣະເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ
ເຮົຳເປັນຄົນແບບໃດ ແລູ້ວຂູ້ອຍຫວັງວ່ຳ ຈິດສ ຳນຶກຂອງພວກເຈົ້ຳ ຄວນຮູູ້ຈັກວ່ຳ
ເຮົຳເປັນຄົນແບບໃດຄືກັນ 
5:12 ຄື ພວກເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ແນະນ ຳອູ້ຳງໂຕເອງໃໝ່ໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳອີກດອກ ແຕ່
ເປີດໂອກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອວດອູ້ຳງໃນພວກເຮົຳແທນ ວ່ຳເຮົຳດີສໍ່ຳໃດ  ເພື່ອ
ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ມີຂໍ້ໂຕູ້ຕອບຄົນພວກນັ້ນທີ່ມັກຫຳສັກສີອອກໜູ້ຳອອກຕຳໃຫູ້ຄົນ
ເຫັນແຕ່ເປືອກນອກຊື່ໆ  ແຕບ່ໍ່ມີແນວອີຫຍັງເລີຍທີ່ຊິອູ້ຳງໄດູ້ຝ່ຳຍຈິດໃຈ 
5:13 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນໃຈຂອງພວກເຮົຳຈົນປັນຍຳ ມັນກ ເປັນຍູ້ອນກຳນເຫັນແກ່ກຳນ
ງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຫລືຄັ່ນໃຈຂອງພວກເຮົຳມີສະຕິດີ ກ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຜົນປະ-
ໂຫຍດຂອງພວກເຈົ້ຳ 
5:14 ດູ້ວຍວ່ຳ ຄວຳມຮັກຂອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນເປັນແຮງຈູງໃຈພວກເຮົຳ  ຄືຄັ່ນມີຄົນ
ຜູູ້ໜຶ່ງຕຳຍເພື່ອກອບກູູ້ຄົນທງັມວນ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຄົນທັງມວນນັ້ນກ ຢູ່ໃນສະ-
ພຳບຕຳຍໄປແລູ້ວ 
5:15 ແລູ້ວທີ່ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ຕຳຍເພື່ອຄົນທັງມວນນັ້ນ ກ ເພື່ອພວກເຂົຳນັ້ນທີ່ໄດູ້ຮັບຊີ-
ວິດໃໝ່ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຊິຢູ່ເພື່ອເພິ່ນຜູູ້ທີ່
ຕຳຍແທນເຂົຳ ແລູ້ວໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ 
5:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ນີ້ໄປພວກເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ມອງຜູູ້ໃດຕຳມຄ່ຳນິຍົມທຳງໂລກນີ້ອີກ ແມ່ນ
ວ່ຳແຕ່ກ່ອນນັ້ນພວກເຮົຳເຄີຍຮູູ້ຈັກ ພຣະຄຣິດ ໃນເນື້ອໜັງ ເບິ່ງເຫັນ ພຣະຄຣິດ 
ຕຳມເນື້ອໜັງຕຳມຄ່ຳນິຍົມທຳງໂລກນີ້ ແຕ່ບັດນີ້ພວກເຮົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກເພິ່ນແບບນັ້ນ
ອີກຕໍ່ໄປ 
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5:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຢູ່ໃນ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ນັ້ນເປັນຄົນທີ່ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳໃໝ່ແລູ້ວ 
ແນວເກົ່ຳໆ ກ ລ່ວງຜ່ຳນໄປໝົດແລູ້ວ  ນີ້ແຫລະ ໝົດຄູ່ແນວໄດູ້ກຳຍເປັນແນວໃໝ່
ທັງນັ້ນ 
5:18 ແລູ້ວໝົດຄູ່ແນວນີ້ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນໃຫູ້ເຮົຳຄືນດີກັນກັບເພິ່ນ ໂດຍ
ທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບໄດູ້ມອບໝຳຍພັນທະກິດຮັບໃຊູ້ໃນເລື່ອງກຳນຄືນດີກັນ
ນັ້ນ 
5:19 ດູ້ວຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນໃຫູ້ມະນຸດໂລກຄືນດີກັນກັບເພິ່ນເອງໂດຍທຳງ ພຣະ-
ຄຣິດ   ຄືເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຖືກຳນລົງໂທດຍູ້ອນກຳນລະເມີດຂອງເຂົຳເລີຍ ກັບໄດູ້ຝຳກ
ຝັງຖູ້ອຍຄ ຳເລື່ອງກຳນຄືນດີກັນນີ້ ໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຮົຳນ ຳ 
5:20 ບັດນີ້ ພວກເຮົຳເປັນທູດຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຄືວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳພວມຊິຂ ຮູ້ອງຕໍ່ພວກ
ເຈົ້ຳຜ່ຳນທຳງພວກເຮົຳໃຫູ້ຄືນດີກັນກັບເພິ່ນ ຈັ່ງຊັ້ນໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຜູູ້ແທນ
ຂອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ
ເດີ້ 
5:21 ດູ້ວຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູູ້ບໍ່ມີບຳບ ໃຫູ້ເປັນບຳບແທນພວກ
ເຮົຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍໃນເພິ່ນ
ນັ້ນ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 6 
6:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຄົນຮວ່ມງຳນນ ຳກັນກັບເພິ່ນ ຈັ່ງວອນຂ 
ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນທີ່ວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເອົຳພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນກຳນບໍ່ປະໂຫຍດຊື່ໆ 
6:2 (ຄືເພິ່ນເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳໄດູ້ຍິນເຈົ້ຳແລູ້ວໃນເວລຳອັນເໝຳະສົມ  ແລູ້ວໃນມື້
ນັ້ນເຮົຳໄດູ້ຊ່ອຍກອບກູູ້ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ລອດພົ້ນ” ນີ້ແຫລະ ເປັນຍຳມເໝຳະສົມ
ແລູ້ວ  ເປັນມື້ແຫ່ງຄວຳມລອດພົ້ນແລູ້ວເດີ້) 
6:3 ພວກເຮົຳບໍ່ຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ໃດສະດຸດໃຈໃນແນວໃດແນວໜຶ່ງເລີຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ໃຜຕິ-
ຕຽນວ່ຳ ພັນທະກິດກຳນຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຮົຳນັ້ນເປັນເຫດ 
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6:4 ແຕ່ວ່ຳ ໃນໝົດຄູ່ແນວ ພວກເຮົຳໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
ຈັ່ງວຳງໂຕໂດຍຄວຳມພຳກພຽນອົດທົນໃນຍຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ໃນຍຳມທຸກ-
ຍຳກລ ຳບຳກ ກັບໃນຍຳມຖືກເຫດກຳນບຽດບຽນ 
6:5 ແລູ້ວໃນຍຳມຖືກຄູ້ຽນຕີ ໃນຍຳມທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ໃນຍຳມວຸູ້ນວຳຍ ໃນຍຳມເໜັດເ
ໜື່ອຍຕ່ຳງໆ  ໃນຢຳມອດຫລັບອົດນອນ ທັງໃນຍຳມອຶດຢຳກໝຳກຫິວ 
6:6 ໂດຍອຳໄສຄວຳມບ ລິສຸດໃຈ ກັບຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ ກັບກຳລອດທົນອົດກັ້ນ ກັບມີ
ໃຈກະລຸນຳ ໂດຍອຳໄສ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ ກັບຄວຳມຮັກອັນແທູ້ຈິງແບບຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ 
6:7 ກັບໂດຍອຳໄສ ພຣະຄ ຳ ອັນເປັນຄວຳມຈິງ ໂດຍອຳໄສລິດທຳນຸພຳບຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງອຳໄສເຄື່ອງ ຍຸດທະພັນ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍຄວຳມຊອບທ ຳຂອງ
ເພິ່ນຢູ່ທັງທຳງຊູ້ຳຍກັບທຳງຂວຳ 
6:8 ທັງໃນຍຳມທີ່ເຂົຳໃຫູ້ກຽດ ກັບໃນຍຳມທີ່ເຂົຳບໍ່ໃຫູ້ກຽດ ກັບໃນຍຳມທີ່ຖືກເຂົຳ
ເວົ້ຳໃສ່ໃນທຳງບໍ່ດີ ກັບໃນຍຳມທີ່ເຂົຳຍົກຍູ້ອງໃນທຳງດີ  ກັບໃນຍຳມທີ່ຖືກເຂົຳ
ຫຳວ່ຳເປັນຄົນຂີ້ໂກງລໍ້ລວງ ບໍ່ວ່ຳພວກເຮົຳຍັງເປັນຄົນຊື່ສັດສຸດຈະຫລິດ 
6:9 ໂດນວ່ຳເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູູ້ຈັກ ແຕ່ຍັງມີຄົນຮູູ້ຈັກ  ຄືພວມຊິຕຳຍແລູ້ວ ແຕ່ນີ້-
ແຫລະ ພວກເຮົຳກ ຍັງເປັນຢູ່ ໄດູ້ຖືກເຂົຳຄູ້ຽນຕີ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຖິງຂູ້ຳ 
6:10 ຄືມີຄວຳມທຸກ ແຕ່ຍັງມີຄວຳມຊື່ນບຳນຍິນດີຢູ່ສະເໝີ ຄທືຸກຍຳກລ ຳບຳກ ແຕ່
ຍັງເຮັດໃຫູ້ຫລຳຍຄົນຮັ່ງມີ ຄືບໍ່ມີອີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ກ ຍັງມີໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ 
6:11 ໂອູ້ ພີ່ນູ້ອງຊຳວ ໂກຣິນໂທ ເອີຍ ພວກເຮົຳເວົ້ຳກັບເຈົ້ຳຢ່ຳງເປີດເຜີຍ ແລູ້ວ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົຳກ ເປີດໄວູ້ຢ່ຳງກວູ້ຳງຂວຳງນ ຳ 
6:12 ຝ່ຳຍພວກເຮົຳບໍ່ມີອີຫຍັງຂັດຂູ້ອງໃນໃຈນ ຳພວກເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ພວກເຈົ້ຳມີ
ແນວຂັດຂູ້ອງໃນໃຈນ ຳພວກເຮົຳຕ່ຳງຫຳກ 
6:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ເພື່ອເປັນກຳນຕອບສະໜອງກັນແລະກັນ (ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳນ ຳພວກເຈົ້ຳ
ຄືກັນກັບເວົ້ຳກັບລູກໆ) ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປີດຈິດໃຈໄວູ້ຕໍ່ພວກເຮົຳຢ່ຳງກວູ້ຳງຂວຳງ
ຄືກັນກັບພວກເຮົຳເດີ້ 
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6:14 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ເຂົ້ຳທຽມແອກກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອເດີ້  ຄືຄວຳມຊອບທ ຳທຳງພຣະເຈົ້ຳ
ນັ້ນມີຫຸູ້ນສ່ວນອີຫຍັງກັບຄວຳມອະທ ຳ  ກັບຄວຳມສະຫວ່ຳງມີຄວຳມສ ຳພັນອີ-
ຫຍັງກັບຄວຳມມືດ 
6:15 ແລູ້ວ ພຣະຄຣິດ ມີກຳນປອງດອງລົງລອຍກັນກັບ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນບໍ້  ຫລື
ຄົນທີ່ຮັບເຊື່ອຊິມີສ່ວນອີຫຍັງກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອບໍ້ 
6:16 ຫລືວ່ຳ ວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳມີກຳນຕົກລົງອີຫຍັງກັບຮູບເຄົຳລົບບໍ້  ຄືພວກ
ເຈົ້ຳນັ້ນເອງເປັນວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳ ວ່ຳ 
“ເຮົຳຊິສະຖິດຢູ່ໃນຕົນໂຕຂອງເຂົຳ ກັບຊິດ ຳເນິນໄປມຳຫວ່ຳງກຳງໝູພ່ວກເຂົຳ
ນ ຳ ກັບເຮົຳຊິເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳກ ຊິເປັນຄົນຂອງເຮົຳ” 
6:17 ຈັ່ງຊັ້ນ “ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແຍກໂຕອອກມຳຈຳກພວກເຂົຳເດີ້  ໃຫູ້ຢູ່ຕ່ຳງຫຳກເດີ້ 
ກັບຢ່ຳກ່ຽວຂູ້ອງກັບແນວທີ່ຊິພຳເຈົ້ຳເປັນມົນທິນເດີ້ ແລູ້ວເຮົຳຊິຮັບພວກເຈົ້ຳໄວູ້ 
6:18 ແລູ້ວເຮົຳຊິເປັນພໍ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບພວກເຈົ້ຳກ ຊິເປັນລູກຊຳຍລູກສຳວຂອງ
ເຮົຳນ ຳ” ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນມີລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊັ້ນ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 7 
7:1 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກທັງຫລຳຍ ເອີຍ ບັດມີຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຄືນີ້ແລູ້ວ ກ ໃຫູ້
ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຊ ຳລະຈິດໃຈໂຕເອງຈຳກໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ເປັນມົນທິນນັ້ນ  
ທັງຝ່ຳຍເນື້ອໜັງກັບຝ່ຳຍຈິດວິນຍຳນນ ຳ  ແລູ້ວໃຫູ້ຊີວດິສົມບູນດູ້ວຍຄວຳມບ ລິ-
ສຸດ  ໂດຍກຳນເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ 
7:2 ບັດນີ້ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປີດໃຈໄວູ້ຕໍ່ພວກເຮົຳເດີ້  ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດຜິດຕໍ່ຜູູ້ໃດ
ເລີຍ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ພຳຜູູ້ໃດຫລົງໃນທຳງເສື່ອມຊຳມເລີຍ ກັບພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ໂກງ
ຜູູ້ໃດເລີຍ 
7:3 ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ເພື່ອຊິຟູ້ອງຮູ້ອງຕັດສິນລົງໂທດພວກເຈົ້ຳດອກ ຄືຂູ້ອຍ
ເຄີຍບອກໄວູ້ແລູ້ວ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮຳົຢູ່ແລູ້ວ  ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຊິ
ຕຳຍນ ຳກັນກ ຢ່ຳ 
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7:4 ຄືແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິເວົ້ຳຕໍ່ພວກເຈົ້ຳແຮງຈັກໜ່ອຍ ຂູ້ອຍກ ຍັງຍົກຍູ້ອງເຫັນ
ແກ່ພວກເຈົ້ຳຕໍ່ຄົນອື່ນໆ ໃຈຂູ້ອຍອົບອຸ່ນ ແລູ້ວຂູ້ອຍມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີນ ຳພວກ
ເຈົ້ຳແມ່ນແຕ່ແນວລ ຳບຳກຕ່ຳງໆ 
7:5 ຄືບັດຍຳມພວກເຮົຳໄດູ້ມຳຮອດແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ   ບໍ່ວ່ຳຕົນໂຕຂອງພວກ
ເຮົຳຊິເມື່ອຍລູ້ຳຫລຳຍ  ກ ຍັງມີແນວຫຍຸູ້ງຍຳກລ ຳບຳກທີ່ມີຢູ່ອູ້ອມຂູ້ຳງ ພຳຍນອກ
ມີຄວຳມຂັດແຍູ້ງຕໍ່ສູູ້  ພຳຍໃນກ ຢູ້ຳນຫລຳຍ 
7:6 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ດີ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈຄົນທີ່ທໍ້ໃຈ ເພິ່ນກ ໄດູ້ເລົ້ຳໂລມ
ໜຸນໃຈພວກເຮົຳຕອນ ຕີໂຕ ມຳ 
7:7 ບໍ່ວ່ຳແຕ່ ລຳວ ມຳຫຳເທົຳນັ້ນ ແຕ່ທີ່ວ່ຳ ລຳວ ໄດູ້ບອກຂ່ຳວທຳງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ທີ່
ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ໜຸນໃຈ ລຳວ ນ ຳບັດໄດູ້ຍິນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມປຳດຖະໜຳ  ມີ
ຄວຳມໂສກເສົ້ຳເສຍໃຈ  ມີໃຈຈົດຈໍ່ຄຶດຮອດຂູ້ອຍຢູ່  ຂູ້ອຍຈັ່ງມີແຮງມີຄວຳມຊື່ນ-
ບຳນຫລຳຍຂຶ້ນອີກ 
7:8 ຄື ເຖິງແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສ ຳນຶກຜິດເສຍໃຈຍູ້ອນຈົດໝຳຍຂອງ
ຂູ້ອຍນັ້ນ ແຕ່ຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ເສຍດຳຍໃນແນວທີ່ໄດູ້ຂຽນນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ
ເສຍດຳຍຢູ່ຢ່ຳງໜຶ່ງ ທີ່ວ່ຳຈົດໝຳຍນັ້ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເສຍໃຈ ແມ່ນແຕ່ຢູ່
ຍຳມດຽວໜຶ່ງ 
7:9 ແຕ່ບັດນີ້ ຂູ້ອຍກ ມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລຳຍ ບໍ່ແມ່ນທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳເສຍໃຈ
ດອກ ແຕ່ທີ່ວ່ຳຄວຳມເສຍໃຈນັ້ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ສ ຳນຶກຜິດກັບໃຈແລູ້ວ 
ໂດຍສະແດງຄວຳມເສຍໃຈໃນທຳງທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຫັນດີນ ຳ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ຕູ້ອງ
ໂດນຄວຳມເສຍຫຳຍຫຍັງຈຳກພວກເຮົຳເລີຍ 
7:10 ຄື ກຳນສ ຳນຶກຜິດເສຍໃຈຢ່ຳງຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ເຮັດໃຫູ້ເກີດກຳນກັບໃຈໃ
ໝ່ຈັ່ງນ ຳໄປສູ່ຄວຳມລອດພົ້ນ ຢ່ຳງທີ່ບໍ່ຕູ້ອງເສຍດຳຍ ແຕ່ວ່ຳກຳນສ ຳນຶກຜິດ
ເສຍໃຈແບບທຳງໂລກນີ້ ກ ນ ຳພຳໄປສູ່ຄວຳມຕຳຍ 
7:11 ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເດີ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ສ ຳນຶກຜິດເສຍໃຈໃນທຳງຖືກແລູ້ວ 
ຍູ້ອນໄດູ້ເກີດກຳນເອົຳໃຈໃສ່ໃນພວກເຈົ້ຳ ມີຄວຳມຕັ້ງໃຈທີ່ຊິແກູ້ໂຕໃໝ່  ມີກຳນ
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ບໍ່ພ ໃຈ ມີຄວຳມຢູ້ຳນ ມີຄວຳມປຳດຖະໜຳຢ່ຳງຈິງຈັງ  ມຄີວຳມກະຕືລືລົ້ນ ມີກຳນ
ຢຳກແກູ້ໄຂ  ແລູ້ວໃນໝົດຄູ່ແນວນີ້ ພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພິສູດໂຕເອງວ່ຳດີແລູ້ວ 
7:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນມຳຍັງພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຽນມຳຍູ້ອນ
ເຫດຜູູ້ເຮັດຜິດນັ້ນ  ຫລືຍູ້ອນເຫດຜູູ້ທີ່ບຳດເຈັບນັ້ນ  ແຕ່ໄດູ້ຂຽນມຳເພື່ອໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳເຫັນວ່ຳ ພວກເຮົຳມີໃຈລູ້ຽງດູພວກເຈົ້ຳຫລຳຍສໍ່ຳໃດໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ 
7:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດໄດູ້ຍິນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນໜຸນໃຈ ພວກເຮົຳກ ດີໃຈນ ຳ  ແລູ້ວ
ກ ແຮງດີໃຈຫລຳຍຍູ້ອນຂ່ຳວທີ່  ຕີໂຕ  ນ ຳມຳນັ້ນ ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຊ່ອຍໃຫູ້ຈິດ-
ໃຈຂອງ ລຳວ ຊື່ນບຳນນ ຳ 
7:14 ຄືຄັ່ນຂູ້ອຍໄດູ້ຍົກຍູ້ອງອີຫຍັງເລື່ອງພວກເຈົ້ຳສູ່ ລຳວ ຟັງນັ້ນ ຂູ້ອຍບໍ່ຕູ້ອງຄຶດ
ເສຍດຳຍຫຍັງເລີຍດອກ  ຍູ້ອນວ່ຳຄູ່ແນວທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳນັ້ນກ 
ແມ່ນໝົດ  ແລູ້ວແນວທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍົກຍູ້ອງສູ່  ຕີໂຕ  ຟັງນັ້ນກ ເປັນຈິງຄືກັນນ ຳ 
7:15 ແລູ້ວຝ່ຳຍນຳຍ ຕີໂຕ ນັ້ນ ໃຈຂອງລຳວກ ແຮງຮັກແພງພວກເຈົ້ຳຫລຳຍຂຶ້ນອີກ 
ບັດ ລຳວ ຄຶດພໍ້ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອຟັງ ກັບໄດູ້ຕູ້ອນຮບັ ລຳວ ໄວູ້ດູ້ວຍຄວຳມ
ເຄົຳລົບຈົນໂຕສັ່ນ 
7:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍກ ມີຄວຳມຍິນດີຫລຳຍ ທີ່ວ່ຳຂູ້ອຍເຊື່ອໝັ້ນໃນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຄູ່
ຢ່ຳງເລີຍ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 8 
8:1 ນອກຈຳກຫັ້ນອີກ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງ
ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ອັນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ
ຕ່ຳງໆ ໃນແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  
8:2 ວ່ຳ ຂະໜຳດພວກເຂົຳຖືກທົດລອງຢ່ຳງໜັກໜຳ ແລູ້ວມີຄວຳມທຸກຍຳກຫລຳຍ
ກ ຕຳມ ເຂົຳກ ຍັງມີຄວຳມຍິນດີທີ່ຊິຖວຳຍຊັບຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
8:3 ຂູ້ອຍໄດູ້ເປັນພະຍຳນຢືນຢັນວ່ຳ ພວກເຂົຳມີຄວຳມຍິນດີຖວຳຍຢ່ຳງສຸດຄວຳມ
ສຳມຳດຂອງເຂົຳ ແລູ້ວກ ຍັງເກີນຄວຳມສຳມຳດຂອງເຂົຳຊະອີກ 
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8:4 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຍັງຂ ຮູ້ອງຫລຳຍຕໍ່ພວກເຮົຳ ວ່ຳຢຳກໃຫູ້ເຮົຳຮັບແນວຖວຳຍ
ຂອງເຂົຳນັ້ນ ຍູ້ອນເຂົຳຢຳກມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຮັບໃຊູ້ນ ຳ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອພີ່-
ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:5 ແລູ້ວກວ່ຳນັ້ນອີກ ເຂົຳໄດູ້ເຮັດຫລຳຍກວ່ຳທີ່ເຮົຳຄຳດຄຶດ ຄືພວກເຂົຳໄດູ້ມອບ
ຖວຳຍໂຕເອງໄວູ້ຕໍ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊະກ່ອນ ກັບຕໍ່ພວກເຮົຳນ ຳ ຕຳມພຣະປະ-
ສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
8:6 ແລູ້ວພວກເຮົຳຈັ່ງບອກ ຕີໂຕ  ໃຫູ້ ລຳວ ເກັບແນວຖວຳຍຕໍ່ອີກໃຫູ້ມັນແລູ້ວ 
ຕຳມທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເລີ່ມມຳນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຄວຳມກະລຸນຳທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮ່ວມຖວຳຍນ ຳ 
8:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳບ ລິບູນໃນຄູ່ແນວ  ຄືໃນຄວຳມເຊື່ອ ໃນຄວຳມເວົ້ຳ 
ຄວຳມຮູູ້  ກັບກຳນເອົຳໃຈໃສ່ໃນກຳນຮັກແພງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົຳ ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ມີກຳນ-
ຖວຳຍຢ່ຳງເຕັມບ ລິບູນດູ້ວຍຄວຳມກະລຸນຳຢ່ຳງດຽວກັນ 
8:8 ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຄ ຳສັ່ງດອກ ແຕ່ຂູ້ອຍຄຶດຢຳກທົດສອບຄວຳມຮັກ-
ແພງກັບຄວຳມຈິງໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳຕໍ່ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ອື່ນໆ 
8:9 ຄືພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກດີແລູ້ວ ເຖິງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງ
ພວກເຮົຳ ວ່ຳແມ່ນແຕ່ເພິ່ນມັ່ງຄັ່ງຫລຳຍ ເພິ່ນກ ຍັງຍອມມຳເປັນຄົນຍຳກຈົນຍູ້ອນ
ເຫັນແກ່ພວກເຮົຳ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີໂດຍຄວຳມຍຳກຈົນຂອງເພິ່ນ 
8:10 ແລູ້ວໃນນີ້ ຂູ້ອຍຂ ແນະນ ຳກຳນດີໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງຕົ້ນວ່ຳ
ຊິຖວຳຍຊ່ອຍເຫລືອແຕ່ປີກຳຍນີ້ແລູ້ວ 
8:11 ບັດນີ້ ສົມຄວນແລູ້ວທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິເຮັດກຳນຖວຳຍນັ້ນໃຫູ້ມັນແລູ້ວຊະ ບໍ່ວ່ຳ
ແຕ່ກຳນວຳງແຜນກຳນໄວູ້ນັ້ນ ແຕ່ຄວນຊິເຮັດໃຫູ້ມັນແລູ້ວນ ຳ ຕຳມກ ຳລັງທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳມີຢູ່ 
8:12 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນມີນໍ້ຳໃຈອັນພຽບພູ້ອມຢູ່ແລູ້ວ ມັນກ ເປັນກຳນທີ່ຍອມຮັບອັນດີ ທີ່
ຊິຖວຳຍຕຳມທີ່ມີຢູ່  ບໍ່ແມ່ນຖວຳຍຕຳມທີ່ບໍ່ມີ 
8:13 ນີ້ກ ບໍ່ແມ່ນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ສຶກຖືກບີບຄັ້ນ ເພື່ອປ່ອຍຜູູ້ອື່ນເບົຳພະລະລົງ 
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8:14 ແຕ່ມັນເປັນກຳນແບ່ງກັນຢ່ຳງສະເໝີພຳບ ຄືໃນຍຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳມີເຫລືອ ກ 
ຄວນຊິຖວຳຍຊ່ອຍເຂົຳຜູູ້ທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ກັບບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳທຸກຍຳກລ ຳ-
ບຳກ ພວກເຂົຳກ ຊິຖວຳຍຊ່ອຍພວກເຈົ້ຳຄືກັນ 
8:15 ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ຄົນທີ່ເກັບຫລຳຍກ ບໍ່ມີເຫລືອ ກັບຄົນທີ່ເກັບນູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້
ຂຳດເລີຍ” 
8:16 ແຕ່ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ ຕີໂຕ ມີໃຈກະຕືລືລົ້ນເພື່ອລູ້ຽງດູ
ພວກເຈົ້ຳ 
8:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ ລຳວ ຮັບເຮັດຕຳມຄ ຳຂ ຮູ້ອງຂອງຂູ້ອຍຢ່ຳງດຽວ  ແຕ່
ລຳວກ ຍັງມີໃຈກະຕືລືລົ້ນທີ່ຊິໄປຫຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ແລູ້ວ 
8:18 ແລູ້ວພວກເຮົຳໄດູ້ໃຊູ້ພີ່ນູ້ອງອີກຄົນໜຶ່ງໄປນ ຳ ຕີໂຕ  ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນມີຊື່ສຽງດີໃນ
ເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດຕຳມກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທົ່ວໄປ 
8:19 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນແຕ່ນັ້ນແນວດຽວ ຄືພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໄດູ້ເລືອກຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ເປັນ
ເພື່ອນຮ່ວມງຳນ ເດິນທຳງຊ່ອຍພວກເຮົຳນ ຳເອົຳຂອງຖວຳຍນີ້ໄປ ຊຶ່ງເປັນກຳນ-
ຖວຳຍກຽດແດ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບສະແດງເຖິງນໍ້ຳໃຈອັນດີພູ້ອມຂອງພວກ
ເຈົ້ຳນ ຳ 
8:20 ຊຶ່ງກຳນໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນມຳນ ຳ ຊິໄດູ້ຊ່ອຍຫລີກລູ້ຽງ ບໍ່ໃຫູ້ໃຜຕິຕຽນໃນກຳນທີ່ພວກ
ເຮົຳຊິນ ຳເອົຳຂອງຖວຳຍຈ ຳນວນຫລຳຍນັ້ນໄປແຈກຈ່ຳຍ 
8:21 ຊຶ່ງເປັນກຳນມຸູ້ງໄວູ້ໃຫູ້ຄູ່ແນວນັ້ນ ເປັນທີ່ຊື່ສັດສຸດຈະຫລິດ ບໍ່ວ່ຳແຕ່ໃນສຳຍ-
ຕຳຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ແຕ່ໃນສຳຍຕຳຂອງເພື່ອນມະນຸດນ ຳ 
8:22 ນອກຈຳກນີ້ ພວກເຮົຳກ ຍັງສົ່ງພີ່ນູ້ອງອີກຜູູ້ໜຶ່ງໄປນ ຳ  ຜູູ້ຊຶ່ງໄດູ້ຮັບກຳນພິສູດ
ວ່ຳເຂົຳມີໃຈຈົດຈໍ່ຢ່ຳງກະຕືລືລົ້ນໃນຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວ ແລູ້ວບັດນີ້ເຂົຳແຮງມີ
ໃຈກະຕືລືລົ້ນ ຍູ້ອນຄວຳມໝັ້ນໃຈທີ່ມີໃນພວກເຈົ້ຳ 
8:23 ສ່ວນ ຕີໂຕ ນັ້ນ ລຳວກ ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງຳນຂອງຂູ້ອຍເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວ
ຝ່ຳຍພີ່ນູ້ອງຜູູ້ອື່ນໆ ນັ້ນ  ເຂົຳກ ເປັນທູດຮັບໃຊູ້ຂອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງຫລຳຍ ຈັ່ງເປັນ
ທີ່ຖວຳຍກຽດແດ່ ພຣະຄຣິດ ພູ້ອມນ ຳ 
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8:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ສະແດງຄວຳມຮັກທີ່ພວກເຈົ້ຳມີໃຫູ້ເຂົຳເຫັນ ກັບໃຫູ້ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍເຫັນນ ຳ ເພື່ອພິສູດວ່ຳ ແນວທີ່ຂູ້ອຍຍົກຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນເປັນເລື່ອງຈິງ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 9 
9:1 ແລູ້ວມັນບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງມຳຂຽນເພິ່ມເຕິມໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງກຳນ-
ຖວຳຍຊ່ອຍພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນດອກ 
9:2 ຄືຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳວ່ຳພູ້ອມຢູ່ແລູ້ວທີ່ຊິຊ່ອຍ ຂູ້ອຍຈັ່ງຍົກຍູ້ອງ
ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກ ມຳເກໂດເນຍ ຟັງວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງຢູ່ ອະຂຳຢຳ ໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ພູ້ອມ
ແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ປີກຳຍນີ້  ແລູ້ວບັດນີ້ຄວຳມກະຕືລືລົ້ນຂອງພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ກະຕຸູ້ນໃຈ
ຄົນສ່ວນຫລຳຍ 
9:3 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຂູ້ອຍໄດູ້ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງໝູນ່ັ້ນມຳຫຳໄວູ້ກ່ອນ ເພື່ອຊ່ອຍພວກເຈົ້ຳ
ໃນກຳນຈັດກຽມໃນເລື່ອງຖວຳຍໄວູ້ໃຫູ້ພູ້ອມ ແລູ້ວກ ເພື່ອກຳນທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ຍົກ-
ຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ສູນເປົ່ຳ 
9:4 ບໍ່ຊັ້ນ ຄັ່ນຊຳວ ມຳເກໂດເນຍ ລຳງຄົນມຳກັບຂູ້ອຍ ແລູ້ວເຫັນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່
ທັນກຽມພູ້ອມ  ພວກເຮົຳກ ຊິອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳເລີຍໃນກຳນຍົກຍູ້ອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ  
(ບໍ່ຕູ້ອງເວົ້ຳຮອດພວກເຈົ້ຳດອກ) 
9:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງເຫັນສົມຄວນທີ່ຊິຊັກຊວນພີ່ນູ້ອງໝູ່ນັ້ນ ໃຫູ້ໄປຫຳພວກເຈົ້ຳ
ກ່ອນ ເພື່ອຊ່ອຍກຽມຂອງຖວຳຍນັ້ນໄວູ້ໃຫູ້ພູ້ອມ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບປຳກໄວູ້
ກ່ອນແລູ້ວນັ້ນ ເພື່ອຊິເຫັນກັນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຖວຳຍດູ້ວຍໃຈກວູ້ຳງບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍໃຈ
ແຄບ 
9:6 ແຕ່ຂູ້ອຍວ່ຳຈັ່ງຊີ້ ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ຫວ່ຳນພຽງແຄ່ນູ້ອຍໆ  ກ ຊິເກັບກ່ຽວພຽງນູ້ອຍໆ  
ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ຫວ່ຳນຫລຳຍ ກ ຊິເກັບກ່ຽວໄດູ້ຫລຳຍ 
9:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຖວຳຍແຕ່ລະຄົນຕຳມທີ່ມຸູ້ງໝຳຍໄວູ້ໃນໃຈ  ບໍ່ແມ່ນຄຶດເສຍດຳຍ 
ຫລືຝືນໃຈຖວຳຍໂດຍຄວຳມຈ ຳເປັນ  ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຮັກຜູູ້ທີ່ຖວຳຍດູ້ວຍ
ຄວຳມຍິນດີ 
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9:8 ດູ້ວຍວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳສຳມຳດໂຜດໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນມີຢູ່ຕໍ່ພວກ
ເຈົ້ຳຢ່ຳງອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອວຳ່ພວກເຈົ້ຳຊິມີຄູ່ແນວຢ່ຳງຄົບຖູ້ວນຢູ່ສະເໝີ  ເພື່ອຊິ
ປະກອບກຳນດີໃນຄູ່ແນວຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
9:9 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ເຂົຳໄດູ້ຖວຳຍແຈກຈ່ຳຍອອກໄປ  ເຂົຳໄດູ້ຊ່ອຍເຫລືອ
ຄົນຍຳກຈົນ  ຄວຳມຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຂອງເຂົຳນັ້ນ ກ ຄົງຢູ່ເປັນນິດ” 
9:10 ບັດນີ້ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນໂຜດໃຫູ້ພືດຕໍ່ຜູູ້ທີ່ຫວ່ຳນ ກັບໂຜດໃຫູ້ຄົນມີແນວຢູ່ແນວ
ກິນ  ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນກ ຊິໂຜດໃຫູ້ພືດທີ່ພວກເຈົ້ຳຫວ່ຳນເກີດຜົນທະວີຫລຳຍຂຶ້ນ ກັບຊິ
ໂຜດໃຫູ້ຜົນຮັບຈຳກກຳນດີທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດນັ້ນເກີດຜົນທະວີຫລຳຍຂຶ້ນນ ຳ 
9:11 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນບ ຳລຸງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນໃນໝົດຄູ່ແນວຢູ່ສະເໝີ  
ເພື່ອປະກອບກຳນດີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນໃນຄູ່ຢ່ຳງ ຊຶ່ງຜ່ຳນທຳງພວກເຮົຳ ຈັ່ງເປັນເຫດ
ທີ່ພີ່ນູ້ອງຢູ່ຫັ້ນ ເກີດກຳນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ 
9:12 ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນດ ຳເນິນງຳນຮັບໃຊູ້ໃນເລື່ອງນີ້ ກ ບໍ່ໄດູ້ຊ່ອຍພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທຸກຍຳກລ ຳບຳກແຕ່ແນວດຽວ ແຕ່ຍັງເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດມີກຳນຂອບ-
ໃຈພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງເຕັມລົ້ນນ ຳ 
9:13 ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນພິສູດໃນງຳນຮັບໃຊູ້ນີ້ ຄືພວກເຂົຳທີ່ເປັນຝ່ຳຍຮັບກ ຍົກຍູ້ອງໃຫູ້
ກຽດພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນກຳນເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຈົ້ຳໃນຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ  
ຕຳມທີ່ໄດູ້ຮັບປຳກໄວູ້ວ່ຳຊິໄດູ້ເຮັດ  ກັບຍູ້ອນໃຈເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ຂອງພວກເຈົ້ຳ
ໃນກຳນຖວຳຍຊ່ອຍພວກເຂົຳກັບຄົນອື່ນນ ຳ 
9:14 ແລູ້ວເຂົຳໄດູ້ອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຂ ໃຫູ້ເພິ່ນອວຍພອນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
ພູ້ອມທັງຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳຫລຳຍ ຍູ້ອນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳອັນ
ເຫລືອລົ້ນນັ້ນ ທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ 
9:15 ຂ ຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳສ ຳລັບຂອງຂວັນອັນດີເລີດທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ນັ້ນ ຊຶ່ງດີ-
ເລີດເກີນກວ່ຳທີ່ຊິບັນລະຍຳຍໄດູ້ 
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2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 10 
10:1 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍ  ໂປໂລ ນີ້ວອນຂ ພວກເຈົ້ຳໂດຍເຫັນແກ່ກຳນຖ່ອມສຸພຳບອ່ອນ-
ໂຍນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຊຶ່ງສ່ວນຂູ້ອຍເອງກ ຖ່ອມສຸພຳບຕອນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ມີ
ໃຈກູ້ຳຕອນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ 
10:2 ເອີ້ ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງຕໍ່ພວກເຈົ້ຳແໜ່ ຄືຄັ່ນບໍ່ຈ ຳເປັນຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກສະແດງຄວຳມ
ກູ້ຳຫຳນອອກມຳ ບັດຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຄືເປັນຄວຳມກູ້ຳຫຳນຢ່ຳງແນູ້ວແນ່ທີ່ຂູ້ອຍ 
ອຳດ ຊິຕູ້ອງສະແດງຕໍ່ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຄຳດຄຶດຜິດວ່ຳ ພວກເຮົຳຍັງໃຊູ້ຊີວິດຕຳມ
ເນື້ອໜັງ 
10:3 ຄື ແມ່ນວ່ຳພວກເຮົຳ ອຳດ ຍັງຢູ່ໃນເນື້ອໜັງໃນໂລກນີ້ກ ແມ່ນ  ແຕ່ພວກເຮົຳບໍ່
ໄດູ້ຕໍ່ສູູ້ຕຳມເນື້ອໜັງ 
10:4 (ຍູ້ອນວ່ຳ ເຄື່ອງອຳວຸດສົງຄຳມຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອຳວຸດຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ
ທຳງໂລກນີ້  ແຕ່ເປັນອຳວຸດທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ສຳມຳດ
ທ ຳລຳຍກອງກ ຳລັງຂອງສັດຕູໃຫູ້ພັງທະລຳຍລົງ) 
10:5 ຄືມີໄຊຕໍ່ຂໍ້ນຶກຄຶດທີ່ບໍ່ມີສຳລະ  ກັບຕໍ່ແນວໃຝ່ສູງຄູ່ຢ່ຳງທີ່ຍົກໂຕຂຶ້ນ  ໂຕູ້ຖຽງ
ຂັດຂວຳງຄວຳມຮູູ້ເຖິງເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳ  ກັບຈັບກຸມຄວຳມນຶກຄຶດຄູ່ຢ່ຳງໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້
ກຳນເຊື່ອຟັງຂອງ ພຣະຄຣິດ  
10:6 ແລູ້ວພູ້ອມທີ່ຊິລົງໂທດເຫດກຳນລ່ວງລະເມີດຄູ່ຢ່ຳງ ບັດກຳນເຊື່ອຟັງຂອງ
ພວກເຈົ້ຳສົມບູນແລູ້ວ 
10:7 ພວກເຈົ້ຳມັກຊິອອກກຳນຕັດສິນຕຳມທີ່ຕຳເຫັນທຳງຜິວນອກບໍ້ ຄັ່ນຜູູ້ໃດ
ໝັ່ນໃຈວ່ຳໂຕເອງເປັນຄົນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ກ ໃຫູ້ເຂົຳເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ເຮົຳເປັນຄົນ
ຂອງ ພຣະຄຣິດ ຄືກັນກັບເຂົຳ 
10:8 ຄືແມ່ນວ່ຳໂຕຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິອູ້ຳງອິງຫລຳຍເຖິງສິດອ ຳນຳດນັ້ນ ທີ່ອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຮົຳ  ຂູ້ອຍກ ບໍ່ເສຍດຳຍ  ນີ້ກ ເພື່ອເສີມສູ້ຳງພວກ
ເຈົ້ຳໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທ ຳລຳຍພວກເຈົ້ຳດອກ 
10:9 ຄືຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກໃຫູ້ມັນເບິ່ງຄືຂູ້ອຍພວມຂົ່ມຂູ່ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ເສຍຂວັນທຳງຈົດໝ
ຳຍດອກ 
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10:10 ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນເວົ້ຳວ່ຳ “ຈົດໝຳຍຂອງ ລຳວ ຄືກັນກັບມີນໍ້ຳໜັກກັບມີອ ຳນຳດ
ຫລຳຍ ແຕ່ທ່ຳທຳງຂອງຜູູ້ຄືອ່ອນກ ຳລັງ  ກັບກຳນເວົ້ຳຂອງລຳວກ ເປັນຕຳໜ່ຳຍ” 
10:11 ຂູ້ອຍວ່ຳ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຄຶດຈັ່ງຊັ້ນເຂົ້ຳໃຈໄວູ້ວ່ຳ  ລັກສະນະຈົດໝຳຍຂອງເຮົຳເປັນ
ແບບໃດຕອນບໍ່ຢູ່ນ ຳ ກຳນເຮັດຂອງພວກເຮົຳກ ຊິເປັນແບບນັ້ນ ຕອນມຳຮອດ
ແລູ້ວ 
10:12 ຄືພວກເຮົຳເຫັນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຊິເຂົ້ຳຫຸູ້ນສ່ວນກັບເຂົຳ ຫລືທຽບຊັ້ນວັນນະກັນ-
ກັບຜູູ້ລຳງຄົນນັ້ນທີ່ຍົກຍູ້ອງໂຕເອງ ຄືບັດເຂົຳຖືກັນວ່ຳໂຕເອງເປັນມຳດຕະຖຳນ 
ໂດຍກຳນປຽບທຽບກັນແລະກັນ ກ ສະແດງວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ມີປັນຍຳ 
10:13 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຮົຳ ເຮົຳຊິບໍ່ຍົກຍູ້ອງເຖິງກຳນງຳນຂອງໂຕເກີນຂອບເຂດທີ່
ຄວນ  ແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຕຳມຂະໜຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຫັນວ່ຳສົມຄວນທີ່ຊິໂຜດໃຫູ້
ພວກເຮົຳ  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ຢູ່ໃນຂອບເຂດນັ້ນ 
10:14 ຄືພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ລ່ວງຂອບເຂດຂອງໂຕເອງເລີຍ (ຄືວ່ຳເຮົຳບໍ່ມີສິດມຳຫຳ
ພວກເຈົ້ຳ) ຄືແມ່ນພວກເຈົ້ຳເນຳະ ທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ມຸູ້ງໝຳຍໄວູ້ ທີ່ຊິນ ຳເອົຳຂ່ຳວ
ປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ ມຳຫຳແຕ່ທ ຳອິດ 
10:15 ພວກເຮົຳບໍ່ເຄີຍອວດໃນຜົນງຳນນອກເຂດງຳນຂອງໂຕເອງດອກ  ຄືບໍ່ໄດູ້
ອວດໃນຜົນງຳນຂອງຜູູ້ອື່ນໆ ແຕ່ເຮົຳຫວັງວ່ຳ ບັດຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳຈະ-
ເລີນຂຶ້ນແລູ້ວ ຊິເປັນສຳເຫຕຸໃຫູ້ພວກເຮົຳຂະຫຍຳຍເຂດອອກໄປອີກໄດູ້ ຍູ້ອນ
ພວກເຈົ້ຳ 
10:16 ກ ເພື່ອຊິໄດູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດອອກໄປໃນເຂດຕ່ຳງໆ ຢູ່ທຳງນອກ ບໍ່ແມ່ນ
ກູ້ຳວກ່ຳຍອວດໃນເຂດຜົນງຳນທີ່ຄົນອື່ນໄດູ້ເຮັດນັ້ນ 
10:17 ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ໂອູ້ອວດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເຂົຳໂອູ້ອວດໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ 
10:18 ຍູ້ອນວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ແນະນ ຳຮັບຮອງໂຕເອງ ທີ່ສົມຄວນຊິນັບຖື ແຕ່ຄົນທີ່
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຮັບຮອງ ເປັນຜູູ້ທີ່ຄວນນັບຖືອີຫລີ 

2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 11 
11:1 ໂອູ້ ຂູ້ອຍຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳທົນເອົຳຕໍ່ຄວຳມບູ້ຳໆບ ໆ ຂອງຂູ້ອຍຈັກໜ່ອຍ  ກັບຂ 
ໄດູ້ໂປດທົນເອົຳແໜຕ່ໍ່ໂຕຂູ້ອຍນ ຳ 
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11:2 ຄື ຂູ້ອຍຫວງແຫນພວກເຈົ້ຳຫລຳຍ ເປັນກຳນຫວງແຫນຢ່ຳງຂອງພຣະເຈົ້ຳ  
ຍູ້ອນວ່ຳແມ່ນຂູ້ອຍເອງເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ໝັ້ນພວກເຈົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ມອບ
ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ເປັນເຈົ້ຳສຳວຂອງເຈົ້ຳບ່ຳວແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຄືກັນກັບມອບຖວຳຍສຳວບ -
ລິສຸດຕໍ່ ພຣະຄຣິດ  
11:3 ແຕ່ບັດນີ້ ຂູ້ອຍຢູ້ຳນວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິຫລົງໄປຈຳກຄວຳມເຊື່ອ ອັນບ ລິສຸດ
ທີ່ພຽງງ່ຳຍ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ ພຣະຄຣິດ   ຍູ້ອນຖືກຫລອກລວງດູ້ວຍກົນອຸບຳຍຕ່ຳງໆ 
ຄືກັນກັບທີ່ງູບູຮຳນນັ້ນໄດູ້ຫລອກລວງແມເ່ດີມ ເອວຳ  ໃຫູ້ຫລົງເຊື່ອຄ ຳເລູ້ຫລ່ຽມ
ຂອງມັນ 
11:4 ຄື ຄັ່ນຄົນຊຸມນັ້ນທີ່ມຳຫຳເຈົ້ຳໄດູ້ມຳປະກຳດ ພຣະເຢຊູ ອົງອື່ນໆ ຊຶ່ງແຕກຕ່ຳງ
ຈຳກອົງ ພຣະເຢຊູ ທີ່ເຮົຳໄດູ້ມຳປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ ຫລືຄັ່ນພວກ
ເຈົ້ຳຊິຫຳຮັບເອົຳວິນຍຳນອື່ນໆ ຊຶ່ງແຕກຕ່ຳງຈຳກທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເອົຳມຳແຕ່
ທ ຳອິດແລູ້ວນັ້ນ ຫລືຊິຮັບເອົຳຂ່ຳວປະເສີດອື່ນໆ ຊຶ່ງແຕກຕ່ຳງຈຳກທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຮັບເອົຳໄວູ້ແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ  ພວກເຈົ້ຳຄືທົນເອົຳຕໍ່ແນວແປກໆ ໃໝ່ໆ  ດີແທູ້ 
11:5 ຄືພິຈຳລະນຳແລູ້ວ ຂູ້ອຍວ່ຳໂຕຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຕໍ່ຳຕູ້ອຍກວ່ຳທູດພິເສດຜູູ້ມີຊື່ສຽງ
ອັນດີເດັ່ນໝູ່ນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ໜ່ອຍດຽວ 
11:6 ແມ່ນວ່ຳ ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິເວົ້ຳບໍ່ເກັ່ງກ ຕຳມ ແຕ່ຂູ້ອຍກ ຍັງມີຄວຳມຮູູ້ຫລຳຍພ ສົມ-
ຄວນ ທີ່ຈິງແລູ້ວພວກເຮົຳກ ໄດູ້ເປີດເຜີຍຄູ່ຢ່ຳງຊັດເຈນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຫັນແລູ້ວ 
11:7 ແມ່ນຂູ້ອຍໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງຜິດຕໍ່ພວກເຈົ້ຳຢູ່ບໍ້ ໃນກຳນທີ່ຂູ້ອຍຖ່ອມໃຈລົງແລູ້ວ
ຈັ່ງຍົກພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນ ຍູ້ອນຂູ້ອຍປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
ໂດຍບໍ່ໄດູ້ຄຶດຄ່ຳຕອບແທນອີຫຍັງ 
11:8 ທໍ່ກັບວ່ຳ ຂູ້ອຍໄດູ້ປຸູ້ນພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໝູ້ອງອື່ນໆ  ຄືໄດູ້ຮັບເງິນຈຳກເຂົຳ 
ເພື່ອຊິຮັບໃຊູ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ 
11:9 ຄື ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍຂຳດແຄນບໍ່ມີແນວຢູ່ແນວກິນຕອນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຂູ້ອຍກ ບໍ່
ໄດູ້ເປັນພຳລະໃຫູ້ຜູູ້ໃດເລີຍ  ຍູ້ອນວ່ຳພີ່ນູ້ອງທີ່ມຳຈຳກແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ  ໄດູ້
ຊ່ອຍເຫລືອເຈືອຈຳນໃຫູ້ຂູ້ອຍມີພ ຢູ່ພ ກິນຕຳມຄວຳມຕູ້ອງກຳນ  ຄືຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນ
ພຳລະໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃນຈັກແນວເລີຍ  ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ຊິຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນຕໍ່ໄປ 
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11:10 ບໍ່ມີໃຜໃນເຂດແຄວູ້ນ ອະຂຳຢຳ ຊິສຳມຳດຫູ້ຳມຂູ້ອຍໄວູ້ບໍ່ໃຫູ້ອວດເລື່ອງນີ້
ໄດູ້ເລີຍ  ຄືຄວຳມຈິງເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ມີຢູ່ໃນໂຕຂູ້ອຍຢູ່ແລູ້ວ 
11:11 ຍູ້ອນຫຍັງ ຍູ້ອນຂູ້ອຍບໍ່ຮັກແພງພວກເຈົ້ຳບໍ້ ພຣະເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກດີໃນເລື່ອງນີ້ຢູ່
ແລູ້ວ 
11:12 ແຕ່ແນວທີ່ຂູ້ອຍເຮັດນັ້ນ ຂູ້ອຍກ ຊິເຮັດຕໍ່ໄປ ເພື່ອຊິຕັດໂອກຳດຄົນຊຸມນັ້ນທີ່
ຄອຍຖູ້ຳຫຳໂອກຳດຢຳກໃຫູ້ຄົນອື່ນໆ  ຖືວ່ຳເຂົຳຄືກັນກັບພວກເຮົຳໃນແນວທີ່
ເຂົຳອວດນັ້ນ 
11:13 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄົນຈ ຳພວກນີ້ເປັນທູດທຽມ ເປັນຄົນງຳນທີ່ຫລອກລວງ ປອມໂຕວ່ຳ
ເຂົຳເປັນທູດພິເສດຂອງ ພຣະຄຣິດ  
11:14 ສົມພ ແມ່ນ ມັນເລີຍບໍ່ແປກອີຫຍັງດອກ ຂະໜຳດ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນເອງກ 
ຍັງສຳມຳດແປງໂຕເປັນເທວະທູດແຫ່ງຄວຳມສະຫວ່ຳງໄດູ້ 
11:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກອີຫຍັງ ທີ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນ
ສຳມຳດຊິປອມໂຕເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ປະກຳດທຳງຄວຳມຊອບທ ຳນັ້ນໄດູ້  ຊຶ່ງຈຸດໝ
ຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຂົຳ ຊິເປັນໄປຕຳມ ກິດຈະກຳນ ແນວທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດ 
11:16 ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ໃຜຄຶດເຫັນວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ເປັນຄົນບູ້ຳ ບໍ່ຊັ້ນ ຢ່ຳງ-
ນູ້ອຍໃຫູ້ເຂົຳຕູ້ອນຮັບຂູ້ອຍຄືກັນກັບຄົນບູ້ຳ  ເພື່ອທົນເອົຳຕໍ່ຂໍ້ອວດຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ
ໄດູ້ນູ້ອຍໆ 
11:17 ແຕ່ແນວທີ່ຂູ້ອຍອວດອູ້ຳງຈັ່ງຊີ້  ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳຕຳມກຳນຊົງນ ຳຂອງອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດອກ  ແຕ່ໄດູ້ເວົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມໝັ້ນໃຈຄືເປັນຄົນບູ້ຳຊື່ໆ 
11:18 ຍູ້ອນບັດເຫັນວ່ຳ ມີຫລຳຍຄົນມັກຊິອວດຕຳມເນື້ອໜັງ ຂູ້ອຍກ ຊິລອງອວດ
ຈັ່ງຊັ້ນຄືກັນ 
11:19 ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳສຳມຳດທົນເອົຳຕໍ່ຄົນບູ້ຳໄດູ້ນັ້ນ ຄືຊິເປັນຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳ
ມີປັນຍຳຫລຳຍນໍ້ 
11:20 ຄືພວກເຈົ້ຳທົນເອົຳໄດູ້ ຄັ່ນມີໃຜນ ຳເອົຳເຈົ້ຳໄປເປັນຂູ້ຳທຳດເຂົຳກ ດີ ຫລືຄັ່ນ
ຊິມີໃຜເອົຳປຽບຕົວະຕົ້ມເຈົ້ຳກ ດີ ຫລືຄັ່ນຊິມີໃຜມຳລັກເອົຳຊັບຂອງເຈົ້ຳໄປກ ດີ 
ຫລືຄັ່ນຊິມີໃຜຍົກໂຕເປັນໃຫຍ່ຕໍ່ໜູ້ຳເຈົ້ຳກ ດີ  ຫລືຄັ່ນຊິມີໃຜມຳຕົບໜູ້ຳເຈົ້ຳກ ດີ 
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11:21 ຄືເປັນຕຳອັບອຳຍທີ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳຍອມຮັບກັນວ່ຳເຮົຳອ່ອນແອເກີນໄປທີ່ຊິ
ເຮັດແນວນີ້ໃສ່ພວກເຈົ້ຳ  ບໍ່ວ່ຳໃຜຊິກູ້ຳອວດໃນເລື່ອງໃດ (ຂູ້ອຍພວມເວົ້ຳຢ່ຳງບູ້ຳ
ອີກແລູ້ວ) ຂູ້ອຍກ ກູ້ຳຫຳນຄືກັນ 
11:22 ພວກເຂົຳເປັນຄົນເຮັບເຣບີໍ້ ຂູ້ອຍກ ເປັນຄືກັນ ພວກເຂົຳເປັນຄົນ ອິສະຣຳ-
ເອນ ບໍ້ ຂູ້ອຍກ ເປັນຄືກັນ ພວກເຂົຳເປັນເຊື້ອສຳຍຂອງພໍ່ ອັບຣຳຮຳມ ບໍ້ ຂູ້ອຍກ 
ເປັນຄືກັນ 
11:23 ພວກເຂົຳວ່ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະຄຣິດ ບໍ້ (ຂູ້ອຍກ ຍັງເວົ້ຳຄືຄົນບູ້ຳ) ຂູ້ອຍ
ກ ແຮງເປັນກວ່ຳເຂົຳຊະອີກ  ຄືຂູ້ອຍມີປະສົບກຳນໃນກຳນງຳນຫລຳຍກວ່ຳ  ເຄີຍ
ຖືກຂູ້ຽນຕີເກີນຂະໜຳດ  ເຄີຍຖືກຈອງຈ ຳກັກຂັງໄວູ້ຫລຳຍກວ່ຳອີກ  ແລູ້ວເຄີຍ
ຫວິດລົ້ມຫວິດຕຳຍຫລຳຍເທື່ອນ ຳ 
11:24 ແລູ້ວເຄີຍຖືກພວກຢິວເອົຳແສູ້ຂູ້ຽນຂູ້ອຍຫູ້ຳອູ້ອມ ເປັນອູ້ອມລະສຳມສິບເກົ້ຳ
ເທື່ອ 
11:25 ຂູ້ອຍຖືກຟຳດຕີດູ້ວຍໄມູ້ຄູ້ອນສຳມເທື່ອ  ຖືກຄົນເອົຳກູ້ອນຫີນແກວ່ງໃສ່ເທື່ອ
ໜຶ່ງ  ຜະເຊີນໄພເຮືອແຕກຈົມທະເລສຳມເທື່ອ  ເທື່ອໜຶ່ງຂູ້ອຍຕູ້ອງລອຍຄ ໃນ
ທະເລທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ 
11:26 ຂູ້ອຍຕູ້ອງເດິນທຳງຫລຳຍເທື່ອ ຜະເຊີນໄພອັນເປັນຕຳຢູ້ຳນທຳງນໍ້ຳ ຜະເຊີນ
ໄພຈຳກພວກໂຈນ ຜະເຊີນໄພຈຳກ ໄທ ຊຳດດຽວກັນຂອງຂູ້ອຍເອງ ຜະເຊີນໄພ
ຈຳກຄົນຕ່ຳງຊຳດນ ຳ ຜະເຊີນໄພໃນເມືອງ ຜະເຊີນໄພໃນໂຄກໃນປ່ຳໃນທີ່ກັນ-
ດຳນ ຜະເຊີນໄພໃນທະເລ ຜະເຊີນໄພຈຳກພີ່ນູ້ອງຈອມປອມ 
11:27 ເຄີຍຍຳກລ ຳບຳກເມື່ອຍລູ້ຳ ເຈັບຕົນເຈັບໂຕຫລຳຍ ເຄີຍອົດຫລັບອົດນອນ
ຫລຳຍເທື່ອ ເຄີຍຫິວເຂົ້ຳຫິວນໍ້ຳ ເຄີຍທົນໜຳວຈັດ ເຄີຍຂຳດເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພ 
11:28 ນອກຈຳກແນວໝູ່ນີ້ແລູ້ວ ກ ຍັງມີຫລຳຍແນວທີ່ໂຕຂູ້ອຍຕູ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ແບກພະລະຢູ່ຄູ່ມື້ຄູ່ເວັນ  ຄືກຳນເບິ່ງແຍງເປັນຫ່ວງພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງມວນນ ຳ 
11:29 ມີໃຜແໜເ່ປັນຄົນອ່ອນກ ຳລັງ ແລູ້ວຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ອ່ອນກ ຳລັງນ ຳ  ມີໃຜແໜທ່ີ່
ຖືກເຮັດໃຫູ້ສະດຸດ ທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນນ ຳ 
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11:30 ຄັ່ນຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງອວດ ຂູ້ອຍກ ຊິອວດໃນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ເປັນເຫດໃຫູ້ຂູ້ອຍ
ຕູ້ອງອ່ອນກ ຳລັງ 
11:31 ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ສົມຄວນ
ຊິໄດູ້ຮັບກຳນຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ  ເພິ່ນກ ຮູູ້ຈັກດີວ່ຳ
ຂູ້ອຍເວົ້ຳຄວຳມຈິງໝົດ ບໍ່ໄດູ້ຕົວະເລີຍ 
11:32 ແລູ້ວເຈົ້ຳເມືອງຜູູ້ຢູ່ໃຕູ້ກະສັດ ອຳເຣໂຕ ໃນເມືອງ ດຳມຳເຊ ນັ້ນ ໄດູ້ສົ່ງກອງ-
ທະຫຳນຖືຮັກສຳສະພຳບກຳນອອກໄປເຝົ້ຳເມືອງນັ້ນໄວູ້ ເພື່ອໃຫູ້ຈັບໂຕຂູ້ອຍ 
11:33 ແຕ່ໝູ່ພວກກ ໄດູ້ເອົຳໂຕຂູ້ອຍໃສ່ກະບຸງ ຢ່ອນລົງທຳງປ່ອງໜູ້ຳຕ່ຳງຢູ່ເທິງ
ກ ຳແພງເມືອງ ຂູ້ອຍຈັ່ງຫວິດພົ້ນຈຳກເນື້ອມືຂອງເຈົ້ຳເມືອງນັ້ນ 
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12:1 ມັນຊິບໍ່ເປັນກຳນສົມຄວນດອກຄັ່ນຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍເວົ້ຳອວດ  ຂູ້ອຍເລີຍຊິເວົ້ຳສູ່ກັນ
ຟັງຕໍ່ໄປເລື່ອງນິມິດໝຳຍກັບກຳນເປີດເຜີຍແນວຕ່ຳງໆ ຊຶ່ງມຳຈຳກອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ 
12:2 ຄືສິບສີ່ປີມຳແລູ້ວຂູ້ອຍໄດູ້ຮູູ້ຈັກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໜຶ່ງໃນ ພຣະຄຣິດ   ລຳວ ໄດູ້ຖືກຮັບ
ເອົຳຂຶ້ນໄປເທິງສະຫວັນຊັ້ນທີ່ສຳມ (ແຕ່ວ່ຳທີ່ ລຳວ ໄປຫັ້ນ ໄດູ້ຢູ່ໃນຮ່ຳງກຳຍ ຫລື
ນອກຮ່ຳງກຳຍ ຂູ້ອຍກ ບອກບໍ່ຖືກເລີຍ ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນກ ຮູູ້ຈັກ) 
12:3 ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ຮູູ້ຈັກຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນອີຫລີ (ແຕ່ວ່ຳ ລຳວ ໄດູ້ຂຶ້ນໄປໃນຮ່ຳງກຳຍຫລື
ນອກຮ່ຳງກຳຍ ຂູ້ອຍກ ບອກບໍ່ຖືກ ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນກ ຮູູ້ຈັກຢູ່ດອກ) 
12:4 ຄືຄົນນັ້ນໄດູ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປເທິງເມືອງສຸກຂະເສີມ  ກັບ ລຳວ ໄດູ້ຍິນວຳຈຳແນວ
ທີ່ມະນຸດບໍ່ສຳມຳດໃຫູ້ຄ ຳບັນລະຍຳຍໄດູ້ເລີຍ  ແລູ້ວກ ເປັນວຳຈຳແນວທີ່ບໍ່ອະນຸ-
ຍຳດໃຫູ້ມະນຸດເວົ້ຳໄດູ້ນ ຳ 
12:5 ແລູ້ວຄົນຄືຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນ ຂູ້ອຍຊິອວດໄດູ້  ແຕ່ຝ່ຳຍໂຕຂູ້ອຍນີ້ ຂູ້ອຍບໍ່ມີອີຫຍັງ
ເລີຍທີ່ຊິອວດໄດູ້  ນອກຈຳກຊິອວດໃນເລື່ອງຄວຳມອ່ອນແອຂອງຂູ້ອຍ 
12:6 ຄື ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິຄຶດຢຳກອວດ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ເປັນຄົນບູ້ຳຈັ່ງຊັ້ນດອກ  ຄື
ຂູ້ອຍຊິເວົ້ຳຕຳມແຕ່ແນວເປັນຈິງ  ແຕ່ສ ຳລັບເລື່ອງນັ້ນ ຂູ້ອຍຂ ອ ຳໄວູ້ ຢູ້ຳນວ່ຳຜູູ້
ລຳງຄົນ ອຳດ ຊິຖືຂູ້ອຍເກີນກວ່ຳທີ່ສົມຄວນຕຳມທີ່ເຂົຳເຫັນກັບຟັງຈຳກຂູ້ອຍ 
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12:7 ແລູ້ວເພື່ອຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ຮບັກຳນຍົກຍູ້ອງເກີນໂຕຍູ້ອນນິມິດແນວໝູ່ນັ້ນທີ່ເປີດ-
ເຜີຍໃຫູ້ໂຕຂູ້ອຍ  ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ມີໜຳມປັກສຽບໄວູ້ໃນໂຕຂູ້ອຍ  ແລູ້ວອຸປະສັກນັ້ນ
ເປັນທູດຂອງ ພະຍຳມຳນ ຊຳຕຳນທີ່ບຽດບຽນໂຕຂູ້ອຍ  ກ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິບໍ່ຖືກກຳນ
ຍົກຍູ້ອງນັບຖືເກີນທີ່ຄວນ 
12:8 ອຸປະສັກນີ້  ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງວິ່ງວອນຕໍ່ເພິ່ນເຖິງສຳມເທື່ອ ໃຫູ້ມັນອອກຈຳກຂູ້ອຍ
ໄປ 
12:9 ແລູ້ວເພິ່ນຕອບຂູ້ອຍວ່ຳ “ຄວຳມພຣະຄຸນຂອງເຮົຳພຽງພ ສ ຳລັບເຈົ້ຳແລູ້ວ 
ຍູ້ອນວ່ຳລິດອ ຳນຳດຂອງເຮຳົສຳມຳດປຳກົດອອກເຕັມທີ່ຜ່ຳນກຳນອ່ອນກ ຳລັງ” 
ຈັ່ງຊັ້ນຂູ້ອຍຈັ່ງຍິນດີອວດໃນອຸປະສັກຕ່ຳງໆ ທີ່ຂູ້ອຍມີນັ້ນ ເພື່ອລິດອ ຳນຳດຂອງ 
ພຣະຄຣິດ ຊິປົກຄອງຢູ່ເໜືອໂຕຂູ້ອຍ 
12:10 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຊິຍິນດີໃນອຸປະສັກຕ່ຳງໆ ທີ່ເຮັດໃຫູ້ຂູ້ອຍອ່ອນກ ຳລັງ ຄືກຳນ
ຖືກເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍຕ່ຳງໆ  ກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກອຶດຢຳກ ກຳນຖືກຂົ່ມເຫງ ກຳນ
ຍຳກລ ຳບຳກ  ເພື່ອເຫັນແກ່ ພຣະຄຣິດ   ໂດຍວ່ຳ ຂູ້ອຍອ່ອນກ ຳລັງຍຳມໃດ ຂູ້ອຍ
ກ ແຮງຊິມີກ ຳລັງໃນຍຳມນັ້ນ 
12:11 ໃນກຳນອວດນັ້ນຂູ້ອຍຄືຊິເປັນບູ້ຳ ແລູ້ວ ແຕ່ແມ່ນພວກເຈົ້ຳນັ້ນເນຳະທີ່ຈູງໃຈ
ໃຫູ້ຂູ້ອຍເຮັດ ຍູ້ອນວ່ຳສົມຄວນແລູ້ວທີ່ພວກເຈົ້ຳຊິຍົກຍູ້ອງໃຫູ້ກຽດຂູ້ອຍຈັກ-
ໜ່ອຍແໜ່ ຄືເຖິງແມ່ນຂູ້ອຍຊິບໍ່ວິເສດອີຫຍັງດອກ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ຕໍ່ຳຕູ້ອຍກວ່ຳທູດ-
ພິເສດຊັ້ນຜູູ້ໃຫຍຊຸ່ມນັ້ນຈັກແນວເລີຍ 
12:12 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ສັນຍະລັກຕ່ຳງໆ ອັນບົ່ງບອກເຖິງກຳນເປັນທູດພິເສດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ໄດູ້ເກີດໃນຫວ່ຳງກຳງພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍຄວຳມພຳກ-
ພຽນຊັດເຈນແລູ້ວ ໂດຍເຫດກຳນແນວສ ຳຄັນ  ໂດຍແນວມະຫັດສະຈັນ ກັບລິດ-
ທຳນຸພຳບ ຕ່ຳງໆ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
12:13 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຕໍ່ຳຕູ້ອຍກວ່ຳພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອອື່ນໆ ໃນຂໍ້ໃດ ເວັ້ນແຕ່ວ່ຳ
ຂູ້ອຍບໍ່ເຄີຍເປັນພຳລະອີຫຍັງໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳຈັກເທື່ອເລີຍ ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ອະໄພ
ຢ່ຳງສູງໃນກຳນຜິດພຳດນັ້ນເດີ້ 
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12:14 ນີ້ແຫລະ  ຂູ້ອຍກຽມພູ້ອມແລູ້ວທີ່ຊິມຳຍຳມພວກເຈົ້ຳເປັນເທື່ອທີ່ສຳມ  ແລູ້ວ
ບັດຂູ້ອຍມຳຂູ້ອຍຊິບໍ່ເປັນພຳລະໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດອກ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຫວັງອີ-
ຫຍັງຈຳກພວກເຈົ້ຳເລີຍ ນອກຈຳກໂຕພວກເຈົ້ຳເອງ  ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ເປັນລູກບໍ່ຄວນ
ຊິສະສົມອີຫຍັງໄວູ້ໃຫູ້ພໍ່ແມດ່ອກ ແຕ່ພໍ່ແມຄ່ວນຊິສະສົມມ ລະດົກໄວູ້ໃຫູ້ລູກໆ 
12:15 ກັບຂູ້ອຍມີຄວຳມຍິນດີຫລຳຍທີ່ຊິເສຍສະລະໝົດຄູ່ແນວ ພູ້ອມທັງຊີວິດໂຕ
ເອງເພື່ອພວກເຈົ້ຳ  ແມ່ນແຕ່ພ ບັດຂູ້ອຍຮັກພວກເຈົ້ຳຫລຳຍຂຶ້ນ ພວກເຈົ້ຳກ ຮັກ
ໂຕຂູ້ອຍນູ້ອຍລົງ 
12:16 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ເປັນພຳລະອີຫຍັງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຂູ້ອຍ
ຈັ່ງໃຊູ້ລູກຫລິ້ນເປັນກັບດັກໂກງເອົຳພວກເຈົ້ຳ ຄືເປັນເຈົ້ຳເລູ້ກົນເນຳະ 
12:17 ຂູ້ອຍໄດູ້ເອົຳປຽບພວກເຈົ້ຳອີຫລີຢູ່ບໍ້ ຕອນຂູ້ອຍໄດູ້ສົ່ງໝູ່ພີ່ນູ້ອງມຳຊ່ອຍ
ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ 
12:18 ຄືຕອນຂູ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ ຕີໂຕ ກັບພີ່ນູ້ອງອີກຄົນໜຶ່ງມຳນັ້ນ ແລູ້ວ ຕີໂຕ  ລຳວ ໄດູ້
ເອົຳປຽບອີຫຍັງຈຳກພວກເຈົ້ຳບໍ້ ບໍ່ແມ່ນເຮົຳທັງສອງໄດູ້ດ ຳເນິນດູ້ວຍນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈ
ດຽວກັນບໍ້ ກັບບໍ່ແມ່ນວ່ຳເຮຳົໄດູ້ດ ຳເນິນຕຳມຮອຍດຽວກັນຄູ່ບຳດຍ່ຳງບໍ້ 
12:19 ຂ ຖຳມອີກວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຍັງຄຶດວ່ຳພວກເຮົຳຫຳແກູ້ໂຕຕໍ່ພວກເຈົ້ຳບໍ້ ຄືແນວທີ່
ພວກເຮົຳເວົ້ຳນີ້ເຮົຳເວົ້ຳຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍໃນ ພຣະຄຣິດ   ແຕ່ສ່ວນແນວທີ່ເຮົຳ
ເຮັດ ເຮົຳເຮັດໝົດຄູ່ແນວເພື່ອເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຈະເລີນຂຶ້ນ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ 
12:20 ຂູ້ອຍຢູ້ຳນວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍມຳ ພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິຢູ່ໃນສະພຳບທີ່ຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກ
ເຫັນ  ກັບວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິມີອຳລົມແບບທີ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຢຳກເຫັນຄືກັນ  ຢູ້ຳນວ່ຳໃນ
ໝູ່ພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິມີກຳນວວິຳດກັນ ລິດສະຫຍຳກັນ ຄຽດກັນ ມັກໃຫຍໄ່ຝ່ສູງ 
ນິນທຳກັນ ຊຸບຊິບສໍ່ສຽດກັນ ຈອງຫອງພອງໂຕ ກັບຄວຳມວຸູ້ນວຳຍກັນ 
12:21 ຫລື  ອຳດ ເປັນວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍມຳຫຳອີກນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍເພິ່ນຊິໃຫູ້
ຂູ້ອຍຖ່ອມລົງ ຂູ້ອຍຈັ່ງເສົ້ຳໃຈຫລຳຍຕອນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນມີຫລຳຍຄົນທີ່ຍັງ
ຮວມກັນແຕ່ໃນກຳນບຳບ ແລູ້ວຍັງບໍ່ໄດູ້ສ ຳນຶກຜິດ ຖິ້ມແນວໂສໂຄກ ແນວຜິດ
ປະເວນີ ກັບແນວລຳມົກຕ່ຳງໆ ຊຶ່ງເຂົຳໄດູ້ເຮັດຢູ່ຫັ້ນ 
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2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 13 
13:1 ເທື່ອນີ້ຊິເປັນເທື່ອທີ່ສຳມທີ່ຂູ້ອຍຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ “ແລູ້ວຄ ຳກ່ຳວຫຳຄູ່ຄ ຳນັ້ນ 
ຕູ້ອງມີຄ ຳພະຍຳນຈຳກສອງສຳມປຳກ ຈັ່ງຊິຢືນໝັ້ນເປັນຫັກຖຳນໄດູ້” 
13:2 ຄືຂູ້ອຍໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳແຕ່ກ່ອນ ກັບໄດູ້ບອກເຈົ້ຳອີກເທື່ອທີ່ສອງນັ້ນ ແລູ້ວ
ໃນບັດນີ້ບໍ່ວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ ແຕ່ຂູ້ອຍກ ຍັງຂຽນຝຳກຈົດໝຳຍນີ້ ຮຽນສະເພຳະຜູູ້
ທີ່ເຮັດຜິດມຳກ່ອນນັ້ນ ພູ້ອມທັງຜູູ້ອື່ນນ ຳ ວ່ຳ ຄັ່ນຂູ້ອຍມຳອີກ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ຍົກເວັ້ນ
ໃຜເລີຍ 
13:3 ເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນພິສູດວ່ຳ ພຣະຄຣິດ ເວົ້ຳທຳງຂູ້ອຍນີ້  
ຄວຳມສຳມຳດຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ອ່ອນຕໍ່ພວກເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ມີອ ຳນຳດຫລຳຍຢູ່
ຫວ່ຳງກຳງໝູພ່ວກເຈົ້ຳ 
13:4 ຄື ແມ່ນວ່ຳເພິ່ນຖືກຄຶງຕອນອ່ອນກ ຳລັງ ແຕ່ໃນບັດນີ້ເພິ່ນດ ຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຮົຳກ ຍັງອ່ອນກ ຳລັງນ ຳເພິ່ນ ແຕ່ຊິ
ໄດູ້ມີຊີວິດດ ຳລົງຢູ່ນ ຳເພິ່ນໂດຍລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຈົ້ຳ 
13:5 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳພິຈຳລະນຳເບິ່ງໂຕເອງເດີ້ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວຳມເຊື່ອ
ອີຫລີຫລືບໍ່ ໃຫູ້ພິສູດໂຕເອງເດີ້  ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ສະຖິດຢູ່-
ໃນພວກເຈົ້ຳ  ນອກຈຳກວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ຜ່ຳນໃນກຳນພິສູດນັ້ນ 
13:6 ແຕ່ຂູ້ອຍເຊື່ອວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ຈັກດີວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ຜ່ຳນກຳນພິສູດນັ້ນແລູ້ວ 
13:7 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ເຮັດແນວຊົ່ວເລີຍ ບໍ່
ແມ່ນເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສຳຍຕຳພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິ
ເຮັດແຕ່ແນວຖືກແນວແມ່ນ ບໍ່ວ່ຳພວກເຮົຳ ອຳດ ຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພວກ
ເຈົ້ຳກ ຕຳມ 
13:8 ຄືພວກເຮົຳບໍ່ສຳມຳດເຮັດອີຫຍັງທີ່ຂັດຕໍ່ຄວຳມຈິງໄດູ້  ມີແຕ່ເຮັດເພື່ອຄວຳມ-
ຈິງ 
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13:9 ຍູ້ອນວ່ຳ ບັດຍຳມພວກເຮົຳອ່ອນກ ຳລັງ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເຂັ້ມແຂງ ພວກເຮົຳກ 
ຍັງຍິນດີນ ຳ ຄືພວກເຮົຳອະທິຖຳນຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ໃຫຍໃ່ນ ພຣະຄຣິດ 
ຢ່ຳງຄົບບ ລິບູນ 
13:10 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງຂຽນຂໍ້ຄວຳມນີ້ບັດຍຳມຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ  ຄືຄັ່ນວ່ຳຂູ້ອຍຢູ່ນ ຳ 
ຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິເວົ້ຳແຮງຕຳມສິດອ ຳນຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍໄວູ້ໃຫູ້ຂູ້ອຍນັ້ນ  
ກ ເພື່ອກຳນເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອກຳນທ ຳລຳຍ 
13:11 ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂ ລຳກ່ອນເດີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ   ຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ໃຫຍ່
ຢ່ຳງຄົບບ ລິບູນເດີ້  ໃຫູ້ຮັບກຳນປອບໂຍນໃຈໃຫູ້ຢູ່ດີມີແຮງເດີ້  ໃຫູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈ
ດຽວກັນເດີ້  ໃຫູ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່ຳງສັນຕິພຳບເດີ້  ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ມີຄວຳມຮັກ 
ມີສັນຕິພຳບ ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເຖີດ 
13:12 ໃຫູ້ທັກທຳຍກັນດູ້ວຍທ ຳນຽມອັນດີງຳມບ ລິສຸດເດີ້ 
13:13 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
13:14 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຄວຳມຮັກແພງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຄວຳມສຳມັກຄີຊຶ່ງມຳຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ ບ ລິສຸດ ດ ຳລົງຢູ່ກັບ
ພວກເຈົ້ຳເຖີດ ອຳເມນ 

ຄາລາເຕຍ 
ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ໂປໂລ  ຜູູ້ເປັນທູດພິເສດ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   (ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍຄົນ ຫລືບໍ່
ໄດູ້ຜ່ຳນກຳນແຕ່ງຕັ້ງຂອງຄົນ ແຕ່ວ່ຳໂດຍ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບໂດຍພຣະເຈົ້ຳຜູູ້
ເປັນພໍ່ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໂຜດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ) 
1:2 ກັບຈຳກພວກພີ່ນູ້ອງຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ນ ຳຂູ້ອຍທຳງນີ້ນ ຳ  ຮຽນພີ່ນູ້ອງໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່
ເມືອງ ຄຳລຳເຕຍ  
1:3 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ກັບສັນຕິພຳບຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຈຳກພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຄຸູ້ມຄອງຮັກສຳພວກເຈົ້ຳໄວູ້ເດີ້ 
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1:4 ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ຍອມສະລະຊີວິດຍູ້ອນບຳບຂອງເຮົຳ ເພື່ອຊິກອບກູູ້ພວກເຮົຳໃຫູ້
ລອດພົ້ນແນວຊົ່ວຮູ້ຳຍທຳງໂລກນີ້ ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງ
ພວກເຮົຳ 
1:5 ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ສົມຄວນໄດູ້ຮັບກຳນຍົກຍູ້ອງຖວຳຍກຽດຢູ່ຕະຫລອດ-
ກຳນ ອຳເມນ 
1:6 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍເປັນຕຳງຶດຫລຳຍທີ່ວ່ຳ ບຶດດຽວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຫັນຫລັງໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳມຳສູ່ພຣະຄຸນຂອງເພິ່ນທຳງ ພຣະຄຣິດ  ຫັນ
ໄປຕິດຕຳມຂ່ຳວປະເສີດຈອມປອມ 
1:7 ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂ່ຳວອື່ນໆ ດອກ ແຕ່ວ່ຳມີຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ມຳກໍ່ກວນພວກເຈົ້ຳ ມຳບິດ-
ເບືອນຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ 
1:8 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນພວກຂູ້ອຍເອງ ຫລືເທວະທູດຈຳກສະຫວັນ  ຫລືໃຜກ ຢ່າ  ມຳປະ-
ກຳດຂ່ຳວປະເສີດອື່ນໆ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ທີ່ບິດບຽູ້ວຈຳກຂ່ຳວປະເສີດທີ່ພວກເຮົຳ
ໄດູ້ມຳປະກຳດແລູ້ວ ກ ຂ ໃຫູ້ເຂົຳຖືກກຳນສຳບແຊ່ງເດີ້ 
1:9 ຕຳມທີ່ພວກຂູ້ອຍເຄີຍບອກມຳແລູ້ວ ຂູ້ອຍຂ ຊໍ້ຳອີກວຳ່ ຄັ່ນຜູູ້ໃດມຳເວົ້ຳມຳ
ສອນຂ່ຳວປະເສີດຈອມປອມໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ທີ່ບິດບຽູ້ວໄປຈຳກຂ່ຳວປະເສີດທີ່
ຂູ້ອຍເຄີຍບອກສອນພວກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ມັນຖືກພຣະເຈົ້ຳສຳບແຊ່ງເດີ້ 
1:10 ບັດນີ້ ຂູ້ອຍພວມຊອກກຳນຍອມຮັບຈຳກຄົນຫລືຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຄືຂູ້ອຍພວມ
ຊອກເອົຳໃຈຄົນບໍ້ ຄັ່ນຂູ້ອຍຍັງຊອກເອົຳໃຈຄົນ ຂູ້ອຍບໍ່ສົມຄວນຊິເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້
ຂອງ ພຣະຄຣິດ ເລີຍ 
1:11 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ຢືນຢັນວ່ຳ ຂ່ຳວປະເສີດທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ບອກໄດູ້ສອນ
ພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນແນວຄວຳມຄຶດຕຳມທີ່ຄົນຕັ້ງຂຶ້ນມຳ 
1:12 ແລູ້ວຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຮັບຂ່ຳວປະເສີດມຳຈຳກຜູູ້ໃດເລີຍ ບໍ່ມີໃຜໄດູ້ສອນໄດູ້ບອກ
ຂູ້ອຍດອກ ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເອງ ເປັນຜູູ້ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫູ້ຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກທຳງນິມິດ
ໝຳຍ 



577  ຄຳລຳເຕຍ 
1:13 ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນເຖິງປະຫວັດຂອງຂູ້ອຍຢູ່ແລູ້ວ ວ່ຳຕອນຢູ່ໃນສຳສະໜຳ 
ຢິວ ນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ຊອກຂົ່ມເຫງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງໂຫດຫູ້ຽມ ຈັ່ງພະຍຳ-
ຍຳມທ ຳລຳຍໃຫູ້ໝົດໄປ 
1:14 ແລູ້ວຕອນນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ພັດທະນຳກູ້ຳວໜູ້ຳທຳງສຳສະໜຳ ຢິວ ເດັ່ນກວ່ຳໝູ່
ຫລຳຍຄົນໃນປະເທດຂອງຂູ້ອຍ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍມີໃຈຮູ້ອນຮົນ ໄດູ້ປະຕິບັດຕຳມ
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງພໍ່ຕະກູນຢ່ຳງເຄັ່ງຄັດກວ່ຳໝູ່ 
1:15 ແຕ່ວ່ຳພ ເຖິງຍຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈ  ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ເລືອກຂູ້ອຍໄວູ້ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທູ້ອງ
ແມ່ ເພິ່ນກ ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນຂູ້ອຍມຳໂດຍທຳງພຣະຄຸນຂອງເພິ່ນ 
1:16 ເພື່ອຊິໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ໂຕຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກກັບ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ເພື່ອໃຫູ້ຂູ້ອຍ
ອອກໄປປະກຳດຕໍ່ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ  ແລູ້ວໃນຕອນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນຂູ້ອຍນັ້ນ 
ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຟູ້ຳວອອກໄປປຶກສຳຫຳລືນ ຳຄົນດອກ 
1:17 ກັບຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ໄປຫຳພວກທູດພິເສດຜູູ້ອື່ນໆ ທີ່
ເປັນທູດພິເສດກ່ອນຂູ້ອຍ ແຕ່ຂູ້ອຍໄດູ້ເດິນທຳງໄປເຂດ ອຳຣຳເບຍ ກ່ອນ ແລູ້ວ
ກ ໄດູ້ຫລົບມຳຍັງເມືອງ ດຳມຳເຊ ອີກ 
1:18 ແລູ້ວຢູ່ມຳອີກສຳມປີ ຂູ້ອຍຈັ່ງຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ  ເພື່ອໄປຫຳ ເປໂຕ  
ແລູ້ວກ ໄດູ້ພັກຢູ່ນ ຳ ລຳວ ສິບຫູ້ຳມື້ 
1:19 ແຕ່ວ່ຳ ຕອນນັ້ນຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຮັບກັບພວກທູດພິເສດຜູູ້ອື່ນໆ ນອກຈຳກ ຢຳໂກ-
ໂບ  ນູ້ອງຊຳຍຂອງອົງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  
1:20 (ບັດນີ້ ແນວທີ່ຂູ້ອຍຂຽນມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນີ້ ຂູ້ອຍຂ ຢືນຢັນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ 
ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຕົວະເລີຍ) 
1:21 ຢູ່ມຳ ຂູ້ອຍໄດູ້ເຂົ້ຳໄປໃນເຂດເມືອງ ຊີເຣຍ  ກັບເຂດເມືອງ ກີລີເກຍ  
1:22 ແລູ້ວ ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເຂດເມືອງ ຢູດຳຍ  ຍັງບໍ່ຮູູ້ຈັກໜູ້ຳຂອງຂູ້ອຍ 
1:23 ພຽງແຕ່ເຂົຳເຄີຍໄດູ້ຍິນຂ່ຳວເລື່ອງຂູ້ອຍວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ເຄີຍຂົ່ມເຫງທ ຳລຳຍພວກ
ເຮົຳມຳກ່ອນ ບັດນີ້ ເຂົຳພວມປະກຳດເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອນັ້ນ ທີ່ເຂົຳເຄີຍພະຍຳ-
ຍຳມທ ຳລຳຍມຳກ່ອນ” 
1:24 ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງໄດູ້ຍົກຍູ້ອງຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳຍູ້ອນໂຕຂູ້ອຍນີ້ 
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ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 2 
2:1 ແລູ້ວຢູ່ຕໍ່ມຳອີກສິບສີ່ປີ ຂູ້ອຍຈັ່ງໄດູ້ຂຶ້ນໄປເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ອີກ ກັບ ບຳຣະ-
ນຳບຳ  ແລູ້ວພຳ ຕີໂຕ ໄປນ ຳ 
2:2 ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຶ້ນໄປຕຳມນິມິດໝຳຍ ຈາກພຣະເຈົ້າ  ຈັ່ງນ ຳເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດທີ່
ຂູ້ອຍປະກຳດໃຫູ້ພວກຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ ໄປເວົ້ຳໃຫູ້ເຂົຳຟັງ ແຕ່ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ພວກຜູູ້-
ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຢູ່່ນັ້ນຟັງເປັນກຳນສ່ວນໂຕ ຄັ່ນບໍ່ຊັ່ນ ຢູ້ຳນວ່ຳກຳນທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ປະ-
ກຳດມຳແລູ້ວນັ້ນ ກັບຍັງປະກຳດຢູ່  ອຳດ ບໍ່ປະໂຫຍດຊື່ໆ 
2:3 ແລູ້ວເຖິງແມ່ນວ່ຳ ຕີໂຕ  ຊຶ່ງເປັນຄົນເກຣັກ  ທີ່ບໍ່ເຮັດພິທີຕັດແບບຄົນ ຢິວ   ໄດູ້
ໄປນ ຳ ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ພະຍຳຍຳມບັງຄັບ ລຳວ ໃຫູ້ເຮັດພິທີຕັດນ ຳເຂົຳ 
2:4 ອັນນີ້ກ ຍູ້ອນວ່ຳມີພວກພີ່ນູ້ອງຈອມປອມໄດູ້ເຂົ້ຳມຳ ແນະນ ຳດູ້ວຍທຳງລັບໃຫູ້
ເຮັດແນວນັ້ນ (ຄືພວກນັ້ນໄດູ້ແອບເຂົ້ຳມຳ ເພື່ອຈອບເບິ່ງພວກເຮົຳທີ່ມີເສລີພຳບ
ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຢຳກໃຫູ້ເຮົຳຖືກຜູກມັດໄວູ້ໃນກົດເກນຄືເຂົຳ) 
2:5 ຊຶ່ງພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຍອມເລີຍ ແມ່ນແຕ່ໂມງດຽວ ເພື່ອວ່ຳຫລັກຄວຳມຈິງຂອງ
ຂ່ຳວປະເສີດຊິໄດູ້ຄົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳຕໍ່ໄປ 
2:6 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ນັ້ນ ທີ່ມີຊື່ສຽງວ່ຳເປັນຜູູ້ສ ຳຄັນ (ຊິເປັນອີຫຍັງກ 
ຕຳມ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ສົນເລີຍ ຍູ້ອນພຣະເຈົ້ຳບໍ່ເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້ໃດ) ຄືພວກນີ້ທີ່ວ່ຳເປັນຜູູ້
ສ ຳຄັນນັ້ນ ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເພີ່ມຄວຳມເຂົ້ຳໃຈອີຫຍັງໃຫູ້ຂູ້ອຍເລີຍ 
2:7 ແຕ່ກົງກັນຂູ້ຳມ ບັດພ ພວກເຂົຳເຫັນວ່ຳ ກຳນປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຕໍ່ຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດ ຜູູ້ບໍ່ຖືພິທີຕັດ ໄດູ້ໂປດມອບໄວູ້ກັບໂຕຂູ້ອຍ  ຄືກັນກັບທີ່ກຳນປະກຳດຂ່ຳວ
ປະເສີດຕໍ່ຄົນ ຢິວ  ຜູູ້ຖືພິທຕັີດ ໄດູ້ໂປດມອບໄວູ້ກັບ ເປໂຕ  
2:8 (ຄືເພິ່ນຜູູ້ທີ່ເຮັດງຳນໃນໂຕ ເປໂຕ ໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດຕໍ່ຄົນ ຢິວ   ກ ໄດູ້ເຮັດງຳນ
ໃນໂຕຂູ້ອຍຄືກັນ ໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດຕໍ່ຄົນຕ່ຳງຊຳດ) 
2:9 ແລູ້ວ ບັດພ ພວກ ຢຳໂກໂບ   ເກຟຳ  (ທີ່ອື່ນວ່ຳ  ເປໂຕ ) ກັບ ໂຢຮັນ  ທີ່ຄົນຖືວ່ຳ
ເປັນຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ຢູ່ນັ້ນ ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍພຣະຄຸນໃນກຳນປະ-
ກຳດນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ໂຕຂູ້ອຍ ພວກເຂົຳກ ເຫັນດີເຫັນຊອບນ ຳ ເລີຍໃຫູ້ຄວຳມຮ່ວມມືກັບ
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ຂູ້ອຍ ພູ້ອມ ບຳຣະນຳບຳ  ວ່ຳພວກເຮົຳຄວນຊິໄປຫຳຄົນຕ່ຳງຊຳດ ແລູ້ວພວກ-
ເຂົຳຊິໄປຫຳພວກຄົນ ຢິວ ຜູູ້ຖືພິທຕັີດ 
2:10 ພຽງແຕ່ພວກເຂົຳໄດູ້ຂ ຮູ້ອງ ບໍ່ໃຫູ້ພວກເຮົຳລືມຄົນທກຸຄົນຍຳກຢູ່ທຳງນັ້ນ ຊຶ່ງ
ໂຕຂູ້ອຍມີໃຈວ່ຳຊິບໍ່ລືມເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
2:11 ແຕ່ວ່ຳຕອນ ເປໂຕ ມຳຢູ້ຽມຢູ່ເມືອງ ອັນຕີໂອເຂຍ  ຂູ້ອຍຈ ຳເປັນຕູ້ອງຕໍ່ວ່ຳ 
ລຳວ ຕໍ່ໜູ້ຳເລີຍ ຍູ້ອນ ລຳວ ໄດູ້ເຮັດແນວບໍ່ຖືກບໍ່ແມ່ນ 
2:12 ຄືວ່ຳ ກ່ອນທີ່ຄົນ ຢິວ ຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ເປັນໝູຂ່ອງ ຢຳໂກໂບ ໄດູ້ມຳຍຳມ  ເປໂຕ ກ 
ມັກຊິຮ່ວມກິນເຂົ້ຳກັບພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ ແຕ່ບັດພວກຢິວນັ້ນມຳຮອດແລູ້ວ  ເປ-
ໂຕ ເລີຍຖອນໂຕແຍກອອກຈຳກຄົນຕ່ຳງຊຳດໄປ ຍູ້ອນເກງໃຈເຫັນແກ່ພວກຢິວ
ທີ່ມຳນັ້ນ 
2:13 ແລູ້ວພວກຄົນ ຢິວ ຜູູ້ອື່ນໆ ທີ່ຮັບເຊື່ອຢູ່ນັ້ນ ພ ເຫັນກ ເລີຍແຍກໂຕອອກເຮັດ
ເປັນຄົນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດຄືກັນ ຈົນ ບຳຣະນຳບຳ ກ ຍັງຍອມເຮັດໄປນ ຳເຂົຳ 
2:14 ແຕ່ພ ຂູ້ອຍເຫັນພວກເຂົຳເຮັດແນວບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ຄວຳມຈິງໃນເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດ 
ຂູ້ອຍກ ເລີຍທູ້ວງ ເປໂຕ ຕໍ່ໜູ້ຳຄູ່ຄົນຢູ່ຫັ້ນວ່ຳ “ຄັ່ນເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນຄົນ ຢິວ  ຢູ່ຢ່ຳງຄົນ
ຕ່ຳງຊຳດໄດູ້  ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຢຳກບັງຄັບພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດນີ້ ໃຫູ້ຢູ່ຢ່ຳງເປັນຄົນ 
ຢິວ ” 
2:15 ຄືພວກເຮົຳທີ່ເກີດມຳເປັນຊຳດ ຢິວ ໂດຍທ ຳຊຳດ ຈັ່ງຖືວ່ຳບໍ່ໄດູ້ເປັນຄົນບຳບຄື
ຄົນຕ່ຳງຊຳດນັ້ນ 
2:16 ຈັ່ງຮູູ້ກັນວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜຊິເປັນຄົນຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂດຍອຳໄສກຳນປະຕິບັດ
ຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນ ແຕ່ດູ້ວຍກຳນເຊື່ອຫຳກໍ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່
ພວກເຮົຳກ ຍັງເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພື່ອເປັນຄົນຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍເຊື່ອຫຳກໍ່
ໃນເພິ່ນ  ຍູ້ອນວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດເປັນຄົນຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂດຍກຳນປະ-
ຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດເລີຍ 
2:17 ແຕ່ວ່ຳ ບັດພວກເຮົຳຫວັງຫຳກໍ່ຊິເປັນຄົນຊອບທ ຳໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   
ແລູ້ວບັດເຫັນວ່ຳ ພວກເຮົຳຍັງເປັນຄົນບຳບ  ຊິໝຳຍຄວຳມວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ສະ-
ໜັບສະໜູນກຳນເຮັດບຳບບໍ້  ຂ ຕອບວ່ຳບໍ່ແມ່ນເລີຍ 
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2:18 ຄືຄັ່ນຂູ້ອຍຄືນໄປກໍ່ແນວເກົ່ຳຂຶ້ນມຳອີກ ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮື້ລົງແລູ້ວ ກ ສະແດງວ່ຳ
ຂູ້ອຍກັບເປັນຜູູ້ລະເມີດຄືເກົ່ຳ 
2:19 ຄືຂູ້ອຍໄດູ້ຕຳຍຈຳກອ ຳນຳດຂອງກົດບັນຍັດແລູ້ວ ຍູ້ອນຖືກປະຫຳນໂດຍ
ມຳດຕຳກຳນຂອງກົດບັນຍັດນັ້ນ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ 
2:20 ຄືຂູ້ອຍຖືກຄຶງກັບ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ ຂູ້ອຍຈັ່ງບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນຊີວິດ
ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢູ່ໃນໂຕຂູ້ອຍຕ່ຳງຫຳກ ຈັ່ງຊັ້ນຊີວິດທີ່ຂູ້ອຍມີຢູ່ນີ້ ຂູ້ອຍມີ
ໂດຍກຳນເຊື່ອຫຳກໍ່ໃນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ຮັກແພງໂຕຂູ້ອຍ ກັບ
ໄດູ້ສະລະເພິ່ນເອງເພື່ອໂຕຂູ້ອຍ 
2:21 ຂູ້ອຍຈັ່ງບໍ່ເນລະຄຸນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນກຳນເປັນຄົນ
ຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂດຍທຳງກົດບັນຍັດນັ້ນ ກ ສະແດງວ່ຳ ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຕຳຍໂດຍບໍ່ປະໂຫຍດຊື່ໆ 

ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 3 
3:1 ໂອູ້ ພວກ ຄຳລຳເຕຍ  ເອີຍ ຄືໂງ່ແທູ້ ແມ່ນໃຜມຳສະກົດຈິດບໍ່ໃຫູ້ເຊື່ອຟັງ
ຄວຳມຈິງ  ຊຶ່ງວ່ຳພຳບກຳນປະຫຳນຂອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ໄດູ້ວຳດໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳພວກ
ເຈົ້ຳແລູ້ວ 
3:2 ຂູ້ອຍຂ ຖຳມພວກເຈົ້ຳແນວໜຶ່ງ  ຄື ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນຍຳນ ໂດຍທຳງ
ປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດ ຫລືວ່ຳດູ້ວຍກຳນເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດ 
3:3 ພວກເຈົ້ຳໂງ່ຄືນັ້ນບໍ້ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເລີ່ມຊີວິດໃໝໂ່ດຍໃນ ພຣະວິນຍຳນ  
ແລູ້ວບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳຊິເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມສົມບູນໂດຍກຳນປະຕິບັດບໍ້ 
3:4 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ທົນຄວຳມລ ຳບຳກຫລຳຍແນວມຳແລູ້ວ  ບັດນີ້ຊິໃຫູ້ມັນບໍ່ປະ-
ໂຫຍດຢູ່ບໍ້ 
3:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ສ່ວນຜູູ້ທີ່ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮັບ ພຣະວິນຍຳນ   ກັບໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ມີເຫດ-
ກຳນອັດສະຈັນເກີດຕໍ່ໜູ້ຳພວກເຈົ້ຳ ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຍູ້ອນກຳນປະຕິບັດຕຳມ
ທຳງເນື້ອໜັງຫລຍືູ້ອນກຳນເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດ 
3:6 ຄືກັນກັບທີ່ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຄວຳມເຊື່ອຂອງ ລຳວ ນັ້ນ 
ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງຖືວ່ຳ ມັນເຮັດໃຫູ້ ລຳວ ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ 
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3:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃຈກັນວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອຄືກັນກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ເທົຳນັ້ນ 
ໄດູ້ເປັນລູກຫລຳນຂອງ ລຳວ  
3:8 ແລູ້ວ ພຣະຄ ຳ  ໂດຍເຫັນໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳກ່ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນຊິໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດເປັນຄົນຊອບທ ຳຕໍ່ເພິ່ນໄດູ້ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ  ເພິ່ນຈັ່ງປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ
ໄວູ້ກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ລ່ວງໜູ້ຳກ່ອນວ່ຳ “ຊົນຊຳດທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ
ໂດຍທຳງເຈົ້ຳເດີ້” 
3:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ມີແຕ່ຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອ ຈັ່ງໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຄືກັນກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ 
3:10 ຄືຜູູ້ທີ່ອຳໄສກຳນປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດ  ກ ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ກຳນສຳບແຊ່ງ ຕຳມທີ່
ມີຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ສ່ວນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕຳມໝົດຄູ່ຂໍ້ຢູ່ສະເໝີທີ່ມີໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດ 
ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຕົກຢູ່ໃຕູ້ກຳນສຳບແຊ່ງແລູ້ວ” 
3:11 ແຕ່ມັນຊັດເຈນແລູ້ວວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜສຳມຳດເປັນຄົນຊອບທ ຳໃນສຳຍຕຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂດຍທຳງກົດບັນຍັດ ໂດຍວ່ຳຜູູ້ຊອບທ ຳມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ດູ້ວຍທຳງ
ຄວຳມເຊື່ອ 
3:12 ກັບວ່ຳ ເລື່ອງກົດບັນຍັດນັ້ນບໍ່ໄດູ້ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອ ແຕ່ “ສ່ວນຜູູ້ທີ່ອຳໄສກຳນ
ປະຕິບັດຕຳມກົດບັນຍັດກ ຕູ້ອງມີຊີວິດຢູ່ໄດູ້ດູ້ວຍຄູ່ຂໍ້ນັ້ນ” 
3:13 ແຕ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ໄຖ່ພວກເຮົຳອອກຈຳກກຳນຖືກສຳບແຊ່ງຂອງຂໍ້ກົດບັນຍັດ
ແລູ້ວ ຄືເພິ່ນຖືກກຳນສຳບແຊ່ງແທນພວກເຮົຳ ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຂຽນໄວູ້ວ່ຳ “ຜູູ້ທີ່ຖືກ
ຄຶງເທິງໄມູ້ກຳງແຂນໄດູ້ຖືກສຳບແຊ່ງລົງໂທດແລູ້ວ” 
3:14 ເພື່ອວ່ຳ ຄ ຳອວຍພອນທີ່ໃຫູ້ໄວູ້ກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ ຊິໄດູ້ເຂົ້ຳເຖິງພວກ
ຄົນຕ່ຳງຊຳດນ ຳ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ຮັບ ພຣະວິນຍຳນ  ຊຶ່ງ
ເປັນຜູູ້ທີ່ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ ດູ້ວຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ 
3:15 ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳເລື່ອງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງມະນຸດ ຄືຕຳມຫລັກແລູ້ວ 
ແມ່ນແຕ່ມັນເປັນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳລະຫວ່ຳງຄົນຊື່ໆ ບັດຢືນຢັນກັນແລູ້ວ ບໍ່ມີໃຜມີ
ສິດຍົກເລີກໃຫູ້ເປັນໂມຄະ ຫລືເພີ່ມຂໍ້ອີຫຍັງອີກໄດູ້ເລີຍ 
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3:16 ບັດນີ້ ຝ່ຳຍຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ໄວູ້ກັບ ອັບຣຳຮຳມ  ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້
ວ່ຳ “ກັບເຊື້ອສຳຍທັງຫລຳຍ” ຄືຫລຳຍຄົນ ແຕ່ໄດູ້ວ່ຳ “ເຊື້ອສຳຍຄົນດຽວ” ແລູ້ວ
ຜູູ້ນັ້ນຄື ພຣະຄຣິດ  
3:17 ແລູ້ວຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ 430 ປີ 
ກ່ອນຊິຕັ້ງກົດບັນຍັດ  ຈັ່ງຊັ້ນ ກົດບັນຍັດນັ້ນຈັ່ງບໍ່ມີສິດທີ່ຍົກເລີກຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໂປດຢືນຢັນໄວູ້ແລູ້ວໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ໃຫູ້ເປັນໂມຄະໄດູ້ເລີຍ 
3:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກຂຶ້ນຢູ່ກັບເລື່ອງກົດບັນຍັດ ມັນກ ບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນກັບ
ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຕໍ່ໄປອີກ  ແຕ່ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບມ ລະດົກນັ້ນໄວູ້ໃຫູ້ ອັບຣຳຮຳມ 
ຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳແລູ້ວ 
3:19 ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ກຳນຕັ້ງກົດບັນຍັດໄວູ້ນັ້ນກ ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງຊັ່ນ ມັນຖືກເພີ່ມໄວູ້
ຜ່ຳນທຳງເທວະທູດໂດຍມືຂອງຄົນກຳງຍູ້ອນກຳນລ່ວງລະເມີດ ຂອງຄົນ    ຈົນ
ກວ່ຳ “ເຊື້ອສຳຍຄົນດຽວ” ນັ້ນໄດູ້ມຳ ທີ່ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳເວົ້ຳເຖິງ 
3:20 ບັດນີ້ ສ່ວນຄົນກຳງບໍ່ໄດູ້ເຈລະຈຳໃຫູ້ຝ່ຳຍດຽວ ແຕ່ວຳ່ສ່ວນພຣະເຈົ້ຳ ເພິ່ນກ 
ເປັນໜຶ່ງ 
3:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ກົດບັນຍັດຂັດຂວຳງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ບໍ້ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດູ້
ດອກ ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນແມ່ນມີຂໍ້ກົດບັນຍັດສຳມຳດໃຫູ້ຊີວິດ ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
ໄດູ້ ກຳນເປັນຄົນຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຊິມຳທຳງກົດບັນຍັດ 
3:22 ແຕ່ ພຣະຄ ຳ ສະຫລຸບໄວູ້ວ່ຳ ຄົນທັງປວງຖືກກັກຂັງໄວູ້ຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດບຳບ
ແລູ້ວ  ເພື່ອວ່ຳຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ກ ຊິມອບໄວູ້ໃຫູ້
ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອ 
3:23 ແຕ່ວ່ຳ ກ່ອນເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອນັ້ນໄດູ້ມຳເຖິງ ພວກເຮົຳກ ຢູ່ໃຕູ້ກຳນເບິ່ງແຍງ
ຮັກສຳຂອງກົດບັນຍັດ ຈົນກວ່ຳເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອໄດູ້ຮັບກຳນເປີດເຜີຍ 
3:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ກົດບັນຍັດປຽບຄືນຳຍຄູ ມີໜູ້ຳທີ່ນ ຳມຳຫຳ ພຣະຄຣິດ  ເພື່ອເປັນຄົນ
ຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ 
3:25 ແຕ່ບັດເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອໄດູ້ມຳເຖິງແລູ້ວ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃຕູ້ນຳຍຄູນັ້ນອີກ
ຕໍ່ໄປ 
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3:26 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອຫຳກໍ່ໃນ
 ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໝົດຄູ່ຄົນແລູ້ວ 
3:27 ຄືຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຮບັ ເຊື່ອ  ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້
ສວມ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ 
3:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ມີກຳນຖືວ່ຳເປັນຊຳດ ຢິວ  ຊຳດນັ້ນຊຳດນີ້ ເປັນຂູ້ຳທຳດເປັນ ໄທ  
ເປັນຍິງເປັນຜູູ້ຊຳຍອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ໄດູ້ມຳຮ່ວມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນໃນ ພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດ ໝົດແລູ້ວ 
3:29 ຄື ຄັ່ນເຈົ້ຳເປັນຄົນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ເຈົ້ຳກ ເປັນຄົນໃນເຊື້ອສຳຍຂອງເຖົ້ຳ ອັບ-
ຣຳຮຳມ ແລູ້ວ ມກີ ຳມະສິດຮວ່ມກັນໃນມ ລະດົກຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ 

ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 4 
4:1 ຂູ້ອຍເວົ້ຳອີກວ່ຳ ຕຳມຫລັກແລູ້ວ ຜູູ້ທີ່ມີກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກ ໃນຕອນທີ່ຍັງ
ເປັນເດັກນູ້ອຍຢູ່ ເຂົຳກ ບໍ່ແຕກຕ່ຳງກັບຄົນໃຊູ້ ເຖິງແມ່ນວ່ຳເຂົຳ ອຳດ ຊິເປັນເຈົ້ຳ
ຂອງໝົດທັງມວນກ ໄດູ້ 
4:2 ແຕ່ເຂົຳກ ຍັງຢູ່ໃຕູ້ພວກຜູູ້ປົກຄອງ ກັບພວກຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ຈົນກວ່ຳຊິຄົບອຳຍຸທີ່ພໍ່
ຂອງເຂົຳໄດູ້ກ ຳນົດໄວູ້ 
4:3 ພວກເຮົຳກ ຄືກັນ ໃນຕອນທີ່ເຮົຳຍັງເປັນເດັກນູ້ອຍ ທີ່ບໍ່ທັນຮ ູ້ຈັກທີບ  ຕອນນັ້ນ
ພວກເຮົຳຄືຂູ້ຳທຳດ ຢູ່ໃຕູ້ກຳນບີບບັງຄັບຂອງລະບົບຕ່ຳງໆ ທຳງໂລກນີ້ 
4:4 ແຕ່ພ ຄົບກ ຳນົດມຳແລູ້ວ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນລົງມຳ ເກີດທຳງ
ແມ່ຍິງ ເກີດເປັນຄົນ ຢິວ  ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ກົດບັນຍັດນັ້ນ 
4:5 ເພື່ອມຳໄຖ່ມຳກອບກູູ້ຄົນ ຢິວ ຜູູ້ຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດ  ເພື່ອພວກເຮົຳຊິຮັບຖຳນະວ່ຳ 
ມີສິດເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:6 ແລູ້ວຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນລູກໆ  ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສົ່ງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ 
ພຣະບຸດ  ລົງມຳຢູ່ໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ເອີ້ນພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ “ອີພໍ່ໆ” 
4:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນຂູ້ຳທຳດຕໍ່ໄປອີກ ແຕ່ບັດນີ້ໄດູ້ເປັນລູກ  ຄັ່ນເປັນລູກ
ແລູ້ວ ກ ໄດູ້ເປັນຜູູ້ມີກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກຂອງພຣະເຈົ້ຳທຳງ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ 
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4:8 ແຕ່ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ໃນຕອນທີ່ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ມີແຕ່
ປະຕິບັດນ ຳພະນ ຳເຈົ້ຳຕ່ຳງໆທຳງໂລກນີ້  ຊຶ່ງຕຳມຈິງແລູ້ວມັນບໍ່ແມ່ນພະອີຫລີ
ດອກ 
4:9 ແຕ່ວ່ຳ ບັດພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຫລຕືຳມຫລັກ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກກັບ
ເຈົ້ຳ ເປັນອີຫຍັງພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຫັນກັບໄປຊອກເປັນຂູ້ຳທຳດອີກຄືເກົ່ຳ ຕຳມລະ-
ບຽບກຳນຕ່ຳງໆ ທຳງໂລກນີ້ ແນວທີ່ອ່ອນໄຫວ ຈົນປັນຍຳ ຊ່ອຍອີຫຍັງເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້
ເລີຍ 
4:10 ຄືພວກເຈົ້ຳຖືມື້ ຖືເວັນ ຖືເດືອນ ຖືປີ 
4:11 ຂູ້ອຍເປັນຫ່ວງພວກເຈົ້ຳ ຢູ້ຳນວ່ຳທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມຳທຸູ້ມເທໃນກຳນງຳນເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນກຳນບໍ່ປະໂຫຍດຊື່ໆ 
4:12 ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງນ ຳພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຢູ່ຢ່ຳງຂູ້ອຍນີ້ເດີ້ ທີ່ວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ມຳຢູ່
ຢ່ຳງຄົນຕ່ຳງຊຳດຄືພວກເຈົ້ຳ  ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດອີຫຍັງໃຫູ້ຂູ້ອຍເຈັບໃຈດອກ 
4:13 ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ຕອນແຮກນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍບໍ່ສະບຳຍ ຂູ້ອຍກ ຍັງມຳປະ-
ກຳດຂ່ຳວປະເສີດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
4:14 ແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ທົນເອົຳຕໍ່ໂຕຂູ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ພະຍຳດຂອງຂູ້ອຍນັ້ນ ພວກ
ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລັງກຽດຫລືປະຕິເສດໂຕຂູ້ອຍ ແຕ່ຕູ້ອນຮັບຢ່ຳງດີຄືຂູ້ອຍເປັນເທວະທູດ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຫລືດີບໍ່ດີ ຄືເປັນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເອງ 
4:15 ແລູ້ວວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍຮັບປຳກວ່ຳ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກຫລຳຍ  ຂູ້ອຍກ ຍັງ
ຢືນຢັນໄດູ້ວ່ຳ ຕອນຂູ້ອຍມຳຫຳນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ວ່ຳ ຄັ່ນເປັນໄດູ້ ພູ້ອມທີ່ຊິຄວັກ
ຕຳໂຕເອງອອກມຳສະລະໃຫູ້ຂູ້ອຍ ໂລດ  
4:16 ບັດນີ້ ໂຕຂູ້ອຍກຳຍເປັນສັດຕູຢູ່ບໍ້ ຍູ້ອນຂູ້ອຍໄດູ້ບອກຄວຳມຈິງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
4:17 ຄືພວກຈອມປອມນັ້ນ ເຂົຳມີໃຈຮູ້ອນຮົນນ ຳພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳເພື່ອແນວບໍ່ດີ ຄື
ເຂົຳກີດກັ້ນພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິກັບມີໃຈຮູ້ອນຮົນນ ຳພວກເຂົຳ ຕຳມ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົຳເອງ 
4:18 ຄືມັນເປັນກຳນດີທີ່ຊິມີໃຈຮູ້ອນຮົນຕໍ່ແນວດີຢູ່ສະເໝີ  ບໍ່ວ່ຳຂູ້ອຍຊິຢູ່ນ ຳຫລືບໍ່ 
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4:19 ໂອູ້ ລູກນູ້ອຍ ເອີຍ ຂູ້ອຍຢຳກນ ຳພວກເຈົ້ຳອີກແລູ້ວ ຄືຂູ້ອຍຮູູ້ສຶກປັ່ນປ່ວນໃຈ
ຫລຳຍຄືແມຍິ່ງເຈັບທູ້ອງຊິອອກລູກ ຈົນກວ່ຳພຳບລັກຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ກໍ່
ຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນສົມບູນໃນພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
4:20 ຄືໃຈຂູ້ອຍປຳດຖະໜຳຢຳກມຳຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ດຽວນີ້  ຢຳກມຳເວົ້ຳແບບ
ອ່ອນນູ້ອມແໜ່ ຍູ້ອນຂູ້ອຍມີຄວຳມສົງໄສນ ຳພວກເຈົ້ຳ 
4:21 ບອກຂູ້ອຍແໜ່  ພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຄຶດຢຳກຢູ່ໃຕູ້ກົດບັນຍັດ ພວກເຈົ້ຳຄືບໍ່ໄດູ້ຍິນບໍ້ 
ວ່ຳ ກົດບັນຍັດວ່ຳຈັ່ງໃດ 
4:22 ຄືມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳ ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ມີລູກຊຳຍສອງຄົນ ຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ ອິດຊະ-
ມຳເອນ  ເກີດນ ຳນຳງ ຮຳກຳ ຜູູ້ເປັນຄົນໃຊູ້  ແລູ້ວອີກຜູູ້ໜຶ່ງຊື່ ອິຊຳກ  ເກີດນ ຳນຳງ
 ຊຳຣຳ ຜູູ້ເປັນ ໄທ  
4:23 ແລູ້ວລູກຜູູ້ທີ່ເກີດນ ຳຍິງຜູູ້ເປັນຄົນໃຊູ້ ໄດູ້ເກີດມຳຕຳມທ ຳມະດຳໂລກ ແຕ່ລູກ
ຜູູ້ທີ່ເກີດນ ຳຍິງຜູູ້ເປັນ ໄທ  ໄດູ້ເກີດມຳຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ 
4:24 ຊຶ່ງໄດູ້ເປັນພຳບພົດເວົ້ຳເຖິງພັນທະສັນຍຳສອງຢ່ຳງ ຢ່ຳງໜຶ່ງ ເປັນຕາມກົດ-
ບັນຍັດ ຈຳກພູເຂົຳ ຊີນຳຍ  ຊຶ່ງເຂົຳເກີດມຳເປັນຂູ້ຳທຳດ ໝຳຍເຖິງນຳງ ຮຳກຳ  
4:25 ຄືນຳງ ຮຳກຳ ນີ້ ໄດູ້ແກ່ພູເຂົຳ ຊີນຳຍ ຢູ່ເຂດ ອຳຣຳເບຍ  ເລັງເຖິງເມືອງ ເຢຣູ-
ຊຳເລັມ ຊຶ່ງຄູ່ມື້ນີ້ກ ຢູ່ໃຕູ້ກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດພູ້ອມກັບພົນລະເມືອງຂອງມັນ 
4:26 ແຕ່ວ່ຳຍັງມີເມືອງ ເຢຣູຊຳເລັມ ອີກເມືອງໜຶ່ງຢູ່ເທິງສະຫວັນ  ແລູ້ວພົນລະ-
ເມືອງນັ້ນກ ມີແຕ່ເສລີພຳບ ນີ້ເນຳະ ເປັນຄືແມ່ແທູ້ຂອງພວກເຮົຳ  ຜ ູ້ຢ ່ໃນ ພຣະ-
ຄຣິດ  
4:27 ຕຳມທີ່ມີຄ ຳທ ຳນຳຍຂຽນໄວູ້ ວ່ຳ “ໃຫູ້ຊົມຊື່ນຍິນດີໄວູ້ ນຳງຜູູ້ເປັນໝັນບໍ່ມີລູກ 
ເອີຍ  ຜູູ້ບໍ່ເຄີຍເຈັບທູ້ອງອອກລູກມຳກ່ອນ ກ ໃຫູ້ໂຫ່ຮູ້ອງດີໃຈໄດູ້ແລູ້ວ ຄືນຳງຜູູ້ຢູ່
ໂດດດ່ຽວມີລູກຫລຳຍກວ່ຳນຳງຜູູ້ມີຜົວ” 
4:28 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງເອີຍ  ພວກເຮົຳເປັນລູກໆຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳ  ຄືກັນກັບ ອິຊຳກ 
ນັ້ນ 



ຄຳລຳເຕຍ  586 
4:29 ແຕ່ ອູ້ຳຍຜູູ້ທີ່ເກີດມຳຕຳມເນື້ອໜັງນັ້ນ ໄດູ້ບຽດບຽນຂົ່ມເຫງນູ້ອງ ຜູູ້ທີ່ເກີດມຳ
ໂດຍອ ຳນຳດຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  ແລູ້ວກຳນບຽດບຽນຂົ່ມເຫງນັ້ນກ ຍັງມີຮອດຄູ່
ມື້ນີ້ 
4:30 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ  ພຣະຄ ຳ ຂຽນໄວູ້ວ່ຳຈັ່ງໃດ “ໃຫູ້ໄລ່ນຳງຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດນັ້ນໃຫູ້
ໜີໄປພູ້ອມທັງລູກຂອງເຂົຳ” ຍູ້ອນວ່ຳລູກຂອງຍິງຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດບໍ່ມີກ ຳມະສິດໃນ
ມ ລະດົກຮ່ວມກັບລູກຂອງຍິງຜູູ້ເປັນ ໄທ ເລີຍ 
4:31 ຈັ່ງຊັ່ນ ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ພວກເຮົຳບໍ່ແມ່ນລູກໆ ຂອງນຳງຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດນັ້ນ ແຕ່-
ວ່ຳເປັນລູກໆ ຂອງນຳງຜູູ້ເປັນ ໄທ  

ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 5 
5:1 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ຢືນໝັ້ນໃນເສລີພຳບຊຶ່ງ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົຳໃຫູ້ເປັນ 
ໄທ ໄດູ້ແລູ້ວ ແລູ້ວຢ່ຳໄປຫຍຸູ້ງກ່ຽວກັບແອກຂອງກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດນັ້ນອີກເລີຍ 
5:2 ຄືຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຍອມເຂົ້ຳພິທີຕັດ ນ າເຂົາ   ພຣະເຢຊູຄຣິດ ກ 
ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ 
5:3 ຂູ້ອຍຂ ຢືນຢັນອີກວ່ຳ ຜູູ້ຊຳຍຄູ່ຄົນທີ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ເຂົຳເປັນລູກໜີ້ຂອງກົດບັນ-
ຍັດແລູ້ວ ຈັ່ງຕູ້ອງປະຕິບັດຮກັສຳໝົດຄູ່ຂໍ້ເລີຍ 
5:4 ແລູ້ວເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ພະຍຳຍຳມເປັນຄົນຊອບທ ຳໂດຍເຮັດນ ຳລະບົບກົດບັນຍັດນັ້ນ  
ພຣະຄຣິດ ໝົດຄວຳມໝຳຍສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ຍູ້ອນເຈົ້ຳໄດູ້ຫລຸດຈຳກລະບົບ
ພຣະຄຸນແລູ້ວ 
5:5 ແຕ່ວ່ຳພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ຄອຍຖູ້ຳຢ່ຳງຕື່ນເຕັ້ນ ມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງໂດຍ ພຣະ-
ວິນຍຳນ  ວ່ຳຊິເປັນຄົນຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ 
5:6 ຍູ້ອນວ່ຳ ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນັ້ນ ກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດ ຫລືບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທີຕັດ ບໍ່ມີ
ອ ຳນຳດເຮັດຫຍັງ ມແີຕ່ຄວຳມເຊື່ອເທົຳນັ້ນທີ່ມີອ ຳນຳດໂດຍທຳງຄວຳມຮັກ  ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ 
5:7 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ແລ່ນອອກໂຕດີມຳກ່ອນ  ແຕ່ບັດນີ້ແມ່ນໃຜມຳກໍ່ກວນກີດກັ້ນ
ພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ເຊື່ອຟັງຄວຳມຈິງ 
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5:8 ຄືກຳນຊັກຊວນນີ້ ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກ
ເຈົ້ຳມຳນັ້ນ 
5:9  ຕາມ ສ ພາສິດ ວ່າ  “ເຊື້ອຟູໜູ້ອຍນຶ່ງສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ເຂົ້ຳຈີ່ພອງຂຶ້ນໄດູ້ໝົດ
ກູ້ອນ” 
5:10 ແຕ່ຂູ້ອຍໝັ່ນໃຈນ ຳພວກເຈົ້ຳໃນພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວ
ກັນ  ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ທີ່ກໍ່ກວນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເຂົຳຊິເປັນໃຜກ ຢ່ຳ ກ ຊິຖືກກຳນຕັດສິນລົງ-
ໂທດ 
5:11 ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຄັ່ນຂູ້ອຍຍັງບອກສອນກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດ ຄືເຂົາ  ເປັນຫຍັງຂູ້ອຍ
ຍັງຖືກຂົ່ມເຫງ  ຄັ່ນບໍ່ຊັ້ນ ເລື່ອງໄມູ້ກຳງແຂນຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ສະດຸດອີກ
ຕໍ່ໄປ 
5:12 ຝ່ຳຍພວກຈອມປອມທີ່ມຳກໍ່ກວນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍຄຶດຢຳກໃຫູ້ເຂົຳຕັດ
ຂອງໂຕເອງອອກໄປເລີຍ 
5:13 ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນພວກເຈົ້ຳມຳສູ່ເສລີພຳບແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ່ນຢ່ຳໃຊູ້ເສ-
ລີພຳບນັ້ນເປັນຊ່ອງທຳງເພື່ອປ່ອຍຊີວິດໄປຕຳມເນື້ອໜັງ ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ໃຊູ້ຊີວິດຮັບ-
ໃຊູ້ຊ່ອຍກັນແລະກັນ ດູ້ວຍຄວຳມຮັກເດີ້ 
5:14 ຍູ້ອນວ່ຳກົດບັນຍັດທັງໝົດນັ້ນ ສະຫລຸບໄດູ້ໃນຖູ້ອຍຄ ຳດຽວ ຄື “ໃຫູ້ຮັກ
ເພື່ອນບູ້ຳນຄືກັນກັບຮັກໂຕເອງ” 
5:15 ແຕ່ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊອກກັດກິນກັນແລະກັນ ໃຫູ້ລະວັງໄວູ້ເດີ້ ມີແຕ່ຊິທ ຳລຳຍ
ກັນແລະກັນ 
5:16 ຂູ້ອຍວ່ຳ ໃຫູ້ດ ຳເນິນຊີວດິໃນ ພຣະວິນຍຳນ  ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຮັດຕຳມກິເລດ
ຕັນຫຳທຳງເນື້ອໜັງໃຫູ້ສ ຳເລັດ 
5:17 ຄືກິເລດຕັນຫຳຝ່ຳຍເນື້ອໜັງກ ຕໍ່ຕູ້ຳນກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ   ແລູ້ວ
ກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ກ ຕໍ່ຕູ້ຳນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ  ຄສືອງທຳງນີ້ຂັດກັນແລະ
ກັນ  ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ສຳມຳດເຮັດແນວທີ່ປຳດຖະໜຳຢຳກເຮັດ 
5:18 ແຕ່ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຢູ່ໃນກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  ພວກເຈົ້ຳກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃຕູ້
ລະບົບກົດບັນຍັດເລີຍ 
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5:19 ແຕ່ກຳນງຳນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງກ ເຫັນຊັດເຈນ ຄື ກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຜົວເມຍກັນ ກຳນ
ລ່ວງປະເວນີຜູູ້ຊຳຍຍິງ ກຳນເຮັດຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ກຳນເຮັດລຳມົກບູ້ຳກຳມ 
5:20 ກຳນນົບໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບ ກຳນເຮັດເວດມົນຄຳຖຳ ກຳນຄຽດຊັງຖືໂທດກັນ 
ກຳນທະເລຳະວວິຳດໂຕູ້ຖຽງກັນ ກຳນອິດສຳຕຳຮູ້ອນກັນ ກຳນໂມໂຫໂທໂສ 
ກຳນອອກໜູ້ຳແຂ່ງດີກັນ ກຳນແຕກແຍກກັນ ກຳນຫລິ້ນພັກຫລິ້ນພວກ ກຳນຖືຄ ຳ
ສອນຜິດ 
5:21 ກຳນຂີ້ໂລບ ກຳນຂູ້ຳຟັນລັນແທງກັນ ກຳນກິນເຫລົ້ຳເມົຳຢຳ ກຳນກິນລູ້ຽງ-
ແບບຊົ່ວຊູ້ຳກັນ ກັບແນວອື່ນໆ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ທີ່ຂູ້ອຍເຄີຍບອກມຳແລູ້ວ  ຜູູ້
ທີ່ປະຕິບັດຊີວິດຢູ່ແບບນີ້ບໍ່ມີສິດມີສ່ວນຮັບມ ລະດົກໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍ 
5:22 ແຕ່ວ່ຳຜົນຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ກ ຄື ຄວຳມຮັກ ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີ ຄວຳມສະ-
ຫງົບສຸກ ກຳນເຮັດໃຈໄວູ້ໂດນ ຄວຳມປຳນີ ຄວຳມດີງຳມ ຄວຳມຈົ່ງຮັກພັກດີ 
5:23 ຄວຳມສຸພຳບອ່ອນນູ້ອມ ກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ ແນວໝູ່ນີ້ ມັນກ ບໍ່ມີກົດບັນຍັດ
ຂໍ້ໃດທີ່ກີດກັ້ນຫູ້ຳມໄວູ້ເລີຍ 
5:24 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເປັນຄົນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ໄດູ້ປະຫຳນຊີວິດເກົ່ຳຝ່ຳຍເນື້ອໜັງແລູ້ວ 
ພູ້ອມທັງກິເລດຕັນຫຳຂອງມັນ 
5:25 ຄື ຄັ່ນພວກເຮົຳໄດູ້ຊີວິດທຳງ ພຣະວິນຍຳນ   ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳດ ຳເນິນຊີວິດ
ໂດຍໃນ ພຣະວິນຍຳນ  
5:26 ແລູ້ວຂ ຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຊອກຫຳກຽດອັນບໍ່ເປັນສຳລະມຳອວດໂຕ ຍົວະແຫຍ່
ກັນ ຫລືອິດສຳກັນເລີຍ 

ຄຳລຳເຕຍ ບົດທີ 6 
6:1 ພີ່ນູ້ອງເອີຍ ຄັ່ນມີຜູູ້ໃດພ່ຳຍແພູ້ຕໍ່ຄວຳມຜິດ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ພວມໃຊູ້ຊີວິດໃນກຳນນ ຳ
ພຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  ຊ່ອຍຜູູ້ນັ້ນໃຫູ້ຄືນມຳຕັ້ງໂຕໃໝ່ ແຕ່ໃຫູ້ເຮັດນ ຳເຂົຳໂດຍ
ມີໃຈອ່ອນນູ້ອມເດີ້ ໂດຍຄຶດເຫັນໂຕເອງນ ຳ ວ່ຳໃຜກ ສຳມຳດຫລົງຜິດໄດູ້ຄືກັນ 
6:2 ໃຫູ້ຊ່ອຍແບ່ງເບົຳພຳລະກັນແລະກັນ  ກັບເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນເດີ້ ຊຶ່ງເປັນກຳນ
ປະຕິບັດຕຳມຫລັກເກນຂອງ ພຣະຄຣິດ ໃຫູ້ສ ຳເລັດ 
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6:3 ຄື ຄັ່ນຜູູ້ໃດຖືໂຕວ່ຳສ ຳຄັນດີເດັ່ນ ບັດເຂົຳບໍ່ມີອີຫຍັງດີເດັ່ນ ເຂົຳກ ຫລອກໂຕ
ເອງຊື່ໆ 
6:4 ແຕ່ໃຫູ້ຄູ່ຄົນພິຈຳລະນຳເບິ່ງຜົນໃນຊີວິດຂອງໂຕເອງດີກວ່ຳ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງມີ
ແນວຂອງໂຕເອງທີ່ຍົກຍູ້ອງໄດູ້  ບໍ່ແມ່ນໃນໂຕຜູູ້ອື່ນ 
6:5 ຄືຄູ່ຄົນຄວນຊິຮັບຜິດຊອບໃນພຳລະຂອງໂຕເອງ 
6:6 ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຝຶກສອນໃນ ພຣະຄ ຳ  ກ ໃຫູ້ມີນໍ້ຳໃຈ ແບ່ງປັນແນວດີ
ຄູ່ແນວ ຊຶ່ງເປັນກຳນຕອບແທນຜູູ້ທີ່ຝຶກສອນເຂົຳ 
6:7 ຢ່ຳຄຶດຜິດເດີ້ ເຈົ້ຳຫລອກພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ໃດຫວ່ຳນອີຫຍັງລົງ
ໄປ ກ ຊິເກັບກ່ຽວຜົນແນວນັ້ນ 
6:8 ຄື ສ່ວນຜູູ້ໃດຫວ່ຳນໄວູ້ໃນທຳງເນື້ອໜັງ ກ ຊິໄດູ້ຄວຳມເປື່ອຍເນົ່ຳເປັນຜົນຮັບ 
ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ຫວ່ຳນໄວູ້ໃນທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ກ ຊິໄດູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປ-
ເປັນນິດຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນຜົນຮັບ 
6:9 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳເກີດເມື່ອຍລູ້ຳໃນກຳນເຮັດດີ ຍູ້ອນວ່ຳພ ຮອດຍຳມແລູ້ວ 
ກ ຊິໄດູ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ຄັ່ນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ທໍ້ແທູ້ໃຈກ່ອນ 
6:10 ຈັ່ງຊັ່ນ ບັດພວກເຮົຳມີໂອກຳດ ກ ໃຫູ້ເຮັດດີຕໍ່ຄູ່ຄົນ ໂດຍສະເພຳະຕໍ່ພີ່ນູ້ອງຜູູ້
ເຊື່ອໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
6:11 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ສັງເກດບໍ້ ໂຕໜັງສືໃຫຍ່ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ລົງມືຂຽນເອງເຖິງພວກເຈົ້ຳ 
6:12 ແລູ້ວສ ຳລັບພວກຈອມປອມນັ້ນ ເຂົຳຊັກຊວນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳພິທີຕັດນ ຳ 
ເພື່ອເປັນກຳນອອກໜູ້ຳໃຫູ້ຄົນເຫັນດີນ ຳເຂົຳ  ຢູ້ຳນວ່ຳຊິຖືກໝູ່ໂຈມຕີຕໍ່ວ່ຳ ຍູ້ອນ
ເລື່ອງໄມູ້ກຳງແຂນຂອງ ພຣະຄຣິດ  
6:13 ຄື ແມ່ນແຕ່ພວກເຂົຳທີ່ເຂົ້ຳພິທີຕັດນັ້ນ ສຳມຳດຮັກສຳກົດບັນຍັດໄດູ້ ແຕ່ເຂົຳ
ຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳພິທີຕັດນ ຳເຂົຳ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ມີແນວອວດທຳງເນື້ອໜັງຊື່ໆ 
6:14 ແຕ່ຢ່ຳໃຫູ້ມັນເປັນໄປເດັດຂຳດເດີ້  ທີ່ວ່ຳຂູ້ອຍຊິຊອກອວດອູ້ຳງອີຫຍັງ ນອກ
ຈຳກຊິອວດໃນໄມູ້ກຳງແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳເທົຳນັ້ນ ທີ່
ເປັນເຫດທີ່ຂູ້ອຍຖືກປະຫຳນຕໍ່ໂລກ ກັບໂລກຖືກປະຫຳນຕໍ່ຂູ້ອຍນ ຳ 
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6:15 ຍູ້ອນວ່ຳໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນັ້ນ ກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດ ທັງກຳນບໍ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ບໍ່ມີ
ຄວຳມໝຳຍອີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ກຳນຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳເປັນຄົນໃໝເ່ທົຳນັ້ນ  ທີ່ມີຄວາມ-
ໝາຍ 
6:16 ຂ ໃຫູ້ສັນຕິພຳບກັບຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ມີຢູ່ກັບຜູູ້ທີ່ດ ຳເນິນຊີວິດ
ຕຳມຫລັກຄວຳມຈິງນີ້ ແລູ້ວຢູ່ກັບພີ່ນູ້ອງຄົນ ອິສະຣຳເອນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນນ ຳ 
6:17 ແລູ້ວແຕ່ນີ້ໄປ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດ ມຳລົບກວນຂູ້ອຍຕໍ່ໄປອີກເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳໃນໂຕ
ຂູ້ອຍນີ້ ມີສັນຍະລັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
6:18 ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ສະ-
ຖິດຢູ່ນ ຳຈິດວິນຍຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ  ອຳເມນ 

[ຂຽນເຖິງພີ່ນູ້ອງຊາວ ຄາລາເຕຍ ຈາກເມືອງ ໂຣມ ] 

ເອເຟໂຊ 
ເອເຟໂຊ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ໂປໂລ  ທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ຮຽນເຖິງພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ   ກັບພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນ ຳ 
1:2 ຂ ໃຫູ້ຢູ່ໃນຮົ່ມພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ມີຄວຳມສະຫງົບສຸກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່  
ກັບຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຄຸູ້ມຄອງຮັກສຳພວກເຈົ້ຳໄວູ້ເດີ້ 
1:3 ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ  ພໍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ  ຄືເປັນ
ພຣະພອນຫລຳຍທີ່ເພິ່ນໄດູ້ມອບສົມບັດຂອງສະຫວັນໄວູ້ໃຫູ້ເຮົຳຄົບໝົດໃນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ເປັນສົມບັດກ່ຽວກັບຊີວິດຝ່ຳຍວິນຍຳນ 
1:4 ເປັນຕຳມແຜນງຳນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ວຳງໄວູ້ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ສູ້ຳງໂລກ  ວ່ຳເຮົຳ ຜ ູ້ຢ ່ໃນ
 ພຣະຄຣິດ  ຊິໄດູ້ເປັນຄົນບ ລິສຸດໄວູ້ສະເພຳະເພິ່ນ  ໂດຍຄວຳມຮັກຂອງເພິ່ນ 
1:5 ຄືເພິ່ນໄດູ້ວຳງໄວູ້ແຕ່ກ່ອນແລູ້ວວ່ຳ ເພິ່ນຊິຮັບເຮົຳໄວູ້ເປັນລູກລູ້ຽງ ຂອງເພິ່ນ
ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ໂດຍຕຳມພຣະປະສົງອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນ 
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1:6 ຄືເປັນຕຳຍົກຍູ້ອງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນອັນປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ 
ຊຶ່ງເປັນແນວທຳງທີ່ເພິ່ນຍິນດີຮັບເອົຳພວກເຮົຳໄວູ້ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ລູກຮັກ-
ແພງຂອງເພິ່ນ 
1:7 ຄືໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນັ້ນ  ພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບກຳນໄຖ່ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ 
ເປັນຄ່າໄຖ່   ແລູ້ວໄດູ້ຍົກໂທດຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຮົຳໃຫູ້ໝົດໄປ  ເປັນຍູ້ອນ
ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນມີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
1:8 ທີ່ເພິ່ນຍິນດີທຸູ້ມເທມຳໃຫູ້ເຮົຳຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ  ໂດຍປັນຍຳກັບຄວຳມອູ້ອມຮູູ້
ຂອງເພິ່ນອັນບໍ່ມີຈ ຳກັດ 
1:9 ແລູ້ວເພິ່ນຍິນດີເປີດເຜີຍແຜນງຳນອັນລໍ້ຳເລິກຂອງເພິ່ນໃຫູ້ພວກເຮົຳຮູູ້ຈັກ  
ເປັນຕຳມນໍ້ຳໃຈອັນດີງຳມຕຳມທີ່ເພິ່ນຕັ້ງໃຈໃນໂຕເພິ່ນເອງ 
1:10 ຄືບັດຮອດຍຳມຄົບກ ຳນົດໄວູ້ແລູ້ວ  ເພິ່ນຊິເອົຳໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວມຳໂຮມກັນ
ໄວູ້ໃນ ພຣະຄຣິດ   ຄືຄູ່ແນວຢູ່ເທິງສະຫວັນ  ພູ້ອມທັງແນວຢູ່ໃນໂລກນ ຳ  ໃຫູ້ຢູ່-
ໃນເພິ່ນ 
1:11 ແລູ້ວໃນ ພຣະເຢຊູ ນີ້  ພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກແລູ້ວ  ຕຳມ
ແຜນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຕັ້ງໄວູ້ຕຳມຄວຳມຕັ້ງໃຈຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງເພິ່ນ
ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວເປັນໄປຕຳມພຣະປະສົງອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນໄດູ້ 
1:12 ເພື່ອເຮົຳຜູູ້ທີ່ວຳງໃຈໃນ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ ຊິໄດູ້ເປັນທີ່ຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້ຳ 
1:13 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນຄືກັນ ຫລັງຈຳກໄດູ້ຍິນຖູ້ອຍຄ ຳແຫ່ງ
ຄວຳມຈິງ ຄືຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນທີ່ນ ຳໄປສູ່ຄວຳມລອດພົ້ນ  ຊຶ່ງພ ເຊື່ອແລູ້ວ   ພຣະ-
ວິນຍຳນ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຢູ່ ປະທັບຕຳໄວູ້ ຮັບຮອງວ່ຳເປັນກ ຳ-
ມະສິດຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
1:14 ຊຶ່ງ ພຣະວິນຍຳນ ນີ້ເປັນແນວມັດຈ ຳຮັບຮອງກ ຳມະສິດໄວູ້  ຈົນກວ່ຳມື້ນັ້ນທີ່
ພຣະເຈົ້ຳຊິລົງມຳຮັບເອົຳພວກເຮົຳ ຜູູ້ທີ່ເພິ່ນໄຖ່ໄວູ້  ຊຶ່ງນີ້ກ ເປັນທີ່ຍົກຍູ້ອງສັນ-
ລະເສີນສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເພິ່ນ 
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1:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕອນຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນຂ່ຳວວ່ຳພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອໃນອົງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວ  ກັບຄວຳມຮັກແພງຂອງພວກເຈົ້ຳຕໍ່ພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຄູ່ຄົນນ ຳ 
1:16 ຂູ້ອຍຈັ່ງຂອບໃຈໄຫວູ້ວອນພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ 
1:17 ວ່ຳຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ  ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ຄືຜູູ້ທີ່
ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ  ໂຜດໃຫູ້ຈິດວິນຍຳນຂອງພວກເຈົ້ຳມີປັນຍຳຢ່ຳງ-
ແຈ່ມແຈູ້ງເພື່ອຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກເພິ່ນໃຫູ້ດີ 
1:18 ໂດຍວ່ຳ ຕຳໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນເປີດໄວູ້ແລູ້ວ  ເພື່ອຊິໄດູ້ເຂົ້ຳໃຈດີ
ໃນຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳນັ້ນ  ກັບວ່ຳສົມບັດທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳມີໄວູ້ໃຫູ້ເປັນມ ລະດົກຕໍ່ຄົນຂອງເພິ່ນ ວ່ຳມີສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງລໍ້ຳເລີດ
ຮຳວໃດ 
1:19 ກັບວ່ຳ  ລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳຕໍ່ພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ເຊື່ອນັ້ນ ວ່ຳມັນຍິ່ງໃຫຍ່
ມະຫຳສຳນສໍ່ຳໃດ 
1:20 ຊຶ່ງເປັນລິດທຳນຸພຳບ  ທີ່ເພິ່ນໃຊູ້ຕອນໂຜດໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍ  ຂຶ້ນໄປນັ່ງເທິງບັນລັງທຳງຂວຳຂອງເພິ່ນ ຢ ່ສະຫວັນ 
1:21  ແຮງສູງກວ່ຳພວກເທບເໜືອຊັ້ນ ເໜືອສັກເທບ ເໜືອເທບຜູູ້ມີອິດທລິິດ ເໜືອ
ເທບຜູູ້ຄອບຄອງອຳນຳຈັກ ກັບເໜືອນຳມຂອງສິ່ງສັກສິດທັງປວງທີ່ເຂົຳເອີ້ນຫຳ 
ບໍ່ວ່ຳແຕ່ໃນຍຸກນີ້ເທົຳນັ້ນ ແຕ່ໃນຍຸກທີ່ຊິມຳນັ້ນນ ຳ 
1:22 ກັບພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງໂຜດໃຫູ້ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ຖືກມອບໄວູ້ຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດເດັດຂຳດ
ຂອງ ພຣະເຢຊູ   ກັບກະລຸນຳຕັ້ງເພິ່ນໄວູ້ໃຫູ້ເປັນປະລະບຽງເປັນຫົວໜູ້ຳເໜືອກຸ່ມ
ຜູູ້ເຊື່ອໃນໝົດຄູ່ແນວ 
1:23 ຊຶ່ງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອປຽບເປັນຮ່ຳງເປັນພຣະກຳຍຂອງເພິ່ນ  ເຕັມໄປດູ້ວຍສະຫງ່ຳ-
ລຳສີຂອງເພິ່ນ  ຊຶ່ງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວຢູ່ທົ່ວສຳກົນໂລກເຕັມລົ້ນດູ້ວຍພຣະບຳລະມີ
ອັນມະຫຳສຳນຂອງເພິ່ນ 

ເອເຟໂຊ ບົດທີ 2 
2:1 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ເພິ່ນໂຜດໃຫູ້ມີຊີວິດ ແມ່ນແຕ່ພວກເຈົ້ຳຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍ
ໄປແລູ້ວຍູ້ອນກຳນລ່ວງລະເມີດໃນຄວຳມຜິດບຳບນັ້ນ 
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2:2 ຄືແຕ່ກ່ອນ ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໃຊູ້ຊີວິດຕຳມລະບົບຄ່ຳນິຍົມຂອງໂລກນີ້  ຕົກຢູ່ໃຕູ້
ອ ຳນຳດຂອງ ພະຍຳມຳນ ຜູູ້ຄອບຄອງເທິງຟູ້ຳອຳກຳດ  ແລູ້ວຄູ່ມື້ນີ້ມັນເປັນວິນ-
ຍຳນນັ້ນທີ່ຍັງບັງຄັບບັນຊຳໃນໃຈຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ 
2:3 ແຕ່ກ່ອນ ພວກເຮົຳກ ເຄີຍໃຊູ້ຊີວິດແຕ່ໃນທຳງກິເລດຕັນຫຳຂອງເນື້ອໜັງຕຳມ
ໃຈມັກ  ຄຶດຢຳກເຮັດຫຍັງກ ເຮັດໄປ ໂລດ   ຕົກຢູ່ໃນສະພຳບສົມຄວນຊິຖືກພຣະ-
ເຈົ້ຳລົງໂທດຄືກັນກັບຄົນອື່ນ 
2:4 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ  ແລູ້ວຍູ້ອນຄວຳມຮັກແພງທີ່
ເພິ່ນມີຕໍ່ພວກເຮົຳ 
2:5 ເຖິງແມ່ນວ່ຳພວກເຮົຳຍັງຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍແລູ້ວໃນບຳບຂອງໂຕເອງກ ຕຳມ  
ເພິ່ນໂຜດໃຫູ້ມີຊີວິດຂຶ້ນມຳໃໝ່ຮ່ວມກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   (ຄືທີ່ພວກເຮົຳລອດພົ້ນ
ໄດູ້ນັ້ນ ກ ຍູ້ອນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ) 
2:6 ແລູ້ວຈັ່ງໂຜດໃຫູ້ພວກເຮຳົຂຶ້ນນັ່ງນ ຳກັນຢູ່ເທິງສະຫວັນກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
2:7 ເພື່ອໃນຍຸກຕໍ່ໆ ມຳ ພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ສະແດງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນອັນມະຫຳສຳນ
ຂອງເພິ່ນ ພູ້ອມກັບຄວຳມເມດຕຳຂອງເພິ່ນ ໃຫູ້ກັບພວກເຮົຳໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  
2:8 ຄື ທີ່ພວກເຈົ້ຳລອດພົ້ນ ບາບ ໄດູ້ນັ້ນກ ຍູ້ອນພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳ  
ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ  ມັນບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຈົ້ຳເອງ  ແຕ່ໄດູ້ເປັນຂອງຂວັນມຳຈຳກ
ພຣະເຈົ້ຳ 
2:9 ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບກຳນປະຕິບັດ  ເພື່ອບໍ່ມີໃຜສຳມຳດອວດອູ້ຳງໄດູ້ 
2:10 ຄືພວກເຮົຳກ ເປັນຝີມືຂອງເພິ່ນ  ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງໃຫູ້ເຮົຳມີຊີວິດຂຶ້ນມຳໃໝໃ່ນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ເພື່ອປະກອບກຳນດີ  ຕຳມແຜນກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ວຳງໄວູ້ມຳ
ກ່ອນ  ກ ເພື່ອໃຫູ້ເຮົຳດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມຫັ້ນ 
2:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຈື່ໄວູ້ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເຄີຍເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດມຳກ່ອນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ  
ເປັນຄ ຳດູຖູກຂອງພວກຄົນທີ່ເຂົ້ຳພິທຕັີດທີ່ເຮັດດູ້ວຍມືນັ້ນ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳ
ພິທຕັີດ ຄືເຂົາ 
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2:12 ແລູ້ວໃນຕອນນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຢູ່ນອກ ພຣະຄຣິດ   ບໍ່ມີສິດໃນກຳນເປັນພົນລະ-
ເມອືງ ອິສະຣຳເອນ  ເປັນຄົນນອກພັນທະສັນຍຳຕ່ຳງໆ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ 
ບໍ່ມີຄວຳມຫວັງ ກັບຢູ່ໃນໂລກນີ້ໂດຍບໍ່ມີພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
2:13 ແຕ່ບັດນີ້  ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳມຳເຖິງແລູ້ວໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ
ພວກເຈົ້ຳຢູ່ຫ່ຳງໄກ ແຕ່ທັນທີໄດູ້ມຳໃກູ້ຊິດແລູ້ວ ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດ 
2:14 ຄືເພິ່ນເອງເປັນແຫລ່ງສັນຕິພຳບຂອງພວກເຮົຳ ເຫດໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງສອງ
ຝ່ຳຍ ເຂົ້ຳມຳເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ແລູ້ວຈັ່ງມູ້ຳງກ ຳແພງແນວທີ່ກີດກັ້ນໄວູ້ນັ້ນ
ໃຫູ້ພັງລົງແລູ້ວ 
2:15 ຄືເພິ່ນໄດູ້ຈັດກຳນລະບົບເກົ່ຳທຳງຂໍ້ປະຕິບັດໃນກົດບັນຍັດ ແນວທີ່ເຮັດໃຫູ້-
ເປັນສັດຕູກັນໃຫູ້ໝົດໄປ  ໂດຍໃນຮ່ຳງກຳຍຂອງເພິ່ນເອງ  ເພື່ອຊິໄດູ້ສູ້ຳງບຸກຄົນ
ຜູູ້ໃໝ່ຜູູ້ໜຶ່ງໃນໂຕເພິ່ນ  ອອກຈຳກສອງຟຳກສອງຝ່ຳຍນັ້ນ ມຳເປັນຄົນດຽວກັນ  
ຈັ່ງໃຫູ້ມີສັນຕິພຳບຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
2:16 ແລູ້ວເພື່ອເພິ່ນຊິໄດູ້ໃຫູ້ທັງສອງຝ່ຳຍນັ້ນຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້ຳ  ເປັນກຸ່ມດຽວ
ກັນໄດູ້ໂດຍທຳງໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ  ຈັ່ງໄດູ້ປະຫຳນກຳນເປັນສັດຕູກັນໃຫູ້ໝົດແລູ້ວ 
2:17 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ມຳປະກຳດສັນຕິພຳບໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ຢູ່ຫ່ຳງໄກ  ພູ້ອມທັງຊຳດ 
ຢິວ ຜູູ້ຢູ່ໃກູ້ 
2:18 ຄື ໂດຍທຳງເພິ່ນເອງ  ເຮົຳທັງສອງຝ່ຳຍຈັ່ງມີທຳງເຂົ້ຳເຖິງ ພຣະວິນຍຳນ  ກັບ
ເຖິງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນ ຳ 
2:19 ຈັ່ງຊັ້ນ  ແຕ່ນີ້ໄປພວກເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນຄົນຕ່ຳງດູ້ຳວທູ້ຳວຕ່ຳງແດນອີກແລູ້ວ  ແຕ່
ໄດູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງຊຳດດຽວກັນ  ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳກັນ  ເປັນໄທເຮືອນດຽວ
ກັນຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
2:20 ຄືຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳໂດຍພວກທູດພິເສດ ກັບພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ  ຊຶ່ງເປັນຮຳກຖຳນ ອັນໝັ້ນຄົງ   ແລູ້ວ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເອງເປັນກູ້ອນ-
ຫີນເອກທີ່ຫົວມຸມ 
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2:21 ຄືໃນ ພຣະເຢຊູ ນີ້  ພວກເຈົ້ຳກ ປຽບຄືເຮືອນທີ່ພວມຖືກປະກອບກັນຂຶ້ນ  ເປັນ
ວິຫຳນອັນບ ລິສຸດໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
2:22 ຄືຖືກກໍ່ກັນຂຶ້ນເປັນໝູ້ອງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  

ເອເຟໂຊ ບົດທີ 3 
3:1 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ  ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ເປັນນັກໂທດຖືກຈອງຈ ຳໃນຄຸກ  ຍູ້ອນເຫັນ
ແກ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳທີ່ເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
3:2 ຄືຄັ່ນພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນເຖິງພັນທະກິດໃນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ  ທີ່ເພິ່ນໄດູ້
ມອບໝຳຍໄວູ້ຕໍ່ຂູ້ອຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຕຳມພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງເພິ່ນ 
3:3 ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຄີຍເປີດເຜີຍໂດຍທຳງນິມິດໝຳຍໃຫູ້ຂູ້ອຍເຂົ້ຳໃຈດີໃນແຜນ
ງຳນອັນລໍ້ຳເລິກຂອງເພິ່ນ (ຊຶ່ງຂູ້ອຍເຄີຍໄດູ້ຂຽນມຳຫຍໍໆ້ ແໜແ່ລູ້ວ 
3:4 ຊຶ່ງອ່ຳນແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິເຂົ້ຳໃຈເຖິງຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ຂອງຂູ້ອຍໃນແຜນງຳນ
ລໍ້ຳເລິກເລື່ອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ) 
3:5 ຊຶ່ງຕັ້ງແຕ່ກ່ອນມຳ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍເລື່ອງນີ້ໃຫູ້ຜູູ້ໃດໃນມວນມະນຸດ  
ແຕ່ບັດນີ້ເພິ່ນໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງກັບທູດພິເສດຂອງເພິ່ນ
ໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  
3:6 ເພື່ອພວກຕ່ຳງຊຳດຊິໄດູ້ມີກ ຳມະສິດຮ່ວມໃນມ ລະດົກ ພູ້ອມກັບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳກັນ  ໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕຳມເລື່ອງຂ່ຳວ
ປະເສີດນັ້ນ 
3:7 ຊຶ່ງຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບພັນທະກິດຮັບໃຊູ້ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ໂດຍພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນ  ທີ່ເພິ່ນເຮັດໃນໂຕຂູ້ອຍໂດຍລິດອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນ 
3:8 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຂູ້ອຍຕຳມພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງໂຕຂູ້ອຍນີ້
ເປັນຜູູ້ນູ້ອຍໆກວ່ຳໝູ່ໃນພວກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ໃຫູ້ຂູ້ອຍນ ຳເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ອັນເປັນສົມບັດເລີດລໍ້ຳຄ່ຳ ໄປປະກຳດໃຫູ້ພວກຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
3:9 ເພື່ອໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນເຖິງແຜນກຳນອັນລໍ້ຳເລິກຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ເພິ່ນ
ຊິໃຫູ້ຮ່ວມສຳມັກຄີກັນເປັນຈັ່ງໃດ  ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເຊື່ອງໄວູ້ຕັ້ງແຕ່ສູ້ຳງໂລກມຳ ແລູ້ວ
ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງໝົດຄູ່ແນວນັ້ນໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
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3:10 ໂດຍພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມຸູ້ງໄວູ້ວ່ຳ  ບັດນີ້ ພຣະປັນຍຳລໍ້ຳເລີດຂອງເພິ່ນຊິໄດູ້ປຳກົດ
ໃຫູ້ພວກເທວວິນຍຳນເຫັນ ຜູູ້ທີ່ມີອ ຳນຳດຄອບຄອງຢູ່ແດນຟູ້ຳນັ້ນ  ຜ່ຳນທຳງກຸ່ມ
ຜູູ້ເຊື່ອ 
3:11 ຕຳມພຣະປະສົງອັນອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດທີ່ເພິ່ນເຮັດໃຫູ້ສ ຳເລັດໃນອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
3:12 ຊຶ່ງໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນີ້  ພວກເຮົຳມີສິດເຂົ້ຳມຳໄດູ້ໂດຍຄວຳມໝັ້ນໃຈອັນກູ້ຳ 
ໂດຍຄວຳມເຊື່ອໃນເພິ່ນ 
3:13 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຂູ້ອຍຂ  ບໍ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໝົດກ ຳລັງໃຈຍູ້ອນຄວຳມລ ຳບຳກທີ່ຂູ້ອຍຕູ້ອງ
ທົນເອົຳແບບນີ້ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ  ຊຶ່ງເປັນກຽດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
3:14 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ຂູ້ອຍຈັ່ງຄຸກເຂົ່ຳລົງຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
3:15 ຊຶ່ງໂດຍຜູູ້ນັ້ນ ກຸ່ມພີ່ນູ້ອງທັງໝົດໄດູ້ຊື່ຂອງເພິ່ນ  ບໍ່ວ່ຳຊິຢູ່ໃນໂລກກ ດີ  ຫລືຢູ່
ສະຫວັນກ ຢ່ຳ 
3:16  ແລູ້ວຂ   ໃຫູ້ເພິ່ນໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມແຂງແຮງ ມີກ ຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ພຳຍ-
ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເພິ່ນ ຕຳມສົມບັດອັນຮຸ່ງ-
ເຮືອງຂອງເພິ່ນທີ່ມີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
3:17 ເພື່ອ ພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳທຳງຄວຳມເຊື່ອ  ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ມີ
ຮຳກຖຳນອັນໝັ້ນຄົງໃນຄວຳມຮັກແລູ້ວ 
3:18 ຊິສຳມຳດເຂົ້ຳໃຈ  ພູ້ອມກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ອື່ນໆ  ເຖິງຄວຳມກວູ້ຳງ 
ຄວຳມຍຳວ  ຄວຳມເລິກ ກັບຄວຳມສູງ 
3:19 ແລູ້ວຈັ່ງຮູູ້ຈັກເຖິງຄວຳມຮັກຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊຶ່ງເກີນກວ່ຳທີ່ຊິຮັບຮູູ້ເຂົ້ຳ-
ໃຈໄດູ້  ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິອິ່ມອົກອິ່ມໃຈດູ້ວຍຄວຳມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:20 ບັດນີ້  ສຳທຸກຳນພຣະເຈົ້ຳ  ຜູູ້ເພິ່ນສຳມຳດທີ່ຊິເຮັດຄູ່ຢ່ຳງໄດູ້ ເກີນກວ່ຳທີ່ເຮົຳ 
ອຳດ ຊິຂ  ຫລືນຶກໄດູ້  ຕຳມລິດອ ຳນຳດ ເພິ່ນ ທີ່ເຮັດງຳນໃນໃຈຂອງພວກເຮົຳ 
3:21 ຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຽດໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ເຖິງຄູ່ຊົ່ວ
ອຳຍຸຄົນ  ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ  ອຳເມນ 
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ເອເຟໂຊ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້  ເປັນນັກໂທດຖືກຈອງຈ ຳໃນຄຸກ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  ຈັ່ງໄດູ້ຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳດ ຳເນິນຊີວິດໃຫູ້ສົມກັບຖຳນະທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນມຳນັ້ນ 
4:2 ດູ້ວຍກຳນຖ່ອມໃຈ  ມີໃຈອ່ອນສຸພຳບ  ອົດທົນໄວູ້ນຳນ  ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ  
ໂດຍອຳໄສຄວຳມຮັກ ແບບຂອງພຣະເຈົ້າ 
4:3 ຈັ່ງພະຍຳຍຳມຮັກສຳຄວຳມເປັນໜຶ່ງໃນອົງ ພຣະວິນຍຳນ   ໂດຍສັນຕິພຳບ 
ໃນພຣະເຈົ້າ ເປັນແນວຜູກມັດກັນໄວູ້ 
4:4 ໂດຍວ່ຳມີກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອແຕ່ກຸ່ມດຽວ  ມ ີພຣະວິນຍຳນ ແຕ່ອົງດຽວ  ມຄີວຳມຫວັງ
ອັນໝັ້ນຄົງແຕ່ທຳງດຽວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳມຳນັ້ນ 
4:5 ມີອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແຕ່ຜູູ້ດຽວ  ມຄີວຳມເຊື່ອແຕ່ທຳງດຽວ  ມກີຳນຮັບບັບຕິດ-
ສະມຳເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ຢ່ຳງດຽວ 
4:6 ມີພຣະເຈົ້ຳແຕ່ຜູູ້ດຽວທີ່ເປັນພໍ່ຂອງຄົນທັງປວງ  ຢູເ່ໜືອໝົດຄູ່ແນວ  ຊຶ່ງວ່ຳ
ໝົດຄູ່ແນວເປັນໄປໄດູ້ໂດຍເພິ່ນ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນນ ຳ 
4:7 ກັບວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນກັບພວກເຮົຳ  ຕຳມຂະໜຳດກຳນ
ອວຍພອນຂອງ ພຣະຄຣິດ  
4:8 ຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍວ່ຳ  “ບັດເພິ່ນໄດູ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປປະທັບຢູ່ໝູ້ອງສູງ  ເພິ່ນໄດູ້
ນ ຳເອົຳຜູູ້ກັກຊະເລີຍໃຫູ້ເປັນຊະເລີຍເອງ  ພູ້ອມທັງນ ຳຂອງຂວັນມຳໃຫູ້ຜູູ້ຄົນນ ຳ” 
4:9 ແລູ້ວຄ ຳວ່ຳ “ເພິ່ນໄດູ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປ” ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ  ເພິ່ນຊິຕູ້ອງລົງມຳຊະ
ກ່ອນ  ເຂົ້ຳສູ່ແດນລຸມຂອງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ 
4:10 ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ທີ່ລົງມຳ  ກ ເປັນຜູູ້ດຽວກັນກັບຜູູ້ທີ່ສະເດັດຂຶ້ນໄປ  ຢູ່ເໜືອກວ່ຳຊັ້ນ
ຟູ້ຳສະຫວັນທັງໝົດ  ເພື່ອໃຫູ້ໝົດຄູ່ຢ່ຳງເຕັມໄປໂດຍ ພຣະບາລະມີຂອງ ເພິ່ນ 
4:11 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຕັ້ງຜູູ້ລຳງຄົນໃຫູ້ເປັນທູດພິເສດ ລຳງຄົນເປັນຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງ ລຳງຄົນເປັນຜູູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ ລຳງຄົນເປັນຜູູ້ລູ້ຽງເບິ່ງແຍງ ລຳງຄົນ
ເປັນຜູູ້ຝຶກສອນ 
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4:12 ເພື່ອອົບຮົມກຽມເຂົຳໃຫູ້ເປັນງຳນໃນກຳນຮັບໃຊູ້  ເພື່ອຊິໄດູ້ເສີມສູ້ຳງໜຸນໃຈ
ຄົນໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ອັນເປັນຮຳ່ງເປັນພຣະກຳຍຂອງພຣະຄຣິດ 
4:13 ຈົນກວ່ຳພວກເຮົຳໝົດຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ເຂົ້ຳມຳເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຢ່ຳງຖືກຕູ້ອງ
ໃນຫລັກຄວຳມເຊື່ອ  ເຂົ້ຳໃຈດີໃນເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຈັ່ງ-
ໄດູ້ເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢ່ຳງສົມບູນແບບ 
4:14 ເພື່ອພວກເຮົຳຊິບໍ່ເປັນເດັກນູ້ອຍຕໍ່ໄປ  ຖືກເປົ່ຳຫູຊັດໄປຊັດມຳໂດຍຄ ຳສອນ
ທົ່ວທີບທົ່ວແດນທີ່ມຳທຳງພວກຜູູ້ບໍ່ຫວັງດີ ໂດຍໃຊູ້ເລ່ກົນ ດັກຫລອກຄົນໃຫູ້ຫລົງ
ໄປນ ຳ 
4:15 ແຕ່ດູ້ວຍກຳນບອກສອນຄວຳມຈິງດູ້ວຍໃຈຮັກ  ຊິໄດູ້ຈະເລີນຂຶ້ນເປັນຜູູ້ໃຫຍ່
ໃນຄູ່ຢ່ຳງໃນເພິ່ນຜູູ້ເປັນຫົວໜູ້ຳເປັນປະລະບຽງນັ້ນ ຄື ພຣະຄຣິດ  
4:16 ຊຶ່ງຄົນທັງມວນທີ່ຮ່ວມເປັນພຣະກຳຍຂອງເພິ່ນ  ຊິໄດູ້ປະສຳນງຳນ ຮ່ວມເຂົ້ຳ
ກັນຢ່ຳງຄ່ອງຕຳມໜູ້ຳທີ່ຂອງໃຜຂອງມັນ  ເພື່ອຊ່ອຍກັນເສີມສູ້ຳງໃຫູ້ຈະເລີນຂຶ້ນ
ໂດຍຄວຳມຮັກແພງຕໍ່ກັນ 
4:17 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຂູ້ອຍຂ ຢືນຢັນໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳວ່ຳ  ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຄວນຊິດ ຳເນິນ
ຊີວິດໄປໃນທຳງເກົ່ຳຂອງຄົນຕ່ຳງຊຳດອີກຕໍ່ໄປ  ໂດຍດ ຳເນິນຕຳມໃຈຮວມກັນ
ຂອງເຂົຳ ຄຶດແຕ່ແນວທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່ຳອີຫຍັງ 
4:18 ຄືຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຂອງພວກເຂົຳຖືກມືດລົງ  ບໍ່ມີສິດມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳເລີຍ ກ ຍູ້ອນຄວຳມໂງ່ຂອງພວກເຂົຳ ກັບຍູ້ອນຈິດໃຈຂອງເຂົຳບອດໄປນ ຳ 
4:19 ຊຶ່ງເຂົຳບໍ່ມີຄວຳມຮູູ້ສຶກສ ຳນຶກອີຫຍັງເລີຍ  ຈັ່ງໄດູ້ມອບໂຕເອງໄວູ້ໃນແນວ
ຮວມກັນສຸມ  ເຮັດແຕ່ແນວຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມໝົດ  ເຫັນແກ່ໂຕແກ່ໄດູ້ 
4:20 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຮຽນຮູູ້ຈຳກ ພຣະຄຣິດ ແນວນັ້ນ 
4:21 ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນໄດູ້ຮູູ້ຈັກ ພຣະເຢຊູ ອີຫລີ  ແລູ້ວໄດູ້ຮັບກຳນສອນ
ຈິດໃຈຈຳກເພິ່ນ ຕຳມທຳງຄວຳມຈິງຊຶ່ງຢູ່ໃນເພິ່ນ 
4:22 ຈັ່ງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຖອດແນວຕ່ຳງໆ ຂອງພຶດຕິກ ຳເດີມໃຫູ້ອອກໄປ  ຄືຊີວິດຄົນ
ເກົ່ຳນັ້ນ ທີ່ພວມຊິເສື່ອມໄປຕຳມຕັນຫຳແຫ່ງເພດ ຊຶ່ງເປັນແນວຫລອກລວງ 
4:23 ແລູ້ວໃຫູ້ມີໃຈໃໝ່  ມຄີວຳມຄຶດໃໝ່ 
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4:24 ແລູ້ວໃຫູ້ສວມຊີວິດຄົນໃໝ່  ເປັນຊີວິດທີ່ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳໃໝ່ແບບຢ່ຳງພຣະ-
ເຈົ້ຳ  ວ່ຳເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ກັບເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງແທູ້ຈິງ 
4:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຊົຳເວົ້ຳຂີ້ຕົວະຫລອກລວງກັນເດີ້ “ໃຫູ້ຄູ່ຄົນເວົ້ຳແຕ່ແນວເປັນຈິງຕໍ່
ກັນແລະກັນ” ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຮົຳຕ່ຳງເປັນອະໄວຍະວະຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
4:26 “ຄັ່ນຊິຮູ້ຳຍກ ຮູ້ຳຍ ໂລດ  ແຕ່ຢ່ຳໃຫູ້ເຖິງເປັນບຳບ”  ຄືບັດຮູ້ຳຍແລູ້ວກ ຢ່ຳໃຫູ້
ມັນເລີຍມື້ເລີຍຄໍ່ຳເດີ້ 
4:27 ແລູ້ວຢ່ຳເປີດຊ່ອງທຳງໃຫູ້ ພະຍຳມຳນ ມີໂອກຳດຫລິ້ນງຳນເຈົ້ຳໄດູ້ 
4:28 ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ເຄີຍຂີ້ລັກ ກ ຢ່ຳຂີ້ລັກອີກຕໍ່ໄປເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ລົງມືເຮັດວຽກເຮັດງຳນໃນ
ທຳງທີ່ດີງຳມ  ເພື່ອຊິໄດູ້ມີແນວແບ່ງປັນໃຫູ້ກັບຜູູ້ທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກ 
4:29 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ມີຄ ຳເພິແນວບໍ່ຈົບອອກຈຳກປຳກຂອງພວກເຈົ້ຳເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ເວົ້ຳ
ແຕ່ແນວດີງຳມທີ່ມີເຫດມີຜົນ  ທີ່ເປັນພຣະຄຸນເປັນແນວເສີມສູ້ຳງໃນຫູຂອງຜູູ້ຟັງ 
4:30 ກັບຢ່ຳໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເສຍນໍ້ຳໃຈເດີ້  ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທີ່ປະທັບຕຳ
ຮັບຮອງເຈົ້ຳໄວູ້  ມຸູ້ງເຖິງມື້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິມຳຮັບເອົຳນັ້ນ 
4:31 ກັບໃຫູ້ຄວຳມຂົມຂື່ນ  ໂມໂຫໂທໂສ  ເລືອດຂຶ້ນຕຳ  ຄຽດແຄູ້ນຊັງກັນ  ເວົ້ຳ
ໃສ່ຮູ້ຳຍກັນ  ທ ຳລຳຍຊື່ສຽງກັນ ຮ່ວມທັງຄວຳມຊົ່ວຮູ້ຳຍຄູ່ຢ່ຳງ ໃຫູ້ອອກຈຳກ
ພວກເຈົ້ຳເດີ້ 
4:32 ແຕ່ໃຫູ້ມີນໍ້ຳໃຈອັນດີງຳມຕໍ່ກັນ  ມີໃຈອ່ອນນູ້ອມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ  ໃຫູ້ອະ-
ໄພໂທດກັນ  ຄືກັນກັບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໃຫູ້ອະໄພໂທດບຳບພວກເຈົ້ຳໄດູ້ແລູ້ວໃນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  

ເອເຟໂຊ ບົດທີ 5 
5:1 ຈັ່ງຊັ້ນ  ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຈະເລີນຮອຍຕຳມແບບຢ່ຳງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ເດີ້  ໃຫູ້ສົມກັບ
ວ່ຳເປັນລູກໆ ທີ່ຮັກຂອງເພິ່ນ 
5:2 ແລູ້ວໃຫູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ໃນຄວຳມຮັກ ຄືກັນກັບທີ່ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຮັກແພງສະ-
ລະຊີວິດໂຕເພິ່ນເອງເພື່ອພວກເຮົຳ  ເຖິງເປັນເຄື່ອງຖວຳຍບູຊຳ  ຢ່ຳງເຄື່ອງຫອມ
ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳພ ໃຈ 
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5:3 ແຕ່ສ ຳລັບກຳນຫລິ້ນຊູູ້  ແນວບໍ່ບ ລິສຸດ  ກັບຄວຳມຂີ້ໂລບ  ກ ຢ່ຳໃຫູ້ແນວໝູ່ນີ້
ເກີດຂຶ້ນນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຕຳມຊື່ວ່ຳເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
5:4 ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນ ກຳນເວົ້ຳແນວເພິ  ແນວບໍ່ເປັນສຳລະ ແນວຢອກທຳງຫຍຳບ  ຊຶ່ງ
ແນວໝູນ່ີ້ມັນກ ບໍ່ເໝຳະສົມຄືກັນ  ແຕ່ວ່ຳຄວນເວົ້ຳແນວຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳດີກວ່ຳ 
5:5 ຄືພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ ຄົນຫລິ້ນຊູູ້  ຄົນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ  ຄົນຂີ້ໂລບ  ຄືກັນກັບຄົນທີ່
ຮວມກັນແຕ່ໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບ  ຄົນຈ ຳພວກນີ້ບໍ່ມີສິດມີສ່ວນໃນມ ລະດົກໃນລຳຊະ-
ອຳນຳຈັກຂອງພຣະຄຣິດກັບພຣະເຈົ້ຳ 
5:6 ຢ່ຳຫລົງຄ ຳລໍ້ລວງຂອງໃຜເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳ ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິລົງມຳ
ໃສ່ພວກຄົນທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກເຊື່ອຟັງຈັ່ງຊີ້ 
5:7 ຈັ່ງຊັ້ນ  ເຈົ້ຳຢ່ຳໄປເຮັດນ ຳພວກເຂົຳເດີ້ 
5:8 ຄືແຕ່ກ່ອນພວກເຈົ້ຳກ ເຄີຍຢູ່ໃນຄວຳມມືດ  ແຕ່ທັນທີຢູ່ໃນຄວຳມແຈູ້ງສະ-
ຫວ່ຳງຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແລູ້ວ  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຢ່ຳງເປັນຄົນຂອງ
ຄວຳມແຈູ້ງເດີ້ 
5:9 (ດູ້ວຍວ່ຳ ຜົນຂອງ ພຣະວິນຍຳນ   ຄືຄວຳມດີ  ຄວຳມເປັນທ ຳ  ກັບຄວຳມຈິງ) 
5:10 ຈັ່ງພິສູດໄດູ້ວ່ຳ  ອີຫຍັງໄດູ້ເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
5:11 ກັບຢ່ຳມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຳນງຳນຝ່ຳຍຄວຳມມືດນັ້ນອັນບໍ່ມີຜົນດີອີຫຍັງເດີ້  
ແຕ່ໃຫູ້ຕັກເຕືອນ ເປີດເຜີຍອອກມຳເດີ້ 
5:12 ຄືມັນເປັນຕຳອຳຍ ແມ່ນແຕ່ຊິເວົ້ຳເຖິງແນວທີ່ພວກເຂົຳເຮັດໃນທີ່ລັບ 
5:13 ແຕ່ຄູ່ແນວທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມຳນັ້ນ  ກ ເຫັນໄດູ້ດູ້ວຍຄວຳມແຈູ້ງ  ແລູ້ວ
ຄວຳມແຈູ້ງນັ້ນເປັນແນວທີ່ເປີດເຜີຍຄູ່ຢ່ຳງໃຫູ້ເຮົຳເຫັນໄດູ້ຊັດ 
5:14 ສົມພ ເຂົຳຈັ່ງວ່ຳ  “ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຫລັບໄປກ ໃຫູ້ສ່ຳງນອນລຸກຂຶ້ນເດີ້  ແລູ້ວ ພຣະ-
ຄຣິດ ຊິສ່ອງແສງສະຫວ່ຳງໃຫູ້ເຈົ້ຳ” 
5:15 ຈັ່ງໃຫູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຢ່ຳງລະມັດລະວັງໄວູ້ເດີ້ ຄືກັນກັບຄົນມີປັນຍຳ  ບໍ່ແມ່ນຄື
ຄົນໂງ່ 
5:16 ແລູ້ວຢ່ຳພຳດໂອກຳດໃນກຳນເຮັດແນວດີເດີ້  ຍູ້ອນຄູ່ມື້ນີ້ເປັນຍຳມຊົ່ວແລູ້ວ 
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5:17 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຢ່ຳເຮັດຄືບໍ່ມີປັນຍຳເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃຈດີໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ 
5:18 ແລູ້ວຢ່ຳເມົຳດູ້ວຍເຫລົ້ຳອະງ ່ນເລີຍ  ຊຶ່ງນ ຳພຳໄປສູ່ຄວຳມເສຍຫຳຍໄປໜູ້ຳ  
ແຕ່ໃຫູ້ອິ່ມໜ ຳດູ້ວຍ ການນ າພາຂອງ   ພຣະວິນຍຳນ ເດີ້ 
5:19 ໃຫູ້ເວົ້ຳໜຸນໃຈກັນແລະກັນໂດຍ ບົດ ເພງສັນລະເສີນ   ເພງນະມັດສະກຳນ  
ກັບເພງສັນລະເສີນທຳງຈິດວິນຍຳນ  ຈັ່ງຮູ້ອງດູ້ວຍສຽງ ກັບດູ້ວຍທ ຳນອງຢູ່ໃນ
ໃຈ ຖວຳຍແດ່ພຣະເຈົ້ຳ 
5:20 ແລູ້ວຈັ່ງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ສ ຳລັບໝົດຄູ່ແນວຢູ່ສະເໝີ  ໂດຍໃນນຳມ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
5:21 ຈັ່ງມີໃຈຍອມຟັງສຽງກັນແລະກັນ  ໂດຍຄວຳມຢູ້ຳນກົວພຣະເຈົ້ຳ 
5:22 ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ເປັນເມຍ ໃຫູ້ຍອມຢູ່ໃຕູ້ຜົວໂຕເອງເດີ້  ຄືກັນກັບໃຕູ້ອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ 
5:23 ໂດຍວ່ຳ ຜົວເປັນຫົວໜູ້ຳຂອງເມຍ  ຄືກັນກັບທີ່ ພຣະຄຣິດ ເປັນຫົວໜູ້ຳຂອງ
ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ  ກັບເພິ່ນເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພຣະກຳຍນັ້ນ 
5:24 ຈັ່ງຊັ້ນ  ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ໃຕູ້ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈັ່ງໃດ  ກ ຂ ໃຫູ້ຜູູ້ເປັນເມຍຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນໃນ
ໝົດຄູ່ແນວຕໍ່ຜົວຂອງໂຕເອງ 
5:25 ສ ຳລັບຜູູ້ເປັນຜົວ ກ ໃຫູ້ມີໃຈຮັກແພງເມຍຂອງໂຕເອງ  ຄກັືນກັບທີ່ ພຣະຄຣິດ 
ໄດູ້ຮັກແພງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ  ຈົນເພິ່ນໄດູ້ເສຍສະລະຊີວິດໃຫູ້ນຳງ 
5:26 ເພື່ອເພິ່ນຊິໄດູ້ແຍກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອອອກໄວູ້ໃຫູ້ນຳງເປັນທີ່ບ ລິສຸດສະເພຳະພຣະ-
ເຈົ້ຳ  ໂດຍ ພຣະຄ ຳ ເປັນນໍ້ຳຊ ຳລະລຳງ 
5:27 ເພື່ອເພິ່ນຊິໄດູ້ຮັບມອບໝຳຍ ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອມີສັກສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ເພື່ອເພິ່ນເອງ 
ຊຶ່ງບໍ່ມີຈຸດດ່ຳງພູ້ອຍ ມີຮອຍຫຍໍ່ ຫລື  ມແີນວມົນທິນໃດໆ ແຕ່ນຳງຊິເປັນຜູູ້ດີພູ້ອມ
ບ ລິສຸດໝົດຈົດ ບໍ່ມີໝູ້ອງຕິເລີຍ 
5:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ  ສ່ວນຜູູ້ເປັນຜົວຄວນຊິຮັກແພງເມຍຂອງໂຕ  ຄື-
ກັນກັບຮັກແພງໂຕເອງ  ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ຮັກເມຍກ ທໍ່ກັບຮັກໂຕເອງ 
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5:29 ຄືບໍ່ເຄີຍມີໃຜທີ່ຊັງໂຕເຈົ້ຳຂອງເອງ  ມີແຕ່ເອົຳໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງໄວູ້ຢ່ຳງດີ  ຄື-
ກັນກັບທີ່ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ໄດູ້ເຮັດຕໍ່ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນ 
5:30 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ເປັນອະໄວຍະວະ ເປັນສ່ວນຕ່ຳງໆ ຂອງພຣະກຳຍ
ເພິ່ນ  ຄືເປັນເລືອດຊີ້ນເຊື້ອໄຂຂອງເພິ່ນ 
5:31 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ  “ຜູູ້ຊຳຍກັບຊຳວຈັ່ງແຍກອອກຈຳກພໍ່ແມໄ່ປຢູ່ນ ຳກັນເປັນ
ຜົວເມຍກັນ  ເປັນເລືອດຊີ້ນເຊື້ອໄຂອັນດຽວກັນ” 
5:32 ນີ້ກ ເປັນເລື່ອງເລິກລຶກຫລຳຍ  ແຕ່ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ຂູ້ອຍເວົ້ຳເວົ້ຳເຖິງ ພຣະ-
ຄຣິດ ກັບກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ 
5:33 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ  ຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳແຕ່ລະຄົນ ຮັກແພງເມຍຂອງໂຕຄືກັນກັບຮັກໂຕ
ເອງເດີ້  ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ເປັນເມຍ ກ ເຄົຳລົບໃຫູ້ກຽດຜົວຂອງໂຕເອງນ ຳ 

ເອເຟໂຊ ບົດທີ 6 
6:1 ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ເປັນລູກ ກ ໃຫູ້ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເຈົ້ຳເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳ 
ກຳນເຮັດແນວນີ້ກ ເປັນກຳນຖືກຕູ້ອງແລູ້ວ 
6:2 ໃຫູ້ “ເຄົຳລົບໃຫູ້ກຽດພໍ່ແມ່” ໄດູ້ເປັນຂໍ້ແຮກໃນກົດບັນຍັດ ທີ່ມີຄ ຳສັນຍຳໄວູ້
ພູ້ອມ 
6:3 ສັນຍຳວ່ຳ “ເພື່ອເຈົ້ຳຊິຢູ່ດີມີແຮງ  ມຊີີວິດຢືນຍຳວໃນໂລກນີ້” 
6:4 ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ເປັນພໍ່  ກ ຢ່ຳເຮັດຍົວະລູກໃຫູ້ຄຽດຮູ້ຳຍເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳລູ້ຽງ
ເບິ່ງໄວູ້  ດູ້ວຍກຳນຝຶກອົບຮົມຕຳມຫລັກຄ ຳສອນຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ 
6:5 ສ ຳລັບຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ ກ ໃຫູ້ເຄົຳລົບເຊື່ອຟັງຮັບໃຊູ້ນຳຍທຳງໂລກນີ້ 
ດູ້ວຍຢູ້ຳນຢໍ້ຳໂຕສັ່ນ  ດູ້ວຍມີໃຈດຽວຄືຮັບໃຊູ້ ພຣະຄຣິດ  
6:6 ບໍ່ແມ່ນເຮັດດີຍຳມຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ  ຄືກັນກັບພວກຜູູ້ທີ່ມັກເຮດັເອົຳໃຈຄົນ ແຕ່ໃຫູ້ເຮັດ
ຢ່ຳງສົມກັບວ່ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ຄືເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງພຣະ-
ເຈົ້ຳຈຳກໃຈຈິງ 
6:7 ໃຫູ້ຮັບໃຊູ້ດູ້ວຍນໍ້ຳໃຈດີ  ຄືຮັບໃຊູ້ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ບໍ່ແມ່ນຮັບໃຊູ້ຄົນຊື່ໆ 
6:8 ໂດຍຮູູ້ກັນໄວູ້ວ່ຳ ແນວດີງຳມທີ່ຄົນຜູູ້ໃດໄດູ້ເຮັດ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິຮັບກຳນຕອບແທນ
ແນວດຽວກັນຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  ຊິເປັນຂູ້ຳທຳດຫລື ໄທ ກ ຢ່ຳ 
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6:9 ແລູ້ວສ ຳລັບຜູູ້ເປັນນຳຍ ກ ໃຫູ້ເຮັດດີນ ຳເຂົຳຄືກັນເດີ້  ໃຫູ້ມີໃຈອົດທົນ  ຢ່ຳຂູ່-
ເຂັນຮູ້ຳຍເຂົຳ  ໂດຍຮູູ້ກັນວຳ່  ນຳຍຂອງເຈົ້ຳກ ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ແລູ້ວເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳ
ຂູ້ຳງເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້ໃດເລີຍ 
6:10 ສຸດທູ້ຳຍນີ້  ພີ່ນູ້ອງເອີຍ  ໃຫູ້ເຂັ້ມແຂງໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້  ຊຶ່ງລິດອ ຳ-
ນຳດຂອງເພິ່ນເປັນກ ຳລັງຂອງເຈົ້ຳ 
6:11 ໃຫູ້ກຽມພູ້ອມໂດຍສວມຊຸດນັກຮົບຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້  ເພື່ອເຈົ້ຳຊິສຳມຳດຢືນ
ໝັ້ນຄົງໄດູ້ ຕໍ່ລູກຫລິ້ນອັນເລູ້ຫລ່ຽມຂອງ ພະຍຳມຳນ  
6:12 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຕໍ່ສູູ້ກັບຄົນ  ແຕ່ໄດູ້ສູູ້ກັບເທວຳດຳຜູູ້ສັກສິດ  ກັບເທ-
ວຳດຳຜູູ້ມີອ ຳນຳດສູງ  ກັບເທວຳດຳຜູູ້ທີ່ຄອງເໜືອຄວຳມມືດທຳງຍຸກນີ້  ກັບພວກ
ວິນຍຳນທີ່ເປັນເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມຊົ່ວໃນທີ່ສູງຢູ່ທູ້ອງຟູ້ຳ 
6:13 ຈັ່ງຊັ້ນ  ໃຫູ້ຮັບເອົຳຊຸດນັກຮົບຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້  ເພື່ອຊິຕໍ່ຕູ້ຳນໄດູ້ໃນມື້ຊົ່ວ
ຮູ້ຳຍ  ແລູ້ວພ ເຮັດໝົດແລູ້ວກ ຊິຢືນຢູ່ໄດູ້ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງ 
6:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຢືນຢູ່ຫັ້ນໂດຍອຳໄສຄວຳມສັດຈິງເປັນແນວຄຳດແອວ  ແລູ້ວອຳ-
ໄສຄວຳມຊອບທ ຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເປັນເສື້ອເກຳະປູ້ອງກັນໜູ້ຳເອິກ 
6:15 ກັບອຳໄສກຳນກຽມພູ້ອມໃນຂ່ຳວປະເສີດແຫ່ງສະຫງົບສຸກສວມໄວູ້ເປັນແນວ
ປູ້ອງກັນຕີນ 
6:16 ແລູ້ວເໜືອກວ່ຳໝົດນັ້ນ  ໃຫູ້ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອ  ເປັນໂລູ້ເພື່ອຮັບມອດລູກ-
ສອນໄຟຂອງ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍນັ້ນ 
6:17 ແລູ້ວໃຫູ້ອຳໄສຄວຳມລອດພົ້ນເປັນໝວກປູ້ອງກັນຫົວ  ກັບໃຫູ້ຮັບເອົຳພຣະ-
ແສງຊຶ່ງເປັນດຳບສູູ້ຝ່ຳຍ ພຣະວິນຍຳນ  ແມ່ນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
6:18 ແລູ້ວຈັ່ງອະທຖິຳນວອນຂ ນ ຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍໃນ ພຣະວິນຍຳນ ຢູ່ສະເໝີ  ໃຫູ້ມີ
ໃຈຈົດຈໍ່ ພຳກພຽນໃນຄູ່ຢ່ຳງ  ວອນຂ ເພື່ອພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນ 
6:19 ແລູ້ວໃຫູ້ວອນຂ ເພື່ອຂູ້ອຍນ ຳແໜ່  ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ຮັບຄ ຳເວົ້ຳ  ກັບມີຄວຳມກູ້ຳ
ໃນຄວຳມເວົ້ຳນ ຳ  ເພື່ອຊິໄດູ້ບອກສອນໃຫູ້ຄົນຮູູ້ຈັກໃນຂໍ້ລໍ້ຳເລິກທຳງຂ່ຳວປະ-
ເສີດນັ້ນ 
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6:20 ແມ່ນຍູ້ອນເລື່ອງນີ້ເນຳະ  ທີ່ຂູ້ອຍຜູູ້ເປັນທູດທີ່ຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້  ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່ໃນ
ກ ລະນີນີ້ ຂູ້ອຍຊິໄດູ້ເວົ້ຳຢູ່ຢ່ຳງກູ້ຳຫຳນຕຳມທີ່ຄວນ 
6:21 ແລູ້ວເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮູູ້ຂ່ຳວຂອງຂູ້ອຍຢູ່ທຳງນີ້  ມີຄົນຊື່ວ່ຳ  ຕີຂີໂກ   ຊຶ່ງຜູູ້
ນີ້ເປັນນູ້ອງຮັກໃນພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຜູູ້ຊື່ສັດທີ່ຮັບໃຊູ້ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດູ້ວຍໃຈຈິງ  
ເພິ່ນເອງຊິບອກໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກ 
6:22 ຊຶ່ງຂູ້ອຍໄດູ້ໃຊູ້ເຂົຳມຳຫຳພວກເຈົ້ຳເພື່ອເຫດນີ້ໂດຍສະເພຳະ ຄືເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິຮູູ້ຈັກເລື່ອງຄວຳມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົຳຢູ່ທຳງນີ້  ແລູ້ວເພື່ອເພິ່ນຊິໜຸນໃຈ
ພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
6:23 ສຸດທູ້ຳຍນີ້  ຂ ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງມີຄວຳມສະຫງົບສຸກ  ຄວຳມຮັກ  ພູ້ອມທັງຄວຳມ
ເຊື່ອໝັ້ນ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່  ກັບຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
6:24 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນມີແດ່ຄູ່ຄົນທີ່ຮັກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງ
ພວກເຮົຳດູ້ວຍໃຈຈິງ ເຖີ້ນ  ອຳເມນ 

[ຂຽນເຖິງຊາວ ເອເຟໂຊ ຈາກ ໂຣມ  ສົ່ງໂດຍ  ຕີຂີໂກ ] 

ຟີລິບປອຍ 
ຟີລິບປອຍ ບົດທີ 1 

1:1 ຮຽນພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນຜູູ້ຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢູ່ເມືອງ ຟີລິບ-
ປອຍ  ພູ້ອມທັງພວກຜູູ້ເບິ່ງແຍງກັບພວກຜູູ້ຊ່ອຍນ ຳ ຈຳກ ໂປໂລ  ກັບ ຕີໂມທຽວ  
ຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:2 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງ
ພວກເຮົຳ ກັບຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເດີ້ 
1:3 ຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍ ຍຳມໃດທີ່ຂູ້ອຍຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳ 
1:4 ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ຮູ້ອງເພື່ອພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ສະເໝີ ໃນຄູ່ຄ ຳຂ ຮູ້ອງ
ທີ່ຂູ້ອຍວິ່ງວອນອະທຖິຳນນັ້ນ 
1:5 ເພື່ອຄວຳມສຳມັກຄີຮ່ວມກັບພວກເຈົ້ຳໃນກຳນເຜີຍແຜ່ຂ່ຳວປະເສີດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ມື້ທ ຳອິດມຳຈົນຮອດບັດນີ້ 
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1:6 ຂູ້ອຍຈັ່ງແນ່ໃຈໃນແນວນີ້ວ່ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ພວມເຮັດກຳນດີໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຈົ້ຳ ເພິ່ນກ ຊິເຮັດເຖິງສ ຳເລັດ ຈົນຮອດມື້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊິມຳ 
1:7 ແມ່ນແຕ່ວ່ຳ ມັນສົມຄວນແລູ້ວທີ່ຂູ້ອຍຊິຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳແນວນີ້ ຄືພວກເຈົ້ຳ
ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂູ້ອຍ ທັງໆ ໃນກຳນທີ່ຂູ້ອຍຖືກຈອງຈ ຳລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ຢູ່ພີ້ ກັບໃນ
ກຳນຕອບໂຕູ້ປົກປູ້ອງເພື່ອຢືນຢັນຂ່ຳວປະເສີດ ດູ້ວຍວຳ່ ພວກເຈົ້ຳເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງ
ໃຈດຽວກັນກັບຂູ້ອຍ ໃນພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:8 ໂດຍພຣະເຈົ້ຳເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນຂອງຂູ້ອຍນີ້ ຂູ້ອຍຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳໂດຍ
ໃຈເມດຕຳກະລຸນຳແບບຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:9 ແລູ້ວຂູ້ອຍອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳ ຊິຈະເລີນຂຶ້ນຢ່ຳງຕໍ່-
ເນື່ອງ  ໃນດູ້ຳນຄວຳມຮັກ ໃນດູ້ຳນຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ ກັບໃນດູ້ຳນກຳນສັງເກດອອກ
ເຖິງແນວຜິດແນວຖືກ 
1:10 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິເບິ່ງອອກພິສູດໄດູ້ວ່ຳ ອີຫຍັງເປັນທີ່ປະເສີດກວ່ຳ ເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເປັນຄົນຈິງໃຈ ກັບບໍ່ມີອີຫຍັງເປັນທີ່ສະດຸດ ຈົນຮອດມື້ຂອງ ພຣະຄຣິດ  
1:11 ກັບເປັນຄົນເຕັມລົ້ນດູ້ວຍຜົນຂອງຄວຳມຊອບທ ຳ ຊຶ່ງມີໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ອັນເປັນທີ່ຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີ ກັບເປັນທີ່ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳ 
1:12 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ແນວບໍ່ດີທີ່ຂູ້ອຍໂດນມຳ
ນັ້ນ ໄດູ້ກັບກຳຍເປັນແນວດີເພື່ອກຳນປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດອອກໄປອີກ 
1:13 ຄືວ່ຳ ກຳນທີ່ຂູ້ອຍຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ເພື່ອ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ໄດູ້ປຳກົດຢ່ຳງຊັດໃຫູ້
ທະຫຳນ ໂຣມ ໜ່ວຍພິເສດນີ້ເຫັນ ພູ້ອມທັງຄົນອື່ນໆ ນ ຳ 
1:14 ແລູ້ວບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳສ່ວນຫລຳຍ ໄດູ້ເກີດຄວຳມໝັ້ນໃຈ
ຍູ້ອນໂສູ້ຂອງ ຂູ້ອຍນີ້ ພວກເຂົຳຈັ່ງປະກຳດ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳຫລຳຍຂຶ້ນ
ໂດຍບໍ່ຢູ້ຳນ 
1:15 ຄືຜູູ້ລຳງຄົນປະກຳດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ດູ້ວຍໃຈອິດສຳທຸ່ມຖຽງ ແຕ່ອີກຜູູ້ລຳງ
ຄົນໄດູ້ປະກຳດດູ້ວຍໃຈຫວັງດີ 
1:16 ຝ່ຳຍພວກກ່ອນນັ້ນທີ່ປະກຳດເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ດູ້ວຍກຳນໂຕູ້ຖຽງແຂ່ງດີ ບໍ່
ແມ່ນດູ້ວຍໃຈຫວັງດີ ຄຳດຢຳກເພີ່ມຄວຳມທຸກໃສ່ໂຕຂູ້ອຍອີກ ທີ່ຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ນີ້ 
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1:17 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກທີ່ປະກຳດດູ້ວຍໃຈຮັກນັ້ນ ກ ຮູູ້ກັນວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ໄດູ້ຮັບກຳນມອບ-
ໝຳຍໄວູ້ຈຳກພຣະເຈົ້ຳເພື່ອຕອບໂຕູ້ປົກປູ້ອງຂ່ຳວປະເສີດ 
1:18 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ວ່ຳຄົນຊິປະກຳດຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຊິເປັນດູ້ວຍກຳນບໍ່ຫວັງດີ ຫລື
ດູ້ວຍກຳນຫວັງດີກ ຢ່ຳ ເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຮັບກຳນປະກຳດທັງນັ້ນ ນີ້ເນຳະມັນ
ເຮັດໃຫູ້ຂູ້ອຍມີໃຈສັນລະເສີນ ເອີ້ ມີໃຈສັນລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ 
1:19 ຄືຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ກຳນປະກຳດນັ້ນຊິກັບກຳຍມຳຊ່ອຍຂູ້ອຍໃຫູ້ພົ້ນຈຳກສະຖຳນ
ກຳນນີ້  ໄດູ້ຍູ້ອນກຳນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຈົ້ຳເພື່ອຂູ້ອຍ ກັບໄດູ້
ຍູ້ອນກຳນໜຸນໃຈຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນ ຳ 
1:20 ເປັນຕຳມຄວຳມມຸູ້ງຫວັງທີ່ຂູ້ອຍຫວັງໄວູ້ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ໂດນກຳນອັບອຳຍໃນ
ອີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຊິມີຄວຳມກູ້ຳຢູ່ສະເໝຕີຳມເຄີຍ ເພື່ອວ່ຳ ໃນບັດນີ້  ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ ຊິໄດູ້ຮັບກຽດໂດຍໃນໂຕຂູ້ອຍຢູ່ສະເໝີ  ບໍ່ວ່ຳຊິມີຊີວິດຫລຊິືຕຳຍ 
1:21 ຄືສ ຳລັບຂູ້ອຍນີ້ ກຳນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ກ ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອ ພຣະຄຣິດ  ແລູ້ວກຳນທີ່
ຕຳຍນັ້ນ ກ ເປັນກ ຳໄລ 
1:22 ແຕ່ຄັ່ນຂູ້ອຍຢູ່ໃນເນື້ອໜັງຕໍ່ອີກ ນີ້ກ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຂູ້ອຍກ ຊິໄດູ້ຜົນງຳນອີກ 
ແຕ່ຊິໃຫູ້ເລືອກທຳງໃດ ຂູ້ອຍບອກບໍ່ຖືກ 
1:23 ຄືຂູ້ອຍລັງເລໃຈຢູ່ໃນລະຫວ່ຳງສອງແນວນີ້ ຄືວ່ຳຂູ້ອຍຢຳກອອກຈຳກໂລກນີ້
ໄປຢູ່ກັບ ພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງປະເສີດກວ່ຳ 
1:24 ແຕ່ ຄັ່ນຂູ້ອຍຍັງຢູ່ໃນເນື້ອໜັງນີ້ ກ ຈ ຳເປັນກວ່ຳ ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳ 
1:25 ແລູ້ວຂູ້ອຍໝັ່ນໃຈວ່ຳ ຂູ້ອຍຄົງຊິຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ  ເອີ້ ຄືຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳນີ້ ເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳຊິມີຄວຳມຈະເລີນກູ້ຳວໜູ້ຳ ກັບຄວຳມປີຕິຍິນດີໃນຄວຳມເຊື່ອ 
1:26 ເພື່ອຄວຳມຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນຂອງພວກເຈົ້ຳຊິທະວີຫລຳຍຂຶ້ນໃນ ພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດ ທຳງຂູ້ອຍ ບັດຂູ້ອຍມຳຫຳພວກເຈົ້ຳອີກ 
1:27 ຂ ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ພຶດຕິກ ຳຂອງຊີວິດພວກເຈົ້ຳສົມກັບຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະ-
ຄຣິດ ນັ້ນ ເພື່ອວ່ຳແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳຫລບືໍ່ກ ຕຳມ ຂູ້ອຍກ ຊິຮັບຂ່ຳວ
ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຮ່ວມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນໃນກຳນ
ພະຍຳຍຳມເພື່ອຄວຳມເຊື່ອໃນຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ 
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1:28 ແລູ້ວບໍ່ໃຫູ້ຢູ້ຳນຝ່ຳຍກົງກັນຂູ້ຳມເລີຍ ທີ່ຂັດຂວຳງພວກເຈົ້ຳໄວູ້  ຊຶ່ງຄວຳມກູ້ຳ
ຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ  ໄດູ້ບົ່ງຊີ້ເຖິງຄວຳມພິນຳດຂອງເຂົຳ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້
ບົ່ງຊີ້ເຖິງຄວຳມລອດພົ້ນຂອງພວກເຈົ້ຳ ຊຶ່ງຄວຳມພົ້ນນັ້ນມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
1:29 ຍູ້ອນວ່ຳ  ພຣະເຈົ້າ ບໍ່ໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢ່ຳງດຽວ 
ແຕ່ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳທົນຄວຳມທຸກຍຳກເພື່ອເພິ່ນນ ຳ 
1:30 ຄືພວກເຈົ້ຳພວມມີຄວຳມລັງເລທຳງດຽວກັນທີ່ເຄີຍເຫັນໃນຊີວິດຂອງໂຕ
ຂູ້ອຍ ຕອນໄດູ້ຍິນວ່ຳໂຕຂູ້ອຍພວມລັງເລຢູ່ 

ຟີລິບປອຍ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນມີກຳນອົບອຸ່ນໜຸນໃຈໃນ ພຣະຄຣິດ   ຫລືກຳນປອບໂຍນໂດຍ
ຄວຳມຮັກ  ຫລຄືວຳມສຳມັກຄີກັນໂດຍໃນ ພຣະວິນຍຳນ  ຫລືກຳນຮັກແພງອິຕົນ 
ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ 
2:2 ຈັ່ງຂ ພວກເຈົ້ຳຊ່ອຍເສີມຄວຳມປີຕິຍິນດີຂອງຂູ້ອຍໃຫູ້ເຕັມປ່ຽມເດີ້  ໂດຍມີ
ຄວຳມນຶກຄຶດແບບດຽວກັນ ມຄີວຳມຮັກແພງຢ່ຳງດຽວກັນ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວ
ກັນ  ມີຄວຳມພູ້ອມພຽງຢ່ຳງດຽວກັນ 
2:3 ແລູ້ວບໍ່ຄວນຊິເຮັດອີຫຍັງໂດຍກຳນທຸ່ມຖຽງກັນ ຫລືອວດດີ ຫລືຫຳຢົດຫຳກຽດ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳຂອງ ແຕ່ວ່ຳຄວນຊິນູ້ອມໜູ້ຳມີໃຈຖ່ອມຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຖືກັນວ່ຳຄົນອື່ນ
ດີກວ່ຳໂຕເອງ 
2:4 ແລູ້ວບໍ່ໃຫູ້ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງຝ່ຳຍດຽວເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ເຫັນແກ່ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຜູູ້ອື່ນນ ຳ 
2:5 ຄືໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມນຶກຄຶດໃນໂຕເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບມີຢູ່ໃນອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເດີ້ 
2:6 ຜູູ້ເພິ່ນມີລັກສະນະພຳບເປັນພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ຖືວ່ຳມັນເປັນກຳນລຸກລໍ້ຳກູ້ຳວ-
ກ່ຳຍທີ່ຊິເທົ່ຳທຽມກັບພຣະເຈົ້ຳ 
2:7 ແຕ່ໄດູ້ວຳງສະພຳວະ ຂອງ ເພິ່ນນັ້ນໄວູ້ ຮັບເອົຳສະພຳບເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ 
ລົງມຳໃນຮູບແບບເປັນໂຕຄົນ 
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2:8 ແລູ້ວໃນສະພຳບເປັນໂຕຄົນນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ຖ່ອມໂຕລົງ  ແມ່ນແຕ່ເຊື່ອຟັງເຖິງ
ຕຳຍກ ຍັງຍອມ ເອີ້ ຕຳຍເທງິໄມູ້ກຳງແຂນນັ້ນ 
2:9 ເປັນເຫດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຍົກເພິ່ນໄວູ້ໃນຕ ຳແໜ່ງຢ່ຳງສູງສຸດ  ຄືໃຫູ້ເພິ່ນມີພຣະ-
ນຳມເໜືອນຳມອື່ນທັງປວງ 
2:10 ເພື່ອ ໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ຄູ່ຫົວເຂົ່ຳໃນສະຫວັນກ ດີ ເທິງແຜ່ນ-
ດິນໂລກກ ດີ ພູ້ອມຢູ່ໃຕູ້ພື້ນແຜ່ນດິນໂລກກ ດີ ຊິໄດູ້ຂຳບລົງຕໍ່ເພິ່ນທັງໝົດ 
2:11 ແລູ້ວ ເພື່ອຄູ່ລີ້ນຊິຍອມຮັບວ່ຳ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເປັນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຊຶ່ງ
ເປັນທີ່ຖວຳຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
2:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກ ເອີຍ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍເຊື່ອຟັງຂູ້ອຍຢູ່ສະເໝີນັ້ນ ບໍ່
ວ່ຳຍຳມຂູ້ອຍຢູ່ນ ຳຫລືບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳ  ຈັ່ງຊັ້ນພະຍຳຍຳມໃຫູ້ຜົນຄວຳມພົ້ນຂອງພວກ
ເຈົ້ຳປຳກົດອອກ ດູ້ວຍກຳນເຄົຳລົບຢູ້ຳນຢໍ້ຳຈົນໂຕສັ່ນ ບັດຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳເດີ້ 
2:13 ຍູ້ອນວ່ຳ ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳເອງ ທີ່ເຮັດໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອມີຄວຳມປຳດ-
ຖະໜຳ ທັງມີຄວຳມສຳມຳດ ເກີດຜົນຕຳມພຣະປະສົງອັນຄວນພ ໃຈຂອງເພິ່ນ 
2:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮັດໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໂດຍບໍ່ມີສຽງຈົ່ມພຶມພ ຳຫລືກຳນທຸ່ມຖຽງກັນ
ເດີ້ 
2:15 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດບໍ່ມີທີ່ຈັບຜິດໄດູ້  ບໍ່ມີພິດມີໄພອີຫຍັງເລີຍ ຄື
ເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ບໍ່ມີທີ່ຕິ ຢູ່ຫວ່ຳງກຳງຍຸກຄົດໂກງເສື່ອມຊຳມນີ້ ຊຶ່ງເຂົຳ
ພວມມອງພວກເຈົ້ຳວ່ຳເປັນດວງສະຫວ່ຳງຢູ່ໃນໂລກ 
2:16 ໂດຍກຳນຖືເອົຳຍົກ ພຣະຄ ຳ ແຫ່ງຊີວິດໄວູ້ໃຫູ້ໝັ້ນ  ເພື່ອຂູ້ອຍຊິມີແນວຍົກ-
ຍູ້ອງໃນມື້ຂອງ ພຣະຄຣິດ ທີ່ຊິມຳນັ້ນ  ວ່ຳຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ແລ່ນແຂ່ງ ຫລືຮັບໃຊູ້ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຢ່ຳງຫວ່ຳງບໍ່ຊື່ໆ 
2:17 ເອີ້ ຄັ່ນຂູ້ອຍຊິຕູ້ອງຖືກເທຊີວິດອອກເທິງແທ່ນບູຊຳ ອຸທີດເປັນເຄື່ອງຖວຳຍ 
ຍູ້ອນກຳນຮັບໃຊູ້ກັບກຳນເສຍສະລະເພື່ອຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍກ 
ຍັງດີໃຈ ມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີນ ຳພວກເຈົ້ຳ ໂລດ  
2:18 ແລູ້ວໃນແນວດຽວກັນ ພວກເຈົ້ຳກ ຄວນຊິຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຂູ້ອຍນ ຳ 
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2:19 ແຕ່ຂູ້ອຍຍັງຫວັງໃຈໃນ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ວ່ຳ ໃນເວລຳບໍ່ໂດນ ຂູ້ອຍວ່ຳຊິໃຊູ້ ຕີ-
ໂມທຽວ ໄປຫຳພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິມີແຮງໃຈແໜ່ ບັດພ ຂູ້ອຍຮູູ້ຂ່ຳວສະຖຳນະ-
ກຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ 
2:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ຂູ້ອຍບໍ່ມີໃຜນອກຈຳກ ຕີໂມທຽວ ທີ່ມີນໍ້ຳໃຈມີຄວຳມນຶກຄຶດຄືກັນກັບ
ຂູ້ອຍ ທີ່ຊິເບິ່ງແຍງພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງຈິງໃຈ 
2:21 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄູ່ຄົນຕ່ຳງຊອກຫຳຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຕເອງ ບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
2:22 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ວ່ຳ ຕີໂມທຽວ ໄດູ້ພິສູດໂຕເອງແລູ້ວ ວ່ຳເຂົຳໄດູ້ຮັບໃຊູ້
ຮ່ວມກັບຂູ້ອຍໃນກຳນປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ ຄືກັນກັບລູກຊຳຍຮັບໃຊູ້ພໍ່ 
2:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຫວັງວ່ຳຊິໃຊູ້ ລຳວ ໄປຫຳພວກເຈົ້ຳໃນໄວໆ ນີ້ ພ ເຫັນວ່ຳກຳນ
ງຳນຂອງຂູ້ອຍຊິເປັນໄປແນວໃດຢູ່ທຳງນີ້ 
2:24 ແຕ່ຂູ້ອຍມີຄວຳມເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນບໍ່ຊູ້ຳບໍ່ໂດນຂູ້ອຍເອງຊິ
ໄດູ້ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
2:25 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຂູ້ອຍເຫັນວ່ຳ ຈ ຳເປັນທີ່ຊິໃຊູ້  ເອປຳໂຟດີໂຕ  ມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ
ກ່ອນ ຊຶ່ງຜູູ້ນີ້ເປັນພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຮ່ວມໃນກຳນງຳນນ ຳຂູ້ອຍ ເປັນໝູ່ປະກຳດຂ່ຳວໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ຮັບໃຊູ້ຂູ້ອຍໃນຍຳມທີ່ຂູ້ອຍທຸກຍຳກລ ຳບຳກ 
2:26 ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນ ແລູ້ວເປັນຫ່ວງພວກເຈົ້ຳຫລຳຍ ຍູ້ອນ
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຂ່ຳວວ່ຳຜູູ້ປ່ວຍ 
2:27 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ  ລຳວ ໄດູ້ປ່ວຍເກືອບຕຳຍອີຫລີ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂປດເມດຕຳ 
ລຳວ  ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນເມດຕຳແຕ່ຜູູ້ຜູູ້ດຽວ ແຕ່ໄດູ້ເມດຕຳໂຕຂູ້ອຍນ ຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຂູ້ອຍ
ເປັນທຸກຊູ້ອນທຸກ 
2:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍວ່ຳ ສົມຄວນທີ່ຊິໃຊູ້ ລຳວ ໄປ ເພື່ອບັດຍຳມພວກເຈົ້ຳເຫັນ ລຳວ 
ອີກ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຊິດີໃຈຫລຳຍ ແລູ້ວຄວຳມທຸກໃຈຂອງຂູ້ອຍກ ຊິເບົຳບຳງລົງນ ຳ 
2:29 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕູ້ອນຮັບ ລຳວ ໄວູ້ໃນ ພຣະນາມຂອງ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມ ຍິນດີຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມເດີ້ ແລູ້ວຈັ່ງໃຫູ້ກຽດຄົນແນວນີ້ໄວູ້ຢ່ຳງສູງເດີ້ 
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2:30 ຍູ້ອນວ່ຳ  ລຳວ ເກືອບຕຳຍເພື່ອກຳນງຳນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຄື ລຳວ ໄດູ້ສ່ຽງຊີ-
ວິດຂອງໂຕເອງເພື່ອຊິໄດູ້ຊ່ອຍໃນແນວທີ່ຍັງຂຳດໃນກຳນຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຈົ້ຳຕໍ່
ຂູ້ອຍ 

ຟີລິບປອຍ ບົດທີ 3 
3:1 ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ ໃຫູ້ຊົມຊື່ນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ 
ກຳນທີ່ຂູ້ອຍຂຽນຂໍ້ຄວຳມເຫລົ່ຳນີ້ເຖິງພວກເຈົ້ຳຊໍ້ຳອີກ ຂູ້ອຍກ ບໍ່ໄດູ້ລ ຳບຳກຈັກ-
ໜ່ອຍເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳມັນຊ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຢູ່ໃນຄວຳມປອດໄພ 
3:2 ໃຫູ້ລະວັງພວກໝຳຮູ້ຳຍເດີ້ ລະວັງພວກຄົນງຳນຊົ່ວເດີ້ ກັບລະວັງພວກຖືພິທີ-
ຕັດເດີ້ 
3:3 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳເອງເປັນພວກທີ່ຖືພິທເີຂົ້ຳພິທີຕັດຢ່ຳງຖືກຕູ້ອງ ຄືແມ່ນ
ພວກຜູູ້ທີ່ນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳຝ່ຳຍຈິດວິນຍຳນ ຊຶ່ງພວກເຮົຳຍົກຍູ້ອງໃນອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ໄວູ້ໃຈໃນແນວຕ່ຳງໆ ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງເລີຍ 
3:4 ແມ່ນແຕ່ ຄັ່ນຜູູ້ອື່ນຄຶດວ່ຳເຂົຳ ອຳດ ມີເຫດທີ່ຊິໄວູ້ໃຈໃນກຳນງຳນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ  
ຂູ້ອຍກ ຍັງມີເຫດທີ່ຊິໄວູ້ໃຈໃນເນື້ອໜັງຫລຳຍກວ່ຳເຂົຳອີກ 
3:5 ຄືຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບເຂົ້ຳພິທີຕັດໃນມື້ທີ່ແປດນັ້ນ ຂູ້ອຍເປັນຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ 
ໂດຍແທູ້ ເປັນເຜົ່ຳຕະກູນ ເບັນຢຳມິນ  ເປັນຄົນເຮັບເຣເີກີດໃນເຊື້ອສຳຍຊຳວ
ເຮັບເຣີ ໃນດູ້ຳນກົດບັນຍັດນັ້ນ ໄດູ້ຢູ່ໃນຄະນະ ຟຳຣີຊຳຍ  
3:6 ໃນດູ້ຳນຄວຳມກະຕືລືລົ້ນ ຂູ້ອຍກ ໄດູ້ຂົ່ມເຫງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ ໃນດູ້ຳນຄວຳມຊອບ-
ທ ຳຕຳມຫລັກຂໍ້ກົດບັນຍັດນັ້ນ ກ ບໍ່ມີໝູ້ອງຫຳຈັບຜິດໄດູ້ເລີຍ 
3:7 ຈັ່ງໃດກ ດີ ແນວໃດທີ່ເຄີຍຖືວ່ຳ ເປັນທ່ຳນປະໂຫຍດສ ຳລັບຂູ້ອຍ ບັດນີ້ຂູ້ອຍຖື
ວ່ຳແນວໝູນ່ັ້ນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແລູ້ວ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ ພຣະຄຣິດ  
3:8 ທີ່ຈິງຂູ້ອຍຖືວ່ຳສິ່ງສຳລະພັດນັ້ນບໍ່ປະໂຫຍດ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຄວຳມປະເສີດ
ຂອງຄວຳມຮູູ້ເຖິງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍ ຄືຍູ້ອນເພິ່ນ 
ຂູ້ອຍຈັ່ງໄດູ້ສະລະຖິ້ມຄູ່ອັນຄູ່ແນວ ກັບຖືວ່ຳ ແນວໝູ່ນັ້ນເປັນຂອງ ເສດ ທີ່ບໍ່ມີສຳ-
ລະ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ ພຣະຄຣິດ  
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3:9 ແລູ້ວຈັ່ງພໍ້ວ່ຳຂູ້ອຍຢູ່ໃນເພິ່ນ ໂດຍບໍ່ມີຄວຳມຊອບທ ຳຂອງໂຕເອງຊຶ່ງໄດູ້ທຳງ
ກົດບັນຍັດ ແຕ່ມີຄວຳມຊອບທ ຳໂດຍຄວຳມເຊື່ອໃນ ພຣະຄຣິດ  ທີ່ເປັນຄວຳມ
ຊອບທ ຳຊຶ່ງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳໂດຍຄວຳມເຊື່ອ 
3:10 ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນ ກັບລິດອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນໃນກຳນເປັນຂຶ້ນມຳ
ຈຳກຕຳຍ ກັບຮ່ວມສຳມັກຄີໃນຄວຳມທຸກຂອງເພິ່ນ ຈັ່ງໄດູ້ຖືກຮັບເຂົ້ຳຮ່ວມໃນ
ຄວຳມຕຳຍຂອງເພິ່ນ 
3:11 ຄັ່ນວ່ຳ ໂດຍວິທໜີຶ່ງວທິີໃດຂູ້ອຍຈັ່ງຊິໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍນ ຳ 
3:12 ບໍ່ແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ ຮອດເສັ້ນໄຊ ແລູ້ວ ຫລສື ຳເລັດແລູ້ວ ແຕ່ຂູ້ອຍພວມມຸູ້ງ
ໜູ້ຳຄວູ້ຳເອົຳໃນແນວທີ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ຄວູ້ຳເອົຳໂຕຂູ້ອຍມຳແລູ້ວນັ້ນ 
3:13 ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຖືວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ຄວູ້ຳເອົຳ ເສັ້ນໄຊ ນັ້ນໄດູ້ແລູ້ວ ແຕ່ຂູ້ອຍ
ເຮັດຢ່ຳງໜຶ່ງ ຄລືືມແນວທີ່ຜ່ຳນພົ້ນມຳແລູ້ວຊະ ກັບໂນູ້ມໂຕອອກໄປຍັງແນວທີ່ຢູ່
ທຳງໜູ້ຳ 
3:14 ຂູ້ອຍພວມມຸູ້ງໜູ້ຳໄປສູ່ເປົ້ຳໝຳຍນັ້ນ ຄືລຳງວັນຢູ່ທີ່ສູງຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ເອີ້ນມຳໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
3:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຮົຳ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ແລູ້ວ ມີຄວຳມນຶກຄຶດແນວດຽວກັນນັ້ນ  
ກັບວ່ຳ ຄັ່ນມີໃຜໃນພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມນຶກຄຶດຕ່ຳງກັນ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິເປີດເຜີຍໃຫູ້
ກັບເຈົ້ຳນ ຳ 
3:16 ມີແຕ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ມຸູ້ງໜູ້ຳຮອດສໍ່ຳໃດແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ພວກເຮົຳດ ຳເນິນຕຳມ
ເກນນັ້ນຕໍ່ໄປ 
3:17 ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເອົຳແບບຕຳມຢ່ຳງຂູ້ອຍເດີ້ ກັບໃຫູ້ຄ່ອຍສັງເກດຜູູ້
ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຢ່ຳງດຽວກັນ ຕຳມແບບຢ່ຳງນັ້ນທີ່ພວກເຮົຳໃຫູ້ໄວູ້ແລູ້ວ 
3:18 ຍູ້ອນວ່ຳ ຕຳມທີ່ຂູ້ອຍເຄີຍເຕືອນພວກເຈົ້ຳມຳຫລຳຍເທື່ອ ແລູ້ວຍັງເຕືອນຢູ່
ທັນທີອີກດູ້ວຍນໍ້ຳຕຳໄຫລ ວຳ່ມີຫລຳຍຄົນທີ່ດ ຳເນິນຊີວດິຢູ່ຢ່ຳງເປັນສັດຕູຕໍ່ໄມູ້-
ກຳງແຂນຂອງ ພຣະຄຣິດ  
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3:19 ຊຶ່ງປຳຍທຳງຂອງຄົນພວກນັ້ນຄືຄວຳມພິນຳດ ກັບວ່ຳທູ້ອງໂຕເອງເປັນພະ
ຂອງເຂົຳ ກັບຄວຳມອັບອຳຍເປັນແນວໂອູ້ອວດຂອງເຂົຳ ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງນຶກ
ຄຶດແຕ່ໃນທຳງຂອງໂລກນີ້ 
3:20 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຮົຳນີ້ ໄດູ້ຖືສັນຊຳດສະຫວັນແລູ້ວ  ຊຶ່ງພວກເຮົຳຄອຍຖູ້ຳພຣະ-
ຜູູ້ໂຜດໃຫູ້ລອດພົ້ນນັ້ນ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
3:21 ຊຶ່ງເພິ່ນເອງເປັນຜູູ້ທີ່ຊິປ່ຽນແປງໂຕອະນິຈັງອັນຕໍ່ຳຕູ້ອຍຂອງພວກເຮົຳໃຫູ້-
ເປັນແນວໃໝ່ ຄກັືນກັບໂຕຂອງເພິ່ນທີ່ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ ຕຳມລິດອ ຳ-
ນຳດຂອງເພິ່ນນັ້ນ ທີ່ເພິ່ນສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຄູ່ອັນຄູ່ແນວຢູ່ໃຕູ້ກຳນປົກຄອງຂອງ
ເພິ່ນ 

ຟີລິບປອຍ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ  ທີ່ຂູ້ອຍຄຶດຮອດຫລຳຍ ເປັນທີ່ຍິນ-
ດີ ກັບເປັນມົງກຸດຂອງຂູ້ອຍນ ຳ ພວກທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ ເອີຍ ໃຫູ້ຢືນໝັ້ນໃນອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ 
4:2 ຂູ້ອຍຂ ເຕືອນ ນຳງ ຢູໂອເດຍ  ກັບ ນຳງ ຊີນຕີເຂ  ໃຫູ້ມີຄວຳມນຶກຄຶດປອງດອງ
ກັນໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊະ 
4:3 ເອີ້ ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງເຈົ້ຳນ ຳແໜ່  ຜູູ້ເປັນໝູ່ຮ່ວມແອກທີ່ແທູ້ນ ຳຂູ້ອຍ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຊ່ອຍ
ແມຍິ່ງສອງຄົນນັ້ນແໜ່ ຄືພວກເຂົຳເຄີຍເຮັດກຳນງຳນໃນຂ່ຳວປະເສີດນ ຳກັນກັບ
ຂູ້ອຍ ພູ້ອມກັບ  ກະເລເມ  ນ ຳ  ທັງຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນໝູ່ຮ່ວມງຳນຂອງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງຊື່
ຂອງພວກເຂົຳນັ້ນມີຢູ່ໃນໜງັສືແຫ່ງຊີວິດແລູ້ວ 
4:4 ໃຫູ້ຊົມຊື່ນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ຂູ້ອຍຂ ເວົ້ຳຊໍ້ຳອີກວ່ຳ ໃຫູ້ຊົມ-
ຊື່ນຍິນດີເດີ້ 
4:5 ໃຫູ້ຄູ່ຄົນເຫັນຄວຳມອ່ອນສຸພຳບຂອງເຈົ້ຳເດີ້ ຄືອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຢູ່ໃກູ້
ແລູ້ວ 
4:6 ແລູ້ວຢ່ຳກະວົນກະວຳຍໃນເລື່ອງອີຫຍັງເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ບອກຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງ
ເຈົ້ຳຄູ່ແນວຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ດູ້ວຍກຳນອະທິຖຳນ ກຳນວິ່ງວອນ ກັບກຳນຂອບຄຸນເດີ້ 
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4:7 ແລູ້ວສັນຕິພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເກີນກວ່ຳທີ່ຊິເຂົ້ຳໃຈໄດູ້ ຊິຄຸູ້ມຄອງຈິດໃຈ
ກັບຄວຳມນຶກຄຶດຂອງເຈົ້ຳໄວູ້ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
4:8 ພີ່ນູ້ອງ ເອີຍ ໃນສຸດທູ້ຳຍນີ້ ແນວໃດທີ່ເປັນຄວຳມຈິງ ແນວໃດທີ່ດີງຳມເປັນຕຳ
ນັບຖື ແນວໃດທີ່ຍຸດຕິທ ຳ ແນວໃດທີ່ບ ລິສຸດ ແນວໃດທີ່ເປັນຕຳຮັກແພງ ແນວໃດ
ທີ່ເປັນຕຳຟັງ ຄືຄັ່ນມີແນວໃດທີ່ລໍ້ຳເລີດ ແນວໃດທີ່ເປັນຕຳຍົກຍູ້ອງສັນລະເສີນ ກ 
ໃຫູ້ຄຶດໃນແນວໝູນ່ີ້ເດີ້ 
4:9 ແລູ້ວແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ ກັບໄດູ້ຮັບໄວູ້  ກັບໄດູ້ຍິນ  ກັບໄດູ້ເຫັນໃນໂຕຂູ້ອຍ
ແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ເຮັດຕຳມແນວໝູນ່ີ້ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຂອງສັນຕິພຳບກ ຊິຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ 
4:10 ແຕ່ຂູ້ອຍຊົມຊື່ນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢ່ຳງສຸດລຶກ ດູ້ວຍວ່ຳໃນທີ່ສຸດ
ຄວຳມຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳຕໍ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຟື້ນມຳອີກແລູ້ວ  ຄືແມ່ນແຕ່ຄຶດຮອດຂູ້ອຍອີ-
ຫລີ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຂຳດໂອກຳດຊື່ໆ 
4:11 ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ກ ບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງເລື່ອງຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງໂຕເອງດອກ  ຄື
ຂູ້ອຍຮຽນຮູູ້ມຳແລູ້ວວ່ຳ ຂູ້ອຍຢູ່ໃນສະຖຳນະກຳນໃດ ກ ພ ໃຈຢູ່ໃນສະຖຳນະກຳນ
ນັ້ນ 
4:12 ຄືຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກກຳນຢູ່ຢ່ຳງຕົກຕໍ່ຳ  ແລູ້ວກ ຮູູ້ຈັກກຳນຢູ່ຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນນ ຳ  ຄື
ຂູ້ອຍຮຽນຮູູ້ເຖິງເຄດລັບໃນຄູ່ສະຖຳນະກຳນມຳແລູ້ວ   ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນກຳນອິ່ມໜ ຳ 
ກຳນຫິວໂຫຍ ກຳນຢູ່ຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ ຮ່ວມກັນທັງກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ຂູ້ອຍກ ຢູ່
ໄດູ້ ໂລດ  
4:13 ຄືຂູ້ອຍສຳມຳດເຮັດຄູ່ແນວໄດູ້ໂດຍໃນ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນເສີມກ ຳລັງໃຫູ້ຂູ້ອຍ 
4:14 ຈັ່ງໃດກ ດີ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດດີຢູ່ແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ອຍໃນຍຳມທຸກ
ຂອງຂູ້ອຍ 
4:15 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເອງ ຊຳວ ຟີລິບປອຍ  ເອີຍ ໄດູ້ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ຕອນເລີ່ມອອກໄປ
ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ ຄືຕອນຂູ້ອຍອອກຈຳກແຄວູ້ນ ມຳເກໂດເນຍ ໄປ ບໍ່ມີ
ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃດໆ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂູ້ອຍໃນກຳນຖວຳຍກັບກຳນຮັບຊ່ອຍເລີຍ ນອກ
ຈຳກພວກເຈົ້ຳພວກດຽວເທົຳນັ້ນ 
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4:16 ຄື ແມ່ນແຕ່ຕອນຂູ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງ ເທຊະໂລນິກ  ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງຝຳກຂອງ
ຖວຳຍມຳຢູ່ຫລຳຍເທື່ອ ເພື່ອຊ່ອຍເບົຳບຳງຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກຂອງຂູ້ອຍ 
4:17 ບໍ່ແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍຊອກຢຳກຮັບອີຫຍັງດອກ ແຕ່ວ່ຳຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ເຈົ້ຳໄດູ້ຜົນ
ກ ຳໄລໃນບັນຊີຂອງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລຳຍຂຶ້ນ 
4:18 ແຕ່ຂູ້ອຍມີຂອງຄົບແລູ້ວ ຄືມີເຫລືອລົ້ນແລູ້ວ ຂູ້ອຍອິ່ມໜ ຳຍູ້ອນໄດູ້ຮັບຂອງທີ່ 
 ເອປຳໂຟດີໂຕ  ໄດູ້ນ ຳມຳຈຳກພວກເຈົ້ຳ ເປັນກິ່ນຫອມ ເປັນເຄື່ອງບູຊຳທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳຄວນພ ໃຈຫລຳຍ 
4:19 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍຊິໂຜດປະທຳນໝົດຄູ່ແນວ ຕຳມທີ່ເຈົ້ຳຕູ້ອງກຳນ 
ຕຳມຊັບທີ່ເພິ່ນມີຢ່ຳງບໍ່ຮູູ້ຈັກໝົດໃນສະຖຳນອັນຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  
4:20 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ສະຫງ່ຳລຳສີມີແດ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳສືບໆ ໄປເປັນ
ນິດ ອຳເມນ 
4:21 ຂູ້ອຍຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດ ມຳເຖິງພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຄູ່ຄົນໃນ ພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດ   ແລູ້ວພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ກັບຂູ້ອຍນີ້ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ
ນ ຳ 
4:22 ແລູ້ວຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ ຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳທັກທຳຍພວກເຈົ້ຳນ ຳ  
ແມ່ນສະເພຳະພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ໃນສ ຳນັກຂອງຈັກກະພັດ ກຳຍຊຳ  
4:23 ຂ ໃຫູ້ຮົ່ມພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳ
ຄູ່ຄົນເຖີ້ນ  ອຳເມນ 

[ຂຽນເຖິງຊາວ ຟີລິບປອຍ ຈາກ ໂຣມ  ສົ່ງໂດຍ ເອປາໂຟດີໂຕ ] 

ໂກໂລຊາຍ 
ໂກໂລຊຳຍ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ  ທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ກັບຈຳກໝູ່ຮ່ວມງຳນຄື  ຕີໂມທຽວ  ນູ້ອງຊຳຍໃນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
1:2 ຮຽນ ພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຜູູ້ທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີໃນ 
ພຣະຄຣິດ  ຊຶ່ງຢູ່ເມືອງ ໂກໂລຊຳຍ   ຂ ໃຫູ້ຮົ່ມພຣະຄຸນກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກ
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ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຂອງເຮົຳ ຮັກສຳພວກເຈົ້ຳ
ໄວູ້ເດີ້ 
1:3 ພວກເຮົຳຈັ່ງຖວຳຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳ ຈັ່ງອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ 
1:4 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນເຖິງພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳໄດູ້ຮັບເຊື່ອໄວູ້ວຳງໃຈຢ່ຳງໝັ້ນ-
ຄົງໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລູ້ວ ກັບມີຄວຳມຮັກແພງຕໍ່ພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງ-
ຫລຳຍນ ຳ 
1:5 ນີ້ກ ຍູ້ອນຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງທີ່ມີໄວູ້ໃນສະຫວັນເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ຕຳມທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນມຳກ່ອນແລູ້ວໂດຍຖູ້ອຍຄ ຳຄວຳມຈິງ ຄືເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ
ເນຳະ 
1:6 ຊຶ່ງໄດູ້ແພ່ໄປຮອດທົ່ວໂລກຮ່ວມທັງພວກເຈົ້ຳ  ແລູ້ວພວມເກີດຜົນທະວຂີຶ້ນຢູ່
ທົ່ວ ຄືກັນກັບພວມເກີດຜົນກັບພວກເຈົ້ຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນ ຈັ່ງໄດູ້ຮູູ້-
ຈັກເຖິງຄວຳມຈິງເລື່ອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:7 ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ມຳແລູ້ວທຳງນຳຍ ເອປຳຟຳ  ຜູູ້ເປັນໝູຮ່່ວມງຳນ
ຮັບໃຊູ້ທີ່ຮັກແພງ  ກັບເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ກຳນງຳນຂອງ ພຣະຄຣິດ ດູ້ວຍຄວຳມຈົ່ງຮັກ-
ພັກດີເພື່ອເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ 
1:8 ຊຶ່ງ ລຳວ ໄດູ້ເວົ້ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຟັງ ເຖິງຄວຳມຮັກຂອງພວກເຈົ້ຳ ທີ່ມີໂດຍໃນ 
ພຣະວິນຍຳນ  
1:9 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳຈັ່ງບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໄດູ້ເຊົຳທີ່ຊິອະທິຖຳນວອນຂ ນ ຳພຣະ-
ເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳ  ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນມຳນັ້ນ ຈັ່ງວອນຂ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກ
ດີເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເຕັມດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳກັບຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຝ່ຳຍ
ວິນຍຳນ 
1:10 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງທີ່ສົມຄວນຕໍ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຈັ່ງເປັນ
ທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງເພິ່ນ ພຽບພູ້ອມໃນກຳນເກີດຜົນອັນດີງຳມໃນໝົດຄູ່ແນວ  ກັບ
ຈະເລີນຂຶ້ນໃນຄວຳມເຂົ້ຳໃຈເຖິງພຣະເຈົ້ຳ 
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1:11 ຈັ່ງແຂງແຮງຂຶ້ນໃນຄູ່ຢ່ຳງໂດຍລິດກ ຳລັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອຊິມີ
ຄວຳມພຽນກັບມີຄວຳມອົດທົນນຳນໃນໝົດຄູ່ຢ່ຳງດູ້ວຍຄວຳມປີຕິຍິນດີ 
1:12 ຮູູ້ຈັກກຳນຖວຳຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ໂປດປຳນໃຫູ້ພວກເຮົຳ
ມີສິດມີສ່ວນໃນມ ລະດົກ ຮ່ວມກັນກັບຄົນບ ລິສຸດທັງຫລຳຍຂອງພຣະເຈົ້ຳຊຶ່ງຄົງ
ຢູ່ໃນຄວຳມສະຫວ່ຳງ ຂອງພຣະເຈົ້າ 
1:13 ຜູູ້ເພິ່ນກອບກູູ້ພວກເຮົຳໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກອ ຳນຳດຂອງຄວຳມມືດ ແລູ້ວໄດູ້
ໂອນຍູ້ຳຍພວກເຮົຳເຂົ້ຳສູ່ລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ ພຣະບຸດ ທີ່ຮັກຂອງເພິ່ນ 
1:14 ຊຶ່ງໃນ ພຣະບຸດ ນັ້ນພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບກຳນໄຖ່ ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ ຄື
ໄດູ້ຮັບກຳນໃຫູ້ອະໄພໂທດບຳບ ທັງສິ້ນສ ດ 
1:15 ເພິ່ນເປັນພຳບລັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ຊຶ່ງຕຳເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ເປັນເອກຢູ່ກ່ອນໝົດຄູ່
ອັນຄູ່ແນວທີ່ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳນັ້ນ 
1:16 ຄືໂດຍ  ພຣະເຢຊູ  ນັ້ນ ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄດູ້ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນແນວ
ທີ່ຢູ່ເທິງຟູ້ຳສະຫວັນ ຫລືແນວທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແນວທີ່ຕຳເຫັນຫລືແນວທີ່
ຕຳບໍ່ເຫັນ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນລຳຊະບັນລັງ ຫລືເປັນລຳຊະອຳນຳຈັກ ຫລືເປັນເທບຜູູ້-
ຄອບຄອງ ຫລືເປັນເທບຜູູ້ມີອ ຳນຳດ  ທັງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວນີ້ເຄີຍຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳ
ໂດຍເພິ່ນ ກັບເພື່ອເພິ່ນ 
1:17 ຄືເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ກ່ອນໝົດຄູ່ແນວທີ່ມີຢູ່  ແລູ້ວໝົດທັງປວງນັ້ນ ໄດູ້ປະກອບກັນ
ຂຶ້ນ ຄົງຢູ່ໂດຍເພິ່ນ 
1:18 ແລູ້ວເພິ່ນເປັນຫົວຂອງພຣະກຳຍ ຄືກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນ ເປັນກົກເປັນເຄົ້ຳເປັນຜູູ້
ທ ຳອິດທີ່ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ເພື່ອວ່ຳເພິ່ນຊິມີຄວຳມເປັນເລີດ ເປັນປະລະບຽງເ
ໜືອໝົດຄູ່ຢ່ຳງທັງປວງ 
1:19 ດູ້ວຍວ່ຳເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ທີ່ຊິໃຫູ້ຄວຳມສົມບູນໃນ
ກຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳທັງໝົດ ສະຖິດຢູ່ໃນໂຕເພິ່ນຢ່ຳງຄົບຖູ້ວນ 



617  ໂກໂລຊຳຍ 
1:20 ແລູ້ວໂດຍ  ພຣະເຢຊູ  ນັ້ນ  ພຣະເຈົ້າ ຊິໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວຄືນດີກັນກັບເພິ່ນໂດຍ
ທຳງ  ພຣະເຢຊູ   ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນແນວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຫລືເປັນແນວຢູ່ເທິງຟູ້ຳ-
ສະຫວັນ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມີສັນຕິພຳບໂດຍພຣະໂລຫິດຢູ່ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນ
ຂອງເພິ່ນ 
1:21 ແລະພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນພວກເຈົ້ຳກ ໝຳງເມີນຈຳກເພິ່ນ ເປັນສັດຕູ
ກັນກັບເພິ່ນໃນໃຈ ຍູ້ອນກຳນຊົ່ວຕ່ຳງໆ ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ ແຕ່ບັດນີ້ ເພິ່ນໄດູ້
ໂຜດໃຫູ້ຄືນດີກັນກັບເພິ່ນແລູ້ວ 
1:22 ໂດຍຄວຳມຕຳຍທຳງຮ່ຳງກຳຍຊຶ່ງເນື້ອໜັງເລືອດຂອງເພິ່ນ  ເພື່ອຊິໄດູ້ມອບ
ຖວຳຍພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດບໍ່ມີຕ ຳນີ້ມົນທິນຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
1:23 ຄືຄັ່ນແມ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ດ ຳລົງໃນຄວຳມເຊື່ອອີຫລີ ມີຮຳກຖຳນ ມີຄວຳມ
ແນູ້ວແນ່ ແລູ້ວບໍ່ມີກຳນຫັນເຫອອກໄປຈຳກຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງທີ່ມີຢູ່ໃນຂ່ຳວ
ປະເສີດນັ້ນ  ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນມຳແລູ້ວ  ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປ່ຳວປະກຳດໃຫູ້ຄົນທັງ-
ປວງຢູ່ທົ່ວໃຕູ້ຟູ້ຳ ທີ່ໂຕຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ໄດູ້ຮັບມອບເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ນ ຳ 
1:24 ຊຶ່ງບັດນີ້ ຂູ້ອຍມີຄວຳມຍິນດີທີ່ໄດູ້ທົນເອົຳຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳ ຄືຖືກບີບຄັ້ນຂົ່ມເຫງ ຖືກຄວຳມທຸກທ ລະມຳນໃນຕົນໂຕຂອງຂູ້ອຍ ໃຫູ້ເຕັມ
ຄົບເພື່ອ ພຣະຄຣິດ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພຣະກຳຍຂອງເພິ່ນ ຄືກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອນັ້ນ 
1:25 ຊຶ່ງຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ ຕຳມທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍ
ໃຫູ້ຂູ້ອຍເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ກ ເພື່ອຊິສ ຳເລັດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:26 ຄືເລື່ອງລໍ້ຳເລິກທີ່ຖືກປິດຊ່ອນໄວູ້ຢູ່ຫລຳຍຍຸກສະໄໝ ກັບຫລຳຍຊົ່ວອຳຍຸຄົນ
ມຳແລູ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຮູູ້ຈັກ 
1:27 ຄືພຣະເຈົ້ຳມີພຣະປະສົງທີ່ຊິໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງຊຳດຮູູ້ເຖິງເລື່ອງລໍ້ຳເລິກຂອງເພິ່ນ 
ຊຶ່ງເຕັມລົ້ນດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ຄກືຳນທີ່ ພຣະຄຣິດ ສະຖິດຢູ່ໃນພວກ
ເຈົ້ຳ ເປັນຄວຳມຫວັງໃນສະຫງ່ຳລຳສີນັ້ນ 
1:28 ຊຶ່ງພວກເຮົຳປະກຳດເລື່ອງເພິ່ນ ຈັ່ງເຕືອນສະຕິຄູ່ຄົນ ບອກສອນຄູ່ຄົນໂດຍ
ໃຊູ້ສະຕິປັນຍຳໃນຄູ່ຢ່ຳງ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ນ ຳຄູ່ຄົນມຳຖວຳຍ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ  ວ່ຳ
ເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລູ້ວ 



ໂກໂລຊຳຍ  618 
1:29 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງຮັບໃຊູ້ກຳນງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມພະຍຳ-
ຍຳມ  ໂດຍລິດທຳນຸພຳບຂອງເພິ່ນຜ່ຳນທຳງໂຕຂູ້ອຍຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 

ໂກໂລຊຳຍ ບົດທີ 2 
2:1 ຄື ຂູ້ອຍຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ ຂູ້ອຍພະຍຳຍຳມຕໍ່ສູູ້ຫລຳຍສໍ່ຳໃດເພື່ອພວກ
ເຈົ້ຳ ກັບເພື່ອຊຳວເມືອງ  ລຳວດີເກອຳ  ພູ້ອມເພື່ອຄົນທັງຫລຳຍຜູູ້ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້
ເຄີຍເຫັນໜູ້ຳຂູ້ອຍ 
2:2 ເພື່ອວ່ຳ ເຂົຳຊິຮັບກຳນໜນຸໃຈ ຜູກພັນກັນໃນຄວຳມຮກັ ບັນລຸເຖິງຄວຳມເຂົ້ຳ-
ໃຈຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມແນູ້ວແນ່ ຮູູ້ຈັກດີເຖິງເລື່ອງເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ 
ພຣະຄຣິດ ນ ຳ 
2:3 ຊຶ່ງໃນພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ມີຊັບສົມບັດປິດຊ່ອນໄວູ້ ເຖິງສະຕິປັນຍຳ ກັບຄວຳມອູ້ອມ
ຮູູ້ທັງໝົດ 
2:4 ຂູ້ອຍເວົ້ຳແນວນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ມີໃຜມຳລໍ້ລວງພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄ ຳຊັກຊວນອັນເປັນ-
ຕຳຟັງ 
2:5 ຄື ເຖິງແມ່ນວ່ຳໂຕຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຈິດໃຈຂອງຂູ້ອຍກ ຍັງຢູ່ນ ຳ ຈັ່ງມີ
ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ຮູູ້ເຫັນວ່ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ນ ຳກັນຢ່ຳງຮຽບຮູ້ອຍ ມີຄວຳມເຊື່ອ-
ໝັ້ນໃນ ພຣະຄຣິດ  
2:6 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳແນວໃດມຳແລູ້ວ ກ ໃຫູ້
ດ ຳເນິນຊີວິດໃນເພິ່ນແນວດຽວກັນນັ້ນເດີ້ 
2:7 ດູ້ວຍວ່ຳ ມຮີຳກຖືກຢັ່ງລົງໄວູ້ແລູ້ວ  ແລູ້ວພວມຖືກເສີມສູ້ຳງຂຶ້ນໃນເພິ່ນ ກັບ
ພວມຖືກຕັ້ງໝັ້ນໃນຄວຳມເຊື່ອ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນສອນຮຽນຮູູ້ມຳແລູ້ວ
ນັ້ນ  ຈັ່ງເຕັມລົ້ນດູ້ວຍກຳນຂອບຄຸນຢູ່ໃນຫັ້ນ 
2:8 ແຕ່ໃຫູ້ລະວັງເດີ້  ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ໃຜມຳໂກງພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍກຳນອູ້ຳງຫລັກປັດຊະ-
ຍຳ ກັບແນວລໍ້ລວງຕ່ຳງໆ ອັນສະຫລຳດແກມໂກງທີ່ບໍ່ມີສຳລະ ຕຳມທ ຳນຽມປະ-
ເພນີຂອງຄົນ ຕຳມຫລັກກຳນທຳງຄ່ຳນິຍົມຂອງໂລກນີ້  ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນແນວທຳງຂອງ
 ພຣະຄຣິດ ເລີຍ 
2:9 ຄືໃນໂຕເພິ່ນເອງ ກຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ດ ຳລົງຢູ່ຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມ 
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2:10 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ຄົບບ ລິບູນໃນເພິ່ນ ຜູູ້ເປັນປະລະບຽງ ເປັນຜູູ້ບັນຊຳກຳນ
ສູງສຸດ ເໜືອປວງເທບຜູູ້ຄອງກັບສັກເທບທັງໝົດ 
2:11 ແລູ້ວໃນ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນເຂົ້ຳພິທີຕັດແລູ້ວ ເປັນກຳນເຂົ້ຳ
ພິທຕັີດແນວທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຮັດໂດຍມືມະນຸດ  ແຕ່ເປັນກຳນປົດຕົວບຳບຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ
ອອກໄປ ໂດຍພິທຕັີດແບບຂອງ ພຣະຄຣິດ  
2:12 ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຖືກເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວຳມຕຳຍກັບ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ  ຊຶ່ງ
ໃນກຳນນັ້ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳກັບເພິ່ນນ ຳ ນີ້ກ ໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອໃນກຳນ
ງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະເຢຊູ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
2:13 ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້ຳຍັງຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍໄປແລູ້ວຍູ້ອນກຳນ
ລະເມີດຝ່ຳຝືນກົດບັນຍັດ ພູ້ອມທັງທຳງເນື້ອໜັງບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳພິທຕັີດ ກ ຕຳມ ບັດນີ້
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂປດປຳນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມີຊີວິດໃໝ່ນ ຳກັນກັບ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ ກັບໄດູ້
ໂຜດໃຫູ້ອະໄພກຳນລະເມີດຂອງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ໝົດ 
2:14 ໂດຍວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ໂປດລົບລູ້ຳງອຳຍຳຂໍ້ຄະດີຕ່ຳງໆ  ຊຶ່ງເປັນຝ່ຳຍປະຕິປັກທີ່
ຟູ້ອງຮູ້ອງຄົນເຮົຳ  ເປັນແນວຂັດແຍູ້ງຕໍ່ຕູ້ຳນຄົນເຮົຳ  ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ຖອນແນວນັ້ນ
ອອກຈຳກໂຕພວກເຮົຳໄປ ຕອກໄວູ້ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນແລູ້ວ 
2:15 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ປົດອຳວຸດຂອງພວກເທບເຈົ້ຳ ກັບສັກເທບ ຜູູ້ຄອບຄອງເທິງສຳ-
ກົນໂລກນັ້ນ ໃຫູ້ມັນໝົດອ ຳນຳດໄປ ແລູ້ວໄດູ້ປະຈຳນພວກມັນຢ່ຳງເປີດເຜີຍໃນທີ່
ສຳທຳລະນະ  ໂດຍໄດູ້ຊະນະພວກມັນແລູ້ວ 
2:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຕັດສິນພວກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງແນວກິນແນວດື່ມ ຫລືໃນເລື່ອງ
ເທດສະກຳນຕ່ຳງໆ ຫລືໃນເລື່ອງໜຶ່ງຄໍ່ຳສອງຄໍ່ຳ ຫລືໃນກຳນຮັກສຳມື້ພັກງຳນ
ຕ່ຳງໆ 
2:17 ຊຶ່ງແນວໝູ່ນີ້ ເປັນພຽງແຕ່ເງົຳເປັນພຳບພົດເວົ້ຳເຖິງແນວທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳ
ພຸູ້ນ ແຕ່ແກ່ນແທູ້ນັ້ນກ ຄື ພຣະຄຣິດ  
2:18 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດລໍ້ລວງໂກງເອົຳບ ຳເໜັດລຳງວັນຂອງພວກເຈົ້ຳໄປເດີ້ 
ໂດຍແອບມຳເປັນຄົນນອບນູ້ອມຖ່ອມໃຈ ໄດູ້ນົບໄດູ້ຂຳບສິ່ງສັກສິດ  ຮວມກັນສຸມ
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ແຕ່ແນວທີ່ເຂົຳບໍ່ຮູູ້ບໍ່ເຫັນ  ຍິ່ງຜະຫຍອງໂດຍບໍ່ມີສຳລະ ຕຳມຄວຳມນຶກຄຶດຝ່ຳຍ
ເນື້ອໜັງຂອງໂຕເຂົຳເອງ 
2:19 ຊຶ່ງເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຢຶດໝັ່ນໃນເພິ່ນຜູູ້ເປັນຫົວໜູ້ຳເປັນປະລະບຽງນັ້ນ  ຜູູ້ຊຶ່ງພຣະ-
ກຳຍທັງໝົດໄດູ້ຮັບກຳນບ ຳລຸງລູ້ຽງ  ປະສຳນຕໍ່ກັນດູ້ວຍຂໍ້ແລະເອັນຕ່ຳງໆ ຈັ່ງມີ
ກຳນຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້ຳ 
2:20 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຕຳຍກັບ ພຣະຄຣິດ  ພົ້ນຈຳກຫລັກກຳນຕ່ຳງໆ ທຳງ
ໂລກແລູ້ວ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້ຳກ ຍັງໃຊູ້ຊີວິດຕຳມຄ່ຳນິຍົມທຳງໂລກນີ້ ຄືຍອມຢູ່
ໃຕູ້ລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ ຂອງທຳງນັ້ນ 
2:21 ເຊັ່ນ “ຫູ້ຳມແຕະ ຫູ້ຳມຊິມ ຫູ້ຳມຊູນ” 
2:22 ຊຶ່ງເປັນຫລັກຂໍ້ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳສັ່ງສອນຂອງຄົນຊື່ໆ ຍູ້ອນວ່ຳແນວໝູ່ນັ້ນ ຊິ
ເສື່ອມສູນໝົດໄປຢູ່ແລູ້ວ 
2:23 ຄືຄ ຳສັ່ງສອນແນວໝູນ່ີ້ ເບິ່ງຊົງແລູ້ວຄືມີປັນຍຳຫລຳຍ ໃນກຳນບ ຳເພັຍໂຕ 
ກຳນປະຕິບັດຕຳມຫລັກສຳສະໜຳ ກຳນອ່ອນນູ້ອມຖ່ອມໂຕ ກຳນ ອຶດຢຳກທ -
ລະມຳນກຳຍ  ຊຶ່ງແນວໝູ່ນີ້ບໍ່ມີຄຸນຄ່ຳອີຫຍັງໃນກຳນຕໍ່ສູູ້ກັບກິເລດຕັນຫຳຝ່ຳຍ
ເນື້ອໜັງ 

ໂກໂລຊຳຍ ບົດທີ 3 
3:1 ຄື ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນຂຶ້ນຈຳກຕຳຍນ ຳກັນກັບ ພຣະຄຣິດ ແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ສະ-
ແຫວງຫຳສິ່ງໃດໆ ຊຶ່ງຢູ່ເບື້ອງເທິງເດີ້ ໝູ້ອງທີ່ ພຣະຄຣິດ ປະທັບຢູ່ເບື້ອງຂວຳ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:2 ແລູ້ວໃຫູ້ໃສ່ໃຈຂອງໂຕໄວູ້ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງຫັ້ນເດີ້ ບໍ່ແມ່ນໃນສິ່ງຊຶ່ງຢູ່ຝ່ຳຍ
ໂລກນີ້ 
3:3 ຄືຊີວິດເກົ່ຳຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຕຳຍໄປແລູ້ວ  ແລູ້ວຊີວິດໃໝຂ່ອງເຈົ້ຳນັ້ນກ ຖືກຊ່ອນ-
ໄວູ້ຮ່ວມກັນກັບ ພຣະຄຣິດ ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ 
3:4 ແລູ້ວບັດຍຳມ ພຣະຄຣິດ ຜູູ້ເປັນແຫລ່ງຊີວິດຂອງພວກເຮົຳຊິມຳປຳກົດ ໃນ
ຕອນນັ້ນພວກເຈົ້ຳກ ຊິມຳປຳກົດພູ້ອມກັນກັບເພິ່ນນ ຳ ໃນສະພຳບສະຫງ່ຳລຳສີ
ອັນຮຸ່ງເຮືອງ 
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3:5 ຈັ່ງຊັ້ນໃຫູ້ປະຫຳນສ່ວນຕ່ຳງໆ ໃນໂຕເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນນິໄສຢູ່ທຳງໂລກນີ້ເດີ້ ຄື
ກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ແນວສົກກະປົກບໍ່ບ ລິສຸດ ຕັນຫຳແຫ່ງເພດ ຄວຳມໄຄ່ໃນທຳງຊົ່ວ 
ພູ້ອມກັບຄວຳມໂລບຊຶ່ງເປັນກຳນໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບ 
3:6 ຍູ້ອນແນວໝູ່ນີ້ເນຳະ ເປັນເຫດໃຫູ້ຄວຳມຄຽດຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິລົງມຳສູ່ຫົວຂອງ
ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງເພິ່ນ 
3:7 ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳເຄີຍດ ຳເນິນຕຳມທຳງນັ້ນຄືກັນ  ຕອນທີ່ພວກເຈົ້ຳຍັງໃຊູ້ຊີວິດ
ຮວມກັນສຸມໃນແນວໝູນ່ັ້ນ 
3:8 ແຕ່ບັດນີ້ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳປົດຖິ້ມແນວໝູ່ນີ້ທັງໝົດຊະເດີ້ ຄືກຳນໂມໂຫໜູ້ຳເລືອດ 
ຄວຳມຂັດເຄືອງຄຽດຮູ້ຳຍ ກຳນຜູກພະຍຳບຳດມຸູ້ງຮູ້ຳຍ ກຳນເວົ້ຳໝິ່ນປະມຳດ 
ກຳນເວົ້ຳເພິຫຍຳບຄຳຍອອກຈຳກປຳກຂອງເຈົ້ຳ 
3:9 ແລູ້ວຢ່ຳຕົວະກັນແລະກັນເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຖອດຊີວິດຂອງຄົນເກົ່ຳ
ອອກໄປແລູ້ວ ພູ້ອມທັງໄດູ້ຖິ້ມກິດຈະກ ຳຂອງມັນນ ຳ 
3:10 ແລູ້ວໄດູ້ສວມຊີວິດຂອງຄົນໃໝແ່ລູ້ວ ຊຶ່ງມີຄວຳມຮູູ້ໃໝ່ ຕຳມພຳບລັກຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງຜູູ້ໃໝ່ນັ້ນ 
3:11 ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່ມີກຳນຖືກັນວ່ຳເປັນເກຣັກຫລື ຢິວ  ເປັນຜູູ້ທີ່ເຂົ້ຳພິທີຕັດຫລບືໍ່ໄດູ້
ເຂົ້ຳພິທີຕັດ  ເປັນຄົນຕ່ຳງຊຳດຫລືປ່ຳເຖື່ອນ ເປັນຂູ້ຳທຳດຫລື ໄທ  ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນ
ໃຜກ ຢ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ກ ເປັນສຳລະພັດໝົດ ກັບດ ຳລົງຢູ່ໃນສຳລະພັດນັ້ນ 
3:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນຖຳນະທີ່ວ່ຳເປັນປະຊຳກອນໃນກຸ່ມຊົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ນັ້ນ  
ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດທີ່ເພິ່ນຮັກແພງຫລຳຍ ໃຫູ້ສວມໃຈເມດຕຳເດີ້ ພູ້ອມທັງໃຈປຳນີ ໃຈ
ຖ່ອມ ໃຈອ່ອນສຸພຳບ ກັບໃຈອົດທົນໄວູ້ໂດນນ ຳ 
3:13 ມີໃຈອົດທົນຕໍ່ກັນ ກັບມີກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພກັນແລະກັນ  ໂດຍວ່ຳຄັ່ນຜູູ້-
ໃດມີເລື່ອງອີຫຍັງຕໍ່ກັນ   ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ໃຫູ້ອະໄພພວກເຈົ້ຳແນວໃດ ພວກເຈົ້ຳ
ຄວນຊິເຮັດແນວນັ້ນຄືກັນ 
3:14 ແລູ້ວສິ່ງສ ຳຄັນເໜືອກວ່ຳນີ້ອີກ  ກ ຄືໃຫູ້ສວມໃຈບຸນມີຄວຳມຮັກແພງແບບ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຊຶ່ງເປັນສື່ທີ່ຜູກພັນຄູ່ແນວໄວູ້ຢ່ຳງສົມບູນດີພູ້ອມ 
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3:15 ແລູ້ວໃຫູ້ຄວຳມສະຫງົບສຸກຂອງພຣະເຈົ້ຳຄອບຄອງຢູ່ໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງ
ພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຊຶ່ງເປັນເຫດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳມຳເຂົ້ຳສູ່ພຣະ-
ກຳຍອັນດຽວກັນ  ຈັ່ງໃຫູ້ມີກຳນຂອບຄຸນນ ຳເດີ້ 
3:16 ແລູ້ວໃຫູ້ ພຣະຄ ຳ ຂອງ ພຣະຄຣິດ ສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ
ທັງຫລຳຍຢ່ຳງອຸດົມ ພຽບພູ້ອມດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳອັນອູ້ອມຮູູ້ເດີ້  ມກີຳນສອນ
ແນະນ ຳເຕືອນກັນແລະກັນ ດູ້ວຍ ເພງສັນລະເສີນ  ເພງນະມັດສະກຳນ ກັບເພງ
ສັນລະເສີນ ຂັບຮູ້ອງດູ້ວຍໃຈຮູູ້ລຶກໃນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ຖວຳຍໃຫູ້ແກ່ອົງພຣະ-
ຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
3:17 ແລູ້ວບໍ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິເຮດັອີຫຍັງກ ຕຳມ  ຊິເປັນກຳນເວົ້ຳກ ດີ ຫລືກຳນກະທ ຳ
ກ ຢ່ຳ ໃຫູ້ເຮັດໝົດຄູ່ແນວໂດຍໃນພຣະນຳມຂອງອົງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  ຈັ່ງເຮັດດູ້ວຍ
ກຳນຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໂດຍທຳງເພິ່ນ 
3:18 ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນເມຍ ໃຫູ້ຍອມຮັບຟັງຄ ຳຜົວຂອງໂຕເດີ້ ຊຶ່ງເປັນກຳນເໝຳະສົມໃນ
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
3:19 ສ່ວນຜູູ້ເປັນຜົວ ໃຫູ້ຮັກແພງເມຍຂອງໂຕເດີ້ ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ເຄືອງແຄູ້ນໃຈຕໍ່ເຂົຳ
ເດີ້ 
3:20 ສ່ວນຜູູ້ເປັນລູກໆ ໃຫູ້ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມຂ່ອງໂຕໃນຄູ່ແນວເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳກຳນແນວ
ນີ້ກ ເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຫລຳຍຕໍ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
3:21 ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນພໍ່ ຢ່ຳຍົວະໃຫູ້ຮູ້ຳຍລູກໆ ຂອງໂຕໃຫູ້ຂັດເຄືອງໃຈເດີ້  ຢູ້ຳນວ່ຳ
ເຂົຳ ອຳດ ເກີດກຳນທໍ້ແທູ້ໃຈ 
3:22 ສ່ວນຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ ໃຫູ້ເຊື່ອຟັງນຳຍຂອງໂຕໃນຄູ່ຢ່ຳງຕຳມເນື້ອໜັງ
ຢ່ຳງທ ຳມະດຳໂລກ ບໍ່ແມ່ນເຮັດຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳຢ່ຳງຄົນທີ່ມັກເອົຳໃຈຄົນ  ແຕ່ເຮັດ
ດູ້ວຍນໍ້ຳໃສໃຈຈິງ ດູ້ວຍຄວຳມຢູ້ຳນຢໍ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
3:23 ແລູ້ວ ບໍ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິເຮັດອີຫຍັງກ ຕຳມ ໃຫູ້ເຮັດຢ່ຳງສຸດຈິດສຸດໃຈ  ຄືມອບ
ຖວຳຍແດ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ບໍ່ແມ່ນເຮັດໃຫູ້ຄົນຊື່ໆ 
3:24 ໂດຍຮູູ້ກັນແລູ້ວວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳ ຜ ູ້ເປັນທາຍາດ ຊິໄດູ້ຮັບມອບມ ລະດົກຈຳກອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນກຳນຕອບແທນ ຄືພວກເຈົ້ຳຮັບໃຊູ້ອົງ ພຣະຄຣິດ  
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3:25 ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດແນວບໍ່ຖືກບໍ່ແມ່ນ ກ ຊິໄດູ້ຮັບຄ່ຳຕອບແທນສົມກັບແນວທີ່
ເຂົຳໄດູ້ເຮັດນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີກຳນລ ຳອຽງເຫັນແກ່ໜູ້ຳຜູູ້ໃດເລີຍ 

ໂກໂລຊຳຍ ບົດທີ 4 
4:1 ຝ່ຳຍຜູູ້ເປັນນຳຍຂູ້ຳທຳດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ເຮັດນ ຳຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງໂຕດູ້ວຍຄວຳມ-
ທ່ຽງທ ຳຕຳມສົມຄວນເດີ້  ໂດຍຮູູ້ກັນວ່ຳພວກເຈົ້ຳກ ຍັງມີນຳຍຢູ່ເທິງສະຫວັນຄືກັນ 
4:2 ໃຫູ້ອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງເອົຳຈິງເອົຳຈັງຕໍ່ໄປດູ້ວຍຄວຳມໝັ່ນພຽນ
ເດີ້  ມີໃຈເຝົ້ຳລະວັງຢູ່ໃນກຳນນັ້ນດູ້ວຍກຳນຂອບຄຸນນ ຳ 
4:3 ແລູ້ວໃນລະຫວ່ຳງນັ້ນ ຊ່ອຍອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຮົຳນ ຳແໜ່  
ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຊິເປີດປະຕູໄວູ້ເປັນທຳງ  ເພື່ອພວກເຮົຳຊິມີໂອກຳດປະກຳດ ພຣະ-
ຄ ຳ  ເຖິງຄວຳມເລິກລັບເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ   ຊຶ່ງເປັນເຫດທີ່ຂູ້ອຍຖືກກັກຂັງລ່ຳມໂສູ້
ໄວູ້ 
4:4 ເພື່ອຂູ້ອຍ ອຳດ ຊິເປີດເຜີຍເລື່ອງນີ້ໃຫູ້ແຈ່ມແຈູ້ງ ຕຳມທີ່ຂູ້ອຍຄວນປະກຳດ
ນັ້ນ 
4:5 ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ໃຊູ້ຊີວິດດູ້ວຍສະຕິປັນຍຳຕໍ່ຜູູ້ຄົນຢູ່ພຳຍນອກເດີ້ 
ໂດຍໃຊູ້ໂອກຳດໃນຄູ່ຍຳມເວລຳ 
4:6 ແລູ້ວໃຫູ້ຄວຳມເວົ້ຳຂອງພວກເຈົ້ຳມີເຫດມີຜົນ ປະກອບດູ້ວຍພຣະກະລຸນຳທ-ິ
ຄຸນຢູ່ສະເໝີ ໃຫູ້ເປັນຕຳຟັງຄືກັນກັບປຸງລົດຊຳດດູ້ວຍເກືອ  ເພື່ອຊິຮູູ້ວ່ຳສົມຄວນ
ຊິຕອບແຕ່ລະຄົນວ່ຳຈັ່ງໃດດີ 
4:7 ສ່ວນນຳຍ ຕີຂີໂກ ນັ້ນ  ລຳວ ຊິໄປເວົ້ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງເຖິງຂ່ຳວເລື່ອງຂູ້ອຍຢູ່
ທຳງນີ້ ລຳວກ ເປັນນູ້ອງຮັກແພງ ເປັນໝູ່ຮ່ວມງຳນໃນກຳນຮັບໃຊູ້ອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳນ ຳ 
4:8 ຄືຂູ້ອຍຊິໃຊູ້ ລຳວ ໄປຫຳພວກເຈົ້ຳ ກ ເພື່ອ ລຳວ ຊິຮູູ້ເຫັນເຖິງສະຖຳນະກຳນ
ແວດລູ້ອມຂອງພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວໜຸນນໍ້ຳໃຈພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
4:9 ກັບຂູ້ອຍຊິໃຊູ້ ນຳຍ ໂອເນສິໂມ ໄປນ ຳ ຜູູ້ເປັນນູ້ອງຮັກແພງ ມີໃຈຈົ່ງຮັກພັກດີ  
ເປັນໄທເມືອງດຽວກັນກັບພວກເຈົ້ຳນ ຳ  ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຊິບອກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງ
ເລື່ອງຕ່ຳງໆ ທີ່ເປັນໄປຢູ່ທຳງນີ້ 
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4:10 ສ່ວນ ນຳຍ ອຳຣິຊະຕຳໂຂ  ໝູ່ຖືກຈອງຈ ຳຮ່ວມກັນກັບຂູ້ອຍ  ລຳວ ຝຳກ
ຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ກັບ ມຳຣະໂກ  ຜູູ້ເປັນລູກພີ່ລູກນູ້ອງຂອງ ບຳ-
ຣະນຳບຳ ນັ້ນ ແມ່ນ ຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ທຳງນີ້ເຄີຍຝຳກຄວຳມໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ຄັ່ນເຂົຳມຳ
ຫຳພວກເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ຕູ້ອນຮັບເຂົຳເອົຳເດີ້ 
4:11 ພູ້ອມທັງ ນຳຍ ເຢຊູ   ທີ່ຄົນເອີ້ນຊື່ກັນວ່ຳ  ຢູສະໂຕ  ແມ່ນຄົນພວກນີ້ເທົຳນັ້ນທີ່
ເປັນໝູ່ຄົນ ຢິວ ຂອງຂູ້ອຍ ທີ່ຮ່ວມງຳນຮັບໃຊູ້ນ ຳຂູ້ອຍເພື່ອລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງ-
ພຣະເຈົ້ຳ  ແລູ້ວໝູ່ພວກນີ້ເຄີຍປອບໂຍນໜຸນໃຈຂູ້ອຍນ ຳ 
4:12 ແລູ້ວ ນຳຍ ເອປຳຟຳ  ຊຶ່ງເປັນໄທເມືອງດຽວກັນກັບພວກເຈົ້ຳ ກັບເປັນຂູ້ຳຮັບ-
ໃຊູ້ຂອງ ພຣະຄຣິດ   ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ   ລຳວ ມີໃຈຈົດຈໍ່
ໃນກຳນອະທິຖຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິຢືນ
ໝັ້ນຄົງ ເປັນຜູູ້ໃຫຍຢ່່ຳງສົມບູນແບບຄົບຄູ່ທຳງ ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:13 ຄື ຂູ້ອຍນີ້ເປັນພະຍຳນຢືນຢັນໃຫູ້ ລຳວ ໄດູ້ວ່ຳ  ລຳວ ມີໃຈກະຕືລືລົ້ນຫລຳຍ
ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ກັບເພື່ອພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ເມືອງ ລຳວດີເກອຳ  ພູ້ອມທັງພີ່ນູ້ອງທີ່ຢູ່ເມືອງ 
ເຮຍຣຳໂປລີ ນ ຳ 
4:14 ສ່ວນນຳຍແພດ ລູກຳ  ທຳ່ນໝ ທີ່ເປັນຕຳຮັກ ກັບນຳຍ ເດມຳ  ທັງສອງໄດູ້ຝຳກ
ຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
4:15 ແລູ້ວຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດໄປຍັງພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ເມືອງ ລຳວດີເກອຳ  ກັບເຖິງ 
ນຳຍ ນິມຟຳ  ພູ້ອມທັງຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດໄປຍັງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຄູ່ຄົນທີ່ໂຮມກັນຢູ່ໃນ
ເຮືອນຂອງ ລຳວ ນ ຳແໜ່ 
4:16 ແລູ້ວບັດຍຳມອ່ຳນຈົດໝຳຍສະບັບນີ້ໃຫູ້ ໄທ ພວກເຈົ້ຳຟັງແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ແລກ
ປ່ຽນກັນອ່ຳນກັບຈົດໝຳຍສະບັບທີ່ຢູ່ເມືອງ ລຳວດີເກອຳ ນັ້ນນ ຳ 
4:17 ແລູ້ວໃຫູ້ຊ່ອຍບອກນຳຍ ອຳຂີໂປ ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ເອົຳໃຈໃສ່ໃນງຳນຮັບໃຊູ້
ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝຳຍໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳນັ້ນ ຈັ່ງຮບັໃຊູ້ເຖິງຄວຳມສ ຳເລັດ
ເດີ້” 
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4:18 ຄ ຳທັກທຳຍສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ໄດູ້ລົງໄວູ້ໂດຍລຳຍມືຂອງຂູ້ອຍເອງ  
ກະລຸນຳຢ່ຳລືມໂສູ້ຂອງຂູ້ອຍນ ຳແໜ່ ຂ ໃຫູ້ຮົ່ມພຣະຄຸນດ ຳລົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳເຖີ້ນ  
ອຳເມນ 

[ຂຽນ ຈາກ ໂຣມ ເຖິງຊາວ ໂກໂລຊາຍ  ແລະສົ່ງໂດຍ ຕີຂີໂກ ກັບ ໂອເນສິໂມ ] 

1 ເທຊະໂລນິກ 
1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ   ຊິລຳວຳນ  ກັບ  ຕີໂມທຽວ   ເຖິງພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຊຳວເມືອງ 
ເທຊະໂລນິກ  ຜູູ້ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີ-
ວິດ ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກ ຊຶ່ງຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ຂອງພວກເຮົຳ ກັບຈຳກ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວດິ ຈັ່ງດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກ
ເຈົ້ຳເດີ້ 
1:2 ພວກເຮົຳຈັ່ງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ ແລູ້ວກ ເອີ່ຍ
ຊື່ພວກເຈົ້ຳໃນຄ ຳອະທິຖຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 
1:3 ຈັ່ງໄດູ້ຄຶດພໍ້ເຖິງຜົນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດດູ້ວຍຄວຳມ-
ເຊື່ອ ກັບເຖິງງຳນອັນເໜັດເໜື່ອຍ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດດູ້ວຍຄວຳມຮັກ ກັບເຖິງຄວຳມ
ອົດທົນພຳກພຽນທີ່ພວກເຈົ້ຳມີ ຊຶ່ງດູ້ວຍຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງໃນອົງພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດເຈົ້ຳ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
1:4 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ເຮົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກພວກເຈົ້ຳອອກມຳໄວູ້ແລູ້ວ 
1:5 ຄື ຂ່ຳວປະເສີດຂອງເຮົຳທີ່ນ ຳມຳເຖິງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກຳນເວົ້ຳຊື່
ໆ ແຕ່ມຳດູ້ວຍລິດອ ຳນຳດ ກັບກຳນສະໜັບສະໜູນຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  ພູ້ອມທັງ
ຄວຳມໝັ້ນຄົງອັນແນູ້ວແນ່ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຮູູ້ກັນວ່ຳ ພວກເຮົຳເປັນຄົນແບບໃດຕອນ
ມຳຢູ່ນ ຳ ຊຶ່ງໄດູ້ມຳຍູ້ອນເຫັນແກ່ພວກເຈົ້ຳ 
1:6 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຈັ່ງໄດູ້ເປັນລູກສິດຂອງພວກເຮົຳ ທັງຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ນ ຳ ແມ່ນແຕ່ຕອນໄດູ້ຮັບເອົຳ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ ກ ໄດູ້ຖືກບີບຄັ້ນດູ້ວຍຄວຳມທຸກຍຳກ-
ລ ຳບຳກຫລຳຍແນວ ກ ຍັງຮັບເອົຳດູ້ວຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນ ພຣະວິນຍຳນ  
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1:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງເປັນໂຕຢ່ຳງໃຫູ້ກັບຄູ່ຄົນທີ່ເຊື່ອແລູ້ວທົ່ວແຖວ  ມຳເກໂດ-
ເນຍ  ກັບແຖວ  ອະຂຳຢຳ  ນ ຳ 
1:8 ຄື  ພຣະຄ ຳ ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເລື່ອງລືກູ້ອງອອກຈຳກພວກເຈົ້ຳໄປ ບໍ່
ວ່ຳແຕ່ໃນແຖວ  ມຳເກໂດເນຍ  ກັບແຖວ  ອະຂຳຢຳ  ເທົຳນັ້ນ ແຕ່ວ່ຳກຳນທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳໄດູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ເລື່ອງລືອອກໄປເຖິງທົ່ວຄູ່ໝູ້ອງ ພວກເຮົຳຈັ່ງບໍ່
ຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງປະກຳດອີຫຍັງໃຫູ້ເຂົຳອີກເລີຍ 
1:9 ຄື ຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ເລົ່ຳໃຫູ້ຟັງວ່ຳ ພວກເຮົຳມີຜົນດີສໍ່ຳໃດຕອນເຂົ້ຳໄປຫຳພວກ
ເຈົ້ຳ  ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຫັນໜູ້ຳອອກຈຳກຮູບເຄົຳລົບ ມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອຮັບ-
ໃຊູ້ເພິ່ນ ພຣະຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ 
1:10 ແລູ້ວຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳຮັບກຳນສະເດັດມຳຈຳກສະຫວັນຂອງ ພຣະບຸດ ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເພິ່ນທີ່ພຣະເຈົ້ຳກະລຸນຳໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ຄື ພຣະເຢຊູ ນັ້ນເອງ ຜູູ້ໃຫູ້
ພວກເຮົຳລອດພົ້ນຈຳກກຳນລົງໂທດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ຊິມຳນັ້ນ 

1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 2 
2:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົ້ຳເອງຍັງຮູູ້ກັນວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ນ ຳຂ່ຳວ
ປະເສີດມຳຫຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ມັນບໍ່ໄດູ້ບໍ່ປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ 
2:2 ແມ່ນແຕ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳເຄີຍທົນທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ພູ້ອມທັງກຳນດູຖູກມຳກ່ອນຢູ່
ເມືອງ ຟີລິບປອຍ  ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກດີ ແລູ້ວແມ່ນວ່ຳມີອຸປະສັກຕໍ່ຕູ້ຳນຫລຳຍ
ແນວກ ຕຳມ ພວກເຮົຳກ ຍັງມີໃຈກູ້ຳໃນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ທີ່ຊິມຳປະກຳດຂ່ຳວ
ປະເສີດຂອງເພິ່ນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
2:3 ອີກແນວໜຶ່ງ ກຳນຊັກຊວນຮຽກຮູ້ອງຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ບໍ່ມີກຳນຜິດພຳດ ຫລື
ລູກຫລິ້ນສົກກະປົກ ຫລືກຳນເລູ້ຫລ່ຽມຫລອກລໍ້ໃດໆ ເລີຍ 
2:4 ໂດຍວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຈຳກພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງມອບໝຳຍ
ເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນໄວູ້ກັບພວກເຮົຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ທີ່ພວກເຮົຳປະກຳດ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ເປັນທີ່ມັກຂອງຄົນ ແຕ່ເພື່ອພຣະເຈົ້ຳຕ່ຳງຫຳກ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ພິສູດໃຈຂອງພວກເຮົຳ
ແລູ້ວ 
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2:5 ຄື ພວກເຮົຳບໍ່ເຄີຍໃຊູ້ຄ ຳປະຈົບປະແຈງຈັກເທື່ອ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນດີ ກັບບໍ່ໄດູ້
ອູ້ຳງອີຫຍັງບັງໃຈຂີ້ໂລບໄວູ້ດອກ ພຣະເຈົ້ຳເປັນພະຍຳນໃນເລື່ອງນີ້ໄດູ້ເລີຍ 
2:6 ແລູ້ວພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມຳຫຳກຽດຫຳຢົດຈຳກຄົນ ບໍ່ວ່ຳຈຳກພວກເຈົ້ຳຫລືຄົນ-
ອື່ນໆ ແມ່ນແຕ່ເຮົຳມີສິດຮຽກຮູ້ອງເອົຳອີຫຍັງກ ໄດູ້ ໃນຖຳນະວ່ຳເປັນທູດພິເສດ
ຂອງ ພຣະຄຣິດ  
2:7 ແຕ່ພວກເຮົຳມີໃຈອ່ອນສຸພຳບຕອນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ຄືຮັກແພງຄືແມ່ໃຫູ້ນົມລູກ
ຂອງໂຕເອງ 
2:8 ຄື ພວກເຮົຳຄຶດຮອດພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມຮັກ ພວກເຮົຳຈັ່ງຍິນດີທີ່ຊິມອບ ບໍ່
ວ່ຳແຕ່ຂ່ຳວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ນ ຳ ແຕ່ຍິນດີທີ່ຊິອຸທີດແມ່ນແຕ່ລົມຫຳຍໃຈ
ຂອງໂຕເອງໃຫູ້ນ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ກຳຍເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງພວກເຮົຳແລູ້ວ 
2:9 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົ້ຳຄືຊິຈື່ໄດູ້ວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ອອກໄປເຮັດວຽກ
ເຮັດງຳນຈົນເມື່ອຍ ທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນ ກ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ເປັນພຳລະຕໍ່ຜູູ້ໃດໃນ
ພວກເຈົ້ຳເລີຍ ຕອນພວກເຮຳົມຳປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຟັງ 
2:10 ພວກເຈົ້ຳເປັນພະຍຳນໄດູ້ ພູ້ອມທັງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ທີ່ວຳ່ພວກເຮົຳໄດູ້ພະຍຳ-
ຍຳມເອົຳໃຈໃສ່ ໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງທ່ຽງທ ຳບ ລິສຸດ ຈັ່ງບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ເລີຍ ຕອນ
ຢູ່ນ ຳຜູູ້ເຊື່ອໃນພວກເຈົ້ຳ 
2:11 ຄື ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ເຕືອນສະຕິໜຸນໃຈ ບອກສອນພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ
ຄືພໍ່ກັບລູກ 
2:12 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງທີ່ສົມກັບກຳນເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຂົ້ຳມຳສູ່ລຳຊະອຳນຳຈັກ ກັບສະຫງ່ຳລຳສີອັນ
ຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ 
2:13 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳຈັ່ງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ ຍູ້ອນວ່ຳ ບັດ
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບເອົຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງໄດູ້ຍິນຈຳກພວກ
ເຮົຳ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຮັບໄວູ້ຢ່ຳງເປັນເລື່ອງຂອງຄົນເວົ້ຳຊື່ໆ ແຕ່ໄດູ້ຮັບໄວູ້ຢ່ຳງເປັນ
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ຫລັກຄວຳມຈິງ ເປັນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໂດຍແທູ້ ຊຶ່ງ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນພວມເຮັດ-
ວຽກຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອຈັ່ງເກີດຜົນ 
2:14 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດຕຳມກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢູ່ເມືອງ ຢູດຳຍ ເປັນໂຕຢ່ຳງ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຖືກກຳນເຮັດໃສ່ຈຳກ
ໄທບູ້ຳນໄທເມືອງຂອງໂຕ ຄືກັນກັບພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ຫັ້ນຖືກພວກ ຢູດຳຍ ເຮັດໃສ່
ເຂົຳ 
2:15 ຊຶ່ງແມ່ນພວກນີ້ທີ່ໄດູ້ຂູ້ຳ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  ພູ້ອມທັງເຄີຍຂູ້ຳພວກຜູູ້ເປັນປຳກ-
ເປັນສຽງຂອງເຂົຳມຳກ່ອນ  ແລູ້ວໄດູ້ຂົ່ມເຫງພວກເຮົຳນ ຳ ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ພ ໃຈກັບ
ພວກເຂົຳເລີຍ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ເປັນປະຕິປັກຕໍ່ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍນ ຳ 
2:16 ແລູ້ວຄົນພວກນັ້ນຂັດຂວຳງທຳງໄວູ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ພວກເຮົຳປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ
ຕໍ່ຄົນຊົນຊຳດຕ່ຳງໆ ເພື່ອເຂົຳຊິມີໂອກຳດລອດພົ້ນໄດູ້ ພວກນັ້ນເລີຍສະສົມບຳບ
ໂຕເອງໄວູ້ໃຫູ້ເຕັມປ່ຽມຢູ່ສະເໝີ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດຄວຳມໂມໂຫອັນຮູ້ຳຍແຮງຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຊິລົງໃສ່ພວກເຂົຳເຖິງສຸດຂີດ 
2:17 ແລູ້ວ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ເປັນເຫດທີ່ພວກເຮົຳຖືກພຳກຈຳກພວກເຈົ້ຳໄປ
ຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງ ແຕ່ຈິດໃຈກ ຍັງຢູ່ນ ຳ ພວກເຮົຳຈັ່ງປຳດຖະໜຳຢຳກເຫັນໜູ້ຳຂອງ
ພວກເຈົ້ຳອີກຢ່ຳງແຮງ 
2:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳໄດູ້ຕັ້ງໃຈຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ກ ພະ-
ຍຳຍຳມທີ່ຊິມຳເທື່ອແລູ້ວເທື່ອເລົ່ຳ ແຕ່ວ່ຳພະຍຳມຳນຊຳຕຳນກ ຍັງຂັດຂວຳງທຳງ
ພວກເຮົຳໄວູ້ 
2:19 ໂອູ້ ມີອີຫຍັງແໜ່ ຊິເປັນຄວຳມຫວັງ ຄວຳມປີຕິຍິນດີ ຫລືລຳງວັນທີ່ຊິອູ້ຳງອິງ
ໄດູ້ ຕໍ່ໜູ້ຳອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ບັດເພິ່ນສະເດັດລົງມຳ ຄັ່ນບໍ່ແມ່ນພວກເຈົ້ຳເອງ 
2:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ແມ່ນພວກເຈົ້ຳເນຳະ ທີ່ເປັນສັກສີ ກັບເປັນທີ່ຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງພວກ
ເຮົຳ 

1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 3 
3:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພວກເຮົຳຊິທົນອີກບໍ່ໄດູ້ ເລີຍເຫັນດີກັນວ່ຳ ຊິຢູ່ເມືອງ ອຳແຖນ ຊະ
ກ່ອນ 
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3:2 ແລູ້ວຈັ່ງໃຊູ້ ຕີໂມທຽວ  ຊຶ່ງ ລຳວ ເປັນພີ່ນູ້ອງໃນກຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ ກັບເປັນ
ໝູ່ຮ່ວມງຳນໃນຂ່ຳວປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ   ໃຫູ້ໄປຊ່ອຍເສີມສູ້ຳງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້
ໝັ້ນຄົງ ກັບປອບໃຈພວກເຈົ້ຳໃນທຳງຄວຳມເຊື່ອນ ຳ 
3:3 ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ມີໃຜໃນພວກເຈົ້ຳຕົກໃຈຍູ້ອນຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກຂອງເຮົຳຢູ່
ທຳງນີ້ ຄືພວກເຈົ້ຳເອງຮູູ້ດີວ່ຳ ກຳນແນວນັ້ນກ ມີໄວູ້ສ ຳລັບພວກເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ 
3:4 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຕອນທີ່ພວກເຮົຳຍັງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ພວກເຮົຳກ ໄດູ້ບອກໄວູ້
ກ່ອນແລູ້ວ ວ່ຳພວກເຮົຳຊິຕູ້ອງຖືກຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກຕຳມທີ່ເປັນມຳຢູ່ແລູ້ວ
ນັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ກັນດີຢູ່ແລູ້ວ 
3:5 ເປັນຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ທີ່ວ່ຳຕອນຂູ້ອຍຊິທົນອີກບໍ່ໄດູ້ ຂູ້ອຍຈັ່ງສົ່ງຄົນໄປຖຳມ
ຂ່ຳວເຖິງຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳ ຢູ້ຳນວ່ຳພະຍຳມຳນຊຳຕຳນຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳທົດ-
ລອງນັ້ນ  ອຳດ ຊິໄດູ້ທົດລອງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລົງໂດຍແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລູ້ວກຳນ
ງຳນຂອງພວກເຮົຳຢູ່ນັ້ນ ອຳດ ຊິໝົດຄວຳມໝຳຍໄປຊື່ໆ 
3:6 ແຕ່ວ່ຳບັດນີ້  ຕີໂມທຽວ  ໄດູ້ຫລົບຄືນມຳຈຳກໄປຫຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ຈັ່ງໄດູ້ນ ຳ
ຂ່ຳວດີມຳບອກເຖິງຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນກັບຄວຳມຮັກແພງຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບອີກວ່ຳ 
ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຄຶດຮອດພວກເຮົຳຢູ່ສະເໝີດູ້ວຍຄວຳມຫວັງດີ ກັບໃຝ່ຝັນຄຶດຢຳກ
ເຫັນພວກເຮົຳຫລຳຍ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົຳຄຶດຢຳກຊິເຫັນພວກເຈົ້ຳຄືກັນ 
3:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳກ ໄດູ້ຮັບກຳນເລົ້ຳໂລມໜຸນໃຈ ຄວຳມ
ທຸກຍຳກໃນໃຈຈັ່ງໄດູ້ເບົຳບຳງລົງ ໄດູ້ຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳເປັນເຫດ 
3:8 ຊຶ່ງບັດນີ້ ພວກເຮົຳຫຳຍໃຈໄດູ້ມ່ອນ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຍັ່ງຍືນຢ່ຳງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
3:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຊິຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳຫລຳຍສໍ່ຳໃດເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ເປັນກຳນ
ຕອບສະໜອງເພື່ອຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ພວກເຮົຳມີຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳຍູ້ອນ
ພວກເຈົ້ຳ 
3:10 ພວກເຮົຳຈັ່ງອະທຖິຳນໝົດມື້ໝົດຄືນດູ້ວຍຄວຳມຈິງຈັງ ວ່ຳຢຳກເຫັນໜູ້ຳ
ພວກເຈົ້ຳອີກ ແລູ້ວຢຳກສົ່ງເສີມເພີ່ມຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳສ່ວນທີ່ຍັງຂຳດຢູ່
ໃຫູ້ຄົບບ ລິບູນ 
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3:11 ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົຳ ນ ຳພຳໃຫູ້ກັບໄປຫຳພວກເຈົ້ຳອີກ 
3:12 ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ເພິ່ນໂຜດໃຫູ້ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້ຳ ຈະເລີນບ ລິບູນໄປດູ້ວຍຄວຳມຮັກ-
ແພງຕໍ່ກັນແລະກັນ ໃຫູ້ທັງຄົນພຳຍໃນກັບຄົນພຳຍນອກນ ຳ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົຳ
ມີຕໍ່ພວກເຈົ້ຳ 
3:13 ເພື່ອວ່ຳ  ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ຊິໂຜດໃຫູ້ຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນ
ຄວຳມບ ລິສຸດ ບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳ ບັດຍຳມ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ ສະເດັດມຳພູ້ອມກັນກັບຄົນ
ບ ລິສຸດທັງປວງຂອງເພິ່ນ 

1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 4 
4:1 ໃນສຸດທູ້ຳຍນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຂ ໜຸນໃຈພວກເຈົ້ຳໃນ ພຣະເຢ-
ຊູເຈົ້ຳ ວ່ຳ ໃຫູ້ເຕີບໂຕທະວຂີຶ້ນຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍຮັບຮູູ້ຈຳກ
ພວກເຮົຳມຳແລູ້ວວ່ຳ ຄວນຊິດ ຳເນິນຊີວິດໃຫູ້ເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:2 ຄືພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກຄ ຳບອກສອນ ແນວທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຈົ້ຳ
ມຳແລູ້ວ ໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  
4:3 ຄື ອັນນີ້ແມ່ນຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳໃຫູ້ເປັນຄົນບ ລິສຸດໄວູ້ສະ-
ເພຳະພຣະເຈົ້ຳ ສົມຄວນທີ່ຊິລະເວັ້ນກຳນຫລິ້ນຊູູ້ 
4:4 ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຮູູ້ຈັກຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດ ຢ່ຳງເປັນທີ່ຖວຳຍ
ກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
4:5 ບໍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫູ້ຮວມກັນສຸມຮັກໄຄ່ໃນຕັນຫຳແຫ່ງເພດ ຄືກັນກັບຄົນຕ່ຳງຊຳດ
ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳ 
4:6 ຈັ່ງບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໃດເຮັດລ່ວງເກີນ ເອົຳປຽບຂີ້ໂກງພີ່ນູ້ອງໃນເລື່ອງນີ້ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ຊິແກູ້ແຄູ້ນ ສະໜອງໂທດໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຈັ່ງຊີ້ ຕຳມທີ່
ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກໄວູ້ເປັນພະຍຳນມຳກ່ອນແລູ້ວ 
4:7 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຮົຳມຳໃຫູ້ໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງສົກກະ-
ປົກ ແຕ່ໃຫູ້ໃຊູ້ໃນທຳງບ ລິສຸດ 
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4:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນໃດທີ່ປະຕິເສດດູໝິ່ນຄ ຳສັ່ງນີ້ ບໍ່ໄດູ້ປະຕິເສດດູໝິ່ນຄົນຊື່ໆ ແຕ່ໄດູ້
ປະຕິເສດດູໝິ່ນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໂຜດໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເພິ່ນໄວູ້ກັບພວກ
ເຮົຳແລູ້ວ 
4:9 ແຕ່ສ່ວນເລື່ອງກຳນຮັກແພງພີ່ນູ້ອງຊຶ່ງກັນແລະກັນນັ້ນ ບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງໃຫູ້
ຂູ້ອຍຂຽນເຖິງພວກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳແມ່ນພຣະເຈົ້ຳເອງສອນພວກເຈົ້ຳ
ໃຫູ້ຮັກແພງຊຶ່ງກັນແລະກັນຢູ່ແລູ້ວ 
4:10 ແທູ້ທີ່ຈິງ ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມຮັກແພງຕໍ່ພີ່ນູ້ອງທົ່ວແຖວ ມຳເກໂດເນຍ ຢູ່ແລູ້ວ 
ແຕ່ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຂ ຮູ້ອງຕໍ່ພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ມີກຳນຮັກແພງກັນເພີ່ມ
ຂຶ້ນຫລຳຍກວ່ຳນີ້ອີກເດີ້ 
4:11 ກັບໃຫູ້ມີໃຈປຳດຖະໜຳໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ຢ່ຳງສະຫງົບສຸກ ປະຕິບັດໂຕຕຳມທລຸະ
ຂອງໂຕ ເຮັດວຽກເຮັດງຳນໂດຍມືເຈົ້ຳຂອງ ຕຳມຢ່ຳງທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກສອນ
ພວກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ 
4:12 ເພື່ອວ່ຳພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ຢ່ຳງເໝຳະສົມຕໍ່ຄົນຢູ່ພຳຍນອກ ເພື່ອ
ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຕູ້ອງທຸກຍຳກລ ຳບຳກອີຫຍັງເລີຍ 
4:13 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ຢຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຂຳດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈເດີ້ ກ່ຽວ-
ກັບພີ່ນູ້ອງທີ່ລ່ວງຫລັບໄປໃນ ພຣະເຢຊູ ແລູ້ວ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຕູ້ອງໂສກເສົ້ຳ
ເປັນທຸກຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວຳມຫວັງ 
4:14 ຄື ຄັ່ນເຮົຳເຊື່ອກັນວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຕຳຍໄປ ແລູ້ວໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ 
ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິນ ຳເອົຳຜູູ້ທີ່ລ່ວງຫລັບໄປໃນ ພຣະເຢຊູ   ໃຫູ້ມຳນ ຳເພິ່ນ
ຕອນເພິ່ນຊິສະເດັດມຳ 
4:15 ຄື ພວກເຮົຳບອກພວກເຈົ້ຳຕຳມ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳວ່ຳ ສ່ວນເຮົຳຜູູ້
ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຍຳມທີ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊິສະເດັດລົງມຳ ຊິບໍ່ໄດູ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປກ່ອນ
ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ທີ່ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວນັ້ນ 
4:16 ໂດຍວ່ຳ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອງຊິສະເດັດລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ໂດຍສຽງຮູ້ອງອັນ
ກູ່ກູ້ອງ ດູ້ວຍສຽງເທວະທູດອົງຊັ້ນເອກ ພູ້ອມກັບສຽງແກຫລວງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວພີ່ນູ້ອງທີ່ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວຢູ່ໃນ ພຣະຄຣິດ ກ ຊິເປັນຂຶ້ນມຳກ່ອນ 
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4:17 ແລູ້ວສ່ວນພວກເຮົຳຜູູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ກ ຊິຖືກຮັບຂຶ້ນໄປໃນເມກນ ຳກັນກັບພີ່ນູ້ອງ
ຜູູ້ທີ່ລ່ວງຫລັບໄປກ່ອນນັ້ນ ແລູ້ວຄົນເຮົຳທັງສອງຝ່ຳຍກ ຊິພໍ້ກັນກັບອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ ແລູ້ວພວກເຮົຳທັງຫລຳຍກ ຊິຢູ່ກັບອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
4:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ກ ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງປອບໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນດູ້ວຍຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ເດີ້ 

1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 5 
5:1 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ສ່ວນເລື່ອງກຳນເວລຳທີ່ມີກ ຳນົດໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ 
ມັນບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ເຮົຳຊິຕູ້ອງຂຽນບອກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ 
5:2 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເອງກ ຮູູ້ດີຢູ່ແລູ້ວ ວ່ຳມື້ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນຊິແອບ
ເຂົ້ຳມຳຄືຂີ້ລັກລັກເຂົ້ຳມຳໃນຍຳມກຳງຄືນ 
5:3 ຄື ບັດຍຳມທີ່ຄົນຊິເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ສະຫງົບສຸກປອດໄພແລູ້ວ” ໃນຍຳມນັ້ນເນຳະ 
ຄວຳມພິນຳດຊິລົງມຳສູ່ພວກເຂົຳ ໂລດ  ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິໜີບໍ່ພົ້ນ ຄືແມ່ຊຳວເຈັບ
ທູ້ອງຊິອອກລູກ 
5:4 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນຄວຳມມືດອີກແລູ້ວ ທີ່ວ່ຳມື້
ນັ້ນຊິແອບເຂົ້ຳມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບຂີ້ລັກ 
5:5 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນລູກຂອງຄວຳມສະຫວ່ຳງແລູ້ວ ກັບເປັນລູກຂອງກຳງເວັນ ຄື
ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບກຳງຄືນ ຫລືກ່ຽວຂູ້ອງກັບຄວຳມມືດ 
5:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳມົວເມົຳຫລັບໄຫລໄປເດີ້ ຄືຄົນອື່ນໆ ແຕ່ໃຫູ້ພວກເຮົຳ
ຄອຍຖູ້ຳເຝົ້ຳລະວັງ ມສີະຕິອູ້ອມຄອບດີ 
5:7 ຄືພວກຄົນທີ່ມົວເມົຳຫລັບໄຫລໄປຫັ້ນ ກ ຫລັບໃນຄວຳມມືດຍຳມກຳງຄືນ ກັບ
ຄົນທີ່ເມົຳກ ເມົຳໃນຄວຳມມືດຍຳມກຳງຄືນ 
5:8 ແຕ່ວ່ຳສ ຳລັບພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍຄວຳມສະຫວ່ຳງ ກ ໃຫູ້ວຳງໂຕຢ່ຳງມີສະຕິ
ອູ້ອມຄອບ ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອກັບຄວຳມຮັກເປັນເສື້ອເກຳະປູ້ອງກັນໜູ້ຳເອິກ ກັບ
ອຳໄສຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງໃນຄວຳມພົ້ນເປັນໝວກເຫລັກ 
5:9 ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ໝຳຍພວກເຮົຳໄວູ້ເພື່ອກຳນລົງໂທດ ແຕ່ເພື່ອມີຄວຳມ-
ລອດພົ້ນໂດຍທຳງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ 
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5:10 ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ຕຳຍເພື່ອພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ວ່ຳເຮົຳຊິຕື່ນຫລືຊິຫລັບ
ໄປ ພວກເຮົຳກ ຊິມີຊີວິດຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງຢູ່ແລູ້ວ 
5:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໜຸນໃຈກັນແລະກັນ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງສົ່ງເສີມຄວຳມເຊື່ອຊຶ່ງ
ກັນແລະກັນ ຕຳມຢ່ຳງທີ່ພວກເຈົ້ຳພວມເຮັດຢູ່ແລູ້ວ 
5:12 ແລູ້ວ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຂ ແນະນ ຳພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳສັງ-
ເກດຜູູ້ຄົນທີ່ຮັບໃຊູ້ໃນວຽກງຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳ ກັບຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງ
ເຕືອນສະຕິພວກເຈົ້ຳໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນ ຳ 
5:13 ແລູ້ວຈັ່ງໃຫູ້ກຽດເຂົຳຢ່ຳງສູງດູ້ວຍຄວຳມຮັກແພງ ຍູ້ອນກຳນງຳນທີ່ເຂົຳໄດູ້
ຮັບໃຊູ້ນັ້ນ ແລູ້ວໃຫູ້ຢູ່ນ ຳກັນຢ່ຳງສະຫງົບສຸກເດີ້ 
5:14 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ບັດນີ້ພວກເຮົຳຂ ບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃຫູ້ຕັກເຕືອນຄົນທີ່
ບໍ່ມີລະບຽບວິໄນເດີ້ ໜຸນນໍ້ຳໃຈຜູູ້ທີ່ທໍ້ແທູ້ໃຈເດີ້ ຊູກ ຳລັງຄົນທີ່ອ່ອນແອເດີ້ ກັບໃຫູ້
ມີໃຈອົດທົນດົນນຳນຕໍ່ຄົນທັງປວງນ ຳເດີ້ 
5:15 ໃຫູ້ຄ່ອຍລະວັງເບິ່ງກັນໄວູ້ເດີ້ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດເຮັດຊົ່ວຕອບແທນຄວຳມຊົ່ວໃສ່ກັນ
ເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້ຕິດຕຳມແຕ່ແນວດີງຳມຕໍ່ໝູ່ພວກ ພູ້ອມຕໍ່ຄົນທັງປວງເດີ້ 
5:16 ໃຫູ້ມີໃຈຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ສະເໝີເດີ້ 
5:17 ໃຫູ້ອະທິຖຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເປັນປະຈ ຳເດີ້ 
5:18 ໃຫູ້ມີໃຈຂອບໃຈໃນໝົດຄູ່ແນວເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳກຳນເຮັດແນວນີ້ກ ເປັນຕຳມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
5:19 ຢ່ຳລະງັບກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ເດີ້ 
5:20 ຢ່ຳດູຖູກດູໝິ່ນຄ ຳພະຍຳກອນຈຳກພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
5:21 ໃຫູ້ພິສູດຄູ່ຢ່ຳງເດີ້ ແລູ້ວຢຶດໝັ່ນແຕ່ໃນແນວທີ່ດີງຳມເດີ້ 
5:22 ໃຫູ້ເວັ້ນໄວູ້ຈຳກຄວຳມຊົ່ວໝົດຄູ່ແນວເດີ້ 
5:23 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມສະຫງົບສຸກ ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເປັນຄົນດີ
ພູ້ອມບ ລິສຸດສະເພຳະເພິ່ນ ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ດວງວິນຍຳນ ກັບຈິດໃຈ ພູ້ອມທັງຕົນໂຕ
ຂອງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນປົກປູ້ອງໄວູ້ ບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ໃນມື້ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳສະເດັດກັບມຳນັ້ນ 
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5:24 ຄືຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳມຳນັ້ນ ເປັນຜູູ້ສັດຊື່ພັກດີ ສຳມຳດຊິເຮັດ
ໃຫູ້ເຖິງຄວຳມສ ຳເລັດໄດູ້ເລີຍ 
5:25 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຊ່ອຍອະທຖິຳນເພື່ອພວກເຮົຳເດີ້ 
5:26 ໃຫູ້ຕູ້ອນຮັບພີ່ນູ້ອງຄູ່ຄົນ ຕຳມປະເພນີອັນດີງຳມບ ລິສຸດເດີ້ 
5:27 ຂູ້ອຍຂ ສັ່ງພວກເຈົ້ຳໄວູ້ໂດຍອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ວ່ຳໃຫູ້ອ່ຳນຈົດໝຳຍສະບັບນີ້
ໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງຄົນບ ລິສຸດທັງຫລຳຍຂອງພຣະເຈົ້ຳຟັງເດີ້ 
5:28 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົຳ ດ ຳ-
ລົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳເຖີ້ນ ອຳເມນ 

2 ເທຊະໂລນິກ 
2 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ   ຊິລຳວຳນ  ກັບ  ຕີໂມທຽວ  ເຖິງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຊຳວເມືອງ ເທຊະໂລ-
ນິກ  ຜູູ້ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງພວກເຮົຳ ກັບຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮຳົນ ຳ 
1:2 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ
ຈຳກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ
ເດີ້ 
1:3 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຕູ້ອງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຈົ້ຳຕຳມ
ສົມຄວນຢູ່ສະເໝີ  ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳຈະເລີນເຕີບໂຕທະວີຂຶ້ນ
ຫລຳຍແລູ້ວ ພູ້ອມທັງມີຄວຳມຮັກແພງແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳຕໍ່ກັນແລະກັນຢ່ຳງ
ຫລຳຍໝົດຄູ່ຄົນ 
1:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງຍົກຍູ້ອງອູ້ຳງອິງເຖິງພວກເຈົ້ຳໃນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງຫລຳຍຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມພຳກພຽນອົດທົນ ກັບຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນໃນຍຳມທີ່
ພວກເຈົ້ຳຕູ້ອງທົນເອົຳຕໍ່ກຳນຂົ່ມເຫງບຽດບຽນ ກັບຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກຕ່ຳງໆ 
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1:5 ຊຶ່ງເປັນຫັກຖຳນທີ່ພິສູດຊັດເຈນວ່ຳ ກຳນຕັດສິນລົງໂທດອັນຍຸດຕິທ ຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳກ ເໝຳະສົມແລູ້ວ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳເອງພ ເໝຳະສ ຳລັບລຳຊະອຳນຳຈັກ-
ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ແມ່ນແຕ່ໃນຍຳມນີ້ພວກເຈົ້ຳຕູ້ອງທນົເອົຳຕໍ່ຄວຳມທຸກຍຳກ-
ລ ຳບຳກຈັກໜ່ອຍ 
1:6 ແລູ້ວເນື່ອງຈຳກວ່ຳມັນເປັນກຳນຍຸດຕິທ ຳສ ຳລັບພຣະເຈົ້ຳທີ່ຊິຕອບສະໜອງ
ຄົນພວກນັ້ນ ທີ່ສູ້ຳງຄວຳມຫຍຸູ້ງຍຳກໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍໄພພິບັດອັນຍຳກລ ຳບຳກ
ຄືກັນ 
1:7 ແລູ້ວສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ພວມຖືກກົດຂີ່ນັ້ນ ກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ
ພູ້ອມທັງພວກເຮົຳນ ຳ ບັດຍຳມ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ຊິມຳປຳກົດຈຳກສະຫວັນ ພູ້ອມ
ກອງເທວະທູດຂອງເພິ່ນຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍລິດອ ຳນຳດ 
1:8 ຊຶ່ງຊິແກູ້ແຄູ້ນລົງໂທດດູ້ວຍແປວໄຟອັນສຸກໃສ ຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກກັບ
ພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
ນຳຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍ 
1:9 ຊຶ່ງຄົນພວກນັ້ນຊິຖືກພຣະເຈົ້ຳລົງໂທດຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ເປັນກຳນຈິບຫຳຍວຳຍ-
ວອດ ຖືກຕັດຂຳດຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ກັບຖືກຕັດຂຳດ
ຈຳກລິດທຳນຸພຳບທີ່ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເພິ່ນ 
1:10 ໃນມື້ນັ້ນຕອນເພິ່ນຊິສະເດັດກັບມຳ ເພື່ອຮັບສັກສີໂດຍທຳງຄົນບ ລິສຸດຂອງ
ເພິ່ນ ກັບເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງຜູູ້ເຊື່ອຄູ່ຄົນ ຍູ້ອນວ່ຳຄ ຳພະຍຳນຂອງພວກເຮົຳ
ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນພວກເຈົ້ຳ 
1:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງອະທິຖຳນຢູ່ສະເໝີເພື່ອພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳຊິ
ເຫັນດີນ ຳພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳເໝຳະສົມກັບຖຳນະທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳແລູ້ວນັ້ນ 
ແລູ້ວໂຜດໃຫູ້ພຣະປະສົງອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນຄູ່ຢ່ຳງເຖິງທີ່ສ ຳເລັດໃນພວກເຈົ້ຳ 
ພູ້ອມທັງຜົນງຳນຂອງຄວຳມເຊື່ອໂດຍລິດທຳນຸພຳບຂອງເພິ່ນ 
1:12 ເພື່ອພຣະນຳມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຊິໄດູ້ຮັບສັກສີໂດຍໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳກ ຊິຮັບສັກສີໃນເພິ່ນຄືກັນ ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳຂອງຄົນເຮົຳ ກັບຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳນ ຳ 
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2 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 2 
2:1 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຈັ່ງຂ ແນະນ ຳພວກເຈົ້ຳ ເຖິງເລື່ອງກຳນ
ສະເດັດລົງມຳຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ເຖິງກຳນຮ່ວມກັນຂອງເຮົຳທັງຫລຳຍ
ຢູ່ນ ຳເພິ່ນນັ້ນ 
2:2 ຂ ຢ່ຳຟູ້ຳວຕົກໃຈເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນ ເນື່ອງຈຳກຂ່ຳວທີ່ ອຳດ ມຳ ໂດຍທຳງວິນ-
ຍຳນ ທຳງຄົນເວົ້ຳ ຫລື ທຳງຈົດໝຳຍ ທີ່ອູ້ຳງວ່ຳມຳຈຳກພວກເຮົຳ ວ່ຳມື້ກຳນສະ-
ເດັດມຳຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ 
2:3 ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຫລອກລວງພວກເຈົ້ຳໃນເລື່ອງນີ້ໂດຍວິທໃີດວິທໜີຶ່ງເລີຍ  ຄືມື້ 
ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ມຳເຖິງ ນອກຈຳກຊິມີກຳນປະຖິ້ມທຳງຄວຳມຈິງ
ກ່ອນ ແລູ້ວເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມຊົ່ວນັ້ນກ ຊິປຳກົດອອກ ແມ່ນເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມພິນຳດ
ນັ້ນເນຳະ 
2:4 ແມ່ນຜູູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນຄວຳມຈິງ ແລູ້ວຍົກຕົວເອງຂຶ້ນໃຫູ້ເໜືອຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ຢູ່ຝ່ຳຍ
ພຣະເຈົ້ຳ ຫລືຢູ່ຝ່ຳຍກຳນນະມັດສະກຳນ ເພິ່ນ  ໂດຍວ່ຳໃນທີ່ສຸດໂຕມັນກ ຊິຂຶ້ນ
ນັ່ງບັນລັງ ຫຳວ່ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງສະ-
ແດງໂຕວ່ຳໂຕເອງເປັນພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຊໍ້ຳ 
2:5 ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຈື່ບໍ້ ວ່ຳຕອນຂູ້ອຍຍັງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ບອກສອນພວກ
ເຈົ້ຳໃນເລື່ອງນີ້ຢູ່ແລູ້ວ 
2:6 ແລູ້ວບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງລິດອ ຳນຳດ ຊຶ່ງພວມຫູ້ຳມຜູູ້ນັ້ນໄວູ້ໃນເວລຳນີ້ ເພື່ອ
ມັນຊິບໍ່ໄດູ້ປຳກົດໂຕກ່ອນເຖິງເວລຳຂອງມັນ 
2:7 ຍູ້ອນວ່ຳ ລິດອ ຳນຳດເລິກລັບອັນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມນັ້ນ ໄດູ້ເລີ່ມ ກິດຈະກຳນ ຢູ່
ແລູ້ວ ພຽງແຕ່ວ່ຳ ທ່ຳນຜູູ້ນັ້ນທີ່ພວມຫູ້ຳມມັນໄວູ້ໃນເວລຳນີ້ກ ຍັງຊິຫູ້ຳມມັນໄວູ້ຢູ່
ຈົນກວ່ຳທ່ຳນຜູູ້ນັ້ນຊິສະເດັດຂຶ້ນຈຳກໄປ 
2:8 ແລູ້ວໃນເວລຳນັ້ນ ເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມນັ້ນຊິປຳກົດໂຕອອກ ແມ່ນ
ຜູູ້ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊິຈັດກຳນໃຫູ້ພິນຳດໂດຍລົມຫຳຍໃຈສິ້ນສຸດຈຳກປຳກ
ຂອງເພິ່ນ ພູ້ອມທັງທ ຳລຳຍມັນໂດຍແສງລັດສະໝີຂອງເພິ່ນ ຕອນເພິ່ນສະເດັດ
ກັບມຳນັ້ນ 
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2:9 ແລູ້ວກຳນປຳກົດຂອງເຈົ້ຳແຫ່ງຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມນັ້ນ ຊິເປັນໄປຕຳມ ກິດ-
ຈະກຳນ ຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ ໂດຍກຳນສະແດງອ ຳນຳດອິດທິລິດຂອງມັນ ຄື
ສະແດງອັດສະຈັນອັນເປັນຕຳງຶດ ພູ້ອມທັງກຳນຫລອກລວງ ຕ່ຳງໆ 
2:10 ພູ້ອມທັງມີອຸບຳຍເລູ້ຫລ່ຽມອັນບໍ່ເປັນທ ຳ ເປັນແນວຫລອກລວງຕ່ຳງໆ ນຳນຳ  
ເຮັດນ ຳຄົນທັງຫລຳຍທີ່ພວມຊິພິນຳດໄປ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຮັກຄວຳມຈິງ ເພື່ອເຂົຳ 
ອຳດ ຊິລອດພົ້ນໄດູ້ 
2:11 ແລູ້ວຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ພຣະເຈົ້ຳຊິສົ່ງແນວລຸ່ມຫລົງໃຫູ້ສະກົດຈິດພວກເຂົຳ 
ເພື່ອໃຫູ້ເຂົຳຫລົງເຊື່ອໃນແນວປອມ 
2:12 ເພື່ອພວກເຂົຳທັງຫລຳຍຊິຢູ່ໃຕູ້ກຳນພິພຳກສຳກັນໝົດ ຄືຄູ່ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ
ໃນຄວຳມຈິງ ແຕ່ຍິນດີໃນທຳງອະທ ຳ 
2:13 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຈັ່ງຂອບໃຈອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຢູ່ສະເ
ໝີ ທີ່ພວກເຈົ້ຳເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງເພິ່ນ ຄືຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້-
ເລືອກໄວູ້ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊິລອດພົ້ນບຳບໂດຍກຳນຊ ຳລະໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດ ດີພູ້ອມ
ໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ  ກັບໂດຍກຳນເຊື່ອວຳງໃຈໃນຄວຳມຈິງ 
2:14 ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳໂດຍທຳງຂ່ຳວປະເສີດຂອງພວກເຮົຳປະ-
ກຳດ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມສະຫງ່ຳຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງ
ຄົນເຮົຳນັ້ນ 
2:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ໃຫູ້ຢືນຢ່ຳງໝັ້ນຄົງເດີ້ ຖືເອົຳຖືໃນຫລັກຄ ຳ-
ສອນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ມຳແລູ້ວເດີ້ ບໍ່ວ່ຳຊິໂດຍທຳງກຳນສອນ ຫລືທຳງຈົດໝ
ຳຍຂອງເຮົຳ 
2:16 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງເຮົຳ ກັບພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້
ເປັນພໍ່ທີ່ໄດູ້ຮັກແພງຄົນເຮົຳຢ່ຳງຫລຳຍ ຊຶ່ງໃຫູ້ຄວຳມໜຸນໃຈຕະຫລອດໄປເປັນ-
ນິດ ກັບຄວຳມຫວັງດີທີ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍທຳງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງເພິ່ນ 
2:17 ຈັ່ງເລົ້ຳໂລມໃຈພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວຕັ້ງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ໝັ້ນຄົງໃນທຳງຄວຳມເວົ້ຳຈຳ
ອັນດີງຳມ ກັບທຳງກຳນງຳນໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 



2 ເທຊະໂລນິກ  638 

2 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 3 
3:1 ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຊ່ອຍອະທຖິຳນເພື່ອພວກເຮົຳ ວ່ຳ 
ພຣະຄ ຳ ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊິໄດູ້ແຜ່ອອກໄປໂດຍໄວຢ່ຳງສະດວກ ກັບຊິ
ໄດູ້ຮັບກຽດ ຄືຈັ່ງໄດູ້ເປັນໄປໃນໝູ່ພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 
3:2 ແລູ້ວຊ່ອຍອະທິຖຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອພວກເຮົຳນ ຳ ໃຫູ້ພົ້ນຈຳກພວກຄົນອັນ-
ທະພຳນກັບຄົນຊົ່ວ ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອ 
3:3 ແຕ່ວ່ຳ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳສັດຊື່ ຊຶ່ງເພິ່ນຊິຕັ້ງພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ໝັ້ນຄົງ ກັບປົກ-
ປູ້ອງພວກເຈົ້ຳໄວູ້ໃຫູ້ພົ້ນຈຳກພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ 
3:4 ຊຶ່ງພວກເຮົຳມີຄວຳມໝັ້ນໃຈໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຖິງພວກເຈົ້ຳ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳ
ພວມເຮັດຕຳມແນວທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກສອນໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ ແລູ້ວໝັ່ນໃຈວ່ຳຊິເຮັດ
ຕໍ່ໄປອີກ 
3:5 ແລູ້ວບັດນີ້ ຂ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳທີ່ຊິນ ຳຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳໃນທຳງຄວຳມ
ຮັກແພງຂອງເພິ່ນ ກັບໃນທຳງຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນ ຳ 
3:6 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຮົຳຂ ບອກພວກເຈົ້ຳໃນພຣະນຳມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົ້ຳຂອງຄົນເຮົຳ ວ່ຳ ໃຫູ້ຖອນໂຕອອກຈຳກພີ່ນູ້ອງທີ່ໃຊູ້ຊີວິດໃນ
ທຳງບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ໃຫູ້ຄົບກັບເຂົຳ ຄືຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຕຳມຫລັກຄ ຳສອນທີ່ເຂົຳໄດູ້ຮັບ
ໄວູ້ຈຳກພວກເຮົຳມຳແລູ້ວນັ້ນ 
3:7 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເອງກ ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ຄວນຊິເຮັດຕຳມແບບຢ່ຳງຂອງພວກເຮົຳ 
ຄືພວກເຮົຳບໍ່ເຄີຍໃຊູ້ຊີວິດຕຳມທຳງແນວບໍ່ແມ່ນ ຕອນຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ 
3:8 ແລູ້ວພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ກິນເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນຂອງຜູູ້ໃດຢ່ຳງບໍ່ມີລຳຄຳ ແຕ່ໄດູ້ອອກ-
ເຮື່ອອອກແຮງ ເຮັດວຽກເຮັດງຳນໝົດມື້ໝົດຄືນ ເພື່ອຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນພຳລະຕໍ່ຜູູ້ໃດຜູູ້
ໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳເລີຍ 
3:9 ບໍ່ແມ່ນວ່ຳພວກເຮົຳບໍ່ມີສິດທີ່ຊິຮຽກຮູ້ອງເອົຳອີຫຍັງ ແຕ່ວ່ຳພວກເຮົຳໄດູ້ເຮັດ
ຈັ່ງຊີ້ເພື່ອເປັນແບບຢ່ຳງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຮັດຕຳມພວກເຮົຳ 
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3:10 ຄືແມ່ນແຕ່ຕອນພວກເຮຳົຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ພວກເຮົຳກ ຍັງບອກສອນພວກ
ເຈົ້ຳແນວນີ້ຢູ່ແລູ້ວ ວ່ຳຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ຍອມເຮັດວຽກເຮັດງຳນ ຢ່ຳສູ່ໃຫູ້ເຂົຳກິນກ ແລູ້ວ
ກັນ 
3:11 ຄືພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນມຳແລູ້ວວ່ຳ ມຜູີູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳພວມໃຊູ້ຊີວິດຢ່ຳງຄົນ
ຂີ້ຄູ້ຳນ ບໍ່ມີລະບຽບວໄິນໃນກຳນເຮັດວຽກເຮັດງຳນເລີຍ ແຕ່ເປັນຄົນເຈົ້ຳກີ້ເຈົ້ຳ-
ກຳນ ມັກໄປຫຍຸູ້ງກັບທຸລະຂອງຄົນອື່ນໆ 
3:12 ສ ຳລັບຄົນຈັ່ງຊີ້ ພວກເຮຳົຂ ເຕືອນສະຕິ ສັ່ງໄວູ້ໂດຍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງຄົນເຮົຳວ່ຳ ໃຫູ້ເຂົຳຍອມເຮັດວຽກເຮັດງຳນດູ້ວຍຄວຳມງຽບສະຫງົບ ແລູ້ວ
ກິນເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນຂອງໂຕເອງ 
3:13 ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຢ່ຳສູ່ເມື່ອຍລູ້ຳໃນກຳນເຮັດດີ 
3:14 ແລູ້ວຄັ່ນມີຜູູ້ໃດບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳໃນຈົດໝຳຍນີ້ ກ ໃຫູ້ຈ ຳຜູູ້ນັ້ນ
ໄວູ້ ແລູ້ວຢ່ຳຄົບຫຳກັບເຂົຳເລີຍເດີ້ ເພື່ອເຂົຳຊິອັບອຳຍຮູູ້ເມື່ອໂຕ 
3:15 ແຕ່ຢ່ຳຖືວ່ຳເຂົຳເປັນສັດຕູເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້ເຕືອນສະຕິເຂົຳຢ່ຳງເປັນພີ່ນູ້ອງກັນເດີ້ 
3:16 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແຫ່ງສັນຕິພຳບ ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມສະ-
ຫງົບສຸກໃນໝົດຄູ່ທຳງຢູ່ສະເໝີ ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກ
ເຈົ້ຳຄູ່ຄົນເດີ້ 
3:17 ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ ໄດູ້ລົງຂຽນຄ ຳຄ ຳນັບນີ້ດູ້ວຍລຳຍມືຂອງຂູ້ອຍເອງ ຊຶ່ງເປັນ
ເຄື່ອງໝຳຍໃນຈົດໝຳຍຄູ່ສະບັບທີ່ບົ່ງບອກວ່ຳຂູ້ອຍເປັນຜູູ້ຂຽນ 
3:18 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງຄົນເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບ
ພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເຖີ້ນ ອຳເມນ 

1 ຕີໂມທຽວ 
1 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ  ທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ທີ່ໃຫູ້ຄວຳມລອດພົ້ນໃຫູ້ຄົນ
ເຮົຳຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນຄວຳມຫວັງອັນ
ໝັ້ນຄົງຂອງຄົນເຮົຳນ ຳ 



1 ຕີໂມທຽວ  640 
1:2 ເຖິງ  ຕີໂມທຽວ  ລູກຂູ້ອຍເອງທຳງຄວຳມເຊື່ອ ຂ ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ຄວຳມ
ເມດຕຳ ກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຈຳກພຣະເຢຊູຄຣິດ-
ເຈົ້ຳຂອງຄົນເຮົຳ  ດ າລົງຢ ່ກັບເຈົ້າເດີ້ 
1:3 ຄືຕຳມທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ສັ່ງກຳນໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳຕອນຂູ້ອຍໄປເຂດ ມຳເກໂດເນຍ ນັ້ນ ໃຫູ້
ເຈົ້ຳຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ ໄວູ້ກ່ອນເດີ້ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິໄດູ້ສັ່ງຫູ້ຳມຜູູ້ລຳງຄົນຢູ່ນັ້ນ ບໍ່ໃຫູ້
ເຂົຳສອນເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອແນວອື່ນໆ ອີກຕໍ່ໄປ 
1:4 ກັບບໍ່ໃຫູ້ເຂົຳສົນໃຈໃນເລື່ອງນິຍຳຍຕ່ຳງໆ ກັບເລື່ອງລຳຍຊື່ວົງຕະກູນຍຳວໆ 
ອັນບໍ່ຮູູ້ຈັກຈົບ ຊຶ່ງແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ເກີດກຳນໂຕູ້ຖຽງກັນ ແທນທີ່ຊິສົ່ງເສີມຄວຳມເຊື່ອ
ຂອງພີ່ນູ້ອງ ອັນເປັນທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
1:5 ຄືຈຸດເປົ້ຳໝຳຍຂອງກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ຄື ໃຫູ້ມີຄວຳມຮັກຈຳກໃຈບ ລິ-
ສຸດ ມີຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຜ່ອງໃສດີ ກັບມີຄວຳມເຊື່ອຢ່ຳງນໍ້ຳໃສໃຈຈິງ 
1:6 ຊຶ່ງຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຫລົງທຳງໄປແລູ້ວ ຫັນອອກໄປ ເວົ້ຳແຕ່ແນວມັນບໍ່ແມ່ນ 
1:7 ຄືໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົຳຢຳກເປັນຄູສອນກົດບັນຍັດ ເຂົຳກ ຍັງຮູູ້ເທົ່ຳບໍ່ເຖິງສະ-
ພຳບກຳນ ໃນແນວທີ່ເຂົຳຢືນຢັນໄວູ້ນັ້ນ 
1:8 ແຕ່ພວກເຮົຳຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ກົດບັນຍັດນັ້ນກ ດີໝົດຄູ່ຂໍ້ ຄັ່ນຊິຮູູ້ຈັກກຳນໃຊູ້ໃຫູ້ຖືກຕູ້ອງ 
1:9 ໂດຍຮູູ້ກັນແລູ້ວວ່ຳ ກົດບັນຍັດນັ້ນບໍ່ມີໄວູ້ສ ຳລັບຄົນຊອບທ ຳດີພູ້ອມ  ແຕ່ມີໄວູ້
ສ ຳລັບຄົນນອກກົດເກນ ຄົນດື້ດູ້ຳນບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ ຄົນໝິ່ນປະມຳດພຣະເຈົ້ຳ ຄົນ
ຂີ້ບຳບ ຄົນບໍ່ບ ລິສຸດ ຄົນຫຍຳບຄຳຍ ຄົນຂູ້ຳພໍ່ຂູ້ຳແມ່ ຄົນຂູ້ຳເພື່ອນມະນຸດ 
1:10 ແລູ້ວສ ຳລັບຄົນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມທີ່ຄູ້ຳປະເວນີ ຄົນທີ່ສົມສູ່ຣ່ວມເພດດຽວກັນ 
ຄົນຜູູ້ຮູ້ຳຍລັກຄົນ ຄົນຄູ້ຳຂຳຍຂູ້ຳທຳດ ຄົນຂີ້ຕົວະ ຄົນໃຫູ້ຄ ຳພະຍຳນເທັດ ກັບ
ພວກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັນກັບຫລັກຄວຳມເຊື່ອທີ່ຖືກຕູ້ອງ 
1:11 ອັນນີ້ກ ເປັນຕຳມຂ່ຳວປະເສີດອັນປະກອບດູ້ວຍຄວຳມສະຫງ່ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຜູູ້ມີກຽດ ທີ່ໄດູ້ມອບ ໝຳຍໄວູ້ກັບຂູ້ອຍນີ້ 
1:12 ແລູ້ວຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໃຫູ້
ກ ຳລັງຂູ້ອຍ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນຖືວ່ຳຂູ້ອຍເປັນຄົນສັດຊື່ພັກດີ ຈັ່ງໄດູ້ຕັ້ງຂູ້ອຍໄວູ້ໃຫູ້-
ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ 
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1:13 ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍເຄີຍເປັນຄົນໝິ່ນປະມຳດ ຄົນຂົ່ມເຫງທ ຳລຳຍ ຄົນຜະຫຍອງ
ອວດດີ ແຕ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບຄວຳມເມດຕຳປຳນິຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍໄດູ້ເຮັດ
ຢ່ຳງໂງ່ໆ ບໍ່ມີຄວຳມເຊື່ອ 
1:14 ແຕ່ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳໄດູ້ສະແດງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຢ່ຳງເຫລືອ-
ລົ້ນໃຫູ້ກັບໂຕຂູ້ອຍ ພູ້ອມທງັຄວຳມເຊື່ອກັບຄວຳມຮັກທີ່ມີຢູ່ໃນອົງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  
1:15 ຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ກ ເປັນຄ ຳສັດຈິງ ແລູ້ວກ ເປັນທີ່ສົມຄວນຍອມຮັບໄວູ້ ວ່ຳ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ ໄດູ້ສະເດັດເຂົ້ຳມຳໃນໂລກເພື່ອຊິໂປດເມດຕຳຄົນບຳບໃຫູ້ລອດພົ້ນ ຊຶ່ງ
ຂູ້ອຍນີ້ເປັນ ບາບ ໂຕເອກ 
1:16 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບຄວຳມເມດຕຳ ເພື່ອວ່ຳ ພຣະເຢ-
ຊູຄຣິດ ຊິໄດູ້ສະແດງຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນຄູ່ຢ່ຳງຂອງເພິ່ນໄວູ້ໃນໂຕຂູ້ອຍ
ກ່ອນ ເພື່ອເປັນແບບຢ່ຳງຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍ ທີ່ຊິຮັບເຊື່ອໃນເພິ່ນພຳຍຫລັງ ຈັ່ງໄດູ້
ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
1:17 ບັດນີ້ ຂ ພຣະກຽດກັບສັກສີຈົ່ງມີແດ່ ພຣະມະຫຳກະສັດ  ຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ຕະ-
ຫລອດກຳນເປັນນິດຊຶ່ງບໍ່ຮູູ້ຈັກຕຳຍ ຜູູ້ທີ່ຕຳບໍ່ເຫັນ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳທີ່ມີພຣະປັນ-
ຍຳແຕ່ອົງດຽວ ມບີຳລະມີ ມີສະຫງ່ຳລຳສີ ສືບໆ ໄປຕະຫລອດໄປເປັນນິດ  ອຳ-
ເມນ 
1:18  ຕີໂມທຽວ ລູກເອີຍ ຄ ຳສັ່ງນີ້ຂູ້ອຍມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບເຈົ້ຳຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍທີ່ມີໄວູ້
ກ່ອນມຳເຖິງເຈົ້ຳ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຮັດສົງຄຳມຝ່ຳຍວິນຍຳນໄດູ້ດີ ຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍ
ນັ້ນ 
1:19 ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ດູ້ວຍຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບອັນຜ່ອງໃສດີ ຊຶ່ງຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ປົດ
ຖິ້ມ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດຄວຳມເຊື່ອຂອງເຂົຳຈັ່ງພັງທະລຳຍຄືເຮືອແຕກຈົມລົງ 
1:20 ຊຶ່ງໃນພວກນີ້ກ ມີ  ຮີເມນຳໂຢ  ກັບ  ອຳເລັກຊັນໂດ  ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມອບໄວູ້ກັບ
ພະຍຳມຳນຊຳຕຳນແລູ້ວ ເພື່ອຊິເປັນບົດຮຽນບໍ່ໃຫູ້ເຂົຳໝິ່ນປະມຳດທ ຳລຳຍຕໍ່ໄປ
ອີກ 
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1 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ກ່ອນແນວອື່ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງແນະນ ຳໃຫູ້ວິ່ງວອນ ອະທຖິຳນ ກັບຂ ຮູ້ອງເພື່ອ
ໝົດຄູ່ຄົນ ພູ້ອມທັງຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
2:2 ໂດຍສະເພຳະເພື່ອກະສັດກັບຜູູ້ມີອ ຳນຳດຄູ່ຄົນ ເພື່ອວ່ຳບູ້ຳນເມືອງພວກເຮົຳຊິ
ໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ຢ່ຳງງຽບສະຫງົບ ໃນທຳງບ ລິສຸດດີງຳມ ເປັນທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
2:3 ຄືອັນນີ້ກ ເປັນທີ່ດີງຳມ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດ
ຂອງຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍ 
2:4 ຜູູ້ເພິ່ນປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນລອດພົ້ນ ກັບມຳຮູູ້ຈັກເຖິງເລື່ອງຄວຳມ-
ຈິງ 
2:5 ໂດຍວ່ຳ ມພີຣະເຈົ້ຳທ່ຽງແທູ້ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ກັບມີຄົນກຳງລະຫວ່ຳງພຣະເຈົ້ຳກັບ
ມະນຸດສະຊຳດແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້ມຳຮັບສະພຳບເປັນມະນຸດ 
2:6 ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ອຸທີດຊີວິດຂອງເພິ່ນມຳເປັນເຄື່ອງບູຊຳ ເພື່ອໄຖ່ຄົນໝົດທັງປວງ ຊຶ່ງ
ເຫດກຳນນີ້ໄດູ້ປຳກົດ ເຖິງມີກຳນເປັນພະຍຳນໃນເວລຳອັນເໝຳະສົມ 
2:7 ຊຶ່ງວ່ຳ ຂູ້ອຍນີ້ ໄດູ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູູ້ປະກຳດ ເປັນທູດພິເສດ ກັບເປັນ
ຄູສອນຄົນຕ່ຳງຊຳດ ໃນເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອກັບຄວຳມຈິງ ທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ກ ແມ່ນ
ຄວຳມຈິງໃນ ພຣະຄຣິດ ໝົດ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຕົວະ 
2:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫູ້ຜູູ້ຊຳຍຢູ່ຄູ່ໝູ້ອງອະທຖິຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ຍົກ
ມືບ ລິສຸດຜ່ອງແຜູ້ວ ຕໍ່ໜູ້າເພິ່ນ  ໂດຍບໍ່ມີກຳນຄຽດຮູ້ຳຍຫລືກຳນສົງໄສເລີຍ 
2:9 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ໃຫູ້ພວກແມຍິ່ງແຕ່ງໂຕສຸພຳບຮຽບຮູ້ອຍ ໂດຍອຳໄສ
ຄວຳມເໝຳະສົມ ສະຫງ່ຽມ ຈຽມຕົວເປັນເຄື່ອງປະດັບ ຮູູ້ຈັກກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ 
ບໍ່ແມ່ນອຳໄສກຳນເປຍຜົມ ຫລືເຄື່ອງເງິນທອງໄຂ່ມຸກ ຫລືພວກເສື້ອຜູ້ຳລຳຄຳ
ແພງໆ 
2:10 ຄື ສ ຳລັບຍິງທີ່ປະກຳດຊີວິດວ່ຳເປັນທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ຄວນຊິປະດັບ
ຊີວິດຂອງໂຕໂດຍກຳນກະທ ຳອັນດີງຳມ 
2:11 ສ ຳລັບພວກແມຍິ່ງ ກ ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ດູ້ວຍຄວຳມງຽບສະຫງົບ ອ່ອນນູ້ອມໃນຄູ່ຢ່ຳງ 



643  1 ຕີໂມທຽວ 
2:12 ແລູ້ວຂູ້ອຍບໍ່ອະນຸຍຳດໃຫູ້ແມຍິ່ງສັ່ງສອນ ຫລືມີອ ຳນຳດໃດໆ ເໜືອຜູູ້ຊຳຍ ໃນ
ດູ້ານຄວາມເຊື່ອ  ແຕ່ໃຫູ້ມີໃຈ ອ່ອນນູ້ອມ ງຽບສະຫງົບເດີ້ 
2:13 ຄື ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງ  ອຳດັມ   ຜ ູ້ເປັນພໍ່ມະນ ດ  ໄວູ້ກ່ອນ ແລູ້ວຈັ່ງສູ້ຳງ ນຳງ 
ເອວຳ   ຜ ູ້ເປັນແມເ່ດີມມະນ ດ  ມຳນ ຳຫລັງ 
2:14 ຄືຝ່ຳຍ ອຳດັມ   ລຳວ ບໍ່ໄດູ້ຫລົງຜິດໃນກຳນຫລອກລວງ ແຕ່ວ່ຳແມ່ຍິງນັ້ນ 
ເປັນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຫລົງຜິດລ່ວງລະເມີດໄປໃນກຳນຫລອກລວງ 
2:15 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພວກແມ່ຍິງກ ຍັງຊິລອດໄດູ້ໃນຍຳມອອກລູກ ຄັ່ນເຂົຳຕັ້ງໂຕຢູ່
ສະເໝີໃນຄວຳມເຊື່ອ ໃນຄວຳມຮັກ ກັບໃນຄວຳມບ ລິສຸດ ດູ້ວຍຄວຳມສະຫງ່ຽມ
ຈຽມຕົວ 

1 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 3 
3:1 ຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ເປັນຄ ຳສັດຈິງ ຄືຄັ່ນວ່ຳ ຜູູ້ຊຳຍຄົນໃດປຳດຖະໜຳຢຳກເປັນຜູູ້ເບິ່ງ-
ແຍງ ໃນກ ່ມຜ ູ້ເຊື່ອ  ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ປຳດຖະໜຳກຳນງຳນດີ 
3:2 ຜູູ້ເບິ່ງແຍງນັ້ນ ຕູ້ອງບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ມໃີຈໃຫູ້ເມຍຜູູ້ດຽວ ເປັນຄົນຮູູ້ຈັກຄວບ
ຄຸມໂຕເອງ ເປັນຄົນມີສະຕິຮູູ້ຈັກປະມຳນໂຕ ເປັນຄົນມີກຳນປະພຶດຮຽບຮູ້ອຍດີ 
ເປັນຄົນມັກຕູ້ອນຮັບແຂກ ສຳມຳດເປັນຄູສອນໄດູ້ 
3:3 ເປັນຄົນບໍ່ຕິດເຫລົ້ຳອະງ ນ່ ບໍ່ເປັນຄົນນັກເລງຫົວໄມູ້ ບໍ່ເປັນຄົນເຫັນແກ່ເງິນແກ່
ໄດູ້ ແຕ່ວ່ຳເປັນຄົນອ່ອນສຸພຳບ ບໍ່ເປັນຄົນມັກຫຳເລື່ອງອຳລະວຳດ 
3:4 ເປັນຄົນຮູູ້ຈັກປົກຄອງເຮືອນຂອງໂຕເອງໃຫູ້ຮຽບຮູ້ອຍດີງຳມ ມລູີກເຕົ້ຳທີ່ຮູູ້ຈັກ
ເຊື່ອຟັງດູ້ວຍຄວຳມສະຫງ່ຳຜ່ຳເຜີຍ 
3:5 (ຄື ຄັ່ນວ່ຳຜູູ້ຊຳຍຄົນໃດບໍ່ຮູູ້ຈັກກຳນປົກຄອງເຮືອນຂອງໂຕເອງ ເຂົຳກ ຊິເບິ່ງ-
ແຍງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັ່ງໃດ) 
3:6 ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນຄົນເຊື່ອໃໝ່ໆ   ບໍ່ຊັ້ນເຂົຳ ອຳດ ຊິເກີດກຳນຈອງຫອງຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວ
ຊິລົ້ມລົງຕົກຢູ່ໃນສະພຳບກຳນຕັດສິນຄືກັນກັບພະຍຳມຳນຊຳຕຳນນັ້ນເອງ 
3:7 ຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງມີຊື່ສຽງດີກັບຄົນພຳຍນອກນ ຳ ເພື່ອ
ເຂົຳຊິບໍ່ຖືກຕິຕຽນເວົ້ຳໃສ່ ຈັ່ງຕົກຢູ່ໃນກັບດັກຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ 
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3:8 ແລູ້ວເຊັ່ນກັນ ຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດທີ່ຊິເປັນຜູູ້ຊ່ອຍງຳນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ກ ຕູ້ອງເປັນຄົນມີນິ-
ໄສຄວນນັບຖື ເວົ້ຳແຕ່ແນວຈິງໃຈ ບໍ່ເປັນຄົນສອງລີ້ນ ບໍ່ເປັນຄົນຕິດເຫລົ້ຳອະງ ່ນ 
ບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ໂລບເງິນເຫັນແກ່ໄດູ້ 
3:9 ແຕ່ເປັນຄົນຖືເອົຳຖືໃນຂໍ້ລໍ້ຳເລິກຂອງຄວຳມເຊື່ອ ມີຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບສະ-
ອຳດຜ່ອງໃສ 
3:10 ແລູ້ວຄົນໝູ່ນີ້ກ ໃຫູ້ພິສູດເບິ່ງກ່ອນ ຈັ່ງຊິປ່ອຍມືໃຫູ້ຮບັໃຊູ້ງຳນຜູູ້ຊ່ອຍ ຄັ່ນເຫັນ
ວ່ຳບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ 
3:11 ຝ່ຳຍເມຍຂອງເຂົຳກ ຄືກັນ ຕູ້ອງເປັນຄົນມີນິໄສຄວນນັບຖື ບໍ່ເປັນຄົນໃສ່ຮູ້ຳຍ
ທຳສີ ແຕ່ວ່ຳເປັນ ຍິງທີ່ມີສະຕິອູ້ອມຄອບ ຮູູ້ຈັກກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ ສັດຊື່ເຊື່ອ
ໃຈໄດູ້ໃນໝົດຄູ່ແນວ 
3:12 ແລູ້ວໃຫູ້ຜູູ້ຊ່ອຍງຳນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ມີໃຈໃຫູ້ເມຍຜູູ້ດຽວ ຮູູ້ຈັກຝຶກສອນລູກເຕົ້ຳ 
ປົກຄອງເຮືອນຂອງໂຕເອງໃຫູ້ຮຽບຮູ້ອຍດີ 
3:13 ຄືຜູູ້ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊູ້ງຳນຜູູ້ຊ່ອຍໄດູ້ດີ ກ ໄດູ້ຖຳນະດີງຳມໃຫູ້ໂຕເອງ ມີໃຈກູ້ຳ
ຫລຳຍໃນທຳງຄວຳມເຊື່ອ ຊຶ່ງຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
3:14 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ຂູ້ອຍຂຽນຝຳກມຳຍັງເຈົ້ຳໄວູ້ກ່ອນ ຫວັງວ່ຳຊິໄດູ້ມຳຫຳໃນ
ໄວໆ ນີ້ 
3:15 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳຂູ້ອຍມຳຊູ້ຳ ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນແນວນີ້ກ ເພື່ອເຈົ້ຳຊິຮູູ້ວ່ຳຄວນຊິປະຕິ-
ບັດໂຕແບບໃດຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດ ຳ-
ລົງຢູ່ ຊຶ່ງເປັນຫລັກເປັນພື້ນຖຳນແຫ່ງຄວຳມຈິງ 
3:16 ຄື ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນວ່ຳ ຂໍ້ລໍ້ຳເລິກເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳກ ວິເສດຢ່ຳງຍິ່ງ ຊຶ່ງ
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະເດັດລົງມຳຮັບສະພຳບມີເນື້ອໜັງເປັນຄົນ  ພິສູດວ່ຳເປັນຜູູ້ຊອບ-
ທ ຳໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ໝູ່ເທວະທູດໄດູ້ເຫັນ ແລູ້ວໄດູ້ຮັບກຳນປະກຳດຕໍ່ຄົນ
ຕ່ຳງຊຳດ ມີຄົນໄດູ້ຮັບເຊື່ອໃນໂລກ ແລູ້ວເພິ່ນຖືກຮັບຂຶ້ນສູ່ຄວຳມສະຫງ່ຳອັນຮຸ່ງ-
ເຮືອງ 
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1 ຕີໂມທຽວ ບົດທ ີ4 
4:1 ໃນບັດນີ້  ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ຢ່ຳງຊັດເຈນວ່ຳ ໃນອະນຳຄົດທຳງໜູ້ຳຊິມີ
ຜູູ້ລຳງຄົນຫລົງຈຳກທຳງຄວຳມເຊື່ອ ຫັນໄປຫລົງເຊື່ອພວກວິນຍຳນທີ່ຫລອກ-
ລວງ ກັບຄ ຳສອນຂອງພວກ ພະຍຳມຳນ  
4:2 ແມ່ນພວກນັ້ນ ທີ່ເວົ້ຳຄວຳມບໍ່ຈິງຢ່ຳງໜູ້ຳໄຫວູ້ຫລັງຫລອກ ຄືຈິດສ ຳນຶກຜິດ-
ຊອບຂອງເຂົຳຖືກດຳດດູ້ວຍເຫລັກຮູ້ອນໆ 
4:3 ພວກນີ້ສອນຫູ້ຳມບໍ່ໃຫູ້ແຕ່ງງຳນ ກັບສັ່ງໃຫູ້ຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫູ້ກິນອຳຫຳນລຳງແນວ 
ຊຶ່ງເປັນອຳຫຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງໄວູ້ ເພື່ອໃຫູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອແລູ້ວຮູູ້ຈັກຄວຳມຈິງ ຈັ່ງ
ຮັບກິນໂດຍກຳນຂອບໃຈ 
4:4 ຄື ຄູ່ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງໄວູ້ກ ດີງຳມໝົດ ບໍ່ຕູ້ອງປະຕິເສດເວັ້ນໄວູ້ຈັກແນວ 
ຄັ່ນຮັບເອົຳໂດຍກຳນຂອບໃຈ 
4:5 ຄືແນວກິນນັ້ນໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະໃຫູ້ບ ລິສຸດ ໂດຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກັບ
ກຳນອະທິຖຳນ 
4:6 ຄັ່ນເຈົ້ຳແນະນ ຳພີ່ນູ້ອງໃນຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ເຈົ້ຳກ ຊິເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ດີຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ໄດູ້ຮັບກຳນລູ້ຽງຈະເລີນດູ້ວຍ ພຣະຄ ຳ ແຫ່ງຄວຳມເຊື່ອ ກັບ
ດູ້ວຍຫລັກຄ ຳສອນທີ່ດີ ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ເອົຳໃຈໃສ່ຢ່ຳງຈິງຈັງ 
4:7 ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ປະຕິເສດນິທຳນອັນບໍ່ເປັນສຳລະ ກັບຄວຳມເຊື່ອຖືແປກໆ ຂອງຍິງ
ຊະລຳເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ຝຶກຝົນຊີວິດຂອງໂຕເອງໃນທຳງທີ່ໃຫູ້ກຽດພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
4:8 ໂດຍວ່ຳ ກຳນຝຶກຝົນອອກກ ຳລັງທຳງກຳຍກ ໄດູ້ກ ຳໄລແດ່ ແຕ່ກຳນຝຶກຝົນໃນ
ທຳງທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳກ ໄດູ້ປຽບໃນໝົດຄູ່ທຳງ ຕຳມຄ ຳສັນຍຳທີ່ວ່ຳ ຊິໄດູ້
ເປັນປະໂຫຍດທັງໃນຊີວິດປະຈຸບັນ ກັບໃນອະນຳຄົດທີ່ຊິມຳ 
4:9 ຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ເປັນຄ ຳສັດຈິງ ແລູ້ວສົມຄວນຊິເປັນທີ່ຍອມຮັບໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 
4:10 ຄືວ່ຳ ໂດຍເຫດນີ້ພວກເຮົຳໄດູ້ເຮັດງຳນຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງທົນເອົຳຕໍ່
ກຳນດູໝິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຮຳົຫຳກໍ່ຫວັງໃນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ ຜູູ້ຊຶ່ງເປັນທີ່
ລອດພົ້ນຂອງຄົນທັງປວງ ໂດຍສະເພຳະຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຮັບເຊື່ອ 
4:11 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ສັ່ງສອນໃຫູ້ດີເດີ້ 
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4:12 ແລູ້ວຢ່ຳຍອມໃຫູ້ຜູູ້ໃດດູໝິ່ນເຈົ້ຳຍູ້ອນອຳຍຸໜຸ່ມເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ເຈົ້ຳເປັນແບບຢ່ຳງ
ຕໍ່ຜູູ້ເຊື່ອ ໃນດູ້ຳນຄ ຳເວົ້ຳຄ ຳຈຳ ກຳນປະພຶດຄວຳມເປັນຢູ່ ຄວຳມຮັກ ນິໄສໃຈຄ  
ຄວຳມເຊື່ອ ກັບຄວຳມບ ລິສຸດ 
4:13 ແລູ້ວໃຫູ້ເອົຳໃຈໃສ່ເດີ້ ໃນກຳນອ່ຳນ ພຣະຄ ຳ ຮ່ວມກັນຟັງ ໃນກຳນແນະນ ຳ
ໜຸນໃຈ ກັບໃນກຳນບອກສອນ ຈົນກວ່ຳຂູ້ອຍມຳຮອດ 
4:14 ແລູ້ວຢ່ຳເສີຍເມີຍຕໍ່ພົນສະຫວັນພິເສດເດີ້ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນໂຕເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳ
ໄດູ້ໂຜດປະທຳນໃຫູ້ເຈົ້ຳຕຳມຄ ຳທ ຳນຳຍ ຕອນພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍໄ່ດູ້ວຳງມືເຈີມ
ເຈົ້ຳນັ້ນ 
4:15 ໃຫູ້ຈົດຈໍ່ເອົຳໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ເດີ້ ເພື່ອຄວຳມຈະເລີນກູ້ຳວໜູ້ຳຂອງ
ເຈົ້ຳຊິໄດູ້ປຳກົດຕໍ່ໝົດຄູ່ຄົນ 
4:16 ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳລະວັງໂຕເອງກັບຫລັກຄວຳມເຊື່ອໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ໃຫູ້ຢູ່ຄົງເດີມໄວູ້  
ຊຶ່ງກຳນເຮັດຈັ່ງຊີ້ຊິໄດູ້ຮັບຮອງໂຕເຈົ້ຳໄວູ້ ພູ້ອມທັງຄູ່ຄົນທີ່ຮັບຟັງ ໃຫູ້ໝັ້ນຄົງໃນ
ແນວທຳງຄວຳມລອດພົ້ນເດີ້ 

1 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 5 
5:1 ຢ່ຳສູ່ຕິຕຽນພໍ່ເຖົ້ຳ ແຕ່ໃຫູ້ໜຸນໃຈແນະນ ຳເຂົຳສໍ່ຳເປັນພໍ່ເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດນ ຳຜູູ້-
ຊຳຍທີ່ອຳຍຸນູ້ອຍກວ່ຳ ສໍ່ຳເປັນອູ້ຳຍເປັນນູ້ອງກັນ 
5:2 ແລູ້ວສ່ວນພວກແມເ່ຖົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເຮັດນ ຳສໍ່ຳເປັນແມ່ ກັບເຮັດນ ຳພວກຍິງສຳວ
ໂດຍໃຈບ ລິສຸດ ສໍ່ຳເປັນນູ້ອງໆ 
5:3 ແລູ້ວຝ່ຳຍແມູ້ໝູ້ຳຍນັ້ນ ກ ໃຫູ້ກຽດເຂົຳ ຄືຜູູ້ທີ່ເປັນແມູ້ໝູ້ຳຍທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກ
ອີຫລີ 
5:4 ແຕ່ສ ຳລັບແມູ້ໝູ້ຳຍຜູູ້ທີ່ມີລູກມີຫລຳນ ກ ໃຫູ້ລູກຫລຳນນັ້ນຮຽນຝຶກໃນກຳນເຮັດ
ຄຸນງຳມຄວຳມດີໃນເຮືອນເຈົ້ຳຂອງກ່ອນ ຄືໃຫູ້ເຂົຳລູ້ຽງເບິ່ງແມ່ ຊຶ່ງເປັນກຳນໃຫູ້
ກຽດຕອບສະໜອງບຸນຄຸນພໍ່ແມໂ່ຕເອງ ກຳນເຮັດຈັ່ງຊີ້ກ ເປັນກຳນດີ ກັບເປັນທີ່
ຍອມຮັບຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
5:5 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເປັນແມູ້ໝູ້ຳຍອີຫລນີັ້ນ ຖືກປະໄວູ້ຢູ່ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ມແີຕ່ຫຳກໍ່ຫວັງໃນ
ພຣະເຈົ້ຳ ອະທຖິຳນວອນຂ ຕໍ່ເພິ່ນທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນ  ກ ໃຫູ້ຊ່ອຍເຂົາ 
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5:6 ແຕ່ວ່ຳສ ຳລັບແມູ້ໝູ້ຳຍຜູູ້ທີ່ມັກຫຳຢູ່ໃນຄວຳມສະໜຸກສະໜຳນທຳງຝ່ຳຍໂລກ 
ຜູູ້ນັ້ນກ ຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍໄປແລູ້ວທັງໆ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ 
5:7 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ໃຫູ້ສັ່ງສອນບອກກັນໄວູ້ເດີ້ ເພື່ອພວກເຂົຳຊິບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວ
ໄດູ້ 
5:8 ແຕ່ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳຜູູ້ໃດບໍ່ລູ້ຽງເບິ່ງຍຳດພີ່ນູ້ອງ ໂດຍສະເພຳະຄົນໃນເຮືອນເຈົ້ຳ
ຂອງເອງ ຜູູ້ນັ້ນກ ໄດູ້ປະຕິເສດຫລັກຄວຳມເຊື່ອໄປແລູ້ວ ແລູ້ວເຂົຳກ ແຮງຊົ່ວ
ຫລຳຍກວ່ຳຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ຮັບເຊື່ອອີກຊໍ້ຳ 
5:9 ສ່ວນລຳຍຊື່ແມູ້ໝູ້ຳຍນັ້ນ ໃຫູ້ຮັບໄວູ້ແຕ່ຜູູ້ທີ່ມີອຳຍຸບໍ່ຕໍ່ຳກວ່ຳຫົກສິບປີ ທີ່ເຄີຍ
ເປັນເມຍຂອງຜົວຜູູ້ດຽວເທົຳນັ້ນ 
5:10 ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳແມູ້ໝູ້ຳຍນັ້ນເປັນຜູູ້ມີຊື່ສຽງດີ ຄືຄັ່ນເຄີຍເຮັດຄວຳມດີຫລຳຍແນວ 
ເຄີຍລູ້ຽງລູກລູ້ຽງເຕົ້ຳ ເຄີຍຕູ້ອນຮັບແຂກດີ ເຄີຍຮັບໃຊູ້ພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ເຄີຍບັນເທົຳທຸກຊ່ອຍຄົນຕົກທຸກໄດູ້ຍຳກ ກັບເຄີຍປະຕິບັດຕິດຕຳມຄຸນງຳມ
ຄວຳມດີຄູ່ແນວ  ກ ໃຫູ້ຊ່ອຍເຂົາ 
5:11 ແຕ່ວ່ຳຢ່ຳຮັບແມູ້ໝູ້ຳຍທີ່ມີອຳຍຸນູ້ອຍກວ່ຳເດີ້ ຄືບັດຍຳມເຂົຳເກີດຫ່ຳງໆ ຈຳກ 
ພຣະຄຣິດ  ເຂົຳກ ຊິຄຶດຢຳກແຕ່ງງຳນເອົຳຜົວອີກ 
5:12 ແລູ້ວເຂົຳກ ຊິຖືກວ່ຳກ່ຳວຫຳໃສ່ ຍູ້ອນເຂົຳໄດູ້ເສຍສັດຕໍ່ຄວຳມເຊື່ອຖືອັນທ ຳ-
ອິດຂອງເຂົຳ 
5:13 ນອກຈຳກຫັ້ນເຂົຳມັກຊິຂີ້ຄູ້ຳນ ທ່ຽວຫລິ້ນແຕ່ເຮືອນນັ້ນເຮືອນນີ້ ແລູ້ວບໍ່ວ່ຳແຕ່
ຂີ້ຄູ້ຳນ ເຂົຳກ ມັກປຳກບອນນ ຳ ຫຍຸູ້ງແຕ່ເລື່ອງຂອງຜູູ້ອື່ນ ເວົ້ຳພື້ນເວົ້ຳຂວັນແນວ
ທີ່ເຂົຳບໍ່ຄວນເວົ້ຳ 
5:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຈັ່ງແນະນ ຳຢຳກໃຫູ້ພວກແມູ້ໝູ້ຳຍທີ່ມີອຳຍຸນູ້ອຍກວ່ຳ ແຕ່ງເອົຳ
ຜົວໃໝຊ່ະ ຈັ່ງມີລູກມີເຕົ້ຳ ເບິ່ງແຍງເຮືອນໂຕເອງ ເພື່ອຊິບໍ່ເປີດໂອກຳດໃຫູ້ຝ່ຳຍ
ສັດຕູມີແນວເວົ້ຳຂວັນນິນທຳໄດູ້ 
5:15 ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຫັນໄປຕິດຕຳມພະຍຳມຳນຊຳຕຳນໄປແລູ້ວ 
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5:16 ຄັ່ນຜູູ້ເຊື່ອຄົນໃດ ບໍ່ວ່ຳເປັນຍິງຫລືຜູູ້ຊຳຍ ທີ່ມີແມເ່ປັນໝູ້ຳຍ ກ ໃຫູ້ເຂົຳຊ່ອຍ
ບັນເທົຳພຳລະແມຂ່ອງເຂົຳ ຢ່ຳໃຫູ້ເປັນພຳລະຂອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອເດີ້ ເພື່ອຊິໄດູ້ປ່ອຍ
ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃຫູ້ຊ່ອຍບັນເທົຳພຳລະແມູ້ໝູ້ຳຍທີ່ທຸກຍຳກລ ຳບຳກອີຫລ ີ
5:17 ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍທ່ີ່ເບິ່ງແຍງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໄດູ້ດີ ໃຫູ້ຖືວ່ຳຜູູ້ນັ້ນສົມຄວນຊິ
ໄດູ້ຮັບກຽດເປັນສອງເທົ່ຳ ໂດຍສະເພຳະຜູູ້ທີ່ທຸູ້ມເທໃນ ພຣະຄ ຳ  ກັບໃນກຳນ
ບອກສອນ 
5:18 ຄືຕຳມທີ່ມີ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ “ຢ່ຳຄອບປຳກງົວທີ່ຢໍ່ຳນວດເຂົ້ຳໃນລຳນໃຫູ້
ເຈົ້ຳຂອງ” ກັບວ່ຳ “ຄົນງຳນກ ສົມຄວນຊິໄດູ້ຮັບຄ່ຳຈູ້ຳງຂອງໂຕເອງ” 
5:19 ແລູ້ວຢ່ຳຟູ້ຳວເຊື່ອຄ ຳກ່ຳວຫຳຕໍ່ຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຜູູ່້ໃດເລີຍ ນອກຈຳກວ່ຳຊິມີ
ຫັກຖຳນພະຍຳນຈຳກສອງສຳມຄົນທີ່ຮັບຮອງ 
5:20 ສ່ວນຜູູ້ທີ່ເຮັດຜິດບຳບແລູ້ວນັ້ນ ກ ໃຫູ້ວ່ຳກ່ຳວເຂົຳຕໍ່ໜູ້ຳຄົນທັງກຸ່ມ ເພື່ອເປັນ
ໂຕຢ່ຳງໃຫູ້ຄົນອື່ນໆ ມີຄວຳມເຄົຳລົບ 
5:21 ຂູ້ອຍຂ ສັ່ງເຈົ້ຳໄວູ້ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ກັບຕໍ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບຕໍ່ໝູ່ເທວະທູດທີ່-
ພຣະເຈົ້ຳເລຶອກໄວູ້ນັ້ນ ວ່ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳຮັບໃຊູ້ຮັກສຳຂໍ້ຄວຳມແນວໝູນ່ີ້ໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ 
ໂດຍບໍ່ມີກຳນເຂົ້ຳຂູ້ຳງຜູູ້ໃດ ຫລືເຮັດອີຫຍັງດູ້ວຍກຳນລ ຳອຽງເລີຍ 
5:22 ແລູ້ວຢ່ຳຟູ້ຳວວຳງມືເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູູ້ໃດເລີຍ ກ ເພື່ອບໍ່ມີຫຸູ້ນສ່ວນໃນຄວຳມຜິດ-
ບຳບຂອງຜູູ້ອື່ນ ຈັ່ງຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດເດີ້ 
5:23 ແລູ້ວເຈົ້ຳຢ່ຳສູ່ກິນແຕ່ນໍ້ຳບໍ່ອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃຫູ້ໃຊູ້ເຫລົ້ຳອະງ ່ນດອງຈັກນູ້ອຍພ 
ເປັນຢຳຮັກສຳກະເພຳະຂອງເຈົ້ຳ ກັບພະຍຳດປະຈ ຳໂຕຂອງເຈົ້ຳນ ຳເດີ້ 
5:24 ສ່ວນຄວຳມຜິດບຳບຂອງຜູູ້ລຳງຄົນມັກຊິປຳກົດກ່ອນຢ່ຳງຊັດແຈູ້ງ ນ ຳໜູ້ຳ
ເຂົ້ຳສູ່ກຳນຕັດສິນ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ລຳງຄົນ ບຳບຂອງເຂົຳຊິປຳກົດຕຳມຫລັງ 
5:25 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ຄວຳມດີຂອງຜູູ້ລຳງຄົນມັກຊິປຳກົດກ່ອນຢ່ຳງຊັດແຈູ້ງ 
ແຕ່ສ່ວນອີກຜູູ້ລຳງຄົນ ຄວຳມດີຂອງເຂົຳຊິປຳກົດຕຳມຫລັງ ປິດບັງໄວູ້ບໍ່ໄດູ້ 
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1 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 6 
6:1 ສ່ວນຜູູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃຕູ້ແອກກຳນເປັນຄົນໃຊູ້ນັ້ນ ກ ໃຫູ້ຖືວ່ຳນຳຍເຈົ້ຳຂອງສົມຄວນ
ຊິໄດູ້ຮັບກຽດໃນໝົດຄູ່ຢ່ຳງເດີ້ ເພື່ອພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳກັບຫລັກຄວຳມເຊື່ອ
ຂອງເພິ່ນ ຊິບໍ່ຖືກໝິ່ນປະມຳດ 
6:2 ແລູ້ວສ່ວນຄົນໃຊູ້ຜູູ້ມີນຳຍທີ່ຮັບເຊື່ອແລູ້ວ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ເຂົຳດູໝິ່ນນຳຍເຈົ້ຳຂອງເດີ້ 
ຍູ້ອນວ່ຳນຳຍຂອງເຂົຳກ ເປັນພີ່ນູ້ອງ ໃນພຣະເຈົ້າ  ແຕ່ໃຫູ້ຜູູ້ເປັນຄົນໃຊູ້ຮັບໃຊູ້
ນຳຍດີກວ່ຳ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ ເປັນພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກນ ຳກັນ ຂໍ້ຄວຳມ
ແນວໝູນ່ີ້ກ ໃຫູ້ສັ່ງສອນແນະນ ຳໜຸນໃຈໄວູ້ເດີ້ 
6:3 ຄັ່ນແມ່ນວ່ຳ ຄົນຜູູ້ໃດສອນແນວອື່ນທີ່ຂັດກັນໄປຈຳກຂໍ້ຄວຳມແນວໝູນ່ີ້ ແລູ້ວ
ບໍ່ຍອມຮັບໃນຄ ຳສອນອັນມີເຫດມີຜົນ ຊຶ່ງເປັນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງພວກເຮົຳ ກັບເປັນຫລັກຄວຳມເຊື່ອຊຶ່ງເປັນທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
6:4 ຄົນແບບນັ້ນກ ເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ ບໍ່ຮູູ້ຈັກອີຫຍັງເລີຍ ມົວແຕ່ໂຕູ້ຖຽງໃນຂໍ້
ຂັດແຍູ້ງຕ່ຳງໆ ນີ້ກ ເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດກຳນອິດສຳຂັດເຄືອງໃຈກັນ ເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍທຳ
ສີກັນ ຄຶດຊົ່ວສົງໄສຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
6:5 ຊຶ່ງເກີດກຳນໂຕູ້ແຍູ້ງກັນຂອງຄົນໃຈເສື່ອມຊຳມໃນແນວທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ບໍ່
ມີຫລັກຄວຳມຈິງ ຄົນພວກນີ້ເຂົ້ຳໃຈຜິດກັນວ່ຳ ກຳນໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງຖວຳຍກຽດ
ພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ເປັນທຳງໄດູ້ກ ຳໄລຫຳປະໂຫຍດໃຫູ້ໂຕເອງ  ໃຫູ້ເຈົ້ຳຖອນໂຕໃຫູ້
ພົ້ນຈຳກຄົນແບບນີ້ເດີ້ ບໍ່ໃຫູ້ຄົບຫຳ 
6:6 ແຕ່ວ່ຳກຳນຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳໂດຍຄວຳມຄວນພ ໃຈ ກ ເປັນກຳນໄດູ້ກ ຳໄລ
ຫລຳຍເປັນຢ່ຳງຍິ່ງ 
6:7 ຄືວ່ຳ ຄົນເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຂົນເອົຳອີຫຍັງເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ຕອນທີ່ເກີດມາ  ແລູ້ວແນ່-
ນອນບັດຍຳມເຮົຳອອກໄປ ພວກເຮົຳຊິບໍ່ສຳມຳດເອົຳອີຫຍັງອອກໄປນ ຳ 
6:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດມີແນວຢູ່ແນວກິນແລູ້ວ ກ ໃຫູ້ພວກເຮົຳມີຄວຳມຄວນພ ໃຈຢູ່ນ ຳນັ້ນ
ເດີ້ 
6:9 ແຕ່ວ່ຳ ຝ່ຳຍຄົນທີ່ຢຳກຮັ່ງຢຳກມີ ຊິຕູ້ອງຕົກຢູ່ໃນກັບດັກອັນລໍ້ລວງ ຫລົງໃນ
ຕັນຫຳອັນຕະລຳຍຫລຳຍແນວ ທີ່ດຶງຄົນຈົມລົງສູ່ທຳງຈິບຫຳຍວຳຍວອດ 
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6:10 ຍູ້ອນວ່ຳ ກຳນຮັກໄຄ່ເງນິທອງນັ້ນກ ເປັນແຫລ່ງໃຫູ້ເກີດຄວຳມຊົ່ວຄູ່ຢ່ຳງ ຊຶ່ງຜູູ້
ລຳງຄົນໄດູ້ຫລົງຈຳກທຳງຄວຳມເຊື່ອຍູ້ອນຄວຳມຂີ້ໂລບຂອງເຂົຳ ແລູ້ວໃນທີ່ສຸດ
ກ ແທງໃຈໂຕເອງດູ້ວຍຄວຳມທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍແນວ 
6:11 ແຕ່ສ ຳລັບເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ໃຫູ້ຫລີກໜຈີຳກແນວບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊີ້
ເດີ້ ແລູ້ວມຸູ້ງໜູ້ຳໄປຕຳມທຳງຊອບທ ຳອັນຖືກຕູ້ອງ ທຳງທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ  
ພູ້ອມທັງຄວຳມເຊື່ອ ຄວຳມຮັກ ຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນ ກັບຄວຳມສຸພຳບອ່ອນ-
ນູ້ອມ 
6:12 ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມສູູ້ຢ່ຳງມຸູ້ງໝັ້ນເພື່ອຄວຳມເປັນເລີດໃນສະໜຳມແຫ່ງຄວຳມ
ເຊື່ອເດີ້ ຢຶດໝັ່ນໃນຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດເປັນຫລັກ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເອີ້ນ
ໄດູ້ເຊີນເຈົ້ຳມຳແລູ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບປຳກໄວູ້ຕໍ່ພະຍຳນຫລຳຍຄົນແລູ້ວ 
6:13 ຂູ້ອຍຈັ່ງຂ ສັ່ງເຈົ້ຳຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດປະທຳນຊີວິດໃຫູ້ໝົດຄູ່ແນວ 
ກັບຕໍ່ໜູ້ຳ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນເຄີຍໃຫູ້ຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ດີຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ກ ຳກັບ ປົນໂຕ  ປີ-
ລຳດ  
6:14 ວ່ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳຮັກສຳຂໍ້ຄ ຳສັ່ງນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຈັ່ງບໍ່ມີທີ່ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ຈົນຮອດຍຳມທີ່
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົຳ ໄດູ້ສະເດັດລົງມຳປຳກົດພຣະ-
ອົງ 
6:15 ຊຶ່ງບັດຮອດເລິກງຳມຍຳມດີຂອງເພິ່ນນັ້ນ ເພິ່ນຊິສະເດັດກັບມຳປຳກົດພຣະ-
ອົງວ່ຳ ເປັນປະລະບຽງຜູູ້ມີພຣະກຽດແຕ່ຜູູ້ດຽວ ເປັນ ພຣະມະຫຳກະສັດ ເໜືອ
ກະສັດທັງຫລຳຍ ກັບເປັນພຣະເຈົ້ຳທ່ຽງແທູ້ເໜືອເຈົ້ຳທັງຫລຳຍ 
6:16 ຜູູ້ເພິ່ນເປັນອ ຳມະຕະດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນແຕ່ຜູູ້ດຽວ ຊຶ່ງປະທັບຢູ່ໃນສະ-
ພຳບຄວຳມສະຫງ່ຳອັນສະຫວ່ຳງຈູ້ຳທີ່ບໍ່ມີຄົນໃດສຳມຳດເຂົ້ຳໄປໄດູ້ ກັບບໍ່ເຄີຍມີ
ໃຜເຫັນ ແລູ້ວບໍ່ສຳມຳດເບິ່ງເຫັນໜູ້ຳເພິ່ນໄດູ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະກຽດກັບລິດທຳນຸພຳບມີ
ແດ່ພຣະອົງຕະຫລອດເປັນນິດ ອຳເມນ 
6:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ສັ່ງຜູູ້ຮັ່ງມີທຳງໂລກນີ້ວ່ຳ ບໍ່ໃຫູ້ຖືໂຕມັກໃຫຍ່ໃຝ່ສູງ ຫລືຫຳກໍ່ຫວັງ
ຢູ່ໃນຊັບສົມບັດອະນິຈັງ ແຕ່ໃຫູ້ຫຳກໍ່ຫວັງຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນຢູ່ຢ່ຳງອ ຳມະຕະ 
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ແມ່ນຜູູ້ຊຶ່ງໂຜດປະທຳນໝົດຄູ່ແນວໃຫູ້ກັບຄົນເຮົຳຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ ເພື່ອຊິໄດູ້ຢູ່
ຢ່ຳງສຸກສຸກສະບຳຍ 
6:18 ຈັ່ງໃຫູ້ເຂົຳປະກອບກຳນດີ ຮັ່ງມີໂດຍຄຸນງຳມຄວຳມດີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ ມີນໍ້ຳໃຈ
ພູ້ອມທີ່ຊິບ ລິຈຳກຊ່ອຍ ແບ່ງປັນກັບຜູູ້ອື່ນໆ 
6:19 ເລີຍສະສົມຮຳກຖຳນອັນດີງຳມຂຶ້ນໄວູ້ ສ ຳລັບມື້ທຳງໜູ້ຳທີ່ຊິມຳເຖິງນັ້ນ ກ 
ເພື່ອພວກເຂົຳຊິໄດູ້ຖືເອົຳຖືໃນຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດໄວູ້ເປັນປຶກແຜ່ນ
ໃຫູ້ໝັ້ນຄົງ 
6:20 ໂອູ້  ຕີໂມທຽວ ເອີຍ ໃຫູ້ເຝົ້ຳຮັກສຳຫລັກຄວຳມຈິງອັນທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ມອບໝຳຍ
ໄວູ້ກັບເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງກຳນໂຕູ້ຖຽງຂັດແຍູ້ງກັນຕ່ຳງໆ ແນວບູ້ຳໆບ ໆ ທີ່
ນອກຮີດ  ຊຶ່ງເປັນແຕ່ເລື່ອງຕໍ່ຳຊູ້ຳທີ່ຜູູ້ລຳງຄົນຖືກັນວ່ຳເປັນວິຊຳຄວຳມຮູູ້ 
6:21 ຊຶ່ງຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຮັບເອົຳໄວູ້ແລູ້ວ ເລີຍຫລົງຜິດພຳດໄປຈຳກຫລັກຄວຳມເຊື່ອ 
ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳມີຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳເດີ້ ອຳເມນ 

2 ຕີໂມທຽວ 
2 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ໂປໂລ  ທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ດູ້ວຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ສັນຍຳທີ່ເພິ່ນວ່ຳ ຊິໂຜດໃຫູ້ຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດໂດຍ
ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:2 ເຖິງ  ຕີໂມທຽວ  ລູກທີ່ຮັກແພງຂອງຂູ້ອຍທຳງຄວຳມເຊື່ອ ຂ ພຣະກະລຸນຳທ-ິ
ຄຸນ ຄວຳມເມດຕຳ ກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຈຳກພຣະ-
ເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບເຈົ້ຳເຖີດ 
1:3 ຂູ້ອຍຂອບໃຈພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບໃຊູ້ໂດຍຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຜ່ອງແຜູ້ວ
ດີ ຄືກັນກັບປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍພູ່ນ ວ່ຳຂູ້ອຍອະທິຖຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຂຳດໄດູ້
ລືມ ທັງກຳງເວັນກຳງຄືນ 
1:4 ຂູ້ອຍຈັ່ງຄຶດຮອດຢຳກເຫັນເຈົ້ຳແຮງ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິໄດູ້ດີອົກດີໃຈນ ຳ ຊຶ່ງຂູ້ອຍຈື່
ໄດູ້ວ່ຳເຈົ້ຳເຄີຍເປັນທຸກຈົນນໍ້ຳຕຳໄຫລມຳກ່ອນ 



2 ຕີໂມທຽວ  652 
1:5 ບັດຍຳມຂູ້ອຍຄຶດພໍ້ຄວຳມເຊື່ອອັນທີ່ແທູ້ຈິງຂອງເຈົ້ຳ ຊຶ່ງ ແມເ່ຖົ້ຳ ໂລອີ  ກັບ 
ແມ ່ຢູນິເກ  ຂອງເຈົ້ຳນັ້ນມີມຳກ່ອນ ຂູ້ອຍກ ຍັງແນ່ໃຈວ່ຳເຈົ້ຳມີຄວຳມເຊື່ອອັນດຽວ
ກັນກັບເຂົຳ 
1:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຢຳກເຕືອນໃຫູ້ເຈົ້ຳເອົຳໃຈໃສ່ຕໍ່ພົນສະຫວັນພິເສດນັ້ນ ທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດປະທຳນໃຫູ້ເຈົ້ຳ ໃນຕອນທີ່ຂູ້ອຍວຳງມືເທິງເຈົ້ຳ 
1:7 ຄືພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ປະທຳນໃຫູ້ພວກເຮົຳມີຈິດໃຈຂີ້ຢູ້ຳນ ແຕ່ໄດູ້ປະທຳນໃຫູ້ມີໃຈ
ກູ້ຳ ມີອ ຳນຳດ ມີຄວຳມຮັກ ກັບມີຈິດໃຈອັນໝັ້ນຄົງ 
1:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຈົ້ຳບໍ່ຄວນຊິອັບອຳຍຕໍ່ຄ ຳພະຍຳນຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງພວກ
ເຮົຳ ຫລືຕໍ່ໂຕຂູ້ອຍນ ຳ ຜູູ້ຖືກຈອງຈ ຳຂັງໄວູ້ຍູ້ອນ ພຣະເຢຊູ  ແຕ່ໃຫູ້ຮ່ວມທຸກຮ່ວມ
ສຸກກັບຂູ້ອຍໃນເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດໂດຍອຳໄສກ ຳລັງອ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:9 ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳລອດພົ້ນ ແລູ້ວໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນໃຫູ້ມຳສູ່ຄວຳມບ ລິ-
ສຸດ ບໍ່ແມ່ນຍູ້ອນຕຳມກຳນປະຕິບັດຂອງຄົນເຮົຳ ແຕ່ຕຳມພຣະປະສົງທີ່ເພິ່ນມີໄວູ້ 
ກັບຕຳມພຣະກະລຸນຳທຄຸິນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ເຮົຳໂດຍໃນອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ກ່ອນຊິສູ້ຳງໂລກ 
1:10 ຊຶ່ງບັດນີ້ ເປີດເຜີຍຄວຳມແລູ້ວໂດຍກຳນປຳກົດໂຕຂອງອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງເຮົຳ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ປຳບຄວຳມຕຳຍໃຫູ້ລົ້ມເລີກໄປ ແລູ້ວໄດູ້ເປີດ
ທຳງຊີວິດອ ຳມະຕະ ຄືຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ໃຫູ້ສະຫວ່ຳງສະໄຫວ 
ໂດຍທຳງຂ່ຳວປະເສີດ 
1:11 ຊຶ່ງຂູ້ອຍໄດູ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູູ້ປະກຳດ ຂ່າວປະເສີດ  ເປັນທູດພິເສດ
ຂອງເພິ່ນ ກັບເປັນຄູບອກສອນຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
1:12 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງຖືກຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກແນວໝູ່ນີ້ ຈັ່ງໃດກ 
ຕຳມ ຂູ້ອຍບໍ່ມີຄວຳມລະອຳຍເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກເພິ່ນດີ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ເຊື່ອ
ຫຳກໍ່ນັ້ນ ແລູ້ວຂູ້ອຍໝັ່ນໃຈແນູ້ວແນ່ວ່ຳ ເພິ່ນສຳມຳດເບິ່ງແຍງຮັກສຳຄູ່ແນວທີ່
ຂູ້ອຍໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ກັບເພິ່ນ ຈົນຮອດມື້ນັ້ນຂອງເພິ່ນ  (ໃຫູ້ເບິ່ງ 1  ໂກຣິນໂທ  
3:9-15, 4:1-5) 



653  2 ຕີໂມທຽວ 
1:13 ສ ຳລັບເຈົ້ຳນັ້ນ ໃຫູ້ຢຶດໝັ່ນໃນແບບຢ່ຳງຂອງຖູ້ອຍຄ ຳອັນໝັ້ນຄົງແນູ້ວແນ່ນັ້ນ 
ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຈຳກຂູ້ອຍ ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອຫຳກໍ່ ກັບຄວຳມຮັກຊຶ່ງຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  
1:14 ສ່ວນຖູ້ອຍຄ ຳອັນດີງຳມນັ້ນທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບມອບໄວູ້ແລູ້ວ  ໃຫູ້ຮັກສຳໄວູ້ໂດຍ
ອຳໄສ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນກ ຳລັງເດີ້  ຜູູ້ເພິ່ນສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
1:15 ເຈົ້ຳຄືຊິຮູູ້ແລູ້ວວ່ຳ ໝູ່ພວກທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ອຳເຊຍ  ກ ໄດູ້ຫັນໜຈີຳກຂູ້ອຍໝົດ
ແລູ້ວ ຮ່ວມທັງ  ຟູເຄໂລ  ກັບ  ເຮຣະໂມເກນ  ນ ຳ 
1:16 ຂ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂປດເມດຕຳໄທເຮືອນ ໂອເນຊີໂຟໂຣ ນ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳຫລຳຍ
ເທື່ອ ລຳວ ເຄີຍປອບໃຈຂູ້ອຍໃຫູ້ຊື່ນບຳນ ກັບ ລຳວ ບໍ່ເຄີຍລັງກຽດລະອຳຍທີ່
ຂູ້ອຍຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ນີ້ 
1:17 ແລູ້ວຕອນ ລຳວ ຢູ່ໃນ ໂຣມ ນັ້ນ  ລຳວ ກ ໄດູ້ຕັ້ງໃຈຊອກຫຳຂູ້ອຍຈົນພໍ້ 
1:18 ຂ ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ ລຳວ ພໍ້ຄວຳມເມດຕຳໃນມື້ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ນັ້ນ  ຄືເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກວ່ຳ ລຳວ ເຄີຍຮັບໃຊູ້ຊ່ອຍຂູ້ອຍຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ ນັ້ນຫລຳຍຊ ຳ-
ໃດ 

2 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ  ຕີໂມທຽວ  ລູກຝ່ຳຍວິນຍຳນຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ໃຫູ້ເຈົ້ຳມີໃຈເຂັ້ມແຂງໃນ
ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເດີ້ 
2:2 ແລູ້ວແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຈຳກຂູ້ອຍຕໍ່ໜູ້ຳພະຍຳນຫລຳຍຄົນນັ້ນ ກ ໃຫູ້ມອບໄວູ້
ໃຫູ້ກັບຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ສັດຊື່ພັກດີເດີ້ ຄືຜູູ້ທີ່ສຳມຳດສອນຄົນອື່ນໆ ຖ່ຳຍທອດຕໍ່ໆ ກັນໄດູ້
ນ ຳ 
2:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳອົດເອົຳຕໍ່ຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກເພື່ອພຣະເຈົ້ຳ ຢ່ຳງເປັນທະ-
ຫຳນທີ່ດີຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເດີ້ 
2:4 ຄືບໍ່ມີທະຫຳນຄົນໃດທີ່ເຄີຍເຂົ້ຳປະຈ ຳກຳນແລູ້ວ ແລູ້ວຍັງຮວມກັນຫຍຸູ້ງກັບ
ກຳນງຳນຊີວິດຝ່ຳຍໂລກນີ້ ເພື່ອຊິໄດູ້ຖືກໃຈນຳຍຜູູ້ທີ່ຮັບສະໝັກເຂົຳໃຫູ້ເປັນທະ-
ຫຳນ 
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2:5 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດແຂ່ງຂັນເພື່ອຫວັງຄວູ້ຳເອົຳໄຊຊະນະ ຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ມີສິດຮັບພວງ-
ມຳໄລນອກຈຳກວ່ຳເຂົຳສູູ້ແຂ່ງຕຳມກົດລະບຽບຂອງກີລຳນັ້ນ 
2:6 ກັບວ່ຳ ຊຳວນຳຜູູ້ໃດທີ່ລົງມືເຮັດໄຮເ່ຮັດນຳຢ່ຳງໜັກ ກ ຕູ້ອງເປັນຜູູ້ແຮກທີ່ໄດູ້-
ຮັບຜົນກ່ອນ 
2:7 ໃຫູ້ເຈົ້ຳພິຈຳລະນຳໃນແນວທີ່ຂູ້ອຍເວົ້ຳນີ້ ແລູ້ວຂ ພຣະເຈົ້ຳທີ່ຊິໂຜດໃຫູ້ເຈົ້ຳມີ
ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃນໝົດຄູ່ແນວ 
2:8 ຢ່ຳລືມເດີ້  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສຳຍກະສັດ ດຳວິດ  ໄດູ້ຮັບກຳນເປັນ
ຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍແລູ້ວ ຕຳມຂ່ຳວປະເສີດຂອງຂູ້ອຍປະກຳດນັ້ນ 
2:9 ຍູ້ອນເຫດເລື່ອງນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງຖືກກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກຄືໂຈນຜູູ້ຮູ້ຳຍ ຮອດ
ຖືກລ່ຳມໂສູ້ໄວູ້ນ ຳ  ແຕ່ວ່ຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳບໍ່ມີກຳນຜູກມັດຈ ຳກັດໄວູ້ໄດູ້
ເລີຍ 
2:10 ຈັ່ງຊັ້ນຂູ້ອຍຈັ່ງຍິນດີທົນເອົຳໝົດຄູ່ແນວ ເພື່ອຜູູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້
ນັ້ນ ຄືຜູູ້ຄົນທີ່ຊິຮັບຄວຳມລອດພົ້ນ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍຄວຳມສະຫງ່ຳອັນອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
2:11 ນີ້ກ ເປັນຄ ຳສັດຈິງທີ່ວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຮົຳຕຳຍຮ່ວມກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລູ້ວ 
ພວກເຮົຳກ ຊິໄດູ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ນ ຳກັນກັບເພິ່ນ 
2:12 ແລູ້ວຄັ່ນພວກເຮົຳທົນເອົຳ ເຮົຳກ ຊິໄດູ້ປົກຄອງຮ່ວມກັນກັບເພິ່ນ ແຕ່ວ່ຳຄັ່ນ
ເຮົຳປະຕິເສດເພິ່ນ ເພິ່ນກ ຊິປະຕິເສດເຮົຳຄືກັນ 
2:13 ຄັ່ນພວກເຮົຳຂຳດຄວຳມເຊື່ອ ເພິ່ນກ ຍັງສັດຊື່ພັກດີຢູ່ສະເໝີ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນບໍ່
ສຳມຳດປະຕິເສດກຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເພິ່ນເອງ 
2:14 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຕືອນຄວຳມຈ ຳຂອງພວກເຂົຳເດີ້  ບອກສອນເຂົຳ
ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳວ່ຳ ບໍ່ໃຫູ້ຖຽງກັນໃນຂໍ້ໂຕູ້ຖຽງຕ່ຳງໆ ແນວບໍ່ເປັນສຳລະ ມັນ
ມີແຕ່ທ ຳລຳຍຄວຳມເຊື່ອຂອງຜູູ້ຮັບຟັງນັ້ນ 
2:15 ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມຖວຳຍໂຕເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຄົນງຳນທີ່ບໍ່
ຕູ້ອງອັບອຳຍເລີຍ ໂດຍຮູູ້ຈັກກຳນແບ່ງແຍກຂໍ້ ພຣະຄ ຳ ແຫ່ງຄວຳມຈິງອອກໃຫູ້
ຖືກຕູ້ອງ 



655  2 ຕີໂມທຽວ 
2:16 ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງຈຳກຄ ຳບູ້ຳໆບ ໆ ອັນບໍ່ເປັນສຳລະເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳມັນເກີດ
ແນວທີ່ບໍ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳແຮງຫລຳຍຂຶ້ນ 
2:17 ແລູ້ວຖູ້ອຍຄ ຳຂອງຄົນພວກນີ້ຊິລຳມອອກໄປ ຄືພະຍຳດຂີ້ມະເຮັງ ຊຶ່ງໃນຄົນ
ພວກນີ້ກ ມີ  ຮເີມນຳໂຢ  ກັບ  ຟີເລໂຕ  
2:18 ຊຶ່ງສອງຄົນນີ້ໄດູ້ພຳດຫລົງຈຳກຫລັກຄວຳມຈິງໄປແລູ້ວ ຄືເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ ກຳນ
ສະເດັດມຳຂອງ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ ຊຶ່ງຄວໍ່ຳຄວຳມເຊື່ອຂອງຜູູ້
ລຳງຄົນລົງ 
2:19 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ຫລັກຄວຳມຈິງຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນໄດູ້ຍັ່ງຍືນຢ່ຳງໝັ້ນຄົງຢູ່ຕະ-
ຫລອດ ຕຳມທີ່ມີຄ ຳຈຳລຶກໄວູ້ວ່ຳ  “ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກຄົນຂອງເພິ່ນ” ກັບວ່ຳ 
“ໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ອອກພຣະນຳມຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຫັນອອກໄປຈຳກຄວຳມຊົ່ວ” 
2:20 ຄືໃນວັງໃຫຍມີ່ເຄື່ອງໃຊູ້ຫລຳຍແນວ ບໍ່ວ່ຳແຕ່ເງິນແຕ່ທອງ ມີເຄື່ອງໃຊູ້ແນວທີ່
ເປັນໄມູ້ເປັນດິນໜຽວນ ຳ ຈັ່ງຊັ້ນລຳງອັນມີໄວູ້ເພື່ອມີກຽດ ແລູ້ວລຳງອັນກ ບໍ່ມີກຽດ 
2:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊ ຳລະໂຕເອງໃຫູ້ອອກຈຳກແນວບໍ່ມີກຽດນັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິເປັນ
ເຄື່ອງໃຊູ້ອັນມີກຽດ ເໝຳະດີສ ຳລັບກຳນໃຊູ້ງຳນຂອງນຳຍ ພູ້ອມສ ຳລັບງຳນອັນດີ
ໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 
2:22 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຫລີກໜີຈຳກກິເລດຂອງຄົນໜຸ່ມ ແລູ້ວຕິດຕຳມຄວຳມຊອບທ ຳ 
ຄວຳມເຊື່ອ ຄວຳມຮັກ ກັບສັນຕິພຳບ ຮ່ວມກັນກັບຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຮູ້ອງອອກ
ພຣະນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳດູ້ວຍໃຈບ ລິສຸດ 
2:23 ແຕ່ວ່ຳສ່ວນຂໍ້ຖຽງກັນໃນເລື່ອງບູ້ຳໆບ ໆ ອັນໂງ່ ນັ້ນ ກ ໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງໂດຍຮູູ້ວ່ຳ 
ແນວໝູນ່ີ້ເກີດແຕ່ກຳນໂຕູ້ແຍູ້ງກັນຊື່ໆ 
2:24 ສ່ວນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ບໍ່ຄວນຊິໂຕູ້ຖຽງກັນເລີຍ ແຕ່ຄວນມີໃຈອ່ອນ
ສຸພຳບຕໍ່ຄູ່ຄົນ ສຳມຳດເປັນຄູສອນ ມີຄວຳມພຳກພຽນອົດທົນ 
2:25 ກັບແນະນ ຳຝ່ຳຍພວກຕໍ່ຕູ້ຳນດູ້ວຍຄວຳມສຸພຳບເຍືອກໜຳວ ຫວັງວ່ຳຫຳ
ລຳງເທື່ອພຣະເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິໂຜດໃຫູ້ເຂົຳກັບໃຈ ຈັ່ງຊິຮູູ້ຈັກໃນເລື່ອງຄວຳມຈິງ 
2:26 ກັບເພື່ອເຂົຳ ອຳດ ຮູູ້ເມື່ອໂຕ ຈັ່ງໄດູ້ລອດພົ້ນຈຳກກັບດັກຂອງພະຍຳມຳນຊຳ-
ຕຳນນັ້ນ ຄືຜູູ້ທີ່ຖືກດັກຈັບໄວູ້ໃຫູ້ເຮັດຕຳມຈຸດປະສົງຂອງມັນ 
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2 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 3 
3:1 ແລູ້ວໃຫູ້ຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ ໃນຍຳມທູ້ຳຍຂອງຍຸກນີ້ ຊິມີຍຳມໄພພິບັດອັນສຳຫັດເກີດຂຶ້ນ 
3:2 ຄື ຊິມີຄົນອັນທະພຳນ ຮັກແຕ່ເຈົ້ຳຂອງ ມັກເງິນທອງ ມັກອວດອູ້ຳງ ເຫຍື້ອ-
ຫຍິ່ງຈອງຫອງ ໝິ່ນປະມຳດ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ເນລະຄຸນບໍ່ຮູູ້ບຸນຄຸນ ບໍ່ມີຄວຳມບ ລິ-
ສຸດ 
3:3 ບໍ່ຮູູ້ຈັກຮັກແພງກັນ ຜິດຄ ຳສັນຍຳ ບໍ່ໃຫູ້ອະໄພກັນ ໃສ່ຮູ້ຳຍທຳສີກັນ ບໍ່ມີກຳນ
ຄວບຄຸມໃຈໂຕເອງ ໂຫດຫູ້ຽມ ກຽດຊັງຊັງແນວອັນດີງຳມ 
3:4 ເປັນຄົນທ ລະຍົດ ດື້ດູ້ຳນ ຫົວສູງຖືດີ ຮັກຄວຳມສະໜກຸສະໜຳນຫລຳຍກວ່ຳ
ຮັກພຣະເຈົ້ຳ 
3:5 ມີທ່ຳທີວ່ຳໃຫູ້ກຽດພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ປະຕິເສດຜູູ້ເພິ່ນມີລິດອ ຳນຳດນັ້ນ ໃຫູ້ຫັນ
ອອກຈຳກຄົນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໃຫູ້ຄົບເດີ້ 
3:6 ແມ່ນຄົນຈັ່ງພວກນີ້ເນຳະ ທີ່ແອບເຂົ້ຳໄປຕຳມບູ້ຳນຕຳມເຮືອນ ຫຳຫລອກລໍ້
ເອົຳແມ່ຍິງຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກທີບ ແບກບຳບໜັກຫລຳຍ ຖືກຈູງໄປຈູງມຳຕຳມກິເລດຕັນ-
ຫຳຕ່ຳງໆ 
3:7 ແມ່ນຄົນຈັ່ງຊີ້ ທີ່ສຶກສຳຫຳແຕ່ຄວຳມຮູູ້ຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້ຳເຖິງຫລັກ
ຄວຳມຈິງຈັກເທື່ອ 
3:8 ຄືຕຳມທີ່  ຢຳເນ  ກັບ  ຢ ຳເບ  ເຄີຍຕໍ່ຕູ້ຳນ ທ່ຳນ ໂມເຊ  ໃນສະໄໝກ່ອນແນວ
ໃດ ພວກນີ້ກ ຕໍ່ຕູ້ຳນຫລັກຄວຳມຈິງຄືກັນ ຄືຄົນຈ ຳພວກນີ້ມີຈິດໃຈເສື່ອມຊຳມລົງ 
ບໍ່ຍອມຮັບຄວຳມຈິງເລື່ອງຄວຳມເຊື່ອ 
3:9 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພວກນັ້ນກ ຊິຍຸດຕິຢູ່ແຄ່ນີ້ເອງ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມໂງ່ຂອງເຂົຳຊິໄດູ້
ເຜີຍອອກໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນຮູູ້ເຫັນ ຄືກັນກັບ ຢຳເນ ກັບ ຢ ຳເບ ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ 
3:10 ແຕ່ວ່ຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ດີ ຕິດຕຳມໃນຫລັກຄ ຳສອນຂອງຂູ້ອຍຢ່ຳງອູ້ອມຄອບຢູ່
ແລູ້ວ ໃນທຳງກຳນດ ຳເນິນຊີວິດ ກັບຈຸດມຸູ້ງໝຳຍ ຄວຳມເຊື່ອ ຄວຳມອົດທົນໄດູ້
ນຳນ ຄວຳມຮັກ ຄວຳມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ 
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3:11 ກຳນຂົ່ມເຫງ ຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ຊຶ່ງໄດູ້ເກີດກັບໂຕຂູ້ອຍຢູ່ເມືອງ ອັນຕີ-
ໂອເຂຍ  ເມືອງ ອິໂກນີອົນ  ກັບ ເມືອງ ລີຊະທຳ  ວ່ຳມີກຳນຂົ່ມເຫງຫລຳຍອັນແທູ້
ທີ່ຂູ້ອຍຕູ້ອງທົນເອົຳ ແຕ່ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຊ່ອຍໃຫູ້ຂູ້ອຍລອດພົ້ນຈຳກໝົດຄູ່ແນວ 
3:12 ເອີ້ ຄືຜູູ້ໃດທີ່ຊິຢຳກໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ   ຜູູ້ນັ້ນຊິຕູ້ອງໂດນກຳນຂົ່ມເຫງບຽດບຽນແນ່ 
3:13 ແຕ່ສ່ວນພວກຄົນຊົ່ວ ກັບພວກຄົນຈອມປອມ ກ ຊິຮູ້ຳຍກວ່ຳເກົ່ຳຢູ່ເລື້ອຍ ໃນ
ກຳນຫລອກຄົນ ກັບຖືກ ຄົນຫລອກນ ຳ 
3:14 ແຕ່ສ ຳລັບເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ໃຫູ້ດ ຳເນິນຕໍ່ໄປໃນແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ ກັບມີຄວຳມ-
ໝັ້ນຄົງຢູ່ແລູ້ວ  ຊຶ່ງເຈົ້ຳຮູູ້ດີວຳ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຮຽນຮູູ້ມຳກັບໃຜ 
3:15 ວ່ຳ ຕັ້ງແຕ່ເປັນເດັກໜຸ່ມມຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກ ພຣະຄ ຳ ອັນສັກສິດບ ລິສຸດ ທີ່ສຳ-
ມຳດໃຫູ້ເຈົ້ຳມີສະຕິປັນຍຳ ເຂົ້ຳໃຈເຖິງທຳງລອດພົ້ນໂດຍທຳງຄວຳມເຊື່ອໃນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
3:16 ຄື  ພຣະຄ ຳ ຄູ່ຂໍ້ ໄດູ້ຮັບກຳນດົນບັນດຳນຈຳກພຣະເຈົ້ຳ  ໃຊູ້ເປັນປະໂຫຍດໃນ
ກຳນສັ່ງສອນຮຽນຮູູ້ ກຳນຕັກເຕືອນວ່ຳກ່ຳວ ກຳນປັບປຸງແກູ້ໄຂ ກຳນຝຶກຝົນອົບ-
ຮົມໃນທຳງດີທຳງຊອບ 
3:17 ເພື່ອຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ຊິໄດູ້ເປັນຜູູ້ດີພູ້ອມ ຮັບກຳນກຽມໄວູ້ຢ່ຳງອູ້ອມ
ຄອບສ ຳລັບກຳນດີຄູ່ຢ່ຳງ 

2 ຕີໂມທຽວ ບົດທີ 4 
4:1 ຂູ້ອຍຈັ່ງສັ່ງເຈົ້ຳໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ກັບຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ  ຜູູ້ເພິ່ນຊິພິ-
ພຳກສຳທັງຄົນເປັນກັບຄົນຕຳຍ ບັດຍຳມເພິ່ນສະເດັດກັບມຳປຳກົດພຣະອົງ ຈັ່ງ
ຕັ້ງລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນ 
4:2 ໃຫູ້ປະກຳດບອກສອນເດີ້ ມໃີຈພູ້ອມພຽງໃນຄູ່ຍຳມ ທັງໃນໂອກຳດສະດວກ
ກັບບໍ່ສະດວກ ຈັ່ງໃຫູ້ເກືອບຈູງໃຈ ຕັກເຕືອນວ່ຳກ່ຳວ ຫູ້ຳມ ສົ່ງເສີມໃຫູ້ມີກ ຳລັງ
ໃຈ ແນະນ ຳໜຸນໃຈ ດູ້ວຍກຳລອດທົນພຳກພຽນ ກັບກຳນສອນເດີ້ 
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4:3 ຍູ້ອນວ່ຳໃນອະນຳຄົດທີ່ຊິມຳເຖິງ ຊິມີຄົນບໍ່ຍອມທົນເອົຳຕໍ່ຫລັກຄ ຳສອນອັນ
ຖືກຕູ້ອງ ແຕ່ເຂົຳຊິຫຳເອົຳຫລຳຍອຳຈຳນ ຜູູ້ທີ່ຊິສອນຕຳມໃຈມັກທີ່ເຂົຳປຳດຖະ-
ໜຳ ຫູຄັນຢຳກຟັງ 
4:4 ແລູ້ວເຂົຳຊິຫັນອອກໄປປິດຫູໄວູ້ ບໍ່ຍອມຟັງຫລັກຄວຳມຈິງອັນຖືກຕູ້ອງ ແຕ່ຊິ
ຫັນໄປຮັບຟັງນິຍຳຍຕ່ຳງໆ ແນວບໍ່ເປັນສຳລະ 
4:5 ແຕ່ສ ຳລັບເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ໃຫູ້ລະມັດລະວັງໄວູ້ໃນຄູ່ແນວເດີ້ ອົດທົນຕໍ່ຄວຳມທຸກ-
ຍຳກລ ຳບຳກ ເຮັດໜູ້ຳທີ່ຢ່ຳງເປັນຜູູ້ປະກຳດຂ່ຳວປະເສີດ ຮັບໃຊູ້ໜູ້ຳທີ່ໃຫູ້ບັນລຸ
ຜົນເດີ້ 
4:6 ສ່ວນຂູ້ອຍພູ້ອມຖວຳຍຊີວິດ ຖືກເທອອກໃຫູ້ເປັນເຄື່ອງບູຊຳຢູ່ແລູ້ວ ຄືຍຳມເວ-
ລຳທີ່ຂູ້ອຍຊິລຳຈຳກໂລກນີ້ໄປໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ 
4:7 ຂູ້ອຍໄດູ້ສູູ້ຄວູ້ຳເອົຳຄວຳມເປັນເລີດໃນສະໜຳມແຫ່ງຄວຳມເຊື່ອແລູ້ວ ຂູ້ອຍ
ໄດູ້ແຂ່ງຂັນເຂົ້ຳສູ່ເສັ້ນໄຊແລູ້ວ ແລູ້ວຂູ້ອຍໄດູ້ເຝົ້ຳຮັກສຳຄວຳມເຊື່ອໃຫູ້ຄົງໄວູ້ 
4:8 ຕໍ່ໄປນີ້ໄດູ້ມີມົງກຸດອັນຊອບທ ຳ ໄວູ້ເປັນລຳງວັນໃຫູ້ຂູ້ອຍ ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
ຜູູ້ພິພຳກສຳຍຸດຕິທ ຳນັ້ນ ຊິມອບໃຫູ້ໂຕຂູ້ອຍໃນມື້ທີ່ຊິມຳເຖິງນັ້ນ ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນວ່ຳ
ຊິມອບລຳງວັນໃຫູ້ແຕ່ຂູ້ອຍຜູູ້ດຽວ ແຕ່ຊິມອບໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນທີ່ມີໃຈຮັກ ຖູ້ຳຮັບກຳນ
ສະເດັດມຳຂອງເພິ່ນ 
4:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳພະຍຳຍຳມມຳຫຳຂູ້ອຍໃນໄວໆ ນີ້ເດີ້ 
4:10 ຄືວ່ຳ ນຳຍ ເດມຳ  ໄດູ້ປະຖິ້ມຂູ້ອຍແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຮັກແພງສັງຄົມປະຈຸບັນ
ທຳງໂລກນີ້ຫລຳຍ ຈັ່ງໜີໄປຢູ່ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ  ແລູ້ວສ່ວນນຳຍ ເກເຊັນ   
ລຳວ ເດິນທຳງໄປເຂດ ຄຳລຳເຕຍ  ແລູ້ວນຳຍ ຕີໂຕ  ໄດູ້ໄປເມືອງ ດັນມຳເຕຍ  
4:11 ມີແຕ່ ລູກຳ ຜູູ້ດຽວທີ່ຍັງຢູ່ນ ຳຂູ້ອຍນີ້ ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳພຳນຳຍ ມຳຣະໂກ ມຳນ ຳ
ເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເປັນປະໂຫຍດສ ຳລັບຂູ້ອຍໃນກຳນຮບັໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳ 
4:12 ສ່ວນ ນຳຍ ຕີຂີໂກ  ຂູ້ອຍໄດູ້ສົ່ງ ລຳວ ໄປຮັບໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ 
ແລູ້ວ 
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4:13 ບັດເຈົ້ຳມຳ ກ ໃຫູ້ເອົຳເສື້ອຄຸມຂອງຂູ້ອຍມຳນ ຳເດີ້ ອັນທີ່ຂູ້ອຍຝຳກໄວູ້ກັບນຳຍ
 ກຳລະໂປ ຢູ່ເມືອງ ໂທອຳດ  ກັບເອົຳໜັງສືມຳພູ້ອມ ໂດຍສະເພຳະໜັງສືໜັງມູ້ວນ
ເດີ້ 
4:14 ສ່ວນນຳຍ ອຳເລັກຊັນໂດ  ຊ່ຳງທອງແດງນັ້ນ ເຂົຳໄດູ້ໃສ່ຮູ້ຳຍຂູ້ອຍຢ່ຳງຮູ້ຳຍ
ແຮງ ແລູ້ວອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ຊິຕອບແທນເຂົຳຕຳມທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດມຳນັ້ນ 
4:15 ໃຫູ້ເຈົ້ຳຄອຍຖູ້ຳລະວັງຜູູ້ນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ດີເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຕັ້ງໂຕຕໍ່ຕູ້ຳນຄວຳມເວົ້ຳ
ຂອງພວກເຮົຳຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ໃນເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ 
4:16 ຕອນຂູ້ອຍໄດູ້ຂຶ້ນສຳນສູູ້ຄະດີເທື່ອແຮກນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜຢືນຢັນຢູ່ຝ່ຳຍຂູ້ອຍຈັກຄົນ 
ແຕ່ເຂົຳໜີປະຖິ້ມຂູ້ອຍໝົດ ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ເຂົຳເປັນໂທດຍູ້ອນຄວຳມຜິດນີ້ເລີຍ 
4:17 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອງໄດູ້ເຂົ້ຳຂູ້ຳງຢືນຢູ່ຝ່ຳຍຂູ້ອຍ ແລູ້ວໄດູ້ຊູ-
ກ ຳລັງໃຫູ້ ເພື່ອເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດຊິໄດູ້ຮັບກຳນປະກຳດຢ່ຳງເຕັມທີ່ຜ່ຳນທຳງ
ຂູ້ອຍນີ້ ເພື່ອຄົນຕ່ຳງຊຳດທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ຍິນໄດູ້ຟັງກັນໝົດ ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ 
ຂູ້ອຍຈັ່ງໄດູ້ຮັບກຳນກອບກູູ້ອອກຈຳກປຳກສິງໂຕ 
4:18 ແລູ້ວນອກຈຳກຫັ້ນ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ຊິຊ່ອຍປູ້ອງກັນຂູ້ອຍໃຫູ້ລອດພົ້ນ
ຈຳກກຳນຊົ່ວຮູ້ຳຍໝົດຄູ່ຢ່ຳງ ແລູ້ວຊິຮັກສຳຂູ້ອຍໄວູ້ໃຫູ້ປອດໄພດີຈົນກວ່ຳຊິໄດູ້
ໄປຢູ່ເມືອງສະຫວັນຂອງເພິ່ນ ຂ ໃຫູ້ສະຫງ່ຳລຳສີຂອງເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປ 
ອຳເມນ 
4:19 ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດໄປຍັງ ນຳງ ປີຊະກີລຳ  ກັບ ນຳຍ ອຳກິລຳ  
ພູ້ອມທັງຜູູ້ຄົນໃນເຮືອນຂອງນຳຍ ໂອເນຊີໂຟໂຣ ນ ຳເດີ້ 
4:20 ສ່ວນ ນຳຍ ເອຣະຊະໂຕ   ລຳວ ພັກຢູ່ທີ່ເມືອງ ໂກຣິນໂທ  ແລູ້ວຝ່ຳຍ ນຳຍ 
ໂທຟີໂມ  ນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ປະ ລຳວ ໄວູ້ຢູ່ເມືອງ ມີເລໂຕ  ຍູ້ອນວ່ຳ ລຳວ ຍັງປ່ວຍຢູ່ 
4:21 ແລູ້ວໃຫູ້ເຈົ້ຳພະຍຳຍຳມມຳຫຳຂູ້ອຍໃຫູ້ໄດູ້ກ່ອນເຖິງລະດູໜຳວເດີ້ ສ່ວນ  ຢູ-
ບູໂລ  ເຂົຳກ ຝຳກຄວຳມ ຄຶດຮອດມຳຍັງເຈົ້ຳນ ຳ ພູ້ອມທັງ ນຳງ ປູເດັນ  ນຳຍ ລີ-
ໂນ  ນຳງ ກະໂລເດຍ  ກັບພວກພີ່ນູ້ອງຢູ່ທຳງນີ້ນ ຳໝົດຄູ່ຄົນ 
4:22 ຂ ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນນຳຍຊີວິດ ສະຖິດຢູ່ນ ຳດວງຈິດວິນຍຳນຂອງ
ເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວຂ ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ນ ຳເຈົ້ຳເຖີ້ນ ອຳເມນ 
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ຕີໂຕ 
ຕີໂຕ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ໂປໂລ  ຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເປັນທູດພິເສດຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊຶ່ງເປັນໄປຕຳມທຳງຄວຳມເຊື່ອຂອງຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້
ໃຫູ້ເປັນຂອງເພິ່ນ ກັບເພື່ອກຳນຮັບຮູູ້ເຂົ້ຳໃຈດີໃນຫລັກຄວຳມຈິງຊຶ່ງເປັນທີ່ຖວຳຍ
ກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
1:2 ຈັ່ງມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງເຖິງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຕຳມທີ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນສັດຊື່ຕົວະບໍ່ເປັນ ໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ວ່ຳຊິໂຜດໃຫູ້ໃນດຶກດ ຳບັນກ່ອນມີກັບ-
ມີກຳນ 
1:3 ແຕ່ບັດນີ້ ໃນຍຳມເວລຳອັນເໝຳະສົມ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດເຜີຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ເພິ່ນໃຫູ້ຮູູ້ເຖິງໂດຍທຳງກຳນປະກຳດ ເລື່ອງຂ່າວປະເສີດ  ຊຶ່ງຂູ້ອຍເອງໄດູ້ຮັບ
ກຳນມອບໝຳຍໄວູ້ຕຳມຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພວກເຮົຳ 
1:4 ຂູ້ອຍຈັ່ງຂຽນເຖິງ  ຕີໂຕ  ລູກ ຂອງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຄວຳມເຊື່ອອັນດຽວກັນຂອງ
ພວກເຮົຳ ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ຄວຳມເມດຕຳ ຄວຳມສະຫງົບສຸກຈຳກພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບຈຳກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງຄົນເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບ
ເຈົ້ຳເຖີດ 
1:5 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຂູ້ອຍຈັ່ງປະເຈົ້ຳໄວູ້ຢູ່  ເກຳະກະເຣເຕ  ເພື່ອໃຫູ້ແກູ້ໄຂແນວ
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແລູ້ວຢູ່ຫັ້ນ ໃຫູ້ມັນຈົບເຈືອຮຽບຮູ້ອຍ ກັບຕັ້ງຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ໄວູ້ໃນກຸ່ມຜູູ້
ເຊື່ອຢູ່ຄູ່ເມືອງ ຕຳມທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ສັ່ງເຈົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ 
1:6 ຄືຄັ່ນຜູູ້ຊຳຍຜູູ້ໃດໃຊູ້ຊີວິດຢ່ຳງບໍ່ມີຂໍ້ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ເປັນຜົວມີໃຈໃຫູ້ເມຍຜູູ້ດຽວ 
ມີລູກມີເຕົ້ຳທີ່ສັດຊື່ພັກດີ ບໍ່ຖືກກ່ຳວຫຳວ່ຳເປັນນັກເລງ ຫລືຫົວດື້ບໍ່ຍອມຟັງຄວຳມ 
1:7 ຄື ຜູູ້ເບິ່ງແຍງນັ້ນ ໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຕູ້ອງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີ
ຂໍ້ຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ບໍ່ເປັນຄົນຍິ່ງຜະຫຍອງທີ່ມັກເອົຳໃຈໂຕເອງ ບໍ່ເປັນຄົນໃຈຮູ້ອນ ບໍ່
ເປັນຄົນຕິດເຫລົ້ຳເມົຳສຸລຳ ບໍ່ເປັນຄົນໃຈນັກເລງຫົວໄມູ້ ກັບບໍ່ເປັນຄົນມັກໂລບ
ເຫັນແກ່ໄດູ້ 
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1:8 ແຕ່ເປັນຄົນມີນິໄສມັກຕູ້ອນຮັບແຂກ ເປັນຄົນມັກຄວຳມດີ ເປັນຄົນມີສະຕິອູ້ອມ
ຄອບດີ ເປັນຄົນມີໃຈຍຸດຕິທ ຳ ເປັນຄົນບ ລິສຸດບໍ່ມີມົນທິນ ເປັນຄົນຄວບຄຸມໃຈຮູູ້-
ຈັກກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ 
1:9 ໂດຍກຳນຖືເອົຳຖືຢ່ຳງໝັ້ນໃນ ພຣະຄ ຳ ອັນສັດຈິງ ຕຳມທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນສອນມຳ
ແລູ້ວ ເພື່ອຊິສຳມຳດເຕືອນສະຕິ ກັບຊີ້ແຈງໃຫູ້ຮູູ້ເມື່ອໃນທຳງຜິດ ຜູູ້ທີ່ຄັດຄູ້ຳນຕໍ່
ຫລັກຄວຳມຈິງ ໂດຍອູ້ຳງອິງຫລັກຄ ຳສອນອັນຖືກຕູ້ອງ 
1:10 ຄື ມີຫລຳຍຄົນທີ່ຫົວດື້ດູ້ຳນ ເວົ້ຳແຕ່ແນວບໍ່ເປັນສຳລະ ກັບຫລອກລວງຜູູ້ອື່ນ 
ນັ້ນກ ແມ່ນຄົນ ຢິວ ໂດຍສະເພຳະ ທີ່ຖືກຳນເຂົ້ຳພິທຕັີດເປັນຫລັກ 
1:11 ຈ ຳເປັນຕູ້ອງປິດປຳກພວກນີ້ໃຫູ້ເຊົຳເວົ້ຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳມັກທ ຳລຳຍເຮືອນ
ໃຫູ້ລົ້ມລົງ ສອນແນວບໍ່ແມ່ນທີ່ບໍ່ຄວນຊິສອນ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ໄດູ້ 
1:12 ໃນພວກເຂົຳກ ມີນັກປັດຊະຍຳຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ  “ຄົນ ເກາະກະເຣເຕ ນັ້ນ
ມີແຕ່ເວົ້ຳຂີ້ຕົວະ ເປັນພວກປ່ຳເຖື່ອນ ເປັນຄົນຂີ້ຄູ້ຳນນັ່ງກິນນອນກິນ” 
1:13 ຄ ຳພະຍຳນທີ່ອູ້ຳງອິງນີ້ເປັນຄວຳມຈິງ ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຈົ້ຳໄປຕໍ່ວ່ຳຄົນພວກນີ້ຢ່ຳງ
ແຮງເລີຍເດີ້ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ກັບໃຈຕັ້ງໂຕໃຫູ້ໝັ້ນຄົງໃນຫລັກຄວຳມເຊື່ອຢ່ຳງຖືກ
ຕູ້ອງ 
1:14 ເພື່ອເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ສົນໃຈໃນນິຍຳຍນໍ້ຳເນົ່ຳອັນຂຳດສຳລະຂອງພວກຢິວອີກ ກັບ
ໃນບົດສອນຂອງຄົນທີ່ໄດູ້ຫັນອອກຈຳກຫລັກຄວຳມຈິງໄປ 
1:15 ຄືສ ຳລັບຄົນທີ່ມີໃຈບ ລິສຸດ ເຂົຳມອງຄູ່ແນວໃນທຳງບ ລິສຸດ  ແຕ່ສ ຳລັບພວກ
ຄົນມີໃຈມົນທິນ ກັບພວກຄົນບໍ່ເຊື່ອ ກ ບໍ່ມີແນວໃດທີ່ບ ລິສຸດຈັກແນວເລີຍ ຍູ້ອນ
ວ່ຳຄວຳມນຶກຄິດກັບຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຂອງພວກເຂົຳເປັນມົນທິນໄປໝົດ 
1:16 ພວກນີ້ຮັບປຳກວ່ຳຮູູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ກຳນກະທ ຳຂອງເຂົຳປະຕິເສດເພິ່ນ 
ຄົນຈັ່ງຊີ້ເປັນຕຳໜ່ຳຍແທູ້ ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຜູູ້ໃດເລີຍ ເຂົຳຈັ່ງຖືກຕັດສິດໄປແລູ້ວ
ສ ຳລັບກຳນດີຄູ່ຢ່ຳງ 

ຕີໂຕ ບົດທີ 2 
2:1 ແຕ່ສ ຳລັບເຈົ້ຳນັ້ນ ໃຫູ້ເວົ້ຳແຕ່ແນວທີ່ສອດຄູ້ອງກັບຫລັກຄ ຳສອນອັນຖືກຕູ້ອງ
ເດີ້ 
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2:2 ເພື່ອພວກຜູູ້ຊຳຍອຳວຸໂສຊິເປັນຄົນອູ້ອມຄອບດີ ເປັນຄົນທີ່ຄວນເຄົຳລົບນັບຖື 
ມີສະຕິປັນຍຳໃນກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງ ໝັ້ນຄົງໃນຫລັກຄວຳມເຊື່ອ ໃນຄວຳມຮັກ 
ກັບໃນຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນ 
2:3 ແລູ້ວພວກຍິງອຳວໂຸສກ ຄືກັນ ເພື່ອເຂົຳຊິເປັນຄົນທີ່ຄວນເຄົຳລົບນັບຖືໃນກຳນ
ປະພຶດ ບໍ່ເປັນຄົນໃສ່ຮູ້ຳຍທຳສີ ບໍ່ເປັນຄົນຕິດເຫລົ້ຳເມົຳຢຳ ແຕ່ສຳມຳດເປັນຜູູ້
ສອນໃນທຳງທີ່ດີງຳມ 
2:4 ເພື່ອເຂົຳຊິຝຶກສອນພວກຍິງສຳວໆ ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກກຳນຄວບຄຸມປະມຳນໂຕເອງໃຫູ້
ອູ້ອມຄອບດີ ໃຫູ້ຮັກຜົວ ກັບຮັກລູກໆ ຂອງເຂົຳ 
2:5 ກັບເພື່ອໃຫູ້ຍິງສຳວນັ້ນມີສະຕິປັນຍຳ ຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດ ເອົຳໃຈໃສ່
ໃນງຳນເຮືອນ ເປັນຄົນດີງຳມ ຮູູ້ຈັກເຊື່ອຟັງຜົວຂອງໂຕເອງ ເພື່ອຄົນພຳຍນອກຊິ
ບໍ່ໄດູ້ຫລົບຫລູ່ດູໝິ່ນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
2:6 ສ່ວນຜູູ້ຊຳຍໜຸ່ມກ ຄືກັນ ໃຫູ້ເຕືອນເຂົຳໃຫູ້ຮູູ້ຈັກກຳນຄວບຄຸມປະມຳນໂຕເອງ
ໃຫູ້ອູ້ອມຄອບດີເດີ້ 
2:7 ແລູ້ວສ ຳລັບເຈົ້ຳນັ້ນ ໃຫູ້ສະແດງໂຕເປັນແບບຢ່ຳງໃນກຳນເຮັດດີຄູ່ແນວ ໃນ
ດູ້ຳນກຳນສອນກ ໃຫູ້ຊື່ກົງດີ ຢ່ຳງຄວນເຄົຳລົບນັບຖື ດູ້ວຍຄວຳມບ ລິສຸດຈິງໃຈ
ລູ້ວນໆ 
2:8 ໃຫູ້ມີຖູ້ອຍຄ ຳອັນມີເຫດມີຜົນ ທີ່ບໍ່ມີຜູູ້ໃດຊິຕິວ່ຳກ່ຳວໄດູ້ ເພື່ອຝ່ຳຍຕໍ່ຕູ້ຳນຊິ
ອັບອຳຍ ບໍ່ມີຄວຳມຊົ່ວແນວບໍ່ດີຊິເວົ້ຳໃຫູ້ເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍ 
2:9 ສ່ວນຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດນັ້ນ ກ ໃຫູ້ບອກພວກເຂົຳໃຫູ້ຮັບໃຊູ້ຟັງຄວຳມນຳຍເຈົ້ຳ
ຂອງ ເຮັດແຕ່ແນວທີ່ຊິຖືກໃຈນຳຍໃນຄູ່ຢ່ຳງ ບໍ່ໃຫູ້ຕອບໂຕູ້ຖຽງເພິ່ນເລີຍ 
2:10 ກັບບໍ່ໃຫູ້ຍັກຍອກລັກນູ້ອຍຂະໂມຍນູ້ອຍ ແຕ່ໃຫູ້ສັດຊື່ພັກດີໃນໝົດຄູ່ແນວ 
ເພື່ອວ່ຳເຂົຳຊິໄດູ້ປະດັບ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງຄົນເຮົຳ ດູ້ວຍ
ກຳນຖວຳຍກຽດໃນໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 
2:11 ດູ້ວຍວ່ຳ ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ນ ຳຄວຳມລອດພົ້ນມຳໃຫູ້ ໄດູ້
ປຳກົດແກ່ຄົນທັງປວງແລູ້ວ 
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2:12 ໄດູ້ສອນຄົນເຮົຳວ່ຳ ຄວນປະຕິເສດນິໄສແນວຕ່ຳງໆ ທີ່ບໍ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
ກັບຄວນປະຕິເສດກິເລດຕັນຫຳທຳງໂລກນີ້ນ ຳ ແລູ້ວຈັ່ງໃຊູ້ຊີວິດຢ່ຳງມີສະຕິປັນ-
ຍຳອູ້ອມຄອບດີ ຕຳມທຳງຊອບທ ຳອັນ ຖືກຕູ້ອງ ໃນທຳງທີ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
ໃນປະຈຸບັນນີ້ 
2:13 ແລູ້ວຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳຮັບ ຄວຳມຫວັງອັນປະເສີດທີ່ໝັ້ນຄົງ ຄກືຳນສະເດັດມຳອັນ
ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດອັນໃຫຍ່ຍິ່ງຂອງ
ຄົນເຮົຳນ ຳ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ 
2:14 ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ອຸທີດຊີວິດຂອງເພິ່ນເອງເພື່ອຄົນເຮົຳ ເພື່ອຊິໄດູ້ໄຖ່ຄົນເຮົຳອອກ-
ຈຳກຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມໝົດຄູ່ແນວ  ແລູ້ວຈັ່ງຊ ຳລະພວກເຮົຳໃຫູ້ເປັນຄົນພິ-
ເສດສະເພຳະເພິ່ນ ມີຄວຳມກະຕືລືລົ້ນໃນກຳນດີ 
2:15 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ກ ໃຫູ້ແນະນ ຳບອກສອນ ຕັກເຕືອນວ່ຳກ່ຳວ ດູ້ວຍສິດທິ-
ອ ຳນຳດໃນຄູ່ຢ່ຳງເດີ້ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດດູໝິ່ນດູຖູກເຈົ້ຳໄດູ້ເລີຍເດີ້ 

ຕີໂຕ ບົດທີ 3 
3:1 ໃຫູ້ເຕືອນຄວຳມຈ ຳພວກເຂົຳເດີ້ ວ່ຳ ໃຫູ້ຍອມຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດຂອງພວກຜູູ້ປົກ-
ຄອງ ກັບຫົວໜູ້ຳ ພູ້ອມທີ່ຊິເຊື່ອຟັງເຂົຳ ກັບເຮັດກຳນດີຄູ່ແນວຢູ່ສະເໝີ 
3:2 ກັບບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍຜູູ້ໃດເລີຍ ບໍ່ໃຫູ້ເປັນຄົນມັກທະເລຳະວິວຳດກັນ ແຕ່ໃຫູ້-
ເປັນຄົນອ່ອນສຸພຳບ ສະແດງຄວຳມນອບນູ້ອມຖ່ອມໂຕຕໍ່ຄົນທັງປວງນ ຳ 
3:3 ຄື ພວກເຮົຳເອງກ ເຄີຍເປັນຄົນໂງ່ ບໍ່ຮູູ້ຈັກທີບມຳກ່ອນຄືກັນ ບໍ່ຮູູ້ຈັກເຊື່ອຟັງ
ຄວຳມ ເປັນຂີ້ຂູ້ຳມູ້ຳໃຊູ້ຂອງກິເລດຕັນຫຳຕ່ຳງໆ ໃຊູ້ຊີວິດໃນທຳງອິດສຳປອງ-
ຮູ້ຳຍ ກັດກັນກິນກັນ ກຽດຊັງຊັງຕໍ່ກັນແລະກັນ 
3:4 ແຕ່ວ່ຳ ບັດຍຳມຄວຳມເມດຕຳປຳນີ ກັບຄວຳມຮັກແພງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຄືພຣະ-
ຜູູ້ໂຜດຂອງຄົນເຮົຳ ໄດູ້ມຳປຳກົດຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍ 
3:5 ຊຶ່ງວ່ຳ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ຄົນເຮົຳລອດພົ້ນໄດູ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດູ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນງຳມ
ຄວຳມດີທີ່ຄົນເຮົຳໄດູ້ເຮັດແຕ່ປະກຳນໃດເລີຍ ແຕ່ຕຳມພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງ
ເພິ່ນ ໂດຍກຳນຊ ຳລະໃຫູ້ມີໃຈບັງເກີດໃໝ່ ສູ້ຳງຂຶ້ນມຳໃຫູ້ເປັນຄົນໃໝ່ໂດຍ 
ພຣະວິນຍຳນ  
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3:6 ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ໂປດທຸູ້ມເທໃຫູ້ຢູ່ນ ຳພວກເຮົຳຢ່ຳງລົ້ນເຫລືອ ໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງຄົນເຮົຳ 
3:7 ຊຶ່ງບັດນີ້ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ຄົນເຮົຳເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳດີພູ້ອມແລູ້ວ ໂດຍພຣະ-
ກະລຸນຳທິຄຸນຂອງເພິ່ນເອງ ຄົນເຮົຳຈັ່ງເປັນທຳຍຳດໃນກຳນຮັບມ ລະດົກ ຕຳມທີ່
ມຸູ້ງຫວັງນັ້ນ ຄືຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
3:8 ນີ້ກ ເປັນຖູ້ອຍຄ ຳອັນສັດຈິງ ຊຶ່ງຂູ້ອຍປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫູ້ເຈົ້ຳເນັ້ນຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່
ເຊົຳ ເພື່ອຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ ຊິໄດູ້ພະຍຳຍຳມເຮັດກຳນດີຄົງໄວູ້
ຢູ່ສະເໝີ ແນວໝູ່ນີ້ກ ເປັນກຳນດີ ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ກັບຄົນທົ່ວໄປ 
3:9 ແຕ່ວ່ຳໃຫູ້ຫລີກລູ້ຽງຄ ຳຖຳມອັນບໍ່ເປັນສຳລະ ແນວທີ່ເກີດກຳນໂຕູ້ຖຽງກັນ 
ກຳນລ່ຳຍໄປຕຳມລ ຳດັບວົງຕະກູນຕ່ຳງໆ ກຳນທະເລຳະວິວຳດກັນ ກັບກຳນຕໍ່ສູູ້
ແຂ່ງຂັນກັນໃນຂໍ້ກົດບັນຍັດຕ່ຳງໆ ຍູ້ອນວ່ຳແນວໝູ່ນີ້ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃຊູ້ກຳນບໍ່ໄດູ້
ເລີຍ 
3:10 ສ່ວນຄົນໃດໆ ທີ່ນອກຮອຍນອກທຳງທີ່ເຮັດໃຫູ້ແຕກແຍກກັນແນວນີ້ ກ ໃຫູ້
ເຂົຳອອກໄປເລີຍເດີ້ ຫລັງຈຳກຕັກເຕືອນເຂົຳເປັນເທື່ອແຮກກັບເທື່ອທີ່ສອງແລູ້ວ 
3:11 ໂດຍຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ຄົນແນວນີ້ເປັນຄົນວິປະລິດທີ່ຜິດປົກກະຕິ ພວມເຮັດຢູ່ໃນ
ທຳງບຳບ ແລູ້ວປະນຳມໂຕເຂົຳເອງນ ຳ 
3:12 ບັດພ ຂູ້ອຍໃຊູ້ ນຳຍ ອຳເຕມຳ  ຫລື ນຳຍ ຕີຂີໂກ  ມຳຫຳເຈົ້ຳ  ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳຕັ້ງໃຈ
ໄປຫຳຂູ້ອຍຢູ່ເມືອງ ນີໂກໂປລີ ເດີ້  ຄືຂູ້ອຍຕັດສິນວ່ຳຊິພັກຢູ່ນັ້ນຕອນລະດູໜຳວ 
3:13 ແລູ້ວໃຫູ້ເຈົ້ຳຊ່ອຍສົ່ງ ນຳຍ ເຊນັດ ຜູູ້ເປັນທະນຳຍຄວຳມ ກັບ ນຳຍ ອຳໂປໂລ  
ໃນກຳນເດິນທຳງຂອງເຂົຳຢ່ຳງໄວໆ ເດີ້ ຊ່ອຍເຂົຳເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຂຳດອີຫຍັງເລີຍ 
3:14 ຄື ພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳຄວນຊິຮຽນຮູູ້ຝຶກກັນໃນກຳນເຮັດດີຄົງໄວູ້ຢູ່ສະເໝີ 
ເພື່ອບັດຍຳມເກີດມີກຳນທຸກຍຳກລ ຳບຳກຕ່ຳງໆ ພວກເຂົຳກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຂຳດຜົນໃນ
ກຳນເຮັດດີ 
3:15 ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ນ ຳຂູ້ອຍຢູ່ທຳງນີ້ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງເຈົ້ຳ  ຊ່ອຍ
ທັກທຳຍພີ່ນູ້ອງທີ່ເຊື່ອຊຶ່ງຮັກແພງພວກເຮົຳຢູ່ທຳງພູູ້ນໃຫູ້ຂູ້ອຍນ ຳ ຂ ພຣະກະລຸ-
ນຳທຄຸິນດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳໝົດຄູ່ຄົນເຖີ້ນ ອຳເມນ 
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ຟີເລໂມນ 
1 ຈຳກ ໂປໂລ  ຜູູ້ຖືກຈອງຈ ຳເພື່ອ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບຈຳກ ຕີໂມທຽວ ນູ້ອງຊຳຍ
ຂອງເຮົຳໃນພຣະເຈົ້ຳ ເຖິງ ນຳຍ ຟີເລໂມນ  ໝູ່ຮ່ວມງຳນທີ່ຮັກຂອງເຮົຳ 
2 ກັບເຖິງ ນຳງ ອັບເຟຍ  ຜູູ້ເປັນທີ່ຮັກ ກັບ ອຳຂີໂປ  ຜູູ້ເປັນໝູ່ທະຫຳນ ເພື່ອ ພຣະ-
ຄຣິດ  ນ ຳກັນກັບເຮົຳ ກັບເຖິງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທີ່ຢູ່ໃນບູ້ຳນຂອງເຈົ້ຳ 
3 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ກັບສັນຕິພຳບ ຊຶ່ງຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ກັບ
ຈຳກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເຖີດ 
4 ຂູ້ອຍຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍ ໂດຍໄດູ້ເອີ່ຍຊື່ເຈົ້ຳຢູ່ສະເໝີບັດຂູ້ອຍອະທິ-
ຖຳນເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນ 
5 ຍູ້ອນວ່ຳ ຂູ້ອຍໄດູ້ຍິນຮອດຄວຳມຮັກແພງກັບຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳທີ່ມີຕໍ່ ພຣະ-
ເຢຊູເຈົ້ຳ  ກັບຕໍ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍນ ຳ 
6 ກ ເພື່ອກຳນສື່ສຳນຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳໃຫູ້ຄົນຟັງຊິໄດູ້ເກີດຜົນ ເນື່ອງດູ້ວຍກຳນ
ຍອມຮັບເຖິງແນວດີຄູ່ຢ່ຳງ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນເຈົ້ຳໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
7 ນູ້ອງຊຳຍໃນພຣະເຈົ້ຳ ເອີຍ  ພວກເຮົຳມີຄວຳມຍິນດີກັບຄວຳມຊູໃຈຫລຳຍ 
ຍູ້ອນຄວຳມຮັກຂອງເຈົ້ຳຕໍ່ພີ່ນູ້ອງ  ເປັນເຫດໃຫູ້ຈິດໃຈຂອງພວກຄົນຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳມີແຮງສົດຊື່ນຂຶ້ນ 
8 ຈັ່ງຊັ້ນ ແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍ ອຳດ ມີໃຈກູ້ຳໃນ ພຣະຄຣິດ ທີ່ຊິໃຊູ້ສິດສັ່ງໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮັດ
ແນວທີ່ສົມຄວນ 
9 ແຕ່ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຄວຳມຮັກ ຂູ້ອຍຂ ອູ້ອນວອນເຈົ້ຳເປັນກຳນດີກວ່ຳ ຄືອູ້ອນວອນ
ຢ່ຳງຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ ແມ່ນຊະລຳແລູ້ວ ຊຶ່ງບັດນີ້ໄດູ້ຖືກຈອງຈ ຳໄວູ້ຍູ້ອນເຫັນແກ່ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
10 ຂູ້ອຍຂ ອູ້ອນວອນເຈົ້ຳຍູ້ອນ  ໂອເນສິໂມ  ຜູູ້ເປັນລູກໃນພຣະເຈົ້ຳຂອງຂູ້ອຍ ຊຶ່ງ
ຂູ້ອຍໄດູ້ນ ຳມຳເກີດໃໝ່ ຝ່າຍວິນຍານ  ບັດຍຳມຂູ້ອຍຍັງຖືກຈອງຈ ຳໄວູ້ຢູ່ 
11 ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນນັ້ນເຂົຳບໍ່ຄ່ອຍເປັນປະໂຫຍດປຳນໃດເພື່ອເຈົ້ຳ  ແຕ່ບັດນີ້ເຂົຳເປັນ
ປະໂຫຍດທັງເພື່ອເຈົ້ຳກັບເພື່ອຂູ້ອຍນ ຳ 
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12 ຂູ້ອຍຈັ່ງສົ່ງເຂົຳ ຜູູ້ເປັນດວງຈິດຂອງຂູ້ອຍ ກັບໄປຫຳເຈົ້ຳອີກ ຈັ່ງຊັ້ນ ກະລຸນຳ
ຕູ້ອນຮັບເຂົຳແໜ ່
13 ຊຶ່ງຂູ້ອຍຄຶດຢຳກຊິໃຫູ້ເຂົຳຢູ່ກັບຂູ້ອຍທຳງນີ້ກ່ອນ  ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງ-
ແຍງຂູ້ອຍ ໃນຍຳມທີ່ຂູ້ອຍພວມຖືກຈອງຈ ຳຍູ້ອນຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ 
14 ແຕ່ວ່ຳ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ເຮັດຫຍັງນອກຈຳກເຈົ້ຳຊິອະນຸຍຳດນ ຳ ເພື່ອວ່ຳກຳນດີ
ຂອງເຈົ້ຳ ບໍ່ ອຳດ ເປັນດູ້ວຍກຳນບັງຄັບເກງໃຈກັນ ແຕ່ດູ້ວຍຄວຳມຫວັງດີ 
15 ຄື ຫຳລຳງເທື່ອ ກຳນທີ່ເຂົຳໜີອອກມຳຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງນັ້ນ  ອຳດ ເພື່ອວ່ຳເຈົ້ຳຊິ
ຕູ້ອນຮັບເຂົຳມຳຢູ່ນ ຳຕະຫລອດໄປ 
16 ບັດນີ້ ບໍ່ເປັນໃນຖຳນະວ່ຳເປັນຂູ້ຳທຳດອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຍຳມນີ້ແຮງດີກວ່ຳກຳນ
ເປັນຂູ້ຳທຳດ ເຂົຳໄດູ້ເປັນເພື່ອນຊຶ່ງເປັນພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກໃນພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ໂດຍສະ-
ເພຳະສ ຳລັບຂູ້ອຍ ແຕ່ຄົງຊິແຮງຫລຳຍກວ່ຳສ ຳລັບເຈົ້ຳ ທັງເປັນເພື່ອນຝ່ຳຍເນື້ອ-
ໜັງກັບໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນ ຳ 
17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນເຈົ້ຳຖືວ່ຳຂູ້ອຍນີ້ເປັນໝູ່ຮ່ວມງຳນຂອງເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ຮັບເຂົຳໄວູ້ ຄືຮັບ
ຕົວຂູ້ອຍເດີ້ 
18 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນເຂົຳໄດູ້ເຮັດຜິດອີຫຍັງຕໍ່ເຈົ້ຳ ຫລືເປັນໜີ້ອີຫຍັງເຈົ້ຳ ກ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເອົຳ
ຈຳກຂູ້ອຍ 
19 ຂູ້ອຍ ໂປໂລ ນີ້ ໄດູ້ຂຽນນີ້ໄວູ້ດູ້ວຍມືຂອງຂູ້ອຍເອງ ຂູ້ອຍຊິຈ່ຳຍໃຫູ້ຢູ່ດອກ 
ແລູ້ວຊິບໍ່ອູ້ຳງເລື່ອງທີ່ເຈົ້ຳເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຂູ້ອຍ ຮອດໂຕຂອງເຈົ້ຳເອງຊໍ້ຳ 
20 ເອີ້ ນູ້ອງເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໂດຍທຳງເຈົ້ຳ
ເຖີດ ກະລຸນຳໜຸນນໍ້ຳໃຈໃຫູ້ຂູ້ອຍໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນ ຳແໜ ່
21 ຂູ້ອຍມີຄວຳມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເຈົ້ຳ ທີ່ວ່ຳເຈົ້ຳຊິຮັບຟັງ ຈັ່ງໄດູ້ຂຽນມຳຍັງເຈົ້ຳ ຍູ້ອນ
ຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ເຈົ້ຳຊິເຮັດຫລຳຍກວ່ຳທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂ ອີກຊໍ້ຳ 
22 ອີກແນວໜຶ່ງ ຂ ເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມທີ່ພັກໄວູ້ສ ຳລັບຂູ້ອຍນ ຳແໜ່ ຍູ້ອນຂູ້ອຍເຊື່ອວ່ຳ 
ຊິໄດູ້ມຳຫຳມຳຍຳມເຈົ້ຳອີກ ຕຳມຄ ຳອະທຖິຳນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ 
23 ສ່ວນ ນຳຍ ເອປຳຟຳ ນັ້ນ ຜູູ້ຖືກຈອງຈ ຳໄວູ້ນ ຳຂູ້ອຍໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຢູ່ທຳງນີ້ 
ໄດູ້ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງເຈົ້ຳນ ຳ 
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24 ພູ້ອມທັງ  ມຳຣະໂກ   ອຳຣິຊະຕຳໂຂ   ເດມຳ  ກັບ ລູກຳ  ຜູູ້ເປັນໝູຮ່່ວມງຳນກັບ
ຂູ້ອຍ ໄດູ້ຝຳກຄວຳມ ຄຶດຮອດມຳຍັງເຈົ້ຳນ ຳ 
25 ຂ ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ດ ຳລົງຢູ່ກັບຈິດວິນ-
ຍຳນຂອງເຈົ້ຳເຖີ້ນ ອຳເມນ 

[ຂຽນຈາກ ໂຣມ ເຖິງ ຟີເລໂມນ  ແລູ້ວສົ່ງໂດຍ ໂອເນສິໂມ  ຜ ູ້ເປັນຂູ້າທາດຮັບໃຊູ້] 

ເຮັບເຣ ີ
ເຮັບເຣີ ບົດທີ 1 

1:1 ໃນສະໄໝກ່ອນ ພຣະເຈົ້ຳເຄີຍເວົ້ຳເຄີຍຈຳກັບປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຮົຳ 
ເປັນເທື່ອເປັນຍຳມໂດຍວທິແີນວຕ່ຳງໆ ຜ່ຳນທຳງຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງເພິ່ນ 
1:2 ແຕ່ໃນສະໄໝຄູ່ມື້ນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄດູ້ຈຳກັບພວກຄົນເຮົຳໂດຍຜ່ຳນທຳງ ພຣະ-
ບຸດ ຂອງເພິ່ນ  ແມ່ນຜູູ້ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູູ້ມີກ ຳມະສິດໃນໝົດຄູ່ອັນ
ຄູ່ແນວ ຊຶ່ງໂດຍທຳງ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງກັບກຳນຈັກກະວຳນທັງຫລຳຍນ ຳ 
1:3 ຊຶ່ງ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ປະກອບດູ້ວຍແສງບຳລະມີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ເປັນພຳບລັກຂອງເພິ່ນຢ່ຳງແທູ້ໆ  ທັງເປັນຜູູ້ທີ່ຄໍ້ຳຈຸນຮັກສຳໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວໄວູ້
ໃນຈັກກະວຳນໃຫູ້ຄົງຢູ່ ໂດຍຄ ຳສັ່ງອັນມີລິດອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວຕອນເພິ່ນ
ໄດູ້ຊ ຳລະລູ້ຳງບຳບຂອງຄົນເຮົຳດູ້ວຍເພິ່ນເອງໃຫູ້ສິ້ນສຸດແລູ້ວ  ເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ປະ-
ທັບຢູ່ທຳງຂວຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນປະກອບດູ້ວຍບຳລະມີໃນທີ່ສູງສຸດ 
1:4 ຈັ່ງໄດູ້ຮັບຖຳນະອັນໃຫຍຍ່ິ່ງກວ່ຳພວກເທວະທູດທັງຫລຳຍນັ້ນ ຄືເພິ່ນມີພຣະ-
ນຳມທີ່ປະເສີດກວ່ຳພວກເຂົຳ ໂດຍກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກຂອງເພິ່ນ 
1:5 ຄື ມີເທວະທູດອົງໃດທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ  “ທ່ຳນເປັນບຸດຂອງເຮົຳ    ແມ່ນ
ມື້ນີ້ເນຳະ ເຮົຳໃຫູ້ກຳນກ ຳເນີດແກ່ທ່ຳນ ” ແລູ້ວຍັງເວົ້ຳອີກວ່ຳ  “ເຮົຳຊິເປັນຄືພໍ່
ຂອງທ່ຳນ ແລູ້ວທ່ຳນຊິເປັນຄືບຸດຂອງເຮົຳ” 
1:6 ແລູ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ບັດພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ ພຣະບຸດ  ລູກ ຂອງເພິ່ນເກີດມຳໃນໂລກ 
ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ໃຫູ້ພວກເທວະທ ດທັງປວງຂອງເຮົາຂາບໄຫວູ້ທ່ານເດີ້” 
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1:7 ແລູ້ວສ່ວນພວກເທວະທດູນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳກ່ຳວອີກວ່ຳ  “ທ່ຳນໄດູ້ບັນດຳນໃຫູ້ເທ-
ວະທູດຂອງທ່ຳນເປັນດວງວິນຍຳນ ກັບໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງທ່ຳນ ອັນເປັນຄື
ແປວໄຟ” 
1:8 ແຕ່ສ ຳລັບ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ເພິ່ນວ່ຳ  “ລຳຊະບັນລັງຂອງທ່ຳນຄົງຢູ່ເປັນນິດ ແລູ້ວ
ຄະທຳອັນຊອບທ ຳນັ້ນເປັນສັນຍະລັກຂອງລຳຊະອຳນຳຈັກທ່ຳນ 
1:9  ຄືທ່ຳນຮັກຄວຳມຊອບທ ຳ ແລູ້ວກຽດຊັງຊັງແນວບໍ່ເປັນທ ຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງທ່ຳນໄດູ້ເຈີມທ່ຳນດູ້ວຍນໍ້ຳມັນແຫ່ງຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລຳຍກວ່ຳພວກສະ-
ຫຳຍຂອງທ່ຳນນັ້ນ” 
1:10 ກັບວ່ຳ  “ໃນທ ຳອິດນັ້ນ ທ່ຳນປະລະບຽງ ໄດູ້ວຳງຮຳກຖຳນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ  
ແລູ້ວຟູ້ຳສະຫວັນເປັນທີ່ສະແດງຝີມືຂອງທ່ຳນ 
1:11  ແນວໝູ່ນັ້ນກ ຊິພັງທະລຳຍພິນຳດໄປ ແຕ່ທ່ຳນດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນ ແນວ
ໝູ່ນັ້ນກ ຊິເກົ່ຳແກ່ໄປຄືກັນກັບເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພ 
1:12  ແລູ້ວທ່ຳນຊິພັບແນວໝູ່ນັ້ນໄວູ້ຄືເສື້ອຄຸມ ຊຶ່ງມັນຊິຖືກປ່ຽນແປງໄປ ແຕ່ວ່ຳ
ທ່ຳນຊິຄົງຢູ່ຄືເກົ່ຳ ແລູ້ວມື້ເດືອນປີຂອງທ່ຳນຊິບໍ່ມີສ ຳເລັດເລີຍ” 
1:13 ແຕ່ວ່ຳເຄີຍມີເທວະທູດອົງໃດແໜ່ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເຄີຍເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຊີນນັ່ງຢູ່ທຳງ
ຂວຳຂອງເຮົຳເຖິ ຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ພວກສັດຕູຂອງທ່ຳນເປັນຕັ່ງພັກຕີນຂອງ
ທ່ຳນ” 
1:14 ຄື ພວກເທວະທູດທັງຫລຳຍນັ້ນ ເປັນວິນຍຳນຮັບໃຊູ້ທີ່ຖືກໃຊູ້ອອກໄປຮັບໃຊູ້
ເບິ່ງແຍງຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ ທີ່ຊິຮັບຄວຳມລອດພົ້ນບໍ່ແມ່ນບໍ້ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳຄວນຊິໃສ່ໃຈຢ່ຳງຈິງຈັງໃນຖູ້ອຍຄ ຳແນວທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນ
ໄດູ້ຟັງມຳແລູ້ວນັ້ນ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິບໍ່ຫລົງລອຍອອກໄປ 
2:2 ຄື ຄັ່ນຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ໃຫູ້ມຳທຳງເທວະທູດນັ້ນ ປຳກົດວ່ຳເປັນຈິງ ແລູ້ວຄັ່ນວ່ຳກຳນ
ລ່ວງລະເມີດ ກັບກຳນບໍ່ເຊື່ອຟັງຄູ່ຢ່ຳງ ໄດູ້ຖືກກຳນຕອບສະໜອງອັນຍຸດຕິທ ຳ
ແລູ້ວ 
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2:3 ພວກຄົນເຮົຳຊິພົ້ນໄດູ້ຈັ່ງໃດຄັ່ນເຮົຳຊິລະເລີຍຕໍ່ຄວຳມລອດພົ້ນອັນໃຫຍ່-
ຫລວງນີ້  ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເລີ່ມກ່ຳວເຖິງມຳກ່ອນ  ແລູ້ວໄດູ້ຮັບກຳນຢືນ-
ຢັນຈຳກຜູູ້ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນເພິ່ນເວົ້ຳນັ້ນ 
2:4 ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນ ກັບແນວເປັນຕຳ-
ງຶດ ພູ້ອມທັງກຳນອັດສະຈັນຕ່ຳງໆ ຊຶ່ງປະກອບດູ້ວຍລິດອ ຳນຳດ ກັບພົນສະຫວັນ
ພິເສດຈຳກ ພຣະວິນຍຳນ  ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
2:5 ແລູ້ວໂລກໃໝທ່ີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳທີ່ເຮົຳເວົ້ຳມຳນີ້ ເພິ່ນຊິບໍ່ໄດູ້ມອບ ໄວູ້ຢູ່ໃນ
ກຳນເບິ່ງແຍງຂອງພວກເທວະທູດດອກ 
2:6 ແຕ່ ຕຳມມີຄ ຳພະຍຳກອນໝູ້ອງໜຶ່ງໃນ ພຣະຄ ຳ ວ່ຳ  “ມະນຸດເປັນຜູູ້ໃດເນຳະ 
ທີ່ພຣະອົງເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງຄ ຳນຶງເຖິງ ຫລືບຸດມະນຸດເປັນຜູູ້ໃດທີ່ພຣະອົງເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງ
ເບິ່ງແຍງເອົຳ 
2:7  ພຣະອົງເຈົ້ຳໄດູ້ກ ຳນົດໃຫູ້ເພິ່ນມີຖຳນະຕໍ່ຳກວ່ຳເທວະທູດພຽງໜ່ອຍໜຶ່ງ ກັບ
ພຣະອົງເຈົ້ຳ ໄດູ້ສວມບຳລະມີກັບກຽດເປັນມົງກຸດໃຫູ້ເພິ່ນ ແລູ້ວໄດູ້ຕັ້ງເພິ່ນໄວູ້ໃຫູ້
ຄອບຄອງຢູ່ເໜືອຝີມືຂອງພຣະອົງເຈົ້ຳ 
2:8  ຄື ພຣະອົງເຈົ້າໄດູ້ມອບໝົດທັງມວນໃຫູ້ຢ ່ພາຍໃຕູ້ຕີນຂອງເພິ່ນ”   ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນ
ກຳນທີ່ພຣະອົງເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໝົດຄູ່ແນວໄວູ້ໃຫູ້ຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດຂອງເພິ່ນນັ້ນ ກ ບໍ່ມີ
ແນວໃດຈັກອັນເລີຍທີ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງຂອງເພິ່ນ ແຕ່ບັດນີ້ ພວກ
ເຮົຳຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄູ່ແນວຢູ່ໃຕູ້ກຳນປົກຄອງຂອງເພິ່ນ 
2:9 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳໄດູ້ເຫັນ ພຣະເຢຊູ  ຜູູ້ເພິ່ນຮັບສະພຳບຕໍ່ຳກວ່ຳເທວະທູດພຽງ
ໜ່ອຍໜຶ່ງ  ແລູ້ວໄດູ້ຖືກທຸກທ ລະມຳນເຖິງຕຳຍ ຈັ່ງໄດູ້ຮັບສະຫງ່ຳລຳສີກັບພຣະ-
ກຽດເປັນມົງກຸດ  ຄືເພິ່ນຊິມຄວຳມຕຳຍເພື່ອມວນມະນຸດເຮົຳຄູ່ຄົນ ຍູ້ອນພຣະ-
ກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
2:10 ຄືສົມຄວນຢູ່ແລູ້ວ ຊຶ່ງວ່ຳສຳລະພັດຄູ່ແນວເປັນຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງຄູ່ແນວນັ້ນ ກ ມີ
ມຳໂດຍເພິ່ນນ ຳ ທີ່ເພິ່ນຊິນ ຳເອົຳບຸດຫລຳຍໆ ຄົນມຳສູ່ສະຫງ່ຳລຳສີ  ເພື່ອເພິ່ນຊິ
ເປັນປະລະບຽງ ເປັນນຳຍແຫ່ງຄວຳມລອດພົ້ນຂອງພວກເຂົຳ ຊຶ່ງເຖິງທີ່ສ ຳເລັດ
ໂດຍກຳນທົນທຸກທ ລະມຳນຂອງເພິ່ນ 
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2:11 ໂດຍວ່ຳ ທັງຜູູ້ເພິ່ນທີ່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົຳບ ລິສຸດ ກັບພວກເຂົຳທີ່ພວມຮັບກຳນ
ບ ລິສຸດນັ້ນ ກ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງບໍ່ລະອຳຍເລີຍທີ່ຊິເອີ້ນ
ພວກເຂົຳວ່ຳພີ່ນູ້ອງ 
2:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຮົຳຊິປະກຳດພຣະນຳມຂອງພຣະອົງເຈົ້ຳໃຫູ້ພີ່ນູ້ອງ
ຂອງເຮົຳ ເຮົຳຊິຮູ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະອົງເຈົ້ຳຢູ່ລະຫວ່ຳງກຳງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອ” 
2:13 ກັບໄດູ້ເວົ້ຳອີກວ່ຳ  “ເຮົຳຊິໄວູ້ວຳງໃຈໃນພຣະອົງເຈົ້ຳ”  ແລູ້ວອີກວ່ຳ  “ເຮົຳເອງ
ກ ຢູ່ບ່ອນນີ້ ກັບບຸດທັງຫລຳຍທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປະທຳນໃຫູ້ເຮົຳ” 
2:14 ຄື ໃນກ ລະນີທີ່ພວກບຸດທັງຫລຳຍໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນເລືອດເນື້ອໜັງ ໃນທ ຳ-
ນອງດຽວກັນເພິ່ນເອງກ ໄດູ້ສວມສະພຳບເປັນເລືອດເນື້ອໜັງຄືກັນ ເພື່ອໂດຍ
ກຳນຕຳຍນັ້ນ ເພິ່ນຊິທ ຳລຳຍຜູູ້ນັ້ນທີ່ເຄີຍມີອ ຳນຳດແຫ່ງຄວຳມຕຳຍ ຄືພະຍຳ-
ມຳນຊຳຕຳນນັ້ນເນຳະ 
2:15 ແລູ້ວຈັ່ງປົດປ່ອຍຜູູ້ຄົນທງັຫລຳຍທີ່ຢູ້ຳນຄວຳມຕຳຍໃຫູ້ອອກມຳ ຄືຜູູ້ທີ່ຖືກ
ຜູກມັດໄວູ້ໃຫູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດຂອງມັນຕະຫລອດຊົ່ວຊີວິດ 
2:16 ຄວຳມຈິງແລູ້ວ ເພິ່ນກ ບໍ່ໄດູ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເທວະທູດ ແຕ່ໄດູ້ຊ່ອຍເຫລືອພີ່-
ນູ້ອງຜູູ້ເປັນເຊື້ອສຳຍຂອງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ 
2:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ຮັບສະພຳບຄືກັນກັບພີ່ນູ້ອງຄົນເຮົຳໃນໝົດຄູ່ຢ່ຳງ  ເພື່ອຊິໄດູ້
ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດຂອງເຂົຳ ມີຄວຳມເມດຕຳ ຊື່ສັດພັກດີໃນຄູ່ຢ່ຳງທີ່ກ່ຽວກັບ
ພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳທີ່ຊິລົບລູ້ຳງຄວຳມຜິດບຳບຂອງຄົນເຮົຳທັງ-
ຫລຳຍ 
2:18 ຊຶ່ງໃນກຳນທີ່ເພິ່ນເອງໄດູ້ທົນທຸກທ ລະມຳນນັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ຜ່ຳນກຳນທົດລອງ 
ຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນສຳມຳດໜຸນໃຈຊ່ອຍຜູູ້ທີ່ຖືກກຳນທົດລອງໄດູ້ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 3 
3:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງຜູູ້ບ ລິສຸດທງັຫລຳຍເອີຍ  ຜູູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນ
ຈຳກສະຫວັນ ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເພິ່ນ ຜູູ້ທີ່ເປັນອັກຄະສຳວກົໃຫຍ່ ກັບເປັນມະຫຳ-
ປະໂລຫິດ ທີ່ພວກເຮົຳຮັບປຳກໄວູ້ວ່ຳໄດູ້ເຊື່ອໃນເພິ່ນ ຄືອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ນັ້ນ
ເນຳະ 
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3:2 ແມ່ນຜູູ້ທີ່ຊື່ສັດພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງເພິ່ນໄວູ້ ຄືກັນກັບເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້
ຊື່ສັດພັກດີໃນກຳນເບິ່ງແຍງຄົນທັງຫລຳຍໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:3 ແລູ້ວສ່ວນ ພຣະເຢຊູ ນັ້ນ ເພິ່ນສົມຄວນມີກຽດຫລຳຍກວ່ຳເຖົ້ຳ ໂມເຊ ເປັນຢ່ຳງ
ຍິ່ງ ຄືກັນກັບທີ່ຜູູ້ສູ້ຳງເຮືອນມີກຽດຫລຳຍກວ່ຳເຮືອນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສູ້ຳງນັ້ນ 
3:4 ຄື ເຮືອນຄູ່ຫລັງກ ຕູ້ອງມີຜູູ້ອອກແບບສູ້ຳງ ແຕ່ວ່ຳຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວນັ້ນ
ກ ຄືພຣະເຈົ້ຳ 
3:5 ຝ່ຳຍເຖົ້ຳ ໂມເຊ ນັ້ນ  ລຳວ ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ໜູ້ຳທີ່ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ເບິ່ງແຍງເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຊຶ່ງນີ້ກ ເປັນຫັກຖຳນຢືນຢັນເຖິງ ລຳວ ໃນເຫດກຳນແນວຕ່ຳງໆ ທີ່
ຊິມີກຳນເລົ່ຳຕໍ່ກັນມຳໃນພຳຍຫລັງ 
3:6 ແຕ່ສ ຳລັບ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ໃນຖຳນະວ່ຳເປັນ ພຣະບຸດ ເໜືອເຮືອນຂອງເພິ່ນ 
ຊຶ່ງແມ່ນພວກພວກເຮົຳ ຄັ່ນມີກຳນຢຶດໝັ່ນ ມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວຳມຫວັງ
ນັ້ນ ຢ່ຳງໝັ້ນຄົງຈົນຮອດບັ້ນປຳຍ 
3:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕຳມທີ່ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ  “ມື້ນີ້ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິເປີດໃຈ
ຟັງພຣະສຸລະສຽງຂອງເພິ່ນ 
3:8  ກ ຢ່ຳໃຫູ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແຂງກະດູ້ຳງໄປ ຄືກັນກັບພວກຄົນໃນສະໄໝ
ເຖົ້ຳ ໂມເຊ  ທີ່ກະບົດໃນຄຳວທີ່ເຂົຳຖືກທົດລອງໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນ 
3:9  ຊຶ່ງປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳ  ເຖິງແມ່ນວ່ຳເຂົຳໄດູ້ເຫັນກຳນເບິ່ງແຍງຂອງ
ເຮົຳຕະຫລອດສີ່ສິບປີ ເຂົຳກ ຍັງລອງໃຈເຮົຳຢ່ຳງບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົຳ 
3:10  ຍູ້ອນເຫດນັ້ນເນຳະ ເຮົຳຈັ່ງກູ້ຽວໂກດພວກຄົນຍຸກນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ວ່ຳ 
‘ພວກເຂົຳຫລົງຜິດຢູ່ບໍ່ເຊົຳ ເຂົຳບໍ່ຮູູ້ຈັກທຳງຂອງເຮົຳເລີຍ’ 
3:11  ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຈັ່ງຄ ຳສຳບຳນດູ້ວຍຄວຳມໂມໂຫວ່ຳ ‘ຄົນພວກນີ້ຊິບໍ່ເຂົ້ຳສູ່ກຳນ
ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຂອງເຮົຳເລີຍ’”  
3:12 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍ ເອີຍ ໃຫູ້ລະວັງໂຕໃຫູ້ດີເດີ້ ເພື່ອຊິບໍ່ມີຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດໃນພວກ
ເຈົ້ຳມີໃຈຊົ່ວທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມບໍ່ເຊື່ອ ໄດູ້ຫລົງຈຳກພຣະເຈົ້ຳໄປ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ດ ຳ-
ລົງຢູ່ 
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3:13 ແຕ່ໃຫູ້ເຕືອນສະຕິຊຶ່ງກັນແລະກັນຢູ່ຊູູ່ມື້ຊູູ່ເວັນ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່ຳ  “ມື້ນີ້”  ເພື່ອຊິບໍ່
ມີຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳມີໃຈແຂງກະດູ້ຳງໄປ ຍູ້ອນກຳນຫລອກລວງຂອງບຳບ 
3:14 ຄືພວກເຮົຳຊິມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ ຄັ່ນເຮົຳຊິຖືເອົຳໄວູ້ໃນຄວຳມໝັ້ນ
ໃຈທີ່ເຮົຳມີແຕ່ເລິມແຮກ ຈົນຮອດບັ້ນປຳຍ 
3:15 ຄືມີຖູ້ອຍຄ ຳໄວູ້ວ່ຳ  “ມື້ນີ້ ໃນເວລຳນີ້ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳທງັຫລຳຍຊິຟັງພຣະສຸລະ-
ສຽງຂອງເພິ່ນ ຢ່ຳໃຫູ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແຂງກະດູ້ຳງໄປເດີ້ ຄືກັນກັບຕອນ
ກຳນກະບົດນັ້ນ” 
3:16 ຄືມີໃຜແໜ່ ທີ່ບັດໄດູ້ຍິນພຣະສຸລະສຽງນັ້ນ ແລູ້ວກ ຍັງກະບົດຢູ່ ແມ່ນຄູ່ຄົນທີ່
ເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້ນ ຳອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ ໃນສະໄໝແຕ່ກີ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
3:17 ບັດນີ້ ແມ່ນໃຜທີ່ພຣະເຈົ້ຳກູ້ຽວໂກດຕະຫລອດສີ່ສິບປີນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນໝູ່ນັ້ນບໍ້
ທີ່ເຮັດບຳບ ແລູ້ວຊຳກສົບຂອງພວກເຂົຳລົ້ມລົງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງນັ້ນ 
3:18 ແລູ້ວແມ່ນໃຜ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ຄ ຳສຳບຳນວ່ຳ ເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນ-
ໃຈຂອງເພິ່ນ ນອກຈຳກຄົນໝູ່ນັ້ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ 
3:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ສະຫລຸບແລູ້ວ ເຮົຳຈັ່ງເຫັນໄດູ້ວ່ຳ ພວກເຂົຳບໍ່ມີສິດທີ່ຊິເຂົ້ຳໄປໄດູ້ 
ຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ເຊື່ອ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດຍັງມີຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳຄົງໄວູ້ຢູ່ ທີ່ຊິເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຂອງ
ເພິ່ນ  ກ ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳມີຄວຳມເຄົຳລົບ ຢູ້ຳນວ່ຳຊິມີຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳຂຳດ
ສິດທີ່ຊິເຂົ້ຳໄປໄດູ້ 
4:2 ຄື ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນໄດູ້ປະກຳດຕໍ່ພວກເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ ພູ້ອມທັງຕໍ່ພວກ
ປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍນ ຳ  ແຕ່ວ່ຳຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ພວກເຂົຳໄດູ້ຍິນບໍ່ໄດູ້ເກີດຜົນອີຫຍັງເລີຍ 
ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຜູູ້ໄດູ້ຍິນນັ້ນບໍ່ໄດູ້ປະສົມກັບຄວຳມເຊື່ອ 
4:3 ຊຶ່ງສ່ວນພວກເຮົຳຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເຊື່ອກ ໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈນັ້ນແລູ້ວ 
ແຕ່ສ່ວນພວກຄົນຜູູ້ທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ ເພິ່ນກ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ  “ເຮົາຄ າສາບານດູ້ວຍ
ຄວາມໂມໂຫວ່າ ຄົນໝ ່ນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ເຂົ້າສ ່ການພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຂອງເຮົາເລີຍ”  
ແມ່ນແຕ່ວ່ຳ  ກິດຈະກຳນ ນັ້ນສ ຳເລັດແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນວຳງຮຳກຖຳນຂອງໂລກ 
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4:4 ຄືມີຕອນໜຶ່ງໃນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ເພິ່ນເຄີຍກ່ຳວເຖິງມື້ທີ່ເຈັດຈັ່ງຊີ້ວ່ຳ  “ຄືໃນມື້ທີ່ເຈັດ
ນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຈຳກກຳນງຳນຂອງເພິ່ນທັງໝົດ” 
4:5 ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ  “ພວກນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຂອງເຮົຳ
ເລີຍ” 
4:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ກ ຍັງມີຊ່ອງທຳງເປີດໄວູ້ຢູ່  ວ່ຳຊິຕູ້ອງມີຜູູ້ລຳງຄົນເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນ
ຍ່ອນໃຈໄດູ້ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ຄົນທີ່ຮັບກຳນປະກຳດແຕ່ໃນຄຳວກ່ອນນັ້ນ  ເຂົຳຂຳດສິດ
ທີ່ຊິເຂົ້ຳໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນຄວຳມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງເຂົຳ 
4:7 ແລູ້ວເພິ່ນຍັງກ ຳນົດມືໜຶ່ງໄວູ້ອີກ ໂດຍເວົ້ຳຜ່ຳນທຳງກະສັດ ດຳວິດ ວ່ຳ  “ມື້ນີ້ 
ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິຟັງພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ ຢ່ຳໃຫູ້ໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳແຂງ
ກະດູ້ຳງໄປເດີ້” 
4:8 ຄືວ່ຳ ຄັ່ນເຖົ້ຳ ໂຢຊວຍ ໃຫູ້ພວກເຂົຳເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈນັ້ນໄດູ້ແລູ້ວ 
ພຣະເຈົ້ຳຄືຊິບໍ່ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງອີກມື້ໜຶ່ງໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
4:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ກ ຍັງມີກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈໄວູ້ສ ຳລັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:10 ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຜູູ້ນັ້ນກ ໄດູ້
ເຊົຳເຮັດກຳນງຳນຂອງໂຕເອງ ຄືກັນກັບທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຊົຳເຮັດກຳນງຳນຂອງ
ເພິ່ນ 
4:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳພະຍຳຍຳມໃສ່ໃຈທີ່ຊິເຂົ້ຳສູ່ກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈນັ້ນ
ໃຫູ້ໄດູ້  ຢູ້ຳນວ່ຳ  ອຳດ ມີຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດຫລົງໄປຕຳມໂຕຢ່ຳງຂອງພວກນັ້ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງ 
4:12 ຍູ້ອນວ່ຳ  ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳປະກອບດູ້ວຍຊີວິດກັບລິດທຳນຸພຳບ ຄົມຍິ່ງ
ກວ່ຳດຳບສອງຄົມປຶ້ມໃດໆ ທັງໝົດ ສຳມຳດແທງຊອດຜ່ຳຈິດກັບວິນຍຳນຂອງ
ຄົນອອກຈຳກກັນໄດູ້ ຕະຫລອດຮອດຂໍ້ກະດູກກັບໄຂໃນກະດູກ ກັບສຳມຳດພິ-
ຈຳລະນຳຮູູ້ຮອດຄວຳມຄຶດກັບຄວຳມມຸູ້ງໝຳຍໃນໃຈຄົນໄດູ້ 
4:13 ແລູ້ວກ ບໍ່ມີອີຫຍັງທີ່ຖືກປິດເຊື່ອງໄວູ້ຈຳກສຳຍຕຳຂອງເພິ່ນໄດູ້ ແຕ່ໝົດຄູ່ອັນຄູ່
ແນວປຳກົດແຈູ້ງຈ່ຳງປ່ຳງຕໍ່ສຳຍຕຳຂອງເພິ່ນຢູ່ແລູ້ວ ຜູູ້ທີ່ເຮົຳຄູ່ຄົນຊິຕູ້ອງຣຳຍ-
ງຳນໂຕ 
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4:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເຫັນວ່ຳ ເຮົຳມີມະຫຳປະໂລຫິດທີ່ໄດູ້ຜ່ຳນຟູ້ຳສະຫວັນໄປແລູ້ວ ຄື 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳຢຶດໝັ່ນໃນ
ກຳນທີ່ໄດູ້ຮັບປຳກວ່ຳເຊື່ອແລູ້ວ 
4:15 ຄື ເຮົຳບໍ່ໄດູ້ມີມະຫຳປະໂລຫິດທີ່ບໍ່ສຳມຳດເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນຄວຳມອ່ອນແອ
ຂອງຄົນເຮົຳ ແຕ່ໄດູ້ຖືກທົດລອງໃຈຄືກັນກັບຄົນເຮົຳໃນຄູ່ຢ່ຳງ ເຖິງຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນກ 
ຍັງບໍ່ມີບຳບເລີຍ 
4:16 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ເຮົຳທັງຫລຳຍມີໃຈກູ້ຳ ເຂົ້ຳມຳເຖິງພຣະທີ່ນັ່ງແຫ່ງພຣະກະລຸນຳ-
ທິຄຸນຂອງເພິ່ນ ເພື່ອເຮົຳຊິຮັບຄວຳມເມດຕຳ ກັບພຣະກະລຸນຳທຄຸິນທີ່ຊິຊ່ອຍເຮົຳ
ໃນຍຳມຕູ້ອງກຳນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 5 
5:1 ຄື ມະຫຳປະໂລຫິດແຕ່ລະຄົນ ໄດູ້ຮັບກຳນເລືອກ ແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ແທນຄົນເຮົຳ ໃນ
ກຳນງຳນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອເຂົຳຊິນ ຳຂອງຝຳກຂອງຕູ້ອນກັບເຄື່ອງບູຊຳມຳ
ຖວຳຍ ເປັນກຳນລົບລູ້ຳງບຳບຂອງຄົນເຮົຳ 
5:2 ມະຫຳປະໂລຫິດຜູູ້ນັ້ນສຳມຳດສະແດງຄວຳມເມດຕຳຕໍ່ຄົນບໍ່ຮູູ້ຈັກທີບຈັກທຳງ
ທີ່ພວມຫລົງໄປ ດູ້ວຍວ່ຳພວກທ່ຳນເອງກ ຍັງມີຄວຳມອ່ອນແອຂອງໂຕຄືກັນ 
5:3 ຍູ້ອນເຫດຄວຳມອ່ອນແອນັ້ນ ມະຫຳປະໂລຫິດ ຜູູ້ຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳ ໄດູ້ມີໜູ້ຳ-
ທີ່ຖວຳຍແທນປະຊຳຊົນ ພູ້ອມກັບໂຕເອງນ ຳ ເພື່ອເປັນກຳນລົບລູ້ຳງບຳບ 
5:4 ກັບວ່ຳ ບໍ່ມີໃຜມີສິດທີ່ຊິຮບັເອົຳກຽດນີ້ໄວູ້ໃຫູ້ເຈົ້ຳຂອງເອງ ມີແຕ່ຜູູ້ທີ່ຮັບກຳນ
ເອີ້ນແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພຣະເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ ຄືກັນກັບເຖົ້ຳ ອຳໂຣນ ນັ້ນ 
5:5 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ  ພຣະຄຣິດ ບໍ່ໄດູ້ຫຳກຽດຫຳຢົດໃຫູ້ໂຕເອງ ໃນກຳນເປັນ
ມະຫຳປະໂລຫິດນັ້ນ  ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້ຳຕ່ຳງຫຳກທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳນ ຳເພິ່ນວ່ຳ  “ທ່ານ
ເປັນບ ດຂອງເຮົາ ມື້ນີ້ເນາະ ເຮົາໃຫູ້ການກ າເນີດແກ່ທ່ານ” 
5:6 ຄືກັນກັບທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ ອີກຕອນໜຶ່ງວ່ຳ  “ທ່ຳນມີຕ ຳແໜ່ງເປັນ
ປະໂລຫິດ ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຕຳມຢົດຕ ຳແໜ່ງຂອງທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ນັ້ນ” 
5:7 ຊຶ່ງວ່ຳ ຕອນທີ່ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ ເພິ່ນໄດູ້ຖວຳຍຄ ຳອະທິຖຳນ ກັບຄ ຳ
ວິ່ງວອນ ດູ້ວຍກຳນຂ ຮູ້ອງຮູ້ອງໄຫູ້ຈົນນໍ້ຳຕຳໄຫລ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສຳມຳດໂຜດໃຫູ້
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ເພິ່ນພົ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍໄດູ້  ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບຟັງຍູ້ອນໃຈນອບນູ້ອມເຄົຳ-
ລົບຂອງເພິ່ນ 
5:8 ເຖິງແມ່ນວ່ຳເພິ່ນເປັນ ພຣະບຸດ ເອງ ເພິ່ນກ ຍັງຝຶກຝົນຮຽນຮູູ້ໃນກຳນເຊື່ອຟັງ 
ໂດຍຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກທີ່ເພິ່ນໄດູ້ອົດທົນເອົຳ 
5:9 ແລູ້ວບັດເພິ່ນເຖິງທີ່ສົມບູນພຽບພູ້ອມແລູ້ວ ເພິ່ນເອງໄດູ້ເປັນເຫດໃຫູ້ມີຄວຳມ-
ລອດພົ້ນອັນອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ເພື່ອຄູ່ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງເພິ່ນ 
5:10 ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງເພິ່ນໃຫູ້ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດຕຳມຢົດຕ ຳແໜ່ງຂອງ
ທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ  
5:11 ຊຶ່ງເລື່ອງຂອງເພິ່ນນີ້ເຮົຳກ ມີຫລຳຍອັນຫລຳຍແນວທີ່ຊິເວົ້ຳ ແຕ່ວ່ຳມັນຍຳກທີ່
ຊິອະທິບຳຍໄດູ້ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳກຳຍເປັນຄົນຫູຕຶງແລູ້ວ 
5:12 ເຖິງແມ່ນວ່ຳ ຈົນຄືນີ້ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິເປັນຄູສອນໄດູ້ແລູ້ວ ແຕ່ກ ຍັງຕູ້ອງໃຫູ້ຜູູ້
ອື່ນມຳປູ້ອນມຳສອນຫລັກເກນພື້ນຖຳນໃນ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ອີກ ຄື
ພວກເຈົ້ຳກຳຍເປັນເດັກນູ້ອຍທີ່ຍັງຕູ້ອງກັບໄປກິນນໍ້ຳນົມອີກ ບໍ່ແມ່ນອຳຫຳນແຂງ
ຂອງຜູູ້ໃຫຍ່ 
5:13 ຄື ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ຍັງກິນແຕ່ປະເພດນໍ້ຳນົມ ສະແດງວ່ຳຍັງບໍ່ຊ ຳນຳນໃນ ພຣະ-
ຄ ຳ ເລື່ອງຄວຳມຊອບທ ຳ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຍັງເປັນເດັກນູ້ອຍຢູ່ 
5:14 ແຕ່ອຳຫຳນປະເພດແຂງນັ້ນ ເປັນອຳຫຳນສະເພຳະຄົນທີ່ເປັນຜູູ້ໃຫຍ່ ຄືສ ຳ-
ລັບຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຝຶກຊູ້ອມແລູ້ວ ຈັ່ງສຳມຳດເບິ່ງອອກໄດູ້ທັງແນວຜິດແນວຖືກ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 6 
6:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເຮົຳຜ່ຳນພົ້ນຄ ຳສອນພື້ນຖຳນເລື່ອງ ພຣະຄຣິດ ໄປ ແລູ້ວໃຫູ້ເຮົຳ
ກູ້ຳວໜູ້ຳໄປສູ່ຄວຳມບ ລິບູນໃນກຳນເປັນຜູູ້ໃຫຍທ່ຳງຄວຳມເຊື່ອ ຈັ່ງບໍ່ຕູ້ອງວຳງ
ພື້ນຖຳນໃນເລື່ອງກຳນກັບໃຈເລື່ອງກຳນກະທ ຳທີ່ບໍ່ໃຫູ້ຊີວິດ ກັບເລື່ອງກຳນຮັບ
ເຊື່ອ 
6:2 ກັບຄ ຳສອນເລື່ອງກຳນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳ ກຳນວຳງມື ກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ກັບ
ກຳນພິພຳກສຳລົງໂທດອັນບໍ່ສ ຳເລັດນັ້ນ 
6:3 ແລູ້ວພວກເຮົຳກ ຊິໄປເຖິງຢູ່ ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳອະນຸຍຳດ 
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6:4 ຍູ້ອນວ່ຳ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍທີ່ຄົນພວກນັ້ນຊຶ່ງເຄີຍໄດູ້ຮູູ້ໄດູ້ເຫັນຄວຳມເປັນ
ຈິງມຳແລູ້ວ ກັບໄດູ້ຊີມເບິ່ງລົດຊຳດຂອງສິ່ງດີເລີດຈຳກສະຫວັນ ກັບໄດູ້ຮ່ວມກັນ
ຮູູ້ເຫັນ ກິດຈະກຳນ ຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  
6:5 ແລູ້ວໄດູ້ຊີມເບິ່ງລົດຊຳດຂອງ ພຣະຄ ຳ ອັນດີງຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ກັບເລື່ອງ
ອ ຳນຳດມະຫັດສະຈັນຕ່ຳງໆ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຍຸກທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
6:6 ຄັ່ນເຂົຳຫລົງຍ່ຳງອອກໄປແລູ້ວ ມັນກ ເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍທີ່ຊິໃຫູ້ເຂົຳຄືນມຳກັບ-
ໃຈໄດູ້  ຍູ້ອນເຂົຳໄດູ້ປະຕິເສດຄຶງ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ເທິງໄມູ້ກຳງແຂນ
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃຫູ້ອັບອຳຍໃນທີ່ສຳທຳລະນະ 
6:7  ພວກນີ້ ປຽບຄືກັນກັບພື້ນແຜ່ນດິນທີ່ໄດູ້ດູດດື່ມນໍ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມຳຢູ່ຢ່ຳງຕໍ່-
ເນື່ອງ ຈັ່ງມີຜັກມີຫຍູ້ຳງອກຂຶ້ນມຳ ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ກັບຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຂູດໄດູ້ເຮັດນ ຳ
ດິນນັ້ນ ເປັນພຣະພອນມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
6:8 ແຕ່ຄັ່ນວ່ຳ ດິນນັ້ນມີແຕ່ປົ່ງເປັນສູ້ຽນເປັນໜຳມ ມັນຊິຖືກປະຕິເສດຖິ້ມ ໃກູ້ຊິ
ເຖິງກຳນສຳບແຊ່ງແລູ້ວ ຊຶ່ງຕອນສຸດທູ້ຳຍກ ຊິຖືກເຜົຳໄຟ 
6:9 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳພວກເຮົຳເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ກ ຍັງມີຄວຳມໝັ້ນໃຈ
ເຖິງພວກເຈົ້ຳ ເອີ້ ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຄືຊິໄດູ້ດີກວ່ຳນີ້ຢູ່ດອກ ເຖິງຜົນແຫ່ງຄວຳມພົ້ນ 
6:10 ຄື ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຂຳດຄວຳມຍຸດຕິທ ຳ ທີ່ເພິ່ນຊິລືມກຳນງຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້
ເຮັດມຳແລູ້ວ ດູ້ວຍຄວຳມຮັກແພງ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳມີຕໍ່ພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ ທີ່ພວກ
ເຈົ້ຳເຄີຍຮັບໃຊູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວກ ຍັງຮັບໃຊູ້ຢູ່ 
6:11 ແລູ້ວພວກເຮົຳມີຄວຳມປຳດຖະໜຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ຢຳກໃຫູ້ຄູ່ຄົນສ ຳແດງໂຕ
ເອງວ່ຳ ມີໃຈເຕັມດູ້ວຍຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງຈົນກວ່ຳຊິຮອດບັ້ນປຳຍ 
6:12 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ກຳຍເປັນຄົນຂີ້ຄູ້ຳນເຊີ່ຊ່ຳ ແຕ່ໃຫູ້ເອົຳແບບຕຳມຄົນຜູູ້ທີ່
ອຳໄສຄວຳມເຊື່ອ ກັບຄວຳມໝັ່ນພຽນ ຈັ່ງມີສ່ວນໃນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳເປັນມ ລະດົກ 
6:13 ຄື ບັດພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໄວູ້ໃຫູ້ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນັ້ນ ເພິ່ນຈັ່ງໃຫູ້
ຄ ຳສຳບຳນໄວູ້ກັບໂຕເພິ່ນເອງ  ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີໃຜເປັນໃຫຍ່ເທົ່ຳເພິ່ນ 
6:14 ເພິ່ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຮົຳຊິໃຫູ້ພອນຕໍ່ເຈົ້ຳຢ່ຳງແນ່ນອນ ກັບຊິໃຫູ້ເຜົ່ຳພັນລູກ-
ຫລຳນຂອງເຈົ້ຳເພີ່ມທະວຂີຶ້ນຢ່ຳງຫລຳຍ” 
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6:15 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ບັດເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ອົດທົນຄອຍຖູ້ຳດູ້ວຍຄວຳມໝັ່ນພຽນ
ແລູ້ວ ລຳວກ ໄດູ້ຮັບພົນຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ 
6:16 ຄື ຄົນມັກມີກຳນຄ ຳສຳບຳນຕໍ່ໜູ້ຳຜູູ້ທີ່ເປັນໃຫຍ່ກວ່ຳໂຕເອງ  ດູ້ວຍວ່ຳ ຄ ຳ
ສັດຈະນັ້ນເປັນຄ ຳຢືນຢັນຂັ້ນເດັດຂຳດ ໂດຍໄດູ້ປິດກຳນບໍ່ລົງລອຍກັນ 
6:17 ສ່ວນພຣະເຈົ້ຳບັດເພິ່ນຢຳກຊິສ ຳແດງໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຮັບຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳເປັນມ ລະດົກ
ນັ້ນຮູູ້ໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່ຳ ຄວຳມຕັ້ງໃຈຂອງເພິ່ນຊິບໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງໄປ ເພິ່ນຈັ່ງໄດູ້ໃຫູ້ຄ ຳ-
ສຳບຳນໄວູ້ຕຳມປະເພນີຂອງຄົນເຮົຳ 
6:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຮົຳມີຫລັກຄວຳມຈິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດູ້ ດູ້ວຍສອງປະກຳນທີ່ບໍ່ມີກຳນ
ປ່ຽນແປງ ຄື ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດູ້ເລີຍທີ່ພຣະເຈົ້ຳຊິບໍ່ສັດຊື່ ຊຶ່ງແມ່ນຜູູ້ທີ່ພວກເຮົຳໜີ
ຮູ້ອນມຳຫຳກໍ່ເຢັນ ຈັ່ງມີກຳນໜຸນໃຈ ມີຄວຳມຫວັງທີ່ໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງມີຕັ້ງໄວູ້ຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ-
ຕໍ່ຕຳພວກເຮົຳ 
6:19 ຄວຳມຫວັງທີ່ເຮົຳຖືເອົຳໄວູ້ນັ້ນ ເປັນສະໝ ຂອງຈິດວິນຍຳນຂອງເຮົຳທີ່ຄັກແນ່
ກັບໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳໄປຂູ້ຳງຫລັງຜູ້ຳມ່ຳນ ເຂົ້ຳສູ່ທີ່ສັກສິດບ ລິສຸດທີ່ສຸດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ
ພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ 
6:20 ທີ່ວ່ຳມີຜູູ້ນ ຳໜູ້ຳທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປກ່ອນເພື່ອຄົນເຮົຳແລູ້ວ ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ໄດູ້-
ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໃຫູ້ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດນັ້ນເພື່ອຢູ່ຕະຫລອດກຳນ ຕຳມຢົດຕ ຳ-
ແໜ່ງຂອງທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ນັ້ນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 7 
7:1 ຄື ທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ນີ້ ເປັນກະສັດຂອງເມືອງ ຊຳເລັມ  ກັບທ່ຳນເປັນປະໂລ-
ຫິດຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ສູງສຸດ ແມ່ນຜູູ້ນີ້ເນຳະ ທີ່ໄດູ້ຮັບກັບເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ນ ຳທຳງ 
ບັດ ລຳວ ພວມກັບມຳຈຳກກຳນສູູ້ຮົບຈັດກຳນພວກກະສັດນັ້ນ ແລູ້ວທ່ຳນຈັ່ງ
ອວຍພອນເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ຢູ່ນັ້ນ 
7:2 ຊຶ່ງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ໄດູ້ຖວຳຍຂອງໜຶ່ງໃນສິບຈຳກຂອງ ຢຶດ ທັງໝົດໃຫູ້ທ່ຳນ 
ເມນຄີເຊເດັກ  ຜູູ້ມີຊື່ແປວ່ຳ ກະສັດຜູູ້ຍຸດຕິທ ຳ  ເປັນກະສັດຂອງເມືອງ ຊຳເລັມ  
ຊຶ່ງມີຄວຳມໝຳຍວ່ຳ ກະສັດແຫ່ງສັນຕິພຳບ 
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7:3 ແລູ້ວທ່ຳນຜູູ້ນີ້ ພໍ່ແມກ່ ບໍ່ມີ ເຊື້ອສຳຍວົງຕະກູນກ ບໍ່ມີ ມື້ເກີດມື້ຕຳຍກ ບໍ່ມີ ແຕມີ່
ລັກສະນະຄືກັນກັບ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ມີຢົດຕ ຳແໜ່ງເປັນປະໂລຫິດບູຊຳຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
7:4 ບັດນີ້ ໃຫູ້ຄຶດເບິ່ງ ທ່ຳນຜູູ້ນີ້ຍິ່ງໃຫຍສ່ໍ່ຳໃດ ທີ່ວ່ຳຂະໜຳດເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ຜູູ້
ເປັນພໍ່ຕະກູນຂອງຄົນ ຢິວ ເຮົຳ ລຳວກ ຍັງໄດູ້ຖວຳຍໜຶ່ງໃນສິບຈຳກຂອງທີ່ຢຶດມຳ
ນັ້ນໃຫູ້ທ່ຳນ 
7:5 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຜູູ້ຊຳຍໃນເຊື້ອສຳຍຂອງ ເລວີ  ທີ່ໄດູ້ຮັບຕ ຳແໜ່ງເປັນປະໂລຫິດ
ນັ້ນ ມີຄ ຳສັ່ງໄວູ້ໃນກົດບັນຍັດວ່ຳ ໃຫູ້ພວກເຂົຳຮັບຂອງໜຶ່ງໃນສິບລຸດຈຳກຂອງທີ່
ພີ່ນູ້ອງປະຊຳຊົນຖວຳຍ ເຖິງແມ່ນວ່ຳພວກເຂົຳໄດູ້ເກີດຈຳກແອວຂອງ ອັບຣຳ-
ຮຳມ ຄືກັນ 
7:6 ແຕ່ສ່ວນທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ຜູູ້ນີ້ ທ່ຳນບໍ່ແມ່ນເຊື້ອສຳຍຂອງພວກ ເລວີ  ແຕ່ກ 
ຍັງໄດູ້ຮັບຂອງໜຶ່ງໃນສິບລຸດຈຳກເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ແລູ້ວໄດູ້ອວຍພອນ ລຳວ  ຜູູ້
ທີ່ໄດູ້ຮັບຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທັງຫລຳຍຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
7:7 ແລູ້ວບັດນີ້ ແນວທີ່ຄັດຄູ້ຳນບໍ່ໄດູ້ກ ຄືວ່ຳ ຕຳມຫລັກແລູ້ວ ຜູູ້ທີ່ນູ້ອຍກວ່ຳກ ຕູ້ອງ
ເປັນຝ່ຳຍຮັບພົນຈຳກຜູູ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່ຳ 
7:8 ຢູ່ບ່ອນນີ້ ຄົນທ ຳມະດຳຊຶ່ງອະນິຈັງກ ຍັງໄດູ້ຮັບຂອງຖວຳຍໜຶ່ງໃນສິບລຸດ ແຕ່ຢູ່
ພູູ້ນ ທ່ຳນໄດູ້ຮັບຂອງຖວຳຍໜຶ່ງໃນສິບລຸດ ຊຶ່ງມີຄ ຳພະຍຳນເຖິງທ່ຳນວ່ຳ ທ່ຳນ
ດ ຳລົງຢູ່ເປັນອ ຳມະຕະ 
7:9 ເວົ້ຳອີກກ ລະນີໜຶ່ງ  ແມ່ນແຕ່ຂະໜຳດ  ເລວີ ເອງ ໄດູ້ຮັບຂອງຖວຳຍໜຶ່ງໃນສິບ
ລຸດ ລຳວກ ຍັງຖວຳຍໜຶ່ງໃນສິບລຸດຜ່ຳນທຳງເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ຄືກັນ 
7:10 ຄື ແມ່ນແຕ່ ເລວ ີຍັງຢູ່ໃນແອວຂອງພໍ່ບັນພະບຸລຸດເຂົຳ ບັດທ່ຳນ ເມນຄີເຊ-
ເດັກ ໄດູ້ຮັບກັບ ອັບຣຳຮຳມ  
7:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຊິເປັນຄົນດີພູ້ອມໄດູ້ ໂດຍຕຳມລະບົບປະໂລຫິດຂອງຕະກູນ ເລວີ 
ນັ້ນ  ເປັນຫຍັງຊິຕູ້ອງມີລະບົບປະໂລຫິດອີກ ຄືລະບົບຂອງທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ  
ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ເປັນຕຳມລະບົບ ເລວີ ຂອງເຖົ້ຳ ອຳໂຣນ  (ຄືໃນລະບົບ ເລວີ ນັ້ນປະຊຳ-
ຊົນໄດູ້ຮັບມອບແຕ່ກົດບັນຍັດ) 
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7:12 ຄືວ່ຳ ບັດຍຳມລະບົບປະໂລຫິດຖືກປ່ຽນໄປແລູ້ວ  ຈ ຳເປັນທີ່ວ່ຳລະບົບກົດ-
ບັນຍັດກ ຊິຕູ້ອງປ່ຽນນ ຳ 
7:13 ຄື ທ່ຳນຜູູ້ນັ້ນທີ່ພວມເວົ້ຳຢູ່ນີ້ ທ່ຳນກ ຢູ່ໃນວົງຕະກູນອີກຕະກູນໜຶ່ງ  ຊຶ່ງຈຳກ
ວົງຕະກູນນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຂົ້ຳປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ເປັນປະໂລຫິດຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳແທ່ນບູຊຳ
ນັ້ນເລີຍ 
7:14 ຈັ່ງຊັ່ນ ມັນເຫັນໄດູ້ຊັດແລູ້ວວ່ຳ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ  ໄດູ້ມຳຈຳກ
ເຊື້ອສຳຍວົງຕະກູນ ຢູດຳ  ຊຶ່ງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ເອງບໍ່ເຄີຍໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງເລື່ອງປະໂລຫິດ
ເລີຍ 
7:15 ແລູ້ວຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ຄັ່ນຊິມີປະໂລຫິດອີກຜູູ້ໜຶ່ງເປັນຂຶ້ນມຳຕຳມແບບຢ່ຳງ
ຂອງທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ນັ້ນ 
7:16 ຊຶ່ງຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ມຳແລູ້ວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕຳມລະບົບກົດບັນຍັດທີ່ໃຊູ້ກັບຊີວິດອະນິ-
ຈັງຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ແຕ່ຕຳມລິດເດດທີ່ສຳມຳດໃຫູ້ຊີວິດອ ຳມະຕະທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກສ ຳເລັດ
ເລີຍ 
7:17 ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຢືນຢັນເຖິງຜູູ້ນັ້ນວ່ຳ “ທ່ຳນເປັນປະໂລຫິດຕະຫລອດໄປເປັນ-
ນິດ ຕຳມຢົດຕ ຳແໜ່ງຂອງທ່ຳນ ເມນຄີເຊເດັກ ” 
7:18 ດູ້ວຍວ່ຳ ຝ່ຳຍລະບົບກົດບັນຍັດອັນເກົ່ຳນັ້ນ ກ ໄດູ້ຖືກກຳນຍົກເລີກໄປແລູ້ວ 
ຍູ້ອນຄວຳມອ່ອນຕໍ່ຳຕູ້ອຍຂອງມັນ ທີ່ບໍ່ສຳມຳດໃຫູ້ຊີວິດໄດູ້ ເລີຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ອີກຕໍ່ໄປ 
7:19 ຍູ້ອນວ່ຳ ລະບົບກົດບັນຍັດນັ້ນ ບໍ່ສຳມຳດທີ່ຊິເຮັດອີຫຍັງໃຫູ້ເຖິງຄວຳມດີ
ພູ້ອມສົມບູນແບບໄດູ້ເລີຍ ແຕ່ວ່ຳພວກເຮົຳມີຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງດີກວ່ຳນັ້ນອີກ 
ສຳມຳດໃຫູ້ຄົນເຮົຳເຂົ້ຳມຳໃກູ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ 
7:20 ແລູ້ວ ເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຮັບຕ ຳແໜ່ງເປັນມະຫຳປະໂລຫິດໂດຍບໍ່ມີ
ກຳນຮັບປຳກກ່ຳວຄ ຳສຳບຳນໄວູ້ກ່ອນ 
7:21 (ຄື ພວກປະໂລຫິດນັ້ນ ໄດູ້ເຂົ້ຳຮັບຕ ຳແໜ່ງໂດຍບໍ່ຕູ້ອງມີກຳນກ່ຳວຄ ຳສຳ-
ບຳນໄວູ້ກ່ອນ  ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ນີ້ໄດູ້ມີກຳນກ່ຳວຄ ຳສຳບຳນໄວູ້ກ່ອນໂດຍພຣະເຈົ້ຳ ທີ່
ບອກເພິ່ນວ່ຳ  “ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນໄດູ້ຄ າສາບານແລູ້ວ ຊຶ່ງຊິບໍ່ປ່ຽນໃຈທຖ້ອຍ 
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‘ທ່ານເປັນມະຫາປະໂລຫິດຢ ່ຕະຫລອດການ ຕາມຢົດຕ າແໜ່ງຂອງທ່ານ ເມນຄີ-
ເຊເດັກ ’”  ) 
7:22 ແລູ້ວອັນນີ້ຮັບຮອງໄວູ້ວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ເປັນສື່ ໃຫູ້ມີພັນທະສັນຍຳດີກວ່ຳ
ລະບົບເດີມນັ້ນ 
7:23 ຄື ສ່ວນປະໂລຫິດໃນລະບົບເດີມນັ້ນ ຕູ້ອງມີຫລຳຍຄົນໄວູ້ເພື່ອສືບທອດຕ ຳແ
ໜ່ງ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມຕຳຍຂັດຂວຳງ 
7:24 ແຕ່ຝ່ຳຍເພິ່ນຜູູ້ນີ້ ເພິ່ນມີຊີວິດອ ຳມະຕະດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ປະ-
ໂລຫິດນັ້ນ ກ ບໍ່ມີກຳນປ່ຽນຕ ຳແໜ່ງເລີຍ 
7:25 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ່ນ ເພິ່ນສຳມຳດຊ່ອຍຄົນທັງຫລຳຍໃຫູ້ລອດພົ້ນເຖິງທີ່ສຸດ ແມ່ນຜູູ້ທີ່
ມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງເພິ່ນ ດູ້ວຍວ່ຳເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ເພື່ອ
ໄກ່ເກ່ຍຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳເພື່ອເຂົຳທັງຫລຳຍຢູ່ສະເໝີ 
7:26 ຄື ມະຫຳປະໂລຫິດແບບນີ້ ກ ເໝຳະສົມແລູ້ວສ ຳລັບພວກເຮົຳ ຄືເພິ່ນເປັນຜູູ້
ບ ລິສຸດທີ່ບໍ່ມີກົນອຸບຳຍ ບໍ່ມີມົນທິນ ຕ່ຳງຈຳກພວກຄົນບຳບ ແລູ້ວບັດນີ້ໄດູ້ປະທັບ
ຢູ່ໃນທີ່ສູງສຸດ ເໜືອກວ່ຳຟູ້ຳສະຫວັນຂຶ້ນໄປອີກ 
7:27 ຊຶ່ງເພິ່ນບໍ່ຕູ້ອງນ ຳເຄື່ອງບູຊຳມຳຖວຳຍຢູ່ຄູ່ມື້ ຄືກັນກັບພວກມະຫຳປະໂລຫິດ
ໝູ່ນັ້ນ ຜູູ້ທີ່ຕູ້ອງນ ຳເຄື່ອງຖວຳຍບູຊຳ ເພື່ອລົບລູ້ຳງຄວຳມຜິດບຳບຂອງໂຕເອງ
ກ່ອນ ແລູ້ວຈັ່ງເພື່ອປະຊຳຊົນຕອນຫລັງ ໂດຍວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳພຽງ
ແຕ່ເທື່ອດຽວ ບັດຕອນເພິ່ນຖວຳຍໂຕເພິ່ນເອງ 
7:28 ຍູ້ອນວ່ຳ ຝ່ຳຍກົດບັນຍັດນັ້ນ ມີແຕ່ແຕ່ງຕັ້ງຄົນທ ຳມະດຳທີ່ອ່ອນກ ຳລັງໃຫູ້-
ເປັນມະຫຳປະໂລຫິດແຕ່ຄ ຳສຳບຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ນັ້ນ ຊຶ່ງມຳພຳຍຫລັງ
ລະບົບກົດບັນຍັດ ກ ໄດູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ພຣະບຸດ  ແມ່ນຜູູ້ຊຶ່ງຮັບກຳນດີພູ້ອມສົມບູນແບບ
ຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 8 
8:1 ຄື ເລື່ອງທີ່ເວົ້ຳມຳນີ້ ສະຫລຸບແລູ້ວ ບັນຫຳສ ຳຄັນວ່ຳ ເຮົຳມີມະຫຳປະໂລຫິດທີ່
ໄດູ້ນັ່ງຢູ່ທຳງຂວຳພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນປະກອບດູ້ວຍເດຊຳນຸພຳບເທິງ
ຟູ້ຳສະຫວັນ 
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8:2 ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ໃນສະຖຳນສັກສິດບ ລິສຸດ ກັບໃນວິຫຳນອັນແທູ້ຈິງຢູ່
ເທິງສະຫວັນ ທີ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງຂຶ້ນໄວູ້ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຕັ້ງ 
8:3 ຍູ້ອນວ່ຳ ມະຫຳປະໂລຫິດຄູ່ຄົນໄດູ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອຖວຳຍຂອງຝຳກ
ຂອງຕູ້ອນ ກັບຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳລົບລູ້ຳງບຳບ ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ຈ ຳເປັນແລູ້ວທີ່
ມະຫຳປະໂລຫິດທີ່ເວົ້ຳມຳນີ້ ຕູ້ອງມີແນວໜຶ່ງແນວໃດທີ່ຊິຖວຳຍ 
8:4 ຄື ຄັ່ນເພິ່ນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເພິ່ນບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງເປັນປະໂລຫິດກ ໄດູ້  ຍູ້ອນວ່ຳ 
ມີປະໂລຫິດຫລຳຍຄົນ ທີ່ນ ຳຖວຳຍຂອງຝຳກຂອງຕູ້ອນຢູ່ແລູ້ວ ຕຳມທີ່ກົດບັນຍັດ
ບົ່ງບອກໄວູ້ 
8:5 ກຳນປະຕິບັດຂອງພວກນີ້ ເປັນແຕ່ພຳບຈ ຳລອງ ເປັນເງົຳຂອງຄວຳມເປັນຈິງຢູ່
ເທິງສະຫວັນ ຄືກັນກັບທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັ່ງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄວູ້ ບັດຍຳມ ລຳວ ຊິລົງມື
ສູ້ຳງວຫິຳນເຄື່ອນທີ່ນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳບອກ ລຳວ ວ່ຳ  “ເບິ່ງໃຫູ້ດີເດີ້ ໃຫູ້ເຮັດຄ ່ອັນຄ ່
ແນວເປັນຕາມແບບຢ່າງທີ່ເຮົາໃຫູ້ເຈົ້າເບິ່ງຕອນຢ ່ເທິງພ ເຂົານັ້ນ” 
8:6 ແຕ່ບັດນີ້ ຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຕ ຳແໜ່ງໜູ້ຳທີ່ເລີດກວ່ຳ ຄືເພິ່ນເປັນຄົນກຳງແຫ່ງພັນທະສັນ-
ຍຳທີ່ປະເສີດກວ່ຳ ຊຶ່ງໄດູ້ຮບັກຳນແຕ່ງຕັ້ງເທິງຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ດີກວ່ຳເປັນຮຳກ-
ຖຳນ 
8:7 ຄື ຄັ່ນພັນທະສັນຍຳເດີມນັ້ນຖືກຕູ້ອງບໍ່ມີຕ ຳນີ້ແລູ້ວ ກ ບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງໃຫູ້ມີ
ພັນທະສັນຍຳໃໝອີ່ກ 
8:8 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕິພວກຊຳວເຮັບເຣວີ່ຳ  “ນີ້ແຫລະ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້
ເວົ້ຳວ່ຳ ຊິມີມື້ໜຶ່ງມຳທຳງໜູ້ຳ ທີ່ເຮົຳຊິເຮັດພັນທະສັນຍຳໃໝໄ່ວູ້ກັບຊົນຊຳດ ອິ-
ສະຣາເອນ  ກັບຊົນຊຳດ ຢ ດາ ນ ຳ 
8:9  ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕຳມພັນທະສັນຍຳເດີມນັ້ນທີ່ເຮົຳໄດູ້ເຮັດໄວູ້ກັບປູ່ຍ່ຳຕຳຍຳຍຂອງ
ເຂົຳ ໃນມື້ທີ່ເຮົຳໄດູ້ຈູງມືເຂົຳ ນ ຳພຳເຂົຳອອກຈຳກກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດໃນດິນແດນ 
ເອຢິບ  ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ໄດູ້ດ ຳເນິນຕຳມພັນທະສັນຍຳຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈັ່ງປະປ່ອຍ
ເຂົຳໄວູ້  
8:10  ນີ້ຄືພັນທະສັນຍຳໃໝທ່ີ່ເຮົຳຊິເຮັດໄວູ້ນ ຳຊົນຊຳດ ອິສະຣາເອນ  ຫລັງຈຳກ
ຍຳມມື້ນັ້ນ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ອີກວ່ຳ ເຮົຳຊິໃສ່ກົດບັນຍັດຂອງເຮົຳໄວູ້
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ໃນຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳ ກັບຊິຈຳລຶກໄວູ້ໃນຈິດໃຈຂອງເຂົຳນ ຳ ກັບວ່ຳ ເຮົຳຊິເປັນ
ພຣະເຈົ້ຳຂອງເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳຊິເປັນຊົນຊຳດຂອງເຮົຳ  
8:11 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຂົຳຊິຕູ້ອງບອກສອນໄທບູ້ຳນໄທເມືອງ ຫລືບອກສອນ 
ພີ່ໆນູ້ອງໆ ຂອງໂຕເອງວ່ຳ ‘ໃຫູ້ຮູູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້ຳເດີ້’ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຂົຳຄູ່ຄົນຊິໄດູ້ຮູູ້-
ຈັກກັບເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຄົນຕໍ່ຳຕູ້ອຍທີ່ສຸດຮອດຜູູ້ເປັນໃຫຍທ່ີ່ສຸດ 
8:12 ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳຊິສະແດງຄວຳມເມດຕຳກະລຸນຳຕໍ່ຄວຳມບໍ່ເປັນທ ຳຂອງເຂົຳ 
ແລູ້ວຊິບໍ່ຈ ຳຄວຳມຜິດບຳບ ກັບກຳນລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງເຂົຳອີກເລີຍ” 
8:13 ແລູ້ວທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຮົາຊິເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ”່   ເພິ່ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳ 
ພັນທະສັນຍຳເດີມມັນພວມຊິເກົ່ຳແກ່ລ່ວງສະໄໝໄປ ພູ້ອມທີ່ຊິເສື່ອມສູນໄປແລູ້ວ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 9 
9:1 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ແມ່ນແຕ່ພັນທະສັນຍຳເດີມນັ້ນ ມັນກ ຍັງມີກົດລະບຽບຕ່ຳງໆ ໃນ
ພິທກີຳນຮັບໃຊູ້ຖວຳຍພຣະເຈົ້ຳ  ກັບມີສະຖຳນສັກສິດບ ລິສຸດຢູ່ທຳງໂລກນີ້ນ ຳ 
9:2 ໂດຍວ່ຳ ມວີິຫຳນເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງຕົກແຕ່ງຈັດກຽມໄວູ້ແລູ້ວ ບ ລິເວນນອກມີຄັນປະ-
ທີບ ມີໂຕະວຳງຂອງ ກັບມີເຂົ້ຳຈີ່ຕັ້ງໄວູ້ ບ ລິເວນນີ້ເອີ້ນວ່ຳ ສະຖຳນສັກສິດບ ລິສຸດ 
9:3 ແລູ້ວຢູ່ທຳງຫລັງມ່ຳນຊັ້ນໃນ  ເປັນສ່ວນຂອງວິຫຳນທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ໝູ້ອງສັກສິດບ -
ລິສຸດທີ່ສຸດ 
9:4 ຊຶ່ງໃນບ ລິເວນນັ້ນ ມີແທນ່ບູຊຳທອງຄ ຳ ເປັນທີ່ເຜົຳຖວຳຍເຄື່ອງຫອມບູຊຳ ກັບ
ມີຫີບພັນທະສັນຍຳທີ່ມີທອງຄ ຳເຄືອບໄວູ້ຄູ່ດູ້ຳນ ໃນຫີບນັ້ນໄດູ້ມີໂຖທອງຄ ຳຊຶ່ງມີ
ມຳນຳໃສ່ໄວູ້ ກັບມີໄມູ້ເຖົ້ຳຂອງເຖົ້ຳ ອຳໂຣນ ທີ່ງອກອອກຊໍ່ ກັບມີແຜ່ນຫີນສອງ
ແຜ່ນທີ່ມີພັນທະສັນຍຳນັ້ນຈຳລຶກໄວູ້ 
9:5 ແລູ້ວຢູ່ເທິງຝຳຫີບນັ້ນ ໄດູ້ມີຮູບເທວຳເຄຣຸບແຫ່ງສະຫງ່ຳລຳສີສອງຮູບ ກຳງ
ປີກຄຸມພຣະທີ່ນັ່ງກະລຸນຳໄວູ້ ເລື່ອງແນວໝູ່ນີ້ເຮົຳຊິເວົ້ຳລຳຍລະອຽດຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ 
9:6 ບັດຕອນຈັດກຽມແນວໝູ່ນີ້ໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວ ພວກປະໂລຫິດໄດູ້ເຂົ້ຳບ ລິເວນນອກ
ຂອງວຫິຳນເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອເຮັດພິທກີຳນຮັບໃຊູ້ຖວຳຍຕ່ຳງໆ 
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9:7 ແຕ່ຝ່ຳຍບ ລິເວນຂູ້ຳງໃນ ມະຫຳປະໂລຫິດໄດູ້ເຂົ້ຳໄປພຽງແຕ່ປີລະເທື່ອ ຈັ່ງນ ຳ
ເອົຳເລືອດເຂົ້ຳໄປນ ຳ ຊຶ່ງເຂົຳຕູ້ອງຖວຳຍເພື່ອຄວຳມຜິດບຳບຂອງໂຕເອງກ່ອນ 
ແລູ້ວຈັ່ງເພື່ອປະຊຳຊົນ ສ ຳລັບກຳນຜິດພຳດທີ່ພວກເຂົຳເຮັດໂດຍບໍ່ຮູູ້ເມື່ອໂຕ 
9:8 ບັດນີ້  ພຣະວິນຍຳນ ກ ຊີ້ແຈງວ່ຳ ລະບົບກຳນເຂົ້ຳໄປໃນທີ່ສັກສິດບ ລິສຸດທີ່ສຸດ
ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍຕອນວິຫຳນເຄື່ອນທີ່ອັນເດີມຍັງຕັ້ງໄວູ້ຢູ່ 
9:9 ຄື ລະບົບເດີມນັ້ນ ເປັນແຕ່ພຳບພົດເວົ້ຳເຖິງໂຕຈິງທີ່ເຫັນແລູ້ວໃນສະໄໝນີ້ ຊຶ່ງ
ລະບົບເດີມໄດູ້ມີກຳນຖວຳຍຂອງຝຳກຂອງຕູ້ອນ ກັບເຄື່ອງຖວຳຍບູຊຳຕ່ຳງໆ ຊຶ່ງ
ແນວໝູນ່ີ້ ບໍ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບເຖິງທີ່ດີພູ້ອມຂອງຜູູ້ຖວຳຍນັ້ນ
ເລີຍ 
9:10 ຊຶ່ງເປັນແຕ່ພຽງເລື່ອງຂອງກິນຂອງດື່ມ ກັບພິທຊີ ຳລະລຳງຕ່ຳງໆ ກັບພິທີ
ກຳນຕ່ຳງໆ ທີ່ໃຫູ້ມີໄວູ້ສ ຳລັບເນື້ອໜັງ ຈົນກວ່ຳຊິຮອດຍຳມແກູ້ໄຂລະບົບນັ້ນ 
9:11 ແຕ່ວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ມຳເປັນມະຫຳປະໂລຫິດຂອງແນວດີງຳມທີ່ຊິມຳໃນ
ພຳຍໜູ້ຳ  ຊຶ່ງເປັນລະບົບຂອງວິຫຳນລະບົບໃໝທ່ີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະເສີດກວ່ຳ ທີ່ບໍ່ໄດູ້
ສູ້ຳງດູ້ວຍມື ຄືບໍ່ໄດູ້ເປັນຝ່ຳຍກຳນສູ້ຳງທຳງໂລກນີ້ 
9:12 ທີ່ບໍ່ໄດູ້ອຳໄສເລືອດແບູ້ຫລືເລືອດງົວນູ້ອຍ ແຕ່ເພິ່ນໄດູ້ນ ຳເອົຳພຣະໂລຫິດ
ຂອງເພິ່ນເອງ ເຂົ້ຳໄປໃນທີ່ສັກສິດບ ລິສຸດທີ່ສຸດໝູ້ອງແທູ້ຈິງພຽງເທື່ອດຽວເທົຳນັ້ນ 
ຈັ່ງມີຄວຳມລອດພົ້ນຄຸູ້ມໄວູ້ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
9:13 ຄື ຄັ່ນກຳນສັ່ນເລືອດງົວໂຕຜູູ້ ກັບເລືອດແບູ້ ກັບຂີ້ເຖົ້ຳງົວນູ້ອຍໂຕແມ່ ສຳ-
ມຳດເຮັດໃຫູ້ໝົດມົນທິນເປັນຄົນບ ລິສຸດໄດູ້ 
9:14 ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນສໍ່ຳໃດ ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ຖວຳຍເພິ່ນ
ເອງແດ່ພຣະເຈົ້ຳ ໂດຍບໍ່ມີແປູ້ວຫລືຈຸດດ່ຳງເລີຍ ສຳມຳດຊ ຳລະລຳງຈິດສ ຳນຶກ-
ຜິດຊອບຂອງພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ພົ້ນຈຳກກຳນເຮັດແນວອະນິຈັງ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບໃຊູ້
ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
9:15 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ເພິ່ນຈັ່ງເປັນຄົນກຳງຂອງພັນທະສັນຍຳໃໝ່ ຍູ້ອນກຳນ
ຕຳຍແທນຂອງເພິ່ນ ເພື່ອໄຖ່ຄົນເຮົຳຜູູ້ລະເມີດຕໍ່ພັນທະສັນຍຳເດີມນັ້ນ ເພື່ອຄົນ
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ທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນນັ້ນ ຊິໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນມ ລະດົກອັນອັນ-
ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳ 
9:16 ຄືວ່ຳ ໃນກ ລະນີທີ່ມີພິໄນກ ຳ ຜູູ້ເຮັດພິໄນກ ຳໄວູ້ ກ ຊິຕູ້ອງຕຳຍກ່ອນ ກວ່ຳຜູູ້
ເປັນທຳຍຳດຊິມີສິດຮັບມ ລະດົກໄດູ້ 
9:17 ໂດຍວ່ຳ ພິໄນກ ຳໃດໆ ບໍ່ມີສິດໃຊູ້ໄດູ້ ນອກຈຳກຜູູ້ທີ່ເຮັດຊິຕຳຍກ່ອນ ຊຶ່ງພິ-
ໄນກ ຳນັ້ນໃຊູ້ບໍ່ໄດູ້ບັດຜູູ້ເຮັດຍັງມີຊີວິດຢູ່ 
9:18 ຈັ່ງຊັ້ນ ແມ່ນແຕ່ພັນທະສັນຍຳເດີມນັ້ນ ມັນຍັງບໍ່ສຳມຳດຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ນອກ
ຈຳກມີເລືອດ 
9:19 ໂດຍວ່ຳ ບັດເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໄດູ້ບອກກົດລະບຽບໝົດຄູ່ຂໍ້ຂອງກົດບັນຍັດ ໃຫູ້ຊົນ-
ຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ຟັງ  ລຳວ ຈັ່ງໄດູ້ເອົຳເລືອດຂອງງົວນູ້ອຍ ກັບເລືອດຂອງແບູ້ 
ກັບນໍ້ຳ  ກັບເອົຳຂົນແກະສີແດງ ກັບຕົ້ນໃບຫູສົບ ມຳສັ່ນໃສ່ໜັງສືມູ້ວນນັ້ນ ແລູ້ວ
ຈັ່ງສັ່ນໃສ່ຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ທັງໝົດນ ຳ 
9:20 ແລູ້ວຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ນີ້ຄືເລືອດຂອງພັນທະສັນຍຳ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ກັບ
ພວກເຈົ້ຳ” 
9:21 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ  ລຳວ ໄດູ້ເອົຳເລືອດ ສັ່ນໃສ່ວິຫຳນເຄື່ອນທີ່ ກັບ
ເຄື່ອງໃຊູ້ຄູ່ຢ່ຳງທີ່ໃຊູ້ໃນກຳນປະຕິບັດຖວຳຍພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
9:22 ຄື ຕຳມກົດບັນຍັດນັ້ນ ສຳມຳດຊ ຳລະລຳງມົນທິນເກືອບໝົດຄູ່ແນວໄດູ້ດູ້ວຍ
ເລືອດ ແລູ້ວນອກຈຳກວ່ຳມີເລືອດໄຫລອອກ  ຈັ່ງຊິມີກຳນຍົກໂທດໃຫູ້ອະໄພ
ບຳບໄດູ້ 
9:23 ຈັ່ງຊັ້ນ ຈ ຳເປັນຕູ້ອງມີພຳບຈ ຳລອງຢູ່ທຳງໂລກນີ້ ເພື່ອເວົ້ຳເຖິງໂຕຈິງຢູ່ເທິງ
ສະຫວັນ  ຊຶ່ງແນວຈ ຳລອງຢູ່ທຳງນີ້ນັ້ນ ໄດູ້ໃຊູ້ ເລືອດ ແນວໝູນ່ີ້ ເປັນເຄື່ອງບູຊຳ
ລົບລູ້ຳງມົນທິນ ແຕ່ວ່ຳສ່ວນໂຕຈິງຢູ່ເທິງສະຫວັນ ໃຊູ້ຂອງປະເສີດກວ່ຳເປັນ
ເຄື່ອງບູຊຳລົບລູ້ຳງມົນທິນໄດູ້ 
9:24 ຄືວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ບໍ່ໄດູ້ນ ຳເອົຳເຄື່ອງບູຊຳເຂົ້ຳໄປໃນທີ່ສັກສິດບ ລິສຸດຢູ່ທຳງ
ໂລກນີ້ ທີ່ສູ້ຳງດູ້ວຍມືມະນຸດ ອັນເປັນພຳບຈ ຳລອງຊື່ໆ ທີ່ເວົ້ຳເຖິງຕົວຈິງ ແຕ່ເພິ່ນ



685  ເຮັບເຣ ີ

ໄດູ້ນ ຳເອົຳເຄື່ອງບູຊຳເຂົ້ຳໄປເທິງສະຫວັນນັ້ນ ຖວຳຍໂຕເອງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳເພື່ອ
ຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍ 
9:25 ເພິ່ນບໍ່ຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງຖວຳຍເພິ່ນເອງເປັນຫລຳຍເທື່ອຫລຳຍທີ  ຄືກັນກັບ
ພວກມະຫຳປະໂລຫິດຢູ່ທຳງນີ້ ຕູ້ອງນ ຳເອົຳເລືອດ ສັດ  ເຂົ້ຳໄປໃນທີ່ສັກສິດບ ລິ-
ສຸດທີ່ສຸດຊໍ້ຳແລູ້ວຊໍ້ຳອີກ 
9:26 ຄັ່ນຈັ່ງຊັ້ນ  ພຣະຄຣິດ ຄືຊິຕູ້ອງທົນເອົຳທຸກທ ລະມຳນຊໍ້ຳແລູ້ວຊໍ້ຳອີກຕັ້ງແຕ່
ສູ້ຳງໂລກມຳ ແຕ່ວ່ຳບັດນີ້ ເພິ່ນໄດູ້ມຳປຳກົດໃນຍຳມສຸດທູ້ຳຍຂອງຍຸກນີ້ ເພື່ອຊິ
ກ ຳຈັດຄວຳມບຳບໃຫູ້ໄດູ້ ໂດຍຖວຳຍເພິ່ນເອງເປັນເຄື່ອງບູຊຳພຽງເທື່ອດຽວ 
9:27 ຄືມີກຳນກ ຳນົດສ ຳລັບມະນຸດໄວູ້ແລູ້ວວ່ຳ ຊິຕູ້ອງຕຳຍເທື່ອດຽວ ແລູ້ວຫລັງ
ຈຳກນັ້ນກ ຊິຕູ້ອງເຂົ້ຳສູ່ກຳນພິພຳກສຳ 
9:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຖວຳຍເພິ່ນເອງໃນກຳນຕຳຍແທນ
ພຽງເທື່ອດຽວ ເພື່ອຊິຮັບແບກເອົຳຄວຳມຜິດບຳບຂອງຄົນຫລວງຫລຳຍ  ແລູ້ວ
ຝ່ຳຍຄົນທີ່ຄອຍຖູ້ຳເພິ່ນ ເພິ່ນກ ຊິປຳກົດເທື່ອທີ່ສອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອບຳບ ແຕ່ເພື່ອ
ຄວຳມລອດພົ້ນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 10 
10:1 ແຕ່ວ່ຳ ຝ່ຳຍລະບົບກົດບັນຍັດ ເດີມ ນັ້ນ ມັນເປັນພຽງເງົຳຂອງລະບົບແນວ
ອັນດີງຳມທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳ  ຈັ່ງຊັ່ນ ລະບົບເດີມທີ່ເປັນແຕ່ເງົຳໂຕຈິງ ມກີຳນ-
ຖວຳຍບູຊຳຄູ່ປີໆ ແຕ່ຍັງບໍ່ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຄົນເຮົຳຜູູ້ທີ່ເຂົຳຖວຳຍນັ້ນ ເຖິງຄວຳມ
ດີພູ້ອມສົມບູນແບບໄດູ້ 
10:2 ຄັ່ນມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຂົຳຊິເຊົຳເຮັດກຳນຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳແຕ່ດົນນຳນ
ບໍ້ ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນພວກຜູູ້ນະມັດສະກຳນນັ້ນໄດູ້ຮັບກຳນລົບລູ້ຳງບຳບໃຫູ້ບ ລິສຸດ
ແລູ້ວ ເຂົຳກ ຊິບໍ່ໄດູ້ຄ ຳນຶງເຖິງເລື່ອງບຳບອີກຕໍ່ໄປ 
10:3 ແຕ່ວ່ຳ ໃນກຳນຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳຄູ່ປີໆ ໃນລະບົບເດີມນັ້ນ ມີກຳນເຕືອນສະຕິ
ໃຫູ້ໂຕເອງໃນເລື່ອງບຳບໄວູ້ຢູ່ສະເໝີ 
10:4 ຍູ້ອນວ່ຳເລືອດຂອງງົວໂຕຜູູ້ກັບເລືອດຂອງແບູ້ນັ້ນ ກ ບໍ່ສຳມຳດລົບລູ້ຳງບຳບ
ໃຫູ້ອອກໄປໄດູ້ 
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10:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດ ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນໂລກແລູ້ວ ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  “ກຳນຖວຳຍ
ເຄື່ອງບູຊຳກັບກຳນຖວຳຍແນວອື່ນໆ ຊໍ້ຳແລູ້ວຊໍ້ຳອີກ ພຣະອົງບໍ່ຕູ້ອງກຳນເລີຍ 
ແຕ່ພຣະອົງໄດູ້ຈັດກຽມຮ່ຳງກຳຍນີ້ໄວູ້ສ ຳລັບຜູູ້ຂູ້ຳ 
10:6  ຄືເຄື່ອງເຜົຳບູຊຳກັບເຄື່ອງບູຊຳລົບລູ້ຳງບຳບນັ້ນ ພຣະອົງບໍ່ມີຄວຳມຄວນພ -
ໃຈນ ຳ  
10:7 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  ‘ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ມຳເພື່ອຊິເຮດັຕຳມພຣະປະສົງອັນ
ເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະອົງເຈົ້ຳ ຕຳມທີ່ ພຣະຄ າ ຂຽນໄວູ້ ຊຶ່ງເວົ້ຳເຖິງຜູູ້ຂູ້ຳ
ນັ້ນ’”  
10:8 ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳໄວູ້ກ່ອນວ່ຳ  “ເຄື່ອງຖວຳຍບູຊຳກັບເຄື່ອງຖວຳຍອື່ນໆ 
ພູ້ອມທັງເຄື່ອງເຜົຳບູຊຳ ກັບເຄື່ອງບູຊຳລົບລູ້ຳງບຳບແນວໝູນ່ັ້ນ ພຣະອົງບໍ່ຕູ້ອງ-
ກຳນ ແລູ້ວບໍ່ມີຄວຳມຄວນພ ໃຈນ ຳ”  (ຊຶ່ງແນວໝູ່ນີ້ໄດູ້ບູຊຳຕຳມລະບຽບກຳນ
ຂອງກົດບັນຍັດນັ້ນ) 
10:9  ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳຕໍ່ອີກວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ພຣະເຈົ້ຳ ເອີຍ ຜູູ້ຂູ້ຳມຳແລູ້ວພຣະອົງເຈົ້ຳ 
ເພື່ອຊິເຮັດຕຳມພຣະປະສົງອັນເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະອົງ”  ຄືພຣະເຈົ້ຳຍົກ
ເລີກລະບົບເດີມນັ້ນ ເພື່ອຊິຕັ້ງລະບົບໃໝຂ່ຶ້ນແທນ 
10:10 ແລູ້ວໂດຍລະບົບໃໝນ່ັ້ນເອງ ເຮົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງໄດູ້ຮັບກຳນລົບລູ້ຳງບຳບ
ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແລູ້ວ ໂດຍກຳນຖວຳຍພຣະກຳຍ-
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດພຽງເທື່ອດຽວ ເພື່ອຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ 
10:11 ຝ່ຳຍພວກປະໂລຫິດຄູ່ຄົນນັ້ນ  ເຂົຳໄດູ້ຢືນປະຕິບັດໜູ້ຳທີ່ຢູ່ຄູ່ມື້ໆ ນ ຳເອົຳ
ເຄື່ອງບູຊຳຢ່ຳງດຽວກັນນັ້ນມຳຖວຳຍແລູ້ວຖວຳຍອີກ ຊຶ່ງເຄື່ອງບູຊຳນັ້ນບໍ່ສຳມຳດ
ຍົກຄວຳມຜິດບຳບໃຫູ້ໄດູ້ເລີຍ 
10:12 ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ນີ້ ບັດເພິ່ນຖວຳຍເຄື່ອງບູຊຳລົບລູ້ຳງຄວຳມບຳບພຽງເທື່ອດຽວ
ເພື່ອຕະຫລອດໄປເປັນນິດໄດູ້ແລູ້ວ ເພິ່ນຈັ່ງຂຶ້ນໄປປະທັບຢູ່ທຳງຂວຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ 
10:13 ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມຳ ເພິ່ນຄອຍຖູ້ຳຢູ່ຈົນກວ່ຳພວກສັດຕູຂອງເພິ່ນຊິຖືກປຳບລົງເປັນ
ມູ້ຳພັກຕີນຂອງເພິ່ນ 
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10:14 ຍູ້ອນວ່ຳ ໂດຍກຳນຖວຳຍບູຊຳເທື່ອດຽວນັ້ນ  ເພິ່ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄົນທັງຫລຳຍ
ທີ່ຮັບກຳນລົບລູ້ຳງບຳບນັ້ນ ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດດີພູ້ອມຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
10:15 ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ຄົນເຮົຳ ຄືກັນກັບທີ່ເພິ່ນເຄີຍເວົ້ຳມຳ
ກ່ອນວ່ຳ 
10:16  “ນີ້ຄືພັນທະສັນຍຳຊຶ່ງເຮົຳຊິເຮັດກັບເຂົຳທັງຫລຳຍຫລັງຈຳກສະໄໝນັ້ນ 
ເຮົຳຊິໃສ່ກົດບັນຍັດຂອງເຮຳົໄວູ້ໃນຄວຳມຄຶດຂອງເຂົຳ ກັບຊິຈຳລຶກໄວູ້ໃນຈິດໃຈ
ຂອງເຂົຳນ ຳ” 
10:17 ແລູ້ວເພິ່ນກ ເວົ້ຳເຕີມອີກວ່ຳ  “ເຮົຳຊິບໍ່ຈ ຳຄວຳມຜິດບຳບຂອງເຂົຳກັບກຳນ
ຝ່ຳຝືນກົດບັນຍັດຂອງເຂົຳໄວູ້ອີກເລີຍ” 
10:18 ບັດມີກຳນລົບລູ້ຳງບຳບອະໄພໂທດຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ ບໍ່ຕູ້ອງມີກຳນຖວຳຍ
ເຄື່ອງບູຊຳຍູ້ອນບຳບອີກຕໍ່ໄປ 
10:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ບັດນີ້ເຮົຳມີສິດທີ່ຊິເຂົ້ຳໄປໃນສະຖຳນສັກສິດ
ບ ລິສຸດທີ່ສຸດ ໄດູ້ດູ້ວຍຄວຳມກູ້ຳຫຳນ ໂດຍທຳງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ 
10:20 ອັນນີ້ກ ເປັນທຳງໃໝ່ຂອງເພິ່ນ ເປັນທຳງທີ່ໃຫູ້ມີຊີວິດຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ເຮັດໄວູ້ໃຫູ້
ພວກເຮົຳຜ່ຳນມ່ຳນເຂົ້ຳໄປໄດູ້  ແລູ້ວມ່ຳນນັ້ນກ ຄືຮ່ຳງກຳຍຂອງເພິ່ນ 
10:21 ຄືບັດເຮົຳມີມະຫຳປະໂລຫິດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ປົກຄອງເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ແລູ້ວ 
10:22 ກ ໃຫູ້ຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍເຂົ້ຳມຳໃກູ້ຊິດກັບເພິ່ນດູ້ວຍໃຈຈິງ ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ-
ໝັ້ນຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມ ໂດຍມີໃຈທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນໂຜດໃຫູ້ບ ລິສຸດ ຈຳກຈິດສ ຳນຶກຜິດ-
ຊອບອັນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ກັບມີກຳຍທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະລຳງໃຫູ້ສະອຳດງຳມ
ດູ້ວຍນໍ້ຳບ ລິສຸດນ ຳ 
10:23 ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ເຮົຳຢຶດໝັ່ນໃນຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ ທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮັບປຳກໄວູ້ນັ້ນ
ໂດຍບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ໂດຍວ່ຳເພິ່ນຜູູ້ທີ່ສັນຍຳນັ້ນຊື່ສັດວຳງໃຈໄດູ້ເລີຍ 
10:24 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳພິຈຳລະນຳຕໍ່ກັນແລະກັນ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫູ້ເກີດມີຄວຳມ
ຮັກແພງກັບຄວຳມດີຕໍ່ກັນແລະກັນ 
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10:25 ແລູ້ວຢ່ຳລະເລີຍຕໍ່ກຳນຕຸູ້ມໂຮມກັນຂອງພວກເຮົຳຄືກັນກັບຜູູ້ລຳງຄົນ ແຕ່
ຄວນຊິເຕືອນສະຕິໃຫູ້ກ ຳລັງໃຈຕໍ່ກັນແລະກັນ ເປັນຫລຳຍຂຶ້ນໆ ບັດເຫັນວ່ຳ ມື້
ນັ້ນແຮງໃກູ້ຊິເຂົ້ຳມຳຮອດແລູ້ວ 
10:26 ຄື ຄັ່ນພວກເຮົຳຍັງຂືນໄປເຮັດຜິດບຳບອີກຫລັງຈຳກທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮັບຮູູ້ເລື່ອງ
ຄວຳມຈິງແລູ້ວ  ມັນກ ຊິບໍ່ມີເຄື່ອງຖວຳຍບູຊຳອື່ນໆ ອີກຕໍ່ໄປໃຫູ້ລົບລູ້ຳງບຳບໄດູ້ 
10:27 ມີແຕ່ກຳນພິພຳກສຳລົງໂທດເປັນຕຳຢູ້ຳນອັນໃຫຍຫ່ລວງຄອຍຖູ້ຳຢູ່  ກັບມີ
ໄຟອັນຮູ້ຳຍແຮງທີ່ຊິກືນກິນພວກຝ່ຳຍປະຕິປັກນັ້ນ 
10:28 ຄື ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຝ່ຳຝືນດູໝິ່ນກົດບັນຍັດຂອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ ນັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນກ ຕູ້ອງ
ຕຳຍໂດຍບໍ່ມີຄວຳມເມດຕຳເລີຍ ຕຳມຄ ຳພະຍຳນຈຳກສອງຫລືສຳມປຳກ 
10:29 ແຕ່ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ສ ຳລັບຜູູ້ທີ່ຢຽບຢໍ່ຳ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ດູໝິ່ນພຣະໂລຫິດແຫ່ງພັນທະສັນຍຳໃໝນ່ັ້ນ ສົມຄວນຊິເປັນໂທດອີກຫລຳຍສໍ່ຳ
ໃດ  ຊຶ່ງກຳນມີໂອກຳດເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດໄດູ້ນັ້ນ ເຂົຳວ່ຳເປັນຂອງທ ຳມະດຳສຳມັນ 
ກັບໄດູ້ດູຖູກເວົ້ຳສົບປະໝຳດວິນຍຳນແຫ່ງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນນ ຳ 
10:30 ຄື ຄົນເຮົຳຮູູ້ຈັກກັບເພິ່ນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  “ການແກູ້ແຄູ້ນລົງໂທດເປັນສິດຂອງ
ເຮົາ ເຮົາຊິຕອບສະໜອງເອົາເອງເດີ້”  ຄືອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳແນວນັ້ນ 
ແລູ້ວໄດູ້ເວົ້ຳອີກວ່ຳ  “ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າຊິຕັດສິນຕີສອນຄົນຂອງເພິ່ນ” 
10:31 ຄື ມັນເປັນຕຳຢູ້ຳນອີຫລີທີ່ຊິຕົກຢູ່ໃນຝ່ຳມືຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ຫັ້ນ 
10:32 ແຕ່ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຫັນບັດຄຳວກ່ອນນັ້ນເດີ້ ຄືຫລັງຈຳກພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບ
ຄວຳມສະຫວ່ຳງແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອົດທົນຕໍ່ສູູ້ຄວຳມຍຳກລ ຳບຳກກັບຄວຳມທຸກ-
ທ ລະມຳນຢ່ຳງໃຫຍຫ່ລວງ 
10:33 ລຳງເທື່ອພວກເຈົ້ຳເຄີຍຖືກປະຈຳນໃຫູ້ອັບອຳຍຂຳຍໜູ້ຳກັບຖືກຂົ່ມເຫງ 
ແລູ້ວອີກລຳງເທື່ອພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ມີຫຸູ້ນສ່ວນຮ່ວມທຸກກັບຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງນັ້ນ 
10:34 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເຄີຍມີໃຈເມດຕຳສົງສຳນຕອນຂູ້ອຍຖືກລ່ຳມໂສູ້ຂັງໄວູ້ນັ້ນ 
ກັບໄດູ້ຍອມດູ້ວຍຄວຳມຍິນດີບັດຖືກປຸູ້ນເອົຳຊັບສິນຂອງໂຕອອກໄປ  ໂດຍຮູູ້ກັນ
ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳມີຊັບສົມບັດອັນຖຳວອນທີ່ປະເສີດກວ່ຳຢູ່ເທິງສະຫວັນ 
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10:35 ຈັ່ງຊັ້ນ ຢ່ຳປະຖິ້ມຄວຳມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ ທີ່ຊິໄດູ້ຮັບບ ຳເໜັດລຳງວັນ
ອັນໃຫຍຍ່ິ່ງ 
10:36 ຄື ພວກເຈົ້ຳຕູ້ອງເພີ່ມຄວຳມພຳກພຽນອົດທົນ ເພື່ອບັດພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດ
ຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ກ ຊິໄດູ້ຮັບຕຳມຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ວ່ຳ 
10:37  “ອີກບໍ່ດົນນຳນ ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ຊິມຳນັ້ນກ ຊິໄດູ້ມຳອີຫລີແລູ້ວ ໂດຍຊິບໍ່ລ່ຳຊູ້ຳ  
10:38  ຄື ຄົນຊອບທ ຳຊິດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດເສື່ອມຖອຍ 
ໃຈຂອງເຮົຳຊິບໍ່ຄວນພ ໃຈໃນຜູູ້ນັ້ນເລີຍ” 
10:39 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍຄົນໝູ່ນັ້ນ ທີ່ເສື່ອມຖອຍໄປສູ່ຄວຳມພິນຳດ  ແຕ່
ຢູ່ຝ່ຳຍໝູຄົ່ນທີ່ຮັບເຊື່ອ ເຖິງວິນຍຳນຈິດເຂົຳຊິໄດູ້ລອດພົ້ນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 11 
11:1 ບັດນີ້ ຄວຳມເຊື່ອເປັນແກ່ນສຳນຂອງສິ່ງທີ່ຫວັງໄວູ້ ເປັນຫັກຖຳນຢືນຢັນໄວູ້
ໃນແນວທີ່ຕຳຍັງບໍ່ທັນເຫັນ 
11:2 ຄື ໂດຍຄວຳມເຊື່ອໄວູ້ວຳງໃຈນີ້ເອງ ຊີວິດຂອງພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ໃນສະໄໝ
ກ່ອນໄດູ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ 
11:3 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອພວກເຮົຳເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ຈັກກະວຳນທັງຫລຳຍໄດູ້ຮັບກຳນສູ້ຳງ
ຂຶ້ນມຳດູ້ວຍຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງຊັ້ນ ແນວທີ່ຫລຽວເຫັນນີ້ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ບັນ-
ດຳນເອົຳຈຳກແນວທີ່ຕຳເຫັນ 
11:4 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ອຳເບນ ຈັ່ງໄດູ້ເອົຳເຄື່ອງບູຊຳອັນປະເສີດກວ່ຳຂອງ
ເຖົ້ຳ ກຳອິນ  ມຳຖວຳຍພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳວ່ຳ  ລຳວ ເປັນຜູູ້
ຊອບທ ຳແລູ້ວຍູ້ອນເຄື່ອງບູຊຳຂອງ ລຳວ   ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ ລຳວ ຕຳຍໄປກ ຍັງເປັນ
ພະຍຳນຢູ່ 
11:5 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ເອໂນກ ຈັ່ງຖືກພຣະເຈົ້ຳຮັບຂຶ້ນໄປ ເພື່ອ ລຳວ ຊິບໍ່ຕູ້ອງ
ພໍ້ກັບຄວຳມຕຳຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜໄດູ້ຮັບໄດູ້ເຫັນ ລຳວ ຕໍ່ໄປອີກ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະເຈົ້ຳໄດູ້-
ຮັບ ລຳວ ໄປ  ຄືກ່ອນທີ່ ລຳວ ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປຫັ້ນ ຊີວິດ ລຳວ ໄດູ້ເປັນພະຍຳນວ່ຳ  
ລຳວ ເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
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11:6 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນບໍ່ມີຄວຳມເຊື່ອ ມັນຊິບໍ່ສຳມຳດເປັນທີ່ຄວນພ ໃຈຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ຊິມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳນັ້ນຕູ້ອງເຊື່ອວ່ຳເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຈິງ ກັບເຊື່ອວ່ຳ
ເພິ່ນເປັນຜູູ້ໃຫູ້ລຳງວັນກັບຜູູ້ຄົນ ທີ່ສະແຫວງຫຳເພິ່ນດູ້ວຍໃຈຈິງ 
11:7 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ໂນເອ  ບັດຕອນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ ລຳວ ຮູູ້ເຖິງ
ເຫດກຳນນໍ້ຳຊິທ່ວມໂລກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ລຳວກ ຍັງລົງມືຕໍ່ເຮືອໃຫຍ່
ດູ້ວຍໃຈເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ກຽມໄວູ້ເພື່ອຊ່ອຍຊູຊີວິດເຮືອນຂອງ ລຳວ ໃຫູ້ລອດພົ້ນ
ໄດູ້ ຊຶ່ງດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອນີ້ ລຳວ ຈັ່ງຕັດສິນລົງໂທດໃສ່ຊຳວໂລກ ຈັ່ງກຳຍເປັນທຳ-
ຍຳດແຫ່ງຄວຳມຊອບທ ຳ ຊຶ່ງເປັນມ ລະດົກຂອງຄວຳມເຊື່ອ 
11:8 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ ໄດູ້ເຊື່ອຟັງ ຈັ່ງເຮັດຕຳມຄ ຳສັ່ງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳບັດເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນ ລຳວ ໃຫູ້ອອກເດິນທຳງໄປຍັງດິນແດນ ໝູ້ອງທີ່ ລຳວ ຊິຮັບ
ເປັນມ ລະດົກ ແລູ້ວລຳວກ ຕັ້ງຕົ້ນເດິນທຳງອອກໄປໂດຍບໍ່ຮູູ້ວ່ຳພວມຊິໄປທຳງໃດ 
11:9 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ  ລຳວ ໄດູ້ພັກອຳໄສໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສັນຍຳ
ໄວູ້ນັ້ນ ຢູ່ຄືກັນກັບຄົນຕ່ຳງບູ້ຳນຕ່ຳງເມືອງ ອຳໄສຢູ່ໃນເຕັນ ນ ຳກັນກັບ ອິຊຳກ  
ກັບ ຢຳໂຄບ  ຜູູ້ເປັນລູກເປັນຫລຳນ ເປັນທຳຍຳດນ ຳກັນກັບ ລຳວ  ມີສິດໃນຄ ຳ-
ໝັ້ນສັນຍຳອັນດຽວກັນເປັນມ ລະດົກ 
11:10 ຄື ລຳວ ໄດູ້ຄອຍຖູ້ຳເມືອງຊຶ່ງມີຮຳກຖຳນອັນໝັ້ນຄົງ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳເອງເປັນຜູູ້
ອອກແບບກັບເປັນນຳຍຊ່ຳງຜູູ້ສູ້ຳງນ ຳ 
11:11 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ແມເ່ຖົ້ຳ ຊຳຣຳ ເອງ ໄດູ້ຮັບແຮງກ ຳລັງ ເພື່ອຕັ້ງທູ້ອງອອກ
ລູກບັດຍຳມເຖົ້ຳຫລຳຍແລູ້ວ ຍູ້ອນແມເ່ຖົ້ຳ ລຳວ ເຊື່ອວ່ຳ ເພິ່ນຜູູ້ໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ
ແມ່ນຜູູ້ຊື່ສັດວຳງໃຈໄດູ້ 
11:12 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ຈຳກຜູູ້ຊຳຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເຖົ້ຳຫລຳຍຄືຊິຕຳຍແລູ້ວ ໄດູ້ມີຄົນຫລວງ-
ຫລຳຍເກີດມຳ ຊຶ່ງຫລຳຍຄືໝູ່ດຳວຢູ່ເທິງຟູ້ຳ ກັບຄືເມັດຊຳຍຢູ່ຮິມຫຳດທະເລ ຈົນ
ນັບບໍ່ໄດູ້ເລີຍ 
11:13 ຄົນໝູ່ນີ້ໄດູ້ຕຳຍໄປໃນຕອນທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ຮັບຕຳມທີ່ສັນຍຳ
ໄວູ້ນັ້ນ ແຕ່ໄດູ້ເຫັນແຕ່ໄກ ເລີຍຍິນດີຮັບໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳດູ້ວຍຄວຳມໝັ້ນໃຈ ຈັ່ງ
ຍອມຮັບວ່ຳ ເປັນແຕ່ຄົນຕ່ຳງຖິ່ນ ຜູູ້ສັນຈອນຢູ່ໃນໂລກນີ້ 
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11:14 ຄື ຄົນທີ່ເວົ້ຳຈັ່ງຊີ້ ກ ສະແດງຢ່ຳງຊັດເຈນວ່ຳ ເຂົຳພວມສະແຫວງຫຳຖິ່ນທີ່
ເປັນບູ້ຳນເມືອງຂອງໂຕເອງ 
11:15 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຄັ່ນເຂົຳຊິຮໍ່ຳຮອນຄຶດຮອດບູ້ຳນເມືອງເກົ່ຳໝູ້ອງທີ່ເຂົຳຈຳກມຳ
ນັ້ນ ເຂົຳຍັງມີໂອກຳດທີ່ຊິຫລົບເມືອ 
11:16 ແຕ່ວ່ຳບັດນີ້ ເຂົຳປຳດຖະໜຳທີ່ຊິຢູ່ໃນເມືອງທີ່ປະເສີດກວ່ຳນັ້ນອີກ ຄືໃນ
ເມືອງສະຫວັນ ຈັ່ງຊັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລະອຳຍ ບັດເຂົຳເອີ້ນເພິ່ນວ່ຳເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຂົຳ ຍູ້ອນເພິ່ນໄດູ້ຈັດກຽມເມືອງໜຶ່ງໄວູ້ໃຫູ້ເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ 
11:17 ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ບັດພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ລອງໃຈ ລຳວ  ຍອມ
ຖວຳຍ ອິຊຳກ ໃຫູ້ເປັນເຄື່ອງບູຊຳ  ຄືລູກຊຳຍຜູູ້ດຽວຂອງ ລຳວ  ຫລັງຈຳກເພິ່ນ
ໄດູ້ໃຫູ້ຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳໄວູ້ແລູ້ວນັ້ນ 
11:18 ຄືມີຖູ້ອຍຄ ຳກ່ຳວວ່ຳ  “ເຊື້ອສຳຍຂອງເຈົ້ຳຊິສືບທອດທຳງ ອິຊາກ ” 
11:19 ສະຫລຸບແລູ້ວ ເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ລຳວ ເຊື່ອວ່ຳ ແມ່ນແຕ່ລູກ ລຳວ  ອຳດ ຕຳຍ
ໄປ ພຣະເຈົ້ຳກ ຍັງມີລິດສຳມຳດໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍໄດູ້ ຊຶ່ງປຽບວ່ຳ  ລຳວ 
ໄດູ້ຮັບລູກກັບຄືນມຳຈຳກຕຳຍອີຫລຕີຳມແບບຢ່ຳງ 
11:20 ແລູ້ວດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ອິຊຳກ  ໄດູ້ໃຫູ້ພອນກັບ ຢຳໂຄບ ກັບ ເອຊຳວ   
ລ ກຊາຍຂອງ ລາວ   ເຖິງແນວທີ່ຊິມີມຳໃນພຳຍໜູ້ຳນັ້ນ 
11:21 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ຢຳໂຄບ  ບັດອຳຍຸໃກູ້ຊິຕຳຍແລູ້ວ ໄດູ້ອວຍພອນ
ລູກຊຳຍທັງສອງຂອງ ໂຢເຊບ  ໃນຂະນະທີ່ ລຳວ ຢືນນະມັດສະກຳນພິງຫົວໄມູ້-
ຄໍ້ຳເທົ້ຳຂອງ ລຳວ  
11:22 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ໂຢເຊບ  ບັດເຖິງຄຳວຊິຕຳຍແລູ້ວ ໄດູ້ເວົ້ຳເຖິງ
ກຳນອອກເດິນທຳງຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ  ຈັ່ງໄດູ້ໃຫູ້ຄ ຳສັ່ງໄວູ້ເຖິງດູກຂອງ 
ລຳວ  
11:23 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ພໍ່ແມຂ່ອງເຖົ້ຳ ໂມເຊ  ໄດູ້ເຊື່ອງ ລຳວ ໄວູ້ຮອດສຳມ
ເດືອນຕອນຍັງເປັນເດັກອ່ອນ ຍູ້ອນເຂົຳເຫັນວ່ຳ ລຳວ ເປັນເດັກນູ້ອຍງຳມ ແລູ້ວ
ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ຢູ້ຳນຄ ຳສັ່ງຂອງກະສັດນັ້ນ 
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11:24 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ບັດເຖົ້ຳ ໂມເຊ ໃຫຍຂ່ຶ້ນແລູ້ວ ລຳວກ ບໍ່ຍອມໃຫູ້ເອີ້ນ 
ລຳວ ວ່ຳ ເປັນລູກຂອງລູກສຳວກະສັດ ຟຳຣຳໂອ  
11:25 ຄື ລຳວ ເລືອກທີ່ຊິທົນເອົຳຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ຮ່ວມກັບຊົນຊຳດຄົນຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ແທນທີ່ຊິຮວມກັນສຸມໃນກຳນບຳບທີ່ຊິຜ່ຳນພົ້ນໄປ 
11:26  ລຳວ ຈັ່ງຖືວ່ຳ ກຳນຖືກດູໝິ່ນດູຖູກຂອງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ມີຄຸນຄ່ຳປະເສີດ
ກວ່ຳຄັງຊັບໃນປະເທດ ເອຢິບ  ຍູ້ອນວ່ຳ ຈຸດມຸູ້ງໝຳຍຂອງ ລຳວ ຄືບ ຳເໜັດທີ່ດີກ-
ວ່ຳນັ້ນ 
11:27 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ເຖົ້ຳ ໂມເຊ  ໄດູ້ ອົບພະຍົບ ອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ   
ໂດຍບໍ່ຢູ້ຳນຄວຳມໂມໂຫຂອງກະສັດ ຍູ້ອນ ລຳວ ນຶກເຫັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຕຳບໍ່ເຫັນ 
11:28 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ  ລຳວ ຈັ່ງໃຫູ້ຖວຳຍແກະນູ້ອຍແຕ່ລະເຮືອນ ເອົຳ
ເລືອດຂອງມັນໃສ່ວົງກົບປະຕູ ເພື່ອທູດເພັດຊະຄຳດທີ່ຂູ້ຳບຸດຫົວປີຊິບໍ່ມຳແຕະ
ຕູ້ອງພວກເຂົຳ  ເອີ້ນວ່າ ປັດສະຄາ  
11:29 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ພວກຊົນຊຳດ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນ ໄດູ້ຍ່ຳງໄປຕຳມພື້ນ
ດິນແຫູ້ງໃນທູ້ອງ ທະເລແດງ  ຄືກັບຍ່ຳງຢູ່ເທິງບົກ ແຕ່ບັດພວກທະຫຳນ ເອຢິບ 
ພະຍຳຍຳມໄລ່ຕຳມກ ໄດູ້ຈົມນໍ້ຳຕຳຍ 
11:30 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ກ ຳແພງເມືອງ ເຢຣິໂກ ໄດູ້ພັງລົງ ຫລັງພວກເຂົຳຍ່ຳງ
ອູ້ອມຕະຫລອດເຈັດມື້ 
11:31 ແລູ້ວໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ຍິງໂສເພນີ ຣຳຫັບ  ບໍ່ໄດູ້ພິນຳດໄປພູ້ອມກັບພວກ
ຊຳວເມືອງຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອນັ້ນ ຍູ້ອນນຳງໄດູ້ຕູ້ອນຮັບຄົນສອດແນມນັ້ນໄວູ້ດູ້ວຍ
ຄວຳມສະຫງົບສະຫງ່ຽມ 
11:32 ແລູ້ວຊິໃຫູ້ຂູ້ອຍເວົ້ຳອີຫຍັງອີກແໜ່ ຄືເວລຳມັນບໍ່ພ ທີ່ຊິເວົ້ຳເຖິງນັກຮົບ ກິເດ-
ໂອນ   ບຳຣັກ   ແຊມຊັນ   ເຢັບທຳ  ກະສັດ ດຳວິດ  ກັບເຖົ້ຳ ຊຳມູເອນ  ພູ້ອມກັບ
ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງທັງຫລຳຍ 
11:33 ຄື ໂດຍຄວຳມເຊື່ອ ຄົນພວກນີ້ ໄດູ້ເອົຳຊະນະລຳຊະອຳນຳຈັກຕ່ຳງໆ ໄດູ້
ເຮັດກຳນໃນທຳງຊອບທ ຳ ໄດູ້ຮັບຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳ ກັບໄດູ້ປິດປຳກຂອງສິງໂຕ 
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11:34 ໄດູ້ລອດພົ້ນຈຳກແປວໄຟອັນຮູ້ຳຍແຮງ ໄດູ້ພົ້ນຈຳກຄົມດຳບສັດຕູ ຈຳກ
ຄວຳມອ່ອນແອມຳເປັນຄົນກູ້ຳຫຳນ ມີຄວຳມອົງອຳດໃນສະໜຳມຮົບ ຈັ່ງສຳມຳດ
ໄລ່ກອງທັບຂອງຊຳດອື່ນໆ ໃຫູ້ແຕກໜີພ່ຳຍແພູ້ໄປ 
11:35 ພວກແມຍິ່ງໄດູ້ຮັບຄົນຕຳຍຂອງເຂົຳໃຫູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ ຜູູ້ລຳງຄົນກ ຖືກທ -
ລະມຳນຢ່ຳງໜັກຮອດຕຳຍ ຊຶ່ງເຂົຳບໍ່ຍອມຮັບກຳນປົດປ່ອຍ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ກຳນ
ເປັນຂຶ້ນມຳອັນປະເສີດກວ່ຳໃນພຳຍໜູ້ຳ 
11:36 ຜູູ້ລຳງຄົນໄດູ້ຖືກທົດລອງໂດຍຄ ຳເຍຳະເຍີ້ຍ ຖືກຂູ້ຽນຕີ ກັບຖືກລ່ຳມໂສູ້ເຖິງ
ຂັງຄຸກນ ຳ 
11:37 ຜູູ້ລຳງຄົນກ ຖືກເອົຳກູ້ອນຫີນແກວ່ງໃສ່ ລຳງຄົນກ ຖືກເລື່ອຍໂຕເປັນທ່ອນໆ 
ລຳງຄົນຖືກທົດລອງຢ່ຳງແຮງ ລຳງຄົນກ ຖືກຂູ້ຳດູ້ວຍຄົມດຳບ ລຳງຄົນກ ທ່ຽວ
ສັນຈອນໄປ ນຸ່ງແຕ່ໜັງແກະກັບໜັງແບູ້ ອຶດຢຳກປຳກແຫູ້ງ ທົນທຸກເວທະນຳກັບ
ທົນກຳນຊຸກຍູູ້ 
11:38 (ຊຶ່ງໂລກນີ້ ມັນບໍ່ສົມຄວນ ດີພ ສ ຳລັບຄົນແບບນີ້ເລີຍ) ເຂົຳຈັ່ງຕູ້ອງພະເນ-
ຈອນໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງບໍ່ປ່ຽວ ຕຳມພູເຂົຳ ອຳໄສຕຳມຖໍ້ຳຕຳມຖໍ້ຳ 
11:39 ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຮົຳເວົ້ຳມຳນີ້ ໄດູ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຍູ້ອນຄວຳມເຊື່ອຂອງເຂົຳ 
ແຕ່ເຂົຳກ ຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ຮັບຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳນັ້ນ 
11:40 ຄືພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມແນວໜຶ່ງອັນປະເສີດກວ່ຳນັ້ນອີກໄວູ້ແລູ້ວເພື່ອຄົນເຮົຳ 
ເປັນແນວທີ່ພວກເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບກ່ອນພວກເຮົຳ ຄືກຳນສູ່ສະພຳບດີພູ້ອມສົມບູນ
ແບບນັ້ນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 12 
12:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດພວກເຮົຳມີກຸ່ມພະຍຳນຫລວງຫລຳຍທີ່ອູ້ອມໄວູ້ຈັ່ງຊີ້ແລູ້ວ ໃຫູ້ເຮົຳ
ປົດອອກໝົດຄູ່ແນວທີ່ຖ່ວງໄວູ້  ພູ້ອມທັງກຳນບຳບທີ່ດຶງກ່ຽວເຮົຳໄວູ້  ແລູ້ວໃຫູ້
ພວກເຮົຳແລ່ນແຂ່ງດູ້ວຍຄວຳມບຳກບັ່ນ ມຸູ້ງໄປສູ່ເສັ້ນໄຊຢູ່ທຳງໜູ້ຳ 
12:2 ແລູ້ວຈັບຕຳໃສ່ ພຣະເຢຊູ  ອົງປະລະບຽງຜູູ້ລິເລີ່ມຄວຳມເຊື່ອຂອງເຮົຳ ກັບນ ຳ
ໄປສູ່ທີ່ສ ຳເລັດ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ຍອມທົນເອົຳຕໍ່ຄວຳມທຸກທ ລະມຳນໃນກຳນຄຶງເທິງ
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ໄມູ້ກຳງແຂນ ຖືວ່ຳກຳນອັບອຳຍອັນເປັນຕຳລັງກຽດນັ້ນບໍ່ສ ຳຄັນເລີຍ ບັດແລູ້ວ
ເພິ່ນໄດູ້ຂຶ້ນໄປນັ່ງຢູ່ທຳງຂວຳພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
12:3 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄ ຳນຶງເຖິງເພິ່ນ ຜູູ້ໄດູ້ທົນເອົຳຕໍ່ກຳນກຽດຊັງຊັງມຸູ້ງຮູ້ຳຍ
ຢ່ຳງຫລວງຫລຳຍຂອງຄົນບຳບຕໍ່ເພິ່ນ ບໍ່ຊັ່ນ ພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິເກີດກຳນເມື່ອຍ-
ລູ້ຳທໍ້ແທູ້ໃນໃຈ 
12:4 ຄື ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນພະຍຳຍຳມຕໍ່ຕູ້ຳນຄວຳມບຳບ ຮອດເລືອດຕົກ 
12:5 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ລືມຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນເນຳະບໍ້ ທີ່ໄດູ້ຕັກເຕືອນພວກເຈົ້ຳໃນຖຳນະ
ເປັນລູກໆ ວ່ຳ  “ລູກເອີຍ ຢ່ຳລັງກຽດກຳນຕັກເຕືອນຕີສອນຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນ-
ເຈົ້ຳເດີ້ ກັບຢ່ຳທໍ້ແທູ້ໃຈບັດເພິ່ນຕ ຳນີ້ວ່ຳກ່ຳວເຈົ້ຳເດີ້ 
12:6  ຍູ້ອນວ່ຳ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຕັກເຕືອນຕີສອນຜູູ້ທີ່ເພິ່ນຮັກແພງ ແລູ້ວກ ຕີ
ສອນຄູ່ຄົນທີ່ເພິ່ນຮັບໄວູ້” 
12:7 ຄື ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳທົນເອົຳຕໍ່ກຳນຕັກເຕືອນຕີສອນຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ ເພິ່ນຄືຊິ
ເຮັດນ ຳເຈົ້ຳຄືພໍ່ເຮັດນ ຳລູກ ຄືມີຢູ່ໃສທີ່ຜູູ້ເປັນລູກຊິບໍ່ເຄີຍຖືກພໍ່ຕັກເຕືອນຕີສອນ 
12:8 ແຕ່ຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ເຄີຍຖືກຕັກເຕືອນຕີສອນ ຊຶ່ງຄູ່ຄົນເຄີຍໄດູ້ຖືກຢູ່ແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ບໍ່
ໄດູ້ເປັນລູກແທູ້ດອກ ແຕ່ເປັນລູກບໍ່ມີພໍ່ 
12:9 ອີກປະກຳນໜຶ່ງ ຄົນເຮົຳເຄີຍມີພໍ່ຕຳມເນື້ອໜັງທີ່ຕັກເຕືອນຕີສອນເຮົຳ ແລູ້ວ
ເຮົຳກ ຍັງໃຫູ້ກຽດເຂົຳ ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ເຮົຳຄວນຊິໃຫູ້ກຽດຢູ່ໃຕູ້ກຳນເບິ່ງ-
ແຍງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງວິນຍຳນຈິດທັງຫລຳຍ ຈັ່ງຊິໄດູ້ຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ 
12:10 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ພໍ່ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງນັ້ນເຄີຍຕັກເຕືອນຕີສອນເຮົຳຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງ 
ຕຳມຄວຳມເຫັນດີເຫັນງຳມຂອງເຂົຳ ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຮັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຮົຳ ເພື່ອເຮົຳຊິໄດູ້ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວຳມບ ລິສຸດຂອງເພິ່ນ 
12:11 ບັດນີ້ ບໍ່ເຄີຍມີກຳນຕັກເຕືອນຕີສອນທີ່ເປັນຕຳຊົມຊື່ນຍິນດີເລີຍ  ແຕ່ມັນ
ເປັນຕຳເຈັບ ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ບັດຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ ມັນກ ເກີດຄວຳມຊອບທ ຳ ເປັນ
ຜົນສຸກສຸກສະບຳຍໃນຊີວິດຂອງຜູູ້ທີ່ຮັບກຳນອົບຮົມນັ້ນ 
12:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ເສີມກ ຳລັງແຂນທີ່ອ່ອນແຮງຫູ້ອຍລົງມຳ ກັບຫົວເຂົ່ຳທີ່ເມື່ອຍລູ້ຳ
ໃຫູ້ແຂງແຮງຂຶ້ນເດີ້ 
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12:13 ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດຫົນທຳງໃຫູ້ມັນຮຳບມັນຊື່ເດີ້ ເພື່ອຜູູ້ທີ່ຍ່ຳງຂຳເຄຊິບໍ່ໄດູ້ເກີດຂຳ
ຜີກເຄັດກວ່ຳເກົ່ຳ ແຕ່ໃຫູ້ຍ່ຳງສະດວກເພື່ອເຂົຳຊິເຊົຳເປັນດີ 
12:14 ແລູ້ວໃຫູ້ພະຍຳຍຳມຢູ່ຢ່ຳງສະຫງົບສຸກກັບໝົດຄູ່ຄົນເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ມີໃຈບ ລິສຸດ 
ຄັ່ນບໍ່ບ ລິສຸດຊິບໍ່ມີໃຜໄດູ້ເຫັນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເລີຍ 
12:15 ຈັ່ງເບິ່ງແຍງດີໆ ເພື່ອມີຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດຊິບໍ່ໄດູ້ພຳດຈຳກພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ  ຢູ້ຳນວ່ຳ  ອຳດ ມີກຳນຂົມຂື່ນເກີດຂຶ້ນມຳເຮັດໃຫູ້ເປັນບັນຫຳອັນຫຍຸູ້ງ-
ຍຳກ ຈັ່ງແພ່ລຳມໄປໃຫູ້ຫລຳຍຄົນເປັນມົນທິນນ ຳ 
12:16 ບໍ່ຊັ້ນ  ອຳດ ເກີດມີກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ຫລືມີຄົນດູໝິ່ນບໍ່ໃຫູ້ກຽດ ພຣະເຈົ້າ  ຄືເຖົ້ຳ 
ເອຊຳວ  ຜູູ້ທີ່ຂຳຍກ ຳມະສິດໃນມ ລະດົກກຳນເປັນລູກກົກຂອງໂຕ ແລກເອົຳເພື່ອ
ແນວກິນນູ້ອຍດຽວ 
12:17 ຄື ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ຕໍ່ມຳພຳຍຫລັງບັດເຖົ້ຳ ເອຊຳວ ຢຳກຮັບພົນຂອງ
ມ ລະດົກນັ້ນ  ລຳວ ຈັ່ງຖືກປະຕິເສດ ແມ່ນແຕ່ຊິກັບໃຈຊອກຫຳຈົນນໍ້ຳຕຳໄຫລ  ກ 
ບໍ່ມີທຳງແກູ້ໄຂໄດູ້ເລີຍ 
12:18 ຄື ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ມຳຫຳພູເຂົຳທີ່ຊິຈັບຕູ້ອງໄດູ້  ຄືກັນກັບພ ເຂົາ ຊີນາຍ   ທີ່ມີ
ໄຟລຸກ ມີຄວຳມມືດທຶບຫຸູ້ມໄວູ້ ກັບມີລົມພະຍຸແຮງ 
12:19 ກັບມີສຽງແກ ມພີຣະສຸລະສຽງອັນເປັນຕຳຢູ້ຳນເວົ້ຳຢູ່ນັ້ນ ຊຶ່ງໝູຄົ່ນທີ່ໄດູ້ຍິນ 
ກ ໄດູ້ຮູ້ອງຂ ບໍ່ໃຫູ້ເວົ້ຳກັບເຂົຳອີກຕໍ່ໄປ 
12:20 (ຍູ້ອນວ່ຳຂໍ້ບັນຍັດທີ່ໄດູ້ສັ່ງໄວູ້ນັ້ນເຂົຳທົນເອົຳບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ທີ່ວ່ຳ  “ແມ່ນແຕ່ຄັ່ນ
ສັດແຕະຕູ້ອງພູເຂົຳ ມັນຊິຕູ້ອງຕຳຍໂດຍຖືກກູ້ອນຫີນແກວ່ງໃສ່ ຫລືຖືກຍິງດູ້ວຍ
ລູກທະນູ” 
12:21 ແລູ້ວ ແນວທີ່ຄົນໝູ່ນັ້ນໄດູ້ເຫັນກ ເປັນຕຳຢູ້ຳນສຸດໆ ຈົນວ່ຳເຖົ້ຳ ໂມເຊ ເອງກ 
ເວົ້ຳວ່ຳ  “ຂູ້ອຍຢູ້ານຫລາຍຈົນໂຕສັ່ນ” ) 
12:22 ແຕ່ບັດນີ້ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມຳເຖິງພູເຂົຳ ຊີໂອນ  ກັບໄດູ້ມຳເຖິງເມືອງສຸກຂະເສີມ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ ຄື ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ຢູ່ເມືອງສະຫວັນ ກັບມຳເຖິງເທວະ-
ທູດຫລວງຫລຳຍຈົນນັບບໍ່ໄດູ້ 
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12:23 ກັບມຳເຖິງຊຸມຊົນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ກັບເຖິງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຂອງຜູູ້ເກີດກ່ອນ ຄືຜູູ້ມີ
ຊື່ຈຳລຶກໄວູ້ໃນສະຫວັນແລູ້ວ ກັບເຖິງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ພິພຳກສຳຂອງຜູູ້ຄົນທັງປວງ 
ກັບເຖິງຈິດວິນຍຳນຂອງຄົນຊອບທ ຳ ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບສູ່ສະພຳບດີພູ້ອມສົມບູນແບບ
ແລູ້ວ 
12:24 ກັບມຳເຖິງ ພຣະເຢຊູ  ຜູູ້ເປັນຄົນກຳງຂອງພັນທະສັນຍຳໃໝ່ ກັບເຖິງພຣະ-
ໂລຫິດທີ່ສັ່ນໃສ່ແທ່ນບູຊຳນັ້ນ ຊຶ່ງກ່ຳວເຖິງແນວປະເສີດກວ່ຳຂອງເຖົ້ຳ ອຳເບນ  
12:25 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ລະວັງເດີ້ ຢ່ຳປະຕິເສດສຽງຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ທີ່ພວມເວົ້ຳຢູ່ດຽວນີ້  ຄື 
ຄັ່ນຄົນພວກນັ້ນບໍ່ໄດູ້ພົ້ນໂທດ ຜູູ້ທີ່ປະຕິເສດເພິ່ນຕອນເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳຢູ່ໃນໂລກ 
ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ຄັ່ນພວກເຮົຳຫັນຫລັງອອກຈຳກເພິ່ນໄປ ບັດເພິ່ນພວມ
ເວົ້ຳກັບເຮົຳຈຳກສະຫວັນ ພວກເຮົຳຊິພົ້ນໂທດໄດູ້ຈັ່ງໃດ 
12:26 ຄືຕອນນັ້ນ ພຣະສຸລະສຽງຂອງເພິ່ນເຮັດໃຫູ້ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະເທືອນ ແຕ່
ບັດນີ້ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ວ່ຳ  “ເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະເທືອນອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງ ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນແຜ່ນດິນໂລກຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ຮອດສະຫວັນພູ້ອມນ ຳ” 
12:27 ບັດນີ້ ທີ່ເພິ່ນໄດູ້ວ່ຳ  “ອີກເທື່ອໜຶ່ງ”  ນັ້ນ ໝຳຍເຖິງເພິ່ນຊິກວຳດລູ້ຳງແນວບໍ່
ຖຳວອນ ໃຫູ້ຖືກສັ່ນ ສະເທືອນອອກໄປ ຄືແນວທີ່ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳນັ້ນ  ເພື່ອແນວ
ຖຳວອນທີ່ບໍ່ມີກຳນສັ່ນສະເທືອນ ຊິຄົງໄວູ້ຢູ່ຕໍ່ 
12:28 ຈັ່ງຊັ້ນ ເນື່ອງດູ້ວຍວ່ຳ ພວກເຮົຳຊິຮັບອຳນຳຈັກຖຳວອນທີ່ບໍ່ມີກຳນສັ່ນສະ-
ເທືອນ ຂ ໃຫູ້ໃຈຂອງພວກເຮົຳມີພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິຮັບໃຊູ້ພຣະ-
ເຈົ້ຳ ດູ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບເຄົຳລົບ ໃນທຳງອັນເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງເພິ່ນ 
12:29 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ ຄືເປັນເພີງເຜົຳຜຳນ 

ເຮັບເຣີ ບົດທີ 13 
13:1 ໃຫູ້ຄວຳມຮັກແພງລະຫວ່ຳງພີ່ນູ້ອງດ ຳເນິນຢູ່ສະເໝີໄປເດີ້ 
13:2 ແລູ້ວຢ່ຳລືມທີ່ຊິຕູ້ອນຮັບແຂກແປກໜູ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳ ກຳນເຮັດແນວນັ້ນ ຜູູ້ລຳງ
ຄົນເຄີຍຕູ້ອນຮັບເທວະທູດໂດຍບໍ່ຮູູ້ເມື່ອໂຕ 
13:3 ແລູ້ວກ ໃຫູ້ຄຶດພໍ້ໝູ່ພວກທີ່ພວມຖືກລ່ຳມໂສູ້ຈອງຈ ຳໄວູ້ເດີ້ ຜູູ້ຖືກຊຸກຍູູ້ຍູ້ອນ
ເຫັນແກ່ຂ່ຳວປະເສີດ ຖືວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຖືກຄືກັນກັບເຂົຳ 
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13:4 ກຳນແຕ່ງງຳນກັນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕູ້ອງ ເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຄົນທັງຫລຳຍ ກັບຕຽງ-
ນອນຂອງເຂົຳກ ເປັນທີ່ບ ລິສຸດບໍ່ມີມົນທິນເລີຍ ແຕ່ສ່ວນຜູູ້ທີ່ລ່ວງປະເວນີ ກັບຜູູ້ທີ່
ຫລິ້ນຊູູ້ຜົວເມຍກັນນັ້ນ ພຣະເຈົ້ຳຊິພິພຳກສຳລົງໂທດ 
13:5 ຂ ຢ່ຳໃຫູ້ພຶດຕິກ ຳຂອງພວກເຈົ້ຳມີກຳນໂລບກຳນອິດສຳເລີຍ ແຕ່ໃຫູ້ພ ໃຈໃນ
ສິ່ງຂອງທີ່ໂຕມີ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເພິ່ນເອງກ ຍັງກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ  “ເຮົາຊິບໍ່ໜີຈາກເຈົ້າ 
ຫລືປະຖິ້ມເຈົ້າຈັກເທື່ອ” 
13:6 ເພື່ອພວກເຮົຳຊິສຳມຳດເວົ້ຳດູ້ວຍໃຈກູ້ຳວ່ຳ  “ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນພຣະຜູູ້
ຊ່ອຍຂອງຂູ້ອຍ ຈັ່ງຊັ້ນ ຂູ້ອຍຊິບໍ່ຢູ້ຳນອີຫຍັງເລີຍ ມີອີຫຍັງບໍ້ ທີ່ມະນຸດຊິສຳມຳດ
ເຮັດໃສ່ຂູ້ອຍໄດູ້” 
13:7 ຢ່ຳລືມຄົນໝູ່ນັ້ນທີ່ປົກຄອງເໜືອພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຄືຜູູ້ທີ່ເຄີຍໄດູ້ບອກສອນ ພຣະ-
ຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຈັ່ງໃຫູ້ຕຳມຄວຳມເຊື່ອຂອງເຂົຳເປັນແບບຢ່ຳງເດີ້ 
ໂດຍພິຈຳລະນຳເບິ່ງຜົນຊີວິດຂອງເຂົຳ 
13:8  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຍັງຄືເກົ່ຳຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ວ່ຳໃນອະດີດ ໃນປະຈຸບັນ ຈົນຮອດຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ 
13:9 ຢ່ຳຫລົງໄປຕຳມຄ ຳສອນຕ່ຳງໆ ນຳນຳ ອັນແປກໆ  ຍູ້ອນວ່ຳມັນເປັນກຳນດີຢູ່
ແລູ້ວ ທີ່ມີໃຈເຂັ້ມແຂງ ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະກະລຸນຳທິຄຸນ ບໍ່ແມ່ນວຸ່ນແຕ່ໃນພິທຮີີດ-
ຄອງເລື່ອງແນວຢູ່ແນວກິນ ວ່ຳອີຫຍັງຜິດອີຫຍັງຖືກ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້
ກັບຜູູ້ທີ່ຮວມກັນແຕ່ໃນນັ້ນ 
13:10 ຄື ບັດນີ້ພວກເຮົຳມີແທນ່ບູຊຳອີກແທ່ນໜຶ່ງ ຊຶ່ງຜູູ້ທີ່ຮັບໃຊູ້ໃນວິຫຳນເຄື່ອນທີ່
ເດີມນັ້ນ ບໍ່ມີສິດກິນໄດູ້ເລີຍ 
13:11 ໂດຍວ່ຳ ຊຳກສົບຂອງສັດຊຸມນັ້ນ ທີ່ປະໂລຫິດໄດູ້ນ ຳເອົຳເລືອດຂອງມັນ 
ເຂົ້ຳໄປໃນສະຖຳນສັກສິດເພື່ອເປັນກຳນບູຊຳລົບລູ້ຳງບຳບນັ້ນ ກ ຕູ້ອງເອົຳອອກ
ໄປເຜົຳຢູ່ນອກເຂດຄູ້ຳຍ 
13:12 ຈັ່ງຊັ້ນ  ພຣະເຢຊູ ຈັ່ງທົນທຸກທ ລະມຳນຢູ່ນອກເຂດປະຕູຄູ້ຳຍຄືກັນ ເພື່ອຊ ຳ-
ລະໃຫູ້ປະຊຳຊົນບ ລິສຸດດູ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງເພິ່ນເອງ 
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13:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຄົນເຮົຳອອກໄປຫຳເພິ່ນຢູ່ນອກຄູ້ຳຍນັ້ນ ແລູ້ວຍອມຮັບເອົຳຄ ຳດູ-
ໝິ່ນດູຖູກນ ຳເພິ່ນ 
13:14 ໂດຍວ່ຳ ຢູ່ທຳງນີ້ ພວກເຮົຳບໍ່ມີເມືອງທີ່ຊິອຳໄສຢູ່ອັນຖຳວອນ ແຕ່ວ່ຳພວກ
ເຮົຳຊອກຫຳເມືອງນັ້ນ ທີ່ຊິມຳໃນພຳຍໜູ້ຳ 
13:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳຖວຳຍຄ ຳສັນລະເສີນຕະຫລອດໄປ ໂດຍທຳງ ພຣະ-
ເຢຊູ ນັ້ນ ເປັນເຄື່ອງບູຊຳແດ່ພຣະເຈົ້ຳ  ເປັນຜົນປຳກຂອງພວກເຮົຳ ທີ່ຖວຳຍຄ ຳ
ຂອບຄຸນແດ່ພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ 
13:16 ແຕ່ຢ່ຳລືມທີ່ຊິເຮັດກຳນດີ ກັບແບ່ງປັນເຂົ້ຳຂອງຊ່ອຍຊຶ່ງກັນແລະກັນເດີ້ 
ຍູ້ອນກຳນເຮັດຈັ່ງຊີ້ ເປັນເຄື່ອງຖວຳຍທີ່ພຣະເຈົ້ຳຄວນພ ໃຈຫລຳຍ 
13:17 ໃຫູ້ຍອມເຊື່ອຟັງພວກຜູູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍໃຈອ່ອນນູ້ອມເດີ້  ແມ່ນ
ພວກເຂົຳຄອຍຖູ້ຳເບິ່ງແຍງຈິດວິນຍຳນຂອງພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ແລູ້ວຊິຕູ້ອງໃຫູ້ຄ ຳ
ຣຳຍງຳນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳນ ຳ ແຕ່ຂ ເປັນວ່ຳ ເຂົຳຊິຣຳຍງຳນດູ້ວຍຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີ ບໍ່
ແມ່ນດູ້ວຍຄວຳມເສົ້ຳໃຈ ຊຶ່ງຊິບໍ່ໄດູ້ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
13:18 ໃຫູ້ຊ່ອຍອະທິຖຳນເພື່ອພວກເຮົຳເດີ້  ຄື ມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນວ່ຳ ຈິດສ ຳນຶກ
ຂອງພວກເຮົຳໂປ່ງໃສດີ ປຳດຖະໜຳດ ຳເນິນຊີວິດຢ່ຳງມີກຽດໃນຄູ່ຢ່ຳງ 
13:19 ແຕ່ຂູ້ອຍຂ ວິ່ງວອນພວກເຈົ້ຳໃຫູ້ອະທິຖຳນເພື່ອຂູ້ອຍເປັນພິເສດ ເພື່ອຂູ້ອຍຊິ
ໄດູ້ກັບໄປຫຳພວກເຈົ້ຳໃນໄວໆ ນີ້ 
13:20 ບັດນີ້ ຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳແຫ່ງສັນຕິພຳບ ຜູູ້ບັນດຳນໃຫູ້ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ຂອງເຮົຳ
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ແມ່ນຜູູ້ລູ້ຽງແກະອັນໃຫຍຫ່ລວງນັ້ນ ໂດຍທຳງພຣະໂລຫິດ
ຂອງພັນທະສັນຍຳ ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນ 
13:21 ຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳຊ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳເຖິງທີ່ສົມບູນແບບໃນກຳນດີຄູ່ຢ່ຳງ ຕຳມ
ພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງເຮັດກຳນງຳນຂອງເພິ່ນໃນພວກເຈົ້ຳຕຳມທີ່ຄວນພ ໃຈ
ໃນສຳຍຕຳຂອງເພິ່ນ ໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ສະຫງ່ຳລຳສີຈົ່ງມີແດ່
ເພິ່ນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ອຳເມນ 
13:22 ສຸດທູ້ຳຍນີ້ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ວິ່ງວອນພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ທົນຟັງຄ ຳ-
ເຕືອນສະຕິຂອງຂູ້ອຍນີ້ເດີ້  ທີ່ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນເປັນນູ້ອຍຄ ຳນີ້ມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ 
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13:23 ແລູ້ວໃຫູ້ຮູູ້ກັນວ່ຳ ທູ້ຳວ ຕີໂມທຽວ  ຜູູ້ເປັນນູ້ອງຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ໄດູ້ປ່ອຍ
ອອກຈຳກກຳນຈອງຈ ຳແລູ້ວ ແລູ້ວຄັ່ນເຂົຳມຳໄວໆ ນີ້ ຂູ້ອຍກ ຊິໄດູ້ມຳຫຳພວກ
ເຈົ້ຳຢູ່ນ ຳກັນກັບເຂົຳ 
13:24 ບັດນີ້ ຂ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດໄປຍັງພວກຜູູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຈົ້ຳແໜເ່ດີ້ 
ກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍນ ຳແໜ່ ພວກພີ່ນູ້ອງຊຳວ ອີຕຳລີ ທີ່ຢູ່ທຳງພີ້ໄດູ້
ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ 
13:25 ຂ ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຈົ້ຳດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເຖີ້ນ  
ອຳເມນ 

[ຂຽນເຖິງຊາວເຮັບເຣີ ສົ່ງມາໂດຍນາຍ ຕີໂມທຽວ ] 

ຢາໂກໂບ 
ຢຳໂກໂບ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ຢຳໂກໂບ  ຂູ້ຳຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳນ ຳ ເຖິງ 
ຊຳວຢິວ ສິບສອງຕະກູນທີ່ຖືກກະຈັກກະຈຳຍອອກໄປຫັ້ນ ໃຫູ້ຊື່ນຊົມຢິນດີເຖີດ 
1:2 ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ໃຫູ້ຊື່ນຊົມຢິນດີເຖີດ ບັດພວກເຈົ້ຳຕົກຢູ່ໃນກຳນທົດ-
ລອງແນວຕ່ຳງໆ 
1:3 ໂດຍຮູູ້ກັນແລູ້ວວ່ຳ ກຳນທົດລອງຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວຳມ
ອົດທົນພຳກພຽນ 
1:4 ແຕ່ໃຫູ້ຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນຂອງເຈົ້ຳນັ້ນເຖິງຜົນສ ຳເລັດເດີ້ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ
ຊິເຖິງກຳນດີພູ້ອມສົມບູນແບບ ຢ່ຳງຄົບຖູ້ວນ ບໍ່ໄດູ້ຂຳດອີຫຍັງ 
1:5 ຄັ່ນຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳຂຳດປັນຍຳ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຂ ຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຍິນດີ
ໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນໂດຍບໍ່ມີຕິຕຽນ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິໂຜດໃຫູ້ເຂົຳ ໂລດ  
1:6 ແຕ່ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຂ ດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອ ບໍ່ມີກຳນສົງໄສເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ສົງໄສກ ຄືຄື້ນ
ໃນທະເລ ຖືກລົມພັດຊັດໄປຊັດມຳ 
1:7 ຄື ຢ່ຳໃຫູ້ເຂົຳຄຶດວ່ຳຊິໄດູ້ຮັບອີຫຍັງຈຳກອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເລີຍ 
1:8 ຍູ້ອນວ່ຳຄົນສອງຈິດສອງໃຈເປັນຄົນບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນຄູ່ທຳງຂອງເຂົຳນັ້ນ 



ຢຳໂກໂບ  700 
1:9 ຝ່ຳຍພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຍຳກຈົນທີ່ຢູ່ໃນຖຳນະຕໍ່ຳ ໃຫູ້ເຂົຳຊື່ນຊົມຢິນດີ ທີ່ເຂົຳຖືກຍົກ-
ຍູ້ອງເຊີດຊູ 
1:10 ແຕ່ຝ່ຳຍພີ່ນູ້ອງຜູູ້ຮັ່ງມີທີ່ຢູ່ໃນຖຳນະສູງ ກ ໃຫູ້ເຂົຳຊື່ນຊົມຢິນດີບັດຖືກຢຽດ
ຍຳມໃຫູ້ຕໍ່ຳລົງ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳຊິຜ່ຳນພົ້ນໄປຄືດອກຫຍູ້ຳກຳງທົ່ງນຳ 
1:11 ຍູ້ອນວ່ຳ ບັດຕະເວັນຂຶ້ນມຳສ່ອງແດດຮູ້ອນໆ ຫຍູ້ຳນັ້ນກ ຊິຫ່ຽວແຫູ້ງໄປ ແລູ້ວ
ດອກຫຍູ້ຳນັ້ນກ ຊິຜ່ຳນພົ້ນໄປນ ຳ  ແລູ້ວຄວຳມງຳມຂອງມັນກ ຊິສູນສິ້ນໄປນ ຳ  
ຄົນຮັ່ງມີກ ຄືກັນ ເຂົຳກ ຊິຜ່ຳນພົ້ນໄປຕຳມທຳງຂອງເຂົຳຄືກັນ 
1:12 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ທົນເອົຳໄດູ້ຕໍ່ກຳນທົດລອງກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຄືວ່ຳ ບັດເຂົຳທົນໄດູ້
ແລູ້ວ ເຂົຳກ ຊິໄດູ້ຮັບມົງກຸດແຫ່ງຊີວິດ ຊຶ່ງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ວ່ຳຊິ-
ມອບໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຮັກເພິ່ນ 
1:13 ແລູ້ວຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງຫຳເວົ້ຳວ່ຳ  “ພຣະເຈົ້າຫລອກລ້ຂູ້ອຍໃຫູ້ຫລົງ”  ຍູ້ອນ
ວ່ຳພຣະເຈົ້ຳບໍ່ສຳມຳດຖືກກຳນຫລອກລໍ້ໃຫູ້ຫລົງ ກັບເພິ່ນບໍ່ເຄີຍຫລອກລໍ້ຜູູ້ໃດ
ໃຫູ້ຫລົງເລີຍ 
1:14 ແຕ່ວ່ຳ ຄູ່ຄົນກ ຖືກຫລອກລໍ້ ບັດຕັນຫຳຂອງໂຕເຂົຳເອງເກືອບນ ຳໃຫູ້ຫລົງ 
ແລູ້ວໂຕເຂົຳກ ຫລົງໄປຕຳມຫັ້ນ 
1:15 ບັດຕັນຫຳພຸ່ງໂຕຂຶ້ນແລູ້ວ ກ ເຮັດໃຫູ້ເກີດເປັນບຳບ ແລູ້ວບັດບຳບນັ້ນເຖິງ
ເຕັມທີ່ແລູ້ວ ມັນກ ນ ຳໄປສູ່ຄວຳມຕຳຍ 
1:16 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຢ່ຳຫລົງເຂົ້ຳໃຈຜິດເດີ້ 
1:17 ແນວດີງຳມກັບແນວດີເລີດຄູ່ຢ່ຳງຄວນມຳຈຳກ ສະຫວັນ  ລົງມຳຈຳກພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງຄວງສະຫວ່ຳງທັງຫລຳຍ ຊຶ່ງເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນບໍ່ມີກຳນປ່ຽນແປງ ຄືເງົຳ
ທີ່ໝຸນວຽນປ່ຽນໄປ 
1:18 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳເກີດໃໝໂ່ດຍ ພຣະຄ ຳ ແຫ່ງຄວຳມຈິງ ຕຳມພຣະ-
ປະສົງຂອງເພິ່ນ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນໂຕຢ່ຳງຂອງຜົນແຮກໃນແນວທີ່ເພິ່ນ
ສູ້ຳງນັ້ນ 
1:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍເອີຍ  ໃຫູ້ຄູ່ຄົນໄວໃນກຳນຟັງ ຊູ້ຳໃນກຳນເວົ້ຳ 
ກັບຊູ້ຳໃນກຳນຮູ້ຳຍ 



701  ຢຳໂກໂບ 
1:20 ຍູ້ອນວ່ຳກຳນຮູ້ຳຍຂອງຄົນບໍ່ເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດຄວຳມຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
1:21 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຖອດຖິ້ມແນວສົກກະປົກລຳມົກຄູ່ຢ່ຳງ ກັບແນວຊົ່ວຮູ້ຳຍອັນລ່ວງ
ເກີນ ແລູ້ວຮັບເອົຳ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນທີ່ປຸກໄວູ້ໃນໃຈດູ້ວຍຄວຳມນອບນູ້ອມເດີ້ ຊຶ່ງສຳ-
ມຳດເຮັດໃຫູ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳລອດພົ້ນໄດູ້ 
1:22 ແຕ່ໃຫູ້ເປັນຜູູ້ປະຕິບັດຕຳມ ພຣະຄ ຳ ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຜູູ້ຟັງເອົຳຊື່ໆ ຊຶ່ງ
ເປັນກຳນຫລອກລວງໂຕເອງ 
1:23 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັບຟັງ ພຣະຄ ຳ  ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕຳມ ຜູູ້ນັ້ນຄືຄົນເບິ່ງ
ໜູ້ຳຂອງໂຕເອງໃນແກູ້ວຊື່ໆ 
1:24 ຄື ຄົນແບບນັ້ນເບິ່ງໂຕເອງແລູ້ວກ ອອກໄປຊື່ໆ ແລູ້ວບຶດດຽວກ ລືມວ່ຳສະພຳບ
ໂຕເປັນຈັ່ງໃດ 
1:25 ແຕ່ຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ພິຈຳລະນຳເບິ່ງໃນກົດບັນຍັດແຫ່ງເສລີພຳບອັນດີເລີດນັ້ນ ແລູ້ວ
ຈັ່ງດ ຳລົງຢູ່ໃນຫັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເປັນແຕ່ຜູູ້ຮັບຟັງແລູ້ວຫລົງລືມ ແຕ່ເປັນຜູູ້ປະຕິບັດ
ຕຳມກຳນງຳນ ແລູ້ວເຂົຳຜູູ້ນີ້ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກໃນກຳນຂອງຕົນ 
1:26 ຄັ່ນຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳ ຖືວ່ຳເຄັ່ງຄັດໃນທຳງນະມັດສະກຳນ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ຄວບ-
ຄຸມລີ້ນຂອງໂຕໄວູ້ ແຕ່ຫລອກໃຈຂອງໂຕເອງ ກຳນນະມັດສະກຳນຂອງຜູູ້ນັ້ນກ ບໍ່
ມີປະໂຫຍດອີຫຍັງ 
1:27 ໂດຍວ່ຳ ກຳນນະມັດສະກຳນທີ່ບ ລິສຸດ ບໍ່ມີມົນທິນຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່  ກ 
ຄື ກຳນຢູ້ຽມຍຳມຊ່ອຍລູກກ ຳພູ້ຳຜູູ້ບໍ່ມີພໍ່ ກັບແມ່ໝູ້ຳຍຜູູ້ເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນ  ກັບ
ກຳນຮັກສຳໂຕໃຫູ້ພົ້ນຈຳກແນວທີ່ພຳເປັນມົນທິນຝ່ຳຍໂລກນີ້ 

ຢຳໂກໂບ ບົດທີ 2 
2:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ສ່ວນຄວຳມເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ນຳຍຊີ-
ວິດຂອງພວກເຮົຳນັ້ນ ຜູູ້ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ ຢ່ຳໃຫູ້ມີກຳນລ ຳອຽງເລືອກ
ໜູ້ຳຜູູ້ໃດເລີຍ 
2:2 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໄດູ້ເຂົ້ຳມຳໃນກຸ່ມພວກເຈົ້ຳ ສວມແຫວນທອງຄ ຳ 
ແຕ່ງໂຕດູ້ວຍເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຢ່ຳງດີ  ແລູ້ວກ ມີຄົນຈົນຄົນໜຶ່ງແຕ່ງໂຕໃສ່ເສື້ອຜູ້ຳ
ເກົ່ຳຂຳດໆ ເຂົ້ຳມຳຄືກັນ 
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2:3 ແລູ້ວເຈົ້ຳສົນໃຈຄົນທີ່ໃສ່ເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຢ່ຳງດີນັ້ນ ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ  “ເຊີນມາ
ນັ່ງບ່ອນດີໆ ນີ້ເຖິ”  ແລູ້ວກ ເວົ້ຳກັບຄົນຈົນນັ້ນວ່ຳ  “ໃຫູ້ເຈົ້າຢືນຢ ່ຫັ້ນເດີ້”  ຫລື  
“ໃຫູ້ມານັ່ງຢ ່ມູ້າພັກຕີນຂອງເຮົານີ້ແມ່ະ” 
2:4 ບໍ່ແມ່ນພວກເຈົ້ຳສະແດງຄວຳມລ ຳອຽງເອງ ຈັ່ງກຳຍເປັນຜູູ້ຕັດສິນດູ້ວຍຄວຳມ
ຄຶດຊົ່ວຊັ້ນບໍ້ 
2:5 ໃຫູ້ຟັງເອົຳເດີ້ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກຄົນ
ຍຳກຈົນທຳງໂລກນີ້ໃຫູ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີທຳງຄວຳມເຊື່ອ ກັບໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຮັບມ ລະດົກ
ໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ວ່ຳຊິໂຜດໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ຮັກເພິ່ນ 
2:6 ແມ່ນຄົນຮັ່ງມີທີ່ກົດຂີ່ພວກເຈົ້ຳ ກັບລຳກໄປຂຶ້ນສຳນ ບໍ່ແມ່ນບໍ້  ແຕ່ພວກເຈົ້ຳກ 
ຍັງລົບຫລູ່ດູໝິ່ນຄົນຈົນ 
2:7 ບໍ່ແມ່ນຄົນພວກນີ້ບໍ້ ທີ່ໝິ່ນປະມຳດພຣະນຳມອັນປະເສີດຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງພວກ
ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນມຳນັ້ນ 
2:8 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳສຳມຳດເຮັດກົດບັນຍັດອັນດີເລີດໃຫູ້ສ ຳເລັດໄດູ້ ຕຳມ ພຣະຄ ຳ ທີ່
ວ່ຳ  “ໃຫູ້ຮັກເພື່ອນບູ້ານຄືກັນກັບຮັກໂຕເອງ”  ພວກເຈົ້ຳກ ເຮັດດີຢູ່ແລູ້ວ 
2:9 ແຕ່ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳມີກຳນລ ຳອຽງເລືອກໜູ້ຳຄົນ ເຈົ້ຳກ ເຮັດບຳບ ຊຶ່ງຕຳມກົດບັນ-
ຍັດນັ້ນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຫລົງລະເມີດໄປແລູ້ວ 
2:10 ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ສຳມຳດຮັກສຳກົດບັນຍັດໄດູ້ໝົດ ແຕ່ຜິດຢູ່ພຽງຂໍ້ດຽວ 
ຜູູ້ນັ້ນກ ທໍ່ກັບຜິດກົດບັນຍັດໝົດຄູ່ຂໍ້ເລີຍ 
2:11 ຄື ຜູູ້ທີ່ກ່ຳວໄວູ້ວ່ຳ  “ຢ່າລ່ວງປະເວນີຜົວເມຍເຂົາ”  ກ ໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ອີກວ່ຳ  “ຢ່າ
ຂູ້າຄົນ”  ບັດນີ້ ແມ່ນແຕ່ເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລ່ວງປະເວນີຜົວເມຍກັນ ແຕ່ໄດູ້ຂູ້ຳຄົນ ເຈົ້ຳໄດູ້
ກຳຍເປັນຜູູ້ລະເມີດກົດບັນຍັດຢູ່ແລູ້ວ 
2:12 ຈັ່ງຊັ່ນ ໃຫູ້ກຳນເວົ້ຳກັບກຳນເຮັດຂອງພວກເຈົ້ຳເປັນຢ່ຳງຜູູ້ທີ່ຊິຮັບກຳນພິ-
ພຳກສຳໂດຍກົດແຫ່ງເສລີພຳບ 
2:13 ໂດຍວ່ຳ ກຳນພິພຳກສຳບໍ່ໃຫູ້ຄວຳມເມດຕຳຕໍ່ຜູູ້ທີ່ບໍ່ໃຫູ້ຄວຳມເມດຕຳ ແຕ່
ຄວຳມເມດຕຳນັ້ນມີໄຊເໜືອກຳນພິພຳກສຳ 
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2:14 ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິວຳ່ໂຕເອງມີຄວຳມເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນສະແດງ
ອອກ  ຄວຳມເຊື່ອຈັ່ງຊັ້ນຊິໄດູ້ກ ຳໄລອີຫຍັງ ສຳມຳດພຳຜູູ້ນັ້ນລອດໄດູ້ບໍ້ 
2:15 ຄື ຄັ່ນພີ່ນູ້ອງຊຳຍຍິງຄົນໃດເປືອຍບໍ່ຂຳດແຄນອຳຫຳນປະຈ ຳມື້ 
2:16 ແລູ້ວມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້ຳບອກເຂົຳວ່ຳ  “ເຊີນໄປເຖິ ຂ ໃຫູ້ອົບອ ່ນອິ່ມພົນ
ເປັນສ ກເດີ້”  ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ລົງມືຊ່ອຍເຂົຳແນວຈ ຳເປັນຕໍ່ຮ່ຳງກຳຍເລີຍ ມັນຊິເປັນປະ-
ໂຫຍດອີຫຍັງ 
2:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄວຳມເຊື່ອຢ່ຳງດຽວ ຄັ່ນຂຳດຜົນສະແດງອອກ ກ ສໍ່ຳຕຳຍໄປຕຳມລ ຳ
ພັງແລູ້ວ 
2:18 ແຕ່ ອຳດ ມີຜູູ້ໜຶ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຈົ້ຳວ່ຳມີຄວຳມເຊື່ອ ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ມີກຳນເຮັດ ໃຫູ້
ເຈົ້ຳສະແດງຄວຳມເຊື່ອຂອງເຈົ້ຳໃຫູ້ຂູ້ອຍເຫັນນອກກຳນເຮັດ  ແລູ້ວຂູ້ອຍກ ຊິສະ-
ແດງຄວຳມເຊື່ອຂອງຂູ້ອຍໃຫູ້ເຈົ້ຳເຫັນໂດຍທຳງກຳນເຮດັຂອງຂູ້ອຍ” 
2:19 ເຈົ້ຳເຊື່ອວ່ຳມີພຣະເຈົ້ຳອົງດຽວເນຳະ ນັ້ນກ ດີຢູ່ ແມ່ນແຕ່ພວກຜີກ ຍັງເຊື່ອຄື
ກັນ ແລູ້ວຢູ້ຳນຈົນໂຕສັ່ນ 
2:20 ໂອ ຄົນເບົຳປັນຍຳເອີຍ ເຈົ້ຳຄືບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ຄວຳມເຊື່ອທີ່ຂຳດກຳນເຮັດ ກ ສໍ່ຳ
ຕຳຍໄປແລູ້ວ 
2:21 ຂະໜຳດເຖົ້ຳ ອັບຣຳຮຳມ  ພໍ່ຕະກູນຂອງຄົນພວກເຮົຳ ບໍ່ແມ່ນວ່ຳ ລຳວ ເປັນ
ຄົນຊອບທ ຳດີພູ້ອມ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຕອນ ລຳວ ຖວຳຍ ອິຊຳກ  ລູກຊຳຍຂອງ ລຳວ  
ເທິງແທ່ນບູຊຳ ຊັ່ນບໍ້ 
2:22 ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນບໍ້ວ່ຳ ຄວຳມເຊື່ອຂອງ ລຳວ ໄດູ້ບັນລຸຜົນບັດປະສຳນກັນກັບກຳນ
ເຮັດ  ຄືຄວຳມເຊື່ອນັ້ນເຖິງທີ່ສົມບູນແບບໂດຍທຳງກຳນເຮັດນັ້ນ 
2:23 ແລູ້ວ ພຣະຄ ຳ ກ ເຖິງທີ່ສ ຳເລັດທີ່ວ່ຳ  “ ອັບຣາຮາມ ໄດູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວ
ເພິ່ນນັບວ່ຳຄວຳມເຊື່ອນັ້ນ ເຮັດໃຫູ້ ລາວ ເປັນຄົນຊອບທ ຳຖືກຕູ້ອງແລູ້ວ”   ລຳວ 
ຈັ່ງມີຊື່ວ່ຳ ເປັນໝູຂ່ອງພຣະເຈົ້ຳ 
2:24 ບັດນີ້ເຈົ້ຳເຫັນໄດູ້ວ່ຳ ຜູູ້ໃດຜູູ້ໜຶ່ງເປັນຄົນຊອບທ ຳໄດູ້ໂດຍກຳນເຮັດນ ຳ ບໍ່
ແມ່ນດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອພຽງແນວດຽວ 
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2:25 ຄືກັນກັບທີ່ ນຳງ ຣຳຫັບ  ຍິງຫຳເງິນນັ້ນ ໄດູ້ເປັນຄົນຊອບທ ຳດູ້ວຍກຳນເຮັດ
ຂອງເຂົຳ ບໍ່ແມ່ນບໍ້ ຕອນນຳງໄດູ້ຮັບເອົຳພວກສຳຍສືບຄົນ ອິສະຣຳເອນ ນັ້ນໄວູ້ 
ແລູ້ວໄດູ້ສົ່ງພວກເຂົຳອອກຈຳກເມືອງໄປໃນທຳງອື່ນ 
2:26 ສະຫລຸບແລູ້ວ ຮ່ຳງກຳຍທີ່ບໍ່ມີຈິດວິນຍຳນສະຖິດຢູ່ນ ຳ ກ ຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍ
ແລູ້ວ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ຄວຳມເຊື່ອທີ່ຂຳດກຳນເຮັດຕຳມກ ຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍ
ຄືກັນ 

ຢຳໂກໂບ ບົດທີ 3 
3:1 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຢ່ຳເປັນອຳຈຳນກັນຫລຳຍຄົນເລີຍ ຍູ້ອນເຮົຳ
ຮູູ້ກັນວ່ຳ ພວກເຮົຳຊິໄດູ້ຮັບກຳນພິຈຳລະນຳຫລຳຍກວ່ຳຜູູ້ອື່ນ 
3:2 ໂດຍວ່ຳ ເຮົຳຄູ່ຄົນເຄີຍຜິດພຳດໃນຫລຳຍແນວ ຄັ່ນຜູູ້ໃດບໍ່ຜິດພຳດໃນທຳງ
ຄວຳມເວົ້ຳຄວຳມຈຳ ຜູູ້ນັ້ນເປັນຄົນດີພູ້ອມ ສຳມຳດຄວບຄຸມທັງໂຕໄວູ້ໄດູ້ນ ຳ 
3:3 ນີ້ແຫລະ ຄົນເຮົຳເອົຳເຫລັກບັງຫຽນໃສ່ປຳກມູ້ຳ ເພື່ອໃຫູ້ມັນເຊື່ອຟັງເຮົຳ ຈັ່ງ
ສຳມຳດບັງຄັບມັນທັງໂຕ ໃຫູ້ລູ້ຽວໄປທຳງໃດກ ໄດູ້ 
3:4 ໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເຮືອ ເຖິງແມ່ນວ່ຳເປັນເຮືອລ ຳໃຫຍ່ ແລູ້ວຖືກລົມແຮງພັດແລ່ນ
ໄປ ມັນກ ຍັງລູ້ຽວໄປມຳດູ້ວຍຫຳງເສືອນູ້ອຍໆ ຕຳມທີ່ນຳຍທູ້ຳຍຢຳກໃຫູ້ມັນໄປ 
3:5 ຈັ່ງຊັ້ນເນຳະ ລີ້ນຄົນເຮົຳກ ເປັນອະໄວຍະວະນູ້ອຍໆ ກ ຍັງອວດອູ້ຳງໃຫຍໂ່ຕ 
ນີ້ແຫລະ ໄຟນູ້ອຍໜຶ່ງສຳມຳດຈຸດເຜົຳປ່ຳໃຫຍໄ່ດູ້ 
3:6 ແລູ້ວລີ້ນຂອງຄົນເຮົຳເປັນຄືໄຟ ເຕັມໄປດູ້ວຍກຳນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ ແລູ້ວລີ້ນ
ນັ້ນກ ຢູ່ໃນໂຕຂອງເຮົຳ ເປັນເຫດໃຫູ້ທັງໂຕກຳຍເປັນມົນທິນ ຈັ່ງລ່ຳມໄປຕຳມ
ຫົນທຳງຊີວິດ ແລູ້ວນະລົກເປັນແຫລ່ງກ ຳເນີດຂອງໄຟນັ້ນ 
3:7 ສັດຄູ່ແນວ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນສັດບູ້ຳນ ສັດປ່ຳ ນົກ ງູ ກັບສັດທະເລ ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຮູູ້
ໃຫູ້ເຊື່ອງໄດູ້ ແລູ້ວຄົນເຮົຳກ ເຄີຍລູ້ຽງມັນໃຫູ້ຮູູ້ມຳແລູ້ວ 
3:8 ແຕ່ລີ້ນຂອງຄົນເຮົຳນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍລູ້ຽງໃຫູ້ຮູູ້ໃຫູ້ເຊື່ອງໄດູ້  ມັນເປັນຄວຳມຊົ່ວ
ທີ່ຄວບຄຸມຫູ້ຳມໄວູ້ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ເຕັມໄປດູ້ວຍພິດຮູ້ຳຍອັນຕະລຳຍເຖິງຕຳຍ 
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3:9 ຄືໂດຍລີ້ນນັ້ນ ພວກເຮົຳສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ແລູ້ວດູ້ວຍລີ້ນອັນດຽວ
ກັນນັ້ນກ ກັບມຳແຊ່ງດ່ຳຄົນ  ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງໄວູ້ຄູ້ຳຍໆ ກັບພຳບລັກຂອງ
ເພິ່ນ 
3:10 ຄື ຄ ຳສັນລະເສີນກັບຄ ຳສຳບແຊ່ງ ກ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກປຳກດຽວກັນ ພີ່ນູ້ອງ
ທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ມັນບໍ່ຄວນຊິເປັນແນວນັ້ນເລີຍ 
3:11 ເປັນໄປໄດູ້ບໍ້ ທີ່ບໍ່ນໍ້ຳພຸຊິມີນໍ້ຳຫວຳນກັບນໍ້ຳຂົມໆ ພຸ່ງອອກມຳຈຳກບໍ່ດຽວກັນ 
3:12 ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຕົ້ນໝຳກເດື່ອຊິອອກຜົນເປັນໝຳກກອກເທດໄດູ້ບໍ້ ຫລື
ເຄືອອະງ ່ນຊິອອກຜົນເປັນໝຳກເດື່ອໄດູ້ບໍ້ ໃນທ ຳນອງດຽວກັນບໍ່ມີບໍ່ນໍ້ຳພຸໝູ້ອງ
ໃດຊິອອກທັງນໍ້ຳເຄັມກັບຫວຳນໄດູ້ 
3:13 ຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳມີປັນຍຳມີຄວຳມຮູູ້ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນສະແດງພຶດຕິກ ຳອັນດີງຳມ 
ປະກອບກຳນງຳນດູ້ວຍປັນຍຳຈຳກໃຈອ່ອນສຸພຳບ 
3:14 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມອິດສຳ ຄວຳມຂົມຂື່ນມີໃຈແກ່ງແຍ່ງຊິງດີກັນ ກ 
ຢ່ຳອວດດີເດີ້ ກັບຢ່ຳຕົວະໂຕເອງໃນກຳນຕໍ່ຕູ້ຳນຄວຳມຈິງເລີຍ 
3:15 ຄືປັນຍຳແນວນີ້ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກສະຫວັນຢູ່ທຳງເທິງ ແຕ່ເປັນປັນຍຳຕໍ່ຳໆ ຈຳກ
ໂລກີລັກສະນະນີ້ ຈຳກຕັນຫຳຂອງເນື້ອໜັງ ກັບຈຳກ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍ 
3:16 ຍູ້ອນວ່ຳ ໝູ້ອງໃດທີ່ມີຄວຳມອິດສຳ ກັບກຳນແກ່ງແຍ່ງຊິງດີກັນຢູ່ໃສ ໝູ້ອງ
ນັ້ນກ ມີແຕ່ຄວຳມສຳລະວົນວຸູ້ນວຳຍ ກັບແນວຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມຄູ່ອັນຄູ່ແນວເລີຍ 
3:17 ແຕ່ປັນຍຳຈຳກສະຫວັນນັ້ນ ອັນແຮກກ ມີຄວຳມບ ລິສຸດ ແລູ້ວຈັ່ງມີຄວຳມສະ-
ຫງົບສຸກ ມີຄວຳມສຸພຳບ ມີກຳນວ່ຳກັນງ່ຳຍ ເຕັມລົ້ນດູ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ ກັບຜົນ
ອັນດີງຳມ ໂດຍບໍ່ມີກຳນລ ຳອຽງ ຫລືກຳນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດເລີຍ 
3:18 ບັດນີ້ ຜົນແຫ່ງຄວຳມຊອບທ ຳນັ້ນ ໄດູ້ຫວ່ຳນໄວູ້ດູ້ວຍຄວຳມຫວງັດີດູ້ວຍຄົນທີ່
ມັກສູ້ຳງສັນຕິພຳບ 

ຢຳໂກໂບ ບົດທີ 4 
4:1 ກຳນສົງຄຳມກັບກຳນທະເລຳະວວິຳດກັນຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳມຳແຕ່ໃສ ບໍ່ແມ່ນມັນ
ມຳຈຳກຕັນຫຳແຫ່ງເພດຂອງພວກເຈົ້ຳບໍ້ ທີ່ຕໍ່ສູູ້ກັນໃນໝູ່ສະມຳຊິກຂອງພວກ
ເຈົ້ຳ 
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4:2 ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມຢຳກໄດູ້ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບ ກ ເລີຍຂູ້ຳຟັນກັນຍູ້ອນຄວຳມໂລບ ແຕ່
ຍັງບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ພວກເຈົ້ຳກ ເລີຍຕໍ່ສູູ້ເຮັດສົງຄຳມກັນ ກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ອີກ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່
ໄດູ້ອະທຖິຳນວອນຂ  
4:3 ບັດພວກເຈົ້ຳວອນຂ  ກ ບໍ່ໄດູ້ຮັບຄືເກົ່ຳ ຍູ້ອນເຈົ້ຳຂ ຜິດ ມຸູ້ງຫວັງຢຳກໄດູ້ເພື່ອ
ສະໜອງຕັນຫຳແຫ່ງເພດຂອງໂຕເອງ 
4:4 ໂອູ້ ພວກເຈົ້ຳຊູູ້ຜູູ້ຊຳຍຍິງທັງຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ກຳນເປັນມິດກັບ
ໂລກນີ້ ເຮັດໃຫູ້ເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້ຳ  ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ໃດມັກເປັນມິດກັບໂລກ ຜູູ້ນັ້ນກ 
ເຮັດໃຫູ້ໂຕເອງເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້ຳ 
4:5 ຫລືວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຄຶດວ່ຳ ພຣະຄ ຳ ກ່ຳວໄວູ້ຢ່ຳງບໍ່ມີປະໂຫຍດບໍ້ ທີ່ວ່ຳ  “ ພຣະ-
ວິນຍານ ທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນພວກຄົນເຮົຳກ ຫວງແຫນ ມີຄວຳມຮັກຫລຳຍຕໍ່ພວກເຮົຳ” 
4:6 ແຕ່ພຣະເຈົ້ຳຈັ່ງປະທຳນພຣະຄຸນເພີ່ມໃຫູ້ອີກ ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ນັ້ນຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ພຣະ-
ເຈົ້ຳຕໍ່ສູູ້ຜູູ້ເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ ແຕ່ໄດູ້ປະທຳນພຣະຄຸນໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ມີໃຈຖ່ອມ” 
4:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຍອມຢູ່ໃຕູ້ພຣະເຈົ້ຳ  ໃຫູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນພະຍຳມຳນຊຳຕຳນເດີ້ ແລູ້ວມັນຊິ
ໜີຈຳກເຈົ້ຳໄປ 
4:8 ໃຫູ້ເຂົ້ຳໃກູ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວເພິ່ນຊິເຂົ້ຳໃກູ້ຊິດກັບເຈົ້ຳ  ໂອູ້ ຄົນບຳບ
ທັງຫລຳຍເອີຍ ໃຫູ້ຂັດລູ້ຳງມືຂອງເຈົ້ຳໃຫູ້ສະອຳດເດີ້ ແລູ້ວເຈົ້ຳຜູູ້ສອງຈິດສອງໃຈ
ເອີຍ  ໃຫູ້ຊ ຳລະຈິດໃຈຂອງໂຕໃຫູ້ບ ລິສຸດເດີ້ 
4:9 ໃຫູ້ໂສກເສົ້ຳເປັນທຸກເດີ້ ກັບໃຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈເດີ້  ຄືໃຫູ້ສຽງຫົວຂອງເຈົ້ຳ
ກຳຍເປັນສຽງໂສກເສົ້ຳຮູ້ອງໄຫູ້ເດີ້ ກັບໃຫູ້ຄວຳມດີອົກດີໃຈຂອງເຈົ້ຳກຳຍເປັນ
ຄວຳມໜັກອົກໜັກໃຈເດີ້ 
4:10 ຄືໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຖ່ອມໂຕຖ່ອມໃຈລົງ ຕໍ່ໜູ້ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວເພິ່ນຊິ
ຍົກຊູເຈົ້ຳຂຶ້ນ 
4:11 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຢ່ຳເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍຕໍ່ກັນແລະກັນເລີຍເດີ້ ຄືຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳໃສ່-
ຮູ້ຳຍຕັດສິນພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕນັ້ນ ກ ໄດູ້ເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍຕັດສິນກົດບັນຍັດ  ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳ
ຕັດສິນກົດບັນຍັດນັ້ນ ເຈົ້ຳບໍ່ແມ່ນຄົນເຮັດຕຳມກົດບັນຍັດອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ກຳຍເປັນ
ຜູູ້ພິພຳກສຳນັ້ນຊໍ້ຳ 
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4:12 ຄື ມີແຕ່ຜູູ້ດຽວທີ່ອອກກົດບັນຍັດນັ້ນ ແມ່ນຜູູ້ດຽວກັນທີ່ສຳມຳດຊ່ອຍກອບກູູ້
ໃຫູ້ລອດໄດູ້ ຫລືສຳມຳດສົ່ງໄປສູ່ຄວຳມພິນຳດກ ໄດູ້ ແຕ່ສ ຳລັບເຈົ້ຳ ແມ່ນຜູູ້ດີມຳ
ແຕ່ໃສເນຳະ ຈັ່ງມີສິດຕັດສິນຜູູ້ອື່ນ 
4:13 ນີ້ແຫລະ ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳວ່ຳ  “ມື້ນີ້ຫລືມື້ອື່ນເຮົຳຊິເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງນັ້ນເມືອງນີ້ 
ກັບຊິຢູ່ໝູ້ອງນັ້ນປີໜຶ່ງ ແລູ້ວຊິຄູ້ຳຂຳຍໄດູ້ກ ຳໄລ” 
4:14 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວຳ່ ໃນມື້ອື່ນນັ້ນ ອຳດ ຊິມີເຫດອີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ  ຄື ຊີວິດ
ຂອງເຈົ້ຳເປັນອີຫຍັງແໜ່ ມັນກ ເປັນຄືໝອກທີ່ເຫັນຢູ່ແຕ່ບຶດດຽວໜຶ່ງ ແລູ້ວມັນກ ຊິ
ຫຳຍແວບໄປ 
4:15 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິກັບເວົ້ຳວ່ຳ  “ຄັ່ນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຊິໄດູ້ກະລຸນຳ ຜູູ້-
ຂູ້ຳຊິມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ ກັບຊິເຮັດແນວນີ້ຫລແືນວນັ້ນ” 
4:16 ແຕ່ໃນບັດນີ້ ກຳນໂອູ້ອວດຂອງພວກເຈົ້ຳແນວນີ້ເປັນກຳນຈອງຫອງ ຊຶ່ງກຳນ
ໂອູ້ອວດຈັ່ງຊັ້ນເປັນຄວຳມຊົ່ວທັງໝົດ 
4:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ໃດຮູູ້ຈັກເຮັດກຳນດີ ແຕ່ກັບບໍ່ໄດູ້ເຮັດ ມັນເປັນບຳບສ ຳລັບເຂົຳ 

ຢຳໂກໂບ ບົດທີ 5 
5:1 ນີ້ແຫລະ ລະວັງເດີ້ ເຈົ້ຳຜູູ້ຮັ່ງມີ ໃຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ຄຳງເດີ້ ຍູ້ອນຄວຳມທຸກທີ່ຊິເຂົ້ຳ
ມຳສູ່ຊີວິດເຈົ້ຳ 
5:2 ຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້ຳ ມັນກ ຜຸພັງ ແລູ້ວມອດມັນກ ກັດກິນເສື້ອຜູ້ຳໜູ້ຳແພຂອງ
ເຈົ້ຳນ ຳ 
5:3 ເງິນທອງຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳຂີ້ເກືອແລູ້ວ  ແລູ້ວຂີ້ເກືອນັ້ນຊິເປັນຫັກຖຳນພະຍຳນ
ຟູ້ອງຮູ້ອງເຈົ້ຳ ກັບມັນຊິກິນເນື້ອໜັງຂອງໂຕເຈົ້ຳຄືໄຟ ແມນົ່ກລ່ອງສົມບັດນັ້ນ ທີ່
ເຈົ້ຳໄດູ້ມູ້ຽນເອົຳໄວູ້ເພື່ອຍຳມເວລຳສຸດທູ້ຳຍ 
5:4 ນີ້ແຫລະ ຄ່ຳຈູ້ຳງຂອງຄົນງຳນທີ່ໄດູ້ກ່ຽວເຂົ້ຳໃນນຳຂອງເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ໂກງ
ເງິນເຂົຳເອົຳໄວູ້ນັ້ນ ກ ຮູ້ອງຟູ້ອງຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວສຽງຮູ້ອງຂອງຄົນງຳນທີ່ກ່ຽວເຂົ້ຳ
ຂອງເຈົ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ຊອດຫູຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳແລູ້ວ ແມ່ນຜູູ້ບັນຊຳກຳນຈອມ
ໂຍທຳສູງສຸດ 



ຢຳໂກໂບ  708 
5:5 ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ຢ່ຳງສະໜຸກສະໜຳນມົວເມົຳ ມົວແຕ່ເອົຳໃຈ
ໃສ່ໃຫູ້ອິ່ມໜ ຳສຸກສະບຳຍ ພ ຄືສັດພັນເນື້ອ ຄອຍຖູ້ຳມື້ທີ່ຊິຖືກຂູ້ຳ 
5:6 ເຈົ້ຳເຄີຍຕັດສິນລົງໂທດຄົນຜູູ້ຊອບທ ຳ ເຄີຍຂູ້ຳເຂົຳນ ຳ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ບໍ່ໄດູ້
ຕໍ່ຕູ້ຳນເຈົ້ຳເລີຍ 
5:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ໃຫູ້ອົດທົນຄອຍຖູ້ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳລົງມຳອີກ
ເດີ້ ນີ້ແຫລະ ໃຫູ້ຄອຍຖູ້ຳສັງເກດຊຳວໄຮຊ່ຳວນຳເດີ້ ພວກເຂົຳຄອຍຖູ້ຳຍຳມ
ເກັບກ່ຽວຜົນດີງຳມຈຳກແຜ່ນດິນ ຄອຍຖູ້ຳຈົນກວ່ຳຝົນຕົ້ນປີ ກັບຝົນປຳຍປີ 
5:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳອົດທົນຄອຍຖູ້ຳຄືກັນເດີ້ ຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈໃຫູ້ດີເດີ້ ດູ້ວຍວ່ຳ
ກຳນມຳຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ ໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ 
5:9 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຢ່ຳໂຈມຕີຕໍ່ວ່ຳກັນແລະກັນເດີ້  ບໍ່ຊັ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳເຈົ້ຳ ອຳດ 
ຊິຖືກເພິ່ນພິຈຳລະນຳຕັດສິນ  ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ພິພຳກສຳອັນໃຫຍຫ່ລວງ ຢືນຢູ່ໜູ້ຳ
ປະຕູແລູ້ວ 
5:10 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ໃຫູ້ເອົຳພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງເປັນແບບ
ຢ່ຳງ ໃນກຳນທົນທຸກກັບກຳລອດທົນ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ກ່ຳວໃນພຣະນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ 
5:11 ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຖືວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ອົດທົນໄດູ້ນຳນກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ພວກເຈົ້ຳເຄີຍໄດູ້ຍິນ
ເລື່ອງຄວຳມອົດທົນພຳກພຽນຂອງທູ້ຳວ ໂຢບ   ຄືໃນສຸດທູ້ຳຍ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ
ໄດູ້ສະແດງຄວຳມເມດຕຳກັບຄວຳມປຳນີຕໍ່ ລຳວ ຢ່ຳງຫລຳຍ 
5:12 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ທີ່ສ ຳຄັນກວ່ຳແນວອື່ນ ກ ຄື ຢ່ຳສຳບຳນເດີ້ ບໍ່
ວ່ຳຊິສຳບຳນໂດຍອູ້ຳງຟູ້ຳສະຫວັນຫລືອູ້ຳງແຜ່ນດິນໂລກ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຄ ຳສຳບຳນ
ອື່ນໃດກ ຕຳມ ກ ບໍ່ຄວນເລີຍ ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນແມ່ນກ ໃຫູ້ວ່ຳ ແມນ່ ໂລດ  ແລູ້ວຄັ່ນບໍ່
ແມ່ນກ ໃຫູ້ວ່ຳບໍ່ແມ່ນ ໂລດ   ບໍ່ຊັ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳ ເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິຖືກເພິ່ນພິຈຳລະນຳຕັດ-
ສິນ 
5:13 ມີຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນບໍ້ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນອະທິຖຳນ ໂລດ ເດີ້  ມີຜູູ້-
ໃດລ່ຳເລີງຍິນດີບໍ້ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຮູ້ອງ ເພງສັນລະເສີນ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳນ ຳເດີ້ 
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5:14 ມີຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳເປັນເຈັບເປັນໄຂູ້ບໍ້ ກ ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເອີ້ນພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍທ່ີ່
ເບິ່ງແຍງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອມຳເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ພວກເຂົຳອະທິຖຳນເພື່ອເດີ້ ເຈີມຜູູ້ເຈັບໄຂູ້ນັ້ນ
ດູ້ວຍນໍ້ຳມັນໃນພຣະນຳມຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ 
5:15 ຄື ກຳນອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍຄວຳມເຊື່ອຊິຊ່ອຍຜູູ້ເຈັບໄຂູ້ໃຫູ້ພົ້ນ
ນັ້ນ  ແລູ້ວອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ຊິໂຜດໃຫູ້ເຂົຳເຊົຳເປັນດີຄືເກົ່ຳ ກັບຄັ່ນເຂົຳໄດູ້
ເຮັດບຳບ ເປັນເຫດ  ເຂົຳກ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນອະໄພ 
5:16 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສຳລະພຳບຄວຳມຜິດບຳບຕໍ່ກັນແລະກັນເດີ້ ກັບໃຫູ້ອະທຖິຳນ
ເພື່ອກັນແລະກັນນ ຳເດີ້ ກ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຫຳຍໂລກໄພໄຂູ້ເຈັບ ຄືຄ ຳອະທິ-
ຖຳນທີ່ອອກຈຳກໃຈຈິງຂອງຜູູ້ຊອບທ ຳນັ້ນ ມີອິດທພົິນຫລຳຍໃນກຳນເກີດຜົນ 
5:17 ທູ້ຳວ ເອລີຢຳ ກ ເປັນທ ຳຊຳດມະນຸດຄືກັນກັບພວກເຮົຳ ແລູ້ວ ລຳວ ໄດູ້ອະທ-ິ
ຖຳນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຢ່ຳງຈິງຈັງບໍ່ໃຫູ້ຝົນຕົກ ແລູ້ວຝົນກ ບໍ່ໄດູ້ຕົກໃສ່ແຜ່ນດິນເປັນ
ເວລຳຮອດສຳມປີຫົກເດືອນເຕັມ 
5:18 ກັບ ລຳວ ໄດູ້ອະທິຖຳນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລູ້ວຝົນຈັ່ງຕົກລົງມຳຈຳກ
ຟູ້ຳສະຫວັນອີກ  ແຜ່ນດິນໂລກຈັ່ງໄດູ້ອອກດອກເກີດຜົນຄືເກົ່ຳ 
5:19 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຄັ່ນຄົນໃດໃນພວກເຈົ້ຳຫລົງຜິດໄປຈຳກທຳງຄວຳມຈິງ 
ແລູ້ວອີກຜູູ້ໜຶ່ງຊ່ອຍຊັກຈູງໃຫູ້ເຂົຳຫັນກັບມຳອີກ 
5:20 ກ ໃຫູ້ເຂົຳ ຜູູ້ທີ່ຊ່ອຍຄົນບຳບໃຫູ້ຫັນກັບມຳຈຳກທຳງຜິດຂອງເຂົຳ  ຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ ໄດູ້
ຊ່ອຍຊີວິດຄົນໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກຕຳຍ ກັບໄດູ້ປົກປິດກຳນບຳບໄວູ້ຢ່ຳງຫລຳຍແລູ້ວ 

1 ເປໂຕ 
1 ເປໂຕ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ ເປໂຕ  ຜູູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຂຽນເຖິງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ທີ່ຖືກກະຈັກກະຈຳຍພະເນຈອນອອກໄປ ຈັ່ງ ອົບພະຍົບ ໄປຢູ່ແຄວູ້ນ ປົນໂຕ  
ແຄວູ້ນ ຄຳລຳເຕຍ  ແຄວູ້ນ ກຳປຳໂດເກຍ  ແຄວູ້ນ ເອເຊຍ  ກັບແຄວູ້ນ ບິທເີນຍ  
1:2 ແມ່ນຜູູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ ຕຳມແຜນງຳນຂອງເພິ່ນຜູູ້ເປັນພໍ່ ທີ່ເພິ່ນມີ
ໄວູ້ມຳກ່ອນ ໃຫູ້ເປັນຄົນບ ລິສຸດສະເພຳະເພິ່ນໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ໂດຍກຳນ
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ເຊື່ອຟັງ ຂ່າວປະເສີດ  ຈັ່ງໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດໂດຍພຣະໂລຫິດ-
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ກັບຄວຳມສະຫງົບສຸກມີແດ່
ພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເຖີ້ນ 
1:3 ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ ພໍ່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳ  ຕຳມຄວຳມ
ເມດຕຳກະລຸນຳອັນເຫລືອລົ້ນຢ່ຳງຫລຳຍຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນຈັ່ງໂປດບັນດຳນໃຫູ້ເຮົຳ
ທັງຫລຳຍບັງເກີດໃໝ່ ເຂົ້ຳສູ່ຊີວິດໃໝທ່ີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງ  
ຍູ້ອນກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:4 ເຖິງມີມ ລະດົກທີ່ບໍ່ຮູູ້ຈັກເປື່ອຍເນົ່ຳ ອັນບໍ່ມີຕ ຳນີ້ມົນທນິໃດໆ ທີ່ຊິບໍ່ສູນເສຍ-
ຫຳຍໄປຈັກເທື່ອ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໃນສະຫວັນແລູ້ວ 
1:5 ຊຶ່ງແມ່ນພຣະເຈົ້ຳເອງທີ່ປົກປູ້ອງຮັກສຳພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ໂດຍລິດອຳນຸພຳບຂອງ
ເພິ່ນທຳງຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອບັນລຸເຖິງຄວຳມລອດພົ້ນທີ່ຊິປຳກົດໃນ
ຍຸກສຸດທູ້ຳຍ 
1:6 ແລູ້ວໃນນີ້ ພວກເຈົ້ຳມີຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລຳຍເປັນຢ່ຳງຍິ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່ຳໃນ
ຍຳມນີ້ ລຳງເທື່ອຈ ຳເປັນພວກເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງທົນເອົຳດູ້ວຍຄວຳມໜັກໃຈຈັກໜ່ອຍ 
ຍູ້ອນກຳນທົດລອງຕ່ຳງໆ 
1:7 ກ ເພື່ອຄວຳມເຊື່ອອັນແທູ້ຈິງຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ທີ່ປະເສີດກວ່ຳທອງຄ ຳທີ່ສຳບ-
ສູນໄປ ຊິໄດູ້ຮັບກຳນພິສູດດູ້ວຍກຳນເຜົຳໄຟ ເພື່ອປຳກົດວ່ຳ ຊິເປັນທີ່ຍົກຍູ້ອງ
ສັນລະເສີນ ຖວຳຍກຽດ ກັບສະຫງ່ຳລຳສີ ໃນຍຳມທີ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊິສະເດັດມຳ
ປຳກົດພຣະອົງ 
1:8 ຊຶ່ງໃນຍຳມນີ້ພວກເຈົ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຫັນເພິ່ນ ແຕ່ຍັງຮັກແພງຢູ່ ແລູ້ວເຖິງແມ່ນວ່ຳ
ຍັງບໍ່ທັນເຫັນ ກ ຍັງເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ ຈັ່ງມີຄວຳມປີຕິຍິນດີເຫລອືທີ່ຊິອະທິບຳຍໄດູ້ ອັນ
ເຕັມໄປດູ້ວຍສະຫງ່ຳງຳມ 
1:9 ຊຶ່ງຈຸດປຳຍທຳງຂອງຄວຳມເຊື່ອພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນຄວຳມລອດພົ້ນຂອງຈິດ-
ວິນຍຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ 
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1:10 ສ່ວນຄວຳມລອດພົ້ນນັ້ນ ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ໃນສະໄໝກ່ອນ  ໄດູ້ໃສ່
ໃຈໃນກຳນຄົ້ນຫຳ ໂດຍຄວຳມພະຍຳຍຳມ ຈັ່ງໄດູ້ກ່ຳວເຖິງພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ
ນັ້ນ ທີ່ຊິມຳເຖິງພວກເຈົ້ຳ 
1:11 ຈັ່ງຄົ້ນຫຳເຖິງທຳງໃດກັບຍຳມໃດທີ່ ພຣະວິນຍຳນ ແຫ່ງ ພຣະຄຣິດ  ຊຶ່ງສະ-
ຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົຳ ໄດູ້ບົ່ງບອກໄວູ້ລ່ວງໜູ້ຳເຖິງຄວຳມທກຸທ ລະມຳນຂອງ ພຣະ-
ຄຣິດ  ກັບເຖິງຄວຳມສະຫງ່ຳທີ່ຊິມຳໃນພຳຍຫລັງ 
1:12 ແລູ້ວໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ ໃນສະໄໝກ່ອນ   ວ່ຳ ແນວທີ່
ພວກເຂົຳໄດູ້ກ່ຳວເຖິງນັ້ນ ກ ບໍ່ໄດູ້ກ່ຳວເພື່ອໂຕເຂົຳເອງ ແຕ່ໄດູ້ກ່ຳວເພື່ອພວກເຮົຳ 
ໃນສະໄໝນີ້  ເຖິງເລື່ອງຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນທີ່ໄດູ້ປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ໂດຍກຳນ
ຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ ທີ່ມຳຈຳກສະຫວັນ ຊຶ່ງແມ່ນແຕ່ພວກເທວະທູດປຳດ-
ຖະໜຳຢຳກຮູູ້ຢຳກເຫັນນັ້ນນ ຳ 
1:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ກຽມຈິດໃຈໄວູ້ໃຫູ້ພູ້ອມເດີ້ ມສີະຕິອູ້ອມຄອບ ມີຄວຳມຫວັງອັນ
ໝັ້ນຄົງໂດຍພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ຊຶ່ງຄວຳມຫວັງນັ້ນຊິໄດູ້ບັນລຸຜົນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ
ເຫັນ ບັດ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ສະເດັດມຳປຳກົດພຣະອົງເອງ 
1:14 ແລູ້ວໃນຖຳນະເປັນລູກຕົວຢ່ຳງທີ່ຮູູ້ຈັກເຊື່ອຟັງ ຢ່ຳໄດູ້ລົງລອຍເຮັດຕຳມ
ຄວຳມຢຳກຄວຳມໄຄ່ແນວເກົ່ຳທີ່ພວກເຈົ້ຳເຄີຍເຮັດມຳກ່ອນຕອນທີ່ຍັງໃຊູ້ຊີວິດ
ຢູ່ໃນຄວຳມໂງ່ນັ້ນ 
1:15 ໂດຍວ່ຳ ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສໍ່ຳໃດ ກ ໃຫູ້
ພວກເຈົ້ຳເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດສໍ່ຳນັ້ນ ໃນກຳນດ ຳເນິນຊີວິດໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 
1:16 ຍູ້ອນມີ ພຣະຄ ຳ ຂຽນວ່ຳ “ໃຫູ້ເປັນຄົນບ ລິສຸດເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳເຮົຳເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດ” 
1:17 ໂດຍວ່ຳ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳອະທິຖຳນວອນຂ ຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຜູູ້ທີ່ພິພຳກສຳ
ຜົນງຳນຂອງແຕ່ລະຄົນໂດຍບໍ່ມີກຳນລ ຳອຽງ ກ ຂ ໃຊູ້ຊີວິດຂອງໂຕເອງດູ້ວຍ
ຄວຳມເຄົຳລົບເຄົຳລົບຕອນຢູ່ໃນໂລກນີ້ 
1:18 ໂດຍຮູູ້ກັນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ໄຖ່ພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍສິ່ງຂອງທີ່ເສື່ອມສະຫລຳຍໄດູ້ 
ຄືເງິນຫລືທອງ  ໃຫູ້ອອກຈຳກກຳນປະຕິບັດອັນຂຳດສຳລະນັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້-
ຮັບເປັນປະເພນີຖ່ຳຍທອດກັນແຕ່ພໍ່ແຕ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້ຳມຳ 
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1:19 ແຕ່ໄດູ້ໄຖ່ດູ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນປະເສີດຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຄືກັນກັບແກະນູ້ອຍ
ທີ່ບໍ່ມີຕ ຳນີ້ຫລືຈຸດດ່ຳງພູ້ອຍເລີຍ 
1:20 ແທູ້ຈິງແລູ້ວ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ຮັບກຳນແຕ່ງຕັ້ງໄວູ້ກ່ອນຊິສູ້ຳງໂລກ ແຕ່ໄດູ້ປຳ-
ກົດພຣະອົງເອງໃນຍຳມເວລຳສຸດທູ້ຳຍນີ້ເພື່ອພວກເຈົ້ຳ 
1:21 ຊຶ່ງໂດຍທຳງ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນບັນດຳນ
ໃຫູ້ ພຣະຄຣິດ ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ກັບໃຫູ້ຮັບສະຫງ່ຳລຳສີ ເພື່ອຄວຳມເຊື່ອກັບ
ຄວຳມຫວັງຂອງພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ 
1:22 ໂດຍວ່ຳ ບັດພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຊ ຳລະລູ້ຳງຈິດວິນຍຳນຂອງໂຕແລູ້ວ ດູ້ວຍກຳນ
ເຊື່ອຟັງຄວຳມຈິງໃນ ພຣະວິນຍຳນ ດູ້ວຍໃຈນົບນູ້ອມ ກັບມີກຳນຮັກແພງພວກ
ພີ່ນູ້ອງຢ່ຳງນໍ້ຳໃສໃຈຈິງ  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມຮັກແພງກັນແລະກັນແຮງຫລຳຍ
ຂຶ້ນຈຳກໃຈບ ລິສຸດເດີ້ 
1:23 ຄືພວກເຈົ້ຳໄດູ້ບັງເກີດໃໝ່ແລູ້ວ ບໍ່ແມ່ນເກີດຈຳກເຊື້ອສຳຍອະນິຈັງ ທີ່ຊິ
ເປື່ອຍເນົ່ຳຕຳຍໄປໄດູ້ ແຕ່ໄດູ້ເກີດໃໝ່ຈຳກ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອັນປະກອບ
ດູ້ວຍຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຊຶ່ງດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
1:24 ຍູ້ອນວ່ຳ  “ມວນມະນຸດຄູ່ຄົນປຽບຄືຕົ້ນຫຍູ້ຳ ກັບຄວຳມສະຫງ່ຳງຳມຂອງ
ພວກເຂົຳປຽບຄືດອກຫຍູ້ຳ  ຄື ຕົ້ນຫຍູ້ຳກ ຫ່ຽວແຫູ້ງໄປ ກັບດອກຫຍູ້ຳກ ຫຳຍໄປຊື່
ໆ 
1:25  ແຕ່ ພຣະຄ າ ຂອງອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າດ າລົງຢ ່ຕະຫລອດການເປັນນິດ”   
ແລູ້ວບັດນີ້ ນີ້ກ ເປັນ ພຣະຄ ຳ ທີ່ມຳປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ຄືຂ່ຳວປະເສີດນັ້ນ
ເອງ 

1 ເປໂຕ ບົດທີ 2 
2:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ສົມຄວນຊິວຳງລົງໃຫູ້ໝົດ ຄື ກຳນປອງຮູ້ຳຍຕ່ຳງໆ ກຳນເລູ້ຫລ່ຽມ 
ກຳນໜູ້ຳຊື່ໃຈຄົດ  ກຳນອິດສຳບັງບຽດຕ່ຳງໆ  ກັບກຳນເວົ້ຳສໍ່ສຽດໃສ່ຮູ້ຳຍກັນ 
2:2 ແລູ້ວໃຫູ້ປຳດຖະໜຳ ພຣະຄ ຳ ອັນບ ລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ຄືເດັກນູ້ອຍທີ່ເກີດ
ໃໝ່ໆ     ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ 
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2:3 ຄັ່ນວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຊິມລົດຊຳດເບິ່ງແລູ້ວ ຈັ່ງຊິຮູູ້ວ່ຳ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳມີ
ພຣະກະລຸນຳອັນແສນດີ 
2:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ມຳຫຳເພິ່ນ ຜູູ້ເປັນສິລຳເລິກທີ່ປະກອບດູ້ວຍຊີວິດ ທີ່ຜູູ້ຄົນປະຕິເສດ 
ແຕ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບອັນປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳ ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ 
2:5 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳເປັນຄືສິລຳທີ່ປະກອບດູ້ວຍຊີວິດຄືກັນ ທີ່ພວມຖືກກໍ່ກັນຂຶ້ນ 
ສູ້ຳງໄວູ້ເປັນພຣະນິເວດຝ່ຳຍວິນຍຳນ ເປັນປະໂລຫິດຝ່ຳຍວິນຍຳນ ຊຶ່ງເປັນທີ່
ຍອມຮັບສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
2:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ຕຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນ ພຣະຄ ຳ  ວ່ຳ “ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ວຳງສິລຳເລິກກູ້ອນ
ໜຶ່ງລົງໃນ ຊີໂອນ  ເປັນສິລຳມຸມເອກອັນສ ຳຄັນທີ່ເຮົຳໄດູ້ເລືອກໄວູ້ແລູ້ວ ຊຶ່ງເປັນ
ສິລຳອັນປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳ ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈໃນເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນ ຊິບໍ່ມີກຳນລະອຳຍ
ເລີຍ” 
2:7 ຈັ່ງຊັ້ນ ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ເຊື່ອນັ້ນ ເພິ່ນກ ເປັນຜູູ້ປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳ ແຕ່ສ ຳລັບຜູູ້
ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ  “ສິລາທີ່ພວກຊ່າງກໍ່ປະຕິເສດນັ້ນ ໄດູ້ກັບກາຍມາເປັນສິລາມ ມ
ເອກອັນສ າຄັນແລູ້ວ” 
2:8 ກັບວ່ຳ  “ເປັນກູ້ອນຫີນທີ່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາສະດ ດ ກັບເປັນຜາຫີນທີ່ເຮັດໃຫູ້
ຂັດເຄືອງໃຈ”   ຄືທີ່ເຂົຳສະດຸດນັ້ນຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ ພຣະຄ ຳ  ຊຶ່ງບັດນີ້
ເຂົຳໄດູ້ຖືກກ ຳນົດໄວູ້ໃຫູ້ຖືກປະຖິ້ມເຊັ່ນກັນ 
2:9 ແຕ່ສ່ວນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເປັນຊົນຊຳດຄົນທີ່ເພິ່ນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ແລູ້ວ  ເປັນອຳນຳ-
ຈັກປະໂລຫິດເປັນຊົນຊຳດບ ລິສຸດໄວູ້ສະເພຳະພຣະເຈົ້ຳ ເປັນຊົນຊຳດພິເສດ
ຂອງເພິ່ນ  ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ປະກຳດພຣະບຳລະມີອັນດີງຳມຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ເພິ່ນ
ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ອອກຈຳກຄວຳມມືດ ເຂົ້ຳມຳສູ່ແສງສະຫວ່ຳງອັນ
ມະຫັດສະຈັນຂອງເພິ່ນ 
2:10 ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ ພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເປັນຊົນຊຳດເລີຍ ແຕ່ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເປັນຊົນ-
ຊຳດຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ກັບແຕ່ກ່ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນຳ ແຕ່
ບັດນີ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນຳແລູ້ວ 
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2:11 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ເຮົຳຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບພວກຄົນຕ່ຳງດູ້ຳວຕີນ
ຕ່ຳງແດນ ມາພະເນຈອນໃນໂລກນີ້   ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະເວັ້ນຈຳກຄວຳມກະຫຳຍ
ຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ ຊຶ່ງມັນເປັນສັດຕູຕໍ່ສູູ້ຈິດວິນຍຳນພວກເຈົ້ຳ 
2:12 ແລູ້ວຈັ່ງດ ຳເນິນຊີວິດເປັນຄົນອູ້ອມຄອບດີ ເປັນຕຳນັບຖືຢູ່ຕໍ່ຄົນຕ່ຳງຊຳດ 
ເພື່ອບັດເຂົຳນິນທຳພວກເຈົ້ຳ ຫຳວ່ຳເປັນຄົນຊົ່ວເຮັດບໍ່ດີ ບັດເຂົຳເຫັນກຳນງຳນ
ອັນດີງຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳເຮັດນັ້ນ ເຂົຳກ ຊິຍົກຍູ້ອງຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳໃນມື້ທີ່ເພິ່ນຊິ
ສະເດັດມຳ 
2:13 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຍອມຢູ່ໃຕູ້ກົດໝຳຍຄູ່ປະກຳນຂອງສັງຄົມເດີ້ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ  ນາຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ  ບໍ່ວ່ຳເປັນກະສັດຜູູ້ມີອ ຳນຳດສູງສຸດກ ດີ 
2:14 ຫລື ເປັນຜູູ້ປົກຄອງບູ້ຳນເມືອງກ ດີ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ກະສັດໄດູ້ໃຊູ້ມຳໃຫູ້ລົງໂທດຜູູ້ທີ່
ສູ້ຳງຄວຳມຊົ່ວໃນສັງຄົມ ແລູ້ວຈັ່ງໃຫູ້ຍົກຍູ້ອງຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງຄວຳມດີ 
2:15 ຄືວ່ຳ ນີ້ກ ເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ວ່ຳ ດູ້ວຍກຳນປະກອບກຳນດີນັ້ນ 
ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ປິດປຳກຂອງຄົນໂງ່ທີ່ບໍ່ຈັກທີບ 
2:16 ຄືໃຫູ້ຢູ່ຢ່ຳງເປັນ ໄທ ມີເສລີພຳບ ແຕ່ຢ່ຳໃຊູ້ເສລີພຳບນັ້ນ ເປັນທີ່ປິດບັງຄວຳມ
ຊົ່ວແນວບໍ່ດີ ແຕ່ໃຫູ້ໃຊູ້ຢ່ຳງຂູ້ຳຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
2:17 ໃຫູ້ກຽດໝົດຄູ່ຄົນເດີ້ ໃຫູ້ຮັກແພງພີ່ນູ້ອງເດີ້ ໃຫູ້ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ກັບໃຫູ້
ຖວຳຍກຽດກະສັດນ ຳເດີ້ 
2:18 ສ່ວນຜູູ້ເປັນຄົນໃຊູ້ ໃຫູ້ນົບນູ້ອມເຊື່ອຟັງນຳຍຂອງໂຕດູ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບໃນ
ຄູ່ຢ່ຳງ ບໍ່ວ່ຳນຳຍຜູູ້ດີມີໃຈເປັນທ ຳຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ຄວນຊິເຮດັດີນ ຳນຳຍຜູູ້ມີໃຈທຳ-
ລຸນໂຫດຫູ້ຽມນ ຳ 
2:19 ກຳນເຮັດແນວນີ້ກ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຄັ່ນທົນເອົຳຕໍ່ກຳນທຸກທ ລະມຳນອັນບໍ່ຍຸດ-
ຕິທ ຳ ໂດຍມີຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຜ່ອງໃສບ ລິສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ 
2:20 ຄື ມັນຊິດີອີຫຍັງ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳອົດທົນຕໍ່ກຳນຄູ້ຽນຕີຍູ້ອນແນວບໍ່ດີທີ່ໂຕເອງ
ໄດູ້ເຮັດ  ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳເຮດັແນວມັນດີແລູ້ວ ກ ຍັງຖືກກຳນກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງເປັນ
ກຳນຕອບສະໜອງ ຄັ່ນຮັບໄວູ້ດູ້ວຍໃຈນົບນູ້ອມອົດທົນໄດູ້ນຳນ ນີ້ກ ເປັນທີ່ມັກຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳອີຫລີ 
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2:21 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເນຳະ ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຈົ້ຳ ໂດຍວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ທົນ
ເອົຳຕໍ່ຄວຳມທຸກທ ລະມຳນເພື່ອເຮົຳທັງຫລຳຍແລູ້ວ ເປັນແບບຢ່ຳງເພື່ອພວກເຈົ້ຳ
ຊິໄດູ້ຈະເລີນຕຳມຮອຍຕີນຂອງເພິ່ນ 
2:22 “ແມ່ນເພິ່ນຜູູ້ບໍ່ເຄີຍເຮັດບຳບຈັກເທື່ອ ກັບບໍ່ເຄີຍມີຄ ຳລໍ້ລວງໃນປຳກຂອງເພິ່ນ
ເລີຍ” 
2:23 ຊຶ່ງ ຕອນເພິ່ນຖືກດ່ຳດູ້ວຍຄ ຳຫຍຳບຄຳຍ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ໂຕູ້ຕອບດູ້ວຍຄ ຳຫຍຳບ-
ຄຳຍເລີຍ ບັດເພິ່ນທົນທຸກນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຂູ່ໃສ່ຮູ້ຳຍໃຜ ແຕ່ໄດູ້ມອບເພິ່ນເອງໄວູ້
ກັບພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ພິພຳກສຳໂດຍຊອບທ ຳ 
2:24 ແລູ້ວແມ່ນເພິ່ນເອງ ທີ່ຮບັແບກບຳບຂອງຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍໄວູ້ໃນໂຕເພິ່ນເອງ 
ຢູ່ເທິງຫລັກໄມູ້ນັ້ນ  ເພື່ອວ່ຳພວກເຮົຳ ທີ່ຕຳຍຈຳກສະພຳບບຳບແລູ້ວ  ອຳດ ດ ຳ-
ເນິນຊີວິດຕຳມທຳງຊອບທ ຳ  ດູ້ວຍວ່ຳ ກຳນທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຫຳຍເປັນດີແລູ້ວນັ້ນ 
ໄດູ້ຍູ້ອນຮອຍຂູ້ຽນຂອງເພິ່ນ 
2:25 ດູ້ວຍວ່ຳ ແຕ່ກ່ອນພວກເຈົ້ຳເຄີຍເປັນຄືຝູງແກະທີ່ຫລົງທຳງໄປ ແຕ່ບັດນີ້ໄດູ້
ກັບມຳຫຳພຣະຜູູ້ລູ້ຽງເບິ່ງແຍງຈິດວິນຍຳນຂອງພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ 

1 ເປໂຕ ບົດທີ 3 
3:1 ແລູ້ວໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ສ່ວນຜູູ້ເປັນເມຍ ກ ໃຫູ້ນອບນູ້ອມຖ່ອມໂຕຕໍ່ຜົວໂຕ
ເອງ ເພື່ອວ່ຳ ຄັ່ນຜົວຂອງນຳງບໍ່ເຊື່ອຟັງ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພຶດຕິກ ຳອັນດີ
ງຳມຂອງເມຍ ຊິໄດູ້ເປັນສື່ຈູງໃຈເຂົຳໃຫູ້ມຳຫຳພຣະເຈົ້ຳໂດຍບໍ່ຕູ້ອງໃຊູ້ຄວຳມ
ເວົ້ຳເລີຍ 
3:2 ບັດເຂົຳສ ຳຜັດກັບພຶດຕິກ ຳບ ລິສຸດຂອງເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນເມຍອັນປະກອບດູ້ວຍ
ຄວຳມເຄົຳລົບນອບນູ້ອມ 
3:3 ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ກຳນເສີມງຳມປະດັບຕົກແຕ່ງຂອງພວກເຈົ້ຳເປັນແຕ່
ທຳງພຳຍນອກຊື່ໆ ເດີ້  ເຊັ່ນກຳນຖັກຜົມ ກຳນໃສ່ເຄື່ອງທອງຄ ຳ ຫລືກຳນນຸ່ງຫົ່ມ
ເສື້ອຜູ້ຳງຳມໆ  ເປັນຕົ້ນ 
3:4 ແຕ່ຄວນໃຫູ້ຄວຳມສວຍງຳມຂອງເຈົ້ຳເປັນຢ່ຳງສ່ວນເລິກໃນຈິດໃຈ  ຄືເປັນ
ຄວຳມສວຍງຳມອັນປະກອບ ດູ້ວຍຄວຳມອ່ອນສຸພຳບກັບສະຫງົບສະຫງ່ຽມ ຊຶ່ງ
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ເປັນແນວທີ່ບໍ່ເສື່ອມສະຫລຳຍໄປ  ມີຄຸນຄ່ຳອັນປະເສີດຢ່ຳງຫລຳຍໃນສຳຍຕຳ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
3:5 ນີ້ກ ເປັນວທິກີຳນປະດັບກຳຍໃຫູ້ສວຍງຳມຂອງຍິງບ ລິສຸດໃນສະໄໝກ່ອນ ຜູູ້ທີ່
ມີຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວໄດູ້ນອບນູ້ອມຖ່ອມໂຕຕໍ່ຜົວຂອງໂຕນ ຳ 
3:6 ຄືກັນກັບນຳງ ຊຳຣຳ ເປັນໂຕຢ່ຳງໃນກຳນເຊື່ອຟັງ ອັບຣຳຮຳມ ຜູູ້ເປັນຜົວ ຈັ່ງ
ເອີ້ນ ລຳວ ວ່ຳ  “ນາຍຜ ູ້ຂູ້າ”  ແລູ້ວສ່ວນພວກເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ເປັນບຸດຫລຳນ ແຫ່ງ
ຄວາມເຊື່ອ ຂອງນຳງ  ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳເຮັດກຳນດີງຳມ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ຕົກໃຈຢູ້ຳນອີ-
ຫຍັງ 
3:7 ສ່ວນຜູູ້ເປັນຜົວຄືກັນ ຄວນຊິຢູ່ກິນກັບເມຍ ຂອງໂຕ ດູ້ວຍຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ຄຶດ
ເຫັນໃຈເຂົຳ ຈັ່ງຖະໜອມນໍ້ຳໃຈໃຫູ້ກຽດເມຍ ຊຶ່ງເປັນຝ່ຳຍອ່ອນແອກວ່ຳ ຢູ່ນ ຳກັນ
ຢ່ຳງທຳຍຳດໃນພຣະຄຸນແຫ່ງຊີວິດອັນເປັນມ ລະດົກ ເພື່ອຄ ຳອະທິຖຳນຂອງເຈົ້ຳ
ຊິບໍ່ມີແນວຂັດຂວຳງ 
3:8 ສະຫລຸບແລູ້ວ ໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນປອງດອງສຳມັກຄີກັນ ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ 
ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ຮັກແພງກັນແລະກັນຄືກັນກັບພີ່ນູ້ອງ ມີຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ ມີ
ກຳນອ່ອນສຸພຳບຕໍ່ກັນແລະກັນ 
3:9 ໂດຍບໍ່ມີກຳນຕອບສະໜອງຊົ່ວຮູ້ຳຍຕໍ່ກັນແລະກັນ ຫລືກຳນແຊ່ງດ່ຳຕໍ່ກັນ
ແລະກັນ ແຕ່ກົງກັນຂູ້ຳມ ໃຫູ້ອວຍພອນເຂົຳຕ່ຳງຫຳກ ໂດຍຮູູ້ໄວູ້ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຮັບກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນມຳເພື່ອກຳນເຮັດແນວນີ້ ເພື່ອຊິໄດູ້ຮັບພຣະພອນເປັນ
ມ ລະດົກ 
3:10 ຕຳມ ຖູ້ອຍຄ ຳ ວ່ຳ  “ຜູູ້ທີ່ຊິແພງຊີວິດ ປຳດຖະໜຳຢຳກເຫັນມື້ງຳມຍຳມດີ ໃຫູ້
ຜູູ້ນັ້ນຄວບຄຸມລີ້ນຂອງໂຕເອງໄວູ້ຈຳກກຳນເວົ້ຳຄວຳມຊົ່ວເດີ້ ກັບຫູ້ຳມປຳກໄວູ້
ຈຳກກຳນເວົ້ຳຄ ຳອຸບຳຍລໍ້ລວງ  
3:11  ແຕ່ໃຫູ້ເຂົຳຫລີກໜີຈຳກຄວຳມຊົ່ວຮູ້ຳຍເດີ້ ຫັນມຳເຮດັຄວຳມດີ  ແລູ້ວໃຫູ້
ຊອກຫຳຕິດຕຳມຄວຳມສະຫງົບສຸກເດີ້ 
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3:12  ຍູ້ອນວ່ຳ ຕຳຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເຝົ້ຳເບິ່ງຄົນຊອບທ ຳຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວຫູ
ຂອງເພິ່ນກ ຮັບຟັງຄ ຳອະທຖິຳນຂອງເຂົຳ  ແຕ່ວ່ຳ ໜູ້ຳຂອງເພິ່ນຕໍ່ຕູ້ຳນຄົນທັງ-
ຫລຳຍທີ່ຕັ້ງໂຕເຮັດໃນທຳງຊົ່ວ” 
3:13 ແລູ້ວໃຜແໜຊິ່ທ ຳລຳຍພວກເຈົ້ຳ ຄັ່ນເຈົ້ຳໃຝ່ໃຈຕິດຕຳມແຕ່ແນວມັນດີ 
3:14 ແຕ່ ແມ່ນຄັ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິຕູ້ອງທົນທຸກ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ກຳນຊອບທ ຳ
ເປັນເຫດ ພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກແລູ້ວ  ຄື  “ຢ່າສ ່ຢູ້ານເດີ້ ຫລືຄຶດຕົກໃຈ ຍູ້ອນ
ຄ າຂ ຂ່ອງເຂົາເລີຍ” 
3:15 ແຕ່ໃຫູ້ໝຳຍອົງພຣະຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳເດີ້ ພູ້ອມຢູ່ສະເ
ໝີທີ່ຊິອູ້ຳງເຫດຜົນໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ຖຳມເຖິງເຫດ ທີ່ມີຄວຳມຫວັງໃນຫົວໃຈຂອງພວກ
ເຈົ້ຳ ຈັ່ງຕອບດູ້ວຍຄວຳມອ່ອນສຸພຳບກັບເຄົຳລົບ 
3:16 ຈັ່ງມີຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຜ່ອງໃສດີນ ຳ  ເພື່ອວ່ຳບັດເຂົຳເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍພວກເຈົ້ຳ 
ວ່ຳເປັນຄົນເຮັດແຕ່ແນວຊົ່ວ ຄືພວກເຂົຳຊິຕູ້ອງມີຄວຳມລະອຳຍ ໂລດ  ຜູູ້ທີ່ແຊ່ງ
ດ່ຳພຶດຕິກ ຳອັນດີຂອງພວກເຈົ້ຳໃນ ພຣະຄຣິດ ນັ້ນ 
3:17 ໂດຍວ່ຳ ມັນດີກວ່ຳຫລຳຍ ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິທົນທຸກຍູ້ອນເຮັດຄວຳມດີງຳມຕຳມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແທນທີ່ຊິຕູ້ອງທົນທຸກຍູ້ອນໄດູ້ເຮັດຊົ່ວ 
3:18 ດູ້ວຍວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ທົນທຸກທ ລະມຳນພຽງເທື່ອດຽວເພື່ອ ຄົນ ບຳບ ຄືຜູູ້
ຊອບທ ຳເພື່ອຜູູ້ບໍ່ຊອບທ ຳ ເພື່ອຊິໄດູ້ນ ຳຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍມຳເຖິງພຣະເຈົ້ຳ ຄື
ພຣະກຳຍຂອງເພິ່ນຖືກປະຫຳນໃຫູ້ຕຳຍ ແຕ່ໄດູ້ຮັບກຳນເປັນຂຶ້ນມຳໃຫູ້ມີຊີວິດ
ໂດຍລິດຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  
3:19 ແລູ້ວໂດຍ ພຣະວິນຍຳນ ນັ້ນ ເພິ່ນໄດູ້ສະເດັດໄປປະກຳດແກ່ພວກວິນຍຳນທີ່
ຖືກກັກຂັງໄວູ້ຢູ່ 
3:20 ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ ພວກນີ້ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ   ຕອນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ອົດກັ້ນໄວູ້ໄດູ້ດົນ-
ນຳນໃນສະໄໝ ໂນເອ ນັ້ນ  ຕອນ ລຳວ ພວມຈັດກຽມຕໍ່ເຮືອໃຫຍ່ ຊຶ່ງໃນເຮືອລ ຳ
ນັ້ນ ມີພຽງແຕ່ແປດຄົນເທົຳນັ້ນທີ່ໄດູ້ເຂົ້ຳໄປ ລອດພົ້ນຈຳກນໍ້ຳທ່ວມໂລກ 
3:21 ຊຶ່ງບັດນີ້ມີແບບຢ່ຳງ ເປັນພຳບພົດເວົ້ຳເຖິງຄວຳມລອດພົ້ນຂອງຄົນເຮົຳ ຄືພິ-
ທີກຳນຮັບຈຸ່ມນໍ້ຳບັບຕິດສະມຳ (ຊຶ່ງບໍ່ໄດູ້ຊ ຳລະລູ້ຳງຄວຳມເປື້ອນຝ່ຳຍເນື້ອໜັງ 
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ແຕ່ໃຫູ້ເຮົຳມີຈິດສ ຳນຶກຜິດຊອບຜ່ອງໃສດີຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ) ໂດຍກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກ
ຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳນັ້ນເນຳະ 
3:22 ຊຶ່ງໂຕເພິ່ນເອງໄດູ້ສະເດັດເຂົ້ຳສະຫວັນແລູ້ວ ພວມສະຖິດຢູ່ເບື້ອງຂວຳຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ  ແລູ້ວພວກເທວະທູດ ກັບພວກເທວວິນຍຳນ ກັບພວກເທບເຈົ້ຳ ຜູູ້ມີລິດ
ມີອ ຳນຳດທັງຫລຳຍ ໃຫູ້ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ລິດທຳນຸພຳບຂອງເພິ່ນທັງໝົດ 

1 ເປໂຕ ບົດທີ 4 
4:1 ຈັ່ງຊັ້ນ ດູ້ວຍວ່ຳ  ພຣະຄຣິດ ໄດູ້ທົນທຸກທ ລະມຳນໃນເນື້ອໜັງເພື່ອພວກເຮົຳ
ທັງຫລຳຍ  ຈັ່ງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕັ້ງຄວຳມນຶກຄຶດຢ່ຳງດຽວກັນ ເປັນເຄື່ອງອຳວຸດ
ປູ້ອງກັນໂຕໄວູ້ເດີ້  ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ຄົນທີ່ທົນທຸກທ ລະມຳນທຳງເນື້ອໜັງໄດູ້ຍົກເລີກ
ກຳນກ່ຽວຂູ້ອງກັບບຳບແລູ້ວ 
4:2 ເພື່ອເຂົຳຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ຕໍ່ໄປຕຳມເນື້ອໜັງ ຕຳມຄວຳມກະ-
ຫຳຍຝ່ຳຍສັງຄົມ ແຕຕ່ຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:3 ໂດຍວ່ຳ ພວກເຮົຳເຄີຍໃຊູ້ຊີວິດເກົ່ຳ ເຮັດຕຳມໃຈມັກຢ່ຳງຄົນຕ່ຳງຊຳດ ຕອນ
ພວກເຮົຳເຄີຍດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມແນວສົກກະປົກລຳມົກ ຕຳມຕັນຫຳແຫ່ງເພດ 
ກິນເຫລົ້ຳເມົຳຢຳ ກິນລູ້ຽງຕ່ຳງໆ ຈັດວົງກິນເຫລົ້ຳໂວຍວຳຍກັນ ກັບກຳນໄຫວູ້ຮູບ
ເຄົຳລົບອັນເປັນຕຳຊັງ 
4:4 ຊຶ່ງຄົນຈ ຳພວກນີ້ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດທີ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເລີກກຳນດ ຳເນິນຕຳມ
ເຂົຳ ຄືບໍ່ໄດູ້ເຮັດແນວມະລ ຳມະລອຍນ ຳພວກເຂົຳອີກຕໍ່ໄປ  ຈັ່ງເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍພວກ
ເຈົ້ຳ 
4:5 ແລູ້ວຄົນຈ ຳພວກນີ້ຊິຕູ້ອງຣຳຍງຳນໂຕຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນພູ້ອມແລູ້ວທີ່ພິພຳກ-
ສຳທັງຄົນເປັນກັບຄົນຕຳຍ 
4:6 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ຂ່ຳວປະເສີດໄດູ້ຮັບກຳນປະກຳດ ແມ່ນແຕ່ປະກຳດໃຫູ້ຄົນ
ຕຳຍໄປແລູ້ວນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່ຳເຂົຳຊິຖືກພິພຳກສຳດູ້ວຍມະນຸດໃນເນື້ອໜັງ ແຕ່
ເຂົຳຊິມີຊີວິດຢູ່ຝ່ຳຍຈິດວິນຍຳນຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
4:7 ແຕ່ວ່ຳ ກຳນສິ້ນສຸດລົງຂອງໝົດທັງປວງໃກູ້ຊິມຳຮອດແລູ້ວ  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກ
ເຈົ້ຳຢູ່ຢ່ຳງອູ້ອມຄອບເດີ້  ຄອຍຖູ້ຳເຝົ້ຳລະວັງໃນກຳນອະທິຖຳນນ ຳເດີ້ 
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4:8 ແລູ້ວສ ຳຄັນກວ່ຳແນວອື່ນທັງໝົດ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິມີໃຈຮັກແພງຕໍ່ກັນແລະກັນ
ດູ້ວຍໃຈກະຕືລືລົ້ນ  ດູ້ວຍວຳ່ ຄວຳມຮັກແພງສຳມຳດປິດບັງຄວຳມຜິດຫລຳຍໆ 
ໄວູ້ໄດູ້ 
4:9 ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຄວນຊິມີໃຈຕູ້ອນຮັບກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ມີກຳນຈົ່ມວ່ຳກັນ 
4:10 ຕຳມທີ່ຄູ່ຄົນເຄີຍໄດູ້ຮັບພົນສະຫວັນພິເສດຈຳກພຣະເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ ໃຫູ້ຮັບໃຊູ້
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຄືກັນກັບຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທີ່ດີ ທີ່ໄດູ້ຮັບມອບໜູ້ຳທີ່ໃນກຳນເບິ່ງແຍງ
ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງມີຫລຳຍຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ 
4:11 ຄັ່ນຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດຊິເວົ້ຳເປັນຄ ຳສັ່ງສອນ ກ ໃຫູ້ເວົ້ຳຕຳມຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ຄັ່ນຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດຊິຮັບໃຊູ້ກັນ ກ ໃຫູ້ຮັບໃຊູ້ຕຳມຄວຳມສຳມຳດທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດ-
ໃຫູ້  ເພື່ອວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮັບກຽດໂດຍທຳງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊຶ່ງວ່ຳພຣະກຽດ
ກັບອ ຳນຳດຄອບຄອງນັ້ນ ມີແດ່ເພິ່ນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ  ອຳເມນ 
4:12 ບັດນີ້ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ຢ່ຳສູ່ຄຶດແປກໃຈຫລຳຍຍູ້ອນກຳນທົດລອງອັນແສນ-
ສຳຫັດຄືໄຟ ທີ່ຊິມຳພິສູດພວກເຈົ້ຳເດີ້  ຢ່ຳງເປັນເຫດກຳນອັນແປກປະຫລຳດທີ່
ໄດູ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຈົ້ຳດູ້ວຍບັງເອີນ 
4:13 ແຕ່ໃຫູ້ຊົມຊື່ນຍິນດີເດີ້ ທີ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມີໂອກຳດຮ່ວມທຸກກັບ ພຣະຄຣິດ  
ເພື່ອວ່ຳບັດເພິ່ນມຳປຳກົດເພິ່ນເອງດູ້ວຍຄວຳມສະຫງ່ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ຊິດີໃຈມີ
ຄວຳມຊົມຊື່ນຍິນດີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນນ ຳ 
4:14 ຄື ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຖືກດ່ຳວ່ຳກ່ຳວຍູ້ອນເຫັນແກ່ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຄຣິດ  ພວກ
ເຈົ້ຳກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ  ຍູ້ອນວ່ຳ  ພຣະວິນຍຳນ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ  ຄື ຝ່ຳຍຊຳວ ໂລກນັ້ນ ເພິ່ນກ ຖືກກຳນກ່ຳວ
ຮູ້ຳຍ ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳເພິ່ນໄດູ້ຮັບກຳນຖວຳຍກຽດ 
4:15 ແຕ່ວ່ຳ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ໃດໃນພວກເຈົ້ຳເດືອດຮູ້ອນເປັນໂທດຍູ້ອນເຮັດຜິດເດີ້ ວ່ຳ
ເປັນກຳນຕຳຍກ ຳ ຫລືເປັນຂະໂມຍ ຫລືເຮັດຊົ່ວຮູ້ຳຍ ຫລືທ່ຽວຫຍຸູ້ງກັບທຸລະຂອງ
ຄົນອື່ນ 
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4:16 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດເດືອດຮູ້ອນເປັນໂທດຍູ້ອນເປັນຄຣິສຕຽນ ຢ່ຳໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນຖືວ່ຳເປັນ
ເລື່ອງລະອຳຍເລີຍເດີ້  ແຕ່ໃຫູ້ເຂົຳຖວຳຍກຽດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳໃນກຳນນັ້ນ
ເດີ້ 
4:17 ຄື ມັນຮອດຍຳມແລູ້ວທີ່ກຳນພິພຳກສຳຊິຕູ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ກ່ອນ  ແລູ້ວຄັ່ນມັນຊິເລີ່ມຕົ້ນກັບພວກເຮົຳກ່ອນ ຈຸດປຳຍທຳງຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່-
ຍອມເຊື່ອຟັງຂ່ຳວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິເປັນຈັ່ງໃດ 
4:18 ດູ້ວຍວ່ຳ  “ຄັ່ນຄົນຊອບທ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິໄດູ້ລອດພົ້ນໄປໄດູ້ ແຕ່ໂດຍຄວຳມ
ຍຳກລ ຳບຳກ  ປຳກົດວ່ຳ ພວກຄົນທີ່ບໍ່ຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ ກັບຄົນຂີ້ບຳບນັ້ນ ຊິ
ຢູ່ໃສ” 
4:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ໃຫູ້ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຕູ້ອງທົນທຸກຍຳກຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳນັ້ນ ຝຳກຈິດວິນຍຳນຂອງໂຕເອງໄວູ້ກັບເພິ່ນເດີ້ ໃນກຳນເຮັດດີ ຄືກັນກັບ
ຝຳກໄວູ້ກັບພຣະຜູູ້ສູ້ຳງ ຜູູ້ເພິ່ນສັດຊື່ພັກດີເດີ້ 

1 ເປໂຕ ບົດທີ 5 
5:1 ແລູ້ວສ່ວນພວກຜູູ້ປົກຄອງໃນພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ເຮົຳຈັ່ງຂ ໜຸນໃຈໃນຖຳນະວ່ຳເຮົຳ
ເອງເປັນຜູູ້ປົກຄອງຄືກັນ ແລູ້ວໄດູ້ເຫັນຄວຳມທຸກທ ລະມຳນຂອງ ພຣະຄຣິດ ກັບ
ຕຳໂຕເອງ ກັບມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຮັບສະຫງ່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຄຣິດ ທີ່ຊິປຳກົດ
ໃນພຳຍໜູ້ຳ 
5:2  ຈັ່ງຊັ້ນ  ໃຫູ້ລູ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳເດີ້ ຮັບໃຊູ້ໃນກຳນ
ເບິ່ງແຍງເຂົຳ ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍກຳນຝືນໃຈ ແຕ່ດູ້ວຍເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນດູ້ວຍກຳນເຫັນ
ແກ່ໄດູ້ ແຕ່ດູ້ວຍກຳນກະຕືລືລົ້ນ 
5:3 ກັບວ່ຳ ບໍ່ແມ່ນຄືກັນກັບເປັນຫົວໜູ້ຳເໜືອເຂົຳ ຜູູ້ທີ່ຮບັຝຳກໄວູ້ກັບເຈົ້ຳນັ້ນ  ແຕ່
ເປັນແບບຢ່ຳງໃຫູ້ພວກເຂົຳຜູູ້ເປັນຝູງແກະ ຂອງພຣະເຈົ້າ 
5:4 ແລູ້ວບັດ ພຣະຜູູ້ລູ້ຽງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ ໄດູ້ມຳປຳກົດແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ມົງກຸດ
ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ທີ່ບໍ່ມີກຳນຫຳຍໄປເລີຍ 
5:5 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ຜູູ້ທີ່ອ່ອນອຳຍຸໃນພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ນອບນູ້ອມຖ່ອມໂຕຕໍ່ຜູູ້
ປົກຄອງຜູູ້ມີອຳຍຸກວ່ຳເດີ້  ເອີ້ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນຍອມນອບນູ້ອມຕໍ່ກັນແລະກັນ  
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ອຳໄສກຳນຖ່ອມຕົວເປັນຄືເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເດີ້  ດູ້ວຍວ່ຳ  “ພຣະເຈົ້າຕໍ່ຕູ້ານຄົນ
ເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ ແຕ່ປະທານພຣະກະລ ນາທິຄ ນໃຫູ້ກັບຄົນຖ່ອມໃຈ” 
5:6 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຖ່ອມໃຈລົງ ຢູ່ພຳຍໃຕູ້ຝ່ຳມືອັນມີລິດຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ແລູ້ວເພິ່ນຊິ
ໄດູ້ຊູພວກເຈົ້ຳຂຶ້ນ ບັດຮອດຍຳມເວລຳອັນເໝຳະນັ້ນ 
5:7 ແລູ້ວຈັ່ງມອບຄວຳມກະວນົກະວຳຍຂອງພວກເຈົ້ຳໄວູ້ກັບພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳ
ເພິ່ນຫ່ວງໃຍພວກເຈົ້ຳ 
5:8 ຈັ່ງໃຫູ້ມີສະຕິອູ້ອມຄອບ ຮູູ້ຈັກກຳນຄວບຄຸມຕົວເອງເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳສັດຕູຂອງ
ພວກເຈົ້ຳ  ໄດູ້ວົນວຽນໄປມຳຄືກັນກັບສິງໂຕຄ ຳ ຣຳມ   ທຽ່ວຊອກຫຳຄົນທີ່ມັນຊິ
ກັດກິນໄດູ້ 
5:9 ໃຫູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນມັນເດີ້ ດູ້ວຍກຳນຢືນໝັ້ນໃນຄວຳມເຊື່ອ ໂດຍຮູູ້ກັນວ່ຳ ຄວຳມຍຳກ
ລ ຳບຳກຢ່ຳງທີ່ພວກເຈົ້ຳພວມທົນເອົຳຢູ່ຫັ້ນ ໄດູ້ມີກັບພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍຂອງພວກ
ເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກຄືກັນ 
5:10 ແລູ້ວຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ມີພຣະກະລຸນຳທິຄຸນທັງໝົດ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນ
ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳມຳສູ່ສະຫງ່ຳລຳສີອັນອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດຂອງເພິ່ນ ໂດຍທຳງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ຫລັງຈຳກພວກເຈົ້ຳໄດູ້ທົນເອົຳຄວຳມທຸກຢູ່ໜ່ອຍໜຶ່ງ  ຈັ່ງຊິ
ໂຜດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳສູ່ກຳນດີພູ້ອມສົມບູນແບບ ຕັ້ງໃຫູ້ໝັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ ມຮີຳກ
ຖຳນຖຳວອນ 
5:11 ຈັ່ງຂ ພຣະກຽດ ກັບອ ຳນຳດຄອບຄອງມີແດ່ເພິ່ນຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ  ອຳ-
ເມນ 
5:12 ເຮົຳ ເປໂຕ ໄດູ້ຂຽນມຳຍັງພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງຫຍໍ້ໆ ສົ່ງດູ້ວຍມືນຳຍ ຊິລຳວຳນ  ຊຶ່ງ
ເຮົຳຖືວ່ຳເປັນພີ່ນູ້ອງທີ່ສັດຊື່ພັກດີໃນພຣະເຈົ້ຳ  ເຮົຳຈັ່ງເຕືອນສະຕິກັບເປັນພະ-
ຍຳນຕໍ່ພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ນີ້ກ ເປັນເລື່ອງພຣະກະລຸນຳທິຄຸນທີ່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງ
ພວກເຈົ້ຳພວມຢືນຢູ່ 
5:13 ແລູ້ວພີ່ນູ້ອງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ບຳບິໂລນ  ຜູູ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳເລືອກໄວູ້ນ ຳກັນກັບ
ພວກເຈົ້ຳ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບ ມຳຣະໂກ  ລູກຂອງເຮົຳ 
ໃນພຣະເຈົ້າ  ນ ຳ 
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5:14 ໃຫູ້ທັກທຳຍຊຶ່ງກັນແລະກັນດູ້ວຍຄວຳມຮັກຕຳມທ ຳນຽມເດີ້ ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ສັນຕິ-
ພຳບດ ຳລົງຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳທງັຫລຳຍຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຖີ້ນ ອຳເມນ 

2 ເປໂຕ 
2 ເປໂຕ ບົດທີ 1 

1:1 ຈຳກ  ຊີໂມນເປໂຕ  ຂູ້ຳຮບັໃຊູ້ກັບທູດພິເສດຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຮຽນມຳຍັງ
ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍຜູູ້ທີ່ມີຄວຳມເຊື່ອອັນປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳຢ່ຳງດຽວກັນກັບພວກເຮົຳ 
ໂດຍຄວຳມຊອບທ ຳຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳກັບພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງ
ຄົນເຮົຳ 
1:2 ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທິຄຸນກັບສັນຕິພຳບ ເພີ່ມພູນຫລຳຍຂຶ້ນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
ໂດຍກຳນຮູູ້ຈັກເຂົ້ຳໃຈດີໃນເລື່ອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບໃນເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ  ນຳຍຊີ-
ວິດຂອງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ 
1:3 ຄືໂດຍທຳງລິດທຳນຸພຳບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເພິ່ນໄດູ້ປະທຳນສິ່ງສຳລະພັດຄົບໝົດ
ໃຫູ້ພວກເຮົຳແລູ້ວ ກ່ຽວກັບຊີວິດຄວຳມເປັນຢູ່ ກັບກຳນຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
ໂດຍກຳນຮູູ້ຈັກດີເຖິງເພິ່ນ ຜູູ້ເພິ່ນໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນພວກເຮົຳມຳ ທຳງສະຫງ່ຳລຳສີ 
ກັບຄຸນງຳມຄວຳມດີຂອງເພິ່ນ 
1:4 ດູ້ວຍນີ້ເນຳະ ເພິ່ນປະທຳນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳອັນປະເສີດລໍ້ຳຄ່ຳ ຫລຳຍປະກຳນ
ອັນໃຫຍຍ່ິ່ງ ທີ່ໃຫູ້ໄວູ້ກັບພວກເຮົຳແລູ້ວ ເພື່ອວ່ຳ ດູ້ວຍແນວໝູ່ນີ້ ພວກເຈົ້ຳມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກຳນເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງໄດູ້ລອດພົ້ນຈຳກຄວຳມເສື່ອມສະ-
ຫລຳຍທຳງໂລກແລູ້ວ ກັບຄວຳມກະຫຳຍທຳງຕັນຫຳແຫ່ງເພດຂອງມັນ 
1:5 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມຈົນສຸດກ ຳລັງ ເອົຳທ່ຳນຄວຳມດີມຳເສີມໃສ່
ຄວຳມເຊື່ອເດີ້ ແລູ້ວເອົຳຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ມຳເສີມໃສ່ທ່ຳນຄວຳມດີ 
1:6 ແລູ້ວເອົຳກຳນຮູູ້ຈັກບັງຄັບຕົນມຳເສີມໃສ່ຄວຳມອູ້ອມຮູູ້ ແລູ້ວເອົຳຄວຳມອົດ
ທົນໄວູ້ນຳນມຳເສີມໃສ່ກຳນຮູູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ  ແລູ້ວເອົຳກຳນຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
ມຳເສີມໃສ່ຄວຳມອົດທົນໄວູ້ນຳນ 
1:7 ແລູ້ວເອົຳຄວຳມເມດຕຳປຳນີພີ່ນູ້ອງ ມຳເສີມໃສ່ກຳນຖວຳຍກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວເອົຳຄວຳມຮັກແບບຂອງພຣະເຈົ້ຳ ມຳເສີມໃສ່ຄວຳມເມດຕຳປຳນີພີ່ນູ້ອງ 
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1:8 ຄື ຄັ່ນວ່ຳຄຸນສົມບັດແນວໝູ່ນີ້ເປັນຂອງພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງເພີ່ມພູນຂຶ້ນ ຊີວິດຂອງ
ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ບໍ່ປະໂຫຍດໄປ ກັບຊິບໍ່ຂຳດເຫດຂຳດຜົນໃນກຳນຮູູ້ຈັກເຖິງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ 
1:9 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ຂຳດຄຸນສົມບັດແນວໝູ່ນີ້ ເປັນຄົນສຳຍຕຳສັ້ນເຖິງບອດ ລືມຮອດໂຕ
ເຂົຳເອງ ວ່ຳໄດູ້ຮັບກຳນຊ ຳລະຈຳກຄວຳມຜິດບຳບເກົ່ຳຂອງເຂົຳແລູ້ວ 
1:10 ຈັ່ງຊັ້ນ ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ  ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມໃສ່ໃຈຢ່ຳງຍິ່ງ ພສູິດວ່ຳກຳນ
ເອີ້ນມຳກັບກຳນທີ່ພຣະເຈົ້ຳເລືອກຂອງພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ມັນໝັ້ນຄົງສໍ່ຳໃດ ຄືຄັ່ນ
ພວກເຈົ້ຳເຮັດແນວຈັ່ງຊີ້ ພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ສະດຸດລົ້ມລົງຈັກເທື່ອເລີຍ 
1:11 ດູ້ວຍວ່ຳ ທຳງເຂົ້ຳອຳນຳຈັກອັນອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດຂອງ ພຣະເຢຊູ-
ຄຣິດ  ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພວກເຮົຳ ຊິຖືກເປີດໄວູ້ຢ່ຳງກວູ້ຳງຂວຳງໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ 
1:12 ຍູ້ອນເຫດນີ້ເອງ  ຂູ້ອຍຊິບໍ່ໄດູ້ຍັບຍັ້ງ ທີ່ຊິເຕືອນສະຕິພວກເຈົ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່ຳ
ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຈັກຢູ່ ກັບຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວຳມຈິງຢູ່ແລູ້ວ 
1:13 ເອີ ຂູ້ອຍເຫັນສົມຄວນວ່ຳ ບັດຂູ້ອຍຍັງຢູ່ໃນຄຳບທີ່ອຳໄສນີ້ ທີ່ຊິເຕືອນຄວຳມ
ຈ ຳຈື່ຂອງພວກເຈົ້ຳໄວູ້ຢູ່ສະເໝີເຖິງແນວໝູ່ນີ້ 
1:14 ຍູ້ອນຂູ້ອຍຮູູ້ຢູ່ວ່ຳ ອີກບໍ່ຊູ້ຳບໍ່ໂດນ ເຮົຳກ ຊິຕູ້ອງສະລະຄຳບຂອງເຮົຳນີ້ໄປ 
ຕຳມທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳໄດູ້ດົນໃຈໃຫູ້ຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກ 
1:15 ຍິ່ງກວ່ຳນັ້ນອີກ ຂູ້ອຍພະຍຳຍຳມເຕືອນສະຕິຢໍ້ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄຶດເຖິງຄຶດ-
ຊວດໃນຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ຢູ່ສະເໝີ ຫລັງຈຳກຂູ້ອຍອອກຈຳກໂລກໄປແລູ້ວ 
1:16 ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຕິດຕຳມນິທຳນອັນສະຫລຳດທີ່ຖືກກໍ່ຂຶ້ນມຳ ຕອນທີ່
ພວກເຮົຳໄດູ້ບອກເຖິງເລື່ອງລິດທຳນຸພຳບ ກັບກຳນມຳຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳ  ແຕ່ເຮົຳໄດູ້ເຫັນບຳລະມີຂອງເພິ່ນກັບຕຳໂຕເອງ 
1:17 ຄື  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ຮັບກຽດກັບສະຫງ່ຳລຳສີຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຕອນມີ
ພຣະສຸລະສຽງໄດູ້ອອກຈຳກທີ່ສະຫງ່ຳລຳສີອັນປະເສີດ ມຳຍັງ ພຣະເຢຊູ  ບອກ-
ວ່ຳ  “ເຈົ້າລ ກທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົາເອີຍ ເຮົາຄວນພ ໃຈໃນເຈົ້າຫລາຍ” 
1:18 ກັບວ່ຳ ຕອນທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ຍິນພຣະສຸລະສຽງນີ້ດັງກູ້ອງອອກມຳຈຳກສະ-
ຫວັນ ພວກເຮົຳກ ໄດູ້ຢູ່ກັບ ພຣະເຢຊູ ຢູ່ເທິງພູເຂົຳໝູ້ອງອັນສັກສິດບ ລິສຸດນັ້ນ 



2 ເປໂຕ  724 
1:19 ແລູ້ວ ແຮງຫລຳຍກວ່ຳນັ້ນອີກ ພວກເຮົຳມີຄ ຳທ ຳນຳຍທີ່ພິສູດມຳຢ່ຳງແນ່ນອນ
ໄດູ້ແລູ້ວ ຊຶ່ງມັນເປັນກຳນດີຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຊິເອົຳໃຈໃສ່ໃນຖູ້ອຍຄ ຳນັ້ນ  ຄືກັນກັບ
ແສງທີ່ສ່ອງເຂົ້ຳໄປໃນໝູ້ອງດ ຳມືດ ຈົນກວ່ຳຊິຊອດແຈູ້ງ ແລູ້ວດຳວປະຈ ຳຮຸ່ງປຳ-
ກົດຂຶ້ນມຳໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້ຳ 
1:20 ໂດຍຮູູ້ກັນໄວູ້ກ່ອນວ່ຳ ບໍ່ເຄີຍມີຄ ຳທ ຳນຳຍໃນ ພຣະຄ ຳ  ທີ່ເປັນໄປຕຳມຄວຳມ
ຄຶດເຫັນສ່ວນໂຕຂອງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເລີຍ 
1:21 ຄື ຄ ຳທ ຳນຳຍນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍເປັນມຳຕຳມຈຸດປະສົງຂອງຄົນ ແຕ່ຄົນບ ລິສຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ກ່ຳວໄວູ້ຕຳມກຳນຊົງນ ຳຂອງ ພຣະວິນຍຳນ  

2 ເປໂຕ ບົດທີ 2 
2:1 ແຕ່ວ່ຳ ໄດູ້ມີຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກປະຊຳຊົນຕອນນັ້ນ  
ຕຳມທີ່ຊິມີຜູູ້ສອນບໍ່ຈິງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກເຈົ້ຳ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ຊິແອບລີ້ນ ຳເອົຳ
ຄ ຳສອນບໍ່ຈິງຂອງລັດທຕ່ິຳງໆ ຮອດປະຕິເສດອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ໄຖ່ເຂົຳນັ້ນ  
ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງຊິນ ຳຄວຳມພິນຳດຢ່ຳງກະທັນຫັນມຳສູ່ຫົວໂຕເອງ 
2:2 ແລູ້ວຊິມີຫລຳຍຄົນຕິດຕຳມເຂົຳໄປໃນທຳງ ບຳຍລະບຽງຂອງເຂົຳ ນ ຳໄປສູ່
ຄວຳມພິນຳດ  ແມ່ນຍູ້ອນຄົນພວກນັ້ນເນຳະ ທຳງແຫ່ງຄວຳມຈິງຊິຖືກລົບຫລູ່
ກ່ຳວຮູ້ຳຍ 
2:3 ແລູ້ວຍູ້ອນໃຈຂີ້ໂລບຂອງເຂົຳ ເຂົຳຊິຄູ້ຳເອົຳກ ຳໄລຈຳກພວກເຈົ້ຳ ດູ້ວຍລູກ
ຫລິ້ນຫລອກລວງຕຳມຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕຂອງເຂົຳ ແຕ່ກຳນພິພຳກສຳຂອງ
ພວກເຂົຳນັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຄອງຖູ້ຳດົນນຳນແລູ້ວ ຄວຳມຈິບຫຳຍຂອງເຂົຳຊິບໍ່ເນີນ
ຊູ້ຳອີກ 
2:4 ຄື ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ຍົກເວັ້ນພວກເທວະທູດທີ່ໄດູ້ເຮັດບຳບນັ້ນ ແຕ່ໄດູ້ຂັບໄລ່
ມັນລົງໄປສູ່ນະລົກ ລ່ຳມໄວູ້ດູ້ວຍໂສູ້ແຫ່ງຄວຳມມືດ ຈອງຈ ຳຄຸມຂັງໄວູ້ຈົນຮອດມື້
ພິພຳກສຳ 
2:5 ກັບບໍ່ໄດູ້ຍົກເວັ້ນຊຳວໂລກໃນສະໄໝບູຮຳນ ແຕ່ໄດູ້ໂຜດຊ່ອຍ ໂນເອ  ຜູູ້ໜຶ່ງ
ໃນແປດຄົນໃຫູ້ລອດພົ້ນ ແມ່ນຜູູ້ປະກຳດຄວຳມຊອບທ ຳ ຕອນທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ບັນດຳນໃຫູ້ນໍ້ຳທ່ວມໂລກ ຂອງຄົນຊົ່ວໃນຍຳມນັ້ນ 
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2:6 ກັບໄດູ້ລົງໂທດເມືອງ ໂສໂດມ ກັບເມືອງ ໂກໂມຣຳ ນັ້ນໃຫູ້ພິນຳດໄປເປັນຂີ້ເຖົ້ຳ 
ເພື່ອເປັນ ຕົວຢ່ຳງໃຫູ້ຄົນທັງຫລຳຍຕໍ່ໆ ມຳ  ຜູູ້ທີ່ຊິປະກອບກຳນຊີວິດໃນທຳງທີ່ບໍ່
ໃຫູ້ກຽດພຣະເຈົ້ຳ 
2:7 ແຕ່ໄດູ້ຊ່ອຍທູ້ຳວ ໂລດ ໃຫູ້ລອດພົ້ນ ແມ່ນຜູູ້ຊອບທ ຳທີ່ທຸກຫລຳຍ ຍູ້ອນພຶດຕິ-
ກ ຳສົກກະປົກລຳມົກຂອງຄົນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມຢູ່ນັ້ນ 
2:8 (ດູ້ວຍວ່ຳ ທູ້ຳວ ໂລດ ຜູູ້ຊອບທ ຳນັ້ນ ຊຶ່ງມີທີ່ອຳໄສຢູ່ໃນຫວ່ຳງກຳງພວກນັ້ນ ຄື
ຈິດໃຈອັນຊອບທ ຳຂອງລຳວກ ເປັນທຸກເປັນຮູ້ອນມື້ແລູ້ວມື້ເລົ່ຳ ໂດຍຕູ້ອງໄດູ້ຍິນ
ໄດູ້ເຫັນກຳນປະພຶດຊົ່ວ ທີ່ຜິດກົດຂອງພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຂົຳ) 
2:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳສຳມຳດກູູ້ຄົນທີ່ຖວຳຍກຽດເພິ່ນ ໃຫູ້ລອດພົ້ນຈຳກ
ກຳນທົດລອງໄດູ້ ກັບຈອງຈ ຳຄົນບໍ່ເປັນທ ຳ ກັກໄວູ້ເຖິງມື້ພິພຳກສຳລົງໂທດນັ້ນ 
2:10 ຄື ແມ່ນສະເພຳະ ຜູູ້ຄົນທີ່ດ ຳເນິນຊີວິດໄປຕຳມເນື້ອໜັງ ຕຳມຕັນຫຳແຫ່ງເພດ
ອັນໂສໂຄກ ລົບຫລູດູ່ໝິ່ນກຳນປົກຄອງ ພວກນີ້ເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງ ດື້ດຶງຕຳມ
ໃຈໂຕເອງ ບໍ່ເຄົຳລົບທີ່ຊິກ່ຳວປະຈຳນຜູູ້ມີບັນດຳສັກ 
2:11 ຊຶ່ງ ແມ່ນແຕ່ພວກເທວະທູດ ຜູູ້ມີລິດກ ຳລັງ ທັງມີອ ຳນຳດຫລຳຍກວ່ຳ ກ ຍັງບໍ່
ໄດູ້ກ່ຳວຫຳໃສ່ພວກນີ້ຕໍ່ໜູ້ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເລີຍ 
2:12 ແຕ່ວ່ຳ ຄົນຈ ຳພວກນັ້ນ ຄືສັດປ່ຳທີ່ບໍ່ຈັກທີບ ເກີດມຳເພື່ອຖືກລ່ຳ ຈັບໄປຂູ້ຳຖິ້ມ
ຊື່ໆ  ຄົນພວກນັ້ນຮູູ້ເທົ່ຳບໍ່ເຖິງສະພຳບກຳນ ກ່ຳວປະຈຳນແນວເຂົຳບໍ່ເຂົ້ຳໃຈ  ຈັ່ງ
ຊິຕູ້ອງສູ່ຄວຳມພິນຳດຕຳມທຳງເສຍຫຳຍຂອງເຂົຳເອງ 
2:13 ແລູ້ວເຂົຳຊິຕູ້ອງຮັບຄ່ຳຕອບແທນສົມກັບຄວຳມບໍ່ເປັນທ ຳຂອງໂຕ ຢ່ຳງຄົນທີ່
ມັກເຮຮຳເພີດເພີນກັນໃນຍຳມກຳງເວັນ  ພວກເຂົຳເປັນແປູ້ວເປັນມົນທິນຊື່ໆ  
ເຮຮຳເມົຳດູ້ວຍກຳນຫລອກລວງໂຕເອງ ໃນຂະນະທີ່ເຂົຳກິນລູ້ຽງຮ່ວມສຳມັກຄີ
ກັບພວກເຈົ້ຳ 
2:14 ຕຳຂອງພວກເຂົຳເຕັມໄປດູ້ວຍຄວຳມຫລິ້ນຊູູ້ລ່ວງປະເວນີ ຈັ່ງບໍ່ສຳມຳດເຊົຳ
ເຮັດບຳບໄດູ້ເລີຍ ເຂົຳວຳງກັບດັກໄວູ້ໃຫູ້ຄົນທີ່ມີຈິດໃຈອ່ອນ  ຊຶ່ງໃຈຂອງພວກ-
ເຂົຳເກັ່ງໃນທຳງຂີ້ໂລບ ເປັນພວກຊົ່ວຊູ້ຳຢູ່ໃຕູ້ຄວຳມສຳບແຊ່ງແລູ້ວ 
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2:15 ເຂົຳປະຖິ້ມທຳງມັນຖືກມັນແມ່ນ ຫລົງໄປນອກຮອຍນອກທຳງ ຄືເຂົຳຕິດຕຳມ
ທຳງຂອງ  ບຳລຳອັມ  ແລູ້ວ ລູກຊຳຍຂອງ ເບໂອ   ແມ່ນຜູູ້ມັກຜົນງຳນຂອງແນວ
ບໍ່ເປັນທ ຳ 
2:16 ແຕ່ສ່ວນ  ບຳລຳອັມ  ເຂົຳຖືກຕໍ່ວ່ຳຍູ້ອນກຳນລະເມີດຂອງເຂົຳ ຄືມີໂຕລຳຈັ່ງ-
ໄດູ້ເວົ້ຳເປັນສຽງປຳກຄົນ ໄດູ້ຫູ້ຳມຜູູ້ທ ຳນຳຍນັ້ນໃນກຳນຜີບູ້ຳໜູ້ຳດູ້ຳນຂອງເຂົຳ 
2:17 ຄືຄົນຈ ຳພວກນີ້ເປັນຄືນໍ້ຳສູ້ຳງແຫູ້ງ ຄເືມກທີ່ຖືກລົມພະຍຸພັດໄຫລໄປມຳ ຊຶ່ງມີ
ໝູ້ອງມືດທຶບກຽມໄວູ້ສະເພຳະພວກນີ້ແລູ້ວ ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
2:18 ຄື ບັດພວກເຂົຳເວົ້ຳ ມັນເປັນຄ ຳອ່ອນຫວຳນອັນຫວ່ຳງບໍ່ ຊຶ່ງດູ້ວຍຄ ຳນັ້ນເຂົຳ
ລໍ້ເອົຳຄົນດູ້ວຍຕັນຫຳອັນໂສໂຄກທຳງເນື້ອໜັງ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ເຄີຍພົ້ນຈຳກຄວຳມຜິດ
ທຳງຊີວິດເກົ່ຳຂອງຄົນພວກນັ້ນມຳແລູ້ວ 
2:19 ຂະໜຳດເຂົຳຮັບປຳກສັນຍຳວ່ຳ ຊິຊ່ອຍໃຫູ້ພົ້ນກຳນເປັນຂູ້ຳທຳດມຳສູ່ເສລີ-
ພຳບ ໂຕເຂົຳກ ຍັງເປັນຂູ້ຳທຳດຢູ່ ໂດຍວ່ຳຜູູ້ໃດພ່ຳຍແພູ້ຕໍ່ສິ່ງໃດ ເຂົຳກ ເປັນຂູ້ຳ-
ທຳດຂອງສິ່ງນັ້ນ 
2:20 ຄື ຄັ່ນວ່ຳ ຫລັງຈຳກພວກເຂົຳໄດູ້ພົ້ນຈຳກມົນທິນທຳງໂລກນີ້ໄດູ້ ດູ້ວຍກຳນຮູູ້
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງຫັນກັບໄປກ່ຽວຂູ້ອງ ພ່ຳຍແພູ້ຕໍ່ແນວ
ເກົ່ຳອີກ ບັ້ນປຳຍຊີວິດເຂົຳກ ຮູ້ຳຍແຮງກວ່ຳເດີມ 
2:21 ຄືຄົນພວກນີ້ ມັນຊິເປັນກຳນດີກວ່ຳສ ຳລັບເຂົຳ ຄັ່ນເຂົຳບໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນເຖິງ
ເລື່ອງທຳງຊອບທ ຳມຳກ່ອນ ແທນທີ່ຊິຮູູ້ຈັກ ແລູ້ວຈັ່ງຫັນຫລັງໃສ່ຄ ຳສັ່ງອັນບ ລິສຸດ 
ເຖິງຂ່າວປະເສີດນັ້ນ  ທີ່ໄດູ້ນ ຳໄປໃຫູ້ພວກເຂົຳແລູ້ວ 
2:22 ແຕ່ວ່ຳ ມັນເປັນໄປກັບພວກນີ້ແລູ້ວ ຕຳມທີ່ມີ ສຸພຳສິດ ອັນຈິງວ່ຳ  “ໝຳຫັນໄປ
ກິນຮຳກຂອງມັນອີກ”  ກັບວຳ່  “ໝພູ ອຳບນໍ້ຳໃຫູ້ແລູ້ວ ກ ຫລົບໄປລຸຍໜອງຂອງ
ມັນອີກ” 

2 ເປໂຕ ບົດທີ 3 
3:1 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ ບັດນີ້ຂູ້ອຍຂຽນຈົດໝຳຍສະບັບທີ່ສອງໄປຍັງພວກເຈົ້ຳ 
(ຊຶ່ງໃນສອງສະບັບນີ້ ຂູ້ອຍຢຳກເຕືອນຄວຳມຈ ຳຂອງໃຈບ ລິສຸດພວກເຈົ້ຳໄວູ້ອີກ) 
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3:2 ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຈື່ຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຜູູ້ບ ລິສຸດ ກັບຈື່
ຄ ຳສັ່ງຂອງພວກເຮົຳ ຜູູ້ເປັນທູດພິເສດຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດນັ້ນ 
3:3 ໂດຍຮູູ້ກັນໄວູ້ກ່ອນວ່ຳ ໃນຍຳມທູ້ຳຍຂອງຍຸກນີ້ ຊິມີພວກຫົວເຍຳະເຍີ້ຍເກີດຂຶ້ນ
ມຳ  ຊຶ່ງພວກນັ້ນດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມຕັນຫຳແຫ່ງເພດໂຕເອງ 
3:4 ເຂົຳເວົ້ຳວ່ຳ “ກຳນສະເດັດມຳທີ່ເພິ່ນສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ ຢູ່ໃສດຽວນີ້  ຄືຕັ້ງແຕ່ພໍ່ແຕ່
ບັນພະບຸລຸດໄດູ້ລ່ວງຫລັບໄປແລູ້ວ ຄູ່ຢ່ຳງກ ຍັງຄືເກົ່ຳ ຄືຕັ້ງແຕ່ເລິມແຮກສູ້ຳງໂລກ
ມຳ” 
3:5 ຄືເຂົຳຈົ່ງໃຈລືມຄວຳມຈິງວ່ຳ ຟູ້ຳສະຫວັນອັນເກົ່ຳແກ່ນັ້ນ ໄດູ້ຖືກສູ້ຳງຂຶ້ນມຳ
ໂດຍ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວແຜ່ນດິນໄດູ້ຂຶ້ນມຳອອກຈຳກນໍ້ຳ ຊຶ່ງນໍ້ຳນັ້ນກ 
ລູ້ອມຮອບຢູ່ 
3:6 ຊຶ່ງໂລກຢູ່ສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ໄດູ້ຖືກທ ຳລຳຍໃຫູ້ຈິບຫຳຍໄປໂດຍນໍ້ຳທ່ວມ 
3:7 ແຕ່ວ່ຳ ທູ້ອງຟູ້ຳອຳກຳດ ກັບແຜ່ນດິນໂລກນັ້ນ ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ໄດູ້ຮັບກຳນເກັບ
ຮັກສຳໄວູ້ດູ້ວຍ ພຣະຄ ຳ ອັນດຽວກັນ ສ ຳຮອງໄວູ້ສ ຳລັບກຳນເຜົຳໄຟ ໃນມື້ພິ-
ພຳກສຳຂອງຄົນຊົ່ວນັ້ນ 
3:8 ແຕ່ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ ຢ່ຳລືມຂໍ້ດຽວນີ້ເດີ້ ວ່ຳ ສ ຳລັບອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳນັ້ນ 
ມື້ດຽວຄືໜຶ່ງພັນປີ ແລູ້ວໜຶ່ງພັນປີຄືມື້ດຽວ 
3:9 ຈັ່ງຊັ້ນ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລູ້ຳຊູ້ຳຕໍ່ ພຣະຄ ຳ ສັນຍຳຂອງເພິ່ນ ຕຳມທີ່ຜູູ້
ລຳງຄົນຄຶດ ແຕ່ເພິ່ນອົດກັ້ນໃຈໄວູ້ມຳດົນນຳນແລູ້ວ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ເຮົຳທັງຫລຳຍ 
ໂດຍວ່ຳເພິ່ນບໍ່ປະສົງໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້ໃດພິນຳດເລີຍ ແຕ່ຢຳກໃຫູ້ຄົນທັງປວງກັບໃຈໃ
ໝ່ 
3:10 ແຕ່ວ່ຳ ມື້ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຊິມຳເຖິງຄືກັນກັບຂະໂມຍແອບເຂົ້ຳມຳໃນ
ຍຳມກຳງຄືນ ຊຶ່ງໃນມື້ນັ້ນ ທູ້ອງຟູ້ຳຊິລ່ວງໄປດູ້ວຍສຽງດັ່ງດັງກູ້ອງ ກັບທຳດທັງ
ໂລກຊິຫລອມສະຫລຳຍໄປດູ້ວຍຄວຳມຮູ້ອນຂະໜຳດທີ່ສຸດ ແລູ້ວແຜ່ນດິນໂລກ
ກັບສິ່ງສຳລະພັດທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ ຊິໄໝູ້ໄປໝົດ 
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3:11 ຈັ່ງຊັ້ນ ບັດເຫັນວ່ຳສັບພະສິງທັງປວງຊິຕູ້ອງສະຫລຳຍໄປໝົດແນວນີ້ ພວກ
ເຈົ້ຳຄວນຊິເປັນຄົນແບບໃດ ໃນກຳນໃຊູ້ຊີວິດທຳງບ ລິສຸດ ກັບກຳນຖວຳຍກຽດ
ພຣະເຈົ້ຳ 
3:12 ຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳທ່ຳຢຳກເຫັນມື້ຂອງພຣະເຈົ້ຳມຳຮອດໄວໆ  ຊຶ່ງໃນມື້ນັ້ນ ທູ້ອງຟູ້ຳ
ອຳກຳດຊິລະລຳຍໄປໂດຍໄຟເຜົຳ ກັບທຳດທັງໂລກຊິຫລອມສະຫລຳຍໄປດູ້ວຍ
ຄວຳມຮູ້ອນ ຂະໜຳດທີ່ສຸດ 
3:13 ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ພວກເຮົຳຈັ່ງຄອຍຖູ້ຳທ່ຳທູ້ອງຟູ້ຳອຳກຳດໃໝ່ ກັບແຜ່ນດິນໂລກ
ໃໝ່ ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳໄວູ້ນັ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຊິມີແຕ່ຄວຳມຊອບທ ຳດ ຳລົງຄອງຢູ່ 
3:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ ໃນຂະນະພວກເຈົ້ຳພວມຄອຍຖູ້ຳທ່ຳ
ແນວນີ້ຢູ່  ໃຫູ້ພະຍຳຍຳມເປັນຄົນມີຄວຳມສະຫງົບສຸກ ບໍ່ມີຈຸດດ່ຳງມົນທິນ ຫລືທີ່
ຕ ຳນີ້ຫຳຈັບຜິດໄດູ້ເລີຍເດີ້ ຕອນເພິ່ນມຳພໍ້ມຳເຫັນ 
3:15 ກັບໃຫູ້ພິຈຳລະນຳເດີ້ ເຖິງກຳນອົດກັ້ນໄວູ້ນຳນຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຊຶ່ງ
ເປັນຄວຳມລອດພົ້ນເພື່ອພວກເຮົຳ  ຄືກັນກັບທີ່ ໂປໂລ  ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົຳ ໄດູ້
ຂຽນໄປຍັງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຕຳມສະຕິປັນຍຳທີ່ພຣະເຈົ້ຳໂຜດໃຫູ້ ລຳວ  
3:16 ຄືກັບຈົດໝຳຍຄູ່ສະບັບຂອງ ລຳວ   ລຳວ ໄດູ້ຂຽນກ່ຳວເຖິງເຫດກຳນນີ້ ຊຶ່ງມີຂໍ້
ລ ຳເລິກບຳງຂໍ້ທີ່ເຂົ້ຳໃຈຍຳກແໜ່ ຊຶ່ງມີຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ອ່ອນໃນທຳງຮຽນຮູູ້ ກັບໃນ
ທຳງສະຕິປັນຍຳ ໄດູ້ບິດເບືອນຄວຳມໝຳຍຕຳມໃຈມັກ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຂົຳເຄີຍ
ເຮັດກັບ ພຣະຄ ຳ ຂໍ້ອື່ນໆ ຈັ່ງເປັນເຫດໃຫູ້ເຂົຳຊິຕູ້ອງພິນຳດ 
3:17 ຈັ່ງຊັ້ນ ພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ ບັດພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບຮູູ້ມຳກ່ອນໃນເລື່ອງນີ້ 
ໃຫູ້ລະວັງໃຫູ້ດີເດີ້ ບໍ່ຊັ້ນ ຢູ້ຳນວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ອຳດ ຊິລົ້ມລົງ ຈຳກຄວຳມໝັ້ນຄົງ
ຂອງພວກເຈົ້ຳ ຖືກຈູງໄປໃນທຳງຜິດທຳງເທັດຂອງພວກຄົນຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມ 
3:18 ແຕ່ວ່ຳ ໃຫູ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ກັບໃນຄວຳມອູ້ອມຮູູ້
ເຖິງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ກັບພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພວກເຮົຳ ຄືອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຂ 
ໃຫູ້ສະຫງ່ຳລຳສີມີແດ່ເພິ່ນ ທັງໃນປະຈຸບັນ ເຖິງຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ 
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1 ໂຢຮັນ 
1 ໂຢຮັນ ບົດທີ 1 

1:1 ຜູູ້ນັ້ນທີ່ເປັນຢູ່ຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳ ຊຶ່ງພວກເຮົຳເຄີຍໄດູ້ຍິນ ເຄີຍໄດູ້ເຫັນກັບຕຳ
ໂຕເອງ ເຄີຍໄດູ້ພິຈຳລະນຳເບິ່ງ ກັບເຄີຍໄດູ້ຈັບໄດູ້ບຳຍດູ້ວຍມືຂອງໂຕເອງ ແມ່ນ
ອົງ ພຣະຄ ຳ ແຫ່ງຊີວິດນັ້ນເອງ 
1:2 ແລູ້ວອົງຊີວິດນັ້ນ ໄດູ້ປຳກົດຢູ່ແລູ້ວ ເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ເຫັນ ເລີຍໄດູ້ເປັນພະຍຳນ ກັບ
ໄດູ້ປະກຳດເຖິງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດນັ້ນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້
ດ ຳລົງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບໄດູ້ປຳກົດຕໍ່ພວກ ເຮົຳທັງຫລຳຍນ ຳ 
1:3 ຊຶ່ງເຮົຳເຄີຍໄດູ້ເຫັນ ກັບເຄີຍໄດູ້ຍິນນັ້ນ ພວກເຮົຳຈັ່ງປະກຳດໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຟັງ 
ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຮ່ວມສຳມັກຄີທ ຳກັບພວກເຮົຳ ແທູ້ຈິງແລູ້ວພວກເຮົຳມີຄວຳມ
ສຳມັກຄີທ ຳກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ແລູ້ວກັບ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງ
ເພິ່ນນ ຳ 
1:4 ແລູ້ວເຮົຳຈັ່ງລົງມືຂຽນຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ເຖິງພວກເຈົ້ຳ ເພື່ອວ່ຳ ຄວຳມຍິນດີ
ຂອງເຈົ້ຳຊິໄດູ້ເຕັມປ່ຽມ 
1:5 ແລູ້ວຂໍ້ຄວຳມນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວຳມທີ່ເຮົຳໄດູ້ຍິນຈຳກເພິ່ນ ກັບປະກຳດແກ່ພວກເຈົ້ຳ 
ຄືວ່ຳພຣະເຈົ້ຳເປັນຄວຳມສະຫວ່ຳງ ກັບບໍ່ມີຄວຳມມືດຢູ່ໃນເພິ່ນເລີຍ 
1:6 ຄັ່ນເຮົຳຮັບປຳກວ່ຳ ເຮົຳຮ່ວມສຳມັກຄີທ ຳກັບເພິ່ນ ແລູ້ວຍັງດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ໃນ
ຄວຳມມືດ ເຮົຳກ ຕົວະໂຕເອງ ກັບບໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດໃຕູ້ຢູ່ໃນຄວຳມຈິງເລີຍ 
1:7 ແຕ່ຄັ່ນເຮົຳດ ຳເນິນຊີວິດຢູ່ໃນຄວຳມສະຫວ່ຳງ ຄືກັນກັບເພິ່ນສະຖິດໃນຄວຳມ
ສະຫວ່ຳງນັ້ນ ເຮົຳກ ຮ່ວມ ສຳມັກຄີທ ຳຊຶ່ງກັນແລະກັນ  ແລູ້ວພຣະໂລຫິດຂອງ-
ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ຊ ຳລະລຳງເຮົຳຈຳກບຳບໝົດທັງ-
ປວງ 
1:8 ແຕ່ວ່ຳ ຄັ່ນເຮົຳຊິວ່ຳເຮົຳບໍ່ມີບຳບ ເຮົຳກ ຫລອກໂຕເອງຊື່ໆ ແລູ້ວຄວຳມຈິງຂອງ
ເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນໂຕເຮົຳເລີຍ 
1:9 ຄັ່ນເຮົຳຍອມຮັບສຳລະພຳບບຳບຂອງເຮົຳ ເພິ່ນສັດຊື່ກັບທ່ຽງທ ຳທີ່ຊິໂຜດໃຫູ້
ອະໄພບຳບຂອງເຮົຳ ກັບຊ ຳລະລຳງເຮົຳຈຳກແນວບໍ່ເປັນທ ຳທັງໝົດ 
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1:10 ແຕ່ ຄັ່ນເຮົຳປະຕິເສດວ່ຳເຮົຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດບຳບ ທໍ່ກັບເຮົຳຫຳວ່ຳພຣະເຈົ້ຳຕົວະ 
ແລູ້ວ ພຣະຄ ຳ ຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນໂຕເຮົຳເລີຍ 

1 ໂຢຮັນ ບົດທີ 2 
2:1 ໂອູ້ ລູກນູ້ອຍໆ ຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຂູ້ອຍຂຽນຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ເຖິງພວກເຈົ້ຳ ກ 
ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ເຮັດບຳບ ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດເຮັດບຳບ ພວກເຮົຳໄດູ້ມີຜູູ້ຊ່ອຍທີ່
ເປັນສື່ຢູ່ລະຫວ່ຳງພວກຄົນເຮົຳກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຄືອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້
ຊອບທ ຳນັ້ນເອງ 
2:2 ແລູ້ວເພິ່ນເປັນຜູູ້ລະງັບຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳຍູ້ອນຄວຳມຜິດບຳບຂອງ
ພວກເຮົຳນັ້ນ ກັບບໍ່ແມ່ນແຕ່ບຳບຂອງພວກເຮົຳຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ເພື່ອບຳບຂອງຊຳວ
ໂລກທັງໝົດພູ້ອມນ ຳ 
2:3 ແລູ້ວເຮົຳໝັ່ນໃຈໃນແນວນີ້ວ່ຳ ເຮົຳຮູູ້ຈັກນ ຳເພິ່ນ ຄັ່ນເຮົຳຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງ
ເພິ່ນ 
2:4 ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ວ່ຳ “ຂູ້ອຍຮູູ້ຈັກນ ຳເພິ່ນ” ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ຜູູ້ນັ້ນກ 
ເປັນຄົນຕົວະ ແລູ້ວຄວຳມຈິງຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນໂຕເຂົຳເລີຍ 
2:5 ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ຮັກສຳ ພຣະຄ ຳ ຂອງເພິ່ນ ຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳພວມຈະເລີນຢູ່-
ໃນຜູູ້ນັ້ນອີຫລີຢ່ຳງສົມບູນແບບ ແລູ້ວດູ້ວຍປະກຳນນີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳຈັ່ງຮູູ້ວ່ຳເຮົຳ
ຢູ່ໃນເພິ່ນແລູ້ວ 
2:6 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເວົ້ຳວ່ຳໂຕເອງໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນເພິ່ນ ຜູູ້ນັ້ນຄວນດ ຳເນິນຕຳມແນວທຳງ
ຄືກັນກັບທີ່ພຣະອົງດ ຳເນິນຢູ່ຫັ້ນ 
2:7 ພີ່ນູ້ອງທັງຫລຳຍເອີຍ ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຽນຄ ຳສັ່ງໃໝເ່ຖິງພວກເຈົ້ຳດອກ ແຕ່ເປັນ
ຄ ຳສັ່ງເກົ່ຳ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດແລູ້ວ  ຄືຄ ຳສັ່ງເກົ່ຳນັ້ນກ ເປັນຖູ້ອຍ-
ຄ ຳຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳ 
2:8 ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂູ້ອຍຂຽນຄ ຳສັ່ງໃໝມ່ຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຊຶ່ງແນວນີ້ເປັນຄວຳມຈິງ 
ທັງໃນເພິ່ນກັບໃນພວກເຈົ້ຳນ ຳ ໂດຍວ່ຳ ຄວຳມມືດນັ້ນພວມຊິລ່ວງໄປແລູ້ວ ກັບ
ຄວຳມສະຫວ່ຳງອັນແທູ້ຈິງພວມສ່ອງແສງຢູ່ແລູ້ວ 
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2:9 ຜູູ້ໃດທີ່ເວົ້ຳວ່ຳໂຕເອງດ ຳເນິນຢູ່ໃນຄວຳມສະຫວ່ຳງ ແຕ່ຍັງຊັງພີ່ນູ້ອງຂອງເຂົຳ  
ຜູູ້ນັ້ນກ ຍັງຢູ່ໃນຄວຳມມືດຈົນຮອດບັດນີ້ 
2:10 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ຮັກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕເອງໄດູ້ດ ຳເນິນຢູ່ໃນຄວຳມສະຫວ່ຳງແລູ້ວ  ແລູ້ວບໍ່
ມີເຫດໃຫູ້ສະດຸດໃນຜູູ້ນັ້ນເລີຍ 
2:11 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ຊັງພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕເອງ ຜູູ້ນັ້ນກ ຍັງຢູ່ໃນຄວຳມມືດ ແລູ້ວກ ຍັງດ ຳເນິນ
ຊີວິດຢູ່ໃນຄວຳມມືດ ໂດຍບໍ່ຮູູ້ວ່ຳໂຕເອງພວມຊິໄປທຳງໃດ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມມືດ
ນັ້ນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຕຳຂອງເຂົຳບອດໄປແລູ້ວ 
2:12 ລູກນູ້ອຍໆ ເອີຍ  ຂູ້ອຍຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳບຳບຂອງເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຮັບກຳນອະໄພແລູ້ວ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ 
2:13 ພວກຜູູ້ເປັນພໍ່ເອີຍ  ຂູ້ອຍຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້-
ຈັກອົງຜູູ້ນັ້ນມຳແລູ້ວ ຄືຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳ   ພວກໜຸ່ມໆ ເອີຍ  ຂູ້ອຍ
ຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳມີໄຊຕໍ່ເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍນັ້ນ
ແລູ້ວ   ລູກນູ້ອຍໆ ເອີຍ  ຂູ້ອຍຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳໄດູ້
ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ມຳແລູ້ວ 
2:14 ສ່ວນພວກເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນ ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳຍູ້ອນພວກ
ເຈົ້ຳໄດູ້ຮູູ້ຈັກກັນກັບອົງຜູູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ດ ຳລົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດມຳ  ສ່ວນພວກ
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນໜຸ່ມນັ້ນ ຂູ້ອຍຂຽນຈົດໝຳຍມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳແຂງແຮງ
ດີ  ກັບ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳດ ຳລົງຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳໄດູ້ມີໄຊຕໍ່
ເຈົ້ຳ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍນ ຳ 
2:15 ຢ່ຳຮັກໂລກກັບແນວທີ່ຢູ່ໃນໂລກເດີ້ ຄັ່ນຜູູ້ໃດຮັກໂລກ ຄວຳມຮັກຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ບໍ່ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນຜູູ້ນັ້ນເລີຍ 
2:16 ຍູ້ອນວ່ຳ ໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຄືຕັນຫຳທຳງເນື້ອໜັງ ຕັນຫຳທຳງ
ຕຳ ກັບຄວຳມເຫຍື້ອຫຍິ່ງຈອງຫອງທຳງຊີວິດ ບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
ແຕ່ເປັນຂອງຝ່ຳຍໂລກີລັກສະນະນີ້ 
2:17 ແລູ້ວໂລກນີ້ພວມຜ່ຳນພົ້ນລ່ວງໄປ ພູ້ອມທັງແນວຂອງມັນທີ່ຍົວະເຍົ້ຳລໍ້ໃຈນັ້ນ  
ແຕ່ຜູູ້ທີ່ເຮັດຕຳມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດເປັນນິດ 
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2:18 ລູກນູ້ອຍໆ ທັງຫລຳຍເອີຍ  ນີ້ກ ເປັນໄລຍະສຸດທູ້ຳຍ  ແລູ້ວຕຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ເຄີຍໄດູ້ຍິນມຳ ປະຕິປັກຕໍ່ພຣະຄຣິດຜູູ້ນັ້ນພວມຊິມຳ ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ບັດນີ້ ກ ຍັງມີ
ພວກປະຕິປັກຕໍ່ ພຣະຄຣິດ ຫລຳຍທີ່ມຳແລູ້ວ ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຈັ່ງຮູູ້ກັນວ່ຳ ຍຳມນີ້ເປັນ
ໄລຍະສຸດທູ້ຳຍແລູ້ວ 
2:19 ແລູ້ວພວກເຂົຳນັ້ນ ໄດູ້ອອກຈຳກພວກເຮົຳໄປ ຊຶ່ງເຂົຳບໍ່ແມ່ນພວກເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ 
ຍູ້ອນວ່ຳຄັ່ນເຂົຳເປັນພວກຂອງເຮົຳ ເຂົຳຊິຢູ່ກັບພວກເຮົຳຕໍ່ໄປ ແຕ່ພວກເຂົຳໄດູ້
ອອກໄປແລູ້ວ ກ ເພື່ອຊິເຫັນໄດູ້ຊັດວ່ຳ ພວກເຂົຳແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວກ ບໍ່ແມ່ນພວກ
ຂອງເຮົຳດອກ 
2:20 ແຕ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບກຳນເຈີມຈຳກຜູູ້ບ ລິສຸດຜູູ້ນັ້ນມຳແລູ້ວ ພວກເຈົ້ຳຈັ່ງຮູູ້ຄູ່
ຢ່ຳງ 
2:21 ຂູ້ອຍບໍ່ໄດູ້ຂຽນມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳບໍ່ທນັຮູູ້ຄວຳມຈິງ ແຕ່ຍູ້ອນວ່ຳ
ພວກເຈົ້ຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວ ກັບຮູູ້ກັນວ່ຳແນວຕົວະບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກຄວຳມຈິງເລີຍ 
2:22 ແມ່ນໃຜເປັນຜູູ້ຕົວະນອກຈຳກຜູູ້ທີ່ປະຕິເສດວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນ ພຣະຄຣິດ 
ນັ້ນ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນເປັນຝ່ຳຍປະຕິປັກທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ພູ້ອມທັງປະຕິ-
ເສດ ພຣະບຸດ ນ ຳ 
2:23 ຜູູ້ໃດທີ່ປະຕິເສດ ພຣະບຸດ  ຜູູ້ນັ້ນກ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ດູ້ວຍຊໍ້ຳ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່
ຮັບ ພຣະບຸດ  ຜູູ້ນັ້ນກ ມີພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ພູ້ອມນ ຳ 
2:24 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຂໍ້ຄວຳມທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນມຳຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດນັ້ນ ດ ຳລົງຢູ່ໃນເຈົ້ຳເດີ້ ຄື
ຄັ່ນຂໍ້ຄວຳມທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນມຳຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດ ດ ຳລົງຢູ່ກັບເຈົ້ຳແລູ້ວ ເຈົ້ຳກ ຊິໝັ້ນຄົງ
ຢູ່ໃນ ພຣະບຸດ  ພູ້ອມກັບຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ນ ຳ 
2:25 ນີ້ເນຳະເປັນຄ ຳໝັ້ນສັນຍຳທີ່ເພິ່ນໄດູ້ສັນຍຳວ່ຳຊິໃຫູ້ເຮົຳ ຄືຊີວິດອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ 
2:26 ຂູ້ອຍຂຽນຂໍ້ຄວຳມນີ້ມຳຍັງເຈົ້ຳ ກ່ຽວກັບຄົນພວກນັ້ນທີ່ພະຍຳຍຳມລໍ້ລວງ
ພວກເຈົ້ຳ 
2:27 ແຕ່ກຳນເຈີມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຮັບຈຳກເພິ່ນນັ້ນ ໄດູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳ ພວກ
ເຈົ້ຳຈັ່ງບໍ່ຈ ຳເປັນຊິຕູ້ອງໃຫູ້ມີໃຜສອນພວກເຈົ້ຳ ຍູ້ອນວ່ຳກຳນເຈມີນັ້ນໄດູ້ສອນ
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ເຈົ້ຳເຖິງໝົດຄູ່ຢ່ຳງ ເປັນຄວຳມຈິງ ບໍ່ແມ່ນຄວຳມບໍ່ຈິງ ແລູ້ວທີ່ກຳນເຈີມນັ້ນໄດູ້
ສອນພວກເຈົ້ຳມຳແລູ້ວຈັ່ງໃດ ເຈົ້ຳກ ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເພິ່ນຈັ່ງຊັ້ນ 
2:28 ແຕ່ບັດນີ້ ລູກນູ້ອຍໆທັງຫລຳຍເອີຍ ໃຫູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນເພິ່ນ ເພື່ອບັດເພິ່ນມຳປຳ-
ກົດ ພວກເຮົຳຊິໄດູ້ມີໃຈໝັ້ນຄົງ ຈັ່ງບໍ່ມີຄວຳມລະອຳຍຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນບັດເພິ່ນມຳ 
2:29 ຄັ່ນພວກເຈົ້ຳຮູູ້ວ່ຳ ເພິ່ນເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ໄດູ້ຮູູ້ວ່ຳ ຄູ່ຄົນທີ່ປະຕິບັດ
ຕຳມຄວຳມຊອບທ ຳນັ້ນ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ເກີດຈຳກເພິ່ນແລູ້ວ 

1 ໂຢຮັນ ບົດທີ 3 
3:1 ນີ້ແຫລະ ແມ່ນຄວຳມຮັກແບບໃດທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ຈັ່ງໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳ  ທີ່
ວ່ຳເຮົຳໄດູ້ຊື່ວ່ຳ “ເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ” ຊຶ່ງເປັນເຫດທີ່ໂລກບໍ່ຮູູ້ຈັກພວກເຮົຳ 
ຍູ້ອນວ່ຳໂລກບໍ່ຮູູ້ຈັກເພິ່ນ 
3:2 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ບັດນີ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍເປັນລູກໆ ຂອງພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ແຕ່
ມັນຍັງບໍ່ທັນປຳກົດຊັດເຈນ ວ່ຳພວກເຮົຳຊິເປັນແບບໃດ ແຕ່ເຮົຳຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ ບັດ
ເພິ່ນລົງມຳປຳກົດແລູ້ວ ພວກເຮົຳຊິເປັນຄືເພິ່ນ ໂດຍວ່ຳ ເຮົຳຊິເຫັນເພິ່ນໃນສະ-
ພຳບຕຳມທີ່ເພິ່ນເປັນຢູ່ 
3:3 ແລູ້ວຄູ່ຄົນທີ່ມີຄວຳມຫວັງແນວນີ້ໃນເພິ່ນ ໄດູ້ຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ໃຫູ້ບ ລິສຸດ ຄື-
ກັນກັບທີ່ເພິ່ນເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດນັ້ນ 
3:4 ໂດຍວ່ຳ ຜູູ້ໃດທີ່ເຮັດບຳບ ກ ໄດູ້ລ່ວງລະເມີດກົດບັນຍັດ ຂອງພຣະເຈົ້າ  ຄື
ຄວຳມຜິດບຳບນັ້ນ ເປັນກຳນຝ່ຳຝືນກົດບັນຍັດ 
3:5 ພວກເຈົ້ຳກ ຮູູ້ຢູ່ແລູ້ວວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ໄດູ້ລົງມຳປຳກົດໃນສະພຳບຄົນ ເພື່ອນ ຳ
ບຳບຂອງຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍໃຫູ້ອອກໄປ ແຕ່ວ່ຳບຳບໃນໂຕເພິ່ນເອງກ ບໍ່ມີເລີຍ 
3:6 ສ່ວນຜູູ້ໃດທີ່ດ ຳເນິນຢູ່ໃນເພິ່ນ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ເຮັດບຳບ ແລູ້ວສ່ວນຜູູ້ທີ່ເຮັດບຳບ
ນັ້ນ ສະແດງວ່ຳບໍ່ເຄີຍເຫັນເພິ່ນ ກັບບໍ່ຮູູ້ຈັກເພິ່ນນ ຳ 
3:7 ລູກນູ້ອຍໆ ເອີຍ ຢ່ຳຍອມໃຫູ້ໃຜລໍ້ລວງເຈົ້ຳໃຫູ້ຫລົງ ຜູູ້ທີ່ເຮັດໃນທຳງຄວຳມດີ
ຄວຳມມັກກ ເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ຄືກັນກັບເພິ່ນເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ 
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3:8 ແຕ່ຜູູ້ທີ່ເຮັດບຳບກ ມຳຈຳກ ພະຍຳມຳນ  ຍູ້ອນວ່ຳ ພະຍຳມຳນ ໄດູ້ເຮັດບຳບຕັ້ງ
ແຕ່ທ ຳອິດມຳ ແມ່ນຍູ້ອນນີ້ເອງ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມຳປຳກົດ ເພື່ອທ ຳ-
ລຳຍ ກິດຈະກຳນ ຂອງ ພະຍຳມຳນ  
3:9 ຜູູ້ໃດເກີດໃໝຈ່ຳກພຣະເຈົ້ຳແລູ້ວ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ ຢ ່ໃນບາບຕໍ່ໄປ  ຍູ້ອນ  ພຣະວິນ-
ຍານ  ຂອງເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ໃນຜູູ້ນັ້ນ ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນ ຢ ່ໃນບາບຕໍ່ໄປ ບໍ່ໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນເຂົຳ
ເກີດໃໝຈ່ຳກພຣະເຈົ້ຳ 
3:10 ໃນນີ້ ຜູູ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຜູູ້ເປັນລູກຂອງ ພະຍຳມຳນ  ໄດູ້ປຳກົດ
ອອກຈຳກກັນ  ຄືຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດູ້ເຮັດແນວເປັນທ ຳ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວ
ຜູູ້ທີ່ບໍ່ຮັກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕກ ຄືກັນ 
3:11 ນີ້ກ ເປັນຂໍ້ຄວຳມທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນມຳຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດ ທີ່ວ່ຳ ພວກເຮົຳຄວນຮັກ
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
3:12 ຢ່ຳເປັນຄືທູ້ຳວ ກຳອິນ  ຜູູ້ທີ່ມຳຈຳກ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍນັ້ນ ຈັ່ງໄດູ້ຂູ້ຳນູ້ອງຊຳຍ
ຂອງໂຕເອງ ແລູ້ວເປັນຫຍັງເຂົຳຈັ່ງຂູ້ຳນູ້ອງຊຳຍ ກ ຍູ້ອນກຳນເຮັດຂອງອູ້ຳຍ ກຳ-
ອິນ ຊົ່ວ ແຕ່ກຳນເຮັດຂອງນູ້ອງກ ເປັນທີ່ມັກ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 
3:13 ພີ່ນູ້ອງຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຢ່ຳແປກໃຈເປັນຕຳງຶດ ຄັ່ນໂລກນີ້ຊັງພວກເຈົ້ຳ 
3:14 ພວກເຮົຳຮູູ້ວ່ຳ ເຮົຳໄດູ້ພົ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍໄປສູ່ຊີວິດແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳ ເຮົຳຮັກ
ພີ່ນູ້ອງ ຜູູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮັກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນຍັງດ ຳລົງຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍ 
3:15 ຄື ຜູູ້ໃດທີ່ຊັງພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນຄືເປັນຄຳດຕະກອນ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຮູູ້ແລູ້ວ
ວ່ຳ ບໍ່ມີຄຳດຕະກອນຄົນໃດທີ່ມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດດ ຳລົງຢູ່ໃນໂຕ
ເຂົຳເລີຍ 
3:16 ໂດຍອັນນີ້ເນຳະ ເປັນທຳງທີ່ເຮົຳຮູູ້ກັນເຖິງຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້  ຍູ້ອນ
ວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ຍອມວຳງຊີວິດຂອງເພິ່ນລົງເພື່ອພວກເຮົຳ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຮົຳຄວນຊິ
ວຳງຊີວິດຂອງເຮົຳລົງເພື່ອພີ່ນູ້ອງ 
3:17 ແຕ່ຄັ່ນຜູູ້ໃດມີຊັບສົມບັດທຳງໂລກນີ້ ແລູ້ວເຫັນພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕທຸກຍຳກລ ຳ-
ບຳກ ແຕ່ປິດໃຈໄວູ້ບໍ່ຍອມຊ່ອຍເຂົຳ ຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິດ ຳລົງຢູ່ໃນຜູູ້ນັ້ນ
ໄດູ້ຈັ່ງໃດ 



735  1 ໂຢຮັນ 
3:18 ລູກນູ້ອຍໆ ທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍເອີຍ ຢ່ຳໃຫູ້ພວກເຮົຳຮັກແພງກັນດູ້ວຍ
ຖູ້ອຍຄ ຳຈຳກປຳກຊື່ໆ ແຕ່ດູ້ວຍກຳນເຮັດກັບຄວຳມຈິງ 
3:19 ໂດຍອັນນີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳຮູູ້ໄດູ້ວ່ຳ ເຮົຳຢູ່ຝ່ຳຍຄວຳມຈິງ ຈັ່ງມີຄວຳມໝັ້ນໃຈ
ແນູ້ວແນ່ຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນ 
3:20 ຍູ້ອນວ່ຳ ຄັ່ນໃຈຂອງເຮົຳຕັດສິນລົງໂທດໂຕເອງ ພຣະເຈົ້ຳເປັນໃຫຍ່ກວ່ຳໃຈ
ຂອງເຮົຳ ກັບເພິ່ນຮູູ້ຈັກໝົດຄູ່ຢ່ຳງ 
3:21 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ຄັ່ນໃຈຂອງເຮົຳບໍ່ໄດູ້ຕັດສິນລົງໂທດໂຕເອງ ເຮົຳມີຄວຳມ-
ໝັ້ນໃຈຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
3:22 ແລູ້ວເຮົຳຊິຂ ແນວໜຶ່ງແນວໃດກ ຕຳມ ເຮົຳຊິໄດູ້ແນວນັ້ນຈຳກເພິ່ນ ຍູ້ອນວ່ຳ 
ເຮົຳເບິ່ງແຍງຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ກັບເຮັດຕຳມແນວໝູ່ນັ້ນອັນເປັນທີ່ຄວນພ -
ໃຈໃນສຳຍຕຳຂອງເພິ່ນ 
3:23 ແລູ້ວນີ້ກ ເປັນຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ວ່ຳຄົນເຮົຳທັງຫລຳຍຄວນເຊື່ອໃນພຣະນຳມ
ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ກັບຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້
ສັ່ງໄວູ້ກັບເຮົຳແລູ້ວ 
3:24 ບັດນີ້ ຜູູ້ຄົນທີ່ຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ ກ ດ ຳເນິນຢູ່ໃນເພິ່ນ ກັບເພິ່ນສະຖິດຢູ່-
ໃນຜູູ້ນັ້ນ ດູ້ວຍເຫດນີ້ເນຳະ ເຮົຳຈັ່ງຮູູ້ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນເຮົຳ ໂດຍທຳງ ພຣະ-
ວິນຍຳນ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຮົຳຢູ່ແລູ້ວ 

1 ໂຢຮັນ ບົດທີ 4 
4:1 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ  ຢ່ຳຫລົງເຊື່ອພວກວິນຍຳນທັງຫລຳຍ ແຕ່ໃຫູ້ພິສູດວິນຍຳນ
ຕ່ຳງໆ ວ່ຳມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຫລບືໍ່ ຍູ້ອນວ່ຳ ມີຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງຂະໜຳດຫລຳຍ
ທີ່ຫຳວ່ຳມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ອອກທ່ຽວໄປມຳໃນໂລກແລູ້ວ 
4:2 ໂດຍອັນນີ້ເນຳະ ພວກເຈົ້ຳຊິເບິ່ງ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງພຣະເຈົ້ຳອອກໄດູ້ເລີຍ ຄື
ຄູ່ວິນຍຳນທີ່ຍອມຮັບປຳກວຳ່  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ລົງມຳໃນສະພຳບເປັນໂຕຄົນ
ແລູ້ວ ວິນຍຳນນັ້ນໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ 
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4:3 ກັບວິນຍຳນໃດທີ່ບໍ່ຍອມຮັບວ່ຳ  ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ມຳໃນສະພຳບເປັນໂຕຄົນ
ແລູ້ວ ວິນຍຳນນັ້ນບໍ່ໄດູ້ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ແຕ່ເປັນວິນຍຳນປະຕິປັກ ພຣະ-
ຄຣິດ  ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນວ່ຳຊິມຳ ແລູ້ວບັດນີ້ມຳຢູ່ໃນໂລກແລູ້ວ 
4:4 ລູກນູ້ອຍໆ ທັງຫລຳຍເອີຍ  ພວກເຈົ້ຳຢູ່ຝ່ຳຍພຣະເຈົ້ຳ ຈັ່ງມີໄຊຕໍ່ວິນຍຳນແນວ
ໝູ່ນັ້ນແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນຜູູ້ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້ຳເປັນໃຫຍ່ກວ່ຳຜູູ້ນັ້ນທີ່ຢູ່ໃນໂລກ 
4:5 ວິນຍຳນແນວໝູ່ນັ້ນເປັນຝ່ຳຍໂລກີ  ຈັ່ງຊັ້ນ ມັນຈັ່ງເວົ້ຳຕຳມແນວທີ່ໂລກນິຍົມ 
ແລູ້ວໂລກກ ຟັງມັນ 
4:6 ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍເປັນຝ່ຳຍພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳກ ຍອມຟັງເຮົຳ 
ແຕ່ຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍພຣະເຈົ້ຳກ ບໍ່ຍອມຟັງເຮົຳ ຈັ່ງຊີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງ
ຮູູ້ຈັກວິນຍຳນແຫ່ງຄວຳມຈິງ ກັບວິນຍຳນແຫ່ງຄວຳມບໍ່ຈິງ 
4:7 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ  ຂ ໃຫູ້ເຮົຳຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຍູ້ອນວ່ຳຄວຳມຮັກມຳຈຳກ
ພຣະເຈົ້ຳ ກັບຄູ່ຄົນທີ່ຮັກກ ໄດູ້ເກີດຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ກັບໄດູ້ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
4:8 ຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວຳມຮັກ ຜູູ້ນັ້ນບໍ່ໄດູ້ຮູູ້ຈັກພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳເປັນຄວຳມ
ຮັກ 
4:9 ໃນນີ້ເນຳະ ຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ປຳກົດຕໍ່ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ໂດຍກຳນ
ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ອົງດຽວຂອງເພິ່ນເຂົ້ຳມຳໃນໂລກ ເພື່ອພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຊິດ ຳລົງ
ຊີວິດໄດູ້ໂດຍທຳງ ພຣະບຸດ ນັ້ນ 
4:10 ໃນນີ້ເນຳະເປັນຄວຳມຮັກ ບໍ່ແມ່ນວ່ຳ ພວກເຮົຳຮັກພຣະເຈົ້ຳກ່ອນ ແຕ່ວ່ຳເພິ່ນ
ໄດູ້ຮັກຄົນເຮົຳກ່ອນ ກັບໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນລົງມຳ ເພື່ອເປັນຜູູ້ລະງັບ
ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
4:11 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ  ຄັ່ນພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຮັກພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງຊີ້ມຳແລູ້ວ ພວກ
ເຮົຳຄວນຊິຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນຄືກັນ 
4:12 ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້ຳເລີຍ ຄັ່ນພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
ພຣະເຈົ້ຳກ ໄດູ້ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົຳ ກັບຄວຳມຮັກຂອງເພິ່ນໄດູ້ເຖິງທີ່ສົມບູນ
ແບບຢູ່ໃນເຮົຳແລູ້ວ 



737  1 ໂຢຮັນ 
4:13 ໂດຍນີ້ເນຳະ ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງຮູູ້ວ່ຳເຮົຳດ ຳເນິນຢູ່ໃນເພິ່ນ ກັບເພິ່ນສະ-
ຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົຳ ຍູ້ອນວ່ຳ ເພິ່ນໄດູ້ໃຫູ້ ພຣະວິນຍຳນ ຂອງເພິ່ນມຳຢູ່ນ ຳເຮົຳ
ແລູ້ວ 
4:14 ແລູ້ວພວກເຮົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ເຫັນ ກັບເປັນພະຍຳນໄດູ້ວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ໄດູ້ໃຊູ້ ພຣະບຸດ ລົງມຳໃຫູ້ເປັນພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງໂລກແລູ້ວ 
4:15 ຜູູ້ໃດຍອມຮັບວ່ຳ  ພຣະເຢຊູ ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳກ ໄດູ້ສະ-
ຖິດຢູ່ໃນຄົນນັ້ນ ກັບຄົນນັ້ນສະຖິດຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ 
4:16 ແລູ້ວພວກເຮົຳຈັ່ງໄດູ້ຮູູ້ ກັບໄດູ້ເຊື່ອໂດຍທຳງຄວຳມຮັກທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມີຕໍ່
ພວກເຮົຳ ຄືພຣະເຈົ້ຳເປັນຄວຳມຮັກ ກັບຜູູ້ໃດທີ່ຢູ່ໃນຄວຳມຮັກກ ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຳ 
ກັບພຣະເຈົ້ຳກ ສະຖິດຢູ່ໃນຜູູ້ນັ້ນ 
4:17 ໃນນີ້ເນຳະ ຄວຳມຮັກຈັ່ງເຖິງທີ່ສົມບູນແບບໃນພວກເຮົຳແລູ້ວ ເພື່ອພວກເຮົຳ
ຊິມີຄວຳມກູ້ຳໃນມື້ພິພຳກສຳທີ່ຊິມຳນັ້ນ  ຍູ້ອນວ່ຳ ເພິ່ນເປັນຈັ່ງໃດ ພວກເຮົຳກ 
ເປັນຈັ່ງຊັ້ນຢູ່ໃນໂລກນີ້ 
4:18 ໃນຄວຳມຮັກນັ້ນບໍ່ມີຄວຳມຢູ້ຳນເລີຍ  ຍູ້ອນວ່ຳ ຄວຳມຮັກທີ່ສົມບູນແບບນັ້ນ 
ໄດູ້ຂັບໄລ່ຄວຳມຢູ້ຳນອອກໄປແລູ້ວ  ດູ້ວຍວ່ຳຄວຳມຢູ້ຳນເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວຳມທຸກ
ໃນໃຈ ຄືຜູູ້ມີຄວຳມຢູ້ຳນກ ຍັງບໍ່ທັນເຖິງທີ່ສົມບູນແບບໃນຄວຳມຮັກ 
4:19 ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ຮັກພຣະເຈົ້ຳ ກ ຍູ້ອນເພິ່ນໄດູ້ຮັກພວກເຮົຳກ່ອນ 
4:20 ຄັ່ນຜູູ້ໃດວ່ຳ  “ຂູ້ອຍຮັກພຣະເຈົ້າ”  ແຕ່ຍັງຊັງພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕ ຜູູ້ນັ້ນກ ເປັນຄົນ
ເວົ້ຳຕົວະ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຮັກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕຜູູ້ທີ່ເຫັນໄດູ້ ເຂົຳຊິຮັກພຣະເຈົ້ຳ
ໄດູ້ຈັ່ງໃດຜູູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ 
4:21 ແລູ້ວນີ້ກ ເປັນຄ ຳສັ່ງທີ່ພວກເຮົຳມີມຳຈຳກເພິ່ນ  ຄື ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້ຳນັ້ນ 
ຄວນຊິຮັກພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕນ ຳ 

1 ໂຢຮັນ ບົດທີ 5 
5:1 ຜູູ້ໃດທີ່ເຊື່ອວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ນັ້ນກ ໄດູ້ເກີດໃໝຈ່ຳກພຣະເຈົ້ຳ  
ກັບວ່ຳ ຄູ່ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ໃຫູ້ກຳນເກີດໃໝນ່ັ້ນ ກ ຮກັພີ່ນູ້ອງຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນ
ເກີດໃໝຈ່ຳກເພິ່ນນ ຳ 
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5:2 ໂດຍນີ້ເອງ ພວກເຮົຳຈັ່ງຮູູ້ກັນວ່ຳ ເຮົຳຮັກພີ່ນູ້ອງຜູູ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເຫດ
ວ່ຳພວກເຮົຳຮັກພຣະເຈົ້ຳ ກັບຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນ 
5:3 ອັນນີ້ຄືຄວຳມຮັກຂອງພວກເຮົຳຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ທີ່ວ່ຳພວກເຮົຳຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງ
ເພິ່ນ ຊຶ່ງກຳນຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນນັ້ນ ກ ບໍ່ໄດູ້ເປັນແນວຍຳກອີຫຍັງ 
5:4 ດູ້ວຍວ່ຳ ຜູູ້ໃດທີ່ເກີດຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ມີໄຊຕໍ່ໂລກແລູ້ວ ກັບນີ້ເນຳະເປັນເຄດ-
ລັບແຫ່ງກຳນພິຊິດຊຶ່ງໃຫູ້ມີໄຊຕໍ່ໂລກ ຄືຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກເຮົຳ 
5:5 ແມ່ນໃຜເປັນຜູູ້ມີໄຊຕໍ່ໂລກ ນອກຈຳກຜູູ້ທີ່ເຊື່ອວຳງໃຈວ່ຳ ພຣະເຢຊູ ເປັນ 
ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳນັ້ນເອງ 
5:6 ນີ້ເນຳະ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ມຳດູ້ວຍນໍ້ຳກັບດູ້ວຍພຣະໂລຫິດ ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ບໍ່
ແມ່ນດູ້ວຍນໍ້ຳຢ່ຳງດຽວ ແຕ່ດູ້ວຍນໍ້ຳກັບພຣະໂລຫິດ ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ໄດູ້ເປັນ
ພະຍຳນ ຊຶ່ງເປັນ ພຣະວິນຍຳນ ແຫ່ງຄວຳມຈິງ 
5:7 ຍູ້ອນມີພະຍຳນຢູ່ສຳມພະຍຳນໃນສະຫວັນ ຄືອົງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ອົງ ພຣະ-
ຄ ຳ  ກັບອົງ ພຣະວິນຍຳນ  ແລູ້ວພະຍຳນທັງສຳມນີ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ 
5:8 ແລູ້ວກ ມີພະຍຳນຢູ່ສຳມພະຍຳນໃນໂລກນີ້ ຄື ພຣະວິນຍຳນ  ກັບນໍ້ຳ ກັບພຣະ-
ໂລຫິດ ກັບພະຍຳນທັງສຳມນີ້ສອດຄູ້ອງກັນ 
5:9 ຄັ່ນພວກເຮົຳຍອມຮັບຄ ຳພະຍຳນຫັກຖຳນຂອງຄົນ ພະຍຳນຫັກຖຳນຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳກ ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ຳ ແລູ້ວນີ້ຄືພະຍຳນຫັກຖຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດູ້
ເປັນພະຍຳນເຖິງ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ 
5:10 ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອໃນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ມີຄ ຳພະຍຳນຢູ່ໃນໂຕເອງ ຜູູ້ທີ່ບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອພຣະເຈົ້ຳກ ຫຳວ່ຳເພິ່ນເປັນຜູູ້ເວົ້ຳຕົວະ ຍູ້ອນເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຊື່ອພະຍຳນຫັກຖຳນ
ທີ່ພຣະເຈົ້ຳໃຫູ້ເຖິງ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ 
5:11 ກັບພະຍຳນຫັກຖຳນນັ້ນຄືເປັນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດປະທຳນຊີວິດອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ຊຶ່ງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດນີ້ ມີ
ຢູ່ໃນ ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ 
5:12 ຜູູ້ທີ່ມີ ພຣະບຸດ ໄດູ້ມີຊີວິດ ແຕ່ຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳກ ບໍ່ມີຊີວິດ 
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5:13 ຂໍ້ຄວຳມແນວໝູ່ນີ້ ຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນມຳຍັງພວກເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນຳມຂອງ 
ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິຮູູ້ວ່ຳມີຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
ແລູ້ວເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິດ ຳລົງໃນຄວຳມເຊື່ອຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະ-
ບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
5:14 ອັນນີ້ຄືຄວຳມໝັ້ນໃຈທີ່ພວກເຮົຳມີຕໍ່ເພິ່ນ ຄືຄັ່ນເຮົຳຂ ແນວໜຶ່ງແນວໃດຕຳມ
ພຣະປະສົງຂອງເພິ່ນ ເພິ່ນກ ຊິຟັງເຮົຳ 
5:15 ກັບຄັ່ນພວກເຮົຳຮູູ້ວ່ຳເພິ່ນໄດູ້ຮັບຟັງເຮົຳ ແນວໃດທີ່ເຮົຳຂ ນັ້ນ ເຮົຳຮູູ້ໄດູ້ວ່ຳ 
ເຮົຳຊິຮັບຕຳມທີ່ເຮົຳຂ ນ ຳເພິ່ນ 
5:16 ຄັ່ນຜູູ້ໃດເຫັນພີ່ນູ້ອງຂອງໂຕເຮັດບຳບແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນບຳບແນວທີ່
ບໍ່ເຖິງແກ່ຕຳຍ ເຂົຳຊິຂ ກັບພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວເພິ່ນຊິໃຫູ້ຊີວິດ ເພື່ອຜູູ້ຄົນທີ່ເຮັດບຳບ
ແນວທີ່ບໍ່ເຖິງແກ່ຕຳຍ ແຕ່ວ່ຳ ມບີຳບແນວທີ່ເຖິງແກ່ຕຳຍໄດູ້  ຊຶ່ງຂູ້ອຍບໍ່ແນະນ ຳ
ໃຫູ້ອະທຖິຳນເພື່ອເລື່ອງນັ້ນ 
5:17 ຄູ່ແນວທີ່ບໍ່ເປັນຄວຳມຊອບທ ຳກ ເປັນບຳບ ແລູ້ວບຳບແນວທີ່ບໍ່ເຖິງແກ່ຕຳຍກ 
ມີ 
5:18 ພວກເຮົຳຮູູ້ວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ເກີດຈຳກພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດບຳບ ໂດຍວ່ຳຄົນທີ່ເກີດຈຳກ
ພຣະເຈົ້ຳຄອຍຖູ້ຳຮັກສຳໂຕເອງ ແລູ້ວ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍບໍ່ແຕະຕູ້ອງເຂົຳເລີຍ 
5:19 ພວກເຮົຳກ ຮູູ້ກັນວ່ຳ ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ໂລກທັງໝົດຕົກຢູ່ໃຕູ້ອ ຳນຳດ
ຂອງ ພະຍຳມຳນ ຮູ້ຳຍນັ້ນ 
5:20 ແລູ້ວພວກເຮົຳຮູູ້ກັນວ່ຳ  ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳມຳແລູ້ວ ແລູ້ວໄດູ້ປະທຳນ
ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃຫູ້ພວກເຮົຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ຮູູ້ຈັກເພິ່ນຜູູ້ທ່ຽງແທູ້  ກັບວ່ຳພວກ
ເຮົຳຢູ່ໃນເພິ່ນຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ນັ້ນແລູ້ວ ຄືຢູ່ໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ພຣະບຸດ ຂອງເພິ່ນ ນີ້
ເນຳະ ເປັນພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ທ່ຽງແທູ້ ກັບເປັນແຫລ່ງຊີວິດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
5:21 ລູກນູ້ອຍໆ ເອີຍ  ໃຫູ້ຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ຈຳກຮູບເຄົຳລົບເດີ້ ອຳເມນ 
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2 ໂຢຮັນ 
1 ຈຳກຂູ້ອຍ ຜູູ້ເປັນອຳວໂຸສເບິ່ງແຍງພີນູ້ອງ ຮຽນ ມຳຍັງສະຕີທີ່ຊົງເລືອກໄວູ້ ກັບ
ລູກໆ ຂອງນຳງ ຜູູ້ທີ່ຂູ້ອຍຮກັແພງໃນຄວຳມຈິງ ແລູ້ວບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂູ້ອຍເທົຳນັ້ນ ແຕ່
ໝົດຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຮູູ້ຈັກຄວຳມຈິງນ ຳ 
2 ຍູ້ອນເຫັນແກ່ຄວຳມຈິງ ທີ່ຢູ່ໃນພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ກັບໄດູ້ດ ຳລົງຢູ່ນ ຳພວກເຮົຳ
ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
3 ຂ ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນ ຄວຳມເມດຕຳ ກັບສັນຕິພຳບຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ກັບ
ຈຳກ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເປັນ ພຣະບຸດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳ ໂດຍ
ໃນຄວຳມຈິງກັບໃນຄວຳມຮັກ 
4 ຂູ້ອຍຊື່ນຊົມຢິນດີເປັນຢ່ຳງຍິ່ງທີ່ໄດູ້ເຫັນລູກໆ ຂອງເຈົ້ຳດ ຳເນິນໃນຄວຳມຈິງ 
ຕຳມທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ຮັບຄ ຳສັ່ງຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ 
5 ແລູ້ວສະຕີເອີຍ ບັດນີ້ຂູ້ອຍຂ ວິ່ງວອນເຈົ້ຳ ບໍ່ແມ່ນວ່ຳຂູ້ອຍຂຽນຄ ຳສັ່ງໃໝໃ່ຫູ້ເຈົ້ຳ 
ແຕ່ເປັນຄ ຳສັ່ງຕົ້ນສະບັບ ທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ມີມຳແລູ້ວຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດ ນັ້ນກ ຄື ໃຫູ້
ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ 
6 ກັບຄວຳມຮັກນັ້ນກ ເປັນແນວນີ້ ຄືພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຄວນຊິດ ຳເນິນຕຳມຄ ຳສັ່ງ
ຂອງເພິ່ນ ນີ້ກ ເປັນຄ ຳສັ່ງນັ້ນຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຍິນມຳຕັ້ງແຕ່ທ ຳອິດ ທີ່ພວກເຈົ້ຳ
ຄວນຊິດ ຳເນິນຕຳມ 
7 ຍູ້ອນວ່ຳ ມຄົີນລໍ້ລວງຫລຳຍຄົນໄດູ້ອອກໄປໃນໂລກແລູ້ວ  ພວກນີ້ບໍ່ຍອມຮັບວ່ຳ
 ພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດູ້ມຳໃນສະພຳບເປັນຄົນມີເນື້ອໜັງ  ພວກນັ້ນເນຳະ ເປັນຜູູ້ລໍ້-
ລວງ ກັບເປັນຝ່ຳຍປະຕິປັກຕໍ່ ພຣະຄຣິດ  
8 ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳລະວັງໂຕໃຫູ້ດີເດີ້ ເພື່ອບ ຳເໜັດຂອງແນວທີ່ຊິໄດູ້ນັ້ນ ຊິບໍ່ໄດູ້ສູນ-
ເສຍໄປ ແຕ່ຊິໄດູ້ຮັບຢ່ຳງເຕັມທີ່ ແນວທີ່ພວກເຮົຳໄດູ້ມຳແລູ້ວນັ້ນ 
9 ຜູູ້ໃດລະເມີດໄປ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ດ ຳເນິນຢູ່ໃນຫລັກກຳນສອນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ນັ້ນ
ກ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້ຳ ແຕ່ຜູູ້ໃດທີ່ດ ຳເນິນຢູ່ໃນຫລັກກຳນສອນຂອງ ພຣະຄຣິດ  ຜູູ້ນັ້ນກ ມີ
ທັງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ ພູ້ອມທັງ ພຣະບຸດ ນ ຳ 
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10 ຄັ່ນມີຜູູ້ໃດມຳຫຳພວກເຈົ້ຳ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ມຳດູ້ວຍຫລັກກຳນສອນນີ້ ຢ່ຳຕູ້ອນຮັບເຂົຳ
ໄວູ້ໃນເຮືອນເດີ້ ກັບຢ່ຳທັກທຳຍອວຍພອນເຂົຳເລີຍເດີ້ 
11 ຍູ້ອນວ່ຳ ຜູູ້ທີ່ທັກທຳຍອວຍພອນເຂົຳ ໄດູ້ເຂົ້ຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນເຮັດອັນຊົ່ວ
ຂອງເຂົຳນັ້ນ 
12 ຂູ້ອຍກ ຍັງມີຂໍ້ຄວຳມອີກຫລຳຍຂໍ້ທີ່ຊິຂຽນມຳຍັງເຈົ້ຳ ແຕ່ບໍ່ຢຳກຂຽນດູ້ວຍເຈູ້ຍ
ກັບນໍ້ຳໝຶກ  ຄື ຂູ້ອຍຫວັງໃຈວ່ຳຊິມຳຫຳເຈົ້ຳຊຸມກັນຕໍ່ໜູ້ຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ມີ
ຄວຳມປີຕິຍິນດີນ ຳກັນຢ່ຳງເຕັມປ່ຽມ 
13 ພວກພີ່ນູ້ອງທີ່ເປັນລູກໆ ຂອງສະຕີຜູູ້ເປັນພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ ທີ່ຊົງເລືອກໄວູ້ ຝຳກ
ຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງເຈົ້ຳ ອຳເມນ 

3 ໂຢຮັນ 
1 ຈຳກຂູ້ອຍ ຜູູ້ເປັນຜູູ້ເບິ່ງແຍງ ຮຽນ ມຳຍັງ ນຳຍ ຄຳໂຢ  ຜູູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂູ້ອຍ
ໃນຄວຳມຈິງ 
2 ຜູູ້ທີ່ຮັກໃນພຣະເຈົ້ຳເອີຍ ຂູ້ອຍຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ເຈົ້ຳຈະເລີນໃນຄູ່ຢ່ຳງ ກັບມີສຸກຂະ-
ພຳບດີ ຄືກັນກັບທີ່ຈິດວິນຍຳນຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ຈະເລີນຢູ່ 
3 ຄື ຂູ້ອຍຊື່ນຊົມຢິນດີຫລຳຍ ບັດພວກພີ່ນູ້ອງໄດູ້ມຳເປັນພະຍຳນ ບອກຂູ້ອຍເຖິງ
ຄວຳມຈິງທີ່ຢູ່ໃນໂຕເຈົ້ຳ ຄືກັນກັບທີ່ເຈົ້ຳດ ຳເນິນຊີວິດຕຳມຄວຳມຈິງນັ້ນ 
4 ຄື ຂູ້ອຍບໍ່ມີຄວຳມຍິນດີຫລຳຍກວ່ຳນີ້  ທີ່ໄດູ້ຍິນວ່ຳ ລູກທັງຫລຳຍຂອງຂູ້ອຍດ ຳ-
ເນິນຢູ່ໃນຄວຳມຈິງ 
5 ເຈົ້ຳຜູູ້ທີ່ຮັກເອີຍ ອີຫຍັງແໜ່ທີ່ເຈົ້ຳເຮັດເພື່ອພີ່ນູ້ອງ ກັບເພື່ອຄົນແປກຖິ່ນນ ຳ ຈັ່ງ
ຂ ໃຫູ້ເຈົ້ຳເຮັດດູ້ວຍຄວຳມຈົ່ງຮັກພັກດີ 
6 ຊຶ່ງເຂົຳພວກນັ້ນໄດູ້ເປັນພະຍຳນ ຕໍ່ໜູ້ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ທຳງນີ້ ເຖິງຄວຳມຮັກຂອງ
ເຈົ້ຳຕໍ່ເຂົຳ ແລູ້ວຄັ່ນເຈົ້ຳຊ່ອຍຈັດສົ່ງພວກເຂົຳໃນກຳນເດິນທຳງຕໍ່ອີກ ຕຳມແບບ
ຢ່ຳງອັນສົມຄວນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ມັນກ ຊິເປັນກຳນດີໃຫູ້ເຈົ້ຳ 
7 ຍູ້ອນວ່ຳ ເຂົຳພວກນັ້ນໄດູ້ອອກໄປ ເພື່ອພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນ
ຊ່ອຍເຫລືອຈັກແນວຈຳກພວກຕ່ຳງຊຳດເລີຍ 
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8 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົຳຄວນຕູ້ອນຮັບເຂົຳ ເພື່ອພວກເຮົຳຊິໄດູ້ເປັນຜູູ້ຮ່ວມງຳນໃນເລື່ອງ
ຄວຳມຈິງ 
9 ແລູ້ວຂູ້ອຍໄດູ້ຂຽນເຖິງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທຳງພູ່ນ ແຕ່ ນຳຍ ດີໂອເທເຟ  ຜູູ້ຢຳກເປັນ
ໃຫຍເ່ປັນໂຕໃນໝູ່ພວກເຂົຳ ບໍ່ຍອມຮັບພວກເຮົຳໄວູ້ 
10 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນຂູ້ອຍມຳ ຂູ້ອຍຊິຈ ຳກຳນເຮັດຕ່ຳງໆ ຂອງ ດີໂອເທເຟ ໄວູ້  ຄືແນວທີ່
ເຂົຳໄດູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນພວກເຮົຳດູ້ວຍຄ ຳກ່ຳວຮູ້ຳຍທຳສີ ກັບເຂົຳຍັງບໍ່ພ ໃຈສໍ່ຳນັ້ນ  ເຂົຳກ 
ຍັງບໍ່ຍອມຮັບພີ່ນູ້ອງຂອງພວກເຮົຳ  ແລູ້ວກ ຍັງກີດກັນຫູ້ຳມໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ຄົນທີ່ຢຳກຊິ
ຮັບພວກເຂົຳ ເຖິງໄລ່ອອກຈຳກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອເລີຍຊໍ້ຳ 
11 ເຈົ້ຳຜູູ້ຮັກໃນພຣະເຈົ້ຳເອີຍ ຢ່ຳຕຳມແບບແນວຊົ່ວເດີ້ ແຕ່ໃຫູ້ເອົຳແບບແນວທີ່ດີ 
ຜູູ້ທີ່ເຮັດດີກ ມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ທີ່ເຮັດຊົ່ວກ ບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້ຳ 
12 ສ່ວນ ນຳຍ ເດເມທີໂອ ນັ້ນ ໄດູ້ຮັບຄ ຳພະຍຳນດີຈຳກໝົດຄູ່ຄົນ ກັບຄວຳມຈິງກ 
ເປັນພະຍຳນຢູ່ໃນໂຕຂອງ ລຳວ ເອງຢູ່ແລູ້ວ  ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຮູູ້ກັນວ່ຳ ຄ ຳພະຍຳນ
ຂອງພວກເຮົຳເປັນຄວຳມຈິງນ ຳ 
13 ຂູ້ອຍມີຫລຳຍເລື່ອງທີ່ຊິຂຽນ ແຕ່ບໍ່ຢຳກຂຽນມຳຍັງເຈົ້ຳດູ້ວຍນໍ້ຳໝຶກກັບປຳກ
ກຳ 
14 ແຕ່ຂູ້ອຍຫວັງວ່ຳຊິໄດູ້ຮບັພວກເຈົ້ຳໃນໄວໆ ນີ້  ກັບຊິໄດູ້ຊຸມກັນໜູ້ຳຕໍ່ໜູ້ຳ ຂ 
ສັນຕິພຳບດ ຳລົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳ ໝູ່ພວກຂອງເຮົຳຢູ່ທຳງນີ້ກ ຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດ
ມຳຍັງເຈົ້ຳ ຊ່ອຍຝຳກຄວຳມຄຶດຮອດມຳຍັງໝູ່ພວກແໜ່ ຕຳມຊື່ແຕ່ລະຄົນເດີ້ 

ຢູດາ 
1 ຈຳກ  ຢູດຳ  ຜູູ້ເປັນຂູ້ຳຮັບໃຊູ້ຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກັບເປັນນູ້ອງຊຳຍຂອງ ຢຳ-
ໂກໂບ   ຮຽນ ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ໄດູ້ເອີ້ນໄດູ້ເຊີນມຳ ໄດູ້ຊ ຳລະລຳງ
ຕັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດ  ຊຶ່ງໄດູ້ຄຸູ້ມຄອງຮັກສຳໂດຍໃນ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
2 ຂ ຄວຳມເມດຕຳ ສັນຕິພຳບ ກັບຄວຳມຮັກເພີ່ມທະວຫີລຳຍຂຶ້ນຕໍ່ພວກເຈົ້ຳເຖີດ 
3 ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກທັງຫລຳຍເອີຍ ຕອນທີ່ຂູ້ອຍພະຍຳຍຳມຂຽນມຳຍັງພວກເຈົ້ຳໃນ
ເລື່ອງຄວຳມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົຳນີ້  ຂູ້ອຍຈັ່ງເຫັນວ່ຳຈ ຳເປັນທີ່ຊິຕູ້ອງຂຽນມຳ
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ຂ ຮູ້ອງວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຄວນໃສ່ໃຈໃນກຳນຕໍ່ສູູ້ເພື່ອຄວຳມເຊື່ອ ຊຶ່ງໄດູ້ຮັບກຳນມອບ
ໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍມຳແລູ້ວ 
4 ຍູ້ອນວ່ຳ ມຜູີູ້ລຳງຄົນໄດູ້ແອບລີ້ເຂົ້ຳມຳຢ່ຳງບໍ່ຮູູ້ເມື່ອໂຕ ຊຶ່ງແມ່ນພວກນີ້ທີ່ມັນ
ຖືກໝຳຍໄວູ້ແຕ່ດົນນຳນວ່ຳ ຊິຕູ້ອງຖືກກຳນພິພຳກສຳລົງໂທດຈັ່ງຊີ້ ເປັນຄົນອະ-
ທ ຳ ທີ່ໄດູ້ບິດເບືອນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ໃຫູ້ກຳຍເປັນກຳນຊົ່ວຊູ້ຳລຳ-
ມົກ ກັບປະຕິເສດອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເປັນພຣະເຈົ້ຳແຕ່ຜູູ້ດຽວ  ກັບປະຕິເສດອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳນ ຳ 
5 ຂູ້ອຍຢຳກເຕືອນຄວຳມຈ ຳໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳ ເຖິງແມ່ນວ່ຳພວກເຈົ້ຳເຄີຍຮູູ້ເລື່ອງນີ້ມຳ
ແລູ້ວ  ຄື ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳໄດູ້ໂຜດຊ່ອຍຄົນຂອງເພິ່ນໃຫູ້ລອດຈຳກດິນແດນ 
ເອຢິບ ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ຢູ່ມຳເພິ່ນກ ໄດູ້ທ ຳລຳຍຄົນພວກນັ້ນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອ 
6 ແລູ້ວຝ່ຳຍໝູ່ເທວະທູດນັ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຮັກສຳສະພຳບບ ລິສຸດອັນຕົ້ນສະບັບຂອງເຂົຳ 
ແຕ່ໄດູ້ປະຖິ້ມຖຳນະເດີມຂອງເຂົຳນັ້ນ  ເພິ່ນໄດູ້ຈອງຈ ຳພວກເຂົຳໄວູ້ດູ້ວຍໂສູ້ຕະ-
ຫລອດອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ຂັງໄວູ້ໃນໝູ້ອງມືດຈົນກວ່ຳຊິຮອດກຳນພິພຳກ-
ສຳໃນມື້ສ ຳຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍນ່ັ້ນ 
7 ແລູ້ວແມ່ນແຕ່ເມືອງ ໂສໂດມ  ເມືອງ ໂກໂມຣຳ  ກັບເມືອງຕ່ຳງໆ ທີ່ຢູ່ລູ້ອມຮອບ 
ທີ່ໄດູ້ລ່ວງໄປໃນກຳນມົວເມົຳຮ່ວມເພດໃນກຳມະລຳຄະຕັນຫຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຕັ້ງ
ໄວູ້ເປັນໂຕຢ່ຳງຂອງກຳນທີ່ຊິຕູ້ອງໄດູ້ຮັບໂທດອັນຮູ້ຳຍແຮງໃນໄຟອັນຕະ-
ຫລອດໄປເປັນນິດ 
8 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ພວກຄົນເພີ້ຝັນແຕ່ເລື່ອງສົກກະປົກນັ້ນ ຄົນແນວນີ້ເປັນ
ມົນທິນທັງໂຕ ດູໝິ່ນຜູູ້ມີອ ຳນຳດ ກັບເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍຕໍ່ຜູູ້ມີບັນດຳສັກ 
9 ແມ່ນແຕ່ ມີກຳເອນ  ຜູູ້ເປັນເທວະທູດສູງສຸດນັ້ນ ຕອນ ລຳວ ຂັດແຍູ້ງກັນກັບ ພະ-
ຍຳມຳນ ເລື່ອງສົບຂອງ ໂມເຊ   ລຳວ ເອງກ ຍັງບໍ່ກ່ຳທີ່ຊິວ່ຳກ່ຳວ ພະຍຳມຳນ ເລີຍ 
ແຕ່ພຽງບອກມັນວ່ຳ  “ໃຫູ້ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າວ່າກ່າວເຈົ້າເຖີດ” 
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10 ແຕ່ວ່ຳຄົນພວກນີ້ໄດູ້ເວົ້ຳໃສ່ຮູ້ຳຍເຖິງແນວໃດໆ ທີ່ເຂົຳບໍ່ຮູູ້ ເວົ້ຳຢ່ຳງຮູູ້ເທົ່ຳບໍ່
ເຖິງກຳນ ຈັ່ງເວົ້ຳຕຳມຄວຳມໂງ່ໂດຍສັນຊຳດຍຳນຂອງໂຕເອງ ຄສັືດເດຍລະ-
ສຳນທີ່ບໍ່ມີຄວຳມຄຶດ ເຂົຳຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ໂຕເອງເສື່ອມຊຳມລົງໄປດູ້ວຍກຳນທີ່ເຂົຳ
ເອງໄດູ້ເວົ້ຳນັ້ນ 
11 ຈິບຫຳຍແລູ້ວ ພວກນີ້  ຍູ້ອນເຂົຳໄປນ ຳທຳງຂອງທູ້ຳວ ກຳອິນ ນັ້ນເອງ ກັບໄດູ້
ຮວມກັນແຕ່ແລ່ນໄປຕຳມທຳງຜິດພຳດຂອງ  ບຳລຳອັມ  ຍູ້ອນຂີ້ໂລບເຫັນແກ່ໄດູ້  
ແລູ້ວຈັ່ງພິນຳດໄປໃນທຳງກະບົດຂອງ ໂກຣຳ  
12 ຄົນພວກນີ້ເປັນແປູ້ວເປັນຈຸດດ່ຳງໃນງຳນກິນລູ້ຽງສຳມັກຄີຂອງພວກເຈົ້ຳ ບັດ
ຍຳມເຂົຳຮ່ວມກັນກັບພວກເຈົ້ຳນັ້ນ ກ ບໍ່ມີກຳນເກງໃຈເລີຍ ສົນໃຈແຕ່ໂຕເອງ  
ພວກນີ້ຄືເມກບໍ່ມີຝົນ ຖືກພັດໄປພັດມຳ ຕຳມກະແສລົມ ຄືກົກໄມູ້ທີ່ບໍ່ອອກຜົນໃນ
ຍຳມເກັບກ່ຽວ ຕຳຍແລູ້ວຕຳຍອີກ ຖືກຫລົກອອກມຳທັງຮຳກ 
13 ຄືຄື້ນທະເລທີ່ຊັດໄປຊັດມຳຢ່ຳງຮຸນແຮງ ເກີດເປັນຟອງຂຶ້ນມຳໃນກຳນລະອຳຍ
ຂອງເຂົຳເອງ ເຂົຳຄືດຳວທີ່ຫລົງທຳງ ຊຶ່ງມີແຕ່ແດນມືດຈອງໄວູ້ສ ຳລັບເຂົຳຢູ່ຕະ-
ຫລອດກຳນເລີຍ 
14 ແລູ້ວ ສ່ວນທູ້ຳວ ເອໂນກ ໃນສະໄໝກ່ອນ ຍຳມລູກຫລຳນຄົນທີ່ເຈັດນັບແຕ່ພໍ່ 
ອຳດັມ ມຳ ກ ໄດູ້ພະຍຳກອນເຖິງຄົນພວກນີ້ນ ຳ ວ່ຳ  “ນີ້ແຫລະ ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊິໄດູ້ລົງມາພູ້ອມຄົນບ ລິສ ດຂອງເພິ່ນເປັນສິບໆ ໝື່ນ 
15  ມຳເພື່ອພິພຳກສຳລົງໂທດຄົນທັງປວງ ໃຫູ້ພວກຄົນຊົ່ວທີ່ບໍ່ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ 
ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່ຳງພວກພີ່ນູ້ອງ ໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ເມື່ອໂຕໃນແນວຊົ່ວທີ່ເຂົຳເຮັດໃນທຳງ
ບໍ່ເປັນທ ຳຂອງເຂົຳ ພູ້ອມທັງກຳນຫຍຳບຄຳຍທັງໝົດທີ່ພວກຄົນບຳບຊົ່ວໄດູ້ເວົ້ຳ
ໃນກຳນລົບຫລູ່ພຣະເຈົ້ຳ” 
16 ຄົນພວກນີ້ເປັນແຕ່ຄົນຈົ່ມ ຄົນດ່ຳ ດ ຳເນິນຕຳມທຳງຕັນຫຳແຫ່ງເພດຂອງໂຕ
ເອງ ປຳກຂອງເຂົຳມີແຕ່ອວດອູ້ຳງໃຫຍໂ່ຕໃນແນວຕ່ຳງໆ ປະຈົບປະແຈງເວົ້ຳດີ
ໃຫູ້ຜູູ້ອື່ນເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງ 
17 ແຕ່ວ່ຳ ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ  ໃຫູ້ຈ ຳພິຈຳລະນຳຖູ້ອຍຄ ຳທີ່ພວກທູດພິເສດຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳມຳກ່ອນນັ້ນເດີ້ 
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18 ທີ່ວ່ຳ ພວກເຂົຳໄດູ້ບອກພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃນຍຸກສຸດທູ້ຳຍທີ່ຊິມຳ ຊິມີຄົນເຍຳະເຍີ້ຍ
ເກີດຂຶ້ນ ເຂົຳເປັນຄົນທີ່ດ ຳເນິນຕຳມຕັນຫຳອັນຊົ່ວຂອງໂຕເອງ 
19 ຄົນພວກນີ້ຄືປະເພດທີ່ມັກເຮັດຕຳມໂລກີລັກສະນະ ກໍ່ກຳນແຕກແຍກກັນ 
ຍູ້ອນບໍ່ມີ ພຣະວິນຍຳນ ຢູ່ໃນໂຕເຂົຳເລີຍ 
20 ແຕ່ພີ່ນູ້ອງທີ່ຮັກເອີຍ ພວກເຈົ້ຳຄວນຊິເສີມສູ້ຳງໂຕເອງຂຶ້ນໃນຄວຳມເຊື່ອອັນ
ບ ລິສຸດຍິ່ງຂອງພວກເຈົ້ຳ ຈັ່ງອະທຖິຳນເວົ້ຳນ ຳພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍອຳໄສ ພຣະວິນ-
ຍຳນ  
21 ແຕ່ຝ່ຳຍພວກເຈົ້ຳ ໃຫູ້ຮັກສຳໂຕເອງໄວູ້ໃນຄວຳມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ໃນຂະ-
ນະທີ່ຖູ້ຳຮັບຄວຳມເມດຕຳຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ເຖິງຊີວິດອັນ-
ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 
22 ແລູ້ວໃຫູ້ສະແດງຄວຳມເມດຕຳໃຫູ້ຜູູ້ລຳງຄົນເດີ້ ໂດຍອຳໄສກຳນພິຈຳລະນຳ
ແຕ່ລະຄົນ 
23 ແລະຊ່ອຍໃຫູ້ຄົນອື່ນລອດພົ້ນໂດຍຄວຳມເຄົຳລົບ ຄືລຳກໂຕເຂົຳອອກຈຳກໄຟ 
ຈັ່ງຊັງແມ່ນແຕ່ເສື້ອຜູ້ຳທີ່ເປື້ອນເປັນມົນທິນດູ້ວຍເນື້ອໜັງຂອງເຂົຳ 
24 ບັດນີ້ ແດ່ເພິ່ນຜູູ້ສຳມຳດຄຸູ້ມຄອງຮັກສຳພວກເຈົ້ຳໄວູ້ ບໍ່ໃຫູ້ສະດຸດລົ້ມລົງເລີຍ 
ແລູ້ວສຳມຳດມອບພວກເຈົ້ຳໄວູ້ຢ່ຳງດີພູ້ອມ ດູ້ວຍຄວຳມປີຕິຍິນດີຢ່ຳງເຫລືອລົ້ນ
ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີ 
25 ຂ ສະຫງ່ຳລຳສີ ພຣະບຳລະມີ ກຳນຄອບຄອງ ກັບ ລິດທຳນຸພຳບ ມີແດ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ໂຜດຂອງພວກເຮົຳ ຜູູ້ປະກອບດູ້ວຍພຣະປັນຍຳອັນກະຈັກກະຈຳຍ
ແຕ່ຜູູ້ດຽວ ໃນປະຈຸບັນ ພູ້ອມທັງຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ 

ພຣະນິມິດ 
ພຣະນິມິດ ບົດທີ 1 

1:1 ກຳນເປີດເຜີຍເລື່ອງຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ຊຶ່ງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມອບໃຫູ້ເພິ່ນ ເພື່ອ
ຊີ້ແຈງໃຫູ້ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທັງຫລຳຍຂອງເພິ່ນ ໃຫູ້ຮູູ້ເຖິງເຫດກຳນທີ່ຊິຕູ້ອງເປັນໄປ
ໃນຍຳມບໍ່ດົນນຳນ ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ໃຊູ້ເທວະທູດຂອງເພິ່ນໃຫູ້ໄປບົ່ງບອກ ໂຢຮັນ  ຜູູ້
ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ 
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1:2 ຊຶ່ງ ໂຢຮັນ ເປັນພະຍຳນຫັກຖຳນເຖິງ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເຖິງຄ ຳພະ-
ຍຳນຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ   ເຖິງເຫດກຳນໝົດຄູ່ແນວທີ່ ລຳວ ໄດູ້ເຫັນມຳນັ້ນ 
1:3 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ອ່ຳນຄ ຳພະຍຳກອນແນວໝູນ່ີ້ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຮ່ວມກັບຜູູ້ຄົນທີ່ຮັບ
ຟັງກ ໄດູ້ພົນເປັນສຸກນ ຳ ກັບຮັກສຳຂໍ້ຄວຳມທີ່ຂຽນໄວູ້ໃນນີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຍຳມນັ້ນໃກູ້ຊິ
ມຳຮອດແລູ້ວ 
1:4 ຈຳກ ໂຢຮັນ  ຮຽນມຳຍັງກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງເຈັດກຸ່ມ ຊຶ່ງຢູ່ແຖວ ເອເຊຍ  ຂ ໃຫູ້ພຣະ-
ກະລຸນຳທິຄຸນ ພູ້ອມທັງຄວຳມສະຫງົບສຸກຈຳກເພິ່ນ ຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນສະໄໝນີ້ ກັບ
ໃນສະໄໝກ່ອນ ກັບໃນອະນຳຄົດທຳງໜູ້ຳທີ່ຊິມຳເຖິງ ກັບຈຳກວິນຍຳນທັງເຈັດ
ອົງຊຶ່ງຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງຂອງເພິ່ນ ດ ຳລົງຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳເຖີດ 
1:5 ກັບຈຳກ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູູ້ເພິ່ນເປັນພະຍຳນສັດຊື່ພັກດີ ກັບເປັນຜູູ້ທ ຳອິດທີ່
ເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍ ກັບເປັນປະລະບຽງ ຜູູ້ຄອບຄອງເໜືອກະສັດທັງມວນໃນ
ໂລກ  ແດ່ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ຮັກພວກເຮົຳ ກັບໄດູ້ຊ ຳລະລຳງບຳບຂອງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ
ໃຫູ້ໝົດໄປໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ 
1:6 ກັບໄດູ້ຕັ້ງພວກເຮົຳທັງຫລຳຍໄວູ້ໃຫູ້ເປັນລຳຊະອຳນຳຈັກປະໂລຫິດແດ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເພິ່ນ ຂ ສະຫງ່ຳລຳສີກັບລິດທຳນຸພຳບອັນສູງສຸດມີແດ່ເພິ່ນສືບໆ 
ໄປຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ 
1:7 ນີ້ແຫລະ ເພິ່ນກ ຊິລົງມຳໃນເມກ ແລູ້ວດວງຕຳທັງໝົດຊິໄດູ້ເຫັນເພິ່ນ ແລູ້ວຄົນ
ແນວໝູນ່ັ້ນທີ່ໄດູ້ແທງເພິ່ນກ ຊິໄດູ້ເຫັນນ ຳ ແລູ້ວມະນຸດຄູ່ຊຳດຢູ່ທົ່ວໂລກຊິຮູ້ອງໄຫູ້
ຍູ້ອນເພິ່ນ ຈັ່ງຊັ້ນ ຂ ສຳທກຸຳນພຣະເຈົ້ຳ ອຳເມນ 
1:8 ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຮົຳນີ້ເປັນ ອາລະຟາ ກັບເປັນ ໂອເມຄາ  ເປັນ
ບັ້ນກົກກັບເປັນບັ້ນປຳຍ ເປັນຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນ ຢູ່ໃນອະດີດ ຢູ່ໃນປະຈຸ-
ບັນ ທັງຢູ່ໃນອະນຳຄົດທີ່ຊິມຳນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ປະກອບດູ້ວຍລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ” 
1:9 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳ ຄື ໂຢຮັນ ນີ້ ເປັນພີ່ນູ້ອງຂອງພວກເຈົ້ຳ ເປັນໝູ່ຮ່ວມກັນໃນກຳນ
ທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ກັບຮ່ວມກັນໃນລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນ ກັບໄດູ້ຮ່ວມກັນໃນ
ຄວຳມອົດທົນເພື່ອ ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພູ້ອມນ ຳພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຖືກສົ່ງມຳຢູ່
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ເກຳະໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່ຳ ເກຳະ ປັດໂມ  ຍູ້ອນເຫັນແກ່ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເຫັນ
ແກ່ຄ ຳພະຍຳນຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  
1:10 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຢູ່ຝ່ຳຍ ພຣະວິນຍຳນ ເປັນມື້ຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງ
ໄດູ້ຍິນສຽງດັ່ງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດຢູ່ທຳງຫລັງຜູູ້ຂູ້ຳ ເປັນຄືສຽງແກ 
1:11 ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຮົຳ ເປັນ ອາລະຟາ ກັບເປັນ ໂອເມຄາ  ເປັນບັ້ນຕົ້ນກັບເປັນບັ້ນ-
ປຳຍ ແລູ້ວແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນນີ້ກ ໃຫູ້ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສື ຝຳກໄປໃຫູ້ກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ
ເຈັດກຸ່ມ ຢູ່ໃນແຖວ ເອເຊຍ  ຄືຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ  ເມືອງ ຊະມີນາ  ເມືອງ ເປຄາໂມ  
ເມືອງ ທົວເຕຣາ  ເມືອງ ຊາເດ  ເມືອງ ຟີລາເດັນເຟຍ  ກັບເມືອງ ລາວດີເກອາ ” 
1:12 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຫລຽວມຳທຳງສຽງທີ່ເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນ ບັດຫລຽວແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳກ 
ເຫັນໂຄມໄຟທອງຄ ຳຕັ້ງຢູ່ເຈັດອັນ 
1:13 ແລູ້ວຢູ່ໃນລະຫວ່ຳງກຳງໂຄມໄຟທັງເຈັດນັ້ນ ມີຜູູ້ໜຶ່ງມີລັກສະນະຄືກັນກັບບຸດ
ມະນຸດ  ໄດູ້ນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວຮອດຕີນ ກັບມີຜູ້ຳທອງຄ ຳພັນໄວູ້ທີ່ໜູ້ຳເອິກ 
1:14 ຫົວກັບຜົມຂອງເພິ່ນກ ຂຳວຈົວະພ ຄືຂົນແກະ ຄືຂຳວຄືຫິມະ ແລູ້ວຕຳຂອງ
ເພິ່ນເປັນແສງຄືແປວໄຟ 
1:15 ຕີນຂອງເພິ່ນຄືທອງເຫລືອງອອກເງົຳ ພ ຄືພວມຖືກຫລອມໄຟໃນເຕົຳໃຫຍ່ 
ສຽງເວົ້ຳຂອງເພິ່ນຄືສຽງນໍ້ຳຫລຳຍໆທີ່ໄຫລແຮງ 
1:16 ແລູ້ວເພິ່ນຖືດວງດຳວເຈັດດວງໄວູ້ໃນມືຂວຳຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວກ ມີດຳບສອງຄົມ
ຊຶ່ງຄົມໆ ອອກມຳຈຳກປຳກຂອງເພິ່ນ ກັບລັກສະນະສີໜູ້ຳຂອງເພິ່ນສະຫວ່ຳງຄື
ດວງຕະເວັນທີ່ສ່ອງແສງກູ້ຳຢ່ຳງເຕັມແຮງຂອງມັນ 
1:17 ແລູ້ວບັດຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເພິ່ນ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ລົ້ມລົງຕໍ່ຕີນຂອງເພິ່ນ ຄືຄົນຕຳຍ ແຕ່ເພິ່ນ
ກ ເລີຍວຳງມືຂວຳແຕະໂຕຜູູ້ຂູ້ຳ ແລູ້ວກ ເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ຢ່າສ ່ຢູ້ານເດີ້ ເຮົາເປັນ
ບັ້ນຕົ້ນກັບບັ້ນປາຍ 
1:18 ກັບເປັນຜູູ້ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ ຊຶ່ງເຮົຳເຄີຍຕຳຍໄປ ແຕ່ນີ້ແຫລະ ບັດນີ້ເຮົຳກ ດ ຳລົງຢູ່
ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ ກັບເຮົຳຖືລູກກຸນແຈຂອງແດນມ ລະນຳ ກັບຂອງ
ຄວຳມຕຳຍນ ຳ 
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1:19 ໃຫູ້ຈົດແນວໝູນ່ີ້ໄວູ້ເດີ້ ຄືແນວທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນມຳແລູ້ວ ກັບແນວທີ່ພວມເປັນໄປ
ໃນຍຳມນີ້ ທັງແນວທີ່ຊິເກີດຂຶ້ນໃນພຳຍໜູ້ຳ 
1:20 ແລູ້ວສ່ວນຄວຳມເລິກລັບເລື່ອງຂອງດຳວເຈັດດວງ ທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນໃນມືຂວຳ
ຂອງເຮົຳນີ້ ກັບເລື່ອງໂຄມໄຟທອງຄ ຳເຈັດອັນນັ້ນໄດູ້ເປັນຈັ່ງຊີ້  ຄື ດຳວເຈັດດວງ
ນັ້ນ ເປັນເທວະທູດເໜືອກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອເຈັດກຸ່ມ  ແລູ້ວໂຄມໄຟເຈັດອັນຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນ 
ຄືກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອເຈັດກຸ່ມນັ້ນເອງ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 2 
2:1 “ໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ເອເຟໂຊ ວ່ຳ  ‘ເພິ່ນຜູູ້ທີ່ຖືດຳວ
ທັງເຈັດດວງໄວູ້ໃນມືຂວຳຂອງເພິ່ນນັ້ນ ກັບຍ່ຳງຢູ່ລະຫວ່ຳງກຳງໂຄມໄຟທອງຄ ຳ
ເຈັດອັນ ເພິ່ນໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳຈັ່ງຊີ້ 
2:2  ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບຮູູ້ຈັກຄວຳມເມື່ອຍລູ້ຳກັບຄວຳມອົດທົນ
ຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບຮູູ້ຈັກວ່ຳພວກເຈົ້ຳບໍ່ສຳມຳດທົນເອົຳຕໍ່ຄົນຊົ່ວ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳ
ໄດູ້ທົດສອບຄົນພວກນັ້ນທີ່ຫຳວ່ຳເປັນທູດພິເສດ ຊຶ່ງເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເປັນ ແຕ່ໄດູ້ພິສູດ
ວ່ຳເປັນຄົນຕົວະ  
2:3  ແລູ້ວວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ທົນສູູ້ເອົຳດູ້ວຍຄວຳມພຽນ ກັບໄດູ້ເຮັດກຳນງຳນໂດຍໄດູ້
ເຫັນແກ່ນຳມຂອງເຮົຳ ແລູ້ວບໍ່ໄດູ້ເກີດເມື່ອຍລູ້ຳອ່ອນກ ຳລັງ  
2:4  ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເຮົຳຍັງມີລຳງແນວທີ່ຊິວ່ຳພວກເຈົ້ຳ  ຄື ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ອອກໄປ
ຈຳກຄວຳມຮັກອັນຕົ້ນສະບັບຂອງພວກເຈົ້ຳ  
2:5 ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຈົດຈື່ສະພຳບເດີມ ທີ່ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຕົກລົງຈຳກຫັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງໃຫູ້ກັບ-
ໃຈໃໝເ່ດີ້ ເຮັດຕຳມແນວດີອັນເດີມ  ບໍ່ຊັ້ນ ເຮົຳຊິມຳຫຳເຈົ້ຳຢ່ຳງໄວໆ  ແລູ້ວຍົກ
ໂຄມໄຟຂອງພວກເຈົ້ຳອອກໄປ ນອກຈຳກພວກເຈົ້ຳກັບໃຈໃໝ ່
2:6 ແຕ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຍັງມີຂໍ້ດີທີ່ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳຊັງກຳນງຳນຂອງພວກ ນີໂກລຳໂອ 
ນັ້ນ  ຊຶ່ງເຮົຳເອງກ ຍັງຊັງຄືກັນ 
2:7   ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍຳນ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ  ຄືຜູູ້ໃດມີໄຊ ເຮົຳຊິໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນກິນໝຳກຂອງກົກໄມູ້ທີ່ໃຫູ້ຊີວິດ ຊຶ່ງກົກນັ້ນຢູ່
ຫວ່ຳງກຳງເມືອງສຸກຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້ຳ’ 
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2:8   ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ຊະມີນຳ ວ່ຳ ‘ເຮົຳຜູູ້
ເປັນຕົ້ນກັບເປັນປຳຍ ຄືຜູູ້ທີ່ເຄີຍຕຳຍແລູ້ວໄດູ້ເປັນຂຶ້ນມຳອີກ ວ່ຳ 
2:9  ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນ ຄວຳມທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ກັບຄວຳມຍຳກຈົນຂອງພວກເຈົ້ຳ 
(ແມ່ນແຕ່ພວກເຈົ້ຳເປັນຄົນຮັ່ງມີ) ກັບເຮົຳຮູູ້ຈັກເລື່ອງກຳນໝິ່ນປະມຳດຂອງຄົນ
ພວກນັ້ນ ທີ່ຫຳວ່ຳເຂົຳເປັນຄົນ ຢິວ  ແຕ່ວ່ຳບໍ່ໄດູ້ເປັນອີຫລີ ແຕ່ເປັນກຸ່ມຊຸມນຸມ
ຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນ 
2:10  ຢ່ຳສູ່ຢູ້ຳນຄວຳມທຸກທ ລະມຳນນັ້ນເດີ້ ຊຶ່ງພວກເຈົ້ຳຊິຕູ້ອງທົນເອົຳ ນີ້ແຫລະ 
ໃນບໍ່ດົນນຳນ ພະຍາມານ ຊິຂັງຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳໄວູ້ໃນຄຸກເພື່ອລອງໃຈ
ພວກເຈົ້ຳ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິໄດູ້ຖືກຄວຳມທຸກທ ລະມຳນຮອດສິບມື້ ແຕໃ່ຫູ້ຈົ່ງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ເຮົຳແມ່ນແຕ່ຮອດຕຳຍ ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບມົງກຸດຊີວິດໃຫູ້ເຈົ້ຳ  
2:11  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ ຄືຜູູ້ມີໄຊ ຄວຳມຕຳຍເທື່ອທີ່ສອງນັ້ນ ຊິບໍ່ອັນຕະລຳຍຕໍ່ເຂົຳດອກ’ 
2:12  ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ເປຄາໂມ ວ່ຳ ‘ເຮົຳຜູູ້ຖື
ດຳບສອງຄົມຊຶ່ງຄົມໆ ເວົ້ຳວ່ຳ 
2:13  ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບໝູ້ອງຢູ່ຂອງພວກເຈົ້ຳນ ຳ ຊຶ່ງຢູ່ໝູ້ອງ
ບັນລັງປົກຄອງຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນນັ້ນ ແຕ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳໄດູ້ຢຶດໝັ່ນໃນນຳມ
ຂອງເຮົຳ ກັບບໍ່ໄດູ້ປະຕິເສດຄວຳມເຊື່ອໃນເຮົຳ ແມ່ນແຕ່ໃນຍຳມທີ່ ນຳຍ ອັນຕິ-
ປາ  ຜູູ້ເປັນພະຍຳນທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົຳ ໄດູ້ຖືກຂູ້ຳຢູ່ໃນຫວ່ຳງກຳງພວກເຈົ້ຳ ໃນ
ໝູ້ອງທີ່ພະຍຳມຳນຊຳຕຳນຢູ່ຫັ້ນ  
2:14  ແຕ່ວ່ຳ ເຮົຳມີລຳງແນວທີ່ຊິວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ຄືມີຜູູ້ລຳງຄົນໃນພວກເຈົ້ຳທີ່ຖືຫລັກ-
ຄ ຳສອນຂອງ ບາລາອັມ  ຜູູ້ເຄີຍສອນ ບາລາກ ໃຫູ້ວຳງກັບດັກໃຫູ້ຊົນຊຳດ ອິສະ-
ຣາເອນ ສະດຸດຫລົງຜິດ ຄືໃຫູ້ເຂົຳກິນຂອງທີ່ບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບ ກັບໃຫູ້ຫລິ້ນຊູູ້ 
2:15  ກັບວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳກ ຍັງມີຜູູ້ລຳງຄົນທີ່ຖືຫລັກຄ ຳສອນຂອງພວກ ນີໂກລາໂອ  
ຊຶ່ງເປັນແນວທີ່ເຮົຳຊັງ 
2:16  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ກັບໃຈໃໝເ່ດີ້ ບໍ່ຊັ່ນ ເຮົຳຊິມຳຫຳພວກເຈົ້ຳຢ່ຳງໄວໆ ແລູ້ວຊິຕໍ່ສູູ້
ກັບພວກເຂົຳດູ້ວຍດຳບພຣະແສງຊຶ່ງຢູ່ໃນປຳກຂອງເຮົຳ 



ພຣະນິມິດ  750 
2:17  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ ຄືຜູູ້ທີ່ມີໄຊ ເຮົຳຊິໃຫູ້ມຳນຳອັນເລິກລັບເປັນອຳຫຳນທິບໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນກິນ ກັບ
ຊິມອບກູ້ອນຫີນຂຳວນູ້ອຍໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ ແລູ້ວໃນຫີນນັ້ນມີຊື່ໃໝຈ່ຳລຶກໄວູ້ຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜຮູູ້ 
ນອກຈຳກຜູູ້ຮັບຫີນເທົຳນັ້ນ’ 
2:18  ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ທົວເຕຣາ  ວ່ຳ ‘ ພຣະ-
ບ ດ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນມີຕຳເປັນແສງຄືແປວໄຟ ກັບມີຕີນຄືທອງເຫລືອງອອກ
ເງົຳ ເວົ້ຳວ່ຳ 
2:19  ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ກັບຄວຳມຮັກ ກຳນຮັບໃຊູ້ ຄວຳມເຊື່ອ ກັບ
ຄວຳມພຽນຂອງເຈົ້ຳ ກັບຮູູ້ຈັກວ່ຳ ໃນບັ້ນປຳຍກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳກ ມີຫລຳຍ-
ກວ່ຳທ ຳອິດ 
2:20  ຈັ່ງໃດກ ຕຳມ ເຮົຳມີລຳງແນວທີ່ຊິວ່ຳພວກເຈົ້ຳ ຄືພວກເຈົ້ຳຍອມໃຫູ້ແມຍິ່ງນັ້ນ 
ຄື  ເຢຊາເບັນ  ຊຶ່ງເຂົຳວ່ຳໂຕເອງເປັນຜູູ້ພະຍຳກອນ ຈັ່ງໄດູ້ຍອມໃຫູ້ນຳງສອນ 
ກັບລໍ້ໃຈພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເຮົຳຫລົງຫລິ້ນຊູູ້ ກັບໃຫູ້ກິນຂອງບູຊຳຕໍ່ຮູບເຄົຳລົບ 
2:21  ແລູ້ວເຮົຳເຄີຍໃຫູ້ນຳງມີໂອກຳດກັບໃຈຈຳກກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຂອງເຂົຳ ແຕ່ນຳງບໍ່
ໄດູ້ກັບໃຈເລີຍ 
2:22  ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິຂວູ້ຳງນຳງລົງໃນຕຽງຄົນໄຂູ້ ແລູ້ວຝ່ຳຍພວກຄົນທີ່ມີຊູູ້ກັບ
ນຳງ  ເຮົຳກ ຊິໃຫູ້ສູ່ຄວຳມທຸກທ ລະມຳນ ນອກຈຳກວ່ຳພວກເຂົຳກັບໃຈໃໝຈ່ຳກ
ກຳນງຳນອັນຊົ່ວຂອງເຂົຳ 
2:23  ແລູ້ວເຮົຳຊິປະຫຳນລູກໆ ຂອງເຂົຳ  ແລູ້ວກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງຫລຳຍກ ຊິຮູູ້ຈັກວ່ຳ 
ເຮົຳເປັນຜູູ້ກວດສອບຄວຳມນຶກຄຶດກັບເຈດຕະນຳໃຈຂອງຄົນ ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບ
ລຳງວັນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຄູ່ຄົນສົມກັບກຳນງຳນຂອງແຕ່ລະຄົນ 
2:24  ແຕ່ສ ຳລັບພວກເຈົ້ຳກັບຄົນອື່ນໆ ຢູ່ເມືອງ ທົວເຕຣາ  - ຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຫລົງໃນຄ ຳ
ສອນຂອງນຳງນັ້ນ ກັບບໍ່ໄດູ້ຮຽນຮູູ້ໃນແນວເລິກລັບຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນຕຳມ
ທີ່ເຂົຳເວົ້ຳກັນຢູ່ຫັ້ນ - ເຮົຳຊິບໍ່ວຳງພຳລະອື່ນໆ ໃສພ່ວກເຈົ້ຳອີກດອກ  
2:25  ແຕ່ໃຫູ້ຢຶດໝັ່ນໃນຄວຳມຈິງທີ່ພວກເຈົ້ຳມີ ຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິມຳເດີ້ 
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2:26  ຄືຜູູ້ໃດມີໄຊ ກັບໄດູ້ຮັກສຳກຳນງຳນຂອງເຮົຳໄວູ້ຈົນຮອດທີ່ສຸດ “ເຮົຳກ ຊິມອບ
ອ ຳນຳດໃນກຳນຄອບຄອງໝູ່ປະຊຳຊຳດທັງຫລຳຍໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ” 
2:27  ກັບຜູູ້ນັ້ນຊິຄອບຄອງເຂົຳທັງຫລຳຍດູ້ວຍຄະທຳເຫລກັ ຄືກັນກັບໝໍ້ດິນຂອງ
ຊ່ຳງໝໍ້ທີ່ຖືກຕີແຕກເປັນທ່ອນໆ ຕຳມທີ່ເຮົຳໄດູ້ຮັບຄ ຳສັ່ງຈຳກພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່
ເຮົຳ 
2:28  ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບດຳວຮຸງ່ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນ 
2:29  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ’”  

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 3 
3:1  “ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອໃນເມືອງ ຊາເດ ວ່ຳ ‘ເພິ່ນຜູູ້ມີ
ວິນຍຳນທັງເຈັດຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບມີດຳວເຈັດດວງນັ້ນ ເວົ້ຳວ່ຳ “ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນ
ງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ທີ່ໄດູ້ຊື່ວ່ຳມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ວ່ຳພວກເຈົ້ຳຢູ່ໃນສະພຳບຕຳຍແລູ້ວ 
3:2  ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຕື່ນໂຕລະວງັໃຫູ້ດີ ໃຫູ້ເສີມກ ຳລັງສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ທີ່ໃກູ້ຊິຕຳຍ
ແລູ້ວ ໃຫູ້ມັນແຂງແຮງຂຶ້ນເດີ້  ຍູ້ອນເຮົຳໄດູ້ຮັບວ່ຳ ກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳບໍ່ດີ
ພູ້ອມຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
3:3  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳຈົດຈື່ແນວທີ່ເຄີຍໄດູ້ຮັບໄດູ້ຟັງແລູ້ວນັ້ນເດີ້ ແລູ້ວໃຫູ້ຢຶດ-
ໝັ່ນ ກັບໃຈໃໝເ່ດີ້ ຈັ່ງຊັ້ນ ຄັ່ນເຈົ້ຳບໍ່ເຝົ້ຳລະວັງ ເຮົຳຊິມຳຫຳເຈົ້ຳຄືຄົນຂະໂມຍ 
ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຮູູ້ຈັກວ່ຳເຮົຳຊິມຳຫຳເຈົ້ຳໃນໂມງໃດ 
3:4  ແລູ້ວກ ມີຊື່ຂອງຜູູ້ລຳງຄົນ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງ ຊາເດ ນັ້ນ ຊຶ່ງວ່ຳ ເສື້ອຜູ້ຳຂອງ
ເຂົຳບໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເປື້ອນມົນທິນ ແລູ້ວເຂົຳພວກນັ້ນຊິດ ຳເນິນກັບເຮົຳໂດຍນຸ່ງສີ
ຂຳວ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຂົຳສົມຄວນ 
3:5  ຝ່ຳຍຜູູ້ມີໄຊ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວສີຂຳວ ແລູ້ວເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ລົບຊື່ຜູູ້ນັ້ນ
ອອກຈຳກໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ ແຕ່ເຮົຳຊິຮັບຮອງຊື່ຜູູ້ນັ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ 
ກັບຕໍ່ໜູ້ຳໝູ່ເທວະທູດທັງຫລຳຍຂອງເພິ່ນນ ຳ” 
3:6  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ’ 
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3:7  ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ຟີລາເດັນເຟຍ  ວ່ຳ ‘ເພິ່ນ
ຜູູ້ບ ລິສຸດ ຜູູ້ສັດຈິງ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຖືລູກກຸນແຈຂອງກະສັດ ດາວິດ   ຄືເພິ່ນເປີດແລູ້ວບໍ່ມີ
ໃຜຊິປິດໄດູ້ ກັບປິດແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຊິເປີດໄດູ້ ຈັ່ງເວົ້ຳວ່ຳ 
3:8  “ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ເປີດປະຕູໄວູ້ຕໍ່ໜູ້ຳພວກ
ເຈົ້ຳແລູ້ວ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜສຳມຳດປິດໄດູ້ເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳເຈົ້ຳຍັງມີແຮງເຫລືອຢູ່ນູ້ອຍໆ 
ຊຶ່ງເຈົ້ຳໄດູ້ຮັກສຳຖູ້ອຍຄ ຳຂອງເຮົຳໄວູ້ ກັບບໍ່ໄດູ້ປະຕິເສດນຳມຂອງເຮົຳ 
3:9  ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ພວກກຸ່ມຊຸມນຸມຂອງພະຍຳມຳນຊຳຕຳນທີ່ຕົວະວ່ຳ
ເປັນຄົນ ຢິວ  ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ເປັນ  ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ເຂົຳໝອບຂຳບລົງແທບຕີນ
ຂອງເຈົ້ຳ ກັບໃຫູ້ເຂົຳຮູູ້ວ່ຳເຮົຳຮັກພວກເຈົ້ຳ 
3:10  ຍູ້ອນວ່ຳ ເຈົ້ຳໄດູ້ຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງເຮົຳທີ່ວ່ຳ ໃຫູ້ອົດທົນຢ່ຳງພຳກພຽນ ຈັ່ງ-
ຊັ້ນ ເຮົຳຊິປົກປູ້ອງຮັກສຳພວກເຈົ້ຳໄວູ້ຈຳກຍຳມທົດລອງນັ້ນນ ຳ ແນວທີ່ຊິເກີດ
ຂຶ້ນທົ່ວທັງໂລກ ເປັນກຳນທດົສອບໃຈຂອງໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ 
3:11  ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິມຳໄວໆ ໃຫູ້ຢຶດໝັ່ນໃນແນວທີ່ເຈົ້ຳມີຢູ່ເດີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໜຶ່ງຜູູ້-
ໃດຊິງເອົຳມົງກຸດຂອງເຈົ້ຳໄປໄດູ້ 
3:12  ຄືຜູູ້ໃດມີໄຊ ເຮົຳຊິເຮັດໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນເປັນເສົຳຫລັກໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳ ກັບຜູູ້ນັ້ນຊິບໍ່ອອກໄປພຳຍນອກອີກເລີຍ ກັບເຮົຳຊິຈຳລຶກພຣະນຳມ
ພຣະເຈົ້ຳໄວູ້ທີ່ຜູູ້ນັ້ນ ກັບຊື່ເມືອງຂອງພຣະເຈົ້ຳເຮົຳນ ຳ ຄື ກ ງເຢຣ ຊາເລັມ ໃໝ່ ທີ່
ລົງມຳຈຳກສະຫວັນຈຳກພຣະເຈົ້ຳເຮົຳ ກັບເຮົຳຊິຈຳລຶກນຳມໃໝ່ຂອງເຮົຳໄວູ້ທີ່
ຜູູ້ນັ້ນນ ຳ” 
3:13  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ’ 
3:14  ແລູ້ວໃຫູ້ຂຽນເຖິງເທວະທູດປະຈ ຳກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງ ລາວດີເກອາ ວ່ຳ ‘ຜູູ້ເພິ່ນ
ຊຶ່ງເປັນ “ອຳເມນ” ກັບໄດູ້ເປັນພະຍຳນຜູູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີກັບສັດຈິງ ກັບເປັນຕົ້ນເຫດ
ຂອງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ສູ້ຳງ  ເວົ້ຳວ່ຳ 
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3:15  “ເຮົຳຮູູ້ຈັກກຳນງຳນຂອງພວກເຈົ້ຳ ຄືພວກເຈົ້ຳເປັນຄົນຊື່ໆ ຊ່ຳໆ ຢູ່ ເຢັນກ ບໍ່
ເຢັນ ຮູ້ອນກ ບໍ່ຮູ້ອນ ເຮົຳຈັ່ງປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫູ້ເຈົ້ຳເປັນຄົນເຢັນ ຫລືວ່ຳເປັນຄົນ
ຮູ້ອນ 
3:16  ຈັ່ງຊັ້ນ ຍູ້ອນວ່ຳພວກເຈົ້ຳເປັນແຕ່ອຸ່ນໆ ບໍ່ເຢັນກັບບໍ່ຮູ້ອນ ເຮົຳຊິຄຳຍພວກ
ເຈົ້ຳອອກຈຳກປຳກຂອງເຮົຳ ໂລດ  
3:17  ຍູ້ອນພວກເຈົ້ຳໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ - ເຮົຳເປັນຄົນຮັ່ງມີ ໄດູ້ຊັບສົມບັດຫລຳຍ ບໍ່ໄດູ້
ຂຳດອີຫຍັງເລີຍ - ພວກເຈົ້ຳບໍ່ຮູູ້ບໍ້ວ່ຳ ພວກເຈົ້ຳເປັນຄົນສົມເພດ ເປັນຄົນຍຳກ
ແຄູ້ນ ເປັນຄົນທຸກຍຳກລ ຳບຳກ ເປັນຄົນຕຳບອດ ກັບເປັນຄົນເປືອຍບໍ່ 
3:18  ເຮົຳແນະນ ຳພວກເຈົ້ຳວ່ຳ ໃຫູ້ຊື້ທອງຄ ຳທີ່ຫລອມໄຟໃຫູ້ບ ລິສຸດຈຳກເຮົຳ ເພື່ອ
ພວກເຈົ້ຳຊິເປັນຄົນຮັ່ງມີອີຫລີ ກັບຊື້ເສື້ອຂຳວໃຫູ້ມີແນວນຸ່ງໄດູ້ ເພື່ອປົກປິດ
ຄວຳມລະອຳຍຍູ້ອນກຳນເປືອຍບໍ່ຂອງເຈົ້ຳ ກັບຊື້ຢຳຮັກສຳຕຳຂອງເຈົ້ຳເພື່ອຊິ
ເບິ່ງເຫັນໄດູ້ 
3:19  ຜູູ້ໃດທີ່ເຮົຳຮັກ ເຮົຳກ ຕັກເຕືອນວ່ຳກ່ຳວຜູູ້ນັ້ນ  ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ກະຕືລືລົ້ນກັບໃຈໃ
ໝ່ເດີ້ 
3:20  ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຢືນເຄຳະປະຕູຂອງເຈົ້ຳ ຄັ່ນຜູູ້ໃດໄດູ້ຍິນສຽງຂອງເຮົຳ ແລູ້ວ
ເປີດປະຕູ ເຮົຳກ ຊິເຂົ້ຳຢູ່ນ ຳຜູູ້ນັ້ນ ກັບຊິກິນເຂົ້ຳປຳອຳຫຳນນ ຳເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳກ ຊິ
ກິນນ ຳເຮົຳ 
3:21  ຄືຜູູ້ໃດມີໄຊ ເຮົຳຊິອະນຸຍຳດໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນນັ່ງກັບເຮົຳເທງິພຣະທີ່ນັ່ງຂອງເຮົຳ ຄື-
ກັນກັບທີ່ເຮົຳມີໄຊ ແລູ້ວໄດູ້ນັ່ງກັບພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເຮົຳ ຢູ່ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ເພິ່ນ” 
3:22  ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ ແນວທີ່ ພຣະວິນຍານ ພວມບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງ-
ຫລຳຍ’”  

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 4 
4:1 ຕໍ່ຈຳກຫັ້ນມຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີປະຕູໃນສະຫວັນຖືກເປີດ
ໄວູ້ ແລູ້ວສຽງເວົ້ຳເທື່ອແຮກທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນນັ້ນຄືສຽງແກ ເວົ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຂຶ້ນມຳນີ້ເດີ້ 
ແລູ້ວເຮົຳຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳເບິ່ງເຫດກຳນທີ່ຊິຕູ້ອງເປັນໄປໃນພຳຍໜູ້ຳ” 
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4:2 ໃນຍຳມນັ້ນພ ດີ ຈິດໃຈຂອງຜູູ້ຂູ້ຳພະວັງຢູ່ໃນ ພຣະວິນຍຳນ  ແລູ້ວນີ້ແຫລະ 
ເຫັນມີພຣະທີ່ນັ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫວັນ ກັບມີຜູູ້ໜຶ່ງນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ 
4:3 ກັບເພິ່ນຜູູ້ທີ່ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ມີລັກສະນະຄືຢົກກັບພິລຳ ແລູ້ວກ ມີຮຸູ້ງກິນ-
ນໍ້ຳລູ້ອມຮອບພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ມີລັກສະນະຄືມ ລະກົດ 
4:4 ແລູ້ວລູ້ອມຮອບພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນກ ມີທີ່ນັ່ງອີກຊຳວສີ່ທີ່ນັ່ງ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນຜູູ້-
ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຊ່ຳວສີ່ຄົນນັ່ງຢູ່ ແລູ້ວພວກເຂົຳຄູ່ຄົນໄດູ້ນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວສີຂຳວ ກັບມີ
ມົງກຸດທອງຄ ຳສວມຢູ່ເທິງຫົວ 
4:5 ແລູ້ວກ ມີຟູ້ຳແມບຟູ້ຳຮູ້ອງ ກັບສຽງເວົ້ຳຕ່ຳງໆ ອອກມຳຈຳກພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ກັບ
ມີໂຄມໄຟເຈັດດວງຈຸດໄວູ້ກົງໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງ ຊຶ່ງເປັນວິນຍຳນທັງເຈັດຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳ 
4:6 ກັບຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນໄດູ້ມີທະເລແກູ້ວ ມີລັກສະນະໃສໆ ຄືແກູ້ວຜະຫລຶກ 
ແລູ້ວຢູ່ຫວ່ຳງກຳງກັບຢູ່ລູ້ອມຮອບພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນມີສັດສີ່ໂຕ ຊຶ່ງສັດນັ້ນມີຕຳເຕັມ
ທັງທຳງໜູ້ຳກັບທຳງຫລັງ 
4:7 ສັດໂຕທີ່ໜຶ່ງນັ້ນຄືສິງໂຕ ສັດໂຕທີ່ສອງນັ້ນຄືລູກງົວ ສັດໂຕທີ່ສຳມນັ້ນມີໜູ້ຳຄື
ຄົນ ກັບສັດໂຕທີ່ສີ່ຄືນົກອິນທີທີ່ພວມບິນ 
4:8 ແລູ້ວສັດທັງສີ່ນັ້ນແຕ່ລະໂຕກ ມີປີກຫົກປີກ ກັບມີຕຳເຕັມໂຕ ກັບໄດູ້ຮູ້ອງຕະ-
ຫລອດມື້ຕະຫລອດຄືນບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໄດູ້ເຊົຳວ່ຳ “ບ ລິສຸດ ບ ລິສຸດ ບ ລິສຸດ ອົງພຣະຜູູ້-
ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນມີລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ ຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ ທັງໃນອະດີດ ໃນປະຈຸບັນ ກັບ
ຊິມຳໃນອະນຳຄົດ” 
4:9 ແລູ້ວບັດຍຳມສັດທັງສີ່ຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີ ພຣະກຽດ ກັບກຳນໂມທະນຳທ່ຳນ 
ແດ່ເພິ່ນຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
4:10 ແລູ້ວຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍທ່ັງຊຳວສີ່ຄົນນັ້ນກ ໝອບຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳເພິ່ນຜູູ້ນັ່ງພຣະທີ່-
ນັ່ງນັ້ນ ກັບເຄົຳລົບ ບູຊຳເພິ່ນຜູູ້ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ກັບຖອດມົງ-
ກຸດອອກ ວຳງກົງໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ແລູ້ວຈັ່ງອອກສຽງກັນວ່ຳ 
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4:11 “ໂອ ຂູ້ຳແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພຣະຜູູ້ສົມຄວນທີ່ຊິຮບັສະຫງ່ຳລຳສີ ພຣະ-
ກຽດ ກັບລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ ຍູ້ອນວ່ຳພຣະອົງໄດູ້ສູ້ຳງສັບພະສິງທັງປວງ ແລູ້ວ
ສັບພະສິງທັງປວງທີ່ໄດູ້ສູ້ຳງນັ້ນ ຢູ່ໄດູ້ໂດຍພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 5 
5:1 ແລູ້ວໃນມືຂວຳຂອງເພິ່ນຜູູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນໜັງສືມູ້ວນໜຶ່ງທີ່
ມີລຳຍລັກອັກສອນຈຳລຶກໄວູ້ທັງຂູ້ຳງໃນກັບດູ້ຳນຫລັງ ແລູ້ວມີຕຳປະທັບຢູ່ເຈັດ
ດວງ 
5:2 ກັບຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດຜູູ້ໜຶ່ງທີ່ມີລິດອ ຳນຳດ ປະກຳດດູ້ວຍສຽງດັ່ງວ່ຳ “ມີ
ຜູູ້ໃດສົມຄວນແກະຕຳປະທບັ ກຳງໜັງສືມູ້ວນນັ້ນອອກໄດູ້” 
5:3 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜໃນສະຫວັນ ຫລືເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຫລືໃຕູ້ແຜ່ນດິນທີ່ມີສິດ ສຳ-
ມຳດກຳງໜັງສືມູ້ວນນັ້ນອອກໄດູ້ເລີຍ ຫລືແມ່ນແຕ່ເບິ່ງຊື່ໆ ກ ບໍ່ໄດູ້ 
5:4 ຈັ່ງຊັ້ນ ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີໃຜສົມຄວນທີ່ຊິກຳງອອກອ່ຳນ
ໜັງສືມູ້ວນນັ້ນໄດູ້ເລີຍ ແມ່ນແຕ່ເບິ່ງຊື່ໆ ກ ຍັງບໍ່ໄດູ້ຊໍ້ຳ 
5:5 ແລູ້ວມີຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ຜູູ້ໜຶ່ງໄດູ້ບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ຢ່ຳສູ່ຮູ້ອງໄຫູ້ເລີຍເດີ້ ນີ້ແຫລະ 
ຈອມສິງໂຕຂອງຕະກູນ ຢູດຳ  ເປັນຮຳກເຫງົ້ຳຂອງກະສັດ ດຳວິດ  ເພິ່ນມີໄຊເໜືອ
ກວ່ຳຢູ່ແລູ້ວ ຈັ່ງສຳມຳດແກະຕຳປະທັບທັງເຈັດດວງນັ້ນ ແລູ້ວກຳງໜັງສືມູ້ວນນັ້ນ
ອອກໄດູ້” 
5:6 ແລູ້ວຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພຣະທີ່ນັ່ງກັບສັດທັງສີ່ນັ້ນ ກັບຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້-
ໃຫຍ່ ນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເຫັນແກະນູ້ອຍ ເບິ່ງຊົງຄືຖືກຂູ້ຳມຳແລູ້ວ  ມີເຂົຳເຈັດ
ເຂົຳ ກັບມີຕຳເຈັດໜ່ວຍ ຊຶ່ງເປັນວິນຍຳນທັງເຈັດຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ສົ່ງອອກໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກ 
5:7 ແລູ້ວຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຮັບເອົຳມູ້ວນໜັງສືຈຳກມືຂວຳຂອງເພິ່ນຜູູ້ທີ່ນັ່ງເທິງ
ພຣະທີ່ນັ່ງ 
5:8 ບັດເພິ່ນໄດູ້ຮັບເອົຳໜັງສືມູ້ວນນັ້ນແລູ້ວ ສັດທັງສີ່ ກັບຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ຊຳວສີ່ຄົນ
ນັ້ນ ກ ໝອບຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳແກະນູ້ອຍ ຂອງພຣະເຈົ້າ  ແລູ້ວຊຳວສີ່ຄົນນັ້ນມີພິນ 
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ກັບມີຂັນທອງຄ ຳໃສ່ເຄື່ອງຫອມ ໄດູ້ແກ່ຄ ຳອະທິຖຳນຂອງພີ່ນູ້ອງຄົນຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳຄູ່ຄົນ 
5:9 ແລູ້ວເຂົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ຮູ້ອງເພງໃໝ່ ທີ່ວ່ຳ “ພຣະອົງສົມຄວນທີ່ຊິຮັບເອົຳມູ້ວນ
ໜັງສືນັ້ນ ກັບແກະຕຳປະທັບຂອງມູ້ວນນັ້ນອອກ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະອົງໄດູ້ຖືກຂູ້ຳ ຈັ່ງ
ໄຖ່ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍ ອອກຈຳກຄູ່ເຜົ່ຳ ຄູ່ພຳສຳ ຄູ່ພົງພັນ ກັບຄູ່ປະເທດ ໃຫູ້ຄືນ
ດີກັນກັບພຣະເຈົ້ຳດູ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ 
5:10 ແລູ້ວໄດູ້ໂຜດໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍເປັນລຳຊະອຳນຳຈັກປະໂລຫິດ ຕໍ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳ ຂອງເຮົຳ ແລູ້ວພວກເຮົຳກ ຊິຄອບຄອງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” 
5:11 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວຈັ່ງໄດູ້ຍິນສຽງເທວະທູດຂະໜຳດຫລຳຍໆ ອົງ  
ນັບເປັນໝື່ນເປັນແສນ ຮອດເປັນລູ້ຳນໆ ຊຶ່ງຢູ່ອູ້ອມພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບອູ້ອມສັດທັງສີ່  
ກັບອູ້ອມພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ນັ້ນນ ຳ 
5:12 ຈັ່ງອອກສຽງດັງວ່ຳ “ແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນຖືກຂູ້ຳແລູ້ວນັ້ນ ສົມຄວນ
ໄດູ້ຮັບລິດທຳນຸພຳບ ຊັບສົມບັດ ປັນຍຳ ກ ຳລັງອ ຳນຳດ ກຽດຕິຍົດ ສະຫງ່ຳລຳສີ 
ກັບກຳນສັນລະເສີນ” 
5:13 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງກຳນສັນລະເສີນຂອງໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຊີວິດ ທັງໃນ
ສະຫວັນ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ໃຕູ້ແຜ່ນດິນໂລກ ໃນມະຫຳສະໝຸດ ກັບໝົດຄູ່ອັນຄູ່
ແນວທີ່ຢູ່ໃນຫັ້ນ ຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ກຳນສັນລະເສີນ ກັບພຣະກຽດ ກັບສະຫງ່ຳ-
ລຳສີ ກັບລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ ມີແດ່ເພິ່ນຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບແດ່ແກະນູ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ” 
5:14 ແລູ້ວສັດທັງສີ່ນັ້ນກ ຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ອຳເມນ” ກັບຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍທ່ັງຊຳວສີ່ຄົນນັ້ນ
ໄດູ້ໝອບຂຳບລົງເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນຜູູ້ທີ່ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 6 
6:1 ບັດນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງ
ໜຶ່ງຂອງມູ້ວນໜັງສືນັ້ນອອກແລູ້ວ  ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສັດໜຶ່ງໃນສັດທັງສີ່ນັ້ນ ຮູ້ອງສຽງ-
ດັ່ງຄືສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງ ເວົ້ຳວ່ຳ “ມຳເບິ່ງເດີ້” 
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6:2 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ເຫັນມູ້ຳຂຳວໂຕໜຶ່ງ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຂີ່ມູ້ຳນັ້ນມີ
ທະນູ ກັບມີມົງກຸດ ກັບຜູູ້ນັ້ນອອກໄປຢ່ຳງມີໄຊ ເພື່ອມີໄຊຕໍ່ 
6:3 ແລູ້ວບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ສອງອອກແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສັດ
ໂຕທີ່ສອງຮູ້ອງວ່ຳ “ມຳເບິ່ງເດີ້” 
6:4 ແລູ້ວມີມູ້ຳອີກໂຕໜຶ່ງອອກໄປ ເປັນມູ້ຳສີແດງສົດໆ ພ ຄືແປວໄຟ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຂີ່ມູ້ຳ
ໂຕນັ້ນ ໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດໃຫູ້ຖອນສັນຕິພຳບອອກຈຳກແຜ່ນດິນໂລກໄປ ເພື່ອຄົນ
ຊິເກີດກຳນຂູ້ຳຟັນລັນແທງກັນ ແລູ້ວຜູູ້ນີ້ໄດູ້ຮັບມອບດຳບໃຫຍ່ຫລວງປຶ້ມໜຶ່ງ 
6:5 ແລູ້ວບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ສຳມອອກແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສັດ
ໂຕທີ່ສຳມຮູ້ອງວ່ຳ “ມຳເບິ່ງເດີ້” ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນ
ມູ້ຳສີດ ຳມືດໂຕໜຶ່ງ ກັບຜູູ້ທີ່ຂີ່ມູ້ຳນັ້ນຖືຕຳປະທັບຊັ່ງໃນມື 
6:6 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງອອກມຳຈຳກສັດທັງສີ່ນັ້ນວ່ຳ  “ເຂົ້ຳວີດລຳຄຳລີດລະໜຶ່ງ
ເດນຳຣິອົນ ເຂົ້ຳບຳເລສຳມລີດຕໍ່ໜຶ່ງເດນຳຣິອົນ ແລູ້ວຢ່ຳທ ຳລຳຍນໍ້ຳມັນໝຳກ-
ກອກ ກັບເຫລົ້ຳອະງ ່ນນັ້ນເດີ້” 
6:7 ແລູ້ວບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ສີ່ອອກແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງສັດ
ໂຕທີ່ສີ່ຮູ້ອງວ່ຳ “ມຳເບິ່ງເດີ້” 
6:8 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເຫັນມູ້ຳສີຂຽວຊີດໆ ໂຕໜຶ່ງ  ແລູ້ວຜູູ້ທີ່
ຂີ່ມູ້ຳໂຕນັ້ນມີຊື່ວ່ຳ ຄວຳມຕຳຍ ແລູ້ວແດນມ ລະນຳໄດູ້ຕິດຕຳມຜູູ້ນັ້ນໄປ ແລູ້ວ
ພວກນີ້ໄດູ້ຮັບມອບສິດອ ຳນຳດເໜືອໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ເປັນອ ຳນຳດ
ລູ້ຳງຜຳນດູ້ວຍດຳບ ດູ້ວຍຄວຳມອຶດຢຳກ ດູ້ວຍຄວຳມຕຳຍ ກັບດູ້ວຍພວກສັດປ່ຳ
ຮູ້ຳຍຕ່ຳງໆ ຕຳມພື້ນແຜ່ນດິນໂລກ 
6:9 ບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ຫູ້ຳອອກແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງຢູ່ຖຳນ-
ແທ່ນບູຊຳ ເຫັນດວງວິນຍຳນຂອງຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຖືກຂູ້ຳ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ ພຣະຄ ຳ 
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນຂອງເຂົຳທີ່ເຂົຳຖືເອົຳຖືນັ້ນ 
6:10 ແລູ້ວເຂົຳພວກນັ້ນຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ  “ໂອ ຂູ້ຳແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ ຜູູ້ບ -
ລິສຸດກັບສັດຈິງ ມັນຊິດົນນຳນສໍ່ຳໃດກ່ອນພຣະອົງຊິລົງໂທດລູ້ຳງແຄູ້ນຄົນເຮົຳ
ທັງຫລຳຍ ຍູ້ອນເຫັນແກ່ເລືອດຂອງພວກເຮົຳ ທີ່ພວກຄົນຢູ່ໃນໂລກເຮັດໃຫູ້ຕົກ”  
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6:11 ແລູ້ວເພິ່ນຈັ່ງມອບເສື້ອຄຸມຍຳວສີຂຳວ ໃຫູ້ກັບຄົນພວກນັ້ນແຕ່ລະຄົນທີ່ຖືກ
ຂູ້ຳ  ກັບໄດູ້ບອກພວກເຂົຳໃຫູ້ຄອງຖູ້ຳອີກຈັກໜ່ອຍ ຈົນກວ່ຳໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ ພູ້ອມກັບ
ພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຂົຳ ຊິຖືກຂູ້ຳຄືກັນກັບພວກເຂົຳໃຫູ້ຄົບ 
6:12 ແລູ້ວບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ຫົກອອກແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ແຜ່ນ-
ດິນໄຫວຢ່ຳງຂະໜຳດໃຫຍ່ ດວງຕະເວັນໄດູ້ມືດລົງດ ຳຄືພ ຄືຜູ້ຳກະສອບເຮັດ
ດູ້ວຍຂົນສັດ ກັບດວງເດືອນໄດູ້ກຳຍເປັນສີເລືອດ 
6:13 ກັບໝູ່ດຳວທັງຫລຳຍຢູ່ເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ ໄດູ້ຕົກລົງມຳໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຄືໝຳກ-
ເດື່ອບໍ່ທັນສຸກ ຫລົ່ນລົງມຳຈຳກກົກຂອງມັນ ບັດລົມພະຍຸພັດແຮງໆ 
6:14 ແລູ້ວທູ້ອງຟູ້ຳໄດູ້ຖອນອອກໄປ ພ ຄືໜັງສືມູ້ວນຕອນເກັບຂຶ້ນໄປ ແລູ້ວພູເຂົຳຄູ່
ລູກກັບເກຳະຄູ່ເກຳະໄດູ້ຂະຍັບຍົກຍູ້ຳຍຈຳກທີ່ເດີມຂອງມັນໄປ 
6:15 ແລູ້ວກະສັດທັງຫລຳຍໃນໂລກ ພວກຄົນສ ຳຄັນໆ ພວກຄົນຮັ່ງມີ ພວກນຳຍ
ທະຫຳນຜູູ້ໃຫຍ່ ພວກຜູູ້ມີອ ຳນຳດ ພູ້ອມກັບໝົດຄູ່ຄົນບໍ່ວ່ຳຊິເປັນຂູ້ຳທຳດຫລື ໄທ  
ໄດູ້ຫຳໝູ້ອງຫລົບລີ້ ຊ່ອນໂຕໄວູ້ຢູ່ໃນຖໍ້ຳ ກັບໃນຮໃູນຊ່ອງໂຂດຫີນຕຳມພູເຂົຳ 
6:16 ພວກເຂົຳຈັ່ງຮູ້ອງຂ ພູເຂົຳກັບໂຂດຫີນວ່ຳ “ຂ ໃຫູ້ລົ້ມທັບເຮົຳແໜທູ່້ອນ ຊ່ອນ
ເຮົຳໄວູ້ໃຫູ້ພົ້ນຈຳກໜູ້ຳຂອງເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບຈຳກຄວຳມໂມ-
ໂຫຂອງແກະນູ້ອຍ ຂອງພຣະເຈົ້າ ແໜ່ທູ້ອນ 
6:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ມື້ກູ້ຽວໂກດອັນໃຫຍຫ່ລວງຂອງເພິ່ນໃກູ້ຊິມຳຮອດມຳເຖິງແລູ້ວ 
ແລູ້ວແມ່ນໃຜຊິສຳມຳດທົນເອົຳໄດູ້” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 7 
7:1 ຫລັງຈຳກເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ເປັນໄປແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດສີ່ອົງຢືນຢູ່ທີ່
ແຈມຸມທັງສີ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຫູ້ຳມລົມໄວູ້ຈຳກທິດທັງສີ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ພັດເທິງບົກ ຫລືໃນທະເລ ຫລືທີ່ກົກໄມູ້ໃດໆ 
7:2 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງລົງມຳຈຳກທດິຕະເວັນອອກ ອົງນັ້ນມີ
ດວງຕຳປະທັບຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ ກັບໄດູ້ຮູ້ອງປະກຳດດູ້ວຍສຽງອັນດັງໃຫູ້
ເທວະທູດທັງສີ່ນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ຮັບມອບອ ຳນຳດໃຫູ້ທ ຳລຳຍແຜ່ນດິນກັບທະເລນັ້ນ 
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7:3 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນເວົ້ຳວ່ຳ “ຢ່ຳທ ຳລຳຍແຜ່ນດິນ ທະເລ ກັບພວກກົກໄມູ້ 
ຈົນກວ່ຳເຮົຳຊິປະທັບຕຳໄວູ້ທີ່ໜູ້ຳຜຳກຂອງຜູູ້ຮັບໃຊູ້ທັງຫລຳຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳ” 
7:4 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນເຖິງຈ ຳນວນຄົນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ ແລູ້ວຈ ຳນວນນັ້ນ
ຄື ໜຶ່ງແສນສີ່ໝື່ນສີ່ພັນຄົນ ຊຶ່ງມຳຈຳກສິບສອງຕະກູນຂອງຊົນຊຳດ ອິສະຣຳ-
ເອນ ນັ້ນ 
7:5 ຈຳກຕະກູນ  ຢູດຳ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ ຈຳກຕະ-
ກູນ  ຣູເບັນ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ ຈຳກຕະກູນ  ກຳດ  
ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ 
7:6 ຈຳກຕະກູນ  ອຳເຊ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ  ຈຳກຕະ-
ກູນ  ເນບທຳລີ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ  ຈຳກຕະກູນ  
ມຳນຳເຊ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ 
7:7 ຈຳກຕະກູນ  ຊີເມໂອນ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮບັກຳນປະທັບຕຳ ຈຳກ
ຕະກູນ  ເລວີ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ  ຈຳກຕະກູນ  ອິ-
ຊຳຄຳ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ 
7:8 ຈຳກຕະກູນ  ເຊບູໂລນ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ  ຈຳກ
ຕະກູນ  ໂຢເຊບ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ  ຈຳກຕະກູນ  
ເບັນຢຳມິນ  ມີໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຄົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນປະທັບຕຳ 
7:9 ຕໍ່ຈຳກຫັ້ນມຳ ຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເຫັນຄົນຫລວງຫລຳຍຊຶ່ງບໍ່ມີ
ໃຜສຳມຳດນັບໄດູ້ເລີຍ ມຳຈຳກຄູ່ຊົນຊຳດ ຄູ່ເຜົ່ຳພັນ ຄູ່ຕະກູນ ກັບຄູ່ພຳສຳ ນຸ່ງ
ເສື້ອຄຸມຍຳວສີຂຳວ ແລູ້ວຖືໃບຕຳນໃນມື ຢືນຢູ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳແກະ
ນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
7:10 ຄົນຫລວງຫລຳຍໝູ່ນັ້ນຮູ້ອງສຽງດັ່ງວ່ຳ  “ຄວຳມລອດພົ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຮົຳຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ກັບຂອງແກະນູ້ອຍຂອງເພິ່ນນ ຳ”  
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7:11 ແລູ້ວເທວະທູດໝົດທັງປວງ ໄດູ້ຢືນອູ້ອມພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບອູ້ອມພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້-
ໃຫຍ່ ກັບອູ້ອມສັດທັງສີ່ ແລູ້ວໄດູ້ໝອບຂຳບລົງຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງ ຖວຳຍນະມັດ-
ສະກຳນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
7:12 ຮູ້ອງອອກພູ້ອມກັນວ່ຳ  “ຂ ໃຫູ້ ຄ ຳສຳທກຸຳນ ຄ ຳສັນລະເສີນ ສະຫງ່ຳລຳສີ 
ພຣະປັນຍຳ ກຳນໂມທະນຳທ່ຳນ ກຽດຕິຍົດ ກ ຳລັງອ ຳນຳດ ກັບລິດທຳນຸພຳບ ມີ
ແດ່ພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ອຳເມນ” 
7:13 ແລູ້ວມີຜູູ້ໜຶ່ງໃນພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍນ່ັ້ນໄດູ້ຖຳມຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ຄົນທີ່ນຸ່ງເສື້ອຄຸມ
ຍຳວພວກນີ້ແມ່ນໃຜ ແລູ້ວພວກເຂົຳມຳແຕ່ໃສ” 
7:14 ຜູູ້ຂູ້ຳເລີຍຕອບ ລຳວ ວ່ຳ “ນຳຍເຈົ້ຳຂູ້ຳ ນຳຍຮູູ້ຈັກດີຢູ່ແລູ້ວ”  ລຳວ ຈັ່ງຕອບຜູູ້-
ຂູ້ຳວ່ຳ “ຄົນຫລວງຫລຳຍນີ້ຄືຜູູ້ຄົນທີ່ອອກມຳຈຳກຍຳມທຸກເວທະນຳອັນໃຫຍ່-
ຫລວງນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຊ ຳລະລຳງເສື້ອຜູ້ຳຂອງເຂົຳໃຫູ້ຂຳວບ ລິສຸດ ໂດຍ
ໃນພຣະໂລຫິດຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
7:15 ຈັ່ງຊັ້ນ ເຂົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຮັບໃຊູ້ເພິ່ນໃນ
ພຣະວິຫຳນຂອງເພິ່ນທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນ ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ນັ້ນທີ່ນັ່ງເທິງພຣະທີ່-
ນັ່ງ ຊິສະຖິດຢູ່ຫວ່ຳງກຳງພວກເຂົຳ 
7:16 ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິບໍ່ອຶດຢຳກແນວກິນແນວດື່ມອີກ ແລູ້ວເຂົຳຊິບໍ່ຖືກແສງແດດ
ສ່ອງໃສ່ ຫລືຄວຳມຮູ້ອນແນວອື່ນໆ ອີກຕໍ່ໄປ 
7:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ຢູ່ເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ກ ຊິເບິ່ງແຍງເຂົຳໄວູ້ 
ກັບຊິນ ຳໄປຍັງນໍ້ຳພຸທິບແຫ່ງຊີວິດ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳກ ຊິເຊັດນໍ້ຳຕຳໝົດຄູ່ຢົດຈຳກ
ຕຳຂອງເຂົຳ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 8 
8:1 ແລູ້ວບັດແກະນູ້ອຍໄດູ້ແກະຕຳປະທັບດວງທີ່ເຈັດອອກແລູ້ວ ໄດູ້ມີຄວຳມງຽບ
ສະຫງົບປົກຄຸມສະຫວັນໄວູ້ ຢູ່ປະມຳນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ 
8:2 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດທັງເຈັດອົງນັ້ນ ທີ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ພວກເຂົຳ
ໄດູ້ຮັບມອບແກເຈັດຄັນ 
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8:3 ແລູ້ວມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງທີ່ຖືກະຖຳງໄຟທອງຄ ຳ ໄດູ້ອອກມຳຢືນຢູ່ທີ່ແທ່ນ
ບູຊຳ ແລູ້ວອົງນັ້ນໄດູ້ຮັບມອບເຄື່ອງຫອມເປັນອັນຫລຳຍ  ເພື່ອໃຫູ້ຖວຳຍ ພູ້ອມ
ທັງຄ ຳອະທິຖຳນຈຳກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງປວງ ຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊຳທອງຄ ຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ
ພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ 
8:4 ແລູ້ວຄວັນຂອງເຄື່ອງຫອມນັ້ນ ພູ້ອມທັງຄ ຳອະທຖິຳນຈຳກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ໄດູ້ລອຍຂຶ້ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ຈຳກມືຂອງເທວະທູດນັ້ນ 
8:5 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນໄດູ້ເອົຳກະຖຳງ ໃສ່ໄຟໃຫູ້ເຕັມຈຳກແທ່ນບູຊຳ ແລູ້ວຈັ່ງ
ຂວູ້ຳງລົງໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວມີສຽງຕ່ຳງໆ ອອກມຳ  ມຟີູ້ຳຮູ້ອງ ຟູ້ຳຜ່ຳ ກັບ
ແຜ່ນດິນໄຫວ 
8:6 ແລູ້ວເທວະທູດເຈັດອົງທີ່ຖືແກທັງເຈັດນັ້ນ ຕ່ຳງກ ກຽມພູ້ອມທີ່ຊິເປົ່ຳແກນ ຳ 
8:7 ບັດເທວະທູດອົງແຮກນັ້ນ ໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ມໝີຳກເຫັບກັບໄຟປົນກັນກັບ
ເລືອດ ກ ຖືກຂວູ້ຳງລົງໃສ່ແຜ່ນດິນ ກົກໄມູ້ໜຶ່ງໃນສຳມຖືກໄຟໄໝູ້ໄປ ກັບຫຍູ້ຳ
ຂຽວສົດກ ຖືກໄຟໄໝູ້ໄປໝົດ 
8:8 ບັດເທວະທູດອົງທີ່ສອງເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ໄດູ້ມີແນວໜຶ່ງຄືພູເຂົຳໄຟໃຫຍ່ພວມໄ
ໝູ້ຢູ່ ໄດູ້ຖືກຂວູ້ຳງລົງໄປໃນທະເລ ແລູ້ວນໍ້ຳທະເລໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນໄດູ້ກຳຍເປັນ
ເລືອດ 
8:9 ແລູ້ວແນວມີຊີວິດຢູ່ໃນທະເລນັ້ນກ ຕຳຍໄປໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ  ກັບເຮືອກ ຖືກພັງ
ທ ຳລຳຍໄປໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນນ ຳ 
8:10 ແລູ້ວບັດເທວະທູດອົງທີ່ສຳມນັ້ນໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ກ ມີດຳວຂະໜຳດໃຫຍ່
ດວງໜຶ່ງ ເປັນແປວໄຟລຸກຮຸງ່ຄືໂຄມໄຟ ໄດູ້ຕົກລົງມຳຈຳກທູ້ອງຟູ້ຳ ຢູ່ເທິງແມນ່ໍ້ຳ
ໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ ກັບຢູ່ເທິງແຫລ່ງນໍ້ຳພຸນ ຳ 
8:11 ແລູ້ວດຳວດວງນັ້ນມີຊື່ວຳ່ ບ ລະເພັດ ແລູ້ວລົດຊຳດຂອງນໍ້ຳ ໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ
ນັ້ນ ມີລົດຊຳດຂົມຝຳດ ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍໄດູ້ຕຳຍດູ້ວຍນໍ້ຳນັ້ນ ຍູ້ອນກຳຍ-
ເປັນນໍ້ຳຂົມຝຳດ 
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8:12 ແລູ້ວບັດເທວະທູດອົງທີ່ສີ່ນັ້ນໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ດວງຕະເວັນໄດູ້ຖືກຟຳດຕີ
ໃຫູ້ມືດໄປໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ ພູ້ອມທັງດວງເດືອນ ກັບດວງດຳວທັງຫລຳຍນ ຳ ຈັ່ງ
ມືດໄປໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ ກຳງເວັນກ ບໍ່ແຈູ້ງໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນ ແລູ້ວກຳງຄືນກ ຄືກັນ 
8:13 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເຫັນ ມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງພວມບິນເທິງທູ້ອງຟູ້ຳ  ກັບໄດູ້ຍິນ
ສຽງຮູ້ອງດັງກູ້ອງ ວ່ຳ “ຈິບຫຳຍ ຈິບຫຳຍ ຈິບຫຳຍ ມີຕໍ່ຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ເທິງແຜ່ນ-
ດິນໂລກເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳ ຊິມີສຽງແກອີກຈຳກເທວະທູດທັງສຳມອົງ ພູ້ອມທີ່ຊິເປົ່ຳຢູ່
ແລູ້ວ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 9 
9:1 ແລູ້ວບັດເທວະທູດອົງທີ່ຫູ້ຳໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນດຳວດວງໜຶ່ງ ຕົກ
ລົງມຳຈຳກຟູ້ຳສະຫວັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວດວງນັ້ນໄດູ້ຮັບມອບລູກກຸນແຈ
ຂອງເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດ 
9:2 ແລູ້ວບັດພ ເທວະທູດອົງນັ້ນເປີດເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດນັ້ນອອກ ໄດູ້ມີຄວັນ
ພຸ່ງຂຶ້ນມຳຄືຄວັນເຕົຳໃຫຍ່ ຈັ່ງຊັ້ນ ດວງຕະເວັນກັບອຳກຳດກ ມືດໄປ ຍູ້ອນຄວັນທີ່
ຂຶ້ນມຳຈຳກເຫວນັ້ນ 
9:3 ແລູ້ວມີຝູງຕັກແຕນໄດູ້ບິນອອກຈຳກຄວັນນັ້ນ ມຳຍັງແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວມັນ
ໄດູ້ຮັບອ ຳນຳດ ຄືອ ຳນຳດຂອງແມງປ່ອງມີເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
9:4 ແລູ້ວພວກມັນຖືກສັ່ງໄວູ້ວ່ຳ ບໍ່ໃຫູ້ທ ຳລຳຍພຸ່ມໄມູ້ໃບຫຍູ້ຳເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
ກັບພືດຜົນກົກໄມູ້ ແມ່ນແຕ່ກ ໄມູ້ກ ຕອກແນວຂຽວໃດໆ ມແີຕ່ໃຫູ້ເຮັດໃສ່ຜູູ້ຄົນທັງ-
ຫລຳຍທີ່ບໍ່ມີຕຳຂອງພຣະເຈົ້ຳປະທັບຢູ່ເທິງໜູ້ຳຜຳກເທົຳນັ້ນ 
9:5 ແຕ່ບໍ່ໃຫູ້ມັນຂູ້ຳຄົນພວກນັ້ນ ພຽງແຕ່ໃຫູ້ທ ລະມຳນພວກເຂົຳເປັນເວລຳຫູ້ຳ
ເດືອນ  ແລູ້ວກຳນທ ລະມຳນນັ້ນ ເຈັບທ ລະມຳນຄືຖືກແມງປ່ອງຕອດ 
9:6 ແລູ້ວໃນຍຳມນັ້ນ ຄົນທັງຫລຳຍຊິຊອກຫຳຄວຳມຕຳຍແຕ່ຊິບໍ່ພໍ້ ເຂົຳຢຳກຊິ
ຕຳຍ ແຕ່ຄວຳມຕຳຍຊິໜຈີຳກເຂົຳໄປ 
9:7 ແລູ້ວໂຕຕັກແຕນນັ້ນ ມີຮູບຮ່ຳງຄືກັນກັບມູ້ຳກຽມພູ້ອມທີ່ຊິອອກສຶກ ແລູ້ວເທິງ
ຫົວຂອງມັນມີມົງກຸດເປັນລັກສະນະຄືທອງຄ ຳ ແລູ້ວໜູ້ຳຂອງມັນຄືໜູ້ຳຄົນ 
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9:8 ແລູ້ວຂົນຂອງມັນເປັນລັກສະນະຄືຜົມແມຍິ່ງ ແລູ້ວແຂູ້ວຂອງມັນເປັນລັກສະ-
ນະຄືແຂູ້ວສິງໂຕ 
9:9 ແລູ້ວມັນມີເສື້ອເກຳະທັບເອິກ ເປັນລັກສະນະຄືເສື້ອເກຳະເຫລັກ ແລູ້ວສຽງປີກ
ມັນເປັນລັກສະນະຄືສຽງລົດມູ້ຳຫລຳຍຄັນແລ່ນເຂົ້ຳສະໜຳມຮົບ 
9:10 ແລູ້ວຫຳງຂອງມັນເປັນລັກສະນະຄືຫຳງແມງປ່ອງທີ່ມີເຫລັກໃນ ແລູ້ວມັນມີ
ອ ຳນຳດໃຫູ້ຄົນເຈັບປວດແຮງ ເປັນເວລຳຕະຫລອດຫູ້ຳເດືອນ 
9:11 ແລູ້ວມັນມີຫົວໜູ້ຳປົກຄອງເໜືອມັນ ເປັນເທວະທູດຂອງເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳ-
ເລັດນັ້ນ ເທວະທູດອົງນັ້ນມີຊື່ເປັນພຳສຳເຮັບເຣວີ່ຳ  ອຳບັດໂດນ  ແຕ່ໃນພຳສຳ
ເກຣັກເອີ້ນວ່ຳ  ອຳໂປລິໂອນ   (ແປວ່າ ທ າລາຍ)  
9:12 ແນວຈິບຫຳຍແນວທີ່ໜຶ່ງຜ່ຳນໄປແລູ້ວ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ຍັງມີແນວຈິບຫຳຍອີກ
ສອງແນວທີ່ຊິເກີດຂຶ້ນໃນພຳຍໜູ້ຳ 
9:13 ແລູ້ວບັດເທວະທູດອົງທີ່ຫົກນັ້ນໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງເວົ້ຳອອກ
ມຳທັງສີ່ແຈຂອງແທ່ນບູຊຳ ທອງຄ ຳ ຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ 
9:14 ບອກເທວະທູດອົງທີ່ຫົກທີ່ຖືແກນັ້ນ ສັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ປ່ອຍເທວະທູດທັງສີ່ອົງນັ້ນ
ອອກ ທີ່ຖືກຂັງໄວູ້ທີ່ແມ່ນໍ້ຳ ຢູຟຳເຕ ອັນໃຫຍຫ່ລວງນັ້ນເດີ້” 
9:15 ແລູ້ວເທວະທູດທັງສີ່ນັ້ນໄດູ້ຖືກປ່ອຍອອກໄປ ຊຶ່ງມັນໄດູ້ຖືກກຽມໄວູ້ມຳແລູ້ວ
ສ ຳລັບ ມື້ ເດືອນ ປີ ນັ້ນ ຄືຍຳມທີ່ຊິໃຫູ້ຂູ້ຳຜູູ້ຄົນຈ ຳນວນໜຶ່ງໃນສຳມຂອງມະນຸດ 
9:16 ແລູ້ວຈ ຳນວນທະຫຳນມູ້ຳທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນມຳຄື ສອງຮູ້ອຍລູ້ຳນຄົນ 
9:17 ແລູ້ວຝ່ຳຍກຸ່ມມູ້ຳນັ້ນ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນໃນນິມິດ ແລູ້ວຝ່ຳຍຜູູ້ທີ່ນັ່ງເທິງຫລັງມູ້ຳກ 
ສວມເສື້ອເກຳະ ເປັນລັກສະນະສີແດງຄືໄຟ ສີຟູ້ຳຄືດອກໄມູ້ ກັບສີເຫລືອງຄືກ ຳ-
ມະຖັນ ແລູ້ວຫົວຂອງມູ້ຳນັ້ນມີລັກສະນະຄືຫົວຂອງສິງໂຕ ແລູ້ວກ ມີໄຟກັບຄວັນ
ກັບກ ຳມະຖັນພຸ່ງອອກຈຳກປຳກຂອງມັນ 
9:18 ແລູ້ວດູ້ວຍໄພພິບັດສຳມແນວໝູນ່ີ້ຜູູ້ຄົນຈ ຳນວນໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນໄດູ້ຖືກຂູ້ຳ 
ຄືດູ້ວຍ ໄຟ ກັບຄວັນ ກັບກ ຳມະຖັນ ທີ່ພຸ່ງອອກມຳຈຳກປຳກຂອງມູ້ຳນັ້ນ 
9:19 ຍູ້ອນວ່ຳລິດເດດຂອງມູ້ຳນັ້ນໄດູ້ຢູ່ທີ່ປຳກກັບຫຳງ ແລູ້ວຫຳງຂອງມັນນັ້ນມີ
ລັກສະນະຄືຫຳງງູທີ່ມີຫົວ ແລູ້ວມັນເຮັດຮູ້ຳຍຄົນດູ້ວຍສອງແນວນັ້ນ 



ພຣະນິມິດ  764 
9:20 ແລູ້ວຝ່ຳຍມະນຸດທັງຫລຳຍທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຫັ້ນ ຄືຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ຕຳຍດູ້ວຍໄພພິບັດ
ນັ້ນ ເຂົຳຍັງບໍ່ຍອມກັບໃຈຈຳກກຳນງຳນຂອງມືເຂົຳ  ຄືບໍ່ຍອມເລີກໄຫວູ້ພວກຜີ 
ພະຍຳມຳນ  ກັບບໍ່ຍອມເລີກໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບບູຊຳ ບໍ່ວ່ຳຊິເປັນທອງຄ ຳ ເງິນ 
ທອງເຫລືອງ ຫີນ ຫລືໄມູ້ ຊຶ່ງຮູບເຄົຳລົບນັ້ນບໍ່ສຳມຳດເບິ່ງເຫັນໄດູ້ ຫລືຟັງ ຫລື
ຍ່ຳງໄດູ້ຊໍ້ຳ 
9:21 ກັບວ່ຳ ເຂົຳບໍ່ຍອມກັບໃຈໃໝ່ຈຳກກຳນກຳນຕຳຍກ ຳ ຫລືກຳນເວດມົນຄຳຖຳ 
ຫລືກຳນຫລິ້ນຊູູ້ ຫລືກຳນລັກເອົຳຂອງພວກເຂົຳ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 10 
10:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງທີ່ມີລິດອ ຳນຳດອັນໃຫຍ່ຍິ່ງ ລົງມຳ
ຈຳກສະຫວັນ ມີເມກຄຸມໄວູ້ ກັບມີຮຸູ້ງກິນນໍ້ຳຢູ່ເທິງຫົວ ກັບໜູ້ຳມີລັກສະນະຄືພ ຄື
ດວງຕະເວັນ ກັບຕີນມີລັກສະນະຄືເສົຳໄຟ 
10:2 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນຖືໜັງສືນູ້ອຍມູ້ວນໜຶ່ງກຳງໄວູ້ຢູ່ໃນມື  ແລູ້ວໄດູ້ຢືນເອົຳ
ຕີນຂວຳຢຽບ ເທິງທະເລ ກັບຕີນຊູ້ຳຍຢຽບເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
10:3 ແລູ້ວອົງນັ້ນໄດູ້ຮູ້ອງອອກສຽງດັ່ງມີລັກສະນະຄືສຽງສິງໂຕຄ ຳ ຣຳມ  ພ ບັດ
ຮູ້ອງອອກ ມີສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງດັງຂຶ້ນມຳເຈັດສຽງ 
10:4 ບັດນີ້ ຕອນສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງທັງເຈັດສຽງນັ້ນດັງຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳພວມຊິລົງມືຂຽນ 
ແຕ່ໄດູ້ຍິນສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ບອກກັບຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ໃຫູ້
ປະທັບຕາປິດໄວູ້ເດີ້ ແນວນັ້ນທີ່ຟູ້າຮູ້ອງທັງເຈັດສຽງໄດູ້ເວົ້າ  ຢ່າຂຽນລົງເລີຍ” 
10:5 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນຢືນຢູ່ເທິງທະເລກັບແຜ່ນດິນໂລກນັ້ນ  ລຳວ ໄດູ້
ເດ່ມືຂຶ້ນຕໍ່ຟູ້ຳສະຫວັນ 
10:6 ແລູ້ວ ລຳວ ຈັ່ງສຳບຳນໃນພຣະນຳມຂອງເພິ່ນຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນ
ນິດ (ແມ່ນຜູູ້ທີ່ສູ້ຳງຟູ້ຳສະຫວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ພູ້ອມທັງທະເລ ກັບໝົດຄູ່ອັນຄູ່
ແນວຢູ່ໃນຫັ້ນ) ວ່ຳ ຊິບໍ່ມີກຳນຄອງຖູ້ຳຕໍ່ໄປອີກແລູ້ວ 
10:7 ຄືໃນຍຳມທີ່ເທວະທູດອົງທີ່ເຈັດໄດູ້ເປົ່ຳແກນັ້ນ ບັດເລີ່ມຊິເປົ່ຳແລູ້ວ ພ ດີຍຳມ
ເວລຳທີ່ເລື່ອງອັນເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້ຳທີ່ຖືກປິດຊ່ອນໄວູ້ແຕ່ໂດນກ ຊິຈົບລົງ
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ແລູ້ວ  ຕຳມທີ່ເພິ່ນໄດູ້ບອກໃຫູ້ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ ຄືຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງເພິ່ນນັ້ນ 
10:8 ແລູ້ວສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນຈຳກສະຫວັນນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳ
ອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່ຳ  “ໃຫູ້ໄປຮັບເອົຳໜັງສືມູ້ວນນູ້ອຍນັ້ນເດີ້ ທີ່ຖືກກຳງໄວູ້ໃນມືຂອງ
ເທວະທູດອົງທີ່ຢືນຢູ່ທັງເທິງນໍ້ຳທະເລກັບເທິງບົກນັ້ນ” 
10:9 ຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງໄປຫຳເທວະທູດອົງນັ້ນແລູ້ວເວົ້ຳວ່ຳ  “ຜູູ້ຂູ້ຳຂ ໜັງສືມູ້ວນນູ້ອຍນັ້ນແໜ່
ເດີ້”  ເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງຕອບຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ເອົຳເລີຍ ແລູ້ວໃຫູ້ກິນມັນເດີ້ ມັນຊິເຮັດ
ໃຫູ້ທູ້ອງເຈົ້ຳຂົມ ແຕ່ມັນກ ຊິມີລົດຊຳດຫວຳນຄືນໍ້ຳຜຶ້ງຕອນຢູ່ໃນປຳກເຈົ້ຳ” 
10:10 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຈັ່ງຮັບເອົຳໜງັສືມູ້ວນນູ້ອຍນັ້ນຈຳກມືເທວະທູດ ແລູ້ວໄດູ້ກິນລົງ 
ບັດມັນຢູ່ໃນປຳກຜູູ້ຂູ້ຳ ມັນກ ຫວຳນຄືນໍ້ຳຜຶ້ງ ແຕ່ບັດພ ຜູູ້ຂູ້ຳກືນລົງໄປແລູ້ວທູ້ອງ
ຜູູ້ຂູ້ຳກ ຮູູ້ສຶກຂົມ 
10:11 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ເຈົ້ຳຕູ້ອງພະຍຳກອນອີກ ຕໍ່ໜູ້ຳ
ຫລຳຍເຜົ່ຳພັນ ຫລຳຍຊົນຊຳດ ຫລຳຍພຳສຳ ກັບຕໍ່ກະສັດຫລຳຍອົງ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 11 
11:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຮັບໄມູ້ອໍ້ທ່ອນໜຶ່ງເປັນລັກສະນະຄືໄມູ້ແມັດ ແລູ້ວເທວະທູດອົງ
ນັ້ນຢືນຢູ່ບອກວ່ຳ  “ໃຫູ້ລຸກຂຶ້ນເດີ້ ໄປແທກເອົຳພຣະວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ກັບ
ແທ່ນບູຊຳ ພູ້ອມທັງຈ ຳນວນຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຄົຳລົບບູຊຳພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນຫັ້ນ 
11:2  ແຕ່ບໍ່ໃຫູ້ແທກລຳນຢູ່ທຳງນອກເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳໝູ້ອງນັ້ນໄດູ້ມອບໄວູ້ໃຫູ້ຄົນຕ່ຳງ-
ຊຳດ ແລູ້ວເມືອງສັກສິດບ ລິສຸດຊິໂດນພວກເຂົຳຢຽບໄປມຳ ເປັນເວລຳສີ່ສິບສອງ
ເດືອນ  
11:3  ແລູ້ວເຮົຳຊິມອບລິດອ ຳນຳດໃຫູ້ພະຍຳນທັງສອງຂອງເຮົຳ ແລູ້ວເຂົຳຊິນຸ່ງ
ຜູ້ຳກະສອບ ກັບຊິເວົ້ຳຄ ຳພະຍຳກອນຕະຫລອດເປັນເວລຳໜຶ່ງພັນສອງຮູ້ອຍ
ຫົກສິບມື້” 
11:4 ພະຍຳນທັງສອງນີ້ປຽບຄືກົກໝຳກກອກເທດສອງກົກ ກັບໂຄມໄຟສອງຄັນທີ່
ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນເປັນເຈົ້ຳຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 
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11:5 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຄຶດຢຳກຊິເຮັດໃສ່ພະຍຳນທັງສອງນັ້ນ ໄຟກ ຊິພຸ່ງອອກຈຳກ
ປຳກຂອງເຂົຳ ເຜົຳໄໝູ້ສັດຕູຜູູ້ຕໍ່ຕູ້ຳນນັ້ນ ຄືຄັ່ນຜູູ້ໃດຊອກເຮັດຮູ້ຳຍເຂົຳ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິ
ຕູ້ອງຕຳຍຈັ່ງຊັ້ນ 
11:6 ແລູ້ວຜູູ້ພະຍຳນທັງສອງນີ້ມີລິດອ ຳນຳດທີ່ຊິປິດທູ້ອງຟູ້ຳໄວູ້ກ ໄດູ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຝົນ
ຕົກຢູ່ໃນຍຳມເວລຳທີ່ເຂົຳພວມເປັນພະຍຳກອນນັ້ນ ກັບມີລິດອ ຳນຳດເໜືອນໍ້ຳ 
ສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ນໍ້ຳກຳຍເປັນເລືອດກ ໄດູ້ ກັບສຳມຳດທີ່ຊິຟຳດໂລກດູ້ວຍໂລກ-
ໄພໄຂູ້ເຈັບອັນຮູ້ຳຍແຮງຕ່ຳງໆ  ຍຳມໃດກ ໄດູ້ຕຳມໃຈມັກຂອງເຂົຳ 
11:7 ແລູ້ວບັດເຂົຳຈົບກຳນເປັນພະຍຳນແລູ້ວ ສັດເດລະສຳນທີ່ຂຶ້ນມຳຈຳກເຫວ
ເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດນັ້ນ ແລູ້ວຊິເຮັດສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ກັບເຂົຳ ແລູ້ວຊິເອົຳຊະນະ
ກັບຊິຂູ້ຳເຂົຳເລີຍ 
11:8 ແລູ້ວສົບຂອງເຂົຳຊິວຳງໄວູ້ຢູ່ເທິງຖະໜົນໃນເມືອງໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນ ຊຶ່ງຕຳມ
ພຳສຳພຳບພົດຝ່ຳຍວິນຍຳນເອີ້ນກັນວ່ຳ ເມືອງ ໂສໂດມ ກັບ ເອຢິບ  ເປັນໝູ້ອງທີ່
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງເຮົຳຖືກຄຶງນ ຳ 
11:9 ແລູ້ວມີຄົນຫລວງຫລຳຍ ຈຳກຫລຳຍຊົນຊຳດ ຫລຳຍເຜົ່ຳພັນ ຫລຳຍພຳສຳ 
ກັບຫລຳຍປະເທດ ຊິຈູ້ອງເບິ່ງສົບຂອງເຂົຳທັງສອງຕະຫລອດເປັນເວລຳສຳມມື້
ເຄິ່ງ ກັບພວກເຂົຳຊິບໍ່ຍອມໃຫູ້ເອົຳສົບຂອງຜູູ້ພະຍຳນນັ້ນອອກໄປມູ້ຽນໄວູ້ໃນ
ອຸບໂມງເລີຍ 
11:10 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຊິຍິນດີຫລຳຍ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ພະ-
ຍຳນນັ້ນຕຳຍແລູ້ວ ກັບຊິສະໜຸກສະໜຳນກັນໃຫຍ່ ແລກເອົຳຂອງຂວັນຕໍ່ກັນ 
ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ພະຍຳກອນທັງສອງນີ້ເຄີຍທ ລະມຳນເຂົຳຜູູ້ທີ່ອຳໄສຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ-
ໂລກ 
11:11 ບັດສຳມມື້ເຄິ່ງຜ່ຳນໄປແລູ້ວ ລົມຫຳຍໃຈສິ້ນສຸດຊີວດິຈຳກພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ເຂົ້ຳ
ສົບຂອງເຂົຳທັງສອງ ແລູ້ວເຂົຳຈັ່ງລຸກຂຶ້ນຢືນຢູ່ຄືເກົ່ຳ ແລູ້ວຄົນທັງຫລຳຍທີ່ໄດູ້
ເຫັນເຂົຳກ ຕົກໃຈຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ່ 
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11:12 ແລູ້ວຜູູ້ພະຍຳນທັງສອງນັ້ນໄດູ້ຍິນສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດລົງມຳຈຳກສະຫວັນ 
ເວົ້ຳກັບເຂົຳວ່ຳ  “ໃຫູ້ຂຶ້ນມາທາງນີ້ເດີ້”   ເຂົຳທັງສອງຈັ່ງລອຍຂຶ້ນໄປສະຫວັນໃນ
ໝູ່ເມກ  ແລູ້ວພວກສັດຕູນັ້ນໄດູ້ເຫັນເຂົຳ 
11:13 ແລູ້ວໃນຍຳມດຽວກັນນັ້ນ ໄດູ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ ແລູ້ວໜຶ່ງໃນ
ສິບສ່ວນຂອງເມືອງນັ້ນກ ພັງລົງລົງເລີຍ ມີຄົນຕຳຍຍູ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວນັ້ນເຈັດ
ພັນຄົນ ກັບຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ກ ເກີດຢູ້ຳນຢ່ຳງໃຫຍ່ ຈັ່ງໄດູ້ຖວຳຍພຣະກຽດຕໍ່ພຣະ-
ເຈົ້ຳຜູູ້ຢູ່ສະຫວັນ 
11:14 ເຫດກຳນຈິບຫຳຍອັນທີ່ສອງກ ໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ ນີ້ແຫລະ ເຫດກຳນຈິບ-
ຫຳຍອັນທີ່ສຳມກ ຊິມຳຮອດໃນໄວໆ ນີ້ເນຳະ 
11:15 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ເຈັດນັ້ນກ ໄດູ້ເປົ່ຳແກຂຶ້ນມຳ ແລູ້ວໄດູ້ມີສຽງດັ່ງຫລຳຍ
ສຽງໃນສະຫວັນ ເວົ້ຳວ່ຳ  “ລຳຊະອຳນຳຈັກທັງຫລຳຍໃນໂລກນີ້ໄດູ້ກັບເປັນລຳ-
ຊະອຳນຳຈັກຂອງອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງເຮົຳແລູ້ວ ກັບເປັນຂອງ ພຣະຄຣິດ 
ຂອງເພິ່ນນ ຳ ແລູ້ວເພິ່ນກ ຊິຄອບຄອງຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ”  
11:16 ແລູ້ວຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍຊ່ຳວສີ່ຄົນນັ້ນ ຜູູ້ຊຶ່ງນັ່ງໃນຕ ຳແໜ່ງຂອງເຂົຳຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳ
ພຣະເຈົ້ຳ ໄດູ້ໝອບຂຳບລົງຖວຳຍນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳຢູ່ຫັ້ນ 
11:17 ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ໂອ ຂູ້ຳແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ ຜູູ້ເພິ່ນປະກອບດູ້ວຍລິດທຳ-
ນຸພຳບສູງສຸດ ຜູູ້ເພິ່ນດ ຳລົງຢູ່ໃນບັດນີ້ ກັບດ ຳລົງຢູ່ໃນກຳລະກ່ອນ ກັບຊິດ ຳລົງຢູ່-
ໃນອະນຳຄົດນ ຳ ພວກຜູູ້ຂູ້ຳຂ ຂອບຄຸນພຣະອົງ ທີ່ໄດູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນລິດທຳນຸພຳບ
ອັນໃຫຍຍ່ິ່ງຂອງພຣະອົງ ກັບໄດູ້ຄອບຄອງຢູ່ 
11:18 ໝູ່ຊົນຊຳດໄດູ້ເກີດຢຳກຮູ້ຳຍ ແຕ່ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະອົງໄດູ້ມຳແລູ້ວ ຄື
ເປັນຍຳມທີ່ຄົນຕຳຍທັງຫລຳຍຊິຕູ້ອງຖືກພຣະອົງພິພຳກສຳ ກັບເຖິງຍຳມທີ່ພຣະ-
ອົງຊິມອບບ ຳເໜັດໃຫູ້ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະອົງ ຄືພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງ
ພຣະອົງ ກັບຄົນບ ລິສຸດຂອງພຣະອົງ  ພູ້ອມກັບຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຄົຳລົບພຣະນຳມ
ຂອງພຣະອົງ ທັງຜູູ້ໃຫຍກັ່ບຜູູ້ນູ້ອຍ ແລູ້ວພຣະອົງຊິທ ຳລຳຍຜູູ້ຄົນທີ່ທ ຳລຳຍ
ແຜ່ນດິນໂລກນ ຳ” 
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11:19 ແລູ້ວພຣະວຫິຳນຂອງພຣະເຈົ້ຳໃນສະຫວັນກ ເປີດອອກ ແລູ້ວໃນພຣະວິ-
ຫຳນນັ້ນເຫັນມີຫີບພັນທະສັນຍຳຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວກ ມີຟູ້ຳແມບ ກັບສຽງເວົ້ຳຕ່ຳງໆ 
ກັບສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງ ແລູ້ວມີແຜ່ນດິນໄຫວ ກັບມີໝຳກເຫັບຕົກລົງມຳຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 12 
12:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ມກີຳນມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍຫ່ລວງປຳກົດຂຶ້ນມຳໃນສະຫວັນ ຄື
ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ນຸ່ງດວງຕະເວັນເປັນເຄື່ອງແຕ່ງໂຕ ແລູ້ວດວງເດືອນກ ຢູ່ທຳງ
ໃຕູ້ຕີນຂອງເຂົຳ ກັບເຂົຳໃສ່ດວງດຳວສິບສອງດວງເປັນມົງກຸດ 
12:2 ແລູ້ວແມຍິ່ງນັ້ນພວມຕັ້ງທູ້ອງຢູ່ ຈັ່ງຮູ້ອງໄຫູ້ຍູ້ອນເຈັບທູ້ອງໃກູ້ຊິອອກລູກ 
12:3 ແລູ້ວມີມະຫັດສະຈັນອີກແນວໜຶ່ງໄດູ້ປຳກົດຂຶ້ນໃນສະຫວັນ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ມີ
ພະຍຳນຳກໃຫຍສີ່ແດງ ໂຕໜຶ່ງ ແລູ້ວພະຍຳນຳກໂຕນັ້ນມີຫົວເຈັດຫົວກັບມີເຂົຳ
ສິບເຂົຳ ກັບຫົວຂອງມັນມີມົງກຸດຢູ່ເຈັດອັນ 
12:4 ແລູ້ວຫຳງຂອງມັນໄດູ້ກວຳດເອົຳດວງດຳວໃນທູ້ອງຟູ້ຳໜຶ່ງໃນສຳມສ່ວນຖິ້ມ
ລົງມຳເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວພະຍຳນຳກນັ້ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜູ້ຳແມຍິ່ງຜູູ້ທີ່ພວມຊິອອກ
ລູກ ເພື່ອຊິກືນກິນລູກເຂົຳບັດອອກມຳ 
12:5 ແລູ້ວຍິງນັ້ນໄດູ້ລູກເປັນຜູູ້ຊຳຍ ຊຶ່ງຜູູ້ນັ້ນຊິຄອບຄອງປະຊຳຊຳດທັງປວງໃນ
ໂລກດູ້ວຍຄະທຳເຫລັກ ກັບລູກຊຳຍນັ້ນຖືກຮັບຂຶ້ນໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້ຳ ກັບພຣະ-
ທີ່ນັ່ງຂອງເພິ່ນ 
12:6 ແລູ້ວຍິງນັ້ນກ ເລີຍໜເີຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງໝູ້ອງບໍ່ມີຄົນຢູ່ ຄືເປັນໝູ້ອງທີ່
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ນຳງ ເພື່ອເຂົຳຊິໄດູ້ລູ້ຽງເບິ່ງນຳງຢູ່ຫັ້ນ ເປັນເວລຳໜຶ່ງ
ພັນສອງຮູ້ອຍຫົກສິບມື້ 
12:7 ແລູ້ວໄດູ້ມີສຶກສົງຄຳມເກີດຂຶ້ນໃນສະຫວັນ ເທວະທູດ ມີກຳເອນ ກັບພວກເທ-
ວະທະຫຳນຂອງທ່ຳນໄດູ້ຕໍ່ສູູ້ກັບພະຍຳນຳກນັ້ນ ແລູ້ວພະຍຳນຳກກັບພວກລູກ
ນູ້ອງຂອງມັນກ ຕໍ່ສູູ້ 
12:8 ແຕ່ຝ່ຳຍພະຍຳນຳກນັ້ນກ ເປັນຝ່ຳຍພ່ຳຍແພູ້ ຈັ່ງບໍ່ມີໝູ້ອງຢູ່ໃນສະຫວັນໃຫູ້
ພວກມັນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ 
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12:9 ແລູ້ວພະຍຳນຳກໃຫຍນ່ັ້ນຊຶ່ງເປັນງູດຶກດ ຳບັນ ທີ່ເຂົຳເອີ້ນກັນວ່ຳ  ພະຍຳມຳນ 
ກັບຊຳຕຳນ ຜູູ້ລໍ້ລວງຄົນທັງໂລກ ແລູ້ວພະຍຳນຳກພູ້ອມກັບພວກເທວະທູດຂອງ
ມັນກ ຖືກຂັບໄລ່ຖິ້ມລົງມຳໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
12:10 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງດັ່ງເວົ້ຳຂຶ້ນໃນສະຫວັນວ່ຳ “ບັດນີ້ຄວຳມລອດພົ້ນ ກັບ
ລິດກ ຳລັງ ກັບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ກັບອ ຳນຳດ ພຣະຄຣິດ 
ຂອງເພິ່ນ ໄດູ້ມຳຮອດມຳເຖິງແລູ້ວ ຍູ້ອນວ່ຳຜູູ້ທີ່ກ່ຳວຫຳພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຮົຳ ຊຶ່ງ
ໄດູ້ກ່ຳວຫຳເຂົຳຕໍ່ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ ທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນ ກ ໄດູ້ຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປແລູ້ວ 
12:11 ແລູ້ວເຂົຳທັງຫລຳຍມີໄຊຕໍ່ ພະຍຳມຳນ ໄດູ້ດູ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງແກະນູ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບດູ້ວຍຄ ຳພະຍຳນຂອງພວກເຂົຳເອງ ກັບວ່ຳພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້
ຮັກແພງຊີວິດຂອງໂຕເອງເຖິງຍອມຕຳຍ 
12:12 ຈັ່ງຊັ້ນ ໂອ ສະຫວັນກັບຜູູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫັ້ນເອີຍ ໃຫູ້ມ່ວນຊື່ນຍິນດີເດີ້  ແຕ່ມີ
ກຳນຈິບຫຳຍຕໍ່ຜູູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ກັບທະເລ ຍູ້ອນວ່ຳ ພະຍຳມຳນ ໄດູ້ລົງມຳ
ຢູ່ນ ຳພວກເຈົ້ຳແລູ້ວ ດູ້ວຍຄວຳມໂມໂຫຢ່ຳງໃຫຍ່ ຍູ້ອນມັນຮູູ້ວ່ຳຍຳມຂອງມັນ
ເຫລືອແຕ່ນູ້ອຍ” 
12:13 ບັດນີ້ ຕອນພະຍຳນຳກນັ້ນເຫັນວ່ຳມັນຖືກຂັບໄລ່ຖິ້ມລົງມຳໃນແຜ່ນດິນໂລກ
ແລູ້ວ ມັນກ ຂົ່ມເຫງຍິງທີ່ ອອກລູກຊຳຍນັ້ນ 
12:14 ແຕ່ຍິງນັ້ນໄດູ້ຮັບປີກນົກອິນທີໃຫຍສ່ອງປີກ ເພື່ອນຳງຊິໄດູ້ບິນໜຈີຳກໂຕ
ພະຍຳນຳກນັ້ນ ເຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງໃນໝູ້ອງທີ່ນຳງໄດູ້ຮັບກຳນລູ້ຽງເບິ່ງ ເປັນ
ໜຶ່ງເວລຳ ກັບສອງເວລຳ ກັບເຄິ່ງເວລຳ 
12:15 ຝ່ຳຍພະຍຳນຳກ ໄດູ້ພົ່ນນໍ້ຳອອກຈຳກປຳກຂອງມັນ ຄືນໍ້ຳທ່ວມ ໃຫູ້ໄຫລ
ຕຳມຍິງນັ້ນ ເພື່ອຊິໃຫູ້ພັດຍິງໄຫລໄປກັບນໍ້ຳທ່ວມນັ້ນ 
12:16 ແຕ່ແຜ່ນດິນກ ໄດູ້ຊ່ອຍຍິງນັ້ນໄວູ້ ໂດຍໄດູ້ແຫວກອອກໄປເປັນຊ່ອງ ຈັ່ງດູດ
ນໍ້ຳທ່ວມທີ່ພົ່ນອອກຈຳກປຳກພະຍຳນຳກ ລົງໄປຕຳມຊ່ອງນັ້ນ 



ພຣະນິມິດ  770 
12:17 ຝ່ຳຍພະຍຳນຳກມັນກ ແຄູ້ນເຄືອງຍິງນັ້ນ ຈັ່ງອອກໄປເຮັດສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້
ກັບເຊື້ອສຳຍຂອງນຳງ ຜູູ້ທີ່ຍັງຢູ່  ຜູູ້ທີ່ຮັກສຳຄ ຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບມີຄ ຳພະ-
ຍຳນເຖິງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 13 
13:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຢືນຢູ່ຫຳດຊຳຍທະເລ ແລູ້ວໄດູ້ເຫັນສັດເດລະສຳນໂຕໜຶ່ງຂຶ້ນມຳ
ຈຳກທະເລ ຊຶ່ງມີເຈັດຫົວກັບສິບເຂົຳ ແລູ້ວເຂົຳທັງສິບນັ້ນມີມົງກຸດສິບອັນ ກັບມີຊື່
ທີ່ເປັນຄ ຳໝິ່ນປະມຳດຈຳລຶກໄວູ້ທີ່ຫົວທັງເຈັດຂອງມັນ 
13:2 ແລູ້ວຝ່ຳຍສັດເດລະສຳນທີ່ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນນັ້ນ ມີລັກສະນະຄືເສືອດຳວ ມີຕີນຄື
ຕີນໝີ ມີປຳກຄືປຳກສິງໂຕ ແລູ້ວພະຍຳນຳກໄດູ້ມອບລິດກ ຳລັງຂອງມັນໃຫູ້ສັດ
ເດລະສຳນນັ້ນ ກັບບັນລັງ ພູ້ອມກັບມະຫຳອ ຳນຳດໃຫູ້ມັນນ ຳ 
13:3 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ສັງເກດເຫັນວ່ຳຫົວໜຶ່ງຂອງສັດເດລະສຳນເບິ່ງຄືຖືກແຂູ້ວເຖິງ
ຕຳຍ ແຕ່ແຜນັ້ນໄດູ້ເຊົຳດີແລູ້ວ ຄົນທັງໂລກກ ເລີຍເປັນຕຳງຶດສັດເດລະສຳນນັ້ນ 
13:4 ແລູ້ວເຂົຳທັງຫລຳຍຈັ່ງໄຫວູ້ບູຊຳພະຍຳນຳກທີ່ໄດູ້ມອບອ ຳນຳດໃຫູ້ສັດເດລະ-
ສຳນນັ້ນ ພູ້ອມກັບໄຫວູ້ບູຊຳສັດເດລະສຳນນັ້ນນ ຳ ບອກວ່ຳ  “ໃຜຊິປຽບຄືສັດເດ-
ລະສານນີ້ ກັບໃຜຊິສາມາດເຮັດສຶກສົງຄາມ ຕໍ່ສ ູ້ກັບສັດເດລະສານນີ້ໄດູ້”  
13:5 ແລູ້ວພະຍຳນຳກໄດູ້ມອບໃຫູ້ສັດເດລະສຳນນັ້ນ ມີປຳກເວົ້ຳໂອູ້ອວດໃຫຍໂ່ຕ 
ກັບມີຄ ຳລົບຫລູ່ໝິ່ນປະມຳດຕ່ຳງໆ ແລູ້ວມັນໄດູ້ຮັບອ ຳນຳດເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຕະຫລອດ
ເປັນເວລຳສີ່ສິບສອງເດືອນ 
13:6 ແລູ້ວມັນໄດູ້ເວົ້ຳຄ ຳໝິ່ນປະມຳດໃສ່ພຣະເຈົ້ຳ ລົບຫລູ່ພຣະນຳມຂອງເພິ່ນ ກັບ
ວິຫຳນຂອງເພິ່ນ ພູ້ອມກັບຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນນ ຳ 
13:7 ກັບມັນໄດູ້ຮັບມອບອ ຳນຳດທີ່ຊິເຮັດສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ໃຫູ້ເອົຳຊະນະພວກເຂົຳ  ກັບໄດູ້ຮັບມອບອ ຳນຳດເໜືອຄູ່ຄົນ ຄືຄູ່ເຜົ່ຳພັນ ຄູ່ພຳ-
ສຳ ກັບຄູ່ຊົນຊຳດ 
13:8 ແລູ້ວຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກຊິໄຫວູ້ບູຊຳສັດເດລະສຳນນັ້ນ ຄື
ຄູ່ຄົນທີ່ບໍ່ມີຊື່ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຖືກ
ຂູ້ຳກ່ອນຊິສູ້ຳງໂລກ 
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13:9 ໃຜມີຫູກ ໃຫູ້ຟັງເອົຳ ໂລດ ເດີ້ 
13:10 ຜູູ້ໃດທີ່ນ ຳຄົນເຂົ້ຳໄປເປັນຊະເລີຍ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິຕູ້ອງຕົກເປັນຊະເລີຍຄືກັນ ກັບ
ຜູູ້ໃດທີ່ຂູ້ຳເຂົຳດູ້ວຍດຳບ ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິຕູ້ອງຖືກຂູ້ຳດູ້ວຍດຳບຄືກັນ  ໃນນີ້ເນຳະ ເປັນ
ຄວຳມອົດທົນກັບຄວຳມເຊື່ອຂອງພວກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
13:11 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນສັດເດລະສຳນອີກໂຕໜຶ່ງຂຶ້ນມຳຈຳກແຜ່ນດິນ 
ໂຕນັ້ນມີສອງເຂົຳຄືແກະນູ້ອຍ ແລູ້ວມີສຽງເວົ້ຳຄືພະຍຳນຳກ 
13:12 ແລູ້ວສັດເດລະສຳນໂຕນີ້ມີອ ຳນຳດຄືກັນກັບສັດເດລະສຳນໂຕເດີມນັ້ນຢ່ຳງ
ຄົບ ເລີຍສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ຄົນຫລວງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນໂລກນັ້ນໄຫວູ້ບູຊຳສັດເດລະ-
ສຳນໂຕເດີມ ຊຶ່ງເຄີຍມີແຜປຳງຕຳຍແຕ່ເຊົຳແລູ້ວ 
13:13 ແລູ້ວມັນສຳມຳດເຮັດແນວເປັນຕຳງຶດຢ່ຳງໃຫຍຫ່ລຳຍແນວ ຈັ່ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ໄຟຕົກລົງມຳຈຳກທູ້ອງຟູ້ຳໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ 
13:14 ແລູ້ວມັນໄດູ້ລໍ້ລວງຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ໂດຍແນວເປັນຕຳງຶດໝູນ່ັ້ນ ຊຶ່ງ
ມັນໄດູ້ຮັບມອບອ ຳນຳດທີ່ຊິເຮັດຕໍ່ໜູ້ຳຕໍ່ຕຳສັດເດລະສຳນໂຕເດີມນັ້ນ ແລູ້ວມັນ
ໄດູ້ສັ່ງໃຫູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ອຳໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ໃຫູ້ປັ້ນຮູບຂອງສັດເດລະ-
ສຳນໂຕເດີມນັ້ນ ທີ່ຖືກແຂູ້ວດູ້ວຍດຳບແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ 
13:15 ແລູ້ວມັນໄດູ້ຮັບມອບອ ຳນຳດທີ່ຊິເຮັດໃຫູ້ຮູບປັ້ນຂອງສັດເດລະສຳນໂຕເດີມ
ນັ້ນເກີດມີຊີວິດຢູ່  ເພື່ອໃຫູ້ຮບູປັ້ນຂອງສັດເດລະສຳນສຳມຳດທັງເວົ້ຳໄດູ້ ກັບທັງ
ຂູ້ຳຜູູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມໄຫວູ້ບູຊຳຮູບປັ້ນສັດເດລະສຳນນັ້ນ 
13:16 ແລູ້ວມັນຍັງສຳມຳດເຮັດໃຫູ້ໝົດຄູ່ຄົນ ທັງຜູູ້ໃຫຍ່ ກັບຜູູ້ນູ້ອຍ ຜູູ້ຮັ່ງມີ ກັບຜູູ້
ຍຳກຈົນ ທັງຜູູ້ເປັນ ໄທ  ກັບຜູູ້ເປັນຂູ້ຳທຳດ ໃຫູ້ຮັບເຄື່ອງໝຳຍໄວູ້ຢູ່ທີ່ມືຂວຳຫລືຢູ່
ທີ່ໜູ້ຳຜຳກຂອງເຂົຳ 
13:17 ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ຜູູ້ໃດຄູ້ຳຂຳຍໄດູ້ນອກຈຳກຜູູ້ທີ່ມີເຄື່ອງໝຳຍນັ້ນ ຫລືຊື່ຂອງສັດເດ-
ລະສຳນນັ້ນ ຫລືໂຕເລກຂອງຊື່ມັນ 
13:18 ໃນເລື່ອງນີ້ຄວນຊິໃຊູ້ປັນຍຳ ຂ ໃຫູ້ຜູູ້ໃດມີຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ ຄ ຳນວນໂຕເລກ
ຂອງສັດເດລະສຳນນັ້ນ ຄືມັນເປັນເລກຂອງຄົນໆ ໜຶ່ງ  ໂຕເລກນັ້ນຄື 666 
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ພຣະນິມິດ ບົດທີ 14 
14:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເຫັນແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຢືນ-
ຢູ່ເທິງພູເຂົຳ ຊີໂອນ  ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນກ ມີ 144,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຜູູ້ທີ່ມີພຣະ-
ນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເປັນພໍ່ຂອງເພິ່ນ ຂຽນໄວູ້ເທິງໜູ້ຳຜຳກຂອງເຂົຳທັງຫລຳຍ
ນັ້ນ 
14:2 ກັບຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງຈຳກສະຫວັນຄືກັນກັບສຽງນໍ້ຳຫລຳຍໆ ໄຫລແຮງ ຄືກັນ-
ກັບສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງສະໜັ່ນ ກັບຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງພວກຄົນດີດພິນເຂົຳຄູ່ພວມຫລິ້ນຢູ່ 
14:3 ຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ຮູ້ອງເພງ ຄືເປັນເພງບົດໃໝ່ ຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳສັດ
ທັງສີ່ນັ້ນ ກັບຕໍ່ໜູ້ຳພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜສຳມຳດຮຽນຮູູ້ເພງບົດນັ້ນໄດູ້ 
ນອກຈຳກ 144,000 ຄົນນັ້ນ ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນໄຖ່ຖອນອອກຈຳກແຜ່ນດິນໂລກໄວູ້
ແລູ້ວ 
14:4 ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍສົມສູ່ກັບແມຍິ່ງ ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳເປັນພວກພົມມະ-
ຈຳລີ ແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳໄປໃສ ຄົນພວກນີ້ກ ຕຳມໄປນ ຳ ພວກນີ້ແມ່ນພວກ
ທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນໄຖ່ບຳບແລູ້ວຈຳກມວນມະນຸດ  ຊຶ່ງພວກເຂົຳໄດູ້ເປັນຜົນທ ຳອິດຕໍ່
ພຣະເຈົ້ຳກັບຕໍ່ແກະນູ້ອຍຂອງເພິ່ນ 
14:5 ກັບວ່ຳ ປຳກຂອງເຂົຳບໍ່ເຄີຍມີກຳນເວົ້ຳຄ ຳອຸບຳຍຫລອກລວງ ເຂົຳຈັ່ງບໍ່ມີ
ຄວຳມຜິດຕໍ່ໜູ້ຳພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳເລີຍ 
14:6 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງທີ່ບິນຢູ່ກຳງທູ້ອງຟູ້ຳ ໄດູ້ຖືຂ່ຳວປະ-
ເສີດທີ່ຢືນຍົງຕະຫລອດກຳນເປັນນິດໄປນ ຳ ເພື່ອປະກຳດຕໍ່ຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່-
ໃນໂລກ ຄືຄູ່ຊົນຊຳດ ຄູ່ເຜົ່ຳພັນ ຄູ່ພຳສຳ ກັບຄູ່ຕະກູນ 
14:7 ໄດູ້ປະກຳດດູ້ວຍສຽງເວົ້ຳອັນດັງວ່ຳ  “ໃຫູ້ເຄົຳລົບພຣະເຈົ້ຳ ຖວຳຍສະຫງ່ຳ-
ລຳສີຕໍ່ເພິ່ນເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳ ຍຳມພິພຳກສຳຄັ້ງໃຫຍຫ່ລວງຂອງເພິ່ນໄດູ້ມຳຮອດມຳ
ເຖິງແລູ້ວ ຈັ່ງໃຫູ້ເຄົຳລົບບູຊຳເພິ່ນເດີ້ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ໄດູ້ສູ້ຳງຟູ້ຳສະຫວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ 
ທະເລ ພູ້ອມທັງແຫລ່ງນໍ້ຳພຸທັງຫລຳຍນ ຳ” 
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14:8 ແລູ້ວມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງຕຳມໄປປະກຳດວ່ຳ  “ ບາບິໂລນ ມະຫຳນະຄອນ
ນັ້ນໄດູ້ລົ້ມແລູ້ວ ລົ້ມແລູ້ວ ແມ່ນຍູ້ອນນຳງເຮັດໃຫູ້ປະຊຳຊຳດທັງປວງກິນເຫລົ້ຳ
ອະງ ່ນແຫ່ງຄວຳມໂກດກິ້ວຈຳກກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຂອງນຳງນັ້ນ”  
14:9 ກັບມີເທວະທູດຊຶ່ງເປັນອົງທີ່ສຳມຕິດຕຳມໄປ ປະກຳດດູ້ວຍສຽງເວົ້ຳອັນດັງ
ວ່ຳ  “ຄັ່ນຜູູ້ໃດໄຫວູ້ບູຊຳສັດເດລະສຳນກັບຮູບປັ້ນຂອງມັນນັ້ນ ກັບຮັບເຄື່ອງໝ
ຳຍຂອງມັນໄວູ້ເທິງໜູ້ຳຜຳກຫລືໃນມືຂອງໂຕ  
14:10 ຜູູ້ນັ້ນກ ຊິຕູ້ອງກິນເຫລົ້ຳອະງ ່ນແຫ່ງຄວຳມໂມໂຫອັນຮູ້ຳຍແຮງຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ຊຶ່ງຖືກເທອອກຢ່ຳງເຕັມລິດ ຖອກເຂົ້ຳຈອກແຫ່ງຄວຳມຂຸ່ນເຄືອງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວ
ເຂົຳຜູູ້ນັ້ນຊິຖືກທ ລະມຳນດູ້ວຍໄຟກ ຳມະຖັນຕໍ່ໜູ້ຳເທວະທູດຜູູ້ບ ລິສຸດທັງຫລຳຍ 
ກັບຕໍ່ໜູ້ຳແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳນ ຳ 
14:11 ແລູ້ວຄວັນຈຳກກຳນເຜົຳທ ລະມຳນຂອງເຂົຳລອຍຂຶ້ນຕະຫລອດກຳນຊົ່ວ
ອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ  ແລູ້ວເຂົຳຊິບໍ່ມີກຳນຢຸດພັກຜ່ອນເລີຍ ທັງກຳງເວັນກັບ
ກຳງຄືນ  ຄືຜູູ້ທີ່ບູຊຳສັດເດລະສຳນກັບຮູບປັ້ນຂອງມັນ ກັບຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ຮັບ
ເຄື່ອງໝຳຍຊື່ຂອງມັນ” 
14:12 ໃນນີ້ເນຳະ ເປັນຄວຳມອົດທົນຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ  ຄືເປັນຜູູ້ທີ່ຮັກສຳຄ ຳ
ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບຄວຳມເຊື່ອໃນ ພຣະເຢຊູ  
14:13 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງຂອງຜູູ້ມີອ ຳນຳດຈຳກສະຫວັນ ສັ່ງຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຂຽນ-
ໄວູ້ເດີ້ ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຕຳຍຢູ່ໃນອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ເອີ້  ພຣະ-
ວິນຍຳນ ໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ ຄືເຂົຳຊິມີກຳນພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈຈຳກງຳນອັນເມື່ອຍຫລູ້ຳ
ຂອງເຂົຳ ແລູ້ວວ່ຳ ກຳນງຳນອັນດີງຳມຂອງເຂົຳກ ຊິຕຳມເຂົຳໄປ” 
14:14 ແລູ້ວບັດນີ້ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເຫັນມີເມກຂຳວ ແລູ້ວມີຜູູ້
ໜຶ່ງໄດູ້ນັ່ງເທິງເມກນັ້ນຄືກັນກັບບຸດມະນຸດ ເທິງຫົວຂອງເພິ່ນໃສ່ມົງກຸດທອງຄ ຳ 
ກັບໄດູ້ຖືກ່ຽວຄົມໃນມືຂອງເພິ່ນ 
14:15 ແລູ້ວກ ມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງ ອອກມຳຈຳກພຣະວຫິຳນນັ້ນ ໄດູ້ເວົ້ຳສຽງດັ່ງ
ກັບຜູູ້ເພິ່ນທີ່ນັ່ງເທິງເມກນັ້ນວ່ຳ  “ໃຫູ້ລົງມືກ່ຽວໄປ ໂລດ ເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳໄດູ້ເຖິງຍຳມ
ເກັບກ່ຽວແລູ້ວ  ຄື ຜົນທີ່ຊິຕູ້ອງເກັບກ່ຽວໃນແຜ່ນດິນໂລກນັ້ນກ ສຸກແລູ້ວ”  
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14:16 ກັບຜູູ້ເພິ່ນທີ່ນັ່ງເທິງເມກນັ້ນ ໄດູ້ລົງມືກ່ຽວເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແຜ່ນດິນໂລກ
ຈັ່ງຖືກກຳນກ່ຽວໄປ 
14:17 ແລູ້ວກ ມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກພຣະວິຫຳນນັ້ນຊຶ່ງຢູ່ເທິງສະ-
ຫວັນ ໄດູ້ຖືກ່ຽວອັນທີ່ຄົມຄືກັນ 
14:18 ແລູ້ວກ ມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກແທນ່ບູຊຳ ອົງນັ້ນມີລິດອ ຳ-
ນຳດເໜືອໄຟ ກັບໄດູ້ຮູ້ອງສຽງດັ່ງບອກເທວະທູດອົງທີ່ຖືກ່ຽວຄົມວ່ຳ  “ໃຫູ້ເອົາ
ກ່ຽວຂອງເຈົ້າກ່ຽວເກັບພວງອະງ ່ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຍູ້ອນອະງ ່ນນັ້ນສ ກເຕັມທີ່
ແລູ້ວ”  
14:19 ຈັ່ງຊັ້ນ ເທວະທູດອົງນັ້ນ ໄດູ້ແກວ່ງກ່ຽວເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຈັ່ງເກັບກ່ຽວຜົນ
ຂອງເຄືອອະງ ່ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວຈັ່ງເອົຳອະງ ່ນຖອກລົງໄປໃນບໍ່ຢໍ່ຳອະງ ່ນ
ອັນໃຫຍຫ່ລວງແຫ່ງຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
14:20 ບໍ່ຢໍ່ຳອະງ ່ນນັ້ນໄດູ້ຕັ້ງຢໍ່ຳຢູ່ທຳງນອກເມືອງ ພ ຢໍ່ຳແລູ້ວເລືອດໄດູ້ໄຫລອອກ
ມຳຈຳກບໍ່ຢໍ່ຳອະງ ່ນນັ້ນ ຄວຳມສູງເຖິງລະດັບບັງຫຽນມູ້ຳ ໄຫລນອງໄປປະມຳນ
ສຳມຮູ້ອຍກິໂລແມັດ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 15 
15:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນເຄື່ອງໝຳຍອັນສ ຳຄັນຢູ່ເທິງສະຫວັນອີກແນວໜຶ່ງ 
ເປັນເຄື່ອງໝຳຍອັນໃຫຍ່ຫລວງອັນເປັນຕຳຢູ້ຳນ ຄືມີເທວະທູດເຈັດອົງຖືໄພພິບັດ
ເຈັດແນວອັນສຸດທູ້ຳຍ  ຄື ໃນໄພພິບັດນັ້ນ ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຈົບລົງ
ແລູ້ວ 
15:2 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນແນວໜຶ່ງ ມີລັກສະນະຄືທະເລແກູ້ວປົນກັບໄຟ ແລູ້ວພວກ
ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ມີໄຊເໜືອສັດເດລະສຳນ ເໜືອຮູບປັ້ນຂອງມັນ ເໜືອເຄື່ອງໝຳຍ
ຂອງມັນ ພູ້ອມທັງເໜືອເລກປະຈ ຳຊື່ຂອງມັນ ໄດູ້ຢືນຢູ່ເທິງທະເລແກູ້ວນັ້ນ ແລູ້ວ
ພວກເຂົຳແຕ່ລະຄົນຖືພິນເຂົຳຄູ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
15:3 ແລູ້ວພວກເຂົຳຮູ້ອງເພງຂອງ ໂມເຊ  ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເພງຂອງ
ແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ວ່ຳ “ຂູ້ຳແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນລິດທຳນຸພຳບສູງ
ສຸດເອີຍ  ກຳນງຳນຂອງພຣະອົງກ ຍິ່ງໃຫຍຫ່ລວງ ກັບມະຫັດສະຈັນຫລຳຍ ຂູ້ຳ
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ແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ທຳງຂອງພຣະອົງຍຸດຕິທ ຳກັບຊື່ກົງຢູ່ສະເໝີ ໂອູ້ຈອມ ລຳ-
ຊຳ ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍເອີຍ 
15:4 ໂອ ຂູ້ຳແຕ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ ແມ່ນໃຜແໜ່ທີ່ຊິບໍ່ເຄົຳລົບພຣະອົງ ກັບບໍ່
ຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີຕໍ່ພຣະນຳມຂອງພຣະອົງ ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະອົງເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດແຕ່
ຜູູ້ດຽວ ປະຊຳຊຳດທັງປວງຊິມຳຖວຳຍກຳນນະມັດສະກຳນຕໍ່ໜູ້ຳພຣະອົງ ຍູ້ອນ
ວ່ຳ ກຳນຕັດສິນພິພຳກສຳຂອງພຣະອົງໄດູ້ປຳກົດອອກມຳແລູ້ວ” 
15:5 ແລູ້ວຫລັງຈຳກແນວໝູ່ນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງ ແລູ້ວນີ້ແຫລະ ໄດູ້ເຫັນສະຖຳນ
ສັກສິດບ ລິສຸດຂອງພຣະວິຫຳນແຫ່ງສັກຂີພະຍຳນໃນສະຫວັນຖືກເປີດອອກ 
15:6 ແລູ້ວເທວະທູດທັງເຈັດທີ່ຖືໄພພິບັດທັງເຈັດນັ້ນ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກພຣະວິຫຳນ 
ນຸ່ງຜູ້ຳປ່ຳນສີຂຳວບ ລິສຸດ ກັບມີຜູ້ຳທອງຄ ຳພັນໄວູ້ທີ່ໜູ້ຳເອິກ 
15:7 ແລູ້ວກ ມີສັດໂຕໜຶ່ງໃນສັດທັງສີ່ນັ້ນ ໄດູ້ເອົຳຂັນທອງຄ ຳເຈັດໃບ ອັນເຕັມດູ້ວຍ
ຄວຳມໂມໂຫຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນທີ່ດ ຳລົງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ ໄດູ້ມອບ
ຂັນທອງຄ ຳໃຫູ້ເທວະທູດທັງເຈັດອົງນັ້ນ 
15:8 ແລູ້ວພຣະວິຫຳນກ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວັນຈຳກສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ຈຳກລິດທຳນຸພຳບຂອງເພິ່ນ ກັບບໍ່ມີໃຜສຳມຳດເຂົ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນນັ້ນໄດູ້
ເລີຍ ຈົນກວ່ຳໄພພິບັດທັງເຈັດຂອງເທວະທູດເຈັດອົງນັ້ນຊິໄດູ້ສ ຳເລັດ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 16 
16:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳກ ໄດູ້ຍິນສຽງເວົ້ຳອັນດັງ ອອກມຳຈຳກພຣະວິຫຳນ ສັ່ງເທວະທູດທັງ
ເຈັດອົງນັ້ນວ່ຳ  “ໃຫູ້ອອກໄປເດີ້ ເອົຳຂັນທັງເຈັດໄປນ ຳ ແນວທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍ
ຄວຳມໂມໂຫອັນຮູ້ຳຍແຮງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວໃຫູ້ເທລົງໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກເດີ້”  
16:2 ຈັ່ງຊັ້ນ ເທວະທູດອົງແຮກໄດູ້ອອກໄປເທຂັນຂອງເຂົຳລົງໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກ ພ -
ດີຄົນທັງຫລຳຍທີ່ມີເຄື່ອງໝຳຍຂອງສັດເດລະສຳນ ກັບບູຊຳຮູບປັ້ນຂອງມັນ ກ -
ໄດູ້ເກີດແຜເປັນໆ ອັນຊົ່ວຮູ້ຳຍ ເປັນຕຳຂີ້ດຽດ 
16:3 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ສອງໄດູ້ເທຂັນຂອງເຂົຳລົງໃນທະເລ ແລູ້ວທະເລກຳຍ-
ເປັນເລືອດຄືເລືອດຂອງຄົນຕຳຍ ແລູ້ວໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນທະເລນັ້ນ
ຕຳຍໄປໝົດ 
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16:4 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ສຳມໄດູ້ເທຂັນຂອງເຂົຳລົງໃນແມນ່ໍ້ຳ ກັບໃນແຫລ່ງນໍ້ຳພຸ 
ແລູ້ວນໍ້ຳທັງໝົດທັງປວງນັ້ນກ ກຳຍເປັນເລືອດເລີຍ 
16:5 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນເທວະທູດອົງທີ່ປົກຄອງເໜືອນໍ້ຳເວົ້ຳວ່ຳ “ໂອູ້ ຂູ້ຳແຕ່ອົງ-
ພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເອີຍ ພຣະອົງເປັນຜູູ້ຊອບທ ຳ ເປັນຜູູ້ດ ຳລົງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ກັບໃນ
ກຳລະກ່ອນ ກັບຢູ່ໃນອະນຳຄົດ  ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະອົງໄດູ້ຕັດສິນພິພຳກສຳແນວໝູ່ນີ້
ແລູ້ວ 
16:6 ຍູ້ອນວ່ຳເຂົຳທັງຫລຳຍໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເລືອດຕົກ ຄືເລືອດຄົນຂອງພຣະອົງກັບ
ເລືອດພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງຂອງພຣະອົງນ ຳ  ກຳນຕັດສິນພິພຳກສຳນັ້ນກ 
ຖືກຕູ້ອງສ ຳລັບພວກເຂົຳຢູ່ແລູ້ວ” 
16:7 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ແທ່ນບູຊຳ ເວົ້ຳວ່ຳ “ຖືກຕູ້ອງແລູ້ວ 
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ພຣະເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດເອີຍ ກຳນພິພຳກສຳ
ຂອງພຣະອົງກ ສັດຈິງທ່ຽງທ ຳແລູ້ວ” 
16:8 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ສີ່ໄດູ້ເທຂັນຂອງເພິ່ນລົງໃສ່ດວງຕະເວັນ ກັບໄດູ້ມອບ
ອ ຳນຳດໃຫູ້ມັນສຳມຳດດຳດຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍດູ້ວຍໄຟ 
16:9 ຄວຳມຮູ້ອນແຮງອັນກູ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ດຳດຜູູ້ຄົນທັງປວງ ແລູ້ວພວກເຂົຳຈັ່ງລົບຫລູ່
ໝິ່ນປະມຳດພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນມີລິດເໜືອໄພພິບັດແນວໝູ່ນັ້ນ ແຕ່
ພວກເຂົຳບໍ່ໄດູ້ກັບໃຈ ກັບບໍ່ໄດູ້ຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີຕໍ່ເພິ່ນ 
16:10 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ຫູ້ຳໄດູ້ເທຂັນຂອງເພິ່ນລົງໃສ່ຈຸດສູນກຳງກຳນປົກຄອງ
ຂອງສັດເດລະສຳນນັ້ນ ແລູ້ວລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງມັນກ ມືດໄປໝົດ ພວກຄົນໃນ
ນັ້ນຈັ່ງກັດລີ້ນຂອງໂຕເອງ ຍູ້ອນຄວຳມເຈັບແສບສຳຫັດ 
16:11 ແລູ້ວພວກເຂົຳແຮງລົບຫລູ່ໝິ່ນປະມຳດພຣະເຈົ້ຳຢູ່ໃນສະຫວັນ ຍູ້ອນ
ຄວຳມເຈັບປວດ ກັບແຜເປັນໆ ຂອງເຂົຳ ແຕ່ພວກເຂົຳຍັງບໍ່ຍອມກັບໃຈເລີຍຈຳກ
ກຳນງຳນຂອງໂຕເອງ 
16:12 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ຫົກໄດູ້ເທຂັນຂອງເຂົຳລົງໃສ່ແມນ່ໍ້ຳໃຫຍຫ່ລວງ ຄືແມ-່
ນໍ້ຳ ຢູຟຳເຕ  ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ນໍ້ຳແຫູ້ງລົງ ເພື່ອກຽມຫົນທຳງໄວູ້ໃຫູ້ພວກກະສັດທີ່ຊິມຳ
ຈຳກທິດຕະເວັນອອກ 
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16:13 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ໄດູ້ເຫັນວິນຍຳນສົກກະປົກມົນທິນສຳມໂຕ ມີລັກສະ-
ນະຄືກົບ ໄດູ້ອອກມຳຈຳກປຳກຂອງພະຍຳນຳກ ກັບປຳກຂອງສັດເດລະສຳນນັ້ນ 
ພູ້ອມກັບປຳກຂອງຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງນ ຳ 
16:14 ດູ້ວຍວ່ຳ ວິນຍຳນສົກກະປົກມົນທິນພວກນີ້ເປັນວິນຍຳນຊົ່ວທີ່ເຮັດກຳນອັດ-
ສະຈັນ ຊຶ່ງມັນອອກໄປຫຳພວກກະສັດທັງຫລຳຍຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອໃຫູ້ພວກ
ກະສັດນັ້ນຮ່ວມກັນເຮັດສຶກສົງຄຳມຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ໃນມື້ຍິ່ງໃຫຍຫ່ລວງຂອງເພິ່ນ ຜູູ້
ເພິ່ນມີລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ 
16:15 “ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິມຳຄືຂະໂມຍ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເຝົ້ຳລະວັງໃຫູ້ດີກັບຮັກສຳເສື້ອຄຸມ
ຍຳວຂອງໂຕກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຢູ້ຳນວ່ຳ ຜູູ້ນັ້ນ ອຳດ ຊິຍ່ຳງໄປຢ່ຳງເປືອຍກຳຍ 
ແລູ້ວຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍຊິໄດູ້ເຫັນຄວຳມລະອຳຍຂອງເຂົຳ” 
16:16 ແລູ້ວວິນຍຳນທັງສຳມນັ້ນ ໄດູ້ຮ່ວມພວກກະສັດມຳນ ຳກັນຢູ່ໝູ້ອງໜຶ່ງ ຊຶ່ງ
ເອີ້ນວ່ຳ ທີ່ຮຳບ ອຳມຳເຄໂດນ  
16:17 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ເຈັດໄດູ້ເທຂັນຂອງເພິ່ນລົງໃນອຳກຳດ ແລູ້ວມີສຽງຂອງ
ຜູູ້ມີອ ຳນຳດເວົ້ຳອອກ ມຳຈຳກພຣະວຫິຳນຢູ່ສະຫວັນ  ຄືຈຳກພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ວ່ຳ  
“ເອີ້ ໝົດຄ ຢ່່າງສ າເລັດແລູ້ວ” 
16:18 ແລູ້ວໄດູ້ມີສຽງຕ່ຳງໆ ມີຟູ້ຳຮູ້ອງ ຟູ້ຳແມບ ແລູ້ວເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອັນໃຫຍ-່
ຫລວງ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີແຜ່ນດິນໄຫວຢ່ຳງຮູ້ຳຍແຮງຍິ່ງໃຫຍຄື່ນີ້ຈັກເທື່ອເລີຍ ຕັ້ງແຕ່
ມີຄົນເກີດມຳເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
16:19 ແລູ້ວມະຫຳນະຄອນນັ້ນກ ຖືກແຍກອອກຈຳກກັນເປັນສຳມສ່ວນ ກັບບູ້ຳນ-
ເມືອງທັງຫລຳຍຂອງນຳນຳປະຊຳຊຳດກ ລົ້ມ  ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳບໍ່ໄດູ້ລືມທີ່ຊິລົງໂທດ
ມະຫຳນະຄອນ ບຳບິໂລນ ນັ້ນ ເພື່ອຊິໃຫູ້ນຳງດື່ມຈຳກຈອກເຫລົ້ຳອະງ ່ນແຫ່ງ
ຄວຳມໂມໂຫອັນຮູ້ຳຍຂອງເພິ່ນ 
16:20 ແລູ້ວພວກເກຳະຕ່ຳງໆ ກ ໜີອອກໄປ ກັບພູເຂົຳທັງຫລຳຍກ ບໍ່ໄດູ້ຮັບອີກ 
16:21 ແລູ້ວມີໝຳກເຫັບໃຫຍ່ຕົກລົງມຳຈຳກທູ້ອງຟູ້ຳໃສ່ຜູູ້ຄົນ ນໍ້ຳໜັກແຕ່ລະກູ້ອນ
ປະມຳນຫູ້ຳສິບກິໂລກຣຳມ ແລູ້ວຊຳວໂລກທັງຫລຳຍຈັ່ງໄດູ້ລົບຫລູ່ໝິ່ນປະມຳດ
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ພຣະເຈົ້ຳອີກ ຍູ້ອນໄພພິບັດທີ່ເກີດຈຳກໝຳກເຫັບນັ້ນ ຄືໄພພິບັດນັ້ນກ ໃຫຍ-່
ຫລວງທີ່ສຸດ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 17 
17:1 ແລູ້ວມີເທວະທູດອົງໜຶ່ງໃນເຈັດອົງທີ່ຖືຂັນເຈັດໃບນັ້ນ ໄດູ້ອອກມຳເວົ້ຳກັບຜູູ້-
ຂູ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ມຳພີ່ເດີ້ ເຮົຳຊິໃຫູ້ເຈົ້ຳເບິ່ງກຳນຕັດສິນລົງໂທດຍິງໂສເພນີຜູູ້ໃຫຍ່ຍິ່ງ
ນັ້ນ ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງນໍ້ຳຫລວງຫລຳຍ 
17:2 ຄືເປັນຍິງທີ່ພວກກະສັດທັງຫລຳຍທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້ຫລິ້ນຊູູ້ນ ຳ ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້
ຄົນທັງຫລຳຍຢູ່ທົ່ວໂລກກິນຈົນເມົຳເຫລົ້ຳອະງ ່ນແຫ່ງກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຂອງນຳງ” 
17:3 ຈັ່ງຊັ້ນ ເທວະທູດອົງນັ້ນໄດູ້ນ ຳຜູູ້ຂູ້ຳເຂົ້ຳໄປໃນຖິ່ນແຫູ້ງແລູ້ງໂດຍໃນ ພຣະ-
ວິນຍຳນ  ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນແມຍິ່ງຄົນໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ເທິງສັດເດລະສຳນສີແດງເຂັ້ມໂຕ
ໜຶ່ງ ຊຶ່ງສັດໂຕນັ້ນເຕັມໄປດູ້ວຍຊື່ຫລຳຍຊື່ເປັນຄ ຳໝິ່ນປະມຳດທັງນັ້ນ ແລູ້ວມັນມີ
ເຈັດຫົວກັບສິບເຂົຳ 
17:4 ແລູ້ວແມຍິ່ງນັ້ນໄດູ້ນຸ່ງຜູ້ຳສີມ່ວງກັບສີແດງເຂັ້ມ ມີເຄື່ອງປະດັບເປັນທອງຄ ຳ 
ເພັດພອຍຕ່ຳງໆ ກັບໄຂ່ມຸກ ແລູ້ວຍິງນັ້ນໄດູ້ຖືຈອກທອງຄ ຳທີ່ເຕັມໄປດູ້ວຍແນວ
ເປັນຕຳຊັງ ຄແືນວສົກກະປົກລຳມົກ ຊຶ່ງມຳຈຳກກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຂອງນຳງ 
17:5 ແລູ້ວໜູ້ຳຜຳກຂອງນຳງຂຽນຊື່ໄວູ້ວ່ຳ “ເລິກລັບ  ບຳບິໂລນ ມະຫຳນະຄອນ 
ເຈົ້ຳແມຂ່ອງຍິງໂສເພນີທັງຫລຳຍ ກັບວ່ຳ ກັບຂອງແນວສົກກະປົກລຳມົກທັງ-
ປວງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” 
17:6 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນຍິງນັ້ນ ເມົຳດູ້ວຍເລືອດຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເລືອດຂອງ
ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຍອມຕຳຍຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນເຖິງ ພຣະເຢຊູ  ບັດຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນຍິງນັ້ນ
ແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳກ ແປກໃຈເປັນຕຳງຶດຫລຳຍ 
17:7 ແຕ່ເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງຖຳມຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ເປັນຫຍັງເຈົ້ຳຄືແປກໃຈ ເຮົຳຊິບອກ
ໃຫູ້ເຈົ້ຳຮູູ້ເຖິງເລື່ອງອັນເລິກລັບຂອງຍິງນັ້ນ ກັບຂອງສັດເດລະສຳນທີ່ຍິງນັ້ນຂີ່ໄປ 
ທີ່ມີເຈັດຫົວກັບສິບເຂົຳ 
17:8 ແລູ້ວສັດເດລະສຳນທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນນັ້ນ ທີ່ເຄີຍຢູ່ມຳກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນປະຈຸ-
ບັນ  ແລູ້ວຊິຂຶ້ນມຳຈຳກເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດ ຈັ່ງເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມພິນຳດ ແລູ້ວຜູູ້
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ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຄືຜູູ້ທີ່ບໍ່ມີຊື່ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດຕັ້ງແຕ່
ກຳນສູ້ຳງໂລກ ເຂົຳກ ຊິແປກໃຈບັດເຂົຳເຫັນສັດເດລະສຳນນັ້ນ ທີ່ເຄີຍຢູ່ມຳກ່ອນ 
ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລູ້ວກ ຍັງຢູ່ຕໍ່ອີກ 
17:9 ນີ້ຕູ້ອງໃຊູ້ຄວຳມຄຶດໃນທຳງສະຕິປັນຍຳ ຫົວທັງເຈັດນັ້ນຄືພູເຂົຳເຈັດຍອດທີ່
ຍິງນັ້ນນັ່ງຢູ່ 
17:10 ແລູ້ວໄດູ້ມີກະສັດເຈັດອົງ ຊຶ່ງຫູ້ຳອົງໃນເຈັດໄດູ້ລົ້ມລົງແລູ້ວ ແລູ້ວມີອົງໜຶ່ງ
ພວມຕັ້ງຢູ່ ກັບອີກອົງໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຕັ້ງຂຶ້ນ ກັບບັດຕັ້ງຂຶ້ນມຳແລູ້ວ ຊິຕູ້ອງດ ຳລົງຢູ່ບໍ່
ໂດນ 
17:11 ແລູ້ວສັດເດລະສຳນນັ້ນ ທີ່ເຄີຍຢູ່ມຳກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດູ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ມັນຊິເປັນ
ອົງທີ່ແປດ ຕໍ່ມຳຈຳກເຈັດອົງນັ້ນ ແລູ້ວມັນກ ຊິເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມພິນຳດ 
17:12 ແລູ້ວເຂົຳທັງສິບທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນນັ້ນ ແມ່ນກະສັດສິບອົງຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດູ້ຄອງ
ລຳຊະສົມບັດ ແຕ່ເຂົຳຊິຮັບມອບອ ຳນຳດເປັນເວລຳໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຮ່ວມກັນກັບສັດ
ເດລະສຳນນັ້ນ 
17:13 ກະສັດພວກນີ້ມີຈຸດປະສົງແນວດຽວກັນ ຄືວ່ຳຊິມອບອ ຳນຳດກັບລິດກ ຳລັງ
ຂອງພວກເຂົຳໄວູ້ໃຫູ້ສັດເດລະສຳນນັ້ນ 
17:14 ແລູ້ວກະສັດພວກນີ້ກ ຊິເຮັດສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ກັບແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວແກະນູ້ອຍຊິຊະນະພວກເຂົຳ ຍູ້ອນວ່ຳເພິ່ນເປັນຫົວໜູ້ຳເໜືອຫົວໜູ້ຳທັງ-
ຫລຳຍ ກັບເປັນ ພຣະມະຫຳກະສັດ ເໜືອກະສັດທັງຫລຳຍ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນ
ນັ້ນ ກ ໄດູ້ຮັບກຳນເອີ້ນກຳນເຊີນ ກຳນເລືອກ ກັບເປັນຜູູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີ” 
17:15 ແລູ້ວເທວະທູດນັ້ນເລີຍບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ນໍ້ຳຫລວງຫລຳຍທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນຍິງ
ໂສເພນີນັ່ງຢູ່ຫັ້ນ  ຄື ເຜົ່ຳພັນ ມວນຊົນ ປະຊຳຊຳດ ກັບພຳສຳ ຕ່ຳງໆ ຂອງມະນຸດ
ໂລກທັງປວງ 
17:16 ແລູ້ວສິບເຂົຳທີ່ເຈົ້ຳໄດູ້ເຫັນຂອງສັດເດລະສຳນນັ້ນ ຊິຮ່ວມກັນຊັງຍິງໂສເພນີ 
ຈັ່ງເຮັດໃຫູ້ນຳງຢູ່ໂດດດ່ຽວອູ້ຳງວູ້ຳງກັບເປືອຍກຳຍເລີຍ ກັບຊິກິນເນື້ອໜັງກິນໂຕ
ຂອງນຳງ ແລູ້ວຊິເຜົຳນຳງດູ້ວຍໄຟ 
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17:17 ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳດົນໃຈເຂົຳໃຫູ້ເຮັດແນວນັ້ນຕຳມຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນ  ຄື 
ໃຫູ້ເປັນນໍ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນກຳນມອບລຳຊະອຳນຳຈັກຂອງເພິ່ນ ໄວູ້ໃຫູ້ສັດເດ-
ລະສຳນນັ້ນ ຈົນກວ່ຳຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະເຈົ້ຳຊິສ ຳເລັດຜົນ 
17:18 ແລູ້ວຝ່ຳຍແມຍິ່ງທີ່ເຈົ້ຳເຫັນ ຄື ມະຫຳນະຄອນອັນໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນ ທີ່ມີອ ຳ-
ນຳດປົກຄອງເໜືອກະສັດທງັຫລຳຍທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 18 
18:1 ຫລັງຈຳກເຫດກຳນແນວໝູນ່ີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງ
ພວມລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ອົງນັ້ນມີອ ຳນຳດໃຫຍຫ່ລວງ ແຜ່ນດິນໂລກຈັ່ງສະ-
ຫວ່ຳງໄປທົ່ວຍູ້ອນແສງລັດສະໝີຂອງອົງນັ້ນ 
18:2 ເທວະທູດອົງນັ້ນຈັ່ງໄດູ້ປະກຳດດູ້ວຍສຽງດັ່ງດັງກູ້ອງວ່ຳ “ລົ້ມແລູ້ວ ລົ້ມແລູ້ວ  
ບຳບິໂລນ ມະຫຳນະຄອນ ນັ້ນໄດູ້ລົ້ມແລູ້ວ ກຳຍເປັນໝູ້ອງອຳໄສຂອງຜີປີສຳດ 
ເປັນທີ່ສິງຂອງວິນຍຳນສົກກະປົກລຳມົກຄູ່ແນວ ກັບເປັນກົງຂອງພວກນົກສົກ-
ກະປົກມົນທິນອັນເປັນຕຳຊັງ 
18:3 ຍູ້ອນວ່ຳປະຊຳຊຳດທັງປວງໄດູ້ກິນເຫລົ້ຳອະງ ່ນຈຳກຈອກຄວຳມໂມໂຫອັນ
ຮູ້ຳຍແຮງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ຍູ້ອນກຳນລ່ວງປະເວນີຂອງນຳງ ທີ່ວ່ຳພວກກະສັດເທິງ-
ແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້ຫລິ້ນຊູູ້ກັບນຳງນັ້ນ ແລູ້ວພໍ່ຄູ້ຳທັງຫລຳຍເທິງແຜ່ນດິນໂລກກ ໄດູ້
ຮັ່ງມີໄດູ້ຍູ້ອນຄວຳມຟຸ່ມເຟືອຍອັນເຫລືອລົ້ນຂອງນຳງນັ້ນນ ຳ” 
18:4 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງເວົ້ຳອີກສຽງໜຶ່ງປະກຳດລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ວ່ຳ  “ຄົນ
ທັງຫລຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ໃຫູ້ໜີພົ້ນຈຳກນຳງນັ້ນເດີ້ ເພື່ອພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ມີຫຸູ້ນສ່ວນ
ໃນກຳນບຳບກັບນຳງ ແລູ້ວພວກເຈົ້ຳຊິບໍ່ຕູ້ອງຖືກໄພພິບັດທີ່ຊິເກີດຂຶ້ນກັບນຳງ 
18:5 ຍູ້ອນວ່ຳບຳບຂອງນຳງໄດູ້ກອງກັນຂຶ້ນຮອດສະຫວັນແລູ້ວ  ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳໄດູ້
ຈ ຳຄວຳມຊົ່ວຊູ້ຳເລວຊຳມຂອງນຳງນັ້ນໄວູ້ 
18:6 ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຊິຕອບສະໜອງນຳງຕຳມທີ່ນຳງໄດູ້ຕອບສະໜອງພວກເຈົ້ຳ 
ແລູ້ວເພິ່ນຊິໃຫູ້ຜົນຕອບແທນນຳງເປັນສອງທໍ່ຕຳມກຳນງຳນຂອງນຳງ ໃນຈອກທີ່
ນຳງໄດູ້ປະສົມໄວູ້ ກ ຊິປະສົມລົງເປັນສອງທໍ່ໃຫູ້ນຳງນັ້ນເລີຍ 
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18:7 ໃນທ ຳນອງດຽວກັນ ນຳງເຄີຍທະນົງໂຕດູ້ວຍສັກສີ ກັບຊີວິດຢ່ຳງຫລູຫລຳໄວູ້
ໃຫູ້ໂຕເອງຊ ຳໃດ  ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິໃຫູ້ນຳງຖືກກຳນທຸກທ ລະມຳນຫລຳຍຊ ຳນັ້ນ  
ຍູ້ອນວ່ຳ ນຳງໄດູ້ເວົ້ຳໃນໃຈວ່ຳ ‘ເຮົຳດ ຳລົງຢູ່ໃນຕ ຳແໜ່ງລຳຊິນີ ບໍ່ແມ່ນແມ່ໝູ້ຳຍ 
ເຮົຳຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບຄວຳມທຸກເລີຍ’ 
18:8 ຈັ່ງຊັ້ນ ໄພພິບັດຕ່ຳງໆ ຊິເກີດຂຶ້ນໃຫູ້ນຳງໃນມື້ດຽວ  ຄືຄວຳມຕຳຍ ກັບຄວຳມ
ໂສກເສົ້ຳ ກຳນກັນດຳນອຳຫຳນ  ພູ້ອມໄຟທີ່ຊິເຜົຳນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນໃຫູ້ພິ-
ນຳດໝົດສິ້ນສຸດໄປ ຍູ້ອນວຳ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນມີລິດທຳນຸພຳບໃຫຍຍ່ິ່ງ 
ກ ຊິພິພຳກສຳລົງໂທດໃສ່ນຳງກັບນະຄອນນັ້ນ” 
18:9 ແລູ້ວພວກກະສັດຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກ ທີ່ໄດູ້ຫລິ້ນຊູູ້ກັບນຳງນັ້ນ ກັບມີຊີວິດຢ່ຳງ
ຫລູຫລຳຮ່ວມກັນ ບັດໄດູ້ເຫັນຄວັນໄຟເຜົຳໄໝູ້ນະຄອນຂອງນຳງ ກ ຊິໂສກເສົ້ຳ
ຮູ້ອງໄຫູ້ນ ຳເລີຍ 
18:10 ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຢືນຢູ່ແຕ່ໄກໆ ຍູ້ອນຢູ້ຳນໄພຈຳກກຳນທ ລະມຳນຂອງນຳງ
ນັ້ນ ເວົ້ຳກັນວ່ຳ “ຈິບຫຳຍແລູ້ວໆ  ບຳບິໂລນ ມະຫຳນະຄອນອັນຍິ່ງໃຫຍໝ່ັ້ນຄົງ
ເອີຍ ຄືພຳຍໃນຊົ່ວໂມງດຽວ ເຈົ້ຳໄດູ້ສູ່ກຳນພິພຳກສຳລົງໂທດແລູ້ວ” 
18:11 ແລູ້ວພວກພໍ່ຄູ້ຳຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກຊິຮູ້ອງໄຫູ້ຮູ້ອງໄຫູ້ຕໍ່ນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນ 
ຍູ້ອນວ່ຳບໍ່ມີໃຜຊິສຳມຳດຊື້ຂຳຍອີກຕໍ່ໄປໄດູ້ເລີຍ 
18:12 ຊິນຄູ້ຳແນວໝູ່ນັ້ນຄື ທອງຄ ຳ ເງິນ ເພັດພອຍຕ່ຳງໆ ໄຂ່ມຸກ ຜູ້ຳປ່ຳນເນື້ອ-
ລະອຽດ ຜູ້ຳສີມ່ວງ ຜູ້ຳບໍ່ ຜູ້ຳສີແດງເຂັ້ມ ໄມູ້ຫອມຄູ່ແນວ ພວກຖູ້ວຍຊຳມທີ່ເຮັດ
ດູ້ວຍງຳ ກັບເຮັດດູ້ວຍໄມູ້ທີ່ເປັນລຳຄຳ ທອງເຫລືອງ ເຫລັກ ພູ້ອມກັບຫີນອ່ອນ 
18:13 ກັບອົບເຊີຍ ເຄື່ອງເທດ ເຄື່ອງຫອມ ກ ຳຍຳນ ເຫລົ້ຳອະງ ່ນ ນໍ້ຳມັນ ຍອດແປູ້ງ 
ເຂົ້ຳວີດ ສັດຕ່ຳງໆ ເຊັ່ນ ງົວ ແກະ ມູ້ຳ ແລູ້ວກ ລົດຮົບ ກັບຂູ້ຳທຳດ ທັງຊີວິດຈິດໃຈ
ຂອງຄົນນ ຳ 
18:14 ແລູ້ວນຳງເອີຍ ຜົນທີ່ຈິດໃຈຂອງເຈົ້ຳໄດູ້ປຳດຖະໜຳນັ້ນ ໄດູ້ພົ້ນຈຳກມືຂອງ
ເຈົ້ຳໄປແລູ້ວ ພູ້ອມກັບໝົດຄູ່ອັນຄູ່ແນວອັນວິເສດຫລຫູລຳຫລຳຍ ກ ໄດູ້ພົ້ນຈຳກ
ເຈົ້ຳໄປຄືກັນ ແລູ້ວເຈົ້ຳຊິບໍ່ໄດູ້ຮັບມັນອີກເລີຍ 
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18:15 ແລູ້ວພວກພໍ່ຄູ້ຳທີ່ຄູ້ຳຂຳຍສິ່ງຂອງແນວໝູ່ນີ້ ກັບຮັ່ງມີຍູ້ອນນຳງ ກ ຊິຢືນຢູ່ແຕ່
ໄກໆ ຍູ້ອນຢູ້ຳນໄພຈຳກກຳນທ ລະມຳນຂອງນຳງນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຂົຳກ ຊິຮູ້ອງໄຫູ້
ຮູ້ອງໄຫູ້ຢູ່ຫັ້ນ 
18:16 ວ່ຳ “ຈິບຫຳຍ ຈິບຫຳຍ ເລີຍ  ມະຫຳນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນ ຊຶ່ງໄດູ້ນຸ່ງຜູ້ຳ-
ປ່ຳນເນື້ອລະອຽດ ຜູ້ຳສີມ່ວງ ກັບຜູ້ຳສີແດງເຂັ້ມ ທີ່ໄດູ້ປະດັບດູ້ວຍທອງຄ ຳ ເພັດ-
ພອຍຕ່ຳງໆ ກັບໄຂ່ມຸກນັ້ນ 
18:17 ຄື ພຳຍໃນຊົ່ວໂມງດຽວ ຊັບສົມບັດອັນຍິ່ງໃຫຍນ່ັ້ນ ໄດູ້ສຳບສູນໄປໝົດ
ແລູ້ວ” ແລູ້ວນຳຍເຮືອຄູ່ຄົນ ພວກຜູູ້ໂດຍສຳນເຮືອ ພວກລູກເຮືອ ກັບຄົນທັງ-
ຫລຳຍທີ່ມີອຳຊີບທຳງທະເລ ກ ໄດູ້ຢືນຢູ່ແຕ່ໄກໆ ນ ຳ 
18:18 ແລູ້ວບັດຄົນພວກນັ້ນເຫັນຄວັນໄຟທີ່ເຜົຳໄໝູ້ນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນກ ຮູ້ອງ
ວ່ຳ  “ມີນະຄອນຢ ໃ່ສ ທີ່ຊິເປັນໃຫຍ່ຄືກັນກັບມະຫານະຄອນນີ້” 
18:19 ແລູ້ວເຂົຳທັງຫລຳຍກ ໂຍນຂີ້ດິນຂຶ້ນຕົກລົງເທິງຫົວຂອງໂຕ ພູ້ອມຮູ້ອງໄຫູ້
ຮູ້ອງໄຫູ້ວ່ຳ “ຈິບຫຳຍ ຈິບຫຳຍ ເລີຍ  ມະຫຳນະຄອນນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນທີ່
ໝົດຄູ່ຄົນທີ່ມີເຮືອຍ່ຳງທະເລ ໄດູ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີຍູ້ອນຊັບຂອງນຳງ  ຄືພຳຍໃນຊົ່ວ
ໂມງດຽວນະຄອນຂອງນຳງກ ຮົກຮູ້ຳງອູ້ຳງວູ້ຳງໄປແລູ້ວ” 
18:20 ໂອ ເມືອງສະຫວັນເອີຍ ພູ້ອມກັບທູດພິເສດທີ່ບ ລິສຸດ ກັບຜູູ້ເປັນປຳກເປັນ-
ສຽງຂອງພຣະເຈົ້ຳທັງຫລຳຍນ ຳ  ໃຫູ້ລ່ຳເລີງຍິນດີເດີ້  ຍູ້ອນວ່ຳ ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ແກູ້
ແຄູ້ນໃຫູ້ພວກເຈົ້ຳໄດູ້ແລູ້ວ 
18:21 ແລູ້ວມີເທວະທູດອີກອົງໜຶ່ງທີ່ມີລິດອ ຳນຳດອັນໃຫຍຍ່ິ່ງ ໄດູ້ຍົກຫີນໂມູ້ກູ້ອນ
ໃຫຍກູ່້ອນໜຶ່ງ ແລູ້ວຈັ່ງທຸູ້ມລົງໄປໃນທະເລ ເວົ້ຳວ່ຳ “ ບຳບິໂລນ ມະຫຳນະຄອນ
ນັ້ນ ຊິຖືກທຸູ້ມລົງແນວນີ້ເນຳະ ແລູ້ວຊິບໍ່ເຫັນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ 
18:22 ແລູ້ວບໍ່ມີໃຜຊິໄດູ້ຍິນສຽງຂອງນັກດີດພິນເຂົຳຄູ່ ນັກຮູ້ອງ ນັກເປົ່ຳປີ່ ກັບນັກ
ເປົ່ຳແກ ໃນມະຫຳນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ ແລູ້ວຊິບໍ່ມີຊ່ຳງ ຫລືພະ-
ແນກຊ່ຳງຕ່ຳງໆ ອີກຕໍ່ໄປ ກັບຊິບໍ່ມີໃຜໄດູ້ຍິນສຽງໂມູ້ແປູ້ງໃນມະຫຳນະຄອນຂອງ
ນຳງອີກນ ຳ 
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18:23 ແລູ້ວຊິບໍ່ມີແສງໂຄມໄຟສ່ອງສະຫວ່ຳງອີກຕໍ່ໄປໃນມະຫຳນະຄອນຂອງນຳງ  
ກັບຊິບໍ່ມີສຽງຂອງເຈົ້ຳບ່ຳວເຈົ້ຳສຳວຕໍ່ໄປອີກ  ຍູ້ອນວ່ຳ ພວກພໍ່ຄູ້ຳຂອງມະຫຳ-
ນະຄອນຂອງນຳງຊຶ່ງເຄີຍເປັນຄົນໃຫຍຢູ່່ແຜ່ນດິນໂລກມຳກ່ອນ  ກັບຍູ້ອນວ່ຳ 
ເວດມົນຄຳຖຳຂອງນຳງເຄີຍລໍ້ລວງພວກປະຊຳຊຳດໃຫູ້ລຸ່ມຫລົງ 
18:24 ກັບໃນນະຄອນຂອງນຳງນັ້ນ ໄດູ້ຮັບເລືອດຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບເລືອດຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງເລືອດຂອງໝົດຄູ່ຄົນທີ່ຖືກ
ຂູ້ຳເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ ຳ” 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 19 
19:1 ຫລັງຈຳກເຫດກຳນແນວໝູນ່ີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງດັ່ງດັງກູ້ອງ ຂອງຜູູ້ຄົນກຸ່ມຂະ-
ໜຳດໃຫຍ່ຫລວງຢູ່ເທິງສະຫວັນ  ຮູ້ອງກັນວ່ຳ “ ຮຳເລລູຢຳ ໆ ຄວຳມພົ້ນ ສະ-
ຫງ່ຳລຳສີ ກັບລິດທຳນຸພຳບ ຈັ່ງມີແດ່ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຂອງພວກເຮົຳເຖີດ 
19:2 ‘ຍູ້ອນວ່ຳ ກຳນພິພຳກສຳຂອງເພິ່ນກ ຊື່ກົງທ່ຽງທ ຳ’ ຄືເພິ່ນໄດູ້ພິພຳກສຳລົງ-
ໂທດຍິງໂສເພນີອັນໃຫຍຫ່ລວງຜູູ້ນັ້ນ  ແມ່ນຜູູ້ທີ່ເຮັດໃຫູ້ແຜ່ນດິນໂລກເສື່ອມ-
ຊຳມລົງ ຍູ້ອນກຳນຫລິ້ນຊູູ້ຂອງນຳງ  ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ແກູ້ແຄູ້ນໃສ່ນຳງນັ້ນເພື່ອ
ຕອບສະໜອງເລືອດຂອງພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນທີ່ໂດນຂູ້ຳຕຳຍໂດຍມືຂອງ
ນຳງ” 
19:3 ແລູ້ວພວກເຂົຳຮູ້ອງອີກວ່ຳ “ ຮຳເລລູຢຳ ໆ ຄວັນໄຟທີ່ເກີດຈຳກນະຄອນຂອງ
ນຳງນັ້ນໄດູ້ລອຍຂຶ້ນຕະຫລອດໄປເປັນນິດ” 
19:4 ແລູ້ວພວກຜູູ້ຫລັກຜູູ້ໃຫຍ່ທັງຊຳວສີ່ຄົນ ພູ້ອມສັດທັງສີ່ນັ້ນ ໄດູ້ໝອບຂຳບລົງ
ຖວຳຍນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງນັ້ນ ແລູ້ວພວກເຂົຳໄດູ້ຮູ້ອງ
ວ່ຳ “ອຳເມນ  ຮຳເລລູຢຳ ” 
19:5 ແລູ້ວມີສຽງເວົ້ຳອອກມຳຈຳກພຣະທີ່ນັ່ງວ່ຳ “ໃຫູ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້ຳຂອງເຮົຳ
ເດີ້ ພວກເຈົ້ຳທັງຫລຳຍທີ່ເປັນຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນ ກັບຜູູ້ທີ່ເຄົຳລົບເພິ່ນ ທັງຜູູ້ໃຫຍ່
ກັບຜູູ້ນູ້ອຍ” 
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19:6 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງຂອງກຸ່ມຄົນຫລວງຫລຳຍ ຄືສຽງນໍ້ຳຈ ຳນວນຫລຳຍ ກັບ
ສຽງຟູ້ຳຮູ້ອງດັງສະໜັ່ນວ່ຳ “ ຮຳເລລູຢຳ ໆ ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳຜູູ້ເພິ່ນລິດທຳນຸ-
ພຳບສູງສຸດຄອບຄອງຢູ່ 
19:7 ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົຳທັງຫລຳຍຖວຳຍສະຫງ່ຳລຳສີຕໍ່ພຣະເຈົ້ຳ ດູ້ວຍຄວຳມຊື່ນຊົມ-
ຢິນດີ ເປັນຢ່ຳງຍິ່ງ  ຍູ້ອນວ່ຳ ຍຳມແຕ່ງງຳນຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ມຳ
ຮອດແລູ້ວ  ຊຶ່ງເຈົ້ຳສຳວຂອງເພິ່ນໄດູ້ກຽມໂຕພູ້ອມນ ຳ 
19:8 ແລູ້ວນຳງໄດູ້ຮັບອະນຸຍຳດສວມຜູ້ຳປ່ຳນເນື້ອລະອຽດ ຂຳວບ ລິສຸດສົດໃສ ຄື
ຜູ້ຳປ່ຳນເນື້ອລະອຽດ ຊຶ່ງເປັນກຳນງຳນອັນຊອບທ ຳຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
19:9 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນສັ່ງຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ໃຫູ້ຂຽນໄວູ້ເດີ້ວ່ຳ ຄົນທັງຫລຳຍຜູູ້ເປັນ
ກຽດທີ່ໄດູ້ຮັບກຳນເຊີນມຳໃນງຳນແຕ່ງຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກ ໄດູ້ພົນ
ເປັນສຸກ” ກັບເພິ່ນໄດູ້ບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ “ຖູ້ອຍຄ ຳແນວໝູ່ນີ້ເປັນຖູ້ອຍຄ ຳຂອງພຣະ-
ເຈົ້ຳໂດຍແທູ້” 
19:10 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ໝອບຂຳບລົງແທບຕີນຂອງເທວະທດູອົງນັ້ນ ວ່ຳຊິຖວຳຍນະ-
ມັດສະກຳນເຂົຳ ແຕ່ເຂົຳໄດູ້ບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ຢ່ຳເລີຍ ເຮົຳເປັນໝູ່ຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳຄືກັນກັບເຈົ້ຳນີ້ ກັບຄືກັນກັບພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳທີ່ມີຄ ຳພະຍຳນເຖິງ 
ພຣະເຢຊູ  ຈັ່ງໃຫູ້ຖວຳຍນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳເດີ້ ໂດຍວ່ຳຄ ຳພະຍຳນເຖິງ 
ພຣະເຢຊູ ນັ້ນເປັນຫົວໃຈຂອງກຳນພະຍຳກອນ” 
19:11 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນສະຫວັນເປີດອອກ ກັບນີ້ແຫລະ ມີມູ້ຳຂຳວໂຕໜຶ່ງ ແລູ້ວຜູູ້
ເພິ່ນທີ່ຂີ່ມູ້ຳນັ້ນມີພຣະນຳມວ່ຳ “ພັກດີກັບສັດຈິງ” ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ພິພຳກສຳກັບເຮັດ
ສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ດູ້ວຍຄວຳມຊອບທ ຳ 
19:12 ຕຳຂອງເພິ່ນຄືກັນກັບແປວໄຟ ກັບເທິງຫົວຂອງເພິ່ນມີມົງກຸດຫລຳຍອັນ ກັບ
ເພິ່ນມີຊື່ຈຳເລິກໄວູ້ຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜຮູູ້ຈັກນອກຈຳກເພິ່ນເອງ 
19:13 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍຳວທີ່ຖືກຈຸ່ມໃນເລືອດ ກັບພຣະນຳມທີ່ເອີ້ນເພິ່ນ
ນັ້ນຄື “ ພຣະຄ ຳ ຂອງພຣະເຈົ້ຳ” 
19:14 ແລູ້ວໝູກ່ອງທັບໃຫຍ່ໃນສະຫວັນ ໄດູ້ນຸ່ງເສື້ອຜູ້ຳປ່ຳນເນື້ອລະອຽດອັນຂຳວ
ບ ລິສຸດ ຂີ່ມູ້ຳຂຳວຕຳມເພິ່ນໄປ 
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19:15 ແລູ້ວມີດຳບພຣະແສງຄົມໆ ອອກຈຳກປຳກຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຊິຟຳດແຂູ້ວພວກ
ນຳນຳປະຊຳຊຳດດູ້ວຍດຳບພຣະແສງນັ້ນ ກັບເພິ່ນຊິໄດູ້ຄອບຄອງເຂົຳດູ້ວຍຄະ-
ທຳເຫລັກ ແລູ້ວເພິ່ນຊິຢຽບຢໍ່ຳບໍ່ອະງ ່ນຂອງຄວຳມໂມໂຫອັນເດັດຂຳດຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ 
19:16 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ມີພຣະນຳມຈຳລຶກໄວູ້ເທິງເສື້ອຄຸມຍຳວຂອງເພິ່ນ ກັບເທິງຕົ້ນ
ຂຳຂອງເພິ່ນວ່ຳ “ ພຣະມະຫຳກະສັດ ເໜືອກະສັດທັງຫລຳຍ” ກັບ “ຫົວໜູ້ຳເໜືອ
ຫົວໜູ້ຳທັງຫລຳຍ” 
19:17 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນເທວະທູດອົງໜຶ່ງຢືນຢູ່ເທິງດວງຕະເວັນ ເຂົຳຮູ້ອງ
ປະກຳດຕໍ່ນົກທັງປວງທີ່ບິນຢູ່ໃນທູ້ອງຟູ້ຳດູ້ວຍສຽງອັນດັງວ່ຳ “ໃຫູ້ມຳໂຮມກັນໃນ
ກຳນລູ້ຽງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້ຳເດີ້ 
19:18 ເພື່ອຊິໄດູ້ກິນເນື້ອໜັງກະສັດ ເນື້ອໜັງນຳຍທະຫຳນ ເນື້ອໜັງຄົນມີສັກສີ 
ເນື້ອໜັງມູ້ຳ ເນື້ອໜັງຂອງຜູູ້ທີ່ຂີ່ມູ້ຳ ກັບເນື້ອໜັງປະຊຳຊົນທັງປວງ ທັງ ໄທ ກັບ
ຂູ້ຳທຳດ ທັງຜູູ້ໃຫຍກັ່ບຜູູ້ນູ້ອຍ” 
19:19 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງອີກ ໄດູ້ເຫັນສັດເດລະສຳນນັ້ນ ກັບພວກກະສັດທັງ-
ຫລຳຍຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພູ້ອມທັງກອງທັບຂອງກະສັດພວກນັ້ນ ເຂົ້ຳມຳຕຸູ້ມ-
ໂຮມກັນ ວ່ຳຊິເຮັດສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ກັບຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຂີ່ມູ້ຳຂຳວນັ້ນ ກັບກອງທັບອັນ
ໃຫຍຫ່ລວງຂອງເພິ່ນນ ຳ 
19:20 ແລູ້ວສັດເດລະສຳນນັ້ນຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍສຶກ ພູ້ອມກັບຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງ 
ທີ່ໄດູ້ເຮັດແນວແປກປະຫລຳດເປັນຕຳງຶດຕໍ່ໜູ້ຳມັນ ກັບໄດູ້ໃຊູ້ແນວແປກປະ-
ຫລຳດລໍ້ລວງຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍ ໃຫູ້ຫລົງເຊື່ອ  ຄືແມ່ນຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບເຄື່ອງໝຳຍຂອງ
ສັດເດລະສຳນກັບໄດູ້ບູຊຳຮບູປັ້ນຂອງມັນ  ບັດນີ້ ສັດເດລະສຳນກັບຜູູ້ພະຍຳ-
ກອນບໍ່ຈິງໄດູ້ຖືກຂວູ້ຳງຖິ້ມທັງເປັນ ລົງໃນບຶງໄຟທີ່ໄໝູ້ດູ້ວຍກ ຳມະຖັນ 
19:21 ແລູ້ວຜູູ້ຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຫລອືຢູ່ຫັ້ນ ໄດູ້ຖືກຂູ້ຳດູ້ວຍດຳບພຣະແສງທີ່ອອກຈຳກ
ປຳກຂອງຜູູ້ເພິ່ນທີ່ຂີ່ມູ້ຳຂຳວນັ້ນ ແລູ້ວນົກທັງປວງກ ໄດູ້ກິນເນື້ອໜັງຂອງຄົນພວກ
ນັ້ນຈົນອິ່ມໜ ຳ 
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ພຣະນິມິດ ບົດທີ 20 
20:1 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳຫລຽວເບິ່ງ ເຫັນເທວະທູດອົງໜຶ່ງລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ໄດູ້ຖືລູກ-
ກຸນແຈຂອງເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດນັ້ນ ກັບຖືໂສູ້ອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນມື 
20:2 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນໄດູ້ຈັບພະຍຳນຳກ ຊຶ່ງເປັນງູດຶກດ ຳບັນ ຄື ພະຍຳມຳນ 
ກັບພະຍຳມຳນຊຳຕຳນນັ້ນ ກັບໄດູ້ລ່ຳມມັນໄວູ້ໜຶ່ງພັນປີ 
20:3 ແລູ້ວໄດູ້ຂວູ້ຳງມັນລົງໄປໃນເຫວເລິກອັນບໍ່ມີສ ຳເລັດນັ້ນ ແລູ້ວກັກໄວູ້ຢູ່ຫັ້ນ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫູ້ມັນລໍ້ລວງພວກປະຊຳຊຳດໄດູ້ອີກຕໍ່ໄປ ຈົນຄົບກ ຳນົດໜຶ່ງພັນປີ ແລູ້ວ
ຫລັງຈຳກນັ້ນຊິຕູ້ອງປ່ອຍມັນອອກໄປຊົ່ວຍຳມ 
20:4 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນບັນລັງຫລວງຫລຳຍ ກັບພວກຜູູ້ທີ່ນັ່ງເທິງບັນລັງນັ້ນ ໄດູ້ຮັບ
ມອບໝຳຍໃຫູ້ລົງກຳນພິພຳກສຳ ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນດວງວິນຍຳນຂອງໝົດຄູ່ຄົນ-
ທີ່ຖືກຕັດຫົວ ຍູ້ອນຄ ຳພະຍຳນຂອງເຂົຳເຖິງ ພຣະເຢຊູ  ກັບຍູ້ອນ ພຣະຄ ຳ ຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳ ແມ່ນຜູູ້ທີ່ບໍ່ໄດູ້ບູຊຳສັດເດລະສຳນນັ້ນ ຫລືຮູບປັ້ນຂອງມັນ ກັບບໍ່ໄດູ້ຮັບ
ເຄື່ອງໝຳຍຂອງມັນໄວູ້ທີ່ໜູ້ຳຜຳກ ຫລືຢູ່ມືຂອງເຂົຳ  ຄືຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ກັບມີຊີວິດ
ເປັນຂຶ້ນມຳຕໍ່ອີກ ແລູ້ວໄດູ້ຄອບຄອງຮ່ວມກັນກັບ ພຣະຄຣິດ ເປັນເວລຳໜຶ່ງພັນປີ 
20:5 ນີ້ກ ຄືກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍເທື່ອທ ຳອິດ ແຕ່ຝ່ຳຍຄົນຕຳຍຜູູ້ອື່ນໆ ພວກ-
ເຂົຳຊິບໍ່ໄດູ້ກັບມີຊີວິດອີກຈົນກວ່ຳຊິຄົບກ ຳນົດເວລຳໜຶ່ງພັນປີ 
20:6 ຜູູ້ໃດມີສ່ວນໃນກຳນເປັນຂຶ້ນມຳຈຳກຕຳຍເທື່ອທ ຳອິດນັ້ນ ກ ເປັນຜູູ້ບ ລິສຸດທີ່
ໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ຄວຳມຕຳຍເທື່ອທີ່ສອງຊິບໍ່ມີອ ຳນຳດເໜືອຄົນພວກນັ້ນເລີຍ ແຕ່
ພວກເຂົຳຊິເປັນປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້ຳກັບຂອງ ພຣະຄຣດິ  ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິ
ຄອບຄອງຮ່ວມກັນກັບ ພຣະຄຣິດ ຕະຫລອດເປັນເວລຳໜຶ່ງພັນປີ 
20:7 ແລູ້ວບັດເວລຳໜຶ່ງພັນປີໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ ພະຍຳມຳນຊຳຕຳນກ ຊິຖືກ
ປ່ອຍອອກຈຳກໝູ້ອງທີ່ມັນຖືກລ່ຳມໂສູ້ກັກໄວູ້ນັ້ນ 
20:8 ແລູ້ວມັນຊິອອກໄປລໍ້ລວງພວກປະຊຳຊຳດທັງສີ່ທິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຄື
ພວກ ໂກກ ກັບ ມຳໂກກ   ຄືສັດຕ ຂອງ ພຣະຄຣິດ    ໃຫູ້ຄົນມຳຕຸູ້ມໂຮມກັນເຮັດ
ສຶກສົງຄຳມ ຕໍ່ສູູ້ກັບພຣະເຈົ້ຳ ຈ ຳນວນຄົນພວກນັ້ນຫລຳຍຄືເມັດຊຳຍຂອງທະເລ 
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20:9 ແລູ້ວຄົນພວກນັ້ນໄດູ້ຂຶ້ນໄປທີ່ຮຳບຂອງພື້ນແຜ່ນດິນໂລກ ແລູ້ວໄດູ້ລູ້ອມ
ກອງທັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມກັບເມືອງອັນເປັນຕຳຮັກນັ້ນໄວູ້ ແຕ່ມີໄຟຂອງ
ພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ລົງມຳຈຳກສະຫວັນ ເຜົຳໄໝູ້ຄົນພວກນັ້ນໃຫູ້ໝົດໄປ 
20:10 ແລູ້ວສ່ວນ ພະຍຳມຳນ  ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ລໍ້ລວງພວກເຂົຳທັງຫລຳຍນັ້ນ ກ ຖືກຂວູ້ຳງ
ລົງໄປໃນບຶງໄຟກັບກ ຳມະຖັນ ແມ່ນໝູ້ອງທີ່ສັດເດລະສຳນກັບຜູູ້ພະຍຳກອນບໍ່ຈິງ
ຢູ່ ແລູ້ວພວກມັນຊິຕູ້ອງທົນທຸກທ ລະມຳນທັງກຳງເວັນກັບກຳງຄືນຕະຫລອດໄປ
ເປັນນິດ 
20:11 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນພຣະທີ່ນັ່ງສີຂຳວອັນໃຫຍຫ່ລວງກັບເພິ່ນຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະ-
ທີ່ນັ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງທັງແຜ່ນດິນໂລກກັບທູ້ອງຟູ້ຳອຳກຳດໄດູ້ໄຫລອອກໄປຈຳກໜູ້ຳຂອງ
ເພິ່ນ ແລູ້ວບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ສ ຳລັບມັນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ 
20:12 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ຕຳຍແລູ້ວ ທັງຜູູ້ໃຫຍກັ່ບຜູູ້ນູ້ອຍ ຢືນຢູ່ຕໍ່
ໜູ້ຳພຣະເຈົ້ຳ ແລູ້ວມີໜັງສືຫລຳຍມູ້ວນໄດູ້ຖືກກຳງອອກໄວູ້ ກັບມີໜັງສືອີກມູ້ວນ
ໜຶ່ງທີ່ຖືກກຳງອອກໄວູ້ຕ່ຳງຫຳກ ຄືໜັງສືແຫ່ງຊີວິດນັ້ນ ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ຕຳຍໄປແລູ້ວກ 
ຖືກພິພຳກສຳຕຳມກຳນງຳນແນວທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດມຳ ຕຳມຂໍ້ຄວຳມທີ່ຈຳລຶກໄວູ້ໃນ
ໜັງສືແນວໝູນ່ັ້ນ 
20:13 ແລູ້ວທະເລໄດູ້ປ່ອຍຄົນຕຳຍທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນຫັ້ນໃຫູ້ອອກໄປ ແລູ້ວແດນມ -
ລະນຳກັບນະລົກອະເວຈີໄດູ້ປ່ອຍຄົນຕຳຍທັງຫລຳຍທີ່ຢູ່ໃນຫັ້ນໃຫູ້ອອກໄປຄືກັນ  
ແລູ້ວຄົນໝົດທັງປວງນັ້ນ ໄດູ້ຖືກພິພຳກສຳຕຳມກຳນງຳນຂອງເຂົຳແຕ່ລະຄົນ 
20:14 ແລູ້ວແດນມ ລະນຳກັບນະລົກອະເວຈີໄດູ້ຖືກຂວູ້ຳງລົງໄປຢູ່ໃນບຶງໄຟ ນີ້
ເນຳະ ເປັນຄວຳມຕຳຍເທື່ອທີ່ສອງ 
20:15 ແລູ້ວຜູູ້ໃດກ ຕຳມທີ່ບໍ່ມີຊື່ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດນີ້ ຜູູ້ນັ້ນໄດູ້ຖືກຂວູ້ຳງລົງ
ໄປໃນບຶງໄຟ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 21 
21:1 ແລູ້ວບັດນີ້ ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເຫັນທູ້ອງຟູ້ຳໃໝກັ່ບແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ຍູ້ອນທູ້ອງຟູ້ຳເດີມ
ກັບແຜ່ນດິນໂລກເດີມນັ້ນໄດູ້ຫຳຍໝົດສິ້ນສຸດໄປແລູ້ວ ກັບບໍ່ມີທະເລອີກຕໍ່ໄປ
ເລີຍ 
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21:2 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳ ຄື ໂຢຮັນ ນີ້ ໄດູ້ເຫັນເມືອງບ ລິສຸດ ຄື ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ໃໝ່ ລອຍ
ລົງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເທິງສະຫວັນ ນະຄອນນີ້ໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ພູ້ອມແລູ້ວ ຄືກັນ-
ກັບເຈົ້ຳສຳວແຕ່ງໂຕປະດັບໄວູ້ສ ຳລັບຜົວຂອງນຳງ 
21:3 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຍິນສຽງດັ່ງກູ້ອງມຳຈຳກສະຫວັນວ່ຳ  “ນີ້ແຫລະ ພຣະວິຫຳນ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳໄດູ້ຢູ່ນ ຳຜູູ້ຄົນທັງຫລຳຍແລູ້ວ ກັບເພິ່ນຊິສະຖິດຢູ່ນ ຳພວກເຂົຳ 
ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິເປັນພົນລະເມືອງຂອງເພິ່ນ ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳເອງຊິຢູ່ນ ຳພວກເຂົຳ 
ກັບຊິເປັນພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກເຂົຳ 
21:4  ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຊິເຊັດນໍ້ຳຕຳໝົດຄູ່ຢົດຈຳກຕຳຂອງພວກເຂົຳ ແລູ້ວຄວຳມ
ຕຳຍຊິບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຫລຄືວຳມຮູ້ອງໄຫູ້ ຫລືກຳນຮູ້ອງໄຫູ້ ກັບກຳນເຈັບປວດຊິບໍ່ມີ
ອີກຕໍ່ໄປເລີຍ ຍູ້ອນແນວເດີມນັ້ນໄດູ້ຜ່ຳນພົ້ນໄປແລູ້ວ” 
21:5 ແລູ້ວເພິ່ນຜູູ້ນັ່ງເທິງພຣະທີ່ນັ່ງໄດູ້ເວົ້ຳວ່ຳ  “ນີ້ແຫລະ ເຮົຳໄດູ້ສູ້ຳງສິ່ງສຳລະພັດ
ຂຶ້ນມຳໃໝ່ແລູ້ວ” ກັບເພິ່ນເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳອີກວ່ຳ “ໃຫູ້ຂຽນໄວູ້ເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳຖູ້ອຍຄ ຳ
ແນວໝູນ່ີ້ກ ສັດຈິງກັບພັກດີ”  
21:6 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳວຳ່  “ເອີ້ ໝົດຄູ່ຢ່ຳງສ ຳເລັດແລູ້ວ ເຮົຳນີ້ເປັນ ອາລະ-
ຟາ ກັບ ໂອເມຄາ  ເປັນບັ້ນກົກກັບເປັນບັ້ນປຳຍ ຜູູ້ໃດທີ່ຫິວກະຫຳຍ ເຮົຳຊິໃຫູ້ຜູູ້-
ນັ້ນດື່ມຈຳກແຫລ່ງນໍ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດໂດຍບໍ່ຕູ້ອງເສຍຄ່ຳອີຫຍັງເລີຍ 
21:7  ຜູູ້ໃດມີໄຊ ຜູູ້ນັ້ນຊິໄດູ້ຮບັສິ່ງສຳລະພັດເປັນມ ລະດົກ ກັບເຮົຳຊິເປັນພຣະເຈົ້ຳ
ຂອງເຂົຳ ກັບເຂົຳຊິເປັນລູກຂອງເຮົຳ 
21:8  ແຕ່ຄົນຂີ້ຢູ້ຳນ ຄົນບໍ່ເຊື່ອ ຄົນເປັນຕຳລັງກຽດ ຄົນຂູ້ຳຄົນ ຄົນຫລິ້ນຊູູ້ ຄົນ
ຫລິ້ນເວດມົນຄຳຖຳ ຄົນໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບ ກັບຄົນຂີ້ຕົວະໝົດຄູ່ ກ ຊິມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນບຶງໄຟນັ້ນທີ່ເຜົຳໄໝູ້ດູ້ວຍໄຟກັບກ ຳມະຖັນ ນັ້ນຄືຄວຳມຕຳຍເທື່ອທີ່ສອງ” 
21:9 ແລູ້ວເທວະທູດອົງໜຶ່ງໃນເທວະທູດທັງເຈັດນັ້ນ ທີ່ຖືຂັນເຈັດໃບອັນເຕັມດູ້ວຍ
ໄພພິບັດສຸດທູ້ຳຍທັງເຈັດ ໄດູ້ມຳເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ໃຫູ້ມານີ້ເດີ້ ເຮົາຊິໃຫູ້ເຈົ້າເບິ່ງ
ເຈົ້າສາວຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ”  
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21:10 ແລູ້ວເພິ່ນໄດູ້ນ ຳຜູູ້ຂູ້ຳໄປໂດຍທຳງ ພຣະວິນຍຳນ  ຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົຳອັນສູງ
ໃຫຍຫ່ລວງ ກັບໄດູ້ສ ຳແດງໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນ ຄື ກຸງເຢຣູຊຳເລັມ ອັນບ -
ລິສຸດ ຊຶ່ງພວມລອຍລົງມຳຈຳກພຣະເຈົ້ຳຢູ່ເທິງສະຫວັນ 
21:11 ຊຶ່ງເມືອງນັ້ນປະກອບດູ້ວຍສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ອອກແສງໃສສະ-
ຫວ່ຳງຄືພອຍມະນີອັນລໍ້ຳຄ່ຳ ຄືພອຍຢົກອັນສຸກໃສຄືແກູ້ວຜະຫລຶກ 
21:12 ແລູ້ວເມືອງນັ້ນມີກ ຳແພງອັນສູງໃຫຍຫ່ລວງ ມີປະຕູສິບສອງປະຕູ ແລູ້ວມີ
ເທວະທູດສິບສອງອົງເຝົ້ຳຢູ່ທີ່ປະຕູ ແລູ້ວຊື່ຂອງຕະກູນສິບສອງເຜົ່ຳຂອງຊົນຊຳດ
 ອິສະຣຳເອນ ໄດູ້ຈຳລຶກໄວູ້ຢູ່ທີ່ປະຕູໝູ່ນັ້ນ 
21:13 ທຳງດູ້ຳນຕະເວັນອອກມີສຳມປະຕູ ທຳງດູ້ຳນເໜືອມີສຳມປະຕູ ທຳງດູ້ຳນໃຕູ້
ມີສຳມປະຕູ ກັບທຳງດູ້ຳນຕະເວັນຕົກກ ມີສຳມປະຕູ 
21:14 ແລູ້ວກ ຳແພງຂອງເມືອງນັ້ນມີຮຳກຖຳນສິບສອງຖຳນ ກັບທີ່ຮຳກຖຳນນັ້ນ 
ໄດູ້ຈຳລຶກຊື່ທູດພິເສດສິບສອງຄົນຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ 
21:15 ແລູ້ວເທວະທູດອົງທີ່ເວົ້ຳກັບຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ຖືໄມູ້ແມັດທອງຄ ຳເພື່ອຊິວັດແທກ
ເມືອງ ວັດແທກປະຕູ ກັບວັດແທກກ ຳແພງຂອງເມືອງນັ້ນ 
21:16 ແລູ້ວພື້ນທີ່ຂອງເມືອງນັ້ນເປັນສີ່ຫລ່ຽມຈະຕຸລັດ ກວູ້ຳງຍຳວທໍ່ກັນ ແລູ້ວເທ-
ວະທູດຈັ່ງວັດແທກເອົຳເມືອງນັ້ນ ໄດູ້ 12,000 ສະທຳເດຍ (2,400 ກິໂລແມັດ) 
ກວູ້ຳງຍຳວສູງທໍ່ກັນ 
21:17 ແລູ້ວເທວະທູດໄດູ້ວັດແທກເອົຳຄວຳມສູງຂອງກ ຳແພງເມືອງນ ຳ ໄດູ້ 144 
ສອກ (65 ແມັດ) ເປັນຕຳມມຳດຕະຖຳນກຳນວັດແທກຂອງຄົນ ຊຶ່ງເປັນມຳດຕະ-
ຖຳນຂອງເທວະທູດ 
21:18 ແລູ້ວກ ຳແພງຂອງເມືອງນັ້ນສູ້ຳງດູ້ວຍນິນໂມຣຳ ແລູ້ວເມືອງນັ້ນເປັນທອງຄ ຳ
ບ ລິສຸດ ສຸກໃສຄືແກູ້ວ 
21:19 ແລູ້ວຮຳກຖຳນຂອງກ ຳແພງເມືອງນັ້ນປະດັບດູ້ວຍເພັດພອຍຄູ່ຊະນິດ ຄື
ຮຳກຖຳນທີ່ໜຶ່ງເປັນແກູ້ວມະນີໂຊດ ທີ່ສອງເປັນໄພທູນ ທີ່ສຳມເປັນໂມຣຳ ທີ່ສີ່
ເປັນມ ລະກົດ 
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21:20 ແລູ້ວທີ່ຫູ້ຳເປັນບຸດ ທີ່ຫົກເປັນພິລຳ ທີ່ເຈັດເປັນບຸດສະບຳຄ ຳນໍ້ຳແກ່ ທີ່ແປດ
ເປັນເພທຳຍ ທີ່ເກົ້ຳເປັນບຸດສະບຳຄ ຳນໍ້ຳອ່ອນ ທີ່ສິບເປັນຢົກ ທີ່ສິບເອັດເປັນບຸດ
ແດງ ທີ່ສິບສອງເປັນແກູ້ວເພທຳຍສີມ່ວງ 
21:21 ແລູ້ວປະຕູທັງສິບສອງນັ້ນ ແຕ່ລະບຳນເຮັດດູ້ວຍໄຂ່ມຸກໃຫຍປ່ະຕູລະເມັດ 
ແລູ້ວຫົນທຳງໃນເມືອງນັ້ນລຳດດູ້ວຍທອງຄ ຳບ ລິສຸດ ສຸກໃສຄືແກູ້ວ 
21:22 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ຫລຽວເບິ່ງ ແຕ່ບໍ່ເຫັນພຣະວຫິຳນໃນເມືອງນັ້ນເລີຍ ຍູ້ອນວ່ຳ
ອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳ ຜູູ້ເພິ່ນລິດທຳນຸພຳບສູງສຸດ ກັບແກະນູ້ອຍຂອງເພິ່ນໄດູ້ເປັນ
ພຣະວິຫຳນໃນເມືອງນັ້ນ 
21:23 ແລູ້ວເມືອງນັ້ນບໍ່ຕູ້ອງກຳນດວງຕະເວັນ ຫລືດວງເດືອນເພື່ອອອກແສງໃຫູ້
ແຈູ້ງສະຫວ່ຳງ ຍູ້ອນວ່ຳ ສະຫງ່ຳລຳສີຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳ
ໄດູ້ເປັນແສງສະຫວ່ຳງຂອງເມືອງນັ້ນ 
21:24 ແລູ້ວຄົນຂອງປະຊຳຊຳດຕ່ຳງໆ ທີ່ລອດພົ້ນແລູ້ວ ຊິໄດູ້ຍ່ຳງໄປມຳໃນແສງ-
ສະຫວ່ຳງຂອງເມືອງນັ້ນ ແລູ້ວກະສັດຕ່ຳງໆ ທຳງແຜ່ນດິນໂລກຈັ່ງນ ຳສະຫງ່ຳ-
ລຳສີກັບກຽດຕິຍົດຂອງພວກເຂົຳເຂົ້ຳມຳໃນເມືອງນັ້ນ 
21:25 ແລູ້ວປະຕູຂອງເມືອງນັ້ນຊິບໍ່ໄດູ້ປິດໄວູ້ຕະຫລອດຍຳມກຳງເວັນ (ຍູ້ອນເມືອງ
ນັ້ນບໍ່ມີຍຳມກຳງຄືນ) 
21:26 ແລູ້ວຄົນທັງຫລຳຍຊິນ ຳເອົຳສະຫງ່ຳລຳສີກັບກຽດຕິຍົດຂອງປະຊຳຊຳດທັງ-
ຫລຳຍ ນ ຳເຂົ້ຳມຳໃນເມືອງ 
21:27 ແລູ້ວຊິບໍ່ມີອີຫຍັງສຳມຳດເຂົ້ຳໄປໃນເມືອງທີ່ເຮັດເປັນມົນທິນ ຫລືເຮັດເປັນ
ລຳມົກ ຫລືເຮັດເປັນແນວຕົວະແນວບໍ່ຈິງ ມີແຕ່ຜູູ້ມີຊື່ຈົດໄວູ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ
ຂອງແກະນູ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ຳເທົຳນັ້ນ 

ພຣະນິມິດ ບົດທີ 22 
22:1 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນໄດູ້ສະແດງແມນ່ໍ້ຳແຫ່ງຊີວິດສຳຍໜຶ່ງໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳເຫັນ ຊຶ່ງ
ມີນໍ້ຳສຸກໃສບ ລິສຸດຄືແກູ້ວຜະຫລຶກ ໄຫລອອກຈຳກພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ຂອງແກະນູ້ອຍຂອງເພິ່ນ 
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22:2 ແລູ້ວຕຳມຫົນທຳງໃນເມືອງນັ້ນ ກັບຕຳມສອງຟຳກຝັ່ງຂອງແມນ່ໍ້ຳນັ້ນ ໄດູ້ມີ
ກົກໄມູ້ທີ່ໃຫູ້ຊີວິດຊຶ່ງອອກໝຳກສິບສອງແນວຄູ່ເດືອນ ແລູ້ວໃບຂອງມັນໃຊູ້ເປັນ
ຢຳສ ຳລັບປົວພວກປະຊຳຊຳດໃຫູ້ເຊົຳເປັນດີຈຳກແນວຕ່ຳງໆ 
22:3 ແລູ້ວຊິບໍ່ມີກຳນສຳບແຊ່ງອີກຕໍ່ໄປເລີຍ ຍູ້ອນພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ຳ ກັບ
ຂອງແກະນູ້ອຍຂອງເພິ່ນຊິຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນນ ຳ ແລູ້ວຜູູ້ຮບັໃຊູ້ຂອງເພິ່ນກ ຊິຮັບໃຊູ້
ເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ 
22:4 ແລູ້ວພວກເຂົຳທັງຫລຳຍ ຊິໄດູ້ເຫັນໜູ້ຳຂອງເພິ່ນ ກັບພຣະນຳມຂອງເພິ່ນຊິ
ປະທັບຢູ່ເທິງໜູ້ຳຜຳກຂອງເຂົຳ 
22:5 ແລູ້ວຊິບໍ່ມີຍຳມກຳງຄືນໃນເມືອງນັ້ນເລີຍ ພວກເຂົຳຈັ່ງບໍ່ຕູ້ອງກຳນແສງໂຄມ-
ໄຟຫລືແສງຕະເວັນອີກຕໍ່ໄປ ຍູ້ອນວ່ຳອົງພຣະຜູູ້ເປັນເຈົ້ຳເປັນແສງສະຫວ່ຳງໃຫູ້
ເຂົຳ ແລູ້ວພວກເຂົຳຊິຄອບຄອງຢູ່ຕະຫລອດກຳນເປັນນິດ 
22:6 ແລູ້ວເທວະທູດອົງນັ້ນໄດູ້ບອກຜູູ້ຂູ້ຳວ່ຳ  “ຖູ້ອຍຄ ຳນີ້ແມ່ນຄ ຳພັກດີກັບສັດຈິງ 
ແລູ້ວພຣະເຈົ້ຳຂອງພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງອັນບ ລິສຸດ ໄດູ້ໃຊູ້ເທວະທູດຂອງ
ເພິ່ນຊີ້ແຈງໃຫູ້ພວກຜູູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເພິ່ນເຖິງເຫດກຳນທັງປວງແນວທີ່ຊິຕູ້ອງເປັນ
ໄປໃນອີກບໍ່ໂດນ”  
22:7 ແລູ້ວເພິ່ນເວົ້ຳວ່ຳ  “ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິມຳຢ່ຳງໄວໆ ເດີ້ ແລູ້ວຜູູ້ໃດທີ່ຖືຮັກສຳຄ ຳ
ພະຍຳກອນໃນໜັງສືມູ້ວນນີ້ກ ຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ” 
22:8 ແລູ້ວຜູູ້ຂູ້ຳ ຄື ໂຢຮັນ ນີ້ ໄດູ້ເຫັນກັບໄດູ້ຍິນເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ ແລູ້ວພ ໄດູ້ຍິນ
ໄດູ້ເຫັນແລູ້ວ ຜູູ້ຂູ້ຳໝອບຂຳບລົງ ແທບຕີນ ວ່ຳຊິເຄົຳລົບບູຊຳເທວະທູດອົງທີ່ໄດູ້
ຊີ້ແຈງໃຫູ້ຜູູ້ຂູ້ຳນັ້ນ 
22:9 ແຕ່ອົງນັ້ນໄດູ້ຫູ້ຳມຜູູ້ຂູ້ຳໄວູ້ ເວົ້ຳວ່ຳ  “ຢ່ຳຂຳບເຮົຳເລີຍເດີ້ ຄືເຮົຳນີ້ເປັນຜູູ້ຮັບ-
ໃຊູ້ພຣະເຈົ້ຳຄື ຈັ່ງເຈົ້ຳ ຄືພວກພີ່ນູ້ອງຂອງເຈົ້ຳ ກັບຄືພວກຜູູ້ເປັນປຳກເປັນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ຳ ພູ້ອມທັງຜູູ້ທີ່ຖືຮັກສຳຖູ້ອຍຄ ຳໃນໜັງສືນີ້ ຈັ່ງຊັ້ນ ໃຫູ້ຖວຳຍນະ-
ມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ຳເດີ້” 
22:10 ແລູ້ວອົງນັ້ນບອກຜູູ້ຂູ້ຳອີກວ່ຳ  “ຢ່ຳປະທັບຕຳປິດຄ ຳພະຍຳກອນໃນໜັງສືນີ້
ໄວູ້ເດີ້ ຍູ້ອນວ່ຳໃກູ້ຊິຮອດເວລຳນັ້ນແລູ້ວ 
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22:11  ແລູ້ວຝ່ຳຍຄົນບໍ່ຊອບທ ຳ ປ່ອຍໃຫູ້ເຂົຳບໍ່ຊອບທ ຳຕໍ່ໄປ ກັບຝ່ຳຍຄົນສົກກະ-
ປົກລຳມົກ ປ່ອຍໃຫູ້ເຂົຳສົກກະປົກລຳມົກຕໍ່ໄປ ແຕ່ສ ຳລັບຄົນຊອບທ ຳ ໃຫູ້ເຂົຳ
ຊອບທ ຳຕໍ່ໄປ ກັບສ ຳລັບຄົນບ ລິສຸດ ໃຫູ້ເຂົຳບ ລິສຸດຕໍ່ໄປ”  
22:12 “ ນີ້ແຫລະ ເຮົຳຊິມຳຢ່ຳງໄວໆ ເດີ້ ແລູ້ວເຮົຳຊິນ ຳເອົຳບ ຳເໜັດຂອງເຮົຳມຳ
ນ ຳ ເພື່ອຕອບແທນຄູ່ຄົນຕຳມກຳນງຳນແນວທີ່ເຂົຳໄດູ້ເຮັດ 
22:13  ເຮົຳຄື ອາລະຟາ ກັບ ໂອເມຄາ  ເປັນບັ້ນກົກກັບເປັນບັ້ນປຳຍ ເປັນຜູູ້ທ ຳອິດ
ກັບເປັນຜູູ້ສຸດທູ້ຳຍ”  
22:14 ຈັ່ງຊັ້ນ ຄົນທັງຫລຳຍທີ່ເຮັດຕຳມຄ ຳສັ່ງຂອງເພິ່ນຊິໄດູ້ພົນເປັນສຸກ ແລູ້ວເຂົຳ
ຊິມີສິດມີສ່ວນໃນກົກໄມູ້ທີ່ໃຫູ້ຊີວິດ ກັບເພື່ອຊິເຂົ້ຳປະຕູເມືອງນັ້ນ 
22:15 ແຕ່ວ່ຳ ພຳຍນອກຫັ້ນມີແຕ່ພວກໝຳ ຄົນໃຊູ້ເວດມົນຄຳຖຳ ຄົນຫລິ້ນຊູູ້ ຄົນ
ຂູ້ຳຄົນ ຄົນໄຫວູ້ຮູບເຄົຳລົບ ກັບຄົນຂີ້ຕົວະ 
22:16  “ເຮົຳ  ເຢຊູ ນີ້ ໄດູ້ໃຊູ້ເທວະທູດຂອງເຮົຳໄປເປັນພະຍຳນເຖິງແນວໝູນ່ີ້ໃຫູ້
ເຈົ້ຳ ເພື່ອໃຫູ້ບອກກຸ່ມຜູູ້ເຊື່ອທັງຫລຳຍນ ຳ ເຮົຳເປັນຮຳກເຫງົ້ຳກັບເປັນເຊື້ອສຳຍ
ຂອງກະສັດ ດາວິດ  ກັບເປັນດຳວປະຈ ຳຮຸ່ງເຊົ້ຳອັນສະຫວ່ຳງສຸກໃສ”  
22:17 ແລູ້ວ ພຣະວິນຍຳນ ກັບເຈົ້ຳສຳວເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຊີນມາເດີ້”  ກັບຂ ໃຫູ້ຜູູ້ທີ່ໄດູ້ຍິນ
ເວົ້ຳວ່ຳ  “ເຊີນມາເດີ້”  ຈັ່ງຂ ໃຫູ້ຜູູ້ຫິວກະຫຳຍມຳເລີຍ ກັບຜູູ້ໃດມີໃຈປຳດຖະໜຳ 
ໃຫູ້ຜູູ້ນັ້ນມຳເລີຍ ມຳຮັບດື່ມນໍ້ຳທິບແຫ່ງຊີວິດໂດຍບໍ່ຕູ້ອງເສຍຄ່ຳເລີຍ 
22:18 ຄື ຜູູ້ຂູ້ຳໄດູ້ເປັນພະຍຳນໃຫູ້ຄູ່ຄົນທີ່ໄດູ້ຍິນຄ ຳພະຍຳກອນໃນໜັງສືມູ້ວນນີ້  
ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຊິເພີ່ມຂໍ້ ຄວຳມໃນນີ້ອີກ  ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິເພີ່ມໄພພິບັດທີ່ຂຽນໄວູ້ໃນ
ໜັງສືມູ້ວນນີ້ໃຫູ້ເຂົຳ 
22:19 ແລູ້ວຄັ່ນຜູູ້ໃດຕັດຂໍ້ຄວຳມອອກຈຳກໜັງສືພະຍຳກອນນີ້ ພຣະເຈົ້ຳກ ຊິຖອນ
ສ່ວນຂອງຜູູ້ນັ້ນອອກຈຳກໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ ກັບອອກຈຳກເມືອງບ ລິສຸດນັ້ນ ກັບ
ອອກຈຳກແນວດີງຳມທີ່ມີຂຽນໄວູ້ໃນໜັງສືມູ້ວນນີ້ໄປນ ຳ 
22:20 ແລູ້ວຜູູ້ທີ່ເປັນພະຍຳນເຖິງເຫດກຳນແນວໝູ່ນີ້ ເວົ້ຳວ່ຳ  “ເອີ້ ເຮົາຊິມາໄວໆ 
ເດີ້”  ອຳເມນ  ຈັ່ງຊັ້ນ ເຊີນມຳເຖີດ  ພຣະເຢຊູເຈົ້ຳ ເອີຍ 
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22:21 ຂ ໃຫູ້ພຣະກະລຸນຳທຄຸິນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ຳ ນຳຍຊີວິດຂອງເຮົຳ ດ ຳລົງ
ຢູ່ກັບພວກເຈົ້ຳເຖີ້ນ ອຳເມນ 
 
 


