
 

 

 



    ແດ່ເພ ່ ອນທ ່ ຮກັ: 
          ປ ຶ້ມເຫລັ ຶ້ມນ ຶ້ແມ່ນຂອງຂວນັພເິສດທ ່ ພວກເຮາົຢາກມອບໃຫຶ້ແກ່ທ່ານ, 
ພວກເຮາົຫວງັວ່າ ປ ຶ້ມເຫລັ ຶ້ມນ ຶ້ຈະຊ່ວຍຕອບຄ າຖາມທ ່ ຢ ່ ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ
ໄດ ຶ້ ເພ ່ ອໃຫ ຶ້ພວກທ່ານໄດ ຶ້ຮ ຶ້ຄ າຕອບວ່າ: 
 -  ໂລກນ ຶ້ເກ ດມາຈາກໃສ ຫລ ເກ ດມາໄດ ຶ້ແນວໃດ? 
 -  ແມ່ນໃຜເປັນຜ ຶ້ສ ຶ້າງ? 
 -  ພຣະເຈົ ຶ້າມ ແທ ຶ້ບ ? 
 -  ຄນົເຮາົເກ ດມາຈາກໂຕລ ງ ຫລ ມ ຜ ຶ້ສ ຶ້າງເຮາົຂ ຶ້ນມາ? 
 -  ເມ ່ ອເຮາົຕາຍຈາກໂລກນ ຶ້ແລ ຶ້ວ ວນິຍານຂອງເຮາົຈະໄປຢ ່ ໃສ? 
 ປ ຶ້ມເຫລັ ຶ້ມນ ຶ້ມ ຄ າຕອບຕ ່ ຄ າຖາມຂ ຶ້າງເທິງໃຫ ຶ້ແກ່ທ່ານ ທ ່ ຈະນ າພວກທ່ານໄປສ ່
ເສັ ຶ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈງິທ ່ ມາຈາກພຣະເຈົ ຶ້າ ຊ ່ ງສາມາດປ່ຽນແປງຊ ວດິຂອງພວກເຮາົໄປ
ຕະຫລອດການ ໂດຍຄວາມຮກັທ ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ ຶ້າ. 
    ພວກເຮາົຂ ໜ ນໃຈໃຫ ຶ້ທ່ານອ່ານດ ຶ້ວຍຄວາມຕັ ຶ້ງໃຈຈນົຈບົເຫລັ ຶ້ມ. 
        ຂ ພຣະເຈົ ຶ້າອວຍພອນທ່ານຜ ຶ້ອ່ານ. 
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ປະຖມົມະການ 
ການຊງົສາ້ງ  

1 ໃນຕົນ້ເດີມນ ນ້ພຣະເຈົາ້ຊົງນຣິະມດິສາ້ງຟາ້ສະຫວ ນ ແລະແຜ່ນດນິ
ໂລກ. 
2 ແລະແຜ່ນດນິໂລກນ ນ້ກໍປາສະຈາກ
ຮູບຮ່າງ ແລະວ່າງເປ່ົາຢູ່ ແລະຄວາມມດືຢູ່ 
ເໜືອ
ເຈົາ້ເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ເໜອືຜວິຂອງນໍາ້ນ ນ້. 
ວ ນທໜີ ່ ງ ຊງົສາ້ງຄວາມສະຫວ່າງຂ ນ້ 

3 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງມຄີວາມສະ 
ຫວ່າງ” ແລະຄວາມສະຫວ່າງກເໍກດີຂ ນ້. 
4 ແລະພຣະເຈົາ້ທອດພຣະເນດຄວາມ
ສະຫວ່າງນ ນ້ ຊົງ ເຫ ນວ່າຄວາມສະ 
ຫວ່າງນ ນ້ດີ ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງແຍກ
ຄວາມສະຫວ່າງອອກຈາກຄວາມມດື. 
5 ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງ ເອີ ້ນຄວາມສະ 
ຫວ່າງນ ນ້ວ່າ ກາງເວ ນ ແລະພຣະອງົຊງົ
ເອີນ້ຄວາມມດືນ ນ້ວ່າ ກາງຄນື, ມີເວລາ
ແລງ ແລະເວລາເຊົາ້ເປ ນວ ນທໜີ ່ ງ. 
ວ ນທສີອງ ຊງົສາ້ງເມກໄວເ້ທງິທອ້ງຟາ້ 

6 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງມທີອ້ງຟາ້
ໃນລະຫວ່າງນໍາ້ ແລະຈົ່ ງໃຫທ້ອ້ງຟາ້ນ ນ້
ແຍກນໍາ້ອອກຈາກນໍາ້”. 
7 ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງທອ້ງຟ້າ ແລະ
ຊງົແຍກນໍາ້ທີ່ ຢູ່ໃຕທ້ອ້ງຟາ້ຈາກນໍາ້ທີ່ ຢູ່  
ເໜອືທອ້ງຟາ້ ແລວ້ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
8 ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້ທອ້ງຟາ້ນ ນ້ວ່າ 

ຟ້າສະຫວ ນ, ມເີວລາແລງ ແລະເວລາ
ເຊົາ້ເປ ນວ ນທສີອງ. 
ວ ນທສີາມ ຊງົສາ້ງທະເລ ແຜ່ນດນິ  

ແລະພດືພ ນຕ່າງໆ 
9 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງໃຫນໍ້າ້ທີ່  
ຢູ່ໃຕຟ້້າສະຫວ ນໂຮມເຂົາ້ຢູ່ແຫ່ງດຽວ
ກ ນ ແລະຈົ່ ງໃຫພ້ືນ້ດນິແຫງ້ປາກດົຂ ນ້” 
ແລວ້ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
10 ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງເອີນ້ພືນ້ດນິແຫງ້
ນ ນ້ວ່າ ແຜ່ນດນິ ແລະບ່ອນທີ່ ນໍາ້ໂຮມ
ເຂົາ້ຢູ່ແຫ່ງດຽວກ ນນ ນ້ ພຣະອງົຊງົເອີນ້
ວ່າ ທະເລ ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົເຫ ນວ່າດ.ີ 
11 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງໃຫແ້ຜ່ນ 
ດິນເກີດຕົນ້ຫຍາ້ , ຕົນ້ຜ ກທີ່ ມີເມ  ດ 
ແລະຕົນ້ໄມທ້ີ່ ອອກໝາກທີ່ ມແີກ່ນຢູ່ໃນ
ໝາກຕາມຊະນດິຂອງມ ນເທງິແຜ່ນດນິ” 
ແລວ້ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
12 ແລະແຜ່ນດນິກໍເກດີຕົນ້ຫຍາ້ ແລະ
ຕົນ້ຜ ກທີ່ ມີເມ ດຕາມຊະນິດຂອງມ ນ 
ແລະຕົນ້ໄມທ້ີ່ ອອກໝາກທີ່ ມແີກ່ນໃນ
ໝາກຕາມຊະນດິຂອງມ ນ ແລະພຣະ
ເຈົາ້ຊງົເຫ ນວ່າດ.ີ 
13 ມເີວລາແລງ ແລະເວລາເຊົາ້ເປ ນວ ນ
ທສີາມ. 
ວ ນທສີີ່  ຊງົສາ້ງດວງຕາເວ ນ ດວງເດອືນ 

ແລະດວງດາວຕ່າງໆ 
14 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງມດີວງ      

ກະລຸນາເປີດອ່ານເລື່ ອງເສ ນ້ທາງສູ່ຄວາມລອດ  ໃນໜາ້ທ ີ114-118 
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ສະຫວ່າງຕ່າງໆໃນທອ້ງຟາ້ແຫ່ງຟ້າສະ      
ຫວ ນເພື່ ອແຍກກາງເວ ນອອກຈາກ
ກາງຄືນ ແລະເພື່ ອໃຊດ້ວງສະຫວ່າງ
ເຫລົ່ ານ ນ້ສໍາລ ບເປ ນໝາຍສໍາຄ ນ ແລະ
ເພື່ ອກໍານດົລະດູການ, ສໍາລ ບວ ນ ແລະ
ປີຕ່າງໆ. 
15 ແລະຈົ່ ງໃຫເ້ປ ນດວງສະຫວ່າງຕ່າງໆ
ໃນທອ້ງຟ້າແຫ່ງຟ້າສະຫວ ນ, ເພື່ ອ  
ສ່ອງສະຫວ່າງເທງິແຜ່ນດນິໂລກ” ແລວ້
ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
16 ແລະພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງສາ້ງດວງສະ 
ຫວ່າງໃຫຍ່ສອງດວງ,  ໃຫ ້ດວງສະ 
ຫວ່າງທີ່ ໃຫຍ່ກວ່ານ ນ້ຄອບຄອງກາງ 
ເວ ນ ແລະໃຫດ້ວງສະຫວ່າງທີ່ ນອ້ຍ
ກວ່າຄອບຄອງກາງຄນື, ພຣະອງົຊງົສາ້ງ
ດວງດາວຕ່າງໆອກີເຊ ່ ນກ ນ. 
17 ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົຕ ງ້ດວງສະຫວ່າງ
ເຫລົ່ ານີໄ້ວໃ້ນທອ້ງຟາ້ແຫ່ງຟາ້ສະຫວ ນ 
ເພື່ ອສ່ອງສະຫວ່າງເທງິແຜ່ນດນິໂລກ. 
18 ແລະເພື່ ອປົກຄອງກາງເວ ນ ແລະ
ກາງຄນື ແລະເພື່ ອແຍກຄວາມສະຫວ່າງ
ອອກຈາກຄວາມມດື ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົ
ເຫ ນວ່າດ.ີ 
19 ມເີວລາແລງ ແລະເວລາເຊົາ້ເປ ນວ ນ
ທສີີ່ . 
ວ ນທຫີາ້ ຊງົສາ້ງນກົຊະນດິຕ່າງໆ ແລະ

ສ ດນໍາ້ນານາຊະນດິ 
20 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງໃຫນໍ້າ້ອຸ 
ດມົສມົບູນໄປດວ້ຍສ ດທີ່ ມຊີີວດິລອຍ

ໄປມາ ແລະໃຫມ້ນີກົບນິໄປມາໃນທອ້ງ 
ຟາ້ແຫ່ງຟາ້ສະຫວ ນເທງິແຜ່ນດນິໂລກ”. 
21 ແລະພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງສາ້ງປາວານ
ໃຫຍ່ ແລະບ ນດາສ ດທີ່ ມຊີວີດິລອຍໄປ
ມາຕາມຊະນດິຂອງມ ນຊ ່ ງເກດີຂ ນ້ບໍລ ິ
ບູນໃນນໍາ້ນ ນ້ ແລະບ ນດາສ ດທີ່ ມີປີກ
ຕາມຊະນດິຂອງມ ນ ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົ
ເຫ ນວ່າດ.ີ 
22 ແລະພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົອວຍພອນສ ດ
ເຫລົ່ ານ ນ້ວ່າ: “ຈົ່ ງມລູີກດກົ ແລະເພີ່ ມ 
ຈໍານວນຫລາຍຂ ນ້ ແລະຈົ່ ງໃຫນໍ້າ້ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໃນທະເລຕ່າງໆບໍລບູິນໄປ
ດວ້ຍສ ດ ແລະຈົ່ ງໃຫນ້ກົທະວີຫລາຍ
ຂ ນ້ເທງິແຜ່ນດນິ”. 
23 ມເີວລາແລງ ແລະເວລາເຊົາ້ເປ ນວ ນ
ທຫີາ້. 
ວ ນທຫີກົ ຊງົສາ້ງບ ນດາສ ດບກົ ແລະ

ແມງໄມນ້ານາຊະນດິ 
24 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງໃຫ ້
ແຜ່ນດນິເກດີສ ດທີ່ ມຊີວີດິຕາມຊະນດິ
ຂອງມ ນ, ສ ດໃຊງ້ານ ແລະສ ດເລື ອຄານ 
ແລະສ ດປ່າແຫ່ງແຜ່ນດນິໂລກຕາມຊະ 
ນດິຂອງມ ນ” ແລວ້ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
25 ແລະພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົສາ້ງສ ດປ່າແຫ່ງ
ແຜ່ນດນິໂລກຕາມຊະນດິຂອງມ ນ ແລະ 
ສ ດໃຊງ້ານຕາມຊະນດິຂອງມ ນ ແລະ
ບ ນດາສ ດທີ່ ເລື ອຄານເທງິແຜ່ນດນິໂລກ
ຕາມຊະນດິຂອງມ ນ ແລະພຣະເຈົາ້ຊງົ
ເຫ ນວ່າດ.ີ 
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ຊງົສາ້ງມະນຸດຊາຍຍງິຄູ່ທໍາອດິ 
26 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ຈົ່ ງໃຫ ້
ພວກເຮາົສາ້ງມະນຸດໃນລ ກສະນະຂອງ
ພວກເຮົາ, ເໝືອນຕາມຢ່າງພວກເຮົາ 
ແລະໃຫພ້ວກເຂາົປົກຄອງເໜອືຝູງປາ
ໃນທະເລ ແລະເໜືອຝູງນກົໃນອາກາດ 
ແລະເໜອືສ ດໃຊງ້ານ ແລະໃຫເ້ໜອືທົ່ ວ
ທ ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະເໜືອບ ນດາ
ສ ດເລື ອຄານທີ່ ຄານໄປມາເທງິແຜ່ນດນິ
ໂລກ”. 
27 ດ ່ ງນ ນ້ ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົສາ້ງມະນຸດ
ໃນຮູບແບບຂອງພຣະອງົ, ພຣະອງົໄດ ້
ຊົງສາ້ງມະນຸດຂ ນ້ຕາມຮູບແບບຂອງ 
ພຣະເຈົາ້, ພຣະອງົໄດຊ້ງົສາ້ງພວກເຂາົ
ໃຫເ້ປ ນຊາຍ ແລະຍງິ. 
28 ແລະພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງອວຍພອນ
ພວກເຂາົ ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວກ ບພວກ
ເຂົາວ່າ: “ຈົ່ ງມີລູກດົກ ແລະເພີ່ ມຈໍາ
ນວນຫລາຍຂ ນ້ຈນົເຕ ມແຜ່ນດນິໂລກ 
ແລະຈົ່ ງມີອໍານາດເໜືອແຜ່ນດິນນ ນ້ 
ແລະປົກຄອງເໜອືຝູງປາໃນທະເລ ແລະ 
ເໜອືຝູງນກົໃນອາກາດ ແລະເໜອືບ ນ 
ດາສ ດທີ່ ມຊີວີດິທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວເທງິແຜ່ນ 
ດນິໂລກ”. 
29 ແລະພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້
ເຮາົໃຫບ້ ນດາຜ ກທີ່ ມເີມ ດຊ ່ ງຢູ່ທົ່ ວພືນ້
ແຜ່ນດນິ ແລະບ ນດາຕົນ້ໄມຊ້ ່ ງມແີກ່ນ
ໃນໝາກຂອງຕົນ້ໄມນ້ ນ້ແກ່ພວກເຈົາ້ 
ມ ນຈະເປ ນອາຫານສໍາລ ບພວກເຈົາ້. 

30 ແລະສໍາລ ບບ ນດາສ ດປ່າແຫ່ງແຜ່ນ 
ດິນໂລກ ແລະບ ນດານົກໃນອາກາດ 
ແລະບ ນດາສ ດທີ່ ເລື ອຄານທີ່ ມຊີວີດິເທງິ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຮົາໃຫບ້ ນດາພືດຜ ກ
ສຂີຽວເປ ນອາຫານ” ແລວ້ກເໍປ ນດ ່ ງນ ນ້. 
31 ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງທອດພຣະເນດ
ບ ນດາສິ່ ງທີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົສາ້ງ ແລະເບິ່ ງ
ແມ ້ເປ ນສິ່ ງທີ່ ດີຫລາຍ ແລະມີເວລາ
ແລງ ແລະເວລາເຊົາ້ເປ ນວ ນທຫີກົ. 

ວ ນທເີຈ ດ ພຣະເຈົາ້ຊງົຢຸດພ ກ 
ການຊງົສາ້ງ 

2  ດ 
່ ງນ ນ້ ຟ້າສະຫວ ນ ແລະແຜ່ນ 

ດິນໂລກຊົງສາ້ງຂ ນ້ໃຫສໍ້າເລ ດ, 
ພອ້ມທ ງບ ນດາບໍລິວານຂອງຟ້າສະ 
ຫວ ນ ແລະແຜ່ນດນິໂລກນ ນ້. 
2 ແລະໃນວ ນທີເຈ  ດ ພຣະເຈົາ້ກໍສໍາ 
ເລ ດວຽກຂອງພຣະອງົ ທີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົ
ສາ້ງມາແລວ້ນ ນ້ ແລະໃນວ ນທເີຈ ດ ພຣະ 
ອງົຊງົຢຸດພ ກຈາກການງານທ ງໝດົຂອງ 
ພຣະອງົ ທີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົສາ້ງມາແລວ້
ນ ນ້. 
3 ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງອວຍພອນວ ນທີ
ເຈ  ດ ແລະຊົງຕ ງ້ວ ນນີໄ້ວເ້ປ ນວ ນບໍຣ ິ
ສຸດ, ເພາະໃນວ ນນ ນ້ພຣະອງົໄດຊ້ງົຢຸດ
ພ ກຈາກການງານທ ງໝດົຂອງພຣະອງົ
ທີ່ ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົນຣິະມດິສາ້ງໄວ ້ແລະ
ຊງົເຮ ດມາແລວ້ນ ນ້. 

ສະຫລຸບການຊງົສາ້ງ 
4 ເລື່ ອງລາວຂອງຟ້າສະຫວ ນ ແລະ
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ແຜ່ນດນິໂລກ ເມື່ ອຊງົນຣິະມດິສາ້ງນ ນ້
ເປ ນດ ່ ງນີ:້ ໃນວ ນທີ່ ພຣະເຢໂຮວາພຣະ
ເຈົາ້ໄດຊ້ົງສາ້ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຟ້າ
ສະຫວ ນ. 
5 ແລະທ ງບ ນດາພດືຕາມທອ້ງທົ່ ງກ່ອນ
ທີ່ ມ  ນເປ ນຢູ່ເທງິແຜ່ນດນິໂລກ ແລະບ ນ 
ດາຜ ກຕາມທອ້ງທົ່ ງກ່ອນທີ່ ມ  ນງອກຂ ນ້ 
ເພາະວ່າພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຍ ງບ່ໍເຮ ດ
ໃຫຝົ້ນຕກົເທງິແຜ່ນດນິໂລກ ແລະຍ ງບ່ໍ
ມມີະນຸດທີ່ ຈະເຮ ດໄຮ່ໄຖນາ. 
6 ແຕ່ມນໍີາ້ໝອກຂ ນ້ມາຈາກແຜ່ນດນິ
ໂລກ ແລະເຮ ດໃຫພ້ືນ້ແຜ່ນດນິປຽກຊຸ່ມ
ທົ່ ວໄປ. 
7 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊົງປ ້ນ
ມະນຸດດວ້ຍຂີຝຸ່້ນດນິ ແລະຊງົລະບາຍ
ລມົຫາຍໃຈແຫ່ງຊວີດິເຂົາ້ທາງຮູດ ງຂອງ
ເຂົາ ແລະມະນຸດຈ ່ ງເກີດເປ ນຈດິວິນ
ຍານມຊີວີດິຢູ່. 
8 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງ
ສວນແຫ່ງໜ ່ ງໄວໃ້ນເອເດນທາງທິດ 
ຕາເວ ນອອກ ແລະພຣະອງົໄດຊ້ງົໃຫມ້ະ 
ນຸດທີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົປ ້ນມານ ນ້ອາໄສຢູ່
ບ່ອນນ ນ້. 
9 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊົງໃຫ ້
ບ ນດາຕົນ້ໄມທ້ີ່ ງາມເປ ນຕາເບິ່ ງ ແລະທີ່  
ເໝາະສໍາລ ບເປ ນອາຫານງອກຂ ນ້ຈາກ
ດິນ, ມີຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງຊີວິດຢູ່ກາງສວນ
ເຊ ່ ນກ ນ ແລະຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງຄວາມຮູດ້ ີ
ແລະຊົ່ ວຮາ້ຍ. 

10 ແລະມີແມ່ນໍາ້ສາຍໜ ່ ງໄຫລອອກ
ຈາກເອເດນຮົດສວນນ ນ້ ແລະຈາກ
ບ່ອນນ ນ້ໄດແ້ຍກອອກ ແລະກາຍເປ ນ
ແມ່ນໍາ້ສີ່ ສາຍ. 
11 ຊື່ ຂອງແມ່ນໍາ້ສາຍທໜີ ່ ງຄ ືປິໂຊນ ທີ່
ໄຫລອ ້ອມດິນແດນຮາວິລາທ ງໝົດ
ບ່ອນນ ນ້ມແີຮ່ຄໍາ. 
12 ແລະຄໍາທີ່ ດນິແດນນ ນ້ເປ ນຄໍາເນືອ້
ດ,ີ ມຢີາງໄມຫ້ອມ ແລະພອຍໂກຣາ. 
13 ແລະຊື່ ແມ່ນໍາ້ສາຍທສີອງຄ ືກໂີຮນ, 
ແມ່ນໍາ້ສາຍນີໄ້ດໄ້ຫລອອ້ມດິນແດນ
ເອທໂິອເປຍທ ງໝດົ. 
14 ແລະຊື່ ແມ່ນໍາ້ສາຍທສີາມຄ ືຕກິຣິດ   
ທີ່ ໄດໄ້ຫລໄປທາງທດິຕາເວ ນອອກຂອງ
ດນິແດນອ ດຊເີຣຍ ແລະແມ່ນໍາ້ສາຍທສີີ່
ຄ ືເອຝຣ ດ. 
15 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົພາ
ມະນຸດ ແລະໃຫລ້າວໄປຢູ່ໃນສວນເອ
ເດນໃຫເ້ບິ່ ງແຍງ ແລະຮ ກສາສວນ. 
16 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົສ ່ ງ
ມະນຸດນ ນ້ວ່າ: “ຈາກບ ນດາຕົນ້ໄມທຸ້ກ  
ຊະນດິໃນສວນເຈົາ້ກນິໄດທ້ ງໝດົ. 
17 ແຕ່ຈາກຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງຄວາມຮູດ້ ີແລະ
ຊົ່ ວຮາ້ຍ ເຈົາ້ຢ່າກນິໝາກຈາກຕົນ້ນ ນ້ 
ເພາະວ່າເຈົາ້ກນິໝາກຈາກຕົນ້ນ ນ້ໃນວ ນ
ໃດ ເຈົາ້ຈະຕາຍແນ່ນອນໃນວ ນນ ນ້. 

ການຊງົສາ້ງຜູຍ້ງິ 
18 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: 
“ຊ ່ ງມະນຸດນ ນ້ຈະຢູ່ຄນົດຽວກໍບ່ໍເໝາະ
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ເຮາົຈະສາ້ງຜູຊ່້ວຍເຫລອືສໍາລ ບລາວ”. 
19 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົປ ້ນ
ບ ນດາສ ດປ່າແຫ່ງທອ້ງທົ່ ງ ແລະບ ນດາ
ນກົໃນອາກາດຈາກດິນ ແລະພາພວກ
ມ ນມາຫາອາດາມ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າລາວຈະ
ເອີນ້ຊື່ ພວກມ ນແນວໃດ ແລະ ອາດາມໄດ ້
ເອີນ້ຊື່ ບ ນດາສ ດທີ່ ມຊີວີດິແນວໃດ ສ ດ
ກມໍຊີື່ ແບບນ ນ້. 
20 ແລະອາດາມໄດຕ້ ງ້ຊື່ ບ ນດາສ ດໃຊ ້
ງານ ແລະນກົໃນອາກາດ ແລະບ ນດາສ ດ 
ປ່າແຫ່ງທອ້ງທົ່ ງ, ແຕ່ວ່າສໍາລ ບອາດາມ
ຍ ງບ່ໍພບົຜູຊ່້ວຍເຫລອືສໍາລ ບລາວ. 
21 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົເຮ ດ
ໃຫອ້າດາມຫລ ບສະໜດິ ແລະລາວໄດ ້
ນອນຫລ ບສະໜດິ ແລວ້ພຣະອງົຊງົເອາົ
ກະດູກຂາ້ງອ ນໜ ່ ງຂອງລາວອອກມາ 
ແລະຊງົກະທໍາໃຫເ້ນືອ້ໜ ງທີ່ ຂາ້ງຕດິກ ນ. 
22 ແລະກະດູກຂາ້ງທີ່ ພຣະເຢໂຮວາ 
ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງເອາົອອກມາຈາກຊາຍ
ນ ນ້, ພຣະອົງຊົງສາ້ງໃຫເ້ປ ນຜູຍ້ງິຄົນ
ໜ ່ ງ ແລະຊງົພານາງມາໃຫຊ້າຍຄນົນ ນ້. 
23 ແລະອາດາມເວົາ້ວ່າ: “ບ ດນີ ້ນີແ້ມ່ນ
ກະດູກຈາກກະດູກຂອງເຮາົ ແລະເນືອ້
ໜ ງຈາກເນືອ້ໜ ງຂອງເຮາົຈະເອີນ້ນາງວ່າ
ຜູຍ້ງິ ເພາະວ່າຜູຍ້ງິນີອ້ອກມາຈາກຜູຊ້າຍ. 
24 ເຫດສະນ ນ້ ຜູຊ້າຍຈະຈາກພ່ໍຂອງ
ຕນົກ ບແມ່ຂອງຕນົ ແລະຈະໄປຜູກພ ນ
ຢູ່ກ ບເມຍຂອງເຂາົ ແລະເຂາົທ ງສອງຈະ
ເປ ນເນືອ້ອ ນດຽວກ ນ”. 

25 ແລະເຂາົທ ງສອງຍ ງເປືອຍກາຍຢູ່ ຜູ ້
ຊາຍ ແລະເມຍຂອງລາວກຍໍ ງບ່ໍມຄີວາມ
ອາຍ. 

 ການຫລອກລວງເອວາ 

3 ໃນເວລານີ ້ງນູ  ນ້ສະຫລາດຫລ ກ ແຫລມກວ່າບ ນດາສ ດປ່າແຫ່ງ
ທອ້ງທົ່ ງທີ່ ພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົ
ສາ້ງໄວ ້ແລະມ ນເວົາ້ກ  ບຜູຍ້ ິງນ ນ້ວ່າ: 
“ແມ່ນບໍ ທີ່ ພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ ‘ພວກເຈົາ້
ຈ ົ່ ງຢ່າກນິໝາກໄມຈ້າກຕົນ້ໄມທຸ້ກຊະ 
ນດິໃນສວນນີ?້’” 
2 ແລະຜູຍ້ງິກໍ່ ເວົາ້ກ  ບງວູ່າ: “ໝາກໄມ ້
ຂອງຕົນ້ໄມຊ້ະນດິຕ່າງໆໃນສວນນີພ້ວກ
ເຮາົກນິໄດ.້ 
3 ແຕ່ໝາກຂອງຕົນ້ໄມຕ້ົນ້ໜ ່ ງທີ່ ຢູ່ກາງ
ສວນພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ: ‘ພວກເຈົາ້ຈ ົ່ ງຢ່າ
ກນິມ ນຫລແືຕະຕອ້ງມ ນ, ຢາ້ນວ່າພວກ
ເຈົາ້ຈະຕາຍ’”. 
4 ແລວ້ງຈູ  ່ ງເວົາ້ກ  ບຜູຍ້ງິນ ນ້ວ່າ: “ພວກ
ເຈ ົາ້ຈະບ່ໍຕາຍຢ່າງແນ່ນອນ. 
5 ເພາະວ່າພຣະເຈົາ້ຊງົຊາບວ່າ ພວກ 
ເຈົາ້ກນິໝາກໄມນ້ ນ້ວ ນໃດ ຕາຂອງພວກ     
ເຈ ົາ້ຈະສະຫວ່າງຂ ນ້ວ ນນ ນ້ ແລະພວກ
ເຈົາ້ຈະເປ ນເໝອືນພະເຈົາ້ທີ່ ຮູດ້ຮູີຊ້ ົ່ ວ”. 
ການລົມ້ລງົໃນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ 

6 ແລະເມື່ ອຜູຍ້ງິນ ນ້ເຫ ນວ່າຕົນ້ໄມນ້ ນ້ 
ເໝາະສໍາລ ບເປ ນອາຫານ ແລະມ ນງາມ
ເປ ນຕາເບິ່ ງ ແລະຕົນ້ໄມຕ້ົນ້ນ ນ້ເປ ນທີ່
ໜາ້ປາຖະໜາເພື່ ອໃຫເ້ກດີປ ນຍາ, ນາງ    
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ຈ ່ ງປິດເອົາໝາກໄມນ້ ນ້ ແລະໄດກ້ ິນ 
ແລະສົ່ ງໃຫຜ້ວົຂອງນາງນໍາ ແລະລາວໄດ ້
ກນິ. 
7 ແລວ້ຕາຂອງພວກເຂາົທ ງສອງກໍສະ 
ຫວ່າງຂ ນ້ ແລະພວກເຂົາກໍຮູວ່້າເຂົາ
ເປືອຍກາຍຢູ່ ແລະພວກເຂົາກໍເອົາໃບ  
ໝາກເດື່ ອມາຫຍບິລວມກ ນ ແລະເຮ ດ
ເຄື່ ອງປົກປິດສໍາລ ບຕນົເອງ. 

ອາດາມແລະເອວາຢາ້ນພຣະເຈົາ້ 
8 ແລະໃນຕອນແລງຂອງວ ນນ ນ້ ພວກ
ເຂາົໄດຍ້ນິສຽງຂອງພຣະເຢໂຮວາພຣະ
ເຈ ົາ້ຍ່າງຢູ່ໃນສວນທ ງອາດາມ ແລະເມຍ
ຂອງລາວໄດລ້ີຈ້າກພຣະພ ກພຣະເຢໂຮ
ວາພຣະເຈົາ້ທ່າມກາງຕົນ້ໄມຕ່້າງ ໃໆນ
ສວນນ ນ້. 
9 ແລວ້ພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົເອີນ້
ອາດາມ ແລະກ່າວແກ່ລາວວ່າ: “ເຈ ົາ້ຢູ່
ໃສ?” 
10 ແລະລາວຕອບວ່າ: “ຂາ້ນອ້ຍໄດຍ້ນິ
ສຽງຂອງພຣະອົງໃນສວນ ແລະຂ ້າ 
ນອ້ຍກໍຢ້ານ ເພາະວ່າຂາ້ນອ້ຍເປືອຍ
ກາຍຢູ່ແລວ້ຂາ້ນອ້ຍຈ ່ ງໄດໄ້ປລີ”້. 
11 ແລະພຣະອງົກ່າວວ່າ: “ໃຜໄດບ້ອກ
ເຈົາ້ວ່າເຈ ົາ້ເປືອຍກາຍຢູ່? ເຈົາ້ໄດກ້ນິ  
ໝາກຈາກຕົນ້ໄມນ້ ນ້ທີ່ ເຮາົໄດສ້ ່ ງເຈ ົາ້ໄວ ້
ວ່າ ເຈ ົາ້ຢ່າກນິແລວ້ບໍ?” 
12 ແລະຊາຍນ ນ້ຕອບວ່າ: “ຜູຍ້ ິງຊ ່ ງ 
ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫຢູ່້ກ ບຂາ້ນອ້ຍ
ນ ນ້, ນາງໄດເ້ອົາໝາກໄມຈ້າກຕົນ້ໄມ ້

ນ ນ້ໃຫຂ້າ້ນອ້ຍແລວ້ຂາ້ນອ້ຍຈ ່ ງກນິ”. 
13 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ກ່າວກ ບ
ຜູຍ້ງິນ ນ້ວ່າ: “ເຈ ົາ້ໄດເ້ຮ ດຫຍ ງລງົໄປ?” 
ແລວ້ຍງິນ ນ້ຕອບວ່າ: “ງໄູດຫ້ລອກລວງ
ຂາ້ນອ້ຍ ແລວ້ຂາ້ນອ້ຍຈ ່ ງກນິ”. 

ການສາບແຊ່ງ 
14 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ກ່າວກ ບ
ງນູ  ນ້ວ່າ: “ເພາະເຈົາ້ໄດເ້ຮ ດແບບນີ,້ ເຈ ົາ້
ຕອ້ງຖກືສາບແຊ່ງຫລາຍກວ່າບ ນດາສ ດ
ໃຊງ້ານ ແລະຫລາຍກວ່າບ ນດາສ ດປ່າ
ແຫ່ງທອ້ງທົ່ ງ, ເຈ ົາ້ຈະເລອືໄປດວ້ຍທອ້ງ
ຂອງເຈົາ້ ແລະເຈົາ້ຈະກນິຂີຝຸ່້ນດນິຕະ 
ຫລອດວ ນເວລາໃນຊວີດິຂອງເຈົາ້. 
15 ແລະເຮາົຈະໃຫເ້ຈົາ້ກ  ບຜູຍ້ງິນີເ້ປ ນ
ສ ດຕູກ ນ ທ ງເຊືອ້ສາຍຂອງເຈົາ້ກ  ບເຊືອ້ 
ສາຍຂອງນາງ, ເຊືອ້ສາຍຂອງນາງຈະ
ເຮ ດໃຫຫ້ວົຂອງເຈົາ້ບວມຊໍາ້ ແລະເຈົາ້  
ຈະເຮ ດໃຫສ້ົນ້ຕນີຂອງທ່ານບວມຊໍາ້”. 
16 ພຣະອງົກ່າວກ ບຜູຍ້ງິນ ນ້ວ່າ: “ເຮາົ
ຈະເພີ່ ມຄວາມລໍາບາກໃຫຫ້ລາຍຂ ນ້ແກ່
ເຈ ົາ້ ແລະການຖືພາຂອງເຈົາ້, ເຈ ົາ້ຈະ
ເກດີລູກດວ້ຍຄວາມເຈ ບປວດ ແລະເຈົາ້
ຈະປາຖະໜາຜວົຂອງເຈົາ້ ແລະລາວຈະ
ປົກຄອງເໜອືເຈົາ້”. 
17 ແລະພຣະອົງກ່າວກ ບອາດາມວ່າ: 
“ເພາະເຈົາ້ໄດຟ້ ງສຽງເມຍຂອງເຈົາ້ ແລະ
ໄດກ້ນິໝາກຈາກຕົນ້ໄມທ້ີ່ ເຮາົໄດສ້ ່ ງເຈ ົາ້
ວ່າ ເຈ ົາ້ຢ່າກນິໝາກຂອງມ ນ, ແຜ່ນດນິ
ຈ ່ ງຕອ້ງຖກືສາບແຊ່ງເພາະຕວົເຈົາ້, ເຈ ົາ້
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ຈະຕອ້ງຫາກນິເທງິແຜ່ນດິນນ ນ້ດວ້ຍ
ຄວາມທຸກຍາກຕະຫລອດວ ນເວລາໃນ
ຊວີດິຂອງເຈົາ້. 
18 ແຜ່ນດນິຈະງອກບ ນດາໜາມ ແລະ
ຜ ກທີ່ ມໜີາມແກ່ເຈົາ້ດວ້ຍ ແລະເຈົາ້ຈະ
ກນິຜ ກແຫ່ງທອ້ງທົ່ ງ. 
19 ເຈ ົາ້ຈະຕອ້ງຫາກນິອາຫານດວ້ຍ
ເຫື່ ອໄຫລໄຄຍອ້ຍຈນົກວ່າເຈົາ້ຈະກ ບ
ໄປເປ ນດິນ, ເພາະເຈົາ້ມາຈາກດິນ, 
ເພາະເຈົາ້ເປ ນຂີຝຸ່້ນດນິ ແລະເຈົາ້ຈະກ ບ
ໄປເປ ນຂີຝຸ່້ນດນິ”. 
20 ແລະອາດາມເອີນ້ຊື່ ເມຍຂອງຕນົວ່າ: 
ເອວາ ເພາະວ່ານາງເປ ນແມ່ຂອງບ ນດາ
ປະຊາຊາດທີ່ ມຊີວີດິ. 
21 ພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ຊງົເຮ ດເສືອ້
ຄຸມດວ້ຍໜ ງສ ດໃຫແ້ກ່ອາດາມ ແລະ    
ເມຍຂອງລາວ ແລວ້ນຸ່ງໃຫພ້ວກເຂາົທ ງ
ສອງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ພຣະເຈົາ້ຊງົໄລ່ອາດາມ ແລະເອວາອອກ
ຈາກສວນເອເດນ 

22 ແລະພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້ກ່າວວ່າ:  
“ເບິ່ ງແມ ້ມະນຸດກາຍມາເປ ນເໝອືນຜູ ້   
ໜ ່ ງໃນພວກເຮາົທີ່ ຮູຈ້  ກຄວາມດ ີແລະ
ຄວາມຊົ່ ວ ແລະບ ດນີ ້ຢາ້ນວ່າເຂາົຈະຍື່ ນ 
ມແືລວ້ໄປປິດໝາກຈາກຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງຊ ີ
ວດິ ແລະກນິ ແລວ້ມຊີວີດິຕະຫລອດໄປ”. 
23 ເພາະສະນ ນ້ ພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົາ້
ຈ  ່ ງໄດສ້ົ່ ງເຂາົອອກໄປຈາກສວນເອເດນ 
ເພື່ ອເຮ ດໄຮ່ໄຖນາຈາກດນິທີ່ ເຂາົກາໍເນດີ
ມານ ນ້. 
24 ດ ່ ງນ ນ້ ພຣະອງົຈ ່ ງຊງົໄລ່ມະນຸດອອກ
ໄປ ແລະພຣະອງົຊງົຕ ງ້ພວກເຄຣຸບໄວ ້
ທາງທດິຕາເວ ນອອກຂອງສວນເອເດນ 
ແລະຕ ງ້ດາບໄຟຊ ່ ງໝຸນໄດຮ້ອບທດິທາງ
ເພື່ ອປ້ອງກ ນທາງເຂົາ້ໄປສູ່ຕົນ້ໄມແ້ຫ່ງ
ຊວີດິ. 

ປະຖມົມະການ 3 
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ຂ່າວປະເສດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ 
ຮຽບຮຽງໂດຍທ່ານໂຢຮນັ 

ພຣະເຢຊູເປັນ 
ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ າ້ 

1 ໃນເລີ
່ ມຕ ນ້ນັນ້ພຣະຄ າຊ ງເປັນຢູ່

ແລວ້ ແລະພຣະຄ າຊ ງຢູ່ກບັພຣະ
ເຈ າ້ ແລະພຣະຄ າຊ ງເປັນພຣະເຈ າ້. 
2 ໃນເລີ່ ມຕ ນ້ນັນ້ພຣະອ ງນັນ້ເອງຊ ງຢູ່
ກບັພຣະເຈ າ້. 

ພຣະເຢຊູ 
 ຜູນ້ຣິະມດິສາ້ງສິ່ ງສາລະພດັ 

3 ທຸກສິ່ ງໄດຖ້ກືສາ້ງຂ ນ້ມາໂດຍພຣະອ ງ 
ແລະຖາ້ປາສະຈາກພຣະອ ງແລວ້ບ ່ ມສີິ່ ງ
ໃດຖກືສາ້ງຂ ນ້ມາເລຍີ. 
4 ໃນພຣະອ ງມີຊີວິດ ແລະຊີວິດນັນ້

 
5 ແລະຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ສ່ອງເຂ າ້ມາ
ໃນຄວາມມດື ແລະຄວາມມດືບ ່ ໄດເ້ຂ າ້ 
ໃຈຄວາມສະຫວ່າງນັນ້. 

ການຮບັໃຊຂ້ອງໂຢຮນັ 
ຜູໃ້ຫຮ້ບັບບັຕສິະມາ 

6 ມຊີາຍຄ ນໜ ່ ງທີ່ ຖກືສ ່ ງມາຈາກພຣະ
ເຈ າ້ຜູທ້ີ່ ມຊີື່ ວ່າ ໂຢຮນັ. 
7 ທ່ານຜູນ້ີມ້າເພື່ ອເປັນພະຍານ, ເພື່ ອ
ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ 
ເພື່ ອມະນຸດທຸກຄ ນຈະໄດ ້ເຊື່ ອຜ່ານ                  
ທາງທ່ານ. 

8 ທ່ານບ ່ ໄດເ້ປັນຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ 
ແຕ່ຖືກສ ່ ງມາເພື່ ອເປັນພະຍານເຖິງ
ຄວາມສະຫວ່າງນັນ້. 
9 ຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ເປັນຄວາມສະ 
ຫວ່າງແທຈ້ງິຊ ່ ງສ່ອງສະຫວ່າງແກ່ທຸກ 
ຄ  ນທີ່ ເຂ າ້ມາໃນໂລກ. 
10 ພຣະອ ງຊ ງຢູ່ໃນໂລກ ແລະໂລກໄດ ້
ຖກືສາ້ງຂ ນ້ມາໂດຍພຣະອ ງ ແລະໂລກ
ບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະອ ງ. 

ພຣະສນັຍາຍິ່ ງໃຫຍ່ແກ່ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອ 
11 ພຣະອ ງໄດສ້ະເດດັມາຫາພວກຂອງ 
ພຣະອ ງເອງ ແລະພວກຂອງພຣະອ ງ      
ເອງນັນ້ບ ່ ໄດຕ້ອ້ນຮບັພຣະອ ງ. 
12 ແຕ່ທຸກຄ ນທີ່ ໄດຕ້ອ້ນຮັບພຣະອ ງ 
ພຣະອ ງຊ ງປະທານອ ານາດແກ່ພວກເຂ າ
ໃຫກ້າຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈ າ້ຄືແກ່  
ຄ ນທງັຫລາຍທີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະອ ງ. 
13 ຜູທ້ີ່ ໄດເ້ກດີມາ ບ ່ ແມ່ນຈາກເລອືດ 
ຫລຈືາກຄວາມປະສ ງຂອງເນືອ້ໜງັ ຫລື
ຈາກຄວາມປະສ ງຂອງມະນຸດ ແຕ່ຈາກ 
ພຣະເຈ າ້. 
ພຣະເຢຊູຊ ງຮບັສະພາບເປັນມະນຸດ 

14 ແລະພຣະຄ າໄດຮ້ັບສະພາບເປັນ
ເນືອ້ໜງັ ແລະຊ ງອາໄສຢູ່ທ່າມກາງພວກ

ກະລຸນາເປີດອ່ານເລື່ ອງເສັນ້ທາງສູ່ຄວາມລອດ  ໃນໜາ້ທ ີ114-118 
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ເຮ າ (ແລະພວກເຮ າໄດເ້ຫນັສະຫງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະອ ງຄສືະຫງ່າຣາສອີນັສ ມກບັ 
ພຣະບຸດອ ງດຽວທີ່ ບງັເກດີຈາກພຣະບ ິ
ດາ) ບ ລບູິນດວ້ຍພຣະຄຸນ ແລະຄວາມ
ຈງິ.       

ຄ າພະຍານຂອງໂຢຮນັຜູ ້
ໃຫຮ້ບັບບັຕສິະມາ  

(ມທ 3:1-17; ມຣກ 1:1-11)  
(ລກ 3:1-18) 

15 ໂຢຮນັໄດເ້ປັນພະຍານເຖງິພຣະອ ງ 
ແລະຮອ້ງໂດຍກ່າວວ່າ: “ນີແ້ຫລະຄ ື
ພຣະອ ງຜູທ້ີ່ ຂາ້ພະເຈ າ້ໄດກ່້າວເຖິງວ່າ 
ພຣະອ ງຜູສ້ະເດັດມາພາຍຫລັງຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ຊ ງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຂາ້ພະເຈ າ້ ເພາະວ່າ 
ພຣະອ ງຊ ງດ າລ ງຢູ່ກ່ອນຂາ້ພະເຈ າ້”. 
16 ແລະພວກເຮ າທຸກຄ ນໄດຮ້ັບຈາກ
ຄວາມບ ລບູິນຂອງພຣະອ ງແລວ້ ແລະ
ເປັນພຣະຄຸນຊອ້ນພຣະຄຸນ. 
17 ເພາະວ່າພຣະລາຊະບນັຍັດັໄດຖ້ືກ
ປະທານໃຫໂ້ດຍທາງໂມເຊ ສ່ວນພຣະ
ຄຸນ ແລະຄວາມຈງິໄດມ້າໂດຍທາງພຣະ 
ເຢຊູຄຣດິ. 
18 ບ ່ ມມີະນຸດຄ ນໃດເຄຍີເຫນັພຣະເຈ າ້
ໃນເວລາໃດເລຍີ, ພຣະບຸດອ ງດຽວທີ່ ບງັ 
ເກດີມາ ຜູຊ້ ງສະຖິດຢູ່ຊວງເອິກຂອງ 
ພຣະບດິາ, ພຣະອ ງໄດຊ້ ງສ າແດງພຣະ
ເຈ າ້ແລວ້. 
19 ແລະນີຄ້ ືຄ າພະຍານຂອງໂຢຮັນ 
ເມື່ ອພວກຢິວສ ່ ງພວກປະໂຣຫດິ ແລະ

ພວກຄ ນເລວຈີາກນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ
ໄປຖາມທ່ານວ່າ: “ທ່ານແມ່ນໃຜ?” 
20 ແລະທ່ານໄດຍ້ອມຮັບ ແລະບ ່ ໄດ ້
ປະຕເິສດ ແຕ່ໄດຍ້ອມຮບັວ່າ: “ຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ບ ່ ແມ່ນພຣະຄຣດິ”. 
21 ແລະພວກເຂ າໄດຖ້າມທ່ານວ່າ : 
“ແລວ້ແມ່ນຜູໃ້ດ? ທ່ານແມ່ນເອລີຢາ
ບ ?” ແລະທ່ານຕອບວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ບ ່
ແມ່ນ”, “ທ່ານເປັນຜູທ້ ານາຍຜູນ້ ັນ້ບ ?” 
ແລະທ່ານຕອບວ່າ “ບ ່ ແມ່ນ”. 
22 ແລວ້ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ຈ  ່ ງເວ າ້ກບັທ່ານ
ວ່າ: “ທ່ານແມ່ນໃຜ? ເພື່ ອພວກເຮ າຈະ
ໃຫຄ້ າຕອບແກ່ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ສ ່ ງພວກ
ເຮ າມາ, ທ່ານເວ າ້ເຖງິເລື່ ອງຕ ວທ່ານເອງ
ແນວໃດແດ່?” 
23 ທ່ານເວ າ້ວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ເປັນສຽງ
ຂອງຜູໜ້ ່ ງທີ່ ຮອ້ງໃນຖິ່ ນແຫງ້ແລງ້ກນັ 
ດານວ່າ ‘ຈ ່ ງເຮດັທາງຂອງອ ງພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈ າ້ໃຫຊ້ື່ ໄປ’ ຕາມທີ່ ເອຊາຢາຜູທ້ ານາຍ
ໄດກ່້າວໄວ”້. 
24 ແລະພວກທີ່ ຖກືໃຊມ້ານັນ້ເປັນຄ ນ
ຂອງພວກຟາຣຊີາຍ. 
25 ແລະພວກເຂ າກ ໄດຖ້າມທ່ານ ແລະ
ເວ າ້ກບັທ່ານວ່າ: “ເປັນຫຍງັທ່ານຈ ່ ງໃຫ ້
ບບັຕສິະມາ ຖາ້ທ່ານບ ່ ແມ່ນພຣະຄຣິດ
ຜູນ້ ັນ້ ຫລເືອລຢີາ ຫລຜູືທ້ ານາຍຜູນ້ ັນ້?” 
26 ໂຢຮນັໄດຕ້ອບພວກເຂ າເຫລ ່ ານັນ້ 
ໂດຍກ່າວວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ໃຫບ້ບັຕສິະມາ 
ດວ້ຍນ ້າ ແຕ່ມີພຣະອ ງຜູໜ້ ່ ງຊ ່ ງຢືນຢູ່    

ໂຢຮນັ 1 
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ທ່າມກາງພວກທ່ານ ຜູທ້ີ່ ພວກທ່ານບ ່ ຮູຈ້ກັ. 
27 ພຣະອ ງນັນ້ແຫລະຜູສ້ະເດັດມາ
ພາຍຫລັງຂາ້ພະເຈ າ້ຊ ງເປັນໃຫຍ່ກວ່າ 
ຂາ້ພະເຈ າ້ ຜູຊ້  ່ ງສາຍຮດັເກບີຂອງພຣະ    
ອ ງ ຂາ້ພະເຈ າ້ກ ບ ່ ສ ມຄວນທີ່ ຈະແກ”້. 
28 ສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ກດີຂ ນ້ໃນເບທາບາຣາ
ຟາກແມ່ນ າ້ຈ ແດນຂາ້ງນັນ້ ບ່ອນທີ່ ໂຢ
ຮນັກ າລງັໃຫບ້ບັຕສິະມາຢູ່. 

ພຣະເມສານອ້ຍຂອງພຣະເຈ າ້ 
 (ພນມ 5:6) 

29 ວັນຕ ່ ມາໂຢຮັນເຫນັພຣະເຢຊູກ າ 
ລັງສະເດັດມາຫາທ່ານ ແລະກ່າວວ່າ: 
“ຈ ່ ງເບິ່ ງພຣະເມສານອ້ຍຂອງພຣະເຈ າ້ ຜູ ້
ຊ ງຮບັເອ າຄວາມບາບຂອງໂລກໄປເສຍ. 
30 ພຣະອ ງນີແ້ຫລະເປັນຜູທ້ີ່ ຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ໄດກ່້າວວ່າ ‘ພາຍຫລງັຂາ້ພະເຈ າ້ຈະ
ມຜູີໜ້ ່ ງສະເດດັມາເປັນໃຫຍ່ກວ່າຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ ເພາະວ່າພຣະອ ງຊ ງດ າລ ງຢູ່ກ່ອນຂາ້ 
ພະເຈ າ້’. 
31 ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ກ ບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະອ ງ 
ແຕ່ເພື່ ອໃຫພ້ຣະອ ງຊ ງເປັນທີ່ ປາກ ດແຈງ້  
ແກ່ພວກອດິສະຣາເອນ ສະນັນ້ ຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ຈ  ່ ງໄດມ້າໃຫບ້ບັຕສິະມາດວ້ຍນ າ້”. 
32 ແລະໂຢຮນັເປັນພະຍານໂດຍກ່າວ
ວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ເຫນັພຣະວນິຍານສະ 
ເດັດລ ງມາຈາກສະຫວັນເໝືອນນ ກ     
ເຂ າ ແລະພຣະວນິຍານນັນ້ຊ ງສະຖດິຢູ່
ເທງິພຣະອ ງ. 
33 ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ກ ບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະອ ງ 

ແຕ່ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງຂາ້ພະເຈ າ້ມາເພື່ ອ
ໃຫບ້ັບຕສິະມາດວ້ຍນ າ້, ພຣະອ ງນັນ້
ເອງໄດກ່້າວກບັຂາ້ພະເຈ າ້ວ່າ ‘ເມື່ ອເຈ າ້ຈະ 
ເຫນັພຣະວນິຍານສະເດດັລ ງມາ ແລະ     
ສະຖດິຢູ່ເທງິຜູໃ້ດ ຜູນ້ ັນ້ເອງເປັນຜູທ້ີ່ ໃຫ ້
ບບັຕສິະມາດວ້ຍພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ’. 
34 ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ກ ໄດ ້ເຫັນແລ ້ວ   
ແລະໄດເ້ປັນພະຍານວ່າພຣະອ ງນີແ້ຫລະ   
ຄ ືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ າ້”. 

ງານຮບັໃຊຂ້ອງພຣະເຢຊູ 
ອນັເດອາຊກັຊວນເປໂຕ 

35 ອກີເທື່ ອໜ ່ ງໃນວນັຕ ່ ມາ ໂຢຮນັກ າ 
ລງັຢືນຢູ່ກບັສາວ ກສອງຄ ນຂອງທ່ານ. 
36 ແລະເມື່ ອແນມເບິ່ ງພຣະເຢຊູໃນຂະ 
ນະທີ່ ພຣະອ ງຊ ງດ າເນນີຢູ່ ທ່ານກ່າວວ່າ: 
“ຈ ່ ງເບິ່ ງພຣະເມສານອ້ຍຂອງພຣະເຈ າ້”. 
37 ແລະສາວ ກສອງຄ ນນັນ້ໄດຍ້ນິທ່ານ
ກ່າວເຊັ່ ນນີ ້ແລະພວກເຂ າໄດຕ້ດິຕາມ 
ພຣະເຢຊູໄປ. 
38 ແລ ້ວພຣະເຢຊູຊ ງຫລຽວຫລັງ  
ແລະທອດພຣະເນດເຫນັພວກເຂ າຕາມ
ມາ ແລະກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ພວກ   
ທ່ານຊອກຫາຫຍງັ?” ພວກເຂ າທນູພຣະ  
ອ ງວ່າ: “ຣບັບ”ີ (ເຊິ່ ງແປວ່າອາຈານ) “ທ່ານ 
ອາໄສຢູ່ໃສ?” 
39 ພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງ
ມາ ແລະເບິ່ ງ” ພວກເຂ າກ ມາ ແລະເຫນັ
ບ່ອນທີ່ ພຣະອ ງຊ ງອາໄສ ແລະພກັຢູ່ກບັ 
ພຣະອ ງວນັນັນ້ ເພາະເວລານັນ້ປະມານ
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ສີ່ ໂມງແລງແລວ້. 
40 ຄ ນໜ ່ ງໃນສອງຄ  ນນັນ້ທີ່ ໄດຍ້ນິໂຢ
ຮນັເວ າ້ ແລະໄດຕ້ດິຕາມພຣະອ ງໄປນັນ້
ຄ ືອນັເດອານອ້ງຊາຍຂອງຊໂີມນເປໂຕ. 
41 ລາວໄດໄ້ປຫາຊໂີມນອາ້ຍຂອງຕ ນ
ກ່ອນ ແລະເວ າ້ກບັລາວວ່າ: “ພວກເຮ າ   
ໄດພ້ ບພຣະເມຊີອາແລວ້” ຊ ່ ງແປວ່າ 
ພຣະຄຣດິ. 
42 ແລະລາວໄດພ້າຊໂີມນໄປເຝ ້າພຣະ
ເຢຊູ ແລະເມື່ ອພຣະເຢຊູເຫນັລາວແລວ້ 
ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວວ່າ: “ທ່ານຄຊືໂີມນລູກ
ຊາຍຂອງໂຢນາ ທ່ານຈະຖກືເອີນ້ວ່າ ເກ
ຟາດ” ຊ ່ ງແປວ່າ ຫນີກອ້ນໜ ່ ງ. 
43 ວນັຕ ່ ມາ ພຣະເຢຊູຕັງ້ພຣະໄທຈະ 
ສະເດດັໄປໃນແຂວງຄາລເີລ ແລະຊ ງພ ບ    
ຟີລບິ ແລວ້ກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງຕາມ
ເຮ າມາ”. 
44 ບັດນີ ້ຟີລິບມາຈາກເບັດສາອີດາ 
ເມອືງຂອງອນັເດອາ ແລະເປໂຕ. 
45 ຟີລິບໄປຫານະທານາເອັນ ແລະ
ບອກລາວວ່າ: “ພວກເຮ າໄດພ້ ບພຣະອ ງ
ຜູທ້ີ່ ໂມເຊໄດຂ້ຽນເຖິງໃນພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັ ແລະທີ່ ພວກຜູທ້ ານາຍໄດຂ້ຽນ
ເຖງິຄ ືພຣະເຢຊູຊາວນາຊາເຣດັລູກຊາຍ
ຂອງໂຢເຊບັ”. 
46 ແລະນະທານາເອັນເວ າ້ກ ັບລາວ  
ວ່າ: “ສິ່ ງດອີນັໃດຈະອອກມາຈາກນາຊາ
ເຣດັໄດບ້ ?” ຟີລບິເວ າ້ກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງ
ມາ ແລະເບິ່ ງ”. 

47 ພຣະເຢຊູທອດພຣະເນດເຫນັນະທາ   
ນາເອນັກ າລງັມາຫາພຣະອ ງ ແລະກ່າວ   
ເຖງິເລື່ ອງຕ ວລາວວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້ຄ ນອິດ
ສະຣາເອນແທ ້ໃນຕ ວລາວບ ່ ມອຸີບາຍ”. 
48 ນະທານາເອນັທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະ  
ອ ງຊ ງຮູຈ້ກັຂາ້ນອ້ຍຕອນໃດ?” ພຣະເຢ
ຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັລາວວ່າ: “ກ່ອນ   
ທີ່ ຟີລບິເອີນ້ທ່ານ ເມື່ ອທ່ານຢູ່ກອ້ງຕ ນ້
ໝາກເດື່ ອນັນ້ ເຮ າເຫນັທ່ານແລວ້”. 
49 ນະທານາເອັນຕອບ ແລະທູນຕ ່  
ພຣະອ ງວ່າ: “ຣບັບ ີພຣະອ ງຊ ງເປັນພຣະ  
ບຸດຂອງພຣະເຈ າ້, ພຣະອ ງຊ ງເປັນກະ 
ສດັແຫ່ງອດິສະຣາເອນ”. 
50 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັ
ລາວວ່າ: “ເພາະເຮ າໄດເ້ວ າ້ກບັທ່ານວ່າ 
ເຮ າໄດເ້ຫນັທ່ານຢູ່ກອ້ງຕ ນ້ໝາກເດື່ ອ
ນັນ້ ທ່ານຈ ່ ງເຊື່ ອບ ? ທ່ານຈະໄດເ້ຫນັ
ສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ກວ່າສິ່ ງເຫລ ່ ານີອ້ກີ”. 
51 ແລະພຣະອ ງກ່າວກບັລາວວ່າ: “ແທ ້
ຈງິເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ ພາຍ 
ຫລງັທ່ານທງັຫລາຍຈະໄດເ້ຫນັທອ້ງຟາ້
ເປີດອອກ ແລະພວກທດູສະຫວນັຂອງ 

 
ງານແຕ່ງແລະການອດັສະຈນັ 

ທີ່ ບາ້ນການາ 

2 ແລະໃນວນັທສີາມມງີານແຕ່ງງານ  ໃນໝູ່ ບາ້ນການາຂອງແຂວງຄາລີ
ເລ ແລະມານດາຂອງພຣະເຢຊູກ ຢູ່ບ່ອນ
ນັນ້. 
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2 ແລະທັງພຣະເຢຊູກບັພວກສາວ ກ
ຂອງພຣະອ ງໄດຮ້ບັເຊນີໄປໃນງານແຕ່ງ
ນັນ້. 
3 ແລະເມື່ ອພວກເຂ າຂາດນ າ້ອະງຸ່ ນ
ແລວ້, ມານດາຂອງພຣະເຢຊູທູນພຣະ
ອ ງວ່າ: “ພວກເຂ າບ ່ ມນີ າ້ອະງຸ່ນ”. 
4 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຍງິເອີຍ 
ຂາ້ພະເຈ າ້ກ່ຽວຂອ້ງອັນໃດກບັທ່ານ? 
ເວລາຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ຍງັບ ່ ມາເຖງິ”. 
5 ມານດາຂອງພຣະອ ງເວ າ້ກບັພວກຄ ນ
ໃຊວ່້າ: “ອນັໃດກ ຕາມທີ່ ທ່ານຈະເວ າ້ກບັ
ພວກເຈ າ້ ຈ  ່ ງເຮດັສິ່ ງນັນ້ເຖດີ”. 
6 ແລະມີໂອ່ງຫີນຕັງ້ ຢູ່ບ່ອນນັນ້ຫ ກ
ໜ່ວຍຕາມທ ານຽມແຫ່ງການຊ າລະ
ຂອງພວກຢິວ ບນັຈນຸ າ້ໜ່ວຍລະສີ່  ຫລື
ຫາ້ຄຸ. 
7 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງ 
ຕກັນ າ້ໃສ່ໂອ່ງໃຫເ້ຕມັເຖດີ” ແລະພວກ   
ເຂ າກ ຕກັນ າ້ໃສ່ໂອ່ງເຕມັພຽງປາກ. 
8 ແລະພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ:  
“ບັດນີຈ້  ່ ງຕັກນ າ້ ແລະເອ າໄປໃຫເ້ຈ າ້ 
ພາບເຖດີ” ແລະພວກເຂ າກ ເອ າໄປໃຫ.້ 
9 ເມື່ ອເຈ າ້ພາບໄດຊ້ມີນ າ້ທີ່ ຖກືເຮດັໃຫ ້
ເປັນນ າ້ອະງຸ່ ນແລວ້ ແລະບ ່ ຮູວ່້ານ າ້ອະ 
ງຸ່ນນັນ້ມາແຕ່ໃສ (ແຕ່ພວກຄ ນໃຊທ້ີ່ ຕກັ  
ນ າ້ນັນ້ຮູ)້ ເຈ  າ້ພາບຈ ່ ງເອີນ້ເຈ  າ້ບ່າວມາ. 
10 ແລະເວ າ້ກບັລາວວ່າ: “ທຸກຄ ນໃນ
ຕອນທ າອິດເອ ານ າ້ອະງຸ່ ນຢ່າງດີອອກ 
ມາ ແລະເມື່ ອຄ ນທງັຫລາຍໄດດ້ື່ ມກນັ

ຫລາຍແລວ້ຈ ່ ງເອ ານ າ້ອະງຸ່ນທີ່ ດອ້ຍກວ່າ
ອອກມາ ແຕ່ທ່ານເກບັນ າ້ອະງຸ່ ນຢ່າງດີ
ໄວຈ້  ນເຖງິຕອນນີ”້. 
11 ການເລີ່ ມຕ ນ້ຂອງການອັດສະຈນັ
ຕ່າງໆນີ ້ພຣະເຢຊູໄດຊ້ ງກະທ າໃນບາ້ນ
ການາຂອງແຂວງຄາລເີລ ແລະໄດຊ້ ງສ າ 
ແດງສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອ ງ ແລະ
ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ ໄດເ້ຊື່ ອໃນ 
ພຣະອ ງ. 
12 ຫລງັຈາກນີ ້ພຣະອ ງກ ໄດສ້ະເດດັລ ງ
ໄປທີ່ ເມອືງກາເປນາອູມ, ພຣະອ ງກບັ
ມານດາຂອງພຣະອ ງ ແລະພວກນອ້ງ
ຊາຍຂອງພຣະອ ງ ກບັພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງ ແລະພວກເຂ າຢູ່ບ່ອນນັນ້ບ ່
ເທ ່ າໃດວນັ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງຊ າລະພຣະວຫິານ 
13 ແລະເທດສະການປັດສະຄາຂອງ
ພວກຢິວໃກເ້ຂ າ້ມາແລວ້ ແລະພຣະເຢ   
ຊູສະເດດັຂ ນ້ໄປທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ. 
14 ໃນພຣະວຫິານຊ ງພ ບຄ ນເຫລ ່ ານັນ້
ທີ່ ຂາຍພວກງ  ວຜູ,້ ແກະ ແລະນ ກເຂ າ 
ແລະບນັດາຄ ນຮບັແລກເງນິກ າລງັນັ່ ງຢູ່. 
15 ແລະເມື່ ອພຣະອ ງຊ ງເອ າເຊືອກ
ເສັນ້ນອ້ຍໆເຮດັເປັນແສ ້ພຣະອ ງກ ຊ ງ
ໄລ່ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ອອກໄປຈາກພຣະວ ິ
ຫານ ແລະພວກແກະ ແລະງ  ວຜູ ້ແລະ
ຊ ງຖອກເງນິຂອງພວກຄ ນຮບັແລກເງນິ
ອອກ ແລະຄວ ່ າໂຕະເຫລ ່ ານັນ້. 
16 ແລະຊ ງກ່າວແກ່ບັນດາຄ ນຂາຍ   
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ນ ກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງເອ າສິ່ ງຂອງເຫລ ່ ານີໄ້ປ
ຈາກບ່ອນນີ ້ຢ່າເຮັດໃຫພ້ຣະວິຫານ
ຂອງພຣະບດິາເຮ າເປັນເຮອືນແຫ່ງການ
ຄາ້ຂາຍ”. 
17 ແລະພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ 
ລະນ ກໄດ ້ວ່ າມີຄ າຂຽນໄວ ້ແລ ້ວວ່ າ 
‘ຄວາມຮອ້ນຮ ນໃນເລື່ ອງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະອ ງໄດຖ້ວ້ມທ ນ້ຂາ້ນອ້ຍ’. 
18 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງຕອບ ແລະທູນ 
ພຣະອ ງວ່າ: “ທ່ານຈະສະແດງໝາຍສ າ 
ຄນັອນັໃດໃຫພ້ວກເຮ າເຫນັໂດຍເຫນັວ່າ
ທ່ານໄດກ້ະທ າສິ່ ງເຫລ ່ ານີແ້ລວ້?” 
19 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວແກ່
ພວກເຂ າວ່າ: “ທ າລາຍວຫິານນີ ້ແລະ
ພາຍໃນສາມວນັເຮ າຈະຍ ກວຫິານນີຂ້  ນ້
ມາໃໝ່”. 
20 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງທູນວ່າ: “ພຣະ
ວຫິານນີໃ້ຊເ້ວລາກ ສາ້ງເຖງິສີ່ ສບິຫ ກປີ 
ແລະທ່ານຈະຍ ກພຣະວຫິານນີຂ້  ນ້ໃໝ່
ໃນສາມວນັບ ?” 
21 ແຕ່ພຣະອ ງກ່າວເຖິງພຣະວິຫານ
ແຫ່ງພຣະກາຍຂອງພຣະອ ງ. 
22 ເຫດສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະອ ງໄດຊ້ ງ
ເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍແລວ້ພວກ
ສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ ລະນ ກໄດວ່້າ ພຣະ
ອ ງໄດກ່້າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີໄ້ວແ້ກ່ພວກເຂ າ
ແລວ້ ແລະພວກເຂ າກ ເຊື່ ອພຣະຄ າພ ີ
ແລະພຣະດ າລັດທີ່ ພຣະເຢຊູໄດກ່້າວ
ແລວ້ນັນ້. 

23 ບດັນີ ້ເມ ື່ ອພຣະອ ງຊ ງຢູ່ໃນນະຄອນ
ເຢຣູຊາເລມັໃນເທດສະການປັດສະຄາ
ນັນ້, ໃນງານລຽ້ງມຄີ ນເປັນຈ ານວນຫລາຍ
ໄດເ້ຊື່ ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອ ງ ເມື່ ອ 
ພວກເຂ າໄດເ້ຫນັການອດັສະຈນັຕ່າງໆ
ຊ ່ ງພຣະອ ງໄດຊ້ ງກະທ າ. 
24 ແຕ່ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດຊ້ ງວາງພຣະໄທ
ໃນຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ ເພາະພຣະອ ງຊ ງຮູຈ້ກັ
ມະນຸດທຸກຄ ນ. 
25 ແລະບ ່ ຊ ງຕອ້ງການໃຫຜູ້ໃ້ດເປັນພະ 
ຍານໃນເລື່ ອງມະນຸດ ເພາະພຣະອ ງຊ ງ
ຊາບແລວ້ວ່າ ແມ່ນຫຍງັຢູ່ໃນມະນຸດ. 

ນໂີກເດມກບັການບງັເກດີໃໝ່ 

3 ມຊີາຍຄ ນໜ ່ ງໃນພວກຟາຣີຊາຍ 
ຊື່  ນໂີກເດມເປັນຂຸນນາງຂອງພວກ 

ຢິວ. 
2 ຊາຍຄ ນດຽວກນັນີໄ້ດມ້າຫາພຣະເຢຊູ
ໃນຕອນກາງຄນື ແລະທູນພຣະອ ງວ່າ: 
“ຣບັບ ີພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຮູຢູ່້ວ່າທ່ານເປັນ
ອາຈານທີ່ ມາຈາກພຣະເຈ າ້ ເພາະບ ່ ມຜູີ ້
ໃດສາມາດກະທ າການອດັສະຈນັເຫລ ່ າ
ນີທ້ ີ່ ທ່ານກະທ ານັນ້ໄດ ້ນອກຈາກວ່າ 
ພຣະເຈ າ້ຊ ງສະຖດິຢູ່ກບັເຂ າດວ້ຍ”. 
3 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວແກ່ລາວ
ວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ
ຖາ້ມະນຸດບ ່ ໄດບ້ງັເກດີໃໝ່ ຜູນ້ ັນ້ບ ່ ສາ 
ມາດເຫນັອານາຈກັຂອງພຣະເຈ າ້ໄດ”້. 
4 ນີໂກເດມທູນພຣະອ ງວ່າ: “ມະນຸດ
ຈະບງັເກດີໄດຢ່້າງໃດເມື່ ອເຂ າເປັນຄ ນ

ໂຢຮນັ 2,3 



ໜາ້ 14 

 

ເຖ າ້ແລວ້? ຜູນ້ ັນ້ຈະເຂ າ້ໄປໃນທອ້ງແມ່
ຂອງຕ ນເທື່ ອທສີອງແລວ້ບງັເກດີມາໄດ ້
ບ ?” 
5 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້
ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານວ່າຖາ້ມະນຸດບ ່ ໄດບ້ງັ 
ເກດີໃໝ່ ຜູນ້ ັນ້ບ ່ ສາມາດເຫນັອານາຈກັ
ຂອງພຣະເຈ າ້ໄດ”້. 
6 ສິ່ ງທີ່ ບງັເກດີຈາກເນືອ້ໜງັກ ເປັນເນືອ້

ກ ຄຈືດິວນິຍານ. 
7 ຢ່າປະຫລາດໃຈທີ່ ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານ
ວ່າ ທ່ານທງັຫລາຍຕອ້ງບງັເກດີໃໝ່. 
8 ລ ມຢາກຈະພັດໄປທາງໃດກ ພັດໄປ 
ທາງນັນ້ ແລະທ່ານໄດຍ້ນິສຽງລ ມນັນ້      
ແຕ່ທ່ານບ ່ ສາມາດບອກໄດວ່້າລ ມມາ 
ຈາກໃສ ແລະລ ມໄປໃສ, ຄ  ນທີ່ ບງັເກດີ   
ຈາກພຣະວິນຍານກ ເປັນແບບນັນ້ທຸກ
ຄ ນ”. 
9 ນໂີກເດມຕອບ ແລະທນູພຣະອ ງວ່າ: 
“ສິ່ ງເຫລ ່ ານີຈ້ະເປັນໄປໄດຢ່້າງໃດ?”. 
10 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັ
ລາວວ່າ: “ທ່ານເປັນອາຈານຂອງຄ ນອດິ 
ສະຣາເອນ ແລະຍງັບ ່ ຮູສ້ ິ່ ງເຫລ ່ ານີບ້ ? 
11 ແທຈ້ິງແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ 
ພວກເຮ າເວ າ້ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າຮູ ້ແລະເປັນ
ພະຍານເຖງິສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າໄດເ້ຫນັແລວ້ 
ແລະພວກທ່ານບ ່ ຍອມຮບັຄ າພະຍານ
ຂອງພວກເຮ າ. 
12 ຖາ້ເຮ າບອກພວກທ່ານເຖງິສິ່ ງຕ່າງໆ

ຝ່າຍໂລກແລວ້ ແລະພວກທ່ານບ ່ ເຊື່ ອ, 
ຖາ້ເຮ າບອກພວກທ່ານເຖິງສິ່ ງຕ່າງໆ
ຝ່າຍສະຫວັນ ພວກທ່ານຈະເຊື່ ອໄດ ້
ຢ່າງໃດ? 
13 ແລະບ ່ ມຜູີໃ້ດໄດຂ້ ນ້ໄປສູ່ສະຫວນັ
ນອກຈາກທ່ານທີ່ ໄດ ້ລ ງມາຈາກສະ 
ຫວນັຄ ືບຸດມະນຸດຜູຊ້ ງສະຖິດໃນສະ 
ຫວນັນັນ້. 
14 ແລະໂມເຊໄດຍ້ ກຮູບງຂູ ນ້ໃນຖິ່ ນ
ແຫງ້ແລງ້ກນັດານສັນໃດ, ບຸດມະນຸດ
ຈະຕອ້ງຖກືຍ ກຂ ນ້ສນັນັນ້. 
15 ເພື່ ອຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງ
ຈະບ ່ ຈບິຫາຍ ແຕ່ມຊີວີດິນຣິນັດອນ. 
16 ເພາະວ່າພຣະເຈ າ້ຊ ງຮກັໂລກຫລາຍ 
ຈ ນພຣະອ ງໄດຊ້ ງປະທານພຣະບຸດອ ງ
ດຽວຂອງພຣະອ ງທີ່ ບງັເກດີມາ ເພື່ ອຜູ ້
ໃດກ ຕາມທີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະບຸດນັນ້ ຈະບ ່
ຈບິຫາຍ ແຕ່ມຊີວີດິນຣິນັດອນ. 
17 ເພາະວ່າພຣະເຈ າ້ບ ່ ໄດສ້ ່ ງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອ ງເຂ າ້ມາໃນໂລກເພື່ ອຈະລ ງ 
ໂທດໂລກ ແຕ່ເພື່ ອທີ່ ໂລກຈະລອດໄດ ້
ໂດຍທາງພຣະບຸດນັນ້. 
18 ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະບຸດກ ບ ່ ຕອ້ງຖກືລ ງ 
ໂທດ ແຕ່ຜູທ້ີ່ ບ ່ ເຊື່ ອກ ຖືກລ ງໂທດຢູ່
ແລວ້ ເພາະເຂ າບ ່ ໄດເ້ຊື່ ອໃນພຣະນາມ
ແຫ່ງພຣະບຸດອ ງດຽວທີ່ ບງັເກດີມາຂອງ 
ພຣະເຈ າ້. 
19 ແລະນີ ້ຄືການລ ງໂທດນັ ້ນຄືວ່ າ 
ຄວາມສະຫວ່າງໄດເ້ຂ າ້ມາໃນໂລກແລວ້   
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ແລະມະນຸດໄດຮ້ັກຄວາມມດືແທນທີ່    
ຈະຮກັຄວາມສະຫວ່າງ ເພາະການກະ 
ທ າຕ່າງໆຂອງພວກເຂ າຊ ່ ວຮາ້ຍ. 
20 ເພາະທຸກຄ  ນທີ່ ເຮດັຄວາມຊ ່ ວຮາ້ຍ
ກ ກຽດຊງັຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ ແລະບ ່
ມາເຖງິຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ ຢາ້ນວ່າການ
ກະທ າຕ່າງໆຂອງຕ ນຈະຖກືຕ າໜ.ິ 
21 ແຕ່ຜູທ້ີ່ ເຮັດຕາມຄວາມຈງິກ ມາສູ່
ຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ ເພື່ ອການກະທ າ
ຕ່າງໆຂອງຕ ນຈະປາກ ດວ່າ ການກະທ າ
ເຫລ ່ ານັນ້ຖກືກະທ າໃນພຣະເຈ າ້”. 

ຄ າພະຍານສຸດທາ້ຍຂອງ 
ໂຢຮນັຜູໃ້ຫຮ້ບັບບັຕສິະມາ 

22 ຫລງັຈາກສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ້ພຣະເຢຊູກບັ
ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ ເຂ າ້ມາໃນ
ແຜ່ນດນິຢູດາຍ ແລະພຣະອ ງຊ ງຢູ່ບ່ອນ
ນັນ້ກບັພວກເຂ າ ແລະໃຫບ້ບັຕສິະມາ. 
23 ແລະໂຢຮນັກ ກ າລງັໃຫບ້ບັຕສິະມາ
ຢູ່ໃນໄອນ ນໃກໝູ້່ ບາ້ນຊາລມິເໝອືນກນັ 
ເພາະວ່າບ່ອນນັນ້ມນີ າ້ຫລາຍ ແລະຄ ນ
ທງັຫລາຍກ ມາ ແລະໄດຮ້ບັບບັຕສິະມາ. 
24 ເພາະໂຢຮນັຍງັບ ່ ຖກືຂງັໄວໃ້ນຄຸກ. 
25 ແລວ້ເກດີຄ າຖາມຂ ນ້ມາລະຫວ່າງ
ສາວ ກບາງຄ ນຂອງໂຢຮນັກບັພວກຢິວ
ເລື່ ອງການຊ າລະ. 
26 ແລະພວກເຂ າມາຫາໂຢຮນັ ແລະ
ເວ າ້ກບັທ່ານວ່າ: “ຣັບບີ ທ່ານທີ່ ເຄີຍິຢູ່
ກບັອາຈານຟາກແມ່ນ າ້ຈ ແດນຂາ້ງນັນ້ ຜູ ້
ທີ່ ອາຈານເປັນພະຍານເຖງິນັນ້, ເບິ່ ງແມ ້

ທ່ານຜູນ້ ັນ້ເອງໃຫບ້ບັຕສິະມາ ແລະທຸກ
ຄ ນກ ມາຫາທ່ານ”. 
27 ໂຢຮນັຈ ່ ງຕອບ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ມະ 
ນຸດຈະຮບັສິ່ ງໃດບ ່ ໄດນ້ອກຈາກສິ່ ງນັນ້
ຖກືປະທານໃຫແ້ກ່ເຂ າຈາກສະຫວນັ. 
28 ທ່ານທັງຫລາຍເອງກ ໄດເ້ປັນພະ 
ຍານຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ວ່າ ຂາ້ພະເຈ າ້ໄດເ້ວ າ້
ວ່າ ຂາ້ພະເຈ າ້ບ ່ ແມ່ນພຣະຄຣດິ ແຕ່ຂາ້ 
ພະເຈ າ້ຖກືສ ່ ງມານ າໜາ້ພຣະອ ງ. 
29 ຜູທ້ີ່ ມເີຈ  າ້ສາວນັນ້ຄືເຈ  າ້ບ່າວ ແຕ່
ສະຫາຍຂອງເຈ າ້ບ່າວຊ ່ ງຢືນ ແລະຟັງ
ເຈ າ້ບ່າວ ກ ຊື່ ນຊ ມຍນິດຫີລາຍເພາະໄດ ້
ຍນິສຽງຂອງເຈ າ້ບ່າວ, ສະນັນ້ ຄວາມ
ຊື່ ນຊ ມຍນິດຂີອງຂາ້ພະເຈ າ້ຈ  ່ ງເຕມັລ ນ້
ແລວ້. 
30 ພຣະອ ງຈະຕອ້ງຍິ່ ງໃຫຍ່ຂ ນ້ ແຕ່ຂາ້ 
ພະເຈ າ້ຈະຕອ້ງດອ້ຍລ ງ”. 

 ຊວີດິນຣິນັດອນສ  າລບັຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອ 
31 ພຣະອ ງຜູສ້ະເດດັມາຈາກເບືອ້ງເທງິ
ຊ ງເປັນໃຫຍ່ເໜອືທຸກສິ່ ງ ຜູທ້ີ່ ມາຈາກ
ໂລກກ ເປັນຝ່າຍໂລກ ແລະເວ າ້ຕາມຢ່າງ
ໂລກ ພຣະອ ງຜູສ້ະເດດັມາຈາກສະຫວນັ   
ຊ ງເປັນໃຫຍ່ເໜອືທຸກສິ່ ງ.  
32 ແລະສິ່ ງໃດທີ່ ພຣະອ ງຊ ງທອດ 
ພຣະເນດເຫນັ ແລະໄດຍ້ນິພຣະອ ງກ  
ຊ ງເປັນພະຍານເຖິງສິ່ ງນັນ້ ແລະບ ່ ມຜູີ ້
ໃດຍອມຮບັຄ າພະຍານຂອງພຣະອ ງ. 
33 ຜູທ້ີ່ ຍອມຮບັຄ າພະຍານຂອງພຣະ
ອ ງກ ປະທບັກາຂອງຕ ນເອງລ ງແລວ້ວ່າ 
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ພຣະເຈ າ້ຊ ງສດັຈງິ. 
34 ເພາະພຣະອ ງຜູທ້ີ່ ພຣະເຈ າ້ສ ່ ງມາ
ແລວ້ນັນ້ ຊ ງກ່າວພຣະຄ າທງັຫລາຍຂອງ 
ພຣະເຈ າ້ ເພາະພຣະເຈ າ້ບ ່ ຊ ງປະທານ 
ພຣະວນິຍານຢ່າງຈ າກດັແກ່ພຣະອ ງ. 
35 ພຣະບດິາຊ ງຮກັພຣະບຸດ ແລະໄດ ້
ຊ ງມອບສິ່ ງສາລະພັດໄວໃ້ນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອ ງແລວ້. 
36 ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະບຸດກ ມີຊີວິດນ ິ
ຣນັດອນ ແລະຜູທ້ີ່ ບ ່ ເຊື່ ອໃນພຣະບຸດກ 
ຈະບ ່ ເຫັນຊີວິດ ແຕ່ຄວາມໂກດຮາ້ຍ
ຂອງພຣະເຈ າ້ຕ ກຢູ່ເທງິເຂ າ. 

ສະເດດັຜ່ານແຂວງສະມາເຣຍ 
ໄປແຂວງຄາລເີລ 

4 ເຫດສະນັນ້ ເມື
່ ອອ ງພຣະຜູເ້ປັນ

ເຈ າ້ຊ ງຊາບວ່າ ພວກຟາຣີຊາຍໄດ ້
ຍນິວ່າ ພຣະເຢຊູຊ ງມພີວກສາວ ກ ແລະ
ໃຫບ້ບັຕສິະມາຫລາຍກວ່າໂຢຮນັ. 
2 (ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດຊ້ ງໃຫ ້
ບບັຕິສະມາເອງ ແຕ່ພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງເປັນຜູໃ້ຫ)້. 
3 ພຣະອ ງຈ ່ ງສະເດດັອອກຈາກແຂວງ   
ຢູດາຍ ແລະໄປທີ່ ແຂວງຄາລເີລອກີ. 
4 ແລະພຣະອ ງຈ າເປັນຕອ້ງສະເດັດ
ຜ່ານແຂວງສະມາເຣຍ. 
5 ແລວ້ພຣະອ ງສະເດັດມາເຖິງເມອືງ
ໜ ່ ງຂອງແຂວງສະມາເຣຍທີ່ ມຊີື່ ວ່າ ຊີ
ຄາໃກຜ້ືນດິນຕອນໜ ່ ງທີ່ ຢາໂຄບໃຫ ້
ແກ່ໂຢເຊບັລູກຊາຍຂອງຕ ນ. 

ຜູຍ້ງິຊາວສະມາເຣຍ 
ທີ່ ນ າ້ສາ້ງຂອງຢາໂຄບ 

6 ບດັນີ ້ນ າ້ສາ້ງຂອງຢາໂຄບຢູ່ບ່ອນນັນ້ 
ເພາະສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງອດິເມື່ ອຍ
ກບັການເດນີທາງຂອງພຣະອ ງ ຈ  ່ ງມານັ່ ງ
ເທງິນ າ້ສາ້ງນັນ້ ແລະໃນຂະນະນັນ້ເປັນ
ເວລາປະມານທ່ຽງ. 
7 ມຜູີຍ້ງິຊາວສະມາເຣຍຄ ນໜ ່ ງມາເພື່ ອ
ຕກັນ າ້ ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຂ ນ າ້
ໃຫເ້ຮ າດື່ ມແດ່?” 
8 (ເພາະວ່າພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງໄປ
ໃນເມອືງເພື່ ອຊືອ້າຫານ). 
9 ແລວ້ຜູຍ້ງິຊາວສະມາເຣຍທູນພຣະ
ອ ງວ່າ: “ເປັນຫຍງັທ່ານຜູເ້ປັນຢິວຈ ່ ງຂ 
ດື່ ມນ າ້ຈາກຂາ້ນອ້ຍຜູເ້ປັນຍງິຊາວສະ
ມາເຣຍ? ເພາະພວກຢິວບ ່ ມກີານຕດິຕ ່
ສ າພນັກບັຊາວສະມາເຣຍເລຍີ”. 
10 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັນາງ  
ວ່າ: “ຖາ້ເຈ າ້ໄດຮູ້ຈ້ກັຂອງປະທານຂອງ 
ພຣະເຈ າ້ ແລະຮູຈ້ກັຜູທ້ີ່ ເວ າ້ກບັເຈ າ້ວ່າ 
‘ຂ ນ າ້ໃຫເ້ຮ າດື່ ມແດ່’ ເຈ  າ້ກ ຄ ງຈະໄດຂ້ 
ຈາກທ່ານຜູນ້ ັນ້ ແລະທ່ານຜູນ້ ັນ້ຄ ງຈະ     
ໃຫນ້ າ້ປະກອບດວ້ຍຊວີດິແກ່ເຈ າ້ແລວ້”. 
11  ຜູ ້ຍ ິງຄ ນນັນ້ຈ  ່ ງທູນພຣະອ ງ ວ່ າ : 
“ທ່ານເອຍີ ທ່ານບ ່ ມອີນັໃດຈະຕກັນ າ້ໄດ ້
ແລະນ າ້ສາ້ງນີກ້ ເລກິ ແລວ້ທ່ານຈະໄດ ້
ນ າ້ປະກອບດວ້ຍຊວີດິນັນ້ມາຈາກໃສ? 
12 ທ່ານເປັນໃຫຍ່ກວ່າຢາໂຄບບນັພະບຸ 
ລຸດຂອງພວກເຮ າບ  ຜູທ້ີ່ ໄດໃ້ຫນ້ າ້ສາ້ງນີ ້
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ແກ່ພວກເຮ າ ແລທ່ານເອງໄດດ້ື່ ມຈາກນ າ້ 
ສາ້ງນີເ້ອງລວມທງັລູກໆຂອງທ່ານ ແລະຝູງ
ສດັ ຂອງທ່ານ?” 
ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດຄບື ່ ນ າ້ພຸພາຍໃນ 

13 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັນາງ
ວ່າ: “ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ດື່ ມນ າ້ນີຈ້ະກະຫາຍ 
ອກີ. 
14 ແຕ່ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ດື່ ມນ າ້ທີ່ ເຮ າຈະໃຫ ້
ແກ່ເຂ ານັນ້ຈະບ ່ ຢາກອກີເລຍີ ແຕ່ນ າ້ຊ ່ ງ
ເຮ າຈະໃຫເ້ຂ ານັນ້ຈະເປັນບ ່ ນ າ້ພຸໃນຕ ວ
ເຂ າພຸງ້ຂ ນ້ເຂ າ້ສູ່ຊວີດິນຣິນັດອນ”. 
15 ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ທູນພຣະອ ງວ່າ: “ທ່ານ 
ເອີຍ ຂ ນ າ້ນີໃ້ຫຂ້າ້ນອ້ຍແດ່ ເພື່ ອຂາ້ 
ນອ້ຍຈະໄດບ້ ່ ຢາກອີກ ແລະຈະບ ່ ຕອ້ງ
ມາຕກັຢູ່ບ່ອນນີ”້. 
16 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຈ ່ ງໄປ 
ແລະເອີນ້ຜ ວຂອງເຈ າ້ ແລະມາບ່ອນນີ”້. 
17 ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ຕອບ ແລະທນູວ່າ: “ຂາ້ 
ນອ້ຍບ ່ ມຜີ ວ” ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: 
“ເຈ  າ້ເວ າ້ຖກືແລວ້ວ່າ ‘ຂາ້ນອ້ຍບ ່ ມຜີ ວ’. 
18 ເພາະເຈ າ້ມຜີ ວມາຫາ້ຄ ນແລວ້ ແລະ
ຄ  ນທີ່ ເຈ  າ້ມຢູ່ີດຽວນີກ້ ບ ່ ແມ່ນຜ ວຂອງ
ເຈ າ້ ໃນສິ່ ງນີເ້ຈ  າ້ເວ າ້ແທ”້. 
19 ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ທູນພຣະອ ງວ່າ: “ທ່ານ
ເອຍີ ຂາ້ນອ້ຍຮບັຮູແ້ລວ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ ້
ທ ານາຍຄ ນໜ ່ ງ. 
20 ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮ າໄດນ້ະ 
ມດັສະການໃນພູເຂ ານີ ້ແຕ່ພວກທ່ານ
ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ ທີ່ ຄ ນທັງຫລາຍ 

ຄວນຈະນະມດັສະການນັນ້ຄ ືໃນເຢຣູ
ຊາເລມັ”. 
21 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຍງິເອຍີ 
ຈ ່ ງເຊື່ ອເຮ າເຖີດ ເວລາໃກເ້ຂ າ້ມາແລວ້
ເມື່ ອພວກເຈ າ້ຈະບ ່ ນະມດັສະການພຣະ
ບດິາໃນພູໜ່ວຍນີ ້ຫລທືີ່ ເຢຣູຊາເລມັ. 
22 ພວກເຈ າ້ບ ່ ຮູວ່້າພວກເຈ າ້ນະມດັ 
ສະການຜູໃ້ດ ພວກເຮ າຮູວ່້າພວກເຮ າ
ນະມດັສະການຜູໃ້ດ ເພາະຄວາມລອດ
ນັນ້ເນື່ ອງມາຈາກພວກຢິວ. 
23 ແຕ່ເວລານັນ້ໃກເ້ຂ າ້ມາແລວ້ ແລະ
ບັດນີກ້ ເຖິງແລວ້ ເມື່ ອບັນດາຜູທ້ີ່ ນະ 
ມດັສະການຢ່າງແທຈ້ງິຈະນະມດັສະ 
ການພຣະບດິາໃນຈດິວນິຍານ ແລະໃນ
ຄວາມຈງິ ເພາະວ່າພຣະບດິາຊ ງສະແຫວງ 
ຫາຄ ນເຊັ່ ນນັນ້ທີ່ ຈະນະມັດສະການ 
ພຣະອ ງ. 
24 ພຣະເຈ າ້ຊ ງເປັນພຣະວນິຍານ ແລະ 
ຄ ນທງັຫລາຍທີ່ ນະມດັສະການພຣະອ ງ
ຕອ້ງນະມດັສະການພຣະອ ງໃນຈດິວນິ
ຍານ ແລະໃນຄວາມຈງິ”. 
25 ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ທູນພຣະອ ງວ່າ: “ຂາ້ 
ນອ້ຍຮູວ່້າພຣະເມຊີອາທີ່ ຖືກເອີນ້ວ່າ 
ພຣະຄຣດິຈະສະເດດັມາ, ເມື່ ອພຣະອ ງ
ສະເດັດມາແລວ້ພຣະອ ງຈະຊ ງບອກ
ພວກເຮ າເຖງິສິ່ ງສາລະພດັ”. 
26 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ເຮ າທີ່
ເວ າ້ກບັເຈ າ້ຄ ືທ່ານຜູນ້ ັນ້”. 
27 ແລະໃນຂະນະນັນ້ພວກສາວ ກຂອງ 
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ພຣະອ ງກ ມາເຖງິ ແລະປະຫລາດໃຈທີ່  
ພຣະອ ງຊ ງສ ນທະນາກບັຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ 
ແຕ່ບ ່ ມີໃຜເວ ້າ ວ່າ : “ພຣະອ ງຊ ງສະ 
ແຫວງຫາອັນໃດ?” ຫລື “ເປັນຫຍັງ     
ພຣະອ ງຈ ່ ງຊ ງສ ນທະນາກບັນາງ?” 
28 ແລວ້ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ກ ປະໝ ນ້ າ້ຂອງ
ນາງໄວ ້ແລະໄປຕາມທາງຂອງນາງເຂ າ້

 
29 “ຈ ່ ງມາເບິ່ ງທ່ານຜູໜ້ ່ ງທີ່ ໄດບ້ອກ
ຂອ້ຍເຖິງສິ່ ງສາລະພັດທີ່ ຂອ້ຍໄດເ້ຄີຍ
ເຮດັ ທ່ານຜູນ້ີບ້ ່ ແມ່ນພຣະຄຣດິບ ?” 
30 ແລວ້ຄ ນທງັຫລາຍຈ ່ ງອອກໄປຈາກ
ເມອືງ ແລະມາຫາພຣະອ ງ. 
31 ໃນຂະນະດຽວກນັພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງທູນເຊນີພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອາ 
ຈານເອຍີ ເຊນີຮບັປະທານເຖດີ”. 
32 ແຕ່ພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ເຮ າມີອາຫານຮັບປະທານທີ່ ທ່ານທັງ 
ຫລາຍບ ່ ຮູຈ້ກັ”. 
33 ເຫດສະນັນ້ ພວກສາວ ກຈ ່ ງຖາມ
ກນັ ແລະກນັວ່າ: “ມຜູີໃ້ດເອ າອນັໃດມາ
ໃຫພ້ຣະອ ງໃຫຮ້ບັປະທານແລວ້ບ ?” 
34 ພຣະເຢຊູກ່າວກັບພວກເຂ າວ່າ: 
“ອາຫານຂອງເຮ າຄກືານກະທ າຕາມນ າ້ 
ພຣະໄທຂອງພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ 
ແລະເພື່ ອເຮັດໃຫວ້ຽກຂອງພຣະອ ງ
ສ າເລດັ. 
35 ທ່ານທງັຫລາຍເວ າ້ວ່າ ຍງັມອີີກສີ່
ເດອືນ ແລະຈ ່ ງຈະເຖງິລະດູກ່ຽວເຂ າ້ບ ່

ແມ່ນບ ? ເບິ່ ງແມ ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັ 
ຫລາຍວ່າ ຈ ່ ງເງຍີໜາ້ຂອງພວກທ່ານຂ ນ້ 
ແລະເບິ່ ງທ ່ ງນາທັງຫລາຍເຖີດ ເພາະ
ພວກມນັກ ຂາວ ພອ້ມສ າລບັການເກບັ
ກ່ຽວ. 
36 ແລະຄ ນທີ່ ກ່ຽວໄດຮ້ັບຄ່າຈາ້ງທງັ 
ຫລາຍ ແລະສະສ ມພດືຜ ນຕ່າງໆໄວສ້ າ 
ລບັຊວີດິນຣິນັດອນ ເພື່ ອທງັຄ ນທີ່ ຫວ່ານ 
ແລະຄ ນທີ່ ກ່ຽວຈະຊື່ ນຊ ມຍນິດີດວ້ຍ
ກນັ. 
37 ແລະໃນສິ່ ງນີ ້ຖ ້ອຍຄ ານັນ້ ເ ປັນ 
ຄວາມຈງິຄື ‘ຄ ນໜ ່ ງຫວ່ານ ແລະອີກ
ຄ ນໜ ່ ງກ່ຽວ’. 
38 ເຮ າສ ່ ງທ່ານທງັຫລາຍໄປກ່ຽວສິ່ ງທີ່
ພວກທ່ານບ ່ ໄດລ້ ງແຮງເຮດັ ຄ ນອື່ ນໆ
ໄດລ້ ງແຮງເຮດັ ແລະພວກທ່ານໄດເ້ຂ າ້
ສ່ວນໃນບນັດາການລ ງແຮງຂອງພວກ
ເຂ າ”. 
39 ແລະຫລາຍຄ ນໃນພວກຊາວສະມາ 
ເຣຍຂອງເມອືງນັນ້ໄດເ້ຊື່ ອໃນພຣະອ ງ 
ຍອ້ນຄ າເວ າ້ຂອງຜູຍ້ ິງຄ ນນັນ້ທີ່ ເປັນ
ພະຍານວ່າ: “ທ່ານໄດບ້ອກຂອ້ຍເຖງິສິ່ ງ
ສາລະພດັທີ່ ຂອ້ຍໄດເ້ຄຍີເຮດັ”. 
            ຊາວສະມາເຣຍ 

ໄດຮ້ບັຄວາມລອດເພີ່ ມຂ ນ້ອກີ 
40 ດັ່ ງນັນ້ ເມື່ ອຊາວສະມາເຣຍມາເຖງິ 
ພຣະອ ງແລວ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງທູນເຊີນ 
ພຣະອ ງໃຫຢູ່້ກບັພວກເຂ າ ແລະພຣະ
ອ ງຊ ງຢູ່ບ່ອນນັນ້ເປັນເວລາສອງວນັ. 
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41 ແລະອກີຫລາຍຄ ນໄດເ້ຊື່ ອເພາະຄ າ
ກ່າວຂອງພຣະອ ງເອງ. 
42 ແລວ້ເວ າ້ກບັຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ວ່າ: “ບດັນີ ້
ພວກເຮ າເຊື່ ອບ ່ ແມ່ນຍອ້ນຄ າເວ າ້ຂອງ
ເຈ າ້ ເພາະພວກເຮ າໄດຍ້ນິພຣະອ ງເອງ
ແລວ້ ແລະຮູວ່້ານີແ້ຫລະຄ ືພຣະຄຣິດ
ຢ່າງແທຈ້ງິຄ ືພຣະຜູຊ່້ວຍໃຫລ້ອດຂອງ
ໂລກ”. 
43 ບັດນີ ້ຫລັງຈາກຜ່ານໄປສອງວັນ 
ພຣະອ ງກ ສະເດັດອອກຈາກບ່ອນນັນ້ 
ແລະເຂ າ້ໄປໃນແຂວງຄາລເີລ. 
44 ເພາະພຣະເຢຊູເອງຊ ງເປັນພະຍານ
ວ່າ: “ຜູທ້ ານາຍບ ່ ໄດຮ້ັບກຽດໃນບາ້ນ
ເມອືງຂອງຕ ນເອງ”. 
45 ສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະອ ງສະເດດັເຂ າ້ມາ
ໃນແຂວງຄາລເີລ ຊາວຄາລເີລເຫລ ່ ານັນ້
ໄດຕ້ອ້ນຮັບພຣະອ ງ ໂດຍໄດເ້ຫນັສິ່ ງ
ສາລະພັດທີ່ ພຣະອ ງໄດ ້ຊ ງກະທ າທີ່
ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃນເທດສະການ
ລຽ້ງນັນ້ ເພາະພວກເຂ າໄດໄ້ປທີ່ ເທດ 
ສະການລຽ້ງນັນ້ດວ້ຍເຊັ່ ນກນັ. 

ຊ ງຮກັສາລູກຊາຍຂອງຂຸນນາງ 
46 ດັ່ ງນັນ້ ພຣະເຢຊູຈ ່ ງສະເດດັເຂ າ້ມາ
ທີ່ ບາ້ນການາຂອງແຂວງຄາລີເລອີກ 
ບ່ອນທີ່ ພຣະອ ງໄດຊ້ ງກະທ າໃຫນ້ ້າ
ກາຍເປັນນ າ້ອະງຸ່ນ ແລະບ່ອນນັນ້ມຂຸີນ
ນາງຄ ນໜ ່ ງ ຜູ ້ທີ່ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ  
ປ່ວຍໜກັທີ່ ເມອືງກາເປນາອູມ. 
47 ເມື່ ອທ່ານໄດຍ້ນິວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ ້

ສະເດດັອອກມາຈາກແຂວງຢູດາຍເຂ າ້
ມາທີ່ ແຂວງຄາລເີລແລວ້ ທ່ານຈ ່ ງໄປຫາ 
ພຣະອ ງ ແລະທູນອອ້ນວອນພຣະອ ງ
ໃຫພ້ຣະອ ງສະເດດັລ ງມາ ແລະຮກັສາ
ລູກຊາຍຂອງຕ ນໃຫຫ້າຍດີ ເພາະລູກ
ຊາຍນັນ້ໃກຈ້ະຕາຍແລວ້. 
48 ແລວ້ພຣະເຢຊູຊ ງກ່າວກບັທ່ານວ່າ: 
“ນອກຈາກພວກທ່ານຈະເຫນັໝາຍສ າ 
ຄນັຕ່າງໆ ແລະການມະຫດັສະຈນັຕ່າງ  ໆ
ພວກທ່ານກ ຈະບ ່ ເຊື່ ອ”. 
49 ຂຸນນາງຜູນ້ ັນ້ທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະ
ອ ງເຈ  າ້ ຂ ສະເດດັລ ງມາກ່ອນທີ່ ລູກຂອງ
ຂາ້ນອ້ຍຈະຕາຍ”. 
50 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັທ່ານວ່າ: “ຈ ່ ງໄປ
ຕາມທາງຂອງທ່ານເຖີດ ລູກຊາຍຂອງ
ທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່” ແລະທ່ານຜູນ້ ັນ້ກ 
ເຊື່ ອຖອ້ຍຄ າທີ່ ພຣະເຢຊູກ່າວກບັທ່ານ 
ແລະທ່ານຈ ່ ງໄປຕາມທາງຂອງທ່ານ. 
51 ແລະໃນຂະນະທີ່ ທ່ານກ າລງັລ ງໄປ
ນັນ້ ພວກຜູຮ້ບັໃຊຂ້ອງທ່ານໄດມ້າພ ບ
ທ່ານ ແລະບອກທ່ານວ່າ: “ລູກຊາຍຂອງ
ທ່ານຍງັມຊີວີດິຢູ່”. 
52 ແລວ້ທ່ານຈ ່ ງຖາມພວກຜູຮ້ັບໃຊ ້
ເຖິງເວລາເມື່ ອລູກເລີ່ ມດີຂ ນ້ນັນ້ ແລະ
ພວກເຂ າບອກກບັທ່ານວ່າ: “ໄຂອ້ອກ
ຈາກລາວມືວ້ານນີ ້ເວລາບ່າຍໂມງ”. 
53 ແລວ້ພ ່ ຈ  ່ ງຮູວ່້າເປັນຊ ່ ວໂມງດຽວ
ກນັນັນ້ທີ່ ພຣະເຢຊູໄດກ່້າວກບັຕ ນວ່າ: 
“ລູກຊາຍຂອງທ່ານຍງັມຊີວີດິຢູ່” ແລະ
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ທ່ານເອງກ ເຊື່ ອກັບຄອບຄ ວທັງໝ ດ
ຂອງທ່ານ. 
54 ນີເ້ປັນການອັດສະຈນັເທື່ ອທສີອງ
ທີ່ ພຣະເຢຊູຊ ງກະທ າ ເມື່ ອພຣະອ ງສະ 
ເດດັອອກມາຈາກແຂວງຢູດາຍເຂ າ້ມາທີ່
ແຂວງຄາລເີລ. 

ຊ ງຮກັສາຄ ນເຈບັ 
ທີ່ ສະເບດັຊະທາ 

5 ຫລງັຈາກນັນ້ ມເີທດສະການລຽ້ງຂອງພວກຢິວ ແລະພຣະເຢຊູໄດ ້
ສະເດດັຂ ນ້ໄປທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ. 
2 ບດັນີ ້ທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັຢູ່ຂາ້ງປະ  
ຕູແກະມສີະຢູ່ສະໜ ່ ງ ຊ ່ ງຖກືເອີນ້ໃນພາ 
ສາເຮບັເຣີວ່າ ເບັດຊະທາໂດຍມສີາລາ
ຫາ້ຫລງັ. 
3 ໃນສາລາເຫລ ່ ານັນ້ມີຄ ນເຈບັເປັນ
ຈ ານວນຫລາຍນອນຢູ່ຄ ືຄ ນຕາບອດ, 
ຄ ນເປຍ້ລ່ອຍ, ຄ ນຈ່ອຍແຫງ້ກ າລງັລ ຖາ້
ການເຟືອນຂອງນ າ້. 
4 ເພາະວ່າມທີູດສະຫວນັອ ງໜ ່ ງລ ງມາ
ໃນສະນັນ້ເປັນຄັງ້ຄາວ ແລະກວນນ າ້ 
ແລວ້ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ກາ້ວລ ງໄປໃນນ າ້ນັນ້
ກ່ອນ ຫລງັຈາກການເຟືອນຂອງນ າ້ ກ 
ຈະຫາຍເປັນປ ກກະຕຈິາກພະຍາດໃດ 
ກ ຕາມທີ່ ເຂ າເປັນຢູ່ນັນ້. 
5 ແລະມຊີາຍຄ ນໜ ່ ງຢູ່ບ່ອນນັນ້ທີ່ ປ່ວຍ
ມາເປັນເວລາສາມສບິແປດປີແລວ້. 
6 ເມື່ ອພຣະເຢຊູທອດພຣະເນດເຫນັ
ຄ ນນັນ້ນອນຢູ່ ແລະຊ ງຊາບວ່າ ຕອນນີ ້

ລາວເປັນແບບນັນ້ດ ນແລວ້, ພຣະອ ງຈ ່ ງ
ກ່າວກບັລາວວ່າ: “ເຈ  າ້ປາຖະໜາຈະ      
ຫາຍເປັນປ ກກະຕບິ ?” 
7 ຄ ນປ່ວຍນັນ້ທູນຕອບພຣະອ ງວ່າ: 
“ທ່ານເອຍີ ເມື່ ອນ າ້ເຟືອນນັນ້ ຂາ້ພະເຈ າ້     
ບ ່ ມຜູີໃ້ດທີ່ ຈະເອ າຕ ວຂາ້ພະເຈ າ້ລ ງໄປ
ໃນສະ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ ຂາ້ພະເຈ າ້ກ າລງັ
ໄປ ຄ ນອື່ ນກ ລ ງໄປກ່ອນຂາ້ພະເຈ າ້ແລວ້”. 
8 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງລຸກຂ ນ້ 
ຍ ກບ່ອນນອນຂອງເຈ າ້ ແລະຍ່າງໄປເຖດີ”. 
9 ແລະໃນທນັໃດນັນ້ ຄ ນນັນ້ກ ຫາຍ
ເປັນປ ກກະຕ ິແລວ້ຍ ກບ່ອນນອນຂອງ
ຕ ນຍ່າງໄປ ແລະໃນວນັດຽວກນັນັນ້ເປັນ
ວນັສະບາໂຕ. 
10 ສະນັນ້ ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ກບັຊາຍທີ່
ຫາຍໂຣກນັນ້ວ່າ: “ວນັນີເ້ປັນວນັສະບາ
ໂຕ ທີ່ ເຈ  າ້ຍ ກບ່ອນນອນຂອງເຈ າ້ໄປ
ເປັນການຜດິພຣະລາຊະບນັຍັດັ”. 
11 ຄ ນນັນ້ຈ  ່ ງຕອບພວກເຂ າເຫລ ່ ານັນ້
ວ່າ: “ທ່ານທີ່ ຮກັສາຂາ້ພະເຈ າ້ໃຫເ້ປັນ
ປ ກກະຕ ິທ່ານຜູດ້ຽວກນັນັນ້ແຫລະໄດ ້
ກ່າວກັບຂາ້ພະເຈ າ້ ວ່າ ‘ຈ ່ ງຍ ກບ່ອນ
ນອນຂອງເຈ າ້ ແລະຍ່າງໄປເຖດີ’”. 
12 ແລວ້ພວກເຂ າກ ຖາມຄ ນນັນ້ວ່າ: 
“ແມ່ນຜູໃ້ດທີ່ ໄດກ່້າວກບັເຈ າ້ວ່າ ‘ຈ ່ ງຍ ກ
ບ່ອນນອນຂອງເຈ າ້ ແລະຍ່າງໄປເຖດີ’?” 
13 ແລະຄ  ນທີ່ ໄດຮ້ັບການຮັກສາໃຫ ້
ຫາຍນັນ້ບ ່ ຮູວ່້າເປັນຜູໃ້ດ ເພາະພຣະເຢ
ຊູເອງໄດສ້ະເດັດຫລ ບໄປແລວ້ ມຄີ ນ
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ເປັນຈ ານວນຫລາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແຫ່ງ
ນັນ້. 
14 ພາຍຫລັງພຣະເຢຊູຊ ງພ ບຄ ນນັນ້
ໃນພຣະວຫິານ ແລະໄດກ່້າວກບັລາວວ່າ: 
“ເບິ່ ງແມ ້ເຈ  າ້ຫາຍເປັນປ ກກະຕແິລວ້ຢ່າ
ເຮດັບາບອກີ ຢາ້ນວ່າເຫດຮາ້ຍກວ່ານັນ້
ຈະມາຫາເຈ າ້”. 
15 ຊາຍຄ ນນັນ້ກ ໄດອ້ອກໄປ ແລະບອກ
ພວກຢິວວ່າ ເປັນພຣະເຢຊູທີ່ ໄດຮ້ກັສາ
ລາວໃຫຫ້າຍເປັນປ ກກະຕ.ິ 
16 ແລະເພາະສະນັນ້ ພວກຢິວຈ ່ ງຂ ່ ມ 
ເຫງພຣະເຢຊູ ແລະຊອກໂອກາດທີ່ ຈະ
ຂາ້ພຣະອ ງ ເພາະພຣະອ ງໄດຊ້ ງກະທ າ
ສິ່ ງເຫລ ່ ານີໃ້ນວນັສະບາໂຕ. 
17 ແຕ່ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ພຣະບດິາຂອງເຮ າກ ຍງັຊ ງກະທ າກດິ 

 
18 ເຫດສະນັນ້ ພວກຢິວຈ ່ ງຊອກໂອກາດ   
ທີ່ ຈະຂາ້ພຣະອ ງ ເພາະພຣະອ ງບ ່ ພຽງ
ແຕ່ລ່ວງກ ດຂອງວັນສະບາໂຕເທ ່ ານັນ້ 
ແຕ່ຍງັໄດກ່້າວວ່າພຣະເຈ າ້ຊ ງເປັນພຣະບ ິ
ດາຂອງພຣະອ ງດວ້ຍ ອນັເປັນການກະ 
ທ າພຣະອ ງເອງໃຫສ້ະເໝກີບັພຣະເຈ າ້. 
19 ແລວ້ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວ
ກບັພວກເຂ າວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວ
ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ ພຣະບຸດຈະກະ 
ທ າສິ່ ງໃດຕາມໃຈເອງບ ່ ໄດນ້ອກຈາກສິ່ ງ
ທີ່ ພຣະບຸດຊ ງເຫັນພຣະບິດາກະທ າ 
ເພາະສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ພຣະບດິາຊ ງກະທ າ 

ສິ່ ງເຫລ ່ ານີພ້ຣະບຸດກ ຊ ງກະທ າດວ້ຍ    
ເໝອືນກນັ. 
20 ເພາະວ່າພຣະບດິາຊ ງຮກັພຣະບຸດ 
ແລະຊ ງສ າແດງໃຫພ້ຣະບຸດເຫັນສິ່ ງ
ສາລະພດັທີ່ ພຣະອ ງເອງຊ ງກະທ າ ແລະ 
ພຣະອ ງຈະຊ ງສ າແດງໃຫພ້ຣະບຸດເຫນັ
ບນັດາກດິຈະການທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ກວ່ານັນ້ອກີ 
ເພື່ ອທ່ານທງັຫລາຍຈະປະຫລາດໃຈ. 
21 ເພາະພຣະບດິາຊ ງເຮດັໃຫຄ້  ນທີ່ ຕາຍ
ແລວ້ເປັນຂ ນ້ມາ ແລະຊ ງກະທ າໃຫ ້
ພວກເຂ າມຊີວີດິສນັໃດ ພຣະບຸດກ ເຮດັ
ໃຫຜູ້ທ້ີ່ ພຣະອ ງຊ ງປາຖະໜາມີຊີວິດ
ສນັນັນ້. 
22 ເພາະວ່າພຣະບດິາບ ່ ຊ ງພພິາກສາຜູ ້
ໃດ ແຕ່ຊ ງມອບການພພິາກສາທງັໝ ດ
ໄວກ້ບັພຣະບຸດແລວ້. 
23 ເພື່ ອຄ ນທງັຫລາຍຈະຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະບຸດເໝືອນກັບທີ່ ພວກເຂ າ
ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບິດາ, ຜູໃ້ດທີ່ ບ ່
ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບຸດ ກ ບ ່ ຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະບດິາຜູທ້ີ່ ສ ່ ງພຣະບຸດມາແລວ້. 
24 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຜູໃ້ດທີ່ ຟັງຄ າຂອງເຮ າ ແລະ
ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມານັນ້ ກ ມີ
ຊວີດິນຣິັນດອນ ແລະຈະບ ່ ເຂ າ້ສູ່ການ
ລ ງໂທດ ແຕ່ໄດຜ່້ານພ ນ້ຈາກຄວາມຕາຍ
ໄປສູ່ຊວີດິແລວ້. 
25 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ເວລານັນ້ໃກຈ້ະເຖິງແລວ້ 
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ແລະບັດນີກ້ ເຖິງແລວ້ ເມື່ ອຜູທ້ີ່ ຕາຍ
ແລວ້ຈະໄດຍ້ນິພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈ າ້ ແລະຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່
ໄດຍ້ນິຈະມຊີວີດິ. 
26 ເພາະວ່າພຣະບິດາຊ ງມີຊີວິດໃນ 
ພຣະອ ງເອງສັນໃດ ພຣະອ ງກ ໄດປ້ະ 
ທານໃຫພ້ຣະບຸດມຊີວີດິໃນພຣະອ ງເອງ
ສນັນັນ້. 
27 ແລະໄດປ້ະທານສດິທອິ ານາດແກ່ 
ພຣະບຸດທີ່ ຈະກະທ າການພິພາກສາ
ດວ້ຍ ເພາະພຣະອ ງຊ ງເປັນບຸດມະນຸດ. 

ການຟືນ້ຂ ນ້ມາສອງແບບ 
28 ຢ່າປະຫລາດໃຈໃນສິ່ ງນີເ້ລີຍເພາະ 
ເວລານັນ້ໃກຈ້ະເຖິງແລວ້ ຊ ່ ງໃນເວລາ
ນັນ້ບນັດາຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນອຸໂມງຝັງສ ບຕ່າງໆ
ຈະໄດຍ້ນິພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະອ ງ. 
29 ແລະຈະໄດອ້ອກມາ ຄ ນທງັຫລາຍ  
ທີ່ ໄດກ້ະທ າດຈີະອອກມາສູ່ການເປັນຂ ນ້
ມາແຫ່ງຊວີດິ ແລະຄ ນທງັຫລາຍທີ່ ໄດ ້
ກະທ າຊ ່ ວຮາ້ຍຈະອອກມາສູ່ການເປັນ
ຂ ນ້ມາແຫ່ງການສາບແຊ່ງ. 

ບນັດາຄ າພະຍານວ່າພຣະເຢຊູ 
ຊ ງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ າ້ 

30 ເຮ າຈະເຮດັສິ່ ງໃດຕາມໃຈຂອງຕ ນ
ເອງບ ່ ໄດ ້ເຮ າໄດຍ້ນິຢ່າງໃດເຮ າກ ພພິາກ 
ສາຢ່າງນັນ້ ແລະການພພິາກສາຂອງເຮ າ
ກ ຍຸດຕທິ າ ເພາະເຮ າບ ່ ຫາໂອກາດທີ່ ຈະ
ເຮດັຕາມຄວາມປະສ ງຂອງເຮ າເອງ ແຕ່
ຕາມພຣະປະສ ງຂອງພຣະບດິາຜູທ້ີ່ ໄດ ້

ສ ່ ງເຮ າມາ. 
31 ຖາ້ເຮ າເປັນພະຍານເຖງິຕ ວເຮ າເອງ 
ຄ າພະຍານຂອງເຮ າກ ບ ່ ແມ່ນຄວາມຈງິ. 
32 ມອີກີຜູໜ້ ່ ງທີ່ ເປັນພະຍານເຖງິເຮ າ 
ແລະເຮ າຮູວ່້າຄ າພະຍານຊ ່ ງພຣະອ ງຊ ງ
ເປັນພະຍານເຖງິເຮ ານັນ້ເປັນຄວາມຈງິ. 
33 ທ່ານທງັຫລາຍໄດສ້ ່ ງຄ ນໄປຫາໂຢ
ຮັນ ແລະລາວກ ໄດເ້ປັນພະຍານເຖິງ
ຄວາມຈງິ. 
34 ສ່ວນເຮ າບ ່ ຮັບຄ າພະຍານຈາກ
ມະນຸດ ແຕ່ເຮ າກ່າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີກ້ ເພື່ ອ
ທ່ານທງັຫລາຍຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດ. 
35 ໂຢຮນັເຄຍີເປັນໂຄມທີ່ ໄຕຢູ່້ ແລະທີ່
ສ່ອງແສງ ແລະທ່ານທງັຫລາຍກ ເຕມັໃຈ
ຊ ່ ວຂະນະໜ ່ ງທີ່ ຈະຊື່ ນຊ ມຍິນດີໃນ
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂຢຮນັນັນ້. 
36 ແຕ່ເຮ າມຄີ າພະຍານທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ກວ່າ
ຄ າພະຍານຂອງໂຢຮນັ ເພາະວ່າການງານ
ຕ່າງໆຊ ່ ງພຣະບດິາຊ ງມອບແກ່ເຮ າເພື່ ອ
ທີ່ ຈະເຮດັໃຫສ້ າເລດັ ການງານເຫລ ່ ານັນ້
ເອງທີ່ ເຮ າກ າລັງເຮັດຢູ່ກ ເປັນພະຍານ
ເຖງິເຮ າວ່າ ພຣະບດິາໄດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
37 ແລະພຣະບດິາເອງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ
ນັນ້ຊ ງເປັນພະຍານເຖງິເຮ າແລວ້, ທ່ານ
ທງັຫລາຍບ ່ ໄດຍ້ນິພຣະສຸລະສຽງຂອງ 
ພຣະອ ງ ຫລເືຫນັຮູບຮ່າງຂອງພຣະອ ງ
ໃນເວລາໃດເລຍີ. 
38 ແລະທ່ານທັງຫລາຍບ ່ ມີພຣະດ າ 
ລັດຂອງພຣະອ ງດ າລ ງຢູ່ໃນຕ ວທ່ານ 
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ເພາະວ່າຜູທ້ີ່ ພຣະບດິາສ ່ ງມາແລວ້ນັນ້ 
ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ເຊື່ ອພຣະອ ງຜູນ້ ັນ້. 
39 ຈ ່ ງຄ ນ້ເບິ່ ງໃນພຣະຄ າພ ີເພາະທ່ານ
ທງັຫລາຍຄດິວ່າໃນພຣະຄ າພນີ ັນ້ພວກ
ທ່ານມຊີວີດິນຣິນັດອນ ແລະພຣະຄ າພີ
ນັນ້ເປັນຂ ຄ້ວາມຊ ່ ງເປັນພະຍານເຖງິເຮ າ. 
40 ແລະທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ຍອມມາຫາ
ເຮ າເພື່ ອທີ່ ພວກທ່ານຈະໄດມ້ຊີວີດິ. 
41 ເຮ າບ ່ ຮບັກຽດຈາກມະນຸດຄ ນໃດ. 
42 ແຕ່ເຮ າຮູຈ້ກັທ່ານທງັຫລາຍວ່າທ່ານ
ທງັຫລາຍບ ່ ມຄີວາມຮກັຂອງພຣະເຈ າ້ຢູ່
ໃນຕ ວພວກທ່ານ. 
43 ເຮ າໄດມ້າໃນພຣະນາມພຣະບດິາ
ຂອງເຮ າ ແລະທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ໄດຮ້ບັ
ເຮ າ, ຖາ້ຜູອ້ື່ ນຈະມາໃນນາມຂອງເຂ າ
ເອງ ທ່ານທງັຫລາຍກ ຈະຮບັຜູນ້ ັນ້. 
44 ທ່ານທງັຫລາຍຈະເຊື່ ອໄດຢ່້າງໃດ 
ຊ ່ ງໄດຮ້ບັຍ ດສກັຈາກກນັເອງ ແລະບ ່ ສະ 
ແຫວງຫາຍ ດສກັທີ່ ມາຈາກພຣະເຈ າ້ເທ ່ າ
ນັນ້? 
45 ຢ່າຄດິວ່າເຮ າຈະຟ້ອງພວກທ່ານຕ ່  
ພຣະບດິາ ມຜູີໜ້ ່ ງຟອ້ງພວກທ່ານແລວ້     
ຄໂືມເຊ ຜູຊ້ ່ ງທ່ານທງັຫລາຍວາງໃຈຢູ່. 
46 ເພາະຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍໄດເ້ຊື່ ອໂມ
ເຊ ພວກທ່ານກ ຄ ງຈະເຊື່ ອເຮ າໄປແລວ້ 
ເພາະໂມເຊໄດຂ້ຽນກ່າວເຖງິເຮ າ. 
47 ແຕ່ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ເຊື່ ອຄ າຂຽນ
ຕ່າງໆຂອງໂມເຊ ພວກທ່ານຈະເຊື່ ອບນັ 
ດາຖອ້ຍຄ າຂອງເຮ າໄດຢ່້າງໃດ?” 

ຊ ງລຽ້ງຄ ນຫາ້ພນັຄ ນ  
(ມທ 14:13-21)  

(ມຣກ 6:32-44; ລກ 9:10-17) 

6 ຫລງັຈາກສິ
່ ງເຫລ ່ ານີພ້ຣະເຢຊູກ 

ສະເດດັຂາ້ມທະເລຄາລເີລໄປ ຊ ່ ງ
ກ ຄ ືທະເລຕເີບເຣຍ. 
2 ແລະຄ ນເປັນຈ ານວນຫລາຍໄດຕ້າມ 
ພຣະອ ງໄປ ເພາະພວກເຂ າໄດເ້ຫນັການ
ອດັສະຈນັຕ່າງໆຂອງພຣະອ ງຊ ່ ງພຣະ
ອ ງໄດຊ້ ງກະທ າຕ ່ ບນັດາຄ ນທີ່ ເປັນໂຣກ
ໄພໄຂເ້ຈບັ. 
3 ແລະພຣະເຢຊູສະເດັດຂ ນ້ໄປເທິງ 
ພູເຂ າ ແລະພຣະອ ງຊ ງນັ່ ງລ ງບ່ອນນັນ້
ກບັພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ. 
4 ແລະເທດສະການປັດສະຄາ, ເທດສະ 
ການລຽ້ງຂອງພວກຢິວໃກຈ້ະເຖງິແລວ້. 
5 ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງເງຍີໜາ້ຂອງພຣະ
ອ ງຂ ນ້ ແລະທອດພຣະເນດເຫັນຄ ນ
ເປັນຈ ານວນຫລາຍມາຫາພຣະອ ງ, ພຣະ    
ອ ງຈ  ່ ງກ່າວກບັຟີລບິວ່າ: “ພວກເຮ າຈະຊື ້
ອາຫານຢູ່ໃສເພື່ ອຄ ນເຫລ ່ ານີຈ້ະໄດກ້ນິ?” 
6 ແລະພຣະອ ງກ່າວເຊັ່ ນນີເ້ພື່ ອຈະລອງ
ໃຈຟີລບິ ເພາະພຣະອ ງເອງຊ ງຊາບແລວ້
ວ່າ ພຣະອ ງຈະຊ ງກະທ າປະການໃດ. 
7 ຟີລິບທູນຕອບພຣະອ ງວ່າ: “ເຂ າ້ຈີ່
ມູນຄ່າສອງຮອ້ຍຫລຽນເດນາຣິອນັກ ບ ່
ພຽງພ ສ າລັບພວກເຂ າ ເພື່ ອພວກເຂ າ
ທຸກຄ ນຈະໄດກ້ນິຄ ນລະເລັກຄ ນລະ
ໜອ້ຍ”. 
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8 ຄ ນໜ ່ ງໃນພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງຄື
ອນັເດອານອ້ງຊາຍຂອງຊໂີມນເປໂຕທນູ 
ພຣະອ ງວ່າ: 
9 “ມເີດກັນອ້ຍຜູຊ້າຍຄ ນໜ ່ ງຢູ່ບ່ອນນີ ້
ທີ່ ມເີຂ າ້ຈີ່ ບາເລຫາ້ກອ້ນກບັປານອ້ຍໆ
ສອງໂຕ ແຕ່ເທ ່ ານັນ້ຈະພ ອນັໃດໃນທ່າມ 
ກາງຄ ນຫລາຍເຊັ່ ນນີ?້” 
10 ແລະເຢຊູກ່າວວ່າ: “ຈ ່ ງໃຫຄ້ ນທງັ
ປວງນັ່ ງລ ງເຖດີ” ຕອນນີ ້ມຫີຍາ້ຫລາຍ
ໃນສະຖານທີ່ ນ ັນ້, ດັ່ ງນັນ້ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້
ຈ  ່ ງນັ່ ງລ ງ ຈ ານວນຄ ນໄດປ້ະມານຫາ້ພນັ
ຄ ນ. 
11 ແລະພຣະເຢຊູກ ຊ ງຈບັເຂ າ້ຈີ່ ເຫລ ່ າ 
ນັນ້ ແລະເມື່ ອພຣະອ ງຊ ງຂອບພຣະຄຸນ
ແລວ້, ພຣະອ ງກ ຊ ງຢາຍໃຫແ້ກ່ພວກ
ສາວ ກ ແລະພວກສາວ ກກ ໃຫຄ້  ນເຫລ ່ າ 
ນັນ້ທີ່ ນ ັ່ ງຢູ່ ແລະໃຫປ້າເຊັ່ ນກນັຫລາຍ
ຕາມທີ່ ພວກເຂ າປາຖະໜາ. 
12 ເມື່ ອພວກເຂ າກນິອີ່ ມແລວ້ ພຣະອ ງ
ຈ ່ ງກ່າວກບັພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງວ່າ: 
“ຈ ່ ງເກບັເສດອາຫານທີ່ ເຫລອືໄວເ້ພື່ ອບ ່
ໃຫມ້ສີິ່ ງໃດເສຍໄປ”. 
13 ເຫດສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງເກບັເສດ
ອາຫານເຫລ ່ ານັນ້ໃສ່ກະບຸງໄດສ້ບິສອງ
ກະບຸງເຕັມ ດວ້ຍເສດເຂ າ້ຈີ່ ບາເລຫາ້
ກອ້ນທີ່ ເຫລືອຢູ່ ແລະເກນີຈາກທີ່ ຄ ນ
ທງັຫລາຍໄດກ້ນິແລວ້ນັນ້. 
14 ແລະຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ ເມື່ ອພວກເຂ າໄດ ້
ເຫນັການອດັສະຈນັທີ່ ພຣະເຢຊູໄດຊ້ ງ

ກະທ າກ ເວ າ້ວ່າ: “ແທຈ້ງິທ່ານຜູນ້ີເ້ປັນຜູ ້
ທ ານາຍຜູນ້ ັນ້ທີ່ ຈະຊ ງເຂ າ້ມາໃນໂລກ”. 

ພຣະເຢຊູຊ ງຍ່າງເທງິນ າ້ 
(ມທ 14:22-36; ມຣກ 6:45-56) 

15 ເຫດສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງຮບັຮູ ້
ວ່າພວກເຂ າຕັງ້ໃຈຈະມາ ແລະຈບັພຣະ
ອ ງໂດຍໃຊກ້ າລງັ ເພື່ ອທີ່ ຈະຕັງ້ພຣະອ ງ
ໃຫເ້ປັນກະສດັ, ພຣະອ ງກ ສະເດດັໄປທີ່
ພູເຂ າອກີແຕ່ລ າພງັ. 
16 ແລະເມື່ ອຕອນແລງມາເຖິງແລວ້ 
ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ ໄດລ້ ງໄປທີ່
ທະເລ. 
17 ແລະລ ງເຮືອລ າໜ ່ ງ ແລະຂາ້ມທະ 
ເລໄປທາງເມອືງກາເປນາອູມ ແລະຕອນ
ນີມ້ດືແລວ້ ແລະພຣະເຢຊູຍງັບ ່ ໄດສ້ະ 
ເດດັມາຫາພວກເຂ າ. 
18 ແລະທະເລກ ກ າເລບີຂ ນ້ຍອ້ນມລີ ມ
ແຮງທີ່ ພດັຜ່ານມາ. 
19 ດັ່ ງນັນ້ ເມື່ ອພວກເຂ າພາຍເຮອືໄປໄດ ້
ປະມານຫາ້ ຫລຫື ກກໂິລແມດັ, ພວກ
ເຂ າໄດເ້ຫນັພຣະເຢຊູຍ່າງມາເທງິທະເລ 
ແລະກ າລງັເຂ າ້ມາໃກເ້ຮອືລ ານັນ້ ແລະ
ພວກເຂ າກ ຕ ກໃຈຢາ້ນ. 
20 ແຕ່ພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ນີແ້ມ່ນເຮ າເອງ ຢ່າຢາ້ນເລຍີ”. 
21 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງຮັບພຣະອ ງເຂ າ້
ເຮືອດວ້ຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະໃນທນັ 
ໃດ ເຮອືນັນ້ກ ເຖງິຝ່ັງທີ່ ພວກເຂ າຈະໄປ
ນັນ້. 
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ການເທດສະໜາຂອງພຣະເຢຊູ 
ກ່ຽວກບັອາຫານແຫ່ງຊວີດິ 

22 ວັນຕ ່ ມາ ເມື່ ອປະຊາຊ ນທີ່ ຢູ່ຝາກ
ຂາ້ງນັນ້ຂອງທະເລເຫນັວ່າບ ່ ມເີຮອືລ າ
ອື່ ນບ່ອນນັນ້ ນອກຈາກລ າທີ່ ພວກສາ 
ວ ກຂອງພຣະອ ງລ ງໄປພຽງລ າດຽວ 
ແລະເຫນັວ່າພຣະເຢຊູບ ່ ໄດສ້ະເດດັລ ງ
ເຮອືລ ານັນ້ໄປກບັພວກສາວ ກຂອງພຣະ
ອ ງ ແຕ່ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງໄປຕາມ
ລ າພງັເທ ່ ານັນ້. 
23 (ຢ່າງໃດກ ດມີເີຮອືລ າອື່ ນຫລາຍລ າ
ມາຈາກຕເີບເຣຍ ໃກສ້ະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່
ພວກເຂ າໄດກ້ນິເຂ າ້ຈີ່  ຫລັງຈາກທີ່ ອ ງ 
ພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ໄດຊ້ ງຂອບພຣະຄຸນ
ແລວ້). 
24 ເຫດສະນັນ້ ເມື່ ອປະຊາຊ ນເຫນັວ່າ 
ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດຢູ່້ບ່ອນນັນ້ ແລະພວກສາ 
ວ ກຂອງພຣະອ ງກ ບ ່ ຢູ່ເຊັ່ ນກນັ ພວກ
ເຂ າຈ  ່ ງລ ງເຮອືໄປ ແລະມາທີ່ ເມອືງກາເປ
ນາອູມຕາມຫາພຣະເຢຊູ. 
25 ແລະເມື່ ອພວກເຂ າໄດພ້ ບພຣະອ ງຢູ່
ຝາກຂາ້ງນັນ້ຂອງທະເລແລວ້ ພວກເຂ າ
ກ ທນູພຣະອ ງວ່າ: “ຣບັບ ີທ່ານມາບ່ອນ
ນີແ້ຕ່ເມື່ ອໃດ?” 
26 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບພວກເຂ າ ແລະ
ກ່າວວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານຕາມຫາເຮ າບ ່
ແມ່ນເພາະພວກທ່ານໄດເ້ຫນັການອດັ 
ສະຈນັເຫລ ່ ານັນ້ ແຕ່ເພາະພວກທ່ານໄດ ້

ກນິເຂ າ້ຈີ່  ແລະອີ່ ມ. 
27 ຢ່າພະຍາຍາມຊອກຫາອາຫານທີ່
ຍ່ອມເສື່ ອມສູນໄປ ແຕ່ຈ ່ ງຫາອາຫານທີ່
ດ າລ ງຢູ່ເຖິງຊີວິດນຣິັນດອນຊ ່ ງບຸດມະ 
ນຸດຈະໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ ເພາະພຣະ 
ພຣະເຈ າ້ຄພືຣະບດິາໄດຊ້ ງປະທບັກາໄວ ້
ບຸດແລວ້”. 
28 ແລວ້ພວກເຂ າກ ທູນພຣະອ ງວ່າ: 
“ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຈະຕອ້ງເຮດັແນວໃດ
ເພື່ ອພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຈະເຮດັວຽກຕ່າງໆ
ຂອງພຣະເຈ າ້ໄດ?້” 
29 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັ
ພວກເຂ າວ່າ: “ນີແ້ຫລະຄືວຽກຂອງ 
ພຣະເຈ າ້ຄ ືທີ່ ພວກທ່ານເຊື່ ອໃນທ່ານຜູ ້
ທີ່ ພຣະອ ງໄດສ້ ່ ງມານັນ້”. 
30 ເຫດສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງທູນພຣະ
ອ ງວ່າ: “ແລວ້ທ່ານຈະສະແດງໝາຍສ າ 
ຄນັອນັໃດ ເພື່ ອພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຈະເຫນັ 
ແລະເຊື່ ອທ່ານ? ທ່ານຈະເຮດັການງານ
ອນັໃດແດ່? 
31 ບນັພະບຸລຸດຂອງພວກຂາ້ພະເຈ າ້ໄດ ້
ກນິມານາໃນຖິ່ ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານນັນ້ 
ຕາມທີ່ ມຄີ າຂຽນໄວແ້ລວ້ວ່າ ‘ພຣະອ ງ
ໄດປ້ະທານອາຫານຈາກຟາ້ສະຫວນັໃຫ ້
ພວກເຂ າກນິ’”. 
32 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັ 
ຫລາຍວ່າ ໂມເຊບ ່ ໄດໃ້ຫອ້າຫານຈາກ
ຟາ້ສະຫວນັນັນ້ແກ່ພວກທ່ານ ແຕ່ພຣະ
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ບດິາຂອງເຮ າປະທານອາຫານແທຊ້ ່ ງມາ
ຈາກຟາ້ສະຫວນັໃຫແ້ກ່ທ່ານທງັຫລາຍ. 
33 ເພາະວ່າອາຫານຂອງພຣະເຈ າ້ນັນ້ 
ຄທ່ືານທີ່ ລ ງມາຈາກສະຫວນັ ແລະປະ 
ທານຊວີດິໃຫແ້ກ່ໂລກ”. 
34 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງທູນພຣະອ ງວ່າ: 
“ພຣະອ ງເຈ  າ້ ໂຜດໃຫອ້າຫານນີແ້ກ່
ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຕະຫລອດໄປເຖດີ”. 
35 ແລະພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ເຮ າເປັນອາຫານແຫ່ງຊວີດິ ຜູທ້ີ່ ມາ
ຫາເຮ າຈະບ ່ ຫວິອີກ ແລະຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນ
ເຮ າຈະບ ່ ກະຫາຍອກີເລຍີ. 
36 ແຕ່ເຮ າໄດກ່້າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ
ແລວ້ວ່າ ພວກທ່ານໄດເ້ຫັນເຮ າແລວ້
ເຊັ່ ນກນັ ແລະບ ່ ເຊື່ ອ. 
37 ທຸກສິ່ ງທີ່ ພຣະບດິາປະທານແກ່ເຮ າ
ຈະມາສູ່ເຮ າ ແລະຜູທ້ີ່ ມາຫາເຮ າ ເຮ າກ 
ຈະບ ່ ໄລ່ອອກໄປເລຍີ. 
38 ເພາະວ່າເຮ າໄດລ້ ງມາຈາກສະຫວນັ
ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອກະທ າຕາມຄວາມປະສ ງ
ຂອງເຮ າເອງ ແຕ່ຕາມພຣະປະສ ງຂອງ 
ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
39 ແລະນີແ້ຫລະຄື ພຣະປະສ ງຂອງ 
ພຣະບດິາຜູຊ້ ່ ງໄດສ້ ່ ງເຮ າມານັນ້ຄຈືາກ
ທຸກສິ່ ງທີ່ ພຣະອ ງຊ ງມອບໄວແ້ກ່ເຮ າ
ແລວ້ນັນ້ ເຮ າຈະບ ່ ໃຫພ້ນິາດສູນຫາຍໄປ
ຈກັຢ່າງ ແຕ່ຈະຕັງ້ໝັນ້ຂ ນ້ມາອກີໃນວນັ
ສຸດທາ້ຍ. 
40 ແລະນີຄ້ພືຣະປະສ ງຂອງຜູທ້ີ່ ໄດສ້ ່ ງ

ເຮ າມານັນ້ ທີ່ ຈະໃຫທຸ້ກຄ  ນຊ ່ ງ ເຫັນ 
ພຣະບຸດ ແລະເຊື່ ອໃນພຣະບຸດນັນ້ຈະ
ມຊີວີດິນຣິນັດອນ ແລະເຮ າຈະໃຫຜູ້ນ້ ັນ້
ຟືນ້ຂ ນ້ມາໃນວນັສຸດທາ້ຍ”. 
41 ພວກຢິວຈ ່ ງຈ  ່ ມພ ມພ າກັນເລື່ ອງ  
ພຣະອ ງ ເພາະພຣະອ ງກ່າວວ່າ: “ເຮ າ
ເປັນອາຫານຊ ່ ງລ ງມາຈາກສະຫວນັ”. 
42 ແລະພວກເຂ າເວ າ້ວ່າ: “ຄ ນນີແ້ມ່ນ 
ເຢຊູລູກຊາຍຂອງໂຢເຊບັບ ່ ແມ່ນບ  ຜູທ້ີ່
ພ ່ ແມ່ຂອງລາວພວກເຮ າກ ຮູຈ້ກັ? ເຫດ
ໃດລາວຈ ່ ງເວ າ້ວ່າ ‘ເຮ າໄດລ້ ງມາຈາກ
ສະຫວນັ?’” 
43 ສະນັນ້ ພຣະເຢຊູຈ ່ ງຕອບ ແລະ
ກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຢ່າຈ ່ ມກນັໃນ
ທ່າມກາງພວກທ່ານເອງເລຍີ. 
44 ບ ່ ມີຜູ ້ໃດສາມາດມາເຖິງເຮ າໄດ ້
ນອກຈາກພຣະບິດາຜູສ້ ່ ງເຮ າມາແລວ້
ນັນ້ຈະຊ ງຊກັນ າເຂ າມາ ແລະເຮ າຈະໃຫ ້
ຜູນ້ ັນ້ຟືນ້ຂ ນ້ມາໃນວນັສຸດທາ້ຍ. 
45 ມີຄ າຂຽນໄວແ້ລວ້ໃນພວກຜູທ້ າ 
ນາຍວ່າ ‘ແລະພວກເຂ າທຸກຄ ນຈະຮຽນ
ຮູຈ້າກພຣະເຈ າ້’ ເຫດສະນັນ້ ທຸກຄ  ນທີ່
ໄດຍ້ນິ ແລະໄດຮ້ຽນຮູຈ້າກພຣະບດິາ
ແລວ້ກ ມາເຖງິເຮ າ. 
46 ບ ່ ມີຜູໃ້ດໄດເ້ຫັນພຣະບິດານອກ 
ຈາກທ່ານຜູຊ້ ່ ງມາຈາກພຣະເຈ າ້ ທ່ານ
ນັນ້ແຫລະໄດເ້ຫນັພຣະບດິາແລວ້. 
47 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນເຮ າກ ມຊີີວິດນ ິ
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ຣນັດອນ. 
48 ເຮ າເປັນອາຫານແຫ່ງຊວີດິນັນ້. 
49 ບນັພະບຸລຸດຂອງທ່ານທງັຫລາຍໄດ ້
ກນິມານາໃນຖິ່ ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ ແລະ 
ເສຍຊວີດິ. 
50 ນີແ້ຫລະຄອືາຫານຊ ່ ງລ ງມາຈາກສະ 
ຫວນັເພື່ ອຄ ນໃດຈະໄດກ້ນິອາຫານນັນ້ 
ແລະບ ່ ຕາຍ. 
51 ເຮ າເປັນອາຫານທີ່ ດ າລ ງຊວີດິຊ ່ ງໄດ ້
ລ ງມາຈາກສະຫວນັ ຖາ້ຜູໃ້ດກນິອາຫານ  
ນີຜູ້ນ້ ັນ້ຈະມຊີວີດິຢູ່ຕະຫລອດໄປ ແລະ
ອາຫານທີ່ ເຮ າຈະໃຫນ້ັນ້ຄ ືເນືອ້ໜງັຂອງ
ເຮ າຊ ່ ງເຮ າຈະໃຫເ້ພື່ ອເປັນຊີວິດຂອງ
ໂລກ”. 
52 ສະນັນ້ ພວກຢິວຈ ່ ງຖຽງກນັໃນທ່າມ 
ກາງພວກເຂ າເອງວ່າ: “ຜູນ້ ີຈ້ະເອ າເນືອ້
ໜງັຂອງຕ ນໃຫພ້ວກເຮ າກນິໄດຢ່້າງໃດ?” 
53 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ : “ແທຈ້ິງແລ ້ວເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍວ່າ ນອກຈາກພວກທ່ານກນິ
ເນືອ້ໜັງຂອງບຸດມະນຸດ ແລະດື່ ມໂລ 
ຫດິຂອງທ່ານ ທ່ານທງັຫລາຍກ ບ ່ ມີຊ ີ
ວດິໃນຕ ວພວກທ່ານເລຍີ. 
54 ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ກນິເນືອ້ໜງັຂອງເຮ າ 
ແລະດື່ ມໂລຫດິຂອງເຮ າກ ມຊີວີດິນຣິັນ
ດອນ ແລະເຮ າຈະໃຫຜູ້ນ້ ັນ້ຟື້ນຂ ນ້ມາ
ໃນວນັສຸດທາ້ຍ. 
55 ເພາະວ່າເນືອ້ໜງັຂອງເຮ າເປັນອາ 
ຫານແທ ້ແລະໂລຫດິຂອງເຮ າກ ເປັນ

ຂອງດື່ ມແທ.້ 
56 ຜູທ້ີ່ ກນິເນືອ້ໜງັຂອງເຮ າ ແລະດື່ ມ
ໂລຫດິຂອງເຮ າ ກ ດ າລ ງຢູ່ໃນເຮ າ ແລະ
ເຮ າຢູ່ໃນເຂ າ. 
57 ພຣະບດິາຜູຊ້ ງພຣະຊ ນຢູ່ໄດສ້ ່ ງເຮ າ
ມາ ແລະເຮ າດ າລ ງຊີວິດຢູ່ໂດຍທາງ 
ພຣະບດິານັນ້ສນັໃດ ຜູທ້ີ່ ກນິເຮ າ ຜູນ້ ັນ້
ກ ຈະມຊີວີດິໂດຍທາງເຮ າສນັນັນ້. 
58 ນີແ້ຫລະຄອືາຫານທີ່ ໄດລ້ ງມາຈາກ
ສະຫວັນ ບ ່ ເໝືອນກບັທີ່ ພວກບັນພະ 
ບຸລຸດຂອງທ່ານທງັຫລາຍໄດກ້ນິມານາ 
ແລະເສຍຊວີດິ ຜູທ້ີ່ ກນິອາຫານນີຈ້ະມີ
ຊວີດິຢູ່ຕະຫລອດໄປ”. 
59 ສິ່ ງເຫລ ່ ານີພ້ຣະອ ງໄດກ່້າວໃນທ າ
ມະສາລາ ໃນຂະນະທີ່ ພຣະອ ງຊ ງສັ່ ງ 
ສອນຢູ່ໃນເມອືງກາເປນາອູມ. 

ພວກສາວ ກບ ່ ເຂ າ້ໃຈ  
ຄ າສັ່ ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ  
(ມທ 8:19-22; 10:36) 

60 ສະນັນ້ ຫລາຍຄ ນໃນພວກສາວ ກ
ຂອງພຣະອ ງເມື່ ອພວກເຂ າໄດຍ້ນິສິ່ ງນີ ້
ຈ  ່ ງເວ າ້ວ່າ: “ນີເ້ປັນຖອ້ຍຄ າທີ່ ຍາກຫລາຍ 
ໃຜຈະສາມາດຟັງຄ ານີໄ້ດ?້” 
61 ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງຊາບພາຍໃນພຣະ
ອ ງເອງວ່າ ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງຈ ່ ມ
ເຖງິຖອ້ຍຄ ານີ,້ ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວກບັພວກ 
ເຂ າວ່າ: “ຖອ້ຍຄ ານີເ້ຮດັໃຫພ້ວກທ່ານ
ສະດຸດໃຈບ ? 
62 ແລະຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍຈະເຫນັບຸດ
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ມະນຸດສະເດດັຂ ນ້ໄປບ່ອນທີ່ ຊ ່ ງທ່ານຢູ່
ແຕ່ກ່ອນນັນ້ຈະເປັນແນວໃດ? 
63 ຈດິວນິຍານຄສືິ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫມ້ຊີວີດິ 
ສ່ວນເນືອ້ໜງັບ ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດອນັ
ໃດ, ບນັດາຖອ້ຍຄ າທີ່ ເຮ າກ່າວກບັທ່ານ
ທງັຫລາຍນັນ້ ຖອ້ຍຄ າເຫລ ່ ານັນ້ເປັນ
ຈດິວນິຍານ ແລະເປັນຊວີດິ. 
64 ແຕ່ມບີາງຄ  ນໃນພວກທ່ານທີ່ ບ ່ ເຊື່ ອ” 
ເພາະພຣະເຢຊູຊ ງຊາບແຕ່ຕອນຕ ນ້ວ່າມີ
ຜູໃ້ດແດ່ທີ່ ບ ່ ເຊື່ ອ ແລະຜູໃ້ດທີ່ ຈະທ ລະ
ຍ ດພຣະອ ງ. 
65 ແລະພຣະອ ງກ່າວວ່າ: “ເຫດສະນັນ້   
ເຮ າຈ  ່ ງໄດກ່້າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ ‘ບ ່
ມຜູີໃ້ດຈະສາມາດມາເຖິງເຮ າໄດນ້ອກ 
ຈາກພຣະບດິາຂອງເຮ າຈະຊ ງໂຜດປະ 
ທານສິ່ ງນັນ້ແກ່ຜູນ້ ັນ້’”. 
66 ຕັງ້ແຕ່ເວລານັນ້ມາ ຫລາຍຄ ນໃນ
ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງກ ກບັໄປ ແລະ
ບ ່ ຍ່າງໄປກບັພຣະອ ງອກີຕ ່ ໄປ. 

ຄ າກ່າວເຖງິຄວາມເຊື່ ອຂອງເປໂຕ 
67 ແລວ້ພຣະເຢຊູກ່າວກບັສບິສອງຄ ນ
ນັນ້ວ່າ: “ພວກທ່ານກ ຈະຈາກໄປເຊັ່ ນ
ກນັບ ?” 
68 ແລວ້ຊໂີມນເປໂຕທນູຕອບພຣະອ ງ
ວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ ພວກຂາ້ນອ້ຍຈະຈາກ
ໄປຫາຜູໃ້ດ? ພຣະອ ງມີບັນດາຖອ້ຍ       
ຄ າແຫ່ງຊວີດິນຣິນັດອນ. 
69 ແລະພວກຂາ້ນອ້ຍກ ເຊື່ ອ ແລະແນ່
ໃຈແລວ້ວ່າ ພຣະອ ງຊ ງເປັນພຣະຄຣິດ

ນັນ້, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ າ້ຜູຊ້  ງພຣະ
ຊ ນຢູ່”. 
70 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ເຮ າໄດເ້ລືອກພວກທ່ານສິບສອງຄ ນ
ແລວ້ບ ່ ແມ່ນບ  ແລະຄ ນໜ ່ ງໃນພວກ
ທ່ານເປັນມານຮາ້ຍ?” 
71 ພຣະອ ງກ່າວເຖິງຢູດາອິດສະກາຣີ
ອ ດລູກຊາຍຂອງຊໂີມນ ເພາະລາວເປັນ
ຜູທ້ີ່ ຈະທ ລະຍ ດພຣະອ ງ ໂດຍເປັນຄ ນ
ໜ ່ ງໃນສບິສອງຄ ນນັນ້. 

ເທດສະການລຽ້ງການປຸກຕູບ 
ທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ 

7 ຫລງັຈາກສິ
່ ງເຫລ ່ ານີ ້ພຣະເຢຊູກ 

ໄດສ້ະເດັດໄປໃນແຂວງຄາລີເລ 
ເພາະພຣະອ ງບ ່ ປະສ ງທີ່ ຈະສະເດດັໄປ
ໃນແຂວງຢູດາຍ ເພາະພວກຢິວຊອກຫາ  
ໂອກາດທີ່ ຈະຂາ້ພຣະອ ງ. 
2 ບດັນີ ້ເທດສະການລຽ້ງການປຸກຕູບ
ຂອງພວກຢິວໃກຈ້ະເຖງິແລວ້. 
3 ເພາະສະນັນ້ ພວກນອ້ງໆຂອງພຣະ
ອ ງຈ ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ຈ ່ ງອອກຈາກ
ບ່ອນນີ ້ແລະເຂ າ້ໄປແຂວງຢູດາຍເຖີດ    
ເພື່ ອພວກສາວ ກຂອງອາ້ຍຈະໄດເ້ຫນັ
ວຽກຕ່າງໆທີ່ ອາ້ຍເຮດັນັນ້ດວ້ຍ. 
4 ເພາະວ່າ ບ ່ ມີຜູໃ້ດເຮັດສິ່ ງໃດຢ່າງ  
ລບັໆ ແລະເຂ າເອງສະແຫວງທີ່ ຈະເປັນ        
ທີ່ ຮູຈ້ກັຢ່າງເປີດເຜີຍ ຖາ້ອາ້ຍເຮັດສິ່ ງ
ເຫລ ່ ານີກ້ ຈ  ່ ງສະແດງຕ ວອາ້ຍເອງໃຫ ້
ປາກ ດແກ່ໂລກເຖດີ”. 
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5 ເພາະພວກນອ້ງໆຂອງພຣະອ ງກ ບ ່ ໄດ ້
ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງເໝອືນກນັ. 
6 ແລວ້ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ເວລາຂອງເຮ າຍງັບ ່ ມາເຖິງ ແຕ່ເວລາ
ຂອງພວກເຈ າ້ມຢູ່ີພອ້ມສະເໝ.ີ 
7 ໂລກຈະກຽດຊງັພວກເຈ າ້ບ ່ ໄດ ້ແຕ່
ໂລກກຽດຊັງເຮ າ ເພາະເຮ າເປັນພະ   
ຍານເຖງິໂລກວ່າ ກດິຈະການຕ່າງຂອງ     
ໂລກນັນ້ຊ ່ ວຮາ້ຍ. 
8 ພວກເຈ າ້ຈ  ່ ງຂ ນ້ໄປໃນເທດສະການນີ ້
ເຖີດ ເຮ າຍງັບ ່ ຂ ນ້ໄປໃນເທດສະການນີ ້
ເພາະວ່າເວລາຂອງເຮ າຍງັບ ່ ເຖງິເຕມັທີ່ ”. 
9 ເມື່ ອພຣະອ ງໄດກ່້າວຄ າເຫລ ່ ານີແ້ກ່
ພວກເຂ າແລວ້ ພຣະອ ງກ ຍງັປະທບັຢູ່
ໃນແຂວງຄາລເີລ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງອອກຈາກ 
ແຂວງຄາລເີລແບບລບັໆ 

10 ແຕ່ເມື່ ອພວກນອ້ງໆຂອງພຣະອ ງ
ຂ ນ້ໄປແລວ້, ພຣະອ ງຈ ່ ງສະເດດັຂ ນ້ໄປ 
ທີ່ ເທດສະການລຽ້ງນັນ້ດວ້ຍ ບ ່ ແມ່ນ
ແບບເປີດເຜຍີ ແຕ່ເໝອືນກບັຂ ນ້ໄປຢ່າງ 
ລບັໆ. 
11 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງສະແຫວງຫາພຣະ
ອ ງໃນເທດສະການລຽ້ງນັນ້ ແລະເວ າ້ວ່າ: 
“ຜູນ້ ັນ້ຢູ່ໃສ?” 
12 ແລະມກີານຈ ່ ມພ ມພ າຫລາຍຢ່າງ     
ໃນທ່າມກາງປະຊາຊ ນເລື່ ອງພຣະອ ງ 
ເພາະບາງຄ ນເວ າ້ວ່າ: “ລາວເປັນຄ ນດ”ີ 
ຄ ນອື່ ນໆເວ າ້ວ່າ: “ບ ່ ແມ່ນ ແຕ່ລາວຫລອກ 

ລວງປະຊາຊ ນ” 
13 ແຕ່ບ ່ ມຜູີໃ້ດເວ າ້ເລື່ ອງພຣະອ ງຢ່າງ
ເປີດເຜຍີ ເພາະຢາ້ນພວກຢິວ. 
ພຣະເຢຊູທີ່ ເທດສະການລຽ້ງປຸກຕູບ 

14 ບດັນີ ້ປະມານກາງເທດສະການລຽ້ງ
ນັນ້ ພຣະເຢຊູໄດສ້ະເດດັຂ ນ້ໄປເຂ າ້ໃນ 
ພຣະວຫິານ ແລະຊ ງສັ່ ງສອນ. 
15 ແລະພວກຢິວປະຫລາດໃຈ ໂດຍ
ເວ າ້ວ່າ: “ຄ ນນີຮູ້ຂ້ ຄ້ວາມເຫລ ່ ານີໄ້ດ ້
ຢ່າງໃດ ເມື່ ອບ ່ ເຄຍີໄດຮ້ຽນເລຍີ?” 
16 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບພວກເຂ າ ແລະ
ກ່າວວ່າ : “ຫລັກຄ າສອນຂອງເຮ າບ ່
ແມ່ນຂອງເຮ າເອງ ແຕ່ເປັນຂອງພຣະອ ງ
ຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
17 ຖາ້ຜູໃ້ດຕັງ້ໃຈເຮດັຕາມພຣະປະສ ງ
ຂອງພຣະອ ງ ຜູນ້ ັນ້ກ ຈະຮູເ້ຖງິຫລກັຄ າ
ສອນນັນ້ວ່າ ຫລກັຄ າສອນນັນ້ມາຈາກ 
ພຣະເຈ າ້ ຫລວ່ືາເຮ າເວ າ້ຕາມໃຈຂອງ
ເຮ າເອງ. 
18 ຜູໃ້ດທີ່ ເວ າ້ຕາມໃຈຂອງຕ ນເອງຍ່ອມ
ສະແຫວງຫາສະຫງ່າຣາສສີ າລບັຕ ນເອງ 
ແຕ່ຜູທ້ີ່ ສະແຫວງຫາສະຫງ່າຣາສີສ າ 
ລບັພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງຕ ນມາ ຜູດ້ຽວກນັ
ນັນ້ກ ເປັນຄ ນຈງິ ແລະບ ່ ມຄີວາມອະທ າ
ຢູ່ໃນຕ ວເຂ າເລຍີ. 
19 ໂມເຊໄດໃ້ຫພ້ຣະລາຊະບນັຍັດັແກ່
ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ແມ່ນບ  ແລະຍງັບ ່ ມຜູີ ້
ໃດໃນພວກທ່ານຮັກສາພຣະລາຊະ
ບັນຍັັດນັນ້? ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ ່ ງ
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ຊອກຫາໂອກາດທີ່ ຈະຂາ້ເຮ າ?” 
20 ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ຕອບ ແລະເວ າ້ວ່າ: 
“ທ່ານມີຜີສິງຢູ່ ແມ່ນໃຜຊອກຫາໂອ 
ກາດທີ່ ຈະຂາ້ທ່ານ?” 
21 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັພວກ
ເຂ າວ່າ: “ເຮ າໄດເ້ຮດັກດິຈະການອນັໜ ່ ງ 
ແລະພວກທ່ານທຸກຄ ນປະຫລາດໃຈ. 
22 ເພາະສະນັນ້ ໂມເຊໄດໃ້ຫພ້ທິຕີັດ
ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ (ບ ່ ແມ່ນເພາະມນັມາ
ຈາກໂມເຊ ແຕ່ມາຈາກພວກບນັພະບຸ 
ລຸດ) ແລະໃນວນັສະບາໂຕທ່ານທງັຫລາຍ
ກ ຍງັໃຫຄ້ ນຮບັພທິຕີດັ. 
23 ຖາ້ໃນວນັສະບາໂຕຄ ນຍງັເຮດັພທິີ
ຕັດ ເພື່ ອບ ່ ໃຫຜ້ິດພຣະລາຊະບັນຍັັດ
ຂອງໂມເຊແລວ້ ພວກທ່ານຢາກຮາ້ຍ
ໃຫເ້ຮ າ ເພາະເຮ າເຮັດໃຫຊ້າຍຜູໜ້ ່ ງ
ຫາຍເປັນປ ກກະຕທຸິກຢ່າງແລວ້ໃນວນັ
ສະບາໂຕບ ? 
24 ຢ່າຕັດສິນຕາມທີ່ ເຫັນພາຍນອກ 
ແຕ່ຈ ່ ງຕັດສິນຕາມການພິພາກສາອັນ
ຊອບທ າເຖດີ”. 
25 ແລວ້ບາງຄ ນໃນພວກຊາວນະຄອນ
ເຢຣູຊາເລມັເວ າ້ວ່າ: “ຜູນ້ ີບ້ ່ ແມ່ນບ ຜູທ້ີ່
ພວກເຂ າຊອກຫາໂອກາດຈະຂາ້? 
26 ແຕ່ເບິ່ ງແມ ້ທ່ານກ າລງັເວ າ້ຢ່າງກາ້ 
ຫານ ແລະພວກເຂ າກ ບ ່ ໄດເ້ວ າ້ອນັໃດ
ທ່ານເລຍີ ພວກຂຸນນາງຮູແ້ນ່ນອນແລວ້
ບ ວ່າ ຄ ນນີເ້ປັນພຣະຄຣດິແທ?້ 
27 ແຕ່ພວກເຮ າຮູວ່້າຄ ນນີມ້າຈາກໃສ 

ແຕ່ເມື່ ອພຣະຄຣດິສະເດດັມານັນ້ ຈະບ ່
ມຜູີໃ້ດຮູເ້ລຍີວ່າ ພຣະອ ງມາຈາກໃສ”. 
28 ແລວ້ພຣະເຢຊູຊ ງຮອ້ງໃນພຣະວ ິ
ຫານໃນຂະນະທີ່ ພຣະອ ງຊ ງສັ່ ງສອນຢູ່
ໂດຍກ່າວວ່າ: “ທ່ານທງັຫລາຍທງັຮູຈ້ກັ
ເຮ າ ແລະພວກທ່ານຮູວ່້າເຮ າມາຈາກໃສ 
ແລະເຮ າບ ່ ໄດມ້າຕາມລ າພງັເຮ າເອງ ແຕ່ 
ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມານັນ້ຊ ງສດັຈງິ ຜູ ້
ຊ ່ ງພວກທ່ານບ ່ ຮູຈ້ກັ. 
29 ແຕ່ເຮ າຮູຈ້ກັພຣະອ ງເພາະເຮ າມາ
ຈາກພຣະອ ງ ແລະພຣະອ ງໄດສ້ ່ ງເຮ າມາ
ແລວ້”. 
30 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງຊອກຫາໂອກາດ
ທີ່ ຈະຈັບພຣະອ ງ ແຕ່ບ ່ ມີຜູໃ້ດຍື່ ນມື
ແຕະຕອ້ງພຣະອ ງ ເພາະເວລາຂອງພຣະ
ອ ງຍງັບ ່ ມາເຖງິ. 
31 ແລະຫລາຍຄ ນໃນປະຊາຊ ນນັນ້ໄດ ້
ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ເມື່ ອ 
ພຣະຄຣດິສະເດດັມານັນ້ ພຣະອ ງຈະຊ ງ
ກະທ າການອດັສະຈນັຫລາຍກວ່າການ
ອດັສະຈນັເຫລ ່ ານີຊ້  ່ ງຜູນ້ ີໄ້ດເ້ຮດັບ ?” 
32 ພວກຟາຣີຊາຍໄດຍ້ນິວ່າປະຊາຊ ນ
ຈ ່ ມກນັເຖງິເລື່ ອງຕ່າງໆເຊັ່ ນນີກ່້ຽວກບັ 
ພຣະອ ງ ແລະພວກຟາຣີຊາຍກບັພວກ
ປະໂຣຫດິໃຫຍ່ຈ ່ ງໄດສ້ ່ ງພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່
ໄປເພື່ ອທີ່ ຈະຈບັພຣະອ ງ. 
33 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ອກີໜອ້ຍໜ ່ ງເຮ າຈະຍງັຢູ່ກບັທ່ານ
ທງັຫລາຍ ແລະຈາກນັນ້ເຮ າຈະໄປຫາ 
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ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
34 ທ່ານທງັຫລາຍຈະສະແຫວງຫາເຮ າ 
ແລະຈະບ ່ ພ ບເຮ າ ແລະບ່ອນທີ່ ເຮ າຢູ່ນັນ້
ທ່ານທງັຫລາຍຈະໄປບ່ອນນັນ້ບ ່ ໄດ”້. 
35 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ກນັໃນທ່າມ 
ກາງພວກເຂ າເອງວ່າ: “ຄ ນນີຈ້ະໄປໃສ 
ທີ່ ພວກເຮ າຈະຊອກລາວບ ່ ພ ບ? ລາວ
ຈະໄປຫາຄ  ນທີ່ ກະຈັດກະຈາຍຢູ່ໃນ
ທ່າມກາງພວກຕ່າງຊາດ ແລະສັ່ ງສອນ
ພວກຕ່າງຊາດບ ? 
36 ນີແ້ມ່ນຄ າເວ າ້ລັກສະນະໃດກັນ    
ທີ່ ລາວເວ າ້ວ່າ ‘ທ່ານທງັຫລາຍຈະສະ 
ແຫວງຫາເຮ າ ແລະຈະບ ່ ພ ບເຮ າ’ ແລະ 
‘ບ່ອນທີ່ ເຮ າຢູ່ນັນ້ທ່ານທງັຫລາຍຈະໄປ
ບ່ອນນັນ້ບ ່ ໄດ’້”. 

ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ 
ຄແືມ່ນ າ້ປະກອບດວ້ຍຊວີດິ 

37 ໃນວນັສຸດທາ້ຍ ວນັໃຫຍ່ຂອງເທດ 
ສະການລຽ້ງນັນ້ ພຣະເຢຊູຊ ງຢືນ ແລະ
ຮອ້ງວ່າ: “ຖາ້ຜູໃ້ດກະຫາຍຈ ່ ງໃຫຜູ້ນ້ ັນ້
ມາຫາເຮ າ ແລະດື່ ມ. 
38 ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນເຮ າ ຕາມທີ່ ພຣະຄ າພີ
ໄດກ່້າວໄວແ້ລວ້ວ່າ ‘ບນັດາແມ່ນ າ້ແຫ່ງ
ນ າ້ປະກອບດວ້ຍຊວີດິຈະໄຫລອອກມາ
ຈາກພາຍໃນຜູນ້ ັນ້’”. 
39 (ແຕ່ພຣະອ ງກ່າວສິ່ ງນີເ້ລື່ ອງ ພຣະ
ວິນຍານຊ ່ ງຄ ນທັງຫລາຍທີ່ ເຊື່ ອໃນ 
ພຣະອ ງຈະໄດຮ້ັບ ເພາະວ່າພຣະວິນ
ຍານບ ຣິສຸດຍັງບ ່ ໄດຖ້ືກປະທານໃຫ ້

ເພາະພຣະເຢຊູຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສ)ີ. 
ເຫນັດວ້ຍ ຫລຕື ່ ຕາ້ນພຣະເຢຊູ 

40 ສະນັນ້ ຫລາຍຄ ນໃນປະຊາຊ ນເມື່ ອ
ພວກເຂ າໄດຍ້ນິຖອ້ຍຄ ານີ ້ຈ  ່ ງເວ າ້ວ່າ: 
“ແທຈ້ງິ ທ່ານຜູນ້ີແ້ມ່ນຜູທ້ ານາຍຜູນ້ ັນ້”. 
41 ຄ ນອື່ ນໆກ ເວ ້າ ວ່າ : “ທ່ານຜູ ້ນີ ້ຄ ື
ພຣະຄຣິດ” ແຕ່ບາງຄ ນເວ າ້ວ່າ: “ພຣະ 
ຄຣດິຈະມາຈາກແຂວງຄາລເີລບ ? 
42 ພຣະຄ າພີກ່າວໄວບ້ ່ ແມ່ນຫລືວ່າ 
ພຣະຄຣິດຈະມາຈາກເຊືອ້ສາຍຂອງ  
ດາວດິ ແລະມາຈາກເມອືງເບດັເລເຮມັ
ບ່ອນທີ່ ດາວດິເຄຍີຢູ່ນັນ້?” 
43 ດັ່ ງນັນ້ ຈ  ່ ງມກີານແຕກແຍກກນັໃນ
ທ່າມກາງປະຊາຊ ນຍອ້ນພຣະອ ງ. 
44 ແລະບາງຄ ນໃນພວກເຂ າຢາກຈະ
ຈັບພຣະອ ງ ແຕ່ບ ່ ມີຜູໃ້ດຍື່ ນມືແຕະ 
ຕອ້ງພຣະອ ງເລຍີ. 
45 ແລວ້ພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ຈ  ່ ງມາຫາພວກ
ປະໂຣຫດິໃຫຍ່ ແລະພວກຟາຣີຊາຍ 
ແລະພວກນັນ້ກ່າວກບັພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່
ວ່າ: “ເປັນຫຍງັພວກເຈ າ້ຈ  ່ ງບ ່ ພາລາວມາ?” 
46 ພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ນ ັນ້ຈ  ່ ງຕອບວ່າ: “ບ ່
ເຄຍີມຜູີໃ້ດເວ າ້ເໝອືນຄ ນນີເ້ລຍີ”. 
47 ແລະພວກຟາຣີຊາຍຕອບພວກເຂ າ
ວ່າ: “ພວກເຈ າ້ຖກືຫລອກດວ້ຍເຊັ່ ນກນັ
ບ ? 
48 ມຜູີໃ້ດໃນພວກຂຸນນາງ ຫລໃືນພວກ
ຟາຣຊີາຍເຊື່ ອໃນຜູນ້ ັນ້ບ ? 
49 ແຕ່ປະຊາຊ ນນີຜູ້ທ້ ີ່ ບ ່ ຮູຈ້ ັກພຣະ
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ລາຊະບນັຍັດັກ ຖກືສາບແຊ່ງຢູ່ແລວ້”. 
50 ນໂີກເດມ (ຜູທ້ີ່ ໄດມ້າຫາພຣະເຢຊູ
ໃນເວລາກາງຄນືນັນ້ ໂດຍເປັນຄ ນໜ ່ ງ
ໃນພວກເຂ າ) ເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: 
51 “ພຣະລາຊະບັນຍັດັຂອງພວກເຮ າ
ຕດັສນິຄ ນໃດກ່ອນທີ່ ໄດຟັ້ງເຂ າ ແລະຮູ ້
ວ່າເຂ າໄດເ້ຮດັອນັໃດແລວ້ບ ?” 
52 ພວກເຂ າຈ  ່ ງຕອບ ແລະເວ າ້ກບັນິ
ໂກເດມວ່າ: “ທ່ານມາຈາກຄາລເີລເຊັ່ ນ
ກນັບ ? ຈ ່ ງຄ ນ້ຫາ ແລະເບິ່ ງແມ ້ເພາະ 
ວ່າບ ່ ມຜູີທ້ ານາຍເກດີຂ ນ້ມາຈາກຄາລເີລ
ເລຍີ”. 
53 ແລະທຸກຄ ນກ ໄປເຮອືນຂອງຕ ນ. 

ຜູຍ້ງິທີ່ ຖກືຈບັຂ ຫ້າຫລິນ້ຊູ ້

8 ພຣະເຢຊູສະເດດັໄປທີ
່ ພູເຂ າໝາກ

ກອກເທດ. 
2 ແລະໃນຕອນເຊ າ້ໆ ພຣະອ ງສະເດດັ
ເຂ າ້ໃນພຣະວຫິານອກີ ແລະປະຊາຊ ນ
ທຸກຄ ນພາກນັມາຫາພຣະອ ງ ແລະພຣະ   
ອ ງກ ປະທບັນັ່ ງ ແລະສັ່ ງສອນພວກເຂ າ. 
3 ແລະພວກທ າມະຈານກບັພວກຟາຣີ
ຊາຍໄດພ້າຜູຍ້ງິຄ ນໜ ່ ງທີ່ ຖືກຈບັຂ ຫ້າ
ຫລິນ້ຊູມ້າຫາພຣະອ ງ ແລະເມື່ ອພວກ
ເຂ າໃຫຜູ້ຍ້ງິຄ ນນີຢື້ນຢູ່ທາງກາງແລວ້. 
4 ພວກເຂ າກ ເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ອາ 
ຈານ ຜູຍ້ງິຄ ນນີຖ້ກືຈບັຂ ຫ້າຫລິນ້ຊູໃ້ນ
ຂະນະຫລິນ້ຊູຢູ່້. 
5 ບດັນີ ້ໃນພຣະລາຊະບນັຍັດັໂມເຊໄດ ້
ສັ່ ງພວກເຮ າວ່າ ຄ ນເຊັ່ ນນີຄ້ວນຖືກ

ກອ້ນຫີນແກວ່ງໃສ່ ສ່ວນທ່ານເດ ຈະ 
ວ່າຢ່າງໃດ?” 
6 ພວກເຂ າເວ າ້ແບບນີໂ້ດຍທ ດລອງ 
ພຣະອ ງ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດຫ້າສາເຫດ
ຟ້ອງພຣະອ ງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊ ງນອ້ມ 
ພຣະກາຍລ ງ ແລະຂຽນເທິງພືນ້ດິນ
ດວ້ຍນິວ້ພຣະຫດັຂອງພຣະອ ງ ເໝອືນ
ກບັວ່າພຣະອ ງບ ່ ໄດຍ້ນິພວກເຂ າເລຍີ. 
7 ດັ່ ງນັນ້ ເມື່ ອພວກເຂ າຖາມພຣະອ ງຕ ່
ໄປພຣະອ ງກ ຊ ງລຸກຂ ນ້ ແລະກ່າວກບັ
ພວກເຂ າວ່າ: “ຜູໃ້ດໃນທ່າມກາງພວກ
ທ່ານທີ່ ບ ່ ມ ີບາບ ກ ໃຫຜູ້ ້ນັນ້ເອ າຫີນ
ແກວ່ງໃສ່ນາງກ່ອນ”. 
8 ແລະອີກເທື່ ອໜ ່ ງພຣະອ ງຊ ງນອ້ມ 
ພຣະກາຍລ ງ ແລະຂຽນເທງິພືນ້ດນິ. 
9 ແລະພວກເຂ າຊ ່ ງໄດຍ້ນິຄ ານັນ້ເມື່ ອ    
ຮູສ້ ານ ກໂດຍໃຈສ ານ ກຜດິ ແລະຊອບ 
ຂອງຕ ນເອງ ຈ ່ ງອອກໄປເທື່ ອລະຄ ນໆ 
ເລີ່ ມຈາກຜູເ້ຖ າ້ທີ່ ສຸດຈ ນເຖິງຄ ນສຸດ 
ທາ້ຍ ແລະເຫລອືພຣະເຢຊູຜູດ້ຽວ ແລະ
ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ທີ່ ຢືນຢູ່ທາງກາງ. 
10 ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງລຸກຂ ນ້ແລວ້ ແລະ
ບ ່ ໄດທ້ອດພຣະເນດເຫນັຜູໃ້ດ ເຫນັແຕ່
ຜູຍ້ງິຄ ນນັນ້ ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວກບັນາງວ່າ: 
“ຍງິເອຍີ ພວກຜູກ່້າວຫາຂອງເຈ າ້ນັນ້ຢູ່
ໃສ? ບ ່ ມຜູີໃ້ດລ ງໂທດເຈ າ້ແລວ້ບ ?” 
11 ນາງນັນ້ທນູວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ ບ ່ ມຜູີ ້
ໃດເລີຍ” ແລະພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງ
ວ່າ: “ເຮ າກ ບ ່ ລ ງໂທດເຈ າ້ເໝອືນກນັ ຈ ່ ງ

ໂຢຮນັ 7,8 



ໜາ້ 33 

 

ໄປເຖີດ ແລະຢ່າເຮັດບາບອີກຕ ່ ໄປ”.
ພຣະເຢຊູເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ  

(ຢຮ 1:9) 
12 ແລວ້ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າອກີ
ເທື່ ອໜ ່ ງວ່າ: “ເຮ າເປັນຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງໂລກ ຜູທ້ີ່ ຕາມເຮ າມາຈະບ ່ ຍ່າງໃນ
ຄວາມມດື ແຕ່ຈະມີຄວາມສະຫວ່າງ
ແຫ່ງຊວີດິ”. 
13 ເພາະສະນັນ້ ພວກຟາຣີຊາຍຈ ່ ງກ່າວ
ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ທ່ານເປັນພະຍານໃຫ ້
ແກ່ຕ ວເອງ ຄ າພະຍານຂອງທ່ານບ ່ ແມ່ນ 
ຄວາມຈງິ”. 
14 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັ
ພວກເຂ າວ່າ: “ເຖິງແມ່ນວ່າເຮ າເປັນ     
ພະຍານໃຫແ້ກ່ຕ ວເຮ າເອງ ແຕ່ຄ າພະ 
ຍານຂອງເຮ າກ ເປັນຄວາມຈງິ ເພາະເຮ າ
ຮູວ່້າເຮ າມາຈາກໃສ ແລະເຮ າຈະໄປ
ບ່ອນໃດ ແຕ່ພວກທ່ານບ ່ ສາມາດບອກ
ໄດວ່້າເຮ າມາຈາກໃສ ແລະເຮ າຈະໄປໃສ. 
15 ທ່ານທງັຫລາຍພພິາກສາຕາມເນືອ້
ໜງັ ເຮ າບ ່ ພພິາກສາຜູໃ້ດ. 
16 ແລະຖາ້ເຮ າພພິາກສາ ການພພິາກ 
ສາຂອງເຮ າກ ເປັນຄວາມຈງິ ເພາະເຮ າບ ່
ໄດຢູ່້ໂດຍລ າພງັ, ແຕ່ເຮ າ ແລະພຣະບດິາ
ຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
17 ມຂີຽນໄວແ້ລວ້ໃນພຣະລາຊະບັນ 
ຍັດັຂອງພວກທ່ານເຊັ່ ນກນັວ່າ ‘ຄ າພະ 
ຍານຂອງສອງຄ ນກ ເປັນຄວາມຈງິ’. 
18 ເຮ າເປັນຜູໜ້ ່ ງທີ່ ເປັນພະຍານໃຫແ້ກ່

ຕ ວເຮ າເອງ ແລະພຣະບດິາຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າ
ມານັນ້ກ ໄດເ້ປັນພະຍານໃຫແ້ກ່ເຮ າ”. 
19 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງ
ວ່າ: “ພຣະບດິາຂອງທ່ານຢູ່ໃສ?” ພຣະ 
ເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ຮູ ້
ຈກັເຮ າ ຫລພືຣະບດິາຂອງເຮ າ, ຖາ້ພວກ
ທ່ານຮູຈ້ກັເຮ າແລວ້ ທ່ານທງັຫລາຍກ 
ຈະຮູຈ້ກັພຣະບດິາຂອງເຮ າດວ້ຍ”. 
20 ຄ າເຫລ ່ ານີພ້ຣະເຢຊູກ່າວໃນຄງັເງນິ 
ໃນຂະນະທີ່ ພຣະອ ງຊ ງສັ່ ງສອນຢູ່ໃນ 
ພຣະວຫິານ ແລະບ ່ ມຜູີໃ້ດຍື່ ນມແືຕະ 
ຕອ້ງພຣະອ ງເລຍີ ເພາະເວລາຂອງພຣະ
ອ ງຍງັບ ່ ມາເຖງິ. 
21 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ອີກວ່າ: “ເຮ າຈະໄປຕາມທາງຂອງເຮ າ 
ແລະທ່ານທງັຫລາຍຈະສະແຫວງຫາ
ເຮ າ ແລະຈະຕາຍໃນການບາບທງັຫລາຍ
ຂອງພວກທ່ານ ບ່ອນຊ ່ ງເຮ າຈະໄປນັນ້
ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ສາມາດມາໄດ”້. 
22 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ວ່າ: “ລາວຈະ
ຂາ້ຕ ວຕາຍບ ? ເພາະລາວເວ າ້ວ່າ ‘ບ່ອນ
ຊ ່ ງເຮ າຈະໄປນັນ້ທ່ານທັງຫລາຍບ ່ ສາ 
ມາດມາໄດ’້”. 
23 ແລະພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ທ່ານທງັຫລາຍມາຈາກເບືອ້ງລຸ່ມ ເຮ າ
ມາຈາກເບືອ້ງເທງິ, ພວກທ່ານເປັນຂອງ
ໂລກນີ ້ເຮ າບ ່ ແມ່ນຂອງໂລກນີ.້ 
24 ເຫດສະນັນ້ ເຮ າຈ  ່ ງໄດກ່້າວແກ່ທ່ານ
ທັງຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານຈະຕາຍໃນ
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ການບາບຂອງພວກທ່ານ ເພາະວ່າຖາ້
ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ໄດເ້ຊື່ ອວ່າເຮ າເປັນຜູ ້
ນັນ້ ພວກທ່ານກ ຈະຕາຍໃນການບາບ
ທງັຫລາຍຂອງພວກທ່ານ”. 
25 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງ
ວ່າ: “ທ່ານແມ່ນໃຜ?” ແລວ້ພຣະເຢຊູ
ກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: ຄຜູືດ້ຽວກນັນັນ້
ທີ່ ເຮ າໄດກ່້າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍຕັງ້ແຕ່
ຕອນຕ ນ້ນັນ້. 
26 ເຮ າມຫີລາຍສິ່ ງທີ່ ຈະກ່າວ ແລະທີ່
ຈະພພິາກສາເລື່ ອງທ່ານທງັຫລາຍ ແຕ່ 
ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມານັນ້ຊ ງສັດຈິງ 
ແລະເຮ າກ່າວແກ່ໂລກເຖງິສິ່ ງເຫລ ່ ານັນ້
ທີ່ ເຮ າໄດຍ້ນິຈາກພຣະອ ງແລວ້ ”. 
27 ພວກເຂ າບ ່ ເຂ າ້ໃຈວ່າພຣະອ ງກ່າວ
ກບັພວກເຂ າເລື່ ອງພຣະບດິາ. 
28 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ເມື່ ອພວກທ່ານໄດຍ້ ກບຸດມະນຸດ
ຂ ນ້ໄວແ້ລວ້ ເມື່ ອນັນ້ພວກທ່ານກ ຈະຮູ ້
ວ່າເຮ າຄຜູືນ້ ັນ້ ແລະຮູວ່້າເຮ າບ ່ ເຮດັສິ່ ງ
ໃດຕາມໃຈຂອງຕ ວເຮ າເອງເລີຍ ແຕ່ 
ພຣະບິດາຂອງເຮ າຊ ງສອນເຮ າແລວ້
ຢ່າງໃດ ເຮ າກ ກ່າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີ.້ 
29 ແລະພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາກ ຊ ງ
ສະຖດິຢູ່ກບັເຮ າ ພຣະບດິາບ ່ ໄດຊ້ ງຖິມ້
ເຮ າໄວຕ້າມລ າພງັ ເພາະວ່າເຮ າເຮດັສິ່ ງ
ເຫລ ່ ານັນ້ ຊ ່ ງເປັນທີ່ ຊອບພຣະໄທພຣະ
ອ ງສະເໝ”ີ. 
30 ໃນຂະນະທີ່ ພຣະອ ງກ່າວຄ າເຫລ ່ ານີ ້

ຫລາຍຄ ນກ ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງ. 
31 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກຢິວ
ເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງແລວ້ວ່າ: 
“ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍດ າລ ງຢູ່ໃນຄ າຂອງ
ເຮ າ ພວກທ່ານກ ເປັນສາວ ກຂອງເຮ າ
ຢ່າງແທຈ້ງິ. 
32 ແລະທ່ານທງັຫລາຍຈະຮູຈ້ກັຄວາມ
ຈງິ ແລະຄວາມຈງິນັນ້ຈະເຮດັໃຫພ້ວກ
ທ່ານເປັນອດິສະຫລະ”. 
33 ພວກເຂ າທູນຕອບພຣະອ ງວ່າ : 
“ພວກເຮ າເປັນເຊືອ້ສາຍຂອງອບັຣາຮາມ 
ແລະບ ່ ເຄີຍເປັນທາດຂອງຜູໃ້ດເລີຍ 
ທ່ານເວ າ້ໄດຢ່້າງໃດວ່າ ‘ທ່ານທງັຫລາຍ
ຈະຖກືເຮດັໃຫເ້ປັນອດິສະຫລະ?’” 
34 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ແທ ້ຈ ິງແລ ້ວ ເຮ າ ກ່ າວແກ່ ທ່ ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ເຮດັບາບກ ເປັນ
ທາດຂອງບາບ. 
35 ແລະທາດນັນ້ບ ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ
ຕະຫລອດໄປ ແຕ່ພຣະບຸດຕ່າງຫາກ
ອາໄສຢູ່ຕະຫລອດໄປ. 
36 ເຫດສະນັນ້ ຖາ້ພຣະບຸດຈະຊ ງ
ກະທ າໃຫທ່້ານທັງຫລາຍເປັນອິດສະ 
ຫລະ ພວກທ່ານກ ຈະເປັນອດິສະຫລະ
ຢ່າງແນ່ນອນ. 
37 ເຮ າຮູວ່້າທ່ານທງັຫລາຍເປັນເຊືອ້ 
ສາຍຂອງອບັຣາຮາມ ແຕ່ພວກທ່ານຫາ
ໂອກາດທີ່ ຈະຂາ້ເຮ າ ເພາະຄ າຂອງເຮ າບ ່
ມບ່ີອນຢູ່ໃນຕ ວພວກທ່ານ. 
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38 ເຮ າ ກ່າວສິ່ ງຊ ່ ງ ເຮ າໄດ ້ເຫັນກັບ     
ພຣະບດິາຂອງເຮ າ ແລະທ່ານທງັຫລາຍ  
ເຮດັສິ່ ງທີ່ ພວກທ່ານໄດເ້ຫນັກບັພ ່ ຂອງ
ພວກທ່ານ”. 
39 ພວກເຂ າຈ  ່ ງຕອບ ແລະທນູພຣະອ ງ
ວ່າ: “ອັບຣາຮາມເປັນບິດາຂອງພວກ
ເຮ າ” ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍເປັນລູກຂອງອບັຣາ
ຮາມແລວ້ ພວກທ່ານກ ຈະເຮດັກດິຈະ 
ການເຫລ ່ ານັນ້ຂອງອບັຣາຮາມ. 
40 ແຕ່ບດັນີ ້ທ່ານທງັຫລາຍຊອກຫາ
ໂອກາດທີ່ ຈະຂາ້ເຮ າ ຊ ່ ງເປັນຜູໜ້ ່ ງທີ່ ໄດ ້
ບອກທ່ານເຖງິຄວາມຈງິທີ່ ເຮ າໄດຍ້ນິມາ
ຈາກພຣະເຈ າ້ ອັບຣາຮາມບ ່ ໄດເ້ຮັດ
ແບບນີເ້ລຍີ. 
41 ທ່ານທງັຫລາຍເຮດັບນັດາການກະ 
ທ າຂອງພ ່ ຂອງພວກທ່ານ” ແລວ້ພວກ
ເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ພວກເຮ າບ ່
ໄດເ້ກດີຈາກການລ່ວງປະເວນ ີພວກເຮ າ
ມພີຣະບດິາອ ງດຽວຄ ືພຣະເຈ າ້”. 
42 ພຣະເຢຊູກ່າວກັບພວກເຂ າວ່າ: 
“ຖາ້ພຣະເຈ າ້ເປັນພຣະບດິາຂອງພວກ
ທ່ານແລ ້ວ ພວກທ່ານກ ຈະຮັກເຮ າ 
ເພາະເຮ າໄດອ້ອກມາ ແລະໄດມ້າຈາກ 
ພຣະເຈ າ້ ແລະເຮ າບ ່ ໄດມ້າຕາມໃຈຂອງ
ເຮ າເອງ ແຕ່ພຣະອ ງນັນ້ໄດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
43 ເປັນຫຍງັທ່ານທງັຫລາຍຈ ່ ງບ ່ ເຂ າ້ 
ໃຈຄ າເວ າ້ຂອງເຮ າ? ກ ເພາະພວກທ່ານ     
ບ ່ ສາມາດຟັງຄ າຂອງເຮ າໄດ.້ 

44 ທ່ານທງັຫລາຍມາຈາກພ ່ ຂອງພວກ
ທ່ານຄພືະຍາມານ ແລະທ່ານທງັຫລາຍ  
ຈະເຮດັຕາມຄວາມປາຖະໜາຕ່າງໆຂອງ
ພ ່ ຂອງພວກທ່ານ, ມັນເປັນຄາດຕະ 
ກອນຕັງ້ແຕ່ເດີມມາ ແລະບ ່ ໄດດ້ າລ ງຢູ່
ໃນຄວາມຈງິ ເພາະບ ່ ມຄີວາມຈງິຢູ່ໃນ
ມນັ, ເມື່ ອມນັເວ າ້ຕ ວະມນັກ ເວ າ້ຕາມ
ສນັດານຂອງມນັເອງ ເພາະມນັເປັນຜູ ້ 
ຂີຕ້  ວະ ແລະເປັນພ ່ ຂອງການຂີຕ້  ວະ. 
45 ແລະເພາະເຮ າບອກຄວາມຈງິແກ່
ທ່ານທງັຫລາຍ ພວກທ່ານກ ບ ່ ເຊື່ ອເຮ າ. 
46 ມຜູີໃ້ດແດ່ໃນພວກທ່ານຊີໃ້ຫເ້ຫນັ
ວ່າເຮ າໄດເ້ຮດັບາບ? ແລະຖາ້ເຮ າເວ າ້
ຄວາມຈງິ ເປັນຫຍງັທ່ານທງັຫລາຍຈ ່ ງບ ່
ເຊື່ ອເຮ າ? 
47 ຜູທ້ີ່ ມາຈາກພຣະເຈ າ້ກ ຍ່ອມຟັງບນັ 
ດາພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ າ້ ເຫດສະນັນ້
ພວກທ່ານຈ ່ ງບ ່ ຟັງພຣະຄ າເຫລ ່ ານັນ້ 
ເພາະພວກທ່ານບ ່ ໄດມ້າຈາກພຣະເຈ າ້”. 
48 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງຕອບ ແລະເວ າ້
ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ພວກເຮ າເວ າ້ຖກືແລວ້
ບ ່ ແມ່ນບ ທີ່ ວ່າ ທ່ານເປັນຊາວສະມາເຣຍ 
ແລະມຜີສີງິ?” 
49 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບວ່າ: “ເຮ າບ ່ ມຜີີ
ສິງ ແຕ່ເຮ າຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ
ບດິາຂອງເຮ າ ແລະທ່ານທງັຫລາຍລ ບ 
ຫລູ່ກຽດເຮ າ. 
50 ແລະເຮ າບ ່ ໄດສ້ະແຫວງຫາສະຫງ່າ
ຣາສຂີອງເຮ າເອງ ມພີຣະອ ງຜູໜ້ ່ ງທີ່ ຊ ງ
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ສະແຫວງຫາ ແລະຊ ງພພິາກສາ. 
51 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຖາ້ຜູໃ້ດຮກັສາຄ າກ່າວຂອງ
ເຮ າ ຜູນ້ ັນ້ຈະບ ່ ເຫນັຄວາມຕາຍເລຍີ” 
52 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງ
ວ່າ: “ດຽວນີພ້ວກເຮ າຮູແ້ລວ້ວ່າທ່ານມີ
ຜີສິງ ອັບຣາຮາມຕາຍໄປແລວ້ ແລະ
ພວກຜູທ້ ານາຍກ ເຊັ່ ນກນັ ແລະທ່ານ
ກ່າວວ່າ ‘ຖາ້ຜູໃ້ດຮກັສາຄ າກ່າວຂອງເຮ າ    
ຜູນ້ ັນ້ຈະບ ່ ຊມີລ ດຊາດແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ເລຍີ’. 
53 ທ່ານເປັນໃຫຍ່ກວ່າອັບຣາຮາມບ ິ
ດາຂອງພວກເຮ າຊ ່ ງຕາຍໄປແລວ້ບ ? 
ແລະພວກຜູທ້ ານາຍນັນ້ກ ຕາຍໄປແລວ້ 
ທ່ານຕັງ້ຕ ວເອງວ່າເປັນຜູໃ້ດ?” 
54 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ຖາ້ເຮ າໃຫ ້
ກຽດແກ່ຕ ວເຮ າເອງ ກຽດຂອງເຮ າກ ບ ່
ມຄີວາມໝາຍ ພຣະບດິາຂອງເຮ າເປັນຜູ ້
ຊ ງໃຫກ້ຽດແກ່ເຮ ານັນ້ ຜູຊ້  ່ ງທ່ານທັງ 
ຫລາຍກ່າວວ່າພຣະອ ງຊ ງເປັນພຣະເຈ າ້
ຂອງພວກທ່ານ. 
55 ແຕ່ທ່ານທງັຫລາຍຍງັບ ່ ຮູຈ້ກັພຣະ
ອ ງ ແຕ່ເຮ າຮູຈ້ກັພຣະອ ງ ແລະຖາ້ເຮ າ
ຈະກ່າວວ່າເຮ າບ ່ ຮູຈ້ກັພຣະອ ງ ເຮ າກ ຈະ
ເປັນຄ ນຂີຕ້  ວະເໝືອນກບັພວກທ່ານ 
ແຕ່ເຮ າຮູຈ້ກັພຣະອ ງ ແລະຮກັສາພຣະ
ດ າລດັຂອງພຣະອ ງ. 
56 ອັບຣາຮາມບິດາຂອງທ່ານທັງ 
ຫລາຍຊື່ ນຊ ມຍິນດີທີ່ ຈະໄດເ້ຫັນວັນ

ຂອງເຮ າ ແລະທ່ານກ ໄດເ້ຫນັວັນນັນ້ 
ແລວ້ ແລະມຄີວາມຍນິດ”ີ. 
57 ແລວ້ພວກຢິວກ ເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: 
“ທ່ານອາຍຸຍງັບ ່ ຮອດຫາ້ສບິປີ ແລະທ່ານ
ເຄຍີເຫນັອບັຣາຮາມບ ?” 
58 ພຣະເຢຊູກ່າວກັບພວກເຂ າວ່າ: 
“ແທ ້ຈ ິງແລ ້ວ ເຮ າ ກ່ າວແກ່ ທ່ ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ກ່ອນອບັຣາຮາມເກດີມານັນ້
ເຮ າກ ເປັນຢູ່ແລວ້”. 
59 ແລວ້ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ກ ຈບັກອ້ນຫີນ
ຂ ນ້ມາເພື່ ອຈະແກວ່ງໃສ່ພຣະອ ງ ແຕ່ 
ພຣະເຢຊູຊ ງຫລ ບພຣະອ ງເອງ ແລະສະ 
ເດດັອອກໄປຈາກພຣະວຫິານໂດຍສະ 
ເດດັຜ່ານທ່າມກາງພວກເຂ າເຫລ ່ ານັນ້ໄປ 
ແລະຊ ງຜ່ານໄປຢ່າງນັນ້. 

ຊ ງຮກັສາຊາຍຕາບອດ 
ແຕ່ກ າເນດີໃຫຫ້າຍ 

9 ແລະໃນຂະນະທີ
່ ພຣະເຢຊູສະ  

ເດດັຜ່ານໄປນັນ້ ພຣະອ ງທອດພຣະ
ເນດເຫນັຊາຍຄ ນໜ ່ ງຊ ່ ງຕາບອດມາຕັງ້ 
ແຕ່ເກດີ. 
2 ແລະພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທູນ
ຖາມພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອາຈານ ແມ່ນ
ໃຜໄດເ້ຮັດບາບ ຊາຍຄ ນນີ ້ຫລືພ ່ ແມ່
ຂອງລາວທີ່ ລາວເກດີມາຕາບອດ?” 
3 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ຊາຍຄ ນນີບ້ ່
ໄດເ້ຮດັບາບ ແລະພ ່ ແມ່ຂອງລາວກ ບ ່ ໄດ ້
ເຮັດບາບເໝືອນກັນ ແຕ່ເພື່ ອບັນດາ 
ພຣະລາຊະກດິຂອງພຣະເຈ າ້ຈະປາກ ດ
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ໃນຕ ວລາວ. 
4 ເຮ າຕອ້ງກະທ າບນັດາພຣະລາຊະກດິ
ຂອງພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາໃນຂະນະທີ່
ເປັນກາງເວນັຢູ່, ກາງຄນືກ າລງັມາເຖິງ
ເມື່ ອບ ່ ມຜູີໃ້ດເຮດັວຽກໄດ.້ 
5 ຕາບໃດທີ່ ເຮ າຢູ່ໃນໂລກ ເຮ າເປັນຄວາມ 
ສະຫວ່າງຂອງໂລກ”. 
6 ເມື່ ອພຣະອ ງກ່າວດັ່ ງນັນ້ແລວ້ ພຣະ
ອ ງກ ຊ ງບວ້ນນ າ້ລາຍລ ງເທິງພືນ້ດິນ 
ແລວ້ຊ ງເອ ານ າ້ລາຍນັນ້ເຮດັເປັນຂີຕ້  ມ 
ແລະພຣະອ ງຊ ງທາຕາທງັສອງຂອງຄ ນ
ຕາບອດດວ້ຍຂີຕ້  ມນັນ້. 
7 ແລະກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງໄປລາ້ງ
ອອກໃນສະຊໂີລອາມເຖີດ” (ຊ ່ ງແປວ່າ 
ຖກືສ ່ ງໄປ) ເຫດສະນັນ້ ລາວຈ ່ ງໄປຕາມ
ທາງຂອງຕ ນ ແລະລາ້ງອອກ ແລະມາ
ເບິ່ ງເຫນັໄດ.້ 
8 ເຫດສະນັນ້ ບນັດາເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ
ຄ ນທງັຫລາຍທີ່ ເຄຍີເຫນັຊາຍຄ ນນັນ້ມາ
ກ່ອນວ່າລາວເປັນຄ ນຕາບອດຈ ່ ງເວ າ້ວ່າ: 
“ຄ ນນີບ້ ່ ແມ່ນບ ທີ່ ເຄຍີນັ່ ງ ແລະຂ ທານ?” 
9 ບາງຄ ນເວ າ້ວ່າ: “ແມ່ນຄ ນນີແ້ຫລະ” 
ຄ ນອື່ ນໆເວ າ້ວ່າ: “ລາວຄາ້ຍຄືກບັຄ ນ 
ນັນ້” ແຕ່ລາວເວ າ້ວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ແມ່ນ
ຄ ນນັນ້”. 
10 ເຫດສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກບັລາວ 
ວ່າ: “ຕາຂອງເຈ າ້ຖກືເປີດໄດຢ່້າງໃດ?” 
11 ລາວຕອບ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ຊາຍຄ ນໜ ່ ງ    
ທີ່ ຖກືເອີນ້ວ່າ ເຢຊູ ໄດເ້ຮດັຂີຕ້  ມ ແລະ

ທາຕາທງັສອງຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ ແລະເວ າ້
ກບັຂາ້ພະເຈ າ້ວ່າ ‘ຈ ່ ງໄປທີ່ ສະຊໂີລອາມ 
ແລະລາ້ງອອກ’ ແລວ້ຂາ້ພະເຈ າ້ກ ໄດໄ້ປ 
ແລະລາ້ງອອກ ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ໄດຮ້ັບ
ການເບິ່ ງເຫນັ”. 
12 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກບັລາວວ່າ: 
“ຜູນ້ ັນ້ຢູ່ໃສ?” ຄ ນນັນ້ເວ າ້ວ່າ: “ຂາ້ພະ 
ເຈ າ້ບ ່ ຮູ”້. 
13 ພວກເຂ າໄດພ້າຄ  ນທີ່ ແຕ່ກ່ອນຕາ 
ບອດນັນ້ໄປຫາພວກຟາຣຊີາຍ. 
14 ແລະເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງເຮັດຂີຕ້  ມ 
ແລະເປີດຕາຂອງຊາຍຄ ນນັນ້ແມ່ນວນັ
ສະບາໂຕ. 
15 ແລວ້ພວກຟາຣີຊາຍກ ໄດຖ້າມລາວ
ອກີເຊັ່ ນກນັວ່າລາວໄດຮ້ບັການເບິ່ ງເຫນັ
ຂອງລາວໄດຢ່້າງໃດ ລາວເວ າ້ກບັພວກ
ເຂ າວ່າ: “ທ່ານເອ າຂີຕ້  ມທາຕາທງັສອງ
ຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ກ ລາ້ງ
ອອກແລວ້ເບິ່ ງເຫນັໄດ”້. 
16 ເຫດສະນັນ້ ບາງຄ ນໃນພວກຟາຣ ີ
ຊາຍເວ າ້ວ່າ: “ຊາຍຄ ນນີບ້ ່ ໄດມ້າຈາກ 
ພຣະເຈ າ້ເພາະລາວບ ່ ຮັກສາວນັສະບາ
ໂຕ” ຄ ນອື່ ນໆເວ າ້ວ່າ: “ຄ ນທີ່ ເປັນຄ ນ
ບາບຈະເຮດັບນັດາການອດັສະຈນັເຊັ່ ນ
ນັນ້ໄດຢ່້າງໃດ?” ແລະມກີານແຕກແຍກ   
ໃນທ່າມກາງພວກເຂ າ. 
17 ພວກເຂ າໄດເ້ວ າ້ກບັຄ ນຕາບອດອກີ
ວ່າ: “ເຈ  າ້ເວ າ້ເຖິງເລື່ ອງຂອງຄ ນນັນ້ວ່າ
ແນວໃດທີ່ ລາວໄດ ້ເ ປີດຕາຂອງເຈ າ້
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ແລວ້?” ຊາຍຄ ນນັນ້ເວ າ້ວ່າ: “ທ່ານເປັນ
ຜູທ້ ານາຍ”. 
18 ແຕ່ພວກຢິວບ ່ ເຊື່ ອເລື່ ອງກ່ຽວກບັ
ຊາຍຄ ນນັນ້ວ່າລາວເຄີຍຕາບອດ ແລະ
ໄດຮ້ັບການເບິ່ ງເຫນັຂອງລາວຈ ນກະ 
ທັງ້ພວກເຂ າໄດເ້ອີນ້ພ ່ ແມ່ຂອງຄ ນທີ່ ໄດ ້
ຮບັການເບິ່ ງເຫນັຂອງລາວນັນ້ມາ. 
19 ແລວ້ພວກເຂ າຖາມເຂ າທງັສອງວ່າ: 
“ຊາຍຄ ນນີແ້ມ່ນລູກຊາຍຂອງພວກເຈ າ້
ບ  ຜູທ້ີ່ ພວກເຈ າ້ເວ າ້ວ່າຕາບອດມາແຕ່
ເກດີ? ແລວ້ບດັນີ ້ລາວເບິ່ ງເຫນັໄດແ້ນວ 
ໃດ?” 
20 ພ ່ ແມ່ຂອງຊາຍຄ ນນັນ້ຕອບພວກ
ເຂ າ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ພວກເຮ າຮູວ່້າຄ ນນີ ້
ແມ່ນລູກຊາຍຂອງພວກເຮ າ ແລະຮູວ່້າ
ລາວເກດີມາຕາບອດ. 
21 ແຕ່ດຽວນີລ້າວເບິ່ ງເຫນັໄດໂ້ດຍວທິີ
ໃດພວກເຮ າບ ່ ຮູ ້ຫລໃືຜໄດເ້ປີດຕາຂອງ
ລາວ ພວກເຮ າກ ບ ່ ຮູ,້ ລາວໃຫຍ່ແລວ້ ຈ ່ ງ 
ຖາມລາວເບິ່ ງ ລາວຈະເວ າ້ເພື່ ອຕ ນເອງ”. 
22 ຄ າເຫລ ່ ານີທ້ ີ່ ພ ່ ແມ່ຂອງລາວໄດເ້ວ າ້ 
ກ ເພາະພວກເຂ າຢ້ານພວກຢິວ ເພາະ
ພວກຢິວໄດຕ້ ກລ ງກນັໄວແ້ລວ້ວ່າ ຖາ້ຜູ ້
ໃດຍອມຮບັວ່າພຣະອ ງເປັນພຣະຄຣິດ 
ຜູນ້ ັນ້ຈະຕອ້ງຖືກໄລ່ອອກຈາກທ າມະ
ສາລາ. 
23 ເຫດສະນັນ້ ພ ່ ແມ່ຂອງລາວຈ ່ ງເວ າ້
ວ່າ: “ລາວໃຫຍ່ແລວ້ ຈ ່ ງຖາມລາວເຖດີ”. 
24 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງເອີນ້ຄ  ນທີ່ ເຄີຍ

ຕາບອດນັນ້ມາອກີ ແລະເວ າ້ກບັລາວວ່າ: 
“ຈ ່ ງສັນລະເສີນພຣະເຈ າ້ ເຖີດພວກ        
ເຮ າຮູຢູ່້ວ່າ ຊາຍຄ ນນີເ້ປັນຄ ນບາບ”. 
25 ລາວຕອບ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ທ່ານຜູນ້ີ ້
ເປັນຄ ນບາບຫລບື ່  ຂາ້ພະເຈ າ້ກ ບ ່ ຮູ ້ສິ່ ງ
ດຽວທີ່ ຂາ້ພະເຈ າ້ຮູກ້ ຄືວ່າ ຂາ້ພະເຈ າ້
ເຄຍີຕາບອດ ແຕ່ດຽວນີຂ້າ້ພະເຈ າ້ເບິ່ ງ
ເຫນັແລວ້”. 
26 ແລວ້ພວກເຂ າເວ າ້ກບັລາວອກີວ່າ: 
“ລາວໄດເ້ຮັດຫຍັງກບັເຈ າ້ແດ່? ລາວ
ເປີດຕາຂອງເຈ າ້ໄດຢ່້າງໃດ?” 
27 ຊາຍຄ ນນັນ້ຕອບພວກເຂ າວ່າ: “ຂາ້ 
ພະເຈ າ້ໄດບ້ອກພວກທ່ານແລວ້ ແລະ
ພວກທ່ານບ ່ ໄດຟັ້ງ, ເປັນຫຍງັພວກທ່ານ
ຈ ່ ງຢາກຈະໄດຍ້ນິສິ່ ງນີອ້ກີ? ພວກທ່ານ
ຢາກຈະເປັນສາວ ກຂອງທ່ານຜູນ້ີເ້ຊັ່ ນ
ກນັບ ?” 
28 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງດ່າຊາຍຄ ນນັນ້ 
ແລະເວ າ້ວ່າ: “ເຈ  າ້ເປັນສາວ ກຂອງລາວ 
ແຕ່ພວກເຮ າເປັນສາວ ກຂອງໂມເຊ. 
29 ພວກເຮ າຮູວ່້າພຣະເຈ າ້ໄດກ່້າວກບັ
ໂມເຊ ສ າລບັຄ ນນີພ້ວກເຮ າບ ່ ຮູວ່້າລາວ
ມາຈາກໃສ”. 
30 ຊາຍຄ ນນັນ້ຕອບ ແລະເວ າ້ກ ັບ
ພວກເຂ າວ່າ: “ເປັນຫຍງັ ບ່ອນນີຈ້  ່ ງມີ
ສິ່ ງມະຫັດສະຈນັທີ່ ພວກທ່ານບ ່ ຮູວ່້າ
ທ່ານຜູນ້ີມ້າຈາກໃສ ແລະເຖິງຢ່າງນັນ້
ທ່ານຜູນ້ີໄ້ດເ້ປີດຕາຂອງຂາ້ພະເຈ າ້ແລວ້. 
31 ບດັນີ ້ພວກເຮ າຮູວ່້າພຣະເຈ າ້ບ ່ ຊ ງ
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ຟັງພວກຄ ນບາບ ແຕ່ຖາ້ຜູໃ້ດເປັນຜູນ້ະ 
ມດັສະການພຣະເຈ າ້ ແລະເຮດັຕາມນ າ້ 
ພຣະໄທພຣະອ ງ ພຣະອ ງກ ຊ ງຟັງຜູນ້ ັນ້. 
32 ຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມໂລກມາແລວ້ບ ່ ເຄຍີໄດ ້
ຍນິວ່າ ມຜູີໃ້ດໄດເ້ປີດຕາຂອງຄ  ນທີ່ ຕາ 
ບອດມາແຕ່ເກດີ. 
33 ຖາ້ທ່ານຜູນ້ີບ້ ່ ໄດມ້າຈາກພຣະເຈ າ້
ແລວ້ ທ່ານກ ຈະເຮດັຫຍງັບ ່ ໄດເ້ລຍີ”. 
34 ພວກເຂ າຕອບ ແລະເວ າ້ກບັຄ ນນັນ້
ວ່າ: “ເຈ  າ້ເກີດມາໃນການບາບທັງນັນ້ 
ແລະເຈ າ້ຈະມາສອນພວກເຮ າບ ?” 
ແລະພວກເຂ າໄດໄ້ລ່ຄ ນນັນ້ອອກໄປ. 
35 ພຣະເຢຊູຊ ງໄດຍ້ນິວ່າພວກເຂ າໄດ ້
ໄລ່ຄ ນນັນ້ອອກມາແລວ້ ແລະເມື່ ອ 
ພຣະອ ງຊ ງພ ບຊາຍຄ ນນັນ້ ພຣະອ ງໄດ ້
ກ່າວກບັລາວວ່າ: “ເຈ  າ້ເຊື່ ອໃນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ າ້ບ ?” 
36 ຊາຍຄ ນນັນ້ຕອບ ແລະທູນວ່າ :   
“ທ່ານເອີຍ ແມ່ນໃຜເປັນພຣະບຸດນັນ້ 
ເພື່ ອຂາ້ພະເຈ າ້ຈະເຊື່ ອໃນພຣະອ ງໄດ?້” 
37 ແລະພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: 
“ເຈ  າ້ໄດເ້ຫນັທ່ານແລວ້ ທງັເປັນຜູນ້ ັນ້
ເອງທີ່ ກ າລງັເວ າ້ກບັເຈ າ້ຢູ່”. 
38 ແລະລາວໄດທູ້ນວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ 
ຂາ້ນອ້ຍເຊື່ ອ” ແລວ້ລາວກ ນະມດັສະ 
ການພຣະອ ງ. 
39 ແລະພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ: “ເພື່ ອການ
ພພິາກສາເຮ າຈ  ່ ງເຂ າ້ມາໃນໂລກນີແ້ລວ້ 
ເພື່ ອຄ ນທງັຫລາຍທີ່ ເບິ່ ງບ ່ ເຫນັຈະໄດ ້

ເບິ່ ງເຫນັ ແລະຄ  ນທງັຫລາຍທີ່ ເບິ່ ງເຫນັ
ຈະຖກືເຮດັໃຫຕ້າບອດ”. 
40 ແລະບາງຄ  ນໃນພວກຟາຣີຊາຍຊ ່ ງຢູ່
ກບັພຣະອ ງໄດຍ້ນິບນັດາຖອ້ຍຄ າເຫລ ່ າ
ນີ ້ແລວ້ເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ພວກເຮ າ
ຕາບອດເຊັ່ ນກນັບ ?” 
41 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຖາ້
ທ່ານທງັຫລາຍຕາບອດ ພວກທ່ານກ ຈະ
ບ ່ ມີບາບ ແຕ່ບັດນີ ້ພວກທ່ານເວ າ້ວ່າ 
‘ພວກເຮ າເບິ່ ງເຫນັ’ ເຫດສະນັນ້ ບາບ
ຂອງພວກທ່ານຈ ່ ງຍງັມຢູ່ີ”. 

 ພຣະເຢຊູຜູລ້ຽ້ງທີ່ ດ ີ

10 “ແທຈ້ິງແລ ້ວເຮ າ ກ່າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ ຜູທ້ີ່ ບ ່ ເຂ າ້
ໄປໃນຄອກແກະທາງປະຕູ ແຕ່ປີນເຂ າ້
ໄປທາງອື່ ນນັນ້ ຜູດ້ຽວກນັນັນ້ເປັນຂະ 
ໂມຍ ແລະໂຈນ. 
2 ແຕ່ຜູທ້ີ່ ເຂ າ້ໄປທາງປະຕູກ ເປັນຜູລ້ຽ້ງ
ຂອງແກະນັນ້. 
3 ນາຍປະຕູຈ ່ ງເປີດປະຕູໃຫຜູ້ນ້ ັນ້ ແລະ
ແກະເຫລ ່ ານັນ້ຍ່ອມຟັງສຽງຂອງທ່ານ 
ແລະທ່ານເອີນ້ແກະເຫລ ່ ານັນ້ຂອງທ່ານ
ເອງຕາມຊື່  ແລະນ າພວກມນັອອກໄປ. 
4 ແລະເມື່ ອທ່ານຕອ້ນແກະທງັຫລາຍ
ຂອງທ່ານເອງອອກໄປແລວ້ ທ່ານກ ຍ່າງ
ນ າໜາ້ພວກມນັໄປ ແລະແກະເຫລ ່ ານັນ້
ກ ຕາມທ່ານໄປເພາະພວກມນັຮູຈ້ກັສຽງ
ຂອງທ່ານ. 
5 ແລະພວກມນັຈະບ ່ ຕາມຄ ນແປກໜາ້
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ໄປເລຍີ ແຕ່ຈະໜໄີປຈາກເຂ າ ເພາະແກະ
ເຫລ ່ ານັນ້ບ ່ ຮູ ຈ້ ັກສຽງຂອງພວກຄ ນ
ແປກໜາ້”. 
6 ຄ າອຸປະມານີພ້ຣະເຢຊູໄດກ່້າວກບັ
ພວກເຂ າທງັຫລາຍ ແຕ່ພວກເຂ າບ ່ ເຂ າ້ 
ໃຈສິ່ ງຕ່າງໆຊ ່ ງພຣະອ ງກ່າວກບັພວກ
ເຂ າເລຍີ. 
7 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ອກີວ່າ: “ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍວ່າ ເຮ າເປັນປະຕູຂອງແກະ
ເຫລ ່ ານັນ້. 
8 ບນັດາຜູທ້ີ່ ເຄີຍມາກ່ອນເຮ ານັນ້ເປັນ
ພວກຂະໂມຍ ແລະພວກໂຈນ ແຕ່ແກະ
ເຫລ ່ ານັນ້ກ ບ ່ ໄດຟັ້ງພວກເຂ າ. 
9 ເຮ າເປັນປະຕູນັນ້ ຖາ້ຜູໃ້ດເຂ າ້ໄປ
ໂດຍທາງເຮ າ ຜູນ້ ັນ້ຈະລອດ ແລະຈະ
ເຂ າ້ໄປ ແລະອອກມາ ແລວ້ຈະພ ບອາ 
ຫານລຽ້ງ. 
10 ຂະໂມຍນັນ້ບ ່ ໄດມ້າ ນອກຈາກເພື່ ອ
ຈະລກັ ແລະຂາ້ ແລະທ າລາຍເສຍ, ເຮ າ
ໄດມ້າເພື່ ອເຂ າທັງຫລາຍຈະໄດຊ້ີວິດ 
ແລະເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດຊ້ີວດິຢ່າງຄ ບ
ບ ລບູິນຫລາຍຂ ນ້. 
11 ເຮ າເປັນຜູລ້ຽ້ງທີ່ ດີ, ຜູລ້ຽ້ງທີ່ ດີນັນ້
ຍ່ອມສະລະຊີວິດຂອງຕ ນເພື່ ອແກະ
ເຫລ ່ ານັນ້. 
12 ແຕ່ຜູທ້ີ່ ເປັນຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະບ ່ ໄດເ້ປັນ
ຜູລ້ຽ້ງແກະນັນ້, ຜູຊ້  ່ ງບ ່ ໄດເ້ປັນເຈ າ້ຂອງ
ແກະ, ພ ເຫນັໝາປ່າກ າລງັມາແລວ້ປະ

ຖິມ້ແກະເຫລ ່ ານັນ້ ແລະໜໄີປ ແລະໝາ
ປ່າກ ຈບັແກະເຫລ ່ ານັນ້ ແລະເຮັດໃຫ ້
ແກະທງັຫລາຍກະຈດັກະຈາຍໄປ. 
13 ຜູຮ້ບັຈາ້ງນັນ້ໜໄີປເພາະເຂ າເປັນລູກ 
ຈາ້ງ ແລະບ ່ ເປັນຫ່ວງແກະເຫລ ່ ານັນ້ເລຍີ. 
14 ເຮ າເປັນຜູລ້ຽ້ງທີ່ ດີນັນ້ ແລະຮູຈ້ກັ
ແກະທງັຫລາຍຂອງເຮ າ ແລະເປັນທີ່ ຮູ ້
ຈກັໂດຍແກະຂອງເຮ າ. 
15 ພຣະບດິາຊ ງຮູຈ້ກັເຮ າສນັໃດ ເຮ າກ 
ຮູຈ້ກັພຣະບດິາສນັນັນ້ ແລະເຮ າສະລະ
ຊວີດິຂອງເຮ າເພື່ ອແກະເຫລ ່ ານັນ້. 
16 ແລະແກະອື່ ນໆຊ ່ ງບ ່ ໄດເ້ປັນຂອງ
ຄອກນີເ້ຮ າກ ມ ີແກະເຫລ ່ ານັນ້ເຮ າຈະ
ຕອ້ງພາມາດວ້ຍ ແລະແກະເຫລ ່ ານັນ້ຈະ
ຟັງສຽງຂອງເຮ າ ແລະຈະມີຝູງດຽວ 
ແລະຜູລ້ຽ້ງພຽງຜູດ້ຽວ. 
17 ເພາະສະນັນ້ ພຣະບດິາຂອງເຮ າຈ  ່ ງ
ຊ ງຮກັເຮ າ ເພາະເຮ າສະລະຊີວດິຂອງ
ເຮ າ ເພື່ ອເຮ າຈະຮບັຊວີດິນັນ້ຄນືມາອກີ. 
18 ບ ່ ມຜູີໃ້ດເອ າຊີວດິນັນ້ໄປຈາກເຮ າ 
ແຕ່ເຮ າສະລະຊວີດິນັນ້ດວ້ຍໃຈສະໝກັ
ຂອງເຮ າເອງ, ເຮ າມອີ ານາດທີ່ ຈະສະລະ
ຊີວດິນັນ້ ແລະເຮ າມອີ ານາດທີ່ ຈະຮັບ
ຊີວດິນັນ້ຄນືມາອີກ ພຣະບນັຊານີເ້ຮ າ
ໄດຮ້ບັມາຈາກພຣະບດິາຂອງເຮ າ” 
19 ສະນັນ້ ຈ  ່ ງມກີານແຕກແຍກກນັອກີ
ໃນທ່າມກາງພວກຢິວ ຍອ້ນພຣະດ າຣດັ
ເຫລ ່ ານີ.້ 
20 ແລະຫລາຍຄ ນໃນພວກເຂ າເວ າ້ວ່າ: 
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“ລາວມີຜີສິງ ແລະເປັນບາ້ ເປັນຫຍັງ
ພວກທ່ານຈ ່ ງຟັງລາວ?” 
21 ຄ ນອື່ ນໆເວ າ້ວ່າ: “ຄ າເຫລ ່ ານີບ້ ່ ແມ່ນ
ຖອ້ຍຄ າຂອງຄ ນທີ່ ມຜີີສິງ, ຜີສາມາດ
ເປີດຕາຂອງຄ ນຕາບອດໄດບ້ ?” 

ພຣະເຢຊູຊ ງອາ້ງວ່າ 
ພຣະອ ງເປັນພຣະເຈ າ້ 

22 ແລະທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັມເີທດ 
ສະການລຽ້ງແຫ່ງການສະຫລອງພຣະ
ວຫິານ ແລະເປັນລະດູໜາວ. 
23 ແລະພຣະເຢຊູຊ ງຍ່າງຢູ່ໃນລະບຽງ
ໃນພຣະວຫິານຂອງຊາໂລໂມນ. 
24 ແລວ້ພວກຢິວກ ມາອອ້ມພຣະອ ງ
ໄວ ້ແລະເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ຈະເຮດັ  
ໃຫພ້ວກເຮ າສ ງໄສດ ນປານໃດ? ຖາ້
ທ່ານເປັນພຣະຄຣດິກ ຈ  ່ ງບອກພວກເຮ າ
ໃຫຈ້ະແຈງ້ເຖດີ”. 
25 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ເຮ າໄດ ້ບອກພວກທ່ານແລວ້ ແລະ
ພວກທ່ານບ ່ ເຊື່ ອ ບນັດາກດິຈະການທີ່
ເຮ າໄດກ້ະທ າໃນພຣະນາມພຣະບິດາ
ຂອງເຮ າ ການງານເຫລ ່ ານັນ້ກ ເປັນພະ 
ຍານໃຫແ້ກ່ເຮ າ. 
26 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍບ ່ ເຊື່ ອ ເພາະ
ພວກທ່ານບ ່ ແມ່ນແກະຂອງເຮ າ ຕາມທີ່
ເຮ າໄດກ່້າວແກ່ພວກທ່ານແລວ້. 
27 ແກະທັງຫລາຍຂອງເຮ າຍ່ອມຟັງ 
ສຽງຂອງເຮ າ ແລະເຮ າຮູຈ້ກັແກະເຫລ ່ າ 
ນັນ້ ແລະແກະເຫລ ່ ານັນ້ຕາມເຮ າ. 

28 ແລະເຮ າໃຫຊ້ີວິດນິຣັນດອນແກ່
ແກະເຫລ ່ ານັນ້ ແລະແກະເຫລ ່ ານັນ້ຈະ
ບ ່ ພິນາດເລີຍ ແລະຈະບ ່ ມີຜູໃ້ດຖອນ
ແກະເຫລ ່ ານັນ້ໄປຈາກມຂືອງເຮ າໄດ.້ 
29 ພຣະບດິາຂອງເຮ າຜູຊ້  ່ ງໄດປ້ະທານ
ແກະເຫລ ່ ານັນ້ໃຫແ້ກ່ເຮ າຊ ງເປັນໃຫຍ່
ກວ່າທຸກສິ່ ງ ແລະບ ່ ມຜູີໃ້ດສາມາດຖອນ
ແກະເຫລ ່ ານັນ້ໄປຈາກພຣະຫັດຂອງ 
ພຣະບດິາຂອງເຮ າໄດ.້ 
30 ເຮ າກບັພຣະບດິາຂອງເຮ າເປັນອນັ
ໜ ່ ງອນັດຽວກນັ”. 
31 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງຈບັກອ້ນຫນີຂ ນ້
ມາອກີເພື່ ອຈະແກວ່ງໃສ່ພຣະອ ງ. 
32 ພຣະເຢຊູໄດກ່້າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ການງານທີ່ ດຫີລາຍຢ່າງຊ ່ ງມາຈາກພຣະ
ບດິາຂອງເຮ າ ເຮ າໄດສ້ າແດງໃຫທ່້ານທງັ 
ຫລາຍເຫນັ  ພວກທ່ານຈະເອ າກອ້ນຫນີ
ແກວ່ງໃສ່ເຮ າ ເພາະການເຫລ ່ ານັນ້ຂ ໃ້ດ?” 
33 ພວກຢິວໄດຕ້ອບພຣະອ ງໂດຍເວ າ້
ວ່າ: “ສ າລບັການງານທີ່ ດພີວກເຮ າຈະບ ່  
ເອ າກອ້ນຫນີແກວ່ງໃສ່ທ່ານ ແຕ່ເພາະ
ການໝິ່ ນປະໝາດ ແລະເພາະວ່າທ່ານເປັນ 
ມະນຸດຄ ນໜ ່ ງຕັງ້ຕ ວເອງເປັນພຣະເຈ າ້”. 
34 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ມີຄ າຂຽນໄວໃ້ນພຣະລາຊະບັນຍັັດ
ຂອງພວກທ່ານບ ່ ແມ່ນຫລວ່ືາ ‘ເຮ າໄດ ້
ກ່າວວ່າ ທ່ານທງັຫລາຍເປັນພວກພະ?’ 
35 ຖາ້ພຣະອ ງໄດຊ້ ງເອີນ້ເຂ າເຫລ ່ ານັນ້
ວ່າ ເປັນພວກພະຊ ່ ງພຣະຄ າຂອງພຣະ
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ເຈ  າ້ໄດມ້າເຖງິພວກເຂ າ ແລະຈະຜດິພຣະ 
ຄ າພບີ ່ ໄດ.້ 
36 ທ່ານທງັຫລາຍກ່າວເຖງິທ່ານຜູນ້ ັນ້
ຜູຊ້  ່ ງພຣະບດິາຊ ງແຍກຕັງ້ໄວແ້ລວ້ ແລະ
ໄດສ້ ່ ງເຂ າ້ມາໃນໂລກວ່າ ‘ທ່ານກ່າວຄ າ  
ໝິ່ ນປະໝາດ’ ເພາະເຮ າໄດກ່້າວວ່າ ‘ເຮ າ
ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ າ້’ ແບບນັນ້ບ ? 
37 ຖາ້ເຮ າບ ່ ເຮດັພຣະລາຊະກດິຕ່າງໆ
ຂອງພຣະບດິາຂອງເຮ າ ກ ຢ່າເຊື່ ອເຮ າເລຍີ. 
38 ແຕ່ຖາ້ເຮ າກະທ າແລວ້ ເຖງິແມ່ນວ່າ
ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ເຊື່ ອເຮ າ ກ ຈ  ່ ງເຊື່ ອພຣະ
ລາຊະກດິເຫລ ່ ານັນ້ເຖີດ ເພື່ ອທ່ານທງັ 
ຫລາຍຈະໄດຊ້າບ ແລະເຊື່ ອວ່າພຣະບດິາ 
ຊ ງຢູ່ໃນເຮ າ ແລະເຮ າຢູ່ໃນພຣະບດິາ”. 
39 ເພາະສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງຊອກຫາ
ໂອກາດທີ່ ຈະຈບັພຣະອ ງອີກເທື່ ອໜ ່ ງ 
ແຕ່ພຣະອ ງຊ ງລອດພ ນ້ຈາກມືຂອງ
ພວກເຂ າໄປໄດ.້ 
ພຣະເຢຊູສະເດດັໄປສະຖານທີ່ ຊ ່ ງພຣະ

ອ ງຊ ງຮບັບບັຕສິະມາ 
40 ແລະສະເດດັໄປຟາກແມ່ນ າ້ຈ ແດນ
ຂາ້ງນັນ້ອກີ ເຂ າ້ໄປໃນສະຖານທີ່ ບ່ອນ
ທີ່ ໂຢຮນັໃຫບ້ບັຕສິະມາເປັນເທື່ ອທ າອດິ 
ແລະພຣະອ ງຊ ງພກັຢູ່ບ່ອນນັນ້. 
41 ແລະຫລາຍຄ ນໄດຫ້ນັມາຫາພຣະອ ງ 
ແລະເວ າ້ວ່າ: “ໂຢຮນັບ ່ ໄດເ້ຮດັການອດັ 
ສະຈນັໃດໆເລຍີ ແຕ່ທຸກສິ່ ງທີ່ ໂຢຮນັໄດ ້
ກ່າວເຖງິທ່ານຜູນ້ີກ້ ເປັນຄວາມຈງິ”. 
42 ແລະມຫີລາຍຄ  ນໄດເ້ຊື່ ອໃນພຣະ

ອ ງບ່ອນນັນ້. 
ລາຊະໂຣຖກືເຮດັໃຫເ້ປັນ 
ຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ 

11 ບດັນີ ້ມຊີາຍຄ ນໜ ່ ງກ າລງັປ່ວຍ 
ຢູ່ຊື່  ລາຊະໂຣແຫ່ງໝູ່ ບາ້ນເບັດ

ທານເີປັນເມອືງຂອງມາຣີ ແລະມາທາ
ເອືອ້ຍຂອງນາງນັນ້. 
2 (ມາຣີຜູນ້ ີຄ້ຜູືທ້ ີ່ ເຈມີອ ງພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈ າ້ດວ້ຍນ າ້ມນັຫອມ ແລະເຊັດພຣະ
ບາດຂອງພຣະອ ງດວ້ຍຜ ມຂອງນາງ ຜູ ້
ທີ່ ນອ້ງຊາຍຂອງນາງຄ ືລາຊະໂຣກ າລງັ
ປ່ວຍຢູ່) 
3 ສະນັນ້ ເອືອ້ຍທງັສອງຂອງລາຊະໂຣ
ຈ ່ ງສ ່ ງຄ ນໄປຫາພຣະອ ງທູນວ່າ: “ພຣະ
ອ ງເຈ  າ້ ເບິ່ ງແມ ້ຜູທ້ີ່ ພຣະອ ງຊ ງຮກັນັນ້
ກ າລງັປ່ວຍຢູ່”. 
4 ເມື່ ອພຣະເຢຊູຊ ງໄດຍ້ິນຢ່າງນັນ້ 
ແລວ້ ພຣະອ ງກ ກ່າວວ່າ: “ຄວາມເຈບັ
ປ່ວຍນີຈ້ະບ ່ ເຖງິຕາຍ ແຕ່ເກດີຂ ນ້ເພື່ ອ 
ຖວາຍສະຫງ່າຣາສີແດ່ພຣະເຈ າ້ ເພື່ ອ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ າ້ຈະໄດຮ້ັບສະ 
ຫງ່າຣາສເີພາະໂຣກນັນ້” 
5 ຕອນນີ ້ພຣະເຢຊູຊ ງຮກັມາທາ ແລະ
ນອ້ງສາວຂອງນາງ ແລະລາຊະໂຣ. 
6 ສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະອ ງຊ ງໄດຍ້ນິແລວ້
ວ່າລາຊະໂຣປ່ວຍຢູ່, ພຣະອ ງຍງັຊ ງພກັ   
ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເດີມທີ່ ພຣະອ ງຢູ່ນັນ້
ເປັນເວລາສອງວນັ. 
7 ແລວ້ຫລງັຈາກນັນ້ພຣະອ ງກ ກ່າວກບັ
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ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງວ່າ: “ໃຫພ້ວກ
ເຮ າເຂ າ້ໄປໃນແຂວງຢູດາຍກນັອກີເທາະ”. 
8 ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທນູພຣະອ ງ
ວ່າ: “ພຣະອາຈານ ເມື່ ອໄວໆນີພ້ວກຢິວ
ຊອກຫາໂອກາດເອ າກອ້ນຫນີແກວ່ງໃສ່ 
ພຣະອ ງ ແລະພຣະອ ງຈະສະເດັດໄປ
ບ່ອນນັນ້ອກີບ ?” 
9 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ໃນວນັໜ ່ ງມ ີ
ສິບສອງຊ ່ ວໂມງບ ່ ແມ່ນບ ? ຖາ້ຜູໃ້ດ  
ຍ່າງໃນຕອນກາງເວນັເຂ າກ ບ ່ ສະດຸດ ເພາະ    
ເຂ າເຫນັຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກນີ.້ 
10 ແຕ່ຖາ້ຜູໃ້ດຍ່າງໃນຕອນກາງຄນືເຂ າ
ກ ສະດຸດ ເພາະບ ່ ມຄີວາມສະຫວ່າງໃນ
ຕ ວເຂ າ” 
11 ພຣະອ ງໄດກ່້າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ້ແລະ
ຫລງັຈາກນັນ້ພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ເພື່ ອນຂອງພວກເຮ າຄ ືລາຊະໂຣ
ຫລບັຢູ່ ແຕ່ເຮ າໄປເພື່ ອເຮ າຈະປຸກລາວ
ໃຫຕ້ື່ ນຈາກການຫລບັ”. 
12 ແລວ້ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທູນ
ວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ ຖາ້ລາວຫລບັຢູ່ລາວ       
ກ ຈະສະບາຍດ”ີ. 
13 ແຕ່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງຄວາມຕາຍ
ຂອງລາຊະໂຣ ແຕ່ພວກເຂ າຄດິວ່າພຣະ    
ອ ງກ່າວເຖງິການພກັຜ່ອນໃນການນອນ. 
14 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ຢ່າງກ ງໄປກ ງມາວ່າ: “ລາຊະໂຣຕາຍແລວ້. 
15 ແລະເຮ າຍນິດເີພື່ ອເຫນັແກ່ທ່ານທງັ
ຫລາຍທີ່ ເຮ າບ ່ ໄດຢູ່້ບ່ອນນັນ້ ເພື່ ອທ່ານ

ທງັຫລາຍຈະໄດເ້ຊື່ ອ, ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມ   
ໃຫພ້ວກເຮ າໄປຫາລາວກນັເຖດີ”. 
16 ແລວ້ໂທມາຊ ່ ງຖືກເອີນ້ວ່າ ດດຸິມດັ 
ຈ ່ ງເວ າ້ກ ັບເພື່ ອນສາວ ກຂອງຕ ນວ່າ: 
“ໃຫພ້ວກເຮ າໄປນ າກນັເທາະ ເພື່ ອພວກ   
ເຮ າຈະໄດຕ້າຍພອ້ມກບັພຣະອ ງ”. 
17 ແລວ້ເມື່ ອພຣະເຢຊູສະເດດັມາເຖງິ 
ພຣະອ ງຊ ງພ ບວ່າລາຊະໂຣໄດນ້ອນໃນອຸ
ໂມງຝັງສ ບເປັນເວລາສີ່ ວນັແລວ້. 
18 ບັດນີ ້ໝູ່ ບາ້ນເບັດທານີຢູ່ໃກນ້ະ 
ຄອນເຢຣູຊາເລມັ ຫ່າງກນັປະມານສາມ
ກໂິລແມດັ. 
19 ແລະຫລາຍຄ ນໃນພວກຢິວໄດມ້າຫາ
ມາທາ ແລະມາຣ ີເພື່ ອຈະເລ າ້ໂລມໃຈນາງ 
ທງັສອງເລື່ ອງນອ້ງຊາຍຂອງພວກນາງ. 
20 ແລວ້ມາທາທນັທທີີ່ ນາງໄດຍ້ນິວ່າ 
ພຣະເຢຊູກ າລງັສະເດດັມາ, ນາງກ ອອກ 
ໄປ ແລະພ ບພຣະອ ງ ແຕ່ມາຣີຍງັນັ່ ງຢູ່ 
ໃນເຮອືນ. 
21 ແລວ້ມາທາຈ ່ ງທູນພຣະເຢຊູວ່າ: 
“ພຣະອ ງເຈ  າ້ ຖາ້ພຣະອ ງໄດຢູ່້ບ່ອນນີ ້
ນອ້ງຊາຍຂອງຂາ້ນອ້ຍຄ ງບ ່ ຕາຍ. 
22 ແຕ່ຂາ້ນອ້ຍຮູວ່້າແມ່ນກະທັງ້ດຽວ 
ນີ ້ສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ພຣະອ ງຈະທນູຂ ຈາກ 
ພຣະເຈ າ້ ພຣະເຈ າ້ຈະຊ ງໂຜດປະທານ
ສິ່ ງນັນ້ໃຫແ້ກ່ພຣະອ ງ”. 
23 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ນອ້ງ
ຊາຍຂອງເຈ າ້ຈະເປັນຂ ນ້ມາອກີ”. 
24 ມາທາທູນພຣະອ ງວ່າ: “ຂາ້ນອ້ຍຮູ ້
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ແລວ້ວ່າ ລາວຈະເປັນຂ ນ້ມາອກີໃນການ
ເປັນຂ ນ້ມາໃນວນັສຸດທາ້ຍນັນ້” 
25 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ເຮ າຄື
ການເປັນຂ ນ້ມາ ແລະຊີວດິ, ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອ
ໃນເຮ ານັນ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂ າຕາຍໄປ
ແລວ້ ເຂ າກ ຍງັຈະມຊີວີດິ. 
26 ແລະຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ມີຊີວິດ ແລະ
ເຊື່ ອໃນເຮ າຈະບ ່ ຕາຍເລີຍ ເຈ າ້ເຊື່ ອ
ແບບນີບ້ ?” 
27 ມາທາທູນພຣະອ ງວ່າ: “ເຊື່ ອພຣະ      
ອ ງເຈ  າ້ ຂາ້ນອ້ຍເຊື່ ອວ່າພຣະອ ງຊ ງເປັນ 
ພຣະຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ າ້ຜູຊ້  ່ ງ
ຈະສະເດດັເຂ າ້ມາໃນໂລກ”. 
28 ແລະເມື່ ອນາງທນູຢ່າງນັນ້ແລວ້ ນາງ
ກ ໄປຕາມທາງຂອງນາງ ແລະເອີນ້ມາຣີ
ນອ້ງສາວຂອງນາງຢ່າງລັບໆ ເວ າ້ວ່າ: 
“ພຣະອາຈານສະເດດັມາແລວ້ ແລະຊ ງ
ເອີນ້ເຈ  າ້”. 
29 ທັນທີທີ່ ນາງມາຣໄີດຍ້ິນຢ່າງນັນ້ 
ແລວ້ນາງກ ຮີບລຸກຂ ນ້ ແລະມາເຝ ້າ 
ພຣະອ ງ. 
30 ບດັນີ ້ພຣະເຢຊູຍງັບ ່ ສະເດດັເຂ າ້ມາ
ໃນເມອືງນັນ້ ແຕ່ປະທບັຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ຊ ່ ງມາທາພ ບພຣະອ ງນັນ້. 
31 ແລວ້ພວກຢິວທີ່ ຢູ່ກບັມາຣໃີນເຮອືນ 
ແລະກ າລງັເລ າ້ໂລມນາງຢູ່ ເມື່ ອພວກເຂ າ
ເຫນັມາຣ ີວ່ານາງຮບີລຸກຂ ນ້ ແລະອອກ
ໄປຈ ່ ງຕາມນາງໄປ ເວ າ້ວ່າ: “ນາງກ າລງັ
ໄປທີ່ ອຸໂມງເພື່ ອຈະຮອ້ງໄຫບ່້ອນນັນ້”. 

32 ແລວ້ເມື່ ອມາຣີມາເຖິງບ່ອນຊ ່ ງ 
ພຣະເຢຊູປະທບັຢູ່ ແລະເຫນັພຣະອ ງ
ແລວ້ ນາງກ ຂາບລ ງທີ່ ພຣະບາດຂອງ 
ພຣະອ ງໂດຍທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງ
ເຈ  າ້ ຖາ້ພຣະອ ງໄດຢູ່້ບ່ອນນີ ້ນອ້ງຊາຍ
ຂອງຂາ້ນອ້ຍຄ ງບ ່ ຕາຍ”. 
33 ສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະເຢຊູທອດພຣະ
ເນດເຫນັນາງຮອ້ງໄຫ ້ແລະພວກຢິວຊ ່ ງ
ມາກບັນາງຮອ້ງໄຫດ້ວ້ຍ ພຣະອ ງກ ຊ ງ     
ຄ ່ າຄວນໃນຈດິວນິຍານ ແລະຊ ງເປັນທຸກ. 
34 ແລະກ່າວວ່າ: “ພວກເຈ າ້ເອ າລາວ
ໄປໄວຢູ່້ໃສ?” ພວກເຂ າທນູພຣະອ ງວ່າ: 
“ພຣະອ ງເຈ  າ້ ເຊີນສະເດັດມາ ແລະ  
ເບິ່ ງເຖດີ”. 
35 ພຣະເຢຊູຊ ງຮອ້ງໄຫ.້ 
36 ແລວ້ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້
ພຣະອ ງຊ ງຮກັລາວພຽງໃດ!” 
37 ແລະບາງຄ ນໃນພວກເຂ າໄດເ້ວ າ້ວ່າ: 
“ທ່ານຜູ ້ນີ ້ຊ ່ ງ ໄດ ້ເ ປີດຕາຂອງຄ ນຕາ 
ບອດແລວ້ ສາມາດເຮດັໃຫແ້ມ່ນແຕ່ຄ ນ
ນີບ້ ່ ຕາຍກ ໄດບ້ ່ ແມ່ນບ ?” 

ພຣະເຢຊູທີ່ ອຸໂມງຝັງສ ບ  
ບນັດາເພື່ ອນຂອງມາຣໄີດກ້ບັໃຈໃໝ່ 

38 ເຫດສະນັນ້ ພຣະເຢຊູຊ ່ ງຊ ງຄ ່ າ
ຄວນຮອ້ນພຣະໄທໃນຕ ວພຣະອ ງເອງ
ອກີ ຈ ່ ງສະເດດັມາເຖງິອຸໂມງຝັງສ ບ, ອຸ
ໂມງຝັງສ ບນັນ້ເປັນຖ າ້ ແລະມຫີນີກອ້ນ
ໜ ່ ງວາງປິດປາກໄວ.້ 
39 ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ: “ພວກເຈ າ້ຈ  ່ ງ
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ເອ າກອ້ນຫນີນັນ້ອອກໄປ” ມາທາເອືອ້ຍ 
ຂອງຜູຕ້າຍຈ ່ ງທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງ
ເຈ  າ້ ປານນີລ້າວມກີ ິ່ ນເໝນັແລວ້ ເພາະ 
ວ່າ ລາວຕາຍເປັນເວລາສີ່ ວນັແລວ້”. 
40 ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັນາງວ່າ: “ເຮ າ
ເວ າ້ກບັເຈ າ້ແລວ້ບ ່ ແມ່ນຫລວ່ືາ ຖາ້ເຈ າ້
ເຊື່ ອ ເຈ  າ້ກ ຈະໄດເ້ຫນັສະຫງ່າຣາສຂີອງ 
ພຣະເຈ າ້?” 
41 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງເອ າກອ້ນຫນີນັນ້
ອອກຈາກສະຖານທີ່ ບ່ອນຊ ່ ງຜູຕ້າຍຖກື
ວາງຢູ່ນັນ້ ແລະພຣະເຢຊູຊ ງແຫງນພຣະ
ພກັຂອງພຣະອ ງຂ ນ້ ແລະກ່າວວ່າ: “ຂາ້
ແດ່ພຣະບິດາ ຂາ້ນອ້ຍຂອບພຣະຄຸນ 
ພຣະອ ງທີ່ ພຣະອ ງໄດໂ້ຜດຟັງຂາ້ນອ້ຍ. 
42 ແລະຂາ້ນອ້ຍຊາບວ່າ ພຣະອ ງຊ ງຟັງ
ຂາ້ນອ້ຍຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ເພາະເຫນັແກ່ຜູ ້
ຄ ນເຫລ ່ ານີຊ້  ່ ງຢືນຢູ່ບ່ອນນີ ້ຂາ້ນອ້ຍຈ ່ ງ
ກ່າວຢ່າງນັນ້ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດເ້ຊື່ ອ
ວ່າພຣະອ ງໄດສ້ ່ ງຂາ້ນອ້ຍມາ”. 
43 ແລະເມື່ ອພຣະອ ງກ່າວດັ່ ງນັນ້ແລວ້ 
ພຣະອ ງໄດຮ້ອ້ງດວ້ຍສຽງດັ່ ງກ່າວວ່າ: 
“ລາຊະໂຣເອຍີ ຈ ່ ງອອກມາເຖດີ”. 
44 ແລະຜູຕ້າຍນັນ້ກ ອອກມາ ມ ືແລະ   
ຕນີຖກືພນັໄວດ້ວ້ຍຜາ້ພນັສ ບ ແລະໃບ
ໜາ້ຂອງລາວກ ຖກືພນັດວ້ຍຜາ້ເຊດັໜາ້ 
ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງແກ ້

 
45 ແລວ້ຫລາຍຄ ນໃນພວກຢິວຊ ່ ງມາ
ຫາມາຣີ ແລະໄດເ້ຫນັສິ່ ງເຫລ ່ ານັນ້ຊ ່ ງ 

 
46 ແຕ່ບາງຄ ນໃນພວກເຂ າໄປຕາມທາງ
ຂອງຕ ນຫາພວກຟາຣຊີາຍ ແລະເລ ່ າໃຫ ້
ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ຟັງວ່າພຣະເຢຊູໄດຊ້ ງກະ 
ທ າສິ່ ງໃດແດ່. 
ພວກປະໂຣຫດິໃຫຍ່ກບັພວກຟາຣຊີາຍ
ຊອກຫາໂອກາດທີ່ ຈະຂາ້ພຣະເຢຊູ 

47 ແລວ້ພວກປະໂຣຫດິໃຫຍ່ ແລະ   
ພວກຟາຣີຊາຍກ ເອີນ້ປະຊຸມສະມາຊກິ
ສະພາ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ພວກເຮ າຈະເຮດັ
ແນວໃດດີ ເພາະວ່າຊາຍຜູນ້ີເ້ຮັດການ
ອດັສະຈນັຫລາຍຢ່າງ. 
48 ຖາ້ພວກເຮ າປ່ອຍລາວໄວແ້ບບນີ ້
ທຸກຄ ນຈະເຊື່ ອໃນລາວ ແລະພວກໂຣມ
ກ ຈະມາ ແລະຢ ດເອ າທັງສະຖານທີ່  
ແລະຊ ນຊາດຂອງພວກເຮ າໄປ”. 
49 ແລະຄ ນໜ ່ ງໃນພວກເຂ າຊື່  ກາຢະ
ຟາຜູເ້ປັນມະຫາປະໂຣຫດິໃນປີດຽວກນັ
ນັນ້ ເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: “ພວກທ່ານບ ່
ຮູຫ້ຍງັເລຍີ. 
50 ແລະບ ່ ພຈິາລະນາວ່າ ສິ່ ງນີເ້ປັນປະ 
ໂຫຍດແກ່ພວກເຮ າ  ທີ່ ຈະໃຫຄ້ ນໆ     
ໜ ່ ງຕາຍເພື່ ອປະຊາຊ ນ ແລະເພື່ ອຊ ນ
ຊາດທງັໝ ດບ ່ ຕອ້ງພນິາດ”. 
51 ແລະລາວບ ່ ໄດເ້ວ າ້ຢ່າງນັນ້ຕາມໃຈ
ຕ ນເອງ ແຕ່ເພາະເປັນມະຫາປະໂຣຫດິ
ໃນປີນັນ້ ລາວຈ ່ ງທ ານາຍວ່າພຣະເຢຊູ
ຈະສິນ້ພຣະຊ ນເພື່ ອຊ ນຊາດນັນ້. 
52 ແລະບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຊ ນຊາດນັນ້ຢ່າງ

ໂຢຮນັ 11 



ໜາ້ 46 

 

ດຽວ ແຕ່ເພື່ ອພຣະອ ງຈະເຕ າ້ໂຮມລູກໆ 
ຂອງພຣະເຈ າ້ທີ່ ກະຈດັກະຈາຍໄປນັນ້
ໃຫເ້ຂ າ້ເປັນພວກດຽວກນັດວ້ຍ. 
53 ແລ ້ວຕັງ້ແຕ່ວັນນັນ້ ເ ປັນຕ ້ນມາ 
ພວກເຂ າທງັຫລາຍກ ປ ກສາກນັເພື່ ອທີ່
ຈະຂາ້ພຣະອ ງ. 
54 ເຫດສະນັນ້ ພຣະເຢຊູຈ ່ ງບ ່ ສະເດດັ
ຍ່າງໄປຢ່າງເປີດເຜີຍໃນທ່າມກາງພວກ 
ຢິວອກີ ແຕ່ສະເດດັອອກຈາກບ່ອນນັນ້
ໄປຊ ນນະບ ດ ທີ່ ຢູ່ໃກຖ້ິ່ ນແຫງ້ແລງ້ກນັ 
ດານ ເຂ າ້ໄປໃນເມອືງແຫ່ງໜ ່ ງຊ ່ ງຖືກ
ເອີນ້ວ່າ ເອຟຣາອມິ ແລະຊ ງພກັຢູ່ບ່ອນ
ນັນ້ກບັພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ. 
55 ແລະເທດສະການປັດສະຄາຂອງ
ພວກຢິວກ ໃກຈ້ະເຖງິແລວ້ ແລະຫລາຍ 
ຄ ນໄດອ້ອກຈາກຊ ນນະບ ດນັນ້ຂ ນ້ໄປທີ່
ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັກ່ອນເທດສະການ
ປັດສະຄາເພື່ ອຈະຊ າລະຕ ວເອງ. 
56 ແລວ້ພວກເຂ າທງັຫລາຍຊອກຫາ   
ພຣະເຢຊູ ແລະເວ າ້ກ ັນໃນທ່າມກາງ
ພວກເຂ າເອງ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂ າຢືນ
ຢູ່ໃນພຣະວຫິານວ່າ: “ທ່ານທງັຫລາຍ
ຄດິເຫນັຢ່າງໃດວ່າ ພຣະອ ງຈະບ ່ ສະເດດັ
ມາທີ່ ງານເທດສະການລຽ້ງນີບ້ ?” 
57 ບັດນີ ້ທັງພວກປະໂຣຫິດໃຫຍ່ 
ແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດອ້ອກຄ າສັ່ ງໄວ ້
ວ່າ ຖາ້ຜູໃ້ດຮູວ່້າພຣະອ ງຢູ່ບ່ອນໃດ ຜູ ້
ນັນ້ຄວນແຈງ້ໃຫຮູ້ ້ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດ ້
ໄປຈບັພຣະອ ງ. 

ອາຫານແລງທີ່ ບາ້ນເບດັທານ ີ
(ມທ 26:6-13; ມຣກ 14:3-9) 

( ລກ 7:37-38) 

12 ຈາກນັນ້ຫ ກວນັກ່ອນເທດສະ ການປັດສະຄາ ພຣະເຢຊູສະ 
ເດດັມາທີ່ ໝູ່ ບາ້ນເບດັທານ ີບ່ອນທີ່ ລາ 
ຊະໂຣຊ ່ ງເຄຍີຕາຍນັນ້ຢູ່ ຜູທ້ີ່ ພຣະອ ງໄດ ້
ຊ ງໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກຕາຍແລວ້. 
2 ບ່ອນນັນ້ພວກເຂ າໄດຈ້ດັອາຫານແລງ
ແກ່ພຣະອ ງ ແລະມາທາກ ບ ວລະບດັຢູ່ 
ສ່ວນລາຊະໂຣກ ເປັນຄ ນໜ ່ ງໃນພວກ
ເຂ າທີ່ ນ ັ່ ງຢູ່ທີ່ ໂຕະກບັພຣະອ ງ. 
3 ແລວ້ມາຣີຈ  ່ ງ ເອ ານ າ້ມ ັນຫອມນາ      
ຣະດາບ ຣິສຸດໜັກປະມານເຄິ່ ງກ ິໂລ 
ກຣາມມລີາຄາແພງຫລາຍ ແລະເຈີມ 
ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະເຊດັພຣະ
ບາດຂອງພຣະອ ງດວ້ຍຜ ມຂອງນາງ ແລະ
ເຮອືນກ ຫອມກຸມ້ໄປດວ້ຍກິ່ ນຂອງນ າ້ 
ມນັນັນ້. 
4 ແລວ້ຄ ນໜ ່ ງໃນພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງຄ ືຢູດາອດິສະກາຣີອ ດລູກຊາຍ
ຂອງຊໂີມນ ຜູຊ້ ່ ງຈະທ ລະຍ ດພຣະອ ງ
ເວ າ້ວ່າ: 
5 “ເປັນຫຍງັຈ ່ ງບ ່ ເອ ານ າ້ມນັຫອມນີໄ້ປ
ຂາຍເປັນເງນິສາມຮ ້ອຍເດນາຣິອັນ 
ແລວ້ແຈກໃຫຄ້ ນທຸກຍາກ?” 
6 ລາວເວ າ້ແບບນີບ້ ່ ແມ່ນເພາະລາວ
ເອ າໃຈໃສ່ຄ ນທຸກຍາກ ແຕ່ເພາະລາວ
ເປັນຂະໂມຍ ແລະມຖີ ງນັນ້ ແລະໄດຖ້ື
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ສິ່ ງທີ່ ຖກືໃສ່ໄວໃ້ນຖ ງນັນ້. 
7 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວວ່າ: “ປ່ອຍນາງ
ໄປເຖດີ ນາງຮກັສາສິ່ ງນີໄ້ວເ້ພື່ ອສະແດງ      
ເຖງິວນັແຫ່ງການຝັງສ ບຂອງເຮ າ. 
8 ເພາະວ່າທ່ານທງັຫລາຍມຄີ ນທຸກຍາກ
ຢູ່ກບັພວກທ່ານສະເໝ ີແຕ່ພວກທ່ານບ ່
ມເີຮ າສະເໝໄີປ”. 
9 ສະນັນ້ ຫລາຍຄ ນໃນພວກຢິວຈ ່ ງຮູ ້
ວ່າພຣະອ ງຢູ່ບ່ອນນັນ້ ແລະພວກເຂ າມາ 
ບ ່ ແມ່ນເພາະເຫນັແກ່ພຣະເຢຊູເທ ່ ານັນ້ 
ແຕ່ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດເ້ຫນັລາຊະໂຣ ຜູ ້
ຊ ່ ງພຣະອ ງໄດຊ້ ງໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກ
ຕາຍເຊັ່ ນກນັ. 
10 ແຕ່ພວກປະໂຣຫດິໃຫຍ່ໄດປ້ ກສາ
ກນັວ່າ ພວກເຂ າອາດຈະຂາ້ລາຊະໂຣ 
ດວ້ຍ. 
11 ເພາະຍອ້ນລາຊະໂຣ ຫລາຍຄ ນໃນ
ພວກຢິວໄດອ້ອກໄປ ແລະເຊື່ ອໃນພຣະ   
ເຢຊູ. 

ການສະເດດັເຂ າ້ມາ 
ຢ່າງຜູມ້ໄີຊ 

(ມທ 21:4-9; ມຣກ 11:7-10) 
(ລກ 19:35-38) 

12 ວນັຕ ່ ມາ ຄ ນເປັນຈ ານວນຫລາຍທີ່
ໄດມ້າໃນເທດສະການລຽ້ງນັນ້ ເມື່ ອ
ພວກເຂ າໄດຍ້ນິວ່າ ພຣະເຢຊູກ າລງັສະ 
ເດດັມາທີ່ ນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ. 
13 ໄດຖ້ໃືບຂອງຕ ນ້ອນິທະຜາລ າ ແລະ
ອອກໄປເພື່ ອຕອ້ນຮັບພຣະອ ງ ແລະ

ຮອ້ງວ່າ: “ໂຮຊນັນາ ຂ ໃຫພ້ຣະມະຫາ
ກະສດັແຫ່ງອດິສະຣາເອນຜູສ້ະເດດັມາ
ໃນພຣະນາມຂອງອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ຊ ງ
ຮບັພຣະພອນ”. 
14 ແລະພຣະເຢຊູເມື່ ອພຣະອ ງໄດຊ້ ງ
ພ ບລູກລາໂຕໜ ່ ງຈ  ່ ງຊ ງນັ່ ງເທງິລູກລາ
ນັນ້ຕາມທີ່ ມຄີ າຂຽນໄວແ້ລວ້ວ່າ. 
15 ‘ຢ່າຢ້ານເລຍີ ທດິາແຫ່ງຊໂີອນເອີຍ 
ເບິ່ ງແມ ້ກະສດັຂອງເຈ າ້ກ າລງັສະເດດັ
ມາໂດຍຊ ງນັ່ ງເທງິລູກລາໂຕໜ ່ ງ’. 
16 ຕອນທ າອດິພວກສາວ ກຂອງພຣະ
ອ ງບ ່ ເຂ າ້ໃຈສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ້ແຕ່ເມື່ ອພຣະເຢ
ຊູຊ ງຮບັສະຫງ່າຣາສແີລວ້ ພວກເຂ າກ 
ລະນ ກໄດວ່້າ ສິ່ ງເຫລ ່ ານີໄ້ດຖ້ກືຂຽນໄວ ້
ກ່ຽວກບັພຣະອ ງ ແລະວ່າຄ ນທງັຫລາຍ
ໄດເ້ຮດັສິ່ ງເຫລ ່ ານີຖ້ວາຍພຣະອ ງ. 
17 ເຫດສະນັນ້ ປະຊາຊ ນທີ່ ໄດຢູ່້ກບັ 
ພຣະອ ງ ເມື່ ອພຣະອ ງໄດຊ້ ງເອີນ້ລາຊະ
ໂຣໃຫອ້ອກມາຈາກອຸໂມງຝັງສ ບຂອງ
ລາວ ແລະຊ ງໃຫລ້າວເປັນຂ ນ້ມາຈາກ
ຄວາມຕາຍ ຈ ່ ງເປັນພະຍານໃນສິ່ ງເຫລ ່ ານີ.້ 
18 ເພາະເຫດນີ ້ປະຊາຊ ນຈ ່ ງມາພ ບ 
ພຣະອ ງເຊັ່ ນກນັ ເພາະພວກເຂ າໄດຍ້ນິວ່າ 
ພຣະອ ງໄດຊ້ ງກະທ າການອດັສະຈນັນີ.້ 
19 ສະນັນ້ ພວກຟາຣີຊາຍຈ ່ ງເວ າ້ໃນ
ທ່າມກາງພວກເຂ າເອງວ່າ: “ພວກທ່ານ
ຮບັຮູບ້ ວ່າ ພວກທ່ານບ ່ ໄດເ້ຮດັອນັໃດ
ໃຫດ້ີຂ ນ້ມາເລີຍ? ເບິ່ ງແມ ້ໂລກຕາມ
ລາວໄປແລວ້”. 
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ພວກກຣກີຢາກຈະເຫນັພຣະເຢຊູ 
20 ແລະມພີວກກຣີກບາງຄ ນໃນທ່າມ 
ກາງຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ຂ ນ້ມາເພື່ ອນະມດັ 
ສະການທີ່ ເທດສະການລຽ້ງນີ.້ 
21 ສະນັນ້ ພວກດຽວກນັນັນ້ຈ  ່ ງມາຫາ
ຟີລິບຊ ່ ງມາຈາກໝູ່ ບາ້ນເບັດສາອີດາ
ຂອງແຂວງຄາລີເລ ແລະອອ້ນວອນ 
ທ່ານວ່າ: “ທ່ານເອີຍ ພວກຂາ້ພະເຈ າ້
ຢາກເຫນັພຣະເຢຊູ”. 
22 ຟີລິບຈ ່ ງມາ ແລະບອກອັນເດອາ 
ແລວ້ອນັເດອາກບັຟີລບິຈ ່ ງໄປທູນພຣະ
ເຢຊູອກີເທື່ ອໜ ່ ງ. 

ພຣະເຈ າ້ຕອບຈາກຟາ້ສະຫວນັ 
ພຣະເຢຊູຊ ງປະກາດ 

23 ແລະພຣະເຢຊູຊ ງຕອບພວກເຂ າ
ໂດຍກ່າວວ່າ: “ເຖງິເວລາແລວ້ທີ່ ບຸດມະ 
ນຸດຈະໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສ.ີ 
24 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຖາ້ເມດັເຂ າ້ສາລີເມດັໜ ່ ງບ ່
ຕ ກລ ງໄປໃນດນິ ແລະຕາຍໄປ ມນັກ ຈະ
ຢູ່ເປັນເມດັດຽວ ແຕ່ຖາ້ເມດັເຂ າ້ສາລີ
ນັນ້ຕາຍໄປແລວ້ ມນັກ ຈະງອກຂ ນ້ເກດີ
ຜ ນຫລາຍ. 
25 ຜູໃ້ດທີ່ ຮັກຊີວິດຂອງຕ ນຈະເສຍ
ຊວີດິນັນ້ ແລະຜູທ້ີ່ ຊງັຊວີດິຂອງຕ ນໃນ
ໂລກນີ ້ກ ຈະຮກັສາຊີວດິນັນ້ໄວເ້ຖິງນ ິ
ຣນັດອນ. 
26 ຖາ້ຜູໃ້ດຮບັໃຊເ້ຮ າ ໃຫຜູ້ນ້ ັນ້ຕາມ
ເຮ າມາ ແລະເຮ າຢູ່ບ່ອນໃດ ຜູຮ້ັບໃຊ ້

ຂອງເຮ າກ ຈະຢູ່ບ່ອນນັນ້ດວ້ຍ, ຖາ້ຜູໃ້ດ
ຮບັໃຊເ້ຮ າ ພຣະບດິາຂອງເຮ າກ ຈະຊ ງ
ໃຫກ້ຽດຜູນ້ ັນ້. 
27 ບດັນີ ້ຈດິໃຈຂອງເຮ າເປັນທຸກ ແລະ
ເຮ າຈະກ່າວວ່າຢ່າງໃດດ?ີ ‘ຂາ້ແດ່ພຣະ
ບິດາ ຂ ຊ ງໂຜດຊ່ວຍຂາ້ນອ້ຍໃຫພ້ ນ້
ຈາກເວລານີຢ່້າງນັນ້ບ ’ ແຕ່ເພາະຄວາມ
ປະສ ງນີເ້ອງເຮ າຈ  ່ ງມາເຖງິເວລານີ.້ 
28 ຂາ້ແດ່ພຣະບິດາ ຂ ໃຫພ້ຣະນາມ
ຂອງພຣະອ ງໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສ”ີ ແລວ້
ກ ມພີຣະສຸລະສຽງມາຈາກຟາ້ສະຫວນັ
ກ່າວວ່າ: “ເຮ າໄດໃ້ຫນ້າມນັນ້ຮບັສະຫງ່າ    
ຣາສແີລວ້ ແລະຈະໃຫນ້າມນັນ້ຮບັສະ 
ຫງ່າຣາສອີກີ”. 
29 ສະນັນ້ປະຊາຊ ນທີ່ ຢືນຢູ່ບ່ອນນັນ້ 
ແລະໄດຍ້ນິສຽງນັນ້ຈ  ່ ງເວ າ້ວ່າ ແມ່ນຟາ້ 
ຮອ້ງ ຄ ນອື່ ນໆເວ າ້ວ່າ: “ທດູສະຫວນັອ ງ  
ໜ ່ ງໄດເ້ວ າ້ກບັພຣະອ ງ” 
30 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວວ່າ: 
“ສຽງນີບ້ ່ ໄດມ້າຍອ້ນເຮ າ ແຕ່ເພື່ ອເຫນັ 
ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ. 
31 ບັດນີ ້ເປັນເວລາແຫ່ງການພິພາກ 
ສາໂລກນີ,້ ບດັນີ ້ຜູຄ້ອງແຫ່ງໂລກນີຈ້ະ
ຖກືໂຍນຖິມ້ອອກໄປ. 
32 ແລະເຮ າ ຖາ້ເຮ າຖືກຍ ກຂ ນ້ຈາກ
ແຜ່ນດນິໂລກແລວ້ ກ ຈະຊກັຊວນທຸກ
ຄ ນໃຫມ້າຫາເຮ າ”. 
33 ພຣະອ ງກ່າວເຊັ່ ນນີເ້ພື່ ອສະແດງ  
ວ່າ ພຣະອ ງຈະສິນ້ພຣະຊ ນຢ່າງໃດ. 
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34 ປະຊາຊ ນໄດ ້ຕອບພຣະອ ງ ວ່າ : 
“ພວກເຮ າໄດຍ້ິນຈາກພຣະລາຊະບັນ 
ຍັດັວ່າ ພຣະຄຣດິຈະຢູ່ເປັນນດິ ແລະທ່ານ 
ກ່າວໄດຢ່້າງໃດວ່າ ‘ບຸດມະນຸດຈະຕອ້ງ
ຖກືຍ ກຂ ນ້?’ ບຸດມະນຸດນີແ້ມ່ນໃຜ?” 
35 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ອກີໜອ້ຍໜ ່ ງຄວາມສະຫວ່າງນັນ້
ຈະຢູ່ກບັທ່ານທັງຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່  
ຄວາມສະຫວ່າງນັນ້ຍງັຢູ່ກບັພວກທ່ານ 
ຈ ່ ງຍ່າງໄປເຖດີ, ຢ້ານວ່າຄວາມມດືຈະ
ຕາມມາທນັພວກທ່ານ ເພາະວ່າຜູທ້ີ່ ຍ່າງ
ຢູ່ໃນຄວາມມດື ກ ບ ່ ຮູວ່້າຕ ນໄປທາງໃດ. 
36 ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທງັຫລາຍມຄີວາມ
ສະຫວ່າງ ຈ ່ ງເຊື່ ອໃນຄວາມສະຫວ່າງ      
ນັນ້ ເພື່ ອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ ້ເ ປັນ
ບນັດາລູກແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງ” ພຣະ
ເຢຊູກ່າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີແ້ລວ້ສະເດດັຈາກ
ໄປ ແລະໄດລ້ີພ້ຣະອ ງເອງໃຫພ້ ນ້ຈາກ
ພວກເຂ າ. 
37 ແຕ່ເຖງິແມ່ນວ່າພຣະອ ງໄດຊ້ ງກະ 
ທ າການອດັສະຈນັຫລາຍປະການຕ ່ ໜາ້
ພວກເຂ າ, ພວກເຂ າກ ຍງັບ ່ ເຊື່ ອໃນພຣະ
ອ ງ. 
38 ເພື່ ອຖອ້ຍຄ າຂອງເອຊາຢາຜູທ້ າ 
ນາຍຈະຖກືເຮດັໃຫສ້ າເລດັແທຊ້ ່ ງທ່ານ
ໄດກ່້າວວ່າ ‘ພຣະອ ງເຈ  າ້ ໃຜແດ່ໄດເ້ຊື່ ອ
ລາຍງານຂອງພວກເຮ າ? ແລະແຂນ
ຂອງອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ໄດຖ້ືກສ າແດງ
ແກ່ຜູໃ້ດ?’ 

39 ສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງເຊື່ ອບ ່ ໄດ ້ເພາະ
ເອຊາຢາໄດກ່້າວອກີວ່າ. 
40 ‘ພຣະອ ງໄດຊ້ ງປິດຕາຂອງພວກເຂ າ 
ແລະເຮັດໃຈຂອງພວກເຂ າໃຫແ້ຂງ
ກະດາ້ງ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດເ້ບິ່ ງບ ່ ເຫນັ
ດວ້ຍຕາຂອງພວກເຂ າ ຫລເືຂ າ້ໃຈດວ້ຍ
ຈດິໃຈຂອງພວກເຂ າ ແລະຫນັກບັມາ 
ແລະເຮ າຈະຮກັສາພວກເຂ າໃຫຫ້າຍ’. 
41 ເອຊາຢາໄດກ່້າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ມ ື່ ອທ່ານ
ໄດເ້ຫນັສະຫງ່າຣາສຂີອງພຣະອ ງ ແລະ
ໄດກ່້າວເຖງິພຣະອ ງ. 
42 ຢ່າງໃດກ ຕາມໃນທ່າມກາງພວກຂຸນ
ນາງກ ມຫີລາຍຄ ນເຊື່ ອໃນພຣະອ ງດວ້ຍ 
ແຕ່ຍອ້ນພວກຟາຣີຊາຍພວກເຂ າຈ  ່ ງບ ່
ກ່າວຍອມຮບັພຣະອ ງ ຢາ້ນວ່າພວກເຂ າ
ຈະຖກືໄລ່ອອກຈາກທ າມະສາລາ. 
43 ເພາະວ່າພວກເຂ າຮັກການສນັລະ 
ເສີນຂອງມະນຸດຫລາຍກວ່າການສັນ 
ລະເສນີຂອງພຣະເຈ າ້. 
44 ພຣະເຢຊູຊ ງຮອ້ງ ແລະກ່າວວ່າ: “ຜູ ້
ທີ່ ເຊື່ ອໃນເຮ ານັນ້ ບ ່ ໄດເ້ຊື່ ອໃນເຮ າ ແຕ່
ເຊື່ ອໃນພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
45 ແລະຜູທ້ີ່ ເຫນັເຮ າກ ເຫນັພຣະອ ງຜູ ້
ໄດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
46 ເຮ າເຂ າ້ມາໃນໂລກເປັນຄວາມສະ 
ຫວ່າງໃນໂລກແລວ້ ເພື່ ອຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່
ເຊື່ ອໃນເຮ າຈະບ ່ ໄດອ້າໄສຢູ່ໃນຄວາມມດື. 
47 ແລະຖາ້ຜູໃ້ດໄດຍ້ນິບນັດາຖອ້ຍຄ າ
ຂອງເຮ າ ແລະບ ່ ເຊື່ ອ ເຮ າກ ບ ່ ພພິາກສາ      
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ຜູນ້ ັນ້ ເພາະວ່າເຮ າບ ່ ໄດມ້າເພື່ ອຈະພ ິ
ພາກສາໂລກ ແຕ່ເພື່ ອຈະຊ່ວຍໂລກໃຫ ້
ລອດ. 
48 ຜູໃ້ດທີ່ ປະຕເິສດເຮ າ ແລະບ ່ ຮບັຄ າ
ທງັຫລາຍຂອງເຮ າ ກ ມສີິ່ ງໜ ່ ງທີ່ ພພິາກ 
ສາເຂ າຄ ືຄ າທີ່ ເຮ າໄດກ່້າວໄວແ້ລວ້ ຄ າ
ນັນ້ເອງຈະພພິາກສາເຂ າໃນວນັສຸດທາ້ຍ. 
49 ເພາະເຮ າບ ່ ໄດກ່້າວຕາມໃຈເຮ າເອງ 
ແຕ່ພຣະບດິາຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ ພຣະອ ງ
ນັນ້ໄດຊ້ ງໃຫຄ້ າບນັຊາແກ່ເຮ າວ່າ ເຮ າ
ຄວນຈະກ່າວອນັໃດ ແລະວ່າເຮ າຄວນ
ຈະເວ າ້ອນັໃດ. 
50 ແລະເຮ າ ຮູ ້ວ່ າພຣະບັນຊາຂອງ 
ພຣະອ ງນັນ້ເປັນຊວີດິນຣິນັດອນ, ເຫດ
ສະນັນ້ ສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ເຮ າເວ າ້ນັນ້ ພຣະ
ບດິາໄດກ່້າວກບັເຮ າຢ່າງໃດ ເຮ າກ ເວ າ້
ຢ່າງນັນ້”. 

ກ່ອນເທດສະການປັດສະຄາ 
(ມທ 26:7-30; ມຣກ 14:17-26)

(ລກ 22:14-39) 

13  ບດັນີ ້ກ່ອນງານລຽ້ງເທດສະ ການປັດສະຄາ ເມື່ ອພຣະເຢ
ຊູຊ ງຊາບວ່າ ເວລາຂອງພຣະອ ງມາເຖງິ
ແລວ້ ທີ່ ພຣະອ ງຈະຊ ງຈາກໂລກນີໄ້ປຫາ 
ພຣະບິດາ ໂດຍໄດຊ້ ງຮັກພວກຂອງ 
ພຣະອ ງເອງຊ ່ ງຢູ່ໃນໂລກນີ ້ພຣະອ ງຊ ງ
ຮກັພວກເຂ າຈ  ນເຖງິທີ່ ສຸດປາຍ. 

ຊ ງລາ້ງຕນີຂອງພວກສາວ ກ 
2 ແລະເມື່ ອຮັບປະທານອາຫານແລງ

ແລວ້ໆ, ພະຍາມານໄດດ້ ນໃຈຢູດາອິດ
ສະກາຣີອ ດ ລູກຊາຍຂອງຊໂີມນໃຫທ້  
ລະຍ ດພຣະອ ງ. 
3 ພຣະເຢຊູຊ ງຊາບວ່າພຣະບດິາໄດປ້ະ 
ທານສິ່ ງສາລະພັດໃຫຢູ່້ໃນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອ ງແລວ້ ແລະຊ ງຊາບວ່າພຣະ
ອ ງມາຈາກພຣະເຈ າ້ ແລະໄປຫາພຣະເຈ າ້. 
4 ພຣະອ ງຈ ່ ງຊ ງລຸກຂ ນ້ຈາກການຮັບ
ປະທານອາຫານແລງ ແລະຊ ງແກເ້ສືອ້
ຂອງພຣະອ ງອອກວາງໄວ ້ແລະຊ ງເອ າ
ຜາ້ເຊດັຕ ວ ແລະຊ ງຮດັແອວຂອງພຣະ
ອ ງໄວ.້ 
5 ຫລງັຈາກທີ່ ພຣະອ ງຊ ງຖອກນ າ້ລ ງໃນ
ຊາມ ແລະຊ ງຕັງ້ຕ ນ້ລາ້ງຕນີຂອງພວກ
ສາວ ກ ແລະເຊດັຕນີຂອງພວກເຂ າດວ້ຍ
ຜາ້ເຊດັຕ ວທີ່ ພຣະອ ງຊ ງຮດັແອວໄວນ້ັນ້. 
6 ແລວ້ພຣະອ ງຊ ງມາເຖງິຊໂີມນເປໂຕ 
ແລະເປໂຕທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ 
ພຣະອ ງຈະຊ ງລາ້ງຕນີຂອງຂາ້ນອ້ຍບ ?” 
7 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັລາວ
ວ່າ: “ສິ່ ງທີ່ ເຮ າເຮດັໃນຕອນນີທ່້ານຍງັບ ່
ຮູ ້ແຕ່ພາຍຫລງັທ່ານຈະຮູ”້. 
8 ເປໂຕທູນພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງຈະ
ລາ້ງຕີນຂອງຂາ້ນອ້ຍບ ່ ໄດເ້ດັດຂາດ” 
ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບລາວວ່າ: “ຖາ້ເຮ າບ ່
ລາ້ງທ່ານແລວ້ ທ່ານກ ບ ່ ມສ່ີວນໃນເຮ າ”. 
9 ຊໂີມນເປໂຕທູນພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະ
ອ ງເຈ  າ້ ບ ່ ແມ່ນແຕ່ຕນີຂອງຂາ້ນອ້ຍເທ ່ າ
ນັນ້ ແຕ່ມຂືອງຂາ້ນອ້ຍ ແລະຫ ວຂອງ
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ຂາ້ນອ້ຍດວ້ຍ”. 
10 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຜູທ້ີ່
ອາບນ າ້ແລວ້ບ ່ ຈ າເປັນຕອ້ງຖືກຊ າລະ 
ນອກຈາກທີ່ ຈະລາ້ງແຕ່ຕນີຂອງເຂ າເທ ່ າ
ນັນ້  ເພາະສະອາດໝ ດທັງຕ ວແລ ້ວ 
ແລະພວກທ່ານກ ສະອາດແລວ້ ແຕ່ບ ່
ແມ່ນທຸກຄ ນ”. 
11 ເພາະພຣະອ ງຊ ງຊາບວ່າ ໃຜຈະທ ລະ
ຍ ດພຣະອ ງ, ເຫດສະນັນ້ ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວ 
ວ່າ: “ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ສະອາດທຸກຄ ນ”. 
12 ດັ່ ງນັນ້ ຫລງັຈາກພຣະອ ງຊ ງລາ້ງຕນີ 
ຂອງພວກເຂ າແລວ້ ແລະຊ ງໃສ່ເສືອ້
ຂອງພຣະອ ງ ແລະນັ່ ງລ ງອກີ, ພຣະອ ງກ 
ກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ທ່ານທງັຫລາຍ   
ຮູສ້ ິ່ ງທີ່ ເຮ າໄດເ້ຮດັແກ່ພວກທ່ານແລວ້
ບ ? 
13 ທ່ານທັງຫລາຍເອີນ້ເຮ າວ່າ ພຣະ
ອາຈານ ແລະອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ ແລະ
ພວກທ່ານເອີນ້ຖກືຕອ້ງແລວ້ ເພາະເຮ າ
ເປັນເຊັ່ ນນັນ້. 
14 ສະນັນ້ ຖາ້ເຮ າຜູເ້ປັນອ ງພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈ າ້ ແລະພຣະອາຈານຂອງພວກທ່ານ
ໄດລ້າ້ງຕນີຂອງພວກທ່ານ ພວກທ່ານກ 
ຄວນຈະລາ້ງຕນີຂອງກນັ ແລະກນັດວ້ຍ. 
15 ເພາະເຮ າໄດໃ້ຫແ້ບບຢ່າງແກ່ພວກ
ທ່ານແລວ້ ເພື່ ອພວກທ່ານຈະໄດເ້ຮັດ   
ເໝອືນດັ່ ງທີ່ ເຮ າໄດເ້ຮດັແກ່ພວກທ່ານ
ແລວ້. 
16 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 

ຫລາຍວ່າ ຜູຮ້ັບໃຊບ້ ່ ໃຫຍ່ກວ່ານາຍ
ຂອງຕ ນ ແລະຜູທ້ີ່ ຖືກສ ່ ງໄປກ ບ ່ ໃຫຍ່
ກວ່າຜູທ້ີ່ ໄດສ້ ່ ງເຂ າໄປ. 
17 ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍຮູສ້ິ່ ງເຫລ ່ ານີແ້ລວ້ 
ພວກທ່ານກ ເປັນສຸກ ຖາ້ພວກທ່ານເຮດັ
ຕາມນັນ້. 
18 ເຮ າບ ່ ໄດກ່້າວເຖງິພວກທ່ານທຸກຄ ນ 
ເຮ າຮູວ່້າເຮ າໄດເ້ລືອກຜູໃ້ດແລວ້ ແຕ່
ເພື່ ອພຣະຄ າພຈີະສ າເລດັທີ່ ວ່າ ‘ຜູທ້ີ່ ຮບັ
ປະທານອາຫານກບັເຮ າໄດຍ້ ກສ ນ້ຕີນ
ຂອງເຂ າຕ ່ ສູເ້ຮ າ’. 
19 ບດັນີ ້ເຮ າບອກທ່ານທງັຫລາຍກ່ອນ
ທີ່ ສິ່ ງນີຈ້ະເກດີຂ ນ້ ເພື່ ອທີ່ ວ່າເມື່ ອສິ່ ງນີ ້
ເກດີຂ ນ້ແລວ້ ພວກທ່ານກ ຈະເຊື່ ອວ່າ
ເຮ າຄຜູືນ້ ັນ້. 
20 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຜູໃ້ດທີ່ ຮບັໃຜກ ຕາມທີ່ ເຮ າສ ່ ງ
ໄປກ ຮບັເຮ າ ແລະຜູໃ້ດທີ່ ຮບັເຮ າກ ຮບັ 
ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ”. 

ພຣະເຢຊູທ ານາຍເຖງິ 
ການທ ລະຍ ດພຣະອ ງ 
(ມທ 26:20-25) 

(ມຣກ 14:17-21; ລກ 22:21-22) 
21 ເມື່ ອພຣະເຢຊູກ່າວດັ່ ງນັນ້ແລ ້ວ 
ພຣະອ ງກ ຊ ງເປັນທຸກໃນພຣະວນິຍານ 
ແລະເປັນພະຍານ ແລະກ່າວວ່າ: “ແທ ້
ຈງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ 
ຄ ນໜ ່ ງໃນພວກທ່ານຈະທ ລະຍ ດເຮ າ”. 
22 ແລວ້ພວກສາວ ກຈ ່ ງແນມໜາ້ກນັ 
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ໂດຍສ ງໄສວ່າພຣະອ ງກ່າວເຖງິຜູໃ້ດ. 
23 ບດັນີ ້ມຄີ ນໜ ່ ງໃນພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງໄດອ້ີງຢູ່ທີ່ ຊວງເອິກຂອງພຣະ 
ເຢຊູຜູທ້ີ່ ພຣະເຢຊູຊ ງຮກັ. 
24 ສະນັນ້ ຊີໂມນເປໂຕຈ ່ ງຍ ກມໃືສ່
ລາວເພື່ ອທີ່ ລາວຈະທູນຖາມວ່າຄ  ນທີ່  
ພຣະອ ງກ່າວເຖງິນັນ້ຄໃືຜ. 
25 ຜູທ້ີ່ ອງີຢູ່ທີ່ ຊວງເອກິຂອງພຣະເຢຊູ
ໃນຂະນະນັນ້ ຈ  ່ ງທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະ   
ອ ງເຈ  າ້ ຄ ນນັນ້ແມ່ນໃຜ?” 
26 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ຄ ນນັນ້ຄື
ຜູທ້ີ່ ເຮ າຈະເອ າຕ່ອນອາຫານຍື່ ນໃຫເ້ມື່ ອ
ເຮ າຈ າ້ຕ່ອນອາຫານນັນ້ແລວ້” ແລະ
ເມື່ ອພຣະອ ງໄດຊ້ ງເອ າຕ່ອນອາຫານນັນ້
ຈ າ້ແລວ້ ພຣະອ ງກ ຊ ງຍື່ ນຕ່ອນອາຫານ
ນັນ້ໃຫແ້ກ່ຢູດາອດິສະກາຣີອ ດລູກຊາຍ
ຂອງຊໂີມນ. 
27 ແລະຫລງັຈາກຊ ງຍື່ ນຕ່ອນອາຫານ
ນັນ້ແລວ້ ຊາຕານກ ເຂ າ້ສງິໃນລາວ ແລວ້ 
ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັລາວວ່າ: “ສິ່ ງທີ່
ທ່ານຈະເຮດັຈ ່ ງເຮດັໄວໆເຖດີ”. 
28 ຕອນນີ ້ບ ່ ມຜູີໃ້ດຢູ່ທີ່ ໂຕະຮູວ່້າພຣະ
ອ ງກ່າວເຊັ່ ນນີກ້ບັລາວເພື່ ອຈຸດປະສ ງ
ຫຍງັ. 
29 ເພາະບາງຄ ນໃນພວກເຂ າຄິດວ່າ
ຍອ້ນຢູດາມີຖ ງເງນິ ພຣະເຢຊູຈ ່ ງໄດ ້
ກ່າວບອກລາວວ່າ: “ຈ ່ ງໄປຊືສ້ ິ່ ງເຫລ ່ າ 
ນັນ້ທີ່ ພວກເຮ າຕອ້ງການສ າລັບເທດ 
ສະການລຽ້ງນັນ້” ຫລວ່ືາລາວຄວນຈະ

ໃຫບ້າງສິ່ ງບາງຢ່າງແກ່ຄ ນທຸກຍາກ. 
30 ແລະເມື່ ອລາວໄດຮ້ບັອາຫານຕ່ອນ
ນັນ້ແລວ້ລາວກ ອອກໄປທນັທ ີແລະເປັນ
ເວລາກາງຄນື. 
31 ເພາະສະນັນ້ ເມື່ ອລາວອອກໄປແລວ້ 
ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວວ່າ: “ບດັນີ ້ບຸດມະນຸດ
ກ ໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສີແລວ້ ແລະພຣະ
ເຈ າ້ຊ ງໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສໃີນບຸດມະນຸດ. 
32 ຖາ້ພຣະເຈ າ້ຊ ງໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສີ
ໃນບຸດມະນຸດ ພຣະເຈ າ້ກ ຈະປະທານ
ໃຫບຸ້ດມະນຸດຮບັສະຫງ່າຣາສໃີນພຣະ
ອ ງເອງດວ້ຍ ແລະຈະຊ ງໃຫບຸ້ດມະນຸດ
ຮບັສະຫງ່າຣາສທີນັທ.ີ 
33 ລູກນອ້ຍໆທັງຫລາຍເອີຍ ອີກ
ໜອ້ຍໜ ່ ງເຮ າຍງັຢູ່ກບັທ່ານທງັຫລາຍ 
ພວກທ່ານຈະສະແຫວງຫາເຮ າ ແລະ
ຕາມທີ່ ເຮ າກ່າວແກ່ພວກຢິວແລວ້ວ່າ 
‘ບ່ອນທີ່ ເຮ າຈະໄປນັນ້ ທ່ານທງັຫລາຍ
ຈະມາບ ່ ໄດ’້ ບດັນີ ້ເຮ າຈ  ່ ງກ່າວເຊັ່ ນນັນ້
ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ. 
34 ເຮ າໃຫບ້ັນຍັດໃໝ່ໄວ ້ແກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍຄ ືໃຫທ່້ານທງັຫລາຍຮກັຊ ່ ງ
ກນັ ແລະກນັ, ເຮ າຮກັທ່ານທງັຫລາຍ
ມາແລວ້ຢ່າງໃດ ທ່ານທງັຫລາຍຈ ່ ງຮກັ
ຊ ່ ງກນັ ແລະກນັດວ້ຍຢ່າງນັນ້. 
35 ໂດຍສິ່ ງນີມ້ະນຸດທຸກຄ ນຈະຮູວ່້າ
ທ່ານທງັຫລາຍເປັນສາວ ກຂອງເຮ າ ຖາ້
ທ່ານທງັຫລາຍມຄີວາມຮກັຕ ່ ກນັ ແລະ
ກນັ”. 
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ຊ ງທ ານາຍວ່າ 
ເປໂຕຈະປະຕເິສດພຣະອ ງ 

(ມທ 26:33-35) 
(ມຣກ 14:29-31; ລກ 22:33-34) 

36 ຊໂີມນເປໂຕທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງ 
ເຈ  າ້ ພຣະອ ງຈະສະເດດັໄປໃສ?” ພຣະ
ເຢຊູກ່າວຕອບລາວວ່າ: “ບ່ອນຊ ່ ງເຮ າ
ຈະໄປນັນ້ທ່ານຈະຕາມເຮ າໄປດຽວນີບ້ ່
ໄດ ້ແຕ່ພາຍຫລງັທ່ານຈະຕາມເຮ າໄປ”. 
37 ເປໂຕທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ 
ເປັນຫຍງັຂາ້ນອ້ຍຈ ່ ງຕາມພຣະອ ງໄປ
ດຽວນີບ້ ່ ໄດ?້ ຂາ້ນອ້ຍຈະສະລະຊີວດິ
ຂອງຂາ້ນອ້ຍເພື່ ອເຫນັແກ່ພຣະອ ງ”. 
38 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບລາວວ່າ: “ທ່ານ
ຈະສະລະຊວີດິຂອງທ່ານເພື່ ອເຫນັແກ່
ເຮ າບ ? ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ 
ໄກ່ຈະບ ່ ຂນັຈ ນກວ່າທ່ານໄດປ້ະຕເິສດ
ເຮ າເຖງິສາມເທື່ ອແລວ້”. 

ພຣະຄຣດິຊ ງກ່າວເຖງິ 
ການສະເດດັກບັມາຂອງພຣະອ ງ 

(1 ກຣທ 15:51-52) 
(1 ທສນ 4:14-17) 

14 “ຢ່າໃຫໃ້ຈຂອງທ່ານທງັຫລາຍ ວຕິ ກເລຍີ ພວກທ່ານເຊື່ ອໃນ 
ພຣະເຈ າ້ ຈ  ່ ງເຊື່ ອໃນເຮ າດວ້ຍ. 
2 ໃນພຣະນເິວດຂອງພຣະບດິາເຮ າ ມີ
ຄະລຫືາດຫລາຍແຫ່ງ ຖາ້ບ ່ ເປັນຢ່າງນັນ້ 
ເຮ າຄ ງໄດບ້ອກພວກທ່ານແລວ້ ເຮ າໄປ 
ແລະຈດັຕຽມສະຖານທີ່ ໄວສ້ າລບັທ່ານ

ທງັຫລາຍ. 
3 ແລະຖາ້ເຮ າໄປຈດັຕຽມສະຖານທີ່ ໄວ ້
ສ າລບັທ່ານທງັຫລາຍແລວ້ ເຮ າຈະກບັ
ມາອກີ ແລະຮບັພວກທ່ານມາສູ່ຕ ວເຮ າ
ເອງ ເພື່ ອວ່າເຮ າຢູ່ບ່ອນໃດພວກທ່ານຈະຢູ່
ບ່ອນນັນ້ດວ້ຍ. 
4 ແລະທ່ານທງັຫລາຍຮູວ່້າເຮ າໄປບ່ອນ
ໃດ ແລະພວກທ່ານກ ຮູຈ້ກັທາງນັນ້”. 
5 ໂທມາທູນພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ 
ພວກຂາ້ນອ້ຍບ ່ ຮູວ່້າພຣະອ ງຈະສະເດດັ
ໄປໃສ ແລະພວກຂາ້ນອ້ຍຈະຮູຈ້ກັທາງ
ນັນ້ໄດຢ່້າງໃດ?” 
6 ພຣະເຢຊູຊ ງກ່າວກບັລາວວ່າ: “ເຮ າ
ເປັນທາງນັນ້, ເປັນຄວາມຈງິ ແລະເປັນ 
ຊີວິດ ບ ່ ມີຜູ ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ ້
ນອກຈາກມາທາງເຮ າ. 

ການຮູຈ້ກັພຣະເຢຊູ 
ກ ຄກືານຮູຈ້ກັພຣະບດິາ 

7 ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍໄດຮູ້ຈ້ກັເຮ າແລວ້ 
ພວກທ່ານກ ຈະໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະບດິາຂອງ
ເຮ າດວ້ຍ ແລະຕັງ້ແຕ່ນີໄ້ປທ່ານທງັຫລາຍ    
ກ ຮູຈ້ກັພຣະອ ງ ແລະໄດເ້ຫນັພຣະອ ງ
ແລວ້”. 
8 ຟີລບິທນູພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ ຂ 
ສ າແດງພຣະບດິາໃຫພ້ວກຂາ້ນອ້ຍທງັ 
ຫລາຍເຫນັ ແລະພວກຂາ້ນອ້ຍຈະພ ໃຈ”. 
9 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຟີລບິເອຍີ 
ເຮ າໄດຢູ່້ກບັພວກທ່ານດ ນປານນີ ້ແລະ
ທ່ານຍງັບ ່ ຮູຈ້ກັເຮ າບ ? ຜູທ້ີ່ ໄດເ້ຫນັເຮ າ
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ກ ໄດເ້ຫນັພຣະບດິາແລວ້ ແລະທ່ານເວ າ້
ໄດຢ່້າງໃດວ່າ ‘ຂ ສ າແດງພຣະບດິາໃຫ ້
ພວກຂາ້ນອ້ຍທງັຫລາຍເຫນັ?’ 
10 ທ່ານເຊື່ ອບ ວ່າ ເຮ າຢູ່ໃນພຣະບດິາ 
ແລະພຣະບດິາຊ ງຢູ່ໃນເຮ າ? ຄ າຕ່າງໆທີ່
ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍນັນ້ ເຮ າບ ່
ໄດກ່້າວຕາມໃຈຕ ວເອງ ແຕ່ພຣະບດິາຜູ ້
ຊ ງສະຖິດຢູ່ໃນເຮ າ ພຣະອ ງຊ ງກະທ າ
ກດິຈະການເຫລ ່ ານັນ້. 
11 ຈ ່ ງເຊື່ ອເຮ າເຖີດວ່າເຮ າຢູ່ໃນພຣະ
ບດິາ ແລະພຣະບດິາຊ ງຢູ່ໃນເຮ າ ຫລບື ່
ດັ່ ງນັນ້ ກ ຈ  ່ ງເຊື່ ອເຮ າເພາະເຫນັແກ່ການ
ງານເຫລ ່ ານັນ້ເຖດີ. 
ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອກ ສາມາດເຮດັກດິຈະການ
ທີ່ ພຣະຄຣດິໄດຊ້ ງກະທ າມາແລວ້ 

12 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອໃນເຮ າກດິຈະການ
ເຫລ ່ ານັນ້ຊ ່ ງເຮ າກະທ ານັນ້ ເຂ າກ ຈະ
ກະທ າເຊັ່ ນກນັ ແລະເຂ າຈະກະທ າກດິ 
ຈະການທງັຫລາຍທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ກວ່ານີອ້ກີ 
ເພາະວ່າເຮ າຈະໄປຫາພຣະບດິາຂອງເຮ າ. 
13 ແລະສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ທ່ານທງັຫລາຍ
ຈະຂ ໃນນາມຂອງເຮ າ ເຮ າຈະກະທ າສິ່ ງ
ນັນ້ ເພື່ ອທີ່ ພຣະບິດາຈະຊ ງໄດຮ້ັບສະ 
ຫງ່າຣາສໃີນພຣະບຸດ. 
14 ຖາ້ທ່ານຈະຂ ສິ່ ງໃດໃນນາມຂອງເຮ າ 
ເຮ າກ ຈະກະທ າສິ່ ງນັນ້. 
15 ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍຮັກເຮ າ ຈ  ່ ງຮັກ 
ສາບນັຍດັທງັຫລາຍຂອງເຮ າ.  

ພຣະສນັຍາເລື່ ອງພຣະຜູເ້ລ າ້ໂລມໃຈ 
16 ແລະເຮ າຈະທູນຂ ພຣະບດິາ ແລະ 
ພຣະອ ງຈະຊ ງປະທານຜູເ້ລ າ້ໂລມໃຈ
ອີກຜູໜ້ ່ ງໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ ເພື່ ອພຣະ
ອ ງຈະໄດສ້ະຖິດຢູ່ກບັທ່ານທງັຫລາຍ
ຕະຫລອດໄປ. 
17 ຄ ືພຣະວນິຍານແຫ່ງຄວາມຈງິ ຜູຊ້ ່ ງ
ໂລກບ ່ ສາມາດຮັບໄດ ້ເພາະວ່າໂລກ
ແນມເບິ່ ງບ ່ ເຫນັພຣະອ ງ ແລະບ ່ ຮູຈ້ກັ 
ພຣະອ ງ ແຕ່ທ່ານທງັຫລາຍຮູຈ້ກັພຣະ
ອ ງ ເພາະພຣະອ ງຊ ງສະຖດິຢູ່ກບັພວກ
ທ່ານ ແລະຈະປະທບັຢູ່ໃນພວກທ່ານ. 
18 ເຮ າຈະບ ່ ປະຖິມ້ທ່ານທງັຫລາຍໄວ ້
ໃຫປ້າສະຈາກການເລ າ້ໂລມໃຈ ເຮ າຈະ
ມາຫາພວກທ່ານ. 
19 ແຕ່ອກີໜອ້ຍໜ ່ ງ ແລະໂລກກ ເບິ່ ງບ ່
ເຫັນເຮ າອີກຕ ່ ໄປແລວ້ ແຕ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍເຫັນເຮ າ ເພາະວ່າເຮ າມີຊີວິດ 
ພວກທ່ານກ ຈະມຊີວີດິດວ້ຍ. 
20 ໃນວນັນັນ້ທ່ານທງັຫລາຍຈະຮູວ່້າ 
ເຮ າຢູ່ໃນພຣະບດິາຂອງເຮ າ ແລະພວກ
ທ່ານຢູ່ໃນເຮ າ ແລະເຮ າຢູ່ໃນທ່ານທງັ
ຫລາຍ. 
21 ຜູໃ້ດທີ່ ມບີນັຍດັທງັຫລາຍຂອງເຮ າ 
ແລະຮັກສາບັນຍດັເຫລ ່ ານັນ້ໄວ ້ຜູນ້ ັນ້
ແຫລະເປັນຜູທ້ີ່ ຮັກເຮ າ ແລະຜູທ້ີ່ ຮັກ
ເຮ ານັນ້ ພຣະບດິາຂອງເຮ າຈະຊ ງຮກັເຂ າ 
ແລະເຮ າຈະຮກັເຂ າ ແລະຈະສ າແດງຕ ວ 
ເຮ າເອງໃຫປ້າກ ດແກ່ເຂ າ”. 
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22 ຢູດາບ ່ ແມ່ນອິດສະກາຣີອ ດທູນ 
ພຣະອ ງ ວ່າ : “ພຣະອ ງ ເຈ  າ້  ເຫດໃດ 
ພຣະອ ງຈ ່ ງຈະສ າແດງພຣະອ ງເອງໃຫ ້
ປາກ ດແກ່ພວກຂາ້ນອ້ຍ ແລະບ ່ ແມ່ນ
ແກ່ໂລກ?” 
23 ພຣະເຢຊູຊ ງຕອບ ແລະກ່າວກບັ
ລາວວ່າ “ຖາ້ຜູໃ້ດຮກັເຮ າ ຜູນ້ ັນ້ຈະຮກັ 
ສາຄ າທງັຫລາຍຂອງເຮ າ ແລະພຣະບ ິ
ດາຂອງເຮ າຈະຊ ງຮັກເຂ າ ແລະພວກ
ເຮ າຈະມາຫາເຂ າ ແລະພວກເຮ າຈະເຮດັ
ບ່ອນສະຖດິຂອງພວກເຮ າຢູ່ກບັເຂ າ. 
24 ຜູ ້ທີ່ ບ ່ ຮັກເຮ າ ກ ບ ່ ຮັກສາບັນດາ
ຖອ້ຍຄ າຂອງເຮ າ ແລະຄ າຊ ່ ງທ່ານທງັ
ຫລາຍໄດຍ້ນິນັນ້ບ ່ ແມ່ນຂອງເຮ າ ແຕ່
ເປັນຂອງພຣະບດິາຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
25 ເຮ າໄດກ່້າວສິ່ ງ ເຫລ ່ ານີແ້ກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍເມື່ ອເຮ າຍງັຢູ່ກບັພວກທ່ານ. 
26 ແຕ່ຜູເ້ລ າ້ໂລມໃຈນັນ້ຊ ່ ງເປັນພຣະ
ວນິຍານບ ຣິສຸດ, ຜູຊ້  ່ ງພຣະບດິາຈະສ ່ ງ
ມາໃນນາມຂອງເຮ າ ພຣະອ ງນັນ້ຈະຊ ງ
ສອນພວກທ່ານທຸກສິ່ ງ ແລະຈະນ າທຸກ
ສິ່ ງມາສູ່ຄວາມຊ ງຈ າຂອງພວກທ່ານຄື
ສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ເຮ າໄດກ່້າວໄວແ້ກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍແລວ້. 

ສນັຕສຸິກສ າລບັຜູທ້ີ່ ເຊື່ ອ 
27 ເຮ າມອບສນັຕສຸິກໄວໃ້ຫແ້ກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍແລວ້ ສນັຕສຸິກຂອງເຮ າ ເຮ າ
ໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ, ເຮ າໃຫແ້ກ່ທ່ານທງັ
ຫລາຍບ ່ ເໝືອນທີ່ ໂລກໃຫ ້ຢ່າໃຫໃ້ຈ

ຂອງພວກທ່ານວິຕ ກເລີຍ ແລະຢ່າໃຫ ້
ໃຈຂອງພວກທ່ານຢາ້ນ. 
28 ທ່ານທງັຫລາຍໄດຍ້ນິແລວ້ວ່າເຮ າ
ໄດກ່້າວແກ່ພວກທ່ານຢ່າງໃດນັນ້ຄ ື‘ເຮ າ
ຈະຈາກໄປ ແລະຈະກບັມາຫາພວກທ່ານ
ອີກ’ ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍຮັກເຮ າ ພວກ
ທ່ານກ ຈະຊື່ ນຊ ມຍນິດເີພາະເຮ າໄດກ່້າວ
ວ່າ ‘ເຮ າຈະໄປຫາພຣະບດິາ’ ເພາະວ່າ 
ພຣະບດິາຂອງເຮ າຊ ງເປັນໃຫຍ່ກວ່າເຮ າ. 
29 ແລະບດັນີ ້ເຮ າບອກທ່ານທງັຫລາຍ 
ແລວ້ກ່ອນທີ່ ສິ່ ງນັນ້ຈະເກດີຂ ນ້ ເພື່ ອວ່າ
ເມື່ ອສິ່ ງນັນ້ເກດີຂ ນ້ແລວ້ ທ່ານທງັຫລາຍ    
ກ ຈະເຊື່ ອ. 
30 ຕ ່ ໄປນີເ້ຮ າຈະບ ່ ສ ນທະນາກບັພວກ
ທ່ານຫລາຍ ເພາະວ່າຜູຄ້ອງແຫ່ງໂລກນີ ້
ຈະມາ ແລະຈະຢຸດຢັງ້ເຮ າໄວບ້ ່ ໄດ.້ 
31 ແຕ່ເພື່ ອໂລກຈະຮູວ່້າເຮ າຮກັພຣະ
ບດິາ ແລະພຣະບດິາໄດຊ້ ງໃຫຄ້ າບນັຊາ
ແກ່ເຮ າຢ່າງໃດເຮ າກ ເຮດັຢ່າງນັນ້, ຈ  ່ ງ
ລຸກຂ ນ້ໃຫພ້ວກເຮ າໄປຈາກບ່ອນນີກ້ນັ
ເທາະ”. 
ຄ າອຸປະມາເລື່ ອງເຄອືອະງຸ່ນ ແລະກິ່ ງ 

15 “ເຮ າເປັນເຄອືອະງຸ່ນແທ ້ແລະ 
ພຣະບດິາຂອງເຮ າຊ ງເປັນຜູ ້

ດູແລຮກັສາ. 
2 ກິ່ ງທຸກກິ່ ງໃນເຮ າທີ່ ບ ່ ເກດີຜ ນ ພຣະ
ອ ງກ ຊ ງເອ າອອກໄປ ແລະກິ່ ງທຸກກິ່ ງທີ່
ເກດີຜ ນ ພຣະອ ງກ ຊ ງລກິ ິ່ ງນັນ້ເພື່ ອໃຫ ້
ມນັເກດີຜ ນຫລາຍຂ ນ້. 

ໂຢຮນັ 14,15 



ໜາ້ 56 

 

3 ບດັນີ ້ທ່ານທງັຫລາຍກ ສະອາດແລວ້
ໂດຍທາງຄ ານັນ້ຊ ່ ງເຮ າກ່າວແກ່ພວກ
ທ່ານແລວ້. 
4 ຈ ່ ງເຂ າ້ສະໜດິຢູ່ໃນເຮ າ ແລະເຮ າເຂ າ້
ສະໜິດຢູ່ໃນທ່ານທັງຫລາຍ, ກິ່ ງຈະ
ເກດີຜ ນເອງບ ່ ໄດນ້ອກຈາກກິ່ ງນັນ້ເຂ າ້
ສະໜດິຢູ່ໃນເຄອືສນັໃດ ທ່ານທງັຫລາຍ    
ກ ເກດີຜ ນເອງບ ່ ໄດອ້ກີຕ ່ ໄປ ນອກຈາກ
ພວກທ່ານເຂ າ້ສະໜດິຢູ່ໃນເຮ າສນັນັນ້. 
5 ເຮ າເປັນເຄອືອະງຸ່ ນ ທ່ານທງັຫລາຍ
ເປັນກິ່ ງ ຜູທ້ີ່ ເຂ າ້ສະໜດິຢູ່ໃນເຮ າ ແລະ
ເຮ າເຂ າ້ສະໜິດຢູ່ໃນເຂ າ ຜູນ້ ັນ້ເອງກ 
ເກດີຜ ນຫລາຍ ແລະຖາ້ປາສະຈາກເຮ າ
ແລວ້ພວກທ່ານບ ່ ສາມາດເຮດັຫຍງັໄດ ້
ເລຍີ. 
6 ຖາ້ຜູໃ້ດບ ່ ໄດເ້ຂ າ້ສະໜດິຢູ່ໃນເຮ າ ຜູ ້
ນ ັນ້ກ ຕອ້ງຖກືຖິມ້ເໝອືນກິ່ ງ ແລະແຫ່ວ 
ແຫງ້ໄປ ແລະຜູຄ້ ນກ ເກບັໂຮມກິ່ ງເຫລ ່ າ 
ນັນ້ໄວ ້ແລະຖິມ້ພວກມນັໄວໃ້ນໄຟ ແລະ 
ພວກມນັກ ຖກືເຜ າ. 
7 ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍເຂ າ້ສະໜິດຢູ່ໃນ
ເຮ າ ແລະບັນດາຄ າຂອງເຮ າຝັງຢູ່ໃນ
ພວກທ່ານແລວ້ ທ່ານທງັຫລາຍຈະຂ ສິ່ ງ
ໃດຊ ່ ງພວກທ່ານປາຖະໜາ ສິ່ ງນັນ້ກ ຈະ
ຖກືກະທ າໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ. 
8 ໃນສິ່ ງນີພ້ຣະບດິາຂອງເຮ າຊ ງໄດຮ້ບັ
ສະຫງ່າຣາສີຄື ທີ່ ພວກທ່ານເກີດຜ ນ
ຫລາຍ, ດັ່ ງນັນ້ ທ່ານທງັຫລາຍກ ຈະເປັນ 
ສາວ ກຂອງເຮ າ. 

9 ພຣະບດິາຊ ງຮກັເຮ າແລວ້ສນັໃດ ເຮ າ
ກ ຮັກທ່ານທັງຫລາຍແລ ້ວສັນນັນ້ , 
ພວກທ່ານຈ ່ ງ ເຂ ້າສະໜິດຢູ່ຕ ່ ໄປໃນ
ຄວາມຮກັຂອງເຮ າ. 
10 ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍຮກັສາບນັດາບນັ 
ຍັດຂອງເຮ າ ພວກທ່ານກ ຈະເຂ າ້ສະ
ໜິດຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮ າເໝືອນ   
ທີ່ ເຮ າຮັກສາບັນດາພຣະບັນຍັດຂອງ 
ພຣະບິດາຂອງເຮ າແລວ້ ແລະເຂ າ້ສະ
ໜດິຢູ່ໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະອ ງ. 
11 ສິ່ ງ ເຫລ ່ ານີ ້ເຮ າ ກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍແລວ້ ເພື່ ອຄວາມຊ ມຊື່ ນຍນິດີ
ຂອງເຮ າຈະດ າລ ງຢູ່ໃນພວກທ່ານ ແລະ
ເພື່ ອຄວາມຊ ມຊື່ ນຍນິດຂີອງພວກທ່ານ
ຈະເຕມັລ ນ້. 
12 ນີແ້ຫລະຄືບັນຍັດຂອງເຮ າຄື ໃຫ ້
ທ່ານທງັຫລາຍຮກັຊ ່ ງກນັ ແລະກນັເໝອືນ       
ທີ່ ເຮ າຮກັພວກທ່ານແລວ້. 
13 ບ ່ ມຜູີໃ້ດມຄີວາມຮກັທີ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍ່ກວ່າ
ນີຄ້ ື ທີ່ ຜູໜ້ ່ ງຈະສະລະຊີວິດຂອງຕ ນ
ເພື່ ອພວກມິດິສະຫາຍຂອງຕ ນ. 
14 ທ່ານທງັຫລາຍຄມື ິດິສະຫາຍຂອງ
ເຮ າ ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍເຮດັຕາມທີ່ ເຮ າ
ສັ່ ງພວກທ່ານ  

ຄຣສິຕຽນຄ ື
ມິດິສະຫາຍຂອງພຣະຄຣດິ 

15 ຕ ່ ຈາກນີເ້ຮ າບ ່ ເອີນ້ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ
ທາດອກີ ເພາະທາດບ ່ ຮູວ່້ານາຍຂອງເຂ າ
ເຮດັຫຍງັ ແຕ່ເຮ າເອີນ້ພວກທ່ານແລວ້
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ວ່າມິດິສະຫາຍ ເພາະວ່າສິ່ ງສາລະພດັທີ່
ເຮ າໄດຍ້ນິຈາກພຣະບດິາຂອງເຮ າ ເຮ າ
ແຈງ້ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍແລວ້. 
16 ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ໄດເ້ລອືກເຮ າ ແຕ່
ເຮ າໄດເ້ລອືກພວກທ່ານ ແລະໄດແ້ຕ່ງຕັງ້
ພວກທ່ານໄວເ້ພື່ ອທ່ານທງັຫລາຍຈະໄປ 
ແລະເກດີຜ ນ ແລະເພື່ ອຜ ນຂອງພວກ
ທ່ານຈະຢູ່ຖາວອນ ເພື່ ອວ່າສິ່ ງໃດກ ຕາມ
ທີ່ ທ່ານທງັຫລາຍທູນຂ ຈາກພຣະບິດາ
ໃນນາມຂອງເຮ າ ພຣະອ ງຈະປະທານ
ສິ່ ງນັນ້ແກ່ພວກທ່ານ. 
17 ສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ຮ າບນັຊາທ່ານທງັຫລາຍ    
ວ່າພວກທ່ານຈ ່ ງຮກັຊ ່ ງກນັ ແລະກນັ. 

ຄຣສິຕຽນທີ່ ດຈີະຖກືກຽດຊງັ 
18 ຖ້າໂລກກຽດຊັງທ່ານທັງຫລາຍ 
ພວກທ່ານກ ຮູວ່້າໂລກໄດກ້ຽດຊັງເຮ າ
ກ່ອນທີ່ ໂລກໄດກ້ຽດຊງັພວກທ່ານ. 
19 ຖາ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຂອງໂລກ 
ໂລກກ ຄ ງຈະຮກັຜູທ້ີ່ ເປັນຂອງໂລກເອງ 
ແຕ່ເພາະພວກທ່ານບ ່ ແມ່ນຂອງໂລກ 
ແຕ່ເຮ າໄດເ້ລອືກພວກທ່ານອອກຈາກ
ໂລກແລວ້ ເຫດສະນັນ້ ໂລກຈ ່ ງກຽດຊງັ
ພວກທ່ານ. 
20 ຈ ່ ງລະນ ກເຖງິຄ າທີ່ ເຮ າໄດກ່້າວແກ່
ທ່ານທງັຫລາຍແລວ້ວ່າ ‘ທາດກ ບ ່ ໃຫຍ່
ກວ່ານາຍຂອງຕ ນ’ ຖາ້ພວກເຂ າຂ ່ ມເຫງ
ເຮ າແລວ້ ພວກເຂ າກ ຈະຂ ່ ມເຫງທ່ານ
ທັງຫລາຍດວ້ຍ, ຖາ້ພວກເຂ າຮັກສາ
ຖອ້ຍຄ າຂອງເຮ າ ແລວ້ພວກເຂ າກ ຈະ

ຮກັສາຖອ້ຍຄ າຂອງພວກທ່ານເຊັ່ ນກນັ. 
21 ແຕ່ສິ່ ງສາລະພັດເຫລ ່ ານີພ້ວກເຂ າ
ຈະເຮດັແກ່ທ່ານທງັຫລາຍກ ເພາະເຫນັ 
ແກ່ນາມຂອງເຮ າ ເພາະພວກເຂ າບ ່ ຮູຈ້ກັ 
ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ. 
22 ຖາ້ເຮ າບ ່ ໄດມ້າ ແລະກ່າວແກ່ພວກ
ເຂ າແລວ້ ພວກເຂ າກ ຄ ງຈະບ ່ ມີບາບ
ແລວ້ ແຕ່ບດັນີພ້ວກເຂ າບ ່ ມສີາກບງັໜາ້
ສ າລບັບາບຂອງພວກເຂ າ. 
23 ຜູທ້ີ່ ກຽດຊງັເຮ າກ ກຽດຊງັພຣະບດິາ
ຂອງເຮ າດວ້ຍ. 
24 ຖາ້ເຮ າບ ່ ໄດເ້ຮດັກດິຈະການເຫລ ່ າ 
ນັນ້ໃນທ່າມກາງພວກເຂ າຊ ່ ງບ ່ ມຜູີອ້ ື່ ນ
ໄດເ້ຮັດເລີຍ ພວກເຂ າກ ຄ ງບ ່ ມີບາບ
ແລວ້ ແຕ່ບັດນີພ້ວກເຂ າທັງໄດເ້ຫັນ 
ແລະກຽດຊງັທງັຕ ວເຮ າ ແລະພຣະບດິາ 
ຂອງເຮ າ. 
25 ແຕ່ສິ່ ງນີເ້ກດີຂ ນ້ເພື່ ອຄ າທີ່ ຂຽນໄວ ້
ໃນພຣະລາຊະບນັຍັດັຂອງພວກເຂ າຈະ
ສ າເລດັທີ່ ວ່າ ‘ພວກເຂ າໄດກ້ຽດຊງັເຮ າ
ໂດຍບ ່ ມສີາເຫດ’. 

ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ 
ຜູຊ້  ງເປັນພະຍານ 

26 ແຕ່ເມື່ ອຜູເ້ລ າ້ໂລມໃຈສະເດດັມາ
ແລວ້ ຜູທ້ີ່ ເຮ າຈະສ ່ ງມາຫາພວກທ່ານ
ຈາກພຣະບິດາຄືພຣະວິນຍານແຫ່ງ
ຄວາມຈງິ ຜູຊ້ ່ ງຊ ງມາຈາກພຣະບິດາ 
ພຣະອ ງນັນ້ຈະຊ ງເປັນພະຍານເຖງິເຮ າ. 
27 ແລະທ່ານທງັຫລາຍກ ຈະເປັນພະ 
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ຍານດວ້ຍ ເພາະວ່າທ່ານທງັຫລາຍໄດຢູ່້
ກບັເຮ າມາຕັງ້ແຕ່ຕ ນ້ແລວ້”. 

ຄ າສນັຍາເລື່ ອງ 
ການຖກືຂ ່ ມເຫງຂອງຄຣສິຕຽນ  
(ມທ 24:9-10; ລກ 21:16-19) 

16 “ສິ
່ ງເຫລ ່ ານີເ້ຮ າກ່າວແກ່ທ່ານ

ທັງຫລາຍແລວ້ ເພື່ ອພວກ
ທ່ານຈະບ ່ ສະດຸດ. 
2 ພວກເຂ າຈະໄລ່ທ່ານທງັຫລາຍອອກ
ຈາກທ າມະສາລາຕ່າງໆ ແມ່ນແລວ້ ຈະ
ເຖງິເວລາທີ່ ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ຂາ້ພວກທ່ານ
ຈະຄດິວ່າ ເຂ າຮບັໃຊພ້ຣະເຈ າ້. 
3 ແລະສິ່ ງເຫລ ່ ານີພ້ວກເຂ າຈະເຮດັແກ່
ພວກທ່ານ ເພາະພວກເຂ າບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັ 
ພຣະບດິາ ແລະບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັເຮ າ. 
4 ແຕ່ສິ່ ງ ເຫລ ່ ານີ ້ເຮ າບອກທ່ານທັງ
ຫລາຍແລວ້ ເພື່ ອວ່າເມື່ ອເວລານັນ້ຈະ
ມາເຖງິ ພວກທ່ານຈະລະນ ກວ່າເຮ າໄດ ້
ບອກພວກທ່ານເຖິງສິ່ ງເຫລ ່ ານີແ້ລວ້ 
ແລະສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ຮ າບ ່ ໄດກ່້າວແກ່ພວກ
ທ່ານຕັງ້ແຕ່ຕ ນ້ ເພາະວ່າໃນຂະນະນັນ້
ເຮ າຍງັຢູ່ກບັພວກທ່ານ. 
5 ແຕ່ບດັນີເ້ຮ າຈະໄປຕາມທາງຂອງເຮ າ
ສູ່ພຣະອ ງຜູໄ້ດສ້ ່ ງເຮ າມາ ແລະບ ່ ມໃີຜ
ໃນພວກທ່ານຖາມເຮ າວ່າ ‘ພຣະອ ງຈະ
ສະເດດັໄປໃສ?’ 
6 ແຕ່ເພາະເຮ າກ່າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີແ້ກ່ທ່ານ
ທງັຫລາຍແລວ້ ໃຈຂອງພວກທ່ານຈ ່ ງ
ເຕມັໄປດວ້ຍຄວາມທຸກໂສກ. 

ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດຈະຊ ງຕ າໜໂິລກ 
7 ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມເຮ າບອກຄວາມຈງິ     
ແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ ມນັເປັນປະໂຫຍດ
ສ າ ລັບພວກທ່ານທີ່ ເຮ າຈະຈາກໄປ 
ເພາະຖາ້ເຮ າບ ່ ຈາກໄປ ຜູເ້ລ າ້ໂລມໃຈກ 
ຈະບ ່ ສະເດັດມາຫາພວກທ່ານ ແຕ່ຖາ້
ເຮ າຈາກໄປແລວ້ ເຮ າກ ຈະສ ່ ງພຣະອ ງ
ມາຫາພວກທ່ານ. 
8 ແລະເມື່ ອພຣະອ ງນັນ້ສະເດັດມາ
ແລວ້ ພຣະອ ງຈະຊ ງຕ າໜິໂລກເລື່ ອງ
ບາບ ແລະເລື່ ອງຄວາມຊອບທ າ ແລະ
ເລື່ ອງການພພິາກສາ. 
9 ເລື່ ອງບາບນັນ້ ເພາະພວກເຂ າບ ່ ເຊື່ ອ
ໃນເຮ າ. 
10 ເລື່ ອງຄວາມຊອບທ ານັນ້ ເພາະເຮ າ
ໄປຫາພຣະບດິາຂອງເຮ າ ແລະທ່ານທງັ 
ຫລາຍກ ບ ່ ເຫນັເຮ າອກີຕ ່ ໄປ. 
11 ເລື່ ອງການພພິາກສານັນ້ ເພາະຜູຄ້ອງ
ແຫ່ງໂລກນີຖ້ກືພພິາກສາແລວ້. 

ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ 
ຈະຊ ງເປັນຜູນ້ າທາງພວກຄຣສິຕຽນ 

12 ເຮ າຍງັມອີກີຫລາຍສິ່ ງທີ່ ຈະກ່າວກບັ
ພວກທ່ານ ແຕ່ດຽວນີພ້ວກທ່ານຍງັບ ່ ສາ 
ມາດຮບັສິ່ ງເຫລ ່ ານັນ້ໄດ.້ 
13 ແຕ່ເມື່ ອພຣະອ ງ ພຣະວນິຍານແຫ່ງ
ຄວາມຈງິຈະສະເດດັມາແລວ້ ພຣະອ ງ
ຈະຊ ງນ າທ່ານທງັຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈງິ
ທງັປວງ ເພາະພຣະອ ງຈະບ ່ ກ່າວໂດຍພຣະ
ອ ງເອງ ແຕ່ສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ພຣະອ ງຈະ
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ຊ ງໄດຍ້ນິ ພຣະອ ງຈະກ່າວສິ່ ງນັນ້ ແລະ 
ພຣະອ ງຈະຊ ງສະແດງໃຫທ່້ານທງັຫລາຍ    
ຮູເ້ຖງິສິ່ ງເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ຈະມາ. 
14 ພຣະອ ງຈະຊ ງໃຫເ້ຮ າໄດຮ້ບັສະຫງ່າ
ຣາສີ ເພາະວ່າພຣະອ ງຈະຊ ງຮັບສິ່ ງທີ່
ເປັນຂອງເຮ າ ແລະຈະສະແດງສິ່ ງນັນ້
ແກ່ພວກທ່ານ. 
15 ທຸກສິ່ ງທີ່ ພຣະບິດາຊ ງມີນັນ້ເປັນ
ຂອງເຮ າ ເຫດສະນັນ້ເຮ າຈ  ່ ງໄດກ່້າວວ່າ 
ພຣະວນິຍານຈະຊ ງເອ າສິ່ ງທີ່ ເປັນຂອງ
ເຮ ານັນ້ ແລະຈະສະແດງສິ່ ງນັນ້ແກ່ພວກ 
ທ່ານ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປອບໃຈພວກສາວ ກ 
ກ່ຽວກບັການສິນ້ພຣະຊ ນ  

ແລະການເປັນຂືນ້ມາຂອງພຣະອ ງ 
16 ອກີໜອ້ຍໜ ່ ງພວກທ່ານຈະບ ່ ເຫນັ
ເຮ າ ແລະອກີເທື່ ອໜ ່ ງ, ອີກບ ່ ດ ນທ່ານ
ທງັຫລາຍຈະເຫນັເຮ າ ເພາະເຮ າໄປເຖງິ 
ພຣະບດິາ”. 
17 ແລວ້ບາງຄ ນໃນພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງຈ ່ ງເວ າ້ກນັໃນທ່າມກາງພວກເຂ າ
ເອງວ່າ: “ທີ່ ພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຮ າ
ວ່າ ‘ອກີໜອ້ຍໜ ່ ງ ແລະພວກທ່ານຈະບ ່
ເຫນັເຮ າ ແລະອີກເທື່ ອໜ ່ ງ, ອີກບ ່ ດ ນ
ທ່ານທັງຫລາຍຈະເຫັນ ເຮ າ ’ ແລະ 
‘ເພາະເຮ າໄປຫາພຣະບດິາ’ ໝາຍຄວາມ
ວ່າແນວໃດ?” 
18 ສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ວ່າ: “ນີໝ້າຍ 
ຄວາມວ່າແນວໃດທີ່ ພຣະອ ງກ່າວວ່າ: ‘ອກີ 

ໜອ້ຍໜ ່ ງ?’ ພວກເຮ າບ ່ ຮູວ່້າສິ່ ງທີ່ ພຣະ
ອ ງກ່າວນັນ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ” 
19 ບດັນີ ້ພຣະເຢຊູຊ ງຊາບວ່າພວກເຂ າ
ຢາກທູນຖາມພຣະອ ງ ແລະກ່າວກບັ
ພວກເຂ າວ່າ: “ພວກທ່ານຖາມກນັຢູ່ໃນ
ທ່າມກາງພວກທ່ານເອງບ ວ່າ ເຮ າໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດທີ່ ກ່າວວ່າ ‘ອກີໜອ້ຍ
ໜ ່ ງ ແລະພວກທ່ານຈະບ ່ ເຫນັເຮ າ ແລະ
ອີກເທື່ ອໜ ່ ງ ,  ອີກບ ່ ດ ນ  ແລະທ່ານ
ທງັຫລາຍຈະເຫນັເຮ າ?’ 
20 ແທຈ້ງິແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານຈະຮອ້ງໄຫ ້ແລະ
ຄ ່ າຄວນ ແຕ່ໂລກຈະຊື່ ນຊ ມຍນິດ ີແລະ
ທ່ານທງັຫລາຍຈະທຸກໂສກ ແຕ່ຄວາມ 
ທຸກໂສກຂອງພວກທ່ານຈະກັບກາຍ
ເປັນຄວາມຊື່ ນຊ ມຍນິດ.ີ 
21 ຜູຍ້ງິຄ ນໜ ່ ງເມື່ ອນາງເຈບັທອ້ງກ າລງັ
ຈະເກດີລູກ ກ ມຄີວາມທຸກໂສກ ເພາະ
ເວລາຂອງນາງມາເຖງິແລວ້ ແຕ່ທນັທທີີ່
ນາງເກດີລູກແລວ້ ນາງກ ບ ່ ລະນ ກເຖິງ
ຄວາມເຈບັປວດນັນ້ອີກຕ ່ ໄປ ເພາະມີ
ຄວາມຊື່ ນຊ ມຍນິດີທີ່ ຄ ນໜ ່ ງເກດີເຂ າ້
ມາໃນໂລກແລວ້. 
22 ແລະບັດນີ ້ທ່ານທັງຫລາຍຈ ່ ງມີ
ຄວາມທຸກໂສກ ແຕ່ເຮ າຈະເຫນັພວກ
ທ່ານອກີ ແລະໃຈຂອງພວກທ່ານຈະຊື່ ນ
ຊ ມຍນິດ ີແລະຄວາມຊື່ ນຊ ມຍນິດຂີອງ
ທ່ານທງັຫລາຍນັນ້ບ ່ ມຜູີໃ້ດເອ າໄປຈາກ
ພວກທ່ານ. 
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23 ແລະໃນວັນນັນ້ພວກທ່ານຈະບ ່
ຖາມເຮ າເຖິງສິ່ ງໃດເລີຍ, ແທຈ້ງິແລວ້
ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທງັຫລາຍວ່າ ສິ່ ງໃດກ 
ຕາມທີ່ ພວກທ່ານຈະຂ ຈາກພຣະບດິາໃນ
ນາມຂອງເຮ າ ພຣະອ ງຈະປະທານສິ່ ງ
ນັນ້ໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ. 
24 ຈ ນກະທັງ້ບດັນີທ່້ານທງັຫລາຍຍງັບ ່
ໄດຂ້ ສິ່ ງໃດໃນນາມຂອງເຮ າ ຈ  ່ ງຂ ເຖີດ 
ແລະພວກທ່ານຈະໄດຮ້ບັ ເພື່ ອຄວາມ
ຊື່ ນຊ ມຍິນດີຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈະ
ເຕມັລ ນ້. 
25 ສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍແລວ້ເປັນຄ າອຸປະມາຕ່າງໆ ແຕ່
ຈະເຖິງເວລາເມື່ ອເຮ າຈະບ ່ ກ່າວແກ່
ພວກທ່ານເປັນຄ າອຸປະມາຕ່າງໆອກີຕ ່ ໄປ 
ແຕ່ເຮ າຈະສະແດງແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ
ເລື່ ອງພຣະບດິາຢ່າງແຈ່ມແຈງ້. 
26 ໃນວນັນັນ້ພວກທ່ານຈະທູນຂ ໃນ
ນາມຂອງເຮ າ ແລະເຮ າບ ່ ກ່າວແກ່ພວກ
ທ່ານວ່າ ເຮ າຈະອອ້ນວອນພຣະບິດາ
ເພື່ ອພວກທ່ານ. 
27 ເພາະວ່າພຣະບິດາເອງກ ຊ ງຮັກ
ພວກທ່ານ ເພາະພວກທ່ານຮກັເຮ າແລວ້ 
ແລະເຊື່ ອແລວ້ວ່າເຮ າໄດອ້ອກມາຈາກ 
ພຣະເຈ າ້. 
28 ເຮ າໄດອ້ອກມາຈາກພຣະບດິາ ແລະ
ເຮ າໄດເ້ຂ າ້ມາໃນໂລກແລວ້, ອີກເທື່ ອ
ໜ ່ ງເຮ າຈະຈາກໂລກນີໄ້ປ ແລະຈະໄປ
ເຖງິພຣະບດິາ”. 

29 ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທູນພຣະ
ອ ງວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້ບດັນີພ້ຣະອ ງກ່າວຢ່າງ
ແຈ່ມແຈງ້ແລວ້ ແລະບ ່ ກ່າວເປັນຄ າອຸ 
ປະມາເລຍີ. 
30 ບດັນີ ້ພວກຂາ້ນອ້ຍແນ່ໃຈວ່າ ພຣະ
ອ ງຊ ງຊາບທຸກສິ່ ງ ແລະບ ່ ຈ າເປັນທີ່ ຜູໃ້ດ
ຈະທນູຖາມພຣະອ ງ ໂດຍສິ່ ງນີພ້ວກຂາ້ 
ນອ້ຍຈ ່ ງເຊື່ ອວ່າພຣະອ ງຊ ງອອກມາຈາກ 
ພຣະເຈ າ້”. 
31 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກເຂ າວ່າ: 
“ບດັນີທ່້ານທງັຫລາຍເຊື່ ອແລວ້ບ ? 
32 ເບິ່ ງແມ ້ເວລານັນ້ຈະມາເຖງິ, ແມ່ນ
ແລວ້ ບັດນີກ້ ມາເຖິງແລວ້ທີ່ ທ່ານທັງ 
ຫລາຍຈະຖືກກະຈດັກະຈາຍໄປ ທຸກ
ຄ ນໄປສູ່ບ່ອນຂອງຕ ນເອງ ແລະຈະຖິມ້
ເຮ າໄວແ້ຕ່ຜູດ້ຽວ ແລະເຖງິຢ່າງນັນ້ເຮ າ
ກ ບ ່ ໄດຢູ່້ແຕ່ຜູດ້ຽວ ເພາະພຣະບດິາຊ ງຢູ່
ກບັເຮ າ. 
33 ສິ່ ງເຫລ ່ ານີເ້ຮ າກ່າວແກ່ທ່ານທັງ 
ຫລາຍແລວ້ ເພື່ ອພວກທ່ານຈະໄດມ້ສີນັ 
ຕສຸິກໃນເຮ າ ໃນໂລກນີທ່້ານທງັຫລາຍ
ຈະປະສ ບຄວາມທຸກຍາກ ແຕ່ຈ ່ ງຊື່ ນໃຈ
ເຖດີ ເຮ າຊະນະໂລກແລວ້”. 

ການອະທຖິານແບບ 
ມະຫາປະໂຣຫດິຂອງພຣະເຢຊູ 

17  ພຣະເຢຊູກ່າວຄ າເຫລ 
່ ານີ ້

ແລະຊ ງແຫງນພຣະພກັຂອງ 
ພຣະອ ງຂ ນ້ເບິ່ ງຟາ້ສະຫວນັ ແລະກ່າວ
ວ່າ: “ພຣະບິດາເຈ າ້ ເວລານັນ້ມາເຖິງ
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ແລວ້ ຂ ຊ ງໂຜດໃຫພ້ຣະບຸດຂອງພຣະ
ອ ງໄດຮ້ັບສະຫງ່າຣາສີ ເພື່ ອພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອ ງຈະໄດຖ້ວາຍສະຫງ່າຣາສີ
ແດ່ພຣະອ ງດວ້ຍ. 
2 ພຣະອ ງຊ ງໂຜດໃຫພ້ຣະບຸດມີອ າ 
ນາດເໜອືເນືອ້ໜງັທງັປວງສນັໃດ ເພື່ ອ 
ພຣະບຸດຈະປະທານຊີວິດນິຣັນດອນ
ແກ່ທຸກຄ ນທີ່ ພຣະອ ງຊ ງມອບແກ່ພຣະ
ບຸດແລວ້ສນັນັນ້. 
3 ແລະນີແ້ຫລະຄືຊີວດິນຣິັນດອນ ທີ່
ພວກເຂ າຈະຮູຈ້ກັພຣະອ ງ ຜູຊ້  ງເປັນ 
ພຣະເຈ າ້ທ່ຽງແທອ້ ງດຽວ ແລະພຣະເຢ
ຊູຄຣດິຜູທ້ີ່ ພຣະອ ງໄດສ້ ່ ງມາ. 
4 ຂາ້ນອ້ຍຖວາຍສະຫງ່າຣາສແີດ່ພຣະ
ອ ງແລວ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ຂາ້ນອ້ຍ
ເຮດັພຣະລາຊະກດິຊ ່ ງພຣະອ ງໄດຊ້ ງປະ 
ທານໃຫຂ້າ້ນອ້ຍເຮດັນັນ້ສ າເລດັແລວ້. 
5 ແລະບດັນີ ້ໂອ ພຣະບດິາເຈ າ້ຂ ພຣະ
ອ ງໂຜດໃຫຂ້າ້ນອ້ຍໄດຮ້ບັສະຫງ່າຣາສີ
ກບັພຣະອ ງເອງ ດວ້ຍສະຫງ່າຣາສີຊ ່ ງ
ຂາ້ນອ້ຍໄດມ້ກີບັພຣະອ ງກ່ອນທີ່ ໂລກນີ ້
ໄດເ້ກດີຂ ນ້ມາ. 
6 ຂາ້ນອ້ຍສະແດງພຣະນາມຂອງພຣະ
ອ ງແກ່ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ແລວ້ ຊ ່ ງພຣະອ ງໄດ ້
ປະທານໃຫແ້ກ່ຂາ້ນອ້ຍຈາກມະນຸດໂລກ 
ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ໄດເ້ປັນຂອງພຣະອ ງ ແລະ 
ພຣະອ ງໄດປ້ະທານພວກເຂ າໃຫແ້ກ່
ຂາ້ນອ້ຍ ແລະພວກເຂ າຮກັສາພຣະດ າ 
ລດັຂອງພຣະອ ງແລວ້. 

7 ບດັນີ ້ພວກເຂ າຮູແ້ລວ້ວ່າ ສິ່ ງສາລະ 
ພດັໃດໆກ ຕາມທີ່ ພຣະອ ງປະທານແກ່
ຂາ້ນອ້ຍແລວ້ນັນ້ລວ້ນມາຈາກພຣະອ ງ. 
8 ເພາະວ່າຂາ້ນອ້ຍໄດມ້ອບພຣະດ າຣດັ
ຕ່າງໆທີ່ ພຣະອ ງໄດປ້ະທານໃຫແ້ກ່ຂາ້ 
ນອ້ຍນັນ້ແກ່ພວກເຂ າແລວ້ ແລະພວກ
ເຂ າຮບັພຣະດ າຣດັເຫລ ່ ານັນ້ໄວ ້ແລະຮູ ້
ຢ່າງແນ່ນອນແລວ້ວ່າ ຂາ້ນອ້ຍໄດອ້ອກ
ມາຈາກພຣະອ ງ ແລະພວກເຂ າເຊື່ ອ
ແລວ້ວ່າ ພຣະອ ງໄດສ້ ່ ງຂາ້ນອ້ຍມາ. 
9 ຂາ້ນອ້ຍອະທຖິານເພື່ ອພວກເຂ າ ຂາ້ 
ນອ້ຍບ ່ ໄດອ້ະທຖິານເພື່ ອໂລກ ແຕ່ເພື່ ອ
ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ພຣະອ ງຊ ງປະທານແກ່
ຂາ້ນອ້ຍແລວ້ ເພາະວ່າພວກເຂ າເປັນ
ຂອງພຣະອ ງ. 
10 ແລະທຸກສິ່ ງຊ ່ ງເປັນຂອງຂາ້ນອ້ຍກ 
ເປັນຂອງພຣະອ ງ ແລະຂອງພຣະອ ງກ 
ເປັນຂອງຂາ້ນອ້ຍ ແລະຂາ້ນອ້ຍໄດຮ້ບັ
ສະຫງ່າຣາສໃີນສິ່ ງເຫລ ່ ານັນ້. 
11 ແລະບດັນີ ້ຂາ້ນອ້ຍບ ່ ຢູ່ໃນໂລກອກີຕ ່
ໄປ ແຕ່ຄ ນເຫລ ່ ານີຍ້ງັຢູ່ໃນໂລກ ແລະ
ຂາ້ນອ້ຍຈະມາຫາພຣະອ ງ, ຂາ້ແດ່ພຣະ
ບດິາຜູບ້ ຣສຸິດ ຂ ພຣະອ ງໂຜດພທິກັຮກັ 
ສາຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ພຣະອ ງປະທານແກ່
ຂາ້ນອ້ຍແລວ້ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະ
ອ ງ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະເປັນອັນໜ ່ ງອັນ
ດຽວກນັເໝອືນຢ່າງພຣະອ ງກບັຂາ້ນອ້ຍ. 
12 ໃນຂະນະທີ່ ຂາ້ນອ້ຍຍັງຢູ່ກບັຄ ນ
ເຫລ ່ ານັນ້ໃນໂລກ ຂາ້ນອ້ຍໄດພ້ທິກັຮກັ 
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ສາພວກເຂ າໄວໂ້ດຍພຣະນາມຂອງ 
ພຣະອ ງ ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ພຣະອ ງໄດປ້ະ 
ທານແກ່ຂາ້ນອ້ຍ ຂາ້ນອ້ຍພທິກັຮກັສາ
ໄວແ້ລວ້ ແລະບ ່ ມຜູີໃ້ດໃນພວກເຂ າເສຍ
ໄປນອກຈາກລູກຂອງຄວາມພນິາດ ເພື່ ອ    
ຂ ພ້ຣະຄ າພີນັນ້ຈະຖືກເຮັດໃຫສ້ າເລັດ
ແທ.້ 
13 ແລະບດັນີ ້ຂາ້ນອ້ຍມາຫາພຣະອ ງ 
ແລະຂາ້ນອ້ຍກ່າວສິ່ ງເຫລ ່ ານີໃ້ນໂລກ 
ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໃຫຄ້ວາມຊື່ ນຊ ມຍນິດີ
ຂອງຂາ້ນອ້ຍສ າເລັດແທໃ້ນພວກເຂ າ 
ເອງ. 
14 ຂາ້ນອ້ຍມອບພຣະດ າຣດັຂອງພຣະ
ອ ງໃຫແ້ກ່ພວກເຂ າແລວ້ ແລະໂລກນີໄ້ດ ້
ກຽດຊງັພວກເຂ າ ເພາະພວກເຂ າບ ່ ແມ່ນ 
ຂອງໂລກ ເໝອືນກບັທີ່ ຂາ້ນອ້ຍບ ່ ແມ່ນ
ຂອງໂລກ. 
15 ຂາ້ນອ້ຍບ ່ ໄດຂ້ ໃຫພ້ຣະອ ງເອ າພວກ
ເຂ າອອກໄປຈາກໂລກ ແຕ່ຂ ພຣະອ ງຊ ງ 
ພທິກັຮກັສາພວກເຂ າໄວຈ້າກຄວາມຊ ່ ວ
ຮາ້ຍ. 
16 ພວກເຂ າບ ່ ແມ່ນຂອງໂລກເໝືອນ   
ດັ່ ງທີ່ ຂາ້ນອ້ຍບ ່ ແມ່ນຂອງໂລກ. 
17 ຂ ໂຜດຊ າລະພວກເຂ າໃຫບ້ ຣິສຸດ
ໂດຍທາງຄວາມຈງິຂອງພຣະອ ງ ພຣະ
ຄ າຂອງພຣະອ ງເປັນຄວາມຈງິ. 
18 ພຣະອ ງຊ ງສ ່ ງຂາ້ນອ້ຍມາໃນໂລກ
ແລວ້ສນັໃດ ຂາ້ນອ້ຍກ ສ ່ ງພວກເຂ າເຂ າ້
ໄປໃນໂລກແລວ້ສນັນັນ້. 

19 ແລະເພາະເຫັນແກ່ພວກເຂ າ ຂາ້ 
ນອ້ຍຈ ່ ງແຍກຕ ວຂອງຂາ້ນອ້ຍໄວເ້ພື່ ອ 
ພວກເຂ າຈະຮັບການຊ ງຊ າລະໃຫບ້ ຣ ິ
ສຸດໂດຍຄວາມຈງິດວ້ຍ. 
20 ແລະຂາ້ນອ້ຍບ ່ ໄດອ້ະທຖິານເພື່ ອ
ຄ ນເຫລ ່ ານີ ້ພວກດຽວ ແຕ່ເພື່ ອຄ ນ
ເຫລ ່ ານັນ້ຊ ່ ງຈະເຊື່ ອໃນຂາ້ນອ້ຍໂດຍ
ທາງຖອ້ຍຄ າຂອງພວກເຂ າດວ້ຍ. 
21 ເພື່ ອພວກເຂ າທຸກຄ ນຈະເປັນອັນ
ໜ ່ ງອນັດຽວກນັ ເໝອືນກບັທີ່ ພຣະອ ງ
ຄືພຣະບິດາຊ ງຢູ່ໃນຂາ້ນອ້ຍ ແລະຂາ້ 
ນອ້ຍຢູ່ໃນພຣະອ ງ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະ
ເປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວກນັໃນເຮ າທງັສອງ 
ເພື່ ອໂລກຈະໄດເ້ຊື່ ອວ່າພຣະອ ງຊ ງສ ່ ງ
ຂາ້ນອ້ຍມາແລວ້. 
22 ແລະສະຫງ່າຣາສທີີ່ ພຣະອ ງໄດປ້ະ 
ທານແກ່ຂາ້ນອ້ຍ ຂາ້ນອ້ຍກ ມອບໃຫແ້ກ່
ພວກເຂ າແລວ້ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະເປັນ
ອນັໜ ່ ງອນັດຽວກນັເໝອືນກບັທີ່ ເຮ າທງັ
ສອງເປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວກນັນັນ້. 
23 ຂາ້ນອ້ຍຢູ່ໃນພວກເຂ າ ແລະພຣະ
ອ ງຊ ງຢູ່ໃນຂາ້ນອ້ຍ ເພື່ ອພວກເຂ າທງັ 
ຫລາຍຈະໄດເ້ປັນອນັໜ ່ ງອນັດຽວກນັ
ຢ່າງສ ມບູນ ແລະເພື່ ອໂລກຈະໄດຮູ້ວ່້າ 
ພຣະອ ງຊ ງສ ່ ງຂາ້ນອ້ຍມາແລວ້ ແລະຊ ງ
ຮກັພວກເຂ າແລວ້ ເໝອືນກບັທີ່ ພຣະ
ອ ງຊ ງຮກັຂາ້ນອ້ຍແລວ້. 
24 ພຣະບດິາເຈ າ້ ຂາ້ນອ້ຍປາຖະໜາໃຫ ້
ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ຜູທ້ີ່ ພຣະອ ງປະທານໃຫ ້
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ແກ່ຂາ້ນອ້ຍແລວ້ ຢູ່ກບັຂາ້ນອ້ຍໃນບ່ອນ
ທີ່ ຂາ້ນອ້ຍຢູ່ນັນ້ດວ້ຍ ເພື່ ອພວກເຂ າຈະ
ໄດເ້ຫັນສະຫງ່າຣາສີຂອງຂາ້ນອ້ຍຊ ່ ງ 
ພຣະອ ງປະທານແກ່ຂາ້ນອ້ຍແລວ້ ເພາະ 
ພຣະອ ງໄດຊ້ ງຮັກຂາ້ນອ້ຍກ່ອນທີ່ ຊ ງ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ. 
25 ໂອ ຂາ້ແດ່ພຣະບິດາຜູ ້ຊອບທ າ 
ໂລກບ ່ ໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະອ ງ ແຕ່ຂາ້ນອ້ຍຮູ ້
ຈກັພຣະອ ງແລວ້ ແລະຄ ນເຫລ ່ ານີຮູ້ ້
ແລວ້ວ່າພຣະອ ງຊ ງສ ່ ງຂາ້ນອ້ຍມາແລວ້. 
26 ແລະຂາ້ນອ້ຍປະກາດພຣະນາມ
ຂອງພຣະອ ງແກ່ພວກເຂ າແລວ້ ແລະ
ຈະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອ ງນັນ້ 
ເພື່ ອຄວາມຮັກຊ ່ ງພຣະອ ງຊ ງຮັກຂາ້ 
ນອ້ຍແລວ້ນັນ້ຈະຢູ່ໃນພວກເຂ າ ແລະ
ຂາ້ນອ້ຍຈະຢູ່ໃນພວກເຂ າ”. 

ພຣະເຢຊູໃນສວນເກດເສມະນ ີ
ຊ ງຖກືທ ລະຍ ດ ແລະຖກືຈບັກຸມ 

(ມທ 26:47-56) 
(ມຣກ 14:43-50; ລກ 22:47-53) 

18 ເມື
່ ອພຣະເຢຊູໄດກ່້າວບນັດາ

ຄ າເຫລ ່ ານີແ້ລວ້ ພຣະອ ງກ 
ສະເດັດອອກໄປກບັພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງຂາ້ມຫວ້ຍກດິໂຣນຊ ່ ງມສີວນ
ແຫ່ງໜ ່ ງ ພຣະອ ງສະເດັດເຂ າ້ໄປໃນ
ສວນນັນ້ກບັພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ. 
2 ແລະຢູດາຜູທ້ີ່ ທ ລະຍ ດພຣະອ ງກ ຮູ ້    
ຈກັສະຖານທີ່ ນ ັນ້ເຊັ່ ນກນັ ເພາະວ່າພຣະ    
ເຢຊູເຄຍີໄປພ ບກນັບ່ອນນັນ້ເລືອ້ຍໆກບັ

ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ. 
3 ແລວ້ຢູດາເມື່ ອໄດຮ້ບັພວກທະຫານ
ກບັພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ທງັຫລາຍຈາກພວກ
ປະໂຣຫດິໃຫຍ່ ແລະພວກຟາຣີຊາຍ
ແລວ້ ກ ມາບ່ອນນັນ້ພອ້ມດວ້ຍໂຄມ, 
ກະບອງ ແລະເຄື່ ອງອາວຸດຕ່າງໆ. 
4 ສະນັນ້ ພຣະເຢຊູໂດຍຊ ງຊາບທຸກສິ່ ງ
ທີ່ ຈະເກດີຂ ນ້ກບັພຣະອ ງ ຈ  ່ ງສະເດັດ
ອອກໄປ ແລະກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ພວກ 
ທ່ານຊອກຫາໃຜ?” 
5 ພວກເຂ າຕອບພຣະອ ງວ່າ: “ເຢຊູແຫ່ງ   
ນາຊາເຣດັ” ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ເຮ າແມ່ນຜູນ້ ັນ້ແຫລະ” ແລະຢູດາ
ຜູທ້ີ່ ໄດທ້ ລະຍ ດພຣະອ ງກ ຢືນຢູ່ກບັຄ ນ
ເຫລ ່ ານັນ້ເຊັ່ ນກນັ. 
6 ແລວ້ທັນທີທີ່ ພຣະອ ງໄດກ່້າວກັບ
ພວກເຂ າວ່າ: “ເຮ າແມ່ນຜູນ້ ັນ້ແຫລະ” 
ພວກເຂ າກ ຖອຍຫລງັ ແລະລ ມ້ລ ງສູ່ພືນ້
ດນິ. 
7 ແລວ້ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວຖາມພວກເຂ າ
ອກີວ່າ: “ພວກທ່ານຊອກຫາໃຜ?” ແລະ
ພວກເຂ າເວ າ້ວ່າ: “ເຢຊູແຫ່ງນາຊາເຣດັ”. 
8 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ເຮ າບອກທ່ານ
ທງັຫລາຍແລວ້ວ່າເຮ າຄຜູືນ້ ັນ້, ເຫດສະ 
ນັນ້ ຖາ້ທ່ານທງັຫລາຍສະແຫວງຫາເຮ າ
ກ ຈ  ່ ງປ່ອຍຄ ນເຫລ ່ ານີໄ້ປຕາມທາງຂອງ
ເຂ າເຖດີ”. 
9 ເພື່ ອພຣະດ າຣດັນັນ້ຈະສ າເລດັຊ ່ ງພຣະ 
ເຢຊູກ່າວໄວແ້ລວ້ວ່າ: “ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່  
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ພຣະອ ງໄດປ້ະທານແກ່ຂາ້ນອ້ຍນັນ້ ຂາ້ 
ນອ້ຍບ ່ ໄດເ້ສຍໄປຈກັຄ ນ”. 
10 ແລວ້ຊໂີມນເປໂຕທີ່ ມດີາບຢູ່ເຫລັມ້
ໜ ່ ງຈ  ່ ງຖອດມນັອອກ ແລະຟັນຜູຮ້ບັໃຊ ້
ຄ ນໜ ່ ງຂອງມະຫາປະໂຣຫດິ ແລະຕດັ
ຫູເບືອ້ງຂວາຂອງລາວອອກຜູຮ້ບັໃຊຄ້ ນ
ນັນ້ຊື່  ມາລະໂຂ. 
11 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັເປໂຕວ່າ: 
“ຈ ່ ງເອ າດາບຂອງທ່ານໃສ່ຝັກໄວ,້ ຈອກ 
ຊ ່ ງພຣະບດິາຂອງເຮ າປະທານແກ່ເຮ າ
ແລວ້ນັນ້ເຮ າຈະບ ່ ດື່ ມຈາກຈອກນັນ້ບ ?” 

ຊ ງຢູ່ຕ ່ ໜາ້ອນັນາ  
ແລະກາຢະຟາ 

 (ມທ 26:57-68) 
(ມຣກ 14:53-65; ລກ 22:66-71) 

12 ແລະພວກພ ນທະຫານກບັນາຍທະ 
ຫານ ແລະເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ທັງຫລາຍຂອງ
ພວກຢິວຈ ່ ງຈບັພຣະເຢຊູ ແລະມດັພຣະ  
ອ ງໄວ.້ 
13 ແລະພາພຣະອ ງໄປຫາອນັນາກ່ອນ 
ເພາະອນັນາເປັນພ ່ ເຖ າ້ຂອງກາຢະຟາ ຜູ ້

 
14 ບດັນີ ້ກາຢະຟາເປັນຜູທ້ີ່ ໃຫຄ້ າແນະ 
ນ າແກ່ພວກຢິວວ່າ ເປັນການດທີີ່ ຈະໃຫ ້
ຄ ນໆໜ ່ ງຕາຍເພື່ ອປະຊາຊ ນ. 

ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊູ 
(ມທ 26:69-75) 

(ມກ 14:66-72; ລກ 22:54-62) 
15 ແລະຊີໂມນເປໂຕໄດຕ້ດິຕາມພຣະ

ເຢຊູໄປ ແລະສາວ ກອີກຄ ນໜ ່ ງກ ຕິດ 
ຕາມໄປດວ້ຍ, ສາວ ກຄ ນນັນ້ເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັ
ຂອງມະຫາປະໂຣຫດິ ແລະໄດເ້ຂ າ້ໄປກບັ 
ພຣະເຢຊູໃນວງັຂອງມະຫາປະໂຣຫດິ. 
16 ແຕ່ເປໂຕຢືນຢູ່ທີ່ ປະຕູຂາ້ງນອກ 
ແລວ້ສາວ ກອີກຄ ນໜ ່ ງນັນ້ຜູຊ້  ່ ງເປັນທີ່
ຮູຈ້ກັຂອງມະຫາປະໂຣຫດິຈ ່ ງໄດອ້ອກ
ໄປ ແລະເວ າ້ກບັຜູຍ້ງິທີ່ ເຝ ້າປະຕູ ແລະ
ພາເປໂຕເຂ າ້ມາ. 
17 ແລວ້ຜູຍ້ງິຄ  ນທີ່ ເຝ ້າປະຕູກ ເວ າ້ກບັ
ເປໂຕວ່າ: “ທ່ານເປັນຄ ນໜ ່ ງໃນພວກ
ສາວ ກຂອງຊາຍຄ ນນັນ້ດວ້ຍບ ່ ແມ່ນ
ບ ?” ລາວເວ າ້ວ່າ: “ຂອ້ຍບ ່ ແມ່ນ”. 
18 ແລະພວກຜູຮ້ບັໃຊກ້ບັພວກເຈ າ້ໜາ້
ທີ່ ກ ຢືນຢູ່ບ່ອນນັນ້ ຜູຊ້  ່ ງໄດກ້ ່ ກອງໄຟ
ດວ້ຍຖ່ານເພາະອາກາດໜາວ ແລະພວກ
ເຂ າກ ຝີງໄຟ ແລະເປໂຕກ ຢືນຢູ່ກບັພວກ
ເຂ າ ແລະຝີງໄຟ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງຢູ່ຕ ່ ໜາ້  
ມະຫາປະໂຣຫດິ 

19 ແລວ້ມະຫາປະໂຣຫດິຈ ່ ງຖາມພຣະ
ເຢຊູເຖງິພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ ແລະ
ເຖງິຫລກັຄ າສອນຂອງພຣະອ ງ. 
20 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບທ່ານວ່າ: “ເຮ າ
ໄດເ້ວ າ້ຢ່າງເປີດເຜີຍແກ່ໂລກ, ເຮ າໄດ ້
ສັ່ ງສອນສະເໝີໃນທ າມະສາລາ ແລະ
ໃນພຣະວິຫານບ່ອນທີ່ ພວກຢິວຊຸມ 
ນຸມກນັສະເໝ ີແລະເຮ າບ ່ ໄດເ້ວ າ້ສິ່ ງໃດ
ຢ່າງລບັໆເລຍີ. 
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21 ທ່ານຖາມເຮ າເຮດັຫຍງັ? ຈ ່ ງຖາມ
ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ໄດຟັ້ງເຮ າວ່າ ເຮ າໄດເ້ວ າ້
ອນັໃດກບັພວກເຂ າ, ເບິ່ ງແມ ້ພວກເຂ າ
ຮູວ່້າເຮ າໄດເ້ວ າ້ອນັໃດ”. 
22 ເມື່ ອພຣະອ ງກ່າວດັ່ ງນັນ້ແລວ້ ຄ ນ
ໜ ່ ງໃນພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ຊ ່ ງຢືນຢູ່ບ່ອນນັນ້
ໄດຕ້ ບພຣະເຢຊູດວ້ຍຝາມຂືອງເຂ າໂດຍ
ເວ າ້ວ່າ: “ເຈ  າ້ຕອບມະຫາປະໂຣຫດິແບບ 
ນັນ້ບ ?” 
23 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບເຂ າວ່າ: “ຖາ້
ເຮ າເວ າ້ສິ່ ງຊ ່ ວຮາ້ຍ ຈ ່ ງເປັນພະຍານເຖງິ
ສິ່ ງຊ ່ ວຮາ້ຍນັນ້ ແຕ່ຖາ້ເຮ າເວ າ້ຖກື ທ່ານ
ຕ ບເຮ າເຮດັຫຍງັ?” 
24 ບດັນີ ້ອນັນາໄດສ້ ່ ງພຣະອ ງຊ ່ ງຖືກ
ມດັຢູ່ໄປຫາກາຢະຟາຜູເ້ປັນມະຫາປະ 
ໂຣຫດິ. 
25 ແລະຊໂີມນເປໂຕຢືນ ແລະຝີງໄຟຢູ່ 
ເຫດສະນັນ້ ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ຈ  ່ ງເວ າ້ກບັ
ລາວວ່າ: “ເຈ  າ້ເປັນຄ ນໜ ່ ງໃນພວກສາ 
ວ ກຂອງລາວເຊັ່ ນກນັບ ?” ເປໂຕປະຕ ິ
ເສດເລື່ ອງນັນ້ ແລະເວ າ້ວ່າ: “ຂອ້ຍບ ່  
ແມ່ນ”. 
26 ຄ ນໜ ່ ງໃນພວກຜູຮ້ັບໃຊຂ້ອງມະ 
ຫາປະໂຣຫດິຊ ່ ງເປັນພີ່ ນອ້ງຂອງຄ ນນັນ້
ຜູທ້ີ່ ຫູຂອງລາວຖືກເປໂຕຕດັອອກເວ າ້
ວ່າ: “ຂອ້ຍໄດເ້ຫນັເຈ າ້ກບັທ່ານຜູນ້ ັນ້ໃນ
ສວນບ ່ ແມ່ນບ ?” 
27 ແລວ້ເປໂຕປະຕເິສດອີກເທື່ ອໜ ່ ງ 
ແລະໃນທນັໃດນັນ້ໄກ່ກ ຂນັ. 

ພຣະເຢຊູ 
ຖກືພາໄປຢູ່ຕ ່ ໜາ້ປີລາດ  

(ມທ 27:1-14) 
(ມຣກ 15:1-5; ລກ 23:1-7) 

28 ແລວ້ພວກເຂ າຈ  ່ ງພາພຣະເຢຊູອອກ
ໄປຈາກກາຢະຟາໄປທີ່ ສານປິໂຕຣຽມ 
ແລະເປັນເວລາເຊ າ້ມດື ແລະພວກເຂ າ
ເອງບ ່ ໄດເ້ຂ າ້ໄປໃນສານປິໂຕຣຽມຢ້ານ
ວ່າພວກເຂ າຈະຖກືເຮດັໃຫເ້ປັນມ ນທນິ 
ແຕ່ເພື່ ອພວກເຂ າຈະໄດກ້ນິປັດສະຄາໄດ.້ 
29 ແລວ້ປີລາດຈ ່ ງອອກມາຫາພວກເຂ າ 
ແລະເວ າ້ວ່າ: “ພວກທ່ານມຂີ ກ່້າວຫາ
ອນັໃດຕ ່ ຊາຍຄ ນນີ?້” 
30 ພວກເຂ າຕອບ ແລະເວ າ້ກບັທ່ານ
ວ່າ: “ຖາ້ລາວບ ່ ແມ່ນຜູຮ້າ້ຍ ພວກຂາ້ພະ  
ເຈ າ້ກ ຄ ງບ ່ ມອບລາວໄວກ້ບັທ່ານ”. 
31 ແລວ້ປີລາດຈ ່ ງເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ພວກທ່ານຈ ່ ງພາລາວໄປ ແລະພພິາກ 
ສາລາວຕາມກ ດໝາຍຂອງພວກທ່ານ
ເຖດີ” ສະນັນ້ ພວກຢິວຈ ່ ງເວ າ້ກບັທ່ານ
ວ່າ: “ການທີ່ ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຈະປະຫານ
ຊວີດິຄ ນໜ ່ ງຄ ນໃດນັນ້ເປັນການຜດິກ ດ
ໝາຍ”. 
32 ເພື່ ອພຣະດ າຣັດຂອງພຣະເຢຊູຈະ
ສ າເລດັ ຊ ່ ງພຣະອ ງໄດກ່້າວໂດຍບອກ
ເປັນເຄື່ ອງໝາຍວ່າ ພຣະອ ງຈະຊ ງສິນ້ 
ພຣະຊ ນໂດຍຄວາມຕາຍຢ່າງໃດ. 
33 ແລວ້ປີລາດຈ ່ ງເຂ າ້ໄປໃນສານປິໂຕ 
ຣຽມອີກ ແລະເອີນ້ພຣະເຢຊູມາ ແລະ
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ເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ທ່ານເປັນກະສດັ
ຂອງພວກຢິວບ ?” 
34 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບທ່ານວ່າ: “ທ່ານ
ເວ າ້ສິ່ ງນີຈ້າກຕ ວທ່ານເອງບ  ຫລືຄ ນ 
ອື່ ນ ໄໆດບ້ອກທ່ານເຖງິເລື່ ອງຂອງເຮ າ?” 
35 ປີລາດຕອບວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ແມ່ນ 
ຢິວບ ? ຊ ນຊາດຂອງທ່ານເອງ ແລະພວກ
ປະໂຣຫດິໃຫຍ່ໄດມ້ອບທ່ານໄວກ້ບັຂາ້ 
ພະເຈ າ້ ທ່ານໄດເ້ຮດັອນັໃດແດ່?” 
36 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ອານາຈກັ 
ຂອງເຮ າບ ່ ໄດເ້ປັນຂອງໂລກນີ ້ຖາ້ອານາ 
ຈກັຂອງເຮ າເປັນຂອງໂລກນີ ້ພວກຜູຮ້ບັ
ໃຊຂ້ອງເຮ າກ ຄ ງຈະຕ ່ ສູເ້ພື່ ອເຮ າຈະບ ່
ຖກືມອບໄວແ້ກ່ພວກຢິວ ແຕ່ບດັນີ ້ອາ 
ນາຈກັຂອງເຮ າບ ່ ໄດມ້າຈາກບ່ອນນີ”້. 
37 ເພາະສະນັນ້ ປີລາດຈ ່ ງເວ າ້ກບັພຣະ   
ອ ງວ່າ: “ຖາ້ເຊັ່ ນນັນ້ທ່ານເປັນກະສດັອ ງ
ໜ ່ ງບ ?” ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ທ່ານ
ເວ າ້ວ່າເຮ າເປັນກະສດັອ ງໜ ່ ງ ເພາະເຫດ
ນີເ້ຮ າຈ  ່ ງໄດບ້ງັເກດີມາ ແລະດວ້ຍເຫດນີ ້
ເຮ າຈ  ່ ງເຂ າ້ມາໃນໂລກ ເພື່ ອເຮ າຈະໄດ ້
ເປັນພະຍານເຖງິຄວາມຈງິ ທຸກຄ ນທີ່ ຢູ່
ຝ່າຍຄວາມຈງິຍ່ອມຟັງສຽງຂອງເຮ າ”. 
38 ປີລາດເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: “ຄວາມ   
ຈງິຄຫືຍງັ?” ແລະເມື່ ອທ່ານເວ າ້ເຊັ່ ນນີ ້
ແລວ້ທ່ານກ ອອກໄປຫາພວກຢິວອີກ 
ແລະເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້  
ບ ່ ພ ບວ່າມຄີວາມຜິດໃດໆໃນຕ ວລາວ 
ເລຍີ. 

ພຣະເຢຊູຖກືພພິາກສາວ່າຜດິ 
ບາຣາບາຖກືປ ດປ່ອຍ  
(ມທ 27:15-26) 

(ມຣກ 15:6-15; ລກ 23:18-25) 
39 ແຕ່ພວກທ່ານມີທ ານຽມວ່າເຮ າ
ຄວນປ່ອຍຄ ນໜ ່ ງໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານໃນ
ເທດສະການປັດສະຄາ ເພາະສະນັນ້
ພວກທ່ານຢາກຈະໃຫຂ້າ້ພະເຈ າ້ປ່ອຍ
ກະສດັຂອງພວກຢິວໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ
ບ ?” 
40 ແລວ້ພວກເຂ າທຸກຄ ນຈ ່ ງຮອ້ງອີກ
ໂດຍເວ າ້ວ່າ: “ບ ່ ແມ່ນຊາຍຄ ນນີ ້ແຕ່
ແມ່ນບາຣາບາ” ຕອນນີ ້ບາຣາບານັນ້
ເປັນໂຈນ. 

 ພຣະເຢຊູຖກືສຸບມ ງກຸດໜາມ 

19  ເພາະສະນັນ້ ປີລາດຈ 
່ ງເອ າພຣະ 

ເຢຊູໄປ ແລະຂຽ້ນຕພີຣະອ ງ. 
2 ແລະພວກທະຫານໄດສ້ານມ ງກຸດ   
ໜາມ ແລະສຸບມ ງກຸດນັນ້ເທງິພຣະສຽນ
ຂອງພຣະອ ງ ແລະພວກເຂ າໃສ່ເສືອ້ຄຸມ
ສມ່ີວງໃຫພ້ຣະອ ງ. 
3 ແລະທູນວ່າ: “ຂ ກະສັດຂອງພວກ 
ຢິວຊ ງພຣະຈະເລນີ” ແລະພວກເຂ າໄດ ້
ຕ ບພຣະອ ງດວ້ຍມຂືອງພວກເຂ າ. 
ປີລາດນ າສະເໜພີຣະເຢຊູຕ ່ ຝູງຊ ນ 

4 ເພາະສະນັນ້ ປີລາດຈ ່ ງອອກໄປອີກ 
ແລະເວ າ້ແກ່ຄ ນທງັຫລາຍວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້
ຂາ້ພະເຈ າ້ພາຄ ນນີອ້ອກມາໃຫທ່້ານທງັ 
ຫລາຍເພື່ ອພວກທ່ານຈະຮູວ່້າ ຂາ້ພະ 
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ເຈ  າ້ບ ່ ພ ບວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆໃນຕ ວ
ລາວເລຍີ”. 
5 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງສະເດັດອອກມາ
ໂດຍໃສ່ມ ງກຸດໜາມ ແລະເສືອ້ສີມ່ວງ 
ແລະປີລາດເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງ
ເບິ່ ງຊາຍຄ ນນີແ້ມ”້. 
6 ສະນັນ້ ເມື່ ອພວກປະໂຣຫິດໃຫຍ່ 
ແລະພວກເຈ າ້ໜາ້ທີ່ ໄດເ້ຫັນພຣະອ ງ 
ພວກເຂ າກ ຮອ້ງອອກມາໂດຍເວ າ້ວ່າ: 
“ຄ ງລາວທີ່ ໄມກ້າງແຂນ ຄ ງລາວທີ່ ໄມ ້
ກາງແຂນ” ປີລາດເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ທ່ານທງັຫລາຍຈ ່ ງເອ າລາວໄປ ແລະຄ ງ
ລາວທີ່ ໄມກ້າງແຂນສາ ເພາະຂາ້ພະເຈ າ້
ບ ່ ພ ບວ່າມຄີວາມຜິດໃດໆໃນຕ ວລາວ
ເລຍີ”. 
7 ພວກຢິວໄດຕ້ອບທ່ານວ່າ: “ພວກເຮ າ
ມີກ  ດໝາຍ ແລະຕາມກ ດໝາຍຂອງ
ພວກເຮ ານັນ້ ລາວຄວນຈະຕາຍເພາະ 
ລາວໄດຕ້ັງ້ຕ ວເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈ າ້”. 
8 ເພາະສະນັນ້ ເມື່ ອປີລາດໄດຍ້ນິຖອ້ຍ
ຄ ານັນ້ ທ່ານກ ຕ ກໃຈຢາ້ນຫລາຍຂ ນ້. 
9 ແລະໄດເ້ຂ າ້ໄປໃນສານປິໂຕຣຽມອກີ 
ແລະເວ າ້ກ ັບພຣະເຢຊູວ່າ: “ທ່ານມາ
ຈາກໃສ?” ແຕ່ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດໃ້ຫຄ້ າ
ຕອບໃດໆແກ່ທ່ານ. 
10 ແລວ້ປີລາດຈ ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງວ່າ: 
“ທ່ານຈະບ ່ ເວ າ້ກບັຂາ້ພະເຈ າ້ບ ? ທ່ານບ ່
ຮູຫ້ລືວ່າຂາ້ພະເຈ າ້ມີອ ານາດທີ່ ຈະຄ ງ

ທ່ານທີ່ ກາງແຂນ ແລະມອີ ານາດທີ່ ຈະ
ປ່ອຍທ່ານໄດ?້” 
11 ພຣະເຢຊູກ່າວຕອບວ່າ: “ທ່ານຈະມີ
ອ ານາດເໜືອເຮ າບ ່ ໄດ ້ນອກຈາກອ າ 
ນາດນັນ້ໄດປ້ະທານແກ່ທ່ານຈາກເບືອ້ງ
ເທງິ, ເຫດສະນັນ້ ຜູທ້ີ່ ໄດມ້ອບເຮ າໄວ ້
ກບັທ່ານຈ ່ ງມບີາບຫລາຍກວ່າ”. 
12 ແລະຕັງ້ແຕ່ນັນ້ມາປີລາດກ ຊອກຫາ
ໂອກາດທີ່ ຈະປ່ອຍພຣະອ ງ ແຕ່ພວກ 
ຢິວຮອ້ງອອກມາໂດຍເວ າ້ວ່າ: “ຖາ້ທ່ານ
ປ່ອຍຊາຍຄ ນນີໄ້ປ ທ່ານກ ບ ່ ແມ່ນມດິ
ຂອງກາຍຊາ ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ຕັງ້ຕ ວເປັນ
ກະສດັກ ກ່າວຕ ່ ສູກ້າຍຊາ”. 
13 ເມື່ ອປີລາດໄດຍ້ນິຖອ້ຍຄ ານັນ້ ທ່ານ
ຈ ່ ງພາພຣະເຢຊູອອກມາ ແລະນັ່ ງລ ງ  
ໃນບນັລງັພພິາກສາ ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ຖກື
ເອີນ້ວ່າ ເດີ່ ນປູກອ້ນຫນີ ແຕ່ໃນພາສາ
ເຮບັເຣວ່ີາ ກບັບາທາ. 

ຊາວຢິວບ ່ ຍອມຮບັ 
ພຣະຄຣດິເປັນກະສດັ 

14 ແລະໃນວນັນັນ້ເປັນວນັກຽມແຫ່ງ
ປັດສະຄາ ແລະເວລາປະມານທ່ຽງ ແລະ
ທ່ານເວ າ້ກບັພວກຢິວວ່າ: “ເບິ່ ງແມ ້ກະ 
ສດັຂອງທ່ານທງັຫລາຍ”. 
15 ແຕ່ພວກເຂ າຮອ້ງອອກມາວ່າ: “ເອ າ
ລາວໄປຊະ ເອ າລາວໄປຊະ ຄ ງລາວໄວ ້
ທີ່ ກາງແຂນ” ປີລາດເວ າ້ກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ຈະໃຫຂ້າ້ພະເຈ າ້ຄ ງກະສດັຂອງ
ທ່ານທງັຫລາຍທີ່ ກາງແຂນບ ?” ພວກ
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ປະໂຣຫດິໃຫຍ່ຕອບວ່າ: “ພວກເຮ າບ ່ ມີ
ກະສດັໃດນອກຈາກກາຍຊາ”. 

ການຖກືຄ ງເທງິໄມກ້າງແຂນ 
 (ມທ 27:33-54) 

(ມຣກ 15:22-39; ລກ 23:33-47) 
16 ແລະສະນັນ້ ປີລາດຈ ່ ງມອບພຣະອ ງ
ໄວກ້ ັບພວກເຂ າເພື່ ອຄ ງທີ່ ກາງແຂນ 
ແລະພວກເຂ າເອ າຕ ວພຣະເຢຊູ ແລະ
ນ າພຣະອ ງໄປ. 
17 ແລະພຣະອ ງຊ ່ ງຊ ງແບກກາງແຂນ
ຂອງພຣະອ ງກ ສະເດດັໄປທີ່ ສະຖານທີ່
ແຫ່ງໜ ່ ງຊ ່ ງຖກືເອີນ້ວ່າ ສະຖານທີ່ ແຫ່ງ
ຫ ວກະໂຫລກ ຊ ່ ງໃນພາສາເຮບັເຣີຖກື
ເອີນ້ວ່າ ໂຄລະໂຄທາ. 
18 ໃນບ່ອນນັນ້ພວກເຂ າຄ ງພຣະອ ງໄວ ້
ທີ່ ກາງແຂນ ກບັຄ ນອີກສອງຄ ນພອ້ມ
ກບັພຣະອ ງຄ ນລະຂາ້ງ ແລະພຣະເຢຊູ
ຊ ງຢູ່ທາງກາງ. 
19 ແລະປີລາດກ ຂຽນຄ າປະຈານ ແລະ
ຕິດຄ າປະຈານໄວເ້ທິງກາງແຂນນັນ້ 
ແລະຄ າປະຈານນັນ້ຄ:ື “ເຢຊູແຫ່ງນາຊາ
ເຣດັກະສດັຂອງພວກຢິວ”. 
20 ພວກຢິວເປັນຈ ານວນຫລາຍຈ ່ ງໄດ ້
ອ່ານຄ າປະຈານນີ ້ເພາະສະຖານທີ່ ທີ່  
ພຣະເຢຊູຖືກຄ ງນັນ້ ຢູ່ໃກກ້ ັບເມືອງ 
ແລະຄ າປະຈານນັນ້ຖກືຂຽນເປັນພາສາ
ເຮບັເຣີ ແລະພາສາກຣີກ ແລະພາສາລາ
ຕນິ. 
21 ແລວ້ພວກປະໂຣຫດິໃຫຍ່ຂອງພວກ 

ຢິວຈ ່ ງເວ າ້ກບັປີລາດວ່າ: “ຂ ຢ່າຂຽນວ່າ 
‘ກະສັດຂອງພວກຢິວ’ ແຕ່ຂ ຂຽນວ່າ 
‘ຄ ນນີໄ້ດເ້ວ າ້ວ່າ ເຮ າເປັນກະສັດຂອງ
ພວກຢິວ’”. 
22 ປີລາດຕອບວ່າ: “ຂາ້ພະເຈ າ້ຂຽນ
ອນັໃດໄປ ຂາ້ພະເຈ າ້ກ ຂຽນໄປແລວ້”. 
23 ແລວ້ພວກທະຫານເມື່ ອພວກເຂ າ
ໄດຄ້ ງພຣະເຢຊູໄວທ້ີ່ ກາງແຂນ ແລວ້ກ 
ເອ າເສືອ້ຜາ້ຂອງພຣະອ ງ ແລະແບ່ງອອກ
ເປັນສີ່ ສ່ວນໃຫທ້ະຫານທຸກຄ ນຄ ນລະ
ສ່ວນ ແລະເອ າເສືອ້ຊັນ້ໃນຂອງພຣະອ ງ
ດວ້ຍ, ຕອນນີ ້ເສືອ້ຊັນ້ໃນນັນ້ບ ່ ມດູີກ 
ຕ ່ າຕັງ້ແຕ່ເທງິຮອດລຸ່ມ. 
24 ເຫດສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້ກນັໃນ
ທ່າມກາງພວກເຂ າເອງວ່າ: “ຢ່າໃຫພ້ວກ
ເຮ າຈກີເສືອ້ນັນ້ແບ່ງກນັເລຍີ ແຕ່ໃຫຈ້ບັ
ສະຫລາກກນັສ າລບັເສືອ້ນັນ້ວ່າເສືອ້ນັນ້
ຈະເປັນຂອງໃຜ” ເພື່ ອຂ ພ້ຣະຄ າພີນັນ້
ຈະສ າເລດັຊ ່ ງກ່າວວ່າ ‘ພວກເຂ າໄດແ້ບ່ງ 
ປັນເສືອ້ຜາ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍໃນທ່າມກາງ
ພວກເຂ າ ແລະສ າລບັເສືອ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍ
ນັນ້ ພວກເຂ າໄດຈ້ບັສະລາກກນັ’ ພວກ
ທະຫານຈ ່ ງໄດເ້ຮດັສິ່ ງເຫລ ່ ານີ.້ 
25 ບດັນີ ້ມຄີ ນຢືນຢູ່ຂາ້ງກາງແຂນຂອງ 
ພຣະເຢຊູນັນ້ຄື ມານດາຂອງພຣະອ ງ
ກບັນາ້ສາວຂອງພຣະອ ງ, ມາຣເີມຍຂອງ
ກະໂລປາ ແລະມາຣໄີທມກັດາລາ. 
26 ເຫດສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະເຢຊູທອດ 
ພຣະເນດເຫນັມານດາຂອງພຣະອ ງ ແລະ
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ສາວ ກຄ  ນນັນ້ທີ່ ຢືນຢູ່ໃກຜູ້ຊ້ ່ ງ ພຣະອ ງ
ຊ ງຮກັນັນ້ ພຣະອ ງຈ ່ ງກ່າວກບັມານດາ
ຂອງພຣະອ ງວ່າ: “ຍງິເອີຍ ຈ ່ ງເບິ່ ງລູກ
ຂອງທ່ານເຖດີ”. 
27 ແລວ້ພຣະອ ງກ່າວກບັສາວ ກຄ ນນັນ້
ວ່າ: “ຈ ່ ງເບິ່ ງມານດາຂອງທ່ານເຖີດ” 
ແລະຕັງ້ແຕ່ເວລານັນ້ມາສາວ ກຄ ນນັນ້ 
ກ ຮບັນາງມາຢູ່ໃນບາ້ນຂອງຕ ນ. 
28 ຫລງັຈາກນັນ້ ພຣະເຢຊູຊ ງຊາບວ່າ 
ບດັນີ ້ສິ່ ງສາລະພດັສ າເລດັແລວ້ ເພື່ ອຂ  ້
ພຣະຄ າພີນັນ້ຈະສ າເລັດຈ ່ ງກ່າວວ່າ: 
“ເຮ າກະຫາຍນ າ້”. 
29 ຕອນນີ ້ມພີາຊະນະອນັໜ ່ ງເຕມັໄປ
ດວ້ຍນ າ້ອະງຸ່ນສ ມ້ວາງຢູ່ບ່ອນນັນ້ ແລະ 
ພວກເຂ າເອ າຟອງນ າ້ອັນໜ ່ ງຈຸ່ ມດວ້ຍ 
ນ າ້ອະງຸ່ນສ ມ້ ແລະໃສ່ຟອງນ າ້ນັນ້ທີ່ ປາຍ
ໄມຫູ້ສ ບ ແລະຊູມນັຂ ນ້ໄປທີ່ ພຣະໂອດ
ຂອງພຣະອ ງ. 
30 ເພາະສະນັນ້ ເມື່ ອພຣະເຢຊູໄດຊ້ ງ   
ຮບັນ າ້ອະງຸ່ ນສ ມ້ແລວ້ ພຣະອ ງກ ກ່າວ
ວ່າ: “ສ າເລດັແລວ້” ແລະພຣະອ ງຊ ງກ ມ້ 
ພຣະສຽນຂອງພຣະອ ງລ ງ ແລະປ່ອຍ 
ພຣະວນິຍານຈດິອອກໄປ. 
ກະດູກຂອງພຣະອ ງບ ່ ຖກືຫກັເລຍີ 

31 ເພາະວນັນັນ້ເປັນວນັກະກຽມ ເພາະ 
ສະນັນ້ ເພື່ ອບ ່ ໃຫສ້ ບເຫລ ່ ານັນ້ຄາ້ງຢູ່
ເທງິກາງແຂນໃນວນັສະບາໂຕ (ເພາະວນັ 
ສະບາໂຕນັນ້ເປັນວນັໃຫຍ່) ພວກຢິວ
ຈ ່ ງອອ້ນວອນປີລາດໃຫທຸ້ບຂາຂອງຄ ນ

ເຫລ ່ ານັນ້ໃຫຫ້ກັ ແລະໃຫສ້ ບເຫລ ່ ານັນ້
ຖກືເອ າໄປ. 
32 ດັ່ ງນັນ້ ພວກທະຫານຈ ່ ງມາ ແລະ
ທຸບຂາຂອງຄ  ນທີໜ ່ ງ ແລະຂອງອີກ     
ຄ ນນັນ້ທີ່ ຖືກຄ ງທີ່ ກາງແຂນພອ້ມກບັ 
ພຣະອ ງ. 
33 ແຕ່ເມື່ ອພວກເຂ າມາເຖງິພຣະເຢຊູ 
ແລະເຫນັວ່າພຣະອ ງສິນ້ພຣະຊ ນແລວ້
ພວກເຂ າກ ບ ່ ໄດທຸ້ບຂາຂອງພຣະອ ງ. 
34 ແຕ່ຄ ນໜ ່ ງໃນພວກທະຫານແທງ
ຂາ້ງຂອງພຣະອ ງດວ້ຍຫອກອັນໜ ່ ງ 
ແລະທັນໃດນັນ້ເລືອດກັບນ າ້ກ ໄຫລ
ອອກມາ. 
35 ແລະຄ ນທີ່ ເຫັນສິ່ ງນັນ້ກ ເປັນພະ 
ຍານ ແລະຄ າພະຍານຂອງລາວກ ເປັນ 
ຄວາມຈງິ ແລະລາວຮູວ່້າລາວເວ າ້ຄວາມ
ຈງິ ເພື່ ອທ່ານທງັຫລາຍຈະໄດເ້ຊື່ ອ. 
36 ເພາະສິ່ ງເຫລ ່ ານີຖ້ືກເຮັດເພື່ ອຂ  ້
ພຣະຄ າພີນັນ້ຈະສ າເລດັທີ່ ວ່າ ‘ກະດູກ 
ຂອງພຣະອ ງຈະບ ່ ຫກັຈກັເຫລັມ້ເລຍີ’. 
37 ແລະຂ ພ້ຣະຄ າພີອີກຂ ໜ້ ່ ງຊ ່ ງວ່າ 
‘ພວກເຂ າຈະແນມເບິ່ ງພຣະອ ງຜູ ້ທີ່
ພວກເຂ າໄດແ້ທງ’. 

ພຣະເຢຊູຊ ງຖກືຝັງໄວ ້
ໃນອຸໂມງຝັງສ ບຂອງໂຢເຊບັ  

(ມທ 27:57-60) 
(ມຣກ 15:43-47; ລກ 23:50-56) 

38 ແລະຫລງັຈາກນີ ້ໂຢເຊບັຊາວບາ້ນ
ອາຣີມາທາຍ ຊ ່ ງເປັນສາວ ກຄ ນໜ ່ ງ
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ຂອງພຣະເຢຊູແຕ່ຢ່າງລບັໆເພາະຢ້ານ
ພວກຢິວ ຈ ່ ງອອ້ນວອນປີລາດເພື່ ອທີ່
ລາວຈະເອ າພຣະສ ບພຣະເຢຊູໄປ ແລະ
ປີລາດກ ຍອມໃຫລ້າວ ເພາະສະນັນ້ ໂຢ
ເຊບັຈ ່ ງມາ ແລະຮບັພຣະສ ບຂອງພຣະ
ເຢຊູໄປ. 
39 ແລະນໂີກເດມຜູທ້ີ່ ຕອນທ າອດິໄດ ້
ມາຫາພຣະເຢຊູໃນຕອນກາງຄນືກ ມາ
ເຊັ່ ນກນັ ແລະນ າເຄື່ ອງຫອມປະສ ມດວ້ຍ   
ຢາງໄມຫ້ອມກບັເກດສະໜາໜັກປະ 
ມານສາມສບິກວ່າກໂິລກຣາມມາ. 
40 ແລວ້ພວກເຂ ານ າພຣະສ ບຂອງ 
ພຣະເຢຊູໄປ ແລະພນັພຣະສ ບນັນ້ໃນ
ຜາ້ປ່ານພອ້ມກບັເຄື່ ອງຫອມເຫລ ່ ານັນ້
ຕາມທ ານຽມຝັງສ ບຂອງພວກຢິວ. 
41 ບດັນີ ້ໃນສະຖານທີ່ ຊ ່ ງພຣະອ ງຖກື
ຄ ງທີ່ ກາງແຂນນັນ້ມສີວນແຫ່ງໜ ່ ງ ແລະ
ໃນສວນນັນ້ມອຸີໂມງຝັງສ ບໃໝ່ຊ ່ ງໃນ
ນັນ້ຍງັບ ່ ເຄຍີວາງສ ບຜູໃ້ດເລຍີ. 
42 ສະນັນ້ ພວກເຂ າຈ  ່ ງວາງພຣະເຢຊູ
ໄວບ່້ອນນັນ້ ຍອ້ນເປັນວນັກະກຽມຂອງ
ພວກຢິວ ເພາະອຸໂມງນັນ້ຢູ່ໃກ.້  

ການຟືນ້ຄນືມາຈາກຄວາມຕາຍ 
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ  

(ມທ 28:1-10) 
(ມຣກ 16:1-14; ລກ 24:1-43) 

20  ວນັທໜີ ່ ງຂອງສບັປະດາໃນ
ເວລາເຊ າ້ມດື ມາຣໄີທມກັດາ 

ລາ ເມື່ ອຍງັມດືຢູ່ກ ມາເຖງິອຸໂມງຝັງສ ບ 

ແລະເຫນັກອ້ນຫນີນັນ້ຖກືກິງ້ອອກໄປ
ຈາກປາກອຸໂມງແລວ້. 
2 ແລວ້ນາງຈ ່ ງແລ່ນ ແລະມາຫາຊໂີມນ
ເປໂຕ ແລະມາຫາສາວ ກອກີຄ ນນັນ້ຜູທ້ີ່  
ພຣະເຢຊູຊ ງຮກັ ແລະເວ າ້ກບັພວກເຂ າ
ທງັສອງວ່າ: “ພວກເຂ າເອ າອ ງພຣະຜູ ້
ເປັນເຈ າ້ອອກໄປຈາກອຸໂມງແລວ້ ແລະ
ພວກເຮ າບ ່ ຮູ ້ວ່າພວກເຂ າເອ າພຣະອ ງ
ໄປໄວຢູ່້ໃສ”. 
3 ເພາະສະນັນ້ ເປໂຕຈ ່ ງອອກໄປກບັສາ 
ວ ກອກີຄ ນໜ ່ ງນັນ້ ແລະມາທີ່ ອຸໂມງ. 
4 ດັ່ ງນັນ້ເຂ າທງັສອງຈ ່ ງແລ່ນໄປພອ້ມ
ກນັ ແລະສາວ ກອກີຄ ນໜ ່ ງນັນ້ແລ່ນໄວ 
ກວ່າເປໂຕ ແລະມາເຖງິອຸໂມງກ່ອນ. 
5 ແລະເມື່ ອເຂ າກ ມ້ລ ງ ແລະແນມເບິ່ ງ
ຂາ້ງໃນໄດເ້ຫນັຜາ້ປ່ານເຫລ ່ ານັນ້ວາງຢູ່ 
ແຕ່ເຂ າບ ່ ໄດເ້ຂ າ້ໄປຂາ້ງໃນ. 
6 ແລວ້ຊໂີມນເປໂຕຕິດຕາມເຂ າມາ 
ແລະເຂ າ້ໄປໃນອຸໂມງ ແລະໄດເ້ຫນັຜາ້ 
ປ່ານເຫລ ່ ານັນ້ວາງຢູ່. 
7 ແລະຜ້າເຊັດໜາ້ທີ່ ພັນພຣະສຽນ
ຂອງພຣະອ ງບ ່ ໄດວ້າງຢູ່ກບັຜາ້ເຫລ ່ າ 
ນັນ້ ແຕ່ຖືກພັບໄວດ້ວ້ຍກນັບ່ອນໜ ່ ງ
ຕ່າງຫາກ. 
8 ແລວ້ສາວ ກອກີຄ ນໜ ່ ງຜູທ້ີ່ ມາເຖງິອຸ
ໂມງກ່ອນຈ ່ ງເຂ າ້ໄປເຊັ່ ນກນັ ແລະລາວ
ໄດເ້ຫນັ ແລະເຊື່ ອ. 
9 ເພາະວ່າໃນຂະນະນັນ້ເຂ າທງັສອງຍງັ
ບ ່ ຮູຈ້ກັຂ ພ້ຣະຄ າພທີີ່ ວ່າ ພຣະອ ງຈະຕອ້ງ
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ເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ. 
10 ແລວ້ສາວ ກທງັສອງກ ກບັໄປບາ້ນ
ຂອງຕ ນອກີ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປາກ ດພຣະອ ງ 
ຕ ່ ມາຣໄີທມກັດາລາ 

11 ຕ ່ ມາມາຣີຢືນຮອ້ງໄຫຢູ່້ນອກອຸໂມງ 
ແລະໃນຂະນະທີ່ ນາງຮອ້ງໄຫຢູ່້ ນາງກ 
ກ  ມ້ລ ງ ແລະແນມເບິ່ ງຂາ້ງໃນອຸໂມງນັນ້. 
12 ແລະໄດເ້ຫນັທູດສະຫວນັສອງຕ ນ
ນັ່ ງຢູ່ນຸ່ງເສືອ້ຂາວ, ຕ ນໜ ່ ງຢູ່ເບືອ້ງພຣະ
ສຽນ ແລະຕ ນໜ ່ ງຢູ່ເບືອ້ງພຣະບາດໃນ
ບ່ອນຊ ່ ງພຣະສ ບຂອງພຣະເຢຊູເຄຍີຖກື
ວາງໄວ.້ 
13 ແລະທູດທງັສອງກ່າວແກ່ນາງວ່າ: 
“ຍງິເອຍີ ທ່ານຮອ້ງໄຫເ້ຮດັຫຍງັ?” ນາງ
ເວ າ້ກບັທດູທງັສອງວ່າ: “ເພາະພວກເຂ າ
ໄດເ້ອ າອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ຂອງຂາ້ພະເຈ າ້
ໄປເສຍແລວ້ ແລະຂາ້ພະເຈ າ້ບ ່ ຮູວ່້າພວກ
ເຂ າເອ າພຣະອ ງໄປໄວບ່້ອນໃດ”. 
14 ແລະເມື່ ອນາງເວ າ້ຢ່າງນັນ້ແລວ້ ນາງ
ກ ຫນັຕ ວກບັມາ ແລະເຫນັພຣະເຢຊູຢືນ
ຢູ່ ແລະບ ່ ຮູວ່້າເປັນອ ງພຣະເຢຊູ. 
15 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຍງິເອຍີ 
ເຈ  າ້ຮອ້ງໄຫເ້ຮດັຫຍງັ? ເຈ  າ້ຊອກຫາຜູ ້
ໃດ?” ນາງຊ ່ ງຄິດເອ າເອງວ່າພຣະອ ງ
ເປັນຄ ນເຮັດສວນຈ ່ ງເວ າ້ກບັພຣະອ ງ
ວ່າ: “ນາຍເອຍີ ຖາ້ທ່ານໄດເ້ອ າພຣະອ ງ
ໄປຈາກບ່ອນນີ ້ຂ ບອກຂາ້ນອ້ຍແດ່ວ່າ
ທ່ານເອ າພຣະອ ງໄປໄວບ່້ອນໃດ ແລະ

ຂາ້ນອ້ຍຈະໄປຮບັພຣະອ ງ”. 
16 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ມາຣີ
ເອຍີ” ນາງຈ ່ ງຫນັຕ ວມາ ແລະທນູພຣະ
ອ ງວ່າ: “ຣບັໂບນ”ີ ຊ ່ ງແປວ່າ ອາຈານ. 
17 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັນາງວ່າ: “ຢ່າແຕະ 
ຕອ້ງເຮ າ ເພາະເຮ າຍັງບ ່ ໄດຂ້ ນ້ໄປຫາ 
ພຣະບດິາຂອງເຮ າ ແຕ່ຈ ່ ງໄປຫາພວກພີ່  
ນອ້ງຂອງເຮ າ ແລະເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ 
ເຮ າຂ ນ້ໄປຫາພຣະບດິາຂອງເຮ າ ແລະ 
ພຣະບດິາຂອງທ່ານທງັຫລາຍ ແລະໄປ
ຫາພຣະເຈ າ້ຂອງເຮ າ ແລະພຣະເຈ າ້ຂອງ
ທ່ານທງັຫລາຍ”. 
18 ມາຣີໄທມກັດາລາຈ ່ ງມາ ແລະບອກ
ພວກສາວ ກວ່າ ນາງໄດເ້ຫນັອ ງພຣະຜູ ້
ເປັນເຈ າ້ແລວ້ ແລະພຣະອ ງໄດກ່້າວສິ່ ງ
ເຫລ ່ ານີກ້ບັນາງ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປາກ ດພຣະອ ງ 
ຕ ່ ພວກສາວ ກຍ ກເວັນ້ໂທມາ 

19 ແລວ້ວັນດຽວກນັໃນຕອນຄ ່ າ ຊ ່ ງ
ເປັນວນັທໜີ ່ ງຂອງສບັປະດາ ເມື່ ອປະ 
ຕູເຫລ ່ ານັນ້ປິດຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ພວກສາ 
ວ ກຊຸມນຸມກນັຢູ່ແລວ້ເພາະຢ້ານພວກ 
ຢິວ, ພຣະເຢຊູໄດສ້ະເດດັມາ ແລະປະ
ທບັຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂ າ ແລະກ່າວ
ກບັພວກເຂ າວ່າ: “ສນັຕສຸິກຈ ່ ງດ າລ ງຢູ່
ກບັທ່ານທງັຫລາຍເຖດີ”. 
20 ແລະເມື່ ອພຣະອ ງກ່າວຢ່າງນັນ້ແລວ້ 
ພຣະອ ງຊ ງສ າແດງໃຫພ້ວກເຂ າເຫັນ 
ພຣະຫດັຂອງພຣະອ ງ ແລະຂາ້ງຂອງພຣະ
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ອ ງ ແລວ້ພວກສາວ ກຈ ່ ງມຄີວາມຍນິດີ
ເມື່ ອພວກເຂ າເຫນັອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້.  
21 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ອີກວ່າ: “ສນັຕສຸິກຈ ່ ງດ າລ ງຢູ່ກບັທ່ານ
ທງັຫລາຍເຖດີ ພຣະບດິາຂອງເຮ າຊ ງສ ່ ງ
ເຮ າມາແລວ້ສັນໃດ ເຮ າກ ສ ່ ງທ່ານທງັ 
ຫລາຍໄປສນັນັນ້”. 
22 ແລະເມື່ ອພຣະອ ງໄດກ່້າວສິ່ ງນີແ້ລວ້ 
ພຣະອ ງຊ ງລະບາຍລ ມຫາຍໃຈອອກ   
ເທງິພວກເຂ າ ແລະກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ທ່ານທັງຫລາຍຈ ່ ງຮັບພຣະວິນ
ຍານບ ຣສຸິດເຖດີ. 
23 ບາບຂອງຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ທ່ານທັງ 
ຫລາຍຍ ກໃຫ ້ບາບເຫລ ່ ານັນ້ກ ຈະຖືກ
ຍ ກໃຫແ້ກ່ຄ ນເຫລ ່ ານັນ້ ແລະບາບຂອງ
ຜູໃ້ດກ ຕາມທີ່ ທ່ານທງັຫລາຍບ ່ ຍ  ກໃຫ ້
ບາບເຫລ ່ ານັນ້ກ ຈະຍງັຢູ່ກບັຜູນ້ ັນ້”. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປາກ ດພຣະອ ງ 
ອກີເທື່ ອໜ ່ ງ ແລະໂທມາຍອມເຊື່ ອ 

24 ແຕ່ໂທມາຄ ນໜ ່ ງໃນສບິສອງຄ ນນັນ້   
ທີ່ ຖກືເອີນ້ວ່າ ດດຸິມດັ ບ ່ ໄດຢູ່້ກບັພວກ
ເຂ າເມື່ ອພຣະເຢຊູສະເດດັມາ.  
25 ເຫດສະນັນ້ ສາວ ກອື່ ນໆທີ່ ເຫລືອ
ຈ ່ ງເວ າ້ກບັໂທມາວ່າ: “ພວກເຮ າໄດເ້ຫນັ
ອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ແລວ້” ແຕ່ໂທມາເວ າ້
ກບັພວກເຂ າເຫລ ່ ານັນ້ວ່າ: “ນອກຈາກ
ຂອ້ຍຈະເຫັນຮອຍຕະປູທີ່ ພຣະຫັດ 
ພຣະອ ງ ແລະເອ ານິວ້ຂອງຂອ້ຍແຍ່ເຂ າ້
ໄປທີ່ ຮອຍຕະປູນັນ້ ແລະເອ າມຂືອງ

ຂອ້ຍແຍ່ເຂ າ້ໄປທີ່ ຂາ້ງຂອງພຣະອ ງແລວ້ 
ຂອ້ຍຈະບ ່ ເຊື່ ອເລຍີ”. 
26 ແລະຫລງັຈາກແປດວນັແລວ້ ພວກ
ສາວ ກຂອງພຣະອ ງຢູ່ຂາ້ງໃນອີກ ແລະ
ໂທມາກ ຢູ່ກບັພວກເຂ າ ແລວ້ພຣະເຢຊູ
ສະເດັດມາເມື່ ອປະຕູເຫລ ່ ານັນ້ປິດຢູ່ 
ແລະປະທັບຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂ າ 
ແລະກ່າວວ່າ: “ສນັຕສຸິກຈ ່ ງດ າລ ງຢູ່ກບັ
ທ່ານທງັຫລາຍເຖດີ”. 
27 ແລວ້ພຣະອ ງກ່າວກບັໂທມາວ່າ: 
“ຈ ່ ງຍື່ ນນີວ້ມຂືອງທ່ານມາບ່ອນນີ ້ແລະ
ເບິ່ ງມຂືອງເຮ າ ແລະຈ ່ ງຍື່ ນມຂືອງທ່ານ
ມາບ່ອນນີ ້ແລະແຍ່ເຂ າ້ໄປໃນຂາ້ງຂອງ
ເຮ າ ແລະຢ່າຂາດຄວາມເຊື່ ອເລຍີແຕ່ຈ ່ ງ
ເຊື່ ອເຖດີ”. 
28 ແລະໂທມາຈ ່ ງຕອບ ແລະທນູພຣະ
ອ ງວ່າ: “ອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍ 
ແລະພຣະເຈ າ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍ”. 
29 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: “ໂທມາ
ເອີຍ ເພາະທ່ານເຫນັເຮ າແລວ້ທ່ານຈ ່ ງ
ເຊື່ ອ, ຄ ນທັງຫລາຍທີ່ ບ ່ ໄດເ້ຫັນເຮ າ 
ແລະຍງັເຊື່ ອແລວ້ກ ໄດຮ້ບັພອນ”. 

ເປ າ້ໝາຍຂອງຂ່າວປະເສດີ 
ຂອງໂຢຮນັ 

30 ແລະແທຈ້ງິມໝີາຍສ າຄນັອື່ ນໆອກີ
ຫລາຍປະການທີ່ ພຣະເຢຊູໄດຊ້ ງກະທ າ
ຕ ່ ໜາ້ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ ຊ ່ ງບ ່ ໄດ ້
ຖກືຂຽນໄວໃ້ນໜງັສນືີ.້ 
31 ແຕ່ສິ່ ງເຫລ ່ ານີໄ້ດຖ້ືກຂຽນໄວເ້ພື່ ອ
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ທ່ານທງັຫລາຍຈະໄດເ້ຊື່ ອວ່າ ພຣະເຢຊູ
ຊ ງເປັນພຣະຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈ າ້ ແລະເມື່ ອມຄີວາມເຊື່ ອແລວ້ ທ່ານ
ທງັຫລາຍກ ຈະມຊີີວິດໂດຍທາງພຣະ
ນາມຂອງພຣະອ ງ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປາກ ດພຣະອ ງ  
ຕ ່ ພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງ 

ໃນແຂວງຄາລເີລ 

21 ຫລງັຈາກສິ
່ ງເຫລ ່ ານີ ້ພຣະເຢ

ຊູໄດຊ້ ງສ າແດງພຣະອ ງແກ່
ພວກສາວ ກອີກເທື່ ອໜ ່ ງທີ່ ທະເລຕີ
ເບເຣຍ ແລະພຣະອ ງຊ ງສ າແດງພຣະ 
ອ ງຢ່າງນີ.້ 
2 ຄ ນເຫລ ່ ານີຢູ່້ພອ້ມກນັຄ ືຊີໂມນເປ
ໂຕ ແລະໂທມາທີ່ ຖືກເອີນ້ວ່າ ດິດຸມດັ 
ແລະນະທານາເອນັຊາວບາ້ນການາໃນ
ແຂວງຄາລີເລ ແລະລູກຊາຍທັງສອງ
ຂອງເຊເບດາຍ ແລະສາວ ກຂອງພຣະອ ງ
ອກີສອງຄ ນ. 

ການຫາປາທີ່ ລ ມ້ເຫລວ 
3 ຊີໂມນເປໂຕເວ າ້ກບັພວກເຂ າວ່າ:  
“ຂອ້ຍຈະໄປຫາປາ” ພວກເຂ າຈ  ່ ງເວ າ້
ກບັລາວວ່າ: “ພວກເຮ າຈະໄປກບັເຈ າ້
ເຊັ່ ນກນັ” ພວກເຂ າກ ອອກໄປ ແລະລ ງ
ເຮອືທນັທ ີແຕ່ຄນືນັນ້ພວກເຂ າຫາຫຍງັ
ບ ່ ໄດເ້ລຍີ. 
4 ແຕ່ເມື່ ອຮຸ່ງເຊ າ້ມາເຖງິແລວ້ ພຣະເຢ
ຊູປະທບັຢືນຢູ່ເທງິແຄມຝ່ັງ ແຕ່ພວກ
ສາວ ກບ ່ ຮູວ່້ານັນ້ແມ່ນພຣະເຢຊູ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງປາກ ດພຣະອ ງແລະກ່າວສັ່ ງ
ພວກສາວ ກ ມອງເຕມັໄປດວ້ຍປາ 

5 ແລວ້ພຣະເຢຊູຈ ່ ງກ່າວກບັພວກເຂ າ
ວ່າ: “ລູກໆເອຍີ ພວກເຈ າ້ມອີາຫານແດ່
ບ ?” ພວກເຂ າຕອບພຣະອ ງວ່າ: “ບ ່ ມ”ີ. 
6 ແລະພຣະອ ງກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: 
“ຈ ່ ງໂຍນມອງລ ງທາງເບືອ້ງຂວາເຮອືເຖດີ 
ແລວ້ພວກເຈ າ້ຈະພ ບປາແດ່” ສະນັນ້ 
ພວກເຂ າຈ  ່ ງໂຍນມອງລ ງ ແລະບັດນີ ້
ພວກເຂ າບ ່ ສາມາດລາກມອງເຂ າ້ມາໄດ ້
ເພາະໄດປ້າເປັນຈ ານວນຫລາຍ. 
7 ເຫດສະນັນ້ ສາວ ກຄ  ນນັນ້ຜູທ້ີ່ ພຣະ
ເຢຊູຊ ງຮກັຈ ່ ງເວ າ້ກບັເປໂຕວ່າ: “ເປັນ
ອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້” ບດັນີ ້ເມ ື່ ອຊໂີມນ
ເປໂຕໄດຍ້ນິວ່າເປັນອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້ 
ລາວກ ຈບັເອ າເສືອ້ຄຸມຊາວປະມ ງຂອງ
ລາວມານຸ່ງ (ເພາະລາວເປືອຍກາຍຢູ່) 
ແລະໂດດລ ງໄປໃນທະເລ. 
8 ແລະສາວ ກຄ ນອື່ ນໆນັນ້ນັ່ ງເຮອືນອ້ຍ
ລ າໜ ່ ງມາ (ເພາະພວກເຂ າຢູ່ບ ່ ໄກຈາກ
ຝ່ັງຫລາຍ ແຕ່ເໝືອນປະມານສອງ 
ຮອ້ຍສອກເທ ່ ານັນ້) ໂດຍລາກມອງທີ່
ຖກືປາເຫລ ່ ານັນ້ມາ. 
9 ແລວ້ທນັທີທີ່ ພວກເຂ າມາຮອດຝ່ັງ, 
ພວກເຂ າກ ເຫນັກອງໄຟກອງໜ ່ ງທີ່ ດງັ
ດວ້ຍຖ່ານຫລາຍກອ້ນຢູ່ບ່ອນນັນ້ ແລະ
ມປີາວາງຢູ່ເທງິນັນ້ ແລະມເີຂ າ້ຈີ່ . 
10 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັພວກເຂ າວ່າ: “ຈ ່ ງ
ເອ າປາຊ ່ ງພວກເຈ າ້ໄດວ່້າງກີນ້ ີມ້າແດ່” 
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11 ຊໂີມນເປໂຕໄດຂ້ ນ້ໄປ ແລະລາກມອງ  
ມາເທງິຝ່ັງຊ ່ ງເຕັມດວ້ຍປາໂຕໃຫຍ່ຈ າ   
ນວນໜ ່ ງຮອ້ຍຫາ້ສບິສາມໂຕ ແລະເຖງິ
ມຈີ ານວນຫລາຍຂະໜາດນັນ້ແຕ່ມອງກ 
ບ ່ ຂາດ. 

ພຣະເຢຊູຊ ງລຽ້ງພວກສາວ ກ 
12 ພຣະເຢຊູກ່າວກັບພວກເຂ າວ່າ : 
“ເຊນີມາ ແລະຮບັປະທານເຖີດ” ແລະ    
ບ ່ ມໃີຜໃນພວກສາວ ກກາ້ຖາມພຣະອ ງ
ວ່າ: “ທ່ານແມ່ນໃຜ?” ໂດຍຮູຢູ່້ວ່າເປັນ
ອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ າ້. 
13 ແລວ້ພຣະເຢຊູຊ ງມາ ແລະຈບັເຂ າ້ຈີ່  
ແລະແຈກປາໃຫກ້ບັພວກເຂ າເຊັ່ ນກນັ. 
14 ນີເ້ປັນເທື່ ອທີສາມທີ່ ພຣະເຢຊູຊ ງ
ສ າແດງພຣະອ ງແກ່ພວກສາວ ກຂອງ 
ພຣະອ ງ ຫລງັຈາກທີ່ ພຣະອ ງຊ ງຟືນ້ຂ ນ້
ມາຈາກຄວາມຕາຍ. 

"ຊໂີມນ...ທ່ານຮກັເຮ າບ " 
15 ດັ່ ງນັນ້ ເມື່ ອພວກເຂ າຮບັປະທານ
ສ າເລດັແລວ້ພຣະເຢຊູກ່າວກບັຊີໂມນ
ເປໂຕວ່າ: “ຊີໂມນລູກຊາຍຂອງໂຢນາ
ເອີຍ ທ່ານຮັກເຮ າຫລາຍກວ່າພວກ
ເຫລ ່ ານີບ້ ?” ລາວທນູພຣະອ ງວ່າ: “ຖກື
ແລວ້ພຣະອ ງເຈ  າ້ ພຣະອ ງຊ ງຊາບວ່າ
ຂາ້ນອ້ຍຮກັພຣະອ ງ” ພຣະອ ງກ່າວກບັ
ລາວວ່າ: “ຈ ່ ງລຽ້ງລູກແກະທງັຫລາຍ
ຂອງເຮ າເຖດີ”. 
16 ພຣະອ ງກ່າວກບັລາວເປັນເທື່ ອທີ
ສອງອກີວ່າ: “ຊໂີມນລູກຊາຍຂອງໂຢນາ

ເອຍີ ທ່ານຮກັເຮ າບ ?” ລາວທນູພຣະອ ງ
ວ່າ: “ຖກືແລວ້ພຣະອ ງເຈ  າ້ ພຣະອ ງຊ ງ
ຊາບວ່າຂາ້ນອ້ຍຮກັພຣະອ ງ” ພຣະອ ງ
ກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງລຽ້ງແກະທງັຫລາຍ   
ຂອງເຮ າເຖດີ”. 
17 ພຣະອ ງກ່າວກບັລາວເປັນເທື່ ອທີ
ສາມວ່າ: “ຊີໂມນລູກຊາຍຂອງໂຢນາ
ເອຍີ ທ່ານຮກັເຮ າບ ?” ເປໂຕກ ເປັນທຸກ
ໃຈເພາະພຣະອ ງກ່າວກບັລາວເປັນເທື່ ອ
ທສີາມວ່າ: “ທ່ານຮກັເຮ າບ ?” ແລະລາວ
ທູນພຣະອ ງວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ພຣະອ ງ
ຊ ງຊາບທຸກສິ່ ງ ພຣະອ ງຊ ງຊາບວ່າຂາ້ 
ນອ້ຍຮັກພຣະອ ງ” ພຣະເຢຊູກ່າວກບັ
ລາວວ່າ: “ຈ ່ ງລຽ້ງແກະທງັຫລາຍຂອງ
ເຮ າເຖດີ. 
ສາວ ກຈະຕອ້ງຍອມຕາມພຣະເຢຊູໄປ 

18 ແທຈ້ິງແລວ້ເຮ າກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ 
ຕອນທີ່ ທ່ານຍງັໜຸ່ມທ່ານເຄຍີຮດັແອວ
ເອງ ແລະເຄຍີຍ່າງໄປໃສມາໃສຕາມທີ່ ທ່ານ
ປາຖະໜາ, ແຕ່ເມື່ ອທ່ານຈະເຖ າ້ແລວ້
ທ່ານຈະຢຽດມຂືອງທ່ານອອກ ແລະຄ ນ
ອື່ ນຈະຮດັແອວຂອງທ່ານ ແລະພາທ່ານ
ໄປບ່ອນທີ່ ທ່ານບ ່ ປາຖະໜາຈະໄປ”. 
19 ພຣະອ ງກ່າວສິ່ ງນີເ້ພື່ ອບອກເປັນ
ເຄື່ ອງໝາຍວ່າ ລາວຈະຖວາຍສະຫງ່າ
ຣາສແີດ່ພຣະເຈ າ້ດວ້ຍຄວາມຕາຍຢ່າງ 
ໃດ ແລະເມື່ ອພຣະອ ງໄດກ່້າວສິ່ ງນີແ້ລວ້ 
ພຣະອ ງກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຈ ່ ງຕາມເຮ າ
ມາເຖດີ”. 
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20 ແລວ້ເປໂຕເມື່ ອຫລຽວຫລງັກ ເຫນັ
ສາວ ກຄ  ນນັນ້ຜູທ້ີ່ ພຣະເຢຊູຊ ງຮກັຕາມ
ມາ ຜູທ້ີ່ ໄດເ້ອນກາຍລ ງທີ່ ຊວງເອກິຂອງ 
ພຣະອ ງດວ້ຍເມື່ ອຮບັປະທານອາຫານ  
ແລງນັນ້ດວ້ຍ ແລະໄດທ້ນູວ່າ: “ພຣະອ ງ  
ເຈ  າ້ຜູທ້ີ່ ຈະທ ລະຍ ດພຣະອ ງແມ່ນໃຜ?” 
21 ເມື່ ອເປໂຕເຫນັສາວ ກຄ ນນັນ້ຈ  ່ ງທນູ 
ພຣະເຢຊູວ່າ: “ພຣະອ ງເຈ  າ້ ແລະຄ ນນີ ້
ຈະເຮດັຫຍງັແດ່?” 
22 ພຣະເຢຊູກ່າວກບັລາວວ່າ: “ຖາ້ເຮ າ
ຢາກຈະໃຫລ້າວຢູ່ຈ ນເຮ າມານັນ້ຈະເປັນ
ເລື່ ອງອນັໃດຂອງທ່ານ? ທ່ານຈ ່ ງຕາມ
ເຮ າມາເຖດີ”. 
23 ແລວ້ຖອ້ຍຄ ານີຈ້  ່ ງຊ່າລໄືປທ່າມ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກາງພວກພີ່ ນອ້ງວ່າ ສາວ ກຄ ນນັນ້ຈະບ ່  
ຕາຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດກ່້າວກບັລາວວ່າ: 
ສາວ ກຄ ນນັນ້ຈະບ ່ ຕາຍ” ແຕ່ກ່າວວ່າ: 
“ຖາ້ເຮ າຢາກຈະໃຫລ້າວຢູ່ຈ ນເຮ າມານັນ້ 
ຈະເປັນເລື່ ອງອນັໃດຂອງທ່ານ?” 
24 ສາວ ກຄ ນນີແ້ຫລະທີ່ ເປັນພະຍານ 
ເຖງິສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ້ແລະໄດຂ້ຽນສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ້
ໄວ ້ແລະພວກເຮ າຮູວ່້າຄ າພະຍານຂອງ
ລາວເປັນຄວາມຈງິ. 
25 ແລະມອີີກຫລາຍສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊູ 
ໄດຊ້ ງກະທ າເຊັ່ ນກນັ ຊ ່ ງຖາ້ຈະຂຽນ
ໄວໃ້ຫໝ້ ດທຸກສິ່ ງ ຂາ້ພະເຈ າ້ຄາດວ່າ 
ແມ່ນທງັໂລກເອງກ ໜາ້ຈະບ ່ ພ ໄວໜ້ງັສື
ເຫລ ່ ານັນ້ທີ່ ຈະຖກືຂຽນ ເອເເມນ. 
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ໜາ້ 76 ຈດົໝາຍຂອງອກັຄະສາວກົໂປໂລ 
ເຖງິຄຣສິຕຽນໃນນະຄອນໂຣມ 

ໂປໂລກະຕລືລືົນ້ທ ີ່ ຈະປະກາດ 
ໃນນະຄອນໂຣມ 

1 ໂປໂລ ຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງພຣະເຢຊ ຄຣດິ      ຜ ໄ້ດຮ້ບັການຊງົເອ ນ້ໃຫເ້ປັນອກັ
ຄະສາວົກໂດຍຖືກແຍກຕັງ້ໄວສ້ າລັບ
ຂີ່ າວປະເສ ດຂອງພຣະເຈົາ້. 
2 (ຊ ີ່ ງພຣະອງົໄດຊ້ງົສນັຍາໄວລ້ີ່ ວງໜາ້
ໂດຍພວກຜ ທ້ ານາຍຂອງພຣະອົງໃນ     
ພຣະຄ າພ ບ ຣສຸິດ). 
3 ກີ່ ຽວກບັພຣະບຸດຂອງພຣະອງົ ພຣະ
ເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງພວກ
ເຮາົ ຜ ທ້  ີ່ ໄດບ້ງັເກ ດຈາກເຊືອ້ສາຍຂອງ
ດາວດິຕາມເນືອ້ໜງັ. 
4 ແລະຊງົຖກືປະກາດວີ່ າເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍລດິທານຸພາບ ຕາມ
ພຣະວນິຍານແຫີ່ ງຄວາມບ ຣິສຸດ ໂດຍ
ການເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ. 
5 ໂດຍພຣະອົງນັນ້ພວກເຮົາໄດຮ້ັບ
ພຣະຄຸນ ແລະໜາ້ທ ີ່ ເປັນອກັຄະສາວກົ 
ເພືີ່ ອຄວາມເຊືີ່ ອຟັງຕ ີ່ ຄວາມເຊືີ່ ອນັນ້
ທີ່ າມກາງປະຊາຊາດທງັປວງ ເພາະເຫນັ
ແກີ່ ພຣະນາມຂອງພຣະອງົ. 
6 ໃນທີ່ າມກາງປະຊາຊາດເຫລົີ່ ານັນ້ 
ພວກທີ່ ານກ ເປັນຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັການຊງົເອ ນ້
ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣດິດວ້ຍເຊັີ່ ນກນັ. 

7 ຮຽນບນັດາຜ ທ້ ີ່ ຢ ີ່ ໃນນະຄອນໂຣມທ ີ່
ຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ ຜ ທ້  ີ່ ໄດຮ້ັບການຊົງ
ເອ ນ້ໃຫເ້ປັນພວກສດິທຊິນົ, ຂ ພຣະຄຸນ 
ແລະສນັຕສຸິກຈາກພຣະເຈົາ້ພຣະບດິາ
ຂອງພວກເຮາົ ແລະພຣະເຢຊ ຄຣດິເຈົາ້ 
ຈ ົີ່ ງດ າລງົຢ ີ່ ກບັພວກທີ່ ານເຖ ດ. 
8 ກີ່ ອນອືີ່ ນ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຂອບຄຸນພຣະ
ເຈົາ້ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໂດຍທາງພຣະເຢຊ   
ຄຣິດເພາະທີ່ ານທງັຫລາຍທຸກຄົນ ຊ ີ່ ງ
ຄວາມເຊືີ່ ອຂອງພວກທີ່ ານຖກືກີ່ າວເຖງິ
ໄປທົີ່ ວທງັໂລກ. 
9 ເພາະພຣະເຈົາ້ຊງົເປັນພະຍານຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ ຜ ທ້  ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຮັບໃຊດ້ວ້ຍ
ຈດິວນິຍານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃນຂີ່ າວປະ
ເສ ດແຫີ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງົນັນ້ວີ່ າ   
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ອ ຍເຖິງພວກທີ່ ານໃນ
ການອະທິຖານທັງຫລາຍຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ສະເໝ ຢີ່ າງບ ີ່ ຢຸດ. 
10 ໂດຍທ ນຂ ວີ່ າ ຖາ້ບັດນ  ້ຫລເືວລາ
ໃດກ ຕາມໂດຍວິທ ໜ ີ່ ງວິທ ໃດ ຂ ໃຫ ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ມ ການເດ ນທາງທ ີ່ ປະສົບ
ຄວາມສ າເລດັໃນການມາຫາພວກທີ່ ານ
ຕາມນ າ້ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົາ້. 
11 ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ປາຖະໜາທ ີ່ ຈະເຫນັ
ພວກທີ່ ານ ເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດນ້ າຂອງ

ກະລຸນາເປ ດອີ່ ານເລືີ່ ອງເສັນ້ທາງສ ີ່ ຄວາມລອດ  ໃນໜາ້ທ  114-118 
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ປະທານຝີ່ າຍຈິດວິນຍານມາໃຫແ້ກີ່
ພວກທີ່ ານແດີ່  ເພືີ່ ອໃນທ ີ່ ສຸດພວກທີ່ ານ
ຈະຕັງ້ໝັນ້ຄງົ. 
12 ຄ ືເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັການເລົາ້
ໂລມໃຈພອ້ມກນັກບັພວກທີ່ ານ ໂດຍ
ຄວາມເຊືີ່ ອອັນດຽວກນັທງັຂອງພວກ
ທີ່ ານ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້. 
13 ບດັນ  ້ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່
ຢາກໃຫພ້ວກທີ່ ານຂາດຄວາມຮ ວ້ີ່ າ
ຫລາຍເທືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຕ້ັງ້ໃຈວີ່ າຈະ
ມາຫາພວກທີ່ ານ (ແຕີ່ ຍງັມ ເຫດຂດັຂອ້ງ
ຢ ີ່ ) ເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເກບັກີ່ ຽວຜນົໃນ
ທີ່ າມກາງພວກທີ່ ານແດີ່ ດວ້ຍ ເຊັີ່ ນດຽວ
ກບັໃນທີ່ າມກາງຊນົຊາດອືີ່ ນໆ. 
14 ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນໜ ້ທັງພວກກຣ ກ 
ແລະພວກຊາວປີ່ າ, ທງັຄນົມ ສະຕປັິນ 
ຍາ ແລະຄນົບ ີ່ ມ ສະຕປັິນຍາ. 
15 ດັີ່ ງນັນ້ ເທົີ່ າທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຮດັໄດ ້ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ກ ພອ້ມທ ີ່ ຈະປະກາດຂີ່ າວປະ
ເສ ດແກີ່ ພວກທີ່ ານທ ີ່ ຢ ີ່ ທ ີ່ ນະຄອນໂຣມ
ດວ້ຍເຊັີ່ ນກນັ. 
16 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ມ ຄວາມອາຍ
ໃນເລືີ່ ອງຂີ່ າວປະເສ ດຂອງພຣະຄຣິດ   
ເພາະວີ່ າຂີ່ າວປະເສ ດນັນ້ເປັນລິດເດດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ນ າໄປສ ີ່ ຄວາມລອດແກີ່
ທຸກຄົນົທ ີ່ ເຊືີ່ ອ, ແກີ່ ພວກຢິວກີ່ ອນ ແລະ
ແກີ່ ພວກກຣ ກດວ້ຍ. 
17 ເພາະວີ່ າໃນຂີ່ າວປະເສ ດນັນ້ຄວາມ
ຊອບທ າຂອງພຣະເຈົາ້ກ ຖືກເປ ດເຜ ຍ

ອອກຈາກຄວາມເຊືີ່ ອໄປສ ີ່ ຄວາມເຊືີ່ ອ 
ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ຄນົຊອບທ າ
ຈະມ ຊ ວດິດ າລງົຢ ີ່ ໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອ’. 

ຄົນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມສະຫວີ່ າງແລວ້ 
ໄດຫ້ນັກບັໄປສ ີ່ ຄວາມມດື 

18 ເພາະວີ່ າ ຄວາມໂກດຮາ້ຍຂອງພຣະ
ເຈົາ້ຖືກເປ ດເຜ ຍຈາກສະຫວັນຕ ີ່ ສ ້
ບນັດາຄວາມອະທ າ ແລະຄວາມບ ີ່ ຊອບ
ທ າຂອງມະນຸດ ຜ ທ້ ີ່ ຢ ດຄວາມຈງິໄວໃ້ນ
ຄວາມບ ີ່ ຊອບທ າ. 

ຈກັກະວານທ ີ່ ຖກືນຣິະມດິສາ້ງ 
ພສິ ດວີ່ າມ ພຣະເຈົາ້ທ ີ່ ຊງົພຣະຊນົຢ ີ່  

19 ເພາະສິີ່ ງຊ ີ່ ງສາມາດຮ ກ້ີ່ ຽວກບັພຣະ
ເຈົາ້ນັນ້ກ ປາກດົໃນພວກເຂາົ ເພາະວີ່ າ
ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງໂຜດສ າແດງມັນແກີ່
ພວກເຂາົແລວ້. 
20 ເພາະສິີ່ ງຕີ່ າງໆທ ີ່ ເບິີ່ ງບ ີ່ ເຫັນຂອງ 
ພຣະອງົຕັງ້ແຕີ່ ການນຣິະມດິສາ້ງໂລກກ 
ຖືກເບິີ່ ງເຫນັຢີ່ າງຊດັເຈນ, ຖືກເຂົາ້ໃຈ
ໂດຍສບັພະສິີ່ ງທ ີ່ ຖືກສາ້ງຂ ນ້ມາຄ ືລດິ
ທານຸພາບອັນນຣິັນດອນຂອງພຣະອົງ 
ແລະຄວາມເປັນພຣະເຈົາ້, ດັີ່ ງນັນ້ ພວກ
ເຂາົຈ ີ່ ງບ ີ່ ມ ຂ ແ້ກຕ້ວົ. 
21 ເພາະວີ່ າເມືີ່ ອພວກເຂາົໄດຮ້ ຈ້ກັພຣະ
ເຈົາ້ແລວ້ ພວກເຂາົກ ບ ີ່ ໄດຖ້ວາຍພຣະ
ກຽດແດີ່ ພຣະອງົໃນຖານະເປັນພຣະເຈົາ້
ຫລບື ີ່ ໄດຂ້ອບພຣະຄຸນ ແຕີ່ ໄດກ້າຍເປັນ
ຜ ທ້ ີ່ ໄຮສ້າລະໃນບນັດາຈນິຕະນາການ
ຂອງພວກເຂາົ ແລະຈດິໃຈອນັໂງີ່ຈາ້ຂອງ
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ພວກເຂາົກ ມດືໄປ. 
ຄວາມເຂົາ້ໃຈໄດກ້າຍເປັນຄວາມມດືທາງ

ຂອງພຣະເຈົາ້ຖກືບດິເບອືນ 
22 ການອາ້ງຕວົເອງວີ່ າມ ສະຕິປັນຍາ 
ພວກເຂາົຈ ີ່ ງໄດກ້າຍເປັນຄນົໂງີ່ຈາ້. 
23 ແລະໄດປ້ີ່ ຽນສະຫງີ່າຣາສ ຂອງພຣະ
ເຈົາ້ຜ ຊ້  ີ່ ງບ ີ່ ຮ ເ້ປືີ່ ອຍເນົີ່ າໃຫເ້ປັນເໝອືນ
ຮ ບມະນຸດຊ ີ່ ງຮ ເ້ປືີ່ ອຍເນົີ່ າ ແລະເໝອືນ
ຮ ບນກົຕີ່ າງໆ ແລະເໝອືນບນັດາຮ ບສດັ
ສ ີ່ ຕ ນ ແລະເໝອືນຮ ບພວກສດັເລອືຄານ. 
ພຣະເຈົາ້ຊງົມອບມະນດຸໄວກ້ບັບາບ 
ການນບັຖຮື ບເຄາົລບົ ການຮກັຮີ່ ວມ

ເພດ ແລະຄວາມຊົີ່ ວ 
24 ເຫດສະນັນ້ ພຣະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງໄດຊ້ົງ
ມອບພວກເຂົາໄວແ້ກີ່ ຄວາມເປັນມນົ 
ທນິຜີ່ ານທາງບນັດາລາຄະຕນັຫາແຫີ່ ງ
ໃຈຂອງພວກເຂາົເອງ ເພືີ່ ອທ ີ່ ຈະຢາມ
ກຽດຮີ່ າງກາຍຂອງພວກເຂົາເອງລະ 
ຫວີ່ າງພວກເຂາົ. 
25 ຜ ທ້ ີ່ ໄດປ້ີ່ ຽນຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້
ໃຫເ້ປັນຄວາມບ ີ່ ຈງິ ແລະໄດນ້ະມດັສະ
ການ ແລະບວົລະບດັສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະອງົໄດ ້
ຊງົສາ້ງໄວຫ້ລາຍກວີ່ າພຣະອງົຜ ຊ້ງົສາ້ງ 
ຜ ຊ້ງົໄດຮ້ບັການຖວາຍສນັລະເສ ນເປັນ
ນດິ ເອເເມນ. 
26 ເພາະເຫດນ  ້ພຣະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງໄດຊ້ງົມອບ
ພວກເຂາົໄວກ້ບັກເິລດອນັຕ ີ່ າຊາ້ ເພາະ
ວີ່ າແມີ່ ນແຕີ່ ພວກຜ ຍ້ງິຂອງພວກເຂາົໄດ ້
ປີ່ ຽນການໃຊງ້ານແບບທ າມະຊາດໃຫ ້

ກາຍເປັນສິີ່ ງຊ ີ່ ງຜດິທ າມະຊາດ. 
27 ແລະພວກຜ ຊ້າຍກ ເຊັີ່ ນກນັດວ້ຍ 
ໂດຍປະຖິມ້ການໃຊງ້ານແບບທ າມະ
ຊາດຂອງຜ ຍ້ງິ ເຜາົໄໝໃ້ນລາຄະຕນັຫາ
ຂອງພວກເຂາົຕ ີ່ ກນັ ແລະກນັ, ຜ ຊ້າຍ
ກບັຜ ຊ້າຍເຮດັສິີ່ ງຊ ີ່ ງບ ີ່ ເໝາະສມົ ແລະ
ໄດຮ້ບັໃນຕວົພວກເຂາົເອງຄ ືການຕອບ
ແທນແຫີ່ ງຄວາມຜິດຂອງພວກເຂາົຊ ີ່ ງ
ສມົຄວນແລວ້. 
28 ແລະເພາະພວກເຂາົບ ີ່ ເຫນັດ ທ ີ່ ຈະຈືີ່
ຈ າພຣະເຈົາ້ໄວໃ້ນຄວາມຮ ຂ້ອງພວກ
ເຂາົ, ພຣະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງໄດຊ້ງົມອບພວກເຂາົ
ໄວແ້ກີ່ ຈດິໃຈອັນຊົີ່ ວຊາ້ ເພືີ່ ອເຮັດສິີ່ ງ
ເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງບ ີ່ ເໝາະສມົ. 
29 ໂດຍເຕມັໄປດວ້ຍບນັດາການອະ 
ທ າ, ການລີ່ ວງປະເວນ , ຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍ, 
ຄວາມໂລບ, ຄວາມມຸງ້ຮາ້ຍ, ເຕມັໄປ
ດວ້ຍຄວາມອິດສາ, ການຄາດຕະກ າ, 
ການຜດິຖຽງ, ການຫລອກລວງ, ການ
ຄດິຮາ້ຍ, ພວກຄນົມກັນນິທາ, 
30 ບນັດາຜ ເ້ວົາ້ໃສີ່ ຮາ້ຍ, ພວກກຽດຊງັ
ພຣະເຈົາ້, ຫຍາບຄາຍ, ຈອງຫອງ, ບນັ 
ດາຜ ອ້ວດຕວົ, ພວກປະດດິສິີ່ ງຕີ່ າງໆທ ີ່
ຊົີ່ ວຮາ້ຍ, ບ ີ່ ເຊືີ່ ອຟັງບດິາມານດາ. 
31 ປາສະຈາກຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ພວກຜ ້
ລະເມ ດພັນທະສັນຍາ , ປາສະຈາກ
ຄວາມຮກັຕາມທ າມະຊາດ, ບ ີ່ ຍອມຄນື
ດ ກນັ, ບ ີ່ ມ ຄວາມເມດຕາ. 
32 ຜ ທ້ ີ່ ຮ ກ້ານພພິາກສາຂອງພຣະເຈົາ້
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ວີ່ າ ຄົນທັງຫລາຍທ ີ່ ເຮັດສິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້
ສມົຄວນຈະຕາຍ ກ ບ ີ່ ພຽງເຮດັສິີ່ ງດຽວ
ກນັນັນ້ ແຕີ່ ມ ຄວາມເພ ດເພ ນໃນຄນົທງັ
ຫລາຍທ ີ່ ເຮດັສິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້. 

ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົພພິາກສາ 
ພວກເຮາົທຸກຄນົ 

2 ໂອ ມະນຸດເອ ຍ ເຫດສະນັນ້ທີ່ ານ     ຜ ໃ້ດກ ຕາມທ ີ່ ກີ່ າວໂທດ ທີ່ ານບ ີ່ ມ  
ຂ ແ້ກຕ້ວົເລ ຍ ເພາະເມືີ່ ອທີ່ ານກີ່ າວໂທດ
ຜ ອ້ ືີ່ ນ ທີ່ ານກ ພິພາກສາຕົວທີ່ ານເອງ 
ເພາະວີ່ າທີ່ ານທ ີ່ ກີ່ າວໂທດກ ຍງັເຮດັສິີ່ ງ
ດຽວກນັເຫລົີ່ ານັນ້. 
2 ແຕີ່ ພວກເຮາົແນີ່ ໃຈວີ່ າ ການພພິາກ 
ສາຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນຕາມຄວາມຈງິຕ ີ່
ຄນົທງັຫລາຍຊ ີ່ ງເຮດັສິີ່ ງຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນນັນ້. 
3 ໂອ ມະນຸດເອ ຍ ແລະທີ່ ານຄດິສິີ່ ງນ ບ້ 
ວີ່ າ ຜ ທ້  ີ່ ກີ່ າວໂທດຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງເຮດັ
ສິີ່ ງຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນນັນ້ ແລະຍງັເຮດັຢ ີ່ ເຊັີ່ ນກນັ 
ທີ່ ານຈະພົນ້ການພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈ ົາ້ໄດ?້ 
4 ຫລືທີ່ ານດ ໝິີ່ ນຄວາມຮັີ່ ງມ ອັນບ ລ ິ
ບ ນແຫີ່ ງຄວາມດ  ແລະຄວາມອົດກັນ້        
ພຣະໄທ ແລະຄວາມອດົທນົຂອງພຣະ
ອງົ ໂດຍບ ີ່ ຮ ວ້ີ່ າຄວາມດ ຂອງພຣະເຈົາ້
ນັນ້ຊກັນ າທີ່ ານໃຫມ້າສ ີ່ ການກບັໃຈໃໝີ່ . 
5 ແຕີ່ ຫລັງຈາກຄວາມແຂງກະດາ້ງ 
ແລະໃຈຊ ີ່ ງບ ີ່ ສ ານ ກຜດິຂອງທີ່ ານໄດສ້ະ
ສມົຄວາມໂກດຮາ້ຍໃຫແ້ກີ່ ຕວົເອງສ າ 
ລບັວນັແຫີ່ ງຄວາມໂກດຮາ້ຍ ແລະການ

ເປ ດເຜ ຍແຫີ່ ງການພພິາກສາອນັຊອບ
ທ າຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້. 

ຜ ທ້ ີ່ ຮກັຄວາມຊອບທ າ 
6 ຜ ທ້ ີ່ ຈະປະທານແກີ່ ທຸກຄນົຕາມບນັ 
ດາການກະທ າຂອງເຂາົ. 
7 ແກີ່ ຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ໂດຍຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ
ອັນອົດທນົໃນການກະທ າຄວາມດ , ສະ
ແຫວງຫາສະຫງີ່ າຣາສ  ແລະກຽດ ແລະ
ຄວາມເປັນອ າມະຕະນັນ້ຈະປະທານຊ  
ວດິນຣິນັດອນໃຫ.້ 
8 ແຕີ່ ແກີ່ ຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງມກັໂຕຖ້ຽງ
ກນັ ແລະບ ີ່ ເຊືີ່ ອຟັງຄວາມຈງິ ແຕີ່ ເຊືີ່ ອ
ຟັງຄວາມອະທ າ ຈະປະທານຄວາມໂມ
ໂຫ ແລະຄວາມໂກດຮາ້ຍໃຫ.້ 
9 ຄວາມຍາກລ າບາກ ແລະຄວາມເຈບັ
ປວດຈະມ ແກີ່ ຈດິໃຈທຸກດວງຂອງມະ 
ນຸດທ ີ່ ເຮດັຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍ ຂອງພວກຢິວ
ກີ່ ອນ ແລະຂອງພວກຕີ່ າງຊາດດວ້ຍ. 
10 ແຕີ່ ສະຫງີ່ າຣາສ , ກຽດ ແລະສນັຕິ
ສຸກຈະມ ແກີ່ ທຸກຄົນົທ ີ່ ເຮດັດ  ແກີ່ ພວກ
ຢິວກີ່ ອນ ແລະແກີ່ ພວກຕີ່ າງຊາດດວ້ຍ. 
11 ເພາະວີ່ າກບັພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ມ ການເຫນັ
ແກີ່ ໜາ້ຂອງຜ ໃ້ດເລ ຍ. 
12 ເພາະວີ່ າທຸກຄົນົທ ີ່ ໄດເ້ຮດັບາບໂດຍ
ປາສະຈາກພຣະລາຊະບັນຍັດັກ ຈະພິ
ນາດໂດຍປາສະຈາກພຣະລາຊະບນັຍັດັ
ເຊັີ່ ນກນັ ແລະທຸກຄົນົທ ີ່ ໄດເ້ຮດັບາບໃນ
ພຣະລາຊະບນັຍັດັກ ຈະຖືກພິພາກສາ
ໂດຍພຣະລາຊະບນັຍັດັ. 
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13 (ເພາະວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນບັນດາຄົົນທ ີ່ ຟັງ
ພຣະລາຊະບນັຍັດັຈະເປັນຜ ຊ້ອບທ າຕ ີ່
ພຣະພກັພຣະເຈົາ້ ແຕີ່ ບນັດາຄົນົທ ີ່ ກະ 
ທ າຕາມພຣະລາຊະບນັຍດັຈະຖືກນບັ
ວີ່ າເປັນຜ ຊ້ອບທ າ. 
14 ເພາະເມືີ່ ອພວກຕີ່ າງຊາດຊ ີ່ ງບ ີ່ ມ ພຣະ
ລາຊະບນັຍັດັເຮດັສິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນ
ພຣະລາຊະບນັຍດັໂດຍທ າມະຊາດ ຄນົ
ເຫລົີ່ ານ ທ້  ີ່ ບ ີ່ ມ  ພຣະລາຊະບນັຍັດັກ ເປັນ
ພຣະລາຊະບນັຍັດັແກີ່ ຕວົພວກເຂາົເອງ. 
15 ຊ ີ່ ງສະແດງການງານແຫີ່ ງພຣະລາ 
ຊະບນັຍດັທ ີ່ ຈາລ ກຢ ີ່ ໃນໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ, ໃຈສ ານ ກຜິດ ແລະຊອບຂອງ
ພວກເຂາົກ ເປັນພະຍານດວ້ຍ ແລະບນັ 
ດາຄວາມຄດິຂອງພວກເຂາົກີ່ າວໂທດ 
ຫລເືວົາ້ແກຕ້ວົຕ ີ່ ກນັ ແລະກນັ). 
16 ໃນວນັ ເມືີ່ ອພຣະເຈົາ້ຈະຊງົພພິາກ 
ສາບັນດາຄວາມລັບຂອງມະນຸດໂດຍ   
ພຣະເຢຊ ຄຣິດຕາມຂີ່ າວປະເສ ດຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ນັນ້. 

ການເຮດັພທິ ຕດັ 
ແລະຄວາມຊອບທ າແຕີ່ ພາຍນອກ 

17 ເບິີ່ ງແມ ້ທີ່ ານຖືກເອ ນ້ວີ່ າເປັນຢິວ 
ແລະເພິີ່ ງພຣະລາຊະບນັຍດັ ແລະອວດ
ຕວົຂອງທີ່ ານກີ່ ຽວກບັພຣະເຈົາ້. 
18 ແລະຮ ຈ້ກັນ າ້ພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 
ແລະເຫນັດວ້ຍໃນສິີ່ ງຕີ່ າງໆທ ີ່ ປະເສ ດ
ກວີ່ າ ໂດຍຖກືສອນຈາກພຣະລາຊະບນັ 
ຍັດັ. 

19 ແລະໝັນ້ໃຈວີ່ າ ທີ່ ານເອງເປັນຜ ນ້ າ
ທາງຂອງຄນົຕາບອດ, ເປັນຄວາມສະ 
ຫວີ່ າງຂອງຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນຄວາມ  
ມດື. 
20 ເປັນຜ ສ້ອນຂອງຄນົໂງີ່, ເປັນຄ ຂອງ
ພວກເດັກນອ້ຍ ຊ ີ່ ງມ ແບບຢີ່ າງຂອງ
ຄວາມຮ  ້ແລະຂອງຄວາມຈງິໃນພຣະລາ 
ຊະບນັຍັດັນັນ້. 
21 ສະນັນ້ ທີ່ ານທ ີ່ ສອນຄນົອືີ່ ນ ທີ່ ານບ ີ່
ສອນຕວົເອງບ ? ທີ່ ານທ ີ່ ເທດສະໜາວີ່ າ
ມະນຸດບ ີ່ ຄວນລກັ ຕວົທີ່ ານເອງລກັຢ ີ່ ບ ? 
22 ທີ່ ານທ ີ່ ກີ່ າວວີ່ າມະນຸດບ ີ່ ຄວນຫລິນ້
ຊ  ້ຕົວທີ່ ານເອງຫລິນ້ຊ ບ້ ? ທີ່ ານທ ີ່ ລັງ
ກຽດບນັດາຮ ບເຄາົລບົ ຕວົທີ່ ານເອງປຸນ້
ວຫິານບ ? 
23 ທີ່ ານທ ີ່ ກະທ າການໂອອ້ວດຂອງ
ທີ່ ານໃນພຣະລາຊະບນັຍດັ ໂດຍການ
ລະເມ ດພຣະລາຊະບນັຍດັ ຕວົທີ່ ານເອງ
ລບົຫລ ີ່ ພຣະກຽດພຣະເຈົາ້ບ ? 
24 ເພາະວີ່ າ ‘ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້
ຖກືໝິີ່ ນປະໝາດໃນທີ່ າມກາງພວກຕີ່ າງ
ຊາດໂດຍທາງພວກທີ່ ານ’ ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນ
ໄວແ້ລວ້. 
25 ເພາະວີ່ າການເຮັດພິທ ຕັດກ ເປັນ
ປະໂຫຍດແທ ້ຖາ້ທີ່ ານຮກັສາພຣະລາ 
ຊະບນັຍັດັ ແຕີ່ ຖາ້ທີ່ ານເປັນຜ ລ້ະເມ ດ
ພຣະລາຊະບັນຍັັດ ການເຮັດພິທ ຕັດ
ຂອງທີ່ ານນັນ້ກ ຖກືເຮດັໃຫເ້ປັນການບ ີ່
ເຮດັພທິ ຕດັແລວ້. 
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26 ເຫດສະນັນ້ ຖາ້ຜ ທ້  ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮັດພິທ 
ຕັດຮັກສາຄວາມຊອບທ າແຫີ່ ງພຣະ
ລາຊະບນັຍັດັແລວ້ ການທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພທິ 
ຕັດຂອງເຂົານັນ້ຈະບ ີ່ ຖືກນັບວີ່ າເປັນ
ການເຮດັພທິ ຕດັແລວ້ບ ? 
27 ແລະຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ເຮດັພທິ ຕດັຊ ີ່ ງເປັນຕາມ
ທ າມະຊາດຢ ີ່ ແລວ້ ຖາ້ຜ ນ້ ັນ້ໄດເ້ຮດັໃຫ ້
ພຣະລາຊະບນັຍັດັນັນ້ສ າເລດັຈະບ ີ່ ລງົ 
ໂທດທີ່ ານບ  ຜ ຊ້  ີ່ ງໂດຍຕົວອັກສອນ 
ແລະການເຮດັພທິ ຕດັຍງັລະເມ ດພຣະ
ລາຊະບນັຍັດັນັນ້? 
28 ເພາະວີ່ າຜ ນ້ ັນ້ບ ີ່ ໄດເ້ປັນຢິວແທ ້ຊ ີ່ ງ
ເປັນຢິວແຕີ່ ພາຍນອກ ແລະການເຮດັພິ
ທ ຕດັແທກ້ ບ ີ່ ແມີ່ ນການເຮດັພທິ ຕດັຊ ີ່ ງ
ຢ ີ່ ພາຍນອກໃນເນືອ້ໜງັ. 
29 ແຕີ່ ຜ ນ້ ັນ້ເປັນຢິວແທ ້ຊ ີ່ ງເປັນຢິວ
ພາຍໃນ ແລະການເຮດັພທິ ຕດັແທນ້ັນ້ກ 
ເປັນການຮບັພທິ ຕດັຂອງຫວົໃຈໃນຈດິ
ວນິຍານ ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນໃນຕວົອັກສອນ 
ຜ ຊ້ ີ່ ງບ ີ່ ໄດຮ້ບັການຍກົຍອ້ງຈາກມະນຸດ 
ແຕີ່ ຈາກພຣະເຈົາ້. 

ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົໂຜດປະທານ 
ພຣະພອນອນັພເິສດແກີ່ ພວກຢິວ 

3  ດັ
ີ່ ງນັນ້ ພວກຢິວຈະໄດປ້ຽບອນັ

ໃດ? ຫລກືານເຮດັພທິ ຕດັນັນ້ຈະ
ມ ປະໂຫຍດອນັໃດ? 
2 ມ ຫລາຍໃນທຸກທາງຢີ່ າງສ າຄນັທ ີ່ ສຸດ 
ເພາະວີ່ າບນັດາພຣະດ າຣດັຂອງພຣະເຈົາ້
ໄດຖ້ກືມອບໃຫແ້ກີ່ ພວກຢິວ. 

3 ເພາະວີ່ າຖາ້ບາງຄົນບ ີ່ ເຊືີ່ ອຈະເປັນ
ແນວໃດ? ຄວາມບ ີ່ ເຊືີ່ ອຂອງພວກເຂາົນັນ້
ຈະເຮດັໃຫຄ້ວາມເຊືີ່ ອຂອງພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ມ 
ຜນົບ ? 
4 ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ເລ ຍ, ແມີ່ ນແລວ້ ຂ ໃຫພ້ຣະເຈົາ້ຊງົສດັ
ຈງິ ແຕີ່ ມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນຂ ຕ້ ົວະ 
ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເພືີ່ ອພຣະອງົ
ຈະຊງົຊອບທ າໃນພຣະດ າຣດັທງັຫລາຍ
ຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງເອົາຊະນະ
ເມືີ່ ອພຣະອງົຊງົຖກືຕດັສນິ’. 
5 ແຕີ່ ຖາ້ຄວາມອະທ າຂອງພວກເຮາົສະ 
ແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະ
ເຈົາ້ ພວກເຮາົຈະວີ່ າແນວໃດ? ພຣະເຈົາ້
ຜ ຊ້ງົລງົໂທດ ຊງົບ ີ່ ຍຸດຕທິ າບ ? (ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ເວົາ້ຕາມແບບມະນຸດ). 
6 ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ເລ ຍ ເພາະວີ່ າຖາ້ເປັນເຊັີ່ ນນັນ້ແລວ້ພຣະ
ເຈົາ້ຈະຊງົພພິາກສາໂລກໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
7 ເພາະວີ່ າຖາ້ຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້ມ 
ຫລາຍຍິີ່ ງຂ ນ້ໂດຍທາງຄ າຕວົະຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ເພືີ່ ອໃຫເ້ກ ດສະຫງີ່ າຣາສ ຂອງ 
ພຣະອົງແລວ້ ເປັນຫຍງັຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັ
ຖກືພພິາກສາວີ່ າເປັນຄນົບາບອ ກ. 
8 ແລະບ ີ່ ເປັນເຊັີ່ ນນ ແ້ທນ (ຕາມທ ີ່ ພວກ      
ເຮາົໄດຖ້ືກລາຍງານຢີ່ າງໃສີ່ ຮາ້ຍ ແລະ
ຕາມທ ີ່ ບາງຄນົຢືນຢັນວີ່ າພວກເຮາົກີ່ າວ
ວີ່ າ) “ພວກເຮາົມາເຮດັຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍ
ກນັເຖ ດ ເພືີ່ ອຄວາມດ ຈະໄດເ້ກ ດຂ ນ້” ຜ  ້     
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ທ ີ່ ການລງົໂທດຂອງພວກເຂາົກ ຍຸດຕທິ າ
ແລວ້. 

ທຸກຄນົເປັນຄນົບາບ 
9 ຖາ້ເຊັີ່ ນນັນ້ຈະເປັນຢີ່ າງໃດ? ພວກ
ເຮາົຈະໄດປ້ຽບກວີ່ າພວກເຂາົບ ? ບ ີ່ ເລ ຍ 
ເພາະວີ່ າພວກເຮາົໄດພ້ສິ ດກີ່ ອນໜາ້ນ ວ້ີ່ າ
ທງັພວກຢິວ ແລະພວກຕີ່ າງຊາດ ພວກ
ເຂາົຢ ີ່ ໃຕອ້ ານາດຂອງບາບທຸກຄນົ. 
10 ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ບ ີ່ ມ ຄົນົທ ີ່
ຊອບທ າຈກັຄນົ, ບ ີ່ ມ , ບ ີ່ ມ ເລ ຍ. 
11 ບ ີ່ ມ ຄົນົທ ີ່ ເຂົາ້ໃຈ, ບ ີ່ ມ ຄົນົທ ີ່ ສະແຫວງ 
ຫາພຣະເຈົາ້. 
12 ພວກເຂາົທຸກຄນົຫລງົທາງໄປໝດົ, 
ພວກເຂາົກາຍເປັນຄນົບ ີ່ ມ ຄີ່ າດວ້ຍກນັ
ທຸກຄນົ, ບ ີ່ ມ ຄົນົທ ີ່ ເຮດັດ ຈກັຄນົ, ບ ີ່ ມ , 
ບ ີ່ ມ ເລ ຍ. 
13 ລ າຄ ຂອງພວກເຂາົເປັນຂຸມຝັງສບົທ ີ່
ເປ ດຢ ີ່  ດວ້ຍລິນ້ຂອງພວກເຂົາ ພວກ
ເຂາົໄດໃ້ຊກ້ານຫລອກລວງ, ພດິຂອງງ  
ຮາ້ຍຢ ີ່ ໃຕຮ້ ມປາກຂອງພວກເຂາົ. 
14 ຜ ້ຊ ີ່ ງປາກຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປ
ດວ້ຍຄ າປອ້ຍດີ່ າ ແລະຄ າຂມົຂືີ່ ນ. 
15 ຕ ນຂອງພວກເຂາົວີ່ ອງໄວທ ີ່ ຈະເຮດັ
ໃຫເ້ລອືດໄຫລ. 
16 ການທ າລາຍ ແລະຄວາມທຸກລະ
ທມົຢ ີ່ ໃນທາງທງັຫລາຍຂອງພວກເຂາົ. 
17 ແລະທາງແຫີ່ ງສນັຕສຸິກ ພວກເຂາົກ 
ບ ີ່ ຮ ຈ້ກັ. 
18 ບ ີ່ ມ ຄວາມຢ າເກງພຣະເຈົາ້ຕ ີ່ ໜາ້ສາຍ

ຕາຂອງພວກເຂາົ’. 
 19 ບດັນ  ້ພວກເຮາົຮ ແ້ລວ້ວີ່ າ ສິີ່ ງໃດກ 
ຕາມທ ີ່ ພຣະລາຊະບນັຍັດັກີ່ າວນັນ້ ພຣະ
ລາຊະບນັຍັດັກ ກີ່ າວແກີ່ ຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ຢ ີ່
ໃຕພ້ຣະລາຊະບນັຍັດັ ເພືີ່ ອປິດປາກທຸກ
ປາກ ແລະເພືີ່ ອທງັໂລກຈະກາຍເປັນຜ ມ້  
ຄວາມຜດິຕ ີ່ ພຣະພກັພຣະເຈົາ້. 
20 ເພາະສະນັນ້ ໂດຍການກະທ າຕີ່ າງໆ
ຂອງພຣະລາຊະບນັຍັດັ ຈະບ ີ່ ມ ເນືອ້ໜງັ
ໃດໆເປັນຜ ຊ້ອບທ າໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ ້ເພາະວີ່ າໂດຍພຣະລາ 
ຊະບນັຍັດັນັນ້ຈ  ີ່ ງມ ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັບາບ. 

ຄວາມຊອບທ າໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອ 
21 ແຕີ່ ບດັນ  ້ຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະ
ເຈົາ້ໂດຍປາສະຈາກພຣະລາຊະບນັຍັດັ
ໄດຖ້ກືສ າແດງແລວ້ໂດຍພຣະລາຊະບນັ 
ຍັດັກບັພວກຜ ທ້ ານາຍເປັນພະຍານຢ ີ່ . 

ພຣະລາຊະບນັຍັດັໝັນ້ຄງົ  
ໂດຍຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະຄຣດິ 

22 ແມີ່ ນແຕີ່ ຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະເຈົາ້ 
ຊ ີ່ ງເປັນໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິ  
ທ ີ່ ມາເຖງິທຸກຄນົ ແລະມ ແກີ່ ທຸກຄົນົທ ີ່ ເຊືີ່ ອ 
ເພາະວີ່ າບ ີ່ ມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັ. 
23 ເພາະວີ່ າທຸກຄນົໄດເ້ຮດັບາບ ແລະ      
ເສືີ່ ອມຈາກສະຫງີ່າຣາສ ຂອງພຣະເຈົາ້. 
24 ໂດຍຖກືນບັວີ່ າເປັນຜ ຊ້ອບທ າໂດຍບ ີ່
ຄດິຄີ່ າໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອງົຜີ່ ານ
ທາງການຊງົໄຖີ່ ທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິ. 
25 ຜ ຊ້  ີ່ ງພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົຕັງ້ໄວໃ້ຫເ້ປັນ
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ບີ່ ອນລ ບລາ້ງພຣະອາຍາ ໂດຍທາງຄວາມ      
ເຊືີ່ ອໃນພຣະໂລຫດິຂອງພຣະອງົ ເພືີ່ ອ
ປະກາດຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະອງົສ າ 
ລບັການຊງົຍກົບາບທງັຫລາຍທ ີ່ ຜີ່ ານພົນ້
ໄປແລວ້ ໂດຍຄວາມອົດກັນ້ພຣະໄທ
ຂອງພຣະເຈົາ້. 
26 ຂາ້ພະເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ ເພືີ່ ອປະກາດ
ຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະອງົ ໃນເວລານ  ້
ເພືີ່ ອພຣະອງົຈະຊງົຊອບທ າ ແລະເປັນຜ ້
ຊົງກະທ າໃຫຄ້ົົນທ ີ່ ເຊືີ່ ອໃນພຣະເຢຊ 
ເປັນຜ ຊ້ອບທ າ. 
27 ແລວ້ການໂອອ້ວດຢ ີ່ ໃສ? ມນັຖືກ
ຕດັອອກໄປແລວ້, ໂດຍບນັຍດັໃດແດີ່ ? 
ແຫີ່ ງການກະທ າບ ? ບ ີ່ ແມີ່ ນ ແຕີ່ ໂດຍ
ບນັຍດັແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອ. 
28 ເຫດສະນັນ້ ເຮົາທງັຫລາຍຈ ີ່ ງສະ 
ຫລຸບໄດວ້ີ່ າ ມະນຸດຄົນໃດຈະເປັນຜ ້
ຊອບທ າໄດໂ້ດຍຄວາມເຊືີ່ ອ ໂດຍປາສະ 
ຈາກບນັດາການກະທ າແຫີ່ ງພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັ. 
29 ພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພວກ
ຢິວພວກດຽວເທົີ່ ານັນ້ບ ? ພຣະອງົບ ີ່ ຊງົ
ເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງຄນົຕີ່ າງຊາດແດີ່ ບ ? 
ແມີ່ ນແລວ້ ຂອງຄນົຕີ່ າງຊາດດວ້ຍ. 
30 ໂດຍເຫນັວີ່ າເປັນພຣະເຈົາ້ອງົດຽວ 
ຊ ີ່ ງຈະໂຜດໃຫຄ້ົົນທ ີ່ ເຮັດພິທ ຕັດເປັນ
ຄນົຊອບທ າໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອ ແລະຈະ
ໂຜດໃຫຄ້ົນົທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພທິ ຕດັເປັນຄນົ
ຊອບທ າກ ເພາະຄວາມເຊືີ່ ອເຊັີ່ ນດຽວ

ກນັ. 
31 ແລວ້ພວກເຮາົເຮດັໃຫພ້ຣະລາຊະ
ບນັຍັດັເປັນໂມຄະໂດຍທາງຄວາມເຊືີ່ ອ
ບ ? ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ເລ ຍ, ແມີ່ ນແລວ້ ພວກເຮາົເຮດັໃຫພ້ຣະ
ລາຊະບນັຍັດັໝັນ້ຄງົຕີ່ າງຫາກ. 

ອບັຣາຮາມຜ ເ້ປັນແບບຢີ່ າງ 

4 ແລວ້ພວກເຮາົຈະວີ່ າ ອບັຣາຮາມບນັພະບຸລຸດຂອງພວກເຮາົ ກີ່ ຽວ
ກບັເນືອ້ໜງັໄດພ້ບົອນັໃດແດີ່ ? 

ພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ຊງົຖໂືທດບາບ 
ຕ ີ່ ຄນົຊອບທ າ 

2 ເພາະວີ່ າຖາ້ອັບຣາຮາມຖືກນັບວີ່ າ
ຊອບທ າໂດຍບນັດາການກະທ າ ທີ່ ານກ 
ມ ທາງທ ີ່ ຈະອວດໄດ ້ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຕ ີ່ ພຣະ
ພກັພຣະເຈົາ້. 
3 ເພາະວີ່ າພຣະຄ າພ ກີ່ າວວີ່ າຢີ່ າງໃດ? 
‘ອບັຣາຮາມໄດເ້ຊືີ່ ອພຣະເຈົາ້ ແລະຄວາມ
ເຊືີ່ ອນັນ້ຊງົຖວືີ່ າເປັນຄວາມຊອບທ າແກີ່
ທີ່ ານ’. 
4 ບດັນ  ້ຄົນົທ ີ່ ອາໄສການກະທ າກ ບ ີ່ ຖື
ວີ່ າບ າເໜດັທ ີ່ ໄດນ້ ັນ້ເປັນເພາະພຣະຄຸນ 
ແຕີ່ ຖວືີ່ າເປັນຄີ່ າແຮງງານຂອງວຽກທ ີ່ ໄດ ້
ເຮດັ. 
5 ແຕີ່ ສ າລັບຄົົນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດອ້າໄສການກະ 
ທ າ ແຕີ່ ໄດເ້ຊືີ່ ອໃນພຣະອົງຜ ໂ້ຜດໃຫ ້
ຄນົອະທ າເປັນຄນົຊອບທ າໄດ ້ຄວາມ
ເຊືີ່ ອຂອງຄນົນັນ້ຖວືີ່ າເປັນຄວາມຊອບ
ທ າ. 
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6 ເໝອືນກບັທ ີ່ ດາວດິເຊັີ່ ນກນັກ ພນັລະ
ນາເຖງິຄວາມສຸກຂອງຄນົຜ ຊ້  ີ່ ງພຣະເຈົາ້
ຊງົໂຜດໃຫເ້ປັນຄນົຊອບທ າ ໂດຍບ ີ່ ໄດ ້
ອາໄສການກະທ າ. 
7 ໂດຍກີ່ າວວີ່ າ ‘ຄົນທັງຫລາຍຊ ີ່ ງໄດ ້
ໂຜດຍົກຄວາມຊົີ່ ວຊາ້ຂອງພວກເຂົາ
ແລວ້ ແລະໄດຊ້ງົປົກປິດບາບທງັຫລາຍ
ຂອງພວກເຂາົແລວ້ ກ ໄດຮ້ບັພອນ. 
8 ມະນຸດຜ ທ້ ີ່ ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຈະບ ີ່ ຊງົ
ຖໂືທດບາບນັນ້ ກ ໄດຮ້ບັພອນ’. 
ຄວາມລອດຂອງອບັຣາຮາມເປັນແບບ
ຢີ່ າງແກີ່ ທງັພວກຕີ່ າງຊາດ ແລະພວກຢິວ 
9 ເຊັີ່ ນນັນ້ແລວ້ຄວາມສຸກນ ມ້  ແກີ່ ພວກ
ທ ີ່ ເຮດັພທິ ຕດັພວກດຽວບ  ຫລວືີ່ າມ ແກີ່
ພວກທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮັດພິທ ຕັດດວ້ຍ? ເພາະ
ພວກເຮາົກີ່ າວວີ່ າ “ຄວາມເຊືີ່ ອຖືກນບັ
ວີ່ າເປັນຄວາມຊອບທ າແກີ່ ອບັຣາຮາມ”. 
10 ມນັຖືກນບັເຊັີ່ ນນັນ້ຢີ່ າງໃດ? ເມືີ່ ອ
ທີ່ ານເຮດັພທິ ຕດັແລວ້ບ  ຫລເືມືີ່ ອຍງັບ ີ່
ໄດເ້ຮດັພທິ ຕດັ? ບ ີ່ ແມີ່ ນເມືີ່ ອເຮດັພທິ 
ຕດັແລວ້ ແຕີ່ ເມືີ່ ອຍງັບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພທິ ຕດັ. 
11 ແລະທີ່ ານໄດຮ້ັບເຄືີ່ ອງໝາຍແຫີ່ ງ
ການເຮັດພິທ ຕັດ ເປັນກາແຫີ່ ງຄວາມ
ຊອບທ າຂອງຄວາມເຊືີ່ ອທ ີ່ ທີ່ ານໄດມ້ ຢ ີ່
ເມ ືີ່ ອຍງັບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພທິ ຕດັ ເພືີ່ ອທີ່ ານຈະ
ໄດເ້ປັນບິດາຂອງພວກເຂົາທຸກຄົົນທ ີ່
ເຊືີ່ ອ ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂາົຍງັບ ີ່ ໄດເ້ຮດັ
ພທິ ຕດັ ເພືີ່ ອຄວາມຊອບທ າຈະຖກືຍກົ
ໃຫແ້ກີ່ ພວກເຂາົເຊັີ່ ນກນັ. 

12 ແລະເປັນບດິາແຫີ່ ງການເຮດັພທິ ຕດັ
ແກີ່ ຄົນເຫລົີ່ ານັນ້ຜ ທ້  ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພິທ ຕັດ
ເທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ເປັນຜ ທ້ ີ່ ດ າເນ ນໃນຮອຍຕ ນ
ເຫລົີ່ ານັນ້ແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອນັນ້ຂອງອັບ 
ຣາຮາມບດິາຂອງເຮາົທງັຫລາຍ ຊ ີ່ ງທີ່ ານ
ມ ຢ ີ່ ເມ ືີ່ ອຍງັບ ີ່ ໄດເ້ຮດັພທິ ຕດັດວ້ຍ. 

ເຮາົຮບັເອາົພຣະສນັຍາ 
ໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອ 

13 ເພາະພຣະສນັຍາທ ີ່ ວີ່ າ ທີ່ ານຈະໄດ ້
ເປັນທາຍາດຂອງທງັໂລກ ບ ີ່ ໄດມ້ ແກີ່ ອບັ 
ຣາຮາມ ຫລແືກີ່ ເຊືອ້ສາຍຂອງທີ່ ານ ໂດຍ
ທາງພຣະລາຊະບັນຍັດັ ແຕີ່ ໂດຍທາງ
ຄວາມຊອບທ າແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອ. 
14 ເພາະວີ່ າຖາ້ພວກເຂາົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ຖື
ຕາມພຣະລາຊະບນັຍັດັຈະເປັນທາຍາດ 
ຄວາມເຊືີ່ ອກ ບ ີ່ ຖືກເຮດັໃຫເ້ປັນໂມຄະ 
ແລະພຣະສນັຍາກ ຖກືເຮດັໃຫບ້ ີ່ ມ ຜນົ. 
15 ເພາະພຣະລາຊະບນັຍັດັນັນ້ກະທ າ
ໃຫໂ້ກດຮາ້ຍ ເພາະວີ່ າບີ່ ອນໃດທ ີ່ ບ ີ່ ມ  
ພຣະລາຊະບນັຍັດັ ບີ່ ອນນັນ້ກ ບ ີ່ ມ ການ
ລະເມ ດ. 
16 ເຫດສະນັນ້ ການເປັນທາຍາດຈ ີ່ ງຂ ນ້
ຢ ີ່ ກບັຄວາມເຊືີ່ ອ ເພືີ່ ອການເປັນທາຍາດ
ຈະໄດເ້ປັນຕາມພຣະຄຸນ ເພືີ່ ອພຣະສນັ 
ຍານັນ້ຈະເປັນທ ີ່ ແນີ່ ໃຈແກີ່ ຜ ສ້ ືບເຊືອ້
ສາຍທຸກຄນົ ບ ີ່ ແມີ່ ນແກີ່ ຜ ສ້ບືເຊືອ້ສາຍ
ທ ີ່ ຖືພຣະລາຊະບນັຍັດັພວກດຽວ ແຕີ່
ແກີ່ ຄົົນທ ີ່ ມ ຄວາມເຊືີ່ ອນັນ້ຂອງອບັຣາ
ຮາມ ຜ ເ້ປັນບດິາຂອງພວກເຮາົທຸກຄນົ. 

ໂຣມ 4 
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17 (ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເຮາົໄດໃ້ຫ ້
ເຈ ົາ້ເປັນບິດາຂອງປະຊາຊາດເປັນຈ າ
ນວນຫລາຍ’) ຕ ີ່ ພຣະພັກພຣະອົງຜ ທ້  ີ່
ທີ່ ານເຊືີ່ ອຄ ືພຣະເຈົາ້ຜ ຊ້ງົໃຫຄ້ົນົທ ີ່ ຕາຍ
ແລວ້ຟື້ນຊ ວດິຂ ນ້ມາ ແລະຊງົເອ ນ້ສິີ່ ງ
ຂອງເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ປັນເໝອືນກບັວີ່ າ
ພວກມນັເປັນ. 
18 ຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມຫວງັກ ຍງັໄດເ້ຊືີ່ ອໃນ
ຄວາມຫວງັ ເພືີ່ ອທີ່ ານຈະໄດກ້າຍເປັນບິ
ດາຂອງປະຊາຊາດເປັນຈ ານວນຫລາຍ 
ຕາມສິີ່ ງທ ີ່ ໄດກ້ີ່ າວໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເຊືອ້ສາຍ
ຂອງເຈົາ້ຈະເປັນເຊັີ່ ນນັນ້’. 
19 ແລະບ ີ່ ໄດອ້ີ່ ອນແອໃນຄວາມເຊືີ່ ອ 
ທີ່ ານບ ີ່ ໄດຖ້ືວີ່ າຮີ່ າງກາຍຂອງທີ່ ານເອງ
ຕາຍແລວ້ຕອນນ  ້ເມືີ່ ອທີ່ ານມ ອາຍຸປະ
ມານໜ ີ່ ງຮອ້ຍປ ແລວ້ ແລະບ ີ່ ໄດຖ້ືວີ່ າ
ມດົລ ກຂອງນາງຊາຣາເປັນໝນັ. 
20 ທີ່ ານບ ີ່ ໄດຫ້ວັີ່ ນໄຫວຕ ີ່ ພຣະສນັຍາ
ຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍຄວາມບ ີ່ ເຊືີ່ ອ ແຕີ່ ເຂັມ້ 
ແຂງໃນຄວາມເຊືີ່ ອ ໂດຍຖວາຍສະຫງີ່ າ
ຣາສ ແດີ່ ພຣະເຈົາ້. 
21 ແລະໂດຍມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ຢີ່ າງເຕມັ
ທ ີ່ ວີ່ າ ສິີ່ ງໃດທ ີ່ ພຣະອົງກີ່ າວສັນຍາໄວ ້
ແລວ້ ພຣະອງົຊງົລດິສາມາດທ ີ່ ຈະກະທ າ 
ໃຫສ້ າເລດັດວ້ຍ. 
22 ແລະເພາະເຫດນັນ້ ໄດຊ້ງົຖວືີ່ າຄວາມ    
ເຊືີ່ ອຂອງທີ່ ານເປັນຄວາມຊອບທ າແກີ່
ທີ່ ານ. 
23 ບດັນ  ້ບ ີ່ ໄດຂ້ຽນໄວສ້ າລບັທີ່ ານແຕີ່ ຜ ້

ດຽວວີ່ າ ‘ຊົງຖືວີ່ າເປັນຄວາມຊອບທ າ
ແກີ່ ທີ່ ານ’. 
24 ແຕີ່ ສ າລບັພວກເຮາົດວ້ຍ ຜ ຊ້  ີ່ ງຈະ
ຊົງຖືວີ່ າເປັນຄວາມຊອບທ າແກີ່ ພວກ
ເຮາົ ຖາ້ພວກເຮາົເຊືີ່ ອໃນພຣະອງົຜ ໄ້ດ ້
ຊງົໃຫພ້ຣະເຢຊ ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮາົຟືນ້ຂ ນ້ຈາກຄວາມຕາຍ. 
25 ຜ ໄ້ດຊ້ົງຖືກມອບໄວຍ້ອ້ນບັນດາ
ການລະເມ ດຂອງພວກເຮາົ ແລະໄດຊ້ງົ
ຖກືເຮດັໃຫຟື້ນ້ຂ ນ້ອ ກເພືີ່ ອໃຫພ້ວກເຮາົ
ເປັນຄນົຊອບທ າ. 

ພຣະພອນແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ າ 

5  ເຫດສະນັນ້ ເມື
ີ່ ອຖກືນບັວີ່ າຊອບ

ທ າໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອແລວ້ ພວກ
ເຮາົຈ ີ່ ງມ ສນັຕສຸິກກບັພຣະເຈົາ້ໂດຍທາງ
ພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮາົ. 
2 ຊ ີ່ ງໂດຍພຣະອງົ ພວກເຮາົໄດມ້ ທາງ
ເຂົາ້ໃນພຣະຄຸນນ ໂ້ດຍຄວາມເຊືີ່ ອທ ີ່
ພວກເຮາົຢືນຢ ີ່ ຂາ້ງໃນນ ດ້ວ້ຍ ແລະຊືີ່ ນ
ຊມົຍນິດ ໃນຄວາມຫວງັແຫີ່ ງສະຫງີ່ າຣາ
ສ ຂອງພຣະເຈົາ້. 
3 ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນຢີ່ າງນ ເ້ທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ພວກ
ເຮົາຊືີ່ ນຊົມຍິນດ ໃນຄວາມທຸກຍາກ
ຕີ່ າງໆດວ້ຍ ໂດຍຮ ວ້ີ່ າຄວາມທຸກຍາກ      
ເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມອດົທນົ. 
4 ແລະຄວາມອດົທນົເຮັດໃຫເ້ກ ດປະ 
ສບົການ ແລະປະສບົການເຮດັໃຫເ້ກ ດ
ຄວາມຫວງັ. 
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5 ແລະຄວາມຫວັງບ ີ່ ໄດເ້ຮັດໃຫເ້ກ ດ
ຄວາມລະອາຍ ເພາະວີ່ າຄວາມຮກັຂອງ
ພຣະເຈົາ້ໄດຫ້ລັີ່ ງໄຫລອອກມາໃນຫວົ
ໃຈຂອງພວກເຮົາ ໂດຍພຣະວິນຍານ
ບ ຣສຸິດ ຊ ີ່ ງໄດປ້ະທານໃຫແ້ກີ່ ພວກເຮາົ
ແລວ້. 
6 ເພາະວີ່ າເມືີ່ ອພວກເຮາົຍງັປາສະຈາກ
ກ າລັງ ພຣະຄຣິດໄດຊ້ົງສິນ້ພຣະຊົນ
ເພືີ່ ອຄນົອະທ າໃນເວລາອນັເໝາະສມົ. 
7 ເພາະບ ີ່ ຄີ່ ອຍຈະມ ຄົນຕາຍເພືີ່ ອຄົນ
ຊອບທ າ ແຕີ່ ບາງເທືີ່ ອອາດມ ບາງຄນົກາ້
ທ ີ່ ຈະຕາຍເພືີ່ ອຄນົດ ກ ໄດ.້ 
8 ແຕີ່ ພຣະເຈົາ້ຊົງສ າແດງຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະອງົແກີ່ ເຮາົທງັຫລາຍຄໃືນຂະ 
ນະທ ີ່ ພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢ ີ່ ນ ັນ້ 
ພຣະຄຣດິໄດຊ້ງົສິນ້ພຣະຊນົເພືີ່ ອພວກ
ເຮາົ. 
9 ແລວ້ຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້ ບດັນ ເ້ມ ືີ່ ອຖືກນບັ
ວີ່ າຊອບທ າແລວ້ໂດຍພຣະໂລຫດິຂອງ 
ພຣະອົງ  ພວກເຮົາກ ຈະລອດຈາກ
ຄວາມໂກດຮາ້ຍໂດຍທາງພຣະອງົ. 
10 ເພາະວີ່ າຖາ້ໃນຂະນະທ ີ່ ພວກເຮາົຍງັ
ເປັນສດັຕ ກນັ ພວກເຮາົໄດຖ້ກືເຮດັໃຫ ້
ກບັຄືນດ ກນັກບັພຣະເຈົາ້ໂດຍຄວາມ
ຕາຍແຫີ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງົ ຍິີ່ ງກວີ່ າ
ນັນ້ອ ກ ເມືີ່ ອໄດຖ້ືກເຮັດໃຫກ້ບັຄືນດ 
ແລວ້ ພວກເຮາົກ ຈະລອດໂດຍພຣະຊນົ
ຊ ບຂອງພຣະອງົ. 
11 ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນແບບນ ເ້ທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ພວກ

ເຮົາຍງັຊືີ່ ນຊົມຍນິດ ໃນພຣະເຈົາ້ໂດຍ
ທາງພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້
ຂອງພວກເຮາົດວ້ຍ ຊ ີ່ ງໂດຍທາງພຣະ
ອງົນັນ້ບດັນ ພ້ວກເຮາົຈ ີ່ ງໄດຮ້ບັການໄຖີ່
ໂທດ. 
ຄວາມຜດິບາບມາໂດຍທາງອາດາມ 

ຄວາມຊອບທ າມາໂດຍທາງ 
ພຣະເຢຊ ຄຣດິ 

12 ເຫດສະນັນ້ ບາບໄດເ້ຂົາ້ມາໃນໂລກ
ໂດຍຄນົໆດຽວສນັໃດ ແລະຄວາມຕາຍ
ກ ເກ ດມາໂດຍບາບນັນ້ ແລະຄວາມຕາຍ
ໄດແ້ຜີ່ ໄປເຖິງມະນຸດທຸກຄນົເພາະທຸກ
ຄນົໄດເ້ຮດັບາບແລວ້ສນັນັນ້. 
13 (ເພາະວີ່ າຈນົກະທັງ້ມ ພຣະລາຊະ
ບັນຍັັດບາບໄດມ້ ຢ ີ່ ໃນໂລກແລວ້ ແຕີ່
ບາບບ ີ່ ຖືກຖືໂທດເມືີ່ ອບ ີ່ ມ ພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັ. 
14 ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ ຄວາມຕາຍກ ໄດ ້
ຄອບງ  າຕັງ້ແຕີ່ ອາດາມຈນົເຖິງໂມເຊ 
ແມີ່ ນແຕີ່ ເໜອືຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ຮດັ
ບາບຕາມແບບຢີ່ າງແຫີ່ ງການລະເມ ດ
ຂອງອາດາມ ຜ ຊ້  ີ່ ງເປັນແບບຂອງຜ ທ້ ີ່ ຈະ
ສະເດດັມາພາຍຫລງັ. 
15 ແຕີ່ ບ ີ່ ເໝືອນຄວາມຜິດນັນ້ສັນໃດ 
ຂອງປະທານອັນບ ີ່ ຄິດຄີ່ ານັນ້ກ ເປັນ
ສັນນັນ້ດ ້ວຍ ເພາະວີ່ າຖ ້າໂດຍທາງ
ຄວາມຜດິຂອງຄນົໆດຽວນັນ້ ຄນົເປັນ
ຈ ານວນຫລາຍຕອ້ງຕາຍ ຫລາຍຍິີ່ ງກວີ່ າ
ນັນ້ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະຂອງ
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ປະທານໂດຍພຣະຄຸນ ຊ ີ່ ງເປັນໂດຍຜ ້
ດຽວນັນ້ຄ ືພຣະເຢຊ ຄຣດິ ກ ມ ບ ລບິ ນ
ແກີ່ ຄນົເປັນຈ ານວນຫລາຍແລວ້. 
16 ແລະບ ີ່ ເໝອືນໂດຍຄນົໆດຽວທ ີ່ ໄດ ້
ເຮດັບາບສນັໃດ ຂອງປະທານນັນ້ກ ເປັນ
ສນັນັນ້ ເພາະວີ່ າການພິພາກສາກ ເປັນ
ໂດຍຄນົໆດຽວຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ການລງົໂທດ 
ແຕີ່ ຂອງປະທານອນັບ ີ່ ຄດິຄີ່ ານັນ້ເປັນມາ
ເນືີ່ ອງຈາກຄວາມຜດິເປັນຈ ານວນຫລາຍ
ຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ການເປັນຜ ຊ້ອບທ າ. 
17 ເພາະວີ່ າຖາ້ໂດຍຄວາມຜດິຂອງຄນົ
ນັນ້ຄນົດຽວ ຄວາມຕາຍຈ ີ່ ງໄດຄ້ອບງ  າຢ ີ່
ໂດຍຄນົນັນ້ຄນົດຽວ ຫລາຍຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້
ຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຮບັຄວາມອຸດມົສມົບ ນ
ແຫີ່ ງພຣະຄຸນ ແລະຮັບຂອງປະທານ
ແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ າ ກ ຈະປົກຄອງໃນ
ຊ ວິດໂດຍພຣະອົງຜ ດ້ຽວຄືພຣະເຢຊ   
ຄຣດິ). 
18 ເຫດສະນັນ້ ໂດຍຄວາມຜດິຂອງຄນົໆ
ດຽວ ການພພິາກສາຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ການລງົ 
ໂທດໄດມ້າເຖິງມະນຸດທຸກຄົນສັນໃດ 
ໂດຍຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະອງົຜ ດ້ຽວ 
ຂອງປະທານອນັບ ີ່ ຄດິຄີ່ າໄດມ້າເຖງິມະ 
ນຸດທຸກຄນົຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ການນບັວີ່ າຊອບ
ທ າແຫີ່ ງຊ ວດິສນັນັນ້. 
19 ເພາະວີ່ າໂດຍການບ ີ່ ເຊືີ່ ອຟັງຂອງຄນົໆ
ດຽວ ຄນົເປັນຈ ານວນຫລາຍໄດຖ້ກືເຮດັ
ໃຫເ້ປັນຄນົບາບສນັໃດ ໂດຍການເຊືີ່ ອ
ຟັງຂອງພຣະອງົຜ ດ້ຽວ ຄນົເປັນຈ ານວນ

ຫລາຍກ ຈະຖືກເຮັດໃຫເ້ປັນຄົນຊອບ
ທ າສນັນັນ້. 
20 ຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້ ພຣະລາຊະບນັຍັດັໄດ ້
ເຂົາ້ມາ ເພືີ່ ອຄວາມຜິດນັນ້ຈະປາກດົ
ເປັນຈ ານວນຫລາຍ ແຕີ່ ບີ່ ອນໃດທ ີ່ ບາບ
ໄດປ້າກດົເປັນຈ ານວນຫລາຍ ພຣະຄຸນ
ກ ໄດປ້າກດົເປັນຈ ານວນຫລາຍຍິີ່ ງຂ ນ້
ບີ່ ອນນັນ້. 
21 ເພືີ່ ອວີ່ າບາບໄດຄ້ອບຄອງໄປສ ີ່ ຄວາມ      
ຕາຍສນັໃດ ພຣະຄຸນກ ຈະໄດຄ້ອບຄອງ
ໂດຍທາງຄວາມຊອບທ າໄປສ ີ່ ຊ ວິດນ ິ
ຣນັດອນ ໂດຍພຣະເຢຊ ຄຣດິອງົພຣະຜ ້
ເປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຮາົສນັນັນ້. 

ເຮາົຕາຍຕ ີ່ ບາບ 
 ແຕີ່ ມ ຊ ວດິຕ ີ່ ພຣະຄຣດິ 

6  ເຊັ
ີ່ ນນັນ້ແລວ້ພວກເຮາົຈະວີ່ າຢີ່ າງ

ໃດ? ພວກເຮາົຈະດ າລງົຢ ີ່ ໃນບາບ
ຕ ີ່ ໄປເພືີ່ ອໃຫພ້ຣະຄຸນປາກດົຢີ່ າງຫລວງ
ຫລາຍບ ? 
2 ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ເລ ຍ ພວກເຮາົທ ີ່ ຕາຍຕ ີ່ ບາບແລວ້ຈະດ າ 
ລງົຊ ວດິໃນບາບຕ ີ່ ໄປໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
3 ພວກທີ່ ານບ ີ່ ຮ ຫ້ລວືີ່ າ ພວກເຮາົຫລາຍ    
ຄົນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັບບັຕສິະມາເຂົາ້ໃນພຣະເຢ
ຊ ຄຣິດ ກ ໄດຮ້ັບບັບຕິສະມາເຂົາ້ໃນ
ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອງົ? 
4 ເຫດສະນັນ້ ພວກເຮາົຈ ີ່ ງຖືກຝັງໄວ ້
ກບັພຣະອງົແລວ້ໂດຍການຮບັບບັຕສິະ
ມາເຂົາ້ສີ່ ວນໃນຄວາມຕາຍນັນ້ ເພືີ່ ອ         
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ເໝອືນກບັທ ີ່ ພຣະຄຣິດໄດຊ້ງົບນັດານ
ໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ ໂດຍສະ 
ຫງີ່ າຣາສ ຂອງພຣະບດິາຢີ່ າງໃດ ພວກ
ເຮາົກ ຈະໄດດ້ າເນ ນໃນຊ ວດິໃໝີ່ ດວ້ຍ
ຢີ່ າງນັນ້. 
5 ເພາະວີ່ າຖາ້ພວກເຮົາເຂົາ້ສະໜິດ
ກບັພຣະອງົແລວ້ໃນລກັສະນະທ ີ່ ເໝອືນ
ກບັຄວາມຕາຍຂອງພຣະອງົ ພວກເຮາົກ 
ຈະເປັນຂ ນ້ມາໃນລກັສະນະທ ີ່ ເໝອືນ
ກບັການຊງົເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ
ຂອງພຣະອງົດວ້ຍ. 
6 ໂດຍຮ ສ້ ິີ່ ງນ ແ້ລວ້ວີ່ າ ມະນຸດເກົີ່ າຂອງ 
ພວກເຮາົນັນ້ຖກືຄ ງໄວກ້ບັພຣະອງົແລວ້ 
ເພືີ່ ອຮີ່ າງກາຍແຫີ່ ງບາບນັນ້ຈະຖືກທ າ 
ລາຍ ເພືີ່ ອຕ ີ່ ຈາກນ ໄ້ປພວກເຮາົຈະບ ີ່ ຮບັ
ໃຊບ້າບ. 
7 ເພາະວີ່ າຜ ທ້  ີ່ ຕາຍແລວ້ກ ເປັນອດິສະ 
ຫລະຈາກບາບ. 
8 ບັດນ  ້ຖ ້າພວກເຮົາຕາຍແລວ້ກັບ
ພຣະຄຣດິ ພວກເຮາົກ ເຊືີ່ ອວີ່ າພວກເຮາົ
ຈະດ າລງົຊ ວດິຢ ີ່ ກບັພຣະອງົດວ້ຍ. 
9 ໂດຍຮ ວ້ີ່ າ ພຣະຄຣິດທ ີ່ ຊົງຖືກບັນ
ດານໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກຕາຍແລວ້ນັນ້
ຈະບ ີ່ ຕາຍອ ກ, ຄວາມຕາຍບ ີ່ ມ ການຄອບ
ງ  າເໜອືພຣະອງົອ ກຕ ີ່ ໄປ. 
10 ເພາະວີ່ າໃນການທ ີ່ ພຣະອົງໄດຊ້ົງ
ຕາຍນັນ້ ພຣະອງົໄດຊ້ງົຕາຍຕ ີ່ ບາບເທືີ່ ອ
ດຽວ ແຕີ່ ໃນການທ ີ່ ພຣະອງົຊງົມ ຊ ວດິຢ ີ່
ນ ັນ້ ພຣະອງົຊງົມ ຊ ວດິຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້. 

ທາດແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ າ 
11 ໃນທ ານອງດຽວກນັ ພວກທີ່ ານຈົີ່ ງຖື
ວີ່ າ ພວກທີ່ ານເອງໄດຕ້າຍຕ ີ່ ບາບຢີ່ າງແທ ້
ຈງິ ແຕີ່ ມ ຊ ວິດຢ ີ່ ຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້ ໂດຍທາງ   
ພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮາົ. 
12 ເຫດສະນັນ້ ຢີ່ າໃຫບ້າບປົກຄອງໃນ
ຮີ່ າງກາຍທ ີ່ ຕອ້ງຕາຍຂອງພວກທີ່ ານເພືີ່ ອ
ພວກທີ່ ານຈະຕອ້ງເຊືີ່ ອຟັງຮີ່ າງກາຍນັນ້
ໃນບນັດາລາຄະຕນັຫາຂອງຮີ່ າງກາຍນັນ້. 
13 ແລະຢີ່ າຍອມໃຫບ້ນັດາອະໄວຍະ
ວະຂອງພວກທີ່ ານເປັນເຄືີ່ ອງໃຊທ້ັງ
ຫລາຍແຫີ່ ງການອະທ າຕ ີ່ ບາບ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງ
ຖວາຍຕົວພວກທີ່ ານເອງແດີ່ ພຣະເຈົາ້    
ເໝອືນຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ມ ຊ ວດິໂດຍເປັນ
ຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍແລວ້ ແລະຈົີ່ ງ
ຍອມໃຫບ້ນັດາອະໄວຍະວະຂອງພວກ
ທີ່ ານເປັນເຄືີ່ ອງໃຊທ້ງັຫລາຍແຫີ່ ງຄວາມ
ຊອບທ າຖວາຍແດີ່ ພຣະເຈົາ້. 
14 ເພາະວີ່ າບາບຈະບ ີ່ ມ ການຄອບງ  າ     
ເໜອືພວກທີ່ ານ ເພາະວີ່ າພວກທີ່ ານບ ີ່  
ໄດ ້ຢ ີ່ ໃຕພ້ຣະລາຊະບັນຍັັດ ແຕີ່ ຢ ີ່ ໃຕ ້ 
ພຣະຄຸນ. 
15 ຖາ້ເຊັີ່ ນນັນ້ຈະເປັນຢີ່ າງໃດ ພວກ
ເຮາົຈະເຮດັບາບເພາະພວກເຮາົບ ີ່ ໄດຢ້ ີ່
ໃຕພ້ຣະລາຊະບນັຍັດັແຕີ່ ຢ ີ່ ໃຕພ້ຣະຄຸນ
ຢີ່ າງນັນ້ບ ? ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນ
ເຊັີ່ ນນັນ້ເລ ຍ. 
16 ທີ່ ານທງັຫລາຍບ ີ່ ຮ ຫ້ລວືີ່ າ ພວກທີ່ ານ
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ຈະຍອມໃຫຕ້ວົເອງເປັນທາດເພືີ່ ອຈະ
ເຊືີ່ ອຟັງຜ ໃ້ດ ພວກທີ່ ານກ ເປັນທາດຂອງ
ຜ ທ້ ີ່ ພວກທີ່ ານເຊືີ່ ອຟັງນັນ້ ບ ີ່ ວີ່ າຈະເປັນ
ຂອງບາບຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ຄວາມຕາຍ ຫລື
ເປັນຂອງການເຊືີ່ ອຟັງຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ຄວາມ
ຊອບທ າ. 
17 ແຕີ່ ຂອບຄຸນພຣະເຈົາ້ທ ີ່ ພວກທີ່ ານ         
ເຄ ຍເປັນທາດຂອງບາບ ແຕີ່ ພວກທີ່ ານ
ໄດເ້ຊືີ່ ອຟັງຈາກໃຈຄຮື ບແບບແຫີ່ ງຫລກັ
ຄ າສອນນັນ້ຊ ີ່ ງຊົງມອບໄວແ້ກີ່ ພວກ
ທີ່ ານ. 
18 ໂດຍຖືກເຮດັໃຫເ້ປັນອິດສະຫລະ
ຈາກບາບແລວ້ ພວກທີ່ ານໄດກ້າຍເປັນ
ທາດຂອງຄວາມຊອບທ າ. 
19 ຂາ້ພະເຈົາ້ເວົາ້ຕາມແບບຂອງມະ 
ນຸດ ເພາະເຫດຄວາມອີ່ ອນກ າລງັແຫີ່ ງ
ເນືອ້ໜັງຂອງພວກທີ່ ານ ເພາະພວກ
ທີ່ ານເຄ ຍຍອມໃຫບ້ນັດາອະໄວຍະວະ
ຂອງພວກທີ່ ານເປັນທາດຂອງຄວາມ 
ສກົກະປົກ ແລະຂອງຄວາມຊົີ່ ວຊາ້ຊອ້ນ
ຄວາມຊົີ່ ວຊາ້ສນັໃດ, ບດັນ  ້ຈ ົີ່ ງຍອມໃຫ ້
ບນັດາອະໄວຍະວະຂອງພວກທີ່ ານເປັນ
ທາດຂອງຄວາມຊອບທ າຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່
ຄວາມບ ຣສຸິດສນັນັນ້. 
20 ເພາະວີ່ າເມືີ່ ອພວກທີ່ ານເຄ ຍເປັນ
ທາດຂອງບາບ ພວກທີ່ ານກ ເປັນອດິສະ 
ຫລະຈາກຄວາມຊອບທ າ. 
21 ໃນຂະນະນັນ້ພວກທີ່ ານໄດຜ້ນົຫຍງັ
ແດີ່ ໃນສິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ ຊ ີ່ ງບດັນ ພ້ວກທີ່ ານ

ກ ລະອາຍ ເພາະວີ່ າທ ີ່ ສຸດປາຍຂອງສິີ່ ງ
ເຫລົີ່ ານັນ້ກ ຄ ືຄວາມຕາຍ. 
22 ແຕີ່ ບັດນ  ້ພວກທີ່ ານໄດເ້ປັນອິດ 
ສະຫລະຈາກບາບ ແລະກາຍເປັນພວກ     
ຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງພຣະເຈົາ້ແລວ້, ພວກທີ່ ານ
ໄດຜ້ນົຂອງພວກທີ່ ານຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ຄວາມ
ບ ຣິສຸດ ແລະທ ີ່ ສຸດປາຍຄື ຊ ວິດນຣິັນ  
ດອນ. 
23 ເພາະວີ່ າຄີ່ າຈາ້ງຂອງບາບຄຄືວາມ
ຕາຍ ແຕີ່ ຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົາ້ຄື
ຊ ວິດນິຣັນດອນໂດຍທາງພຣະເຢຊ     
ຄຣດິອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຮາົ. 

ການຍອມຕາມພຣະຄຣດິ 
ຢີ່ າງບ ີ່ ຢຸດຢີ່ ອນ 

7  ພ 
ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ພວກທີ່ ານບ ີ່ ຮ ້

ບ  (ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ເວົາ້ກບັຄນົ
ທັງຫລາຍທ ີ່ ຮ ຈ້ ັກພຣະລາຊະບັນຍັັດ
ແລວ້) ວີ່ າພຣະລາຊະບັນຍັັດນັນ້ໄດ ້
ຄອບງ  າເໜອືມະນຸດຄນົໃດໜ ີ່ ງຕາບໃດ
ທ ີ່ ເຂາົຍງັມ ຊ ວດິຢ ີ່ ? 
2 ເພາະວີ່ າຜ ຍ້ງິທ ີ່ ມ ສາມ ກ ຖືກຜ ກມດັ
ໂດຍພຣະລາຊະບນັຍັດັຕ ີ່ ສາມ ຂອງນາງ
ຕາບໃດທ ີ່ ເຂາົຍງັມ ຊ ວດິຢ ີ່  ແຕີ່ ຖາ້ສາມ 
ຕາຍແລວ້ ນາງກ ຖກືປົດປີ່ ອຍຈາກພຣະ
ລາຊະບນັຍັດັແຫີ່ ງສາມ ຂອງນາງ. 
3 ດັີ່ ງນັນ້ ຖາ້ໃນຂະນະທ ີ່ ສາມ ຂອງນາງ
ຍງັມ ຊ ວດິຢ ີ່  ນາງໄປແຕີ່ ງງານກບັຊາຍ
ອ ກຄນົໜ ີ່ ງ ນາງກ ຈະຖກືເອ ນ້ວີ່ າເປັນຍງິ
ຫລິນ້ຊ ,້ ແຕີ່ ຖາ້ສາມ ຂອງນາງຕາຍແລວ້ 
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ນາງກ ເປັນອດິສະຫລະຈາກພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັນັນ້, ດັີ່ ງນັນ້ ນາງຈ ີ່ ງບ ີ່ ເປັນຍງິຫລິນ້
ຊ  ້ເຖງິແມີ່ ນວີ່ ານາງໄປແຕີ່ ງງານກບັຊາຍ
ອືີ່ ນກ ຕາມ. 
4 ດັີ່ ງນັນ້ ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ ພວກທີ່ ານໄດກ້າຍເປັນຄົນົທ ີ່ ຕາຍ
ແລວ້ຕ ີ່ ພຣະລາຊະບນັຍັດັໂດຍທາງພຣະ
ກາຍຂອງພຣະຄຣດິດວ້ຍ ເພືີ່ ອວີ່ າພວກ
ທີ່ ານຈະແຕີ່ ງງານກບັອ ກຄນົຄກືບັພຣະ
ອງົຜ ຊ້ງົຖກືບນັດານໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກ
ຄວາມຕາຍແລວ້ ເພືີ່ ອພວກເຮາົຈະໄດ ້
ເກ ດຜນົຖວາຍແດີ່ ພຣະເຈົາ້. 
5 ເພາະວີ່ າເມືີ່ ອພວກເຮົາເຄ ຍຢ ີ່ ຝີ່ າຍ
ເນືອ້ໜັງ ບັນດາການກະທ າແຫີ່ ງບາບ
ຕີ່ າງໆຊ ີ່ ງເປັນມາໂດຍພຣະລາຊະບັນ 
ຍັດັໄດເ້ຮດັວຽກໃນບນັດາອະໄວຍະວະ
ຂອງພວກເຮາົ ເພືີ່ ອເກ ດຜນົໃຫນ້ າໄປສ ີ່
ຄວາມຕາຍ. 
6 ແຕີ່ ບດັນ  ້ພວກເຮາົໄດຮ້ບັການຊີ່ ວຍ
ໃຫພ້ົນ້ຈາກພຣະລາຊະບັນຍັັດແລວ້ 
ໂດຍໄດຕ້າຍຕ ີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົາເຄ ຍຖືກ
ຂງັໄວໃ້ນນັນ້ ເພືີ່ ອພວກເຮາົຈະໄດຮ້ບັ
ໃຊໃ້ນຄວາມໃໝີ່ ແຫີ່ ງວນິຍານ ແລະບ ີ່  
ແມີ່ ນໃນຄວາມເກົີ່ າແຫີ່ ງຕວົອກັສອນ. 

ພຣະລາຊະບນັຍັດັຈດັຕຽມ 
ຄວາມລອດສ າລບັຄນົບາບ 

7 ເຊັີ່ ນນັນ້ແລວ້ພວກເຮາົຈະວີ່ າຢີ່ າງໃດ? 
ພຣະລາຊະບນັຍັດັຄບືາບບ ? ຂ ພຣະເຈົາ້
ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້ເລ ຍ ບ ີ່ ແມີ່ ນ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຄົງບ ີ່ ຮ ຈ້ກັບາບ ນອກຈາກ
ໂດຍພຣະລາຊະບນັຍັດັ, ເພາະວີ່ າ ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ຄງົບ ີ່ ຮ ຈ້ກັຄວາມໂລບ ນອກຈາກ
ພຣະລາຊະບນັຍັດັໄດກ້ີ່ າວໄວວ້ີ່ າ: “ເຈ ົາ້
ຢີ່ າໂລບ”. 
8 ແຕີ່ ບາບຊ ີ່ ງຖືໂອກາດໂດຍທາງພຣະ
ບນັຍດັນັນ້ ໄດກ້ະທ າໃຫເ້ກ ດລາຄະຕນັ
ຫາທຸກຢີ່ າງໃນຕົວຂາ້ພະເຈົາ້ ເພາະວີ່ າ
ຖາ້ບ ີ່ ມ ພຣະລາຊະບນັຍັດັ ບາບກ ຕາຍ
ເສຍແລວ້. 
9 ເພາະວີ່ າຄັງ້ໜ ີ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ເຄ ຍດ າລງົຊ  
ວິດຢ ີ່ ໂດຍປາສະຈາກພຣະລາຊະບັນ 
ຍັດັ ແຕີ່ ເມືີ່ ອພຣະບນັຍດັມາແລວ້ ບາບກ 
ກບັມ ຂ ນ້ອ ກ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ກ ຕາຍ. 
10 ແລະພຣະບນັຍດັນັນ້ຊ ີ່ ງໄດຖ້ກືແຕີ່ ງ
ຕັງ້ໄວເ້ພືີ່ ອໃຫມ້ ຊ ວດິ ຂາ້ພະເຈົາ້ພບົວີ່ າ
ກບັເປັນເຫດໃຫເ້ຖງິຄວາມຕາຍ. 
11 ເພາະວີ່ າບາບໄດຖ້ໂືອກາດໂດຍທາງ
ພຣະບນັຍດັນັນ້ ຫລອກລວງຂາ້ພະເຈົາ້ 
ແລະໄດປ້ະຫານຂາ້ພະເຈົາ້ໂດຍພຣະ
ບນັຍດັນັນ້. 
12 ເຫດສະນັນ້ ພຣະລາຊະບນັຍັດັຈ  ີ່ ງ
ບ ຣສຸິດ ແລະພຣະບນັຍດັກ ບ ຣສຸິດ ແລະ
ຍຸດຕທິ າ ແລະດ . 
13 ແລວ້ສິີ່ ງທ ີ່ ດ ຖກືເຮດັໃຫເ້ປັນຄວາມ
ຕາຍແກີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ? ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າ
ຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້ເລ ຍ ແຕີ່ ບາບ 
ເພືີ່ ອບາບນັນ້ຈະປາກດົວີ່ າເປັນບາບແທ ້
ໄດເ້ຮັດໃຫເ້ກ ດຄວາມຕາຍໃນຕົວຂ ້າ     

ໂຣມ 7 



ໜາ້ 91 

ພະເຈົາ້ໂດຍໃຊສ້ິີ່ ງທ ີ່ ດ ນັນ້ ເພືີ່ ອບາບ
ໂດຍທາງພຣະບັນຍັດນັນ້ຈະໄດກ້າຍ
ເປັນບາບທ ີ່ ຊົີ່ ວຮາ້ຍຫລາຍ. 
14 ເພາະວີ່ າພວກເຮາົຮ ວ້ີ່ າພຣະລາຊະ
ບັນຍັັດນັນ້ຢ ີ່ ຝີ່ າຍຈດິວິນຍານ ແຕີ່ ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ຢ ີ່ ຝີ່ າຍເນືອ້ໜງັ ຖກືຂາຍໄວໃ້ຫຢ້ ີ່
ໃຕບ້າບ. 

ການຕ ີ່ ສ ກ້ນັລະຫວີ່ າງ 
ຝີ່ າຍເນືອ້ໜງັກບັຝີ່ າຍຈດິວນິຍານ 

15 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຮດັຂາ້ພະ 
ເຈ ົາ້ກ ບ ີ່ ເຮດັ ເພາະວີ່ າສິີ່ ງໃດທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້
ຢາກເຮດັ ສິີ່ ງນັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ບ ີ່ ເຮດັ ແຕີ່
ສິີ່ ງທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ກຽດຊງັ ສິີ່ ງນັນ້ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ເຮດັຢ ີ່ . 
16 ດັີ່ ງນັນ້ ຖາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ເຮດັສິີ່ ງຊ ີ່ ງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ບ ີ່ ປະສງົ, ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ເຫນັດວ້ຍ
ກບັພຣະລາຊະບນັຍັດັວີ່ າ ພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັນັນ້ດ . 
17 ສະນັນ້ບດັນ  ້ບ ີ່ ແມີ່ ນຂາ້ພະເຈົາ້ທ ີ່ ໄດ ້
ເຮດັສິີ່ ງນັນ້ ແຕີ່ ເປັນບາບຊ ີ່ ງອາໄສຢ ີ່ ໃນ
ຕວົຂາ້ພະເຈົາ້. 
18 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ຮ ວ້ີ່ າໃນຕົວຂາ້ 
ພະເຈົາ້ (ຄໃືນເນືອ້ໜງັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້) 
ບ ີ່ ມ ຄວາມດ ປະການໃດອາໄສຢ ີ່ ເລ ຍ 
ເພາະວີ່ າຄວາມປະສງົກ ຢ ີ່ ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ 
ແຕີ່ ຈະເຮດັຄວາມດ ນັນ້ຢີ່ າງໃດ ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຫາບ ີ່ ພບົ. 
19 ເພາະວີ່ າການດ ນັນ້ ຊ ີ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້
ປະສົງຈະເຮັດ ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ບ ີ່ ໄດເ້ຮັດ 

ແຕີ່ ຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍຊ ີ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ປະສງົ
ຈະເຮດັ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັເຮດັຢ ີ່ . 
20 ບດັນ  ້ຖາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັເຮດັສິີ່ ງຊ ີ່ ງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ປະສງົ ກ ບ ີ່ ແມີ່ ນຕວົຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ເປັນຜ ເ້ຮັດສິີ່ ງນັນ້ ແຕີ່ ເປັນບາບທ ີ່
ອາໄສຢ ີ່ ໃນຕວົຂາ້ພະເຈົາ້. 
21 ດັີ່ ງນັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງພບົບນັຍດັຢີ່ າງ
ໜ ີ່ ງຄວືີ່ າ ເມືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ປະສງົຈະເຮດັ
ຄວາມດ  ຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍກ ຢ ີ່ ກບັຂາ້ພະ 
ເຈົາ້.         
22 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ໃນ
ພຣະລາຊະບນັຍັດັຂອງພຣະເຈົາ້ ຕາມ
ມະນຸດຊ ີ່ ງຢ ີ່ ພາຍໃນນັນ້. 
23 ແຕີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫນັບນັຍດັອ ກຢີ່ າງ
ໜ ີ່ ງຢ ີ່ ໃນບັນດາອະໄວຍະວະຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ຊ ີ່ ງເຮດັສງົຄາມກບັບນັຍດັແຫີ່ ງ
ຈດິໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະນ າຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ເຂົາ້ສ ີ່ ການຕົກເປັນຊະເລ ຍຕ ີ່ ບັນ  
ຍດັແຫີ່ ງບາບຊ ີ່ ງຢ ີ່ ໃນບນັດາອະໄວຍະ
ວະຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 
24 ໂອ ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຄນົໜາ້ເວດທະ
ນາແທ ້ຜ ໃ້ດຈະຊີ່ ວຍຂາ້ພະເຈົາ້ໃຫພ້ົນ້
ຈາກຮີ່ າງກາຍແຫີ່ ງຄວາມຕາຍນ ໄ້ດ?້ 
25 ຂາ້ພະເຈົາ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົາ້ໂດຍ       
ທາງພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້
ຂອງພວກເຮາົ, ດັີ່ ງນັນ້ ດວ້ຍຈດິໃຈຂາ້ 
ພະເຈົາ້ເອງຮັບໃຊພ້ຣະລາຊະບັນຍັັດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ ແຕີ່ ດວ້ຍເນືອ້ໜງັກ ຮັບ
ໃຊບ້ນັຍດັແຫີ່ ງບາບ. 
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ບ ີ່ ມ ການລງົໂທດແກີ່ ຄນົທງັຫລາຍ 
ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິ 

8  ເຫດສະນັນ້ ບັດນ  ້ຈ  
ີ່ ງບ ີ່ ມ ການ

ລງົໂທດແກີ່ ຄນົທງັຫລາຍຊ ີ່ ງຢ ີ່ ໃນ
ພຣະເຢຊ ຄຣດິ ຜ ຊ້  ີ່ ງບ ີ່ ດ າເນ ນຕາມເນືອ້       
ເນືອ້ໜງັ ແຕີ່ ຕາມພຣະວນິຍານ. 
2 ເພາະວີ່ າບັນຍັດຂອງພຣະວິນຍານ
ແຫີ່ ງຊ ວດິໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດ ໄດເ້ຮັດ
ໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ເປັນອດິສະຫລະຈາກບນັ
ຍດັແຫີ່ ງບາບ ແລະຄວາມຕາຍ. 
3 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະລາຊະບນັຍັດັເຮດັ
ບ ີ່ ໄດ ້ໃນການທ ີ່ ພຣະລາຊະບນັຍັດັອີ່ ອນ
ກ າລງັໂດຍທາງເນືອ້ໜງັນັນ້ ການທ ີ່ ພຣະ
ເຈົາ້ຊງົສົີ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງົມາໃນ
ສະພາບເໝືອນເນືອ້ໜັງທ ີ່ ບາບ ແລະ
ເພືີ່ ອໄຖີ່ ບາບໄດຊ້ງົລງົໂທດບາບທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ
ເນືອ້ໜງັ. 
4 ເພືີ່ ອຄວາມຊອບທ າແຫີ່ ງພຣະລາຊະ
ບນັຍັດັຈະໄດສ້ າເລດັໃນພວກເຮາົ ຜ ຊ້  ີ່ ງ
ບ ີ່ ດ າເນ ນຕາມເນືອ້ໜັງ ແຕີ່ ຕາມພຣະ
ວນິຍານ. 

ຢ ີ່ ຝີ່ າຍພຣະວນິຍານຫລ ື
ຢ ີ່ ຝີ່ າຍເນືອ້ໜງັ 

5 ເພາະວີ່ າຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຕາມເນືອ້ໜງັ 
ກ ປັກໃຈໃນສິີ່ ງຕີ່ າງໆຂອງເນືອ້ໜງັ ແຕີ່
ຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຕາມພຣະວນິຍານ ກ ປັກ
ໃຈໃນສິີ່ ງຕີ່ າງໆຂອງພຣະວນິຍານ. 
6 ເພາະວີ່ າຊ ີ່ ງປັກໃຈຢ ີ່ ກບັເນືອ້ໜງັກ ຄ ື
ຄວາມຕາຍ ແຕີ່ ຊ ີ່ ງປັກໃຈຢ ີ່ ກບັພຣະວນິ 

ຍານກ ຄຊື ວດິ ແລະສນັຕສຸິກ. 
7 ເພາະວີ່ າໃຈຊ ີ່ ງປັກຢ ີ່ ກບັເນືອ້ໜງັນັນ້ກ 
ເປັນສດັຕ ຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້ ເພາະໃຈນັນ້ບ ີ່ ໄດ ້
ຢ ີ່ ໃຕບ້ງັຄບັຂອງພຣະລາຊະບນັຍັດັຂອງ
ພຣະເຈົາ້ ແລະແທຈ້ງິຈະຢ ີ່ ໃຕບ້ງັຄບັນັນ້
ບ ີ່ ໄດ.້ 
8 ດັີ່ ງນັນ້ ຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເນືອ້ໜງັ
ຈະເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ໄດ.້ 
9 ແຕີ່ ພວກທີ່ ານບ ີ່ ໄດຢ້ ີ່ ໃນເນືອ້ໜງັ ແຕີ່
ໃນພຣະວນິຍານ, ຖາ້ຫາກວີ່ າພຣະວນິ   
ຍານຂອງພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢ ີ່ ໃນພວກ
ທີ່ ານ, ບດັນ ຖ້າ້ຜ ໃ້ດບ ີ່ ມ ພຣະວນິຍານຂອງ
ພຣະຄຣດິ ຜ ນ້ ັນ້ກ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງພຣະອງົ. 
10 ແລະຖາ້ພຣະຄຣິດຊງົສະຖິດຢ ີ່ ໃນ
ພວກທີ່ ານແລວ້ ຮີ່ າງກາຍກ ຕາຍໄປເພາະ      
ບາບ ແຕີ່ ຈດິວນິຍານກ ມ ຊ ວດິເພາະຄວາມ
ຊອບທ າ. 
11 ແຕີ່ ຖາ້ພຣະວນິຍານຂອງພຣະອງົ ຜ ້
ໄດຊ້ງົບນັດານພຣະເຢຊ ໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາ
ຈາກຄວາມຕາຍຊົງສະຖິດຢ ີ່ ໃນພວກ
ທີ່ ານ ພຣະອົງຜ ໄ້ດຊ້ົງບັນດານພຣະ 
ຄຣິດໃຫເ້ປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ
ແລວ້ນັນ້ຈະຊົງກະທ າໃຫຮ້ີ່ າງກາຍທ ີ່
ຕອ້ງຕາຍຂອງພວກທີ່ ານເປັນຂ ນ້ມາໃໝີ່
ດວ້ຍ ໂດຍພຣະວນິຍານຂອງພຣະອງົທ ີ່
ຊງົສະຖດິຢ ີ່ ໃນພວກທີ່ ານ. 
12 ເຫດສະນັນ້ ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ພວກ
ເຮາົຈ ີ່ ງເປັນລ ກໜ  ້ບ ີ່ ແມີ່ ນຕ ີ່ ເນືອ້ໜງັທ ີ່
ຈະດ າເນ ນຊ ວດິຕາມເນືອ້ໜງັ. 
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13 ເພາະວີ່ າຖາ້ພວກທີ່ ານດ າເນ ນຊ ວດິ
ຕາມເນືອ້ໜງັ ພວກທີ່ ານຈະຕອ້ງຕາຍ 
ແຕີ່ ຖາ້ພວກທີ່ ານໂດຍທາງພຣະວນິຍານ
ໄດທ້ າລາຍກດິຈະການຕີ່ າງໆຂອງຮີ່ າງ 
ກາຍ ພວກທີ່ ານກ ຈະດ າລງົຊ ວດິໄດ.້ 

ຜ ເ້ຊືີ່ ອເປັນທາຍາດ 
ຮີ່ ວມກນັກບັພຣະຄຣດິ 

14 ເພາະວີ່ າທຸກຄົົນທ ີ່ ຖືກນ າພາໂດຍ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ ຄນົເຫລົີ່ າ
ນັນ້ກ ເປັນລ ກຂອງພຣະເຈົາ້. 
15 ເພາະວີ່ າພວກທີ່ ານບ ີ່ ໄດຮ້ບັວນິຍານ
ແຫີ່ ງການເ ປັນທາດອ ກຊ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່
ຄວາມຢ້ານ ແຕີ່ ພວກທີ່ ານໄດຮ້ບັພຣະ
ວິນຍານແຫີ່ ງການຊົງຮັບເປັນລ ກ ຊ ີ່ ງ
ໂດຍພຣະວນິຍານນ ພ້ວກເຮາົຮອ້ງວີ່ າ: 
“ອບັບາ” ຄ ືພຣະບດິາ. 
16 ພຣະວິນຍານນັນ້ເອງຊົງເປັນພະ 
ຍານຮີ່ ວມກບັຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮາົ
ວີ່ າ ພວກເຮາົເປັນລ ກຂອງພຣະເຈົາ້. 
17 ແລະຖາ້ເປັນລ ກແລວ້ ຈ ີ່ ງເປັນທາ 
ຍາດຄ ືເປັນທາຍາດຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະ
ເປັນທາຍາດຮີ່ ວມກບັພຣະຄຣິດ ຖາ້
ຫາກວີ່ າພວກເຮົາທົນທຸກທ ລະມານ
ດວ້ຍກນັກບັພຣະອງົນັນ້ ເພືີ່ ອພວກເຮາົ
ຈະໄດສ້ະຫງີ່າຣາສ ພອ້ມກນັກບັພຣະອງົ
ດວ້ຍ. 
ຮີ່ າງກາຍທ ີ່ ຕາຍໄດຄ້ອຍຖາ້ສະຫງີ່າຣາສ 
ແຫີ່ ງການເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍ 

18 ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ນບັວີ່ າ ບນັດາຄວາມ     

ທຸກລ າບາກແຫີ່ ງສະໄໝປະຈບຸັນນ  ້ບ ີ່
ສົມຄວນທ ີ່ ຈະເອົາໄປປຽບທຽບກັບ
ສະຫງີ່ າຣາສ ຊ ີ່ ງຈະຖືກເປ ດເຜ ຍໃນ
ພວກເຮາົ. 
19 ເພາະວີ່ າຄວາມຄາດຫວງັອນັຈງິຈງັ
ຂອງສິີ່ ງຊົງສາ້ງນັນ້ຄອຍຖາ້ການສະ 
ແດງຂອງລ ກໆຂອງພຣະເຈົາ້. 
20 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງຊງົສາ້ງນັນ້ຕອ້ງເຂົາ້ຢ ີ່ ໃຕ ້
ອ ານາດຂອງອະນຈິງັ ບ ີ່ ແມີ່ ນດວ້ຍເຕມັ
ໃຈ ແຕີ່ ເປັນໂດຍເຫດຜນົຂອງພຣະອງົ
ຜ ໄ້ດຊ້ງົບນັດານໃຫສ້ິີ່ ງຊງົສາ້ງອນັດຽວ
ກນັນັນ້ເຂົາ້ຢ ີ່ ໃນຄວາມຫວງັ. 
21 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງຊງົສາ້ງນັນ້ເອງຈະໄດຮ້ບັ
ການຊີ່ ວຍໃຫລ້ອດພົນ້ຈາກການເປັນ
ທາດແຫີ່ ງຄວາມເປືີ່ ອຍເນົີ່ າ ເຂົາ້ສ ີ່ ເສລ 
ພາບອັນເຕັມດວ້ຍສະຫງີ່ າຣາສ ແຫີ່ ງ
ລ ກໆຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍ. 
22 ເພາະວີ່ າພວກເຮາົຮ ຢ້ ີ່ ວີ່ າ ສິີ່ ງຊງົສາ້ງ
ທງັໝດົນັນ້ກ າລງັຄ ີ່ າຄວນ ແລະທນົທຸກ 
ທ ລະມານໃນຄວາມເຈບັປວດຈນົເຖິງ
ເວລານ .້ 
23 ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງຊງົສາ້ງທງັໝດົເທົີ່ າ
ນັນ້ ແຕີ່ ພວກເຮົາເອງດວ້ຍ ຊ ີ່ ງໄດຮ້ັບ
ບັນດາຜົນທ າອິດຂອງພຣະວິນຍານ 
ແມີ່ ນແຕີ່ ພວກເຮາົເອງກ ຍງັຄ ີ່ າຄວນພາຍ
ໃນຕົວເຮົາເອງ ໂດຍຄອຍຖາ້ການຊົງ
ຮບັເປັນລ ກຄ ືການຊງົໄຖີ່ ຮີ່ າງກາຍຂອງ
ພວກເຮາົ. 
24 ເພາະວີ່ າພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມ
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ລອດໂດຍຄວາມຫວງັ ແຕີ່ ຄວາມຫວງັ
ທ ີ່ ເບິີ່ ງເຫນັນັນ້ບ ີ່ ໄດເ້ປັນຄວາມຫວງັແທ ້
ເພາະວີ່ າສິີ່ ງໃດທ ີ່ ມະນຸດເບິີ່ ງເຫນັ ເປັນ
ຫຍງັເຂາົຍງັຫວງັຢ ີ່ ໃນສິີ່ ງນັນ້? 
25 ແຕີ່ ຖາ້ພວກເຮາົຫວງັໃນສິີ່ ງທ ີ່ ພວກ
ເຮາົເບິີ່ ງບ ີ່ ເຫນັ ພວກເຮາົກ ຄອຍຖາ້ສິີ່ ງ
ນັນ້ດວ້ຍຄວາມອດົທນົ. 

ພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ 
ຊງົອະທຖິານເພືີ່ ອພວກເຮາົ 
ແລະພອ້ມກນັກບັພວກເຮາົ 

26 ເຊັີ່ ນດຽວກນັ ພຣະວິນຍານກ ຊົງ
ຊີ່ ວຍຄວາມອີ່ ອນແອຕີ່ າງໆຂອງພວກ
ເຮົາດວ້ຍ ເພາະພວກເຮົາບ ີ່ ຮ ວ້ີ່ າພວກ
ເຮາົຄວນຈະອະທຖິານຂ ສິີ່ ງໃດຕາມທ ີ່
ພວກເຮາົຄວນຂ  ແຕີ່ ພຣະວນິຍານເອງ
ຊງົຊີ່ ວຍຂ ເພືີ່ ອພວກເຮາົດວ້ຍຄວາມຄ ີ່ າ
ຄວນຕີ່ າງໆຊ ີ່ ງບ ີ່ ສາມາດເອ ຍເປັນຄ າເວົາ້
ໄດ.້ 
27 ແລະພຣະອງົຜ ຊ້ງົກວດຄົນ້ໃຈທງັ
ຫລາຍ ກ ຊົງຊາບພຣະດ າຣິຂອງພຣະ
ວນິຍານ ເພາະວີ່ າພຣະອງົຊງົອະທຖິານ      
ຂ ເພືີ່ ອບນັດາສດິທຊິນົຕາມນ າ້ພຣະໄທ
ຂອງພຣະເຈົາ້. 

ຊງົເອ ນ້ຊງົປະທານຄວາມລອດ 
ຊງົໃຫເ້ປັນຄນົຊອບທ າ 
ຊງົປະທານສະຫງີ່າຣາສ  

28 ແລະພວກເຮາົຮ ວ້ີ່ າ ທຸກສິີ່ ງເຮດັວຽກ
ຮີ່ ວມກນັເພືີ່ ອໃຫເ້ກ ດຜົນດ  ແກີ່ ຄນົທງັ
ຫລາຍທ ີ່ ຮກັພຣະເຈົາ້ຄ ືແກີ່ ຄນົທງັຫລາຍ

ທ ີ່ ເປັນຜ ຮ້ບັການຊງົເອ ນ້ຕາມພຣະປະ 
ສງົຂອງພຣະອງົ. 
29 ເພາະວີ່ າຜ ທ້  ີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົຊາບລີ່ ວງ
ໜາ້ຢ ີ່ ແລວ້ ພຣະອົງໄດຊ້ົງຕັງ້ໄວລ້ີ່ ວງ
ໜາ້ໃຫເ້ປັນຕາມແບບລັກສະນະຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອງົດວ້ຍ ເພືີ່ ອພຣະ
ບຸດນັນ້ຈະໄດ ້ເປັນບຸດກົກທີ່ າມກາງ
ພວກພ ີ່ ນອ້ງເປັນຈ ານວນຫລາຍ. 
30 ຍິີ່ ງກວີ່ ານັນ້ ຜ ທ້  ີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົຕັງ້
ໄວລ້ີ່ ວງໜາ້ນັນ້ ພຣະອງົໄດຊ້ງົເອ ນ້ຄນົ
ເຫລົີ່ ານັນ້ດວ້ຍ ແລະຜ ທ້ ີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົ
ເອ ນ້ນັນ້ ພຣະອງົໄດຊ້ງົນບັວີ່ າ ຄນົເຫລົີ່ າ
ນັນ້ຊອບທ າດວ້ຍ ແລະຜ ທ້ ີ່ ພຣະອງົຊງົ
ນບັວີ່ າຊອບທ າແລວ້ນັນ້ ພຣະອງົກ ຊງົ
ໂຜດໃຫຄ້ົນເຫລົີ່ ານັນ້ມ ສະຫງີ່ າຣາສ 
ແລວ້ດວ້ຍ. 
31 ແລວ້ພວກເຮາົຈະວີ່ າຢີ່ າງໃດເລືີ່ ອງ
ສິີ່ ງເຫລົີ່ ານ ?້ ຖາ້ພຣະເຈົາ້ຊງົຢ ີ່ ຝີ່ າຍພວກ
ເຮາົ ໃຜຈະສາມາດຕ ີ່ ຕາ້ນພວກເຮາົໄດ?້ 
32 ພຣະອົງຜ ບ້ ີ່ ໄດຊ້ົງຫວງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອງົເອງ ແຕີ່ ໄດໂ້ຜດປະທານພຣະ
ບຸດນັນ້ໄວເ້ພືີ່ ອພວກເຮາົທຸກຄນົ, ພຣະ
ອງົພອ້ມກບັພຣະບຸດນັນ້ຈະບ ີ່ ຊງົໂຜດ
ປະທານສິີ່ ງສາລະພດັແກີ່ ພວກເຮາົໂດຍ
ບ ີ່ ຄດິຄີ່ າໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
33 ໃຜຈະຟອ້ງສິີ່ ງໃດໆຕ ີ່ ຄນົເຫລົີ່ ານັນ້
ທ ີ່ ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງເລືອກໄວແ້ລວ້? ຄື
ພຣະເຈົາ້ຜ ຊ້ງົນບັວີ່ າ ຊອບທ າ. 
34 ໃຜຈະເປັນຜ ລ້ງົໂທດອ ກ? ຄພືຣະ 
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ຄຣິດຜ ໄ້ດຊ້ງົສິນ້ພຣະຊນົແລວ້, ແມີ່ ນ
ແລວ້ ຜ ໄ້ດຊ້ົງຄືນພຣະຊົນແລວ້ຕີ່ າງ
ຫາກ ຜ ຊ້  ີ່ ງຊົງສະຖິດເບືອ້ງຂວາພຣະ
ຫດັຂອງພຣະເຈົາ້ ຜ ທ້  ີ່ ຊງົອະທຖິານຂ 
ເພືີ່ ອພວກເຮາົດວ້ຍເຊັີ່ ນກນັ. 

ຜ ເ້ຊືີ່ ອໄດຮ້ບັຄວາມລອດ 
ນຣິນັດອນ 

35 ໃຜຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກ
ຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິໄດ?້ ຈະເປັນ    
ຄວາມຍາກລ າບາກ ຫລຄືວາມທຸກ ຫລື
ການຂົີ່ ມເຫງ ຫລືຄວາມອ ດຢາກ ຫລື
ການເປືອຍກາຍ ຫລກືານຖກືໄພອນັຕະ
ລາຍ ຫລກືານຖກືຄມົດາບບ ? 
36 ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເພາະ
ເຫນັແກີ່ ພຣະອງົ ພວກຂາ້ນອ້ຍຈ ີ່ ງຖືກ
ປະຫານໝດົມື,້ ພວກຂາ້ນອ້ຍຖກືນບັວີ່ າ 
ເປັນເໝອືນແກະສ າລບັການເອາົໄປຂາ້’. 
37 ບ ີ່ ເລ ຍ ໃນສິີ່ ງທັງຫລາຍເຫລົີ່ ານ  ້
ພວກເຮາົເປັນຫລາຍກວີ່ າພວກຜ ພ້ຊິດິ
ໂດຍທາງພຣະອງົຜ ໄ້ດຊ້ງົຮກັພວກເຮາົ. 
38 ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ເຊືີ່ ອໝັນ້ວີ່ າ ແມີ່ ນ
ແຕີ່ ຄວາມຕາຍ ຫລຊື ວດິ ຫລບືນັດາທ ດ
ສະຫວນັ ຫລບືນັດາຜ ປົ້ກຄອງອານາຈກັ 
ຫລບືນັດາຜ ມ້  ອ ານາດ ຫລສືິີ່ ງທງັຫລາຍ
ຊ ີ່ ງຢ ີ່ ໃນປະຈບຸນັນ  ້ຫລສືິີ່ ງທງັຫລາຍຊ ີ່ ງ
ຈະມາໃນພາຍໜາ້. 
39 ຫລຄືວາມສ ງ ຫລຄືວາມເລກິ ຫລື
ສິີ່ ງອືີ່ ນໃດທ ີ່ ໄດຊ້ງົສາ້ງແລວ້ນັນ້ຈະບ ີ່ ສາ 
ມາດແຍກພວກເຮາົອອກຈາກຄວາມຮກັ

ຂອງພຣະເຈົາ້ ຊ ີ່ ງຢ ີ່ ໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດ
ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຮາົໄດ.້ 

ຄວາມຫີ່ ວງໃຍຂອງໂປໂລ 
ທ ີ່ ມ ຕ ີ່ ຊນົຊາດອດິສະຣາເອນ 

9  ຂາ້ພະເຈົາ້ເວົາ້ຄວາມຈງິໃນພຣະ ຄຣດິ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ໄດຕ້ວົະ ໃຈສ າ
ນ ກຜິດ ແລະຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນ
ພະຍານຝີ່ າຍຂາ້ພະເຈົາ້ໃນພຣະວນິຍານ
ບ ຣສຸິດດວ້ຍ. 
2 ວີ່ າ ຂາ້ພະເຈົາ້ມ ຄວາມທຸກໜກັ ແລະ    
ຄວາມໂສກເສົາ້ໃນໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ສະ 
ເໝ . 
3 ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກຂ ໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້
ເອງຖກືສາບແຊີ່ ງໃຫຕ້ດັຂາດຈາກພຣະ 
ຄຣິດ ເພາະເຫນັແກີ່ ພ ີ່ ນອ້ງຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຄ ືຍາດຕພິ ີ່ ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຕາມ
ເນືອ້ໜງັ. 
4 ຜ ເ້ປັນຄນົອດິສະຣາເອນ ຊ ີ່ ງການຊງົ
ຮັບເປັນລ ກເປັນຂອງພວກເຂົາ  ທັງ
ສະຫງີ່ າຣາສ  ແລະບນັດາພນັທະສນັຍາ 
ແລະການປະທານພຣະລາຊະບັນຍັັດ 
ແລະການຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ ແລະພຣະ
ສນັຍາຕີ່ າງໆ. 
5 ຊ ີ່ ງບນັພະບຸລຸດທງັຫລາຍເປັນຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະຊ ີ່ ງຕາມເນືອ້ໜັງພຣະ 
ຄຣດິໄດຊ້ງົຖກື າເນ ດມາຈາກພວກເຂາົ, 
ພຣະອງົຜ ຊ້ງົຢ ີ່ ເໜອືສິີ່ ງສາລະພດັ, ພຣະ
ເຈົາ້ຜ ຊ້ງົຮບັການຖວາຍສາທຸການເປັນ
ນດິ ເອເເມນ. 
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ບ ີ່ ແມີ່ ນຊາວຢິວຈະຢ ີ່  
ຝີ່ າຍຈດິວນິຍານທຸກຄນົ 

6 ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນເໝອືນກບັວີ່ າພຣະຄ າຂອງ
ພຣະເຈົາ້ໄດໄ້ຮປ້ະໂຫຍດ, ເພາະວີ່ າ
ພວກເຂາົທຸກຄນົບ ີ່ ໄດເ້ປັນຄນົອດິສະຣາ
ເອນແທ ້ຊ ີ່ ງເປັນຂອງຄນົອດິສະຣາເອນ. 
7 ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນເພາະວີ່ າພວກເຂາົເປັນ
ເຊືອ້ສາຍຂອງອັບຣາຮາມ, ພວກເຂົາ
ທຸກຄນົຈ ີ່ ງເປັນລ ກແທຂ້ອງທີ່ ານດວ້ຍ 
ແຕີ່  ‘ເຊືອ້ສາຍຂອງເຈົາ້ຈະຖກືເອ ນ້ທາງ
ອ ຊາກ’. 
8 ຄວືີ່ າ ພວກເຂາົຊ ີ່ ງເປັນລ ກຕາມເນືອ້
ໜງັ ຄນົເຫລົີ່ ານ ກ້ ບ ີ່ ນບັວີ່ າເປັນລ ກຂອງ
ພຣະເຈົາ້ ແຕີ່ ລ ກແຫີ່ ງພຣະສນັຍານັນ້ຈ  ີ່ ງ
ຈະນບັວີ່ າເປັນເຊືອ້ສາຍໄດ.້ 
9 ເພາະນ ຄ້ຖືອ້ຍຄ າແຫີ່ ງພຣະສນັຍາວີ່ າ 
‘ເທືີ່ ອນ ເ້ຮາົຈະມາ ແລະນາງຊາຣາຈະມ 
ລ ກຊາຍ’. 

ພຣະເຈົາ້ຊງົເລອືກຢາໂຄບ 
10 ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງນ ເ້ທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ເມືີ່ ອ
ນາງເຣເບກາໄດມ້ ລ ກກບັຊາຍຄົນໜ ີ່ ງ
ດວ້ຍຄ ືອ ຊາກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮາົ. 
11 (ເພາະວີ່ າເມືີ່ ອລ ກເຫລົີ່ ານັນ້ຍງັບ ີ່ ເກ ດ
ມາ ແລະຍງັບ ີ່ ໄດເ້ຮດັດ ຫລຊືົີ່ ວຮາ້ຍໃດ  ໆ
ເພືີ່ ອພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້ຕາມການ
ຊົງເລືອກນັນ້ຈະຕັງ້ໝັນ້ຄົງຢ ີ່  ບ ີ່ ແມີ່ ນ
ຂອງບນັດາການກະທ າ ແຕີ່ ຂອງພຣະອງົ
ຜ ຊ້ງົເອ ນ້). 

12 ມ ການກີ່ າວເຊັີ່ ນນ ແ້ກີ່ ນາງນັນ້ວີ່ າ 
‘ອາ້ຍຈະຮບັໃຊນ້ອ້ງ’. 
13 ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເຮາົໄດ ້
ຮກັຢາໂຄບ ແຕີ່ ເຮາົໄດກ້ຽດຊງັເອຊາວ’. 
14 ເຊັີ່ ນນັນ້ແລວ້ພວກເຮົາຈະວີ່ າຢີ່ າງ
ໃດ? ມ ຄວາມບ ີ່ ຊອບທ າຢ ີ່ ກບັພຣະເຈົາ້
ບ ? ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ເລ ຍ. 
15 ເພາະພຣະອງົກີ່ າວແກີ່ ໂມເຊວີ່ າ ‘ເຮາົ
ປະສງົຈະເມດຕາຜ ໃ້ດ ເຮາົກ ຈະເມດຕາ
ຜ ນ້ ັນ້ ແລະເຮາົປະສງົຈະກະລຸນາຜ ໃ້ດ 
ເຮາົກ ຈະກະລຸນາຜ ນ້ ັນ້’. 
16 ດັີ່ ງນັນ້ ຈ  ີ່ ງບ ີ່ ໄດເ້ປັນຂອງຜ ທ້ ີ່ ມ  ຄວາມ
ປະສງົ ຫລຂືອງຜ ທ້ ີ່ ແລີ່ ນແຂີ່ ງ ແຕີ່ ເປັນ
ຂອງພຣະເຈົາ້ຜ ຊ້ງົສ າແດງພຣະເມດຕາ. 
17 ເພາະພຣະຄ າພ ກີ່ າວແກີ່ ຟາໂຣວີ່ າ 
‘ເພາະເຫດນ ເ້ອງເຮາົຈ ີ່ ງໄດໃ້ຫເ້ຈົາ້ມ ຕ າ  
ແໜີ່ ງສ ງ ເພືີ່ ອເຮົາຈະສ າແດງລິດທານຸ
ພາບຂອງເຮາົໃນເຈົາ້ ແລະເພືີ່ ອໃຫນ້າມ
ຂອງເຮາົຖກືປະກາດອອກໄປທົີ່ ວແຜີ່ ນ 
ດນິໂລກ’. 
18 ເຫດສະນັນ້ ພຣະອົງຊົງປະສງົຈະ
ເມດຕາແກີ່ ຜ ໃ້ດ ພຣະອງົກ ຈະຊງົເມດຕາ
ແກີ່ ຜ ນ້ ັນ້ ແລະຜ ໃ້ດທ ີ່ ພຣະອງົຊງົປະສງົ 
ພຣະອົງຈະຊົງໃຫຜ້ ນ້ ັນ້ມ ໃຈແຂງກະ
ດາ້ງ. 
19 ແລວ້ທີ່ ານກ ຈະກີ່ າວແກີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້
ວີ່ າ: “ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ີ່ ງຍງັຊງົຕ າໜ?ິ 
ເພາະວີ່ າຜ ໃ້ດຈະຕ ີ່ ຕາ້ນນ າ້ພຣະໄທຂອງ 

ໂຣມ 9 



ໜາ້ 97 

ພຣະອງົໄດ?້” 
20 ບ ີ່ ເລ ຍ ແຕີ່ ໂອ ມະນດຸເອ ຍ ແຕີ່ ທີ່ ານຄຜື ້
ໃດທ ີ່ ຈະໂຕຕ້ອບກບັພຣະເຈົາ້ໄດ?້ ສິີ່ ງ
ຊ ີ່ ງຖກືສາ້ງຂ ນ້ແລວ້ນັນ້ຈະກີ່ າວກບັຜ ທ້ ີ່
ສາ້ງສິີ່ ງນັນ້ໄດຫ້ລວືີ່ າ: “ເປັນຫຍງັທີ່ ານ
ຈ ີ່ ງສາ້ງຂາ້ພະເຈົາ້ແບບນ ?້” 
21 ຊີ່ າງປັນ້ໝ ບ້ ີ່ ມ  ອ ານາດເໜອືດນິໜຽວ
ບ ຄ ືຈາກດນິກອ້ນດຽວກນັທ ີ່ ຈະປັ້ນພາ
ຊະນະອນັໜ ີ່ ງໃຫມ້ ກຽດ ແລະອ ກອນັ
ໜ ີ່ ງໃຫບ້ ີ່ ມ ກຽດ? 
22 ຖາ້ພຣະເຈົາ້ຊ ີ່ ງຊງົປະສງົຈະສ າແດງ
ພຣະອາຍາຂອງພຣະອງົ ແລະເພືີ່ ອຊົງ
ໃຫລ້ດິເດດຂອງພຣະອງົເປັນທ ີ່ ຮ ຈ້ກັໄດ ້
ຊງົອດົກັນ້ພຣະໄທໄວດ້ນົນານກບັບນັດາ 
ພາຊະນະແຫີ່ ງພຣະອາຍາຊ ີ່ ງຈດັຕຽມໄວ ້
ສ າລບັຄວາມພນິາດ. 
23 ແລະເພືີ່ ອພຣະອງົຈະຊງົໃຫຄ້ວາມ     
ອຸດົມສົມບ ນແຫີ່ ງສະຫງີ່ າຣາສ ຂອງ 
ພຣະອງົ ເປັນທ ີ່ ຮ ຈ້ກັແກີ່ ບນັດາພາຊະ 
ນະແຫີ່ ງພຣະເມດຕາ ທ ີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົ
ຈດັຕຽມໄວລ້ີ່ ວງໜາ້ແລວ້ໃຫເ້ຂົາ້ສ ີ່ ສະ 
ຫງີ່າຣາສ . 
24 ຄພືວກເຮາົເອງ ຜ ທ້ ີ່ ພຣະອງົໄດຊ້ງົ
ເອ ນ້ແລວ້ ບ ີ່ ແມີ່ ນເປັນຂອງພວກຢິວ
ພວກດຽວ ແຕີ່ ເປັນຂອງພວກຕີ່ າງຊາດ
ດວ້ຍ? 

ຄນົອດິສະຣາເອນທ ີ່ ເຫລອືຢ ີ່  
ຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດ 

25 ຕາມທ ີ່ ພຣະອງົກີ່ າວໄວໃ້ນພຣະຄ າ

ພ ໂຮເຊອາເຊັີ່ ນກັນວີ່ າ ‘ເຮົາຈະເອ ້ນ
ພວກເຂາົວີ່ າເປັນຊົນຊາດຂອງເຮາົ ຊ ີ່ ງ
ເມືີ່ ອກີ່ ອນບ ີ່ ໄດເ້ປັນຊົນຊາດຂອງເຮົາ 
ແລະຈະເອ ນ້ນາງວີ່ າເປັນທ ີ່ ຮກັ ຊ ີ່ ງເມືີ່ ອ
ກີ່ ອນບ ີ່ ໄດເ້ປັນທ ີ່ ຮກັ. 
26 ແລະຕ ີ່ ມາໃນສະຖານທ ີ່ ຊ ີ່ ງໄດຊ້ົງ
ກີ່ າວແກີ່ ພວກເຂາົວີ່ າ: “ພວກເຈົາ້ບ ີ່ ແມີ່ ນ
ຊົນຊາດຂອງເຮົາ” ໃນບີ່ ອນນັນ້ເອງ
ພວກເຂາົຈະຖກືເອ ນ້ວີ່ າ ເປັນລ ກໆຂອງ
ພຣະເຈົາ້ຜ ຊ້ງົພຣະຊນົຢ ີ່ ’. 
 27 ທີ່ ານເອຊາຢາຮອ້ງປະກາດເລືີ່ ອງ
ພວກອດິສະຣາເອນດວ້ຍວີ່ າ ‘ເຖງິແມີ່ ນ
ວີ່ າຈ ານວນຂອງຊນົຊາດອດິສະຣາເອນ
ຈະເປັນເໝອືນເມດັຊາຍແຫີ່ ງທະເລ ຄົນົ
ທ ີ່ ເຫລອືຢ ີ່ ຈະລອດ. 
28 ເພາະວີ່ າພຣະອງົຈະຊງົໃຫວ້ຽກນັນ້
ສ າເລດັ ແລະຈະໃຫສ້ າເລດັໂດຍໄວໃນ
ຄວາມຊອບທ າ ເພາະວີ່ າອງົພຣະຜ ເ້ປັນ
ເຈົາ້ຈະຊງົໃຫວ້ຽກນັນ້ສ າເລດັໂດຍໄວ
ເທງິໂລກນ ’້. 
29 ແລະຕາມທ ີ່ ທີ່ ານເອຊາຢາໄດກ້ີ່ າວໄວ ້
ເມືີ່ ອກີ່ ອນວີ່ າ ‘ນອກຈາກອງົພຣະຜ ເ້ປັນ
ເຈົາ້ອງົຊງົລດິອ ານາດໄດຊ້ງົເຫລອືເຊືອ້
ສາຍໄວໃ້ຫພ້ວກເຮາົແດີ່ ແລວ້ ພວກເຮາົ
ກ ຈະໄດເ້ປັນເໝອືນເມອືງໂສໂດມ ແລະ
ຈະເປັນເໝອືນເມອືງໂກໂມຣາ’. 
 30 ເຊັີ່ ນນັນ້ແລວ້ພວກເຮາົຈະວີ່ າຢີ່ າງ
ໃດ? ຄືວີ່ າພວກຕີ່ າງຊາດທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ິດ
ຕາມຄວາມຊອບທ າ ກ ໄດເ້ຖິງຄວາມ
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ຊອບທ າແລວ້ຄ ືຄວາມຊອບທ າຊ ີ່ ງເປັນ
ຂອງຄວາມເຊືີ່ ອ. 
31 ແຕີ່ ພວກອິດສະຣາເອນ ທ ີ່ ໄດຕ້ິດ
ຕາມພຣະລາຊະບັນຍັັດແຫີ່ ງຄວາມ
ຊອບທ າ ກ ບ ີ່ ໄດເ້ຖງິພຣະລາຊະບນັຍັດັ
ແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ ານັນ້. 
32 ເພາະເຫດໃດ? ເພາະວີ່ າພວກເຂາົບ ີ່
ໄດສ້ະແຫວງຫາຄວາມຊອບທ ານັນ້ໂດຍ
ຄວາມເຊືີ່ ອ ແຕີ່ ເໝືອນສະແຫວງຫາ
ຄວາມຊອບທ ານັນ້ໂດຍບນັດາການກະ 
ທ າແຫີ່ ງພຣະລາຊະບັນຍັັດ ເພາະວີ່ າ
ພວກເຂາົໄດສ້ະດຸດກອ້ນຫ ນທ ີ່ ເຮດັໃຫ ້
ສະດຸດນັນ້. 
33 ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເບິີ່ ງແມ ້
ເຮົາໄດວ້າງຫ ນສະດຸດກອ້ນໜ ີ່ ງ ແລະ
ກອ້ນຫ ນແຫີ່ ງການຂດັເຄອືງໃຈໄວໃ້ນຊ 
ໂອນ ແລະຜ ໃ້ດກ ຕາມທ ີ່ ເຊືີ່ ອໃນພຣະ
ອງົນັນ້ຈະບ ີ່ ອບັອາຍ’. 

ຊນົຊາດອດິສະຣາເອນ 
ບ ີ່ ຮ ຈ້ກັຄວາມຊອບທ າ 

10  ພ 
ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ຄວາມປາ 

ຖະໜາແຫີ່ ງຈດິໃຈຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ແລະຄ າອະທຖິານຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້
ເພືີ່ ອຄນົອດິສະຣາເອນນັນ້ຄ ືຂ ໃຫພ້ວກ
ເຂາົລອດ. 
2 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນພະຍານໃຫ ້
ພວກເຂາົວີ່ າ ພວກເຂາົມ ຄວາມກະຕລືື
ລົນ້ໃນເລືີ່ ອງພຣະເຈົາ້ ແຕີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ປັນຕາມ
ຄວາມຮ .້ 

3 ເພາະວີ່ າພວກເຂາົຂາດຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວ
ກບັຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະ
ໂດຍທ ີ່ ພະຍາຍາມຈະຕັງ້ຄວາມຊອບທ າ
ຂອງຕນົເອງ ຈ ີ່ ງບ ີ່ ຍອມໃຫພ້ວກເຂາົເອງ
ຢ ີ່ ໃຕອ້ ານາດຂອງຄວາມຊອບທ າຂອງ
ພຣະເຈົາ້. 
4 ເພາະວີ່ າພຣະຄຣິດຊົງເປັນຈຸດຈບົ
ຂອງພຣະລາຊະບນັຍັດັ ສ າລັບຄວາມ
ຊອບທ າແກີ່ ທຸກຄົນົທ ີ່ ເຊືີ່ ອ. 
5 ເພາະວີ່ າໂມເຊໄດບ້ັນລະຍາຍເຖິງ
ຄວາມຊອບທ າຊ ີ່ ງມາໂດຍພຣະລາຊະ
ບັນຍັັດວີ່ າ ‘ມະນຸດຄົນໃດທ ີ່ ເຮັດສິີ່ ງ
ເຫລົີ່ ານັນ້ຈະດ າລົງຊ ວດິໂດຍການກະ 
ທ າເຫລົີ່ ານັນ້’. 

ຄວາມລອດອນັບ ີ່ ຄດິຄີ່ າ 
ສ າລບັທຸກຄົນົທ ີ່ ເຊືີ່ ອໃນພຣະຄຣດິ 

6 ແຕີ່ ຄວາມຊອບທ າຊ ີ່ ງມາໂດຍຄວາມ     
ເຊືີ່ ອນັນ້ ກີ່ າວຢີ່ າງນ ວ້ີ່ າ: “ຢີ່ າເວົາ້ໃນໃຈ   
ຂອງເຈົາ້ວີ່ າ  ຜ ໃ້ດຈະຂ ້ນໄປເທິງສະ 
ຫວນັ?” (ຄເືພືີ່ ອຈະນ າພຣະຄຣດິລງົມາ
ຈາກເບືອ້ງເທງິ). 
7 ຫລ ື“ຜ ໃ້ດຈະລງົໄປສ ີ່ ບີ່ ອນເລກິ?” (ຄື
ເພືີ່ ອຈະນ າພຣະຄຣດິຂ ນ້ມາຈາກຄວາມ
ຕາຍອ ກ). 
8 ແຕີ່ ຄວາມຊອບທ ານັນ້ກີ່ າວວີ່ າຢີ່ າງ
ໃດ? “ຖອ້ຍຄ ານັນ້ຢ ີ່ ໃກທ້ີ່ ານຄື ຢ ີ່ ໃນ
ປາກຂອງທີ່ ານ ແລະຢ ີ່ ໃນໃຈຂອງທີ່ ານ” 
ຄ ືຖອ້ຍຄ າແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອຊ ີ່ ງພວກເຮາົ
ປະກາດຢ ີ່ ນ ັນ້. 
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9 ຄວືີ່ າ ຖາ້ທີ່ ານຈະຍອມຮບັພຣະເຢຊ 
ເຈ ົາ້ດວ້ຍປາກຂອງທີ່ ານ ແລະຈະເຊືີ່ ອ
ໃນໃຈຂອງທີ່ ານວີ່ າພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົບນັ
ດານໃຫພ້ຣະອງົເປັນຂ ນ້ມາຈາກຄວາມ
ຕາຍ ທີ່ ານຈະລອດ. 
10 ເພາະວີ່ າດວ້ຍໃຈມະນຸດເຊືີ່ ອ ຈ ີ່ ງນ າ 
ໄປສ ີ່ ຄວາມຊອບທ າ ແລະການຍອມຮບັ
ດວ້ຍປາກ ຈ ີ່ ງນ າໄປສ ີ່ ຄວາມລອດ. 
11 ເພາະພຣະຄ າພ ກີ່ າວວີ່ າ ‘ຜ ໃ້ດກ ຕາມ
ທ ີ່ ເຊືີ່ ອໃນພຣະອງົນັນ້ຈະບ ີ່ ອບັອາຍ’. 
12 ເພາະວີ່ າບ ີ່ ມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນ
ລະຫວີ່ າງພວກຢິວ ແລະພວກກຣ ກ, 
ເພາະວີ່ າອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ອງົດຽວກນັ      
ຊ ີ່ ງຊົງຢ ີ່ ເໜືອທຸກຄົນ ຊົງໂຜດຢີ່ າງບ ລ ິ
ບ ນແກີ່ ທຸກຄົນົທ ີ່ ຮອ້ງທ ນຕ ີ່ ພຣະອງົ. 
13 ເພາະວີ່ າ ‘ຜ ໃ້ດກ ຕາມທ ີ່ ຈະຮອ້ງ
ອອກພຣະນາມຂອງອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້
ກ ຈະລອດ’. 

ຄວາມສ າຄນັຂອງ 
ຜ ປ້ະກາດຂີ່ າວປະເສ ດ 

14 ແລວ້ພວກເຂາົຈະຮອ້ງທ ນຕ ີ່ ພຣະອງົ
ໃນຜ ທ້ ີ່ ພວກເຂາົຍງັບ ີ່ ເຊືີ່ ອໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
ແລະພວກເຂາົຈະເຊືີ່ ອໃນພຣະອງົ ຜ ທ້  ີ່
ພວກເຂາົຍງັບ ີ່ ເຄ ຍໄດຍ້ນິໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
ແລະພວກເຂົາຈະໄດຍ້ິນໂດຍປາສະ 
ຈາກຜ ປ້ະກາດໄດຢ້ີ່ າງໃດ? 
15 ແລະພວກເຂົາຈະປະກາດໄດຢ້ີ່ າງ 
ໃດນອກຈາກວີ່ າພວກເຂາົຖກືສົີ່ ງອອກ
ໄປ? ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ຕ ນ

ຂອງຄົນເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ປະກາດຂີ່ າວປະ
ເສ ດແຫີ່ ງສນັຕສຸິກ ແລະນ າຂີ່ າວປະເສ ດ
ແຫີ່ ງສິີ່ ງທງັຫລາຍທ ີ່ ດ ມາກ ງາມເທົີ່ າໃດ!’ 
16 ແຕີ່ ພວກເຂົາທຸກຄົນບ ີ່ ໄດເ້ຊືີ່ ອຟັງ
ຂີ່ າວປະເສ ດນັນ້ ເພາະທີ່ ານເອຊາຢາ
ກີ່ າວວີ່ າ ‘ພຣະອງົເຈົາ້ ໃຜແດີ່ ໄດເ້ຊືີ່ ອສິີ່ ງ
ທ ີ່ ໄດຍ້ນິຈາກພວກເຮາົ?’ 
17 ສະນັນ້ ຄວາມເຊືີ່ ອຈ ີ່ ງມາໂດຍການ
ໄດຍ້ນິ ແລະການໄດຍ້ນິກ ມາໂດຍພຣະ
ຄ າຂອງພຣະເຈົາ້. 
18 ແຕີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ: “ພວກເຂາົບ ີ່
ໄດ ້ຍິນບ ?” ແມີ່ ນແລ ້ວ ຢີ່ າງແທຈ້ ິງ 
‘ສຽງຂອງພວກເຂົາອອກໄປທົີ່ ວແຜີ່ ນ 
ດນິໂລກ ແລະບນັດາຖອ້ຍຄ າຂອງພວກ
ເຂາົໄປເຖງິທ ີ່ ສຸດປາຍໂລກ’. 
19 ແຕີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ : “ຄົນອິດ
ສະຣາເອນບ ີ່ ຮ ບ້ ?” ຕອນທ າອດິໂມເຊ
ກີ່ າວວີ່ າ ‘ເຮາົຈະກວນພວກເຈົາ້ໃຫອ້ດິ
ສາໂດຍຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຊນົຊາດ
ໃດໜ ີ່ ງ ແລະໂດຍປະຊາຊາດທ ີ່ ໂງີ່ ຈາ້, 
ເຮາົຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຈົາ້ໂມໂຫ’. 
20 ແຕີ່ ທີ່ ານເອຊາຢາກາ້ຫານຫລາຍ 
ແລະກີ່ າວວີ່ າ ‘ເຮາົໄດຖ້ືກພບົໂດຍຄົນ
ເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດສ້ະແຫວງຫາເຮາົ, ເຮາົ
ໄດ ້ປ າກົດແກີ່ ຄົນ ເຫລົີ່ ານັ ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ ້    
ຖາມຫາເຮາົ’. 
21 ແຕີ່ ແກີ່ ຄນົອດິສະຣາເອນ ທີ່ ານກີ່ າວ
ວີ່ າ ‘ຕະຫລອດວນັເຮາົໄດຍ້ືີ່ ນມທືງັສອງ
ຂອງເຮາົອອກຕ ີ່ ຊນົຊາດໜ ີ່ ງຊ ີ່ ງບ ີ່ ເຊືີ່ ອຟັງ 
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ແລະມກັກະບດົ’. 
ຄນົອດິສະຣາເອນທ ີ່ ເຫລອືຢ ີ່  
ຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດ 

11 ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  
ີ່ ງກີ່ າວວີ່ າ: “ພຣະ

ເຈົາ້ຊົງປະຖິມ້ຊົນຊາດຂອງ 
ພຣະອງົແລວ້ບ ?” ຂ ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມ
ໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້ເລ ຍ ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້
ເອງກ ເປັນຄນົອດິສະຣາເອນ ເປັນເຊືອ້
ສາຍຂອງອບັຣາຮາມ ເປັນເຜົີ່ າເບນັຢາ
ມນິ. 
2 ພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ໄດຊ້ົງປະຖິ ້ມຊົນຊາດ
ຂອງພຣະອງົນັນ້ຊ ີ່ ງພຣະອງົຊງົຊາບລີ່ ວງ
ໜາ້ແລວ້, ພວກທີ່ ານບ ີ່ ຮ ຫ້ລວືີ່ າ ພຣະ
ຄ າພ ກີ່ າວຢີ່ າງໃດເລືີ່ ອງທີ່ ານເອລ ຢາ? ຄື
ທີ່ ານທ ນຂ ຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້ໂດຍກີ່ າວໂທດ
ພວກອດິສະຣາເອນວີ່ າ: 
3 ‘ພຣະອງົເຈົາ້ ພວກເຂາົໄດຂ້າ້ພວກຜ ້
ທ ານາຍຂອງພຣະອງົ ແລະໄດຂຸ້ດທ າລາຍ
ແທີ່ ນບ ຊາຕີ່ າງໆຂອງພຣະອງົລງົ ແລະ
ຂາ້ນອ້ຍເຫລອືຢ ີ່ ແຕີ່ ຄນົດຽວ ແລະພວກ 
ເຂາົສະແຫວງຫາຊ ວດິຂອງຂາ້ນອ້ຍ’. 
4 ແຕີ່ ຄ າຕອບຂອງພຣະເຈົາ້ກີ່ າວຢີ່ າງ 
ໃດແກີ່ ທີ່ ານ? ‘ເຮົາໄດສ້ະຫງວນເຈດັ
ພນັຄນົໄວສ້ າລບັເຮາົ ຜ ທ້  ີ່ ບ ີ່ ໄດຄຸ້ເຂົີ່ າລງົ
ຕ ີ່ ຮ ບພະບາອານ’. 
5 ແລວ້ບັດນ ກ້ ຍ ັງມ ພວກທ ີ່ ເຫລືອຢ ີ່
ເຊັີ່ ນກັນຕາມການຊົງເລືອກໄວແ້ຫີ່ ງ
ພຣະຄຸນ. 
6 ແລະຖາ້ເປັນໂດຍພຣະຄຸນ ການຊງົ

ເລອືກໄວນ້ັນ້ກ ບ ີ່ ແມີ່ ນໂດຍບນັດາການ
ກະທ າ ບ ີ່ ດັີ່ ງນັນ້ພຣະຄຸນກ ບ ີ່ ແມີ່ ນພຣະ
ຄຸນອ ກຕ ີ່ ໄປ ແຕີ່ ຖາ້ການຊົງເລືອກໄວ ້
ນັນ້ເປັນໂດຍບັນດາການກະທ າແລວ້ 
ມນັກ ບ ີ່ ແມີ່ ນໂດຍພຣະຄຸນອ ກຕ ີ່ ໄປ ບ ີ່
ດັີ່ ງນັນ້ການກະທ າກ ບ ີ່ ແມີ່ ນການກະທ າ
ອ ກຕ ີ່ ໄປ. 

ຂີ່ າວປະເສ ດໄດປ້ະກາດ 
ໃຫຄ້ນົຕີ່ າງຊາດ 

7 ຖາ້ເຊັີ່ ນນັນ້ຈະເປັນຢີ່ າງໃດ? ຄນົອດິ
ສະຣາເອນບ ີ່ ໄດຮ້ບັສິີ່ ງທ ີ່ ເຂາົສະແຫວງ
ຫາ ແຕີ່ ການຊງົເລອືກໄວກ້ ໄດຮ້ບັສິີ່ ງນັນ້ 
ແລະຄົົນທ ີ່ ເຫລືອນັນ້ກ ຖືກເຮັດໃຫ ້
ຕາບອດ. 
8 (ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ພຣະເຈົາ້
ໄດປ້ະທານວນິຍານແຫີ່ ງການນອນຫລັບ
ແກີ່ ພວກເຂາົ, ຕາ ເພືີ່ ອພວກເຂາົຈະເບິີ່ ງ
ບ ີ່ ເຫນັ ແລະຫ  ເພືີ່ ອພວກເຂາົຈະບ ີ່ ໄດ ້
ຍນິ’) ຈນົເຖງິທຸກວນັນ .້ 
9 ແລະດາວດິກີ່ າວວີ່ າ ‘ຂ ໃຫໂ້ຕະຂອງ
ພວກເຂາົກາຍເປັນບີ່ ວງແຮວ້ ແລະກບັ
ດັກ ແລະເປັນຫ ນສະດຸດ ແລະເປັນ         
ການຕອບສະໜອງແກີ່ ພວກເຂາົ. 
10 ຂ ໃຫຕ້າຂອງພວກເຂົາມືດ ເພືີ່ ອ
ພວກເຂາົຈະເບິີ່ ງບ ີ່ ເຫນັ ແລະໃຫຫ້ລງັ
ຂອງພວກເຂາົຖກືກົີ່ ງຕະຫລອດໄປ’. 
11 ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງກີ່ າວວີ່ າ: “ພວກເຂາົໄດ ້
ສະດຸດເພືີ່ ອພວກເຂົາຈະລົມ້ບ ?” ຂ 
ພຣະເຈົາ້ຢີ່ າຍອມໃຫເ້ປັນເຊັີ່ ນນັນ້ເລ ຍ 
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ແຕີ່ ກງົກນັຂາ້ມໂດຍການລົມ້ຂອງພວກ
ເຂາົ ຄວາມລອດຈ ີ່ ງໄດມ້າເຖງິພວກຕີ່ າງ
ຊາດ ເພືີ່ ອຈະກວນພວກເຂາົໃຫອ້ດິສາ. 
12 ບດັນ  ້ຖາ້ການລົມ້ຂອງພວກເຂາົນ າ
ໄປສ ີ່ ຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງທງັໂລກ 
ແລະຖາ້ການພີ່ າຍແພຂ້ອງພວກເຂາົນ າ
ໄປສ ີ່ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງຄົນຕີ່ າງ
ຊາດ ຄວາມສມົບ ນຂອງພວກເຂາົຈະຍິີ່ ງ
ຫລາຍກວີ່ າເດ ມເທົີ່ າໃດ? 

ຄນົຕີ່ າງຊາດ 
ຄວນຈະຮບັຟັງຄ າເຕອືນນັນ້ 

13 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ກີ່ າວແກີ່ ພວກທີ່ ານ 
ພວກຕີ່ າງຊາດ ເພາະເຫດຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນ
ອກັຄະສາວກົຂອງພວກຕີ່ າງຊາດ ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຈ  ີ່ ງຍກົຍອ້ງໜາ້ທ ີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 

ຄນົອດິສະຣາເອນ 
ຈະໄດກ້ບັຄນືດ ກບັພຣະເຈົາ້ອ ກ 

14 ຖາ້ໂດຍວິທ ໃດກ ຕາມ ຂາ້ພະເຈົາ້
ອາດກະຕຸນ້ພວກເຂົາຊ ີ່ ງເປັນເນືອ້ໜັງ
ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃຫຮ້ຽນແບບ ແລະອາດ
ຊີ່ ວຍບາງຄນົໃນພວກເຂາົໃຫລ້ອດ. 
15 ເພາະວີ່ າຖາ້ການປະຖິມ້ພວກເຂົາ
ເປັນເຫດໃຫມ້ ການກບັຄນືດ ກນັຂອງ
ໂລກ, ການຊງົຮບັພວກເຂາົກບັມາກ ຈະ
ເປັນແນວໃດ ນອກຈາກເປັນການຟື້ນ
ຂ ນ້ຈາກຄວາມຕາຍ? 
16 ເພາະວີ່ າຖາ້ໝາກຜນົທ າອດິບ ຣິສຸດ   
 ທງັກອ້ນກ ບ ຣິສຸດດວ້ຍ ແລະຖາ້ຮາກ
ບ ຣສຸິດ ກິີ່ ງທງັຫລາຍກ ບ ຣສຸິດດວ້ຍ. 

17 ແຕີ່ ຖາ້ກິີ່ ງບາງກິີ່ ງຖກືຫກັອອກແລວ້ 
ແລະຕວົທີ່ ານທ ີ່ ເປັນຕົນ້ໝາກກອກປີ່ າ 
ຖືກຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຂົາ້ໄປທີ່ າມກາງກິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ 
ແລະພອ້ມກັບກິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ເຂົາ້ສີ່ ວນ
ຂອງຮາກ ແລະຄວາມອວ້ນພ ຂອງຕົນ້
ໝາກກອກນັນ້. 
18 ຢີ່ າອວດດ ຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ຖາ້
ທີ່ ານອວດດ  ທີ່ ານບ ີ່ ໄດລ້ຽ້ງຮາກນັນ້ ແຕີ່
ຮາກຕີ່ າງຫາກລຽ້ງທີ່ ານ. 
19 ແລວ້ທີ່ ານກ ຈະກີ່ າວວີ່ າ: “ກິີ່ ງເຫລົີ່ າ 
ນັນ້ໄດຖ້ກືຫກັອອກແລວ້ກ ເພືີ່ ອຂາ້ພະ  
ເຈ ົາ້ຈະໄດຖ້ກືຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຂົາ້ໄປ”. 
20 ຖືກແລວ້ ເພາະເຫດຄວາມບ ີ່ ເຊືີ່ ອ
ກິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ຈ  ີ່ ງໄດຖ້ືກຫກັອອກ ແລະ
ທີ່ ານກ ຢ ີ່ ໄດໂ້ດຍຄວາມເຊືີ່ ອ ຢີ່ າຫວົສ ງໄປ
ເລ ຍ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງຢ າເກງ. 
21 ເພາະວີ່ າຖາ້ພຣະເຈົາ້ບ ີ່ ໄດຊ້ງົງດົໂທດ
ກິີ່ ງຕາມທ າມະຊາດເຫລົີ່ ານັນ້ ຈ ົີ່ ງລະວງັ
ໃຫດ້ ຢ້ານວີ່ າພຣະອງົຈະບ ີ່ ຊງົງດົໂທດ
ທີ່ ານເໝອືນກນັ. 
22 ເຫດສະນັນ້ ຈ ົີ່ ງພິຈາລະນາເບິີ່ ງ
ຄວາມດ  ແລະຄວາມເຂັມ້ງວດຂອງ
ພຣະເຈົາ້ສ າລບັຄນົເຫລົີ່ ານັນ້ທ ີ່ ຫລງົຜດິ
ໄປກ ຊງົເຂັມ້ງວດ ແຕີ່ ສ າລບັທີ່ ານກ ຊງົມ 
ຄວາມດ  ຖາ້ທີ່ ານຈະດ າລງົຢ ີ່ ໃນຄວາມ
ດ ຂອງພຣະອງົນັນ້ຕ ີ່ ໄປ ບ ີ່ ດັີ່ ງນັນ້ທີ່ ານກ 
ຈະຖກືຕດັອອກດວ້ຍເຊັີ່ ນກນັ. 
23 ແລະພວກເຂົາເຊັີ່ ນກນັ ຖາ້ພວກ
ເຂາົບ ີ່ ດ າລງົຢ ີ່ ໃນຄວາມບ ີ່ ເຊືີ່ ອສບືໄປ ກ 
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ຈະຖກືຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຂົາ້ໄປ ເພາະວີ່ າພຣະເຈົາ້ຊງົ
ລດິທ ີ່ ຈະຕ ີ່ ກ ິີ່ ງພວກເຂາົເຂົາ້ອ ກໄດ.້ 
24 ເພາະວີ່ າຖາ້ທີ່ ານຖກືຫກັອອກຈາກ
ຕົນ້ໝາກກອກປີ່ າ ຊ ີ່ ງເປັນຕົນ້ໄມປ້ີ່ າ
ຕາມທ າມະຊາດ ແລະຖກືຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຂົາ້ກບັ
ຕົນ້ໝາກກອກພນັດ  ຊ ີ່ ງຜດິທ າມະຊາດ
ຢ ີ່ ແລວ້ ການທ ີ່ ຈະເອົາກິີ່ ງເຫລົີ່ ານ  ້ຊ ີ່ ງ
ເປັນກິີ່ ງຕາມທ າມະຊາດມາຕ ີ່ ກ ິີ່ ງເຂົາ້ກບັ
ຕົນ້ໝາກກອກຂອງມນັເອງ ກ ຈະຍິີ່ ງໄປ
ກວີ່ ານັນ້ເທົີ່ າໃດ? 
25 ເພາະວີ່ າພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ຂາ້ພະ 
ເຈ ົາ້ບ ີ່ ຢາກໃຫພ້ວກທີ່ ານຂາດຄວາມຮ ້
ກີ່ ຽວກັບຂ ຄ້ວາມເລິກລັບນ  ້ຢ້ານວີ່ າ
ພວກທີ່ ານຈະອວດຮ ໃ້ນຄວາມຄດິທງັ
ຫລາຍຂອງຕວົເອງ ທ ີ່ ຄວາມມດືບອດໄດ ້
ເກ ດຂ ນ້ກບັບາງຄນົໃນພວກອດິສະຣາ
ເອນ ຈນົກວີ່ າຄວາມສມົບ ນຂອງພວກ
ຕີ່ າງຊາດຈະເຂົາ້ມາ. 
26 ແລະດັີ່ ງນັນ້ ຄນົອດິສະຣາເອນທຸກ
ຄນົກ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດ ຕາມທ ີ່ ມ 
ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ພຣະຜ ຊ້ີ່ ວຍໃຫລ້ອດ
ພົນ້ຈະສະເດັດອອກມາຈາກເມອືງຊ 
ໂອນ ແລະຈະຊງົຫນັຄວາມອະທ າໄປ
ຈາກຢາໂຄບ. 
27 ເພາະວີ່ ານ ເ້ປັນພັນທະສນັຍາຂອງ
ເຮາົກບັພວກເຂາົ ເມືີ່ ອເຮາົຈະເອາົບາບ
ທງັຫລາຍຂອງພວກເຂາົໄປເສຍ’. 
28 ກີ່ ຽວກບັຂີ່ າວປະເສ ດນັນ້ ພວກເຂາົ
ກ ເປັນບນັດາສດັຕ ເພາະເຫນັແກີ່ ພວກ

ທີ່ ານ ແຕີ່ ກີ່ ຽວກັບການຊົງເລືອກໄວ ້
ພວກເຂົາກ ເປັນທ ີ່ ຮັກເພາະເຫັນແກີ່
ພວກບນັພະບຸລຸດ. 
29 ເພາະວີ່ າບນັດາຂອງປະທານ ແລະ
ການຊງົເອ ນ້ຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້ ກ ປາສະ 
ຈາກການປີ່ ຽນພຣະໄທ. 
30 ເພາະວີ່ າພວກທີ່ ານໃນສະໄໝກີ່ ອນ
ບ ີ່ ໄດ ້ເຊືີ່ ອພຣະເຈົາ້  ແຕີ່ ບັດນ ້ໄດຮ້ັບ
ຄວາມເມດຕາໂດຍທາງຄວາມບ ີ່ ເຊືີ່ ອ
ຂອງພວກເຂາົສນັໃດ. 
31 ບດັນ  ້ພວກເຂາົກ ບ ີ່ ໄດເ້ຊືີ່ ອເຊັີ່ ນກນັ 
ເພືີ່ ອວີ່ າໂດຍທາງຄວາມເມດຕາຂອງ
ພວກທີ່ ານ ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັຄວາມ
ເມດຕາດວ້ຍສນັນັນ້. 
32 ເພາະວີ່ າພຣະເຈົາ້ຊງົນບັວີ່ າພວກເຂາົ
ທຸກຄນົຢ ີ່ ໃນຖານະທ ີ່ ບ ີ່ ເຊືີ່ ອ ເພືີ່ ອພຣະ
ອງົຈະໄດຊ້ງົພຣະເມດຕາແກີ່ ພວກເຂາົ
ທຸກຄນົ. 
33 ໂອ ຄວາມເລກິລ າ້ແຫີ່ ງຄວາມອຸດມົ       
ສມົບ ນຂອງທງັພຣະປັນຍາ ແລະຄວາມ
ຮ ຂ້ອງພຣະເຈົາ້ນັນ້ມ ຫລາຍເທົີ່ າໃດ! ຄ າ
ຕດັສນິຂອງພຣະອງົນັນ້ເຫລອືທ ີ່ ຈະຢັີ່ ງ
ຮ ໄ້ດ ້ແລະທາງທງັຫລາຍຂອງພຣະອງົກ 
ເຫລອືທ ີ່ ຈະສບືຫາໄດ.້ 
34 ເພາະວີ່ າ ‘ຜ ໃ້ດແດີ່ ຮ ຈ້ກັພຣະໄທ
ຂອງອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້? ຫລຜື ໃ້ດແດີ່
ເປັນທ ີ່ ປ ກສາຂອງພຣະອງົ? 
35 ຫລືຜ ໃ້ດແດີ່ ໄດຖ້ວາຍສິີ່ ງໃດໜ ີ່ ງ
ແກີ່ ພຣະອົງກີ່ ອນ ແລະຈະຊົງຕອບ
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ແທນສິີ່ ງນັນ້ແກີ່ ເຂາົອ ກ?’ 
36 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງສາລະພັດເປັນຂອງ 
ພຣະອງົ ແລະໂດຍທາງພຣະອົງ ແລະ
ເພືີ່ ອພຣະອົງ, ຂ ສະຫງີ່ າຣາສ ຈ ົີ່ ງມ ແດີ່  
ພຣະອງົສບືໆໄປເປັນນດິ ເອເເມນ. 

ຮີ່ າງກາຍຂອງຄຣສິຕຽນ 
ເປັນເຄືີ່ ອງບ ຊາທ ີ່ ມ ຊ ວດິ 

12 ເຫດສະນັນ້ ພ 
ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ     

ໂດຍບນັດາຄວາມເມດຕາຂອງ 
ພຣະເຈົາ້,  ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງອອ້ນວອນພວກ
ທີ່ ານໃຫພ້ວກທີ່ ານຖວາຍຮີ່ າງກາຍຂອງ
ພວກທີ່ ານ ເປັນເຄືີ່ ອງບ ຊາທ ີ່ ມ ຊ ວດິອນັ
ບ ຣິສຸດ ເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທແດີ່ ພຣະເຈົາ້ 
ຊ ີ່ ງເປັນການຮັບໃຊທ້ ີ່ ເໝາະສົມຂອງ
ພວກທີ່ ານ. 
2 ແລະຢີ່ າເຮດັເໝອືນກບັຊາວໂລກນ  ້
ແຕີ່ ພວກທີ່ ານຈົີ່ ງຖືກປີ່ ຽນແປງໂດຍ
ການຟື້ນຟ ໃໝີ່ ແຫີ່ ງຈດິໃຈຂອງພວກ
ທີ່ ານ ເພືີ່ ອພວກທີ່ ານຈະໄດພ້ສິ ດວີ່ າອນັ
ໃດເປັນນ າ້ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົາ້ທ ີ່ ດ  
ແລະເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທ ແລະສົມບ ນ
ແບບນັນ້. 

ຄຣສິຕຽນທຸກຄນົເປັນ 
ອະໄວຍະວະຂອງຮີ່ າງກາຍດຽວກນັ 

3 ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ກີ່ າວ ໂດຍພຣະຄຸນຊ ີ່ ງໄດ ້
ປະທານແກີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້ ແກີ່ ທຸກຄົນົ
ທ ີ່ ຢ ີ່ ທີ່ າມກາງພວກທີ່ ານວີ່ າ ຢີ່ າຄດິຖຕືວົ
ເກ ນກວີ່ າທ ີ່ ຕນົຄວນຈະຄດິນັນ້ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງ
ຄດິໃຫຖ້ີ່ ອມສຸຂຸມ ຕາມທ ີ່ ພຣະເຈົາ້ໄດ ້

ໂຜດປະທານແກີ່ ມະນຸດທຸກຄົນຕາມ 
ຂະໜາດແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອ. 
4 ເພາະວີ່ າພວກເຮົາມ ອະໄວຍະວະ
ຫລາຍຢີ່ າງໃນຮີ່ າງກາຍດຽວ ແລະອະ      
ໄວຍະວະທງັໝົດບ ີ່ ໄດມ້ ໜາ້ທ ີ່ ເໝືອນ   
ກນັສນັໃດ. 
5 ພວກເຮາົຜ ເ້ປັນຫລາຍຄນົ ຍງັເປັນ
ກາຍດຽວກນັໃນພຣະຄຣິດ ແລະທຸກ
ຄົນເປັນອະໄວຍະວະຕີ່ າງໆຂອງກັນ 
ແລະກນັສນັນັນ້. 
6 ເມືີ່ ອມ ບັນດາຂອງປະທານທ ີ່ ແຕກ
ຕີ່ າງກນັຕາມພຣະຄຸນທ ີ່ ໄດປ້ະທານໃຫ ້
ແກີ່ ພວກເຮາົ, ຖາ້ເປັນການທ ານາຍກ ຈ ົີ່ ງ
ໃຫພ້ວກເຮາົທ ານາຍຕາມສດັສີ່ ວນແຫີ່ ງ
ຄວາມເຊືີ່ ອ. 
7 ຫລືການຮັບໃຊກ້ ຈ ົີ່ ງໃຫພ້ວກເຮົາ
ເຮດັການຮບັໃຊຂ້ອງພວກເຮາົ ຫລຜື ທ້  ີ່
ສັີ່ ງສອນກ ຈ ົີ່ ງສັີ່ ງສອນ. 
8 ຫລືຜ ທ້  ີ່ ເຕືອນສະຕິກ ຈ ົີ່ ງເຕືອນສະ  
ຕ,ິ ຜ ທ້ ີ່ ໃຫກ້ ຈ ົີ່ ງໃຫເ້ຂາົເຮດັສິີ່ ງນັນ້ດວ້ຍ
ຄວາມຈງິໃຈ, ຜ ທ້ ີ່ ປົກຄອງກ ຈ ົີ່ ງເຮດັດວ້ຍ  
ຄວາມຂະຫຍນັໝັີ່ ນພຽນ, ຜ ທ້ ີ່ ສະແດງ
ຄວາມເມດຕາກ ຈ ົີ່ ງເຮດັດວ້ຍຄວາມເບ ກ
ບານໃຈ. 

ຄຣສິຕຽນມ ຄວາມຮກັ  
ແລະສາມກັຄ ທ າຊ ີ່ ງກນັ ແລະກນັ 

9 ຈົີ່ ງໃຫຄ້ວາມຮັກເປັນໂດຍປາສະ 
ຈາກມານຍາ, ຈ ົີ່ ງກຽດຊງັສິີ່ ງທ ີ່ ຊົີ່ ວຮາ້ຍ      
 ຈົີ່ ງຢ ດໝັນ້ຢ ີ່ ກບັສິີ່ ງທ ີ່ ດ . 
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10 ຈົີ່ ງຮກັກນັ ແລະກນັດວ້ຍຄວາມຮກັ
ແບບອາ້ຍນອ້ງ, ໃນການໃຫກ້ຽດຈົີ່ ງສະ 
ແດງຄວາມເຄາົລບົຕ ີ່ ກນັ ແລະກນັ. 
11 ຢີ່ າຂ ຄ້າ້ນໃນວຽກງານ, ຈົີ່ ງກະຕລືລືົນ້
ໃນຈດິວິນຍານ, ຈົີ່ ງຮັບໃຊອ້ົງພຣະຜ ້
ເປັນເຈົາ້. 
12 ຈົີ່ ງຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ໃນຄວາມຫວງັ, ຈົີ່ ງອດົ
ທນົໃນຄວາມຍາກລ າບາກ, ຈົີ່ ງຂະຫຍນັ
ໝັີ່ ນພຽນຕ ີ່ ໄປໃນການອະທຖິານ. 
13 ຈົີ່ ງແຈກຈີ່ າຍໃຫແ້ກີ່ ຄວາມຈ າເປັນ
ຂອງພວກສດິທຊິນົ, ຈົີ່ ງມ ນ າ້ໃຈອດັທະ
ຍາໄສໄມຕ . 
14 ຈົີ່ ງອວຍພອນຄົນເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງຂົີ່ ມ
ເຫງພວກທີ່ ານ ຈົີ່ ງອວຍພອນ ແລະຢີ່ າ
ປອ້ຍດີ່ າເລ ຍ. 
15 ຈົີ່ ງຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ກບັຄນົທງັຫລາຍທ ີ່
ຊືີ່ ນຊົມຍິນດ , ຈ ົີ່ ງຮອ້ງໄຫກ້ບັຄົນທັງ
ຫລາຍທ ີ່ ຮອ້ງໄຫ.້ 
16 ຈົີ່ ງເປັນນ າ້ໜ ີ່ ງໃຈດຽວກັນຕ ີ່ ກ ັນ 
ແລະກນັ, ຢີ່ າໃຝີ່ ສ ງ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງຖີ່ ອມໃຈລງົ
ສ ີ່ ຄົົນທ ີ່ ມ ຖານະຕ ີ່ າຕອ້ຍ, ຢີ່ າຖືວີ່ າຕວົ
ສະຫລາດໃນບນັດາຄວາມຄດິຂອງພວກ
ທີ່ ານເອງ. 

ວທິ ປະຕບິດັຕ ີ່ ຄນົພາຍນອກ 
17 ຢີ່ າເຮັດຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍຕອບແທນ
ຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍແກີ່ ຜ ໜ້ ີ່ ງຜ ໃ້ດເລ ຍ ‘ແຕີ່
ຈ ົີ່ ງມຸງ້ກະທ າສິີ່ ງທງັຫລາຍທ ີ່ ຊືີ່ ສັດໃນ
ສາຍຕາຂອງຄນົທງັປວງ’. 
18 ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້ຫລາຍເທົີ່ າໃດທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ

ພວກທີ່ ານ ຈົີ່ ງຢ ີ່ ຢີ່ າງສະຫງບົສຸກກັບ 
ທຸກຄນົ. 
19 ພວກທ ີ່ ຮກັຢີ່ າງຍິີ່ ງ ຢີ່ າແກແ້ຄນ້ໃຫ ້
ຕວົພວກທີ່ ານເອງ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງເປ ດທາງໃຫ ້
ແກີ່ ຄວາມໂກດຮາ້ຍດ ກວີ່ າ ເພາະມ ຂຽນ
ໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ: 
“ການແກແ້ຄນ້ເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະ
ຕອບສະໜອງ”. 
20 ເຫດສະນັນ້ ຖາ້ສດັຕ ຂອງທີ່ ານຫວິ 
ຈົີ່ ງໃຫອ້າຫານແກີ່ ເຂາົ, ຖາ້ເຂາົກະຫາຍ 
ຈົີ່ ງໃຫເ້ຂາົດືີ່ ມ ເພາະວີ່ າໂດຍການເຮດັ
ຢີ່ າງນັນ້ທີ່ ານຈະສຸມຖີ່ ານໄຟໄວເ້ທງິຫວົ
ຂອງເຂາົ’. 
21 ຢີ່ າໃຫຄ້ວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍຊະນະ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງ
ເອາົຊະນະຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍດວ້ຍຄວາມດ . 

ຄຣສິຕຽນຈົີ່ ງຍອມ 
ຢ ີ່ ໃຕກ້ານປົກຄອງຂອງຜ ມ້  ອ ານາດ 

13  ຈົ
ີ່ ງໃຫທຸ້ກຄົນຍອມຢ ີ່ ໃຕ ້

ບັງຄັບຂອງບັນດາຜ ທ້ ີ່ ມ  ອ າ 
ນາດສ ງກວີ່ າ ເພາະວີ່ າບ ີ່ ມ ອ ານາດໃດ
ເລ ຍນອກຈາກທ ີ່ ມາຈາກພຣະເຈົາ້ ແລະ
ບນັດາຜ ທ້ ີ່ ມ  ອ ານາດນັນ້ຖກືແຕີ່ ງຕັງ້ຂ ນ້
ຈາກພຣະເຈົາ້. 
2 ເຫດສະນັນ້ ຜ ໃ້ດກ ຕາມທ ີ່ ຕ ີ່ ຕາ້ນອ າ 
ນາດນັນ້ກ ຕ ີ່ ຕາ້ນບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ 
ແລະຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຕ ີ່ ຕາ້ນຈະໄດຮ້ັບ
ການລງົໂທດມາສ ີ່ ຕນົເອງ. 
3 ເພາະວີ່ າບັນດາຜ ປົ້ກຄອງນັນ້ບ ີ່ ໜາ້
ຢ້ານຕ ີ່ ການງານທ ີ່ ດ ທັງຫລາຍ, ແຕີ່ ຕ ີ່
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ຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍ ແລວ້ທີ່ ານບ ີ່ ປະສງົທ ີ່ ຈະ
ຢ້ານອ ານາດນັນ້ບ ? ຈົີ່ ງກະທ າສິີ່ ງທ ີ່ ດ  
ແລະທີ່ ານຈະໄດຮ້ັບການສັນລະເສ ນ
ຈາກຜ ມ້  ອ ານາດນັນ້. 
4 ເພາະວີ່ າຜ ປົ້ກຄອງນັນ້ເປັນຜ ຮ້ບັໃຊ ້
ຂອງພຣະເຈົາ້ແກີ່ ທີ່ ານສ າລັບຄວາມດ  
ແຕີ່ ຖາ້ທີ່ ານເຮັດສິີ່ ງຊ ີ່ ງຊົີ່ ວຮາ້ຍ ກ ຈ ົີ່ ງ
ຢາ້ນເຖ ດ ເພາະວີ່ າຜ ປົ້ກຄອງນັນ້ບ ີ່ ໄດຖ້ື
ດາບໄວຢ້ີ່ າງເປົີ່ າປະໂຫຍດ ເພາະທີ່ ານ
ເປັນຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງພຣະເຈົາ້, ເປັນຜ ແ້ກ ້
ແຄນ້ເພືີ່ ອລົງໂທດແກີ່ ຜ ທ້ ີ່ ເຮັດຄວາມ
ຊົີ່ ວຮາ້ຍ. 
5 ເຫດສະນັນ້ ພວກທີ່ ານຈະຕອ້ງຢ ີ່ ໃຕ ້
ບງັຄບັບນັຊາ ບ ີ່ ແມີ່ ນຍອ້ນເພາະລງົໂທດ
ເທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ເພາະເຫນັແກີ່ ໃຈສ ານ ກຜດິ 
ແລະຊອບດວ້ຍ. 
6 ເພາະວີ່ າດວ້ຍເຫດນ ເ້ອງ ພວກທີ່ ານ 
ຈົີ່ ງຈີ່ າຍສີ່ ວຍສາອາກອນດວ້ຍ ເພາະວີ່ າ 
ບນັດາຜ ມ້  ອ ານາດນັນ້ເປັນຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງ
ພຣະເຈົາ້ ຊ ີ່ ງຄອຍຮບັໃຊຢ້ີ່ າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງໃນ
ສິີ່ ງນ ເ້ອງ. 
7 ເຫດສະນັນ້ ຈ ົີ່ ງໃຫແ້ກີ່ ທຸກຄນົຕາມທ ີ່
ພວກເຂາົສມົຄວນໄດຮ້ບັ, ສີ່ ວຍສາອາ 
ກອນຈົີ່ ງໃຫແ້ກີ່ ຜ ທ້  ີ່ ສົມຄວນໄດຮ້ັບ
ສີ່ ວຍສາອາກອນ, ພາສ ຈ ົີ່ ງໃຫແ້ກີ່ ຜ ທ້  ີ່
ສມົຄວນໄດຮ້ບັພາສ , ຄວາມຢ າເກງຈົີ່ ງ
ໃຫແ້ກີ່ ຜ ທ້  ີ່ ສົມຄວນໄດຮ້ັບຄວາມຢ າ 
ເກງ, ກຽດຕຍິດົຈົີ່ ງໃຫແ້ກີ່ ຜ ທ້  ີ່ ສມົຄວນ      
ໄດຮ້ບັກຽດຕຍິດົ. 

"ເຮາົຈະຮກັເພືີ່ ອນບາ້ນ 
ເໝອືນຮກັຕວົເອງ" ໄດຢ້ີ່ າງໃດ 

8 ຢີ່ າເປັນໜ ສ້ິີ່ ງໃດໆແກີ່ ມະນຸດຄນົໃດ
ເລ ຍ ນອກຈາກທ ີ່ ຈະຮກັຊ ີ່ ງກນັ ແລະກນັ 
ເພາະວີ່ າຜ ທ້  ີ່ ຮກັຄນົອືີ່ ນກ ເຮດັໃຫພ້ຣະ
ລາຊະບນັຍັດັສ າເລດັແລວ້. 
9 ເພາະຄ າກີ່ າວນ  ້‘ເຈ ົາ້ຢີ່ າຫລິນ້ຊ ,້ ເຈ ົາ້
ຢີ່ າຂາ້ຄນົ, ເຈ ົາ້ຢີ່ າລກັ, ເຈ ົາ້ຢີ່ າເປັນພະ 
ຍານເທດັ, ເຈ ົາ້ຢີ່ າໂລບ’ ແລະຖາ້ມ ພຣະ
ບນັຍດັອືີ່ ນໃດມນັກ ຖກືເຂົາ້ໃຈຢີ່ າງຫຍ ້ໆ
ໃນຖອ້ຍຄ ານ ຄ້ ື‘ເຈ ົາ້ຈ ົີ່ ງຮກັເພືີ່ ອນບາ້ນ      
ເໝອືນຮກັຕນົເອງ’. 
10 ຄວາມຮັກບ ີ່ ເຮັດອັນຕະລາຍແກີ່
ເພືີ່ ອນບາ້ນຂອງຕົນເລ ຍ ເຫດສະນັນ້
ຄວາມຮັກຈ ີ່ ງເປັນການເຮັດໃຫພ້ຣະ
ລາຊະບນັຍັດັສ າເລດັແລວ້. 
11 ແລະນ ແ້ຫລະ ໂດຍຮ ກ້ານສະໄໝວີ່ າ 
ບດັນ  ້ເປັນເວລາທ ີ່ ຄວນຈະຕືີ່ ນຈາກການ
ຫລບັແລວ້ ເພາະວີ່ າບດັນ ຄ້ວາມລອດ
ຂອງພວກເຮາົກ ໃກກ້ວີ່ າເມືີ່ ອພວກເຮາົ
ໄດຮ້ບັເຊືີ່ ອນັນ້. 
12 ກາງຄືນລີ່ ວງໄປຫລາຍແລວ້ ກາງ
ເວນັກ ມາໃກແ້ລວ້ ເຫດສະນັນ້ ຈ ົີ່ ງໃຫ ້
ພວກເຮົາປະຖິມ້ວຽກງານຕີ່ າງໆແຫີ່ ງ
ຄວາມມືດ ແລະຈົີ່ ງໃຫພ້ວກເຮົາໃສີ່
ເຄືີ່ ອງອາວຸດແຫີ່ ງຄວາມສະຫວີ່ າງ. 
13 ຈົີ່ ງໃຫພ້ວກເຮົາດ າເນ ນຢີ່ າງຊືີ່ ສັດ     
ເໝອືນຢີ່ າງໃນເວລາກາງເວນັ ບ ີ່ ແມີ່ ນໃນ
ການສະໜຸກສະໜານເຮຮາ ແລະການ
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ມນືເມາົ, ບ ີ່ ແມີ່ ນໃນການລາມກົ ແລະ
ການຫຍາບຄາຍ, ບ ີ່ ແມີ່ ນໃນການຜິດ
ຖຽງ ແລະການອດິສາກນັ. 
14 ແຕີ່ ທີ່ ານທັງຫລາຍຈົີ່ ງປະດັບຕົວ
ດວ້ຍພຣະເຢຊ ຄຣິດເຈົາ້ ແລະຢີ່ າຈດັ
ຕຽມອນັໃດໄວສ້ າລບັເນືອ້ໜງັ ເພືີ່ ອສະ
ໜອງບນັດາລາຄະຕນັຫາຂອງເນືອ້ໜງັ
ນັນ້. 

ຄວາມຮກັຂອງຄຣສິຕຽນຕອ້ງ 
ຍອມທນົຕ ີ່ ຜ ທ້  ີ່ ມ  ທ ານຽມຕີ່ າງກນັ 

14  ຄົົນທ 
ີ່ ອີ່ ອນແອໃນຄວາມ

ເຊືີ່ ອນັນ້ ພວກທີ່ ານຈົີ່ ງຮບັໄວ ້
ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນເພືີ່ ອການໂຕຖ້ຽງຕີ່ າງໆທ ີ່
ເຕມັໄປດວ້ຍຂ ສ້ງົໃສ. 
2 ເພາະວີ່ າຄົນໜ ີ່ ງເຊືີ່ ອວີ່ າຕນົສາມາດ
ກນິທຸກຢີ່ າງໄດ ້ແຕີ່ ອ ກຄນົໜ ີ່ ງຜ ທ້  ີ່ ອີ່ ອນ 
ແອກ ກນິແຕີ່ ຜກັຕີ່ າງໆ. 
3 ຢີ່ າໃຫຄ້ົນົທ ີ່ ກນິນັນ້ດ ໝິີ່ ນຄົນົທ ີ່ ບ ີ່ ກນິ 
ແລະຢີ່ າໃຫຄ້ົນົທ ີ່ ບ ີ່ ກນິຕດັສນິຄົນົທ ີ່ ກນິ 
ເພາະວີ່ າພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົໂຜດຮບັເຂາົໄວ ້
ແລວ້. 
4 ທີ່ ານແມີ່ ນໃຜທ ີ່ ຕດັສນິຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງ
ຄນົອືີ່ ນ? ຜ ຮ້ບັໃຊຄ້ນົນັນ້ຈະຢືນຢ ີ່ ຫລື
ຈະຫລົມ້ຈມົກ ແລວ້ແຕີ່ ນາຍຂອງເຂາົ, 
ແມີ່ ນແລວ້ ເຂາົຈະຖກືຄ າ້ຊ ຂ ນ້ ເພາະວີ່ າ
ພຣະເຈົາ້ຊງົລດິສາມາດທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ຂາົ
ຢືນຢ ີ່ ໄດ.້ 
5 ຄນົໜ ີ່ ງຖວືີ່ າວນັໜ ີ່ ງດ ກວີ່ າອ ກວນັໜ ີ່ ງ, 
ອ ກຄນົໜ ີ່ ງຖວືີ່ າທຸກວນັເໝອືນກນັ, ຈົີ່ ງ

ໃຫທຸ້ກຄນົມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ຢີ່ າງເຕມັທ ີ່
ໃນຄວາມຄດິເຫນັຂອງຕນົເຖ ດ. 
6 ຜ ທ້ ີ່ ຖືວັນກ ຖືເພືີ່ ອຖວາຍກຽດແດີ່
ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ ແລະຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ຖວືນັກ ບ ີ່
ຖືເພືີ່ ອຖວາຍກຽດແດີ່ ອົງພຣະຜ ເ້ປັນ      
ເຈ ົາ້, ຜ ທ້  ີ່ ກນິກ ກນິເພືີ່ ອຖວາຍກຽດແດີ່
ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ ເພາະເຂາົຂອບຄຸນ
ພຣະເຈົາ້ ແລະຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ກ ິນກ ບ ີ່ ກນິເພືີ່ ອ
ຖວາຍກຽດແດີ່ ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ ແລະ
ຂອບຄຸນພຣະເຈົາ້. 
7 ເພາະວີ່ າບ ີ່ ມ ຜ ໃ້ດໃນພວກເຮົາມ ຊ  
ວດິຢ ີ່ ເພືີ່ ອຕນົເອງຝີ່ າຍດຽວ ແລະບ ີ່ ມ ຜ ້
ໃດຕາຍເພືີ່ ອຕນົເອງຝີ່ າຍດຽວ. 
8 ເພາະວີ່ າບ ີ່ ວີ່ າພວກເຮາົມ ຊ ວດິຢ ີ່  ພວກ   
ເຮາົກ ມ ຊ ວດິຢ ີ່ ເພືີ່ ອອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ 
ແລະບ ີ່ ວີ່ າພວກເຮາົຕາຍ ພວກເຮາົກ ຕາຍ      
ເພືີ່ ອອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້, ເຫດສະນັນ້ ບ ີ່
ວີ່ າພວກເຮາົມ ຊ ວດິຢ ີ່ ຫລຕືາຍໄປກ ຕາມ 
ພວກເຮາົກ ເປັນຂອງອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້. 
9 ເພາະເຫດນ ເ້ອງພຣະຄຣິດຈ ີ່ ງທງັໄດ ້
ຊງົສິນ້ພຣະຊນົ ແລະໄດຊ້ງົເປັນຂ ນ້ມາ 
ແລະໄດຊ້ົງກບັຄືນພຣະຊົນອ ກ ເພືີ່ ອ 
ພຣະອງົຈະຊົງເປັນອົງພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້
ຂອງທງັຄນົຕາຍ ແລະຄນົເປັນ. 
10 ແຕີ່ ເຫດໃດທີ່ ານຈ ີ່ ງຕັດສິນພ ີ່ ນອ້ງ
ຂອງທີ່ ານ? ຫລເືຫດໃດທີ່ ານຈ ີ່ ງດ ໝິີ່ ນພ ີ່
ນອ້ງຂອງທີ່ ານ? ເພາະວີ່ າພວກເຮາົທຸກ
ຄນົຈະຢືນຢ ີ່ ຕ ີ່ ໜາ້ບນັລງັພພິາກສາຂອງ
ພຣະຄຣດິ. 

ໂຣມ 13,14 
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11 ເພາະມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ອງົພຣະຜ  ້     
ເປັນເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ: “ເຮາົມ ຊ ວດິຢ ີ່ ສນັໃດ” 
“ຫວົເຂົີ່ າທຸກຫວົເຂົີ່ າຈະຄຸເຂົີ່ າລງົຕ ີ່ ເຮາົ 
ແລະລິນ້ທຸກລິນ້ຈະສາລະພາບຕ ີ່ ພຣະ
ເຈົາ້”’. 
12 ດັີ່ ງນັນ້ ທຸກຄນົໃນພວກເຮາົຈ ີ່ ງຈະ
ທ ນເລືີ່ ອງລາວຂອງຕວົເອງຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້. 

ເພາະເຫນັແກີ່ ຄວາມຮກັ 
ຄຣສິຕຽນຈ ີ່ ງຍອມຊະນະຕນົເອງ 

13 ເຫດສະນັນ້ ຢີ່ າໃຫພ້ວກເຮົາກີ່ າວ
ໂທດກນັ ແລະກນັອ ກຕ ີ່ ໄປເລ ຍ ແຕີ່ ຈ ົີ່ ງ     
ຕດັສິນໃຈເສຍດ ກວີ່ າວີ່ າ ຢີ່ າໃຫຜ້ ໃ້ດ
ວາງຫ ນສະດຸດ ຫລໂືອກາດທ ີ່ ຈະລົມ້ລງົ
ໄວຂ້ວາງທາງພ ີ່ ນອ້ງຂອງຕນົ. 
14 ຂາ້ພະເຈົາ້ຮ  ້ແລະເຊືີ່ ອໝັນ້ໂດຍອງົ
ພຣະເຢຊ ເຈ ົາ້ວີ່ າ ບ ີ່ ມ ສິີ່ ງໃດໆທ ີ່ ເປັນມນົ   
ທນິໃນຕວົມນັເອງເລ ຍ ແຕີ່ ສ າລບັຜ ທ້ ີ່ ຖື
ວີ່ າສິີ່ ງໃດເປັນມນົທິນ ມນັກ ເປັນມົນ      
ທນິແກີ່ ເຂາົ. 
15 ແຕີ່ ຖາ້ພ ີ່ ນອ້ງຂອງທີ່ ານໂສກເສົາ້
ດວ້ຍອາຫານຂອງທີ່ ານ ບດັນ ທ້ີ່ ານກ ບ ີ່ ໄດ ້    
ດ າເນ ນໃນຄວາມຮກັ ຢີ່ າທ າລາຍຄນົນັນ້    
ຜ ຊ້  ີ່ ງພຣະຄຣິດໄດຊ້ງົສິນ້ພຣະຊນົເພືີ່ ອ
ເຂາົແລວ້ ດວ້ຍອາຫານຂອງທີ່ ານ. 
16 ແລວ້ຢີ່ າໃຫກ້ານດ ຂອງພວກທີ່ ານ
ເປັນທ ີ່ ຖກືກີ່ າວຮາ້ຍໄດ.້ 
17 ເພາະວີ່ າອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້      
ບ ີ່ ແມີ່ ນອາຫານ ແລະເຄືີ່ ອງດືີ່ ມ ແຕີ່ ເປັນ     
ຄວາມຊອບທ າ ແລະສນັຕສຸິກ ແລະຄວາມ 

ຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ໃນພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ. 
18 ເພາະຜ ທ້ ີ່ ຮັບໃຊພ້ຣະຄຣິດໃນສິີ່ ງ
ເຫລົີ່ ານ  ້ກ ເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທພຣະເຈົາ້ 
ແລະເປັນທ ີ່ ພ ໃຈຂອງມະນຸດ. 
19 ເຫດສະນັນ້ ຈົີ່ ງໃຫພ້ວກເຮາົຕດິຕາມ
ສິີ່ ງທງັຫລາຍຊ ີ່ ງເຮັດໃຫເ້ກ ດສນັຕສຸິກ 
ແລະສິີ່ ງເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງຄນົໜ ີ່ ງສາມາດໃຊ ້
ເສ ມສາ້ງອ ກຄນົໜ ີ່ ງໃຫຈ້ະເລ ນຂ ນ້ໄດ.້ 
20 ຢີ່ າທ າລາຍວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້
ຍອ້ນເລືີ່ ອງອາຫານເລ ຍ ທຸກສິີ່ ງທຸກຢີ່ າງ
ກ ບ ຣສຸິດແທ ້ແຕີ່ ເປັນການຊົີ່ ວຮາ້ຍສ າລບັ   
ຜ ນ້ ັນ້ທ ີ່ ກນິອາຫານຊ ີ່ ງເປັນເຫດໃຫຫ້ລງົ
ຜດິ. 
21 ເປັນການດ ທ ີ່ ຈະບ ີ່ ກນິຊ ນ້ສດັ ຫລື
ດືີ່ ມນ າ້ອະງຸີ່ ນ ຫລືເຮັດສິີ່ ງໃດໆທ ີ່ ເປັນ
ເຫດໃຫພ້ ີ່ ນອ້ງຂອງທີ່ ານສະດຸດ ຫລື
ຫລງົຜດິ ຫລຖືກືເຮດັໃຫອ້ີ່ ອນແອ. 
22 ທີ່ ານມ ຄວາມເຊືີ່ ອບ ? ຈ ົີ່ ງຢ ດໄວໃ້ຫ ້    
ໝັນ້ສ າລບັຕນົເອງຕ ີ່ ພຣະພກັພຣະເຈົາ້, 
ຜ ໃ້ດທ ີ່ ບ ີ່ ກີ່ າວໂທດຕນົເອງໃນສິີ່ ງທ ີ່ ຕນົ
ອະນຸຍາດແລວ້ນັນ້ກ ເປັນສຸກ. 
23 ແລະຜ ທ້ ີ່ ຍງັສງົໄສຢ ີ່ ນ ັນ້ ກ ຖກືພຣະ
ອາຍາຖາ້ເຂາົກນິ ເພາະວີ່ າເຂາົບ ີ່ໄດກ້ນິໂດຍ
ຄວາມເຊືີ່ ອ ເພາະສິີ່ ງໃດກ ຕາມທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ປັນ
ມາໂດຍຄວາມເຊືີ່ ອກ ເປັນບາບ. 

ຈົີ່ ງກະທ າໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນພ ໃຈ 
ບ ີ່ ແມີ່ ນຕວົເຮາົເອງ 

15 ດັ
ີ່ ງນັນ້ ພວກເຮາົທ ີ່ ເຂັມ້ແຂງ    

 ຄວນຈະອົດທົນຕ ີ່ ຂ ດ້ອ້ຍ
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ຕີ່ າງໆຂອງຄົນົທ ີ່ ອີ່ ອນແອ ແລະບ ີ່ ຄວນ 
ເຮດັໃຫຕ້ວົເຮາົເອງພ ໃຈ. 
2 ຈົີ່ ງໃຫພ້ວກເຮາົທຸກຄນົເຮດັໃຫເ້ພືີ່ ອນ     
ບາ້ນຂອງຕນົພ ໃຈ ໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດສ າ 
ລບັເຂົາເພືີ່ ອການເສ ມສາ້ງໃຫຈ້ະເລ ນ
ຂ ນ້. 
3 ເພາະວີ່ າແມີ່ ນແຕີ່ ພຣະຄຣດິກ ບ ີ່ ໄດຊ້ງົ
ກະທ າໃຫພ້ຣະອງົເອງພ ພຣະໄທແຕີ່ ຕາມ  
ທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ຄ າຕຕິຽນຕີ່ າງໆ
ຂອງບນັດາຄົນົທ ີ່ ໄດຕ້ຕິຽນພຣະອງົໄດ ້
ຕກົຢ ີ່ ເທງິຂາ້ນອ້ຍແລວ້’. 
ຄຣສິຕຽນຈົີ່ ງຍອມຮບັຊ ີ່ ງກນັ ແລະກນັ 

4 ເພາະວີ່ າສິີ່ ງໃດກ ຕາມທ ີ່ ໄດຖ້ືກຂຽນ      
ໄວໃ້ນສະໄໝກີ່ ອນນັນ້ໄດຖ້ືກຂຽນໄວ ້
ເພືີ່ ອການຮຽນຮ ຂ້ອງພວກເຮາົ ເພືີ່ ອວີ່ າ
ພວກເຮາົໂດຍຄວາມອດົທນົ ແລະການ
ເລົາ້ໂລມໃຈແຫີ່ ງພຣະຄ າພ ຈະໄດມ້ 
ຄວາມຫວງັ. 
5 ບດັນ  ້ຂ ພຣະເຈົາ້ແຫີ່ ງຄວາມອດົທນົ 
ແລະການເລົາ້ໂລມໃຈ ຊົງໂຜດຊີ່ ວຍ
ພວກທີ່ ານໃຫມ້ ນ າ້ໜ ີ່ ງໃຈດຽວຕ ີ່ ກນັ 
ແລະກນັຕາມຢີ່ າງພຣະເຢຊ ຄຣດິ. 
6 ເພືີ່ ອພວກທີ່ ານ ດວ້ຍໃຈອນັດຽວກນັ 
ແລະປາກອນັດຽວກນັຈະຖວາຍສະຫງີ່າ
ຣາສ ແດີ່ ພຣະເຈົາ້ຄພືຣະບດິາຂອງພຣະ
ເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງພວກ
ເຮາົ. 
7 ເຫດສະນັນ້ ພວກທີ່ ານຈົີ່ ງຕອ້ນຮບັ
ກນັ ແລະກນັ ເໝອືນຢີ່ າງທ ີ່ ພຣະຄຣິດ

ໄດຊ້ງົຕອ້ນຮບັພວກເຮາົເພືີ່ ອສະຫງີ່ າຣາ
ສ ຂອງພຣະເຈົາ້. 
8 ບດັນ  ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກີ່ າວວີ່ າ ພຣະເຢຊ      
ຄຣິດໄດຊ້ົງເປັນຜ ຮ້ ັບໃຊແ້ຫີ່ ງພວກທ ີ່
ເຮດັພທິ ຕດັເພືີ່ ອຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້ 
ເພືີ່ ອຢືນຢັນບນັດາພຣະສນັຍາທ ີ່ ໄດຊ້ງົ
ກະທ າໄວກ້ບັບນັພະບຸລຸດທງັຫລາຍ. 
9 ແລະເພືີ່ ອທ ີ່ ພວກຕີ່ າງຊາດຈະໄດ ້
ຖວາຍສະຫງີ່ າຣາສ ແດີ່ ພຣະເຈົາ້ເພາະ
ພຣະເມດຕາຂອງພຣະອງົ ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນ
ໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ເພາະເຫດນ  ້ຂາ້ນອ້ຍຈະສາ
ລະພາບຕ ີ່ ພຣະອົງໃນທີ່ າມກາງປະຊາ
ຊາດທັງຫລາຍ ແລະຮອ້ງເພງສັນລະ
ເສ ນແດີ່ ພຣະນາມຂອງພຣະອງົ’. 
10 ແລະພຣະອງົກີ່ າວອ ກວີ່ າ ‘ພວກເຈົາ້  
ປະຊາຊາດທງັຫລາຍ ກບັປະຊາກອນ
ຂອງພຣະອງົເອ ຍ ຈົີ່ ງຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ’. 
11 ແລະກີ່ າວອ ກວີ່ າ ‘ພວກເຈົາ້ປະຊາ
ຊາດທງັປວງ ຈົີ່ ງສນັລະເສ ນພຣະອົງ, 
ແລະພວກເຈົາ້ຊນົຊາດທງັປວງເອ ຍ ຈົີ່ ງ
ສນັລະເສ ນອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ເຖ ດ ’. 
12 ແລະທີ່ ານເອຊາຢາກີ່ າວອ ກວີ່ າ ‘ຈະມ  
ຮາກອນັໜ ີ່ ງຂອງເຢຊ  ແລະພຣະອງົທ ີ່ ຈະ    
ຊງົຂ ນ້ມາເພືີ່ ອປົກຄອງເໜອືບນັດາປະ
ຊາຊາດ ໃນພຣະອົງນັນ້ບັນດາປະຊາ
ຊາດຈະວາງໃຈ’. 
13 ບັດນ  ້ຂ ພຣະເຈົາ້ແຫີ່ ງຄວາມຫວັງ
ໂຜດໃຫພ້ວກທີ່ ານບ ລບິ ນດວ້ຍຄວາມ
ຊົມຊືີ່ ນຍິນດ  ແລະສັນຕິສຸກໃນການ
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ເຊືີ່ ອ ເພືີ່ ອພວກທີ່ ານຈະໄດເ້ຕັມດວ້ຍ
ຄວາມຫວງັ ໂດຍທາງລດິເດດຂອງພຣະ
ວນິຍານບ ຣສຸິດ. 
14 ແລະພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ດວ້ຍ
ເລືີ່ ອງພວກທີ່ ານວີ່ າ ພວກທີ່ ານເຊັີ່ ນກນັ
ກ ບ ລິບ ນດ ້ວຍຄວາມດ  ເຕັມດ ້ວຍ
ຄວາມຮ ທຸ້ກຢີ່ າງ ສາມາດເຕືອນສະຕິ
ກນັ ແລະກນັໄດດ້ວ້ຍ. 

ການຮບັໃຊຂ້ອງໂປໂລ 
ແລະແຜນການເດ ນທາງ 

15  ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ແຕີ່ ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຂ້ຽນດວ້ຍໃຈກາ້ຫລາຍ
ຂ ນ້ເຖິງພວກທີ່ ານໃນບາງເລືີ່ ອງ ເພືີ່ ອ
ເຕອືນຄວາມຈ າຂອງພວກທີ່ ານ ເພາະ
ພຣະຄຸນທ ີ່ ໄດປ້ະທານແກີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້
ຈາກພຣະເຈົາ້. 
16 ເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເປັນຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງ
ພຣະເຢຊ ຄຣິດຕ ີ່ ພວກຕີ່ າງຊາດ ໂດຍ
ຮບັໃຊຂ້ີ່ າວປະເສ ດຂອງພຣະເຈົາ້ ເພືີ່ ອ
ການຖວາຍພວກຕີ່ າງຊາດນັນ້ຈະໄດ ້
ເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທໂດຍຖືກແຍກຕັງ້ໄວ ້
ໂດຍພຣະວນິຍານບ ຣສຸິດ. 
17 ເຫດສະນັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງມ ບີ່ ອນຈະ     
ອວດໄດໂ້ດຍທາງພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນສິີ່ ງ     
ເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງກີ່ ຽວຂອ້ງກບັພຣະເຈົາ້. 
18 ເພາະວີ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ກາ້ຈະອາ້ງເຖງິ
ສິີ່ ງໃດໆເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງພຣະຄຣດິບ ີ່ ໄດຊ້ງົ
ກະທ າໂດຍທາງຂາ້ພະເຈົາ້ ເພືີ່ ອເຮດັໃຫ ້

ພວກຕີ່ າງຊາດເຊືີ່ ອຟັງ ໂດຍທາງຖອ້ຍ
ຄ າ ແລະກດິຈະການ. 
19 ຜີ່ ານທາງບັນດາໝາຍສ າຄນັ ແລະ
ການມະຫດັສະຈນັອນັຊງົລດິ ໂດຍລດິ
ເດດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົາ້, 
ດັີ່ ງນັນ້ ຕັງ້ແຕີ່ ນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
ແລະອອ້ມໄປເຖິງເມອືງອ ລ ຣິກນົ, ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງໄດປ້ະກາດຂີ່ າວປະເສ ດຂອງ
ພຣະຄຣດິຢີ່ າງເຕມັທ ີ່ . 
20 ແມີ່ ນແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ະຍາຍາມ 
ຢີ່ າງໜກັເຊັີ່ ນນັນ້ທ ີ່ ຈະປະກາດຂີ່ າວປະ
ເສ ດ ບ ີ່ ແມີ່ ນໃນບີ່ ອນຊ ີ່ ງພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດໄດຖ້ືກເອ ຍແລວ້ ຢ້ານວີ່ າ
ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະສາ້ງຂ ນ້ເທງິຮາກຖານຂອງ
ອ ກຄນົໜ ີ່ ງ. 
21 ແຕີ່ ຕາມທ ີ່ ມ ຂຽນໄວແ້ລວ້ວີ່ າ ‘ຄົນົທ ີ່     
ບ ີ່ ເຄ ຍໄດຮ້ບັຄ າບອກເລົີ່ າເລືີ່ ອງພຣະອງົ 
ພວກເຂົາກ ຈະໄດເ້ຫັນ ແລະຄົນທັງ
ຫລາຍທ ີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍໄດຍ້ນິກ ຈະເຂົາ້ໃຈ’. 
22 ເພາະເຫດນ  ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງໄດຖ້ືກ
ຂັດຂວາງຫລາຍຢີ່ າງຈາກການມາຫາ
ພວກທີ່ ານດວ້ຍ. 
23 ແຕີ່ ບດັນ  ້ເມ ືີ່ ອບ ີ່ ມ ວຽກງານໃນເຂດ 
ແຂວງເຫລົີ່ ານ ຕ້ ີ່ ໄປແລວ້ ແລະເພາະມ 
ຄວາມປາຖະໜາຢີ່ າງຍິີ່ ງ ເ ປັນເວລາ
ຫລາຍປ ນ ທ້  ີ່ ຈະມາຫາພວກທີ່ ານ.  
24 ເມືີ່ ອໃດກ ຕາມທ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ອອກ
ເດ ນທາງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄປທ ີ່ ປະເທດສະ 
ເປນ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະມາຫາພວກທີ່ ານ 
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ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ວາງໃຈວີ່ າ ຈະໄດເ້ຫນັ
ພວກທີ່ ານໃນການເດ ນທາງຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ ແລະຈະຖືກສົີ່ ງໄປຕາມທາງຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໂດຍພວກທີ່ ານ, ຖາ້ຕອນຕົນ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັຄວາມບນັເທ ງໃຈ
ກບັພວກທີ່ ານແດີ່ ແລວ້. 
25 ແຕີ່ ບດັນ  ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຂ ນ້ໄປທ ີ່ ນະ
ຄອນເຢຣ ຊາເລມັ ເພືີ່ ອຮບັໃຊພ້ວກສດິ
ທຊິນົ. 
26 ເພາະວີ່ າພວກສດິຂອງແຂວງມາເກ
ໂດເນຍ ແລະແຂວງອາຄາຢາເຫນັດ ທ ີ່
ຈະຖວາຍຊບັບາງສີ່ ວນໃຫແ້ກີ່ ພວກສດິ
ທຊິນົຊ ີ່ ງທຸກຍາກຢ ີ່ ທ ີ່ ນະຄອນເຢຣ ຊາ
ເລມັ. 
27 ການກະທ າສິີ່ ງນ ໄ້ດເ້ຮັດໃຫພ້ວກ
ສດິເຫລົີ່ ານັນ້ພ ໃຈແທ ້ໆ  ແລະພວກເຂາົ
ກ ເປັນລ ກໜ ຂ້ອງສິດທິຊົນເຫລົີ່ ານັນ້ 
ເພາະວີ່ າຖາ້ຄນົຕີ່ າງຊາດໄດຖ້ກືເຮດັໃຫ ້
ເປັນຜ ເ້ຂົາ້ສີ່ ວນໃນສິີ່ ງຕີ່ າງໆຝີ່ າຍຈດິວນິ
ຍານຂອງພວກສິດທຊິົນ, ໜາ້ທ ີ່ ຂອງ
ພວກເຂາົກ ຄກືານຮບັໃຊພ້ວກສດິທຊິນົ
ໃນສິີ່ ງຂອງຕີ່ າງໆຝີ່ າຍເນືອ້ໜງັດວ້ຍ. 
28 ເຫດສະນັນ້ ເມືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຮດັ
ສິີ່ ງນ ຮ້ຽບຮອ້ຍແລວ້ ແລະໄດສ້ົີ່ ງຜົນນ ້
ມອບໃຫແ້ກີ່ ພວກເຂົາສ າເລັດແລວ້, 
ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ຈະແວີ່ ມາຫາພວກທີ່ ານໃນ
ການເດ ນທາງໄປປະເທດສະເປນນັນ້. 
29 ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າ ເມືີ່ ອຂາ້ 
ພະເຈົາ້ມາຫາພວກທີ່ ານນັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້

ຈະມາໃນຄວາມເຕັມລົນ້ດວ້ຍພຣະ
ພອນແຫີ່ ງຂີ່ າວປະເສ ດຂອງພຣະຄຣດິ. 
30 ບດັນ  ້ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ 
ອອ້ນວອນພວກທີ່ ານ ເພາະເຫັນແກີ່    
ພຣະເຢຊ ຄຣິດເຈົາ້ ແລະເພາະເຫນັແກີ່  
ຄວາມຮກັຂອງພຣະວນິຍານວີ່ າ ພວກ
ທີ່ ານຈະພະຍາຍາມຢີ່ າງໜັກດວ້ຍກນັ
ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ໃນການອະທຖິານຕີ່ າງໆ
ຂອງພວກທີ່ ານຕ ີ່ ພຣະເຈົາ້ເພືີ່ ອຂາ້ພະ 
ເຈົາ້. 
31 ເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັການຊີ່ ວຍ      
ໃຫພ້ົນ້ຈາກຄົນເຫລົີ່ ານັນ້ໃນແຂວງຢ 
ດາຍທ ີ່ ບ ີ່ ເຊືີ່ ອ ແລະເພືີ່ ອການຮບັໃຊຂ້ອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ຊ ີ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ເຮັດເພືີ່ ອນະ
ຄອນເຢຣ ຊາເລັມຈະເປັນທ ີ່ ພ ໃຈຂອງ
ພວກສດິທຊິນົ. 
32 ເພືີ່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດມ້າຫາພວກ
ທີ່ ານດວ້ຍຄວາມຊືີ່ ນຊມົຍນິດ ໂດຍນ າ້ 
ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະຈະໄດຮ້ບັ      
ຄວາມສດົຊືີ່ ນກບັພວກທີ່ ານ. 
33 ບດັນ  ້ຂ ພຣະເຈົາ້ແຫີ່ ງສນັຕສຸິກຊງົ
ໂຜດສະຖິດຢ ີ່ ກ ັບພວກທີ່ ານທຸກຄົນ
ເຖ ດ ເອເເມນ. 

ການທກັທາຍຕ ີ່  
ເພືີ່ ອນຄຣສິຕຽນທ ີ່ ຮກັ 

16  ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ແນະນ ານອ້ງສາວຂອງພວກເຮົາໃຫແ້ກີ່ ພວກ
ທີ່ ານຄ ືຟອຍເບຜ ຊ້  ີ່ ງເປັນຜ ຮ້ບັໃຊຂ້ອງ
ຄຣສິຕະຈກັຊ ີ່ ງຢ ີ່ ທ ີ່ ເມອືງເຄນັເຄຍ. 
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2 ຂ ພວກທີ່ ານຮບັນາງໄວໃ້ນອງົພຣະຜ ້
ເປັນເຈົາ້ ໃຫສ້ມົກບັເປັນພວກສດິທຊິນົ 
ແລະຂ ໃຫພ້ວກທີ່ ານຊີ່ ວຍເຫລອືນາງໃນ
ກດິຈະການໃດກ ຕາມທ ີ່ ນາງຕອ້ງການ
ຈາກພວກທີ່ ານ ເພາະນາງໄດເ້ປັນຜ ທ້ ີ່
ຊີ່ ວຍເຫລອືຂອງຄນົເປັນຈ ານວນຫລາຍ 
ແລະຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເອງດວ້ຍ. 
3 ຈົີ່ ງທກັທາຍປາໄສປ ຊ ລາ ແລະອາກ 
ລາ ພວກຜ ຮ້ີ່ ວມງານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃນ
ພຣະເຢຊ ຄຣດິ. 
4 ຜ ທ້ ີ່ ໄດຍ້ອມພ ຊ ວິດຂອງພວກເຂົາ
ເອງເພືີ່ ອປ້ອງກນັຊ ວດິຂອງຂາ້ພະເຈົາ້    
ຊ ີ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຂອບໃຈ ແລະບ ີ່ ແມີ່ ນ      
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄນົດຽວເທົີ່ ານັນ້ ແຕີ່ ຄຣສິຕະ 
ຈກັທຸກແຫີ່ ງຂອງພວກຕີ່ າງຊາດດວ້ຍ. 
5 ເຊັີ່ ນດຽວກນັ ຈົີ່ ງທກັທາຍປາໄສຄຣສິ 
ຕະຈກັທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເຮອືນຂອງພວກເຂາົ, ຂ 
ຝາກຄວາມຄດິເຖິງມາຫາເອເປເນດທ ີ່
ຮກັຢີ່ າງຍິີ່ ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ຜ ເ້ປັນຜນົທ າ
ອດິຂອງແຂວງອາຄາຢາຖວາຍແດີ່ ພຣະ 
ຄຣດິ. 
6 ຈົີ່ ງທກັທາຍປາໄສມາຣ  ຜ ໄ້ດເ້ຮດັວຽກ
ຢີ່ າງໜກັເພືີ່ ອພວກເຮາົ. 
7 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາອນັດາໂລ
ນໂິກ ແລະຢ ເນຍຜ ເ້ປັນຍາດພ ີ່ ນອ້ງຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະບນັດາຜ ເ້ປັນນກັໂທດ
ຮີ່ ວມກັບຂາ້ພະເຈົາ້ ຜ ມ້  ຊືີ່ ສຽງດ ໃນ
ທີ່ າມກາງພວກອກັຄະສາວກົ ຜ ທ້ ີ່ ໄດຢ້ ີ່
ໃນພຣະຄຣດິກີ່ ອນຂາ້ພະເຈົາ້ດວ້ຍ. 

8 ຈົີ່ ງທກັທາຍປາໄສອ າເປຍທ ີ່ ຮກັຂອງ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໃນອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້. 
9 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາອ ຣະບານ    
ຜ ຮ້ີ່ ວມງານກບັພວກເຮາົໃນພຣະຄຣິດ 
ແລະຊະຕາຂ ທ ີ່ ຮກັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 
10 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາອະເປເລຜ ້
ເປັນທ ີ່ ພ ພຣະໄທໃນພຣະຄຣິດ, ຂ ຝາກ
ຄວາມຄດິເຖິງມາຫາຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ຢ ີ່     
ໃນຄອບຄວົຂອງອະຣິສະໂຕບ ໂລ. 
11 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາເຮໂຣດ 
ໂອນຜ ້ເປັນຍາດຕິພ ີ່ ນອ້ງຂອງຂາ້ພະ 
ເຈ ົາ້, ຈົີ່ ງທກັທາຍປາໄສຄົນທງັຫລາຍ
ແຫີ່ ງຄອບຄວົຂອງນາຊດິສດັ ຜ ທ້ ີ່ ຢ ີ່ ໃນ
ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້. 
12 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາຕຣ ຟາຍ    
ນາ ແລະຕຣ ໂຟຊາ ຜ ເ້ຮດັວຽກໜັກໃນ
ອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້, ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິ
ມາຫາເປຊ ທ ີ່ ຮກັ ຜ ທ້  ີ່ ໄດເ້ຮດັວຽກໜກັ     
ໃນອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້. 
13 ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາຣ ໂຟ ຜ ້
ທ ີ່ ຖືກເລືອກໄວໃ້ນອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ 
ແລະແມີ່ ຂອງລາວ ແລະຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 
14 ຂ ຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຫາອາຊິນ  
ກຣິດ, ຟະເລໂກນ, ເຮຣະມາ, ປະໂຕ
ບາ, ເຮ ເມດ ແລະບນັດາພ ີ່ ນອ້ງທ ີ່ ຢ ີ່ ກບັ
ພວກເຂາົ. 
15 ຂ ຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຫາຟ ໂລ  
ໂລກ ແລະຢ ລ ອາ, ເນເຣ ແລະນອ້ງສາວ
ຂອງເຂາົ ແລະໂອລມິປາ ແລະບນັດາສດິ   
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ທຊິນົທ ີ່ ຢ ີ່ ກບັຄນົເຫລົີ່ ານັນ້. 
16 ຈົີ່ ງຄ ານບັຊ ີ່ ງກນັ ແລະກນັດວ້ຍການ
ຈ  ບອນັບ ຣສຸິດ, ບນັດາຄຣສິຕະຈກັຂອງ
ພຣະຄຣິດຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖິງມາຫາ
ພວກທີ່ ານ. 
17 ບດັນ  ້ພ ີ່ ນອ້ງທງັຫລາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ 
ອອ້ນວອນພວກທີ່ ານ ຈົີ່ ງຄອຍເບິີ່ ງຄນົ 
ເຫລົີ່ ານັນ້ຊ ີ່ ງກ ີ່ ໃຫເ້ກ ດການແຕກແຍກ
ກນັ ແລະການຂດັເຄອືງໃຈຕີ່ າງໆທ ີ່ ຂດັ   
ແຍງ້ກບັຫລກັຄ າສອນຊ ີ່ ງພວກທີ່ ານໄດ ້
ຮຽນຮ ມ້າແລວ້ ແລະຈົີ່ ງຫລ ກລີ່ ຽງຄນົ
ເຫລົີ່ ານັນ້. 
18 ເພາະວີ່ າຄນົທງັຫລາຍທ ີ່ ເປັນເຊັີ່ ນນັນ້
ບ ີ່ ໄດຮ້ັບໃຊພ້ຣະເຢຊ ຄຣິດອົງພຣະຜ ້
ເປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາ ແຕີ່ ທອ້ງຂອງ     
ຕວົເອງ ແລະໂດຍບນັດາຖອ້ຍຄ າອນັດ  
ແລະຄ າອີ່ ອນຫວານຫລອກລວງຫວົໃຈ
ຂອງບນັດາຄນົໄຮດ້ຽງສາ. 
19 ເພາະວີ່ າຄວາມເຊືີ່ ອຟັງຂອງພວກ
ທີ່ ານໄດເ້ລືີ່ ອງລໄືປເຖງິຄນົທງັປວງແລວ້,   
ສະນັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ  ີ່ ງມ ຄວາມຍິນດ 
ເພາະພວກທີ່ ານ ແຕີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັຢາກ
ໃຫພ້ວກທີ່ ານເປັນຄົນສະຫລາດຕ ີ່ ສິີ່ ງ  
ທ ີ່ ດ  ແລະໄຮດ້ຽງສາກີ່ ຽວກບັຄວາມຊົີ່ ວ
ຮາ້ຍ. 
20 ແລະໃນບ ີ່ ດນົພຣະເຈົາ້ແຫີ່ ງສນັຕິ
ສຸກຈະຊງົກະທ າໃຫຊ້າຕານຟົກຊ າ້ກອ້ງ
ຝີ່ າຕ ນຂອງພວກທີ່ ານ, ຂ ພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ

ພວກເຮາົຈົີ່ ງຢ ີ່ ກບັທີ່ ານທງັຫລາຍເຖ ດ 
ເອເເມນ. 
21 ຕ ໂມທຽວຜ ຮ້ີ່ ວມງານກບັຂາ້ພະເຈົາ້ 
ແລະລ ຊ ໂອ ແລະຢາຊນົ ແລະໂຊຊ ປາ
ໂທ ບນັດາຍາດຕພິ ີ່ ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 
ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາຫາພວກທີ່ ານ. 
22 ຂາ້ພະເຈົາ້ເທ ທອິດັ ຜ ໄ້ດຂ້ຽນຈນົ   
ໝາຍສະບບັນ  ້ຂ ຝາກຄວາມຄດິເຖງິມາ    
ຫາພວກທີ່ ານໃນອງົພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້. 
23 ກາຍໂຊຜ ລ້ຽ້ງດ ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ
ເປັນ ຜ ບ້ າລຸງຄຣິສຕະຈກັທງັໝດົຝາກ
ຄວາມຄດິເຖງິມາຫາພວກທີ່ ານ, ເອຣາ
ສະໂຕນາຍຄງັຂອງເມອືງນ  ້ຝາກຄວາມ
ຄດິເຖງິມາຫາພວກທີ່ ານ ທງັກ ອາໂຕພ ີ່
ນອ້ງຄນົໜ ີ່ ງ. 
24 ຂ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດອງົ 
ພຣະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຮາົ ຈົີ່ ງດ າລງົ
ຢ ີ່ ກບັພວກທີ່ ານທຸກຄນົເຖ ດ ເອເເມນ. 
25 ບດັນ ຂ້ ສະຫງີ່ າຣາສ ຈ ົີ່ ງມ ແດີ່ ພຣະ
ອງົຜ ຊ້ງົລດິສາມາດທ ີ່ ຈະຕັງ້ພວກທີ່ ານ
ໃຫໝ້ັນ້ຄງົ, ຕາມຂີ່ າວປະເສ ດຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ແລະຕາມການປະກາດຂອງພຣະ      
ເຢຊ ຄຣິດ, ຕາມການເປ ດເຜ ຍແຫີ່ ງຂ  ້
ຄວາມເລິກລບັນັນ້ ຊ ີ່ ງໄດຖ້ືກເກບັໄວ ້            
ເປັນຄວາມລບັຕັງ້ແຕີ່ ເລ ີ່ ມສາ້ງໂລກ. 
26 ແຕີ່ ບດັນ  ້ໄດຖ້ກືເຮດັໃຫປ້າກດົແຈງ້ 
ແລວ້ ແລະໂດຍພຣະຄ າພ ຂອງພວກ      
ຜ ທ້ ານາຍ ຕາມພຣະບນັຍດັຂອງພຣະ
ເຈົາ້ຜ ຊ້ ົງດ າລົງຢ ີ່ ເປັນນິດ ໄດເ້ຮັດໃຫ ້

ໂຣມ 16 
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ເປັນທ ີ່ ຮ ຈ້ກັແກີ່ ປະຊາຊາດທງັປວງເພືີ່ ອ 
ການເຊືີ່ ອຟັງແຫີ່ ງຄວາມເຊືີ່ ອ. 
27 ຂ ສະຫງີ່ າຣາສ ຈ ົີ່ ງມ ແດີ່ ພຣະເຈົາ້ຜ ້
ຊົງພຣະປັນຍາແຕີ່ ອົງດຽວໂດຍທາງ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ພຣະເຢຊ ຄຣດິສບືໆໄປເປັນນດິ ເອເເມນ.       
[ຂຽນເຖິງຊາວໂຣມຈາກເມອືງໂກຣິນ
ໂທ ແລະສົີ່ ງໂດຍຟອຍເບ ຜ ຮ້ບັໃຊແ້ຫີ່ ງ
ຄຣສິຕະຈກັທ ີ່ ເມອືງເຄນັເຄຍ]. 
 

ໂຣມ 16 
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 ເສ ນ້ທາງສ ູ່ ຄວາມລອດ 
 

ທູ່ ານເຄຍີຄດິບໍວູ່ າໂລກນີແ້ມູ່ ນໃຜເປ ນຜ ສ້າ້ງ? ມ ນເກດີຂ ນ້ເອງໄດບໍ້?    
ພຣະເຈ າ້ມຕີ ວຕ ນແທບໍ້? ເວລາຕາຍແລວ້ວນິຍານຂອງເຮ າຈະໄປຢ ູ່ ໃສ? 

ມ ນ້ີພ້ວກເຮ າມຄໍີາຕອບຈາກພຣະຄໍາພມີາໃຫພ້ວກທູ່ ານໄດຮ້ ຈ້  ກ 
    ພຣະເຈ າ້ຊ ງດໍາລ ງກູ່ ອນທີູ່ ໂລກນີຈ້ະຖ ກສາ້ງມາ ແລະພຣະອ ງເປ ນຜ ສ້າ້ງ
ໂລກນີຂ້ ນ້ມາເອງ 
ໃນໜ ງສ  ໂຢຮ ນ 1:1-3 ໃນເລີູ່ມຕ ນ້ນ ນ້ພຣະຄໍາຊ ງເປ ນຢ ູ່ ແລວ້ ແລະພຣະຄໍາ
ຊ ງຢ ູ່ ກ  ບພຣະເຈ  າ້ ແລະພຣະຄໍາຊ ງເປ ນພຣະເຈ  າ້. 2 ໃນເລີູ່ ມຕ ນ້ນ ນ້ພຣະອ ງ
ນ ນ້ເອງຊ ງຢ ູ່ ກ  ບພຣະເຈ  າ້. 3 ທຸກສິູ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ມາໂດຍພຣະອ ງ ແລະຖາ້ປາ        
ສະຈາກພຣະອ ງແລວ້ບໍູ່ມສີິູ່ ງໃດຖ ກສາ້ງຂ ນ້ມາເລຍີ. 
ໃນໜ ງສ  ປະຖ ມມະການ 1:1 ໄດກູ້່ າວໄວວູ້່ າ ໃນເລິູ່ມຕ ນ້ນ ນ້ພຣະເຈ  າ້ຊ ງເນ 
ຣະມດິສາ້ງຟາ້ສະຫວ ນ ແລະແຜູ່ ນດນິໂລກ. 
ໃນໜ ງສ  ກດິຈະການ 17:24-27 ພຣະເຈ າ້ຜ ຊ້  ງສາ້ງໂລກກ ບສິູ່ ງທ ງປວງທີູ່ມຢີ ູ່
ໃນນ ນ້ ຊ ງເປ ນອ ງພຣະຜ ເ້ປ ນເຈ  າ້ແຫູ່ ງຟາ້ສະຫວ ນ ແລະແຜູ່ ນດນິໂລກ ບໍູ່ໄດ ້

ຊ ງສະຖິດໃນວຫິານທີູ່ ເຮ ດ
ດວ້ຍມ ມະນຸດ. 25 ທ ງບໍູ່ໄດ ້
ຖ ກນະມ ດສະການດວ້ຍມ 
ມະນຸດເໝ ອນກ ບວູ່ າພຣະ
ອ ງປະສ ງສິູ່ ງໜ ູ່ ງສິູ່ ງໃດ 
ໂດຍເຫ ນວູ່ າພຣະອ ງປະ
ທານຊວີດິ ແລະລ ມຫາຍ

ໃຈ ແລະສິູ່ ງສາລະພ ດແກູ່ ຄ ນທ ງປວງ. 26 ແລະໄດຊ້ ງສາ້ງມະນຸດທຸກຊ ນຊາດ
ຈາກສາຍເລ ອດອ ນດຽວກ ນເພ ູ່ອໃຫອ້າໄສຢ ູ່ ທ ູ່ ວພ ນ້ແຜູ່ ນດນິໂລກ ແລະໄດຊ້ ງ
ກໍານ ດເວລາຕູ່ າງໆໄວລູ້່ ວງໜາ້ ແລະບ ນດາເຂດແດນທີູ່ ຢ ູ່ ອາໄສຂອງພວກເຂ າ. 
27 ເພ ູ່ ອພວກເຂ າຈະໄດສ້ະແຫວງຫາອ ງພຣະຜ ເ້ປ ນເຈ  າ້ ຖາ້ບາງທີູ່ ພວກເຂ າ
ຈະຄ ນ້ຫາພຣະອ ງ ແລະພ ບພຣະອ ງ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າພຣະອ ງບໍູ່ ຊ ງຢ ູ່ ຫູ່ າງໄກຈາກ
ທຸກຄ ນໃນພວກເຂ າ. 
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ມ ນ້ີເ້ຮ າຈະສາມາດຮ ຈ້  ກພຣະເຈ າ້ຜ ສ້າ້ງໂລກໄດ ້ແລະສາມາດແນູ່ ໃຈໄດວູ້່ າເຮ າ
ຈະໄດໄ້ປສະຫວ ນແນູ່ ນອນ 100% ຖາ້ເຮ າຍອມຮ ບທ ງ 4 ຂໍຕໍູ້່ ໄປນີ:້ 
1. ພວກເຮ າທຸກຄ ນເປ ນຄ ນບາບ! 
ບໍູ່ ມມີະນຸດຄ ນໃດເປ ນຄ ນຊອບທໍາ100% ໃນໜ ງສ  ໂຣມ 3:10 “ຕາມທີູ່ ມ ີ
ຂຽນໄວແ້ລວ້ວູ່ າ ‘ບໍູ່ ມຄີ  ນທີູ່ຊອບທໍາຈ  ກຄ ນ ບໍູ່ມ ີບໍູ່ ມເີລຍີ”. 
ພວກເຮ າທຸກຄ ນເປ ນຄ ນບາບ ໃນໜ ງສ  ໂຣມ 3:23 ກູ່ າວວູ່ າ “ເພາະວູ່ າທຸກ
ຄ ນໄດເ້ຮ ດບາບ ແລະເສ ູ່ອມຈາກສະຫງູ່າຣາສຂີອງພຣະເຈ  າ້”. 
ຄວາມບາບຄ ການລະເມດີກ ດຂອງພຣະເຈ າ້ ໃນໜ ງສ  1 ໂຢຮ ນ 3:4 “ຜ ໃ້ດກໍ
ຕາມທີູ່ ເຮ ດບາບກໍລະເມີດພຣະລາຊະບ ນຍ ດດວ້ຍ ເພາະບາບຄ ການລະ
ເມດີພຣະລາຊະບ ນຍ ດ”. 
ຄວາມບາບເກດີມາຈາກຊາຍຄ ນໜ ູ່ ງຄ  ອາດາມທີູ່ ກນິໝາກໄມຕ້ອ້ງຫາ້ມ ແລວ້
ເຮ ດໃຫຄ້ວາມບາບແຜູ່ ໄປເຖງິມະນຸດທຸກຄ ນ ໃນໜ ງສ  ໂຣມ 5:12  “ເຫດສະ
ນ ນ້ ໂດຍຄ ນໆໜ ູ່ ງບາບໄດເ້ຂ າ້ມາໃນໂລກ  ແລະຄວາມຕາຍກໍເກດີມາໂດຍ
ບາບນ ນ້ສ ນໃດ ແລະຄວາມຕາຍຈ ູ່ງໄດແ້ຜູ່ ໄປເຖງິມະນຸດທຸກຄ ນ ເພາະທຸກຄ ນ
ໄດເ້ຮ ດບາບແລວ້ສ ນນ ນ້”. 
- ຄວາມບາບນີເ້ອງໄດແ້ຍກມະນຸດອອກຈາກພຣະເຈ າ້  
ໃນໜ ງສ  ເອຊາຢາ 59:2 “ແຕູ່ ວູ່ າຄວາມຊ ູ່ ວຊາ້ຂອງພວກເຈ າ້ໄດເ້ຮ ດໃຫເ້ກດີ
ການແຍກລະຫວູ່ າງເຈ  າ້ກ  ບພຣະເຈ  າ້ຂອງເຈ  າ້ ແລະບາບຂອງພວກເຈ າ້ໄດ ້
ບ ງພຣະພ ກຂອງພຣະອ ງຈາກເຈ າ້ ເພ ູ່ອພຣະອ ງຈະບໍູ່ໄດຍ້ນິ”. 
2. ຍອ້ນພວກເຮ າເປ ນຄ ນບາບ, ພວກເຮ າຈ  ູ່ ງເປ ນໜີຕໍູ້່ ບາບ ແລະຕອ້ງຊ ດໃຊໜ້ີ ້
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ນ ນ້ໃນນາລ ກ! 
ໃນໜ ງສ  ໂຣມ 6:23 “ເພາະວູ່ າຄູ່ າຈາ້ງຂອງບາບຄ ຄວາມຕາຍ…”. 
ໃນໜ ງສ  ພະນມິດິ 20:14 “ແລະຄວາມຕາຍກ ບນາລ ກໄດຖ້ ກຖິມ້ລ ງໄປໃນ
ບ ງໄຟ ນີແ້ຫລະເປ ນຄວາມຕາຍເທ ູ່ອທສີອງ”. 
ໃນໜ ງສ  ພະນມິດິ 20:15 “ແລະຜ ໃ້ດກຕໍາມທີູ່ ບໍູ່ ໄດຖ້ ກພ ບຂຽນໄວໃ້ນໜ ງສ 
ແຫູ່ ງຊວີດິ ກຖໍ ກຖິມ້ລ ງໄປໃນບ ງໄຟ”. 
ໃນໜ ງສ  ພະນມິດິ 21:8 ແຕູ່ ສູ່ ວນຄ ນຂີຢ້າ້ນ ແລະຄ ນບໍູ່ ເຊ ູ່ ອ ແລະຄ  ນທີູ່ໜາ້
ກຽດຊ ງ ແລະບ ນດາຄາດຕະກອນ ແລະຄ ນຫລິນ້ຊ ທ້  ງຫລາຍ ແລະຄ ນໃຊ ້
ເວດມ ນທ ງປວງ ແລະບ ນດາຄ ນໄຫວຮ້ ບເຄ າລ ບ ແລະທຸກຄ  ນທີູ່ ເປ ນຄ ນຂີ ້
ຕ ວະນ ນ້ ຈະມສີູ່ ວນຂອງຕ ນໃນບ ງທີູ່ ເຜ າໄໝດ້ວ້ຍໄຟ ແລະມາດ ຊ ູ່ ງເປ ນ
ຄວາມຕາຍເທ ູ່ອທສີອງ”. 
3. ພຣະເຈ າ້ຈ  ູ່ ງສ ູ່ ງພຣະເຢຊ ລ ງມາເພ ູ່ ອຈູ່ າຍໜີບ້າບຂອງພວກເຮ າ ໂດຍການ 

ຕາຍເທງິໄມກ້າງແຂນ 
 ໃນໜ ງສ  ໂຢຮ ນ 3:16 “ເພາະວູ່ າ
ພຣະເຈ  າ້ຊ ງຮ ກໂລກຫລາຍຈ ນໄດ ້
ຊ ງປະທານພຣະບຸດອ ງດຽວຂອງ
ພຣະອ ງທີູ່ບ ງເກດີມາ ເພ ູ່ອຜ ໃ້ດກໍ
ຕາມທີູ່ ເຊ ູ່ ອໃນພຣະບຸດນ ນ້ຈະບໍູ່
ຈບິຫາຍ ແຕູ່ ມຊີວີດິນຣິ ນດອນ”. 
 ໃນໜ ງສ  ໂຣມ 5:8 “ແຕູ່ ພຣະເຈ  າ້ 
ຊ ງສໍາແດງຄວາມຮ ກຂອງພຣະອ ງ
ແກູ່ ເຮ າທ ງຫລາຍຄ  ໃນຂະນະທີູ່     
ພວກເຮ າຍ ງເປ ນຄ ນບາບຢ ູ່ ນ ນ້ 
ພຣະຄຣດິໄດຊ້ ງສິນ້ພຣະຊ ນເພ ູ່ອ

ພວກເຮ າ”. 
1 ໂຢຮ ນ 4:10 ໃນສິູ່ ງນີແ້ຫລະເປ ນຄວາມຮ ກ ບໍູ່ ແມູ່ ນທີູ່ ພວກເຮ າໄດຮ້ ກພຣະ
ເຈ  າ້ ແຕູ່ ທີູ່ ພຣະອ ງໄດຊ້ ງຮ ກພວກເຮ າ ແລະໄດສ້ ູ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງໃຫ ້
ເປ ນຜ ລ້  ບລາ້ງພຣະອາຍາເພາະບາບທ ງຫລາຍຂອງພວກເຮ າ. 
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4. ການເຊ ູ່ ອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິເປ ນທາງດຽວເທ ູ່ ານ ນ້ທີູ່ ຈະນໍາເຮ າໄປສ ູ່
ສະຫວ ນໄດ.້ 

*ພວກເຮ າຕອ້ງກ ບໃຈຈາກ
ທາງເກ ູ່ າຂອງເຮ າທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດ
ຊູ່ ວຍເຮ າໄດ ້ໃນໜ ງສ  ມາຣະ
ໂກ 1:15  ແລະກູ່ າວວູ່ າ: “ເວລາ 
ກໍານ ດມາເຖງິແລວ້ ແລະອານາ 
ຈ  ກຂອງພຣະເຈ  າ້ກມໍາໃກແ້ລວ້ 
ທູ່ ານທ ງຫລາຍຈ ູ່ ງກ ບໃຈໃໝູ່  
ແລະເຊ ູ່ອຂູ່ າວປະເສດີເຖດີ”. 
*ເພາະພຣະອ ງຊ ງເປ ນຫ ນ
ທາງດຽວທີູ່ ພາໄປສ ູ່ ສະຫວ ນ
ໄດ ້ໃນໜ ງສ  ໂຢຮ ນ 14:6 ພຣະ
ເຢຊ ຊ ງກູ່ າວກ ບລາວວູ່ າ: “ເຮ າ
ເປ ນທາງນ ນ້, ເປ ນຄວາມຈງິ 
ແລະເປ ນຊວີດິ ບໍູ່ ມຜີ ໃ້ດມາ

ເຖງິພຣະບດິາໄດນ້ອກຈາກມາທາງເຮ າ. 
*ສາສະໜາໃດກໍບໍູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍເຮ າໄດ ້ໃນໜ ງສ  ກດິຈະການ 4:12 ໃນຜ ອ້ ູ່ ນ
ຄວາມລອດບໍູ່ມເີລຍີ ເພາະວູ່ ານາມອ ູ່ນຊ ູ່ ງໃຫເ້ຮ າທ ງຫລາຍລອດໄດ ້ບໍູ່ ຊ ງໂຜດ
ໃຫມ້ໃີນທູ່ າມກາງມະນຸດທ ູ່ ວໃຕຟ້າ້”. 
*ສິູ່ ງທີູ່ ເຮ າຕອ້ງເຮ ດກຄໍ ຕອ້ງຮ ບດວ້ຍປາກ ແລະເຊ ູ່ ອດວ້ຍໃຈຂອງເຮ າ ໃນໜ ງສ  
ໂຣມ 10:9 “ຄ ວູ່ າຖາ້ທູ່ ານຈະຍອມຮ ບພຣະເຢຊ ເຈ  າ້ດວ້ຍປາກຂອງທູ່ ານ ແລະ
ຈະເຊ ູ່ອໃນໃຈຂອງທູ່ ານວູ່ າພຣະເຈ  າ້ໄດຊ້ ງບ ນດານໃຫພ້ຣະອ ງເປ ນຂ ນ້ມາຈາກ
ຄວາມຕາຍ ທູ່ ານຈະລອດ”. 
ໃນໜ ງສ  ໂຢຮ ນ 3:36 ຜ ທ້ີູ່ ເຊ ູ່ ອໃນພຣະບຸດກໍມຊີວີດິນຣິ ນດອນ ແລະຜ ທ້ີູ່ ບໍູ່
ເຊ ູ່ອໃນພຣະບຸດກຈໍະບໍູ່ ເຫ ນຊວີດິ ແຕູ່ ຄວາມໂກດຮາ້ຍຂອງພຣະເຈ  າ້ຕ ກຢ ູ່ ເທງິ
ເຂ າ. 
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ຖາ້ທູ່ ານຢາກຈະໄປສະຫວ ນ ແລະຢາກເປ ນລ ກຂອງພຣະເຈ າ້ ຂໍໃຫທູ້່ ານອະທິ
ຖານຕາມຢູ່ າງນີ:້  

ຂາ້ແດູ່ ພຣະເຈ າ້ ຂາ້ນອ້ຍຂໍຍອມຮ ບວູ່ າຕ ນເອງເປ ນຄ ນບາບ ແລະສ ມ
ຄວນຈະຕ ກນາລ ກ ແລະຂາ້ນອ້ຍເຊ ູ່ ອວູ່ າ ພຣະເຢຊ ຄຣດິຊ ງເປ ນພຣະເຈ າ້ທີູ່ ໄດ ້
ເຂ າ້ມາໂນໂລກ ເພ ູ່ ອມາຕາຍເທງິໄມກ້າງແຂນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງຂາ້
ນອ້ຍ, ຈາກນ ນ້ຊ ງຖ ກຝ ງໄວ ້ແລວ້ວ ນທສີາມຊ ງເປ ນຂ ນ້ມາໃໝູ່ , ເວລານີຂ້າ້
ນອ້ຍຂໍເປີດໃຈຕອ້ນຮ ບເອ າພຣະເຢຊ ເຂ າ້ມາໃນຊວີດິ ເປ ນພຣະຜ ຊູ້່ ວຍຂອງ
ຂາ້ນອ້ຍໃຫລ້ອດຈາກບາບກໍາ, ລອດຈາກນາລ ກບ ງໄຟ ຂໍຊ ງໂຜດຮ ບຂາ້ນອ້ຍ
ເປ ນລ ກຂອງພຣະອ ງດວ້ຍເທີນ້ ຂາ້ນອ້ຍຈ ູ່ ງອະທຖິານໃນນາມພຣະເຢຊ ຄຣດິ
ເຈ  າ້ ເອແມນ. 
 

ສະຫວ ນຫ  ນາລ ກ 
ທູ່ ານຈະເລ ອກ

ສະຫວ ນ ຫລ  ນາລ ກ 

ຈ ູ່ ງຮບີຕ ດສນິໃຈດຽວນີກູ້່ ອນທີູ່ ຈະຊາ້ເກນີໄປ 
“ເພ ູ່ ອຄວາມເຂ າ້ໃຈຫລາຍຂ ນ້ ກະລຸນາອູ່ ານໝ ດທ ງເຫລ ມ້” 


