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ຂ່າວປະເສິດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣດິ 
The Gospel  
ຮຽບຮຽງໂດຍ 
According to 
 

ມາຣະໂກ 
MARK 

 

1 ການເທສນາຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
The Proclamation of John the Baptist 
(ມທ 3:1-12; ລກ 3:1-18; ຢຮ 1:19-28) 

1 ຕ້ົນເດີມຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ) 
2 ກໍແມ່ນຕາມທີໄ່ດ້ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງ, ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ

ໄປລ່ວງຫນ້າທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຈະຈັດແຈງທາງຂອງທ່ານໄວ້î 
3 ìແມ່ນສຽງຂອງຜູ້ຮ້ອງໃນປ່າວ່າ ìຈ່ົງຈັດແຈງທາງແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດຫ ນົທາງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຊື່ໄປî 
4 ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ປາກົດຕົວໃນປ່າ ແລະໄດ້ປະກາດສິນບັບຕິສະມາກ່ຽວເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່

ສໍາລັບການຍົກບາບໂທດເສັຽ 
5 ຄົນທ່ົວແຂວງຢູດາຍກັບຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມທັງໝົດ ໄດ້ພາກັນອອກໄປຫາໂຢຮັນ ສາລະພາບ 

ຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ ແລ້ວໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກໂຢຮັນໃນແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນ 
6 ໂຢຮ ັນແຕ່ງກາຍດ້ວຍຜ້າຂົນໂອດໂອ ໃຊ້ສາຍໜັງຮັດແອວ ແລະກິນຕັກແຕນກັບນ້ໍາເຜ້ິງປ່າເປັນອາຫານ 
7 ທ່ານໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າ, ìຈະມີຜ ູ ້ມຣິີດກວ່າເຮົາຜູ້ນ່ຶງມາພາຍຫລັງເຮົາ ຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສົມຄວນຈະກ້ົມລົງແກ້ສາຍ

ຮັດເກີບຂອງທ່ານ 
8 ຝ່າຍເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາ ແຕ່ສ່ວນທ່ານຜູ້ນ້ັນຈະໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍຮັບບັບຕິສະມາ

ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຮບັບບັຕສິະມາ 
The Baptism of Jesus 
(ມທ 3:13-17; ລກ 3:21-22) 

9 ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູສະເດ ດັມາຈາກນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ ແລະໄດ້ຊົງຮັບບັບຕິສະມາຈາກໂຢຮັັນໃນແມ່ນ້ໍາຢໍ
ດາເນ 

10 ພພໍຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນຈາກນ້ໍາ ໃນທັນໃດນ້ັນກໍຊົງເຫັນທ້ອງຟ້າກໍາລັງແຫວກອອກ ແລະພຣະວິນຍານເໝືອນ
ດ່ັງນົກເຂົາສະເດັດລົງມາສູ່ພຣະອົງ 



11 ແລ້ວມພີຣະສຸຣະສຽງມາຈາກຟ້າສວັນວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ທ່ານເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນ
ທ່ານî 
 

ມານທົດລອງພຣະເຢຊ ູ
The Temptation of Jesus 
(ມທ 4:1-11; ລກ 4:1-13) 

12 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງບັງຄັບພຣະອົງໃຫ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນປ່າກັນດານ. 
13 ທ່ີນ້ັນຊາຕານໄດ້ທົດລອງພຣະອົງເຖິງສ່ີສິບວັນ ພຣະອົງຊົງຢູ່ຖ້າມກາງສັດປ່າ ແລະມີພວກເທວະດາມາບົວລະ

ບັດພຣະອົງ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຕັງ້ຕົນ້ປາ່ວປະກາດແຂວງຄາລເີລ 
The Beginning of The Galilean Ministry 
(ມທ 4:12-22; ລກ 4:14-15) 

14 ຄັນໂຢຮັນຖືກຈັບແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົ າ່  
15 ແລະຊົງບອກວ່າ, ìເວລາກໍານົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາ

ໃຈໃໝ່ແລະເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົເອີນ້ສາວກົສ  ີຄ່ນົ 
Jesus Calls the First Disciples 
(ມທ 4:18-22; ລກ 5:1-11) 

16 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດໄປຕາມແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ກໍທອດພຣະເນດເຫັນຊີໂມນແລະອັນເດອານ້ອງຊາຍ
ຂອງຊີໂມນກໍາລັງຖ້ິມມອງລົງນ້ໍາເພາະວ່າເຂົາເປັນຊາວຫາປາ 

17 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາແລະເຮົາຈະບັນດານໃຫ້ເຈ້ົາກາຍເກີດເປັນຜູ້ຫາຄົນî 
18 ທັນທນ້ັີນເຂົາກໍປະມອງຂອງເຂົາຕາມພຣະອົງໄປ 
19 ເມ່ືອສະເດັດໄປອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ພຣະອົງກ ທໍອດພຣະເນດເຫັນຢາໂກໂບລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ກັບໂຢຮັນນ້ອງ

ຊາຍຂອງເຂົາກໍາລັງຝູງມອງຢູ່ໃນເຮືອ 
20 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງປະເຊເບດາຍພ່ໍຂອງເຂົາກັບລູກຈ້າງໄວ້ໃນເຮືອແລະຕາມພຣະ

ອົງໄປ 
 

ຊາຍທີມ່ ີຜຖິອ່ຍຮາ້ຍສງິ 
The Man with an Unclean Spirit 
(ລກ 4:31-37) 

21 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ ພ້ອມກັບພວກຂອງພຣະອົງ ແລະເມ່ືອເຖິງວັນສະບາໂຕ    
ພຣະອ ົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາ 

22 ຄົນທັງຫລາຍກໍປລາດໃຈໃນການສອນຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນເຂົາເໝືອນຜູ້ມີສິດອໍານາດ 
ບ່ໍເໝືອນພວກນ ັກທັມ 

23 ຂນະນ້ັນໃນໂຮງທັມມີຄົນທ່ີມີຜີຖ່ອຍຮ້າຍສິງຢູ່  



24 ແລະໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìເຢຊູໄທນາຊາເຣັດເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ທ່ານມາທໍາລາຍ
ພວກເຮົາຫລື ທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວ ທາ່ນຄືຜູ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî. 

25 ພຣະເຢຊຊົູງຫາ້ມມັນວ່າ, ìມິດແມ, ອອກຈາກຄົນນ້ີເສັຽî  
26 ແລະເມ່ືອຜີຖ່ອຍຮ້າຍເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນຊັກແລະຮ້ອງສຽງດັງແລ້ວ ມັນກໍອອກຈາກເຂົາໄປ 
27 ຄົນທັງປວງກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìການນ້ີເປັນຢ່າງໃດໜໍ ຄົງເປັນຄວາມສ່ັງສອນໃໝ່ແທ້ ທາ່ນ

ສ່ັງຜີຖ່ອຍຮ້າຍດ້ວຍຣິດອໍານາດແລະມັນກໍຍອມຟັງì 
28 ເມ  ່ືອນ້ັນກິຕິສັບຂອງພຣະອົງກໍຊ່າອອກໄປທ່ົວເຂດທ່ີອ້ອມແຂວງຄາລີເລນ້ັນ 

 

ພຣະເຢຊຊູ ົງໂຜດຫລາຍຄນົໃຫດ້ພີຍາດ 
Jesus Heals Many at Simonís House 
(ມທ 8:14-17; ລກ 4:38-41) 

29 ເມ່ືອສະເດັດອອກຈາກໂຮງທັມແລ້ວ ພຣະອົງກັບພວກຂອງພຣະອົງຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນແລະອັນ
ເດອາ ພ້ອມກັບຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ 

30 ແມ່ເມັຽຂອງຊີໂມນນອນໄຂ້ຢູ່ ໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາຈ່ຶງມາທູນພຣະອົງໃຫ້ຊາບດ້ວຍເຣ່ືອງຂອງນາງ 
31 ແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດໄປຈັບມືນາງໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ ແລະອາການໄຂ້ກໍຫາຍ ນາງຈ່ຶງບົວລະບັດພຣະອົງພ້ອມທັງ

ພວກຂອງພຣະອົງ 
32 ແລະພຕໍາເວັນຕົກ ເມ່ືອຄ່ໍາແລ້ວເຂົາໄດ້ພາບັນດາຄົນເຈັບປ່ວຍແລະທ່ີມີຜີຮ້າຍສິງມາຫາພຣະອົງ 
33 ແລະຄົນທັງເມືອງກໍພາກັນມາອ່ັງອໍຢູ່ໜ້າປະຕູ 
34 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໂຜດຄົນທ່ີເຈັບປ່ວຍດ້ວຍພຍາດຕ່າງໆ ໃຫ້ດີຫລາຍຄົນ ແລະຊົງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍຫລາຍໂຕອອກ

ເສັຽ ສ່ວນຜີຮ້າຍເຫລ່ົານ້ັນພຣະອົງບ່ໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ປາກເພາະວ່າມັນຮູ້ຈັກພຣະອົງ 
 

ພຣະເຢຊສູະເດດັອອກໄປປະກາດ 
A Preaching Tour in Galilee 
(ລກ 4:42-44) 

35 ກ່ອນຮຸ່ງເຊ້ົາເວລາຍັງມືດຢູ່ ພຣະອົງໄດ້ຊົງລຸກຂ້ຶນສະເດ ດັອອກໄປຍັງປ່າບ່ອນສງັດ ແລະຊົງອ້ອນວອນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
36 ຝ່າຍຊີໂມນແລະພວກທ່ີຢ  ູ່ດ້ວຍກັນກໍຕາມຫາພຣະອົງ 
37 ເມ່ືອພົບແລ້ວເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຄົນທັງຫລາຍກໍຊອກຫາທ່ານຢູ່î 
38 ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄປໃນເຂດບ້ານເມືອງໃກ້ຄຽງ ເພ່ືອເຮົາຈະປະກາດທ່ີນ້ັນດ້ວຍ ເພາະ

ເຫດການນ້ິແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ອອກມາî 
39 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປປະກາດໃນໂຮງທັມຂອງເຂົາຕລອດທ່ົວແຂວງຄາລີເລ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຫລາຍໂຕອອກ

ເສັຽ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົຂີທ້ດູໃຫດ້ສີະອາດ 
Jesus Cleanses a Leper 
(ມທ 8:1-4; ລກ 5:12-16) 

40 ຄົນຂ້ີທູດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ມາຫາພຣະອົງຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງໂຜດຊ່ອຍ ເຂົາໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງທູນວ່າ, ìຖ້າທ່ານພໍໃຈກໍອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້î 



41 ພຣະເຢຊຈູຶ່ງຊົງມພີຣະທັຍສົງສານຄົນນ້ັນ ແລ້ວຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກຖືກເຂົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາພໍໃຈແລ້ວ ຈົ່ງ
ດີສະອາດເສັຽî 

42 ແລະໃນທັນໃດນ້ັນພຍາດຂ້ີທູດກໍຫາຍແລະຄົນນ້ັນກໍສະອາດ 
43 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງຄົນນ້ັນຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ໜີໄປທັນທີ 
44 ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງລະວັງ, ຢ່າບອກສ່ິງໃດໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງ ແຕ່ຈ່ົງໄປສະແດງຕົວຕ່ໍປະໂຣຫ ດິ ແລະຖວາຍ

ເຄ່ືອງບູຊາຕາມທ່ີໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານຕ່ໍເຂົາວ່າເຈ້ົາດີສະອາດແລ້ວî 
45 ແຕ່ຄົນນ້ັນ ເມ່ືອອອກໄປແລ້ວກໍຕ້ັງຕ້ົນປ່າວຮ້ອງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ັນຊ່າລືໄປ ຈົນພຣະອົງຈະສະ

ເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໂດຍເປີດເຜີຍຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້ ແຕ່ປະທັບຢູ່ພາຍນອກໃນບ່ອນສງັດຕ່າງໆ ແລະມີຄົນຈາກທຸກ
ທ່ີທຸກບ່ອນມາຫາພຣະອົງ 

 

2 ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົເປັຽ້ໃຫຄ້ນືດີປກົກະຕ ິ
Jesus Heals a Paralytic 
(ມທ 9:1-8; ລກ 5:17-26) 

1 ຄັນລ່ວງໄປບ່ໍເຫິງ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາໃນເມືອງກາເປນາອູມອີກ ແລະຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າພຣະອົງ
ຊົງປະທັບຢູ່ເຮືອນ 

2 ຂນະນ້ັນມີຄົນຫລວງຫລາຍມາໂຮມກັນຈົນບ່ໍມີບ່ອນຢູ່ ແມ່ນຈະເຂ້ົາໄປໃກ້ປະຕູກໍບ່ໍໄດ້ ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວ
ພຣະທັມໃຫ້ເຂົາຟັງ 

3 ສ່ວນຄົນຈໍາພວກນ່ຶງໄດ້ນໍາຄົນເປ້ັຽຜູ້ນ່ຶງມາຫາພຣະອົງ ມີສ່ີຄົນຫາມ 
4 ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາໄປເຖິງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເພາະຄົນຫລາຍ ເຂົາຈ່ຶງຮ້ືຫລັງຄາຊ່ືບ່ອນພຣະອົງປະທັບນ້ັນ ເມ່ືອຮ້ືເປັນ

ປ່ອງແລ້ວ ເຂົາກໍຢ່ອນບ່ອນນອນທ່ີຄົນເປ້ັຽນອນຢູ່ນ້ັນລົງ 
5 ເມືອ່ພຣະເຢຊເູຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ກໍຊົງກ່າວແກ່ຄົນເປ້ັຽນ້ັນວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮ ບັອະ

ພັຍແລ້ວî 
6 ແຕ່ມພີວກນັກທັມບາງຄົນນ່ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນໄດ້ຄຶດໃນໃຈວ່າ,  
7 ìເປັນຫຍັງຄົນນ້ີຈ່ຶງເວ້ົາແນວນ້ັນ ເປັນການໝ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາແທ້ ໃຜຈະຍົກຄວາມຜິດບາບໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນî 
8 ແລະໃນທັນໃດນ້ັນ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງຊາບໃນພຣະທັຍວ່າ ເຂົາກໍາລັງຄຶດໃນໃຈຢ່າງນ້ັນ ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, 

ìເຫດສັນໃດ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຄຶດໃນໃຈຢ່າງນ້ີ 
9 ຈະບອກແກ່ຄົນເປ້ັຽນ້ັນວ່າ ìຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວî ຫລືຈະບອກວ່າ ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເອົາບ່ອນນອນ

ຂອງເຈ້ົາຍ່າງໄປî ອັນໃດຈະງ່າຍກວ່າກັນ 
10 ແຕ່ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ບຸດມະນຸດມີສິດອໍານາດໃນໂລກ ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້î ພຣະອົງ

ຈ່ຶງກ່າວແກ່ຄ ນົເປ້ັຽນ້ັນວ່າ,  
11 ìເຮົາສ່ັງເຈ້ົາ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄປບ້ານເສັຽî 
12 ຄົນເປ້ັຽກໍລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ ອ່ນນອນຂອງຕົນອອກໄປຕ່ໍຫນ້າຄົນທັງປວງທັນທີ ເຂົາທັງປວງກໍງຶດປລາດໃຈ

ຫລາຍຈ  ່ຶງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາບ່ໍເຄ ຍີເຫັນຢ່າງນ້ີຈັກເທ່ືອî 
 
ພຣະເຢຊຊູງົເອີນ້ເລວ ີ



Jesus Calls Levi 
(ມທ 9:9-13; ລກ 5:27-32) 

13 ຝ່າຍພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປຕາມແຄມທະເລສາບອີກ ປະຊາຊົນທງັຫລາຍກໍມາຫາພຣະອົງ  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງສອນເຂົາ 

14 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປນ້ັນ ກໍຊົງເຫັນເລວີລູກອາລາຟາຍນ່ັງຢູ່ດ່ານພາສີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ທ່ານ
ວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາî ເຂົາກໍລຸກຂ້ຶນຕາມພຣະອົງໄປ 

15 ເມ່ືອພຣະອົງໄປປະທັບສເວີຍອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເລວີ ມີຄົນເກັບພາສີແລະຄົນນອກສິນທັມຫລາຍຄົນນ່ັງ
ຮ່ວມໂຕະກັບພຣະເຢຊູແລະພວກສິດຂອງພຣະອົງ ເພາະມີຄົນຕິດຕາມພຣະອົງໄປຫລາຍ 

16 ແລະມພີວກນັກທັມຝ່າຍຟາຣີຊາຍ ເມ່ືອເຫັນພຣະອົງຊົງສເວີຍອາຫານກັບຄົນນອກສິນທັມແລະຄົນເກັບພາສີ 
ໄດ້ທ້ວງຖາມພວກສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງໜໍ ທາ່ນຈ່ຶງຍອມຮັບປະທານຮ່ວມກັບຄົນນອກສິນທັມແລະ
ຄົນເກັບພາສີî 

17 ຄັນພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ກໍຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຄົນທ່ີສະບາຍບ່ໍຕ້ອງການໝໍຢາ ແຕ່ຄົນເຈັບຕ້ອງການໝໍ 
ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອຈະເອ້ີນເອົາຄົນສິນທັມ ແຕ່ມາເອ້ີນເອົາຄົນນອກສິນທັມî 
 

ບນັຫາການຖສືນິອດົອາຫານ 
The Question about Fasting 
(ມທ 9:14-17; ລກ 5:33-39) 

18 ມ ພີວກສິດຂອງໂຢຮັນແລະພວກຟາຣຊີາຍກໍາລັງຖືສິນອົດອາຫານ ແລ້ວມີບາງຄົນມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຫດ
ສັນໃດພວກສິດຂອງໂຢຮັນແລະສິດຂອງຟາຣີຊາຍເຄີຍຖືສິນອົດອາຫານ ແຕ່ພວກສິດຂອງທ່ານບ່ໍຖືî 

19 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຍັງຢູ່ນໍາເຂົາ ພວກເພ່ືອນຂອງເຈ້ົາບ່າວນ້ັນຈະຖືສິນອົດອາຫານຢູ່ບ່ໍ
ໄດ້ຕ້ີ ເຈ້ົາບ່າວຢູ່ນໍາເຂົານານເທ່ົາໃດ ເຂົາຈະຖືສິນອົດອາຫານນານເທ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ 

20 ແຕ່ຈະມວັີນນ່ຶງເຈ້ົາບ່າວຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍຈາກເຂົາໄປ ເມ່ືອນ້ັນແຫລະ, ເຂົາຈ່ຶງຈະຖືສິນອົດອາຫານ 
21 ìບໍ່ຫ່ອນມຜູ້ີໃດເອົາຕ່ອນຜ້າໃໝ່ມາຕາບເສ້ືອເກ່ົາ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເມ່ືອຕ່ອນຜ້າໃໝ່ຫົດກໍຈະເຣັດໃຫ້ເສ້ືອເກ່ົາ

ນ້ັນຂາດ ແລະບ່ອນຂາດນ້ັນກໍຈະກວ້າງອອກອີກ 
22 ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເອົາເຫລ້ົາແວງໃໝ່ມາໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໜັງເກ່ົາ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນເຫລ້ົາແວງໃໝ່ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຖົງໜັງ

ນ້ັນຂາດໄປ ທງັເຫລ້ົາແວງແລະຖົງໜັງກໍຈະເສັຽໄປນໍາກັນ ແຕ່ເຫລ້ົາແວງໃໝ່ຕ້ອງໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໜັງໃໝ່î 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງວນັສະບາໂຕ 
Pronouncement about the Sabbath 
(ມທ 12:1-8; ລກ 6:1-5) 

23 ຢູ່ມາໃນວັນສະບາໂຕວັນນ່ຶງ ພຣະອົງກ າໍລັງສະເດັດຜ່ານທ່ົງນາໄປ ແລະເມ່ືອພວກສິດຂອງພຣະອົງຍ່າງຕິດ
ຕາມໄປ ກໍຕ້ັງຕ້ົນເດັດເອົາຮວງເຂ້ົາໄປນໍາ 

24 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເປັນແນວໃດພວກສິດຂອງທ່ານຈ່ຶງເຮັດຜິດຕ່ໍກົດຂອງວັນ
ສະບາໂຕî 

25 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານຈັກເທ່ືອຫລື ຊ່ຶງດາວິດໄດ້ເຮັດເມ່ືອອຶດຢາກຂາດອາຫານ 
ທັງທ່ານແລະພັກພວກຂອງຕົນ 



26 ຄືຄາວເມ່ືອອະບີອາທາເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ດາວິດໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບປະທານ
ເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຕ້ັງຖວາຍຕ່ໍພຣະພັກ ທ່ີພຣະບັນຍັດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໃຜກິນ ເວ້ັນແຕ່ພວກປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນ ແລະຊ້ໍາຍັງຍ່ືນ
ໃຫພັ້ກພວກຮັບປະທານເໝືອນກັນî 

27 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìວັນສະບາໂຕຊົງຕ້ັງໄວ້ເພ່ືອມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນຊົງສ້າງມະນຸດໄວ້ສໍາລັບວັນສະບາໂຕ 
28 ເພາະເຫດນ້ັນບຸດມະນຸດຈ່ຶງເປັນເຈ້ົາຂອງວັນສະບາໂຕເໝືອນກັນî 
 

3 ຊາຍມລືີບເບື້ອງນຶ່ງ 
The Man with A withered Hand 

(ມທ 12:9-14; ລກ 6:6-11) 
1 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບເຂ້ົາໂຮງທັມມະເທສນາອີກ ແລະທ່ີນ້ັນມີຄົນນ  ່ຶງມືເບ້ືອງນ່ຶງລີບ 
2 ເຂົາຊອມເບ່ິງວ່າພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນນ້ັນດີໃນວັນສະບາໂຕ ຫລືເພ່ືອເຂົາຈະຟ້ອງພຣະອົງໄດ້ 
3 ສ່ວນພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ຄົນມືລີບວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນມາຢືນຂ້າງໜ້າສາî 
4 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìໃນວັນສະບາໂຕຄວນຈະເຮັດການດີ ຫລືຄວນຈະເຮັດການຮ້າຍ ຈະເອົາຊີວິດ

ໄວຫ້ລືຈະຕັດຊີວິດເສັຽî ແຕ່ເຂົາກໍມິດຢູ່ 
5 ເມ່ືອທອດພຣະເນດເບ່ິງອ້ອມເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄືອງພຣະທັຍ ພຣະອົງກໍຊົງເປັນທຸກພຣະທັຍເພາະໃຈເຂົາແຂງ

ກະດ້າງປຶກຕັນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ຄົນມືລີບນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງຢຽດມືອອກî ຄົນນ້ັນກໍຢຽດມືອອກ ແລະມືຂອງ
ຕົນກໍດີເປັນປົກກະຕິ 

6 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງໄດ້ອອກໄປ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາໄດ້ປຶກສາກັນກັບພັກພວກຂອງເຮໂຣດເຣ່ືອງພຣະ
ອົງວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຂ້າພຣະອົງໄດ້ 
 

ປະຊາຊນົທງັຫລາຍແຄມຝັງ່ທະເລສາບ 
A Multitude at the Seaside 

(ມທ 12:15-21) 
7 ຝ່າຍພຣະເຢຊູສະເດັດອອກມາທ່ີນ້ັນໄປສູ່ທະເລສາບ ພ້ອມກັບພວກສິດຂອງພຣະອົງ ແລະຄົນເປັນຈໍານວນ

ຫລາຍຈາກແຂວງຄາລ ີເລໄດ້ຕາມໄປ ທງັຈາກແຂວງຢູດາຍ 
8 ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈາກເມືອງອີດູເມອາ ຈາກແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນຟາກຕາເວັນອອກ ແລະຈາກອ້ອມແອ້ມເມືອງຕີ

ເຣ ກ ັບຊໂີດນ ພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມາຫາພຣະອົງ ເພາະເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຢູ່ນ້ັນ 
9 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງພວກສິດໃຫ້ເອົາເຮືອນ້ອຍມາຄອຍຮັບພຣະອົງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ປວງຊົນບຽດພຣະອົງ 
10 ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຫລາຍຄົນໃຫ້ດີພຍາດ ຈົນບັນດາຜູ້ມີພຍາດຕ່າງໆໄດ້ບຽດກັນເຂ້ົາຫາພຣະອົງ

ເພ່ືອຈະຈັບບາຍພຣະອົງ 
11 ແລະຜີຖ່ອຍຮ້າຍທ່ີສິງຢູ່ໃນຄົນຫລາຍຄົນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນພຣະອົງກໍໄດ້ໝູບລົງຂາບພຣະອົງແລ້ວຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, 

ìທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî 
12 ຝ່າຍພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງຫ້າມຢ່າງເດັດຂາດ ບ່ໍໃຫ້ມນັປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົເລອືກຕັງ້ສາວກົສບິສອງຄນົ 
Jesus Appoints the Twelve 
(ມທ 10:1-4; ລກ 6:12-16) 



13 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນພູເຂົາ ແລະພ ໍພຣະທັຍຈະເອ້ີນຜູ້ໃດມາພຣະອົງກໍຊົງເອ້ີນຜູ້ນ້ັນ ແລ້ວເຂົາກໍໄດ້ມາ
ຫາພຣະອົງ 

14 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງສິດສິບສອງຄົນໄວ້ (ຈ່ຶງຊົງເອ້ີນເຂົາວ່າອັຄສາວົກ) ໃຫ້ຢູ່ກັບພຣະອົງເພ່ືອຊົງໃຊ້ເຂົາໄປປະກາດ 
15 ແລະຊງົໃຫມ້ອໍີານາດຂັບໄລ່ຜີອອກໄດ້ 
16 (ສິບສອງຄົນນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້) ຄືຊີໂມນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານຊ່ືອີກວ່າເປໂຕ 
17 ແລະຢາໂກໂບລູກເຊເບດາຍ ກັບໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ (ທັງສອງຄົນນ້ີ ພຣະອົງຊົງປະທານຊ່ືອີກວາ່ໂບອະ

ເນເຄ ແປວ່າຄົນໃຈຮຸນແຮງ) 
18 ອັນເດອາ ຟີລິບ ບາຣະໂທໂລມາຍ ມັດທາຍ ໂທມາ ຢາໂກໂບລູກອາລາຟາຍ ທາດາຍ ຊໂີມນ ພກັຊາດນິຍ ົມ  
19 ແລະຢູດາອິສະກາຣີອົດ ຜູ້ໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງນ້ັນ 

 

ພຣະເຢຊກູບັເບເອນເຊບນູ 
Jesus and Beelzebul 

(ມທ 12:22-32; ລກ 11:14-23) 

20 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນທ່ີຢູ່ແລະປະຊາຊົນກໍມາອ່ັງອໍກັນ ຈົນພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ
ຮັບປະທານອາຫານບ່ໍໄດ້ 

21 ເມ່ືອຍາດມິດຂອງພຣະອົງໄດ້ຍ ນິເຫດການນ້ັນ ເຂົາກໍອອກໄປເພ່ືອຈະຈັບພຣະອົງໄວ້ ເພາະເຂົາຄຶດວ່າ ທ່ານ
ເສັຽຈິດແລ້ວ 

22 ພວກນັກທັມຊ່ຶງລົງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຜູ້ນ້ີມີຜີເບເອນເຊບູນສິງຢູ່ ແລະທ່ີທ່ານຂັບໄລ່ຜີອອກ
ໄດ້ກໍເພາະໃຊອໍ້ານາດນາຍຜີນ້ັນî 

23 ຝ່າຍພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອ້ີນຄົນເຫລ່ົານ້ັນມາກ່າວແກ່ເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາວ່າ, ìຊາຕານຈະຂັບໄລ່ຕົວມນັເອງໃຫ້
ອອກໄດ້ຢ່າງໃດ  

24 ຖ້າອານາຈັກໃດເກີດແຕກແຍກຈາກກັນ ອານາຈັກນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ບ່ໍໄດ້ 
25 ຖ້າຄົວເຮືອນໃດເກີດແຕກແຍກຈາກກັນ ຄົວເຮືອນນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ບ່ໍໄດ້ 
26 ແລະຖ້າຊາຕານຈະຕ່ໍສູ້ກັບຕົວມັນເອງ ແລະແຕກແຍກກັນ ມັນຈະຕ້ັງຢູ່ບ່ໍໄດ້ ມີແຕ່ຈະສູນຫາຍໄປ 
27 ບໍ່ມຜູ້ີໃດອາດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນແຂງແຮງ ແລະປຸ້ນເອົາຊັບໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ຈະມັດຄົນແຂງແຮງນ້ັນໄວ້

ເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງຈະປຸ້ນເຮືອນນ້ັນໄດ້ 
28 ìເຮົາບອກເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄວາມຜິດບາບທຸກຢ່າງກັບຄໍາໝ່ິນປມາດທ່ີເຂົາກ່າວນ້ັນ ຈະຊົງ

ໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ມະນຸດໄດ້ 
29 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະກ່າວຄໍາໝ່ິນປມາດຕ່ໍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈະຊົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອ ແຕ່ຜູ້

ນ້ັນຈະມີໂທດຕລອດໄປເປັນນິດî 
30 ທ່ີຊງົກ່າວຢ່າງນ້ັນກໍເພາະເຂົາກ່າວວ່າ, ìທ່ານມີຜີຮ້າຍສິງຢູ່î 

 

ມານດາແລະພວກນອ້ງຊາຍຂອງພຣະເຢຊ ູ
The True Kindred of Jesus 
(ມທ 12:46-50; ລກ 8:19-21) 

31 ເວລານ້ັນມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງມາຢືນຢ ູ ່ຂ້າງນອກ ແລ້ວໃຊ້ຄົນເຂ້ົາໄປທູນເຊີນພຣະອົງ 



32 ແລະປະຊາຊົນກໍນ່ັງອ້ອມພຣະອົງ ເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ
ມາຫາທ່ານ ຄອຍຢູ່ຂ້າງນອກî 

33 ພຣະອົງຊງົຕອບເຂົາວ່າ, ìໃຜເປັນມານດາແລະເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາî 
34 ພຣະອົງທອດພຣະເນດຄົນທ ັງປວງທ່ີນ່ັງຢ  ູ່ອ້ອມ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìນ້ີຄືມານດາແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ  
35 ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ ເປັນນ້ອງຊາຍ ນ້ອງສາວ ແລະເປັນມານດາ

ຂອງເຮົາî 
 

4 ຄໍາອຸປມາເຣືອ່ງຜູຫ້ວາ່ນພດື 
The Parable of the Sower 

(ມທ 13:1-23; ລກ 8:4-15) 

1 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນຢູ່ແຄມທະເລອີກ ປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍໄດ້ພາກັນມາຫາພຣະອົງ ຈົນພຣະ
ອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາປະທັບໃນເຮືອທ່ີທະເລ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ບົກແຄມຝ່ັງ 

2 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນເຂົາຫລາຍປະການເປັນຄໍາອຸປມາ ແລະໃນການສອນນ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ,  
3 ìຈົ່ງຟັງເທີນ ມຄີ ນົນ່ຶງອອກໄປຫວ່ານພືດ 
4 ແລະເມ່ືອກໍາລັງຫວ່ານຢູ່ນ້ັນ ລາງເມັດກ ຕົໍກຕາມທາງແລ້ວນົກກ ມໍາກິນເສັຽ 
5 ລາງເມັດກ ຕົໍກໃສ່ບ່ອນຫີນຫລາຍດິນໜ້ອຍຈ່ຶງງອກຂ້ຶນໂລດເພາະດິນບ່ໍເລິກ 
6 ເມ່ືອຕາເວັນອອກມາກ ແໍຫ້ມ ຈ່ຶງຫ່ຽວແຫ້ງໄປເພາະບ່ໍມີຮາກ 
7 ລາງເມັດກໍຕົກກາງພຸ່ມໜາມ ໜາມກ ປ່ົໍງຂ້ຶນຫຸ້ມຮັດເສັຽ ຈ່ຶງບ່ໍເກີດຜົນ 
8 ລາງເມັດກໍຕົກໃສ ດິ່ນດີ ແລ້ວງອກງາມຈະເຣີນຂ້ຶນ ເກີດຜົນໄດ້ສາມສິບຕ່ໍ ຫກົສິບຕ່ໍ ແລະຮ້ອຍຕ່ໍ 
9 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຜູ້ໃດມີຫຢູາກຟັງ ຈ່ົງຟັງເອົາî 

 

ຈດຸປະສງົຂອງຄາໍອປຸມາ 
The Purpose of the Parables 
(ມທ 13:10-17; ລກ 8:9-10) 

10 ເມ່ືອຫວ້າງຄົນແລ້ວ ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງພ້ອມດ້ວຍສາວົກສິບສອງຄົນ ໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງເຖິງເຣ່ືອງ
ຄໍາອຸປມາ 

11 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຂ້ໍຄວາມລັບເລິກເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊົງໂຜດໃຫ້ທ່ານທັງ
ຫລາຍຮູ້ໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍຄົນນອກນ້ັນ ບັນດາຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ດ້ວຍຄໍາອຸປມາທັງຫມົດ 

12 ເພ່ືອ ìເຂົາເບ່ິງແລ້ວເບ່ິງອີກ ແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນແລະຟັງແລ້ວຟັງອ ກີ ແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຫັນກັບມາຫາ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະຮັບການຊົງອະພຍັî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົອະທບິາຍຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຄນົຫວາ່ນພດື 
13 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìຄໍາອຸປມານ້ັນພວກທ່ານຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລື ແລ້ວພວກທ່ານຈະເຂ້ົາໃຈຄໍາອຸປມາທັງ

ປວງນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ 
14 ຜູ້ຫວ່ານນ້ັນກໍຫວ່ານພຣະທັມ  
15 ເມັດທີຕົ່ກຕາມທາງນ້ັນໄດ້ແກ່ພຣະທັມທ່ີຫວ່ານແລ້ວ ແລະເມ່ືອບຸກຄົນໃດຟ ງັແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນຊາຕານກ ໍ

ມາຊີງເອົາພຣະທັມທີຫ່ວ່ານໃນໃຈເຂົານ້ັນໄປເສັຽ 



16 ແລະເມັດທ່ີຕົກບ່ອນມີຫນີຫລາຍນ້ັນ ໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມກໍຮ ບັເອົາທັນທີດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
17 ແຕ່ບ່ໍມີຮາກໃນຕົວເອງຈ່ຶງທົນຢ  ູ່ຊ່ົວຄາວ ແລະເມ່ືອເກີດຄວາມຍາກລໍາບາກຫລືການຂ່ົມເຫັງເພາະພຣະທັມນ້ັນ 

ຕົນກໍທ້ໍຖອຍໃຈທັນທີ 
18 ແລະເມັດທ່ີຕົກກາງພຸ່ມໜາມໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທມັ 
19 ແລ້ວຄວາມກັງວົນຕາມທໍາມະດາໂລກ ແລະຄວາມຫລອກລວງແຫ່ງຊັບສົມບັດກັບຄວາມໂລບໃນສ່ິງອ່ືນໆໄດ້

ເຂ້ົາມາຫຸ້ມຮັດພຣະທັມນ້ັນເສັຽ ຈ່ຶງບ່ໍເກີດຜົນ 
20 ສ່ວນເມັດທ່ີຕົກໃນດິນດີນ້ັນ ໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມແລະຮ ບັໄວ້ ຈ່ຶງເກີດຜົນໄດ້ສາມສິບຕ່ໍ ຫກົສິບຕ່ໍ ແລະ

ຮ້ອຍຕ່ໍî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງໂຄມໄຟ 
A Lamp under a Bushel Basket 
(ລກ 8:16-18) 

21 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຂົາບ່ໍຫ່ອນເອົາໂຄມໄຟມາເພ່ືອຕ້ັງໄວ້ລຸ່ມບຸງ ຫລືລຸ່ມຕຽງນອນຕ້ີ ບ່ໍແມ່ນ
ເພ່ືອຕ້ັງໄວ້ເທິງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມຫລື 

22 ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ຈະຕ້ອງປາກົດແຈ້ງ ແລະທຸກສ່ິງທ່ີປິດບັງໄວ້ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍອອກ 
23 ຖ້າໃຜມີຫູຢາກຟັງ ໃຫຟັ້ງເອົາສາî 
24 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີຕົນໄດ້ຟັງ ທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ຈະ

ຊົງຕວງໃຫ້ທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ ທງັຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ອີກ ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດມີຢູ່ແລ້ວຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ຜູ້
ນ້ັນອີກ  

25 ແຕ່ຜູ້ໃດບ່ໍມີເຖິງແມ່ນສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ນ້ັນຈະຊົງຍົກເອົາໄປຈາກຜູ້ນ້ັນເສັຽî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເມດັທີຈ່ະເຣນີຂຶນ້ 
The Parable of the Growing Seed 

26 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາປຽບເໝືອນຄົນນ່ຶງທ່ີຫວ່ານກ້າລົງໃນດິນ 
27 ແລ້ວກາງຄືນກໍນອນຫລັບ ກາງເວັນກໍຕ່ືນຂ້ຶນ ຝ່າຍກ້ານ້ັນມັນງອກຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງໃດເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ 
28 ເພາະຂ້ີດິນເອງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຄືເປັນລໍາຕ້ົນກ່ອນ ພາຍຫລັງກ ອໍອກຮວງ ແລ້ວກ ມີໍເມັດເຕັມຮວງ 
29 ຄັນສຸກແລ້ວເຂົາກ ໃໍຊ້ຄົນໄປກ່ຽວທັນທີ ເພາະວ່າເຖິງຣະດູກ່ຽວແລ້ວî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງແກນ່ຜກັກາດ 
The Parable of the Mustard Seed 

(ມທ 13:31-32; ລກ 13:18-19) 
30 ພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະປຽບເໝືອນສ່ິງໃດ ຫລືຈະສະແດງດ້ວຍຄໍາອຸປມາຢ່າງ

ໃດ 
31 ກໍປຽບເໝືອນແກ່ນຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ເມ່ືອຫວ່ານເມັດລົງໃນດິນກ ນ້ໍອຍກວ່າເມັດທັງປວງທ່ົວໂລກ 
32 ແຕ່ເມ່ືອຫວ່ານແລ້ວກໍງອກຈະເຣນີໃຫຍ່ຂ້ຶນກວ່າຜັກທັງປວງ ແລະແຕ່ກ່ິງກ້ານໃຫຍ່ຈົນນົກປ່າມາເຮັດຄອນຢູ່

ໃນຮ່ົມນ້ັນໄດ້î 
 



ການໃຊຄ້າໍອປຸມາ 
The Use of Parables 

33 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວພຣະທັມເປັນຄໍາອຸປມາຢ່າງນ້ັນຫລາຍປະການໃຫ້ເຂົາຟງັຕາມທ່ີຈະສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ 
34 ແລະນອກຈາກຄໍາອຸປມາ ພຣະອົງບ  ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວກັບເຂົາ ແຕ່ເມ່ືອຫວ້າງຄົນແລ້ວ ຈ່ຶງຊົງອະທິບາຍສ່ິງສາຣະພັດ

ນ້ັນໃຫ້ແກ່ພວກສິດຟັງແຕ່ຈໍາເພາະ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຫາ້ມລມົພະຍ ຸ
Jesus Stills a Storm 
(ມທ 8:23-27; ລກ 8:22-25) 

35 ໃນເວລາແລງມ້ືນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈ່ົງພາກັນຂ້າມໄປຟາກນ້ັນເທາະî 
36 ເມ່ືອລາປະຊາຊົນແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງເຊີນພຣະອົງສະເດັດໄປໃນເຮືອທ່ີພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ນ້ັນ ແລະມີເຮືອອ່ືນ

ຫລາຍລໍາໄປພ້ອມ 
37 ແລ້ວລົມພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນ ແລະຟອງນ້ໍາໄດ້ຊັດເຂ້ົາຈົນເຮືອຈວນຈະເຕັມ 
38 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງບັນທົມໝຸນໝອນຫລັບຢູ່ທ້າຍເຮືອ ພວກສິດຈ່ຶງມາປ ກຸພຣະອົງທູນວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ທ່ານບ່ໍ

ເປັນຫ່ວງດອກຫລື ພວກຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວî 
39 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ່ືນຂ້ຶນຫ້າມລົມ ແລະຊົງກ່າວແກ່ທະເລວ່າ, ìມິດສງົບແມî ແລ້ວລົມກໍເຊົາ ຟອງນ້ໍາກໍສງົບງຽບ

ທ່ົວໄປ 
40 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ  ່ຶງຢ້ານ ພວກທ່ານຍັງບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອຫລືî 
41 ຝ່າຍເຂົາກໍຕົກໃຈຫລາຍແລະເວ້ົາຕ່ໍກັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ ຈົນວ່າລົມແລະທະເລກ ຍໍອມຟັງທ່ານî 
 

5 ຄົນທີ່ຜຮີາ້ຍສງິ ຢູເ່ຂດແດນຊາວເຄຣະຊາຄນີຄນືດປີກົກະຕ ິ
Jesus Heals the Gerasene Demoniac 
(ມທ 8:28-9:1; ລກ 8:26-39) 

1 ຝ່າຍພຣະອົງກັບພວກສິດໄດ້ຂ້າມທະເລໄປເຖິງເຂດແດນຊາວເຄຣະຊາຄີນ 
2 ພພໍຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນຈາກເຮືອ ກ ມີໍຄົນນ່ຶງທ່ີມີຜີຖ່ອຍຮ້າຍສິງຢູ່ໄດ້ອອກຈາກປ່າຊ້າມາພົບພຣະອົງ 
3 ຄົນນ້ັນເຄີຍອາສັຍຢູ່ຕາມປ່າຊ້າ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດມັດມັນໄວ້ໄດ້ ແມ່ນຈະເອົາໃສ່ໂສ້ລ່າມມັນໄວກໍ້ບ່ໍຢູ່ 
4 ເພາະວ່າໄດ້ໃສ່ຊີກໃສ່ໂສ້ລ່າມມັນໄວ້ຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ ແຕ່ໂສ້ນ້ັນມັນກໍເຮັດຂາດ ແລະຊີກກໍເຮັດຫັກໝຸ່ນໄປ ບ່ໍ

ມຜູ້ີໃດມີແຮງພ ໍທ່ີຈະບັງຄັບມັນໄວ້ 
5 ມັນກໍຮ້ອງຢູ່ເລ້ືອຍຕາມປ່າຊ້າແລະທ່ີພູເຂົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະເອົາໝາກຫີນປາດຕົວເອງ 
6 ຄັນມັນເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ໄກກໍແລ່ນເຂ້ົາມາຂາບໄຫວພ້ຣະອງົ  
7 ແລ້ວຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນທູນວ່າ, ìເຢຊູບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສູງສຸດເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດໃດ ຂໍ

ໃຫທ່້ານສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຈະບ່ໍທໍຣະມານເຮົາî 
8 ມັນເວ້ົາດ່ັງນ້ັນກໍເພາະພຣະອົງຊົງບອກມັນວ່າ, ìອ້າຍຜີຖ່ອຍຮ້າຍອອກມາຈາກຄົນນ້ີແມî 
9 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ, ìມຶງຊືຫ່ຍງັî  ມນັຕອບວ່າ, ìຊ່ືກອງທັບເພາະພວກເຮົາມີຫລາຍຕົວນໍາກັນî 
10 ມັນຈ່ຶງໜ່ວງໜ່ຽວອ້ອນວອນພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ຂັບໄລ່ມັນອອກຈາກເຂດແດນເມືອງນ້ັນ 
11 ມໝູີຝູງໃຫຍ່ກໍາລັງຫາກິນຢູ່ຕາມຈ້າຍພູນ້ັນ 
12 ຜີເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ທູນຂໍພຣະອົງວ່າ, ìຂໍໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສິງຢູ່ໃນໝ ຝູ ງູນ້ີທ້ອນî  



13 ພຣະອົງກໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ ແລ້ວຜີຖ່ອຍຮ້າຍເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງອອກໄປເຂ້ົາສິງຢ  ູ່ໃນຝູງໝູ ໝູທັງຝູງປະມານສອງ
ພັນໂຕ ກໍຟ້າວແລ່ນລົງຈາກຕາລ່ິງຊັນໂຕນໃສ່ທະເລຈົມນ້ໍາຕາຍທັນທີ 

14 ຝ່າຍຄົນລ້ຽງໝູນ້ັນຕ່າງຄົນຕ່າງໜີໄປ ເລ່ົາເຣ່ືອງທັງໃນເມືອງແລະນອກເມືອງ ແລ້ວຄົນທັງປວງກໍອອກມາເບ່ິງ
ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ 

15 ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງພຣະເຢຊູກ ໍເຫັນຄົນທ່ີຜີທັງກອງທັບສິງຢູ່ນ້ັນ ນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອຜ້າມີສະຕິອາຣົມດີ ເຂົາຈ່ຶງມີໃຈຢ້ານ 
16 ແລະພວກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນກໍເລ່ົາເຫດການຊ່ຶງບັງເກີດແກ່ຄົນທ່ີມີຜີສິງຢູ່ນ້ັນ ກັບເຫດການຊ່ຶງບັງເກີດແກ່ຝູງໝູໃຫ້

ເຂົາຟັງ 
17 ຄົນທັງຫລາຍກໍຕ້ັງຕ້ົນອ້ອນວອນທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງອອກໄປເສັຽຈາກເຂດແດນຂອງເຂົາ 
18 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດລົງເຮືອ ຄົນທີຜີ່ສິງຢູ່ແຕ່ກ່ອນນ້ັນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍຢູ່ກັບພຣະອົງ 
19 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອະນຸຍາດ ແຕ່ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìໃຫ້ເຈ້ົາເມືອບ້ານຫາຍາດພ່ີນ້ອງ ແລ້ວບອກເຂົາເຖິງເຣ່ືອງ

ເຫດການອັນໃຫຍ່ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ເຈ້ົາ ແລະຊົງພຣະເມດຕາແກ່ເຈ້ົາແລ້ວî 
20 ຝ່າຍຄົນນ້ັນກໍທູນລາ ແລ້ວຕ້ັງຕ້ົນປະກາດໃນແຂວງເດກາໂປລີ ເຖິງເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ຕົນ 

ແລະຄົນທັງປວງກ ໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ 
 

ລກູສາວຂອງຢາອໂີຣແລະຍງິຜູຢ້ືຈ້ບັເຄືອ່ງທງົຂອງພຣະເຢຊ ູ
A Girl restored to Life and a woman Healed 
(ມທ 9:18-26; ລກ 8:40-56) 

21 ຄັນພຣະເຢຊູສະເດັດລົງເຮືອຂ້າມຟາກກັບໄປແລ້ວ ມຄົີນຫລວງຫລາຍມາຫາພຣະອົງ ຝ່າຍພຣະອົງຍັງຊົງປະ
ທັບຢູ່ແຄມທະເລ 

22 ມນີາຍໂຮງທັມມະເທສນາຜູ້ຊ່ຶງຊ່ື ຢາອີໂຣຍ່າງມາ ແລະເມ່ືອທ່ານເຫັນພຣະເຢຊູກ ໍຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງ  
ພຣະອົງ 

23 ແລ້ວທູນອ້ອນວອນໜ່ວງໜ່ຽວພຣະອົງວ່າ, ìລູກສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບຈວນຈະຕາຍແລ້ວ ຂໍເຊີນທ່ານ
ໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່ມັນ ເພ່ືອມັນຈະໄດ້ພ້ົນຕາຍມີຊວິີດຢູ່î 

24 ຝ່າຍພຣະອົງກ ສໍະເດັດໄປກັບຄົນນ້ັນ ມຄົີນຫລວງຫລາຍຕາມໄປແລະບຽດພຣະອົງ 
25 ມຍິີງຄົນນ່ຶງເປັນພຍາດເລືອດຕົກໄດ້ສິບສອງປີມາແລ້ວ 
26 ນາງໄດ້ທົນທຸກລໍາບາກຫລາຍເຕັມທີ ເຖິງມີໝໍຫລາຍຄົນໄດ້ປ່ິນປົວແລະໄດ້ເສັຽຊບັທັງໝົດພຍາດນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ທຸ

ເລົາລົງແຕ່ແຮ່ງກໍາເລີບຂ້ຶນ 
27 ເມ່ືອຍິງນ້ັນໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ນາງກໍຍ່າງເຂ້ົາປົນກັບປະຊາຊົນທ່ີເບ້ືອງຫລັງພຣະອົງ ແລ້ວບາຍເຄ່ືອງ

ທົງຂອງພຣະອົງ 
28 ເພາະນາງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າເຮົາໄດ້ບາຍເສ້ືອຂອງທ່ານແຕ່ເທ່ົານ້ັນເຮົາກໍຈະດີພຍາດî 
29 ໃນທັນໃດນ້ັນເລືອດທ່ີຕົກນ້ັນກໍຢຸດແຫ້ງໄປ ແລະຍິງຄົນນ້ັນກໍຮູ້ສຶກຕົວວ່າໄດ້ດີພຍາດແລ້ວ 
30 ບັດດຽວນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ສຶກວ່າຣິດໄດ້ອອກຈາກພຣະອົງແລ້ວ ຈ່ຶງທອດພຣະເນດທາງປະຊາຊນົຖາມວ່າ, 

ìແມ່ນໃຜໄດ້ບາຍເສ້ືອຂອງເຮົາî 
31 ຝ່າຍພວກສິດກໍທູນວ່າ, ìທ່ານເຫັນແລ້ວປະຊາຊົນກໍາລັງບຽດທ່ານຢູ່ ແລະຍັງຈະຖາມອີກຫລືວ່າ ໃຜໄດ້ບາຍ

ເຮົາî 
32 ແລະພຣະເຢຊໄູດ້ທອດພຣະເນດເບ່ິງອ້ອມ ປະສົງຈະເຫັນຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດການນ້ັນ 
33 ຝ່າຍຜູ້ຍິງນ້ັນກໍຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ ເພາະຮູ້ເຣ່ືອງທ່ີເກີດແກ່ຕົນ ຈ່ຶງມາຂາບລົງທູນຕ່ໍພຣະອົງຕາມຄວາມຈິງທັງສ້ິນ 



34 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ຍິງນ້ັນວ່າ, ìລູກຍິງເອີຍ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວ ຈ່ົງໄປເປັນສຸກ
ແລະດີພຍາດເທີນî 

35 ໃນຂນະທ່ີພຣະເຢຊູຍັງຊົງກ່າວຢູ່ນ້ັນ ມບີາງຄົນມາຈາກເຮືອນນາຍໂຮງທັມບອກວ່າ, ìລູກສາວຂອງທ່ານຕາຍ
ເສັຽແລ້ວ ຍັງຈະຮົບກວນອາຈານອີກເຮັດຫຍັງî 

36 ຝ່າຍພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງຄວາມເຂົາເວ້ົານ້ັນ ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ນາຍໂຮງທັມວ່າ, ìຢ່າວິຕົກເທາະ ຈ່ົງເຊ່ືອເທ່ົາ
ນ້ັນî 

37 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດໄປນໍາ ເວ້ັນແຕ່ເປໂຕ ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ 
38 ຄັນພຣະອົງສະເດັດພ້ອມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄປເຖິງເຮືອນນາຍໂຮງທັມແລ້ວ ກໍຊົງເຫັນການຫວຸ້ນວາຍທັງຄົນ

ຮ້ອງໄຫ້ແຜດສຽງຮ່ໍາໄຮຫລາຍຢູ່ 
39 ແລະເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປເຖິງແລ້ວກໍຊົງຖາມວ່າ, ìພວກເຈ້ົາພາກ ນັຫວຸ້ນວາຍຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເດັກ

ນ້ອຍນ້ັນບ່ໍຕາຍດອກແຕ່ຫລັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນî 
40 ເຂົາກໍພາກ ນັຫົວຂວັນພຣະອົງ ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງຊົງໄລ່ຄົນທັງປວງອອກແລ້ວ ຈ່ຶງພາພ່ໍແມກັ່ບສິດທັງສາມທ່ີ

ຕາມພຣະອົງມານ້ັນເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນເດັກນ້ອຍຢູ່ 
41 ພຣະອົງຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຕາລີທາກຸມî ແປວ່າ ìຍິງນ້ອຍເອີຍ, ເຮົາບອກເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ

ແມî 
42 ໃນທັນໃດນ້ັນເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນຍ່າງໄປມາ ເພາະວ່າອາຍຸເຂົາໄດ້ສິບສອງປີແລ້ວ ໃນບັດດຽວນ້ັນຄົນທັງ

ປວງກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ 
43 ພຣະອົງກໍຊົງສ່ັງຫ້າມເຂົາຢ່າງເດັດຂາດ ບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດບອກຮູ້ເຫດການນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເອົາອາຫານມາໃຫ້

ເດັກນ້ອຍນ້ັນກິນ 
 

6 ຊາວນາຊາເຣດັບໍຮ່ບັພຣະເຢຊ ູ
The Rejection of Jesus at Nazareth 
(ມທ 13:54-58; ລກ 4:16-30) 

1 ຝ່າຍພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງເມືອງເດີມຂອງພຣະອົງ ແລະພວກສິດກໍຕາມພຣະອົງໄປ 
2 ເມ່ືອເຖິງວັນສະບາໂຕແລ້ວ ພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມ ແລະຫລາຍໆຄົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະອົງກໍງຶດປລາດໃຈ

ຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄົນນ້ີໄດ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາແຕ່ໃສ ສະຕິປັນຍາທ່ີໄດ້ປະທານແກ່ຄົນນ້ີແມ່ນປັນຍາຢ່າງໃດ ເພາະ
ວ່າການອິດທິຣິດຢ່າງນ້ີກໍຍັງສໍາເຣັດໄດ້ດ້ວຍມຂືອງເຂົາເອງ 

3 ຄົນນ້ີເປັນຊ່າງໄມ້ລູກນາງມາຣີອາບ່ໍແມ່ນຫລື ຢາໂກໂບ, ໂຢເຊ, ຢູດາ ແລະຊີໂມນ ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາບ່ໍ
ແມ່ນຫລື ພວກນ້ອງສາວຂອງເຂົາກໍຢູ່ທ່ີນ້ີກັບພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຫລືî ເຂົາຈ່ຶງມີໃຈໜ່າຍແໜ່ງພຣະອົງ 

4 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະບ່ໍຂາດຄວາມນັບຖື ເວ້ັນແຕ່ໃນເມືອງເດີມຂອງຕົນ 
ຖ້າມກາງຍາດພ່ີນ້ອງ ແລະໃນຄົວເຮືອນຂອງຕົນî 

5 ພຣະອົງຈະກະທໍາການອິດທິຣິດທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ໄດ້ຊົງວາງພຣະຫັດເທິງຄົນເຈັບປ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ດີພຍາດ 
6 ພຣະອົງກໍປລາດພຣະທັຍເພາະເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປສ່ັງສອນທ່ົວທຸກບ້ານຮອບ

ເຂດນ້ັນ 
 

ຊງົໃຊສ້າວກົສບິສອງຄນົໄປ 



The Mission of the Twelve 
(ມທ 10:5-15; ລກ 9:1-6) 

7 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນສິບສອງຄົນນ້ັນມາ ແລ້ວຊົງຕ້ັງຕ້ົນໃຊ້ເຂົາໃຫ້ອອກໄປເປັນຄູ່ໆແລະຊົງປະທານໃຫ້ເຂົາມີ
ອໍານາດເໜືອຜີຖ່ອຍຮ້າຍ 

8 ແລ້ວຊົງສ່ັງເຂົາບ່ໍໃຫ້ເອົາສ່ິງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ ເວ້ັນແຕ່ໄມ້ເທ້ົາສ່ິງດຽວ ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເອົາອາຫານຫລືຖົງ ຫລື
ເອົາເງິນໃສ່ກະເປົາສາຍຮັດແອວໄປ 

9 ໃຫ ້ໃສ່ເກີບ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ໃສ່ເສ້ືອສອງໂຕ 
10 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, ìຖ້າໄປບ ອ່ນໃດ ເມ່ືອເຂ້ົາອາສັຍໃນເຮືອນຫລັງໃດ ກໍໃຫ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງ

ນ້ັນກວ່າຈະຈາກບ່ອນນ້ັນໄປ 
11 ແລະຖ້າບ່ອນໃດບ່ໍຕ້ອນຮັບຫລືບ່ໍຟັງທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງອອກຈາກບ່ອນນ້ັນໄປ ແລະຈ່ົງສ່ັນຂ້ີຝຸ່ນທ່ີຕິດຝາຕີນ

ຂອງພວກທ່ານອອກເສັຽ ເພ່ືອເປັນພຍານຕ່ໍເຂົາî 
12 ຝ່າຍພວກສິດກໍພາກັນອອກໄປປະກາດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 
13 ເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກເສ ຽັຫລາຍໂຕ ແລະເອົານ້ໍາມັນທາຄົນເຈັບປ່ວຍຫລາຍຄົນໃຫ້ດີພຍາດ 

 

ຄວາມມ ໍຣະນາພາບຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
 The Death of John the Baptist 
 (ມທ 14:1-12; ລກ 9:7-9) 

14 ຝ່າຍກະສັດເຮໂຣດຊົງຊາບເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລ ໄືປ ມີບາງຄົນເວ້ົາ
ກັນວ່າ, ìໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີຣິດອໍານາດນ້ີຈ່ຶງສະແດງອອກມາໃນທ່ານî 

15 ແຕ່ຄົນອ່ືນວ່າ, ìເປັນເອລີຢາî ແລະຄົນອ່ືນໆວ່າ, ìເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເໝືອນຄົນນ່ຶງໃນພວກຜູ້ປະກາດ   
ພຣະທັມແຕ່ກ່ອນî 

16 ຝ່າຍກະສັດເຮໂຣດ ເມ່ືອຊາບແລ້ວກໍຊົງກ່າວວ່າ, ìແມ່ນໂຢຮັນຜູ້ເຮົາໄດ້ຕັດຫົວ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ຄືນມາ
ແລ້ວî 

17 ເພາະແມ່ນເຮໂຣດນ້ີເອງໄດ້ຊົງໃຊ້ຄົນໄປຈັບໂຢຮັນຜູກມັດຂອງຄຸກໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ນາງເຮໂຣເດັຽ ພ ຣັຍາ
ຂອງຟີລິບນ້ອງຊາຍຕົນ ດ້ວຍວ່າເຮໂຣດໄດ້ຮັບເອົານາງນ້ັນມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ 

18 ເພາະໂຢຮັນເຄີຍທູນເຮໂຣດວ່າ, ìທ່ີທ່ານຈະເອົາພັຣຍາຂອງນ້ອງມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນນ້ັນກໍຜິດຕ່ໍກົດî 
19 ແລະນາງເຮໂຣເດັຽກໍຜູກພຍາບາດໂຢຮັນ ມີໃຈຢາກຂ້າທ່ານເສັຽ ແຕ່ຂ້າບ່ໍໄດ້  
20 ເພາະເຮໂຣດຊົງຢໍາເກງໂຢຮັນ ດ້ວຍຊາບວ່າໂຢຮັນເປັນຄົນບໍຣິສຸດແລະສັດຊ່ື ເຮໂຣດຈ່ຶງຊົງປ້ອງກັນໂຢຮັນ

ໄວ້ ເມ່ືອເຮໂຣດໄດ້ຍິນຄໍາສ່ັງສອນຂອງທ່ານ ກໍຊົງລ່ັງເລພຣະທັຍຢ່າງໜັກ ແຕ່ກໍຍັງຍອມຟັງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
21 ຄັນຢູ່ມາວັນນ່ຶງເປັນໂອກາດດີ ຄືເປັນວັນສລອງວັນກໍາເນີດຂອງເຮໂຣດ ເຮໂຣດໄດ້ຊົງຈັດການກິນລ້ຽງພວກ

ເສນາບໍດີກັບນາຍທະຫານຊັນ້ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະບັນດາຄົນສໍາຄັນໃນແຂວງຄາລີເລ 
22 ເມ່ືອບຸດຍິງຂອງນາງເຮໂຣເດັຽຜູ້ນ້ັນເຂ້ົາມາຟ້ອນລໍາກໍເຮັດໃຫ້ກະສັດເຮໂຣດຊອບພຣະທັຍ ແລະແຂກທ່ີມາ

ຮ່ວມຊອບໃຈເຫມືອນກັນ ກະສັດຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ຍິງສາວນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາຈະຂໍສ່ິງໃດກໍຈະໃຫ້ສ່ິງນ້ັນî 
23 ແລະກະສັດຈ່ຶງຊົງສາບານປະຕິຍານຕົວວ່າ, ìເຈ້ົາຈະຂໍສ່ິງໃດ ເຮົາຈະໃຫ້ສ່ິງນ້ັນ ຈົນເຖິງເຄ່ິງຣາຊສົມບັດຂອງ

ເຮົາî 
24 ຍິງສາວນ້ັນຈ່ຶງອອກໄປຖາມມານດາວ່າ, ìລູກຈະຂໍສ່ິງໃດຈ່ຶງຈະດີî ມານດາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂໍຫົວໂຢຮັນບັບຕິສະ

ໂຕສາî 



25 ໃນທັນໃດນ້ັນຍິງສາວກໍຮີບເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດທູນວ່າ, ìທານໂທດທານຊີວິດ ຂໍປະທານຫົວໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ໃສ່ຖາດມາໃຫຂ້້ານ້ອຍດຽວນ້ີເທີນî  

26 ພຣະອົງຊົງທຸກພຣະທັຍຢ່າງໜັກ ແຕ່ເພາະເຫດໄດ້ຊົງສາບານຕົວໄວ້ ແລະເພາະເຫັນແກ່ໜ້າແຂກທ່ີມາຮ່ວມ
ກໍບ່ໍຢາກຂັດຂືນນາງ 

27 ໃນຂນະນ້ັນກະສັດຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງທະຫານຮັກສາພຣະອົງຜູ້ນ ຶ ່ງ ໃຫໄ້ປເອົາຫົວໂຢຮັນມາ ທະຫານຜູ ້ນ້ັນຈ່ຶງໄປຕັດ
ເອົາຫົວໂຢຮັນໃນຄຸກ 

28 ໃສ່ຖາດມາໃຫແ້ກ່ຍິງສາວນ້ັນ ແລະນາງກໍສ່ົງໃຫ້ມານດາຂອງຕົນ 
29 ເມ່ືອພວກສິດຂອງໂຢຮັນຮູ້ເຫດການນ້ັນແລ້ວ ກໍມາຮັບເອົາສົບຂອງທ່ານໄປວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົລຽ້ງຫາ້ພນັຄນົ  
Feeding the Five Thousand 
(ມທ 14:13-21; ລກ 9:10-17; ຢຮ 6:1-14) 

30 ຝ່າຍອັຄສາວົກໄດ້ພາກັນມາເຝ້ົາພຣະເຢຊູ ທູນລາຍງານທັງໝົດທ່ີເຂົາໄດ້ເຣັດ ແລະໄດ້ສ່ັງສອນໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ຊາບ 

31 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກເຮົາຈ  ່ົງພາກ ັນໄປໃນບ່ອນສງັດ ໃຫ້ພວກທ່ານພັກເຊົາເມ່ືອຍຈັກໜ້ອຍ
ນຶ່ງî ເພາະມຄົີນຫລວງຫລາຍທຽວໄປມາ ຈົນບ່ໍມີເວລາຫວາ້ງພໍຈະຮັບປະທານອາຫານໄດ້ 

32 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດລົງເຮືອພ້ອມກັບສາວົກໄປຍັງບ່ອນສງັດຢູ່ຕ່າງຫາກ 
33 ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນພຣະອົງກັບພວກສາວົກພວມໄປ ເຂົາກໍສັງເກດຮູ້ຈ່ຶງຮີບພາກັນອອກຈາກທຸກບ້ານທຸກເມືອງ

ຍ່າງໄປເຖິງທ່ີນ້ັນກ່ອນ 
34 ຄັນພຣະເຢຊູສະເດັດຂ້ຶນຈາກເຮືອນແລ້ວ ກໍຊົງເຫັນປະຊາຊນົໝູ່ໃຫຍ່ ແລະຊົງສົງສານເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາເປັນ

ເໝືອນຝູງແກະບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນເຂົາເປັນຫລາຍຂ້ໍຫລາຍປະການ 
35 ເມ່ືອຄ້າຍຄ່ໍາມາແລ້ວ ພວກສາວົກມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìບ ອ່ນນ້ີແມ່ນປ່າ ແລະບັດນ້ີກໍຄ້າຍຄ່ໍາແລ້ວ 
36 ຂໍທ່ານຈ່ົງໃຫ້ເຂົາເລີກໄປເສັຽ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໄປຊືອ້າຫານຮັບປະທານຕາມບ້ານໄຮ່ບ້ານນາແຖບນ້ີî 
37 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຈ່ົງລ້ຽງເຂົາສາî ເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄປຊ້ືອາ

ຫານເຖິງສອງຮ້ອຍຫລຽນເດນາຣິອົນໃຫ ້ເຂົາກິນຫລືî 
38 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກທ່ານມີເຂ້ົາຈ່ີຈັກກ້ອນ ຈ່ົງໄປເບ່ິງດູî ແລະເມ່ືອຮູ້ແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìມີເຂ້ົາຈ່ີຫ້າ

ກ້ອນແລະປາສອງໂຕî 
39 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ຈັດຄົນທັງປວງນ່ັງຮ່ວມກັນທ່ີປ່າຫຍ້າສົດເປັນຫມູ່ໆ  
40 ແລະປະຊາຊົນໄດ້ນ່ັງລົງເປັນແຖວ ແຖວລະຮ້ອຍຄົນແລະແຖວລະຫ້າສິບຄົນ 
41 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຮັບເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕນ້ັນແລ້ວ ກໍຊົງເງີຍພຣະພັກເບ່ິງຟ້າສວັນ ຂໍພຣະພອນ ແລ້ວ

ຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີຍ່ຶນໃຫ້ພວກສາວົກໄປແຈກແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະປາສອງໂຕນ້ັນກໍຊົງແບ່ງໃຫ້ທ່ົວເຖິງກັນເຫມອືນ
ກັນ 

42 ເຂົາໄດ້ກິນອ່ີມທຸກຄົນ 
43 ສ່ວນຕ່ອນຫັກແລະປາທ່ີເຫລືອນ້ັນ ເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມສິບສອງບຸງ 
44 ໃນຈໍານວນຄົນທ່ີໄດ້ຮ ບັປະທານເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ ມີຜູ້ຊາຍຫ້າພັນຄົນ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົດາໍເນນີເທງິນໍາ້ 



Jesus Walks on the Water 
(ມທ 14:22-33; ຢຣ 6:15-21) 

45 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫພ້ວກສາວົກລົງເຮືອຂ້າມຟາກໄປຍັງເມືອງເບັດຊາອີດາກ່ອນ  
ຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊນົເລີກໄປ 

46 ເມ່ືອຊົງລາຈາກເຂົາແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນເມືອພູເພ່ືອໄຫວ້ວອນ 
47 ເມ່ືອຄ່ໍາມາແລ້ວເຮືອນ້ັນກໍຢ  ູ່ກາງທະເລ ສ່ວນພຣະອົງຊົງຢູ່ບົກແຕ່ຕົນດຽວ 
48 ແລະພຣະອົງທອດພຣະເນດເຫັນພວກສາວົກກໍາລັງແຊວເຣືອດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ເພາະເຮືອຕ້ານ

ທວນລົມຢູ່ ຄັນປະມານຍາມສ່ີກາງຄືນ ພຣະອົງຈ  ່ຶງຊົງຍ່າງເທິງນ້ໍາໄປຫາພວກສາວົກ ແລະພຣະອົງຊົງຍ່າງດ່ັງ
ຈະກາຍເຂົາໄປ 

49 ແຕ່ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະອ ົງຊົງຍ່າງເທິງນ້ໍາ ເຂົາກໍຄຶດວ່າແມ່ນຜີ ແລ້ວຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນ 
50 ເພາະວ່າທຸກຄົນເຫັນແລ້ວກໍຕົກໃຈ ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະອົງຊົງອອກພຣະໂອດກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຢ່ານ້ອຍໃຈ

ເທາະ ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຊູຢ້່ານî 
51 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດຂ້ຶນໄປຫາເຂົາເທິງເຮືອ ແລ້ວລົມກໍງຽບລົງ ພວກສາວົກກໍປລາດອັດສະຈັນໃຈເຫລືອເກີນ 
52 ເພາະວ່າເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ໃຈຂອງເຂົາຍັງແຂງກະດ້າງປຶກຕັນຢູ່ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົເຈບັປວ່ຍໃນເຄນເນຊາເຣດັ 
Healing the Sick in Gennesaret 
(ມທ 14:34-36) 

53 ຄັນຂ້າມຟາກໄປເຖິງແລ້ວ ເຂົາກໍຈອດທ່ີທ່າເມືອງເຄນເນຊາເຣັດ 
54 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດ ດັຂ້ຶນຈາກເຮືອພ້ອມດ້ວຍສາວົກແລ້ວ ຄົນທັງປວງກໍຈໍາພຣະອົງໄດ້ທັນທີ 
55 ແລະເຂົາຮີບໄປທ່ົວຂົງເຂດນ້ັນ ຕ້ັງຕ້ົນເອົາຄົນເຈັບປ່ວຍໃສ່ບ່ອນນອນຫາມມາຍັງບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ 

ພຣະອົງປະທັບຢູ່ 
56 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດໄປທ່ີໃດໃນເມືອງຫລື ບ້ານນອກບ້ານນາກໍດີ ເຂົາກໍເອົາຄົນເຈັບປ່ວຍມາວາງໄວ້ຕາມ

ແຄມທາງບ່ອນຊຸມຊົນ ແລ້ວທູນຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍໄດ້ບາຍແຕ່ແຄມເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງ
ແລະຜູ້ໃດໄດ້ບາຍແລ້ວກໍຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດທຸກຄົນ 

 

7 ຄາໍສອນທີຕ່ກົທອດມາຈາກເຖົາ້ເກົາ່ບູຮານ 
The Tradition of The Elders 
(ມທ 15:1-20) 

1 ເມື່ອນັ້ນພວກຟາຣຊີາຍແລະນັກທັມບາງຄົນຊ່ຶງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພາກັນມາຫາພຣະອົງ 
2 ເຂົາໄດ້ເຫັນສາວົກຂອງພຣະອົງລາງຄົນຮ ັບປະທານອາຫານດ້ວຍມືບ່ໍສະອາດ ຄືບ່ໍລ້າງມືຕາມພິທີກ່ອນ 
3 ເພາະວາ່ພວກຟາຣຊີາຍກັບຊາວຢິວທັງຫມດົ ເຄີຍຖືຕາມຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານວ່າ ຖ້າບ່ໍ

ໄດ້ລ້າງມືຕາມພິທີຄືແຕ່ມືເຖິງຄ່ໍ ເຂົາກໍບ່ໍຮັບປະທານອາຫານ 
4 ແລະເມ່ືອເຂົາມາຈາກຕລາດ ຖ້າບ່ໍໄດ້ທໍາພທີິຊາໍຮະຕົວກ່ອນ ເຂົາກໍບ່ໍຮັບປະທານອາຫານ ແລະເຂົາຍັງຖືທັມ

ນຽມອ່ືນໆອີກຫລາຍຢ່າງ ຄືການລ້າງຖ້ວຍຊາມ ລ້າງພາຊນະທອງແດງທອງເຫລືອງ (ແລະຕຽງນອນ) 
5 ພວກຟາຣີຊາຍກັບພວກນັກທັມຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກສິດຂອງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍຕິດຕາມຄໍາສອນທ່ີ

ຕົກທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ ແຕ່ຍັງຮັບປະທານອາຫານດ້ວຍມືບ່ໍສະອາດî 



6 ພຣະອົງຊງົຕອບເຂົາວ່າ, ìເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍຄັກແນ່ເຖິງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້
ວ່າ, ìພລົເມືອງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຮົາ 

7 ເຂົານະມັສການເຮົາໂດຍອັປໂຍດ ດ້ວຍເອົາບົດບັນຍັດຂອງມະນຸດມາຕູ່ວ່າ ເປັນພຣະໂອວາດî 
8 ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍປະລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະກັບໄປຍຶດຖືຕາມຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດມາຈາກມະນຸດî 
9 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາອີກວາ່, ìເກີນວ່າດີແທ້ໜໍ ທີເ່ຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ລະຖ້ິມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄປຖື

ຕາມຄໍາສອນທ່ີສືບຕ່ໍມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ 
10 ເພາະວ່າໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ວ່າ ìຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາî ແລະ ìຜູ້ໃດໝ່ິນປມາດບິດາມານດາຈະຕ້ອງມີ

ໂທດເຖິງຕາຍî 
11 ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາກັບເວ້ົາວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຈະເວ້ົາກັບບິດາມານດາວ່າ ສ່ິງໃດຂອງຂ້ອຍທ່ີອາດຊ່ອຍເຫລືອເຈ້ົາໄດ້ 

ສ່ິງນ້ັນເປັນໂກຣະບານî (ຄືເປັນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ) 
12 ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຮັດສ່ິງໃດຕ່ໍໄປ ເພ່ືອຊ່ອຍບໍາຣຸງບິດາມານດາຂອງຕົນ 
13 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງລຶບລ້າງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດສືບຕ່ໍກັນມາ ແລະສອນຕ່ໍໆກັນໄປ 

ແລະການອ່ືນໆແນວນ້ີອີກຫລາຍຢ່າງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເຮັດຢູ່î 
 

ສິງ່ທີເ່ຮດັໃຫມ້ະນດຸຊົວ່ມວົໝອງ 
14 ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນປະຊາຊນົມາອີກ ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຟັງເຮົາແລະເຂ້ົາໃຈສາ 
15 ບໍ່ມສ່ິີງໃດທ່ີຢູ່ພາຍນອກ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງໄດ້ ແຕ່ສ່ິງຊ່ຶງອອກມາ

ຈາກພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫມ້ະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ 
16 (ຖ້າຜູ້ໃດມີຫຢູາກຟັງ ໃຫ້ຟັງເອົາສາ)î 
17 ຄັນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຈາກປະຊາຊນົເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພວກສາວົກໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງເຖິງຄໍາອຸປມາ

ນ້ັນ 
18 ພຣະອົງຊງົຕອບເຂົາວ່າ, ìເຖິງພວກທ່ານກໍຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເໝືອນກັນຫລື ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສັງເກດຫລື

ວ່າ ສ່ິງໃດແຕ່ພາຍນອກທ່ີເຂ້ົາໄປພາຍໃນມະນຸດ ຈະເຮັດໃຫ້ມະນ ຸດເປັນຊ່ົວມົວໝອງບ່ໍໄດ້ 
19 ເພາະວ່າສ່ິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນໃຈ ແຕ່ລົງທ້ອງແລ້ວກໍຖ່າຍອອກî (ທ່ີຊງົສອນຢ່າງນ້ີກໍເປັນການປະກາດວ່າ 

ອາຫານທຸກຢ່າງເປັນຂອງສະອາດ) 
20 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìສ່ິງທ່ີອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ 
21 ເພາະວ່າຈາກພາຍໃນ ຄືຈາກຈິດໃຈມະນຸດມີຄວາມຄຶດຊ່ົວບ່ໍດີ ການຜິດຊາຍຍິງ ການລັກຊັບ ການຂ້າຄົນ  
22 ການຫລ້ິນຊູ້ຈາກຜົວເມັຽ ການໂລບ ການອະທັມ ການລ້ໍລວງ ຣາຄະຕັນຫາ ການອິດສາ ການນິນທາ ຄວາມ

ຈອງຫອງ ຄວາມໂງ່ທ່ີປ່ອຍຕົວໄປຕາມລໍາພັງໃຈ 
23 ສາຣະພັດການຊ່ົວເຫລ່ົານ້ີເກີດມາຈາກພາຍໃນ ແລະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ 

 

ຄວາມເຊືອ່ຂອງຍງິຊເີຣຽັຟອຍນເິກ 
The syrophoenician Womanís Faith 

(ມທ 15:21-28) 
24 ພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນຈາກທ່ີນ້ັນ ສະເດ ດັໄປຍັງເຂດແດນເມືອງຕີເຣ ແລ້ວເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງນ່ຶງໂດຍມີພຣະ

ປະສົງວ່າຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ ແຕ່ຊົງລ້ີຢູ່ບ່ໍໄດ້ 



25 ໃນທັນໃດນ້ັນຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ຶງມີລ ກູສາວທ່ີຜີຖ່ອຍຮ້າຍເຂ້ົາສິງ ເມ່ືອນາງໄດ້ຍິນຂ່າວເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ ກໍມາຂາບ
ລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 

26 ຍິງຄົນນ້ັນເປັນຊາວກຣີກ ເກີດໃນແຂວງຊີເຣັຽຟອຍນິເກ ນາງໄດ້ທູນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຂັບໄລ່ຜີອອກ
ຈາກລູກສາວຂອງຕົນ 

27 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ນາງນ້ັນວ່າ, ìໃຫ້ລູກກິນອ່ີມເສັຽກ່ອນ ເພາະວ່າບ່ໍສົມຄວນຈະເອົາອາຫານຂອງລູກ
ໂຍນໃຫ້ຫມານ້ອຍî 

28 ແຕ່ນາງທູນຕອບວ່າ, ìຈິງຢູ່ຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ເຖິງແມ່ນຫມານ້ອຍທ່ີຢູ່ໃຕ້ໂຕະ ກໍເຄີຍກິນເສດອາຫານຂອງເດັກ
ນ້ອຍນ້ັນî 

29 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ, ìເພາະເຫດຄໍາເວ້ົາຂອງເຈ້ົານ້ີ ຈ່ົງກັບເມືອສາ ຜີຮ້າຍໄດ້ອອກຈາກລູກສາວ
ຂອງເຈ້ົາແລ້ວî 

30 ຝ່າຍຍິງນ້ັນໄດ້ກັບເມືອເຮືອນຂອງຕົນ ກໍເຫັນລູກນອນຢູ່ເທິງຕຽງແລະຜີຮ້າຍນ້ັນກໍໄດ້ອອກແລ້ວ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົຫໜູວກປາກກ ືກ 
Jesus Cures a Deaf Man 
(ມທ 15:29-31) 

31 ຕ່ໍມາພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຈາກເຂດເມືອງຕ ີເຣແລະຜ່ານຊີໂດນ ດໍາເນີນໄປຕາມແຂວງເດກາໂປລີມາຍັງທະ
ເລຄາລີເລ 

32 ມຄົີນໄດ້ພາຊາຍຫໜູວກປາກກືກຄົນນ່ຶງມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງໂຜດວາງພຣະຫັດເທິງຄົນນ້ັນ 
33 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພາກຄົນນ້ັນອອກຈາກປະຊາຊົນໄປຢູ່ຕ່າງຫາກ ຊົງເອົານ້ິວພຣະຫັດແຍ່ຫູຊາຍຄົນນ້ັນທັງສອງ

ກ້ໍາ ແລະຊົງບ້ວນນ້ໍາລາຍໃສ່ນ້ິວພຣະຫັດແປະລ້ີນຄົນນ້ັນ 
34 ແລ້ວພຣະອົງຊົງແຫງນພຣະພັກສູ່ຟ້າ ຊງົຖອນພຣະທັຍກ່າວແກ່ຄົນນ້ັນວ່າ, ìເອບຟາທາî ແປວ່າ ìຈ່ົງໄຂ

ອອກî 
35 ແລ້ວຫຄົູນນ້ັນກໍໄຂອອກ ແລະສ່ິງທ່ີຂັດລ້ີນກໍຫລຸດ ແລະເຂົາກໍປາກໄດ້ຄັກ 
36 ພຣະອົງຊົງຫ້າມຄົນທັງຫລາຍບ່ໍໃຫ້ແຈ້ງຄວາມນ້ີແກ່ຜູ້ໃດ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫ້າມເທ່ົາໃດ ເຂົາກໍແຮ່ງເລ່ົາລືໄປ

ຫລາຍ 
37 ແລະຄົນທ ງັປວງກໍງຶດປລາດໃຈເຫລືອເກີນ ຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດລ້ວນແຕ່ເປັນການດີ ເຖິງແມ່ນຄົນ

ຫໜູວກກໍເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍິນ ແລະຄົນປາກກືກກໍເຮັດໃຫ້ປາກໄດ້î 
 

8 ຊງົລຽ້ງຄົນສີ່ພນັ 
Feeding the Four Thousand 

(ມທ 15:32-39) 
1 ຄາວນ້ັນ ເມ່ືອປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍພາກັນມາອີກ ກໍບ່ໍມີອາຫານກິນ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງເອ້ີນພວກສາວົກຊົງກ່າວ

ແກ່ເຂົາວ່າ,  
2 ìເຮົາສົງສານຄົນເຫລ່ົານ້ີ ເພາະເຂົາຄ້າງຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ແລະບ່ໍມີອາຫານກິນ 
3 ຖ້າເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາກັບເມືອບ້ານເມືອງຍັງຫິວຢູ່ ເຂົາຄົງຈະເມ່ືອຍອິດອ່ອນຕາມທາງ ເພາະບາງຄົນມາແຕ່ໄກî 
4 ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìໃນປ່າຢ່າງນ້ີຈະເອົາອາຫານມາແຕ່ໃສພໍຈະໃຫ້ເຂົາກິນອ່ີມໄດ້î 
5 ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານມີເຂ້ົາຈ່ີຈັກກ້ອນî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìມີເຈັດກ້ອນຂ້ານ້ອຍî 



6 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງປະຊາຊົນໃຫ້ນ່ັງລົງຕາມໜ້າດິນ ເມ່ືອຊົງຮັບເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລ ວ້ ກໍ
ຊົງຫັກຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກໄປແຈກ ພວກສາວົກຈ່ຶງເອົາໄປແຈກໃຫ້ປະຊາຊົນ 

7 ແລະເຂົາມີປານ້ອຍບາງໂຕ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຂໍພຣະພອນ ແລ້ວຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ເອົາປານ້ັນໄປແຈກເໝືອນ
ກັນ ຄົນທັງປວງໄດ້ກິນຈົນອ່ີມ 

8 ສ່ວນຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນ ເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມເຈັດບຸງ 
9 ຄົນທ່ີໄດ້ກິນນ້ັນມີປະມານສ່ີພັນຄົນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເລີກໄປ 
10 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະອົງກໍສະເດັດລົງເຮືອກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ມາເຖິງເຂດເມືອງດານມານຸທາ 

 

ຂໃໍຫຊ້ງົສະແດງໝາຍສາໍຄນັ 
The Demand for a Sign 
(ມທ 16:1-4) 

11 ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ອອກມາຕ້ັງຕ້ົນໂຕ້ຖຽງກັບພຣະອົງ ຂໍໃຫພ້ຣະອົງຊງົສະແດງໝາຍສໍາຄັນຢ່າງນ່ຶງຈາກສວັນ 
ເພ່ືອຢາກທົດລອງພຣະອົງ 

12 ພຣະອົງຊົງຖອນພຣະທັຍແລ້ວກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຍັງຄົນສມັຍນ້ີຈ່ຶງສແວງຫາໝາຍສໍາຄັນ ເຮົາບອກເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຈະບ່ໍຊົງໂຜດໝາຍສໍາຄັນແກ່ຄົນສມັຍນ້ີî 

13 ແລ້ວພຣະອົງສະເດັດຈາກເຂົາລົງເຮືອຂ້າມຟາກໄປອີກ 
 

ເຊືອ້ແປງ້ຂອງພວກຟາຣຊີາຍ ແລະຂອງພວກເຮໂຣດ 
The Yeast of the Pharisees and of Herod 

(ມທ 16:5-12) 
14 ຝ່າຍພວກສາວົກໄດ້ລືມເອົາເຂ້ົາຈ່ີໄປ ແລະໃນເຮືອເຂົາມີເຂ້ົາຈ່ີຢູ່ກ້ອນດຽວເທ່ົານ້ັນ 
15 ພຣະອົງຊງົຕັກເຕືອນເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງສັງເກດ ແລະລະວັງເຊ ື ້ອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະຂອງເຮໂຣດໃຫ້ດີî 
16 ພວກສາວົກຈ່ຶງເວ້ົາກັນຢູ່ວ່າ, ìເຫັນຈະເປັນເພາະເຮົາບ່ໍມີເຂົ້າຈີ່î 
17 ພຣະເຢຊຊົູງຊາບເຣ່ືອງນ້ັນຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຫດສັນໃດພວກທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັນເຖິງເຣືອ່ງບ  ່ໍມີເຂ້ົາຈ່ີ ພວກ

ທ່ານຍັງບ່ໍສັງເກດ ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລື ໃຈຂອງພວກທ່ານຍັງປຶກຕັນຢູ່ຫລື 
18 ມຕີາແລ້ວຍັງບ່ໍເຫັນຫລ ືມີຫແູລ້ວຍັງບ່ໍໄດ້ຍິນຫລື ພວກທ່ານຈ່ືຈໍາບ່ໍໄດ້ຫລື 
19 ເມ່ືອເຮົາຫັກເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນໃຫ້ແກ່ຫ້າພັນຄົນນ້ັນ ພວກທ່ານເກັບສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນໄດ້ເຕັມຈັກບຸງ?î ເຂົາທູນ

ຕອບວ່າ, ìໄດ້ສິບສອງບຸງຂ້ານ້ອຍî 
20 ìເມື່ອເຮົາໄດຫັ້ກເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນໃຫ້ແກ່ຄົນສ່ີພັນຄົນ ພວກທ່ານເກັບສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນໄດ້ເຕັມຈັກບຸງ?î ເຂົາ

ທູນຕອບວ່າ, ìໄດ້ເຈັດບຸງຂ້ານ້ອຍî 
21 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລືî 

 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົຕາບອດທີເ່ມອືງເບດັຊະອດີາ 
Jesus Cures a Blind Man at Bethsaida 

22 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປຍັງເມືອງເບັດຊະອີດາກັບພວກສາວົກ ຊາວເມືອງນ້ັນພາຄົນຕາບອດຄົນນ່ຶງມາຫາພຣະ
ອົງ ທູນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງບາຍຄົນນ້ັນ 



23 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍາມຄົືນຕາບອດຈູງເຂົາອອກໄປນອກເມືອງ ເມ່ືອຊົງຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ຄົນນ້ັນແລະຢຽດພຣະຫັດ
ໃສ່ເຂົາແລ້ວຊົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາເຫັນຫຍັງແດ່ບ່ໍî 

24 ຄົນນ້ັນເງີຍຫນ້າເບ່ິງແລ້ວທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເຫັນຄົນຍ່າງໄປມາ ແຕ່ເບ່ິງເໝືອນຕ້ົນໄມ້î 
25 ພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດໃສ່ຕາເຂົາອີກ ເຂົາກໍມືນຕາເຕັມໜ່ວຍ ແລະຕາເຂົາກໍດີປົກກະຕິ ຈ່ຶງເຫັນທຸກສ່ິງໄດ້

ຄັກ 
26 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ເຂົາກັບເມືອເຮືອນຂອງຕົນ ແລ້ວຊົງສ່ັງວ່າ, ìຢ່າໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງເນີî 

 
ເປໂຕຮ ບັວາ່ພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະຄຣດິ  
Peterís Declaration about Jesus  
(ມທ 16:13-20; ລກ 9:18-20) 

27 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກ ອອກໄປຍັງບ້ານທັງຫລາຍເຂດເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟີລິບປອຍ 
ເມ່ືອຢູ່ຕາມທາງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຖາມພວກສາວົກວ່າ, ìຄົນທັງຫລາຍເວ້ົາກັນວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ໃດî  

28 ເຂ າົທູນຕອບວ່າ, ìຜູ້ລາງຄົນວ່າແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແຕ່ຄົນອ່ືນວ່າແມ່ນເອລີຢາ ແລະຄົນອ່ືນອີກວ່າແມ່ນ
ຜູ້ນ່ຶງໃນພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 

29 ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານເດ ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜî ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìທ່ານແມ່ນພຣະຄຣິດî 
30 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງຫ້າມພວກສາວົກດ້ວຍເດັດຂາດ ບ່ໍໃຫ້ເຂົາບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່ຜູ້ໃດ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົທາໍນວາຍເຖງິມ ຣໍະນາພາບຂອງພຣະອງົ 
Jesus Foretells His Death and Resurrection 

(ມທ 16:21-28; ລກ 9:21-27) 
31 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວສອນພວກສາວົກວ່າ, ìບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຫລາຍປະການ ພວກ

ເຖ້ົາແກ່ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ແລະພວກນັກທັມຈະບ່ໍຍອມຮັບ ເຂົາຈະໄດ້ຂ້າທ່ານເສັຽ ແລະໃນວັນຖ້ວນ
ສາມທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາî 

32 ຄໍາເຫລ່ົານ້ີພຣະອົງຊົງກ່າວໂດຍເປີດເຜີຍ ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ພາພຣະອົງໄປຕ່າງຫາກ ແລ້ວຕ້ັງຕ້ົນທູນຫ້າມພຣະ
ອົງຢ່າງແຂງແຮງ 

33 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຫນັພຣະພັກເຫັນພວກສາວົກ ກໍຊົງຕິເປໂຕຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìອ້າຍຊາຕານເຮີຍ, ຈ່ົງຖອຍໜີ
ຈາກເຮົາເສັຽ ເພາະເຈ້ົາຄຶດຢ່າງມະນຸດ ບ່ໍຄຶດຢ່າງພຣະເຈ້ົາî 

34 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອ້ີນປະຊາຊົນກັບພວກສາວົກເຂ  ້ົາມາ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫ້
ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງຕົນເສັຽ ແລະຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນຕິດຕາມເຮົາມາ 

35 ເພາະວ່າຜູ້ໃດຢາກຊ່ອຍຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນ ຜູ້ນ້ັນຈະເສັຽຊີວິດແຕ່ຜູ້ໃດຈະເສັຽຊີວິດຂອງຕົນເພາະເຫັນ
ແກ່ເຮົາ ແລະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະຊ່ອຍຊ ວິີດໃຫ້ພົ້ນ 

36 ເພາະຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສ່ິງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງເສັຽຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ 
37 ຫລືຜູ້ນ້ັນຈະນໍາເອົາສ່ິງໃດໄປແລກເອົາຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນກັບຄືນມາ 
38 ດ້ວຍວ່າຖ້າຜູ້ໃດມີຄວາມອາຍເພາະເຮົາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາໃນຊ່ົວຊີວິດນ້ີ ຊຶງ່ປະກອບດ້ວຍການບ່ໍສັດຊ່ື

ແລະຊ່ົວຮ້າຍ ບຸດມະນຸດກໍຈະມີຄວາມອາຍເພາະຜູ້ນ້ັນ ໃນເມ່ືອທ່ານມາດ້ວຍສະງ່າຣາສີແຫ່ງພຣະບິດາແລະ
ດ້ວຍຝູງເທວະດາຕົນບໍຣິສຸດî 

 



9  
1 ພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກພວກເຈ້ົາຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໃນພວກຄົນທ່ີຢືນຢູ່ທ່ີນ້ີມລີາງຄົນທ່ີຈະ

ບ່ໍຮູ້ຣົດຄວາມຕາຍ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາມາດ້ວຍຣິດເດດî 
 

ຊງົປຽ່ນລກັສະນະພຣະກາຍ 
The Transfiguration 
(ມທ 17:1-8; ລກ 9:28-36; 2 ປຕ 1:16-18) 

2 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ຫົກວັນແລ້ວ ພຣະເຢຊູຊົງພາເປໂຕ ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນ ຂ້ຶນພູສູງຈໍາເພາະແຕ່ໝູ່ດຽວ ແລ້ວ
ລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປຕ່ໍໜ້າເຂົາ 

3 ແລະເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງກໍເກີດຮຸ່ງເຮືອງຂາວເຫລ້ືອມຍັບໆຈະຫາຊ່າງຟອກຜ້າທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກຟອກໃຫ້
ຂາວຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ 

4 ແລ້ວເອລີຢາກັບໂມເຊກໍປາກົດແກ່ສາວົກພວກນ້ັນ ແລະເຝ້ົາສົນທະນາຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ 
5 ຝ່າຍເປໂຕທູນພຣະເຢຊູວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ຊ່ຶງພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ນ້ີກໍດີຢູ່ ໃຫພ້ວກຂ້ານ້ອຍພາກັນປຸກຕູບ

ສາມຫລັງ ສໍາລັບທ່ານຫລັງນ່ຶງ ສໍາລັບໂມເຊຫລັງນ່ຶງ ແລະຫລ ັງນ່ຶງສໍາລັບເອລີຢາî 
6 ທ່ີເປໂຕເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍເພາະບ່ໍຮູ້ຈະວ່າຢ່າງໃດ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາເກີດມີຄວາມຢ້ານເຕັມທີ 
7 ແລ້ວມເີມກມາປົກຫຸ້ມເຂົາໄວ້ ແລະມີພຣະສຸຣະສຽງອອກມາຈາກເມກນ້ັນວ່າ, ì ທ່່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນບຸດທ່ີ

ຮັກຂອງເຮົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຊ່ືອຟັງທ່ານî 
8 ໃນບັດດຽວນ້ັນ ເມ່ືອເຂົາຫລຽວເບ່ິງອ້ອມກໍບ່ໍເຫັນຜູ້ໃດ ເຫັນແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວຊົງຢູ່ກັບເຂົາ 

 

ການກບັມາຂອງເອລຢີາ 
The Coming of Elijah 

(ມທ 17:9-13) 
9 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງລົງມາຈາກພູນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຫ້າມພວກສາວົກບ່ໍໃຫ້ນໍາສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນນ້ັນໄປບອກແກ່ຜູ້ໃດ 

ຈົນກວ່າບຸດມະນຸດຈະໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ 
10 ຂ້ໍຄວາມສ່ັງນ້ັນພວກສາວົກກໍຖືຮັກສາໄວ້ ແຕ່ລະຫວາ່ງເຂົາມີການຊັກຖາມກັນວ່າທ່ີຊງົກ່າວວ່າ, ìຈະເປັນຄືນ

ມາຈາກຕາຍî ນ້ັນຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ 
11 ເຂົາຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຫດສັນໃດພວກນັກທັມເຄີຍເວ້ົາວ່າ ເອລີຢາຈະຕ້ອງມາກ່ອນî 
12 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈິງຢູ່ ເອລີຢາຈະມາກ່ອນ ແລະເຮັດໃຫ້ສ່ິງທັງປວງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແລະເປັນ

ແນວໃດມີຄໍາຂຽນໄວ້ເຖິງບຸດມະນ ດຸນ້ັນວ່າ ທາ່ນຈະຕ້ອງທົນທຸກທ ຣໍະມານຫລາຍປະການແລະຖືກການໝ່ິນ 
ປມາດ 

13 ແຕ່ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເອລີຢານ້ັນໄດ້ມາແລ້ວ ແລະເຂົາເຮັດແກ່ທ່ານຕາມໃຈຊອບ ຕາມທ່ີມີຄໍາຂຽນໄວ້
ເຖິງທ່ານî 
 

ຊງົໂຜດເດກັນອ້ຍຜູມ້ຜີສີງິ 
The Healing of A Boy with a Spirit 
(ມທ 17:14-21; ລກ 9:37-43) 



14 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາພ້ອມກັບສາວົກສາມຄົນນ້ັນ ກໍມາເຖິງພວກສາວົກທັງຫລາຍ ຈ່ຶງເຫັນປະຊາຊົນຈໍາ
ນວນຫລາຍອ້ອມຮອບເຂົາຢູ່ ແລະພວກນັກທັມກໍກໍາລັງໂຕ້ຖຽງກັບເຂົາ 

15 ໃນທັນໃດນ້ັນເມ່ືອປະຊາຊົນເຫັນພຣະອົງກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງແລ່ນເຂ້ົາມາໂດຍໂຄຣົບພຣະອົງ 
16 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວາ່, ìພວກເຈ້ົາໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງເຣ່ືອງອັນໃດî 
17 ມຄົີນນ່ຶງໃນໝູ່ປະຊາຊນົທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂ າ້ນ້ອຍໄດ້ພາລູກຊາຍມາຫາທາ່ນ ເພາະຜີ

ປາກກືກເຂ້ົາສິງມັນ 
18 ລູກນ້ັຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ເມ່ືອຜີສະແດງກໍເຣັດໃຫມັ້ນລ້ົມຊັກດ້ີນໄປ ມອີາການນ້ໍາລາຍຟູມປາກແລະຂົບ  

ແຂ ວ້ ແລ້ວຕົວແຂງໄປ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂໃໍຫພ້ວກສາວົກຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກເສັຽແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດî 
19 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ 

ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນນໍາພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາî 
20 ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນ້ັນມາຫາພຣະອົງ ເມ່ືອຜີເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນມັນກ ເໍຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລ້ົມລົງ

ກ້ີງເກືອກແລະມີນ້ໍາລາຍຟ ູມປາກ 
21 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມພ່ໍນ້ັນວ່າ, ìມັນເປັນຢ່າງນ້ີໄດ້ເຫິງປານໃດແລ້ວî ພ່ໍທູນຕອບວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້າ

ນ້ອຍî 
22 ແລະຜີນ້ັນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟ ແລະໃສ່ນ້ໍາຫລາຍເທ່ືອໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດ

ສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
23 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ພ່ໍນ້ັນວ່າ, ìຖ້າຊ່ອຍໄດ້î ຢາກເວ້ົາດ່ັງນ້ັນຫລື ທຸກໆສ່ິງກໍເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອî 
24 ໃນທັນໃດນ້ັນພ່ໍຂອງເດັກນ້ອຍກໍຮ້ອງທູນຂ້ຶນວ່າ, ìເຊ່ືອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທີຂ້່ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ຂໍໂຜດ

ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
25 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນປະຊາຊົນກໍາລັງແລ່ນເຂ້ົາມາ ພຣະອົງຊົງກ່າວຊໍາຮະຜີຖ່ອຍຮ້າຍນ້ັນວ່າ, ìອ້າຍຜີປາກ

ກືກຫູໜວກເຮີຍ, ເຮົາສ່ັງວ່າ ໃຫອ້ອກຈາກມັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ກັບເຂ້ົາມາອີກຈັກເທ່ືອî 
26 ຜີນ້ັນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດ້ີນເຕັມກໍາລັງແລ້ວກໍອອກໜີ ເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍກາຍເປັນ

ເໝືອນຄົນຕາຍ ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວ້ົາວ່າ, ìມັນຕາຍແລ້ວî 
27 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຈັບມືເດັກນ້ອນ້ັນດຶງຂ້ຶນແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂ້ຶນ 
28 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດກັບເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ທູນຖາມເປັນສ່ວນຕົວວ່າ, ìເຫດ

ສັນໃດພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກບ່ໍໄດ້î 
29 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຜີແນວນ້ີຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອ່ືນບ່ໍໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນî 

 

ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວລວ່ງໜາ້ອກີວ່າຈະຖກືຂາ້ 
Jesus Again Foretells His Death and Resurrection 
(ມທ 17:22-23; ລກ 9:43-45) 

30 ພຣະອົງສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກ ດໍາເນີນຜ່ານແຂວງຄາລີເລໄປແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຊົງປະສົງ
ໃຫຜູ້້ໃດຮູ້ 

31 ເພາະພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນພວກສາວົກຢູ່ ຄືຊງົບອກເຂົາວ່າ, ìບຸດມະນຸດຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມມືະນຸດ ເຂົາຈະຂ້າ
ທ່ານເສັຽ ເມ່ືອຂ້າແລ້ວໄດ້ສາມວັນ ທາ່ນກໍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາì 

32 ແຕ່ຖ້ອຍຄໍານ້ີພວກສາວົກບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ບ່ໍກ້າຈະທູນຖາມພຣະອົງ 
 



ຜູໃ້ດເປນັໃຫຍກ່ວ່າໝູ ່
Who Is The Greatest? 
(ມທ 18:1-5; ລກ 9:46-48) 

33 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດມາຍັງເມືອງກາເປນາອຸມພ້ອມກັບພວກສາວົກ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຖາມພວກສາວົກວ່າ,  ìເມ່ືອມາຕາມທາງນ້ັນ ພວກທ່ານໄດ້ຖົກຖຽງກັນເຖິງເຣ່ືອງອັນໃດî ແຕ່ພວກສາວົກກໍມິດ
ຢູ່ 

34 ເພາະເມ່ືອມາຕາມທາງນ້ັນເຂົາໄດ້ຖົກຖຽງກັນວ່າ ແມນ່ໃຜຈະເປັນໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ 
35 ພຣະເຢຊໄູດ້ປະທັບນ່ັງລົງ ແລ້ວຊົງເອ້ີນພວກສາວົກສິບສອງຄົນນ້ັນມາ ຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນຕ້ົນ ກໍ

ໃຫຜູ້້ນ້ັນເປັນຜູ້ປາຍແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຄົນທັງປວງî 
36 ແລະພຣະອົງຊົງເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງມາໃຫ້ຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງອູ້ມເອົາເດັກນ ອ້ຍຜູ້ນ້ັນໄວ້ ຊົງກ່າວຕ່ໍ

ພວກສາວົກວ່າ,  
37 ìຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງຢ່າງນ້ີໄວ້ໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ຮັບເຮົາ ແລະຜູ ໃ້ດຮັບເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນ

ແຕ່ຮັບເອົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຮັບພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî 
 

ເຣືອ່ງຄາ່ບາໍເໜດັ 
Another Exorcist 
(ມທ 10:40-42; ລກ 9:49-50) 

38 ໂຢຮັນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄົນຜູ້ນ່ຶງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກໃນນາມຂອງທ່ານ 
ແລະພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫ້າມຄົນນ້ັນເສັຽ ເພາະເຂ າົບ່ໍໄດ້ຕິດຕາມພວກຂ້ານ້ອຍî 

39 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຢ່າຫ້າມເທາະ ເພາະວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະເຮັດການອິດທິຣິດໃນນາມຂອງເຮົາ ແລະພາຍ
ຫລັງມາຈະກັບເວ້ົາໝ່ິນປມາດເຮົາ 

40 ເພາະຜູ ້ໃດບ່ໍຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາກໍເປັນຝ່າຍເຮົາແລ້ວ 
41 ເຣົາບອກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະເອົານ້ໍາຈອກນ່ຶງໃຫ້ທ່ານດ່ືມເພາະທ່ານເປັນຝ່າຍພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍ

ຂາດບໍາເໜັດຂອງຕົນຈັກເທ່ືອ 
 

ການເຮດັໃຫຫ້ລງົຜດິ 
Temptations to Sin 

(ມທ 18:6-9; ລກ 17:1-2) 
42 ìຖ ້າຜູ້ໃດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນນ່ຶງໃນໝູ່ເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີທ່ີເຊ່ືອ (ໃນເຮົາ) ຫລົງຜິດ ຖ້າຈະເອົາຫີນໂມກ້້ອນໃຫຍ່ຜູກ

ຄໍຜູ້ນ້ັນຖ້ິມລົງນ້ໍາທະເລເສັຽກໍດີກວ່າ 
43 ຖ້າມ ຂືອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດ ຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດດ້ວຍເສັຽອົງຄະກໍດີກວ່າມີມສືອງເບ້ືອງ

ແລະຕ້ອງຕົກໝ້ໍນະຮົກໃນໄຟທ່ີບ່ໍຮູ້ມອດ 
44 (ໃນທ່ີນ້ັນ ໂຕໜອນກໍບ່ໍຮູ້ຕາຍ ແລະໄຟກໍບ່ໍຮູ້ມອດ) 
45 ຖ້າຕີນຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດດ້ວຍຕີນກຸດເບ້ືອງນ່ຶງ ກໍດີກວ່າມີຕີນ

ສອງເບ້ຶອງແລະຕ້ອງຖືກຖ້ິມລົງໃນໝ້ໍນະຮົກ 
46 (ໃນທ່ີນ້ັນ ໂຕໜອນກໍບ່ໍຮູ້ຕາຍ ແລະໄຟກໍບ່ໍຮູ້ມອດ) 



47 ຖ້າຕາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດຈ່ົງຄວັດອອກເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕາ
ເບ້ືອງດຽວ ກໍດີກວ່າຕາສອງເບ້ືອງແລະຕ້ອງຖືກຖ້ິມລົງໃນໝ້ໍນະຮົກ 

48 ໃນທີນ້ັ່ນ ìໂຕໝອນກໍບ່ໍຮູ້ຕາຍ ແລະໄຟກໍບ່ໍຮູ້ມອດ) 
49 ìດ້ວຍວ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກເອືອບເກືອ ແລະຊໍາຮະດ້ວຍໄຟ 
50 ເກືອເປັນຂອງດີ ແຕ່ຖ້າເກືອໝົດຣົດເຄັມແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ກັບເຄັມອີກໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງມີເກືອໃນ

ຕົວ ແລະຈ່ົງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນເທີນî 
 

10 ພຣະເຢຊຊູງົສ່ັງສອນເຣືອ່ງການຢ່າຮ້າງ 
Teaching about Divorce 

(ມທ 19:1-9) 
1 ຝ່າຍພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລຸກຈາກທ່ີນ້ັນສະເດັດເຂ  ້ົາໄປໃນເຂດແຂວງຢູດາຍແລະຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເບ້ືອງນ້ັນ   

ແລະປະຊາຊົນພາກັນມາໄຫວ້ພຣະອົງອີກ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງສອນເຂົາຕາມເຄີຍ 
2 ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ມາທູນຖາມເພ່ືອທົດລອງພຣະອົງວ່າ, ìຜູ້ຊາຍຈະຢ່າຮ້າງເມັຽຂອງຕົນເປັນການຖືກຕ້ອງ

ຕາມກົດບັນຍັດຫລືî 
3 ພຣະອົງຊງົຍ້ອນຖາມເຂົາວ່າ, ìໂມເຊໄດ້ບັນຍັດໄວ້ຢ່າງໃດ?î 
4 ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìໂມເຊໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໜັງສືຢ່າຮ້າງແລ້ວໃຫ້ປະໄດ້î 
5 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìທ່ີໂມເຊໄດ້ບັນຍັດໄວ້ຢ່າງນ້ັນກໍເພາະໃຈຂອງພວກທ່ານແຂງກະດ້າງ 
6 ແຕ່ວ່າຕ້ັງແຕ່ເດີມສ້າງໂລກ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນ ດຸໃຫ້ເປັນຊາຍແລະຍິງî  
7 ìດ້ວຍເຫດນ້ັນຜູ້ຊາຍຈ່ຶງລະພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ (ໄປຜູກພັນຢູ່ກັບເມັຽ) 
8 ແລະເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວî ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍເປັນສອງຕ່ໍໄປແຕ່ເປັນກາຍອັນດຽວ 
9 ເຫດສັນນ້ັນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫເ້ຂ້ົາຮ່ວມແອກກັນແລ້ວ ຢ່າໃຫ້ມະນຸດເຮັດໃຫ້ພາກຈາກກັນî 
10 ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພວກສາວົກໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງເຖິງເຣ່ືອງນ້ີອີກ 
11 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìຖ້າຜ  ູ້ໃດປະເມັຽຂອງຕົນແລ້ວໄປເອົາເມັຽໃໝ່ ຜູ້ນ້ັນກໍຜິດໃນຖານຫລ້ີນຊູ້  
12 ແລະຖ້າຍິງໃດປະຜົວຂອງຕົນແລ້ວໄປເອົາຜົວໃໝ່ ຍິງນ້ັນກໍຜິດໃນຖານຫລ້ີນຊູ້ເໝືອນກັນ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົອວຍພຣະພອນເດກັນອ້ຍ 
Jesus Blesses Little Children 

(ມທ 19:13-15; ລກ 18:15-17) 
13 ແລະເຂົາໄດ້ອູ້ມເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດໃສ່ເຂົາ ແຕ່ພວກສາວົກໄດ້

ຫ້າມປາມເຂົາໄວ້ 
14 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍເຄືອງພຣະທັຍ ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, ìຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂ້ົາມາ

ຫາເຮົາ ຢ່າຫາ້ມເຂົາ ເພາະວ່າຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຄົນຢ່າງນ້ີແຫລະ 
15 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຣັບຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ນັ້ນຈະ

ເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອî 
16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງອູ້ມເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ  ້ັນຢຽດພຣະຫັດໃສ່ ແລະອວຍພອນໃຫ້ເຂົາ 



ເຣືອ່ງເສດຖໜີ ຸ ່ມ 
The Rich Man 
(ມທ 19:16-30; ລກ 18:18-30) 

17 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດອອກໄປກາງທາງ ມີຄົນນ່ຶງແລ່ນມາຫາພຣະອົງຄຸເຂ່ົາລົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາ
ຈານຜູ້ປະເສີດເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກî 

18 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນເຮົາວ່າຜູ້ປະເສ ດີ ບ່ໍມໃີຜປະເສີດ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາອ ງົດຽວເທ່ົາ
ນ້ັນ 

19 ທ່ານຮູ້ຈັກຂ້ໍບັນຍັດແລ້ວວ່າ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າເປັນພຍານບ່ໍຈ ງິ ຢ່າສ້ໍ
ໂກງ ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນî 

20 ຄົນນ້ັນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັກສາໄວຕ້ັ້ງແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍມາî 
21 ພຣະເຢຊເູພ່ງເບ່ິງຜູ້ນ້ັນກໍຊົງຮັກທ່ານແລ້ວ ຊງົກ່າວວ່າ, ìທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສ່ິງນ່ຶງ ຄືຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງ

ທ່ານມີຢູ່ແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຽî 
22 ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍານ້ັນໜ້າຂອງທ່ານກໍເສ້ົາລົງ ຄົນນ້ັນກໍອອກໄປເປັນທຸກໜັກໃຈເພາະຕົນມີຊບັສ່ິງຂອງຈໍານວນ

ຫລາຍ 
23 ພຣະເຢຊທູອດພຣະເນດທ່ົວຮອບ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, ìທ່ີຄົນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍî 
24 ພວກສາວົກກໍປລາດໃຈໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ເຂົາອີກວ່າ, ìລູກເອີຍ,  

ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍ  
25 ຕົວໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມກໍງ່າຍກວ່າຄົນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî 
26 ພວກສາວົກແຮ່ງປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນໃຜຈະລອດພ້ົນໄດ້î 
27 ພຣະເຢຊທູອດພຣະເນດເຂົາແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກໍາລັງທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍເຫລືອກໍາລັງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງî 
28 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນທູນພຣະອົງວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ສລະຫມດົທຸກສ່ິງແລ້ວ ແລະໄດ້ຕາມ   

ທ ່ານມາî 
29 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ສລະເຮືອນ ຫລືອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ຫລື

ພໍແ່ມ ່ຫລລູືກ ຫລືໄຮ່ນາ ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາແລະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ 
30 ໃນໂລກນ້ີຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຕອບແທນຮ້ອຍທ່ໍ ຄືເຮືອນ ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ພໍແ່ມ່ ລູກແລະໄຮ່ນາ ທັງຈະຖືກການ

ຂ່ົມເຫັງດ້ວຍ ແລະໃນໂລກຫນ້າຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
31 ແຕ່ມຫີລາຍຄົນທ່ີເປັນຜູ້ຕ້ົນຈະກັບເປັນປາຍ ແລະຜູ້ທ່ີເປັນປາຍຈະກັບເປັນຕ້ົນ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວລວ່ງໜາ້ເປນັຄັ້ງທີສ່າມວາ່ຈະຖກືຂາ້ 
A Third Time Jesus Foretells His Death and Resurrection 

(ມທ 20:17-19; ລກ 18:31-34) 
32 ເມ່ືອກໍາລັງເດີນທາງຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລມັ ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດນໍາໜ້າເຂົາ ຝ່າຍພວກສາວົກກໍພາກັນຄຶດ  

ປລາດໃຈ ແລະພວກທ່ີເດີນມາຕາມຫລັງກໍມີຄວາມຢ້ານ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອ້ີນພວກສາວົກສິບສອງຄົນມາໃກ້  
ພຣະອົງອີກ ແລ້ວຊົງຕ້ັງຕ້ົນສະແດງເຫດການທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນແກ່ພຣະອົງໃຫ້ເຂາົຊາບ, 



33 ວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພວກເຮົາກໍາລັງຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣຊູາເລັມ ເຂົາຈະມອບບຸດມະນຸດໄວ້ກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່
ແລະພວກນັກທັມ ພວກເຫລ່ົານ້ີຈະລົງໂທດປະຫານຊີວິດທ່ານ ແລະຈະມອບທ່ານໄວ້ກັບຄົນຕ່າງຊາດ 

34 ຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນຈະເຍາະເຍ້ີຍທ່ານ ຈະຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ທ່ານ ຈະຂ້ຽນຕີທ່ານ ແລະຈະຂ້າທ່ານເສັຽ ແລ້ວໃນວັນ
ຖ້ວນສາມທາ່ນຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່î 
 

ຄາໍທນູຂຂໍອງຢາໂກໂບແລະໂຢຣນັ 
The request of James and John 

(ມທ 20:20-28) 
35 ຝ່າຍຢາໂກໂບກັບໂຢຮັນລູກຂອງເຊເບດາຍໄດ້ເຂ້ົາມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍທັງສອງປາຖ

ນາຈະຂໍໃຫ້ທ່ານໂຜດຕາມຄໍາຂໍຂອງພວກຂ້ານ້ອຍî 
36 ພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ, ìທ່ານທ ງັສອງປາຖນາໃຫ້ເຮົາເຮັດສ່ິງໃດໃຫ້î 
37 ເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານຈະຢູ່ໃນສະງ່າຣາສີນ້ັນ ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍນ່ັງທ່ີເບ້ືອງຂວາທ່ານຄົນນ່ຶງແລະເບ້ືອງ

ຊ້າຍຄົນນ່ຶງî 
38 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìທ່ີພວກທ່ານຂໍນ້ັນທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຈອກທ່ີເຮົາດ່ືມນ້ັນ ທ່ານຈະດ່ືມໄດ້ຫລື ແລະບັບ

ຕິສະມາທ່ີເຮົາຮ ບັທ່ານກໍຮັບແທ ້
39 ແຕ່ທີຈ່ະນ່ັງເບ້ືອງຂວາຫລືເບ້ືອງຊ້າຍຂອງເຮົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາຈະຈັດໃຫ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດໄວ້

ສໍາລັບຜູ້ໃດກໍເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນî 
40 ເມ່ືອສາວົກສິບຄົນໄດ້ຍິນແລ້ວ ກໍຕ້ັງຕ້ົນເຄືອງໃຈເພາະຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ 
41 ພຣະເຢຊຊົູງເອ້ີນເຂົາມາ ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ì 
42 ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າ ຜູ້ທ່ີນັບວ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງຄົນຕ່າງຊາດກໍບັງຄັບບັນຊາເຂົາ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ກໍໃຊ້ອໍາ

ນາດເຫນືອເຂົາແຕ່ໃນລະຫວ່າງພວກທ່ານບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ  
43 ຖ້າຜູ້ໃດຢາກເກີດເປັນໃຫຍ່ໃນພວກທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ານທ ງັຫລາຍ 
44 ແລະຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນເອກເປັນຕ້ົນໃນພວກທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງທ່ານທັງໝົດ 
45 ເພາະບຸດມະນຸດນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາໃຫ້ຄົນອ່ືນປະຕິບັດຕົນ ແຕ່ມາເພ່ືອປະຕິບັດເຂົາ ແລະປະທານຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້

ເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົຕາບອດ 
The Healing of Blind Bartimaeus 
(ມທ 20:29-34; ລກ 18:35-43) 

46 ຝ່າຍພຣະເຢຊູກໍສະເດັດມາຍັງເມືອງເຢຣີໂກພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກ ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດອອກຈາກ
ເມືອງເຢຣີໂກ ພ້ອມກັບພວກສາວົກແລະປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍ ມີຄ ນົຕາບອດຄົນນ່ຶງຊ່ືບາຣະຕີມາຍ ຊຶ່ງ
ເປັນລູກຂອງຕີມາຍນ່ັງຂໍທານຢູ່ແຄມທາງ 

47 ເມ່ືອຄົນນ້ັນໄດ້ຍິນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດສະເດັດມາ ກໍຕ້ັງຕ້ົນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìທ່ານເຢຊບູ ຸດດາວິດ
ເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 

48 ມຫີລາຍຄົນໄດ້ຫ້າມໃຫ້ມິດຢູ່ ແຕ່ຜູ້ນ້ັນແຮ່ງຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
49 ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງຢຸດຢືນຢູ່ ແລ້ວຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງເອ້ີນຄົນນ້ັນມາî ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນຄົນຕາບອດນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງຊ່ຶນໃຈ

ແລະລຸກຂ້ຶນເທາະ ທ່ານກໍາລັງເອ້ີນເຈ້ົາî 



50 ຄົນຕາບອດນ້ັນກໍຖ້ິມຜ້າຫ່ົມເສັຽ ແລ້ວຮີບລຸກຂ້ຶນມາຫາພຣະເຢຊູ 
51 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງໃຫ້ເຈ້ົາî ຄົນຕາບອດນ້ັນໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາ

ຈານເອີຍ, ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນî 
52 ພຣະເຢຊຊົູງບອກຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປເສັຽ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຈ້ົາດີແລ້ວî ໃນທັນໃດນ້ັນຄົນຕາບອດ

ກໍເຫ ນັຮຸ່ງແລະໄດ້ເດີນທາງຕາມພຣະອົງໄປ 
 

11 ການສະເດດັເຂົາ້ກຸງຢາ່ງມຊີຍັ 
Jesusí Triumphal Entry into Jerusalem 

(ມທ 21:1-11; ລກ 19:28-40; ຢຮ 12:12-19) 
1 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກມາໃຫ້ກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ເຖິງບ້ານເບັດຟາເຄ ແລະບ້ານເບັດທາເນັຽ

ທີ່ພໝູາກກອກເທດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ສາວົກສອງຄົນໄປ 
2 ໂດຍຊົງສ່ັງເຂົາວາ່, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນບ້ານທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານນ້ັນ ຄັນເຂ້ົາໄປແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນຈະພ ບົລໍໂຕນ່ຶງ

ຜູກຢູ່ ທ່ີຍັງບ່ໍມີໃຜຂ້ຶນຂ່ີຈັກເທ່ືອ ຈ່ົງແກ້ມັນຈູງມັນມາທ່ີນ້ີ 
3 ຖາ້ມໃີຜຖາມວ່າ ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດດ່ັງນ້ັນî ຈ່ົງຕອບວ່າ ìນາຍຕ້ອງການ ແລະບຶດດຽວຈະສ່ົງມັນກັບຄືນມາໃຫ້

ທ່ີນ້ີî 
4 ແລ້ວສາວົກສອງຄົນນ້ັນກໍໄປ ແລະໄດ້ພົບລໍນ້ອຍໂຕນ່ຶງຜູກຢູ່ນອກປະຕູໃນຖນົນ ເຂົາຈ່ຶງແກ້ມັນ 
5 ຜູ້ລາງຄົນທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານແກ້ລໍນ້ອຍເຮັດຫຍັງ?î 
6 ສາວົກສອງຄົນນ້ັນກໍຕອບຕາມທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງເຂົາ ແລ້ວຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍຍອມໃຫ້ເຂົາໄປ 
7 ສາວົກຈ່ຶງຈູງລໍນ້ັນມາໃຫ້ພຣະເຢຊູ ເຂົາໄດ້ເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນປູຫລັງມັນ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງຂ້ຶນປະທັບ 
8 ມຫີລາຍຄົນໄດ້ເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນປູລົງຕາມທາງ ແລະມີລາງຄົນໄດ້ຕັດຟົດໄມ້ມາປູ 
9 ຝ່າຍຄົນທ່ີຍ່າງໄປກ່ອນກັບຜູ້ທ່ີມາຕາມຫລັງໄດ້ໂຮ່ຣ້ອງວາ່, ìໂຮຊັນນາ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ສະເດັດມາໃນພຣະນາມ

ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນ 
10 ຄວາມສຸກສວັດດີຈົ່ງມແີກ່ຣາຊອານາຈັກຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະມາ ໂຮຊັນນາໃນທ່ີສູງ

ສຸດî 
11 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເມ່ືອຊົງທອດພຣະເນດສ່ິງທັງ

ປວງທົ່ວແລ້ວ ເວລາກໃໍກ້ຄ່ໍາ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດອອກໄປຍັງບ້ານເບັດທາເນັຽກັບພວກສາວົກສິບສອງຄົນນ້ັນ 
 

ຊງົປອ້ຍຕົນ້ເດືອ່ເທດ 
Jesus Curses the Fig Tree 
(ມທ 21:18-19) 

12 ໃນວັນຕ່ໍໄປ ເມືອ່ພຣະອົງສະເດັດຈາກບ້ານເບັດທາເນັຽພ້ອມກັບພວກສາວົກກ ຊົໍງຫິວອາຫານ 
13 ພພໍທອດຣະເນດເຫັນຕ້ົນເດ່ືອເທດຕ້ົນນ່ຶງມີໃບຢູ່ແຕ່ໄກ ພຣະອົງກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປເບ່ິງວ່າຈະມີໝາກຫລືບໍ ຄັນ

ມາເຖິງແລ້ວ ບ່ໍເຫັນມີໝາກມີແຕ່ໃບ ເພາະວ່າຍັງບ່ໍເຖິງຣະດູໝາກ 
14 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເວ້ົາໃສ່ຕ້ົນໄມ້ນ້ັນວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປຢ່າໃຫ້ມີຜູ້ໃດໄດ້ກິນໝາກຈາກມຶງຈັກເທ່ືອî ພວກສາວົກກໍ

ໄດ້ຍິນຄໍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກ່າວນ້ັນ 
 

ຊງົຊາໍຮະພຣະວຫິານ 



Jesus Cleanses the Temple 
(ມທ 21:12-17; ລກ 19:45-48; ຢຮ 2:13-22) 

15 ເມ່ືອມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປໃນບ ຣິໍເວນພຣະວິຫານ ຊງົຕ້ັງຕ້ົນຂັບໄລ່ບັນດາຜູ້ຊ້ື
ຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຂວ້ໍາໂຕະຂອງຜູ້ແລກເງິນກັບບ່ອນນ່ັງຂອງຜູ້ຂາຍນົກເຂົາເສັຽ 

16 ແລະຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຂົນສ່ິງໃດຜ່ານບໍຣິເວນພຣະວິຫານ 
17 ພຣະອົງຊງົບອກສອນເຂົາວ່າ, ìມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ ìວິຫານຂອງເຮົາຈະເອ້ີນວ່າ ເປັນສະ

ຖານທ່ີໄຫວ້ວອນຂອງຄົນທຸກຊາດî ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫເ້ປັນ ìຖ້ໍາຂອງໂຈນî 
18 ເມ່ືອປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກນັກທັມໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ກໍພາກັນພຍາຍາມຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ ເພາະເຂົາຢ້ານ

ພຣະອົງ ເຫດວ່າປະຊາຊນົທັງໝົດປລາດໃຈດ້ວຍຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ 
19 ເມ່ືອໃກ້ຈະເຖິງຍາມຄ່ໍາພຣະອົງກໍສະເດັດອອກຈາກກຸງ 

 

ຄາໍສອນຈາກຕົນ້ເດືອ່ທີຫ່ຽ່ວແຫງ້ໄປ 
The Lesson from the Withered Fig Tree 
(ມທ 21:20-22) 

20 ໃນເວລາເຊົາ້ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຜ່ານທ່ີນ້ັນໄປພ້ອມກັບພວກສາວົກ ເຂົາໄດ້ເຫັນຕ້ົນເດ່ືອເທດນ້ັນຫ່ຽວແຫ້ງ
ໄປຈົນເຖິງຮາກ 

21 ຝ່າຍເປໂຕກໍໄດ້ຈ່ືຈໍາເຫດການຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ຕ້ົນເດ່ືອເທດທ່ີທ່ານໄດ້ປ້ອຍ
ນ້ັນກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປແລ້ວî 

22 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ 
23 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະສ່ັງພູນ້ີວ່າ ìຈ່ົງຍ້າຍໄປຕົກລົງນ້ໍາທະເລເສັຽî ແລະບ່ໍໄດ້ສົງສັຍໃນ

ໃຈ ແຕ່ເຊ່ືອວ່າຈະເປັນໄປຕາມຄໍາສ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍຈະເປັນໄປຕາມນ້ັນ 
24 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ສ່ິງໃດທ່ີພວກທ່ານອ້ອນວອນທູນຂໍນ້ັນ ຈ່ົງເຊ່ືອວ່າໄດ້ຮັບແລ້ວແລະກໍ

ຄົງຈະເປັນແກ່ທ່ານ 
25 ເມ່ືອທ່ານຢືນອ້ອນວອນຢູ່ ຖ້າມີເຫດກັບຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ ຈ່ົງນຶກອະພັຍໂທດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເສັຽ ເພ່ືອພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້

ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ ຈະຊົງຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານດ້ວຍ 
26 (ແຕ່ຖ້າທານບ່ໍຍົກໂທດນ້ັນ ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນກໍຈະບ່ໍຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານເໝືອນ

ກັນ)î 
 
ບນັຫາເຣືອ່ງສດິອາໍນາດຂອງພຣະເຢຊ ູ
Jesusí Authority Is Questioned 

(ມທ 21:23-27; ລກ 20:1-8) 
27 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກ ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງຈະສະເດັດໄປມາ

ໃນບໍຣິເວນພຣະວ ິຫານ ມພີວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ພວກນັກທັມ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ 
28 ທູນຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາມສິີດອັນໃດເຮັດການເຫລ່ົານ້ີ ໃຜໃຫ້ສິດນ້ີແກ່ເຈ້ົາî 
29 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງຕອບເຂົາວາ່, ìເຮົາຈະຖາມພວກທ່ານຈັກຂ້ໍນ່ຶງ ຈ່ົງຕອບເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະບອກພວກທ່ານວ່າ 

ເຮົາເຮັດການນ້ີດ້ວຍສິດອັນໃດ 
30 ຄືບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນນ້ັນມາຈາກສວັນ ຫລືມາຈາກມະນຸດî 



31 ເຂົາຈ່ຶງປຶກສາກັນວ່າ, ìຖ້າເຮົາຈະວ່າ ìມາຈາກສວັນî ມັນຄົງຈະຖາມເຮົາວ່າ ìດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອໂຢຮັນ
ນ້ັນî 

32 ແຕ່ຖ້າເຮົາຈະວ່າ ìມາຈາກມະນຸດ... ì  ເຂົາກໍຢ້ານປະຊາຊນົ ເພາະຄົນທັງປວງຖືວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດ    
ພຣະທັມແທ້ໆ 

33 ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບພຣະເຢຊູວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍຮູ້î ແລ້ວພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍບອກທ່ານ
ທັງຫລາຍເໝືອນກັນວ່າ ເຮົາເຮັດການເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍສິດອັນໃດî 

 

12 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງສວນອະງຸນ່ແລະຄນົເຊົາ່ 
The Parable of the Wicked Tenants 

(ມທ 21:33-46; ລກ 20:9-19) 
1 ພຣະອົງຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນຊົງກ່າວແກ່ເຂົາເປັນຄໍາອ ປຸມາວ່າ, ìມີຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ເຮັດສວນອະງຸ່ນແລ້ວລ້ອມຮ້ົວໄວ້ ໄດ້

ສະກັດອ່າງຢຽບເອົານ້ໍາອະງຸ່ນ ແລະສ້າງຫໍເຝ້ົາໃຫ້ຊາວສວນເຊ່ົາ ແລ້ວຕົນກໍອອກໄປຕ່າງປະເທດ 
2 ຄັນເຖິງຣະດູໝາກອະງຸ່ນທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງມາຫາພວກເຊ່ົາສວນນ້ັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກສວນ

ຂອງຕົນ 
3 ແຕ່ຝ າ່ຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຈັບຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ້ັນຂ້ຽນຕີ ແລ້ວໄລ່ໃຫ້ກັບໄປມືເປ່ົາ 
4 ອີກເທ່ືອນ່ຶງເຈ້ົາຂອງສວນໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍອີກຄົນນ່ຶງມາຫາຄົນເຊ່ົາສວນ ຄົນເຊ່ົາສວນນ້ັນກໍທຸບຕີຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນຈົນ

ຫົວແຕກ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ມນັໄດ້ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າອີກ 
5 ແລ້ວເຈ້ົາຂອງສວນຍັງໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍໃຊມ້າອີກຄົນນ່ຶງ ເຂົາກໍຂ້າຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນເສັຽ ແລ້ວທ່ານຍັງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ມາອີກ

ຫລາຍຄົນ ບາງຄົນເຂົາກໍຂ້ຽນຕີ ບາງຄົນເຂົາກໍຂ້າເສັຽ 
6 ເຈ້ົາຂອງສວນຍັງມີອີກຜູ້ນ່ຶງ ຄືລູກຊາຍທ່ີຕົນຮັກ ທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ລູກຄົນນ້ັນມາເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ໂດຍທ່ານນຶກວ່າ 

ເຂົາຄົງຈະນັບຖືລູກຂອງກູî 
7 ແຕ່ຄົນເຊ່ົາສວນເວ້ົາກັນວ່າ ìຄ ນົນ້ີແຫລະ, ເປັນເຈ້ົາມໍຣະດົກ ພວກເຮົາຈ່ົງຂ້າມັນເສັຽ ແລ້ວມໍຣະດົກນ້ັນຈະຕົກ

ເປັນຂອງເຮົາî 
8 ເຂົາຈ່ຶງພາກ ນັຈັບລູກນ້ັນຂ້າເສັຽແລ້ວເອົາສົບຖ້ິມນອກສວນ 
9 ເຈ້ົາຂອງສວນຈະເຮັດແນວໃດ ທ່ານກໍຈະມາຂ້າຄົນເຊ່ົາສວນເຫລ່ົານ້ັນເສ ຽັ ແລ້ວຈະເອົາສວນອະງຸ່ນນ້ັນໃຫ້ຜູ້

ອ່ືນເຊ່ົາ  
10 ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາຕອນນ້ີຫລືທີວ່່າ, ìຫີນທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ຖອດຖ້ິມເສັຽ ຫີນນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ກາຍເປັນ

ຫີນເສົາເອກແລ້ວ 
11 ການນ້ີເປັນມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນການອັນອັສຈັນໃຈຕ່ໍຕາຂອງເຮົາî 
12 ຝ່າຍເຂົາຈ່ຶງພຍາຍາມຈະຈັບພຣະອົງ ແຕ່ວ່າເຂົາຢ້ານປະຊາຊົນ ດ້ວຍເຂົາຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວຄໍາອຸປ

ມານ້ີຕ່ໍສູ້ເຂົາເອງ ແລ້ວເຂົາກໍພາກັນໜີຈາກພຣະອົງເສັຽ 
 

ການເສຽັສວ່ຍໃຫ້ແກກ່າຍຊາ 
The Question about Paying Taxes 

(ມທ 22:15-22; ລກ 20:20-26) 
13 ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ບາງຄົນໃນພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກເຮໂຣດໄປຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຄອຍຈັບຄວາມຜິດໃນຖ້ອຍຄໍາ

ຂອງພຣະອົງ 



14 ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງແລ້ວກໍທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຊາບຢູ່ວ່າ ທາ່ນເປັນຜູ້ສັດຊ່ືແລະ
ບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈຜູ້ໃດ ເພາະທ່ານບ່ໍເຫັນແກ່ໜ້າຜູ້ໃດ ແຕ່ສ່ັງສອນໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື ການທ່ີເສັຽສ່ວຍ
ໃຫແ້ກ່ກາຍຊານ້ັນສົມຄວນຫລືບ່ໍ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຄວນເສັຽຫລືບ່ໍເສັຽî 

15 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຊາບກົນອຸບາຍຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກເຈ້ົາມາທົດລອງເຮົາເຮັດຫຍັງ ຈ່ົງເອົາເງິນເດນາ
ຣິອົນຫລຽນນ່ຶງມາໃຫ້ເຮົາເບ່ິງດູî 

16 ເຂົາກໍເອົາມາໃຫ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìຮູບແລະຄໍາຈາຣຶກນ້ີແມ່ນຂອງໃຜî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìເປ ນັ
ຂອງກາຍຊາî 

17 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìສ່ິງທ່ີເປ ນັຂອງກາຍຊາ ຈ່ຶງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາî ຝ່າຍເຂົາກໍງຶດປລາດໃຈໃນພຣະອົງເຕັມທີ 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງການຄນືມາຈາກຕາຍ 
(ມທ 22:23-33; ລກ 20:27-40) 

18 ວັນນ່ຶງມີພວກຊາດູກາຍມາຫາພຣະອົງ ພວກນ້ີເຄີຍເວ້ົາວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນບ່ໍມີ ເຂົາທູນຖາມພຣະອົງ
ວາ່, 

19 ìອາຈານເອີຍ, ໂມເຊໄດ້ຂຽນສ່ັງພວກເຮົາໄວ້ວ່າ ìຖ້າອ້າຍຂອງຄົນໃດຕາຍແລະພັຣຍາຍັງຢູ່ແຕ່ບ່ໍມີລູກ ກໍໃຫ້
ນ້ອງຊາຍຮັບເອ້ືອຍໃພ້ເປັນພັຣຍາໄວ້ ເພືອ່ສືບເຊ້ືອສາຍອ້າຍຂອງຕົນî 

20 ຍັງມ ເິຈັດຊາຍອ້າຍນ້ອງນໍາກັນ ອ້າຍກົກເອົາເມຽັແລ້ວໄດ້ຕາຍໄປເມ່ືອຍັງບ່ໍມີລູກ 
21 ນ ອ້ງຜູ້ຖ ວ້ນນ່ຶງກໍຮັບເອົາຍິງນ້ັນເປັນເມັຽກໍຕາຍຍັງບ່ໍມີລູກ ແລະນ້ອງຜູ້ຖ້ວນສອງກໍຮັບເອົາເໝືອນກັນແຕ່ກໍຕາຍ

ບໍ່ມລູີກ 
22 ອ້າຍນ້ອງທັງເຈັດຄົນນ້ີກໍໄດ້ເອົາຍິງນ້ັນເປັນເມັຽແລະບ່ໍມີລູກ ທ່ີສຸດຜູ້ຍິງນ້ັນກໍຕາຍເໝືອນກັນ 
23 ສັນນ້ັນໃນວັນຄືນມາຈາກຕາຍ (ເມ່ືອຄົນທັງປວງຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ) ຍິງນ້ັນຈະເປັນເມັຽຂອງຜູ້

ໃດ ດ້ວຍວ່ານາງໄດ້ເປັນເມັຽຂອງຊາຍທັງເຈັດຄົນແລ້ວî 
24 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເພາະຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ພວກທ່ານຫລົງຜິດແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນຫລື ຄືພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະ

ຄັມພີແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
25 ເພາະເມ່ືອມະນຸດຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ ຈະບ່ໍມີການແຕ່ງງານຫລືຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນ

ອີກ ແຕ່ເຂົາຈະເປັນເໝືອນເທວະດາໃນສວັນ 
26 ແຕ່ເຣ່ືອງຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວ ທ່ີເຂົາຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາອີກນ້ັນ ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ອ່ານໃນຄັມພຂີອງ

ໂມເຊຈັກເທ່ືອຫລື ຕອນເຣ່ືອງພ ຸ ່ມໄມ້ນ້ັນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂມເຊວ່າ ìຝ່າຍເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາ
ຮາມ ພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບî 

27 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເປັນ ພວກທ່ານຫລົງຜິດໄປຫລາຍ 
 

ພຣະບນັຍດັຂໍໃ້ຫຍ ່
The First Commandment 
(ມທ 22:34-40; ລກ 10:25-28) 

28 ມນັີກທັມຄົນນ່ຶງເມ່ືອເຂ້ົາມາເຖິງໄດ້ຍິນເຂົາໄຕ່ຖາມກັນຢູ່ ແລະທັງເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາໄດ້ດີ ຈ່ຶງທູນ 
ຖາມພຣະອົງວ່າ, ìພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃດເປັນເອກເປັນໃຫຍ່ກວ່າຂ້ໍບັນຍັດທັງປວງî 



29 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìພຣະບັນຍັດຂ້ໍເອກນ້ັນຄືດ່ັງນ້ີ ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເທີນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ 

30 ແລະພວກເຈ້ົາຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ ດ້ວຍສຸດຈິດ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດ ແລະດ້ວຍສຸດ
ກໍາລັງຂອງເຈ້ົາî 

31 ພຣະບັນຍັດຂ້ໍທີສອງນ້ັນຄື ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງî ພຣະບັນຍັດຂ້ໍອ່ືນທ ີ ່ໃຫຍ່ກວ່າພຣະບັນຍັດ
ສອງຂ້ໍນ້ີບ່ໍມີî 

32 ຝ່າຍນັກທັມຄົນນ້ັນທູນວ່າ, ìດີແລ້ວ, ອາຈານເອີຍ ທ່ານກ່າວຖືກແລ້ວວ່າພຣະອົງນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ 
ແລະນອກຈາກພຣະອົງນ້ັນບໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນ 

33 ແລະທີຈ່ະຮັກພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈ ດ້ວຍສຸດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະດ້ວຍສຸດກໍາລັງ ທັງຈະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນ
ຮັກຕົນເອງນ້ັນ ກໍປະເສີດກວ່າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະຂອງຖວາຍທັງປວງî 

34 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນວ່າຜູ້ນ້ັນຕອບດ້ວຍຄວາມສລາດ ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìທ່ານບ່ໍໄກຈາກແຜ່ນດິນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາî ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດກ້າຖາມພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງເຊືອ້ສາຍຂອງດາວດິ 
The Question about Davidís Son 
(ມທ 22:41-46; ລກ 20:41-44) 

35 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງສ່ັງສອນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານໄດ້ຊົງຖາມວ່າ, ìທ່ີພວກນັກທັມເວ້ົາວ່າ ພຣະຄຣິດຊງົເປັນ
ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດນ້ັນເປັນໄດ້ຢ່າງໃດ 

36 ດ້ວຍວ່າດາວິດເອງກ່າວໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ìຈ່ົງນ່ັງເບ້ືອງຂວາມືຂອງເຮົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະປາບສັດຕຣູຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî 

37 ເມ່ືອກະສັດດາວິດເອງຍັງເອ້ີນພຣະຄຣິດວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລ້ວພຣະຄຣິດຈະເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາ
ວິດໄດ້ຢ່າງໃດî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົປະນາມພວກນກັທມັ 
Jesus Denounces the Scribes 

(ມທ 23:1-7; ລກ 20:45-47) 
38 ຝ່າຍປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍໄດ້ຟັງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງຊົງສ່ັງສອນຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງ

ລະວັງໃຫ້ດີຈາກພວກນັກທັມ ຜູ້ຊອບນ ຸ ່ງເສ້ືອຍາວຍ່າງໄປມາແລະຊອບໃຫ້ຄົນຄໍານັບໃນທ່ີປະຊຸມຊົນ 
39 ທັງຊອບບ່ອນນ  ່ັງອັນມີກຽດໃນໂຮງທັມມະເທສນາແລະໃນການກິນລ້ຽງ  
40 ເຂົາມັກກືນກິນຄອບຄົວແມ່ໝ້າຍແລະແກ້ງໄຫວວ້ອນໃຫ້ຍືດຍາວ ຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະຕ້ອງມີໂທດຫລາຍຂ້ຶນî 

 

ເງນິຖວາຍຂອງຍງິໝາ້ຍ  
The Widowís Offering  

(ລກ 21:1-4) 
41 ພຣະເຢຊປູະທັບຢູ່ຕ່ໍໜ້າຕູ ເ້ກັບເງິນຖວາຍ ຈ່ຶງຊົງສັງເກດປະຊາຊົນທີປ່່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ນ້ັນ ແລະຄົນຮ່ັງມີ

ຫລາຍຄົນໄດ້ເອົາເງິນຈໍານວນຫລາຍມາປ່ອນລົງ 
42 ມແີມ່ຫມາ້ຍຄົນນ່ຶງເປັນຄົນຍາກຈົນ ໄດ້ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງຫລຽນ ຄືນ່ຶງກັດຣານມາປ່ອນລົງເໝືອນກັນ 



43 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອ້ີນພວກສາວົກມາ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ແມ່ໝ້າຍ
ຍາກຈົນຜູ້ນ້ີໄດ້ໃສ່ເງິນໃນຕູ້ຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນທັງໝົດທ່ີປ່ອນໃສ່ນ້ັນ 

44 ເພາະວ່າຄົນທັງປວງນ້ັນໄດ້ເອົາຈາກເງິນເຫລືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນ້ີຂັດສົນທ່ີສຸດ ຍັງໄດ້ເອົາ
ເງິນທ່ີມີຢູ່ສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນມາໃສ່ຈົນໝົດ 

 

13 ພຣະເຢຊຊູງົກ່າວລ່ວງໜາ້ໄວເ້ຖງິການທາໍລາຍພຣະວ ິຫານ 
The Destruction of the Temple Foretold 
(ມທ 24:1-8; ລກ 21:5-11) 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊກໍູາລັງສະເດັດອອກຈາກບໍຣິເວນພຣະວ ິຫານ ມສີາວົກຂອງພຣະອົງຜູ້ນ່ຶງທູນວ່າ, ìເບ່ິງດູ, ອາ
ຈານເອີຍ, ກ້ອນຫີນແລະຕຶກເຫລ່ົານ້ີເກີນວ່າງົດງາມî 

2 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ສາວົກຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìທ່ານເຫັນຕຶກໃຫຍ່ເຫລ່ົານ້ີຫລືກ້ອນຫີນທ່ີຊ້ອນທັບກັນຢູ່ນ້ີຈະຖືກທໍາ
ລາຍລົງຈົນບ່ໍເຫລືອຈັກກ້ອນດຽວî 

3 ເມ່ືອພຣະອົງປະທັບຢູ່ພູເຂົາໝາກກອກເທດຕ່ໍໜ້າພຣະວ ິຫານ ເປໂຕ ຢາໂກໂບ ໂຢຮັນ ແລະອັນເດອາ ມາ   
ທູນຖາມພຣະອົງຕ່າງຫາກວ່າ,  

4 ìຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຊາບແດ່ວ່າ ເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະບັງເກີດຂ້ຶນເມ່ືອໃດ ແລະສ່ິງໃດຈະເປັນໝາຍສໍາຄັນ
ວ່າ ການທັງປວງນ້ີໃກ້ຈະສໍາເຣັດແລ້ວî 

5 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງພວກທ່ານໃຫ້ຫລົງ 
6 ດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງນາມຂອງເຮົາວ່າ ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ນ້ັນî ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນ

ໃຫຫ້ລົງໄປ 
7 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການເສິກແລະຂ່າວເລ່ົາລືເຣ່ືອງການເສິກສົງຄາມນ້ັນ ຢ່າຕົກໃຈ ດ້ວຍວ່າເຫດ

ການເຫລ່ົານ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ວັນສຸດທ້າຍຍັງບ່ໍມາເຖິງ 
8 ດ້ວຍວ່າປະເທດຕ່ໍປະເທດ ອານາຈັກຕ່ໍອານາຈັກ ຈະສູ້ຮົບກັນ ທັງຈະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນບ່ອນຕ່າງໆແລະ

ຈະເກີດຄວາມອຶດຢາກ ເຫດການເຫລ່ົານ້ີເປັນເໝືອນຂ້ັນຕ້ົນຂອງຄວາມເຈັບປວດໃນການເກີດລູກ 
 

ຂັນ້ຕົນ້ຂອງຄວາມທກຸລາໍບາກ 
Persecution Foretold 
(ມທ 24:9-14; ລກ 2112-19) 

9 ìແຕ່ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະເຂົາຈະຈັບຕົວພວກທ່ານຂ້ຶນສານ ແລະຈະຂ້ຽນພວກທ່ານໃນໂຮງທັມມະເທສນາ 
ທັງຈະເອົາພວກທ່ານໄປຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຜູ້ປ ກົຄອງແລະກະສັດເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນພຍານແກ່ເຂົາ 

10 ຂ່າວປະເສ ດີຈະຕ້ອງປະກາດທ່ົວປະຊາຊາດທັງປວງກ່ອນ 
11 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາມອບທ່ານໄວ້ນ້ັນ ຢ່າເປັນທຸກຮ້ອນໃຈກ່ອນວ່າຈະເວ້ົາຢ່າງໃດ ແຕ່ຈ່ົງເວ້ົາຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊ ົງໂຜດ

ໃຫທ່້ານເວ້ົາ ເພາະວ່າບ່ໍແມ່ນທ່ານເປັນຜູ້ເວ້ົາ ແຕ່ແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປັນຜູ້ເວ້ົາ 
12 ອ້າຍກັບນ້ອງຕ່າງຄົນກໍຈະມອບກັນໄວ້ ພ່ໍຈະມອບລູກ ແລະລູກຈະລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພ່ໍແມ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ  
13 ຄົນທັງປວງຈະກຽດຊັງພວກທ່ານເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ແຕ່ຜູ້ໃດອົດທົນເຖິງທ່ີສຸດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້

ລອດພ້ົນ 
 

ຄວາມທກຸລາໍບາກອນັໃຫຍ ່



The Desolating Sacrilege 
(ມທ 24:15-28; ລກ 21:20-24) 

14 ìແຕ່ເມ່ືອໃດທ່ານທັງຫລາຍເຫັນສ່ິງທ່ີໜ້າກຽດຊັງ ຕ້ັງຢູ່ໃນບ່ອນບ່ໍສົມຄວນຈະຕ້ັງ (ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເອົາ) ເມ່ືອ
ນ້ັນໃຫ້ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍປົບໜີໄປຍັງພູ 

15 ຜູ້ທີຢູ່່ເທິງຫລັງຄາເຮືອນ ຢ່າລົງມາໃນເຮືອນຂອງຕົນເກັບເອົາສ່ິງໃດອອກໄປ 
16 ສ່ວນຜູ້ທ່ີຢູ່ຕາມທ່ົງນາ ກໍຢ່າຕ່າວຄືນມາເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ  
17 ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນເປັນໜ້າເວທະນາເຕັມທີ ຕ່ໍຜູ້ຍິງທ່ີມີທ້ອງແລະມລູີກອ່ອນກິນນົມຢູ່ 
18 ຈ່ົງອ້ອນວອນຂໍເພ່ືອເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນໃນຣະດູໜາວ 
19 ດ້ວຍວ່າໃນຄາວນ້ັນຈະມີຄວາມທຸກລໍາບາກຢາງບ່ໍເຄີຍເກີດມາຕ້ັງແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ັງຕ້ົນສ້າງໂລກຈົນເຖິງບັດ

ນ້ີ ແລະເມ່ືອໜ້າຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປຈັກເທ່ືອ 
20 ແລະຖ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ວັນເຫລ່ົານ້ັນສ້ັນເຂ້ົາ ກໍຈະບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດລອດພ້ົນໄດ້ ແຕ່

ເພາະຊົງເຫັນແກ່ພວກທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບັນດານໃຫ້ວັນເຫລ່ົານ້ັນສ້ັນເຂ້ົາ 
21 ໃນເວລານ້ັນຖ້າຜູ້ໃດມາບອກພວກທ່ານວ່າ ìເບ່ິງດູ, ອົງພຣະຄຣ ດິຢູ່ທ່ີນ້ີî ຫລືວ່າ ìເບ່ິງດູ, ທ່ານຢູ່ທ່ີຫັ້ນî ຢ່າຊູ່

ເຊ່ືອ 
22 ດ້ວຍວ່າຈະມີພຣະຄຣິດທຽມແລະໝ ທໍໍານວາຍຂ້ີໂລບຫລາຍຄົນເກີດຂ້ຶນ ສະແດງໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສ

ຈັນຕ່າງໆ ເພ່ືອຖ້າເປັນໄດ້ຈະຫລອກລວງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ຫລົງ 
23 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະເຮົາໄດ້ບອກທຸກສ່ິງໃຫ້ທ່ານຮູ້ໄວ້ກ່ອນແລ້ວ 

 

ເມືອ່ບດຸມະນດຸສະເດດັມາ  
The Coming of the Son of Man  
(ມທ 24:29-31; ລກ 21:25-28) 

24 ìໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນເມ່ືອຄາວທຸກຍາກລໍາບາກຜ່ານພ້ົນໄປແລ້ວ ດວງອາທິດຈະມືດໄປ ແລະດວງຈັນຈະບ່ໍສ່ອງ
ແສງ 

25 ດວງດາວທັງປວງຈະຕົກລົງຈາກຟ້າ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີມີອ າໍນາດໃນທ້ອງຟ້າຈະສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວî 
26 ເມ່ືອນ້ັນເຂົາຈະເຫັນ ìບຸດມະນຸດສະເດັດມາໃນເມກî ດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນໃຫຍ່ແລະສະງ່າຣາສີອັນຮຸ່ງເຮືອງ 
27 ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງໃຊ້ພວກເທວະດາໃຫ້ຮວບຮວມຄົນທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄດ້ແລ້ວຈາກທິດທັງສ່ີ 

ຕ້ັງແຕ່ທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນຈົນເຖິງທ່ີສຸດຂອບຟ້າ 
 

ບດົຮຽນຈາກຕົນ້ເດືອ່ເທດ 
The Lesson of the Fig Tree 
(ມທ 24:32-35; ລກ 21:29-33) 

28 ìຈ່ົງຮຽນຄໍາອຸປມາຈາກຕ້ົນເດ່ືອເທດ ເມ່ືອກ່ິງມັນແຕກໃບອ່ອນອອກ ພວກທ່ານກໍຮູ້ວ່າຣະດູຮ້ອນໃກ້ຈະເຖິງ
ແລ້ວ 

29 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານກໍເຫມືອນກັນ ເມ່ືອເຫັນເຫດການເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ ຈ່ຶງຮູ້ວ່າ 
ພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ຈະເຖິງປະຕູແລ້ວ 

30 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ຄົນໃນສມັຍນ້ີຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປກ່ອນເຫດການທັງປວງນ້ິບັງເກີດຂ້ຶນ 
31 ຟ້າແລະດິນຈະລ່ວງພ້ົນໄປ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຈະບ່ໍລ່ວງພ້ົນໄປຈັກເທ່ືອ 

 



ບໍມ່ໃີຜຮູວ້ນັແລະເວລານັນ້ 
The Necessity for Watchfulness 
(ມທ 24:36-44; ລກ 21:34-36) 

32 ìແຕ່ເຣ່ືອງວັນຫລືໂມງນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບ່ໍຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ 
33 ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ າ່ເວລາກໍານົດນ້ັນຈະມາເຖິງເມ່ືອໃດ 
34 ປຽບເໝືອນຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີອອກຈາກເຮືອນເດີນທາງໄປ ໄດ້ມອບອໍານາດໃຫ້ຂ້ອຍທຸກຄົນໃຫ້ຮັບຮູ້ການງານ

ຂອງໃຜລາວ ແລະສ່ັງຄົນຍາມໃຫ້ເຝ້ົາປະຕູຢູ່ 
35 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າເຈ້ົາເຮືອນຈະມາຍາມໃດ ຈະມາຫົວຄ່ໍາ ຫລື

ທ່ຽງຄືນ ຫລືເວລາໄກ່ຂັນ ຫລືຮຸ່ງເຊ້ົາ 
36 ຢ້ານວ່າຈະມາໃນທັນທີ ແລະພົບພວກທ່ານນອນຫລັບຢູ່ 
37 ຊ່ຶງເຮົາບອກພວກທ່ານ ເຮົາກໍບອກຄົນທັງປວງເໝືອນກັນ ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່î 
 

14 ພວກຫວົໜາ້ປອງຮາ້ຍພຣະເຢຊ ູ
The Plot to Kill Jesus 
(ມທ 26:1-5; ລກ 22:1-2; ຢຮ 11:45-53) 

1 ຍັງອີກສອງວັນຈະເຖິງເທສການປັສຄາແລະເທດສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກ
ນັກທັມກໍຊອກຊ່ອງທາງຈະຈັບພຣະອົງ ດ້ວຍອ ບຸາຍຈ່ຶງຂ້າເສັຽ 

2 ຄືເຂົາເວ້ົາກັນວ່າ, ìຢ່າເຮັດການນ້ັນໃນລະຫວ່າງວັນເທສການ ຢ້ານວ່າພົລເມືອງຈະເກີດວຸ້ນວາຍ 
 
ພຣະເຢຊຊູງົຮບັການຫດົສງົທີເ່ບດັທານ ີ
The Anointing at Bethany 

(ມທ26:6-13; ຢຮ 12:1-8) 
3 ໃນເວລາທ່ີພຣະອົງປະທັບຢູ່ບ້ານເບັດທານີ ໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນຄົນຂ້ີທູດ ເມ່ືອຊົງນ່ັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ 

ມຍິີງຄົນນ່ຶງຖ ອືອມຫີນຂາວເຕັມດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມນາຣະດາແທ້ທີ່ມຄ່ີາແພງຫລາຍ ເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ ເມ່ືອ
ຫກັຄໍອອມແລ້ວຖອກນ້ໍາມັນລົງໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ 

4 ແຕ່ມບີາງຄົນເຄືອງໃຈຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìເຫດໃດຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາມັນນ້ີເສັຽລ້າໆ 
5 ເພາະຖ້າຂາຍນ້ໍາມັນນ້ີກໍຄົງໄດ້ເງິນກວ່າສາມຮ້ອຍເດນາຣິອົນ ແລ້ວຈະແຈກໃຫ້ຄົນຈົນກໍໄດ້î ແລະເຂົາຈ່ຶງຈ່ົມ

ຕິຕຽນຍິງນ້ັນ 
6 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຊ່າງເທາະ ກວນໃຈນາງເຮັດຫຍັງ ນາງໄດ້ເຮັດການດີແກ່ເຮົາແລ້ວ 
7 ດ້ວຍວ່າຄົນຍາກຈົນມີຢູ່ກັບພວກທ່ານສເມີ ພວກທ່ານຢາກເຮັດການດີແກ່ເຂົາຍາມໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາບ່ໍຢູ່

ກັບທ່ານສເມີໄປ 
8 ຊ່ຶງຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດກໍເປັນການສຸດຄວາມສາມາດຂອງນາງ ນາງມາຫົດສົງກາຍຂອງເຮົາກ່ອນ ເພ່ືອການປົງສົບ

ຂອງເຮົາ 
9 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຈິງວ່າຂ່າວປະເສີດນ້ີຈະປ່າວປະກາດໄປເຖິງບ່ອນໃດໃນທ່ົວພິພົບ ການທ່ີຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້

ເຮັດກໍຈະເລ່ືອງລືໄປເຖິງບ່ອນນ້ັນເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງນາງî 
 

ຢດູາຕກົລງົຈະມອບພຣະເຢຊໄູວ ້



Judas Agrees to Betray Jesus 
(ມທ 26:14-16; ລກ 22:3-6) 

10 ຝ່າຍຢູດາອິສກາຣິອົດ ເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນ ໄດ້ໄປຫາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ເພື່ອຈະມອບພຣະ
ອົງໃຫ້ເຂົາ 

11 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍດີໃຈ ແລະສັນຍາວ່າຈະເອົາເງິນໃຫ້ ແລ້ວຢູດາກໍຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະມອບພຣະອົງ
ໃຫເ້ຂົາ 
 
ຊງົຮບັປະທານປສັຄາພອ້ມກບັສາວກົ 
The Passover with the Disciples 
(ມທ 26:17-25; ລກ 22:7-13; ຢຮ 13:21-30) 

12 ເມ່ືອວັນຕ້ົນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ເຖິງເວລາເຂົາເຄີຍຂ້າລ ກູແກະສໍາລັບປັສຄານ້ັນ ພວກສາວົກມາ
ທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄປຈັດແຈງປັສຄາໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານບ່ອນໃດî 

13 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຊ້ສາວົກສອງຄົນໄປ ໂດຍສ່ັງເຂົາວາ່, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນກຸງ ແລະຈະມີຊາຍຄົນນ່ຶງທູນໝ້ໍມາພົບ
ພວກທ່ານຈ່ົງຕາມຜູ້ນ້ັນໄປ 

14 ເຂົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດ ຈ່ົງບອກເຈ້ົາເຮືອນນ້ັນວ່າ ìອາຈານຖາມວ່າ ຫອ້ງຮັບແຂກສໍາລັບເຮົາທ່ີເຮົາ
ຈະກິນປັສຄາກັບພວກສາວົກຂອງເຮົາໄດ້ນ້ັນຢູ່ທ່ີໃດ 

15 ເຈ້ົາຂອງເຮືອນຈະຊ້ີໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນຫ້ອງໃຫຍ່ຊ້ັນເທິງທ່ີຕົກແຕ່ງພ້ອມໄວ້ແລ້ວ ທີນ້ັ່ນແຫລະ, ຈ່ົງຈັດແຈງໄວ້
ສໍາລັບພວກເຮົາî 

16 ສາວົກສອງຄົນນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ອອກໄປ ແລ້ວເຂ້ົາໃນກຸງກໍໄດ້ພົບເໝືອນດ່ັງພຣະອົງຊງົກ່າວແກ່ເຂົາ ແລ້ວເຂົາໄດ້ຈັດ
ແຈງປັສຄາໄວ້ 

17 ຄັນເຖິງເວລາຄ່ໍາແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດມາກັບສາວົກສິບສອງຄົນນ້ັນ 
18 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງນ່ັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ 

ຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານຈະທ ໍຣະຍ ົດຕ່ໍເຮົາ  ແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີກໍາລັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ກັບເຮົານ້ີແຫລະî 
19 ຝ່າຍເຂົາກໍພາກັນທຸກໃຈ ແລະທ ນູຖາມພຣະອົງເທ່ືອລະຄົນວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຂ້ານ້ອຍຕ້ີî 
20 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນນ້ີ ຄືຜູ້ທີກໍ່າລັງຈ້ໍາຮ່ວມຊາມດຽວກັບເຮົາ 
21 ດ້ວຍວ່າບຸດມະນຸດຈະສະເດັດໄປຕາມທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເຖິງເຣ່ືອງທ່ານ ແຕ່ວິບ ັດແກ່ຜູ້ທ່ີທ ຣໍະຍົດຕ່ໍ

ບຸດມະນຸດ ຖ້າຜູ້ນ້ັນບ່ໍເກີດມາກໍດີກວ່າî 
 
ພຣະເຢຊຊູ ງົຕັງ້ສນິມະຫາສນດິ 
The Institution of the Lordís Supper 
(ມທ 26:26-29; ລກ 22:14-23: 1 ກຣທ 11:23-26) 

22 ລະຫວາ່ງອາຫານມ້ືນັ້ນ ພຣະເຢຊຊົູງຈັບເຂ້ົາຈ່ີມາຂໍພຣະພອນແລ້ວຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍ່ືນໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກ
ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຮັບເທີນ ນ້ີແຫລະ, ຄືກາຍຂອງເຮົາî  

23 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຈັບເອົາຈອກມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລະຊົງຍ່ືນໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາກໍຮັບດ່ືມທກຸຄົນ 
24 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ຄືເລືອດຂອງເຮົາ ແມ່ນເລືອດກ່ຽວກັບພຣະສ ັນຍາທ່ີຫລ່ັງອອກເພ່ືອ

ຄົນຫລາຍຄົນ 
25 ເຮົາບອກທ່ານທ ັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມນ້ໍາຜົນອະງຸ່ນຕ່ໍໄປອີກຈົນກວ່າວັນນ້ັນມາເຖິງ ຄືວັນທີເ່ຮົາຈະ

ດ່ືມອັນໃໝ່ໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî 



 

ຊງົກາ່ວລວ່ງໜາ້ໄວວ້່າເປໂຕຈະປະຕເິສດ 
Peterís Denial Foretold 
(ມທ 26:30-35; ລກ 22:31-34; ຢຮ 13:36-38) 

26 ເມ່ືອຮ້ອງເພງສັຣເສີນແລ້ວ ເຂົາກໍພາກັນອອກໄປຍັງພູໝາກກອກເທດ 
27 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, ìພວກທ່ານທຸກຄົນຈະສະດຸດໃຈ ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ 

ìເຮົາຈະປະຫານຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະແກະຝູງນ້ັນຈະແຕກຊະກັນໄປî 
28 ແຕ່ເມ່ືອຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ເຮົາຈະໄປເຖິງແຂວງຄາລີເລກ່ອນໜ້າພວກທ່ານî  
29 ເປໂຕໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະສະດຸດໃຈ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍບ່ໍສະດຸດໃຈî 
30 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເປໂຕວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ໃນຄືນວ ັນນ້ີແຫລະ, ກ່ອນໄກ່ຈະຂັນສອງເທ່ືອ ທ່ານ

ຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມຄ້ັງî 
31 ແຕ່ເປໂຕທູນຕອບຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງຕາຍກັບທ່ານ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍປະຕິເສດ

ທ່ານຈັກເທ່ືອî ຝ່າຍພວກສາວົກກໍທູນຢ່າງນ້ັນເຫມືອນກັນທຸກຄົນ 
 

ຊງົອອ້ນວອນໃນສວນເຄດັເຊມາເນ 
Jesus Prays in Gethdemane 
(ມທ 26:36-46; ລກ 22:39-46) 

32 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດພ້ອມກັບພວກສາວົກໄປບ່ອນນ່ຶງຊ່ື ເຄັດເຊມາເນ ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງນ່ັງຢູ່ທ່ີ
ນ້ີ ເມ່ືອເຮົາໄປອ້ອນວອນî 

33 ພຣະອົງໄດ້ຊົງພາເປໂຕ ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນໄປນໍາ ແລ້ວຊົງເກີດວິຕົກແລະໜັກພຣະທັຍຫລາຍ 
34 ຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ ດິໃຈຂອງເຮົາກໍທຸກໜັກແທບຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ຈ່ົງຄອຍເຝ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີເທີນî 
35 ເມ່ືອໄດ້ສະເດັດໄປອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ພຣະອົງຊົງໝູບພຣະກາຍລົງແລະອ້ອນວອນວ່າ, ìຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫ້ໂມງ

ນ້ັນລ່ວງພ້ົນໄປຈາກພຣະອົງ 
36 ພຣະອົງຊົງທູນວ່າ, ìອັບບາບິດາເອີຍ, ພຣະອົງອາດຊົງກະທໍາສ່ິງທັງປວງໄດ້ ຂໍໃຫ້ຈອກນ້ີເລ່ືອນພ້ົນໄປຈາກ

ລູກທ້ອນ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫເ້ປັນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີນî 
37 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດກັບຄືນມາຊົງເຫັນເຂົານອນຫລັບຢູ່ ແລະຊົງກ່າວແກ່ເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນເອີຍ, ທ່ານນອນ

ຫລັບຫລື ທ່ານບ່ໍສາມາດຈະຄອຍຢູ່ຈັກທຸ່ມດຽວຫລື 
38 ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງແລະອ້ອນວອນຢູ່ເພ່ືອຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກໍາລັງî 
39 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດໄປອ້ອນວອນອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຊງົກ່າວຄໍາເໝືອນເທ່ືອກ່ອນ 
40 ຄັນສະເດັດກັບຄືນມາກໍຊົງເຫັນສາວົກນອນຫລັບຢູ່ ເພາະຕາຂອງເຂົາມືນບ່ໍຂ້ຶນ ແລະເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະທູນປະ

ການໃດ 
41 ເມ່ືອສະເດັດກັບມາເທ່ືອທີສາມ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມ່ືອຍຢູ່ຫລື ພໍ

ເທາະ ເວລາມາເຖິງແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ບຸດມະນຸດກໍາລັງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມຂືອງຄົນບາບ 
42 ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກັນໄປເທາະ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີມອບເຮົານ້ັນມາໃກ້ແລ້ວî 

 

ການມອບແລະການຈບັພຣະເຢຊໄູປ 



The Betrayal and Arrest of Jesus 
(ມທ 26:47-56; ລກ 22:47-53; ຢຮ 18:1-11) 

43 ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວບ່ໍທັນຂາດຄໍາ ໃນທັນໃດນ້ັນຢູດາທ່ີເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນພ້ອມກັບປະຊາ
ຊົນຖືດາບແລະຖືໄມ້ຄ້ອນ ໄດ້ມາຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ພວກນັກທັມແລະພວກເຖ້ົາແກ່ 

44 ຜູ້ທີຈ່ະມອບພຣະອົງນ້ັນໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈະຈູບຄໍານັບຜູ້ໃດ ກໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈ່ົງຈັບກຸມ
ເອົາໄປຮັກສາໄວ້ໃຫດີ້î 

45 ພຢູໍດາມາເຖິງກໍເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງທັນທີທູນວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍî ແລ້ວຈູບຄໍານັບພຣະອົງຢ່າງຮັກແພງ 
46 ຝ່າຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍລົງມືຈັບພຣະອົງໄວ້ 
47 ແຕ່ຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນຊັກດາບອອກ ຟັນຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຖືກຫູຂາດເບ້ືອງນ່ຶງ 
48 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມພວກເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຖືດາບຖືໄມ້ຄ້ອນອອກມາຈັບເຮົາເໝືອນຈັບໂຈນຫລື 
49 ເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນສ່ັງສອນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ແຕ່ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຈັບເຣົາ ແຕ່ຂໍໃຫ້

ພຣະຄັມພີທີຂ່ຽນໄວ້ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີສໍາເຣັດເສັຽທ້ອນî 
50 ແລ້ວສາວົກທັງໝົດໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງພາກ ັນໜີໄປ 
51 ມຊີາຍໜຸ່ມຄົນນ່ຶງຫ່ົມຜ້າປ່ານຜືນດຽວຕາມພຣະອົງໄປ ເຂົາກໍຈັບຊາຍໜຸ່ມນ້ັນ 
52 ຊາຍນ້ັນໄດ້ແກ້ຜ້າປ່ານຜືນນ້ັນຖ້ິມແລ່ນໜີໄປດ້ວຍຕົວເປ່ົາ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົຢູຕ່ໍໜ່າ້ສານສງູສດຸ 
Jesus before the Council 

(ມທ 26:57-68; ລກ 22:66-71; ຢຮ 18:12-14,19-24) 
53 ເຂົາໄດ້ພາພຣະເຢຊູໄປຫາມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະມີພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ພວກເຖ້ົາແກ່ ກັບພວກນັກທັມ

ໄດ້ຊຸມນຸມພ້ອມກັນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
54 ສ່ວນເປໂຕໄດ້ຕາມພຣະເຢຊູໄປໃນລະຍະຫ່າງໄກ ຈົນເຂ້ົາໄປເຖິງເດ່ີນບ້ານຂອງມະຫາປະໂຣຫິດແລ້ວນ່ັງຝີງ

ໄຟຢ  ູ່ກັບພວກຍາມ 
55 ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຈ່ຶງຫາພຍານມາເບີກຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ 

ແຕ່ຫາຫລັກຖານບ່ໍໄດ້ 
56 ດ້ວຍວ່າມຫີລາຍຄົນເບີກພຍານຕົວະຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ແຕ່ຂອງເຂົາແຕກຕ່າງກັນ 
57 ມລີາງຄົນຢືນຂ້ຶນເບີກພຍານຕົວະຕ່ໍສູ້ພຣະອົງວ່າ,  
58 ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄົນນ້ີເວ້ົາວ່າ ìຝ່າຍເຮົາຈະມ້າງພຣະວິຫານຫລ ງັນ້ີທ່ີສ້າງດ້ວຍມືມະນຸດ ແລະພາຍໃນສາມ

ວັນຈະສ້າງຂ້ຶນອີກຫລັງນ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດດ້ວຍມືມະນຸດî 
59 ເຖິງປານນ້ັນຄໍາພຍານຂອງເຂົາກໍບ່ໍຖືກຕ ອ້ງກັນ 
60 ມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ຢືນຂ້ຶນຖ້າມກາງທ່ີປະຊຸມ ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຕອບຫຍັງຫລື ຄໍາພຍານທ່ີຄົນເຫລ ົ ່າ

ນ້ີກ່າວຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາເປັນແນວໃດ?î 
61 ແຕ່ພຣະອົງຊົງມິດຢູ່ ບ່ໍໄດ້ຕອບປະການໃດ ມະຫາປະໂຣຫິດຈ່ຶງຖາມພຣະອົງອີກວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣິດພ

ຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຄວາມສຸກຫລືî 
62 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາເປັນຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນບຸດມະນຸດນ່ັງຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງຜູ້ຊົງ

ຣິດທານຸພາບ ແລະກໍາລັງສະເດັດມາໃນເມກແຫ່ງຟ້າສວັນî 
63 ມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ນ້ັນໄດ້ຈີກເສ້ືອຂອງຕົນແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການພຍານອັນໃດອີກ 



64 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາໝ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດî ຂາປະຊຸມທັງໝົດຈ່ຶງເຫັນວ່າ
ພຣະອົງຄວນຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ 

65 ມລີາງຄົນຕ້ັງຕ້ົນຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ພຣະອົງ ເອົາຜ້າມັດພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ທຸບຕີພຣະອົງດ້ວຍເວ້ົາແກ່ພຣະອົງ
ວ່າ, ìທວາຍເບ່ິງແມî ພວກຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ຮັບເອົາພຣະອົງໄປຕົບຕີ 
 

ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊ ູ
Peter Denies Jesus 

(ມທ 26:69-75; ລກ 22:54-62; ຢຮ 18:15-18,25-27) 

66 ເມ່ືອເປໂຕຍັງຢູ່ທາງລຸມກາງເດ່ີນບ້ານ ມີຍິງໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດຍ່າງມາ 
67 ເມ່ືອນາງເຫັນເປໂຕນ່ັງຝີງໄຟຢູ່ ນາງກໍຫລຽວເພ່ງເບ່ິງແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìໂຕເຄີຍຢູ່ກ ບັໄທນາຊາເຣັດ ຄືເຢຊນ້ັູນ

ເໝືອນກັນî 
68 ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, ìທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງ ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈì ເປໂຕຈ່ຶງອອກໄປທ່ີປະຕູບ້ານ

ແລ້ວໄກ່ກໍຂັນ 
69 ເມ່ືອຍິງໃຊ້ຄົນນ້ັນເຫັນເປໂຕກໍຕ້ັງຕ້ົນບອກກັບຄົນທ່ີຢູ່ຫ້ັນອີກວ່າ, ìຄົນນ້ີແຫລະ, ເປັນພັກພວກກັບເຂົາເຫລ່ົາ

ນ້ັນî 
70 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດອີກ ຫລັງຈາກນ້ັນໜ້ອຍນ່ຶງ ພວກຄົນທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນໄດ້ເວ້ົາກັບເປໂຕອີກວ່າ, ìໂຕເປັນພັກ

ພວກກັບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແທ້ ເພາະໂຕເປັນໄທຄາລີເລເໝືອນກັນî 
71 ແຕ່ເປໂຕຕ້ັງຕ້ົນສະບົດສາບານວ່າ, ìຄົນຜູ້ທ່ີມງຶເວ້ົານ້ັນກູບ່ໍຮູ້ຈັກî 
72 ໃນທັນໃດນ້ັນໄກ່ກໍຂັນເປັນເທ່ືອທີສອງ ເປໂຕຈ່ຶງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງບອກກັບຕົນວ່າ, ìກ່ອນໄກ່ຂັນ

ສອງເທ່ືອ ທ່ານຈະປະຕິເສດບ່ໍຮັບຮູ້ເຮົາເຖິງສາມຄ້ັງî ເມ່ືອຫວນຄຶດຂ້ຶນໄດ້ເປໂຕກໍຮ້ອງໄຫ້ 
 

15 ພຣະເຢຊຕູໍໜ່າ້ປລີາດເຈົາ້ເມອືງ 
Jesus before Pilate 
(ມທ 27:1-2,11-14; ລກ 23:1-5,13-16; ຢຮ 18:28-38) 

1 ພຮຸ່ໍງເຊ້ົາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກນັກທັມ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ປຶກສາກັນ      
ແລ້ວຈ່ຶງມັດພຣະເຢຊູພາໄປມອບໃຫປີ້ລາດ 

2 ປີລາດຈ່ຶງຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລືî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìທ່ານເວ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ
ແລ້ວî 

3 ຝ່າຍພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ພຣະອົງຫລາຍປະການ 
4 ປີລາດຈ່ຶງຖາມພຣະອົງອີກວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຕອບປະການໃດຫລື ເບ່ິງແມ, ເຂົາຟ້ອງເຈ້ົາຫລາຍປະການປານນ້ັນî  
5 ແຕ່ພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ຊງົຕອບປະການໃດອີກ ຈົນປີລາດປລາດໃຈ 

 

ພຣະເຢຊຖູກືພພິາກສາເຖງິສິນ້ພຣະຊນົ 
Pilate Hands Jesus over to Be Crucified 

(ມທ 27:15-26; ລກ 23:18-25; ຢຮ 18:38-19:16) 
6 ໃນຄາວເທສການນ້ັນປີລາດເຄີຍປ່ອຍນັກໂທດຄົນນ  ່ຶງໃຫ້ເຂົາຕາມທ່ີເຂົາຮ້ອງຂໍ 
7 ມຄົີນນ່ຶງຊ່ືບາຣາບາທ່ີຖືກຂັງຢູ່ໃນພວກຄົນກະບົດ ທີໄ່ດ້ຂ້າຄົນໃນການກະບົດນ້ັນ 



8 ປະຊາຊົນໄດ້ຂ້ຶນໄປຫາປີລາດ ຕ້ັງຕ້ົນຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດຕາມທ່ີເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຂົານ້ັນ 
9 ປີລາດໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍກະສັດຂອງຊາດຢິວໃຫ້ພວກເຈ້ົາຫລືî 
10 ເພາະທ່ານກໍາລັງຮູ້ວ່າພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ມອບພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍຄວາມອິດສາ 
11 ແຕ່ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ຍົວະຍົງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຂໍປີລາດປ່ອຍບາຣາບາແທນພຣະເຢຊູ 
12 ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາອີກວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຢ່າງໃດແກ່ຜູ້ທ່ີພວກເຈ້ົາເອ້ີນວ່າກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
13 ເຂົາຮ້ອງຂ້ຶນອີກວ່າ, ìຄຶງມັນໄວ້ທີໄ່ມກ້າງແຂນî 
14 ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດî ແຕ່ປະຊາຊົນແຮ່ງຮ້ອງຂ້ຶນອີກວ່າ, ìຄຶງໄວ້ທີ່

ໄມກ້າງແຂນî 
15 ປີລາດປາຖນາຈະເອົາໃຈປະຊາຊົນຈ່ຶງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້ເຂົາ ເມ່ືອໃຫ້ຂ້ຽນພຣະເຢຊູແລ້ວ ກໍມອບໃຫຄຶ້ງໄວ້ທ່ີ

ໄມກ້າງແຂນ 
 

ພວກທະຫານເຍາະເຍີຍ້ພຣະເຢຊ ູ
The Soldiers Mock Jesus 

(ມທ 27:27-31) 
16 ພວກທະຫານຈ່ຶງນໍາພຣະອົງໄປໃນບໍຣິເວນທີເ່ອ້ີນວ່າປະໄຣໂຕຣຽນ ແລ້ວໄດ້ເອ້ີນພວກທະຫານທັງກອງໃຫ້ມາ

ໂຮມກັນທ່ີນ້ັນ 
17 ເຂົາໄດ້ເອົາເສ້ືອສີມ່ວງອ່ອນມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງ ແລ້ວເອົາເຄືອໜາມຖັກໂຄ້ງແທນພວງມາລັຍສຸບໃສ່ພຣະສຽນ

ຂອງພຣະອົງ 
18 ແລະຕ້ັງຕ້ົນຄໍານັບພຣະອົງທູນວ່າ, ìກະສັດຂອງຊາດຢິວເອີຍ, ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນî 
19 ເຂົາໄດ້ເອົາໄມ້ອ້ໍຕີພຣະສຽນພຣະອົງ ຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ພຣະອົງ ແລະຄຸເຂ່ົາລົງຄໍານັບພຣະອົງ 
20 ເມ່ືອໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາໄດ້ຖອດເສ້ືອສີມ່ວງອ່ອນໂຕນ້ັນອອກ ແລ້ວເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງມາ

ນຸ່ງໃຫ້ ແລະນໍາພຣະອົງອອກໄປເພ່ືອຕອກຕິດໄວ້ທີໄ່ມກ້າງແຂນ 
 

ການຄງຶໄວທ້ີໄ່ມກ້າງແຂນ 
The Crucifixion of Jesus 

(ມທ 27:32-44; ລກ 23:26-43; ຢຮ 19:16-27) 
21 ມຄົີນນ່ຶງຊ່ືຊີໂມນໄທເມືອງກິເຣເນເປັນພ່ໍຂອງອາເລັກຊັນໂດແລະຣູໂຟ ກໍາລັງມາຈາກບ້ານນອກຕາມທາງນ້ັນ 

ເຂົາກໍເກນເອົາຊີໂມນຜູ້ນ້ັນໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງໄປ 
22 ເຂົາພາພຣະອົງມາເຖິງບ່ອນນ່ຶງຊ່ື ໂຄຣະໂຄທາ (ແປວ່າບ່ອນກະໂຫລກຫົວ) 
23 ເຂົາໄດ້ເອົາເຫລ້ົາແວງປົນກັບຢ່າງໄມ້ຫອມມາຖວາຍພຣະອົງແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຊົງຮັບ 
24 ຄັນໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນແລ້ວ ເຂົາກໍເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງມາຈົກສລາກແບ່ງປັນກັນ ເພ່ືອຮູ້

ວ່າໃຜຈະໄດ້ອັນໃດ 
25 ເມ່ືອເຂົາຄຶງພຣະອົງໄວ້ນ້ັນເປັນເວລາສາມໂມງເຊ້ົາ  
26 ເຂົາໄດ້ຂຽນຂ້ໍຫາລົງໂທດໃສ່ພຣະອົງໄວ້ດ່ັງນ້ີວ່າ, ìກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
27 ເຂົາໄດ້ເອົາໂຈນສອງຄົນຄຶງໄວ້ພ້ອມກັບພຣະອົງ ເບ້ືອງຂວາຄົນນ່ຶງ ເບ້ືອງຊ້າຍຄົນນ່ຶງ 
28 (ຕ້ອງສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີທີຂ່ຽນໄວ້ວ່າ, ìທ່ານຖືກນັບເຂ້ົາກັບຄົນລ່ວງລະເມີດî) 



29 ຝ່າຍຄົນທັງປວງທ່ີຍ່າງຜ່ານໄປມານ້ັນ ກໍໝ່ິນປມາດພຣະອົງແລະສ່ັນຫົວໂດຍກ່າວວ່າ, ìເຮີຍ, ເຈ້ົາຜູ້ມ້າງພຣະ 
ວ ິຫານແລະສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ໃນສາມວັນ  

30 ຈ່ົງຊ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ພ້ົນດ້ວຍລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນເສັຽî 
31 ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ັນ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກນັກທັມກໍພາກັນເຍາະເຍ້ີຍໃນລະຫວ່າງພວກເຂົາ

ເອງເຫມອືນກັນວ່າ, ìມັນຊອ່ຍຄົນອ່ືນໃຫ້ພົນ້ໄດ້ ແຕ່ຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້ 
32 ໃຫພ້ຣະຄຣິດກະສັດແຫ່ງຊາດອິສຣາເອນລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນດຽວນ້ີເທາະ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນແລະ

ເຊ່ືອî ແລະສອງຄົນນ້ັນຜູ້ຖືກຄຶງໄວ້ພ້ອມກັນກັບພຣະອົງ ກໍໄດ້ກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະອົງເໝືອນກັນ 
 

ການສິນ້ພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Death of Jesus 
(ມທ 27:45-56; ລກ 23:44-49; ຢຮ 19:28-30) 

33 ຄັນເຖິງເວລາຫົກໂມງກໍບັງເກີດມືດມົວທ່ົວແຜ່ນດິນຈົນເຖິງເກ້ົາໂມງ  
34 ພເໍກ້ົາໂມງແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, ìເອໂລອີ, ເອໂລອີ ແລມາ ຊະບັກທານີî (ແປວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງເສັຽî) 
35 ບາງຄົນທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນເມ່ືອໄດ້ຍິນກໍເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ,  ມັນຮ້ອງຫາເອລີຢາî 
36 ມຄົີນນ່ຶງແລ່ນໄປເອົາຟອງນ້ໍາຈຸ່ມເຫລ້ົາແວງສ້ົມໃຫ້ເຕັມ ຈ່ຶງສຽບໃສ່ປາຍໄມ້ອ້ໍຍ່ືນໃຫ້ພຣະອົງສເວີຍໂດຍເວ້ົາ

ວ່າ, ìຟ້າວເທ່ືອ ຖ້າເບ່ິງກ່ອນວ່າເອລີຢາຈະມາປົດມັນລົງຫລືບໍî 
37 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຮ້ອງສຽງດັງແລ້ວກໍສ້ິນພຣະຊົນ 
38 ຂນະນ້ັນຜ້າກ້ັງໃນພຣະວ ຫິານກໍຖືກຊົງຈີກເປັນສອງຕ ອ່ນຕ້ັງແຕ່ເທິງຈົນເຖິງລຸ່ມ 
39 ສ່ວນນາຍຮ ອ້ຍທະຫານທ່ີຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ເມ່ືອເຫັນວ່າພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນຢ່າງນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, 

ìຈິງແທ້ແລ້ວ ທ່ານຜູ້ນ້ິແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî 
40 ແລະຍັງມີພວກແມ່ຍິງທ່ີກໍາລັງມອງເບ່ິງແຕ່ໄກ ໃນພວກນ້ັນມີມາຣິອາໄທມັກດາລາ ມາຣິອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ

ນ້ອຍ ແລະຂອງໂຢເຊ ກັບນາງຊາໂລເມ 
41 ຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕິດຕາມແລະປະຕິບັດພຣະອົງເມ່ືອຊົງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລ ແລະແມ່ຍິງອ່ືນອີກຫລາຍຄົນທ່ີ

ໄດ້ຂ້ຶນມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມກັບພຣະອົງໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນ 
 

ການບນັຈພຸຣະສບົຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Burial of Jesus 
(ມທ 27:57-61; ລກ 23:50-56; ຢຮ 19:38-42) 

42 ຄັນເຖິງເວລາຄ່ໍາແລ້ວ ເນ່ືອງໃນວັນນ້ັນເປັນວັນຈັດຕຽມຄືວັນກ່ອນວັນສະບາໂຕ 
43 ໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣີມາທາຍຜູ້ເປັນສະມາຊິກແຫ່ງສານສູງສຸດທ່ີມກີຽດຄົນນ່ຶງ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີຄອງຫາຣາຊ

ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ກ້າເຂ້ົາໄປຫາປີລາດຂໍເອົາພຣະສົບພຣະເຢຊູ 
44 ປີລາດປລາດໃຈທ່ີພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ຈ່ຶງເອ້ີນນາຍຮ້ອຍມາຖາມວ່າຕາຍເຫິງແລ້ວຫລື 
45 ເມ່ືອໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງຈາກນາຍຮ້ອຍແລ້ວປີລາດຈ່ຶງມອບພຣະສົບໃຫ້ແກ່ໂຢເຊບ 
46 ຝ່າຍໂຢເຊບໄດ້ຊ້ືຜ້າປ່ານ ແລະເມ່ືອອັນເຊີນພຣະສົບລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ກໍເອົາຜ້າປ່ານນ້ັນຫຸ້ມຫ່ໍ

ໄວ້ ແລ້ວອັນເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງ ທ່ີສະກັດໄວ້ໃນຫີນແລະກ່ຶງກ້ອນຫີນອັດປາກອຸບໂມງ
ໄວ ້



47 ຝ່າຍມາຣິອາໄທມກັດາລາແລະມາຣອິາແມ່ຂອງໂຢເຊ ກໍໄດ້ເຫັນບ່ອນທ່ີໂຢເຊບບັນຈຸພຣະສົບໄວ້ນ້ັນ 
 

16 ການຄນືພຣະຊນົ 
The Resurrection of Jesus 
(ມທ 28:1-10; ລກ 24: 1-12; ຢຮ 20:1-10) 

1 ເມ່ືອວັນສະບາໂຕລ່ວງໄປແລ້ວມາຣິອາໄທມກັດາລາ ມາຣິອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ ແລະນາງຊາໂລເມ ໄດ້ຊື້
ເຄ່ືອງຫອມເພ່ືອຈະເອົາໄປຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະອົງ 

2 ເວລາຮຸ່ງເຊ້ົາໃນວັນຕ້ົນສັປດາ ພໍຕາເວັນອອກເຂົາກໍມາເຖິງອຸບໂມງ 
3 ແລະເຂົາເວ້ົາກັນຢູ່ວ່າ, ìໃຜໜໍຈະກ່ືງກ້ອນຫີນອອກຈາກປາກອຸບໂມງໃຫ້ເຣົາî 
4 ເມ່ືອເຂົາເບ່ິງກໍເຫັນວ່າກ້ອນຫີນນ້ັນກ່ືງອອກແລ້ວ (ເພາະເປັນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ເຕັມທ)ີ 
5 ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງແລ້ວ ເຂົາໄດ້ເຫັນຄົນໜຸ່ມຄົນນ່ຶງນ່ັງຢູ່ເບ້ືອງຂວານຸ່ງເສ້ືອຍາວສີຂາວພວກຍິງນ້ັນກໍສະ

ທ້ານຕົກໃຈ 
6 ຝ່າຍຄົນໜຸ່ມນ້ັນໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, ìຢ່າຕົກໃຈເທາະ ພວກນາງມາຊອກຫາພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ຜູ້ຖືກຄຶງໄວ້

ທີ່ໄມກ້າງແຂນ ພຣະອົງຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ນ້ີແຫລະ, ບ່ອນທ່ີເຂົາ
ໄດ້ວາງພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວ້ 

7 ແຕ່ຈ່ົງໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທັງເປໂຕວ່າ ìພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຫັນພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຫມອືນພຣະອົງຊົງບອກໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວî 

8 ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍອອກຈາກອຸບໂມງປົບໜີໄປ ເພາະຄວາມວຸ້ນວາຍຢ້ານກົວຕົວສ່ັນໄດ້ຕົກໃສ່ເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ເວ້ົາ
ຫຍັງໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງເພາະເຂົາຢ້ານ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົຕນົໃຫມ້າຣອິາມກັດາລາເຫນັ 
Jesus Appears to Mary Magddalene 

(ຢຮ 20:11-18) 
9 (ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາວັນຕ້ົນສັປດາ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດຕົນໃຫ້ນາງມາຣິອາໄທມັກ

ດາລາເຫັນກ່ອນ ຄືມາຣອິາຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຜີອອກເຈັດໂຕນ້ັນ 
10 ມາຣິອາຈ່ຶງໄປບອກພວກຄົນທ່ີເຄີຍຢູ່ກັບພຣະອົງແຕ່ກ່ອນ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງເປັນທຸກແລະຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ 
11 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະທັງໄດ້ຍິນວ່ານາງມາຣິອາໄດ້ເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາກໍບ່ໍເຊ່ືອ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົພຣະກາຍໃຫ້ສດິສອງຄນົເຫນັ 
Jesus Appears to Two Dsciples 
(ລກ 24:13-43; ຢຮ 20:19-23) 

12 ພາຍລຸນມາ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດພຣະກາຍອີກຮູບນ່ຶງໃຫ້ສິດສອງຄົນເຫັນ ໃນຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງເດີນທາງ
ອອກໄປບ້ານນອກ 

13 ສິດສອງຄົນນ້ັນຈ່ຶງກັບຄືນມາບອກສິດອ່ືນໆ ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍເຊ່ືອ 
 

ພຣະເຢຊ ຊູງົສັງ່ສາວກົ 
Jesus Commissions the Disciples 
(ມທ 28:16-20; ລກ 24:44-49; ຢຮ 20:19-23;  



ກຈກ 1:6-8) 
14 ພາຍຫລັງ, ພຣະອົງຊົງປາກົດແກ່ສາວົກສິບເອັດຄົນນ້ັນ ເມ່ືອເຂົານ່ັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ ພຣະອົງຊົງຕິຕຽນ

ເຂົາ ເພາະເຂົາສົງສັຍແລະມີໃຈແຂງກະດ້າງ ດ້ວຍເຫດທ່ີເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອພວກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະອົງເມື່ອພຣະ
ອົງຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວ 

15 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງສ່ັງພວກສາວົກວ່າ, ìທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ົງໄປທ່ົວໂລກ ປະກາດຂ່າວປະເສ ດີແກ່ມະນຸສໂລກທັງ
ຫມົດ 

16 ຜ ູ ້ທີເ່ຊ່ືອ ແລະຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວຈະໄດ້ພ້ົນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະຖືກໂທດ 
17 ໝາຍສໍາຄັນເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດມີແກ່ຄົນທ່ີເຊ່ືອຄື ເຂົາຈະຂັບໄລ່ຜີອອກໄດ້ດ້ວຍນາມຂອງເຮົາ ເຂົາຈະເວ້ົາພາສາ

ແປກໆໄດ້້ 
18 ເຂົາຈະຈັບງູໄດ້ ຖ້າເຂົາດ່ືມຂອງມີພດິຢ່າງໃດຈະບ່ໍເປັນອັນຕະຣາຍແກ່ເຂົາ ເມ່ືອເຂົາວາງມືໃສ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ

ແລ້ວຄົນນ້ັນຈະດີເປັນປົກກະຕິ 
 

ການສະເດດັຂຶນ້ສູຟ່າ້ສວນັ 
The Ascension of Jesus 
(ລກ 24:50-53) 

19 ຄັນພຣະເຢຊູເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮັບພຣະອົງໃຫ້ຂ້ຶນສູ່ຟ້າສວັນປະທັບເບ້ືອງຂວາພຣະ
ຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

20 ພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງອອກໄປປະກາດທຸກບ່ອນທຸກທ່ີ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮ່ວມງານກັບເຂົາ ແລະ
ຊົງເຮັດໃຫຄໍ້າປະກາດຂອງເຂົາຢືນຢັນໂດຍໝາຍສໍາຄັນທ່ີເກີດຂ້ຶນພ້ອມນ້ັນ 
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