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ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣດິ 
The Gospel  

ຮຽບຮຽງໂດຍ 
According to 

 

ໂຢຮນັ  
JOHN 

 

1 ພຣະທມັບງັເກດີເປັນມະນດຸ  
The Word Became Flesh 

(ປຖກ 1:1-2:4) 
1 ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລ້ວ ພຣະທັມນ້ັນຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ພຣະທັມນ້ັນແຫລະ, ຊົງເປັນພຣະ

ເຈ້ົາ 
2 ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ 
3 ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນມາໂດຍພຣະທັມ ໃນບັນດາສ່ິງທ່ີເປັນມານ້ັນ ບ່ໍມີຈັກສ່ິງທ່ີເປັນມາໂດຍນອກຈາກ    

ພຣະທມັ 
4 ພຣະທັມນັ້ນຊົງມີຊວິີດຢູ່ໃນພຣະອົງເອງ ແລະຊີວດິນ້ັນເປັນຄວາມສວ່າງຂອງມະນຸສໂລກ 
5 ຄວາມສວ່າງກໍສ່ອງເຂ້ົາມາໃນມືດ ແລະຄວາມມືດນ້ັນບ່ໍໄດ້ຊະນະຕ່ໍຄວາມສວ່າງ 
6 ແລະເກີດມີຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ມາ ຊືວ່່າ ໂຢຮັນ 
7 ທ່ານໄດ້ມາເປັນພຍານ ເພືອ່ອ້າງຄວາມພຍານເຣ່ືອງຄວາມສວ່າງນ້ັນ ເພ່ືອຄົນທັງປວງຈະໄດ້ເຊ່ືອໃນດ້ວຍທ່ານ 
8 ທ່ານບ່ໍແມ່ນຄວາມສວ່າງ ແຕ່ມາເປັນພຍານກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມສວ່າງນ້ັນ 
9 ອັນນ້ີຄືຄວາມສວ່າງອັນແທ້ຈິງ ທ່ີຂນະນ້ັນກໍາລັງເຂ້ົາມາໃນໂລກແລະສ່ອງເຖິງຄົນທັງປວງ 
10 ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນໂລກຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະອົງນ້ັນ ແຕ່ໂລກບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ 
11 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງ ແລະຊາວບ້ານຊາວເມືອງຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ 
12 ແຕ່ສ່ວນບັນດາຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບພຣະອົງ ຄືຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປະທານສິດໃຫ້ກາຍເປັນບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ 
13 ຊຶງ່ບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກເລືອດເນ້ືອ ຫລືກາມ ຫລືຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ ແຕ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາ 
14 ພຣະທັມໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ ເຮົາ

ທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຄືສະງ່າຣາສີອັນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ 
15 ໂຢຮັນໄດ້ເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແລະຮ້ອງປະກາດວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຄືຜູ້ທີເ່ຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ ìຜູ້ທີມ່າພາຍຫລັງ

ເຮົາກໍຈະອອກກ່ອນຫນ້າເຮົາ ເພາະທ່ານເປັນຢູ່ກ່ອນເຮົາî 



16 ແລະເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ ເປັນພຣະຄຸນຊອ້ນພຣະຄຸນ 
17 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງປະທານພຣະບ ນັຍັດນ້ັນດ້ວຍໂມເຊ ສ່ວນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງມາດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ 
18 ບໍ່ມໃີຜໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ ແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຊງົສະຖິດຢູ່ໃນພຣະຊວງຂອງພຣະບິດາ 

ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ຮູ້ 
 

ຄາໍພຍານຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
The Testimony of John the Baptist 

(ມທ 3:1-12; ມຣກ 1:1-8; ລກ 3:1-20) 
19 ນ້ີເປັນຄໍາພຍານຂອງໂຢຮັນ ຄືເມ່ືອພວກຢິວໄດ້ໃຊ້ພວກປະໂຣຫິດແລະພວກເລວີຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຖາມທ່ານ

ວ່າ, ìທ່ານຄືຜູ້ໃດî 
20 ທ່ານກໍຍອມບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດ ຄືໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ìເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດî 
21 ເຂົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນທ່ານຄືຜູ້ໃດ ທາ່ນແມ່ນເອລີຢາຫລືî ທ່ານຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍແມ່ນເອລີຢາî ທ່ານຄືຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມຫລືî ທ່ານຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນî 
22 ເຂົາຈ່ຶງຖາມອີກວ່າ, ìທ່ານຄືໃຜ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເອົາຄໍາຕອບໄປບອກຄົນທ່ີໄດ້ໃຊເ້ຮົາມານ້ັນ ຝ່າຍທ່ານ ທ່ານເວ້ົາ

ຢ່າງໃດî  
23 ທ່ານຕອບວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາເປັນສຽງຂອງຜູ້ທ່ີຮ້ອງປະກາດໃນປ່າວ່າ ìຈ່ົງເຮັດຫົນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຊື່ໄປî 

ຕາມທ່ີເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້ 
24 ຝ່າຍພວກທ່ີຮັບໃຊ້ມານ້ັນແມ່ນແຕ່ພັກພວກຟາຣີຊາຍ 
25 ເຂົາຈ່ຶງຖາມໂຢຮັນວ່າ, ìຖ້າທ່ານບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດ ບ່ໍແມ່ນເອລີຢາ ຫລືບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ ເປັນຫຍັງທ່ານ

ຈຶ່ງໃຫຮັ້ບບັບຕິສະມາî 
26 ໂຢຮັນໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົານ້ີໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາ ແຕ່ມຜູ້ີນ່ຶງທ່ີຢືນຢູ່ຖ້າມກາງພວກທ່ານ ຊ່ຶງພວກທ່ານ

ບ່ໍຮູ້ຈັກ 
27 ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ມາພາຍຫລັງເຮົາ ເຖິງແມ່ນແຕ່ສາຍຮັດເກີບຂອງທ່ານ ເຮົາກໍບ່ໍສົມຄວນຈະແກ້î 
28 ເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນທ່ີບ້ານເບັດທາເນັຽ ຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທາງທິດຕາເວັນອອກ ເປັນບ່ອນທ່ີໂຢຮັນກໍາ

ລັງໃຫ້ຮ ບັບັບຕິສະມາຢູ່ 
 

ພຣະເມສານອ້ຍຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Lamb of God 
(ມທ 3:13-17; ມຣກ 1:9-11; ລກ 3:21-22) 

29 ລ່ວງໄປວັນນ່ຶງໂຢຮັນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດມາຫາ ທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ 

30 ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີເຮົາກ່າວວ່າຈະມີຜູ້ນ່ຶງມາພາຍຫລັງເຮົາ ຈະອອກກ່ອນຫນ້າເຮົາເພາະວ່າທ່ານເປັນຢູ່ກ່ອນເຮົາ 
31 ເຮົາເອງກໍບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານ ແຕ່ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເປັນທ່ີປາກົດແຈ້ງແກ່ພວກອິສຣາເອນ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນ

ນ້ໍາî 
32 ແລະໂຢຮັນກ່າວເປັນພຍານວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານເຫມືອນດ່ັງນົກເຂົາ ສະເດັດລົງມາຈາກຟ້າສວັນແລະຊົງ

ສະຖິດຢູ່ເທິງທ່ານ 



33 ເຮົາເອງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍານ້ັນ ໄດ້ຊົງກ່າວກັບເຮົາວ່າ ìເຈ້ົາຈະ
ເຫັນພຣະວິນຍານລົງມາສະຖິດຢູ່ເທິງຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî 

34 ແລະເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວ ຈ່ຶງເປັນພຍານວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ສາວກົໝວດທາໍອດິ 
The First Disciples of Jesus 

35 ລ່ວງໄປອີກວັນນ່ຶງໂຢຮັນກໍາລັງຢືນຢູ່ກັບລູກສິດຂອງຕົນສອງຄົນ 
36 ແລະທ່ານໄດ້ເພ່ງເບ່ິງພຣະເຢຊກໍູາລັງສະເດັດກາຍໄປ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາî 
37 ລູກສິດສອງຄົນໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ 
38 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຫລຽວຫລັງເຫັນເຂົາທງັສອງຕິດຕາມມາ ຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວາ່, ìພວກທ່ານຊອກຫາຫຍັງî ເຂົາທູນ  

ພຣະອົງວ່າ, ìຣັບບີ (ຊ່ຶງແປວ່າ ອາຈານ) ທ່ານອາສັຍຢູ່ທ່ີໃດî 
39 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງມາເບ່ິງî ເຂົາກໍໄປແລະເຫັນບ່ອນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງອາສັຍ ວັນນ້ັນເຂົາກໍໄດ້ພັກຢູ່ກັບພຣະ

ອົງ ເພາະເປັນເວລາປະມານສ່ີໂມງແລງແລ້ວ 
40 ໃນສອງຄົນທ່ີໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວ້ົາ ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນ້ັນ ຜູ້ນ່ຶງຄື ອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຊີໂມນເປໂຕ  
41 ອັນເດອາກໍໄປຫາຊີໂມນອ້າຍຂອງຕົນກ່ອນແລະໄດ້ບອກວ່າ, ìໝູ່ເຮົາໄດ້ພົບເມຊອີາແລ້ວî (ທີແ່ປວ່າ ພຣະຄຣິດ) 
42 ອັນເດອາຈ່ຶງພາຊີໂມນໄປເຝ້ົາພຣະເຢຊູ ເມ່ືອຊົງທອດພຣະເນດແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານຄືຊີໂມນລູກຂອງ

ໂຢຮັນ ທ່ານຈະໄດ້ຊ່ຶໃໝ່ວາ່ ເກຟາî (ທີແ່ປວ່າ ເປໂຕ ຄືຫີນ) 
 

ຊງົເອີນ້ເອາົຟີລບິແລະນະທານາເອນ 
Jesus Calls Phillip and Nathanael 

43 ລ່ວງໄປວັນນ່ຶງພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງພຣະທັຍຈະສະເດັດໄປແຂວງຄາລີເລ ພຣະອົງຊົງພບົຟີລິບຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຕາມ
ເຮົາມາî 

44 ຟລິີບມາຈາກເບັດຊາອີດາເມືອງຂອງອັນເດອາ ແລະເປໂຕ 
45 ຟລິີບໄດ້ໄປຫານະທານາເອນບອກວ່າ, ìເຮົາໄດ້ພົບຜູ້ທ່ີໂມເຊໄດ້ກ່າວເຖິງໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດ ແລະທ່ີພວກຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວເຖິງເໝືອນກັນ ຄືເຢຊລູູກຂອງໂຢເຊັບໄທນາຊາເຣັດî 
46 ນະທານາເອນຖາມຟີລິບວາ່, ìສ່ິງດີອັນໃດຈະມາຈາກນາຊາເຣັດໄດ້ຫລືî ຟລິີບຕອບວ່າ, ìມາເບ່ິງເອົາì  
47 ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນນະທານາເອນມາຫາພຣະອົງ ກໍຊງົກ່າວເຖິງເຣ່ືອງຂອງທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຜູ້ນ້ີຄືຊົນຊາດອິສຣາ

ເອນແທ້ ໃນຕົວທ່ານບ່ໍມີອຸບາຍî 
48 ນະທານາເອນໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຮູ້ຈັກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢ່າງໃດî ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຫັນທ່ານ

ແລ້ວ ເມ່ືອທ່ານຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນເດ່ືອເທດ ກ່ອນທ່ີຟີລິບໄດ້ເອ້ີນທ່ານນ້ັນî 
49 ນະທານາເອນທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ທ່ານເປ ນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານເປັນກະສັດຂອງຊາດ

ອິສຣາເອນî 
50 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານເຊ່ືອເຮົາເພາະເຮົາໄດ້ບອກວ່າເຮົາໄດ້ເຫັນທ່ານຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນເດ່ືອເທດນ້ັນຫລື ທ່ານຍັງຈະ

ເຫັນເຫດການໃຫຍ່າກວ່ານ້ັນອີກî 
51 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງແກ່ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າ

ແຫວກອອກ ແລະບັນດາເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນແລະລົງຢູ່ເທິງບຸດມະນຸດî 
 



2 ງານສມົຣດົທີບ່າ້ນການາ 
The Wedding at Cana 

1 ວັນຖ້ວນສາມມີງານພິທີສົມຣດົທ່ີບ້ານການາແຂວງຄາລີເລ ແລະມານດາຂອງພຣະເຢຊູກໍຢູ່ຫ້ັນ 
2 ພຣະເຢຊກັູບພວກສາວົກໄດ້ຮັບເຊີນໄປໃນງານນ້ັນເໝືອນກັນ 
3 ເມ່ືອເຫລ້ົາແວງໝົດແລ້ວ ມານດາຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຫລ້ົາແວງເຂົາບ່ໍມີແລ້ວî 
4 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບມານດາວ່າ, ìນາງເອີຍ, ປະໃຫ້ເປັນທຸຣະຂອງເຮົາເສັຽ ເພາະເວລາຂອງເຮົາຍັງບ່ໍທັນມາເຖິງî 
5 ມານດາຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບອກຕ່ໍຄົນໃຊ້ວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານບອກພວກເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດອັນໃດ ຈ່ົງເຮັດຕາມເນີî 
6 ທ່ີນ້ັນມີອ່າງຫີນຫກົໜ່ວຍຕ້ັງຢູ່ ເພ່ືອໃຊ້ຊໍາຮະລ້າງຕາມທັມນຽມຂອງພວກຢິວ ອ່າງໜ່ວຍໃດກໍໃສ່ນ້ໍາໄດ້ສ່ີຫລ ຫ້ືາກະ

ໂລ່ງ 
7 ພຣະເຢຊຊົູງບອກຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຕັກນ້ໍາໃສ່ອ່າງໃຫ້ເຕັມî ແລະເຂົາໄດ້ຕັກນ້ໍາໃສ່ອ່າງເຫລ່ົານ  ້ັນເຕັມພຽງປາກ 
8 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìບັດນ້ີຈ່ົງຕັກສ່ົງໄປໃຫ້ພະນັກງານເນີî ເຂົາກໍຕັກສ່ົງໃຫ້ 
9 ເມ່ືອພະນັກງານຊີມນ້ໍາທ່ີກາຍເປັນເຫລ້ົາແວງນ້ັນແລ້ວ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າມາແຕ່ໃສ (ແຕ່ຄົນໃຊ້ທ່ີຕັກນ້ໍາກໍຮູ້) ພະນັກງານ

ຈ່ຶງເອ້ີນເຈ້ົາບ່າວມາ, 
10 ແລະກ່າວວ່າ, ìທຸກຄົນເຄີຍເອົາເຫລ້ົາແວງອັນດີມາໃຫ້ກ່ອນ ແລະເມ່ືອເຂົາດ່ືມຫລາຍແລ້ວຈ່ຶງເອົາອັນບ່ໍດີມາ ແຕ່

ຝ່າຍທ່ານໄດ້ກັກເຫລ້ົາແວງອັນດີໄວ້ຈົນເຖິງບັດນ້ີî 
11 ການໝາຍສໍາຄັນເທ່ືອຕ້ົນນ້ີພຣະເຢຊູຊົງເຮັດທ່ີບ້ານການາແຂວງຄາລີເລ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສະແດງສະງ່າຣາສີຂອງ     

ພຣະອົງໃຫ້ປາກົດ ຝ່າຍພວກສາວົກກໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
12 ພາຍຫລັງນ້ັນມາພຣະອົງໄດ້ສະເດັດລົງໄປຍັງເມືອງກາເປນາອູມ ກັບມານດາພ້ອມທັງພວກນ້ອງຊາຍແລະສາວົກ

ຂອງພຣະອົງ ກໍຊົງອາສັຍຢູ່ທ ີ ່ນ້ັນບ່ໍຫລາຍວັນ 
 

ພຣະເຢຊຊູາໍຮະພຣະວຫິານ 
Jesus Cleanses the Temple 
(ມທ 21:12-17; ມຣກ 11:15-19; ລກ 19:45-48) 

13 ແລະເທສການປັສຄາຂອງພວກຢິວໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ພຣະເຢຊູສະເດັດຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
14 ຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານຂອງພຣະອົງໄດ້ພົບຄົນຂາຍງົວ ຂາຍແກະ ແລະຂາຍນົກເຂົາ ກັບທັງພວກຄົນແລກເງິນທ່ີ

ນ່ັງຢູ່ຫ້ັນ 
15 ພຣະອົງຊົງເອົາເຊືອກເຮັດແສ້ ໄລ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນພ້ອມກັບແກະແລະງົວອອກໄປຈາກບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ຊົງຖອກເງິນ

ແລະຂວ້ໍາໂຕະຂອງຄົນແລກເງິນ 
16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ບັນດາຄົນທ່ີຂາຍນົກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຂອງເຫລ່ົານ້ີອອກໄປເສັຽ ຢ່າເຮັດໃຫ້ທີສ່ະຖິດພຣະບິ

ດາຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍî 
17 ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ວ່າ, ìຄວາມຮ້ອນໃຈສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງ 

ພຣະອົງກໍໄໝ້ຢູ່ພາຍໃນຂ້າພຣະອົງເສັຽî 
18 ພວກຢິວຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາຈະສະແດງການສໍາຄັນອັນໃດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ເຈ້ົາມສິີດເຮັດການຢ່າງນ້ີî 
19 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຖ້າມ້າງວິຫານນ້ີລົງເສັຽ ເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃນສາມວັນî 
20 ພວກຢິວຈຶ່ງທູນວ່າ, ìພຣະວ ຫິານນ້ີເຂົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນເຖິງສ່ີສິບຫົກປີຈ່ຶງສໍາເຣັດ ຝ່າຍເຈ້ົາຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃນສາມວັນ

ຫລືî 
21 ແຕພ່ຣະວຫິານທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງນ້ັນ ຄືພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ 



22 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ພວກສາວົກກໍລະນຶກໄດ້ວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ແລະ
ເຂົາກໍເຊ່ືອພຣະຄັມພກີັບທັງພຣະທັມທີ່ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງກ່າວແລ້ວນ້ັນ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຮູຈ້ກັມະນດຸທກຸຄນົ 
23 ເມ່ືອພຣະອົງປະທັບຢູ່ໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມເວລາເທສການປັສຄານ້ັນ ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

ເພາະເຂົາໄດ້ເຫັນການສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຂ້ຶນ 
24 ແຕ່ພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ຊົງວາງພຣະທັຍໃນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກມະນຸດທຸກຄົນແລ້ວ 
25 ແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງມຄີວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະມີພຍານໃນເຣ່ືອງມະນຸດ ດ້ວຍພຣະອົງເອງຊົງຊາບວ່າ ອັນໃດມີຢູ່ໃນມະນຸດ 
 

3 ພຣະເຢຊກູບັນໂິກເດມ 
Nicodemus Visits Jesus 

1 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງໃນພວກຟາຣີຊາຍຊ່ື ນິໂກເດມ ເປ ັນເຈ  ້ົານາຍຂອງພວກຢິວ 
2 ຜູ້ນ້ີໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງຄືນທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຊາບຢູ່ວ່າທ່ານເປັນຄຣູທ່ີ

ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພາະບ່ໍມຜູ້ີໃດອາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນທ່ີທ່ານເຮັດຢູ່ນ້ັນ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາî 
3 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍບັງເກີດມາໃໝ່ ຜູ້ນ້ັນຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້î 
4 ນິໂກເດມທູນພຣະອົງວ່າ, ìຄົນເຖ້ົາແລ້ວຈະບັງເກີດໄດ້ຢ່າງໃດ ຈະເຂ້ົາໃນທ້ອງແມ່ຂອງຕົນເທ່ືອທ່ີສອງແລ້ວເກີດມາ

ໄດ້ຫລືî 
5 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ບັງເກີດມາຈາກນ້ໍາແລະຈາກພຣະ

ວິນຍານ ຜູ້ນ້ັນຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
6 ຊ່ຶງບັງເກີດຈາກເນ້ືອກາຍກໍເປັນເນ້ືອກາຍ ແລະຊ່ຶງບັງເກີດມາຈາກພຣະວິນຍານກໍເປັນວິນຍານ 
7 ຢ່າປລາດໃຈທ່ີເຮົາບອກທ່ານວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດມາໃໝ່ 
8 ລົມຢາກພັດໄປທິດໃດກໍພັດໄປທິດນ້ັນ ແລະທ່ານໄດ້ຍິນສຽງມັນ ແຕ່ທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າມັນມາແຕ່ໃສຫລືໄປໃສ ທຸກຄົນທ່ີ

ບັງເກີດຈາກພຣະວິນຍານກໍເປັນດ່ັງນ້ັນແຫລະî 
9 ນິໂກເດມທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະບັງເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດî 
10 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານເປັນອາຈານຂອງພວກອິສຣາເອນ ແລະຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຫລື 
11 ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານວ່າ ພວກເຮົາເວ້ົາສ່ິງທ່ີເຮົາຮູ້ ແລະເປັນພຍານເຖິງສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ແຕ່ທ່ານທັງ

ຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາພຍານຂອງເຮົາ 
12 ຖ້າເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍເຖິງສ່ິງຝ່າຍໂລກ ແລະທ່ານບ່ໍເຊ່ືອ ຖ້າເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍເຖິງສ່ິງຝ່າຍສວັນ ພວກ

ທ່ານຈະເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງໃດ 
13 ບໍ່ມຜູ້ີໃດຂ້ຶນໄປສູ່ສວັນ ນອກຈາກຜູ້ທ່ີລົງມາຈາກສວັນຄື ບຸດມະນຸດî 
14 ໂມເຊໄດ້ຍົກງູຂ້ຶນໃນປ່າສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂ້ຶນສັນນ້ັນ 
15 ເພື່ອທກຸຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະມີຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
16 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບ ດຸ

ນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 



17 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ ບ່ໍແມ່ນຈະຕັດສິນລ ງົໂທດມະນຸສໂລກ ແຕ່ເພື່ອມະ
ນຸສໂລກຈະພ້ົນໄດ້ດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນ 

18 ຜູ້ທີວ່າງໃຈໃນພຣະບຸດກໍບ່ໍຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍວາງໃຈກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ ເພາະບ່ໍໄດ້ເຊືອ່ໃນ     
ພຣະນາມຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ 

19 ນ້ີແຫລະ, ແມ່ນການຕັດສິນລົງໂທດ ຄືວ່າຄວາມສວ່າງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ແຕ່ມະນຸດໄດ້ຮັກຄວາມມືດຫລາຍກວ່າ
ຮັກຄວາມສວ່າງເພາະກິຈການຂອງເຂົາຊ່ົວ 

20 ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນທ່ີເຮັດຊ່ົວກໍຊັງຄວາມສວ່າງ ແລະບ່ໍມາເຖິງຄວາມສວ່າງ ເພາະຢ້ານວ່າການເຮັດຂອງຕົນຈະເປີດເຜີຍ 
21 ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເຮັດຕາມຄວາມຈິງກ ມໍາຫາຄວາມສວ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ການຂອງຕົນປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດດ້ວຍອາສັຍພຣະເຈ້ົາ 

 

ພຣະເຢຊກູບັໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
Jesus and John the Baptist 

22 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປຍັງແຂວງຢູດາຍພ້ອມກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ແລະປະທັບຢ  ູ່ກັບເຂົາທ່ີນ້ັນ 
ແລະຊົງໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາ 

23 ຝ່າຍໂຢຮັນກໍໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາຢູ່ບ້ານໄອນົນໃກ້ບ້ານຊາລິມເໝືອນກັນ ເພາະທ່ີນ້ັນມີນ້ໍາຫລາຍ ແລະຝູງຄົນກໍພາ
ກັນມາຮັບບັບຕິສະມາ 

24 ດ້ວຍວ່າເວລານ້ັນໂຢຮັນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຕິດຄຸກ 
25 ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນຂ້ຶນລະຫວ່າງລູກສິດຂອງໂຢຮັນກັບຢິວຄົນນ່ຶງ ເຣ່ືອງການຊໍາຮະລ້າງ 
26 ລູກສິດນ້ັນຈ່ຶງໄປຫາໂຢຮັນແລະເວ້ົາວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຜູ້ທີຢູ່່ນໍາອາຈານທ່ີຟາກແມນ້ໍ່າຈໍແດນພຸ້ນ ຄືຜູ້ທີອ່າຈານເປ ັນ

ພຍານເຖິງນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ນ້ັນກໍາລັງໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະຄົນທັງປວງກໍພາກັນໄປຫາທ່ານî 
27 ໂຢຮັນຕອບວ່າ, ìມະນຸດຈະຮັບສ່ິງໃດບ່ໍໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ທ່ີຊົງໂຜດປະທານຈາກສວັນໃຫ້ເຂົາ 
28 ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາວ່າເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າ ìເຮົາບ່ໍເປັນພຣະຄຣິດ ແຕ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ມາກ່ອນໜ້າ  

ພຣະອົງî 
29 ຜູ້ທີມີ່ເຈ້ົາສາວກໍແມ່ນເຈ້ົາບ່າວນ້ັນແຫລະ ແຕ່ສະຫາຍຂອງເຈ້ົາບ່າວທ່ີຢືນຟັງເຈ້ົາບ່າວຢູ່ ກໍມຄີວາມຍິນດີຫລາຍ

ເພາະໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຈ້ົາບ່າວນ້ັນ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາກໍຄົບຖ້ວນແລ້ວ 
30 ພຣະອົງນ້ັນຕ້ອງຊົງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງນ້ອຍລົງ 

 

ຜູຊ້ງົສະເດດັມາຈາກສວນັ 
The One Who Comes from Heaven 

31 ພຣະອົງຜູ້ສະເດັດມາຈາກທາງເທິງຊົງຢູ່ເໜືອທຸກສ່ິງ ຜູ້ທີເ່ປັນແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍເປັນຝ່າຍໂລກ ແລະຍອມກ່າວຝ່າຍ
ໂລກ ພຣະອົງຜູ້ສະເດັດຈາກສວັນຊົງຢູ່ເໜືທຸກສ່ິງ 

32 ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ພຣະອົງກໍຊົງເປັນພຍານຕ່ໍສ່ິງນ້ັນ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ຮ ບັຄໍາພຍານຂອງພຣະອົງ 
33 ຜູ້ທີຮັ່ບຄໍາພຍານຂອງພຣະອົງກໍປະທັບຕາລົງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຈິງ  
34 ເພາະພຣະອົງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ມານ້ັນຊົງກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານ

ໃຫໂ້ດຍຈໍາກັດ 
35 ພຣະບິດາຊົງຮັກພຣະບຸດ ແລະຊົງມອບທຸກສ່ິງໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
36 ຜູ້ທີວ່າງໃຈໃນພຣະບຸດກໍມີຊວິີດຕລອດໄປເປັນນິດ ຜູ້ທີບ່ໍ່ເຊ່ືອຟັງພຣະບ ດຸກໍຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນຊີວິດ ແຕ່ພຣະພໂິຣດຂອງພ

ຣະເຈ້ົາປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນ້ັນ 



 

4 ພຣະເຢຊກູບັຍງິຊາວຊາມາເຣຽັ 
Jesus and the Woman of Samaria 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊູົງຊາບວ່າພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະອົງຊົງມສີາວົກ ແລະຊົງໃຫບັ້ບຕິສະມາຫລາຍກວ່າໂຢ
ຮັນ 

2 (ຄວາມຈິງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊງົໃຫ້ບັບຕິສະມາເອງ ແຕ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເປ ນັຜູ້ໃຫ້) 
3 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດອອກຈາກແຂວງຢູດາຍແລະກັບໄປຍັງແຂວງຄາລີເລອີກ 
4 ແລະພຣະອົງຕ້ອງສະເດັດຜ່ານແຂວງຊາມາເຣັຽໄປ 
5 ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດໄປເຖິງເມືອງນ່ຶງຊ່ືຊຂີາ ໃນແຂວງຊາມາເຣັຽ ໃກ້ທ່ີດິນຊ່ຶງຢາໂຄບໃຫ້ແກ່ໂຢເຊັບລູກຊາຍຂອງຕົນ 
6 ນ້ໍາສ້າງຂອງຢາໂຄບກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງເມ່ືອຍຈ່ຶງປະທັບລົງແຄມນ້ໍາສ້າງເປ ນັເວລາປະມານທ່ຽງວັນ 
7 ມຍິີງຊາວຊາມາເຣັຽຄົນນ່ຶງມາຕັກນ້ໍາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìຂ ໍໃຫ້ເຮົາດ່ືມນ້ໍາແດ່î 
8 (ຂນະນ້ັນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເຂ້ົາໄປຊ້ືອາຫານໃນເມືອງ) 
9 ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽທູນພຣະອົງວ່າ, ìດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຜູ້ເປັນຊາດຢິວຈ່ຶງຂໍດ່ືມນ້ໍານໍາຂ້ານ້ອຍຜູ້ເປັນຊາດຊາມາເຣັຽî 

(ເພາະພວກຢິວກັບພວກຊາມາເຣັຽບ່ໍເຄີຍມີການກ່ຽວຂ້ອງກັນ) 
10 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບນາງວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຂອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ ແລະຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີກໍາລັງເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ ìຂໍໃຫ້

ເຮົາດ່ືມນ້ໍາແດ່î ເຈ້ົາກໍຄົງຈະຂໍຈາກທ່ານ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຄົງຈະໃຫ້ນ້ໍາອັນປະກອບດ້ວຍຊີວິດໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາî 
11 ນາງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ນາຍບ່ໍມີຫຍັງຕັກແລະນ້ໍາສ້າງນ້ີກໍເລິກ ນາຍຈະໄດ້ນ້ໍາປະກອບດ້ວຍຊີວິດນ້ັນ

ມາແຕ່ໃສ 
12 ນາຍໃຫຍ່ກວ່າຢາໂຄບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ຜູ້ໄດ້ໃຫນ້ໍ້າສ້າງນ້ີແກ່ເຮົາຫລື ແລະຢາໂຄບເອງກໍໄດ້ດ່ືມແຕ່ນ້ໍາສ້າງນ້ີ

ຮວມທັງລູກຊາຍແລະຝູງສັດຂອງທ່ານî 
13 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບນາງວ່າ, ìທຸກຄົນທີດ່ື່ມນ້ໍານ້ີກໍຍັງຈະຢາກອີກ  
14 ແຕ່ຜູ້ທ່ີດ່ືມນ້ໍາຊ່ຶງເຮົາຈະປະທານໃຫ້ນ້ັນຈະກາຍເປັນນ້ໍາພຸໃນຕົວຜູ້ນ້ັນ ແລະຈະພຸ່ງຂ້ຶນເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ

ນິດî 
15 ນາງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍປະທານນ້ໍານ້ັນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຢາກແລະຈະບ່ໍໄດ້ມາຕັກທ່ີນ້ີອີກî 
16 ພຣະເຢຊຊົູງບອກນາງວ່າ, ìຈ່ົງໄປເອ້ີນເອົາຜົວຂອງເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີî 
17 ນາງທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຜົວî ພຣະເຢຊຊູົງກາ່ວວ່າ, ìເຈ້ົາເວ້ົາຖືກແລ້ວວ່າເຈ້ົາບ່ໍມີຜົວ  
18 ເພາະເຈົ້າມຜົີວຫ້າຄົນແລ້ວ ແລະຜູ້ທ່ີເຈ້ົາມຢູ່ີດຽວນ້ີກໍບ່ໍແມ່ນຜົວຂອງເຈ້ົາ ທີເ່ຈ້ົາເວ້ົານ້ັນເປັນຄວາມຈິງî 
19 ນາງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຫັນຈິງແລ້ວວ່ານາຍເປັນໝໍທໍານວາຍ 
20 ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍກໍນະມັສການທ່ີພູນ້ີ ແຕ່ພວກທ່ານວາ່ສະຖານທ່ີນະມສັການ ກໍຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນ

ແຫລະî 
21 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìຍິງເອີຍ, ເຊ່ືອເຮົາເທາະ ຄົງມີວັນນ່ຶງທ່ີພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ນະມັສການທ່ີພນ້ີູຫລືທ່ີກຸງເຢ

ຣູຊາເລັມ 
22 ຊຶ່ງພວກເຈ້ົານະມສັການນ້ັນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ ແຕ່ຝ່າຍພວກເຮົາ ຊຶງ່ເຮົານະມັສການນ້ັນເຮົາກໍຮູ້ຈັກ ເພາະຄວາມລອດພ້ົນ

ນ້ັນມາຈາກຊາດຢິວ 
23 ແຕ່ເວລານ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາ ແລະບັດນ້ີກໍມາເຖິງແລ້ວ ຄືເມື່ອຜູ້ທີ່ນະມສັການຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະນະມັສການພຣະບິດາດ້ວຍ

ຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ ເພາະວ່າພຣະບິດາຊົງສແວງຫາຄົນແນວນ້ັນນະມັສການພຣະອົງ 
24 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະວິນຍານ ແລະຜູ້ທ່ີນະມັສການພຣະອົງຕ້ອງນະມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງî 



25 ນາງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຊາບພຣະເມຊອີາ (ທີເ່ອ້ີນວ່າພຣະຄຣິດ) ຈະສະເດັດມາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາ
ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງຊ້ີແຈງທຸກສ່ິງແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍî 

26 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìເຮົາຜູ້ທ່ີເວ້ົາກັບເຈ້ົາຢູ່ນ້ີແຫລະ, ຄືທ່ານຜູ້ນ້ັນî 
27 ໃນຂນະນ້ັນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍມາເຖິງ ເຂົາກໍປລາດໃຈເພາະພຣະອົງຊົງສົນທະນາກັບຜູ້ຍິງ ເຖິງປານນ້ັນກໍບ່ໍ

ມໃີຜຖາມວ່າ, ìທ່ານປະສົງອັນໃດî ຫລື ìເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງສົນທະນາກັບນາງî 
28 ຍິງນ້ັນຈ່ຶງປະຫມໍນ້ໍ້າຂອງຕົນໄວ້ ແລະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງບອກຄົນທັງປວງວ່າ, 
29 ìຈ່ົງມາເບ່ິງຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີບອກຂ້ອຍເຖິງສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຂ້ອຍເຮັດມາແລ້ວ ຜູ້ນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດຫລືî 
30 ແລະຄົນທັງຫລາຍກໍພາກ ນັອອກຈາກເມືອງໄປຫາພຣະອົງ 
31 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນພວກສາວົກທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ເຊີນຮັບປະທານອາຫານî 
32 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາມີອາຫານກິນທ່ີທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍຮູî້ 
33 ພວກສາວົກຈ່ຶງຕ້ັງເວ້ົາກັນວ່າ, ìບ່ໍມີໃຜເອົາມາໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານດອກຕ້ີî 
34 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìອາຫານຂອງເຮົາຄືການເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຜູ້ຊງົໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮັດ

ໃຫງ້ານຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ 
35 ທ່ານທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າອີກສ່ີເດືອນຈະເຖິງຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາບ່ໍແມ່ນຫລື ນ້ີແຫລະ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈ່ົງເງ ຍີ

ໜ້າເບ່ິງທ່ົງນາເພາະເຂ້ົາກໍເຫລືອງພໍກ່ຽວແລ້ວ  
36 ຜູ້ກ່ຽວກໍກໍາລັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະກໍາລັງຮີບໂຮມຜົນໄວ້ສໍາລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເພ່ືອທັງຜູ້ຫວາ່ນແລະຜູ້ກ່ຽວຈະ

ຊົມຊ່ືນຍິນດີພ້ອມກັນ 
37 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ຄໍາທ່ີວ່າ ìຄົນນ່ຶງຫວ່ານແລະຄົນນ່ຶງກ່ຽວî ຈ່ຶງເປັນຄໍາຈິງ 
38 ເຮົາໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປກ່ຽວອັນທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ລົງແຮງເຮັດ ຄົນອ່ືນໄດ້ລົງແຮງເຮັດແລະພວກທ່ານໄດ້ຮ ບັປໂຍດຈາກ

ງານຂອງເຂົາî 
39 ຊາວຊາມາເຣັຽຈໍານວນຫລວງຫລາຍທ່ີມາຈາກເມືອງນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງຍິງຜູ້ນ້ັນກ່າວເປັນ  

ພຍານວ່າ, ìທ່ານໄດ້ບອກຂ້ອຍເຖິງສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຂ້ອຍໄດ້ເຮັດມາແລ້ວî 
40 ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຊາວຊາມາເຣັຽມາເຖິງພຣະອົງ ເຂົາຈ່ຶງທູນເຊີນພຣະອົງໃຫ້ປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ ແລະພຣະອົງກໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ

ສອງວັນ 
41 ແລະຄົນອ່ືນອີກຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
42 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ກ່າວຕ່ໍຍິງນ້ັນວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ີເຮົາເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພາະຄໍາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເພາະເຮົາໄດ້ຍິນເອງ 

ແລະເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແທ້ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດມະນຸສໂລກໃຫ້ພ້ົນî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດລກູຊາຍເຈົາ້ນາຍຄນົນຶງ່ໃຫດ້ ີ
Jesus Returns to Galilee 

43 ຄັນສອງວັນນ້ັນລ່ວງໄປແລ້ວພຣະເຢຊູສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ 
44 ເພາະພຣະເຢຊູເອງຊົງເປັນພຍານວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍໄດ້ຮ ບັກຽດໃນບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 
45 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດໄປເຖິງແຂວງຄາລີເລ ຊາວຄາລີເລໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ ເພາະເຂົາໄດ້ເຫ ນັສ່ິງສາຣະພັດທີພ່ຣະ

ອົງຊົງກະທໍາໃນເທສການທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ດ້ວຍວ່າເຂົາໄດ້ໄປໃນເທສການເໝືອນກັນ 
46 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປຍັງບ້ານການາໃນແຂວງຄາລີເລ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາກາຍເປັນເຫລ້ົາແວງນ້ັນ 

ມເີສນາບໍດີຄົນນ່ຶງໃນເມືອງກາເປນາອຸມ ຊ່ຶງລູກຊາຍຂອງທ່ານກໍປ່ວຍຢູ່ 



47 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຈາກແຂວງຢູດາຍມາເຖິງແຂວງຄາລ ເີລແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງໄປທູນ
ອ້ອນວອນພຣະອົງໃຫສ້ະເດ ດັລົງໄປໂຜດລູກຂອງຕົນໃຫ້ດີ ເພາະລູກນ້ັນໃກ້ຈະຕາຍແລ້ວ 

48 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນທ່ານຈະບ່ໍເຊ່ືອî 
49 ເສນາບໍດີຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍເຊີນທ່ານລົງໄປກ່ອນທ່ີລູກຂ້ານ້ອຍຈະຕາຍî 
50 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບທ່ານວ່າ ຈ່ົງກັບເມືອສາ ລູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຕາຍî ແລະທ່ານໄດ້ເຊ່ືອພຣະທັມທ່ີພຣະເຢຊຊູົງ

ກ່າວແກ່ທ່ານ ແລ້ວກໍທູນລາກັບເມືອ 
51 ໃນຂນະທ່ີທ່ານກໍາລັງກັບເມືອ ພວກຂ້ອຍໃຊ້ໄດ້ມາຕ້ອນຮັບ ບອກຂ່າວວ່າລູກຂອງທ່ານພ້ົນຊີວິດແລ້ວ 
52 ທ່ານຈ່ຶງຖາມເຖິງເວລາທ່ີລູກຕ້ັງຕ້ົນມີແຮງມາ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕອບວ່າ, ìໄຂ້ກໍຫາຍຈາກລາວວານນ້ີເວລາບ່າຍໂມງນ່ຶງî 
53 ບິດາຈ່ຶງຮູ້ວ່າຊ່ົວໂມງນ້ັນແຫລະ, ເປັນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບຕົນວ່າ, ìລູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຕາຍî ແລະທ່ານເອງ

ກໍເຊ່ືອພ້ອມທັງຄົວເຮືອນຂອງຕົນ 
54 ນ້ີເປັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີສອງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຈາກແຂວງຢູດາຍໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ 
 

5 ຊງົໂຜດຄົນນຶງ່ຢູແ່ຄມສະໃຫດ້ພີຍາດ 
Jesus Heals on the Sabbath 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນກໍເຖິງເທສການຂອງຊາດຢິວ ແລະພຣະເຢຊູກໍສະເດັດຂ້ຶນເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
2 ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມທີຮິ່ມປະຕູແກະມີສະໜ່ວຍນ່ຶງ ພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນສະນ້ັນວ່າ ເບັດຊະທາ ມີສາລາອ້ອມຢູ່ຫ້າຫລັງ 
3 ໃນສາລາເຫລ່ົານ້ັນມີຄົນປ່ວຍເປັນຈໍານວນຫລາຍ ຄືຄົນຕາບອດ ຄົນຂາເສ້ັງ ແລະຄົນອົງຄະລີບນອນຢູ່ (ຄອຍຖ້ານ້ໍາ

ເຟອືນ 
4 ດ້ວຍວ່າມເີທວະດາຕົນນ  ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາກວນນ້ໍາສະນ້ັນເປັນຍາມໆ ແລະເມ່ືອນ້ໍາເຟືອນຜູ້ໃດລົງໄປໃນ

ນ້ໍາກ່ອນກໍຫາຍຈາກພຍາດທ່ີຕົນເປັນຢູ່ນ້ັນ) 
5 ທ່ີນ້ັນມີຊາຍຄົນນ່ຶງປ່ວຍຢູ່ໄດ້ສາມສິບແປດປີມາແລ້ວ 
6 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນຄົນນ້ັນນອນຢູ່ ແລະຊົງຊາບວ່າເຂົາເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ັນເຫິງແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກ

ດີຫລືî 
7 ຄົນປ່ວຍນ້ັນຈ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ເວລານ້ໍາເຟືອນຂ້ຶນບ່ໍມີໃຜຈະເອົາຂ້ານ້ອຍລົງໄປໃນສະ ແລະເມ່ືອຂ້ານ້ອຍກໍາລັງ

ລົງໄປຄົນອ່ືນກໍລົງໄປກ່ອນແລ້ວî 
8 ພຣະເຢຊຊົູງບອກຄົນນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາຍ່າງໄປî 
9 ໃນທັນໃດນ້ັນຊາຍຄົນນ້ັນກໍດີພຍາດ ຈ່ຶງຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງຕົນແລ້ວຍ່າງໄປ 
10 ວັນນ້ັນເປັນວັນສະບາໂຕ ດ່ັງນ້ັນພວກຢິວຈ່ຶງເວ້ົາກັບຄົນທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ດີພຍາດນ້ັນວ່າ, ìວັນນ້ີເປັນວັນສະບາ

ໂຕ ທີເ່ຈ້ົາຈະຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄປກໍຜິດພຣະບັນຍັດî 
11 ຄົນນ້ັນຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ທີໃ່ຫ້ຂ້ານ້ອຍດີພຍາດນ້ັນໄດ້ບອກຂ້ານ້ອຍວ່າ ìຈ່ົງຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາຍ່າງໄປî 
12 ເຂົາຈ່ຶງຖາມຄົນນ້ັນວ່າ, ìແມ່ນໃຜທ່ີບອກເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຍົກເອົາບ່ອນນອນຍ່າງໄປî 
13 ແຕ່ວ່າຄົນທ່ີໄດ້ດີພຍາດນ້ັນບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜ ດ້ວຍວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຫລົບໄປແລ້ວ ເພາະວ່າຢູ່ທ່ີນ້ັນມີຫລາຍຄົນ 
14 ພາຍຫລ ັງນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງພບົຄົນນ້ັນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ແລ້ວຊົງບອກວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາດີພຍາດແລ້ວ ຢ່າ

ເຮັດບາບຕ່ໍໄປ ຢ້ານວ່າເຫດຮ້າຍກວ່ານ້ັນຈະເກ ດີກັບເຈ້ົາອີກî 
15 ຊາຍຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ໄປບອກພວກຢິວວ່າ ຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວດີພຍາດນ້ັນຄືພຣະເຢຊູ 
16 ເຫດສັນນ້ັນພວກຢິວຈ່ຶງໄດ້ຂ່ົມເຫັງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງຊົງເຮັດການນ້ັນໃນວັນສະບາໂຕ 



17 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìພຣະບິດາຂອງເຮົາຍັງຊົງກະທໍາກິຈການມາຈົນເຖິງບັດນ້ີ ແລະຝ່າຍເຮົາກໍເຮັດຢູ່
ເໝືອນກັນî 

18 ເຫດສັນນ້ັນ ພວກຢິວແຮ່ງຊອກໂອກາດຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງລ່ວງກົດວັນສະບາໂຕເທ່ົານ້ັນ ແຕ່
ຍັງໄດ້ຊົງເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະບິດາຂອງຕົນ ຊຶງ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົນສເມີກັນກ ບັພຣະເຈ້ົາ 
 

ອໍານາດໜາ້ທີຂ່ອງພຣະບດຸ 
The Authority of the Son 

19 ພຣະເຢຊຊູ ົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າພຣະບຸດຈະກະທໍາສ່ິງໃດຕາມໃຈບ່ໍໄດ້ 
ນອກຈາກທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະບິດາຊົງກະທໍາ ເພາະວ່າສ່ິງໃດທ່ີພຣະບິດາຊົງກະທໍາ ສ່ິງນ້ັນແຫລະ, ພຣະບຸດຈ່ຶງຊົງກະທໍາ
ເໝືອນກັນເພາະວ່າພຣະບິດາຊົງຮັກພຣະບຸດ 

20 ແລະຊົງສະແດງໃຫ້ພຣະບຸດເຫັນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງເອງຊົງກະທໍາ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງສະແດງໃຫ້ພຣະບຸດເຫັນການ
ໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນອີກ ຊຶງ່ທ່ານທັງຫລາຍຈະອັສຈັນໃຈ 

21 ເພາະພຣະບິດາຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວຄືນມີຊວິີດສັນໃດ ຖ້າພຣະບຸດປາຖນາຈະບັນດານໃຫ້ຜູ້ໃດມີຊີວິດກໍ
ຈະເຮັດສັນນ້ັນເໝືອນກັນ 

22 ເພາະວ່າພຣະບິດາບ່ໍໄດ້ຊົງພພິາກສາຜູ້ໃດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊງົມອບການພິພາກສາທັງສ້ິນໄວ້ກັບພຣະບຸດ 
23 ເພ່ືອຄົນທ ັງປວງຈະໄດ້ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບຸດເໝືອນທ່ີເຂົາຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບິດາ ຜູ້ໃດບ່ໍຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບຸດ 

ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍຖວາຍກຽດແດ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດມາ 
24 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຟັງຄໍາຂອງເຮົາແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ຜູ້ນ້ັນກໍມີ

ຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃນການພິພາກສາແຕ່ໄດ້ຜ່ານພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍໄປສ  ູ່ຊີວດິແລ ວ້ 
25 ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າເວລານ້ັນໃກ້ຈະເຖິງ ແລະບ ັດນ້ີມາເຖິງແລ້ວ ຄືເມ່ືອຜູ້ຕາຍແລ້ວຈະໄດ້ຍິນ

ພຣະສຸຣະສຽງແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນຈະມີຊີວິດ 
26 ເພາະວ່າພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນໃນພຣະອົງເອງຢ່າງໃດ ພຣະອົງກ ໄໍດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພຣະບຸດຊງົພຣະຊນົໃນພຣະອົງ

ເອງຢ່າງນ້ັນ 
27 ຊ້ໍາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພຣະອົງມີສິດອໍານາດທ່ີຈະພິພາກສາ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນບຸດມະນຸດ 
28 ຢ່າປລາດໃຈໃນຂ້ໍນ້ີ ເພາະໃກ້ຈະເຖິງເວລາທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບຈະໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ  
29 ແລະຈະໄດ້ອອກມາ ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດການດີກໍຄືນສູ່ຊີວິດ ແລະບັນດາຜູ້ເຮັດການຊ່ົວກໍຄືນສູ່ການພິພາກສາ 

 

ບນັດາພຍານຝາ່ຍພຣະເຢຊ ູ
Witnesses to Jesus 

30 ìເຮົາຈະເຮັດສ່ິງໃດຕາມລໍາພັງໃຈບ່ໍໄດ້ ເຮົາໄດ້ຍິນຢ່າງໃດເຮົາກໍພິພາກສາຢ່າງນ້ັນ ແລະການພິພາກສາຂອງເຮົາກໍ
ຍຸດຕິທັມ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ພຍາຍາມເຮັດຕາມນ້ໍາໃຈຂອງເຮົາ ແຕ່ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 

31 ຖ້າເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ ຄໍາພຍານຂອງເຮົາກໍບ່ໍຈິງ 
32 ມອີີກຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະເຮົາຮູ້ວ່າຄໍາພຍານທ່ີຜູ້ນ້ັນເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາເປັນຄວາມຈິງ 
33 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປຫາໂຢຮັນ ແລະໂຢຮັນກໍໄດ້ເປັນພຍານໃນເຣ່ືອງຄວາມຈິງ  
34 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາພຍານຈາກມະນຸດ ແຕ່ເຮົາກ່າວສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ລອດພ້ົນ 
35 ໂຢຮັນເປັນໂຄມທ່ີໄຕ້ສ່ອງສວ່າງຢູ່ ທາ່ນທ ັງຫລາຍກໍພໍໃຈທ່ີຈະຍິນດີໃນຄວາມສວ່າງຂອງທ່ານຊ່ົວຂນະນ່ຶງ 



36 ແຕ່ເຮົາມີຄ ໍາພຍານສໍາຄັນກວ່າຄໍາພຍານຂອງໂຢຮັນອີກ ເພາະວ່າການງານທ່ີພຣະບິດາຊົງມອບໃຫ້ເຮົາເຮັດໃຫ້ສໍາ
ເຣັດ ຄືງານທ່ີເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນ້ີແຫລະ, ກໍເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາວ່າພຣະບິດາຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 

37 ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ ພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະ
ອົງ ແລະບ່ໍເຫັນຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ 

38 ທ່ານທ ັງຫລາຍບ່ໍມີຄໍາໂອວາດຂອງພຣະອົງຢ  ູ່ໃນໃຈ ເພາະວ່າທ່ານທ ງັຫລາຍບ່ໍໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ທີພ່ຣະບິດາ
ຊົງໃຊ້ມານ້ັນ 

39 ທ່ານທັງຫລາຍຄ້ົນຫາໃນພຣະທັມຄັມພີ ເພາະພວກທ່ານຄຶດວ່າໃນພຣະທັມຄັມພີນ້ັນມີຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
ແມນ່ພຣະຄັມພນ້ັີນແຫລະ, ເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາ 

40 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຍັງບ່ໍມີໃຈຢາກມາຫາເຮົາເພ່ືອຈະໄດ້ຊີວິດ 
41 ເຮົາບ່ໍຮັບເອົາຍົດສັກຈາກມະນຸດ 
42 ແຕ່ເຮົາໄດ້ສັງເກດຮູ້ທ່ານທັງຫລາຍວ່າບ່ໍມີຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ 
43 ເຮົາໄດ້ມາໃນພຣະນາມພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະທ່ານທ ັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບເຮົາ ຖ້າຜູ້ອ່ືນມາໃນນາມຂອງຕົນເອງພວກ

ທ່ານກໍຈະຮັບຜູ້ນ້ັນ 
44 ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຮັບຍົດສັກຈາກກັນແລະກັນ ແລະບ່ໍສແວງຫາຍົດສັກຊ່ຶງມາຈາກພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງ

ດຽວ ພວກທ່ານຈະເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງໃດ 
45 ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາຈະຟ້ອງທ່ານທັງຫລາຍຕ່ໍພຣະບິດາ ມີຜູ້ຟ້ອງພວກທ່ານແລ້ວ ຄືໂມເຊຜ ູ ້ຊຶ່ງພວກທ່ານຫວັງໃຈຢູ ່
46 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຊ່ືອໂມເຊ ພວກທ່ານກໍຄົງຈະເຊ່ືອເຮົາເຫມືອນກັນ ເພາະໂມເຊໄດ້ຂຽນເຖິງເຣ່ືອງເຮົາ 
47 ແຕ່ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອເຣ່ືອງທ່ີໂມເຊຂຽນແລ້ວ ພວກທ່ານຈະເຊືອ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດî 

 

6 ຊງົລຽ້ງຫາ້ພັນຄນົ 
Feeding the Five Thousand 

(ມທ 14:13-21; ມຣກ 6:30-44; ລກ 9:10-17) 
1 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້າມທະເລສາບຄາລີເລ ຄືທະເລຕີເບເຣຽັ 
2 ປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ເພາະເຂົາໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ແກ່ຄົນ

ເຈັບປ່ວຍ 
3 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປຍັງພູແລະປະທັບນ່ັງລົງທ່ີນ້ັນກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ 
4 ຂນະນ້ັນໃກ້ຈະເຖິງປັສຄາຊ  ່ຶງເປັນເທສການຂອງຊາດຢິວແລ້ວ 
5 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງເງີຍພຣະພັກເຫັນຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍມາຫາ ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຟີລິບວ່າ, ìພວກເຮົາຈະຊ້ື  

ອາຫານທ່ີໃດໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີກິນî 
6 ທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວຢາງນ້ັນກໍເພ່ືອຈະລອງໃຈຟີລິບ ເພາະພຣະອົງຊົງຊາບແລ້ວວ່າຈະຊົງເຮັດປະການໃດ 
7 ຟລິີບທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìອາຫານຣາຄາສອງຮ້ອຍເດນາຣິອົນກໍບໍ່ພໃໍຫ້ທຸກຄົນກິນຜູ້ລະເລັກລະໜ້ອຍດອກî 
8 ສາວົກຜູ້ນ່ຶງຄືອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຊີໂມນເປໂຕ ໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, 
9 ìຢູ່ທີນ້ີ່ມີເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງມີເຂ້ົາຈ່ີເຮັດດ້ວຍເຂ້ົາຝ້າງຫ້າກ້ອນກັບປາສອງໂຕ ແຕ່ສ່ິງນ້ີຈະພ ໄໍດ້ຢ່າງໃດກັບຄົນຫລວງ

ຫລາຍປານນ້ີî 
10 ພຣະເຢຊຊົູງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍນ່ັງລົງເສັຽî ທີນ້ັ່ນມີຫຍ້າຫລາຍ ຄົນຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງນ່ັງລົງ ນັບແຕ່ຜູ້ຊາຍມີປະ

ມານຫ້າພັນຄົນ 
11 ແລ້ວພຣະເຢຊຊົູງຈັບເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ ເມ່ືອໂມທະນາ 



ພຣະຄຸນແລ້ວກໍຊົງແຈກແກ່ບັນດາຄົນທ່ີນ່ັງຢູ່ນ້ັນ ສ່ວນປາກໍຊົງໃຫ້ເໝືອນກັນຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງການ 
12 ເມ່ືອເຂົາກິນອ່ີມແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າ, ìຈ່ົງເກັບເອົາຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນເພ່ືອບ່ໍໃຫອັ້ນໃດເສັຽî 
13 ເຂົາໄດ້ເກັບເອົາຕ່ອນຫັກທີເ່ຫລືອຈາກເຂ້ົາຈ່ີທີເ່ຮັດດ້ວຍເຂ້ົາຝ້າງຫ້າກ້ອນ ຊຶງ່ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ກິນນ້ັນ ໄດ້ເຕັມສິບ

ສອງກະບຸງ 
14 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດນ້ັນ ເຂົາກໍເວ້ົາກັນວ່າ, ìຈິງແທ້ທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຜູ້ປະກາດ   

ພຣະທັມນັ້ນທີຊົ່ງກໍານົດວ່າຈະມາໃນໂລກî 
15 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງຊາບວ່າ ເຂົາຈະມາຈັບເອົາໄປແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ພຣະອົງເປັນເຈ້ົາແຜ່ນດິນ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດອອກໄປຍັງ

ພເູຂົາອີກແຕ່ອົງດຽວ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົດາໍເນນີເທງິນໍາ້ 
Jesus Walks on the Water 
(ມທ 14:22-33; ມຣກ 6:45-52) 

16 ເມ່ືອຄ່ໍາມາແລ້ວພວກສາວ ກົຂອງພຣະອົງໄດ້ລົງໄປເຖິງທະເລ 
17 ແລ້ວລົງເຮືອຂ້າມຟາກໄປຍັງເມືອງກາເປນາອຸມ ເມ່ືອມ ດືແລ້ວພຣະເຢຊູກ ຍັໍງບ່ໍໄດ້ສະເດັດໄປເຖິງເຂົາ 
18 ອັນນ່ຶງນ້ໍາທະເລກໍກໍາເຣີບຂ້ຶນເພາະລົມແດງພັດ 
19 ເມ່ືອເຂົາແຊວເຮືອໄປໄດ້ປະມານສອງພັນຫ້າຫລືສາມພັນວາ ເຂົາກໍເຫັນພຣະເຢຊູຊົງຍ່າງເທິງນ້ໍາມາໃກ້ເຮືອ ເຂົາຈ່ຶງ

ຕົກໃຈ 
20 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຊູ່ຢ້ານî  
21 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງພໍໃຈໃຫ້ພຣະອົງຂ້ຶນເຮ ອື ແລ້ວທັນໃດນ້ັນ ເຮືອກ ເໍຖິງຝ່ັງບ່ອນເຂົາຈະໄປນ້ັນ 

 

ປະຊາຊນົຕາມຊອກຫາພຣະອງົ 
The Bread from Heaven 

22 ມືຫ້ນ້ານ້ັນປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ທະເລຟາກນ້ັນ ເຫັນວ່າກ່ອນນ້ັນມີເຮ ອືຢູ່ທ່ີນ້ັນພຽງແຕ່ລໍາດຽວ ແລະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ
ບ່ໍໄດ້ສະເດັດລົງເຮືອລໍານ້ັນໄປກັບພວກສາວົກ ມ ແີຕ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄປເທ່ົານ້ັນ 

23 ແຕ່ກໍມີເຮືອລໍາອ່ືນຈາກເມືອງຕີເບເຣັຽມາຈອດໃຫ້ບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີ ຫລັງຈາກທ ີ ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂອບ
ພຣະຄຸນແລ້ວ 

24 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອປະຊາຊນົເຫັນວ່າພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນລົງໄປຕາມຫາພຣະເຢຊູທີ່
ເມືອງກາເປນາອຸມ 
 

ພຣະເຢຊຄູອືາຫານແຫງ່ຊວີດິ 
25 ເມ ື ່ອເຂົາໄດ້ພົບພຣະອົງຟາກທະເລສາບເບ້ືອງນ້ັນແລ້ວ ເຂົາໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ທ່ານມາທ່ີນ້ີ

ເມືອ່ໃດ?î 
26 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າພວກທາ່ນຊອກຫາເຮົາ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນໄດ້ເຫັນໝາຍ

ສໍາຄັນນ້ັນແຕ່ເພາະໄດ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີອ່ີມ 
27 ຢ່າພຍາຍາມຫາອາຫານທ່ີສູນສ້ິນໄປ ແຕ່ຈ່ົງຫາອາຫານທ່ີຕ້ັງຫມັນ້ຢູ່ ຄືອາຫານສໍາລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

ຊ່ຶງບຸດມະນຸດຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ເພາະແມ່ນພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ທ່ີພຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາໄດ້ຊົງປະທັບຕາໝາຍໄວ້
ແລ້ວî 



28 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດປະການໃດ ຈ່ຶງຈະເຮັດກິຈການຂອງພຣະອົງໄດ້î 
29 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ແມ່ນກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືການທ່ີທ່ານທັງຫລາຍວາງໃຈໃນທ່ານທ່ີພຣະ 

ອົງຊົງໃຊ້ມາî 
30 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະເຮັດໝາຍສໍາຄັນອັນໃດ ເພ່ືອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນແລະວາງໃຈໃນ

ທ່ານ ມກີານອັນໃດທ່ີທ່ານຈະເຮັດແດ່ 
31 ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ກິນມານາໃນປ່າ ດ່ັງຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ວ່າ, ìພຣະອົງຊົງປະທານອາຫານຈາກສວັນໃຫ້

ເຂົາກິນî 
32 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ອາຫານທ່ີມາຈາກສວັນນ້ັນບ່ໍແມ່ນໂມເຊເອົາໃຫ້ພວກທ່ານ 

ແຕ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາຊົງເປັນຜູ້ປະທານອາຫານອັນແທ້ ຊ່ຶງມາຈາກສວັນໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 
33 ເພາະວ່າອາຫານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານນ້ັນ ຄືທ່ານທ່ີລົງມາຈາກສວັນແລະປະທານຊີວິດໃຫແ້ກ່ໂລກî 
34 ເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຈ່ົງປະທານອາຫານນ້ັນໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍມີຢູ່ສເມີî 
35 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ ຜູ້ທີມ່າຫາເຮົາຈະບ່ໍຢາກເຂ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນເຮົາຈະ

ບ່ໍຫິວນ້ໍາຈັກເທ່ືອ 
36 ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນເຮົາແລ້ວແຕ່ກໍຍັງບ່ໍເຊ່ືອ 
37 ສາຣະພັດທ່ີພຣະບິດາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາຈະມາຫາເຮົາ ແລະຜູ້ທ່ີມາຫາເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍຖ້ິມອອກໄປພາຍນອກຈັກ

ເທ່ືອ 
38 ເພາະວ່າເຮົາໄດລົ້ງມາຈາກສວັນ ບໍແ່ມ່ນເພ່ືອຈະເຮັດຕາມໃຈຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ເພ່ືອເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ

ຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 
39 ອັນນ້ີແຫລະ, ແມ່ນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ຄືໃຫ້ເຮົາຮັກສາທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງມອບໄວ້ກັບເຮົານ້ັນ ບ່ໍໃຫ້

ສ່ິງໃດສູນຫາຍໄປແຕ່ໃຫ້ເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ 
40 ເພາະນ້ີແຫລະ, ເປັນນ້ໍາພຣະທັຍພຣະບິດາ ຄືໃຫທຸ້ກຄົນທ່ີເຫັນພຣະບຸດແລະວາງໃຈໃນພຣະບຸດນ້ັນ ໄດ້ມີຊວິີດອັນ 

ຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍî 
41 ດ່ັງນ້ັນ ພວກຢິວຈ່ຶງພາກັນຈ່ົມໃຫ້ພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາເປັນອາຫານທິບທ່ີລົງມາຈາກສວັນî 
42 ເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຄົນນ້ີບ່ໍແມ່ນລູກຂອງໂຢເຊບຫລື ພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາເຮົາກໍຮູ້ຈັກ ເຫດສັນໃດຄົນນ້ີຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ìເຮົາໄດ້ລົງ

ມາຈາກສວັນî 
43 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຢ່າໄດ້ຈ່ົມເທາະ 
44 ບໍ່ມຜູ້ີໃດມາຫາເຮົາໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມານ້ັນຈະຊົງຊັກນໍາໃຫ້ເຂົາມາ ແລະຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາຈະໃຫຜູ້້

ນ້ັນຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ 
45 ມ ຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນຄັມພ ຜູ້ີປະກາດພຣະທັມວ່າ ìຄົນທັງຫລາຍຈະຮັບຄວາມສອນຈາກພຣະເຈ  ້ົາî ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ

ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈ້ົາກໍມາຫາເຮົາ 
46 ບ່ໍມ ຜູ້ີໃດໄດ້ເຫັນພຣະບິດານອກຈາກຜູ້ທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ເຫັນພຣະບິດາແລ້ວ 
47 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູທ່ີ້ວາງໃຈໃນເຮົາກໍມີຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
48 ເຮົາເປັນອາຫານທິບຂອງຊວີດິ 
49 ບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທ ັງຫລາຍໄດ້ກິນມານາໃນປ່າ ແລະເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ 
50 ນ້ີແຫລະ, ເປັນອາຫານທ່ີລົງມາຈາກສວັນເພ່ືອຜູ້ທ່ີກິນແລ້ວຈະບ່ໍຕາຍ 
51 ເຮົາເປັນອາຫານທ່ີມຊີີວິດຊ່ຶງລົງມາຈາກສວັນ ຖ້າຜູ້ໃດກິນອາຫານນ້ີແລ້ວ ຜູ້ນ້ັນຈະມີຊີວດິສືບໆໄປເປັນນິດ ແລະອາ

ຫານຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ເພ່ືອເປັນຊີວິດຂອງໂລກນ້ັນ ກໍຄືເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາî 



52 ເຫດສັນນ້ີພວກຢິວຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີຈະເອົາເນ້ືອຕົວຂອງຕົນໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ຢ່າງໃດî 
53 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ìຖ້າພວກທ່ານບ່ໍກິນເນ້ືອຕົວແລະບ່ໍດ່ືມ

ເລືອດຂອງບຸດມະນຸດ ທ່ານກໍບ່ໍມີຊີວິດໃນຕົວທ່ານ 
54 ຜູ້ທີກິ່ນເນ້ືອຕົວແລະດ່ືມເລືອດຂອງເຮົາກໍມີຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເປັນຄືນມາໃນວັນສຸດ

ທາ້ຍ 
55 ເພາະວ່າເນ້ືອຕົວຂອງເຮົາເປັນອາຫານອັນແທ້ ແລະເລືອດຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງດ່ືມອັນແທ້ 
56 ຜູ້ທີກິ່ນເນ້ືອຕົວແລະດ່ືມເລືອດຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ັງຢູ່ໃນເຮົາແລະເຮົາຕ້ັງຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ 
57 ພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮົາມຊີີວິດຢູ່ເພາະພຣະບິດາສັນໃດ ຜູ້ທ່ີຈະກິນເຮົາກໍຈະມີຊວິີດເພາະ

ເຮົາສັນນ້ັນ 
58 ນ້ີແຫລະ, ເປັນອາຫານຊ່ຶງລົງມາຈາກສວັນ ບ່ໍເໝືອນກັບອາຫານທ່ີພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກິນແລ້ວ

ຕາຍໄປ ຜູ້ທີກິ່ນອາຫານນ້ີຈະມີຊີວິດສືບໆໄປເປັນນິດî 
59 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີພຣະອົງຊົງກ່າວໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນຢູ່ເມືອງກາເປນາອຸມ 

 

ຖອ້ຍຄາໍທີໃ່ຫມ້ຊີວີດິອນັຕລອດໄປເປນັນດິ 
The Words of Eternal Life 

60 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້ອຍຄໍານ້ີແຂງແຮງ ໃຜຈະຟັງໄດ້î 
61 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຊາບດ້ວຍພຣະອົງເອງວ່າພວກສາວົກໄດ້ຈ່ົມເຖິງເຣ່ືອງນ້ັນ ຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກ

ທ່ານສະດຸດໃຈຫລື 
62 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະເຫັນບຸດມະນຸດຂ້ຶນເມືອຍັງບ່ອນທ່ີທ່ານຢູ່ແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ພວກທ່ານຈະວ່າຢ່າງໃດ 
63 ພຣະວິນຍານຊົງເຮັດໃຫ້ມີຊວິີດ ສ່ວນເນ້ືອກາຍບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນເປັນວິນ

ຍານແລະຊີວິດ 
64 ແຕ່ມບີາງຄົນໃນພວກທ່ານຍັງບ່ໍເຊ່ືອຢູ່î (ເພາະພຣະເຢຊູຊົງຊາບແຕ່ເດີມແລ້ວວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນແມ່ນຜູ້ໃດ ແລະແມ່ນ 

ຜູ້ໃດທ່ີຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ) 
65 ແລະພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ, ìດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະມາເຖິງເຮົາໄດ້ ນອກ

ຈາກພຣະບິດາຈະຊົງໂຜດຜູ້ນ້ັນî 
66 ດ້ວຍເຫດນ້ັນພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນຈ່ຶງທ້ໍຖອຍ ບ່ໍຕິດຕາມພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ 
67 ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບສິດສອງຄົນນ້ັນວ່າ, ìພວກທ່ານເດ ຢາກຖອຍໜີເໝືອນກັນຫລືî 
68 ຝ່າຍຊີໂມນທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໜີໄປຫາຜູ້ໃດ ທາ່ນມີຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງໃຫມ້ີຊວິີດອັນ 

ຕລອດໄປເປັນນິດ 
69 ພວກຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອແລ້ວແລະຊາບວ່າທ່ານເປັນຜູ້ບໍຣິສ ຸດມາຈາກພຣະເຈ້ົາî 
70 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ໄດ້ເລືອກພວກທ່ານສິບສອງຄົນໄວ້ບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານ 

ກໍເປັນມານຮ້າຍî 
71 ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງຢູດາລູກຊາຍຂອງຊ ໂີມນອິສະກາຣິອົດ ເພາະແມ່ນຜູ້ທ່ີຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ ຄືຄົນນ່ຶງໃນພວກ

ສິບສອງຄົນນ້ັນ 
 

7 ພວກນອ້ງຊາຍຂອງພຣະເຢຊບູໍວ່າງໃຈໃນພຣະອງົ 



The Unbelief of Jesusí Brothers 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດທ ່ອງທ່ຽວໄປຕາມແຂວງຄາລີເລ ບ່ໍຊົງປະສົງສະເດັດໄປໃນແຂວງຢູດາຍ ເພາະ
ພວກຢິວຫາໂອກາດທ່ີຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ 

2 ຂນະນ້ັນໃກ້ຈະເຖິງເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍຂອງຊາດຢິວແລ້ວ 
3 ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງອອກຈາກທ່ີນ້ີໄປຍັງແຂວງຢູດາຍ ເພ່ືອພວກສາວົກຂອງເຈ້ົາ

ຈະໄດ້ເຫັນກິຈການທ່ີເຈ້ົາເຮັດຢູ່ນ້ັນî 
4 ເພາະວ່າບ່ໍຫ່ອນມີຜູ້ໃດເຮັດອັນໃດໃນທ່ີລັບ ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນຢາກໃຫ້ຕົວປາກົດ ຖ້າເຈ້ົາເຮັດການເຫລ່ົານ້ີຈ່ົງສະແດງຕົວໃຫ້

ປາກົດແກ່ໂລກເສັຽî 
5 (ເພາະວ າ່ເຖິງແມ່ນພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງກໍບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະອົງ) 
6 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìເວລາກໍານົດຂອງເຮົາຍັງບ່ໍເຖິງເທ່ືອ ແຕ່ເວລາຂອງພວກເຈ້ົາກໍມີຢູ່ສເມີ 
7 ໂລກຈະກຽດຊັງພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ແຕ່ວ່າມັນຊັງເຮົາ ເພາະເຮົາເປັນພຍານວ່າກິຈການຂອງໂລກນ້ັນຊ່ົວຮ້າຍ 
8 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຂ້ຶນໄປໃນເທສການນ້ັນເສັຽ ຝ່າຍເຮົາຍັງບ່ໍຂ້ຶນໄປໃນເທສການນ້ັນເພາະວ່າຍັງບ່ໍເຖິງກໍານົດເວລາຂອງ

ເຮົາî 
9 ເມ່ືອຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງກໍຍັງປະທັບຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລຕ່ໍໄປ 

 

ພຣະເຢຊໃູນເທສການຕັງ້ທບັອາສຍັ 
Jesus at the Festival of Booths 

10 ແຕ່ເມ່ືອພວກນ້ອງຂອງພຣະອົງຂ້ຶນໄປໃນງານເທສການນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດຕາມຂ້ຶນໄປເໝືອນກັນ ແຕ່ສະ
ເດັດໄປທາງລັບບ່ໍເປີດເຜີຍ 

11 ເຫດສັນນ້ັນ ພວກຢິວໄດ້ຊອກຫາພຣະອົງໃນເທສການນ້ັນແລະຖາມວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ັນຢູ່ໃສî 
12 ສ່ວນປະຊາຊົນກໍຊ່ິມກັນຫລາຍເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ, ìເປັນຄົນດີî ແຕ່ຄົນອ່ືນວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ, ແຕ່

ທ່ານເຮັດໃຫປ້ະຊາຊ ົນຫລົງຜິດໄປî 
13 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນບ່ໍມີໃຜກ້າເວ້ົາເຖິງພຣະອົງຢ່າງເປີດເຜີຍເພາະຢ້ານພວກຢິວ 
14 ຄັນເຖິງເຄ່ິງເທສການນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປຍັງບໍຣິເວນພຣະວຫິານແລະຊົງສ່ັງສອນ 
15 ພວກຢິວພາກັນປລາດໃຈເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີມີຄວາມຮູ້ມາແຕ່ໃສເມ່ືອບ່ໍໄດ້ຮ  ໍ່າຮຽນî 
16 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຄໍາສອນຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ເປ ນັຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 
17 ຖ້າຜູ້ໃດເຕັມໃຈຍອມເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະຮູ້ວ່າຄໍາສອນນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຫລືວ່າເຮົາປາກ

ຕາມໃຈຊອບຂອງເຮົາເອງ 
18 ຜ  ູ້ໃດປາກຕາມໃຈຊອບຂອງຕົນເອງ ຜູ້ນ້ັນກໍສແວງກຽດສໍາລັບຕົນເອງ ແຕ່ຜູ້ທ່ີສແວງກຽດໃຫ້ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊຕົ້ນມາ 

ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຄົນຈິງແລະບ່ໍມີອະທັມໃນຕົວ 
19 ໂມເຊໄດ້ໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະໃນພວກທ່ານບ່ໍມີຜູ້ໃດຈັກຄົນເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ 

ທ່ານທັງຫລາຍຊອກຫາຈະຂ້າເຮົາເຮັດຫຍັງî 
20 ປະຊາຊົນຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາມຜີີສິງຢູ່ ແມ່ນໃຜຊອກຫາຈະຂ້າເຈ້ົາî 
21 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຮັດກິຈການອັນນ່ຶງ ແລະພວກທ່ານກໍປລາດໃຈເພາະເຫດການນ້ັນ 
22 ໂມເຊໄດ້ຕ້ັງພິທີຕັດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ (ບ່ໍແມ່ນໄດ້ມາຈາກໂມເຊແຕ່ມາຈາກບັນພະບຸຣຸດ) ແລະໃນວັນສະບາໂຕ 

ທ່ານທັງຫລາຍກໍຍັງໃຫ້ຄົນຮັບພິທີຕັດ. 



23 ຖ້າເຂົາຍັງໃຫ້ຄົນຮັບພິທີຕັດໃນວັນຊະບາໂຕ ເພ່ືອບ່ໍໃຫລ່້ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຄຽດ
ໃຫເ້ຮົາເພາະເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄົນນ່ຶງດີເປັນປົກກະຕິໃນວັນສະບາໂຕຫລື 

24 ຢ່າຕັດສິນຕາມທ່ີເຫັນພາຍນອກ ແຕ່ຈ່ົງຕັດສິນຕາມທາງຍຸດຕິທັມî 
 

ນີຫ້ລພືຣະຄຣດິ 
Is This the Christ? 

25 ຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມລາງຄົນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີເຂົາຊອກຫາຈະຂ້າເສັຽບ່ໍແມ່ນຫລື 
26 ເບ່ິງແມ, ທ່ານກ່າວດ້ວຍເປີດເຜີຍ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫຍັງ ພວກເຈ້ົານາຍຮູ້ຄັກບ່ໍວ່າຄົນນ້ີແມ່ນພຣະຄຣິດ 
27 ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນນ້ີມາແຕ່ໃສແຕ່ຝ່າຍພຣະຄຣິດ, ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາບ່ໍມີໃຜຮູ້ວ່າມາແຕ່ໃສî 
28 ເຫດສັນນ້ີ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງສ່ັງສອນດ້ວຍສຽງອັນດັງໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານວ່າ, ìສ່ວນເຮົາທ່ານທັງຫລາຍກໍຮູ້ຈັກ ທັງ

ຮູ້ວ່າເຮົາມາແຕ່ໃສ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາໂດຍລໍາພັງຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມານ້ັນກໍສັດຈິງ ພຣະອົງນ້ັນພວກ
ທ່ານກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ 

29 ຝ່າຍເຮົາກໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ເພາະເຮົາມາຈາກພຣະອົງ ແລະແມ່ນພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ຊົງໃຊເ້ຮາົມາî 
30 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຊອກຫາຈະຈັບພຣະອົງ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຍ່ືນມືຈັບເພາະຍັງບ່ໍເຖິງກໍານົດເວລາຂອງພຣະອົງເທ່ືອ 
31 ແຕ່ມຫີລາຍຄົນໃນໝູ່ປະຊາຊົນໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງແລະເວ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອພຣະຄຣິດສະເດັດມານ້ັນ ພຣະອົງຈະເຮັດ

ໝາຍສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຜູ້ນ້ີຫລືî 
 

ໃຊເ້ຈົາ້ໜາ້ທີໄ່ປຈບັພຣະເຢຊ ູ 
Officers Are Sent to Arrest Jesus 

32 ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຍິນປະຊາຊົນຊິມ່ກັນເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງຢ່າງນ້ັນ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກບັພວກຟາຣິ
ຊາຍຈ່ຶງໃຊ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີໄປຈັບພຣະອົງ 

33 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານທ ັງຫລາຍຕ່ໍໄປອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ແລ້ວຈະກັບໄປຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ 
34 ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຊອກຫາເຮົາແຕ່ຈະບ່ໍພົບເຮົາ ແລະບ່ອນເຮົາຢູ່ນ້ັນພວກທ່ານຈະເຂົາໄປບ່ໍໄດ້î 
35 ພວກຢິວຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄົນນ້ີຈວນຈະໄປໃສທ່ີເຮົາຈະຫາບ່ໍພົບ ທ່ານຈະໄປຫາພວກຄົນທ່ີແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່

ຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ແລະສ່ັງສອນຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນຫລື 
36 ຄໍານ້ີເປັນຢ່າງໃດໜໍທ່ີທ່ານກ່າວວ່າ ìທ່ານທ ງັຫລາຍຈະຊອກຫາເຮົາແຕ່ຈະບ່ໍພົບເຮົາ ແລະບ່ອນເຮົາຢູ່ນ້ັນທ່ານຈະ

ເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້î 
 

ແມນ່ໍາ້ອນັມຊີວີດິ  
Rivers of Living Water 

37 ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງງານເທສການຊ່ຶງເປັນວັນໃຫຍ່ນັ້ນ ພຣະເຢຊຊົູງຢືນແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຫິວ ຜູ້ນ້ັນຈ່ົງມາ
ຫາເຮົາແລະດ່ືມ 

38 ຜູ້ທີວ່າງໃຈໃນເຮົາແມ່ນ້ໍາອັນມີຊວິີດຈະໄຫລອອກຈາກພາຍໃນຜູ້ນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຄມັພກ່ີາວໄວ້ແລ້ວî 
39 ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວນ້ັນໝາຍເຖິງພຣະວິນຍານ ຊ່ຶງຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບ ເຫດວ່າຍັງບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານ 

ພຣະວິນຍານໃຫ້ ເພາະພຣະເຢຊຍັູງບ່ໍໄດ້ຊົງຮັບສະງ່າຣາສີ 
 



ຄວາມເຫນັແຕກແຍກກນັໃນໝູ່ປະຊາຊນົ 
Division among the People 

40 ເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນລາງຄົນໄດ້ເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນແທ້î 
41 ຄົນອ່ືນເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ແມ່ນພຣະຄຣິດî ແຕ່ຄົນອ່ືນອີກເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຄຣິດຈະມາຈາກຄາລີເລຫລື 
42 ພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ບ່ໍແມ່ນຫລື ວ່າພຣະຄຣິດຈະມາຈາກເຊ້ືອວົງຂອງດາວິດ ແລະມາຈາກບ້ານເບັດເລເຮັມຊ່ຶງດາວິດ

ຢູ່ນ້ັນ 
43 ເຫດສັນນ້ັນ ປະຊາຊນົຈ່ຶງມີຄວາມເຫັນແຕກແຍກກັນໃນເຣ່ືອງພຣະອົງ 
44 ລາງຄົນໃນໝູ່ເຂົານ້ັນມີໃຈຢາກຈັບພຣະອົງ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຍ່ືນມືຈັບເອົາ 

The Unbelief of Those in Authority 

45 ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຈ່ຶງກັບໄປຫາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກນ້ັນໄດ້ຖາມເຈ້ົາໜ້າທ່ີວ່າ, ìເປັນຫຍັງ
ເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຈັບມັນມາî 

46 ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕອບວ່າ, ìບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດເວ້ົາເໝືອນຄົນນ້ັນຈັກເທ່ືອî 
47 ພວກຟາຣີຊາຍຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຫລົງໄປເໝືອນກັນຫລື 
48 ມີຄົນໃດແດ່ໃນພວກເຈ້ົານາຍຫລືພວກຟາຣີຊາຍເຊ່ືອຖືຄົນນ້ັນ 
49 ແຕ່ປະຊາຊົນໝູ່ນ້ີທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະບັນຍັດກໍຖືກຊົງປ້ອຍຢູ່ແລ້ວî 
50 ນິໂກເດມຜູ້ໄດ້ມາຫາພຣະອົງຄາວກ່ອນນ້ັນ ແລະເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກເຂົາ ໄດ້ກ່າວກັບເຂົາວ່າ,  
51 ìກົດຫມາຍຂອງເຮົາບ່ໍຕັດສິນຄົນໃດໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຟັງເຂົາກ່ອນ ແລະຮ  ູ້ວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດອັນໃດແດ່î 
52 ເຂົາກໍຕອບນິໂກເດມວ່າ, ìທ່ານມາຈາກຄາລີເລເໝືອນກັນຫລື ຈ່ົງຄ້ົນຫາເບ່ິງ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວ່າບ່ໍມີຜູ້ປະກາດ   

ພຣະທັມຈັກຄົນເກີດມາຈາກຄາລີເລî 
53 ແລ້ວຕ່າງຄົນກໍຕ່າງກັນໄປເຮືອນຂອງຕົນ 
 

8 ຜູຍ້ງິຄນົນຶງ່ຖກືຈບັຖານຫລີນ້ຊູ ້ 
The Woman Caught in Adultery 

1 ແຕ່ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດໄປຍັງພູໝາກກອກເທດ 
2 ເມ່ືອຮຸ່ງເຊ້ົາພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວ ິຫານອກີ ພລົເມືອງທັງໝົດກໍພາກັນມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງ

ກໍປະທັບນ່ັງຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນເຂົາ 
3 ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ພາຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງມາ ຍິງຄົນນ້ີເຂົາໄດ້ຈັບໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ ແລະເຂົາໄດ້ໃຫ້ຍິງນ້ັນ

ຢືນຢູ່ຖ້າມກາງຝູງຊົນ 
4 ເຂົາທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຍິງຄົນນ້ີເຂົາຈັບໄດ້ເມ່ືອກໍາລັງຫລ້ິນຊູ້ຢູ່ 
5 ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ໃນພຣະບ ນັຍັດວ່າ ໃຫ້ເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ຄົນຢ່າງນ້ີໃຫ້ຕາຍ ສ່ວນທ່ານເດ, ຈະວ່າຢ່າງໃດî 
6 ເຂົາເວ້ົາຢ່າງນ້ີເພ່ືອທົດລອງ ຫວັງຈະຫາເຫດຟ້ອງພຣະອົງໄດ້ ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງນ້ອມພຣະກາຍລົງໃຊ້ນິ້ວພຣະຫັດ

ຂຽນທ່ີດິນ 
7 ເມ່ືອເຂົາຍັງຖາມຕ່ໍໄປຢູ່ ພຣະອົງຊົງຢືນຂ້ຶນກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຜິດບາບ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນເອົາຫີນ

ຄວ່າງໃສ່ຍິງນ້ີກ່ອນໝູ່î 
8 ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງນ້ອມພຣະກາຍລົງຂຽນທ່ີດິນອີກ 
9 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍອອກໄປເທ່ືອລະຄົນຈົນໝົດ ເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ຄົນແກ່ໄປຍ ງັເຫລືອຢູ່ແຕ່ 



ພຣະເຢຊກັູບຍິງນ້ັນທ່ີຢືນຢູ່ຖ້າມກາງນ້ັນ 
10 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເງີຍຂ້ຶນກໍຊົງຖາມຍິງນ້ັນວ່າ, ìນາງເອີຍ, ພວກເຂົາໄປໃສໝົດ ບ່ໍມີໃຜລົງໂທດເຈ້ົາຫລືî 
11 ນາງທູນຕອບວ່າ, ìບ່ໍມີໃຜ, ນາຍເອີຍî ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ, ìເຮົາກໍບ່ໍລົງໂທດເຈ້ົາເໝືອນກັນ ຈ່ົງໄປເສ ຽັ ຕ່ໍໄປ

ຢ່າເຮັດຜິດອີກî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຄວາມສວາ່ງຂອງໂລກ 
Jesus the Light of the World 

12 ອີກເທ່ືອນ່ຶງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ ຜູ້ທີຕ່າມເຮົາມາຈະບ່ໍທຽວໄປໃນ
ທ່ີມືດ ແຕ່ຈະມີຄວາມສວ່າງແຫ່ງຊີວິດî 

13 ແລ້ວພວກຟາຣີຊາຍກ່າວຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານເອງ ຄໍາພຍານຂອງທ່ານກໍບ່ໍຈິງî 
14 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຖິງວ່າເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ຄໍາພຍານຂອງເຮົາກໍເປັນຄວາມຈິງ ເພາະເຮົາ

ຮູ້ວ່າເຮົາມາແຕ່ໃສແລະຈະໄປໃສ ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍກໍບ່ໍຮູ ວ່້າເຮົາມາແຕ່ໃສແລະຈະໄປໃສ 
15 ທ່ານທ ັງຫລາຍຕັດສິນຕາມທໍາມະດາມະນຸດ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍຕັດສິນໃຜ 
16 ແຕ່ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຕັດສິນ ການຕັດສິນຂອງເຮົາກໍຖືກ ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ຕັດສິນໂດຍລໍາພັງເຮົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ເຮົາຕັດສິນ

ຮ່ວມກັບພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 
17 ໃນພຣະບັນຍັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມີຄໍາຂຽນໄວ້ວ່າ ຄໍາພຍານຂອງສອງຄົນກໍເປັນຄວາມຈິງ 
18 ຝ່າຍເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາກໍເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາເໝືອນກັນî 
19 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະບິດາຂອງທ່ານຢູ່ໃສî ພຣະເຢຊ ຊົູງຕອບວ່າ, ìຕົວເຮົາກໍດີ ພຣະບິດາຂອງ

ເຮົາກໍດີ ທ່ານທັງຫລາຍກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ ຖ້າພວກທ່ານຮູ້ຈັກເຮົາກໍຄົງຮູ້ຈັກພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ 
20 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີໃນບ່ອນຕ້ັງຕູ້ຖວາຍຊັບ ຂນະທ່ີຊງົສ່ັງສອນໃນບໍຣິເວນພຣະວຫີານ ແຕ່ບໍ່ມຜູ້ີໃດຈັບພຣະ

ອົງເພາະຍັງບ່ໍເຖິງກໍານົດເວລາຂອງພຣະອົງ 
 

ພຣະອງົບໍຊ່ງົເປນັຝາ່ຍໂລກ 
Jesus Foretells His Death 

21 ພຣະອົງຊງົກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ, ìເຮົາຈະຈາກໄປແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະຊອກຫາເຣົາ ແລະຈະຕາຍໃນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງທ່ານ ບ່ອນທ່ີເຮົາຈະໄປນ້ັນພວກທ່ານຈະໄປບ່ໍໄດ້î 

22 ພວກຢິວຈ່ຶງເວ້ົາກ ນັວ່າ, ìເຂົາຈະຂ້າຕົວຕາຍຫລື ເພາະເຂົາກ່າວວ່າ ìບ່ອນທ່ີເຮົາຈະໄປນ້ັນພວກທ່ານໄປບ່ໍໄດ້î 
23 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍເຂ ົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເປັນຂອງເບ້ືອງລຸ່ມ ຝ່າຍເຮົາເປັນຂອງເບ້ືອງເທິງ ພວກທ່ານເປັນຝ່າຍ

ໂລກນ້ີ ເຮົາບ່ໍເປັນຝ່າຍໂລກນ້ີ 
24 ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈ່ຶງບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ພວກທ່ານຈະຕາຍໃນຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ ເພາະວ່າຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້

ເຊ່ືອວ່າ ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ນ້ັນ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍໃນບາບຂອງຕົນî 
25 ເຂົາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຝ່າຍທ່ານ, ທ່ານແມ່ນໃຜî ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາເປັນເໝືອນທ່ີເຮົາໄດ້ບອກພວກ

ທ່ານຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນນ້ັນ  
26 ເຮົາມີຂ້ໍຄວາມຫລາຍປະການທ່ີຈະກ່າວແລະຕັດສິນພວກທ່ານ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມານ້ັນຊົງເປັນສັດຈິງ ແລະ

ສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາກໍກ່າວແກ່ໂລກî 
27 ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາເຖິງເຣ່ືອງພຣະບິດາ 
28 ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍົກບຸດມະນຸດຂ້ຶນແລ້ວ  



ເມ່ືອນ້ັນພວກທ່ານຈະຮູ້ວ່າເຮົານ້ີແຫລະ, ຄືຜູ້ນ້ັນ ແລະຮູ້ວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດຕາມໃຈຊອບ ແຕ່ 
ພຣະບິດາໄດ້ຊົງສອນເຮົາຢ່າງໃດ ເຮົາຈ່ຶງກ່າວຢ່າງນ້ັນ 

29 ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງປະເຮົາໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດຕາມຊອບພ
ຣະທັຍຂອງພຣະອົງຢູ່ສເມີî 

30 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ັນມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
 

ຄວາມຈ ິງຈະເຮດັໃຫເ້ປນັອສິຣະ 
True Disciples 

31 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍພວກຢິວທ່ີເຊ່ືອຖືໃນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ພວກທ່ານ
ກໍເປັນສາວົກແທ້ຂອງເຮົາ 

32 ແລ້ວພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນ້ັນຈະເຮັດໃຫພ້ວກທ່ານເປັນອິສຣະî 
33 ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìພວກເຮົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ ເປັນ

ຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìພວກທ່ານຈະເປັນອິສຣະî 
34 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທກຸຄົນທ່ີເຄີຍເຮັດການຜິດບາບກໍເປັນຂ້ອຍ

ຂ້າຂອງຄວາມບາບ 
35 ຂ້ອຍຂ້າບ່ໍຕ້ັງຢູ່ໃນຄົວເຮືອນຕລອດໄປ ແຕ່ບຸດກໍຕ້ັງຢູ່ຕລອດໄປ 
36 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພຣະບ ຸດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນອິສຣະ ພວກທ່ານກໍຈະເປັນອິສຣະແທ້ຈິງ 
37 ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າທ່ານທັງຫລາຍເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແຕ່ພວກທ່ານຊອກຫາຈະຂ້າເຮົາເສັຽ ເພາະວ່າຄໍາສອນ

ຂອງເຮົາບ່ໍເຂ້ົາສູ່ໃຈຂອງພວກທ່ານ 
38 ເຮົາເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ເຫັນເມ່ືອຢູ່ກັບພຣະບິດາຂອງເຮົາ ຝ່າຍພວກທາ່ນໄດ້ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນຈາກພ່ໍ

ຂອງທ່ານî 
 

ພຣະເຢຊ ູແລະອບັຣາຮາມ 
Jesus and Abraham 

39 ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìອັບຣາຮາມເປັນພ່ໍຂອງພວກເຮົາî ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າທ່ານທ ງັຫລາຍເປັນ
ລູກຂອງອັບຣາຮາມແລ້ວ ທ່ານກໍຈະເຮັດສ່ິງທ່ີອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດ 

40 ແຕ່ບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຫາໂອກາດຈະຂ້າເຮົາ ຜູ້ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຈິງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ການຢ່າງນ້ີ
ອັບຣາຮາມບ່ໍໄດ້ເຮັດ 

41 ທ່ານທັງຫລາຍເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີພໍຂ່ອງພວກທ່ານເຮັດî ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເກີດມາຈາກການຫລ້ີນຊູ້ 
ພວກເຮົາມີບິດາອົງດຽວຄືພຣະເຈ້ົາî 

42 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຖ້າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານແລ້ວ ທ່ານກໍຈະຮັກເຮົາ ເພາະເຮົາມາຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາແລະມາເຖິງທ່ີນ້ີ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາຕາມໃຈຊອບຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ພຣະອ ງົໄດ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ 

43 ເຫດສັນໃດພວກທ່ານຈ່ຶງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄ າໍເວ້ົາຂອງເຮົາ ນ້ັນເປັນເພາະພວກທ່ານທົນຟັງຖ້ອຍຄ າໍຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ 
44 ທ່ານທັງຫລາຍມາຈາກພໍຂ່ອງທ່ານຄືມານ ພວກທ່ານມີໃຈຢາກເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພ່ໍທາ່ນ ມັນເປັນຜູ້ຂ້າ

ຄົນຕ້ັງແຕ່ເດີມມາແລ້ວ ແລະບ່ໍໄດ້ຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຈິງ ເພາະໃນຕົວມັນບ່ໍມີຄວາມຈິງ ເມ່ືອມັນເວ້ົາຕົວະມັນກ ເໍວ້ົາຕາມ
ສັນດານຂອງມັນເອງ ເພາະເປັນຜູ້ຕົວະແລະເປັນພ່ໍຂອງການຕົວະ 

45 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອເຮົາ ເພາະຝ່າຍເຮົາກໍກ່າວຄວາມຈິງ 



46 ໃນພວກທ່ານມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີຢືນຢ ນັໄດ້ວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດ ຖ້າເຮົາເວ້ົາຄວາມຈິງ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອເຮົາ 
47 ຜູ້ທີມ່າຈາກພຣະເຈ້ົາກໍຍອມຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານ

ຈ່ຶງບ່ໍຟັງî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຢູກ່ອ່ນອບັຣາຮາມ 
48 ພວກຢິວທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìທີພ່ວກເຮົາເວ້ົາວາ່ ຕົວເປັນໄທຊາມາເຣັຽແລະມ ຜີີສິງຢູ່ນ້ັນບ່ໍຈິງຫລືî 
49 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບ່ໍມີຜີສິງ ແຕ່ເຮົາຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແຕ່ຝ່າຍພວກທ່ານໝ່ິນ    

ປມາດເຣົາ 
50 ສ່ວນເຮົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາກຽດສໍາລັບເຮົາເອງ ແຕ່ມີຜູ້ຫາໃຫ້ ແລະພຣະອົງນ້ັນກໍຊ ົງພິພາກສາ 
51 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຖືຮັກສາຄໍາສອນຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍເຫັນຄວາມຕາຍຈັກເທ່ືອî 
52 ພວກຢິວທູນພຣະອົງວ່າ, ìດຽວນ້ີເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຕົວມີຜີສິງຢູ່ ອັບຣາຣາມກໍຕາຍໄປແລ້ວ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມກໍຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນກັນ ແລະຕົວເວ້ົາວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຖືຮັກສາຄໍາສອນຂອງເຮົາຈະບ່ໍຮູ້ຣົດຄວາມຕາຍຈັກເທ່ືອî 
53 ຕົວໃຫຍ່ກວ່າອັບຣາຮາມບິດາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຕາຍໄປແລ້ວນ້ັນຫລື ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ ຕໍາຍໄປແລ້ວເໝືອນ

ກັນ ຕົວອວດອ້າງວ່າຕົວເປັນຜູ້ໃດອີກî 
54 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຕົວເຮົາເອງ ກຽດຂອງເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມໝາຍ ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຫ້ກຽດແກ່ເຮົາ

ນ້ັນຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊຶງ່ພວກທ່ານກ່າວວ່າຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ 
55 ພວກທ່ານຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງ ຖ້າເຮົາເວ້ົາວ່າເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ເຮົາກໍເປັນຄົນຕົວະ

ເໝືອນພວກທ່ານ ແລະເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະຖືຮັກສາພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
56 ອັບຣາຮາມພໍຂ່ອງພວກທ່ານ ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຈະໄດ້ເຫັນວັນຂອງເຮົາ ທ່ານໄດ້ເຫັນແລ້ວແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີî 
57 ພວກຢິວທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຍຸຕົວຍັງບ່ໍເຖິງຫ້າສິບປີ ຕົວໄດ ເ້ຫັນອັບຣາຮາມແລ້ວຫລືî 
58 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ກ່ອນອັບຣາຮາມເກີດ ເຮົານ້ີກໍເປັນຢູ່ແລ້ວî 
59 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຈັບກ້ອນຫີນຈະຄວ່າງໃສ່ພຣະອົງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັງໄວ້ ແລ້ວສະເດັດອອກຈາກບໍຣິເວນພຣະ

ວຫິານ 
 

9 ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົນຶງ່ຊຶງ່ຕາບອດແຕກ່າໍເນ ດີ 
A Man Born Blind Receives Sight 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊກໍູາລັງສະເດັດໄປຊົງເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດ 
2 ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນ້ີຫລືພໍແ່ມຂ່ອງຕົນ 

ເຂົາຈ່ຶງເກີດມາຕາບອດî 
3 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ີຫລືພໍ່ແມຂ່ອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ ແຕ່ເກີດມາເພ່ືອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ປາກົດໃນຕົວຄົນນ້ີ 
4 ເມ່ືອຍັງເວັນຢູ່ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງເຮັດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ເວລາກາງຄືນກໍຈະໄດ້ມາເຖິງ ຄືເວ

ລາທີບ່ໍ່ມີຜູ້ໃດອາດເຮັດການໄດ້ 
5 ຕາບໃດເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກເຮົາກໍເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກî 
6 ເມ່ືອຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊົງຖ່ົມນ້ໍາລາຍລົງດິນ ແລະຊົງເຮັດໃຫ້ດິນເປັນຕົມດ້ວຍນ້ໍາລາຍນ້ັນ ແລ້ວຊົງເອົາ

ຕົມນ້ັນທາຕາຂອງຄົນຕາບອດ 



7 ກັບທັງຊົງກ່າວຕ່ໍຄົນນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປລ້າງເສັຽທີສ່ະຊໂີລອາມ (ຊ່ຶງແປວ່າໃຊ້ໄປ) ເຂົາຈ່ຶງໄປລ້າງແລ້ວກັບມາກໍເຫັນຮຸ່ງ
ໄດ້ 

8 ເຫັນສັນນ້ັນພວກຄົນໃກ້ຄຽງ ແລະຄົນທ່ີເຄີຍເຫັນເຂົາເປັນຄົນຂໍທານຢູ່ແຕ່ກ່ອນ ຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີເຄີຍ
ນ່ັງຂໍທານນ້ັນຫລືî 

9 ບາງຄົນຕອບວ່າ, ìແມ່ນຄົນນ້ັນແຫລະî ແຕ່ຄົນອ່ືນກໍວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ ແຕ່ເຂົາເໝືອນຄົນນ້ັນî ສ່ວນຄົນນ້ັນເອງກໍ
ບອກວ່າ, ìເຮົານ້ີແມ່ນຄົນນ້ັນແຫລະî 

10 ເຂົາຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ì ເປັນຢ່າງໃດຕາຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງມືນອອກໄດ້î 
11 ຄົນນ້ັນໄດ້ຕອບວ່າ, ìຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າເຢຊູໄດ້ເຮັດຂ້ີຕົມທາຕາຂອງເຮົາ ແລ້ວບອກເຮົາວ່າ ìຈ່ົງໄປລ້າງທ່ີສະຊີໂລ

ອາມî ເຮົາຈ່ຶງໄປລ້າງແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນຮຸ່ງມາî 
12 ເຂົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຜູ້ນ້ັນຢູ່ໃສî ເຂົາຕອບວ່າ, ìເຮົາບໍ່ຮູî້ 

 

ພວກຟາຣຊີາຍສອບຖາມເຣືອ່ງການຊງົໂຜດຄນົຕາບອດ 
The Pharisees Investigate the Healing 

13 ເຂົາຈ່ຶງພາຄົນທ່ີຕາບອດແຕ່ກ່ອນນ້ັນໄປຫາພວກຟາຣີຊາຍ 
14 ອ ນັນ່ຶງ, ວັນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເຮັດຕົມເປີດຕາຄົນນ້ີແມ່ນວັນຊະບາໂຕ 
15 ເຫດສັນນ້ັນພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງໄດ້ຖາມຜູ້ນ້ັນເໝືອນກັນວ່າ ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງເຫັນຮຸ່ງໄດ້ ສ່ວນຜູ້ນ້ັນໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, 

ìທ່ານໄດ້ເອົາຂ້ີຕົມທາຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປລ້າງຈ່ຶງເຫັນຮຸ່ງໄດ້î 
16 ເຫດສັນນ້ັນພວກຟາຣີຊາຍລາງຄົນເວ້ົາວ່າ, ìຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະທ່ານບ່ໍຖືຮັກສາວັນຊະບາໂຕî ແຕ່

ຄົນອ່ືນເວ້ົາວ່າ, ìຄົນບາບຈະເຮັດໝາຍສໍາຄັນແນວນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດî ແລະເຂົາກໍແຕກແຍກບ່ໍຖືກຕ້ອງກັນ 
17 ເຂົາຈ່ຶງຖາມຄົນຕາບອດອີກວ່າ, ìເຈ້ົາເດ, ເຈ້ົາເວ້ົາຢ່າງໃດເຣ່ືອງຄົນນ້ັນໃນການທ່ີທ່ານໄດ້ເປີດຕາຂອງເຈ້ົາî ຜູ້ນ້ັນ

ຕອບວ່າ, ìທ່ານເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 
18 ຝ່າຍພວກຢິວບ່ໍເຊ່ືອວ່າຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຕາບອດແລະກັບເຫັນຮຸ່ງໄດ້ ຈົນເຂົາໄດ້ເອີ້ນພໍ່ແມຂ່ອງຜູ້ນ້ັນມາ 
19 ແລ້ວຖາມວ່າ, ìຊາຍຄົນນ້ີເປັນລູກຂອງໝູ່ເຈ້ົາຫລື ທີໝູ່່ເຈ້ົາເວ້ົາວ່າເປັນຄົນຕາບອດແຕ່ກ າໍເນີດມາ ເປັນຢ່າງໃດດຽວ

ນ້ີເຂົາຈ່ຶງເຫັນໄດ້î 
20 ພໍແ່ມ່ຂອງຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າຜູ້ນ້ີເປັນລູກຂອງຂ້ານ້ອຍແລະຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຕາບອດແຕ່ກໍາເນ ດີ 
21 ແຕ່ທີເ່ຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ດຽວນ້ີນ້ັນ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດໄດ້ເປີດຕາຂອງເຂົາ ຈ່ົງຖາມເຂົາເອງ ອາຍຸ

ເຂົາກໍພ້ົນກະສຽນແລ້ວ ເຂົາຄົງເວ້ົາເຣ່ືອງຕົນເອງໄດ້î 
22 ທ່ີພໍແ່ມ່ຂອງຜູ້ນ້ັນເວ້ົາດ່ັງນ້ີກໍເພາະເຂົາຢ້ານພວກຢິວ ດ້ວຍວ່າພວກຢິວຕົກລົງກັນແລ້ວວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຍອມຮັບຜູ້ນ້ັນ

ເປັນພຣະຄຣິດ ຈະຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງທັມມະເທສນາ 
23 ເພາະສັນນັ້ນພໍ່ແມຂ່ອງເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຖາມເຂົາເອງເພາະອາຍຸເຂົາກໍພ້ົນກະສຽນແລ້ວî 
24 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນຄົນທ່ີໄດ້ເປັນຕາບອດນ້ັນມາເປັນເທ່ືອທີສອງ ແລະບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ພວກ

ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຄົນບາບî 
25 ເຂົາຕອບວ່າ, ìທ່ານເປັນຄົນບາບຫລືບ່ໍເປັນ ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສ່ິງດຽວວ່າ ຄືແຕ່ກ່ອນຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຕາ

ບອດ ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວî 
26 ເຂົາຈ່ຶງຖາມອີກວ່າ, ìຜູ້ນ້ັນໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດໃຫ້ເຈ້ົາແດ່ ແລະໄດ້ເປີດຕາຂອງເຈ້ົາຢ່າງໃດî 
27 ຊາຍຄົນນ້ັນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວ ແລະທ່ານບ່ໍຟັງ ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ່ຶງມີໃຈຢາກຟັງອີກ 

ຢາກເປັນສິດຂອງທ່ານເໝືອນກັນຫລືî 



28 ເຂົາຈ່ຶງເຍ້ີຍຄົນນ້ັນວ່າ, ìມຶງນ້ັນແຫລະ, ເປັນສິດຂອງມັນ ແຕ່ພວກເຮົານ້ີເປັນສິດຂອງໂມເຊ 
29 ຝ່າຍພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຕ່ໍໂມເຊ ແຕ່ຄົນນ້ັນພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າມັນມາແຕ່ໃສî 
30 ຊາຍຄົນນ້ັນຕອບເຂົາວ່າ, ìນ້ີກໍເປັນຫນ້າປລາດແທ້ ທີພ່ວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ນ້ັນມາແຕ່ໃສ ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ເປີດຕາ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ 
31 ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຟງັຄົນບາບ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  

ພຣະອົງກໍຊົງຟັງຜູ້ນ້ັນ 
32 ຕ້ັງແຕ່ເດີມມີໂລກມາ ບ່ໍຫ່ອນໄດ້ຍິນວ່າມີຜູ້ໃດໄດ້ເປີດຕາຂອງຄົນທ່ີເປັນຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດ 
33 ຖ້າທ່ານຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ກໍບ່ໍສາມາດຈະເຮັດສ່ິງໃດໄດ້î 
34 ເຂົາໄດ້ກ່າວຕອບຄົນນ້ັນວ່າ, ìມຶງເກີດມາໃນການບາບທັງນ້ັນ ແລະມຶງຈະມາສອນພວກເຮົາຫລືî 

 

ຄວາມບອດຂອງວນິຍານຈດິ 
Spiritual Blindness 

35 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງໄລ່ຄົນນ້ັນອອກເສັຽ ພຣະເຢຊູຊງົໄດ້ຍິນວ່າເຂົາໄດ້ໄລ ່ຄົນນ້ັນອອກແລ້ວ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງພບົເຂົາ 
ຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ວາງໃຈໃນບຸດມະນຸດຫລືî 

36 ຊາຍຄົນນ້ັນທູນຕອບພຣະອົງວ ່າ, ìນາຍເອີຍ, ບຸດມະນຸດນ້ັນຄືຜູ້ໃດ ເພ່ືອຂ້ານ້ອຍຈະວາງໃຈໃນທ່ານî 
37 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ່ານແລ້ວ ຄືຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ທ່ີກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ກັບເຈ້ົາî 
38 ເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍວາງໃຈເຊ່ືອແລ້ວî ເຂົາຈ່ຶງຂາບລົງໄຫວ້ພຣະອົງ 
39 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ມາໃນໂລກນ້ີສໍາລັບການພິພາກສາ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຫັນຈະໄດ້ເຫັນ ແລະເພື່ອ

ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຫັນແລ້ວຈະກາຍເປັນຕາບອດî 
40 ແລະເມື່ອພວກຟາຣຊີາຍບາງຄົນທ່ີຢູ່ໃກ້ພຣະອົງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ, ìຝ່າຍພວກເຮົາເດ, ກໍເປັນຕາບອດ

ເໝືອນກັນຫລືî 
41 ພຣະເຢຊຊູ ົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຖ້າພວກທ່ານເປັນຄົນຕາບອດພວກທ່ານຈະບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ບັດນ້ີພວກທ່ານເວ້ົາ

ວ່າ ìເຮົາເຫັນຢູ່î ເຫັນສັນນ້ັນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກທ່ານຈ່ຶງຍັງມີຢູ່î 
 

10 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຄອກແກະ 
Jesus the Good Shepherd 

1 ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຄອກແກະທາງປະຕູ ແຕ່ປີນເຂ້ົາໄປທາງອ່ືນ ຜູ້ນ້ັນກໍ
ເປັນຂະໂມຍແລະໂຈນ 

2 ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາທາງປະຕູກ ເໍປັນຜູ້ລ ຽ້ງແກະ 
3 ນາຍປະຕູກໍໄຂປະຕູໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ ແລະຝູງແກະກ ຍໍອມຟັງສຽງຂອງທ ່ານ ແລະທ່ານເອ້ີນແກະຂອງຕົນຕາມຊ່ືແລະພາ

ເຂົາອອກໄປ 
4 ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ແກະຂອງຕົນອອກໄປໝົດແລ້ວ ທາ່ນກໍນໍາໜ້າເຂົາໄປ ແລະຝູງແກະກໍຕາມທ່ານໄປເພາະເຂົາຮູ້ຈັກສຽງ

ຂອງທ່ານ 
5 ສ່ວນຄົນຕ່າງຫນ້າ, ຝູງແກະຈະບ່ໍຕາມໄປ ມແີຕ່ຈະໜີຈາກຄົນນ້ັນເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກສຽງຂອງຄົນຕ່າງໜ້ານ້ັນî 
6 ຄໍາປຽບທຽບນ້ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄໍາທ່ີພຣະອົງຊງົກ່າວນ້ັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຜູລ້ຽ້ງທີດ່ ີ



7 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວອີກວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນປະຕູຂອງແກະທັງຫລາຍ 
8 ບັນດາຜູ້ທ່ີມາກ່ອນເຮົານ້ັນກໍເປັນຂະໂມຍແລະໂຈນ ແຕ່ຝູງແກະບ່ໍໄດ້ຟັງເຂົາ 
9 ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນປະຕູ ຖ້າຜູ້ໃດເຂ້ົາທາງເຮົາຜູ້ນ້ັນຈະພ້ົນ ແລ້ວຈະເຂ້ົາອອກທັງຈະພົບອາຫານ 
10 ຂະໂມຍມາກໍພຽງແຕ່ຈະລັກ ຈະຂ້າ ແລະທໍາລາຍເທ່ົານ  ້ັນ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວດິ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບ

ບ ໍຣບູິນ 
11 ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີ ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນ້ັນຍອມສລະຊີວິດຂອງຕົນເພ່ືອຝູງແກະ 
12 ຜູ້ທີຮັ່ບຈ້າງບ່ໍເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະຝູງແກະບ  ່ໍແມ່ນຂອງຕົນ ເມ່ືອເຫັນໝາໄນຜູ້ນ້ັນກໍປະຖ້ິມຝູງແກະປົບໜີໄປ ໝາໄນ

ກໍຄາບຍາດເອົາແກະໄປເສັຽ ແລະເຮັດໃຫ້ຝູງແກະແຕກຊະກັນໄປ 
13 ຄົນນ້ັນໜີກໍເພາະເປັນຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະບ່ໍເປັນຫ່ວງນໍາຝູງແກະ 
14 ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ເຮົາຮູ້ຈັກແກະຂອງເຮົາ ແລະແກະຂອງເຮົາກໍຮູ້ຈັກເຮົາ 
15 ເໝືອນດ່ັງພຣະບິດາຊົງຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະເຮົາຮູ້ຈັກພຣະບິດາ ແລະຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາກໍສລະເພ່ືອແກະ 
16 ແກະອ່ືນອີກທ່ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄອກນ້ີເຮົາກໍມີຢູ່ ແກະເຫລ່ົານ້ັນເຮົາຕ້ອງພາມາເໝືອນກັນ ແລະເຂົາຈະຟັງສຽງຂອງເຮົາ 

ແລ້ວຈະຮວມເປັນຝູງດຽວ ແລະມີຜູ້ລ້ຽງພຽງຜູ້ດຽວ 
17 ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະບິດາຈ່ຶງຊົງຮັກເຮົາ ເພາະເຮົາສລະຊີວິດຂອງເຮົາເພ່ືອຈະຮັບຊີວິດນ້ັນຄືນອີກ 
18 ບໍ່ມຜູ້ີຍາດເອົາຊີວິດໄປຈາກເຮົາ ແຕ່ເຮົາສລະຊີວິດດ້ວຍໃຈສມັກຂອງເຮົາເອງ ເຮົາມີສິດທ່ີຈະສລະຊ ວິີດນ້ັນແລະມີ

ສິດທ່ີຈະຮັບຄືນອີກ ຄໍາສ່ັງນ້ີເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາî 
19 ເພາະດ້ວຍຂ້ໍຄວາມນ້ີພວກຢິວຈ່ຶງເກີດແຕກແຍກບ່ໍຖືກຕ້ອງກັນອີກ 
20 ມຫີລາຍຄົນໃນພວກນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìມັນມຜີີສິງຢູ່ແລະເປັນບ້າແລ້ວ ຟງັມັນເຮັດຫຍັງî 
21 ພວກອ່ືນກໍເວ້ົາວ່າ, ìຄໍານ້ີບ່ໍແມ່ນຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນທ່ີມີຜີສິງ ຜີຈະເປີດຕາຂອງຄົນຕາບອດໄດ້ຫລືî 

 

ພວກຢວິປະຕເິສດບໍຍ່ອມຮບັພຣະເຢຊ ູ
Jesus Is Rejected by the Jews 

22 ເວລານ້ັນເປັນເທສການສລອງພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
23 ເປັນຣະດູໜາວ ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດໄປມາໃນບ ຣິໍເວນພຣະວິຫານທ່ີລະບຽງຂອງໂຊໂລໂມນ 
24 ພວກຢິວກພໍາກັນມາລ້ອມພຣະອົງແລ້ວທູນວ່າ, ìຈະໃຫພ້ວກເຮົາສົງສັຍຢູ່ເຫິງປານໃດ ຖ້າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດຈ່ົງ

ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄັກເສັຽî 
25 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທ ັງຫລາຍແລ້ວ ແລະພວກທ່ານບ່ໍເຊ່ືອ ກິຈການທ່ີເຮົານ້ີເຮັດໃນພຣະ

ນາມ  ພຣະບິດາຂອງເຮົາກໍເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາ 
26 ແຕ່ພວກທ່ານບ່ໍເຊ່ືອເພາະພວກທ່ານບ່ໍເປັນແຕ່ຝູງແກະຂອງເຮົາ 
27 ແກະຂອງເຮົາບ່ໍຟັງສຽງຂອງເຮົາ ແລະເຮົາກໍຮູ້ຈັກຝູງແກະນ້ັນແລະເຂົາຕາມເຮົາໄປ 
28 ຝ່າຍເຮົາກໍປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກ່ແກະນ້ັນ ແລະເຂົາຈະບ່ໍຈິບຫາຍຈັກເທ່ືອ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຍາດເຂົາ

ອອກຈາກມືຂອງເຮົາໄດ້ 
29 ອ ນັທ່ີພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ເຮົານ້ັນກໍໃຫຍ່ກວ່າສັພທຸກສ່ິງ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະອາດຍາດອັນນ້ັນອອກ

ຈາກພຣະຫດັພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້î  
30 ເຮົາກັບພຣະບິດາກໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນî 
31 ພວກຢິວກຍົໍກເອົາກ້ອນຫີນມາອີກຈະຄວ່າງໃສ່ພຣະອົງ 



32 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເຫັນການດີຫລາຍປະການທ່ີມາຈາກພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາ ເພາະເຫດຂ້ໍໃດໃນການດີທັງຫລາຍນ້ັນພວກທ່ານຈ່ຶງຈະຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ເຮົາî 

33 ພວກຢິວທູນພຣະອົງວ່າ, ìທີພ່ວກເຮົາຈະຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຍ້ອນການດີ ແຕ່ເພາະຄວາມໝ່ິນປມາດ 
ພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາເປັນພຽງແຕ່ມະນຸດແຕ່ຕ້ັງຕົວເປັນພຣະເຈ້ົາî 

34 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìໃນພຣະບັນຍັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມ ີຄໍາຂຽນໄວ້ແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ ìຝ່າຍເຮົາໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍເປັນພຣະî 

35 ຖ້າພຣະອົງຊົງເອ້ີນຜູ້ຮັບພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າເຂົາເປັນພຣະ (ພຣະຄັມພີນ້ັນຈະຖືກລົບລ້າງເສັຽບ່ໍໄດ້) 
36 ທ່ານທັງຫລາຍຈະກ່າວຫາທ່ານຜູ້ທ່ີພຣະບິດາຊົງຕ້ັງໄວ້ແລະຊົງໃຊ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກວ່າ ìເຈ້ົາກ່າວໝ່ິນປມາດພຣະ

ເຈ້ົາî ເພາະເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າ ìເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî  ຢ່າງນ້ັນຫລື 
37 ຖ້າເຮົາບ່ໍເຮັດພຣະຣາຊກິຈພຣະບິດາຂອງເຮົາກໍຢ່າໄດ້ເຊື່ອເຮົາ 
38 ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດພຣະຣາຊກິຈນ້ັນ ເຖິງວ່າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອເຮົາກໍຈ່ົງເຊ່ືອພຣະຣາຊກິຈນ້ັນ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້

ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະບິດາຊົງຢູ່ໃນເຮົາແລະເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາî 
39 ເຫດສັນນ້ີເຂົາຈ່ຶງພຍາຍາມຈັບພຣະອົງອີກ ແຕ່ພຣະອົງກໍສະເດັດໜີພ້ົນຈາກມືຂອງເຂົາໄປໄດ້ 
40 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ າ້ມແມ່ນ້ໍາຈໍດາເນອີກ ໄປເຖິງບ່ອນໂຢຮັນໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ແລະພຣະອົງກໍ

ປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
41 ມຫີລາຍຄົນໄດ້ພາກັນມາຫາພຣະອົງແລະກ່າວວ່າ, ìໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນຈັກຢ່າງ ແຕ່ທຸກສ່ິງທ່ີໂຢຮັນກ່າວ

ເຖິງທ່ານຜູ້ນ້ີກໍເປັນຄວາມຈິງທັງໝົດî 
42 ໃນທ່ີນ້ັນມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
 

11 ລາຊະໂຣສິນ້ຊວີດິ 
The Death of Lazarus 

1 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ລາຊະໂຣກໍາລັງປ່ວຍຢູ່ທ່ີບ້ານເບັດທາເນັຽ ຄືບ້ານຂອງນາງມາຣີອາແລະມາທາສອງເອ້ືອຍນ້ອງ 
2 ແມ່ນນາງມາຣີິອາຜູ້ນ້ີທ່ີໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຫອມສ ງົອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຊ້ຜົມຂອງຕົນເຊັດພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 

ລາຊະໂຣຜູ້ທ່ີປ່ວຍຢູ່ນ້ັນກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຍິງຜູ້ນ້ີ 
3 ເອ້ືອຍທັງສອງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຝ້ົາພຣະເຢຊູທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ເບ  ່ິງແມ, ຜູ້ທ ີ ່ທ່ານຮັກແພງນ້ັນກໍກໍາລັງປ່ວຍຢູ່î 
4 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍຊົງກ່າວວ່າ, ìການປ່ວຍນ້ີບ່ໍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິ

ຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊງົໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນ້ີî 
5 ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍຊົງຮັກມາທາແລະນ້ອງສາວຂອງນາງກັບລາຊະໂຣ 
6 ຄັນພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນວ່າລາຊະໂຣປ່ວຍຢູ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພັກຢູ່ໃນບ່ອນພຣະອົງຊົງຢູ່ນ້ັນອີກສອງວັນ 
7 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, ìພວກເຮົາພາກັນເຂ້ົາໄປໃນແຂວງຢູດາຍອີກເທາະî 
8 ພວກສາວົກໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ເມ່ືອບ່ໍເຫິງນ້ີພວກຢິວຫາໂອກາດເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ທ່ານໃຫ້ຕາຍ 

ແລ້ວທ່ານຍັງຈະກັບໄປທ່ີນ້ັນອີກຫລືî 
9 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìວັນນ່ຶງມີສິບສອງຊ່ົວໂມງບ່ໍແມ່ນຫລື ຖ້າຄົນໃດຫາກຍ່າງໄປໃນເວລາກາງເວັນກໍຈະບ່ໍຊູນສະ

ດຸດ ເພາະວ່າທ່ານເຫັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກນ້ີ  
10 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຍ່າງໄປໃນເວລາກາງຄືນກໍຈະຊູນສະດຸດ ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍມີຄວາມສວ່າງໃນຕົວî 
11 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວກ ຊົໍງບອກພວກສາວົກວ່າ, ìລາຊະໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາໄປເພື່ອ

ຈະປຸກເຂົາໃຫ້ຕ່ືນî 



12 ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ìຖ້າຜູ້ປ່ວຍນອນຫລັບ ເຂົາກໍຄົງຈະດີປ່ວຍî 
13 ສ່ວນພຣະເຢຊູກ ໍໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງການຕາຍຂອງລາຊະໂຣ ແຕ່ພວກສາວົກຄຶດວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງການນອນຫລັບ

ໃຫຫ້າຍເມ່ືອຍ 
14 ເຫດສັນນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງບອກເຂົາໂດຍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ, ìລາຊະໂຣຕາຍແລ້ວ 
15 ເຮົາຍິນດີທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພາະເຫັນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຊື່ອ ພວກເຮົາພາກ ັນໄປຫາ

ເຂົາເທາະî 
16 ໂທມາທີເ່ອ້ີນວ່າແຝດ ໄດ້ເວ້ົາກັບເພ່ືອນສາວົກວ່າ, ìພວກເຮົາພາກັນໄປເໝືອນກັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຕາຍດ້ວຍກັນກັບ    

ພຣະອົງì 
 

ພຣະເຢຊຊູງົເປ ັນເຫດໃຫຄ້ນືມາທງັຊງົເປນັຊວີດິ 
Jesus the Resurrection and the Life 

17 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດມາເຖິງກ ຊົໍງເຫັນວ່າ ລາຊະໂຣຢູ່ໃນອຸບໂມງຝັງສົບໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ 
18 ອັນນ່ຶງ, ບ້ານເບັດທາເນັຽນ້ັນຢູ່ໄກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມປະມານພັນຫ້າຮ້ອຍວາ 
19 ພວກຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ມາຫານາງມາທາ ແລະມາຣີອາ ເພ່ືອເລ້ົາໂລມໃຈເຂົາເນ່ືອງດ້ວຍນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ 
20 ເມ່ືອມາທາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດມາ ນາງກ ອໍອກໄປຕ້ອນຮັບພຣະອົງ ແຕ່ສ່ວນມາຣີອານ້ັນນ່ັງຢູ່ໃນ

ເຮືອນ 
21 ນາງມາທາທູນພຣະເຢຊູວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບ່ໍຕາຍ 
22 ແຕ່ບັດນ້ີກໍດີ, ຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າສ່ິງໃດໆທ່ີທ່ານຈະທູນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດປະທານແກ່ທ່ານ 
23 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ, ìນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະຄືນມາອີກî 
24 ນາງມາທາທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍກໍຊາບແລ້ວວ່າ ເຂົາຈະເປັນຄືນມາອີກໃນເວລາຄືນມາເມ່ືອວັນສຸດທ້າຍນ້ັນî 
25 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີວ່າງໃຈເຊ່ືອໃນ

ເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊວິີດຢູ່ 
26 ແລະທຸກຄົນທ່ີຍັງມີຊວິີດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທ່ືອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລືî 
27 ມາທາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຊ່ືອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ທ່ີຕ້ອງສະເດັດມາໃນໂລກî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົພຣະກນັແສງ 
Jesus Weeps 

28 ເມ  ່ືອທູນດ່ັງນ້ັນແລ້ວນາງຈ່ຶງກັບໄປເອ້ີນມາຣີອານ້ອງສາວຂອງຕົນໂດຍເວ້ົາຄ່ອຍໆວ່າ, ìອາຈານມາແລ້ວແລະເອ້ີນ
ຫາເຈ້ົາî 

29 ຄັນມາຣີອາໄດ້ຍິນແລ້ວນາງກໍລຸກຂ້ຶນໂລດໄປເຝ້ົາພຣະອົງ  
30 ສ່ວນພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບ້ານ ແຕ່ຍັງປະທັບຢູ່ບ່ອນທ່ີມາທາໄດ້ພົບພຣະອົງນ້ັນ 
31 ເມ່ືອພວກຢິວທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນກັບມາຣີອາກໍາລັງເລ້ົາໂລມນາງຢູ່ ໄດ້ເຫັນມາຣີອາຟາ້ວລຸກຂ້ຶນອອກໄປ ເຂົາຈ່ຶງຕາມໄປ

ນຶກວ່ານາງຈະໄປຍັງອຸບໂມງເພ່ືອຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ທີນ້ັ່ນ 
32 ຄັນນາງມາເຖິງບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູປະທັບຢູ່ແລະເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ຈ່ຶງຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະອົງທູນວ່າ, ìນາຍ

ເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບ່ໍຕາຍî 



33 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນນາງຮ້ອງໄຫ້ ແລະພວກຢິວທ່ີມາກັບນາງກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ເໝືອນກັນ ພຣະອົງກໍຊົງວຸ້ນວາຍແລະ
ຊົງສະເທືອນພຣະທັຍ 

34 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມວ່າ, ìໄດ້ເອົາສົບໄປໄວ້ທ່ີໃດî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ເຊີນມາເບ່ິງແມî 
35 ສ່ວນພຣະເຢຊູຊົງພຣະກັນແສງ 
36 ພວກຢິວຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìເບ່ິງດູ, ທ່ານຮັກລາວພຽງໃດໜໍî 
37 ແຕ່ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ນ້ີໄດ້ເປີດຕາຂອງຄົນຕາບອດນ້ັນ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ີບ່ໍຕາຍບ່ໍໄດ້ຫລືî 

 

ຊງົບນັດານໃຫລ້າຊະໂຣເປນັຄນືມາ 
Jesus Raises Lazarus to Life 

38 ພຣະເຢຊຊົູງສະເທືອນພຣະທັຍອີກຈ່ຶງສະເດັດມາເຖິງອຸບໂມງຝັງສົບ ອຸບໂມງນ້ັນເປັນຖ້ໍາມີຫີນກ້ອນນ່ຶງວາງອັດປາກ
ໄວ ້

39 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຍົກຫີນອອກເສັຽî ມາທາເອ້ືອຍຂອງຜູ້ຕາຍນ້ັນທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ປານນ້ີສົບມີກ່ິນ
ເໝັນແລ້ວ ເພາະເຂົາຕາຍໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວî 

40 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບນາງວ່າ, ìເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ ຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຄົງຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະ
ເຈ້ົາî 

41 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຍົກຫີນອອກ ຝ່າຍພຣະເຢຊ ູຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ພຣະບິດາເອີຍ,  ຂ້າພຣະອົງ
ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດຟ ັງຂ້າພຣະອົງ 

42 ຂ້າພຣະອົງຊາບວ່າພຣະອົງຊົງຟັງຂ້າພຣະອົງຢູ່ສເມີ ແຕ່ທ່ີຂ້າພຣະອົງເວ້ົາຢ່າງນ້ີກໍເພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢືນ
ອ້ອມຢູ່ນ້ີ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ທ່ີຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາî 

43 ເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສ ຣຸະສຽງວ່າ, ìລາຊະໂຣເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາເສັຽî 
44 ຜູ້ຕາຍນ້ັນກໍໄດ້ອອກມາ ມີຜ້າພັນຕີນແລະມື ແລະມີຜ້າປົກໜ້າໄວ້ ແລ້ວພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງແກ້ປ່ອຍ

ໃຫເ້ຂົາໄປເສັຽî 
 

ການປອງຮາ້ຍພຣະເຢຊ ູ
The Plot to Kill Jesus 
(ມທ 26:1-5; ມຣກ 14:1-2; ລກ 22:1-2) 

45 ເຫດສັນນ້ັນພວກຢິວຫລາຍຄົນທ່ີໄດມ້າຫາມາຣອີາແລະໄດ້ເຫັນການທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເຮັດນ້ັນ ກໍວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະ
ອົງ 

46 ແຕ່ລາງຄົນໃນພວກເຂົານ້ັນໄດ້ໄປຫາພວກຟາຣີຊາຍ ເລ່ົາເຣ່ືອງການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດນ້ັນໃຫ້ເຂົາຟັງ 
47 ດ່ັງນ້ັນພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກຟາຣີຊາຍ ຈ່ຶງເອ້ີນສະມາຊິກສະພາມາປະຊ ຸມໂດຍກ່າວວ່າ, ìພວກເຮົາຈະ

ເຮັດແນວໃດ ເພາະວ່າຊາຍຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປະການ 
48 ຖ້າເຮົາປະປ ອ່ຍໃຫ້ເຂົາເຮັດຢູ່ຢ່າງນ້ີ ຄົນທັງຫລາຍກໍຈະເຊ່ືອຖືເຂົາ ແລ້ວພວກໂຣມກໍຈະມາທໍາລາຍພຣະວ ຫິານທັງ

ປະເທດຊາດຂອງເຮົາî 
49 ແຕ່ມຜູ້ີນ່ຶງໃນພວກເຂົາຊ່ືກາຢະຟາ ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດປະຈໍາການໃນປີນ້ັນ ໄດ້ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານບ່ໍຮູ້

ຈັກຫຍັງ 
50 ແລະບ່ໍຄຶດເຫັນວ່າມັນຈະເປັນປໂຍດແກ່ທ່ານທ ັງຫລາຍ ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍ ແທນທ່ີຈະໃຫ້ທັງປະເທດຊາດຈິບ

ຫາຍî 



51 ທ່ີທ່ານໄດ້ກ່າວຄໍານ້ັນກໍບ  ່ໍແມ່ນດ້ວຍລໍາພັງຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເພາະທ່ານເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃນປີນ້ັນ ຈ່ຶງທໍານວາຍ
ໄວກ່້ອນວ່າພຣະເຢຊູຈະສ້ິນພຣະຊົນຕາງປະເທດຊາດ 

52 ແລະບ່ໍແມ່ນແທນປະເທດຊາດຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເພ່ືອຮວບຮວມບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີແຕກຊະກັນໄປ
ແລ້ວນ້ັນ ໃຫ້ເຂ້ົາເປັນພວກດຽວກັນ 

53 ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາເຂົາໄດ້ວາງແຜນການຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
54 ເພາະເຫດນ້ັນພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສະເດັດໄປມາໃນຖ້າມກາງພວກຢິວໂດຍເປີດເຜີຍອີກ ແຕ່ໄດ້ສະເດ ດັຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງ

ທ້ອງຖ່ິນຢູ່ໃກ້ປ່າເຖິງເມືອງນ່ຶງຊ່ືເອຟຣາອິມ ແລະປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນກັບພວກສາວົກ 
55 ອັນນ່ຶງ, ໃກ້ຈະເຖິງເທສການປັສຄາຂອງຊາດຢິວແລ້ວ ຫລາຍຄົນໄດ້ອອກຈາກບ້ານເມືອງທ່ົວປະເທດ ຂຶນ້ເມືອຍັງກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມກ່ອນປັສຄາເພ່ືອຈະຊໍາຮະຕົວ 
56 ເຂົາກໍາລັງຕິດຕາມຊອກຫາພຣະເຢຊູ ແລະເມ່ືອເຂົາຢືນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງ

ໃດ ທ່ານຈະບ່ໍມາໃນງານເທສການນ້ີຕ້ີî 
57 ຝ່າຍພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍ ໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໄວ້ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາ

ເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງ 
 

12 ມາຣິອີາເອາົນໍາ້ມນັຫອມສງົພຣະບາດທີເ່ບດັທາເນຽັ 
Mary Anoints Jesus 
(ມທ 26:6-13; ມຣກ 14:3-9) 

1 ກ່ອນເທສການປັສຄາຫົກວັນ ພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງບ້ານເບັດທາເນັຽ ຊຶງ່ເປັນທ່ີຢູ່ຂອງລາຊະໂຣ ຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງ
ບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ 

2 ທ່ີນ້ັນເຂົາໄດ້ຈັດງານລ້ຽງເພ່ືອພຣະອົງ ມາທາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນໂຕະອາຫານ ຝ່າຍລາຊະໂຣກໍເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຮ່ວມຮັບປະ
ທານກັບພຣະອົງ 

3 ນາງມາຣີອາໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຫອມລິຕຣານ່ຶງຊ່ຶງມີຣາຄາແພງມາສົງພຣະບາດພຣະເຢຊູ ແລ້ວໃຊ້ຜົມຂອງຕົນເຊັດພຣະ
ບາດຂອງພຣະອົງ ຈົນທ່ົວເຮືອນນ້ັນຫອມກຸ້ມດ້ວຍກ່ິນນ້ໍາມັນນ້ັນ 

4 ແຕ່ສາວົກຄົນນ່ຶງຂອງພຣະອົງຊ່ຶ ຢູດາອິສະກາຣິອົດ (ຄືຜູ້ທີຈ່ະທໍຣະຍົດພຣະອົງ) ໄດ້ກ່າວວ່າ, 
5 ìເຫດໃດຈ່ຶງບ່ໍຂາຍນ້ໍາມັນນ້ີຕ່ໍຣາຄາສາມຮ້ອຍເດນາຣິອົນ ແລ້ວແຈກໃຫ້ຄົນຍາກຈົນî 
6 ເຂົາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພາະເຂົາເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄົນຍາກຈົນ ແຕ່ເພາະເຂົາເປັນຂະໂມຍແລະເປັນຜູ້ຖືຖົງເງິນ ແລະເຄີຍ

ບຽດບັງເອົາເງິນທ່ີຢູ່ໃນຖົງນ້ັນ 
7 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າ, ìຊ່າງນາງເທາະ ໃຫ້ນາງຮັກສາສ່ິງນ້ີໄວ້ສໍາລ ບັວັນຝັງສົບຂອງເຮົາ 
8 ດ້ວຍວ່າຄົນຍາກຈົນມີຢູ່ກັບພວກທ່ານສເມີ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ບ່ໍຢ ູ ່ກັບທ່ານສເມີî 

 

ການປອງຮາ້ຍລາຊະໂຣ 
The Plot to Kill Lazarus 

9 ຝ່າຍພວກຢິວຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຂົາໄດ້ພາກັນມາບ່ໍແມ່ນເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູເທົ່າ
ນ້ັນ ແຕ່ປະການນ່ຶງ, ຢາກເຫັນລາຊະໂຣ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ 

10 ດ່ັງນ້ັນພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຈ່ຶງປຶກສາກ ນັເພ່ືອຈະຂ້າລາຊະໂຣເໝືອນກັນ 
11 ເພາະລາຊະໂຣເປັນຕ້ົນເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນຢິວຫລາຍຄົນອອກຈາກພວກເຂົາໄປເຊ່ືອຖືພຣະເຢຊູ 

 



ສະເດດັເຂົາ້ກງຸຢາ່ງມຊີຍັ 
Jesusí Triumphal Entry into Jerusalem 
(ມທ 21:1-11; ມຣກ 11:1-11; ລກ 19:28-40) 

12 ວັນໜ້າມາປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍທ່ີໄດ້ມາໃນງານເທສການນ້ັນ ໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລມັ 
13 ເຂົາກໍພາກ ັນຖືກ້ານຕານອອກໄປຕ ອ້ນຮັບພຣະອົງ ໂຮ່ຮ້ ອ້ງວ່າ, ìໂຮຊັນນາ, ຂໍໃຫ້ທາ່ນຜູ້ສະເດັດມາໃນພຣະນາມ

ຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະມະຫາກະສັດຂອງຊາດອິສຣາເອນ ຊົງພຣະຈະເຣີນì 
14 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງພົບລໍນ້ອຍໂຕນ່ຶງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຂ້ຶນປະທັບລໍນ້ັນ ເໝືອນດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ວ່າ, 
15 ìບຸດຍິງຂອງຊີໂອນເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານເທາະ ນີແ້ຫລະ, ມະຫາກະສັດຂອງທ່ານກໍປະທັບລໍນ້ອຍສະເດັດມາî 
16 ແຕ່ຫົວທີພວກສາວົກຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຫດການເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮັບກຽດຕິຍົດແລ້ວ

ເຂົາຈ່ຶງລະນຶກໄດ້ວ່າ ມຄໍີາຢ່າງນ້ັນຂຽນໄວ້ເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ ທັງມີຄົນໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນຖວາຍພຣະອົງ 
17 ຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນລາຊະໂຣໃຫ້ອອກມາຈາກອຸບໂມງຝັງສົບ ແລະຊົງບັນດານ

ໃຫເ້ຂົາເປັນຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ ກໍເປັນພຍານເຣ່ືອງການເຫລ່ົານ້ັນ 
18 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ປະຊາຊນົທັງຫລາຍພາກັນອອກໄປຫາພຣະອົງ ກໍເພາະໄດ້ຍິນວ່າພຣະອົງຊົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນ

ນ້ັນ 
19 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍເຫັນຫລືວ່າ ພວກທ່ານເຮັດອັນໃດກໍບ່ໍໄດ້ປໂຍດຈັກຢ່າງ ເບ່ິງ

ແມ, ໝົດທັງໂລກກໍຕິດຕາມມັນໄປî 
 
ຊາວກຣກີລາງຄນົສແວງຫາພຣະເຢຊ ູ
Some Greeks Wish to See Jesus 

20 ໃນໝູ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຂ້ຶນໄປນະມັສການໃນງານເທສການນ້ັນມີຊາວກຣີກແດ່ 
21 ຊາວກຣ ີກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ໄປຫາຟີລິບ ຊ່ຶງມາຈາກບ້ານເບັດຊາອີດາແຂວງຄາລີເລ ຈ່ຶງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ພວກ

ຂ້ານ້ອຍຢາກເຫັນທ່ານເຢຊູແທ້î 
22 ຟລິີບຈ່ຶງໄປບອກອັນເດອາ ແລ້ວອັນເດອາກັບຟີລິບໄດ້ໄປທູນພຣະເຢຊ ູ
23 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເວລາທີບຸ່ດມະນຸດຕ້ອງຮ ບັກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວ 
24 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າເມັດເຂ້ົາບ່ໍຕົກລົງໃນດິນ ແລະບ່ໍຕາຍໄປກໍຄົງຈະເປັນຢູ່ແຕ່ເມັດດຽວ 

ແຕ່ຖ້າມັນຕາຍໄປກໍຈະເກີດຜົນຫລາຍ 
25 ຜູ້ທີຮັ່ກຊີວິດຂອງຕົນກໍຕ້ອງເສັຽຊວິີດ ແລະຜູ້ທ່ີຊັງຊວິີດຂອງຕົນໃນໂລກນ້ີ ກໍຈະຮັກສາຊີວິດນ້ັນໄວ້ສໍາລັບຊີວິດອນັ   

ຕລອດໄປເປັນນິດ 
26 ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດເຮົາ ໃຫຜູ້້ນ້ັນຕິດຕາມເຮົາມາ ແລະເຮົາຢູ່ທ່ີໃດ ຜູ້ປະຕິບັດເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນ ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິ

ບັດເຮົາ ພຣະບິດາຈະຊົງປະທານກຽດຕິຍົດແກ່ຜູ້ນ້ັນ 
 

ບດຸມະນດຸຈະຕອ້ງຖກືຍກົຂຶນ້ຈາກແຜນ່ດນິ 
Jesus Speaks about His Death 

27 ìບັດນ້ີຈິດໃຈຂອງເຮົາວຸ້ນວາຍແລະເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າ ìໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງລອດພ້ົນຈາກ
ຍາມນ້ີທ້ອນî ຢ່າງນ້ັນຫລື ກໍວ່າບ່ໍໄດ້ ທ່ີເຮົາໄດ້ມາເຖິງຍາມນ້ີກໍເພ່ືອການນ້ີແຫລະ 

28 ໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫພ້ຣະນາມຂອງພຣະອົງຈ່ົງໄດ້ຮັບກຽດî ແລ້ວກໍມີພຣະສຸຣະສຽງດັງມາຈາກຟ້າວ່າ, ìເຮົາໄດ້
ໃຫຮັ້ບກຽດແລ້ວ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຮັບກຽດອີກî 



29 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນໄດ້ຍິນສຽງນ້ີແລະເວ້ົາວ່າ, ìສຽງຟ້າຮ້ອງî ຄົນອ່ືນໆກໍເວ້ົາວ່າ, ìເທວະດາຕົນນ່ຶງໄດ້ສົນທະນາ
ກັບທ່ານî 

30 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìສຽງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນບ່ໍແມ່ນສໍາລັບເຮົາ ແຕ່ສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນແຫລະ 
31 ບັດນ້ີເຖິງເວລາພິພາກສາໂລກນ້ີ ບັດນ້ີຜູ້ປົກຄອງໂລກຈະຖືກກໍາຈັດອອກເສັຽ 
32 ຝ່າຍເຮົາ, ເມ່ືອຖືກຍົກຂ້ຶນຈາກແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວ ເຮົາກໍຈະຊັກນໍາຄົນທ ງັຫລາຍມາຫາເຣົາî 
33 (ພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີກໍເພ່ືອສະແດງວ່າພຣະອົງຈະສິນ້ພຣະຊົນຢ່າງໃດ) 
34 ຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບັນຍັດວ່າພຣະຄຣິດຊງົຕ້ັງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ 

ແລ້ວເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າບຸດມະນຸດຕ້ອງຖືກຍົກຂ້ຶນ ບຸດມະນຸດນ້ັນຄືຜູ້ໃດî 
35 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຄວາມສວ່າງຈະຍັງຢູ່ກັບທ່ານທ ັງຫລາຍອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ເມ່ືອຍັງມີຄວາມສວ່າງຢູ່ກໍຈ່ົງຍ່າງ

ໄປເທາະ ເພາະຢ້ານວ່າຄວາມມືດຈະຕາມມາທັນພວກທ່ານ ຜູ້ທ່ີທຽວໄປມາໃນຄວາມມືດກໍບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນກໍາລັງໄປໃສ 
36 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຍັງມີຄວາມສວ່າງຢູ່ ຈ່ົງວາງໃຈເຊ່ືອໃນຄວາມສວ່າງນ້ັນ ເພືອ່ຈະໄດ້ເປັນຄົນຝ່າຍຄວາມສວ່າງî 

 

ຄວາມບໍເ່ຊືອ່ຖຂືອງພວກຢວິ 
The Unbelief of the People 

ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດອອກຈາກເຂົາໄປລ້ີຕົນເສັຽ 
37 ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປະການຕ່ໍໜາເຂົາ ເຂົາກໍຍັງບ່ໍວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
38 ທັງນີ້ເພື່ອໃຫສໍ້າເຣັດຕາມຄໍາຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊຶງ່ວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຊ່ືອສ່ິງທ່ີຂາ້ພຣະ

ອົງໄດ້ປະກາດ ແລະພຣະກອນຂອງພຣະອົງໄດ້ຊງົສະແດງແກ່ຜູ້ໃດî 
39 ສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ ເພາະເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ອີກວ່າ,  
40 ìພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຕາຂອງເຂົາບອດໄປ ແລະໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຂົາແຂງກະດ້າງ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຫັນດ້ວຍຕາແລະ

ສັງເກດຮູ້ດ້ວຍໃຈ ແລ້ວຈະກັບໃຈໃຫມ່ແລ້ວເຮົາຈະໂຜດໃຫ້ເຂົາດີî 
41 ເອຊາຢາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີກໍເພາະທ່ານໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ 
42 ເຖິງປານນ້ັນກໍດີຍັງມີເຈ້ົານາຍຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເປີດເຜີຍເພາະຢ້ານພວກຟາຣີຊາຍຈະຂັບ

ໄລ່ເຂົາອອກຈາກໂຮງທັມມະເທສນາ 
43 ດ້ວຍວ່າເຂົາຮັກກຽດຕິຍົດຈາກມະນຸດຫລາຍກວ່າກຽດຕິຍົດຈາກພຣະເຈ້ົາ 

 
ຖ ອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຢຊເູປນັຫລກັພພິາກສາ 
Summary of Jesusí Teaching 

44 ພຣະເຢຊຊົູງເປ່ັງສຽງກ່າວວ່າ, ìຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນເຮົາກໍບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອໃນເຮົາ ແຕ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ 
45 ແລະຜູ້ທ່ີເຫັນເຮົາກໍເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ 
46 ເຮົານ້ີຄືຄວາມສວ່າງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ເພືອ່ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນເຮົາຈະບ່ໍຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມມືດ 
47 ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍພິພາກສາຜູ້ນ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍ

ໄດມ້າເພື່ອພພິາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພ່ືອໂຜດເອົາໂລກໃຫພ້ົ້ນ 
48 ຜູ້ທີຖ້ິ່ມເຮົາ ແລະບ່ໍຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສ່ິງທ່ີພິພາກສາຕົນແລ້ວ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວນ້ັນແຫລະ, ຈະ

ພພິາກສາຜູ້ນ້ັນໃນວັນສຸດທ້າຍ 
49 ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຕາມລໍາພັງໃຈຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ຊ່ຶງເຮົາກ່າວແລະເວ້ົານ້ັນ ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ, ພຣະອົງນ້ັນ

ເອງໄດ້ບັນຊາໃຫແ້ກ່ເຮົາ 



50 ແລະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະບ ນັຊາຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຫດສັນນ້ັນສ່ິງທ່ີເຮົາເວົ້າ ເຮົາກເໍວ້ົາຕາມ
ທ່ີພຣະບິດາຊົງບັນຊາໄວ້ແກ່ເຮົາî 

 

13 ພຣະເຢຊຊູງົລ້າງຕນີຂອງພວກສາວກົ 
Jesus Washes the Disciplesí Feet 

1 ກ່ອນເຖິງເວລາເທສການປັສຄາ ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າຍາມຂອງຕົນທ່ີຈະສະເດັດຈາກໂລກນ້ີເມືອຫາພຣະບິດາເຖິງ
ແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງຊົງຮັກຈົນເຖິງທ່ີສຸດ 

2 ຂນະເມ່ືອຮັບປະທານອາຫານຢູ່ນ້ັນ (ມານໄດ້ເຂ້ົາດົນໃຈຢູດາອິສະກາຣິອົດລູກຂອງຊີໂມນ ໃຫທ້ຣໍະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ) 
3 ພຣະເຢຊຊົູງຊາບວ່າພຣະບິດາໄດ້ຊົງປະທານສ່ິງທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະຊງົຊາບວາ່ພຣະອົງສະ

ເດັດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະສະເດັດເມືອຫາພຣະເຈ້ົາ 
4 ພຣະອົງຊງົລຸກຂ້ຶນຈາກການຮັບປະທານອາຫານ ຊົງຖອດເຄ່ືອງທົງຊ້ັນນອກອອກວາງໄວ້ ແລະຊົງເອົາຜ້າເຊັດຕົວມາ

ຮັດແອວຂອງພຣະອົງ 
5 ພຣະອົງຊົງຖອກນ້ໍາໃສ່ອ່າງແລ້ວຊົງຕ້ັງຕ້ົນລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ ແລະເຊັດດ້ວຍຜ້າຮັດແອວນ້ັນ 
6 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາເຖິງຊີໂມນເປໂຕ ແລ້ວເຂົາໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານຈະລ້າງຕີນຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຫລືî 
7 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìສິ່ງທີເ່ຮົາເຮັດໃນເວລານ້ີທ່ານຍັງບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງ ແຕ່ພາຍຫລັງທ່ານຈະເຂ້ົາໃຈî 
8 ເປໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìທ່ານຈະລ້າງຕີນຂອງຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອî ພຣະເຢຊຊູົງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຮົາບ່ໍລ້າງທ່ານ ທ່ານຈະມີ

ສ່ວນໃນເຮົາບ່ໍໄດ້î 
9 ຊໂີມນເປໂຕທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕີນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຂໍລ້າງມືແລະຫົວຂອງຂ້ານ້ອຍເໝືອນກັນî 
10 ພຣະເຢຊຊູ ົງກ່າວຕ່ໍເປໂຕວ່າ, ìຜູ້ທ່ີອາບນ້ໍາແລ້ວບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງລ້າງຕົວອີກ ລ້າງແຕ່ຕີນເທ່ົານ້ັນ ເພາະສະອາດຫມົດ

ທັງຕົວແລ້ວ ພວກທ່ານກໍສະອາດແລ້ວແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນî 
11 ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າໃຜຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະເຫດນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍສະ

ອາດທຸກຄົນî 
12 ເຫດສັນນ້ີເມ່ືອພຣະອົງຊົງລ້າງຕີນຂອງເຂົາແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງໃສ່ເຄ່ືອງທົງຊ້ັນນອກຂອງຕົນອີກ ແລ້ວປະທັບລົງຈ່ຶງ

ຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວຫລື 
13 ທ່ານທັງຫລາຍເອ້ີນເຮົາວ່າອາຈານ ແລະນາຍເຈ້ົາ ພວກທ່ານເອ້ີນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເພາະເຮົາເປັນຢ່າງນ້ັນ 
14 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຜູ້ເປັນນາຍແລະອາຈານຂອງພວກທ່ານໄດ້ລ້າງຕີນຂອງທ່ານ ພວກທ່ານກໍຄວນລ້າງຕີນຂອງກັນ  

ແລະກັນເໝືອນກັນ 
15 ດ້ວຍວ່າເຮົາໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຮັດເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວ 
16 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕົນ ຜ  ູ້ທ່ີຖືກໃຊໄ້ປບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້

ໃຊຕົ້ນໄປນ້ັນ 
17 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລະເຮັດຕາມ ທ່ານກໍເປັນສຸກ 
18 ເຮົາບ່ໍເວ້ົາເຖິງພວກທ່ານທຸກຄົນ ຝ່າຍເຮົາກໍຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຈິງຕາມຂ້ໍພຣະຄມັພທ່ີີວ່າ 

ìຜູ້ທີຮ່ ັບປະທານອາຫານຂອງເຮົາກໍຍົກສ້ົນຕີນໃສ່ເຮົາî 
19 ແຕ່ເວລາບັດນ້ີເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍກ່ອນການນ້ັນເກີດຂ້ຶນ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າ 

ເຮົານ້ີແຫລະ, ແມ່ນຜູ້ນ້ັນ 



20 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູໃ້ດຮັບຕ້ອນຜູ້ທ່ີເຮົາໃຊໄ້ປກໍຮັບຕ້ອນເຮົາເຫມືອນກັນ ແລະຜູ້ທ່ີຮັບຕ້ອນ
ເຮົາກໍຮ ບັຕ້ອນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາî 
 

ຊງົທາໍນວາຍວ່າຢດູາຈະມອບພຣະອງົໄວ ້
Jesus Foretells His Betrayal 
(ມທ 26:21-25; ມຣກ 14:18-19; ລກ 22:21-23) 

21 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງວຸ້ນວາຍໃນພຣະທັຍ ແລະຊົງກ່າວເປັນພຍານວ່າ, ìເຮົາບອກພວກ
ທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານຈະທ ຣໍະຍົດຕ່ໍເຮົາî 

22 ພວກສາວົກກໍມອງເບ່ິງໜ້າກັນແລະສົງສັຍວ່າ ຄົນທ່ີພຣະອົງກ່າວເຖິງນ້ັນຄືຜູ້ໃດ 
23 ມສີາວົກຄົນນ່ຶງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮັກ ໄດ້ເນ້ີງກາຍລົງອີງພຣະຊວງຂອງພຣະອົງ 
24 ຊໂີມນເປໂຕຈ່ຶງຍິກໜ້າໃສ່ສາວົກຜູ້ນ້ັນກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຖາມວ່າຄົນທ່ີທ່ານເວ້ົານ້ັນແມ່ນຜູ້ໃດî 
25 ຂນະທ່ີຍັງອີງພຣະຊວງຂອງພຣະອົງ ສາວົກຜູ້ນ້ັນກໍທູນຖາມວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ແມ່ນຜູ້ໃດî 
26 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະເອົາອາຫານຄໍານ້ີຈ້ໍາແລ້ວຍ່ືນໃຫ້ຜູ້ໃດ ກໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະî ເມ່ືອຊົງຈ້ໍາອາຫານຄໍານ້ັນ

ແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຍ່ືນໃຫ້ແກ່ຢູດາລູກຊີໂມນອິສະກາຣິອົດ 
27 ຫລັງຈາກຢູດາໄດ້ກິນອາຫານຄໍານ້ັນແລ້ວ ຊາຕານຈ່ຶງເຂ້ົາຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງ ບອກຢູດາວ່າ, ìອນັທີ່

ທ່ານຈະເຮັດນ້ັນກໍຈ່ົງເຮັດໄວໆແມî 
28 ໃນບັນດາຜູ້ທ່ີນ່ັງຮ່ວມໂຕະຢູ່ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາຢ່າງນ້ັນ 
29 ດ່ັງນ້ັນລາງຄົນກໍຄຶດວ່າເປັນເພາະຢູດາຖືຖົງເງິນ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຊ້ືສ່ິງຂອງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ

ສໍາລັບງານເທສການນ້ີî ຫລືເພື່ອຈະໃຫເ້ຂົາທານແກ່ຄົນຍາກຈົນ 
30 ພາຍຫລັງທ່ີຢູດາໄດ້ຮັບອາຫານຄໍານ້ັນແລ້ວເຂົາກໍອອກໄປທັນທີ ໃນຂນະນ້ັນເປັນເວລາກາງຄືນ 

 

ພຣະບນັຍດັຂໍໃ້ໝ ່
The New Commandment 

31 ເມ່ືອຢູດາອອກໄປແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີບຸດມະນຸດໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດແລ້ວ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮັບກຽດຕິ
ຍົດເພາະບຸດມະນຸດ 

32 ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບກຽດຕິຍົດເພາະບ ດຸມະນຸດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານໃຫ້ບຸດມະນຸດມີກຽດຕິຍົດຮ່ວມກັບພຣະອົງ 
ແລະຈະຊົງໃຫ້ມີກຽດຕິຍົດໃນບັດນ້ີ 

33 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຍັງຈະຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ພວກເຈ້ົາຈະຊອກຫາເຮົາ ແລະເໝືອນກັບເຮົາໄດ້
ບອກພວກຢິວແລ້ວວ່າ ìບ່ອນເຮົາຈະໄປນ້ັນພວກເຈ້ົາໄປບ່ໍໄດ້î ບັດນ້ີເຮົາກໍບອກພວກເຈ້ົາເໝືອນກັນ 

34 ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃຫມ່ໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍ ຄືໃຫພ້ວກເຈ້ົາຮ ກັກັນແລະກັນ ເຮົາຮ ກັເຈ້ົາທັງຫລາຍມາແລ້ວຢ່າງໃດ ພວກ
ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍຢ່າງນ້ັນ 

35 ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄົນທັງປວງກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງ
ເຮົາî 
 

ຊງົທາໍນວາຍວາ່ເປໂຕຈະປະຕເິສດພຣະອງົ 



Jesus Foretells Peterís Denial 

36 ຝ່າຍຊີໂມນເປໂຕໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານຈະໄປໃສî ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, ìບ່ອນທ່ີເຮົາຈະໄປນ້ັນ 
ທ່ານຈະຕາມເຮົາໄປດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພາຍຫລັງທ່ານຈະຕາມໄປî 

37 ເປໂຕທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຕາມທ່ານໄປດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້ ຂ້ານ້ອຍຈະສລະຊີວິດເພື່ອ
ທ່ານî 

38 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານຈະສລະຊີວິດຂອງທ່ານເພ່ືອເຮົາຫລື ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າກ່ອນໄກ່ຈະຂັນ
ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມຄ້ັງî 

 

14 ພຣະເຢຊ ູຊງົເປນັທາງໄປສູພ່ຣະບດິາ 
Jesus the Way to the Father 

1 ìຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍໄປ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາເຫມືອນກັນ 
2 ໃນຜາສາດພຣະບິດາຂອງເຮົາມທ່ີີຢູ່ຫລາຍບ່ອນ ຖ້າບ່ໍມີເຮົາຄົງໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວ ເພາະເຮົາໄປຈັດແຈງບ່ອນ

ໄວສໍ້າລັບທ່ານທັງຫລາຍ 
3 ເມ່ືອເຮົາໄປຈັດແຈງບ່ອນໄວ້ສໍາລັບພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບມາອີກຮັບທ່ານໄປຢູ່ກັບເຮົາ ເພ່ືອວ່າເຮົາຢູ່ທ່ີໃດພວກ

ທ່ານຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນ 
4 ແລະທ່ານຮູ້ຈັກທາງທ່ີເຮົາຈະໄປນ້ັນî 
5 ໂທມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານຈະໄປໃສ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ຈັກທາງນ້ັນດ້ວຍຢ່າງ

ໃດî 
6 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນທາງນ້ັນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນຊີວິດ ບ່ໍມຜີ  ູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້

ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາ 
7 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ ທາ່ນກໍຄົງຮູ້ຈັກພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ານທັງຫລາຍກໍຮູ້ຈັກ   

ພຣະອົງແລະໄດ້ເຫັນພຣະອົງî 
8 ຟລິີບທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂໍສະແດງພຣະບິດາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍຈະພໍໃຈ

ແລ້ວî 
9 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຟລິີບເອີຍ, ເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບພວກທ່ານເຫິງມາເຖິງພຽງນ້ີ ແລະພວກທ່ານຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາອີກຫລື ຜູ້

ທ່ີໄດ້ເຫັນເຮົາກໍໄດ້ເຫັນພຣະບິດາ ເປັນສັນໃດທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìຂໍສະແດງພຣະບິດາໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເຫັນî 
10 ທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຫລືວ່າເຮົານ້ີຢູ່ໃນພຣະບິດາແລະພຣະບິດາຊົງຢູ່ໃນເຮົາ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາກ່າວແກ່ທ່ານທ ັງຫລາຍນ້ັນ ເຮົາບ່ໍ

ໄດ້ກ່າວໂດຍລໍາພັງເຮົາເອງ ແຕ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງເຊ່ືອເຮົາວ່າເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາ ແລະພຣະບິດາຊົງຢູ່ໃນເຮົາ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນກໍຈ່ົງເຊ່ືອເພາະກິຈການເຫລ່ົານ້ັນ 
12 ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູທ່ີ້ເຊ່ືອໃນເຮົາກໍຈະເຮັດກິຈການທ່ີເຮົາເຮັດຢູ່ນ້ັນເໝືອນກັນ ແລະຜູ້ນ້ັນ

ຈະເຮັດການໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນອີກ ເພາະວ່າຝ່າຍເຮົາໄປເຖິງພຣະບິດາ 
13 ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຂ ໃໍນນາມຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນເພ່ືອວ່າພຣະບິດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດດ້ວຍພຣະ

ບຸດ 
14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຂໍສ່ິງໃດກັບເຮົາໃນນາມຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ 

 

ຊງົສນັຍາຈະປະທານພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ 



The Promise of the Holy Spirit 

15 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຮັກເຮົາ ທ່ານກໍຈະຖືຮັກສາຂ  ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ 
16 ຝ່າຍເຮົາຈະທູນຂໍພຣະບິດາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງປະທານຜູ້ຊ່ອຍອີກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ເພ່ືອຈະຢູ່ກັບພວກທາ່ນ 

ຕລອດໄປເປັນນິດ 
17 ຄືພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ ຊ່ຶງໂລກບ່ໍອາດຈະຮັບໄດ້ເພາະໂລກບ່ໍເຫັນແລະບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້

ຈັກພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊງົສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ ແລະຈະປະທັບຢູ່ໃນພວກທ່ານ 
18 ìເຮົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມທ່ານທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນກໍາພ້າ ເຮົາຈະມາຫາພວກທ່ານອີກໜ້ອຍນ່ຶງໂລກຈະບ່ໍເຫັນເຮົາ ແຕ່ພວກ

ທ່ານຈະເຫັນເຮົາ  
19 ເພາະເຮົາເປັນຢູ່ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈະເປັນຢູ່ເໝືອນກັນ 
20 ໃນວັນນ້ັນທ່ານຈະຮູ້ວ່າເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພວກທ່ານຢູ່ໃນເຮົາ ແລະເຮົາຢູ່ໃນພວກທ່ານ 
21 ຜູ້ທີມີ່ຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາແລະຖືຂ້ໍບັນຍັດນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລ້ວຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາພຣະບິດາຂອງເຮົາຈະຊົງ

ຮັກຜູ້ນ້ັນ ແລະຝ່າຍເຮົາຈະຮັກຜູ້ນ້ັນ ພອ້ມທັງຈະສະແດງຕົວເຮົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນî 
22 ຢູດາ (ບ່ໍແມ່ນອິສະກາຣ ອົິດ) ທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງສະແດງຕົວໃຫ້ປາກົດແກ່

ພວກຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫປ້າກົດແກ່ໂລກî 
23 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຮັກເຮົາ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືຮັກສາພຣະທັມຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງເຮົາຈະຊົງຮັກຜູ້ນ້ັນ 

ແລ້ວເຮົາທັງສອງຈະມາຫາຜູ້ນ້ັນແລະຈະຕ້ັງຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນ 
24 ຜູ້ທີບ່ໍ່ຮັກເຮົາກໍບ່ໍຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ພຣະທັມທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາ ແຕ່ແມ່ນ

ຂອງພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ 
25 ìຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍ ເມ່ືອເຮົາຍັງຢູ່ກັບພວກທາ່ນ  
26 ແຕ່ພຣະຜູ້ຊອ່ຍຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທ່ີພຣະບິດາຈະຊງົໃຊມ້າໃນນາມຂອງເຮົາ ອົງນ້ັນແຫລະ, ຈະຊົງສອນທ່ານ   

ທ ັງຫລາຍທຸກໆສ່ິງ ແລະຈະເຕືອນພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີເຮົານ້ີໄດ້ກ່າວແກ່ພວກທ່ານແລ້ວນ້ັນ 
27 ເຮົາມອບຄວາມສງົບສຸກໄວ້ກັບທ່ານທັງຫລາຍ ຝ່າຍເຮົາໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານບ່ໍເຫມືອນໂລກໃຫ້ນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງພວກ

ທ່ານວຸ້ນວາຍໄປແລະຢ່າຊູ່ຢ້ານ 
28 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນເຮົາກ່າວແກ່ພວກທ່ານແລ້ວວ່າ ìເຮົາຈະຈາກໄປແລະຈະກັບມາຫາພວກທ່ານî ຖ້າພວກທ່ານ

ຮັກເຮົາ ພວກທ່ານກໍຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີເຮົາໄປຫາພຣະບິດາ ເພາະພຣະບິດາຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າເຮົາ 
29 ບັດນ້ີເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທ ງັຫລາຍກ່ອນເຫດການນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຫດການນ້ັນເກີດຂ້ຶນແລ້ວພວກທ່ານ

ຈະໄດ້ເຊື່ອ 
30 ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປເຮົາຈະບ່ໍສົນທະນາຫລາຍຄໍາກັບພວກທ່ານ ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງໂລກຈະມາ ແລະຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີສິດອັນໃດກ່ຽວ

ກັບເຮົາ 
31 ແຕ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະບິດາໄດ້ຊົງບັນຊາ ເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຮັກພຣະບິດາ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ, ເຮົາທັງຫລາຍພາ

ກັນຈາກທ່ີນ້ັນໄປເທາະî 
 

15 ພຣະເຢຊຄູເືຄອືອະງຸນ່ອນັແທຈ້ິງ 
Jesus the True Vine 

1 ìເຮົາເປັນເຄືອອະງຸ່ນອັນແທ້ຈິງ ພຣະບິດາຂອງເຮົາຊົງເປັນຜູ້ບົວລະບັດ 
2 ກ່ິງທຸກກ່ິງໃນເຮົາທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ ພຣະອົງຊົງລິເສັຽ ແລະກ່ິງທຸກກ່ິງທ່ີເກີດຜົນ ພຣະອົງຊົງຕອນເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍຂ້ຶນ 
3 ບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍກໍຕອນແລ້ວດ້ວຍພຣະທັມທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກທ່ານ 



4 ຈ່ົງເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາແລະເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພວກທ່ານ ກ່ິງຈະເກີດຜົນເອງບ່ໍໄດ້ນອກຈາກຈະຕິດຢູ່ກັບເຄືອສັນໃດ 
ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈະເກີດຜົນບ່ໍໄດ້ນອກຈາກຈະເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາສັນນ້ັນ 

5 ເຮົາເປັນເຄືອອະງຸ່ນ ທ່ານທ ງັຫລາຍເປັນກ່ິງ ຜູ້ທີເ່ຂົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາ ແລະເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ, 
ຈະເກີດຜົນຫລາຍເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວພວກທ່ານບ່ໍອາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້ 

6 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ອງຖືກຕັດຖ້ິມເສັຽເໝື ືອນກ່ິງ ແລ້ວກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປແລະຖືກເກັບເອົາໄປເຜົາໄຟ
ເສັຽ 

7 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຝັງຢູ່ໃນທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ ພວກທ່ານຈະປາຖນາສ່ິງ
ໃດຈ່ົງຂໍ ແລ້ວສ່ິງນ້ັນຈະເກີດມີແກ່ພວກທ່ານ 

8 ໃນການນ້ີແຫລະ, ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງຮັບກຽດຕິຍົດ ຄືເມ່ືອພວກທ່ານເກີດຜົນຫລາຍ ພວກທ່ານຈ່ຶງເກີດເປັນ
ສາວົກອຂງເຮົາ 

9 ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ 
10 ຖ້າພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຖືຮັກສາບັນຍັດ

ພຣະບິດາຂອງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ 
11 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທ ັງຫລາຍແລ້ວ ເພ່ືອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່ານ ແລະຄວາມຍິນດີຂອງ

ທ່ານຈະຄົບບ ຣິໍບູນ 
12 ìນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄືໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ ຫມືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານ 
13 ບໍ່ມຜູ້ີໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ 
14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຮັດຂ້ໍທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ພວກທ່ານກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຣົາ 
15 ຕ່ໍໄປເຮົາບ່ໍເອ້ີນທ່ານທ ັງຫລາຍວ່າຂ້ອຍໃຊ້ ເພາະຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍຮູ້ວ່ານາຍຂອງຕົນກໍາລັງເຮັດອັນໃດ ແຕ່ເຮົາເອີ້ນພວກ

ທ່ານວ່າມິດສະຫາຍ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາ ເຮົາກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຊາບ
ແລ້ວ 

16 ບ່ໍແມ່ນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກທ່ານແລະໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງທ່ານທ ງັຫລາຍ 
ເພື່ອໃຫໄ້ປເກີດຜົນ ແລະເພ່ືອຜົນຂອງພວກທ່ານຈະຕ້ັງຢູ່ຖາວອນ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະທູນຂ ສ່ິໍງໃດຈາກ
ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງປະທານສ່ິງນ້ັນແກ່ພວກທ່ານ 

17 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາກໍບັນຍັດໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະຮັກກັນແລະກັນ 
 

ຄວາມກຽດຊງັຂອງໂລກ 
The Worldís Hatred 

18 ìຖ້າໂລກຫາກກຽດຊັງທ່ານທ ງັຫລາຍ ກໍຈ່ົງຮູ້ວ່ມັນໄດ້ກຽດຊັງເຮົາກ່ອນແລ້ວ 
19 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເປັນຂອງຝ່າຍໂລກ ໂລກກໍຈະຮັກແພງສ່ິງທ່ີເປັນຂອງມັນ ແຕ່ເພາະທ່ານທ ັງຫລາຍບ່ໍເປັນຂອງຝ່າຍ

ໂລກ ແລະຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກທ່ານອອກຈາກໂລກ ສັນນ້ັນໂລກຈ  ່ຶງກຽດຊັງພວກທ່ານ 
20 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ານທ ງັຫລາຍວ່າ ຂ້ອຍໃຊ ້ບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕົນ ຖ້າເຂົາຂ່ົມເຫັງເຮົາ 

ເຂົາກໍຂ່ົມເຫັງທ່ານທ ັງຫລາຍເໝືອນກັນ ຖ້າເຂົາຖືຮັກສາຂ້ໍຄວາມຂອງເຮົາ ເຂົາກໍຈະຖືຮັກສາຂ້ໍຄວາມຂອງພວກທ່ານ
ເໝືອນກັນ 

21 ແຕ່ສ່ິງທັງປວງນ້ີເຂົາກໍຈະເຮັດຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາ
ມາ 

22 ຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ມາກ່າວແກ່ເຂົາ ເຂົາກໍບ່ໍມີຜິດບາບ ແຕ່ບັດນ້ີເຂົາບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວໃນເຣ່ືອງຜິດບາບຂອງຕົນ 



23 ຜູ້ທີກ່ຽດຊັງເຮົາກໍກຽດຊັງພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ 
24 ຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດກິຈການຖ້າມກາງເຂົາ ອັນບ່ໍມີຜູ້ອ  ່ືນໄດ້ເຮັດນ້ັນ ເຂົາກໍຄົງບ່ໍມີຜິດບາບ ແຕ່ບັດນ້ີເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້

ກຽດຊັງທັງເຮົາແລະພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ 
25 ທັງນ້ີກໍເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຈິງ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະບັນຍັດຂອງເຂົາທ່ີວ່າ ìເຂົາໄດ້ກຽດຊັງເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຫດî 
26 ແຕ່ເມ່ືອອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ທ່ີເຮົານ້ີຈະໃຊ້ມາຈາກພຣະບິດາຫາທ່ານທ ງັຫລາຍ ຄືພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຊ່ຶງອອກ

ຈາກພຣະບິດາ ໄດ້ສະເດ ດັມາແລ້ວ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ຈະຊົງເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາ 
27 ສ່ວນທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນພຍານເໝືອນກັນ ເພາະວ່າພວກທ່ານຢູ່ກັບເຮົາຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມາແລ້ວ 
 

16  
Chapter 16 

1 ìຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທ ັງຫລາຍແລ້ວ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກທ່ານເກີດຄວາມສະດຸດໃຈ 
2 ເຂົາຈະໄລ່ທ່ານທັງຫລາຍອອກຈາກໂຮງທັມມະເທສນາຈະມີເວລານ່ຶງເມ່ືອບຸກຄົນທ່ີຂ້າພວກທ່ານເສັຽ ຈະຄຶດວ່າຕົນ

ເຮັດການນ້ັນເພ່ືອບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ  
3 ເຂົາຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະບິດາແລະບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາ 
4 ແຕ່ທີເ່ຮົາໄດ້ບອກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ ກໍເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອເວລາຂອງເຂົາມາເຖິງແລ້ວ ພວກທ່ານຈະໄດ້ລະນຶກ

ວ່າຝ່າຍເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານໄວ້ແລ້ວ 
 

ງານຂອງພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ 
The Work of the Spirit 

ìເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແກ່ທ່ານທງັຫລາຍຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມາ ເພາະວ່າເຮົາຍັງຢູ່ກັບພວກທ່ານ 
5 ແຕ່ບັດນ້ີເຮົາຈວນຈະໄປຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊເ້ຮົາມາ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານຖາມເຮົາວາ່, ìທ່ານຈະໄປໃສî 
6 ແຕ່ເພາະເຮົາໄດ້ບອກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍພວກທ່ານ ໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກ 
7 ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍບອກຄວາມຈິງຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ການທ່ີເຮົາຈາກໄປນ້ັນເປັນປໂຍດແກ່ພວກທ່ານ ເພາະຖ້າ

ເຮົາບ່ໍໄປ ອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ສະເດ ດັມາຫາພວກທ່ານ ແຕ່ຖ້າເຮົາໄປແລ້ວ ເຮົາກໍຈະໃຊ ພ້ຣະອົງນ້ັນມາຫາ
ພວກທາ່ນ 

8 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາແລ້ວ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ຈະຊົງບັນດົນໃຫ້ໂລກຮູ້ແຈ້ງໃນເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບ ຄວາມຊອບ
ທັມ ແລະການພິພາກສາ 

9 ໃນເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ຄືເພາະເຂົາບ່ໍວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ 
10 ໃນເຣ່ືອງຄວາມຊອບທັມນ້ັນ ຄືເພາະເຮົາໄປຫາພຣະບິດາແລະພວກທ່ານຈະບ່ໍເຫັນເຮົາອີກ 
11 ສ່ວນເຣ່ືອງການພິພາກສານ້ັນ ຄືເພາະຜູ້ປົກຄອງໂລກນ້ີໄດ້ຖືກພິພາກສາແລ້ວ 
12 ìເຮົາຍັງມີອີກຫລາຍສ່ິງທ່ີຈະບອກແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ແຕ່ດຽວນ້ີພວກທ່ານບ່ໍອາດຈະທົນໄດ້ 
13 ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງນ້ັນ ຄືພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຈະສະເດັດມາແລ້ວ ພຣະອົງຈະນ າໍທ່ານທັງຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈິງ

ທັງຫມດົ ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍກ່າວແຕ່ລໍາພັງຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນສ່ິງໃດກໍຈະຊົງກ່າວສ່ິງນ້ັນ ແລະ
ຈະຊົງປະກາດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ  

14 ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບກຽດ ເພາະວ່າພຣະອົງຈະຊົງເອົາສ່ິງທ່ີເປັນຂອງເຮົາມາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 
15 ທຸກໆສິ່ງທີພ່ຣະບິດາຊົງມີຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ ພຣະວິນຍານຊົງເອົາສ່ິງຊ່ຶງເປັນຂອງເຮົາ

ນ້ັນມາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 



ຄວາມທກຸໂສກຈະກາຍເປນັຄວາມຊມົຊືນ່ຍນິດ ີ
Sorrow Will Turn into Joy 

16 ìຍັງໜ້ອຍນ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍເຫັນເຮົາຕ່ໍໄປ ແລະຍັງອີກໜ້ອຍນ່ຶງພວກທ່ານກໍຈະເຫັນເຮົາî 
17 ສາວົກຂອງພຣະອົງລາງຄົນຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìທີທ່່ານໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກເຮົາວ່າ ìຍັງໜ້ອຍນ່ຶງທ່ານທ ັງຫລາຍຈະບ່ໍເຫັນ

ເຮົາ ແລະຍັງອີກໜ້ອຍນ່ຶງພວກທ່ານກໍຈະເຫັນເຮົາî ແລະ ìເພາະເຮົາໄປຫາພຣະບິດາî ນ້ີຫມາຍຄວາມຢ່າງໃດî 
18 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຍັງໜ້ອຍນ່ຶງî ນ້ັນຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ າ່ທ່ານກໍາລັງເວ້ົາຫຍັງî 
19 ພຣະເຢຊຊົູງຊາບວ່າເຂົາຢາກທູນຖາມພຣະອົງ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຖາມກັນໃນເຣ່ືອງທ່ີ

ເຮົາກ່າວນ້ັນຫລືວ່າ ìຍັງໜ້ອຍນ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍເຫັນເຮົາî ແລະ ìຍັງອີກໜ້ອຍນ່ຶງພວກທ່ານກໍຈະເຫັນເຮົາî 
20 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍຈະຮ້ອງໄຫ້ຮ່ໍາໄຮ ແຕ່ໂລກນ້ີຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ສ່ວນພວກ

ທ່ານຈະມີຄວາມທຸກໂສກ ແຕ່ຄວາມທຸກໂສກຂອງພວກທ່ານນ້ັນຈະກັບກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ 
21 ເມ່ືອຜູ້ຍິງຈະເກີດລູກ ນາງກໍມີຄວາມທຸກເພາະເຖິງກໍານົດແລ້ວ ແຕ່ເມ່ືອເກ ດີລູກແລ້ວນາງກໍບ່ໍຄຶດເຖິງຄວາມເຈັບ

ປວດນ້ັນອີກ ເພາະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີຄົນຜູ້ນ່ຶງເກ ດີມາໃນໂລກ 
22 ດ່ັງນ້ັນໃນບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍກໍມີຄວາມທຸກໂສກ ແຕ່ເຮົາຈະເຫັນພວກທາ່ນອີກແລະໃຈຂອງພວກທ່ານຈະຊມົຊ່ືນ

ຍິນດີ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະເອົາຄວາມຍິນດີນ້ັນອອກໄປຈາກພວກທ່ານໄດ້ 
23 ໃນວັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດ ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານຈະຂໍສ່ິງໃດ

ຈາກພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
24 ມາເຖິງບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂໍສ່ິງໃນນາມຂອງເຮົາ ຈ່ົງຂໍແລ້ວພວກທາ່ນຈະໄດ້ຮັບ ເພ່ືອຄວາມຍິນດີຂອງພວກ

ທ່ານຈະເຕັມບໍຣິບູນ 
 

ເຮາົໄດຊ້ະນະໂລກແລວ້  
Peace for the Disciples 

25 ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄໍາປຽບທຽບ ເມ່ືອເຖິງເວລານ່ຶງເຮົາຈະບ່ໍກ່າວເປັນຄໍາປຽບທຽບຕ່ໍພວກ
ທ່ານອີກ ແຕ່ຈະບອກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ເຣ່ືອງພຣະບິດາໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ 

26 ໃນວັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະທູນຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະບ່ໍບອກພວກທ່ານວ່າ ເຮົາຈະອ້ອນວອນພຣະບິດາ
ເພື່ອພວກທ່ານ 

27 ດ້ວຍວ່າພຣະບິດາເອງກໍຊົງຮັກແພງທ່ານທັງຫລາຍ ເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້ຮັກແພງເຮົາ ແລະໄດ້ເຊ່ືອວ່າເຮົາອອກມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ 

28 ເຮົາໄດ້ອອກມາຈາກພຣະບິດາແລະໄດ້ມາໃນໂລກ ແລ້ວເຮົາຈະຈາກໂລກໄປຫາພຣະບິດາອີກî 
29 ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ທູນວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ບັດນ້ີທ່ານກ່າວໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ ບ່ໍໄດ້ກ່າວເປັນຄໍາປຽບທຽບ 
30 ບັດນ້ີພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າທ່ານຮູ້ຈັກສັພທຸກສ່ິງ ແລະບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຜູ້ໃດຈະຖາມທ່ານອີກ ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກຂ້ານ້ອຍ

ຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າທ່ານມາຈາກພຣະເຈ້ົາî 
31 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìດຽວນ້ີທ່ານທັງຫລາຍເຊ່ືອແລ້ວຫລື 
32 ເບ່ິງແມ, ເວລາຈະມາແລະເວລານ້ັນກໍເຖິງແລ້ວ ທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຕ້ອງແຕກຊະກັນໄປບ້ານໃຜເຮືອນມັນ ແລະຈະ

ປະເຮົາໄວ້ຜູ້ດຽວ ແຕ່ຫາກວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ຜູ້ດຽວເພາະພຣະບິດາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ 
33 ເຮົາໄດ້ບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະມີຄວາມສງົບສຸກໃນເຮົາ ໃນໂລກນ້ີພວກທ່ານຈະມີຄວາມ

ທຸກລໍາບາກ ແຕ່ຈ່ົງຊ່ືນໃຈເທາະ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວî 
 



17 ພຣະເຢຊ ູຊງົອ້ອນວອນເພືອ່ພວກສາວກົ 
Jesus Prays for His Disciples 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນເບ່ິງຟ້າໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìພຣະບິດາເອີຍ, 
ເຖິງເວລາແລ້ວ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ ເພ່ືອພຣະບຸດຈະໄດ້ຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະ
ອົງ 

2 ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພຣະບຸດມີສິດອໍານາດເໜືອມະນຸດທັງປວງ ເພ່ືອໃຫ້ປະທານຊີວດິອັນຕລອດໄປ
ເປັນນ ດິ ແກ່ທຸກຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງມອບໃຫແ້ກ່ພຣະບຸດນ້ັນ 

3 ນີ້ແຫລະ, ແມ່ນຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ຄືທ່ີເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ຊົງເປ ນັພຣະເຈ້ົາທ່ຽງແທ້ອົງດຽວ ແລະຮູ້ຈັກພຣະ
ເຢຊູຄຣິດທ່ີພຣະອົງຊົງໃຊ້ມາ 

4 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະອົງໃນໂລກ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຮັດກ ຈິການທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຮັດນ້ັນ
ສໍາເຣັດແລ້ວ 

5 ບັດນ້ີພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມກີຽດຕິຍົດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງເອງ ຄືກຽດຕິຍົດທ່ີຂ້າພຣະອົງມີ
ກັບພຣະອົງກ່ອນໂລກບ່ໍທັນມນ້ັີນ 

6 ìຂ າ້ພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແກ່ຄົນທ ັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງຈາກມະ
ນຸສໂລກ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນຂອງພຣະອົງແລ້ວ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານເຂົາໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະເຂົາໄດ້ຖືຮ ັກ
ສາພຣະທັມຂອງພຣະອົງແລ້ວ 

7 ບັດນ້ີເຂົາຊາບແລ້ວວ່າ ທກຸສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນມາຈາກພຣະອົງ 
8 ເພາະວ່າຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ຂ າ້ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ແລະເຂົາໄດ້ຮັບ

ໄວ້ ແລະເຂົາຮູ້ແນ່ວ່າຂ້າພຣະອົງມາຈາກພຣະອົງ ທັງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາ 
9 ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອໂລກ ແຕ່ເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານ

ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຂອງພຣະອົງ 
10 ທຸກສ່ິງຊ່ຶງເປ ັນຂອງຂ້າພຣະອົງກໍເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະທຸກສ່ິງຊ່ຶງເປັນຂອງພຣະອົງກໍເປັນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າ

ພຣະອົງມີກຽດຕິຍົດໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
11 ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຢູ່ໃນໂລກນ້ີອີກ ແຕ່ເຂົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຈະເມືອຫາ 

ພຣະອົງ ໂອ ພຣະບິດາຜູ້ບໍຣສຸິດ ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດພິທັກຮັກສາເຂົາໄວ້ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງ
ປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ເພ່ືອເຂົາຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນເໝືອນດ່ັງເຮົາທ ັງສອງ 

12 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຍັງຢູ່ກັບເຂົາ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ພິທກັຮັກສາເຂົາໄວ້ ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະ
ທານແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ປົກປັກຮັກສາເຂົາໄວ້ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ເສັຽໄປ ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ຜູ້ຖືກຊົງໝາຍໄວ້ສໍາ
ລັບຄວາມຈິບຫາຍ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດໄປຕາມຂ້ໍພຣະທມັ 

13 ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຈະເມືອຫາພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກ່າວເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນໂລກ ເພືອ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນ
ຍິນດີຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ 

14 ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ມອບພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ ແລະໂລກນ້ີໄດ້ກຽດຊັງເຂົາເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກ 
ເໝືອນຂ້າພຣະອົງບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກນ້ັນ 

15 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຂໍພຣະອົງເອົາເຂົາອອກຈາກໂລກນ້ີ ແຕ່ໄດ້ຂໍຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ພົນ້ຈາກມານຮ້າຍ 
16 ເຂົາບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກເໝືອນດ່ັງຂ້າພຣະອົງນ້ີບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກ 
17 ຂໍຊົງໂຜດຊໍາຮະເຂົາໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ 
18 ພຣະອົງຊົງໃຊຂ້້າພຣະອົງມາໃນໂລກສັນໃດ ຂ້າພຣະອົງກ ໃໍຊ້ເຂົາໄປໃນໂລກສັນນ້ັນ 



19 ຂ້າພຣະອົງຊໍາຮະຕົວຖວາຍເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຮັບການຊົງຊໍາຮະແຕ່ງຕ້ັງໄວ້ດ້ວຍຄວາມຈິງເໝືອນກັນ 
20 ìຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ີພວກດຽວ ແຕ່ເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີວາງໃຈໃນຂ້າພຣະອົງ ເພາະຖ້ອຍຄໍາ

ຂອງເຂົາ 
21 ເພ່ືອເຂົາທັງໝົດຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຄືພຣະບິດາຊົງສະຖິດໃນຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງໃນ  

ພຣະອົງ ເພື່ອໃຫເ້ຂົາຢູ່ໃນເຮົາທັງສອງເໝືອນກັນ ເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ເຊືອ່ວ່າແມນ່ພຣະອງົແຫລະ, ຊົງໃຊຂ້້າພຣະອົງ
ມາ 

22 ແລະກຽດຕິຍົດທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນ
ດຽວກັນ ເໝືອນດ່ັງເຮົາທັງສອງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນ 

23 ຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນເຂົາແລະພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນຂ້າພຣະອົງ ເພືອ່ເຂົາຈະເປັນອັນນ  ່ຶງອັນດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ ເພ່ືອໂລກຈະ
ໄດ້ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາ ແລະພຣະອົງຊົງຮັກເຂົາເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກຂ້າພຣະອົງ 

24 ìໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງກໍປາຖນາຢາກໃຫ້ເຂົາຢູ່ກັບຂ້າພຣະ
ອົງ ໃນບ່ອນຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຢູ່ນ້ັນເໝືອນກັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງຂ້າພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງປະທານ
ໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກຂ້າພຣະອົງກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ 

25 ໂອ ພຣະບິດາຜູ້ຍຸດຕິທັມ ໂລກນ້ີບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງແຕ່ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮູ້ວ່າ
ແມນ່ພຣະອງົແຫລະ, ຊົງໃຊຂ້້າພຣະອົງມາ 

26 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ອີກ ເພ່ືອຄວາມຮັກທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຮັກຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່ໃນເຂົາ ແລະຝ່າຍຂ້າພຣະອົງກໍຢູ່ໃນເຂົາî 

 

18 ການມອບແລະການຈບັກມຸພຣະເຢຊ ູ
The Betrayal and Arrest of Jesus 

(ມທ 26:47-56; ມຣກ 14:43-52; ລກ 22:47-53) 
1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ຂ້າມຫ້ວຍກິດ

ໂຣນບ່ອນມີສວນ ພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນສວນນ້ັນກັບພວກສາວົກ 
2 ຝ່າຍຢູດາຜູ້ທ່ີທ ຣໍະຍົດຕ່ໍພຣະອົງກໍຮູ້ຈັກບ່ອນນ້ັນເໝືອນກັນ ເພາະວ່າທ່ີນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະຊຸມກັນກັບພວກສາວົກ

ຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ 
3 ດ່ັງນ້ັນຢູດາໄດ້ພາພວກທະຫານກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ມາຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຖືໂຄມ ຖືກະ

ບອງ ແລະເຄ່ືອງອາວຸດເຂົາໄປໃນທ່ີນ້ັນ 
4 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບທ ກຸສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບພຣະອົງ ຈ່ຶງສະເດັດອອກໄປຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìທ່ານທ ງັຫລາຍຊອກຫາ

ໃຜî 
5 ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìມາຫາເຢຊໄູທນາຊາເຣັດî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ຄືຜູ້ນ້ັນî ຢູດາຜູ້

ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງກໍຢືນຢູ່ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
6 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ຄືຜ  ູ້ນ ັ ້ນî ເຂົາໄດ້ຖອຍຫລັງລ້ົມລົງເທິງດິນ 
7 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາອີກວາ່, ìທ່ານທັງຫລາຍຊອກຫາໃຜî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìມາຫາເຢຊໄູທນາຊາເຣັດî 
8 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວວ່າແມ່ນ ເຮົານ້ິແຫລະ, ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພວກທ່ານຊອກຫາເຮົາ 

ຈ່ົງປະໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄປເສັຽî 
9 ທັງນ້ີກ ໍເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ ບໍໄ່ດ້

ສູນເສັຽໄປແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວî 



10 ຊໂີມນເປໂຕມດີາບຈ່ຶງຖອດອອກຟັນຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຖືກຫູເບ້ືອງຂວາຂາດຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຊ່ືວ່າມາ
ລະໂຂ 

11 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຕ່ໍເປໂຕວ່າ, ìຈ່ົງເອົາດາບໃສ່ຝັກໄວ້ເສັຽ ຈອກທ່ີພຣະບິດາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມຫລືî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຖກືນາໍໄປຫາມະຫາປະໂຣຫດິ 
Jesus before the High Priest 

12 ກອງທະຫານກັບນາຍພັນພ້ອມດ້ວຍເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງພວກຢິວ ໄດ້ຫຸ້ມຈັບພຣະເຢຊມູັດໄວ ້
13 ແລ້ວເຂົາໄດ້ພາພຣະອົງໄປຫາອັນນາກ່ອນ ເພາະອັນນາເປັນພ່ໍເມັຽຂອງກາຢະຟາ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນມະຫາປະໂຣຫິດປະຈໍາ

ການໃນປີນ້ັນ 
14 ກາຢະຟາຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີແນະນໍາພວກຢິວວ່າ ຄວນໃຫ້ຄົນນ່ຶງຕາຍແທນພົລເມືອງທັງໝົດ 

 

ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊ ູ 
Peter Denies Jesus  
(ມທ 26:69-75; ມຣກ 14:66-72; ລກ 22:54-62) 

15 ຊໂີມນເປໂຕກັບສາວົກອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ຕາມພຣະເຢຊູໄປ ສາວົກຄົນນ້ັນຮູ້ຈັກກັບມະຫາປະໂຣຫິດ ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໄປກັບ 
ພຣະເຢຊເູຖິງເດ່ີນບ້ານຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ 

16 ຝ່າຍເປໂຕຢືນຢູ່ຮິມປະຕູຂ້າງນອກ ສາວົກຄົນນ້ັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນກັບມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ອອກໄປເວ້ົາກັບຜູ້ຍິງທ່ີເຝ້ົາປະຕູ 
ແລ້ວກໍພາເປໂຕເຂ້ົາໄປ 

17 ມຍິີງໃຊ້ເຝ້ົາປະຕ ໄູດ້ຖາມເປໂຕວ່າ, ìໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນເໝືອນກັນຕ້ີî ເປໂຕຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກî 
18 ພວກຂ້ອຍໃຊ້ກັບພວກຍາມກໍຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເອົາຖ່ານມາດັງໄຟເພາະອາກາດຫນາວ ຈ່ຶງພາກັນຢືນຝີງໄຟຢູ່ ແລະເປໂຕ

ກໍຢືນຝີງໄຟນໍາເຂົາເໝືອນກັນ 
 

ມະຫາປະໂຣຫດິສອບຖາມພຣະເຢຊ ູ
The High Priest Questions Jesus 

19 ຝ່າຍມະຫາປະໂຣຫິດຈ່ຶງທູນຖາມພຣະເຢຊູເຖິງພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ແລະເຖິງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ  
20 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບທ່ານວ່າ, ìເຮົານ້ີໄດ້ກ່າວໃຫໂ້ລກຟັງໂດຍເປີດເຜີຍ ເຮົາໄດ້ສ່ັງສອນສເມີໃນໂຮງທັມມະເທສນາ

ແລະໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ທ່ີພວກຢິວທັງໝົດຊຸມນຸມກັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວສ່ິງໃດໃນທ່ີລັບລ້ີ 
21 ທ່ານຖາມເຮົາເຮັດຫຍັງ ຈ່ົງຖາມຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຟັງເຮົາວ່າ ເຮົາໄດ້ເວ້ົາອັນໃດກັບເຂົາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ໄດ້ຮູ້

ຈັກອັນທ່ີເຮົາໄດ້ເວ້ົານ້ັນî 
22 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຄົນນ່ຶງທ່ີຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນໄດ້ຕົບພຣະພັກພຣະເຢຊູແລ້ວກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຕອບ

ມະຫາປະໂຣຫິດຢ່າງນ້ັນຫລືî 
23 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຮົາເວ້ົາຜິດ ຈ່ົງເປັນພຍານໃນການຜິດນ້ັນ ແຕ່ຖ້າເຮົາເວ້ົາຖືກ ທ່ານຕົບເຮົາເຮັດຫຍັງî 
24 ອັນນາຈ່ຶງໃຫ້ພາພຣະເຢຊູທີຊົ່ງຖ ືກມັດຢູ່ນ້ັນໄປຫາກາຢະຟາຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫ ດິປະຈໍາການ 

 



ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊອູກີ  
Peter Denies Jesus Again 

25 ຂນະນ້ັນຊີໂມນເປໂຕກໍາລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຖາມເປໂຕວ່າ, ìໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນນ້ັນເໝືອນກັນ ບ່ໍ
ແມ່ນຫລືî ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກî 

26 ຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຊ່ຶງເປ ນັພ່ີນ້ອງກັບຄົນທ່ີເປໂຕຟັນຫູຂາດນ້ັນ ກໍໄດ້ຖາມວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເຈ້ົາ
ກັບຄົນນ້ັນໃນສວນ ບ່ໍແມນ່ຫລîື  

27 ເປໂຕຈ່ຶງຕອບປະຕິເສດອີກ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນໄກ່ກໍຂັນ 
 

ພຣະເຢຊຖູກືນາໍໄປຫາປລີາດ 
Jesus before Pilate 
(ມທ 27:1-2,11-14; ມຣກ 15:1-5; ລກ 23:1-5) 

28 ເຂົາກໍໄດ້ພາພຣະເຢຊູອອກຈາກເຣືອນຂອງກາຢະຟາໄປຍັງສານປະໄຣໂຕຣຽນເປັນເວລາແຕ່ເຊ້ົາ ສ່ວນພວກຢິວບ່ໍ
ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນສານນ້ັນ ເພາະຢ້ານວ່າຈະບ່ໍສະອາດ ເພ່ືອຈະກິນປັສຄາໄດ້ 

29 ດ່ັງນ້ັນປີລາດຈ່ຶງອອກມາຫາເຂົາແລະຖາມວ່າ, ìພວກທ່ານມເີຣ່ືອງອັນໃດມາຟ້ອງຄົນນ້ີî 
30 ເຂົາຕອບວ່າ, ìຖ້າຄົນນ້ີບ່ໍເປັນຜູ້ຮ້າຍ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍຈະບ່ໍໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານî 
31 ປີລາດຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຈ່ົງເອົາຄົນນ້ີໄປຊໍາຮະຕັດສິນຕາມກົດໝາຍຂອງພວກທ່ານເສັຽî ພວກຢິວຈຶ່ງ

ຮຽນວ່າ, ìຕາມກົດໝາຍພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີສິດຈະປະຫານຊີວິດຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງî 
32 ທັງນີ້ເພື່ອໃຫສໍ້າເຣັດຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງຊົງກ່າວໄວ້ເພ່ືອສະແດງວ່າພຣະອົງຈະຊົງສ້ິນພຣະຊົນດ້ວຍວິທີ

ໃດ 
33 ປີລາດຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນສານປະໄຣໂຕຣຽນອີກແລະເອ້ີນພຣະເຢຊູມາ ແລ້ວຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລືî 
34 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານຖາມຢ່າງນ້ັນແຕ່ລໍາພັງຂອງທ່ານເອງຫລື ຫລືວ່າຄົນອ່ືນບອກທ່ານເຖິງເຣ່ືອງເຮົາî 
35 ປີລາດທູນຕອບວ່າ, ìສ່ວນຂ້ອຍບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວຕ້ີ ຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາເອງແລະພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ມອບເຈ້ົາ

ໄວໃ້ຫ້ຂ ້ອຍ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດອັນໃດî 
36 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາບ່ໍເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ ຖ້າຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ ຜູ້ຮັບໃຊ້

ຂອງເຮົາຄົງຈະໄດ້ຕ່ໍສູ້ ບ່ໍໃຫ້ເຮົາຖືກມອບໄວ້ແກ່ພວກຢິວ ແຕ່ບັດນ້ີຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາບ່ໍເປັນແຕ່ໂລກນ້ີî 
37 ປີລາດຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາເປັນກະສັດຕ້ີî ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານເວ້ົາແລ້ວວ່າເຮົາເປັນກະສັດ 

ຝ່າຍເຮົາເກີດມາແລະເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີກໍເພາະເຫດນ້ີແຫລະ ຄືເພ່ືອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມຈິງ ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍ
ຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາî 

38 ປີລາດທູນຖາມວ່າ, ìຄວາມຈິງນ້ັນຄືອັນໃດî  
 

ພຣະເຢຊຊູງົຖກືພິພາກສາໃຫສ້ິນ້ພຣະຊນົ 
Jesus Sentenced to Death 
(ມທ 27:15-31; ມຣກ 15:6-20; ລກ 23:13-25) 
ເມ່ືອປີລາດຖາມດ່ັງນ້ີແລ້ວທ່ານກໍອອກໄປຫາພວກຢິວອີກ ແລະບອກເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາບ່ໍເຫັນຜິດໃນຜູ້ນ້ີຈັກປະການ 

39 ແຕ່ພວກທ່ານມີທມັນຽມໃຫ້ເຮົາປ່ອຍຄົນນ່ຶງໃຫ້ພວກທ່ານໃນເທສການປັສຄາ ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍກະສັດ
ຂອງຊາດຢິວໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຫລືî 

40 ຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນອີກວ່າ, ìຢ່າປ່ອຍຄົນນ້ີແຕ່ຈ່ົງປ່ອຍບາຣາບາî ສ່ວນບາຣາບານ້ັນເປັນໂຈນ 



 

19  
Chapter 19 

1 ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງເອົາພຣະເຢຊູໄປໃຫ້ເຂົາຂ້ຽນ  
2 ແລະພວກທະຫານໄດ້ເອົາເຄືອໜາມມາຖັກເປັນໂຄ ງ້ແທນພວງມາລັຍສຸບໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ພ້ອມທັງເອົາ

ເສ້ືອສີມ ວ່ງອ່ອນມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງ 
3 ແລະເຂົາໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງທູນວ່າ, ìກະສັດຂອງຊາດຢິວເອີຍ, ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣນີເທີນî ແລະເຂົາກໍຕົບ   

ພຣະພັກພຣະອົງ 
4 ປີລາດໄດ້ອອກໄປອີກແລະກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາພາຄົນນ້ີອອກມາຫາທ່ານທ ງັຫລາຍ ເພືອ່ໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້

ວ່າເຮົາບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດໃນຜູ້ນ້ີຈັກປະການî 
5 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງສະເດັດອອກມາຊົງພວງມາລັຍທ່ີເຮັດດ້ວຍເຄືອໜາມນ້ັນ ແລະຊົງເສ້ືອຄຸມສີມ່ວງອ່ອນ ປີລາດຈ່ຶງກ່າວ

ແກ່ເຂົາວ່າ, ìເບ່ິງຄົນນ້ີແມî 
6 ເມ່ືອພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກເຈ້ົາໜ້າທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ເຂົາກໍຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຄຶງໄວທ້ີ່ໄມກ້າງແຂນ ຄຶງໄວ້ທີ່

ໄມກ້າງແຂນî ປີລາດຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໄປຄຶງໄວ້ ເພາະຝ່າຍເຮົາບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດໃນຜູ້ນ້ີî 
7 ພວກຢິວໄດຕ້ອບວ່າ, ìພວກເຮົາມກົີດໝາຍ ແລະຕາມກົດໝາຍນ້ັນຄົນນ້ີຄວນຕາຍ ເພາະມັນຕ້ັງຕົວເປັນພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາî 
8 ເມ່ືອປີລາດໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ທາ່ນກໍຕົກໃຈຫລາຍຂ້ຶນ 
9 ທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນສານປະໄຣໂຕຣຽນອີກ ແລ້ວທູນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî ແຕ່ພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ຕອບປະ

ການໃດ 
10 ປີລາດຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍເວ້ົາກັບເຮົາຫລື ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຮົາມີສິດອໍານາດຈະປ່ອຍເຈ້ົາ ແລະມີສິດອໍານາດ

ຄຶງເຈ້ົາໄວ້ທ່ີໄມກ້າງແຂນî 
11 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບທ່ານວ່າ, ìທ່ານຈະບ່ໍມີສິດອໍານາດເໜືອເຮົາຈັກປະການ ເວ້ັນແຕ່ອໍານາດນ້ັນຈະຊົງປະທານແຕ່ທັງ

ເທິງໃຫແ້ກ່ທ່ານ ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີມອບເຮົາໄວ້ກັບທ່ານກໍມີຄວາມຜິດບາບຫລາຍກວ່າທ່ານî 
12 ເນ  ່ືອງຈາກຂ້ໍນ້ີປີລາດຈ່ຶງຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະປ່ອຍພຣະອົງເສັຽ ແຕ່ພວກຢິວຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າທ່ານປ່ອຍຄົນ

ນ້ີທ່ານກໍບ່ໍເປັນມິດຂອງກາຍຊາ ທຸກຄົນທ່ີຕ້ັງຕົວເປັນກະສັດກໍປະກາດຕົວຕ່ໍສູ້ກາຍຊາî 
13 ເມ່ືອປີລາດໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງພາພຣະເຢຊູອອກມາ ແລ້ວນ່ັງບັນລັງພິພາກສາໃນບ່ອນທ່ີເອ້ີນວ່າເດ່ີນປູຫີນ ພາສາ

ເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ ຄັບບາທາ 
14 ວັນນ້ັນເປັນວັນຈ ດັແຈງປັສຄາ ເວລາປະມານທ່ຽງວັນ ທາ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກຢິວວ່າ, ìນ້ີຄືກະສັດຂອງພວກທ່ານî 
15 ຝ່າຍເຂົາໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìເອົາມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນເສັຽî ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາ

ວ່າ, ìພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງພວກທ່ານທ່ີໄມກ້າງແຂນຫລືî ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ ່ຕອບວ່າ, ìເວ້ັນແຕ່
ກາຍຊາແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີກະສັດî 

16 ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາ ເພ່ືອເອົາໄປຄຶງໄວ້ທ່ີໄມກ້າງແຂນ 
 

ການຄງຶທີໄ່ມກ້າງແຂນ 
The Crucifixion of Jesus 

(ມທ 27:32-56; ມຣກ 15:21-41; ລກ 23:26-49) 
ເຂົາຈ່ຶງຄຸມເອົາພຣະເຢຊອູອກໄປ  



17 ແລະພຣະອົງຊງົແບກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ ສະເດ ດັໄປເຖິງບ່ອນທ່ີເອ້ີນວ່າກະໂຫລກຫົວ (ພາສາເຮັບ
ເຣີເອ້ີນວ່າ ໂຄລະໂຄທາ) 

18 ທ່ີນ້ັນເຂົາໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນກັບອ ກີສອງຄົນ ຄົນລະຂ້າງແລະພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກາງ 
19 ປີລາດໃຫ້ຂຽນປ້າຍຕິດໄວ້ທ່ີໄມກ້າງແຂນອ່ານວ່າ, ìເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
20 ຄົນຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ອ່ານປ້າຍນ້ັນ ເພາະບ່ອນທ່ີເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູນ້ັນຢູ່ໃກ້ກຸງ ແລະປ້າຍນ້ັນເຂົາໄດ້ຂຽນເປັນພາສາ

ເຮັບເຣີ ພາສາໂຣມ ແລະພາສາກຣີກ 
21 ແລ້ວພວກມະຫາປະໂຣຫດິຕົນໃຫຍ່ຂອງຊາດຢິວຈ່ຶງຮຽນປີລາດວ່າ, ìຂໍຢ່າຂຽນວ່າ ກະສັດຂອງຊາດຢິວî ແຕ່ຂຽນວ່າ 

ìຄົນນ້ີບອກວ່າ ເຮົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
22 ປີລາດຕອບວ່າ, ìສ່ິງທ່ີເຮົາຂຽນແລ້ວກໍແລ້ວໄປî 
23 ເມ່ືອພວກທະຫານໄດ້ຄຶງພຣະເຢຊູໄວ້ແລ້ວ ເຂົາໄດ້ເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງມາແບ່ງເປັນສ່ີພູດ ແລ້ວກໍປັນກັນຜູ້ລະ

ພູດ ແລະຍັງເອົາສລອງຊ້ັນໃນຂອງພຣະອົງຊຶງ່ບ່ໍມີດູກ ແຕ່ແລ້ວດ້ວຍຜ້າທ່ີຕ່ໍາທັງຜືນ 
24 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກ ນັວ່າ, ìພວກເຮົາຢ່າຈີກປັນກັນເທາະ ແຕ່ໃຫ້ຈົກສລາກເອົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນຂອງຜູ້ໃດî ທັງນີ້ເພື່ອ

ໃຫສໍ້າເຣັດຕາມພຣະຄັມພີທີຂ່ຽນໄວ້ວ່າ, ìເສ້ືອຜ້າຂອງຂ້າພຣະອົງເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນກັນ ສ່ວນເສ້ືອຂອງພຣະອົງນ້ັນ
ເຂົາກໍຈົກສລາກກັນî 

25 ພວກທະຫານໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນ ຝ່າຍມານດາແລະນ້າສາວຂອງພຣະອົງ ກັບນາງມາຣີິອາເມັຽຂອງກະໂລປາແລະນາງ
ມາຣີິອາໄທມັກດາລາ ກໍຢືນຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ 

26 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນມານດາຂອງພຣະອົງແລະສາວົກທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກຢືນຢູ່ໃກ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບມານດາວ່າ, 
ìນາງເອີຍ, ນ້ີແຫລະ, ລູກຊາຍຂອງນາງî 

27 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບສາວົກຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ມານດາຂອງທ່ານî ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາສາວົກຄົນນ້ັນກໍຮັບເອົານາງ
ມາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົສິນ້ພຣະຊນົ 
28 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າທຸກສ່ິງສໍາເຣັດແລ້ວ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາ

ຢາກນ້ໍາî 
29 ທ່ີນ້ັນມີອ່າງເຕັມເຫລ້ົາແວງສ້ົມ ພວກທະຫານຈ່ຶງເອົາຟອງນ້ໍາຈຸ່ມເອົາເຫລ້ົາແວງສ້ົມ ສຽບໃສ່ປາຍໄມ້ຫສົູບຍ່ືນໃສ່   

ພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
30 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງຮ ບັເຫລ້ົາແວງສ້ົມແລ້ວ ພຣະອົງກ ຊົໍງກ່າວວ່າ, ìສໍາເຣັດແລ້ວî ແລະເມ່ືອຊົງກ້ົມພຣະສຽນລົງ ພຣະ

ອົງຊົງມອບຈິດວິນຍານໄວ້ 
 

ເຂາົແທງທີຂ່າ້ງຂອງພຣະເຢຊ ູ  
Jesusí Side Is Pierced 

31 ສັນນ້ັນພວກຢິວຈ່ຶງຂໍນໍາປີລາດໃຫ້ຫັກກະດູກຂາຂອງຜູ້ທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ເອົາສົບໄປເສັຽ ທັງນ້ີກໍເພາະເປັນວັນ
ຈັດແຈງແລະເຂົາບ່ໍຢາກໃຫ້ສົບນ້ັນຄ້າງຢູ່ທ່ີໄມ ້ກາງແຂນໃນວັນສະບາໂຕ (ເພາະວັນສະບາໂຕນ້ັນເປັນວັນໃຫຍ່) 

32 ດ່ັງນ້ັນພວກທະຫານຈ່ຶງທຸບຂາຜູ້ທີນ່ຶງແລະຜູ້ທີສອງຊ່ຶງຖືກຄຶງໄວ້ພອ້ມ 
33 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງພຣະເຢຊູ ແລະເຫັນວ່າພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ທຸບພຣະອຸຣຸຂອງພຣະອົງ 
34 ສ່ວນທະຫານຄົນນ່ຶງໄດ້ເອົາຫອກແທງທ່ີຂ້າງຂອງພຣະອົງ ແລະໂລຫິດກັບນ້ໍາກໍໄຫລອອກທັນທີ 



35 ຜ ູ ້ທີໄ່ດ້ເຫັນກໍເປັນພຍານ ຄໍາພຍານຂອງຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຈິງ (ແລະພຣະອົງນ້ັນຊົງຊາບວ່າຜູ້ນ້ັນເວ້ົາຄວາມຈິງ) ເພ່ືອທ່ານ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຊ່ືອເໝືອນກັນ 

36 ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີທີວ່່າ, ìກະດູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກຫັກເສັຽຈັກເຫລ້ັມî  
37 ແລະມຂ້ໍີພຣະຄັມພີອີກຂໍນ່ຶງທ່ີວ່າ, ìເຂົາຈະມອງເບ່ິງທ່ານຜູ້ທ່ີເຂົາໄດ້ແທງî 

 

ການວາງພຣະສບົໃສອ່ບຸໂມງ 
The Burial of Jesus 

(ມທ 27:57-61; ມຣກ 15:42-47; ລກ 23:50-56) 
38 ຫລັງຈາກນ້ີໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣີມາທາຍ ຊ່ຶງເປັນລູກສິດລັບໆຂອງພຣະເຢຊູເພາະທ່ານຢ້ານພວກຢິວ ກໍໄດ້ຂໍພຣະ

ສົບພຣະເຢຊູຈາກປີລາດ ແລະປີລາດກໍຍອມໃຫ້ ໂຢເຊບຈ່ຶງມາອັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄປ 
39 ຝ່າຍນິໂກເດມຜູ້ໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູເວລາກາງຄືນແຕ່ຫົວທນ້ັີນ ກໍມາເໝືອນກັນ ທ່ານໄດ້ເອົາເຄ່ືອງຫອມປະສົມນໍາ

ມາ ຄືຢ່າງໄມ້ກັບອາໂລເອຫນັກປະມານຮ້ອຍລິຕຣາ 
40 ເມ່ືອອັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູລົງມາ ເຂົາເອົາຜ້າປ່ານກັບເຄ່ືອງຫອມພັນພຣະສົບນ້ັນຕາມທັມນຽມມ້ຽນສົບ

ຂອງຊາດຢິວ 
41 ອັນນ່ຶງໃນບ່ອນພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວ້ນ້ັນມສີວນນ່ຶງ ໃນສວນນ້ັນມີອຸບໂມງໃໝ່ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ວາງສົບຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ 
42 ດ່ັງນ້ັນເນ່ືອງຈາກວ່າວັນນ້ັນເປັນວັນຈັດແຈງຂອງຊາດຢິວ ແລເນ່ືອງຈາກອຸບໂມງນ້ັນຢູ່ໃກ້ ເຂົາຈ່ຶງບັນຈຸພຣະສົບຂອງ

ພຣະເຢຊໄູວ້ທີນ້ັ່ນ 
 

20 ການຄນືພຣະຊນົ 
The Resurrection of Jesus 
(ມທ 28:1-10; ມຣກ 16:1-8; ລກ 24:1-12) 

1 ວັນຕ້ົນສັປດານ້ັນເວລາເຊ້ົາຍັງມືດຢູ່ ມາຣີິອາໄທມັກດາລາໄດ້ມາເຖິງອຸບໂມງ ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນຖືກຍ້າຍ
ອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ 

2 ນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຊໂີມນແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮັກແພງນ້ັນ ແລ້ວເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງ  
ພຣະອາຈານອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ ແລະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາເອົາໄປໄວ້ທີໃ່ດ?î 

3 ເປໂຕກັບສາວົກຄົນອ່ືນນ້ັນຈ່ຶງພາກ ນັອອກມາເຖິງອຸບໂມງ 
4 ເຂົາທັງສອງພ້ອມກັນແລ່ນມາ ແຕ່ສາວົກອ່ືນນ້ັນໄດ້ແລ່ນໄວກວ່າເປໂຕຈ່ຶງມາເຖິງອຸບໂມງກ່ອນ 
5 ເມ່ືອກ້ົມລົງທ່ານໄດ້ເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູ່ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາທາງໃນ 
6 ສ່ວນຊີໂມນເປໂຕທ່ີຕາມຫລັງມານ້ັນ ກໍຮອດເຫມອືນກັນ ແລ້ວໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງ ແລະໄດ້ເຫັນຜ າ້ປ່ານກອງຢູ່ 
7 ແລະຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກອງຢູ່ກັບຜ້າອ່ືນ ແຕ່ພັບໄວຕ່້າງຫາກ 
8 ແລ້ວສາວົກຜູ້ອ່ືນທ່ີມາເຖິງກ່ອນນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປເໝືອນກັນ ກໍໄດ້ເຫັນແລະເຊື່ອ 
9 ເພາະວ່າຂນະນ້ັນເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີຂຽນໄວ້ວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ 
10 ແລ້ວສາວົກທັງສອງນ້ັນກໍກັບໄປຍັງບ້ານຂອງຕົນ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົແກມ່າຣອີາມກັດາລາ 
Jesus Appears to Mary Magdalene 

11 ຝ່າຍມາຣີອາຢືນຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນອກອຸບໂມງ ຂນະທ່ີຍັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນາງໄດ້ກ້ົມຫລຽວໄປທາງອຸບໂມງ 



12 ແລະນາງໄດ້ເຫັນເທວະດາສອງຕົນນ່ັງຢູ່ບ່ອນທ່ີເຂົາວາງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງ 
ພຣະສຽນ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງພຣະບາດ 

13 ເທວະດາທັງສອງນ້ັນໄດ້ຖາມນາງວ່າ, ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງî ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເພາະເຂົາໄດ້ເອົາສົບ   
ພຣະອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍໄປແລ້ວ ແລະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາເອົາໄປວາງໄວ້ທ່ີໃດî 

14 ເມ່ືອເວ້ົາດ່ັງນ້ັນແລ້ວນາງໄດ້ຫລຽວຫລັງມາເຫັນພຣະເຢຊູຢືນຢູ່ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ 
15 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມນາງວ່າ, ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜî ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນຈ່ຶງຕອບ

ວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພ່ິນໄປ ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໄປວາງໄວ້ທີໃ່ດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະ
ໄປຍົກເອົາເສັຽî 

16 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìມາຣອີາເອີຍî  ມາຣີິອາກໍຕ່າວຫນ້າມາທູນພຣະອົງເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, ìຮັບໂບນີî 
(ທີແ່ປວ່າ ìພຣະອາຈານເອີຍî) 

17 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບມາຣີິອາວ່າ, ìຢ່າຊູ່ໜ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປ
ຫາພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາແລະບອກເຂົາວ່າ ìເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານ 
ຈະເມືອຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານî 

18 ນາງມາຣີອາມັກດາລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນ້ີກັບພວກສາວົກວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî ແລະໄດ້
ບອກເຂົາວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົແກພ່ວກສາວກົ 
Jesus Appears to the Disciples 

(ລກ 24:36-43; 1ກຣທ 15:5) 
19 ຄ່ໍາວັນນ້ັນເປັນວັນຕ້ົນສ ປັດາ ເມ່ືອສາວົກອັດປະຕູຫ້ອງທ່ີເຂົາຢູ່ນ້ັນເພາະຢ້ານພວກຢິວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາ

ຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍî 
20 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ ເມ່ືອພວກສາ

ວົກໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍເກີດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
21 ພຣະເຢຊ ຊົູງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາກໍ

ໃຊທ່້ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນî 
22 ເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊົງລະບາຍລົມອອກຈາກພຣະໂອດໃສ່ເຂົາ ໂດຍບອກວ່າ, ìທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງຮັບ

ເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
23 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວ ແລະຖ້າ

ທ່ານທັງຫລາຍກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ໃດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນແລ້ວî 
 

ໂທມາບໍເ່ຊືອ່  
Jesus and Thomas 

24 ຝ່າຍໂທມາທ່ີເອ້ີນວ່າແຝດ ຊ່ຶງເປັນສາວົກຜູ້ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດມານ້ັນ 
25 ສາວົກອ່ືນໆຈ່ຶງບອກໂທມາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî ແຕ່ໂທມາຕອບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍບ່ໍ

ເຫັນຮອຍຕະປູທ່ີຝ່າພຣະຫັດ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ິວມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະ
ໃສ່ຂ້າງຂອງທ່ານແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊ່ືອ 



26 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທ່ີເຮືອນນ້ັນອີກ ແລະໂທມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ ສ່ວນປະ
ຕູກໍອັດໄວ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,îສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງ
ຫລາຍî 

27 ແລະພຣະອົງຊງົກ່າວແກ່ໂທມາວ່າ, ìຈ່ົງເດ່ນ້ິວມືຂອງທ່ານມາລູບເບ່ິງຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງ 
ຂອງເຮົາ ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອî 

28 ໂທມາທູນຕອບວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî 
29 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບໂທມາວ່າ, ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກî 

 

ຈດຸປະສງົຂອງໜງັສນືີ ້
The Purpose of This Book 

30 ອັນນ່ຶງພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງເຮັດຫມາຍສໍາຄັນອ່ືນໆ ອີກຫລາຍປະການຕ່ໍໜ້າພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຈົດໄວ້ໃນໜັງ
ສືເຫລ້ັມນ້ີ 

31 ແຕ່ທີໄ່ດ້ຈົດເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ກໍເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດຂອງ     
ພຣະເຈ້ົາ ແລະເມ່ືອມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວທ່ານກໍຈະມີຊີວ ດິໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

 

21 ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົແກສ່າວກົເຈດັຄນົ 
Jesus Appears to Seven Disciples 

1 ຕ່ໍມາ ພຣະເຢຊ ໄູດ້ຊົງສະແດງພຣະອົງແກ່ພວກສາວົກອີກທ່ີທະເລຕີເບເຣັຽ ພຣະອົງຊົງສະແດງພຣະອົງຢ່າງນ້ີຄື 
2 ພວກທ່ີຢູ່ພ້ອມກັນມີຊີໂມນເປໂຕ ໂທມາທ່ີເອ້ີນວ່າແຝດ ນະທານາເອນໄທບ້ານການາແຂວງຄາລີເລ ລູກຊາຍທັງ

ສອງຂອງເຊເບດາຍ ແລະສາວົກຂອງພຣະອົງອີກສອງຄົນ 
3 ຊໂີມນເປໂຕບອກເຂົາວ່າ, ìຂ ອ້ຍຈະໄປຫາປາî ຝ່າຍເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາຈະໄປນ ໍາເຈ້ົາດ້ວຍî ແລ້ວເຂົາກໍ

ອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ 
4 ເມ່ືອກໍາລັງຮຸ່ງເຊ້ົາພຣະເຢຊູປະທັບຢືນຢູ່ທ່ີຝ່ັງ ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນ ພຣະເຢຊູ 
5 ພຣະອົງຊງົຖາມເຂົາວ່າ, ìລູກເອີຍ, ພວກເຈ້ົາມີຂອງກິນບໍî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìບ່ໍມີî 
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາî ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາຫລາຍ 

ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງ 
7 ສາວົກທ່ີພຣະເຢຊຊົູງຮັກໄດ້ບອກເປໂຕວ່າ, ìແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແຫລະî ເມ່ືອຊີໂມນເປໂຕໄດ້ຍິນວ່າເປ ນັອົງ  

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເສ້ືອມານຸ່ງເພາະເປືອຍໂຕຢູ່ ແລ້ວກໍໂຕນລົງນ້ໍາ 
8 ແຕ່ພວກສາວົກອ່ືນໆນ້ັນໄດ້ເອົາເຮືອນ້ອຍລາກມອງທ່ີຖືກປາມາ ເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ໄກຈາກຝ່ັງ ໄກປະມານສອງຮ້ອຍ

ສອກເທ່ົານ້ັນ 
9 ເມ່ືອເຂົາຂ້ຶນຕະຝ່ັງແລ້ວກໍເຫັນຖ່ານຕິດໄຟຢູ່ ພ້ອມທັງມີປາແລະເຂ້ົາຈ່ີຂາງຢູ່ 
10 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìປາທີພ່ວກເຈ້ົາຫາໄດ້ມືກ້ີ້ນ້ີຈ່ົງເອົາມາບາງໂຕî 
11 ຊໂີມນເປໂຕຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອດຶງມອງຂ້ຶນຝ່ັງ ແລະມີປາໃຫຍ່ເຕັມຢູ່ຈ າໍນວນນ່ຶງຮ້ອຍຫ້າສິບສາມໂຕ ເຖິງວ່າມີປາ

ຫລາຍປານນ້ັນມອງກໍບ່ໍຂາດ 
12 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìພາກັນມາປ້ັນເຂ້ົາເທາະî ໃນພວກສາວົກບ່ໍມີໃຜກ້າຖາມພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຄືໃຜî ເພາະ

ເຂົາຮູ້ຢູ່ວ່າຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
13 ພຣະເຢຊຊົູງເຂ້ົາມາຈັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີແຈກໃຫ້ເຂົາ ແລະເອົາປາແຈກໃຫ້ເໝືອນກັນ 



14 ນ້ີເປັນເທ່ືອທີສາມທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສະແດງພຣະອົງແກ່ພວກສາວົກ ຫລັງຈາກທ່ີພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍແລ້ວ 
 

ຈົງ່ລຽ້ງແກະຂອງເຮາົ 
Jesus and Peter 

15 ເມ່ືອເຂົາປ້ັນເຂ້ົາແລ້ວພຣະເຢຊູຊົບງກ່າວກັບຊີໂມນເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົາ
ນ້ີຫລືî ເປໂຕທູນວ່າ, ìໂດຍພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະອົງຊົງສ່ັງເປ
ໂຕວ່າ, ìຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີî 

16 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທ່ືອທີສອງວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລືî ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ  
ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະອົງຊົງສ່ັງທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງ
ເຮົາເນີî 

17 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທ່ືອທີສາມວ່າ, ìຊໂີມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລືî ເປໂຕກໍເປັນທຸກໃຈທ່ີ  
ພຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທ່ືອທີສາມວ່າ, ìເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລືî ເປໂຕຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງ
ຊາບທຸກສ່ິງ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະເຢຊຊົູງສ່ັງທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີî 

18 ເຮົາບອກແກ່ເຈ້ົາຕາມຄວາມຈິງວ່າເມ່ືອເຈ້ົາຍັງໜຸ່ມເຈ້ົາເຄີຍຄາດແອວຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະທຽວໄປມາໃສໄດ້ຕາມໃຈ
ເຈ້ົາມັກ ແຕ່ເມ່ືອເຈ້ົາເຖ້ົາແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຢຽດມືຂອງເຈ້ົາອອກ ແລະຄົນອ  ່ືນຈະຄາດແອວໃຫ້ແລະພາໄປບ່ອນເຈ້ົາບ່ໍ
ຢາກໄປî 

19 (ທີພ່ຣະອົງກ່າວດ່ັງນ້ີກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ເປໂຕຈະຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕາຍຢ່າງໃດ) ຄັນພຣະອົງ
ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ, ìຈ  ່ົງຕາມເຮົາມາî 
 

ສາວກົທີພ່ຣະອງົຊງົຮກັ 
Jesus and the Beloved Disciple 

20 ເປໂຕຫລຽວຫລັງເຫັນສາວົກຜູ້ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮັກກໍາລັງຕາມມາ ຄືຜູ້ທ່ີເນ້ີງກາຍລົງອີງພຣະຊວງຂອງພຣະອົງເມ່ືອຮ ບັ
ປະທານອາຫານແລງນ ັ ້ນ ແລະທູນຖາມວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ທ່ີຈະມອບທ່ານໄວ້ຄືຜູ້ໃດî 

21 ເມ່ືອເປໂຕເຫັນສາວົກຜູ້ນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງທູນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ນ້ີເດ, ຈະເປ ນັຢ່າງໃດî 
22 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຮົາມີໃຈຢາກໃຫ້ຜູ້ນ້ີຢືນຢູ່ຈົນເຖິງເຮົາມານ້ັນ ຈະເປັນທຸຣະອັນໃດກັບເຈ້ົາໜໍ ສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງ

ຕາມເຮົາມາî 
23 ເຫດສັນນ້ັນຄໍາທ່ີວ່າສາວົກຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຕາຍ ຈ່ຶງຊ່າລືໄປໃນຖ້າມກາງຂອງພວກພ່ີນ້ອງ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ

ສາວົກຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຕາຍ ແຕ່ຊົງກ່າວວ່າ, ຖ້າເຮົາມີໃນຢາກໃຫ້ຜູ້ນ້ີຢືນຢູ່ຈົນເຖິງເຮົາມານ້ັນ ຈະເປັນທຸຣະອັນໃດກັບເຈ້ົາ
ຫນໍî 

24 ແມ່ນສາວົກຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທີເ່ປັນພຍານເຖິງເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີບັນທຶກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ແລະພວກເຮົາຊາບ
ວ່າຄໍາພຍານຂອງຜູ້ນ້ີເປັນຄວາມຈິງ 

25 ຍັງມ ອີີກຫລາຍສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາ ຖ້າຈະຂຽນໄວ້ຕາມລໍາດັບທຸກປະການ ຂ້າພະເຈ້ົາຄາດວ່າໝົດທັງໂລກກໍບ່ໍມີ
ບ່ອນພໍໄວ້ໜັງສືທ່ີຈະຂຽນນ້ັນ 
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