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1 ພຣະທມັອນັຊງົຊວີດິ 
The Word of Live 
(ຢຮ 1:1-5) 

1 ຊ່ຶງມີຢູ່ແຕ່ປະຖົມມະການ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຍິນ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນກັບຕາ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງ ແລະມືຂອງເຮົາ
ໄດ້ຈັບຕ້ອງນ້ັນ ກ່ຽວກັບພຣະທັມອັນຊົງຊວິີດ 

2 (ຊວິີດນ້ັນໄດ້ປາກົດມາ ເຮົາໄດ້ເຫັນແລະເປັນພຍານ ຈ່ຶງໄດ້ປະກາດຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນແກ່ທ່ານ
ທັງຫລາຍ ຄືຊີວິດທ່ີດໍາຣົງຢູ່ກັບພຣະບິດາ ແລະໄດ້ປາກົດແກ ເ່ຮົາທັງຫລາຍ) 

3 ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນ້ັນ ເຮົາກໍໄດ້ປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເໝືອນກັນ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມສາມັກຄີທັມກ ບັພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຮ່ວມສາມັກຄີກັບພຣະບິດາ ແລະກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ 

4 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ເຮົາຂຽນມາເພ່ືອຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງທ່ານຈະໄດ້ເຕັມບໍຣິບູນ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຄວາມສວາ່ງ 
God Is Light 

5 ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ່າວສານທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະອົງແລະໄດ້ປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນ
ຄວາມສວ່າງ ໃນພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມມືດເລ ຍີ 

6 ຖ້າເຮົາຈະວ່າເຮົາຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງ ແລະຍັງດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມມືດ ເຮົາກໍເວ້ົາຕົວະແລະບ່ໍ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ 

7 ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍດໍາເນີນຊີວິດຢ ູ ່ໃນຄວາມສວ່າງເຫມອືນຢ່າງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ພວກ
ເຮົາກໍຮ່ວມສາມັກຄີທັມເຊ່ິງກັນແລະກັນ ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ກໍຊໍາຮະລ້າງ
ເຮົາທັງຫລາຍຈາກຜິດບາບຫມົດສ້ິນ 

8 ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າພວກເຮົາບ່ໍມບີາບ ພວກເຮົາກໍຫລອກລວງຕົນເອງ ແລະຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນພວກເຮົາ 
9 ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາຣະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງ

ພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງໂຜດຊາໍຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການອະທັມຫມົດສ້ີນ 
10 ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບ ກໍທໍກັ່ບວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ຕົວະ ແລະ   

ພຣະທັມຂອງພຣະອົງກໍບ່ໍຢ ູ ່ໃນພວກເຮົາແລ້ວ 
 

2 ພຣະເຢຊຊູ ົງເປນັທະນາຍຄວາມເພືອ່ເຮາົ 



Christ Our Advocate 

1 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ເຮົາຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ິມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ 
ແຕ່ຖ້າຄົນໃດເຮັດຜິດ ພວກເຮົາກໍມີທະນາຍຄວາມ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊງົທ່ຽງທັມທ່ີສະຖິດຢູ່ກັບພຣະບິດາ 

2 ແມ່ນດ້ວຍພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົຍົກຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເສັຽ ແລະບ່ໍແມ່ນແຕ່ຜິດບາບຂອງພວກ
ເຮົາພວກດຽວ ແຕ່ທງັຜິດບາບຂອງມະນຸດທັງປວງໃນໂລກເໝືອນກັນ 

3 ໃນຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຄົງສັງເກດໄດ້ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ຄືວ່າຖ້າພວກເຮົາຖືຮັກສາບັນດາຂ້ໍ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

4 ຄົນໃດທ່ີເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງî ແຕ່ບ່ໍຖືຮັກສາບັນດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ຜູນ້ັ້ນເປັນຄົນເວ້ົາ
ຕົວະ ແລະຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນຄົນນ້ັນແລ້ວ 

5 ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີຖືຮັກສາພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ຮັກສາພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍອາການຢ່າງ
ນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວາ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງ 

6 ຜູ້ໃດເວ້ົາວ່າຕົນຢູ່ໃນພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນກໍຄວນດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງທ່ີພຣະຄຣິດຊົງດໍາເນີນນ້ັນເໝືອນກັນ 
 

ພຣະບນັຍດັໃໝ ່
A New Commandment 

7 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ຂຽນຂ້ໍບັນຍັດໃຫມມ່າເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເປັນຂ້ໍບັນຍັດເກ່ົາຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຢູ່
ຕ້ັງແຕ່ເດີມແລ້ວ ຂ້ໍບັນຍັດເກ່ົານ້ັນ ຄືພຣະທັມທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນມາແລ້ວ 

8 ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍກ່າວໄດ້ວ່າ ເຮົາຂຽນຂ້ໍບັນຍັດໃຫມ່ມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ທີວ່່າໃຫມ່ທັງຝ່າຍພຣະອົງແລະຝ່າຍ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ ກໍເພາະຄວາມມືດນ້ັນກໍາລັງຜ່ານພ້ົນໄປ ແລະຄວາມສວ່າງແທ້ກໍສ່ອງຢູ່ແລ້ວ 

9 ຜູ້ໃດທ່ີເວ້ົາວ່າຕົນຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ແຕ່ຍັງກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍຍັງຢ  ູ່ໃນຄວາມມືດຈົນເຖິງດຽວນ້ີ 
10 ຜູ້ທ່ີຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນກໍຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ແລະເຫດທ່ີຈະໃຫ້ສະດຸດໃຈກໍບ່ໍມີໃນຄົນນ້ັນ 
11 ແຕ່ຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນກໍຢູ່ໃນຄວາມມືດ ແລະທ່ຽວໄປໃນຄວາມມືດ ແລ້ວບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນກໍາລັງໄປໃສ 

ເພາະຄວາມມືດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງຕົນບອດເສັຽແລ້ວ 
12 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພາະວ່າໄດ້ຊົງໃຫອ້ະພັຍບາບຂອງພວກເຈ້ົາ

ແລ້ວ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
13 ພໍທັ່ງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ຕ້ັງແຕ່

ປະຖົມມະການ ຄົນຫນຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາໄດ້ຊະນະມານ
ຮ້າຍນ້ັນແລ້ວ 

14 ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະບິດາແລ້ວ ພ່ໍທັງຫລາຍ
ເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜູ້ຊງົດໍາຣົງຢູ່ຕ້ັງແຕ່ປະຖົມມະ
ການແລ້ວ ຄົນຫນຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາໄດ້ຊະນະມານຮ້າຍ
ແລ້ວ 

15 ຢ່າຮັກໂລກຫລືສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ໃນໂລກ ຖ້າຜູ້ໃດຮັກໂລກ ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະບິດາບ່ໍຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ 
16 ເພາະສາຣະພດັທີ່ມຢູ່ີໃນໂລກ ຄືຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ, ຕັນຫາຂອງຕາ, ແລະຄວາມອວດອ້າງເປ່ົາໆໃນຊີວິດນ້ີ 

ບ່ໍໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະບິດາ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ 
17 ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກໍາລັງເສ່ືອມສູນໄປ ແຕ່ຜູ້ເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ 

 



ສດັຕຣຂູອງພຣະຄຣດິ 
Warning against Antichrists 

18 ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ບັດນ້ິເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ ແລະຕາມທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າ ຜູ້ຕ່ໍສູ້ 
ພຣະຄຣິດຈະມາ ບັດນ້ິຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ ສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍ 

19 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ 
ເຂົາກໍຈະໄດ້ຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຮົາຕ່ໍໄປ (ແຕ່ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ) ເພ່ືອປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຝ່າຍ
ພວກເຮົາຈັກຄົນ 

20 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຫົດສົງຈາກພຣະອົງຜ  ູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນກໍມີຄວາມຮູ້ 
21 ເຮົາໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ບ່ໍແມ່ນເພາະພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຄວາມຈິງ ແຕ່ເພາະເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້

ແລ້ວ ແລະເພາະວ່າຄໍາຕົວະຂ້ໍໃດບ່ໍໄດ້ມາຈາກຄວາມຈິງ  
22 ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເວ້ົາຕົວະ ຄັນບ່ໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນທ່ີປະຕິເສດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດ ຜູ້ທີປ່ະຕິເສດພຣະບິດາ

ກັບພຣະບຸດ ຜູນ້ັ້ນແຫລະ, ເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ 
23 ຜູ້ໃດທ່ີປະຕິເສດພຣະບຸດ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍມີພຣະບິດາ ຜູ້ໃດທ່ີຮັບຮູ້ພຣະບຸດ ຜູ້ນ້ັນກໍມີພຣະບິດາເໝືອນກັນ 
24 ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍ, ຈ່ົງໃຫ້ຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມານ້ັນຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ຖ້າຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກ

ເຈ້ົາໄດ້ຍິນແຕ່ຕ້ົນມານ້ັນຫາກຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາກໍຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະບຸດແລະໃນພຣະບິດາ
ເໝືອນກ ນັ 

25 ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະສັນຍາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
26 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ິເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກ່ຽວເຖິງເຣ່ືອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຫລົງໄປ 
27 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍ, ການຊົງຫດົສົງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນ້ັນ ກໍຍັງຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ແລະພວກ

ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ ເພາະການຊົງຫົດສົງຂອງພຣະອ ົງກໍາລັງສ່ັງສອນພວກເຈ້ົາເຖິງທຸກສ່ິງ ແລະ
ເປັນຄວາມຈິງບ່ໍແມ່ນການຕົວະ ການຊົງຫົດສົງໄດ້ສອນເຈ້ົາທງັຫລາຍຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນ   
ພຣະອົງຢ່າງນ້ັນ 

28 ແລະບັດນ້ິ ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປາກົດ ເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະໄດມ້ໃີຈກ້າ ແລະບ່ໍຫລົບໜ້າຈາກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມລະອາຍ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາ 

29 ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງທ່ຽງທັມ ພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມນ້ັນກໍບັງ
ເກ ດີມາຈາກພຣະອົງເໝືອນກັນ 

 

3 ບນັດາບດຸຂອງພຣະເຈົາ້ 
Children of God 

1 ເບ່ິງແມ, ພຣະບິດາຊົງໂຜດປະທານຄວາມຮັກແກ່ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຢ່າງໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຮົາວ່າ
ບຸດຂອງພຣະອົງ ແລະພວກເຮົາກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ເຫດທ່ີໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາທັງຫລາຍ ກໍເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກ     
ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ 

2 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ບັດນ້ີ ເຮົາທັງຫລາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະຍັງບ່ໍໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ 
ຮູ້ຄັກວ່າຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ ້ວ່າ ເມ່ືອພຣະອົງນ້ັນຈະສະເດັດມາປາກົດນ້ັນເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະເປັນເໝືອນພຣະອົງ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ນ້ັນ 

3 ທ ຸກຄົນທີ່ມຄີວາມຫວັງໃນພຣະອົງດ່ັງກ່າວມານ້ີ ກໍຊາໍຮະລ້າງຕົນໃຫ້ບຣໍສຸິດເໝືອນພຣະຄຣິດຊົງບໍຣິສຸດ 
4 ທຸກຄົນທ່ີເຮັດບາບກໍເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດເໝືອນກັນ ບາບເປັນສ່ິງທ່ີຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດ 



5 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງປາກົດເພ່ືອຍົກເອົາຜິດບາບໄປເສັຽ ແລະພຣະອົງນ້ັນບ່ໍຊົງມ ບີາບເລີຍ 
6 ຜູ້ໃດຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ຜູ້ໃດທ່ີຍັງເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ຜູ້ນ້ັນຍັງບ່ໍເຫັນພຣະອົງ 

ແລະຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ 
7 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຊ ກັຈູງພວກເຈ້ົາໃຫຫ້ລົງ ຜູ້ທີເ່ຮັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມກໍເປັນຜູ້ທ່ຽງທັມ 

ເໝືອນພຣະຄຣິດຊົງທ່ຽງທັມ 
8 ຜູ້ທີເ່ຮັດບາບຕາມເຄີຍກໍມາຈາກມານ ເພາະວ່າມານໄດ້ເຮັດບາບຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມມາ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ສະເດັດມາປາກົດກໍເພາະເຫດນ້ິແຫລະ ຄືເພ່ືອຊົງທໍາລາຍກິຈການຂອງມານເສັຽ 
9 ຜູ້ໃດເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດບາບຕາມ ເພາະສະພາບຂອງພຣະອົງຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແລະຜູ້ນ້ັນບ່ໍອາດ

ເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ເພາະຕົນໄດ້ບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
10 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຈ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ໃດເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ໃດເປັນລູກຂອງມານ ຄືວ່າຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດ

ຕາມຄວາມທ່ຽງທັມ ຫລືບ່ໍຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
 

ຈົງ່ຮກັກນັແລະກນັ 
Love One Another 
(ມທ 22:39) 

11 ດ້ວຍວ່ານ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍຄວາມທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຕ້ັງແຕ່ເດີມແລ້ວ ຄືໃຫພ້ວກເຮົາຮັກເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ 

12 ຢ່າໃຫ້ເປັນເໝືອນກາອິນຜູ້ມາຈາກມານ ແລະໄດ້ຂ້ານ້ອງຂອງຕົນເສັຽ ດ້ວຍເຫດໃດເຂົາຈ່ຶງຂ້ານ້ອງກໍເພາະ
ການເຮັດຂອງຕົນຊ່ົວ ແລະການເຮັດຂອງນ້ອງນ້ັນຊອບທັມ 

13 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຖ້າໂລກນ້ີກຽດຊັງພວກເຈ້ົາຢ່າປລາດໃຈ 
14 ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກຄວາມຕາຍເຂ້ົາສູ່ຊີວິດແລ້ວ ກໍເພາະພວກເຮົາຮັກພີ່

ນ້ອງ ຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍຮັກ ຜູ້ນ້ັນກໍຍັງຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ 
15 ຜູ້ໃດທ່ີກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນກໍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ ແລະເຈ້ົາທງັຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຂ້າຄົນບ່ໍມີຊີວິດອັນຕລອດໄປ

ເປັນນິດຕ້ັງຢູ່ໃນຕົນຈັກຄົນ 
16 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ຈັກຄວາມຮັກ ໂດຍທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ

ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍ ຝ່າຍພວກເຮົາຄວນຈະສລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພ່ີນ້ອງເໝືອນກັນ 
17 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຊບັສົມບັດໃນໂລກນ້ີ ແລະເຫ ນັພ່ີນ້ອງຂອງຕົນຂັດສົນ ແລະຍັງບ່ໍຍອມມໃີຈເມດຕາຊ່ອຍເຫລືອ

ຜູ້ນ້ັນ ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈະດໍາຣົງຢູ່ໃນຕົນໄດ້ຢ່າງໃດ 
18 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກດ້ວຍຄວາມເວ້ົາ ແລະດ້ວຍປາກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງສະແດງຄວາມຮັກອັນ

ແທ້ຈິງດ້ວຍການກະທໍາ 
 

ຄວາມແນໃ່ຈໃນພຣະເຈົາ້ 
19 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ແລ້ວພວກເຮົາຢູ່ຝ່າຍຄວາມຈິງ ພວກເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມແນ່ໃຈຕ່ໍພຣະພັກ

ພຣະອົງ 
20 ເພາະວ່າຖ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່າວໂທດໃສ່ຕົວເຮົາເມ່ືອໃດ ພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນໃຫຍ່ກວ່າໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະ

ພຣະອົງຊົງຊາບທຸກສ່ິງ 
21 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຖ້າໃຈຂອງເຮົາບ່ໍກ່າວໂທດໃສ່ຕົວເຮົາ ເຮົາກໍມຄີວາມແນ່ໃຈຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 



22 ແລະພວກເຮົາຂໍສ່ິງໃດ ເຮົາກໍໄດ້ສ່ິງນ້ັນຈາກພຣະອົງ ເພາະວ່າພວກເຮົາຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ 

23 ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືວ່າໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊຄູຣິດ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ແລະໃຫພ້ວກເຮົາຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ຕາມທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງບັນຍັດ
ໄວແ້ກ່ພວກເຮົາ 

24 ຜູ້ໃດທ່ີຖືຮັກສາບັນດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ກໍຕ້ັງຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ດ້ວຍເຫດ
ນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວາ່ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ຄືດ້ວຍພຣະວິນຍານທ່ີພຣະອົງຊົງໂຜດປະ
ທານແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ 

 

4 ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະວນິຍານຂອງຜູຕ້ໍສູ່ພ້ຣະຄຣດິ 
Testing the Spirits 

1 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າເຊ່ືອວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈ່ົງພິສູດວິນຍານທັງຫລາຍນ້ັນວ່າມາຈາກພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ 
ເພາະວ່າມີຜູ້ທາໍນວາຍປອມຫລາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ 

2 ດ້ວຍຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈະຮູ ຈ້ ກັພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືວິນຍານທັງປວງທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 

3 ແລະວິນຍານທັງປວງທ່ີບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ວິນຍານນ້ັນແຫລະ, ເປັນ
ວິນຍານຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າຈະມາ ແລະບັດນ້ິກໍຢູ່ໃນໂລກແລ້ວ 

4 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ສ່ວນເຈ້ົາທງັຫລາຍກໍເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ ຊ້ະນະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ ເພາະ
ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖິດຢ  ູ່ໃນພວກເຈ້ົາ ຊົງເປັນໃຫຍ ກ່ວ່າຜູ້ນ້ັນທ່ີຢູ່ໃນໂລກ 

5 ສ່ວນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເປັນຝ່າຍໂລກ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕາມໂລກ ແລະໂລກກໍເຊ່ືອຟັງເຂົາ 
6 ສ່ວນເຮົາທັງຫລາຍເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຟັງພວກເຮົາ ຜ ູ ້ທ່ີບ່ໍຢູ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຊ່ືອຟັງ

ພວກເຮົາ ດ່ັງນ້ິແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວິນຍານຂອງຄວາມຈິງແລະວິນຍານຂອງຄວາມຜິດ 
 

ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຄວາມຮກັ 
God Is Love 

 (ຢຮ 3:16) 

7 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຈ່ົງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ທຸກຄົນທ່ີຮັກກໍ
ບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ  

8 ຜູ້ທີບ່ໍ່ຮັກກໍບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກ 
9 ດ້ວຍຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ປາກົດແຈ ງ້ ຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດ

ອົງດຽວຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີຊວິີດດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນ 
10 ຄວາມຮັກທ່ີເຮົາກ່າວເຖິງນ້ີແຫລະ, ບ່ໍແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ 

ແລະຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາເພ່ືອເປັນທາງຊົງຍົກຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ 
11 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາຄວນຈະຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ 
12 ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີໃຜໄດ້ເຫັນຈັກເທ່ືອ ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢ  ູ່ໃນເຮົາທັງ

ຫລາຍ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍສົມບູນໃນພວກເຮົາ 



13 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ 

14 ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນແລະເປັນພຍານວ່າ ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊພ້ຣະບຸດມາເປັນຜູ້ໂຜດມະນຸສໂລກໃຫ້
ລອດພ້ົນ 

15 ຜູ້ໃດຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊງົສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ັງຢູ່
ໃນພຣະເຈ້ົາ 

16 ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮູ້ຈັກແລະໄດ້ເຊ່ືອໃນຄວາມຮ ກັທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມີຕ່ໍພວກເຮົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມ
ຮັກ ຜ  ູ້ໃດທ່ີຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກກໍຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍຊງົສະຖິດຢ ູ ່ໃນຜູ້ນ້ັນ 

17 ໃນຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ຄວາມຣກັເປັນທ່ີສໍາເຣັດໃນເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມແນ່ໃຈໃນວັນພິ
ພາກສາ ເພາະພຣະຄຣິດຊົງເປັນຢ່າງໃດ ເຮົາທັງຫລາຍໃນໂລກກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ 

18 ໃນຄວາມຮັກນ້ັນບ່ໍມີຄວາມຢ້ານ ແຕ່ຄວາມຮັກທ່ີສໍາເຣັດນ້ັນກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານອອກເສັຽ ເພາະຄວາມຢ້ານ
ກ່ຽວກັບການລົງໂທດ ແລະຜູ້ທ່ີຢ້ານກໍຍັງບ່ໍສໍາເຣັດໃນຄວາມຮັກ 

19 ຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັກເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາກ່ອນ 
20 ຖ້າຜູ້ໃດເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຮັກພຣະເຈົ້າî ແລະຍັງກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜ  ູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນເວ້ົາຕົວະ ເພາະຜູ້ທ່ີ

ບ່ໍຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນທ່ີຕາເຫັນແລ້ວ ກໍບ່ໍສາມາດຈະຮັກພຣະເຈ້ົາທີຕ່າບ່ໍເຫັນນ້ັນ 
21 ຂ້ໍບັນຍັດນ້ິເຮົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ມາຈາກພຣະອົງ ຄືວ່າໃຫຜູ້້ທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເໝືອນກັນ 
 

5 ຄວາມເຊືອ່ຊ ຍັຊະນະເໜອືໂລກ 
Faith Conquer the world 

1 ຜູ້ໃດທ່ີເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາ ທຸກຄົນທ່ີຮ ກັພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫກໍ້າເນີດ 
ຜູ້ນ້ັນກໍຮັກລູກຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ 

2 ໂດຍຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວ່າພວກເຮົາຮັກລູກທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືເມ່ືອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຖືຮັກສາບັນດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

3 ເພາະນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຖືຮັກສາບັນດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້ໍ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງນ້ັນກໍບ່ໍຍາກນັກ 

4 ເພາະທຸກຄົນທີເ່ກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍມີຊັຍຕ່ໍໂລກ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົານ້ີແຫລະເປັນຊັຍຊະນະທ່ີຊະ
ນະໂລກ 

5 ໃຜໜໍທ່ີຊັຍຊະນະຕ່ໍໂລກ ຖ້າບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 
ພຍານກຽ່ວກບັພຣະບດຸ 
Testimony concerning the Son of God 

6 ນ້ີແຫລະ, ຄືຜ  ູ້ທ່ີໄດ້ມາໂດຍນ້ໍາແລະພຣະໂລຫ ດິ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍນ້ໍາສ່ິງດຽວ ແຕ່ດ້ວຍນ້ໍາແລະ 
ພຣະໂລຫິດ ແລະພຣະວິນຍານຊົງເປັນພຍານ ເພາະພຣະວິນຍານຊົງເປັນຄວາມຈິງ 

7 ມພີຍານຢູ່ສາມພຍານໃນສວັນຄື ພຣະບິດາ, ພຣະຄໍາ ແລະພຣະວິຍານບໍຣິສຸດ ແລະພຍານທັງສາມນແມນ 
ອົງດຽວກັນ. 

8 ມພີຍານຢູສາມພຍານໃນແຜນດິນໂລກຄື ພຣະວິນຍານ, ນ້ໍາ ແລະພຣະໂລຫິດ ແລະພຍານທັງສາມນ້ິສອດ
ຄ່ອງກ ນັ 



9 ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮັບພຍານຫລັກຖານຂອງມະນຸດ ພຍານຫລັກຖານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ກວ່າ ເພາະວ່ານ້ີ
ແຫລະ, ພຍານຫລັກຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນພຍານອ້າງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ົງ 

10 ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມີພຍານຢູ່ໃນຕົວເອງ ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້
ຕົວະ ເພາະຕົນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຄໍາພຍານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປັນພຍານ ອ້າງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 

11 ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຍານຫລັກຖານນ້ັນ ຄືວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ເຮົາທັງ
ຫລາຍ ແລະຊີວິດນ້ີມີຢູ່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 

12 ຜູ້ທີມີ່ພຣະບຸດກໍມີຊວິີດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມພີຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍມີຊວິີດ 
 

ຄວາມຮູເ້ຣືອ່ງຊວີດິອນັຕລອດໄປເປນັນດິ 
Epilogue 

13 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ິ ເຮົາຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະນາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາມີຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

14 ນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມແນ່ໃຈທ່ີເຮົາທັງຫລາຍມີຢູ່ຕ່ໍພຣະອົງ ຄືຖ້າພວກເຮົາທູນຂໍສ່ິງໃດທ່ີເປັນຕາມພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊງົໂຜດຟັງພວກເຮົາ 

15 ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງແລ້ວ ເມ່ືອພວກເຮົາທນູຂໍສ່ິງໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ຮັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຂໍຈາກພຣະອົງນ້ັນ 

16 ຖ້າຜູ້ໃດເຫັນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເຮັດຜິດບາບທ່ີບ່ໍນ າໍໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຜູ້ນ້ັນຈ່ົງທູນຂໍ ແລະພຣະອົງຈະຊົງໂຜດປະ
ທານຊີວິດແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດບາບທ່ີບ່ໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຜິດບາບທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍກໍມີຢູ່ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ
ໃຫອ້້ອນວອນໃນເຣ່ືອງຜິດບາບຢ່າງນ້ັນ 

17 ການອະທັມທຸກຢ່າງກໍເປັນຜິດບາບ ແຕ່ການບາບທ່ີບ່ໍນໍາໄປສ  ູ່ຄວາມຕາຍກໍມີຢູ່ 
18 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນທ່ີເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດໃຫ້ບາບຕາມເຄີຍ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງບັງເກີດແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາ ກໍຊົງຮັກສາຄົນນ້ັນແລະມານຮ້າຍບ່ໍຈັບຕ້ອງຄົນນ້ັນ 
19 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຮົາເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາ ມະນຸສໂລກທັງຫມດົຈົມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງມານຮ້າຍ 
20 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາ ແລະໄດ້ຊົງໂຜດປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ 

ເພື່ອໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ຊົງທ່ຽງແທ ້ ແລະເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນພຣະຜູ້ຊົງທ່ຽງແທ້ນ້ັນ ຄືໃນພຣະເຢຊຄູຣິດ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນ້ັນ ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແລະເປັນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

21 ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງລະວັງຮັກສາຕົນຈາກບັນດາພຣະທຽມ 
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