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1 ລາໍດບັເຊືອ້ວງົຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິ 
The Genealogy of Jesus the Messiah 
(ລກ 3:23-28) 

1 ຫນັງສືລໍາດັບເຊ້ືອວົງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ຜູ້ສືບຕະກູນເນ່ືອງມາຈາກອັບຣາຮາມ 
2 ອບັຣາຮາມມບຸີດຊາຍຊ່ືອີຊາກ ອີຊາກມີບຸດຊາຍຊືຢ່າໂຄບ ຢາໂຄບມີບຸດຊາຍຊ່ືຢູດາ ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ 
3 ຢູດາມີບຸດຊາຍຊ່ືເປເຣັດ ແລະເຊຣາ ເກີດຈາກນາງທາມາ ເປເຣັດມີບຸດຊາຍຊ່ືເຮັດໂຣນ ເຮັດໂຣນມບຸີດຊາຍຊ  ່ືຣາມ 
4 ຣາມມບຸີດຊາຍຊ່ືອາມນີາດາບ ອາມີນາດາບມີບຸດຊາຍຊ່ືນາໂຊນ ນາໂຊນມີບຸດຊາຍຊື່ຊັນໂມນ 
5 ຊັນໂມນມີບຸດຊາຍຊືໂ່ບອັດ ເກີດຈາກຣາຮາບ ໂບອັດມີບຸດຊາຍຊ່ື ໂອເບັດ ເກີດຈາກນາງຣຸດ ໂອເບດມີບຸດຊາຍຊ່ື 

ເຢຊາຍ 
6 ເຢຊາຍມີບຸດຊາຍຊ່ືດາວິດ ຜູ້ຊົງເປັນກະສັດ ກະສັດດາວິດມີບຸດຊາຍຊືຊ່າໂລໂມນ ຊົງເກິດຈາກນາງຊ່ຶງແຕ່ກ່ອນເປັນພັຣ 

ຍາຂອງອູຣີຢາ 
7 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງມີບຸດຊາຍຊື ່ເຣໂຮໂບອາມ ເຣໂຮໂບອາມມີບຸດຊາຍຊ່ືອະບີຢາ ອະບີຢາມີບຸດຊາຍຊ່ືອາຊາ 
8 ອາຊາມບີຸດຊາຍຊືຢ່າໂຮຊະຟາດ ຢາໂຮຊະຟາດມີບຸດຊາຍຊືໂ່ຢຣາມ ໂຢຣາມມີບຸດຊາຍຊືໂ່ອຊຢິາ 
9 ໂອຊິຢາມບຸີດຊາຍຊ່ືໂຢທາມ ໂຢທາມມີບຸດຊາຍຊ່ືອາຂາດ ອາຂາດມີບຸດຊາຍຊ່ືເຮເຊກີຢາ 
10 ເຮເຊກິຢາມບຸີດຊາຍຊ່ືມານາເຊ ມານາເຊມີບຸດຊາຍຊືອ່າໂມນ ອາໂມນມີບຸດຊາຍຊ່ືໂຢຊຢີາ 
11 ໂຢຊີຢາມບຸີດຊາຍຊ່ືເຢຂົນຢາ ກັບພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ ເກີດໃນເວລາຖືກກວາດໄປຍັງກຸງບາບິໂລນ 
12 ຄັນຖືກກວາດໄປຍັງກຸງບາບິໂລນແລ້ວ ເຢຂົນຢາກໍມີບຸດຊາຍຊືຊ່ະອັນທິເອນ ຊະອັນທິເອນມີບຸດຊາຍຊ່ືສະຣູບາເບນ 
13 ສະຣບູາເບນມີບຸດຊາຍຊືອ່າບິອຸດ ອາບິອຸດມີບຸດຊາຍຊືເ່ອັນຢາກິມ ເອັນຢາກິມມີບຸດຊາຍຊ່ືອາໂຊນ 
14 ອາໂຊນມີບຸດຊາຍຊ່ືຊາໂດກ ຊາໂດກມີບຸດຊາຍຊ່ືອາຂິມ ອາຂິມມີບຸດຊາຍຊ່ືເອ ັນລີອຸດ 
15 ເອລີອຸດມີບຸດຊາຍຊ່ືເອ ນັເລອາຊາ ເອັນເລອາຊາມີບຸດຊາຍຊ່ືມດັທານ ມດັທານມີບຸດຊາຍຊືຢ່າໂຄບ 
16 ຢາໂຄບມີບຸດຊາຍຊ່ືໂຢເຊບ ຜູເ້ປັນສາມີຂອງນາງມາຣິອາ ພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີເອ້ີນວ່າພຣະຄຣິດ ກໍຊົງບັງເກິດມາຈາກ

ນາງມາຣອິາຜູ້ນ້ີ 
17 ດ່ັງນ້ັນນັບຕ້ັງແຕ່ອັບຣາຮາມລົງມາຈົນເຖິງກະສັດດາວິດຈ່ຶງເປັນສິບສ່ີຊ່ົວຄົນ ນັບຕ້ັງແຕ່ກະສັດດາວິດຈົນເຖິງຄາວຖືກ 

ກວາດໄປຍັງກຸງບາບິໂລນ ເປັນເວລາສິບສ່ີຊ່ົວຄົນ ແລະນັບຕ້ັງແຕ່ຄາວຖືກກວາດໄປຍັງກຸງບາບິໂລນຈົນເຖິງພຣະຄຣິດ 
ເປັນເວລາສິບສ່ີຊົ່ວຄົນ. 
 

ພຣະກາໍເນດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ 



The Birth of Jesus the messiah 
(ລກ 2:1-7) 

18 ເຣ່ືອງພຣະກໍາເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດ່ັງນ້ີ:  ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ ໄດ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນກັບໂຢ
ເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂ າົໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

19 ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ິເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່
ນາງ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝ້ັນເສັຽຢ່າງລັບໆ 

20 ແຕ່ເມ່ືອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນເຣ່ືອງນ້ິຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ, 
ìໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທ່ີຈະຮັບນາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶງ່ປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງ
ກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

21 ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພພົ່ນຂອງຕົນໃຫ້
ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî 

22 ການທັງປວງນ້ິເກິດຂ້ຶນເພ່ືອຈະໃຫ້ສໍາເຣັດ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ,  
23 ìເບ່ິງແມ, ຍິງພົມມະຈາຣີນ້ັນຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນî ( ແປວ່າ ìພຣະ

ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ  ູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍî) 
24 ເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄໍາທ່ີເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣິອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ 
25 ແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ 
 

2 ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທດິຕາເວນັອອກ  
The Visit of the Wise Men 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງປະສຸດຢູ່ບ້ານເບດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍໃນສມັຍຂອງກະສັດເຮໂຣດ ເບ່ິງແມ, ມີພວກໂຫຣາຈານຈາກ
ທິດຕາເວັນອອກມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລມັ,  

2 ຖາມວ່າ, ìກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວນ້ັນຢູ່ທ່ີໃດ ເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງທ່ານປາກົດຂ້ຶນ ເຮົາຈ່ຶງມາ
ເພື່ອຈະຂາບໄຫວທ້າ່ນî 

3 ຄັນກະສັດເຮໂຣດຊ ງົໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ິແລ້ວກໍວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ ທງັໄທກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍພ້ອມກັນວຸ້ນວາຍດ້ວຍ 
4 ເມ່ືອກະສັດຊົງຮັບສ່ັງໃຫ້ປະຊຸມບັນດາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກນັກທັມຂອງປະຊາຊນົ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, 

ìຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນ້ັນຈະບັງເກິດຢູ່ທ່ີໃດî 
5 ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìໃນບ້ານເບດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍ ເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້ດ່ັງນ້ີວ່າ, 
6 ìບ້ານເບດເລເຮັມໃນແຜ່ນດິນຢູດາຍເອີຍ ເຈ້ົາກໍບ່ໍແມ່ນຜູ້ເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດ ໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາຍ ເພາະ

ວ່າເຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ຶງຈະອອກມາຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ຈະປົກຄອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາî 
7 ແລ້ວເຮໂຣດໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກໂຫຣາຈານເຂ້ົາມາເປັນການລັບ ຊງົຖາມເຂົາໄດ້ຄວາມຖ້ວນຖ່ີເຖິງເວລາທ່ີດາວນ້ັນໄດ້ປາ

ກົດຂ້ຶນ 
8 ແລ້ວກະສັດໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຍັງບ້ານເບດເລເຮັມສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຄ້ົນຫາກຸມມານນ້ັນດ້ວຍຄັກແນ່ ເມ່ືອພົບ

ແລ້ວຈ່ົງກັບມາບອກເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ທ່ານເໝືອນກັນî 
9 ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຍິນຄ າໍສ່ັງດ່ັງນ້ິກໍພາກັນອອກໄປ ເບ່ິງແມ, ດາວທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນເມ່ືອປາກົດຂ້ຶນນ້ັນກໍໄດ້ນໍາຫນ້າ

ເຂົາໄປ ຈົນມາຢຸດຢູ່ຊ່ືສະຖານທ່ີກຸມມານຢູ່ນ້ັນ 
10 ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນດາວນ້ັນແລ້ວກໍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່  
11 ຄັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນກໍພົບກຸມມານກັບນາງມາຣິອາມານດາຂອງທ່ານ ພວກເຂົາຈ່ຶງກ້ົມລົງຂາບໄຫວກຸ້ມມານນ້ັນ ແລ້ວ

ໄຂຫີບເອົາຊັບຂອງເຂົາອອກມາຖວາຍແກ່ກຸມມານເປັນເຄ່ືອງໂຄຣົບ ຄື ຄໍາ, ກໍາຍານ, ແລະຢາງໄມ້ຫອມ 
12 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນເຂົາທາງຄວາມຝ ນັບ່ໍໃຫ້ກັບໄປເຝ້ົາເຮໂຣດ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງກັບໄປຍັງເມືອງຂອງຕົນໂດຍທາງອ່ືນ 



ໂຢເຊບພາກຸມມານໄປປະເທດເອຢບິ  
The Escape to Egypt 

13 ເມ່ືອເຂົາໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບທາງຄວາມຝັນແລ້ວກ່າວວ່າ, 
ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກຸມມານແລະມານດາໜີໄປຍັງປະເທດເອຢິບ ແລ້ວຄອຍຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນກວ່າເຮົາຈະບອກເຈ້ົາ ເພາະວ່າ 

 ເຮໂຣດຈະຊອກຫາກຸມມານເພືອ່ຈະປະຫານເສັຽî 
14 ໂຢເຊບໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລ້ວພາກຸມມານແລະມານດາໜີໄປຍັງປະເທດເອຢິບໃນເວລາກາງຄືນ  
15 ແລະໄດ ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນເຮໂຣດສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ການທ່ີເກີດຂ້ຶນດ່ັງນ້ິກໍເພ່ືອຈະໃຫ້ສໍາເຣັດ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ກ່າວໄວ້ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເອ້ີນບຸດຂອງເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບî 
The Massacre of the Infants 

16 ຄັນເຮໂຣດຊົງເຫັນວ່າພວກໂຫຣາຈານຫລອກລວງຕົນກໍຊົງຮ້າຍຫລາຍ ຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທງັໝົດໃນ
ບ້ານເບດເລເຮັມແລະທ່ີໃກ້ຄຽງທ່ົວໄປ ຕ້ັງແຕ່ອາຍຸສອງຂວບລົງມາ ຊ່ຶງພໍດິກັບເວລາທ່ີກະສັດຊົງຊາບຈາກພວກໂຫ 
ຣາຈານນ້ັນ 

17 ເມ່ືອນ້ັນກໍສໍາເຣັດຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວໂ້ດຍເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 
18 ìໄດ້ຍິນສຽງໃນບ້ານຣາມາ ເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະໂອຍຮ່ໍາໄຮ ຄືນາງຣາເຊນຮ້ອງໄຫ້ນໍາລູກທັງຫລາຍຂອງຕົນ ນາງບ່ໍຮັບ

ຟັງຄວາມເລ້ົາໂລມເພາະລູກນ້ັນບ່ໍມີແລ້ວî 
 

ກບັຄນືຈາກເອຢບິ  
The Return from Egypt 
(ລກ 2:39) 

19 ຄັນເຮໂຣດສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບ ທາງຄວາມຝ ນັທ່ີປະເທດ
ເອຢິບ, ສ່ັງວ່າ, 

20 ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກຸມມານກັບມານດາໄປຍັງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ເພາະຜູ້ທ່ີຊອກຫາພຣະກຸມມານນ້ັນຕາຍແລ້ວî 
21 ໂຢເຊບຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນພາກຸມມານກັບມານດາມາຍັງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ 
22 ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ອາເຄລາວໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແຂວງຢູດາຍແທນເຮໂຣດຜູ້ເປັນບິດາ, ໂຢເຊບກ ຢ້ໍານບ່ໍກ້າໄປທ່ີນ້ັນ 

ແລະເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາເຕຶອນຈາກພຣະເຈ້ົາທາງຄວາມຝັນ ໂຢເຊບກໍເລີຍໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ, 
23 ຈ່ຶງໄປອາສັຍຢູ່ເມືອງນ່ຶງຊ່ືນາຊາເຣັດ ເພ່ືອຈະສໍາເຣັດຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວໂ້ດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìທ່ານຈະຖືກເອ້ີນ

ວ່າ ໄທນາຊາເຣັດî 
 

3 ການປະກາດຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ  
The Proclamation of John the Baptist 
(ມຣກ 1:2-8; ລກ 3:1-20, 15-17; ຢຮ 1:19-28)  

1 ຄາວນ້ັນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕມາປະກາດໃນປ່າແຂວງຢູດາຍວ່າ, 
2 ìຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກສວັນໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ.î 
3 ແມ່ນໂຢຮັນຜູ້ນ້ີແຫລະທ່ີເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ìສຽງຂອງຜູ້ຮ້ອງໃນປ່າວ່າ ຈ່ົງຈັດແຈງທາງແຫ່ງ   

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດຫົນທາງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຊືໄ່ປî 
4 ໂຢຮັນຜູ້ນ້ີນຸ່ງເສ້ີອຜ້າເຮັດດ້ວຍຂົນໂອດໂອ, ໃຊ້ສາຍໜັງຮັດແອວ, ອາຫານຂອງທ່ານຄືຕັກແຕນແລະນ້ໍາເຜ້ິງປ່າ 
5 ຂນະນ້ັນໄທກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຄົນທ່ົວແຂວງຢູດາຍ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ຕາມລໍານ  ໍ້າຢໍດາເນກໍອອກໄປຫາໂຢຮັນ 
6 ພວກເຂົາໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ ແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກໂຢຮັນໃນແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນ 
7 ຄັນໂຢຮ ນັເຫັນພວກຟາຣິຊາຍແລະພວກຊາດູກາຍ ພາກັນມາຈໍານວນຫລວງຫລາຍເພ່ືອຈະຮັບບັບຕິສະມາ ທ່ານຈ່ຶງ

ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìອ້າຍຊາດງູຮ້າຍເຮີຍ, ໃຜໄດ້ບອກສູໃຫ້ປົບໜີຈາກພຣະພິໂຣດທ່ີຈວນຈະມາເຖິງນ້ັນ 



8 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສົມກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່ 
9 ແລະຢ່າຕ້ັງນຶກໃນໃຈວ່າ, ìພວກເຮົາມີອັບຣາຮາມເປັນບິດາເຄ້ົາî ເພາະເຮົາບອກພວກສູວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຣິດອາດຈະບັນ

ດານໃຫ້ລູກຫລານເກິດຂ້ຶນແກ່ອັບຣາຮາມຈາກກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ 
10 ບັດນ້ິຂວານວາງໄວ້ທ່ີເຫງ້ົາຕ້ົນໄມ້ແລ້ວ ສັນນ້ັນໄມ້ທຸກຕົ້ນທີບ່ໍ່ເກິດຜົນດີຈະຖືກປ້ໍາແລ້ວໂຍນຖ້ິມໃສ່ໄຟເສັຽ 
11 ìຝ່າຍເຮົາ ເຮົາໃຫ້ພວກສູຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາ ໝາຍເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ກໍແມ່ນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຈະມາພາຍ

ຫລັງເຮົາກໍມີຣິດກວ່າເຮົາອີກ ຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສົມຄວນຈະຈັບເກິບຂອງເພ່ິນໄປ ຝ່າຍຜູ້ນ້ັນຈະໃຫ ພ້ວກສູຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍ  
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະດ້ວຍໄຟ 

12 ມຂືອງຜູ້ນ້ັນຖືດ້ົງຟັດເຂ້ົາ ເພ່ິນຈະເຮັດລານເຂ້ົາຂອງຕົນໃຫ້ກ້ຽງດີ ແລະຈະຮວບຮວມເຂ້ົາເມັດດີຂອງຕົນມາໃສ່ໄວ້ໃນ
ເລ້ົາ ແຕ່ເຂ້ົາລີບນ້ັນ ເພ່ິນຈະເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟທ່ີບ່ໍຮູ້ມອດ  
 

ພຣະເຢຊຊູງົຮບັບບັຕສິະມາ  
The Baptism of Jesus 
(ມຣກ 1:9-11; ລກ 3:21-22; ຢຮ 1:29-34) 

13 ແລ້ວພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດຈາກແຂວງຄາລິເລມາຫາໂຢຮັນທີ່ແມຢໍ່ດາເນ ເພ່ືອຈະຮັບບັບຕິສະມາຈາກທ່ານ. 
14 ແຕ່ໂຢຮັນທູນຫ້າມພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການຈະຮັບບັບຕິສະມາຈາກພຣະອົງ ຄວນຫລືທ່ີພຣະອົງຈະສະເດັດ

ມາຫາຂ້າພຣະອົງî 
15 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຕອບໂຢຮັນວ່າ, ìບັດນ້ິຈ່ົງຍອມເທີນ ເພາະສົມຄວນທ່ີເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ີໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຊອບທັມທຸກ

ປະການî ແລ້ວໂຢຮ ນັກໍຍອມ 
16 ຄັນພຣະອົງຊົງຮັບບັບຕິສະມາ ແລ້ວກໍສະເດັດຂ້ຶນຈາກນ້ໍາທັນທີ ແລ້ວເບ່ິງແມ, ທ້ອງຟ້າກໍໄຂອອກ (ແກ່ພຣະອົງ) ແລະ 

ພຣະອົງຊົງເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງນົກເຂົາສະເດັດລົງມາສະຖິດຢູ່ເທິງພຣະອົງ 
17 ແລະເບ່ິງແມ, ມີພຣະສຸຣະສຽງຈາກຟ້າສວັນຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນທ່ານî 
 

4 ມານທດົລອງພຣະເຢຊ ູ
The Temptation of Jesus 
(ມຣກ 1:12-13; ລກ 4:1-13) 

1 ຕ່ໍມາພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງພາພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນປ່າ ເພ່ືອພຍາມານຈະໄດ້ທົດລອງພຣະອົງ 
2 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງອົດອາຫານເປັນເວລາສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນແລ້ວ ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍຊົງຢາກອາຫານ 
3 ສ່ວນຜູ້ທົດລອງມາຫາພຣະອົງທູນວ່າ, ìຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງສ່ັງກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ິໃຫ້ກາຍເປັນອາ

ຫານî 
4 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ າ່, ìມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພວ່ິາ ìມະນຸດຈະບ່ໍລ້ຽງຊິວິດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວ ແຕ່ລຽ້ງດວ້ຍ    

ພຣະທັມທຸກຂ້ໍທ່ີອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຈ້ົາî 
5 ແລ້ວພຍາມານກໍພາພຣະອົງໄປຍັງນະຄອນອັນສັກສິດ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະວິຫານ 
6 ແລ້ວທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງໂຕນລົງເບ່ິງດູ ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພີວາ່,     

ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຮັບສ່ັງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ານî ແລະ ìມືຂອງເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນຈະຮັບທ່ານໄວ້ 
ຢ້ານວ່າຕີນຂອງທ່ານຈະຕໍາຫີນî 

7 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພອິິກວ່າ ìຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານî 
8 ອີກເທ່ືອນ່ຶງພຍາມານໄດ້ພາພຣະອົງຂ້ຶນເມ່ືອເທິງພູສູງໆ ແລະໄດ້ສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນໃນໂລກ ທັງສະງ່າຣາສີ

ຂອງຣາຊແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນຊ້ີໃຫພ້ຣະອງົເຫັນ, 
9 ແລ ວ້ໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າທ່ານຈະຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ ເຮົາຈະເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານî 



10 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບມັນວ່າ, ìອ້າຍຊາຕານເຮິຍ, ຈ່ົງໜີໄປເສັຽ ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ìຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງ
ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວî 

11 ແລ້ວພຍາມານຈ່ຶງໜີຈາກພຣະອົງໄປ ແລະເບ່ິງແມ, ມີພວກເທວະດາມາປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ 
 

ພຣະເຢຊຕູັງ້ຕົນ້ປາ່ວປະກາດ 
Jesus Begins His Ministry in Galilee 
(ມຣກ 1:14-15; ລກ 4:14-15) 

12 ຄັນພຣະເຢຊູຊົງຊາບຂ່າວວ່າໂຢຮັນຖືກຈັບໄວ້ແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດອອກໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ 
13 ແລ້ວຍ້າຍທ່ີປະທັບຈາກເມືອງນາຊາເຣັດໄປຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ ຊ່ຶງຢ  ູ່ຮິມທະເລສາບໃນເຂດແດນເຊບູລູນ ແລະ

ເນັບທາລິ, 
14 ເພື່ອພຣະທັມທີຊ່ົງກ່າວໄວດ້້ວຍເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະໄດ້ສໍາເຣັດຄື, 
15 ìແຂວງເຊບູລູນແລະແຂວງເນັບທາລິ ຕາມທາງທະເລຟາກແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນພຸ້ນ ຄືແຂວງຄາລີເລແຫ່ງບັນດາປະຊາຊາດ  
16 ພົລເມືອງຜູ້ນ່ັງຢູ່ໃນຄວາມມືດ ໄດ້ເຫັນຄວາມສວ່າງອັນໃຫຍ່ ແລະຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ໃນແດນແລະເງົາແຫ່ງຄວາມຕາຍແສງສວ່າງ

ກໍສ່ອງຂ້ຶນເທິງເຂົາແລ້ວî 
17 ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງຕ້ົນປ່າວປະກາດວ່າ, ìຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ເພາະຣາຊອານາຈັກສວັນໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວî 

 

ພຣະເຢຊຊູງົເອີນ້ເອາົສາວກົສີຄ່ນົ 
Jesus Calls the First Disciples 
(ມຣກ 1:16-20; ລກ 5:1-11) 

18 ຂນະທ່ີພຣະອົງສະເດັດລຽບຕາມແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ກໍຊົງທອດພຣະເນດເຫັນອ້າຍນ້ອງສອງຄົນ ຄືຊີໂມນທີເ່ອ້ີນ
ວ່າເປໂຕກັບອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຕົນ ກໍາລັງຖ້ິມມອງລົງນ້ໍາທະເລເພາະວ່າເຂົາເປັນຊາວຫາປາ 

19 ພຣະອົງຊົງກ່າວກ ບັເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາແລະເຮົາຈະບັນດານໃຫ້ພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ຫາຄົນî 
20 ໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາກ ປໍະມອງແລ້ວຕາມພຣະອົງໄປ 
21 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຕ່ໍໄປກໍທອດພຣະເນດເຫັນອ້າຍນ້ອງອີກສອງຄ ນົ ຄືຢາໂກໂບບຸດເຊເບດາຍ 

ກັບໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ ກໍາລັງຝູງມອງຢູ່ໃນເຮືອກັບເຊເບດາຍພ່ໍຂອງເຂົາພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາເຂົາ 
22 ໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາທັງສອງກໍປະເຮືອແລະລາພ່ໍຂອງເຂົາຕາມພຣະອົງໄປ 

 

ພຣະເຢຊ ູຊງົໂຜດປວງຊນົໃຫດ້ພີຍາດ 
Jesus Ministers to Crowds of People  
(ມຣກ 1:35-39; ລກ 4:44; 6:17-19 ) 

23 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດໄປທ່ົວແຂວງຄາລີເລ ຊງົສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງ
ຣາຊອານາຈັກນ້ັນ ແລະຊົງໂຜດພົລເມືອງທ່ີເຈັບໄຂ້ໄດ້ພຍາດທຸກຢ່າງໃຫ້ດີໝົດ 

24 ກິດຕິສັບຂອງພຣະອົງກໍຊ່າລືໄປທ່ົວປະເທດຊີເຣັຽ ເຂົາຈ່ຶງພາຄົນປ່ວຍໄຂ້ໄດ້ພຍາດຕ່າງໆ, ຄົນທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານ, ຄົນ
ທ່ີຜີເຂ້ົາສິງ, ຄົນບ້າໝູແລະຄົນເປັນເປ້ັຽມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາດິທຸກຄົນ 

25 ແລະມຄົີນໝູ່ໃຫຍ່ມາຈາກແຂວງຄາລີເລ, ຈາກແຂວງເດກາໂປລີ, ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະຢູເດັຽ ແລະຈາກແມ່ນ້ໍາຢໍ
ດາເນຟາກນ້ັນຕິດຕາມພຣະອ ົງໄປ 

 

5 ພຣະເຢຊຊູງົຕັງ້ຕົ້ນເທສນາຢູຈ່້າຍພ ູ
(ມທ 5-7) 



ເຣືອ່ງຄວາມສກຸ 
The Beatitudes 
(ລກ 6:20-26) 

1 ເມ່ືອທອດພຣະເນດເຫັນຄົນຫລວງຫລາຍດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງກໍສະເດັດຂ້ຶນພູ ເມ່ືອປະທັບລົງແລ້ວພວກສາວົກກໍເຂ້ົາມາເຝ້ົາ 
2 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໄຂພຣະໂອດ ຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນເຂົາວ່າ, 
3 ì ຜູ້ໃດທ່ີຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນສວັນເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນ 
4 ຜູ້ໃດໂສກເສ້ົາກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບການຊົງເລ້ົາໂລມ 
5 ຜູ້ໃດມີໃຈອ່ອນຫວານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນໂລກເປັນມໍຣະດົກ 
6 ຜູ້ໃດອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ອ່ີມບໍຣິບູນ 
7 ຜູ້ໃດມີໃຈກະຣຸນາກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາຕອບ 
8 ຜູ້ໃດມີໃຈບໍຣິສຸດກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ 
9 ຜູ້ໃດສ້າງຄວາມສງົບສຸກກໍເປັນສຸກ ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອ້ີນຜ  ູ້ນ້ັນວ່າເປັນບຸດ 
10 ຜູ້ໃດຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນສວັນເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນ 
11 ເມ່ືອເຂົາຈະຕິຕຽນຂ່ົມເຫັງນິນທາວ່າຮ້າຍທ່ານທັງຫລາຍ ເປັນຄວາມບ່ໍຈິງທຸກຢ່າງ ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ພວກທ່ານກໍເປັນ

ສຸກ 
12 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເພາະວ່າບໍາເໜັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນໃນສວັນ ເຫມືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຂົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ 
 

ເຣືອ່ງເກອືແລະຄວາມສວາ່ງ 
Salt and Light  

 (ມຣກ 9:50; ລກ 14:34-35) 
13 ìທ່ານທັງຫລາຍຄືເກືອສໍາລັບໂລກ ແຕ່ຖ້າເກືອນ້ັນຈືດຈາງໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ກັບເຄັມອີກໄດ້ຢ່າງໃດ ແຕ່ນ້ັນໄປກໍບ່ໍມ ີ 

ປໂຍດອັນໃດ ມແີຕ່ຈະຖ້ິມເສັຽໃຫ້ຄົນຢຽບເທ່ົານ້ັນ 
14 ìພວກທ່ານຄືແສງສວ່າງສໍາລັບໂລກ ເມືອງທ່ີຕ້ັງຢູ່ເທິງພູຈະບັງລັບໄວ້ບ່ໍໄດ້  
15 ບ່ໍຫ່ອນມີຜູ້ໃດເມ່ືອໄຕ້ໂຄມແລ້ວເອົາບຸງມາກວບ ແຕ່ເຄີຍຕ້ັງໄວ້ເທິງຮອງຕີນໂຄມ ແລະມັນສ່ອງແຈ້ງໄປທ່ົວທຸກຄົນທ່ີຢູ່

ໃນເຮືອນນ້ັນ 
16 ເຫມືອນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຈ່ົງສ ອ່ງແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອເຂົາເຫັນການດິທ່ີພວກທ່ານເຮັດເຂົາຈະ

ໄດ້ສັຣເສິນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ 
 
ເຣືອ່ງພຣະບນັຍດັ  
The Law and the Prophets 

17 ìຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເສັຽ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້
ສໍາເຣັດຄົບຖ້ວນ 

18 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຕາບໃດຟ້າແລະດິນຍັງຕ້ັງຢູ່ ແມ່ນແຕ່ຈຸດຫລືຂີດໃດໆ ກໍຈະບ່ໍສູນໄປຈາກ   
ພຣະບັນຍັດຈົນກ່ວາສ  ່ິງທັງປວງນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນຄົບຖ້ວນ 

19 ເຫດສັນນ້ັນ ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ໍເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດໃນບັນດາຄໍາສ່ັງນີ ້ເບົາບາງລົງ ທັງສອນຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ ພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊົງເອ້ີນຜູ້ນ້ັນວ່າຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໃນແຜ່ນດິນສວັນ ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີປະຕິບັດແລະສອນຕາມພຣະບັນຍັດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງ
ເອ້ີນຜູ້ນ້ັນວ່າຜູ້ໃຫຍ່ໃນແຜ ນ່ດິນສວັນ 

20 ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຖ້າການຖືສິນທັມຂອງທ່ານບ່ໍລ່ືນກວ່າການຖືສິນທັມຂອງພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີ
ຊາຍ ພວກທ່ານຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອ 



 

ເຣືອ່ງຄວາມຄຽດຮາ້ຍ  
Concerning Anger 

 (ລກ 12:57-59) 
21 ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາຊ່ຶງກ່າວໄວ້ແກ່ຄົນບູຮານວ່າ ìຢ່າຂ້າຄົນ ຖ້າຜູ້ໃດຂ້າຄົນ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກໂທດî 
22 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ ເຣົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຜູ້ໃດຮ້າຍອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ຜູ້ໃດຈະເວ້ົາແກ່ອ້າຍນ້ອງ

ຂອງຕົນວ່າ ëອ້າຍໂງ່í ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຈາກສານສູງ ຜູ້ໃດຈະເວ້ົາວ່າ ëອ້າຍບ້າí ຜູ້ນ້ັນຈະມີໂທດເຖິງໄຟນະ
ຮົກ 

23 ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອທ່ານກໍາລັງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາມາເຖິງແທ່ນບູຊາ ແລ້ວລະນຶກຂ້ຶນໄດ້ວ່າ ທາ່ນມີຂ້ໍຂຸ້ນເຄືອງກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງຕົນດ້ວຍເຣ່ືອງໃດເຣ່ືອງນ່ຶງ 

24 ຈ່ົງວາງເຄ່ືອງບູຊາໄວຕ່ໍ້ໜ້າແທ່ນນ້ັນກັບໄປຄືນດີກັບອ້າຍນ້ອງຜູ້ນ້ັນເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງທ່ານ 
25 ຈ່ົງຮີບປອງດອງກັບຄູ່ໂຈດຂອງຕົນ ໃນຂນະທ່ີຍັງຢູ່ກາງທາງນໍາກັນ ຢ້ານວ່າໂຈດນ້ັນຈະມອບທ່ານໄວ້ກັບຕຸລາການ 

ແລະຕຸລາການຈະມອບ ທ່ານໄວ້ກັບທໍາມະໂຮງ ແລ້ວທ່ານຈະຖືກຂັງໄວ້ໃນຄຸກ 
26 ເຮົາບອກແກ່ທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທ່ານຈະອອກຈາກທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜ້ີຈົນຄົບທຸກອັດ 

 

ເຣືອ່ງການຫລິນ້ຊູ ້ 
Concerning Adultery 

27 ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ ìຢ່າຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານî  
28 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້ໃດເບ່ິງແມ່ຍິງດ້ວຍໃຈກໍາໜັດໃນຍິງນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຫລ້ິນຊູໃ້ນໃຈກັບຍິງນ້ັນ

ແລ້ວ 
29 ຖ້າຕາເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົວຫລົງຜິດ ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມເສັຽ ເພາະການທ່ີເສັຽອະວັຍວະສ່ວນນ່ຶງກໍດີກວ່າໝົດ

ທັງຕົວຈະຖືກຖ້ິມລົງໃນຫມ້ໍນະຮົກ 
30 ແລະຖ້າມືເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຫລົງຜິດ ຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ເພາະການທ່ີມີອະວັຍວະສ່ວນນ່ຶງກໍດິກວ່າໝົດທັງຕົວຈະ

ຕ້ອງຕົກໃນຫມ້ໍນະຮົກ 
 

ເຣືອ່ງການຢາ່ຮາ້ງ 
Concerning Divorce 
(ມທ 19:9; ມຣກ 10:11-12; ລກ 16:18) 

31 ຍັງມີຄໍາກ່າວໄວວ່້າ ìຖ້າຜູ້ໃດຈະປະຮ້າງເມັຽຂອງຕົນ ກໍໃຫ້ເຮັດຫນັງສືຢ່າຮ້າງໃຫ້ເມັຽນ້ັນî 
32 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະປະເມັຽຂອງຕົນເພາະເຫດອ່ືນ ນອກຈາກການຜິດກັບຊາຍອ່ືນ ກໍ

ທ່ໍກັບວ່າຜ ູ ້ນ້ັນເຮັດໃຫ້ຍິງນ້ັນຜິດໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບຍິງຊ່ຶງຢ່າຮ້າງຢ່າງນ້ັນມາເປັນເມັຽ ຜູ້ນ້ັນກໍຜິດໃນ
ຖານຫລ້ິນຊູ້ເໝືອນກັນ 
 

ເຣືອ່ງການສາບານ  
Concerning Oaths 

33 ອີກປະການນ່ຶງ ທ່ານທັງໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີກ່າວໄວແ້ກ່ຄົນບູຮານວ່າ ìຢ່າເສັຽຄໍາສັດສາບານ ຄໍາສາບານທ່ີທ່ານຖວາຍຕ່ໍອົງ    
ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃຫ້ໝ້ັນî 

34 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວາ່ ຢ່າສາບານເລິຍ ໂດຍອ້າງເຖິງສວັນກໍດິ, ເພາະສວັນເປັນຣາຊບັນລັງຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ  



35 ຫລືໂດຍອ້າງເຖິງແຜ່ນດິນໂລກກໍດິ, ເພາະແຜ່ນດິນໂລກເປັນທ່ີຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ຫລືໂດຍອ້າງເຖິງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມກໍດີ, ເພາະກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະມະຫາກະສັດ 

36 ຢ່າສາບານໂດຍອ້າງເຖິງຫົວຂອງຕົນ ເພາະທ່ານຈະໃຫ້ຜົມຂາວຫລືດໍາຈັກເສ້ັນດຽວກໍບ່ໍໄດ້ 
37 ແຕ່ຈ່ົງໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກທ່ານເປັນດ່ັງນ້ີ ìແມ່ນî ກໍວ່າ ìແມ່ນî  ìບ່ໍແມ່ນî ກໍວ່າ ìບ່ໍແມ່ນî ເພາະຄໍາເວ້ົາເກີນນ້ິໄປມາ

ຈາກຄວາມຊ່ົວ 
 

ເຣືອ່ງການຕອບແທນແກແ້ຄນ້  
Concerning Retaliation 
(ລກ 6:29-30) 

38 ìພວກທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ ìຕາແທນຕາ ແລະແຂ້ວແທນແຂ້ວî 
39 ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຢ່າຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຊ່ົວ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານ ຈ່ົງປ່ິນແກ້ມເບ້ືອງ

ຊ້າຍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຫມືອນກັນ 
40 ຖ້າຜູ້ໃດຢາກຟ້ອງເອົາເສ້ືອຊ້ັນໃນຂອງທ່ານໄປ ກໍຈ່ົງໃຫ້ເສ້ືອຊ້ັນນອກແກ່ເຂົາເຫມືອນກັນ 
41 ຖ້າຜູ້ໃດຈະເກນທ່ານໃຫ້ຍ່າງໄປນ່ຶງຫລັກ ກໍໃຫທ່້ານໄປກັບເຂົາເຖິງສອງຫລັກ 
42 ຖ້າຜູ້ໃດຈະຂໍນໍາທ່ານກໍຈ່ົງໃຫ້ ຢ່າປ່ິນຫລັງໃສ່ຜູ້ທ່ີຢາກຢືມຈາກທ່ານ 

 

ເຣືອ່ງຄວາມຮກັຕໍສ່ດັຕຣ ູ 
Love for Enemies 
(ລກ 6:27-28, 32-36) 

43 ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານແລະຊັງສັດຕຣູî 
44 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຈ່ົງອ້ອນວອນສໍາລັບຜູ້ທ່ີຂ່ົມເຫັງທ່ານ 
45 ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະເກີດເປັນບຸດຂອງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ ເພາະພຣະອົງຊ ງົບັນດານໃຫ້ດວງ

ຕາເວັນຂອງພຣະອົງຂ້ຶນສ່ອງສວ ່າງໃສ່ຄົນຊ່ົວແລະຄົນດິ ແລະຊົງໃຫ້ຝົນຕົກໃສ່ຄົນສິນທັມກັບຄົນບ່ໍມີສິນທັມສເມີກັນ 
46 ຖ້າແມ່ນວ ່າທ່ານຮັກຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກທ່ານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບໍາເຫນັດອັນໃດ ເຖິງພວກເກັບພາສີກໍຍັງເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍ

ແມ່ນຫລື 
47 ຖ້າທ່ານຄໍານັບພ່ີນ້ອງຂອງຕົນແຕ່ຝ່າຍດຽວ ທ່ານໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດລ່ືນຄົນອ່ືນທັງປວງ ເຖິງຄົນຕ່າງຊາດກ ໍຍັງເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍ

ແມ່ນຫລື 
48 ເຫດສັນນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຄົນດີທ່ີສຸດ ເຫມອືນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຊົງເປັນຜູ້ດີທີ່

ສຸດ 
 

6 ເຣືອ່ງການທານ  
 Concerning Almsgiving 
1 ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດິ ຢ່າຖືສິນກິນທານເພ່ືອອວດຄົນອ່ືນ ເພາະຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນ ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບບໍາເໜັດຈາກພຣະບິດາຂອງ

ທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ 
2 ເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ທານ ຢ່າເປ່ົາແກໄປກ່ອນໜ້າທ່ານ ເໝືອນດ່ັງຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຄິຍເຮັດໃນໂຮງທັມມະເທສນາ

ແລະຕາມຖນົນ ເພືອ່ໃຫ້ມະນຸດສັຣເສິນ ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຂົາໄດ້ຮັບບໍາເໜັດແລ້ວ 
3 ຝ່າຍພວກທ່ານ, ເມ່ືອໃຫ້ທານຢ່າໃຫ້ມຊ້ືາຍຮູ້ການທ່ີມຂືວາກໍາລັງເຮັດນ້ັນ 
4 ເພ່ືອທານຂອງທ່ານຈະໄດ້ເປັນການລັບ ແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທ່ີລັບລ້ີຈະຊົງໂຜດປະທານບໍາເໜັດ

ແກ່ທ່ານ 
 



ເຣືອ່ງການອອ້ນວອນ  
Concerning Prayer 
(ລກ 11:2-4) 

5 ìເມ່ືອທ່ານທ ງັຫລາຍອ້ອນວອນຢ່າໃຫ້ເປັນເໝືອນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ເພາະເຂົາມັກຢືນອ້ອນວອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາ
ແລະຕາມແຈຖນົນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ມະນ ຸດເຫັນ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຂົາໄດ້ຮັບບໍາເໜັດແລ້ວ 

6 ແຕ່ຝ່າຍທ່ານ, ເມ່ືອຈະອ້ອນວອນຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງ ຄັນອັດປະຕູແລ້ວຈ່ົງອ້ອນວອນພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດໃນ
ທ່ີລັບລ້ີ ແລ້ວພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທ່ີລັບລ້ີ ຈະຊົງໂຜດປະທານບໍາເໜັດແກ່ທ່ານ 

7 ìແຕ່ເມ່ືອທ່ານອ້ອນວອນຢູ່ ຢ່າເວ້ົາຊໍາ້ຄໍາເກ່ົາເໝືອນຄົນຕ່າງຊາດເຄີຍເຮັດ ເພາະເຂົາຄຶດວ່າ ຖ້າເວ້ົາຫລາຍຄໍາພຣະເຈ້ົາ
ຈ່ຶງຈະຊົງໂຜດຮ ບັຟັງ 

8 ສັນນ້ັນ ຢ່າເຮັດຄືເຂົາ ເພາະວ່າສ່ິງໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການ ພຣະບິດາຂອງທ່ານກໍຊົງຊາບກ່ອນພວກທ່ານທູນຂໍ 
9 ເຫດສັນນ້ີ ພວກທ່ານຈ່ົງອ້ອນວອນຕາມຢ່າງນ້ິວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ ຂໍ

ໃຫພ້ຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ 
10 ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່ ຂໍໃຫເ້ປັນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນສວັນເປັນຢ່າງໃດກໍໃຫ້

ເປັນຢ່າງນ້ັນທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ 
11 ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈ າໍວັນ ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນ້ິ 
12 ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ເໝືອນຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຮັດຜ ດິຕ່ໍຂ້າພຣະອົງນ້ັນ 
13 ແລະຂໍຢ່າພາຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງ ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ (ເຫດວ່າຣາຊອານາຈັກ, ຣິດ 

ອ າໍນາດ, ແລະພຣະຣັສມກໍີເປັນຂອງພຣະອົງສືບໆ ໄປເປັນນິດ ອາແມນ) 
14 ເພາະວ່າຖ້າວ່າທ່ານຍົກຄວາມຜິດຂອງເພ່ືອນມະນຸດ ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນຈະຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດ

ຂອງທ່ານດ້ວຍ 
15 ແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍຍົກຄວາມຜິດຂອງເພ່ືອນມະນຸດ ພຣະບິດາຂອງທ່ານກໍຈະບ່ໍຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານເໝືອນກັນ 

 

ເຣືອ່ງສນິອດົອາຫານ  
Concerning Fasting 

16 ìເມ່ືອທ່ານຖືສິນອົດອາຫານ ຢ່າເຮັດໜ້າເສ້ົາໝອງເໝືອນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ດ້ວຍວ່າເຂົາເຮັດໜ້າເສ້ົາໝອງເພ່ືອຈະໃຫມ້ະ
ນ ດຸເຫັນວ່າເຂ າົຖືສິນອົດອາຫານ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຂົາໄດ້ຮັບບໍາເໜັດແລ້ວ 

17 ແຕ່ຝ່າຍທ່ານ, ເມ່ືອຖືສິນອົດອາຫານ ຈ່ົງລ້າງໜ້າແລະເອົານ້ໍາມັນທາຫົວ 
18 ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫມ້ະນຸດເຫັນວ່າທ່ານຖືສິນອົດອາຫານ ແຕ່ໃຫ້ປາກົດແກ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດໃນທ່ີລັບລ້ີ ແລະ   

ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທ່ີລັບລ້ີ ກໍຈະຊົງໂຜດປະທານບໍາເໜັດແກ່ທ່ານ 
 

ເຣືອ່ງຊບັສມົບດັໃນສວນັ  
Concerning Treasures 
(ລກ 12:33-34) 

19 ìຢ່າຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນໃນໂລກ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີໂຈນເຈາະເຂ້ົາລັກ
ເອົາໄດ້ 

20 ແຕ່ຈ່ົງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວ້ໃນສວັນ ບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນບ່ໍໄດ້ ແລະທັງໂຈນເຈາະ ແລະລັກເອົາບ່ໍ
ໄດ້ 

21 ເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢູ່ທ່ີໃດ ໃຈຂອງທ່ານກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍ 
 



ເຣືອ່ງຄວາມສວາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍ  
The Sound Eye 
(ລກ 11:34-36) 

22 ìຕາເປັນດວງສວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ຖ້າຕາຂອງທ່ານປົກກະຕິດີ ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນກໍສວ່າງດິ 
23 ແຕ່ຖ້າຕາຂອງທ່ານບ່ໍປົກກະຕິດີ ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນຂອງທ່ານກໍມືດໄປ ເຫດສັນນ້ັນ ຖ້າຄວາມສວ່າງທ່ີຢູ່ໃນຕົວຂອງທ່ານ

ມືດໄປ ຄວາມມືດນ້ັນຈະໜາທຶບພຽງໃດໜໍ 
 

ເຣືອ່ງພຣະເຈົາ້ແລະເງນິຄາໍ  
Serving Two Masters 
(ລກ 16:13) 

24 ìບໍ່ມຜູ້ີໃດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈ້ົາບ່າວສອງນາຍໄດ້ ເພາະຈະຊັງນາຍຜູ້ນ້ິແລະໄປຮັກນາຍຜູ້ນ້ັນ ຫລືຈະຕິດພັນກັບນາຍ
ຜູ້ນ້ີແລະປມາດນາຍຜູ້ນ  ້ັນ ທາ່ນຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເງິນຄໍາພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້ 
 

ເຣືອ່ງຄວາມກະວນົກະວາຍ  
Do Not Worry 
(ລກ 12:22-31) 

25 ìດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບອກທ່ານທ ັງຫລາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດຂອງຕົນວ່າ ຈະກິນຫຍັງ, ຈະດ່ືມຫຍັງ, ແລະ
ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຕົນວ່າຈະນຸ່ງຫຍັງ ຊີວິດກໍລ່ືນກວ່າອາຫານບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະຮ່າງກາຍກໍລ່ືນກວ່າ
ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມບ່ໍແມ່ນຫລື 

26 ຈ່ົງເບ່ິງນ ກົປ່າ ມນັບ່ໍໄດ້ຫວາ່ນ, ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວ, ບ່ໍໄດ້ເກັບໂຮມໃສ່ເລ້ົາໄວ້ ແຕ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນກໍຍັງ
ຊົງລ້ຽງນົກນ້ັນ ພວກທ່ານກໍປະເສີດຫລາຍກວ່ານົກບ່ໍແມ່ນຫລື 

27 ມໃີຜໃນພວກທ່ານໂດຍຄວາມກະວົນກະວາຍອາດຕ່ໍຊີວ ດິຂອງຕົນໃຫ້ຍາວອອກໄປອີກຈັກສອກນ່ຶງໄດ້ຫລື 
28 ເປັນສັນໃດ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງກະວົນກະວາຍເຖິງເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງດອກໄມ້ໃນທ່ົງວ່າ ມນັຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນ

ຢ່າງໃດ ມັນບ່ໍໄດ້ເຮັດການ, ບ່ໍໄດ້ເຂັນຝ້າຍ 
29 ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນກະສັດໂຊໂລໂມນ, ເມ່ືອບໍຣິບູນດ້ວຍສະງ່າຣາສິ ກໍບ່ໍໄດ້ຊົງເຄ່ືອງງາມທ່ໍດອກ

ໄມເ້ຫລ່ົານ້ິດອກນ່ຶງ  
30 ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຕົກແຕ່ງຫຍ້າທ່ີທ່ົງຢ່າງນ້ັນ ຊຶງ່ເປັນມ້ືນ້ິແລະມ້ືໜ້າຕ້ອງຖືກຖ້ິມໃສ່ເຕົາໄຟ ໂອ ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍເອີຍ, 

ພຣະອົງຈະບ່ໍຊ ງົຕົກແຕ່ງທ່ານຫລາຍກວ່ານົກນ້ັນອິກຫລື 
31 ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າກະວົນກະວາຍວ່າ ìພວກເຮົາຈະກິນຫຍັງ, ຈະດ  ່ືມຫຍັງ, ຫລືຈະນຸ່ງຫ່ົມຫຍັງî 
32 ເພາະວ່າພວກຕ່າງຊາດສແວງຫາສ່ິງທັງປວງນ້ິ ແຕ່ວ່າພຣະບິດາຂອງທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວ ັນ ຊງົຊາບແລ້ວ

ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງການສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ິ 
33 ແຕ່ກ່ອນອ່ືນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງ

ຈະຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ິໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
34 ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງມ້ືອ່ືນ ເພາະມ້ືອ່ືນຄົງມີການກະວົນກະວາຍສໍາລັບມັນເອງ ຄວາມທຸກໃນວັນໃດກໍພໍ

ແລ້ວໃນວັນນ້ັນ 
 

7 ເຣືອ່ງການກ່າວໂທດຜູອ້ືນ່  
Judging Others 
(ລກ 6:37-42) 

1 ìຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານ 



2 ເພາະວ່າທ່ານຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍ
ເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ 

3 ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຫລຽວເຫັນຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີຢ  ູ່ໃນຕາພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ແຕ່ໄມທັ້ງທ່ອນທ່ີຢູ່ໃນຕາຂອງຕົນທ່ານບ່ໍຮູ້ສຶກ 
4 ຫລືເປັນສັນໃດ ທ່ານຈ່ຶງກ່າວແກ່ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານວ່າ ìໃຫ້ຂ້ອຍເຂ່ັຽຂ້ີເຫຍ້ືອອອກຈາກຕາຂອງເຈ້ົາî ແຕ່ເບ່ິງແມ, ໄມ້ທັງ

ທ່ອນມຢູ່ີໃນຕາຂອງທ່ານເອງ 
5 ໂອ ຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ຈ່ົງເອົາໄມ້ທັງທ່ອນອອກຈາກຕາຂອງທ່ານກ່ອນ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນໄດ້ຄັກ ຈ່ຶງຈະເຂ່ັຽຂ້ີ

ເຫຍ້ືອອອກຈາກຕາຂອງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນໄດ້ 
Profaning the Holy 

6 ìຢ່າເອົາຂອງປະເສິດໃຫ້ແກ່ໝາ ຢ່າໂຍນໄຂ່ມຸກໃສ່ຕ່ໍໜ້າໝູ ຢ້ານວ່າມັນຈະຢຽບຢ່ໍາເສັຽ ແລະຈະຕ່າວມາຂົບຈີກທ່ານ
ດ້ວຍ 
 

ເຣືອ່ງການຂ,ໍ ການຊອກ, ແລະການເຄາະ  
Ask, Search, Knock 
(ລກ 11:9-13; 6:31)   

7 ìຈ່ົງໝ່ັນຂໍແລ້ວຈະຊົງປະທານໃຫ້ ຈ່ົງໝ່ັນຊອກແລ້ວຈະພົບ ຈ່ົງໝ່ັນເຄາະແລ້ວຈະຊົງໄຂໃຫ້ 
8 ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນຂໍກໍໄດ້ຮັບ ທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນຊອກກໍພົບ ທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນເຄາະກໍຊົງໄຂໃຫ້ 
9 ໃນພວກທ່ານມີຜູ້ໃດແດ່ ຖ້າລູກຂໍເຂ້ົາປ້ັນນ່ຶງຈະບ່ໍໄດ້ເອົາກ້ອນຫິນໃຫ້ຕ້ີ 
10 ຫລືຖ້າລູກຂໍປາຈະບ່ໍໄດ້ເອົາງູໃຫ້ຕ້ີ 
11 ເຫດສັນນ້ັນ ຖ້າພວກທ່ານຜູ້ເປັນຄົນຊ່ົວ ຍັງຮູ້ຈັກເອົາຂອງດີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຕົນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກຈັກເທ່ົາໃດ ພຣະບິ  

ດາຂອງທ່ານຜູ້ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຈະຊົງປະທານຂອງດີແກ່ຜູ້ທ່ີຂໍຈາກພຣະອົງ 
The golden Rule 

12 ດ່ັງນ້ັນສ່ິງໃດໆ ທີທ່່ານປາຖນາໃຫ້ເຂົາເຮັດແກ່ທ່ານ ທ່ານຈ່ົງເຮັດກັບເຂົາທຸກປະການເຫມືອນກັນ ເພາະອັນນ້ັນຄືພຣະ
ບັນຍັດ ແລະຄໍາສ່ັງສອນຂອງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
 

ເຣືອ່ງປະຕຄູບັແຄບ  
The Narrow Gate 
(ລກ 13:24) 

13 ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປທາງປະຕູຄັບແຄບ ເພາະວ່າປະຕູກໍກວ້າງແລະທາງກໍກວ້າງຂວາງທ່ີນໍາໄປເຖ ງິຄວາມຈິບຫາຍນ້ັນ ມີຫລາຍ
ຄົນເຂ້ົາໄປຕາມທາງນ້ັນ 

14 ເພາະວ່າປະຕູທ່ີນໍາໄປສູ່ຊີວິດກໍຄັບແຄບແລະທາງກໍແຄບ ບ່ໍມີຫລາຍຄົນພົບທາງນ້ັນ 
 

ເຣືອ່ງຮູເ້ຫດໄດດ້ວ້ຍຜນົ  
A Tree and Its Fruit 
(ມທ 12:33; ລກ 6:43-45) 

15 ìພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍຈິງ ທ່ີປອມຕົວຄືແກະມາຫາທ່ານ ແຕ່ພາຍໃນເຂົາເປັນໝາໃນຕົວຮ້າຍ 
16 ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນຂອງເຂົາ ເຂົາເຄີຍເກັບໝາກອະງຸ່ນຈາກເຄືອມີໜາມຫລື ແລະເຂົາເຄິຍເກັບໝາກເດ່ືອ

ເທດຈາກຕ້ົນມີໜາມຫລື 
17 ດ່ັງນ້ັນໄມ້ດີທກຸຕ້ົນຍ່ອມເກີດຜົນດີ ແຕ່ຕ້ົນໄມ້ບ່ໍດີກໍເກີດຜົນບ່ໍດີ 
18 ຕ້ົນໄມ້ດີິຈະເກ ດີຜົນບ່ໍດີບ່ໍໄດ ້ ຫລືຕ້ົນໄມ ບ່ໍ້ດິຈະເກີດຜົນດີກໍບ່ໍໄດ້ 
19 ໄມທຸ້ກຕ້ົນທ່ີບ່ໍເກິດຜົນດີຕ້ອງຖືກປ້ໍາຖ້ິມໃສ່ໄຟເສັຽ 



20 ເຫດສັນນ້ັນ ພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນຂອງເຂົາ 
 

ເຣືອ່ງການຊງົປະຕເິສດ  
Concerning Self-Deception 
(ລກ 6:46; 13:26-27) 

21 ìບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຄົນທ່ີກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາ, ພຣະອົງເຈ້ົາ,î ຈະເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນສວັນ ເຂ້ົາໄດ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຮັດຕາມ
ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ 

22 ເມ່ືອເຖິງວັນນ້ັນຈະມີຫລາຍຄົນຮ້ອງໃສ່ເຮົາວ່າ ìພຣະອົງເຈ້ົາ, ພຣະອົງເຈ້ົາ, ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ປະກາດພຣະທັມໃນ  
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ໄດ້ຂັບໄລ່ຜີອອກໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ເຮັດການອິດທິຣິດຫລາຍປະການໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຫລືî 

23 ເມ່ືອນ້ັນເຮົາຈະໄດ້ປະກາດແກ່ເຂົາວ່າ ìເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກພວກເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ ເຈ້ົາຜູ້ເຮັດການຊ່ົວເຮີຍ, ຈ່ົງຜ່າຍໜີໃຫ້ພ້ົນຈາກ
ເຮົາເສັຽî 
 

ເຣືອ່ງຮາກຕກຶສອງຢາ່ງ  
Hearers and Doers 
(ລກ 6:47-49) 

24 ìເຫດສັນນ້ັນ ທຸກຄົນທ່ີຟັງຄໍາເຫລ່ົານ້ິຂອງເຮົາແລະປະຕິບັດຕາມ ຄົນນ້ັນກໍປຽບເຫມືອນຄົນສລາດທ່ີກ່ໍສ້າງຕຶກຂອງຕົນ
ເທິງດານຫີນ 

25 ຝົນກໍຕົກ, ນ້ໍາກໍນອງ, ລົມກໍພັດປະທະຕຶກນ້ັນ ແຕ່ຕຶກນ້ັນກໍບ່ໍພັງເພລົງ ເພາະຮາກມັນຕ້ັງຢູ່ເທິງຫີນ 
26 ແຕ່ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີຂອງເຮົາແລະບ່ໍປະຕິບັດຕາມ ຄົນນ້ັນກໍປຽບເຫມືອນຄົນໂງ່ທ່ີກ່ໍສ້າງຕຶກຂອງຕົນເທິງ

ຫາດຊາຍ 
27 ຝົນກໍຕົກ, ນ້ໍາກໍນອງ, ລົມກໍພັດປະທະຕຶກນ້ັນ ຕຶກນ້ັນກໍເພພັງລົງ ແລະການເພພັງຂອງມັນກໍເປັນການໃຫຍ່ຫລວງî 

ຊງົສັງ່ສອນດວ້ຍອາໍນາດ 
28 ຢູ່ມາເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີຈົບລົງແລ້ວ ປະຊາຊົນທງັປວງກໍປລາດໃຈໃນການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ 
29 ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນເຂົາເໝືອນຜູ້ມີຣດິອໍານາດ ແລະບ່ໍເໝືອນພວກນັກທັມຂອງເຂົາ 
 

8 ເຣືອ່ງຄົນຂີ້ທດູຜູນ້ຶງ່ດິສີະອາດ  
Jesus Cleanses a Leper 
(ມຣກ 1:40-45; ລກ 5:12-16) 

1 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດລົງມາຈາກພູແລ້ວ ປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ 
2 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຄົນຂ້ີທູດຜູ້ນ່ຶງເຂ້ົາມາຂາບລົງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າທ່ານພໍໃຈກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງດີ

ສະອາດໄດ້î 
3 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກຖືກຄົນນ້ັນແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາພໍໃຈແລ້ວ ຈ່ົງດີສະອາດເສັຽî ແລ້ວພຍາດຂ້ີທູດຂອງ

ຜູ້ນ້ັນກໍດີສະອາດທັນທີ 
4 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìລະວັງຢ່າບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງ ແຕ່ຈ່ົງໄປສະແດງຕົວຕ່ໍປະໂຣຫິດ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູ

ຊາຕາມໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານຕ່ໍເຂາົî 
 

ຊງົໂຜດຄນົໃຊຂ້ອງນາຍຮອ້ຍ  
Jesus Heals a Centurionís Servant 
(ລກ 7:1-10) 



5 ຂນະທ່ີພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ ມີນາຍຮ້ອຍທະຫານຜູ້ນ່ຶງມາອ້ອນວອນພຣະອົງ 
6 ທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນເປ້ັຽນອນຢູ່ເຮືອນທົນທຸກເວທະນາຫລາຍî 
7 ພຣະເຢຊຊົູງບອກກັບນາຍຮ້ອຍນ້ັນວ່າ, ìເຮົາຈະໄປຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາດີî 
8 ແຕ່ຝ່າຍນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປລຸ່ມຫລັງຄາເຮືອນຂອງ

ຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂໍທ່ານກ່າວເທ່ົານ້ັນຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະດີພຍາດ 
9 ເຫດວ່າຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນຢູ່ໃຕ້ວິນັຍທະຫານ ແລະຍັງມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້າພຣະອົງອີກ ຂ້າພຣະອົງ

ສ່ັງແກ່ຄົນນ້ັນວ່າ ìໄປî ມັນກໍໄປ ແລະສ່ັງຄົນນ້ິວ່າ ìມາî ມັນກໍມາ ແລະບອກແກ່ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ìຈ່ົງເຮັດສ່ິງ
ນ້ິî ມັນກໍເຮັດî 

10 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍປລາດພຣະທັຍ ຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງມາວ່າ, ìເຮົາບອກ
ທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມນ່ໃນພວກອ ສິຣາເອນເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມເຊ່ືອໃຫຍ່ທ່ໍນ້ິ 

11 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈະມີຫລາຍຄົນຈາກທິດຕາເວັນອອກແລະທິດຕາເວັນຕົກມານ່ັງຮ່ວມໂຕະກັບອັບຣາຮາມ, 
ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບໃນແຜ່ນດິນສວັນ 

12 ແຕ່ຝ່າຍຊາວແຜ່ນດິນນ້ັນຈະຖືກຖ້ິມອອກໄປໃນທ່ີມືດພາຍນອກ ທີນ້ັ່ນຈະມີສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່î 
13 ພຣະເຢຊຊົູງບອກແກ່ນາຍຮ້ອຍຜູ ນ້ັ້ນວ່າ, ìຈ່ົງກັບເມືອເສັຽ ທ່ານໄດ້ເຊ່ືອຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເປັນແກ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນî ແລ້ວໃນ

ໂມງນ້ັນຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ດີເປັນປົກກະຕິ 
 

ຊງົໂຜດແມເ່ມຽັຂອງເປໂຕ  
Jesus Heals Many at Peterís House 
(ມຣກ 1:29-34; ລກ 4:38-41) 

14 ເມືອ່ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງເປໂຕ ກໍຊົງເຫັນແມເ່ມັຽຂອງເປໂຕນອນໄຂ້ຢູ່ 
15 ພຣະອົງຊົງບາຍມືນາງແລະຄວາມໄຂ້ກໍຫາຍ ນາງຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນບົວລະບັດພຣະອົງ 
16 ແລະເມ່ືອຄ່ໍາມາ ເຂົາໄດ້ພາຄົນທ່ີມີຜີຮ້າຍສິງຢູ່ຫລາຍຄົນມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍເຫລ່ົານ້ັນອອກ

ດ້ວຍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ແລະບັນດາຄົນເຈັບປ່ວຍທັງຫລາຍນ້ັນ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ດີ 
17 ທັງນ້ີເພື່ອຈະໃຫສໍ້າເຣັດຕາມທ່ີຊງົກ່າວໄວ້ໂດຍເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìທ່ານໄດ້ແບກຄວາມເຈັບໄຂ້ຂອງ

ພວກເຮົາ ແລະຫອບເອົາພຍາດຂອງເຮົາໄປî 
 

ຜູທ້ີສ່ມກັຈະຕາມພຣະເຢຊ ູ 
Would Be Followers of Jesus 
(ລກ 9:57-62)  

18 ຄັນພຣະເຢຊູຊົງເຫັນປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍຢູ່ຮວມຕົນ ກໍໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ຂ້າມໄປຟາກນ້ັນ 
19 ມ ນັີກທັມຜູ້ນ່ຶງມາຫາພຣະອົງທ ູນວ ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ທ່ານຈະໄປທ່ີໃດ ຂ້າພຣະອົງຈະຕິດຕາມທ່ານໄປທ່ີນ້ັນî 
20 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìໝາຈິກຈອກກໍມີຮູ ແລະນົກປ່າກໍຍັງມີຮັງ ແຕ່ບຸດມະນຸດບ່ໍມີບ່ອນຈະວາງຫົວລົງî 
21 ອີກຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສິດຂອງພຣະອົງມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປຝັງສົບບິດາຂອງ

ຂ້າພຣະອົງເສັຽກ່ອນî 
22 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງຕິດຕາມເຮົາມາເສັຽ ແລະປະໃຫ້ຄ ົນຕາຍຝັງກັນເອງເທາະî 

 

ຊງົຫາ້ມລມົແລະທະເລ  
Jesus Stills the Storm 
(ມຣກ 4:35-41; ລກ 8:22-25) 

23 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດລົງເຮືອ ພວກສິດຂອງພຣະອົງກໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ 



24 ແລະເບ່ິງແມ, ບັງເກິດມີການເຄ່ືອນໄຫວອັນໃຫຍ່ທ່ີທະເລຈົນຟອງນ້ໍາກໍາລັງຊັດຖ້ວມເຮືອ ແຕ່ພຣະອົງຊົງບັນທົມຫລັບຢູ່ 
25 ພວກສິດໄດ້ມາປຸກພຣະອົງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍຈ່ົງຊ່ອຍທ້ອນ ພວກຂ້າພຣະອົງກໍາລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວî 
26 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìໂອ ຄົນມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍເອີຍ ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຢ້ານî ແລ້ວພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນຫ້າມ

ລົມແລະທະເລ ລົມກໍເຊົາແລະຟອງນ້ໍາກໍສງົບງຽບທ່ົວໄປ 
27 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍພາກັນອັສຈັນໃຈຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ິມາຈາກທ່ີໃດຫນໍ ຈົນວ່າລົມແລະທະເລກໍຍອມຟັງທ່ານî 

 

ຊງົໂຜດຊາວກາດາຣາຜູມ້ຜີສີງິ  
Jesus Heals the Gadarene Demoniacs 
(ມຣກ 5:1-20; ລກ 8:26-39) 

28 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຂ້າມຟາກໄປເຖິງເຂດແດນຊາວກາດາຣາ ມີສອງຄົນທ່ີມຜິີສິງຢູ່ອອກຈາກປ່າຊ້າມາພົບພຣະອົງ 
ເຂົາໂຫດຮ້າຍປານນ້ັນຈົນບ່ໍມີຜູ້ໃດອາດທຽວທາງນ້ັນໄດ້ 

29 ເບ່ິງແມ, ເຂົາຮ້ອງໃສ່ພຣະອົງທູນວ່າ, ìໂອ ບຸດພຣະເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດໃດ ຈະມາທໍຣະມານ
ເຮົາກ່ອນເວລາກໍານົດຫລືî 

30 ໄກຈາກທ່ີນ້ັນມີຝູງໃຫຍ່ກໍາລັງຫາກິນຢູ່ 
31 ຜີເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງໄດ້ໝູທູນຂໍພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າທ່ານຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກ ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປສິງຢູ່ໃນໝູຝູງນ້ັນທ້ອນî 
32 ພຣະອົງຊ ງົບອກຜີເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìໄປເສັຽî ຜີເຫລ່ົານ້ັນກໍອອກໄປເຂ້ົາສິງຢູ່ໃນຝູງໝູ ແລະເບ່ິງແມ, ໝູທັງຝູງນ້ັນໄດ້

ຟ້າວແລ່ນລົງຈາກຕາລ່ິງຊັນໂຕນໃສ່ທະເລຕາຍດຶກນ້ໍາໝົດ 
33 ຝ່າຍຄົນລ້ຽງໝູກໍພາກັນປົບຫນິເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ເລ່ົາບັນດາເຫດການຊ່ຶງເປັນໄປນ້ັນກັບເຫດທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ຄົນທ່ີມີຜີິສິງ

ຢູ່ 
34 ແລະເບ່ິງແມ, ຄົນທັງເມືອງກໍພາກັນອອກມາຫາພຣະເຢຊູ ເມ່ືອພົບພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງອ້ອນວອນທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງ

ອອກໄປເສັຽຈາກເຂດແດນຂອງເຂົາ 
 

9 ພຣະເຢຊຊູງົໂຜດຄນົເປັຽ້  
Jesus Heals a Paralytic 
(ມຣກ 2:1-12; ລກ 5:17-26) 

1 ຝ່າຍພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດລົງເຮືອຂ້າມຟາກໄປຍັງເມ ືອງຂອງຕົນ 
2 ເບ່ິງແມ, ເຂົາຫາມຄົນເປ້ັຽຜ  ູ້ນ່ຶງຊ່ຶງນອນຢູ່ເທິງທ່ີນອນມາຫາພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ຈ່ຶງຊົງ

ກ່າວແກ່ຄົນເປ້ັຽນ້ັນວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຈ່ົງຊ່ືນໃຈເທີນ ຜີດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວî 
3 ແລະເບ່ິງແມ, ພວກນັກທັມບາງຄົນເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີເວ້ົາໝ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາî 
4 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຫດສັນໃດທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ຶງຄຶດຄວາມຊ່ົວໃນໃຈ 
5 ທ່ີຈະວ່າ ìຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວî ຫລືຈະວ່າ ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງທຽວໄປî ອັນໃດຈະງ່າຍກວ່າກັນ 
6 ແຕ່ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ບຸດມະນຸດມີສິດອໍານາດໃນໂລກໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້î ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວ

ກັບຄົນເປ້ັຽນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄປບ້ານເສັຽî 
7 ຄົນເປ້ັຽຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນເມືອເຮືອນຂອງຕົນ 
8 ເມ່ືອປະຊາຊນົເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍຢ້ານ ຈ່ຶງພາກັນສັຣເສິນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຣິດອໍານາດດ່ັງນ້ັນແກ່ມະນຸດ 

 

ຊງົເອີນ້ເອາົມດັທາຍ  
The Call of Matthew 
(ມຣກ 2:13-17; ລກ 5:27-32) 



9 ເມືອ່ພຣະເຢຊກໍູາລັງສະເດັດຈາກບ່ອນນ້ັນໄປ ພຣະອົງຊົງເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ມັດທາຍນ່ັງຢູ່ດ່ານພາສີ ຈ່ຶງຊົງກ າ່ວແກ່ຜູ້ນ້ັນ
ວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາî ເຂົາກໍລຸກຂ້ຶນຕາມພຣະອົງໄປ 

10 ເມ່ືອພຣະອົງປະທັບສເວີຍອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນ ເບ່ິງແມ, ມີຄົນເກັບພາສີ ແລະຄົນນອກສິນທັມຫລາຍຄົນເຂ້ົາມານ່ັງ
ຮ່ວມໂຕະກັບພຣະເຢຊູ ແລະພວກສ ດິຂອງພຣະອົງ 

11 ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນຖາມພວກສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງອາຈານຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຮັບປະ
ທານອາຫານ ຮ່ວມກັບຄົນເກັບພາສິ ແລະຄົນນອກສິນທັມî 

12 ສ່ວນພຣະອົງ ເມ່ືອຊົງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຄົນທ່ີສະບາຍບ່ໍຕ້ອງການຫມໍຢາ ແຕ່ຄົນເຈັບກໍຕ້ອງການຫມ ໍ
13 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງໄປຮຽນຂ້ໍນ້ີໃຫ້ເຂ້ົາໃຈທ່ີວ່າ ìເຮົາປະສົງຄວາມເມດຕາແລະບ່ໍປະສົງເຄ່ືອງບູຊາî ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້

ມາເພ່ືອຈະເອ້ີນເອົາຄົນສິນທັມ ແຕ່ມາເອ້ີນເອົາຄົນນອກສິນທັມî 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງການຖສືນິອດົອາຫານ  
The Question about Fasting 
(ມຣກ 2:18-22; ລກ 5:33-39) 

14 ເມ່ືອນ້ັນພວກສິດຂອງໂຢຮັນມາຫາພຣະເຢຊູທູນວ່າ, ìເຫດສັນໃດພວກຂ້າພຣະອົງ ແລະພວກຟາຣີຊາຍເຄີຍຖືສິນອົດ
ອາຫານຢູ່ເລ້ືອຍ ແຕ່ພວກສິດຂອງທ່ານບ່ໍຖືî 

15 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຍັງຢ  ູ່ກັບເຂົາ ເພ່ືອນຂອງເຈ້ົາບ່າວນ້ັນຈະໂສກເສ້ົາບ່ໍໄດ້ຕ້ີ ແຕ ່ວັນນ່ຶງຈະມາ
ເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຖືກຍົກຍ້າຍຈາກເຂົາໄປ ເມ່ືອນ້ັນເຂົາຈະຖືສິນອົດອາຫານ 

16 ບ່ໍຫ່ອນມີຜູ້ໃດເອົາຕ່ອນຜ້າໃຫມ່ມາຕາບເສ້ືອເກ່ົາ ເພາະເມ່ືອຕ່ອນຜ້າໃຫມ່ຫົດກໍຈະຂາດອອກຈາກເສ້ືອເກ່ົາ ແລ້ວບ່ອນ
ຂາດນ້ັນຈະກວ້າງອອກຕ່ືມ 

17 ແລະເຂົາບ່ໍເອົາເຫລ້ົາແວງໃຫມ່ມາໃສ່ໄວ ້ໃນຖົງໜັງເກ່ົາ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນຖົງໜັງຈະຂາດແລະເຫລ້ົາແວງຈະຮ່ົວອອກ ທງັ
ຖົງໜັງກໍຈະເສັຽໄປເໝ ອືນກັນ ແຕ່ເຂົາເອົາເຫລ້ົາແວງໃໝ່ໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໜັງໃໝ່ ແລ້ວທັງສອງຢ່າງກໍຢູ ່ດີດ້ວຍກັນ. 
 

 ລກູສາວຂອງເຈົາ້ນາຍແລະຍງິເລອືດຕກົ  
A Girl Restored to Life and a woman Healed 
(ມຣກ 5:21-43; ລກ 8:40-56)  

18 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລ ງັຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ເຂົາຢູ່ ເບ່ິງແມ໋, ມີເຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ຶງມາຂາບທູນພຣະອົງວ່າ, ìລູກສາວຂອງຂ້າພ
ຣະອົງຫາກໍຕາຍ ແຕ່ຂໍເຊີນທ່ານໄປວາງມືໃສ່ເຂົາ ແລ້ວເຂົາຈະຄືນມີຊວິີດອີກî 

19 ແລ້ວພຣະເຢຊຊົູງລຸກຂ້ຶນສະເດັດຕາມນາຍຜູ້ນ້ັນໄປພ້ອມດ້ວຍພວກສິດຂອງພຣະອົງ 
20 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງເປັນພຍາດເລືອດຕົກໄດ້ສິບສອງປີມາແລ້ວ ນາງໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາເບ້ືອງຫລັງແລ້ວບາຍແຄມ

ເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງ 
21 ເພາະນາງຄຶດໃນໃຈວ່າ, ìຖ້າເຮົາໄດ້ບາຍແຕ່ເສ້ືອຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ ເຮົາກໍຈະດີພຍາດî 
22 ພຣະເຢຊຊົູງຫລຽວຫລັງທອດພຣະເນດເຫັນຍິງນ້ັນ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìລູກຍິງເອີຍ, ຈ່ົງຊ່ືນໃຈເທີນ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວî ຕ້ັງແຕ່ຍາມນ້ັນນາງກໍດີປົກກະຕິ 
23 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດໄປເຖ ງິເຮືອນນາຍຜູ້ນ້ັນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນເປ່ົາປ່ີກັບຝູງຄົນອຶກກະທຶກກັນຢູ່ 
24 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖອຍອອກໄປເສັຽ ດ້ວຍວ່າສາວນ້ອຍຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ຕາຍດອກ ແຕ່ຫລັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນî 

ແລ້ວເຂົາພາກັນຫົວຂວັນພຣະອົງ 
25 ເມ່ືອຝູງຄົນໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໝົດແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປຈັບມືສາວນ້ອຍແລະສາວນ້ອຍນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນ 
26 ແລ້ວກິດຕິສັບກໍຊ່າລືໄປທ່ົວແຂວງນ້ັນ 

 

ຊງົໂຜດຄນົຕາບອດສອງຄນົ  



Jesus Heals Two Blind men 
27 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດຈາກບ່ອນນ້ັນໄປ ກໍມີຄົນຕາບອດສອງຄົນຕາມພຣະອົງໄປຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìບຸດດາວິດເອີຍ, ໂຜດ

ເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນî 
28 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ຄົນຕາບອດສອງຄົນນ້ັນກໍເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເຂົາວ່າ, 

ìພວກເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າເຮົາອາດຈະເຮັດການນ້ິໄດ້ຫລືî ເຂົາກໍທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຊ່ືອຢູ່ທ່ານເອີຍî 
29 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາພ້ອມກັບຊົງກ່າວວ່າ, ìໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາî 
30 ແລະຕາຂອງເຂົາກໍກັບເຫັນຮຸ່ງ ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງຫ້າມເຂົາຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້î 
31 ແຕ່ເມ່ືອເຂ າົຈາກບ່ອນນ້ັນໄປ ເຂົາກໍປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຊາ່ລືທ່ົວໄປໃນແຂວງນ້ັນ 

 

ຊງົໂຜດຄນົປາກກກື  
Jesus Heals One Who Was Mute 

32 ໃນຂນະທ່ີເຂົາກ ໍາລັງອອກໄປ ມຜູ້ີພາຄົນປາກກືກຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີຜີສິງຢູ່ມາຫາພຣະອົງ 
33 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກແລ້ວ ຄົນປາກກືກກໍປາກໄດ້ ຝູງຄົນທ ງັຫລາຍກໍອັສຈັນໃຈເວ້ົາກັນວ່າ, ìບ່ໍເຄີຍປາກົດ

ເຫັນການດ່ັງນ້ິໃນປະເທດອິສຣາເອນຈັກເທ່ືອî 
34 ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍເວ້ົາວ່າ, ìຄົນນ້ິຂັບໄລ່ຜີອອກໄດ້ດ້ວຍຣິດຂອງນາຍຜີî 

 

ຊງົສງົສານປະຊາຊນົ  
The Harvest Is Great, the Laborers Few 
(ລກ 10:2-3) 

35 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດໄປທ່ົວທກຸເມືອງທຸກບ້ານ ຊງົສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສິດ
ເຣ່ືອງພຣະຣາຊອານາຈັກນ້ັນ ແລະຊົງໂຜດຄົນມີພຍາດແລະຄວາມເຈັບໄຂ້ທຸກຢ່າງໃຫ້ດີໝົດ 

36 ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເຫັນປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍກໍຊົງສົງສານເຂົາ ເພາະເຂົາຖືກຮົບກວນແລະອິດອ່ອນໂຮຍແຮງໄປ
ເໝືອນຝູງແກະທ່ີບ່ໍມຜູ້ີລ້ຽງ 

37 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ພວກສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຂ້ົາທ່ີຈະກ່ຽວນ້ັນກໍຫລາຍແທ້ ແຕ່ຄົນງານມີໜ້ອຍຢູ່ 
38 ເພາະສັນນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ົງອ້ອນວອນຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງນາ ໃຫ້ຈໍາຄົນງານມາໃນການກ່ຽວຂອງທ່ານເສັຽî 
 

10 ຊງົເອີນ້ເອາົສາວກົສບິສອງຄົນ  
The Twelve Apostles 
(ມຣກ 3:13-19; ລກ 6:12-16) 

1 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເອ້ີນສາວົກສິບສອງຄົນມາແລ້ວ ກໍຊົງປະທານໃຫ້ເຂົາມຣິີດອໍານາດເໜືອຜີຖ່ອຍຮ້າຍ ເພ່ືອຂັບໄລ່ມັນ
ອອກໄດ້ ແລະເພ່ືອໃຫ້ພຍາດທັງຄວາມເຈັບໄຂ້ທຸກຢ່າງດີໄດ້ 

2 ພວກອັຄສາວົກສິບສອງຄົນມີຊືດ່ັ່ງນ້ິ: ຜູ້ທໍາອິດຊ່ືຊີໂມນທີເ່ອ້ີນວ່າເປໂຕ ກັບອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຕົນ, ຢາໂກໂບບຸດ
ເຊເບດາຍ ກັບໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ  

3 ຟລິິບ ແລະບາຣະໂທໂລມາຍ, ໂທມາ ແລະມັດທາຍຜູ້ເກັບພາສີ, ຢາໂກໂບບຸດອາລະຟາຍ ແລະທາດາຍ,  
4 ຊໂີມນພັກຊາດນິຍົມ ແລະຢູດາອີສະກາຣິອົດຜູ້ທ່ີທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ 
 

ຊງົໃຊສ້າວກົສບິສອງຄນົໄປ 
The Mission of the Twelve 
(ມຣກ 6:6-13; ລກ 9:1-6) 



5 ພວກສິບສອງຄົນນ້ິພຣະເຢຊູຊົງໃຊໃ້ຫ້ອອກໄປ ແລະຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, ìຢ່າໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທາງຂອງພວກຕ່າງຊາດ ແລະຢ່າ
ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໃດຂອງຊາວຊາມາເຣັຽ 

6 ແຕ່ຈ່ົງໄປຫາຝູງແກະທ່ີເສັຽແລ້ວ ຄືຕະກູນອິສຣາເອນນ້ັນດີກວ່າ 
7 ໃນຂນະທ່ີພວກທ່ານໄປ ຈ່ົງປ່າວປະກາດວ່າ ìຣາຊອານາຈັກສວັນມາໃກ້ແລ້ວî 
8 ຄົນເຈັບໄຂ້ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ດີ, ຄົນຕາຍແລ້ວຈ່ົງໃຫ້ເປັນຄືນມາ, ຄົນຂ້ີທູດຈ່ົງໃຫ້ດີສະອາດ, ແລະຈ່ົງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກເສັຽ 

ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຮັບລ້າໆ ຈ່ົງໃຫ້ລ້າໆ 
9 ຢ່າເອົາເງິນ, ຫລືຄໍາ, ຫລືທອງແດງໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາສາຍຮັດແອວຂອງຕົນໄປ 
10 ຢ່າເອົາຖົງໄປໃຊ້ຕາມທາງ, ຫລືເສ້ືອສອງໂຕ, ຫລືເກີບ, ຫລືໄມເ້ທ້ົາ ເພາະວ່າຄົນງານກໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບອາຫານກິນ 
11 ເມ່ືອພວກທ່ານເຂ້ົາໄປໃນບ້ານໃດຫລືເມືອງໃດຈ່ົງຖາມເບ່ິງວ່າ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ສົມຄວນ ແລ້ວໃຫ້ໄປອາສັຍຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນຈົນ

ກວ່າຈະອອກໄປ 
12 ຂນະເມືອຂ້ຶນເຮືອນຈ່ົງຄໍານັບໄທເຮືອນນ້ັນ 
13 ຖ້າຄົວເຮືອນນ້ັນສົມຄວນຮັບພອນກໍໃຫ້ຄວາມສງົບສຸກຂອງທ່ານຢູ່ກັບເຮືອນນ້ັນ ແຕ່ຖ້າຄົວເຮືອນນ້ັນບ່ໍສົມຄວນຮັບ

ພອນກໃໍຫຄ້ວາມສງົບສຸກນ້ັນກັບຄືນມາສູ່ທ່ານອີກ 
14 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຕ້ອນຮັບພວກທ່ານຫລືບ່ໍຟັງຄໍາຂອງທ່ານ ຈ່ົງອອກຈາກເຮືອນນ້ັນຫລືເມືອງນ້ັນ ແລະຈ່ົງສ່ັນຂ້ີຝຸ່ນທ່ີຕິດຕີນຂອງ

ທ່ານອອກເສັຽ 
15 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໃນວັນພິພາກສາໂທດຂອງເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາອາດຈະທົນ

ງ່າຍກວ່າໂທດຂອງເມືອງນ້ັນ 
 

ເຣືອ່ງການຕໍສູ່ທ້ີຕ່ອ້ງເກດີຂຶນ້  
Coming Persecutions 
(ມຣກ 13:9-13; ລກ 21:12-17) 

16 ìດ່ັງນ້ີເຮົາໃຊ້ພວກທ່ານໄປເໝືອນດ່ັງແກະຢູ່ຖ້າມກາງຝູງໝາໄນ ສັນນ້ັນຈ່ົງສລາດເໝືອນງູ ແລະອ່ອນສຸພາບເໝືອນນົກ
ເຂົາ 

17 ແຕ່ຈ່ົງລະວັງຄົນທັງຫລາຍ ເພາະເຂົາຈະມອບທ່ານກັບສານສູງ ແລະຈະຂ້ຽນທ່ານໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ 
18 ເຂົາຈະພາພວກທ່ານໄປຫາເຈ້ົາເມືອງແລະກະສັດເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນພຍານແກ່ເຂົາແລະແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ

ເໝືອນກັນ 
19 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາຈະມອບທ່ານໄວ້ນ້ັນ ຢ່າຄຶດອຸກໃຈວ່າຈະເວ້ົາຢ່າງໃດຫລືຈະກ່າວອັນໃດ ເພາະວ່າຄໍາທ່ີທ ່ານຈະກ່າວນ້ັນ    

ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນໂມງນ້ັນ 
20 ເພາະບ່ໍແມ່ນພວກທ່ານເອງຈະເປັນຜູ້ກ່າວ ແຕ່ແມ່ນພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຊົງເປັນຜູ້ກ່າວໃນທ່ານ 
21 ອ້າຍກັບນ້ອງຕ່າງຄົນກໍຈະມອບກັນໄວ້ ພ່ໍຈະມອບລູກ ແລະລູກກໍຈະລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພ່ໍແມ່ໃຫເ້ຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. 
22 ຄົນທັງປວງຈະກຽດຊັງພວກທ່ານເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີທົນໄດ້ເຖິງທ່ີສຸດຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ລອດພ້ົນ 
23 ເມ່ືອເຂົາຂ່ົມເຫັງພວກທ່ານໃນເມືອງນ່ຶງ ຈ່ົງໜີໄປຍັງເມືອງອ່ືນ ເພາະເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ກ່ອນທ່ີ

ພວກທ່ານຈະໄປທ່ົວເມືອງຕ່າງໆທັງໝົດໃນປະເທດອີສຣາເອນ ບຸດມະນຸດຈະມາແລ້ວ 
24 ìສິດບ່ໍໃຫຍ່ກວ່າຄຣູ ແລະຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕົນ, 
25 ຖ້າສິດຈະສເມີຄຣູ ແລະຂ້ອຍໃຊ້ສເມີນາຍຂອງຕົນກໍພໍດີແລ້ວ ຖ້າເຂົາໄດ້ເອ້ີນເຈ້ົາເຣືອນວ່າ ເບເອນເຊບູນ ເຂົາກໍຈະ

ເອ້ີນໄທເຮືອນຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍ 
 

ຜູທ້ີເ່ຮົາຄວນຢາ້ນ  
Whom to Fear 
(ລກ 12:2-7) 



26 ìເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າຊູ່ຢ້ານເຂົາ ເພາະວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດປົກບັງໄວ້ທ່ີຈະບ່ໍເປິດເຜີຍ ຫລືສ່ິງລັບທ່ີບ່ໍປາກົດໃຫ້ຮູ້ 
27 ສ່ິງທ່ີເຮົາກ່າວແກ່ພວກທ່ານໃນທ່ີມດື ພວກທ່ານຈ່ົງກ່າວໃນທ່ີແຈ້ງ ແລະສ່ິງທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຍິນຈາກສຽງຊ່ິມ ຈ່ົງປ່າວປະ

ກາດເທິງຫລັງຄາເຮືອນ 
28 ຢ່າຊູ່ຢ້ານຜູ້ທ່ີຂ້າໄດ້ແຕ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈະຂ້າຈິດວິນຍານບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຈ່ົງຢ້ານພຣະອ ງົຜູ້ຊົງຣດິທ່ີອາດໃຫ້ທັງຈິດວິນຍານແລະ

ຮ່າງກາຍຈິບຫາຍໃນໝ້ໍນະຮົກ 
29 ນົກຈອກສອງໂຕເຂົາຂາຍລາຄາອັດນ່ຶງບ່ໍແມ່ນຫລື ແຕ່ຖ້າພຣະບິດາຂອງທ່ານບ່ໍຊົງເຫັນຊອບ ນົກນ້ັນແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ

ຈະຕົກລົງດິນກໍບ່ໍໄດ້ 
30 ເຖິງຜົມຂອງທ່ານກໍຊົງນັບໄວ້ແລ້ວໝົດທຸກເສ້ັນ 
31 ເຫດສັນນ້ັນຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຝ່າຍພວກທ່ານກໍປະເສິດກວ່ານົກຈອກຫລາຍໂຕ 

 

ການຮບັພຣະຄຣດິຕໍໜ່າ້ມະນດຸ 
(ລກ 12:8-9) 

32 ìດ່ັງນ້ັນທຸກຄົນທ່ີຈະຮັບເຮົາຕ່ໍໜ້າມະນຸດ ຝ່າຍເຮົາຈະຮັບຜູ້ນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ
ເໝືອນກັນ 

33 ແຕ່ຜູ້ທ່ີປະຕິເສດເຮົາຕ່ໍໜ້າມະນຸດ ຝ່າຍເຮົາກໍຈະປະຕິເສດຜູ້ນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ
ເໝືອນກັນ 
 

ບໍແ່ມນ່ຊງົນາໍຄວາມສງບົສກຸແຕໃ່ຊດ້າບ  
Not Peace, but a Sword 
(ລກ 12:51-53; 14:26-27) 

34 ìຢ່າຄືດວ່າເຮົາມາເພ່ືອຈະນໍາຄວາມສງົບສຸກມາສູ່ໂລກ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອນໍາຄວາມສງົບສຸກມາໃຫ້ ແຕ່ເຮົາມາເພື່ອຈະ
ໃຫມີ້ດາບ 

35 ເພາະເຮົາມາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍບ່ໍຖືກກັນກັບພ່ໍ, ລູກຍິງບ່ໍຖືກກັນກັບແມ່, ແລະລູກໃພ້ບ່ໍຖືກກັບແມ່ຍ່າຂອງຕົນ 
36 ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ຮ ວ່ມເຮືອນດຽວກັນກໍຈະເປັນສັດຕຣູກັນ 
37 ຜູ້ໃດທ່ີຮັກພໍ່ແມຫ່ລາຍກວ່າເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍສົມກັບເຮົາ ແລະຜູ້ໃດທ່ີຮັກລູກຊາຍຍິງຫລາຍກວ່າເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍສ ມົກັບເຮົາ 
38 ແລະຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍຮັບເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນຕິດຕາມເຮົາມາ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍສົມກັບເຮົາ 
39 ຜູ້ທີຈ່ະເອາົຊວິີດຂອງຕົນໄວ້ກໍຕ້ອງເສັຽຊີວິດນ້ັນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຍອມເສັຽຊີວິດຂອງຕົນເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ກໍຈະໄດ້ພົບຊີວິດ 

 

ເຣືອ່ງຄາ່ບາໍເໜດັ  
Rewards 
(ມຣກ 9:41) 

40 ìຜູ້ທີຮັ່ບຕ້ອນພວກທ່ານກໍຮັບຕ້ອນເຮົາ ຜູ້ທ່ີຮັບຕ້ອນເຮົາກໍຮັບຕ້ອນພຣະອົງຜູ້ຊງົໃຊ້ເຮົາມາ 
41 ຜູ້ທີຮັ່ບຕ້ອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພາະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຈະໄດ້ບໍາເໜັດເໝືອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຜູ້ທ່ີຮັບ

ຕ້ອນຄົນສິນທັມເພາະເປັນຄົນສິນທັມ ກໍຈະໄດ້ບ າໍເໜັດເໝືອນຄົນສິນທັມ 
42 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະເອົານ້ໍາເຢັນແຕ ຈ່ອກດຽວ ໃຫ້ແກ່ຄົນເລັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍາພວກ

ນ້ິດ່ືມເພາະເປັນສິດ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຂາດບໍາເໜັດຂອງຕົນຈັກເທ່ືອî 
 

11 ລກູສດິຂອງໂຢຮນັມາໄຫວພ້ຣະເຢຊ ູ 
 Messengers from John the Baptist 
(ລກ 7:18-23) 



1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງສ່ັງພວກສາວົກສິບສອງຄົນຂອງຕົນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຈາກທ່ີນ້ັນໄປສ່ັງສອນແລະປ່າວປະກາດ
ໃນເມືອງທັງຫລາຍຂອງເຂົາ 

2 ຝ່າຍໂຢຮັນ, ເມ່ືອຢູ່ໃນຄຸກ ໄດ້ຍິນຂ່າວກິຈການຂອງພຣະຄຣິດ ກ ໄໍດ້ໃຊສິ້ດໄປ 
3 ທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີຈະມານ້ັນຫລື ຫລືຈະຕ້ອງຄອງຖ້າຜູ້ອ່ືນî 
4 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປແຈ້ງແກ່ໂຢຮັນຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ 
5 ຄືຄົນຕາບອດກໍເຫ ນັຮຸ່ງ, ຄົນຂາເສ້ັງກໍຍ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຄົນຂ້ີທູດກໍດິສະອາດ, ຄົນຫູໜວກກໍໄດ້ຍິນ, ຄົນຕາຍແລ້ວກໍ

ເປັນຄືນມາ ແລະຂ່າວປະເສິດກໍປະກາດແກ່ຄົນອະນາຖາ 
6 ບຸກຄົນໃດບ່ໍສະດຸດສົງສັຍເພາະເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນສຸກî 

Jesus Praises John the Baptist 
(ລກ 7:24-35) 

7 ຄັນສິດເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງອອກໄປ ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວກັບປະຊາຊົນເຖິງເຣ່ືອງໂຢຮັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ອອກໄປ
ໃນປ່າເພ່ືອເບ່ິງຫຍັງ ໄປເບ່ິງຕ້ົນອ້ໍໄຫວໄປມາດ້ວຍລົມພັດຫລື 

8 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍອອກໄປເບ່ິງຫຍັງ ໄປເບ່ິງຄົນນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງລະອຽດອ່ອນນວນຫລື ເບ່ິງແມ, ຄົນທ່ີນຸ່ງເຄ່ືອງລະອຽດອ່
ອນນວນກໍຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ 

9 ແຕ່ພວກທ່ານອອກໄປເບ່ິງຫຍັງ ໄປເບ່ິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫລື ແມ່ນແລ້ວ, ເຮົາບອກທ່ານທ ງັຫລາຍວ່າ ທ່ານຜູ້ນ້ັນກໍ
ໃຫຍ່ກວ່າເຮົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມອິກ 

10 ຄືໂຢຮັນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີພຣະຄັມພິຂຽນໄວ້ເຖິງວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄປກ່ອນໜ້າທ່ານ ຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນຈະ
ຈັດແຈງຫົນທາງໄວ້ກ່ອນໜ້າທ່ານî 

11 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເກິດຈາກແມ່ຍິງ ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃຫຍ່ກວ່າໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແຕ່ຜູ້ນ້ອຍ
ທ່ີສຸດໃນຣາຊອານາຈັກສວັນກໍໃຫຍ່ກວ່າໂຢຮັນອີກ 

12 ຕ້ັງແຕ່ຄາວໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕມາເຖິງທຸກວັນນ້ິ ຣາຊອານາຈັກສວັນກໍເປັນທ່ີຍາດຊີງເອົາ ແລ້ວຜູ້ທີ່ມໃີຈຮຸນແຮງກໍເປັນຜູ້
ທ່ີຍາດເອົາໄດ້ 

13 ເພາະວ່າບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກັບພຣະບັນຍັດໄດ້ທໍານວາຍມາຈົນເຖິງໂຢຮ ນັນ້ີ 
14 ຖ້າພວກທ່ານພໍໃຈຮັບເອົາຄໍານ້ິ ກໍແມ່ນໂຢຮັນນ້ີແຫລະເປັນເອລີຢາທ່ີຈະມານ້ັນ 
15 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈົ່ງຟ ັງເອົາເທີນ 
16 ìເຮົາຈະປຽບຄົນສມັຍນ້ິຄືກັບອັນໃດ ປຽບເໝືອນກັບໝູ່ເດັກນ້ອຍນ່ັງຢູ່ກາງຕລາດຮ້ອງໃສ່ກັນວ່າ, 
17 ìຕູໄດ້ເປ່ົາປ່ີໃຫ້ສູ ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ຟ້ອນລໍາ ຕູໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຮ່ໍາໄຮ ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ຕີເອິກຕ້ອນຮັບî 
18 ເພາະວ່າໂຢຮັນໄດ້ມາບ່ໍກິນບ່ໍດ່ືມ ແລ້ວເຂົາເວ້ົາວ່າ ìມີຜີສິງຢູ່î 
19 ຝ່າຍບຸດມະນ ຸດໄດ້ມາທງັກິນແລະດ່ືມ ເຂົາກໍເວ້ົາວ່າ ìເບ່ິງແມ, ນ້ິເປັນຄົນກິນເກີນສ່ວນແລະມັກເມົາ ເປັນເພ່ືອນຂອງຄົນ

ເກັບພາສີແລະຄົນນອກສິນທັມî ແຕ່ພຣະປັນຍາກໍປາກົດວ່າ ຖືກຕ້ອງແລ້ວດ້ວຍຜົນແຫ່ງພຣະປັນຍານ້ັນî 
 

ຊງົຕຕິຽນເມອືງຕາ່ງໆ  
Woes to Unrepentant Cities 
(ປຖກ 19:12-14; ລກ 10:13-15) 

20 ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຕ້ັງຕ້ົນຕິຕຽນເມືອງຕ່າງໆ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການອິດທິຣດິເປັນສ່ວນຫລາຍນ້ັນ ເພາະເຂົາ
ບ່ໍໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 

21 ìວິບັດແກ່ເຈົ້າ, ເມືອງໂຄຣາຊິນ ວບັິດແກ່ເຈ້ົາ, ເມືອງເບດຊາອີດາເຮິຍ ເພາະຖ້າການອີດທິຣດິທ່ີໄດ້ກະທໍາໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຈ້ົານ້ັນ ໄດ້ກະທໍາໃນເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນ ຄົນໃນເມືອງທັງສອງຄົງໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່, ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າ
ຫຍາບນ່ັງເທິງຂ້ີເຖ່ົາແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ 

22 ແຕ່ເຮົາບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ໃນວັນພິພາກສາ ໂທດຂອງເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນກໍຈະທົນງ່າຍກວ່າໂທດຂອງພວກ
ເຈ້ົາ 



23 ແລະຝ່າຍເຈ້ົາ, ເມືອງກາເປນາອູມເຮີຍ ເຈ້ົາຈະຖືກຍົກຂ້ຶນພຽງຟ້າຫລື ແຕ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງລົງໄປເຖິງແດນມໍຣະນາ ດ້ວຍວ່າ
ການອິດທິຣດິທ່ີໄດ້ກະທໍາໃນຖ້າມກາງເຈ້ົານ້ັນ ຖ້າໄດ້ກະທໍາໃນເມືອງໂຊໂດມເມືອງນ້ັນຄົງໄດ້ຕ້ັງຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

24 ເພາະເຫດນ້ິເຮົາບອກເຈ້ົາວ່າໃນວັນພິພາກສາ ໂທດຂອງເມືອງໂຊໂດມຈະທົນງ່າຍກວ່າໂທດຂອງເຈ້ົາî 
 

ຊງົເອີນ້ເອາົບນັດາຜູເ້ມືອ່ຍແລະທນົການໜກັ 
Jesus Thanks His Father 
(ລກ 10:21-22) 

25 ໃນເວລານ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະບິດາຜູ້ເປັນເຈ້ົາສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ຂ້າພຣະອົງສັຣເສິນພຣະ
ອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງປົກບັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ິໄວ້ຈາກຜູ້ມີປັນຍາແລະຜູ້ສລາດ ແຕ່ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ 

26 ຂ້າແດ່ພຣະບິດາ, ພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບດ່ັງນ້ັນî 
27 ìພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງມອບສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກພຣະບຸດນອກຈາກພຣະບິດາ ແລະບ່ໍມີຜູ້

ໃດຮູ້ຈັກພຣະບິດານອກຈາກພຣະບຸດ ກັບຜ  ູ້ທ່ີພຣະບຸດປະສົງຈະສະແດງໃຫ້ຮູ ້
28 ìບັນດາຜູ້ທ່ີເຮັດການໜັກໜ່ວງແລະແບກພາຣະໜັກ ຈ່ົງມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊົາເມ່ືອຍ 
29 ຈ່ົງເອົາແອກຂອງເຮົາແບກໄວ້ແລ້ວຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃຈອ່ອນສຸພາບແລະຖ່ອມລົງ ແລ້ວຈິດໃຈຂອງ

ທ່ານຈະໄດ້ພົບຄວາມເຊົາເມ່ືອຍ 
30 ດ້ວຍວ່າແອກຂອງເຮົາກໍພໍເໝາະ ແລະພາຣະຂອງເຮົາກໍເບົາî 
 

12 ບນັຫາເຣືອ່ງວນັສະບາໂຕ  
Plucking Grain on the Sabbath 
(ມຣກ 2:23-28; ລກ 6:1-5) 

1 ໃນເວລານ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຜ່ານທ່ົງນາໄປໃນວັນສະບາໂຕ ສ່ວນພວກສິດຂອງພຣະອົງກໍຫິວເຂ້ົາ ຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນເດັດ
ເອົາຮວງເຂ້ົາມາເກັດກິນ 

2 ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍເຫັນດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພວກສິດຂອງທ່ານເຮັດຜິດຕ່ໍກົດຂອງວັນສະບາໂຕî 
3 ພຣະອ ົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານຫລື ຊ່ຶງດາວິດໄດ້ເຮັດເມ່ືອທ່ານແລະພັກພວກອຶດຫິວນ້ັນ 
4 ຄືດາວິດໄດ້ເຂົາໄປໃນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຕ້ັງຖວາຍຕ່ໍພຣະພັກ ຊ່ຶງທ່ານແລະພັກພວກບ່ໍມີສິດຈະ

ຮັບປະທານ ຄວນແຕ່ປະໂຣຫິດພວກດຽວ 
5 ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ອ່ານໃນພຣະບັນຍັດຫລືທີວ່່າ ທກຸວັນສະບາໂຕພວກປະໂຣຫິດເຄີຍລະເມີດຕ່ໍກົດວັນສະບາໂຕ ແຕ່ບໍ່ມີ

ຄວາມຜິດ 
6 ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຢູ່ທີ່ນີ້ມສ່ິີງນ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າພຣະວິຫານອີກ 
7 ຖ້າພວກທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມຫມາຍຂອງພຣະຄັມພີທ່ີວ່າ ìເຮົາປະສົງຄວາມເມດຕາ ບ່ໍປະສົງເຄ່ືອງບູຊາî ທ່ານກໍຄົງ

ຈະບ່ໍກ່າວໂທດໃສ່ຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ 
8 ເພາະວ່າບຸດມະນຸດເປັນເຈ້ົາຂອງວັນສະບາໂຕî 

 

ຊງົໂຜດຄນົມລືບີ  
The Man with a Withered Hand 
(ມຣກ 3:1-6; ລກ 6:6-11) 

9 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ 
10 ເບ່ິງແມ, ຢູ່ທ່ີນ້ັນມີຄົນມືລີບເບ້ືອງນ່ຶງ ເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຄວນຫລືຈະເຮັດໃຫດີ້ພຍາດໃນວັນສະບາໂຕî ເພ່ືອເຂົາ

ຈະຟ້ອງພຣະອົງໄດ້ 



11 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìມີຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານ ຖ້າມີແກະໂຕດຽວແລະແກະໂຕນ້ັນຕົກຂຸມໃນວັນສະບາໂຕ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍ
ດຶງມັນຂ້ຶນຫລື 

12 ມະນຸດຄົນນ່ຶງປະເສ ດີກວ່າໂຕແກະຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍ ດ້ວຍເຫດນ້ັນຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການດີໃນວັນສະບາໂຕî 
13 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກຄົນມືລີບວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຢຽດມືອອກî ຄົນນ້ັນກໍຢຽດອອກ ແລ້ວມືນ້ັນກໍດີປົກກະຕິເໝືອນມືອີກເບ້ືອງ

ນ່ຶງ 
14 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງອອກໄປປຶກສາກັນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງວ່າ ຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຂ້າພຣະອົງໄດ້ 

 

ຜູຮ້ບັໃຊທ້ີຖ່ກືຊງົເລອືກໄວ ້
Godís Chose Servant 

15 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຊາບ ຈ່ຶງສະເດັດອອກໄປຈາກທ່ີນ້ັນ ແລະປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍກໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ພຣະອົງກໍຊົງ
ໂຜດໃຫ້ເຂົາດ ພີຍາດທຸກຄົນ 

16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງຫ້າມຢ່າງເດ ດັຂາດບ່ໍໃຫ້ເປິດເຜີຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
17 ທັງນ້ີເພື່ອຈະໃຫສໍ້າເຣັດຕາມຄໍາທ່ີເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວວ້າ່, 
18 ìເບ່ິງແມ, ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ ຜູ້ເປັນທ່ີຮັກແລະຊອບໃຈຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເອົາວິນຍານຂອງເຮົາສວມ

ໃສ່ໄວເ້ທິງທ່ານ ເພ່ືອຈະປະກາດຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ບັນດາປະຊາຊາດ 
19 ທ່ານຈະບ່ໍກ່ໍການວິວາດຜິດຖຽງແລະບ່ໍຮ້ອງສຽງດັງ ບ່ໍມີໃຜຈະໄດ້ຍິນສໍານຽງສຽງຂອງທ່ານຕາມຖນົນ 
20 ໄມອ້ໍ້ບວບແລ້ວທ່ານຈະບ່ໍຫັກ ໃສ້ຕະກຽງເປັນຄວັນຈວນຈະມອດ ທ່ານຈະບ່ໍມອດ ຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ນໍາຄວາມຍຸດຕິ

ທັມໃຫມີ້ຊຍັຊະນະ 
21 ແລະບັນດາປະຊາຊາດຈະຝາກຄວາມຫວັງໄວກັ້ບນາມຂອງທ່ານî 

 

ພຣະເຢຊກູບັເບເອນເຊບນູ  
Jesus and Beelzebul 
(ມຣກ 3:19-30; ລກ 11:14-23; 12:10) 

22 ເມ່ືອນ້ັນເຂົາໄດ້ພາຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີຜີຮ້າຍເຂ້ົາສິງຢູ່ ທງັຕາບອດແລະປາກກືກມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຫດີ້ປົກກະຕິ ຄົນ
ນ້ັນຈ່ຶງປາກໄດ້ເຫັນໄດ້ 

23 ແລະປະຊາຊົນກໍອັສຈັນໃຈຖາມກັນວ່າ, ìຄົນນ້ິເປັນບຸດກະສັດດາວິດບ່ໍແມ່ນຫລືî 
24 ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍ ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ນ້ິຂັບໄລ່ຜິອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ອໍານາດເບເອນເຊບູນຄືນາຍຜີນ້ັນî 
25 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìອານາຈັກໃດໆ ທ່ີແຕກຈາກກັນແລ້ວກໍຄົງຈິບຫາຍ 

ເມືອງໃດຫລື ເຮືອນໃດໆ ທີແ່ຕກຈາກກັນແລ້ວຈະຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ບ່ໍໄດ້ 
26 ແລະຖ້າຊາຕານຂັບໄລ່ຊາຕານອອກ ມັນກໍແຕກແຍກກັນໃນຕົວມັນເອງ ແລ້ວອານາຈັກຂອງມັນຈະຕ້ັງຫມັນ້ໄດ້ຢ່າງໃດ 
27 ແລະຖ້າເຮົາຂັບໄລ່ຜີອອກດ້ວຍອໍານາດເບເອນເຊບູນ ພວກລູກຫລານຂອງທ່ານທັງຫລາຍເຄິຍຂັບມັນອອກດ້ວຍອໍາ

ນາດຂອງຜູ້ໃດ ດ້ວຍເຫດນ້ິແຫລະ, ເຂົາຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນພວກທ່ານ 
28 ແຕ່ຖ້າເຮົາຂັບໄລ່ຜີອອກດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ ັ ້ນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມາເຖິງພວກທ່ານແລ້ວ 
29 ຫລືໃຜຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນແຂງແຮງ ແລະຈະປຸ້ນເອົາຊັບຂອງເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຈະມັດຄົນແຂງແຮງ

ນ້ັນໄວ້ເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງຈະປຸ້ນເອົາຊັບໃນເຮືອນຂອງເຂົາໄດ້ 
30 ຜູ້ໃດບ່ໍຢູ່ຝ່າຍເຮົາກໍຕ່ໍສູ້ກ ບັເຮົາ ແລະຜູ້ໃດບ່ໍໂຮມເຂ້ົາກັບເຮົາກໍເປັນຜູ້ເຮັດແຕກກະຈາຍໄປ 
31 ດ້ວຍເຫດນ້ິເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມໝ່ິນປມາດທຸກຢ່າງຈະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ ແຕ່

ຄໍາໝ່ິນປມາດພຣະວິນຍານຈະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ບ່ໍໄດ້ 
32 ຜູ້ໃດທ່ີເວ້ົາຄໍາຂັດຂວາງຕ່ໍບຸດມະນຸດ ກໍຈະຊົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ນ້ັນໄດ້ ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີເວ້ົາຄໍາຂັດຂວາງຕ່ໍພຣະວິນຍານບໍ

ຣິສຸດ ກ ຈໍະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ ທງັໃນໂລກນ້ິແລະໃນໂລກຫນ້າ 



 

ຕົນ້ໄມ້ກບັຜນົມນັ  
A Tree and Its Fruit 
(ມທ 7:15-20; ລກ 6:43-45) 

33 ìຕ້ອງມີຕ້ົນໄມ້ດີ ໝາກມັນຈ່ຶງດີ ຖ້າຕ້ົນໄມ້ບ່ໍດີ ໝາກມ ນັກໍບ່ໍດີ ເພາະວ່າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຕ້ົນໄມ້ດ້ວຍໝາກຂອງມັນ 
34 ໂອ ຊາດງູຮ້າຍເອີຍ, ພວກຜູ້ຊ່ົວແລ້ວ ຈະເວ້ົາຄວາມດິໄດ້ຢ່າງໃດ ດ້ວຍວ່າໃຈເຕັມລ້ົນດ້ວຍສ່ິງໃດ ປາກກໍເວ້ົາຕາມສ່ິງ

ນ້ັນ 
35 ຄົນດີກໍເອົາຂອງດີອອກມາຈາກຄັງແຫ່ງຄວາມດີຂອງຕົນ ຄົນຊ່ົວກໍເອົາຂອງຊ່ົວອອກມາຈາກຄັງແຫ່ງຄວາມຊ່ົວຂອງຕົນ 
36 ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຖ້ອຍຄໍາເປ່ົາໆ ທ ກຸຄໍາທ່ີມະນຸດເວ້ົາ ເຂົາຈະຕ້ອງໃຫ້ການເພາະຄໍານ້ັນໃນວັນພິພາກສາ 
37 ດ້ວຍເຫດວ່າທ່ີທ່ານຈະພ້ົນໂທດໄດ້ຫລືຈະຕ້ອງຖືກໂທດນ້ັນ ກ ເໍພາະດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂອງຕົນî 

 

ຄນົຊາດຊົວ່ຢາກເຫນັໝາຍສາໍຄນັ  
The Sign of Jonah 
(ມຣກ 8:12; ລກ 11:29-32) 

38 ຄາວນ້ັນມີບາງຄົນໃນພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້າພຣະອົງຢາກເຫັນ
ຫມາຍສໍາຄັນຈາກທ່ານî 

39 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຄົນສມັຍຊ່ົວແລະຄຶດທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສແວງຫາໝາຍສໍາຄັນ ແລະຈະບ່ໍຊົງໂຜດໝາຍສໍາ
ຄັນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ໝາຍສໍາຄັນເຣ່ືອງໂຢນາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

40 ດ້ວຍວ່າໂຢນາໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງປາໃຫຍ່ສາມວັນສາມຄືນສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຢູ່ໃນທ້ອງແຜ່ນດິນສາມວັນສາມຄືນສັນນ້ັນ 
41 ໄທເມືອງນີນາເວຈະຢືນຂ້ຶນໃນວັນພິພາກສາ ພ້ອມກັບຄົນສມັຍນ້ີກ່າວໂທດໃສ່ເຂ າົ ດ້ວຍວ່າໄທເມືອງນີນາເວໄດ້ຖ້ິມໃຈ

ເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ເພາະຄໍາປະກາດຂອງໂຢນາ ແລະເບ່ິງແມ, ຊ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າໂຢນາກໍມີຢູ່ທີນ້ີ່ 
42 ນາງກະສັດຝ່າຍທິດໃຕ້ຈະລຸກຂ້ຶນໃນວັນພິພາກສາພ້ອມກັບຄົນສມັຍນ້ີກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາ ເພາະພຣະນາງໄດ້ສະເດັດມາ

ແຕ່ທີສຸ່ດໂລກ ເພືອ່ຈະຊົງຟ ັງພຣະສະຕິປັນຍາຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ ແລະເບ່ິງແມ, ຊ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າກະສັດໂຊໂລໂມນກໍ
ມຢູ່ີທ່ີນ້ີ 
 

ຜຮີາ້ຍກບັຄນືເຮອືນເກົາ່ 
The Return of the Unclean Spirit 
(ລກ 11:24-26) 

43 ìເມ່ືອຜີຖ່ອຍຮ້າຍອອກມາຈາກຜູ້ໃດແລ້ວ ມນັກໍທຽວໄປໃນບ່ອນກັນດານເພ່ືອສແວງຫາບ່ອນເຊົາເມ່ືອຍ ແຕ່ມັນບ່ໍພົບ 
44 ແລ້ວມັນເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາຈະຕ່າວຄືນໄປຍັງເຮືອນຂອງເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ອອກມານ້ັນî ແລະເມ່ືອມນັມາເຖິງກໍເຫັນວ່າເຮືອນ

ນ້ັນເປ່ົາຫວ່າງກວາດດິແລະຕົກແຕ່ງໄວ້ແລ້ວ 
45 ເມ່ືອນ້ັນມັນຈ່ຶງໄປຮັບເອົາຜີອ່ືນອີກເຈັດໂຕຮ້າຍກວ່າມັນເອງ ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະສະພາບບ້ັນປາຍຂອງ

ຄົນນ້ັນກໍຮ້າຍກວ່າບ້ັນຕ້ົນ ຄົນສມັຍຊົວ່ນ້ິກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະî 
 

ມານດາແລະພວກນອ້ງຂອງພຣະເຢຊ ູ 
The True Kindred of Jesus 
(ມຣກ 3:31-35; ລກ 8:19-21) 

46 ຂນະທ່ີພຣະອົງກໍາລັງຊົງກ່າວກັບປະຊາຊົນຢູ່ນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມານດາກັບພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງກໍຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ 
ຫາໂອກາດຈະເວ້ົາກັບພຣະອົງ 

47 ມ ຄົີນນ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ເບ່ິງແມ, ມານດາກັບພວກນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຢືນຢູ່ຂ້າງນອກ ຫາໂອກາດຈະເວ້ົາກັບທ່ານî 



48 ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ທ່ີມາທູນນ້ັນວ່າ, ìໃຜເປັນມານດາແລະໃຜເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາî 
49 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຊິໄ້ປທາງພວກສິດຂອງຕົນ ແລະຊົງກ່າວວ່າ, ນ້ິແຫລະ, ຄືມານດາແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ 
50 ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນນ້ອງຊາຍ, ເປັນນ້ອງ

ສາວ, ແລະເປັນມານດາຂອງເຮົາî 
 

13 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຜູຫ້ວາ່ນ  
The Parable of the Sower 
(ມຣກ 4:1-9,13-20; ລກ 8:4-8,11-15) 

1 ໃນວັນນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດອອກຈາກເຮືອນໄປປະທັບຢູ່ແຄມຝ່ັງທະເລ 
2 ມຄົີນຫລວງຫລາຍພາກັນມາຫາພຣະອົງ ເພາະເຫດນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດເຂ້ົາປະທັບຢູ່ໃນເຮືອ ແລະຝູງຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍ

ຢືນຢູ່ແຄມຝ  ່ັງ 
3 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາຫລາຍປະການເປັນຄ າໍອຸປມາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ມີຄົນນ່ຶງອອກໄປຫວ່ານພືດ 
4 ເມ່ືອກໍາລັງຫວ່ານຢູ່ນ້ັນລາງເມັດກໍຕົກຕາມທາງ ແລ້ວນົກກໍມາກິນເສັຽ 
5 ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ບ່ອນຫີນຫລາຍດິນໜ້ອຍ ຈ່ຶງງອກຂ້ຶນໂລດເພາະດິນບ່ໍເລິກ 
6 ແຕ່ເມ່ືອຕາເວັນອອກມາກໍແຫ້ມ ຈ່ຶງຫ່ຽວແຫ້ງໄປເພາະບ່ໍມີຮາກ 
7 ລາງເມັດກໍຕົກກາງພ ຸ ່ມໜາມ ໜາມກໍປ່ົງຂ້ຶນຫຸ້ມຮັດເສັຽ 
8 ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ດິນດີແລ້ວກໍເກີດຜົນ ເມັດນ່ຶງຮ້ອຍຕ່ໍ, ເມັດນ່ຶງຫົກສິບຕ່ໍ, ເມັດນ່ຶງສາມສິບຕ່ໍ 
9 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງເອົາ 

 

ຈດຸມຸງ່ຫມາຍຂອງຄາໍອປຸມາ  
The Purpose of the Parables 
(ມຣກ 4:10-12; ລກ 8:9-10) 

10 ຝ່າຍພວກສາວົກຈ່ຶງມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຫດສັນໃດທ່ານຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາî 
11 ພຣະອົງຊງົຕອບເຂົາວ່າ, ìຂ້ໍຄວາມເລິກລັບເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກສວັນຊົງໂຜດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ໄດ້ ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍ

ຊົງໂຜດໃຫ້ຮູ ້
12 ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດມີຢູ່ແລ້ວຈະຊົງເພີ້ມເຕີມໃຫແ້ກ່ຜູ້ນ້ັນອີກ ແລະຜູ້ນ້ັນຈະມີບໍຣິບູນ ແຕ່ຜູ້ທີບ່ໍ່ມີນ້ັນ ເຖິງແມ່ນສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ ກໍ

ຈະຊົງຍົກເອົາໄປຈາກຜູ້ນ້ັນເສັຽ 
13 ດ້ວຍເຫດນ້ິແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາເພາະເມ່ືອເຂົາເບ່ິງກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນ, ເມ່ືອເຂົາຟັງກໍບ່ໍໄດ້ຍິນ, ແລະບ່ໍ

ເຂ້ົາໃຈ 
14 ຄໍາທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາກໍຖືກຕ້ອງກັບເຂົາ ຄືຄໍາທ່ີວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນແທ້ ແຕ່ຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຈັກເທ່ືອ ຈະໄດ້

ເຫັນແທ ້ແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ສັງເກດຈັກເທ່ືອ 
15 ດ້ວຍວ່າໃຈຂອງພົລເມ ອືງນ້ີກໍປຶກໜາ, ຫູກໍໜັກ, ຕາຂອງເຂົາກໍຫລັບເສັຽ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສັງເກດດ້ວຍຕາ ແລະຈະໄດ້ຍິນ

ດ້ວຍຫູ ແລະຈະຮູ້ດ້ວຍໃຈ ແລ້ວຈະຕ່າວກັບມາ ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາດີî 
16 ແຕ່ຕາຂອງພວກທ່ານກໍເປັນສຸກເພາະໄດ້ເຫັນ ແລະຫູຂອງພວກທ່ານກໍເປັນສຸກເພາະໄດ້ຍິນ 
17 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຜູ້ມີສິນທມັຫລາຍຄົນ ໄດ້ປາຖນາເຫັນຊ່ຶງພວກທ່ານ

ເຫັນຢູ່ນ້ີ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນ ເຂົາປາຖນາຢາກໄດ້ຍິນຊ່ຶງພວກທ່ານໄດ້ຍິນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຍິນ 
 

ຊງົອະທບິາຍເຣືອ່ງຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຜູຫ້ວາ່ນ  
The Parable of the Sower Explained 
(ມຣກ 4:13-20; ລກ 8:11-15) 



18 ìເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຟັງຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຜູ້ຫວ່ານພືດນ້ັນ 
19 ເມ່ືອຜູ້ໃດໄດ້ຍິນພຣະທັມເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກນ້ັນ ແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ມານຮ້າຍມາຍາດເອົາເມັດທີຫ່ວ່ານໃນໃຈຄົນນ້ັນໄປ

ເສັຽ ນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ແກ່ເມັດທ່ີຫວ່ານລົງຕາມທາງ 
20 ແລະເມັດທ່ີຫວ່ານຕົກໃນບ່ອນມີຫີນຫລາຍນ້ັນ ໄດ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມ ແລ້ວກໍຮັບເອົາທັນທີດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
21 ແຕ່ບ່ໍມີຮາກໃນຕົວເອງຈ່ຶງທົນຢູ່ຊ່ົວຄາວ ແລະເມ່ືອເກິດຄວາມຍາກລໍາບາກ ຫລືການຂ່ົມເຫັງເພາະພຣະທັມນ້ັນ ຕົນກໍທໍ້

ຖອຍໃຈເສັຽທັນທີ 
22 ແລະເມັດທ່ີຫວາ່ນຕົກກາງພ ຸ ່ມໜາມ ໄດ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມ ແລ້ວຄວາມກັງວົນຕາມທໍາມະດາໂລກ ແລະ

ຄວາມຫລອກລວງແຫ່ງຊັບສົມບັດ ກໍຫຸ້ມຮັດພຣະທັມນ້ັນເສັຽຈ່ຶງບ່ໍເກີດຜົນ 
23 ສ່ວນເມັດທ່ີຫວ່ານຕົກລົງໃນດິນດີນ້ັນ ໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມ ແລະເຂ້ົາໃຈ ຜູ້ນ້ັນກໍເກີດຜົນໄດ້ຮ້ອຍຕ່ໍແດ່, ຫົກສິບຕ່ໍ

ແດ່, ແລະສາມສິບຕ່ໍແດ່î 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເຂົາ້ນກົປນົເຂົາ້ດ ີ 
The Parable of weeds among the Wheat 

24 ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາອີກເຣ່ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຟັງວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເຫມືອນຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຫວ່ານພືດ
ເມັດດີໃນນາຂອງຕົນ 

25 ແຕ່ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍກໍາລັງນອນຫລັບຢູ່ ສັດຕຣູຂອງຜູ້ນ້ັນມາຫວ່ານເຂ້ົານົກໃສ ຖ້່າມກາງເຂ້ົາດີ ແລ້ວກໍຫນີໄປ 
26 ຄັນເຂ້ົາດີນ້ັນງອກຂ້ຶນເປັນຮວງແລ້ວ ເຂ້ົານົກກໍປາກົດຂ້ຶນເຫມືອນກັນ 
27 ພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເຈ້ົາເຣືອນມາແຈ້ງຄວາມແກ່ນາຍວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ທ່ານໄດ້ຫວ່ານເຂ້ົາດີໃນນາຂອງທ່ານບ່ໍແມ່ນຫລື 

ແລ້ວເຂ້ົານົກມາແຕ່ໃສî 
28 ຝ່າຍນາຍກໍຕອບວ່າ, ìນ້ີແມ່ນການເຮັດຂອງສັດຕຣູî ພວກຂ້ອຍໃຊ້ຈ່ຶງຖາມນາຍວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນນາຍຢາກໃຫ້ໝູ່ຂ້າ

ນ້ອຍໄປເກັບເຂ້ົານົກນ້ັນຫລືî 
29 ນາຍຈ່ຶງຕອບວ່າ, ì ຢ່າຊູ່ໄປ ເພາະເມ່ືອພວກເຈ້ົາຫລົກເຂ້ົານົກນ້ັນຢ້ານຈະຫລົກເຂ້ົາດີດ້ວຍ 
30 ປະໃຫ້ເຂ້ົາທັງສອງໃຫຍ່ຂ້ຶນດ້ວຍກັນຈົນເຖິງຣະດູກ່ຽວ ແລະໃນເວລາດຽວນ້ັນເຮົາຈະສ່ັງພວກກ່ຽວວ່າ: ຈ່ົງເກັບເຂ້ົານົກ

ກ່ອນ, ມັດເປັນຟ່ອນເຜົາໄຟເສັຽ ສ ວ່ນເຂ້ົາດີນ້ັນຈ່ົງໂຮມໄວ ໃ້ນເລ້ົາຂອງເຮົາî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເມດັຜກັກາດ  
The Parable of the Mustard Seed 
(ມຮກ 4:30-32; ລກ 13:18-19) 

31 ພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາອີກເຣ່ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເຫມືອນແກ່ນຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ທີຄົ່ນ
ຜູ້ນ່ຶງເອົາໄປຫວ່ານໃນສວນຂອງຕົນ 

32 ເມັດນ້ັນນ້ອຍກວ່າເມັດທັງປວງ ແຕ່ເມ່ືອງອກຂ້ຶນແລ້ວກໍໃຫຍ່ກວ່າຜັກອ່ືນ ແລະກາຍເປັນຕ້ົນໄມຈົ້ນວ່ານົກປ່າໄດ້ມາເຮັດ
ຄອນອາສັຍຢູ່ຕາມກ່ິງກ້ານມັນî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເຊືອ້ແປງ້  
The Parable of the Yeast 
(ລກ 13:20-21) 

33 ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາອີກເຣ່ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເຫມືອນເຊ້ືອແປ້ງ ທີຜູ້່ຍິງຄົນນ່ຶງເອົາປົນ
ໃສ່ໃນແປ້ງສາມຜອງ ຈົນແປ້ງນ້ັນຟູຂ້ຶນທັງໝົດî 
 

ການທີພ່ຣະເຢຊຊູງົໃຊຄ້າໍອປຸມາ  



The Use of Parables 
(ມຣກ 4:33-34) 

34 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ິພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ປວງຊົນເປັນຄໍາອຸປມາທັງໝົດ ແລະນອກຈາກຄໍາອຸປມາພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວກັບ
ເຂົາຈັກປະການ 

35 ທັງນ້ີເພື່ອຈະໃຫສໍ້າເຣັດຕາມທ່ີຊງົກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìເຮົາຈະອ້າປາກເປັນຄໍາອຸປມາ ເຮົາຈະບອກຂ້ໍ
ຄວາມທີປົ່ກອໍາໄວ້ ຕ້ັງແຕ ແ່ຣກສ້າງໂລກî 
 

ຊງົອະທບິາຍຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເຂົາ້ນ ົກ  
Jesus Explains the Parable of the Weeds 

36 ແລ້ວພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດໄປຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ພວກສາວົກມາເຝ້ົາພຣະອົງທູນວ່າ, ìຂໍທ່ານໂຜດອະທິ
ບາຍໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໃຈຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງເຂ້ົານົກໃນນານ້ັນແດ່î 

37 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ຫວ່ານເມັດດີນ້ັນຄືບຸດມະນຸດ 
38 ແລະນານ້ັນຄືແຜ່ນດິນໂລກ ສ່ວນເມັດດີນ້ັນໄດ້ແກ່ພົລເມືອງແຫ່ງຣາຊອານາຈັກ ແຕ່ເຂ້ົານົກໄດ້ແກ່ພົລເມືອງຂອງມານ

ຮ້າຍ 
39 ສັດຕຣູຜູ້ຫວ່ານເຂ້ົານົກຄືພຍາມານ ຣະດູກ່ຽວໄດ້ແກ່ຄາວສຸດໂລກ ແລະຜູ້ກ່ຽວນ້ັນຄືພວກເທວະດາ 
40 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາເກັບເຂ້ົານົກເຜົາໄຟເສັຽຢ່າງໃດ ຄາວສຸດໂລກກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ 
41 ບຸດມະນຸດຈະໃຊ້ພວກເທວະດາຂອງທ່ານອອກໄປ ເຂົາຈະເກັບກວາດທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຫລົງຜິດ ກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຮັດຊ່ົວ

ອອກໄປຈາກຣາຊແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ 
42 ແລ້ວຈະເອົາໄປຖ້ິມໃສ່ເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າ ທ່ີນ້ັນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ກັດແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ 
43 ຄາວນ້ັນພວກສິນທັມຈະຮຸ່ງເຮືອງໃນຣາຊແຜ່ນດິນພຣະບິດາຂອງເຂົາ ເຫມືອນດ່ັງດວງອາທິດ ຜູ້ໃດມີຫູ ຈົ່ງຟັງເອົາ 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຊບັທີເ່ຊືອ່ງໄວ ້ 
Three Parables 

44 ìຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນຊັບທີເ່ຊ່ືອງໄວ້ໃນທ່ົງນາ ຊຶງ່ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ພົບແລ້ວຈ່ຶງເຊ່ືອງໄວ້ອີກ ແລະເພາະຄວາມຍິນດີ 
ຈ່ຶງໄປຂາຍສ່ິງທັງປວງທ່ີຕົນມີຢູ່ແລ້ວໄປຊ້ືນານ້ັນî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງໄຂ ມຸ່ກທີມ່ຄີາ່ແພງ 
45 ìອີກປະການນ່ຶງຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນພ່ໍຄ້າຜູ້ນ່ຶງທ່ີຊອກຫາໄຂ່ມຸກຢ່າງດິ 
46 ເມ່ືອໄດ້ພົບໄຂ່ມຸກເມັດນ່ຶງທ່ີມີຄ່າຫລາຍ ກໍໄປຂາຍທຸກສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ແລ້ວໄປຊ້ືໄຂ່ມຸກນ້ັນî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງມອງ 
47 ìອີກປະການນ່ຶງຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນມອງທ່ີຖ້ິມລົງໃນທະເລ ຮວມເອົາປາທຸກຊະນິດ 
48 ເມ່ືອເຕັມແລ້ວກໍດຶງຂ້ຶນເທິງຝ່ັງ ນ່ັງລົງເລືອກເອົາໂຕດີໃສ່ໃນກະຕ່າ ສ່ວນໂຕບ່ໍດີນ້ັນກໍຖ້ິມເສັຽ 
49 ໃນຄາວສ້ິນຍຸກກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກເທວະດາຈະອອກມາແຍກຄົນຊ່ົວອອກຈາກຄົນສິນທັມ 
50 ແລ້ວຈະເອົາໄປຖ້ິມໃສ່ເຕົາໄປຮ້ອນກ້າ ທີນ້ັ່ນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ກັດແຂ້ວຄ້ຽວຟັນî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຂອງໃໝແ່ລະຂອງເກົາ່  
Treasures New and Old 

51 ìຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ິພວກທ່ານເຂ້ົາໃຈແລ້ວຫລືî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ເຂ້ົາໃຈແລ້ວî 



52 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìດ້ວຍເຫດນ້ັນນັກທັມທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຣາຊອານາຈັກສວັນ ກໍເຫມືອນເຈ້ົາ    
ເຮືອນທ່ີເອົາຂອງໃໝ່ທັງຂອງເກ່ົາອອກມາຈາກສາງຂອງຕົນî 

53 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຄໍາອຸປມາເຫລ່ົານ້ິສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ກໍສະເດັດໄປຈາກທ່ີນ້ັນ 
  

ໄທນາຊາເຣດັມໃີຈາໜາ່ຍພຣະອງົ  
The Rejection of Jesus at Nazareth 
(ມຣກ 6:1-6; ລກ 4:16-30) 

54 ເມ່ືອສະເດັດມາເຖິງເມືອງເດີມຂອງພຣະອົງແລ້ວກໍຊົງສ່ັງສອນຄົນທັງຫລາຍໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ ຈົນເຂົາງຶດ
ປລາດໃຈແລ້ວເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜ  ູ້ນ້ີໄດ້ສະຕິປັນຍາແລະການອິດທິຣດິຢ່າງນ້ິມາແຕ່ໃສî 

55 ຄົນຜູ້ນ້ິເປັນລູກຊ່າງໄມ້ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຫລື ມານດາຂອງລາວຊ່ືມາຣອິາບ່ໍແມ່ນຫລື? ແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວຊ່ືຢາໂກໂບ ໂຢ
ເຊບ ຊໂີມນ ແລະຢູດາບ່ໍແມ່ນຫລື? 

56 ແລະນ້ອງສາວຂອງລາວກໍຢູ່ກັບຫມູເ່ຮົາບ່ໍແມ່ນຫລື ລາວຈ່ຶງໄດ້ສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ິມາແຕ່ໃສî 
57 ເຂົາຈ່ຶງມ ໃີຈໜ່າຍແໜງພຣະອົງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະບ່ໍຂາດຄວາມນັບຖື ເວ້ັນໄວ້

ແຕ່ໃນເມືອງເດີມ ແລະໃນຄົວເຮືອນຂອງຕົນî 
58 ໃນທີນ້ັ່ນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກະທ າໍການອິດທິຣິດຫລາຍເພາະເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ 
 

14 ຄວາມມຣໍະນາພາບຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ  
The death of John the Baptist 
(ມຣກ 6:14-29; ລກ 9:7-9) 

1 ໃນເວລານ້ັນ ເຮໂຣດຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຍິນກິດຕິສັບຂອງພຣະເຢຊູ  
2 ຈ່ຶງກ່າວແກ່ພວກຄົນໃຊ້ວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ທ່ານໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຣິດ

ອໍານາດນ້ີຈ່ຶງສະແດງອອກມາໃນຕົວທ່ານî 
3 ດ້ວຍວ່າເຮໂຣດໄດ້ຈັບໂຢຣັນຜູກມັດ ແລະຂັງຄຸກໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ນາງເຮໂຣເດັຽພ ຣັຍາຂອງຟິລິບນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ 
4 ເພາະໂຢຮັນເຄີຍທູນຕ່ໍເຮໂຣດວ່າ, ìທ່ີທ່ານຈະເອົານາງນ້ັນມາເປັນພັຣຍາກໍຜິດຕ່ໍກົດແລ້ວî 
5 ເຖງິແມ່ນເຮໂຣດມໃີຈຢາກຂ້າໂຢຮັນ ແຕ່ກໍຢ້ານປະຊາຊົນ ເພາະເຂົາຖືວ່່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
6 ແຕ່ເມ່ືອວັນສລອງວັນກໍາເນີດຂອງເຮໂຣດມາເຖິງ ບຸດຍິງຂອງນາງເຮໂຣເດັຽໄດ້ຟ້ອນລໍາຖ້າມກາງບັນດາແຂກເຮັດໃຫ້

ເຮໂຣດຊອບໃຈ 
7 ເຫດສັນນ້ັນເຮໂຣດຈ່ຶງສັນຍາດ້ວຍສາບານຕົນວ່າ, ìນາງຈະຂໍສ່ິງໃດກໍຈະໃຫ້ສ່ິງນ້ັນî 
8 ຍິງສາວຈ່ຶງທູນຕາມທ່ີມານດາແນະນໍາໄວ້ວ່າ, ìຂໍຫົວໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໃສ່ຖາດມາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທ່ີນ້ີî 
9 ຝ່າຍເຮໂຣດຜູ້ປົກຄອງກໍທຸກໃຈ ແຕ່ເພາະເຫດທີ່ໄດສ້າບານຕົນ ແລະເພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີນ່ັງຮ່ວມຮັບປະທານຢູ່

ນ້ັນ ຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງອະນຸຍາດໃຫ້ 
10 ແລ້ວກໍໃຊ້ຄົນໄປຕັດເອົາຫົວໂຢຮັນໃນຄຸກ 
11 ເຂົາຈ່ຶງເອົາຫົວໃສ່ຖາດມາໃຫ້ຍິງສາວນ້ັນ ແລະນາງກໍໄປສ່ົງໃຫ້ມານດາຂອງຕົນ 
12 ຝ່າຍພວກສິດຂອງໂຢຮັນກໍພາກັນມາຮັບເອົາສົບໄປສ່ົງສະການແລ້ວກໍມາທູນພຣະເຢຊູໃຫ້ຊົງຊາບ 

 

ການຊງົລຽ້ງຫາ້ພນັຄນົ  
Feeding the Five Thousand 
(ມຣກ 6:30-44; ລກ 9:10-17; ຢຮ 6:1-14) 

13 ເມືອ່ພຣະເຢຊໄູດ້ຊາບແລ້ວ ຈ່ຶງລົງເຮືອສະເດັດຈາກບ່ອນນ້ັນໄປຍັງປ່າສງັດຢູ່ຕ່າງຫາກ ເມ່ືອປະຊາຊົນທັງປວງໄດ້
ຍິນຂ່າວນ້ັນ ເຂົາກໍອອກຈາກເມືອງຕ່າງໆຍ່າງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ 



14 ເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດອອກຈາກເຮືອແລ້ວກໍຊົງເຫັນປະຊາຊົນໝູ່ໃຫຍ່ ພຣະອ ງົຊົງສົງສານເຂົາ ຈ່ຶງຊົງໂຜດຄົນປ່ວຍທັງ
ຫລາຍໃນພວກເຂົາໃຫ້ດີ 

15 ຄັນເວລາແລງມາພວກສາວົກໄດ້ມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìບ່ອນນ້ີເປັນປ່າ ແລະບັດນ້ິຄ່ໍາແລ້ວ ສັນນ້ັນຂໍທ່ານຈ່ົງໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເລີກໄປເສັຽ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໄປຊ້ືອາຫານຮັບປະທານຕາມບ້ານຕ່າງໆì 

16 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຂົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປ ພວກທ່ານຈ່ົງລ້ຽງເຂ າົສາî 
17 ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຢູ່ນ້ີພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຫຍັງ ເວ້ັນແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕເທ່ົານ້ັນî 
18 ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, ìເອົາອັນນ້ີມາໃຫ້ເຮົາທ່ີນ້ີî 
19 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນນ່ັງລົງຕາມປ່າຫຍ້າ ເມືອ່ຊົງຮັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕນ້ັນແລ້ວ ກໍຊົງເງີຍ 

ພຣະພັກເບ່ິງຟ້າຂໍພຣະພອນ ເມ່ືອຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລ້ວກໍຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກ ພວກສາວົກກໍແຈກໃຫ້ຄົນທັງປວງ 
20 ເຂົາໄດ້ກິນອ່ີມທຸກຄົນ ສ່ວນຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມສິບສອງບຸງ 
21 ຝ່າຍຄົນທ່ີກິນນ້ັນມີຜູ້ຊາຍຫ້າພັນຄົນ ບ່ໍນັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 

 

ພຣະອງົຊງົດາໍເນນີເທງິນໍາ້  
Jesus Walks on the Water 
(ມຣກ 6:45-52; ຢຮ 6:15-21) 

22 ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກສາວົກລົງເຮືອຂ້າມຟາກໄປກ່ອນ ຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫປ້ະຊາຊົນເລີກໄປ 
23 ແລະເມື່ອຊົງໃຫປ້ະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນເລີກໄປໝົດແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດຂ້ຶນພູຢູ່ຕ່າງຫາກເພ່ືອໄຫວ້ວອນ ແລະເມ່ືອຄ່ໍາ

ມາແລ້ວພຣະອົງກໍຍັງຊົງຢູ່ທີນ້ັ່ນແຕ່ຜູ້ດຽວ 
24 ສ່ວນເຮືອນ້ັນກໍຢູ່ໄກຈາກຝ່ັງຫລາຍຮ້ອຍວາແລະຖືກຟອງນ້ໍາຕີໄປມາເພາະທວນລົມຕ້ານຢູ່ 
25 ຄັນເຖິງຍາມສ່ີກາງຄືນ ພຣະອົງຊງົຍ່າງເທິງນ້ໍາໄປຫາພວກສາວົກ 
26 ແຕ່ເມ່ືອສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຍ່າງມາເທິງນ້ໍາ ເຂົາກໍຕົກໃຈເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜີî ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງ 

ຂ້ຶນເພາະຄວາມຢ້ານ 
27 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອອກພຣະໂອດກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຢ່ານ້ອຍໃຈເທາະ, ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຢ້ານî 
28 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານແນ່ແລ້ວ ຂໍສ່ັງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຍ່າງເທິງນ້ໍາໄປຫາທ່ານî 
29 ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, ìມາສາî ເປໂຕຈ່ຶງອອກຈາກເຮືອຍ່າງເທິງນ້ໍາໄປຫາພຣະເຢຊູ  
30 ແຕ່ເມ່ືອເຫັນລົມກໍຢ້ານແລະເມ່ືອກໍາລັງຈະຈົມກໍຮ້ອງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນແດ່ທ້ອນî 
31 ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຢ້ືພຣະຫັດຈັບເປໂຕໄວ້ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ຜູມ້ຄີວາມເຊ່ືອນ້ອຍ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສົງສັຍî 
32 ເມ່ືອພຣະອົງກັບເປໂຕຂ້ຶນເຮືອແລ້ວລົມກໍງຽບລົງ 
33 ພວກທ່ີຢູ່ໃນເຮືອໄດ້ມາກ້ົມຂາບໃສ່ພຣະອົງແລ້ວທູນວ່າ, ìທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈິງແທ້î 

 

ຊງົໂຜດໄທເຄນັເນຊາເຣດັ  
Jesus Heals the Sick in Gennesaret 
(ມຣກ 6:53-56) 

34 ເມ່ືອຂ້າມຟາກໄປເຖິງແລ້ວກໍຈອດເຮືອທ່ີທາ່ເມືອງເຄນເນຊາເຣັດ 
35 ເມ່ືອຄົນໃນເຂດນ້ັນໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງແລ້ວ ກໍໃຊ້ຄົນໄປບອກກ່າວທ່ົວຕລອດເຂດນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງພາບັນດາຄົນເຈັບປ່ວຍມາ

ຫາພຣະອົງ 
36 ທູນຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍ ພໍແຕ່ບາຍແຄມເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແລະຜູ້ໃດໄດ້ບາຍແລ້ວກ ໍຖືກຊົງ

ໃຫດີ້ປົກກະຕິ 
 



15 ເຣືອ່ງຮດີຄອງທີສ່ບືທອດມາແຕບ່ຮູານ  
The tradition of the Elders 
(ມຣກ 7:1-13) 

1 ເມ່ືອນ້ັນພວກຟາຣີຊາຍ ແລະນັກທັມອອກມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈ່ຶງທູນພຣະເຢຊູວາ່,  
2 ìເປັນຫຍັງພວກສິດຂອງທ່ານຈ່ຶງລະເມີດຕ່ໍຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານນ້ັນ ດ້ວຍວ່າເຂົາບ່ໍລ້າງມືກ່ອນຮັບ

ປະທານອາຫານî 
3 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຫດສ ນັໃດພວກທ່ານຈ່ຶງລະເມີດຕ່ໍຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫັນແກ່ຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດ

ສືບຕ່ໍກັນມານ້ັນ 
4 ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຍັດໄວ້ວ່າ, ìຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ແລະ ຜູ້ໃດໝ່ິນປມາດບິດາມານດາ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງ

ມໂີທດເຖິງຕາຍî 
5 ແຕ່ຝ່າຍພວກທ່ານກັບເວ້ົາວ່າ ìຜູ້ໃດທ່ີຈະເວ້ົາກັບບິດາມານດາວ່າ, ìສ່ິງໃດຂອງຂ້ອຍທ່ີອາດຊ່ອຍເຫລືອເຈ້ົາໄດ້ ສ່ິງນ້ັນກໍ

ເປັນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວî ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນî 
6 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານໄດ້ລຶບລ້າງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫັນແກ່ຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດສືບຕ່ໍກ ນັມານ້ັນ 
7 ໂອ ຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍຄັກແນ່ເຖິງພວກທ່ານວ່າ,  
8 ìພລົເມືອງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຮົາ 
9 ເຂົານະມັສການເຮົາໂດຍອັບປໂຍດ ດ້ວຍເອົາບົດບັນຍັດຂອງມະນຸດມາຕູ່ວ່າເປັນພຣະໂອວາດî 

 

ສິງ່ທີເ່ຮດັໃຫມ້ະນດຸຊົວ່ມວົໝອງ  
Things That defile 
(ມຣກ 7:14-23) 

10 ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົາປະຊາຊນົແລະຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຟັງແລະເຂ້ົາໃຈສາ 
11 ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເຂ້ົາໄປໃນປາກນ້ັນ ທ່ີເຮັດໃຫມ້ະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທ່ີອອກມາຈາກປາກນ້ັນແຫລະ, ທ່ີເຮັດມະ

ນຸດຊ່ົວມົວໝອງî 
12 ຂນະນ້ັນພວກສາວົກມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຊາບແລ້ວຫລືວ່າ ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຍິນຄໍາກ່າວນ້ັນ ເຂົາກໍເສັຽ

ໃຈî 
13 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìໄມ້ທກຸຕ້ົນທ່ີພຣະບິດາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ ບໍໄ່ດ້ຊົງປູກໄວ້ຈະຕ້ອງຫລົກເສັຽî 
14 ຊ່າງເຂົາເທາະ ເຂົາເປັນຄົນນໍາທາງຄົນຕາບອດ ຖ້າຄົນຕາບອດຈູງຄົນຕາບອດໄປ ເຂົາທັງສອງກໍຈະຕົກໃນຂຸມî 
15 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂໍໂຜດທ່ານແກ້ໄຂຄໍາອຸປມານ້ິໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງແດ່î 
16 ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìພວກທ່ານກໍຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເໝືອນກັນຫລື 
17 ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສັງເກດຫລືວ່າ ສ່ິງທ່ີເຂ້ົາໄປໃນປາກກໍລົງໃນທ້ອງແລ້ວກໍຖ່າຍອອກມາ 
18 ແຕ່ສ່ິງທ່ີອອກຈາກປາກກໍອອກມາຈາກໃຈ ສ ິ ່ງນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ 
19 ເພາະວ່າຄວາມຄຶດຊ່ົວຮ້າຍ, ການຂ້າຄົນ, ການຫລ້ິນຊູ້ຈາກຜົວເມັຽ, ການຜິດຊາຍຍິງ, ການລັກຊັບ, ການເປັນພຍານບ່ໍ

ຈິງ, ແລະການນິນທາ ກໍອອກມາຈາກໃຈ 
20 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ິແຫລະ, ທ່ີເຮັດໃຫມ້ະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ ແຕ່ການຮັບປະທານອາຫານບ່ໍລ້າງມືກ່ອນນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫມ້ະນຸດຊ່ົວ

ມົວໝອງî 
 

ຄວາມເຊືອ່ຂອງຍງິຊາດການາອານ  
The Canaanite Womanís Faith 
(ມຣກ 7:24-30) 

21 ແລ້ວພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດຈາກບ່ອນນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນເຂດເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນ 



22 ມຍິີງຊາວການາອານຄົນນ່ຶງມາຈາກເຂດນ້ັນຮ້ອງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາຂ້າພຣະ
ອົງແດ່ທ້ອນ ລູກສາວຂອງຂ້າພຣະອົງມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍຍ້ອນຜິຮ້າຍບັງຄັບî 

23 ຝ່າຍພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົຕອບຍິງນ້ັນຈັກຄໍາ ແລ້ວພວກສາວົກໄດ້ມາທນູພຣະອົງວ່າ, ìຂໍບອກໃຫ້ເຂົາເມືອເສັຽ ເພາະເຂົາ
ຮ້ອງຕາມເຮົາມາî 

24 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ມາຫາຜູ້ໃດ ເວ້ັນແຕ່ຝູງແກະທ່ີເສັຽແລ້ວ ຄືຕະກູນອ ສິຣາເອນî 
25 ຝ່າຍຍິງນ້ັນໄດ້ມາຂາບທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນî 
26 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ,îບ່ໍສົມຄວນຈະເອົາອາຫານຂອງລູກໂຍນໃຫ້ແກ່ໝານ້ອຍî 
27 ຍິງນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìຈິງຢ  ູ່ເຈ້ົາຂ້າ ແຕ່ເຖິງແມ່ນໝານ້ອຍກໍເຄີຍກິນເມັດທ່ີຕົກຈາກໂຕະນາຍຂອງມັນî 
28 ແລ້ວພຣະເຢຊ ຊົູງຕອບຍິງນ້ັນວ່າ, ìນາງເອີຍ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຈ້ົາເທີນî 

ລູກສາວຂອງຍິງນ້ັນກໍດີເປັນປົກກະຕິຕ້ັງແຕ່ໂມງນ້ັນ 
 

ຊງົໂຜດຫລາຍຄນົໃຫດ້ ີ
Jesus Cures Many people 
(ມຣກ 7:31-37) 

29 ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນລຽບຝ່ັງທະເລສາບຄາລີເລໄປ ແລ້ວສະເດັດຂ້ຶນພູຊົງປະທັບນ່ັງລົງທ່ີນ້ັນ 
30 ແລະມປີະຊາຊນົຈໍານວນຫລາຍມາຫາພຣະອົງ ເຂົາພາຄົນຂາເສ້ັງ, ຄົນແຂນຂາພິການ, ຄົນຕາບອດ,  ຄົນປາກກືກ, 

ແລະຄົນເຈັບອ່ືນໆ ຫລາຍຄົນມາວາງໄວ້ແທບພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ ແລ້ວ ພຣະອົງໄດ ຊົ້ງໂຜດໃຫ້ເຂົາດີ 
31 ຈົນຝູງຄົນເຫລ່ົານ້ັນງຶດອັສຈັນໃຈ ເມ່ືອເຫັນຄົນປາກກືກປາກໄດ້, ຄົນແຂນຂາພິການດີປົກກະຕິ, ຄົນຂາເສ້ັງຍ່າງໄປໄດ້, 

ແລະຄົນຕາບອດເຫັນໄດ້ ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງສັຣເສິນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາດອິສຣາເອນ 
 

ຊງົລຽ້ງຄນົສີພ່ນັ 
Feeding the Four Thousand 
(ມຣກ 8:1-10) 

32 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນພວກສາວົກຂອງຕົນມາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາສົງສານຄົນເຫລ່ົານ້ີ ເພາະເຂົາຄ້າງຢູ່ກັບເຮົາໄດ້
ສາມວັນແລ້ວ ແລະບ່ໍມີອາຫານກິນ ເຮົາບ່ໍຢາກໃຫ້ເຂົາກັບໄປໃນຂນະທ່ີຍັງຫິວຢູ່ ເພາະຢ້ານວ່າເຂົາຈະເມ່ືອຍອິດອ່ອນ
ຕາມທາງî 

33 ພວກສາວົກທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìໃນປ່າຢ່າງນ້ີພວກຂ້າພຣະອົງຈະຊອກອາຫານທ່ີໃດພລ້ໍຽງຄົນເຫລ  ່ົານ້ີໃຫ້ອ່ີມໄດ້î 
34 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານມີເຂ້ົາຈ່ີຈັກກ້ອນî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìມີເຈັດກ້ອນກັບປານ້ອຍສອງສາມໂຕî 
35 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນນ່ັງລົງຕາມດິນ  
36 ແລ້ວຊົງຮັບເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນກັບປາເຫລ່ົານ້ັນມາໂມທະນາພຣະຄຸນ ຈ່ຶງຊົງຫັກຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກຂອງຕົນ ພວກສາວົກກໍ

ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊນົ 
37 ແລະຄົນທັງປວງໄດ້ກິນອ່ີມໝົດທຸກຄົນ ຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມເຈັດບຸງ 
38 ສ່ວນຄົນທ່ີໄດ້ກິນນ້ັນມີຜູ້ຊາຍເຖິງສ່ີພັນຄົນ ບ່ໍນັບແມ່ຍິງກັບເດັກນ້ອຍ 
39 ເມ່ືອຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາເລ ິກໄປແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດລົງເຮືອໄປຍັງເຂດເມືອງມາຄາດານ 
 

16 ຂໃໍຫຊ້ ງົສະແດງໝາຍສາໍຄນັ 
The Demand for a Sign 
(ມຣກ 8:11-13; ລກ 12:54-56) 

1 ພວກຟາຣິຊາຍກັບພວກຊາດູກາຍໄດ້ມາທດົລອງພຣະອົງ ໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນຢ່າງນ່ຶງຈາກສວັນ
ໃຫເ້ຂົາເຫັນ 



2 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອຄ່ໍາມາພວກທ່ານເຄິຍເວ້ົາວ່າ ìອາກາດຈະດີເພາະຟ້າສິແດງî 
3 ແລະເວລາເຊ້ົາພວກທ່ານກໍເວ ົ ້າວ່າ, ìມືນ້ີ້ຈະເກີດພະຍຸເພາະຟ້າສິແດງແລະມືດມົວî ທ້ອງຟ້ານ້ັນພວກທ່ານຍັງຊ່າງສັງ

ເກດຮູ້ ແຕ່ໝາຍສໍາຄັນແຫ່ງສມັຍຕ່າງໆ ພວກທ່ານບ່ໍອາດສັງເກດໄດ້î 
4 ຄົນສມັຍຊ່ົວຄຶດຄົດທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສແວງຫາໝາຍສໍາຄັນ ແຕ່ຈະບ່ໍຊົງໂຜດໝາຍສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່

ໝາຍສໍາຄັນເຣ່ືອງໂຢນາî ແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດຈາກເຂົາໄປ 
 

ເຊືອ້ແປງ້ຂອງພວກຟາຣຊີາຍແລະຊາດກູາຍ 
The Yeast of the Pharisees and Sadducees 
(ມຣກ 8:14-21) 

5 ຝ່າຍພວກສາວົກເມ່ືອຂ້າມໄປຟາກນ້ັນກໍໄດ້ລືມເອົາເຂ້ົາຈ່ີໄປນໍາ 
6 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງສັງເກດແລະລະວັງເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດູກາຍໃຫ້ດີî 
7 ພວກສາວົກກໍເວ້ົາກັນຢູ່ວ່າ,îເຫັນຈະເປັນເພາະຫມູ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາເຂ້ົາຈ່ີມານໍາî 
8 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຊາບຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍ ເຫດໃດພວກທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັນແລະກັນເຖິງເຣ່ືອງບ່ໍໄດ້ເອົາ

ເຂ້ົາຈ່ີມານໍາ 
9 ພວກທ່ານຍັງບ່ໍທັນສັງເກດແລະຈ່ືບ່ໍໄດ້ຫລື ເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນສໍາລັບຄົນຫ້າພັນນ້ັນ ພວກທ່ານເກັບໄດ້ຈັກບຸງ 
10 ຫລືເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນສໍາລັບຄົນສ່ີພັນນ້ັນ ພວກທ່ານເກັບໄດ້ຈັກບຸງ 
11 ເປັນສັນໃດພວກທ່ານຈ່ຶງບ່ໍສັງເກດຮູ້ວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກັບພວກທ່ານດ້ວຍເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີ ແຕ່ໃຫ້ລະວງັ 

ເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດູກາຍî 
12 ແລ້ວພວກສາວົກກໍເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ລະວັງເຊ້ືອແປ້ງນ້ັນ ແຕ່ໃຫລ້ະວັງຄໍາສອນຂອງພວກຟາຣີຊາຍ

ແລະພວກຊາດູກາຍ 
 

ເປໂຕຍອມຮບັວາ່ພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະຄຣດິ 
Peterís Declaration about Jesus 
(ມຣກ 8:27-30; ລກ 9:18-21) 

13 ຄັນພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຂດເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟິລິບປອຍ ພຣະອົງຊົງຖາມພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ, ìຄົນທັງ
ຫລາຍເວ້ົາກັນວ່າບຸດມະນຸດແມ່ນຜູ້ໃດî 

14 ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìຜູ້ລາງຄົນວ່າເປັນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແລະຄົນອ່ືນວ່າເປັນເອລີຢາ ແຕ່ຄົນອ່ືນອີກວ່າເປັນເຢເຣມີຢາ 
ຫລືເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມî 

15 ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìແລ້ວຝ່າຍພວກທ່ານເດ, ວ່າເຮົາເປັນໃຜî 
16 ຊໂີມນເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່î 
17 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນ ລູກໂຢນາເອີຍ, ທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າບ່ໍແມ່ນມະນຸດທ່ີໄດ້ສະແດງຄໍານ້ິແກ່

ທ່ານ ແຕ່ແມ່ນພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນຊົງໃຫ້ຊາບ 
18 ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານວ່າທ່ານຄືເປໂຕ ເທິງສີລາກ້ອນນ້ິ ເຮົາຈະສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາຂ້ຶນ ແລະປະຕູແຫ່ງແດນມໍ

ຣະນາຈະມີຊັຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກນ້ັນບ່ໍໄດ້ 
19 ເຮົາຈະມອບຂໍກະແຈແຫ່ງແຜ່ນດິນສວັນໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ທ່ານຈະຜູກມັດສ່ິງໃດໄວ້ໃນໂລກ  ສ່ິງນ້ັນກ ຈໍະຊົງຜູກມັດໄວ້ແລ້ວ

ໃນສວັນ ທ່ານຈະແກ້ສ່ິງໃດໃນໂລກ ສ່ິງນ້ັນກໍຈະຊົງແກ້ໃຫ້ຫລຸດແລ້ວໃນສວັນî 
20 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຫາ້ມສາວົກ ບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດວ່າຕົນຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົທາໍນວາຍເຖງິມຣໍະນາພາບຂອງພຣະອງົ 
Jesus Foretells His Death 



(ມຣກ 8:31-33; ລກ 9:21-22) 
21 ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ັນມາພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງຕ້ົນສະແດງແກ່ພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງສະເດັດໄປກຸງເຢຣູຊາເລມັ 

ແລະຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຫລາຍປະການຈາກພວກເຖ້ົາແກ່, ຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່, ແລະຈາກພວກນັກທັມ
ເຂົາຈະໄດ້ຂ້າພຣະອົງເສັຽ ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ 

22 ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ພາພຣະອົງໄປຕ່າງຫາກ ແລ້ວຕ້ັງຕ້ົນທູນຫາ້ມພຣະອົງຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍທ່ານຈ່ົງໄດ້ຮັບ
ຄວາມເມດຕາ ການນ້ິຈະບ່ໍເກີດມີແກ່ທ່ານຈັກເທ່ືອî 

23 ພຣະອົງຊົງຫັນພຣະພັກໄປຫາເປໂຕແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìອ້າຍຊາຕານເຮີຍ, ຈ່ົງຖອຍໜີຈາກເຮົາເສັຽ ເຈ້ົາເປັນສ່ິງກີດ
ຂວາງເຮົາ ເພາະເຈ້ົາຄຶດຢ່າງມະນຸດ ບ່ໍຄຶດຢ່າງພຣະເຈ້ົາî 
The Cross and SelfDenial 
(ມຣກ 8:34- 9:1; ລກ 9:23-27) 

24 ຂນະນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງຕົນເສັຽ ແລະຮັບ
ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນ ແລ້ວຕິດຕາມເຮົາມາ 

25 ເພາະວ່າຜູ້ໃດຢາກຊ່ອຍຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນ ຜູ້ນ້ັນຈະເສັຽຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ໃດຈະເສັຽຊີວິດເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະພົ້ນ
ຊີວິດ 

26 ເຫດວ່າຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສ່ິງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງເສັຽຊວິີດອັນແທ້ຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ຫລືຜູ້ນ້ັນຈະນໍາ
ເອົາສ່ິງໃດໄປແລກເອົາຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນກັບຄືນມາ 

27 ເພາະບຸດມະນຸດຈະມາດ້ວຍສະງ່າຣາສີແຫ່ງພຣະບິດາຂອງຕົນ ແລະພ້ອມດ້ວຍພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງ ເມືອ່ນ້ັນ  
ພຣະອົງຈະຊົງປະທານບໍາເໜັດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຕາມການທ່ີເຂົາເຮັດນ  ້ັນ 

28 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໃນພວກຄົນທ່ີຢືນຢູ່ນ້ີມີລາງຄົນທ່ີຈະບ່ໍຮູ້ຣດົຄວາມຕາຍ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນບຸດ
ມະນຸດສະເດັດມາດ້ວຍຣາຊອໍານາດຂອງພຣະອົງî 

 

17 ຊງົປຽ່ນລກັສະນະພຣະກາຍ 
The Transfiguration 
(ມຣກ 9:2-13; ລກ 9:28-33; 2 ປຕ 1:16-18) 

1 ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ຫົກວັນແລ້ວ ພຣະເຢຊູຊົງພາເປໂຕ ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ ຂ້ຶນພູສູງຢູ່ຕ່າງຫາກ 
2 ແລ້ວລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງກໍເໝືອນແສງອາທິດສ່ອງແລະເຄ່ືອງ 

ທົງຂອງພຣະອົງກໍຂາວຜ່ອງເໝືອນດ່ັງແສງສວ່າງ 
3 ແລະເບ່ິງແມ, ໂມເຊ ແລະເອລີຢາກໍມາປາກົດແກ່ສາວົກເຫລ່ົານ້ັນ ເຝ້ົາສົນທະນາຢູ່ກັບພຣະອົງ 
4 ຝ່າຍເປໂຕທູນພຣະເຢຊູວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຊ່ຶງພວກຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີກໍດີຢູ່ ຖ້າທ່ານປະສົງ, ຂ້າພຣະອົງຈະປຸກຕູບສາມ

ຫລັງຂ້ຶນທ່ີນ້ີ ສໍາລັບທ່ານຫລັງນ່ຶງ, ສໍາລັບໂມເຊຫລັງນ່ຶງ, ແລະຫລັງນ່ຶງສໍາລັບເອລີຢາî 
5 ເມ່ືອເປໂຕທູນຍັງບ່ໍທັນຂາດຄໍາ ເບ່ິງແມ, ມີເມກສຸກໃສມາປົກຫຸ້ມເຂົາໄວ້ ແລະເບ່ິງແມ, ມີພຣະສຸຣະສຽງອອກມາຈາກ

ເມກນ້ັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ິແຫລະ, ເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຊ່ືອຟງັທ່ານî 
6 ຝ່າຍພວກສາວົກເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍກ້ົມຂາບລົງແລະຢ້ານຫລາຍ 
7 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງສະເດັດມາຖືກຕ້ອງເຂົາໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ  ່ົງລຸກຂ້ຶນ ຢ່າຊູ່ຢ້ານî 
8 ເມ່ືອເງີຍຫນ້າຂ້ຶນແລ້ວເຂົາກໍບ່ໍເຫັນຜູ້ໃດ ເຫັນແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວ 
9 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງລົງມາຈາກພູນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງເຂົາໄວ້ວ່າ, ìນິມິດຊຶງ່ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນ ຢ່າໄດ້ບອກແກ່ຜູ້ໃດ ຈົນ

ກວ່າບຸດມະນຸດຈະໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍî 
10 ພວກສາວົກກໍທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນ ເຫດສັນໃດພວກນັກທັມເຄິຍເວ້ົາວ່າ ເອລີຢາຈະຕ້ອງມາກ່ອນî 
11 ພຣະອົງທູນຕອບວ່າ, ìຈິງຢູ່ ເອລີຢາຈະມາກ່ອນ ແລະເຮັດໃຫ້ສ່ິງທັງປວງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ 



12 ແຕ່ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເອລີຢານ້ັນໄດ້ມາແລ້ວ ແລະເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກທ່ານ ແຕ່ເຂົາໄດ້ເຮັດແກ່ທ່ານຕາມໃຈຊອບ ສ່ວນ
ບຸດມະນຸດກໍຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍມືຂອງເຂົາເໝືອນກັນî 

13 ແລ້ວພວກສາວົກຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາເຖິງເຣ່ືອງໂຢຮ ນັບັບຕິສະໂຕ 
 

ຊງົໂຜດເດກັນອ້ຍຜູມ້ຜີສີງິ 
Jesus Cures a Boy with a Demon 
(ມຣກ 9:14-29; ລກ 9:37-43) 

14 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດພ້ອມກັບສາວົກສາມຄົນມາເຖິງປະຊາຊົນທງັຫລາຍແລ້ວ ມຊີາຍຄົນນ່ຶງມາຫາພຣະອົງຄຸເຂ່ົາລົງ 
15 ທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາເປັນບ້າໝູ ມຄີວາມທ ຸກລໍາບາກຫລາຍ

ເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ໍາຫລາຍເທ່ືອ 
16 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຂົາດີບ່ໍໄດ້î 
17 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìໂອ ຄົນໃນສມັຍທີຂ່າດຄວາມເຊ່ືອແລະຊ່ົວຊ້າເຮີຍ ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ເຮົາ

ຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາເຮົາທ່ີນ້ີສາî 
18 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຊໍາຮະຜີຮ້າຍນ້ັນ ແລ້ວມັນໄດ້ອອກຫນີໄປ ຕ້ັງແຕ່ໂມງນ້ັນໄປເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍດີປົກກະຕິ 
19 ຕ່ໍມາພວກສາວົກໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກທູນຖາມວ່າ, ìເພາະເຫດໃດພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກບ່ໍ

ໄດ້î 
20 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍ ດ້ວຍເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າ

ພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອທ່ໍເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ພວກທ່ານຈະສ່ັງພູໜ່ວຍນ້ິວ່າ ìຈ່ົງເຄ່ືອນຈາກບ່ອນນ້ິໄປຢ ູ ່ບ່ອນນ້ັນî ມັນ
ກໍຈະເຄ່ືອນໄປ ບ່ໍມສ່ິີງໃດທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍໄດ້ 

21 (ແຕ່ຜີແນວນ້ິບ່ໍເຄີຍຖືກຂັບອອກ ເວ້ັນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນແລະການຖືສິນອົດອາຫານ) 
 

ຊງົທາໍນວາຍເຖງິມຣໍະນາພາບຂອງພຣະອງົ 
Jesus Again Foretells His Death 
(ມຣກ 9:30-32; ລກ 9:43-45) 

22 ຄັນພຣະເຢຊູຊົງປະຊຸມກັບພວກສາວົກໃນແຂວງຄາລີເລ ພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມື
ມະນຸດ 

23 ເຂົາຈະຂ້າທ່ານເສັຽ ໃນວັນຖ້ວນສາມທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາî ພວກສາວົກກໍມີຄວາມທຸກໜັກໃຈ 
 

ການເສຽັຄາ່ບາໍຣງຸພຣະວຫິານ 
Jesus and the temple Tax 

24 ເມ່ືອມາເຖິງເມືອງກາເປນາອູມແລ້ວ ມີພວກເກັບຄ່າບໍາຣຸງພຣະວິຫານມາຫາເປໂຕຖາມວ່າ, ìອາຈານຂອງພວກທ່ານບ່ໍ
ເສັຽເງິນບໍາຣຸງພຣະວິຫານຫລືî 

25 ເປໂຕຕອບວ່າ, ìເສັຽî ເມ່ືອເປໂຕເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຂ້ຶນກ່ອນຖາມວ່າ, ìຊີໂມນເອີຍ, ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ 
ພວກເຈ້ົາແຜ່ນດິນເຄີຍເກັບພາສີແລະເງິນສ່ວຍຈາກຜູ້ໃດ ຈາກໂອຣົດຫລືຈາກຜູ້ອ່ືນî 

26 ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອ່ືນî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນ ໂອຣົດກໍບ່ໍຕ ອ້ງເສັຽî 
27 ແຕ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເສັຽໃຈ ທ່ານຈ່ົງໄປຕຶກເບັດທ່ີທະເລ ເມ່ືອໄດ້ປາໂຕແຣກຂ້ຶນມາໃຫ້ງະປາກມັນ ແລ້ວທ່ານຈະພົບເງິນ

ຫລຽນນ່ຶງ ຈ່ົງເອົາເງິນນ້ັນໄປເສັຽຄ່າບໍາຣຸງພຣະວິຫານສໍາລັບເຮົາກັບທ່ານî 
 



18 ໃຜເປນັໃຫຍໃ່ນສວນັ  
True Greatness 
(ມຣກ 9:33-37; ລກ 9:46-48) 

1 ໃນເວລານ້ັນພວກສາວົກມາຫາພຣະເຢຊູທູນວ່າ, ìໃຜເປັນໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກສວັນî 
2 ພຣະເຢຊຊົູງເອ້ີນເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງມາໃຫ້ຢືນຖ້າມກາງເຂົາ 
3 ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍກັບໃຈ ແລະກາຍເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍ ທ່ານ

ຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນສວັນບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອ 
4 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຖ່ອມຕົວລົງເໝືອນເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ 
5 ຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງຢ່າງນ້ີໄວ້ໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ຮັບເຮົາî 

 

ເຫດໃຫຫ້ລງົຜດິ 
Temptations to Sin 
(ມຣກ 9:42-48; ລກ 17:1-2) 

6 ìຖ້າຜ  ູ້ໃດເຮັດໃຫ້ຄົນນ່ຶງໃນໝູ່ເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີທ່ີເຊ່ືອໃນເຮົາຫລົງຜິດ ຖ້າເອົາຫີນໂມກ້້ອນໃຫຍ່ຜູກຄໍຜ  ູ້ນ້ັນຈົມລົງນ້ໍາທະ
ເລເລິກເສັຽກໍດີກວ່າ 

7 ວິບັດແກ່ໂລກນ້ິ ເພາະເຫດທ່ີໃຫ້ເກີດການຫລົງຜິດ ເພາະວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຫດໃຫຫ້ລົງຜິດ ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ ້ ູ ້ ້ທີກ່ໍ່ເຫດໃຫ້
ເກິດການຫລົງຜິດນ້ັນ 

8 ຖ້າມືຫລືຕີນຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດ ຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດດ້ວຍມືແລະຕີນກຸດຫລືພິການ ຍັງດີກວ່າມີ
ມແືລະຕີນສອງເບ້ືອງ ແຕ່ຕ້ອງຖືກຖ້ິມໃສ່ໄຟທີໄ່ຫມຢູ່້ເປັນນິດ 

9 ຖ້າຕາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດ ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດດ້ວຍຕາເບ້ືອງດຽວ ຍັງດີກວ່າມີຕາສອງ
ເບ້ືອງ ແຕ່ຕ້ອງຖືກຖ້ິມໃສ່ໄຟນະຮົກì 
 

ແກະທີເ່ສຽັ  
The Parable of the Lost Sheep 
(ລກ 15:1-7) 

10 ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດິ ຢ່າຄຶດດູໝ່ິນເດັກນ້ອຍຫມູ່ນ້ີຈັກຄົນນ່ຶງ ດ້ວຍເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເທວະດາປະຈໍາຂອງເຂົາໃນສວັນ
ເຝ້ົາສເມີ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ 

11 ດ້ວຍວ່າບຸດມະນຸດໄດ້ມາໂຜດເອົາອັນທ່ີຫລົງເສັຽໄປນ້ັນໃຫ້ພົນ້ 
12 ພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດ ຖ້າຜູ້ນ່ຶງມີແກະຢ  ູ່ຮ້ອຍໂຕ ແລະໂຕນ່ຶງຫລົງເສັຽໄປຈາກຝູງ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍປະແກະເກ້ົາສິບເກ້ົາໂຕ

ໄວຢູ່້ພູ ແລ້ວໄປຊອກຫາໂຕທ່ີຫລົງເສັຽໄປນ້ັນຫລື 
13 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພົບແກະໂຕທ່ີເສັຽ ຜູ້ນ້ັນຄົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນແກະໂຕນ້ັນ ຫລາຍກວ່າແກະເກ້ົາ

ສິບເກ້ົາໂຕທ່ີບ່ໍຫລົງເສັຽໄປ 
14 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ ຈ່ຶງບ່ໍຊົງປາຖນາໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍເຫລ່ົານ້ິຈິບຫາຍແມ່ນແຕ່ຜູ້

ດຽວî 
 

ພີນ່ອ້ງຜູເ້ຮດັຜດິຕໍທ່າ່ນ 
Reproving Another Who Sins 
(ລກ 17:3) 

15 ìຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານເຮັດຜິດບາບ (ຕ່ໍທ່ານ) ຈ່ົງໄປແຈ້ງຄວາມຜິດນ້ັນແກ່ເຂົາສອງຕ່ໍສອງເທ່ົານ້ັນ ຖ້າເຂົາຍອມຟັງ ທ່ານ
ກໍໄດ້ພ່ີນ້ອງຄືນມາ 



16 ແຕ່ຖ້າເຂົາບ່ໍຍອມຟັງ ທ່ານຈ່ົງເອົາຄົນນ່ຶງຫລືສອງຄົນໄປນໍາໃຫ້ເປັນພຍານສອງສາມປາກ ເພ່ືອທຸກຄໍາຈະຖືເປັນຫລັກ
ຖານໄດ້ 

17 ຖ້າເຂົາບ່ໍຍອມຟັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຈ່ົງໄປແຈ້ງຄວາມຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ ແລະຖ້າເຂົາບ່ໍຍອມຟັງຄຣິສຕະຈັກອີກກ ໃໍຫ້ຖືເສັຽວ່າ
ເຂົາເປັນເຫມອືນຄົນນອກສາສນາແລະຄົນເກັບພາສິ 

18 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ສ  ່ິງໃດໆທ່ີພວກທ່ານຈະຜູກມັດໄວ້ໃນໂລກ ກໍຈະຊົງຜ ກູມັດໄວ້ແລ້ວໃນສວັນ 
ແລະສ່ິງໃດໆທ່ີພວກທ່ານຈະແກ້ໃນໂລກ ກໍຈະຊົງແກ້ໃຫ້ຫລຸດເສັຽແລ້ວໃນສວັນເໝືອນກັນ 

19 ເຮົາບອກແກ່ພວກທ່ານອີກວ່າ ຖ້າໃນພວກທ່ານທ່ີຢູ່ໃນໂລກສອງຄົນຈະຮ່ວມການຂໍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ    ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້
ຊົງສະຖິດຢ  ູ່ໃນສວັນກໍຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ 

20 ດ້ວຍວ່າມີສອງຫລືສາມຄົນປະຊຸມກັນໃນນາມຂອງເຮົາຢູ່ບ ່ອນໃດ ເຮົາກໍຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາບ່ອນນ້ັນແຫລະî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງການອະພຍັໂທດໃຫກ້ນັແລະກນັ 
Forgiveness 

21 ເມ່ືອນ້ັນເປໂຕໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຫລາຍເທ່ືອ ຂ້າ 
ພຣະອົງຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເຂົາເຖິງຈັກເທ່ືອ ເຖິງເຈັດເທ່ືອຫລືî 

22 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກພຽງເຈັດເທ່ືອເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຖິງເຈັດສິບເທ່ືອຄູນກັບເຈັດ 
The Parable of the Unforgiving Servant 

23 ເຫດສັນນ້ັນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນເຈ້ົາກະສັດອົງນ່ຶງ ຊງົປະສົງຢາກຄິດບັນຊິເງິນທ່ີພວກຂ້າໃຊ້ເປັນໜ້ີ 
24 ເມ່ືອຊົງຕ້ັງຕ້ົນຄິດບັນຊີຢູ່ນ້ັນ ເຂົາພາຄົນຜ ູ ້ນ່ຶງທ່ີເປັນໜ້ີໝ່ືນຕາລັນຕົນມາເຝ້ົາ 
25 ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະໃຊ້ ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຂາຍຕົວກັບທັງເມັຽແລະລູກ ແລະບັນດາສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາມີຢ  ູ່ເອົາມາໃຊ້ໜ້ີເສັຽ 
26 ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຂາບລົງວອນຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìໂອຍທ່ານເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດຜ່ອນຜັນຂ້າພະເຈ້ົາກ່ອນ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫາໃຊ້

ແທນໃຫ້ໝົດî 
27 ເຈ້ົາອົງນ້ັນມີພຣະທັຍເມດຕາ ຈ່ຶງປ່ອຍຕົວມັນໄປແລະຍົກໜ້ີໃຫດ້້ວຍ 
28 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນອອກໄປ ກໍພົບເພ່ືອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນຊ່ຶງເປັນໜ້ີຕົນນ່ຶງຮ້ອຍເດນາຣິອົນ ມັນຈ່ຶງຈັບເພ່ືອນ

ຄົນນ້ັນບີບຄໍວ່າ, ìເງິນທ່ີມຶງເປັນໜ້ີກູນ້ັນເອົາມາແທນເສັຽແມî 
29 ເພ່ືອນຄົນນ້ັນຈ່ຶງຂາບລົງອ້ອນວອນວ່າ, ìຂໍຜ່ອນຜັນໃຫ້ເຮົາເສັຽກ່ອນທ້ອນ ແລ້ວເຮົາຈະໃຊ້ໃຫ້ທັງໝົດî 
30 ແຕ່ມັນບ່ໍຍອມຈ່ຶງຈັບລູກໜ້ີຜູ້ນ້ັນຂັງໄວ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜ້ີນ້ັນ 
31 ຝ່າຍພວກເພ່ືອນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນເຫດການຢ່າງນ້ັນກໍພາກັນທກຸໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງນໍາເຫດການທັງປວງໄປກາບ

ທູນຕ່ໍເຈ້ົາອົງນ້ັນ 
32 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນມາເຝ້ົາແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìອ້າຍຂ້ີຂ້າຊາດຊ່ົວເຮິຍ, ກູໄດ້ຍົກໜ້ີໃຫ້ມງຶທັງໝົດເພາະມຶງໄດ້

ອ້ອນວອນຂໍນໍາກູ 
33 ມຶງຄວນຈະສົງສານເພ່ືອນຂອງມຶງເຫມອືນດ່ັງກູໄດ້ສົງສານມຶງ ບ່ໍແມ່ນຫລືî 
34 ແລ້ວເຈ້ົາອົງນ້ັນກໍຮ້າຍ ຈ່ຶງມອບເຂົາໄວ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃຫ ້ທຣໍະມານຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜ້ີໃຫ້ໝົດ 
35 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢ  ູ່ໃນສວັນ ກໍຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນແກ່ພວກທ່ານທຸກຄົນ ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍຍົກ 

ຄວາມຜິດໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນດ້ວຍສຸດໃຈî 
 

19 ຊງົສອນເຣືອ່ງລກັສະນະຜວົເມຽັ 
Teaching about Divorce 
(ມຣກ 10:1-12; ລກ 16:18)  

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີຈົບລົງແລ້ວພຣະອົງໄດ້ໄດ້ສະເດັດຈາກແຂວງຄາລີເລ ເຂ້ົາໄປໃນເຂດແດນແຂວງຢູ
ດາຍຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເບ້ືອງນ້ັນ 



2 ມປີະຊາຊນົຫລວງຫລາຍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາດີພຍາດໃນທ່ີນ້ັນ 
3 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຂ້ົາມາທົດລອງພຣະອົງທູນວ່າ, ìທ່ີຜູ້ຊາຍຈະຢ່າຮ້າງກັບເມັຽເພາະເຫດໃດກໍຕາມ ຈະຖືກຕ້ອງ

ຕາມກົດບັນຍັດຫລືî 
4 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ອ່ານຫລືວ່າ ìພຣະຜູ້ຊົງສ້າງມະນຸດແຕ່ເດີມໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ເປັນຊາຍແລະຍິງî 
5 ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìດ້ວຍເຫດນ້ັນຜູ້ຊາຍຈ່ຶງລະບິດາມານດາຂອງຕົນໄປຜູກພັນຢູ່ກັບເມັຽ ແລະເຂົາທັງສອງຈະເປ ນັກາຍ

ອັນດຽວກັນ 
6 ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍເປ ນັສອງຕ່ໍໄປແຕ່ເປັນກາຍອັນດຽວî ເຫດສັນນ້ັນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມແອກກັນແລ້ວນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ມະ

ນຸດເຮັດໃຫ້ພາກຈາກກັນî 
7 ເຂົາຈ່ຶງຍ້ອນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນເປັນຫຍັງໂມເຊຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເຮັດຫນັງສືຢ່າຮ້າງ ແລ້ວໃຫ້ປະໄດ້î 
8 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìທ່ີໂມເຊໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກທ່ານປະເມັຽຂອງຕົນໄດ້ ກໍເພາະໃຈຂອງພວກທ່ານແຂງກະ

ດ້າງ ແຕ່ເມ່ືອເດີມບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ 
9 ຝ່າຍເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຜູ້ໃດຈະປະເມັຽຂອງຕົນໂດຍເມັຽບ່ໍເປັນຊູ້ກັບຊາຍອ່ືນແລ້ວໄປເອົາເມັຽໃຫມ ່ຜູ້ນ້ັນມີຜິດໃນ

ຖານຫລ້ິນຊູ້ ແລະຜ  ູ້ໃດຈະເອົາແມ່ຮ້າງນ້ັນມາເປັນເມັຽ ກໍຜິດໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ເໝືອນກັນî 
10 ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າລັກສະນະຜົວເມັຽເປັນຢ່າງນ້ັນ ການເອົາຜົວເມັຽກໍບ່ໍເປັນປໂຍດî 
11 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຄົນທ່ີຈະຮັບປະຕິບັດຕາມຂ້ໍນ້ີໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ຜູ້ທ່ີຊງົໂຜດເທ່ົານ້ັນ 
12 ດ້ວຍຜູ້ທ່ີເປັນເທືອຍແຕ່ກໍາເນິດກໍມີ ຜູ້ທີມ່ະນຸດເຮັດໃຫເ້ປັນເທືອຍກໍມີ ຜູ້ທີເ່ຮັດໃຫຕົ້ນເອງເປັນເທືອຍເພາະເຫັນແກ່ຣາຊ

ອານາຈັກກໍມີ ໃຜຮັບປະຕິບັດໄດ້ກໍໃຫ້ຮັບເອົາî 
 

ຊງົອວຍພອນເດກັນອ້ຍ 
Jesus Blesses Little Children 
(ມຣກ 10:13-16; ລກ 18:15-17) 

13 ຂນະນ້ັນເຂົາໄດ້ພາພວກເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງວາງພຣະຫັດ ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາ ແຕ່
ພວກສາວົກໄດ້ຫ້າມປາມໄວ້ 

14 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາເຮົາ ຢ່າຊູ່ຫ້າມເຂົາ ເພາະຣາຊແຜ່ນດິນເປັນຂອງຄົນທ່ີເໝືອນ
ເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ິແຫລະî 

15 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງວາງພຣະຫັດໃສ່ພວກເດັກນ້ອຍແລ້ວ ກໍໄດ້ສະເດັດໄປຈາກບ່ອນນ  ້ັນ 
 

ເຣືອ່ງເສດຖໜີ ຸ່ມ  
The Rich Young Man 
(ມຣກ 10:17-31; ລກ 18:18-30) 

16 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຄົນນ່ຶງເຂ້ົາມາທູນພຣະອ ງົວ່າ,  ìພຣະອາຈານເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງເຮັດດີປະການໃດຈ່ຶງຈະໄດ້ຊີ
ວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî 

17 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຖາມເຮ ົາເຖິງສ່ິງທ່ີດີ ຜ  ູ້ດີມີພຽງຜູ້ດຽວ ຖ້າທ່ານປາຖນາຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດ ໃຫ້ຖືຮັກສາ
ຂ້ໍບັນຍັດທັງຫລາຍໄວ້î 

18 ຜູ້ນ້ັນທູນຖາມວ່າ, ìພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃດ?î  ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, ìຄືຂ້ໍທ່ີວ່າ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ 
ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າເປັນພຍານບ່ໍຈິງ  

19 ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ ແລະຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງî 
20 ຄົນໜຸ່ມນ້ັນທູນຖາມພຣະອົງອີກວ່າ, ìຂ້ໍເຫລ່ົານ້ັນຂ້າພຣະອົງໄດ້ຖືຮັກສາມາແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຍັງຂາດສ່ິງໃດອີກî 
21 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຖ້າທ່ານປາຖນາຢາກເປັນຜູ້ດີຄົບຖ້ວນ ຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທາ່ນມີຢູ່ ແຈກທານແກ່ຄົນ

ອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມ ຊົີບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຽî 



22 ເມ່ືອຄົນໜຸ່ມໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍອອກໄປເປັນທຸກໜັກໃຈເພາະຕົນມີຊັບສ່ິງຂອງຈໍານວນຫລາຍ 
23 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນຮ່ັງມີຈະ ເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນ

ສວັນກໍຍາກ 
24 ເຮົາບອກພວກທ່ານອີກວ່າ ໂຕໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມກໍງ່າຍກວ່າຄົນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî 
25 ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນໃຜຈະລອດພ້ົນໄດ້î 
26 ພຣະເຢຊທູອດພຣະເນດພວກສາວົກແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກໍາລັງທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊງົ

ເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງî 
27 ແລ້ວເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ສລະໝົດທຸກສ່ິງແລ້ວ ແລະໄດ້ຕິດຕາມທ່ານມາ ພວກຂ້າ   

ພຣະອົງຈະໄດ້ຫຍັງແດ່î 
28 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໃນໂລກໃໝ່ ຄາວເມ ື ່ອບຸດມະນຸດຈະນ່ັງເທິງພຣະ

ທ່ີນ່ັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງຕົນນ້ັນ ຝ່າຍພວກທ່ານທ່ີຕິດຕາມເຮົາມາກໍຈະໄດ້ນ່ັງເທິງບັນລັງສິບສອງບ່ອນພິພາກສາອິສຣາ 
ເອນ ສິບສອງຕະກູນເໝືອນກັນ 

29 ຜູ້ໃດສະລະເຮືອນ ຫລືອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ຫລືບິດາມານດາ ຫລືລູກ ຫລືໄຮ່ນາ ເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້
ຮັບຜົນຕອບແທນຮ້ອຍທ່ໍ ແລະຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

30 ແຕ່ມຫີລາຍຄົນທ່ີເປັນຕ້ົນຈະກັບເປັນປາຍ ແລະຜູ້ທ່ີເປັນປາຍຈະກັບເປັນຕ້ົນî 
 

20 ຄນົທາໍງານໃນສວນອະງຸນ່ 
The Laborers in the Vineyard 

1 ìເພາະໃນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເຫມືອນພ່ໍເຮືອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີອອກໄປແຕ່ເຊ້ົາໆ ເພ່ືອຈ້າງຄົນມາທໍາງານໃນສວນອະງຸ່ນ
ຂອງຕົນ 

2 ຄັນຕົກລົງກັບລູກຈ້າງວັນລະນ່ຶງເດນາຣິອົນແລ້ວ ຈ່ຶງໃຊ້ໃຫ້ໄປທໍາງານໃນສວນຂອງຕົນ 
3 ພສໍາມໂມງເຊ້ົາ ເຈ້ົາຂອງສວນກໍອອກໄປອີກແລະພົບຄົນອ  ່ືນຢືນຢູ່ລ້າໆ ກາງຕລາດ 
4 ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງໄປທໍາງານໃນສວນອະງຸ່ນຂອງຂ້ອຍເໝືອນກັນ ແລະຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄ່າຈ້າງແກ່ພວກ

ເຈ້ົາຕາມສົມຄວນî ແລ້ວເຂົາກໍພາກັນໄປ 
5 ພເໍວລາຫົກໂມງ ແລະເວລາເກ້ົາໂມງ ທ່ານກໍອອກໄປອີກເຮັດເໝືອນແຕ່ກ່ອນ 
6 ປະມານສິບເອັດໂມງ ທ່ານກໍອອກໄປອີກເທ່ືອນ່ຶງ ພບົອີກພວກນ່ຶງຢືນຢູ່ຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຢືນຢູ່ໝົດ

ມືລ້້າໆ ì 
7 ເຂົາຕອບວ່າ ìເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈ້າງî ທ່ານຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງໄປທໍາງານໃນສວນອະງຸ່ນເໝືອນກັນî 
8 ຄັນເຖິງເວລາຄ່ໍາແລ້ວ ເຈ້ົາຂອງສວນຈ່ຶງບອກເຈ້ົາພະນັກງານວ່າ  ìຈ່ົງເອ້ີນພວກຄົນງານມາ ແລ້ວໃຫ້ຄ່າຈ້າງແກ່ເຂົາຕ້ັງ

ແຕ່ຜ  ູ້ທໍາງານສຸດທ້າຍຈົນເຖິງຜູ້ມາກ່ອນî 
9 ເມື່ອພວກທີເ່ຂ້ົາການແຕ່ສິບເອັດໂມງນ້ັນໄດ້ມາແລ້ວ ເຂົາກໍໄດ້ຮັບຄົນລະນ່ຶງເດນາຣິອົນ 
10 ສ່ວນພວກທ່ີເຂ້ົາການກ່ອນ ເມ່ືອມາແລ້ວກໍນຶກວ່າຄົງຈະໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່ານ້ັນ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບຄົນລະນ່ຶງເດນາຣິອົນເໝືອນ

ກັນ 
11 ເມ່ືອໄດ້ຮັບເງິນແລ້ວເຂົາກໍຈ່ົມຕ່ໍພ່ໍເຮືອນ 
12 ວ່າ ìພວກທ່ີເຂ້ົາການສຸດທ້າຍໄດ້ເຮັດວຽກແຕ່ຊ່ົວໂມງດຽວ ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ເຂົາທ່ໍກັນກັບພວກຂ້ານ້ອຍ ທ່ີອົດທໍາງານ

ໜັກຕາກແດດຮ້ອນຕລອດວັນî 
13 ທ່ານຈ່ຶງຕອບຜູ້ນ່ຶງໃນໝູ່ນ້ັນວ່າ, ìສະຫາຍເອີຍ, ຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍເຈ້ົາດອກ ເຈ້ົາໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວກັບຂ້ອຍວັນລະນ່ຶງ

ເດນາຣິອົນ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
14 ສ່ວນທ່ີຕົກເປັນຂອງເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໄປເສັຽ ຂ້ອຍພໍໃຈຈະໃຫ້ຄົນທ່ີເຂ້ົາການສຸດທ້າຍນ້ີທ່ໍກັນກັບເຈ້ົາ 
15 ຂ້ອຍມີສິດທ່ີຈະໃຊ້ເງິນຄໍາຂອງຂ້ອຍຕາມໃຈຂອງຂ້ອຍບ່ໍຄວນຫລື ເປ ນັຫຍັງເຈ້ົາອິດສາເມ່ືອເຫັນຂ້ອຍໃຈດີî 



16 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຜູ້ທ່ີເປັນປາຍຈະກັບເປັນຕ້ົນ ແລະຜູ້ເປັນຕ້ົນຈະກັບເປັນປາຍî 
 

ຊງົທາໍນວາຍເຖງິມຣໍະນາພາບຂອງພຣະອງົເປນັຄັງ້ທສີາມ 
A Third Times Jesus Foretells His Death and Resurrection 
(ມຣກ 10:32-34; ລກ 18:31-34) 

17 ເມືອ່ພຣະເຢຊກໍູາລັງສະເດັດຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກ ຊົໍງພາພວກສາວົກສິບສອງຄົນໄປເປັນໝູ່ຕ່າງຫາກ ຕາມທາງນ້ັນ
ພຣະອົງຊງົບອກພວກເຂົາວ່າ,  

18 ìເບ່ິງແມ, ພວກເຮົາກ າໍລັງຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂົາຈະມອບບຸດມະນຸດໄວ້ກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະ
ພວກນັກທັມ ພວກເຫລ່ົານ້ິຈະລົງໂທດປະຫານຊີວິດທ່ານ 

19 ແລ້ວຈະມອບໄວກັ້ບຄົນຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເຍາະເຍ້ີຍຂ້ຽນຕີແລະຕອກຕິດແຂນໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ ແລ້ວໃນວັນຖ້ວນ
ສາມທ່ານຈະຖືກຊົງບ ັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່î 
 

ຄາໍທນູຂຕໍາໍແໜງ່ຂອງມານດາ ຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັ 
The Request of the Mother of James and John 
(ມຣກ 10:35-45) 

20 ຂນະນ ັ ້ນມານດາຂອງບຸດຊາຍເຊເບດີ ພາບຸດທັງສອງຂອງຕົນມາຫາພຣະອົງຂາບໄຫວທູ້ນຂໍສ່ິງນ່ຶງຈາກພຣະອົງ 
21 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມນາງວ່າ, ìນາງປາຖນາສ່ິງໃດî ນາງທູນຕອບວ່າ, ìຂໍທ່ານຮັບສ່ັງໃຫ້ບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງສອງຄົນນ້ີນ່ັງ

ໃນອານາຈັກຂອງທ່ານ ເບ້ືອງຂວາຜູ້ນ່ຶງ ເບ້ືອງຊ້າຍຜູ້ນ່ຶງî 
22 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ີພວກທ່ານຂໍນ້ັນພວກທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຈອກທ່ີເຮົາຈວນຈະດ່ືມນ້ັນ ທ່ານຈະດ່ືມໄດ້ຫລືî ເຂົາທູນ

ຕອບວ່າ, ìໄດ້ຢູ່ຂ້ານ້ອຍî 
23 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຈະດ່ືມຈອກຂອງເຮົາກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ທ່ີຈະນ່ັງເບ  ້ືອງຂວາແລະເບ້ືອງຊ້າຍຂອງເຮົານ້ັນ 

ບ່ໍແມ່ນຫນ້າທ່ີຂອງເຮົາຈະຈັດໃຫ້ ແຕ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາຊົງຈັດແຈ່ງໄວ້ສໍາລັບຜູ້ໃດກໍເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນî 
24 ເມ່ືອພວກສາວົກສິບຄົນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ກ ມີໍຄວາມເຄືອງໃຈເພາະອ້າຍນ້ອງສອງຄົນນ້ັນ 
25 ພຣະເຢຊຊົູງເອ້ີນເຂົາມາແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ວ່າພວກຜູ້ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງຊາດກໍບັງຄັບບັນຊາເຂົາ ແລະພວກຜູ້

ໃຫຍ່ກໍໃຊ້ອໍານາດເໜືອເຂົາ 
26 ແຕ່ໃນລະຫວ່າງພວກທ່ານບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ ຖ້າຜູ້ໃດຢາກເກີດເປັນໃຫຍ່ໃນພວກທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ານທັງ

ຫລາຍ 
27 ແລະຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນເອກເປັນຕ້ົນໃນພວກທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພວກທ່ານ 
28 ເໝືອນຢ່າງບຸດມະນຸດບ່ໍໄດ ້ມາເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນບົວລະບັດຕົນ ແຕ່ໄດ້ມາເພ່ືອຈະບົວລະບັດເຂົາ ແລະປະທານຊີວິດຂອງ

ຕົນໃຫ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍî 
 

ຊງົໂຜດສອງຄນົຕາບອດ 
Jesus Heals Two Blind Men 
(ມຣກ 10:46-52; ລກ 18:35-43) 

29 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກອອກໄປຈາກເມືອງເຢຣີໂກ ມປີະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຕາມພຣະ
ອົງໄປ 

30 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຄົນຕາບອດສອງຄົນນ່ັງຢູ່ແຄມທາງ ເມ່ືອໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກາຍມາເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìທ່ານ
ຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນî 

31 ຝ່າຍປະຊາຊນົກໍຫ້າມເຂົາໃຫ້ມິດຢ ູ ່ ແຕ່ເຂົາແຮ່ງຊ້ໍາຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາພວກຂ້າ 
ພຣະອົງແດ່ທ້ອນî 



32 ພຣະເຢຊຊົູງຢຸດຢູ່ ແລະເອ້ີນເຂົາມາ ແລ້ວຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈ້ົາî 
33 ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງມືນເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນî 
34 ພຣະເຢຊຊູົງມພີຣະທັຍຄຶດສົງສານ ຈ່ຶງຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາ ໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາກໍເຫັນຮຸ່ງ ຈ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ 
 

21 ສະເດດັເຂົາ້ກງຸເຢຣຊູາເລັມຢ່າງມຊີຍັ 
Jesus Triumphal Entry into Jerusalem 
(ມຣກ 11:1-10; ລກ 9:28-40; ຢຮ 12:12-19) 

1 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກມາໃກ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຖິງບ້ານເບັດຟາເກທ່ີພູໝາກກອກເທດ ພຣະເຢຊູໄດ້
ຊົງໃຊ້ສາວົກສອງຄົນໄປ 

2 ໂດຍຊົງສ່ັງເຂົາວາ່, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນບ້ານທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າທ່ານ ແລະບັດນ້ັນທ່ານຈະພົບລໍແມ່ໂຕນ່ຶງຜູກຢູ່ກັບລູກມັນ ຈ່ົງແກ້ຈູງ
ມາໃຫ້ເຮົາ 

3 ຖ້າມີໃຜເວ້ົາອັນໃດແກ່ທ່ານຈ່ົງຕອບເຂົາວ່າ ìນາຍຕ້ອງການî ແລ້ວເຂົາຈະປ່ອຍໃຫ້ມາໂລດî 
4 ເຫດການນ້ິເກີດຂ້ຶນເພ່ືອຈະສໍາເຣັດຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 
5 ìຈ່ົງບອກແກ່ລູກສາວຂອງເມືອງຊີໂອນວ່າ ìເບ່ິງແມ, ກະສັດຂອງທ່ານສະເດັດມາຫາທ່ານໂດຍພຣະທັຍອ່ອນສຸພາບ ປະ

ທັບເທິງຫລັງລໍ ຄືລໍນ້ອຍລູກສັດໃຊ້ໂຕນ່ຶງî 
6 ສາວົກສອງຄົນນ້ັນກໍໄປເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູສ່ັງ 
7 ຈ່ຶງຈູງລໍແມ່ກັບລູກມັນມາ ແລະເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນປູເທິງຫລັງມັນ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງຂ້ຶນປະທັບ 
8 ແລະປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນປູຕາມຫົນທາງ ບາງຄົນກໍຕັດຟົດໄມ້ມາປູຕາມທາງ 
9 ຝ່າຍຝູງຄົນທ່ີຍ່າງໄປກ່ອນກັບຜູ້ທ່ີມາຕາມຫລັງໄດ້ໂຮ່ຮ້ອງວ່າ, ìໂຮຊັນນາແກ່ພຣະຣາຊບຸດຂອງດາວິດ ຂໍໃຫທ່້ານຜູ້ທ່ີ

ສະເດັດມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນ ໂຮຊັນນາໃນທ່ີສູງສຸດî 
10 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ປະຊາຊົນທົວ່ທັງກຸງກໍພາກັນແຕກຕ່ືນຖາມກັນວ່າ, ìຄົນນ້ິແມ່ນຜູ້

ໃດî 
11 ຝູງຊົນກໍຕອບວ່າ, ìນ້ີຄືເຢຊູ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊ່ຶງມາຈາກນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລî 

 

ຊງົຊາໍຮະພຣະວຫິານ 
Jesus Cleanses the Temple 
(ມຣກ 11:15-19; ລກ 19:45-48; ຢຮ 2:13-25) 

12 ເມ່ືອນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ຊງົຂັບໄລ່ບັນດາຜູ້ຊ້ືຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານນ້ັນອອກ
ເສັຽ ແລະຂວ້ໍາໂຕະຜູ້ແລກເງິນກັບທັງບ່ອນນ່ັງຂອງຜູ້ຂາຍນົກເຂົາເສັຽ 

13 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ìວິຫານຂອງເຮົາ ເຂົາຈະເອ້ີນວ່າເປັນສະຖານທ່ີ
ໄຫວ້ວອນî ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫເ້ປັນ ìຖ້ໍາຂອງໂຈນì 

14 ພວກຄົນຕາບອດແລະຄົນຂາເສ້ັງກໍໄດ້ພາກັນມາຫາພຣະອົງໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາດີໝົດ 
15 ແຕ່ເມ່ືອພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ແລະພວກນັກທັມໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດນ້ັນ ທັງໄດ້ຍິນພວກເດັກນ້ອຍ

ຮ້ອງຂ້ຶນໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານວ່າ, ìໂຮຊັນນາແກ່ພຣະຣາຊບຸດຂອງດາວິດî ເຂົາກໍພາກັນເຄືອງໃຈ 
16 ເຂົາຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຈ ົ ້າບ່ໍໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີເຂົາຮ້ອງຢູ່ຫລືî ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìໄດ້ຍິນແລ້ວ ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ອ່ານ

ຈັກເທ່ືອຫລືຄໍາທີວ່່າ, ìພຣະອົງຊົງຈັດໃຫຄໍ້າສັຣເສີນອັນແທ້ຈິງ ອອກມາຈາກປາກຂອງເດັກນ້ອຍອ່ອນແລະຜູ້ທ່ີຍັງກິນ
ນົມຢູ່î 

17 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງລະຈາກເຂົາແລ້ວ ກໍສະເດັດອອກຈາກກຸງໄປປະທ ັບຢູ່ບ້ານເບ ດັທາເນັຽ 
 

ຊງົປອ້ຍຕົນ້ເດືອ່ເທດ 



Jesus Curses the Fig Tree 
(ມຣກ 11:12-14, 20-25) 

18 ຄັນຕອນເຊ້ົາ ຂນະທ່ີພຣະອົງສະເດັດຄືນໄປຍັງກຸງ ພຣະອົງຊົງຫວິອາຫານ 
19 ເມ່ືອທອດພຣະເນດເຫັນຕ້ົນເດ່ືອເທດຕ້ົນນ່ຶງຢູ່ແຄມທາງ ພຣະອົງກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປໃກ້ ເມ່ືອຊົງເຫັນບ່ໍມີໝາກມີແຕ່ໃບ 

ເທ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ຕ້ົນນ້ັນວ່າ, ìມຶງຢ່າໄດ້ເກິດໝາກຕ່ໍໄປຈັກເທ່ືອî ໃນທັນໃດນ້ັນຕົນເດ່ືອເທດກໍຫ່ຽວແຫ້ງລົງ 
20 ເມ່ືອສາວົກເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍປລາດໃຈ ເວ້ົາກັນວ່າ, ìເປັນຢ່າງໃດໜໍ ຕ້ົນເດ່ືອນ້ັນຈ່ຶງຫ່ຽວແຫ້ງໄປໃນທັນທີî 
21 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານຫາກມີຄວາມເຊ່ືອແລະບ່ໍສົງສັຍ 

ທ່ານຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດແກ່ຕ້ົນເດ່ືອນ້ິ ແລະບ່ໍພຽງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າທ່ານຈະບອກພູນ້ິວ່າ ìຈ່ົງຍ້າຍໄປຕົກລົງນ້ໍາ
ທະເລເສັຽî ກໍຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ 

22 ສ່ິງສາຣະພັດທ່ີພວກທ່ານທູນຂໍໃນການອ້ອນວອນ ຖ້າມີຄວາມເຊ່ືອທ່ານກໍຈະໄດ້ສ່ິງນ້ັນî 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງສດິອາໍນາດຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Authority of Jesus Questioned 
(ມຣກ 11:27-33; ລກ 20:1-8) 

23 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ໃນເວລາທ່ີຊົງສ່ັງສອນຢູ່ນ້ັນ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກ
ເຖ້ົາແກ່ແຫ່ງພົລເມືອງໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາມສິີດອັນໃດຈ່ຶງໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ິ ໃຜໃຫ້ສິດນ້ິແກ່ເຈົ້າî 

24 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະຖາມພວກທ່ານຈັກຂ້ໍນ່ຶງເໝືອນກັນ ຖ້າທ່ານຕອບໄດ້ ຝ່າຍເຮົາຈະບອກພວກ
ທ່ານວ່າ ເຮົາເຮັດການນ້ິດ້ວຍສິດອັນໃດ 

25 ຄືບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນນ້ັນມາຈາກໃສ ມາຈາກ ສວັນຫລືມາຈາກມະນຸດî ເຂົາໄດ້ປຶກສາກັນວ່າ, ìຖ້າເຮົາຈະຕອບວ່າ  
ìມາຈາກສວັນî ເຂົາຄົງຈະຖາມເຮົາວ່າ ìດ້ວຍເຫດໃດ ພວກທ່ານບ່ໍເຊ່ືອໂຢຮັນî 

26 ແຕ່ຖ້າເຮົາຈະວ່າ ìມາຈາກມະນຸດî ກໍຢ້ານປະຊາຊນົ ເພາະປະຊາຊົນທັງປວງຖືວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 
27 ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບພຣະເຢຊູວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍຮູ້î ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍບອກພວກທ່ານເໝືອນກັນວ່າ 

ເຮົາເຮັດການນ້ິດ້ວຍສິດອັນໃດî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງລກູຊາຍສອງຄນົ 
The Parable of the Two Sons 

28 ìແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຄຶດເຫັນຢ່າງໃດ ຜູ້ນ່ຶງມີລູກຊາຍສອງຄົນ ພໍໄ່ປຫາລູກກົກບອກວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຈ່ົງໄປເຮັດວຽກໃນ
ສວນອະງຸ່ນມ້ືນ້ີເນິî 

29 ລູກຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ ìບ່ໍໄປî ພາຍລຸນມາໄດ້ປ່ຽນໃຈແລ້ວກໍໄປ 
30 ພໍຈ່ຶ່ງໄປຫາລູກຜູ້ທ່ີສອງເວ້ົາຢ່າງດຽວກ ັນ ລູກຜູ້ນ້ິຕອບວ່າ ìຂ້ານ້ອຍຈະໄປî ແຕ່ບ່ໍໄປ 
31 ໃນລູກຊາຍສອງຄົນນ້ີແມ່ນຜູ້ໃດເຮັດຕາມໃຈຂອງພ່ໍî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìແມ່ນລູກກົກນ້ັນî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, 

ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ພວກເກັບພາສິແລະຍິງແມ່ຈ້າງກໍກໍາລັງເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ
ພວກທ່ານ  

32 ເພາະວ່າໂຢຮັນໄດ້ມາຫາພວກທ່ານສອນທາງສິນທັມ ແຕ່ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ ສ່ວນພວກເກັບພາສີແລະຍິງແມ່ຈ້າງໄດ້
ເຊ່ືອທ່ານ ຝ່າຍພວກທ່ານ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພາຍຫລັງກໍບ່ໍໄດ້ຫລົບໃຈເຊື່ອທ່ານî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງສວນອະງຸນ່ແລະຄນົເຊົາ່ 
The Parable of the Wicked Tenants 
(ມຣກ 12:1-12; ລກ 20:9-19) 



33 ìຈ່ົງຟັງຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງນ່ຶງອີກ ຄືມ ພ່ໍີເຮືອນຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເຮັດສວນອະງຸ່ນ ແລ້ວລ້ອມຮ້ົວໄວ້ ທ່ານໄດ້ສະກັດອ່າງຢຽບໝາກອະ
ງຸ່ນເອົານ້ໍາ ແລະສ້າງຫໍເຝ້ົາໃຫ້ຊາວສວນເຊ່ົາ ແລ້ວຕົນກໍອອກໄປຕ່າງປະເທດ 

34 ຄັນເຖິງຣະດູໝາກອະງຸ່ນ ທ່ານຈ່ຶງໃຊ້ຂ້ອຍໃຊ້ແຫ່ງຕົນມາຫາພວກເຊ່ົາສວນນ້ັນ ເພ່ືອຈະຮ ັບຜົນຂອງຕົນ 
35 ແຕ່ຝ່າຍຄົນເຊ່ົາສວນນ້ັນໄດ້ຈັບຂ້ອຍໃຊ້ຂອງທ່ານຂ້ຽນຜູ້ທີນ່ຶງ ຂ້າເສັຽຜູ້ນ່ຶງ ແລະເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ຜູ້ນ່ຶງ 
36 ເຈ້ົາຂອງສວນໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍໃຊ້ອີກຫລາຍກວ່າເທ່ືອກ່ອນ ແຕ່ຊາວສວນໄດ້ເຮັດແກ່ເຂົາຢ່່າງດຽວກັນ 
37 ພາຍຫລັງນ້ັນເຈ້ົາຂອງສວນໄດ້ໃຊ້ລູກຊາຍຂອງຕົນມາ ໂດຍຄຶດວ່າ ìເຂົາຄົງຈະນັບຖືລູກຂອງກູî 
38 ແຕ່ເມ່ືອພວກເຊ່ົາສວນເຫັນລູກຊາຍຂອງທ່ານມາກໍເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນເຈ້ົາມໍຣະດົກພວກເຮົາຈ່ົງຂ້າມັນເສັຽ 

ແລ້ວຍຶດເອົາມໍຣະດົກຂອງມັນî 
39 ເຂົາຈ່ຶງພາກັນຈັບເອົາລູກນ້ັນຖ້ິມອອກນອກສວນແລ້ວຂ້າເສັຽ 
40 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຈ້ົາຂອງສວນມາ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດແກ່ຄົນເຊ່ົາສວນເຫລ່ົານ້ັນî 
41 ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຈະລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃສ່ຄົນຊ່ົວເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍຂ້າເຂົາເສັຽ ແລ້ວຈະເອົາສວນອະງຸ່ນ

ນ້ັນໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຊ່ົາ ຊ່ຶງຈະນ າໍຜົນມາສ່ົງໃຫ້ທ່ານຕາມຣະດູຕ່ໍໄປî 
 

ຫນີເສາົເອກ 
42 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານໃນພຣະຄັມພີຫລືທີວ່່າ, ìຫີນທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ຖອດຖ້ິມເສັຽ ຫີນນ້ັນ

ແຫລະ, ໄດ້ກາຍເປັນຫີນເສົາເອກແລ້ວ ການນ້ີເປັນມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນການປລາດແກ່ຕາຂອງເຮົາî 
43 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຍົກເອົາໄປຈາກພວກທ່ານ ແລ້ວຊົງປະທານ

ແກ່ຊົນຊາດນ່ຶງທ່ີຈະໃຫ້ຜົນຈະເຣີນສົມກັບແຜ່ນດິນນ້ັນî 
44 ( ຜູ້ໃດລ້ົມທັບຫີນນ້ິ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງແຕກຫັກໄປ ແຕ່ຫີນນ້ັນຈະຕົກທັບຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນຈະແຫລກຫມຸ່ນໄປ)î 
45 ເມ່ືອພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກຟາຣີຊາຍ ໄດຍິ້ນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາກໍຮູ້ວ່າ 

ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງເຂົາ 
46 ແມ່ນວ່າເຂົາພຍາຍາມຈະຈັບພຣະອົງແຕ່ກໍຢ້ານປະຊາຊ ນົ ເພາະປະຊາຊົນຖືວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
 

22 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງພທິອີະພເິສກ 
The Parable of the Wedding Banquet 
(ລກ 14:15-24) 

1 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາອີກວ່າ,  
2 ìຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນກະສັດອົງນ່ຶງໄດ້ຊົງຈັດການລ້ຽງ ເນ່ືອງໃນພິທີອະພິເສກມະເຫສໃີຫຣ້າຊບຸດຂອງຕົນ 
3 ພຣະອົງຊົງໃຊພ້ວກຂ ້າໃຊ້ໄປເອ້ີນຜູ້ທ່ີຮັບເຊີນໃນງານນ້ິ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຢາກມາ 
4 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຊ້ຂ້າໃຊ້ໄປຕ່ືມອີກ ສ່ັງເຂົາວ່າ ìຈ່ົງບອກພວກຮັບເຊີນນ້ັນວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ຈັດການລ້ຽງໄວ້ແລ້ວ ງົວ

ແລະສັດອ້ວນພີກໍໄດ້ຂ້າໄວ້ແລ້ວ ສ່ິງສາຣະພັດກໍຕຽມໄວພ້້ອມແລ້ວ ຈ່ົງມາໃນງານອະພິເສກນ້ິເທີນî 
5 ແຕ່ເຂົາກໍເພີກເສີຍແລະໜີເສັຽ ຜ  ູ້ນ່ຶງໄປໄຮ່ໄປນາ ແລະຜູ້ນ່ຶງໄປຄ້າຂາຍ 
6 ສ່ວນພວກອ່ືນນ້ັນກໍຈັບພວກຂ້າໃຊ້ເຮັດການຫຍາບຊ້າແລ້ວຂ້າເຂົາເສັຽ 
7 ກະສັດອົງນ້ັນກໍຊົງພຣະພິໂຣດ ຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງໃຫ້ກອງທະຫານໄປປະຫານຊີວິດຄາຕະກອນເຫລ່ົານ້ັນ ແລະໃຫ້ເຜົາບ້ານ

ເມືອງຂອງເຂ າົເສັຽ 
8 ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງຂ້າໃຊ້ວ່າ, ìງານສົມຣົດກໍພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຖືກເຊີນນ້ັນບ່ໍສົມກັບງານ 
9 ເຫດສັນນ້ິ ຈ່ົງອອກໄປທ່ີທາງຄົບ ເມ່ືອພົບຄົນໃດກໍໃຫ້ເຊີນມາໃນງານນ້ິî 
10 ພວກຂ້າໃຊ້ນ້ັນຈ່ຶງອອກໄປຕາມຖນົນຫົນທາງ ພາຄົນທ ັງປວງທັງດີແລະຊ່ົວທ່ີເຂົາໄດ້ພົບໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນງານນ້ິ ຈົນຫ້ອງພິ

ທີສົມຣົດເຕັມດ້ວຍແຂກ 
11 ìແຕ່ເມ່ືອກະສັດອົງນ້ັນສະເດັດເຂ້ົາມາທອດພຣະເນດແຂກ ກໍຊົງເຫັນຜູ້ນ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ນຸ່ງເຄ່ືອງສໍາລັບງານ 



12 ພຣະອົງຊົງຖາມຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìສະຫາຍເອີຍ, ເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງອາດເຂ້ົາມາທ່ີນ້ີໂດຍບ່ໍນຸ່ງເຄ່ືອງສໍາລັບງານສົມຣົດî ສ່ວນຄົນ
ນ້ັນກໍມິດຢູ່ປາກບ່ໍອອກ 

13 ກະສັດຈ່ຶງຊົງສ່ັງແກ່ພວກຂ້າໃຊ້ວ່າ ìຈ່ົງມັດຕີນມັດມືຄົນນ້ີເອົາໄປຖ້ິມເສັຽບ່ອນມືດພາຍນອກ ທ່ີນ້ັນມີການຮ້ອງໄຫ້ແລະ
ຂົບແຂ້ວຢູ່ 

14 ດ້ວຍວ່າ ຜູ້ຮັບເຊ ີນກໍມີຫລາຍ ແຕ່ຜູ້ທີຊົ່ງເລືອກໄວ້ກມໍໜ້ີອຍî 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງການເສຽັສວ່ຍ 
The Question about Paying Taxes 
(ມຣກ 12:13-17; ລກ 20:20-26) 

15 ເມື່ອນ ັ ້ນພວກຟາຣຊີາຍໄປປຶກສາກັນ ເພ່ືອຈະຈັບຜິດໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄດ້ 
16 ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ພວກສິດຂອງຕົນກັບພວກເຮໂຣດໄປທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຊາບຢ  ູ່ວ່າທ່ານເປັນຜູ້

ສັດຊ່ື ໄດ້ສ່ັງສອນໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືໂດຍບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈຜູ້ໃດ ເພາະທ່ານບ່ໍເຫັນແກ່ໜ້າຜູ້ໃດ 
17 ເຫດສັນນ້ັນຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຊາບແດ່ວ່າ ທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດ ການທ່ີເສັຽສ່ວຍໃຫ້ແກ່ກາຍຊານ້ັນສົມຄວນຫລື

ບ່ໍî 
18 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບເຈຕນາຮ້າຍຂອງເຂົາ ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ຄົນໜ້າຊືໃ່ຈຄົດເຮີຍ, ຈະມາທົດລອງເຮົາເຮັດຫຍັງ 
19 ຈ່ົງເອົາເງິນທ່ີຈະເສັຽສ່ວຍນ້ັນໃຫ້ເຮົາເບ່ິງî ເຂົາຈ່ຶງເອົາເງິນນ່ຶງເດນາຣິອົນມາໃຫ້ພຣະອົງ 
20 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìຮູບແລະຄໍາຈາຣຶກນ້ີເປັນຂອງໃຜî 
21 ເຂົາທູນວ່າ, ìເປັນຂອງກາຍຊາî ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່

ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາî 
22 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີກໍມີຄວາມປລາດໃຈຈ່ຶງພາກັນຫນີຈາກພຣະອົງໄປ 

 

ບນັຫາເຣືອ່ງການຄນືມາຈາກຕາຍ 
The Question about the Resurrection 
(ມຣກ 12:18-27; ລກ 20:27-40) 

23 ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນມີພວກຊາດູກາຍມາຫາພຣະອົງ ພວກນ້ິເຄີຍເວ້ົາວ່າ ບ່ໍມີການຄືນມາຈາກຕາຍ ເຂົາທູນຖາມພຣະອົງ
ວາ່, 

24 ìອາຈານເອີຍ, ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຕາຍໃນເມືອຍັງບ່ໍມີລູກ ກໍໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຜູ້ນ້ັນເອົາເອ້ືອຍໃພ້ໄວເ້ປັນ 
ພຣັຍາ ເພືອ່ສືບເຊ້ືອສາຍອ້າຍຂອງຕົນî 

25 ໃນພວກເຮົາມີເຈັດຊາຍອ້າຍນ້ອງນໍາກັນ ອ້າຍກົກເອົາເມັຽແລ້ວໄດ້ຕາຍໄປເມ່ືອຍັງບ່ໍມີລູກ ກໍປະເມັຽໄວໃ້ຫ້ແກ່ນ້ອງຊາຍ 
26 ສ່ວນນ້ອງຜູ້ຖ້ວນສອງແລະຖ ວ້ນສາມກໍຢ່າງດຽວກັນ ຈົນເຖິງຜູ້ຖ້ວນເຈັດ 
27 ພາຍຫລັງເຂົາທັງເຈັດ ຍິງນ້ັນກໍຕາຍ 
28 ສັນນ້ັນໃນວັນຄືນມາຈາກຕາຍ ຍິງນ້ັນຈະເປັນເມັຽຜູ້ໃດໃນເຈັດຄົນນ້ັນ ດ້ວຍວ່ານາງໄດ້ເປັນຂອງຊາຍທັງເຈັດຄົນແລ້ວî 
29 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຫລົງຜິດແລ້ວ ເພາະບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄັມພ ິຫລືຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
30 ເພາະເມ່ືອມະນຸດເປັນຄືນມານ້ັນຈະບ່ໍມີການແຕ່ງງານ ຫລືຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນອີກ ແຕ ເ່ຂົາຈະເປັນເໝືອນເທວະດາ

ໃນສວັນ 
31 ແຕ່ເຣ່ືອງຄົນຕາຍເປັນຄືນມານ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານຫລື ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ກັບພວກທ່ານວ່າ, 
32 ìຝ່າຍເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ, ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບî  

ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເປັນî 
33 ເມ່ືອຄົນທັງປວງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ິກໍປລາດໃຈດ້ວຍຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ 

 



ພຣະບນັຍດັຂໍໃ້ຫຍ ່
The Greatest Commandment 
(ມຣກ 12:28-34; ລກ 10:25-28) 

34 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍ ເມ່ືອໄດ້ຍິນວ່າພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ພວກຊາດູກາຍມິດຢູ່ເຂົາຈ່ຶງປະຊຸມກັນ 
35 ໃນຈໍາພວກເຂົາມ ທີ ັມບັນດິດຜູ້ນ່ຶງທົດລອງຖາມພຣະອົງວ່າ,  
36 ìອາຈານເອີຍ, ໃນພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃດເປັນຂ້ໍໃຫຍ່î 
37 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ ດ້ວຍສຸດຈິດ ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາî 
38 ນ້ັນແຫລະ, ເປັນພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່ແລະຂ້ໍຕ້ົນ. 
39 ຂ້ໍທີສອງກໍເໝືອນກັນຄື ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ າ້ນເໝືອນຮັກຕົນເອງî 
40 ພຣະບັນຍັດແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງໝົດ ກໍຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະບັນຍັດສອງຂ້ໍນ້ີî 

 

ບນັຫາເຣືອ່ງບດຸດາວດິ 
The Question about Davidís Son 
(ມຣກ 12:35-37; ລກ 20:41-44) 

41 ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍຍັງປະຊຸມກັນຢູ່ ພຣະເຢຊູຊງົຖາມເຂົາ  
42 ວ່າ, ìພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດດ້ວຍເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ ທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຜູ້ໃດî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìເປັນເຊ້ືອສາຍ

ຂອງດາວິດî 
43 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວາ່, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນເຫດສັນໃດດາວິດ ໂດຍເດດພຣະວິນຍານຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນພຣະອົງວ່າ ìອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາî ດ້ວຍໄດ້ກ່າວວ່າ,  
44 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ìຈ່ົງນ່ັງເບ້ືອງຂວາມືຂອງເຮົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະປາບ

ສັດຕຣູຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî 
45 ເຫດສັນນ້ີ ຖ້າດາວິດເອ້ີນພຣະຄຣິດວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລ້ວພຣະຄຣິດຈະເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດໄດ້ຢ່າງໃດî 
46 ບໍ່ມຜູ້ີໃດອາດຈະຕອບພຣະອົງໄດ້ຈັກຄໍາ ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາບ່ໍມີຜູ້ໃດກ້າຖາມພຣະອົງອິກ 
 

23 ຊງົປະນາມພວກນ ກັທມັແລະພວກຟາຣຊີາຍ 
Jesus Denounces Scribes and Pharisees 
(ມຣກ 12:38-40; ລກ 11:37-54; 20:45-47) 

1 ເມ່ືອນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບປະຊາຊົນແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ,  
2 ìພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍເຄິຍນ່ັງບ່ອນນ່ັງຂອງໂມເຊ 
3 ເຫດສັນນ້ັນທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາບອກພວກທ່ານ ຈ່ົງເຮັດຕາມ ແຕ່ຢ່າໄດ້ເຮັດຕາມກິຈການຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາບອກໄວ້ແຕ່ບ່ໍໄດ້

ເຮັດຕາມ 
4 ເຂົາມັດຂອງໜັກມາວາງໃສ່ບ່າມະນຸດ ສ່ວນເຂົາເອງ ແມ່ນແຕ່ນ້ິວມືດຽວກໍບ່ໍຍອມຈັບຍົກໄປ 
5 ການເຮັດຂອງເຂົາກໍເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດເຫ ນັ ແອບບັນຈຸຂ້ໍພຣະທັມປະຈໍາຕົວ ເຂົາກໍເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ ແລະຍອຍເສ້ືອຂອງເຂົາໆ 

ກໍໃຫ້ຍາວອອກໄປ 
6 ເຂົາຊອບບ່ອນນ່ັງອັນມີກຽດໃນງານລ້ຽງຕ່າງໆ ແລະໃນໂຮງທັມມະເທສນາ 
7 ເຂົາມັກໃຫ້ຄົນຄໍານັບໃນທ່ີປະຊ ຸມຊົນ ແລະມັກໃຫ້ມະນຸດເອ້ີນເຂົາວ່າ ìພຣະອາຈານî 
8 ແຕ່ຝ່າຍພວກທ່ານ ຢ່າໃຫ້ໃຜເອ້ີນວ່າ ìພຣະອາຈານî ເພາະວ່າພວກທ່ານມີແຕ່ພຣະອາຈານຜູ້ດຽວ ແລະພວກທ່ານເປັນ

ພີນ້່ອງກັນທັງໝົດ 
9 ແລະຢ່າເອ້ີນຜູ້ໃດໃນໂລກວ່າ ìບິດາî ເພາະພວກທ່ານມີພຣະບິດາແຕ່ຜູ້ດຽວ ຄືຜູ້ທີຊົ່ງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ 
10 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເອ້ີນພວກທ່ານວ່າ ìນາຍì ເພາະວ່ານາຍຂອງພວກທ່ານມີແຕ່ຜູ້ດຽວ ຄືພຣະຄຣດິ 



11 ຜູ້ໃດທ່ີເປັນໃຫຍ່ທ່ີສ ຸດໃນພວກທ່ານ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງຮັບໃຊ້ໝູ່ 
12 ຜູ້ໃດຍົກຕົວຂ້ຶນ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຖອຍລົງ ຜູ້ໃດຖ່ອມຕົວລົງ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ 
13 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີິຊາຍ ຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ເພາະພວກເຈ້ົາອັດປະຕູຣາຊແຜ່ນດິນສວັນຕັນ

ທາງມະນຸດ ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາເອງກໍບ່ໍເຂ້ົາໄປ ແລະເມ່ືອຄົນອ່ືນຈະເຂ້ົາໄປ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໄປ 
14 (ວິບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາກືນກິນຄອບຄົວຂອງແມ່ໝ້າຍ 

ແລະແກ້ງໄຫວ້ວອນໃຫ້ຍ ດືຍາວ ເພາະເຫດນ້ັນພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບໂທດຫລາຍຂ້ຶນ) 
15 ວີບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາທຽວໄປທາງນ ້ ໍາແລະທາງບ ົກ

ທົ່ວໄປ ເພື່ອຈະໃຫແ້ມ່ນແຕ່ຄົນດຽວເຂ້ົາສາສນາ ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ເຂ້ົາແລ້ວ ພວກເຈ້ົາກໍເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນສົມກັບນະຮົກຫລາຍ
ກວ່າເຈ້ົາເອງເຖິງສອງທ່ໍ 

16 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາ, ນາຍທາງຕາບອດທ່ີສອນວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຈະສາບານອ້າງໃສ່ພຣະວິຫານ ຄໍາສາບານນ້ັນກໍບ່ໍມີຂ້ໍຜູກມັດ ແຕ່
ຖ້າຜູ້ໃດສາບານອ້າງໃສ່ທອງຄໍາຂອງພຣະວິຫານ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຄໍາທ່ີຕົນໄດ້ສາບານî 

17 ໂອ ຄົນໂງ່ຕາບອດເຮີຍ, ສ່ິງໃດຈະສໍາຄັນກວ່າກັນ ທອງຄໍາຫລືພຣະວິຫານ ທ່ີເຮັດໃຫ້ທອງຄໍານ້ັນສັກສິດ 
18 ແລະສອນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຈະສາບານອ້າງໃສ່ແທ່ນບູຊາ ຄໍາສາບານນ້ັນກໍບ່ໍມີຂ້ໍຜູກມັດ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະສາບານອ້າງໃສ່

ເຄ່ືອງຖວາຍເທິງແທ່ນບູຊາ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຄ າໍທ່ີຕົນໄດ້ສາບານî 
19 ພວກຄົນຕາບອດເຮີຍ, ສ່ິງໃດຈະສໍາຄັນກວ່າກັນ ເຄ່ືອງຖວາຍຫລືແທ່ນບູຊາທີເ່ຮັດໃຫເ້ຄ່ືອງຖວາຍນ້ັນສັກສິດ 
20 ເຫດສັນນ້ີ ຜູ້ໃດຈະສາບານອ້າງໃສ່ແທ່ນບູຊາ ກໍສາບານອ້າງໃສ່ເຄ່ືອງຖວາຍທັງປວງທ່ີຢ  ູ່ເທິງແທ່ນນ້ັນເໝືອນກັນ 
21 ຜູ້ໃດສາບານອ້າງໃສ່ພຣະວິຫານ ກໍອ້າງໃສ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພຣະວິຫານນ້ັນເໝືອນກັນ 
22 ແລະຜູ້ໃດຈະສາບານອ້າງໃສ່ສວັນ ກໍອ້າງໃສ່ພຣະທ່ີນ່ັງແລະອ້າງໃສ່ພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງນ້ັນເ$ ອືນກັນ 
23 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາແບ່ງຜັກກ້ານກ  ໍ່າ ຜັກຊ ີແລະຂ້ີ

ໝ້ິນເປັນສິບສ່ວນ ເອົາສ່ວນນ່ຶງເປັນຂອງຖວາຍ ແຕ່ສ່ວນຂ້ໍສໍາຄັນຂອງພຣະບັນຍັດ ຄືຄວາມຍຸດຕິທັມ ຄວາມເມດຕາ 
ຄວາມສັດຊ່ືນ້ັນໄດ້ປະເສັຽ ແມ່ນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ທ່ີພວກເຈ້ົາຄວນໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໂດຍບ່ໍຕ້ອງປະຖ້ິມສ່ິງອ່ືນນ້ັນ 

24 ໂອ ພວກນາຍທາງຕາບອດເຮີຍ, ເຈ້ົາຕອງແມງມ່ີອອກເສັຽ ແຕ່ກືນໂອດໂອທັງໂຕ 
25 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ເຫດວ່າພວກເຈ້ົາເຄີຍລ້າງຖ້ວຍຊາມໃຫ້ສະອາດ

ແຕ່ຂ້າງນອກ ແຕ່ຂ້າງໃນຖ້ວຍຊາມນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍການລູ່ຊີງເອົາແລະການເຫັນແກ່ຕົວ 
26 ໂອ ຟາຣີຊາຍຕາບອດເຮີຍ, ຈ່ົງຊໍາຮະຖ້ວຍຊາມຂ້າງໃນເສັຽກ່ອນ ເພ່ືອຂ້າງນອກຈະສະອາດເໝືອນກັນ 
27 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາເປັນເໝືອນອຸບໂມງຝັງສົບ ທາ

ດ້ວຍປູນຂາວຂ້າງນອກເບ່ິງງົດງາມ ແຕ່ຂ້າງໃນເຕັມໄປດ້ວຍກະດູກຄົນຕາຍແລະສາຣະພັດຂ້ີດຽດ 
28 ພວກເຈ້ົາກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພາຍນອກປາກົດຕ່ໍມະນຸດວ່າເປັນຄົນສີນທັມ ແຕ່ພາຍໃນເຕັມໄປດ້ວຍການໜ້າຊ່ືໃຈ

ຄົດແລະການອະທັມ 
29 ວິບັດແກ່ເຈົ້າພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣຊີາຍ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ,  ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາສ້າງອຸບໂມງຂອງພວກຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມ ແລະຕົກແຕ່ງທາດຂອງຄົນສີນທັມໃຫ້ງົດງາມ  
30 ໂດຍກ່າວວ່າ ìຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຢ ູ ່ໃນສມັຍບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົານ້ັນກໍຈະບໍ່ມສ່ີວນກັບເຂົາໃນການຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມນ້ັນ 
31 ດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນພຍານຕ່ໍສູ້ຕົນເອງວ່າ ເປັນລູກຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫລ່ົານ້ັນ 
32 ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍ, ຈ່ົງເຮັດຕາມທ່ີບັນພະບຸຣຸດໄດ້ເຮັດນ້ັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນສາ 
33 ໂອ ພວກງູແນວງູຮ້າຍເຮີຍ, ພວກເຈ້ົາຈະໜີພ້ົນໂທດນະຮົກໄດ້ຢ່າງໃດ 
34 ເຫດສັນນ້ັນແຫລະ, ເຮົາໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ນັກປາດ ແລະນັກທັມຕ່າງໆ ມາຫາພວກເຈ້ົາ ເຈ້ົາກໍຈະຂ້າບາງຄົນເສັຽ

ແດ່  ຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນບາງຄົນແດ່ ຂ້ຽນຕີບາງຄົນໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຈ້ົາແດ່ ແລະຂ່ົມເຫັງໄລ່ເຂົາອອກຈາກ
ເມືອງນ້ິໄປເມືອງນ້ັນແດ່ 



35 ດ່ັງນ້ັນເລືອດອັນບ່ໍມີຜິດທັງໝົດທ່ີຕົກໃສ່ແຜ່ນດິນ ຕ້ັງແຕ່ເລືອດຂອງອາເບນຜູ້ບ່ໍມີຜິດ ຈົນເຖິງເລືອດຂອງເຊຄາຣີຢາລູກ
ຊາຍຂອງບາຣາຄີຢາ ທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ຂ້າໃນລະຫວ່າງພຣະວິຫານກັບແທ່ນບູຊາ ໂທດເລືອດນ້ັນແຫລະ, ຄົງຈະຕົກໃສ່
ພວກເຈ້ົາ 

36 ເຮົາບອກພວກເຈ້ົາຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຫດເຫລ່ົານ້ີຈະຕົກໃສ່ຄົນສມັຍນ້ິî 
 

ຊງົເສຽັພຣະທຍັຍອ້ນກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Lament over Jerusalem 
(ລກ 13:34-35) 

37 ໂອ ເຢຣູຊາເລັມ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຂ້າບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ພວກທ່ີຮັບໃຊ້ມາຫາ
ເຈ້ົາ, ເຮົາປາຖນາຈັກເທ່ືອແລ້ວໜໍ ວ່າຈະຮວບຮວມເອົາລູກຂອງເຈ້ົາໄວ້ ເໝືອນດ່ັງແມ່ໄກ່ຮວບຮວມລູກໄວໃ້ຕ້ປີກຂອງ
ມັນແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຍິນຍອມ 

38 ເບ່ິງແມ, ເຮືອນຂອງເຈ້ົາກໍຈະຖືກປະຮ້າງໄວ້ໃຫ້ຢູ່ວ່າງເປ່ົາແກ່ເຈ້ົາ 
39 ເພາະວ່າເຮົາບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ິຕ່ໍໄປພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນເຮົາອີກ ຈົນກວ່າພວກເຈ້ົາຈະອອກປາກກ່າວວ່າ ìຂໍໃຫ້

ທ່ານຜູ້ສະເດັດມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 
 

24 ພຣະວຫິານຈະຖກືທາໍລາຍ 
The Destruction of the Temple Foretold 
(ມຣກ 13:1-2; ລກ 21:5-6) 

1 ຝ່າຍພຣະເຢຊູສະເດັດອອກຈາກບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເມ່ືອກໍາລັງສະເດັດໄປນ້ັນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ມາຊ້ີຕຶກທັງ
ຫລາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ໃຫ ້ພຣະອົງທອດພຣະເນດ 

2 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ິພວກທ່ານເຫັນແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລື ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ 
ກ້ອນຫີນທ່ີຊ້ອນທັບກັນຢູ່ທ່ີນ້ີຈະຖືກທໍາລາຍລົງຈົນບ່ໍເຫລືອຈັກກ້ອນດຽວî 
 

ເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຄວາມທກຸລາໍບາກ 
Sings of the End of the Age 
(ມຣກ 13:3-8; ລກ 21:7-11) 

3 ເມ່ືອພຣະອົງປະທັບຢູ່ພູໝາກກອກເທດ ພວກສາວົກມາເຝ້ົາພຣະອົງຕ່າງຫາກກາບທູນວ່າ, ìຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂາ້ພຣະ
ອົງຊາບແດ່ວ່າ ເຫດການເຫລ່ົານ້ິຈະເກີດຂ້ຶນເວລາໃດ ສ່ິງໃດເປັນໝາຍສໍາຄັນວ່າ ທາ່ນຈະມາແລະສມັຍເກ່ົາຈະສ້ິນສຸດ
ລົງî 

4 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງພວກທ່ານໃຫ້ຫລົງ 
5 ດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງນາມຂອງເຮົາວ່າ ìເຮົານ້ິແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດî ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນໃຫ້

ຫລົງໄປ 
6 ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງການເສິກ ແລະຂ່າວເລ່ົາລືເຖິງເຣ່ືອງການເສິກສົງຄາມ ຈ່ົງລະວັງ ຢ່າຕົກໃຈ ດ້ວຍວ່າເຫດ

ການເຫລ່ົານ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ວ່າທ່ີສຸດປາຍຍັງບ່ໍມາເຖິງ 
7 ດ້ວຍວ່າປະເທດຕ່ໍປະເທດ ແລະອານາຈັກຕ່ໍອານາຈັກຈະສູ້ຮົບກັນ ທັງຈະເກີດການອຶດຢາກແລະແຜ່ນດິນໄຫວໃນບ່ອນ

ຕ່າງໆ 
8 ເຫດການທັງປວງນ້ິເປັນເຫມືອນຂ້ັນຕ້ົນຂອງຄວາມເຈັບປວດໃນການເກີດລູກ 

Persecutions Foretold 
(ລກ 13:34-35) 



9 ìເມ່ືອນ້ັນເຂົາຈະມອບພວກທ່ານໄວ້ໃຫ້ທົນທຸກລໍາບາກແລະຂ້າທ່ານເສັຽ ຄົນທຸກຊາດຈະກຽດຊັງພວກທ່ານເພາະເຫັນ
ແກ່ນາມຂອງເຮົາ 

10 ຄາວນ້ັນຈະມີຫລາຍຄົນສະດ ດຸໃຈ ຈະຫັກຫລັງກັນແລະກັນ ແລະຈະກຽດຊັງເຊ່ິງກັນແລະກັນ 
11 ໝໍທໍານວາຍຂ້ີໂລບຫລາຍຄົນຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນໃຫ້ຫລົງໄປ 
12 ຄວາມຮັກຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍຈະເຢັນລົງ ເພາະຄວາມອະທັມແຜ່ກວ້າງອອກໄປ 
13 ແຕ່ຜູ້ໃດອົດທົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ລອດພ້ົນ 
14 ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກນ້ີຈະໄດ້ປະກາດໄປທ່ົວໂລກ ເພ່ືອເປັນຄໍາພຍານແກ່ທຸກໆ ຊາດແລ້ວທ່ີສຸດປາຍຈະມາ

ເຖິງ 
 

ຄວາມທກຸລາໍບາກອນັໃຫຍ ່
The Desolating Sacrilege 
(ມຣກ 13:14-23; ລກ 17:23-24,37;21:20-24; ) 

15 ìເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອໃດທ່ານທັງຫລາຍເຫັນສ່ິງທ່ີໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດວິບັດຕ້ັງຢ  ູ່ໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ ຕາມພຣະ
ທັມທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍດານິເອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ (ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເອົາ) 

16 ເມ່ືອນ້ັນໃຫ້ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍປົບໜີໄປຍັງພູ 
17 ຜູ້ທີຢູ່່ເທິງຫລັງຄາເຮືອນ ຢ່າໃຫ້ລົງມາເກັບເອົາສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນອອກໄປ 
18 ສ່ວນຜູ້ທ່ີຢູ່ຕາມທ່ົງນາກໍຢ່າຕ່າວຄືນມາເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ 
19 ແຕ່ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນເປັນຫນ້າເວທນາເຕັມທີຕ່ໍຜູ້ຍິງທ່ີມີທ້ອງແລະມລູີກອ່ອນກິນນົມຢູ່ 
20 ຈ່ົງອ້ອນວອນຂໍ ເພ່ືອການທ່ີທ່ານຕ້ອງໜີນ້ັນຈະບ່ໍຕົກໃນຣະດູໜາວຫລືໃນວັນສະບາໂຕ 
21 ດ້ວຍວ່າໃນຄາວນ້ັນຈະມີຄວາມທຸກລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງບ່ໍເຄີຍເກີດມີມາຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມໂລກຈົນເຖິງບັດນ້ີ ແລະ

ເມືອໜ້າຈະບ່ໍມີຕ່ໍໄປອິກຈັກເທ່ືອ 
22 ແລະຖ້າວັນທັງຫລາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ສ້ັນເຂ້ົາ ຈະບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດລອດພ້ົນໄດ້ ແຕ່ເພາະເຫັນແກ່ພວກທີຊ່ົງ  

ເລ ອືກໄວ້ນ້ັນ ວັນເຫລ ົ ່ານ້ັນຈ່ຶງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ສ້ັນເຂ້ົາ 
23 ໃນເວລານ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຈະບອກພວກທ່ານວ່າ ìເບ່ິງແມ, ອົງພຣະຄຣິດຢູ່ທ່ີນ້ີî ຫລື ìຢູ່ທ່ີນ້ັນî ຢ່າຊູ່ເຊ່ືອ 
24 ດ້ວຍວ່າຈະມີພຣະຄຣິດທຽມ ແລະໝໍທໍານວາຍຂ້ີໂລບຫລາຍຄົນເກີດຂ້ຶນ ສະແດງໝາຍສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ແລະການ        

ອັສຈັນຕ່າງໆ ເພ່ືອຖ້າເປັນໄດ້ ຈະຫລອກລວງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ຫລົງ 
25 ນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານໃຫ້ຮູ້ໄວ້ກ່ອນ 
26 ດ່ັງນ້ັນຖ້າເຂົາບອກພວກທ່ານວ່າ ìເບ່ິງແມ, ທ່ານຜ  ູ້ນ້ັນຢູ່ໃນປ່າî ພວກທ່ານຢ່າໄດ້ອອກໄປ ຫລືຖ້າເຂົາບອກວ່າ 

ìເບ່ິງແມ, ເພ່ິນຢູ່ໃນຫ້ອງî ກໍຢ່າຊູ່ເຊື່ອ 
27 ດ້ວຍວ່າຟ້າແມບເຫລ້ືອມອອກມາແຕ່ທິດຕາເວັນອອກ ສ່ອງໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກຢ່າງໃດ ການທ່ີບຸດມະນຸດຈະສະເດັດ

ມາກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ 
28 ຊາກສົບຢູ່ບ່ອນໃດ ຝູງແຮ້ງກໍຈະຕອມບ່ອນນ້ັນ 

 

ການສະເດ ັດມາຂອງບດຸມະນດຸ 
The Coming of the Son of Man 
(ມຣກ 13:24-27; ລກ 21:25-28) 

29 ìພໝົໍດຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງວັນເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ, ìດວງອາທິດຈະມືດໄປ ແລະດວງຈັນຈະບ່ໍສ່ອງແສງ ດວງດາວທັງ
ປວງຈະຕົກລົງຈາກຟ້າ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີມີອໍານາດໃນທ້ອງຟ້າຈະສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວî 

30 ເມ່ືອນ້ັນໝາຍສໍາຄັນຂອງບຸດມະນຸດຈະປາກົດຂ້ຶນໃນທ້ອງຟ້າ ມະນຸດທຸກຊາດທ່ົວໂລກຈະຕີເອິກຮ້ອງໄຫ້ ແລ້ວຈະເຫັນ
ບຸດມະນຸດກໍາລັງສະເດັດມາເທິງເມກໃນທ້ອງຟ້າດ້ວຍຣິດທານຸພາບແລະສະງ່າຣາສີອັນໃຫຍ່ 



31 ພຣະອົງຈະໃຊ້ພວກເທວະດາຂອງຕົນໄປດ້ວຍສຽງແກອັນດັງ ໃຫຮ້ວບຮວມເອົາຄົນທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ
ຈາກທິດທັງສ່ີ ຕ້ັງແຕ່ທ່ີສຸດຟ້າເບ້ືອງນ້ີຈົນເຖິງທ່ີສຸດຟ້າເບ້ືອງນ້ັນî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣື່ອງຕົນ້ເດືອ່ເທດ 
The Lesson of the Fig Tree 
(ມຣກ 13:28-31; ລກ 21:29-33) 

32 ìຈ່ົງຮຽນຄໍາອຸປມາຈາກຕ້ົນເດ່ືອເທດ ເມ່ືອກ່ິງກ້ານມັນແຕກໃບອ່ອນອອກພວກທ່ານກໍຮູ້ວ່າຣະດູຮ້ອນໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ 
33 ຢ່າງນ້ິແຫລະ, ພວກທ່ານກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອເຫັນເຫດການເຫລ່ົານ້ັນ ຈ ົ ່ງຮູ້ວ່າພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ຈະເຖິງປະຕູແລ້ວ 
34 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນໃນສມັຍນ້ິຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປກ່ອນເຫດການທັງປວງນ້ີບັງເກີດຂ້ຶນ 
35 ຟ້າແລະດິນກໍຈະລ່ວງພ້ົນໄປ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຈະບ່ໍລ່ວງພ້ົນໄປຈັກເທ່ືອî 

 

ເຣືອ່ງວນັແລະໂມງທີບ່ໍມ່ໃີຜຮູ ້ 
The Necessity for Watchfulness 
(ມຣກ 13:32-37; ລກ 17:26-27, 34-35; 21:34-36) 

36 ìແຕ່ເຣ່ືອງວັນແລະໂມງນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບ່ໍຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ 
37 ດ້ວຍວ່າສມັຍຂອງໂນເອໄດ້ເປັນຢ່າງໃດ ເມ່ືອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ 
38 ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນວັນນ້ໍາຖ້ວມນ້ັນ ຄົນທັງຫລາຍໄດ ້ກິນແລະດ່ືມ ໄດ້ແຕ່ງງານແລະຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນ ຈົນເຖິງວັນທ່ີ

ໂນເອໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນນາວາ 
39 ແລະນ  ໍ້າໄດ້ມາຖ້ວມກວາດເຂົາໄປໂດຍບ່ໍທັນຮູ້ຕົວຢ່າງໃດ ເມ່ືອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ 
40 ເມ່ືອນ້ັນຈະມີຊາຍສອງຄົນຢູ່ທ່ີທ່ົງນາ ຈະຊົງຮັບຄົນນ່ຶງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນ່ຶງໄວ້ 
41 ຈະມີຍິງສອງຄົນກໍາລັງໂມ້ແປ້ງຢູ່ທ່ີໂຮງໂມ້ ຈະຊົງຮັບຄົນນ່ຶງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນ່ຶງໄວ້ 
42 ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະສະເດັດມາເວລາໃດ 
43 ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ິວ່າ ຖ້າເຈ້ົາຂອງເຮືອນໄດ້ຮູ້ກ່ອນວ່າໂຈນຈະມາຍາມໃດ ຕົນຈະເຝ້ົາລະວັງບ່ໍໃຫ້ໂຈນເຈາະເຂ້ົາເຮືອນ

ໄດ້ 
44 ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕຽມຕົວໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ເພາະໃນໂມງທີພ່ວກທ່ານບ່ໍທັນຄຶດນ້ັນ ບຸດມະນຸດຈະສະ

ເດັດມາî 
 

ເຣືອ່ງຂາ້ໃຊສ້ດັຊືແ່ລະຂາ້ໃຊຊ້ົວ່  
The Faithful or the Unfaithful Slave 

45 (ລກ 12:41-48) 
46 ìເຫດສັນນ້ັນ ຜູ້ໃດເປ ນັຂ້າໃຊ້ສັດຊ່ືແລະສລາດ ທ່ີນາຍໄດ້ຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ເປັນໃຫຍ່ເໜືອພວກຄົນໃຊ້ໃນເຮືອນຂອງຕົນ ເພ່ືອ

ແຈກອາຫານໃຫ້ເຂົາຕາມເວລາ 
47 ເມ່ືອນາຍມາພົບຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນກໍາລັງເຮັດຢ່າງນ້ັນຢູ່ ເຂົາກໍເປັນສຸກ 
48 ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ນາຍຈະຕ້ັງຜູ້ນ້ັນໄວ້ເໜືອບັນດາເຂ້ົາຂອງໆ ຕົນ 
49 ແຕ່ຖ້າຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຊ່ົວແລະຄຶດວ່າ ìນາຍຂອງເຮົາມາຊັກຊາ້ດອກî 
50 ແລ້ວຈ່ຶງຕ້ັງຕົນທຸບຕີເພ່ືອນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ ທັງກິນແລະດ່ືມນໍາຄົນຂ້ີເຫລົ້າ 
51 ນາຍຂອງຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຈະມາໃນວັນທ່ີມັນບ່ໍຄຶດ ແລະໃນໂມງທ່ີມັນບໍ່ຮູ ້
52 ແລະຈະຜ່າມັນໃຫ້ເປັນສອງຕ່ອນ ທັງຈະໃຫ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ບ່ອນນ້ັນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່î 
 

25 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງສາວປອດສບິຄນົ 



The Parable of the Ten Bridesmaids 
1 ìເມ່ືອນ້ັນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນສາວປອດສິບຄົນ ທີຖື່ໂຄມຂອງຕົນອອກໄປຮັບເຈ້ົາບ່າວ 
2 ເປັນຄົນໂງ່ຫ້າຄົນແລະຄົນສລາດຫ້າຄົນ 
3 ຝ່າຍຄົນໂງ່ນ້ັນເອົາໂຄມຂອງຕົນໄປ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເອົານ້ໍາມັນໄປນໍາ 
4 ແຕ່ຄົນສລາດນ້ັນໄດ້ເອົານ້ໍາມັນໃສ່ກວດກັບທັງໂຄມຂອງຕົນໄປດ້ວຍ 
5 ເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຍັງຊ້າຢູ່ ເຂົາກໍພາກັນເຫງົານອນແລະຫລັບໄປ 
6 ຄັນເວລາທ່ຽງຄືນກ ໍມີສຽງຮ້ອງມາວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາບ່າວມາແລ້ວ ຈ່ົງອອກມາຮັບທ່ານສາî 
7 ພວກສາວປອດທຸກຄົນກໍຕ່ືນຂ້ຶນຈັດແຈ່ງໂຄມຂອງຕົນ 
8 ພວກໂງ່ນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາກັບພວກສລາດວ່າ ìຈ່ົງປັນນ້ໍາມັນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາແດ່ ເພາະວ່າໂຄມຂອງເຮົາກໍາລັງຈະມອດ 
9 ຝ່າຍພວກສລາດຈ່ຶງຕອບວ່າ ìໜ້າຢ້ານວ່ານ້ໍາມັນຈະບ່ໍພໍສໍາລັບເຮົາແລະເຈ້ົາ ຈ່ົງໄປຫາຜູ້ຂາຍແລ້ວຊ້ືເອົາສໍາລັບຕົນກໍ

ດີກວ່າî 
10 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງໄປນ້ັນ ເຈ້ົາບ່າວກໍມາເຖິງ ແລະຜູ້ທ່ີພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປນໍາເຈ້ົາບ່າວໃນການລ້ຽງເນ່ືອງໃນງານສົມຣົດ

ແລ້ວປະຕູກໍອັດເສັຽ 
11 ຫລັງຈາກນ້ັນຍິງສາວປອດພວກອ່ືນນ້ັນມາຮ້ອງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ນາຍເອິຍ, ຂໍໄຂປະຕູໃຫ້ໝູ່ຂ້າພຣະອົງແດ່î 
12 ແຕ່ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກພວກທ່ານî 
13 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຈັກວັນຫລືໂມງນ້ັນî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເງນິຕາລນັຕນົ 
The Parable of the Talents 
(ລກ 19:11-27) 

14 ìແລະຍັງປຽບເໝືອນຊາຍຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງຈະອອກເດີນທາງໄປ ຈ່ຶງເອ້ີນພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນມາຝາກຊັບສົມບັດໄວກັ້ບເຂົາ 
15 ຄົນນ່ຶງທ່ານໃຫ້ເງິນຫ້າຕາລັນຕົນ ຄົນນ່ຶງສອງຕາລັນຕົນ ແລະອີກຄົນນ່ຶງໃຫ້ຕາລັນຕົນດຽວ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່

ລະຄົນ ແລ້ວກໍອອກເດິນທາງໄປ 
16 ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບຫ້າຕາລັນຕົນກໍເອົາເງິນນ້ັນໄປຄ້າຂາຍທັນທີ ໄດ້ກໍາໄຣເທ່ົາຕົວ 
17 ຄົນທ່ີຮັບສອງຕາລັນຕົນກໍໄດ້ກໍາໄລເທ່ົາຕົວເໝືອນກັນ 
18 ແຕ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວ ກໍໄດ້ໄປຂຸດຂຸມແລ້ວເຊ່ືອງເງິນນາຍໄວ້ 
19 ຢູ່ດົນນານຕ່ໍມານາຍຂອງຂ້ອຍໃຊ້ເຫລ່ົານ້ັນກໍກັບມາຄິດບັນຊີກັບເຂົາ 
20 ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບເງິນຫ້າຕາລັນຕົນ ກໍເອົາເງິນກໍາໄລຫ້າຕາລັນຕົນມາແຈ້ງນາຍວ່າ ìນາຍເອີຍ, ນາຍໄດ້ຝາກເງິນຫ້າຕາລັນຕົນ

ໄວນໍ້າຂ້ານ້ອຍ ນ້ີແຫລະ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກໍາໄລຕ່ືມອີກຫ້າຕາລັນຕົນî 
21 ຝ່າຍນາຍກໍຕອບວ່າ ìດີແລ້ວ, ຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ດີແລະສັດຊ່ືເອີຍ ເຈ້ົາເປັນຜ  ູ້ສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍ ເຮົາຈະຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປ ນັຜູ້

ເບ່ິງແຍງຂອງຫລາຍຢ່າງ ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມຄວາມຍິນດີກັບນາຍເຈ້ົາເທີນî 
22 ຜ ູ ້ທີໄ່ດ້ຮັບສອງຕາລັນຕົນນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາເໝືອນກັນແຈ້ງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ນາຍໄດ້ຝາກເງິນສອງຕາລັນຕົນໄວ້ນໍາຂ້ານ້ອຍ 

ນ້ີແຫລະ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກໍາໄລອີກສອງຕາລັນຕົນî. 
23 ຝ່າຍນາຍກໍຕອບວ່າ ìດີແລ້ວ, ຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ດີແລະສັດຊ່ືເອີຍ ເຈ້ົາເປັນຜູ້ສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍ ເຮ າົຈະຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້

ເບ່ິງແຍງຂອງຫລາຍຢ່າງ ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມຄວາມຍ ນິດີກັບນາຍເຈ້ົາເທີນî. 
24 ສ່ວນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາມາເຫມືອນກັນແຈ້ງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກທ່ານແລ້ວວ່າທ່ານເປັນຄົນ

ໃຈແຂງ ເຄີຍກ່ຽວຜົນບ່ອນຕົນບ່ໍໄດ້ຫວ່ານ ແລະຮິບໂຮມເອົາບ່ອນຕົນບ່ໍໄດ້ຝັດ 
25 ຂ້ານ້ອຍຢ້ານຈ່ຶງໄດ້ເອົາເງິນຕາລັນຕົນຂອງທ່ານໄປເຊ່ືອງໄວ້ໃຕ້ພ້ືນດິນ ນ້ິແຫລະ, ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງທ່ານກໍໄດ້ແລ້ວî 
26 ນາຍຈ່ຶງຕອບວ່າ ìອ້າຍຂ ອ້ຍໃຊ້ຊ່ົວແລະຂ້ີຄ້ານເຮີຍ ໂຕຮູ້ຫລືວ່າເຮົາເຄີຍເກັບຜົນບ່ອນເຮົາບ່ໍໄດ້ຫວາ່ນ ແລະຮິບໂຮມ 

ເອ າົບ່ອນເຮົາບ່ໍໄດ້ຝັດ 



27 ຖ້າຢ່າງນ້ັນ, ໂຕຄວນຈະເອົາເງິນຂອງເຮົາໄປຝາກໄວ້ກັບນາຍທະນາຄານ ແລະເມ ື ່ອເຮົາກັບມາກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີເປັນ
ຂອງເຮົາກັບທັງດອກເບ້ັຽ 

28 ສັນນ້ັນຈ່ົງຍົກເງິນຕາລັນຕົນດຽວນ້ັນໄປຈາກມັນເສັຽ ເອົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີມສິີບຕາລັນຕົນ 
29 ເພາະທຸກຄົນທີມີ່ຢູ່ແລ້ວຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ຜູ້ນ້ັນອີກ ຈົນມີບໍຣິບູນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີ ແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ນ້ັນກໍຈະຊົງຍົກໄປ

ຈາກຕົນເສັຽ 
30 ເອົາອ້າຍຂ້າໃຊ້ຜູ້ບ່ໍມີປໂຍດໄປຖ້ິມເສັຽບ່ອນມືດພາຍນອກບ່ອນນ້ັນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່î 

 

ການຊງົພິພາກສາບນັດາປະຊາຊາດ 
The Judgment of the Nations 

31 ìເມ່ືອບຸດມະນຸດຊົງພຣະຣັສມສີະເດັດມາພ້ອມດ້ວຍຝູງເທວະດາ ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງອັນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂອງພຣະອົງ 

32 ບັນດາປະຊາຊາດຕ່າງໆ ຈະຖືກຊົງໂຮມກັນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນ ເໝືອນ
ຜູ້ລ້ຽງສັດແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້ 

33 ຝູງແກະນ້ັນຈະຊົງຈັດໃຫ້ຢູ່ເບ້ືອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ຝູງແບ້ນ້ັນຈະຊົງຈັດໃຫ້ຢູ່ເບ້ືອງຊ້າຍ 
34 ເມ່ືອນ້ັນພຣະມະຫາກະສັດຈະຊົງກ່າວແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ທາງພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງວ່າ ìພວກທ່ານທ່ີໄດ້ຮັບພຣະ

ພອນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກ ຊ່ຶງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບທ່ານຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມໂລກ 
35 ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາຢາກເຂ້ົາ ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນ້ໍາ ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາດ່ືມ ເຮົາເປັນແຂກບ້ານ ພວກທ່ານກໍ

ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮົາໄວ້ 
36 ເຮົາເປືອຍຕົວ ພວກທ່ານກໍໄດ້ເອົາເຄ່ືອງມາໃຫ້ເຮົານຸ່ງຫ່ົມ ເຮົາເຈັບປ່ວຍ ພວກທ່ານກ ມໍາຢ້ຽມຢາມເຮົາ ເຮົາຢູ່ໃນຄຸກ

ພວກທ່ານກໍໄດ້ມາຫາî 
37 ເມ່ືອນ້ັນບັນດາພວກສິນທັມຈະທູນວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອ ຍີ, ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຢາກເຂ້ົ າ່ຫລືຫິວນ້ໍາ 

ແລ້ວໄດ້ຈັດມາຖວາຍພຣະອົງເມ່ືອໃດ 
38 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງເປັນແຂກບ້ານ ແລະໄດ້ຕ້ອນຮັບໄວ້ ຫລືຊົງເປືອຍພຣະກາຍແລ້ວໄດ້ເອົາເຄ່ືອງມາ

ໃຫທົ້ງເມ່ືອໃດ 
39 ພວກຂ້າພຣະອ ົງໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງປະຊວນຢູ່ ຫລືຢູ່ໃນຄຸກ ແລະໄດ້ມາເຝ້ົາພຣະອ ງົເມ່ືອໃດî 
40 ຝ່າຍພຣະມະຫາກະສັດຈະຊົງຕອບວ່າ ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີພ່ວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ິແກ່ຜູ້

ຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກພ່ີນ້ອງເຮົານ້ິ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຮົາເໝືອນກັນî 
41 ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງກ່າວກັບບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ເບ້ືອງ ພຣະຫັດຊ້າຍຂອງພຣະອົງວ່າ ìສູທັງຫລາຍຜູ້ຖືກປ້ອຍເວນ, ຈ່ົງຖອຍ

ໜີຈາກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນໄຟທ່ີໄໝ້ຢູ່ເປັນນິດຊ່ຶງຊງົຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມ ນັ 
42 ເພາະວ່າເຮົາຢາກເຂ້ົາ ສູບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນ  ໍ້າ ສູບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຮົາດ ື ່ມ 
43 ເຮົາເປັນແຂກບ້ານມາ ສູບ່ໍໄດ້ພາເຮົາເຂ້ົາໄປ ເຮົາເປືອຍຕົວ ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ເອົາເຄ່ືອງມາໃຫ້ນຸ່ງ ເຮົາເຈັບປ່ວຍແລະຢູ່ໃນຄຸກ 

ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຮົາî 
44 ເຂົາຈະທູນຕອບວ່າ ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຢາກເຂ້ົາ ຫລືຊົງຫິວນ້ໍາ ຊົງເປັນແຂກມາ 

ຊົງເປືອຍພຣະກາຍ ຊົງປະຊວນຫລືຊງົຢູ່ໃນຄຸກ ແລະພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດພຣະອົງຍາມໃດî 
45 ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງຕອບແກ່ເຂົາວ່າ ìເຮົາບອກສູທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີສູ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ັນແກ່ຜູ້ຕ່ໍາ

ຕ້ອຍທ່ີສຸດໃນພວກນ້ິ ພວກສູກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນî 
46 ແລ້ວພວກເຫລ່ົານ້ິຈະອອກໄປສ  ູ່ໂທດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ແຕ່ພວກສິນທັມກໍເຂ້ົາສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປ ນັນິດî 
 

26 ພວກຫວົໜ າ້ປອງຮາ້ຍພຣະເຢຊ ູ



The Plot to Kill Jesus 
1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ິສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງບອກພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ,  
2 ìທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າອີກສອງວັນກໍຈະເຖິງເທສການປັສຄາ ແລະບຸດມະນຸດຈະຖືກມອບໄວ້ໃຫ້ເຂົາຕອກຄຶງໄວ ້ທ່ີໄມ ້

ກາງແຂນî 
3 ໃນເວລານ້ັນພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງພົລເມືອງໄດ້ປະຊຸມກັນຢູ່ທ່ີສໍານັກຂອງ ມະຫາປະໂຣຫິດຊ່ື

ກາຢະຟາ 
4 ເຂົາປຶກສາກັນເພ່ືອຈະໄດ້ຈັບພຣະເຢຊດູ້ວຍກົນອຸບາຍເອົາໄປຂ້າເສັຽ 
5 ແຕ່ເຂົາເວ້ົາກັນວ່າ, ìຢ່າໄດ້ເຮັດການນ້ັນໃນລະຫວ່າງວັນເທສການ ຢ້ານພົລເມືອງຈະເກີດຫວຸ້ນວາຍî 

 

ການຖອກນໍາ້ມນັຫອມໃສພ່ຣະສຽນທີບ່າ້ນເບດັທາເນຽັ 
The Anointing at Bethany 
(ມຣກ 14:3-9; ຢຮ 12:1-8) 

6 ເມືອ່ພຣະເຢຊປູະທບັຢູ່ບ້ານເບັດທາເນັຽ ໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນຄົນຂ້ີທູດ 
7 ມຍິີງຜູ້ນ່ຶງຖືກະອອມຫີນຂາວເຕັມດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມທ່ີມຣີາຄາແພງເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ ຂນະເມ່ືອພຣະອົງຊົງນ່ັງຮັບປະ

ທານອາຫານຢູ່ ນາງໄດ້ຖອກນ້ໍາຫອມໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ 
8 ແຕ່ເມ່ືອພວກສາວົກເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍເຄືອງໃຈ ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເຫດໃດຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເສັຽຂອງລ້າໆ ຢ່າງນ້ີ 
9 ເພາະຖ້າຂາຍຂອງນ້ິກໍຄົງໄດ້ເງິນຈໍານວນຫລາຍ ແລ້ວຈະແຈກໃຫ້ຄົນຍາກຈົນກໍໄດ້î 
10 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຊາບຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານກວນໃຈຍິງນ້ີເຮັດຫຍັງ ນາງໄດ້ເຮັດການດີແກ່ເຮົາແລ້ວ 
11 ດ້ວຍວ່າຄົນຍາກຈົນມີຢູ່ກັບພວກທ່ານສເມີ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາບ່ໍຢູ່ກັບທ່ານສເມີ 
12 ຊ່ຶງຍິງນ້ິໄດ້ຖອກນ້ໍາມັນຫອມໃສ່ກາຍຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ເຮັດເພ່ືອການປົງສົບຂອງເຮົາ 
13 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຂ່າວປະເສີດນ້ິຈະປະກາດໄປເຖິງບ່ອນໃດໃນທ່ົວພິພົບ ການທ່ີຍິງຜູ້ນ້ິໄດ້ເຮັດກໍ

ຈະເຣ່ືອງລືໄປເຖິງບ່ອນນ້ັນເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງນາງî 
 

ຢູດາອິສະກາຣອິົດຕົກລົງຈະມອບພຣະເຢຊໄູວ້ 
Judas Agrees to Betray Jesus 
(ມຣກ 14:10-11; ລກ 22:3-6) 

14 ເມ່ືອນ້ັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສ ບິສອງຄົນນ້ັນຊ່ືຢູດາອີສະກາຣິອົດ ໄດ້ໄປຫາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ 
15 ຖາມວ່າ, ìພວກທ່ານຈະຍອມໃຫ້ອັນໃດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານî ເຂົາຈ່ຶງເອົາ

ເງິນສາມສິບຫລຽນໃຫ້ແກ່ຢູດາ 
16 ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາຢູດາໄດ້ຊອກຫາໂອກາດເພ່ືອຈະມອບພຣະອົງໄວ້ 

 

ຊງົຮບັປະທານປສັຄາພອ້ມກບັສາວກົ 
The Passover with the Disciples 
(ມຣກ 14:12-21; ລກ 22:7-13, 21-23; ຢຮ 13:21-30) 

17 ເມ່ືອວັນຕ້ົນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ພວກສາວົກໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານປະສົງຈະໃຫ້ພວກຂາ້ພຣະ
ອົງຈັດແຈ່ງປັສຄາໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານບ ອ່ນໃດî 

18 ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປຫາຄົນນ່ຶງໃນກຸງບອກວ່າ ìອາຈານກ່າວວ່າ ເວລາກໍານົດຂອງເຮົາມາໃກ້ແລ້ວ ເຮົາຈະຖື
ສິນປັສຄາທ່ີເຮືອນຂອງທ່ານພ້ອມກັບພວກສາວົກຂອງເຮົາî 

19 ແລ້ວພວກສາວົກຈ່ຶງໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງ ແລ້ວເຂົາໄດ້ຈັດແຈ່ງປັສຄາໄວ້ພອ້ມ 
20 ຄັນເຖິງເວລາຄ່ໍາແລ້ວພຣະອົງຊົງປະທັບຮ່ວມໂຕະກັບພວກສາວົກສິບສອງຄົນ 



21 ເມ່ືອກໍາລັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທາ່ນຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານຈະທໍ
ຣະຍົດຕ່ໍເຮົາî 

22 ຝ່າຍສາວົກກໍມີຄວາມທຸກໃຈຫລາຍ ທກຸຄົນຕ່າງກໍຕ້ັງຕ້ົນທູນພຣະອົງວ່າ, ìບ່ໍອາດຈະແມ່ນຂ້າພຣະອົງຕ້ີ, ນາຍເອີຍî 
23 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìຜູ້ທ່ີໄດ້ຈ້ໍາຮ່ວມຊາມດຽວກັບເຮົາ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍເຮົາ 
24 ບຸດມະນຸດຈະສະເດັດໄປຕາມທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີິເຖິງເຣ່ືອງທ່ານ ແຕ່ວບັິດແກ່ຜູ້ທ່ີຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍບຸດມະນຸດ ຖ້າຜູ້

ນ້ັນບ່ໍເກິດມາກໍດີກວ່າî 
25 ຢູດາຜູ້ທ່ີທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງທູນຖາມວ່າ, ìບ່ໍອາດຈະແມ່ນຂ້າພຣະອົງຕ້ີ, ອາຈານເອີຍî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìແມ່ນທ່ານ

ນ້ັນແລ້ວî 
 

ຊງົຕັງ້ສນິມະຫາສນດິ 
The Institution of the Lordís Supper 
(ມຣກ 14:22-26; ລກ 22:14-23; 1 ກຣທ 11:23-26) 

26 ລະຫວ່າງອາຫານມ້ືນ້ັນ ພຣະເຢຊູຊົງຈັບເຂ້ົາຈ່ີມາ ແລະເມ່ືອຂໍພຣະພອນແລ້ວ ຊງົຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກ ໂດຍ
ຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຮັບກິນສາ ນ້ິແຫລະ, ຄືກາຍຂອງເຮົາî 

27 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຈັບເອົາຈອກມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລະຍ່ືນໃຫ້ເຂົາໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງດ  ່ືມແຕ່ຈອກນ້ິທຸກຄົນ 
28 ເພາະວ່ານ້ິແຫລະຄືເລືອດຂອງເຮົາ ແມ່ນເລືອດອັນກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາ ທີຖ່ອກອອກເພ່ືອຍົກຜິດບາບຄົນຈໍານວນ

ຫລາຍ 
29 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມນ້ໍາຜົນອະງຸ່ນຕ່ໍໄປອີກຈົນກວ່າວັນນ້ັນຈະມາເຖິງ ຄືວັນທ່ີຈະດ່ືມອັນໃໝ່ກັບ

ພວກທ່ານໃນຣາຊແຜ່ນດິນພຣະບິດາຂອງເຮົາî 
30 ເມ່ືອຮ້ອງເພງສັຣເສິນແລ້ວ ເຂົາກໍພາກັນອອກໄປຍັງພູຫມາກກອກເທດ 

 

ຊງົທາໍນວາຍວາ່ເປໂຕຈະປະຕເິສດພຣະອງົ 
Peterís Denial Foretold 
(ມຣກ 14:27-31; ລກ 22:31-34; ຢຮ 13:36-38) 

31 ເມ່ືອນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, ìໃນຄືນວັນນ້ິທ່ານທຸກຄົນຈະສະດຸດໃຈເພາະເຮົາ ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນ 
ພຣະຄັມພີວ່າ ìເຮົາຈະປະຫານຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະແກະຝູງນ້ັນຈະແຕກຊະກັນໄປî 

32 ແຕ່ເມ່ືອເຮົາຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ເຮົາຈະໄປເຖິງແຂວງຄາລີເລກ່ອນໜ້າພວກທ່ານî 
33 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າຄົນທັງປວງຈະສະດຸດໃຈເພາະທ່ານ ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍສະດຸດໃຈຈັກເທ່ືອî 
34 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເປໂຕວ່າ, ìໃນຄືນວັນນ້ີກ່ອນໄກ່ຈະຂັນ ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອî 
35 ເປໂຕທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຖິງແມ່ນຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍກັບທ່ານ ຂ້າພຣະອ ົງຈະບ່ໍປະຕິເສດທ່ານຈັກເທ່ືອî ຝ່າຍພວກ

ສາວົກກໍທູນຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນທຸກຄົນ 
 

ຊງົອອ້ນວອນທີເ່ຄດັເຊມາເນ 
Jesus Prays in Gethsemane 
(ມຣກ 14:32-42; ລກ 22:39-46) 

36 ແລ້ວພຣະເຢຊກໍູສະເດັດພ້ອມກັບພວກສາວົກ ໄປເຖິງບ່ອນນ່ຶງຊ່ືເຄັດເຊມາເນ ຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງນ່ັງຢູ່ທ່ີນ້ີ ໃນ
ເວລາເຮົາຈະໄປອ້ອນວອນຢູ່ທ່ີນ້ັນî 

37 ພຣະອົງຊງົພາເປໂຕກັບບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເຊເບດາຍໄປນໍາ ແລ້ວຊົງເກີດມີຄວາມໂສກເສ້ົາແລະໜັກພຣະທັຍຫລາຍ 
38 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈິດໃຈຂອງເຮົາທຸກໜັກແທບຈະຕາຍຢ  ູ່ແລ້ວ ຈ່ົງຄອຍຢູ່ທ່ີນ້ີ ເຝ້ົາຢູ່ກັບເຮົາເທີນî 



39 ແລ້ວສະເດັດໄປອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ຈ່ຶງຊົງໝູບພຣະພັກລົງເຖ ງິດິນອ້ອນວອນວ່າ, ໂອ ບິດາເອີຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫ້ຈອກນ້ິ
ເລ່ືອນພ້ົນໄປຈາກລູກທ້ອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດິ, ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະທັຍຂອງ
ພຣະອົງເທີນî 

40 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບມາຫາສາວົກເຫລ່ົານ້ັນ ຊງົເຫັນເຂົານອນຫລັບຢູ່ ແລະຊົງກ່າວແກ່ເປໂຕວ່າ, ຢ່າງນ້ັນພວກ
ທ່ານບ່ໍສາມາດຈະຄອຍເຝ້ົາຢູ່ກັບເຮົາຈັກທຸ່ມດຽວຫລື 

41 ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງແລະອ້ອນວອນຢູ່ເພ່ືອພວກທ່ານຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກໍາລັງî 
42 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປອີກເປັນເທ່ືອທີສອງ ຊງົອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງເອີຍ, ຖ້າຈອກນ້ິ

ເລ່ືອນພ້ົນໄປບ່ໍໄດ້ເວ້ັນແຕ່ຂ້າພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງດ່ືມ ກ ໃໍຫ້ເປັນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî 
43 ຄັນສະເດັດກັບຄືນມາກໍຊົງເຫັນພວກສາວົກນອນຫລັບຢູ່ເພາະຕາຂອງເຂົາມືນບ່ໍຂ້ຶນ 
44 ຈ່ຶງຊົງປະເຂົາໄວ້ສະເດັດໄປອ້ອນວອນເປັນເທ່ືອທີສາມ ໂດຍຊົງກ່າວຄໍາເກ່ົານ້ັນອິກ 
45 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງພວກສາວົກຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມ່ືອຍຢູ່ຫລື ເບ່ິງແມ, ເວລາມາໃກ້

ແລ້ວ ບຸດມະນຸດກໍາລັງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນນອກສິນທັມ 
46 ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກັນໄປເທາະ ເບ  ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີຈະມອບເຮົານ້ັນມາໃກ້ແລ້ວî 

 

ຊງົຖກືມອບໄວແ້ລະຈບັໄປ 
The Betrayal and Arrest of Jesus 
(ມຣກ 14:43-52; ລກ 22:27-53; ຢຮ 18:1-11) 

47 ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວບ່ໍທັນຂາດຄໍາ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍາພວກສິບສອງຄົນນ້ັນຄືຢູດາ ໄດ້ເຂ້ົາມາພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ
ຈໍານວນຫລາຍ ຖືດາບຖືໄມ້ຄ້ອນ ມາຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກຜູ້ເຖ້ົາແກ່ຂອງພົລເມືອງ 

48 ຜູ້ທີຈ່ະມອບພຣະອົງນ້ັນໄດ້ນັດໝາຍສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈະຈູບຄໍານັບຜູ້ໃດກໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ ຈ  ່ົງຈັບເອົາໄວ້î 
49 ຢູດາເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູທັນທີທູນວ່າ, ìສະບາຍດີ, ພຣະອາຈານî ແລ້ວຈູບພຣະອົງຢ່າງຮັກແພງ 
50 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ຢູດາວ່າ, ìສະຫາຍເອີຍ, ມາທ່ີນ້ີເຮັດຫຍັງî ແລ້ວຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາມາລົງມືຈັບພຣະເຢຊູໄວ້ 
51 ຂນະນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມີຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢ  ູ່ກັບພຣະເຢຊູ ຊັກດາບອອກຟັນຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຖືກຫູຂາດເບ້ືອງນ່ຶງ 
52 ພຣະເຢຊຊົູງບອກຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງເອົາດາບຂອງທ່ານມ້ຽນໄວ້ບ່ອນມັນ ເພາະວ່າບັນດາຜູ້ທ່ີຖືດາບກໍຈະຖືກທໍາລາຍດ້ວຍ

ດາບ 
53 ທ່ານຄຶດວ່າເຮົາຈະຂໍຄວາມຊ ອ່ຍເຫລືອຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຫລື ແລະໃນທັນທີພຣະອົງຈະໃຊ້ເທວະດາມາຫາ

ເຮົາກວ່າສິບສອງກອງ 
54 ແຕ່ຖ້າຢ່າງນ້ັນພຣະຄັມພີທີວ່່າຈໍາຕ້ອງເປັນຢ່າງນ້ັນ ຈະສໍາເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດî 
55 ໃນເວລານ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊ ົງກ່າວກັບປວງຊົນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຖືດາບຖືໄມ້ຄ ອ້ນອອກມາຈັບເຮົາເໝືອນຈັບໂຈນຫລື 

ເຮົາໄດ້ນ່ັງສ່ັງສອນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທຸກໆ ວັນແຕ່ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຈັບເຮົາ 
56 ແຕ່ເຫດການທັງປວງນ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນເພ່ືອຈະສໍາເຣັດຕາມທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້î ເມ່ືອນ້ັນພວກສາວົກທັງໝົດ

ໄດ້ປະພຣະອົງພາກັນຫນີໄປ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົຢູຕ່ໍໜ່າ້ສານສງູສດຸ 
Jesus before the High Priest 
(ມຣກ 14:53-65; ລກ 22:66-71; ຢຮ 18:12-14, 19-24)  

57 ພວກທີ່ຈັບພຣະເຢຊໄູດພ້າພຣະອງົໄປຫາມະຫາປະໂຣຫິດຊືກ່າຢະຟາ ບ່ອນທ່ີພວກນັກທັມແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ມາປະ
ຊຸມກັນນ້ັນ 

58 ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປໃນລະຍະຫ່າງໄກ ຈົນມາເຖິງເດ່ີນບ້ານຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ແລ້ວເຂ້ົາໄປນ່ັງຢູ່ກາງເດ່ີນ
ບ້ານກັບພວກຍາມ ເພ່ືອຊອມເບ່ິງວ່າທ່ີສຸດຂອງເຣ່ືອງນ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດ 



59 ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບບັນດາສະມາຊິກສານ ຈ່ຶງຫາພຍານຕົວະມາເບີກຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
60 ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຍານຕົວະຫລາຍປາກມາໃຫ້ການກໍດີ ແຕ່ກໍຫາຫລັກຖານບ່ໍໄດ້ ໃນທ່ີສຸດສອງຄົນໄດ້ມາໃຫ້ການ 
61 ວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ìເຮົາສາມາດຈະມ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ພາຍໃນສາມວັນî 
62 ມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ຢືນຂ້ຶນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຕອບຫຍັງຫລື ຄໍາພຍານທ່ີຄົນເຫລ່ົານ້ິກ່າວຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາເປັນແນວໃດî 
63 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງມດິຢູ່ ແລ້ວມະຫາປະໂຣຫິດຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາສາບານໂດຍອ້າງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ ໃຫ້  

ເຈ້ົາບອກເຮົາວ່າເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍî 
64 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìທ່ານເວ້ົານ້ັນແລ້ວ ແລະຫລາຍກວ່ານ້ັນອິກ, ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ໃນເວລາຕ່ໍໄປພວກທ່ານຈະ

ເຫັນບຸດມະນຸດນ່ັງຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບ ແລະກໍາລັງສະເດັດມາເທິງເມກໃນທ້ອງຟ້າî 
65 ເມ່ືອນ້ັນມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນແລ້ວກ່າວວ່າ, ìມັນໄດ້ເວ້ົາໝ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຈະ

ຕ້ອງການພຍານອັນໃດອີກ ນ  ້ີແຫລະ, ທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາປມາດນ້ັນແລ້ວ 
66 ພວກທ່ານຄຶດເຫັນຢ່າງໃດî ເຂົາຕອບວ່າ, ìຄວນຖືກໂທດປະຫານຊີວດິî 
67 ແລ້ວເຂົາໄດ້ຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ພຣະພັກທັງທຸບຕີພຣະອົງ ແລະລາງຄົນໄດ້ເອົາມືຕົບພຣະອົງ  
68 ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາ ພຣະຄຣິດ, ແມ່ນໃຜຕີມຶງ ທວາຍໃຫ້ພວກເຮົາຟັງແມî 

 

ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊ ູ 
Peterís Denial of Jesus 
(ມຣກ 14:66-72; ລກ 22:56-62; ຢຮ 18:15-18, 25-27) 

69 ຝ່າຍເປໂຕນ່ັງຢູ່ນອກກາງເດ່ີນບ້ານ ມີຍິງໃຊ້ຄົນນ່ຶງມາຫາກ່າວວ່າ, ìໂຕເຄີຍຢູ່ກັບໄທຄາລ ເີລ ຄືເຢຊນ້ັູນເໝືອນກັນî 
70 ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງວ່າ, ìທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນ, ຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງî 
71 ເມ່ືອເປໂຕອອກໄປທ່ີປະຕູບ້ານມີຍິງໃຊ້ອີກຄົນນ່ຶງແລເຫັນ ຈ່ຶງກ່າວແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຫັນ້ວ່າ, ìຄົນນ້ິແຫລະ, ເຄີຍຢູ່

ກັບເຢຊູໄທນາຊາເຣັດî 
72 ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດທັງສາບານວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກຄົນນ້ັນî 
73 ພາຍຫລັງນ້ັນໜ້ອຍນ່ຶງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນໄດ້ມາເວ້ົາກັບເປໂຕວ່າ, ìໂຕເປັນພັກພວກກັບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແທ້ ດ້ວຍ

ວ່າສໍານຽງຂອງໂຕກໍສ້ໍໃຫ້ຮູ້ໂຕເອງî 
74 ເມ່ືອນ້ັນເປໂຕກໍຕ້ັງຕ້ົນປ້ອຍດ່າ ທັງສະບົດສາບານວ່າ, ìຄົນນ້ັນກູບ່ໍຮູ້ຈັກî ໃນທັນໃດນ້ັນໄກ່ກໍຂັນ 
75 ແລ້ວເປໂຕຈ່ຶງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, ìກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອî ແລ້ວເປໂຕກໍ

ອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກໜັກໃຈ 
 

27 ຊງົຖກືພາໄປຕໍໜ່າ້ປລີາດ 
Jesus Brought before Pilate 
(ມຣກ 15:1; ລກ 23:1; ຢຮ 18:28) 

1 ເມ່ືອຮຸ່ງເຊ້ົາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ທັງຫມົດແລະພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງພົລເມືອງ ໄດ້ປຶກສາກັນຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະປະ
ຫານຊີວິດພຣະອົງເສັຽ 

2 ເຂົາໄດ້ມັດພຣະອົງພາໄປມອບໃຫ້ປີລາດຜູ້ປົກຄອງ 
 

ຄວາມຕາຍຂອງຢດູາອສິະກາຣອິດົ 
The Suicide of Judas 
(ກຈກ 1:18-19) 

3 ຝ່າຍຢູດາຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງນ້ັນ ເມ່ືອເຫັນວ່າພຣະອົງຕ້ອງຖືກໂທດກໍກິນແໜງຈ່ຶງນໍາເອົາເງິນສາມສິບຫລຽນນ້ັນມາສ່ົງ
ຄືນໃຫ້ແກ່ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ 



4 ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຜິດແລ້ວ ເພາະໄດ້ມອບຜູ້ທີ່ບໍ່ມຜິີດໃຫ້ເຖິງຄວາມຕາຍî ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕອບວ່າ, ìການນ້ັນແມ່ນ
ທຸຣະອັນໃດກ ບັພວກເຮົາ ໃຫ້ເປ ນັທຸຣະຂອງເຈ້ົາເອງî 

5 ຢູດາຈ່ຶງຖ້ິມເງິນນ້ັນໄວ້ໃນພຣະວິຫານແລະຈາກໄປແລ້ວອອກໄປຜູກຄໍຕາຍເສັຽ 
6 ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ເກັບເງິນນ້ັນໄວ້ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìເປັນການຜິດກົດບັນຍັດທ່ີຈະເກັບເງິນນ້ັນໄວ້ໃນຄັງພຣະວິ

ຫານ ເພາະເປັນຄ່າຕັດຊີວິດî 
7 ເຂົາໄດ້ປຶກສາຕົກລົງກັນແລ້ວຈ່ຶງໄດ້ເອົາເງິນນ້ັນໄປຊ້ືດິນຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນບ່ອນຝັງສົບຄົນຕ່າງດ້າວ 
8 ເພາະສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີດິນນ້ັນວ່າ ດິນເລືອດຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
9 ເມ່ືອນ້ັນກໍສໍາເຣັດຕາມພຣະທັມທ່ີຊົງບອກໄວ້ດ້ວຍເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ີວ່າ, ìເຂົາໄດ້ຮັບເງິນສາມສິບຫລຽນ 

ຊ່ຶງເປັນຣາຄາຜູ້ທ່ີເຂົາຄາດຣາຄາໄວ້ ຄືຜູ້ທີເ່ຜ່ົາພັນຂອງອິສຣາເອນບາງຄົນໄດ້ຕີຣາຄານ້ັນ 
10 ແລ້ວເຂົາໄດ້ເອົາເງິນນ້ັນໃຫ້ເປັນຄ່າສໍາລັບນາຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ ຕາມທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາໄວî້ 

 

ປລີາດໄຕຖ່າມພຣະເຢຊ ູ
Pilate Questions Jesus 
(ມຣກ 15:2-5; ລກ 23:2-5; ຢຮ 18:29-38) 

11 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ປົກຄອງຈ່ຶງຖາມພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລືî. ພຣະເຢຊູຊົງ
ຕອບວ່າ, ìທ່ານເວ້ົານ້ັນແລ້ວî 

12 ເມ່ືອພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ພຣະອົງ ພຣະອົງກ ບ່ໍໍໄດ້ຊົງຕອບປະການໃດ 
13 ປີລາດຈ່ຶງກ່າວແກ່ພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນຫລື ເຂົາເບີກພຍານຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຫລາຍປະການເທ່ົາໃດî 
14 ແຕ່ພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ຊງົຕອບຈັກຄໍາ ຈົນຜູ້ປົກຄອງປລາດໃຈຫລາຍ 

 

ພຣະເຢຊຖູກືພພິາກສາເຖງິສິນ້ພຣະຊນົ 
Barabbas or Jesus? 
(ມຣກ 15:6-14; ລກ 23:13-24; ຢຮ 18:39-40) 

15 ໃນຄາວເທສການນ້ັນຜູ້ປົກຄອງເຄີຍປ່ອຍນັກໂທດຄົນນ່ຶງ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນຕາມທ່ີເຂົາຮ້ອງຂໍ 
16 ຄາວນ້ັນມີນັກໂທດຄົນນ່ຶງຜູ້ທ່ີເຂົາຮູ້ຈັກທ່ົວໄປ ຊ່ືເຢຊູບາຣາບາ 
17 ເມ່ືອປະຊາຊນົມາປະຊຸມກັນແລ້ວປີລາດໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍຜູ້ໃດ ປ່ອຍເຢຊູບາຣາບາ ຫລື

ເຢຊູທີເ່ອ້ີນວ່າພຣະຄຣິດî 
18 ເພາະປີລາດຮູ້ຢູ່ວ່າເຂົາໄດ້ມອບພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍຄວາມອິດສາ 
19 ຂນະທ່ີປີລາດນ່ັງຢູ່ບ່ອນພິພາກສານ້ັນ ພຣັຍາຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄົນມາຮຽນວ່າ, ìຢ່າໄດ້ພົວພັນກັບເຣ່ືອງຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມ

ຜິດນ້ັນ ດ້ວຍວ່າວັນນ້ີຂ້ານ້ອຍມີຄວາມທຸກໃຈຫລາຍຍ້ອນຄວາມຝັນກ່ຽວກັບຜູ້ນ້ັນî 
20 ຝ່າຍປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ຍົວະຍົງປະຊາຊນົ ໃຫຂໍ້ປ່ອຍບາຣາບາ ແລະໃຫ້ຂ້າພຣະເຢຊູເສັຽ 
21 ຜູ້ປົກຄອງຈ່ຶງຖາມເຂົາອີກວ່າ, ìໃນສອງຄົນນ້ີພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍຜູ້ໃດî ເຂົາຕອບວ່າ, ìບາຣາບາî 
22 ແລ້ວປ ລີາດຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນ, ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດແກ່ເຢຊູຜູ້ເອ້ີນວ່າພຣະຄຣິດî ເຂົາພາກັນຕອບວ່າ, 

ìໃຫຄຶ້ງເສັຽທ່ີໄມ້ກາງແຂນî 
23 ຜູ້ປົກຄອງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດî ເຂົາແຮ່ງພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìໃຫ້ຄຶງເສັຽທ່ີໄມ້ກາງແຂນî 
24 ເມ່ືອປີລາດເຫັນວ່າບ່ໍໄດ້ຜົນ ມແີຕ່ການຫວຸ້ນວາຍກໍາລັງເກິດຂ້ຶນ ຈ່ຶງໄດ້ເອົານ້ໍາມາລ້າງມືຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ ໂດຍກ່າວວ່າ, 

ìເຮົາບ່ໍມີຜິດດ້ວຍເຣ່ືອງຄວາມຕາຍຂອງຜູ້ນ້ີ ໃຫເ້ປັນທຸຣະຂອງພວກເຈ້ົາເອງî 
25 ແລະປະຊາຊົນພາກັນຕອບວ່າ, ìໃຫ້ໂທດເຣ່ືອງຄວາມຕາຍຂອງມ ນັຕົກໃສ່ພວກເຮົາກັບທັງລູກຫລານຂອງເຮົາî 
26 ປີລາດຈ່ຶງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້ເຂົາ ແລະເມ່ືອໃຫ້ຂ້ຽນພຣະເຢຊູແລ້ວ ກໍມອບໃຫ້ຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 

 



ພວກທະຫານຫົວລໍພ້ຣະເຢຊ ູ
The Soldiers Mock Jesus 
(ມຣກ 15:16-20; ຢຮ 19:23) 

27 ເມ່ືອນ້ັນ ພວກທະຫານຂອງຜູ້ປົກຄອງໄດ້ພາພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນປະໄຣໂຕຣຽນ ແລ້ວໄດ້ຮວບຮວມທະຫານທັງກອງມາ
ອ້ອມພຣະອົງໄວ້ 

28 ເຂົາໄດ້ເລີກເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງອອກ ແລ້ວເອົາເສ້ືອສີແດງມານຸ່ງໃຫ້ 
29 ເຂົາໄດ້ເອົາເຄືອໜາມຖັກເປັນໂຄ້ງແທນພວງມາລັຍສຸບໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ແລ້ວເອົາໄມ້ອ້ໍໃຫ້ພຣະອົງຖືໄວໃ້ນ  

ພຣະຫດັເບ້ືອງຂວາ ແລະຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ກ່າວຄໍາເຍາະເຍ້ີຍຫົວລ້ໍພຣະອົງວ່າ, ìກະສັດຂອງຊາດຢິວເຮີຍ,  
ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນî 

30 ເຂົາໄດ້ຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ພຣະອົງ ແລະໄດ້ເອົາໄມ້ອ້ໍນ້ັນຕີພຣະສຽນພຣະອົງ 
31 ເມ່ືອເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງແລ້ວເຂົາໄດ້ຖອດເສ້ືອນ້ັນອອກ ແລ້ວເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງມານຸ່ງໃຫ້ ຈ່ຶງພາພຣະອົງອອກ

ໄປເພ່ືອຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ 
 

ການຄງຶທີໄ່ມກ້າງແຂນ 
The Crucifixion of Jesus 
(ມຣກ 15:21-32; ລກ 23:26-43; ຢຮ 19:16-27) 

32 ເມ່ືອກໍາລັງອອກໄປນ້ັນເຂົາໄດ້ພົບໄທກິຣິເນຄົນນ່ຶງຊ່ື ຊີໂມນ ຈ່ຶງເກນຄົນນ້ັນໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງໄປ 
33 ເມ່ືອມາເຖິງບ່ອນນ່ຶງເອ້ີນວ່າໂຄລະໂຄທາ (ທ່ີແປວ່າ ບ່ອນກະໂຫລກຫົວ)  
34 ເຂົາໄດ້ເອົາເຫລ້ົາແວງປະສົມກັບນ້ໍາບີມາໃຫພ້ຣະອົງສເວີຍ ແຕ່ເມ່ືອຊົງຊີມແລ້ວ ພຣະອົງບ່ໍຊົງຍອມສເວີຍ 
35 ເມ່ືອໄດ້ຄຶງພຣະອົງທ່ີໄມກ້າງແຂນແລ້ວ ເຂົາກ ເໍອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງມາຈົກສລາກແບ່ງປັນກັນ 
36 ແລ້ວກໍພາກັນນ່ັງເຝ້ົາພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
37 ເຂົາໄດ້ເອົາຂ້ໍຄວາມກ່າວໂທດຕິດໄວ້ເໜືອພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ອ່ານວ່າ, ìຜູ້ນ້ິຄື ເຢຊູກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
38 ເວລານ້ັນເຂົາໄດ້ເອົາໂຈນສອງຄົນຄຶງໄວ້ກັບພຣະອົງ ເບ້ືອງຂວາຄົນນ່ຶງເບ້ືອງຊ້າຍຄົນນ່ຶງ 
39 ຝ່າຍຄົນທັງປວງທ່ີຍ່າງຜ່ານໄປມານ້ັນ ກໍໝ່ິນປມາດພຣະອົງແລະສ່ັນຫົວ 
40 ໂດຍກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຜູ້ມາ້ງພຣະວິຫານແລະສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ໃນສາມວັນເຮີຍ, ຈ່ົງຊ ອ່ຍຕົວເອງໃຫ້ພ້ົນ ຖ້າເຈ້ົາເປັນບຸດຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແມî 
41 ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ັນພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ກັບພວກນັກທັມແລະພວກເຖ້ົາແກ່ກໍໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງວ່າ,  
42 ìເຂົາຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ພ້ົນໄດ້ ແຕ່ຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້ ເຂົາເປັນກະສັດອິສຣາເອນ ໃຫ້ເຂົາລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນດຽວນ້ິ

ເທາະ ແລ້ວພວກເຮົາຈະໄດ້ເຊ່ືອຖືເຂົາ 
43 ìທ່ານໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍໃນທ່ານ ກໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊງົໂຜດໃຫ້ທ່ານພ້ົນໄດ້ໃນບັດນ້ີî ເພາະ

ເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ìເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî 
44 ຢ່າງດຽວກັນນ້ັນ ພວກໂຈນຜູ້ຖືກຄຶງໄວ້ພອ້ມກັນກັບພຣະອົງກໍໄດ້ກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະອົງເໝືອນກັນ 

 

ຊງົສິນ້ພຣະຊນົ 
The death of Jesus 
(ມຣກ 15:33-41; ລກ 23:44-49; ຢຮ 19:28-30) 

45 ແລ້ວໄດ້ເກີດການມືດມົວທ່ົວແຜ່ນດິນຕ້ັງແຕ່ຫົກໂມງຈົນເຖິງເກ້ົາໂມງ 
46 ຄັນປະມານເກ້ົາໂມງພຣະເຢຊູຊ ົງຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, ìເອລີ ໆ ແລມາ ຊາບັກທານີî (ແປວ່າ, ìພຣະເຈົ້າຂອງຂາ້ພຣະອງົ,  

ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງເອີຍ, ເຫດສັນໃດຈ່ຶງຊົງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງເສັຽî) 
47 ບາງຄົນທ່ີຢືນຢູ່ນ້ັນເມ່ືອໄດ້ຍິນກໍເວ້ົາວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີເອ້ີນຫາເອລີຢາî 



48 ໃນທັນໃດນ້ັນມີຜູ້ນ່ຶງໃນພວກເຂົາແລ່ນໄປເອົາຟອງນ້ໍາຈຸ່ມເຫລ້ົາແວງສ້ົມໃຫ້ເຕັມ ແລ້ວສຽບໃສ່ປາຍໄມ້ອ  ້ໍຍ່ືນໃຫ້ພຣະອົງ
ສເວີຍ 

49 ແຕ່ຄົນອ່ືນເວ້ົາວ່າ, ìຟ້າວເທ່ືອ, ຖ້າເບ່ິງກ່ອນວ່າເອລີຢາຈະມາຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຫລືບ່ໍî 
50 ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍຊົງຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນອີກ ແລ້ວຊົງປ່ອຍຈິດວິນຍານໄປ 
51 ແລະເບ່ິງແມ, ຜ້າກ້ັງໃນພຣະວິຫານກໍຖືກຊົງຈີກເປັນສອງຕ່ອນ ຕ້ັງແຕ່ເທິງລົງເຖິງລຸ່ມ ແຜ່ນດິນກໍສະທ້ານຫວັນ່ໄຫວ ສີ

ລາກໍແຕກອອກຈາກກັນ 
52 ອຸບໂມງຝັງສົບກໍໄຂອອກ ສົບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍຄົນທ່ີລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວກໍເປັນຄືນມາ. 
53 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງພາກັນອອກຈາກອຸບໂມງ ແລະເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວວກ ໄໍດ້ເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນສັກສິດ ປາ

ກົດຕົວໃຫ້ຫລາຍຄົນເຫັນ 
54 ສ່ວນນາຍຮ້ອຍແລະທະຫານທ່ີເຝ້ົາພຣະສົບພຣະເຢຊູຢູ່ນໍາກັນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວແລະເຫດການທັງປວງທ່ີ

ເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ກໍພາກັນຢ້ານຫລາຍຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຈິງແທ້ແລ້ວ, ທ່ານຜູ້ນ້ີແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî 
55 ຢູ່ທີນ້ັ່ນມີຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນຄອຍເບ່ິງແຕ່ຫ່າງໄກ ຄືພວກຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ຕິດຕາມແລະບົວຣະບັດພຣະເຢຊູຕ້ັງແຕ່ແຂວງຄາລີເລ

ມາ 
56 ໃນພວກນ້ັນມີມາຣີອາໄທມັກດາລາ, ມາຣອີາມານດາຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢເຊບ ກັບມານດາຂອງບຸດຊາຍຂອງເຊເບ

ດາຍ 
 

ການວາງພຣະສບົໃສອ່ບຸໂມງ 
The Burial of Jesus 
(ມຣກ 15:42-47; ລກ 23:50-56; ຢຮ 19:38-42) 

57 ເມ່ືອຄ່ໍາມາແລ້ວມີເສດຖີຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊບ ເປັນໄທບ້ານອາຣີມາທາຍ ຊ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາເປັນສິດຂອງພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ 
58 ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ໄປຫາປີລາດຂໍເອົາພຣະສົບພຣະເຢຊູ ປີລາດຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ມອບພຣະສົບນ້ັນແກ່ທ່ານ 
59 ໂຢເຊບກໍອັນເຊີນເອົາພຣະສົບ ແລ້ວເອົາຜ້າປ່ານສະອາດຫຸ້ມຫ່ໍໄວ້ 
60 ແລະອັນເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງໃໝ່ຂອງຕົນ ຊຶງ່ທ່ານໄດ້ສະກັດໄວ້ໃນຫີນ ແລ້ວກ່ືງຫີນໃຫຍ່ກ້ອນນ່ຶງ

ອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ຈ່ຶງຫນີໄປ 
61 ຝ່າຍມາຣີອາໄທມກັດາລາກັບມາຣີອາຄົນນ່ຶງນ້ັນ ກໍນ່ັງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າອຸບໂມງ 

 
ທະຫານຍາມເຝົາ້ທີອ່ບຸໂມງ 
The Guard at the Tomb 

62 ວັນຫນ້າມາ ຄືວັນຖັດຈາກວັນຈັດແຈງ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ພາກັນໄປຫາປີລາດ  
63 ຮຽນວ່າ, ìທ່ານທ່ີນັບຖື, ພວກອາຕະມາຈ່ືຈໍາໄດ້ວ່າຄົນຫລອກລວງຜູ້ນ້ັນ ເມ່ືອຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພາຍຫລັງ

ສາມວັນແລ້ວເຮົາຈະເປັນຄືນມາî 
64 ດ້ວຍເຫດນ້ັນຂໍທ່ານບັນຊາສ່ັງໃຫ້ເຝ້ົາອຸບໂມງໄວ້ຢ່າງແຂງແຮງຈົນເຖິງວັນຖ້ວນສາມ ຢ້ານວ່າພວກສາວົກຂອງມັນຈະ

ມາລັກເອົາສົບໄປແລ້ວຈະກ່າວຕ່ໍພົລເມືອງວ່າ ìທ່ານເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວî ການຫລອກລວງຄ້ັງສຸດທ້າຍນ້ິຈະຮ້າຍ
ແຮງກວ່າຄ້ັງກ່ອນî 

65 ປີລາດໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານມີທະຫານຍາມ ຈ່ົງໄປເຝ້ົາ ໃຫ້ແຂງແຮງຕາມຄວາມເຫັນຂອງພວກທ່ານî 
66 ແລະເຂົາກໍໄດ້ພາກັນໄປເຮັດໃຫ້ອຸບໂມງນ້ັນໝ້ັນຄົງ ໂດຍປະທັບຕາໃສ່ຫີນໄວ້ແລະຕ້ັງທະຫານຍາມໃຫ້ເຝ້ົາຢູ່ 
 

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



1 ພາຍຫລ ັງວັນສະບາໂຕນ້ັນເວລາໃກ້ຮຸ່ງເຊ້ົາວັນຕ້ົນສັປດາ ມາຣີອາໄທມກັດາລາ ກັບມາຣີອາອິກຄົນນ່ຶງນ້ັນໄດ້ພາກັນໄປ
ເບ່ິງອຸບໂມງ 

2 ເບ່ິງແມ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວຢ່າງໜັກ ເພາະເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາຈາກສວັນ ໄດ້ກ່ືງກ້ອນ
ຫີນອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນ່ັງເທິງຫີນນ້ັນ 

3 ລັກສະນະຂອງເທວະດາຕົນນ້ັນເໝືອນແສງຟ້າແມບ ເຄ່ືອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ 
4 ພວກຄົນຍາມທ່ີເຝ້ົາຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານ້ັນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ 
5 ຝ່າຍເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ກ່າວແກ່ພວກຜູ້ຍິງວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຈ້ົາມາຊອກຫາພຣະເຢຊູ ຜູ້

ທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ 
6 ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ ຈ່ົງມາເບ່ິງບ່ອນທ່ີພຣະອ ງົ

ໄດ້ບັນທົມຢູ່ນ້ັນ 
7 ແລ້ວຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ìພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ, 

ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນî ນ້ິແຫລະ, ເຮົາໄດ້
ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວî 

8 ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍຮີບອອກໄປຈາກອຸບໂມງທັງຢ້ານທັງຍິນດີຫລາຍ ແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ 
9 ແລະເບິ່ງແມ, ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດມາພົບເຂົາແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຈະເຣີນເທີນî ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍເຂ້ົາມາຈັບພຣະບາດ

ນະມສັການພຣະອົງ 
10 ພຣະເຢຊຊູົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຊູຢ້່ານ ຈ່ົງໄປບອກພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ີນ້ັນî 

 

ລາຍງານຂອງທະຫານຍາມ 
The Report of the Guard 

11 ເມ່ືອຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງໄປ ມຜູ້ີເຝ້ົາຍາມລາງຄົນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ເລ່ົາເຫດການທັງປວງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນໃຫ້ພວກປະ
ໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຟ ັງ 

12 ເມ່ືອພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາກັນກັບພວກເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ກໍເອົາເງິນຈ າໍນວນຫລາຍແຈກໃຫ້ພວກທະ
ຫານ 

13 ສ່ັງວ່າ, ìໃຫ້ພວກເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ìພວກສາວົກຂອງເຂົາໄດ້ມາໃນເວລາກາງຄືນ ລັກເອົາສົບໄປເວລາຫມູ່ເຮົານອນຫລັບຢູ່î 
14 ຖ້າຄວາມນ້ີຊາບເຖິງຜູ້ປົກຄອງ ພວກເຮົາຈະຊັກຊວນເອົາໃຈທາ່ນ ຈ່ຶງໃຫ້ພວກເຈ້ົາພ້ົນຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈî 
15 ເຂົາໄດ້ຮັບເງິນແລ້ວກໍພາກັນເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍານ້ັນ ຄວາມນ້ິໄດ້ຊ່າລືໄປໃນບັນດາພວກຢິວຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວກົ 
The Commissioning of the Disciples 
(ມຣກ 16:14-18; ລກ 24:36-49; ຢຮ 20:19-23;  
ກຈກ 1:6-8) 

16 ແຕ່ພວກສາວົກສິບເອັດຄົນນ້ັນໄດ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຖິງພູທ່ີພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ກັບເຂົາ 
17 ເມ່ືອເຂົາເຫັນພຣະອົງແລ້ວຈ່ຶງຂາບໄຫວ້ນະມສັການ ແຕ່ລາງຄົນຍັງສົງສັຍຢູ່ 
18 ພຣະເຢຊຈ່ຶູງສະເດັດມາໃກ້ແລ້ວຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìອໍານາດທັງຫມດົໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊງົມອບໃຫ້ແກ່

ເຮົາແລ້ວ 
19 ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫເ້ຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ   

ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
20 ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ນ້ິແຫລະ, ເຮົາຢ  ູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນ

ຫມດົກັບî 
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