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The Gospel 
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According to 
 

ລູກາ 
LUKE 

 

1 ຄາໍຄໍານບັແກເ່ທໂອຟໂີລ 
Dedication to Theophilus 

1 ມຫີລາຍຄົນໄດ້ລ ົງມືຮຽບຮຽງເຣ່ືອງເຫດການເຫລ່ົານ້ັນ ຊຶງ່ສໍາເຣັດແລ້ວໃນຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ 
2 ຕາມທ່ີເຂົາຜູ້ໄດ້ເຫັນກັບຕາເອງຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນແລະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ້ສ່ົງສືບຕ່ໍມາໃຫ້ໝູ່ເຮົາຮູ້ 
3 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານເທໂອຟິໂລທີນັ່ບຖືເອີຍ ເນ່ືອງຈາກຂ້າພະເຈ້ົາເອງໄດ້ສືບສວນຖ້ວນຖ່ີຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມາໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 

ຈ່ຶງເຫັນດີຈະຮຽບຮຽງເຣ່ືອງຕາມລໍາດັບເພ່ືອປໂຍດແດ່ທ່ານ 
4 ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ໃນຄວາມອັນເປັນແກ່ນເປັນສານຂອງເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງມີຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ 

 

ທາໍນວາຍເຣືອ່ງກາໍເນດີຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
The Birth of John the Baptist Foretold 

5 ໃນຣັຊການຂອງເຮໂຣດກະສັດເມືອງຢູດາຍ ມປີະໂຣຫິດຕົນນ່ຶງຊ່ື ເຊຄາຣີຢາ ຢ ູ ່ໃນຜຽນຂອງອາບີຢາ ພ ຣັຍາຂອງເຊ
ຄາຣຢີາຢູ່ໃນເຊ້ືອສາຍອາໂຣນຊ່ືວ່າເອລີຊາເບ ດັ 

6 ເຂົາທັງສອງເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍມບ່ີອນຕິເລີຍ 
7 ເຂົາບ່ໍມີລູກເພາະເອລີຊາເບ ດັເປັນຍິງໝັນ ແລະເຂົາທັງສອງກ ແໍກ່ຊະຣາແລ້ວ 
8 ເມ່ືອເຊຄາຣີຢາຖືກຜຽນ ກໍາລັງປະຕິບັດຕາມໜ ້າທ່ີປະໂຣຫິດຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 
9 ສລາກໄດ້ຕົກໃສ່ຕາມທັມນຽມປະໂຣຫິດ ໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປໃນພຣະວ ິຫານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມ

ບູຊາ 
10 ສ່ວນພ ົລເມືອງກໍໄຫວວ້ອນຢູ່ຂ້າງນອກໃນເວລາເຜົາເຄ່ືອງຫອມນ້ັນ 
11 ແລ້ວມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຊຄາຣີຢາ ຢືນຢູ່ເບ້ືອງຂວາແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູ

ຊານ້ັນ 
12 ເມ່ືອເຊຄາຣີຢາໄດ້ເຫັນກ ຢ້ໍານແລະຕົກໃຈ 
13 ແຕ່ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກວ່າ, ìເຊຄາຣຢີາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານໄດ້ຊົງຟງັແລ້ວ ນາງເອລີ

ຊາເບັດພັຣຍາຂອງທ່ານຈະປະສູດບຸດຊາຍໃຫທ່້ານ ແລ້ວທ່ານຈ່ົງໃສ່ຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ໂຢຮັນ 



14 ທ່ານຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຫລາຍຄົນຈະຍິນດີເພາະບຸດນ້ັນເກີດມາ 
15 ìເພາະວ່າບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທາ່ນຈະບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາແວງແລະເຫລ້ົາປຸກຢ່າງໃດ 

ແລະຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕ້ັງແຕ່ຈາກທ້ອງມານດາມາ 
16 ທ່ານຈະນໍາລູກຫລານຂອງອິສຣາເອນຫລາຍຄົນຫລົບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ 
17 ທ່ານຈະອອກກ່ອນໜ້າຂອງພຣະອົງ ໂດຍສະແດງອາຣົມແລະຣິດເດດຂອງເອລີຢາ ຈະໃຫ້ບັນດາພ່ໍກັບຄືນດີກັບລູກ 

ແລະໃຫ້ບັນດາຄົນທ່ີດ້ືດ້ານກັບມາຫາປັນຍາຂອງຄົນສິນທັມ ເພ່ືອຈັດຕຽມພົລເມືອງໄວ້ພອ້ມສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາî 

18 ເຊຄາຣຢີາທູນເທວະດາຕົນນ້ັນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດການນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍກໍເຖ້ົາແລ້ວ ແລະພັຣຍາຂອງ
ຂ້ານ້ອຍກໍອາຍຸສູງຫລາຍແລ້ວî 

19 ຝ່າຍເທວະດາຕົນນ້ັນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຮົາແມ່ນຄັບຣີເອນຊ່ຶງຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງໃຊໃ້ຫ້ມາກ່າວກັບທ່ານ
ແລະນໍາຂ່າວດີນ້ີມາບອກແກ່ທ່ານ 

20 ເບ່ິງແມ, ທ່ານຈະເປັນຄົນໃບ້ແລະປາກບ່ໍໄດ້ ຈົນເຖິງວັນທ່ີເຫດການເຫລ່ົານ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນ ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຖ້ອຍ
ຄໍາຂອງເຮົາທ່ີຈະສໍາເຣັດຕາມກໍານົດî 

21 ຝ່າຍພົລເມືອງກໍຄອຍຖ້າເຊຄາຣ ີຢາດ້ວຍຄວາມປລາດໃຈ ເພາະທ່ານຊັກຊ້າຢູ່ໃນພຣະວິຫານ 
22 ເມ່ືອທ່ານອອກມາແລ້ວກໍປາກນໍາເຂົາບ່ໍໄດ້ ເຂົາຈ່ຶງສັງເກດຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດໃນພຣະວ ິຫານ ທ່ານໄດ້ສະແດງ

ທ່າທພີາສາໃບ້ຕ່ໍເຂ າົແລະຍັງເປັນໃບ້ຢູ່ 
23 ເມ່ືອໝົດຜຽນຂອງທ່ານແລ້ວທ່ານກໍກັບບ້ານ 
24 ພາຍລຸນມາເອລີຊາເບັດພັຣຍາຂອງທ່ານກໍມີທ້ອງ ແລ້ວຈ່ຶງໄປລ້ີຕົວຢູ່ໃນລະຫວ່າງຫ້າເດືອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ,  
25 ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຣັດຢ່າງນ້ີແກ່ຂ້ານ້ອຍ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອຊົງຍົກຄວາມນິນ

ທາຂອງຂ້ານ້ອຍທ່ີມີຢູ່ຖ້າມກາງຄົນທ ັງຫລາຍອອກເສັຽî 
 

ທາໍນວາຍເຣືອ່ງກາໍເນດີຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Birth of Jesus Foretold 

26 ເມ່ືອເຖິງເດືອນຖ້ວນຫົກເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ ມາຍັງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຄາລີເລຊື່ນາຊາເຣັດ 
27 ມາຫາຍິງພົມຈາຣຄົີນນ່ຶງ ຊຶງ່ເປັນຄູ່ຫມັນ້ຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊບ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ ນາງນ້ັນຊ່ືມາ

ຣອິາ 
28 ເມ່ືອເທວະດາມາເຖິງນາງແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຈົ່ງຈະເຣີນເທີນ, ເຈ້ົາຜູ້ທີ່ຊົງໂຜດພຣະກະຣນຸາປານີຫລາຍ ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາî 
29 ຝ່າຍມາຣິອາກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງເທວະດານ້ັນ ຈ່ຶງຮ່ າໍເພີງວ່າຄໍາທັກທາຍນ້ີຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ 
30 ແລ້ວເທວະດາໄດ້ກ່າວກັບນາງວາ່, ìມາຣິອາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນທ່ີຊົງພຣະກະຣນຸາໂຜດແລ້ວ  
31 ເບ ິ ່ງແມ, ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຊາຍ ຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ 
32 ບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງເອ້ີນວ່າພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານ 

ພຣະທີນ່ັ່ງຂອງກະສ ດັດາວິດ ຜູ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ໃຫແ້ກ່ທ່ານ 
33 ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາດຄຸ້ມຄອງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຮູ້ສ້ິນ

ສຸດî 
34 ຝ່າຍມາຣິອາຈ່ຶງທູນເທວະດານ້ັນວ່າ, ìເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບຊາຍ

ຈັກເທ່ືອî 



35 ເທວະດາໄດ້ຕອບນາງວ່າ, ìພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄ ມຸເຈ້ົາ
ໄວ້ ເຫດສັນນ້ີບຸດທ່ີຈະເກີດມານ້ັນຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

36 ເບ່ິງແມ, ເຖິງນາງເອລີຊາເບັດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາຜູ້ແກ່ຊະຣາແລ້ວ ກໍຍັງມີທ້ອງຈະເກີດບຸດຊາຍເໝືອນກັນ ບັດນ້ີນາງທ່ີ
ເຂົາຖືວ່າເປັນຍິງໝັນກໍມີທ້ອງໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວ 

37 ເພາະວ່າຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຫລືອພຣະກໍາລັງî 
38 ສວ່ນມາຣອິາກໍທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ບັງເກີດແກ່ຂ້ານ້ອຍຕາມຄໍາ

ຂອງເຈ້ົາກູເທີນî ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຈາກນາງໄປ 
 

ມາຣິອາໄປຢ້ຽມຢາມເອລຊີາເບດັ 
Mary Visits Elizabeth 

39 ຄາວນ້ັນມາຣອິາໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລ້ວຮີບໄປຍັງເຂດພູເຂົາ ຄືໄປເຖິງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຢູດາຍ 
40 ນາງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງເຊຄາຣີຢາທັກທາຍນາງເອລີຊາເບັດ 
41 ພເໍມ່ືອເອລີຊາເບັດໄດ້ຍິນຄໍາທັກທາຍຂອງມາຣິອາ ບຸດໃນທ້ອງຂອງຕົນກໍດ້ີນ ແລະເອລີຊາເບັດກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດ 
42 ຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìນາງໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນລະຫວ່າງພວກຜູ້ຍິງ ແລະບຸດໃນທ້ອງຂອງນາງໄດ້ຮັບພຣະ

ພອນດ້ວຍ 
43 ເປັນສັນໃດຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຢ່າງນ້ີ ຄືມານດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຫາຂ້ານ້ອຍ 
44 ເພາະວ່າ ເບິ່ງແມ, ພສໍຽງທັກທາຍຂອງນາງເຂ້ົາຫູຂ້ານ້ອຍ ລູກໃນທ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ດ້ີນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
45 ຄວາມສຸກມີແກ່ນາງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອວ່າ ຈະສໍາເຣັດຕາມພຣະຄໍາທ່ີນາງໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາì 

 

ເພງສຣັເສນີຂອງມາຣອິາ  
Maryís Song of Praise 

46 ສວ່ນມາຣອິາກໍກ່າວວ່າ, ìຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສັຣເສີນຍ້ອງຍໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
47 ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເກີດຄວາມຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ົນ 
48 ເພາະພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດຖານະອັນຍາກຕ່ໍາຕ້ອຍແຫ່ງຂ້ອຍຍິງຂອງພຣະອົງ ເບ່ິງແມ,  

ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປຄົນທຸກສມັຍຈະເອ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຜາສຸກ 
49 ເພາະວ່າຜູ້ຊົງຣິດໄດ້ຊົງກະທາໍການໃຫຍ່ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍບໍຣິສຸດ  
50 ພຣະກະຣນຸາຂອງພຣະອົງກໍມີແກ່ບັນດາຜູ້ຢໍາເກງພຣະອົງ ທງັຊ່ົວນ້ີແລະຊ່ົວໜ້າສືບໆໄປ 
51 ພຣະອົງຊງົສະແດງຣິດດ້ວຍພຣະກອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ຄົນທ່ີມີໃຈຄຶດຈອງຫອງພັດພາກຈາກກັນ 
52 ພຣະອົງຊົງຖອດເຈ້ົານາຍລົງຈາກພຣະທ່ີນ່ັງ ແລະໄດ້ຊົງຍົກຜູ້ຍາກຕ່ໍາຂ້ຶນ 
53 ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນອຶດຢາກອ່ີມດ້ວຍຂອງດີ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຄົນຮ່ັງມີໜີໄປມືເປ່ົາ 
54 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍອິສຣາເອນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຄືພຣະອົງຊົງຈ່ືຈໍາພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ 
55 ທີ່ມຕ່ໍີອັບຣາຮາມແລະຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານເປັນນິດ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາî 
56 ແລ້ວມາຣອິາໄດ້ອາສັຍຢູ່ກັບນາງເອລີຍຊາເບັດປະມານສາມເດືອນ ຈ່ຶງໄດ້ກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງຕົນ 

 



ເຣືອ່ງກາໍເນດີຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ  
The Birth of John the Baptist 

57 ຄັນຖ້ວນວັນເວລາທ່ີນາງເອລີຊາເບັດຈະໄດ້ລູກແລ້ວ ນາງກໍໄດ້ປະສູດລູກເປັນຜູ້ຊາຍ 
58 ເມ່ືອເພ່ືອນບ້ານແລະພວກຍາດຕິພ່ີນ້ອງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງພຣະມະຫາກະຣຸນາແກ່ນາງ ເຂ າົກໍ

ພາກັນຊົມຊ່ືນຍິນດີຮ່ວມກັນກັບນາງ 
59 ຄັນເຖິງວັນຖ້ວນແປດເຂົາກໍພາກັນມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍນ້ັນຮັບພິທີຕັດ ແລະເຂົາຈະໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍວ່າເຊຄາຣິຢາ ຕາມຊ່ື

ຂອງບິດາ 
60 ຝ່າຍມານດາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ຊ່ືວ່າ ໂຢຮັນî 
61 ເຂົາພາກັນກ່າວແກ່ນາງວ່າ, ìໃນພວກພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາບ່ໍມີໃຜທີ່ມຊີືຢ່່າງນ້ັນî 
62 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງສະແດງທ່າທີພາສາໃບ້ຖາມບິດາວ່າ, ìຢາກໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍນ້ັນວ່າຢ່າງໃດî 
63 ທ່ານຈ່ຶງຂໍເອົາກະດານມາຂຽນວ່າ, ìຊືຂ່ອງເດັກນ້ອຍນ້ັນຄື ໂຢຮັນî ຄົນທັງປວງກໍປລາດໃຈ 
64 ໃນທັນໃດນ້ັນທ່ານອອກສຽງໄດ້ ແລະລ້ີນກໍອ່ອນ ແລ້ວທ່ານໄດ້ກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
65 ເພ່ືອນບ້ານທັງປວງກໍເກີດຄວາມຢ້ານ ແລະເຫດການທັງປວງນ້ັນກໍຊ່າລືໄປທ່ົວເຂດພູແຂວງຢູດາຍ 
66 ບັນດາຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຂ່າວເຫລ່ົານ້ີກໍເກັບໄວ້ໃນໃຈແລະເວ້ົາວ່າ, ìລູກນ້ອຍນ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດໜໍî ດ້ວຍວ່າພຣະຫ ັດ

ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ນໍາເດັກນ້ອຍນ້ັນ 
 

ຄາໍທໍານວາຍຂອງເຊຄາຣຢີາ 
Zechariahís Prophecy 

67 ຝ່າຍເຊຄາຣິຢາຜູ້ເປັນບິດາກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ຶງໄດ້ທໍານວາຍວ່າ, 
68 ìຈ່ົງສັຣເສີນຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ດ້ວຍພຣະອົງໄດ້ຊ ງົຢ້ຽມຢາມແລະໄດ້ຊົງໄຖ່ເອົາພົລເມືອງຂອງພຣະ

ອົງ 
69 ແລະໄດ້ຊົງໃຫຜູ້້ຊົງຣິດຜູ້ນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ ໃນວົງສາຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ເປັນຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງພວກ

ເຮົາ 
70 ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ຕ້ັງແຕ່ບູຮານ ໂດຍປາກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 
71 ຄືຊົງໃຫ້ພົນ້ຈາກສັດຕຣູທງັຫລາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະພ້ົນຈາກມືຄົນທັງປວງທ່ີຊງັເຣົາ 
72 ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສະແດງພຣະກະຣຸນາ ຊຶງ່ຊົງສັນຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະຊົງລະນຶກເຖິງພຣະສັນຍາອັນບໍຣິ

ສຸດຂອງພຣະອົງ 
73 ຄືຄໍາສາບານຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງສາບານໄວ້ກັບອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣດຸຂອງເຮົາວ່າ,  
74 ìເມື່ອເຮົາໄດພ້ົ້ນຈາກມສັືດຕຣູທັງຫລາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາໄດ້ບົວລະບັດພຣະອົງ ໂດຍປາສຈາກ

ຄວາມຢ້ານ 
75 ດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືແລະດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ 
76 ຝ່າຍເຈ້ົາລູກນ້ອຍເອີຍ, ເຂົາຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຜູ້ສູງສຸດ ເພາະວ່າເຈ້ົາຈະໄປກ່ອນໜ້າອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈັດແຈງບັນດາທາງຂອງພຣະອົງ 
77 ເພື່ອຈະໃຫພົ້ລເມືອງຂອງພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມພ້ົນ ໂດຍການຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ 
78 ດ້ວຍພຣະທັຍເມດຕາກະຣຸນາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ແສງສວ່າງໃນຍາມຮຸ່ງເຊ້ົາຈາກທ່ີສູງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ

ພວກເຮົາ  



79 ເພ່ືອຈະສ ອ່ງສວ່າງແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນບ່ອນມືດ ແລະຢູ່ໃນເງົາຂອງຄວາມຕາຍ ເພ່ືອຈະນໍາພາຕີນຂອງເຮົາໄປ
ໃນທາງສງົບສຸກî 

80 ຝ່າຍລູກນ້ອຍນ້ັນກໍໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະຈິດວິນຍານກໍມີກໍາລັງທະວີຂ້ຶນ ທ່ານໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນປ່າຈົນເຖິງວັນທ່ີຈະໄດ້ມາປາ
ກົດແກ່ພວກອິສຣາເອນ 

 

2 ພຣະກາໍເນດີຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Birth of Jesus 
(ມທ 1:18-25) 

1 ຢ  ູ່ມາໃນຄາວນ້ັນມີຄໍາສ່ັງຈາກກາຍຊາໂອຄຸໂຕໃຫ້ຈົດທະບຽນສໍາມະໂນຄົວທ່ົວແຜ່ນດິນ 
2 ການຈົດທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເທ່ືອຕ້ົນນ້ີ ເກີດຂ້ຶນເມ່ືອເວລາກິເຣນີໂອເປັນຜູ້ປົກຄອງເມືອງຊີເຣັຽ 
3 ຄົນທັງປວງຕ່າງຄົນກໍຕ່າງໄປຂ້ຶນທະບຽນຍັງເມືອງຂອງຕົນ 
4 ຝ່າຍໂຢເຊບກໍຂ້ຶນໄປຈາກເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ ເຖິງເມືອງຂອງດາວິດຊື ່ເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍ ເພາະ 

ທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍແລະວົງຕະກູນດຽວກັນກັບດາວິດ 
5 ເພ່ືອຈະຂ້ຶນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວພ້ອມກັບນາງມາຣິອາຄູ່ໝ້ັນຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣິອາກໍກໍາລັງມີທ້ອງຢູ່ 
6 ເມ່ືອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນກໍເຖິງເວລາທ່ີມາຣິອາຈະປະສູດບຸດ 
7 ນາງຈ່ຶງໄດ້ປະສູດບຸດຜູ້ກົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຫວ້າງສໍາລັບເຂົາໃນໂຮງແຮມ 

 

ເທວະດາປາກດົແກບ່ນັດາຜູລ້ຽ້ງແກະ  
The Shepherds and the Angels 

8 ໃນແຖບນ້ັນມີພວກລ້ຽງແກະທ່ີນອນເຝ້ົາຝູງແກະຂອງເຂົາຢູ່ທ່ົງໃນເວລາກາງຄືນ 
9 ແລະມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຂົາ ແລະຣັສມຂີອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ ອ່ງຮອບ

ເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ຕົກສະທ້ານໃຈຫລາຍ 
10 ຝ່າຍເທວະດາຕົນນ້ັນກໍກ່າວແກ່ຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຢ່າຊູຢ້່ານ ເພາະນ້ີແຫລະ, ເຮົານໍາເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ ້

ຊ່ຶງເປັນທ່ີຊ່ືນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ 
11 ເພາະວ່າໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງນ່ຶງ ຄືພຣະຄຣິດເຈ້ົາ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
12 ອັນນ້ີຈະເປັນໝາຍສໍາຄັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄືພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນນ່ຶງພັນດ້ວຍຜ້າອ້ອມນອນຢູ່ໃນ

ຮາງຫຍ້າî 
13 ໃນທັນໃດນ້ັນມີກອງທັບສວັນໝູ່ໃຫຍ່ມາຢູ່ກັບເທວະດາຕົນນ້ັນ ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ,  
14 ìພຣະຣສັມີຈົ່ງມແີດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດ ແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບ 

ພຣະທັຍນ້ັນî 
15 ເມ່ືອເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນໄປຈາກເຂົາຂ້ຶນສູ່ສວັນແລ້ວ ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເວ້ົາກັນວ່າ, ìເຮົາພາກັນໄປເມືອງເບັດເລເຮັມ

ເທາະ ໄປເບ່ິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຈ້ງແກ່ເຮົານ້ັນî 
16 ເຂົາກໍຮີບໄປແລ້ວພົບມາຣີອາກັບໂຢເຊບ ແລະເຫັນພຣະກຸມມານນ້ັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ 
17 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຫ ນັແລ້ວກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນ 
18 ຄົນທ ງັປວງທ່ີໄດ້ຍິນກໍປລາດໃຈດ້ວຍຖ້ອຍຄ າໍທ່ີພວກລ້ຽງແກະໄດ້ບອກແກ່ເຂົາ 
19 ຝ່າຍມາຣີອາກໍເກັບບັນດາສ່ິງເຫລ່ົານີ້ໄວໃ້ນໃຈ ແລະຄຶດຮ່ໍາເພິງຢູ່ 



20 ພວກລ້ຽງແກະຈ່ຶງກັບໄປຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫດການທັງປວງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ ຕາມທີໄ່ດ້ບອກ
ໄວກັ້ບເຂົານ້ັນ 
Jesus Is Named 

21 ເມ່ືອຄົບແປດວັນແລ້ວ ເປັນວັນໃຫ້ພຣະກ ມຸມານນ້ັນຮັບພິທີຕັດ ເຂົາຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືພຣະກຸມມານນ້ັນວ່າເຢຊູ ຕາມທ່ີເທວະ
ດາໄດ້ບອກໄວ້ກ່ອນ ເມ່ືອພຣະກຸມມານນ້ັນຍັງບ່ໍໄດ້ປະຕິສົນທິໃນທ້ອງ 
 

ການຖວາຍພຣະກມຸມານເຢຊໃູນພຣະວິຫານ 
Jesus Is Presented in the Temple 

22 ເມ່ືອເຖິງເວລາທ່ີຈະທໍາພິທີຊາໍຮະຕົວໃຫ້ສະອາດ ເຂົາຈ່ຶງເອົາພຣະກຸມມານໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຖວາຍແດ່ອົງ
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

23 (ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ແລ້ວໃນພຣະບັນຍັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìລູກຊາຍກົກທຸກຄົນຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າ ເປັນລູກທ່ີ
ຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî) 

24 ແລະເພ່ືອຖວາຍຂອງບູຊາຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວໃນພຣະບັນຍັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄື ìນົກເຂົາຄູ່ນ່ຶງຫລືນົກ
ກາງແກໜຸ່ມສອງໂຕî 

25 ນີ້ແຫລະ, ມຊີາຍຄົນນ່ຶງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊ່ື ຊີເມໂອນ ເປັນຄົນສິນທັມແລະຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າວັນທ່ີ
ພວກອິສຣາເອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊງົສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ 

26 ພຣະວິນຍານບ ຣິໍສຸດໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ທ່ານແລ້ວວ່າ ທ່ານຈະບ່ໍຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ມາຈາກອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

27 ຊເີມໂອນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານໂດຍພຣະວິນຍານຊົງນໍາ ແລະເມ່ືອບິດາມານດາໄດ້ນໍາເອົາພຣະກຸມ
ມານເຢຊູເຂ້ົາໄປ ເພ່ືອຈະກະທໍາແກ່ພຣະກຸມມານຕາມກ ົດລະບຽບແຫ່ງພຣະບັນຍັດ 

28 ຊເີມໂອນຈ່ົງອຸ້ມເອົາພຣະກຸມມານ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, 
29 ìຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈ້ົາ ບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄປເປັນສຸກ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 
30 ເພາະວ່າຕາຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມພ້ົນທ່ີມາຈາກພຣະອົງແລ້ວ 
31 ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ຕ່ໍຫນ້າໄພ່ພົນທງັຫລາຍ 
32 ເປັນຄວາມສວ່າງສ່ອງແສງແກ່ບັນດາປະຊາຊາດ ແລະເປັນສະງ່າຣາສີແກ່ພວກອິສຣາເອນພົລເມືອງ 

ຂອງພຣະອົງî 
33 ຝ່າຍບິດາມານດາຂອງພຣະກຸມມານກ ໍປລາດໃຈ ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີຊເີມໂອນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນ 
34 ຊເີມໂອນໄດ້ອວຍພອນແກ່ເຂົາ ແລ້ວກ່າວແກ່ 

ມາຣິອາມານດາພຣະກຸມມານນ້ັນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພຣະກຸມມານນ້ີຊົງຕ້ັງໄວ້ເປັນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນ
ລ້ົມລົງແລະລຸກຂ້ຶນໃໝ່ ແລະເປັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີເຂົາຈະກ່າວຕ່ໍສູ້ 

35 ເພ່ືອຄວາມຄຶດໃນໃຈຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍຈະໄດ້ປາກົດແຈ້ງ ສ່ວນນາງ ດາບຈະແທງຫົວໃຈຂອງນາງເອງໃຫ້
ຊອດî 

36 ຍັງມີໝໍ ທໍໍານວາຍຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ືອານາ ເປັນລູກຂອງຟານູເອນໃນຕະກູນອາເຊີ ນາງເປັນຄົນແກ່ຊະຣາຫລາຍແລ້ວ ມຜົີວ
ຕ້ັງແຕ່ເປັນສາວໜຸ່ມ ແລະຢູ່ນໍາຜົວໄດ້ເຈັດປີ 

37 ແລ້ວກໍເປັນໝ າ້ຍຢູ່ລະຫວ່າງແປດສິບສ່ີປີ ນາງບ່ໍໜີຈາກບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ແຕ່ໄດ້ຢູ່ປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ ຮັກສາສິນ
ດ້ວຍອົດອາຫານແລະໄຫວ້ວອນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ 



38 ໃນຂນະນ້ັນນາງໄດ້ເຂ້ົາມາໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະກ່າວເຖິງພຣະກຸມມານໃຫ້ຄົນທັງປວງໃນກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຟັງ ຊ່ຶງເຂົາກໍາລັງຄອຍຖ້າການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ 
 

ການກບັເມອືນາຊາເຣດັ 
The Return to Nazareth 

39 ຄັນໂຢເຊບກັບມາຣິອາໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍໄດ້ກັບເມືອຍັງເມືອງຂອງຕົນ ຄື
ນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ 

40 ພຣະກຸມມານນ້ັນກໍໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະແຂງແຮງ ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ນໍາ 
 

ພຣະກມຸມານໃນພຣະວຫິານ 
The Boy Jesus in the Temple 

41 ຝ່າຍບິດາມານດາຂອງພຣະກຸມມານ ເຄີຍຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນເທສການປັສຄາທຸກປ  ີ
42 ເມ່ືອພຣະກ ມຸມານມີພຣະຊົນສິບສອງພັນສາ ເຂົາກໍຂ້ຶນເມືອຕາມທັມນຽມເທສການນ້ັນ 
43 ເມ່ືອຄົບກໍານົດວັນປັສຄານ້ັນແລ້ວ ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງກັບເມືອ ພຣະກ ມຸມານເຢຊູກໍຍັງຄ້າງຢູ່ໃນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມ ຝ່າຍ

ບິດາມານດາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ 
44 ເພາະເຂົາທັງສອງຄຶດວ່າພຣະກ ມຸມານນ້ັນຢູ່ນໍາຄົນທ່ີມາດ້ວຍກັນ ເຂົາຈ່ຶງເດີນທາງໄປໄດ້ມ້ືນ່ຶງ ຈ່ຶງຕ້ັງຊອກຫາພຣະ

ກຸມມານໃນໝູ່ພ່ີນ້ອງແລະຄົນທ່ີຮູ້ຈັກກັນ 
45 ເມ່ືອບ່ໍພົບຈ່ຶງກັບຄືນໄປຊອກຫາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
46 ຄັນຊອກຫາໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ຈ່ຶງພົບພຣະກຸມມານນ່ັງຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານຖ້າມກາງພວກອາຈານ ກໍາລັງຟັງ

ແລະໄຕ່ຖາມພວກອາຈານເຫລ່ົານ້ັນຢູ່ 
47 ຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ຍິນກໍປລາດໃຈໃນສະຕິປັນຍາແລະຄໍາຕອບຂອງພຣະກຸມມານນ້ັນ 
48 ຝ່າຍບິດາມານດາເມ່ືອໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍອັສຈັນໃຈ ມານດາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìລູກເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ີແກ່ເຮົາ 

ເບິ່ງແມ, ພໍກັ່ບແມ່ໄດ້ຊອກຫາເຈ້ົາເປັນທຸກໃຈຫລາຍî 
49 ຝ່າຍພຣະກຸມມານຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາທັງສອງຊອກຫາເຮົາເຮັດຫຍັງ ຍັງບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃນທ່ີສະຖິດແຫ່ງພຣະບິ

ດາຂອງເຮົາî 
50 ແຕ່ບິດາມານດາກໍບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຄໍາຕອບຂອງພຣະກ ມຸມານນ້ັນ 
51 ແລ້ວພຣະກຸມມານກໍລົງໄປກັບເຂົາໄປຍັງເມືອງນາຊາເຣັດແລະຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ ສ່ວນມານດາກ ໍ

ເກັບຂ້ໍຄວາມທັງຫລາຍນ້ີໄວ້ໃນໃຈ 
52 ພຣະເຢຊກໍູໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນໃນດ້ານສະຕິປັນຍາ ໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ເປັນທ່ີຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍມະນຸດເໝືອນກັນ 
 

3 ການປະກາດຂອງໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ 
The Proclamation of John the Baptist 
(ມທ 3,1-12; ມຣກ 1:1-8; ຢຮ 1:19-28) 

1 ເມ່ືອປີທີສິບຫ້າໃນຣັຊການກາຊາຕີເບຣີໂອ ຄາວເມ່ືອປົນອີໂອປີລາດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຂວງຢູດາຍ ເຮໂຣດເປັນຜູ້ຄຸ້ມ
ຄອງແຂວງຄາລີເລ ຟິລິບນ້ອງຊາຍຂອງເຮໂຣດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຂວງອີຕູຣາຍກັບອານາເຂດທາໂຄນິດ ລິຊາເນັຽເປັນ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຂວງອາບິເລນ 



2 ແລະອັນນາກັບກາຢະຟາເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ຄາວນ້ັນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງໂຢຮັນບຸດຊາຄາຣິຢາໃນ
ກາງປ່າ 

3 ແລ້ວໂຢຮັນໄດ້ໄປທ່ົວເຂດອ້ອມແອ້ມແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນ ປະກາດບັບຕ ສິະມາກ່ຽວກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ເພ່ືອ 
ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຍົກຄວາມຜິດບາບເສັຽ 

4 ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ແລ້ວໃນໜັງສືຖ້ອຍຄໍາຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìສຽງຜູ້ທ່ີຮ້ອງໃນປ່າວ່າ ຈ່ົງຈັດແຈງທາງ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດຫົນທາງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຊືໄ່ປ 

5 ຮ່ອມທຸກຮ່ອມຈະໄດ້ຖມົໃຫເ້ຕມັ ພແູລະໂນນທຸກໜ່ວຍຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາລົງ ທາງຄົດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ື ແລະທາງມີຕໍກໍຈະ
ເຮັດໃຫ້ກ້ຽງ 

6 ມະນຸດທັງປວງຈະເຫັນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນî 
7 ໂຢຮັນຈ່ຶງກ່າວແກ່ປະຊາຊົນທ່ີອອກມາຮັບບັບຕິສະມາຈາກຕົນວ່າ, ìອ້າຍຊາດງູຮ້າຍເຮີຍ, ໃຜໄດ້ບອກສູໃຫ້ປົບໜີ

ຈາກພຣະພໂິຣດທ່ີຈະມາເຖິງນ້ັນ  
8 ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສົມກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ແລະຢ່າຕ້ັງນຶກໃນໃຈວ່າ ìພວກເຮົາມອັີບຣາ

ຮາມເປັນພ່ໍເຄ້ົາî ເພາະເຮົາບອກເຈ້ົາທງັຫລາຍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອາດຈະບັນດານໃຫ້ລູກຫລານເກີດແກ່ອັບຣາຮາມ
ຈາກກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ 

9 ບັດນ້ີຂວານວາງໄວ້ທີເ່ຫງ້ົາຕ້ົນໄມ້ແລ້ວ ສັນນ້ັນໄມ້ທຸກຕົ້ນທີບ່ໍ່ເກີດຜົນດີກໍຈະຖືກປ້ໍາແລ້ວໂຍນຖ້ິມໃສ່ໄຟເສັຽî 
10 ຝ່າຍປະຊາຊນົຈ່ຶງຖາມໂຢຮັນວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດî 
11 ທ່ານໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ໃດທີມີ່ເສ້ືອສອງໂຕຈ  ່ົງປັນໃຫ້ຜູ້ບ່ໍມີແລະຜູ້ທ່ີມີອາຫານຈ່ົງປັນໃຫ້ເໝືອນກັນî 
12 ແລະພວກເກັບພາສີກໍໄດ້ມາຮັບບັບຕິສະມາເໝືອນກັນ ແລ້ວຖາມທ່ານວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຄວນຈະ

ເຮັດແນວໃດî 
13 ທ່ານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຢ່າໄດ້ເກັບພາສີເກີນອັດຕຣາî 
14 ພວກທະຫານກໍຖາມທ່ານເໝືອນກັນວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍເດ ຈະເຮັດແນວໃດî ທ່ານຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຢ່າຂ່ົມເຫັງຫລື

ຢ່າຫາຄວາມບ່ໍຈິງໃສ່ໃຜເພ່ືອເອົາເງິນ ແຕ່ຈ່ົງພໍໃຈໃນຄ່າຈ້າງຂອງຕົນî 
15 ເມື່ອພລົເມືອງຫວັງຖ້າພຣະຄຣິດຢູ່ ເຂົາທຸກຄົນກໍຄຶດໄຕ່ຕອງເຖິງໂຢຮັນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີອາດຈະແມ່ນພຣະຄຣິດຫລືî 
16 ໂຢຮັນຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາ ແຕ່ມທ່ີານຜູ້ນ່ຶງຈະມາເປັນຜູ້ມີຣິດ

ກວ່າເຮົາອີກ ຊຶງ່ເຮົາບ່ໍສົມຄວນຈະແກ້ສາຍຮັດເກີບຂອງທ່ານ ຝ່າຍທ່ານຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດແລະດ້ວຍໄຟ 

17 ມຂືອງທ່ານຖືດ້ົງຝັດເຂ້ົາ ເພ່ືອຈະເຮັດລານເຂ້ົາຂອງຕົນໃຫ້ກ້ຽງດີ ແລະເພ່ືອຮວບຮວມເຂ້ົາເມັດດີໃສ່ໄວ້ໃນເລ້ົາຂອງ
ຕົນ ແຕ່ເຂ້ົາລີບນ້ັນທ່ານຈະເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟທ່ີບ່ໍຮູ້ມອດî 

18 ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນຈ່ຶງປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ພົລເມືອງດ້ວຍຄໍາເຕືອນສະຕິຕ່າງໆຫລາຍຂ້ໍ 
19 ຝ່າຍເຮໂຣດຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ເມ່ືອຖືກໂຢຮັນກ່າວຕິຕຽນເພາະເຣ່ືອງນາງເຮໂຣເດັຽພັຣຍານ້ອງຊາຍຂອງຕົນ ແລະ

ເພາະການຊ່ົວທັງຫລາຍທ່ີເຮໂຣດໄດ້ເຮັດນ້ັນ 
20 ເຮໂຣດຍັງເຮັດການຊ່ົວນ້ີເພ້ີມກັບການທ່ີຕົນໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ຄືໄດ້ຈັບໂຢຮ ນັຂັງໄວ້ໃນຄຸກ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົຮບັບບັຕສິະມາ 
The Baptist of Jesus 
(ມທ 3,13-17; ມຣກ 1:9-11; ຢຮ 1:29-34) 



21 ຢູ່ມາເມ່ືອຄົນທ ງັປວງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະພຣະເຢຊູກໍຊົງຮັບບັບຕິສະມາເໝືອນກັນ ຂນະເມ່ືອພຣະອົງຊົງ
ໄຫວ້ວອນຢູ່ ທອ້ງຟ້າກໍໄຂອອກ 

22 ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮູບເໝືອນນົກເຂົາໄດ້ສະເດັດລົງມາສະຖິດຢູ່ເທິງພຣະອົງ ແລະມີພຣະສຸຣະສຽງອອກ
ມາຈາກຟ້າສວັນວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ທ່ານເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຣົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນທ່ານî 
 

ລາໍດບັວງົຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິ 
The Ancestors of Jesus 

(ປຖກ 5:1-32; 11:10-26; ຣດຸ 4:18-22;  
1 ຂຄວ1:1-4,24:-27, 34; 2:1-15; ມທ 1:2-16) 

23 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງຕ້ັງຕ້ົນປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ພຣະອົງມີພຣະຊົນມາຍຸປະມານສາມສິບພັນສາ (ຕາມຄວາມຄາດໝາຍຂອງ
ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າ) ເປັນບຸດຂອງໂຢເຊບ ຊຶງ່ເປັນບຸດຂອງເອລ ີ  

24 ເອລີເປັນບຸດຂອງມັດທາດ  ມັດທາດເປັນບຸດຂອງເລວີ ເລວີເປັນບຸດຂອງເມລະຂີ ເມລະຂີເປັນບຸດຂອງປານາ ປານາ
ເປັນບຸດຂອງໂຢເຊບ 

25 ໂຢເຊບເປັນບຸດຂອງມັດຕາເທັບ ມດັຕາເທັບເປັນບຸດຂອງອາໂມ ອາໂມເປັນບຸດຂອງນາອູມ ນາອູມເປັນບຸດຂອງເອ
ຊະລີ ເອຊະລີເປັນບຸດຂອງນາຄາຍ  

26 ນາຄາຍເປັນບຸດຂອງມາອາດ ມາອາດເປັນບຸດຂອງມັດຕາເທັບ ມດັຕາເທັບເປັນບຸດຂອງເຊເມອີນ ເຊເມອີນເປັນບຸດ
ຂອງໂຢເຊກ ໂຢເຊກເປັນບຸດຂອງໂຢດາ  

27 ໂຢດາເປັນບຸດຂອງໂຢອັນນາ ໂຢອັນານາເປັນບຸດຂອງເຣຊາ ເຣຊາເປັນບຸດຂອງສະຣູບາເບນ ສະຣູບາເບນເປັນບຸດ
ຂອງຊະອັນທີເອນ ຊະອັນທີເອນເປັນບຸດຂອງເນຣີ 

28 ເນຣີເປັນບຸດຂອງເມລະຂີ ເມລະຂີເປັນບຸດຂອງອາດີ ອາດີເປັນບຸດຂອງໂກຊາມ ໂກຊາມເປັນບຸດຂອງເອັນມາດາມ 
ເອັນມາດາມເປັນບຸດຂອງເອນ 

29 ເອນເປັນບຸດຂອງເຢຊູ ເຢຊູເປັນບຸດຂອງເອັນແຢເຊັນ ເອັນເຢເຊັນເປັນບຸດຂອງໂຢເຣັມ ໂຢເຣັມເປັນບຸດຂອງມັດ
ທາດ ມັດທາດເປັນບຸດຂອງເລວີ 

30 ເລວີເປັນບຸດຂອງຊີເມໂອນ ຊີເມໂອນເປັນບຸດຂອງຢູດາ ຢູດາເປັນບຸດຂອງໂຢເຊບ ໂຢເຊບເປັນບຸດຂອງໂຍນາມ ໂຍ
ນາມເປັນບຸດຂອງເອ ັນຢາກິມ  

31 ເອ ນັຢາກິມເປັນບຸດຂອງເມເລອາ ເມເລອາເປັນບຸດຂອງມັດຕາທາ ມັດຕາທາເປັນບຸດນາທານ ນາທານເປັນບຸດຂອງ
ດາວິດ  

32 ດາວິດເປັນບຸດຂອງເຢຊາຍ ເຢຊາຍເປັນບຸດຂອງໂອເບັດ ໂອເບັດເປັນບຸດຂອງໂບອັດ ໂບອັດເປັນບຸດຂອງຊາລາ ຊາ
ລາເປັນບຸດຂອງນາໂຊນ  

33 ນາໂຊນເປັນບຸດຂອງອັມມີນາດາບ ອັມມີນາດາບເປັນບຸດຂອງອັດມິນ ອັດມິນເປັນບຸດຂອງອານີ ອານີເປັນບຸດຂອງ
ເຮ ດັໂຣນ ເຮັດໂຣນເປັນບຸດຂອງເປເຣ ດັ ເປເຣ ັດເປັນບຸດຂອງຢູດາ 

34 ຢູດາເປັນບຸດຂອງຢາໂຄບ ຢາໂຄບເປັນບຸດຂອງອີຊາກ ອີຊາກເປັນບຸດຂອງອັບຣາຮາມ ອັບຣາຮາມເປັນບຸດຂອງເທ
ຣາ ເຕທຣາເປັນບຸດຂອງນາໂຂນ 

35 ນາໂຂນເປັນບຸດຂອງເຊຣຸກ ເຊຣຸກເປັນບຸດຂອງຣະອູ ຣະອູເປັນບຸດຂອງເພເລັກ ເພເລັກເປັນບຸດຂອງເຮເບັນ ເຮເບັນ
ເປ ນັບຸດຂອງເຊລາ 

36 ເຊລາເປັນບຸດຂອງກາຍນານ ກັຍນານເປັນບຸດຂອງອາຟັກຊາດ ອາຟັກຊາດເປັນບຸດຂອງເຊມ ເຊມເປັນບຸດຂອງໂນ
ເອ ໂນເອເປັນບຸດລາເມັກ 



37 ລາເມັກເປັນບຸດຂອງມາທູຊາລາ ມາທູຊາລາເປັນບຸດຂອງເອໂນກ ເອໂນກເປັນບຸດຂອງຢາເຣັດ ຢາເຣັດເປັນບຸດຂອງ
ມາຮາລາເອັນ ມາຮາລາເອັນເປັນບຸດຂອງກາຍນານ  

38 ກາຍນານເປັນບຸດຂອງເອໂນດ ເອໂນດເປັນບຸດຂອງເຊດ ເຊດເປັນບຸດຂອງອາດາມ ອາດາມເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

4 ມານທດົລອງພຣະເຢຊ ູ
The Temptation of Jesus 
(ມທ 4:1-11; ມຣກ 1:12-13) 

1 ພຣະເຢຊເູຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໄດ້ສະເດັດກັບຈາກແມ່ນ້ໍາຈໍດາເນແລະພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງນໍາພຣະອົງ
ໄປໃນປ່າ 

2 ພຍາມານໄດ້ທົດລອງພຣະອົງເປັນເວລາສ່ີສິບວັນ ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົສເວີຍອາຫານສ່ິງໃດ ແລະເມ່ືອ
ສ້ິນສ່ີສິບວັນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຢາກອາຫານ 

3 ພຍາມານໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງສ່ັງຫີນກ້ອນນ້ີໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານເບ່ິງດູî 
4 ພຣະເຢຊຕູອບມັນວ່າ, ìມພີຣະຄັມພ ຂີຽນໄວ້ວ່າ ມະນ ດຸຈະບ່ໍລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວî 
5 ແລ້ວມານໄດ້ນໍາພຣະອົງຂ້ຶນເມືອສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນທ່ົວພພົິບໃນບັດດຽວຊ້ີໃຫພ້ຣະອົງເຫັນ 
6 ແລະມານໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìອໍານາດທັງຫມດົນ້ີ ສະງ່າຣາສີຂອງຣາຊແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຮົາຈະຍົກໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພາະ

ວ່າຊົງມອບເປັນສິດໄວ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ ແລະເຮົາປາຖນາຈະໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດກໍໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ 
7 ເຫດສັນນ້ີຖ້າທ່ານຂາບໄຫວ້ເຮົາ ສັພສ່ິງນ້ັນຈະເປັນຂອງທ່ານໝົດî 
8 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບມານວ່າ, ìມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພວີ່າ, ìຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະປະ

ຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວî 
9 ແລ້ວພຍາມານໄດ້ນໍາພຣະອົງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລມັ ໃຫພ້ຣະອົງປະທັບຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະວິຫານ ແລະທູນພຣະອົງ

ວ່າ, ìຖ້າທ່ານເປັນພຣະບ ຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງໂຕນລົງຈາກທ່ີນ້ີເບ່ິງດູ 
10 ເພາະວ່າມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພວີ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຮັບສ່ັງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ານເພ່ືອ

ໃຫເ້ຂົາເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາທ່ານໄວ້î 
11 ແລະ ìມຂືອງເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນຈະຮັບທ່ານໄວ້ ຢ້ານວ່າຕີນຂອງທ່ານຈະຕໍາຫີນî 
12 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບມານວ່າ, îມຄໍີາກ່າວໄວ້ວ່າ ìຢ່າທົດລອງໃຈພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
13 ເມ່ືອມານໄດ້ທົດລອງພຣະອົງທຸກປະການແລ້ວ ມນັກໍໜີຈາກພຣະອົງໄປຈົນເຖິງເວລາທ່ີມີໂອກາດອີກ 

 

ພຣະເຢຊຕູັງ້ຕົນ້ເທສນາໃນແຂວງຄາລເີລ 
The Beginning of the Galilean Ministry 
(ມທ 4:17; ມຣກ 1:14-15) 

14 ແລ້ວພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດກັບຄືນແຂວງຄາລີເລດ້ວຍຣິດແຫ່ງພຣະວິນຍານ ແລະກິຕິສັບຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລືໄປທ່ົວ
ອ້ອມເຂດນ້ັນ 

15 ພຣະອ ົງຊົງສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ຊົງຮ ບັຄວາມສັຣເສີນຈາກຄົນທັງປວງ 



ໄທນາຊາເຣດັບໍຕ່ອ້ນຮບັພຣະເຢຊ ູ 
The Rejection of Jesus at Nazareth 
(ມທ 13:54-58; ມຣກ 6:1-6) 

16 ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງເມືອງນາຊາເຣັດ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາ
ໄປໃນໂຮງທັມໃນວັນສະບາໂຕຕາມເຄີຍ ແລະຊົງຢືນຂ້ຶນເພ່ືອຈະອ່ານພຣະທັມໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຟັງ 

17 ແລ້ວເຂົາໄດ້ຍ່ືນພຣະຄັມພີຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທມັໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ເມ່ືອຊົງພືໜັງສືພຣະທັມອອກກໍພົບຂ້ໍທ່ີ
ຂຽນໄວ້ວາ່,  

18 ìພຣະວິນຍານແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຫົດສົງຕ້ັງຂ າ້ພະເຈ້ົາໄວ ້ໃຫ້
ປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນຍາກຈົນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາປະກາດອິສຣະພາບແກ່ບັນດາຊະເລີຍ ໃຫ້ປະ
ກາດແກ່ຄົນຕາບອດວ່າຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກ ໃຫ້ປ່ອຍຜູ້ຖືກບີບບັງຄັບເປັນອິສຣະ  

19 ແລະໃຫ້ປະກາດປີທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເມດຕານ້ັນî 
20 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຮໍາໜັງສືນ້ັນສ່ົງຄືນໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ແລະຊົງນ່ັງລົງ ຕາຂອງຄົນທັງປວງໃນໂຮງທັມມະເທສນາກໍເພ່ງ

ເບ່ິງພຣະອົງ 
21 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìພຣະຄມັພຕີອນນ້ີກໍສໍາເຣັດໃນວັນນ້ີ ຄືເມ່ືອຫູຂອງທ່ານກໍາລັງໄດ້ຍິນຢູ່ນີî້  
22 ຄົນທັງປວງກໍກ່າວຊົມເຊີຍພຣະອົງ ແລະປລາດໃຈໃນຖ້ອຍຄໍາອ່ອນຫວານຊ່ຶງອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 

ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີເປັນລູກຂອງໂຢເຊບບ່ໍແມ່ນຫລືî 
23 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìທ່ານທັງຫລາຍຄົງຈະກ່າວຄໍາສຸພາສິດຂ້ໍນ້ີຕ່ໍເຮົາເປັນແນ່ ຄືວ່າ ìນາຍໝ ເໍອີຍ, ຈ່ົງປົວຕົວ

ເອງໃຫ້ດີî ຄື ìບັນດາການຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ ທາ່ນໄດ້ກະທໍາໃນເມືອງກາເປນາອູມ ຈ່ົງເຮັດໃນເມືອງຂອງຕົນທ່ີນ້ີ
ເໝືອນກັນî 

24 ພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ບ່ໍມຜູ້ີປະກາດພຣະທັມຄົນໃດໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືໃນ
ບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 

25 ແຕ່ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ມີແມ່ໝ້າຍຫລາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນໃນຄາວເອລີຢາ ເມ່ືອຊົງອັດທ້ອງ
ຟ້າເສັຽເຖິງສາມປີກັບຫົກເດືອນ ກໍເກີດການອຶດຢາກໜັກຫລາຍທ່ົວແຜ່ນດິນ 

26 ແຕ່ເອລີຢາກໍບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ໄປຫາແມ່ໝ້າຍຄົນໃດ ເວ້ັນແຕ່ແມ່ໝ້າຍຄົນນ່ຶງໃນເມືອງຊາເຣັບຕາແຂວງຊີໂດນ 
27 ແລະໃນຄາວຂອງເອລີຊາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໄດ້ມຄີ ນົຂ້ີທູດຫລາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນ ແຕ່ບໍ່ມຄົີນໃດໄດ້ຮ ບັການ

ຊົງຊໍາຮະໃຫ້ດີສະອາດ ເວ້ັນແຕ່ນາອາມາຊາວຊີເຣັຽî 
28 ເມ່ືອຄົນທັງປວງໃນໂຮງທັມໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ 
29 ເຂົາຈ່ຶງພາກັນລຸກຂ້ຶນຊຸກພຣະອົງອອກຈາກເມືອງ ແລະນໍາພຣະອົງໄປຍັງແງ່ຜາຊັນບ່ອນໂນນເມືອງເຂົາຕ້ັງຢູ່ນ້ັນ 

ເພ່ືອໝາຍຈະຊຸກພຣະອົງລົງ 
30 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງເຂົາພ້ົນໄປ 

 

ຊາຍທີມ່ຜີຮີາ້ຍສງິ 
The Man with an Unclean Spirit 
(ມຣກ 1:21-28) 

31 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດລົງໄປເຖິງເມືອງກາເປນາອູມແຂວງຄາລີເລ ແລະໄດ້ຊົງສ່ັງສອນເຂົາທັງຫລາຍໃນວັນສະບາໂຕ 
32 ເຂົາກໍປລາດໃຈດ້ວຍການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ ເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງປະກອບດ້ວຍອໍານາດ 
33 ໃນໂຮງທັມມະເທສນານ້ັນມີຄ ົນນ່ຶງມີຜີຖ່ອຍຮ້າຍເຂ້ົາສິງຢູ່ແລະໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, 



34 ìເຢຊໄູທນາຊາເຣັດເຮີຍ, ທ່ານມາຫຍັງ ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ທ່ານມາທໍາລາຍພວກເຮົາຫລື ທ່ານແມ່ນຜູ້
ໃດພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວ ທ່ານຄືຜູ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî 

35 ພຣະເຢຊຊູົງຫ້າມມັນວ່າ, ìມິດແມ, ອອກຈາກຄົນນ້ີເສັຽ ແລະເມ່ືອຜີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນລ້ົມລົງຖ້າມກາງປະຊາຊົນ
ແລ້ວກໍອອກມາໂດຍບ່ໍໄດ້ເຮັດອັນຕະຣາຍແກ່ຄ ນົນ້ັນແຕ່ຢ່າງໃດ 

36 ຄົນທ ງັປວງກໍປລາດໃຈຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìຄໍາເວ້ົານ້ີເປັນຢ່າງໃດໜໍ ເພາະວ່າທາ່ນໄດ້ສ່ັງຜີຖ່ອຍຮ້າຍດ້ວຍອໍານາດແລະ
ຣິດເດດ ມນັກໍອອກມາî  

37 ແລະກິຕິສັບຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລືໄປທຸກບ່ອນທ່ົວຂົງເຂດນ້ັນ 
 

ຊງົໂຜດແມເ່ມຽັຂອງເປໂຕໃຫດ້ໄີຂ ້
Healings at Simonís House 
(ມທ 8:14-17; ມຣກ 1:29-34) 

38 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນອອກຈາກໂຮງທັມສະເດັດໄປໃນເຮືອນຂອງຊີໂມນ ແລະແມເ່ມັຽຂອງຊີໂມນລໍາບາກເປັນໄຂ້
ແຮງຫລາຍ ເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະອົງສໍາລັບຍິງນ້ັນ 

39 ພຣະອົງຊົງຢືນຢູ່ຂ້າງຄົນເຈັບ ຊົງຫ້າມໄຂ້ ແລະໄຂ້ກໍເຊົາ ໃນທັນໃດນ້ັນນາງກໍລຸກຂ້ຶນບົວລະບັດພຣະອົງກັບທັງພວກ
ຂອງພຣະອົງ 

40 ເມ່ືອເວລາຕາເວັນຕົກ ຜູ້ໃດມຄົີນເຈັບເປັນພຍາດຕ່າງໆກໍພາມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງວາງພຣະຫ ດັໃສ່ເຂົາທຸກ
ຄົນ ໂຜດໃຫ້ເຂົາດີ 

41 ຜີກໍໄດ້ອອກມາຈາກຄົນຫລາຍຄົນເໝືອນກັນ ໂດຍຮ້ອງວ່າ, ìທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫາ້ມ
ບໍ່ໃຫເ້ຂົາປາກ ເພາະເຂົາຮູ້ແລ້ວວ ່າພຣະອ ງົຊົງເປັນພຣະຄຣິດ 
 

ພຣະເຢຊຊູງົອອກໄປປະກາດ 
Jesus Preaches in the synagogues 
(ມທ 4:23-25; ມຣກ 1:35-39) 

42 ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງປ່າບ່ອນສງັດ ປະຊາຊົນກໍຊອກຫາພຣະອົງ ເມ່ືອພົບແລ້ວກໍໜ່ວງໜ່ຽວພຣະອົງໄວ້ບ່ໍ
ໃຫໄ້ປຈາກເຂົາ 

43 ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ເມືອງອ່ືນໆ
ເຫມືອນກັນ ເພາະວ່າທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ມາກໍເພາະເຫດການນ້ີî 

44 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງປະກາດໃນໂຮງທັມມະເທສນາທ່ີແຂວງຢູດາຍ 
 

5 ຈບັປາໄດຫ້ລາຍ 
Jesus Calls the First Disciples 
(ມທ 4:18-22; ມຣກ 1:16-20) 

1 ຢູ່ມາເມ່ືອປະຊາຊົນກໍາລັງບຸບຽດກັນເຂ້ົາມາ ເພ່ືອຈະໄດ້ຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຢຊູຊົງຢືນຢູ່ແຄມທະເລ
ສາບເຄນເນຊາເຣັດ 

2 ຊົງເຫັນເຮືອສອງລໍາຈອດຢູ່ຮິມຝ່ັງທະເລສາບນ້ັນ ສ່ວນພວກຫາປາໄດ້ອອກໄປຈາກເຮືອນ້ັນແລ້ວ ເຂົາກໍາລັງ
ລ້າງມອງຢູ່ 



3 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອລໍານ່ຶງ ຄືເຮືອຂອງຊີໂມນ ແລ້ວຊົງຂໍໃຫຖ້ອຍເຮືອອອກໄປຈາກຝ່ັງໜ້ອຍນ່ຶງ ຈ່ຶງປະ
ທັບລົງສ່ັງສອນປະຊາຊນົຈາກເຮືອນ້ັນ 

4 ເມ່ືອຊົງຢຸດສອນແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍຊີໂມນວ່າ, ìຈ່ົງພາຍອອກໄປບ່ອນເລິກ ແລ້ວຢ່ອນມອງຂອງພວກທ່ານລົງ
ຈັບປາî 

5 ຊໂີມນຕອບວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫາຈົນອິດເມ່ືອຍໝົດຄືນກໍບ່ໍໄດ້ຫຍັງ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈະຢ່ອນມອງລົງ
ຕາມຄໍາຂອງນາຍî 

6 ເມ່ືອຢ່ອນລົງແລ້ວມອງຂອງເຂົາກໍຖືກປາຫລາຍເຕັມທີ ຈົນມອງຂອງເຂົາພວມຂາດໄປ 
7 ເຂົາຈ່ຶງກວັກມືເອົາໝູ່ທ່ີຢູ່ເຮືອລໍາອ່ືນໃຫ້ມາຊ່ອຍ ເມ່ືອເຂົາມາຊ່ອຍແລ້ວ ກໍໄດ້ປາເຕັມເຮ ອືທັງສອງລໍາ ຈົນເຮືອເຂົາ

ແຊມເກືອບຫລ້ົມ 
8 ເມື່ອຊໂີມນເປໂຕໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍຂາບລົງທ່ີພຣະຊານຸຂອງພຣະເຢຊູທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍເຊີນໄປໃຫ ້ຫ່າງຈາກຂ້າ

ນ້ອຍທ້ອນ ເພາະຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບາບî 
9 ເພາະເປໂຕກັບໝູ່ທັງໝົດທ່ີຢູ່ນໍາກັນນ້ັນ ໄດ້ງຶດປລາດໃຈດ້ວຍປາຫລາຍທ່ີເຂົາຈັບໄດ້ນ້ັນ 
10 ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ທີເ່ປັນໝູ່ຮ່ວມງານກັບຊີໂມນກ ປໍລາດໃຈເໝືອນກັນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ

ແກ່ຊໂີມນວ່າ, ìຢ່າຊູຢ້່ານ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ານຈະເປັນຜູ້ຫາຄົນî 
11 ເມ່ືອໄດ້ນໍາເຮືອມາເຖິງຝ່ັງແລ້ວ ເຂົາກໍສລະສ່ິງສາຣະພັດແລ້ວຕາມພຣະອົງໄປ 

 

ຊງົໂຜດຄນົຂີທ້ດູໃຫດ້ສີະອາດ 
Jesus Cleanses a Leper 

(ມທ 8:1-4; ມຣກ 1:40-45) 
12 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງຢູ່ໃນເມືອງນ່ຶງ ເບ່ິງແມ, ມີຄົນຜູ້ນ່ຶງເປັນຂ້ີທູດເຕັມຕົວ ເມ່ືອຄົນນ້ັນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍກ້ົມຂາບລົງ

ອ້ອນວອນທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າທ່ານພໍໃຈກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້î 
13 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກຖືກຄົນນ້ັນແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາພໍໃຈແລ້ວ ຈ່ົງດີສະອາດເສັຽî ໃນທັນໃດພຍາດຂ້ີ

ທູດກໍຫາຍໄປຈາກຄົນນ້ັນ 
14 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງຫ້າມຜູ້ນ້ັນບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງໄປສະແດງຕົວຕ່ໍປະໂຣຫິດແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ 

ຕາມທ່ີໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານຕ່ໍເຂົາວ່າ ເຈ້ົາດີສະອາດແລ້ວî 
15 ແຕ່ກິຕິສັບຂອງພຣະອົງແຮ່ງຊ່າລືໄປອີກ ແລະປະຊາຊົນຈ ໍານວນຫລາຍໄດ້ຊຸມນຸມກັນເພ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະເພ່ືອຊົງ

ເຮັດໃຫ້ພຍາດຕ່າງໆຂອງເຂົາດີ 
16 ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປກາງປ່າແລະໄຫວວ້ອນຢູ່ 

 

ຊງົໂຜດຄນົເປັຽ້ໃຫດ້ ີ
Jesus Heals a Paralytic 

(ມທ 9:2-8; ມຣກ 2:1-12) 
17 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນຢູ່ ມີພວກຟາຣຊີາຍແລະພວກຄຣູບາອາຈາກນ່ັງຢູ່ຫ້ັນດ້ວຍ ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມາ

ຈາກທຸກໆບ້ານໃນແຂວງຄາລີເລ ແຂວງຢູດາຍ ແລະຈາກກ ຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຣິດເດດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍສະ
ຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາດີພຍາດ 

18 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຜູ້ຫາມຄົນເປ້ັຽຜູ້ນ  ່ຶງນອນເທິງບ່ອນນອນ ແລະເຂົາພຍາຍາມຈະຫາມຄົນເປ້ັຽນ້ັນເຂ້ົາມາວາງຕ່ໍພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງ 



19 ເມ່ືອເຂົາຫາທາງເຂ້ົາບ່ໍໄດເ້ພາະມຄົີນຫລາຍເຂົາຈ່ຶງຂ້ຶນຫລັງຄາເຮືອນ ແລະຢ່ອນຄົນເປ້ັຽກັບທັງບ່ອນນອນລົງມາ
ຕາມປ່ອງດິນຂໍຫວ່າງກາງຫມູຄົ່ນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຢຊູ 

20 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາແລ້ວກໍຊົງກ່າວກັບຄົນເປ້ັຽນ້ັນວ່າ, ìຊາຍເອີຍ, ຄວາມຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້
ຮັບອະພັຍແລ້ວî 

21 ຝ່າຍພວກນ ກັທັມແລະພວກຟາຣຊີາຍກໍຕ້ັງຕ້ົນຄຶດໃນໃຈວ່າ, ìຜູ້ນີ້ທີເ່ວ້ົາໝ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜ ໃຜຈະຍົກ
ຄວາມຜິດບາບໄດ້ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນî 

22 ແຕ່ເມື່ອພຣະເຢຊຊົູງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຫດສັນໃດທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ຶງຄຶດພິຈາຣະນາ
ໃນໃຈ 

23 ທ່ີຈະວ່າ ìຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວî ຫລືຈະວ່າ ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງທຽວໄປî ອັນໃດຈະງ່າຍກວ່າກັນ 
24 ແຕ່ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ບຸດມະນຸດມີສິດອໍານາດໃນໂລກໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜ ິດບາບໄດ້î (ພຣະອົງຊົງກ່າວ

ແກ່ຄົນເປ້ັຽວ່າ) ìເຮົາສ່ັງເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄປບ າ້ນເສັຽî 
25 ໃນທັນໃດນ້ັນຄົນເປ້ັຽໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງ ຍົກເອົາບ່ອນນອນຊ່ຶງຕົນໄດ້ນອນນ້ັນກັບໄປບ້ານ ໂດຍຮ້ອງ

ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ  
26 ແລະຄົນທັງປວງກໍອັສຈັນໃຈຫລາຍ ແລະພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìວັນ

ນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີເຫລືອເຊ່ືອî 
 

ຊົງເອີນ້ເອາົເລວ ີ
Jesus Calls Levi 

(ມທ 9:9-13; ມຣກ 2:13-17) 
27 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປ ແລະຊົງເຫັນຄົນເກັບພາສີຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ເລວີນ່ັງຢູ່ດ່ານພາສີ    

ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບອກທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາî 
28 ແລ້ວເລວກໍີສລະຖ້ິມໝົດທຸກສ່ິງ ລຸກຂ້ຶນຕາມພຣະອົງໄປ 
29 ເລວີໄດ້ຈດັໃຫ້ມງີານກິນລ້ຽງອັນໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນເຮືອນຂອງຕົນ ເພ່ືອເປັນກຽດແກ່ພຣະອົງ ມຫີລາຍຄົນຄືຄົນເກັບພາສີ

ແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມນໍາ 
30 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມຂອງຝ່າຍເຂົາໄດ້ຈ່ົມຕິຕຽນພວກສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈຶ່ງ

ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍກັນກັບພວກເກັບພາສີແລະພວກນອກສິນທັມî 
31 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂ າົວ່າ, ìຄົນປົກກະຕິບ່ໍຕ້ອງການໝ ຢໍາ ແຕ່ຄົນເຈັບຕ້ອງການໝໍ 
32 ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອຈະເອ້ີນຄົນສິນທັມ ແຕ່ມາເອ້ີນເອົາຄົນນອກສິນທັມໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່î 

 

ບນັຫາເຣືອ່ງສນິອດົອາຫານ 
The Question about Fasting 

(ມທ 9:14-17; ມຣກ 2:18-22) 
33 ເຂົາໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìພວກສິດຂອງໂຢຮັນຖືສິນອົດອາຫານຢູ່ເລ້ືອຍ ແລະທໍາພິທີອ້ອນວອນ ແລະສິດຂອງພວກ

ຟາຣີຊາຍກໍເຮັດເໝືອນກັນ ແຕ່ສິດຂອງທ່ານກິນແລະດ່ືມî 
34 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìທ່ານຈະໃຫ້ສະຫາຍຂອງເຈ້ົາບ່າວອົດອາຫານ ເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຍັງຢູ່ກັບເຂົາບ່ໍໄດ້ຕ້ີ 
35 ແຕ່ຈະມວັີນນ່ຶງເມ່ືອເຈ້ົາບ່າວຖືກຍົກຍ້າຍຈາກເຂົາໄປ ເມ່ືອນ້ັນແຫລະ, ເຂົາຈະຖືສິນອົດອາຫານî 



36 ພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາຂ້ໍນ່ຶງແກ່ເຂົາວ່າ, ìບ່ໍຫ່ອນມຜູ້ີໃດຈີກເອົາຜ້າຈາກເສ້ືອໃໝ່ມາຕາບເສ້ືອເກ່ົາ ຖ້າເຮັດດ່ັງ
ນ້ັນເສ້ືອໃໝ່ກໍຂາດເສັຽໄປ ແລະຜ າ້ທ່ີເອົາມາຈາກເສ້ືອໃໝ່ກໍຈະບ່ໍສົມກັບເສ້ືອເກ່ົາເໝືອນກັນ 

37 ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເອົາເຫລ້ົາແວງໃໝ່ມາໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໜັງເກ່ົາ ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນເຫລ້ົາແວງໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ຖົງໜັງນ້ັນຂາດໄປ 
ເຫລ້ົາແວງຈະໄຫລອອກ ແລະຖົງໜັງກໍຈະເສັຽໄປເໝືອນກັນ 

38 ແຕ່ເຫລ້ົາແວງໃໝ່ຕ້ອງໃສ່ໄວ້ໃນຖົງໜັງໃໝ່ 
39 ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເມ່ືອກິນເຫລ້ົາແວງເກ່ົາແລ້ວ ຈະຢາກໄດ້ເຫລ້ົາແວງໃໝ່ ເພາະທ່ານຍອມເວ້ົາວ່າ ìອັນເກ່ົານ້ັນແຫລະ, 

ດີî 
 

6 ບນັຫາເຣືອ່ງວນັສະບາໂຕ 
The Question about the Sabbath 
(ມທ 12:1-8; ມຣກ 2:23-28) 

1 ຢູ່ມາໃນວັນສະຊາໂຕວນັນ່ຶງ ພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດຜ່ານທ່ົງນາໄປ ສ່ວນພວກສິດຂອງພຣະອົງໄດ້ເດັດເອົາຮວງເຂ້ົາ
ມາຍ່ອງກິນ 

2 ມພີວກຟາຣຊີາຍບາງຄົນທູນຖາມວ່າ, ìເປ ນັຫຍັງພວກທ່ານຈ່ຶງຜິດຕ່ໍກົດຂອງວັນສະບາໂຕî 
3 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານເຖິງເຣ່ືອງທ່ີດາວິດໄດ້ເຮັດຫລື ເມ່ືອທ່ານກັບພັກພວກຂອງທ່ານ

ໄດ້ອຶດຢາກ  
4 ຄືທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ  ້ົາເອົາເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຕ້ັງຖວາຍຕ່ໍພຣະພັກມາຮັບປະທານ ແລະປັນໃຫ້ພັກພວກ 

ຂອງຕົນເໝືອນກັນ ຊຶງ່ພຣະບັນຍັດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໃຜກິນ ເວ້ັນແຕ່ປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນî 
5 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìບຸດມະນຸດເປັນເຈ້ົາຂອງວັນສະບາໂຕເໝືອນກັນî 
6 ໃນວັນສະບາໂຕອີກວັນນ່ຶງ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາແລະສ່ັງສອນ ທ່ີນ້ັນມີຄົນຜູ້ນ່ຶງມືເບ້ືອງ

ຂວາລີບ 
 

ຊງົໂຜດຄນົມລືບີ 
The Man with a Withered Hand 
(ມທ 12:9-14; ມຣກ 3:1-6) 

7 ຝ່າຍພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣຊີາຍຊອມເບ່ິງວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ ດີ້ໃນວັນສະບາໂຕຫລື ເພ່ືອພວກເຂົາຈະ
ຫາເຫດຟ້ອງພຣະອົງໄດ້ 

8 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາ ຈ່ຶງຊົງບອກຄົນມືລີບນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນມາຢືນຢູ່ຂ້າງໜ້າສາî ຄົນນ້ັນກໍລຸກ
ຢືນຂ້ຶນຢູ່  

9 ແລ້ວພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈະຖາມພວກທ່ານວ່າ ໃນວັນສະບາໂຕຄວນຈະເຮັດດີ ຫລືຄວນຈະເຮັດຊ່ົວ 
ຈະເອົາຊີວິດໄວ້ ຫລືຈະເຮັດໃຫຊີ້ວິດດັບເສັຽî 

10 ພຣະອົງຈ່ຶງທອດພຣະເນດເບ່ິງອ້ອມເຂົາທຸກຄົນ ແລະຊົງກ່າວແກ່ຄົນມືລີບນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຢຽດມືອອກî ຄົນນ້ັນກໍ
ເຮັດຕາມ ແລະມືຂອງເຂົາກໍດີເປັນປົກກະຕິ 

11 ຝ່າຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ ແລະໄດ້ປຶກສາກັນວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບພຣະເຢຊູໄດ້ 
 

ຊງົເອີນ້ເອາົສາວກົສບິສອງຄນົ 
Jesus Chooses the Twelve Apostles 



(ມທ 10:1-4; ມຣກ 3:13-19) 
12 ໃນຄາວນ້ັນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ  ້ຶນພູເພື່ອຈະໄຫວວ້ອນ ແລະຊົງໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ຕລອດຄືນ 
13 ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາພວກສິດຂອງຕົນມາ ຈາກພວກສິດນ້ັນພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາສິບສອງຄົນ 

ແລ້ວຊົງຕ້ັງຊ່ືວ່າ ອັຄສາວົກ 
14 ຄຊືໂີມນທ່ີພຣະອ ົງຊົງຕ້ັງຊືອີ່ກວ່າ ເປໂຕ ອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງເປໂຕ ຢາໂກໂບແລະໂຢຣັນ ຟີລິບແລະບາຣະໂທ

ໂລມາຍ 
15 ມັດທາຍແລະໂທມາ ຢາໂກໂບລ ກູຂອງອາລະຟາຍ ຊີໂມນ ທີເ່ອ້ີນວ່າເຊໂລເຕ  
16 ຢູດາລູກຊາຍຂອງຢາໂກໂບ ແລະຢູດາອິສະກາຣີອົດ ທ່ີກາຍເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍນາຍຂອງຕົນ 

 

ຊ ົງໂຜດປວງຊນົໃຫດ້ພີຍາດ 
Jesus Teaches and Heals 
(ມທ 4:23-25; ມຣກ 1:35-39; ລກ 4:44) 

17 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດພ້ອມກັບພວກສາວົກ ລົງມາຢືນຢູ່ທ່ີຮາບພຽງບ່ອນນ່ຶງ ບ່ອນນ້ັນມີສິດຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນ
ກັບປະຊາຊນົຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ທີມ່າຈາກທ່ົວແຂວງຢູດາຍ ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຈາກຝ່ັງທະເລເຂດເມືອງ
ຕີເຣກັບເມືອງຊີໂດນ ເຂົາໄດ້ມາເພື່ອຟັງພຣະອົງ ແລະເພື່ອໃຫດີ້ພຍາດຕ່າງໆຂອງເຂົາ 

18 ແລະບັນດາຄົນທ່ີມຜີີຖ່ອຍຮ້າຍກຸກກວນກໍຊົງໂຜດໃຫ້ດີເໝືອນກັນ 
19 ປະຊາຊົນໄດ້ພຍາຍາມຈະຖືກຕ້ອງພຣະອົງ ເຫດວ່າມີຣິດກໍາລັງອອກມາຈາກພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາດີພຍາດທຸກຄົນ 

 

ຄວາມສກຸແລະວບິດັ 
Blessings and Woes 

(ມທ 5:1-12) 
20 ພຣະອົງທອດພຣະເນດຫລຽວເບ່ິງພວກສາວົກແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍທ່ີຍາກຈົນກໍເປັນສຸກ ເພາະແຜ່ນດິນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງພວກທ່ານ 
21 ທ່ານທ ັງຫລາຍທ່ີອຶດຢາກດຽວນ້ີກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ພວກທ່ານອ່ີມເຕັມ ທ່ານທ ງັຫລາຍທ່ີ

ຮ້ອງໄຫ້ດຽວນ້ີກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຫົວî 
22 ìເມ່ືອໃດຄົນທັງຫລາຍກຽດພວກທ່ານ ຕັດພວກທ່ານຖ້ິມເສັຽ ຕິຕຽນນິນທາ ແລະປະຕິເສດຊ່ືຂອງພວກທ່ານວ່າຊ່ົວ 

ເພາະພວກທ່ານເຫັນແກ່ບຸດມະນຸດ ເມືອ່ນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ 
23 ໃນວັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງຊ່ືນຊົມຍິນດີແລະຕ່ືນເຕ້ັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເພາະເບ່ິງແມ, ບໍາເຫນັດຂອງພວກທ່ານມີບຣໍິ

ບູນຢູ່ໃນສວັນ ເພາະວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເໝືອນກັນ 
24 ìແຕ່ວບັິດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນຄົນຮ່ັງມີ ເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຢູ່ແລ້ວ 
25 ວິບັດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີອ່ີມເຕັມດຽວນ້ີ ເພາະວ່າພວກທ່ານຈະອຶດຢາກ ວິບັດແກ່ທ່ານທ ງັຫລາຍທ່ີຫວົດຽວນ້ີ ເພາະ

ວ່າພວກທ່ານຈະທຸກໂສກແລະຮ້ອງໄຫ້î 
26 ìເມ່ືອໃດຄົນທັງຫລາຍຍ້ອງຍໍວ່າພວກທ່ານດີ ເມ່ືອນ້ັນແຫລະ, ວິບັດຈະມີແກ່ພວກທ່ານ ເພາະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ

ໄດ້ເຣັດຢ່າງນ້ັນແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂ້ີໂລບເໝືອນກັນî 
 

ຄວາມຮກັຕໍສ່ດັຕຣ ູ



Love for Enemies 
(ມທ 5:33-48) 

27 ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ກໍາລັງຟັງຢູ່ວ່າ ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານ ຈ່ົງເຮັດດີແກ່ຜູ້ກຽດຊັງພວກທ່ານ  
28 ຈ່ົງອວຍພອນແກ່ຜູ້ທ່ີປ້ອຍດ່າພວກທ່ານ ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍພວກທ່ານ 
29 ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມຂອງທ່ານເບ້ືອງນ່ຶງ ຈ່ົງປ່ິນອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຍາດເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກຂອງທ່ານໄປ 

ຖ້າເຂົາຈະເອົາເສ້ືອໃນກໍຢ່າຫວງຫ້າມ 
30 ຈົ່ງໃຫແ້ກ່ທຸກຄົນທ່ີຂໍຈາກທ່ານ ຖ້າຜູ້ໃດເອົາສ່ິງຂອງຂອງທ່ານໄປ ຢ່າຊູ່ທວງເອົາຄືນ 
31 ທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາເຮັດຢ່າງໃດແກ່ທ່ານ ຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ັນແກ່ເຂົາເໝືອນກັນ 
32 ìຖ້າແມ່ນທ່ານຮັກຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກທ່ານ ຈະຊົງນັບວ່າເປັນຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເພາະເຖິງແມ່ນຄົນນອກສິນທັມກໍ

ຍັງຮັກຄົນທ່ີຮັກເຂົາເໝືອນກັນ 
33 ຖ້າທ່ານເຮັດດີກັບຄົນທ່ີເຮັດດີຕ່ໍທ່ານ ຈະຊົງນັບວ່າເປັນຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເພາະຄົນນອກສິນທັມກໍຍັງເຮັດຢ່າງດຽວ

ກັນ 
34 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ຢືມແກ່ຜູ້ທ ີ ່ທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນ ກໍຈະຊົງນັບວ່າເປ ນັຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເຖິງແມ່ນຄົນ

ບາບກໍຍັງໃຫ້ຄົນບາບຢືມໂດຍຫວງັວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນທ່ໍກັນ 
35 ແຕ່ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານທັງຫລາຍແລະຈ່ົງເຮັດດີຕ່ໍເຂົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຢືມໂດຍບ່ໍຫວັງຈະໄດ້ຮັບຄືນອີກ ບໍາເໜັດຂອງ

ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຈະມີບໍຣິບູນ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະເປັນບຸດຂອງພຣະຜູ້ສູງສຸດ ເພາະວ່າພຣະອົງຍັງຊົງໂຜດແກ່ 
ຄົນທ່ີເນຣະຄຸນແລະຄົນຊ່ົວ 

36 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຊົງມພີຣະທັຍເມດຕາກະຣຸນາ 
 

ການກາ່ວໂທດຜູອ້ືນ່ 
Judging Others 
(ມທ 7:1-5) 

37 ì ຢ່່າກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາແລະພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານ ຢ່າທໍາໂທດເຂົາແລະພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງທໍາໂທດທ່ານ 
ຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ເຂົາແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ທ່ານ 

38 ຈົ່ງໃຫເ້ຂົາແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ທ່ານ ແລະໃນຕັກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຕວງດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງຍັດສ່ັນລົງແໜ້ນເຕັມ
ລ້ົນ ເພາະວ່າພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນ
ນ້ັນî 

39 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາວ່າ, ຄົນຕາບອດຈະຈູງຄົນຕາບອດໄປບ່ໍໄດ້ຕ້ີ ເຂົາທັງສອງຈະບ່ໍຕົກໃນ
ຂຸມຫລື  

40 ສິດບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກ່ວ່າຄຣູ ແຕ່ສິດທຸກຄົນທ່ີຮັບການຝຶກສອນຄົບແລ້ວ ກໍຈະເປັນເໝືອນຄຣູຂອງຕົນ 
41 ເປັນຫຍັງທ່ານຫລຽວເຫັນຂ້ີເຫຍ່ືອທ່ີຢູ່ໃນຕາພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ແຕ່ໄມທັ້ງທ່ອນທ່ີຢູ່ໃນຕາຕົນເອງທ່ານບ່ໍຮູ້ສ ກຶ 
42 ເປັນສັນໃດທ່ານຈ່ຶງຈະເວ້ົາກັບພ່ີນ້ອງຂອງຕົນໄດ້ວ່າ ìພີນ້່ອງເອີຍ, ໃຫ້ຂ້ອຍເຂ່ັຽຂ້ີເຫຍ່ືອອອກຈາກຕາຂອງເຈ້ົາî ແຕ່

ທ່ານເອງໄມ້ທັງທ່ອນທ່ີຢູ່ໃນຕາຂອງຕົນກໍຍ ງັບ່ໍເຫັນ ໂອ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົນເອີຍ,  ຈ່ົງເອົາໄມ້ທັງທ່ອນອອກຈາກຕາຂອງ
ຕົນກ່ອນ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນໄດ້ຄັກ ຈ່ຶງຈະເຂ່ັຽຂ້ີເຫຍ່ືອອອກຈາກຕາພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານໄດ້ 
 

ການສງັເກດຮູໄ້ດດ້ວ້ຍຜນົ 
A Tree and Its Fruit 

(ມທ 7: 15-20) 



43 ìດ້ວຍວ່າຕ້ົນໄມ້ດີບ່ໍຫ່ອນເກີດຜົນບ່ໍດີ ແລະຕ້ົນບ່ໍດີບ່ໍຫ່ອນເກີດຜົນດີ 
44 ເພາະວ່າຈະຮູ້ຈັກຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນກໍເພາະຜົນຂອງມັນ ເຫດວ່າເຂົາບໍຫ່່ອນເກັບໝາກເດ່ືອເທດຈາກຕ້ົນມີໝາມ ແລະບ່ໍ

ຫ່ອນເກັບໝາກອະງຸ່ນຈາກພຸ່ມມີໜາມ 
45 ຄົນດີຍ່ອມເອົາຂອງດີອອກມາຈາກຄັງດີແຫ່ງໃຈຂອງຕົນ ແລະຄົນຊ່ົວກ ຍ່ໍອມເອົາຂອງຊ່ົວອອກມາຈາກຄ ງັຊ່ົວແຫ່ງ

ໃຈຂອງຕົນ ເພາະວ່າໃຈເຕັມລ້ົນດ້ວຍອັນໃດ ປາກກໍເວ້ົາອອກມາຢ່າງນ້ັນ 
 

ຮາກຖານສອງຢາ່ງ 
The Two Foundations 
(ມທ 7:21-27) 

46 ìເຫດສັນໃດທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງເອ້ີນເຮົາວ່າ, ìນາຍ, ນາຍî ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາບອກນ້ັນ 
47 ທຸກຄົນທ່ີມາຫາເຮົາ ແລະຟັງຄໍາຂອງເຮົາ ແລະປະຕິບັດຕາມ ເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຄົນນ້ັນປຽບເໝືອນຜູ້ໃດ 
48 ກໍປຽບເໝືອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີກ່ໍສ້າງຕຶກ ຜູ້ນ້ັນຂຸດດິນລົງເລິກແລ້ວຕ້ັງຮາກເທິງດານຫີນ ແລະເມ່ືອນ້ໍາມາຖ້ວມແລ້ວແປວນ້ໍາ

ໄຫລຖ່ັງໃສ່ ແຕ່ບ່ໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕຶກນ້ັນຫວ່ັນໄຫວເພາະວ່າໄດ້ສ້າງດີແລ້ວ 
49 ສ່ວນຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຄໍານ້ັນແລະບ່ໍປະຕິບັດຕາມ ກໍປຽບເໝືອນຄົນນ່ຶງທ່ີໄດ້ກ່ໍສ້າງຕຶກເທິງດິນດ້ວຍບ່ໍກ່ໍຮາກ ເມ່ືອແປວນ້ໍາ

ໄຫລຖ່ັງໃສ່ຕຶກນ້ັນມັນກໍເຈ່ືອນລົງທັນທີ ແລະຄວາມຈິບຫາຍຂອງຕຶກນ້ັນກໍເປັນການໃຫຍ່ຫລາຍ 
 

7 ຊງົໂຜດຂອ້ຍໃຊຂ້ອງນາຍຮອ້ຍໃຫດ້ ີ
Jesus Heals a Centurionís Servant 
(ມທ 8:5-13) 

1 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ພົລເມືອງຟັງໝົດແລ້ວ ພຣະອົງກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ 
2 ມຂ້ີອຍໃຊ້ຂອງນາຍທະຫານຄົນນ່ຶງທ່ີນາຍຮັກຫລາຍ ປ່ວຍຢູ່ໃກ້ຈະຕາຍແລ້ວ 
3 ເມ່ືອນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ຍິນເຖິງພຣະເຢຊູ ຈ່ຶງໄດ້ໃຊ້ເຖ້ົາແກ່ບາງຄົນຂອງພວກຢິວ ໃຫ້ໄປອ້ອນວອນເຊີນພຣະອົງສະ

ເດັດມາໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນໃຫ້ດີ 
4 ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນມາເຖິງພຣະເຢຊູແລ້ວ ເຂົາກໍອ້ອນວອນພຣະອົງດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນວ່າ, ìນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ້ັນສົມຄວນທ່ີ

ພຣະອົງຈະເຮັດການນ້ີໃຫທ້າ່ນ 
5 ເພາະວ່າທ່ານຮັກປະເທດຊາດຂອງເຮົາ ແລະແມ່ນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ໄດ້ສ້າງໂຮງທັມມະເທສນາໃຫ້ພວກເຮົາî 
6 ແລະພຣະເຢຊຈ່ຶູງສະເດັດໄປກັບເຂົາ ເມ່ືອສະເດັດເກືອບຈະເຖິງເຮືອນແລ້ວ ນາຍຮ້ອຍທະຫານໄດ້ໃຊ້ໝູ່ສະຫາຍໄປ

ຫາພຣະອົງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຢ່າຊູ່ລໍາບາກທ້ອນ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປລຸ່ມ
ຫລັງຄາເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ 

7 ເພາະເຫດນ້ັນຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຖືວ່າເປັນຜູ້ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄປຫາທ່ານ ແຕ່ຂໍທ່ານຈ່ົງກ່າວພຽງຄໍາດຽວ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າ
ນ້ອຍຄົງຈະດີພຍາດ 

8 ເຫດວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ວິນັຍທະຫານ ແລະຍັງມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້ານ້ອຍອີກ ຄືຂ້ານ້ອຍສ່ັງ
ຄົນນ້ີວ່າ ìໄປî ມັນກໍໄປ ສ່ັງອີກຄົນນ່ຶງວ່າ ìມາî ມັນກໍມາ ແລະບອກແກ່ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຂ້ານ້ອຍວ່າ ìຈ່ົງເຮັດສ່ິງນ້ີî ມັນ
ກໍເຮັດî 

9 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງໄດ້ຍິນຄໍາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວກໍປລາດພຣະທັຍດ້ວຍນາຍນ້ັນ ຈ່ຶງຊ ົງຫລຽວຫລັງກ່າວກັບປະຊາຊົນທີ່
ຕາມມາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ແມນ່ໃນພວກອິສຣາເອນເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມເຊ່ືອໃຫຍ່ເທ່ົານ້ີî 

10 ຝ່າຍພວກທ່ີຮັບໃຊ້ມານ້ັນ ເມ່ືອກັບໄປເຖິງເຮືອນກໍໄດ້ພົບຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນ້ັນດີພຍາດແລ້ວ 



 

ຊງົບນັດານໃຫລ້ກູຊາຍແມໝ່າ້ຍເປນັຄນືມາ 
11 ຫລັງຈາກນ້ັນໜ້ອຍນ່ຶງພຣະອົງກໍສະເດັດໄປຍັງເມືອງນ່ຶງຊ່ື ນາອິນ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກັບປະຊາຊົນຫລວງ

ຫລາຍໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ 
12 ເມ່ືອສະເດັດມາໃກ້ປະຕູເມືອງນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມີຄົນກໍາລັງຫາມສົບຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ່ຶງອອກມາ ເປັນລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງ

ແມ່ ແລະນາງກ ເໍປັນໝ້າຍ ມີຊາວເມືອງຫລາຍສົມຄວນອອກມານໍາຍິງນ້ັນ 
13 ເມ່ືອຊົງເຫັນຍິງນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງເມດຕາແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຮ້ອງໄຫ້î 
14 ແລ້ວພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃກ້ບາຍໂລງ ພວກຫາມສົບນ້ັນກໍຢຸດຢືນຢູ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງວ່າ, ìຊາຍໜຸ່ມເອີຍ, ເຮົາ

ສ່ັງເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນî 
15 ແລ້ວຄົນທ່ີຕາຍນ້ັນກໍລ ກຸຂ້ຶນນ່ັງຕ້ັງຕ້ົນເວ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງມອບຊາຍນ້ັນໃຫ້ແມ່ເຂົາ 
16 ຄວາມຢ້ານສະດຸ້ງຕົກໃຈກໍຕົກໃສ່ເຂົາທັງປວງ ເຂົາຈ່ຶງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìທ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເກີດ

ຂ້ຶນຖ້າມກາງພວກເຮົາແລ້ວ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພົລເມືອງຂອງພຣະອົງແລ້ວî 
17 ເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລືໄປທ່ົວແຂວງຢູດາຍແລະທ່ົວຂົງເຂດທ່ີຢູ່ລ້ອມຮອບນ້ັນ 

 

ລກູສດິໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕມາໄຫວພ້ຣະເຢຊ ູ
Messengers from John the Baptist 
(ມທ 11:2-19) 

18 ຝ່າຍພວກສິດຂອງໂຢຮັນກໍໄດ້ເລ່ົາເຫດການທັງປວງນ້ັນໃຫ້ທ່ານຟັງ 
19 ໂຢຮັນຈ່ຶງເອ້ີນສິດຂອງຕົນສອງຄົນ ໃຊເ້ຂົາໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທູນຖາມວ່າ, ìທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີຈະມານ້ັນຫລື ຫລືຈະ

ຕ້ອງຄອຍຖ້າຜູ້ອ່ືນî 
20 ເມ່ືອເຂົາທ ງັສອງມາເຖິງພຣະອົງກໍທູນວ່າ, ìໂຢຮັນບັບຕ ສິະໂຕໄດ້ໃຊ້ພວກຂ້ານ້ອຍມາຖາມວ່າ ìທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີຈະມາ

ນ້ັນຫລື ຫລືຈະຕ້ອງຄອຍຜູ້ອ່ືນî 
21 ໃນເວລານ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຫລາຍຄົນດີພຍາດໂຣຄາຕ່າງໆແລະໃຫ້ພ້ົນຈາກຜີຮ້າຍ ແລະໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນ

ຕາບອດຫລາຍຄົນໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງ 
22 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຕອບສິດທັງສອງນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປແຈ້ງແກ່ໂຢຮັນ ຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ຄືວ່າຄົນຕາບອດກໍ

ເຫັນຮຸ່ງ ຄົນຂາເສ້ັງກໍຍ່າງເປັນປົກກະຕິ ຄົນຂ້ີທູດກໍດີສະອາດ ຄົນຫູໜວກກໍໄດ້ຍິນ ຄົນຕາຍແລ້ວກໍເປັນຄືນມາ ແລະ
ຂ່າວປະເສ ດີກໍປະກາດແກ່ຄົນອະນາຖາ 

23 ບຸກຄົນໃດບ່ໍສະດຸດສົງສັຍເພາະເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນສຸກî 
24 ເມ່ືອພວກຮັບໃຊ້ຂອງໂຢຮັນໄປແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວກັບປະຊາຊົນເຖິງເຣ່ືອງໂຢຮັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້

ອອກໄປໃນປ່າເພ່ືອເບ່ິງຫຍັງ ເພ່ືອເບ່ິງຕ້ົນອ້ໍໄຫວໄປມາດ້ວຍລົມພັດຫລື 
25 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍອອກໄປເບ່ິງຫຍັງ ໄປເບ່ິງຄົນນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງລະອຽດອ່ອນນວນຫລື ເບ່ິງແມ, ຄົນທ່ີນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງອັນ

ງົດງາມແລະຢູ່ກິນດ້ວຍຂອງປະນີດຍ່ອມຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ 
26 ແຕ່ພວກທ່ານອອກໄປເບ່ິງຫຍັງ ເບ່ິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫລື ແມ່ນແລ້ວເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ທາ່ນຜູ້ນ້ັນກໍ

ໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມອີກ 
27 ຄືໂຢຣັນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີພຣະຄມັພກ່ີາວຂຽນໄວ້ເຖິງທ່ານວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ເຮົາໃຊຜູ້້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄປກ່ອນໜ້າທ່ານ ຜູ້

ຮັບໃຊນ້ັ້ນຈະຈັດແຈງຫົນທາງຂອງທ່ານໄວ້ກ່ອນໜ້າທ່ານî 



28 ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເກີດຈາກຜູ້ຍິງນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດໃຫຍ່ກວ່າໂຢຮັນ ແຕ່ຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໃນຣາຊແຜ່ນດິນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ກວ່າໂຢຮັນອີກî 

29 ìຝ່າຍຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ຍິນພ້ອມທັງພວກເກັບພາສີກໍໄດ້ຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາຍຸດຕິທັມໂດຍທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ຂອງໂຢຮັນແລ້ວ 

30 ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກທັມບັນດິດໄດ້ຂັດຂວາງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບເຂົາ ໂດຍທ່ີເຂົາບ່ໍໄດ້ຮ ບັບັບຕິ
ສະມາຈາກໂຢຮັນ) 

31 ìເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈະປຽບຄົນສມັຍນ້ີກັບອັນໃດ ແລະເຂົາເປັນເໝືອນກັບອັນໃດ 
32 ປຽບເໝືອນກັບໝູ່ເດັກນ້ອຍທ່ີນ່ັງຢູ່ກາງຕລາດຮ້ອງໃສ່ກັນວ່າ, ìຕູໄດ້ເປ່ົາປ່ີໃຫ້ສູ ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ຟ້ອນລໍາ ຕູໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຮໍ່າ

ໄຮ ແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ຕີອົກຕ້ອນຮັບî 
33 ເພາະວ່າໂຢຮັນບ ບັຕິສະໂຕໄດ້ມາ ກໍບ່ໍກິນເຂ້ົາຫລືດ່ືມເຫລ້ົາແວງ ແລະພວກທ່ານເວ້ົາວ່າ ìມຜີີສິງຢູ່î 
34 ສ່ວນບຸດມະນຸດໄດ້ມາທັງກິນແລະດ່ືມ ແລະພວກທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ນ້ີເປັນຄົນກິນເກີນສ່ວນແລະມັກເມົາ ເປັນ

ເພ່ືອນຂອງຄົນເກັບພາສີແລະຄົນນອກສິນທັມî  
35 ແຕ່ພຣະປັນຍາກໍປາກົດວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວໂດຍບັນດາຜົນຂອງພຣະປັນຍານ້ັນî 

 

ພຣະເຢຊໃູນເຮອືນຂອງຊໂີມນຟາຣຊີາຍ 
A Sinful Woman Forgiven 

36 ມຄົີນນ່ຶງໃນພວກຟາຣີຊາຍ ໄດ້ເຊີນພຣະອົງໄປສເວີຍອາຫານໃນເຮືອນຂອງຕົນ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ
ຂອງຟາຣີຊາຍຜູ້ນ້ັນແລ້ວຊົງປະທັບລົງ 

37 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຍິງຊ່ົວຄົນນ່ຶງໃນເມືອງນ້ັນ ເມ່ືອຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງນ່ັງສເວີຍອາຫານໃນເຮືອນຂອງຟາຣີຊາຍ ຍິງຜູ້ນ້ັນ
ໄດ້ຖືກະອອມຫີນຂາວມີນ້ໍາມັນຫອມ 

38 ມາຢືນຂ້າງຫລັງໃກ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ ນ້ໍາຕາໄຫລຈົນປຽກພຣະບາດ ນາງຈ່ຶງເອົາຜົມເຊັດທັງຈູບພຣະ
ບາດຂອງພຣະອົງແລະເອົານ້ໍາມັນຫອມນ້ັນສົງ 

39 ຝ່າຍຄົນຟາຣຊີາຍຜູ້ເຊີນພຣະອົງມາ ເມ່ືອເຫັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍນຶກໃນໃຈວ່າ ìຖ້າຜູ້ນ້ີແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ານຄົງ
ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຍິງຜຸູ້ຖືກຕ້ອງກາຍຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃດ ແລະເປັນຄົນແນວໃດ ເພາະມັນເປັນຄົນຊ່ົວî 

40 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບທ່ານວ່າ, ìຊໂີມນເອີຍ, ເຮົາມີສ່ິງນ່ຶງຈະເວ້ົາກັບທ່ານî ຊໂີມນທູນຕອບວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ເຊີນເວ້ົາ
ໂລດî 

41 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາໜ້ີຜູ້ນ່ຶງມີລູກໜ້ີສອງຄົນ ຄົນນ່ຶງເປັນໜ້ີເງິນຫ້າຮ້ອຍຫລຽນເດນາຣິອົນ ອີກຄົນນ່ຶງເປັນໜ້ີຫ້າ
ສິບຫລຽນ  

42 ເມ່ືອເຂົາບ່ໍມີອັນໃດຈະໃຊ້ໜ້ີແລ້ວ ເຈ້ົາໜ້ີຈ່ຶງໂຜດຍົກໜ້ີໃຫ້ເຂົາທັງສອງ ໃນສອງຄົນນ້ັນຄົນໃດຈະຮັກເຈ້ົາໜ້ີ
ຫລາຍກວ່າກັນî 

43 ຊໂີມນທນູຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຄຶດວ່າຄົນທ່ີທ່ານໄດ້ໂຜດຍົກໜ້ີໃຫ້ຫລາຍນ້ັນເປັນຜູ້ຮັກຫລາຍî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, 
ìທ່ານຄຶດຖືກແລ້ວî 

44 ແລ້ວພຣະອ ງົຊົງຫລຽວໄປຫາຍິງນ້ັນ ແລະຊົງກ່າວກັບຊີໂມນວ່າ, ìທ່ານເຫັນຍິງຜູ້ນ້ີບໍ ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາໃນເຮືອນຂອງ
ທ່ານ ທ່ານບ່ໍໄດ້ໃຫ້ນ້ໍາລ້າງຕີນຂອງເຮົາ ແຕ່ຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເອົານ້ໍາຕາລ້າງຕີນຂອງເຮົາ ແລະໄດ້ເອົາຜົມຂອງຕົນເຊັດ 

45 ທ່ານບ່ໍໄດ້ຈູບເຮົາ ແຕ່ຜູ້ຍິງນ້ີ ຕ້ັງແຕ່ເຮົາເຂ້ົາມາເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊົາຈູບຕີນຂອງເຮົາ  
46 ທ່ານບ່ໍໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຫົດຫົວຂອງເຮົາ ແຕ່ຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຫອມຫົດຕີນຂອງເຮົາ 



47 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາບອກທ່ານວ່າ ຄວາມຜິດບາບຂອງຍິງນ້ີຊ່ຶງມຫີລາຍນ້ັນໄດ້ໂຜດຍົກເສັຽແລ້ວ ເພາະເຂົາຮັກຫລາຍ 
ແຕ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຍົກໂທດໜ້ອຍກໍຮັກໜ້ອຍî 

48 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ຍິງນ້ັນວ່າ, ìຄວາມຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໂຜດຍົກເສັຽແລ້ວî 
49 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີນ່ັງຮັບປະທານກັບພຣະອົງກໍຕ້ັງຄຶດໃນໃຈວ່າ, ìຜູ້ນ້ີແມ່ນໃຜ ຈ່ຶງໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບດ່ັງ

ນ້ັນî 
50 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຍິງນ້ັນວ່າ, ìຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຈ້ົາພົນ້ ຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນî 
 

8 ແມຍ່ງິບາງຄນົໄປກັບພຣະອງົ  
Some Women Accompany Jesus 

1 ຕ່ໍມາພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປຕາມບ້ານຕາມເມືອງ ຊງົປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ສາວົກ
ສິບສອງຄົນນ້ັນກໍຢູ່ກັບພຣະອົງ 

2 ພ້ອມກັບແມ່ຍິງບາງຄົນທ່ີພົນ້ຈາກຜີຮ້າຍແລ້ວ ແລະພ້ົນຈາກພຍາດຕ່າງໆ ຄືມາຣິອາຜູ້ມີຊືອີ່ກວ່າມັກດາລາ ຜູ້ທີພ່ຣະ
ອົງຊົງຂັບໄລ່ຜີເຈັດໂຕອອກ  

3 ແລະໂຢອັນນາພັຣຍາຂອງຈູຊາ ຜູ້ເປັນກົມວັງຂອງເຮໂຣດ ແລະນາງຊູຊັນນາ ກັບຍິງອ່ືນອີກຫລາຍຄົນທ່ີເຄີຍສລະ
ຊັບຂອງເຂົາບົວລະບັດພຣະອົງແລະພວກຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ 

 
ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຜູຫ້ວ ່ານ 
The Parable of the Sower 
(ມທ 13:1-9; ມຣກ 4:1-9) 

4 ເມ່ືອປະຊາຊນົຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນຢູ່ ແລະມີຄົນກໍາລັງມາຫາພຣະອົງຈາກເມືອງນ້ັນເມືອງນ້ີ ພຣະ
ອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາເປັນຄໍາອຸປມາວ່າ, 

5 ìມຄົີນນ່ຶງອອກໄປຫວ່ານພືດຂອງຕົນ ເມ່ືອກໍາລັງຫວ່ານຢູ່ນ້ັນ ລາງເມັດກໍຕົກຕາມທາງກໍຖືກຢຽບຍ່ໍາ ແລະນົກປ່າມາ
ກິນເສັຽ 

6 ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ບ ອ່ນມີຫນີ ແລະເມ່ືອງອກຂ້ຶນແລ້ວກໍຫ່ຽວແຫ້ງລົງເພາະບ່ອນບ່ໍຊຸ່ມ 
7 ລາງເມັດກໍຕົກກາງພ ຸ ່ມໜາມ ໜາມກໍປ່ົງຂ້ຶນມານໍາ ແລ້ວປົກຫຸ້ມຮັດເສັຽ 
8 ລາງເມັດກໍຕົກກາງໃສ່ດິນດີ ຈ ຶ ່ງງອກຂ້ຶນເກີດຜົນຮ້ອຍຕ່ໍî ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຈ່ຶງຊົງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຜູ້ໃດມີ

ຫຢູາກຟັງ ຈ່ົງຟັງເອົາî 
 

ຈດຸມຸງ່ໝາຍຂອງຄາໍອປຸມາ 
The Purpose of the Parables 
(ມທ 13:10-17; ມຣກ 4:10-12) 

9 ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຄໍາອຸປມານ້ີໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດî  
10 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຂ້ໍຄວາມລັບເລິກແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊົງໂຜດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບ

ຄົນອ່ືນນ້ັນໄດ້ບອກໃຫ້ເປັນຄໍາອຸປມາ ເພ່ືອເມ່ືອເຂົາເບ່ິງຈະບ່ໍເຫັນ ແລະເມ່ືອເຂົາຟັງຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 
 

ຊງົອະທບິາຍເຣືອ່ງຜູຫ້ວາ່ນ 
The Parable of the Sower Explained 
(ມທ 13:18-23; ມຣກ 4:13-20) 



11 ìຄໍາອຸປມານ້ັນກໍເປັນດ່ັງນ້ີ ຄືເມັດພືດນ້ັນໄດ້ແກ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ  
12 ເມັດທີຕົ່ກກາງທາງໄດ້ແກ່ພວກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນ ແລ້ວພຍາມານມາຍາດເອົາພຣະທັມໄປຈາກໃຈຂອງເຂົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອ

ແລະພ້ົນໄດ້ 
13 ເມັດທີຕົ່ກບ່ອນມີຫນີໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນ ແລ້ວກໍຮັບພຣະທັມນ້ັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີແຕ່ບ່ໍມີຮາກ ເຊ່ືອຢູ່ແຕ່ຊ່ົວຄາວ ເມ່ືອ

ຖືກທົດລອງເຂົາກໍເລີກເສັຽ 
14 ເມັດທີຕົ່ກກາງພຸ່ມຫນາມນ້ັນໄດ້ແກ່ພວກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນ ແລ້ວອອກໄປຕາມທາງ ແລະຄວາມກັງວົນ ກັບຊັບສົມບັດ ທງັ

ຄວາມສນຸກຂອງຊີວິດນ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາຫຸ້ມຮັດພຣະທັມນ້ັນເສັຽ ແລ້ວຜ ນົຂອງເຂົາຈ່ຶງບ່ໍທັນສຸກ 
15 ເມັດທີຕົ່ກໃສ່ດິນດີນ້ັນໄດ້ແກ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມດ້ວຍໃຈເຫລ້ືອມໃສ ສັດທາ ແລ້ວກໍຈົດຈໍາໄວ້ ຈ່ຶງເກີດຜົນໂດຍ

ຄວາມພຽນî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງໂຄມໄຟ 
A Lamp under a Jar 

(ມທ 4:21-25) 
16 ìບໍ່ມຜູ້ີໃດ ເມ່ືອໄຕ້ໂຄມແລ້ວຈະເອົາພາຊນະປົກບັງໄວ້ ຫລືວາງໄວ້ໃຕ້ຕຽງນອນແຕ່ຕ້ັງໄວ້ເທິງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ 

ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຂ້ົາມາຈະໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງ 
17 ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ ຊ່ຶງຈະບ່ໍປາກົດແຈ້ງ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີປົກບັງໄວ້ຊຶງ່ຈະບ່ໍຮູ້ແລະບ່ໍເປີດເຜີຍ 
18 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຢ່າງໃດ ກໍຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດມີຢູ່ແລ້ວ ຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນອີກ 

ແຕ່ຜູ້ໃດບ່ໍມີ ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີຕົນຄຶດວ່າມີຢູ່ນ້ັນ ຈະຊົງຍົກເອົາໄປຈາກຜູ້ນ້ັນເສັຽî 
 

ມານດາແລະພວກນອ້ງຊາຍຂອງພຣະເຢຊ ູ
The True Kindred of Jesus 
(ມທ 12:46-50; ມຣກ 3:31-35) 

19 ເມ່ືອນ້ັນມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ມາຫາ ແຕ່ເຂ້ົາໄປເຖິງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເພາະຄົນຫລາຍ 
20 ມຄົີນນໍາຂ່າວມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìມານດາແລະພວກນ້ອງຊາຍທ່ານຢືນຢູ່ຂ້າງນອກຢາກມາຫາî 
21 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìມານດາແລະນ້ອງຂອງເຮົານ້ັນ ຄືຄົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົຫາ້ມລມົພະຍ ຸ
Jesus Calms a Storm 
(ມທ 8:23-27; ມຣກ 4:35-41) 

22 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດລົງເຮືອ ແລ້ວຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈ່ົງພາກັນຂ້າມທະເລສາບໄປຟາກນ້ັນເທາະî 
ແລ້ວເຂົາກໍຖອຍເຮືອອອກໄປ 

23 ເມ່ືອກໍາລັງຂ້າມໄປພຣະອົງບັນທົມຫລັບ ແລະເກີດມີລົມພະຍຸພັດລົງມາກາງທະເລ ນ້ໍາກໍເຂ້ົາເຮ ອືຢູ່ ຫນ້າຢ້ານຈະ
ເປັນອັນຕະຣາຍ 

24 ພວກສາວົກຈ່ຶງມາປຸກພຣະອົງທູນວ່າ, ìອາຈານ, ອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວî ພຣະອົງຈ່ຶງ
ຊົງຕ່ືນຂ້ຶນຫ້າມລົມແລະຟອງນ້ໍາ ລົມແລະຟອງນ້ໍາກໍຢຸດສງົບງຽບທ່ົວໄປທັນທີ 

25 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານຢູ່ໃສî ເຂົາກໍຢ້ານ ແລະປລາດໃຈຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີ
ແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ ຈ່ຶງຫ້າມທັງລົມແລະນ້ໍາ ແລະລົມກັບນ້ໍາກ ຍໍອມຟັງທ່ານî 



 

ຊງົໂຜດຄນົຜສີງິທີເ່ຂດແດນເຄຣາເຊນັ 
Jesus Heals the Gerasene Demoniac 
(ມທ 8:28--9:1; ມຣກ 5:1-20) 

26 ແລ້ວເຂົາໄດ້ໄປຈອດທ່ີເຂດແດນຂອງຊາວເຄຣາເຊັນ ຊຶງ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງຄາລີເລ 
27 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນບົກແລ້ວມີຊາຍຄົນນ່ຶງແຕ່ເມືອງນ້ັນມາພົບພຣະອົງ ຄົນນ້ັນມີຜີຮ້າຍຫລາຍໂຕສິງຢູ່ ເຂົາບ່ໍໄດ້

ນຸ່ງເຄ່ືອງແລະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນເປັນເວລາເຫິງນານແລ້ວ ແຕ່ຢູ່ຕາມອຸບໂມງຝັງສົບ 
28 ເມ່ືອຄົນນ້ັນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍຮ້ອງຂ້ຶນ ແລ້ວຂາບລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງອອກສຽງດັງທູນວ່າ, ìເຢຊູບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຜູ້ສູງສຸດເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດໃດ ຂໍຢ່າໄດ້ທໍຣະມານເຮົາທ້ອນî 
29 ມັນເວ້ົາດ່ັງນ້ັນກໍເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງຜີຖ່ອຍຮ້າຍໃຫ້ອອກຈາກຄົນນ້ັນ (ດ້ວຍວ່າຜີນ້ັນໄດ້ມາກຸມເອົາຄົນນ້ັນໄປ

ຫລາຍເທ່ືອຫລາຍທ່ີ ແລະເຄີຍມັດດ້ວຍຊີກແລະຖືກລ່າມໂສ້ຂັງໄວ້ ແຕ່ມັນກໍຫັກເຄ່ືອງມັດນ້ັນເສັຽແລ້ວໄດ້ບັງຄັບໃຫ້
ເຂ້ົາໄປໃນປ່າ) 

30 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຖາມມັນວ່າ, ìມຶງຊື່ຫຍັງî ມັນທູນຕອບວ່າ, ìຊືກ່ອງທັບî ດ້ວຍວ່າຜີທ່ີເຂ້ົາສິງຢູ່ໃນຄົນນ້ັນມີຫລາຍ
ໂຕ 

31 ແລະຜີນ້ັນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍນໍາພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ບັງຄັບມັນໜີໄປໃນພ້ືນເຫວເລິກ 
32 ທ່ີນ້ັນມີຝູງໝູຝູງໃຫຍ່ກໍາລັງຫາກິນຢູ່ຕາມພູ ຜີເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ທູນຂໍພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກມັນເຂ້ົາສິງຢູ່ໃນໝູຝູງ

ນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ 
33 ຜີເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງໄດ້ອອກມາຈາກຄົນນ້ັນແລ້ວເຂ້ົາໄປສິງຢູ່ໃນຝູງໝູ ໝູທັງປວງກໍຟ້າວແລ່ນລົງຈາກຕາລ່ິງຊັນໂຕນໃສ່

ທະເລສາບຈົມນ້ໍາຕາຍທັນທີ 
34 ຝ່າຍຄົນລ້ຽງເມ່ືອເຫັນເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ຕ່າງຄົນຕ່າງໜີໄປເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ັນທັງໃນເມືອງແລະນອກເມືອງ 
35 ແລ້ວຄົນທັງປວງກໍອອກມາເບ່ິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ແລະເມ່ືອມາເຖິງພຣະເຢຊູ ເຂົາໄດ້ເຫັນຄົນທ່ີຜີຮ້າຍອອກ

ຈາກຕົວນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອຜ້າມີສະຕິອາຣົມດີ ນ່ັງຢູ່ໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູ ເຂົາຈ່ຶງມີໃຈຢ້ານ 
36 ຝ່າຍຄົນທ່ີເຫັນເຫດການນ້ັນ ກໍໄດ້ເລົ່າໃຫເ້ຂົາຟັງເຖິງເຣ່ືອງຄົນທ່ີຜີຮ້າຍເຂ້ົາສິງນ້ັນໄດ້ດີປົກກະຕິຢ່າງໃດ 
37 ຊາວເມືອງເຄຣາເຊັນກັບປະຊາຊົນທັງປວງໃນທ່ົວຮອບເຂດນ້ັນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະອົງໜີໄປຈາກເຂົາເສັຽ ເພາະ

ຄວາມຢ້ານອັນໃຫຍ່ໄດ້ຕົກໃສ່ເຂົາ ພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດລົງເຮືອກັບຄືນໄປ 
38 ຄົນທ່ີມີຜີຮ້າຍອອກຈາກຕົວນ້ັນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍຢູ່ນໍາພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ໄປໂດຍຊົງສ່ັງວ່າ,  
39 ìຈ່ົງກັບໄປບ້ານເຮືອນຂອງເຈ້ົາ ແລະເລ່ົາເຣ່ືອງການໃຫຍ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ເຈ້ົານ້ັນî ແລ້ວຄົນນ້ັນກໍກັບໄປ

ປະກາດແກ່ຄົນທັງປວງ ເຖິງເຫດການທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ຕົນ 
 

ເຣືອ່ງລກູສາວເຈົາ້ນາຍແລະຍງິເລອືດຕກົ  
A Girl restored to Life and a Woman Healed  

(ມທ 9:18-26; ມຣກ 5:21-43) 
40 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດກັບມາແລ້ວປະຊາຊນົກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຄອຍຖ້າພຣະອົງຢູ ່ 
41 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືຢາອີໂຣ ເປັນນາຍໂຮງທັມມະເທສນາມາຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ 

ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນ 
42 ເພາະວ່າທ່ານມີລູກສາວຄົນດຽວອາຍຸປະມານສິບສອງປີ ລູກນ້ັນກໍາລັງຈະຕາຍໄປໃນຂນະທ່ີພຣະອົງສະເດັດໄປນ້ັນ 

ປະຊາຊົນໄດ້ກີດຂວາງພຣະອົງ 



43 ມຍິີງຄົນນ່ຶງເປັນພຍາດເລືອດຕົກໄດ້ສິບສອງປີມາແລ້ວ ນາງໄດ້ຈ່າຍຊັບຂອງຕົນໃຫ້ພວກໝ ຈົໍນໝົດແຕ່ບ່ໍມີໝໍຄົນໃດ
ອາດໃຫ້ດີພຍາດໄດ້ 

44 ນາງໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາເບ້ືອງຫລັງພຣະເຢຊູແລະບາຍແຄມເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງ ໃນທັນໃດນ້ັນເລືອດທ່ີໄຫລກໍຕຸດ 
45 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມວ່າ, ìແມ່ນໃຜໄດ້ບາຍເຮົາî ເມ່ືອຄົນທັງປວງໄດ້ຕອບປະຕິເສດ ເປໂຕກັບພວກຄົນທ່ີຢູ່ນໍາກັນໄດ້

ທູນວ່າ, ìອາຈານເຈ້ົາເອີຍ, ກໍແມ່ນປະຊາຊົນທີກໍ່າລັງກ ດີຂວາງແລະບຽດທ່ານຢູ່î 
46 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìມຜູ້ີນ່ຶງໄດ້ບາຍເຮົາ ເພາະເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຣິດໄດ້ສວ່ານອອກຈາກເຮົາໄປî  
47 ເມ່ືອເຫັນວ່າຈະເຊ່ືອງຕົວບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ນາງກໍເຂ້ົາມາດ້ວຍຕົວສ່ັນຂາບລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງ ທນູ

ເຖິງເຫດທ່ີຕົນໄດ້ບາຍພຣະອົງ ແລະບອກເຖິງເຣ່ືອງທ່ີຕົນໄດ້ດີພຍາດທັນທີນ້ັນເໝືອນກັນ 
48 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìລູກຍິງເອີຍ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວ ຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນî 
49 ໃນຂນະທ ີ ່ພຣະອົງຊົງກ່າວຢູ່ນ້ັນ ມຄົີນນ່ຶງມາແຕ່ເຮືອນຂອງນາຍໂຮງທັມບອກວ່າ, ìລູກຂອງນາຍຕາຍແລ້ວ ຂໍຢ່າໄດ້

ຮົບກວນອາຈານຕ່ໍໄປî 
50 ຝ່າຍພຣະເຢຊູ ເມ່ືອໄດ້ຍິນກໍຊົງກ່າວແກ່ນາຍນ້ັນວ່າ, ìຢ່າວິຕົກເທາະ ຈ່ົງເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ ແລະລູກຈະໄດ້ລອດພ້ົນî 
51 ເມ່ືອສະເດັດເຖິງເຮືອນແລ້ວ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປນໍາ ເວ້ັນແຕ່ເປໂຕ ໂຢຮັນ ຢາໂກໂບ ແລະພ່ໍ

ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນ 
52 ຄົນທັງຫລາຍກໍຕີອົກຮ້ອງໄຫ້ຮ່ໍາໄຮເພາະເດັກນ້ອຍນ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, ìຢ່າຮ້ອງໄຫ້ເທາະ ເດັກນ້ອຍນ້ັນບ່ໍ

ຕາຍດອກ ແຕ່ຫລັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນî 
53 ແລ້ວເຂົາພາກ ນັຫົວຂວັນພຣະອົງ ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍນ້ັນຕາຍແລ້ວ 
54 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນ ແລ້ວຊົງຮ້ອງວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແມî 
55 ແລະຈິດວິນຍານກໍກັບເຂ້ົາໃນຕົວເດັກນ້ອຍນ້ັນ ມນັໄດ້ລຸກຂ້ຶນທັນທີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງໃຫ້ເອົາອາຫານມາໃຫ້ມັນກິນ 
56 ຝ່າຍພ່ໍແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍງຶດອັສຈັນໃຈຫລາຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫາ້ມເຂົາບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດຮູ້ເຫດການຊ່ຶງເປັນມາ

ນ້ັນ 
 

9 ຊງົໃຊສ້າວກົສິບສອງຄນົອອກໄປປະກາດ 
The Mission of the Twelve 
(ມທ 10:5-15) 

1 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນມາພ້ອມກັນແລ້ວ ກໍຊົງປະທານໃຫ້ເຂົາມີຣິດແລະມີອໍານາດເໜືອຜີຮ້າຍທັງ
ປວງ ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ເຣັດໃຫດີ້ພຍາດຕ່າງໆ 

2 ແລ້ວພຣະອົງຊົງໃຊເ້ຂົາໃຫ້ອອກໄປປະກາດຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍດີພຍາດ 
3 ພຣະອົງຈ  ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, ìຢ່າເອົາສ່ິງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ ຄືຢ່າເອົາໄມ້ຄ້ອນເທ້ົາ ຫລືຖົງ ຫລືອາຫານ ຫລືເງິນ ຫລື

ເສ້ືອສອງໂຕ 
4 ແລະຖ້າເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດ ກໍໃຫອ້າສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນ້ັນຈົນກວ່າຈະຈາກໄປ 
5 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຕ້ອນຮັບພວກທ່ານ ຈ່ົງອອກຈາກເມືອງນ້ັນໄປ ແລະຈ່ົງສ່ັນຂ້ີຝຸ່ນທ່ີຕິດຕີນຂອງພວກທ່ານອອກເສັຽ ເພ່ືອ

ເປັນພຍານຕ່ໍເຂົາî 
6 ແລ້ວພວກສາວົກກໍພາກັນອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຕາມບ້ານເມືອງຕ່າງໆ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍທ່ົວທຸກ

ບ່ອນດີພຍາດ 
 

ຄວາມສງົສຍັຂອງເຮໂຣດ 



Herodís Perplexity 
(ມທ 14:1-12; ມຣກ 6:14-29) 

7 ຝ່າຍເຮໂຣດຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຍິນເຣ່ືອງເຫດການທັງປວງຊ່ຶງເກ ີດຂ້ຶນນ້ັນ ຈ່ຶງຫຍຸ້ງໃຈ ສົງສັຍຫລາຍ ເພາະລາງຄົນເວ້ົາວ່າ, 
ìໂຢຮັນເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວî 

8 ລາງຄົນວ່າ, ìເປັນເອລີຢາມາປາກົດî ຄົນອ່ືນກໍວ່າ, ìເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແຕ່ເຊ່ັນບູຮານກັບເປັນຄືນມາອີກî 
9 ເຮໂຣດຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìໂຢຮັນນ້ັນເຮົາໄດ້ຕັດຫົວແລ້ວ ແຕ່ຄົນຜູ້ທີເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີແມ່ນຜູ້ໃດໜໍî ແລ້ວເຮໂຣດໄດ້ຫາ

ໂອກາດທ່ີຈະພົບພຣະອົງ 
 

ຊງົລຽ້ງຫາ້ພນັຄນົ 
Feeding the Five Thousand 
(ມທ 14:13-21; ມຣກ 6:30-44; ຢຮ 6:1-15) 

10 ເມ່ືອອັຄສາວົກກັບຄືນມາແລ້ວ ເຂົາກໍທູນພຣະອົງເຖິງບັນດາການທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດນ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງພາເຂົາແຕ່ໝູ່ 
ດຽວອອກໄປເຖິງເມືອງນ່ຶງ ຊືເ່ບັດຊາອີດາ 

11 ແຕ່ເມ່ືອປະຊາຊົນຮູ້ຈັກ ເຂົາກໍຕາມໄປຫາພຣະອົງ ສ່ວນພຣະອົງກໍຊົງຕ້ອນຣັບເຂົາ ແລະຊົງບອກເຂົາເຖິງຣາຊແຜ່ນ
ດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທຸກຄົນທ່ີຕ້ອງການຢາກດີພຍາດພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ດີ 

12 ຄັນຕາເວັນກໍາລັງຈະຕົກ ພວກສິບສອງຄົນນ້ັນໄດ້ມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂໍໃຫປ້ະຊາຊົນເລີກໄປຕາມບ້ານໄຮ່ບ້ານນາ
ໃນແຖບນ້ີ ເພ່ືອຫາບ່ອນພັກນອນແລະຊ້ືອາຫານກິນ ເພາະບ່ອນນ້ີຢູ່ກາງປ່າî 

13 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຈ່ົງລ້ຽງເຂົາສາî ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຫຍ ງັນອກຈາກ
ເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕເທ່ົານ້ັນ ເວ້ັນແຕ່ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄປຊ້ືອາຫານສໍາລັບຄົນທັງປວງນ້ີî 

14 ເພາະວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນແຕ່ຜູ້ຊາຍມີປະມານຫ້າພັນຄົນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ່ັງພວກສາວົກວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງປວງນ່ັງລົງ
ເປັນໝູ່ ໝູ່ລະຫ້າສິບຄົນî 

15 ເຂົາກໍເຮັດຕາມ ຄືໄດໃ້ຫຄົ້ນທັງປວງນ່ັງລົງ 
16 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຮັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕນ້ັນແລ້ວ ກໍຊົງເງີຍພຣະພັກເບ່ິງຟ້າຂໍພຣະພອນ ແລະຊົງຫັກ

ເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກເພ່ືອແຈກໃຫ້ແກ່ຄົນທັງປວງ 
17 ເຂົາກໍກິນອ່ີມທຸກຄົນ ສ່ວນຕອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນກໍເກັບໄດ້ສິບສອງກະບຸງ 

 

ເປໂຕກາ່ວວາ່ພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະຄຣດິ  
Peterís Declaration about Jesus  
(ມທ 16:13-20; ມຣກ 8:27-30) 

18 ຢູ່ມາເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງໄຫວ້ວອນຢູ່ໃນບ່ອນຕ່າງຫາກ ມແີຕ່ພວກສາວົກຢູ່ນໍາພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìປະຊາຊົນ
ເວ້ົາກັນວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ໃດî 

19 ພວກສາວົກທູນຕອບວ່າ, ìເຂົາວ່າແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ລາງຄົນວ່າແມ່ນເອລີຢາ ແຕ່ຄົນອ່ືນວ່າ ແມ່ນຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມແຕ່ເຊ່ັນບູຮານກັບເປັນຄືນມາອີກî 

20 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍພວກທ່ານເດ ວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ໃດî ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìແມ່ນພຣະຄຣດິມາແຕ່   
ພຣະເຈ້ົາî 
 

ຊງົທາໍນວາຍເຖງິມຣໍະນະພາບຂອງພຣະອງົ 
Jesus Foretells His Death and Resurrection 



(ມທ 16:24-28; ມຣກ 8:31--9:1) 
21 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງຫ້າມເຂົາຢ່າງແຂງແຮງ ບ່ໍໃຫ້ບອກຄວາມນ້ີແກ່ຜູ້ໃດ 
22 ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງທົນທຸກທ ໍຣະມານຫລາຍປະການ ພວກເຖ້ົາແກ່ກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ 

ແລະພວກນັກທັມຈະບ່ໍຍອມຮ ບັທ່ານ ເຂົາຈະໄດ້ຂ້າທ່ານເສັຽ ແລ້ວໃນວັນຖ້ວນສາມທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນ
ມາອີກî 

23 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງຕົນເສັຽແລະຮັບແບກໄມ້
ກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນແລ້ວຕິດຕາມເຮົາມາ 

24 ເພາະວ່າຜູ້ໃດຢາກຊ່ອຍຊີວິດຂອງຕົນເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະມີຊີວິດພ້ົນ 
25 ເຫດວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສ່ິງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫຕົ້ວເອງຈິບຫາຍຫລືເສັຽໄປ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ 
26 ດ້ວຍວ່າຖ້າຜູ້ໃດມີຄວາມລະອາຍເພາະເຣົາ ແລະເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ບຸດມະນຸດກ ຈໍະມີຄວາມລະອາຍເພາະຜູ້

ນ້ັນ ເມ່ືອທ່ານມາດ້ວຍສະງ່າຣາສີຂອງຕົນ ຂອງພຣະບິດາ ແລະຂອງພວກເທວະດາບໍຣິສຸດ 
27 ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ມລີາງຄົນທ່ີຢືນຢູ່ທ່ີນ້ີຈະບ່ໍຮູ້ຣົດຄວາມຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫນັຣາຊ

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາî 
 
ຊງົປຽ່ນລກັສະນະ 
The Transfiguration 
(ມທ 17:1-8; ມຣກ 9:2-8; 2 ປຕ 1:16-18) 

28 ພາຍຫລັງພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວປະມານແປດວັນ ພຣະອົງໄດ້ຊງົພາເປໂຕ ໂຢຮັນ ແລະຢາໂກໂບຂ້ຶນໄປ
ເທິງພເູພື່ອໄຫວວ້ອນ 

29 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງຊົງໄຫວ້ວອນຢູ່ນ້ັນ ວນັນະພຣະພັກຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປ ແລະເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງກໍຂາວ
ເຫລ້ືອມ 

30 ແລະເບ່ິງແມ, ມີສອງຄົນເຝ້ົາສົນທະນາຢູ່ກັບພຣະອົງ ຄືໂມເຊ ແລະເອລີຢາ 
31 ຜູ້ມາປາກົດດ້ວຍຣັສມ ີແລະກ່າວເຖິງການທ່ີພຣະອົງຈະສະເດັດຈາກໂລກໄປ ຊຶງ່ຈະສໍາເຣັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລ ັມ 
32 ຝ່າຍເປໂຕກັບຫມູຂ່ອງຕົນກໍເຫງົານອນ ແລະເມ່ືອຕາຂອງເຂົາສວ່າງຂ້ຶນແລ້ວ ເຂົາກໍໄດ້ເຫັນພຣະຣສັມີຂອງພຣະອົງ 

ແລະເຫັນສອງຄົນນ້ັນທ່ີຢືນຢູ່ກັບພຣະອົງ 
33 ເມ່ືອສອງຄົນນ້ັນກໍາລັງຈາກພຣະອົງໄປ ເປໂຕໄດ້ທນູພຣະເຢຊູວ່າ, ìອາຈານເຈ້ົາເອີຍ, ຊ່ຶງພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ທ່ີນ້ີກໍດີຢູ່ 

ໃຫພ້ວກຂ້ານ້ອຍພາກັນປຸກຕູບສາມຫລັງ ສໍາລັບທ່ານຫລັງນ່ຶງ ສໍາລັບໂມເຊຫລັງນ່ຶງ ແລະຫລັງນ່ຶງສໍາລັບເອລີຢາî ເປ
ໂຕບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວວ່າຕົນກໍາລັງເວ້ົາຫຍັງ 

34 ເມ່ືອເປໂຕຍັງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີຢູ່ ມີເມກມາປ ກົຫຸ້ມເຂົາໄວ້ ເມ່ືອຢູ່ໃນເມກນ້ັນເຂົາກໍຢ້ານ 
35 ແລະມພີຣະສຸຣະສຽງອອກມາຈາກເມກນ້ັນວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ,ເປັນບຸດຂອງເຮົາທ່ີເຮົາເລືອກໄວ້ ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງທ່ານî 
36 ເມ່ືອພຣະສຸຣະສຽງນ້ັນສງົບແລ້ວ ກໍມີແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວຊົງສະຖິດຢູ ່ຫ້ັນ ສ່ວນເຂົາທັງສາມກໍມິດຢູ່ ໃນຄາວນ້ັນເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ບອກເຫດການທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນນ້ັນຈັກຢ່າງໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງ 
 

ຊງົໂຜດເດກັນອ້ຍຜູມ້ຜີສີງິ 
Jesus Heals a Boy with a Demon 
(ມທ 17:14-21; ມຣກ 9:14-29) 



37 ວັນໜ້າມາ, ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດພ້ອມກັບພວກສາວົກລົງມາຈາກພູແລ້ວ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາພົບພຣະ
ອົງ 

38 ແລະດ່ັງນ້ີ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງໃນໝູ່ປະຊາຊົນນ້ັນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂໍໂຜດເບ່ິງລູກຊາຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ເພາະ
ຂ້ານ້ອຍມີແຕ່ລູກຄົນດຽວ 

39 ເບິ່ງແມ, ມຜີີຮ້າຍກ ມຸຕົວເດັກນ້ອຍ ມັນກໍຮ້ອງຂ້ຶນທັນທີ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດ້ີນ ນ້ໍາລາຍຟູມປາກ ແລະໃຫ້ຕົວເດັກ
ນ້ອຍຟົກຊ້ໍາໄປ ແລ້ວອອກມາຈາກມັນບ່ໍໄດ້ງ່າຍ 

40 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກສາວົກຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກເສັຽ ແຕ່ເຂົາເຮັດບ່ໍໄດ້î  
41 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìໂອ ຄົນໃນສມັຍທີຂ່າດຄວາມເຊ່ືອ ແລະຊ່ົວຊ້າເຮີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະ

ອົດທົນກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ຈ່ົງພາລູກຂອງທ່ານມານ້ີສາî 
42 ເມ່ືອເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍາລັງມາ ຜີໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນລ້ົມກ້ິງເກືອກໄປມາ ແຕ່ພຣະເຢຊ ຊົູງກ່າວຊໍາຮະຜີຖ່ອຍຮ້າຍນ້ັນ ແລະ

ຊົງເຮັດໃຫເ້ດັກນ ອ້ຍດີແລ້ວສ່ົງຄືນໃຫ້ພໍມັ່ນ 
43 ແລະຄົນທັງປວງກໍງຶດປລາດໃນດ້ວຍອານຸພາບອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ຊງົທາໍນວາຍອກີເຖງິມໍຣະນະພາບຂອງພຣະອງົ 
Jesus Again Foretells His Death 
(ມທ 17:22-23; ມຣກ 9:30-32) 
ແຕ່ເມ່ືອເຂົາທງັຫລາຍຍັງປລາດໃຈຢູ່ດ້ວຍເຫດການທັງປວງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກະທໍານ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບພວກ
ສາວົກຂອງຕົນວ່າ, 

44 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງໃຫ້ຄໍາເຫລ  ່ົານ້ີເຂ້ົາໃນຫູຂອງທ່ານ ເພາະວ່າບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມືມະນຸດî 
45 ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນພວກສາວົກບ ໍ ່ໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ເພາະຖືກຊົງບັງໄວ້ຈາກເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍສັງເກດຮູ້ໄດ້ ແລະເຂົາບ່ໍ

ກ້າຖາມພຣະອົງເຖິງຄໍານ້ັນ 
 

ໃຜເປນັໃຫຍ ່ 
True Greatness 
(ມທ 8:1-5; ມຣກ 9:33-37) 

46 ແລ້ວໄດ້ເກີດການຖົກຖຽງກັນຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງພວກສາວົກ ວາ່ໃຜຈະເປັນໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ 
47 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມຄຶດໃນໃຈຂອງເຂົາ ຈ່ຶງຊງົໃຫ້ເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງມາຢືນຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ 
48 ແລ້ວຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນ້ີໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ຮັບເຮົາ ແລະຜູ້ໃດຮັບເຮົາ 

ຜູ້ນ້ັນກໍຮັບພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ເພາະວ່າໃນພວກທ່ານ ຜູ້ໃດເປັນນ້ອຍກວ່າໝູ່ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ໃຫຍ່î 
 

ຜູໃ້ດບໍຕ່ໍສູ່ທ້າ່ນກ ໍເປນັຝາ່ຍທາ່ນ 
Another Exorcist 

(ມຣກ 9:38-41) 
49 ຝ່າຍໂຢຮັນທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເຈ້ົາເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄົນຜູ້ນ່ຶງຂັບໄລ່ຜີອອກໃນນາມຂອງທ່ານ ແລະ

ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫ້າມຄົນນ້ັນເສັຽ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮ່ວມຕິດຕາມພຣະອົງກັບພວກຂ້ານ້ອຍî 
50 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບໂຢຮັນວ່າ, ìຢ່າຫ້າມເທາະ ເພາະວ່າຜູ້ໃດບ່ໍຕ່ໍສູ້ພວກທ່ານກໍເປັນຝ່າຍທ່ານແລ້ວî 

 



ຊາວຊາມາເຣຽັບາ້ນນຶງ່ບໍຍ່ອມຕອ້ນຮບັພຣະເຢຊູ 
A Samaritan Village Refuses to Receive Jesus 

51 ຄັນຈວນເວລາທ່ີພຣະອົງຈະຊົງຖືກຮັບຂ້ຶນເມືອນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງພຣະທັຍແນ້ວແນ່ຈະໄປສູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
52 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊຜູ້້ຮັບໃຊ້ໄປກ່ອນໜ້າພຣະອົງ ເມ່ືອຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນໄປແລ້ວ ເຂົາກໍເຂ້ົາໄປໃນບ້ານນ່ຶງຂອງຊາວຊາ

ມາເຣັຽ ເພື່ອຈັດແຈງໄວສໍ້າລັບພຣະອົງ 
53 ແຕ່ຊາວບ້ານນ້ັນບ່ໍໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຕ້ັງພຣະພັກຈະໄປສູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
54 ເມ່ືອພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຄື ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ທ່ານປະສົງຢາກ

ໃຫຂ້້ານ້ອຍບອກໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກສວັນ ເພ່ືອເຜົາຜານເຂົາເສັຽຫລືî 
55 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຫລຽວໄປຫ້າມປາມເຂົາທັງສອງ (ແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານມີຈິດໃຈແນວໃດ ເພາະວ່າບຸດ

ມະນຸດບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອທໍາລາຍຊີວິດມະນຸດ ແຕ່ມາເພ່ືອໂຜດໃຫເ້ຂົາພ້ົນî) 
56 ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດພ້ອມກັບພວກສາວົກເຂ້ົາໄປສູ່ບ້ານອ່ືນ 

 

ຜ ູ ້ສມກັຈະຕາມພຣະອງົໄປ 
would Be Followers of Jesus 
(ມທ 8:18-22) 

57 ຂນະທ່ີພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປຕາມທາງພ້ອມກັບພວກສາວົກ ມີຄົນນ່ຶງມາທູນວ່າ, ìທ່ານຈະໄປທ່ີໃດຂ້ານ້ອຍຈະ
ຕິດຕາມທ່ານໄປທ່ີນ້ັນî 

58 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìໝາຈິກຈອກກໍມີຮູແລະນົກປ່າກໍຍັງມີຮັງ ແຕ່ບຸດມະນຸດບ່ໍມີບ່ອນຈະວາງຫົວລົງî 
59 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຄົນນ່ຶງອີກວ່າ, ìຈົ່ງຕາມເຮົາມາî ຄົນນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ì(ນາຍເອີຍ,) ຂໍໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ

ໄປຝັງສົບພ່ໍຂອງຂ້ານ້ອຍເສັຽກ່ອນî 
60 ພຣະອົງຊົງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງປະໃຫ້ຄົນຕາຍຝັງກັນເອງເທາະ ແຕ່ສ່ວນທ່ານ, ຈ່ົງໄປປະກາດຣາຊອານາຈັກຂອງ   

ພຣະເຈ້ົາî 
61 ອີກຄົນນ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕາມທ່ານໄປ ແຕ່ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປລາໄທເຮືອນຂອງຂ າ້ນ້ອຍ

ກ່ອນî 
62 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຜູ້ໃດເອົາມືຈັບງ່ອນໄຖແລ້ວຫລຽວຄືນຫລັງ ຜູ້ນ້ັນບ່ໍສົມຄວນກັບຣາຊອານາຈັກຂອງ    

ພຣະເຈ້ົາî 
 

10 ພວກເຈດັສບິຄນົອອກໄປປະກາດ 
The Mission of the Seventy 

1 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງພວກອ່ືນໄວ້ອີກເຈັດສິບ(ສອງ)ຄົນ ແລະຊົງໃຊ້ເຂົາ
ອອກໄປລ່ວງໜ້າພຣະອົງເປ ນັໝູ່ລະສອງຄົນ ໃຫເ້ຂົາເຂ້ົາໄປໃນທຸກເມືອງທຸກບ້ານບ່ອນພຣະອົງເອງຈວນຈະສະເດັດ
ໄປນ້ັນ 

2 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຂ້ົາທ່ີຈະກ່ຽວກໍມີຫລາຍແທ້ ແຕ່ຄົນທໍາງານມັນໜ້ອຍຢູ່ ເພາະສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງ
ອ້ອນວອນຕ່ໍຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງນາ ໃຫ້ຈໍາຄົນງານມາໃນການເກັບກ່ຽວຂອງຕົນເສັຽ 

3 ຈ່ົງໄປເທາະ ແລະເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ໃຊ້ພວກທ່ານໄປເໝືອນດ່ັງແກະນ້ອຍຢູ່ຖ້າມກາງຝູງໝາໄນ 
4 ຢ່າຖືກະເປົາເງິນ ຫລືຖືຖົງ ຫລືຖືເກີບໄປ ແລະຢ່າຄໍານັບຜູ້ໃດຕາມທາງ 
5 ຖ້າຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດ ຈ່ົງເວ້ົາກ່ອນວ່າ ìຄວາມສງົບສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຮືອນນ້ີເທີນî 



6 ຖາ້ມຄົີນຊອບຄວາມສງົບສຸກຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນ ຄວາມສງົບສຸກຂອງທ່ານຈະສະຖິດຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ຖ້າຫາກບ່ໍມີ ຄວາມສງົບ
ຂອງທ່ານຈະກັບຄືນມາຫາທາ່ນອີກ 

7 ຈ່ົງອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນ ກິນແລະດ່ືມຕາມທ່ີເຂົາມີຢູ່ ດ້ວຍວ່າຜູ້ທໍາງານກໍຄວນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງຕົນ ຢ່າອອກໜີ
ຈາກເຮືອນນ້ີເຂ້ົາໄປຢູ່ເຮືອນອ່ືນ 

8 ຖ້າທ່ານຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໃດໆແລະເຂົາຕ້ອນຮັບທ່ານໄວ້ ຈ່ົງກິນຂອງທ່ີເຂົາຕ້ັງໃຫ້ 
9 ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນດີພຍາດ ແລະແຈ້ງແກ່ເຂົາວ່າ ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາໃກ້ທ່ານ

ທັງຫລາຍແລ້ວî 
10 ຖ້າທ່ານຈະເຂ້ົາໃນເມືອງໃດໆແລະເຂົາບ່ໍຕ້ອນຮັບທ່ານໄວ້ ຈ່ົງອອກໄປກາງຖນົນຂອງເມືອງນ້ັນໂດຍກ່າວວ່າ,  
11 ìເຖິງແມ່ນວ່າຝຸ່ນດິນໃນເມືອງຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍທ່ີຕິດຕີນຂອງພວກເຮົາ ເຮົາກໍຈະປັດອອກຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາ

ໃຈຂ້ໍນ້ີວ່າ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ ມ້າໃກ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວî 
12 ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ໂທດຂອງເມືອງໂຊໂດມໃນວັນນ້ັນຈະທົນງ່າຍກວ່າໂທດຂອງເມືອງນ້ີî 

 

ຊງົຕຕິຽນເມອືງຕາ່ງໆ 
Woes to Unrepentant Cities 
(ມທ 11:20-24) 

13 ìວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ເມືອງໂຄຣາຊິນ ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ເມືອງເບັດຊັຍດາ ເພາະຖ້າການອິດທິຣິດທ່ີໄດ້ກະທໍາໃນຖ້າມກາງພວກ
ເຈ້ົານ້ັນ ໄດ ຖື້ກກະທໍາໃນຖ້າມກາງເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນ ຄົນໃນເມືອງທັງສອງຄົງໄດ້ຖ້ິມໃນເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 
ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າຫຍາບ ນ່ັງເທິງຂ້ີເຖ່ົາແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ 

14 ແຕ່ໃນວັນພິພາກສາໂທດຂອງເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນກໍຈະທົນງ່າຍກວ່າໂທດຂອງພວກເຈ້ົາ 
15 ຝ່າຍເຈ້ົາ ເມືອງກາເປນາອູມເອີຍ, ເຈ  ້ົາຈະຖືກຍົກຂ້ຶນພຽງຟ້າຫລື ແຕ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງລົງໄປເຖິງແດນມ ຣໍະນາ 
16 ìຜູ້ທີຟັ່ງທ່ານທັງຫລາຍກໍໄດ້ຟັງເຮົາ ຜູ້ທ່ີບ່ໍຍອມຮັບທ່ານທັງຫລາຍກໍບ່ໍຍອມຮັບເຮົາ ແລະຜູ້ທ່ີບ່ໍຍອມຮັບເຮົາກໍບໍຍ່ອມ

ຮັບຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî 
 

ພວກເຈດັສບິຄນົກບັມາ 
The Return of the Seventy 

17 ຝ່າຍພວກເຈັດສິບ(ສອງ)ຄົນນ້ັນໄດ້ກັບຄືນມາທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ເຖິງແມ່ນຜີຮ້າຍກໍຍອມຟັງຄວາມຂອງພວກຂ້າ
ນ້ອຍ ເພາະເຫັນແກ່ນາມຊ  ່ືຂອງທ່ານî 

18 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຫັນຊາຕານຕົກຈາກຟ້າເຫມືອນດ່ັງຟ້າແມບ 
19 ແລະເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານມີອໍານາດຢຽບງູແລະແມງງອດ ແລະໃຫ້ມີອໍານາດເໜືອກໍາລັງຂອງສັດຕຣູ ແລະ

ບໍ່ມສ່ິີງໃດເຮັດອັນຕະຣາຍແກ່ພວກທ່ານໄດ້ 
20 ແຕ່ວ່າທ່ານທັງຫລາຍຢ່າໄດ້ຍິນດີຢູ່ໃນສ່ິງນ້ີ ຄືເພາະຜີທັງຫລາຍຍອມຟັງຄວາມຂອງທ່ານ ແຕ່ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະຊ່ື

ຂອງພວກທ່ານໄດ້ຈົດໄວ້ໃນສວັນແລ້ວî 
 

ຊງົຊມົຊືນ່ຍນິດ ີ
Jesus Rejoices 
(ມທ 11:25-27) 



21 ໃນເວລາໂມງນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະບິດາ ຜູ້
ເປັນເຈ້ົາສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໄດ້ປົກບັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈາກຜູ້ມີປັນຍາ
ແລະຜູ້ສລາດ ແຕ່ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍຮູ້ ຂ້າແດ່ພຣະບິດາ ພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບດ່ັງນ້ັນî 

22 ìພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງມອບສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະບ່ໍມີໃຜຮູ້ວ່າພຣະບຸດແມ່ນໃຜ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະບິດາ 
ແລະບ່ໍມີໃຜຮູ້ວ່າພຣະບິດາແມ່ນຜູ້ໃດ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະບຸດກັບຜູ້ທ່ີພຣະບຸດປະສົງຈະສະແດງໃຫ້ຮູ້î 

23 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຫລຽວຫລັງໄປຫາພວກສາວົກ ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາໂດຍຈໍາເພາະວ່າ, ìຕາທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຫັນການຊ່ຶງ
ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນກໍເປັນສຸກ  

24 ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫລາຍຄົນ ແລະກະສັດຫລາຍອົງປາຖນາເຫັນຊ່ຶງພວກທ່ານ
ເຫັນຢູ່ນ້ີ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນ ແລະປາຖນາຢາກໄດ້ຍິນຊຶງ່ພວກທ່ານໄດ້ຍິນ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຍິນî 
 

ໄທຊາມາເຣັຽຜູໃ້ຈດ ີ
The Parable of the Good Samaritan 

(ມທ 22:34-40; ມຣກ 12:28-34) 

25 ແລະເບ່ິງແມ, ມີທັມບັນດິດຄົນນ່ຶງຢືນຂ້ຶນ ທົດລອງພຣະອົງທູນຖາມວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ
ຈ່ຶງຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî 

26 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìໃນພຣະບັນຍັດມີຄໍາຂຽນໄວ້ຢ່າງໃດ ທ່ານໄດ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດî 
27 ທາ່ນທນູຕອບວາ່, ìຈົງ່ຮກັອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ຜູເ້ປນັພຣະເຈົາ້ຂອງເຈົາ້ ດວ້ຍສດຸໃຈ ດວ້ຍສດຸຈດິ ດວ້ຍສດຸກາໍລງັ 

ແລະດວ້ຍສດຸຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາ ແລະຈົງ່ຮກັເພືອ່ນບາ້ນເໝອືນຮກັຕນົເອງî  
28 ພຣະອົງຊົງຕອບທ່ານວ່າ, ìທ່ານຕອບຖືກແລ້ວ ຕ່ໍໄປຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ັນແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຊີວດິî 
29 ແຕ່ຜູ້ນ້ັນປາຖນາຈະສະແດງວ່າຕົວເປັນຄົນສິນທັມ ຈ່ຶງທູນພຣະເຢຊູວ່າ, ìແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍî 
30 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìມຊີາຍຄົນນ່ຶງລົງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະໄປເມືອງເຢຣີໂກ ແລະຕົກໃນມືພວກປຸ້ນ ພວກ

ປຸ້ນນ້ັນໄດ້ແກ້ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຜູ້ນ້ັນໄປ ທງັທຸບຕີແລ້ວປະຖ້ິມໄວເ້ກືອບຕາຍ 
31 ບັງເອີນມີປະໂຣຫິດຕົນນ່ຶງໄດ້ລົງໄປທາງນ້ັນ ເມ່ືອເຫັນຄົນນ້ັນກໍເວ້ັນໄປຟາກອ່ືນເສັຽ 
32 ມຄົີນນ່ຶງໃນພວກເລວີກໍເຮັດເຫມືອນກັນ ເມ່ືອມາເຖິງບ່ອນນ້ັນແລະເຫັນແລ້ວ ກໍເວ້ັນກາຍໄປຟາກອ່ືນເສັຽ 
33 ແຕ່ໄທຊາມາເຣັຽຄົນນ່ຶງໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງຄົນນ້ັນ ຄັນເຫັນແລ້ວກໍມີໃຈເມດຕາ 
34 ແລ້ວເຂ້ົາໄປເອົາຜ້າພັນບາດໃຫ້ ແລະເອົານ້ໍາມັນກັບເຫລ້ົາແວງຖອກໃສ່ບາດນ້ັນ ຈ່ຶງໂຈມຂ້ຶນຂ່ີສັດຂອງຕົນເອງພາ

ໄປເຖິງໂຮງແຮມບ່ອນນ່ຶງ ແລ້ວເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດເຂົາ 
35 ເຖິງວັນຫນ້າມາທ່ານໄດ້ອອກເງິນສອງເດນາຣິອົນໃຫເ້ຈ້ົາຂອງໂຮງແຮມ ບອກວ່າ, ìຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຄົນນ້ີເນີ 

ຖ້າທ່ານຈ່າຍເກີນນ້ີໄປເທ່ົາໃດ ເມ່ືອເຮົາກັບມາກໍຈະໃຊ້ໃຫ້î 
36 ໃນສາມຄົນນ້ີທ່ານເຫັນວ່າຄົນໃດເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຄົນທ່ີຕົກໃນມືພວກປຸ້ນນ້ັນî 
37 ທັມບັນດິດຜູ້ນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìຄືຄົນທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜູ້ນ້ັນແຫລະî ແລ້ວພຣະເຢຊູຊງົບອກວ່າ, ìທາ່ນ

ຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນî (6/11/10) 
 

ຊງົຢຽ້ມຢາມມາທາກບັມາຣອິາ 
Jesus Visits Martha and Mary 

38 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລ ງັສະເດັດໄປພ້ອມກັບພວກສາວົກ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຂ້ົາໄປໃນບ້ານນ່ຶງ ມີຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ືມາທາ ໄດ້ຕ້ອນ
ຮັບພຣະອົງໄວ້ໃນເຮືອນຂອງຕົນ 



39 ມາທາມນ້ີອງສາວຊ່ືມາຣອິາ ແລະມາຣອິາກໍມານ່ັງໃກ້ພຣະບາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ 
40 ແຕ່ມາທາໄດ້ມົວເມົາຢູ່ໃນການປະຕິບັດຫລາຍຢ່າງຈ່ຶງມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ທ່ານບ່ໍສົນໃຈຫລື ຊຶງ່ນ້ອງ

ສາວຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍປະຕິບັດແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂໍທ່ານບອກນ້ອງໃຫ້ມາຊອ່ຍຂ້ານ້ອຍແດ່î 
41 ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìມາທາ, ມາທາເອີຍ, ນາງຮ້ອນໃຈເປັນຫ່ວງກະວົນກະວາຍໃນຫລາຍສ່ິງແທ້ໜໍ 
42 ສ່ິງຊ່ຶງຕ້ອງການນ້ັນມີແຕ່ສ່ິງດຽວ ມາຣິອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ວນດີນ້ັນ ທ່ີຈະບ່ໍຍົກເອົາໄປຈາກນາງເສັຽ 
 

11 ຊງົສັງ່ສອນເຣືອ່ງການອອ້ນວອນ 
The Lordís Prayer 

(ມທ 6:9-15) 
1 ຢູ່ມາ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນຢູ່ໃນບ່ອນນ່ຶງ ພສ້ິໍນສຸດລົງສາວົກຂອງພຣະອົງຄົນນ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍສອນ

ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ອ້ອນວອນເໝືອນໂຢຮັນໄດ້ສອນພວກສິດຂອງຕົນî 
2 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອພວກທ່ານອ້ອນວອນຈ່ົງກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະບິດາ ຂໍໃຫພ້ຣະນາມຂອງພຣະອົງ

ເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ ຂໍໃຫພ້ຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່ 
3 ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນ ໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທ ງັຫລາຍທຸກໆວັນ 
4 ຂໍຊົງໂຜດຍົກຜິດບາບຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ດ້ວຍວ່າຂ້າພຣະອົງຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າ

ພຣະອົງນ້ັນ ຂໍຢ່າຊົງພາຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງî 
Perseverance in Prayer 
(ມທ 7:7-11) 

5 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານມມິີດສະຫາຍຄົນນ່ຶງ ແລະຈະໄປຫາມິດສະຫາຍນ້ັນໃນເວລາທ່ຽງ
ຄືນເວ້ົາວ່າ ìສະຫາຍເອີຍ, ຂໍໃຫຂ້້ອຍຢືມເຂ້ົາຈ່ີຈັກສາມກ້ອນແດ່ 

6 ເພາະເພ່ືອນຄົນນ່ຶງຂອງຂ້ອຍເດີນທາງມາແວ່ຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍບ່ໍມີອັນໃດຈະສູ່ທ່ານກິນî 
7 ຝ່າຍມິດສະຫາຍທ່ີຢູ່ຂ້າງໃນຈະຕອບອອກມາວ່າ, ìຢ່າຮົບກວນເຮົາເທາະ ປະຕູກໍອັດແລ້ວ ພວກລູກຂອງເຮົາກໍນອນ

ຢູ່ກັບເຮົາໝົດແລ້ວ ເຮົາລຸກຂ້ຶນເອ າົໃຫ້ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້î 
8 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍລຸກຂ້ຶນເອົາໃຫ້ສະຫາຍນ້ັນ ເພາະການເປັນສະຫາຍກັນກໍຕາມ 

ແຕ່ເພາະເຫັນແກ່ການດ້ືຂໍຂອງສະຫາຍນ້ັນ ທ່ານກໍຈະລຸກຂ້ຶນເອົາໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
9 ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈ່ົງໝ່ັນຂໍແລ້ວຈະຊົງປະທານໃຫ້ ຈ່ົງໝ່ັນຊອກແລ້ວຈະພບົ ຈ່ົງໝ່ັນເຄາະແລ້ວ

ຈະຊົງໄຂໃຫ້ 
10 ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນຂໍກໍໄດ້ຮັບ ທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນຊອກຫາກໍໄດ້ພົບ ແລະທຸກຄົນທ່ີໝ່ັນເຄາະກໍຊົງໄຂໃຫ້  
11 ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານທ່ີເປ ນັພ່ໍ ຖ້າລູກຂໍປາຈະບ່ໍເອົາງູຕ່າງປາໃຫ້ແກ່ລູກຕ້ີ 
12 ຖ້າຂໍໄຂ່ຈະບ່ໍໄດ້ເອົາແມງງອດໃຫ້ຕ້ີ 
13 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເອງຜູ້ເປ ນັຄົນຊ່ົວ ຍັງຮູ້ຈັກເອົາຂອງດີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຕົນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກຈັກເທ່ົາ

ໃດ ພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຈະຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແກ່ຜູ້ທ່ີຂໍຈາກພຣະອົງî 
 

ພຣະເຢຊແູລະເບເອນເຊບນູ 
Jesus and beelzebul 
(ມທ 12:22-32; ມຣກ 3:19-30) 



14 ພຣະອົງກໍາລັງຊົງຂັບໄລ່ຜີໃບ ້ໂຕນ່ຶງອອກເສັຽ ແລະຢູ່ມາ, ເມ່ືອຜີນ້ັນອອກແລ້ວຄົນໃບ້ກໍໄດ້ປາກ ແລະປະຊາຊົນກໍ   
ປລາດໃຈ 

15 ແຕ່ບາງຄົນໃນໝູ່ນ້ັນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຜ ູ ້ນີຂັ້ບໄລ່ຜີອອກໄດ້ໂດຍໃຊ ້ອໍານາດເບເອນເຊບູນ ຄືນາຍຜີນ້ັນî 
16 ສ່ວນຄົນອ່ືນໄດ້ທົດລອງຂໍນໍາພຣະອົງໃຫ້ເຫ ັນໝາຍສໍາຄັນຈາກຟ້າສວັນ 
17 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìອານາຈັກໃດໆທ່ີແຕກແຍກກັນແລ້ວກໍຄົງຈິບຫາຍ ແລະ

ເຮືອນທຸກຫລັງກໍລ້ົມທັບກັນລົງ 
18 ແລະຖ້າຊາຕານແຕກແຍກກັນເອງ ອານາຈັກຂອງມັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າເຮົາຂັບ

ໄລ່ຜີອອກໂດຍເບເອນເຊບູນ 
19 ຖ້າເຮົາຂັບໄລ່ຜີອອກໂດຍເບເອນເຊບູນນ້ັນ ພວກລູກຫລານຂອງທ່ານທັງຫລາຍເຄີຍຂັບມັນອອກດ້ວຍອໍານາດຂອງ

ຜູ້ໃດ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ, ເຂົາຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນພວກທ່ານ 
20 ແຕ່ຖ້າເຮົາຂັບໄລ່ຜີອອກດ້ວຍນ້ິວພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມາເຖິງພວກທ່ານ

ແລ້ວ 
21 ເມ່ືອຄົນແຂງແຮງຖືອາວຸດຄົບຖ້ວນເຝ້ົາເຮືອນຂອງຕົນຢູ່ສ່ິງຂອງຂອງຕົນກໍຢູ່ໃນຄວາມປອດພັຍ 
22 ແຕ່ເມ່ືອມີຄົນແຂງແຮງກວ່າມາຕ  ່ໍສູ້ແລະຊະນະໄປ ຄົນນ  ້ັນຈະຍາດເອົາເຄ່ືອງອາວຸດທ່ີຕົນໄວ້ວາງໃຈນ້ັນໄປເສັຽ ແລ້ວ

ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງທ່ີຍາດເອົາໄປນ້ັນ 
23 ຜູ້ໃດບ່ໍຢູ່ຝ່າຍເຮົາກໍຕ່ໍສູ້ເກັບເຮົາ ແລະຜູ້ໃດບ່ໍໂຮມເຂ້ົາກັບເຮົາກໍເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ແຕກກະຈາຍໄປ 

 

ຜຮີາ້ຍກບັເຂົາ້ໃໝ ່
The Return of the Unclean Spirit 

(ມທ 12:43-45) 
24 ìເມ່ືອຜີຖ່ອຍຮ້າຍອອກມາຈາກຜູ້ໃດແລ້ວ ມນັກໍທຽວໄປໃນບ່ອນກັນດານເພ່ືອສແວງຫາບ່ອນເຊົາເມ່ືອຍ ແຕ່ເມ່ືອບ່ໍ

ພົບມັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະກັບຄືນໄປຍັງເຮືອນຂອງເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ອອກມານ້ັນî 
25 ເມ່ືອມັນມາເຖິງກໍເຫັນວ່າເຮືອນນັນ້ກວາດດີແລະຕົກແຕ່ງໄວ້ແລ້ວ 
26 ເມ່ືອນ້ັນມັນຈ່ຶງໄປຮັບເອົາຜີອ່ືນອີກເຈັດໂຕຮ້າຍກວ່າມັນເອງ ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລ້ວສະພາບບ້ັນປາຍ

ຂອງຄົນນ້ັນກໍຮ້າຍກວ່າບ້ັນຕ້ົນî 
 

ຜູທ້ີເ່ປນັສກຸແທ ້
True blessedness 

27 ຢູ່ມາເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ັນຢູ່ ມຍິີງຄົນນ່ຶງໃນຫມູປ່ະຊາຊົນຮ້ອງທູນພຣະອົງວ່າ, ìທ້ອງທ່ີປະຕິສົນທິທ່ານ
ແລະຫົວນົມທ່ີທ່ານດູດນ້ັນກໍເປັນສຸກî 

28 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìຄົນທັງຫລາຍທ່ີຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຖືກຮັກສາພຣະທັມນ້ັນກໍເປັນສຸກຫລາຍ 
ກວ່ານ້ັນອີກî 
 

ຄນົຊາດຊົວ່ຢາກເຫນັໝາຍສາໍຄນັ 
The Sign of Jonah 
(ມທ 12:38-42) 



29 ເມ່ືອປະຊາຊນົໂຮມກັນໜາແໜ້ນຂ້ຶນ ພຣະອ ງົຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວວ່າ, ìສມຍັນ້ີເປັນສມັຍຄົນຊ່ົວທ່ີສແວງຫາໝາຍສໍາຄັນ 
ແລະຈະບ່ໍຊົງໂຜດໝາຍສໍາຄັນໃຫແ້ກ່ເຂົາ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ໝາຍສໍາຄັນເຣ່ືອງໂຢນາ 

30 ດ້ວຍວ່າໂຢນາໄດ້ເປັນໝາຍສໍາຄັນແກ່ຊາວນີເນເວຢ່າງໃດ ບຸດມະນຸດກ ເໍປັນໝາຍສໍາຄັນແກ່ຄົນສມັຍນ້ີຢ່າງນ້ັນ 
31 ນາງກະສັດຝ່າຍທິດໃຕ້ຈະລຸກຂ້ຶນໃນວັນພິພາກສາພ້ອມກັບຄົນສມັຍນ້ີ ຊງົກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາ ເພາະພຣະນາງນ້ັນໄດ້

ສະເດັດມາແຕ່ທ່ີສຸດໂລກ ເພືອ່ຈະຊົງຟັງພຣະສະຕິປັນຍາຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ ແລະເບ  ່ິງແມ, ຊ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າກະສັດ
ໂຊໂລໂມນກໍຢູ່ທ່ີນ້ີ 

32 ໄທເມືອງນີເນເວຈະຢືນຂ້ຶນໃນວັນພິພາກສາພ້ອມກັບຄົນສມັຍນ້ີ ກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາ ດ້ວຍວ່າໄທເມືອງນີເນເວໄດ້ຖ້ິມ
ໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ເພາະຄໍາປະກາດຂອງໂຢນາ ແລະເບ່ິງແມ, ຊ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າໂຢນາກ ມີໍຢູ່ທ່ີນ້ີ 
 

ຄວາມສວາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍ 
The Light of the Body 
(ມທ 6:22-23) 

33 ìບໍ່ຫ່ອນມຜູ້ີໃດ ເມ່ືອໄຕ້ໂຄມແລ້ວຈະຕ້ັງໄວ້ໃນບ່ອນລັບບັງ ຫລືເອົາບຸງມາກວບໄວ້ ແຕ່ເຄີຍຕ້ັງໄວ້ເທິງເຄ່ືອງຮອງຕີນ
ໂຄມ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຂ້ົາມາຈະເຫັນແສງສວ່າງໄດ້ 

34 ຕາຂອງທ່ານເປັນດວງສວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ເມ່ືອຕາຂອງທ່ານປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນກໍສວ່າງໄປເໝືອນກັນ ແຕ່
ເມ່ືອຕານ້ັນບ່ໍປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍມືດໄປເໝືອນກັນ 

35 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີຢ້ານວ່າຄວາມສວ່າງທ່ີມຢູ່ີໃນທ່ານນ້ັນມືດໄປ 
36 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າກາຍຂອງທ່ານທຸກສ່ວນເຕັມດ້ວຍຄວາມສວ່າງ ບ່ໍມມືີດຈັກບ່ອນ ກໍຈະສວ່າງທ່ົວໄປເໝືອນດ່ັງເວລາ

ແສງໂຄມສ່ອງມາໃຫທ່້ານî 
 

ຊງົປະນາມພວກຟາຣຊີາຍແລະທມັບນັດດິ 
Jesus Denounces Pharisees and Lawyers 

37 ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວຢູ່ ມຟີາຣີຊາຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ທູນເຊີນພຣະອົງໄປສເວີຍອາຫານທ່ີເຮືອນຂອງຕົນ ພຣະອົງຈ່ຶງສະ
ເດັດເຂ້ົາໄປແລະຊົງນ່ັງໂຕະ 

38 ຝ່າຍຟາຣີຊາຍຜູ້ນ້ັນເມ່ືອເຫັນວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງລ້າງຕາມພທີິກ່ອນສເວີຍກໍປລາດໃຈ 
39 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາພວກຟາຣີຊາຍເອີຍ, ເຈ້ົາເຄີຍລ້າງຖ້ວຍຊາມໃຫ້ສະອາດແຕ່

ຂ້າງນອກ ແຕ່ຂ້າງໃນຂອງເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍການລູ່ຊີງເອົາແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ 
40 ໂອ ຄົນໂງ່ເອີຍ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້າງນອກກໍໄດ້ສ້າງຂ້າງໃນເໝືອນກັນ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
41 ແຕ່ຈ່ົງໃຫ້ເຈ້ົາບໍຣຈິາກໃຫ້ຕາມທີມີ່ຢູ່ຂ້າງໃນ ດ່ັງນ້ີສ່ິງສາຣະພັດກໍສະອາດແກ່ພວກເຈ້ົາ 
42 ìແຕ່ວບິັດແກ່ເຈົ້າ, ພວກຟາຣຊີາຍເອີຍ, ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາແບ່ງຜັກເສີມ ຜັກແພວ ແລະຜັກອ່ືນທຸກຢ່າງເປັນສິບສ່ວນ 

ເອົານ່ຶງສ່ວນເປັນຂອງຖວາຍ ແຕ່ໄດ້ຫລີກເວ້ັນຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ທີ່
ພວກເຈ້ົາຄວນໄດ ປ້ະຕິບັດຢູ່ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງລະເວ້ັນສ່ິງອ່ືນນ້ັນ 

43 ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ, ພວກຟາຣີຊາຍເອີຍ, ດ້ວຍພວກເຈ້ົາຊອບບ່ອນນ່ັງອັນມີກຽດໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ແລະຊອບໃຫ້ຄົນ
ຄໍານັບໃນທ່ີປະຊຸມຊົນ 

44 ວິບັດແກ່ພວກເຈ້ົາ, ດ້ວຍວ່າພວກເຈ້ົາເປັນເໝືອນບ່ອນຝັງສົບທ່ີບ່ໍປາກົດເຫັນ ແລະຄົນທັງຫລາຍກໍທຽວຢຽບບ່ອນນ້ັນ
ໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າມີຫຍັງî 

45 ທັມບັນດິດຄົນນ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ທ່ີທ່ານກ່າວຢ່າງນ້ັນທ່ານກໍປມາດພວກເຮົາເໝືອນກັນî 



46 ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìວບັິດຈະມີແກ່ເຈ້ົາເໝືອນກັນ ພວກທັມບັນດິດເອີຍ, ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາເອົາຂອງໜັກທ່ີແບກ
ຍາກມາວາງໃສ່ບ່າມະນຸດ ສ່ວນພວກເຈ້ົາເອງ ແມ່ນແຕ່ນ້ິວມືດຽວກໍບ່ໍຈັບ 

47 ວິບັດແກ່ພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້າງອຸບໂມງຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຄືພວກນ້ັນແຫລະ, ທ່ີພວກບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງເຈ້ົາເອງໄດ້ຂ້າເສັຽ 

48 ດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາເປັນພຍານແລະຍອມເຫັນດີໃນການເຮັດຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງເຈ້ົາ ດ້ວຍວ່າເຂົາໄດ້ຂ້າພວກຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມ ແລ້ວພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້າງອຸບໂມງໃຫ້ 

49 ເຫດສັນນ້ັນພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະໃຊ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະອັຄສາວົກໄປຫາເຂົາ 
ແລະເຂົາຈະຂ້າລາງຄົນ ແລະກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງລາງຄົນເສັຽ 

50 ເພ່ືອຄົນສມັຍນ້ີຈະໄດ້ຖືກແກ້ແຄ້ນຍ້ອນເລືອດຂອງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ີໄຫລອອກຕ້ັງແຕ ່ແຣກສ້າງໂລກ 
51 ຄືຕ້ັງແຕ່ເລືອດຂອງອາເບນຈົນເຖິງເລືອດຂອງເຊຄາຣີຢາ ທີຖື່ກຂ້າລະຫວ່າງແທ່ນບູຊາກັບພຣະວິຫານນ້ັນ ແມ່ນ

ແລ້ວ, ເຮົາບອກເຈ້ົາທ ງັຫລາຍວ່າຄົນສມັຍນ້ີຈະຕ້ອງຮ ບັຜິດຊອບໃນເລືອດນ້ັນ 
52 ວິບັດແກ່ພວກເຈ້ົາ, ທັມບັນດິດເອີຍ,  ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ເອົາຂໍກະແຈແຫ່ງຄວາມຮູ້ໄປເສັຽ ພວກເຈ້ົາເອງກໍບ່ໍເຂ້ົາ

ໄປ ແລະຄົນທ່ີກໍາລັງເຂ້ົາໄປນ້ັນພວກເຈ້ົາກໍໄດ້ຂັດຂວາງໄວ້î 
53 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດອອກຈາກທ່ີນ້ັນແລ້ວ ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍຕ້ັງຕ້ົນໂຈມຕີແລະຍົວະເຍ້ົາພຣະອົງ 

ໝາຍຈະໃຫ້ພຣະອົງກ່າວຫລາຍຢ່າງຕ່ໍໄປ 
54 ໂດຍຫວັງຄອຍຈັບຜິດໃນຄ າໍໃດຄໍານ່ຶງທ່ີອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
 

12 ຊງົເຕອືນໃຫລ້ະວງັຄວາມໜ ້າຊືໃ່ຈຄດົ 
A Warning against Hypocrisy 

1 ໃນເວລານ້ັນປະຊາຊົນເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນໝ່ືນໆຈົນບຽດຢຽບກັນ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຕ້ົນກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, ìຈ່ົງລະ
ວັງຕົວກ່ຽວກັບເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ຄືຄວາມໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຂອງເຂົາ 

2 ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງໃດປົກບັງໄວ້ທີຈ່ະບ່ໍເປີດເຜີຍ ຫລືສ່ິງລັບທ່ີບ່ໍປາກົດໃຫ້ຮູ້ 
3 ເຫດສັນນ້ັນສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເວ້ົາໃນບ່ອນມືດ ກໍໄດ້ຍິນໃນບ່ອນແຈ້ງ ແລະສ່ິງທ່ີພວກທ່ານຊັບໃສ່ຫູໃນຫ້ອງສ່ວນ

ຕົວ ຈະຕ້ອງປະກາດເທິງຫລັງຄາເຮືອນ 
 

ຜູທ້ີເ່ຮາົຄວນຢາ້ນ 
Exhortation to Fearless Confession 
(ມທ 10:26-33) 

4 ìມິດສະຫາຍເອີຍ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຢ່າຊູ່ຢ້ານຜູ້ທ່ີຂ້າໄດ້ແຕ່ຮ່າງກາຍ ແລະພາຍຫລັງຈະເຮັດສ່ິງໃດບ່ໍໄດ້
ອີກ 

5 ແຕ່ເຮົາຈະເຕືອນໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າຄວນຢ້ານຜູ້ໃດ ຈ່ົງຢ້ານພຣະອົງຜູ້ຊງົຂ້າ ແລ້ວກໍຊົງຍັງມີອໍານາດທ່ີຈະຖ້ິມລົງໃນ
ນະຮົກໄດ້ ແມ່ນແທ້, ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຈ່ົງຢ້ານພຣະອົງນ້ັນແຫລະ 

6 ນົກຈອກຫ້າໂຕເຂົາຂາຍສອງອັດ ບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະນົກນ້ັນ ແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວກໍບ່ໍຢູ່ນອກສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
7 ເຖິງຜົມຂອງພວກທ່ານກ ຊົໍງນັບໄວ້ແລ້ວທຸກເສ້ັນ ເຫດສັນນ້ັນຢ່າຊູ່ຢ້ານ ພວກທ່ານກໍປະເສ ດີກວ່ານົກຈອກຫລາຍໂຕ 

 

ການຮບັພຣະຄຣດິຕໍໜ່າ້ມະນ ຸດ 



8 ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ທຸກຄົນທ່ີຈະຮັບເຮົາຕ່ໍຫນ້າມະນຸດ ບຸດມະນຸດກໍຈະຮັບຜູ້ນ້ັນຕ່ໍໜ້າພວກເທວະດາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາເຫມືອນກັນ 

9 ແຕ່ຜູ້ໃດຈະປະຕິເສດເຮົາຕ່ໍໜ້າມະນຸດ ຜູ້ນ້ັນຈະຖືກປະຕິເສດຕ່ໍໜ້າພວກເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ຜູ້ໃດທ່ີຈະກ່າວຄໍານ່ຶງຄໍາໃດຕ່ໍສູ້ບຸດມະນຸດຈະຊງົໂຜດອະພັຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະກ່າວໝ່ິນປມາດຕ່ໍພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈະຊົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ 
11 ເມ່ືອເຂົາຈະພາພວກທ່ານໄປຕ່ໍໜ້າທ່ີປະຊຸມໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ຫລືຕ່ໍໜ້າຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ມີອໍານາດ ຢ່າຄຶດອຸກ

ໃຈວ່າຈະແກ້ຕົວຢ່າງໃດ ຫລືຈະເວ້ົາຢ່າງໃດ 
12 ເພາະໃນໂມງນ້ັນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງໂຜດສອນທ່ານວ່າຄວນຈະເວ້ົາອັນໃດî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເສດຖໂີງ ່
The Parable of the Rich Fool 

13 ມຄົີນນ່ຶງໃນໝູ່ປະຊາຊນົໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂໍທ່ານສ່ັງອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍແບ່ງມ ໍຣະດົກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ແດ່î 

14 ແຕ່ພຣະອົງຊງົຕອບວ່າ, ìຊາຍເອີຍ, ໃຜໄດ້ຕ້ັງເຮົາໃຫ້ເປັນຕຸລາການຫລືເປັນຜູ້ແບ່ງມ ຣໍະດົກໃຫ້ທ່ານî 
15 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງ ແລະຮັກສາໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບ

ເຂ້ົາຂອງອັນບໍຣິບູນທີຕົ່ນມີນ້ັນî 
16 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບອກຄໍາອຸປມາຂ້ໍນ່ຶງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, ìທີດິ່ນຂອງເສດຖີຄົນນ່ຶງໄດ້ເກີດຜົນບໍຣິບູນ 
17 ເສດຖີຄົນນ້ັນຈ່ຶງຄຶດໃນໃຈວ່າ ìເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜໍ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຈະເກັບຜົລປູກຂອງເຮົາໄວ້î 
18 ທ່ານຈ່ຶງເວ  ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະເຮັດດ່ັງນ້ີ ຄືຈະມ້າງເລ້ົາທັງຫລາຍຂອງເຮົາເສັຽ ແລະຈະສ້າງຂ້ຶນໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ ແລ້ວເຮົາ

ຈະຮວບຮວມເຂ້ົາກັບສ່ິງຂອງທັງໝົດຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີນ້ັນ 
19 ແລ້ວເຮົາຈະເວ້ົາແກ່ຈິດໃຈຂອງເຣົາວ່າ ìຈິດໃຈເອີຍ, ເຈ້ົາມີເຂ້ົາຂອງເກັບໄວ້ພໍຫລາຍປີ ຈ່ົງຢູ່ສະບາຍ ກິນແລະດ່ືມ

ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະî 
20 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìໂອ ຄົນໂງ່ເອີຍ, ໃນຄືນວັນນ້ີເຂົາຈະເອ້ີນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ ແລ້ວສ່ິງ

ຂອງທັງຫລາຍທ່ີເຈ້ົາຈັດແຈງໄວ້ນ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜî 
21 ຄົນທ່ີທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນແລະບ່ໍຮັ່ງມຕ່ໍີພຣະເຈ້ົາ ກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະî 

 

ເຣືອ່ງຄວາມກະວນົກະວາຍ 
Do not Worry 
(ມທ 6:19-21,25-34) 

22 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, ìດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດ
ຂອງຕົນວ່າຈະກິນຫຍັງ ແລະເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຕົນວ່າຈະນຸ່ງຫ່ົມຫຍັງ 

23 ເພາະວ່າຊີວດິກໍລ່ືນກວ່າອາຫານ ແລະຮ່າງກາຍກໍລ່ືນກວ່າເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ 
24 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຝູງກາ ມັນບ່ໍໄດ້ຫວາ່ນ ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວ ບ່ໍມເີລ້ົາ ແລະບ່ໍມີບ່ອນເກັບຂອງໄວ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຊງົລ້ຽງມັນ

ໄວ້ ທ່ານທ ັງຫລາຍປະເສີດກວ່ານົກຫລາຍປານໃດ  
25 ມໃີຜໃນພວກທ່ານໂດຍຄວາມກະວົນກະວາຍ ອາດຕ່ໍຊີວດິໃຫ້ຍາວອອກໄປຈັກສອກນ່ຶງໄດ້ຫລື 
26 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າສ່ິງເລັກນ້ອຍຍັງເຮັດບ່ໍໄດ້ ທາ່ນຍັງກະວົນກະວາຍເຖິງສ່ິງອ່ືນອີກເຮັດຫຍັງ 



27 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງດອກໄມ້ວາ່ມັນປ່ົງຂ້ຶນຢ່າງໃດ ມັນບ່ໍໄດ້ເຮັດການ ມັນບ່ໍໄດ້ເຂັນຝ້າຍ ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍ
ວ່າ ເຖິງແມ່ນກະສັດໂຊໂລໂມນເມ່ືອບໍຣິບູນດ້ວຍສະງ່າຣາສີ ກໍບ່ໍໄດ້ທົງເຄ່ືອງງາມທ່ໍດອກໄມ້ນ້ີດອກນ່ຶງ 

28 ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຕົກແຕ່ງຫຍ້າທ່ີທ່ົງນາຢ່າງນ້ັນ ຊ່ຶງເປັນຢູ່ວັນນ້ີແລະວັນໜ້າຕ້ອງຖ້ິມໃສ່ເຕົາໄຟເສັຽ ໂອ ຄົນທ່ີມຄີວາມ
ເຊ່ືອນ້ອຍເອີຍ, ພຣະອົງຈະຊົງຕົກແຕ່ງພວກທ່ານຫລາຍກວ່ານ້ັນເທ່ົາໃດ  

29 ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຊອກຫາວ່າຈະກິນຫຍັງ ຫລືຈະດ່ືມຫຍັງ ແລະຢ່າກະວົນກະວາຍ 
30 ເພາະຄົນນອກສາສນາທ່ົວໂລກຊອກຫາສ່ິງຂອງທັງປວງນ້ີ ແຕ່ພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຊົງຊາບແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງ

ການສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
31 ແຕ່ຈ່ົງຊອກຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລ້ວສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ 

 

ເຣືອ່ງຊບັສມົບດັໄວໃ້ນສວນັ 
32 ìແກະຝູງນ້ອຍເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຊົງຊອບພຣະທັຍຈະປະທານຣາຊອານາຈັກໃຫ້ແກ່

ພວກທາ່ນ 
33 ຈ່ົງຂາຍສ່ິງຂອງທ່ີພວກທ່ານມີຢູ່ໃຫ້ເປັນທານ ຈ່ົງເຮັດຖ ງົເງິນອັນບ່ໍຮູ້ເກ່ົາໄວ້ສໍາລັບຕົນ ຄືໃຫມ້ຊັີບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ

ຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ໝົດ ທີຂ່ະໂມຍເຂ້ົາໄປໃກ້ບ່ໍໄດ້ ແລະທ່ີມອດທໍາລາຍບ່ໍໄດ້ 
34 ເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢູ່ທ ີ ່ໃດ ໃຈຂອງທ່ານກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນແຫລະî 

 

ຂອ້ຍໃຊທ້ີຕ່ຽມຕວົໄວພ້ອ້ມແລວ້ 
Watchful Slaves 

35 ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຮັດແອວໄວ້ແລະໄຕ້ໂຄມຂອງທ່ານຢູ່ 
36 ພວກທ່ານຈ່ົງເປັນເໝືອນຄົນທ່ີຄອຍຮັບນາຍຂອງຕົນ ເມ່ືອນາຍຈະກັບມາຈາກການແຕ່ງງານ ເພ່ືອເວລານາຍມາ

ເຄາະປະຕູແລ້ວ ເຂົາຈະໄຂໃຫ້ໂລດ 
37 ພວກຂ້ອຍໃຊ້ທ່ີນາຍມາພົບເມ່ືອກໍາລັງຄອຍຖ້າຢູ່ກໍເປັນສຸກ ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ນາຍນ້ັນຈະຮັດ

ແອວໄວແ້ລະໃຫ້ພວກຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນນ່ັງໂຕະ ແລ້ວທ່ານຈະມາບົວລະບັດເຂົາ 
38 ຖ້ານາຍມາຍາມສອງຫລືຍາມສາມໃນເວລາກາງຄືນ ແລະພົບຂ້ອຍໃຊ້ເຝ້ົາຢູ່ຢ່າງນ້ັນ ເຂົາກໍເປັນສຸກ 
39 ໃຫທ່້ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ີວ່າ ຖ້າເຈ້ົາຂອງເຮືອນໄດ້ຮູ້ກ່ອນວ່າໂຈນຈະມາໃນໂມງໃດ ຕົນຈະບ່ໍປະໃຫ້ໂຈນ

ເຈາະເຂ້ົາເຮືອນໄດ້ 
40 ທ່ານທັງຫລາຍກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕຽມຕົວໄວ້ໃຫພ້້ອມ ເພາະໃນໂມງທີພ່ວກທ່ານບ່ໍຄຶດບ່ໍຝັນນ້ັນ ບຸດມະນຸດຈະສະເດັດ

ມາî 
 

ເຣືອ່ງຂາ້ໃຊສ້ດັຊືແ່ລະຂາ້ໃຊຊ້ົວ່  
The Faithful or the Unfaithful Slave  

(ມທ 24:45-51) 
41 ຝ່າຍເປໂຕຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ທ່ານໄດ້ບອກຄໍາອຸປມານ້ີແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍ ຫລືບອກແກ່ຄົນທ ັງປວງî 
42 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໃຜເປັນຜູ້ຈັດການທ່ີສັດຊ່ືແລະສລາດ ຊ່ຶງນາຍໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ເປັນໃຫ້ເປັນໃຫຍ່ເໜືອຄົນ

ໃຊທັ້ງຫລາຍຂອງຕົນ ເພ່ືອແຈກອາຫານຕາມເວລາ 
43 ເມ່ືອນາຍມາພົບຂ້າໃຊ້ຜູ້ກໍາລັງເຮັດຢ່າງນ້ັນຢູ່ມັນກໍເປັນສຸກ 
44 ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ນາຍຈະຕັງ້ຜ  ູ້ນ້ັນໄວ້ເໜືອບັນດາເຂ້ົາຂອງຂອງຕົນ 



45 ແຕ່ຖ້າຜູ້ນ້ັນຄຶດວ່າ ìນາຍຂອງເຮົາຈະນານມາດອກî ແລ້ວກໍຕ້ັງຕ້ົນທຸບຕີພວກຄົນໃຊ້ຊາຍຍິງ ທັງກິນແລະດ່ືມຈົນ
ເມາົໄປ 

46 ນາຍຂອງຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນຈະມາໃນວັນທ່ີມັນບ່ໍລໍຄອຍ ແລະໃນໂມງທ່ີມ ນັບ່ໍຮູ້ ນາຍຈະຜ່າມັນໃຫ້ເປັນສອງຕ່ອນ ທັງຈະ
ໃຫເ້ຂ້ົາສ່ວນກັບຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງ 

47 ຂ້ອຍໃຊ້ທ່ີຮູ້ຈັກໃຈນາຍແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈັດຕຽມຕົວໄວ້ແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມໃຈນາຍ ຈະຕ້ອງຖືກຂ້ຽນຫລາຍບາດ 
48 ແຕ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກ ແລ້ວໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີສົມຄວນຖືກຂ້ຽນ ກໍຈະຖືກຂ້ຽນໜ້ອຍ ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຫລາຍກໍຈະທວງເອົາຈາກຜູ້ນ້ັນ

ຫລາຍ ແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຝາກໄວ້ຫລາຍເຂົາກໍຈະທວງເອົາຈາກຜູ້ນ້ັນຫລາຍî 
 

ຊງົເປນັເຫດຂອງການແຕກແຍກ 
Jesus the Cause of Division 
(ມທ 10:34-39) 

49 ìເຮົາໄດ້ເອົາໄຟນ້ີແຫລະ, ມາຄວ່າງໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຖ້າໄຟນ້ີລຸກແລ້ວກໍສົມຄວາມປາຖນາ 
50 ເຮົາຈະຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາຢ່າງນ່ຶງ ເຮົາເປັນທຸກຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍຈົນກວ່າການນ້ັນຈະສໍາເຣັດ 
51 ພວກທ່ານຄຶດວ່າເຮົາມາເພ່ືອໃຫ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກໃນໂລກຫລື ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຈະເຮັດ

ໃຫແ້ຕກແຍກກັນ 
52 ດ້ວຍວ່າຕ້ັງແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປ ຫາ້ຄົນໃນເຮືອນດຽວຈະແຕກແຍກກັນ ຄືສາມຕ່ໍສອງແລະສອງຕ່ໍສາມ 
53 ເຂົາຈະແຕກແຍກກ ນັ ຄືພໍຈ່າກລູກຊາຍ ແລະລູກຊາຍຈາກພ່ໍ ແມ່ຈາກລູກຍິງແລະລູກຍິງຈາກແມ່ ແມ່ຍ່າຈາກລູກໃພ້ 

ແລະລູກໃພ້ຈາກແມຍ່່າî 
 

ສງັເກດຄວາມເປນັໄປຂອງສມຍັ 
Interpreting the Time 
(ມທ 16:1-4) 

54 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບປະຊາຊົນອີກວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍເຫັນເມກເກີດຂ້ຶນໃນທິດຕາເວັນຕົກ ພວກທ່ານກໍເວ້ົາທັນ
ທີວ່າຈະມີລົມ ແລະຝົນຕົກ ແລ້ວກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແທ້ 

55 ເມ່ືອພວກທ່ານເຫັນລົມພັດມາແຕ່ທິດໃຕ້ ພວກທ່ານເວ້ົາວ່າຈະຮ້ອນເອ້ົາ ແລ້ວກໍເປັນຢ່າງນ້ັນ 
56 ໂອ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເອີຍ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກສັງເກດຄວາມເປັນໄປຂອງແຜ່ນດິນແລະທ້ອງຟ້າ ແຕ່ເພາະເຫດໃດ

ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງສັງເກດຄວາມເປັນໄປຂອງສມັຍນ້ີບ່ໍໄດ້ 
 

ຄວາມປອງດອງກນັກບັໂຈດຂອງຕນົ 
Setting with Your Opponent 

57 ເຫດສັນໃດເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຕັດສິນເອົາເອງວ່າ ສ່ິງໃດເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງ 
58 ເພາະວ່າເມ່ືອເຈ້ົາກັບໂຈດພາກັນໄປຫາຜູ້ປົກຄອງ ຈ່ົງພຍາຍາມຫາຊ່ອງທາງປອງດອງກັນ ເມ່ືອຍັງຢູ່ກາງທາງ ຢ້ານ

ວ່າໂຈດຈະລາກເຈ້ົາເຂ້ົາໄປຫາຕຸລາການ ແລະຕຸລາການຈະມອບເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄຸມແລ້ວຈະຂັງເຈ້ົາໄວ້ໃນຄຸກ 
59 ເຮົາບອກເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຈະອອກຈາກທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ກວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ໜ້ີໃຫ້ຈົນຄົບທຸກອັດî 
 

13 ຖາ້ບໍ່ຖິມ້ໃຈເກົາ່ເອາົໃຈໃໝຕ່ອ້ງຈບິຫາຍ 



Repent or Perish 

1 ໃນຂນະນ້ັນມີລາງຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຊາວຄາລີເລທ່ີປີລາດໄດ້ຂ້າ ເອົາເລືອດຂອງເຂົາປົນກັບເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເຂົາ
ກໍາລັງຖວາຍນ້ັນໃຫ້ພຣະອົງຟັງ 

2 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຄຶດວ່າຊາວຄາລີເລໝູ່ນ້ັນເປັນຄົນບາບລ່ືນກວ່າຊາວຄາລີເລໝູ່ອ່ືນທັງໝົດ 
ເພາະເຂົາໄດ້ຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງນ້ັນຫລື 

3 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນບ່ໍຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ກໍຈະຈິບຫາຍໄປ
ເໝືອນກັນ 

4 ຫລືສິບແປດຄົນນ້ັນຊ່ຶງປ້ອມໃນຊີໂລອາມໄດ້ເຈ່ືອນທັບເຂົາຕາຍເສັຽນ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍຄຶດວ່າເຂົາເປັນຄົນຜິດ
ລ່ືນກວ່າຄົນທັງປວງທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫລື 

5 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນບ່ໍຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ກໍຈະຈິບຫາຍໄປ
ເໝືອນກັນî 
 

ຄ າໍອປຸມາເຣືອ່ງຕົນ້ເດືອ່ເທດບໍເ່ກດີຜນົ 
The Parable of the Barren Fig Tree 

6 ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາຕ່ໍໄປນ້ີວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ່ຶງມີຕ້ົນເດ່ືອເທດຕ້ົນນ່ຶງໃນສວນອະງຸ່ນຂອງຕົນ ເມ່ືອມາຊອກຫາໝາກ
ເດ່ືອໃນຕົນນ້ັນກໍບ່ໍພົບ 

7 ທ່ານຈ່ຶງບອກກັບຄົນງານໃນສວນອະງຸ່ນນ້ັນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາມາຊອກຫາໝາກເດ່ືອໃນຕ້ົນນ້ີໄດ້ສາມປີແລ້ວກໍບ່ໍພົບ 
ຈ່ົງປ້ໍາຖ້ິມເສັຽ ຈະເອົາໄວ້ຮົກດິນລ້າໆເຮັດຫຍັງî 

8 ແຕ່ຄົນງານຕອບວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂໍປະມັນໄວ້ປີນ້ີກ່ອນ ຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍຈະຂຸດດິນອ້ອມເອົາຝຸ່ນໃສ່ 
9 ຖ້າເມືອໜ້າມັນເກີດໝາກກໍດີຢູ່ ຖ້າບ່ໍເກີດໝາກ ພາຍຫລັງທ່ານຈ່ົງປ້ໍາມັນຖ້ິມເສັຽî 

 

ຊງົໂຜດຍງິຫລງັກົງ່ໃນວັນສະບາໂຕ 
Jesus Heals a Crippled Woman 

10 ພຣະອົງຊງົສ່ັງສອນຢູ່ໃນໂຮງທັມມະເທສນາບ່ອນນ່ຶງໃນວັນສະບາໂຕ 
11 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຜີເຂ້ົາສິງຢູ່ເຮັດໃຫ້ອ່ອນແຮງໄດ້ສິບແປດປີມາແລ້ວ ເປັນຫລັງກ່ົງຢືນຊ່ືບ່ໍໄດ້ 
12 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນຈ່ຶງເອ້ີນນາງມາຊົງບອກວ່າ, ìນາງເອີຍ, ນາງໄດ້ພ້ົນຈາກພຍາດແລ້ວî 
13 ແລະພຣະອົງຊງົຢຽດພຣະຫດັວາງໃສ່ຍິງນ້ັນ ໃນທັນໃດນ້ັນຕົວຂອງນາງກໍຢຽດຊ່ື ແລະນາງກໍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
14 ແຕ່ນາຍໂຮງທັມກໍເຄືອງໃຈ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດໃນວັນສະບາໂຕ ຈ່ຶງກ່າວແກ່ປະຊາຊນົວ່າ, ìມີ

ຫົກວັນທີຄ່ວນຈະເຮັດການ ໃນຫົກວັນນ້ີຈ່ົງມາໃຫ້ດີພຍາດ ແຕ່ວ່າຢ່າໄດ້ມາໃນວັນສະບາໂຕî 
15 ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບນາຍໂຮງທັມ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ແກ້ງົວ 

ຫລືລ ຂໍອງຕົນ ຈູງອອກຈາກຄອກໄປກິນນ້ໍາໃນວັນສະບາໂຕຫລື 
16 ສ່ວນຍິງຄົນນ້ີເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ ຊຶງ່ຊາຕານຜູກມັດໄວ້ໄດ້ສິບແປດປີແລ້ວ ບ່ໍສົມຄວນຫລືທີຈ່ະໃຫນ້າງ

ພ້ົນຈາກເຄ່ືອງຜູກມັດນ້ີໃນວັນສະບາໂຕî 
17 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ບັນດາຄົນທ່ີຕ່ໍສູ້ພຣະອົງກໍມີຄວາມລະອາຍ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ

ກິຈການທັງປວງອັນຮຸ່ງເຮືອງທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນດ້ວຍພຣະອົງ 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງແກ ່ນຜກັກາດ 



The Parable of the Mustard Seed 
(ມທ 13:31-32; ມຣກ 4:30-32) 

18 ພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນສ່ິງໃດ ແລະເຮົາຈະປຽບຣາຊອານາຈັກນ້ັນກັບສ່ິງໃດ 
19 ກໍເໝືອນແກ່ນຜ ກັກາດເມັດນ່ຶງ ທີຄົ່ນຜູ້ນ່ຶງເອົາໄປຫວ່ານໃນສວນຂອງຕົນ ມັນກໍງອກຂ້ຶນເປັນກົກ ແລະນົກປ່າກໍມາ

ເຮັດຄອນອາສັຍຢູ່ຕາມກ່ິງກ້ານມັນî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເຊືອ້ແປງ້ 
The Parable of the Yeast 
(ມທ 13:33) 

20 ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍອີກວ່າ, ìເຮົາຈະປຽບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກັບສ່ິງໃດ 
21 ກໍປຽບເຫມືອນເຊ້ືອແປ້ງທ່ີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງເອົາປົນໃສ່ໃນແປ້ງສາມຜອງ ຈົນແປ້ງນ້ັນຟູຂ້ຶນທັງໝົດî 

 

ເຣືອ່ງປະຕຄູບັແຄບ  
The Narrow Door  
(ມທ 7:13-14) 

22 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປຕາມບ້ານຕາມເມືອງຕ່າງໆ ຊງົສ່ັງສອນແລະເດີນທາງຕ່ໍໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ 
23 ມຄົີນຜູ້ນ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຜູ້ທີ່ຈະພົ້ນນັ້ນມແີຕ່ໜ້ອຍຄົນຫລືî ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, 
24 ìຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ແຂ່ງກັນເຂ້ົາທາງປະຕູຄັບແຄບ ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຫລາຍຄົນຈະພຍາຍາມເຂ້ົາໄປ  

ແຕ່ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໄດ້ 
25 ເມ່ືອໃດເຈ້ົາຂອງເຮືອນລຸກຂ້ຶນອັດປະຕູແລ້ວ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຢືນຢູ່ຂ້າງນອກຕ້ັງຕ້ົນເຄາະປະຕູວ່າ ìນາຍເອີຍ, ຂໍ

ໄຂໃຫພ້ວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî ເມ່ືອນ້ັນເຈ້ົາເຮືອນຈະຕອບພວກທ່ານວ່າ ìເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî 
26 ຂນະນ້ັນພວກທ່ານຈະເວ້ົາວ່າ ìພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ກິນໄດ້ດ່ືມກັບທ່ານ ແລະທ່ານໄດ້ສ່ັງສອນຕາມຖນົນຫົນທາງບ້ານ

ເມືອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍî  
27 ຝ່າຍເຈ້ົາເຮືອນນ້ັນຈະເວ້ົາວ່າ ìເຮົາບອກເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຈ້ົາມາແຕ່ໃສ ສູເຈ້ົາທັງໝົດ ຜູ້ເຮັດການບ່ໍ

ຊອບທັມເຮີຍ,  ຈ່ົງຖອຍໄປຈາກເຮົາເສັຽî 
28 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະເຫັນອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ກັບບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາຖືກຊັດຖ້ິມອອກໄປພາຍນອກເສັຽ ທ່ີນ້ັນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່ 
29 ຈະມີຄົນມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ທິດຕາເວັນຕົກ ທິດເໜືອ ທິດໃຕ້ ມານ່ັງຮ່ວມໂຕະໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
30 ແລະເບ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີເປັນປາຍຈະກັບເປັນຕ້ົນ ແລະຜູ້ທ່ີເປັນຕ້ົນຈະກັບເປັນປາຍî 

 

ຊງົເສຽັພຣະທຍັຍອ້ນກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Lament over Jerusalem 

(ມທ 23:37-39) 
31 ໃນໂມງນ້ັນມີພວກຟາຣີຊາຍລາງຄົນມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìໃຫທ່້ານອອກໜີໄປຈາກທ່ີນ້ີເສັຽ ເພາະກະສັດເຮໂຣດຊົງ

ຢາກປະຫານຊວິີດທ່ານເສັຽî 
32 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປບອກໝາຈິກຈອກໂຕນ້ັນວ່າ ìເບິ່ງແມ, ມືນ້ີ້ກັບມ້ືອ່ືນເຮົາກໍາລັງຂັບໄລ່ຜີອອກແລະ

ເຮັດໃຫ້ດີພຍາດ ແລ້ວວັນທີສາມເຮົາຈະເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ 
33 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ເຮົາຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປມ້ືນ້ີ ມ້ືອ່ືນ ແລະມ້ືຮື ເພາະວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍຫ່ອນ 



ຖ ກືຂ້າຢູ່ນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
34 ໂອ ເຢຣູຊາເລມັ, ເຢຣຊູາເລັມເອີຍ, ເຈ້ົາທີໄ່ດ້ຂ້າບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ພວກທ່ີຮັບໃຊ້ມາ

ຫາເຈ້ົາ ເຮົາປາຖນາຈັກເທ່ືອແລ້ວໜໍ ວ່າຈະຮວບຮວມລູກຂອງເຈ້ົາໄວ້ ເໝືອນດ່ັງແມ່ໄກ່ຮວບຮວມລູກໄວໃ້ຕ້ປີກຂອງ
ມັນ ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຍິນຍອມ 

35 ເບ່ິງແມ, ເຮືອນຂອງເຈ້ົາຈະຖືກປະຖ້ິມແລະຮ້າງເປ່ົາ ເຮົາບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນເຮົາອີກຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະ
ອອກປາກກ່າວວ່າ ìຂໍໃຫທ່້ານຜູ້ສະເດັດມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

 

14 ຊງົໂຜດຄນົເປນັພຍາດທອ້ງມານໃຫດ້ ີ
Jesus Heals the Man with Dropsy 

1 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນ່ຶງຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍ ເພ່ືອຮັບປະທານອາຫານໃນວັນສະບາໂຕ 
ເຂົາກໍຜົກເບ່ິງພຣະອົງຢູ່ 

2 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງເປັນພຍາດທ້ອງມານຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
3 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມພວກບັນດິດແລະພວກຟາຣີຊາຍວາ່, ìຖ້າເຮົາໃຫ້ດີພຍາດໃນວັນສະບາໂຕ ຈະຜິດພຣະບັນຍັດຫລື

ບໍî່  
4 ເຂົາກ ມິໍດຢູ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຮັບເອົາຄົນນ້ັນແລະເຮັດໃຫ້ດີພຍາດແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ 
5 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານມີລູກຫລືງົວຕົກນ້ໍາສ້າງ ຈະບ່ໍຮີບດຶງອອກໃນວັນສະບາໂຕຫລືî 
6 ແລະເຂົາບ່ໍສາມາດຈະຕອບພຣະອົງໃນເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ 

 

ຊງົສອນເຣືອ່ງແຂກແລະເຈົາ້ພາບ 
Humility and Hospitality 

7 ຝ່າຍພຣະອົງ, ເມ່ືອຊົງເຫັນພວກທ່ີຮັບເຊີນມານ້ັນກໍາລັງເລືອກເອົາບ່ອນນ່ັງອັນມີກຽດ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາ
ແກ່ເຂົາວ່າ, 

8 ìເມ່ືອຜູ້ໃດເຊີນທ່ານໄປໃນການກິນລ້ຽງສົມຣົດ ຢ່າຊູ່ນ່ັງບ່ອນມີກຽດ ຢ້ານວ່າເຂົາໄດ້ເຊີນຜູ້ມີກຽດຫລາຍກວ່າທ່ານ
ອີກ 

9 ແລະເຈ້ົາພາບທ່ີໄດ້ເຊີນທ່ານທັງສອງນ້ັນ ຈະມາເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìບ່ອນນ່ັງຂອງທ່ານຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ີî ແລ້ວທ່ານກໍຈະ
ຍ້າຍໄປນ່ັງບ່ອນຕ່ໍາທ່ີສຸດດ້ວຍຄວາມລະອາຍ 

10 ແຕ່ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບເຊນີແລ້ວຈ່ົງໄປນ່ັງບ່ອນຕ່ໍາທ່ີສຸດ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອທ່ານເຈ້ົາພາບມາເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ ìສະຫາຍເອີຍ, 
ເຊີນຂ້ຶນໄປນ່ັງບ່ອນສູງກວ່າî ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ກຽດຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍທ່ີນ່ັງຮ່ວມໂຕະນໍາກັນນ້ັນ 

11 ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົວຂ້ຶນຈະຕ້ອງຖືກຖອຍລົງ ແລະຜູ້ທ່ີຖອຍລົງຈະໄດ້ຮັບການຍົກຂ້ຶນî 
12 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ທ່ີເຊີນພຣະອົງວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂ້ຶນນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ກໍຕາມ ຢ່າເຊີນຈໍາເພາະ

ບັນດາມິດສະຫາຍ ຫລືອ້າຍນ້ອງຍາດພ່ີນ້ອງ ເພ່ືອນບ້ານຜູ້ຮ່ັງມີ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຊີນທ່ານອີກເປັນການຕອບແທນ 
13 ແຕ່ເມ່ືອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂ້ຶນ ຈ່ົງເຊີນຄົນຍາກຈົນ ຄົນພິການ ຄົນຂາເສ້ັງ ຄົນຕາບອດ 
14 ແລ້ວທ່ານຈະເປັນສຸກ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍມີອັນໃດຈະຕອບແທນທ່ານ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕອບແທນທ່ານ ເມືອ່ຄົນ

ຊອບທັມເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງການກນິລຽ້ງໃຫຍ ່
The Parable of the Great Dinner 



(ມທ 22:1-14) 
15 ສ່ວນຄົນນ່ຶງທ່ີນ່ັງຮ່ວມໂຕະ, ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຜູ້ທີຈ່ະຮັບປະທານອາຫານໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາກໍເປັນສຸກî 
16 ພຣະອົງຊົງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຍງັມຄົີນນ່ຶງຈັດງານກິນລ້ຽງໃຫຍ່ແລະໄດ້ເຊີນຫລາຍຄົນມາ 
17 ເມ່ືອໂມງກິນລ້ຽງເຖິງແລ້ວ ທາ່ນໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍຂອງຕົນໄປບອກຜູ້ທ່ີຮັບເຊີນນ້ັນວ່າ ìເຊີນມາ, ຂ້ານ້ອຍເທີນ, ເພາະສ່ິງ

ສາຣະພັດຕຽມພ້ອມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວî 
18 ບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍພາກັນຕ້ັງຕ້ົນແກ້ຕົວ ຜູ້ທໍາອິດເວ້ົາວ່າ ເຮົາໄດ້ຊ້ືນາໄວ້ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເບ່ິງນານ້ັນ ເຮົາຂໍນໍາ

ກ່ອນî  
19 ອີກຄົນນ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìເຮົາໄດ້ຊ້ືງົວໄວ້ຫ້າຄູ່ແລະກໍາລັງຈະໄປລອງເບ່ິງງົວນ້ັນ ເຮົາຂໍນໍາກ່ອນî 
20 ສ່ວນຄົນນ່ຶງອີກເວ້ົາວ່າ ìເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານ ເພາະສັນນ້ັນເຮົາໄປບ່ໍໄດ້î 
21 ຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນໄດ້ກັບມາເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ີໃຫນ້າຍຟັງ ເຈ້ົາເຮືອນກໍໃຈຮ້າຍຫລາຍ ຈ່ຶງສ່ັງຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນວ່າ ìຈ່ົງຮີບອອກໄປ

ຕາມຖນົນໃຫຍ່ຮ່ອມນ້ອຍໃນເມືອງ ແລະພາຄົນຍາກຈົນ ຄົນພິການ ຄົນຕາບອດ ແລະຄົນຂາເສ້ັງເຂ້ົາມາທ່ີນ້ີî 
22 ແລ້ວຂ້ອຍໃຊ້ຈ່ຶງມາບອກວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ອັນທ່ີທ່ານສ່ັງຂ້ານ້ອຍກໍເຮັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບ່ອນຫວ້າງເປ່ົາຢູ່î 
23 ແລະນາຍໄດ້ບອກຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງອອກໄປຕາມທາງຫລວງ ແລະທາງນ ້ອຍນອກເມືອງ ນໍາຕົວເຂົາໃຫ້ເຂົ້າມາ

ເພ່ືອເຮືອນຂອງເຮົາຈະເຕັມî 
24 ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ໃນພວກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບເຊີນໄວ້ນ້ັນ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະໄດ້ຊີມເຄ່ືອງກິນລ້ຽງຂອງເຮົາຈັກຄົນî 

 

ຄວາມເສຽັສລະໃນການເປນັສດິ 
The Cost of Discipleship 
(ມທ 10:34-39) 

25 ມປີະຊາຊົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ໄປກັບພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຫລຽວຫລັງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, 
26 ìຖ້າຜູ້ໃດມາຫາເຮົາແລະບ່ໍຊັງພໍແ່ມ່ ລູກເມັຽ ອ້າຍນ້ອງຊາຍຍິງ ກັບທັງຊີວດິຂອງຕົນເອງ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍ

ໄດ້ 
27 ຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນຕາມເຮົາມາ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ 
28 ດ້ວຍວ່າໃນພວກທ່ານມີຜູ້ໃດ ເມ່ືອຈະສ້າງປ້ອມຈະບ່ໍນ່ັງລົງຄິດຣາຄາເສັຽກ່ອນ ວ່າຈະມີພໍສ້າງໃຫແ້ລ້ວໄດ້ຫລືບ່ໍ 
29 ຢ້ານວ່າເມ່ືອໄດ້ວາງຮາກລົງແລ້ວແລະເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດບ່ໍໄດ້ ຄົນທັງປວງທ່ີເຫັນກໍຈະກ່າວເຍາະເຍ້ີຍວ່າ, 
30 ìຄົນນ້ີຕ້ັງຕ້ົນກ່ໍແຕ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດບ່ໍໄດ້î 
31 ຫລືມີກະສັດອົງໃດ ເມ່ືອຈະຍົກກອງທັບໄປຕ່ໍສູ້ກັບກະສັດອົງອ່ືນ ຈະບ່ໍໄດ້ນ່ັງຄຶດເບ່ິງກ່ອນວ່າ ທ່ີຕົນມີພົນທະຫານໝ່ືນ

ນ່ຶງຈະສູ້ກັບຜູ້ທ່ີຍົກກອງທັບສອງໝ່ືນມາຮົບໄດ້ຫລືບ່ໍ 
32 ຖ້າສູ້ບ່ໍໄດ້ ເມ່ືອຍັງຢູ່ຫ່າງກັນ ທ່ານຈະໃຊ້ທູດໄປຖາມເງ່ືອນໄຂຂອງຄວາມສງົບ 
33 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ທຸກຄົນໃນພວກທ່ານທ່ີບ່ໍໄດ້ສລະສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຕົນມີຢູ່ ຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້î 

 

ເຣືອ່ງເກອືທີໝ່ດົຣດົເຄມັ 
About Salt 

(ມທ 5:13; ມຣກ 9:50) 
34 ìເກືອເປັນຂອງດີ ແຕ່ຖ້າເກືອນ້ັນໝົດຣົດເຄັມໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ກັບເຄັມອີກໄດ້ຢ່າງໃດ 
35 ຈະໃຊ້ເປັນຝຸ່ນໃສ່ດິນກໍບ່ໍໄດ້ ຈະປະສົມກັບກອງຝຸ່ນສັດເພ່ືອເຮັດຝຸ່ນກໍບ່ໍໄດ້ ເຂົາກໍເອົາໄປຖ້ິມເສັຽ  



ຜູ້ໃດມີຫູ ຈົ່ງຟັງເອົາເທີນî 
 

15 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງແກະທີເ່ສຽັ 
The Parable of the Lost Sheep 
(ມທ 18:10-14) 

1 ຕ່ໍມາບັນດາຄົນເກັບພາສີແລະພວກນອກສິນທັມເຂ້ົາມາໃກ້ເພ່ືອຈະຟັງພຣະອົງ 
2 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມກໍຈ່ົມວ່າ, ìຜູ້ນ້ີຕ້ອນຮັບຄົນນອກສິນທັມແລະຢູ່ກິນຮ່ວມກັນກັບເຂົາî 
3 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາຂ້ໍນ້ີໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ,  
4 ìໃນພວກທ່ານມີຄົນໃດທ່ີມີແກະຮ້ອຍໂຕ ເມືອ່ໂຕນ່ຶງເສັຽໄປ ທ່ານຈະບ່ໍປະເກ້ົາສິບເກ້ົາໂຕນ້ັນໄວ້ໃນກາງປ່າ ແລະໄປ

ຊອກຫາໂຕທ່ີເສັຽໄປນ້ັນຈົນກວ່າຈະໄດ້ພົບຫລື 
5 ເມ່ືອພົບແລ້ວທ່ານກໍຍົກຂ້ຶນໃສ່ບ່າແບກມາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
6 ເມ່ືອມາເຖິງບ້ານແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງເຊີນບັນດາມິດສະຫາຍແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ໃຫມ້າພ້ອມພຽງກັນ ແລ້ວຈ່ຶງກ່າວ

ກັບເຂົາວ່າ ìຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບເຮົາເທີນ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ພົບແກະຂອງເຮົາໂຕທ່ີເສັຽໄປແລ້ວນ້ັນî 
7 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວາ່ ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນສວັນ ເພາະເຫັນແກ່ຄົນນອກສິນທັມຄົນດຽວທ່ີ

ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ຫລາຍກວ່າຈະຍິນດີກັບຄົນສິນທັມເກ້ົາສິບເກ້ົາຄົນທ່ີບ່ໍຕ້ອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເງນິທີເ່ສຽັ 
The Parable of the Lost Coin 

8 ìຍິງຄົນໃດທ່ີມີເງິນຢູ່ສິບຫລຽນ ເມ່ືອເສ ຽັຫລຽນນ່ຶງຈະບ່ໍໄຕ້ໂຄມກວາດເຮືອນຄ້ົນຫາຖ້ວນຖ່ີຈົນກວ່າຈະພົບຫລື 
9 ເມ່ືອພົບແລ້ວຈ່ຶງເອ້ີນພວກສະຫາຍແລະບັນດາເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນມາພ້ອມພຽງກັນ ແລ້ວຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ìຈົ່ງມາ

ຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບເຮົາເທີນ ເພາະເຮົາໄດ້ພົບເງິນຫລຽນນ່ຶງຂອງເຮົາທ່ີເສັຽໄປແລ້ວນ້ັນî 
10 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຖ້າມກາງພວກເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະ

ເຫັນແກ່ຄົນນອກສິນທັມຄົນດຽວ ທ່ີຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່î 
 

 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງລກູທີເ່ສຽັ 
The Parable of the Prodigal and His brother 

11 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຜູ້ນ່ຶງມີລູກຊາຍສອງຄົນ  
12 ຜູ້ນ້ອງເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ, ສ່ວນຊັບທ່ີຕົກເປັນຂອງຂ້ອຍນ້ັນ ຂໍພໍແ່ບ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເສັຽເທາະî ແລ້ວພໍຈ່ຶ່ງໄດ້ແບ່ງຊັບ

ໃຫລູ້ກທັງສອງຄົນ 
13 ຕ່ໍມາບ່ໍຫລາຍວັນຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມເອົາຊັບທັງໝົດ ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນ

ທ່ີນ້ັນດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ 
14 ເມ່ືອໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຊັບເຫລ່ົານ້ັນໝົດແລ້ວ ກໍເລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ໃນເມືອງນ້ັນ ແລ້ວເຂົາກໍຕົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດ

ສົນ 
15 ເຂົາຈ່ຶງໄປຂໍອາສັຍຢູ່ກັບຄົນຜູ້ນ່ຶງໃນເມືອງນ້ັນ ແລ້ວຜູ້ນ້ັນໄດ້ໃຊ້ເຂົາໄປລ້ຽງໝູທ່ີທ່ົງນາ 
16 ເຂົາຄຶດຢາກກິນໃຫ້ອ່ີມທ້ອງດ້ວຍຝ ກັຖ່ົວທ່ີໝູກິນ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜເອົາໃຫ້ເຂົາກິນ 
17 ເມ່ືອເຂົາຮູ້ເມ່ືອຄີງແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìລູກຈ້າງຂອງພ່ໍເຮົາມີຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອ່ີມຈົນເຫລືອ ສ່ວນເຮົາຈະ

ມາຕາຍອຶດຢາກຢູ່ທ່ີນ້ີ 



18 ຈໍາເປັນເຮົາຈະຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພ່ໍຂອງເຣົາ ແລ້ວຈະເວ້ົານໍາເພ່ິນວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ, ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕ່ໍພໍ່
ແລ້ວ 

19 ແລະບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພ່ໍອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຂໍໃຫ້ລູກເປັນເໝືອນລູກຈ້າງຂອງພ່ໍຄົນນ່ຶງທ້ອນî 
20 ແລ້ວເຂົາກໍລຸກຂ້ຶນຄືນເມືອຫາພ່ໍຂອງຕົນ ແຕ່ເມ່ືອເຂົາຍັງຢູ່ໄກ ພໍໄດ້ແລເຫັນເຂົາກໍມີຄວາມເມດຕາ ຈ່ຶງແລ່ນອອກໄປ

ກອດຄໍຈູບເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ 
21 ຝ່າຍລູກນ້ັນໄດ້ເອ່ີຍຂ້ຶນຕ່ໍພ່ໍວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ, ລູກໄດ້ເຣັດຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕ່ໍພ່ໍແລ້ວ ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກ

ຂອງພ່ໍຕ່ໍໄປî 
22 ແຕ່ພໍໄ່ດ້ເອ້ີນບອກພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງຮີບເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຢ່າງດີທ່ີສຸດອອກມານຸ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮົາ ແລະເອົາ

ແຫວນມາສວມໃສ່ມືກັບເອົາເກີບມາສຸບໃສ່ຕີນ 
23 ແລ້ວຈ່ົງເອົາງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພ່ືອຊ່ືນຊມົຍິນດີ 
24 ເພາະລູກຂອງເຮົາຄົນນ້ີຕາຍແລ້ວກໍໄດ້ຄືນມາ ເສັຽໄປແລ້ວກໍໄດ້ພົບກັນອີກî ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ້ັງຕ້ົນມີຄວາມ

ຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
25 ìຝ່າຍລູກຜູ້ກົກຍັງຢູ່ທ່ີທ່ົງນາ ເມ່ືອກໍາລັງມາໃກ້ຈະເຖິງເຮືອນແລ້ວ ເຂົາກໍໄດ້ຍິນສຽງເສບແລະການເຕ້ັນລໍາ 
26 ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນເອົາຄົນໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງອອກມາຖາມວ່າ, ìນ້ັນແມ່ນການຫຍັງî 
27 ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ, ìນ້ອງຂອງທ່ານໄດ້ກັບມາແລ້ວແລະພ່ໍຂອງທ່ານໄດ້ຈັດງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີ ຕ້ອນຮັບລູກທ່ີກັບ

ມາດ້ວຍຄວາມສວັດດີພາບî 
28 ìຝ່າຍຜູ້ອ້າຍກໍຄຽດເລີຍບ່ໍຍອມເຂ້ົາມາເຮືອນ ທາງພ່ໍກໍໄດ້ອອກໄປອອຍໃຈຊວນເຂ້ົາມາ 
29 ແຕ່ເຂົາໄດ້ຕອບພ່ໍວ່າ, ìເບ່ິງເທາະພ່ໍ, ລູກໄດ້ປະຕິບັດພ່ໍເໝືອນເປັນຂ້ອຍໃຊ້ໄດ້ຈັກປີມາແລ້ວ ໂດຍບ່ໍໄດ້ລະເມີດຕ່ໍຄໍາ

ສ່ັງຂອງພ່ໍຈັກເທ່ືອ ແຕ່ພໍຍັ່ງບ່ໍໃຫ້ລູກແກະແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ ເພ່ືອຈະຈັດການລ້ຽງໃຫ້ມິດສະຫາຍຂອງລູກມາຮ່ວມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີນໍາ 

30 ແຕ່ເມ່ືອລູກຂອງພ່ໍຜູ້ນ້ີ ທ່ີເປັນຜູ້ຜານສົມບັດສ່ິງຂອງຂອງພ່ໍດ້ວຍການຄົບກັບພວກຍິງແມ່ຈ້າງນ້ັນໄດ້ມາແລ້ວ ພໍກໍ່ຍັງ
ໄດ້ຂ້າງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີຈັດການລ້ຽງມັນî 

31 ແຕ່ພໍໄ່ດ້ຕອບລູກນ້ັນວ່າ, ìລູກເອີຍ, ຝ່າຍເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ນໍາພ່ໍເລ້ືອຍສ່ິງຂອງທັງຫມດົຂອງພ່ໍກໍເປັນຂອງເຈ້ົາ 
32 ແຕ່ສົມຄວນທ່ີພ່ໍຕ້ອງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເພາະນ້ອງຂອງເຈ້ົາຄົນນ້ີຕາຍແລ້ວ ແຕ່ມັນໄດ້ກັບຄືນມາອີກ ມນັເສັຽ

ແລ້ວ ແຕ່ຍັງໄດ້ພົບອີກî 
 

16 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງພະນກັງານບໍສ່ັດຊື ່
The Parable of the Dishonest Manager 

1 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຍັງມີເສດຖີທ່ີມີເຈ້ົາພະນັກງານຄົນນ່ຶງ ແລະມີຄົນຟ້ອງຕ່ໍເສດຖີວ່າ 
ພະນັກງານຄົນນ້ັນໄດ້ຜານຊັບຂອງທ່ານເສັຽ 

2 ເສດຖີຈ່ຶງເອ້ີນພະນັກງານຄົນນ້ັນມາເວ້ົາວ່າ ìເຣ່ືອງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຈ້ົານ້ັນເປັນຢ່າງໃດ ຈ່ົງລາຍງານກ່ຽວກັບໜ້າ
ທ່ີຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະເຈ້ົາຈະເປັນພະນັກງານຕ່ໍໄປອີກບ່ໍໄດ້î 

3 ເຈ້ົາພະນັກງານນ້ັນຈ່ຶງຄຶດໃນໃຈວ່າ ìເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜໍ ເພາະນາຍຈະຖອດເຮົາອອກເສັຽຈາກໜ້າທ່ີພະນັກງານ 
ແລ້ວເຮົາຈະຂຸດດິນກໍບ່ໍມີແຮງ ຈະຂໍທານກໍອາຍເຂົາ 

4 ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດດີ ເພ່ືອເວລາເຮົາຖືກຖອດຈາກຫນ້າທ່ີພະນັກງານແລ້ວ ເຂົາຈະຮັບເຣົາໄວ້ໃນເຮືອນ
ຂອງເຂົາໄດ້î 

5 ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນລູກໜ້ີຂອງນາຍມາທຸກຄົນ ແລ້ວຖາມຜູ້ທໍາອິດວ່າ ìເຈ້ົາເປັນໜ້ີນາຍຂອງເຮົາເທ່ົາໃດî  



6 ຜູ້ນ້ັນກໍຕອບວ່າ, ìເປັນໜ້ີນ້ໍາມັນຮ້ອຍຖັງî ເຈ້ົາພະນັກງານນ້ັນຈ່ຶງບອກວ່າ, ìເອົາບັນຊີຂອງເຈ້ົາ ນ່ັງລົງແລ້ວຈົດໃສ່ຫ້າ
ສິບຖັງໄວໆເສັຽî 

7 ແລ້ວກໍຖາມອີກຄົນນ່ຶງວ່າ, ìເຈ້ົາເດ, ເຈ້ົາເປັນໜ້ີເທ່ົາໃດî ຜູ້ນ້ີຕອບວ່າ, ìເປັນໜ້ີເຂ້ົາປຽກຮ້ອຍກຽນî ເຈ້ົາພະນັກງານ
ຈ່ຶງບອກວ່າ, ìຈ່ົງເອົາບັນຊີຂອງເຈ້ົາມາຈົດໃສ່ແປດສິບກຽນເສັຽî 

8 ແລ້ວເຈ້ົານາຍກໍສັຣເສີນເຈ້ົາພະນັກງານຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ືວ່າ ìທ່ານໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມສລາດ ດ້ວຍວ່າຄົນຝ່າຍໂລກນ້ີໃນ
ສມຍັຂອງເຂົາ ເຂົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາສລາດກວ່າຄົນຝ່າຍຄວາມສວ່າງອີກî 

9 ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຕົນມີມດິສະຫາຍດ້ວຍຊັບສົມບັດອັນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ເພ່ືອເວລາຊັບນ້ັນ
ເສັຽໄປແລ້ວ ເຂົາຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກທ່ານໄວ້ໃນບ່ອນອາສັຍອັນຖາວອນເປັນນິດ 

10 ìຄົນສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍສັດຊ່ືໃນຂອງຫລາຍ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍບ່ໍສັດຊ່ືໃນຂອງຫລາຍ
ເໝືອນກັນ 

11 ເຫດສັນນ  ້ັນຖ້າພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສະແດງຕົວເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນຊັບສົມບັດອັນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ໃຜຈະມອບຊັບສົມບັດອັນທ່ຽງ
ແທໃ້ຫພ້ວກທາ່ນ 

12 ແລະຖ້າພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສະແດງຕົວເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນສ່ິງຂອງຄົນອ່ືນ ໃຜຈະມາມອບສ່ິງຂອງຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
13 ບໍ່ມຜູ້ີໃດສາມາດເປັນຂ້ອຍສອງເຈ້ົາບ່າວສອງນາຍໄດ້ ເພາະຈະຊັງນາຍຜູ້ນ້ີ ແລ້ວໄປຮັກນາຍຜູ້ນ້ັນ ຫລືຈະຕິດພັນ

ກັບນາຍຜູ້ນ້ີ ແລະປມາດນາຍຜູ້ນ້ັນ ທາ່ນຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເງິນຄໍາພ້ອມກັນບ່ໍ
ໄດ້î 
 

ເຣືອ່ງພຣະບນັຍດັແລະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Law and the Kingdom of God 

14 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍທີມີ່ໃຈຮັກຊັບ ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວກໍກ່າວເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງ 
15 ແຕ່ພຣະອົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍອ້າງຕົວວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍໜ້າມະນຸດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບໃຈພວກ

ທ່ານ ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານເປັນທ່ີນັບໜ້າຖືຕາໃນຖ້າມກາງມະນ ຸດ ກໍເປັນທ່ີກຽດຊັງຈໍາເພາະພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 
16 ìມພີຣະບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈົນເຖິງສມັຍໂຢຮັນ ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ ເຂົາກໍປະກາດຂ່າວປະເສ ດີເຣ່ືອງຣາຊ

ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄົນທັງປວງກໍຍາດກັນເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນນ້ັນ 
17 ຟ້າແລະດິນຈະລ່ວງໄປ ກໍງ່າຍກວ່າທ່ີພຣະບັນຍັດແຕ່ຈຸດດຽວຈະເປັນໂມຄະî 

 

ຊງົສອນເຣືອ່ງການຢາ່ຮາ້ງ 
18 ìທຸກຄົນທ່ີຢ່າຮ້າງເມັຽຂອງຕົນ ແລ້ວໄປເອົາເມັຽໃໝ່ກໍຜິດຖານຫລ້ິນຊູ້ ແລະທຸກຄົນທ່ີເອົາຍິງແມ່ຮ້າງມາເປັນເມັຽກໍຜິດ

ຖານຫລ້ິນຊູ້ເໝືອນກັນî 
 

ເຣືອ່ງເສດຖກີບັລາຊະໂຣ  
The Rich Man and Lazarus 

19 ìຍັງມີເສດຖີຄົນນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອສີມ່ວງອ່ອນແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ປິຕິຍິນດີດ້ວຍອາຫານການກິນຢ່າງປະນີດ
ທຸກໆວັນ 

20 ແລະມຄົີນຍາກຈົນຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ລາຊະໂຣເປັນບາດເຕັມຕົວ ທ່ີເຂົາຫາມມາຖ້ິມໄວ້ທ່ີປະຕູບ້ານເສດຖີ 
21 ລາຊະໂຣຢາກກິນຂອງທ່ີຕົກຈາກໂຕະຂອງເສດຖີນ້ັນໃຫ້ອ່ີມ ແລະຫລາຍກວ່ານ້ັນໝາກໍຍັງມາເລັຽບາດຂອງເຂົາ 



22 ຢູ່ມາຄົນຍາກຈົນຜູ້ນ້ັນກໍຕາຍ ແລະຝູງເທວະດາໄດ້ຮັບເອົາໄປໄວ້ໃນເອິກຂອງອັບຣາຮາມ ຝ່າຍເສດຖີນ້ັນກໍຕາຍ
ເໝືອນກັນ ແລ້ວເຂົາກໍຝັງໄວ້ 

23 ເມ່ືອຢູ່ໃນແດນມໍຣະນາກໍເປັນທຸກເວທະນາຫລາຍ ເສດຖີນ້ັນຈ່ຶງເງີຍຕາຂ້ຶນເຫັນອັບຣາຮາມຢູ່ໄກ ແລະເຫັນລາຊະໂຣ
ຢູ່ໃນເອິກຂອງທ່ານ 

24 ແລ້ວເສດຖີຈ່ຶງຮ້ອງວ່າ, ìອັບຣາຮາມ ບິດາເອີຍ, ຂໍເອັນດູຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ຂໍຈ່ົງໃຊ້ລາຊະໂຣມາເພ່ືອຈະໄດ້ເອົາປາຍ
ນິ້ວມຈຸ່ືມນ້ໍາມາແປະໃສ່ລ້ີນຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ ດ ວ້ຍວ່າຂ້ານ້ອຍກໍາລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ໃນແປວໄຟນ້ີî 

25 ແຕ່ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ, ìລູກເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງລະນຶກວ່າເມ່ືອເຈ້ົາຍັງມີຊວິີດຢູ່ ເຈ້ົາໄດ້ຮັບຂອງດີສໍາລັບຕົວແລະລາຊະ
ໂຣໄດ້ຮັບຂອງບ່ໍດີ ຢ່າງດຽວກັນນ້ັນແຫລະ, ບັດນ້ີລາຊະໂຣໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມຢູ່ທ່ີນ້ີ ແລະເຈ  ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍ
ຣະມານ 

26 ນອກນ້ັນອີກ, ລະຫວ່າງພວກເຣົາກັບພວກເຈ້ົາຍັງມີເຫວອັນໃຫຍ່ຊ່ຶງຊງົຕ້ັງຂວາງຢູ່ ເພ່ືອວ່າຖ້າຜູ້ໃດທ່ີປາຖນາຈະ
ຂ້າມທີນ້ີ່ໄປເຖິງພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ ຫລືບໍ່ໃຫເ້ຂົາຂ້າມຈາກທ່ີນ້ັນມາເຖິງພວກເຮົາî 

27 ເສດຖີນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìບິດາເອີຍ, ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ຂໍທາ່ນໃຊ້ລາຊະໂຣໄປຍັງເຮືອນພ່ໍຂອງຂ້ານ້ອຍ 
28 ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍມີອ້າຍນ້ອງຫ້າຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ລາຊະໂຣໄປຕັກເຕືອນເຂົາ ເພາະຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຂ້ົາມາໃນບ່ອນທໍຣະ

ມານນ້ີເໝືອນກັນî 
29 ແຕ່ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ, ìເຂາົມໂີມເຊ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາຟັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນສາî 
30 ເສດຖີຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìອັບຣາຮາມ ບິດາເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແຕ່ຖ້າຄົນນ່ຶງຈາກໝູ່ຄົນຕາຍໄປຫາເຂົາ ເຂົາຄົງຈະ

ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່î 
31 ອັບຣາຮາມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າເຂົາບ່ໍຟັງໂມເຊ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຖິງຈະມີຄົນນ່ຶງຄືນມາຈາກຕາຍ ເຂົາກໍ 

ຈະບ່ໍຍອມເຊ່ືອເໝືອນກັນî 
 

17 ເຫດໃຫຫ້ລງົຜດິ  
Some Sayings of Jesus  
(ມທ 18:6-9; ມຣກ 9:42-48) 

1 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຫດໃຫເ້ກີດການຫລົງຜິດນ້ັນ ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ້ທ່ີກ່ໍ
ເຫດໃຫເ້ກີດການຫລົງຜິດນ້ັນ 

2 ຖ້າຈະເອົາຫີນໂມກ້້ອນໃຫຍ່ຜູກຄໍຄົນນ້ັນຈົມນ້ໍາທະເລເສັຽ ກໍດີກວ່າທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄົນນ່ຶງໃນຫມູເ່ລັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີເກີດ
ການຫລົງຜິດ 

3 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ìຖ້າພີນ້່ອງເຮັດຜິດບາບ ຈ່ົງຕິຕຽນເຂົາ ຖ້າເຂົາຫລົບຕ້ັງໃຈໃຫມ່ ຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ເຂົາ 
4 ຖ້າແມ່ນເຂົາເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານວັນລະເຈັດເທ່ືອ ແລະກັບມາຫາທ່ານທັງເຈັດເທ່ືອນ້ັນ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາກິນແໜງຕ້ັງໃຈ

ໃຫມແ່ລ້ວî ຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ເພ່ິນî 
 

ເຣືອ່ງອາໍນາດແຫງ່ຄວາມເຊືອ່ 
5 ຝ່າຍອັຄສາວົກໄດ້ທູນຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂໍໂຜດຕ່ືມໃຫພ້ວກຂ້ານ້ອຍມີຄວາມເຊ່ືອຫລາຍ 

ກວ່າອີກî 
6 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອທໍແ່ກ່ນເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ທາ່ນຈະບອກກົກມອນ

ກົກນ້ີໄດ້ວ່າ ìຈ່ົງຖອນຂ້ຶນອອກໄປປັກຢູ່ໃນທະເລî ມັນກໍຈະຟັງຄວາມທ່ານ 
 



ຫນາ້ທີຂ່ອງຄນົໃຊ ້
7 ໃນພວກທ່ານທ່ີມຂ້ີອຍໃຊ້ໄຖນາຫລືລ້ຽງແກະ ເມ່ືອຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນກັບມາແຕ່ທ່ົງ ໃຜຈະກ່າວແກ່ຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນວ່າ, ìຈົ່ງ

ເຂ້ົາມານ່ັງໂຕະໂລດî 
8 ຈະບ່ໍບອກຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນຫລືວ່າ ìຈ່ົງຈັດແຈງໃຫ້ເຮົາກິນແລງແລະຄາດແອວໄວປ້ະຕິບັດເຮົາ ຈົນເຖິງເຮົາກິນແລະດ່ືມ

ອ່ີມແລ້ວ ແລະພາຍຫລັງເຈ້ົາຈ່ຶງຄອຍກິນແລະດ່ືມî 
9 ນາຍບ່ໍຕ້ອງຂອບໃຈຕ່ໍຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນດອກຕ້ີ ເພາະມັນໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງ 
10 ສໍາລັບພວກທ່ານກໍເຫມືອນກັນນ້ັນແຫລະ, ຄືເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມທຸກສ່ິງທ່ີຊງົສ່ັງໄວ້ນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ົງເວ້ົາວ່າ 

ìພວກຂ້ານ້ອຍເປ ນັຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ບໍ່ມປີໂຍດ ພວກຂ້ານ້ອຍພຽງແຕ່ໄດ້ເຮັດຕາມຫນ້າທ່ີຂອງພວກຂ້ານ້ອຍເທ່ົານ້ັນî 
 

ຊງົໂຜດຄນົຂີທ້ດູສບິຄນົໃຫດ້ສີະອາດ 
Jesus Cleanses Ten Lepers 

11 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຜ່ານແຂວງຊາມາເຣັຽແລະແຂວງຄາລີເລ 
12 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບ້ານນ່ຶງ ມຊີາຍຂ້ີທູດສິບຄົນມາພົບພຣະອົງຢືນຢູ່ແຕ່ໄກ 
13 ເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìເຢຊູ ຜູເ້ປັນອາຈານເຈ້ົາເອີຍ,  ຂໍເມດຕາພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
14 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເຫັນແລ້ວຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປສະແດງຕົວຕ່ໍພວກປະໂຣຫິດî ເມ່ືອກໍາລັງ ອອກຈາກບ່ອນນ້ັນ

ໄປເຂົາກໍດີພຍາດແລ້ວ 
15 ສ່ວນຄົນນ່ຶງໃນພວກນ້ັນ ເມ່ືອເຫ ນັວ່າຕົວດີພຍາດແລ້ວ ກໍກັບມາກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງອັນດັງ  
16 ແລະຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ ໂມທະນາພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ຄົນນ້ັນເປັນໄທຊາມາເຣັຽ 
17 ພຣະເຢຊຊົູງຖາມຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìມສິີບຄົນທ່ີດີສະອາດ ບ່ໍແມ່ນຫລ ື ແຕ່ເກ້ົາຄົນນ້ັນຢູ່ໃສ 
18 ບ່ໍເຫັນຜູ້ໃດກັບມາຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ນ້ີî 
19 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກຜ  ູ້ນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປເທີນ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວî 

 

ການປາກດົແຫງ່ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ 
The coming of the Kingdom 

(ປຖກ 6:5-8:22; 19:12-14) 
20 ເມື່ອພວກຟາຣີຊາຍໄດທູ້ນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມາເຖິງເມ່ືອໃດî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, 

ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມາປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງສັງເກດໄດ້ 
21 ແລະເຂົາຈະບ່ໍເວ້ົາວ່າ ìເບ່ິງແມ, ຢູ່ທ່ີນ້ີ ຫລືຢູ່ທ່ີນ້ັນî ເພາະເບ່ິງແມ, ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ຖ້າມກາງທ່ານທັງ

ຫລາຍî 
22 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, ìຄົງຈະມີເວລານ່ຶງ ທີທ່່ານທັງຫລາຍຈະປາຖນາເຫັນວັນຂອງບຸດມະນຸດຈັກວັນ

ນ່ຶງ ແຕ່ຈະບ່ໍເຫັນ 
23 ເຂົາຈະເວ້ົາກັບທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ìມາເບ່ິງນ້ີແມî ຫລື ìໄປເບ່ິງພຸ້ນແມî ແຕ່ຢ່າອອກໄປ ຢ່າຕິດຕາມເຂົາ 
24 ດ້ວຍວ່າປຽບເຫມືອນຟ້າແມບ ເມ່ືອແມບອອກຈາກຟ້າເບ້ືອງນ່ຶງ ກໍສ່ອງສວ່າງໄປເຖິງອີກເບ້ືອງນ່ຶງ ບຸດມະນຸດກໍຈະ

ເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ໃນວັນຂອງຕົນ 
25 ກ່ອນນ້ັນຈໍາເປັນທ່ີພຣະອົງຈະຕ້ອງທົນທຸກທ ຣໍະມານຫລາຍປະການ ແລະຄົນສມັຍນ້ີຈະບ່ໍຍອມຮັບພຣະອົງ 
26 ເຫດການໃນສມັຍຂອງໂນອາເປັນມາແລ້ວຢ່າງໃດ ໃນສມັຍຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ 



27 ເຂົາໄດ້ກິນໄດ້ດ່ືມ ໄດ້ແຕ່ງງານແລະຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນ ຈົນເຖິງວັນທ່ີໂນອາໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນນາວາ ແລະນ້ໍາໄດ້ມາ
ຖ້ວມລ້າງຜານໃຫ້ເຂົາຈິບຫາຍໄປໝົດ 

28 ໃນສມັຍຂອງໂລດກໍເຫມືອນກັນ ເຂົາໄດ້ກິນໄດ້ດ່ືມ ໄດ້ຊ້ືໄດ້ຂາຍ ໄດ້ປູກຝັງໄດ້ກ່ໍສ້າງ 
29 ແຕ່ໃນວັນທ່ີໂລດໄດ້ອອກໄປຈາກເມືອງໂຊໂດມ ໄຟແລະມາດໄດ້ຕົກຈາກຟ້າມາເຜົາຜານໃຫ້ເຂົາຈິບຫາຍໄປໝົດ 
30 ໃນວັນທ່ີບຸດມະນຸດຈະມາປາກົດກໍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ 
31 ໃນວັນນ້ັນຄົນທ່ີຢູ່ເທ ງິຫລັງຄາເຮືອນແລະມີສ່ິງຂອງຢູ່ໃນເຮືອນ ກໍຢ່າລົງມາເພ່ືອເກັບເອົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຄົນ

ທ່ີຢູ່ທ່ົງນາກໍຢ່າຕ່າວຄືນມາເຫມືອນກັນ 
32 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງພັຣຍາຂອງໂລດເທີນ 
33 ຜູ້ໃດພຍາຍາມຮັກສາຊີວິດສໍາລັບຕົນເອງ ຜູ້ນ້ັນຈະເສັຽຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ໃດຍອມເສັຽຊີວິດ ຜູ້ນ້ັນຮັກສາຊີວິດໃຫ້ພົ້ນ 
34 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ໃນຄືນວັນນ້ັນຈະມີຊາຍສອງຄົນນອນຢູ່ຕຽງດຽວ ຈະຊົງຮັບຄົນນ່ຶງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນ່ຶງ

ໄວ ້
35 ຈະມີຍິງສອງຄົນກໍາລັງໂມ້ແປ້ງຢູ່ນໍາກັນ ຈະຊົງຮັບຄົນນ່ຶງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນ່ຶງໄວ້ 
36 [ຈະມຊີາຍສອງຄົນຢູ່ທ່ົງນາ ຈະຊົງຮັບຄົນນ່ຶງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນ່ຶງໄວ້î] 
37 ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຈະເກີດຂ້ຶນຢູ່ບ່ອນໃດ, ນາຍເອີຍî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìຊາກສົບຢູ່ບ່ອນໃດ ຝູງແຮ້ງກໍ

ຈະຕອມຢູ່ບ່ອນນ້ັນî 
 

18 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຍງິແມຫ່ມາ້ຍແລະຕລຸາການ 
The Parable of the Widow and the Unjust Judge 

1 ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາຟັງ ເພ່ືອສອນເຂົາວາ່ຄວນໄຫວວ້ອນຢູ ສ່ເມີ ບ່ໍໃຫອ່້ອນກໍາລັງໃຈ 
2 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìໃນເມືອງນ່ຶງມີຕຸລາການຜູ້ນ່ຶງທ່ີບ່ໍຢ ໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍນັບຖືມະນຸດ 
3 ໃນເມືອງນ້ັນມີແມ່ໝ້າຍຜູ້ນ່ຶງໝ່ັນມາຫາຕຸລາການຜູ້ນ້ັນ ໂດຍເລ່ົາວ່າ ìຂໍຕັດສິນດ້ວຍຍຸດຕິທັມ ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພ້ົນຈາກຄູ່

ຄວາມຂອງຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
4 ຝ່າຍຕຸລາການຜູ້ນ້ັນ, ເມ່ືອຫົວທີກໍບ່ໍຍອມເຮັດຕາມ ແຕ່ພາຍລຸນມາທ່ານກໍນຶກໃນໃຈວ່າ ìແມ່ນວ່າເຮົາບ່ໍຢໍາເກງພຣະ

ເຈ້ົາແລະບ່ໍນັບຖືມະນ ດຸກໍດີ  
5 ແຕ່ເພາະແມໝ້່າຍຄົນນ້ີມາກວນໃຈເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຍ ດຸຕິທັມແກ່ນາງ ຢ້ານວ່ານາງຈະມາຢູ່ເລ້ືອຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ເສັຽກໍາລັງໃຈî 
6 ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຟັງຄໍາທ່ີຕຸລາການຜູ້ບ່ໍຍຸດຕິທັມຄົນນ້ີໄດ້ເວ້ົາ 
7 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ ຊ່ຶງຮ້ອງຫາພຣະອົງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນນ້ັນ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງ

ຈະຊົງຊ້ານານໃນການຂອງເຂົາກໍຕາມ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໂຜດຄວາມຍ ດຸຕິທັມແກ່ເຂົາຫລື  
8 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດຄວາມຍ ດຸຕິທັມໃຫ້ແກ່ເຂົາໂດຍໄວ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ ເມ່ືອບຸດມະນຸດ

ມາທ່ານຈະພົບຄວາມເຊ່ືອຢູ່ໃນໂລກຫລື 
 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຄນົຟາຣຊີາຍແລະຄນົເກບັພາສ ີ
9 ສໍາລັບລາງຄົນທ່ີໄວໃ້ຈໃນຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະໝ່ິນປມາດຄົນອ່ືນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາຂ້ໍນ້ີວ່າ, 
10 ìມຊີາຍສອງຄົນຂ້ຶນໄປໄຫວວ້ອນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຜູ້ນ່ຶງເປັນຝ່າຍຟາຣີຊາຍແລະຄົນນ່ຶງເປັນຄົນເກັບພາສີ 



11 ຟາຣີຊາຍຄົນນ  ້ັນຢືນນຶກໃນໃຈຂອງຕົນໄຫວວ້ອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພຣະອົງຂໍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະ
ອົງ ທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຫມືອນຄົນອ່ືນ ຊຶງ່ເປັນຄົນໂລບ ຄົນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຄົນຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽ ແລະບ່ໍເໝືອນຄົນເກັບພາສີ
ຜູ້ນ້ີ 

12 ໃນລະຫວ່າງອາທິດນ່ຶງຂ້າພຣະອົງຖືສິນອົດອາຫານສອງເທ່ືອ ຂອງທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະອົງຫາມາໄດ້ ຂ້າພຣະອົງແບ່ງ
ເປັນສິບສ່ວນ ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນî 

13 ສ່ວນຄົນເກັບພາສີຜູ້ນ້ັນຢືນຢູ່ແຕ່ໄກ ບ່ໍຫານເງີຍຫນ້າເບ່ິງຟ້າ ແຕ່ຕີເອິກຂອງຕົນກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງໂຜດ
ພຣະເມດຕາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຜູເ້ປັນຄົນບາບແດ່ທ້ອນî 

14 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຄົນນ້ີແຫລະ, ເມ່ືອກັບລົງໄປຍັງເຮືອນຂອງຕົນ ກໍຊົງນັບວ່າຊອບທັມຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນ
ນ້ັນ ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົວຂ້ຶນຈະຖືກຖອນລົງ ແຕ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນî 
 

ຊງົອວຍພຣະພອນແກເ່ດກັນອ້ຍ 
Jesus Blesses Little Children 

(ມທ 19:13-15; ມຣກ 10:13-16) 
15 ແລ້ວເຖິງແມ່ນພວກລູກອ່ອນນ້ອຍເຂົາກໍໄດ້ອູ້ມມາຫາພຣະອງົ ເພື່ອຈະໃຫພ້ຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດໃສ ເ່ຂົາ ແຕ່ເມ່ືອ

ພວກສາວົກເຫັນກໍຫ້າມໄວ ້
16 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງເອ້ີນເຂົາມາຫາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາເຮົາ ຢ່າຊູຫ້່າມເຂົາ ເພາະວ່າຣາຊ

ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຄົນທ່ີເໝືອນເດັກນ້ອຍນ້ີແຫລະ 
17 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຮັບເອົາຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ນ້ັນ

ຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈັກເທື່ອî 
 

ເຣືອ່ງເສດຖໜີ ຸ່ມ  
The Rich Ruler 
(ມທ 19:16-30; ມຣກ 10:17-31) 

18 ມເີຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອາຈານຜູ້ປະເສ ດີເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ
ອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກî 

19 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນເຮົາວ່າຜູ້ປະເສ ດີ ບ່ໍມໃີຜປະເສີດ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ  ້ັນ 
20 ທ່ານຮູ້ຈັກຂ້ໍບັນຍັດແລ້ວຊ່ຶງວ່າ ìຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວເມັຽ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າເປັນພຍານບ່ໍຈິງ ຈ່ົງນັບຖືບິດາ

ມານດາຂອງຕົນî 
21 ຄົນນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ໍເຫລ  ່ົານ້ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖືຮັກສາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍມາî 
22 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ຄົນນ້ັນວ່າ, ìທ່ານຍັງຂາດສ່ິງນ່ຶງ ຄືຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານມີ

ຢູ່ແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຽî 
23 ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ, ຄົນນ້ັນກໍທຸກໜັກໃຈຫລາຍ ເພາະວ່າຕົນເປັນຄົນຮ່ັງມີຫລາຍ 
24 ເມືອ່ພຣະເຢຊຊົູງເຫັນຄົນນ້ັນມີອາການດ່ັງກ່າວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìທີຄົ່ນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ     

ພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍ 
25 ເພາະວ່າໂຕໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມ ກໍງ າ່ຍກວ່າຄົນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî 
26 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າດ່ັງນ້ັນໃຜຈະລອດພ້ົນໄດ້î 
27 ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìສ່ິງທ່ີມະນຸດເຮັດບ່ໍໄດ້ ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໄດ້î 



28 ເປໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ສລະຢ້າວເຮືອນຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຕິດຕາມທ່ານມາî 
29 ພຣະອົງຊງົກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ສລະຢ້າວເຮືອນ ເມັຽ ອ້າຍນ ອ້ງ 

ພໍແ່ມ ່ຫລລູືກເຕ້ົາ ເພາະເຫັນແກ່ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
30 ໃນໂລກນ້ີຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຕອບແທນຫລາຍທ່ໍ ແລະໃນໂລກຫນ້າຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî 

 

ຊງົທາໍນວາຍເຖງິການສິນ້ພຣະຊນົຂອງພຣະອງົເປນັຄັງ້ທສີາມ 
A Third Time Jesus Foretells His Death and Resurrection 

(ມທ 20:17-19; ມຣກ 10:32-34) 
31 ພຣະອົງຊງົພາພວກສິບສອງຄົນໄປ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ພວກເຮົາກໍາລັງຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລມັ   

ແລະສ່ິງສາຣະພັດຊ່ຶງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້ເຖິງບຸດມະນຸດຈະສໍາເຣັດ 
32 ດ້ວຍວ່າເຂົາຈະມອບບຸດມະນຸດໄວ້ກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະເຂົາຈະເຍາະເຍ້ີຍທ່ານ ຈະກ່າວຄວາມຫຍາບຊ້າແລະຖ່ົມ

ນ້ໍາລາຍໃສ່ທ່ານ 
33 ເຂົາຈະຂ້ຽນຕີແລະຂ້າທ່ານເສັຽ ແລ້ວໃນວັນຖ້ວນສາມທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່î 
34 ຝ່າຍພວກສາວົກບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈັກຂ້ໍ ແລະຄໍານ້ັນກໍຖືກຊົງອັດບັງໄວ້ຈາກເຂົາ ແລະເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ເນ້ືອຄວາມ

ທ່ີຊງົກ່າວນ້ັນ 
 
ຊງົໂຜດຄນົຕາບອດໃກເ້ມອືງເຢຣໂີກ 
Jesus Heals a Blind Beggar Near Jericho 

(ມທ 20:29-34; ມຣກ 10:46-52) 
35 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ເມືອງເຢຣີໂກ ມຄົີນຕາບອດຜູ້ນ່ຶງນ່ັງຂໍທານຢູ ່ແຄມທາງ 
36 ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນໄດ້ຍິນສຽງປະຊາຊົນຍ່າງກາຍໄປ ກໍຖາມວ່າແມ່ນເຣ່ືອງອັນໃດ 
37 ເຂ າົຈ່ຶງບອກວ່າ ແມ່ນເຢຊູໄທນາຊາເຣັດຜ່ານກາຍໄປ 
38 ຄົນຕາບອດນ້ັນໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìເຢຊູບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
39 ຄົນທ່ີຍ່າງໄປກ່ອນຈ່ຶງຫ້າມໃຫ້ມດິຢູ່ ແຕ່ຜູ້ນ້ັນຊ້ໍາຮ້ອງແຮງຂ້ຶນວ່າ, ìບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî 
40 ພຣະເຢຊຊົູງຢຸດຢູ່ສ່ັງເຂົາໃຫ້ພາກຄົນຕາບອດມາຫາພຣະອົງ ແລະເມ່ືອເຂ້ົາມາໃກ້ ພຣະອົງຊົງຖາມຜູ້ນ້ັນວ່າ,  
41 ìເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າî ຜູ້ນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນî 
42 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ຄົນຕາບອດນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງເຫັນຮຸ່ງສາ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫເ້ຈ້ົາດີປົກກະຕິແລ້ວî 
43 ໃນທັນໃດນ້ັນຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ ຈ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ແລະຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອຄົນທັງປວງໄດ້

ເຫັນຢ່າງນ້ັນກໍພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
 

19 ພຣະເຢຊກູບັຊກັຂາ່ຍ 
Jesus and Zacchaeus 

1 ຝ່າຍພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງເຢຣີໂກ ແລະຊົງຜ່ານເມືອງນ້ັນໄປ 
2 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ຊັກຂາຍ ເປັນນາຍດ່ານພາສີແລະເປັນຄົນຮ່ັງມີ 
3 ຊັກຂາຍພຍາຍາມຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊວູ່າເປັນຄົນແນວໃດ ແຕ່ເຫັນບ່ໍໄດ້ເພາະຄົນໜາແໜ ນ້ ດ້ວຍວ່າຕົນເປັນຄົນ

ເຕັ້ຽ 
4 ຊັກຂາຍຈ່ຶງແລ່ນລັດໜ້າໄປຂ້ຶນຕ້ົນຊຸກະໂມຣເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງກໍາລັງຈະສະເດັດໄປທາງນ້ັນ 



5 ເມືອ່ພຣະເຢຊສູະເດັດມາເຖິງບ່ອນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງແຫງນພຣະພັກເບ່ິງຊັກຂາຍ ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຊັກຂາຍເອີຍ, ຈ່ົງ
ຮີບລົງມາ ເພາະວ່າວັນນ້ີເຮົາຈະຕ້ອງພັກຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານî 

6 ຊັກຂາຍກໍຮີບລົງມາແລະຕ້ອນຮັບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
7 ເມ່ືອຄົນທັງປວງໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນຈ່ົມວ່າ, ìເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູ້ນ້ີຈ່ຶງເຂ້ົາໄປພັກຢູ່ກັບຄົນນອກສິນທັມî 
8 ສ່ວນຊັກຂາຍກໍຢືນຂ້ຶນທູນພຣະອົງວ່າ, ìເບ່ິງແມ ນາຍເອີຍ, ເຂ້ົາຂອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນ

ຍາກຈ ນົເຄ່ິງນ່ຶງ ແລະຖ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງຂອງຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີທໍî່ 
9 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າ, ìວັນນ້ີຄວາມພ້ົນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນ້ີ ເພາະຄ ນົນ້ີເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມເໝືອນ

ກັນ 
10 ດ້ວຍວ່າບຸດມະນຸດໄດ້ມາເພ່ືອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽໄປແລ້ວນ້ັນໃຫ້ລອດພ້ົນî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງເງນິມະນາ 
The Parable of the Ten Pounds 

(ມທ 25:14-30) 
11 ເມ່ືອຄົນທ ັງປວງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາໃຫ້ເຂົາຟັງຕ່ືມຂ້ໍນ່ຶງ ເພາະພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມແລ້ວ ແລະເພາະເຂົາຄຶດວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະປາກົດໃນໄວໆນ້ັນ 
12 ເຫດສັນນ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìມເີຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ຶງອອກໄປປະເທດໄກ ເພ່ືອໄປຮັບເອົາຣາຊແຜ່ນດິນອັນນ່ຶງສໍາລັບຕົນ 

ແລ້ວຈ່ຶງກັບຄືນມາ 
13 ກ່ອນອອກໄປທ່ານໄດ້ເອ້ີນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນສິບຄົນມາຫາ ແລ້ວມອບເງິນສິບມະນາໃຫ້ເຂົາແລະສ່ັງວ່າ ìຈ່ົງເອົາເງິນ

ນ້ີໄປເປັນທຶນຄ້າຂາຍຈົນກວ່າເຮົາຈະກັບມາî 
14 ແຕ່ພລົເມືອງຊັງທ່ານຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງໃຊ້ຄນະທູດຕາມໄປທູນວ່າ, ìເຮົາບ່ໍຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ນ້ີປົກຄອງພວກເຮົາî 
15 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບອໍານາດຄອງແຜ່ນດິນກັບມາແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນພວກຂ້ອຍໃຊ້ທີທ່່ານໄດ້ໃຫ້ເງິນໄວ້ນັ້ນມາ ເພື່ອຈະ

ໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາທກຸຄົນຄ້າໄດ້ກໍາໄລຫລາຍນ້ອຍເທ່ົາໃດ 
16 ຜູ້ທີນ່ຶງເຂ້ົາມາທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ເງິນມະນານ່ຶງຂອງທ່ານໄດ້ກໍາໄລສິບມະນາî 
17 ທ່ານຈ່ຶງກ່າວກັບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìດີແລ້ວ, ເຈ້ົາເປັນຂ້ອຍໃຊ້ທີດີ່ ເພາະເຈ້ົາສັດຊືໃ່ນຂອງເລັກນ້ອຍ ເຈ້ົາຈ່ຶງມີອໍານາດປົກ

ຄອງໄດ້ສິບຫົວເມືອງî 
18 ຜູ້ທີສອງມາທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ເງິນມະນານ່ຶງຂອງທ່ານໄດ້ກໍາໄລຫ້າມະນາî 
19 ທ່ານໄດ້ເວ້ົາກັບຜູ້ນ້ັນເຫມືອນກັນວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງປົກຄອງໄດ້ຫ້າຫົວເມືອງî 
20 ອີກຄົນນ່ຶງມາທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ນ້ີແຫລະ, ເງິນມະນານ່ຶງຂອງທ່ານ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເອົາຜ້າຫ່ໍມຽ້ນໄວ້ 
21 ເພາະຂ້ານ້ອຍຢ້ານທ່ານ ດ້ວຍວ່າທ່ານເປັນຄົນເຄ່ັງຄັດ ທ່ານເຄີຍເກັບເອົາອັນທ່ີທ່ານບ່ໍວາງລົງ ແລະເຄີຍກ່ຽວອັນທ່ີ

ທ່ານບ່ໍໄດ້ຫວ່ານî 
22 ທ່ານຈ່ຶງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìອ້າຍຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ຊົວ່ເຮີຍ, ເຮົາຈະລົງໂທດດ້ວຍຄໍາປາກຂອງໂຕເອງ ໂຕຮູ້ຫລືວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້

ເຄ່ັງຄັດ ເຄີຍເກັບເອົາອັນທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ວາງລົງ ແລະກ່ຽວອັນທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ຫວາ່ນ 
23 ແຕ່ເປັນເພາະດ້ວຍເຫດໃດໂຕຈ່ຶງບ່ໍຝາກເງິນຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີທະນາຄານ ແລະເມ່ືອເຮົາກັບມາແລ້ວຈະໄດ້ຖອນເງິນ

ຂອງເຮົາຄືນພ້ອມກັບດອກເບ້ັຽî 
24 ແລ້ວທ່ານໄດ້ສ່ັງຄົນທ່ີຢືນຢູ່ຫ້ັນວ່າ ìຈ່ົງຍົກເງິນມະນານ່ຶງນ້ັນໄປຈາກມັນເສັຽ ເອົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມສິີບມະນາî  
25 (ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕອບວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຜູ້ນ້ັນມີສິບມະນາແລ້ວ) 



26 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ທຸກຄົນທ່ີມຢູ່ີແລ້ວຈະຊົງເພ້ີມເຕີມໃຫ້ຜູ້ນ້ັນອີກ ແຕ່ຜູ້ທີບ່ໍ່ມີເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ນ້ັນ 
ຈະຊົງຍົກໄປຈາກຕົນເສັຽ 

27 ຝ່າຍພວກສັດຕຣູຂອງເຮົາທ່ີບ່ໍຢາກໃຫ້ເຮົາປົກຄອງເຂົານ້ັນ ຈ່ົງພາເຂົາມາທ່ີນ້ີແລະຂ້າເຂົາເສັຽຕ່ໍຫນ້າເຮົາî 
 

ສະເດດັເຂົາ້ກງຸຢາ່ງມຊີຍັ 
Jesusí Triumphal Entry into Jerusalem 

(ມທ 21:1-11; ມຣກ 11:1-11; ຢຮ 12:12-19) 
28 ເມ່ືອຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດ ດັໄປກ່ອນໜ້າເຂົາ ຂ້ຶນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
29 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ບ້ານເບ ດັຟາເຄແລະບ້ານເບັດທາເນ ຽັ ເຖິງພູທ່ີເອ້ີນວ່າພູໝາກກອກເທດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ

ໃຊສ້າວົກສອງຄົນໄປ 
30 ໂດຍຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນບ້ານທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປເຖິງແລ້ວຈະພົບລໍນ້ອຍໂຕນ່ຶງຜູກຢູ່ ທ່ີຍັງບ່ໍມີໃຜຂ້ຶນຂ່ີຈັກ

ເທ່ືອ ຈ່ົງແກ້ມັນຈູງມາທ່ີນ້ີ 
31 ຖາ້ມໃີຜຖາມວ່າ ìແກ້ມັນເຮັດຫຍັງî ຈ່ົງຕອບຢ່າງນ້ີວ່າ ìນາຍຕ້ອງການî 
32 ສາວົກທ່ີຖືກຮັບໃຊ້ໄປນ້ັນ ໄດ້ພົບເໝືອນກັບພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາແລ້ວ 
33 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງແກ້ລໍນ້ອຍນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຂອງໄດ້ຖາມວາ່, ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງແກ້ລໍນ້ັນî 
34 ເຂົາຕອບວ່າ, ìນາຍຕ້ອງການî 
35 ແລ້ວເຂົາໄດ້ຈູງລໍນ້ັນມາເຖິງພຣະເຢຊູ ແລະເອົາເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາປູຫລັງມັນ ຈ່ຶງອັນເຊີນພຣະອົງຂ້ຶນປະທັບ 
36 ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປ ເຂົາໄດ້ເອົາເສ້ືອຜ້າປູລົງຕາມຫົນທາງ 
37 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ບ່ອນຈະລົງຈາກພູໝາກກອກເທດ ພວກລູກສິດທັງໝົດກໍຕ້ັງຕ້ົນຊົມຊ່ືນຍິນດີສັຣເສີນ     

ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງດັງ ເພາະການອິດທິຣິດທັງປວງທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນນ້ັນ 
38 ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ຣະມະຫາກະສັດຜູ້ທ່ີສະເດັດມາ ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣນີ ຈ່ົງ

ມສັີນຕິສຸກໃນສວັນ ແລະມີພຣະຣັສມີໃນທ່ີສູງສຸດî 
39 ຝ່າຍພວກຟາຣີຊາຍໃນໝູ່ປະຊາຊົນນ້ັນໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຈ່ົງຫ້າມພວກສາວົກຂອງທ່ານແດ່î 
40 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຖ້າຄົນເຫລ່ົານ້ີມດິເສັຽ ກ້ອນຫີນທັງຫລາຍກໍຈະຮ້ອງຂ້ຶນî 

Jesus Weeps over Jerusalem 

41 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ແລະເຫັນກຸງແລ້ວ ກໍຊົງພຣະກັນແສງເພາະສົງສານກຸງນ້ັນ 
42 ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ເຢຣຊູາເລັມ, ໃນວັນນ້ີ ຖ້າເຈ້ົາເອງໄດ້ຮູ້ເຖິງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຕິສຸກ ແຕ່ວ່າບັດນ້ີສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ບັງລັບໄວ້ຈາກຕາເຈ້ົາແລ້ວ 
43 ດ້ວຍວ່າເວລາຈະມາເຖິງເຈ້ົາ ເມ່ືອສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຈະຂຸດຄູອ້ອມເຈ້ົາແລະຈະຕັນເຈ້ົາໄວ້ທຸກດ້ານ 
44 ແລ້ວເຂົາຈະທໍາລາຍເຈ້ົາກັບບັນດາລູກທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ນໍາເຈ້ົາໃຫ້ລົງພຽງດິນ ແລະເຂົາຈະປະໃຫ້ກ້ອນຫີນຊ້ອນທັບກັນ

ໄວພ້າຍໃນເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮ  ູ້ເວລາຂອງການຊົງຢ້ຽມຢາມເຈ້ົາî 
 

ຊງົຊາໍຮະບ ໍຣເິວນພຣະວິຫານ 
Jesus Cleanses the Temple 

(ມທ 21:12-17; ມຣກ 11:15-19; ຢຮ 2:12-25) 
45 ຝ່າຍພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ແລ້ວຊົງຕ້ັງຕ້ົນຂັບໄລ່ບັນດາຜູ້ຊ້ືຂາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
46 ໂດຍຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìມຄໍີາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ìວຫິານຂອງເຮົາຈະເປັນສະຖານທ່ີໄຫວ ້



ວອນî ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາມາເຮັດໃຫ້ເປັນ ìຖ້ໍາຂອງໂຈນî 
47 ແລະພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທຸກວັນໆ ແຕ່ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກນັກທັມ ກັບທັງພົລ

ເມືອງຜູ້ສໍາຄັນໄດ້ພຍາຍາມຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
48 ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ພົບຊອ່ງທາງທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ເພາະບັນດາພົລເມືອງກໍຕິດພັນກັບພຣະອົງແລະເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄໍາສອນຂອງ

ພຣະອົງ 
 

20 ບນັຫາເຣືອ່ງສດິອາໍນາດຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Authority of Jesus Questioned 

(ມທ 21:23-27; ມຣກ 11:27-33) 
1 ວັນນ່ຶງ, ເມ່ືອພຣະເຢຊູກໍາລັງຊົງສ່ັງສອນພົລເມືອງແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ມີພວກປະໂຣ

ຫິດຕົນໃຫຍ່ ກັບພວກນັກທັມ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ມາຫາພຣະອງົ 
2 ທູນວ່າ, ìຈ່ົງບອກພວກເຮົາວ່າ ເຈ້ົາມີສິດອັນໃດຈ່ຶງໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ີ ແມ່ນໃຜໃຫ້ສິດນ້ີແກ່ເຈ້ົາî 
3 ພຣະອ ົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະຖາມທ່ານທັງຫລາຍຈັກຂ້ໍນ່ຶງເໝືອນກັນ ຈ່ົງບອກເຮົາເທາະວ່າ  
4 ìບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນນ້ັນມາຈາກສວັນຫລືມາຈາກມະນຸດî 
5 ເຂົາຈ່ຶງປຶກສາກັນວ່າ, ìຖ້າພວກເຮົາຈະຕອບວ່າ ìມາຈາກສວັນî ມັນຄົງຈະຖາມເຮົາວ່າ ìດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານບ່ໍ

ເຊ່ືອໂຢຮັນນ້ັນî 
6 ແລະຖ້າພວກເຮົາຈະວ່າ ìມາຈາກມະນຸດî ຄົນທັງປວງກໍຈະຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຮົາ ເພາະເຂົາທງັຫລາຍເຊ່ືອ

ໝ້ັນວ່າ ໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 
7 ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າມາຈາກໃສî 
8 ພຣະເຢຊຊົູງຕອບເຂົາວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍບອກພວກທ່ານເໝືອນກັນວ່າ ເຮົາເຮັດການນ້ີດ້ວຍສິດອັນໃດî 

 

ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງສວນອະງ  ຸນ່ແລະຄນົເຊົາ່ 
The Parable of the Wicked Tenants 
(ມທ 21:33-46; ມຣກ 12:1-12) 

9 ຝ່າຍພຣະອົງຕ້ັງຕ້ົນຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາໃຫພົ້ລເມືອງຟັງວ່າ, ìມຊີາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ເຮັດສວນອະງຸ່ນແລໃຫ້ຊາວສວນເຊ່ົາ
ແລ້ວກໍອອກໄປຕ່າງປະເທດເປັນເວລາຊ້ານານ 

10 ເມ່ືອເຖິງເວລາກໍານົດແລ້ວທ່ານຈ່ຶງໃຊ້ຂ້ອຍຜູ້ນ່ຶງມາຫາພວກເຊ່ົາສວນນ້ັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເອົາຜົນອະງຸ່ນສ່ວນນ່ຶງໃຫ້
ແກ່ຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນ ແຕ່ຝ່າຍພວກເຊ່ົາສວນນ້ັນໄດ້ຂ້ຽນຕີຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ້ັນແລະໄລ ໃ່ຫ້ກັບໄປມືເປົ່າ 

11 ແລ້ວເຈ້ົາຂອງສວນຈ່ຶງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງໄປອີກ ແຕ່ພວກເຊ່ົາສວນໄດ້ຂ້ຽນຕີຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນ້ັນ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຖືກການ
ອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລ້ວໄລ່ໃຫມ້ັນໄປມເືປ່ົາ 

12 ແລ້ວເຈ້ົາຂອງສວນໄດ້ໃຊ້ຄົນທີສາມໄປແລະພວກເຊ່ົາສວນກໍໄດ້ທຸບຕີຈົນບາດເຈັບແລ້ວໂຍນຖ້ິມນອກສວນ 
13 ຝ່າຍເຈ້ົາຂອງສວນອະງຸ່ນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜ ໍ ເຮົາຈະໃຊ້ລູກທ່ີຮັກຂອງເຮົາໄປ ເມ່ືອພວກເຊ່ົາສວນ

ເຫັນບາງທ່ີເຂົາຈະນັບຖືî 
14 ແຕ່ເມ່ືອພວກເຊ່ົາສວນເຫັນລູກນ້ັນເຂົາກໍປຶກສາກັນວ່າ ìຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນເຈ້ົາມໍຣະດົກ ຈ່ົງຂ້າມັນເສັຽເພ່ືອມໍຣະດົກ

ຈະຕົກມາເປັນຂອງເຮົາî  
15 ເຂົາຈ່ຶງພາກັນຖ້ິມລູກນ້ັນອອກນອກສວນແລະຂ້າເສັຽ ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຂອງສວນຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 



16 ທ່ານຈະມາຂ້າຄົນເຊ ົ ່າສວນເຫລ່ົານ້ັນເສັຽ ແລະຈະເອົາສວນອະງຸ່ນນ້ັນໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຊ່ົາî ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນດ່ັງ
ນ້ັນແລ້ວກໍເວ້ົາວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ເກີດເປັນຢ່າງນ້ັນເທາະî 

17 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງເພ່ງເບ່ິງເຂົາແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,ìເຫດສັນນ້ັນຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ 
ຊ່ຶງວ່າ, ìຫີນທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ຖອດຖ້ິມເສັຽ ຫີນນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ກາຍເປ ນັຫີນເສົາເອກແລ້ວî 

18 ຜູ້ໃດລ້ົມທັບຫີນນ້ີ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງແຕກຫັກໄປ ແຕ່ຫີນນ້ັນຈະຕົກທັບຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນຈະແຫລກໝຸ່ນໄປî 
19 ຝ່າຍພວກນັກທັມແລະພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຮູ້ຢູ່ວ່າ ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມານ້ັນຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງພຍາຍາມ

ຈະຈັບພຣະອົງໃນເວລານ້ັນ ແຕ່ເຂົາກໍຢ້ານພົລເມືອງ 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງການເສຽັສວ່ຍ 
The Question about Paying Taxes 
(ມທ 22:15-22; ມຣກ 12:13-17) 

20 ເຂົາຈ່ຶງຕິດຕາມເບ່ິງພຣະອົງ ແລະໃຊ້ຄົນສອດແນມໃຫ້ປອມຕົວເໝືອນເປັນຄົນສັດຊ່ື ເພ່ືອຫວັງຈະຈັບຜິດໃນຖ້ອຍ
ຄໍາຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຈະມອບພຣະອົງໄວ້ໃນອໍານາດແລະອາດຍາສິດຂອງຜູ້ປົກຄອງ 

21 ຄົນພວກນ້ັນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຢູ່ວ່າ ທ່ານກ່າວແລະສ່ັງສອນລ້ວນແຕ່ຄວາມຈິງ 
ແລະບ່ໍເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ ແຕ່ໄດ້ສ່ັງສອນໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື 

22 ການທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະເສັຽສ່ວຍໃຫ້ແກ່ກາຍຊານ້ັນສົມຄວນຫລືບ່ໍî 
23 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຊອດຮູ້ກົນອຸບາຍຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ,  
24 ìຈ່ົງເອົາເງິນຫລຽນເດນາຣິອົນນ່ຶງມາໃຫ້ເຮົາເບ່ິງ ຮູບແລະຄໍາຈາຣຶກນ້ີເປັນຂອງໃຜî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìເປັນຂອງກາຍ

ຊາî 
25 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìສັນນ້ັນສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາî 
26 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈັບຜິດໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງຕ່ໍໜ້າພົລເມືອງບ່ໍໄດ້ ແລະເຂົາກ ໍປລາດໃຈໃນຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງ ຈ່ຶງ

ພາກັນມິດຢູ່ 
 

ບນັຫາເຣືອ່ງການຄນືມາຈາກຕາຍ 
The Question about the Resurrection 

(ມທ 22:23-33; ມຣກ 12:18-27) 
27 ຍັງມີລາງຄົນໃນພວກຊາດູກາຍມາຫາພຣະອົງ ແມ່ນພວກນ້ີທ່ີຖືວ່າບ່ໍມີການຄືນມາຈາກຕາຍ 
28 ເຂົາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ໂມເຊໄດ້ຂຽນສ່ັງພວກເຮົາໄວ້ວ່າ ìຖ້າອ້າຍຂອງຊາຍຜູ້ນ່ຶງຕາຍ ປະພັຣຍາ

ໄວແ້ຕ່ບ່ໍມີລູກ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນຮັບເອົາເອ້ືອຍໃພ້ໄວ້ເປັນພັຣຍາ ເພ່ືອສືບເຊ້ືອສາຍອ້າຍຂອງຕົນî 
29 ອັນນ່ຶງ, ມີເຈັດຊາຍອ້າຍນ້ອງນໍາກັນ ອ້າຍກົກເອົາເມັຽ ແລ້ວຕາຍໄປເມ່ືອຍັງບ່ໍມີລູກ  
30 ແລະຜູ້ຖ້ວນສອງ 
31 ກັບທັງຜູ້ຖ້ວນສາມໄດ້ເອົາຍິງນ້ັນ ທັງເຈັດຄົນກໍເໝືອນກັນໄດ້ຕາຍໄປເມ່ືອຍັງບ່ໍມີລູກ 
32 ພາຍຫລັງຍິງນ້ັນກໍຕາຍເໝືອນກັນ 
33 ສັນນ້ັນໃນວັນຄືນມາຈາກຕາຍ ຍິງນ້ັນຈະເປັນເມັຽຂອງຜູ້ໃດ ດ້ວຍວ່ານາງໄດ້ເປັນເມັຽຂອງຊາຍທັງເຈັດຄົນແລ້ວî 
34 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຄົນຝ່າຍໂລກນ້ີເຄີຍແຕ່ງງານແລະຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນ 



35 ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຊົງຖືວາ່ສົມຄວນຈະເຖິງໂລກໜ້າ ແລະຈະເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍ ບ່ໍມກີານແຕ່ງງານຫລືການ
ຍົກໃຫ້ເປັນຜົວເມັຽກັນ 

36 ດ້ວຍວ່າເຂົາຈະຕາຍບ່ໍໄດ້ອີກ ເພາະເຂົາສເມີເທວະດາແລະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຄົນສົມກັບການຄືນມາຈາກ
ຕາຍ 

37 ແຕ່ທີຄົ່ນຕາຍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມານ້ັນ ໂມເຊກ ໍຍັງໄດ້ສະແດງໃນເຣ່ືອງພຸ່ມໄມ້ ຄືໄດ້ເອ້ີນອົງພຣະຜູ້ເປ ນັ
ເຈ້ົາວ່າຊົງເປັນ ìພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບî 

38 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເປັນ ດ້ວຍວ່າຈໍາເພາະພຣະເຈ້ົາຄົນທຸກຄົນ
ຍັງເປັນຢູ່î 

39 ນັກທັມລາງຄົນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ,  ທ່ານເວ້ົາຖືກແລ້ວî  
40 ເພາະເຂົາບ່ໍກ້າຖາມອັນໃດກັບພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ 

 

ບນັຫາເຣືອ່ງບດຸຂອງດາວດິ 
The Question about Davidís Son 

(ມທ 22:41-46; ມຣກ 12:35-37) 
41 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວາ່, ìທີຄົ່ນທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດນ້ັນເປັນໄດ້ຢ່າງໃດ 
42 ດ້ວຍວ່າກະສັດດາວິດເອງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມເພງສ ຣັເສີນວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ìຈ່ົງນ່ັງເບ້ືອງຂວາມືຂອງເຮົາ 
43 ຈົນກວ່າເຮົາຈະປາບສັດຕຣູຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî 
44 ເມ່ືອກະສັດດາວິດຍັງເອ້ີນພຣະຄຣິດວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລ້ວພຣະຄຣິດຈະເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດໄດ້ຢ່າງໃດî 

 

ຊງົປະນາມພວກນກັທມັ 
Jesus Denounces the Scribes 
(ມທ 23:1-7; ມຣກ 12:38-40) 

45 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍກໍາລັງຟັງຢູ່ນ້ັນ ພຣະອ ງົຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ,  
46 ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີຈາກພວກນັກທັມ ຜູ້ຊອບນຸ່ງເສ້ືອຍາວຍ່າງໄປມາ ຊອບໃຫ້ຄົນຄໍານັບຕົວໃນທ່ີປະຊຸມຊົນ ທັງຊອບ

ບ່ອນນ່ັງອັນມີກຽດໃນໂຮງທັມມະເທສນາແລະໃນການລ້ຽງ 
47 ເຂົາກືນກິນຄອບຄົວຂອງແມ່ໝ້າຍ ແລະແກ້ງໄຫວ້ວອນໃຫ້ຍືດຍາວ ຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະຕ້ອງຮັບໂທດຫລາຍຂ້ຶນî 
 

21 ເງນິຖວາຍຂອງຍງິໝ້າຍ  
The Widowís Offering 
(ມຣກ 12:41-44) 

1 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນຮ່ັງມີກໍາລັງປ່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ເກັບເງິນຖວາຍ 
2 ແລະພຣະອົງຊົງເຫັນແມ່ໝ້າຍທຸກຍາກຈົນຄົນນ່ຶງ ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງອັດປ່ອນລົງໃນຕູ້ນ້ັນ 
3 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນ້ີໄດ້ໃສ່ຫລາຍກວ່າຄົນທັງ

ປວງນ້ັນ 
4 ເພາະວ່າຝ່າຍຄົນທັງປວງນ້ັນ ໄດ້ເອົາເງິນຈາການເຫລືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ເອົາເງິນສໍາລັບລ້ຽງຊີ

ວິດຂອງຕົນ ຈາກຄວາມຂັດສົນທ່ີສຸດໃສ່ຈົນໝົດî 



 

ພຣະວ ິຫານຈະຖກືທາໍລາຍ 
The Destruction of the Temple Foretold 
(ມທ 24:1-2; ມຣກ 13:1-3) 

5 ມລີາງຄົນກ່າວຊົມເຊີຍພຣະວິຫານວ່າ ໄດ້ຕົກແຕ່ງດ້ວຍຫີນງາມແລະເຄ່ືອງຖວາຍ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, 
6 ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທ່ີທ່ານທັງຫລາຍເຫັນ ໃນຄາວທ່ີຈະມາຈະຖືກທໍາລາຍລົງ ຈົນຫີນທ່ີຊ້ອນທັບກັນຢູ່ນ້ີບ່ໍເຫລືອຈັກກ້ອນ

ດຽວî 
 

ໝາຍສາໍຄນັແລະການຂົມ່ເຫງັ 
Signs and Persecutions 
(ມທ 24:3-14; ມຣກ 13:3-13) 

7 ເຂົາຈ່ຶງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນເມ່ືອໃດ ສ່ິງໃດຈະເປ ນັໝາຍສໍາຄັນວ່າ 
ການທ ັງປວງນ້ີຈວນຈະບັງເກີດຂ້ຶນî 

8 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ ້ໃດຫລອກລວງພວກທາ່ນໃຫ້ຫລົງ ດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງ
ນາມຂອງເຮົາວ່າ ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ນ້ັນî ແລະວ່າ ìເວລາກ າໍນົດໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວî ພວກທ່ານຢ່າຕາມເຂົາໄປ 

9 ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການເສິກສົງຄາມແລະການປ  ່ັນປ່ວນວຸ້ນວາຍ ຢ່າຕົກໃຈ ເພາະວ່າເຫດການເຫລ່ົານ້ີຕ້ອງ
ເກີດຂ້ຶນກ່ອນ ແຕ່ທີສຸ່ດປາຍນ້ັນຈະບ່ໍມາເຖິງທັນທີî 

10 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìປະເທດຕ່ໍປະເທດ ອານາຈັກຕ່ໍອານາຈັກຈະສູ້ຮົບກັນ  
11 ແລະຈະເກີດການອຶດຢາກກັບພຍາດຮ້າຍແຮງໃນບ່ອນຕ່າງໆ ຈະເກີດການຫນ້າຢ້ານອັນພິລຶກເພິງກົວ ແລະມີໝາຍ

ສໍາຄັນຈາກທ້ອງຟ້າ 
12 ແຕ່ກ່ອນເຫດການທັງຫລາຍນ້ີເກີດຂ້ຶນ ເຂົາຈະຈັບພວກທ່ານໄວ້ ຈະຂ່ົມເຫັງພວກທ່ານ ຈະມອບພວກທ່ານໄວ້ໃນ

ໂຮງທັມແລະໃນຄ ກຸ ແລະຈະພາພວກທ່ານໄປຕ່ໍຫນ້າກະສັດແລະຜູ້ປົກຄອງ ເພາະພວກທ່ານເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ 
13 ການນ້ັນຈະເກີດແກ່ທ່ານເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເປັນພຍານ 
14 ເຫດສັນນ້ັນ ພວກທ່ານຕ້ອງປົງໃຈໄວ້ວ່າ ຈະບ່ໍຄຶດລ່ວງຫນ້າໄວ້ກ່ອນວ່າຈະແກ້ຕົວຢ່າງໃດ 
15 ດ້ວຍວ່າຝ່າຍເຮົາຈະປະທານໃຫ້ທ່ານມີຖ້ອຍຄໍາ ແລະສະຕິປັນຍາ ຊ່ຶງສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພວກທ່ານຈະຕ່ໍຕ້ານ

ແລະຄັດຄ້ານບ່ໍໄດ້ 
16 ເຖິງແມ່ນພໍ່ແມຍ່າດຕິພ່ີນ້ອງແລະມິດສະຫາຍກໍຈະມອບພວກທ່ານໄວ້ ແລະເຂົາຈະໃຫ້ລາງຄົນໃນພວກທ່ານເຖິງແກ່

ຄວາມຕາຍ 
17 ຄົນທັງປວງຈະກຽດຊັງພວກທ່ານເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ 
18 ແມ່ນແຕ່ຜົມຈັກເສ້ັນດຽວຈະບ່ໍເສັຽໄປຈາກຫົວຂອງພວກທ່ານ 
19 ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັກສາຊີວິດຈິດໃຈຂອງທ່ານໄວ້ດ້ວຍຄວາມອົດຄວາມພຽນຂອງທ່ານ 

 

ຊງົທາໍນວາຍວ່າກງຸເຢຣຊູາເລມັຈະຖກືທາໍລາຍ 
The Destruction of Jerusalem Foetold 
(ມທ 24:15-28; ມຣກ 13:14-23) 

20 ìເມ່ືອໃດທ່ານເຫັນກອງທັບມາຕ້ັງອ້ອມຮອບກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ເມ່ືອນ້ັນທ່ານຈ່ົງຮູ້ວ່າຄວາມຈິບຫາຍຂອງກຸງນ້ັນເຂ້ົາມາ
ໃກ້ແລ້ວ 



21 ເມ່ືອນ້ັນໃຫ້ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍປົບໜີໄປຍັງພູເຂົາ ແລະໃຫ້ຜູ້ທີຢູ່່ໃນກຸງອອກໄປ ຄົນທ່ີຢູ່ບ້ານນອກຢ່າໃຫ້ເຂ້ົາມາ
ໃນກຸງ 

22 ເພາະວ່າເວລານ້ັນເປັນວັນລົງໂທດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຂຽນໃນພຣະຄັມພີສໍາເຣັດ 
23 ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນເປັນໜ້າເວທນາເຕັມທ່ີຕ່ໍຜູ້ຍິງທ່ີມີທ້ອງແລະມີລູກອ່ອນກິນນົມຢູ່ ເພາະວ່າຈະມີຄວາມທຸກຮ້ອນອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງເທິງແຜ່ນດິນ ແລະຈະຊົງພຣະພິໂຣດແກ່ພົລເມືອງນ້ີ 
24 ເຂ າົຈະລ້ົມລົງເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ແລະຕ້ອງຖືກກວາດເອົາໄປເປັນຊະເລີຍໃນທ່ົວປະເທດ ແລະຄົນຕ່າງຊາດຈະຢຽບ

ຢ່ໍາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈົນກວ່າເວລາກໍານົດຂອງຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນຈະຄົບຖ້ວນ 
 

ການສະເດດັມາຂອງບດຸມະນດຸ 
The Coming of the Son of Man 
(ມທ 24:29-31; ມຣກ 13:24-27) 

25 ìຈະມໝີາຍສໍາຄັນໃນດວງອາທິດ ໃນດວງຈັນ ແລະໃນດວງດາວທັງປວງ ແລະຈະມີຄວາມທຸກຮ້ອນເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກຕາມປະເທດຕ່າງໆຊ່ຶງມຄີວາມສງົນສົນເທເພາະສຽງກ້ອງອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງທະເລແລະຟອງນ້ໍາ 

26 ມະນຸດຈະສລົບລືມຄີງໄປເພາະຄວາມຢ້ານ ເພາະການຄອຍຖ້າເບ່ິງເຫດການທັງຫລາຍທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນໂລກ ດ້ວຍ
ວ່າ ìບັນດາສ່ິງທ່ີມີອໍານາດໃນທ້ອງຟ້າຈະສະທ້ານຫວັນ່ໄຫວî 

27 ເມ່ືອນ້ັນເຂົາຈະເຫັນບຸດມະນຸດສະເດັດມາໃນເມກ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບແລະສະງ່າຣາສີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 
28 ເມ່ືອເຫດການເຫລ່ົານ້ີຕ້ັງຕ້ົນບັງເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍຶດຕົວແລະເງີຍຫນ້າຂ້ຶນ ດ້ວຍວ່າການຊົງໄຖ່ທ່ານໃຫ້

ພ້ົນກໍໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວî 
 

ຄາໍອປຸມາເຣື່ອງຕົນ້ເດືອ່ເທດ 
The Lesson of the Fig Tree 
(ມທ 24:32-35; ມຣກ 13:28-31) 

29 ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງຕ້ົນເດ່ືອເທດແລະຕ້ົນໄມ້ທັງປວງດູ 
30 ເມ່ືອມັນປ່ົງໃບອອກແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍກໍເຫັນແລະຮູ້ຢູ່ເອງວ່າຣະດູຮ້ອນໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ 
31 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານກໍເຫມືອນກັນ ເມ່ືອເຫັນເຫດການເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ ຈ່ົງຮູ້ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງ   

ພຣະເຈ້ົາໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ 
32 ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນໃນສມັຍນ້ີຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າເຫດການທັງປວງນ້ີເກີດ

ຂ້ຶນ 
33 ຟ້າແລະດ ນິຈະລ່ວງພ້ົນໄປ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຈະບ່ໍລ່ວງພ້ົນໄປຈັກເທ່ືອ 

 

ຊງົເຕອືນໃຫລ້ະວງັ 
Exhortation to Watch 

(ມທ 24:36-44; ມຣກ 13:32-37) 
34 ìແຕ່ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າໃຈຂອງພວກທ່ານຈະໜັກໄປໃນການດ່ືມເຫລ້ົາ ແລະມົວເມົາ ແລະວິຕົກກັງວົນເຖິງຊີວິດ

ນ້ີ ແລ້ວເວລານ້ັນຈະມາເຖິງພວກທ່ານໃນທັນທີ 
35 ເພາະວ່າວັນນ້ັນຈະຫລອນມາຕົກໃສ່ຄົນທັງປວງທ່ົວຫນ້າແຜ່ນດິນໂລກເໝືອນຄວ່າງແຫໃສ່ປາ 



36 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງແລະໄຫວ້ວອນຢູ່ທຸກເວລາ ເພ່ືອທ່ານຈະມີກໍາລັງພ້ົນຈາກເຫດການທ່ີຈະບັງເກີດມານ້ັນ 
ແລະຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າບຸດມະນຸດໄດ້î 

37 ກາງເວັນພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທຸກວັນ ແລະກາງຄືນກໍສະເດັດອອກໄປປະທັບຢູ່ທ່ີພູ ຊ່ຶງເຂົາເອ້ີນ
ວ່າພໝູາກກອກເທດ 

38 ເມ່ືອຮຸ່ງເຊ້ົາ ຄົນທັງປວງໄດ້ມາຫາພຣະອົງໃນບໍຣິເວນພຣະວ ຫິານເພ່ືອຈະຟັງພຣະອົງ 
 

22 ການປອງຮາ້ຍພຣະເຢຊ ູ
The Plot to Kill Jesus 

(ມທ 26:1-5,14-16; ມຣກ 14:1-2; 10-11; ຢຮ 11:45-53) 
1 ເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງທ່ີເອ້ີນວ່າປັສຄານ້ັນກໍມາໃກ້ແລ້ວ 
2 ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກນັກທັມ ຈະຂ້າພຣະອົງກໍຊອກຊ່ອງທາງ ເພາະເຂົາຢ້ານພົລເມືອງ 
3 ອັນນ່ຶງ, ຊາຕານໄດ້ເຂ້ົາສູນໃຈຢູດາຜູ້ມີຊ່ືວາ່ອິສະກາຣິອົດ ຜູ້ຊ່ຶງເປ ັນຄົນນ່ຶງໃນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນ 
4 ຢູດາໄດ້ອອກໄປປຶກສາກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກນາຍທະຫານຮັກສາພຣະວຫິານ ວ່າຈະມອບພຣະອົງ

ໃຫເ້ຂົາດ້ວຍວິທີໃດ 
5 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນດີໃຈແລະຕົກລົງກັບຢູດາວ່າຈະເອົາເງິນໃຫ້ 
6 ສ່ວນຢູດາກໍຍອມຮັບຈ່ຶງຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເມ່ືອຫວ້າງຄົນ 

 

ພຣະເຢຊສູເວຍີປສັຄາກບັສາວກົ 
The Preparation of the Passover 
(ມທ 26:17-19; ມຣກ 14:12-16) 

7 ພເໍຖິງວນັທ່ີເຂົາກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ເປັນວັນທ່ີເຂົາຕ້ອງຂ້າລູກແກະສໍາລັບປັສຄາ 
8 ພຣະເຢຊຈູຶ່ງຊົງໃຊເ້ປໂຕແລະໂຢຮັນໂດຍຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຈັດແຈງປັສຄາໄວ້ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ກິນî 
9 ເຂົາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄປຈັດແຈງບ່ອນໃດî 
10 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìດ່ັງນ້ີ, ເມ່ືອທ່ານທັງສອງຈະເຂ້ົາໄປໃນກຸງ ກໍຈະມີຊາຍຄົນນ່ຶງແບກຫມໍນ້ໍ້າມາພົບ ຈ່ົງຕາມ

ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນທ່ີຜູ້ນ້ັນຈະເຂ້ົາໄປ 
11 ຈ່ົງເວ້ົາກັບເຈ້ົາເຮືອນນ້ັນວ່າ ìອາຈານໃຫ້ຖາມທ່ານວ່າ, ຫ້ອງຮັບແຂກທ່ີເຮົາຈະກິນປັສຄາກັບພວກສາວົກຂອງເຮົາ

ໄດ້ນ້ັນຢູ່ທ່ີໃດî 
12 ເຈ້ົາຂອງເຣືອນຈະຊ້ີໃຫທ່້ານເຫັນຫ້ອງໃຫຍ່ຊັ້ນເທິງທີຕົ່ກແຕ່ງໄວ້ແລ້ວ ທີນ້ັ່ນແຫລະ, ຈ່ົງຈັດແຈງໄວ້î 
13 ເຂົາທັງສອງຈ່ຶງໄປແລະພົບເໝືອນດ່ັງພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາ ແລ້ວເຂົາໄດ້ຈັດແຈງປັສຄາໄວ້ 

 

ຊງົຕັງ້ພິທມີະຫາສນດິ 
The Institution of the Lordís Supper 
(ມທ 26:20-30; ມຣກ 14:17-26; ຢຣ 13:21-30) 

14 ເມ່ືອເຖິງໂມງມາແລ້ວ ພຣະອົງປະທັບຮ່ວມໂຕະກັບພວກອັຄສາວົກ 
15 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາມີຄວາມປາຖນາດ້ວຍເຕັມໃຈທ່ີຈະກິນປັສຄານ້ີກັບພວກທ່ານ ກ່ອນເຮົາຈະທົນທຸກ

ທ ໍຣະມານ 



16 ດ້ວຍເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍກິນປັສຄານ້ີອີກຈັກເທ່ືອ ຈົນກວ່າຈະສໍາເຣັດຄວາມໝາຍຂອງປັສຄານ້ັນ
ໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî 

17 ພຣະອົງຊົງຈັບເອົາຈອກໂມທະນາພຣະຄຸນແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຮັບເອົາຈອກນ້ີຢາຍໃຫ້ກັນດ່ືມ 
18 ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມນ້ໍາຜົນອະງຸ່ນນ້ີຕ່ໍໄປອີກ ຈົນກວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມາ

ຕ້ັງຢູ່î 
19 ພຣະອົງຊົງຈັບເຂ້ົາຈ່ີມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລ້ວຊົງຫກັເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍ່ືນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ຄືກາຍ

ຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ປະທານສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍ (ຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ີໃຫ້ເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງເຮົາî 
20 ເມ່ືອຮັບປະທານເຂ້ົາແລງແລ້ວ ຈ່ຶງຊົງຈັບເອົາຈອກມາຢ່າງດຽວກັນ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈອກນ້ີເປັນຄໍາສັນຍາໃໝ່ໃນ

ເລືອດຂອງເຮົາ ທີຖ່ອກອອກສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍ) 
21 ແຕ່ເບ່ິງແມ, ມືຂອງຜູ້ທ່ີທໍຣະຍົດຕ່ໍເຮົາກໍຢ  ູ່ກັບເຮົາເທິງໂຕະນ້ີ 
22 ເພາະບຸດມະນຸດຈະສະເດັດໄປເໝືອນໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ວບັິດແກ່ຜູ້ນ້ັນທ່ີຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍບຸດມະນຸດî 
23 ພວກສາວົກຕ້ັງຕ້ົນຖາມກັນວ່າ ແມ່ນໃຜໃນໝູ່ເຂົາທ່ີຈະເຮັດການນ້ັນ 

 

ເຣືອ່ງການຊງີກນັເປນັໃຫຍ ່
The Dispute about Greatness 

24 ແລະເກີດມີການຖຽງກັນຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງເຂົາວ່າ ຈະຖືວ່າໃຜເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ 
25 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìກະສັດຂອງຄົນຕ່າງຊາດຍ່ອມເປັນເຈ້ົາເໜືອເຂົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດເໜືອເຂົານ້ັນ 

ເຂົາເອ້ີນວ່າເຈ້ົາບຸນເຈ້ົາຄຸນ 
26 ແຕ່ໃນພວກທ່ານບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານເປັນອ້າຍໃຫ້ເປັນເໝືອນນ້ອງ ແລະຜູ້ໃດເປັນນາຍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ

ເປັນເໝືອນຄົນຮັບໃຊ້ 
27 ດ້ວຍວ່າໃຜເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ໂຕະຫລ ືຜູ ້ທ່ີຮັບໃຊ້ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ນ່ັງຢູ່ໂຕະຫລື ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາຢູ່ຖ້າມກາງພວກ

ທ່ານເປັນເໝືອນຜູ້ຮັບໃຊ້ 
28 ìຝ່າຍພວກທ່ານເປັນຜູ້ຮັບທ່ີຕິດໝ້ັນຢູ່ກັບເຮົາໃນເວລາຖືກທົດລອງ 
29 ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຈັດແຈງແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ເຮົາຢ່າງໃດ ເຮົາກໍຈັດແຈງແຜ່ນດິນນ່ຶງໄວ້ສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍເໝືອນກັນ 
30 ເພ່ືອພວກທ່ານຈະກິນແລະດ່ືມທ່ີໂຕະຂອງເຮົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ ແລະເພ່ືອພວກທ່ານຈະນ່ັງເທິງບັນລັງພິ   

ພາກສາພວກອິສຣາເອນທັງສິບສອງຕະກູນນ້ັນ 
 

ຊງົທາໍນວາຍວາ່ເປໂຕຈະປະຕເິສດພຣະອງົ 
Jesus Predicts Peterís Denial 

(ມທ 26:31-35; ມຣກ 14:27-31; ຢຮ 13:36-38) 
31 ìຊໂີມນ, ຊໂີມນເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ຊາຕານໄດ້ຂໍເອົາພວກທ່ານໄວ້ ເພ່ືອຈະຝັດຮ່ອນພວກທ່ານເໝືອນຝ ດັເຂ້ົາເປືອກ 
32 ແຕ່ເຮົາໄດ້ໄຫວວ້ອນສໍາລັບທ່ານເພ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຈະບ່ໍຂາດ ຝ່າຍທ່ານ, ເມ່ືອໄດ້ກັບຄືນມາແລ້ວ ຈ່ົງຊູແຮງ

ພີນ້່ອງຂອງທ່ານໄວ້î 
33 ຝ່າຍຊ ໂີມນຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະໄປກັບທ່ານ ເຖິງຈະຕ້ອງຕິດຄຸກຫລືເຖິງຕາຍກໍ

ດີî 
34 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເປໂຕເອີຍ, ເຮົາບອກທ່ານວ່າວັນນ້ີແຫລະ ກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະໄດ້ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງ

ສາມເທ່ືອî 



 

ເຣືອ່ງກະເປາົເງນິ ຖງົ ແລະດາບ  
Purse, Bag and Sword 

35 ພຣະອົງໄດ້ຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອເຮົາໄດ້ໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍອອກໄປ ໂດຍບ່ໍມີກະເປົາເງິນ ບ່ໍມີຖົງ ຫລືບ່ໍມີເກີບນ້ັນ 
ພວກທ່ານໄດ້ຂາດເຂີນສ່ິງໃດແດ່îເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ຂາດເຂີນສ່ິງໃດî 

36 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìແຕ່ດຽວນ້ີໃຜມີກະເປົາເງິນກໍໃຫ້ຖືໄປ ແລະຖົງກໍໃຫ້ຖືໄປເໝືອນກັນ ສ່ວນຜູ້ບ່ໍມີດາບກໍ
ໃຫຂ້າຍເສ້ືອໃຫຍ່ຂອງຕົນ ເພ່ືອຊ້ືດາບດວງນ່ຶງ 

37 ດ້ວຍເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຄໍາທ່ີຂຽນໃນພຣະຄັມພນ້ັີນຈະຕ້ອງສໍາເຣັດໃນເຮົາ ຄືຄໍາທີວ່່າ ìທ່ານຖືກນັບເຂ້ົາກັບ
ຄົນອະທັມî ເພາະຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບເຮົານ້ັນກໍຈະສໍາເຣັດî 

38 ແລະເຂົາທູນວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ເບ່ິງດາບສອງດວງນ້ີແມî ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພແໍລ້ວî 
 

ຊງົອອ້ນວອນທີເ່ຄດັເຊມາເນ 
Jesus Prays on the Mount of Olives 
(ມທ 28:36-46; ມຣກ 14:32-42; ຢຮ 18:1)  

39 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປຍັງພູໝາກກອກເທດຕາມເຄີຍ ແລະພວກສາວົກໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ 
40 ເມ່ືອມາເຖິງບ່ອນນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງອ້ອນວອນຢູ່ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງî 
41 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກຈາກເຂົາໄກປະມານຄວ່າງກ້ອນຫີນເຖິງ ແລະຊົງຄຸເຂ່ົາລົງອ້ອນວອນວ່າ,  
42 ìພຣະບິດາເອີຍ, ຖ້າພໍພຣະທັຍຂໍໃຫ້ຈອກນ້ີເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຈາກລູກທ້ອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປ

ຕາມຄວາມປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫເ້ປັນໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເທີນî 
43 ແລ້ວມເີທວະດາຕົນນ່ຶງຈາກສວັນມາປາກົດແກ່ພຣະອົງ ຊູກໍາລັງພຣະອົງຂ້ຶນ 
44 ເມ່ືອຊົງເກີດເປັນທຸກວຸ້ນວາຍຫລາຍຂ້ຶນ ພຣະອົງກໍຊົງຕ້ັງພຣະທັຍອ້ອນວອນຫລາຍ ເຫືອ່ຂອງພຣະອົງເກີດເປັນ

ເໝືອນເລືອດໄຫລຢາດລົງດິນເປັນເມ ັດໃຫຍ່ 
45 ເມ່ືອຊົງລຸກຂ້ຶນຈາກການອ້ອນວອນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກສາວົກ ແລະຊົງພົບເຂົາກໍາລັງນອນຫລັບຢູ່

ດ້ວຍຄວາມທຸກໂສກ 
46 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງນອນຫລັບຢູ່ ລຸກຂ້ຶນອ້ອນວອນເພ່ືອພວກທ່ານຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດ

ລອງî 
 

ຊງົຖກືມອບໄວແ້ລະຈບັໄປ 
The Betrayal and Arrest of Jesus 
(ມທ 26:47-56; ມຣກ 14:43-52; ຢຮ 18:1-11) 

47 ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວບ່ໍທັນຂາດຄໍາ ເບ່ິງແມ, ມີຄົນຈໍານວນຫລາຍ ແລະຜູ້ທ່ີຊ  ່ືວ່າຢູດາ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສິບ
ສອງຄົນນ້ັນໄດ້ນໍາຫນ້າເຂົາມາ ຢູດາໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະຈູບພຣະອົງ 

48 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງຖາມວ່າ, ìຢູດາເອີຍ, ທ່ານຈະມອບບຸດມະນຸດດ້ວຍການຈູບຫລືî 
49 ເມ່ືອຄົນທ່ີຢູ່ນໍາພຣະອົງເຫັນເຫດການທ່ີຈະບັງເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເອົາ

ດາບມາຟັນຫລ ືî 
50 ມຜູ້ີນ່ຶງໃນພວກສາວົກໄດ້ຟັນຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຖືກຫູເບ້ືອງຂວາຂາດ 
51 ແຕ່ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ າ່, ìເຊ າົເສຽັເທາະî ແລ້ວພຣະອົງຊົງບາຍຫູຄົນນ້ັນເຮັດໃຫ້ດີເປັນປົກກະຕິ 



52 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊງົກ່າວແກ່ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ກັບພວກນາຍທະຫານທ່ີຮັກສາພຣະວິຫານແລະພວກເຖ້ົາແກ່ທ່ີ
ອອກມາຕ່ໍສູ້ພຣະອົງນ້ັນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຖືດາບ ຖືຄ້ອນອອກມາເໝືອນຕ່ໍສູ້ໂຈນຫລື 

53 ເມ່ືອເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວ ິຫານທຸກໆວັນນ້ັນ ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຍ່ືນມືຕ່ໍສູ້ເຮົາ ແຕ່ບັດນ ີ ້ເປັນເວລາ
ຂອງພວກທ່ານແລະເປັນເວລາຂອງອໍານາດແຫ່ງຄວາມມືດî 
 

ເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊ ູ 
Peter Denies Jesus  

(ມທ 25:69-75; ມຣກ 14:66-72; ຢຮ 18:15-18,25-27) 
54 ເມ່ືອໄດ້ຈັບພຣະອົງແລ້ວເຂົາໄດ້ພາໄປ ແລະຄ ມຸພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນສໍານັກຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຝ່າຍເປໂຕໄດ້ຕາມ

ໄປໃນລະຍະຫ່າງໄກ 
55 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ດັງໄຟໃນກາງເດ່ີນບ້ານແລະພາກັນນ່ັງລົງ ເປໂຕກໍເຂ້ົາໄປນ່ັງກັບເຂົາ 
56 ມຍິີງໃຊ້ຄົນນ່ຶງເຫັນເປໂຕນ່ັງຢູ່ບ່ອນແສງໄຟສ່ອງ ກໍເພ່ງເບ່ິງແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຄົນຜ ູ ້ນ້ີແຫລະ, ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນ້ັນî 
57 ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, ìຍິງເອີຍ, ຄົນຜູ້ນ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກî 
58 ອີກໜ້ອຍນ່ຶງມີຄົນນ  ່ຶງເຫັນເປໂຕກໍເວ້ົາວ່າ, ìໂຕເປັນຄົນໃນພວກນ້ັນເໝືອນກັນî ເປໂຕຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຊາຍເອີຍ, ບ່ໍ

ແມ່ນດອກî 
59 ຢູ່ມາປະມານຊ່ົວໂມງນ່ຶງມີອີກຄົນນ່ຶງຢືນຢັນຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìຄັກແທ້ແລ້ວ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນ້ັນ ເພາະ

ເປັນໄທຄາລີເລເໝືອນກັນî 
60 ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ, ìຊາຍເອີຍ, ເຣ່ືອງທ່ີມຶງເວ້ົານ້ັນກູບ່ໍຮູ້ຈັກî ໃນທັນໃດ ເມ່ືອເປໂຕເວ້ົາຍັງບ່ໍທັນຂາດຄໍາໄກ່ກໍຂັນ 
61 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາໄດຊົ້ງຫລຽວເບ່ິງເປໂຕ ແລ້ວເປໂຕກໍລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ຕົນ

ວ່າ, ìວັນນ້ີກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອî  
62 ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກໜັກໃຈ 

 

ການເຍາະເຍີຍ້ທບຸຕພີຣະເຢຊ ູ
The Mocking and Beating of Jesus 
(ມທ 26:67-68; ມຣກ 14:65) 

63 ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຄຸມພຣະເຢຊ ູກໍໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍແລະທຸບຕີພຣະອົງ 
64 ແລະເມ່ືອເຂົາໄດ້ເອົາຜ້າມັດພຣະເນດພຣະອົງແລ້ວ ເຂົາກໍຖາມວ່າ, ìແມ່ນໃຜຕີມຶງ ທວາຍເບ່ິງແມî 
65 ເຂົາໄດ້ເວ້ົາຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະອົງອີກຫລາຍປະການ 

 

ພຣະເຢຊຕູໍໜ່າ້ສານສງູສດຸ 
Jesus before the Council 
(ມທ 26:57-68; ມຣກ 14:61-64; ຢຮ 18:12-14,19-24 

66 ຄັນຮຸ່ງເຊ້ົາມາແລ້ວພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງພົລເມືອງ ກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ແລະພວກນັກທັມໄດ້ມາປະຊຸມກັນ 
ແລະເຂົາໄດ້ພາພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນສານສູງສຸດຂອງເຂົາ 

67 ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ì ຖ້າເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣິດ ຈ່ົງບອກເຮົາເສັຽî ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìເຖິງເຮົາຈະບອກພວກທ່ານ 
ທ່ານກໍຈະບ່ໍເຊ່ືອເຮົາດອກ 

68 ແລະເຖິງເຮົາຈະຖາມພວກທ່ານ ທ່ານກໍຈະບ່ໍຕອບເຮົາຈັກຄ າໍ 



69 ແຕ່ວ່າຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປບຸດມະນຸດຈະນ່ັງເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣດິທານຸພາບî 
70 ເຂົາທຸກຄົນຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນເຈ້ົາເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືî ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍ

ເອງວ່າເຮົາເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະî 
71 ແລະເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງການພຍານອັນໃດອີກ ເພາະຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກປາກຂອງມັນ

ເອງແລ້ວî 
 

23 ພຣະເຢຊຕູໍໜ່າ້ປລີາດ 
Jesus before Pilate 

(ມທ 27:1-ó2,11-ó14; ມຣກ 15:1-5; ຢຮ 18:28-38) 
1 ແລ້ວຂາປະຊຸມທັງໝົດໄດ້ລຸກຂ້ຶນພາພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດ 
2 ແລະເຂົາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຟ້ອງພຣະອົງວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ພົບຄົນນ້ີກໍາລັງຊັກຊວນຊົນຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບ່ໍໃຫ້

ເສັຽສ່ວຍແກ່ກາຍຊາ ແລະຍັງເວ້ົາວ່າຕົວເອງເປັນພຣະຄຣິດ ຄືກະສັດອົງນ່ຶງî 
3 ປີລາດຈ່ຶງຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລືî ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìທ່ານເວົ້ານ້ັນແລ້ວî 
4 ປີລາດຈ່ຶງເວ້ົາກັບພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະປະຊາຊົນວ່າ, ìເຮົາບ່ໍເຫັນຜິດໃນຜູ້ນ້ີຈັກປະການî 
5 ແລະເຂົາແຮ່ງກ່າວຄໍາແຂງຂ້ຶນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີໄດ້ຍົວະຍົງພົລເມືອງໃຫ້ຕ່ືນຂ້ຶນ ແລະສ່ັງສອນທ່ົວແຂວງຢູດາຍຕ້ັງແຕ່

ແຂວງຄາລີເລຈົນເຖິງທ່ີນ້ີî 
 

ພຣະເຢຊຕູໍຫ່ນາ້ເຮໂຣດ 
Jesus before Herod 

6 ເມ່ືອປີລາດໄດ້ຍິນເຂົາອອກຊ່ືຄາລີເລຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຄົນນ້ີເປັນໄທຄາລ ເີລຫລືî 
7 ເມ່ືອຊາບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຄົນຢູ່ໃນຂອບເຂດປົກຄອງຂອງເຮໂຣດ ປ ລີາດຈ່ຶງສ່ົງພຣະອົງໄປຫາເຮໂຣດ ຜູ້ກໍາລັງພັກ

ຢູ່ໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມໃນເວລານ້ັນ 
8 ເມື່ອເຮໂຣດໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍມຄີວາມຍິນດີຫລາຍ ດ້ວຍວ່າທ່ານຢາກພົບພຣະອົງແຕ່ເຫິງແລ້ວ ເພາະໄດ້ຍິນເຖິງ

ເຣ່ືອງພຣະອົງ ແລະຫວັງວ່າຈະເຫັນພຣະອົງຊົງເຮັດການອັສຈັນບາງປະການ 
9 ທ່ານຈ່ຶງຖາມພຣະອົງຫລາຍຂ້ໍ ແຕ ພ່ຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບຈັກຢ່າງ 
10 ຝ່າຍພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກນັກທັມກໍຢືນຂ້ຶນຟ້ອງພຣະອົງຢ່າງແຂງແຮງ 
11 ແລະເຮໂຣດກັບພວກທະຫານຂອງທ່ານໄດ້ດູໝ່ິນເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງ ແລະເອົາເສ້ືອໂຕງົດງາມມາຫ່ົມໃຫ້ພຣະອົງ 

ແລ້ວສ່ົງພຣະອົງຄືນໄປຫາປີລາດ 
12 ຝ່າຍປີລາດກັບເຮໂຣດໄດ້ຄືນດີກັນໃນວັນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າແຕ່ກ ອ່ນເປັນສັດຕຣູກັນ 

 

ພຣະເຢຊຊູງົຖກືພິພາກສາໃຫເ້ຖງິສິນ້ພຣະຊນົ 
Jesus Sentenced to Death 

(ມທ 27:15-26; ມຣກ 15:6-15; ຢຮ 18:38-19,16) 
13 ປີລາດຈ່ຶງສ່ັງພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ພວກເຈ້ົານາຍ ກັບຣາສດອນໃຫ້ມາປະຊຸມກັນ 
14 ແລ້ວກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ພາຄົນນ້ີມາຫາເຮົາຟ້ອງວ່າເປັນຄົນຊັກຊວນຣາສດອນໃຫ້ຫລົງຜິດໄປ 

ແລະເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ສືບສວນຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ ແລະບ່ໍເຫັນວ່າຄົນນ້ີມີຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຟ້ອງນ້ັນ 



15 ແລະເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນມີຄວາມຜິດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ສ່ົງຕົວຄົນນ້ີກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍ
ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດທ່ີສົມຄວນຈະຖືກໂທດເຖິງຕາຍ 

16 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນ້ີແລ້ວກໍຈະປ່ອຍໄປî 
17 (ດ້ວຍວ່າໃນງານເທສການນ້ັນທ່ານຕ້ອງປ່ອຍຄົນນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ) 
18 ແຕ່ຄົນທັງປວງຮ້ອງຂ້ຶນພ້ອມກັນວ່າ, ìເອົາມັນໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວຈ່ົງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້ພວກເຮົາî 
19 ສ່ວນບາຣາບານ້ັນກໍຕິດຄຸກຢູ່ ເພາະການຈະລາຈົນທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເມືອງແລະການຂ້າຄົນ 
20 ສ່ວນປີລາດຍັງມີນ້ໍາໃຈຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາອີກ 
21 ແຕ່ເຂົາໄດ້ຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຄງຶໄວ້, ຄຶງມັນໄວ້ທີໄ່ມກ້າງແຂນî 
22 ປີລາດຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາເປັນເທ່ືອທີສາມວ່າ, ìຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນ 

ມຜິີດອັນໃດທ່ີສມົຄວນຈະໃຫຖື້ກໂທດເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍຈະປ່ອຍເສັຽî 
23 ຝ່າຍຄົນທັງປວງກໍພ້ອມກັນຮ້ອງສຽງດັງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ ແລະສຽງຂອງເຂົາກໍຊະນະ 
24 ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງຕັດສິນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງເຂົາ 
25 ທ່ານຈ່ຶງປ່ອຍຄົນທ່ີເຂົາຂໍນ້ັນ ຄືຜູ້ທ່ີຕິດຄຸກຢູ່ເພາະການຈະລາຈົນແລະການຂ້າຄົນ ແຕ່ໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໄວ້ຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ 
 

ການຄງຶໄວທ້ີໄ່ມກ້າງແຂນ 
The Crucifixion of Jesus 
(ມທ 27:32-44; ມຣກ 15:21-32; ຢຮ 19:16-24) 

26 ເມ່ືອເຂົາພາພຣະອົງອອກໄປ ເຂົາໄດ້ຈັບຊີໂມນໄທກີເຣເນທີກໍ່າລັງມາຈາກບ້ານນອກ ແລ້ວເອົາໄມ້ກາງແຂນວາງໃສ່
ໃຫແ້ບກຕາມພຣະເຢຊູໄປ 

27 ປະຊາຊົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ ທັງພວກແມ່ຍິງທີຕີ່ເອິກຮ້ອງໄຫ້ເພາະພຣະອົງ 
28 ພຣະເຢຊຊົູງຫລຽວຫລັງຫາເຂົາແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìລູກສາວເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຮ້ອງໄຫ້ສົງສານເຮົາ ແຕ່ຈ່ົງຮ້ອງ

ໄຫສົ້ງສານຕົນເອງ ແລະສົງສານລູກທັງຫລາຍຂອງຕົນ 
29 ດ້ວຍວ່າ ເບ່ິງແມ, ຈະມີເວລານ່ຶງທ່ີເຂົາຈະເວ ົ ້າວ່າ, ìແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນໝັນ ທ້ອງທ່ີບ່ໍເກີດລູກ ແລະຫົວນົມທ່ີລູກ

ບ່ໍໄດ້ດູດຈັກເທ່ືອກໍເປັນສຸກî 
30 ໃນເວລານ້ັນເຂົາຈະຕ້ັງຕ້ົນກ່າວກັບພູທງັຫລາຍວ່າ, ìຂໍຈ່ົງເຈ່ືອນລົງມາທັບເຮົາî ແລະກ່າວກັບໂນນທັງຫລາຍວ່າ, 

ìຈ່ົງປົກບັງເຮົາໄວ້î 
31 ເພາະວ່າຖ້າເຂົາເຮັດການຢ່າງນ້ີແກ່ຕ້ົນໄມ້ສົດ ເຂົາຈະເຮັດຢ່າງໃດໜໍແກ່ຕ້ົນໄມ ້ທ່ີແຫ້ງແລ້ວî 
32 ມີອ ກີສອງຄົນທ່ີເປັນຜູ້ຮ້າຍ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້ຄຸມມາເໝືອນກັນເພ່ືອຂ້າເສັຽພ້ອມກັບພຣະອົງ 
33 ເມ່ືອມາເຖິງບ່ອນນ່ຶງທ່ີເອ້ີນວ່າກະໂຫລກຫົວ ເຂົາກໍຄຶງພຣະອົງໄວ້ບ່ອນນ້ັນທ່ີໄມກ້າງແຂນ ພ້ອມກັບຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ 

ເບ້ືອງຂວາຄົນນ່ຶງ ເບ້ືອງຊ້າຍຄົນນ່ຶງ 
34 ຝ່າຍພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງອ້ອນວອນວ່າ, ìໂອ ພຣະບິດາເຈ້ົາ,  ່ຂໍໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາກໍາລັງ

ເຮັດອັນໃດî ແລ້ວເຂົາໄດ້ເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງໄປຈົກສລາກແບ່ງປັນກັນ 
35 ຝ່າຍປະຊາຊນົກໍຢືນເບ່ິງ ແລະພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງວ່າ, ìມັນໄດ້ຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ລອດພ້ົນ ຖ້າຄົນນ້ີ

ເປັນພຣະຄຣິດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນໃຫ້ມັນຊອ່ຍຕົນເອງເສັຽî 
36 ພວກທະຫານໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງເໝືອນກັນ ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາເອົາເຫລ  ້ົາແວງສ້ົມຖວາຍພຣະອົງ 
37 ໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາເປັນກະສັດຊາດຢິວ ຈ່ົງຊ່ອຍຕົວເອງໃຫພ້ົ້ນເສັຽî 



38 ແລະມຄໍີາຂຽນໄວ້ເທິງພຣະອົງວ່າ, ìຜູ້ນ້ີຄືກະສັດຂອງຊາດຢິວî 
39 ຝ່າຍຄົນນ  ່ຶງໃນຜູ້ຮ້າຍທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ ໄດ້ເວ້ົາໝ່ິນປມາດຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາເປ ນັພຣະຄຣິດ ບ່ໍແມ່ນຫລື ຈ່ົງຊ່ອຍຕົວເອງ

ກັບຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນເສັຽî 
40 ແຕ່ຄົນນ່ຶງໄດ້ຫ້າມວ່າ, ìໂຕບ່ໍຢ້ານພຣະເຈ້ົາຫລື ເພາະໂຕກໍຖືກໂທດເໝືອນກັນ 
41 ຝ່າຍເຮົາກໍສົມກັບໂທດນ້ັນແທ້ ເພາະເຮົາກໍາລັງໄດ້ຮັບສົມກັບການທ່ີເຮົາເຮັດນ້ັນ ແຕ່ຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດî 
42 ແລ້ວຄົນນ້ັນຈ່ຶງທູນວ່າ, ìພຣະເຢຊູເອີຍ, ເມ່ືອໃດທ່ານມາໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຂໍຈ່ົງລະນຶກເຖິງຂ້ານ້ອຍແດ່î 
43 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ວນັນ້ີທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນທ່ີສຸຂເສີມî 

 

ຊງົສິນ້ພຣະຊນົ 
The Death of Jesus 
(ມທ 27:45-56; ມຣກ 15:33-41; ຢຮ 19:25-30) 

44 ເວລານ້ັນພໍປະມານຫົກໂມງ ກໍບັງເກີດມືດມົວທ່ົວແຜ່ນດິນຈົນເຖິງເກ້ົາໂມງ 
45 ແສງຕາເວັນກໍມືດໄປ ແລະຜ້າກ້ັງໃນພຣະວ ິຫານກໍຖືກຊົງຈີກເຄ່ິງກາງ 
46 ແລ້ວພຣະເຢຊຊົູງຮ້ອງສຽງດັງກ່າວວ່າ, ìພຣະບິດາເອີຍ,  ຂ້ານ້ອຍຂໍຝາກຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃນພຣະຫັດ

ຂອງພຣະອົງî ເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວກໍສ້ິນພຣະຊົນ 
47 ເມ່ືອນາຍຮ້ອຍທະຫານໄດ້ເຫັນການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ຈ່ຶງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຈງິແທແ້ລ້ວ, ທ່ານຜູ້ນ້ີບ່ໍມີຄວາມຜິດî 
48 ຄົນທັງປວງທ່ີມາຊມຸນຸມເບ່ິງການແປກປລາດນ້ັນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ກໍພາກ ນັຕີເອິກກັບຄືນໄປ 
49 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮູ້ຈັກພຣະອົງກັບພວກແມ່ຍິງທ່ີໄດ້ຕາມມາພ້ອມພຣະອົງແຕ່ແຂວງຄາລ ເີລ ກໍຢືນເບ່ິງການທັງຫລາຍ

ນ້ີຢູ່ແຕ່ໄກ 
 

ການປງົພຣະສບົຂອງພຣະເຢຊ ູ
The Burial of Jesus 
(ມທ 27:57-61; ມຣກ 15:42-47; ຢຮ 19:38-42) 

50 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ໂຢເຊບ ເປັນສະມາຊິກແຫ່ງສານສູງສຸດ ທ່ານເປັນຄົນດີແລະຄົນສັດຊ່ື 
51   ່໊ທ່ານຜ  ູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເຫັນດີຕາມມະຕິແລະການເຮັດຂອງເຂົານ້ັນ ທ່ານເປັນໄທບ້ານອາຣີມາທາຍຊ່ຶງເປັນບ້ານຂອງຊາດຢິວ 

ທັງເປັນຜູ້ຄອຍຖ້າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
52 ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາປີລາດຂໍເອົາພຣະສົບພຣະເຢຊູ 
53 ແລະເມ່ືອໄດ້ອັນເຊີນພຣະສົບລົງແລ້ວ ທ່ານກໍເອົາຜ້າປ່ານຫ່ໍຫຸ້ມໄວ້ ແລ້ວອັນເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ ທ່ີ

ສະກັດໄວ້ໃນຫີນຊ່ຶງຍັງບ່ໍໄດ້ວາງສົບໃຜຈັກເທ່ືອ 
54 ວັນນ້ັນເປັນວັນຈັດຕຽມ ແລະວັນສະບາໂຕກໍເກືອບຈະເຖິງແລ້ວ 
55 ຝາ່ຍພວກແມຍິ່ງທ່ີຕາມພຣະອົງມາຈາກແຂວງຄາລີເລກ ໄໍດ້ຕາມໄປ ແລະໄດ້ເຫັນອຸບໂມງ ກັບໄດ້ເຫັນເຂົາບັນຈ ວຸາງ

ພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວ້ຢ່າງໃດ 
56 ແລ້ວເຂົາກໍໄດ້ກັບໄປຈັດແຈງເຄ່ືອງແລະນ້ໍາມັນຫອມໃນວັນສະບາໂຕນ້ັນເຂົາກ ໄໍດ້ພັກການຕາມພຣະບັນຍັດ 
 

24 ການຊງົຄືນພຣະຊນົ 
The Resurrection of Jesus 
(ມທ 28:1-10; ມຣກ 16:1-8; ຢຮ 20: 1-10) 



1 ແຕ່ຮຸ່ງເຊ້ົາວັນຕ້ົນສັປດາ ຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ນໍາເອົາເຄ່ືອງຫອມທ່ີຈັດໄວ້ນ້ັນມາເຖິງອຸບໂມງ 
2 ແລະເຂົາໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນນ້ັນກ່ຶງອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ 
3 ເມ່ືອເຂ້ົາໄປທັງໃນແລ້ວເຂົາກໍບ່ໍເຫັນພຣະສົບ 
4 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງຄຶດສງົນສົນເທດ້ວຍເຫດການນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມີຊາຍສອງຄົນຢືນຢູ່ໃກ້ເຂົາ ນຸ່ງເຄ່ືອງອັນງົດງາມຈົນ

ເຫລ້ືອມຕາ 
5 ຝ່າຍແມ່ຍ ງິເຫລ່ົານ້ັນກໍຢ້ານແລະກ້ົມໜ້າລົງເຖິງດິນ ສອງຄົນນ້ັນໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìພວກນາງຊອກຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນ

ຕາຍເຮັດຫຍັງ 
6 (ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ແຕ່ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ) ຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານທັງ

ຫລາຍ ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລນ້ັນ 
7 ວ່າບ ດຸມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນບາບ ຈະຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມກ້າງແຂນ ແລໃນວັນຖ້ວນສາມກໍຈະຄືນມາອີກî 
8 ແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ລະນຶກເຖິງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ 
9 ແລະເມ່ືອໄດ້ກັບໄປຈາກອຸບໂມງແລ້ວ ເຂົາໄດ້ບອກເຫດການທັງປວງນ້ັນແກ່ພວກສິບເອັດຄົນນ້ັນແລະຄົນອ່ືນໆ

ເໝືອນກັນ 
10 ຜູ້ທີໄ່ດ້ບອກເຫດການນ້ັນແກ່ພວກອັຄສາວົກ ຄືມາຣີອາມກັດາລາ ໂຢຮັນນາ ມາຣີອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ ພ້ອມດ້ວຍ

ຜູ້ອ່ືນໆທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ 
11 ຝ່າຍພວກອັຄສາວົກບ່ໍເຊ່ືອຄໍາເວ້ົາຂອງພວກຜູ້ຍິງ ເພາະຖືວ່າເປັນຄໍາເວ້ົາເປ່ົາໆ 
12 (ແຕ່ເປໂຕໄດ້ລ ຸກຂ້ຶນແລ່ນມາຍັງອຸບໂມງ ເມ່ືອກ້ົມລົງກໍເຫັນແຕ່ຜ້າຫ່ໍເທ່ົານ້ັນ ຈ່ຶງກ ບັໄປດ້ວຍຄຶດ 

ປລາດໃຈເຖິງເຫດການຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນນ້ັນ) 
 

ການເດນີທາງໄປເອມມາອດູ 
The Walk to Emmaus 
(ມທ 16:12-13) 

13 ແລະເບ່ິງແມ, ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນຍັງມີສາວົກສອງຄົນກໍາລັງໄປບ້ານເອມມາອູດ ຊຶງ່ໄກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມປະມານ
ຫົກພັນວາ 

14 ເຂົາທ ງັສອງໄດ້ສົນທະນາກັນເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ 
15 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງສົນທະນາໄຕ່ຖາມກັນຢູ່ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດເຂ້ົາມາໃກ້ເຂົາ ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຮ່ວມທາງກັບເຂົາໄປ 
16 ແຕ່ຕາຂອງເຂົາໄດ້ຖືກຊົງບັງລັບໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງ 
17 ພຣະອົງຊງົຖາມເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອມາຕາມທາງພວກທ່ານໄຕ່ຖາມກັນເຖິງເຣ່ືອງໃດî ແລະເຂົາໄດ້ຢ ດຸຢືນຢູ່ດ້ວຍໜ້າ 

ໂສກເສ້ົາ 
18 ແລ້ວຄົນນ່ຶງຊ່ືກະໂລປາ ໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, ìໃນບັນດາແຂກເມືອງທ່ີມາອາສັຍຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມແີຕ່ທ່ານ

ຜູ້ດຽວຫລື ທ່ີບ່ໍຮູ້ເຫດການຊ່ຶງເກ ດີຂ້ຶນທ່ີນ້ັນລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ີî 
19 ພຣະອົງຊງົຖາມເຂົາວ່າ, ìເຫດການອັນໃດî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìເຣືອ່ງເຢຊໄູທນາຊາເຣັດທີສ່ະແດງຕົວເປັນຜູ້ປະກາດ

ພຣະທັມປະກອບດ້ວຍຣິດເດດ ໃນກິຈການແລະໃນຖ້ອຍຄໍາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍຫນ້າພລົເມືອງທັງໝົດ 
20 ຄືຜູ້ທ່ີພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກເຈ້ົານາຍຂອງເຮົາ ໄດ້ມອບທ່ານໄວ້ໃຫຕັ້ດສິນລົງໂທດເຖິງຕາຍ ແລະໄດ້ຄຶງ

ໄວທ້ີ່ໄມກ້າງແຂນ 
21 ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຫວັງໃຈວ່າ ຈະແມ່ນທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີຈະໄຖ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ, ວັນ

ນ້ີເປັນວັນຖ້ວນສາມຕ້ັງແຕ່ເຫດການນ້ັນເກີດຂ້ຶນ 



22 ມແີມ່ຍິງລາງຄົນໃນພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງອຸບໂມງແຕ່ຮຸ່ງເຊ້ົາ ເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປລາດໃຈຫລາຍ 
23 ຄືເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນສົບຂອງທ່ານ ຈ່ຶງມາບອກວ່າໄດ້ເຫັນນິມິດເປັນເທວະດາ ແລະເທວະດາໄດ້ບອກວ່າທ່ານມີຊວິີດຢູ່ 
24 ບາງຄົນທ່ີຢູ່ກັບພວກເຮົາກໍໄດ້ໄປເຖິງອຸບໂມງ ແລະໄດ້ພົບເໝືອນພວກແມ່ຍິງນ້ັນໄດ້ບອກ ແຕ່ທ່ານຜູ້ນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້

ເຫນັî 
25 ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ສອງຄົນນ້ັນວ່າ, ìໂອ ຄົນໂງ່, ຜູ້ມີໃຈເສີຍຊ້າໃນກາຍເຊ່ືອບັນດາຖ້ອຍຄໍາ ຊຶງ່ພວກຜູ້ປະກາດ   

ພຣະທັມໄດກ້່າວໄວນ້ັ້ນ 
26 ຈໍາເປັນທ່ີພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຢ່າງນ້ັນ ແລ້ວເຂ້ົາໄປໃນໃນຣັສມີຂອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນຫລືî 
27 ພຣະອ ົງຈ່ຶງຊົງອະທິບາຍພຣະຄັມພີທັງຫມດົທ່ີກ່ຽວກັບພຣະອົງເອງໃຫ້ເຂົາຟງັ ຕ້ັງແຕ່ໂມເຊແລະບັນດາຜູ້ປະກາດ   

ພຣະທມັ 
28 ເມ່ືອເຂົາມາໃກ້ບ້ານທ່ີຈະໄປນ້ັນ ພຣະອົງຊົງເຮັດເຫມືອນກັບວ່າຈະສະເດ ດັເລີຍໄປ 
29 ແຕ່ເຂົາທັງສອງໄດ້ໜ່ວງໜ່ຽວທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຊີນທ່ານມາພັກເຊົາຢູ່ກັບເຮົາ ເພາະວ່າເວລາກໍຈວນຈະຄ່ໍາແລ້ວ 

ແລະວັນກໍລ່ວງໄປຫລາຍແລ້ວî 
30 ຢູ່ມາເມ່ືອຊົງນ່ັງໂຕະຮ່ວມເຂົາ ພຣະອົງຊົງຈັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີມາໂມທະນາພຣະຄຸນ ແລ້ວຊົງຫັກຍ່ືນໃຫ ້ເຂົາ 
31 ແລະຕາຂອງເຂົາກໍຖືກຊົງປືດອອກ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຫາຍໄປຈາກເຂົາເສັຽ 
32 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ, ìເມ່ືອພຣະອົງຊົງເວ້ົານໍາເຮົາຕາມທາງ ແລະໄດ້ຊົງອະທິບາຍພຣະຄັມພໃີຫ້ເຮົາຟັງນ້ັນ ໃຈຂອງ

ເຮົາກໍຮ້ອນຮົນເໝືອນໄຟພາຍໃນເຮົາ ບ່ໍແມ່ນຫລືî 
33 ໃນໂມງນ້ັນເຂົາທັງສອງກໍລຸກຂ້ຶນກັບໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລ ັມ ແລະໄດ້ພົບສິບເອັດຄົນນ້ັນຊຸມນຸມກັນຢູ່ພ້ອມກັບພັກ

ພວກ 
34 ກໍາລັງເວ້ົາກັນວ່າ, ìແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຄືນມາແນ່ແທ້ ແລະໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ຊີໂມນî 
35 ຝ່າຍສອງຄົນນ້ັນໄດ້ເລ່ົາຍັງເຫດການທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕາມທາງ ແລະການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງ

ເອງໂດຍການຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນî 
 

ພຣະເຢຊຊູງົປາກດົແກພ່ວກສາວກົ 
Jesus Appears to His Disciples 

(ມທ 20:19-23; ກຈກ 1:3-5; 1ກຣທ 15:5) 
36 ເມ່ືອເຂົາທັງສອງກໍາລັງເລ່ົາເຫດການທັງປວງນ້ັນຢູ່ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ (ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìສັນຕິ

ສຸກຈ່ົງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍî) 
37 ຝ່າຍເຂົາກໍຢ້ານສະດ  ຸ້ງຕົກໃຈໂດຍຄຶດວ່າເຫັນຜີ 
38 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍເຮັດຫຍັງ ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄຶດສງົນສົນເທຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນ

ໃຈຂອງພວກທ່ານ 
39 ຈ່ົງເບ່ິງມືແລະຕີນຂອງເຮົາວ່າແມ່ນເຮົາເອງ ຈ່ົງຄໍາເບ່ິງຕົວເຮົາ ເພາະວ່າຜີບ່ໍມີເນ້ືອບ່ໍມີດູກເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາມີ

ຢູ່ນ້ີî 
40 ເມ່ືອຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະພຣະບາດໃຫ້ເຂົາເຫັນ 
41 ເມ່ືອເຂົາຍັງບ່ໍວາງໃຈເຊ່ືອເພາະຄວາມຍິນດີແລະປລາດໃຈຢູ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, ìທີນ່ີ້ພວກທ່ານມຫີຍັງກິນ

ແດ່ຫລືî 
42 ແລະເຂົາກໍເອົາປາປ້ິງຕ່ອນນ່ຶງມາຖວາຍພຣະອົງ 
43 ພຣະອົງຊົງຮັບມາສເວີຍຕ່ໍໜ້າເຂົາ 



44 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìນ້ີແຫລະ, ຄືຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ບອກໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເມ່ືອເຮົາຍັງຢູ່ກັບ
ພວກທ່ານວ່າບັນດາຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ເຖິງເຮົາໃນບັນຍັດຂອງໂມເຊ ໃນຄັມພີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະໃນຄັມພີ
ເພງສັຣເສີນນ້ັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງສໍາເຣັດî 

45 ເມ່ືອນ້ັນພຣະອ ງົໄດ້ຊົງບັນດົນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພ ີ
46 ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່, ìມຄໍີາຂຽນໄວ້ຢ່າງນ້ີ ພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຊົງເປັນຄືນມາຈາກ

ຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ 
47 ແລະຈະຕ້ອງປະກາດທ່ົວທຸກປະເທດໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່ຮັບການຍົກບາບໂທດ ຕ້ັງ

ແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປ 
48 ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນພຍານໃນການທັງຫລາຍນ້ັນ 
49 ແລະເບ່ິງແມ, ອັນທ່ີພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ ເຮົາກໍໃຊ້ມາເທິງທ່ານທັງຫລາຍ ແຕ່ຝ່າຍພວກທ່ານຈ່ົງ

ຄອຍຢູ່ໃນກຸງ ຈົນກວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ປະກອບດ້ວຍຣິດເດດທ່ີມາຈາກເບ້ືອງເທິງî 
 

ການສະເດດັສ ູ ່ສວນັ 
The Ascension of Jesus 
(ມຣກ 16:19-20; ກຈກ 1:9) 

50 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພາເຂົາອອກໄປເຖິງບ້ານເບັດທາເນັຽ ແລະຊົງຍົກພຣະຫັດອວຍພອນເຂົາ 
51 ເມ່ືອຊົງອວຍພອນຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຈາກເຂົາໄປ (ແລະຊົງຖືກຮັບຂ້ຶນໄປສູ່ສວັນ) 
52 ສ່ວນເຂົາ (ເມ່ືອຂາບລົງນະມັສການພຣະອົງແລ້ວ) ກໍກັບໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມຍິນດີຫລາຍ 
53 ແລະທຸກໆວັນເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ສັຣເສີນໂມທະນາພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
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