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1 ພຣະເຈົາ້ຊງົກາ່ວທາງພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ 
God Has Spoken by His Son 
(ຢຮ 1:1-4) 

1 ໃນສມັຍກອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກ່າວຫລາຍເທ່ືອດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫລາຍທາງພວກຜູ້ປະ
ກາດພຣະທມັ 

2 ແຕ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງຫລາຍທາງພຣະບຸດ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສ່ິງ
ທັງປວງເປັນມໍຣະດົກ ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໂລກທັງຫລາຍ 

3 ພຣະບຸດນ້ັນເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມີສະພາບເປັນແບບພິມດຽວກັນກັບພຣະອົງ ແລະ
ຊົງຄໍ້າຊູພພົິບໂລກໄວ້ດ້ວຍພຣະວັຈນະອັນຊົງຣິດຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອ ົງຊົງຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ກໍຊົງປະ
ທັບຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງຜູ້ຊົງຣດິທານຸພາບໃນບ່ອນສູງ 

4 ອັນນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານນາມຍົດອັນປະເສີດເລີດລ້ໍາກວ່າເທວະດາໃຫ້ພຣະອົງຢ່າງໃດ ພຣະອົງກໍຊົງເກີດ
ເປັນຜູ້ປະເສີດເລີດລ້ໍາກວ່າເທວະດາຢ່າງນ້ັນ 
 

ພຣະບດຸຊງົເປນັຜູປ້ະເສດີເລດີລໍາ້ກວ່າເທວະດາ 
The Son Is Superior to Angels 

5 ເພາະວ່າມີຕົນໃດແດ່ໃນບັນດາເທວະດາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານເປັນບຸດຂອງເຮົາ ວັນນ້ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດ
ແດ່ທ່ານî ຫລືຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາî 

6 ແລະອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ເມ່ືອພຣະອົງຊົງນໍາພຣະບຸດອົງກົກເຂ້ົາມາໃນໂລກ ກໍຊົງກ່າວວ່າ, ìໃຫບັ້ນດາເທວະດາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຂາບໄຫວ້ທ່ານî 

7 ສ່ວນເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງຊົງບັນດານໃຫ້ເທວະດາຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນລົມ ແລະຊົງ
ບັນດານໃຫ້ພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນແປວໄຟî 

8 ແຕ່ສ່ວນພຣະບຸດນ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວວ າ່, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງກໍຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດຕລອດໄປ 
ພຣະຄະທາແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ກໍເປັນພຣະຄະທາອັນທ່ຽງທັມ 

9 ພຣະອົງຊົງຮັກຄວາມຊອບທັມ ແລະຊົງກຽດຊັງຄວາມອະທັມ ເພາະສັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຫົດສົງພຣະອົງໄວ້ ດ້ວຍນ້ໍາມັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີ ຫລາຍກວ່າພຣະສະຫາຍທັງປວງຂອງພຣະອົງ 



10 ແລະ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຕ້ົນເດີມພຣະອົງຊົງວາງຮາກແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ ແລະຟ້າສວັນເປັນກິຈການ
ແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 

11 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະດັບສູນໄປ ແຕ່ພຣະອົງຊົງດໍາຣົງຢູ່ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເກ່ົາແກ່ໄປໝົດເໝືອນດ່ັງເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ 
12 ພຣະອົງຈະຊົງມ້ວນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ເໝືອນດ່ັງມ້ວນເສ້ືອຄຸມ (ຄືມ້ວນເສ້ືອໃຫຍ)  ່ແລະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະປ່ຽນແປງໄປ 

ແຕ່ຝ່າຍພຣະອົງຍັງຊົງເປັນຢ່າງເດີມ ແລະປີເດືອນຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍສ້ິນສຸດî 
13 ນອກຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງເຄ ຍີກ່າວແກ່ເທວະດາຕົນໃດວ່າ, ìຈ່ົງນ່ັງເບ້ືອງຂວາມືຂອງເຮົາ ຈົນກວ່າເຮົາຈະປາບສັດ

ຕຣຂູອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî 
14 ຝູງເທວະດາທັງປວງນ້ັນ ແມ່ນວິນຍານຮັບໃຊ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ມາບົວລະບັດບັນດາຜູ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ

ພ້ົນເປັນມໍຣະດົກ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
 

2 ຄວາມລອດພົນ້ອນັໃຫຍຫ່ລວງ 
Warning to Pay Attention 

1 ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງນ້ັນໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນອີກ ຢ້ານວ່າພວກ
ເຮົາຈະລ່ວງກາຍໄປຈາກຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ັນ 

2 ດ້ວຍວ່າເມ່ືອຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງເທວະດາໄດ້ກ່າວນ້ັນປາກົດເປັນຈິງ ແລະການລ່ວງລະເມີດກັບການບ່ໍເຊ່ືອຟັງທຸກຢ່າງໄດ້
ຮັບຜົນຕອບສນອງຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມແລ້ວ 

3 ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າພວກເຮົາລະເລີຍຕ່ໍຄວາມລອດພ້ົນອັນໃຫຍ່ຫລວງນ້ີ ພວກເຮົາຈະຫນີພ້ົນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ຄວາມພ້ົນນ້ັນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະກາດໃນເວລາຫົວທີ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນກໍຢືນຢັນແກ່ພວກເຮົາວ່າເປັນຄວາມຈິງ 

4 ທັງນ້ີພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເປັນພຍານຮ່ວມກັນກັບເຂົາ ໂດຍຊົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ການອັສຈັນ ການອິດທິຣດິຕ່າງໆ ແລະ
ໂດຍຂອງປະທານຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊຶງ່ຊົງປະທານຕາມນ້ໍາພຣະທ ຍັຂອງພຣະອົງ 
 

ຜ ູນ້າໍໄປສູຄ່ວາມພົນ້ 
Exaltation through Abasement 
(ພສສ 8:1-9) 

5 ເພາະວ່າໂລກໜ້າທ່ີເຮົາກ່າວເຖິງນ້ັນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງມອບໃຫຢູ່້ໃຕ້ບັງຄັບຝູງເທວະດາ,  
6 ແຕ່ໃນບ່ອນນ່ຶງມີຄໍາກ່າວເປັນພຍານວ່າ, ìມະນຸດເປັນຜູ້ໃດທ່ີເຈ້ົາຈະຊົງລະນຶກເຖິງ ຫລືມະນຸດເປັນຜູ້ໃດທ່ີຈະຊົງຫ່ວງ

ໃຍ 
7 ພຣະອົງເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ມະນຸດນ້ັນຕ່ໍາກວ່າເທວະດາພຽງລະຍະນ່ຶງ ແລະຊົງເອົາສະງ່າຣາສີກັບຍົດສັກເປັນພວງ

ມາລຍັມາສວມໃຫ ້ 
8 ພຣະອົງເຈ້ົາຊົງມອບສ່ິງທັງປວງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຕີນຂອງທ່ານî ໃນການທ່ີພຣະອົງມອບສ່ິງທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງ

ທ່ານນ້ັນ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຊົງປະໄວ້ນອກເໜືອຈາກອໍານາດຂອງທ່ານ ແຕ່ບັດນ້ີພວກເຮົາຍັງບ່ໍເຫັນວ່າສ່ິງທັງປວງຢູ່ໃຕ້ອໍາ
ນາດຂອງທ່ານ 

9 ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຫັນພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງບັນດານໃຫ້ຕ່ໍາກວ່າເທວະດາພຽງລະຍະນ່ຶງນ້ັນ ໄດ້ຊົງຮັບພຣະສະງ່າ
ຣາສີແລະພຣະກຽດເປັນພວງມາລັຍ ເພາະທ່ີພຣະອົງຊົງສ້ິນພຣະຊນົດ້ວຍຄວາມທໍຣະມານ ທງັນ້ີ, ໂດຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງຊີມຣົດຄວາມຕາຍແທນມະນຸດທຸກຄົນ 



10 ດ້ວຍວ່າ ໃນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພາບຸດຫລວງຫລາຍໄປສູ່ສະງ່າຣາສີນ້ັນ ກໍເປັນການເໝາະສົມຢູ່ແລ້ວທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງທກຸສ່ິງດໍາຣົງຢູ່ໂດຍພຣະອົງແລະເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ນໍາທາງຄວາມລອດພ້ົນໃຫ ້ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ໃຫ້
ເຖິງທ່ີສໍາເຣັດໂດຍການທົນທຸກທ ຣໍະມານ 

11 ເພາະວ່າທັງຜູ້ທີຊໍ່າຮະໃຫບໍ້ຣິສຸດແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນທີຖືກຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດກໍມາຈາກບ່ອນດຽວກັນ ເພາະສັນນ້ັນພຣະ
ອົງຈ່ຶງບ່ໍຊົງລະອາຍໃນການທ່ີຈະຊົງເອ້ີນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າເປັນ ìອ້າຍນ້ອງî 

12 ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອົງແກ່ອ້າຍນ້ອງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ   
ພຣະອົງໃນຖ້າມກາງຊຸມນຸມຊນົî 

13 ແລະຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາກໍວາງໃຈໃນພຣະອົງî ທັງຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ຕົວເຮົາກັບບຸດທັງຫລາຍທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຮົານ້ັນî 

14 ເຫດສັນນ້ັນ, ເພາະພວກລູກໄດ້ຮ ວ່ມຊາດມະນຸດອັນດຽວກັນ ຝ່າຍພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງຮ່ວມຊາດມະນຸດເໝືອນກັນ 
ເພ່ືອໂດຍທາງຄວາມຕາຍນ້ັນ ພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງທໍາລາຍຜູ້ທ່ີມີອໍານາດແຫ່ງຄວາມຕາຍ ຄືພຍາມານ 

15 ແລະຈະໄດ້ຊົງປ່ອຍຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຂ້ອຍຂ້າຍ້ອນຢ້ານຄວາມຕາຍຕລອດຊີວດິນ້ັນ ໃຫລ້ອດພ້ົນ 
16 ຈິງແທ້, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນຫ່ວງພວກເທວະດາ ແຕ່ຊົງເປັນຫ່ວງເຊືອ້ສາຍຂອງອັບຣາຮາມ 
17 ເຫດສັນນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ້ອງການເປັນເໝືອນອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນທຸກຢ່າງ ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງເປັນມະຫາປະ

ໂຣຫິດຜູ້ປະກອບດ້ວຍເມດຕາແລະຄວາມສັດຊ່ືໃນການງານທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຊ້ແທນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພົລເມືອງ 

18 ເພາະເຫດທ່ີພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານແລະຖືກທົດລອງ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສາມາດຊ່ອຍຜູ້ທ່ີກໍາລັງຖືກທົດລອງ
ນ້ັນໄດ້ 

 

3 ພຣະເຢຊຊູງົເປນັໃຫຍກ່ວ່າໂມເຊ 
Mosses a Servant, Christ a Son 

1 ເພາະສັນນ້ັນ, ພ່ີນ້ອງຜູ້ບໍຣິສຸດແລະຜູ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນມາດ້ວຍກັນກັບເຮົາເອີຍ ຈ່ົງຄຶດເຖິງອັຄສາ
ວົກແລະມະຫາປະໂຣຫິດຂອງ 

 ພຣະສາສນາທ່ີເຮົາຮັບເຊ່ືອນ້ັນ ຄືພຣະເຢຊ ູ
2 ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງພຣະອົງໄວ້ ເຫມືອນຢ່າງໂມເຊໄດ້ສັດຊ່ືຖ້າມກາງຍາດວົງທັງຫມດົ ອັນເປັນ

ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
3 ເພາະສົມຄວນຢູ່ແລ້ວທ່ີພຣະອົງນ້ີມີພຣະກຽດຫລາຍກວ່າໂມເຊ ເຫມືອນດ່ັງກົກເຄ້ົາຍາດວົງມີກຽດຫລາຍຍາດວົງ 
4 ດ້ວຍວ່າທຸກຍາດວົງກໍມີກົກເຄ້ົາ ແຕ່ຜູ້ຊົງເປັນກົກເຄ້ົາຂອງສັພສ່ິງທັງປວງນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
5 ໃນຍາດວົງທັງຫມົດອັນເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ໂມເຊໄດ້ສັດຊ່ືໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ເພ່ືອເປັນພຍານໃນ

ເຣ່ືອງຕ່າງໆຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວຕ່ໍໄປ 
6 ແຕ່ຝ່າຍພຣະຄຣິດກໍຊງົສັດຊ່ືໃນຖານະເປັນພຣະບຸດຢູ່ເຫນືອຍາດວົງ ອັນເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຣົາທັງ

ຫລາຍກໍເປັນຄົວເຮືອນນ້ັນແຫລະ, ຖ້າຫາກເຮົາຍຶດຖືເອົາຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມຫວັງນ້ັນໄວ້ 
(ໃຫຫ້ມັນ້ຄົງຈະເຖິງທ່ີສຸດ) 
ສະບາໂຕທພີກັເຊາົສາໍລບັພລົເມອືງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
Warning Against Unbelief 
(ພສສ 95:7-11) 

7 ເຫດສັນນ້ັນຕາມທ່ີພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, ìວັນນ້ີ, ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ 



8 ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງພວກທ່ານແຂງກະດ້າງໄປເຫມືອນຢ່າງໃນຄາວຄັດຄ້ານ ຄືເວລາມີການທົດລອງໃນປ່າ 
9 ທ່ີນ້ັນບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານໄດ້ທົດລອງເຮົາໂດຍໄດ້ເອົາເຮົາເຂ້ົາພິສູດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາໄດ້ 

ເຫ ັນການກະທໍາຂອງເຮົາຕລອດສ່ີສິບປີ 
10 ເພາະເຫດນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເຄືອງໃຈກັບຄົນສມັຍນ້ັນ ແລະເວ້ົາວ່າ ìໃຈຂອງເຂົາມັກຫລົງຜິດຢູ່ສເມີ ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກຫົນທາງ

ຂອງເຮົາî 
11 ຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສາບານດ້ວຍຄວາມເຄືອງໃຈວ່າ, ìເຂົາຈະບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຂອງເຮົາຈັກເທ່ືອî 
12 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍ, ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະຢ້ານວ່າຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນພວກທ່ານມີໃຈຊ່ົວແລະບ່ໍເຊ່ືອ ຄືໃຈປະຖ້ິມພຣະ

ເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
13 ແຕ່ຈ່ົງເຕືອນສະຕິກັນແລະກັນທຸກວັນຕລອດເວລາທ່ີຍັງເອ້ີນໄດ້ວ່າ ìວັນນ້ີî ເພືອ່ວ່າຈະບໍ່ມຜູ້ີໃດໃນພວກທ່ານມີໃຈ

ແຂງກະດ້າງໄປ ເພາະກົນອຸບາຍແຫ່ງຄວາມບາບ 
14 ເພາະວ ່າພວກເຮົາໄດ້ເກີດເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ ຖ້າເຮົາຍຶດຖືເອົາຄວາມໄວ້ວາງໃຈທ່ີເຮົາມຢູ່ີໃນຕອນຕ້ົນ

ນ້ັນໄວ້ໃຫ້ຫມັນ້ຄົງຈະເຖິງທ່ີສຸດ 
15 ເມື່ອມຄໍີາກ່າວໄວ້ວ່າ, ì(ວັນນ້ີ) ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ ຢ່າໃຫໃ້ຈຂອງພວກທ່ານແຂງ

ກະດ້າງໄປ ເຫມອືນຢ່າງໃນຄາວການຄັດຄ້ານນ້ັນî 
16 ແມ່ນໃຜຫນໍ ທີໄ່ດ້ຍິນແລ້ວແຕ່ຍັງໄດ້ຄັດຄ້ານ ບ່ໍແມ່ນຄົນທັງປວງທ່ີໂມເຊໄດ້ນໍາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນຫລື 
17 ແລະແມ່ນໃຜຫນໍ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຄືອງພຣະທັຍຕລອດສ່ີສິບປີ ກໍແມ່ນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ເຮັດບາບ ແລະຊາກສົບ

ຂອງເຂົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນປ່າ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
18 ແລະແກ່ໃຜຫນໍ ທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສາບານຕົວວ່າ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ ກໍແມ່ນຄົນ

ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຫລ່ົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນຫລື 
19 ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງເຫັນວ່າ ເພາະຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້ 
 

4  
 The Rest That God Promised 

1 ເຫດສັນນ້ັນ, ເມ່ືອພຣະສັນຍາຍັງມີຢູ່ວ່າ ຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມບ ່ອນພັກເຊົາຂອງພຣະອົງ ກໍໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຢໍາ
ເກງ ເພາະຢ້ານຈະມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄປບ່ໍເຖິງ 

2 ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຢ່າງດຽວກັນກັບເຂົາ ແຕ່ວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເພາະ
ເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ 

3 ສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວ ຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຕາມເຣ່ືອງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ, 
ìເຮົາຈ່ຶງສາບານດ້ວຍຄວາມເຄືອງໃຈວ່າ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຂອງເຮົາຈັກເທ່ືອî 

4 ເຖິງແມ່ນວ່າງານຂອງພຣະອົງຈະສໍາເຣັດແລ້ວຕ້ັງແຕ່ສ້າງໂລກ ແລະມີບ່ອນນ່ຶງທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງວັນຖ້ວນເຈັດດ່ັງນ  ້ີວ່າ, 
ìໃນວັນຖ້ວນເຈັດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຢຸດພັກການງານທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງî 

5 ແລະໃນບ່ອນນ້ັນມີຄໍາວ່າ, ìເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຣ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຂອງເຮົາຈັກເທ່ືອî 
6 ທ່ີຈິງ, ຍັງມີລາງຄົນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນນ້ັນ ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຄາວກ່ອນບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາເພາະເຂົາບ່ໍ

ເຊື່ອຟັງ 
7 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ອີກວັນນ່ຶງຄື ìວັນນ້ີî ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ທາງດາວິດໃນເວລາຕ່ໍມາເຫິງນານ

ເໝືອນໄດ້ອ້າງມາແລ້ວວ່າ, ìວັນນ້ີ, ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງພວກທ່ານ
ແຂງກະດ້າງໄປî 



8 ເພາະວ່າຖ້າໂຢຊວຍໄດ້ພາເຂົາເຂ້ົາໄປສູ່ບ່ອນພັກນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍຄົງບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວໃນພາຍຫລັງເຖິງວັນອ່ືນອີກ 
9 ເຫດສັນນ້ີ ຍັງມວັີນພັກເຊົາ ຄືວັນຊະບາໂຕ ສ າໍລັບພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ເພາະວ່າຜູ້ໃດທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມບ່ອນພັກເຊົາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ກໍໄດ້ພັກການງານຂອງຕົນເໝືອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງພັກພຣະ

ຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ 
11 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມ ໃຫໄ້ດ້ເຂ້ົາສູ່ບ່ອນພັກເຊົານ້ັນ ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຫລົງໄປເໝືອນ

ຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຫລ່ົານ້ັນ 
12 ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍຊີວິດແລະຣິດເດດ ຄົມກວ່າດາບສອງຄົມທກຸດວງແທງຊອດເຖິງຈິດ

ໃຈແລະວິນຍານຕລອດທັງຄ່ໍກະດູກແລະໄຂໃນກະດູກຕິດຕ່ໍກັນ ຈ່ຶງສັງເກດຮູ້ຄວາມຄຶດແລະຄວາມມຸ້ງໝາຍໃນໃຈ
ໄດ້ 

13 ໃນທຸກສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ ບ່ໍມີສ່ິງໃດບັງລັບໄວ້ຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແຕ່ທຸກສ່ິງໄດ້ປາກົດແຈ້ງຕ່ໍພຣະເນດຂອງ   
ພຣະອົງ ຜູທ່ີ້ເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ການນ້ັນ 
Jesus the Great High Priest 

14 ເຫດສັນນ້ັນ ຄັນພວກເຮົາມີມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຜ່ານຟ້າສວັນໄປແລ້ວ ຄືພຣະເຢຊພູຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂໍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດຖືຄວາມເຊ່ືອທີເ່ຮົາໄດ້ປະກາດແລ້ວນ້ັນໃຫ້ໝ້ັນຄົງ 

15 ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ມີມະຫາປະໂຣຫິດທີບ່ໍ່ສາມາດຈະເຫ ັນໃຈໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ ເຖິງປານນ້ັນ    
ພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍມີບາບ 

16 ເຫດສັນນ້ັນ ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍມີໃຈກ້າເຂ້ົາໄປເຖິງພຣະທ່ີນ່ັງແຫ່ງພຣະຄຸນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາ 
ແລະພົບພຣະຄຸນທ່ີຈະຊ່ອຍເຮົາໃນເວລາທ່ີຕ້ອງການ 

 

5  
Chapter 5 

1 ຝ່າຍມະຫາປະໂຣຫິດທຸກຕົນກໍຖືກເລືອກໄວ້ຈາກມະນຸດ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ກະທໍາບັນດາກິຈການທ່ີກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ
ແທນມະນຸດ ຄືນໍາຂອງປະທານແລະເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍເພ່ືອລຶບລ້າງການຜິດບາບ 

2 ທ່ານສະແດງໃຈອົດທົນດົນນານຕ່ໍຄົນໂງ່ແລະຄົນຫລົງຜິດໄດ້ ເພາະທ່ານເອງກໍມີຄວາມອ່ອນແອລ້ອມຢູ່ເໝືອນກັນ 
3 ເພາະເຫດນ້ີທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອລຶບລ້າງການຜິດບາບ ທັງເພ່ືອຕົວເອງແລະເພ່ືອພລົເມ ອືງເຫມືອນກັນ 
4 ບ່ໍຫ່ອນມີຜູ້ໃດຕ້ັງຕົນເອງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງນ້ີ ມແີຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເອົາເໝືອນຢ່າງຊົງເອ້ີນອາໂຣນນ້ັນ 
5 ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍໄດ້ຊົງຍົກພຣະອົງເອງຂ້ຶນເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ແຕ່ຊົງຮັບພຣະກຽດນ້ີຈາກພຣະ

ເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງກ່າວກັບພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານນ້ັນແຫລະ, ເປັນບຸດຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາໃຫ້ກໍາເນີດທ່ານໃນວັນນ້ີî 
6 ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ໃນບ່ອນອ່ືນວ່າ, ìທ່ານເປັນປະໂຣຫິດຕລອດໄປ ໃນລໍາດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກî 
7 ຝ່າຍພຣະບຸດນ້ັນ, ຂນະເມ່ືອຊົງເປັນມະນຸດຢູ່ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຖວາຍຄ າໍອ້ອນວອນ ແລະໄຫວວ້ອນດ້ວຍການຮ້ອງໄຫ້

ຢ່າງຫນັກ ແລະມີນ້ໍາພຣະເນດໄຫລ ທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົສາມາດໂຜດໃຫ້ພຣະອົງພ້ົນຈາກຕາຍໄດ້ ແລະຊົງສະດັບ
ຮັບຟັງເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງຂອງພຣະອົງ 

8 ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະບຸດ ກໍຍັງຊົງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະນ້ອມຍອມເຊ່ືອຟັງ ໂດຍຄວາມທຸກລໍາບາກທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ທົນນ້ັນ 

9 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະບຸດເຖິງທ່ີສໍາເຣັດແລ້ວ ພຣະບຸດນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ເກີດເປັນຕ້ົນກໍາເນີດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພ້ົນອັນຕລອດໄປເປັນນ ດິ ແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ 

10 ໂດຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະອົງໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃນລໍາດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກ 



ການຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫຖ້ິມ້ພຣະສາສນາ 
Warning against Falling Away 

11 ກ່ຽວກັບມະຫາປະໂຣຫິດນ້ັນມີເຣ່ືອງເວ້ົາຫລາຍ ແລະຍາກທ່ີຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໄດ້ ເພາະວ່າທ່ານທັງ
ຫລາຍກາຍເປັນຄົນຫູໜັກເສັຽແລ້ວ 

12 ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂນະນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຄວນຈະເປັນຄຣູໄດ້ແຕ່ດົນແລ້ວກໍດີ ພວກທ່ານກໍຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອ່ືນສອນ
ຫລັກທັມເບ້ືອງຕ້ົນແຫ່ງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແກ່ພວກທ່ານອີກ ທາ່ນທັງຫລາຍກັບກາຍເປັນຄົນຕ້ອງການນ້ໍານົມ 
ບ່ໍແມ່ນອາຫານແຂງ 

13 ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນທ່ີຍັງກິນນ້ໍານົມຢູ່ນ້ັນ ຍັງບ່ໍຊໍານານໃນເຣ່ືອງສີນທັມ ເພາະເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ 
14 ອາຫານແຂງເປັນອາຫານສໍາລັບຜູ້ແກ່ແລ້ວ ຄືສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດອົບຣົມໃຫ້ສາມາດສັງເກດວ່າ ສ່ິງໃດດີ

ແລະສ່ິງໃດຊ່ົວ 
 

6  
 The Peril of Falling Away 

1 ເຫດສັນນ້ັນ ໃຫພ້ວກເຮົາປະຫລັກທັມເບ້ືອງຕ້ົນຂອງພຣະຄຣິດໄວ ້ແລະກ້າວຫນ້າໄປສ  ູ່ຄວາມເປັນຜູ້ແກ່ແລ້ວ ຢ່າ
ເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາວາງເປັນຮາກຖານຊ້ໍາອີກ ຄືການກັບໃຈໃຫມ່ຈາກກິຈການທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຄວາມເຊ່ືອໃນ  
ພຣະເຈ້ົາ 

2 ແລະຄໍາສອນວ່າດ້ວຍພິທຊໍີາຮະລ້າງ ພິທວີາງມື ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ກັບການພິພາກສາລົງໂທດເປັນນິດ 
3 ສ່ິງນ້ີແຫລະ, ພວກເຮົາຈະກະທໍາ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊງົໂຜດອະນຸຍາດ 
4 ເພາະວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມສວ່າງມາເທ່ືອນ່ຶງແລ້ວ ແລະຊີມຣົດຂອງປະທານຈາກສວັນ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາ

ສ່ວນໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
5 ແລະໄດ້ຊີມຣົດອັນດີແຫ່ງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ກັບຣິດເດດແຫ່ງຄາວທ່ີຈະມາເຖິງນ້ັນ 
6 ຖ້າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕົກເສັຽໄປແລ້ວ ກໍເຫລືອວິສັຍທ່ີຈະນໍາເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈອີກໄດ້ ເພາະເຂົາເອງຄຶງພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽ ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງໄດ້ຮ ັບການປະຈານຂາຍໜ້າ 
7 ດ້ວຍວ່າພ້ືນດິນຕອນໃດດູດຮັບເອົານ້ໍາຝົນທ່ີຕົກໃສ່ຢູ່ເລ້ືອຍ ແລະເກີດພ ດືຜົນງອກຂ້ຶນໃຫ້ປໂຍດແກ່ຄົນປູກຝັງນ້ັນ ກໍ

ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ 
8 ແຕ່ພ້ືນດິນທ່ີເກ ດີສ້ຽນໜາມກໍນັບວ່າບ່ໍມີຄ່າ ແລະເກືອບຈະຖືກຊົງປ້ອຍດ່າ ແລ້ວໃນທ່ີສຸດກໍຈະຖືກເຜົາໄຟເສັຽ 
9 ແຕ່ພວກທີຮັ່ກເອີຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ເຮົາກໍຍັງເຊ່ືອແນ່ວ່າທ່າທີຂອງພວກທ່ານນ້ັນມີສ່ິງດີກວ່າທ່ີໄດ້ກ່າວ

ມານ້ັນກໍຄືສ່ິງທ່ີກ່ຽວກັບຄວາມພ້ົນ 
10 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຊົງອະຍຸດຕິທັມ ຊ່ຶງຈະຊົງລືມການງານທ່ີພວກທາ່ນໄດ້ເຮັດ ແລະຄວາມຮັກທ່ີທ່ານໄດ້ສະ

ແດງຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄືການຮັບໃຊ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເໝືອນດ່ັງພວກທ່ານຍັງຮັບໃຊ້ຢູ່ 
11 ດ້ວຍວ່າເຮົາປາຖນາໃຫ້ທ່ານທຸກຄົນສະແດງໃຈຮ້ອນຮົນຢ່າງດຽວກັນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຫວັງຂອງພວກ

ທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເຣັດ 
12 ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ພວກທ່ານກາຍເປັນຄົນເພີກເສີຍ ແຕ່ໃຫ້ຕາມແບບຢ່າງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີອາສັຍຄວາມເຊ່ືອແລະ

ຄວາມພຽນ ຈ່ຶງໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກຕາມພຣະສັນຍາ 
The Certainty of Godís Promise 
(ປຖມ 12:1-3) 



13 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມນ້ັນ ໂດຍເຫດທ່ີບ່ໍມໃີຜເປັນໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງ ທີພ່ຣະອົງຈະຊົງສາບານ
ດ້ວຍອອກຊ່ືຜູ້ນ້ັນໄດ້ ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງສາບານດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງເອງ 

14 ວ່າ, ìຈິງແທ້, ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາ ແລະຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາທະວີຫລາຍຂ້ຶນî 
15 ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ເມ່ືອອັບຣາຮາມໄດ້ທົນຄອຍດ້ວຍຄວາມພຽນແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຮັບຕາມພຣະສັນຍານ້ັນ 
16 ດ້ວຍວ່າຝ່າຍມະນຸດເຄີຍສາບານດ້ວຍອອກຊ່ືຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າຕົນ ແລະເມືອ່ເກ ດີການຖົກຖຽງກັນຂ້ຶນ ຄໍາສາບານນ້ັນກໍ

ເປັນຄໍາຢືນຢັນອັນເດັດຂາດ 
17 ສັນນ້ັນ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົມີພຣະປະສົງຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ທີຈ່ະໄດ້ຮັບມ ໍຣະດົກຕາມ ພຣະສັນຍານ້ັນຮູ້ຈັກຄັກແນ່ຕ່ືມຂ້ຶນວ່າ 

ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຢືນຢັນພຣະສັນຍານ້ັນ ດ້ວຍຄໍາສາບານ 
18 ເພ່ືອວ່າໂດຍສອງປະການທ່ີປ່ຽນແປງບ່ໍໄດ້ (ໃນສ່ິງນ້ັນພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງສາມາດກ່າວມຸສາໄດ້) ເຮົາ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ຫນີພັຍ, ຈ່ຶງ

ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊູໃຈອັນແຮງກ້າໃນການທ່ີຈະຍຶດຖືຄວາມຫວັງຊ່ຶງມີຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົານ້ັນ 
19 ຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຮົາຍຶດຖືນ້ັນເປັນສມ ທ່ີໍແທ້ຈິງແລະໝ້ັນຄົງຂອງຈິດໃຈ ຄວາມຫວັງນ້ັນນໍາໄປສູ່ບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດຢູ່

ເບ້ືອງຫລັງຜ້າກ້ັງ 
20 ທີພ່ຣະເຢຊຜູູ້ຊົງນໍາໜ້າໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປກ່ອນແທນພວກເຮົາແລ້ວ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງກາຍເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ

ຕລອດໄປໃນລໍາດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກ 
 

7 ເຣືອ່ງເມນຄເີຊເດກັ  
 The Priestly Order of Melchizedek  
 (ປຖກ 14:17-20) 
1 ສ່ວນເມນຄີເຊເດັກຜູ້ນ້ີຄືກະສັດເມືອງຊາເລມ ເປ ນັປະໂຣຫ ດິຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສູງສຸດໄດ້ພົບອັບຣາຮາມ ຂນະທ່ີອັບຣາ

ຮາມກໍາລັງກັບມາຈາກການຮົບກັບກະສັດທັງຫລາຍດ້ວຍຊັຍຊະນະ ແລະໄດ້ຊົງອວຍພອນແກ່ທ່ານ 
2 ອັບຣາຮາມໄດ້ແບ່ງສ່ິງຂອງທັງໝົດ ເປັນສິບສ່ວນ ເອົາສ່ວນນ່ຶງຖວາຍແກ່ເມນຄີເຊເດັກ ເມນຄີເຊເດັກແປຢ່າງນ່ຶງວ່າ

ກະສັດແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ ຕາມຄວາມໝາຍແຫ່ງພຣະນາມຂອງທ່ານ ແລະອີກເປັນກະສັດແຫ່ງສັນຕິສຸກ ຕາມ
ຄວາມຫມາຍຂອງຊ່ືເມືອງຊາເລ 

3 ບິດາມານດາຫລືເຊ້ືອວົງຂອງທ່ານບ່ໍມີກ່າວໄວ້ ວັນຕ້ົນແລະວັນປາຍແຫ່ງຊີວິດຂອງທ່ານກໍບ່ໍມີເໝືອນກັນ ແຕ່ເປັນ
ເໝືອນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງດໍາຣົງຢູ່ເປັນປະໂຣຫິດສືບໆໄປ 

4 ຈ່ົງຄຶດເບ່ິງແມ, ວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີໃຫຍ່ພໍພຽງໃດ ທ່ີອັບຣາຮາມເປັນຕ້ົນຕະກູນນ້ັນຍັງໄດ້ແບ່ງຊັບຊະເລີຍອັນດີທ່ີສຸດ ເອົານ່ຶງ
ສ່ວນສິບມາຖວາຍແກ່ທ່ານ 

5 ແລະບັນດາເຊ້ືອສາຍຂອງເລວີ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງປະໂຣຫິດນ້ັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນສືບເຊ້ືອສາຍມາຈາກ
ອັບຣາຮາມ ກ ຍັໍງມີພຣະບັນຍັດສ່ັງໃຫ້ຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກພົລເມືອງ ຄືຈາກພວກພ ີ ່ນ້ອງຂອງຕົນ 

6 ແຕ່ເມນຄີເຊເດັກຜູ້ນ້ີບ່ໍແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ກໍຍັງໄດ້ຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກອັບຣາຮາມ ແລະໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ອັບ
ຣາຮາມຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ 

7 ສ່ິງທ່ີຖຽງບ່ໍໄດ້ກໍຄືຜູ້ນ້ອຍຮັບພອນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ 
8 ອີກປະການນ່ຶງ, ໃນກໍຣະນີປະໂຣຫິດຕະກູນເລວີນ້ັນ ມະນຸດທ່ີຕ້ອງຕາຍກໍເປັນຜູ້ຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບ ແຕ່ໃນກໍຣະນີເມນຄີ

ເຊເດັກຜູ້ຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບນ້ັນ ມຫີລັກຖານໃນພຣະຄັມພີວ່າທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ 
9 ຖ້າຈະເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍວ່າເລວຜູ້ີຮັບນ່ຶງສ່ວນສິບນ້ັນ ກໍຍັງໄດ້ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບແກ່ເມນຄີເຊເດັກທາງອັບຣາຮາມ 
10 ເພາະວ່າໃນຂນະທ່ີເມນຄີເຊເດັກໄດ້ພົບອັບຣາຮາມ ເລວີຍັງຢູ່ໃນສາຍເລືອດຂອງບັນພະບຸຣຸດ ຄືອັບຣາຮາມ 



Another Priest, Like Melchizedek 
(ພສສ 110:4) 

11 ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າພວກປະໂຣຫິດໄດ້ນໍາຜົນທ່ີສໍາເຣັດແລ້ວ (ດ້ວຍວ່າພົລເມືອງໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດດ້ວຍວິທີນ້ີ) ເປັນສັນໃດ
ຈ່ຶງຕ້ອງມີປະໂຣຫິດອ່ືນອີກ ຕາມລໍາດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກ ແທນພວກປະໂຣຫິດໃນລໍາດັບດຽວກັບອາໂຣນ 

12 ເພາະເມ່ືອຕໍາແໜ່ງປະໂຣຫິດປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ ພຣະບັນຍັດກໍຈໍາເປ ນັຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປເໝືອນກັນ 
13 ເພາະວ່າທ່ານທ່ີເຮົາກ່າວເຖິງນ້ັນກໍມາຈາກຕະກູນອ່ືນ ຄືຕະກູນທ່ີຍ ັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເຄີຍປະຕິບັດທ່ີແທ່ນບູຊາຈັກເທ່ືອ 
14 ເພາະປາກົດແຈ້ງແລ້ວວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງສືບເຊ້ືອສາຍມາຈາກຕະກູນຢູດາ ແຕ່ເມື່ອໂມ

ເຊໄດ້ກ່າວເຖິງປະໂຣຫິດກໍບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງຕະກູນນ້ີ 
15 ເຣ່ືອງນ້ີກໍປາກົດແຈ້ງຂ້ຶນອີກ ຖ້າມີປະໂຣຫ ິດອີກຕົນນ່ຶງຕາມແບບຢ່າງເມນຄີເຊເດັກ 
16 ຜູ້ຊ່ຶງເປັນປະໂຣຫິດທ່ີບ່ໍໄດ້ຮ ັບການແຕ່ງຕ້ັງຕາມກົດບັນຍັດຂອງມະນຸດ ແຕ່ໂດຍຣິດເດດແຫ່ງຊີວິດອັນບ່ໍຮູ້ເສ່ືອມສູນ 
17 ເພາະມພີຍານກ່າວເຖິງທ່ານວ່າ, ìທ່ານເປັນປະໂຣຫິດຕລອດໄປເປັນນິດ ໃນລໍາດັບດຽວກັບເມນຄີເຊເດັກî 
18 ດ້ວຍວ່າກົດບັນຍັດທ່ີມີມາກ່ອນນ້ັນໄດ້ຊົງຍົກເລີກເສັຽແລ້ວ ເພາະຂາດຣິດແລະໄຮ້ປໂຍດ 
19 (ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດນ້ັນບ່ໍໄດ້ທໍາໃຫ້ສ່ິງໃດເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ) ແຕ່ມຄີວາມຫວ ງັອັນດີກວ່າໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາ ໂດຍ

ຄວາມຫວັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໄປໃກ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
20 ການນ້ີໄດ້ບັງເກີດມີມາໂດຍການຊົງສາບານໄວ້ ສ່ວນຄົນອ່ືນນ້ັນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເປັນປະໂຣຫິດໂດຍບ່ໍມີຄວາມສາ

ບານ 
21 ແຕ່ທ່ານຜູ້ນ້ີຖືກຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍໄດ້ຮ ບັຄວາມສາບານວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສາບານໄວ້ແລ້ວ ແລະຈະບ່ໍ

ຊົງປ່ຽນພຣະທັຍວ່າ ທ່ານເປັນປະໂຣຫິດຕລອດໄປî 
22 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງກາຍເປັນຜູ້ຮັບປະກັນຄໍາສັນຍາອັນດີກວ່າ 
23 ພວກປະໂຣຫິດຕະກູນເລວ ນ້ັີນສືບຕໍາແໜ່ງຕ່ໍກັນມາຫລາຍຄົນ ເພາະຄວາມຕາຍຂ ດັຂວາງເຂົາບ່ໍໃຫ້ປະຕິບັດງານ   

ຕລອດໄປ 
24 ແຕ່ພຣະເຢຊນ້ີູຊົງດໍາຣົງຕໍາແໜ່ງປະໂຣຫິດທ່ີບ່ໍສືບຕ່ໍກັນ ເພາະພຣະອົງຊົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
25 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສາມາດເປັນນິດ ທ່ີຈະໂຜດເອົາຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງນ້ັນ 

ໃຫໄ້ດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ ເພ່ືອຊ່ອຍທູນຂໍພຣະກະຣຸນາໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
26 ມະຫາປະໂຣຫິດຢ່າງນ້ີແຫລະ, ທ່ີເຫມາະສົມສໍາລັບພວກເຮົາ ຄືເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດປາສຈາກຜິດ ຫລືສ່ິງຊ່ົວມົວໝອງ 

ແຍກຈາກຄົນບາບທ ັງປວງ ຊົງປະທັບຢູ່ເໜືອມະຫາສວັນ  
27 ພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງຊົງນໍາເຄ່ືອງບູຊາມາທຸກໆວັນເໝືອນດ່ັງປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ອ່ືນໆ ຜູ້ຊ່ຶງຕອນແຣກຖວາຍສໍາລັບການ

ຜິດບາບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຈ່ຶງຖວາຍສໍາລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພົລເມືອງ ສ່ວນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ
ພຽງເທ່ືອດຽວເປັນການສ້ິນສຸດ ຄືເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາພຣະອົງເອງມາຖວາຍ 

28 ຝ່າຍພຣະບັນຍັດກໍຮັບມະນຸດທ່ີອ່ອນກໍາລັງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ແຕ່ຄໍາສາບານທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ພາຍຫລງັ
ພຣະບັນຍັດນ້ັນ ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງພຣະບຸດຂ້ຶນ ຜູ້ຊຶງ່ເຖິງຄວາມສໍາເຣັດເປັນນິດ 

 

8 ມະຫາປະໂຣຫດິແຫງ່ພຣະສນັຍາໃຫມ ່
 Mediator of a Better Covenant  
 (ຢຣມ 31:31-34) 
1 ເຣ່ືອງທ່ີເຮົາກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ນ້ີມີຂ້ໍສໍາຄັນ ຄືພວກເຮົາມີມະຫາປະໂຣຫິດຢ່າງນ້ີ ຄືມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ປະທັບຢູ່ເບ້ືອງຂວາ 

ພຣະທີນ່ັ່ງຂອງຜູ້ຊົງເດຊານຸພາບໃນມະຫາສວັນ 



2 ເປັນຜູ້ບົວລະບັດໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ ຄືໃນສໍານັກຜ້າອັນແທ້ຈິງ ຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ ້ບ່ໍແມ່ນມະນຸດຕ້ັງ 
3 ເພາະວ່າມະຫາປະໂຣຫິດທຸກຕົນໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຖວາຍຂອງທານແລະເຄ່ືອງບູຊາ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຈ່ຶງຈໍາເປັນທ່ີມະຫາ

ປະໂຣຫິດຜູ້ນ້ີຈະຕ້ອງມີສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຖວາຍເໝືອນກັນ 
4 ຖ້າພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຊົງເປັນປະໂຣຫ ດິ ເພາະວ່າມປີະໂຣຫິດທ່ີຖວາຍຂອງທານຕາມພຣະບັນ

ຍັດຢູ່ແລ້ວ 
5 ປະການນ່ຶງ, ປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ັນບົວລະບັດເປັນແຕ່ແບບແລະເງົາແຫ່ງສ່ິງສັກສິດໃນສວັນເໝືອນໂມເຊ, ເມ່ືອທ່ານ

ຈະຕ້ັງສໍານັກຜ້ານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຕືອນສະຕິທ່ານວ່າ, ìດ່ັງນ້ີ, ເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດທຸກສ່ິງຕາມແບບຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ສະ
ແດງແກ່ເຈ້ົາເທິງພູນ້ັນî 

6 ແຕ່ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງຮັບພາຣະກິດຊ່ຶງປະເສີດກວ່າຂອງປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ັນ ເໝືອນດ່ັງພຣະສັນຍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເປັນ
ຜູ້ກາງນ້ັນກໍປະເສີດກວ່າພຣະສັນຍາເດີມ ເພາະວ່າໄດ້ຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍພຣະສັນຍາທັງຫລາຍອັນປະເສ ດີກວ່າເກ່ົາ 

7 ດ້ວຍວ່າຖ້າພຣະສັນຍາເດີມນ້ັນບ່ໍມີຂ້ໍຕິແລ້ວ ກໍບ່ໍຈໍາເປັນຊອກພຣະສັນຍາທີສອງມາແທນ 
8 ເພາະວ າ່ພຣະອົງຊົງກ່າວຕິເຂົາວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìເບ່ິງແມ, ພາຍໜ້າຈະມີຄາວນ່ຶງທ່ີເຮົາຈະທໍາຄໍາ

ສັນຍາໃຫມ່ກັບຍາດວົງອິສຣາເອນແລະຍາດວົງຢູດາ 
9 ຈະບ່ໍເໝືອນຄໍາສັນຍາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ໃນເມ່ືອເຮົາໄດ້ຈັບມືຂອງເຂົາພາອອກມາຈາກ

ປະເທດເອຢິບî ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìເຂົາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ຕ້ັງຢູ່ໃນຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາຈ່ຶງ
ເພີດເສີຍຕ່ໍເຂົາî 

10 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìນ້ີແມ່ນຄໍາສັນຍາ ທ່ີເຮົາຈະສັນຍາໄວ້ກັບຍາດວົງອິສຣາເອນ ພາຍຫລັງສມັຍນ້ັນ 
ຄືເຮົາຈະບັນຈຸຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ ເຮົາຈະຈາຣຶກຂ້ໍບັນຍັດນ້ັນໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ ເຮົາຈະເປັນ   
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະຝ່າຍເຂົາຈະເປັນພົລເມືອງຂອງເຮົາ 

11 ເຂົາຈະບ່ໍສອນເພ່ືອນບ້ານແລະພ່ີນ້ອງຂອງຕົນແຕ່ລະຄົນວ່າ, ìຈ່ົງຮູ້ຈັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເພາະເຂົາທຸກຄົນຈະຮູ້
ຈັກເຮົາ ຕ້ັງແຕ່ຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດຈົນເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີສຸດ 

12 ເພາະເຮົາຈະກະຣຸນາຕ່ໍການອະທັມຂອງເຂົາ ແລະການຜິດບາບຂອງເຂົາ ເຮົາຈະບ່ໍຈົດຈໍາຕ່ໍໄປî 
13 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຄໍາສັນຍາໃໝ່î ກ ເໍປັນທ່ີເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາເດີມນ້ັນພ້ົນສມ ຍັໄປແລ້ວ ສ່ິງທ່ີພົນ້ສມັຍແລະ

ເກ່ົາໄປແລ້ວນ້ັນກໍຈວນຈະເສ່ືອມສູນໄປ 
 

9 ສະຖານອນັສກັສດິທີແ່ຜນ່ດນິໂລກ ແລະທີຟ່າ້ສວນັ  
 The earthly and the Heavenly sanctuaries  
 (ອພຍ 25:10-40) 
1 ເຖິງແມ່ນຄໍາສັນຍາເດີມນ້ັນກໍມີກົດໃນການນະມັສການ ແລະມີສະຖານອັນສັກສິດທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ 
2 ດ້ວຍວ່າມສໍີານັກຜ້າທ່ີຈັດຕ້ັງຂ້ຶນແລ້ວ ຄືຫ້ອງຊ້ັນນອກຊ່ຶງມີເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມ ມີໂຕະ ແລະມີເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຕ້ັງຖວາຍໄວ້ 

ຫ້ອງທໍາອິດນ້ີເອ້ີນວ່າສະຖານທ່ີສັກສິດ 
3 ພາຍໃນຜ້າກ້ັງຊ້ັນທີສອງມີຫອ້ງຊ່ຶງເອ້ີນວ່າສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີສຸດ 
4 ໃນຫ້ອງນ້ັນມີແທ່ນຄໍາສໍາລັບເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ມີຫີບຫຸ້ມຫ່ໍດ້ວຍທອງຄໍາທຸກດ້ານສໍາລັບໃສ່ຄໍາສັນຍາ ຢູ່ໃນຫີບນ້ັນມີ

ຂັນຄໍາໃສ່ມານາໄວ້ ມໄີມເ້ທ້ົາຂອງອາໂຣນທ່ີປ່ົງຍອດ ແລະມີແຜ່ນຫີນຈາຣຶກຄໍາສັນຍາແລ້ວ 
5 ຢູ່ເທິງຫີບນ້ັນມີຮູບເຊຣບິູມປະກອບດ້ວຍສະງ່າຣາສີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ປົກຄຸມພຣະທ່ີນ່ັງອັນຊົງພຣະກະຣຸນາ

ນ້ັນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາຈະພັນລະນາໃຫ້ລະອຽດໃນທ່ີນ້ີບ່ໍໄດ້ 
6 ເມ່ືອຈັດຕ້ັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພວກປະໂຣຫິດກໍເຂ້ົາໄປປະກອບພິທີທກຸເວລາໃນຫ້ອງຊ້ັນນອກນ້ັນ 



7 ແຕ່ໃນຫ້ອງທີສອງນ້ັນມີປະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນ ເຂ້ົາໄປໄດ້ປີລະເທ່ືອ ແຕ່ຕ້ອງນໍາເລືອດເຂ້ົາໄປຖວາຍເພ່ືອ
ຕົນເອງ ແລະເພ່ືອຄວາມຜິດໂດຍບ່ໍເຈຕະນາຂອງພົລເມືອງ 

8 ຢ່າງນ້ັນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ຶງຊົງສະແດງວ່າ ທາງທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີສຸດນ້ັນ ຍັງບ່ໍໄດ້ປາກົດໃຫ້
ເຫັນໃນເມ່ືອຫ້ອງຕ້ົນນ້ັນຍັງຕ້ັງຢູ່ 

9 ຫ້ອງຊ້ັນນອກນ້ັນເປັນເຄ່ືອງໝາຍເຖິງສມັຍປັດຈຸບັນ ຄືໝາຍຄວາມວ່າການຖວາຍຂອງທານແລະເຄ່ືອງບູຊາຕາມ
ແບບນ້ີ ຈະຊໍາຮະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງຜູ້ຖວາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ 

10 ເພາະເປັນເຣ່ືອງຂອງກິນ ຂອງດ່ືມແລະພິທີຊາໍຮະລ້າງຕ່າງໆເທ່ົານ້ັນ ເປັນພິທີສໍາລັບການປະຕິບັດທາງກາຍ ທ່ີໄດ້ຊົງ
ບັນຍັດໄວ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຊົງປ່ຽນໃໝ່ 

11 ສ່ວນພຣະຄຣິດ ໄດ້ສະເດັດມາເປັນມະຫາປະໂຣຫິດສໍາລັບສ່ິງປະເສີດຊ່ຶງມາເຖິງແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປ
ໃນສໍານັກອັນໃຫຍ່ແລະປະເສີດກວ່າແຕ່ກ່ອນ (ທ່ີບ່ໍໄດ້ສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍມືມະນຸດ ຄືບ່ໍແມ່ນສ່ິງຂອງທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃນໂລກນ້ີ) 

12 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີສ ດຸພຽງເທ່ືອດຽວເປັນການສ້ິນສຸດ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງນໍາເລືອດ
ແບ້ຫລືເລືອດລູກງົວເຂ້ົາໄປ ແຕ່ຊົງນໍາພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງເຂ້ົາໄປ ແລະຊົງສໍາເຣັດການໄຖ່ບາບອັນຕລອດ
ໄປ 

13 ເພາະວ າ່ຖ້າເລືອດແບ້ຫລືເລືອດງົວເຖິກ ແລະຂ້ີເຖ່ົາໄຟຂອງລ ກູງົວໂຕແມທ່ີ່ໂຮຍລົງເທິງຄົນຊ່ົວມົວໝອງຍັງອາດຊໍາ
ຮະຮ່າງກາຍໃຫ້ສະອາດໄດ້ 

14 ຫລາຍກວ່ານ້ັນຈັກພຽງໃດ ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ ຜູ້ໄດ້ຊົງຖວາຍພຣະອົງເອງແດ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະວິນຍານຜ  ູ້
ຊົງຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາປາສຈາກຕໍາໜິ ກໍຈະຊົງຊໍາຮະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກກິຈການທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ເພ່ືອຫັນໄປຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ 

15 ເພາະເຫດນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເປັນຜູ້ກາງແຫ່ງຄໍາສັນຍາໃຫມ່ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນມາ ໄດ້ຮັບມຣໍະ
ດົກຕລອດໄປຕາມທ່ີຊງົສັນຍາໄວ້ ເພາະຄວາມຕາຍນ້ັນໄຖ່ເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຜິດບາບທ່ີເກີດໃຕ້ຄໍາສັນຍາເດີມ 

16 ເພາະວ່າໃນກໍຣະນີທ່ີກ່ຽວກັບຫນັງສືພິນັຍກັມ ກໍຈະຕ້ອງພິສູດວ່າຜູ້ເຮັດຫນັງສືນ້ັນຕາຍແລ້ວ ຄົນນ້ັນຕ້ອງຕາຍເສັຽ 
ກ່ອນ ຫນັງສືພິນັຍກັມຈ່ຶງຈະໃຊ້ໄດ້ 

17 ເພາະຖ້າຜູ້ທ່ີເຮັດໜັງສືນ້ັນຍັງມີຊວິີດຢູ່ ໜັງສືພິນ ຍັກັມນ້ັນກໍໃຊ້ບ່ໍໄດ້ 
18 ເພາະເຫດນ້ັນ, ເຖິງແມ່ນຄໍາສັນຍາເດີມກໍບ່ໍໄດ້ຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍປາສຈາກເລືອດ  
19 ເພາະວາ່ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ປະກາດຄໍາສ່ັງທຸກຂ້ໍຕາມພຣະບັນຍັດແກ່ບັນດາພົລເມືອງແລ້ວ ທ່ານກໍເອົາເລືອດລູກງົວ 

(ແລະເລືອດແບ້) ກັບນ້ໍາ ແລ້ວເອົາຂົນແກະສີແດງແລະຕ້ົນກູສິບ ມາຈຸ່ມຊິດໃສ່ໜັງສືມ້ວນນ້ັນກັບທັງພົລເມືອງທັງ
ປວງ 

20 ໂດຍກ່າວວ່າ, ìນ້ີແຫລະ, ຄືເລືອດທ່ີກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຍັດໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍî 
21 ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ັນ ທາ່ນກໍໄດ້ເອົາເລືອດຊິດໃສ່ສໍານັກຜ້າກັບເຄ່ືອງໃຊ້ໃນພິທີນະມສັການທຸກຊະນິດເໝືອນກັນ 
22 ແລ້ວຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ ເກືອບທຸກສ່ິງຕ້ອງຊໍາຮະດ້ວຍເລືອດ ແລະຖ້າບ່ໍມີເລືອດໄຫລອອກແລ້ວການໃຫ້ອະພັຍກໍ

ບໍ່ມ ີ
 

ພຣະເຢຊຊູງົລບົລາ້ງບາບໂດຍການຖວາຍຕນົເອງ 
Christís Sacrifice Takes Away Sin 

23 ເຫດສັນນ້ີ ສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີ ທີມີ່ແບບຕົວຢ່າງໃນສວັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງຊໍາຮະໂດຍໃຊ້ເຄ່ືອງບູຊາອັນປະເສີດກວ່າອີກ 
24 ເພາະວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ ຊ່ຶງສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍມືມະນຸດຕາມແບບຢ່າງໃນສວັນ ແຕ່

ດຽວນ້ີພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນມະຫາສວັນ ເພ່ືອເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາແທນເຮົາທັງຫລາຍ 



25 ພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງຊົງຖວາຍພຣະອົງເອງເລ້ືອຍໆ ບ່ໍເໝືອນມະຫາປະໂຣຫິດທ່ີເຂ້ົາໃນສະຖານທ່ີສັກສິດທຸກປີ ແລະນໍາ
ເລືອດຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນເລືອດຂອງຕົນເອງເຂ້ົາໄປຖວາຍ 

26 ເພາະຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນ, ພຣະອົງຄົງຈະຕ້ອງຊົງທນົທຸກທໍຣະມານເປັນຫລາຍເທ່ືອ ນັບຕ້ັງແຕ່ສ້າງໂລກມາ ແຕ່ໃນຄາວ
ທ່ີສຸດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດເພ່ືອຖວາຍພຣະອົງເອງເປັນເຄ່ືອງບູຊາພຽງເທ່ືອດຽວ ເພ່ືອລົບລ້າງບາບເປັນການສ້ິນສຸດ 

27 ມະນຸດຖືກຊົງກໍານົດໄວ້ແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງຕາຍເທ່ືອດຽວ ແລະຫລັງຈາກນ້ັນຈະມີການຊົງພິພາກສາສັນໃດ 
28 ພຣະຄຣິດກໍສັນນ້ັນ ຄືພຣະອົງຊງົຖວາຍພຣະອົງເອງເປັນເຄ່ືອງບູຊາເທ່ືອດຽວ ເພ່ືອແບກບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ

ໄວ້ ພຣະອົງຈະຊົງປາກົດເປັນເທ່ືອທີສອງ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບບາບ ແຕ່ເພ່ືອໂຜດບັນດາຜູ້ທ່ີລໍຄອຍພຣະອົງດ້ວຍໃຈຮ້ອນ
ຮົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ 

 

10  
 Christís Sacrifice Once for All  
 (ພສສ 40:6-8) 
1 ດ້ວຍວ່າພຣະບັນຍັດເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງສ່ິງປະເສີດທ່ີຈະມາພາຍຫນ້ານ້ັນ ແລະບ່ໍແມ ນ່ຕົວຈິງຂອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 

ເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເຂົາຖວາຍທຸກປີສເມີມາຕາມພຣະບັນຍັດ ກໍບ່ໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາເຝ້ົານ້ັນເຖິງທ່ີສໍາເຣັດໄດ້ຈັກເທ່ືອ 
2 ເພາະຖ້າຢ່າງນ້ັນໄດ້ ເຂົາຄົງໄດ້ຢຸດການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນຫລື ຖ້າຜູ້ໃດນະມັສການນ້ັນໄດ້ຮັບການຊໍາ

ຮະລ້າງເທ່ືອດຽວເປັນການສ້ິນສຸດແລ້ວ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຄົງຈະບ່ໍຮູ້ສຶກວ່າມີບາບອີກຕ່ໍໄປ 
3 ແຕ່ການຖວາຍເຄືອງບູຊານ້ັນເປັນການເຕືອນໃຫ້ລະນຶກເຖິງບາບທຸກປີ 
4 ເຫດວ່າເລືອດງົວເຖິກແລະເລືອດແບ້ບ່ໍສາມາດຊໍາຮະບາບໃຫ້ໝົດສ້ິນໄປໄດ້ຈັກເທ່ືອ 
5 ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອພຣະຄຣິດສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກ ພຣະອົງຊົງທູນວ່າ, ìເຄ່ືອງບູຊາແລະຂອງທານ ພຣະອົງເຈ້ົາບ່ໍຊົງປະ

ສົງ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມຮ່າງກາຍສໍາລັບຂ້າພຣະອົງ 
6 ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບນ້ັນ ພຣະອົງເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍ 
7 ເມ່ືອນ້ັນຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ມາເພ່ືອຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ຕາມ

ທີ່ມເີຣ່ືອງຂອງຂ້າພຣະອົງຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືມ້ວນນ້ັນî 
8 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວແລ້ວວ່າ, ìເຄ່ືອງບູຊາແລະຂອງທານî ກັບ ìເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບ ທ່ີເຂົາ

ໄດ້ບູຊາຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ ພຣະອົງເຈ້ົາບ່ໍຊງົປະສົງແລະບ່ໍຊົງພພໍຣະທັຍî 
9 ຕ່ໍນ້ັນມາພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພຣະອົງໄດ້ມາເພ່ືອຈະເຮັດຕາມນ  ໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî ພຣະ

ອົງຊົງເລີກລະບົບເດີມນ້ັນເສັຽ ເພ່ືອຈະຊົງຕ້ັງລະບົບທີສອງໄວ້ 
10 ແລະໂດຍນ້ໍາພຣະທັຍນ້ັນແຫລະ, ທ່ີເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ດ້ວຍການຖວາຍພຣະກາຍຂອງ 

ພຣະເຢຊຄູຣ ິດເທ່ືອດຽວເທ່ົານ້ັນ ເປັນການສ້ິນສຸດ 
11 ຝ່າຍປະໂຣຫິດທຸກຕົນກ ຢືໍນບົວລະບັດຢູ່ທຸກວັນ ໂດຍການນໍາເຄ່ືອງບູຊາຢ່າງດຽວກັນມາຖວາຍເລ້ືອຍໆ ເຄ່ືອງບູຊາ

ນ້ັນບ່ໍສາມາດຊາໍຮະລ້າງບາບໄດ້ຈັກເທ່ືອ 
12 ແຕ່ເມ່ືອປະໂຣຫິດຕົນນ້ີໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບໄດ້ຕລອດໄປ ìພຣະອົງກໍສະເດັດ

ປະທັບເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາî 
13 ເພ່ືອຊົງຄອຍຢູ່ ìຈົນບັນດາສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຖືກປາບລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງî 
14 ເພາະວ່າດ້ວຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທ່ີຊງົຊໍາຮະເປັນບໍຣິສຸດນ້ັນໃຫ້ເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ

ເປັນນິດ 
15 ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ, 



16 ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìນ້ີແມ່ນຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາຈະສັນຍາໄວ້ກັບເຂົາພາຍຫລັງສມັຍນ້ັນ ຄືເຮົາຈະບ ນັຈຸຂ້ໍບັນ
ຍັດຂອງເຮົາໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເຮົາຈະຈາຣຶກຂ້ໍບັນຍັດນ້ັນໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາî 

17 (ແລະຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ) ìແລະການຜິດບາບກັບການອະທັມຂອງເຂົາ ເຮົາຈະບ່ໍຈົດຈໍາຕ່ໍໄປອີກຈັກເທ່ືອî 
18 ເພາະວ່າເມື່ອມກີານໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ ກໍບ່ໍມີເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງຕ່ໍໄປ 

A Call to Persevere 

19 ດ່ັງນ້ັນພ່ີນ ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາທັງຫລາຍມີໃຈກ້າຈະເຂ້ົາໄປໃນສະຖານສັກສິດທ່ີສຸດດ້ວຍຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢ
ຊ ູ

20 ຕາມທາງໃຫມ່ຊຶ່ງມີຊວີິດ ທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງໄຂອອກໃຫ້ພວກເຮົາ ຜ່ານເຂົາໄປທາງຜ້າກ້ັງນ້ັນ ຄືທາງພຣະກາຍຂອງ  
ພຣະອົງ 

21 ອີກປະການນ່ຶງ, ພວກເຮົາມີປະໂຣຫ ດິຕົນໃຫຍ່ເໝືອນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
22 ໂດຍເຫດນ້ີ, ຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃກ້ດ້ວຍຈິງໃຈ ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອອັນເຕັມບ ຣິໍບູນ ມີໃຈທ່ີໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະ  

ຈາກການຮູ້ສຶກຕົວວ່າມີບາບ ແລະມີຮ່າງກາຍທ່ີຊາໍຮະລ້າງດ້ວຍນ້ໍາບໍຣ ສຸິດ 
23 ຈ  ່ົງຍຶດໝ້ັນໃນຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຮົາປະກາດຕົວວ່າໄດ້ຮັບໄວແ້ລ້ວນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ເຄ່ືອນໄຫວ ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງປະ

ທານພຣະສັນຍານ້ັນກໍຊົງສັດຊື່ 
24 ຈ່ົງຄ່ອຍພິຈາຣະນາເບ່ິງເຊ່ິງກັນແລະກັນ ເພ່ືອປຸກໃຈເຊ່ິງກັນແລະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮ ກັແລະເຮັດການດີງາມ 
25 ຢ່າປະການປະຊຸມກັນເຫມືອນຢ່າງລາງຄົນເຄີຍປະນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຫນຸນໃຈກັນຫລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ ເພາະທ່ານກໍຮູ້ກໍເຫັນ

ຢູ່ວ່າວັນນ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ 
26 ດ້ວຍວ່າຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມຈິງແລ້ວ ແຕ່ຍັງເຈຕະນາເຮັດບາບຢູ່ ເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບກໍຈະບ່ໍ

ມເີຫລືອຢູ່ຕ່ໍໄປ 
27 ເຫລືອແຕ່ຄວາມຢ້ານອັນພິລຶກໃນການລໍຖ້າການພິພາກສາລົງໂທດ ແລະໄຟອັນຮ້າຍແຮງທ່ີຈະເຜົາຜານບັນດາຄ ນົທ່ີ

ຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ 
28 ຄົນທ່ີລະເມີດບັນຍັດຂອງໂມເຊນ້ັນ ຖ້າມພີຍານສອງຫລືສາມປາກ ກໍຈະຕ້ອງຕາຍໂດຍບ່ໍມີຄວາມເມດຕາ 
29 ທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຄຶດເບ່ິງວ່າ ຄົນທ່ີຢຽບຍ່ໍາພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຖືພຣະໂລຫິດອັນກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາ ຊຶງ່

ຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບໍຣີສຸດວ່າເປັນສ່ິງຊ່ົວຊ້າ ກັບທັງປມາດພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງພຣະຄຸນນ້ັນ ຄວນຈະຖືກລົງໂທດຫລາຍກວ່າ
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈັກເທ່ົາໃດ 

30 ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮ  ູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ຊົງກ່າວວ່າ ìການແກ້ແຄ້ນເປ ນັທຸຣະຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາຈະຕອບແທນî ແລະໄດ້ຊົງ
ກ່າວອີກວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພພິາກສາພົລເມືອງຂອງພຣະອົງî 

31 ການຕົກຢູ່ໃນເງ້ືອມພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ນ້ັນ ກ ໍເປັນທ່ີໜ້າຫວາດກົວ 
32 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄາວກ່ອນນ້ັນ ຫລັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສວ່າງແລ້ວ ພວກທ່ານໄດ້ສູ້ທົນຕ່ໍ

ຄວາມຍາກລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງ 
33 ລາງເທ່ືອພວກທ່ານກໍຖືກການປະຈານອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະຖືກຂ່ົມເຫັງໃຫ້ປະຊາຊນົຊົມ ລາງເທ່ືອພວກທ່ານກໍເຂ້ົາ

ຮ່ວມທຸກຄົນກັບຄົນທ່ີຖືກການຢ່າງດຽວກັນນ້ັນ 
34 ເພາະວ່າທ່ານທັງຫລາຍມີໃຈເມດຕາຕ່ໍຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຖືກຜູກມັດ ແລະເມ່ືອມີຄົນປຸ້ນເອົາຊັບສ່ິງຂອງໆພວກທ່ານໄປ 

ພວກທ່ານກໍຍອມໃຫ້ເຂົາດ້ວຍໃຈຍິນດີ ເພາະພວກທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ພວກທ່ານເອງມີຊັບສົມບັດດີກວ່າແລະຖາ
ວອນກວ່ານ້ັນອີກ 

35 ເຫດສັນນ້ັນຢ່າໄດ້ປະຖ້ິມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກທ່ານ ທ່ີຈະມຮີາງວັນອັນໃຫຍ່ນ້ັນ 



36 ທ່ານທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ ອ້ງມີຄວາມອົດທົນ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອໄດ້ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ຮັບ
ຕາມທ່ີຊງົສັນຍາໄວ້ 

37 ìອີກບ່ໍເຫິງ, ບ່ໍເຫິງເທ່ົາໃດ ພຣະອົງຜູ້ຈະສະເດ ດັມາກໍຈະສະເດັດມາ ແລະຈະບ່ໍຊົງຊ ກັຊ້າ 
38 ແຕ່ຄົນຊອບທັມຂອງເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຖ້າເຂົາຫາກຫລົບຖອຍຫລັງ ເຮົາຈະບ່ໍພໍໃຈໃນຄົນນ້ັນî 
39 ສ່ວນພວກເຮົາ, ບ່ໍຢູ່ຝ່າຍຄົນທ່ີຫລົບຖອຍຫລັງຈົນເຖິງຄວາມຈິບຫາຍເສັຽ ແຕ່ຢູ່ຝ່າຍຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ຈ່ຶງຮັກສາຊີ

ວິດແລະຈິດໃຈຂອງຕົນໄວ້ໄດ້ 
 

11 ເຣືອ່ງຄວາມເຊືອ່  
 The Meaning of Faith 

1 ອັນນ່ຶງ, ຄວາມເຊ່ືອ ຄືຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຫວັງໄວ້ ເປັນຄວາມຕາຍໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີຍັງບ່ໍເຫັນກັບຕາ 
2 ເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ີເອງ ພວກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານໄດ້ຮັບຄໍາພຍານອັນດີ  
3 ໂດຍຄວາມເຊ່ືອນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າໂລກຈັກກະວານນ້ີໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ

ສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ກ ບ່ໍໍໄດ້ເກີດຈາກສ່ິງທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນ 
The Examples of Abel, Enoch, and Noah 
(ປຖມ 4:1-16; 6:5--8:22) 

4 ເພາະອາເບນມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ຈ ຶ ່ງໄດ້ນໍາເອົາເຄ່ືອງບູຊາອັນຖືກຕ້ອງກວ່າເຄ່ືອງບູຊາຂອງກາອິນມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
ຊຶ່ງເຮັດໃຫທ່້ານໄດ້ຮັບຄໍາພຍານວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊົງເປັນພຍານແກ່ຂອງທານຂອງທ່ານ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າອາເບນຕາຍແລ້ວກໍຈງິ ແຕເ່ພາະມຄີວາມເຊ່ືອທ່ານຈ່ຶງຍັງເວ້ົາຢູ່ 

5 ເພາະເອໂນກມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຮັບທ່ານຂ້ຶນໄປ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ທ່ານພົບກັບຄວາມຕາຍ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດພົບ
ເຫັນທ່ານ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເອົາທ່ານໄປແລ້ວ ອັນນ່ຶງ, ກ່ອນທ່ີຊງົຮັບເອົາທ່ານຂ້ຶນໄປນ້ັນ ມີຜູ້ເປັນພຍານວ່າທ່ານ
ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ 

6 ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີມາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ນ້ັນຕ ອ້ງເຊ່ືອວ່າພຣະ
ອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປະທານຮາງວັນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ 

7 ເພາະໂນອາມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຈ່ົງຊົງຕັກເຕືອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງເຫດການທ່ີຍັງບ່ໍປາກົດ ທ່ານຈ່ຶງຢໍາເກງແລະຕ່ໍນາວາ 
ເພື່ອໃຫຄ້ອບຄົວຂອງຕົນພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະດ້ວຍເຫດນ້ີ, ທ່ານຈ່ຶງຕັດສິນລົງໂທດໃສ່ມະນຸສໂລກແລະໄດ້
ກາຍເປັນຜູ້ຮັບມ ຣໍະດົກ ຄືຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງເກີດມາຈາກຄວາມເຊ່ືອ 
The Faith of Abraham 

(ປຖມ 15:1-6; 21:1-7; 22:1-14; 48:8-16; 50:22-25) 
8 ເພາະອັບຣາຮາມມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນໃຫ້ທ່ານອອກເດີນທາງໄປຍັງບ່ອນທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບເປັນມໍຣະ

ດົກ ທ່ານໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະໄດ້ເດີນທາງອອກໄປໂດຍບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າຕົນຈະໄປໃສ 
9 ເພາະທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ຈ່ຶງໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ຄືອາສ ຍັຢູ່ໃນຜ້າ

ເຕັນດ້ວຍກັນກັບອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ຜູ້ຊຶງ່ໄດ້ຮ່ວມຮັບພຣະສັນຍາເປັນມໍຣະດົກອັນດຽວກັນ 
10 ທ່ານໄດ້ລໍຄອຍນະຄອນທ່ີຕ້ັງຢູ່ເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນນາຍຊ່າງແລະຊົງເປັນຜູ ສ້້າງຂ້ຶນ 
11 ເພາະທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ທ່ານຈ່ຶງມີກໍາລັງໃຫ້ບັງເກີດເຊ້ືອສາຍ ເມ່ືອອາຍຸແກ່ເກີນແລ້ວແລະນາງຊາຣາກໍເປັນໝັນ 

ແຕ່ອັບຣາຮາມກໍຖືວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງສັນຍານ້ັນເປັນຜູ້ສັດຊ່ື 
12 ເຫດສ ນັນ້ັນ ຈາກຊາຍຄົນດຽວຊ່ຶງເກືອບຈະກ່າວໄດ້ວ່າເໝືອນຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວນ້ັນ ກໍມຜູ້ີສືບເຊ້ືອສາຍເກີດມາຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍເໝືອນດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ ແລະເໝືອນເມັດຊາຍທ່ີນັບບ່ໍຖ້ວນຢູ່ແຄມທະເລ 



13 ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ, ໄດ້ຕາຍໄປໃນຂນະທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ ແຕ່ເຂົາກ ໄໍດ້ເຫັນແລະຕ້ອນ
ຮັບໄວຕ້ັ້ງແຕ່ໄກ ແລະຍອມຕົວວ່າເຂົາເປັນພຽງແຂກເມືອງທ່ີທ່ອງທ່ຽວໄປມາໃນໂລກ  

14 ເພາະຄົນທ່ີເວ້ົາຢ່າງນ້ີກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄັກແລ້ວວ່າ ເຂົາກໍາລັງສແວງຫາບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 
15 ຈິງແທ້, ຖ້າເຂົາໄດ້ຄຶດເຖິງບ້ານເມືອງທ່ີເຂົາຈາກມາແລ້ວນ້ັນ ເຂົາກໍຄົງຈະມີໂອກາດກັບຄືນໄດ້ 
16 ແຕ່ບັດນ້ີເຂົາປາຖນາທ່ີຈະຢູ່ໃນເມືອງອັນປະເສີດກວ່ານ້ັນ ຄືເມືອງສວັນ ເຫດສັນນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຊົງລະອາຍ ເມ່ືອ

ເຂົາເອ້ີນພຣະອົງວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດແຈງນະຄອນນ່ຶງໄວ້ສໍາລັບເຂົາແລ້ວ 
17 ເພາະອັບຣາຮາມມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອທ່ານຖືກລອງໃຈຈ່ຶງໄດ້ຖວາຍອີຊາກເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ເຖິງແມ ນ່ທ່ານເປັນຜູ້ໄດ້

ຮັບພຣະສັນຍາ ກໍພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຖວາຍລູກຄົນດຽວຂອງທ່ານ 
18 ຄືລູກທ່ີມີພຣະສັນຍາກ່າວເຖິງວ່າ, ìເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະສືບຕ່ໍໄປທາງອີຊາກî 
19 ແຕ່ອັບຣາຮາມຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດສາມາດໃຫ້ມີການຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮັບລູກນ້ັນປຽບເໝືອນ

ເປັນຄືນມາແທ້ 
20 ເພາະອີຊາກມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນຢາໂຄບແລະເອຊາວສໍາລັບເຫດການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນພາຍໜ້າ 
21 ເພາະຢາໂຄບມຄີວາມເຊ ື ່ອນ້ີ ເມ່ືອໃກ້ຈະຕາຍຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນແກ່ລູກຊາຍຂອງໂຢເຊັບທຸກຄົນ ແລະໝູບນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາເໜືອຫົວໄມ້ເທ້ົາຂອງຕົນ 
22 ເພາະໂຢເຊັບມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອກໍາລັງຈະໝົດຊີວິດຈ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງອິສຣາເອນຈະອອກໄປນ້ັນ ແລະໄດ້ສ່ັງໄວ້

ເຖິງເຣ່ືອງກະດູກຂອງຕົນ 
The Faith of Moses 

(ອພຍ 2:1-10; 12:31-51) 
23 ເພາະພໍແ່ມ່ຂອງໂມເຊມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອໂມເຊເກີດຈ່ຶງໄດ້ເຊ່ືອງໄວ້ລະຫວ່າງສາມເດືອນ ເພາະເຫັນວ່າໂມເຊມີຮູບ

ງາມ ແລະພໍແ່ມ່ບ່ໍໄດ້ຢ້ານຂ້ໍດໍາຣັດຂອງກະສັດ 
24 ເພາະໂມເຊມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອໃຫຍ່ມາແລ້ວທ່ານບ່ໍຍອມໃຫ້ຜູ້ໃດເອ້ີນຕົນເປັນບຸດທິດາຂອງຟາຣາໂອ 
25 ທ່ານເລືອກເອົາການຢູ່ຮ່ວມທຸກລໍາບາກກັບພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາແທນຄວາມເພີດເພີນຊົວ່ຄາວໃນຄວາມບາບ 
26 ທ່ານຖືວ່າການອົດທົນຕ່ໍຄວາມອັບອາຍເພ່ືອພຣະຄຣິດປະເສ ດີກວ່າສົມບັດຂອງປະເທດເອຢິບເພາະທ່ານເລັງເຫັນ

ຮາງວັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບນ້ັນ 
27 ເພາະມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ທ່ານຈ່ຶງອອກຈາກປະເທດເອຢິບເສັຽ ໂດຍບ່ໍຢ້ານຄວາມຮ້າຍຂາດຂອງກະສັດນ້ັນ ເພາະທ່ານ

ໝ້ັນໃຈເໝືອນກັບວ່າໄດ້ເຫັນພຣະອົງຜູ້ບ່ໍຊົງປາກົດແກ່ຕາ 
28 ເພາະມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຖືເທສການປັສຄາ ແລະພິທີຊິດເລືອດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫເ້ພັຊຄາດຜູ້ປະຫານຊີວິດລູກກົກ

ມາຖືກພວກອິສຣາເອນໄດ້ 
The Faith of Other Israelite Heroes 

29 ເພາະພວກອສິຣາເອນມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີ ເຂົາຈ່ຶງຍ່າງຂ້າມທະເລແດງ ເໝືອນກັບຍ່າງເທິງດິນແຫ້ງ ແຕ່ເມ່ືອຊາວເອຢິບ
ໄດ້ທົດລອງຂ້າມເບ່ິງ ເຂົາກໍຈົມນ້ໍາຕາຍໝົດ 

30 ເພາະມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນໄດ້ວຽນລ້ອມເມືອງເຢຣີໂກເຖິງເຈັດວັນແລ້ວ ກໍາແພງເມືອງນ້ັນຈ່ຶງເພພັງ
ລົງ 

31 ເພາະມຄີວາມເຊ່ືອນ້ີ ຣາຮາບຍິງໂສເພນີຈ່ຶງບ່ໍຈິບຫາຍໄປພ້ອມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ເພາະນາງໄດ້ຕ້ອນຮັບ
ພວກສອດແນມເປັນຢ່າງດີ 

32 ແລະເຮົາຈະເວ້ົາສ່ິງໃດຕ່ໍໄປອີກແດ່ ເພາະບ່ໍມີເວລາພໍທ  ່ີຈະກ່າວເຖິງກີເດໂອນ ບາຣາກ ແຊມຊັນ ເຢ ບັທາ ດາວິດ 
ແລະຊາມູເອນ ແລະຜູ້ປະກາດ 



ພຣະທັມທັງຫລາຍ 
33 ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມເຊ່ືອ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ມີຊັຍເໜືອແຜ່ນດິນຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດຕ້ັງລະບົບຄວາມຍຸດຕິທັມ ໄດ້ຮັບຜົນ

ຕາມພຣະສັນຍາ ໄດ້ອັດປາກສິງ 
34 ໄດ້ມອດໄຟອັນຮ້ອນກ້າ ໄດ້ພ້ົນຈາກຄົມດາບ ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຂົາກໍກັບກາຍເປັນຄວາມແຂງແຮງ ມກໍີາລັງ

ຄວາມສາມາດໃນເສິກສົງຄາມ ໄດ້ຕີກອງທັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ແຕກໜີໄປ 
35 ພວກຜູ້ຍິງກໍໄດ້ຮັບຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວຂອງເຂົາ ໂດຍທາງເປັນຄືນມາອີກ ລາງຄົນກໍໄດ້ຖືກທໍຣະມານ ແຕ່ກໍບ່ໍຍອມຮັບ

ການປົດປ່ອຍ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຄືນມາອັນປະເສີດກວ່າ 
36 ລາງຄົນຖືກທົດລອງໃຈດ້ວຍມີຜູ້ເຍາະເຍ້ີຍແລະຂ້ຽນຕີ ອີກລາງຄົນຖືກລ່າມໂສ້ແລະຖືກຂັງຄຸກເຫມືອນກັນ 
37 ລາງຄົນໄດ້ຖືກເຂົາຄວ່າງຫີນໃສ່ ໄດ້ຖືກເລ່ືອຍເປັນທ່ອນ ໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍຄົມດາບເສັຽ ໄດ້ນຸ່ງຫ່ົມໜັງແກະໜັງແບ ທ້ຽວ

ໄປມາ ອຶດເຂ້ົາຫິວນ້ໍາ ທົນທຸກເວທະນາ ແລະທົນການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ 
38 (ແຜ່ນດິນໂລກກໍບ່ໍສົມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ) ເຂົາໄດ້ທຽວໄປມາໃນປ່າແລະຕາມພູ ຊ່ອນຕົວໃນຖ້ໍາແລະໃນຂຸມ 
39 ຄົນທັງປວງນ້ີ, ເຖິງແມ່ນເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາພຍານອັນດີຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້

ແລ້ວນ້ັນ 
40 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດແຈງສ່ິງທ່ີປະເສີດກວ່ານ້ັນສໍາລັບພວກເຮົາ ເພ່ືອວ່ານອກຈາກພວກເຮົາເຂົາຈະບ່ໍເຖິງທ່ີສໍາ

ເຣັດໄດ້ 
 

12 ເຫດທີອ່ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົຕສີອນ  
 The Example of Jesus  
 (ສພສ 3:11-12) 
1 ເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອເຮົາທງັຫລາຍມີຝູງພຍານຫລວງຫລາຍຢູ່ຮອບຂ້າງຢ່າງນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ົງຊັດຖ້ິມທຸກຢ່າງທ່ີຖ່ວງ

ຢູ່ ແລະຜິດບາບທ່ີຕິດແໜ້ນໂດຍງ່າຍ ສ່ວນການແລ່ນແຂ່ງທ່ີກໍານົດໄວ້ຕ່ໍໜ້າພວກເຮົານ້ັນ ຈ່ົງພາກັນແລ່ນດ້ວຍ
ຄວາມພຽນພຍາຍາມ 

2 ຈ່ົງປັກຕາເບ່ິງພຣະເຢຊູ ຄືຜູ້ບຸກເບີກຄວາມເຊ່ືອ ແລະຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງອົດທົນຕ່ໍໄມ້ກາງແຂນ ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຍິນດີທ່ີຕ້ັງໄວ້ຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຖືວ່າຄວາມລະອາຍນ້ັນບ່ໍ
ເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ຈ່ຶງໄດ້ປະທັບລົງເບ້ືອງຂວາພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ 

3 ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄຶດເຖິງພຣະອົງ ຜູ້ຊົງອົດທົນການຂັດຂວາງຂອງຄົນບາບທ່ີຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍໝົດ
ກໍາລັງໃຈ 

4 ໃນການຕ່ໍສູ້ກັບບາບນ້ັນ ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ເຖິງຂນາດເລືອດຕົກ 
5 ແລະພວກທ່ານໄດ້ລືມຄໍາເຕືອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຕືອນໃນຖານະທ່ີເປັນລູກວ່າ, ìລູກຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າປມາດຕ່ໍການ

ຕີສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຢ່ານ້ອຍໃຈເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕິຕຽນ  
6 ເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕີສອນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງຮັບຜູ້ໃດເປັນລູກພຣະອົງກໍຊ ົງຂ້ຽນ

ສອນຜູ້ນ້ັນì 
7 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຮັບແລະທົນເອົາເທາະ ເພາະເປັນການຕີສອນ ພຣະເຈ້ົາຊງົປະຕິບັດຕ່ໍພວກທ່ານໃນຖານະທ່ີພວກ

ທ່ານເປັນລູກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍວ່າມີລູກຄົນໃດແດ່ທ່ີພ່ໍບ່ໍໄດ້ຕີສອນເຂົາ 
8 ແຕ່ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຖືກຕີສອນ ຊ່ຶງລູກທຸກຄົນຕ້ອງຖືກນ້ັນ ພວກທ່ານກໍເປັນລູກທາງ ບ່ໍເປັນລູກແທ້ 
9 ອີກປະການນ່ຶງ, ເຮົາທງັຫລາຍມີພໍເ່ປັນມະນຸດທ່ີໄດ້ຕີສອນພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍນັບຖືພ່ໍນ້ັນ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ 

ພວກເຮົາຄວນຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະບິດາແຫ່ງບັນດາວິນຍານຈິດ ແລະມີຊີວິດຈະເຣີນ ບໍແ່ມ່ນຫລື 



10 ຝ່າຍພ່ໍເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕີສອນພວກເຮົາໃນຊົວ່ເວລາເລັກນ້ອຍ ຕາມຄວາມເຫັນດີຂອງເຂົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕີ
ສອນພວກເຮົາເພ່ືອປໂຍດຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນສະພາບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 

11 ໃນຂນະທ່ີມກີານຕີສອນນ້ັນບ່ໍເປັນໜ້າຊ່ືນໃຈເລີຍ ມແີຕ່ເຣ່ືອງເສ້ົາໃຈ ແຕ່ຕ່ໍມາພາຍຫລັງຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນ ຄືຄວາມ
ສຸກສໍາຣານແລະຄວາມຊອບທັມແກ່ບັນດາຄົນທ່ີຖືກແອບສອນແລ້ວນ້ັນ 
 

ຕກັເຕອືນບໍໃ່ຫຂ້າດຈາກພຣະຄນຸ 
Warning against Rejecting Godís Grace 
(ປຖມ 25:29-34; 27:30-40) 

12 ເພາະເຫດນ້ັນ, ìຈ່ົງຍົກມືທ່ີລ່ອຍອ່ອນແລະຫົວເຂ່ົາທ່ີອ່ອນກໍາລັງ ຈ່ົງໃຫ້ມີກໍາລັງຂ້ຶນî 
13 ìຈ່ົງແປງທາງໃຫ້ຊືສໍ່າລັບຕີນî ຂອງພວກທ່ານ ເພ່ືອຂາທ່ີພິການນ້ັນແທນທ່ີຈະພິກໂບກກໍຈະດີເປັນປົກກະຕິ 
14 ຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມທ່ີຈະຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກກັບຄົນທັງຫລາຍ ແລະອົດສາພຍາຍາມທ່ີຈະໄດ້ໃຈບໍຣ ສຸິດ ຊຶງ່ຖ້າໃຈບ່ໍບໍຣິ

ສຸດກໍຈະບ່ໍມີຜ ູ ້ໃດໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
15 ຈ່ົງຄ ອ່ຍຮັກສາໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະມີຜູ້ໃດຂາດຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢ້ານວ່າຈະມີຮາກຂົມຂ່ືນງອກຂ້ຶນມາເຮັດ

ໃຫມີ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶງ່ຈະເປັນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນຊ່ົວມົວໝອງໄປ 
16 ຢ້ານວ່າມີຄົນຂາດສິນທັມຫລືຄົນປມາດຕ່ໍສ່ິງສັກສິດເໝືອນເອຊາວ ຜູ້ໄດ້ເອົາສິດຂອງບຸດກົກນ້ັນແລກກັບອາຫານ

ຄາບດຽວ 
17 ເພາະທ່ານທັງຫລາຍກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕ່ໍມາພາຍຫລັງ ເມ່ືອເອຊາວຢາກໄດ້ຮັບພອນນ້ັນເປັນມ ຣໍະດົກ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບແຕ່

ຄໍາປະຕິເສດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສແວງຫາຈົນນ້ໍາຕາໄຫລກໍບ່ໍມີທາງແກ້ໄຂເລີຍ 
18 ທ່ານທ ັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ມາເຖິງສ່ິງທ່ີຈັບໄດ້ ເຖິງໄຟທີໄ່ຫມຢູ່້ ເຖິງທ່ີມືດດໍາແລະມືດມົວ ແລະເຖິງທ່ີລົມພະຍຸ 
19 ເຖິງສຽງແກ ແລະເຖິງພຣະສຸຣະສຽງ ຊ່ຶງຄົນທັງຫລາຍເມ່ືອໄດ້ຍິນ ແລ້ວໄດ້ອ້ອນວອນຂໍບ່ໍໃຫ້ຊງົກ່າວຈັກຄໍາຕ່ໍເຂົາອີກ 
20 ເພາະວ່າຂ້ໍຄວາມທ່ີຊງົບັນຍັດໄວ້ນ້ັນເຂົາທົນບ່ໍໄດ້ ຄືວ່າ, ìແມ່ນແຕ່ສັດເດັຽຣະສານໂຕນ່ຶງໂຕໃດ ຖ້າຖືກຕ້ອງພູນ້ັນກໍ

ຈະຕ້ອງຖືກຄວ່າງດ້ວຍກ້ອນຫີນໃຫ້ຕາຍî 
21 ສ່ິງທ່ີປາກົດນ້ັນກໍເປັນໜ້າຢ້ານຫລາຍປານນ້ັນ ຈົນໂມເຊໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານເຕັມທີ ຈົນຕົວສ່ັນî 
22 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ມາເຖງິພຊີູໂອນ ມາເຖິງນະຄອນຂອງພຣະເຈ້ົາຜ ູ ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຄືນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຊ້ັນຟ້າ 

ມາເຖິງຝູງເທວະດານັບເປັນຈໍານວນໝ່ືນໆທ່ີຊຸມນຸມກັນເປັນງານມ່ວນຊ່ືນ 
23 ມາເຖິງທ່ີຊຸມນຸມຂອງບຸດກົກຜູ້ມີຊືຈ່າຣຶກໄວແ້ລ້ວໃນສວັນ ມາເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພິພາກສາຄົນທັງປວງ ແລະມາ

ເຖິງວິນຍານຈິດຂອງຄົນຊອບທັມຜູ້ເຖິງທ່ີສໍາເຣັດແລ້ວ 
24 ມາເຖງິພຣະເຢຊຜູູ້ຊົງເປັນຜູ້ກາງຝ່າຍຄໍາສັນຍາມໃໝ່ ແລະມາເຖິງພຣະໂລຫິດຊ່ຶງຊິດໃສ່ແລ້ວ ທີມ່ສີຽງອັນດີກວ່າ

ເລືອດຂອງອາເບນອີກ 
25 ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງພຣະອົງຜູ້ຊົງກ່າວຢູ່ນ້ັນ ເພາະຖ້າຄົນທັງຫລາຍທ່ີປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງຄໍາ

ເຕືອນຂອງພຣະອົງໃນໂລກ ບໍພ້ົ່ນໂທດທ່ີເຂົາປະຕິເສດນ້ັນ ພວກເຮົາຜູ້ອວ່າຍໜ້າຈາກພຣະອົງຜູ້ຊົງຕັກເຕືອນຈາກ
ສວັນ ກໍຈະບ່ໍພ້ົນໂທດຫລາຍກວ່າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເສັຽອີກ 

26 ແມ່ນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງນ້ີທ່ີໄດ້ບັນດານໃຫ້ແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວໃນຄາວນ້ັນ ແຕ່ບັດນ້ີພຣະອົງຊົງກ່າວສັນຍາ
ໄວວ້່າ, ìຍັງອີກເທ່ືອນ່ຶງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ທັງທ້ອງຟ້າເໝືອນກັນî 

27 ຂ້ໍຄວາມທ່ີວ່າ ìຍັງອີກເທ່ືອນ່ຶງî ນ້ັນສະແດງວ່າ ສ່ິງທ່ີຫວ່ັນໄຫວນ້ັນຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປເສັຽ ເໝືອນກັບສ່ິງທ່ີຊົງສ າ້ງໃຫ້
ມຂ້ຶີນ ເພ່ືອໃຫ້ສ່ິງທ່ີບ່ໍຫວ່ັນໄຫວຍັງຄົງເຫລືອຢູ່ 



28 ເຫດສັນນ້ັນ ເນ່ືອງດ້ວຍພວກເຮົາຮັບແຜ່ນດິນທ  ່ີຫວ່ັນໄຫວບ  ່ໍໄດ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ  

29 ເພາະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊົງເປັນໄຟທ່ີເຜົາຜານ 
 

13 ການປະຕບິດັທີຊ່ອບພຣະທຍັ  
 Service Well-Pleasing to God 

1 ຈົ່ງໃຫຄ້ວາມຮັກຢ່າງພ່ີນ້ອງມີຢູ່ຕ່ໍກັນສເມີໄປ 
2 ຢ່າລືມການຕ້ອນຮັບແຂກ ເພາະວ່າດ້ວຍການເຮັດດ່ັງນ້ັນ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍຕົນບ່ໍທັນຮູ້ 
3 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຖືກລ່າມໂສ້ ເໝືອນກັບວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການນ້ັນເໝືອນກັນຈ່ົງລະນຶກເຖິງ

ຄົນທ ງັຫລາຍທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ ເພາະວ່າພວກທ່ານກ ມີໍຮ່າງກາຍເໝືອນກັນ 
4 ຈົ່ງໃຫກ້ານສົມຣົດເປັນທ່ີນັບຖືແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະໃຫ້ຕຽງສົມຣົດເວ້ັນຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ ເພາະຄົນຜິດຊາຍແລະຄົນ

ຫລ້ີນຊູ້ນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດເຂົາ 
5 ຈົ່ງໃຫກ້ານດໍາເນີນຊີວິດຂອງທ່ານ ເວ້ັນຈາກການຮັກເງິນຮັກຄໍາ ຈ່ົງພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່ ເພາະພຣະເຈ້ົາເອງຊົງກ່າວ

ໄວວ່້າ, ìເຮົາຈະບ່ໍປະເຈ້ົາ ຫລືຖ້ິມເຈ້ົາເສັຽຈັກເທ່ືອî 
6 ເພາະເຫດນ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍອາດກ່າວດ້ວຍໃຈກ້າໄດ້ວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ີແຫລະ, ຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍຂອງຂ້າ

ພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຢ້ານ ມະນຸດຄົນໃດໜໍຈະເຮັດອັນໃດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້î 
7 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງພວກຜູ້ນໍາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຄືຜູ້ທ່ີໄດ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ພວກທ່ານ ຈ່ົງພຈິາຣະນາເບ່ິງຜົນສຸດທ້າຍ

ແຫ່ງຊີວດິຂອງເຂົາ ແລະຈ່ົງປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ 
8 ພຣະເຢຊຄູຣິດຊງົເປັນຢູ່ສເມີກັບທັງໃນເວລາວານນ້ີ ໃນເວລາວັນນ້ີ ແລະສືບໆໄປເປັນນິດ 
9 ຢ່າຍອມໃຫ້ຄວາມສອນອັນແຕກຕ່າງນ້ັນພາຕົວຫລົງໄປ ເພາະເປັນການດີຢູ່ແລ້ວທີຈ່ະໃຫກໍ້າລັງໃຈເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ

ດ້ວຍພຣະຄຸນ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍອາຫານການກິນ ຊ່ຶງບ່ໍເປ ັນປໂຍດແກ່ຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມ 
10 ພວກເຮົາມີແທ່ນບູຊາແທ່ນນ່ຶງ ຊຶງ່ຄົນຜູ້ປະຕິບັດໃນສໍານັກຜ້ານ້ັນບ່ໍມສິີດທ່ີຈະຮັບປະທານຂອງຈາກແທ່ນນ  ້ັນໄດ້ 
11 ດ້ວຍວ່າຊາກສັດເຫລ່ົານ້ັນ ທ່ີມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ເອົາເລືອດມັນເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີສັກສິດ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາລົບ

ລ້າງບາບ ເຂົາເຄີຍເອົາໄປເຜົາເສັຽນອກຄ້າຍ 
12 ດ້ວຍເຫດນ້ັນພຣະເຢຊູກໍເໝືອນກັນໄດ້ຊົງທົນທຸກທ ໍຣະມານນອກປະຕູເມືອງ ເພ່ືອຊໍາຮະພົລເມືອງໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍ  

ພຣະໂລຫດິຂອງພຣະອົງເອງ 
13 ເຫດສັນນ້ັນ ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍອອກໄປຫາພຣະອົງນອກຄ້າຍນ້ັນ ແລະຍອມທົນເອົາຄໍາໝ່ິນປມາດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊງົທົນ

ເອົານ້ັນ 
14 ເພາະວ່າທີ່ນີ້ພວກເຮົາບໍ່ມນີະຄອນອັນຖາວອນ ແຕ່ພວກເຮົາສແວງຫານະຄອນທ່ີຈະມີມາໃນພາຍຫນ້ານ້ັນ 
15 ເຫດສັນນ້ັນ ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍຖວາຍຄໍາສັຣເສີນ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕລອດໄປທາງ 

ພຣະອົງນ້ັນ ຄືຜົນແຫ່ງຮິມສົບປາກທ່ີຍອມຮັບຮູ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
16 ແຕ່ທີຈ່ະທາໍຄຸນຄວາມດີແລະມີໃຈເຜ່ືອແຜ່ຊ່ຶງກັນແລະກັນນ້ັນ ຢ່າໄດ້ລືມເສັຽ ເພາະເຄ່ືອງບູຊາຢ່າງນ້ີແຫລະ, ເປັນທ່ີ

ພພໍຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ 
17 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍອມຟັງແລະຍອມຢູ່ໃນໂອວາດຜູ້ນໍາຂອງພວກທ່ານ ເພາະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນດູແລຈິດວິນຍານຂອງ

ພວກທ່ານຢູ່ ເໝືອນນ່ຶງຜູ້ທ່ີຈະຕ້ອງສເນ ຣີາຍງານ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຮັດງານນ້ີດ້ວຍຄວາມຊ່ືນໃຈ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມ
ເສ້ົາໃຈ ຊຶງ່ຈະບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 



18 ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາຢູ່ ເພາະເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າພວກເຮົາມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນດີຢູ່ແລ້ວ ແລະປາຖນາທ່ີ
ຈະດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງດີໃນທຸກສ່ິງ 

19 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເລ່ັງຮັດພວກທ່ານຫລາຍຂ້ຶນ ໃຫອ້້ອນວອນ່ຢາງນ້ັນ ເພ່ືອຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນໄປຢູ່ກັບພວກ
ທ່ານໂດຍໄວ 
 

ຄາໍອວຍພອນແລະຄາໍຄາໍນບັອນັສດຸທາ້ຍ 
Benediction 

20 ຂໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດສັນຕິສຸກ ຜູ້ໄດ້ຊົງນໍາພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ ຄືຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງ
ແກະອົງໃຫຍ່ ດ້ວຍພຣະໂລຫດິທ່ີກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາອັນຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດນ້ັນ 

21 ຈ່ົງຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຄົບຖ ວ້ນໃນການດີທຸກຢ່າງ ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະທັຍພຣະອົງ ແລະ
ຊົງທໍາງານພາຍໃນທ່ານທັງຫລາຍຕາມທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສະງ່າຣາສີມີ
ແດ່ພຣະຄຣິດສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
Final Exhortation and Greetings 

22 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ພຽນຟັງຄໍາເຕືອນສະຕິນ້ີ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນມາ
ຫາພວກທ່ານບ່ໍຫລາຍຄໍາ 

23 ຈ່ົງຮູ້ວ່າຕີໂມທຽວນ້ອງຂອງເຮົາທັງຫລາຍຖືກປ່ອຍແລ້ວ ຖ້າທ່ານມາຮອດໄວ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານ
ພ້ອມກັບທ່ານ 

24 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງບັນດາຜູ້ນໍາຂອງພວກທ່ານ ແລະໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກພ່ີນ້ອງທ່ີ
ມາຈາກອີຕາເລັຽກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງພວກທ່ານ 

25 ຂໍພຣະຄຸນ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍເທີນ 
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