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(The Good News Message – Lao) 
 

ຂ ໍ້ ຄວາມຂ່າວດີ  
 

ພຣະເຢຊູຊົງມີ ຊີ ວິ ດຢູ່. ພຣະເຢຊູສິ ໍ້ ນຊີ ວິ ດແລະໄດໍ້ ເພ່ີມຂ ໍ້ ນອີ ກ.1 
ພຣະເຢຊູຈະກັບມາ.2 ພຣະເຢຊູເປັນວິ ທີ ດຽວທີ່ ຈະສະຫວັນ.3 
ພຣະເຢຊູຊ່ວຍປະຢັດ.4 
ພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ ໄດໍ້ ກ່າວມາໃນລູກາ 4.5 

ພຣະເຢຊູເປັນກະສັດ, ແລະພຣະອົງມີ ຊະອານາຈັກ.6 
ວິ ທີ ທີ່ ພຽງແຕ່ເຂົ ໍ້ າໄປໃນອານາຈັກນີ ໍ້ ແມ່ນຈະຕໍ້ ອງເກີ ດອີ ກເທ ່ ອຫນ ່ ງ.7  
 

ພຣະເຢຊູໄດໍ້ ເສຍຊີ ວິ ດຢູ່ເທິ ງໄມໍ້ ກາງແຂນແລະໄດໍ້ ເອົ າບາບທັງຫມົດໄປຕາ
ມຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ. ໂດຍເສັໍ້ ນດ່າງຂອງພຣະອົງ, 

ພວກເຮົ າໄດໍ້ ຮັບການປິ່ ນປົວ.8 
ພຣະອົງໄດໍ້ ປະສົບທຸກທ ລະມານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕ ່ ພວກເຮົ າທັງຫມົດ, 

ດ່ັງນັໍ້ ນພວກເຮົ າສາມາດໃຊໍ້ ນິ ລັນດອນກັບພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.9 
ພຣະເຈົ ໍ້ າຮັກໂລກຈົນກ່ວາພຣະອົງໄດໍ້ ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູທີ່

ຈະເສຍຊີ ວິ ດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຂອງພວກເຮົ າ.10 

ພຣະເຈົ ໍ້ າຮູໍ້ ວ່າເຮົ າບ ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າໄດໍ້ . ລາຄາແມ່ນຍິ່ ງໃຫຍ່, 

ແລະພວກເຮົ າບ ່ ສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ ໍ້ າ.
11 ນັໍ້ ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ ພະເຍຊູມາ.  
 

ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄ າທີ່ ໄດໍ້ ກາຍເປັນເນ ໍ້ ອຫນັງ. 
ພຣະເຢຊູກາຍເປັນມະນຸດ.12 ພຣະເຢຊູໄດໍ້ ເດີ ນທາງໄປສູ່ໂລກນີ ໍ້ , 

ແລະປະສົບທຸກຢ່າງໃນຄວາມທຸກທ ລະມານແລະການປະຕິເສດພຣະອົງ.13 

ພຣະອົງໄດໍ້ ຖ ກປະຕິເສດແລະ ດູຖູກ. ບ ່ ມີ ໃຜຕໍ້ ອງການເບິ່ ງເຖິງພຣະອົງ,14 

ແຕ່ພຣະອົງໄດໍ້ ເຮັດສິ່ ງທີ່ ດີ ສ າລັບພວກເຮົ າ: 
ພຣະອົງຊົງຄ ນດີ ກັບພວກເຮົ າກັບພຣະບິ ດາ. 
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ເນ ່ ອງຈາກສິ່ ງທີ່ ພະເຍຊູໄດໍ້ ເຮັດເຮົ າບ ່ ຈ າເປັນຕໍ້ ອງແຍກຈາກພະເຈົ ໍ້ າ. 
ພຣະເຢຊູໄດໍ້ ເສຍຊີ ວິ ດເພ ່ ອພວກເຮົ າຈະສາມາດຮ່ວມມິດກັບພຣະບິ ດາໄດໍ້
ອີ ກຄັໍ້ ງ.15 ພຣະເຢຊູສິ ໍ້ ນຊີ ວິ ດເພ ່ ອພວກເຮົ າຈະມີ ຊີ ວິ ດ.16 ຜ່ານພຣະເຢຊູ, 

ເຮົ າມີ ຊີ ວິ ດນິ ລັນດອນ.17 ຜ່ານພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອະໄພບາບ.18 

ຜູໍ້ ທີ່ ເຊ ່ ອໃນພະເຍຊູຈະບ ່ ຕາຍແທໍ້ ໆ, ເພາະວ່າພະເຍຊູເປັນຜູໍ້ ທີ່ ໃຫໍ້ ຊີ ວິ ດ.19 

ພຣະເຢຊູໃຫໍ້ ຊີ ວິ ດແກ່ທຸກຄົນທີ່ ເຊ ່ ອໃນພຣະອົງ.20 

ແລະວ່າຊີ ວິ ດນິ ລັນດອນເລີ່ ມຕົໍ້ ນຕອນທີ່ ທ່ານໄດໍ້ ຮັບພຣະອົງເຂົ ໍ້ າໄປໃນຫົວ
ໃຈຂອງທ່ານ.21  

 

ທ່ານບ ່ ຈ າເປັນຕໍ້ ອງເຮັດວຽກງານທີ່ ດີ ຫຼ ເຮັດວຽກເພ ່ ອເຂົ ໍ້ າໄປໃນສະຫວັນ.
22 ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕໍ້ ອງເຮັດແມ່ນເຊ ່ ອໃນພຣະເຢຊູ. 
ໂທຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ຂ ໃຫໍ້ ພຣະອົງຊ່ວຍທ່ານ. 
ຂ ໃຫໍ້ ພຣະອົງສ່ົງທ່ານ. ລາວຢູ່ທີ່ ນີ ໍ້ . 
ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ນີ ໍ້ ເພ ່ ອຊ່ວຍທ່ານ. 
ໂທຫາຊ ່ ຂອງພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າ. ໂທຫາພຣະເຢຊູ, 

ແລະທ່ານຈະໄດໍ້ ຮັບຄວາມລອດ. 
ສ າລັບຖໍ້ າທ່ານສາລະພາບດໍ້ ວຍປາກຂອງທ່ານວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູໍ້ ເປັ
ນເຈົ ໍ້ າແລະເຊ ່ ອໃນໃຈຂອງທ່ານວ່າພຣະເຈົ ໍ້ າໄດໍ້ ຍົກພຣະອົງອອກຈາກຄົນຕ
າຍແລໍ້ ວທ່ານຈະລອດ.23 ທ່ານຈະມີ ຊີ ວິ ດນິ ລັນດອນ. 
ທ່ານຈະກາຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ ໍ້ າ, 

ເປັນພົນລະເມ ອງໃນລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ ໍ້ າ.24 

ຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ ໍ້ າແມ່ນນິ ລັນດອນ.25 

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ໍ້ າແມ່ນຢູ່ທີ່ ນີ ໍ້ ໃນປັດຈຸບັນແລະມີ ໃຫໍ້ ແກ່ທຸກຄົນທີ່ ໄດໍ້
ຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າແລະຜູໍ້ ຊ່ອຍໃຫໍ້ ລອດ. 
ພຣະເຢຊູເປັນວິ ທີ ດຽວທີ່ ຈະສະຫວັນ. 
ບ ່ ມີ ຊ ່ ອ ່ ນພາຍໃຕໍ້ ສະຫວັນທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດໄດໍ້ ຮັບຄວາມລອດ.26  

 

ມ ໍ້ ຫນ ່ ງ, ພະເຍຊູຈະກັບມາ. ລາວໄດໍ້ ກັບມາອີ ກເທ ່ ອຫນ ່ ງ.27 ແລະມ ໍ້ ຫນ ່ ງ, 

ພຣະອົງຈະປົກຄອງແລະປົກຄອງຈາກແຜ່ນດິ ນໂລກນີ ໍ້ .28 
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ຂ ໍ້ ຄວາມນີ ໍ້ ບ ່ ແມ່ນເພ ່ ອເຮັດໃຫໍ້ ທ່ານຢໍ້ ານ, ທີ່ ຮັກແພງ. 
ຂ ໍ້ ຄວາມນີ ໍ້ ແມ່ນເພ ່ ອແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ທ່ານຮູໍ້ ວ່າເວລາສັໍ້ ນໆ, 

ແລະການກັບຄ ນມາຂອງພຣະຄຣິ ດກ ່ ຈະໄວ. 
ພຣະເຢຊູຄຣິ ດຈະກັບຄ ນມາອີ ກ.29 ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າເວົ ໍ້ າວ່າ "ອີ ກເທ ່ ອຫນ ່ ງ" 
ເພາະວ່າເພ່ິນໄດໍ້ ມາເປັນເດັກນໍ້ ອຍ, ແຕ່ເມ ່ ອພຣະອົງມາຄັໍ້ ງທີ ສອງ, 

ພຣະອົງຈະມາເປັນຊະນະກະສັດ.30  

 

ນີ ໍ້ ແມ່ນເວລາທີ່ ຈະກຽມພໍ້ ອມ, ຫມູ່ເພ ່ ອນທີ່ ຮັກແພງ. 
ນີ ໍ້ ແມ່ນເວລາທີ່ ຈະຟັງ. ປະຈຸບັນແມ່ນເວລາ. ຢ່າເຮັດໃຈແຂງກະດໍ້ າງ. 
ຢ່າກະບົດຕ ່ ພຣະເຈົ ໍ້ າ.31 ມ ໍ້ ນີ ໍ້ ແມ່ນມ ໍ້ ແຫ່ງຄວາມລອດ.32 

ໃຊໍ້ ເວລາສັກສິ ດໃນປັດຈຸບັນແລະໃຫໍ້ ຕົວເອງກັບພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າ. 
ໃຫໍ້ ພຣະອົງຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ. ປະທານຕົວເອງກັບພຣະອົງ. 
ລາວຢູ່ທີ່ ນີ ໍ້ ສ າລັບທ່ານໃນມ ໍ້ ນີ ໍ້ . 
ອະນຸຍາດໃຫໍ້ ພຣະອົງເຮັດວຽກທີ່ ເລິ ກເຊິ່ ງຂອງການປິ່ ນປົວ - 
ປິ່ ນປົວຫົວໃຈຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫໍ້ ທ່ານລໍ້ າງບາບທັງຫມົດ. 
ລາວສາມາດເຮັດໄດໍ້ . ລາວຢູ່ທີ່ ນີ ໍ້ . ຂ ອະທິ ດຖານຮ່ວມກັນ:  

 

ຮັກພຣະເຢຊູ , 

ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຂ ໃຫໍ້ ທ່ານອະໄພໃຫໍ້ ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າທັງຫມົດຂອງບາບຂອງຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ
. ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຮໍ້ ອງຂ ໃຫໍ້ ທ່ານຊ່ວຍຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ. 
ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າໄດໍ້ ຫັນກັບຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າກັບຄ ນໄປບ່ອນທ່ານ, 

ແຕ່ຕອນນີ ໍ້ ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າມາຫາທ່ານ. 
ໂປດລໍ້ າງຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຈາກຄວາມບ ່ ຊອບທ າທັງຫມົດ. 
ກະລຸນາຮັກສາຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ. 
ກະລຸນາຮັກສາຂໍ້ ອຍໃນທຸກໆດໍ້ ານຂອງຊີ ວິ ດຂອງຂໍ້ ອຍ. ສິ ່ ງທີ ່ ສ າຄັນທີ ່ ສຸດ, 

ກະລຸນາມາຢູ່ພາຍໃນຂໍ້ ອຍ. ຂໍ້ ອຍຕໍ້ ອງການຮູໍ້ ທ່ານ. 
ຂໍ້ ອຍຢາກມີ ຄວາມສ າພັນກັບທ່ານ. ຂໍ້ ອຍເປັນຂອງເຈົ ໍ້ າ. 
ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າເປັນເຈົ ໍ້ າຕະຫຼອດໄປ, ພຣະເຈົ ໍ້ າຂອງຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ, 

ກະສັດຂອງຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ; 
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ແລະຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າເລ ອກທີ ່ ຈະຮັບໃຊໍ້ ທ່ານສ າລັບສ່ວນທີ ່ ເຫລ ອຂອງຂໍ້ ອຍ. 
ຂ ຂອບໃຈ, ພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າ, 

ສ າລັບການເສຍຊີ ວິ ດສ າລັບຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າແລະສ າລັບການຊ່ວຍປະຢັດຂໍ້ າພະ
ເຈົ ໍ້ າ. ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າໄດໍ້ ຮັບທຸກສິ ່ ງທີ ່ ທ່ານມີ ໄວໍ້ ສ າລັບຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າ. 
ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຫວັງວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານຕະຫຼອດໄປ. ແກໍ້ ໄຂ  

 

ອໍ້ າຍເອ ໍ້ ອຍນໍ້ ອງທີ່ ຮັກແພງ, 

ໃນປັດຈຸບັນທີ່ ທ່ານໄດໍ້ ອະທິ ຖານອະທິ ຖານນີ ໍ້ ແລະໄດໍ້ ຮັບພຣະເຢຊູໃນຫົວໃ
ຈຂອງທ່ານ, ໂດຍຄວາມເຊ ່ ອ, ທ່ານເປັນການສໍ້ າງໃຫມ່ໃນພຣະຄຣິ ດ.33 

ທ່ານບ ່ ແມ່ນຄົນດຽວກັນ. ທ່ານບ ່ ແມ່ນຄົນທີ່ ທ່ານມີ ສອງສາມນາທີ ກ່ອນ; 

ພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານແລໍ້ ວ.34 

ສິ່ ງທີ່ ເປັນສິ່ ງມະຫັດແມ່ນພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບທ່ານ. 
ແມ່ນແລໍ້ ວ, ພຣະວິ ນຍານບ ລິ ສຸດແມ່ນຢູ່ກັບທ່ານ. 
ພຣະອົງຈະນ າທ່ານແລະຊີ ໍ້ ນ າທ່ານ, 

ສະແດງວິ ທີ ທາງຜ່ານຄວາມຈິ ງຂອງພຣະອົງທີ່ ມາຈາກພຣະເຈົ ໍ້ າ.35  

 

ໃນປັດຈຸບັນ, ມີ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ທ່ານຕໍ້ ອງເຮັດ: 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ໍ້ າເລ ໍ້ ອຍໆ.36 

ໄດໍ້ ຮັບຄ າພີໄບເບິ ນແລະເລີ່ ມຕົໍ້ ນໃນປ ໍ້ ມບັນທ ກຂອງໂຢຮັນ. 
ອ່ານແລະສ ກສາພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ໍ້ າເພາະວ່າມັນຈະປ່ຽນໃຈຂອງທ່ານ.37 

ສິ່ ງອ ່ ນ: ຈ່ົງໃຊໍ້ ເວລາໃນການອະທິ ດຖານຕ ່ ພຣະເຈົ ໍ້ າທຸກໆມ ໍ້ . 
ຮຽນຮູໍ້ ທີ່ ຈະຟັງເຊັ່ ນດຽວກັນ. ນີ ໍ້ ແມ່ນ. 

ນີ ໍ້ ແມ່ນວິ ທີ ທີ່ ທ່ານຮຽນຮູໍ້ ທີ່ ຈະໄດໍ້ ຍິ ນສຽງຂອງພຣະອົງ - 
ໂດຍການໃຊໍ້ ເວລາກັບພຣະອົງ.38 ລາວຕໍ້ ອງການລົມກັບທ່ານ, 

ດ່ັງນັໍ້ ນທ່ານຈ ່ ງຕໍ້ ອງຮຽນຮູໍ້ ທີ່ ຈະຟັງເຊັ່ ນກັນ. 
ຈ່ົງຢູ່ຫ່າງຈາກສິ່ ງທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ເສຍສະຕິພຣະຄຣິ ດ. 
ຂ ໃຫໍ້ ພຣະວິ ນຍານບ ລິ ສຸດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາສະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່ ທ່ານສາມາ
ດຮຽນຮູໍ້ ເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.39 

ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າດີ ໃຈທີ່ ພວກເຮົ າມີ ເວລານີ ໍ້ ຮ່ວມກັນ. 
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ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຍິ ນດີ ທີ່ ທ່ານໃຫໍ້ ຊີ ວິ ດຂອງທ່ານຕ ່ ພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າ. 
ທ່ານຈະບ ່ ຄ ກັນ. 
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮູໍ້ ຂອງພຣະຜູໍ້ ເປັນເຈົ ໍ້ າແລະພຣ
ະຜູໍ້ ຊ່ອຍໃຫໍ້ ລອດຂອງເຮົ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດ.40

 
                                                           
1 ການເປີ ດເຜີ ຍ 1:18 
2 ໂຢຮັນ 14:2, 3 
3 ໂຢຮັນ 14:6 
4 ກິດຈະການ 4:12 
5 ລູກາ 4:18, 19 
6 ໂຢຮັນ 18:36, 37 
7 ໂຢຮັນ 3:5, 6 
8 ໂຢຮັນ 19:30, 1  ເປໂຕ 2:24 
9 ເອຊາຢາ 53:3, 4 
10 ໂຢຮັນ 3:16, ຄາລາເຕຍ 3:13 
11 ໂຣມ 3:23, 24 
12 ໂຢຮັນ 1:14 
13 ເຮັບເຣີ  4:15 
14 ເອຊາຢາ 53:3 
15 ໂຣມ 5:10, ໂກໂລຊາຍ 1:19-22 
16 ໂຢຮັນ 10:10 
17 ໂຢຮັນ 10:27-30 
18 1 ໂຢຮັນ 2:2 
19 ໂຢຮັນ 11:25, 26 
20 1 ໂຢຮັນ 5:11-12 
21 ໂຣມ 10:9-10 
22 ເອເຟໂຊ 2:8-9 
23 ໂຣມ 10:9-10 
24 ໂຢຮັນ 3:3, ຟີ ລິ ບປອຍ 3:20, 21 
25 ດານີ ເອນ 4:3, ລູກາ 1: 32, 33 
26 ກິດຈະການ 4:12 
27 ການເປີ ດເຜີ ຍ 1:8 
28 ເຊຄາຣີ ຢາ 14:4, 9 
29 ການເປີ ດເຜີ ຍ 22:12, 13 
30 ການເປີ ດເຜີ ຍ 1:5 
31 ເຮັບເຣີ  3:15 
32 2 ໂກຣິ ນໂທ 6:2 
33 2 ໂກຣິ ນໂທ 5:17 
34 ຄາລາເຕຍ 4:6 
35 ໂຢຮັນ 16:13, 14 
36 2 ຕີ ໂມທຽວ 2:15 
37 ເຮັບເຣີ  4:12 
38 ໂຢຮັນ 10:27 
39 ໂຢຮັນ 14:15-17, ເຮັບເຣີ  10:25 
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40 2  ເປໂຕ 3:18 


