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to 
 

ຕໂີມທຽວ 
 Timothy 
  
 Salutation 

1 ຈາກ ໂປໂລ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ  ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້
ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ 

2 ເຖິງ ຕີໂມທຽວ ຜູ້ເປັນລູກແທ້ຂອງເຮົາໃນຄວາມເຊ່ືອ ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນ ແລະພຣະກະຣນຸາແລະສັນຕິສຸກ ຊຶງ່ມາ
ຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈ່ົງມີຢູ່ກັບເຈ້ົາເທີນ 
 

ຕກັເຕອືນເຣືອ່ງຄາໍສອນບໍຈ່ງິ 
Warning against False Teachers 

3 ເມ ື ່ອເຮົາກໍາລັງໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽນ້ັນ ເຮົາໄດ້ຂໍຮ້ອງເຈ້ົາໃຫ້ຄອຍຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ ເພ່ືອຈະໄດ້ສ່ັງຫ້າມ
ລາງຄົນບ່ໍໃຫ້ເຂົາສອນຄໍາໂອວາດຢ່າງອ່ືນ 

4 ທັງບ່ໍໃຫ ້ເຂົາໃສ່ໃຈໃນເຣ່ືອງນິຍາຍຕ່າງໆ ແລະເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍອັນບ່ໍຮູ້ສ້ຽງສຸດ ຊຶງ່ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາ 
ແທນທ່ີຈະໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ອັນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ 

5 ແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມສ່ັງຫ້າມນ້ັນ ກໍຄໃືຫມີ້ຄວາມຮ ັກທ່ີເກີດມາຈາກໃຈອັນບໍຣິສຸດ ແລະຈາກໃຈສໍານຶກວ່າ
ຕົນຊອບ ແລະຈາກຄວາມເຊ່ືອອັນຈິງໃຈ 

6 ບາງຄົນກໍໄດ້ຜິດຈຸດປະສົງ ຫລີກໄປຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຫລົງໄປຫາຄວາມເວ້ົາທ່ີໄຮ້ປໂຍດ 
7 ແມ່ນວ່າເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີເຂົາກ່າວ ແລະສ່ິງທ່ີເຂົາຢືນຢັນ ເຂົາກໍຍັງປາຖນາຈະເປັນຄຣູສອນພຣະບັນຍັດ 
8 ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະບັນຍັດນ້ັນດີຢູ່ ຖ້າຜູ້ໃດໃຊ້ໃຫຖື້ກຕ້ອງ 
9 ໂດຍຮູ້ວ່າກົດໝາຍບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບຄົນສັດຊ່ືສຸຈຣິດ ແຕ່ໄດ້ຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບຄົນຕ່ໍໄປນ້ີຄື ຄົນບ່ໍຟັງກົດໝາຍ ຄົນ

ບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ລະບຽບ ຄົນບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ຄົນຜິດບາບ ຄົນອະທັມ ຄົນຢູ່ນອກສາສນາ ຄົນຂ້າພ່ໍຕີແມ່ ຄົນຂ້າ
ຄົນ 

10 ຄົນຫລ້ິນຊູ້ ຊາຍຫລ້ິນກັບຊາຍ ຜູ້ຮ້າຍລັກຄົນ ຄົນຂ້ີຕົວະ ຄົນສາບານໂດຍຄໍາບ່ໍຈ ງິ ແລະສ່ິງອ່ືນໆທ່ີຂັດກັບ
ຫລັກໂອວາດຄໍາສອນ 

11 ຕາມທີ່ມຢູ່ີໃນຂ່າວປະເສ ດີ ຊຶງ່ກ່າວເຖິງພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສເວີຍສຸກ ຄືຂ່າວປະເສີດທ່ີໄດ້ຊົງມອບ
ໄວກັ້ບເຮົາແລ້ວ 
 



ຄາໍໂມທະນາພຣະຄນຸຂອງໂປໂລໃນເຣືອ່ງພຣະກະຣນຸາ 
Gratitude for Mercy 
(ກຈກ 8:1-3; 9:1-19) 

12 ເຮົາໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທງັຫລາຍ ຜູ້ໄດ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ ດ້ວຍວາ່ພຣະອົງຊົງພຣະ
ກະຣນຸາຖືວ່າເຮົາເປັນຄົນສັດຊ່ື ຈ່ຶງຊົງຕ້ັງເຮົາໄວ້ໃຫ້ປະຕິບັດພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງ 

13 ເຖິງແມ່ນວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຮົາໄດ້ເປັນຄົນຫຍາບຊ້າ ຂ່ົມເຫັງ ແລະໝນປມາດພຣະອົງ ແຕ່ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບພຣະ
ກະຣນຸາ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມບ່ໍຮູ້ ແລະດ້ວຍຄວາມບ່ໍເຊ່ືອ 

14 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ເຮົາຫລາຍເຫລືອລ້ົນ ພອ້ມດ້ວຍ
ຄວາມເຊ່ືອ ແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 

15 ຄໍານ້ີເປັນຄໍາສັດຈິງ ແລະສົມຄວນທ່ີຄົນທັງປວງຈະຮັບໄວ້ ຄືວ າ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກເພ່ືອ
ຈະຊົງໂຜດເອົາຄົນບາບໃຫ້ພ້ົນ ແລະໃນຈໍາພວກຄົນບາບນ້ັນແມ່ນເຮົານ້ີແຫລະເປັນຜູ້ຕ້ົນ 

16 ແຕ່ວ່າເພາະເຫດນ້ີເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ຄືວ່າເພ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດຈະໄດ້ຊົງສະແດງຄວາມອົດກ້ັນພຣະ
ທັຍທຸກຢ່າງ ໃຫເ້ຫັນໃນຕົວເຮົາຊ່ຶງເປັນຜູ້ຕ້ົນນ້ັນ ຄືໃຫເ້ປັນແບບຢ່າງແກ່ພວກຄົນທ່ີຈະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ແລ້ວ
ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

17 ພຣະກຽດແລະພຣະຣສັມຈ່ົີງມີແກ່ພຣະມະຫາກະສັດ ຜູ້ຊົງພຣະຈະເຣີນຢູ່ເປັນນິດ ຜູ້ຊົງເປັນອົງອະມະຕະ ຊ່ຶງ
ບ່ໍໄດ້ປາກົດພຣະອົງ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 

18 ຕີໂມທຽວ ລູກຂອງເຮົາເອີຍ ຂ້ໍຄວາມດ່ັງນ້ີເຮົາໄດ້ຝາກໄວ້ກັບເຈ້ົາ ຕາມຄວາມທໍານວາຍທ່ີກ່າວເຖິງເຈ້ົາເມ່ືອ
ກ່ອນນ້ັນ ເພ່ືອຂ້ໍຄວາມທັງຫລາຍນ້ັນຈະເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໃນການເສິກອັນດີ 

19 ຈ່ົງຍຶດຖືຄວາມເຊ່ືອໄວ້ ແລະມີໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ ຊ່ຶງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລາງຄົນໄດ້ປັດຖ້ິມເສັຽ ຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ເຂົາຈ່ຶງຫລ້ົມຈົມລົງເຫມືອນເຮືອແຕກ 

20 ໃນຄົນເຫລ່ົານ້ັນມີ ອີເມນາໂຢ ແລະອາເລກຊັນໂດທ່ີເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ກັບຊາຕານແລ້ວ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ແລະບ່ໍກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

 

2 ຄາໍແນະນາໍກ່ຽວກບັລະບຽບ ແລະການໄຫວວ້ອນ 
Instructions concerning Prayer 

1 ເຫດສັນນ  ້ັນກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ ເຮົາຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ອ້ອນວອນ ໄຫວ້ວອນ ທູນຂໍ ແລະຂອບພຣະຄຸນເພ່ືອ
ຄົນທັງປວງ 

2 ເພືອ່ກະສດັທ ັງຫລາຍ ແລະເພືອ່ຄນົທງັປວງທີມ່ຕີາໍແໜງສງູ ເພືອ່ເຮົາທງັຫລາຍຈະໄດດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງງຽບໆ 
ແລະສງບົສກຸ ໃນທາງທມັແລະສະງາ່ຜາ່ເຜຍີທກຸຢາ່ງ 

3 ການເຮັດແນວນ້ັນເປັນການດີ ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
4 ຜ  ູ້ຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄົນທ ັງປວງພ້ົນ ແລະໃຫ້ສັງເກດຮູ້ຄວາມຈິງ 
5 ດ້ວຍເຫດວ່າມພີຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ແລະມີຜູ້ກາງແຕ່ຜ  ູ້ດຽວລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບມະນຸດ ຄືພຣະເຢຊ ູ

ຄຣິດຜູ້ຊົງສະພາບເປັນມະນຸດ 
6 ຜ  ູ້ໄດ້ຊົງສລະພຣະອົງເອງເປັນຄ່າໄຖ່ສໍາລັບຄົນທັງປວງ ຊຶງ່ການນ້ີເປັນພຍານໃນເວລາອັນເໝາະສົມ 
7 ແລະສໍາລັບການນ້ີເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຖືກຊົງຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດແລະເປັນອັຄສາວົກ (ເຮົາກ່າວຄວາມຈິງ ບ່ໍໄດ້

ກ່າວຄໍາຕົວະ) ແລະເປ ນັຄຣູສອນຄວາມເຊ່ືອ ແລະຄວາມຈິງແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ (6/10/10) 



8 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາປະສົງຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫລາຍໄຫວ້ວອນໃນທຸກແຫ່ງ ດ້ວຍຍໍມືບໍຣສຸິດ ໂດຍບ່ໍມີຄວາມຄຽດ 
ແລະການຜິດຖຽງກັນ 

9 ຝ່າຍພວກຜູ້ຍິງກໍເໝືອນກັນ ໃຫ້ແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ແລະສງ່ຽມຄ່ຽມຄົມ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເກ້ົາຜົມເກີນ
ແບບ ຫລືປະດັບກາຍດ້ວຍເຄ່ືອງຄໍາ ແລະໄຂ່ມຸກ ຫລືເຄ່ືອງນຸ່ງອັນມີຄ່າແພງ  

10 ແຕ່ໃຫປ້ະດັບກາຍດ້ວຍເຮັດການດີ ໃຫ້ສົມກັບຜູ້ຍິງທ່ີປະກາດຕົນວ່າເປັນຜ  ູ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາ 
11 ໃຫຜູ້້ຍິງຮຽນຮູ້ຢ່າງງຽບໆ ແລະດ້ວຍໃຈອ່ອນນ້ອມ 
12 ເຮົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍິງສ່ັງສອນ ຫລືໃຊອໍ້ານາດເໜືອຜູ້ຊາຍ ແຕ່ໃຫ້ເຂົາມິດງຽບຢູ່ 
13 ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ້ັນອາດາມຂ້ຶນກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ້າງເອວາ ແລະອາດາມບ່ໍໄດ້ຖ ືກຫລອກລວງ ແຕ່ຜູ້

ຍິງໄດ້ຖືກຫລອກລວງຈ່ຶງຕົກໃນການລ່ວງລະເມີດ 
14 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ ຜູ້ຍິງຍັງຈະຮັບການຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ໄດ້ດ້ວຍການເກີດລູກ ຖ້າເຂົາຕ້ັງໝນຄົງຢູ່ໃນຄວາມ

ເຊ່ືອ ໃນຄວາມຮັກ ແລະໃນຄວາມບໍຣິສ ດຸ ພອ້ມດ້ວຍຄວາມສງ່ຽມຄ່ຽມຄົມ 
 

3 ຄນຸສົມບດັຂອງຜູດ້ແູລຄຣສິຕະຈກັ 
Qualifications of Bishops 

1 ຄໍານ້ີເປັນຄໍາຈິງ ຄືວ່າຖ້າຜູ້ໃດປາຖນາໜາທ່ີເປັນຜູ້ດູແລຄຣິສຕະຈັກ ຜູ້ນ້ັນປາຖນາການງານອັນດີ 
2 ຜູ້ດູແລນ້ັນຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີບໍ່ມໃີຜຕິໄດ້ ເປັນຜົວຂອງຍິງຄົນດຽວ ເປັນຄົນຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນເອງ ມີສະຕິອັນດີຮອບ

ຄອບ ມີກ ຣີິຍາຮຽບຮ້ອຍ ມ ໃີຈສັດທາເຫລ້ືອມໃສໃນການຮັບແຂກ ເໝາະສົມທ່ີຈະເປັນຄຣູ 
3 ບ່ໍເປັນຄົນເມົາເຫລ້ົາ ບ່ໍເປັນຄົນຫຍາບຊ້າສາໂຫດ ແຕ່ເປັນຄົນມ ີໃຈສຸພາບ ບ່ໍເປັນຄົນມັກຜິດຖຽງກັນ ບ່ໍເປັນ

ຄົນເຫັນແກ່ເງິນ 
4 ຕ້ອງເປັນຄົນຄອບຄອງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ດີ ທີໃ່ຫ້ລູກທັງຫລາຍຂອງຕົນຍອມຟງັດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ

ທຸກຢ່າງ 
5 (ເພາະວ່າຖ້າຊາຍຜູ້ໃດບ່ໍຮູ້ຈ ກັຄອບຄອງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະດູແລຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງ

ໃດ) 
6 ຢ່າຕ້ັງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝໆ ໃຫເ້ປັນຜູ້ດູແລ ຢ້ານວ່າຈະອວດຕົວຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຈອງຫອງ ແລ້ວຈະຖືກໂທດເໝືອນ 

ຢ່າງພຍາມານ 
7 ອີກປະການນ່ຶງ ຜ  ູ້ດູແລນ້ັນຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີຄົນພາຍນອກນັບຖື ຢ້ານວ່າຈະຖືກການຕິຕຽນນິນທາ ແລະຖືກບ້ວງ

ບາດຂອງມານ 
Qualifications of Deacons 

8 ຝ່າຍພວກຜູ້ບົວລະບັດນ້ັນກໍເໝືອນກັນ ຄືຕ້ອງເປັນຄົນເອົາການເອົາງານ ບ່ໍເປັນຄົນສອງລ້ີນ ບ່ໍເປັນຄົນດ່ືມ
ເຫລ້ົາແວງເກີນສ່ວນ ບ່ໍເປັນຄົນໂລບເຫັນແກ່ໄດ້ 

9 ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນຍຶດໝນໃນຂ້ໍລັບເລິກແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ  
10 ຈ່ົງລອງເບ່ິງຄົນເຫລ່ົານ້ີເສັຽກ່ອນ ແລະເມ່ືອເຫັນວ່າບ່ໍມີຂ້ໍຕິຕຽນໄດ້ ຈ່ຶງຕ້ັງເຂົາໄວ້ໃນຕໍາແໜງຜູ້ບົວລະບັດ 
11 ຝ່າຍຜູ້ຍິງກໍເໝືອນກັນ ຕ້ອງເປັນຄົນເອົາການເອົາງານ ບ່ໍເປັນຄົນໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນຣູ້ຈັກບັງຄັບ

ຕົນ ແລະເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນສ່ິງທງັປວງ 
12 ຝ່າຍຜູ້ບົວລະບັດນ້ັນ ຕ້ອງເປັນຜົວຂອງຍິງຄົນດຽວ ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຄອບຄອງລູກ ແລະບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ດີ 
13 ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີດໍາເນີນໜາທ່ີບົວລະບັດໄດ້ດີນ້ັນກໍໄດ້ຮັບກຽດ ແລະມີໃຈກ້າອາດກ່າວເຖິງຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີໃນ     

ພຣະເຢຊຄູຣິດ 



ຂໍລ້ບັເລກິແຫງ່ພຣະສາສນາຂອງເຮາົ 
The Mystery of Our Religion 

14 ເຮົາຫວັງໃຈວ່າໃນມ່ໍໆນ້ີ ເຮົາຈະໄດ້ມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈ່ຶງຂຽນຂ້ໍຄວາມນ້ີມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ກໍເພ່ືອວ່າ,  
15 ຖ້າເຮົາຫາກຍັງຊ້າຢູ່ ພວກເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນຈະບົວລະບັດຢ່າງໃດໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືຄຣິສຕະ

ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ທ່ີເປັນເສົາ ແລະຮາກແຫ່ງຄວາມຈິງ 
16 ເຮົາຕ້ອງຍອມຮ ບັວ່າ ຂ້ໍລັບເລິກແຫ່ງສາສນາຂອງເຮົານ້ີກໍໃຫຍ່ຫລາຍ ຄືວ່າ ພຣະອົງຊົງປາກົດມີສະພາບເປັນ

ມະນຸດ ພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງປະກາດວ່າຊົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ ຝູງເທວະດາກໍໄດ້ເຫັນ ມຜູ້ີປະກາດພຣະອົງແກ່
ພວກຕ່າງຊາດ ມີຊາວໂລກໄດ້ເຊ່ືອຖືພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຖືກຮັບຂ້ຶນເມ່ືອສູ່ພຣະຣັສມ ີ

 

4 ເຣືອ່ງຄຣ ູສອນບໍຈ່ິງ  
False Asceticism 

1 ພຣະວິນຍານຊົງກ່າວໄວໂ້ດຍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ໃນຄາວພາຍຫນ້າຈະມີລາງຄົນປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຫັນໄປ
ເຊ່ືອຟັງວິນຍານທ່ີລ້ໍລວງ ແລະຟັງຄໍາສອນຂອງພວກຜີຮ້າຍ 

2 ຊ່ຶງມາຈາກການໜາຊ່ືໃຈຄົດຂອງຄົນທ່ີກ່າວຕົວະ ຄືຄົນທ່ີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຂົາຖືກໝາຍໄວ້ເໝືອນ
ກັບຮອຍເຫລັກແດງ 

3 ເຂົາຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເອົາກັນເປັນຜົວເມັຽ ຫ້າມບໍຣິໂພກອາຫານບາງຊະນິດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ ໃຫ້ຜູ້ທີ່
ເຊ່ືອແລະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງນ້ັນໄດ້ຮ ບັບໍຣິໂພກດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ 

4 ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາຣະພັດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ນ້ັນກໍເປັນຂອງດີ ບ່ໍມສ່ິີງໃດທ່ີຄວນປະຖ້ິມຈັກສ່ິງ ແຕ່ຄວນຮັບ
ເອົາທຸກສ່ິງດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ 

5 ເພາະວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນກໍຊ ົງຊໍາຮະໄວ້ແລ້ວ ໂດຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາວອນຂໍ 
 

ຜູບ້ວົລະບດັທີດ່ຂີອງພຣະເຢຊຄູຣດິ 
A Good Minister of Jesus Christ 

6 ຖ້າເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ພວກພ່ີນ້ອງ ເຈ້ົາກໍຈະເປັນຜູ້ບົວລະບັດທ່ີດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ບໍາຣຸງຕົນ
ດ້ວຍຂ້ໍຄວາມເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ ແລະດ້ວຍຫລັກຄໍາສອນອັນດີທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂັບຕາມນ້ັນ 

7 ຈ່ົງເວ້ັນໜີຈາກນິຍາຍປະໂລມໂລກ ທ່ີພວກຜູ້ຍິງເຖ້ົາເຄີຍເລ່ົາໃຫ້ຟັງນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພາະການຝຶກຫັດທາງກາຍນ້ັນມີປໂຍດບາງຢ່າງ 

8 ແຕ່ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງມີປໂຍດທຸກຢ່າງ ເພາະໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາໄວ້ສໍາລັບຊວິີດໃນປັດຈຸບັນ
ແລະໃນອານາຄົດດ້ວຍ 

9 ຂ້ໍຄວາມນ້ີກໍສັດຈິງ ແລະສົມຄວນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮ ບັເຊ່ືອເອົາໄວ້ 
10 ເຫດທີເ່ຮົາເຮັດການໜັກໜວງ ແລະອົດສາສູ້ ກໍເພາະວ່າເຮົາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຜູ້ຊງົ

ໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງຄົນທັງປວງ ເປັນຕ້ົນຂອງພວກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງສ່ັງສອນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ  
12 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໝນປມາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອ ທງັໃນທາງກິຣິຍາແລະ

ວາຈາ ໃນຄວາມຮັກ ໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃນຄວາມບໍຣິສ ຸດ 
13 ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການອ່ານໜັງສື ໃນການເຕືອນສະຕິ ແລະໃນການສ່ັງສອນ ຈົນກວ່າເຮົາຈະມາ 



14 ຢ່າເບີດເສີຍຕ່ໍຄຸນທັມທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວເຈ້ົາ ທ່ີໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາທໍານວາຍເມ່ືອຄນະເຖ້ົາແກ່ໄດ້ວາງມື
ໃສ່ເຈ້ົາ 

15 ຈ່ົງໝນຮ່ໍາເພິງຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍສຸດໃຈ ເພ່ືອຄວາມຈະເຣີນຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ປາກົດແກ່ຄົນທ ັງປວງ 
16 ຈ່ົງລະວັງຕົວ ແລະການສ່ັງສອນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ດີ ຈ່ົງຕ້ັງໝນຢູ່ໃນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ເພາະເມ່ືອເຮັດຢ່າງນ້ັນເຈ້ົາຈະ

ຊ່ອຍຕົນເອງ ກັບທັງຊ່ອຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີຟັງເຈ້ົານ້ັນໃຫ້ພົນ້ 
 

5 ໜາທີຕ່ອ້ງເຮດັຕໍຜູ່ອ້ືນ່ 
Duties toward Believers 

1 ຢ່າໃສ່ຄໍາຫຍາບໃນການຕັກເຕືອນຊາຍຜູ້ອາວຸໂສ ແຕ່ຈ່ົງຂໍຮ້ອງເໝືອນທ່ານເປັນພ່ໍ ຈ່ົງຖືວ່າພວກຊາຍໜຸມນ້ັນ
ເປັນເໝືອນອ້າຍນ້ອງ 

2 ແລະພວກຍິງຜູ້ມີອາວຸໂສເປັນເໝືອນແມ່ ສ່ວນພວກຜູ້ຍິງໜຸມໃຫເ້ປັນເໝືອນເອ້ືອຍນ້ອງ ໂດຍມີໃຈບໍຣິສຸດຕ່ໍ
ເຂົາ 

3 ຈ່ົງຮັບຮູ້ພວກແມ່ໝາຍທ່ີເປັນແມ່ໝາຍແທ້ຈິງ 
4 ຖາ້ແມໝ່າຍຄົນໃດມີລູກຫລືຫລານ ກໍໃຫລູ້ກຫລານນ້ັນຮຽນວີທີປະຕິບັດທາງສາສນາ ໂດຍບົວລະບັດຕ່ໍຄອບ

ຄົວຂອງຕົນກ່ອນ ແລະໃຫ້ຕອບແທນຄຸນພ່ໍແມ່ ເພາະວ່າການເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນທ່ີຊອບຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ 
5 ຝ່າຍຜູ້ຍິງທ່ີເປັນແມ່ໝາຍແທ້ ແລະຖືກປະຢູ່ແຕ່ຜູ້ດຽວນ້ັນ ກໍຍອມມອບຄວາມຫວ ງັໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ັງ

ໝນຄົງຢູ່ໃນການວອນຂໍ ແລະໃນການໄຫວ້ວອນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ 
6 ສ່ວນຜູ້ຍິງທ່ີປ່ອຍຕົວໄປຕາມຄວາມສນຸກນ້ັນ ກໍຕາຍແລ້ວທັງເປັນ 
7 ຈ່ົງສ່ັງເນ້ັນຂ້ໍນ້ີເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍຖືກຕິຕຽນ 
8 ຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດບ່ໍບໍາຣຸງລ້ຽງດູຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ເປັນຕ້ົນວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະ

ສາສນາເສັຽແລ້ວ ແລະແຮ່ງຊ່ົວກວ່າຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເສັຽອີກ 
9 ຢ່າໄດ້ລົງຊ່ືແມ່ໝາຍຄົນໃດໃນທະບຽນ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸຫກົສິບປີ ແລະເປັນເມັຽຂອງຊາຍຄົນດຽວ 
10 ແລະຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີມຊ່ືີວາ່ໄດ້ເຮັດການດີ ຄືໄດ້ບໍາຣຸງລ້ຽງລູກ ພໍໃຈຮັບແຂກ ໄດ້ລ້າງຕີນພວກໄພ່ພົນຂອງ   

ພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ສົງເຄາະຄົນທ່ີມີຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະໝນຕິດຕາມການດີທຸກຢ່າງ 
11 ແຕ່ແມໝ່າຍທ່ີຍັງໜຸມກວ່ານ້ັນຢ່າຍອມຮັບ ເພາະວ່າເມ່ືອເຂົາຫລົງຫ່າງຈາກພຣະຄຣິດໄປແລ້ວເຂົາກໍຢາກ  

ເອົາຜົວໃໝ 
12 ເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຕໍາໜິ ເພາະເຂົາໄດ້ລະເມີດຄໍາປະຕິຍານເດີມຂອງເຂົາ 
13 ນອກຈາກນ້ັນເຂົາກໍຈະຮຽນເປັນຄົນມັກຢູ່ລ້າ ທ່ຽວໄປເຮືອນຫລັງນ້ັນຫລັງນ້ີ ບ່ໍໃຊເ່ປັນແຕ່ຄົນມັກຢູ່ລ້າເທ່ົານ້ັນ 

ແຕ່ຍັງເປັນຄົນມັກເວ້ົາຄວາມບ່ໍມີແກ່ນສານ ທັງເປັນຄົນເຂ້ົາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບທຸຣະກິດຂອງຜູ້ອ່ືນ ແລະມັກເວ້ົາແຕ່
ສ່ິງທ່ີບ່ໍສົມຄວນ 

14 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງປາຖນາໃຫ້ພວກແມ່ໝາຍທ່ີຍັງໜຸມນ້ັນເອົາຜົວ ມີລູກ ແລະດູແລບ້ານເຮືອນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ສັດ
ຕຣມີູຊອ່ງທາງນິນທາໄດ້ 

15 ເພາະວ່າມີລາງຄົນໄດ້ຫລົງຕາມຊາຕານໄປແລ້ວ 
16 ຖ້າຍິງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຄົນໃດມີພ່ີນ້ອງເປັນແມ່ໝາຍ ກໍໃຫທ່້ານຊ່ອຍລ້ຽງດູ ຢ່າໃຫ້ເປັນພາຣະຂອງຄຣິສຕະຈັກ 

ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະໄດ້ສົງເຄາະພວກທ່ີເປັນແມ່ໝາຍອັນແທ້ຈິງ 
17 ຈ່ົງຖືວ່າພວກເຖ້ົາແກ່ທ່ີປົກຄອງດີນ້ັນ ສົມຄວນໄດ້ຮ ບັກຽດສອງທ່ໍ ເປັນຕ້ົນວ່າ ພວກເຖ້ົາແກ່ທ່ີເທສນາ ແລະສ  ່ັງ

ສອນດ້ວຍການໜັກໜວງ 



18 ເພາະພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìຢ່າເອົາສອບໃສ່ສົບງົວທ່ີກໍາລັງຢຽບເຂ້ົາî ແລະ ìຄົນງານກໍຄວນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ
ຂອງຕົນî 

19 ຢ່າຍອມຮັບຄໍາກ່າວຫາໃສ່ເຖ້ົາແກ່ຄົນໃດ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ມີພຍານສອງຫລືສາມປາກ 
20 ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍັງເຮັດຜິດນ້ັນ ຈ່ົງຕິຕຽນເຂົາຊ້ອງໜາຄົນທັງປວງ ເພ່ືອຜູ້ອ່ືນຈະມີຄວາມຢ້ານເໝືອນກັນ 
21 ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຝູງເທວະດາທ່ີຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ໃຫ້ເຈ້ົາຮັກສາ

ລະບຽບເຫລ່ົານ້ີໄວ້ໂດຍບ່ໍເຫັນແກ່ໜາຜູ້ໃດ ແລະບ່ໍເຮັດການໃດໆດ້ວຍໃຈລໍາອຽງ 
22 ຢ່າຟ້າວວາງມືລົງໃສ່ຜູ້ໃດ ຢ່າເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມການຜິດບາບກັບຄົນອ່ືນ ຈ່ົງຮັກສາຕົວໄວ້ໃຫ້ບໍຣິສຸດ 
23 ຕ່ໍໄປຢ່າດ່ືມແຕ່ນ້ໍາສ່ິງດຽວ ແຕ່ຄວນໃຊ້ເຫລ້ົາແວງແດ່ເລັກນ້ອຍ ເພາະເຫັນແກ່ກະເພາະອາຫານ ແລະຄວາມ

ອ່ອນແຮງທ່ີເຈ້ົາມຢູ່ີເລ້ືອຍນ້ັນ 
24 ການຜິດບາບຂອງລາງຄົນກໍປາກົດຢ່າງເປີດເຜີຍ ນໍາເຂົາໄປສູ່ການພິພາກສາ ແຕ່ການຜ ດິບາບຂອງລາງຄົນກໍ

ປາກົດຕາມພາຍຫລັງ 
25 ສ່ວນການດີກໍປາກົດເປິດເຜີຍຢ່າງດຽວກັນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍປາກົດຄັກກໍປົກບັງໄວ້ບ່ໍໄດ້ 
 

6 
Chapter 6 

1 ສ່ວນຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຂ້ົາຢູ່ໃຕ້ແອກແຫ່ງຄວາມເປັນຂ້ອຍຂ້ານ້ັນ ໃຫຖື້ວ່ານາຍຂອງຕົນເປັນຜູ້ສົມຄວນຮັບກຽດ
ທ ຸກຢ່າງ ເພ່ືອວ່າພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄໍາໂອວາດຈະບ່ໍຖືກປມາດ 

2 ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າທ່ີມີນາຍເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລ້ວກໍຢ່າຄຶດປມາດນາຍນ້ັນ ເພາະເຫດວ່າເປັນພ່ີນ້ອງກັນ ແຕ່ວ່າ
ຫລາຍກວ່ານ້ັນເຂົາຕ້ອງຮັບໃຊ້ນາຍໃຫ້ດີຂ້ຶນ ເພາະເຫດວ່ານາຍຜູ້ຮັບປໂຍດຈາກການງານຂອງຕົນນ້ັນ ກໍເປັນ
ຜູ້ມຄີວາມເຊ່ືອ ແລະເປັນທ່ີຮັກ 
 

ອນັຕະຣາຍຂອງຄາໍສອນປອມ ແລະການຮກັແພງເງນິ 
False Teaching and True Riches 

3 ຈ່ົງສ່ັງສອນ ແລະເຕືອນສະຕິຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ຖ້າຜູ້ໃດສອນຜິດໄປຈາກນ້ີ ແລະບ່ໍຍອມເຫັນຕາມພຣະທັມອັນ
ມຫີລັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຄໍາໂອວາດທ່ີສົມກັບການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

4 ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນຈອງຫອງ ບ່ໍຮູ້ຈັກສ່ິງໃດ ແຕ່ມົວເມົາໃນການຖົກຖຽງກັນ ແລະທະເລາະວິວາດກັນເຖິງເຣ່ືອງຄໍາ 
ຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການເຫິງສາກັນ ການຜິດຖຽງກັນ ການຫມິນ່ປມາດກັນ ການບ່ໍໄວ້ວາງໃຈຄຶດຮ້າຍຕ່ໍກັນ 

5 ແລະການກະທົບກະເທືອນບ່ໍຂາດລະຫວ່າງຄົນໃຈທຸຈຣິດ ແລະຂາດຄວາມຈິງ ທີຄຶ່ດວ່າການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນທາງທ່ີຈະໄດ້ກໍາໄລ 

6 ຈິງຢູ່ ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພ ໃໍຈກັບສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມຢູ່ີ 
7 ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ິງໃດເຂ້ົາມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສ່ິງໃດອອກໄປຈາກໂລກບ່ໍໄດ້ສັນນ້ັນ 
8 ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມກໍໃຫ້ເຮົາພໍໃຈກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
9 ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢາກລ້ໍາລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ ໃນບ້ວງແຮ້ວ ແລະໃນຕັນຫາອັນໂງ່ຫລາຍຢ່າງ ຊຶງ່

ເປ ນັພັຍແກ່ຕົວທ່ີເຮັດໃຫມ້ະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ 
10 ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ກຸຢ່າງ ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນ້ີແຫລະ ຈ່ຶງຊັກຈູງຜູ້

ລາງຄົນໃຫ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ ແລະແທງຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫລາຍປະການ 
 



ການຕໍສູ່ຢ້າ່ງເຕມັກາໍລງັກຽ່ວກບັຄວາມເຊືອ່ 
The Good Fight of Faith 

11 ແຕ່ເຈ້ົາຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຫລີກໜີຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ແລະຈ່ົງຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ ຄວາມນັບຖື    
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຄວາມສັດຊ່ື ຄວາມຮັກ ຄວາມໝນພຽນ ແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບ 

12 ຈ່ົງອົດສາແຂ່ງຂັນສູ້ຕາມແນວທາງຂອງຄວາມເຊ່ືອ ຈ່ົງຍຶດເອົາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄວ້ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຈ້ົາຮ ບັນ້ັນ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ແລະປະຕິຍານຕົນຢ່າງດີຕ່ໍໜາພຍານຫລາຍຄົນ 

13 ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ຜູຊົ້ງບັນດານໃຫ້ສ່ິງທັງປວງມີຊວິີດ ແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ໄດ້ຊົງ
ເປັນພຍານເຖິງຄໍາປະຕິຍານອັນດີຕ່ໍໜາ ປົນທຽວ ປີລາດ 

14 ໃຫເ້ຈ້ົາຮັກສາຄໍາສ່ັງນ້ີໄວ້ ຢ່າໃຫ້ດ່າງພ້ອຍ ຢ່າໃຫ້ມີທີຕິ່ໄດ້ ຈົນເຖິງເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະສະເດັດສ່ອງສວ່າງມາປາກົດ 

15 ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຜູສ້ເວີຍສຸກ ແລະຊົງຣດິສູງສຸດແຕ່ພຣະອົງດຽວ ຊງົເປັນພຣະມະຫາກະສັດເໜືອກະສັດທັງປວງ 
ແລະຊົງເປັນເຈ້ົາເໜືອເຈ້ົາທງັປວງ ຈະຊົງສະແດງໃຫ້ປາກົດຕາມເວລາກໍານົດ 

16 ພຣະອົງຜູ້ດຽວຊົງເປ ັນອະມະຕະ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ຊ່ຶງບ່ໍມີຄົນໃດຈະເຂ້ົາໄປເຖິງ ເປ ນັອົງທ່ີມະ
ນ ດຸບ່ໍໄດ້ເຫັນຈັກເທ່ືອ ແລະບ່ໍສາມາດຈະເຫັນໄດ້ ພຣະກຽດ ແລະຣິດທານຸພາບອັນຖາວອນ ຈ່ົງມີແກ່ພຣະອົງ
ນ້ັນ ອາແມນ 
 

ຄາໍເຕອືນສະຕຕິອນສດຸທາ້ຍ 
17 ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນທ່ີຮັ່ງມຝ່ີາຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປ ນັຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືໂຕ ຫລືວາງໃຈໃນຊັບສິນອັນບ່ໍໝນທ່ຽງ ແຕ່

ໃຫໄ້ວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້
ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ 

18 ຈ່ົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຮ ັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃຫ້ເຂົາຮ່ັງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ ໃຫ້ເຂາົມໃີຈສັດທາເອ້ືອເຟ້ືອ
ເຜ່ືອແຜ່ ແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ 

19 ຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພ່ືອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາລັບຄາວພາຍໜາ ເພ່ືອເຂົາຈະ
ໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້ 
Personal Instructions and Benediction 

20 ຕີໂມທຽວເອີຍ ສ່ິງທ່ີເຮົາຝາກໄວ້ກັບເຈ້ົາແລ້ວນ້ັນຈ່ົງຮັກສາໄວ້ ຈ່ົງເວ້ັນເສັຽຈາກການເວ້ົາອັນບ່ໍເປັນປໂຍດ 
ແລະຂັດຕ່ໍສາສນາ ແລະຈາກຂ້ໍໂຕ້ຖຽງຂອງສ່ິງທ່ີເຂົາເອ້ີນຜິດວ່າເປັນວິຊາຄວາມຮູ້ 

21 ຊ່ຶງລາງຄົນໄດ້ຍອມວ່າຮັບເອົາແລ້ວ ຈ່ຶງໄດ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ ຂໍພຣະຄຸນ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ເທີນ 
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