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ຈດົໝາຍສະບບັທສີອງຂອງໂປໂລ  
The Second Letter of Paul 

ທີມ່ໄີປເຖງິ 
to 

ຕໂີມທຽວ 
TIMOTHY 
 
Salutation 

1 ໂປໂລ ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິດ້ວຍທາງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຕາມພຣະສັນຍາທ່ີຈະຊົງປະທານຊີ
ວິດຊຶ່ງມຢູ່ີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 

2 ເຖິງ ຕີໂມທຽວ ທີຮັ່ກຂອງເຮົາ ຂໍພຣະຄຸນ ພຣະເມດຕາ ແລະສັນຕິສຸກ ຊຶງ່ມາຈາກພຣະບ ດິາເຈ້ົາຂອງພຣະເຢ
ຊຄູຣິດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈ່ົງມີຢູ່ກັບເຈ້ົາເທີນ 
 

ການຂອບພຣະຄນຸ ແລະໜນຸນໍາ້ໃຈ 
Thanksgiving and Encouragement 

3 ເມ່ືອເຮົາລະນຶກເຖິງເຈ້ົາສເມີໃນການອ້ອນວອນທູນຂໍ ທງັກາງເວັນແລະກາງຄືນນ້ັນ ເຮົາໄດ້ຂອບພຣະຄຸນ     
ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊຶ່ງເຮົາໄດບົ້ວລະບັດຢູ່ດ້ວຍໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນບໍຣິສຸດ ເໝືອນຢ່າງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຮົາ 

4 ຂນະເມ  ່ືອລະນຶກເຖິງນ້ໍາຕາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາກໍປາຖນາທ່ີຈະໄດ້ພົບເຈ້ົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມຄີວາມຍິນດີຢ່າງເຕັມໃຈ 
5 ເຮົາລະນຶກເຖິງຄວາມເຊ່ືອອັນຈິງໃຈຂອງເຈ້ົາ ອັນເປັນຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງເມ່ືອກ່ອນໄດ້ມີຢູ່ໃນນາງໂລອີແມ່ເຖ້ົາ

ຂອງເຈ້ົາ ແລະໃນນາງຢູນິເກແມ່ຂອງເຈ້ົາ ບັດນ້ີເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າມີຢູ່ໃນເຈ້ົາເໝືອນກັນ 
6 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຂໍເຕືອນສະຕິເຈ້ົາໃຫ້ເປ່ົາຄຸນທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີມີຢູ່ໃນເຈ້ົາດ້ວຍການວາງມືຂອງເຮົານ້ັນໃຫ້

ລຸກຮຸ່ງເຮືອງຂ້ຶນໃໝ 
7 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣິດອໍາ

ນາດ ຄວາມຮັກ ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫແ້ກ່ເຮົາ 
8 ເຫດສັນນ  ້ັນ ຢ່າລະອາຍທ່ີຈະເປັນພຍານຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຫລືຝ່າຍຕົວເຮົາທ່ີຖືກຈໍາ

ຈອງຢູ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ ແຕ່ຈ່ົງມີສ່ວນໃນການລໍາບາກເພ່ືອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ ໂດຍອາສັຍຣິດອ ໍານາດ
ແຫ່ງພຣະເຈົ້າ 

9 ຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ ແລະຊົງເອ້ີນເອົາເຮົາທງັຫລາຍໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ບ່ໍໃຊເ່ພາະເຫັນ
ແກ່ການດີທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດນ້ັນ ແຕ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເອງ ແລະພຣະຄຸນຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່
ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຕ້ັງແຕ່ດຶກດໍາບັນມານ້ັນ 

10 ແລະບັດນ້ີໄດ້ຊງົສະແດງໃຫ້ແຈ່ມແຈ ງ້ ໂດຍການທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊງົໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
ສະເດັດສ່ອງສວ່າງມາປາກົດ ຜູ້ໄດ້ຊົງກໍາຈັດຄວາມຕາຍໃຫ້ສູນສ້ິນໄປ ແລະໄດ້ຊົງນໍາຊີວິດແລະສະພາບອະ
ມະຕະໃຫ້ປາກົດແຈ ງ້ໂດຍຂ່າວປະເສີດ 



11 ສໍາລັບຂ່າວປະເສີດນ້ັນເຮົາໄດ້ຮັບຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ ເປັນອ ຄັສາວົກ ແລະເປັນຄຣູສອນ 
12 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງອົດທົນເອົາສ່ິງທັງຫລາຍນ້ີ ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມລະອາຍ ເພາະວ່າເຮົາຮູ້

ຈັກພຣະອົງຜູ້ທ່ີເຮົາໄດ້ເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈນ້ັນ ແລະເຮົາເຊ່ືອໝນວ່າພຣະອົງຊົງສາມາດຮັກສາ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ມອບໄວ້ກັບພຣະອົງຈົນເຖິງວັນນ້ັນ 

13 ຈ່ົງເຮັດຕາມແບບຢ່າງແຫ່ງຄໍາສອນອັນມີຫລັກ ທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກເຮົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກທ່ີມີຢູ່
ໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ 

14 ຈ່ົງຮັກສາສ່ິງອັນດີທ່ີໄດ້ຊົງມອບໄວ້ກັບເຈ້ົາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣີສຸດ ຊຶງ່ຊົງສະຖິດພາຍໃນເຮົາທັງຫລາຍ 
15 ເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ແຂວງອາເຊັຽນ້ັນກໍຫລົບໜາໜີຈາກເຮົາໝົດ ໃນພວກນ້ັນມີ ຟຸເຄໂລ ແລະ

ເຮຣະໂມເຄນຮ່ວມດ້ວຍ 
16 ຂໃໍຫອົ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດເມດຕາແກ່ຄອບຄົວໂອເນຊີໂຟໂຣ ເພາະຫລາຍເທ່ືອເພນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຊື່ນ

ໃຈ ແລະເພ່ິນບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໃຈຕ່ໍໂສ້ຂອງເຮົາ. 
17 ແຕ່ເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ມາເຖິງກຸງໂຣມ ເພນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາເຮົາຈົນພົບ 
18 (ຂໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ເພນໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາຈາກພຣະອົງໃນວັນນ້ັນ) ແລະເພນໄດ້ບົວລະບັດ

ເຮົາທ່ີເມືອງເອເຟໂຊຫລາຍປານໃດ ເຈ້ົາກໍຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ 
 

2 ທະຫານທີດ່ຂີອງພຣະເຢຊຄູຣດິ 
A Good Soldier of Christ Jesus 

1 ເຫດສັນນ້ັນ ລູກຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະຄຸນຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະເຢຊ ູ
2 ຈ່ົງມອບຄໍາສອນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກເຮົາຕ່ໍຫນ້າພຍານຫລາຍຄົນ ໄວ້ກັບຄົນຊ່ືສັດທີສ່າມາດສອນຄົນອ່ືນໄດ້

ດ້ວຍ 
3 ຈ່ົງມີສ່ວນຮ່ວມທຸກດ້ວຍກັນເໝືອນເປັນທະຫານທ່ີດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
4 ບໍ່ມທີະຫານຄົນໃດເມ່ືອເຂ້ົາປະຈໍາການແລ້ວຈະຫຍ  ຸ້ງກ່ຽວຢູ່ກັບການງານຝ່າຍພົລເຮືອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາຕ້ອງເຮັດ

ໃຫຜູ້້ທ່ີເກນຕົນໄດ້ຮັບຄວາມພ ໍໃຈ 
5 ນ ກັກິລາຈະບ່ໍໄດ້ສວມພວງມາລັຍ ຖ້າເຂົາບ່ໍແຂ່ງຂັນຕາມກົດລະບຽບ 
6 ຊາວນາຜູ້ເຮັດການໜັກຫນ່ວງກໍຄວນເປັນຜູ້ຕ້ົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ 
7 ຈ່ົງຄຶດຕຶກຕອງຂ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາເວ້ົານ້ັນໃຫ້ຖ່ີຖ້ວນ ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະທານໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໃນທຸກ

ສ່ິງ 
8 ຈ່ົງລະນຶກເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊນົ ແລະຊົງສືບເຊ້ືອສາຍຈາກດາວິດ ຕາມຂ່າວ

ປະເສິດທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດນ້ັນ 
9 ເພາະເຫດຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງທົນທຸກ ແລະຖືກຜູກມັດຢູ່ເໝືອນດ່ັງຜູ້ຮ້າຍ ແຕ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ

ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຜູກມັດໄວໄ້ດ້ 
10 ດ້ວຍເຫດນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຍອມທົນເອົາທຸກຢ່າງ ເພາະເຫັນແກ່ພວກທ່ີຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມ

ພ້ົນ ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ພ້ອມທັງສະງ່າຣາສີອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
11 ຂ້ໍນ້ີເປັນຄໍາສັດຈິງຄື ìຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຕາຍດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ ເຮົາກໍຈະມີຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງເໝືອນ

ກັນ 
12 ຖ້າພວກເຮົາພຽນອົດທົນເອົາ ເຮົາກໍຈະໄດ້ສເວີຍຣາດຮ ່ວມກັບພຣະອົງເໝືອນກັນ ຖ້າພວກເຮົາປະຕິເສດພຣະ

ອົງ ພຣະອົງກ ຈໍະຊົງປະຕິເສດເຮົາເໝືອນກັນ 



13 ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສັດຊ່ື ພຣະອົງກ ຍັໍງຊົງສັດຊ່ືໝນຄົງຢູ່ ເພາະວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍຊ ງົສາມາດປະຕິເສດພຣະອົງເອງ
ໄດ້î 
 

ຄນົງານທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົພພໍຣະທຍັ 
A Worker approved by God 

14 ຈ່ົງຕັກເຕືອນເຂົາທັງຫລາຍເຖິງຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ແລະຈ່ົງສ່ັງເຂົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຫ້ເຂົາຜິດຖຽງກັນ
ດ້ວຍຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆຊ່ຶງຫາປໂຍດບ່ໍໄດ້ ແຕ່ກັບເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທ່ີຟັງຫລົງຈິບຫາຍໄປ 

15 ຈົງ່ອດົສາພຍາຍາມສະແດງຕນົເໝອືນເປນັຄນົທີພ່ສິດູແລວ້ຕໍພ່ຣະພກັພຣະເຈົາ້ ເປນັຄນົງານທີບ່ໍຕ່ອ້ງອາຍ 
ແລະໃຊພ້ຣະທມັແຫງ່ຄວາມຈິງຢ່າງຖືກຕອ້ງ (6/12/10) 

16 ຈ່ົງຫລີກເສັຽຈາກຖ້ອຍຄໍາອັນບ່ໍເປັນປໂຍດແລະນອກສາສນາ ເພາະຄໍາຢ່າງນ້ັນຈະນໍາຄົນໄປສູ່ຄວາມອະທັມ
ທະວຫີລາຍຂ້ຶນ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາຈະເໝືອນດ່ັງບາດແຜອັນເປ່ືອຍເນ່ົາທ່ີກິນລາມໄປ 

17 ໃນຈໍາພວກນ້ັນມີອີເມນາໂຢກັບຟເີລໂຕເປັນຕ້ົນ 
18 ຄົນທັງສອງນ້ັນໄດ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມຈິງ ໂດຍກ່າວວ່າການຄືນຈາກຄວາມຕາຍນ້ັນໄດ້ຜ່ານພ້ົນໄປແລ້ວ ເຂົາ

ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ລາງຄົນລ້ົມລະລາຍໄປ 
19 ແຕ່ຮາກຖານອັນແໜນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົວາງໄວ້ນ້ັນ ກໍຕ້ັງໝນຄົງຢູ່ໂດຍມີກາປະທັບໄວ້ວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຊົງຮູ້ຈັກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຂອງພຣະອ ົງî ແລະ ìໃຫທ້ ກຸຄົນຊ່ຶງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປ່ິນ
ໜາເສັຽຈາກຄວາມຊ່ົວî 

20 ໃນເຮືອນໃຫຍ່ຫລ ັງໃດບ່ໍແມ່ນມີແຕ່ພາຊນະເງິນ ແລະຄໍາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມີພາຊນະໄມ້ ແລະດິນດ້ວຍ ບາງຢ່າງກ ໍ
ໃຊເ້ພ່ືອເປັນກຽດ ແລະບາງຢ່າງກ ໃໍຊ້ການທັມມະດາ 

21 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຊ ໍາຮະຕົວໃຫ້ພ້ົນຈາກສ່ິງຊ່ົວເຫລ່ົານ້ັນ ກໍຈະເປັນເໝືອນພາຊນະອັນມີກຽດຕ້ັງໄວ້ຕ່າງຫາກ 
ຊ່ຶງເປັນປໂຍດແກ່ເຈ້ົາຂອງເຮືອນທ່ີຈັດໄວພ້້ອມແລ້ວສໍາລັບການດີທຸກຢ່າງ 

22 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກຣາຄະຕັນຫາຂອງຄົນໜຸມ ຈ່ົງຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ ຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຮັກ 
ແລະສັນຕິສຸກ ຮ່ວມກັບຄົນທັງປວງທ່ີອອກພຣະນາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍໃຈບໍຣິສຸດ 

23 ການຖົກຖຽງກັນແບບໂງ່ໆທ່ີບ່ໍເປັນແກ່ນສານນ້ັນ ຈ່ົງຫລີກເສັຽ ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ການເຫລ່ົານ້ັນພາໃຫ້ເກີດການ
ວິວາດຜິດຖຽງກັນ 

24 ຝ່າຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງວິວາດຜິດຖຽງກັນແຕ່ຕ້ອງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍຄົນທັງປວງ ເປັນຄຣ ທ່ີູ
ເຫມາະສມົ ແລະມໃີຈພາກພຽນອົດທົນ 

25 ຊີແ້ຈງໃຫຄົ້ນທ່ີຂັດຂວາງຕ່ໍສູ້ນ້ັນດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸພາບ ວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ 
ແລະມາເຖິງການສັງເກດຮູ້ຄວາມຈິງ 

26 ແລະໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຕ່ືນຕົວຈ່ຶງຫລຸດພ້ົນຈາກບ້ວງແຮ້ວຂອງມານ ຜູ້ຊ່ຶງຈັບເຂົາໄວ້ໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງ
ມນັ 

 

3 ລກັສະນະຈດິໃຈຂອງມະນດຸໃນຄາວສດຸທາ້ຍ 
Godlessness in the Last Days 

1 ແຕ່ຈ່ົງຮູ້ຈັກຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີວ່າ ໃນຄາວທ່ີສ ດຸນ້ັນຈະເກີດຄວາມລໍາບາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ 
2 ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນແກ່ຕົວ ເປັນແກ່ເງິນຄໍາ ອວດຕົວ ຈອງຫອງ ຊອບດ່າວ່າ ບ່ໍເຊື່ອຟັງຄວາມພໍແ່ມ່ 

ເນຣະຄຸນ ເປ ນັຄົນບ່ໍມີສິນທັມ 



3 ເປັນຄົນຂາດມະນຸສທັມ  ບ່ໍຍອມຜ່ອນຜັນຜູ້ໃດ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີກັນ ບ່ໍຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ ມີໃຈໂຫດຮ້າຍ ເປັນຄົນ
ບ່ໍຮັກການດີ  

4 ເປັນຄົນທໍຣະຍົດ ດືດ້້ານ ອວດສະຫາວ ແລະເປັນຄົນຮັກຄວາມສນຸກຫລາຍກວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາ 
5 ເຂົາກໍເຮັດເໝືອນຄົນນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ວ່າຣິດອໍານາດຂອງການນັບຖືນ້ັນ ເຂົາກໍປະຕິເສດເສັຽ 

ເຈ້ົາຈ່ົງຫລີກໜີເສັຽຈາກຄົນຢ່າງນ້ັນ 
6 ເພາະໃນບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ມຄົີນທ່ີມັກລ ວ່ງເຂ້ົາໄປຕາມບ້ານເຮືອນ ກ້ຽວກ່ອມເອົາໃຈຜູ້ຍິງທ່ີເບົາປ ນັຍາ

ຫນາດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ ແລະຫລົງໄຫລໄປດ້ວຍຕັນຫາຕ່າງໆເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ 
7 ຍິງພວກນ້ີກໍຍອມຮ່ໍາຮຽນຢູ່ສເມີແຕ່ບ່ໍອາດຈະເຖິງການສັງເກດຮູ້ຄວາມຈິງໄດ້ຈັກເທ່ືອ 
8 ຢານເນ ກັລຢໍາເບຂັດຂວາງຕ່ໍສູ້ກັບໂມເຊສັນໃດ ຄົນເຫລ່ົານ້ີກໍຂັດຂວາງຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຈິງສັນນ້ັນເໝືອນກັນ 

ເຂົາເປັນຄົນມີໃຈຊ່ົວຮ້າຍ ແລະໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເຂົາໃຊ້ບ່ໍໄດ້ 
9 ແຕ່ເຂົາຈະກ້າວໜາຕ່ໍໄປອີກບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າຄວາມໂງ່ຂອງເຂົານ້ັນຈະປາກົດແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງເໝືອນດ່ັງ

ຄວາມໂງ່ຂອງຊາຍສອງຄົນນ້ັນ 
 
ສິງ່ສດຸທາ້ຍທີໂ່ປໂລສັງ່ໄວກ້ບັຕໂີມທຽວ 
Paulís Charge to Timothy 

10 ບັດນ້ີເຈ້ົາກ ໄໍດ້ຕິດຕາມເຮົາໃນດ້ານຄໍາສອນ ກິຣິຍາ ຄວາມມຸ້ງໝາຍ ຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມພຽນ ຄວາມຮັກ 
ຄວາມໜັກແໜນໝນຄົງ 

11 ແລະການຖືກຂ່ົມເຫັງກັບການທົນທຸກລໍາບາກຕ່າງໆຂອງເຮົາ ຄືສງທ່ີໄດ້ເກີດແກ່ເຮົາໃນເມືອງອັນຕິໂອເຂັຽ 
ເມືອງອີໂກນີອົນ ແລະລີຊະທາ ການຂ່ົມເຫັງຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາໄດ້ທົນເອົານ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດດຶງ
ເຮົາອອກຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນທ ັງໝົດ 

12 ແທ້ຈິງ ບັນດາຄົນທ່ີປາຖນາຈະດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສະຕຽນເປັນຄົນນັບຖືພຣະເຈ  ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍຈະຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມ
ເຫັງ 

13 ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລະຄົນປອມຕົວຈະກໍາເລີບທະວີຂ້ຶນໄປ ລ້ໍລວງຄົນອ່ືນໃຫ້ຫລົງ ແລະຕົວເຂົາເອງກໍຈະຖືກລ້ໍ
ລວງເໝືອນກັນ 

14 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ ຈ່ົງດໍາເນີນຕ່ໍໄປໃນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວ ແລະໄດ້ເຊ່ືອຢ່າງໝນຄົງ ເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າເຈ້ົາໄດ້
ຮຽນມາຈາກຜູ້ໃດ 

15 ແລະຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍມາແລ້ວເຈ້ົາກໍຮູ້ພຣະທັມຄັມພີອັນສັກສິດ ຊຶງ່ສາມາດໃຫ້ເຈ້ົາມປັີນຍາທ່ີນໍາເຈ້ົາໄປ
ເຖິງຄວາມພ້ົນໄດ້ ດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະເຢຊ ູ

16 ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນປໂຍດໃນການສອນ ການກ່າວຕັກ     
ເຕ ອືນວ່າກ່າວ ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະການອົບຮົມໃນທາງຊອບທັມ 

17 ເພ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດ ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສໍາລັບການດີທຸກຢ່າງ 
 
4   

Chapter 4 

1 ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊງົພພິາກສາທັງຄົນເປັນ ແລະຄົນຕາຍ 
ໂດຍອ້າງເຖິງການທ່ີພຣະອົງຈະຊົງສ່ອງສວ່າງມາປາກົດ ແລະອ້າງເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງວ່າ, 



2 ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມ ຈ  ່ົງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດການທັງໃນເວລາທ່ີມີໂອກາດແລະບ່ໍມີໂອກາດ ຈ່ົງຊກັຊວນດ້ວຍເຫດ
ຜົນ ຈ່ົງເຕືອນສະຕິ ແລະຕັກເຕືອນ ດ້ວຍຄວາມພຽນອົດທົນທຸກຢ່າງໃນການສອນ 

3 ເພາະຈະມີເວລານ່ຶງທ່ີເຂົາຈະບ່ໍທົນຮັບເອົາຄໍາສອນອັນມີຫລັກ ແຕ່ຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເຂົານ້ັນ ເຂົາຈະ
ຮວບຮວມຄຣໄູວ້ສໍາລັບເຂົາເອງ ເພ່ືອບັນເທົາຫູຄັນຂອງເຂົາ 

4 ເຂົາຈະອວ່າຍຫູໜີຈາກຄວາມທ່ຽງທັມ ຕ່າວໄປຟັງນິຍາຍຕ່າງໆ 
5 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ ຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີໃນການທັງປວງ ຈ່ົງອົດທົນຕ່ໍການຍາກລໍາບາກ ຈ່ົງເຮັດໜາທ່ີຂອງຜູ້ປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດ ແລະຈ່ົງປະຕິບັດໜາທ່ີການຂອງເຈ້ົານ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດ 
6 ເພາະວ່າຝ່າຍຕົວເຮົາ ກໍາລັງຈະຕົກເປັນເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ແລ້ວ ແລະເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີເຮົາຈະຈາກໄປ 
7 ເຮົາໄດ້ອົດສາສູ້ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຮົາໄດ້ແລ່ນແຂ່ງຂັນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເຮົາໄດ້ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໄວ້ແລ້ວ 
8 ແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປພວງມາລັຍຄືຮາງວັນແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ ຊົງຈັດໄວ້ຖ້າເຮົາແລ້ວ ຊຶງ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ພິພາກ

ສາອັນຍຸດຕິທັມ ຈະຊົງປະທານແກ່ເຮົາໃນວັນນ້ັນ ແລະບ່ໍແມ່ນແກ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຈະຊົງປະທານແກ່ຄົນທັງ
ປວງທີ່ມໃີຈຍິນດີໃນການຊົງສ່ອງສວ່າງມາປາກົດຂອງພຣະອົງ 
 

ຄາໍແນະນາໍເຣືອ່ງສວ່ນຕວົ 
Personal Instructions 

9 ຈ່ົງຮີບຮ ອ້ນໃຈມາຫາເຮົາໄວໆ 
10 ເພາະວ່າເດມາໄດ້ຫລົງຮັກໂລກປັດຈຸບັນນ້ີເສັຽແລ້ວ ແລະໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາໄປຍັງເມືອງເທຊະໂລນິກ ເກເຊັນໄດ້

ໄປຍັງແຂວງຄາລາເຕັຽ ແລະຕີໂຕໄດ້ໄປຍັງເມືອງດານມາເຕັຽ 
11 ລູກາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນ ທ່ີຍັງຢູ່ນໍາເຮົາ ຈ່ົງຊອກຫາມາຣະໂກເອົາມາພ້ອມເຈ້ົາ ເພາະເພນເປັນປໂຍດແກ່ເຮົາ

ຫລາຍສໍາລັບການຮັບໃຊ້ 
12 ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຕີຂີໂກໄປຍັງເມືອງເອເຟໂຊແລ້ວ 
13 ເມ່ືອເຈ້ົາມາ ຈ່ົງເອົາເສ້ືອຄຸມທ່ີເຮົາໄດ້ປະໄວ້ກັບກາຣະໂປທ່ີເມືອງໂທອາດນ້ັນມານໍາດ້ວຍ ພອ້ມກັບໜັງສືທັງ

ຫລາຍ ເປັນຕ້ົນວ່າໜັງສືທ່ີຂຽນໃສ່ແຜ່ນໜັງນ້ັນ 
14 ອາເລກຊັນໂດຊາ່ງທອງແດງນ້ັນ ໄດ້ທໍາຮ້າຍຕ່ໍເຮົາຫລາຍຢ່າງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕອບແທນໃຫ້ສົມກັບ

ການທ່ີເຂົາເຮັດນ້ັນ 
15 ເຈ້ົາຈ່ົງລະວັງຕົວເຂົາໃຫ້ດີດ້ວຍ ເພາະເຂົາໄດ້ຂັດຂວາງຕ່ໍສູ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຢ່າງແຂງແຮງ 
16 ເມ່ືອເຮົາໄດ້ເວ້ົາແກ້ຄະດີເທ່ືອທໍາອິດນ້ັນບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາຂ້າງເຮົາຈັກຄົນ ທຸກຄົນໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາໝົດ (ຂໍຢ່າຊົງຖືເປັນ

ໂທດແກ່ເຂົາ) 
17 ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຂ້ົາຂ້າງເຮົາ ແລະຊົງຊກໍູາລັງຂອງເຮົາຂນ ໃຫເ້ຮົາປະກາດພຣະທັມຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

ເພື່ອໃຫພ້ວກຕ່າງຊາດທັງໝົດໄດ້ຍິນ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຫລຸດພ້ົນຈາກປາກສິງໂຕນ້ັນ 
18 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນຈາກການຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງ ແລະຊົງໂຜດເຮົາລອດພ້ົນເຂ້ົາສູ່ຣາຊອາ

ນາຈັກ ຄືແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະອົງ ພຣະຣສັມີຈົ່ງມແີກ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
 

ຄາໍສະແດງຄວາມຄດຶເຖງິໃນຕອນທາ້ຍ 
Final Greetings and Benediction 

19 ຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງປີຊະກາ ກັບອາກີລາ ແລະຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງໂອເນຊີໂຟ 
20 ເອຣາຊະໂຕໄດ້ຄ້າງຢູ່ທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ ແຕ່ສ່ວນໂທຟໂີມ ເຮົາກໍປະໄວ້ທ່ີເມືອງມີເລໂຕເພາະທ່ານ 



ຍັງປ ວ່ຍຢູ່ 
21 ຈ່ົງອົດສາຮ້ອນໃຈມາຫາເຮົາກ່ອນຣະດູໜາວ ຢູບູໂລ ປູເດ ລີໂນ ກລາວເດັຽ ແລະພ່ີນ້ອງທັງປວງ ຝາກຄວາມ

ຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາເໝືອນກັນ 
22 ຂໃໍຫອົ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບວິນຍານຈິດຂອງເຈ້ົາເທີນ ຂໍໃຫພ້ຣະຄຸນຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາທງັຫລາຍ

ເທີນ 
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