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ຈົດຫມາຍຂອງໂປໂລ ທ່ີມີໄປເຖິງ 

 The Letter of Pall to 
 

ຕໂີຕ 
TIUS 
 
Salutation 

1 ຈາກ ໂປໂລ ຜູ ຮັ້ບໃຊ້ ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ທີ ່   
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ສັງເກດຮູ້ຄວາມສັດຈິງຕາມການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

2 ດ້ວຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍຊົງກ່າວຄໍາຕົວະໄດ້ ຊົງສັນຍາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ດຶກ
ດໍາບັນ 

3 ແລະໃນເວລາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້ ກໍໄດ້ຊົງສະແດງພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ປາກົດດ້ວຍການປະກາດ 
ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຮັບມອບໄວ້ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພົ້ນ 

4 ເຖິງ ຕີໂຕ, ຜູ້ເປັນລູກແທ້ຂອງເຮົາໃນຄວາມເຊ່ືອອັນດຽວກັນ ຂໍພຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສ ກຸຊ່ຶງມາຈາກພຣະບິດາ
ເຈ້ົາ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊງົໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈ່ົງມີຢູ່ນໍາເຈ້ົາເທີນ 
 

ງານຂອງຕໂີຕທີເ່ກາະກະເຣເຕ 
Titus in Crete 

5 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ປະເຈ ົ ້າໄວ້ທ່ີເກາະກະເຣເຕ ກໍຄືເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຈັດແຈງພາຣະກິດທ່ີບົກພ່ອງນ້ັນ
ໃຫຮ້ຽບຮ້ອຍ ແລະໃຫ້ແຕ່ງຕ້ັງພວກເຖ້ົາແກ່ໄວ້ໃນທຸກເມືອງ ຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ 

6 ຄືຕ້ັງຜູ້ທີ່ບໍ່ມຂ້ໍໍີຕໍາຫນິ ເປັນຜົວຂອງຍິງຂອງຄົນດຽວ ມລູີກທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະລູກນ້ັນບ່ໍຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນນັກ
ເລງຫລືເປັນຄົນດ້ືດ້ານ 

7 ເພາະວ່າຜູ້ດູແລນ້ັນໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບມອບຫມາຍຈາກພຣະເຈ້ົາ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍຕໍາຫນິ ບ່ໍເປັນຄົນຈອງ
ຫອງ ບ່ໍເປັນຄົນເລືອດຮ້ອນ ບ່ໍເປັນຄົນເມົາເຫລ້ົາ ບ່ໍເປັນຄົນອັນທະພານ ບ່ໍເປັນຄົນໂລບເອົາກໍາໄລໃນທາງບ່ໍ
ສັດຊ່ື 

8 ແຕ່ໃຫເ້ປັນຄົນມີສັດທາເຫລ້ືອມໃສຕ້ອນຮັບແຂກ ເປັນຜູ້ຮັກຄວາມດີ ເປັນຄົນມີສະຕິອັນດີຮອບຄອບ ເປັນຄົນ
ຍຸດຕິທັມ ເປ ນັຄົນບໍຣິສຸດ ເປັນຄົນຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ 

9 ເປັນຄົນຍຶດໝນໃນຫລັກອັນທ່ຽງທັມທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມໂອວາດຄວາມສອນ ເພ່ືອຈະສາມາດເຕືອນສະຕິດ້ວຍຄໍາ
ສອນອັນມີຫລັກ ແລະຊ້ີແຈງແກ່ຄົນທ່ີຄັດຄ້ານຄໍາສອນນ້ັນ 

10 ເພາະວ າ່ມີຫລາຍຄົນທ່ີດ້ືດ້ານ ກ່າວຄໍາທ່ີບ່ໍມແີກ່ນສານ ແລະຫລອກລວງຄົນອ່ືນໃຫ້ຫລົງ ເປັນຕ້ົນວ່າ ພວກຢູ່
ຝ່າຍພິທີຕັດ 

11 ຈ າໍເປັນຕ້ອງອັດປາກເຂົາເສັຽ ເຂົາເປັນຄົນລ້ົມບ້ານຂວ້ໍາຄົວເຮືອນໃຫ້ເສັຽໄປ ໂດຍສອນອັນບ່ໍຄວນຈະສອນ
ເພ່ືອເອົາກໍາໄລໃນທາງທ ຸຈຣິດ 



12 ໃນພວກເຂົາເອງມີຜູ້ນ່ຶງເປັນຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຊາວກະເຣເຕເປັນຄົນກ່າວຕົວະຢູ່ສເມີ ເປັນຄົນໂຫດ
ຮ້າຍຢ່າງສັດ ເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານ ກິນເກີນສ່ວນî 

13 ຄໍາທີເ່ພ່ິນອ້າງນ້ີເປັນຄວາມຈິງ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຈ້ົາຈ່ົງຕ່ໍວ່າເຂົາຢ່າງແຂງແຮງ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອອັນມີ
ຫລັກ 

14 ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເຊ່ືອຟັງນິຍາຍຂອງພວກຢິວ ແລະບົດບັນຍັດຂອງມະນຸດທ່ີອວ່າຍໜາອອກຈາກຄວາມຈິງ 
15 ສໍາລັບຄົນສະອາດນ້ັນ ທຸກສ່ິງກໍສະອາດເສາະໃສ ແຕ່ວ່າສໍາລັບຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ ບ່ໍມີສ່ິງໃດ

ສະອາດຈັກຢ່າງ ແຕ່ຈິດໃຈ ແລະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງເຂົາກໍຖືກຊ່ົວຮ້າຍໄປແລ້ວ 
16 ເຂົາປະກາດຕົວວ່າຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າໃນການເຮັດຂອງເຂົາ ເຂົາກໍປະຕິເສດພຣະອົງ ເຂົາເປັນຄົນຫນ້າ

ກຽດຫນ້າຊັງ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງໃຜ ແລະສໍາລັບການດີອັນໃດກໍໃຊ້ບ່ໍໄດ້ຈັກຢ່າງ 
 

2 ໂອວາດຄວາມສອນທີມ່ຫີລກັ 
Teach Sound Doctrine 

1 ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ ຈ່ົງສ່ັງສອນໃນເໝາະສົມກັບໂອວາດຄໍາສອນອັນມີຫລັກ 
2 ຄື ຈ່ົງເຕືອນພວກຊາຍທ່ີມີອາຍຸສູງໃຫ້ຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ ໃຫ້ເປັນຄົນສະງ່າຜ່າເຜີຍ ເປ ນັຄົນມີສະຕິອັນດີຮອບ

ຄອບ ເປັນຄົນມີຄວາມເຊືອ່ ມຄີວາມຮັກ ແລະມີຄວາມອົດທົນຕາມສົມຄວນ 
3 ຝ່າຍພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີອາຍຸສູງນ້ັນກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາມີກິຣິຍາສົມກັບເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ເປັນຄົນ

ໃຊຄໍ້ານິນທາປມາດ ຫລືເປັນຄົນຕິດເຫລ້ົາແວງຫລາຍ ແຕ່ໃຫເ້ປັນຜູ້ສອນຄຸນງາມຄວາມດີ 
4 ເພ່ືອເປັນການແອບສອນພວກຜູ້ຍິງທ່ີຍັງໜຸມໃຫຮັ້ກຜົວ ແລະລູກຂອງຕົນ 
5 ໃຫເ້ປັນຄົນມີສະຕິອັນດີຮອບຄອບ ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກບ້ານການເຮືອນ ເປັນຄົນມີໃຈ

ເມດຕາ ແລະເປັນຄົນນ້ອມເຊ່ືອຟັງຜົວຂອງຕົນ ເພ່ືອພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກປມາດ 
6 ຝ່າຍພວກຊາຍໜຸມກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕັກເຕືອນເຂົາໃຫ້ມີສະຕິອັນດີຮອບຄອບ 
7 ຄື ເຈ້ົາເອງຈ່ົງສະແດງຕົນເປັນແບບຢ່າງໃນການດີທຸກສ່ິງ ໃນການສອນ ຈ່ົງສະແດງຄວາມສຸຈຣິດໃຈແລະມີໃຈ

ສູງສ  ່ົງ 
8 ແລະໃຊ້ຄວາມເວ້ົາອັນມີຫລັກຊ່ຶງບ່ໍມຜູ້ີໃດຈະຕິໄດ້ ເພ່ືອຝ່າຍຜູ້ຂັດຂວາງຈະໄດ້ຮັບຄວາມລະອາຍ ໂດຍບ່ໍມີ

ຄໍາຊ່ົວອັນໃດຈະວ່າກ່າວພວກເຮົາໄດ້ 
9 ຈ່ົງຕັກເຕືອນຂ້ອຍຂ້າໃຫ້ເຂົານ້ອມຟັງນາຍຂອງຕົນ ໃຫເ້ຂົາເຮັດຖືກໃຈນາຍໃນທຸກສ່ິງ ແລະຢ່າໃຫ້ເປັນຄົນ

ຖຽງຄວາມ 
10 ຢ່າໃຫ້ເປ ນັຄົນລັກໂລບເຊ່ືອງບັງສ່ິງໃດ ແຕ່ໃຫ້ສັດຊ່ືສຸດຈະຣິດໃນທຸກສ່ິງ ເພ່ືອວ່າໃນການທັງປວງນ້ັນ ເຂົາຈະ

ໄດ້ເທີດທູນພຣະກຽດຄໍາສອນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ 
11 ເພາະວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງມາປາກົດແລ້ວ ເພ່ືອນໍາຄວາມພ້ົນໃຫ້ຄົນທັງປວງ 
12 ແລະສອນເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ລະຖ້ິມຄວາມຊົວ່ອະທັມ ແລະກິເລດຕັນຫາຝ່າຍໂລກ ແລະໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນ

ສມຍັນ້ີຢ່າງມີສະຕິອັນດີຮອບຄອບດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
13 ໃຫຄ້ອງຖ້າຄວາມສຸກທ່ີສົມກັບຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ ຄື ການສ່ອງມາປາກົດອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈ້ົາອົງໃຫຍ່ 

ຄພືຣະເຢຊຄູຣິດ ຜູ ຊົ້ງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
14 ຜູ້ຊົງສລະພຣະອົງເອງແທນເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກການຊ່ົວອະທັມທັງຫມົດ ແລະຊົງ

ຊໍາຮະພວກເຮົາໃຫສ້ະອາດ ເພືອ່ໃຫ້ເປັນພົລເມືອງຈໍາພວກນ່ຶງຂອງພຣະອົງ ຄື ເປັນຄົນມີໃຈຮ້ອນຮົນສໍາລັບ
ເຮັດການດີ 



15 ຂ້ໍຄວາມຂ້າງເທິງນ້ີ ເຈ່ົງຈ່ົງໃຊ້ວ່າກ່າວ ຕັກເຕືອນ ແລະບອກສອນເຂົາຢ າ່ງໜັກແໜນ  
ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໝນປມາດເຈ້ົາໄດ້ 

 

3 ໃຫໃ້ຈພອ້ມສາໍລບັການດທີກຸຢາ່ງ 
Maintain Good Deeds 

1 ຈ່ົງເຕືອນສະຕິເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະຜູ້ມີອໍານາດ ຄືໃຫນ້້ອມຟັງ ແລະມີໃຈພ້ອມທ່ີຈະເຮັດການດີ
ທຸກຢ່າງ 

2 ຢ່າໃຫ້ເຂົາໝນປມາດໃຜຈັກຄົນ ຢ່າໃຫ້ເປັນຄົນມັກຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ໃຫເ້ປັນຄົນເອົາອົກເອົາໃຈສະແດງຄວາມ
ອ່ອນສຸພາບແກ່ຄົນທັງປວງ 

3 ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ັນພວກເຮົາເອງກໍເປັນຄົນໂງ່ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ ຖືກເຂົາຫລອກລວງໃຫ້ຫລົງ ເປັນຂ້ອຍຂ້າ
ຂອງກິເລດຕັນຫາ ແລະການສນຸກສນານຫລາຍປະການ ເຄີຍໃຊ້ເວລາໃນການຄຶດຮ້າຍ ແລະໃນຄວາມເຫິງ
ສາ ເປັນຄົນໜາຊັງ ແລະກຽດຊັງກັນ 

4 ແຕ່ເມ່ືອພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເພ່ືອມະນຸດ
ທັງຫລາຍໄດ້ສ່ອງມາປາກົດແລ້ວ 

5 ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນກິຈການອັນຊອບທັມທ່ີພວກເຮົາເອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງພຣະກະຣຸນາຊາໍຮະໃຫ້ພວກເຮົາມີໃຈບັງເກີດໃໝ ແລະຊົງສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນໃໝໂດຍພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດ 

6 ພຣະວິນຍານອົງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖອກໃສ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ໂດຍພຣະເຢຊຄູຣິດພຣະຜູ້ຊົງໂຜດ
ໃຫພ້ົ້ນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

7 ເພ່ືອວ່າ ເມືອ່ຊົງປະກາດໄວ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງນ້ັນ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກ ຄືຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຕາມຄວາມຫວັງ 

8 ຄໍານ້ີເປັນຄໍາສັດຈິງ ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈ້ົາເນ້ັນເຖິງເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ ເພ່ືອຄ ນົທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ຈະ
ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດການດີ ການເຫລ່ົານ້ີດີ ແລະມປີໂຍດແກ່ຄົນທັງປວງ 

9 ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ັນເສັຽຈາກການໂຈດຖຽງກັນຢ່າງໂງ່ ຈາກເຣ່ືອງສໍາລັບວົງຕະກູນ ຈາກການຜິດຖຽງກັນ ແລະຈາກ
ການວິວາດຕ່ໍສູ້ກັນດ້ວຍເຣ່ືອງພຣະບັນຍັດ ເພາະເປັນການບ່ໍມີປໂຍດທັງເປັນເຣ່ືອງເປ່ົາໆ 

10 ຄົນໃດທ່ີຍຸແຫຍ່ໃຫ້ແຕກເປັນນິກາຍຕ່າງກັນ ເມ່ືອໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ນ້ັນເທ່ືອນ່ຶງຫລືສອງເທ່ືອແລ້ວ ຢ່າກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບເພ່ິນອີກ 

11 ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄົນຢ່າງນ້ັນເປັນຄົນພິກປ້ີນຫລົງໄປເຮັດຜິດເຮັດບາບ ຈ່ຶງປັບໂທດໃສ່ຕົນເອງ 
 

Final Messages and Benediction 

12 ເມ່ືອເຮົາໃຊ້ອາເຕມາ ຫລືຕີຂີໂກມາຫາເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງພຍາຍາມຮີບໄປຫາເຣົາທ່ີເມືອງນິໂກໂປລີ ເພາະເຮົາຕ້ັງ
ໃຈຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນໝົດຣະດູໜາວ 

13 ຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມຊ່ອຍສ່ົງເຊນາຜູ້ເປັນທະນາຍຄວາມກັບອາໂປໂລອອກເດີນທາງໄປ ຢ່າໃຫ້ເຂົາຂັດສົນສ່ິງ
ໃດ 

14 ແຕ່ພວກເຮົານ້ັນຕ້ອງໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ທີຈ່ະເຮັດການດີເຫມືອນກັນ ເພ່ືອຈະເປັນປໂຍດເມ່ືອເຖິງຄາວຈໍາເປັນ 
ແລະເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍເປັນຄົນທ່ີໄຮ້ຜົນ 



15 ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ກັບເຮົາກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ົງຄວາມຄຶດເຖິງຂອງພວກເຮົາໄປຍັງຄົນທັງປວງ
ທ່ີຮັກເຮົາໃນຄວາມເຊ່ືອອັນດຽວກັນ ຂໍພຣະຄຸນຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
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