
จ�ตใจที่ดี ��ดี พระคัม� พระคัมภีร์  - Goodมภีร์  - Good Mind �ร�  - Good Mind Scriptures

เลวีน�นิติ �ต� 24:12  เขาจ�งจองจ�าชายคัมภีร์  - Goodนิติ นิติ �นิติ ไวีน�จนิติ กวีน!านิติ ��าพระที่ดี ยของพระเยโฮวีนาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ที่ดี ��กระจ!างต!อเขาที่ดี �ง
ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย
เฉลยธรรมบัญญัติ 1ญญต� 18:6  ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�าคัมภีร์  - Goodนิติ เลวีน�คัมภีร์  - Goodนิติ ใดี พระคัมมาจากป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระต,เม-องใดี พระคัมในิติ อ�สราเอลอนิติ เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ที่ดี ��อย,!ของเขา จะมายง
สถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตานิติ ที่ดี ��ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งพระเยโฮวีนาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี รงเล-อกไวีน�ก&ให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�เขามาไดี พระคัม�ตามใจป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รารถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตนิติ า
นิติ างร,ธ 1:18 เม-�อนิติ าโอม�เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ วีน!าร,ธต�งใจจะไป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ดี พระคัม�วีนยจร�งๆแล�วีน นิติ างก&ไม!พ,ดี พระคัมอะไรอ�ก
1 พงศาวีนดี พระคัมาร 28:9  ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiPropertyาโลมอนิติ บัญญัติ 13ตรของเราเอ4ย เจ�าจงร,�จกพระเจ�าของบัญญัติ 1�ดี พระคัมาเจ�า และจงป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รนิติ นิติ �บัญญัติ 1ต�
พระองคัมภีร์  - Good�ดี พระคัม�วีนยใจจร�งและดี พระคัม�วีนยคัมภีร์  - Goodวีนามเต&มใจของเจ�า เพราะพระเยโฮวีนาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี รงพ�จารณาจ�ตใจที่ดี �งป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��วีนง และที่ดี รง
เข�าใจในิติ แผนิติ งานิติ แห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!งคัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมที่ดี �งป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��วีนง ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�าเจ�าแสวีนงห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄าพระองคัมภีร์  - Good� เจ�าจะพบัญญัติ 1พระองคัมภีร์  - Good� แต!ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�าเจ�าที่ดี อดี พระคัมที่ดี ��งพระองคัมภีร์  - Good� 
พระองคัมภีร์  - Good�จะที่ดี รงเห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีน��ยงเจ�าออกไป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��เส�ยเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ นิติ �ตย�
เนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ะม�ย� 4:6 เราจ�งสร�างก�าแพงข��นิติ  และก�าแพงที่ดี �งส��นิติ ก&ต!อกนิติ ส,งคัมภีร์  - Goodร��งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งแล�วีน เพราะป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระชาชนิติ ม�นิติ ��าใจที่ดี ��จะ
ที่ดี �างานิติ 
โยบัญญัติ 1 23:13 แต!พระองคัมภีร์  - Good�ที่ดี รงผนิติ แป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รม�ไดี พระคัม� และผ,�ใดี พระคัมจะห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ พระองคัมภีร์  - Good�ไดี พระคัม� พระองคัมภีร์  - Good�ม�พระป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระสงคัมภีร์  - Good�ส��งใดี พระคัม พระองคัมภีร์  - Good�
ก&ที่ดี รงกระที่ดี �าส��งนิติ �นิติ 
ส3ภีร์  - Good Mind าษิต 2�ต 29:11 คัมภีร์  - Goodนิติ โง!ย!อมให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�คัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมของเขาพล3!งออกมาเต&มที่ดี �� แต!ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ราชญ�ย!อมยบัญญัติ 1ย�งคัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมไวีน�จนิติ ภีร์  - Good Mind าย
ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลง
อ�สยาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄� 26:3  ใจแนิติ !วีนแนิติ !ในิติ พระองคัมภีร์  - Good�นิติ �นิติ  พระองคัมภีร์  - Good�ที่ดี รงรกษิต 2าไวีน�ในิติ สนิติ ต�ภีร์  - Good Mind าพอนิติ สมบัญญัติ 1,รณ� เพราะเขาวีนางใจในิติ 
พระองคัมภีร์  - Good�
มาระโก 5:15 เม-�อเขามาถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งพระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty, ก&เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ คัมภีร์  - Goodนิติ ที่ดี ��ผ�ที่ดี �งกองไดี พระคัม�ส�งนิติ �นิติ นิติ 3!งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!มผ�านิติ �งอย,!ม�สต�อารมณ�ดี พระคัม� เขาจ�งเกรง
กลวีนนิติ ก
ล,กา 8:35  คัมภีร์  - Goodนิติ ที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลายจ�งออกไป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ดี พระคัม,เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ต3การณ�ที่ดี ��เก�ดี พระคัมข��นิติ  และเม-�อเขามาถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งพระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty, ก&เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ คัมภีร์  - Goodนิติ นิติ �นิติ ที่ดี ��ม�ผ�ออก
จากตวีนนิติ 3!งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!มผ�าม�สต�อารมณ�ดี พระคัม� นิติ �งใกล�พระบัญญัติ 1าที่ดี พระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty, เขาที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลายก&พากนิติ กลวีน
ก�จการของอคัมภีร์  - Goodรที่ดี ,ต 17:11 ชาวีนเม-องนิติ �นิติ ส3ภีร์  - Good Mind าพกวีน!าชาวีนเม-องเธสะโลนิติ �กา ดี พระคัม�วีนยเขาไดี พระคัม�รบัญญัติ 1พระวีนจนิติ ะดี พระคัม�วีนยคัมภีร์  - Goodวีนาม
เต&มใจ และคัมภีร์  - Good�นิติ ดี พระคัม,พระคัมภีร์  - Goodมภีร์  - Good Mind �ร�ที่ดี 3กวีนนิติ  ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีนงจะร,�วีน!า ข�อคัมภีร์  - Goodวีนามเห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ล!านิติ �นิติ จะจร�งดี พระคัมงกล!าวีนห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-อไม!
ก�จการของอคัมภีร์  - Goodรที่ดี ,ต 20:19 ข�าพเจ�าไดี พระคัม�ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รนิติ นิติ �บัญญัติ 1ต�องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�าดี พระคัม�วีนยคัมภีร์  - Goodวีนามถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต!อมใจ ดี พระคัม�วีนยนิติ ��าตาไห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ อนิติ 
มาก และดี พระคัม�วีนยการถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต,กที่ดี ดี พระคัมลอง ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งมาถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งข�าพเจ�าเพราะพวีนกย�วีนคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมร�ายต!อข�าพเจ�า
โรม 7:25  ข�าพเจ�าขอบัญญัติ 1พระคัมภีร์  - Good3ณพระเจ�า โดี พระคัมยที่ดี างพระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty,คัมภีร์  - Goodร�สต�องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�าของเรา ฉะนิติ �นิติ ที่ดี างดี พระคัม�านิติ 



จ�ตใจข�าพเจ�ารบัญญัติ 1ใช�พระราชบัญญัติ 1ญญต�ของพระเจ�า แต!ดี พระคัม�านิติ ฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป�洿洿洿Ř�愈ૌ��¡�โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทรา!ายเนิติ -�อห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ งข�าพเจ�ารบัญญัติ 1ใช�กฎแห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!งบัญญัติ 1าป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��
โรม 8:6  ดี พระคัม�วีนยวีน!าซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��กใจอย,!กบัญญัติ 1เนิติ -�อห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ งก&คัมภีร์  - Good-อคัมภีร์  - Goodวีนามตาย และซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��กใจอย,!กบัญญัติ 1พระวีน�ญญาณก&คัมภีร์  - Good-อช�วีน�ตและ
สนิติ ต�ส3ข
โรม 8:27  และพระองคัมภีร์  - Good� ผ,�ที่ดี รงตรวีนจคัมภีร์  - Good�นิติ ใจมนิติ 3ษิต 2ย� ก&ที่ดี รงที่ดี ราบัญญัติ 1คัมภีร์  - Goodวีนามห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄มายของพระวีน�ญญาณ เพราะวีน!า
พระองคัมภีร์  - Good�ที่ดี รงอธ�ษิต 2ฐานิติ ขอเพ-�อวีน�ส3ที่ดี ธ�ชนิติ ตามที่ดี ��ชอบัญญัติ 1พระที่ดี ยพระเจ�า
โรม 11:34 เพราะวีน!า `ใคัมภีร์  - Goodรเล!าร,�จกพระที่ดี ยขององคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�า ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-อใคัมภีร์  - Goodรเล!าเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ที่ดี ��ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ร�กษิต 2าพระองคัมภีร์  - Good�
โรม 12:2 อย!าป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระพฤต�ตามอย!างชาวีนโลกนิติ �� แต!จงรบัญญัติ 1การเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ล��ยนิติ แป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ลงจ�ตใจเส�ยให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ม! เพ-�อที่ดี !านิติ จะไดี พระคัม�ที่ดี ราบัญญัติ 1
พระป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระสงคัมภีร์  - Good�ของพระเจ�าวีน!าอะไรดี พระคัม� อะไรเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ที่ดี ��ชอบัญญัติ 1พระที่ดี ย และอะไรดี พระคัม�ยอดี พระคัมเย��ยม
โรม 12:16 จงเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ นิติ ��าห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งใจเดี พระคัม�ยวีนกนิติ  อย!าใฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป�洿洿洿Ř�愈ૌ��¡�โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทรา!ส,ง แต!จงถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต!อมใจลงมาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄าคัมภีร์  - Goodนิติ ที่ดี ��ต��าต�อย อย!าถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต-อวีน!าตวีนฉลาดี พระคัม
โรม 14:5 คัมภีร์  - Goodนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต-อวีน!าวีนนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งดี พระคัม�กวีน!าอ�กวีนนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��ง แต!อ�กคัมภีร์  - Goodนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต-อวีน!าที่ดี 3กวีนนิติ เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ม-อนิติ กนิติ  ขอให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี 3กคัมภีร์  - Goodนิติ ม�คัมภีร์  - Goodวีนาม
แนิติ !ใจในิติ คัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมเห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ ของตนิติ เถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�ดี พระคัม
โรม 15:6  เพ-�อที่ดี !านิติ ที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลายจะไดี พระคัม�ม�ใจและป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ากพร�อมเพร�ยงกนิติ สรรเสร�ญพระเจ�า ผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ พระบัญญัติ 1�ดี พระคัมาของพระ
เยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty,คัมภีร์  - Goodร�สต�องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�าของเรา
1 โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 1:10 พ��นิติ �องที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย ข�าพเจ�าจ�งวีน�งวีนอนิติ ที่ดี !านิติ ในิติ พระนิติ ามของพระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty,คัมภีร์  - Goodร�สต�องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�าของ
เรา ขอให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี !านิติ เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ พร�อมกนิติ ในิติ ที่ดี างวีนาจา และไม!ม�การแตกแยกกนิติ ระห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีน!างพวีนกที่ดี !านิติ  แต!ขอให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี !านิติ เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ นิติ ��าห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��ง
ใจเดี พระคัม�ยวีนกนิติ ในิติ ที่ดี างคัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมและตดี พระคัมส�นิติ อย!างเดี พระคัม�ยวีนกนิติ 
1  โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 2:16  เพราะวีน!า `ใคัมภีร์  - Goodรเล!าร,�จกพระที่ดี ยขององคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�าเพ-�อจะแนิติ ะนิติ �าส�งสอนิติ พระองคัมภีร์  - Good�ไดี พระคัม�' 
แต!เราก&ม�พระที่ดี ยของพระคัมภีร์  - Goodร�สต�
2 โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 7:7 และม�ใช!เพ�ยงการมาของที่ดี �ตสเที่ดี !านิติ �นิติ  แต!โดี พระคัมยการที่ดี ��ที่ดี !านิติ ไดี พระคัม�ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ 3นิติ นิติ ��าใจที่ดี �ตสดี พระคัม�วีนย ตามที่ดี ��ที่ดี �ตสไดี พระคัม�
มาบัญญัติ 1อกเราถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งคัมภีร์  - Goodวีนามป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รารถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตนิติ าอย!างย��งและคัมภีร์  - Goodวีนามโศกเศร�าของที่ดี !านิติ  และใจจดี พระคัมจ!อของที่ดี !านิติ ที่ดี ��ม�ต!อข�าพเจ�า 
ที่ดี �าให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ข�าพเจ�าม�คัมภีร์  - Goodวีนามช-�นิติ ชมย�นิติ ดี พระคัม�มากย��งข��นิติ 
2  โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 8:12  เพราะวีน!าถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�าม�นิติ ��าใจพร�อมอย,!แล�วีน พระเจ�าก&พอพระที่ดี ยที่ดี ��จะที่ดี รงรบัญญัติ 1ตามที่ดี ��ที่ดี 3กคัมภีร์  - Goodนิติ ม�อย,! ม�ใช!
ตามที่ดี ��เขาไม!ม�
2 โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 9:2 เพราะข�าพเจ�าร,�วีน!าใจของที่ดี !านิติ พร�อมอย,!แล�วีน ข�าพเจ�าจ�งพ,ดี พระคัมอวีนดี พระคัมเร-�องพวีนกที่ดี !านิติ กบัญญัติ 1พวีนกมาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty�โดี พระคัม
เนิติ �ยวีน!า พวีนกอาคัมภีร์  - Goodายาไดี พระคัม�จดี พระคัมเตร�ยมไวีน�พร�อมแล�วีนต�งแต!ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È���กลาย และคัมภีร์  - Goodวีนามกระต-อร-อร�นิติ ของพวีนกที่ดี !านิติ ก&เร�าใจคัมภีร์  - Goodนิติ 
เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ อนิติ มาก
2 โคัมภีร์  - Goodร�นิติ ธ� 13:11 ในิติ ที่ดี ��ส3ดี พระคัมนิติ �� พ��นิติ �องที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย ขอลาก!อนิติ  ที่ดี !านิติ จงป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รบัญญัติ 1ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ร3งตวีนให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ดี พระคัม� จงม�ก�าลงใจอนิติ ดี พระคัม� จงเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ 
นิติ ��าห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ ��งใจเดี พระคัม�ยวีนกนิติ  จงอย,!ร!วีนมกนิติ อย!างสนิติ ต� และพระเจ�าแห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!งคัมภีร์  - Goodวีนามรกและสนิติ ต�ส3ขจะที่ดี รงสถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�ตอย,!กบัญญัติ 1ที่ดี !านิติ 



เอเฟซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiPropertyส 4:23 และจงให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�จ�ตวีน�ญญาณของที่ดี !านิติ เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ล��ยนิติ ให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ม!
ฟ�ล�ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��� 2:2,3  ก&ขอให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ที่ดี !านิติ ที่ดี �าให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�คัมภีร์  - Goodวีนามย�นิติ ดี พระคัม�ของข�าพเจ�าเต&มเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È����ยม ดี พระคัม�วีนยการม�คัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมอย!างเดี พระคัม�ยวีนกนิติ  ม�
คัมภีร์  - Goodวีนามรกอย!างเดี พระคัม�ยวีนกนิติ  ม�ใจร,�ส�กและคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมพร�อมเพร�ยงกนิติ  3 อย!าที่ดี �าส��งใดี พระคัมในิติ ที่ดี างที่ดี 3!มเถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�ยงกนิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-ออวีนดี พระคัมดี พระคัม� แต!จงม�
ใจถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต!อมถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต-อวีน!าคัมภีร์  - Goodนิติ อ-�นิติ ดี พระคัม�กวีน!าตวีน
ฟ�ล�ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��� 4:2  ข�าพเจ�าขอเต-อนิติ นิติ างย,โอเดี พระคัม�ย และขอเต-อนิติ นิติ างส�นิติ ที่ดี �เคัมภีร์  - Goodให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ม�จ�ตใจป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รองดี พระคัมองกนิติ ในิติ องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ 
เจ�า
ฟ�ล�ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��� 4:7 แล�วีนสนิติ ต�ส3ขแห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄!งพระเจ�า ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งเก�นิติ คัมภีร์  - Goodวีนามเข�าใจที่ดี 3กอย!าง จะคัมภีร์  - Good3�มคัมภีร์  - Goodรองจ�ตใจและคัมภีร์  - Goodวีนามคัมภีร์  - Good�ดี พระคัมของที่ดี !านิติ ไวีน�
ในิติ พระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty,คัมภีร์  - Goodร�สต�
โคัมภีร์  - Goodโลส� 3:12  เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ต3ฉะนิติ �นิติ ในิติ ฐานิติ ะที่ดี ��เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ พวีนกซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งพระเจ�าที่ดี รงเล-อกไวีน� เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ พวีนกที่ดี ��บัญญัติ 1ร�ส3ที่ดี ธ�>และเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ พวีนกที่ดี ��ที่ดี รงรก 
จงสวีนมใจเมตตา ใจป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รานิติ � ใจถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต!อม ใจอ!อนิติ ส3ภีร์  - Good Mind าพ ใจอดี พระคัมที่ดี นิติ ไวีน�นิติ านิติ 
2  เธสะโลนิติ �กา 2:2  อย!าให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ใจของที่ดี !านิติ ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีน�นิติ ไห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีนง!าย ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-อเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ที่ดี 3กข�ร�อนิติ ไป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È�� ไม!วีน!าจะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ โดี พระคัมยที่ดี างวีน�ญญาณ 
ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-อโดี พระคัมยที่ดี างคัมภีร์  - Good�าพ,ดี พระคัม ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ร-อโดี พระคัมยที่ดี างจดี พระคัมห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄มายเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เช�งวีน!ามาจากเรา อ�างวีน!าวีนนิติ ของพระคัมภีร์  - Goodร�สต�มาถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งแล�วีน
2  ที่ดี �โมธ� 1:7  เพราะวีน!าพระเจ�าม�ไดี พระคัม�ที่ดี รงป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระที่ดี านิติ จ�ตที่ดี ��ขลาดี พระคัมกลวีนให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�เรา แต!ไดี พระคัม�ที่ดี รงป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระที่ดี านิติ จ�ตที่ดี ��กอป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รดี พระคัม�วีนย
ฤที่ดี ธ�> คัมภีร์  - Goodวีนามรก และการบัญญัติ 1งคัมภีร์  - Goodบัญญัติ 1ตนิติ เองให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�แก!เรา
ที่ดี �ตส 2:6 ส!วีนนิติ ผ,�ชายห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄นิติ 3!มก&เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ม-อนิติ กนิติ  จงเต-อนิติ เขาให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ใช�สต�สมป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ชญญะ
ฮ�บัญญัติ 1ร, 8:10  "นิติ ��คัมภีร์  - Good-อพนิติ ธสญญาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งเราจะกระที่ดี �ากบัญญัติ 1วีนงศ�วีนานิติ อ�สราเอลภีร์  - Good Mind ายห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลงสมยนิติ �นิติ "  องคัมภีร์  - Good�พระผ,�เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ เจ�า
ตรส "เราจะบัญญัติ 1รรจ3ราชบัญญัติ 1ญญต�ของเราไวีน�ในิติ จ�ตใจของเขาที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย และจะจาร�กมนิติ ไวีน�ที่ดี ��ในิติ ดี พระคัมวีนงใจของเขาที่ดี �ง
ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย และเราจะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ พระเจ�าของเขา และเขาจะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระชาชนิติ ของเรา
1 เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��โตร 1:13 เห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ต3ฉะนิติ �นิติ  ที่ดี !านิติ ที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลายจงเตร�ยมตวีนเตร�ยมใจของที่ดี !านิติ ไวีน�ให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ดี พระคัม� และจงข!มใจ ต�งคัมภีร์  - Goodวีนามห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีนง
ให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�เต&มเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È����ยมในิติ พระคัมภีร์  - Good3ณซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty��งจะที่ดี รงโป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��รดี พระคัมป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ระที่ดี านิติ แก!ที่ดี !านิติ เม-�อพระเยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา�쬮漯瑮污Đ�琨硥��Z�com.sun.star.beans.XMultiProperty,คัมภีร์  - Goodร�สต�จะที่ดี รงส�าแดี พระคัมงพระองคัมภีร์  - Good�
1  เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��โตร 5:2  จงเล��ยงฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป�洿洿洿Ř�愈ૌ��¡�โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทรา,งแกะของพระเจ�าที่ดี ��อย,!กบัญญัติ 1ที่ดี !านิติ  จงเอาใจใส!ดี พระคัม,แล ไม!ใช!ดี พระคัม�วีนยคัมภีร์  - Goodวีนามฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป�洿洿洿Ř�愈ૌ��¡�โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทรา-นิติ ใจ แต!ดี พระคัม�วีนย
คัมภีร์  - Goodวีนามเต&มใจ ไม!ใช!ดี พระคัม�วีนยการเห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄&นิติ แก!ที่ดี รพย�ส��งของอนิติ เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ มลที่ดี �นิติ  แต!ดี พระคัม�วีนยใจพร�อม
2  เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��โตร 3:1  บัญญัติ 1ดี พระคัมนิติ �� พวีนกที่ดี ��รก นิติ ��เป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��&นิติ จดี พระคัมห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄มายฉบัญญัติ 1บัญญัติ 1ที่ดี ��สองที่ดี ��ข�าพเจ�าไดี พระคัม�เข�ยนิติ ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประต�งที่ดี !านิติ ที่ดี �งห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ลาย และในิติ 
จดี พระคัมห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄มายที่ดี �งสองฉบัญญัติ 1บัญญัติ 1นิติ �นิติ  ข�าพเจ�าไดี พระคัม�สะก�ดี พระคัมใจอนิติ บัญญัติ 1ร�ส3ที่ดี ธ�>ของที่ดี !านิติ ให์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄�ระล�ก
วีน�วีนรณ� 17:9 นิติ ��ต�องใช�สต�ป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ڪ������È��ญญา ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄วีนที่ดี �งเจ&ดี พระคัมนิติ �นิติ คัมภีร์  - Good-อภีร์  - Good Mind ,เขาเจ&ดี พระคัมยอดี พระคัมที่ดี ��ห์จะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย���]���������������������鿨ڪ濨ڪ��耀ڪ迄ญ�งนิติ �นิติ นิติ �งอย,!
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