
หน้า 2397จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงทโิมธี
คําคํานบั

1
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ ตามพระบัญชาของ

พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา และพระเยซูคริสต์
เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา
2ถึง ทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของ
ข้าพเจ้าในความเชื2อ ขอพระคุณ
และพระกรุณาและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเรา จงดาํรงอยู่กับท่านเถิด

คําเตือนเรื�องคําสอนเท็จ
และการใชพ้ระราชบญัญติั

อย่างผิดๆ
3เมื2อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมา-
ซิโดเนีย ตามที2 ข้าพเจ้าได้ขอ
ร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอ-
เฟซัส เพื2อท่านจะได้กาํชับบาง
คนไม่ให้เขาสอนคาํสอนอื2นๆ
4ทั: งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื2องนิยาย
ต่างๆและเรื2องลาํดับวงศ์ตระกูล
อันไม่รู้จบ ซึ2 งเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหามากกว่าให้เกิดความจาํ-
เริญในทางของพระเจ้า อัน

ดาํเนินไปด้วยความเชื2 อ ก็จง
กระทาํดังนั:น
5แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญ-
ญัตินั:นกคื็อ ความรักซึ2งเกิดจาก
ใจอันบริสุทธิ=  และจากจิตสาํนึก
อันดี และจากความเชื2 ออันจริง
ใจ
6 บางคนก็ ได้ ผิ ดจุ ดประสงค์
เลี2ยงไปจากสิ2 งเหล่านี: หลงไปใน
ทางพูดเหลวไหล
7และแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคาํที2 เขา
กล่าวทั:งสิ2 งที2 เขายืนยัน เขาก็ยัง
ปรารถนาเป็นอาจารย์ฝ่ายพระ
ราชบัญญัติ
8แต่เราทั: งหลายรู้อยู่ ว่า พระ
ราชบัญญัตินั: นดี ถ้าผู้ ใดใช้ให้
ถูกต้อง
9คือโดยรู้ว่าพระราชบัญญัตินั: น
มิ ได้ทรงบัญญัติ ไว้ สาํหรับคน
ชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้
สาํหรับคนอยู่นอกพระราชบัญ-
ญัติ และคนดื: อด้าน คนอธรรม
และคนบาป คนไม่บริสุทธิ= และ
คนหมิ2นประมาท คนฆาตกรรม
พ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่าคน

(C) กจ EF:E-C; รม E:I; กท E:J; C ทธ E:C; ทต E:K
(J) กจ CL:E, J; รม EF:EI; C คร EE:K; กท E:F-I; E ทธ F:J (K) E ทธ F:J-K, CL
(N) รม EJ:O-EL; กท N:EK; อฟ F:CK (F) E ทธ F:K, CL (O) รม I:EC, EF
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หน้า 2398

10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย
ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวน
สบถ และอะไรๆที2ขัดกับคาํสอน
อันถูกต้อง
11 ตามที2 มีอยู่ ในข่าวประเสริฐ
อันมีสง่าราศีของพระเจ้าผู้เสวย
สุข คือข่าวประเสริฐที2 ได้ทรง
มอบไว้กับข้าพเจ้านั:น

คําพยาน
ของเปาโล

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ผู้ทรงชูกาํลังข้าพเจ้า ด้วยว่า
พระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็น
คนสัตย์ซื2อ จึงทรงตั: งข้าพเจ้าให้
ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์
13 ถึงแม้ว่าเมื2อก่อนนั:นข้าพเจ้า
เป็นคนหมิ2 นประมาท ข่มเหง
และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า
แต่ ข้ าพเจ้ าได้ รั บพระกรุ ณา
เพราะว่ าที2 ข้ าพเจ้ าได้ กระทาํ
อย่างนั:นกไ็ด้กระทาํไปโดยความ
เขลาเพราะความไม่เชื2อ
14 และพระคุณแห่งองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรานั: นมีมากเหลือ
ล้น พร้อมด้วยความเชื2 อและ
ความรั กซึ2 งมี อ ยู่ ในพระเยซู
คริสต์
15 คาํนี: เป็นคาํสัตย์จริงและสม
ควรที2คนทั: งปวงจะรับไว้ คือว่า
พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก
เพื2 อจะได้ ทรงช่ วยคนบาปให้

รอด และในพวกคนบาปนั: น
ข้าพเจ้าเป็นตัวเอก
16 แต่ว่าเพราะเหตุนี: เองข้าพ-
เจ้าจึงได้รับพระกรุณา คือว่า
เพื2อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสาํ-
แดงความอดกลั: นพระทั ยทุ ก
อย่ างให้ เห็นในตัวข้ าพเจ้าซึ2 ง
เป็นตัวเอกนั: น ให้เป็นแบบ
อย่างแก่คนทั: งปวงที2ภายหลังจะ
เชื2 อวางใจในพระองค์ แล้วรับ
ชีวิตนิรันดร์
17 บัดนี:  พระเกียรติและสง่า
ราศีจงมีแด่พระมหากษัตริย์ ผู้
ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรง
เป็นองค์อมตะ ซึ2 งมิได้ปรากฏ
แก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญา
แต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็น
นิตย์ เอเมน
18 ทิโมธีบุตรเอ๋ย คาํกาํชับนี:
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคาํ
พยากรณ์ซึ2 งมาล่วงหน้าเล็งถึง
ท่าน เพื2อข้อความเหล่านั:นท่าน
จะได้เข้าสู้ รบได้ดี
19 จงยึดความเชื2 อไว้และมี จิต
สาํนึกอันดี ซึ2งข้อนี: บางคนได้ละ
ทิ: งเสีย ความเชื2อของเขาจึงอับ-
ปางลง
20 ในคนเหล่านั: นมี ฮี เมเนอัส
และอเล็กซานเดอร์ ซึ2 งข้าพเจ้า
ได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื2 อ
เขาจะได้ เรี ยนรู้ ที2 จะไม่หมิ2 น
ประมาท

E ทิโมธี E

(EE) E คร X:EI; E ทธ F:EN (EC) E คร I:CN; คส E:CN (EJ) ยน K:CE; กจ O:J
(EK) รม N:CL; E คร J:EL; C คร K:EN; กท E:EJ-EF; E ธส E:J; E ทธ C:EN; K:EC
(EN) มธ X:EJ; E ทธ J:E (EI) E พศด CX:EE; สดด EL:EF (CL) กจ EJ:KN
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หน้า 2399 E ทิโมธี C

คริสเตียนควรอธิษฐานเพื�อ
กษตัริย ์ผูน้าํประเทศ

และคนทั-งปวง

2
เหตุฉะนั: น ก่อนสิ2 งอื2 นใด
ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั: ง

หลายให้ วิงวอนอธิษฐานทูลขอ
และขอบพระคุณเพื2อคนทั:งปวง
2 เพื2 อกษัตริย์ทั: งหลายและคน
ทั: งปวงที2มีตาํแหน่งสูง เพื2 อเรา
จะได้ดาํเนิ นชี วิตอย่างเงี ยบๆ
และสงบสุข ในทางที2 เป็นอย่าง
พระเจ้าและอย่างซื2อสัตย์
3การเช่นนี: เป็นการดีและเป็นที2
ชอบในสายพระเนตรของพระ
เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั: ง
ปวงรอด และให้มาถึงความรู้ใน
ความจริงนั:น
5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์
เดียวและมีคนกลางแต่ ผู้ เดียว
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริสต์ ผู้ ทรงสภาพเป็น
มนุษย์
6 ผู้ ทรงประทานพระองค์ เอง
เป็นค่าไถ่สาํหรับคนทั:งปวง เหตุ
การณ์นี: เป็นพยานในเวลาอั น
เหมาะ
7และสาํหรับการนี:  ข้าพเจ้าจึง
ได้ ถู กตั: งไว้ เป็นนักเทศน์และ
เป็นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูด
ความจริงในพระคริสต์และไม่
ปดเลย) และเป็นครูสอนความ

เชื2อและความจริงแก่คนต่างชาติ
8 เหตุฉะนั: น ข้าพเจ้าปรารถนา
ให้ผู้ ชายทั: งหลายอธิษฐานในที2
ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ=
ปราศจากโทโสและการเถียงกัน

คําแนะนาํสําหรบั
สตรีในคริสตจักร

9 ฝ่ายพวกผู้ หญิงก็เหมือนกัน
ให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อม
ด้วยความรู้จักละอาย และความ
มีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ถักผม
หรือประดับกายด้วยเครื2องทอง
และไข่มุกหรือเสื: อผ้าราคาแพง
10 แต่ให้ประดับด้วยการกระทาํ
ดี (ซึ2 งสมกับหญิงที2ประกาศตัว
ว่าถือพระเจ้า)
11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆ
และด้วยใจนอบน้อมทุกอย่าง
12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิง
สั2 งสอนหรือใช้อาํนาจเหนือผู้
ชาย แต่ให้เขานิ2งๆอยู่
13 ด้วยว่า พระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างอาดัมก่อน แล้วจึงทรง
สร้างเอวา
14 และอาดั มไม่ ได้ ถู กหลอก
ลวง แต่ผู้หญิงนั: นได้ถูกหลอก
ลวงจึงได้ละเมิด
15 แต่ถึงกระนั:นเธอกจ็ะรอดได้
ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทั: ง
หลายยั งดาํรงอยู่ ในความเชื2 อ
ในความรัก และในความบริสุทธิ=
ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ

(C) อสร F:EL; รม EJ:E (J) รม EC:C; C ทธ E:X (K) อสค EO:CJ (N) E คร O:F
(F) มก EL:KN (I) กท E:EF; อฟ J:I-O; E ทธ E:EE (O) สดด EJK:C; ลก CJ:JK
(X) E ปต J:J (EL) E ปต J:K (EC) E คร EK:JK; ทต C:N
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หน้า 2400E ทิโมธี J

คุณสมบติั
ของศิษยาภิบาล

3
คาํนี: เป็นคาํจริง คือว่าถ้า
ชายคนใดปรารถนาหน้าที2

ศิษยาภิบาล คนนั:นก็ปรารถนา
กิจการงานที2ประเสริฐ
2 ศิษยาภิบาลนั:นจึงต้องเป็นคน
ที2 ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของ
หญิงคนเดียว เป็นคนรอบคอบ
เป็นคนรู้จักประมาณตน เป็นคน
มีความประพฤติดี มีอัชฌาสัย
รับแขกดี เหมาะที2จะเป็นครู
3ไม่ดื2มเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง
ไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็นคน
สุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่
เป็นคนเห็นแก่เงิน
4 ต้องเป็นคนครอบครองบ้าน
เรือนของตนได้ดี บังคับบัญชา
บุตรทั: งหลายของตนด้วยความ
สง่าผ่าเผยทุกอย่าง
5(เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้ จัก
ครอบครองบ้ านเรื อนของตน
คนนั: นจะดู แลคริ สตจั กรของ
พระเจ้าอย่างไรได้)
6อย่าให้ ผู้ที2 กลับใจใหม่ๆเป็น
ศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะ
เย่อหยิ2 ง และก็จะถูกปรับโทษ
เหมือนอย่างพญามาร
7นอกนั:นเขาจะต้องมีชื2 อเสียงดี
ในคนภายนอก เกรงว่าเขาจะ
เป็นที2 ติเตียน และจะติดบ่วง
แร้วของพญามาร

คุณสมบติัของผูช่้วย
8 ฝ่ายผู้ ช่ วยนั: นก็เช่นเดียวกัน
คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่
เป็นคนสองลิ: น ไม่สนใจเหล้า
องุ่นมาก ไม่เป็นคนโลภมักได้
9และเป็นคนยึดมั2นในข้อลึกลับ
แห่งความเชื2 อด้วยจิตสาํนึกผิด
และชอบอันบริสุทธิ=
10 จงลองดูคนเหล่านี: เสียก่อน
ด้วย และเมื2 อเห็นว่าไม่มีข้อ
ตาํหนิแล้ว จึงตั: งเขาไว้ในตาํ-
แหน่งผู้ช่วย
11 ฝ่ ายพวกภรรยาของเขาก็
เหมือนกัน ต้องเป็นคนสง่าผ่า
เผย ไม่ใส่ร้ายผู้อื2น เป็นคนรู้จัก
ประมาณตน และเป็นคนสัตย์
ซื2อในสิ2งทั:งปวง
12 จงให้ผู้ ช่วยนั: นเป็นสามีของ
หญิงคนเดียว และบังคับบัญชา
บุตรของตน และปกครองบ้าน
เรือนของตนได้ดี
13 เพราะว่าคนที2 กระทาํการใน
หน้าที2 ผู้ ช่วยได้ดี ก็ได้ตาํแหน่ง
อันมีหน้ามีตา และมีใจกล้าเป็น
อันมากในความเชื2 อซึ2 งมีในพระ
เยซูคริสต์

ทางของพระเจ้าอนัยิ�งใหญ่
14 ข้อความเหล่านี: ข้าพเจ้าเขียน
ฝากมายังท่าน หวังใจว่าไม่ช้าไม่
นานข้าพเจ้าจะมาหาท่าน
15 แต่หากว่าข้าพเจ้ามาช้า ท่าน
ก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไร

(I) E ทธ F:X; C ทธ C:CF
(O) อสค KK:CE
(EJ) มธ CN:CE
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หน้า 2401 E ทิโมธี J, K

ในครอบครัวของพระเจ้า คือ
คริสตจักรของพระเจ้า ผู้ดาํรง
พระชนม์ เป็นหลักและรากแห่ง
ความจริง
16 ทางของพระเจ้าอันยิ2 งใหญ่
และลึกลับซึ2 งไม่มีใครปฏิเสธได้
ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏใน
เนื: อหนัง พระวิญญาณได้ทรง
พิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์กเ็ห็น
และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชน
ต่างชาติ มีชาวโลกเชื2 อถือพระ
องค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ: น
ไปในสง่าราศี

พระวิญญาณเตือนเรื�อง
คนจะละทิ- งความเชื�อ

4
บัดนี:  พระวิญญาณได้ตรัส
ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาล

ภายหลังจะมีบางคนละทิ: งความ
เชื2อ โดยหันไปเชื2อฟังวิญญาณที2
ล่อลวง และฟังคาํสอนของพวก
ผีปีศาจ
2การหน้าซื2อใจคดของคนที2พูด
โกหก คือทาํไปทั: งรู้ๆเหมือน
อย่างกับเอาเหลก็แดงนาบลงไป
บนจิตสาํนึกผิดชอบของเขา
3 เขาห้ามทาํการสมรส ไม่ให้
รับประทานอาหารซึ2 งพระเจ้ า
ทรงสร้างไว้ให้ผู้ ที2 เชื2 อและรู้ จัก
ความจริงรับประทานด้วยขอบ
พระคุณ
4ด้วยว่าสิ2 งสารพัดซึ2งพระเจ้าได้
ทรงสร้างไว้นั:นเป็นของดี ถ้าแม้

รับประทานด้วยขอบพระคุณก็
ไม่ห้ามเลยสักสิ2งเดียว
5เพราะว่าสิ2งเหล่านั: นเป็นของที2
ชาํระไว้แล้วโดยพระวจนะของ
พระเจ้า และคาํอธิษฐาน

ผูร้บัใชที้�ดี
ของพระคริสต์

6ถ้าท่านจะให้พวกพี2 น้องระลึก
ถึงสิ2 งเหล่านี:  ท่านกจ็ะเป็นผู้รับ
ใช้ที2ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญ
ด้วยพระวจนะแห่งความเชื2อและ
ด้วยหลักคาํสั2 งสอนอันดีที2 ท่าน
ได้ประพฤติตามนั:น
7แต่จงหลีกเลี2 ยงจากนิยายอัน
หยาบคาย และนิยายซึ2งยายเคย
เล่าให้ฟังนั:น จงฝึกตนในทางที2
เป็นอย่างพระเจ้า
8 เพราะว่าการฝึกทางกายนั: นมี
ประโยชน์อยู่บ้าง แต่ทางของ
พระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง
คือมีพระสัญญาสาํหรับชีวิตปัจ-
จุบันและชีวิตอนาคตด้วย
9คาํนี: เป็นคาํสัตย์จริ งและสม
ควรที2คนทั:งปวงจะรับไว้
10 ด้วยเหตุนี:  เราจึงตรากตราํ
ทาํงานและทนสู้  ก็เพราะเรามี
ความหวังใจในพระเจ้าผู้ ดาํรง
พระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ ช่วย
ให้รอดของคนทั: งปวง โดย
เฉพาะของผู้ที2เชื2อ
11 จงบัญชาและสั2 งสอนสิ2 งเหล่า
นี:

(EF) มธ J:EF; ลก CK:NE; ยน E:EK; กจ EL:JK; รม E:K; C คร E:EX; คส E:F, CJ
(E) C ทธ J:EJ; วว EF:EK (C) มธ I:EN; อฟ K:EX (F) C ทธ J:EK
(I) C ทธ C:EF; ทต E:EK; ฮบ N:EK (O) สดด JI:X; E คร O:O (EL) สดด JF:F
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จงเป็นแบบอย่างที�ดีโดย
พึ�งฤทธิ5 อํานาจของพระเจ้า

12 อย่ าให้ ผู้ ใดดู หมิ2 นความ
หนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็น
แบบอย่างของคนทั: งหลายที2 เชื2 อ
ทั:งในทางวาจา ในการประพฤติ
ในความรัก ในนํ:าใจ ในความ
เชื2อ และในความบริสุทธิ=
13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการ
เทศนา และในการสั2 งสอน จน
กว่าเราจะมา
14 อย่าละเลยของประทานที2 มี
อยู่ในตัวท่าน ซึ2งได้ทรงประทาน
แก่ท่านตามคาํพยากรณ์ เมื2 อ
คณะเพรสไบเตรีได้เอามือวาง
บนท่าน
15 จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่า
นี:  ฝังตัวท่านไว้ในการนี: ทีเดียว
เพื2 อความจาํเริญของท่านจะได้
ปรากฏแจ้งแก่คนทั:งปวง
16 จงระวังตัวท่านและคาํสอน
ของท่าน จงยึดข้อที2 กล่าวนี: ให้
มั2 น เพราะเมื2 อกระทาํดังนั: น
ท่ านจะช่วยทั: งตั วท่ านเองและ
คนทั:งปวงที2ฟังท่านให้รอดได้

5
อย่ าพู ดสบประมาทคนมี
อาวุโส แต่จงตักเตือนเขา

เสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆ
ทั:งหลายเป็นเสมือนพี2หรือน้อง
2 และผู้ หญิ ง ผู้ มี อาวุ โสเป็ น
เสมือนมารดา และส่วนหญิง
สาวๆก็ให้เป็นเสมือนพี2สาวน้อง

สาว ด้วยความบริสุทธิ=ทั:งหมด
คําสอนเกี�ยวกบั

แม่ม่ายคริสเตียน
3จงให้เกียรติแก่แม่ม่ายไร้ที2พึ2ง
4แต่ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลาน
ก็ให้ลูกหลานนั: นเรียนเพื2 อให้ รู้
จักที2จะปฏิบัติกับครอบครัวของ
ตนก่อน และให้ตอบแทนคุณ
บิดามารดาของตน เพราะว่าการ
กระทาํเช่นนี: เป็นการดีและเป็น
ที2ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า
5 ฝ่ายผู้หญิงที2 เป็นแม่ม่ายอย่าง
แท้จริง และอยู่ตามลาํพังแต่
ผู้เดียวนั: น จงวางใจในพระเจ้า
และดาํรงอยู่ ในการวิงวอนและ
การอธิ ษฐานทั: งกลางคื นและ
กลางวัน
6 ส่วนผู้หญิงที2ปล่อยตัวในการ
สนุกสนานนั: น ก็ตายแล้วทั: ง
เป็นๆอยู่
7จงกาํชับข้อความเหล่านี:  เพื2อ
เขาจะไม่ถูกตาํหนิ
8แต่ ถ้ าแม้ ผู้ ใดไม่ เลี: ยงดู วงศ์
ญาติของตน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ2 งคนในบ้านเรือนของตน
ผู้นั: นก็ได้ปฏิเสธความเชื2 อเสีย
แล้ว และชั2 วยิ2 งกว่าคนที2 ไม่ได้
เชื2อเสียอีก
9อย่าให้แม่ม่ายคนใดที2 อายุตํ2า
กว่าหกสิบปี ลงชื2 อในทะเบียน
แม่ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของ
ชายคนเดียว

(EC) ฟป J:EI; ทต C:I; E ปต N:J
(EK) กจ F:F; E ทธ N:CC; C ทธ E:F (K) ปฐก KN:EL (N) กจ CF:I
(O) อสย NO:I; มธ EO:EI; C คร EC:EK; C ทธ J:N
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10 และจะต้องเป็นผู้ที2 ได้ชื2 อว่า
ได้กระทาํดี เช่นได้เอาใจใส่
เลี: ยงดูลูก ได้มีนํ:าใจรับรอง
แขก ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้สง-
เคราะห์คนที2 มี ความทุกข์ยาก
และได้บาํ เพ็ญคุ ณความดี ทุ ก
อย่าง
11 แต่แม่ม่ายสาวๆนั: นอย่ารับ
ขึ: นทะเบียน เพราะว่าเมื2 อเขา
หลงระเริงห่างจากพระคริสต์ไป
แล้ว กใ็คร่จะสมรสอีก
12 เขาจะต้องได้รับพระอาชญา
เพราะเขาได้ทิ: งความเชื2 อเดิม
ของเขา
13 นอกจากนั: น เขาก็จะกลาย
เป็นคนเกียจคร้าน เที2ยวไปบ้าน
นี: บ้านนั: น และมิใช่แต่เกียจ
คร้านเท่านั: น แต่ปากบอนด้วย
และเที2 ยวยุ่ งกับเรื2 องของผู้อื2 น
พูดสิ2งซึ2งไม่ควรจะพูด
14 เหตุฉะนั: นข้าพเจ้าปรารถนา
ให้พวกแม่ม่ายสาวๆนั: นมีสามี
มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื2อ
มิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้
15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตาม
ซาตานไปแล้ว
16 ถ้ าชายหรือหญิงผู้ มี ความ
เชื2อคนใดมีแม่ม่าย กใ็ห้เขาช่วย
เลี: ยงดู อย่าให้เป็นภาระของ
คริสตจักรเลย เพื2อคริสตจักรจะ
ได้สงเคราะห์คนที2เป็นแม่ม่ายไร้
ที2พึ2งจริงๆ

จงเคารพและช่วยเหลือ
ผูป้กครองที�ดี

17 จงถือว่า ผู้ปกครองที2ปก
ครองดีนั: นสมควรได้รับเกียรติ
สองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ2 ง
ผู้ปกครองที2 ทาํงานหนักในการ
เทศนาและสั2งสอน
18 เพราะพระคั มภี ร์ กล่ าวว่ า
`อย่ าเอาตะกร ้าครอบปากวัว
เมื�อมันกาํลังนวดขา้วอยู่ ' และ
`ผูท้ํางานสมควรจะไดร้ับค่าจา้ง
ของตน'
19 อย่ ายอมรั บคาํกล่ าวหาผู้
ปกครองคนใด เว้นเสียแต่จะมี
พยานสองสามคน
20 สาํหรั บผู้ ปกครองที2 ยั งคง
กระทาํบาป จงว่ากล่าวเขาต่อ
หน้าคนทั: งปวง เพื2 อผู้อื2นจะได้
เกรงกลัวด้วย
21 ข้ าพเจ้ ากาํ ชั บท่ านต่อพระ
พักตร์พระเจ้าและต่อพระเยซู
คริสต์เจ้า และต่อเหล่าทูต
สวรรค์ที2 ทรงเลื อกสรรไว้แล้ ว
นั:น ให้ท่านรักษาข้อความเหล่า
นี: ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และ
ไม่ กระทาํการใดๆด้วยใจลาํ-
เอียง
22 อย่ าด่ วนวางมื อเจิ มผู้ ใด
และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทาํ
บาปของผู้อื2นเลย  จงรักษาตัว
ให้บริสุทธิ=
23 อย่าดื2 มแต่นํ:าอีกต่อไป แต่

(EO) พบญ CK:EN; CN:K; ลนต EX:EJ; มธ EL:EL; ลก EL:I; E คร X:I-X, EK
(EX) พบญ EI:F; EX:EN; มธ EO:EF
(CE) พบญ E:EI (CC) อฟ N:F-I; C ยน E:EE
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จงใช้นํ:าองุ่ นบ้างเล็กน้อย เพื2 อ
ประโยชน์ แก่ กระเพาะอาหาร
ของท่ านและโรคที2 บั งเกิ ดแก่
ท่านเนืองๆ
24 การผิดของบางคนย่อมปรา-
กฏเด่นขึ: นก่อน แล้วก็นาํเขาไป
ถึงที2 พิพากษา แต่การผิดของ
บางคนนั:นจะตามหลังเขาไป
25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรา-
กฏเด่นขึ: นก่อนด้วยเหมือนกัน
และการนอกนั:นจะปิดบังไว้กไ็ม่
ได้
คําสอนเกี�ยวกบันายและทาส

6
จงให้คนทั: งหลายที2 อยู่ ใต้
แอกแห่งความเป็นทาสถือ

ว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่
การได้ รับเกี ยรติ ยศทุกสถาน
เพื2อพระนามของพระเจ้าและคาํ
สอนของพระองค์ จะมิ ไ ด้ ถู ก
หมิ2นประมาท
2ฝ่ายคนเหล่านั: นผู้มีนายเป็นผู้
มีความเชื2 อก็อย่าให้เขาประมาท
นาย เพราะว่าเหตุที2ได้มาเป็นพี2
น้องกันแล้ว แต่ยิ2 งกว่านั: นเขา
ต้องรับใช้นายให้ดีขึ: น เพราะ
เหตุว่านายผู้ที2จะได้รับประโยชน์
เป็ นผู้ สั ตย์ ซื2 อและเป็ นที2 รั ก
ข้อความเหล่านี: จงสั2 งสอนและ
ตักเตือนกัน
ภยัจากการอยากเป็นคนมั �งมี

3ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี:  และ
ไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอัน

มีหลัก คือพระวจนะของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา และคาํสอนที2สมกับทางของ
พระเจ้า
4ผู้นั: นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่
รู้อะไร แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้
แย้งในเรื2 องคาํ ซึ2 งเป็นเหตุให้
เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะ
วิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การ
ไม่ไว้วางใจกัน
5และการวิวาทที2 ดื: อดึงของผู้มี
ใจทรามและไร้ความจริง ที2คาด
ว่าการได้กาํไรนั: นเป็นทางของ
พระเจ้า จงถอนตัวไปเสียจาก
คนเช่นนี:
6แต่ว่า ทางของพระเจ้าพร้อม
ทั:งความสุขใจกเ็ป็นกาํไรมาก
7เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้า
มาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไร
ออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั:น
8แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื: อผ้า
ก็ให้ เราพอใจด้วยของเหล่านั: น
เถิด
9ส่วนคนเหล่านั:นที2อยากรํ2ารวย
ก็ตกอยู่ ในการทดลองและติด
บ่วงแร้ว และในตัณหาหลาย
อย่างอันโฉดเขลาและเป็นภัยแก่
ตัว ซึ2งทาํให้คนเราต้องจมลงถึง
ความพินาศเสื2อมสูญไป
10 ด้วยว่าการรักเงินนั:นเป็นราก
เหง้าแห่งความชั2 วทั:งสิ: น ขณะที2
บางคนโลภสิ2 งเหล่านี: จึงได้หลง

(CK) กท N:EX-CE (E) อฟ F:N; ทต C:X; E ปต C:EO
(J) C ทธ E:EJ; ทต E:E (N) C ทธ J:N (F) ฟป K:EE; ฮบ EJ:N
(I) โยบ E:CE สดด KX:EI; ปญจ N:EN (O) สภษ JL:O-X
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ไปจากความเชื2 อนั: น และทิ2ม
แทงตัวของเขาเองให้ทะลุ ด้วย
ความทุกข์ใจเป็นอันมาก

คํากําชบัพิเศษ
สําหรบัทิโมธี

11 โอ ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่
ท่านจงหลีกหนีเสียจากสิ2 งเหล่า
นี:  จงมุ่งมั2 นในความชอบธรรม
ในทางของพระเจ้า ความเชื2 อ
ความรัก ความอดทน และความ
อ่อนสุภาพ
12 จงต่อสู้ อย่างเต็มกาํลังเพื2 อ
ความเชื2 อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้
ซึ2 งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ
ในเมื2 อท่านได้รับเชื2 ออย่างดีต่อ
หน้าพยานหลายคน
13 ข้ าพเจ้ ากาํ ชั บท่ านต่อพระ
เนตรพระเจ้า ผู้ทรงประทาน
ชีวิตแก่สิ2 งทั: งปวง และต่อพระ
เยซูคริสต์ ผู้ ได้ทรงเป็นพยาน
อันดีต่อหน้าปอนทิอัสปีลาต
14 ให้ท่ านรักษาคาํบัญชานี: ไว้
อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้มี
ที2 ติได้ จนถึงเวลาที2พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะเสดจ็มา
15 ซึ2 งพระองค์จะทรงสาํแดงให้
ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือ
พระองค์ผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ=
สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระ
มหากษัตริ ย์ เหนื อกษัตริ ย์ทั: ง
ปวง และองค์พระผู้ เป็นเจ้า

เหนือเจ้านายทั:งปวง
16 พระองค์ ผู้ เดี ยวทรงอมตะ
และทรงสถิตในความสว่างที2ซึ2 ง
ไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ2 ง
มนุษย์ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่
ได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพ
จงมีแด่พระองค์นั: นสืบๆไปเป็น
นิตย์ เอเมน
17 จงกาํชับคนเหล่านั: นที2 มั2 งมี
ฝ่ายโลก อย่าให้มีใจถือมานะทิฐิ
อย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่
กับทรัพย์อนิจจัง แต่ให้หวังใน
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้
ทรงประทานสิ2 งสารพัดให้แก่เรา
อย่างบริบูรณ์ เพื2 อจะให้เราใช้
ด้วยความปีติยินดี
18 จงกาํชับเขาให้กระทาํการดี
ให้รํ2ารวยในการดีนั: น ให้มีใจ
พร้อมที2จะให้ทาน ให้มีใจกว้าง
ขวาง
19 และสํ2า สมไว้ เป็นรากอั นดี
สาํหรับตัวของตนเผื2 อเวลาข้าง
หน้า เพื2 อว่าเขาจะยึดชีวิต
นิรันดร์ไว้
20 โอ ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ2งที2
ได้ฝากไว้กับความไว้วางใจของ
ท่าน จงหลีกเลี2ยงคาํพูดที2ลบหลู่
และไร้ประโยชน์ และการคัด
ค้านของสิ2งที2เรียกกันอย่างผิดๆ
ว่าเป็นศาสตร์ความรู้
21 ซึ2 งบางคนสาํคัญผิดอย่างนั:น
จึงได้พลาดไปจากความเชื2อ ขอ

(EJ) มธ CI:C; ยน EO:JF-JI (EF) ดนล C:CC; ยน F:KF
(EI) ปญจ N:EO-EX; ยรม X:CJ; KO:I
(EX) มธ F:CL-CE; EX:CE (CL) C ทธ E:EC, EK; ทต E:EK
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พระคุณจงดาํรงอยู่กับท่านเถิด
เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธีได้

เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ2 ง
เป็นนครหลวงในแคว้นฟรี เจีย
ปาคาทีอานา]
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