หนา 2397
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงทิโมธี

1

คําคํานับ
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริ สต ตามพระบั ญชาของ
พระเจ าผู ทรงเป นพระผู ช วยให
รอดของเรา และพระเยซูคริสต
เจาผู ทรงเปนความหวังของเรา
2ถึ ง ทิโมธี ผู เปนบุ ตรแทของ
ขาพเจาในความเชื่ อ ขอพระคุณ
และพระกรุ ณาและสั นติ สุ ขจาก
พระเจาพระบิ ดาของเราและจาก
พระเยซูคริสตองคพระผู เป นเจา
ของเรา จงดํารงอยู กับทานเถิด
คําเตือนเรื่ องคําสอนเท็จ
และการใชพระราชบัญญัติ
อยางผิดๆ
3เมื่ อขาพเจาไดไปยังแคว นมาซิ โดเนี ย ตามที่ ข าพเจ าได ขอ
ร องให ท านคอยอยู ในเมื องเอเฟซั ส เพื่ อท านจะได กําชั บบาง
คนไมใหเขาสอนคําสอนอื่ นๆ
4ทั้ งไมให เขาใส ใจในเรื่ องนิ ยาย
ตางๆและเรื่ องลําดับวงศตระกูล
อั นไม รู จบ ซึ่ งเป นเหตุ ให เกิ ด
ป ญหามากกว าให เกิ ดความจําเริ ญในทางของพระเจ า อั น

ดําเนิ นไปด วยความเชื่ อ ก็ จง
กระทําดังนั้ น
5แต จุ ด ประสงค แห ง พระบั ญญัตินั้ นก็คือ ความรักซึ่ งเกิดจาก
ใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึก
อั นดี และจากความเชื่ ออั นจริ ง
ใจ
6 บางคนก็ ได ผิ ดจุ ดประสงค
เลี่ ยงไปจากสิ่ งเหล านี้ หลงไปใน
ทางพูดเหลวไหล
7และแม วาเขาไม เข าใจคําที่ เขา
กลาวทั้ งสิ่ งที่ เขายืนยัน เขาก็ ยัง
ปรารถนาเป น อาจารย ฝ า ยพระ
ราชบัญญัติ
8แต เราทั้ งหลายรู อยู ว า พระ
ราชบั ญญั ติ นั้ นดี ถ าผู ใดใช ให
ถูกตอง
9คื อโดยรู วาพระราชบัญญัติ นั้ น
มิ ไ ด ท รงบั ญ ญั ติ ไ ว สํ า หรั บ คน
ชอบธรรม แต ทรงบั ญญั ติ ไว
สําหรั บคนอยู นอกพระราชบั ญญัติ และคนดื้ อดาน คนอธรรม
และคนบาป คนไม บริ สุ ทธิ์ และ
คนหมิ่ นประมาท คนฆาตกรรม
พอ คนฆาตกรรมแม คนฆาคน

(2) กจ 16:1-2; รม 1:7; กท 1:3; 2 ทธ 1:2; ทต 1:4
(3) กจ 20:1, 3; รม 16:17; 2 คร 11:4; กท 1:6-7; 1 ทธ 6:3 (4) 1 ทธ 6:3-4, 20
(5) รม 13:8-10; กท 5:14; อฟ 6:24 (6) 1 ทธ 6:4, 20 (8) รม 7:12, 16
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1 ทิโมธี 1
หนา 2398
10 คนลวงประเวณี พวกกะเทย รอด และในพวกคนบาปนั้ น
ผู รายลักคน คนโกหก คนทวน ขาพเจาเปนตัวเอก
สบถ และอะไรๆที่ ขัดกับคําสอน 16 แต ว าเพราะเหตุ นี้ เองข าพอันถูกตอง
เจ าจึ งได รั บพระกรุ ณา คื อว า
11 ตามที่ มี อยู ในข า วประเสริ ฐ เพื่ อพระเยซู คริสต จะไดทรงสําอั นมี สง าราศี ของพระเจ าผู เสวย แดงความอดกลั้ นพระทั ยทุ ก
สุ ข คื อข าวประเสริ ฐที่ ได ทรง อย า งให เ ห็ น ในตั วข า พเจ า ซึ่ ง
มอบไวกับขาพเจานั้ น
เป นตั วเอกนั้ น ให เป นแบบ
คําพยาน
อย างแก คนทั้ งปวงที่ ภายหลังจะ
เชื่ อวางใจในพระองค แล วรั บ
ของเปาโล
12 ข าพเจาขอบพระคุณพระเยซู ชีวิตนิรันดร
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา 17 บั ดนี้ พระเกี ยรติ และสง า
ผู ทรงชู กําลั งข าพเจ า ด วยว า ราศี จงมี แด พระมหากษั ต ริ ย ผู
พระองค ทรงถื อว าข าพเจ าเป น ทรงพระเจริญอยู นิรันดร ผู ทรง
คนสัตยซื่ อ จึงทรงตั้ งขาพเจาให เป นองค อมตะ ซึ่ งมิ ได ปรากฏ
แกตา พระเจาผู ทรงพระปญญา
ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค
13 ถึงแมวาเมื่ อกอนนั้ นขาพเจา แต พระองค เดี ยว สื บๆไปเป น
เป นคนหมิ่ นประมาท ข มเหง นิตย เอเมน
และเป นผู ปฏิ บัติ อย างหยาบช า 18 ทิ โมธี บุ ตรเอ ย คํากําชั บนี้
แต ข าพเจ าได รั บพระกรุ ณา ข าพเจ าได ให ไว กั บท านตามคํา
เพราะว าที่ ข าพเจ าได กระทํา พยากรณ ซึ่ งมาล วงหน า เล็ ง ถึ ง
อยางนั้ นก็ไดกระทําไปโดยความ ทาน เพื่ อขอความเหลานั้ นทาน
จะไดเขาสู รบไดดี
เขลาเพราะความไมเชื่ อ
14 และพระคุ ณแห ง องค พระผู 19 จงยึ ดความเชื่ อไว และมี จิ ต
เป น เจ า ของเรานั้ น มี มากเหลื อ สํานึกอันดี ซึ่ งขอนี้ บางคนไดละ
ล น พร อมด วยความเชื่ อและ ทิ้ งเสีย ความเชื่ อของเขาจึงอับความรั กซึ่ งมี อยู ในพระเยซู ปางลง
20 ในคนเหล า นั้ นมี ฮี เ มเนอั ส
คริสต
15 คํานี้ เป นคําสั ตย จริ งและสม และอเล็ กซานเดอร ซึ่ งข าพเจ า
ควรที่ คนทั้ งปวงจะรับไว คื อว า ได มอบไว แก ซาตานแล ว เพื่ อ
พระเยซู คริ สต ได เสด็ จมาในโลก เขาจะได เรี ยนรู ที่ จะไม ห มิ่ น
เพื่ อจะได ทรงช ว ยคนบาปให ประมาท
(11) 1 คร 9:17; 1 ทธ 6:15 (12) 1 คร 7:25; คส 1:25 (13) ยน 4:21; กจ 8:3
(14) รม 5:20; 1 คร 3:10; 2 คร 4:15; กท 1:13-16; 1 ธส 1:3; 1 ทธ 2:15; 4:12
(15) มธ 9:13; 1 ทธ 3:1 (17) 1 พศด 29:11; สดด 10:16 (20) กจ 13:45
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หนา 2399
1 ทิโมธี 2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่ อ
เชื่ อและความจริงแกคนตางชาติ
8เหตุ ฉะนั้ น ข าพเจ าปรารถนา
กษัตริย ผู นําประเทศ
ให ผู ชายทั้ งหลายอธิ ษฐานในที่
และคนทั้ งปวง
เหตุ ฉะนั้ น ก อนสิ่ ง อื่ นใด ทุ กแห ง โดยยกมื ออั นบริ สุ ทธิ์
ข าพเจ าขอเตื อนสติ ท านทั้ ง ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
คําแนะนําสําหรับ
หลายให วิ ง วอนอธิ ษฐานทู ล ขอ
สตรีในคริสตจักร
และขอบพระคุณเพื่ อคนทั้ งปวง
2 เพื่ อกษั ต ริ ย ทั้ งหลายและคน 9 ฝ ายพวกผู หญิ ง ก็ เ หมื อนกั น
ทั้ งปวงที่ มี ตําแหน งสู ง เพื่ อเรา ให แตงตั วสุภาพเรียบรอยพร อม
จะได ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งเงี ยบๆ ดวยความรู จักละอาย และความ
และสงบสุ ข ในทางที่ เป นอย าง มี สติ สั มปชั ญญะ ไม ใช ถั กผม
หรื อประดั บกายด วยเครื่ องทอง
พระเจาและอยางซื่ อสัตย
3การเช นนี้ เป นการดี และเป นที่ และไขมุกหรือเสื้ อผาราคาแพง
ชอบในสายพระเนตรของพระ 10 แต ใหประดั บดวยการกระทํา
ดี (ซึ่ งสมกับหญิงที่ ประกาศตัว
เจา พระผู ชวยใหรอดของเรา
4ผู ทรงมี พระประสงค ให คนทั้ ง วาถือพระเจา)
ปวงรอด และใหมาถึงความรู ใน 11 ให ผู หญิ งเรี ยนอย า งเงี ยบๆ
และดวยใจนอบนอมทุกอยาง
ความจริงนั้ น
5ด วยเหตุ ว า มี พระเจ าองค 12 ข าพเจ าไม อนุ ญาตให ผู หญิ ง
เดี ยวและมี ค นกลางแต ผู เดี ยว สั่ งสอนหรื อ ใช อํ า นาจเหนื อ ผู
ระหว างพระเจ ากั บมนุ ษย คื อ ชาย แตใหเขานิ่ งๆอยู
พระเยซู ค ริ ส ต ผู ทรงสภาพเป น 13 ด วยว า พระเจ าทรงเนรมิ ต
สร างอาดั มก อน แล วจึ งทรง
มนุษย
6 ผู ทรงประทานพระองค เอง สรางเอวา
เปนคาไถสําหรับคนทั้ งปวง เหตุ 14 และอาดั มไม ไ ด ถู กหลอก
การณ นี้ เป น พยานในเวลาอั น ลวง แต ผู หญิ งนั้ นได ถู กหลอก
ลวงจึงไดละเมิด
เหมาะ
7และสําหรั บการนี้ ข าพเจ าจึ ง 15 แต ถึงกระนั้ นเธอก็จะรอดได
ได ถู ก ตั้ งไว เ ป น นั ก เทศน แ ละ ด วยการคลอดบุ ตร ถ าเขาทั้ ง
เป นอั ครสาวก (ข าพเจ าพู ด หลายยั ง ดํ า รงอยู ในความเชื่ อ
ความจริ ง ในพระคริ ส ต และไม ในความรัก และในความบริสุทธิ์
ปดเลย) และเป นครู สอนความ ดวยความมีสติสัมปชัญญะ

2

(2) อสร 6:10; รม 13:1 (3) รม 12:2; 2 ทธ 1:9 (4) อสค 18:23 (5) 1 คร 8:6
(6) มก 10:45 (7) กท 1:16; อฟ 3:7-8; 1 ทธ 1:11 (8) สดด 134:2; ลก 23:34
(9) 1 ปต 3:3 (10) 1 ปต 3:4 (12) 1 คร 14:34; ทต 2:5
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1 ทิโมธี 3

หนา 2400

คุณสมบัติ
ของศิษยาภิบาล
คํานี้ เ ป นคําจริ ง คื อ ว าถ า
ชายคนใดปรารถนาหน า ที่
ศิ ษยาภิ บาล คนนั้ นก็ ปรารถนา
กิจการงานที่ ประเสริฐ
2ศิ ษยาภิ บาลนั้ นจึ งต องเป นคน
ที่ ไม มี ใครติ ได เป นสามี ของ
หญิ งคนเดี ยว เป นคนรอบคอบ
เปนคนรู จักประมาณตน เปนคน
มี ความประพฤติ ดี มี อั ชฌาสั ย
รับแขกดี เหมาะที่ จะเปนครู
3ไมดื่ มเหลาองุ น ไมเปนนักเลง
ไมเปนคนโลภมักได แตเปนคน
สุภาพ ไมเปนคนชอบวิวาท ไม
เปนคนเห็นแกเงิน
4 ต อ งเป น คนครอบครองบ า น
เรื อนของตนได ดี บั งคั บบั ญชา
บุ ตรทั้ งหลายของตนด วยความ
สงาผาเผยทุกอยาง
5(เพราะว าถ าชายคนใดไม รู จั ก
ครอบครองบ านเรื อนของตน
คนนั้ นจะดู แลคริ สตจั กรของ
พระเจาอยางไรได)
6อย าให ผู ที่ กลั บใจใหม ๆเป น
ศิ ษยาภิ บาล เกรงว าเขาอาจจะ
เย อหยิ่ ง และก็ จะถู กปรั บโทษ
เหมือนอยางพญามาร
7นอกนั้ นเขาจะต องมี ชื่ อเสี ยงดี
ในคนภายนอก เกรงว าเขาจะ
เป นที่ ติ เตี ยน และจะติ ดบ วง
แรวของพญามาร

3

คุณสมบัติของผู ชวย
8 ฝ า ยผู ช วยนั้ นก็ เ ช นเดี ยวกั น
คื อต องเป นคนสง าผ าเผย ไม
เป นคนสองลิ้ น ไม สนใจเหล า
องุ นมาก ไมเปนคนโลภมักได
9และเป นคนยึดมั่ นในขอลึกลั บ
แห งความเชื่ อด วยจิ ตสํานึ ก ผิ ด
และชอบอันบริสุทธิ์
10 จงลองดู คนเหล านี้ เสี ยก อน
ด วย และเมื่ อเห็ นว าไม มี ข อ
ตําหนิ แล ว จึ งตั้ งเขาไว ในตําแหนงผู ชวย
11 ฝ ายพวกภรรยาของเขาก็
เหมื อนกั น ต องเป นคนสง าผ า
เผย ไมใสรายผู อื่ น เปนคนรู จัก
ประมาณตน และเป นคนสั ตย
ซื่ อในสิ่ งทั้ งปวง
12 จงให ผู ช วยนั้ นเป นสามี ของ
หญิ งคนเดียว และบั งคั บบัญชา
บุ ตรของตน และปกครองบ าน
เรือนของตนไดดี
13 เพราะว า คนที่ ก ระทําการใน
หน าที่ ผู ช วยได ดี ก็ ได ตําแหน ง
อันมีหนามีตา และมีใจกลาเปน
อั นมากในความเชื่ อซึ่ งมี ในพระ
เยซูคริสต
ทางของพระเจาอันยิ่ งใหญ
14 ขอความเหลานี้ ขาพเจาเขียน
ฝากมายังทาน หวังใจวาไมชาไม
นานขาพเจาจะมาหาทาน
15 แตหากวาขาพเจามาชา ทาน
ก็ จะได รู วาควรประพฤติ อย างไร

(7) 1 ทธ 6:9; 2 ทธ 2:26
(8) อสค 44:21
(13) มธ 25:21
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หนา 2401
1 ทิโมธี 3, 4
ในครอบครั วของพระเจ า คื อ รั บประทานด วยขอบพระคุ ณก็
คริ สตจั กรของพระเจ า ผู ดํารง ไมหามเลยสักสิ่ งเดียว
พระชนม เปนหลักและรากแหง 5เพราะว าสิ่ งเหลานั้ นเป นของที่
ความจริง
ชํ า ระไว แล วโดยพระวจนะของ
16 ทางของพระเจ า อั นยิ่ งใหญ พระเจา และคําอธิษฐาน
และลึ กลั บซึ่ งไม มี ใครปฏิ เสธได
ผู รับใชที่ดี
ก็ คื อ พระเจ าทรงปรากฏใน
ของพระคริสต
เนื้ อหนั ง พระวิ ญญาณได ทรง 6ถ าท านจะให พวกพี่ น องระลึ ก
พิสูจน แลว หมู ทูตสวรรคก็เห็น ถึงสิ่ งเหล านี้ ท านก็จะเปนผู รับ
และมี ผู ประกาศพระองค แก ชน ใช ที่ ดี ของพระเยซู คริ สต เจริ ญ
ต างชาติ มี ชาวโลกเชื่ อถื อพระ ดวยพระวจนะแหงความเชื่ อและ
องค และพระองคทรงถูกรับขึ้ น ด วยหลั กคําสั่ ง สอนอั นดี ที่ ท าน
ไปในสงาราศี
ไดประพฤติตามนั้ น
พระวิญญาณเตือนเรื่ อง
7แต จงหลี กเลี่ ยงจากนิ ยายอั น
คนจะละทิ้ งความเชื่ อ
หยาบคาย และนิยายซึ่ งยายเคย
บั ดนี้ พระวิ ญญาณได ตรั ส เลาให ฟงนั้ น จงฝกตนในทางที่
ไว อย างชั ดแจ งว า ในกาล เปนอยางพระเจา
ภายหลั งจะมี บางคนละทิ้ งความ 8เพราะว าการฝ กทางกายนั้ นมี
เชื่ อ โดยหันไปเชื่ อฟงวิญญาณที่ ประโยชน อยู บ าง แต ทางของ
ลอลวง และฟงคําสอนของพวก พระเจ าก็ มี ประโยชน ในทุ กทาง
ผีปศาจ
คือมี พระสัญญาสําหรับชีวิตปจ2การหน าซื่ อใจคดของคนที่ พูด จุบันและชีวิตอนาคตดวย
โกหก คื อทําไปทั้ งรู ๆเหมื อน 9 คํ า นี้ เป น คํ า สั ต ย จริ ง และสม
อย างกั บเอาเหล็กแดงนาบลงไป ควรที่ คนทั้ งปวงจะรับไว
บนจิตสํานึกผิดชอบของเขา
10 ด วยเหตุ นี้ เราจึ งตรากตรํา
3เขาห ามทําการสมรส ไม ให ทํางานและทนสู ก็ เพราะเรามี
รั บ ประทานอาหารซึ่ งพระเจ า ความหวั ง ใจในพระเจ า ผู ดํ า รง
ทรงสร างไว ให ผู ที่ เชื่ อและรู จั ก พระชนม ผู ทรงเป นพระผู ช วย
ความจริ ง รั บประทานด วยขอบ ให รอดของคนทั้ งปวง
โดย
พระคุณ
เฉพาะของผู ที่ เชื่ อ
4ด วยว าสิ่ งสารพัดซึ่ งพระเจาได 11 จงบัญชาและสั่ งสอนสิ่ งเหลา
ทรงสรางไวนั้ นเปนของดี ถาแม นี้

4

(16) มธ 3:16; ลก 24:51; ยน 1:14; กจ 10:34; รม 1:4; 2 คร 1:19; คส 1:6, 23
(1) 2 ทธ 3:13; วว 16:14 (2) มธ 7:15; อฟ 4:19 (6) 2 ทธ 3:14
(7) 2 ทธ 2:16; ทต 1:14; ฮบ 5:14 (8) สดด 37:9; 1 คร 8:8 (10) สดด 36:6
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1 ทิโมธี 4, 5
หนา 2402
จงเปนแบบอยางที่ ดีโดย
สาว ดวยความบริสุทธิ์ ทั้ งหมด
คําสอนเกี่ ยวกับ
พึ่ งฤทธิ์ อํานาจของพระเจา
แมมายคริสเตียน
12 อย าให ผู ใดดู หมิ่ นความ
หนุ มแน นของท าน แต จงเป น 3จงใหเกียรติแกแมมายไรที่ พึ่ง
แบบอย างของคนทั้ งหลายที่ เชื่ อ 4แตถ าแมม ายคนใดมี ลู กหลาน
ทั้ งในทางวาจา ในการประพฤติ ก็ ให ลู กหลานนั้ นเรี ยนเพื่ อให รู
ในความรั ก ในน้ํ า ใจ ในความ จั กที่ จะปฏิ บัติกั บครอบครั วของ
เชื่ อ และในความบริสุทธิ์
ตนก อน และให ตอบแทนคุ ณ
13 จงใฝ ใจในการอ าน ในการ บิดามารดาของตน เพราะวาการ
เทศนา และในการสั่ งสอน จน กระทําเช นนี้ เป นการดี และเป น
กวาเราจะมา
ที่ ชอบตอพระพักตรพระเจา
14 อย าละเลยของประทานที่ มี 5ฝ ายผู หญิ งที่ เป นแม ม ายอย าง
อยู ในตัวทาน ซึ่ งไดทรงประทาน แท จริ ง และอยู ตามลําพั งแต
แก ท านตามคําพยากรณ เมื่ อ ผู เดี ยวนั้ น จงวางใจในพระเจ า
คณะเพรสไบเตรี ไ ด เ อามื อวาง และดํา รงอยู ในการวิ ง วอนและ
บนทาน
การอธิ ษฐานทั้ งกลางคื นและ
15 จงเอาใจใส ในข อความเหล า กลางวัน
นี้ ฝ งตั วทานไว ในการนี้ ที เดี ยว 6ส วนผู หญิ ง ที่ ปล อยตั วในการ
เพื่ อความจําเริ ญของท านจะได สนุ กสนานนั้ น ก็ ตายแล วทั้ ง
ปรากฏแจงแกคนทั้ งปวง
เปนๆอยู
16 จงระวั ง ตั วท า นและคํ า สอน 7จงกําชั บข อความเหลานี้ เพื่ อ
ของท าน จงยึ ดข อที่ กล าวนี้ ให เขาจะไมถูกตําหนิ
มั่ น เพราะเมื่ อกระทําดั งนั้ น 8 แต ถ า แม ผู ใดไม เ ลี้ ยงดู วงศ
ท า นจะช วยทั้ งตั วท านเองและ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะ
คนทั้ งปวงที่ ฟงทานใหรอดได
อย างยิ่ งคนในบ านเรื อนของตน
อย าพู ดสบประมาทคนมี ผู นั้ น ก็ ได ปฏิ เสธความเชื่ อ เสี ย
อาวุ โส แต จงตั กเตื อนเขา แล ว และชั่ วยิ่ งกว าคนที่ ไม ได
เสมือนเปนบิ ดา และคนหนุ มๆ เชื่ อเสียอีก
ทั้ งหลายเปนเสมือนพี่ หรือนอง
9อย าให แม ม ายคนใดที่ อายุ ต่ํา
2 และผู หญิ งผู มี อาวุ โสเป น กว าหกสิ บป ลงชื่ อในทะเบี ยน
เสมื อนมารดา และส วนหญิ ง แม ม าย จะต องเป นภรรยาของ
สาวๆก็ ให เปนเสมื อนพี่ สาวน อง ชายคนเดียว

5

(12) ฟป 3:17; ทต 2:7; 1 ปต 5:3
(14) กจ 6:6; 1 ทธ 5:22; 2 ทธ 1:6 (4) ปฐก 45:10 (5) กจ 26:7
(8) อสย 58:7; มธ 18:17; 2 คร 12:14; 2 ทธ 3:5
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หนา 2403
1 ทิโมธี 5
10 และจะต องเป นผู ที่ ได ชื่ อว า
จงเคารพและชวยเหลือ
ได กระทําดี เช นได เอาใจใส
ผู ปกครองที่ ดี
เลี้ ยงดู ลู ก ได มี น้ํ า ใจรั บรอง 17 จงถื อว า ผู ปกครองที่ ปก
แขก ไดลางเทาวิสุทธิชน ไดสง- ครองดี นั้ น สมควรได รั บเกี ยรติ
เคราะห ค นที่ มี ความทุ ก ข ย าก สองเท า โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
และได บํ า เพ็ ญคุ ณความดี ทุ ก ผู ปกครองที่ ทํางานหนั กในการ
อยาง
เทศนาและสั่ งสอน
11 แต แม ม ายสาวๆนั้ นอย ารั บ 18 เพราะพระคั มภี ร กล า วว า
ขึ้ นทะเบี ยน เพราะว าเมื่ อเขา `อย าเอาตะกร าครอบปากวั ว
หลงระเริ งห างจากพระคริ สต ไป เมื่ อมั นกําลั งนวดข าวอยู ' และ
แลว ก็ใครจะสมรสอีก
`ผู ทํางานสมควรจะได รั บค าจ าง
12 เขาจะต องได รั บพระอาชญา ของตน'
เพราะเขาได ทิ้ งความเชื่ อเดิ ม 19 อย ายอมรั บคํ า กล าวหาผู
ของเขา
ปกครองคนใด เว นเสี ยแต จะมี
13 นอกจากนั้ น เขาก็ จะกลาย พยานสองสามคน
เปนคนเกียจคราน เที่ ยวไปบาน 20 สํ า หรั บผู ปกครองที่ ยั ง คง
นี้ บ านนั้ น และมิ ใช แต เกี ยจ กระทําบาป จงว ากล าวเขาต อ
คร านเท านั้ น แต ปากบอนด วย หน าคนทั้ งปวง เพื่ อผู อื่ นจะได
และเที่ ยวยุ งกั บเรื่ องของผู อื่ น เกรงกลัวดวย
พูดสิ่ งซึ่ งไมควรจะพูด
21 ข า พเจ า กํ า ชั บท า นต อ พระ
14 เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าปรารถนา พั ก ตร พระเจ าและต อ พระเยซู
ให พวกแม ม ายสาวๆนั้ น มี สามี คริ สต เจ า
และต อเหล าทู ต
มีบุตร และดูแลบานเรือน เพื่ อ สวรรค ที่ ทรงเลื อ กสรรไว แล ว
มิใหศัตรูมีชองทางนินทาได
นั้ น ใหทานรักษาข อความเหลา
15 ด วยว ามี บางคนได หลงตาม นี้ ไวโดยไมเห็นแกหนาผู ใด และ
ซาตานไปแลว
ไม ก ระทํ า การใดๆด ว ยใจลํ า 16 ถ า ชายหรื อ หญิ ง ผู มี ค วาม เอียง
เชื่ อคนใดมีแมมาย ก็ใหเขาชวย 22 อย าด วนวางมื อเจิ มผู ใด
เลี้ ยงดู อย าให เป นภาระของ และอย ามีสวนรวมในการกระทํา
คริสตจักรเลย เพื่ อคริสตจักรจะ บาปของผู อื่ นเลย จงรั กษาตัว
ไดสงเคราะหคนที่ เปนแมมายไร ใหบริสุทธิ์
ที่ พึ่งจริงๆ
23 อย าดื่ มแต น้ํ า อี กต อไป แต
(18) พบญ 24:15; 25:4; ลนต 19:13; มธ 10:10; ลก 10:7; 1 คร 9:7-9, 14
(19) พบญ 17:6; 19:15; มธ 18:16
(21) พบญ 1:17 (22) อฟ 5:6-7; 2 ยน 1:11
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1 ทิโมธี 5, 6
หนา 2404
จงใช น้ํา องุ นบ างเล็ กน อย เพื่ อ มี หลั ก คื อพระวจนะของพระ
ประโยชน แก กระเพาะอาหาร เยซู คริ สตองคพระผู เปนเจาของ
ของท า นและโรคที่ บั ง เกิ ด แก เรา และคําสอนที่ สมกับทางของ
ทานเนืองๆ
พระเจา
24 การผิ ดของบางคนย อมปรา- 4ผู นั้ นก็ เป นคนทะนงตัวและไม
กฏเด นขึ้ นก อน แล วก็ นําเขาไป รู อะไร แต ชอบทุ มเถี ยงและโต
ถึ งที่ พิ พากษา แต การผิ ดของ แย งในเรื่ องคํา ซึ่ งเป นเหตุ ให
บางคนนั้ นจะตามหลังเขาไป
เกิ ดการอิ จฉากั น การทะเลาะ
25 ฝ ายการดี ของบางคนก็ ปรา- วิวาทกัน การกลาวรายกัน การ
กฏเด นขึ้ นก อนด วยเหมื อนกั น ไมไววางใจกัน
และการนอกนั้ นจะป ดบั งไว ก็ไม 5และการวิ วาทที่ ดื้ อดึ งของผู มี
ได
ใจทรามและไร ความจริง ที่ คาด
คําสอนเกี่ ยวกับนายและทาส
ว า การได กํ า ไรนั้ นเป น ทางของ
จงให ค นทั้ งหลายที่ อยู ใต พระเจ า จงถอนตั วไปเสี ยจาก
แอกแห งความเป นทาสถื อ คนเชนนี้
ว านายของตนเป น ผู สมควรแก 6แต วา ทางของพระเจ าพร อม
การได รั บ เกี ย รติ ย ศทุ ก สถาน ทั้ งความสุขใจก็เปนกําไรมาก
เพื่ อพระนามของพระเจ าและคํา 7เพราะว าเราไม ได เอาอะไรเข า
สอนของพระองค จะมิ ได ถู ก มาในโลกฉั นใด เราก็ เอาอะไร
ออกไปจากโลกไมไดฉันนั้ น
หมิ่ นประมาท
2ฝ ายคนเหล านั้ นผู มี นายเป นผู 8แต ถ าเรามี อาหารและเสื้ อผ า
มี ความเชื่ อก็ อย าให เขาประมาท ก็ ให เราพอใจด วยของเหล า นั้ น
นาย เพราะวาเหตุที่ ไดมาเปนพี่ เถิด
น องกั นแล ว แต ยิ่ งกว านั้ นเขา 9ส วนคนเหลานั้ นที่ อยากร่ํารวย
ต องรั บใช นายให ดี ขึ้ น เพราะ ก็ ต กอยู ในการทดลองและติ ด
เหตุวานายผู ที่ จะไดรับประโยชน บ วงแร ว และในตั ณหาหลาย
เป นผู สั ตย ซื่ อและเป นที่ รั ก อยางอันโฉดเขลาและเปนภั ยแก
ข อ ความเหล า นี้ จงสั่ งสอนและ ตัว ซึ่ งทําใหคนเราตองจมลงถึง
ความพินาศเสื่ อมสูญไป
ตักเตือนกัน
10 ดวยวาการรักเงินนั้ นเปนราก
ภัยจากการอยากเปนคนมั่ งมี
3ถ าผู ใดสอนผิ ดไปจากนี้ และ เหงาแหงความชั่ วทั้ งสิ้ น ขณะที่
ไมยอมเห็นดวยกับพระวจนะอัน บางคนโลภสิ่ งเหล านี้ จึ งได หลง

6

(24) กท 5:19-21 (1) อฟ 6:5; ทต 2:9; 1 ปต 2:18
(3) 2 ทธ 1:13; ทต 1:1 (5) 2 ทธ 3:5 (6) ฟป 4:11; ฮบ 13:5
(7) โยบ 1:21 สดด 49:17; ปญจ 5:15 (8) สภษ 30:8-9
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ไปจากความเชื่ อนั้ น และทิ่ ม เหนือเจานายทั้ งปวง
แทงตั วของเขาเองให ท ะลุ ด วย 16 พระองค ผู เดี ยวทรงอมตะ
ความทุกขใจเปนอันมาก
และทรงสถิ ตในความสว างที่ ซึ่ ง
คํากําชับพิเศษ
ไม มี คนใดจะเข าไปถึ ง ผู ซึ่ ง
มนุษยไมเคยเห็น และจะเห็นไม
สําหรับทิโมธี
11 โอ ผู เปนคนของพระเจา แต ได พระเกียรติ และฤทธานุภาพ
ท านจงหลี กหนี เสี ยจากสิ่ งเหล า จงมี แด พระองค นั้ นสื บๆไปเป น
นี้ จงมุ งมั่ นในความชอบธรรม นิตย เอเมน
ในทางของพระเจ า ความเชื่ อ 17 จงกําชั บคนเหล านั้ น ที่ มั่ ง มี
ความรัก ความอดทน และความ ฝายโลก อยาใหมีใจถือมานะทิฐิ
อย า ให ความหวั งของเขาอิ ง อยู
ออนสุภาพ
12 จงต อสู อย างเต็ มกํา ลั งเพื่ อ กั บทรั พย อนิ จจั ง แต ให หวั งใน
ความเชื่ อ จงยึ ดชี วิตนิ รั นดร ไว พระเจ าผู ทรงพระชนม อยู ผู
ซึ่ ง พระเจ า ทรงเรี ยกให ท า นรั บ ทรงประทานสิ่ งสารพั ดให แกเรา
ในเมื่ อท านได รั บเชื่ ออย างดี ต อ อย างบริ บู รณ เพื่ อจะให เราใช
ดวยความปติยินดี
หนาพยานหลายคน
13 ข า พเจ า กํ า ชั บท า นต อ พระ 18 จงกํา ชั บเขาให ก ระทําการดี
เนตรพระเจ า ผู ทรงประทาน ให ร่ํ า รวยในการดี นั้ น ให มี ใจ
ชี วิ ตแก สิ่ งทั้ งปวง และต อพระ พร อมที่ จะให ทาน ใหมี ใจกว าง
เยซู คริ สต ผู ได ทรงเป นพยาน ขวาง
19 และส่ํ า สมไว เ ป น รากอั น ดี
อันดีตอหนาปอนทิอัสปลาต
14 ให ท า นรั ก ษาคํ า บั ญชานี้ ไว สํา หรั บตั วของตนเผื่ อ เวลาข าง
เพื่ อว าเขาจะยึ ดชี วิ ต
อย าใหด างพรอย และอยาให มี หน า
ที่ ติ ได จนถึ งเวลาที่ พระเยซู นิรันดรไว
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา 20 โอ ทิโมธีเอย จงรักษาสิ่ งที่
ได ฝากไว กั บความไว วางใจของ
จะเสด็จมา
15 ซึ่ งพระองค จะทรงสําแดงให ทาน จงหลีกเลี่ ยงคําพูดที่ ลบหลู
ปรากฏในเวลาของพระองค คือ และไร ประโยชน และการคั ด
พระองค ผู เสวยสุ ขและทรงฤทธิ์ คานของสิ่ งที่ เรียกกั นอย างผิ ดๆ
สู งสุ ดแต พระองค เดี ยว พระ วาเปนศาสตรความรู
มหากษั ต ริ ย เ หนื อ กษั ต ริ ย ทั้ ง 21 ซึ่ งบางคนสําคัญผิดอยางนั้ น
ปวง และองค พระผู เป นเจ า จึงไดพลาดไปจากความเชื่ อ ขอ
(13) มธ 27:2; ยน 18:36-37 (16) ดนล 2:22; ยน 6:46
(17) ปญจ 5:18-19; ยรม 9:23; 48:7
(19) มธ 6:20-21; 19:21 (20) 2 ทธ 1:12, 14; ทต 1:14
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พระคุ ณจงดํา รงอยู กั บท านเถิ ด เขี ยนจากเมื องเลาดี เซี ย ซึ่ ง
เอเมน
เป น นครหลวงในแคว น ฟรี เ จี ย
[จดหมายฉบั บแรกถึ งทิ โมธี ไ ด ปาคาทีอานา]
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