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# เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ โดย
พระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ ช่วยให้รอด
ของพวกเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรง
เป็นความหวังของพวกเรา
0 ถึง ทโิมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าใน
ความเชื3อนั4น ขอพระคุณ พระเมตตาและ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา
และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับท่านเถิด

จงระวงัตวัเรื�อง
การใชพ้ระราชบญัญติั

อย่างผิด ๆ และคําสอนเท็จ
7 ตามที3ข้าพเจ้าได้อ้อนวอนท่านให้คอย
อยู่ในเมืองเอเฟซัส เมื3 อข้าพเจ้าได้ไปยัง
แคว้นมาซิโดเนีย เพื3อท่านจะได้กาํชับบาง
คนไม่ให้พวกเขาสอนหลักคาํสอนอื3น ๆ
; ทั4งไม่ให้ใส่ใจในเรื3องนิทานต่าง ๆ และ
เรื3 องลาํดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้ จบ ซึ3 งเป็น
เหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากกว่าเสริม
สร้างให้จาํเริญขึ4 นในทางของพระเจ้า ซึ3 ง
อยู่ในความเชื3อ กจ็งกระทาํดังนั4น
= บัดนี4 จุดประสงค์แห่งคาํบัญชานั4นกค็ือ

ความรักซึ3 งเกิดจากใจอันบริสุทธิ>  และ
จากจิตสาํนึกอันดี และจากความเชื3 ออัน
จริงใจ
? บางคนกไ็ด้เลี3ยงไปจากจุดประสงค์นี4
หลงไปในทางพูดอันไร้สาระ
@ โดยปรารถนาที3จะเป็นอาจารย์ฝ่ายพระ
ราชบัญญัติ โดยไม่เข้าใจทั4งสิ3งที3พวกเขา
กล่าว หรือสิ3งที3พวกเขายืนยัน
B แต่พวกเราทราบอยู่ว่าพระราชบัญญัติ
นั4นดี ถ้าผู้หนึ3 งผู้ใดใช้พระราชบัญญัติ
นั4นอย่างถูกต้อง
C โดยทราบสิ3งนี4 ว่า พระราชบัญญัตินั4น
ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สาํหรับคนชอบธรรม
แต่สาํหรับคนนอกกฎหมายและคนซึ3 งไม่
เชื3อฟัง สาํหรับคนอธรรมและสาํหรับคน
บาปทั4งหลาย สาํหรับคนไม่บริสุทธิ>และ
คนหมิ3นประมาท สาํหรับคนฆาตกรรมพ่อ
และคนฆาตกรรมแม่ สาํหรับคนฆ่าคน
#F สาํหรับบรรดาคนล่วงประเวณี สาํหรับ
คนทั4งหลายที3ทาํให้ตัวเองเป็นมลทินด้วย
การรักร่วมเพศ สาํหรับผู้ร้ายลักคน สาํ
หรับคนโกหก สาํหรับคนให้การเทจ็ และ
ถ้ามีอะไร ๆ ที3ขัดแย้งกับหลักคาํสอนอัน
ถูกต้อง
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หน้า 2415

## ตามข่าวประเสริฐอันเปี3 ยมด้วยสง่า-
ราศีของพระเจ้าผู้เสวยสุข ซึ3งได้ทรงมอบ
ไว้กับความไว้วางใจของข้าพเจ้านั4น

คําพยานของเปาโล
#0 และข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้
ทรงทาํให้ข้าพเจ้ามีความสามารถ ด้วยว่า
พระองค์ทรงนับว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื3อ
โดยทรงตั4งข้าพเจ้าให้เข้าสู่งานรับใช้นี4
#7 ผู้ซึ3งเมื3อก่อนนั4นเป็นคนหมิ3นประมาท
และผู้ข่มเหง และเป็นคนที3อันตราย แต่
ข้าพเจ้าได้รับพระเมตตา เพราะว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาํอย่างนั4นอย่างโฉดเขลาในความ
ไม่เชื3อ
#; และพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรานั4นมีมากเหลือล้น พร้อมด้วย
ความเชื3 อและความรักซึ3งมีอยู่ในพระเยซู
คริสต์
#= นี3เป็นถ้อยคาํสตัย์ซื3อและสมควรที3คน
ทั4งปวงจะรับไว้ ว่าพระเยซูคริสต์ได้เสดจ็
เข้ามาในโลกเพื3 อจะทรงช่วยคนบาปทั4 ง
หลายให้รอด ในพวกนั4นข้าพเจ้าเป็นตัว
เอก
#? อย่างไรกด็ีเพราะเหตุนี4 เองข้าพเจ้าจึง
ได้รับพระเมตตา เพื3 อที3 ว่าในตัวข้าพเจ้า
ซึ3งเป็นตัวเอกนั4น พระเยซูคริสต์จะได้ทรง
สาํแดงความอดกลั4 นพระทัยทุกอย่างให้
เห็น เพื3 อเป็นแบบอย่างแก่คนทั4งปวงที3
ภายหลังจะเชื3อในพระองค์อันนาํไปสู่ชีวิต
นิรันดร์
#@ บัดนี4  พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่

พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระเจริญอยู่
นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ผู้ทรงไม่ได้
ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่
พระองค์เดียว สบื ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็น
นิตย์ เอเมน
#B คาํกาํชับนี4 ข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ท่าน
ทโิมธีบุตรเอ๋ย ตามบรรดาคาํพยากรณ์ซึ3ง
มาล่วงหน้าท่าน เพื3 อโดยข้อความเหล่า
นั4นท่านจะได้เข้าสู้รบการสงครามที3ดี
#C โดยยึดถือความเชื3อไว้และมีจิตสาํนึก
อันดี ซึ3 งบางคนได้ละทิ4 งไปเสียในเรื3 อง
ความเชื3อจึงได้อับปางลง
0F ในคนเหล่านั4นมีฮีเมเนอัสและอเลก็-
ซานเดอร์ ซึ3งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตาน
แล้ว เพื3 อเขาทั4งสองจะได้เรียนรู้ ที3จะไม่
หมิ3นประมาท

บทที� (
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื�อกษตัริย์

ผูน้าํประเทศ และคนทั/งปวง
# เหตุฉะนั4นประการแรก ข้าพเจ้าขอ
เตือนสติให้บรรดาการวิงวอน การ
อธิษฐาน การทูลขอและการขอบพระคุณ
ถูกกระทาํเพื3อคนทั4งปวง
0 เพื3อกษัตริย์ทั4งหลาย และคนทั4งปวงที3มี
อาํนาจ เพื3อพวกเราจะได้ดาํเนินชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ และสงบสุข ในบรรดาทางของ
พระเจ้าและความซื3อสตัย์
7 เพราะสิ3งนี4 เป็นการดีและเป็นที3ชอบใน
สายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้
รอดของพวกเรา
; ผู้ทรงมีพระประสงค์ที3จะให้คนทั4งปวง

# ทโิมธี #-0
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หน้า 2416# ทโิมธี 0-7

ได้รับความรอด และให้มาถึงความรู้ แห่ง
ความจริงนั4น
= เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคน
กลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์
? ผู้ได้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สาํ-
หรับคนทั4งปวง เพื3อที3จะถูกเป็นพยานรับ
รองในเวลาอันเหมาะ
@ สาํหรับการนี4  ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั4งไว้เป็น
นักเทศน์และเป็นอัครทูต (ข้าพเจ้าพูด
ความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย)
เป็นครูสอนพวกคนต่างชาติในความเชื3 อ
และความจริง
B เหตุฉะนั4นข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้ผู้ชาย
ทั4งหลายอธิษฐานในทุกแห่งหน โดย
ยกมืออันบริสุทธิ> ปราศจากความโกรธ-
เคืองและความคลางแคลงใจ

สตรีควรแต่งตวัอย่างเรียบรอ้ย
C ในแบบเดียวกันด้วย ให้พวกผู้หญิง
แต่งตัวในเครื3 องนุ่งห่มที3สุภาพเรียบร้อย
พร้อมด้วยความรู้ จักละอายและความมี
สติสมัปชัญญะ ไม่ใช่ด้วยการถักผม หรือ
ทองคาํ หรือไข่มุกทั4งหลาย หรือเครื3 อง
แต่งกายราคาแพง
#F แต่ (ซึ3งสมกับพวกผู้หญิงที3ประกาศ
ตัวว่าอยู่ในทางของพระเจ้า) ด้วยการงาน
ที3ดีทั4งหลาย
## ให้ผู้หญิงเรียนรู้อย่างเงียบ ๆ ด้วยใจ
นอบน้อมทุกอย่าง
#0 แต่ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนใด
สั3งสอน หรือใช้อาํนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้

นิ3งเงียบเสยี
#7 ด้วยว่าอาดัมทรงถูกปั4นก่อน แล้วทรง
ปั4นเอวา
#; และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้
หญิงนั4 นที3 ถูกหลอกลวงจึงได้อยู่ ในการ
ละเมิดนั4น
#= แต่อย่างไรกต็าม นางกจ็ะถูกช่วยให้
รอดในการคลอดบุตร ถ้าเขาทั4 งหลายยัง
ดาํรงอยู่ ในความเชื3 อ และความรัก และ
ความบริสุทธิ> พร้อมกับความมีสติสัมป-
ชัญญะ

บทที� 0
คุณสมบติัของผูป้กครองดูแล

# นี3 เป็นถ้อยคาํจริง ถ้าชายคนใดปรา-
รถนาหน้าที3ผู้ดูแล คนนั4นกป็รารถนาการ
งานที3ดี
0 ผู้ดูแลนั4นจึงต้องเป็นคนที3ไร้ที3ติ เป็น
สามีของภรรยาคนเดียว เป็นคนรอบคอบ
เป็นคนรู้ จักประมาณตน เป็นคนมีการ
ประพฤติดี มีอัชฌาสยัรับแขกดี เหมาะที3
จะเป็นครู
7 ไม่สนใจเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง ไม่
โลภทรัพย์สิ3งของอันเป็นมลทิน แต่เป็น
คนอดทน ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคน
เห็นแก่เงิน
; เป็นคนที3ปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี
โดยบังคับบัญชาบุตรทั4งหลายของตนด้วย
ความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง
= (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้ จักที3จะปก-
ครองบ้านเรือนของตน คนนั4นจะดูแล
คริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้)

(=) # คร B:? (?) มก #F:;= (@) กท #:#?; อฟ 7:@-B
(B) สดด #7;:0 (C) # ปต 7:7
(#F) # ปต 7:; (#0) # คร #;:7;; ทต 0:=
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หน้า 2417# ทโิมธี 7-;

? ไม่เป็นคนที3รับเชื3อใหม่ ๆ เกรงว่าเมื3อ
ถูกยกตัวขึ4 นแล้วด้วยความเย่อหยิ3ง เขา
จะล้มลงในการปรับโทษของพญามาร
@ ยิ3งกว่านั4นเขาจะต้องมีชื3 อเสียงดีท่าม
กลางคนทั4งหลายซึ3งอยู่ภายนอก เกรงว่า
เขาจะล้มลงในการตาํหนิและกับดักของ
พญามาร

คุณสมบติัของผูช่้วย
B เช่นเดียวกัน พวกผู้ช่วยต้องเป็นคน
สง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิ4 น ไม่สนใจ
เหล้าองุ่นมาก ไม่โลภทรัพย์สิ3งของอัน
เป็นมลทนิ
C โดยยึดมั3นในข้อลึกลับแห่งความเชื3 อ
นั4นด้วยจิตสาํนึกอันบริสทุธิ>
#F และจงให้คนเหล่านี4 ถูกทดสอบเสีย
ก่อนด้วย แล้วจงให้พวกเขารับใช้ในตาํ-
แหน่งของผู้ช่วย โดยถูกพบว่าไร้ที3ติ
## เช่นกันภรรยาของพวกเขาต้องเป็นคน
สง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนที3ใส่ร้ายผู้อื3น เป็น
คนรู้ จักประมาณตน เป็นคนสตัย์ซื3อในสิ3ง
ทั4งปวง
#0 จงให้พวกผู้ช่วยนั4นเป็นสามีของ
ภรรยาคนเดียว โดยปกครองบุตรทั4ง
หลายของตน และบ้านเรือนของตนได้ดี
#7 เพราะว่าคนเหล่านั4นที3 รับใช้ในตาํ-
แหน่งของผู้ช่วย กไ็ด้ระดับที3ดีสาํหรับ
ตนเอง และมีใจกล้าเป็นอันมากในความ
เชื3อซึ3งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

พระเจา้ผูยิ้�งใหญ่ของพวกเรา
#; สิ3งเหล่านี4 ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่าน โดย
หวังใจว่าจะมาหาท่านในไม่ช้า

#= แต่ถ้าข้าพเจ้ามาช้า ก็เพื3 อท่านจะ
ทราบว่าท่านควรประพฤติตัวอย่างไรใน
ครอบครัวของพระเจ้า ซึ3งกค็ือคริสตจักร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เป็นหลัก
และรากแห่งความจริง
#? และโดยปราศจากการโต้เถียง ข้อลึก
ลับแห่งทางของพระเจ้ากยิ็3งใหญ่ พระเจ้า
ได้ทรงปรากฏในเนื4 อหนัง ได้ถูกพิสจูน์ใน
พระวิญญาณ หมู่ทูตสวรรค์ได้เห็น ถูก
ประกาศแก่คนต่างชาติ มีชาวโลกเชื3อพระ
องค์ ทรงถูกรับขึ4 นไปในสง่าราศี

บทที� 5
พระวิญญาณทรงเตือนว่า

บางคนจะละทิ/ งความเชื�อเสีย
# บัดนี4  พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้ง ว่า
ในกาลภายหลั งบางคนจะออกไปจาก
ความเชื3 อนั4น โดยตั4 งใจฟังพวกวิญญาณ
ที3 ล่อหลอก และบรรดาหลักคาํสอนของ
พวกผีปีศาจ
0 โดยพูดคาํโกหกต่าง ๆ ในความหน้า
ซื3 อใจคด โดยจิตสาํนึกของพวกเขาถูก
นาบจนไหม้เกรียมด้วยเหลก็ที3ร้อนจัด
7 โดยห้ามไม่ให้ทาํการสมรส และบัญชา
ให้งดเว้นจากเนื4 อสตัว์ต่าง ๆ ซึ3งพระเจ้า
ได้ทรงสร้างไว้เพื3อให้รับด้วยการขอบพระ
คุณของคนทั4 งหลายที3 เชื3 อและรู้ จักความ
จริง
; ด้วยว่าบรรดาสิ3งเนรมิตสร้างของพระ
เจ้าเป็นของดี และไม่ต้องปฏิเสธเลยสัก
สิ3งเดียว ถ้าสิ3งนั4นถูกรับด้วยการขอบพระ
คุณ
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= เพราะว่าสิ3งนั4นถูกชาํระไว้แล้วโดยพระ
วจนะของพระเจ้าและการอธิษฐาน

ผูร้บัใชที้�ดีของพระเยซูคริสต์
6 ถ้าท่านจะให้พวกพี3 น้องระลึกถึงสิ3 ง
เหล่านี4  ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที3ดีของพระ
เยซูคริสต์ โดยถูกบาํรุงเลี4 ยงในบรรดา
พระวจนะแห่งความเชื3 อและแห่งหลักคาํ
สอนอันดี ซึ3งท่านได้มาถึงแล้ว
@ แต่จงปฏิเสธบรรดานิทานอันหยาบคาย
และของพวกภรรยาที3ชรานั4น และจงฝึก
ตนในทางของพระเจ้าดีกว่า
B เพราะว่าการฝึกทางกายนั4นมีประโยชน์
น้อย แต่ทางของพระเจ้ากม็ีประโยชน์ใน
สิ3งสารพัด  โดยมีพระสัญญาแห่งชีวิตที3
อยู่ในปัจจุบันและแห่งชีวิตซึ3งจะมานั4น
C นี3 เป็นถ้อยคาํสัตย์ซื3 อและสมควรสาํ-
หรับการยอมรับทั4งสิ4น
#F เพราะว่าด้วยเหตุนี4 เองพวกเราจึงทาํ
งานหนักและทนคาํตาํหนิ เพราะพวกเรา
วางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั4งปวง โดย
เฉพาะของคนเหล่านั4นที3เชื3อ
## สิ3งเหล่านี4 จงบัญชาและสั3งสอน

จงเป็นแบบอย่างที�ดี
โดยพึ�งฤทธิ9 อํานาจของพระเจา้

#0 อย่าให้ผู้หนึ3งผู้ใดเหยียดหยามความ
หนุ่มแน่นของท่าน แต่ท่านจงเป็นแบบ
อย่างของผู้เชื3อทั4งหลาย ในทางวาจา ใน
การประพฤติ ในความรัก ในนํ4าใจ ใน
ความเชื3อ ในความบริสทุธิ>
#7 จนกว่าข้าพเจ้าจะมา จงเอาใจใส่ใน

การอ่าน ในการเตือนสติ ในหลักคาํสอน
#; อย่าละเลยของประทานที3มีอยู่ในตัว
ท่าน ซึ3 งได้ประทานแก่ท่านโดยคาํพยา-
กรณ์ พร้อมกับการวางมือของพวกผู้ปก
ครอง
#= จงตรึกตรองในสิ3งเหล่านี4  จงมอบตัว
ท่านไว้แก่สิ3งเหล่านี4 อย่างเต็มขนาด เพื3 อ
ความจาํเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่
คนทั4งปวง
#? จงระวังตัวท่านและหลักคาํสอนนั4น
จงดาํเนินต่อไปในสิ3งเหล่านี4  เพราะเมื3 อ
กระทาํดังนั4น ท่านจะช่วยทั4งตัวท่านเอง
และคนทั4งปวงที3ฟังท่านให้รอดได้

บทที� :
# อย่าว่ากล่าวคนที3สูงอายุ แต่จงวิงวอน
เขาเหมือนเป็นบิดา และคนหนุ่ม ๆ ทั4ง
หลายเหมือนเป็นพี3น้อง
0 ผู้หญิงที3สงูอายุเหมือนเป็นมารดา หญิง
สาว ๆ เหมือนเป็นพี3สาวน้องสาว พร้อม
กับความบริสทุธิ>ทุกอย่าง
การดูแลรกัษาพวกหญิงม่ายคริสเตียน

7 จงให้เกียรติพวกหญิงม่ายที3 เป็นหญิง
ม่ายอย่างแท้จริง
; แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหรือหลานก็
ให้ ลูกหลานนั4 นเรียนรู้ ที3 จะแสดงความ
กตัญYูที3 บ้านก่อน และให้ตอบแทนคุณ
บิดามารดาของตน เพราะว่าสิ3งนั4นเป็นสิ3ง
ดีและเป็นที3ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า
= บัดนี4  ผู้หญิงที3 เป็นหญิงม่ายอย่างแท้
จริง และโดดเดี3 ยว ก็วางใจในพระเจ้า
และดาํเนินต่อไปในบรรดาการวิงวอนและ
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การอธิษฐานทั4งกลางคืนและกลางวัน
6 แต่ ผู้ หญิ งที3 ดาํ เนินชี วิตในการสนุก
สนาน กต็ายแล้วขณะที3นางยังเป็นอยู่
@ และสิ3งเหล่านี4 จงให้คาํกาํชับ เพื3อพวก
เขาจะไร้ที3ติ
B แต่ถ้าผู้ใดไม่เลี4 ยงดูวงศ์ญาติของเขาเอง
และโดยเฉพาะอย่างยิ3 งสาํหรับคนเหล่า
นั4นแห่งบ้านเรือนของเขาเอง ผู้นั4นกไ็ด้
ปฏิเสธความเชื3อนั4นเสียแล้ว และแย่กว่า
คนที3ไม่เชื3อเสยีอีก
C อย่าให้หญิงม่ายคนใดลงชื3อในทะเบียน
หญิงม่าย ที3อายุตํ3ากว่าหกสิบปี โดยเป็น
ภรรยาของชายคนเดียว
#F เป็นคนที3ถูกรายงานว่าได้กระทาํบรร-
ดาการงานที3ดี ถ้านางได้เอาใจใส่เลี4 ยงดู
ลูก ๆ ถ้านางได้มีนํ4า ใจรับรองแขกทั4 ง
หลาย ถ้านางได้ล้างเท้าของพวกวิสทุธิชน
ถ้านางได้สงเคราะห์คนที3มีความทุกข์ยาก
ถ้านางได้ปฏิบัติตามการงานที3ดีทุกอย่าง
อย่างขยันขันแขง็
## แต่หญิงม่ายสาว ๆ นั4นจงปฏิเสธเสยี
เพราะว่าเมื3 อพวกเขาเริ3 มมีใจหลงระเริง
ไปจากพระคริสต์แล้ว พวกเขากจ็ะสมรส
#0 โดยได้รับพระอาชญา เพราะพวกเขา
ทิ4 งความเชื3อดั4งเดิมของพวกเขาเสยีแล้ว
#7 และนอกจากนี4  พวกเขากเ็รียนรู้ ที3จะ
เป็นคนเกียจคร้าน เที3ยวไปจากบ้านนี4 ไป
บ้านนั4น และไม่ใช่เกียจคร้านเท่านั4น แต่
เป็นพวกปากบอนด้วย และเป็นพวกคนที3
ชอบยุ่งเรื3 องคนอื3น โดยพูดบรรดาสิ3งซึ3 ง
พวกเขาไม่ควรจะพูด

#; เหตุฉะนั4นข้าพเจ้าจึงปรารถนาให้พวก
หญิงม่ายสาว ๆ นั4นสมรส คลอดบุตร
และดูแลบ้านเรือน เพื3 อมิให้ปฏิปักษ์มี
โอกาสที3จะพูดตาํหนิได้
#= ด้วยว่ามีบางคนได้หันไปตามซาตาน
เสยีแล้ว
#? ถ้าชายหรือหญิงคนใดที3 เชื3 อแล้วมี
หญิงม่าย ก็ให้พวกเขาช่วยเลี4 ยงดูหญิง
ม่ายคนนั4น และอย่าให้เป็นภาระของ
คริสตจักรเลย เพื3 อคริสตจักรจะได้สง-
เคราะห์คนทั4 งหลายที3 เป็นหญิงม่ายอย่าง
แท้จริง
จงเคารพและช่วยเหลือผูป้กครองที�ดี

#@ จงให้บรรดาผู้ปกครองที3ปกครองดี
นั4นถูกนับว่าสมควรที3จะได้รับเกียรติสอง
เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ3 งคนเหล่านั4นที3ทาํ
งานหนักในพระวจนะและหลักคาํสอน
#B เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ‘เจา้อย่าเอา
ตะกรา้ครอบปากวัวตัวผู ้ที �กาํลังนวดขา้ว
อยู่’ และ ‘ผูท้ํางานสมควรจะไดร้บัค่าจา้ง
ของตน’
#C อย่ายอมรับคาํกล่าวหาต่อผู้ปกครอง
คนใด เว้นเสียแต่ต่อหน้าพยานสองสาม
คน
0F คนเหล่านั4นที3กระทาํบาป จงตาํหนิต่อ
หน้าคนทั4งปวง เพื3 อผู้อื3นจะได้เกรงกลัว
ด้วย
0# ข้าพเจ้ากาํชับท่านต่อพระพักตร์พระ
เจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้า และเหล่าทูต
สวรรค์ที3ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั4น ให้ท่าน
รักษาสิ3 งเหล่านี4 ไว้โดยปราศจากการเห็น
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แก่หน้าผู้ใด โดยไม่กระทาํการใด ๆ ด้วย
ใจลาํเอียง
00 อย่าวางมือบนผู้ใดอย่างกะทันหัน
และอย่ามีส่วนร่วมในบรรดาบาปของผู้อื3น
เลย จงรักษาตัวท่านเองไว้ให้บริสทุธิ>
07 อย่าดื3มนํ4าอีกต่อไป แต่จงใช้นํ4าองุ่น
บ้างเลก็น้อย เพื3อเห็นแก่กระเพาะอาหาร
ของท่านและความเจ็บป่วยที3 บังเกิดแก่
ท่านบ่อย ๆ
0; บาปทั4งหลายของบางคนกป็รากฏเด่น
ชัดก่อนเวลา โดยนาํหน้าไปถึงการพิพาก
ษา และบาปทั4งหลายของบางคนกจ็ะตาม
มาภายหลัง
0= เช่นเดียวกันบรรดาการงานที3ดีของ
บางคนก็ปรากฏออกมาก่อนเวลาด้ วย
และการงานทั4 งหลายที3ตรงกันข้ามจะปิด
บังไว้กไ็ม่ได้

บทที� ;
นายและผูร้บัใช้

# จงให้ผู้รับใช้ทั4งหลายที3อยู่ใต้แอกนับว่า
นายของตนเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติยศ
ทุกอย่าง เพื3 อพระนามของพระเจ้าและ
หลักคาํสอนของพระองค์จะไม่ ถูกหมิ3 น
ประมาท
0 และคนเหล่านั4นที3มีนายที3เชื3อแล้ว อย่า
ให้พวกเขาเหยี ยดหยามนายเหล่ านั4 น
เพราะว่าพวกเขาเป็นพี3น้องกันแล้ว แต่ให้
รับใช้นายเหล่านั4นให้ดีขึ4 น เพราะว่านาย
เหล่านั4นเป็นผู้สัตย์ซื3อและเป็นที3 รัก เป็น
ผู้ที3มีส่วนร่วมในประโยชน์นั4น สิ3งเหล่านี4
จงสั3งสอนและเตือนสติกัน

ภยัแห่งความมั �งคั �ง
7 ถ้าผู้หนึ3งผู้ใดสอนเป็นอย่างอื3น และไม่
เห็นดีด้วยกับบรรดาถ้อยคาํซึ3 งเป็นประ
โยชน์ คือบรรดาพระวจนะของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา และ
หลักคาํสอนซึ3งเป็นตามทางของพระเจ้า
; ผู้นั4นก็เป็นคนทะนงตัว โดยไม่รู้ เรื3 อง
อะไรเลย แต่ชอบทุ่มเถียงเรื3 องคาํถาม
ต่าง ๆ และโต้แย้งเรื3องถ้อยคาํต่าง ๆ ซึ3ง
เป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะ
วิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การนึกเหมา
อันชั3วร้าย
= บรรดาการโต้เถียงที3ดื4 อรั4นของพวกคน
ที3มีใจเสื3 อมทรามและขัดสนซึ3 งความจริง
โดยคิดเอาเองว่าการได้รับผลประโยชน์
เป็นทางของพระเจ้า จงถอนตัวท่านเองไป
เสยีจากคนเช่นนี4
? แต่ทางของพระเจ้าพร้อมกับความอิ3ม
ใจกเ็ป็นกาํไรมาก
@ เพราะว่าพวกเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาใน
โลกนี4 ฉันใด และแน่นอนพวกเรากเ็อา
อะไรออกไปไม่ได้ฉันนั4น
B และโดยที3มีอาหารและเสื4อผ้า กใ็ห้พวก
เราอิ3มใจด้วยของเหล่านั4นเถิด
C แต่คนทั4งหลายที3อยากจะรํ3ารวยกต็กอยู่
ในการทดลองและกับดัก และในตัณหา
หลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็นอันตราย
ซึ3 งฉุดมนุษย์ทั4 งหลายให้จมลงในการทาํ
ลายและความพินาศ
#F ด้วยว่าการรักเงินนั4นเป็นรากเหง้าแห่ง
ความชั3วร้ายทั4งสิ4 น ขณะที3บางคนโลภสิ3ง

(00) อฟ =:?-@; 0 ยน #:## (0;) กท =:#C-0# (#) อฟ ?:=; ทต 0:C; # ปต 0:#B
(7) 0 ทธ #:#7; ทต #:# (=) 0 ทธ 7:= (?) ฟป ;:##; ฮบ #7:=
(@) โยบ #:0# สดด ;C:#@; ปญจ =:#= (B) สภษ 7F:B-C
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หน้า 2421# ทโิมธี ?

เหล่านี4  พวกเขาจึงได้หลงผิดไปจากความ
เชื3อนั4น และทิ3มแทงตัวพวกเขาเองให้ทะลุ
ด้วยความเสยีใจเป็นอันมาก

คํากําชบัพิเศษ
สําหรบัทิโมธี

## แต่ท่าน โอ ผู้เป็นคนของพระเจ้า จง
หลีกหนีเสยีจากสิ3งเหล่านี4  และจงติดตาม
ความชอบธรรม ทางของพระเจ้า ความ
เชื3 อ ความรัก ความอดทน ความอ่อน
สภุาพ
#0 จงสู้รบในการต่อสู้อันดีแห่งความเชื3อ
จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ3 งท่านได้รับการ
ทรงเรียกให้มาถึงแล้วด้วย และได้ประ-
กาศคาํประกาศตนอันดี ต่ อหน้ าพยาน
หลายคน
#7 ข้าพเจ้ากาํชับท่านในสายพระเนตร
ของพระเจ้า ผู้ประทานชีวิตแก่สิ3งทั4งปวง
และต่อพระพักตร์พระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรง
เป็นพยานคาํประกาศตนอันดี ต่ อหน้า
ปอนทอิัสปีลาต
#; ให้ท่านรักษาคาํบัญชานี4 ไว้ปราศจาก
ด่างพร้อย ซึ3งตาํหนิไม่ได้ จนถึงการปรา-
กฏของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ของพวกเรา
#= ซึ3 งในเวลาของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงสาํแดงให้ปรากฏ ผู้ทรงเป็นผู้เสวยสขุ
และผู้ทรงมีฤทธิ> สูงสุดแต่พระองค์เดียว
พระมหากษัตริ ย์ เหนือกษัตริ ย์ทั4 งปวง
และองค์พระผู้ เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทั4 ง

ปวง
#? ผู้ทรงมีความเป็นอมตะแต่องค์เดียว
โดยทรงสถิตอยู่ในความสว่างซึ3 งไม่มีคน
ใดจะเข้าไปถึงได้ ผู้ซึ3 งไม่มีมนุษย์คนใด
เคยเห็นหรือเห็นได้ พระเกียรติและฤทธา
นุภาพจงมีแด่พระองค์นั4นสืบ ๆ ไปเป็น
นิตย์ เอเมน
#@ จงกาํชับคนเหล่านั4นที3มั3งมีฝ่ายโลกนี4
อย่าให้พวกเขาหัวสงู และอย่าให้วางใจใน
บรรดาทรัพย์อนิจจัง แต่ในพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่ ผู้ประทานสิ3งสารพัดให้แก่
พวกเราอย่างบริบูรณ์เพื3อเพลิดเพลิน
#B ให้พวกเขากระทาํการดี เพื3อพวกเขา
จะรํ3ารวยในการดีทั4งหลาย พร้อมที3จะ
แจกจ่าย เตม็ใจที3จะแบ่งปัน
#C โดยสํ3าสมไว้สาํหรับพวกเขาเอง เป็น
รากอันดีเพื3 อเวลาข้างหน้านั4น เพื3 อพวก
เขาจะยึดชีวิตนิรันดร์ไว้
0F โอ ทโิมธีเอ๋ย จงรักษาสิ3งซึ3งได้มอบไว้
กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเลี3ยงคาํ
พูดพล่ามทั4 งหลายที3 ลบหลู่และไร้ประ-
โยชน์ และการคัดค้านของสิ3งที3 เรียกกัน
อย่างผิด ๆ ว่าเป็นศาสตร์ความรู้
0# ซึ3งบางคนยอมรับการนั4น จึงได้หลง
ผิดไปในเรื3องความเชื3อนั4น ขอพระคุณจง
ดาํรงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงทิโมธี เขียนจากเมืองเลาดี-
เซีย ซึ3 งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย
ปาคาทอีานา]
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