ขข้อสอบ
หนนังสสือ 1 ททิโมธธ
1
2

ยายของททิโมธธ และมารดาของททิโมธธ ชสืชื่ออะไร?
ททาไมอ.เปาโลใหหทโทิ มธธเขหาสสุหนนัต?

3

ในจดหมายฉบนับนธน ททิโมธธอยยเย มสืองอะไร และรนับใชหพระเจหาในตทาแหนยงอะไร?

4

ชยวยบอก 7 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับอ.เปาโลทธชื่เราเหห็นในจดหมายฉบนับนธน

5

ทสุกวนันนธนมธอนัครสาวกไหม? เพราะเหตสุอะไร?

6
7
8

ใครเปห็นบทิดาฝยายจทิตวทิญญาณของคสุณ?
กยอนอ.เปาโลรนับเชสืชื่อ เขามธอาชธพอะไร?
อ.เปาโลกทาชนับททิโมธธใหหททาอะไรบหาง?

9
10
11

อ.เปาโลประกาศเรสือชื่ งอะไร? กนับพวกไหน?
ชสืชื่อ ททิโมธธ มธความหมายอะไร?
มธเรสือชื่ งอะไรบหางในครทิสตจนักรของอ.ททิโมธธ ทธชื่เขาตหองแกหไข?

12
13

สองสทิชื่งทธชื่อ.ททิโมธธควรยยึดไวห คสืออะไรบหาง?
ใจวทินจทิ ฉนัยผทิดและชอบอนันดธ มธความหมายอะไร?

14

ขหอทธวชื่ าย “การฝยึกทางกายนนันนมธประโยชนน์อยยบย หาง” มธความหมายอะไร?

15

ททิโมธธควรเปห็นแบบอยยางของคนทนันงหลายทธชื่เชสืชื่อ ในเรสือชื่ งอะไรบหาง?

16 ททาไมอ.เปาโลเนหนถยึงการเปห็นแบบอยยางทธชื่ดธ?
17 คณะเพรสไบเตรธ คสือใคร?
18 ใน 1 ททิโมธธ 4:15 อ.เปาโลพยดถยึงการเตรธยนตนัวสทาหรนับการสอบถามกยอนไดหรนับการวางมสือ ชยวยบอก
3 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับการเตรธยนตนัวนธน
19

ททาไมอ.เปาโลแนะนทาใหหทโทิ มธธ ใชหนน ทาองสุยนบหางเลห็กนหอย?

20

ชยวยเขธยน 1 โครทินธน์ 6:19-20

21
22
23

“ดหวยวยาการรนักเงทินนนันนเปห็น
การโลภเงทินสามารถททาใหหครทิสเตธยนหลงไปจาก
คนของพระเจหาจงมสุยงมนันชื่ ในอะไรบหาง?

24

การเปห็นเหมสือนอยยางทหาร มธความหมายอะไรบหาง?

25
26
27

คนของพระเจหาจงรนับใชหโดยไมยเหห็นแกย
คนของพระเจหาจงใหหเกธยรตทิแกย
1 ททิโมธธ 4:1-3 “บนัดนธน พระวทิญญาณไดหตรนัสไวหอยยางชนัดแจหงวยา ในกาลภายหลนังจะมธบางคน

ซยึชื่งพระเจหาทรงสรหางไวหใหหผยหทธชื่เชสืชื่อและรยหจกนั ความจรทิงรนับประทานดหวยขอบพระคสุณ”
28 อะไรบหางททาใหหสชื่ ทิงเหลยานนันนเปห็นของทธชื่ชทาระไวหแลหว?
29 ผยหรนับใชหทธชื่ดธจะใหหพวกพธชื่นหอง
และจะ
และ
สทิชื่งเหลยานธน
30 คนของพระเจหาจงใฝยใจในอะไรบหาง?

31
32

คนของพระเจหาจงหลธกไปเสธยจาก
กยอนสทิชื่งอสืนชื่ ใด คนของพระเจหาจงททาอะไรบหาง?

33

ครทิสเตธยนจงอธทิษฐานเผสืชื่อผยหใดบหาง?

34

เมสืชื่อททาเชยนนนันน ผลคสืออะไร?

35

ผยหหญทิงในครทิสตจนักรควรแตยงตนัวอยยางไร?

36

ขหอหหามสทาหรนับผยหหญทิงในครทิสตจนักรคสืออะไร?

37

ททาไมพระเจหามธขหอหหามนธน?

38

ชยวยอธทิบายความหมายของ 1 ททิโมธธ 2:15

39
40
41

ครทิสตจนักรควรชยวยเหลสือแมยมยายทธมชื่ ธอายสุมากกวยา
แมยมยายควรททาอะไรทนันงกลางคสืนและกลางวนัน?
อ.เปาโลปรารถนาใหหพวกแมยมยายสาวๆททาอะไรบหาง?

42

ททาไมไมยควรใหหแมยมยายสาวๆขยึนนทะเบธยนของพวกแมยมยายในครทิสตจนักร?

ปธทธชื่ไมยมธ

43 เมสืชื่อตนักเตสือนคนอสืชื่นในครทิสตจนักร จงตนักเตสือนผยหอาวสุโสเสมสือนเปห็น
คนหนสุยมๆทนันงหลายเปห็นเสมสือน
ผยหหญทิงผยหมธอาวสุโสเปห็นเสมสือน
หญทิงสาวๆใหหเปห็นเสมสือน
44 “ผยหปกครองทธชื่ปกครองดธนน นันสมควรไดหรนับเกธยรตทิ
เทยา โดยเฉพาะอยยางยทิงชื่ ผยหปกครองทธชื่
ททางานหนนักใน
และ
45 “อยยายอมรนับคทากลยาวหาผยหปกครองคนใด เวหนเสธยแตยจะมธพยาน
คน”
46 สทาหรนับครทิสเตธยนทธชื่มนังชื่ มธฝยายโลก จงใหหเขาพยึงชื่ ใน
ไมยใชยใน
47 ครทิสเตธยนทธชื่มงนั ชื่ มธฝยายโลก จง
ในการดธ มธใจพรหอมทธชื่จะใหห
มธใจ
และสทชื่าสมไวหเปห็นรากอนันดธสทาหรนับตนัวของตนเผสืชื่อเวลา
48 ใน 1 ททิโมธธ บททธชื่ 6 อ.เปาโลมธคทาสอนเรสือชื่ งคนทธชื่เปห็นทาส ทสุกวนันนธนคทาสอนนธนใชหไดหสทาหรนับใคร?

49

ชยวยบอกคสุณวสุฒขทิ องศทิษยาภทิบาล 8 ขหอ

50

ชยวยบอกคสุณวสุฒขทิ องผยหชยวย 8 ขหอ

51

ชยวยบอกคสุณวสุฒขทิ องภรรยาของศทิษยาภทิบาลหรสือผยหชยวย 4 ขหอ

52

ในพระคนัมภธรน์ใหมย คทา “ในกาลภายหลนัง” เลห็งถยึงสมนัยไหน?

53

ผยหสอนเทห็จ จะสอนและททาอะไรบหาง?

54

ผยหสอนเทห็จททาอะไรบหางเพสืชื่อททาใหหผยหรนับใชหของพระเจหาเสธยเวลา?

55

ชยวยบอกความผทิดของผยหสอนเทห็จ 4 ขหอ

56

ชยวยบอก 6 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับพระผยหชยวยใหหรอดทธชื่เราเหห็นในจดหมายฉบนับนธน

ขข้อสอบ
หนนังสสือ 1 ททิโมธธ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ยายของททิโมธธ และมารดาของททิโมธธ ชสืชื่ออะไร? ยยูนทิเก และ โลอทิส
ททาไมอ.เปาโลใหหทโทิ มธธเขหาสสุหนนัต? เพสือชื่ ไมมใหหพวกยทิวสะดสุด
ในจดหมายฉบนับนธน ททิโมธธอยยูเม มสืองอะไร และรนับใชหพระเจหาในตทาแหนมงอะไร? เมสืองเอเฟซนัส
ตทาแหนมงศทิษยาภทิบาล
ชมวยบอก 7 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับอ.เปาโลทธชื่เราเหห็นในจดหมายฉบนับนธน
เขาเปห็นอนัครสาวก
เขาเปห็นบทิดาฝมายจทิตวทิญญาณ
เมสืชื่อกมอนเขาเปห็นคนหลยูมเกธยรตทิยศพระเจหา
เขาเปห็นคนบาปทธรชื่ อดโดยความเชสืชื่อ
เขาเปห็นแบบแผนแกมคนทธชื่เชสืชื่อ
เขาเปห็นผยูหรนับใชหทธชื่ตะเกธยกตะกาย
เขาเปห็นผยูหทธชื่กาท ชนับคนอสืชื่น
ทสุกวนันนธนมธอนัครสาวกไหม? เพราะเหตสุอะไร? ไมมมธ เพราะอนัครสาวกตหองเปห็นคนทธชื่เหห็นพระเยซยู
ใครเปห็นบทิดาฝมายจทิตวทิญญาณของคสุณ?
กมอนอ.เปาโลรนับเชสืชื่อ เขามธอาชธพอะไร?
เขาเปห็นฟารทิสธ ทธชื่ขมมเหงครทิสเตธยน
อ.เปาโลกทาชนับททิโมธธใหหททาอะไรบหาง? ใหหเขาคอยอยยูทม ธชื่เมสืองเอเฟซนัส เพราะเขาจะรนับใชหพระเจหาทธชื่นนันชื่
และแกหไขปนัญหาตมาง ๆ ในครทิสตจนักร
อ.เปาโลประกาศเรสือชื่ งอะไร? กนับพวกไหน? เรสืชื่องขมาวประเสรทิฐ กนับคนตมางชาตทิ
ชสืชื่อ ททิโมธธ มธความหมายอะไร?
ผยูหทธชื่ไดหรนับเกธยรตทิจากพระเจหา
มธเรสือชื่ งอะไรบหางในครทิสตจนักรของอ.ททิโมธธ ทธชื่เขาตหองแกหไข? เรสืชื่องคทาสอนเทห็จ
สองสทิชื่งทธชื่อ.ททิโมธธควรยยึดไวห คสืออะไรบหาง? จงยยึดความเชสืชื่อไวห และมธจทิตสทานยึกอนันดธ
ใจวทินจทิ ฉนัยผทิดและชอบอนันดธ มธความหมายอะไร? ใจทธชื่บรทิสสุทธทิธ เมสืชื่อททาผทิดใหหรธบสารภาพตมอ
พระเจหาทนันทธ

ขหอทธวชื่ าม “การฝยึกทางกายนนันนมธประโยชนน์อยยูบม หาง” มธความหมายอะไร?
ใหหหาเวลาใน
การออกกทาลนังกายบหาง รนักษาสสุขภาพใหหดธ เพสือชื่ จะไดหรนับใชหพระเจหาอยมางเตห็มทธ
15 ททิโมธธควรเปห็นแบบอยมางของคนทนันงหลายทธชื่เชสืชื่อ ในเรสือชื่ งอะไรบหาง?
วาจา
การประพฤตทิ
ความรนัก
ความเชสืชื่อ
นทนาใจ
ความบรทิสสุทธทิธ
16 ททาไมอ.เปาโลเนหนถยึงการเปห็นแบบอยมางทธชื่ดธ? เพสืชื่อจะใหหสมาชทิกนนับถสือและเชสืชื่อฟนังคทาสอน
17 คณะเพรสไบเตรธ คสือใคร? คณะอาจารยน์ทวธชื่ างมสือใหหสทาหรนับผยูหรนับใชหคนใหมม
18 ใน 1 ททิโมธธ 4:15 อ.เปาโลพยูดถยึงการเตรธยนตนัวสทาหรนับการสอบถามกมอนไดหรนับการวางมสือ ชมวยบอก
3 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับการเตรธยนตนัวนธน
จงเอาใจใสม ในขหอความเหลมานธน
ฝนังตนัวทมานไวหในการนธนทธเดธยว
เพสืชื่อความจทาเรทิญของทมานจะไดหปรากฏแจหงแกมคนทนันงปวง
19 ททาไมอ.เปาโลแนะนทาใหหทโทิ มธธ ใชหนน ทาองสุมนบหางเลห็กนหอย? เพสืชื่อจะชมวยในการรนักษาโรค
14

20 ชมวยเขธยน 1 โครทินธน์ 6:19-20 ทมานไมมรหยูห รสือวมา รม างกายของทมานเปห็นวทิหารของพระวทิญญาณบรทิสสุทธทิธ
ซยึชื่งสถทิตอยยูใม นทมาน ซยึชื่งทมานไดหรนับจากพระเจหา ทมานไมมใชมเจหาของตนัวทมานเอง พระเจหาไดหทรงซสืนอทมานไวหแลหว
ตามราคา เหตสุฉะนนันนทมานจงถวายพระเกธยรตทิแดมพระเจหาดหวยรม างกายของทมาน และดหวยจทิตวทิญญาณของทมาน
ซยึชื่งเปห็นของพระเจหา
21 “ดหวยวมาการรนักเงทินนนันนเปห็น รากเหงหาแหมงความชนัวชื่ ทนันงสทินน
22 การโลภเงทินสามารถททาใหหครทิสเตธยนหลงไปจาก ความเชสืชื่อ
23 คนของพระเจหาจงมสุมงมนันชื่ ในอะไรบหาง?
ในความชอบธรรม
ในทางของพระเจหา
ความเชสืชื่อ
ความรนัก
ความอดทน
ความอมอนสสุภาพ
24 การเปห็นเหมสือนอยมางทหาร มธความหมายอะไรบหาง? จงตมอสยูหอยมางเตห็มกทาลนัง เพสือชื่ ความเชสืชื่อ
จงยยึดมนันชื่ ในชธวทิตนทิรนันดรน์ ซยึชื่งพระเจหาไดหทรงเรธยกทมานแลหว ใหหมนนั ชื่ ใจในความรอด

25
26
27

คนของพระเจหาจงรนับใชหโดยไมมเหห็นแกม
หนหาผยูหใด
คนของพระเจหาจงใหหเกธยรตทิแกม
พระคทาของพระเจหา
1 ททิโมธธ 4:1-3 “บนัดนธน พระวทิญญาณไดหตรนัสไวหอยมางชนัดแจหงวมา ในกาลภายหลนังจะมธบางคน
ละททินงความเชสืชื่อ โดยหนันไปเชสืชื่อฟนังวทิญญาณทธชื่ลมอลวง และฟนังคทาสอนของพวกผธปทิศาจ
การหนหาซสืชื่อใจคดของคนทธชื่พยูดโกหก คสือททาไปทนันงรยูๆห เหมสือนอยมางกนับเอาเหลห็กแดงนาบลงไปบน
จทิตสทานยึกผทิดชอบของเขา เขาหหามททาการสมรส ไมมใหหรนับประทานอาหาร
ซยึชื่งพระเจหาทรงสรหางไวหใหหผยูหทธชื่เชสืชื่อและรยูหจกนั ความจรทิงรนับประทานดหวยขอบพระคสุณ”
28 อะไรบหางททาใหหสชื่ ทิงเหลมานนันนเปห็นของทธชื่ชทาระไวหแลหว? พระวจนะของพระเจหา และคทาอธทิษฐาน
29 ผยูหรนับใชหทธชื่ดธจะใหหพวกพธชื่นหอง
รยูสห ยึกถยึงสทิชื่งเหลมานธน
และจะ
บนัญชา
และ
สนังชื่ สอน
สทิชื่งเหลมานธน
30 คนของพระเจหาจงใฝมใจในอะไรบหาง?
ในการอมาน
ในการเทศนา
ในการสนังชื่ สอน
31 คนของพระเจหาจงหลธกไปเสธยจาก การเถธยงกนันนอกคอกนอกทาง
32 กมอนสทิชื่งอสืนชื่ ใด คนของพระเจหาจงททาอะไรบหาง?
วทิงวอน
อธทิษฐาน
ทยูลขอ
ขอบพระคสุณเพสืชื่อคนทนันงปวง
33 ครทิสเตธยนจงอธทิษฐานเผสืชื่อผยูหใดบหาง?
กษนัตรทิยน์ทนนังหลาย
คนทนันงปวงทธชื่มธตทาแหนมงสยูง
34 เมสืชื่อททาเชมนนนันน ผลคสืออะไร?
เพสือชื่ เราจะไดหดทาเนทินชธวทิตอยมางเงธยบๆและสงบสสุข
ในทางทธชื่เปห็นอยมางพระเจหาและอยมางซสืชื่อสนัตยน์
35 ผยูหหญทิงในครทิสตจนักรควรแตมงตนัวอยมางไร? ใหหแตมงตนัวสสุภาพเรธยบรหอยพรหอมดหวยความรยูจห นักละอาย
และความมธสตทิสนัมปชนัญญะ
36 ขหอหหามสทาหรนับผยูหหญทิงในครทิสตจนักรคสืออะไร?
ไมมอนสุญาตใหหผยูหหญทิงสนังชื่ สอนหรสือใชหอทานาจ
เหนสือผยูหชาย
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ททาไมพระเจหามธขหอหหามนธน? เพราะผยูหหญทิงนนันนไดหถยูกหลอกลวงจยึงไดหละเมทิด
ชมวยอธทิบายความหมายของ 1 ททิโมธธ 2:15 เขาจะไดหรนับพระพรจากพระเจหาในการคลอดบสุตร
เมสืชื่อเขาเปห็นแมม เขาจะมธความสทาคนัญเพทิชื่มมากขยึนน เปห็นทธชื่นมานนับถสือ
39 ครทิสตจนักรควรชมวยเหลสือแมมมมายทธมชื่ ธอายสุมากกวมา
60 ปธทธชื่ไมมมธ ลยูกหลานชมวยเหลสือเขา
40 แมมมมายควรททาอะไรทนันงกลางคสืนและกลางวนัน?
อธทิษฐาน
41 อ.เปาโลปรารถนาใหหพวกแมมมมายสาวๆททาอะไรบหาง?
มธสามธ
มธบสุตร
ดยูแลบหานเรสือน
เพสืชื่อมทิใหหศนัตรยูมธชมองทางนทินทาไดห
42 ททาไมไมมควรใหหแมมมมายสาวๆขยึนนทะเบธยนของพวกแมมมมายในครทิสตจนักร?
เขาจะหลงระเรทิงหมางจากพระครทิสตน์
เขาจะททินงความเชสืชื่อเดทิมของเขา
เขากห็จะกลายเปห็นคนเกธยจครหาน
เขาจะเทธชื่ยวยสุงม กนับเรสือชื่ งของผยูหอสืชื่น
43 เมสืชื่อตนักเตสือนคนอสืชื่นในครทิสตจนักร จงตนักเตสือนผยูหอาวสุโสเสมสือนเปห็น บทิดา
คนหนสุมมๆทนันงหลายเปห็นเสมสือน
พธชื่หรสือนหอง
ผยูหหญทิงผยูหมธอาวสุโสเปห็นเสมสือน
มารดา
หญทิงสาวๆใหหเปห็นเสมสือน
พธชื่สาว นหองสาว
44 “ผยูหปกครองทธชื่ปกครองดธนน นันสมควรไดหรนับเกธยรตทิ
2
เทมา โดยเฉพาะอยมางยทิงชื่ ผยูหปกครองทธชื่
ททางานหนนักใน
การเทศนา
และ
การสนังชื่ สอน
45 “อยมายอมรนับคทากลมาวหาผยูหปกครองคนใด เวหนเสธยแตมจะมธพยาน
2-3
คน”
46 สทาหรนับครทิสเตธยนทธชื่มนังชื่ มธฝมายโลก จงใหหเขาพยึงชื่ ใน พระเจหา
ไมมใชมใน
ทรนัพยน์สมบนัตทิ
47 ครทิสเตธยนทธชื่มนังชื่ มธฝมายโลก จง รทชื่ารวย
ในการดธ มธใจพรหอมทธชื่จะใหห
ทาน
มธใจ กวหางขวาง
และสทชื่าสมไวหเปห็นรากอนันดธสทาหรนับตนัวของตนเผสืชื่อเวลา
ขหางหนหา
48 ใน 1 ททิโมธธ บททธชื่ 6 อ.เปาโลมธคทาสอนเรสือชื่ งคนทธชื่เปห็นทาส ทสุกวนันนธนคทาสอนนธนใชหไดหสทาหรนับใคร?
สทาหรนับผยูหรนับจหาง หรสือคนทธชื่ททางานเผสืชื่อคนอสืนชื่
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ชมวยบอกคสุณวสุฒขทิ องศทิษยาภทิบาล 8 ขหอ
เปห็นสามธของหญทิงคนเดธยว
เปห็นคนรอบคอบ
เปห็นคนรยูจห นักประมาณตน
เปห็นคนมธความประพฤตทิดธ
มธอนัชฌาสนัยรนับแขกดธ
เหมาะทธชื่จะเปห็นครยู
ไมมดมสืชื่ เหลหาองสุมน
ไมมเปห็นนนักเลง
ไมมเปห็นคนโลภมนักไดห
เปห็นคนสสุภาพ
ไมมเปห็นคนชอบวทิวาท
ไมมเปห็นคนเหห็นแกมเงทิน
เปห็นคนครอบครองบหานเรสือนของตนไดหดธ ไมมเปห็นคนทธชื่รนับเชสืชื่อใหมม
ตหองมธชสืชื่อเสธยงดธในคนภายนอก
เปห็นผยูหชาย
ชมวยบอกคสุณวสุฒขทิ องผยูหชมวย 8 ขหอ
เปห็นคนสงมาผมาเผย
เปห็นสามธของหญทิงคนเดธยว
ไมมเปห็นคนสองลทินน
ปกครองบหานเรสือนของตนไดหดธ
เปห็นผยูหชาย
ไมมเปห็นนนักเลงสสุรา
ไมมเปห็นคนโลภเงทิน
เปห็นคนรยูจห นักประมาณตนในการกทินดสืมชื่
ชมวยบอกคสุณวสุฒขทิ องภรรยาของศทิษยาภทิบาลหรสือผยูหชมวย 4 ขหอ
เปห็นคนสงมาผมาเผย
ไมมใสม ราห ยผยูหอนสืชื่
เปห็นคนรยูจห นักประมาณตน
เปห็นคนสนัตยน์ซสืชื่อในสทิชื่งทนันงปวง
ในพระคนัมภธรน์ใหมม คทา “ในกาลภายหลนัง” เลห็งถยึงสมนัยไหน? สมนัยอ.เปาโล จนถยึง สมนัยปนัจจสุบนัน
ผยูหสอนเทห็จ จะสอนและททาอะไรบหาง? ชมวยบอก 4 ขหอ
ละททินงความเชสืชื่อ
เชสืชื่อฟนังวทิญญาณทธชื่ลมอลวง
ฟนังคทาสอนของพวกผธปทิศาจ
หหามททาการสมรส
ไมมใหหรบนั ประทานอาหารบางอยมาง
ผยูหสอนเทห็จททาอะไรบหางเพสืชื่อททาใหหผยูหรนับใชหของพระเจหาเสธยเวลา?
เถธยงกนัน
กมอปนัญหา
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ชมวยบอกความผทิดของผยูหสอนเทห็จ 4 ขหอ
เขาใชหพระบนัญญนัตทิในทางทธชื่ผทิด
เขาใหหเหลห็กแดงนาบลงไปบนใจวทินทิจฉนัยผทิดและชอบของเขา
เขาหวนังวมาธรรมนนันนเปห็นทางทธชื่จะไดหกาท ไร
เขาเอาความรยูหอนนั เทห็จมาแยหงกนันกนับความเชสืชื่อแทห
ชมวยบอก 6 สทิชื่งเกธชื่ยวกนับพระผยูหชมวยใหหรอดทธชื่เราเหห็นในจดหมายฉบนับนธน
การบนังเกทิดของพระองคน์
เปหาหมายของพระองคน์
ความเปห็นพระเจหาของพระองคน์
การรนับใชหอนันมธชนัยของพระองคน์
การเปห็นคนกลางของพระองคน์
ความทสุกขน์ทรมานและความตายของพระองคน์
การเปห็นขยึนนมาจากความตายของพระองคน์ การเสดห็จกลนับไปสยูมสวรรคน์ของพระองคน์
การเสดห็จกลนับมาของพระองคน์
การครอบครอง 1,000 ปธของพระองคน์

