
หนา 2397จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงทิโมธี
คําคํานับ

1เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต ตามพระบัญชาของ

พระเจาผูทรงเปนพระผูชวยให
รอดของเรา และพระเยซูคริสต
เจาผูทรงเปนความหวังของเรา
2ถึง ทิโมธี ผูเปนบุตรแทของ
ขาพเจาในความเชื่อ ขอพระคุณ
และพระกรุณาและสันติสุขจาก
พระเจาพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
ของเรา จงดํารงอยูกับทานเถิด

คําเตือนเรื่องคําสอนเท็จ
และการใชพระราชบัญญัติ

อยางผิดๆ
3 เมื่อขาพเจาไดไปยังแควนมา-
ซิโดเนีย ตามที่ขาพเจาไดขอ
รองใหทานคอยอยู ในเมืองเอ-
เฟซัส เพ่ือทานจะไดกําชับบาง
คนไมใหเขาสอนคําสอนอื่นๆ
4ทั้งไมใหเขาใสใจในเรื่องนิยาย
ตางๆและเร่ืองลําดับวงศตระกูล
อันไมรู จบ ซึ่ งเปนเหตุใหเกิด
ปญหามากกวาใหเกิดความจํา-
เริญในทางของพระเจา อัน

ดําเนินไปดวยความเชื่ อ ก็จง
กระทําดังนั้น
5แต จุดประสงคแหงพระบัญ-
ญัตินั้นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจาก
ใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึก
อันดี และจากความเชื่ออันจริง
ใจ
6บางคนก็ ได ผิ ดจุ ดประสงค
เลี่ยงไปจากสิ่ งเหลานี้หลงไปใน
ทางพูดเหลวไหล
7และแมวาเขาไมเขาใจคําที่ เขา
กลาวทั้งสิ่งที่ เขายืนยัน เขาก็ยัง
ปรารถนาเปนอาจารยฝายพระ
ราชบัญญัติ
8แตเราทั้ งหลายรู อยู วา พระ
ราชบัญญัตินั้ นดี ถาผู ใดใชให
ถูกตอง
9 คือโดยรูวาพระราชบัญญัตินั้น
มิ ได ทรงบัญญัติ ไว สําหรับคน
ชอบธรรม แตทรงบัญญัติไว
สําหรับคนอยูนอกพระราชบัญ-
ญัติ และคนดื้อดาน คนอธรรม
และคนบาป คนไมบริสุทธิ์และ
คนหมิ่นประมาท 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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หนา 2398
10 คนลวงประเวณี พวกกะเทย
ผูรายลักคน คนโกหก คนทวน
สบถ และอะไรๆที่ขัดกับคําสอน
อันถูกตอง
11 ตามที่ มีอยู ในขาวประเสริฐ
อันมีสงาราศีของพระเจาผู เสวย
สุข คือขาวประเสริฐที่ ไดทรง
มอบไวกับขาพเจานั้น

คําพยาน
ของเปาโล

12 ขาพเจาขอบพระคุณพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
ผูทรงชูกําลังขาพเจา ดวยวา
พระองคทรงถือวาขาพเจาเปน
คนสัตยซื่อ จึงทรงตั้งขาพเจาให
ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค
13 ถึงแมวาเมื่อกอนนั้นขาพเจา
เปนคนหมิ่นประมาท ขมเหง
และเปนผูปฏิบัติอยางหยาบชา
แต ข าพเจ าได รั บพระกรุ ณา
เพราะว าที่ ข าพเจ าได กระทํา
อยางนั้นก็ไดกระทําไปโดยความ
เขลาเพราะความไมเชื่อ
14 และพระคุณแหงองคพระผู
เปนเจาของเรานั้ นมีมากเหลือ
ลน พรอมดวยความเชื่ อและ
ความรั กซึ่ งมี อยู ในพระเยซู
คริสต
15 คํานี้ เปนคําสัตยจริงและสม
ควรที่คนทั้งปวงจะรับไว คือวา
พระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลก
เพ่ื อจะได ทรงช วยคนบาปให

รอด และในพวกคนบาปนั้น
ขาพเจาเปนตัวเอก
16 แตวาเพราะเหตุนี้ เองขาพ-
เจาจึงไดรับพระกรุณา คือวา
เพ่ือพระเยซูคริสตจะไดทรงสํา-
แดงความอดกลั้ นพระทั ยทุ ก
อย างให เห็ นในตัวข าพเจ าซึ่ ง
เปนตัวเอกนั้น ใหเปนแบบ
อยางแกคนทั้งปวงที่ภายหลังจะ
เชื่ อวางใจในพระองค แลวรับ
ชีวิตนิรันดร
17 บัดนี้ พระเกียรติและสงา
ราศีจงมีแดพระมหากษัตริย ผู
ทรงพระเจริญอยูนิรันดร ผูทรง
เปนองคอมตะ ซึ่ งมิไดปรากฏ
แกตา พระเจาผูทรงพระปญญา
แตพระองคเดียว สืบๆไปเปน
นิตย เอเมน
18 ทิโมธีบุตรเอย คํากําชับนี้
ขาพเจาไดใหไวกับทานตามคํา
พยากรณซึ่ งมาลวงหนาเล็งถึง
ทาน เพ่ือขอความเหลานั้นทาน
จะไดเขาสูรบไดดี
19 จงยึดความเชื่ อไวและมี จิต
สํานึกอันดี ซึ่งขอนี้บางคนไดละ
ทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับ-
ปางลง
20 ในคนเหล านั้ นมี ฮี เมเนอัส
และอเล็กซานเดอร ซึ่งขาพเจา
ไดมอบไวแกซาตานแลว เพ่ือ
เขาจะได เรี ยนรู ที่ จะไม หมิ่ น
ประมาท

1 ทิโมธี 1

(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
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อ

กษัตริย ผูนําประเทศ
และคนท้ังปวง

2เหตุฉะนั้น กอนสิ่ งอื่ นใด
ขาพเจาขอเตือนสติทานทั้ ง

หลายให วิงวอนอธิษฐานทูลขอ
และขอบพระคุณเพ่ือคนทั้งปวง
2 เพ่ื อกษัตริยทั้ งหลายและคน
ทั้ งปวงที่มีตําแหนงสูง เพ่ือเรา
จะได ดําเนิ นชี วิตอย างเงี ยบๆ
และสงบสุข ในทางที่ เปนอยาง
พระเจาและอยางซื่อสัตย
3การเชนนี้ เปนการดีและเปนที่
ชอบในสายพระเนตรของพระ
เจา พระผูชวยใหรอดของเรา
4 ผูทรงมีพระประสงคใหคนทั้ ง
ปวงรอด และใหมาถึงความรูใน
ความจริงนั้น
5ดวยเหตุวา มีพระเจาองค
เดียวและมีคนกลางแต ผู เดียว
ระหวางพระเจากับมนุษย คือ
พระเยซูคริสต ผู ทรงสภาพเปน
มนุษย
6 ผู ทรงประทานพระองค เอง
เปนคาไถสําหรับคนทั้งปวง เหตุ
การณนี้ เป นพยานในเวลาอั น
เหมาะ
7และสําหรับการนี้ ขาพเจาจึง
ได ถู กตั้ งไว เปนนักเทศนและ
เปนอัครสาวก (ขาพเจาพูด
ความจริ งในพระคริสตและไม
ปดเลย) และเปนครูสอนความ

เชื่อและความจริงแกคนตางชาติ
8 เหตุฉะนั้น ขาพเจาปรารถนา
ใหผู ชายทั้ งหลายอธิษฐานในที่
ทุกแหง โดยยกมืออันบริสุทธิ์
ปราศจากโทโสและการเถียงกัน

คําแนะนําสําหรับ
สตรีในคริสตจักร

9ฝ ายพวกผู หญิงก็ เหมือนกัน
ใหแตงตัวสุภาพเรียบรอยพรอม
ดวยความรูจักละอาย และความ
มีสติสัมปชัญญะ ไมใชถักผม
หรือประดับกายดวยเครื่องทอง
และไขมุกหรือเสื้อผาราคาแพง
10 แตใหประดับดวยการกระทํา
ดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัว
วาถือพระเจา)
11 ใหผู หญิงเรียนอยางเงียบๆ
และดวยใจนอบนอมทุกอยาง
12 ขาพเจาไมอนุญาตใหผูหญิง
สั่ งสอนหรือใชอํานาจเหนือผู
ชาย แตใหเขานิ่งๆอยู
13 ดวยวา พระเจาทรงเนรมิต
สรางอาดัมกอน แลวจึงทรง
สรางเอวา
14 และอาดั มไม ได ถู กหลอก
ลวง แตผูหญิงนั้นไดถูกหลอก
ลวงจึงไดละเมิด
15 แตถึงกระนั้นเธอก็จะรอดได
ดวยการคลอดบุตร ถาเขาทั้ ง
หลายยั งดํารงอยู ในความเชื่ อ
ในความรัก และในความบริสุทธิ์
ดวยความมีสติสัมปชัญญะ

(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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หนา 24001 ทิโมธี 3
คุณสมบัติ

ของศิษยาภิบาล

3คํานี้ เปนคําจริง คือวาถา
ชายคนใดปรารถนาหน าที่

ศิษยาภิบาล คนนั้นก็ปรารถนา
กิจการงานที่ประเสริฐ
2 ศิษยาภิบาลนั้นจึงตองเปนคน
ที่ ไมมีใครติได เปนสามีของ
หญิงคนเดียว เปนคนรอบคอบ
เปนคนรูจักประมาณตน เปนคน
มีความประพฤติดี มีอัชฌาสัย
รับแขกดี เหมาะที่จะเปนครู
3ไมดื่มเหลาองุน ไมเปนนักเลง
ไมเปนคนโลภมักได แตเปนคน
สุภาพ ไมเปนคนชอบวิวาท ไม
เปนคนเห็นแกเงิน
4ตองเปนคนครอบครองบ าน
เรือนของตนไดดี บังคับบัญชา
บุตรทั้ งหลายของตนดวยความ
สงาผาเผยทุกอยาง
5(เพราะวาถาชายคนใดไมรู จัก
ครอบครองบ านเรื อนของตน
คนนั้ นจะดู แลคริ สตจั กรของ
พระเจาอยางไรได)
6อยาให ผู ที่ กลับใจใหมๆเปน
ศิษยาภิบาล เกรงวาเขาอาจจะ
เยอหย่ิง และก็จะถูกปรับโทษ
เหมือนอยางพญามาร
7นอกนั้นเขาจะตองมีชื่อเสียงดี
ในคนภายนอก เกรงวาเขาจะ
เปนที่ ติเตียน และจะติดบวง
แรวของพญามาร

คุณสมบัติของผูชวย
8ฝายผู ช วยนั้ นก็ เชนเดียวกัน
คือตองเปนคนสงาผาเผย ไม
เปนคนสองลิ้น ไมสนใจเหลา
องุนมาก ไมเปนคนโลภมักได
9และเปนคนยึดมั่นในขอลึกลับ
แหงความเชื่ อดวยจิตสํานึกผิด
และชอบอันบริสุทธิ์
10 จงลองดูคนเหลานี้ เสียกอน
ดวย และเมื่ อเห็นวาไมมีขอ
ตําหนิแลว จึงตั้ งเขาไวในตํา-
แหนงผูชวย
11 ฝ ายพวกภรรยาของเขาก็
เหมือนกัน ตองเปนคนสงาผา
เผย ไมใสรายผูอื่น เปนคนรูจัก
ประมาณตน และเปนคนสัตย
ซื่อในสิ่งทั้งปวง
12 จงใหผูชวยนั้นเปนสามีของ
หญิงคนเดียว และบังคับบัญชา
บุตรของตน และปกครองบาน
เรือนของตนไดดี
13 เพราะวาคนที่ กระทําการใน
หนาที่ ผูชวยไดดี ก็ไดตําแหนง
อันมีหนามีตา และมีใจกลาเปน
อันมากในความเชื่อซึ่ งมีในพระ
เยซูคริสต
ทางของพระเจาอันย่ิงใหญ

14 ขอความเหลานี้ขาพเจาเขียน
ฝากมายังทาน หวังใจวาไมชาไม
นานขาพเจาจะมาหาทาน
15 แตหากวาขาพเจามาชา ทาน
ก็จะไดรูวาควรประพฤติอยางไร

(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
ในครอบครัวของพระเจา คือ
คริสตจักรของพระเจา ผูดํารง
พระชนม เปนหลักและรากแหง
ความจริง
16 ทางของพระเจาอันย่ิ งใหญ
และลึกลับซึ่งไมมีใครปฏิเสธได
ก็คือ พระเจาทรงปรากฏใน
เนื้ อหนัง พระวิญญาณไดทรง
พิสูจนแลว หมูทูตสวรรคก็เห็น
และมีผูประกาศพระองคแกชน
ตางชาติ มีชาวโลกเชื่ อถือพระ
องค และพระองคทรงถูกรับข้ึน
ไปในสงาราศี

พระวิญญาณเตือนเรื่อง
คนจะละท้ิงความเชื่อ

4บัดนี้ พระวิญญาณไดตรัส
ไวอยางชัดแจงวา ในกาล

ภายหลังจะมีบางคนละทิ้ งความ
เชื่อ โดยหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่
ลอลวง และฟงคําสอนของพวก
ผีปศาจ
2การหนาซื่อใจคดของคนที่พูด
โกหก คือทําไปทั้ งรูๆเหมือน
อยางกับเอาเหล็กแดงนาบลงไป
บนจิตสํานึกผิดชอบของเขา
3 เขาหามทําการสมรส ไมให
รั บประทานอาหารซึ่ งพระเจ า
ทรงสรางไวใหผู ที่ เชื่ อและรู จัก
ความจริงรับประทานดวยขอบ
พระคุณ
4ดวยวาสิ่งสารพัดซึ่งพระเจาได
ทรงสรางไวนั้นเปนของดี ถาแม

รับประทานดวยขอบพระคุณก็
ไมหามเลยสักสิ่งเดียว
5 เพราะวาสิ่งเหลานั้นเปนของที่
ชําระไวแล วโดยพระวจนะของ
พระเจา และคําอธิษฐาน

ผูรับใชท่ีดี
ของพระคริสต

6ถาทานจะใหพวกพ่ีนองระลึก
ถึงสิ่งเหลานี้ ทานก็จะเปนผู รับ
ใชที่ดีของพระเยซูคริสต เจริญ
ดวยพระวจนะแหงความเชื่อและ
ดวยหลักคําสั่ งสอนอันดีที่ ทาน
ไดประพฤติตามนั้น
7แตจงหลีกเลี่ ยงจากนิยายอัน
หยาบคาย และนิยายซึ่งยายเคย
เลาใหฟงนั้น จงฝกตนในทางที่
เปนอยางพระเจา
8 เพราะวาการฝกทางกายนั้นมี
ประโยชนอยูบาง แตทางของ
พระเจาก็มีประโยชนในทุกทาง
คือมีพระสัญญาสําหรับชีวิตปจ-
จุบันและชีวิตอนาคตดวย
9 คํานี้ เปนคําสัตยจริ งและสม
ควรที่คนทั้งปวงจะรับไว
10 ดวยเหตุนี้ เราจึงตรากตรํา
ทํางานและทนสู ก็เพราะเรามี
ความหวังใจในพระเจ าผู ดํารง
พระชนม ผูทรงเปนพระผู ชวย
ใหรอดของคนทั้ งปวง โดย
เฉพาะของผูที่เชื่อ
11 จงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหลา
นี้

(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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หนา 24021 ทิโมธี 4, 5
จงเปนแบบอยางท่ีดีโดย
พึ่งฤทธ์ิอํานาจของพระเจา

12 อย าให ผู ใดดู หมิ่ นความ
หนุมแนนของทาน แตจงเปน
แบบอยางของคนทั้งหลายที่เชื่อ
ทั้งในทางวาจา ในการประพฤติ
ในความรัก ในน้ําใจ ในความ
เชื่อ และในความบริสุทธิ์
13 จงใฝใจในการอาน ในการ
เทศนา และในการสั่งสอน จน
กวาเราจะมา
14 อยาละเลยของประทานที่ มี
อยูในตัวทาน ซึ่งไดทรงประทาน
แกทานตามคําพยากรณ เมื่ อ
คณะเพรสไบเตรี ได เอามือวาง
บนทาน
15 จงเอาใจใสในขอความเหลา
นี้ ฝงตัวทานไวในการนี้ทีเดียว
เพ่ือความจําเริญของทานจะได
ปรากฏแจงแกคนทั้งปวง
16 จงระวังตัวทานและคําสอน
ของทาน จงยึดขอที่ กลาวนี้ ให
มั่ น เพราะเมื่ อกระทําดังนั้ น
ท านจะชวยทั้ งตั วท านเองและ
คนทั้งปวงที่ฟงทานใหรอดได

5อย าพู ดสบประมาทคนมี
อาวุโส แตจงตักเตือนเขา

เสมือนเปนบิดา และคนหนุมๆ
ทั้งหลายเปนเสมือนพ่ีหรือนอง
2 และผู หญิ งผู มี อาวุ โสเป น
เสมือนมารดา และสวนหญิง
สาวๆก็ใหเปนเสมือนพ่ีสาวนอง

สาว ดวยความบริสุทธิ์ทั้งหมด
คําสอนเกี่ยวกับ
แมมายคริสเตียน

3จงใหเกียรติแกแมมายไรที่พ่ึง
4แตถาแมมายคนใดมีลูกหลาน
ก็ใหลูกหลานนั้นเรียนเพ่ือใหรู
จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของ
ตนกอน และใหตอบแทนคุณ
บิดามารดาของตน เพราะวาการ
กระทําเชนนี้ เปนการดีและเปน
ที่ชอบตอพระพักตรพระเจา
5ฝายผูหญิงที่ เปนแมมายอยาง
แทจริง และอยูตามลําพังแต
ผู เดียวนั้น จงวางใจในพระเจา
และดํารงอยู ในการวิงวอนและ
การอธิ ษฐานทั้ งกลางคื นและ
กลางวัน
6สวนผู หญิงที่ปลอยตัวในการ
สนุกสนานนั้น ก็ตายแลวทั้ ง
เปนๆอยู
7จงกําชับขอความเหลานี้ เพ่ือ
เขาจะไมถูกตําหนิ
8แตถ าแม ผู ใดไม เลี้ ยงดู วงศ
ญาติของตน และโดยเฉพาะ
อยางย่ิงคนในบานเรือนของตน
ผู นั้ นก็ไดปฏิเสธความเชื่ อเสีย
แลว และชั่ วย่ิ งกวาคนที่ ไมได
เชื่อเสียอีก
9อยาใหแมมายคนใดที่ อายุต่ํา
กวาหกสิบป ลงชื่ อในทะเบียน
แมมาย จะตองเปนภรรยาของ
ชายคนเดียว

(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 และจะตองเปนผูที่ ไดชื่ อวา
ไดกระทําดี เชนไดเอาใจใส
เลี้ ยงดูลูก ไดมีน้ําใจรับรอง
แขก ไดลางเทาวิสุทธิชน ไดสง-
เคราะห คนที่ มี ความทุ กขยาก
และได บําเพ็ญคุณความดี ทุ ก
อยาง
11 แตแมมายสาวๆนั้ นอยารับ
ข้ึนทะเบียน เพราะวาเมื่ อเขา
หลงระเริงหางจากพระคริสตไป
แลว ก็ใครจะสมรสอีก
12 เขาจะตองไดรับพระอาชญา
เพราะเขาไดทิ้ งความเชื่ อเดิม
ของเขา
13 นอกจากนั้น เขาก็จะกลาย
เปนคนเกียจคราน เที่ยวไปบาน
นี้บานนั้น และมิใชแตเกียจ
ครานเทานั้ น แตปากบอนดวย
และเที่ ยวยุ งกับเรื่ องของผู อื่ น
พูดสิ่งซึ่งไมควรจะพูด
14 เหตุฉะนั้นขาพเจาปรารถนา
ใหพวกแมมายสาวๆนั้ นมีสามี
มีบุตร และดูแลบานเรือน เพ่ือ
มิใหศัตรูมีชองทางนินทาได
15 ดวยวามีบางคนไดหลงตาม
ซาตานไปแลว
16 ถ าชายหรื อหญิงผู มี ความ
เชื่อคนใดมีแมมาย ก็ใหเขาชวย
เลี้ ยงดู อยาใหเปนภาระของ
คริสตจักรเลย เพ่ือคริสตจักรจะ
ไดสงเคราะหคนที่เปนแมมายไร
ที่พ่ึงจริงๆ

จงเคารพและชวยเหลือ
ผูปกครองที่ดี

17 จงถือวา ผูปกครองที่ปก
ครองดีนั้ นสมควรได รับเกียรติ
สองเทา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูปกครองที่ ทํางานหนักในการ
เทศนาและสั่งสอน
18 เพราะพระคั มภี ร กล าวว า
`อย าเอาตะกร าครอบปากวั ว
เมื่อมันกําลังนวดขาวอยู ' และ
`ผูทํางานสมควรจะไดรับคาจาง
ของตน'
19 อย ายอมรั บคํากล าวหาผู
ปกครองคนใด เวนเสียแตจะมี
พยานสองสามคน
20 สําหรั บผู ปกครองที่ ยั งคง
กระทําบาป จงวากลาวเขาตอ
หนาคนทั้ งปวง เพ่ือผูอื่นจะได
เกรงกลัวดวย
21 ข าพเจ ากําชั บท านต อพระ
พักตรพระเจ าและตอพระเยซู
คริสตเจา และตอเหลาทูต
สวรรค ที่ ทรงเลื อกสรรไว แล ว
นั้น ใหทานรักษาขอความเหลา
นี้ไวโดยไมเห็นแกหนาผูใด และ
ไม กระทําการใดๆด วยใจลํา-
เอียง
22 อย าด วนวางมื อเจิ มผู ใด
และอยามีสวนรวมในการกระทํา
บาปของผูอื่นเลย  จงรักษาตัว
ใหบริสุทธิ์
23 อยาดื่ มแตน้ําอีกตอไป 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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หนา 24041 ทิโมธี 5, 6
จงใชน้ําองุนบางเล็กนอย เพ่ือ
ประโยชน แก กระเพาะอาหาร
ของท านและโรคที่ บั งเกิ ดแก
ทานเนืองๆ
24 การผิดของบางคนยอมปรา-
กฏเดนข้ึนกอน แลวก็นําเขาไป
ถึงที่ พิพากษา แตการผิดของ
บางคนนั้นจะตามหลังเขาไป
25 ฝายการดีของบางคนก็ปรา-
กฏเดนข้ึนกอนดวยเหมือนกัน
และการนอกนั้นจะปดบังไวก็ไม
ได
คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส

6จงใหคนทั้ งหลายที่ อยู ใต
แอกแหงความเปนทาสถือ

วานายของตนเปนผู สมควรแก
การได รั บเกี ยรติ ยศทุ กสถาน
เพ่ือพระนามของพระเจาและคํา
สอนของพระองค จะมิ ได ถู ก
หมิ่นประมาท
2ฝายคนเหลานั้นผูมีนายเปนผู
มีความเชื่อก็อยาใหเขาประมาท
นาย เพราะวาเหตุที่ไดมาเปนพ่ี
นองกันแลว แตย่ิงกวานั้ นเขา
ตองรับใชนายใหดี ข้ึน เพราะ
เหตุวานายผูที่จะไดรับประโยชน
เป นผู สั ตย ซื่ อและเป นที่ รั ก
ขอความเหลานี้ จงสั่ งสอนและ
ตักเตือนกัน
ภัยจากการอยากเปนคนมั่งมี

3ถาผูใดสอนผิดไปจากนี้ และ
ไมยอมเห็นดวยกับพระวจนะอัน

มีหลัก คือพระวจนะของพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เรา และคําสอนที่สมกับทางของ
พระเจา
4 ผูนั้นก็เปนคนทะนงตัวและไม
รูอะไร แตชอบทุมเถียงและโต
แยงในเร่ืองคํา ซึ่ งเปนเหตุให
เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะ
วิวาทกัน การกลาวรายกัน การ
ไมไววางใจกัน
5และการวิวาทที่ ดื้ อดึงของผูมี
ใจทรามและไรความจริง ที่คาด
วาการไดกําไรนั้ นเปนทางของ
พระเจา จงถอนตัวไปเสียจาก
คนเชนนี้
6แตวา ทางของพระเจาพรอม
ทั้งความสุขใจก็เปนกําไรมาก
7 เพราะวาเราไมไดเอาอะไรเขา
มาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไร
ออกไปจากโลกไมไดฉันนั้น
8แตถาเรามีอาหารและเสื้ อผา
ก็ให เราพอใจดวยของเหลานั้ น
เถิด
9สวนคนเหลานั้นที่อยากร่ํารวย
ก็ตกอยู ในการทดลองและติด
บวงแรว และในตัณหาหลาย
อยางอันโฉดเขลาและเปนภัยแก
ตัว ซึ่งทําใหคนเราตองจมลงถึง
ความพินาศเสื่อมสูญไป
10 ดวยวาการรักเงินนั้นเปนราก
เหงาแหงความชั่วทั้งสิ้น ขณะที่
บางคนโลภสิ่ งเหลานี้ จึงไดหลง

(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

 54_1tim.pub 
 page 8

 Friday, December 09, 2005 14:39 



หนา 2405 1 ทิโมธี 6
ไปจากความเชื่อนั้ น และทิ่ม
แทงตัวของเขาเองใหทะลุดวย
ความทุกขใจเปนอันมาก

คํากําชับพิเศษ
สําหรับทิโมธี

11 โอ ผูเปนคนของพระเจา แต
ทานจงหลีกหนีเสียจากสิ่ งเหลา
นี้ จงมุ งมั่ นในความชอบธรรม
ในทางของพระเจา ความเชื่ อ
ความรัก ความอดทน และความ
ออนสุภาพ
12 จงตอสู อยางเต็มกําลังเพ่ื อ
ความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดรไว
ซึ่ งพระเจาทรงเรียกใหทานรับ
ในเมื่อทานไดรับเชื่ออยางดีตอ
หนาพยานหลายคน
13 ข าพเจ ากําชั บท านต อพระ
เนตรพระเจา ผูทรงประทาน
ชีวิตแกสิ่ งทั้ งปวง และตอพระ
เยซูคริสต ผู ไดทรงเปนพยาน
อันดีตอหนาปอนทิอัสปลาต
14 ใหท านรักษาคําบัญชานี้ ไว
อยาใหดางพรอย และอยาใหมี
ที่ ติได จนถึงเวลาที่พระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จะเสด็จมา
15 ซึ่ งพระองคจะทรงสําแดงให
ปรากฏในเวลาของพระองค คือ
พระองคผู เสวยสุขและทรงฤทธิ์
สูงสุดแตพระองคเดียว พระ
มหากษัตริย เหนื อกษัตริ ย ทั้ ง
ปวง และองคพระผู เปนเจา

เหนือเจานายทั้งปวง
16 พระองค ผู เดี ยวทรงอมตะ
และทรงสถิตในความสวางที่ซึ่ ง
ไมมีคนใดจะเขาไปถึง ผู ซึ่ ง
มนุษยไมเคยเห็น และจะเห็นไม
ได พระเกียรติและฤทธานุภาพ
จงมีแดพระองคนั้นสืบๆไปเปน
นิตย เอเมน
17 จงกําชับคนเหลานั้ นที่ มั่ งมี
ฝายโลก อยาใหมีใจถือมานะทิฐิ
อยาใหความหวังของเขาอิงอยู
กับทรัพยอนิจจัง แตใหหวังใน
พระเจาผูทรงพระชนมอยู ผู
ทรงประทานสิ่งสารพัดใหแกเรา
อยางบริบูรณ เพ่ือจะใหเราใช
ดวยความปติยินดี
18 จงกําชับเขาใหกระทําการดี
ให รํ่ารวยในการดีนั้ น ใหมีใจ
พรอมที่จะใหทาน ใหมีใจกวาง
ขวาง
19 และส่ํ าสมไว เป นรากอั นดี
สําหรับตัวของตนเผื่ อเวลาขาง
หนา เพ่ือวาเขาจะยึดชีวิต
นิรันดรไว
20 โอ ทิโมธีเอย จงรักษาสิ่งที่
ไดฝากไวกับความไววางใจของ
ทาน จงหลีกเลี่ยงคําพูดที่ลบหลู
และไรประโยชน และการคัด
คานของสิ่งที่เรียกกันอยางผิดๆ
วาเปนศาสตรความรู
21 ซึ่งบางคนสําคัญผิดอยางนั้น
จึงไดพลาดไปจากความเชื่อ 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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หนา 24061 ทิโมธี 6
พระคุณจงดํารงอยูกับทานเถิด
เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธีได

เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่ ง
เปนนครหลวงในแควนฟรี เจีย
ปาคาทีอานา]
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