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1 ๑ ทิโมธี ๑:๑๖

๑ ทิโมธี
คํานํา

หนังสือ ๑ และ ๒ ทิ โมธี เปาโลคง
เขียนในชวงปลายชีวิต เขาไดเขียน
จดหมายทิ โมธีฉบับที่หน่ึง และฉบับที่
สอง รวม ทัง้หนังสือทิตั ส ทิ โมธีเป็น
เพื่อนรุน น องที่สนิทของเปาโล เปาโล
ปลอยใหทิ โมธีทํางานในเมืองเอ เฟซัส
และใหทิตั สทํางานบนเกาะครีต เพื่อให
พวกเขาชวยแกปัญหาบางอยางในหมู
ประชุมที่เมืองนัน้ๆ เห็นไดชัดวาเปาโล
กําลังพยายามชวยใหหมู ประชุมเหลา
นัน้มีผูนําเป็นของตนเองและสามารถ
ยืนหยัดไดดวยตัวเอง
ในจดหมายฉบับแรกที่เปาโลเขียนถึง

ทิ โมธี เขาไดแนะนําวิธีเลือกผูนําของ
หมู ประชุมและวิธีรับมือกับปัญหาตางๆ
สวนฉบับที่สองนัน้ เปาโลเขียนตอนที่
ติดคุกอยู ซึ่งตอนนัน้เปาโลคิดวาเขาคง
ใกลตายแลว หนังสือทิ โมธีฉบับที่สอง
จึงเป็นฉบับที่พูดถึงเรื่องสวนตัว เปาโล
พยายามหนุน ใจและแนะนําใหทิ โมธีใช
ชีวิตตามแบบอยางที่เขาไดวางไวให ทัง้
ทางดานความเชื่อ ความกลาหาญ และ
ความอดทน

๑ ๑ จากเปาโล ผูเป็นศิษยเอกของพระเยซู
คริสต ตามคําสัง่ของพระเจาพระผูชวย

ใหรอด และของพระ เยซูคริสตผูเป็นความ
หวังของเรา

๒ถึงทิโมธี ลูกที่แทจริงในความเชื่อ
ขอใหพระเจาพระบิดา และพระเยซูคริสต

องคเจาชีวิตของเรา ใหความเมตตากรุณา
และสันติสุขกับคุณ

คําเตือนเรื่องคําสอนที่ผิดๆ
๓ตอนที่ผมเดิน ทางตอไปที่แควนมา ซิ

โด เนียนัน้ ผมไดขอรองใหคุณอยูที่เมืองเอ
เฟซัสตอ เพื่อคุณจะไดสัง่ใหคนบาง คนเลิก
สอนเรื่องที่ผิดๆเสียที ๔และสัง่ ใหพวกเขา
เลิกสนใจนิยายปรัมปราตางๆและราย ชื่อ
ของบรรพบุรุษที่ไมรูจักจบสิน้ไดแลว เพราะ

มันไมไดชวยอะไรในแผนงานของพระเจา มี
แตจะทําใหทะเลาะกันเปลาๆเพราะแผน งาน
ของพระเจานัน้ จะสําเร็จไดดวยความ เชื่อ
๕ที่ผมสัง่อยางน้ี ก็เพื่อใหเกิดความ รักขึ้น
ซึ่งเป็นความ รักที่มาจากใจอันบริสุทธิ ์ ใจที่
ไมฟ องวาผิด และความ เชื่อที่จริงใจ ๖บาง
คนไดหลงจากสิ่งเหลา น้ี แลวหันไปพูดเรื่อง
ไร สาระ ๗พวกเขาอยากจะเป็นครูสอนกฎ
ของโมเสสกัน แตตัวเขากลับไมเขาใจเรื่องที่
ตัวเองพูดหรือยืนยันเลย

๘ เรารูวากฎนัน้ดี ถารูจักใชอยางถูก ตอง
๙และเราก็รูดวยวา กฎนัน้ไมไดมีไวใชกับ
คนที่ทําตามใจพระเจา แตมีไวใชกับคนที่ทํา
ผิดกฎ พวกชอบแหกกฎ คนที่ไมมีศาสนา
และคนบาป คนที่ไมมีศีล ธรรม และคนที่
หยาบชา พวกที่ฆาพอ ฆาแม พวกฆาตกร
๑๐คนที่ทําผิดทางเพศ คนที่เป็นเกย *คนที่
คาขายทาส คนโกหก คนที่ใหการเท็จในศาล
และคนที่ชอบทําในสิ่งที่ขัดกับคํา สอนที่เป็น
ประโยชน ๑๑คํา สอนน้ีสอดคลองกับขาวดี
เรื่องความยิ่ง ใหญของพระเจาผูทรงเกียรติ
พระเจาไดมอบขาวดีน้ีใหกับผม

ขอบคุณความเมตตาของพระเจา
๑๒ผมขอบคุณพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิต

ของเรา ผู ที่ใหกําลังกับผม ที่ผมขอบคุณก็
เพราะพระองคเห็นวาผมเป็นคนที่ซื่อสัตย
และไดแตง ตัง้ผมใหเป็นผูรับ ใชพระองค
๑๓ถึงแมวาแตกอนน้ี ผมเคยพูดดูหมิ่น
พระองค ขมเหงคนของพระองค และเป็น
คนโหดราย แตพระเจาก็ยังเมตตาผม เพราะ
เห็นวาผมทําไปเพราะยังไมเชื่อ และไมรูวา
กําลังทําอะไรอยู ๑๔องคเจาชีวิตของเราได
มอบความเมตตาพรอมกับความ เชื่อ และ
ความ รักที่มีอยูในพระ เยซูคริสตใหกับผม
อยางลนเหลือ

๑๕คําพูด น้ีเชื่อ ถือไดและคุม คาที่จะรับเอา
ไว ซึ่งคํา พูดน้ีก็คือ พระ เยซูคริสตไดมาใน
โลกน้ีเพื่อชวยใหคนบาปหลุดพน และผมเอง
ก็เลวที่สุดในพวกคนบาปนัน้ ๑๖แตก็เพราะ
อยางน้ี พระเจาถึงไดเมตตาผม พระ เยซู
คริสตไดแสดงความอดทนอยางถึงที่สุดตอ
คนเลวที่สุดอยางผม เพื่อเป็นตัวอยางใหกับ
คนทัง้หลายที่จะมาไววางใจในพระองค และ

*๑:๑๐ เกย หมายถึง ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน
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มีชีวิตกับพระเจาตลอดไป ๑๗ขอใหพระองค
ผูเป็นกษตัริยของคนทุก ยุคทุก สมัย ผูไมมี
วันตาย ผูไมมีใครมองเห็นได และผูเป็น
พระเจาแตเพียงองคเดียว ได รับเกียรติและ
สงาราศี อยูเสมอและตลอดไป อาเมน

๑๘ทิ โมธี ลูกเอย สิ่งที่ผมสัง่ไวน้ี ก็
สอดคลองกับสิ่งที่ผู พูด แทน พระเจาไดพูด
เกี่ยว กับคุณไวกอนหน าน้ีแลว เพื่อวาเมื่อ
คุณทําตามคํา สัง่น้ี คุณจะไดตอสูอยางดี
๑๙ยึดความ เชื่อที่คุณมีอยูในพระ คริสตไวให
มัน่ และรักษาใจที่ฟ องถูกผิดไวใหดี เพราะมี
บางคนทิง้ใจที่ฟ องถูกผิดน้ีไป ทําใหความ
เชื่อของเขาถูกทําลายไปเหมือนเรือแตก
๒๐ ในคนพวกนัน้ก็มีฮี เมเนอัสและอเล็กซาน
เด อรรวมอยูดวย ผมจึงมอบพวกเขาใหกับ
ซาตาน เพื่อพวกเขาจะได รับบท เรียนวาไม
ควรดูหมิ่นพระเจาอีกตอไป

คําแนะนําในการอธิษฐาน
และนมัสการพระเจา

๒ ๑ เรื่องแรกที่ผมขอใหทําก็คือ ให
ออนวอน อธิษฐาน ขอรอง และขอบคุณ

พระเจาสําหรับทุกๆคน ๒ รวม ทัง้กษตัริยทัง้
หลายและผูมีอํานาจทุกคน ที่ใหทําอยาง
น้ีก็เพื่อเราจะไดอยูกันอยางสงบ สุขและมี
สันติ มีชีวิตที่ใหเกียรติกับพระเจาอยางเต็ม
ที่ และเป็นที่นา นับถือ ๓การทําอยาง น้ีดี
และเป็นที่พอใจพระเจาผู ชวยใหรอดของเรา
๔พระองคอยากใหทุกคนรอดและรูจักความ
จริง ๕ เพราะมีพระเจาเพียงองคเดียวเทานัน้
และมีคนกลางเพียงคนเดียวระหวางพระเจา
กับมนุษย คือพระ เยซูคริสตผูเป็นมนุษย
๖พระองคไดสละชีวิตของพระองคเองเพื่อ
ไถทุก คนใหเป็นอิสระจากการเป็นทาส เรื่อง
น้ีพิสูจนใหเห็นถึงความตองการของพระเจา
ที่จะชวยทุก คนใหรอดในเวลาที่เหมาะ สม
๗ น่ีเป็นเหตุที่พระเจาไดแตง ตัง้ผมใหเป็นผู
ประกาศ และเป็นศิษยเอกของพระเยซู (ผม
พูดความจริง ไมไดโกหก) นอกจากน้ีพระเจา

ยังไดแตง ตัง้ใหผมไปเป็นครูสอนเรื่องความ
เชื่อและความจริงน้ีกับคนที่ไมใชยิวอีกดวย

๘ดังนัน้ ผมอยากใหผูชายในทุกที่อธิษฐาน
ดวยการยกมืออันบริสุทธิข์ึ้น คือไมโกรธหรือ
เถียงกัน

๙สวนผู หญิงก็เหมือนกัน แตงตัวใหดูดี
สุภาพเรียบรอยและถูกกาลเทศะ ไมใชทํา
ผมซะหรูหรา หรือใสทอง ไขมุก หรือเสื้อผา
แพงๆ ๑๐แตใหแตง ตัวดวยความ ดีจะดีกวา
ใหเหมาะ สมกับเป็นผู หญิงที่นับถือพระเจา
๑๑ผู หญิงควรจะเรียนอยางสงบเสงี่ยมและ
เชื่อ ฟัง ๑๒ผมไมอนุญาตใหผู หญิงสัง่ สอน
หรือใชอํานาจกดขี่ผูชาย แตใหพวกเธออยู
อยางสงบ สุข ๑๓ เพราะพระเจาสรางอาดั ม
กอน แลวถึงสรางเอวา ๑๔และคนที่ถูกลอ
ลวงไมใชอาดั ม *แตเป็นผู หญิงที่ถูกลอลวง
แลวกลายเป็นคน บาป ๑๕อยางไรก็ตามผู
หญิงจะรอดไดดวยการคลอดลูก ถาพวกเขา
ยังรักษาความ เชื่อไว มีความ รัก มีความ
บริสุทธิ ์ และรูจักควบคุมตนเองอยางดี

พวกผูนําในหมูประชุมของพระเจา

๓ ๑คํา พูดตอไปน้ีเป็นจริงและเชื่อ ถือได
คือคําพูดที่วา ถาใครอยากจะเป็นผูดูแล

หมู ประชุมของพระเจา †แสดง วาคนนัน้
อยากจะทํางานที่ดี ๒ผู ดูแลหมู ประชุมของ
พระเจา จะตองเป็นคนที่ไมมีที่ ติ มีเมียแค
คนเดียว ควบคุมตัวเองได มีสติรอบคอบ นา
นับถือ ยินดีตอนรับแขกแปลกหน า และสอน
เกง ๓ตองไมขี้ เมา ไมชอบตอยตี แตสุภาพ
ออน โยน ไมชอบโต เถียง ไมโลภเงินทอง
๔ตองรูจักเอาใจใสคนในครัว เรือนของตน
เป็นอยางดี ตองมีลูกที่วานอนสอน งายและ
ใหความเคารพยําเกรงเขาอยางยิ่ง ๕ (เพราะ
ถาคนในครัว เรือนของตนเองยังเอาไมรอด
แลวจะมาดูแลหมู ประชุมของพระเจาได
อยางไร) ๖ เขาจะตองไมใชคนที่เพิ่งมาเชื่อ
ใหมๆ เพราะดี ไม ดีเขาอาจจะเหลิงได แลว
ถูกลงโทษแบบเดียวกับมาร ๗นอกจากนัน้
เขาจะตองเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมูคน

*๒:๑๔ คนที่ถูกลอลวงไมใชอาดมั ซาตานหลอกลวงเอวา และเอวาเป็นคนที่ทําใหอาดมัทํา
บาป
†๓:๑ ผูดูแลหมูประชุมของพระเจา คือพวกผูชายที่ไดรับเลือกใหเป็นคนประสานงานและ
ดูแลหมู ประชุมของพระเจา เรียกอีกอยางวา “ผูนําอาวุโส” (อานไดจากหนังสือ กิจการ
๒๐:๑๗, ๒๘; เอเฟซัส ๔:๑๑; ทิตัส ๑:๕-๙)
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ภายนอกดวย เพื่อจะไดไมอับอายขาย หน า
เพราะถูกคนตอวา และเขาไปติดกับ ดักของ
มาร

พวกผูรับใชพิเศษ
๘ผูรับ ใชพิเศษ *ก็เหมือนกัน จะตองเป็น

คนที่นานับถือ ไมหน า ไหวหลัง หลอก ไมขี้
เหลา ไมโลภเงินทอง ๙ตองยึดมัน่ขอลึกลับ
ในหลักความเชื่อที่พระเจาไดเปิดเผยใหเรารู
แลวดวยใจที่ไมฟ องวาผิด ๑๐ ใหคนพวกน้ี
ผานการทดสอบเสียกอน ถาไมมีขอเสื่อม
เสีย ก็คอยใหเขามารับ ใช ๑๑ผู ชวยพิเศษที่
เป็นผู หญิง †ก็เหมือนกัน จะตองเป็นคนที่
นานับถือ ตองไมใส รายคนอื่น แตตองเป็น
คนที่รูจักควบคุมตนเอง และไวใจไดในทุก
เรื่อง ๑๒ผูรับใชพิเศษที่เป็นผูชาย ตองมีเมีย
แคคนเดียว ตองดูแลคนในครัวเรือนของตน
และอบรมลูกๆเป็นอยางดี ๑๓ เพราะคนที่ทํา
หน าที่ผูรับ ใชพิเศษนัน้จะเป็นที่ นับถือ และ
ตัวเขาเองจะมีความมัน่ใจในความ เชื่อที่เขา
มีตอพระเยซูคริสตมากขึ้น

ความลับในศาสนาเรา
๑๔ถึง แมผมหวังวาจะไดมาเยี่ยมคุณใน

เร็วๆน้ี แตผมก็ยังเขียนขอความเหลา น้ี
มาให ๑๕ เพื่อวาถาผมมาชา คุณจะไดรูวา
สมาชิกในบานเรือนของพระเจา นัน้จะตอง
ทําตัวอยางไรบาง บานเรือน น้ีคือหมู ประชุม
ของพระเจาผูมีชีวิตอยู และหมูประชุมน้ีเป็น
เสาหลักและรากฐานแหงความ จริง ๑๖ ไม
ตองสงสัยเลย น่ี แหละคือความยิ่ง ใหญของ
ความลับในศาสนาอันแทจริงของเรา คือ
พระคริสตไดมาปรากฏในรางของมนุษย
พระวิญญาณไดพิสูจนแลววาเป็นจริง
เหลาทูตสวรรคก็เห็น
เรื่องของพระองคไดถูกประกาศไปทัว่ทุก

ชนชาติ
ผูคนในโลกตางเชื่อในพระองค
และพระเจาไดรับพระองคขึ้นไปสูสงาราศีอัน

ยิ่งใหญ

คําเตือนเรื่องครูจอมปลอม

๔ ๑พระ วิญญาณพูดไวชัดเจนวา ตอ ไป
ในอนาคตจะมีบางคนทิง้ความเชื่อ แลว

หันไปเชื่อถือวิญญาณที่หลอก ลวง รวม ทัง้
คําสอนตางๆของพวกมารทัง้หลาย ๒และคํา
หลอก ลวงของพวกหน า ซื่อใจคด ใจของ
พวกเขาชิน ชากับความ ผิดเสียแลว เหมือน
ถูกเหล็กรอนนาบจนตายดาน ๓พวกเขาสัง่
วาหามแตงงานและหามกินอาหารบางชนิด
อันที่จริงพระเจาไดสรางอาหารขึ้นมาใหคนที่
มีความ เชื่อ และคนที่รูจักความจริง กินกัน
ดวยความขอบคุณ ๔ทุกอยางที่พระเจาสราง
ขึ้นมานัน้ดี หมด ถารับมาดวยการขอบคุณ
พระเจา ก็กินไดหมดทุก อยาง ๕ เพราะ
ถอยคําของพระเจาและคําอธิษฐานทําใหสิ่ง
เหลานัน้บริสุทธิแ์ลวในสายตาพระเจา

ผูรับใชที่ดีของพระเยซูคริสต
๖ถาคุณอธิบายเรื่องน้ีใหพี่ น องฟัง คุณก็

จะเป็นผูรับ ใชที่ดีของพระ เยซูคริสต ซึ่งจะ
พิสูจนใหเห็นวา คุณได รับการเลีย้ง ดูดวย
ถอยคําแหงความ เชื่อ และดวยคําสัง่ สอนที่
ดีที่คุณไดทําตามอยูนัน้ ๗อยาไปเสียเวลา
กับนิยายปรัมปราไร สาระที่หญิงแกๆพวก
นัน้ชอบเลากัน แตใหฝึกฝนตนเองเพื่อรับ
ใชพระเจา ๘ เพราะการฝึกฝนทางรางกายก็
มีประโยชนอยูบาง แตการรับ ใชพระเจามี
ประโยชนทุกอยาง ทัง้ในชีวิตน้ีและชีวิตหน า
๙ นัน่เป็นความจริงที่เชื่อถือไดและคุมคาที่จะ
รับเอาไว ๑๐ที่เรายอมทํางานหนัก และตอสู
ดิน้รนอยู น้ี เพราะเรามีความหวังในพระเจา
ผูมีชีวิตอยู พระองคเป็นผู ชวยใหรอดของ
ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เชื่อ

๑๑ ใหสัง่ สอนเรื่องเหลา น้ี ๑๒อยาใหใครมา
ดูถูกคุณ เพราะเห็นวาคุณเป็นแคเด็ก หนุม
แตใหคําพูด การกระทํา ความรัก ความเชื่อ
และความบริสุทธิข์องคุณ เป็นแบบอยางให
กับทุกคนที่เชื่อ ๑๓ ใหเอาใจใสทัง้ในเรื่อง
การอานพระคัมภีรใหคนอื่นฟัง การใหกําลัง
ใจและการสัง่ สอนจนกวาผมจะมา ๑๔อยา
ละเลยที่จะใชพรสวรรคของคุณที่ได รับมา

*๓:๘ ผูรับใชพิเศษ ในภาษากรีก หมายถึง คนรับใช คนพวกน้ีไดรับเลือกมาเพื่อทําหน าที่รับ
ใชหมูประชุมของพระเจา
†๓:๑๑ ผูชวยพิเศษที่เป็นผูหญิง หรืออาจหมายถึงภรรยาของผูรับใชพิเศษก็ได
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ตอนที่พวกผูพูดแทนพระเจาพูดเกี่ยวกับคุณ
และตอนที่พวกผูนําอาวุโสไดวางมือ *บนคุณ
๑๕ ใหเอาใจใสและทุมเทในเรื่องเหลา น้ี ทุก
คนจะไดเห็นชัดวา คุณกาวหน าไปมากแค
ไหนแลว ๑๖ ใหระ มัดระวังชีวิตและคํา สอน
ของคุณใหดี ยึดเรื่องเหลา น้ีไวใหมัน่ เพราะ
ถาทําอยางน้ี คุณก็จะชวยทัง้ตัวคุณเองและ
คนที่ฟังคุณใหรอด

กฎการอยูรวมกัน

๕ ๑อยาดา วาคนที่สูงอายุ แตใหเตือน
เหมือนคนๆนัน้เป็นพอ สวนพวกหนุมๆ

ก็ใหเตือนเหมือนพวกเขาเป็นพี่ น อง ๒สวน
หญิงสูงอายุก็ใหเตือนเหมือนเธอเป็นแม
สวนสาวๆ ก็ใหเตือนเหมือนพวกเธอเป็นพี่
น อง ดวยจิตใจที่บริสุทธิผ์ุดผอง ๓ ใหเกียรติ
พวกแม มายที่ไมมีญาติพี่ น อง ๔แตถาแม
มายคนไหนมีลูกหรือหลาน ใหลูกหลานพวก
นัน้เรียน รูที่จะทําตามศาสนาคือ ใหดูแล
ครอบครัวของพวกเขา ซึ่งเป็นการตอบแทน
บุญคุณผู ที่เลีย้งดูเขามา เพราะพระเจาชอบ
ใหทําอยางน้ี ๕สวนแม มายที่ถูกทอด ทิง้ให
อยูคนเดียว เขาฝากความหวังไวกับพระเจา
และอธิษฐานออนวอนทัง้ วันทัง้ คืน ๖แตแม
มายที่ปลอย ตัวปลอย ใจก็ถือวาตายทัง้เป็น
แลว ๗ ใหสัง่เรื่องเหลา น้ีดวย จะไดไมมีใคร
โดนตําหนิ ๘แตถามีใครไมยอมเลีย้ง ดูญาติ
พี่น องโดยเฉพาะครอบครัวของตัวเอง เขาก็
ไดทิง้ความ เชื่อแลว และแยยิ่ง กวาคนที่ไม
เชื่อเสียอีก

๙สวนแม มายที่จะขึ้นทะเบียนแม มายที่
หมู ประชุมสนับสนุนไดนัน้ จะตองมีอายุ
ไมน อยกวาหก สิบปี มีสามีเพียงคนเดียว
๑๐ตองมีชื่อเสียงดีในหลายดาน เชน เคย
เลีย้งดูลูกๆ เคยตอนรับแขกแปลกหน า เคย
ลาง เทาใหกับคนเหลานัน้ที่เป็นของพระเจา
เคยชวยเหลือคนตกทุกขได ยาก และทุมเท
ในการทําความดีทุกอยาง

๑๑แตอยาใหแม มายที่ยังสาวๆอยู ขึ้น
ทะเบียนแม มายเลย เพราะเมื่อพวกเธอได
อุทิศตัวใหกับพระ คริสตแลว แตเกิดราคะ
ตัณหาขึ้นมาอยากจะแตงงานใหมอีก ๑๒ก็

จะถูกประณามไดวาผิดคําสัญญาที่ใหไวกับ
พระเจาตัง้แตแรก ๑๓นอกจากนัน้ ยังจะ
ทําใหพวกเธอเป็นคนขี้ เกียจสัน หลัง ยาว
เที่ยวไปบาน โนนบาน น้ี ไมใชแตจะขี้ เกียจ
เทานัน้ แตยังชอบนินทา ยุงเรื่องของชาว
บานอีกดวย และชอบพูดในเรื่องที่ไมควรพูด
๑๔ดัง นัน้ ผมจึงอยากใหแม มายที่ยังสาว
นัน้แตงงานใหมและมีลูกเสีย และดูแลบาน
เรือนของพวกเธอเพื่อไมใหคนที่ตอ ตานเรา
ตําหนิได ๑๕ที่ผมพูดอยางน้ีเพราะมีแม มาย
บางคนไดหันตามซาตานไปแลว

๑๖ถาผู หญิงคนไหนที่เป็นผู เชื่อ และมี
ญาติพี่น องเป็นแมมาย ก็ขอใหเขาชวยเหลือ
ญาติพวกนัน้ดวย จะไดไมเป็นภาระใหกับ
หมูประชุมของพระเจา เพื่อหมูประชุมนัน้จะ
ไดไปชวยเหลือแม มายที่ตองการความชวย
เหลือจริงๆ

๑๗ผูนําอาวุโสที่เป็นผูนําที่ดีนัน้ สมควรจะ
ได รับเกียรติเป็นสองเทา โดยเฉพาะคนที่
ทุมเทใหกับการเทศนาและสัง่สอน ๑๘ เพราะ
มีขอพระ คัมภีรพูดไววา “อยาเอาตะกรอ
ครอบปากวัว ขณะที่มันกําลังนวดขาว”
†และ “คนงานก็สมควรจะได รับคาจางของ
ตน” ‡

๑๙ถามีใครมากลาวหาผูนําอาวุโสก็อยา
เพิ่งเชื่อ นอกจากจะมีพยานสองสามคน
ยืนยัน ๒๐ถาผูนําอาวุโสนัน้ยัง คงทําบาปตอ
ไป ใหประณามเขาตอ หน าคนทัง้หมู ประชุม
ของพระเจา เพื่อคนอื่นๆจะไดกลัว ๒๑ผม
ขอสัง่อยางเด็ดขาดตอหน าพระเจา พระเยซู
คริสตและพวก ทูต สวรรคที่พระองคไดเลือก
ไววา คุณจะตองรักษาและทํา ตามสิ่งเหลา น้ี
โดยไมเลือกที่รักมักที่ ชังและไมเลนพรรค
เลนพวก

๒๒ ไมตองรีบรอนวางมือบนใครเพื่อจะแตง
ตัง้เขาในการทํางานขององคเจาชีวิต อยามี
สวนรวมในบาปของคนอื่น หมัน่รักษาตนเอง
ใหบริสุทธิอ์ยูเสมอ

๒๓อยาดื่มแตน้ําเปลาอยางเดียว แตใหดื่ม
เหลาองุนบางเล็ก น อย เพื่อประโยชนในการ
ยอยอาหารและอาการเจ็บปวยที่คุณเป็นอยู
บอยๆ

*๔:๑๔ วางมือ เป็นการแตงตัง้ หรือมอบหมายงานใหกับคนหน่ึงคนใดทํา
†๕:๑๘ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๕:๔
‡๕:๑๘ อางมาจากหนังสือ ลูกา ๑๐:๗
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๒๔บาปของบาง คนก็เห็นชัดเจน ใครๆก็รู
วาเขาจะตองถูกตัดสินลงโทษ แตบาปของ
บางคนจะเห็นไดทีหลัง ๒๕ก็เหมือนกับความ
ดีของบางคนก็เห็นชัดเจนทันที แตความดีที่
ยังไมเห็นก็จะไมถูกซอนไวตลอดไป

๖ ๑ทุกคนที่เป็นทาสอยูภาย ใตแอกของ
เจา นายที่ไมเชื่อพระเจา ใหเคารพ

นับถือนายของเขาในทุกเรื่อง จะไดไมมีใคร
ดู หมิ่นชื่อของพระเจาและคํา สอนของเรา
๒สวนทาสที่มีเจา นายที่เชื่อในพระเจา ก็ไม
ควรดู หมิ่นเจานายนัน้ เพราะเห็นวาเขาเป็น
พี่น อง แตควรจะเคารพนับถือเขามากยิ่งขึ้น
เพราะถือวากําลังรับ ใชคนที่เขารักซึ่งเป็นคน
ที่เชื่อในพระเจาดวยกัน น่ี แหละคือสิ่งที่คุณ
จะตองสัง่สอนและขอรองใหคนทํา

คําสั่งสอนที่ไมถูกตองและ
ความรํ่ารวยที่แทจริง

๓ถามีใครมาสอนเรื่องอื่นที่แตก ตางออก
ไปจากน้ี หรือสอนขัดกับคํา สอนที่เป็น
ประโยชนของพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิต
ของเรา หรือสอนเพีย้นไปจากคํา สอนตาม
หลักศาสนาที่แทจริง ๔ เขาก็เป็นคนที่หยิ่ง
ยโสและไมรู เรื่องอะไรเลย แลวยังเป็นโรค
ชอบเถียง และชอบขัด แยงในความ หมาย
ของคําตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการอิจฉาริษยา
การแกงแยงชิง ดี การใส รายป ายสี การ
ระแวงสงสัยกัน ๕และการกระทบกระทัง่กัน
อยางไมสิน้สุด คนพวกน้ีมีจิตใจที่ชัว่รายและ
ความจริงถูกปลนไปจากเขาเสียแลว และคน
พวก น้ียังคิดแสวงหาความรํ่ารวยจากการเอา
ศาสนาบังหน าอีกดวย

๖ศาสนาอันแทจริงจะทําใหเรารํ่ารวย
มหาศาลอยางแนนอน ถาเรารูจักพอใจใน
สิ่งที่เรามี ๗ เราไมไดเอาอะไรเขามาในโลก
น้ี เราก็เอาอะไรออกไปไมไดเหมือนกัน ๘มี
อาหารกินกับเสื้อผาใส แค น้ีเราก็นาจะพอใจ
ไดแลว ๙สวนคนที่อยากจะรํ่ารวย ก็ตกลง
ไปในการทดลองและกับดัก ความอยากไดที่
โงๆและเต็มไปดวยอันตรายทัง้ หลาย ทําให
เขาจมดิ่งลงสูความพินาศและสูญ สิน้ ไป
๑๐ เพราะการ รักเงิน ทอง เป็นราก เหงาของ
ความชัว่ทุกชนิด ความอยากรวยน้ีทําใหบาง

คนทิง้ความ เชื่อ ไป และทัว่ทัง้รางกายก็ถูก
ทิ่มแทงอยางเจ็บปวด

บางสิ่งที่คุณควรจดจํา
๑๑สวนคุณที่เป็นคนของพระเจา ใหวิ่ง

หนีไปใหไกลจากเรื่องพวก น้ี และใหใชชีวิต
ตามที่พระเจาชอบใจ ทําตามหลักศาสนาที่
แทจริง มีความ เชื่อ ความ รัก ความอดทน
อดกลัน้ และความสุภาพออน โยน ๑๒ รักษา
ความเชื่อไวใหมัน่คงเหมือนพยายามวิ่งเขาสู
เสน ชัย ยึดชีวิตที่จะไดอยูกับพระเจาตลอด
ไปเอาไว ซึ่งเป็นชีวิตที่พระเจาเรียกใหคุณ
มารับตอนที่คุณไดประกาศความ เชื่อตอ หน า
คนจํานวนมากเป็นอยางดี ๑๓ตอหน าพระเจา
ผูใหชีวิตกับทุกสิ่งทุกอยาง และตอหน าพระ
เยซูคริสตผูไดประกาศความ เชื่อตอ หน าปอ
นทัสปี ลาต *เป็นอยางดี ๑๔ผมขอสัง่ใหคุณ
ทําตามคําสัง่น้ี อยางเครงครัดและไรที่ติ จน
กวาพระ เยซูคริสตเจาจะถูกเปิด เผย ๑๕ เมื่อ
ถึงเวลานัน้ พระเจาจะเป็นผูเปิด เผยใหเห็น
เอง พระองคเป็นพระเจาผูทรงเกียรติ และ
เป็นผูครอบครองแตเพียงผูเดียว พระองค
เป็นกษตัริยเหนือกษตัริยทัง้ ปวง และเป็น
องคเจาชีวิตเหนือเจาชีวิตทัง้ หลาย ๑๖ เป็นผู
เดียวที่ไมมีวันตาย และเป็นผู ที่อยูในความ
สวางที่มนุษยเขาไมถึง พระองคเป็นผูที่ไมมี
มนุษยคนไหนเคยเห็นหรือสามารถมอง เห็น
ได ขอ ใหพระองคได รับเกียรติและมีฤทธิ ์
อํานาจตลอดไป อาเมน

๑๗สัง่คนรํ่ารวยในยุค น้ี อยาหยิ่ง ยโสหรือ
ฝากความ หวังไวกับความรํ่ารวยนัน้ เพราะ
มันไมเที่ยง แท แตใหฝากความ หวังไวกับ
พระเจาผูแบง ปันทุก สิ่งใหกับเราอยางลน
เหลือ เพราะเห็นแกความสุข สบายของเรา
๑๘สัง่คนรํ่ารวยพวก นัน้ใหทําความ ดี ให
รํ่ารวยในการทําดี ใหใจดีใจ กวาง และรูจัก
แบง ปันดวย ๑๙ เมื่อทําอยางน้ี เขาก็ไดเก็บ
ทรัพยสมบัติไวใหกับตัว เองในสวรรค ซึ่ง
เป็นรากฐานที่มัน่คงสําหรับอนาคต เพื่อจะ
ไดยึดชีวิตที่แทจริงไว

๒๐ทิ โมธีเอย รักษาสิ่งที่พระเจาไดฝากไว
กับคุณใหดี อยูหางจากการพูดไร สาระ และ
หลีก เลี่ยงการโต เถียงในเรื่องที่คนเขาใจผิด

*๖:๑๓ ปอนทัสปีลาต เป็นผูวาราชการของแควนยูเดีย ในระหวาง ค.ศ. ๒๖-ค.ศ. ๓๖ อาน
ไดในหนังสือลูกา ๒๓:๑-๓



๑ ทิโมธี ๖:๒๑ 6 ๑ ทิโมธี ๖:๒๑

เรียกวาเป็น “ความ รู” ๒๑บาง คนที่โออวด
ความ รูไร สาระนัน้ไดพลาดไปจากเป า หมาย

ของความ เชื่อ ขอ ใหพระเจามีเมตตากรุณา
กับพวกคุณ
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