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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิโมธี

ฉบับ ต้ี น่ึง
น่ี เป๋น จดหมาย ต้ี เปาโล เขียน เถิง ทิโมธี เปาโล ถือ วา่ ทิโมธ ี

เป๋น เหมือน ลูกบ่าว ใน ความ เจ้ือ กับ เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ใน 
ก๋าน บอก ข่าวดี ทิโมธ ีติดต๋าม เปาโล ใน ก๋าน เตียว ตาง บอก 
ข่าวดี เต้ือ ต้ี สอง กับ เต้ือ ต้ี สาม ใน จดหมาย ฉบับ น้ี เปาโล ฝาก 
กําสอน ไป กับ ทิโมธ ีเป้ือ หื้อ สอน ครสิตจักร กู้ ต้ี จดหมาย ฉบับ 
น้ี บ่ ได้ เขียน หื้อ ก้า ทิโมธ ีเต้าอัน้ แต่ มี กําสอน สําคัญ สําหรบั 
คริสตจักร ตึงหมด เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ประมาณ ป๋ี
ค�ศ� 64

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง ทิโมธ ีต๋อน ต้ี เตียว ตาง 
ไป แควน้ มาซิโดเนีย ต๋อน น้ัน เปาโล ออก เตียว ตาง ต่อไป แหม 
ต้ี น่ึง แต่ ละ ทิโมธ ีไว ้ใน เมือง เอเฟซัส เป้ือ จะ ผอ่กอย ครสิตจักร 
ต้ี หัน้

ต๋อน น้ัน มี คน เข้า มา สอน ผิด ต้ี ครสิตจักร ใน เมือง เอเฟซัส 
เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ หลง ตาง ไป กับ กําสอน หมู่ น้ัน เปาโล จึง เขียน 
เถิง ทิ โมธ ีเป้ือ จะ สัง่ หื้อ ต่อ ต้าน กํา สอน ต้ี ผิด หมู่ น้ัน ต้าน 
เน้น เถิง ความ ฮบั ผิด ชอบ ของ ทิโมธี ต้ี จะ สอน ผู้เจ้ือ วา่ ก๋าน 
อธษิฐาน เผื่อ ผู้นํา ใน กู้ ต้ี กู้ ตํา๋แหน่ง เป๋น สิง่ ต้ี สําคัญ เปาโล 
สอน เรือ่ง ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า กับ สอน เก่ียว กับ 
คน ต้ี จะ เป๋น ผู้นํา ใน ครสิตจักร ต้อง มี คุณสมบัติ จาใด

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ 

พระเยซู ครสิต์ ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า ของ เฮา ผู้ เป๋น ผู้จ้วย 



1 ทิโมธี 1:2 ii 1 ทิโมธี 1:11

หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ต๋าม กําสัง่ ของ พระเยซู ครสิต์ ผู้ หื้อ 
เฮา มี ความ หวงั 2 เถิง ทิโมธ ีลูก แต๊ ๆ ใน ความ เจ้ือ ขอ หื้อ ต้าน 
ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ความ เมตต๋า กรุณา ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
ของ เฮา เต๊อะ

กํา เตือ๋น เรือ่ง คน สอน หลัก กําสอน ต้ี ผิด
3 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส ต่อ ไป อยา่ง ต้ี เกย 

วงิวอน ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แควน้ มาซิโดเนีย ยอ้น วา่ 
ใน เมือง น้ัน มี บาง คน สอน เรือ่ง หลักกําสอน ต้ี ผิด ก็ ขอ ต้าน 
สัง่ หื้อ คน หมู่ น้ี เลิก สอน เหยี เน่อ 4 กับ บอก หมู่ เขา วา่ บ่ ดี สนใจ๋ 
นิยาย สายเจ้ีย ต่าง ๆ กับ ราย จ้ือ ลําดับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ต้ี ยาว 
บ่ ฮู้จัก จบ ยอ้น วา่ สิง่ หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ ผิด หวั กัน๋ กับ บ่ จ้วย หื้อ คน 
ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ เจ้ือ ใน พระเจ้า เลย 5 กําสัง่ ของ ข้าพเจ้า น้ี มี 
เป้าหมาย เป้ือ เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย ฮกั กัน๋ เป๋น ผล จาก ใจ๋ 
บรสุิทธิ์ ตึง จิต สํานึก ต้ี ดี กับ ความ เจ้ือ อยา่ง จรงิ ใจ๋ 6 แต่ บาง 
คน บ่ สนใจ๋ ติด ต๋าม กําสอน น้ี หลง ไป อู ้เรือ่ง บ่ มี สาระ แตน เหยี
7 หมู่ เขา ใค่ เป๋น ครู สอน บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ฮู ้บ่ แต๊ ใน 
เรือ่ง ต้ี สอน แม้ วา่ จะ สอน อยา่ง มัน่ใจ๋ ก็ ต๋าม

8 เฮา ตังหลาย ก็ ฮู ้วา่ บท บัญญัติ น้ัน ดี ถ้า ใจ๊ ใน ตาง ต้ี ถูกต้อง
9 คือ ฮู ้วา่ บท บัญญัติ น้ัน บ่ มี ไว ้ใจ๊ กับ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ 
มี ไว ้ใจ๊ กับ คน ต้ี ซอบ ฝ่าฝืน กฎ ตึง คน ต้ี ต่อต้าน คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง 
พระเจ้า กับ คน บาป คน บ่ ดี กับ คน ต้ี บ่ นับถือ พระเจ้า คน ต้ี ฆ่า 
ป้อ แม่ ตึง คน ต้ี ฆ่า คน อื่น ตวย 10 คน ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี ฮว่ม 
เพศ กับ เพศ เดียว กัน๋ คน ต้ี ขาย คน คน ขี้ จุ คน ต้ี เป๋น พยาน 
เท็จ กับ คน ต้ี เยยีะ สะป๊ะ ขัด กับ หลัก กําสอน ต้ี ถูกต้อง 11 หลัก 
กําสอน น้ี มี ใน ข่าวดี ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ ข้าพเจ้า นํา ไป บอก เป๋น 
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ข่าวดี ต้ี มา จาก พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ กับ สมควร ได้ฮบั ก๋าน นมัส
ก๋าน

เปาโล ขอบคุณ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า
12 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 

ของ หมู่ เฮา ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า มี แฮง เยยีะ ก๋าน ต้ี หนั ข้าพเจ้า เป๋น 
คน ซ่ือสัตย์ กับ แต่งตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระองค์ 13 แม้ 
วา่ ตะ ก่อน ข้าพเจ้า เกย อู ้บ่ ดี เก่ียว กับ พระองค์ ตึง เซาะ หา 
ค่ํา คน ของ พระองค์ กับ เป๋น คน เหีย้ม แต่ พระเจ้า ก็ ยงั เม
ตต๋า ข้าพเจ้า ยอ้น หนั วา่ ข้าพเจ้า ยงั บ่ ได้ เจ้ือ พระเยซู กับ บ่ ฮู ้
เรือ่ง วา่ สิง่ ต้ี เยยีะ ไป น้ัน บ่ ดี 14 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 
หื้อ พระคุณ แก่ ข้าพเจ้า นัก ขนาด ตึง โผด หื้อ มี ความ เจ้ือ กับ 
ความ ฮกั เหมือน พระเยซู ครสิต์

15 กํา อู ้น้ี เจ้ือ ถือ ได้ ต้ี กู้ คน สมควร ฮบั ไว ้อยา่ง เต๋ม ต้ี คือ
พระเยซู ครสิต์ ได้ เข้า มา ใน โลก เป้ือ จ้วย คน บาป หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บาป ต้ี แย ่ต้ี สุด ใน หมู่ คน บาป 
ตังหลาย 16 แต่ พระเจ้า เมตต๋า ข้าพเจ้า เป้ือ พระเยซู ครสิต์ 
จะ ได้ เยยีะ หื้อ หนั วา่ พระองค์ อดทน ขนาด หนัก ต่อ คน บาป 
หนา ต้ี สุด อยา่ง ข้าพเจ้า เป้ือ เป๋น ตัว๋ อยา่ง หื้อ กับ คน ต้ี จะ ฮบั 
เจ้ือ พระองค์ แล้ว มี จีวติ นิรนัดร ์ตลอด ไป 17 พระเจ้า ผู้ เป๋น 
กษัตรยิ ์นิรนัดร ์ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย ผู้ ต้ี ผ่อ หนั บ่ ได้ ผู้ เป๋น พระเจ้า 
องค์ เดียว ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา ตลอด 
ไป อาเมน

18 ลูก ทิโมธ ีเหย สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า บอก หื้อ ต้าน เยยีะ ก็ เป๋น ไป 
ต๋าม กํา ทํานาย ต้ี อู ้เถิง ต้าน ตะก่อน หื้อ ใจ๊ กํา น้ี เหมือน เป๋น 
อาวุธ ใน ก๋าน ต่อสู้ คน ต้ี สอน หลักกําสอน ต้ี ผิด 19 หื้อ ยดึถือ 
ความ เจ้ือ ไว ้หื้อ ดี กับ ฮกัษา จิต สํานึก ต้ี ดี ไว้ ยอ้น วา่ มี บาง 
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คน เอา จิต สํานึก ต้ี ดี ขวา้ง เหยี เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ เขา ถูก 
ทําลาย เหมือน เฮอื แตก 20 ใน คน หมู่ น้ี มี สอง คน คือ ฮเีมเนอสั 
กับ อเล็กซานเดอร์ ข้าพเจ้า ยก หื้อ ซาต๋าน ไป แล้ว เป้ือ หมู่ เขา 
จะ ฮบั บทเฮยีน สอน ใจ๋ วา่ บ่ ควร หมิน่ ประมาท พระเจ้า แหม 
ต่อ ไป

2

กํา แนะนํา ก๋าน อธษิฐาน กับ ก๋าน นมัสก๋าน
1 ยอ้นจาอัน้ นัก เหลือ เรือ่ง อื่น ๆ ข้าพเจ้า ก็ ขอ วงิวอน หื้อ 

ต้าน อธษิฐาน ออ้นวอน ขอ รอ้ง กับ ขอบคุณ พระเจ้า หื้อ เยยี
ะ จาอี ้สําหรบั กู้ คน เน่อ 2 ตึง กษัตรยิ ์ตังหลาย กับ ผู้ มี อาํนาจ กู้ 
คน ตวย เหมือน กัน๋ เป้ือ หมู่ เฮา จะ อยู ่อยา่ง มี สันติสุข กับ สงบ
สุข มี จีวติ ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า กับ เป๋น ต้ี น่า นับถือ 3 เยยีะ จาอี ้
เป๋น สิง่ ต้ี ดี เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ของ เฮา 4 ผู้ ต้ี ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้จัก ความ 
จรงิ 5 ก็ เป๋น จาอัน้ ยอ้น วา่ มี พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ กับ มี 
คน เดียว ต้ี เป๋น คน ก๋าง หละหวา่ง พระเจ้า กับ มนษุย ์เป้ือ หื้อ 
คืนดี กัน๋ คน น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์ 6 ผู้ ต้ี สละ จีวติ เป๋น ก้าไถ่ 
สําหรบั กู้ คน หื้อ ป๊น จาก อาํนาจ ของ บาป กับ ความ ต๋าย เรือ่ง 
น้ี เกิด ขึ้น ต๋าม เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด เป้ือ เป๋น หลักฐาน ต้ี 
ยนืยนั วา่ พระเจ้า ใค่ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ 7 ยอ้น จา
อี ้พระเจ้า จึง แต่งตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต เป้ือ ไป บอก กับ สอน 
เรือ่ง เก่ียวกับ ความ เจ้ือ กับ ความ จรงิ หื้อ คน ต่างจ้าด ข้าพเจ้า 
อู ้ซ่ือ บ่ ได้ ขี้ จุ
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8 เม่ือ ต้าน ตังหลาย นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี ไหน ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า 
ใค่ หื้อ ป้อจาย ยก มือ อธษิฐาน๑ ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ บ่ โขด ใน ใจ๋
กาวา่ บ่ เถียง กับ ใผ 9 ส่วน แม่ญิง ก็ หื้อ แต่งตัว๋ ปอดี สุภาพ 
เรยีบรอ้ย ถูก ก๋าละเทศะ บ่ แป๋ง ผม หื้อ งาม ล้ําไป กาวา่ เอา คํา
กาวา่ ไข่มุก มา แต่งหยอ้ง กาวา่ นุ่ง เส้ือผ้า รากา แปง เป้ือ หื้อ 
คน อื่น สนใจ๋ 10 แต่ หื้อ เยยีะ สิง่ ดี ๆ จ้วย คน อื่น ก็ เปิง กับ แม่
ญิง ต้ี อา้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น คน นับถือ พระเจ้า

11 เม่ือ ฟัง ก๋าน สอน แม่ญิง ควร จะ เฮยีน ฮู ้อยา่ง เงยีบ ๆ
กับ ยอม เจ้ือฟัง อยา่ง เต๋มใจ๋ 12 ข้าพเจ้า บ่ ยอม หื้อ แม่ญิง สัง่ 
สอน กาวา่ มี อาํนาจ เหนือ ป้อจาย แต่ หื้อ แม่ญิง ฟัง อยา่ง 
เงยีบ ๆ 13 ยอ้น วา่ พระเจ้า สรา้ง อาดัม ก่อน แล้ว สรา้ง เอวา
ก 14 กับ คน ต้ี ถูก ล่อลวง บ่ ใจ้ อาดัม แต่ เป๋น แม่ญิง ต้ี ถูก ซา
ต๋าน ล่อลวง จ๋น เยยีะ บาป 15 จาใด ก็ ต๋าม แม่ญิง จะ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ ได้ ตาง ก๋าน เกิด ลูก ถ้า มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ความ ฮกั
ความ บรสุิทธิ์ กับ ใจ๊ จีวติ หื้อ เหมาะสม

3
ลักษณะ ต้ี ดี ของ ผู้ปกครอง ครสิตจักร

1 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ คือ วา่ เม่ือ ใผ ใค่ เป๋น ผู้ปกครอง ผ่อ กอย ค
รสิตจักร เขา ก็ ใค่ เยยีะ ก๋าน ต้ี มี เกียรติ 2 ผู้ปกครอง น้ัน จะ ต้อง 
เป๋น คน บ่ มี ต้ี ติ มี เมีย คน เดียว ใจ๊ จีวติ อยา่ง ปอดี มี สติ บังคับ 
ตัว๋ ได้ ดี เป๋น คน ต้ี น่า นับถือ มี น้ําใจ๋ ฮบั แขก กับ สอน คน อื่น ได้
3 บ่ เป๋น ขี้ เหล้า บ่ เป๋น คน ซอบ ความ รุนแรง แต่ เป๋น คน สุภาพ 
ออ่นน้อม บ่ ซอบ ผิด เถียง ใผ กับ บ่ เป๋น คน ขี้โลภ เงนิ คํา 4 เขา 
ต้อง ผ่อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ ได้ ดี กับ อบรม หื้อ ลูกเต้า เจ้ือ
๑ 2:8 2:8 ก๋าน ยก มือ ขึ้น อธษิฐาน เป๋น วฒันธรรม ของ จาว ยวิ สมัย น้ัน
ก 2:13 2:13 ปฐก� 2:7,21-22
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ฟัง กับ นับถือ เขา 5ยอ้น วา่ คน ใด บ่ สามารถ ผอ่กอย ครอบครวั 
ของ ตัว๋ ได้ คน น้ัน ก็ จะ ผ่อกอย ครสิตจักร ของ พระเจ้า ตึง บ่ ได้
6 คน น้ัน บ่ ควร เป๋น คน ฮบั เจ้ือ ใหม่ กัว๋ วา่ เขา จะ หยิง่ แล้ว จะ 
ถูก ลงโต้ษ แบบ เดียว กับ มาร 7 เขา ต้อง เป๋น คน ต้ี มี จ้ือเสียง ดี
เป๋น ต้ี นับถือ ของ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่นอก ครสิตจักร ตวย เป้ือ 
เขา จะ บ่ ถูก วา่ ได้ กับ จะ บ่ ถูก แฮว้ ของ มาร ต้ี ดัก ไว้

ลักษณะ ต้ี ดี ของ มัคนายก ใน ครสิตจักร
8 สําหรบั มัคนายก ก็ เหมือน กัน๋ ต้อง เป๋น คน ต้ี มี จ้ือเสียง 

ดี เป๋น คน อู ้ซ่ือ จรงิ ใจ๋ บ่ เมา เหล้า บ่ เป๋น คน ขี้ โลภ 9 ส่วน 
หลัก ความ เจ้ือ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย หื้อ ฮู้ จะ ต้อง ยดึมัน่ ด้วย จิต 
สํานึก ต้ี บรสุิทธิ์ 10 หื้อ เอา คน หมู่ น้ี มา ลอง เยยีะ ก๋าน ผ่อ ก่อน
ถ้า หนั วา่ เขา บ่ มี ข้อ ตํา๋หนิ ก็ หื้อ เขา ฮบัใจ๊ ได้ 11 มัคนายก ต้ี เป๋น 
แม่ญิง ๒ก็ เหมือน กัน๋ ต้อง เป๋น คน มี จ้ือเสียง ดี บ่ วา่ ฮา้ย ใส่ 
ความ คน อื่น มี ความ ปอดี ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ เป๋น คน ซ่ือสัตย ์ใน 
เรือ่ง ต่าง ๆ

12 มัคนายก ต้อง มี เมีย คน เดียว ต้อง ผ่อกอย ครอบครวั 
ของ ตัว๋ ได้ ดี 13 ยอ้น วา่ มัคนายก ต้ี ฮบัใจ๊ ได้ ดี คน ตังหลาย จะ 
นับถือ เขา เขา ก็ จะ แบ่งป๋ัน ความ เจ้ือ ของ เขา เก่ียวกับ พระ
เยซู ครสิต์ หื้อ คน อื่น ฟัง ได้ อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ

ความ จรงิ เรือ่ง ความ เจ้ือ ของ เฮา
14 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า หวงั จะ มา แอว่ หา ต้าน เวย ๆ น้ี ก็ ต๋าม

ข้าพเจ้า ก็ ยงั เขียน จดหมาย น้ี หื้อ ต้าน อยู่ 15 ก็ เป้ือ วา่ ถ้า 
ข้าพเจ้า มา จ๊า ต้าน จะ ฮู ้วา่ จะ ใจ๊ จีวติ จาใด ใน ครอบครวั ของ 
พระเจ้า คือ ครสิตจักร ของ พระองค์ ผู้ มี จีวติ อยู่ เซิง่ ก๊ํา หลัก
กําสอน ต้ี เป๋น ความ จรงิ แต๊ เหมือน ฐาน กับ เสา ต้ี เยยีะ หื้อ 
๒ 3:11 3:11 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �เมีย ของ มัคนายก�
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บ้าน ตัง้ มัน่คง 16 แม่น แล้ว ข้อ ล้ําเลิก็ แหง่ ศาสนา ของ เฮา ยิง่
ใหญ่ คือ วา่
พระเยซู ครสิต์ มา ป๋ากฏ เป๋น คน

แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แสดง หื้อ หนั วา่ พระองค์ เป๋น 
ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า

กับ หมู่ ทูตสวรรค์ ได้ หนั พระองค์
แล้ว คน ตังหลาย ได้ บอก เรือ่ง พระองค์ หื้อ แก่ คน กู้ จ้าด 

ฮู้
แล้ว คน ใน โลก ก็ เจ้ือ พระองค์

กับ พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ไป สวรรค์

4
กํา ตวายตัก๊ เรือ่ง คน จะ ละ ความ เจ้ือ

1 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ไว ้ชดัเจน วา่ ต่อไป ปาย หน้า จะ มี 
บาง คน เลิก เจ้ือ แล้ว ไป เจ้ือ วญิญาณ ต้ี ขี้ จุ กับ ฟัง กําสอน ของ 
หมู่ ผี เหยี 2 กําสอน น้ี มา จาก หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ขี้ จุ จิต สํานึก 
ของ หมู่ เขา เสีย ไป เหยี แล้ว เหมือน ผิวหนัง ต้ี โดน เหล็ก ฮอ้น 
ต้าด จ๋น ต๋ายด้าน 3 หมู่ เขา สอน วา่ หา้ม เอา ผัว เอา เมีย กับ 
หา้ม กิน๋ ของ กิน๋ บาง อยา่ง แต๊ ๆ แล้ว พระเจ้า แป๋ง สิง่ หมู่ น้ี หื้อ 
คน ต้ี เจ้ือ กับ ฮู้ จัก ความ จรงิ กิน๋ ได้ โดย ขอบพระคุณ พระเจ้า
4 ยอ้น วา่ ตึงหมด ต้ี พระเจ้า แป๋ง มา น้ัน ดี หมู่ เฮา ก็ บ่ ควร จะ ก๊ึด 
วา่ ของ กิน๋ บาง อยา่ง บ่ ดี กิน๋ แต่ กิน๋ ได้ โดย ก๋าน ขอบพระคุณ
5 ยอ้น วา่ ถ้อย กํา ของ พระเจ้า กับ กํา อธษิฐาน เยยีะ หื้อ ของ 
น้ัน บรสุิทธิ ์แล้ว

ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ดี ของ พระเยซู ครสิต์
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6 ถ้า ต้าน บอก เรือ่ง น้ี หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ฟัง แล้ว ต้าน 
ก็ จะ เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ ต้ี ดี ของ พระเยซู ครสิต์ เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ ต้ี ฮบั 
ก๋าน เฝ็ิก อบรม อยู่ โดย ก๋าน ใจ๊ ถ้อยกํา ของ หลัก ความ เจ้ือ กับ 
หลักกําสอน ต้ี ดี ต้ี ต้าน ได้ เยยีะ ตวย น้ัน 7 บ่ ดี สนใจ๋ เรือ่ง เล่า 
ต้ี บ่ มี สาระ กับ นิยาย สายเจ้ีย ต้ี บ่ เก่ียวกับ พระเจ้า แต่ หื้อ หมัน่ 
เฝ็ิก ตัว๋ เก่า หื้อ มี จีวติ เป๋น ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า 8 ก๋าน เฝ็ิก ตัว๋ เป้ือ 
สุขภาพ มี ประโยชน์ อยู ่พ่อง แต่ ก๋าน เฝ็ิก จิตวญิญาณ เป้ือ ยาํ
เก๋ง พระเจ้า มี ประโยชน์ เต๋มต้ี ใน จีวติ บ่าเด่ียวน้ี ตึง อนาคต 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้ 9 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ ต้ี กู้ คน สมควร ฮบั 
เอา ไว้ 10ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา จึง อดทน เยยีะ ก๋าน หนัก ก็ ยอ้น วา่ 
เฮา มี ความ หวงั ใน พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ ต้ี เป๋น พระ ผู้จ้วย ของ 
คน ตังหลาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เฉพาะ คน ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ

11 หื้อ สัง่ กับ สอน เรือ่ง หมู่ น้ี เน่อ 12 บ่ ดี หื้อ ใผ มา ดู แควน 
ต้าน ยอ้น เป๋น คน หนุ่ม แต่ หื้อ เป๋น ตัว๋อยา่ง ต้ี ดี แก่ ผู้เจ้ือ ตัง
หลาย ใน เรือ่ง ก๋าน อู้ ก๋าน เยยีะ ตัว๋ ดี ความ ฮกั ความ เจ้ือ ตึง 
ความ บรสุิทธิ์ 13ขอ หื้อ ต้าน เอาใจ๋ ใส่ ใน ก๋าน อา่น พระคัมภีร๓์ 
หื้อ คน ตังหลาย ฟัง กับ ใน ก๋าน เตสนา ตึง ก๋าน สอน ตวย จ๋น 
กวา่ ข้าพเจ้า จะ มา หา ต้าน 14 หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า 
หื้อ แก่ ต้าน ผ่าน กํา ทํานาย เม่ือ หมู่ ผู้ปกครอง วาง มือ บน หวั 
แต่งตัง้ ต้าน 15 หื้อ เยยีะ หน้าต้ี หมู่ น้ี โดย เอาใจ๋ ใส่ หื้อ ดี เป้ือ หื้อ 
กู้ คน ได้ ฮู ้ได้ หนั ความ จํา๋เรญิ ก้าวหน้า ของ ต้าน 16 หื้อ หละวงั 
ก๋าน ใจ๊ จีวติ กับ กํา สอน ของ ต้าน หื้อ ดี หื้อ เยยีะ เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า 
สัง่ สอน ไว ้ต่อ ไป ติก ๆ ยอ้น วา่ จะ จ้วย หื้อ ต้าน กับ คน ต้ี ฟัง ต้าน 
รอด ป๊น บาป โต้ษ

5
๓ 4:13 4:13 หมายเถิง พันธสัญญา เก่า
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หน้าต้ี ต่อ คน อื่น
1 หา้ม วา่ หื้อ ป้อจาย อายุ นัก เหลือ ต้าน แต่ หื้อ เตือ๋น โดย 

อู ้ม่วน ๆ เหมือน เป้ิน เป๋น ป้อ สําหรบั ป้อจาย หนุ่ม ๆ น้ัน ก็ หื้อ 
เยยีะ กับ เขา เหมือน เป๋น น้อง 2 ส่วน แม่ญิง อายุ นัก เหลือ ต้าน 
น้ัน ก็ หื้อ เยยีะ กับ เป้ิน เหมือน เป๋น แม่ แม่ญิง สาว ๆ ก็ หื้อ เยยี
ะ เหมือน เป๋น น้องสาว ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ 3 หื้อ เอาใจ๋ ใส่ หมู่ แม่ 
หม้าย ต้ี บ่ มี ใผ ผ่อกอย หมู่ เขา 4 แต่ ถ้า แม่ หม้าย คน ใด มี ลูก กา
วา่ มี หลาน ก็ หื้อ ลูกหลาน หมู่ น้ัน เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ แสดง ความ ยาํ
เก๋ง ต่อ พระเจ้า คือ ก๋าน ผ่อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ เป๋น ก๋าน 
ส้าย บุญคุณ ป้อแม่ ตึง ป้อ อุย๊ แม่ อุย๊ ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ จาอัน้ 
พระเจ้า เปิงใจ๋ 5 ส่วน แม่ หม้าย ต้ี อยู ่คน เดียว บ่ มี ใผ ผ่อกอย
เขา ก็ จะ เป้ิงปา พระเจ้า กับ อธษิฐาน ออ้นวอน ตึง เม่ือวนั เม่ือ
คืน บ่ ขาด 6 แต่ แม่ หม้าย ต้ี ปล่อย ตัว๋ ปล่อย ใจ๋ ซอบ ม่วน ก็ ถือ 
วา่ เขา ต๋าย แล้ว ตาง จิตวญิญาณ แม้ วา่ ตัว๋ ยงั มี จีวติ อยู ่ก็ ต๋าม
7 หื้อ เอา กํา สัง่ สอน หมู่ น้ี ไป สอน หมู่ เขา เป้ือ จะ บ่ มี ใผ คน ใด 
ถูก ตํา๋หนิ 8 ถ้า คน ใด บ่ ผ่อกอย ญาติ ป้ีน้อง โดย เฉพาะ คน ใน 
ครอบครวั ของ ตัว๋เก่า ก็ ถือ วา่ เขา ละขวา้ง ความ เจ้ือ เหยี แล้ว
ก็ ฮา้ย เหลือ คน ต้ี บ่ เจ้ือ

9 สําหรบั ก๋าน ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย น้ัน เขา ต้อง เป๋น แม่ 
หม้าย ต้ี มี อายุ หก สิบ ป๋ี ขึ้น ไป กับ เป๋น คน ต้ี เกย แต่งงาน เต้ือ 
เดียว๔ 10 เขา จะ ต้อง มี จ้ือเสียง ดี ใน ก๋าน เยยีะ ความ ดี เกย 
เอาใจ๋ ใส่ ผ่อ กอย ลูก เต้า มี น้ําใจ๋ ฮบั แขก ถ่อมตัว๋ ฮบัใจ๊ คน ของ 
พระเจ้า จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก กับ หมัน่ เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง

11 แต่ หา้ม ฮบั ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย ต้ี ยงั สาว ยอ้น ถ้า เขา 
ใค่ ได้ ผัว ใหม่ ก็ จะ บ่ เอาใจ๋ ใส่ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ แล้ว ใค่ แต่งงาน 
ใหม่ แหม 12 เขา คน น้ัน ก็ จะ ถูก ตัดสิน วา่ ผิด กํา สัญญา ต้ี เกย 
๔ 5:9 5:9 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �ซ่ือสัตย ์ต่อ ผัว ต้ี ต๋าย ไป แล้ว�
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เยยีะ กับ พระเจ้า ต๋อน ขึ้น ทะเบียน วา่ จะ บ่ แต่งงาน แหม กับ 
จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า เต๋มต้ี 13 นอก จาก น้ี เขา จะ ก๋าย เป๋น คน ขี้
ค้าน เยยีะ ก๋าน เอา ก้า แอว่ แล้ว เป๋น คน ปาก บ่ ดี กับ ซอบ ยุง่ 
เรือ่ง ของ คน อื่น อู ้สิง่ ต้ี บ่ ควร จะ อู้ 14 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ใค่ 
หื้อ แม่ หม้าย ต้ี ยงั สาว น้ัน แต่งงาน แหม ใหม่ แล้ว มี ลูก มี เต้า 
กับ ผ่อกอย บ้าน ของ ตัว๋ เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ ศัตรู ๋ใส่ ฮา้ย หมู่ เฮา ได้
15 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ มี แม่ หม้าย สาว ๆ บาง คน หลง 
ผิด ตวย ซาต๋าน ไป แล้ว 16 ถ้า แม่ญิง คน ใด ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ มี ญาติ 
ป้ีน้อง เป๋น แม่ หม้าย ก็ หื้อ จ้วยเหลือ ผ่อกอย ญาติ ต้ี เป๋น แม่ 
หม้าย น้ัน เป้ือ จะ บ่ เป๋น ภาระ ของ ครสิตจักร แล้ว ครสิตจักร ก็ 
จะ ได้ จ้วยเหลือ แม่ หม้าย ต้ี ตุ๊กยาก แต๊ ๆ

17 ส่วน ผู้ปกครอง ต้ี เป๋น ผู้นํา ต้ี ดี น้ัน สมควร ฮบั เกียรติ ตึง 
ก้า ตอบ แตน ปอ ดี ตวย โดย เฉพาะ คน ต้ี เอา แต๊ เรือ่ง ก๋าน เต
สนา กับ ก๋าน สัง่ สอน 18 ยอ้น วา่ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �บ่ ดี 
เอา ตะกรอ้ คอบ ปาก งวั ต้ี ก่ําลัง นวด ข้าว อยู�่ กับ �คน ใด เยยี
ะ ก๋าน ก็ เปิง ได้ ฮบั ก้า จ้าง ตวย� 19 ถ้า มี ใผ มา ฟ้อง ใส่ ความ ผู้
ปกครอง คน น่ึง คน ใด บ่ ดี ฟ่ัง เจ้ือ เต้ือ จ๋น กวา่ จะ มี พยาน สอง 
สาม คน มา ยนืยนั ข้อหา น้ัน ก่อน 20 ถ้า ผู้ปกครอง คน ใด เยยี
ะ บาป หื้อ ฮอ้ง เขา มา ตักเตือ๋น ต่อ หน้า คน ตังหลาย ใน ครสิต
จักร เป้ือ คน อื่น จะ เก๋งกัว๋ 21 ข้าพเจ้า สัง่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า
กับ ต่อ พระเยซู ครสิต์ ตึง หมู่ ทูตสวรรค์ ต้ี พระองค์ เลือก ไว้ หื้อ 
ฮกัษา กํา สัง่ สอน ต้ี อู ้มา แล้ว น้ี ไว ้หื้อ ดี โดย บ่ หนั แก่ หน้า ใผ กับ 
โดย บ่ ลําเอยีง

22 หา้ม ฟ่ัง วาง มือ บน หวั เจิม ใผ เป๋น ผู้ปกครอง เต้ือ ยอ้น 
วา่ ถ้า เขา เยยีะ บ่ ดี ก็ เหมือน ต้าน มี ส่วน ฮว่ม ใน บาป ของ เขา 
ตวย แต่ หื้อ ฮกัษา ความ บรสุิทธิ ์ต้ี ต้าน มี อยู ่ไว ้หื้อ ดี 23 บ่ ดี กิน๋ 
ก้า น้ํา บ่ ดาย อยา่ง เดียว แต่ หื้อ กิน๋ เหล้า องุน่ สัก หน้อย เป้ือ จะ 
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จ้วย กระเพาะ อาหาร กับ โรค ต้ี เป๋น อยู ่เจ่ือ ๆ หื้อ ยงัแควน ขึ้น
24 บาป ของ บาง คน หนั งา่ย จะ ฮบั ก๋าน ตัดสิน ลง โต้ษ แน่นอน
แต่ บาป ของ บาง คน จะ หนั เม่ือ ลูน 25 ส่วน ก๋าน ดี ก็ เหมือน กัน๋
ก๋าน ดี ของ บาง คน ก็ หนั งา่ย ก๋าน ดี ของ บาง คน ก็ ยงั บ่ หนั เต้ือ
แต่ จะ ซ่อน ไว ้บ่ ได้

6
1 ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เป๋น ขี้ข้า ควร ถือ วา่ เจ้านาย ของ ตัว๋ เป๋น 

คน ต้ี เปิง จะ ได้ ฮบั ความ นับถือ อยา่ง เต๋ม ต้ี เป้ือ ใผ จะ บ่ ดู 
แควน นาม ของ พระเจ้า ตึง กําสอน ของ หมู่ เฮา ตวย 2 ส่วน หมู่ 
ขี้ข้า ต้ี มี เจ้านาย เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ บ่ ดี นับถือ เจ้านาย หน้อย ลง ยอ้น 
วา่ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ เหมือน กัน๋ แล้ว แต่ ควร จะ ฮบัใจ๊ หมู่ เจ้า
นาย นัก ขึ้น แหม ยอ้น วา่ เจ้านาย ต้ี ฮบั ประโยชน์ จาก ก๋าน ฮบั
ใจ๊ ของ หมู่ ขี้ข้า น้ัน เป๋น ผู้เจ้ือ ต้ี ขี้ข้า ฮกั สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา 
แล้ว หื้อ สัง่ สอน กับ จัก๊จวน หื้อ เยยีะ ต๋าม

กํา สอน ต้ี บ่ ถูกต้อง กับ ความ รวย ต้ี แต๊ จรงิ
3 ถ้า คน ใด สอน บ่ เหมือน ต้ี วา่ มา น้ี กับ ขัดแยง้ ถ้อยกํา ต้ี 

ถูกต้อง ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา ตึง 
กําสอน ต้ี สม กับ ตาง ของ พระเจ้า 4 คน น้ัน ก็ เป๋น คน จ๋องหอง
เป๋น คน บ่ เข้าใจ๋ อะหยงั สัก อยา่ง เป๋น คน ซอบ ผิดเถียง กัน๋ ใน 
ก๋าน ตี ๋ความหมาย ของ กํา ต่าง ๆ นัก ล้ําไป เยยีะ หื้อ เกิด ก๋าน 
ขอย กัน๋ ก๋าน ผิดเถียง กัน๋ ก๋าน ใส่ ฮา้ย กัน๋ ก๋าน บ่ ไว ้วางใจ๋ กัน๋
5 กับ ก๋าน เถียง กัน๋ เป๋น ประจํา๋ ใน หมู่ คน ต้ี ใจ๋ ทราม กับ บิน่หลัง
ตํา๋ ความ จรงิ เขา ก๊ึด วา่ ก๋าน ยาํเก๋ง พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น 
คน รวย 6 แต่ คน ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า กับ ปอใจ๋ เข้าของ ต้ี มี อยู ่แล้ว
ก็ ถือ วา่ มี คุณค่า อยา่ง ใหญ่ หลวง 7 ยอ้น ต๋อน เกิด มา เฮา บ่ ได้ 
เอา อะหยงั ติด ตัว๋ มา เลย ต๋อน ต๋าย เฮา ก็ จะ เอา อะหยงั ติด ตัว๋ 
ไป ตวย บ่ ได้ เหมือน กัน๋ 8 ถ้า มี ของ กิน๋ มี เส้ือผ้า นุ่ง เต้าอี้ เฮา 



1 ทิโมธี 6:9 xii 1 ทิโมธี 6:17

ก็ น่า จะ ปอใจ๋ แล้ว 9 ส่วน คน ต้ี ใค่ รวย ก็ ถูก ลองใจ๋ หื้อ เยยีะ 
บาป เผียบ เหมือน ติด แฮว้ ของ ความ อยาก ใน ตาง บ่ หลวก ตึง 
อนัตราย เยยีะ หื้อ หล้มจ๋ม ฉิบหาย วายวอด 10 ยอ้น วา่ ก๋าน 
ฮกั เงนิ กาวา่ คํา เป๋น เก๊า เหงา้ น่ึง ของ ความ บ่ ดี กู้ อยา่ง บาง 
คน ขี้โลภ เงนิ คํา ก็ เลิก เจ้ือ ไป เหยี แล้ว เยยีะ หื้อ ตัว๋ เอง เป๋น ตุ๊ก 
ขนาด

บาง อยา่ง ต้ี ทิโมธ ีต้อง จํา๋
11 แต่ ต้าน เป๋น คน ของ พระเจ้า หื้อ หนี จาก เรือ่ง ขี้ โลภ น้ี 

เหยี เน่อ หื้อ ตัง้ เป้าหมาย เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น คน 
ยาํเก๋ง พระเจ้า เป๋น ผู้ มี ความ เจ้ือ ความ ฮกั ความ อดทน กับ 
ความ ออ่นน้อม 12 หื้อ ต่อสู้ อยา่ง เต๋ม กํา๋ลัง เป้ือ ฮกัษา หลัก 
ความ เจ้ือ ไว้ แล้ว ฮบั รางวลั คือ จีวติ นิรนัดร ์ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง 
ต้าน มา ฮบั ต๋อน ต้ี ต้าน ได้ เป๋น พยาน ต้ี ดี ใน ความ เจ้ือ ของ ต้าน
ต่อ หน้า คน จํา๋นวน นัก

13 ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า ผู้ หื้อ จี วติ กับ สิง่ 
ตังมวล กับ ต่อ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี บอก เรือ่ง ความ จรงิ ของ 
พระองค์ เอง ต่อ หน้า ปอนทิอสั ปีลาต ต้ี ศาล 14 หื้อ ต้าน เยยี
ะ ต๋าม กําสัง่ น้ี หื้อ ดี โดย บ่ มี ต้ี ติ จ๋น พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ของ เฮา จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ 15 เซิง่ จะ เกิด ขึ้น ต๋าม กํา๋
หนด เวลา ของ พระเจ้า ผู้ สมควร จะ ฮบั ก๋าน นมัสก๋าน ผู้ ครอบ
ครอง องค์ เดียว ผู้ เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย ผู้ เป๋น 
เจ้า เหนือ เจ้า ตังหลาย 16 ผู้ เดียว ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย กับ อยู ่ใน ความ 
เป่ง แจ้ง ต้ี มนษุย ์เข้า ใก้ บ่ ได้ ผู้ ต้ี บ่ มี มนษุย ์คน ใด ต้ี เกย หนั กา
วา่ ผ่อ หนั ได้ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด 
ไป อาเมน

17 สําหรบั คน รวย ใน โลก น้ี หื้อ สัง่ หมู่ เขา วา่ บ่ ดี หยิง่ กา
วา่ ฝาก ความ หวงั ไว ้กับ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี บ่ แน่นอน แต่ หื้อ ฝาก 
ความ หวงั ไว ้กับ พระเจ้า ผู้ แบ่ง ป๋ัน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ กับ เฮา 
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อยา่ง เหลือ ล้น เป้ือ หนั แก่ ความ สุข สบาย ของ เฮา 18 สัง่ หมู่ 
เขา วา่ หื้อ เยยีะ ความ ดี จ๋น เป๋น คน รวย ความ ดี รวย น้ําใจ๋ กับ ฮู้
จัก ป๋ัน หื้อ คน อื่น อยา่ง เต๋มใจ๋ ตวย 19 เม่ือ เยยีะ จาอี ้แล้ว ก็ นับ 
วา่ เป๋น ก๋าน ฮอม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้หื้อ ตัว๋ เก่า ใน สวรรค์ เซิง่ เป๋น 
รากฐาน ต้ี มัน่คง สําหรบั อนาคต เป้ือ จะ มี จีวติ ต้ี แต๊ จรงิ

20 ทิ โมธ ีเหย หื้อ หละวงั ฮกัษา สิง่ ต้ี พระเจ้า มอบหมาย 
ต้าน หื้อ ดี หลีก หื้อ หา่ง จาก คน ต้ี อู ้เรือ่ง บ่ มี สาระ กับ บ่ เก๋งกัว๋ 
พระเจ้า กับ เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง ต้ี เขา ก๊ึด วา่ เป๋น �ความ ฮู ้แต๊�
แต่ บ่ ใจ้ 21 บาง คน ยอมฮบั �ความ ฮู�้ น้ี จึง หลง จาก ความ 
เจ้ือ ต้ี แต๊ จรงิ

ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย เน่อ
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