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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ทิโมธี

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 65  ยู นิเกมาร
ดาของทิโมธีเป็นชาวยวิ  บิ ดาของท่านเป็นชาวกรกี และโล
อสิ ยายของท่านก็เป็ นคร ิสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)

ทิโมธ ีได้ รบัเชื่อท่ีเมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล
 แล ้ วท โิมธ ีได้ ร ับพิธ ีสุ หน ัตจากเปาโล (กจ 16:3) หลังจากน้ัน
เปาโลได้ พาท ิโมธรีว่มทางไปประกาศกั บท ่านด้วย

จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1  และ 2 ทิโมธี และทิตั
สถูกเรยีกโดยทัว่ไปวา่ �จดหมายสําหรบัศิษยาภิบาล� จด
หมายสามฉบั บน ้ี ได้ ชื่อน้ันเพราะวา่ได้ เข ียนถึงผู้ รบัใช ้ของ
พระครสิต์ซ่ึงเป็นผู้ เล้ียงดู คนของพระเจ้าในสถานท่ี ต่างๆ 
จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึงทิโมธ ีน้ี อาจจะเขียนขึ้นหลัง
จากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยงัแควน้มาซิโดเนีย
(1:3; กจ 20:1) หรอือาจจะเขียนขึ้นหลังจากท่ีเปาโลได้รบั
การปลดปล่อยจากคุกท่ี กรุ งโรม ทิโมธอีาจจะเป็นศิษย ์ท่ี  สน 
ิทท่ีสุ ดก ับเปาโล เพราะเปาโลได้เรยีกท่านวา่ � ผู้ เป็นบุตร
แท้ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบั บน ้ีเปาโลได้สอนทิ
โมธ ีเก ่ียวกับหน้าท่ีของศิษยาภิบาลของครสิตจักรท้องถิน่  
คือ  เก ่ียวกับความสัมพันธ์กับคริสตจั กรอ ่ืนๆและเก่ียวกับ
การสอนพวกครสิเตียน

คําคํานับ
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระบัญชาของ

พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา และพระเยซู 
ครสิต์  เจ้ าผู้ทรงเป็นความหวงัของเรา 2  ถึง ทิโมธี  ผู้ เป็น
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บุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณา
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูกั่ บท ่านเถิด

คํา เตือนเรือ่ง คําสอนเท็จและการใช ้พระราชบัญญัติ 
อยา่งผิดๆ

3 เม่ือข้าพเจ้าได้ไปยงัแควน้มาซิโดเนีย  ตามท่ี ข้าพเจ้าได้
ขอรอ้งให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อท่านจะได้กําชบั
บางคนไม่ ให ้เขาสอนคําสอนอื่นๆ 4 ทัง้ไม่ ให ้เขาใส่ใจในเรือ่ง
นิยายต่างๆและเรือ่ง ลําดับวงศ์ตระกูลอนัไม่ รู ้ จบ ซ่ึงเป็น
เหตุ ให ้ เก ิดปัญหามากกวา่ให ้เก ิดความจําเรญิในทางของ
พระเจ้า อนัดําเนินไปด้วยความเชื่อ  ก็ จงกระทําดังน้ัน 5  
แต่  จุดประสงค์  แห ่งพระบัญญั ติ น้ั นก ็ คือ ความรกัซ่ึงเกิด
จากใจอนับร ิสุทธ ์ิ และจากจิตสํานึ กอ ันดี และจากความ
เชื่ ออ ันจรงิใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิดจุดประสงค์เล่ียงไปจากสิง่
เหล่าน้ีหลงไปในทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่เขาไม่ เข ้า
ใจคําท่ีเขากล่าวทัง้สิง่ ท่ีเขายนืยนั เขาก็ยงัปรารถนาเป็น
อาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั ติ 8  แต่ เราทัง้หลายรู ้อยู ่วา่พระ
ราชบัญญั ติ น้ันดี ถ้าผู้ ใดใช ้ให ้ ถูกต้อง 9 คือโดยรู้วา่พระ
ราชบัญญั ติ น้ั นม ิ ได้ ทรงบัญญั ติ  ไว ้สําหรบัคนชอบธรรม  
แต่ ทรงบัญญั ติ  ไว ้สําหรบัคนอยู่นอกพระราชบัญญั ติ และ
คนด้ื อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บรสุิทธิ ์และคน
หมิน่ประมาท คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่าคน
10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย  ผู้ รา้ยลักคน คนโกหก คน
ทวนสบถ และอะไรๆท่ีขั ดก ับคําสอนอนัถูกต้อง 11  ตามท่ี  มี  
อยู ่ในข่าวประเสรฐิอ ันม ีสงา่ราศีของพระเจ้าผู้ เสวยสุข คือ
ข่าวประเสรฐิท่ี ได้ ทรงมอบไวกั้บข้าพเจ้าน้ัน
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คําพยานของเปาโล

12 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระ เยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา  ผู้ ทรงชูกําลังข้าพเจ้า ด้วยวา่พระองค์ทรงถือวา่
ข้าพเจ้าเป็นคนสัตย ์ซ่ือ จึงทรงตัง้ข้าพเจ้าให ้ปฏิบัติ พระราช
กิจของพระองค์ 13  ถึงแม้ วา่เม่ื อก ่อนน้ันข้าพเจ้าเป็นคน
หมิน่ประมาท  ข่มเหง และเป็นผู้ ปฏิบัติ อยา่งหยาบชา้  แต่ 
ข้าพเจ้าได้รบัพระกรุณา เพราะวา่ท่ีข้าพเจ้าได้กระทําอยา่ง
น้ั นก ็ ได้ กระทําไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และ
พระคุณแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราน้ั นม ีมากเหลือล้น  
พร ้อมด้วยความเชื่อและความรกัซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 
15 คํา น้ี เป็นคําสัตย ์จร ิงและสมควรท่ีคนทัง้ปวงจะรบัไว้
คือวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงชว่ย
คนบาปให ้รอด และในพวกคนบาปน้ันข้าพเจ้าเป็นตัวเอก
16  แต่ วา่เพราะเหตุ น้ี เองข้าพเจ้าจึงได้รบัพระกรุณา คือวา่
เพื่อพระเยซู ครสิต์ จะได้ทรงสําแดงความอดกลัน้พระทัย
ทุกอยา่งให ้เห ็นในตัวข้าพเจ้าซ่ึงเป็นตัวเอกน้ัน  ให ้เป็นแบบ
อยา่งแก่คนทัง้ปวงท่ีภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์ แล 
้วรบัชีว ิตน ิรนัดร์ 17  บัดน้ี  พระเกียรติ และสงา่ราศีจงมี แด่  
พระมหากษัตรยิ ์ ผู้ ทรงพระเจรญิอยู ่นิรนัดร ์ ผู้ ทรงเป็นองค์ 
อมตะ ซ่ึ งม ิ ได้ ปรากฏแก่ ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่ 
พระองค์  เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 18 ทิโมธ ีบุ ตรเอย๋ คํา
กําช ับน ้ีข้าพเจ้าได้ ให ้ ไว ้กั บท ่านตามคําพยากรณ์ซ่ึงมาล่วง
หน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่าน้ันท่านจะได้ เข ้าสู้รบได้ 
ดี 19 จงยดึความเชื่อไวแ้ละมี จิ ตสํานึ กอ ันดี ซ่ึงข้อน้ีบางคน
ได้ละทิง้เสีย ความเชื่อของเขาจึ งอ ับปางลง 20 ในคนเหล่าน้ั 
นม ี ฮ ีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบไว ้แก่ 
ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะไม่ หมิน่ประมาท 
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2
ครสิเตียนควรอธษิฐานเพื่อกษั ตร ิย์  ผู้นําประเทศ และ

คนทัง้ปวง
1  เหตุ ฉะน้ั นก ่อนสิ ่งอ ่ืนใด ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทัง้

หลายใหว้งิวอนอธษิฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทัง้
ปวง 2 เพื่อกษั ตร ิย์ทัง้หลายและคนทัง้ปวงท่ี มี ตําแหน่งสูง
เพื่อเราจะได้ดําเนินชวีติอยา่งเงยีบๆและสงบสุข ในทางท่ี
เป็นอยา่งพระเจ้าและอยา่งซ่ื อสัตย ์3 การเชน่น้ีเป็นการดี
และเป็ นที ่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว่ยให้
รอดของเรา 4  ผู้ ทรงมีพระประสงค์ ให ้คนทัง้ปวงรอด และให้
มาถึงความรู้ในความจรงิน้ัน 5 ด้วยเหตุ วา่  มี พระเจ้าองค์
เดียวและมีคนกลางแต่ ผู้ เดียวระหวา่งพระเจ้า กับมนษุย์
คือพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงสภาพเป็นมนษุย์ 6  ผู้ ทรงประทาน
พระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรบัคนทัง้ปวง  เหตุการณ์  น้ี เป็น
พยานในเวลาอนัเหมาะ 7 และสําหรบัการน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ ถู 
กตัง้ไว้เป็นนักเทศน์และเป็ นอ ัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความ
จรงิในพระครสิต์และไม่ปดเลย� และเป็ นคร ูสอนความ
เชื่อ และ ความ จรงิ แก่ คน ต่าง ชาติ 8  เหตุ  ฉะน้ัน ข้าพเจ้า
ปรารถนาให ้ผู้ ชายทัง้หลายอธษิฐานในท่ี ทุกแหง่ โดยยกมื 
ออ ันบร ิสุทธ ิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน

คําแนะนําสําหรบัสตรใีนครสิตจั กร 
9 ฝ่ายพวกผู้หญิ งก ็เหมือนกันให ้แต่ งตัวสุภาพเรยีบรอ้ย

พรอ้มด้วยความรูจั้กละอาย และความมี สติสัมปชญัญะ  
ไม่ใช ่ถักผมหรอืประดับกายด้วยเครือ่งทองและไข่ มุ กหรอื
เส้ือผ้าราคาแพง 10  แต่  ให ้ประดั บด ้วยการกระทําดี (ซ่ึง
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สมกับหญิงท่ีประกาศตั วว ่าถือพระเจ้า� 11  ให ้ ผู้ หญิงเรยีน
อยา่งเงยีบๆและด้วยใจนอบน้อมทุกอยา่ง 12 ข้าพเจ้าไม่ อน ุ
ญาตให ้ผู้ หญิงสัง่สอนหรอืใช้อาํนาจเหนือผู้ ชาย  แต่  ให ้เขา
น่ิงๆอยู่ 13 ด้วยวา่พระเจ้าทรงเนรมิตสรา้งอาดัมก่อน  แล 
้วจึงทรงสรา้งเอวา 14 และอาดัมไม่ ได้  ถู กหลอกลวง  แต่  ผู้ 
หญิงน้ันได้ ถู กหลอกลวงจึงได้ ละเมิด 15  แต่ ถึงกระน้ันเธอ
ก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้หลายยงัดํารงอยู่
ในความเชื่อ ในความรกั และในความบร ิสุทธ ์ิด้วยความมี 
สติสัมปชญัญะ 

3
 คุณสมบัติ ของผู้ปกครองดู แล 

1 คําน้ีเป็นคําจรงิ คือวา่ถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าท่ีศิษ
ยาภิบาล คนน้ั นก ป็รารถนากิจการงานท่ี ประเสรฐิ 2 ศิษยาภิ
บาลน้ันจึงต้องเป็นคนท่ี ไม่มี ใครติ ได้ เป็นสามีของหญิงคน
เดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรูจั้กประมาณตน เป็นคนมี 
ความประพฤติ  ดี  มี อชัฌาสัยรบัแขกดี เหมาะท่ีจะเป็ นคร ู3  
ไม่ ด่ืมเหล้าองุน่  ไม่ เป็นนักเลง  ไม่ เป็นคนโลภมักได้  แต่ เป็น
คนสุ ภาพ  ไม่ เป็นคนชอบว ิวาท  ไม่ เป็นคนเหน็แก่ เงนิ 4 ต้อง
เป็นคนครอบครองบ้านเรอืนของตนได้ ดี บังคับบัญชาบุตร
ทัง้หลายของตนด้วยความสงา่ผ่าเผยทุกอยา่ง 5 (เพราะวา่
ถ้าชายคนใดไม่ รู ้จักครอบครองบ้านเรอืนของตน คนน้ันจะ
ดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอยา่งไรได้� 6 อยา่ให ้ผู้  ท่ี  กล ับ
ใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล เกรงวา่เขาอาจจะเยอ่หยิง่ และก็
จะถูกปรบัโทษเหมือนอยา่งพญามาร 7 นอกน้ันเขาจะต้อง
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มีชื่อเสียงดีในคนภายนอก เกรงวา่เขาจะเป็ นที ่ ติเตียน และ
จะติดบ่วงแรว้ของพญามาร

 คุณสมบัติ ของผู้ ชว่ย 
8 ฝ่ายผู้ชว่ยน้ั นก ็ เชน่เดียวกัน คือต้องเป็นคนสงา่ผ่าเผย

 ไม่ เป็นคนสองลิน้  ไม่ สนใจเหล้าองุน่มาก  ไม่ เป็นคนโลภ
มักได้ 9 และเป็นคนย ึดม ่ันในข้อลึ กล ับแหง่ความเชื่ อด ้วย
จิตสํานึกผิดและชอบอนับร ิสุทธ ์ิ 10 จงลองดูคนเหล่าน้ีเสี 
ยก ่อนด้วย และเม่ือเห ็นว ่าไม่ มี ข้อตําหนิ แล้ว จึงตัง้เขาไว้
ในตําแหน่งผู้ ชว่ย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็ เหมือนกัน 
ต้องเป็นคนสงา่ผ่าเผย  ไม่  ใส่ รา้ยผู้ อื่น เป็นคนรูจั้กประมาณ
ตน และเป็นคนสัตย์ซ่ือในสิง่ทัง้ปวง 12 จงให ้ผู้ ชว่ยน้ันเป็น
สามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และ
ปกครองบ้านเรอืนของตนได้ ดี 13 เพราะวา่คนท่ีกระทําการ
ในหน้าท่ี ผู้ ชว่ยได้ ดี  ก็ได้ ตําแหน่ งอ ั นม ี หน ้ามี ตา และมีใจ
กล้าเป็ นอ ันมากในความเชื่อซ่ึ งม ีในพระเยซู ครสิต์ 

ทางของพระเจ้าอนัยิง่ใหญ่
14 ข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้าเขียนฝากมายงัท่าน หวงัใจวา่

ไม่ชา้ไม่นานข้าพเจ้าจะมาหาท่าน 15  แต่ หากวา่ข้าพเจ้ามา
ชา้ ท่านก็จะได้ รู ้วา่ควรประพฤติอยา่งไรในครอบครวัของ
พระเจ้า คือคริสต จักร ของพระเจ้า ผู้ ดํารงพระชนม์ เป็น
หลักและรากแหง่ความจรงิ 16 ทางของพระเจ้าอนัยิง่ใหญ่
และลึ กล ับซ่ึงไม่ มี ใครปฏิเสธได้ ก็  คือ พระเจ้าทรงปรากฏใน
เน้ือหนัง พระวญิญาณได้ทรงพิสู จน ์ แล้ว  หมู่  ทูตสวรรค์  ก็  
เหน็ และมี ผู้ ประกาศพระองค์ แก่ ชนต่างชาติ  มี ชาวโลกเชื่อ
ถือพระองค์ และพระองค์ทรงถู กร ับขึ้นไปในสงา่ราศี
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4
พระวญิญาณเตือนเรือ่งคนจะละทิง้ความเชื่อ

1  บัดน้ี พระวญิญาณได้ตรสัไว้อยา่งชดัแจ้งวา่ ในกาล
ภาย หลัง จะ มี บาง คนละ ทิง้ ความ เชื่อ โดย หนั ไป เชื่อ ฟัง
วญิญาณท่ี ล่อลวง และฟังคําสอนของพวกผี ปิศาจ 2 การ
หน้าซ่ือใจคดของคนท่ี พูดโกหก คือทําไปทัง้รู ้ๆ เหมือนอยา่ง
กับ เอา เหล็ก แดง นาบ ลง ไป บน จิตสํานึก ผิด ชอบ ของ เขา
3 เขาหา้มทําการสมรส  ไม่  ให ้รบัประทานอาหารซ่ึงพระเจ้า
ทรงสรา้งไว ้ให ้ ผู้  ท่ี เชื่อและรูจั้กความจรงิรบัประทานด้วย
ขอบพระคุ ณ 4 ด้วยวา่สิง่สารพัดซ่ึงพระเจ้าได้ทรงสรา้งไว้
น้ันเป็นของดี  ถ้าแม้ รบัประทานด้วยขอบพระคุ ณ  ก็  ไม่ หา้ม
เลยสักสิง่เดียว 5 เพราะวา่สิง่เหล่าน้ันเป็นของท่ีชาํระไว ้แล 
้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธษิฐาน

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ดี ของพระครสิต์
6 ถ้าท่านจะให้พวกพี่ น้องระลึกถึงสิง่เหล่าน้ี ท่านก็จะ

เป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ดี ของพระเยซู ครสิต์ เจรญิด้วยพระวจนะแหง่
ความเชื่อ และด้วยหลักคําสัง่สอนอนัดี ท่ี ท่านได้ ประพฤติ  
ตาม น้ัน 7  แต่ จงหลีกเล่ียงจากนิยายอนัหยาบคาย และ
นิยายซ่ึงยายเคยเล่าให้ฟังน้ัน จงฝึกตนในทางท่ีเป็นอยา่ง
พระเจ้า 8 เพราะวา่การฝึกทางกายน้ั นม ี ประโยชน์  อยู ่ บ้าง  
แต่ ทางของพระเจ้าก็ มีประโยชน์ ในทุกทาง คื อม พีระสัญญา
สําหรบัชวีติปัจจุบันและชวีติอนาคตด้วย 9 คําน้ีเป็นคําสัตย ์
จร ิงและสมควรท่ีคนทัง้ปวงจะรบัไว้ 10  ด้วยเหตุน้ี เราจึง
ตรากตราํ ทํางานและทนสู้  ก็ เพราะเรา มีความหวงั ใจใน
พระเจ้าผูดํ้ารงพระชนม์  ผู้ ทรงเป็นพระผู้ชว่ยใหร้อดของคน



1 ทิโมธี 4:11 viii 1 ทิโมธี 5:4

ทัง้ปวง โดยเฉพาะของผู้ ท่ี  เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่สอนสิง่
เหล่าน้ี

จงเป็นแบบอยา่งท่ี ดี โดยพึ่งฤทธิอ์าํนาจของพระเจ้า
12 อยา่ให ้ผู้ ใดดูหมิน่ความหนุ่มแน่นของท่าน  แต่ จงเป็น

แบบอยา่งของคนทัง้หลายท่ี เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา ในการ
ประพฤติ ในความรกั ในน้ําใจ ในความเชื่อ และในความ
บร ิสุทธ ์ิ13 จงใฝ่ใจในการอา่น ในการเทศนา และในการสัง่
สอน จนกวา่เราจะมา 14 อยา่ละเลยของประทานท่ี มี  อยู ่ในตั 
วท ่าน ซ่ึงได้ทรงประทานแก่ท่านตามคําพยากรณ์ เม่ือคณะ
เพรสไบเตร ีได้ เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ในข้อความ
เหล่าน้ี ฝังตั วท ่านไว ้ในการน้ี  ทีเดียว เพื่อความจําเรญิของ
ท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทัง้ปวง 16 จงระวงัตั วท ่านและ
คําสอนของท่าน จงยดึข้อท่ี กล ่าวน้ี ให ้ มัน่ เพราะเม่ือกระทํา
ดังน้ัน ท่านจะชว่ยทัง้ตั วท ่านเองและคนทัง้ปวงท่ีฟังท่านให้
รอดได้

5
1 อยา่ พูด สบ ประมาท คน มี อาวุโส  แต่ จง ตัก เตือน เขา

เสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆทัง้หลายเป็นเสมือนพี่หรอื
น้อง 2 และผู้หญิงผู้ มี  อาว ุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วน
หญิงสาวๆก็ ให ้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาว ด้วยความบร ิสุทธ ์ิ 
ทัง้หมด 

คําสอนเก่ียวกับหญิ งม ่ายครสิเตียน
3 จงให ้เกียรติ  แก่  แม่ ม่ายไร ้ท่ีพึ่ง 4  แต่ ถ้าแม่ม่ายคนใด

มีลูกหลานก็ ให ้ลูกหลานน้ันเรยีนเพื่อให ้รู ้จักท่ีจะปฏิบั ติ กับ
ครอบครวัของตนก่อน และใหต้อบแทนคุณบิดามารดาของ
ตน เพราะวา่การกระทําเชน่น้ีเป็นการดีและเป็ นที ่ชอบต่อ
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พระพักตร ์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้หญิงท่ีเป็นแม่ม่ายอยา่งแท้ จรงิ 
และอยู่ตามลําพังแต่ ผู้ เดียวน้ัน จงวางใจในพระเจ้า และ
ดํารงอยู่ ในการวงิวอนและการอธษิฐานทัง้กลางคืนและ
กลางวนั 6 ส่วนผู้หญิงท่ีปล่อยตัวในการสนกุสนานน้ัน  ก็ 
ตายแล้ วท ้ังเป็นๆอยู่ 7 จงกําชบัข้อความเหล่า น้ี เพื่อ เขา
จะไม่ ถู กตําหนิ 8  แต่  ถ้าแม้  ผู้ ใดไม่ เล้ียงดู  วงศ์  ญาติ ของตน
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในบ้านเรอืนของตน  ผู้ น้ั นก ็ ได้ 
ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชัว่ยิง่กวา่คนท่ี ไม่ได้ เชื่อเสี 
ยอ ีก 9 อยา่ให ้แม่ ม่ายคนใดท่ี อายุ ต่ํากวา่หกสิบปี ลงชื่อใน
ทะเบียนแม่ ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชายคนเดียว 10และ
จะต้องเป็นผู้ ท่ี  ได้ ชื่อวา่ได้กระทําดี เชน่ได้ เอาใจใส่  เล้ียงดู  ลูก 
 ได้  มีน ํ้าใจรบัรองแขก  ได้ ล้างเท้าว ิสุทธ ิ ชน  ได้  สงเคราะห ์ คนที ่ 
มี  ความทุกข์ยาก และได้บําเพ็ญคุณความดี ทุกอยา่ง 11  แต่  
แม่ ม่ายสาวๆน้ันอยา่รบัขึ้นทะเบียน เพราะวา่เม่ือเขาหลง
ระเรงิหา่งจากพระครสิต์ไปแล้ว  ก็  ใคร ่จะสมรสอกี 12 เขาจะ
ต้องได้รบัพระอาชญา เพราะเขาได้ทิง้ความเชื่อเดิมของเขา
13 นอกจากน้ันเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจครา้น  เท ่ียวไป
บ้านน้ีบ้านน้ัน และมิ ใช ่ แต่  เก ียจครา้นเท่าน้ัน  แต่ ปากบอน
ด้วย และเท่ียวยุ ่งก ับเรือ่งของผู้ อื่น  พู ดสิง่ซ่ึงไม่ควรจะพูด
14  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆน้ั นม 
ี สามี  มี  บุตร และดู แลบ ้านเรอืน เพื่ อม ิ ให ้ ศัตรู  มี ชอ่งทาง
นินทาได้ 15 ด้วยวา่มีบางคนได้หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้า
ชายหรอืหญิง ผู้ มี ความเชื่อคนใดมี แม่ม่าย  ก็  ให ้เขาชว่ย
เล้ียงดู อยา่ให้เป็นภาระของครสิตจักรเลย เพื่อครสิตจักร
จะได้ สงเคราะห ์ คนที ่เป็นแม่ม่ายไร ้ท่ี พึ่งจรงิๆ

จงเคารพและชว่ยเหลือผู้ปกครองท่ี ดี 
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17 จงถือวา่ผู้ปกครองท่ีปกครองดีน้ันสมควรได้รบัเกียรติ 
สองเท่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ปกครองท่ีทํางานหนักในการ
เทศนาและสัง่สอน 18 เพราะพระคัมภีร ์กล่าววา่ �อยา่เอา
ตะกรา้ครอบปากววั เม่ื อม ันกําลังนวดข้าวอยู�่  และ � ผู้ 
ทํางานสมควรจะได้รบัค่าจ้างของตน� 19 อยา่ยอมรบัคํา
กล่าวหาผู้ปกครองคนใด เวน้เสียแต่จะมีพยานสองสามคน
20 สําหรบัผู้ปกครองท่ียงัคงกระทําบาป จงวา่กล่าวเขาต่อ
หน้าคนทัง้ปวง เพื่อผูอ้ื่นจะได้เกรงกลัวด้วย 21 ข้าพเจ้ากําช ั
บท ่านต่อพระพักตรพ์ระเจ้าและต่อพระเยซู ครสิต์  เจ้า และ
ต่อเหล่าทูตสวรรค์ ท่ี ทรงเลือกสรรไว ้แล ้ วน ้ัน  ให ้ท่านรกัษา
ข้อความเหล่า น้ี ไว ้โดยไม่ เหน็แก่  หน ้าผู้ ใด และไม่กระทํา
การใดๆด้วยใจลําเอยีง 22 อยา่ด่วนวางมือเจิมผู้ ใด และอยา่
มีส่วนรว่มในการกระทําบาปของผู้อื่นเลย จงรกัษาตัวให ้
บรสุิทธิ ์23 อยา่ด่ืมแต่น้ําอกีต่อไป  แต่ จงใช้น้ําองุน่บ้างเล็ก
น้อย เพื่อประโยชน์ แก่ กระเพาะอาหารของท่านและโรคท่ี
บังเกิดแก่ท่านเนืองๆ 24 การผิดของบางคนยอ่มปรากฏเด่
นขึ้ นก ่อน  แล้วก็ นําเขาไปถึงท่ี พิพากษา  แต่ การผิดของบาง
คนน้ันจะตามหลังเขาไป 25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏ
เด่นขึ้ นก ่อนด้วยเหมือนกัน และการนอกน้ันจะปิดบังไว ้ก็  ไม่
ได้ 

6
คําสอนเก่ียวกับนายและทาส

1 จงให้คนทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ แอกแหง่ความเป็นทาส ถือวา่
นายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รบัเกียรติยศทุกสถาน
เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์จะมิ ได้  
ถู กหมิน่ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่าน้ันผู้ มี นายเป็นผู้ มี ความ
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เชื่ อก ็อยา่ให้เขาประมาทนาย เพราะวา่เหตุ ท่ี  ได้ มาเป็นพี่
น้องกันแล้ว  แต่ ยิง่กวา่น้ันเขาต้องรบัใช้นายให ้ดีขึ้น เพราะ
เหตุวา่นายผู้ ท่ี จะได้ รบัประโยชน์ เป็นผู้ สัตย ์ซ่ือและเป็ นที ่ รกั 
ข้อความเหล่าน้ีจงสัง่สอนและตักเตือนกัน

ภัยจากการอยากเป็นคนมั ่งม ี
3 ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากน้ี และไม่ยอมเหน็ด้วยกับพระ

วจนะอ ันม ี หลัก คือพระวจนะของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา และคําสอนท่ีสมกับทางของพระเจ้า 4  ผู้ น้ั 
นก ็เป็นคนทะนงตัวและไม่ รู ้ อะไร  แต่ ชอบทุ่มเถียงและโต้ 
แย ้งในเรือ่งคํา ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ เก ิดการอจิฉากัน การทะเลาะ
ว ิวาทก ัน การกล่าวรา้ยกัน การไม่ ไว ้วางใจกัน 5 และการวิ
วาทท่ีด้ื อด ึงของผู้ มี ใจทรามและไร ้ความจรงิ  ท่ี คาดวา่การ
ได้กําไรน้ันเป็นทางของพระเจ้า จงถอนตัวไปเสียจากคน
เชน่น้ี 6  แต่ วา่ทางของพระเจ้าพรอ้มทัง้ความสุขใจก็เป็น
กําไรมาก 7 เพราะวา่เราไม่ ได้ เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด
เราก็ เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้  ฉัน น้ัน 8  แต่ ถ้า เรามี
อาหารและเส้ือผ้า  ก็  ให ้เราพอใจด้วยของเหล่าน้ันเถิด 9 ส่วน
คนเหล่าน้ั นที ่อยากรํา่รวยก็ตกอยู่ ในการทดลองและติด
บ่วงแรว้ และในตัณหาหลายอยา่งอนัโฉดเขลาและเป็นภัย
แก่ ตัว ซ่ึงทําใหค้นเราต้องจมลงถึงความพินาศเส่ือมสูญไป
10 ด้วยวา่การรกัเงนิน้ันเป็นรากเหงา้แหง่ความชั ่วท ้ังสิน้  
ขณะท่ี บางคนโลภสิง่เหล่าน้ีจึงได้หลงไปจากความเชื่อน้ัน
และทิม่แทงตัวของเขาเองให ้ทะลุ ด้วยความทุกข์ใจเป็ นอ ัน
มาก

คํากําชบัพิเศษสําหร ับท ิโมธี
11  โอ  ผู้ เป็นคนของพระเจ้า  แต่ ท่านจงหลีกหนีเสียจาก

สิง่เหล่าน้ี จงมุ่ งม ่ันในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า  
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ความเชื่อ  ความรกั  ความอดทน และความออ่นสุ ภาพ 12จง
ต่อสู้อยา่ง เต็มกําลัง เพื่อความเชื่อ จงยดึชีว ิตน ิรนัดร ์ไว ้
ซ่ึงพระเจ้าทรงเรยีกให้ท่านรบัในเม่ือท่านได้รบัเชื่ออยา่งดี
ต่อหน้าพยานหลายคน 13 ข้าพเจ้ากําช ับท ่านต่อพระเนตร
พระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชวีติแก่ สิ ่งทัง้ปวง และต่อพระเยซู 
ครสิต์  ผู้  ได้ ทรงเป็นพยานอนัดีต่อหน้าปอนทิอสัปีลาต 14  
ให ้ท่านรกัษาคําบัญชาน้ี ไว ้อยา่ให ้ด่างพรอ้ย และอยา่ให ้มี  ท่ี  
ติ  ได้ จนถึงเวลาท่ี พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะเสด็จมา 15 ซ่ึงพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏในเวลา
ของพระองค์ คือพระองค์ ผู้ เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่ 
พระองค์  เดียว  พระมหากษัตรยิ ์เหนือกษั ตร ิย ์ทัง้ปวง และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทัง้ปวง 16  พระองค์  ผู้ เดียว
ทรงอมตะ และทรงสถิตในความสวา่ง ท่ี ซ่ึงไม่ มี คนใดจะ
เข้าไปถึง  ผู้ ซ่ึงมนษุย ์ไม่ เคยเหน็ และจะเหน็ไม่ ได้  พระเกียรติ 
และฤทธานุภาพจงมี แด่  พระองค์ น้ันสืบๆไปเป็นนิตย์ เอ
เมน 17 จงกําชบัคนเหล่าน้ั นที ่ มัง่มี ฝ่ายโลก อยา่ให ้มี ใจถือ
มานะทิฐิ อยา่ให้ความหวงัของเขาองิอยู่กับทรพัย ์อนิจจัง  
แต่  ให ้หวงัในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่  ผู้ ทรงประทานสิง่
สารพัดให ้แก่ เราอยา่งบรบูิ รณ ์เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปี 
ติ  ยนิดี 18 จงกําชบัเขาให้กระทําการดี  ให ้รํา่รวยในการดี น้ัน 
 ให ้ มี ใจพรอ้มท่ีจะให ้ทาน  ให ้ มี ใจกวา้งขวาง 19 และส่ําสมไว้
เป็นรากอนัดีสําหรบัตัวของตนเผื่อเวลาข้างหน้า เพื่อวา่เขา
จะยดึชีว ิตน ิรนัดร ์ไว ้20  โอ ทิโมธ ีเอย๋ จงรกัษาสิง่ท่ี ได้ ฝากไว้
กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเล่ียงคําพูดท่ี ลบหลู่ และ
ไร ้ประโยชน์ และการคัดค้านของสิง่ท่ีเรยีกกันอยา่งผิดๆวา่
เป็นศาสตร ์ความรู ้21 ซ่ึงบางคนสําคัญผิ ดอย ่างน้ัน จึงได้
พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กั บท ่านเถิด
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เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธี  ได้  เข ียนจากเมืองเลาดี 
เซ ีย ซ่ึงเป็นนครหลวงในแควน้ฟร ีเจ ีย ปาคาทีอานา�
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