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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ ในปีค.ศ. 65 ยูนิ เกมารดา
ของทิ โมธีเป็นชาวยิว บิดาของท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส
ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล
แล้วทิโมธีได้รับพิธีสุหนัตจากเปาโล (กจ 16:3) หลังจากนั ้น
เปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับ ของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิ โมธี และทิตั
สถูก เรียกโดยทัว่ ไปว่า “จดหมายสําหรับ ศิษ ยาภิ บาล” จด
หมาย สาม ฉบับนี้ได้ชื่อ นั ้น เพราะ ว่า ได้เขียน ถึง ผู้รับ ใช้ของ
พระคริสต์ ซ่ึง เป็น ผู้เลี้ยงดูคนของพระเจ้า ในสถานที่ต่างๆ
จดหมาย ฉบับ แรก จาก เปาโล ถึง ทิ โมธีนี้ อาจ จะ เขียน ขึ้น
หลัง จาก เปาโล ออก จาก เมือง เอ เฟซัส ไป ยัง แคว้น มา ซิ โด
เนี ย (1:3; กจ 20:1) หรือ อาจ จะ เขียน ขึ้น หลัง จาก ที่ เปาโล
ได้ รับ การ ปลด ปล่อย จาก คุก ที่กรุ งโรม ทิ โม ธี อาจ จะ เป็น
ศิษย์ที่สนิท ที่ สุดกับ เปาโล เพราะ เปาโล ได้ เรียก ท่าน ว่า
“ผู้เป็น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า” (1:2) ในจดหมายฉบับนี้ เปาโล
ได้สอนทิ โมธีเกี่ยวกับหน้าที่ ของศิษยาภิบาลของคริสตจักร
ท้องถิน
ื ๆและ
่ คือ เกี่ย วกับ ความสัมพันธ์ กับ คริสตจักรอ่น
เกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
คําคํานั บ
เปาโล อัคร สาวก ของ พระ เยซูคริสต์ ตามพ ระ บัญชา
ของพระเจ้า ผู้ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา และพระ
เยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา 2 ถึง ทิโมธี ผู้เป็น
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บุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุ ณา
และ สันติสุข จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ จาก พระ
เยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
คํา เตือน เรือ
่ ง คํา สอน เท็จ และ การ ใช้พระ ราช
บัญญัติอย่างผิดๆ
3

เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ข้าพเจ้า
ได้ ขอร้อง ให้ ท่าน คอย อยู่ ใน เมือง เอ เฟซัส เพื่อ ท่าน จะ ได้
กําชับ บางคนไม่ให้เขาสอนคํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ให้เขาใส่ใจ
ใน เรือ
่ ง นิ ยาย ต่างๆ และ เรือ
่ ง ลําดับ วงศ์ ตระกูล อัน ไม่รู จบ
้
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจําเริญในทาง
ของ พระเจ้า อัน ดําเนิ น ไป ด้วย ความ เชื่อ ก็จง กระทํา ดัง
นั ้น 5 แต่จุด ประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้นก็คือ ความรัก ซึ่ง
เกิด จาก ใจ อัน บริสุทธิ์ และ จาก จิต สํานึ กอันดี และ จาก
ความ เชื่ออัน จริงใจ 6 บาง คน ก็ได้ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยง ไป
จากสิง่ เหล่า นี้ หลงไปในทางพูด เหลวไหล 7 และแม้วา่ เขา
ไม่เข้า ใจคํา ที่ เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่ เขายืนยัน เขาก็ ยงั ปรารถนา
เป็น อาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญัติ 8 แต่เราทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า
พระ ราช บัญญัตินั ้น ดี ถ้า ผู้ ใด ใช้ให้ถูก ต้อง 9 คือ โดย รู ้ วา่
พระราชบัญญัตินั ้นมิได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับ คนชอบธรรม
แต่ทร งบัญญัติไว้สําหรับ คน อยู่ นอก พระ ราช บัญญัติและ
คน ดื้อด้าน คน อธรรม และ คน บาป คน ไม่บริสุทธิและ
คน
์
หมิน
่ ประมาท คน ฆาตกรรม พ่อ คน ฆาตกรรม แม่ คน ฆ่า
คน 10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลัก คน คนโกหก
คนทวนสบถ และอะไรๆที่ ขัดกับ คํา สอนอัน ถูก ต้อง 11 ตาม
ที่มีอยูในข่
่
าวประเสริฐอันมี สง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้เสวยสุข
คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั ้น
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ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงชูกําลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่า
ข้าพเจ้า เป็น คน สัตย์ซื่อ จึง ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ให้ปฏิบัติพระ
ราช กิจ ของ พระองค์ 13 ถึง แม้ว่า เมื่อก่อน นั ้น ข้าพเจ้า เป็น
คน หมิน
่ ประมาท ข่มเหง และ เป็น ผู้ปฏิบัติอย่าง หยาบ ช้า
แต่ข้าพเจ้า ได้ รับ พระ กรุ ณา เพราะ ว่าที่ ข้าพเจ้า ได้ กระ ทํา
อย่าง นั ้นก็ได้กระทํา ไป โดย ความ เขลา เพราะ ความ ไม่เชื่อ
14 และ พระคุณ แห่ง องค์ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ของ เรา นั ้นมี มาก
เหลือ ล้น พร้ อม ด้วย ความ เชื่อ และ ความ รัก ซึ่งมีอยูใน
่
15
พระ เยซูคริสต์
คํา นี้ เป็น คํา สัตย์จริง และ สมควร ที่ คน
ทัง้ ปวง จะ รับ ไว้ คือ ว่า พระ เยซูคริสต์ได้เสด็จ มา ใน โลก
เพื่อ จะ ได้ ทรง ช่วย คน บาป ให้รอด และ ใน พวก คน บาป
นั ้น ข้าพเจ้า เป็น ตัวเอก 16 แต่ว่า เพราะ เหตุนี้ เอง ข้าพเจ้า
จึง ได้ รับ พระ กรุ ณา คือ ว่า เพื่อ พระ เยซูคริสต์จะ ได้ ทรง
สําแดงความอดกลัน
้ พระทัย ทุก อย่างให้เห็น ในตัว ข้าพเจ้า
ซึ่ง เป็น ตัวเอก นั ้น ให้เป็น แบบ อย่าง แก่ คน ทัง้ ปวง ที่ ภาย
หลัง จะ เชื่อ วางใจ ใน พระองค์แล้ว รับ ชี วิตนิ รัน ดร์ 17 บัดนี้
พระเกียรติและสง่า ราศี จงมีแด่พระมหากษั ตริยผู
์ ้ทรงพระ
เจริญ อยูนิ
่ รน
ั ดร์ ผู้ทรงเป็น องค์อมตะ ซึ่งมิได้ปรากฏแก่ตา
พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์
เอเมน 18 ทิ โมธีบุตรเอ๋ย คํา กําชับนี้ ข้าพเจ้า ได้ให้ไว้กับท่าน
ตาม คํา พยากรณ์ ซึ่ง มา ล่วง หน้า เล็ง ถึง ท่าน เพื่อ ข้อความ
เหล่า นั ้น ท่าน จะ ได้เข้า สู้ รบ ได้ดี 19 จง ยึด ความ เชื่อ ไว้ และ
มีจิตสํานึ กอันดี ซึ่ง ข้อ นี้ บางคนได้ ละทิง้ เสีย ความเชื่อ ของ
เขา จึงอับ ปาง ลง 20 ใน คน เห ล่านั ้นมีฮีเม เนอั ส และ อ เล็ก
ซานเดอร์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อ เขาจะ
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ได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อ กษั ตริย์ ผู้นํา ประเทศ และ
คนทัง้ ปวง
1 เหตุฉะ นั ้นก่อน สิงอ
ื ใด ข้าพเจ้า ขอ เตือน สติ ท่าน ทัง้
่ ่น
หลายให้วงิ วอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทัง้
ปวง 2 เพื่อ กษั ตริย์ ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่มีตําแหน่ ง สูง
เพื่อ เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างเงียบๆและสงบสุข ในทางที่
เป็น อย่างพระเจ้า และอย่างซื่อสัตย์ 3 การเช่น นี้ เป็นการดี
และเป็นที่ ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ ชว
่ ยให้
รอดของเรา 4 ผู้ทรงมี พระประสงค์ให้คนทัง้ ปวงรอด และ
ให้มาถึงความรู ใ้ นความจริงนั ้น 5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์
เดียว และ มี คนกลาง แต่ผู้เดียว ระหว่าง พระเจ้า กับ มนุษย์
คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น มนุษย์ 6 ผู้ทรงประทาน
พระองค์ เอง เป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คน ทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้ เป็น
พยาน ใน เวลา อัน เหมาะ 7 และ สําหรับ การ นี้ ข้าพเจ้า
จึง ได้ถูก ตัง้ ไว้ เป็น นั ก เทศน์ และ เป็นอัค รสา วก (ข้าพเจ้า
พูด ความ จริง ใน พระ คริสต์ และ ไม่ ปด เลย) และ เป็นครู
สอน ความ เชื่อ และ ความ จริง แก่คน ต่าง ชาติ 8 เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ผู้ชาย ทัง้ หลาย อธิษฐาน ใน ที่ทุก แห่ง
โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร
ฝ่ายพวกผู้ หญิงก็ เหมือนกัน ให้แต่งตัว สุภาพเรียบร้อย
พร้อม ด้วย ความ รู จ
้ ัก ละอาย และ ความ มีสติสัมปชัญญะ
ไม่ใช่ถัก ผมหรือ ประดับ กายด้วยเครือ
่ งทองและไข่มุกหรือ
9
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เสื้อผ้า ราคาแพง 10 แต่ให้ประดับด้ว ยการกระทํา ดี (ซึ่ง สม
กับหญิงที่ ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า) 11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่าง
เงียบๆและด้วยใจนอบน้ อมทุก อย่าง 12 ข้าพเจ้า ไม่อนุญาต
ให้ผู้หญิง สัง่ สอน หรือ ใช้ อํานาจ เหนื อ ผู้ชาย แต่ให้เขา นิ่ งๆ
อยู่ 13 ด้วยว่า พระเจ้า ทรงเนรมิต สร้างอาดั มก่อน แล้ว จึง
ทรงสร้างเอวา 14 และอาดั ม ไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิง
นั ้น ได้ถูก หลอก ลวง จึง ได้ละเมิด 15 แต่ถึง กระนั ้น เธอ ก็ จะ
รอด ได้ ด้วย การ คลอด บุตร ถ้า เขา ทัง้ หลาย ยัง ดํารง อยู่
ในความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความ
มีสติสัมปชัญญะ

3
1

คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล

คํานี้ เป็นคําจริง คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ ศิษ
ยาภิ บาล คนนั ้นก็ ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ 2 ศิษ ยา
ภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คนที่ไม่มีใครติได้ เป็น สามี ของหญิง
คนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู จ
้ ักประมาณตน เป็นคน
มีความประพฤติดี มีอัชฌาสัย รับแขกดี เหมาะที่ จะเป็นครู
3 ไม่ดื่มเหล้าองุน
่ ไม่เป็นนั กเลง ไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็น
คนสุภาพ ไม่เป็น คนชอบวิวาท ไม่เป็น คนเห็น แก่เงิน 4 ต้อง
เป็น คนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี บังคับ บัญชาบุตร
ทัง้ หลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง 5 (เพราะว่า
ถ้าชายคนใดไม่รู จั
้ กครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้นจะ
ดู แลคริสตจักรของพระเจ้า อย่างไรได้) 6 อย่า ให้ผู้ที่กลับ ใจ
ใหม่ๆเป็นศิษยาภิ บาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง่ และก็ จะ
ถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้นเขาจะต้องมีช่อ
ื
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เสียงดี ในคนภายนอก เกรงว่า เขาจะเป็นที่ติ เตียน และจะ
ติดบ่วงแร้วของพญามาร
คุณสมบัติของผู้ช่วย
8 ฝ่ายผู้ ชว
่ ยนั ้นก็เช่นเดียวกัน

คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย
ไม่เป็น คน สอง ลิน
่ มาก ไม่เป็น คน โลภ
้ ไม่สนใจ เหล้า องุน
มักได้ 9 และเป็น คนยึดมน
ั ่ ในข้อ ลึกลับ แห่ง ความเชื่อด้วย
จิตสํานึ ก ผิด และ ชอบ อัน บริสุทธิ์ 10 จง ลอง ดู คน เหล่า นี้
เสียก่อน ด้วย และ เมื่อ เห็นว่า ไม่มีข้อ ตําหนิ แล้ว จึง ตัง้ เขา
ไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน
ต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู จ
้ ักประมาณ
12
ตน และ เป็น คน สัตย์ ซื่อ ใน สิง่ ทัง้ ปวง
จง ให้ผู้ช่วย นั ้น
เป็น สามี ของหญิง คนเดียว และบังคับ บัญชาบุตร ของตน
และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี 13 เพราะว่าคนที่ กระทํา
การในหน้าที่ผู้ช่วยได้ดี ก็ได้ตําแหน่ งอันมีหน้ามีตา และมีใจ
กล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่

14

ข้อความ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า เขียน ฝาก มายัง ท่าน หวัง ใจ
ว่า ไม่ ชา้ ไม่ นานข้าพเจ้า จะมาหาท่าน 15 แต่หากว่า ข้าพเจ้า
มา ช้า ท่าน ก็ จะ ได้รู ว่้ า ควร ประพฤติ อย่างไร ใน ครอบครัว
ของ พระเจ้า คือ ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ผู้ ดํารง พระชนม์
เป็น หลัก และ ราก แห่ง ความ จริง 16 ทาง ของ พระเจ้า อัน
ยิง่ ใหญ่ และ ลึกลับ ซึ่ง ไม่มีใคร ปฏิเสธ ได้ก็คือ พระเจ้า ทรง
ปรากฏในเนื้ อ หนั ง พระวิญญาณได้ ทรงพิ สูจน์แล้ว หมู่ทูต
สวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาว
โลก เชื่อ ถือ พระองค์ และ พระองค์ ทรง ถูกรับ ขึ้น ไป ใน สง่า
ราศี
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พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ

1 บัดนี้ พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภาย

หลังจะมีบางคนละทิง้ ความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณ
ที่ล่อลวง และฟัง คํา สอนของพวกผีปิศาจ 2 การหน้า ซื่อ ใจ
คด ของ คน ที่พูด โกหก คือ ทํา ไป ทัง้ รู ๆ้ เหมือน อย่าง กับ เอา
เหล็ก แดงนาบลงไปบนจิตสํานึ ก ผิด ชอบของเขา 3 เขาห้าม
ทําการสมรส ไม่ให้รับ ประทานอาหารซึ่ง พระเจ้า ทรงสร้าง
ไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู จ
้ ักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ
4 ด้วยว่า สิง
่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงสร้างไว้ นั้น เป็น ของดี
ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิง่ เดียว
5 เพราะว่า สิง
่ เหล่า นั ้น เป็น ของที่ ชาํ ระไว้แล้ว โดยพระวจนะ
ของพระเจ้าและคําอธิษฐาน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์
6 ถ้า ท่าน จะ ให้ พวก พี่ น้ อง ระลึก ถึง สิง
่ เหล่า นี้ ท่าน
ก็ จะ เป็น ผู้รับ ใช้ที่ดีของ พระ เยซูคริสต์ เจริญ ด้วย พระ
วจนะ แห่ง ความ เชื่อ และ ด้วย หลัก คํา สัง่ สอน อัน ดีที่ท่าน
ได้ประพฤติตาม นั ้น 7 แต่จง หลีก เลี่ยง จาก นิ ยาย อัน
หยาบ คาย และ นิ ยาย ซึ่ง ยาย เคย เล่า ให้ ฟัง นั ้น จง
ฝึก ตน ใน ทาง ที่ เป็น อย่าง พระเจ้า 8 เพราะ ว่าการ ฝึก
ทา งกายนั ้นมีประโยชน์ อยูบ้
่ าง แต่ทาง ของ พระเจ้า ก็มี
ประโยชน์ ใน ทุก ทาง คือมี พระ สัญญา สําหรับ ชีวต
ิ ปัจจุบัน
และชีวต
ิ อนาคตด้วย 9 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์จริง และสมควรที่
คนทัง้ ปวงจะรับไว้ 10 ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรําทํางานและ
ทนสู้ ก็เพราะเรามี ความหวัง ใจในพระเจ้า ผู้ ดํารงพระชนม์
ผู้ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของ
ผู้ที่เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
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จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
12 อย่า ให้ผู้ใด ดู หมิน
่ ความ หนุ่ม แน่ น ของ ท่าน แต่จง
เป็น แบบ อย่าง ของ คน ทัง้ หลาย ที่เชื่อ ทัง้ ใน ทาง วาจา ใน
การ ประพฤติ ใน ความ รัก ใน นํ้าใจ ใน ความ เชื่อ และ
ใน ความ บริสุทธิ์ 13 จง ใฝ่ใจ ใน การ อ่าน ใน การ เทศนา
และ ใน การ สัง่ สอน จนกว่า เรา จะ มา 14 อย่า ละเลย ของ
ประทาน ที่มีอยูในตั
่
วท่าน ซึ่ง ได้ ทรง ประทาน แก่ ท่าน ตาม
คํา พยากรณ์ เมื่อ คณะ เพ รส ไบ เต รีได้เอา มือ วาง บน ท่าน
15 จง เอาใจ ใส่ ใน ข้อความ เหล่า นี้ ฝัง ตัวท่าน ไว้ใน การ นี้ ที
เดียว เพื่อ ความจําเริญ ของท่านจะได้ ปรากฏแจ้ง แก่ คนทัง้
ปวง 16 จงระวังตัวท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่า
วนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเอง
และคนทัง้ ปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
1

5

อย่า พูด สบ ประมาท คน มีอาวุโส แต่จง ตัก เตือน เขา
เสมือน เป็น บิดา และ คน หนุ่มๆ ทัง้ หลาย เป็น เสมือน พี่
หรือ น้ อง 2 และ ผู้ หญิง ผู้มีอาวุโส เป็น เสมือน มารดา และ
ส่วน หญิง สาวๆ ก็ให้เป็น เสมือน พี่ สาว น้ อง สาว ด้วย ความ
บริสุทธิ์ทัง้ หมด
3

คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน

จงให้เกียรติแก่แม่ม่ายไร้ที่ พ่งึ 4 แต่ถ้า แม่ ม่ายคนใดมี
ลูก หลาน ก็ให้ลูก หลาน นั ้น เรียน เพื่อ ให้รู จั
้ ก ที่ จะ ปฏิ บัติกับ
ครอบครัว ของ ตน ก่อน และ ให้ ตอบแทน คุณ บิดา มารดา
ของ ตน เพราะ ว่าการ กระทํา เช่น นี้ เป็นการ ดี และ เป็นที่
ชอบ ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า 5 ฝ่าย ผู้ หญิง ที่ เป็น แม่ ม่าย
อย่างแท้จริง และอยู่ ตามลําพัง แต่ผู้เดียวนั ้น จงวางใจใน
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พระเจ้า และ ดํารง อยู่ ใน การ วิงวอน และ การ อธิษฐาน ทัง้
กลาง คืน และ กลาง วัน 6 ส่วน ผู้ หญิง ที่ ปล่อย ตัว ใน การ
สนุกสนาน นั ้น ก็ตาย แล้วทงั ้ เป็นๆ อยู่ 7 จง กําชับ ข้อความ
เหล่า นี้ เพื่อ เขา จะ ไม่ถูก ตําหนิ 8 แต่ถ้า แม้ผู้ใด ไม่เลี้ยง
ดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้านเรือน
ของตน ผู้นั ้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อ เสีย แล้ว และชัว่ ยิง่ กว่า
คน ที่ไม่ ได้เชื่อ เสียอีก 9 อย่า ให้แม่ม่าย คน ใด ที่อายุตํ่า กว่า
หกสิบ ปี ลงชื่อ ในทะเบียนแม่ม่าย จะต้องเป็น ภรรยาของ
ชาย คน เดียว 10 และ จะ ต้อง เป็น ผู้ที่ได้ชื่อ ว่า ได้ กระทํา
ดี เช่น ได้เอาใจ ใส่เลี้ยง ดูลูก ได้มีน้าํ ใจ รับรอง แขก ได้ล้าง
เท้า วิสุทธิชน ได้สงเคราะห์คนที่มีความ ทุกข์ ยาก และ ได้
บําเพ็ญ คุณ ความ ดีทุก อย่าง 11 แต่แม่ม่าย สาวๆ นั ้น อย่า
รับ ขึ้น ทะเบียน เพราะ ว่า เมื่อ เขา หลง ระเริง ห่าง จาก พระ
คริสต์ ไป แล้ว ก็ใคร่จะ สมรส อีก 12 เขา จะ ต้อง ได้ รับ พระ
อาชญา เพราะเขาได้ ทิง้ ความเชื่อ เดิม ของเขา 13 นอกจาก
นั ้นเขาก็ จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้านนี้ บ้านนั ้น
และมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั ้น แต่ปากบอนด้วย และเที่ยว
ยุงก
่ ับ เรือ
่ ง ของ ผู้อื่น พูด สิง่ ซึ่ง ไม่ ควร จะ พูด 14 เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ พวก แม่ ม่าย สาวๆ นั ้นมีสามี มีบุตร
และดูแลบ้านเรือน เพื่อมิให้ศัตรู มีช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วย
ว่า มี บาง คน ได้ หลง ตาม ซาตาน ไป แล้ว 16 ถ้า ชาย หรือ
หญิง ผู้มีความ เชื่อ คน ใด มีแม่ ม่าย ก็ให้เขา ช่วย เลี้ยง ดู
อย่า ให้ เป็น ภา ระ ของ ค ริ สต จักร เลย เพื่อ ค ริ สต จักร จะ
ได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ

จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
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จง ถือว่า ผู้ ปกครอง ที่ ปกครอง ดี นั ้น สมควร ได้ รับ
เกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ปกครองที่ทํางานหนั ก
ในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีรกล่
์ าวว่า ‘อย่า
เอา ตะกร้า ครอบ ปาก วัว เมื่อมัน กําลัง นวด ข้าว อยู’่ และ
‘ผู้ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั ค่า จ้างของตน’ 19 อย่า ยอมรับ คํา
กล่าวหาผู้ ปกครองคนใด เว้น เสีย แต่ จะมี พยานสองสาม
คน 20 สําหรับ ผู้ ปกครองที่ ยงั คงกระทํา บาป จงว่า กล่าวเขา
ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เพื่อ ผู้ อ่น
ื จะได้ เกรงกลัว ด้วย 21 ข้าพเจ้า
กําชับท่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และต่อ พระเยซูคริสต์เจ้า
และ ต่อ เหล่า ทูต สวรรค์ที่ทรง เลือกสรร ไว้แล้วนัน
้ ให้ท่าน
รักษา ข้อความ เหล่า นี้ ไว้โดย ไม่เห็น แก่หน้า ผู้ใด และ ไม่
กระทํา การใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่า ด่วนวางมือ เจิม ผู้ใด
และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทําบาปของผูอ
้ ่น
ื เลย จงรักษา
ตัว ให้บริสุทธิ์ 23 อย่า ดื่ม แต่ นํ้า อีก ต่อ ไป แต่จง ใช้ นํ้า องุน
่
บ้าง เล็ก น้ อย เพื่อ ประโยชน์ แก่กระเพาะ อาหาร ของ ท่าน
และโรคที่ บังเกิด แก่ ท่านเนื องๆ 24 การผิด ของบางคนย่อม
ปรากฏ เด่ นขึ้นก่อน แล้ว ก็นํา เขา ไป ถึงที่พิพากษา แต่การ
ผิด ของบางคนนั ้น จะตามหลัง เขาไป 25 ฝ่ายการดี ของบาง
คนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน และการนอกนั ้นจะ
ปิดบังไว้ก็ไม่ได้

6

คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
จง ให้ คน ทัง้ หลาย ที่อยูใต้
่ แอก แห่ง ความ เป็น ทาส
ถือว่า นายของตนเป็น ผู้ สมควรแก่ การได้ รบ
ั เกียรติยศทุก
สถาน เพื่อ พระนาม ของ พระเจ้า และ คํา สอน ของ พระองค์
จะ มิได้ถูก หมิน
่ ประมาท 2 ฝ่าย คน เหล่า นั ้น ผู้มีนาย เป็น
1
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ผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ได้มา
เป็น พี่ น้องกัน แล้ว แต่ยิง่ กว่า นั ้น เขาต้องรับ ใช้ นายให้ดี ข้น
ึ
เพราะ เหตุ ว่า นาย ผู้ที่จะ ได้รับ ประโยชน์ เป็น ผู้สัตย์ซื่อ และ
เป็นที่รัก ข้อความเหล่านี้ จงสัง่ สอนและตักเตือนกัน
ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
ถ้า ผู้ ใดสอนผิด ไปจากนี้ และไม่ ยอมเห็น ด้วยกับ พระ
วจนะ อันมีหลัก คือ พระ วจนะ ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ คํา สอน ที่ สม กับ ทาง ของ พระเจ้า
4 ผู้นั ้นก็เป็ นคนทะนงตัวและไม่รู อะไร
้
แต่ชอบทุ่มเถียงและ
โต้แย้ง ใน เรือ
่ ง คํา ซึ่ง เป็น เหตุให้เกิ ดกา รอิจ ฉากั น การ
ทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน 5 และ
การ วิ วาท ที่ ดื้อดึง ของ ผู้มีใจ ทราม และ ไร้ความ จริง ที่คาด
ว่าการ ได้ กําไร นั ้น เป็น ทาง ของ พระเจ้า จง ถอน ตัว ไป เสีย
จากคนเช่น นี้ 6 แต่ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความสุขใจ
ก็ เป็น กําไรมาก 7 เพราะว่า เราไม่ได้เอาอะไรเข้า มาในโลก
ฉั นใด เรา ก็ เอา อะไร ออก ไป จาก โลก ไม่ได้ฉั น นั ้น 8 แต่ถ้า
เรามี อาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่า นั ้น เถิด
9 ส่วนคนเหล่านั ้นที่ อยากรํา
่ รวยก็ ตกอยู่ในการทดลองและ
ติดบ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็น
ภัยแก่ตัว ซึ่งทําให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศเสื่อมสูญ
ไป 10 ด้วยว่าการรักเงินนั ้นเป็นรากเหง้าแห่งความชัวท
่ งั ้ สิน
้
ขณะที่บางคนโลภสิง่ เหล่า นี้ จึง ได้ หลงไปจากความเชื่อ นั ้น
และทิม
่ แทงตัว ของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ ใจเป็นอัน
มาก
3

คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
โอ ผู้เป็น คนของพระเจ้า แต่ท่านจงหลีก หนี เสีย จาก
สิง่ เหล่า นี้ จงมุ่งมัน
่ ในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า
11
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ความ เชื่อ ความ รัก ความ อดทน และ ความ อ่อน สุภาพ
12 จง ต่อสู้ อย่าง เต็ม กําลัง เพื่อ ความ เชื่อ จง ยึด ชี วิตนิ รัน
ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้ ท่านรับ ในเมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชื่อ
อย่าง ดี ต่อ หน้า พยาน หลาย คน 13 ข้าพเจ้า กําชับท่าน ต่อ
พระเนตร พระเจ้า ผู้ทรง ประทาน ชีวต
ิ แก่สิ่ง ทัง้ ปวง และ
ต่อ พระ เยซูคริสต์ ผู้ได้ทรง เป็น พยาน อัน ดี ต่อ หน้า ปอ นทิ
อัส ปี ลาต 14 ให้ท่าน รักษา คํา บัญชา นี้ ไว้อย่า ให้ด่าง พร้อย
และ อย่า ให้มีที่ติได้ จนถึง เวลา ที่พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้
เป็น เจ้าของ เรา จะ เสด็จ มา 15 ซึ่ง พระองค์ จะ ทรง สําแดง
ให้ ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือ พระองค์ผู้เสวยสุข และ
ทรง ฤทธิ์ สูงสุด แต่พระองค์เดียว พระ มหา กษั ตริยเหนื
์
อ
กษั ตริย์ทัง้ ปวง และองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนื อเจ้านายทัง้ ปวง
16 พระองค์ผู้เดียว ทรง อมตะ และ ทรง สถิต ใน ความ สว่าง
ที่ ซึ่ง ไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ่ง มนุษย์ไม่เคยเห็น และจะ
เห็น ไม่ได้ พระเกียรติและฤทธานุ ภาพจงมีแด่พระองค์นั ้น
สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 17 จงกําชับ คนเหล่านั ้นที่มัง่ มีฝ่าย
โลก อย่า ให้มีใจ ถือ มานะ ทิฐิ อย่า ให้ ความ หวัง ของ เขา อิง
อยู่กับทรัพย์อนิ จจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
ผู้ทรงประทานสิง่ สารพัด ให้แก่เราอย่า งบริบูรณ์ เพื่อ จะให้
เรา ใช้ ด้วย ความ ปีติยินดี 18 จง กําชับ เขา ให้ กระทํา การ ดี
ให้รํา่ รวยในการดีนั ้น ให้มีใจพร้อมที่ จะให้ทาน ให้มีใจกว้าง
ขวาง 19 และสํ่า สมไว้ เป็น รากอัน ดี สําหรับ ตัว ของตนเผื่อ
เวลาข้างหน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิโมธีเอ๋ย
จงรักษาสิง่ ที่ได้ฝากไว้ กับ ความไว้ วางใจของท่าน จงหลีก
เลี่ยง คํา พูด ที่ลบหลู่และ ไร้ประโยชน์ และ การ คัดค้าน ของ
สิง่ ที่ เรียกกัน อย่างผิดๆว่า เป็น ศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่ง บางคน
สําคัญผิดอย่างนั ้น จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณ
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จง ดํา รง อยู่ กับท่าน เถิด เอ เมน [จดหมาย ฉบับ แรก ถึง ทิ
โมธี ได้เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่ง เป็น นครหลวงในแคว้น
ฟรีเจีย ปาคาทีอานา]
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