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จดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงททิโมธธ

บทนนน: จดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโลผผผู้เปป็นอบัครทผตถถึงททิโมธธีนน่าจะถผกเขธียนขถึขึ้นในชน่วง
ระหวน่างการถผกจจาคคุกครบัขึ้งแรกและครบัขึ้งสคุดทผู้ายของเปาโล ขณะทธีที่ยคุคของอบัครทผตกจาลบังใกลผู้จะผน่าน
พผู้นไปพรผู้อมๆกบับการลผู้มหายตายจากของเหลน่าอบัครทผต พระคบัมภธีรร์จถึงจจาเปป็นจะตผู้องถผกเขธียนขถึขึ้น
เพพที่อสน่งตน่อใหผู้แกน่เหลน่าศทิษยาภทิบาลรคุน่นตน่อๆไปเพพที่อเปป็นแนวทางใหผู้แกน่ครทิสตจบักรทบัขึ้งหลาย แนวทางทธีที่
เฉพาะเจาะจงสจาหรบับความเปป็นระเบธียบในครทิสตจบักรและขผู้อควรปฏทิบบัตทิสจาหรบับผผผู้นจาครทิสตจบักรจถึง
เปป็นสทิที่งทธีที่สจาคบัญยทิที่ง เปาโลจถึงเขธียนหาททิโมธธีผผผู้เปป็นศทิษยาภทิบาลหนคุน่มพรผู้อมกบับคจาชธีขึ้แนะดบังกลน่าว

1 ททิโมธธีถผกจบัดเรธียงเนพขึ้อหาตามการแบน่งแตน่ละบท บททธีที่ 1 ตจาหนทิหลบักคจาสอนทธีที่ไมน่ถผกตผู้อง 
บททธีที่ 2 สอนเกธีที่ยวกบับการอธทิษฐานและตจาแหนน่งของผผผู้หญทิงภายในครทิสตจบักร บททธีที่ 3 พผดถถึง
คคุณสมบบัตทิตน่างๆของผผผู้นจาครทิสตจบักร บททธีที่ 4 พผดถถึงตบัวอยน่างของผผผู้นจาในครทิสตจบักร สน่วนบททธีที่ 5 
และ 6 มธีเนพขึ้อหาเกธีที่ยวกบับคจาชธีขึ้แนะสจาหรบับผผผู้นจาของครทิสตจบักร

*****

ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 1: เปาโลเขธียนถถึงททิโมธธี เดทิมทธีเพพที่อพผดถถึงจคุดประสงคร์ของพระคบัมภธีรร์
ภาคพบันธสบัญญาเดทิม จากนบัขึ้นทน่านกป็นจาเสนอพระเมตตาของพระเจผู้าในการทธีที่พระองคร์ทรงตบัขึ้งทน่าน



ใหผู้มารบับใชผู้ ทน่านยบังพผดถถึงจคุดประสงคร์ของการรบับใชผู้ของทน่านดผู้วย บทนธีขึ้ปทิดทผู้ายดผู้วยการเรทิที่มตผู้นคจา
กจาชบับทธีที่เปาโลมธีตน่อททิโมธธี

1 ทธ 1:1 เปาโล ออัครททตของพระเยซทครริสตต์ ตามพระบอัญชาของพระเจจ้าผทจ้ทรงเปป็น
พระผทจ้ชช่วยใหจ้รอดของเรา และพระเยซทครริสตต์เจจ้าผทจ้ทรงเปป็นความหวอังของเรา เปาโลเรทิที่มตผู้น
จดหมายฝากฉบบับนธร โดยการประกาศวตาทตานเปป็นผผผู้แตตงในประโยคแรก คทาทธที่แปลวตา ออัครททต (อา
พอสตอลอส) มธความหมายวตา ‘ผผผู้ทธที่ถผกสตงไป’ อบัครทผตทบัรงสทิบสองคนไดผู้รบับการทรงเรธยกและถผกใชผู้
ไปโดยพระเยซผครทิสตร ใหผู้เราสบังเกตวตาเปาโลยอมรบับวตาความเปป็นอบัครทผตของทตานเปป็นมาโดยพระ
บบัญชาของพระเจผู้า ทตานจถึงเขผู้ามาสผตพบันธกทิจตามพระบบัญชาของพระเจผู้าโดยตรง

วลธสรุดทผู้ายของขผู้อนธรอาจแปลไดผู้วตา ‘โดยพระบบัญชาของพระเจผู้าพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเรา
และพระเยซผครทิสตรผผผู้ทรงเปป็นความหวบังของเรา’ พระเยซผเจผู้าไมตเพธยงทรงเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด
ของเราเทตานบัรน แตตพระองครทรงเปป็นความหวบังของเราดผู้วย ชตางเปป็นความมบั ที่นใจอบันแสนมหบัศจรรยร 
อบัครทผตทตานนธร ยบังใชผู้พระนามเตป็มๆของพระองครดผู้วย นบั ที่นคพอ “พระเยซผครทิสตรเจผู้า”

1 ทธ 1:2 เปาโลจถึงกลตาวชบัดเจนวตาจดหมายฝากฉบบับนธรถผกเขธยนถถึงผผผู้ใด ถถึง ทริโมธธี ผทจ้
เปป็นบบตรแทจ้ของขจ้าพเจจ้าในความเชชชื่อ นธที่บตงบอกวตาเปาโล (1) นตาจะนทาวทิญญาณททิโมธธมาถถึงพระ
ครทิสตร (2) และคงเปป็นผผผู้ทธที่สอนเขาใหผู้เปป็นสาวกและฝถึกอบรมเขาดผู้วย ลผกาบบันทถึกวตาเปาโลไดผู้เดทิน
ทางไปทธที่เมพองเดอรรบธและเมพองลทิสตราในกทิจการ 13 และ 14 ทตานจถึงกลบับไปทธที่นบั ที่นอธกในหลายปธตตอ
มาตามทธที่บบันทถึกไวผู้ในกทิจการ 16 ททิโมธธมาจากเมพองลทิสตรา เหป็นไดผู้ชบัดวตาเขาไดผู้ตผู้อนรบับพระครทิสตร
ตอนทธที่เปาโลไปเยพอนครบัร งแรกและนตาจะเหป็นเหตรุการณรตอนทธที่เปาโลถผกหทินขวผู้างดผู้วย เหป็นไดผู้ชบัดวตา
เขาไดผู้เตทิบโตขถึรนอยตางรวดเรป็วในพระครุณ พอเปาโลกลบับไปทธที่เมพองนบัรนอธก ททิโมธธไดผู้เตทิบโตขถึรนใน
ฐานะครทิสเตธยนหนรุตมจนถถึงขนาดทธที่ เขา “มธชพที่อเสธยงดธในหมผตพวกพธที่นผู้องทธที่อยผตในเมพองลทิสตรา และ
เมพองอทิโคนธยผม” (กทิจการ 16:2) เปาโลจถึงเกณฑรททิโมธธผผผู้อตอนอาวรุโสใหผู้รตวมเดทินทางไปกบับทตานดผู้วย
ในฐานะผผผู้ชตวยของทตาน เขาททาหนผู้าทธที่ดบังกลตาวในการรบับใชผู้ทธที่เหลพอของเปาโล ตตอมาเมพที่อเปาโลถผก



กบักบรทิเวณ ททิโมธธกป็กลายเปป็นศทิษยาภทิบาล ททิโมธธนตาจะกลายเปป็นศทิษยาภทิบาลของครทิสตจบักรทธที่เมพอง
เอเฟซบัสแมผู้จะไมตมธบบันทถึกในพระคบัมภธรรเกธที่ยวกบับเรพที่องนธรกป็ตาม

เชตนเดธยวกบับในจดหมายฝากฉบบับอพที่นๆของทตาน เปาโลทผลขอพระคบณและพระกรบณาและ
สอันตริสบขจากพระเจจ้าพระบริดาของเราและจากพระเยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา เราตผู้อง
ระมบัดระวบังทธที่จะไมตมองขผู้ามครุณธรรมฝตายวทิญญาณเหลตานธร  พระครุณของพระเจผู้า, พระกรรุณาของ
พระองคร และสบันตทิสรุขของพระองครเปป็นสทิที่งทธที่มบั ที่งคบั ที่งจรทิงๆ อบัครทผตทตานนธรทผลขอสทิที่งเหลตานธร ใหผู้แกตผผผู้
อตานของทตานในจดหมายฝากเกพอบทรุกฉบบับของทตาน ปกตทิแลผู้วในสตวนตผู้นหรพอในสตวนทผู้ายของ
จดหมาย

1 ทธ 1:3 ขผู้อ 3 เรทิที่มตผู้นประโยคความซผู้อนทธที่ขยายตตอไปถถึงขผู้อตตอไป เมชชื่อขจ้าพเจจ้าไดจ้
ไปยอังแควจ้นมาซริโดเนธีย ตามทธีชื่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ขอรจ้องใหจ้ทช่านคอยอยทช่ในเมชองเอเฟซอัส เพชชื่อทช่านจะไดจ้
กกาชอับบางคนไมช่ใหจ้เขาสอนคกาสอนอชชื่นๆ เปาโลเตพอนททิโมธธวตา ทธที่ทตานกทาชบับใหผู้เขาอยผตตตอในเมพอง
เอเฟซบัสกป็เพพที่อทธที่เขาจะหยรุดคทาสอนทธที่ไมตถผกตผู้องทธที่นบั ที่น และทตานกป็ขอใหผู้เขาททาเชตนนบัรนตตอไป (ตามทธที่
บรทิบทของบทนธร จะเปทิดเผยใหผู้เหป็น มบันจะเรทิที่มปรากฏชบัดเจนวตา หนถึที่งในปบัญหาดผู้านหลบักคทาสอนทธที่
เมพองเอเฟซบัสกป็คพอ การปนกบันของพระราชบบัญญบัตทิในพระคบัมภธรรเดทิมก บับพระครุณของพระคบัมภธรร
ใหมต นตาเศรผู้าทธที่เรพที่องนธร เปป็นปบัญหาทธที่พบเหป็นไดผู้ทบั ที่วไปในครทิสตจบักรยรุคตผู้น)

1 ทธ 1:4 เปาโลกลตาวตตอไปวตา ทอัทั้งไมช่ใหจ้เขาใสช่ใจในเรชชื่องนริยายตช่างๆและเรชชื่องลกาดอับ
วงศต์ตระกทลออันไมช่รทจ้จบ ซถึชื่งเปป็นเหต บใหจ้เกริดปอัญหามากกวช่าใหจ้เกริดความจกาเรริญในทางของพระเจจ้า 
ออันดกาเนรินไปดจ้วยความเชชชื่อ กป็จงกระทกาดอังนอัทั้น อทิทธทิพลทธที่ไมตนตาเกทิดขถึรนของศาสนายทิวทธที่มธตตอครทิสต
จบักรยรุคตผู้นกป็คพอ การหบันไปพถึที่งคทาอธทิบายพระคบัมภธรรของพวกรบับบธยทิวและการตรวจดผว ตาตผู้นวงศร
ตระกผลของแตตละคนคพอใคร คทาทธที่แปลวตา นริยายตช่างๆ (มผธอส) นตาจะหมายถถึงวทิธธปฏทิบบัตทิของพวกยทิว
ทธที่ใหผู้ความสทาคบัญตตอประเพณธทธที่เลตาสพบตตอกบันมา โดยในกรณธนธร กป็คพอ วงศรวานของพวกเขา นธที่เปป็น
ทธที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ myth ดผู้วย คทาทธที่แปลวตา ลกาดอับวงศต์ตระกทล (เกะเนะอาลอเกธีย) หมายถถึง 
บบันทถึกวงศรตระกผลหรพอเชพรอสายของคนๆหนถึที่ง คทาทธที่แปลวตา ปอัญหา (เซเตซทิส) มธความหมายดผู้วยวตา 



‘ขผู้อสงสบัย’ สตวนหนถึที่งของปบัญหาของการใหผู้ความสทาคบัญกบับลทาดบับวงศรตระกผลของพวกยทิวกป็คพอวตา 
มบันกตอใหผู้เกทิดคทาถามและขผู้อสงสบัยตตางๆอบันไมตรผผู้จบสทิรนมากกวตาจะกตอใหผู้เกทิดการเสรทิมสรผู้างและ
ความเชพที่อทธที่แทผู้จรทิง ในสมบัยหลบังๆ ศาสนศาสตรรตามแนวคทิดเสรธนทิยมกป็เปป็นระบบแหตงคทาถามตตางๆ
ทธที่กตอใหผู้เกทิดความสงสบัยมากกวตาจะกตอใหผู้เกทิดความเชพที่อเชตนกบัน

1 ทธ 1:5 เปาโลจถึงนทาเสนอจรุดประสงครของพระราชบบัญญบัตทิ แตช่จบดประสงคต์แหช่ง
พระบอัญญอัตรินอัทั้นกป็คชอ ความรอักซถึชื่งเกริดจากใจออันบรริสบทธริธิ์ และจากจริตสกานถึกออันดธี และจากความเชชชื่อ
ออันจรริงใจ พระบบัญญบัตทิทธที่ทตานพผดถถึงนตาจะเปป็นบบัญญบัตทิของโมเสส คทาทธที่แปลวตา จบดประสงคต์ 
(เทะลอส) มธความหมายวตา ‘เปผู้าหมาย’ หรพอ ‘จรุดประสงคร’ ดบังนบัรนจรุดประสงครทบัรงหมดของพระ
ราชบบัญญบัตทิในพระคบัมภธรรเดทิมกป็คพอเพพที่อ (1) มธความรบักซถึที่งเกทิดจากใจอบันบรทิสรุทธทิธ , (2) จทิตสทานถึกอบันดธ 
และ (3) ความเชพที่ออบันจรทิงใจ ชตางเปป็นสรรุปยตออบันมหบัศจรรยรของพระราชบบัญญบัตทิ ซถึที่งมธไวผู้เพพที่อททาใหผู้
เกทิดความรบัก, ความชอบธรรม (ซถึที่งเปป็นสทิที่งทธที่ตผู้องมากตอนจทิตสทานถึกอบันดธ) และความเชพที่อทธที่แทผู้จรทิง แตต
นตาเสธยดายทธที่พวกถพอลบัทธทิยทิวในสมบัยนบัรนอยากนทาการถพอบบัญญบัตทิและพทิธธกรรมตตางๆของพระราช
บบัญญบัตทิกลบับเขผู้ามาในครทิสตจบักร และททาใหผู้ความเรธยบงตายของความเชพที่อ, ความรบัก และความชอบ
ธรรมทธที่มธอยผตในครทิสตจบักรตผู้องคลรุมเครพอไป

1 ทธ 1:6-7 เปาโลกลตาวตตอไปวตา บางคนกป็ไดจ้ผริดจบดประสงคต์เลธีชื่ยงไปจากสริชื่งเหลช่านธีทั้หลง
ไปในทางพทดเหลวไหล คนเหลตานธรทธที่ปรารถนาทธที่จะคงวทิธธปฏทิบบัตทิแบบศาสนายทิวไวผู้ภายในครทิสตจบักร
ไดผู้พลาดเปผู้า (เลธที่ยงไป) และไมตรผผู้หรพอเขผู้าใจจรทิงๆวตาตบัวเองกทาลบังพผดถถึงอะไรอยผต คทาทธที่แปลวตา พทด
เหลวไหล (มาไทออลอเกธีย) มธความหมายวตา ‘การพผดเรพที่องไรผู้สาระ’ ตรงขผู้ามกบันเลยกบับความเรธยบ
งตายของความจรทิงของพระคบัมภธรรใหมต คทาสอนสตวนใหญตของศาสนายทิวทธที่พยายามใชผู้อทิทธทิพลครอบ
งทาครทิสตจบักรยรุคตผู้นเปป็นแคตคทาพผดเหลวไหล

นอกจากนธรปบัญหาของพวกถพอลบัทธทิยทิวเหลตานธรกป็คพอ 7 และแมจ้วช่าเขาไมช่เขจ้าใจคกาทธีชื่เขากลช่าวทอัทั้ง
สริชื่งทธีชื่เขายชนยอัน เขากป็ยอังปรารถนาเปป็นอาจารยต์ฝช่ายพระราชบอัญญอัตริ ปบัญหาทธที่เปาโลเตพอนใหผู้ททิโมธธ  
ระวบังเปป็นปบัญหาทธที่คลผู้ายกบับทธที่เจอในจดหมายฝากฉบบับอพที่นๆของทตาน คนเหลตานบัรนทธที่อผู้างตบัววตาเปป็นผผผู้



เชธที่ยวชาญในดผู้านบบัญญบัตทิของโมเสสไดผู้ททาใหผู้ครทิสตจบักรอายรุนผู้อยหลายแหตงตผู้องเสธยไป โดยสอนวตา
แมผู้แตตผผผู้เชพที่อทธที่เปป็นคนตตางชาตทิกป็ตผู้องกลบับไปถพอพระราชบบัญญบัตทิ (1) เพพที่อทธที่จะไดผู้รบับความรอด และ 
(2) เพพที่อทธที่จะรบักษาความรอดของตนไวผู้ เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาพวกเขาไมตรผผู้เลยวตาตบัวเองกทาลบังพผด
เรพที่องอะไรอยผต

1 ทธ 1:8 ขผู้อ 9 ถถึง 10 เปป็นความคทิดเสรทิม เปาโลเกรทิที่นนทากตอนวตา แตช่เราทอัทั้งหลายรทจ้อย ทช่
วช่าพระราชบอัญญอัตรินอัทั้นดธี ถจ้าผทจ้ใดใชจ้ใหจ้ถทกตจ้อง ความหมายกป็คพอ ‘เพราะเราทราบวตาพระราชบบัญญบัตทิ
เปป็นสทิที่งทธที่ดธหากเราเขผู้าใจมบันอยตางเหมาะสม’ นอกจากนธร  พระราชบบัญญบัตทิยบังถผกประทานใหผู้แกตคน
เหลตานบัรนทธที่จทาเปป็นตผู้องไดผู้รบับการแกผู้ไขดผู้วย

1 ทธ 1:9-10 เปาโลจถึงกลตาวตตอไปถถึงความอธรรมในทรุกรผปแบบ คชอโดยรทจ้วช่า
พระราชบอัญญอัตรินอัทั้นมริไดจ้ทรงบอัญญอัตริไวจ้สกาหรอับคนชอบธรรม แตช่ทรงบอัญญอัตริไวจ้สกาหรอับคนอยทช่นอก
พระราชบอัญญอัตริและคนดชทั้อดจ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไมช่บรริสบทธริธิ์และคนหมริชื่นประมาท คน
ฆาตกรรมพช่อ คนฆาตกรรมแมช่ คนฆช่าคน 10 คนลช่วงประเวณธี พวกกะเทย ผทจ้รจ้ายลอักคน คนโกหก 
คนทวนสบถ และอะไรๆทธีชื่ขอัดกอับคกาสอนออันถทกตจ้อง พระเจผู้าไมตไดผู้ทรงประทานพระราชบบัญญบัตทิ
ใหผู้แกตคนเหลตานบัรนทธที่ชอบธรรมอยตางแทผู้จรทิง (พวกยทิวถพอวตาตบัวเองเปป็นคนชอบธรรม แตตกป็ยบังยทาเกรง
พระราชบบัญญบัตทิ มบันเปป็นสทิที่งทธที่ขบัดแยผู้งกบันเอง) เปาโลไมตไดผู้ก ทาลบังบอกวตามธผผผู้ใดทธที่เปป็นคนชอบธรรม
จรทิงๆเลย แตตทตานกทาลบังเสนอประเดป็นสมมตทิขถึรนมาตตางหาก พระเจผู้าทรงประทานพระราชบบัญญบัตทิ
เพราะความบาปและคนบาป คพอ “คนอยผ ตนอกพระราชบบัญญบัตทิและคนดพรอดผู้าน” ทตานจถึงนทาเสนอ
ความชบั ที่วรผู้ายในรผปแบบตตางๆซถึที่งไดผู้ฝตาฝพนความชอบธรรมของพระเจผู้ามาตบัรงแตตสมบัยสวนเอเดน ใน
การนตาสะอทิดสะเอธยนตตางๆทธที่ทตานไดผู้ใหผู้เปป็นรายการไวผู้ ทตานเอตยถถึง “พวกกะเทย” คทาทธที่แปลเชตนนบัรน
(อารเสะนอคอยเตส) หมายถถึง การรบักรตวมเพศโดยตรง อบัครทผตทตานนธรปทิดทผู้ายรายการอบันเหมป็นเนตา
นธร โดยกลตาวถถึงบาปในรผปแบบใดกป็ตามทธที่ไมตไดผู้ถผกเอตยถถึงในทธที่นธร  “และอะไรๆทธีชื่ขอัดกอับคกาสอนออันถทก
ตจ้อง” ทตานจถึงสรรุปเนพรอหาสตวนเสรทิมนธรซถึที่งเรทิที่มตผู้นในขผู้อ 9



1 ทธ 1:11 ทตานกลบับมาตตอเนพรอหาสตวนทธที่คผู้างไวผู้ในขผู้อ 8 ตามทธีชื่มธีอยทช่ในขช่าวประเสรริฐ
ออันมธีสงช่าราศธีของพระเจจ้าผทจ้เสวยสบข คชอขช่าวประเสรริฐทธีชื่ไดจ้ทรงมอบไวจ้กอับขจ้าพเจจ้านอัทั้น ทตานเพทิที่ง
กลตาวไปวตา “พระราชบบัญญบัตทินบัรนดธ ถผู้าผผผู้ใดใชผู้ใหผู้ถผกตผู้อง” ความเขผู้าใจในพระคบัมภธรรภาคพบันธ
สบัญญาเดทิมเกทิดขถึรนไดผู้ผตานทางการมองมบันผตานทางขตาวประเสรทิฐของพระครทิสตร นธที่คพอการใชผู้พระ
คบัมภธรรเดทิมอยตางถผกหลบักตบัรงแตตการเกทิดขถึรนของพระคบัมภธรรใหมต ปบัจจรุบบันนธร เราเขผู้าใจพระคบัมภธรรเดทิมไดผู้
อยตางระมบัดระวบังมากขถึรนเพราะการเปทิดเผยของความจรทิงของพระคบัมภธรรใหมต ของใหมตนบัรนดธกวตา
ของเกตาและไดผู้เขผู้ามาแทนทธที่ของเกตาแลผู้ว ดผ 2 โครทินธร 3 พระเจผู้าทรงประทานพระราชบบัญญบัตทิใหผู้แกต
ชนชาตทิอทิสราเอลไมตใชตคนตตางชาตทิ ดบังนบัรนคนตตางชาตทิจถึงไมตเคยอยผตใตผู้พระราชบบัญญบัตทิเลย นอกจาก
นธรพระเยซผครทิสตรไดผู้ทรงททาใหผู้พระราชบบัญญบัตทิสทาเรป็จในพระราชกทิจของพระองครบนกางเขน ดผ 
มบัทธทิว 5:17 ดบังนบัรนการใชผู้พระราชบบัญญบัตทิอยตางเหมาะสมในครทิสตจบักรจถึงเปป็นเหมพอนพพรนหลบัง
สทาหรบับขตาวประเสรทิฐอบันทรงสงตาราศธของพระครทิสตร

1 ทธ 1:12 อบัครทผตทตานนธรกลตาวตตอไปวตา ขจ้าพเจจ้าขอบพระคบณพระเยซทครริสตต์องคต์พระ
ผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา ผทจ้ทรงชทกกาลอังขจ้าพเจจ้า ดจ้วยวช่าพระองคต์ทรงถชอวช่าขจ้าพเจจ้าเปป็นคนสอัตยต์ซชชื่อ จถึงทรง
ตอัทั้งขจ้าพเจจ้าใหจ้ปฏริบอัตริพระราชกริจของพระองคต์ ในหกขผู้อตตอไป เปาโลใหผู้คทาพยานเกธที่ยวกบับพระครุณ
ของพระเจผู้าในชธวทิตของทตาน ทตานขอบพระครุณองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทธที่ทรง (1) ชผก ทาลบังทตาน คทาทธที่แปล
วตา ชทกกาลอัง (เอป็นดผนามอโอ) มธความหมายวตา ‘ใหผู้พละกทาลบังหรพอพลบัง’ (2) ทตานขอบพระครุณองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราเพราะพระองครทรงนบับวตาทตานเปป็นคนสบัตยรซพที่อ นธที่เปป็นครุณสมบบัตทิทธที่ครทิสเตธยน
คนใดกป็สามารถไปถถึงไดผู้ และจากนบัรนทตานกป็ขอบพระครุณพระเยซผครทิสตรเพราะพระองครไดผู้ทรง (3)
ตบัรงทตานใหผู้เขผู้าสผตการรบับใชผู้ คทาทธที่แปลวตา ตอัทั้ง (ททิเธมทิ) มธความหมายวตา ‘วาง’ พระเยซผครทิสตรไดผู้ทรงวาง
ทตานใหผู้เขผู้าสผตการรบับใชผู้ นธที่สพที่อถถึงการทรงเรธยกของพระเจผู้าและการนทาคนใหผู้เขผู้าสผตพบันธกทิจ มบันไมตใชต
อะไรทธที่คนๆหนถึที่งตบัดสทินมาททาในยามทธที่สทิที่งอพที่นๆลผู้มเหลวหมด มบันเปป็นการทรงเรธยกของพระเจผู้า

1 ทธ 1:13 ทตานจถึงทบทวนอดธตทธที่ทตานละอายใหผู้พวกเขาฟบัง ถถึงแมจ้วช่าเมชชื่อกช่อนนอัทั้น
ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนหมริชื่นประมาท ขช่มเหง และเปป็นผทจ้ปฏริบอัตริอยช่างหยาบชจ้า ทตานไมตเพธยงพผดหมทิที่น
ประมาทพระนามของพระครทิสตรและขตมเหงครทิสตจบักรเทตานบัรน แตตทตานยบังบอกวตาตบัวทตานเองเปป็นผทจ้



ปฏริบอัตริอยช่างหยาบชจ้าดผู้วย คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ฮผบรทิสเตส) มธความหมายวตา ‘อวดดธ’ หรพอ ‘เยตอหยทิที่ง’ 
มบันมธความหมายรองวตา โอหบังจนถถึงกบับททาสทิที่งทธที่นตาละอาย กระนบัรนเปาโลกป็สารภาพวตา แตช่ขจ้าพเจจ้า
ไดจ้รอับพระกรบณา เพราะวช่าทธีชื่ขจ้าพเจจ้าไดจ้กระทกาอยช่างนอัทั้นกป็ไดจ้กระทกาไปโดยความเขลาเพราะความ
ไมช่เชชชื่อ พระเจผู้าทรงพระกรรุณาครุณตตอทตานเพราะทตานขตมเหงครทิสตจบักรดผู้วยความโฉดเขลาฝตาย
วทิญญาณ ตอนนบัรนทตานไมตเขผู้าใจจรทิงๆวตาตบัวเองกทาลบังททาอะไรอยผต นอกจากนธรทตานททารผู้ายครทิสตจบักร
ยรุคตผู้นเพราะความไมน่เชพที่อดผู้วย จงสรรเสรทิญพระเจผู้าทธที่ไมตมธความบาปใดทธที่หนบักหนาเกทินกวตาทธที่
พระเจผู้าจะทรงสทาแดงพระกรรุณาไดผู้ เปาโลเปป็นตบัวอยตางทธที่ชบัดเจนในเรพที่องนธร

1 ทธ 1:14  นอกจากนธร  พระครุณของพระเจผู้ายบังเปธที่ยมลผู้นดผู้วยความเชพที่อและความรบักใน
พระเยซผครทิสตรดผู้วย และพระคบณแหช่งองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรานอัทั้นมธีมากเหลชอลจ้น พรจ้อมดจ้วยความ
เชชชื่อและความรอักซถึชื่งมธีอยทช่ในพระเยซทครริสตต์ คทาทธที่แปลวตา มากเหลชอลจ้น (ฮผเปป็รพเละออนาโซ) มธ
ความหมายดผู้วยวตา ‘ทตวมทผู้น’ พระครุณของพระเจผู้าทธที่มธใหผู้แกตเปาโลนบัรนทตวมทผู้นไปดผู้วยความเชพที่อ
และความรบัก ทบัรงหมดนธร เปป็นมาในพระเยซผครทิสตร เรพที่องนธร ยบังเปป็นจรทิงสทาหรบับเราดผู้วย

1 ทธ 1:15 เปาโลจถึงมาถถึงบทสรรุปเบพรองตผู้น คกานธีทั้เปป็นคกาสอัตยต์จรริงและสมควรทธีชื่คนทอัทั้ง
ปวงจะรอับไวจ้ ความหมายกป็คพอวตา ‘สทิที่งทธที่ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังจะกลตาวนบัรนสมควรกบับการยอมรบับไวผู้โดยคน
ทบัรงปวง’ คชอวช่าพระเยซทครริสตต์ไดจ้เสดป็จมาในโลกเพชชื่อจะไดจ้ทรงชช่วยคนบาปใหจ้รอด และในพวกคน
บาปนอัทั้นขจ้าพเจจ้าเปป็นตอัวเอก นธที่แหละแกตนแทผู้ของขตาวประเสรทิฐอบันทรงสงตาราศธของพระครทิสตร 
เปาโลยบังสารภาพตตอไปอธกวตา ทตานเปป็นตบัวเอกเลยในหมผตคนบาปทธที่พระครทิสตรเสดป็จมาชตวยใหผู้รอด 
เราเหป็นชบัดเจนถถึงความถตอมใจของอบัครทผตทตานนธร  นอกจากนธรนธที่ยบังเปป็นสทิที่งทธที่ลถึกซถึร งยทิที่งขถึรนไปอธกเมพที่อ
เราตระหนบักวตาบางทธทตานอาจเปป็นอบัครทผตผผผู้ยทิที่งใหญตทธที่สรุดกป็ไดผู้ อยตางไรกป็ตาม ทตานกป็ไมตไดผู้แสวงหา
การยกยตองตบัวเองในเรพที่องดบังกลตาวแตตอยตางใด

1 ทธ 1:16 ถถึงกระนบัรน เปาโลกป็กลตาวตตอไปอธกวตา แตช่วช่าเพราะเหตบนธีทั้เอง (ทธที่พระเยซผ
เสดป็จมาชตวยคนบาปใหผู้รอด) ขจ้าพเจจ้าจถึงไดจ้รอับพระกรบณา เพราะเหตรุแหตงการรบับใชผู้นบั ที่นเองเปาโล
จถึงไดผู้รบับพระกรรุณาจากพระเจผู้า นอกจากนธรยบังเปป็นไปเพชชื่อพระเยซทครริสตต์จะไดจ้ทรงสกาแดงความอด



กลอัทั้นพระทอัยทบกอยช่างใหจ้เหป็นในตอัวขจ้าพเจจ้าซถึชื่งเปป็นตอัวเอกนอัทั้น ใหจ้เปป็นแบบอยช่างแกช่คนทอัทั้งปวงทธีชื่ภาย
หลอังจะเชชชื่อในพระองคต์แลจ้วรอับชธีวริตนริรอันดรต์ เปาโลเปรธยบตบัวเองวตาเปป็นเหมพอนกบับแบบอยตางของ
พระครุณของพระเจผู้าทธที่มธใหผู้แกตคนอพที่นๆทรุกคนทธที่จะวางใจพระครทิสตรในภายหลบัง คทาทธที่แปลวตา ความ
อดกลอัทั้นพระทอัย (มาครอธผเมธีย) มธความหมายวตา ‘ความอดทน’, ‘ความอถึด’, ‘ความสมทที่าเสมอ’, 
‘ความหนบักแนตน’ และ ‘ความพากเพธยร’ ดบังนบัรนเปาโลจถึงกลายเปป็นแบบอยตางของการสผผู้ทนปบัญหา
ตตางๆในชธวทิตครทิสเตธยนใหผู้กบับคนทบัรงปวงทธที่จะตามมาภายหลบัง ทตานไดผู้กลายเปป็นแบบอยตางของการ
พากเพธยรในชธวทิตครทิสเตธยนใหผู้กบับเรา เชตนเดธยวกบับทธที่ทตานเผชทิญกบับความยากลทาบากเพราะเหตรุทธที่
ทตานอยผตฝตายพระครทิสตร เรากป็คาดหวบังไดผู้วตาจะเจอแบบเดธยวกบัน แตตแบบอยตางทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา 
ทตานยพนหยบัดไดผู้แมผู้เจอความยากลทาบากดบังกลตาว

1 ทธ 1:17 ใหผู้เราสบังเกตคทาถวายสาธรุการอบันไพเราะทธที่ตามมา บอัดนธีทั้ พระเกธียรตริและ
สงช่าราศธีจงมธีแดช่พระมหากษอัตรริยต์ผทจ้ทรงพระเจรริญอยทช่นริรอันดรต์ ผทจ้ทรงเปป็นองคต์อมตะ ซถึชื่งมริไดจ้ปรากฏ
แกช่ตา พระเจจ้าผทจ้ทรงพระปอัญญาแตช่พระองคต์เดธียว สชบๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน พระมหากษบัตรทิยรของ
เรา คพอ พระเยซผครทิสตร ไมตเพธยงทรงพระเจรทิญอยผตนทิรบันดรร, ไมตเปพที่อยเนตา (เปป็นอมตะ), มทิไดผู้ปรากฏแกต
ตา และทรงพระปบัญญาเทตานบัรน แตตยบังทรงสมควรแกตพระเกธยรตทิและสงตาราศธสพบๆไปเปป็นนทิตยรดผู้วย 
เอเมน เนพรอหาสตวนนธรของจดหมายฉบบับนธรจถึงจบลงเพธยงเทตานธร

1 ทธ 1:18 เปาโลจถึงจบความเหป็นเกรทิที่นนทาของทตานตรงนธร  โดยชธรแจงตตอททิโมธธวตา คทา
กทาชบับ (ขผู้อควรปฏทิบบัตทิ) ตตอไปนธรมธรากฐานอยผตในพระคบัมภธรรทธที่ทรงโปรดมอบใหผู้แลผู้ว ทริโมธธีบบตรเออ๋ย 
คกากกาชอับนธีทั้ขจ้าพเจจ้าไดจ้ใหจ้ไวจ้กอับทช่านตามคกาพยากรณต์ซถึชื่งมาลช่วงหนจ้าเลป็งถถึงทช่าน เพชชื่อขจ้อความเหลช่า
นอัทั้นทช่านจะไดจ้เขจ้าสทจ้รบไดจ้ดธี ททิโมธธไมตใชตบรุตรทธที่เกทิดจากเปาโลโดยธรรมชาตทิ แตตเขากป็เปป็นเชตนนบัรนใน
แงตฝตายวทิญญาณ แมผู้ไมตมธระบรุไวผู้ชบัดเจน แตตเปาโลนตาจะเปป็นผผผู้ทธที่นทาเขามาถถึงพระครทิสตรในการเดทิน
ทางไปยบังเมพองลทิสตราครบัร งแรกของทตานตามทธที่มธบบันทถึกไวผู้ในกทิจการ 14 คทาทธที่แปลวตา คกากกาชอับ (พา
รากเกะเลธีย) มธความหมายวตา ‘ขผู้อควรปฏทิบบัตทิตตางๆในรผปของคทาบบัญชา’ คจากจาชบับทธที่จะถผกมอบใหผู้นธร
เปป็นเนพรอหาสตวนทธที่เหลพอของจดหมายฝากฉบบับนธร  เปาโลจะใหผู้ขผู้อควรปฏทิบบัตทิตตางๆแบบละเอธยด
สทาหรบับททิโมธธและพบันธกทิจในการเปป็นศทิษยาภทิบาลของเขา คทาก ทาชบับนธรมธรากฐานอยผตในหลบักการ



ตตางๆตามพระคบัมภธรร (“ตามคทาพยากรณรซถึที่งมาลตวงหนผู้าเลป็งถถึงทตาน”) นธที่ยตอมหมายถถึงพระคบัมภธรรเดทิม
และเนพรอหาของพระคบัมภธรรใหมตทธที่ไดผู้ถผกเขธยนไปแลผู้ว นอกจากนธรโดยขผู้อความเหลตานบัรน (พระคบัมภธรร)
เขาจะไดผู้เขผู้าสผผู้รบไดผู้ดธดผู้วย (สผผู้ไดผู้ดธในสนามรบ)

เปาโลเปรธยบการรบับใชผู้เปป็นศทิษยาภทิบาลวตาเปป็นเหมพอนกบับการสผผู้รบ แนตนอนทธที่มธการสผผู้รบกบับ
โลก, เนพรอหนบัง และพญามาร มธการตตอตผู้านจากการละททิรงความจรทิงอยผตบตอยๆ บางครบัร งกป็มธการสผผู้รบ
และการตตอสผผู้ภายในครทิสตจบักรทธที่พญามารยรุยงครทิสเตธยนฝตายเนพรอหนบังใหผู้สรผู้างความเจป็บปวดและ
ความเศรผู้าใจแกตศทิษยาภทิบาล กระนบัรน อบัครทผตทธที่มธประสบการณรโชกโชนทตานนธรกป็ผตานการสผผู้รบเหลตา
นบัรนมาหมดแลผู้ว ทตานจถึงใหผู้หลบักการและขผู้อควรปฏทิบบัตทิตตางๆแกตททิโมธธผผผู้ซถึที่งจะรบับหนผู้าทธที่         ศทิษ
ยาภทิบาลเปป็นครบัร งแรกเพพที่อทธที่เขาจะ “สผผู้รบไดผู้ดธ”

1 ทธ 1:19 การสผผู้รบไดผู้อยตางประสบความสทาเรป็จตผู้องเรทิที่มตผู้นดผู้วยความเชพที่อและ
จทิตสทานถึกอบันดธ จงยถึดความเชชชื่อไวจ้และมธีจริตสกานถึกออันดธี คทาทธที่แปลวตา ยถึด (เอะโค) มบักถผกแปลวตา ‘มธ’ 
ดบังนบัรนเปาโลจถึงเรทิที่มคทาก ทาชบับของทตานทธที่ใหผู้ไวผู้กบับททิโมธธโดยขอใหผู้เขามธความเชพที่อ (มธความเชพที่อทธที่ถผก
ตผู้อง) นบัที่นมาพรผู้อมกบับการมธจทิตสทานถึกอบันดธ ความหมายกป็คพอ การมธจทิตสทานถึกอบันปลอดโปรตง 
ปราศจากการรผผู้สถึกผทิดเพราะบาปในชธวทิตของคนๆนบัรน ทตานกทาลบังพผดถถึงการดทาเนทินชธวทิตอยตางชอบ
ธรรมซถึที่งททาใหผู้เกทิดจทิตสทานถึกอบันปลอดโปรตง (อบันดธ) สทิที่งเหลตานธร เปป็นสทิที่งทธที่จทาเปป็นสทาหรบับการรบับใชผู้
เปป็นศทิษยาภทิบาล ตผู้องมธความเชพที่อทธที่ถผกตผู้อง (นบัที่นคพอ หลบักคทาสอนและการดทาเนทินชธวทิตโดยความเชพที่อ
ดผู้วย) ตผู้องมธการดทาเนทินชธวทิตอยตางชอบธรรมอบันกตอใหผู้เกทิดจทิตสทานถึกอบันปลอดโปรตงดผู้วย ดบังนบัรนความ
เชพที่อและความชอบธรรมจถึงเปป็นอาวรุธอบันทรงพลบังในการรบับใชผู้เปป็นศทิษยาภทิบาล

นตาเสธยดายทธที่บางคนไดผู้กผู้าวขผู้ามหลบักการดบังกลตาวและไดผู้นทาความพทินาศมาสผตชธวทิตและพบันธ
กทิจของตบัวเอง ในเรพที่องดบังกลตาวเปาโลออกความเหป็นวตา ซถึชื่งขจ้อนธีทั้บางคนไดจ้ละทริทั้งเสธีย ความเชชชื่อของ
เขาจถึงออับปางลง ในประเทศแถบทะเลเมดทิเตอรรเรเนธยนสมบัยครทิสตรศตวรรษแรก บางทธหายนะภบัยทธที่
รผู้ายแรงทธที่สรุดทธที่คนเราจะเจอกป็คพอ เรพออบับปาง แนตนอนทธที่เปาโลเคยมธประสบการณรเกธที่ยวกบับภบัยนธรมา



กตอน นตาเศรผู้าทธที่มธคนมากมาย แมผู้กระทบั ที่งในตอนนบัรนกป็ตามทธที่ททาใหผู้การรบับใชผู้ของตนตผู้องอบับปางลง
เพราะการมธหลบักคทาสอนทธที่เบธที่ยงเบนไปหรพอไมตกป็ลผู้มเหลวในดผู้านศธลธรรม

1 ทธ 1:20 มธคนสอนผทิดสองคนทธที่ถผกเอตยชพที่อ คพอ ฮธเมเนอบัสและอเลป็กซานเดอรร ในคน
เหลช่านอัทั้นมธีฮธีเมเนออัสและอเลป็กซานเดอรต์ ซถึชื่งขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้แกช่ซาตานแลจ้ว เพชชื่อเขาจะไดจ้เรธียนรทจ้ทธีชื่
จะไมช่หมริชื่นประมาท ฮธเมเนอบัสถผกเอตยถถึงโดยเปาโลวตาเปป็นคนทธที่หลงไปจากความเชพที่อใน 2 ททิโมธธ 
2:17-18 อเลป็กซานเดอรรอาจเปป็นชตางทองแดงทธที่สรผู้างความเสธยหายตตอเปาโลอยตางมากตามทธที่มธเอตย
ถถึงใน 2 ททิโมธธ 4:14 เขาอาจเปป็นอเลป็กซานเดอรรคนนบัรนทธที่ถผกพผดถถึงในกทิจการ 19:33-34 กป็ไดผู้ ไมตวตา
จะในกรณธใดเปาโลกป็บรรยายถถึงชายทบัรงสองคนนธรวตาเปป็นเหมพอนเรพออบับปางฝตายวทิญญาณ คนหนถึที่ง
ละททิรงความจรทิง สตวนอธกคนอาจเปป็นคนทธที่ทรยศตตอความเชพที่อนบัรน

นอกจากนธรทตานยบังมอบทบัรงคผตไวผู้กบับซาตานดผู้วย ความหมายอาจเปป็นไดผู้วตาเปาโล โดยสทิทธทิ
อทานาจในการเปป็นอบัครทผตของตบัวเอง ไดผู้มอบรตางกายของทบัรงสองคนนธรไวผู้แกตซาตานสทาหรบับการตธ
สอน “เพพที่อเขาจะไดผู้เรธยนรผผู้ทธที่จะไมตหมทิที่นประมาท” การตบัดสทินใจดบังกลตาวเปป็นเรพที่องทธที่รผู้ายแรงมากๆ 
เปาโลยบังททาแบบเดธยวกบันนธรกบับคนบาปคนนบัรนทธที่ถผกเอตยถถึงใน 1 โครทินธร 5:5 ดผู้วย เหป็นไดผู้ชบัดวตามบัน
คพอการยอมใหผู้พญามารมาโจมตธรตางกายของคนๆหนถึที่งเพพที่อทธที่จทิตวทิญญาณของเขาจะไดผู้รบับการชตวย
ใหผู้รอด นธที่ดผเหมพอนวตาจะเปป็นรผปแบบหนถึที่งของการตธสอนฝตายวทิญญาณอบันรรุนแรง

*****

ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 2: เปาโลพผดถถึงหบัวขผู้อทบัที่วไปสองเรพที่องในบทนธีขึ้; (1) เรพที่องการ
อธทิษฐานโดยเฉพาะในครทิสตจบักรและ (2) สถานะของครทิสเตธียนสตรธีในครทิสตจบักร

1 ทธ 2:1 เหตบฉะนอัทั้นกช่อนสริชื่งอชชื่นใด ขจ้าพเจจ้าขอเตชอนสตริทช่านทอัทั้งหลายใหจ้วริงวอน
อธริษฐานททลขอ และขอบพระคบณเพชชื่อคนทอัทั้งปวง ขณะทธที่อบัครทผตทตานนธร เรทิที่มตผู้นคทาก ทาชบับของทตานทธที่
มอบไวผู้แกตททิโมธธ (และศทิษยาภทิบาลทรุกคนดผู้วย) สทิที่งสทาคบัญอบันดบับแรกคพอ การอธทิษฐาน “เหตรุฉะนบัรน
กตอนสทิที่งอพที่นใด ขผู้าพเจผู้าขอเตพอนสตทิทตานทบัรงหลาย” ความหมายกป็คพอ ‘ดบังนบัรนขผู้าพเจผู้าขอกทาชบับทตาน’ 
“กตอนสทิที่งอพที่นใด” หนถึที่งในสทิที่งสทาคบัญอบันดบับแรกในชธวทิตของศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็นการอธทิษฐาน อบัคร



ทผตทตานนธร จถึงเสนอคทาสธที่คทาทธที่มธความหมายเหมพอนกบับการอธทิษฐาน กระนบัรนแตตละคทากป็มธความหมายทธที่
เฉพาะเจาะจงในตบัวของมบันเอง (1) วทิงวอน คพอการขอสทาหรบับความจทาเปป็นตตางๆ (2) อธทิษฐาน 
หมายถถึงการสพที่อสารกบับพระเจผู้าโดยตรง และสพที่อถถึงการสรรเสรทิญและการนมบัสการ (3) ทผลขอ คพอ
การอธทิษฐานเผพที่อผผผู้อพที่น (4) ขอบพระคคุณ กป็ชบัดเจนในตบัวอยผตแลผู้ว “เพพที่อคนทบัรงปวง” สพที่อถถึงการทผลขอ
เพพที่อผผผู้อพที่นตตอไปดบังทธที่กลตาวไวผู้แลผู้วดผู้านบน ความหมายทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา ชธวทิตในการอธทิษฐานของ
เราควรรวมการทผลขอเพพที่อความจทาเปป็นตตางๆ, การมธสามบัคคธธรรมกบับพระเจผู้าโดยตรง, การทผลขอ
เผพที่อผผผู้อพที่น และการขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรบับความประเสรทิฐของพระองคร

1 ทธ 2:2 กลตาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอวตา ชธวทิตในการอธทิษฐานของเราควรรวมถถึง
รบัฐบาลและผผผู้นทาประเทศดผู้วยเพพที่อทธีที่วน่าเราจะไดผู้มธชธวทิตแบบสงบสรุขและมธอารยธรรมในทางทธที่เปป็น
อยตางพระเจผู้าและความนตานบับถพอ เราจถึงควรอธทิษฐานเพชชื่อกษอัตรริยต์ทอัทั้งหลายและคนทอัทั้งปวงทธีชื่มธี
ตกาแหนช่งสทง เพชชื่อเราจะไดจ้ดกาเนรินชธีวริตอยช่างเงธียบๆและสงบสบข ในทางทธีชื่เปป็นอยช่างพระเจจ้าและอยช่าง
ซชชื่อสอัตยต์ แมผู้วตาเราไมตสนวตาใครจะดทารงตทาแหนตงผผผู้นทาทางการเมพอง แตตเรากป็ถผกกทาชบับใหผู้อธทิษฐาน
เผพที่อพวกเขา

1 ทธ 2:3 ดบังนบัรนเมพที่อเราอธทิษฐานเผพที่อผผผู้ปกครองประเทศของเรา การเชช่นนธีทั้เปป็นการดธี
และเปป็นทธีชื่ชอบในสายพระเนตรของพระเจจ้า พระผทจ้ชช่วยใหจ้รอดของเรา

1 ทธ 2:4 ขผู้อ 4 ถถึง 7 จถึงเปป็นการขยายความ นบั ที่นคพอเปาโลแทรกเนพรอหาเสรทิมเขผู้ามาใน
เนพรอหาหลบัก พระเจผู้าผผผู้ทรงเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเราทรงมธพระประสงครหรพอปรารถนาใหผู้คน
ทบัรงปวงไดผู้รบับความรอดและมาถถึงความรผผู้ในความจรทิงนบัรน นธที่ตรงขผู้ามกบับความเชพที่อทธที่วตาพระเจผู้าทรง
ตผู้องการใหผู้ ‘ผผผู้ทธที่ถผกเลพอก’ บางคนเทตานบัรนไดผู้รบับความรอด เปาโลจถึงเขธยนวตาพระเจผู้าทรงมธีพระ
ประสงคต์ใหจ้คนทอัทั้งปวงรอด และใหจ้มาถถึงความรทจ้ในความจรริงนอัทั้น

ขผู้อความตรงนธรอาจถผกถอดความใหมตไดผู้วตา ‘ซถึที่งเปป็นพระประสงครของพระเจผู้าทธที่จะใหผู้คน
ทบัรงปวงไดผู้รบับความรอดและมาถถึงความรผผู้แหตงความจรทิงนบัรน’ ไมตมธการจทากบัดแคตผผผู้ทธที่ถผกเลพอกบางคน
เทตานบัรน พระประสงครทธที่เปทิดเผยชบัดเจนของพระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธทิธ ทบัรงปวงคพอ ใหผู้คนทบัรงปวงไดผู้รบับความ



รอด! แตตทรุกคนจะไดผู้รบับความรอดหรพอไมต? คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว แตตนบัที่นกป็เปป็นเพราะความ
บาปหนาของจทิตใจมนรุษยรทธที่ไมตยอมกลบับใจใหมต พระประสงครของพระเจผู้าในเรพที่องดบังกลตาวนบัรน
ชบัดเจนอยผตแลผู้ว

1 ทธ 2:5 เปาโลจถึงพผดถถึงประเดป็นทธที่แสนวทิเศษหลายประการของศาสนศาสตรรพพรน
ฐาน ดจ้วยเหตบวช่า มธีพระเจจ้าองคต์เดธียวและมธีคนกลางแตช่ผทจ้เดธียวระหวช่างพระเจจ้ากอับมนบษยต์ คชอพระ
เยซทครริสตต์ผทจ้ทรงสภาพเปป็นมนบษยต์ มธพระเจผู้าเพธยงองครเดธยวเทตานบัรน แนวคทิดเอกเทวนทิยมจถึงถผก
สถาปนาอยตางชบัดเจน นอกจากนธรยบังมธคนกลางเพธยงผผผู้เดธยวระหวตางพระองครและมนรุษยรชาตทิดผู้วย 
คนกลางผผผู้นบัรนคพอพระเยซผครทิสตร (ใหผู้เราสบังเกตวตาพระเยซผเจผู้าทรงถผกเรธยกในทธที่นธร วตา “ผผผู้ทรงสภาพ
เปป็นมนรุษยร” นธที่สพที่อชบัดเจนถถึงความเปป็นมนรุษยรของพระองคร องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงเปป็นทบัรง
มนรุษยรและพระเจผู้าในเวลาเดธยวกบัน นธที่เรธยกวตา hypostatic union (การรวมกบันเปป็นหนถึที่งแบบคงทบัรง
สองสภาพ)

การกลตาวถถึงขผู้อเทป็จจรทิงนธรก ทาจบัดแนวคทิดเรพที่อง “พระแมตมารธยร” ทธที่พวกคาทอลทิกเชพที่อวตาเปป็น
คนกลางระหวตางพระเจผู้ากบับเราทธที่เปป็นมนรุษยร พระเยซผครทิสตรทรงเปป็นคนกลางแตตเพธยงผผผู้เดธยว
ระหวตางมนรุษยรกบับพระเจผู้า ไมตมธผผผู้อพที่นอธกแลผู้ว

1 ทธ 2:6 อบัครทผตทตานนธรพผดถถึงความจรทิงทางศาสนศาสตรรขบัรนพพรนฐานทธที่ลถึกซถึร งอธก
ประการ ผทจ้ทรงประทานพระองคต์เองเปป็นคช่าไถช่สกาหรอับคนทอัทั้งปวง เหต บการณต์นธีทั้เปป็นพยานในเวลา
ออันเหมาะ ขผู้อเทป็จจรทิงทธที่วตาพระเยซผครทิสตรไดผู้ทรงประทานพระองครเองกป็สทาแดงชบัดเจนถถึงความรบัก
แบบอากาเป เพราะแนตทธเดธยวทธที่ความรบักแบบอากาเปคพอการเสธยสละตบัวเองเพพที่อผผผู้อพที่น พระเยซผจถึง
ทรงเปป็นการรบับสภาพมนรุษยรของความรบักของพระเจผู้า นอกจากนธรพระองครยบังทรงททาเชตนนบัรน “เปป็น
คตาไถตสทาหรบับคนทบัรงปวง” ดผู้วย คทาทธที่แปลวตา คช่าไถช่ (อบันตทิลผตรอน) หมายถถึง ราคาทธที่จตายใหผู้เพพที่อไถต
คนๆหนถึที่ง นตาหมายเหตรุไวผู้วตาคตาไถตทธที่พระเยซผครทิสตรทรงประทานใหผู้นบัรนมธใหผู้สทาหรบับคนทบัรงปวง นธที่
ขบัดแยผู้งโดยตรงกบับทรรศนะเรพที่องการไถตแบบจทากบัดเฉพาะคน มบันไมตไดผู้มธไวผู้สทาหรบับผผผู้ทธที่ถผกเลพอก
บางคนเทตานบัรน



นอกจากนธร  พระราชกทิจของพระครทิสตรบนกางเขนกป็ตผู้องถผกเปป็นพยานในเวลาอบันเหมาะ
ดผู้วย ขตาวประเสรทิฐเรธยกรผู้องใหผู้เราเปป็นพยาน ความหมายทธที่แฝงอยผ ตในวลธทธที่แปลวตา “ในเวลาอบัน
เหมาะ” มธความหมายวตา ‘ในเวลาของมบัน’ นธที่สพที่อวตาเมพที่อโอกาสมาถถึงใหผู้เราเปป็นพยาน เรากป็ตผู้องเปป็น
พยานในเรพที่องพระราชกทิจของพระครทิสตรบนกางเขน

1 ทธ 2:7 เพราะเหตรุความจรทิงอบันยทิที่งใหญตเหลตานธร  เปาโลจถึงประกาศวตา และสกาหรอับ
การนธีทั้ ขจ้าพเจจ้าจถึงไดจ้ถทกตอัทั้งไวจ้เปป็นนอักเทศนต์และเปป็นออัครททต (ขจ้าพเจจ้าพทดความจรริงในพระครริสตต์
และไมช่ปดเลย) และเปป็นครทสอนความเชชชื่อและความจรริงแกช่คนตช่างชาตริ คทาทธที่แปลวตา และสกาหรอับ
การนธีทั้ (เอะอทิส ฮอส) มธความหมายวตา ‘เพพที่อการดบังกลตาว’ มบันเปป็นสรรุปยตอของขผู้อ 4 ถถึง 6 ดบังนบัรน
เปาโลจถึง “ถผกตบัรงไวผู้เปป็นนบักเทศนร” ในเรพที่องดบังกลตาว คทาทธที่แปลวตา ถทกตอัทั้ง (ททิเธมทิ) มธความหมายวตา 
‘ถผกแตตงตบัรง’ หรพอ ‘ถผกนทาเสนอ’ คทาทธที่แปลวตา นอักเทศนต์ คพอ เครคุกซร์ ขผู้อความทธที่ทตานถผกแตตงตบัรงใหผู้
เทศนา (ตามทธที่กลตาวไวผู้ดผู้านบน) คพอขตาวประเสรทิฐแหตงความรอดโดยทางพระเยซผครทิสตร ทตานจถึงไดผู้
ถผกตบัรงใหผู้เปป็น (1) นบักเทศนร และ (2) อบัครทผต และ (3) ครผสอน “ความเชพที่อและความจรริง” คทาหลบังนธร  
(อาเลเธะเอธีย) เปป็นคทาทธที่ปกตทิแลผู้วแปลวตา ‘ความจรทิง’

1 ทธ 2:8 ทตานจถึงวกกลบับมาพผดเรพที่องอธทิษฐานตตอซถึที่งทตานไดผู้ออกนอกเรพที่องไปในขผู้อ 4
ถถึง 7 เหตบฉะนอัทั้น ขจ้าพเจจ้าปรารถนาใหจ้ผทจ้ชายทอัทั้งหลายอธริษฐานในทธีชื่ทบกแหช่ง โดยยกมชอออันบรริสบทธริธิ์
ปราศจากโทโสและการเถธียงกอัน (กลตาวโดยสรรุปกป็คพอ) ทตานปรารถนาใหผู้ “ผผผู้ชายทบัรงหลาย” 
อธทิษฐานในทธที่ทรุกแหตง เหป็นไดผู้ชบัดวตานธที่หมายความวตาในครทิสตจบักรทบัรงหลาย ผผผู้ชายตผู้องเปป็นคนนทา
อธทิษฐานในทธที่ประชรุม นอกจากนธรคนทธที่ททาหนผู้าทธที่ดบังกลตาวตผู้องมธ “มพออบันบรทิสรุทธทิธ ” ซถึที่งหมายถถึงการมธ
ชธวทิตทธที่สะอาดดผู้วย และผผผู้ชายทธที่ททาหนผู้าทธที่นทาอธทิษฐานตผู้องไมตเปป็นคนมธโทโส (มธปบัญหาในการ
ควบครุมอารมณร) และ การเถธียงกบัน คทาทธที่แปลวตา การเถธียงกอัน (ดทิอาลอกทิสมอส) หมายถถึง คนทธที่ชอบ 
‘หบักลผู้าง’ หรพอ ‘โตผู้แยผู้ง’ กลตาวอธกนบัยหนถึที่ง คนเหลตานบัรนทธที่จะถผกเรธยกใหผู้มานทาทธที่ประชรุมอธทิษฐานใน
ครทิสตจบักรตผู้องเปป็นคนทธที่มธคทาพยานชธวทิตทธที่ดธและไมตไดผู้ชพที่อวตาเปป็นคนชอบสรผู้างปบัญหา กลตาวสบัรนๆกป็
คพอวตา พวกเขาตผู้องมธชพที่อเสธยงดธนบั ที่นเอง



1 ทธ 2:9 คราวนธร เปาโลหบันมาเนผู้นเรพที่องสถานะของผผผู้หญทิงในครทิสตจบักรบผู้าง ฝช่าย
พวกผทจ้หญริงกป็เหมชอนกอันใหจ้แตช่งตอัวสบภาพเรธียบรจ้อยพรจ้อมดจ้วยความรทจ้จอักละอาย และความมธี
สตริสอัมปชอัญญะ ไมช่ใชช่ถอักผมหรชอประดอับกายดจ้วยเครชชื่องทองและไขช่มบกหรชอเสชทั้อผจ้าราคาแพง คทาพผด
ทธที่วตา “กป็เหมพอนกบัน” อผู้างยผู้อนกลบับไปถถึงเรพที่องความบรทิสรุทธทิธ และชพที่อเสธยงดธในขผู้อทธที่แลผู้ว ผผผู้หญทิงเองกป็
ตผู้องประพฤตทิตบัวใหผู้เหมาะสมในครทิสตจบักรเชตนกบัน

เปาโลกลตาวตตอไปถถึงเรพที่องเครพที่องแตตงกายอบันเหมาะสมสทาหรบับครทิสเตธยนสตรธ พวกนางตผู้อง
“แตตงตบัวสรุภาพเรธยบรผู้อย” สตรธทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้าควรระมบัดระวบังในเรพที่องการแตตงกายของ
ตน วลธทธที่แปลวตา แตช่งตอัวสบภาพเรธียบรจ้อย (เอป็ค คาตาสตอเละอทิ คอสมทิออย) มธความหมายตรงตบัววตา 
‘ชรุดยาว’ เครพที่องแตตงกายทธที่สบัรนจรุบ๊ดจผจู๋หรพอเปทิดเผยเนพรอหนบังนบัรนไมตเหมาะสมสทาหรบับครทิสเตธยนสตรธ วลธ
ทธที่วตา “พรผู้อมดผู้วยความรผผู้จบักละอาย และความมธสตทิสบัมปชบัญญะ” ยบังอยผตในบรทิบทของการแตตงกาย 
คทาทธที่แปลวตา ความรทจ้จอักละอาย (ไอโดส) ในบรทิบทนธรหมายถถึง ‘ความสรุภาพเรธยบรผู้อย’ คทาทธที่แปลวตา 
ความมธีสตริสอัมปชอัญญะ (โซฟรอซผเน) ในบรทิบทนธรหมายถถึง ‘ทธที่อนรุรบักษรนทิยม’ หรพอ ‘ไมตหวพอหวา’

ความหมายตรงนธรกป็คพอ การแตตงกายแบบสรุภาพเรธยบรผู้อยและอนรุรบักษรนทิยม การททาผทิดศธล
ธรรมไมตวตาจะในความคทิดหรพอการกระททามบักถผกบตงบอกผตานทางการแตตงกายทธที่ไมตสรุภาพเรธยบรผู้อย
หรพอไมตเหมาะสมของผผผู้หญทิง นธที่ยทิที่งเปป็นจรทิงในหมผตชาวโลก สทิที่งนธร ยทิที่งไมตควรเกทิดขถึรนเลยในครทิสตจบักร 
เราควรระลถึกวตาเพราะการททาตบัวรรุตมรตามของนางบบัทเชบาทธที่กระตรุผู้นใหผู้ดาวทิดผทิดผบัวผทิดเมธยชาวบผู้าน ผผผู้
หญทิงทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้าจะคอยระมบัดระวบังและแตตงตบัวใหผู้สรุภาพเรธยบรผู้อยเสมอ

เปาโลกลตาวตตอไปถถึงการประพฤตทิตบัวอบันเหมาะสมสทาหรบับหญทิงทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้า 
การประดบับกายของนางตผู้อง “ไมตใชตถบักผมหรพอประดบับกายดผู้วยเครพที่องทองและไขตมรุกหรพอเสพรอผผู้า
ราคาแพง” การถบักผมหมายถถึงการไวผู้ทรงผมแบบเกจู๋ไกจู๋  เครพที่องทองและไขตมรุกหมายถถึงเครพที่อง
ประดบับและเสพรอผผู้าราคาแพงกป็คพอเสพรอผผู้าสวยๆ เปาโลตผู้องการจะบอกวตา ไมตใชตวตาการไวผู้ทรงผม
เกจู๋ๆ, เครพที่องประดบับ หรพอเสพรอผผู้าสวยๆเปป็นเรพที่องผทิดในตบัวมบันเองแตตอยตางใด แตตทตานตผู้องการจะบอก
วตา ความงาม (การประดบับกาย) ทธที่แทผู้จรทิงของครทิสเตธยนสตรธไมตไดผู้อยผตตรงนธร



1 ทธ 2:10 ทตานกลตาวตตอไปถถึงเรพที่องการประดบับกายหรพอความงามทธที่แทผู้จรทิงของ
ครทิสเตธยนสตรธ แตช่ใหจ้ประดอับดจ้วยการกระทกาดธี (ซถึชื่งสมกอับหญริงทธีชื่ประกาศตอัววช่าถชอพระเจจ้า) คทาทธที่
แปลวตา สมกอับ (พเระโพ) มธความหมายวตา ‘เหมาะสม’ หรพอ ‘เขผู้ากบันไดผู้’ คทาสบัที่งของเปาโลกป็คพอวตา 
ครทิสเตธยนสตรธควรประพฤตทิตบัวและประดบับกายในแบบทธที่สอดคลผู้องก บับการททาตามแบบของ
พระเจผู้า

เนพรอหาตรงนธรตตอเนพที่องมาจากขผู้อ 9 ผผผู้หญทิงทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้าควรประดบับกายดผู้วย 
“การกระททาดธ” ประเดป็นทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา ความงามทธที่แทผู้จรทิงในตบัวครทิสเตธยนสตรธไมตไดผู้อยผตใน
เครพที่องแตตงกายของนาง, เครพที่องประดบับของนาง หรพอทรงผมของนาง แตตอยผตในการประพฤตทิตบัว
และการกระททาตตางๆของนางทธที่เปป็นตามแบบของพระเจผู้าตตางหาก ดผ 1 เปโตร 3:1-6

1 ทธ 2:11 ในสตวนของหลบักการภายในครทิสตจบักร พระเจผู้าไดผู้ทรงก ทาหนดใหผู้ผผผู้หญทิง
ไมตพผดจาเปทิดเผย ใหจ้ผทจ้หญริงเรธียนอยช่างเงธียบๆและดจ้วยใจนอบนจ้อมทบกอยช่าง คทาทธที่แปลวตา เงธียบๆ (เฮ
ซผเคธีย) มธความหมายวตา ‘ความสงบเสงธที่ยม’ อบัครทผตเปโตรพผดถถึงเรพที่องนธรดผู้วยใน 1 เปโตร 3:4 ใน
ความเหป็นของทตานเกธที่ยวกบับ ‘จทิตใจทธที่อตอนสรุภาพและสงบเสงธที่ยม’ คทาเดธยวกบันนธรปรากฏตรงนบัรน
สทาหรบับคทาวตา ‘สงบเสงธที่ยม’ หลบักการทธที่สทาคบัญกวตาซถึที่งแตกยตอยออกมาจากคทาดบังกลตาวกป็คพอ ผผผู้หญทิง
ตผู้องนบนอบเชพที่อฟบังผผผู้ชาย (นธที่ไมตไดผู้หมายความวตาผผผู้หญทิงเปป็นเพศทธที่ดผู้อยกวตาแตตอยตางใด แตตสพที่อถถึง
การมอบหมายสทิทธทิอทานาจผตานทางเพศชาย ความหมายตรงนธรกป็เหมพอนกบับทธที่สามธเปป็นผผผู้นทาในบผู้าน) 
แมผู้วตาคทาสอนตรงนธรขบัดแยผู้งโดยตรงกบับหลบักปรบัชญาสทิทธทิสตรธในปบัจจรุบบัน แตตมบันกป็เปป็นหลบักการ
ตามพระคบัมภธรร ผผผู้หญทิงทธที่ตามแบบของพระเจผู้าโดยเฉพาะอยตางยทิที่งในครทิสตจบักรควรประพฤตทิตบัว
ดผู้วยใจสงบเสงธที่ยม พวกนางไมตควรททาตบัวโฉตงฉตาง พผดเสธยงดบัง หรพอแสวงหาสทิทธทิอทานาจ นธที่ไมตไดผู้
หมายความวตาผผผู้หญทิงตผู้องนบัที่งเงธยบอยตางเดธยวไมตพผดอะไร แตตเปาโลสอนใหผู้ผผผู้หญทิงมธใจนบนอบซถึที่ง
เหป็นไดผู้ชบัดในคทาพผดไมตกธที่คทาเกธที่ยวกบับเรพที่องนธร

1 ทธ 2:12 ดบังนบัรนผผผู้หญทิงควรททาตบัวนบนอบเชพที่อฟบัง ไมตใชผู้อทานาจในฐานะครผสอนผผผู้ชาย
ในครทิสตจบักร ขจ้าพเจจ้าไมช่อนบญาตใหจ้ผทจ้หญริงสอัชื่งสอนหรชอใชจ้อกานาจเหนชอผทจ้ชาย แตช่ใหจ้เขานริชื่งๆอยทช่ นธที่



ไมตไดผู้หมายความวตา ผผผู้หญทิงจะสอนอะไรไมตไดผู้เลย แตตผผผู้หญทิงไมตควรใชผู้อทานาจเหนพอผผผู้ชายตตางหาก 
คทาทธที่แปลวตา ใชจ้อกานาจ (เอาเธนเตะโอ) มธความหมายวตา ‘บงการ’ หรพอ ‘ยกตบัวขถึรน’ อธกครบัร งทธที่คทาทธที่
แปลวตา นริชื่งๆ (เฮซผเคธีย) มธความหมายวตา ‘ใจสงบเสงธที่ยม’

นธที่เปป็นอธกครบัร งทธที่เปาโลสอนวตาครทิสเตธยนสตรธทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้าควรมธใจอตอนสรุภาพ
และสงบเสงธที่ยม นธที่ยทิที่งควรเปป็นเชตนนบัรนในบรทิบทของครทิสตจบักร พระเจผู้าไดผู้ทรงมอบหมายสทิทธทิอทา
นาจในครทิสตจบักรผตานทางศทิษยาภทิบาลและผผผู้ชตวย คนทบัรงสองตทาแหนตงนธร เปป็นผผผู้ชาย หลบักการนธร ไมตไดผู้
สพที่อถถึงความดผู้อยกวตาหรพอการกดขธที่แตตอยตางใด แตตมบันเปป็นเพธยงการคงไวผู้ซถึที่งลทาดบับทธที่พระเจผู้าไดผู้ทรง
กทาหนดไวผู้แลผู้ว เมพที่อครทิสตจบักรมธการประพฤตทิดบังกลตาว ความสบัมพบันธรในครทิสตจบักรกป็ราบรพที่น เมพที่อผผผู้
หญทิงพยายามใชผู้อทานาจบาตรใหญต ทรุกคนกป็เจอกบับความยรุตงยาก ซถึที่งรวมถถึงพวกผผผู้หญทิงเองดผู้วย หลบัก
ปรบัชญาสทิทธทิสตรธขบัดแยผู้งโดยตรงกบับลทาดบับทางสบังคมทธที่พระเจผู้าไดผู้ทรงก ทาหนดไวผู้

1 ทธ 2:13-14 เพพที่อยกภาพประกอบความเรธยบงตายของประเดป็นของทตาน ทตานจถึง
ยกหนบังสพอปฐมกาล ดจ้วยวช่าพระเจจ้าทรงเนรมริตสรจ้างอาดอัมกช่อน แลจ้วจถึงทรงสรจ้างเอวา เอวาไดผู้ถผก
เนรมทิตสรผู้างขถึรนเพพที่อชตวยเหลพออาดบัม ไมตใชตในทางกลบับกบัน เปาโลจถึงทบทวนลทาดบับของการเนรมทิต
สรผู้างและการหลอกลวงในตอนแรกของการทดลองครบัร งแรก 14 และอาดอัมไมช่ไดจ้ถทกหลอกลวง แตช่
ผทจ้หญริงนอัทั้นไดจ้ถทกหลอกลวงจถึงไดจ้ละเมริด ในปฐมกาล 3 เหป็นไดผู้ชบัดวตาเอวาเปป็นคนทธที่ถผกหลอกลวง 
อาดบัมไมตไดผู้ถผกหลอก ประเดป็นทธที่เรธยบงตายกป็คพอวตา พระเจผู้าไดผู้ทรงแตตงตบัรงใหผู้ผผผู้ชายเปป็นผผผู้นทา นธที่คพอ
ประเดป็นของเปาโลเกธที่ยวกบับลทาดบับและความเปป็นระเบธยบภายในครทิสตจบักร สตรธทธที่อยผ ตฝตายวทิญญาณ
และททาตามแบบของพระเจผู้ายตอมไมตมธปบัญหากบับลทาดบับนธร เลย แตตพวกทธที่ดพรอรบัรนและอยผตฝตายเนพรอหนบัง
มบักมธปบัญหากบับเรพที่องนธรอยผตบตอยๆ

1 ทธ 2:15 เปาโลปทิดทผู้ายเนพรอหาสตวนนธรดผู้วยความเหป็นตตอไปนธร  แตช่ถถึงกระนอัทั้นเธอกป็จะ
รอดไดจ้ดจ้วยการคลอดบบตร ถจ้าเขาทอัทั้งหลายยอังดการงอยทช่ในความเชชชื่อ ในความรอัก และในความ
บรริสบทธริธิ์ ดจ้วยความมธีสตริสอัมปชอัญญะ คทาทธที่แปลวตา รอด (โซโซ) มธความหมายดผู้วยวตา ‘ถผกชตวยใหผู้
พผู้น’ ในกรณธนธรมบันสพที่อถถึงการคลอดบรุตร ประเดป็นทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา พระเจผู้าจะทรงอวยพรและ



ชตวยผผผู้หญทิงทธที่ททาตามแบบของพระเจผู้าและ “ดทารงอยผ ตในความเชพที่อ ในความรบัก และในความบรทิสรุทธทิธ
ดผู้วยความมธีสตริสอัมปชอัญญะ” ใหผู้พผู้น คทาหลบังนธร  (ซผฟรอซผเน) มธความหมายวตา ‘การมธวทินบัยในตบัวเอง’ 
หรพอ ‘การบบังคบับตน’ พระเจผู้าทรงอวยพรหญทิงเหลตานบัรนทธที่ดทาเนทินชธวทิตโดยความเชพที่อ, ดทาเนทินใน
ความรบัก, บรทิสรุทธทิธ ในรตางกายและจทิตวทิญญาณ และมธวทินบัยเพพที่อททาสทิที่งทธที่ถผกตผู้อง เมพที่อหญทิงทธที่ตามแบบ
ของพระเจผู้าจบัดระเบธยบชธวทิตของตนเชตนนบัรน พระเจผู้ากป็ทรงสบัญญาวตาจะทรงอวยพรพวกเธอ แมผู้ใน
ยามคลอดลผกกป็ตาม (เราควรระลถึกวตาในสมบัยนบัรน การคลอดบรุตรเปป็นเรพที่องทธที่เสธที่ยงมาก มธผผผู้หญทิง
มากมายทธที่เสธยชธวทิตในการคลอดบรุตร)

*****

ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 3: บทนธีขึ้มธีเนพขึ้อหาเกธีที่ยวกบับตจาแหนน่งผผผู้นจาของครทิสตจบักรตามพระ
คบัมภธีรร์ คพอ ศทิษยาภทิบาลและผผผู้ชน่วย และโดยเฉพาะอยน่างยทิที่งคคุณสมบบัตทิตน่างๆของผผผู้นจาเหลน่านธีขึ้ จคุด
ประสงคร์กป็คพอ เพพที่อทธีที่ททิโมธธีจะไดผู้ทราบวน่าจะทจาตบัวอยน่างไรในครทิสตจบักรของพระเจผู้าผผผู้ทรง
พระชนมร์อยผน่ แบบแผนสจาหรบับตจาแหนน่งผผผู้นจาของครทิสตจบักรและหลบักการปกครองครทิสตจบักรจถึงถผก
นจาเสนอตรงนธีขึ้ บทนธีขึ้ปทิดทผู้ายดผู้วยคจาอธทิบายอบันนน่าทถึที่งเกธีที่ยวกบับครทิสตจบักรและสรคุปยน่ออบันกระชบับ
เกธีที่ยวกบับพบันธกทิจขององคร์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

1 ทธ 3:1 อบัครทผตทตานนธร เรทิที่มโดยกลตาววตา คกานธีทั้เปป็นคกาจรริง คทาพผดนธรมธความหมายตรง
ตบัววตา ‘นธที่เปป็นคทาทธที่สบัตยรจรทิง’ ทตานกลตาวตตอไปวตา คชอวช่าถจ้าชายคนใดปรารถนาหนจ้าทธีชื่ศริษยาภริบาล คน
นอัทั้นกป็ปรารถนากริจการงานทธีชื่ประเสรริฐ หรพอกลตาวใหมตไดผู้วตา ‘หากชายคนใดแสวงหาตทาแหนตง   ศทิษ
ยาภทิบาล เขากป็ปรารถนากทิจการงานทธที่ประเสรทิฐ’ ดบังทธที่เดธดี๋ยวเราจะพผดถถึงเรพที่องนธร  ตรงนธร เปาโลชมเชยผผผู้
ใดกป็ตามทธที่เตป็มใจแสวงหาตทาแหนตงศทิษยาภทิบาล อยตางไรกป็ตามเมพที่อพทิจารณาจากภาพรวมของพระ
คบัมภธรรใหมต ตทาแหนตงดบังกลตาวเปป็นการทรงเรธยกของพระผผผู้เลธรยงใหญต พระองครทรงเปป็นผผผู้ทรงเรธยก
และแตตงตบัรงคนทบัรงหลายใหผู้มารบับใชผู้พระองคร

มธคทาสามคทาทธที่ถผกใชผู้เรธยกผผผู้นทาของครทิสตจบักรในพระคบัมภธรรใหมต (1) คทาทธที่แปลวตา เจจ้าอธริการ 
(เอะพทิสคอเป) มธความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้ปกครองดผแล’ พระเจผู้าทรงประทานใหผู้เขาปกครองดผแล



ครทิสตจบักรทผู้องถทิที่นในเรพที่องทบั ที่วๆไป (2) คทาทธที่แปลวตา ผทจ้อาวบโส (เพรสบผเตะรอส) กป็ถผกใชผู้แทนทธที่คทาวตา
เจผู้าอธทิการไดผู้เชตนในททิตบัส 1:5-6 ผผผู้อาวรุโสคพอคนทธที่มธสทิทธทิอทานาจไมตวตาจะโดยอายรุหรพอยศศบักดทิธ  การ
ประยรุกตรใชผู้คทาๆนธรจถึงเปป็นเรพที่องของสทิทธทิอทานาจ

(3) คทาทธที่แปลวตา ศริษยาภริบาล (พอยเมป็น) มธความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้เลธรยงแกะ’ และบตงบอก
ถถึงการดผแลประคบประหงมและการเลธรยงดผฝผงแกะ แตตละคทาของทบัรงสามคทานธรบตงบอกถถึงคนๆ
เดธยวกบัน ความแตกตตางอยผตตรงทธที่แงตมรุมหลายดผู้านของตทาแหนตงผผผู้นทานธร  เมพที่อรวมกบันมบันจถึงเปป็น
ตทาแหนตงทธที่มธการปกครองดผแล, สทิทธทิอทานาจ และการดผแลประคบประหงม ตทาแหนตงนธร จถึงเปรธยบไดผู้
กบับผผผู้เปป็นสามธ/บทิดาในบผู้าน

ครทิสตจบักรยรุคตผู้นสตวนใหญตแลผู้วเรทิที่มตผู้นออกมาจากธรรมศาลา อบันทธที่จรทิงแลผู้วในหนบังสพอ  
ยากอบ คทาทธที่ใชผู้สทาหรบับทธีที่ประชคุมตรงนบัรนคพอคทาทธที่ปกตทิแลผู้วแปลวตา ธรรมศาลา ประเดป็นกป็คพอวตา ผผผู้นทา
ของธรรมศาลาเปป็นทธที่รผผู้จบักในชพที่อผผผู้อาวรุโส คทาดบังกลตาวถผกนทามาใชผู้ในครทิสตจบักรยรุคตผู้นดผู้วยโดย
เฉพาะเมพที่อมธยทิวเปป็นสมาชทิกสตวนใหญต อยตางไรกป็ตามเมพที่อครทิสตจบักรขยายตบัวไปทางททิศตะวบันตกและ
เรทิที่มมธคนตตางชาตทิมากขถึรน คทาภาษากรธก (เอะพทิสคอพอส) จถึงเปป็นคทาทธที่ใชผู้เพพที่อหมายถถึงตทาแหนตงผผผู้นทา
ของครทิสตจบักร มบันมาจากคทาสองคทางตายๆ เอะพทิ ซถึที่งมธความหมายวตา ‘เหนพอ’ และ สคอพอส ซถึที่งมธ
ความหมายวตา ‘เหป็น’ ดบังนบัรนความหมายกป็คพอ การดผแล นบัที่นเอง ทบัรงสองคทาคพอ ผผผู้อาวคุโส และ เจผู้า
อธทิการ หมายถถึงตทาแหนตงเดธยวกบัน เพธยงแตตมบันแตกตตางกบันในแงตทธที่มาเทตานบัรน ในความหมาย
ปบัจจรุบบัน ทบัรงสองคทาจถึงเทธยบเทตากบับคทาวตา ‘ศทิษยาภทิบาล’

1 ทธ 3:2 ศริษยาภริบาลนอัทั้นจถึงตจ้องเปป็นคนทธีชื่ไมช่มธีใครตริไดจ้ เปป็นสามธีของหญริงคนเดธียว 
เปป็นคนรอบคอบ เปป็นคนรทจ้จอักประมาณตน เปป็นคนมธีความประพฤตริดธี มธีออัชฌาสอัยรอับแขกดธี เหมาะ
ทธีชื่จะเปป็นครท เปาโลกลตาวตตอไปตรงนธร  (และในอธกหลายขผู้อตตอไป) เพพที่อนทาเสนอครุณสมบบัตทิสทิบเจป็ด
ประการสทาหรบับตทาแหนตงเจผู้าอธทิการ หรพอทธที่ในปบัจจรุบบันมบักเรธยกกบันวตา ศทิษยาภทิบาล ใหผู้เรามาดผ
ครุณสมบบัตทิแตตละอบันกบัน (1) ครุณสมบบัตทิแรกคพอ คทาทธที่แปลวตา ไมช่มธีใครตริไดจ้ (อาเนะพทิเลพตอส) ความ



หมายทธที่แฝงอยผตในคทาๆนธรคพอ การไมตมธสทิที่งใดทธที่อาจเปป็นเหตรุใหผู้ถผกกลตาวในทางเสธยหายหรพอสตงผลเสธย
ตตอการรบับใชผู้ ไมตวตาจะเปป็นในเรพที่องจรรยาบรรณ, ศธลธรรม, ธรุรกทิจ, จทิตวทิญญาณ หรพอสทิที่งอพที่นใดกป็ตาม

(2) เปาโลยบังกลตาวอธกวตาศทิษยาภทิบาลควรเปป็น “สามธของหญทิงคนเดธยว” ความเขผู้าใจเดทิมของ
ครุณสมบบัตทิขผู้อนธรกป็คพอวตา ศทิษยาภทิบาลไมตใชตคนทธที่แตตงงาน, หยตารผู้าง จากนบัรนกป็แตตงงานใหมต ทรรศนะนธร
ยบังเตพอนสตทิใหผู้ศทิษยาภทิบาลปกครองบผู้านเรพอนของตนใหผู้ดธดผู้วย

ทรรศนะทธที่เปป็นทธที่ยอมรบับนผู้อยกวตากป็คพอ การมธผบัวเดธยวเมธยเดธยว ซถึที่งตรงขผู้ามกบับการมธผบัวเมธย
หลายคนซถึที่งเปป็นสทิที่งทธที่ผผผู้คนปฏทิบบัตทิอยผตในโลกตะวบันออกสมบัยนบัรน สทิที่งทธที่สนบับสนรุนทรรศนะนธรคพอคทาทธที่
แปลวตา หญริง (กผเน) แมผู้วตาบตอยครบัร งคทาๆนธรถผกแปลวตา ‘ภรรยา’ แตตความหมายตามปกตทิของมบันคพอ 
‘ผผผู้หญทิง’ ดบังนบัรนความหมายกป็คพอ ‘สามธของผผผู้หญทิงคนเดธยว’ การมธผบัวเมธยหลายคนไมตใชตเรพที่องผทิด
ปกตทิโดยเฉพาะอยตางยทิที่งในโลกตะวบันออกสมบัยนบัรน

ไมตวตาจะในกรณธใด ทรรศนะทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา ศทิษยาภทิบาลควรมธชธวทิตครอบครบัวเปป็น
แบบอยตางทธที่ดธ คนทธที่เคยหยตารผู้างมากตอนและแตตงงานใหมตมบักจะแบกภาระตามมาซถึที่งกตอใหผู้เกทิดความ
ยรุตงยากไปตลอดชธวทิตของเขา นอกจากนธรคนทธที่ททาแบบนบัรนกป็ไมตใชตแบบอยตางทธที่ดธของแผนการของ
พระเจผู้าสทาหรบับครอบครบัวดผู้วย ขผู้อนธรอาจสอนดผู้วยวตาหนรุตมโสดไมตควรเปป็นศทิษยาภทิบาล

(3) คทาตตอมาซถึที่งแปลวตา เปป็นคนรอบคอบ (เนฟาเละออส) มธความหมายตรงตบัววตาไมตเมา
เหลผู้าองรุตน ความหมายขบัรนพพรนฐานมากกวตากป็คพอ การมธความคทิดทธที่ชบัดเจนและมธใจจดจตอ

(4) เปาโลใชผู้คทาทธที่แปลวตา เปป็นคนรทจ้จอักประมาณตน (โซโฟรน) ความหมายกป็คพอ การมธชธวทิต
ทธที่ควบครุมตนเองและมธวทินบัยในตนเอง การมธวทินบัยในตนเองเปป็นรากฐานของความสามารถในการ
จบัดระเบธยบใดๆกป็ตาม มบันยบังเปป็นแกตนแทผู้ของอรุปนทิสบัยดผู้วย ในทางปรบัชญาแลผู้วการมธวทินบัยในตนเอง
เกทิดจากหลบักการทธที่เปป็นพพรนฐานกวตาคพอ ความชอบธรรม ความชอบธรรมคพอการททาสทิที่งทธที่ตนควร
กระททา การททาสทิที่งทธที่เราควรกระททาจถึงตผู้องอาศบัยการมธวทินบัยในตนเอง ครบัร งหนถึที่งฮบัดสบัน เทยรเลอรรเคย
กลตาวไวผู้วตา คนทธที่ไมตมธวทินบัยในตนเองจะไมตมธวบันททางานใดๆของพระเจผู้าสทาเรป็จเลย



(5) จากนบัรนเปาโลกลตาวถถึง เปป็นคนมธีความประพฤตริดธี คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (คอสมทิออส) มธ
ความหมายวตา การมธระเบธยบดธ หรพอ การมธชธวทิตทธที่เปป็นระเบธยบดธ มบันยบังสพที่อถถึงการมธนทิสบัยประมาณ
ตนและถตอมตนดผู้วย

(6) คทาทธที่แปลวตา มธีออัชฌาสอัยรอับแขกดธี (ฟทิลอเซะนอส) มธความหมายวตา คนทธที่เตป็มใจและ
สามารถเปป็นเจผู้าบผู้านตผู้อนรบับผผผู้อพที่นไดผู้ นบั ที่นคพอ คนทธที่มธนทร าใจรบับแขกนบัที่นเอง

(7) จากนบัรนเปาโลกลตาวถถึง เหมาะทธีชื่จะเปป็นครท คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ดทิดบัคตทิคอส) มธความหมาย
วตา คนทธที่เตป็มใจ, สามารถ และมธทบักษะในการสอน

1 ทธ 3:3 ไมช่ดชชื่มเหลจ้าองบช่น ไมช่เปป็นนอักเลง ไมช่เปป็นคนโลภมอักไดจ้ แตช่เปป็นคนสบภาพ ไมช่
เปป็นคนชอบวริวาท ไมช่เปป็นคนเหป็นแกช่เงริน (8) จากนบัรนเปาโลกทาชบับวตา ศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตดชชื่มเหลจ้า
องบช่น วลธทธที่แปลเชตนนบัรน (เมะ พารอยนอน) หมายถถึงคนทธที่ไมตดพที่ม เปาโลไมตอนรุญาตใหผู้ดพที่มเพพที่อเขผู้า
สบังคมเลย

(9) ครุณสมบบัตทิขผู้อตตอไปคพอ เขาตผู้อง “ไมตเปป็นนบักเลง” คทาทธที่แปลวตา ไมช่เปป็นนอักเลง (พเลค
เตส) มธความหมายตรงตบัววตา ‘คนทธที่ไมตชอบชกตตอย’ ในความหมายทธที่ใหญตกวตา นธที่หมายถถึงคนทธที่ไมต
ชอบหาเรพที่องทะเลาะวทิวาท

(10) เปาโลกลตาวตตอไปวตาศทิษยาภทิบาลตผู้องไมช่เปป็นคนโลภมอักไดจ้ คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ไอสค
รอเคะเดส) หมายถถึงคนทธที่ ‘กระหายหาผลประโยชนร’ (การรบักเงทิน) ศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตมธความคทิด
ดบังกลตาวเลย

(11) ครุณสมบบัตทิขผู้อตตอไปคพอ เปป็นคนสบภาพ คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (เอะพทิเอะอทิเคส) หมายถถึง คน
ทธที่ ‘สรุจรทิต’, ‘ยรุตทิธรรม’, ‘อตอนโยน’ หรพอ ‘สรุภาพ’

(12) จากนบัรนศทิษยาภทิบาลตผู้องไมช่เปป็นคนชอบวริวาท คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (อามาคอส) มธความ
หมายวตา ‘เวผู้นเสธยจากการตตอสผผู้’ และคลผู้ายคลถึงกบับการไมตเปป็นนบักเลงนบัที่นเอง นธที่สพที่อถถึงการไมตมธใจ
ชอบหาเรพที่องคนอพที่น (ความหมายตรงตบัวคพอ ‘ไมตใชตคนพาล’)



(13) จากนบัรนศทิษยาภทิบาลตผู้องไมช่เปป็นคนเหป็นแกช่เงริน คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (อาฟทิลารกผรอส) มธ
ความหมายตรงตบัววตา ‘ไมตรบักเงทิน’ มบันคลผู้ายกบับการไมตเปป็นคนโลภมบักไดผู้ แตตบางทธกป็สพที่อถถึงการไมต
เหป็นแกตตบัวหรพอมรุตงแตตประโยชนรสตวนตนนบัที่นเอง

1 ทธ 3:4-5 (14) เปาโลจถึงพผดถถึงหลบักเกณฑรทธที่สทาคบัญยทิที่งประการหนถึที่งของศทิษยาภทิบาล 
เขาจะตจ้องเปป็นคนครอบครองบจ้านเรชอนของตนไดจ้ดธี ดบังทธที่ขผู้อ 5 ไดผู้กลตาวไวผู้ 5 (เพราะวช่าถจ้าชายคน
ใดไมช่รทจ้จอักครอบครองบจ้านเรชอนของตน คนนอัทั้นจะด ทแลครริสตจอักรของพระเจจ้าอยช่างไรไดจ้) ถผู้าชาย
คนใดไมตรผผู้จบักครอบครองบผู้านเรพอนของตนไดผู้ดธ เราจะคาดหวบังใหผู้เขาดผแลครทิสตจบักรไดผู้อย ตางไร 
นอกจากเรพที่องทบักษะหรพอความสามารถในเรพที่องดบังกลตาวแลผู้ว ยบังมธเรพที่องของแบบอยตางอธกดผู้วย พบันธ
กทิจทธที่สทาคบัญอยตางหนถึที่งของศทิษยาภทิบาลกป็คพอ การฝถึกสมาชทิกของตนใหผู้รผผู้จบักพบัฒนาบผู้านเรพอนและ
ครอบครบัวของพวกเขา ศทิษยาภทิบาลและภรรยาทธที่ประนธประนอม ไมตเปป็นคนเสมอตผู้นเสมอปลาย 
ขาดวทินบัยและมธบผู้านเรพอนทธที่เตป็มไปดผู้วยปบัญหา สรุดทผู้ายแลผู้วกป็จะมธครทิสตจบักรทธที่เตป็มไปดผู้วยปบัญหา
แบบเดธยวกบัน เรพที่องตตางๆของชธวทิตโดยพพรนฐานแลผู้วเปป็นเรพที่องฝตายวทิญญาณ สนามทดสอบของเราจถึง
เปป็นบผู้านของเรา ศทิษยาภทิบาล (และภรรยา) ทธที่ไมตมธความเปป็นระเบธยบเรธยบรผู้อยภายในบผู้านเรพอน
ของตนจะไมตมธทางมธพบันธกทิจระยะยาวทธที่ไดผู้ผลเลย นอกจากนธร  ความบกพรตองดบังกลตาวกป็มบักเกทิดขถึรน
ซทราในบรรดาคนหนรุตมสาวในครทิสตจบักรดผู้วย

(15) เปาโลพผดถถึงเรพที่องนธรอยตางเฉพาะเจาะจงมากขถึรน ครอบครบัวของศทิษยาภทิบาลตผู้องบอังคอับ
บอัญชาบบตรทอัทั้งหลายของตนดจ้วยความสงช่าผช่าเผยทบกอยช่าง คทาทธที่แปลวตา บอังคอับบอัญชา (ฮผปอทาเก) 
หมายถถึง ความเชพที่อฟบัง บรุตรทธที่เชพที่อฟบังเปป็นสบัญญาณทธที่บตงบอกชบัดเจนวตาบทิดาปกครองบผู้านเรพอนของ
ตนไดผู้ดธและเขาจถึงมธครุณสมบบัตทิเหมาะสมทธที่จะเปป็นศทิษยาภทิบาล การขาดครุณสมบบัตทิขผู้อนธร เปป็นขผู้อ
บกพรตองซถึที่งตผู้องไดผู้รบับการแกผู้ไข

จากนบัรนคทาทธที่แปลวตา ความสงช่าผช่าเผย (เซป็มนอเตส) ในบรทิบทนธรสพที่อถถึง ‘ความเคารพ’ ความ
หมายทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา บรุตรทบัรงหลายของศทิษยาภทิบาลควรเปป็นคนทธที่เชพที่อฟบังและเตป็มไปดผู้วยความ
เคารพ นธที่เปป็นอธกครบัร งทธที่สทิทธทิอทานาจในทางศธลธรรมของศทิษยาภทิบาลทธที่จะนทาครทิสตจบักรเกทิดมาจาก



แบบอยตางของบผู้านเรพอนและครอบครบัวของเขา การลผู้มเหลวในครุณสมบบัตทิทธที่สทาคบัญยทิ ที่งขผู้อนธรกป็เทตากบับ
เขาไมตมธครุณสมบบัตทิทธที่จะเปป็นศทิษยาภทิบาล แมผู้วตาไมตมธบอกไวผู้ แตตครุณสมบบัตทิเหลตานธร กป็ใชผู้กบับภรรยาของ
ศทิษยาภทิบาลดผู้วย เพราะนางมธสตวนอยตางมากในการอบรมบรุตรของพวกเขา

1 ทธ 3:6 ขณะทธีชื่เปาโลกกาลอังจะใกลจ้จะถถึงตอนจบของรายการทธีชื่ยชดยาวนธีทั้ ทช่านกลช่าว
วช่า (16) อยตาใหผู้ผผผู้ทธที่กลบับใจใหมตๆเปป็นศทิษยาภทิบาล เกรงวตาเขาอาจจะเยตอหยทิที่ง และกป็จะถผกปรบับโทษ
เหมพอนอยตางพญามาร คทาทธที่แปลวตา ผผผู้ทธที่กลบับใจใหมตๆ (เนะโอฟผตอส หรพอ neophyte) มธความหมาย
วตา ผผผู้เชพที่อใหมต ศทิษยาภทิบาลไมตควรเปป็นคนทธที่เพทิที่งไดผู้รบับความรอดไมตนาน อบันตรายไมตใชตเรพที่องของการ
ขาดความสามารถแตตเปป็นเรพที่องของความเยตอหยทิที่งทธที่แฝงตบัวเขผู้ามามากกวตา ความเยตอหยทิที่งเปป็นเครพที่อง
มพอของพญามารซถึที่งนทาการปรบับโทษแบบเดธยวก บับทธที่พญามารนทามาสผตตบัวมบันเอง เราเหป็นตรงนธรดผู้วย
วตาพญามารททาสทิที่งตตางๆดผู้วยความเยตอหยทิที่ง ความเยตอหยทิที่งเปป็นเครพที่องมพออยตางหนถึที่งทธที่มบันชอบใชผู้มาก
ทธที่สรุด

1 ทธ 3:7 (17) สรุดทผู้าย เจผู้าอธทิการ (ศทิษยาภทิบาล) จะตจ้องมธีชชชื่อเสธียงดธีในคนภายนอก 
เราเวธยนมาจนครบรอบแลผู้ว นอกจากนธร เปาโลเตพอนอธกวตา เกรงวช่าเขาจะเปป็นทธีชื่ตริเตธียน และจะตริด
บช่วงแรจ้วของพญามาร ตรงนธรกป็ตรงกบับครุณสมบบัตทิแรกในรายการคพอ เปป็นคนทธที่ไมตมธใครตทิไดผู้ ศทิษยาภทิ
บาลตผู้องมธชพที่อเสธยงดธภายนอกครทิสตจบักร, ในละแวกบผู้านของเขา และทบั ที่วชรุมชน นธที่จถึงสพที่อดผู้วยวตาศทิษ
ยาภทิบาลจะตผู้องมธความสรุจรทิต, วทินบัย, ความอดทน และมธบผู้านเรพอนเปป็นแบบอยตางทธที่ดธ การมธชพที่อเสธยง
ไมตดธเปป็นกบับดบักทธที่พญามารจะใชผู้เพพที่อททาลายการรบับใชผู้ของศทิษยาภทิบาลไดผู้

1 ทธ 3:8 ตตอไปคพอหลบักเกณฑรสทาหรบับตทาแหนตงผผผู้ชตวย ฝช่ายผทจ้ชช่วยนอัทั้นกป็เชช่นเดธียวกอัน 
คชอตจ้องเปป็นคนสงช่าผช่าเผย ไมช่เปป็นคนสองลริทั้น ไมช่ดชชื่มนกทั้าองบช่นมาก ไมช่เปป็นคนโลภมอักไดจ้ ในพระ
คบัมภธรรใหมต ผผผู้ชตวยคพอคนทธที่ถผกเลพอกจากภายในครทิสตจบักรเพพที่อชตวยเหลพอศทิษยาภทิบาล/ผผผู้อาวรุโส/เจผู้า
อธทิการ ในกทิจการ 6:1-7 เราเหป็นถถึงสาเหตรุและจรุดประสงครของการตบัรงตทาแหนตงนธรขถึรนมา เราควร
สบังเกตวตาตทาแหนตงผผผู้ชตวยไมตไดผู้มธหนผู้าทธที่ดผแล นบั ที่นเปป็นหนผู้าทธที่ของเจผู้าอธทิการ แตตหนผู้าทธที่ของผผผู้ชตวยคพอ
ชตวยเหลพอและรบับใชผู้ภายในครทิสตจบักร คทาวตา ดทิอาคอนอส มธความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้รบับใชผู้’



มธครุณสมบบัตทิ 13 ประการสทาหรบับผผผู้ชตวยและภรรยาของเขา ใหผู้เรามาตรวจสอบครุณสมบบัตทิ
เหลตานธร กบัน (1) กตอนอพที่นผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นคนสงช่าผช่าเผย คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (เซป็มนอส) มธความหมายวตา 
‘ไดผู้รบับความเคารพนบับถพอ’ นธที่ไมตไดผู้หมายถถึงการวางตบัวของเขาแตตหมายถถึงอรุปนทิสบัยของเขามากกวตา
ความหมายกป็คพอ ความซพที่อสบัตยร, ชพที่อเสธยงดธ และความสรุจรทิต (2) ผผผู้ชตวยตผู้องไมช่เปป็นคนสองลริทั้น คทาทธที่
แปลเชตนนบัรน (ดทิลอกอส) มธความหมายวตา พผดอยตางหนถึที่งกบับคนหนถึที่งแตตพผดอธกอยตางกบับอธกคน นธที่สพที่อ
ถถึงความซพที่อตรงและความสรุจรทิตอธกครบัร ง นบัที่นคพอการเปป็นคนทธที่พผดคทาไหนคทานบัรน (3) จากนบัรนเปาโล
พผดถถึงการไมช่ดชชื่มนกทั้าองบช่นมาก ความหมายกป็คพอการไมตเมามายเดป็ดขาด ในสมบัยโบราณ พวกยทิวมธไวนร
แบบทธที่ไมตมธแอลกอฮอลร เพราะวตานทร าถผกสงสบัยเรพที่องทธที่มาบตอยๆ ไวนรจถึงเปป็นเครพที่องดพที่มหลบัก อยตางไร
กป็ตามเพราะวตาสมบัยนบัรนไมตมธการแชตเยป็น ไวนรแบบทธที่ไมตมธแอลกอฮอลรจถึงบผดเปป็นแอลกอฮอลรไดผู้อยตาง
งตายดาย เปาโลจถึงเตพอนเรพที่องการดพที่มไวนรเยอะ (4) จากนบัรนผผผู้ชตวยตผู้อง ไมช่เปป็นคนโลภมอักไดจ้ ดบังทธที่
กลตาวไวผู้แลผู้วในขผู้อ 3 ความหมายกป็คพอ คนทธที่ไมตทะเยอทะยานอยากไดผู้ผลประโยชนรหรพอโลภเงทิน ดผ
คทาอธทิบายเกธที่ยวกบับเรพที่องนธร ไดผู้ในขผู้อ 3

1 ทธ 3:9 (5) จากนบัรนผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นคนยถึดมอัชื่นในขจ้อลถึกลอับแหช่งความเชชชื่อดจ้วย
จริตสกานถึกผริดและชอบออันบรริสบทธริธิ์ ในฐานะเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าและมธตทาแหนตงฝตายวทิญญาณใน
ครทิสตจบักร ผผผู้ชตวยตผู้องมธจทิตสทานถึกผทิดและชอบทธที่บรทิสรุทธทิธ  ความหมายคพอ การมธความคทิดทธที่บรทิสรุทธทิธ
และจทิตสทานถึกผทิดและชอบทธที่ปราศจากบาป

1 ทธ 3:10 (6) นอกจากนธร เปาโลกทาชบับวตา จงลองดทคนเหลช่านธีทั้เสธียกช่อนดจ้วย คทาทธที่แปลวตา
ลองดท (ดอคทิมาโซ) มธความหมายวตา ‘ทดสอบ’ หรพอ ‘ตรวจสอบ’ ดบังนบัรนครทิสตจบักรจถึงไมตควรเลพอก
ผผผู้ชตวยจนกวตาเขาจะพทิสผจนรตบัวเองกตอนวตามธครุณสมบบัตทิฝตายวทิญญาณเหมาะกบับตทาแหนตงนธร  (7) เปาโล
กทาชบับวตา และเมชชื่อเหป็นวช่าไมช่มธีขจ้อตกาหนริแลจ้ว จถึงตอัทั้งเขาไวจ้ในตกาแหนช่งผทจ้ชช่วย วลธหลบัง (“จถึงตบัรงเขาไวผู้ใน
ตทาแหนตงผผผู้ชตวย”) อาจแปลไดผู้วตา ‘จถึงใหผู้เขารบับใชผู้ในตทาแหนตงดบังกลตาว’ คทาทธที่แปลวตา ไมช่มธีขจ้อตกาหนริ 
(อาเนป็กคเลตอส) มธความหมายวตา ไมตมธเหตรุใหผู้ตทิเตธยน, วทิพากษรวทิจารณร จถึงไมตมธทธที่ตทิไดผู้ เชตนเดธยวกบับ
ในกรณธของเจผู้าอธทิการ ผผผู้ชตวยกป็ตผู้องเปป็นคนทธที่ไมตมธตทาหนทิเชตนกบัน คพอ ไมตมธเหตรุใหผู้ถผกกลตาวหาหรพอ
มธชพที่อเสธยงไมตดธ



1 ทธ 3:11 ฝช่ายพวกภรรยาของเขากป็เหมชอนกอัน ตจ้องเปป็นคนสงช่าผช่าเผย ไมช่ใสช่รจ้ายผทจ้อชชื่น
เปป็นคนรทจ้จอักประมาณตน และเปป็นคนสอัตยต์ซชชื่อในสริชื่งทอัทั้งปวง สทิที่งทธที่แตกตตางจากครุณสมบบัตทิของเจผู้า
อธทิการกป็คพอวตา มธหลบักเกณฑรก ทาหนดไวผู้สทาหรบับภรรยาของผผผู้ชตวยดผู้วย (เราอาจสรรุปไดผู้วตาในกรณธ
ของภรรยาศทิษยาภทิบาล/เจผู้าอธทิการแลผู้ว นางตผู้องมธครุณสมบบัตทิเหมพอนสามธของนางเพราะครุณสมบบัตทิ
สตวนใหญตเกธที่ยวขผู้องกบับบผู้านเรพอนและชพที่อเสธยงของครอบครบัว) (8) ในแบบเดธยวกบัน ภรรยาของผผผู้
ชตวยตผู้องเปป็นคนสงช่าผช่าเผย ดผความเหป็นเรพที่องนธร ไดผู้ในขผู้อ 8 ขผู้างบน ภรรยาของผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นทธที่นตา
นบับถพอ (9) นอกจากนธร  ภรรยาของผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นคนทธที่ไมช่ใสช่รจ้ายผทจ้อชชื่น คทาทธที่แปลวตา คนใสช่รจ้ายผทจ้อชชื่น 
(ดทิอาบอลอส) มธความหมายวตา กลตาวหาผผผู้อพที่น กลตาวโดยสบัรนคพอ ภรรยาของผผผู้ชตวยตผู้องรผผู้จบักควบครุม
ลทิรนของตน (10) จากนบัรนภรรยาของผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นคนรทจ้จอักประมาณตน คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (เนฟา
เละออส) มธความหมายวตาไมตเมามายเดป็ดขาด (11) ภรรยาของผผผู้ชตวยตผู้องเปป็นคนสอัตยต์ซชชื่อในสริชื่งทอัทั้ง
ปวง นบัที่นแปลวตาสามธของนางกป็ตผู้องเปป็นคนเชตนนธรดผู้วย ดบังนบัรนภรรยาของผผผู้ชตวยกป็ตผู้องเปป็นคนสบัตยรซพที่อ
ในสทิที่งทบัรงปวงเชตนกบัน โดยเฉพาะในเรพที่องฝตายวทิญญาณ

1 ทธ 3:12 จงใหจ้ผทจ้ชช่วยนอัทั้นเปป็นสามธีของหญริงคนเดธียว และบอังคอับบอัญชาบบตรของตน 
และปกครองบจ้านเรชอนของตนไดจ้ดธี เปาโลกลตาวอธกครบัร งวตาผผผู้ชตวยตผู้องเปป็น (12) “สามธของหญทิงคน
เดธยว” นธที่เปป็นครุณสมบบัตทิเดธยวกบันกบับของเจผู้าอธทิการ ดผคทาอธทิบายเกธที่ยวกบับเรพที่องนธร ไดผู้ในขผู้อ 2 (13) 
สรุดทผู้ายผผผู้ชตวยจะตผู้อง “บบังคบับบบัญชาบรุตรของตนและปกครองบผู้านเรพอนของตนไดผู้ดธ” หลบักการนธรกป็
เหมพอนกบับของเจผู้าอธทิการ/ศทิษยาภทิบาล ผผผู้ชตวยกป็ตผู้องมธครอบครบัวทธที่เปป็นระเบธยบเรธยบรผู้อยเชตนกบัน ดผคทา
อธทิบายทธที่คลผู้ายคลถึงกบันไดผู้ในขผู้อ 4-5

1 ทธ 3:13 จากนบัรนเปาโลกลตาวตตอไปวตา เพราะวช่าคนทธีชื่กระทกาการในหนจ้าทธีชื่ผทจ้ชช่วยไดจ้ดธี 
กป็ไดจ้ตกาแหนช่งออันมธีหนจ้ามธีตา และมธีใจกลจ้าเปป็นออันมากในความเชชชื่อซถึชื่งมธีในพระเยซทครริสตต์ การรบับใชผู้
ในฐานะผผผู้ชตวยไดผู้ดธกป็เปป็นเกธยรตทิและชตวยพบัฒนาความมบั ที่นใจฝตายวทิญญาณในการเปป็นพยานเรพที่องพระ
ครทิสตร



1 ทธ 3:14-15 เปาโลหวบังวตาจะมาเยธที่ยมททิโมธธในไมตชผู้า ขจ้อความเหลช่านธีทั้ขจ้าพเจจ้า
เขธียนฝากมายอังทช่าน หวอังใจวช่าไมช่ชจ้าไมช่นานขจ้าพเจจ้าจะมาหาทช่าน ทตานกลตาวตตอไปวตา 15 แตช่หากวช่า
ขจ้าพเจจ้ามาชจ้า ทช่านกป็จะไดจ้รทจ้วช่าควรประพฤตริอยช่างไรในครอบครอัวของพระเจจ้า คชอครริสตจอักรของ
พระเจจ้าผทจ้ดการงพระชนมต์ เปป็นหลอักและรากแหช่งความจรริง อยตางไรกป็ตาม หากทตานมาชผู้า ทตานกป็
เขธยนมาในระหวตางนธร เพพที่อทธที่ททิโมธธจะไดผู้ทราบวตาควรประพฤตทิตบัวอยตางไร “ในครทิสตจบักร” คทาทธที่
แปลวตา ประพฤตริ (อานาสตเระโฟ) ในบรทิบทนธรมธความหมายวตา ‘ประพฤตทิตบัว’ นบัที่นคพอ เปาโลเขธยน
ขผู้อความนธร  (และขผู้อความตตอๆไป) เพพที่อทธที่วตาททิโมธธผผผู้เปป็นหนรุตมจะไดผู้ทราบวทิธธททางานรบับใชผู้ของเขา
ในครทิสตจบักร

ใหผู้เราสบังเกตวตาครทิสตจบักรถผกบรรยายวตาเปป็น “หลบักและรากแหตงความจรทิง” ครทิสตจบักรทผู้อง
ถทิที่นเปป็นระบบรองรบับความจรทิง คทาวตาหลบักและรากเปป็นศบัพทรทางสถาปบัตยกรรม รากคพอรากฐาน
และหลบักคพอโครงเสรทิมทธที่รองรบับนทราหนบัก รากฐานและตบัวรองรบับความจรทิงในยรุคนธรคพอครทิสตจบักร
ทผู้องถทิที่น มบันยบังเปป็นองครกรเดธยวของพระเจผู้าในยรุคสมบัยนธรดผู้วย

นอกจากนธร เรายบังสรรุปไดผู้ดผู้วยวตาพระเจผู้าทรงใชผู้สถาบบันครทิสตจบักรแหตงพระคบัมภธรรใหมตเพพที่อ
สตงตตอและเกป็บรบักษาพระวจนะของพระองคร ครทิสตจบักร (คพอ ครทิสตจบักรทผู้องถทิที่นแหตงพระคบัมภธรร
ใหมตทธที่เชพที่อพระคบัมภธรร) เปป็นระบบรองรบับความจรทิง คพอ พระวจนะของพระเจผู้า ผตานทางครทิสตจบักร
พระเจผู้าไดผู้ทรงสตงตตอและเกป็บรบักษาพระวจนะของพระองครไวผู้ ดผ เอเฟซบัส 3:10 ดผู้วย

1 ทธ 3:16 ทางของพระเจจ้าออันยริชื่งใหญช่และลถึกลอับซถึชื่งไมช่มธีใครปฏริเสธไดจ้กป็คชอ พระเจจ้า
ทรงปรากฏในเนชทั้อหนอัง พระวริญญาณไดจ้ทรงพริสทจนต์แลจ้ว หมทช่ททตสวรรคต์กป็เหป็น และมธีผทจ้ประกาศ
พระองคต์แกช่ชนตช่างชาตริ มธีชาวโลกเชชชื่อถชอพระองคต์ และพระองคต์ทรงถทกรอับขถึทั้นไปในสงช่าราศธี ความ
จรทิงทธที่ถผกเอตยถถึงในขผู้อทธที่แลผู้วถผกขยายความตรงนธร  มบันคพอ “ทางของพระเจผู้าอบันยทิที่งใหญตและลถึกลบับ” 
คทาทธที่แปลวตา (ขจ้อ) ลถึกลอับ (มคุสเตรทิออน) ในสมบัยพระคบัมภธรรใหมตหมายถถึง ความจรทิงทธที่ยบังไมตถผกเปทิด
เผยเตป็มทธที่หรพอถผกเขผู้าใจอยตางถตองแทผู้ และแนตทธเดธยวทธที่ยบังมธเรพที่องราวอธกมากมายเกธที่ยวกบับทางของ
พระเจผู้าทธที่เราตผู้องเรธยนรผผู้ตตอไป ในททานองเดธยวกบัน เปาโลจถึงสรรุปยตอพระราชกทิจของพระครทิสตร



สตวนหนถึที่งของความจรทิงดบังกลตาวรวมถถึงการทธที่ “พระเจผู้าทรงปรากฏในเนพรอหนบัง” นธที่อผู้างอทิง
ถถึงการเสดป็จมารบับสภาพมนรุษยรของพระเยซผครทิสตรโดยตรง ดผ ยอหรน 1:14 นอกจากนธรความเปป็น
พระเจผู้าของพระครทิสตรกป็ถผกสพที่อตรงนธรอยตางชบัดเจนดผู้วย ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตา ความเปป็นพระเจผู้าและ
การเสดป็จมารบับสภาพเนพรอหนบังของพระครทิสตรเปป็นความจรทิงขบัรนพพรนฐานของศาสนศาสตรรพระ
คบัมภธรรใหมต

เปาโลกลตาวตตอไปวตาพระครทิสตรทรงเปป็นผผผู้ทธที่ “พระวทิญญาณไดผู้ทรงพทิสผจนรแลผู้ว” พระครทิสตร
ทรงถผกพทิสผจนรโดยพระวทิญญาณของพระองครเองตตอหนผู้าบรรดาคนไมตเชพที่อโดยการเปป็นขถึรนจากตาย
และเสดป็จขถึรนสผตสวรรคร นอกจากนธร  “หมผตทผตสวรรครกป็เหป็น” พระองครดผู้วย คทาทธที่แปลวตา หมทช่ททตสวรรคต์
(อบักเกะลอส) มธความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้สตงสาร’ นธที่นตาจะหมายถถึงสาวกมากมายทธที่ไดผู้เหป็นการฟพร น
คพนพระชนมรของพระองครและไดผู้กลายเปป็นผผผู้สตงสารในเรพที่องดบังกลตาวแกตทรุกคนทธที่จะฟบัง ดผ 1 โครทินธร
15:6-8

แนตทธเดธยวทธที่หนถึที่งในความจรทิงทธที่เปป็นหลบักสทาคบัญของพระคบัมภธรรใหมตคพอ การฟพร นคพน
พระชนมรของพระครทิสตรซถึที่งถผกรบับรองแลผู้ว “และมธผผผู้ประกาศพระองครแกตชนตตางชาตทิ” ไมตตผู้อง
สงสบัยเลยวตาขตาวประเสรทิฐของพระเยซผครทิสตรไดผู้ถผกประกาศไปทบั ที่วโลกของคนตตางชาตทิแลผู้ว นบัที่น
โดยตบัวมบันเองแลผู้วกป็เปป็นสตวนหนถึที่งของขผู้อลถึกลบับโดยเฉพาะในความคทิดของพวกยทิว การทธที่คนๆ
หนถึที่งทธที่อผู้างตบัววตาเปป็นพระเมสสทิยาหรของพวกยทิวถผกประกาศแกตพวกคนตตางชาตทิไปทบั ที่วโลกกป็เปป็นขผู้อ
ลถึกลบับสทาหรบับพวกยทิวสตวนใหญตจรทิงๆ สทิที่งทธที่เปป็นขผู้อลถึกลบับสทาหรบับพวกยทิวมากขถึรนไปอธกกป็คพอวตา “มธ
ชาวโลกเชพที่อถพอพระองคร” พวกยทิวไมตอาจเขผู้าใจไดผู้เลยวตาพวกคนตตางชาตทิจะเชพที่อถพอพระองครผผผู้ทธที่
พวกเขาปฏทิเสธในฐานะพระเมสสทิยาหรของตน มบันเปป็นสตวนหนถึที่งของการรบับรองของขผู้อความเกธที่ยว
กบับพระครทิสตร สรุดทผู้าย “พระองครทรงถผกรบับขถึรนไปในสงตาราศธ”

การเสดป็จขถึรนสผตสวรรครของพระองครไมตเพธยงรบับรองพระองครเทตานบัรนแตตยบังยพนยบันดผู้วยวตา
พระองครทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจผู้า ทธที่นตาสนใจคพอคทาทธที่เปาโลใชผู้ ถทกรอับขถึทั้น (อาเนะเลมฟเธ เอป็น
โดเซ) คทานธร เปป็นคทาเดธยวกบับทธที่ลผกาใชผู้เพพที่อพผดถถึงการเสดป็จขถึรนสผตสวรรครในกทิจการ 1:11, 22 ขผู้อ 16 นทา



เสนอภาพรวมและสรรุปยตอของพระราชกทิจของพระครทิสตร มบันเปป็นความจรทิงทธที่ครทิสตจบักร
สนบับสนรุนและประกาศออกไป

*****

ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 4: เปาโลเตพอนใหผู้ททิโมธธีระวบังการละททิขึ้งความจรทิงฝน่ายวทิญญาณใน
ยคุคสคุดทผู้าย ทน่านจถึงเตพอนสตทิเขาใหผู้หลธีกหนธีจากประเพณธีตน่างๆและไลน่ตามทางของพระเจผู้าโดยการ
ศถึกษาพระวจนะของพระเจผู้าอยน่างตน่อเนพที่อง นอกจากนธีขึ้ทน่านยบังกจาชบับใหผู้ททิโมธธีขยบันขบันแขป็งในการ
ทรงเรธียกทธีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานแกน่เขาแลผู้วดผู้วย บทนธีขึ้จถึงสพที่อวน่าททิโมธธีอาจกจาลบังประสบกบับ
ปบัญหาในการรบับใชผู้อยผน่

1 ทธ 4:1 บทนธร จถึงเรทิที่มตผู้นดผู้วยคทาเตพอนสตทิ บอัดนธีทั้ พระวริญญาณไดจ้ตรอัสไวจ้อยช่างชอัดแจจ้ง
วช่า ในกาลภายหลอังจะมธีบางคนละทริทั้งความเชชชื่อ โดยหอันไปเชชชื่อฟอังวริญญาณทธีชื่ลช่อลวง และฟอังคกาสอน
ของพวกผธีปริศาจ พระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ไดผู้ทรงเตพอนไวผู้อยตางชบัดแจผู้งแลผู้วเกธที่ยวกบับคนเหลตานบัรนทธที่จะ
ละททิรงความเชพที่อ (ในกาลภายหลบัง) คทาทธที่แปลวตา ละทริทั้ง (อาฟทิสเตมทิ) มาจากรากคทา apostasy (การ
ละททิรงความจรทิง) ใหผู้เราสบังเกตดผู้วยวตาการละททิรงความจรทิงเกทิดจาก “วทิญญาณทธที่ลตอลวง” และพญา
มารเอง คทาทธที่แปลวตา ทธีชื่ลช่อลวง (พลานอส) มธความหมายตรงตบัววตา ‘ทธที่หลอกลวง’ แนตนอนทธที่พญา
มารเปป็นบทิดาแหตงการหลอกลวง เราไมตทราบชบัดเจนวตา “กาลภายหลบัง” คพอเวลาใด อยตางไรกป็ตาม 
เพราะเปาโลเตพอนททิโมธธเกธที่ยวกบับเรพที่องดบังกลตาว เราจถึงเชพที่อไดผู้วตายรุคสรุดทผู้ายนบัรนไดผู้เขผู้ามาใกลผู้แลผู้วใน
สมบัยนบัรน การตรบัสของพระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ อยตางชบัดแจผู้งอาจเปป็นการเปทิดเผยโดยตรงของพระองคร
แกตเปาโล ความจรทิงอบันยทิที่งใหญตกวตาซถึที่งถผกนทาเสนอกป็คพอ คทาเตพอนเกธที่ยวกบับการละททิรงความเชพที่อทธที่ก ทาลบัง
ใกลผู้เขผู้ามา นบัที่นคพอ การออกไปจากความจรทิงนบั ที่นเอง แนตทธเดธยวทธที่การละททิรงความจรทิงไดผู้เกทิดขถึรนแลผู้ว

1 ทธ 4:2 พวกคนทธที่ละททิรงความจรทิงมบักรผผู้จบักความจรทิง แตตพวกเขากป็ยบังหลอกลวง พวก
เขาจถึงมธการหนจ้าซชชื่อใจคดของคนทธีชื่พทดโกหก คชอทกาไปทอัทั้งรทจ้ๆเหมชอนอยช่างกอับเอาเหลป็กแดงนาบลง
ไปบนจริตสกานถึกผริดชอบของเขา การเสนอคทาสอนผทิดเพราะความรผผู้เทตาไมตถถึงการณรหรพอเพราะความ
ไมตรผผู้นบัรนเปป็นเรพที่องหนถึที่ง แตตการททาเชตนนบัรนโดยมธจรุดประสงครเพพที่อหลอกลวงกป็เปป็นอธกเรพที่อง เปาโลจถึง



เปรธยบในทธที่นธร วตาจทิตสทานถึกผทิดชอบของเขาถผกเหลป็กแดงนาบ มบันจถึงแขป็งกระดผู้าง ความรผผู้สถึกรผผู้สาของ
จทิตสทานถึกผทิดชอบของพวกเขาไดผู้ถผกททาลายไปโดยเหลป็กแดงของพญามาร คนพวกนธรจะไดผู้รบับพระ
อาชญาหนบักยทิที่งกวตาจรทิงๆ นอกจากนธรบทบาทของซาตานยบังปรากฏชบัดในเรพที่องของการละททิรงความ
จรทิงดผู้วย มบันเปป็นผผผู้ใหผู้ก ทาเนทิดการหลอกลวงโดยเฉพาะอยตางยทิที่งในดผู้านศาสนศาสตรร

1 ทธ 4:3 อบัครทผตทตานนธรจถึงพผดถถึงรผปแบบตตางๆของการละททิรงความจรทิงซถึที่งไดผู้กตอตบัว
ขถึรนแลผู้ว คนพวกนธร เขาหจ้ามไมช่ใหจ้ทกาการสมรส หจ้ามรอับประทานอาหารซถึชื่งพระเจจ้าทรงสรจ้างไวจ้ใหจ้ผทจ้
ทธีชื่เชชชื่อและรทจ้จอักความจรริงรอับประทานดจ้วยขอบพระค บณ จนถถึงทรุกวบันนธร  พระศาสนจบักร
โรมบันคาทอลทิกหผู้ามมทิใหผู้ผผผู้นทาของพวกเขาแตตงงาน พวกเขายบังเคยหผู้ามมทิใหผู้รบับประทานเนพรอสบัตวรใน
วบันศรุกรรมาเปป็นเวลาหลายรผู้อยปธดผู้วย พระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ไดผู้ทรงเปทิดเผยใหผู้เปาโลทราบถถึง
สบัญญาณตตางๆทธที่แสดงใหผู้เหป็นถถึงการผละออกไปจากความจรทิงในการครองตบัวเปป็นโสดและการ
บทาเพป็ญทรุกรทิยาตตางๆ เชตน การเวผู้นเสธยจากการรบับประทานเนพรอสบัตวร เปป็นตผู้น ถถึงแมผู้วตาโรมไดผู้ยกเลทิก
ขผู้อหผู้ามหลบังนธร ไปเยอะแลผู้ว แตตมบันกป็ยบังดพรอรบัรนในการสอนใหผู้พวกบาทหลวงครองตบัวเปป็นโสดตตอ
ไป

1 ทธ 4:4 ในททานองเดธยวกบัน เปาโลหมายเหตรุไวผู้ดผู้วยวตา ดจ้วยวช่าสริชื่งสารพอัดซถึชื่งพระเจจ้า
ไดจ้ทรงสรจ้างไวจ้นอัทั้นเปป็นของดธี ถจ้าแมจ้รอับประทานดจ้วยขอบพระคบณ กป็ไมช่หจ้ามเลยสอักสริชื่งเดธียว เปาโล
กลตาววตาพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดใหผู้สทิที่งทรงสรผู้างทรุกอยตางนบัรนเปป็นสทิที่งทธที่รบับประทานไดผู้ ขผู้อแมผู้เดธยวกป็
คพอใหผู้เรารบับประทานดผู้วยขอบพระครุณ ในสมบัยของเปาโลพวกถพอศาสนายทิวยบังพยายามบบังคบับใชผู้
พระราชบบัญญบัตทิกบับพวกครทิสเตธยนโดยสบัที่งใหผู้พวกเขาละเวผู้นเสธยจากเนพรอสบัตวรบางประเภท สทาหรบับ
ครทิสเตธยน พระราชบบัญญบัตทิไดผู้สทาเรป็จแลผู้วและ “ไมตหผู้ามเลยสบักสทิที่งเดธยว” ในสตวนของอาหารเมพที่อ
พทิจารณาจากมผลเหตรุดผู้านศาสนศาสตรร์

1 ทธ 4:5 เหตรุผลหลบักทธที่เราควรอธทิษฐานสทาหรบับอาหารกตอนทธที่เราจะรบับประทานกป็คพอ
เพพที่อขอใหผู้พระเจผู้าทรงชทาระมบันใหผู้บรทิสรุทธทิธ  เพราะวช่าสริชื่งเหลช่านอัทั้นเปป็นของทธีชื่ชการะไวจ้แลจ้วโดยพระ
วจนะของพระเจจ้าและคกาอธริษฐาน การอธทิษฐานกตอนรบับประทานอาหารเปป็นวทิธธปฏทิบบัตทิตามพระ



คบัมภธรร มบันควรรวมการขอบพระครุณและการขอใหผู้พระเจผู้าทรงอวยพรหรพอชทาระมบันใหผู้บรทิสรุทธทิธ ไวผู้
ดผู้วย นธที่เปป็นอธกครบัร งทธที่เปาโลพผดถถึงปบัญหาตตางๆทธที่เกทิดจากอทิทธทิพลของพวกถพอศาสนายทิวในครทิสต
จบักร ประเดป็นทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา การขอใหผู้พระเจผู้าทรงอวยพรอาหารทธที่เราจะรบับประทานนบัรน
ททาใหผู้อาหารบรทิสรุทธทิธ  (ชทาระใหผู้บรทิสรุทธทิธ ) พวกทธที่คทิดแบบยทิวเชพที่อวตา อาหาร ‘ตามแบบของยทิว’ 
(kosher) เทตานบัรนทธที่บรทิสรุทธทิธ  เปาโลสอนชบัดเจนวตาการอธทิษฐานสทาหรบับอาหารกป็ททาใหผู้ 
kosher สะอาดแลผู้ว

1 ทธ 4:6 เปาโลปทิดทผู้ายเนพรอหาสตวนนธรโดยสบัที่งททิโมธธวตา ถจ้าทช่านจะใหจ้พวกพธีชื่นจ้องระลถึก
ถถึงสริชื่งเหลช่านธีทั้ ทช่านกป็จะเปป็นผทจ้รอับใชจ้ทธีชื่ดธีของพระเยซทครริสตต์ เจรริญดจ้วยพระวจนะแหช่งความเชชชื่อ และ
ดจ้วยหลอักคกาสอัชื่งสอนออันดธีทธีชื่ทช่านไดจ้ประพฤตริตามนอัทั้น เปาโลนทิยาม “ผผผู้รบับใชผู้ทธที่ดธของพระเยซผครทิสตร” 
วตาเปป็นคนทธที่ททาใหผู้พวกพธที่นผู้องระลถึกถถึงคทาเตพอนตามพระคบัมภธรร ซถึที่งในกรณธนธรคพอ คทาเตพอนใหผู้ระวบัง
การเอาอาหารมาเปป็นปบัญหา

ใหผู้เราสบังเกตการเลตนคทาของการ “เจรทิญดผู้วยพระวจนะแหตงความเชพที่อ และดผู้วยหลบักคทาสบัที่ง
สอนอบันดธ” การบทารรุงเลธรยงฝตายวทิญญาณไมตไดผู้ขถึรนอยผตกบับสทิที่งทธที่เราเอาเขผู้าปาก เชตน อาหาร แตตขถึรนอยผต
กบับหลบักการฝตายวทิญญาณซถึที่งเปป็นหลบักคทาสอนทธที่ดธและความเชพที่อ คทาทธที่แปลวตา เจรริญดจ้วย (เอป็น
ตเระโฟ) หมายถถึงการรบับประทานหรพอการปผู้อนอาหาร พระวจนะแหตงความเชพที่อและหลบักคทาสบัที่ง
สอนอบันดธเปป็นสทิที่งทธที่ททาใหผู้ผผผู้เชพที่อเจรทิญขถึรน อาหารทธที่เรารบับประทานไมตมธสตวนเกธที่ยวขผู้องอะไรดผู้วยเลย 
นตาดธใจทธที่ททิโมธธไดผู้บรรลรุถถึงความเปป็นผผผู้ใหญตในระดบับนบัรนแลผู้ว

1 ทธ 4:7 เปาโลจถึงกทาชบับททิโมธธวตา แตช่จงหลธีกเลธีชื่ยงจากนริยายออันหยาบคาย และนริยาย
ซถึชื่งยายเคยเลช่าใหจ้ฟอังนอัทั้น คทาทธที่แปลวตา หยาบคาย (เบะเบลอส) ในบรทิบทนธรมธความหมายวตา ‘ไมตเปป็น
ตามทางของพระเจผู้า’ ความหมายกป็คพอวตา เราไมตควรรบับเอาความเชพที่อตตางๆทธที่อทิงตามประเพณธทบัรง
หลายแทนทธที่จะอทิงตามหลบักการตามพระคบัมภธรร เปาโลจถึงเตพอนสตทิททิโมธธวตา จงฝถึกตนในทางทธีชื่เปป็น
อยช่างพระเจจ้า คทาทธที่แปลวตา ฝถึก (กคุมนาโซ) เปป็นทธที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ gymnasium หรพอ 



gymnastics ความหมายกป็คพอวตา เราควรฝถึกฝนในทางทธที่เปป็นอยตางพระเจผู้า เราจะเหป็นในไมตชผู้าวตา นบัที่น
มาจากพระวจนะของพระเจผู้า

1 ทธ 4:8-9 เพราะวช่าการฝถึกทางกายนอัทั้นมธีประโยชนต์อยทช่บจ้าง แตช่ทางของพระเจจ้ากป็มธี
ประโยชนต์ในทบกทาง คชอมธีพระสอัญญาสกาหรอับชธีวริตปอัจจบบอันและชธีวริตอนาคตดจ้วย ในทางทธที่ตรงกบัน
ขผู้ามกบับความอธรรมของการละททิรงความจรทิงและนทิยายทธที่ยายเลตาใหผู้ฟบัง เปาโลหมายเหตรุไวผู้วตา “การ
ฝถึกทางกายนบัรนมธประโยชนรอยผตบผู้าง” คทาทธที่แปลวตา การฝถึก (กคุมนาเซธีย) อธกครบัร งหมายถถึงการออกกทาลบัง
กาย มบันมธประโยชนรจทากบัด อยตางไรกป็ตาม “ทางของพระเจผู้ากป็มธประโยชนรในทรุกทาง” ขณะทธที่การ
ออกกทาลบังกายอาจมธประโยชนรแบบจทาก บัดในชธวทิตนธร  แตตทางของพระเจผู้ากลบับมธประโยชนรทบัรงในชธวทิต
นธร และตตอไปตลอดนทิรบันดรรกาลดผู้วย ทตานจถึงหมายเหตรุวตามบัน “มธพระสบัญญาสทาหรบับชธวทิตปบัจจรุบบัน
และชธวทิตอนาคตดผู้วย”

ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา 9 คกานธีทั้เปป็นคกาสอัตยต์จรริงและสมควรทธีชื่คนทอัทั้งปวงจะรอับไวจ้ ความหมาย
กป็คพอวตาหลบักการนธรสมควรทธที่คนทบัรงปวงจะรบับไวผู้ มบันเชพที่อถพอไดผู้จรทิงๆ

1 ทธ 4:10 นอกจากนธร  เพพที่อบรรลรุเปผู้าหมายดบังกลตาว (ทางของพระเจผู้า) เปาโลจถึงเขธยน
ไวผู้วตา ดจ้วยเหตบนธีทั้ เราจถึงตรากตรกาทกางานและทนสทจ้ กป็เพราะเรามธีความหวอังใจในพระเจจ้าผ ทจ้ดการง
พระชนมต์ การดทาเนทินตามแบบของพระเจผู้าควรเปป็นเปผู้าหมายสทาหรบับครทิสเตธยนทรุกคน มบันเปป็น
อะไรทธที่เราตผู้องฝถึกฝนและตผู้องเตป็มใจเผชทิญกบับการตตอตผู้านอบันเปป็นผลทธที่ตามมาดผู้วย คทาทธที่แปลวตา 
ตรากตรกาทกางาน (คอพทิอาโอ) มธความหมายวตา ‘การตรากตรทา’ หรพอ ‘การใชผู้แรงงานอบัน
เหนป็ดเหนพที่อย’ เปาโลกทาลบังพผดถถึงความยากลทาบากตตางๆในการรบับใชผู้ เพพที่อบรรลรุเปผู้าหมายคพอการททา
ตามแบบของพระเจผู้า ทตานจถึงยทิที่งกวตาเตป็มใจทธที่จะสผผู้ทนทบัรงความยรุตงยากตตางๆทธที่เกทิดจากการปรนนทิบบัตทิ
พระเจผู้าไปจนถถึงรอยแผล (การดผหมทิที่นเหยธยดหยาม) ของการไมตเปป็นทธที่นทิยมในหมผตชาวโลกดผู้วย

จากนบัรนเปาโลออกความเหป็นวตาพระเจผู้าทรงเปป็นพระผทจ้ชช่วยใหจ้รอดของคนทอัทั้งปวง โดย
เฉพาะของผทจ้ทธีชื่เชชชื่อ เรากผู้าวเขผู้าสผตความรอดเมพที่อเราเชพที่ออยตางแทผู้จรทิง นอกจากนธรพระเจผู้าไมตไดผู้ทรงเปป็น



พระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของคนทธที่ถผกเลพอกไวผู้เพธยงไมตกธที่คนเทตานบัรน พระประสงครของพระองครคพอ การชตวย
คนทบัขึ้งปวงใหผู้รอด หากพวกเขาจะยอมกลบับใจมาหาพระองคร

1 ทธ 4:11 หลบักการพพรนฐานเหลตานธร เกธที่ยวกบับความรอดโดยความเชพที่อและการดทาเนทิน
ชธวทิตในทางทธที่เปป็นอยตางพระเจผู้าเปป็นสทิที่งทธที่ตผู้องสอนและเทศนาออกไป จงบอัญชาและสอัชื่งสอนสริชื่งเหลช่า
นธีทั้ คทากรทิยาทบัรงสองคทาในประโยคนธรอยผตในรผปของคทาสบัที่ง ททิโมธธไดผู้รบับบบัญชาผตานมาทางเปาโลใหผู้
สอนหลบักการเรพที่องทางทธที่เปป็นอยตางพระเจผู้าและความรอด คทาก ทาชบับนธรมธมาถถึงนบักเทศนรทรุกคนเชตนกบัน

1 ทธ 4:12 อยช่าใหจ้ผทจ้ใดดทหมริชื่นความหนบช่มแนช่นของทช่าน แตช่จงเปป็นแบบอยช่างของคนทอัทั้ง
หลายทธีชื่เชชชื่อ ทอัทั้งในทางวาจา ในการประพฤตริ ในความรอัก ในนกทั้าใจ ในความเชชชื่อ และในความ
บรริสบทธริธิ์ นอกจากนธร  ถถึงแมผู้วตาททิโมธธเปป็นชายหนรุตม แตตเขากป็ดทารงตทาแหนตงศทิษยาภทิบาลซถึที่งมธความเปป็น
ผผผู้นทาฝตายวทิญญาณ ดบังนบัรนเปาโลจถึงก ทาชบับเขาวตา “อยตาใหผู้ผผผู้ใดดผหมทิที่นความหนรุตมแนตนของทตาน” ขณะ
คนเรากทาลบังเตทิบโตเปป็นผผผู้ใหญตนบัรนยตอมมธการถผกวตากลตาวในทางเสธยๆหายๆบผู้างเปป็นธรรมดา

อยตางไรกป็ตาม ในฐานะศทิษยาภทิบาล ททิโมธธกป็เปป็นผผผู้ดผแลและเปป็นผผผู้อาวรุโสของครทิสตจบักร 
เหป็นไดผู้ชบัดวตาบางคนกทาลบังทผู้าทายสทิทธทิอทานาจในการเปป็นศทิษยาภทิบาลของเขาเพราะเหตรุอายรุของเขา
(นตาสนใจตรงทธที่วตานธที่เปป็นเวลาประมาณสทิบสามปธแลผู้วนบับตบัรงแตตเปาโลรบับททิโมธธมาเปป็นผผผู้ชตวยของ
ทตาน ดผ กทิจการ 16:1-2 หากสมมตทิวตาตอนนบัรนเขาอายรุไดผู้สทิบแปดปธในเวลานบัรน เขากป็คงอายรุไดผู้
สามสทิบเอป็ดปธ ณ จรุดนธร  รบับบธยทิวเรทิที่มการรบับใชผู้ตอนอายรุสามสทิบปธ ดบังนบัรนบางคนจถึงคทิดวตาททิโมธธยบัง
อตอนหบัดในเรพที่องการรบับใชผู้

กระนบัรนเปาโลกป็ก ทาชบับเขาใหผู้ “เปป็นแบบอยตางของคนทบัรงหลายทธที่เชพที่อ” คทาทธที่แปลวตา แบบ
อยช่าง (ทผปอส) ในบรทิบทนธรมธความหมายวตา ‘แบบแผน’ เปาโลจถึงกลตาวถถึงรผปแบบใน 6 ดผู้านซถึที่งทรุก
ดผู้านสทาแดงถถึงทางทธที่เปป็นอยตางพระเจผู้า (1) ดผู้านแรกคพอ ในทางวาจา (ลอกอส) ทรุกสทิที่งทธที่เราพผดควร
สะทผู้อนถถึงพระองครผผผู้ทธที่เราเชพที่อ (2) จากนบัรนททิโมธธถผกกทาชบับใหผู้เปป็นแบบอยตางในการประพฤตริ คทาทธที่
แปลเชตนนบัรน (อานาสตรอเฟ) หมายถถึงวทิธธการดทาเนทินชธวทิตของเรา (3) จากนบัรนเขาตผู้องเปป็นแบบแผน
ในความรอัก แนตนอนทธที่คทาตรงนธรคพอ อากาเป มบันสทาแดงตบัวออกมาในการเสธยสละตบัวเองเพพที่อผผผู้อพที่น



(4) จากนบัรนเปาโลสบัที่งใหผู้ททิโมธธเปป็นแบบอยตางของผผผู้เชพที่อในนกทั้าใจ ความหมายตรงนธร จรทิงๆ
แลผู้วกป็คพอทบัศนคตทิของเรา ศทิษยาภทิบาลควรมธทบัศนคตทิทธที่เหมาะสม (5) นอกจากนธร  ททิโมธธถผกกทาชบับใหผู้
เปป็นศทิษยาภทิบาลในความเชชชื่อ ความหมายตรงนธร ไมตไดผู้หมายถถึงความเชพที่อทธที่ชตวยใหผู้เรามากเทตากบับ
การดทาเนทินชธวทิตโดยความเชพที่อ ศทิษยาภทิบาลตผู้องวางใจองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าสทาหรบับความจทาเปป็นทรุก
อยตาง (6) สรุดทผู้ายแลผู้ว เปาโลกทาชบับเขาใหผู้เปป็นแบบอยตางในความบรริสบทธริธิ์ คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ฮบัก
เนะเอธีย) สพที่อถถึงการดทาเนทินชธวทิตในทางทธที่บรทิสรุทธทิธ ตามอยตางพระเจผู้า ในแตตละดผู้านเหลตานธร  เราควรเปป็น
แบบอยตางของพระองครผผผู้ทธที่เราเชพที่อ

1 ทธ 4:13 จงใฝช่ใจในการอช่าน ในการเทศนา และในการสอัชื่งสอน จนกวช่าเราจะมา 
จนกวตาเปาโลจะถผกปลตอยตบัวจากการถผกจบับกรุมในกรรุงโรมและมาเยธที่ยม ทตานสบัที่งททิโมธธใหผู้ “ใฝตใจใน
การอตาน ในการเทศนา และในการสบัที่งสอน” คทาทธที่แปลวตา ใฝช่ใจ (พรอเซะโค) เปป็นทธที่มาของคทาภาษา
อบังกฤษ prosecute ตรงนธรความหมายคพอ ‘ใหผู้ความสนใจ’ การอตานทธที่เปาโลหมายถถึงนตาจะเปป็นการ
อตานพระคบัมภธรร กรุญแจสทาคบัญทธที่นทาไปสผตการดทาเนทินชธวทิตในทางทธที่เปป็นอยตางพระเจผู้าคพอ การใฝตใจใน
การอตานพระวจนะของพระเจผู้าเปป็นประจทาทรุกวบัน

คทาทธที่แปลวตา การเทศนา (พาราคเลซทิส) ในบรทิบทนธรนตาจะหมายถถึงการเทศนาสบัที่งสอน ถถึงแมผู้
วตาคทาๆนธรบางครบัร งถผกใชผู้ในแงตของการใหผู้ก ทาลบังใจ แตตมบันกป็สามารถมธความหมายในเชทิง ‘การพผด
จผงใจ’ หรพอ ‘การเทศนาทธที่มธพลบังในการสบัที่งสอนและเตพอนสตทิ’ ดผู้วย ดบังนบัรนมบันกป็คพอ ‘การเทศนา’ 
นบัที่นเอง ททิโมธธจถึงถผกกทาชบับใหผู้ใฝตใจในการเทศนา บางทธนธที่ไมตไดผู้หมายถถึงการฟบังคทาเทศนามาก
เทตากบับทธที่เขาเปป็นนบักเทศนร มบันนตาจะหมายถถึงการเตรธยมตบัวของเขาสทาหรบับการเทศนามากกวตา เขา
จถึงถผกกทาชบับใหผู้เตรธยมคทาเทศนาใหผู้ดธ

สรุดทผู้ายเปาโลกทาชบับใหผู้ททิโมธธใฝตใจในการสอัชื่งสอน คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ดทิดาสคาเลธีย) หมาย
ถถึง ‘การสบัที่งสอน’ นบัที่นเอง ในฐานะศทิษยาภทิบาล เขาถผกเปาโลสบัที่งใหผู้ใฝตใจในการสบัที่งสอน อธกครบัร งทธที่
ความหมายตรงนธร ไมตใชตเรพที่องของการรบับคทาสบัที่งสอนมากเทตากบับการเตรธยมตบัวสทาหรบับการสบัที่งสอน 
กลตาวโดยสบัรนกป็คพอวตาเปาโลสบัที่งททิโมธธใหผู้เตรธยมตบัวสทาหรบับทบัรงการเทศนาและการสบัที่งสอน



ในทางหลบักการทบั ที่วไปแลผู้ว เมพที่อเราซถึมซบับพระวจนะของพระเจผู้าผตานทางการอตาน, การ
เทศนา และการสบัที่งสอน เรากป็จะพบวบัตถรุดทิบทธที่จะชตวยใหผู้เราททาตามอยตางพระเจผู้าไดผู้ สทาหรบับคน
เหลตานบัรนทธที่รบับใชผู้ พระวจนะของพระเจผู้าเปป็นคผตมพอหลบักสทาหรบับการเทศนาและการสบัที่งสอน เราถผก
กทาชบับใหผู้ใสตใจในพระคบัมภธรร ความหมายกป็คพอ การเตรธยมตบัวสทาหรบับการสบัที่งสอนและการเทศนา
โดยการอตานและศถึกษาพระคบัมภธรรอยตางตบัรงใจ

1 ทธ 4:14 เปาโลจถึงสบัที่งททิโมธธวตา อยช่าละเลยของประทานทธีชื่มธีอยทช่ในตอัวทช่าน ซถึชื่งไดจ้ทรง
ประทานแกช่ทช่านตามคกาพยากรณต์ เมชชื่อคณะเพรสไบเตรธีไดจ้เอามชอวางบนทช่าน ของประทานทธที่ถผก
พผดถถึงในทธที่นธรนตาจะเปป็นการทธที่เขาถผกแตตงตบัรงใหผู้เขผู้าสผตการรบับใชผู้ เปาโลกลตาววตาของประทานนธรถผก
มอบใหผู้แกตเขาโดยคจาพยากรณร์ (ซถึที่งกป็คพอการเทศนา) และการวางมพอของบรรดาผผผู้อาวรุโส (คณะเพ
รสไบเตรธี นบัที่นคพอ ศทิษยาภทิบาลคนอพที่นๆ) เปาโลกทาชบับมทิใหผู้เขาละเลยของประทานดบังกลตาวและการ
ทรงเรธยกของพระเจผู้าทธที่มธมายบังชธวทิตของเขา (อธกทรรศนะหนถึที่งเชพที่อวตา การทรงเรธยกของเขาใหผู้มารบับ
ใชผู้ไดผู้ถผกเปทิดเผยผตานทางผผผู้อาวรุโสคนหนถึที่งสมบัยพระคบัมภธรรใหมตทธที่พยากรณรในเรพที่องดบังกลตาว ของ
ประทานในดผู้านการพยากรณรยบังใชผู้การอยผ ตในตอนนบัรน)

1 ทธ 4:15 นอกจากนธร  ในฐานะศทิษยาภทิบาลหนรุตม เปาโลกทาชบับททิโมธธวตา จงเอาใจใสช่ใน
ขจ้อความเหลช่านธีทั้ ฝอังตอัวทช่านไวจ้ในการนธีทั้ทธีเดธียว เพชชื่อความจกาเรริญของทช่านจะไดจ้ปรากฏแจจ้งแกช่คนทอัทั้ง
ปวง ททิโมธธตผู้องใครตครวญในความจรทิงอบันยทิที่งใหญตตตางๆ คพอ ความรอดโดยความเชพที่อ, ทางทธที่เปป็น
อยตางพระเจผู้า, การหลธกเลธที่ยงประเพณธทางศาสนาทธที่ตายแลผู้ว และการละททิรงความจรทิง เขาตผู้องศถึกษา
พระวจนะของพระเจผู้าเพทิที่มเตทิมอธก โดยเฉพาะอยตางยทิที่งในการเตรธยมตบัวสทาหรบับการเทศนาและการ
สบัที่งสอน เขาตผู้องฝบังตบัวเองไวผู้ในการเตรธยมตบัวดบังกลตาว เมพที่อนบัรนการศถึกษาและการใครตครวญเชตนนบัรน
กป็จะปรากฏแจผู้งแกตคนทบัรงปวงในการเทศนาของเขา นธที่สพที่อถถึงการทรุตมเทอยตางสรุดตบัวในงานของ
พระเจผู้า

1 ทธ 4:16 เปาโลปทิดทผู้ายดผู้วยคทาเตพอนสตทิสองประการ (1) จงระวอังตอัวทช่านและคกา
สอนของทช่าน ในฐานะเปป็นผผผู้นทาฝตายวทิญญาณ เขาตผู้องระมบัดระวบังในการดทาเนทินชธวทิต เขาถผกเตพอน



ใหผู้ระวบังเรพที่อง “คทาสอน” เชตนกบัน ความหมายกป็คพอ ใหผู้เขาระวบังในสทิที่งทธที่เขาสอน ในฐานะเปป็นศทิษ
ยาภทิบาล การสอนและการนทาเสนอหลบักคทาสอนของพระคบัมภธรรใหมตทธที่เขากระททาเปป็นเรพที่องทธที่สทาคบัญ
มาก

นอกจากนธร  เขาตผู้อง (2) ยถึดขจ้อทธีชื่กลช่าวนธีทั้ใหจ้มอัชื่น ความหมายกป็คพอ ใหผู้เขาคงอยผตในขผู้อทธที่กลตาวนธร
ตตอไป เปาโลกลตาวเสรทิมอธกวตา เพราะเมชชื่อกระทกาดอังนอัทั้น ทช่านจะชช่วยทอัทั้งตอัวทช่านเองและคนทอัทั้งปวงทธีชื่
ฟอังทช่านใหจ้รอดไดจ้ ในการททาเชตนนบัรน เขาจะไมตเพธยงชตวยใหผู้การรบับใชผู้ของเขารอดพผู้นเทตานบัรน แตตยบัง
พทิทบักษรรบักษาคนทธที่ฟบังคทาสบัที่งสอนจากเขาอธกดผู้วย สทิที่งทธที่ถผกสพที่อในเนพรอหาสตวนนธรมาตลอดและโดย
เฉพาะอยตางยทิที่งในวลธสรุดทผู้ายนธรกป็คพอวตา ททิโมธธในฐานะเปป็นศทิษยาภทิบาลหนรุตมอาจกทาลบังประสบกบับ
ปบัญหาอยผต เปาโลจถึงเขธยนหาเขาดผู้วยความระมบัดระวบังไมตเพธยงเพพที่อใหผู้ก ทาลบังใจและชตวยเหลพอเขา
เทตานบัรน แตตเพพที่อทธที่จะชตวยกผ ผู้ชธพศทิษยาภทิบาลทธที่อาจกทาลบังจะลผู้มลงดผู้วย

*****

ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 5: ตรงนธีขึ้เปาโลพผดถถึงสองเรพที่อง: (1) การชน่วยเหลพอหญทิงมน่ายในค
รทิสตจบักรและ (2) ขผู้อควรปฏทิบบัตทิสจาหรบับบรรดาผผผู้นจาในครทิสตจบักร

1 ทธ 5:1-2 อยช่าพทดสบประมาทคนมธีอาวบโส แตช่จงตอักเตชอนเขาเสมชอนเปป็นบริดา
และคนหนบช่มๆทอัทั้งหลายเปป็นเสมชอนพธีชื่หรชอนจ้อง บทนธรขถึรนตผู้นดผู้วยคทาก ทาชบับ “อยตาพผดสบประมาทคน
มธอาวรุโส” ในทธที่นธรหมายถถึงผผผู้ทธที่สผงอายรุ คทาทธที่แปลวตา ผทจ้อาวบโส (เพรสบผเตะรอส) ถผกใชผู้สพที่อความหมาย
สองประการในบทนธร  ตตอไปในบทนธร  ความหมายนบัรนเกธที่ยวขผู้องกบับตทาแหนตงผผผู้นทาในครทิสตจบักรในตบัว
ศทิษยาภทิบาล แตตในทธที่นธรบรทิบทสพที่อถถึงคนเหลตานบัรนทธที่มธอายรุมากแลผู้ว คทาทธที่แปลวตา พทดสบประมาท 
(เอะพทิพเลซโซ) มธความหมายวตา ‘ใชผู้คทาพผดตทิเตธยน’ หรพอ ‘วตากลตาว’ เราจถึงถผกก ทาชบับใหผู้มธความ
เคารพตตอคนเหลตานบัรนทธที่สผงวบัย ททิโมธธตผู้องปฏทิบบัตทิตตอคนเหลตานบัรนเสมพอนเปป็นบทิดา

ในแบบเดธยวกบันเปาโลสบัที่งเขาใหผู้ปฏทิบบัตทิตตอคนหนรุตมทบัรงหลาย “เปป็นเสมพอนพธที่หรพอนผู้อง” ใน
แบบเดธยวกบัน ทตานกทาชบับททิโมธธใหผู้ปฏทิบบัตทิตตอ 2 ผทจ้หญริงผทจ้มธีอาวบโสเปป็นเสมชอนมารดา และสช่วนหญริง



สาวๆกป็ใหจ้เปป็นเสมชอนพธีชื่สาวนจ้องสาว ดจ้วยความบรริสบทธริธิ์ทอัทั้งหมด ความหมายทธที่สทาคบัญกวตากป็คพอใหผู้
ปฏทิบบัตทิตตอผผผู้คนในครทิสตจบักรไมตวตาจะมธอายรุเทตาไรกป็ตามดผู้วยความเคารพอยตางเหมาะสม

1 ทธ 5:3 มธการนทาเสนอหลบักการวตาครทิสตจบักรตผู้องใหผู้เกธยรตทิหรพอชตวยเหลพอแมตมตายทธที่
ขบัดสน จงใหจ้เกธียรตริแกช่แมช่มช่ายไรจ้ทธีชื่พถึชื่ง ความหมายกป็คพอวตา เราตผู้องใหผู้เกธยรตทิคนเหลตานบัรนทธที่เขผู้าขตาย
แมตมตายจรทิงๆ เราตผู้องไมตลพมวตาในสมบัยนบัรน ไมตมธแผนเกษธยณ, บทานาญ, ประกบันสบังคม, สวบัสดทิการ
หรพอความชตวยเหลพอจากภายนอกอพที่นใด สตวนใหญตแลผู้วผผผู้หญทิงในสมบัยนบัรนไมตไดผู้ททางานนอกบผู้าน 
ดบังนบัรนแมตมตายจถึงมบักประสบกบับความขบัดสนจรทิงๆ เปาโลจถึงสบัที่งใหผู้ครทิสตจบักรพรผู้อมทธที่จะชตวยเหลพอ
บรรดาแมตมตายในครทิสตจบักรทธที่ขบัดสนจรทิงๆ

วทิหารของพวกยทิวและระบบธรรมศาลาจรทิงๆแลผู้วกป็ชตวยเหลพอแมตมตายของพวกเขา ถถึงแมผู้วตา
คนมากมายในครทิสตจบักรยรุคตผู้นมธภผมทิหลบังเปป็นยทิวมากตอน แตตพวกเขากป็ไมตสามารถไปขอความชตวย
เหลพอจากพวกยทิวไดผู้อธกในเมพที่อพวกเขาเปป็นครทิสเตธยนแลผู้ว ดบังนบัรนครทิสตจบักรยรุคตผู้นจถึงรบับเอาพบันธกทิจ
ชตวยเหลพอแมตมตายยากไรผู้มาปฏทิบบัตทิดผู้วยเหมพอนทธที่ธรรมศาลากระททา ในเนพรอหาสตวนตตอไป เปาโล
อธทิบายแนวทางปฏทิบบัตทิสทาหรบับครทิสตจบักรในเรพที่องนธร

1 ทธ 5:4 แนวทางปฏทิบบัตทิแรกกป็คพอ แตช่ถจ้าแมช่มช่ายคนใดมธีลทกหลานกป็ใหจ้ลทกหลานนอัทั้น
เรธียนเพชชื่อใหจ้รทจ้จอักทธีชื่จะปฏริบอัตริกอับครอบครอัวของตนกช่อน และใหจ้ตอบแทนค บณบริดามารดาของตน 
เพราะวช่าการกระทกาเชช่นนธีทั้เปป็นการดธีและเปป็นทธีชื่ชอบตช่อพระพอักตรต์พระเจจ้า ลผกๆหรพอหลานๆของ
แมตมตายตผู้องเปป็นพวกแรกทธที่ใหผู้ความชตวยเหลพอ กลตาวอธกนบัยหนถึที่ง คนทธที่เปป็นลผกหรพอหลานตผู้องใหผู้
ความชตวยเหลพอมารดาหรพอปผู้าผผผู้แกตชราของตน นธที่เปป็นความหมายของคทาทธที่แปลวตา ปฏริบอัตริกอับ
ครอบครอัว (เอะอผเซะเบะโอ) ในทธที่นธร  ในแบบเดธยวกบันคทาทธที่แปลวตา ตอบแทนคบณ (อามอยเบ) มธ
ความหมายวตา ‘ตอบแทน’ เปาโลหมายเหตรุวตา การทธที่สมาชทิกครอบครบัวทธที่ยบังหนรุตมสาวดผแลบทิดา
มารดาของตนนบัรนเปป็นการดธและเปป็นทธที่ชอบตตอพระพบักตรรพระเจผู้า แบบแผนตามพระคบัมภธรรคพอ ใหผู้
ครอบครบัวชตวยเหลพอครอบครบัวไมตใชตใหผู้รบัฐบาลดผแล



1 ทธ 5:5-6 มธการบรรยายถถึงแมตมตายสองแบบ (1) ฝช่ายผทจ้หญริงทธีชื่เปป็นแมช่มช่าย
อยช่างแทจ้จรริง และอยทช่ตามลกาพอังแตช่ผทจ้เดธียวนอัทั้น จงวางใจในพระเจจ้า และดการงอยทช่ในการวริงวอนและ
การอธริษฐานทอัทั้งกลางคชนและกลางวอัน แมตมตายประเภทแรกคพอ ผผผู้หญทิงทธที่ตามแบบของพระเจผู้าทธที่
วางใจองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและอธทิษฐานเปป็นประจทา แมตมตายในกลรุตมนธรถพอวตาเปป็น “แมตมตายอยตาง
แทผู้จรทิง” โดยเฉพาะอยตางยทิที่งหากนางอยทช่ตามลกาพอังแตช่ผทจ้เดธียว คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (มอนอโอ) มธความ
หมายวตา ‘เปป็นโสด’ หรพอ ‘อยผตตบัวคนเดธยว’ นธที่สพที่อถถึงแมตมตายทธที่ไมตมธครอบครบัว อยผตคนเดธยวจรทิงๆ และ
ไมตมธใครคอยชตวยเหลพอ เปาโลใสตครุณสมบบัตทิเพทิที่มเตทิมเขผู้าไปวตานางตผู้องเปป็นคนทธที่ไวผู้ใจในพระเจผู้า
และสบัตยรซพที่อในเรพที่องฝตายวทิญญาณตตางๆโดยเฉพาะอยตางยทิที่งการอธทิษฐานเปป็นประจทาทรุกวบัน แมตมตาย
ประเภทนธร เองทธที่ครทิสตจบักรตผู้องใหผู้ความชตวยเหลพอ

(2) แมตมตายประเภททธที่สองคพอ พวกทธที่ใชผู้ชธวทิตแบบปลตอยตบัว 6 สช่วนผทจ้หญริงทธีชื่ปลช่อยตอัวในการ
สนบกสนานนอัทั้น กป็ตายแลจ้วทอัทั้งเปป็นๆอยทช่ ไมตใชตวตาแมตมตายทรุกคนจะเปป็นคนสผงวบัย บางคนไดผู้เสธยสามธ
ไปขณะทธที่ตบัวเองยบังเปป็นสาวอยผต แมตมตายทธที่ขถึรนชพที่อวตา ‘ยบังโสด’ หรพอตผู้องสงสบัยในเรพที่องทางศธลธรรม
ตผู้องถผกตบัดออกจากพบันธกทิจใหผู้ความชตวยเหลพอของครทิสตจบักร เหป็นไดผู้ชบัดวตาแมตมตายประเภทนธรขาด
เรพที่องการททาตามแบบของพระเจผู้า วลธทธที่วตา “กป็ตายแลผู้วทบัรงเปป็นๆอยผต” อาจหมายถถึงการตายแลผู้วใน
ฝตายวทิญญาณและฝตายศธลธรรมถถึงแมผู้วตายบังเปป็นอยผตในฝตายรตางกาย

1 ทธ 5:7 เปาโลจถึงเสรทิมวตา จงกกาชอับขจ้อความเหลช่านธีทั้ เพชชื่อเขาจะไมช่ถทกตกาหนริ คทา
บบัญชาเหลตานธรมธไวผู้เพพที่อทธที่ครทิสตจบักรจะไมตถผกตทาหนทิ ครทิสตจบักรยบังคงมธหนผู้าทธที่ใหผู้ความชตวยเหลพอ
สมาชทิกทธที่ขบัดสนจรทิงๆ และทธที่ไมตมธครอบครบัวคอยเลธรยงดผ นอกจากนธรทตานกทาชบับททิโมธธใหผู้ตบักเตพอนแมต
มตายใหผู้ระวบังตบัวไวผู้ดผู้วย

1 ทธ 5:8 เปาโลยผู้อนกลบับไปพผดถถึงขผู้อ 4 ตตอ แตช่ถจ้าแมจ้ผทจ้ใดไมช่เลธีทั้ยงดทวงศต์ญาตริของตน 
และโดยเฉพาะอยช่างยริชื่งคนในบจ้านเรชอนของตน ผทจ้นอัทั้นกป็ไดจ้ปฏริเสธความเชชชื่อเสธียแลจ้ว และชอัชื่วยริชื่งกวช่า
คนทธีชื่ไมช่ไดจ้เชชชื่อเสธียอธีก “วงศรญาตทิของตน” ในทธที่นธรคพอ ญาตทิพธที่นผู้องของตน บรทิบทสพที่อชบัดเจนวตาหมาย
ถถึง ญาตทิพธที่นผู้องทธที่อาวรุโส แมตมตายควรไดผู้รบับความชตวยเหลพอจากครอบครบัวของตนกตอนเปป็นอบันดบับ



แรก และคนทธที่ไมตเลธรยงดผครอบครบัวของตนกป็ “ชบั ที่วยทิที่งกวตาคนทธที่ไมตไดผู้เชพที่อเสธยอธก” คทาทธที่แปลวตา คนทธีชื่
ไมช่ไดจ้เชชชื่อ (อาพทิสตอส) หมายถถึง ‘ผผผู้ไมตเชพที่อ’ ครทิสเตธยนทธที่ไมตชตวยเหลพอครอบครบัวของตนกป็แยตยทิที่งกวตา
คนทธที่ไมตรอดเสธยอธก

1 ทธ 5:9-10 เหป็นไดผู้ชบัดวตาครทิสตจบักรทธที่เมพองเอเฟซบัสมธรายการชตวยเหลพอหรพอวตา
จผู้างแมตมตายบางคนมาชตวยงานพวกเขา ในทธที่นธร เปาโลใหผู้ขผู้อควรปฏทิบบัตทิทธที่เฉพาะเจาะจงสทาหรบับเปผู้า
หมายดบังกลตาว อยช่าใหจ้แมช่มช่ายคนใดทธีชื่อายบตกชื่ากวช่าหกสริบปธี ลงชชชื่อในทะเบธียนแมช่มช่าย จะตจ้องเปป็น
ภรรยาของชายคนเดธียว ดบังนบัรน การทธที่แมตมตายสบักคนจะมธครุณสมบบัตทิรบับความชตวยเหลพอสทาหรบับแมต
มตายไดผู้นบัรน เปาโลกทาชบับใหผู้นางมธอายรุขบัรนตทที่าคพอ 60 ปธและเคยแตตงงานเพธยงครบัร งเดธยวเทตานบัรน

เปาโลกลตาวตตอไปวตานาง 10 และจะตจ้องเปป็นผทจ้ทธีชื่ไดจ้ชชชื่อวช่าไดจ้กระทกาดธี เชช่นไดจ้เอาใจใสช่เลธีทั้ยงดท
ลทก ไดจ้มธีนกทั้าใจรอับรองแขก ไดจ้ลจ้างเทจ้าวริสบทธริชน ไดจ้สงเคราะหต์คนทธีชื่มธีความทบกขต์ยาก และไดจ้บกาเพป็ญ
คบณความดธีทบกอยช่าง แมตมตายดบังกลตาวจถึงตผู้องมธชพที่อเสธยงดธมากๆ, ไดผู้เลธรยงดผครอบครบัว, มธนทร าใจตผู้อนรบับ
ผผผู้ทธที่เดพอดรผู้อน, สบัตยรซพที่อในงานของพระเจผู้า และมธหบัวใจของผผผู้รบับใชผู้ การลผู้างเทผู้าวทิสรุทธทิชนในทธที่นธรนตา
จะหมายถถึงธรรมเนธยมปฏทิบบัตทิในสมบัยนบัรนซถึที่งแสดงถถึงการมธนทร าใจรบับรองแขก มบันยบังแสดงถถึงการ
ถตอมใจแบบผผผู้รบับใชผู้ดผู้วย

สทิที่งเหลตานธร เปป็นครุณสมบบัตทิทธที่เขผู้มงวดมากๆ อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็สบัที่งไวผู้ชบัดเจนใหผู้ครทิสตจบักร
ยรุคตผู้นดผแลเหลตาแมตมตายทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าโดยมธครุณสมบบัตทิตรงตามทธที่ก ทาหนดไวผู้ดผู้านบน

1 ทธ 5:11-13 คราวนธร เปาโลเตพอนใหผู้ครทิสตจบักรระวบังทธที่จะไมตรบับขถึรนทะเบธยนแมต
มตายสาวๆ โดยเฉพาะแมตมตายเหลตานบัรนทธที่อาจเลทิกรบับใชผู้ไปแลผู้วหรพอททาตบัวเกธยจครผู้านจนยรุตงธรุระของ
คนอพที่นไปทบั ที่ว แตช่แมช่มช่ายสาวๆนอัทั้นอยช่ารอับขถึทั้นทะเบธียน เพราะวช่าเมชชื่อเขาหลงระเรริงหช่างจากพระ
ครริสตต์ไปแลจ้ว กป็ใครช่จะสมรสอธีก หผู้ามมทิใหผู้ครทิสตจบักรรบับขถึรนทะเบธยนแมตมตายอายรุตทที่ากวตาหกสทิบปธ วลธ
ทธที่วตา หลงระเรริง ถผกแปลมาจากคทาวตา คาทาสเตรนทิอาโอ มบันมธความหมายตรงตบัววตา ‘รผผู้สถึกถถึงแรง
กระตรุผู้นอบันกตอใหผู้เกทิดความปรารถนาทางเพศ’ ในทธที่นธรมบันไมตไดผู้หมายถถึงการหบันหนธไปจากพระ
ครทิสตรมากเทตากบับความปรารถนาตามธรรมชาตทิทธที่จะแตตงงานและดทาเนทินชธวทิตตามปกตทิ นธที่สพที่อวตา



พบันธกทิจชตวยเหลพอแมตมตายมธบรรยากาศเกพอบเหมพอนคอนแวนตร (สทานบักแมตชธ) เลย อยตางไรกป็ตาม
เรพที่องนธร ไมตไดผู้ถผกเอตยถถึงอธกเลยในพระคบัมภธรรใหมต ถถึงแมผู้วตาหลบักการเรพที่องทธที่ใหผู้ครทิสตจบักรทผู้องถทิที่นเลธรยง
ดผแมตมตายสผงอายรุทธที่รบักพระเจผู้ายบังมธอยผ ตตตอไป แตต ‘ระเบธยบ’ ทธที่วางไวผู้กป็คงอยผตไดผู้ไมตนาน มบันเปป็น
ระเบธยบทธที่ตบัรงไวผู้เพพที่อเจตนาดธเหมพอนกบับการทธที่ครทิสตจบักรใชผู้ของทรุกอยตางรตวมกบันในกทิจการ 5 
อยตางไรกป็ตาม สทิที่งทธที่พวกเขาปฏทิบบัตทิกป็ลผู้มเลทิกไปตามกาลเวลา

กระนบัรน เปาโลกป็มธถผู้อยคทารรุนแรงสทาหรบับพวกแมตมตายสาวๆในครทิสตจบักรทธที่แตตงงานใหมต
และหบันหลบังใหผู้แกตพระครทิสตร 12 เขาจะตจ้องไดจ้รอับพระอาชญา เพราะเขาไดจ้ทริทั้งความเชชชื่อเดริมของ
เขา คทาทธที่แปลวตา พระอาชญา (ครทิมา) มธความหมายวตา ‘การปรบับโทษ’ หรพอ ‘การพทิพากษา’ นธที่ไมต
นตาจะหมายถถึงการปรบับโทษเปป็นนทิตยร แตตเปาโลนตาจะกทาลบังพผดถถึงการถผกประณามสทาหรบับการกลบับ
สบัตยรมากกวตา วลธทธที่แปลวตา ทริทั้ง (อาเธะเตะโอ) มธความหมายดผู้วยวตา ‘ปฏทิเสธ’ เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโล
กทาลบังพผดถถึงพวกแมตมตายสาวๆทธที่หลบังจากสามธของตนเสธยชธวทิตไปแลผู้วกป็ททิรงความเชพที่อเดทิมของตนเสธย 
แมตมตายเหลตานธรอาจแตตงงานกบับชายทธที่ไมตไดผู้ตามทางของพระเจผู้าหรพอแยตยทิที่งไปกวตานบัรนคพอ พวกนาง
อาจหลงไปททาผทิดศธลธรรมดผู้วย ในการททาเชตนนบัรน พวกนางไดผู้ปบัดททิรงความเชพที่อเดทิมของตนในพระ
ครทิสตร เปาโลจถึงกลตาววตาพวกนางจะตผู้องเจอกบับการพทิพากษาของพระเจผู้าสทาหรบับการททาผทิดเชตนนธร

แมตมตายสาวๆคนอพที่นกป็มธปบัญหาอพที่นๆอธก เปาโลจถึงเตพอนททิโมธธวตา 13 นอกจากนอัทั้นเขากป็จะ
กลายเปป็นคนเกธียจครจ้าน เทธีชื่ยวไปบจ้านนธีทั้บจ้านนอัทั้น และมริใชช่แตช่เกธียจครจ้านเทช่านอัทั้น แตช่ปากบอนดจ้วย 
และเทธีชื่ยวยบช่งกอับเรชชื่องของผทจ้อชชื่น พทดสริชื่งซถึชื่งไมช่ควรจะพทด พวกแมตมตายคนอพที่นๆทธที่อาจมธฐานะอยผตบผู้างกป็มธ
เวลาเหลพอเฟพอ พวกนางจถึงไปตามบผู้านททาตบัวเปป็นคนปากบอน คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (ฟลผอารอส) มธ
ความหมายวตา พวกคนทธที่ชอบซรุบซทิบนทินทา นอกจากนธรแมตมตายบางคนยบังเทธีที่ยวยคุน่งกบับธคุระของผผผู้อพที่น
และไมตรผผู้จบักสงบปากสงบคทาเลย กลตาวโดยสบัรนๆกป็คพอวตา พวกนางททาตบัวเปป็นคนนตารทาคาญ เปาโลจถึง
กลตาวโทษแมตมตายเหลตานธร อยตางรรุนแรงและกทาชบับมทิใหผู้พวกนางไดผู้รบับสตวนในพบันธกทิจใหผู้ความชตวย
เหลพอของครทิสตจบักรเลย



1 ทธ 5:14-15 เหตบฉะนอัทั้นขจ้าพเจจ้าปรารถนาใหจ้พวกแมช่มช่ายสาวๆนอัทั้นมธีสามธี มธีบบตร 
และดทแลบจ้านเรชอน เพชชื่อมริใหจ้ศอัตรทมธีชช่องทางนรินทาไดจ้ เปาโลจถึงนทาเสนอสรรุปยตอขผู้อควรปฏทิบบัตทิตตางๆ
สทาหรบับครอบครบัวทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า ทตานจถึงตบัดสทินวตา (1) พวกแมตมตายสาวๆควร
แตตงงานใหมตและดผแลบผู้านเรพอนเหมพอนทธที่พวกนางเคยททามากตอน ถถึงแมผู้วตาบรทิบทในทธที่นธรสพที่อถถึงพวก
แมตมตายสาวๆ แตตพระเจผู้ากป็มธพระประสงครใหผู้หญทิงสาวทธที่ยบังไมตแตตงงานกระททาเชตนนธร เหมพอนกบัน 
หนผู้าทธที่ในบผู้านเรพอนดบังกลตาวเปป็นสงตาราศธสทาหรบับสตรธทธที่เปป็นครทิสเตธยน พระเจผู้าทรงมธพระประสงคร
ใหผู้ครทิสเตธยนสตรธมธบรุตรและดผแลบผู้านเรพอน คทาทธที่แปลวตา ดทแลบจ้านเรชอน (ออยคอเดสปอเตะโอ) มธ
ความหมายตรงตบัววตา ‘จบัดการกทิจธรุระตตางๆในครอบครบัว’ ถถึงแมผู้วตาคทาสบัที่งนธร ขบัดแยผู้งกบับคทาสอนของ
แนวคทิดสทิทธทิสตรธสมบัยนธรอยตางซถึที่งๆหนผู้า แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตามบันเปป็นแผนการของพระเจผู้าสทาหรบับ
ครอบครบัวของครทิสเตธยน การดทาเนทินชธวทิตครอบครบัวตามทางของพระเจผู้าจะปผู้องก บันมทิใหผู้เราททาผทิด
บาปในเรพที่องศธลธรรมตามทธที่มธบอกไวผู้ใน 1 โครทินธร 7:2 การททาเชตนนธร ยบังขบัดขวางมทิใหผู้พญามารแพรต
ขตาวลพอทธที่สรผู้างความเสพที่อมเสธยใหผู้กบับคทาพยานชธวทิตของพวกเขาดผู้วย

นตาเศรผู้าทธที่มธแมตมตายครทิสเตธยนหลายคนไดผู้หลงไปททาผทิดบาปในรผปแบบใดรผปแบบหนถึที่งแลผู้ว

15 ดจ้วยวช่ามธีบางคนไดจ้หลงตามซาตานไปแลจ้ว ดบังทธที่เราเหป็นในความบาปและปบัญหาตตางๆทธที่
ถผกกลตาวถถึงไปแลผู้วดผู้านบน แมตมตายบางคนไดผู้กลบับไปดทาเนทินชธวทิตในความบาปอธกครบัร ง ดบังนบัรนพวก
นางจถึง “หลงตามซาตานไปแลผู้ว”

1 ทธ 5:16 หนผู้าทธที่หลบักในการดผแลแมตมตายตกเปป็นของครอบครบัว อยตางไรกป็ตามหากแมต
มตายคนใดไมตมธครอบครบัวหรพอคนคอยชตวยเหลพอ ครทิสตจบักรกป็ควรใหผู้ความชตวยเหลพอแมตมตายคนนบัรน 
เปาโลจถึงปทิดทผู้ายเนพรอหาตอนนธรดผู้วยความเหป็นทธที่วตา ถจ้าชายหรชอหญริงผทจ้มธีความเชชชื่อคนใดมธีแมช่มช่าย กป็
ใหจ้เขาชช่วยเลธีทั้ยงดท อยช่าใหจ้เปป็นภาระของครริสตจอักรเลย เพชชื่อครริสตจอักรจะไดจ้สงเคราะหต์คนทธีชื่เปป็นแมช่
มช่ายไรจ้ทธีชื่พถึชื่งจรริงๆ หลบักการเดทิมทธที่ยบังมธอยผตกป็คพอวตา ครทิสตจบักรทผู้องถทิที่นมธหนผู้าทธที่ในการสงเคราะหรแมต
มตายทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าซถึที่งไมตมธครอบครบัวคอยดผแล พวกนางตผู้องมธชพที่อเสธยงดธวตาเปป็นหญทิง
ทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า ถถึงแมผู้วตารายละเอธยดของครุณสมบบัตทิตตางๆอาจปรบับใชผู้ไมตไดผู้ทบัรงหมด



กบับสมบัยนธร  (เชตน การลผู้างเทผู้า) แตตหลบักเกณฑรทธที่เปาโลกทาหนดไวผู้นบัรนถพอวตาเปป็นเรพที่องทธที่มธปบัญญา
สทาหรบับหญทิงเหลตานบัรนทธที่ขบัดสนและดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าจรทิงๆ หญทิงเหลตานธรถพอวตาเปป็น “แมต
มตายไรผู้ทธที่พถึที่งจรทิงๆ” กองทรุนเพพที่อสบังคมในปบัจจรุบบันไดผู้ตบัดททิรงครุณสมบบัตทิเหลตานธร ไปเยอะแลผู้ว อยตางนผู้อย
กป็ในอเมรทิกา อยตางไรกป็ตามหลบักการโดยทบั ที่วไปกป็ยบังมธอยผตเพพที่อใหผู้ครทิสตจบักรสงเคราะหรสมาชทิกของ
ตนทธที่ขบัดสนจรทิงๆ

1 ทธ 5:17-18 ขผู้อ 17 จนจบบทนธรพผดถถึงขผู้อควรปฏทิบบัตทิปลธกยตอยอพที่นๆสทาหรบับการ
กทากบับดผแลกทิจการตตางๆในครทิสตจบักร เปาโลจถึงสบัที่งวตา จงถชอวช่าผทจ้ปกครองทธีชื่ปกครองดธีนอัทั้นสมควรไดจ้
รอับเกธียรตริสองเทช่า โดยเฉพาะอยช่างยริชื่งผทจ้ปกครองทธีชื่ทกางานหนอักในการเทศนาและสอัชื่งสอน คทาทธที่แปล
วตา ผทจ้ปกครอง ในทธที่นธร  (เพรสบผเตะรอส) หมายถถึงพวกผผผู้นทาของครทิสตจบักรซถึที่งแตกตตางจากบรรดา
คนสผงอายรุทธที่ถผกเอตยถถึงในตอนตผู้นของบทนธร  (ททิตบัส 1:5-7 กลตาวชบัดเจนวตา ผผผู้ปกครอง (ผผผู้อาวรุโส) ใน
ครทิสตจบักรกป็คพอคนเดธยวกบับทธที่เปป็นเจผู้าอธทิการ) ผผผู้อาวรุโส/ผผผู้ปกครองทธที่นทาครทิสตจบักรไดผู้ดธ และโดย
เฉพาะอยตางยทิที่งผผผู้ทธที่ททางานหนบักในการเทศนาและสบัที่งสอนตผู้องไดผู้รบับเกธยรตทิ (หรพอคตาตอบแทน) สอง
เทตา เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลกทาลบังพผดถถึงเงทินเดพอนของศทิษยาภทิบาล

ทตานจถึงยกขผู้อความจากพระราชบบัญญบัตทิ 25:4 และทธที่พระเยซผตรบัสในลผกา 10:7 เพพที่อ
สนบับสนรุนหลบักการขผู้อนธร  18 เพราะพระคอัมภธีรต์กลช่าววช่า `อยช่าเอาตะกรจ้าครอบปากวอัว เมชชื่อมอันกกาลอัง
นวดขจ้าวอยทช่' และ `ผทจ้ทกางานสมควรจะไดจ้รอับคช่าจจ้างของตน' ครทิสตจบักรควรเลธรยงดผคนเหลตานบัรนทธที่รบับ
ใชผู้ดธอยตางสมนทราสมเนพรอและโดยเฉพาะอยตางยทิที่งผผผู้ทธที่มธพบันธกทิจในดผู้านพระวจนะ เปาโลกทาชบับใหผู้คน
ประเภทหลบังนธร ไดผู้คตาตอบแทนสองเทตา

1 ทธ 5:19-20 ตตอไปนธร เปป็นกฎระเบธยบเพทิที่มเตทิมสทาหรบับผผผู้อาวรุโส (ศทิษยาภทิบาล) 
อยช่ายอมรอับคกากลช่าวหาผทจ้ปกครองคนใด เวจ้นเสธียแตช่จะมธีพยานสองสามคน ครทิสตจบักรจะรบับคทา
กลตาวหาผผผู้อาวรุโส/เจผู้าอธทิการ/ศทิษยาภทิบาลกป็ตตอเมพที่อมธพยานสองหรพอสามปาก เปาโลกลตาวตตอไป
วตา 20 สกาหรอับผทจ้ปกครองทธีชื่ยอังคงกระทกาบาป จงวช่ากลช่าวเขาตช่อหนจ้าคนทอัทั้งปวง เพชชื่อผ ทจ้อชชื่นจะไดจ้เกรง
กลอัวดจ้วย หากพบวตาขผู้อกลตาวหาเปป็นความจรทิง ผผผู้อาวรุโส/เจผู้าอธทิการ/ศทิษยาภทิบาลกป็ตผู้องโดนวตากลตาว



ตตอหนผู้าคนทบัรงปวง คนทบัขึ้งปวงทธที่วตานธรอาจหมายถถึงสมาชทิกทรุกคนในครทิสตจบักรหรพอพวกผผผู้อาวรุโส
หลายคนกป็ไดผู้ เราควรระลถึกวตาครทิสตจบักรทธที่เมพองเอเฟซบัสมธทธที่ประชรุมตามบผู้านหลายแหตง ครทิสตจบักร
ลผกเหลตานธร แตตละแหตงกป็มธผผผู้อาวรุโส/ศทิษยาภทิบาลของตน เปาโลอาจก ทาลบังหมายถถึงการวตากลตาวศทิษยาภทิ
บาลทธที่กระททาผทิดตตอหนผู้าเพพที่อนๆของเขา คพอ ศทิษยาภทิบาลคนอพที่นๆกป็ไดผู้

1 ทธ 5:21 การกระททาดบังกลตาวตผู้องไมตมธการลทาเอธยง เปาโลจถึงก ทาชบับวตา ขจ้าพเจจ้ากกาชอับ
ทช่านตช่อพระพอักตรต์พระเจจ้าและตช่อพระเยซทครริสตต์เจจ้า และตช่อเหลช่าททตสวรรคต์ทธีชื่ทรงเลชอกสรรไวจ้
แลจ้วนอัทั้น ใหจ้ทช่านรอักษาขจ้อความเหลช่านธีทั้ไวจ้โดยไมช่เหป็นแกช่หนจ้าผทจ้ใด และไมช่กระทกาการใดๆดจ้วยใจ
ลกาเอธียง เปาโลแสดงใหผู้เหป็นถถึงความจรทิงจบังของคทาก ทาชบับนธร โดยการทผลขอบรุคคลตตางๆใหผู้มาเปป็น
พยาน อบันไดผู้แกต พระเจผู้าและเหลตาทผตสวรรครของพระองคร (นตาสบังเกตวตาเปาโลพผดถถึง “เหลตาทผต
สวรรครทธที่ทรงเลพอกสรรไวผู้” ไมตมธการพผดถถึงเรพที่องนธร ในทธที่อพที่นของพระคบัมภธรรอธกเลย นธที่อาจหมายถถึง 
‘พวกทผตสวรรครบรทิสรุทธทิธ ’ ทธที่ไดผู้รบักษาเทวสภาพของตนไวผู้ในยผดาส 1:6) อยตางไรกป็ตาม สทิที่งสทาคบัญ
กวตากป็คพอวตา ททิโมธธถผกกทาชบับอยตางจรทิงจบังใหผู้รบักษาขผู้อควรปฏทิบบัตทิเหลตานธร ไวผู้สทาหรบับการรบับใชผู้ เหป็นไดผู้
ชบัดวตาบรทิบททธที่อยผตตทิดกบันสพที่อถถึงการลงวทินบัยในยามจทาเปป็น

1 ทธ 5:22 เปาโลเสรทิมขผู้อควรปฏทิบบัตทิปลธกยตอยเพทิที่มเตทิม อยช่าดช่วนวางมชอเจริมผทจ้ใด และ
อยช่ามธีสช่วนรช่วมในการกระทกาบาปของผทจ้อชชื่นเลย จงรอักษาตอัวใหจ้บรริสบทธริธิ์ การ “วางมพอ” สพที่อถถึงการเจทิม
ตบัรงศทิษยาภทิบาล ประเดป็นกป็คพอ การระมบัดระวบังและการใชผู้เวลากตอนทธที่จะเจทิมตบัรงผผผู้ใดใหผู้เขผู้าสผตการรบับ
ใชผู้ (ในบรทิบทนธร  มบันอาจหมายถถึงการเจทิมตบัรงอธกครบัร งหลบังจากทธที่ผผผู้รบับการเจทิมตบัรงถผกลงวทินบัยไปเพราะ
ททาบาป) ไมตวตาจะในกรณธใด การเจทิมตบัรงเปป็นเรพที่องสทาคบัญและควรกระททากป็ตตอเมพที่อผผผู้ทธที่จะรบับการเจทิม
ตบัรงถผกกาลเวลาพทิสผจนรแลผู้ว สตทิปบัญญาตามแบบของพระเจผู้าเรธยกรผู้องใหผู้ผผผู้นทาฝตายวทิญญาณหลธกหนธ
เสธยจากความบาปของผผผู้อพที่น

นอกจากนธรคนทธที่เปป็นผผผู้นทาฝตายวทิญญาณยบังถผกเตพอนสตทิใหผู้รบักษาตบัวใหผู้บรทิสรุทธทิธ ดผู้วย นบัที่นหมาย
ถถึงทรุกดผู้านของชธวทิต ไดผู้แกต ศธลธรรม, จรรยาบรรณ, นทิสบัย, ทบัศนคตทิ และความไมตบรทิสรุทธทิธ อพที่นใดทธที่



อาจสตงผลเสธยตตออรุปนทิสบัยและชพที่อเสธยงของคนๆหนถึที่ง หลบักการนธร ยบังใชผู้กบับทรุกคนทธที่เปป็นครทิสเตธยน
ดผู้วย คทาทธที่แปลวตา บรริสบทธริธิ์ (ฮบักนอส) เปป็นคทาทธที่แตกออกมาจากคทาวตาความบรทิสรุทธทิธ ดธงาม (ฮากทิออส)

1 ทธ 5:23 เพพที่อจรุดประสงครในดผู้านยารบักษาโรค เปาโลก ทาชบับใหผู้ททิโมธธดพที่มนทราองรุตนบผู้าง 
เลป็กนผู้อย อยช่าดชชื่มแตช่นกทั้าอธีกตช่อไป แตช่จงใชจ้นกทั้าองบช่นบจ้างเลป็กนจ้อย เพชชื่อประโยชนต์แกช่กระเพาะอาหาร
ของทช่านและโรคทธีชื่บอังเกริดแกช่ทช่านเนชองๆ เราควรหมายเหตรุไวผู้วตาพวกยทิวในตะวบันออกกลางจนถถึง
ทรุกวบันนธรททาไวนรแบบไมตหมบัก (จถึงเปป็นนทราองรุตน ไมตใชตเหลผู้าองรุตน) นธที่นตาจะเปป็นไวนรทธที่เปาโลกทาลบังพผด
ถถึงอยผต นอกจากนธร เพราะแหลตงนทราทบัรงในสมบัยโนผู้นและในสมบัยนธรอาจไมตบรทิสรุทธทิธ  ไวนรจถึงเปป็นเครพที่อง
ดพที่มคผตโตบ๊ะอาหาร ไมตวตาจะในกรณธใด ขผู้อควรปฏทิบบัตทินธรกป็มธจรุดประสงครเพพที่อเปป็นยารบักษาโรคอยตาง
ชบัดเจน

1 ทธ 5:24-25 ความหมายตรงนธร เปป็นเรพที่องของการใหผู้ก ทาลบังใจ การผริดของบางคน
ยช่อมปรากฏเดช่นขถึทั้นกช่อน แลจ้วกป็นกาเขาไปถถึงทธีชื่พริพากษา แตช่การผริดของบางคนนอัทั้นจะตามหลอังเขา
ไป 25 ฝช่ายการดธีของบางคนกป็ปรากฏเดช่นขถึทั้นกช่อนดจ้วยเหมชอนกอัน และการนอกนอัทั้นจะปริดบอังไวจ้กป็
ไมช่ไดจ้ เชตนเดธยวกบับทธที่ความบาปของบางคนปรากฏขถึรนทธหลบัง (ซถึที่งตรงขผู้ามกบับความบาปทธที่ปรากฏ
ชบัดในตอนนธร ) การรบับใชผู้ทธที่สบัตยรซพที่อของบางคนกป็ไมตปรากฏชบัดจนกวตาจะถถึงภายหลบังเชตนกบัน 
อยตางไรกป็ตามในเวลาอบันเหมาะสมมบันจะถผกปทิดซตอนไวผู้ไมตไดผู้ มบันเปป็นเรพที่องปกตทิทธที่คนๆหนถึที่งจะรบับ
ใชผู้องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าอยตางสบัตยรซพที่อในแบบทธที่คนอพที่นไมตรผผู้และไมตไดผู้ยกยตอง ความจรทิงทธที่ยทิที่งใหญตกวตา
ตรงนธรกป็คพอวตา ในเวลาอบันเหมาะสมพระเจผู้าจะทรงประทานบทาเหนป็จและจะทรงททาใหผู้คนเหลตานบัรน
ทธที่รบับใชผู้พระองครอยตางสบัตยรซพที่อเปป็นทธที่ประจบักษร ถถึงแมผู้วตาคนอพที่นจะไมตรผผู้กป็ตาม ในเวลาอบันสมควร การ
ดธของพวกเขากป็จะเปป็นทธที่ประจบักษร นบั ที่นควรเปป็นการใหผู้ก ทาลบังใจแกตผผผู้ใดกป็ตามทธที่ก ทาลบังปรนนทิบบัตทิองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าอยตางสบัตยรซพที่ออยผตในแบบทธที่ไมตมธใครเหป็น

*****



ภนพรวมของ 1 ททิโมธธี 6: ในบทสคุดทผู้ายนธีขึ้ เปาโลพผดถถึง (1) ความสบัมพบันธร์ตามแบบของ
พระเจผู้าระหวน่างนายจผู้างกบับลผกจผู้าง (นายกบับทาส); (2) ความพอใจในสน่วนของตน; (3) ทบัศนคตทิทธีที่
มธีตน่อเงทิน และ (4) ความเหป็นททิขึ้งทผู้าย

1 ทธ 6:1-2 คราวนธร เปาโลดถึงความสนใจผผผู้อตานไปทธที่ความสบัมพบันธรระหวตางนายกบับทาส 
จงใหจ้คนทอัทั้งหลายทธีชื่อยทช่ใตจ้แอกแหช่งความเปป็นทาส ถชอวช่านายของตนเปป็นผทจ้สมควรแกช่การไดจ้รอับ
เกธียรตริยศทบกสถาน เพชชื่อพระนามของพระเจจ้าและคกาสอนของพระองคต์จะมริไดจ้ถทกหมริชื่นประมาท 
ความสบัมพบันธรระหวตางนายกบับทาสในสมบัยโบราณกป็เปรธยบไดผู้กบับความสบัมพบันธรระหวตางนายจผู้าง
กบับลผกจผู้างในปบัจจรุบบัน ความแตกตตางอยผตตรงทธที่วตานายในสมบัยโบราณอยผตในตทาแหนตงทธที่มธสทิทธทิอทานาจ
มากกวตานายจผู้างในปบัจจรุบบัน อยตางไรกป็ตาม หลบักการทธที่ถผกนทาเสนอตรงนธรกป็คพอวตา ทาสควรใหผู้ความ
เคารพ (และนบนอบเชพที่อฟบัง) ตตอนายของตน การททาเชตนนธร ไมตเพธยงททาใหผู้ระเบธยบทางสบังคมสทาเรป็จ
เทตานบัรน แตตมบันยบังเปป็นคทาพยานชธวทิตของครทิสเตธยนอธกดผู้วย

ทตานกลตาวตตอไปวตา  2 ฝช่ายคนเหลช่านอัทั้นผทจ้มธีนายเปป็นผทจ้มธีความเชชชื่อกป็อยช่าใหจ้เขาประมาทนาย 
เพราะวช่าเหตบทธีชื่ไดจ้มาเปป็นพธีชื่นจ้องกอันแลจ้ว แตช่ยริชื่งกวช่านอัทั้นเขาตจ้องรอับใชจ้นายใหจ้ดธีขถึทั้น เพราะเหตบวช่านายผทจ้
ทธีชื่จะไดจ้รอับประโยชนต์เปป็นผทจ้สอัตยต์ซชชื่อและเปป็นทธีชื่รอัก ขจ้อความเหลช่านธีทั้จงสอัชื่งสอนและตอักเตชอนกอัน 
ครทิสเตธยนทธที่เชพที่อฟบังจะนบนอบและเคารพสทิทธทิอทานาจทธที่ถผกแตตงตบัรงอยตางเหมาะสม ขผู้อความนธร เปป็น
จรทิงไมตวตานายจะเปป็นผผผู้เชพที่อหรพอไมตเปป็นกป็ตาม เปาโลเตพอนสตทิคนเหลตานบัรนทธที่เปป็นทาสใหผู้ “รบับใชผู้นาย
ใหผู้ดธขถึรน” ทาสทธที่เปป็นครทิสเตธยนกป็ถผกกทาชบับใหผู้รบับใชผู้นายทธที่เชพที่อแลผู้วอยตางเหมาะสมดผู้วย “เพราะเหตรุ
วตานายทธที่จะไดผู้รบับประโยชนรเปป็นผผผู้สบัตยรซพที่อและเปป็นทธที่รบัก” การมธทาสเปป็นคตานทิยมทางสบังคมทธที่ถผก
กฎหมายของสมบัยนบัรน ดบังนบัรนทาสทธที่เปป็นครทิสเตธยนจะตผู้องใหผู้ความเคารพตตอนายของตนทธที่เปป็น
ครทิสเตธยน วลธสรุดทผู้าย “ผผผู้ทธที่จะไดผู้รบับประโยชนร” นตาจะมธความหมายวตา ‘ผผผู้ทธที่ทาสจะปรนนทิบบัตทิ’ พวก
เขาจถึงถผกถพอวตาเปป็นคนสบัตยรซพที่อและเปป็นทธที่รบักโดยนายของตน คทาสบั ที่งตามพระคบัมภธรรแบบเดธยวกบันนธร
ใชผู้ไดผู้กบับความสบัมพบันธรระหวตางนายจผู้างกบับลผกจผู้างในสมบัยนธรดผู้วยเชตนกบัน



 1 ทธ 6:3-5 เปาโลจถึงพผดถถึงคนเหลตานบัรนทธที่ไมตยอมเชพที่อฟบังสทิทธทิอทานาจทธที่ไดผู้รบับการ
ยอมรบับดบังกลตาว ถจ้าผทจ้ใดสอนผริดไปจากนธีทั้ และไมช่ยอมเหป็นดจ้วยกอับพระวจนะออันมธีหลอัก คชอพระ
วจนะของพระเยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา และคกาสอนทธีชื่สมกอับทางของพระเจจ้า ปบัญหาทธที่
เกทิดขถึรนมาตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัยคพอ การกบฏตตอสทิทธทิอทานาจ โดยมบักอผู้างเรพที่องความเทตาเทธยมกบันใน
ทางเศรษฐกทิจ ไมตวตาจะเปป็นคนเหลตานบัรนทธที่ยรุยงใหผู้ทาสกบฏตตอนายของตนในสมบัยโบราณหรพอพวก
ถพอลบัทธทิมารรกซรในปบัจจรุบบันทธที่ยรุยงใหผู้พวกคนงานลผู้มลผู้างนายจผู้างของตน การกบฏเพพที่อประโยชนร
ทางเศรษฐกทิจไมตเคยไดผู้รบับความเหป็นชอบจากพระเจผู้าเลย

ในทธที่นธร เปาโลบรรยายถถึงคนเหลตานบัรนทธที่เตป็มใจทธที่จะกบฏเพพที่อบรรลรุเปผู้าหมายทางเศรษฐกทิจ 
พวกกบฏเหลตานธรมบักจะ 4 เปป็นคนทะนงตอัวและไมช่รทจ้อะไร แตช่ชอบทบช่มเถธียงและโตจ้แยจ้งในเรชชื่องคกา ซถึชื่ง
เปป็นเหตบใหจ้เกริดการอริจฉากอัน การทะเลาะวริวาทกอัน การกลช่าวรจ้ายกอัน การไมช่ไวจ้วางใจกอัน ใหผู้เรา
สบังเกตวตาคนเหลตานธรถผกบรรยายวตาเปป็น “คนทะนงตบัวและไมตรผผู้อะไร แตตชอบทรุตมเถธยงและโตผู้แยผู้งใน
เรพที่องคทา” คทาทธที่แปลวตา ชอบทบช่มเถธียง (นอเสะโอ) มธความหมายวตา ‘ผลประโยชนรทธที่นตารบังเกธยจ’ การ
กบฏตตอสทิทธทิอทานาจทธที่ถผกแตตงตบัรงอยตางเหมาะสมมธแตตจะกตอใหผู้เกทิดปบัญหาทธที่เลวรผู้ายมากกวตาเดทิม 
ผลลบัพธรของการลรุกฮพอดบังกลตาวคพอ “การอทิจฉากบัน การทะเลาะวทิวาทกบัน การกลตาวรผู้ายกบัน การไมตไวผู้
วางใจกบัน” ความหมายกป็คพอวตา การกบฏตตอนายของตน (นายจผู้างของตน) ยทิที่งกตอใหผู้เกทิดความ
อทิจฉา, ความยรุตงยาก, การกลตาวรผู้ายกบัน และการคทิดไมตดธมากยทิที่งขถึรน

เปาโลกลตาวตตอไปวตาการคทิดในทางกบฏเชตนนบัรนเปป็น 5 การวริวาททธีชื่ดชทั้อดถึงของผทจ้มธีใจทราม
และไรจ้ความจรริง ทธีชื่คาดวช่าการไดจ้กกาไรนอัทั้นเปป็นทางของพระเจจ้า สทาหรบับคนมากมายมาตลอดทรุกยรุค
ทรุกสมบัย ความเชพที่อเรพที่องผลประโยชนรทางเศรษฐกทิจหรพอความเทตาเทธยมกบันทางเศรษฐกทิจไดผู้กลาย
เปป็นทางของพระเจผู้า ในความคทิดของผผผู้นบับถพอลบัทธทิคอมมทิวนทิสตรและสบังคมนทิยม ความเทตาเทธยมกบัน
ทางเศรษฐกทิจไดผู้กลายเปป็นศาสนาของพวกเขาไปเสธยแลผู้ว

ใหผู้เราสบังเกตคทาก ทาชบับของพระคบัมภธรรตรงนธร  คพอ จงถอนตอัวไปเสธียจากคนเชช่นนธีทั้ ผผผู้คนของ
พระเจผู้าไมตควรมธสตวนกบับการกบฏดบังกลตาวเลย หลบักการทธที่สทาคบัญตรงนธรกป็คพอวตา การกบฏตตอสทิทธทิ



อทานาจทธที่ไดผู้รบับการแตตงตบัรงอยตางเหมาะสมเปป็นการกระททาทธที่ชบั ที่วรผู้าย แมผู้จะอผู้างเรพที่องความยรุตทิธรรม
หรพอความเทตาเทธยมกบันกป็ตาม

1 ทธ 6:6 ตตอไปนธร เปป็นหลบักการของชธวทิตอบันลถึกซถึร ง แตช่วช่าทางของพระเจจ้าพรจ้อมทอัทั้ง
ความสบขใจกป็เปป็นกกาไรมาก ดผ ลผกา 3:14, ฟธลทิปปธ 4:11 และฮธบรผ 13:5 (1) พระคบัมภธรรสอนวตาเราควร
พอใจกบับสตวนทธที่เราไดผู้รบับ (เราตผู้องไมตลพมวตานธที่เปป็นคทาสบัที่งถถึงคนเหลตานบัรนทธที่เปป็นทาส) การททาในสทิที่งทธที่
ตรงกบันขผู้ามมธแตตจะกตอใหผู้เกทิดความอทิจฉา, ความโลภ และความอยากไมตมธสทิรนสรุด (2) เมพที่อทางของ
พระเจผู้าอยตางแทผู้จรทิงและความสรุขใจ (ความพอใจในสตวนของตน) มาอยผตดผู้วยกบัน มบันกป็เทตากบับเปป็น
กทาไรมาก คนทธที่รทที่ารวยและมธชพที่อเสธยงสตวนใหญตในหมผตชาวโลกไมตมธความสรุขและความพถึงพอใจ
ทธที่แทผู้จรทิงซถึที่งพบไดผู้ในครอบครบัวทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าและพอใจในสตวนของตน

1 ทธ 6:7 จากมรุมมองดบังกลตาว เปาโลหมายเหตรุวตา เพราะวช่าเราไมช่ไดจ้เอาอะไรเขจ้ามา
ในโลกฉอันใด เรากป็เอาอะไรออกไปจากโลกไมช่ไดจ้ฉอันนอัทั้น เราตผู้องตระหนบักวตาเปผู้าความสนใจทธที่แทผู้
จรทิงของเราคพอนทิรบันดรรกาล ไมตมธทรบัพยรสทิที่งของสบักชทิรนทธที่เรามธในชธวทิตนธรทธที่เราจะเอาตทิดตบัวไปไดผู้ เราไมต
สามารถเอาความมบั ที่งคบั ที่งทธที่เราสะสมไวผู้กผู้าวขผู้ามสผตนทิรบันดรรกาลไดผู้เลย

1 ทธ 6:8 ดผู้วยเหตรุนธร  แตช่ถจ้าเรามธีอาหารและเสชทั้อผจ้า กป็ใหจ้เราพอใจดจ้วยของเหลช่านอัทั้นเถริด
เมพที่อพระเจผู้าทรงตอบสนองความจทาเปป็นพพรนฐานในชธวทิตของเรา เรากป็ควรพอใจ ใหผู้เราสบังเกตวตาสทิที่ง
จทาเปป็นพพรนฐานในชธวทิตของเราถผกนทิยามวตาเปป็นอาหารและเสพรอผผู้า แนตนอนทธที่นบั ที่นไมตไดผู้หมายรวมถถึง 
‘สทินคผู้าอรุปโภคบรทิโภคตตางๆ’ ของโลกปบัจจรุบบัน

1 ทธ 6:9 ในทางกลบับกบัน คนเหลตานบัรนทธที่อยากรทที่ารวยกป็ประสบกบับปบัญหานานบัปการ 
สช่วนคนเหลช่านอัทั้นทธีชื่อยากรกชื่ารวยกป็ตกอยทช่ในการทดลองและตริดบช่วงแรจ้ว และในตอัณหาหลายอยช่างออัน
โฉดเขลาและเปป็นภอัยแกช่ตอัว ซถึชื่งทกาใหจ้คนเราตจ้องจมลงถถึงความพรินาศเสชชื่อมสทญไป คทาสทาคบัญคพอคทาทธที่
แปลวตา อยาก (บออผลอไม) คทานธรมธความหมายวตา ‘จงใจ’, ‘มธจรุดประสงคร’ หรพอ ‘ฝบักใฝตความคทิด’ 
คนเหลตานบัรนทธที่ตบัรงใจทธที่จะรทที่ารวยหรพอมธความทะเยอทะยานกป็จะลผู้มเหลวฝตายวทิญญาณ พระเยซผตรบัสวตา
“ทตานจะปรนนทิบบัตทิพระเจผู้าและเงทินทองไมตไดผู้” (มบัทธทิว 6:24) แมผู้แตตครทิสเตธยนทธที่แสวงหาเงทินกป็



ตกหลรุมพรางและหลงไปกบับตบัณหาหลายอยตางทธที่โงตเขลาและเปป็นอบันตรายอบันนทามาซถึที่งความพทินาศ
ฝตายวทิญญาณในทรุกรผปแบบ ความหมายสทาคบัญกป็คพอ ความมบั ที่งคบั ที่งในตบัวมบันเองไมตใชตสทิที่งผทิด แตตความ
ทะเยอทะยานและแรงผลบักดบันทธที่นทาไปสผตความมบั ที่งคบั ที่งตตางหากทธที่เปป็นสทิที่งผทิด

1 ทธ 6:10 เปาโลจถึงเตพอนวตา ดจ้วยวช่าการรอักเงรินนอัทั้นเปป็นรากเหงจ้าแหช่งความชอัชื่วทอัทั้งสริทั้น 
ขณะทธีชื่บางคนโลภสริชื่งเหลช่านธีทั้จถึงไดจ้หลงไปจากความเชชชื่อนอัทั้น และทริชื่มแทงตอัวของเขาเองใหจ้ทะลบดจ้วย
ความทบกขต์ใจเปป็นออันมาก ตรงนธร วลธสทาคบัญคพอ “การรบักเงทิน” ความโลภหรพอความทะเยอทะยานดบัง
กลตาวกลายเปป็นรากเหงผู้าของความชบั ที่วสตวนใหญต (วลธนธรอาจแปลใหมตไดผู้วตา ‘เพราะวตาการรบักเงทินเปป็น
รากเหงผู้าอบันหนถึที่งของความชบั ที่วทบัรงสทิรน’ เมพที่อบางคนโลภเงทิน พวกเขากป็หลงไปจากความเชพที่อนบัรนและ
นทาความยรุตงยากมากมายมาสผตชธวทิตของตน ความโลภและความทะเยอทะยานอยากไดผู้สทิที่งตตางๆมาก
ขถึรนจะนทามาซถึที่งความยากจนฝตายวทิญญาณ แรงจผงใจหลบักกป็คพอ ความเหป็นแกตตบัวซถึที่งเปป็นแกตนแทผู้ของ
การททาตามเนพรอหนบัง ปบัญหาหลบักอธกประการคพอ ความโลภตามทธที่ระบรุไวผู้ในขผู้อพระคบัมภธรรนธร  สทิที่งทธที่นตา
ตลกกป็คพอวตา คนเหลตานธร ไมตเคยมธความสรุขและความอทิที่มเอมของคนทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าผผผู้
ซถึที่งมธความพอใจเลย พวกเขาจถึงททิที่มแทงตบัวเองดผู้วยความทรุกขรใจเปป็นอบันมาก ความทะเยอทะยาน
แบบไมตลพมหผลพมตาเพพที่อทธที่จะไดผู้มาซถึที่งทรบัพยรสทิที่งของมากยทิที่งขถึรนเปป็นสทิที่งทธที่ตรงขผู้ามกบับทางของพระเจผู้า

ในทธที่นธร เปาโลจถึงวตากลตาวทบัรงนบักธรุรกทิจทธที่ละโมบและลผกจผู้างทธที่มบักกบฏ เมพที่อเศรษฐศาสตรร
กลายเปป็นจรุดสนใจสทาคบัญและศาสนาของเรา ความยรุ ตงยากกป็มธแตตจะคอยอยผตเบพรองหนผู้า

1 ทธ 6:11 เมพที่ออทิงตามขผู้อควรปฏทิบบัตทิมาจนถถึงจรุดนธร  เปาโลจถึงบบัญชาวตา โอ ผทจ้เปป็นคนของ
พระเจจ้า แตช่ทช่านจงหลธีกหนธีเสธียจากสริชื่งเหลช่านธีทั้ จงมบช่งมอัชื่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจจ้า 
ความเชชชื่อ ความรอัก ความอดทน และความอช่อนสบภาพ ผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าจะไมตตทิดกบับความโลภ
และความทะเยอทะยานของเจผู้าของกทิจการหรพอความเปป็นไปไดผู้ทธที่จะมธใจมบักกบฏในฐานะเปป็น
ลผกจผู้าง ดบังนบัรนเราจถึงถผกกทาชบับใหผู้หลธกหนธจากการรบักเงทินและความทะเยอทะยานทธที่จะเปป็นคนรวย 
นตาสบังเกตวตาเปาโลไมตไดผู้สบัที่งใหผู้แคตหลธกเลธที่ยงสทิที่งเหลตานธร  แตตเราถผกกทาชบับใหผู้ “หลธกหนธเสธยจากสทิที่ง
เหลตานธร ” ความหมายกป็คพอ ใหผู้เราวทิที่งไปในททิศทางตรงกบันขผู้ามเลย



สทิที่งทธที่นตาสนใจอธกกป็คพอ เปาโลเรธยกททิโมธธวตาเปป็น “คนของพระเจผู้า” ถถึงแมผู้วตาความหมายโดย
ทบั ที่วไปอาจหมายถถึงคนทธที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า แตตบรทิบทตรงนธรกป็กลตาวชบัดเจนวตาททิโมธธเปป็นศทิษ
ยาภทิบาลหนรุตม ในบรทิบทนธรนธที่เองทธที่เปาโลเรธยกเขาวตาเปป็น “คนของพระเจผู้า”

ดบังนบัรนคนทธที่เปป็นคนของพระเจผู้าถผกก ทาชบับใหผู้ “มรุตงมบั ที่นใน” (ความหมายคพอ ‘ไลตตาม’) ความ
ชอบธรรม นบัที่นคพอ สทิที่งทธที่ถผกตผู้อง; ทางของพระเจผู้า นบัที่นคพอ สทิที่งตตางๆของพระเจผู้า; ความเชพที่อ นบัที่นคพอ 
การวางใจองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า; ความรบัก นบัที่นคพอ การหตวงใยผผผู้อพที่น; ความอดทน นบัที่นคพอ การรอใหผู้องคร
พระผผผู้เปป็นทรงทรงประกอบกทิจ; ความอน่อนสคุภาพ นบัที่นคพอ การรผผู้จบักควบครุมอารมณรของเรา แทนทธที่
จะแสวงหาผลประโยชนรทางการเงทิน เปาโลกทาชบับททิโมธธใหผู้ไลตตามครุณสมบบัตทิฝตายวทิญญาณตตางๆ: 
ความชอบธรรม, ทางของพระเจผู้า, ความเชพที่อ, ความรบัก, ความอดทน และการควบครุมตบัวเอง
(ความอตอนสรุภาพ) ทบัรงสองคทาทธที่แปลวตา หลธีกหนธี และ มคุน่งมบัที่นใน อยผตในรผปของคทาสบัที่ง ดบังนบัรนมบันจถึง
เปป็นคทาบบัญชาตามพระคบัมภธรร

1 ทธ 6:12 มธคทาสบัที่งตามมาอธกสองประการ จงตช่อสทจ้อยช่างเตป็มกกาลอังเพชชื่อความเชชชื่อ ไมตใชต
เรพที่องงตายเลยทธที่จะดทาเนทินชธวทิตโดยความเชพที่อและวางใจองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าไปพรผู้อมๆก บัน คทาทธที่แปลวตา 
ตช่อสทจ้ (อาโกนทิซอไม) เปป็นทธที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ agonize และมธความหมายในทธที่นธร วตา ‘ตตอสผผู้’ 
หรพอ ‘สผผู้รบ’ การดทาเนทินชธวทิตโดยความเชพที่อและตตอสผผู้เพพที่อความเชพที่อนบัขึ้นไมตใชตเรพที่องงตาย บางครบัร งมบันกป็
เปป็นการสผผู้รบจรทิงๆ อยตางไรกป็ตามเราถผกกทาชบับใหผู้สผผู้ตตอไป เปาโลยบังก ทาชบับททิโมธธวตา จงยถึดชธีวริตนริรอัน
ดรต์ไวจ้ คทาทธที่แปลวตา ยถึด (เอะพทิลบัมบานอไม) ในบรทิบทนธรมธความหมายวตา ‘ฉวยไวผู้’ ความหมายกป็คพอ 
เราตผู้องฉวยความหวบังในชธวทิตนทิรบันดรรไวผู้ เรามธชธวทิตนทิรบันดรรแลผู้ว บบัดนธรจงยถึดมบันไวผู้ จบับมบันไวผู้ใหผู้มบั ที่น

ทตานกลตาวตตอไปวตา ซถึชื่งพระเจจ้าทรงเรธียกใหจ้ทช่านรอับในเมชชื่อทช่านไดจ้รอับเชชชื่ออยช่างดธีตช่อหนจ้า
พยานหลายคน เราไดผู้ถผกเรธยกใหผู้มาสผตความรอดและไดผู้รบับเชพที่อตตอหนผู้าพยานหลายคนแลผู้ว บบัดนธรจง
ใชผู้ชธวทิตใหผู้สอดคลผู้องกบัน สทาหรบับคนเหลตานบัรนทธที่อยผตในโลก ชธวทิตของพวกเขากป็มธเพธยงเทตานธร  ดบังนบัรน
พวกเขาจถึงมธชธวทิตอยผตเพพที่อวบัตถรุสทิที่งของและผลประโยชนรทางการเงทิน สทาหรบับครทิสเตธยนแลผู้ว ความ



หวบังของเราคพอชธวทิตนทิรบันดรร เราควรดทาเนทินชธวทิตในมรุมมองนบัรนและไมตเรทิที่มหมดความอดทนและ
อยากไดผู้สทิที่งตตางๆมากขถึรนในตอนนธร

1 ทธ 6:13-14 ตอนนธร เรามาถถึงบทปทิดทผู้ายของจดหมายฝากฉบบับนธรแลผู้ว ขจ้าพเจจ้า
กกาชอับทช่านตช่อพระเนตรพระเจจ้า ผทจ้ทรงประทานชธีวริตแกช่สริชื่งทอัทั้งปวง และตช่อพระเยซทครริสตต์ ผทจ้ไดจ้ทรง
เปป็นพยานออันดธีตช่อหนจ้าปอนทริออัสปธีลาต เปาโลททาใหผู้คทาก ทาชบับ (คทาบบัญชา) ของทตานเปป็นเรพที่องจรทิงจบัง
ตตอเบพรองพระพบักตรรพระเจผู้าและพระเยซผครทิสตร คทาบบัญชานธรถผกเอตยออกมาโดยมธพระเจผู้าและพระเยซผ
ครทิสตรทรงเปป็นพยาน ใหผู้เราสบังเกตวตาพระเจผู้าทรงเปป็นผผผู้ทรงประทานชธวทิตแกตสทิที่งทบัรงปวง นอกจากนธร
พระเยซผครทิสตรทรงกระททาตบัวเปป็นแบบอยตางดผู้วยโดยคทาพยานอบันดธของพระองครตตอหนผู้าปอนททิอบัส
ปธลาต พระองครผผผู้ทรงประทานชธวทิต (พระเจผู้า) และแบบอยตางอบันชอบธรรมในองครพระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเราจถึงเปป็นพยานตตอคทากทาชบับอบันจรทิงจบังทธที่เปาโลจะมอบใหผู้แกตททิโมธธ

คทาบบัญชานธรกป็คพอวตา 14 ใหจ้ทช่านรอักษาคกาบอัญชานธีทั้ไวจ้อยช่าใหจ้ดช่างพรจ้อย และอยช่าใหจ้มธีทธีชื่ตริไดจ้ 
จนถถึงเวลาทธีชื่พระเยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเราจะเสดป็จมา ททิโมธธจถึงไดผู้รบับคทาก ทาชบับดบังตตอไป
นธร : (1) จงหนธจากการรบักเงทินและความทะเยอทะยาน และ (2) จงตทิดตามความชอบธรรมและทาง
ของพระเจผู้า นอกจากนธร เขาตผู้องททาเชตนนบัรนอยช่าใหจ้ดช่างพรจ้อย และอยช่าใหจ้มธีทธีชื่ตริไดจ้ จนถถึงเวลาทธีชื่พระ
เยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเราจะเสดป็จมา คทาทธที่แปลวตา อยช่าใหจ้ดช่างพรจ้อย (อาสปทิลอส) ใน
บรทิบทนธรมธความหมายวตาชธวทิตทธที่ปราศจากการตทิเตธยนหรพอการดผถผก เขาตผู้องดทาเนทินชธวทิตในแบบทธที่
อยช่าใหจ้มธีทธีชื่ตริไดจ้ดผู้วย คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (อาเนะปทิเลพตอส) กป็ถผกแปลวตา ‘ไรผู้ทธที่ตทิ’ ดผู้วย กลตาวอธกนบัย
หนถึที่ง ททิโมธธตผู้องรบักษาคทาบบัญชาทธที่กลตาวไวผู้แลผู้วโดยไมตใหผู้พวกชอบตทิมธเหตรุใหผู้โจมตธคทาพยานของเขา
ไดผู้

เขาตผู้องททาเชตนนบัรนจนถถึงเวลาทธีชื่พระเยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเราจะเสดป็จมา นธที่
หมายถถึงการเสดป็จกลบับมาในอนาคตของพระเยซผครทิสตร ขผู้อความนธที่สพที่อถถึงการเสดป็จกลบับมาไดผู้ทรุก
เมพที่อของพระองครซถึที่งกป็บตงบอกวตาเปป็นการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปธ คทาก ทาชบับของเราคพอ การดทาเนทินชธวทิต
ตามทางของพระเจผู้าจนกวตาจะถถึงเวลานบัรน สทิที่งทธที่นตาสนใจคพอคทาทธที่แปลวตา เสดป็จมา (เอะพทิฟาเนะเอธีย)



มบันเปป็นทธที่มาของคทาภาษาลาตทิน/อบังกฤษ derives เมพที่อรวมกบันแลผู้ว คทาก ทาชบับกป็คพอ ใหผู้เราดทาเนทินชธวทิต
อยตางชอบธรรม (ดผู้วยความพอใจในสทิที่งทธที่ตนมธ, ปราศจากการรบักเงทินหรพอความทะเยอทะยาน, ไลต
ตามครุณธรรมตตางๆตามทางของพระเจผู้า, ตตอสผผู้เพพที่อความเชพที่อนบัรน และปราศจากดตางพรผู้อยหรพอ
ตทาหนทิ) จนกวตาพระเยซผเสดป็จมา

1 ทธ 6:15-16 ขณะทธที่เปาโลใกลผู้จะถถึงตอนจบของหนบังสพอเลตมนธรแลผู้ว ทตานกป็นทา
เสนอคทายอพระเกธยรตทิอบันไพเราะเกธที่ยวกบับพระเยซผครทิสตรเจผู้าของเรา ซถึชื่งพระองคต์จะทรงสกาแดงใหจ้
ปรากฏในเวลาของพระองคต์ คชอพระองคต์ผทจ้เสวยสบขและทรงฤทธริธิ์สทงสบดแตช่พระองคต์เดธียว พระมหา
กษอัตรริยต์เหนชอกษอัตรริยต์ทอัทั้งปวง และองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าเหนชอเจจ้านายทอัทั้งปวง ใหผู้เราสบังเกตวตาองครพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงถผกบรรยายวตาเปป็น (1) พระองคต์ผทจ้เสวยสบขและทรงฤทธริธิ์สทงสบดแตช่พระองคต์
เดธียว (ตรงตบัวคพอ พระองครผผผู้ทรงฤทธทิธ สผงสรุดแตตพระองครเดธยว), (2) พระมหากษอัตรริยต์เหนชอกษอัตรริยต์
ทอัทั้งปวง, (3) องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าเหนชอเจจ้านายทอัทั้งปวง

16 พระองคต์ผทจ้เดธียวทรงอมตะ และทรงสถริตในความสวช่างทธีชื่ซถึชื่งไมช่มธีคนใดจะเขจ้าไปถถึง ผ ทจ้ซถึชื่ง
มนบษยต์ไมช่เคยเหป็น และจะเหป็นไมช่ไดจ้ พระเกธียรตริและฤทธานบภาพจงมธีแดช่พระองคต์นอัทั้นสชบๆไปเปป็น
นริตยต์ เอเมน นอกจากนธร  (4) มธแตตพระองครเทตานบัรนทธที่ทรงอมตะ คทาทธที่แปลเชตนนบัรน (อาธานาเซธีย) มธ
ความหมายวตา ‘ทธที่ไมตตาย’ หรพอ ‘คงอยผตเสมอไป’ จถึงมธความเปป็นอมตะนบั ที่นเอง เปาโลอาจใสตวลธนธร
เขผู้าไปเพพที่อตอบโตผู้ธรรมเนธยมการกราบไหวผู้จบักรพรรดทิและการกลตาวอผู้างเรพที่องความเปป็นอมตะของ
บรรดาจบักรพรรดทิโรม (5) พระองครยบังทรง “สถทิตในความสวตาง” ดผู้วย พระทธที่นบั ที่งของพระเจผู้าอาบ
ไปดผู้วยความสวตางของพระเจผู้า “ทธที่ซถึที่งไมตมธคนใดจะเขผู้าไปถถึง” มนรุษยรทธที่บาปหนาไมตอาจเขผู้าหา
พระเจผู้าไดผู้เพราะความบรทิสรุทธทิธ ทธที่เปป็นอนบันตรของพระองคร นอกจากนธร  พระเจผู้าทรงเปป็น “ผผผู้ซถึที่งมนรุษยร
ไมตเคยเหป็น และจะเหป็นไมตไดผู้” ดวงตามนรุษยรไมตอาจมองเหป็นพระเจผู้าไดผู้ ดผ 1 ททิโมธธ 1:17, อพยพ 
33:20, ยอหรน 1:18, 6:46, โคโลสธ 1:15 อยตางไรกป็ตาม “พระเกธยรตทิและฤทธานรุภาพจงมธแดต
พระองครนบัรนสพบๆไปเปป็นนทิตยร” เราไมตแนตใจวตา “พระองคร” ในทธที่นธรหมายถถึงพระบทิดาหรพอพระบรุตร
กบันแนต อยตางไรกป็ตามทบัรงพระบทิดาและพระบรุตรกป็สมควรไดผู้รบับทบัรงสองสทิที่งดบังกลตาว ชตางเปป็นคทายอ
พระเกธยรตทิพระเยซผครทิสตรและพระเจผู้าพระบทิดาอบันไพเราะ



1 ทธ 6:17-18 สรุดทผู้าย เปาโลใหผู้คทาแนะนทาแกตคนเหลตานบัรนทธที่จรทิงๆแลผู้วมบั ที่งมธฝตาย
โลก จงกกาชอับคนเหลช่านอัทั้นทธีชื่มอัชื่งมธีฝช่ายโลก อยช่าใหจ้มธีใจถชอมานะทริฐริ อยช่าใหจ้ความหวอังของเขาอริงอยทช่
กอับทรอัพยต์อนริจจอัง แตช่ใหจ้หวอังในพระเจจ้าผทจ้ทรงพระชนมต์อยทช่ ผทจ้ทรงประทานสริชื่งสารพอัดใหจ้แกช่เราอยช่าง
บรริบทรณต์ เพชชื่อจะใหจ้เราใชจ้ดจ้วยความปธีตริยรินดธี (1) คนทธที่มธฐานะจถึงถผกก ทาชบับมทิใหผู้ถชอมานะทริฐริ คทาทธที่ถผก
แปลเชตนนบัรน (ฮผเซลอฟรอเนะโอ) มธความหมายวตา ‘เยตอหยทิที่ง’ หรพอ ‘อวดดธ’ ความหมายกป็คพอ ใหผู้คน
รทที่ารวยหลธกเลธที่ยงทธที่จะยกตกขตมทตานและโอผู้อวด (2) พวกเขายบังถผกกทาชบับวตา “อยตาใหผู้ความหวบังของ
เขาอทิงอยผตกบับทรบัพยรอนทิจจบัง แตตใหผู้หวบังในพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมรอยผ ต ผผผู้ทรงประทานสทิที่งสารพบัดใหผู้
แกตเราอยตางบรทิบผรณร” สทิที่งทธที่ขบัดแยผู้งกบันอยตางหนถึที่งของความมบั ที่งคบั ที่งกป็คพอมบันไมตยบั ที่งยพนและไมตแนตนอน 
สทิที่งทธที่อยผตนอกเหนพอการควบครุมของเราอาจททาลายความมบั ที่งคบั ที่งทธที่เราสะสมมาชบั ที่วชธวทิตไดผู้ภายในคพน
เดธยว ดบังนบัรนคนทธที่ไดผู้รบับพระพรเปป็นความมบั ที่งคบั ที่งจถึงถผกกทาชบับใหผู้วางใจพระเจผู้าผผผู้ทรงสามารถเลธรยงดผ
ไดผู้เสมอ

เปาโลกลตาวคทากทาชบับ (คทาบบัญชา) ตตอไป 18 จงกกาชอับเขาใหจ้กระทกาการดธี ใหจ้รกชื่ารวยในการดธี
นอัทั้น ใหจ้มธีใจพรจ้อมทธีชื่จะใหจ้ทาน ใหจ้มธีใจกวจ้างขวาง (3) ทตานกลตาวถถึงพวกคนรวยตตอไปโดยกทาชบับใหผู้
พวกเขา “กระททาการดธ” พระพรทธที่เปป็นความมบั ที่งคบั ที่งมาพรผู้อมกบับคทากทาชบับใหผู้กระททาการดธกบับความ
มบั ที่งคบั ที่งนบัรน (4) คนรวยยบังถผกกทาชบับใหผู้ “รทที่ารวยในการดธนบัรน ใหผู้มธใจพรผู้อมทธที่จะใหผู้ทาน ใหผู้มธใจกวผู้าง
ขวาง” คทาทธที่แปลวตาพรผู้อมทธที่จะใหจ้ทาน (เอะอผเมะตาดอตอส) มธความหมายวตา ‘พรผู้อมทธที่จะใหผู้’ ใน
แบบเดธยวกบันคทาทธที่แปลวตา ใหจ้มธีใจกวจ้างขวาง (คอยโนนทิคอส) หมายถถึงการแบตงปบันหรพอการใหผู้ 
ความหมายทธที่ชบัดเจนกป็คพอวตา คนเหลตานบัรนทธที่ไดผู้รบับพระพรเปป็นความมบั ที่งคบั ที่ง จงเตป็มใจทธที่จะใหผู้ นธที่สพที่อถถึง
การใหผู้และความใจกวผู้าง

1 ทธ 6:19 สรุดทผู้าย เปาโลออกความเหป็นวตา พวกเขากทาลบังสกชื่าสมไวจ้เปป็นรากออันดธี
สกาหรอับตอัวของตนเผชชื่อเวลาขจ้างหนจ้า เพชชื่อวช่าเขาจะยถึดชธีวริตนริรอันดรต์ไวจ้ พธที่นผู้องทธที่รทที่ารวยเหลตานบัรนทธที่ใหผู้
เชตนนบัรนจรทิงๆแลผู้วกป็ก ทาลบังลงทรุนในนทิรบันดรรกาล เมพที่อเราใหผู้เพพที่อบรรเทาความขบัดสนของผผผู้อพที่นและ
เพพที่องานของพระเจผู้า การใหผู้ของเราจรทิงๆแลผู้วกป็ถผกลงทรุนในนทิรบันดรรกาล มบันจะออกดอกผลใหผู้เรา
ตลอดไปเปป็นนทิตยร นธที่เปป็นวทิธธเดธยวของการยถึดชธวทิตนทิรบันดรรไวผู้ เมพที่อความเปป็นจรทิงของนทิรบันดรรกาลเรทิที่ม



เดตนชบัดจนเราลงทรุนในนบัรนโดยการถวายของเราใหผู้แกตงานของพระเจผู้า เรากป็ไดผู้ยถึดชธวทิตนทิรบันดรรไวผู้
แลผู้วจรทิงๆ

1 ทธ 6:20-21 จดหมายฝากฉบบับนธรปทิดทผู้ายดผู้วยขผู้อควรปฏทิบบัตทิสรุดทผู้ายทธที่มธถถึงททิโมธ 
โอ ทริโมธธีเออ๋ย จงรอักษาสริชื่งทธีชื่ไดจ้ฝากไวจ้กอับความไวจ้วางใจของทช่าน จงหลธีกเลธีชื่ยงคกาพทดทธีชื่ลบหลทช่และไรจ้
ประโยชนต์ และการคอัดคจ้านของสริชื่งทธีชื่เรธียกกอันอยช่างผริดๆวช่าเปป็นศาสตรต์ความรทจ้ ความหมายตรงนธรกป็
คพอ (1) จงปกปผู้องสทิที่งทธที่ไดผู้ถผกฝากไวผู้ใหผู้ทตานดผแล คทาทธที่แปลวตา รอักษา (ฟผลาซโซ) ในบรทิบทนธรมธความ
หมายวตา ‘รบักษาไวผู้มทิใหผู้หาย’ สทิที่งทธที่ไดผู้ถผกฝากไวผู้ใหผู้เขาดผแลคพอ ทบัรงขตาวประเสรทิฐและการรบับใชผู้ของ
เขาเอง

เปาโลยบังเตพอนเขาอธกใหผู้ (2) หลธกเลธที่ยงการโตผู้เถธยงทธที่อธรรมและโงตเขลา คทาทธที่แปลวตา คกาพทด
ทธีชื่ไรจ้ประโยชนต์ (เคะนอโฟเนธีย) มธความหมายวตา การโตผู้เถธยงทธที่ไรผู้ประโยชนร สรุดทผู้ายเปาโลเตพอนเขา
(3) ใหผู้หลธกเลธที่ยงการคบัดคผู้านของสทิที่งทธที่เรธยกกบันอยตางผทิดๆวตาเปป็นศาสตรรความรผผู้ คทาทธที่แปลวตา ศาสตรต์ 
(กโนซทิส) มธความหมายวตา ‘ความรผผู้โดยทบั ที่วไป’ คทาทธที่แปลวตา สริชื่งทธีชื่เรธียกกอันอยช่างผริดๆ (เซะอผโดนผ
มอส) มธความหมายตรงตบัววตา ‘ถผกตบัรงชพที่อผทิดๆ’ คทาเตพอนนธรคพอใหผู้ระวบัง ‘สทิที่งทธที่เรธยกกบันวตาความรผผู้’
(ศาสตรรปลอมๆ) สทิที่งตตางๆมากมายทธที่ใชผู้ชพที่อวตาศาสตรรความรผผู้เปป็นของปลอมและเปป็นเรพที่องหลอก
ลวง (เชตน ทฤษฎธวทิวบัฒนาการ, พฤตทิกรรม‘ศาสตรร’ทบัรงหลาย, ปรบัชญาทางการศถึกษาตตางๆ ฯลฯ)

เปาโลปทิดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนธรดผู้วยความเหป็นเชทิงปรทิศนา 21 ซถึชื่งบางคนสกาคอัญผริดอยช่าง
นอัทั้น จถึงไดจ้พลาดไปจากความเชชชื่อ ครทิสเตธยนทบัรงหลายทธที่ไมตรผผู้ประสธประสาในตอนนบัรนและตอนนธรถผก
ชบักจผงใหผู้หลงไปจากความเชพที่อแทผู้เพราะวตาพวกเขาเชพที่อถพอ ‘ศาสตรรความรผผู้’ มากกวตาพระคบัมภธรร 
รากฐานแทผู้จรทิงหนถึที่งเดธยวเทตานบัรนยบังคงเปป็นพระวจนะของพระเจผู้าเหมพอนเดทิม ในการเตพอนสตทิใหผู้ททิ
โมธธรบักษาสทิที่งทธที่ไดผู้ถผกฝากไวผู้ใหผู้เขาดผแล เปาโลจถึงเตพอนเขาใหผู้ระวบังการโตผู้เถธยงทธที่อธรรมและ
ศาสตรรความรผผู้จอมปลอม สทิที่งเหลตานธรมธอยผตดกดพที่นจนถถึงทรุกวบันนธร

จดหมายฝากฉบบับนธรปทิดทผู้ายดผู้วยคทาอวยพร ขอพระคบณจงดการงอยทช่กอับทช่านเถริด เอเมน 
[จดหมายฉบอับแรกถถึงทริโมธธีไดจ้เขธียนจากเมชองเลาดธีเซธีย ซถึชื่งเปป็นนครหลวงในแควจ้นฟรธีเจธีย ปาคาทธี



อานา] ในจดหมายฝากเกพอบทรุกฉบบับของเปาโล ทตานทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้มธแกตผผผู้อตานของ
ทตานและปทิดทผู้ายดผู้วย เอเมน นบัที่นคพอ ขอใหผู้เปป็นดบังนบัรน ขอใหผู้เปป็นดบังนบัรนจรทิงๆ


