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แด่นกั ศึกษาทุกคนผู้รับเอาบทเรี ยนที ่มีประโยชน์ เหล่านี ้อย่ างอดทนและมุ่งมัน่ ในชัน้ เรี ยนที ่วิทยาลัย Texas
College และหลังจากนัน้ นําบทเรี ยนเหล่านีไ้ ปใช้ในงานรับใช้มากมายหลายด้าน
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บทนําทั่วไปเกี่ยวกับ
จดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาล
อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายสามฉบับไปถึงเพื่อนร่วมงานผู้มีอายุน้อยกว่าสองคน โดยเรี ยกคนทังสองด้
้
วยความรักว่าเป็ น
“บุตร” ของเขา ชายหนุ่มทังสองคนนี
้
้เป็ นศิษยาภิบาลและผู้ประกาศซึง่ ทํางานร่ วมกับเขาในการรับใช้ อย่างบากบัน่ เขามักจะปล่อย
้ น้ โดยปกติ พวกเขาจะได้ พบกับเปาโลอีกในการเดินทาง
ให้ คนทังสองทํ
้
าหน้ าที่ดูแลสมาชิกที่ประชุมในเมืองต่างๆ ที่เขาก่อตังขึ
ประกาศอีกครัง้ หนึง่
ในระหว่างเวลาที่พวกเขาได้ รับหน้ าที่ดแู ลนัน้ เปาโลเขียนจดหมายถึงพวกเขาเพื่อหนุนใจให้ เข้ มแข็งในการปกป้องพระ
กิตติคณ
ุ ตักเตือนให้ สตั ย์ซื่อ และให้ คําชี ้แนะพิเศษสําหรับพวกเขาและคนอื่นๆ ในคริ สตจักร การติดต่อกันทางจดหมายนี ้ได้ รับการ
ด ล ใ จ จ า ก พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ ค ริ ส ต จั ก ร ยุ ค แ ร ก ย อ ม รั บ ว่ า เ ป็ น พ ร ะ ว จ น ะ ข อ ง
พระเจ้ า นอกจากนี ้ ยังถือเป็ นแบบแผนทัว่ ไปสําหรับกิจกรรมในการรับใช้ และการดําเนินการของคริสตจักรท้ องถิ่นในทุกแห่งอีกด้ วย
โพลีคาร์ ป, จัสติน มาร์ เทอร์ และไอเรเนี ยส ใช้ จดหมายเหล่า นี ใ้ นช่ วงศตวรรษที่สองอย่างชัดเจน มีเพียงมาร์ ซิออน
(ประมาณ ค.ศ. 140) เท่านันที
้ ่ไม่ยอมรับจดหมายเหล่านี ้ว่าเป็ นพระคัมภีร์ โดยยอมรับแต่เพียงจดหมายของเปาโลสิบฉบับและพระ
กิตติคณ
ุ ลูกาเท่านัน้ เอกสาร Muratorian Fragment๑ (ประมาณ 170-200) กล่าวถึงจดหมายของเปาโลที่เขียนไปถึงคริ สตจักรเจ็ด
แห่งและกล่าวเพิ่มเติมว่า “แต่เขาเขียนจดหมายฉบับหนึง่ ไปถึงฟิ เลโมน และฉบับหนึ่งไปถึงทิตสั และสองฉบับไปถึงทิโมธีเนื่องด้ วย
ความเอาใจใส่และความรัก”
บรรดาคริ สตจักรที่ทิโมธีและทิตสั เป็ นศิษยาภิบาลนันเป็
้ นคริ สตจักรที่มีอายุน้อย โดยส่วนใหญ่แล้ วมีอายุไม่เกินสองหรื อ
สามปี คริ สตจักรเหล่านี ้ต่อสู้ดิ ้นรนกับปั ญหาการปกครองของคริ สตจักร ผู้สอนผิด ปรัชญาที่ผิดแปลก การผิดศีลธรรม และปั ญหา
ทางสังคม ในปั จจุบนั เราประสบปั ญหาที่คล้ ายคลึงกันจํานวนมาก งานเขียนเหล่านี ้จึงเหมาะสมกับเราเป็ นอย่างยิ่ง ไม่ต้องสงสัย
เลยว่าทิโมธีและทิตสั รับจดหมายเหล่านี ้ด้ วยความยินดีเหมือนรับลมหายใจที่สะอาดบริสทุ ธิ์ เหมือนรับแสงไฟในสถานที่มืด เหมือน
รับนํ ้าในดินแดนที่แห้ งแล้ ง การแก้ ไขปั ญหาอันเกิดจากอิทธิพลของผู้ที่เชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnostics) ผู้สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิตามหลักของศาสนายิว และคนที่หนั ไปจากความจริ ง เช่น อเล็กซานเดอร์ คงจะเป็ นเรื่ องยาก [สําหรับทิโมธีและทิตสั ] หาก
ไม่ได้ รับคําแนะนําจากครูฝึกของพวกเขา
ั ้ อให้ เกิดความคิดที่ว่าเปาโลไม่ได้ เป็ นผู้เขียนจดหมาย
การที่จดหมายเหล่านี ้ไม่ได้ ใช้ รูปแบบการเขียนที่เปาโลมักจะใช้ นนก่
เหล่านี ้ รู ปแบบการเขียนนีแ้ ตกต่างไปจากงานเขียนของเปาโลฉบับอื่นๆ ค่อนข้ างมาก โดยรู ปแบบของ [จดหมาย] โรมมีความ
สอดคล้ องกับจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาลมากที่สดุ วินเซนต์กล่าวไว้ ว่า “[ในจดหมายเหล่านี ้] เราเห็นว่ามีวงเล็บปิ ด ไม่มีการ
เขียนนอกประเด็น ไม่มีความคลุมเครื ออันเกิดจากแรงผลักดันในความคิดและความรู้ สกึ อันเร่ งรี บ โครงสร้ างของประโยคมีความ
เรี ยบง่าย ความคิดต่างๆ แสดงออกมาโดยไม่มีสิ่งแทงใจหรื อสร้ างอารมณ์ ” ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เปาโลคํานึงว่าผู้อ่านของเขาเป็ น
ใครและสถานการณ์ปัจจุบนั นันเป็
้ นอย่างไร จากนัน้ จึงเขียนคําชี ้แนะของตนในภาษาที่แสดงอารมณ์ของตนได้ เป็ นอย่างดีที่สดุ
ผู้ไม่เห็นด้ วยบางคนกล่าวว่ากลุ่มคําทังหลายที
้
่เปาโลใช้ อย่างมากในจดหมายฉบับอื่นๆ ไม่ปรากฏอยู่ในที่นี ้ และมีหลาย
คําที่ใช้ อยู่เฉพาะในจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาลเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม จดหมายเหล่านีเ้ ป็ นจดหมายส่วนตัวที่เขียนขึน้ ใน
สถานการณ์พิเศษและอาจมีผ้ คู ดั ลอกที่ต่างออกไป เปาโลอาจเขียนจดหมายบางฉบับด้ วยลายมือของตนเอง (กาลาเทีย 6:11) แต่
อาจเป็ นเนื่องจากสายตาที่ไม่ดี ทําให้ เขาต้ องใช้ ผ้ คู ดั ลอกหรื อผู้เขียนหนังสือ เช่น ลูกา เพื่อลงมือเขียนจริ งเป็ นส่วนใหญ่ เหมือนเช่น
พระเจ้ าทรงใช้ ความสามารถและคําพูดอันหลากหลายของแต่ละบุคคลในของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในการพูด ผู้เขียนที่เปาโล

๑

Muratorian Fragment เป็ นรายการชื่อหนังสือในพระคัมภีร์ใหม่ที่เก่าแก่ที่สดุ ค้ นพบโดย ลูโดวิโอ แอนโทนีโอ มูราโทรี จากต้ นฉบับในห้ องสมุด Ambrosian Library ในเมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี
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ใช้ อาจใช้ [ความสามารถ] จากการศึกษาของตนเองเพื่อช่วยเปาโลเลือกถ้ อยคําและโครงสร้ างไวยากรณ์ที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอด
ข้ อความที่ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าได้ อย่างถูกต้ อง หากเป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่ได้ ทําให้ หนังสือนันเป็
้ นของปลอม ไม่ได้ รับการดลใจจาก
ุ ฉบับต่างๆ มีความแตกต่างกันเมื่อบรรยายถึง
พระเจ้ า หรื อไม่มีความถูกต้ อง ในทํานองเดียวกัน เราอาจเห็นว่าผู้เขียนพระกิตติคณ
เหตุการณ์เดียวกัน
อย่า งไรก็ ต าม คริ สตจักรยุคหลัง อัค รสาวกในตอนต้ นยอมรั บ ว่าจดหมายเหล่า นี เ้ ป็ นของจริ ง และเป็ นข้ อ พระคัมภี ร์
จดหมายเหล่านี ้ได้ พิสจู น์คณ
ุ ค่าของตัวมันเองในเวลาหลายศตวรรษ และผู้ที่รับความจริ งและความชอบธรรมทุกคนในปั จจุบนั ก็รัก
จดหมายเหล่านี ้ มีเพียงผู้สงสัยความจริ ง ผู้ซึ่งไม่ได้ ยินสิ่งที่เปาโลกล่าวเกี่ยวกับการหันไปจากพระเจ้ าและคนที่หนั ไปจากพระเจ้ า
เท่านัน้ ที่จะหาข้ อผิดพลาดจากคําชี ้แนะอันมีประโยชน์ที่เขียนไปถึงผู้เทศนาหนุ่มสองคนในศตวรรษแรกนี ้
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จดหมายฉบับที่หนึง่ ของอัครทูตเปาโล ถึง

ทิโมธี

6

บทนําเกี่ยวกับทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
ผ้ ูเขียน
ผู้เขียนจดหมายฉบับนี ้แนะนําตนเองว่าเป็ น “เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริ สต์...ถึง ทิโมธี ผู้เป็ นบุตรแท้ ของเราในความ
เชื่อ” (1:1-2) นักวิชาการที่ระมัดระวังในเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ ยอมรั บว่าเปาโลเป็ นผู้เขียนจดหมายฉบับนี ้ (ดูบทนําทัว่ ไป เพื่อตอบ
คําถามของผู้ไม่เห็นด้ วยในเรื่ องนี ้)

ผ้ ูรับ
ทิโมธี เข้ ามาเป็ นคริ สเตียนและได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นผู้รับใช้ จากอัครทูตเปาโล ทิโมธี มาจากเมืองลิสตราและอาจรับเชื่อ
ในระหว่างที่เปาโลเดินทางประกาศครัง้ แรก (กิจการ 14:6-21; 16:1-2) บิดาของทิโมธีเป็ นชาวกรี กที่ไม่เชื่อพระเจ้ า แต่ยนู ิสมารดา
ข อ ง เ ข า แ ล ะ โ ล อิ ส ย า ย ข อ ง เ ข า เ ป็ น ห ญิ ง ฮี บ รู ที่ สั ต ย์ ซื่ อ ต่ อ พ ร ะ เ จ้ า
(กิจการ 16:1; 2ทิโมธี 1:5) พวกเธอสอนทิโมธีในเรื่ องพระคัมภีร์ และเห็นได้ ชดั ว่าใจของเขาเป็ นดินดีสําหรับเมล็ดแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้ า (2ทิโมธี 3:14-15) ชีวิตของเขาเป็ นชีวิตแห่งการรับใช้ อทุ ิศตนและการมีผลดี
้
วยเปาโล ลูกา
ในการเดินทางประกาศครัง้ ที่สองของเปาโล เขาขอให้ ทิโมธีร่วมเดินทางด้ วย คณะประกาศนันประกอบไปด้
และสิ ล าส (กิ จ การ 16:3) บางคนให้ ความเห็ น ว่ า ทิ โ มธี ไ ด้ รั บ เลื อ กเพื่ อ แทนที่ ย อห์ น มาระโก (กิ จ การ 13:5) เปาโลให้
ทิโมธี เข้ าสุหนัตเพื่อที่ชาวยิวจะไม่ข่นุ เคืองเมื่อเหล่าผู้ประกาศเดินทางไปเทศนาแก่พวกเขาและเยี่ยมเยียนพวกเขาในธรรมศาลา
้ ้ เทศนาหนุ่มขึ ้นอย่างเป็ นทางการ (1ทิโมธี 4:14; 2ทิโมธี 1:6) ทิโมธีเป็ นเหมือน
(กิจการ 16:3) เปาโลและคณะผู้ปกครองได้ แต่งตังผู
บุตรของเปาโล อาจเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่สนิทกับเปาโลที่สดุ ตลอดทังการรั
้
บใช้ ของเขา และเป็ นเพื่อนใกล้ ชิดในระหว่างที่เปาโลถูก
จ
อ
ง
จํ
า
ค
รั ้
ง
แ
ร
ก
ฟิ เ ลโ ม น 1 :1) ตั ว ทิ โ มธี เ อ ง ก็ ต้ อ ง จํ า คุ ก ด้ ว ย ใ น เ ว ล า ห นึ่ ง
(ฟี ลิ ป ปี 1:1;
โ คโ ล สี 1 :1;
(ฮีบรู 13:23)
ทิ โ ม ธี รั บ ใ ช้ ใ น ค ริ ส ต จั ก ร ห้ า แ ห่ ง เ ป็ น อ ย่ า ง น้ อ ย ไ ด้ แ ก่ เ ธ ส ะ โ ล นิ ก า
(1เธสะโลนิกา 3:2, 6) โคริ นธ์ (1โคริ นธ์ 4:17) ฟี ลิปปี (ฟี ลิปปี 2:19-23) เบโรอา (กิจการ 17:13-14) และเอเฟซัส (1ทิโมธี 1:3) เขา
อยูท่ ี่เมืองเอเฟซัสเมื่อได้ รับจดหมายฉบับนี ้จากเปาโล
โดยทัว่ ไป เชื่อกันว่าทิโมธีมีอายุมากกว่าสามสิบห้ าปี ในเวลาที่จดหมายฉบับนี ้เขียนขึ ้น (ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 4:12)

สถานที่และเวลาที่เขียน
จดหมายฉบับนี ้อาจเขียนขึ ้นราวๆ ปี ค.ศ. 62 หรื อ 63 ระหว่างการจองจําครัง้ แรกและครัง้ ที่สองของเปาโล กิจการ 28:16,
30 กล่าวถึงการถูกคุมขังครัง้ แรกของเปาโลในโรม ในระหว่างนัน้ เขาเขียนหนังสือฟี ลิปปี โคโลสี เอเฟซัส และฟิ เลโมนขึน้ ใน
จ ด ห ม า ย เ ห ล่ า นี ้ เ ป า โ ล ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม ห วั ง ที่ เ ข า จ ะ ไ ด้ เ ป็ น อิ ส ร ะ ใ น เ ร็ ว วั น
(ฟี ลิปปี 1:23-25; 2:24; ฟิ เลโมน 22) เขาได้ รับการปล่อยตัวเพื่อเดินทางไปสเปนตามที่วางแผนไว้ (โรม 15:24) และใน 2ทิโมธี 4:7 เขา
กล่าวว่า เขาได้ แข่งขันจนถึงที่สดุ
จาก 1ทิโมธี 1:3 เราอาจสันนิษฐานว่าเปาโลอยู่ที่มาซิโดเนียเมื่อเขาเขียนจดหมายนี ้ เป็ นไปได้ ว่าหลังจากที่เปาโลพ้ นจาก
การจองจํ า ที่ โ รมครั ง้ แรกนั น้ เขาเดิ น ทางไปเอเฟซั ส และเมื่ อ พบว่ า มี ปั ญหาทางฝ่ ายวิ ญ ญาณบางประการ เขาให้
ทิโมธีทําหน้ าที่เป็ นผู้ปกครองดูแล หรื อศิษยาภิบาล และจัดการแก้ ไขบางสิง่ ให้ อยูใ่ นระเบียบ (1:3-4)

7

ความสําคัญ
จดหมายฉบับนี ้เป็ นจดหมายเกี่ยวกับการเป็ นศิษยาภิบาลตังแต่
้ ต้นจนจบ เป็ นจดหมายที่ผ้ รู ับใช้ คนหนึ่งเขียนไปหาอีกคน
หนึ่ ง เต็ ม ไปด้ วย “ภาษาของผู้ เทศนา” จดหมายมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สภาพที่ ค วรจะเป็ นในคริ สตจั ก รแห่ ง
้
กในที่ประชุมทุกกลุม่ ทุกอายุ โดยมีการแก้ ไขปั ญหา
พันธสัญญาใหม่ กล่าวสรุปหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใช้ รวมทังสมาชิ
ของศิษยาภิบาลเป็ นใจความสําคัญ
ความสําคัญอย่างหนึ่งคือ เพื่อหนุนใจทิโมธี ให้ ขดั ขวางและประณามผู้สอนคําสอนที่ผิดๆ (1:3-4; 4:1-3; 6:3-4) เขา
จะต้ อง”เอาใจใส่...คําสอน” (4:16) ถ้ าคริสตจักรรับคําสอนเล็กน้ อย คริสตจักรก็จะมีความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งของจดหมายฉบับนีค้ ือ อันตรายของวัตถุนิยม (6:6-19) จดหมายฉบับนีก้ ล่าวถึงความ
พอใจที่ตรงข้ ามกับความอยากได้ และความโลภ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับเงินทองและความรํ่ ารวย (6:17-19) โดยกล่าวว่า
้ นมูลรากแห่งความชัว่ ทังมวล”
้
(6:10)
“ด้ วยว่าการรักเงินทองนันเป็
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สรุ ปจดหมายทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
1. คําทักทาย (1:1-2)
2. คําตักเตือนส่วนตัว (1:3-20)
ก. การปกป้องความบริสทุ ธิ์ของพระกิตติคณ
ุ (1:3-11)
1. จากนิยายต่างๆ และเรื่ องลําดับวงศ์ตระกูลอันไม่ร้ ูจบ (4-5)
2. จากผู้สอนผิดจุดประสงค์ (6-7)
3. จากคนบาปและคนหมิ่นประมาท (8-11)
ข. การระลึกถึงประสบการณ์สว่ นตัวของเปาโล (1:12-17)
1. เขาเคยเป็ นคนหลูพ่ ระเกียรติ (12-13)
2. เขาถือว่าตนเองเป็ นตัวเอกในพวกคนบาป (14-15)
3. เขาได้ รับพระกรุณา อันเป็ นเหตุในการถวายพระสิริแด่พระเจ้ า(16-17)
ค. การระวังไม่ให้ ความเชื่อเสื่อมเสียไป (1:18-20)
1. จดจําคําเผยพระวจนะ (18)
2. ผลของการละทิ ้งความเชื่อ (19)
3. การพิพากษาคนหลูพ่ ระเกียรติพระเจ้ าบางคน (20)
3. การตักเตือนทัว่ ไป (2:1-15)
ก. การอธิษฐานเพื่อผู้อื่น (2:1-8)
1. เพื่อคนทังปวง
้ (1)
2. เพื่อผู้นําบ้ านเมือง(2ก)
3. วัตถุประสงค์ของการอธิษฐาน (2ข-8)
ข. ผู้หญิงจะรับใช้ ด้วยความสุภาพและอ่อนน้ อม (2:9-15)
1. การแต่งกาย (9)
2. ทัศนคติ (9-11)
3. อํานาจ (12-15)
4. ระเบียบของพระเจ้ าสําหรับคริ สตจักรและผู้รับใช้ (3:1-16)
ก. คุณสมบัติสําหรับผู้นําที่เป็ นผู้รับใช้ (3:1-7)
1. อุปนิสยั (1-3)
2. ความสัมพันธ์ (4-6)
3. ชื่อเสียง (7)
ข. คุณสมบัติสําหรับผู้นําที่เป็ นสมาชิก (3:8-12)
1. คุณสมบัติสว่ นตัว (8-9)
2. แบบทดสอบเพื่อพิสจู น์ความควรค่าแก่การรับใช้ (10)
3. ข้ อกําหนดสําหรับผู้เป็ นภรรยา (11)
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4. คุณสมบัติในการปกครองครอบครัว (12)
ค. รางวัลสําหรับการรับใช้ ของคริสเตียน (3:13)
ง. ข้ อความส่วนตัวถึงทิโมธี (3:14-16)
1. งานเขียนเหล่านี ้ส่งไปก่อนที่เปาโลจะไปเยี่ยม (14)
2. วิธีดําเนินการในครอบครัวของพระเจ้ า (15)
3. หัวใจของคําสอนของคริสตจักร (16)
5. คําแนะนําสําหรับผู้รับใช้ หนุ่ม (4:1-16)
ก. เรื่ องการละทิ ้งความเชื่อในภายหน้ า (4:1-5)
1. คําทํานายเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ (1)
2. ลักษณะของผู้ที่ละทิ ้งความเชื่อ (2)
3. คําสอนของผู้ที่ละทิ ้งความเชื่อ (3ก)
4. การโต้ แย้ งเกี่ยวกับคําสอนต่างๆ (3ข-5)
ข. การต่อสู้กบั การละทิ ้งความเชื่อ (4:6-11)
1. การรับใช้ ที่สตั ย์ซื่อ (6)
2. การไม่ยอมรับเทพนิยายต่างๆ (7)
3. ความเข้ าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับคําสัง่ สอนของคริสเตียน (8-11)
ค. ความพยายามในการทําการดี (4:12-16)
1. แสดงแบบอย่างของคริสเตียน (12-13)
2. ปรับปรุงของประทานของตน (14)
3. ใคร่ครวญในความจริง (15)
4. ยึดมัน่ ในคําสัง่ สอน(16)
6. การทํางานกับกลุม่ คนต่างๆ (5:1-25)
ก. การปฏิบตั ิตอ่ กลุม่ คนต่างๆ ในคริสตจักร (5:1-16)
1. ชายผู้มีอาวุโส (1)
2. หญิงผู้มีอาวุโส (2)
3. หญิงม่าย (3-16)
ข. การให้ เกียรติแก่ผ้ ปู กครอง (5:17-18)
1. การสมควรได้ รับเกียรติสองเท่า (17)
2. การสมควรได้ รับผลประโยชน์ของการรับใช้ (18)
ค. การลงโทษผู้ปกครอง (5:19-21)
1. การกล่าวหา
2. การว่ากล่าว
3. การไม่เห็นแก่หน้ าผู้ใด
ง. คําแนะนําเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ ปกครอง (5:22)
1. อย่าด่วนวางมือบนผู้ใด (22ก)
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2. อย่ามีสว่ นในการร่วมทําบาปของผู้อื่น (22ข)
3. รักษาตัวในบริ สทุ ธิ์ (22ค)
จ. ความเข้ าใจเกี่ยวกับสุขภาพและความบาป (5:23-25)
1. การใช้ เหล้ าองุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา (23)
2. ความบาปที่ปรากฏชัดนําไปสูก่ ารพิพากษา (24)
3. การกระทําดีก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกัน (25)
7. ความสัมพันธ์ในการทํางานของผู้ที่เชื่อ (6:1-10)
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างทาสและเจ้ านาย (6:1-2)
1. การเคารพเจ้ านาย (1ก)
2. ทัศนคติที่ถกู ต้ องปกป้องชื่อเสียงของคริสตจักร (1ข)
3. ความรับผิดชอบสองประการต่อเจ้ านายซึง่ เป็ นผู้ที่เชื่อ (2)
ข. ที่มาของคุณค่าทางโลก (6:3-5)
1. ผู้สอนผิดที่ทะนงตัว (3-4ก)
2. การทุม่ เถียงและการโต้ แย้ งกัน (4ข)
3. คําสอนผิดๆ ว่าผลประโยชน์ทางการเงินเป็ นสิง่ แสดงถึงความชอบธรรม (5)
ค. ความชอบธรรมกับความสุขใจ (6:6-10)
1. การยอมรับสถานะบนโลกของเรา (6-8)
2. ความปรารถนาในความรํ่ ารวย (9ก)
3. ผลของความโลภ (9ข-10)
8. คําเตือนสุดท้ าย (6:11-21)
ก. สิง่ สําคัญนอกไปจากวัตถุนิยม (6:11-12)
1. หนีจากความโลภและความรักในเงินทอง (11ก)
2. มุง่ มัน่ ในความชอบธรรม (11ข)
3. ยึดชีวิตนิรันดร์ ซงึ่ พระเจ้ าทรงเรี ยกให้ ทา่ นรับ (12)
ข. การวิงวอนของเปาโล (6:13-16)
1. การรักษาคําบัญชาเพื่อที่จะไม่ดา่ งพร้ อยเพราะความโลภ (13-14)
2. เรี ยกพระเจ้ าเป็ นพยาน (13)
3. ระยะเวลาการทําหน้ าที่ (14)
4. พระคริสต์ผ้ ทู รงทอดพระเนตรเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างจะทรงมีอํานาจที่จะให้ รางวัลความสัตย์ซื่อ (15-16)
ค. คําเตือนเรื่ องความมัง่ คัง่ (6:17-19)
1. เพื่อระวังไม่ให้ ไว้ วางใจอย่างไม่ถกู ต้ อง (17)
2. เพื่อสําแดงการกระทําการดี (18)
3. เพื่อวางแผนสําหรับอนาคต (19)
ง. การปฏิเสธปรัชญาของโลกนี ้ (6:20-21ก)
1. รักษาความจริ งเอาไว้ (20ก)
2. หลีกเลี่ยงครูที่มีความรู้ในทางโลก (20ข)
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3. ผลของปรัชญาดังกล่าว (21ก)
จ. คําอวยพร (6:21ข)
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่หนึ่ง
บทนําของอัครทูตเปาโลที่เขียนไปถึงทิโมธีคอ่ นข้ างสัน้ อาจเป็ นเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดและติดต่อกันอยู่เป็ น
ประจํา เนื่องจากจดหมายฉบับนี ้เป็ นจดหมายส่วนตัว เปาโลจึงไม่ร้ ู สึกว่าต้ องเขียนคําทักทายถึงหรื อจากบุคคลอื่นๆ หรื อกลุ่มคน
อื่นๆ เหมือนเช่นที่เขียนในจดหมายโรม โครินธ์ และจดหมายฉบับอื่นๆ ดูเหมือนเปาโลจะมีภาระหนักและมีความเป็ นห่วงอย่างมาก
ในปั ญหาหลายเรื่ องที่ทิโมธีต้องประสบ ดังนัน้ เขาจึงเข้ าประเด็นเหล่านันอย่
้ างรวดเร็ว

1. คําทักทาย (1:1-2)
(1) จากเปาโล อัครทตของพระเยซค
ู
ู ริ สต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซู
คริ สต์ผูท้ รงเป็ นความหวังของเรา (2) ถึง ทิ โมธี ผู้เป็ นบุตรแท้ของเราในความเชื ่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติ สขุ จากพระ
บิ ดาเจ้า และจากพระเยซคริ
ู สตเจ้าของเรา จงดํารงอยู่กบั ท่านเถิ ด
ถ้ อยคําแรกๆ ของเปาโลเป็ นข้ อความเริ่ มต้ นที่เขาใช้ อยู่เสมอ “จากเปาโล อัครทูตของพระเยซูคริ สต์...” หากจดหมายสูญ
หายไป ผู้พบสามารถรู้ ได้ โดยง่ายว่าผู้เขียนและผู้รับคือใคร ข้ อยกเว้ นในพระคัมภีร์ใหม่ที่ไม่มีรูปแบบเช่นนี ้คือ จดหมายถึงชาวฮีบรู
และจดหมายของยอห์น
ข้อ 1 เปาโลกล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า เขาเป็ นอัครทูต (ผู้ที่ได้ รับเลือกและส่งออกไป พร้ อมด้ วยคํารับรองและอํานาจ) โดย
บั ญ
ช
า
จ
า
ก
พ
ร
ะ
เ
จ้
า
โ
ด
ย
ต
ร
ง
(กาลาเทีย 1:11-12; 1โครินธ์ 1:1) เขาไม่ได้ เรี ยกตนเอง สถาปนาตนเอง หรื อแต่งตังตนเอง
้
เปาโลได้ รับการรับรองและยืนยันว่าเป็ น
อัครทูตจากคริ สตจักรในอันทิโอก (กิจการ 13:1-4; 14:14) และจากตัวแทนของอัครทูตแรกเริ่ มสิบสองคน (กาลาเทีย 2:7-9) เขา
ได้ รับบัญชาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์เองให้ เป็ นอัครทูตแก่ชาวต่างชาติ (กาลาเทีย 1:1, 15-16) เขากล่าวปกป้องสิทธิ์ของตน
ในการดํารงตําแหน่งดังกล่าว โดยเขียนถึงความสัตย์ซื่อของเขาต่อคริสตจักร (2โครินธ์ 11:5; 13:6)
เปาโลเริ่ มใช้ ชื่อภาษากรี กของชื่อเซาโลในภาษาฮีบรู เพราะตอนนี ้เขาได้ รับการทรงเรี ยกให้ เป็ นอัครทูตไปยังชาวต่างชาติ
ชื่อเปาโลมาจากคําว่า เพาลอส (paulus) ในภาษาละติน ซึง่ หมายถึง “เล็ก” ชื่อนี ้อาจเป็ นสิ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึงขนาดร่างกายของเปาโล
ซึง่ ดูเหมือนว่าเขาจะอ้ างถึงใน 2โคริ นธ์ 10:1, 10 แม้ ว่าร่ างกายของเขาอาจมีปัญหาบ้ าง แต่ใจของเขาไม่ เล็ก หรื ออ่อนแอ งาน
เ
ขี
ย
น
ที่
ไ
ม่
ใ
ช่
พระวจนะของพระเจ้ าที่เขียนขึ ้นในศตวรรษที่สองชื่อ Acts of Paul and Thecla กล่าวถึงลักษณะทางร่างกายของเปาโลไว้ เช่นนี ้
“ชายคนหนึง่ รูปร่างเล็ก มีศีรษะล้ านและขาเบี ้ยว สภาพร่างกายดี คิ ้วชนกันและจมูกค่อนข้ างงุ้มงอ” (3)
การใช้ ตําแหน่ง อาพอสทอล็อส (apostolos) อาจแสดงให้ เห็นว่าจดหมายฉบับนี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงจดหมายส่วนตัวเท่านัน้
แ ต่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ก า ร อ่ า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ต่ า ง ๆ ที่ ทิ โ ม ธี ไ ป เ ยี่ ย ม ( ดู คํ า อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ
1ทิโมธี 4:13)
“ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ ” ข้ อ ค ว า ม บ า ง ต อ น ส ลั บ เ อ า ตํ า แ ห น่ ง ม า ก่ อ น แ ล ะ
พระนามมาที ห ลัง (“พระคริ ส ต์ พ ระเยซู ”) พระคริ ส ต์ ห รื อ ฆะริ สท็ อ ส (Christos) มี ค วามหมายเหมื อ นกับ คํ า ว่ า เมสสิ ย าห์
้
ง “ผู้ที่ได้ รับการเจิม” เวอส์ต อธิบายความหมายของชื่อนี ้ว่า
(Messiah) ในภาษาฮีบรู คําทังสองหมายถึ
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ในความหมายของชาวยิว เช่น พระกิตติคณ
ุ ที่เรี ยงเรี ยบโดยมัทธิว คําดังกล่าว [พระคริ สต์] หมายถึงพระเมสสิยาห์
ของอิสราเอล ผู้ที่ได้ รับการเจิมของพระเจ้ าซึ่งจะมาเป็ นกษัตริ ย์ของอิสราเอล ในความหมายของคริ สตจักร เหมือนเช่น
ในทิโมธี ฉบับที่หนึ่งนี ้ สําหรับเปาโลและผู้อ่านชาวกรี กแล้ ว คํานี ้ไม่ได้ หมายถึงกษัตริ ย์ของอิสราเอลตามที่ทรงสัญญาไว้
แต่หมายถึงผ้ ูท่ ไี ด้ รับการเจิมของพระเจ้ า พระนาม “Jesus” (เยซู) เป็ นตัวสะกดภาษาอังกฤษของคํากรี กว่า Iesous (อิ
เอซู่ส) ซึง่ เป็ นตัวสะกดภาษากรี กของคําฮีบรูที่เรารู้ จกั ในรูปแบบที่แปลออกมาว่า “Jehoshua” (ยะโฮชูอะ) โดยอักษร “h”
ไม่ปรากฏ เนื่องจากภาษากรี ก ไม่มีตวั อักษร “h” คําภาษาฮีบรู นี ้ หมายถึง “พระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้ รอด” พระนามมี
ความหมายเช่นนี ้สําหรับเปาโลและผู้อ่านชาวกรี ก พระนามหลังนันแสดงถึ
้
งพระเจ้ า การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ และการ
เป็ นเครื่ องบูชาแทนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เพราะพระเยโฮวาห์แห่งพันธสัญญาเก่าไม่สามารถช่วยคนบาปที่หลง
ให้ รอดได้ นอกจากว่าพระองค์จะทรงจ่ายค่าความผิดบาปของพวกเขา เพราะความสัตย์ซื่อของพระเจ้ าเรี ยกให้ มีโทษ
สําหรับความบาป ค่าความผิดบาปซึง่ คือโลหิตที่ไหลออก เนื่องจากผลของความบาปคือความตาย1
เนื่องจากในต้ นฉบับภาษากรี กยุคแรกๆ ไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอน ผู้แปลฉบับ King James Version จึงใส่เครื่ องหมาย
วรรคตอนเข้ าไปในที่ซึ่งพวกเขาเห็นว่าจําเป็ นเพื่อให้ อ่านได้ ราบรื่ นและมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น วิธีที่ชดั เจนที่สดุ ในการเขียนชื่อและ
ตําแหน่งผสมกันนี ้น่าจะเป็ น พระคริ สต์พระเยซู (เหมือนเช่น “ประธานาธิบดีสมิธ”) หรื อพระเยซู ผู้ทรงเป็ นพระคริ สต์ เนื่องจากเป
โตรทูลพระเยซูว่า “พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์” (มัทธิว 16:16) จึงไม่เป็ นปั ญหาที่จะเรี ยกพระองค์ว่า พระเยซู ผู้ทรงเป็ นพระคริ สต์
พระเยซูเป็ นพระนามของพระองค์ พระคริสต์เป็ นตําแหน่งของพระองค์
เช่นนันแล้
้ ว จึงไม่น่าจะมีเครื่ องหมายจุลภาคอยู่หน้ าวลี “และพระเยซูคริ สต์” ด้ วยความเข้ าใจเกี่ยวกับสภาพของพระเจ้ า
(1ทิโมธี 3:16) รวมถึงหน้ าที่และตําแหน่งที่พระคริ สต์ทรงใช้ เปาโลเพียงแต่กล่าวว่า “จากเปาโล อัครทูตของพระเยซูคริ สต์ ตามพระ
้ ้ เป็ นไปได้ ที่จะแยกคําว่า
บัญชาของพระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดและองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ซึง่ คือพระคริ สต์พระเยซู” ทังนี
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระเจ้ า โดยไม่ผิดคําสัง่ สอน “พระยะโฮวา [องค์พระผู้เป็ นเจ้ า] เป็ นพระเจ้ า และไม่มีพระอื่นเลย” (1พงศ์
ก ษั ต ริ ย์ 8 :60,
พ ร ะ คั ม ภี ร์ ภ า ษ า ไ ท ย ฉ บั บ เ ดิ ม )
(ดูมาระโก 12:29; กิจการ 9:5; เอเฟซัส 4:4-6)
ถ้ าเปาโลพยายามที่จะกล่าวถึงพระเจ้ าโดยแยกออกเป็ นพระภาคในคําทักทายของเขาแล้ ว ทําไมเขาจึงไม่กล่าวถึงพระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า เปาโลไม่ ไ ด้ พยายามทํ า เช่ น นั น้ เนื่ อ งจากเขาเรี ยกพระเยซู ว่ า เป็ น “พระเจ้ าผู้ ทรง
พระปั ญญาแต่พระองค์เดียว” ใน 1ทิโมธี 1:17 (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์) และกล่าวถึง “พระดํารัสสอนของพระเจ้ า ผู้ทรง
เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” ในทิตสั 2:10 (ดูยดู า 25) เนื่องจากข้ อพระคัมภีร์นี ้ใช้ คําว่า และ (kai) ระหว่างตําแหน่งและพระนาม
เหล่านัน้ ไม่ได้ หมายความว่า ตําแหน่งและพระนามเหล่านันหมายถึ
้
งพระเจ้ าหลายพระภาค 1เธสะโลนิกา 1:3 และ 3:11 กล่าวถึง
“พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ พ ร ะ บิ ด า ” แ ต่ ไ ม่ มี ใ ค ร ก ล่ า ว ว่ า พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ พ ร ะ บิ ด า เ ป็ น ส อ ง พ ร ะ ภ า ค เ มื่ อ
้
าแหน่งหมายถึงพระเจ้ าองค์เดียว การ
พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้ าหรื อพระบิดา ก็หมายถึงพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ด้วย เพราะทังสามตํ
กล่าวถึงพระคริสต์แยกต่างหากก็เพื่อเน้ นบทบาทของพระองค์ในการไถ่บาปในฐานะพระบุตร

14

เดวิด เบอร์ นาร์ ดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อความทักทายนี ้ว่า
คํ า ที่ แ ปลมาเป็ นคํ า ว่า “และ” มาจากคํ า ภาษากรี กว่า ไค (kai) ทัง้ นี ้ สามารถแปลได้ ว่า “และ” หรื อ “คื อ ” (ใน
ความหมายเหมือนกับคําว่า “ซึง่ คือ” หรื อ “ซึง่ เหมือนกับ”) เช่น ฉบับ KJV แปล kai ว่า “และ” ใน 2โคริ นธ์ 1:2 แต่แปลว่า
“คือ “ในข้ อ 3 ข้ อ 2 กล่าวว่า “มาจากพระบิดาเจ้ าของเรา และจากพระเยซูคริ สตเจ้ า” ในขณะที่ข้อ 3 กล่าวว่า “พระเจ้ า
[คื
อ
]
พระบิดาแห่งพระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา” ข้ อ 2 อาจเขียนอย่างถูกต้ องได้ ว่า “มาจากพระบิดาเจ้ าของเรา คือจากองค์พระ
เยซู ค ริ ส ตเจ้ า ฉบั บ
KJV แปลคํ า ว่ า kai
ไว้ ว่ า “คื อ ” ในที่ อื่ น ๆ หลายแห่ ง เช่ น “พระเจ้ า [คื อ ]
พระบิดา” (1โคริ นธ์ ; ยากอบ 3:9) และ “พระเจ้ า [คือ] พระบิดาของเรา” (1เธสะโลนิกา 3:13) ดังนัน้ คําทักทายนี ้จึงอาจ
เขียนได้ ง่ายๆ ดังนี ้ “มาจากพระเจ้ า พระบิดาของเรา คือพระเยซูคริ สตเจ้ า” นอกจากนี ้ ภาษากรี กไม่มีคํานําหน้ านาม
เฉพาะ “the”๒ ก่อนหน้ า “องค์พระเยซูคริ สตเจ้ า” ในคําทักทายใดๆ ดังนัน้ แม้ วา่ เราจะแปลคําว่า kai เป็ น “และ” ข้ อความ
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ มี ค ว า ม ห ม า ย ว่ า “ม า จ า ก พ ร ะ เ จ้ า พ ร ะ บิ ด า ข อ ง เ ร า แ ล ะ
องค์พระเยซูคริสตเจ้ า” แม้ วา่ ฉบับแปลต่างๆ จะแปลคําว่า kai เป็ น “และ” แต่ก็เห็นพ้ องว่าวลีดงั กล่าวหมายความถึงพระ
เจ้ าองค์เดียว2
ตามกฎของภาษากรี กแล้ ว คํานําหน้ านามเฉพาะจะต้ องอยู่หน้ านามทังสองเพื
้
่อที่จะหมายถึงบุคคล สิ่งของ หรื อสิ่งที่
ต่ า ง กั น
แ ล ะ ใ น
1 ทิ โ ม ธี
5 :21 แ ล ะ
2ทิโมธี 4:1 ข้ อความภาษากรี กชี ้ให้ เห็นชัดเจนว่า พระเจ้ าและพระเยซูเป็ นหนึง่ เดียว
ข้ อพระคัมภีร์นี ้เรี ยกพระเยซูวา่ เป็ น “ความหวังของเรา” โคโลสี 2:7 และทิตสั 2:13 กล่าวถึงพระองค์ในลักษณะคล้ ายคลึง
กั
น
ก
า
ร
เ
รี
ย
ก
เ
ช่
น
นี ้ เ
น้
น
ว่
า
พระคริ สต์ทรงเป็ นเป้าหมายแห่งความหวังของเรา เราไว้ วางใจในการวายพระชนม์ของพระองค์แทนเรา (โรม 5:8) การฟื น้ คืนพระ
ช
น
ม์
ที่
มี
ชั ย ช น
ะ
ข
อ
ง พ
ร ะ
อ
ง
ค์
( 1 โ ค ริ น ธ์ 3 :21) แ ล ะ ก า ร ทู ล ข อ พ ร ะ ก รุ ณ า เ พื่ อ เ ร า โ ด ย ก า ร เ ป็ น เ ค รื่ อ ง บู ช า ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์
(ฮีบรู 7:25) ความหวังของเราที่จะฟื น้ ขึ ้นจากความตายเกี่ยวข้ องกับการที่พระองค์ฟืน้ คืนพระชนม์ (1โคริ นธ์ 15:12-20) ความหวัง
ของเราคือว่า วันหนึ่งเราจะมีกาย “เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์” (ฟี ลิปปี 3:21) และด้ วยเหตุนนั ้ จะเป็ นเหมือนกับ
พระองค์ (1ยอห์น 3:2)
ข้อ 2 ทิโมธีเป็ นบุตรที่เปาโล “รับเอามา” และเปาโลปฏิบตั ิต่อทิโมธีเหมือนเป็ นบุตรของตนเอง เปาโลมีบทบาทสําคัญเป็ น
อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ก า ร เ ติ บ โ ต เ ป็
น
คริ สเตียนของทิโมธีและอาจจะต่อประสบการณ์ ความรอดของเขาด้ วย เปาโลอบรมเขา ร่ วมด้ วยกับยูนิส มารดา และโลอิส ยาย
ของทิโมธี เพื่อนําเขาไปสูก่ ารเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ (2ทิโมธี 1:5) เปาโลเห็นความสามารถในตัวทิโมธีที่สมควรจะได้ รับความเอา
ใจใส่เสียเวลา การเสียเวลานี ้คุ้มค่าเมื่อทิโมธีกลายเป็ นผู้ที่เปาโลไว้ วางใจในกลุ่มเพื่อนและผู้แทนของเขา (1โคริ นธ์ 4:17; ฟี ลิปปี
2:19-22)

๒

“the” เป็ นคํานําหน้ านามเฉพาะ แสดงว่าคําที่ตามมานั ้นเป็ นสิง่ เดียว
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เปาโลใช้ คําว่า กเนซิ ออส (gnesios) (แท้ ) เพื่อหมายถึง “จริ ง แท้ จริ ง ตามกฎหมาย” ทิตสั 1:4 ใช้ คําเดียวกันนี ้กับทิตสั “ผู้
เป็ นบุตรแท้ ของข้ าพเจ้ าในความเชื่อเดียวกัน” ทิโมธีอาจรับเชื่อในช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย และมีอายุประมาณยี่สิบสามหรื อยี่สิบสี่ปี
เมื่อเปาโลไปที่เมืองลิสตราเป็ นครัง้ ที่สอง (ดูคําอธิบาย 4:12)
“พระคุณ” คือความโปรดปรานของพระเจ้ าที่ทรงประทานให้ โดยที่มนุษย์ไม่สมควรได้ รับ ในภาษากรี กโบราณ พระคุณ
(ฆาริ ส (charis)) หมายถึ ง ความโปรดปรานที่ ใ ห้ แก่ เ พื่ อ นชาวกรี ก (ไม่ ใ ช่ ศั ต รู ) โดยไม่ ห วั ง ว่ า จะได้ รั บ กลั บ คื น แต่ ใ น
พระคัมภีร์ใหม่ พระคุณมีความหมายที่ลึกซึ ้งมากกว่านันเนื
้ ่องจากพระเจ้ าทรงขยายผลของการวายพระชนม์ของพระองค์บนไม้
กางเขนออกไปให้ แก่ศตั รูของพระองค์ ไม่ใช่เพียงแต่สหายของพระองค์เท่านัน้ (ทิตสั 2:11; ยอห์น 19:37; กิจการ 2:23)
“พระกรุณา” มีอยูใ่ นคําทักทายของเปาโลที่เขียนถึงทิโมธีและทิตสั เท่านัน้ และต้ นฉบับบางฉบับละคํานี ้จากจดหมายทิตสั
พระกรุ ณ าหมายถึ ง ความรั ก สงสาร การพยายามช่ ว ยเหลื อ ด้ วยความเมตตา และความปรานี ที่ ค อยปกป้ องดู แ ล
พระกรุณาคือสิ่งที่พระคริ สต์ทรงนํามาให้ เราทางการวายพระชนม์ที่ไม้ กางเขน และอยู่กลางระหว่างเราและการพิพากษาที่แน่นอน
การที่ทรงแสดงพระกรุณา แทนความยุติธรรมเป็ นการแสดงความรักของพระเจ้ าอย่างชัดเจนที่สดุ (ยอห์น 3:16)
“สันติสขุ ” (เอ่เรเน (eirene)) มีความหมายตามที่ เวอส์ตอธิบายไว้ ว่า “สิ่งซึ่งได้ ผกู พันกันอีกครัง้ หลังจากที่ถกู แยกออก
จากกัน” การแยกจากกันแสดงถึงความสับสน ความกังวล และความเจ็บปวดในชีวิตของบุคคลหนึ่ง เมื่อพระคริ สต์เสด็จมาตามคํา
เชิญ พระองค์ทรงนํามาซึง่ “สันติสขุ ...ซึง่ เกินความเข้ าใจ” (ฟี ลิปปี 4:7) พระองค์ทรงแก้ ไขทุกสิ่ง แก้ ไขความสัมพันธ์ ที่แตกหัก และ
ให้ ความสงบแก่จิตใจ
เปาโลหวังที่จะให้ ทิโมธี ได้ รับพระพรเหล่านี ้ และเขาอธิบายถึงแหล่งที่มาของพระพรเหล่านี ้ นัน่ คือมาจาก “พระบิดาเจ้ า
และพระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา” วลีนี ้เน้ นว่าพันธกิจของพระคริ สต์ในฐานะพระบุตรเป็ นที่มาของพระพรเหล่านี ้อย่างแท้ จริ ง พระราช
กิจของพระเจ้ าพระบิดา (พระวิญญาณ) และพระคริ สต์พระเยซู (พระบุตร เนื ้อหนัง การแสดงออก การสําแดง) ได้ นํา “ความรอด
อั
น
ยิ่
ง
ใ
ห
ญ่
”
(ฮีบรู 2:3) มาสูเ่ รา (ดูยอห์น 1:1-4; 1ทิโมธี 3:16; ฮีบรู 1:3)

2. คําตักเตือนส่ วนตัว (1:3-20)
ก. การปกป้องความบริสุทธิ์ ของพระกิตติคุณ (1:3-11)
(3) เมื ่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมื องเอเฟซัส เพือ่ ท่านจะได้กําชับบางคน
ไม่ให้เขาสอนแปลกออกไป (4) ทัง้ ไม่ให้เขาใส่ใจในเรื ่องนิ ยายต่างๆ และเรื ่องลําดับวงศ์ตระกลูอันไม่รู้จบ ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิ ดปั ญหา
มากกว่าให้เกิ ดความเข้าใจในแผนการของพระเจ้า อันดําเนิ นไปด้วยความเชื อ่ (5) แต่จุดประสงค์แห่งคํากําชับนัน้ ก็คือ ให้มีความ
รักซึ่งเกิ ดจากใจอันบริ สทุ ธิ์ และจากจิ ตสํานึกว่าตนชอบ และจากความเชือ่ อันจริ งใจ (6) บางคนก็ได้ผิดจุดประสงค์ เลี ย่ งไปจากสิ่ ง
เหล่านี ้ หลงไปในทางพดูเหลวไหล (7) และแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคําที ่เขากล่าว ทัง้ สิ่ งที ่เขายื นยัน เขาก็ยงั ปรารถนาเป็ นครสอนธรรม
ู
บัญญัติ (8) เราทัง้ หลายรู้ อยู่ว่าธรรมบัญญัตินนั้ ดี ถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก (9) คื อโดยรู้ ว่าธรรมบัญญัตินนั้ มิ ได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับคน
ชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมและคนดือ้ ด้าน คนผิ ดและคนบาป คนไม่นบั ถื อพระเจ้าและคนหมิ่ นประมาท คนฆ่า
พ่อ คนฆ่าแม่ คนฆ่าคน (10) คนล่วงประเวณี ชายรักร่ วมเพศ ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆ ที ข่ ดั กับคําสอนอันมี
หลัก (11) ตามทีม่ ี อยู่ในข่าวอันประเสริ ฐเลิ ศของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริ ฐทีไ่ ด้ทรงมอบไว้กบั ข้าพเจ้านัน้
ข้อ 3 เปาโลเตือนความจําของทิโมธีเกี่ยวกับคําที่ให้ ไว้ ก่อนหน้ านัน้ ซึง่ เราไม่ทราบว่าเป็ นด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
แต่ได้ ให้ ไว้ กับทิโมธี ในโอกาสหนึ่ง อัครทูตเปาโลปรารถนาให้ ทิโมธี คอยอยู่ที่เอเฟซัส ความหนักแน่นของคําภาษากรี กที่แปลว่า
้ อไป [ก่อนหน้ านัน้ ] เปาโลได้ เดินทางไปมาซิโดเนีย
“ขอร้ อง” แสดงให้ เห็นว่าเปาโลวิงวอนอย่างจริ งใจให้ ทิโมธี รับใช้ ในเมืองนันต่
พร้ อมกับทิโมธี และให้ ทิโมธีอยูท่ ี่นนั่ เพื่อ “ทําหน้ าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” (2ทิโมธี 4:5) และเสริมกําลังให้ แก่สมาชิกที่ประชุม
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เปาโลขอให้ ทิโมธีเตือน “บางคน” ไม่ให้ สอนสิ่งอื่นนอกไปจากคําสัง่ สอนที่ถกู ต้ อง ทิโมธี จะต้ องกําชับพวกเขาให้ สตั ย์ซื่อ
ต่อคําเทศนาของอัครทูต และไม่ปล่อยให้ มีคําสอนอื่นใด คํากล่าวนี ้มีลกั ษณะเหมือนกับคําวิงวอนของเปาโลต่อชาวเมืองโคริ นธ์ให้
พวกเขา “ปรองดองกัน” (1โคริ นธ์ 1:10) บางคนในเวลานัน้ เหมือนเช่นในปั จจุบนั นี ้ อาจเยาะเย้ ยคําแนะนํานัน้ โดยคิดว่าไม่อาจทํา
เช่นนันได้
้ จริง แม้ วา่ เราอาจจะไม่เห็นด้ วยกับความคิดทุกอย่าง แต่เราจะต้ องมุง่ มัน่ เพื่อเป็ นหนึง่ เดียวกันในเรื่ องคําสัง่ สอน
ข้อ 4 ทิโมธีไม่เพียงแต่จะต้ องไม่เปลี่ยนใจความสําคัญของพระกิตติคณ
ุ เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องไม่สนับสนุน “เรื่ องนิยาย” ซึง่ 2
่งนีก้ ่อให้ เกิดปั ญหามากกว่า
เปโตร 1:16 บอกไว้ ว่า “แต่งขึน้ อย่างชาญฉลาด” และ “เรื่ องลําดับวงศ์ตระกูลอันไม่ร้ ู จบ” ทังสองสิ
้
ก่อให้ เกิด “ความเข้ าใจในแผนการของพระเจ้ า” เนื่องจากพระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าแห่งการวุ่นวาย จึงควรหลีกเลี่ยงคําสอนที่ก่อให้ เกิด
ความแตกแยกเช่นนี ้เป็ นอย่างยิ่ง “เรื่ องนิยาย” มาจาก มธอส
ู (muthos) ซึง่ หมายถึง “เรื่ องที่แต่งขึ ้น” ในที่นี ้ คําดังกล่าวหมายถึงสิ่ง
ที่ต่อเติมเข้ ามาในบัญญัติ เรื่ องราวที่น่าสงสัย หรื อ “เทพนิยาย” (1ทิโมธี 4:7) และเรื่ องที่แต่งขึ ้นมาของชาวยิว เช่น เรื่ องที่มีอยู่ใน
คัมภีร์ Talmud
เรื่ องลําดับวงศ์ตระกูลที่ยืดยาวไม่มีประโยชน์ต่อการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณในปั จจุบนั การบันทึกลําดับวงศ์ตระกูล
เช่นนัน้ ส่งเสริ มความยโสในชาติและศาสนายิว การพิสูจน์ลําดับวงศ์ตระกูลของพระเมสสิยาห์มีประโยชน์ แต่นอกจากนัน้ แล้ ว
ลําดับวงศ์ ตระกูลไม่มีประโยชน์ ใดๆ สําหรั บผู้เชื่ อที่ บังเกิ ดใหม่ “ความเข้ าใจในแผนการ” ในที่นี ม้ าจากคํ าว่า ออยคอนอเมี ย
(oikonomia) ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “หน้ าที่ต้นเรื อน” ในพระนิเวศของพระเจ้ า สิ่งที่ควรเน้ นคือเรื่ องที่สอดคล้ องกับคําสัง่
สอนของอัครทูตเท่านัน้
ข้อ 5 “จุดประสงค์” ในที่นี ้ หมายถึง “เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลท้ ายสุด” เหตุและวัตถุประสงค์ของคําชี ้แนะเหล่านี ้คือความ
รัก การกําจัดการทําผิดและการหันไปจากความจริ งถือเป็ นความรักอย่างแท้ จริ ง เปาโลต้ องการแสดงความรักและก่อให้ เกิดความ
รัก โดยแสดงออกด้ วยการแก้ ไข และก่อให้ เกิดความรักด้ วยการแนะนําทางที่ดีกว่าให้ แก่ผ้ กู ระทําผิดที่พยายามทําตามหลักปฏิบตั ิ
ของศาสนายิว
การแก้ ไขเช่นนัน้ เป็ นสิ่งจําเป็ นในพระกายของพระคริ สต์ (2ทิโมธี 3:16) จะต้ องฝั งรากลงใน “ใจอันบริ สทุ ธิ์ ” (การไม่มี
แรงจูงใจที่ไม่ถกู ต้ อง) “จิตสํานึกว่าตนชอบ” (จิตสํานึกที่ปราศจากการกล่าวโทษ) และ “ความเชื่ออันจริ งใจ” (ความเชื่อที่แท้ จริ ง
โดยไม่เสแสร้ งหรื อหลอกลวง) เราต้ องใช้ พระวจนะในการกระตุ้นผู้ที่กระทําผิดให้ เปลี่ยนวิถีทางของตน การใช้ พระวจนะด้ วย
วิญญาณที่ถกู ต้ องก่อให้ เกิดความรักโดยมิได้ แกล้ งทํา (ดูโรม 12:9)
ข้อ 6 บางคนได้ เลี่ยงไปจากสิง่ เหล่านี ้ ได้ แก่ ใจอันบริสทุ ธิ์ จิตสํานึกว่าตนชอบ ความเชื่ออันจริ งใจ แล้ วหันไปหาสิ่งที่ไร้ ค่า
และไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์อะไร “พูดเหลวไหล” หมายถึงการพูดที่ไร้ จดุ ประสงค์ การพยายามฝึ กพูดทําให้ คนๆ หนึ่งดูเหมือนฉลาด
แต่ในความเป็ นจริ ง เขาโง่เขลาในทางฝ่ ายวิญญาณ คนทัง้ หลายมักจะฝึ กพูดกันมากที่ธรรมาสน์ หรื อเวทีทางศาสนาและทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม ประเด็นในที่นี ้คือ ครูสอนธรรมบัญญัติ ผู้ปรารถนาที่ดมู ีความลํ ้าลึก แต่จริงๆ แล้ ว ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้
ข้อ 7 ครูเหล่านี ้เป็ นพวกผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักของศาสนายิว ซึง่ ยืนกรานที่จะให้ ทกุ คนที่อ้างว่าเป็ นเชื ้อสายของ
อับราฮัมรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส พวกเขาสัง่ ให้ ผ้ ทู ี่รับเชื่อคริ สตศาสนาปฏิบตั ิตามระบบพิธีการของธรรมบัญญัติ ผู้ที่เสแสร้ ง
อวดดีและหยิ่งยโสเหล่านี ้ไม่ร้ ู ในสิ่งที่พวกเขากล่าว พวกเขายังตาบอด มองไม่เห็นความหมายที่แท้ จริ งของคําพยากรณ์ เกี่ยวกับ
พระเมสสิยาห์และแบบที่มีอยูท่ วั่ ไปในพระคัมภีร์เก่า คนเหล่านี ้จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้มากกว่าที่จะสอนคนอื่น
ข้อ 8 ธรรมบัญญัตินนั ้ “ดี” เป็ นข้ อเท็จจริ งที่ไม่มีข้อโต้ แย้ ง แต่การที่สิ่งหนึ่งจะดีหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของสิ่งนัน้
รถยนต์อายุสิบปี อาจเป็ นรถที่ดีสําหรับนักศึกษาวิทยาลัย แต่ไม่ดีพอสําหรับพนักงานขายที่ต้องเดินทาง ชายคนหนึ่งอาจถือว่าเป็ น
คนดี แต่ด้วยมาตรฐานของใครกัน ข้ อพระคัมภีร์นีก้ ล่าวว่าให้ ใช้ ธรรมบัญญัติ แต่ “ใช้ ให้ ถูก” หรื อใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ ง
นัน่ เอง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ธ ร ร ม บั ญ ญั ติ คื อ เ ป็ น ค รู ส อ น เ พื่ อ นํ า เ ร า ใ ห้ ม า ถึ ง
พระคริ สต์ (กาลาเทีย 3:24-26) ธรรมบัญญัติในตัวของมันเองไม่ก่อให้ เกิดความชอบธรรมที่แท้ จริ ง เป็ นแต่เพียงชี ้ทางไปสูพ่ ระเมส
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สิยาห์ ผู้ซงึ่ ทําให้ เราเป็ นผู้ชอบธรรม (กาลาเทีย 2:20-21; โรม 10:1-4) การไว้ วางใจในธรรมบัญญัติว่าจะทําให้ เราชอบธรรมต่อหน้ า
พระพักตร์ พระเจ้ าได้ ในปั จจุบนั เป็ นการใช้ อย่างไม่ถกู ต้ อง
ข้อ 9-10 ในภาษากรี ก คํ าว่า “ธรรมบัญญัติ” ไม่มีคํา นํ าหน้ านามในข้ อ 9 จึงหมายถึงบัญญัติโดยทั่วไป ข้ อความนี ้
เปรี ยบเทียบบัญญัติบ้านเมืองและธรรมบัญญัติของโมเสส ดังนัน้ “คนชอบธรรม” ในที่นี ้จึงหมายถึงผู้ที่ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามศีลธรรม
้ บสนุนข้ อสรุปนี ้ บัญญัติตงไว้
ั ้ เพื่อควบคุมคน
หรื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย การพาดพิงถึงคุณสมบัติตรงกันข้ ามในประโยคต่อมานันสนั
อธรรม เพื่อเหนี่ยวรัง้ การผิดธัมมะ (การขาดความเคารพต่อสิง่ บริสทุ ธิ์อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์) ของพวกเขา
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ค ว า ม ก ลั ว บั ญ ญั ติ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น บั ญ ญั ติ บ้ า น เ มื อ ง ห รื อ
ธรรมบัญญัติของโมเสส ไม่เพียงพอที่จะให้ ชีวิตใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณแก่ใจของคนทังหลายได้
้
ทังนี
้ ้ จะต้ องมีความรัก พระคุณ พระ
กรุ ณาและการให้ อภัย สิ่งเหล่านี ้ประกอบรวมกันอยู่ในการบังเกิดใหม่ และจัดให้ บคุ คลอยู่ภายใต้ บญ
ั ญัติที่สงู กว่า นัน่ คือ บัญญัติ
แห่งรักของพระองค์ (2โคริ นธ์ 5:14) ยูดาวิงวอนผู้ฟังของเขาให้ “รักษาตัวไว้ ให้ ดํารงในความรักของพระเจ้ า” (ยูดา 21) เมื่อเราทํา
้
งไม่มีแก่คนทังหลาย
้
เช่นนัน้ เราไม่ต้องกลัวการลงโทษเนื่องด้ วยธรรมบัญญัติ (กาลาเทีย 5:14; โรม 13:10) “เหตุฉะนันการลงโทษจึ
ที่อยูใ่ นพระเยซูคริสต์ [ผู้ซงึ่ ไม่ดําเนินตามเนื ้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ]” (โรม 8:1)
เ ป า โ ล ก ล่ า ว ถึ ง ผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม บั ญ ญั ติ ท า ง ศี ล ธ ร ร ม ว่ า ไ ด้ แ ก่ ค น ผิ ด
(อาเซะเบส (asebes) ขาดความเคารพพระเจ้ า) คนไม่นบั ถือพระเจ้ า คนหมิ่นประมาท (เบะเบลอส (bebelos) ไม่ได้ รับการชําระ
ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พระเจ้ า) คนฆ่าคน คนล่วงประเวณี ชายรักร่ วมเพศ (อาร์ เซะนอคอยเทส (arsenokoites) เล่นลูกสวาท รัก
ร่ วมเพศ) ผู้ร้ายลักคน (อานดะราพอดิ สเทส (andrapodistes) คนซื ้อขายทาส คนลักพาตัว) คนโกหก และคนทวนสบถ (เอะพิ ออร์
คอส (epiorkos) ผู้ที่ปฏิญาณอย่างไม่ซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าผู้มีอํานาจ)
ถ้ าหากเปาโลไม่ได้ รวมความบาปหรื อคนบาปบางประเภท เขากล่าวโทษ “อะไรๆ” [สิง่ อื่นใด] ที่ขดั กับคําสอนอันมีหลัก
ข้อ 11 เปาโลเทศนาข้ อความก่อนหน้ านี ้เนื่องจากคําสอนอันมีหลักเป็ นส่วนหนึ่งของ “ข่าวอันประเสริ ฐเลิศของพระเจ้ าผู้
เสวยสุข” เขาได้ รับความไว้ วางใจอันศักดิ์สทิ ธิ์ ให้ ร้ ูความจริ ง สอนความจริง ปกป้องความจริ ง
แมทธิว เฮนรี่ อธิบายไว้ วา่
ุ อันประเสริ ฐเลิศนี ้ นัน่ คือว่า การ
เปาโลถือว่าเขาได้ รับเกียรติและพระกรุ ณาอันใหญ่ยิ่ง ที่เขาได้ รับมอบพระกิตติคณ
เทศนาพระกิตติคณ
ุ เนื่องจากคําอธิ บายของพระกิตติคณ
ุ ไม่ได้ ทรงมอบไว้ กบั มนุษย์คนใดหรื อกลุ่มคนใดในโลกนี ้ การ
ุ
กําหนดเงื่อนไขของความรอดในพระกิตติคณ
ุ ของพระคริ สต์เป็ นพระราชกิจของพระเจ้ าเอง แต่การประกาศพระกิตติคณ
แก่โลกนันได้
้ ทรงมอบไว้ กบั บรรดาอัครทูตและผู้รับใช้ 3

ข. การระลึกถึงประสบการณ์ ส่วนตัวของเปาโล (1:12-17)
(12) ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซคริ
ู สตเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกําลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ ทรงพระกรุณาถื อว่าข้าพเจ้า
เป็ นคนสัต ย์ ซื่ อ จึ ง ทรงตั้ง ข้ า พเจ้ า ให้ ป ฏิ บั ติ พระราชกิ จของพระองค์ (13) ถึ ง แม้ ว่ า เมื ่ อ ก่ อ นนั้ น ข้ า พเจ้ า เป็ นคนหลู่
พระเกี ยรติ ข่มเหง และทําการหมิ่ นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รบั พระกรุณา เพราะว่าที ข่ ้าพเจ้าได้กระทําอย่างนัน้ ก็ได้กระทํา
ไปด้วยความเชือ่ อย่างโฉดเขลา (14) และพระคุณแห่งองค์พระผ้เู ป็ นเจ้าของเรานัน้ มี มากเหลือล้นสําหรับข้าพเจ้า พร้อมด้วยความ
เชื ่อ และความรักซึ่ งมี อยู่ในพระเยซคริ
ู สต์ (15) คํานี เ้ ป็ นคําจริ งและสมควรที ่คนทัง้ ปวงจะรับไว้ คื อว่าพระเยซคริ
ู สต์ได้เสด็จมาใน
โลก เพือ่ จะได้ทรงช่วยคนบาปในรอด และในพวกคนบาปนัน้ ข้าพเจ้าเป็ นตัวเอก (16) แต่ว่าเพราะเหตุนีเ้ องข้าพเจ้าจึ งได้รับพระ
กรุ ณา คื อว่ า เพื ่อพระเยซคริ
ู สต์ จะได้ทรงสํ าแดงความอดกลัน้ พระทัยทุกอย่ าง ให้เห็ นในตัวข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นตัวเอกนัน้ ให้เป็ น
แบบอย่างแก่คนทัง้ ปวง ทีจ่ ะเชือ่ ในพระองค์ แล้วรับชีวิตนิ รนั ดร์ (17) พระเกี ยรติ และพระสิ ริจงมี แด่พระมหากษัตริ ย์ผูท้ รงพระเจริ ญ
อยู่นิรนั ดร์ ผ้ทู รงเป็ นองค์อมตะ ซึ่ งมิ ได้ปรากฏพระองค์ ผู้ทรงเป็ นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบๆ ไปเป็ นนิ ตย์ อาเมน
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ข้อ 12 เปาโลกล่าวถึงประสบการณ์ของตนเองในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า อันเป็ นสิ่งซึ่งเขารู้สกึ ขอบพระคุณเป็ นอย่างมาก โลก
นี ้อกตัญญู (2ทิโมธี 3:2) แต่เปาโลไม่มีความหยิ่งจองหองเช่นนัน้ เขาทราบว่าเขาเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งรับใช้ ของตนด้ วยการมอบ
อํานาจจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ใช่ด้วยคุณความดีของตัวเขาเอง
ผู้อารักขาที่ไว้ วางใจได้ ต้องเป็ นคนสัตย์ซื่อ (1โคริ นธ์ 4:1-2) เปาโลรู้ สกึ อย่างแรงกล้ าว่าเขาต้ องสัตย์ซื่อต่อการทรงเรี ยก
ของตน เปาโลไม่ได้ “พลิกแพลงพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้ า” เหมือนเช่นผู้สอนผิด (2โครินธ์ 4:2)
ข้อ 13 เปาโลสารภาพว่าก่อนที่เขาจะรับเชื่อ เขาเป็ นคนหลู่พระเกียรติ (บลาสเฟมอส (blasphemos) ผู้ซึ่งต่อว่า พูด
ตําหนิเกี่ยวกับ) เขาแสดงความเกลียดชังต่อพระเยซูคริ สต์ (กิจการ 9:5) ฟาริ สีคนหนึ่งจะไม่หมิ่นประมาทพระเจ้ าโดยตังใจ
้ แต่
เปาโลไม่ทราบว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ า เขาได้ รับพระกรุ ณาเพราะเขา “ได้ กระทําไปด้ วยความเชื่ออย่างโง่เขลา” เมื่อบุคคลหนึ่ง
รู้จกั ว่าพระเยซูทรงเป็ นผู้ใดเป็ นการส่วนตัว และมีสว่ นในลักษณะของพระองค์โดยรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การหลูพ่ ระเกียรติอย่าง
ตังใจและการปฏิ
้
เสธพระเจ้ าอย่างดื ้อรัน้ กลายเป็ นเรื่ องที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ ้น (ดูมทั ธิว 12:31-32; ฮีบรู 6:4-6)
เมื่อเป็ นผู้ข่มเหง เปาโลพยายามปกป้องการปฏิบตั ิตามหลักของศาสนายิวเป็ นอย่างมาก เขารู้ สกึ ว่าไม่ว่าวิธีการจะเป็ น
อย่างไร แต่ถ้าผลลัพธ์ ออกมาดี ก็ถือว่าเป็ นสิ่งยอมรับได้ เขาจึงสามารถทําลายคริ สตศาสนาได้ คําว่า “ทําการหมิ่นประมาท”
(ฮบริ
ู สเทส (hubristes)) แสดงให้ หน็ ว่าการกระทําของเขาเป็ นการอวดดีและล่วงละเมิด (ดูกิจการ 8:3)
กาลาเทีย 1:15 ดูเหมือนจะสรุ ปว่าตังแต่
้ ต้น พระเจ้ าทรงวางแผนให้ เปาโลทํางานของอัครทูต พระประสงค์ดงั กล่าวไม่
ชัดเจนในช่วงเวลาที่เขาต่อสู้กบั คริ สตจักร แต่เมื่อมองย้ อนกลับไปในอดีต เราเห็นได้ ว่าการที่เขามีโอกาสทางการศึกษาและรู้จกั คน
มากมายทําให้ เขาพร้ อมทําหน้ าที่รับผิดชอบที่สําคัญนี ้
ข้อ 14 พระคุณไม่มีขีดจํากัด ไม่ว่าบุคคลหนึ่งจะทําความผิดบาปที่เลวร้ ายเพียงใด พระคริ สต์ทรงมีพระคุณอันเหลือล้ น
“ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ ้น ที่นนพระคุ
ั้
ณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ ้น” (โรม 5:20)
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ มีแต่เพียงพระคุณอันยิ่งใหญ่เท่านัน้ แต่ยงั มีความเชื่อและความรักอีกด้ วย Expositor’s Bible
Commentary เขี ยนไว้ ว่า “นี่เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนประกอบสามประการ ‘พระคุณ’ นํ ามาซึ่งความรอด ‘ความเชื่อ’ ทําให้ เรา
สามารถใช้ พระคุณนันได้
้ และ ‘ความรัก’ ทําให้ พระคุณสําเร็จในชีวิตของเรา”4
ข้อ 15 “คํานีเ้ ป็ นคําจริ ง” (พิ สท็อส ฮอ ลอกอส (pistos ho logos)) เป็ นวลีที่เปาโลใช้ ทงหมดห้
ั้
าครัง้ เขาเสริ ม
ความสํ า คัญ ในที่ นี โ้ ดยประกาศคํ า กล่า วที่ เ ขาบอกว่ า สมควรที่ เ ราจะรั บ ไว้ แ ละเชื่ อ วางใจอย่ า งแท้ จ ริ ง เขาพูด ถึ ง เรื่ อ งที่ ว่ า
พระคริ สต์ไม่ได้ เสด็จมาเพื่อสอน หรื อรักษาให้ หาย หรื อเป็ นตัวอย่างเท่านัน้ แต่เพื่อช่วยคนบาปให้ รอด (ลูกา 19:10)
เปาโลทราบว่าเขาเป็ น “ตัวเอก” ในพวกคนบาป การสารภาพเช่นนันขั
้ ดกับการสัง่ สอนที่เขาได้ รับในเวลาก่อนหน้ านันเมื
้ ่อ
้ วย เพราะใครจะกล่าวได้ ว่าตนเองไม่มีบาป (ดู 1
ครัง้ เป็ นฟาริ สีอย่างแท้ จริ ง แต่เขาได้ รับการเปลี่ยนแปลงแล้ ว เราต้ องเป็ นเช่นนันด้
ยอห์น 1:8; กาลาเทีย 3:22) มีคนกล่าวว่า “จุดเริ่ มต้ นของความยิ่งใหญ่คือการเป็ นผู้ตํ่าต้ อย ความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ ้นเมื่อเรากลายเป็ น
ผู้น้อย และเราสมบูรณ์แบบเมื่อเรากลายเป็ นผู้ไม่มีความสําคัญเลย”
ข้อ 16 เมื่อเราประหลาดใจที่พระเจ้ าไม่ทรงลงโทษคนบาปที่น่ารังเกียจในวันนี ้ เราต้ องระลึกว่าประสบการณ์ ของเปาโล
เป็ นตัวอย่างของความอดกลันพระทั
้
ยที่เกือบจะไม่มีขีดจํากัดของพระเจ้ า คําที่แปลมาเป็ นคําว่า ความอดกลันพระทั
้
ย (มาครอธู
เมี ย (makrothumia)) หมายถึง “การมีความอดทนในเวลายากลําบาก การควบคุมจิตวิญญาณเป็ นระยะเวลานานไม่ให้ ยอมต่อ
อารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์โกรธ”5
“แบบอย่าง” (ฮพอ
้
งแบบอย่างที่คนทุกวัยจะปฏิบตั ิตาม พระคุณที่
ู ทโพซิ
ู ส (hupotuposis)) ที่เปาโลกล่าวถึงนันหมายถึ
เขาได้ รับมีให้ แก่ทกุ คนที่ “จะเชื่อในพระองค์” พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้ คนทังปวง
้
ุ (มาระโก1:15; กิจการ 17:30; 2เปโตร 3:9) และความเชื่อดังกล่าวนําไปสู่ “ชีวิตนิ
กลับใจเสียใหม่และเชื่อวางใจในพระกิตติคณ
รันดร์ ”
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ข้อ 17 เมื่อเขาหวนคิดถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ ในเวลาที่เขารับเชื่อ เปาโลแสดงการสรรเสริ ญต่อ “พระเจ้ าผู้ทรงพระปั ญญาแต่
พระองค์เดียว” ในทันที เขาหมายถึงพระเยซู โดยเรี ยกพระองค์ว่าเป็ น “พระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงพระเจริ ญอยู่นิรันดร์ ” ผู้ปกครองแห่ง
ยุคสมัยต่างๆ อย่างแท้ จริง (ดู 1ทิโมธี 6:13-16) เขาบรรยายว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์อมตะ (อาฟธาร์ ทอส (aphtartos) ไม่ต้องเปื่ อย
เน่าหรื อตาย) และมิได้ ปรากฏพระองค์ (ดูยอห์น 1:18; 1เปโตร 1:8; 2โคริ นธ์ 4:18; 1ยอห์น 4:12) ฉบับแปลบางฉบับแปลคําว่า
“แต่เพียงองค์เดียว” เป็ น “ที่ไม่มีใครเหมือน” แน่นอนว่า ไม่มีอื่นใดเหมือนพระองค์ (ดูอิสยาห์ 46:9; 1พงศาวดาร 17:20; ยอห์น
7:46; 1โคริ นธ์ 8:4) พระองค์ทรงสมควรแก่พระเกียรติและพระสิริที่ผ้ ไู ด้ รับการไถ่ของพระองค์ถวายให้ แก่พระองค์ (สดุดี18:3; ยาก
อบ 2:7; วิวรณ์ 4:11)

ค. การระวังไม่ ให้ ความเชื่อเสื่อมเสีย (1:18-20)
(18) ดกู่ อนทิ โมธี บุตรของข้าพเจ้า คํ ากํ าชับนี ้ ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กบั ท่ านตามคํ าพยากรณ์ ซึ่งเล็ งถึ งท่าน เพื ่อข้อความ
เหล่านัน้ จะเป็ นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดี (19) จงยึดความเชื อ่ ไว้ และมี จิตสํานึกว่าตนชอบ ซึ่ งข้อนีบ้ างคนได้ละทิ้ งเสีย ความเชื อ่ ของ
เขาจึงอับปางลง (20) ในคนเหล่านัน้ มี ฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่ งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพือ่ เขาจะได้เรี ยนรู้และจะ
ไ
ม่
ห
ลู่
พ
ร
ะ
เ
กี
ย
ร
ติ
พระเจ้า”
ข้อ 18 เปาโลมอบหน้ าที่หรื อ “ฝาก” ให้ แก่ทิโมธี เขาเตือนทิโมธีและคนอื่นๆ ให้ อยู่ห่างจากอันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับความ
เชื่ อข องพวกเข า เปาโลเตื อ นทิ โ มธี ให้ หลี ก เลี่ ย งคํ า สอนบางอย่ า ง (1ทิ โ มธี 4:1) ผู้ สอนผิ ด และคํ าสอนผิ ด ๆ
(1ทิโมธี 6:20-21) และบุคคลบางคน (2ทิโมธี 2:17)
วินเซนต์อธิบายในเรื่ องคําพยากรณ์ที่เปาโลกล่าวถึงไว้ ดงั นี ้
ความหมายของข้ อความทังหมดคื
้
อ “ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ กบั ท่านตามคําพยากรณ์เกี่ยวกับท่านที่ข้าพเจ้ าได้ รับในเวลา
ก่อ นหน้ า นี ”้ ใน 1ทิโ มธี 4:14 คํ า พยากรณ์ ชี ใ้ ห้ เห็น ว่า ทิโ มธี เป็ นผู้รับ ของประทานฝ่ ายพระวิ ญ ญาณพิ เ ศษ และคํ า
พยากรณ์ ในคําเทศนาของเรามีความหมายเหมือนกัน หรื อเป็ นคําอธิบายเกี่ยวกับคําพยากรณ์ที่กล่าวไว้ ในที่นี6้
เปาโลใช้ คําพยากรณ์ เหล่านี ้เพื่อเป็ นสิ่งหนุนใจทิโมธีให้ “สู้รบได้ ดี” นัน่ คือ สู้อย่างเต็มกําลังความเชื่อ การต่อสู้มีปัญหา
การสูญเสียและบาดเจ็บ แต่ไม่สมควรที่จะนําไปเปรี ยบเทียบกับรางวัลแห่งชัยชนะ
ข้อ 19 ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึง “ความเชื่อ” (ยูดา 3) ไม่ใช่ความเชื่อส่วนตัว (ในภาษากรี ก คําว่า ความเชื่อ ที่กล่าวถึงเป็ น
ครัง้ ที่สองมีคํานําหน้ านาม) การยึดมัน่ ความเชื่อเป็ นสิ่งต่อต้ านไม่ให้ ฝ่ายวิญญาณต้ องอับปางลง เปาโลเน้ นการมีจิตสํานึกว่าตน
ชอบโดยใช้ คํานี ้ถึงหกครัง้ ในจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาล เราสามารถมีจิตสํานึกที่ดีได้ (กิจการ 24:16; ฮีบรู 9:14) หรื อไม่ดีได้
(1ทิโมธี 4:2) การสารภาพและละทิ ้งความบาปสามารถทําให้ มีจิตสํานึกที่ดีได้ (1ยอห์น 1:9)
ข้อ 20 เปาโลให้ ตวั อย่างของคริ สเตียนที่ความเชื่อได้ อบั ปางลงสองคนด้ วยกัน ได้ แก่ ฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ คน
เหล่านี ้น่าจะเป็ นช่างทองแดงที่กล่าวถึงใน 2ทิโมธี 4:14 และเป็ นครูที่หนั ไปจากความจริงใน 2ทิโมธี 2:17
“ไ ด้ ม อ บ ไ ว้ แ ก่ ซ า ต า น แ ล้ ว ” น่ า จ ะ มี ค ว า ม ห ม า ย เ ห มื อ น กั บ ก า ร ก ร ะ ทํ า ใ น
้ ่ภายในมือของซาตาน
1โคริ นธ์ 5:3-5 ได้ แก่ การขับออกจากการเป็ นสมาชิกคริ สตจักรของพระคริ สต์ ซึง่ หมายความว่าบุคคลนันอยู
ในบางครัง้ อาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางร่ างกาย เหมือนเช่น 1โคริ นธ์ 5:5 กล่าวถึงเป็ นนัย วัตถุประสงค์สงู สุดของการตัดสินนันคื
้ อ
ก า ร แ ก้ ไ ข ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ล ง โ ท ษ สั ง เ ก ต ไ ด้ จ า ก คํ า ว่ า “เ รี ย น รู้ ”
(ไพดื อโอ (paideuo)) ถ้ าพวกเขาเรี ยนรู้ ที่จะไม่หลู่พระเกียรติ พวกเขาจะได้ กลับคืนสู่สภาพเดิม กริ ยาที่แปลว่า “ได้ มอบไว้ ...แล้ ว”
เป็ นรูปกาลที่สมบูรณ์ แสดงให้ เห็นว่าชายทังสองคนนี
้
้ถูกขับออกจากการเป็ นสมาชิกแล้ วในเวลาที่เปาโลเขียนจดหมายเหล่านี ้
20
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่สอง
3. การตักเตือนทั่วไป (2:1-15)
ก. การอธิษฐานเพื่อผ้ ูอ่ นื (2:1-8)
(1) เหตุฉะนัน้ ก่อนสิ่ งอื ่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทัง้ หลายให้วิงวอนอธิ ษฐานทลขอ
ู และขอบพระคุณเพื อ่ คนทัง้ ปวง (2)
เพื อ่ กษัตริ ย์ทงั้ หลายและคนทัง้ ปวงที ่มีตําแหน่งสงู เพื อเราจะได้
่
ดําเนิ นชี วิตอย่างเงี ยบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบ
น้อม (3) การกระทําเช่นนีเ้ ป็ นการกระทําทีด่ ี และเป็ นที ช่ อบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (4) ผู้ทรงมี พระประสงค์ให้คน
ทั้ ง ป ว ง ร อ ด แ ล ะ ใ ห้ รู้ ค ว า ม จ ริ ง ( 5 ) ด้ ว ย เ ห ตุ ว่ า มี พ ร ะ เ จ้ า อ ง ค์ เ ดี ย ว แ ล ะ มี ค น ก ล า ง แ ต่ ผู้ เ ดี ย ว ร ะ ห ว่ า ง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซคริ
ู สต์ผูท้ รงสภาพเป็ นมนุษย์ (6) ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็ นค่าไถ่สําหรับคนทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้
เป็ นพยานในเวลาอันเหมาะ (7) และสําหรับการนี ข้ ้าพเจ้าจึ งได้ถูกตัง้ ไว้ให้เป็ นผู้ประกาศ และเป็ นอัครทตู (ข้าพเจ้าพดจริ
ู งไม่ปด
เลย) และเป็ นครสอนความเชื
อ่ และความจริ งแก่คนต่างชาติ (8) เหตุฉะนัน้ ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผูช้ ายทัง้ หลายอธิ ษฐานในที ท่ กุ แห่ง
ู
ด้วยใจบริ สทุ ธิ์ ปราศจากโทโสและการเถี ยงกัน
ข้อ 1 คําตักเตือนนี ้ดูเหมือนจะเป็ นผลพลอยได้ จาก 1:18 “ก่อนสิ่งอื่นใด” แสดงให้ เห็นว่าสิ่งนี ้เป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ การ
นมัสการในที่ประชุมเป็ นเรื่ องโต้ เถียงกันอย่างต่อเนื่อง และความสําคัญของการอธิษฐานในการนมัสการนันเป็
้ นบทนําสูค่ ําตักเตือน
ในข้ อนี ้ มีการใช้ คํานามภาษากรี กสําหรั บคําว่าอธิ ษฐาน สี่คําจากทัง้ หมดเจ็ดคําในพระคัมภีร์ใหม่ คําแรก เดะเอซิ ส
(deeseis) มีการใช้ สิบเก้ าครัง้ และในที่นี ้คือคําว่า วิงวอน (supplications) ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึง การวิงวอนเพื่อความจําเป็ นและ
ความปรารถนาของบุค คลหนึ่ง เราต้ อ งนํ า คํ า เรี ยกร้ องของเราไปหาพระเจ้ า ในการอธิ ษ ฐาน (ฟี ลิป ปี 1:4; 4:6) “ทูล ขอ”
(intercessions) (เอ็นทื อคซิ ส (enteuxis)) ดังที่ใช้ ในที่นี ้มีความหมายถึงการอธิษฐานที่เป็ นการสนทนา (การสนทนาระหว่างเพื่อน)
มากกว่าเป็ นการวิงวอนแทนผู้อื่น คําว่า เอ็นทงฆาโน
(entugchano) ดังที่แปลในโรม 8:26 ว่า “อธิ ษฐานขอ” มีความหมายว่า
ู
“แทรกแซง หรื อสอดแทรก” คํานี ้มีความหมายถึงการเข้ ามาต่อหน้ าพระพักตร์ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างกล้ าหาญดังที่อธิบายไว้
ในฮีบรู 4:16 “ขอบพระคุณ” (อือฆาริ สเทีย (eucharistia) ซึ่งหมายถึงการแสดงความขอบคุณ ควรจะเป็ นส่วนสําคัญในการ
อธิษฐานทุกครัง้
ั้
งปวงที
้
่มี
ข้อ 2 เราจะต้ องอธิ ษฐานเช่นนีต้ ่อ “คนทังปวง”
้
แต่ข้อนีเ้ น้ นชนชัน้ หนึ่ง นัน่ คือ “เพื่อกษัตริ ย์ทงหลายและคนทั
ตํ าแหน่ งสูง ” คริ สเตียนมีห น้ าที่ รับผิดชอบต่อ เจ้ าหน้ า ที่บ้ านเมือ งที่ปกครองเขา (โรม 13:1-7) หน้ าที่ รับผิดชอบอย่างหนึ่ง คื อ
อธิ ษฐานเพื่อผู้นําบ้ านเมือง วัตถุประสงค์ของการอธิษฐานเพื่อผู้นําทางการเมืองคือเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างสงบสุข ดําเนิน
ชีวิตตามความเชื่อถือและจิตสํานึกผิดชอบคริสเตียนของเรา
ข้อ 3 สรรพนามชี เ้ ฉพาะ “เช่นนี ”้ (ทู่ทอ (touto)) หมายถึงคํ าสั่งให้ อธิ ษฐานเพื่อทุกคน ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นผลในข้ อ 2 เรา
อธิษฐานเพื่อคนเหล่านันเพราะการกระทํ
้
าเช่นนันเป็
้ นสิง่ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
ควรจะสังเกตว่า อัครทูตเปาโลแสดงให้ เห็นว่าเขามีความเข้ าใจอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า เขาใช้ คําว่า
“พระผู้ช่วยให้ รอด” สิบสองครัง้ ในจดหมายฉบับต่างๆ และผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่คนอื่นๆ ใช้ คํานี ้ในข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ อีกเก้ าข้ อ ใน
หกข้ อจากข้ อเหล่านัน้ เขียนระบุว่าพระผู้ช่วยให้ รอดทรงเป็ น “พระเจ้ า ผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (เช่น ทิตสั 2:10; ยูดา
25) เปาโลอ้ างถึง “พระเยซูคริ สต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” ในทิตสั 1:4 และเปโตรลงท้ ายจดหมายฉบับที่สองของเขาโดยอ้ างถึง”
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” (2เปโตร 3:18)
พ ร ะ เ ย โ ฮ ว า ห์ ท ร ง ป ร ะ ก า ศ ใ น อิ ส ย า ห์ 43:3,
11 ว่ า “เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น
พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า องค์บริสทุ ธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้ รอดของเจ้ า...เรา เราคือพระเจ้ า และนอกจากเราไม่มีพระเจ้ าผู้ช่วย
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ให้ รอด” ถ้ ามีพระผู้ช่วยให้ รอดเพียงองค์เดียวเท่านันและถ้
้
าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ เช่นนันแล้
้ วพระคริ สต์จะเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด
อีกได้ อย่างไร นอกจากว่าพระเยโฮวาห์และพระคริ สต์ทรงเป็ นหนึ่งเดียว พระเยโฮวาห์แห่งพันธสัญญาเก่าคือพระเยซูคริ สต์แห่ง
น
ธ
สั
ญ
ญ
า
ใ
ห
ม่
พั
พระนาม “พระเยซู” หมายถึง “พระเยโฮวาห์ทรงมาเป็ นความรอดของเรา”
1ทิโมธี 3:16 อธิบายไว้ ว่า “เราต้ องยอมรับว่าข้ อลํ ้าลึกแห่งศาสนาของเรานั ้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็
มนุษย์ พระวิญญาณได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว หมู่ทตู สวรรค์ก็เห็น และมีผ้ ปู ระกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และ
พ ร ะ อ ง ค์ เ ส ด็ จ ขึ ้ น รั บ พ ร ะ สิ ริ ” ก า ร ม า บั ง เ กิ ด เ ป็ น ม นุ ษ ย์ คื อ ก า ร ที่
พระวิญญาณของพระเจ้ าทรงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่ประจักษ์ แก่ตา เพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ของพระผู้ช่วยให้ รอดและพระเมสสิยาห์
ในสภาพของพระเจ้ า ไม่ได้ มีพระเจ้ าสององค์ สองวิญญาณหรื อสองพระภาค แต่เป็ นพระเจ้ าองค์เดียว (เอเฟซัส 4:4-6) ผู้ทรง
ปรากฏเป็ นเนื ้อหนัง เป็ นพระบุตร เพื่อไถ่เราจากความบาปของเรา
ข้อ 4 พระเจ้ า “ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้ คนทังปวงกลั
้
บใจเสียใหม่” (2เปโตร
3:9) พ ร ะ ค ริ ส ต์ ท ร ง ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ ช่ ว ย ทุ ก ค น ใ น ทุ ก ส มั ย ใ ห้ ร อ ด ช า ว ยิ ว ไ ด้ รั บ พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ น วั น
เพ็นเทคอสต์ ซึง่ เป็ นวันเกิดของคริ สตจักร ในกิจการ 2 ชาวสะมาเรี ย (ครึ่งยิว ครึ่งต่างชาติ) ได้ ยินและเชื่อพระกิตติคณ
ุ ในกิจการ 8
และชาวต่างชาติในกิจการ 10 จึงเป็ นการสําเร็จตามคําพยากรณ์โยเอล 2:28-29 ในส่วนหนึง่ ไม่มีคนใดที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ ยิน ได้ ร้ ู
ได้ เชื่อ และได้ รับความรอด ไม่ว่าจะอายุเท่าไร เพศอะไร ชนชาติไหน เชื ้อชาติอะไร หรื อมีสถานะทางสังคมอย่างไร พระเจ้ าจะไม่
ทรงละเมิดความต้ องการของผู้ใดโดยบังคับให้ เขารับความรอด แต่พระองค์ทรงประทานความรอดให้ เปล่าๆ ไม่ต้องเสียเงินและเสีย
ค่าใดๆ (อิสยาห์ 55:1; วิวรณ์ 22:17)
ข้อ 5 ในการที่จะเพิ่ม “[ความ] รู้ [เรื่ อง] ความจริ ง” ข้ อพระคัมภีร์นี ้เน้ นเรื่ องพระเจ้ าองค์เดียว “ด้ วยเหตุว่ามีพระเจ้ าองค์
เดียว” พระเยซูตรัสไว้ ชดั เจนในยอห์น 4:24 “พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ” สภาพของพระเจ้ าไม่ได้ ประกอบไปด้ วยสาม “พระ
ภ า ค ” ห รื อ ส า ม วิ ญ ญ า ณ “พ ร ะ ภ า ค ” เ ดี ย ว ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า คื อ
พระบิดา/พระวิญญาณผู้เสด็จมาในโลกนี ้เป็ นพระเยซูคริสต์
พระเยซูทรงมีลกั ษณะของพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง และทรงมีลกั ษณะของมนุษย์ด้วย “คือพระเจ้ าทรงให้ โลกนีค้ ืนดีกนั กับ
พระองค์โดยพระคริสต์” (2โครินธ์ 5:19) ดังนัน้ พระองค์จงึ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่จะเป็ น “คนกลาง” ของเรา (เมะสิ เทส (mesites) ผู้ซงึ่
แทรกแซงระหว่างสองคน เพื่อที่จะก่อให้ เกิดความสงบสุขและมิตรภาพหรื อให้ ความสงบสุขและมิตรกลับมาเป็ นเหมือนเดิม หรื อ
เพื่อทํ าสัญญาหรื อยื นยันพันธสัญญา) ในการที่จะไกล่เกลี่ยได้ สําเร็ จและมีความเป็ นกลางระหว่างสองฝ่ าย คนๆ หนึ่งต้ องมี
ลักษณะของทังสองฝ่
้
ายนัน้ พระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์ ซึ่งเป็ นทังพระเจ้
้
าและมนุษย์ สามารถเป็ นคนกลางได้ แต่เพียงผู้
เดียว พระองค์ทรงจัดวางพระองค์เองที่ไม้ กางเขนระหว่างการพิพากษาของพระเจ้ าและมนุษย์ที่เต็มไปด้ วยบาป และพระองค์ทรง
ยับยังการพิ
้
พากษาลงโทษนันแก่
้ ผ้ ทู ี่เชื่อวางใจและเชื่อฟั ง (1เปโตร 2:24; 2โครินธ์ 5:21; ยอห์น 1:29; 1:3-16)
ข้อ 6 พระคริสต์ทรงประทานพระองค์เอง อันเป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นความสูงส่งของพระผู้ช่วยให้ รอด ต่างกับคนๆ หนึ่งที่อาจ
ตายด้ วยการดิ น้ รน มนุ ษ ย์ ไ ม่ มี อํ านาจที่ จะเอ าชี วิ ต ของพระอ งค์ ไ ด้ โดยปรา ศจากการยิ น ยอมของพระองค์
(ยอห์น 10:17-18)
คําว่า “ค่าไถ่” คือ อานทิ ลูทรอน (antilutron) ซึ่งใช้ บ่อยครัง้ เพื่ออธิบายถึงราคาทดแทนสําหรับไถ่ทาสหรื อนักโทษ เวอส์
ตอธิบายเพิ่มเติมว่า
อานทิ ลูทรอน คือเงินชําระสําหรับทาสหรื อนักโทษ นั่นคือ เพื่อแทนทาสหรื อนักโทษนัน้ ผู้ที่ครอบครองทาสหรื อ
นักโทษพอใจกับเงิ นชํ าระที่เป็ นสิ่งแทนทาสที่เขาเป็ นเจ้ าของหรื อนักโทษที่เขาจับกุมไว้ บุพบท “สําหรับ” คือ ฮเพอร์
ู
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(huper) “เพราะเห็นแก่ ให้ เพื่อ” ทิตสั 2:14 ใช้ ว่า “ผู้ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้ เรา” และในกาลาเทีย 3:13
“พระคริสต์ทรงไถ่เราให้ พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อ (ฮเพอร์
ู ) เรา”
ุ เรื่ องความรอดเพราะความเชื่อโดย
ส่วนหลังของข้ อนี ้ “เป็ นพยานในเวลาอันเหมาะ” แสดงถึงขอบเขตเวลาที่พระกิตติคณ
การวายพระชนม์ของพระคริสต์แทนเรานันจะได้
้
เทศนาออกไป
ข้อ 7 เปาโลกล่าวอีกครัง้ ถึงการเรี ยก การแต่งตังและสถาปนาไว้
้
เป็ นผู้เทศนาพระกิตติคณ
ุ แห่งการคืนดีกนั ทางพระคริ สต์
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ช า ว ต่ า ง ช า ติ เ ข า ป ก ป้ อ ง ส ถ า น ภ า พ ใ น ก า ร เ ป็ น อั ค ร ทู ต ข อ ง เ ข า อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ใ น
2โ ค ริ น ธ์ 11
ดู เ ห มื อ น ว่ า เ ข า จ ะ จ ริ ง จั ง ม า ก กั บ ข้ อ ส ง สั ย ใ ด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ที่ เ ข า เ ป็ น
อัครทูตต่อชาวต่างชาติจริ งหรื อไม่ “ข้ าพเจ้ าพูดจริ งความจริ งในพระคริ สต์และไม่ปดเลย” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์) เขา
กล่าวว่าเขาปฏิบตั ิหน้ าที่อคั รทูตด้ วย “ความเชื่อและความจริง” นัน่ คือ จริงใจและเปิ ดเผย
ข้อ 8 เปาโลกลับมาพูดถึงการนมัสการและการอธิษฐานในที่ประชุม โดยให้ คําเตือนเป็ นพิเศษแก่ผ้ ชู าย คําว่า “ผู้ชาย” คือ
อาเนร (aner) ซึ่งหมายถึงเพศชายโดยเฉพาะ ไม่ใช่ อานธะโรพอส (anthropos) ซึ่งหมายถึงมนุษย์โดยทัว่ ไป ข้ อนี ้ไม่ได้ กล่าวถึง
เรื่ องการอธิษฐานเป็ นพิเศษ แต่อธิบายว่าผู้ชายนันต้
้ องนําในการอธิษฐานในที่ประชุม และดําเนินชีวิตให้ เหมาะสมกับการนํานัน้
(“ด้ วยยกมืออันบริ สทุ ธิ์”, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับเก่า) พวกเขาไม่ควรแสดงการโทโส (ความโกรธ การมุ่งร้ าย ความขุ่นเคืองใจ)
ต่อใครๆ หรื อมีความสงสัยอยูใ่ นใจ การอธิษฐานอย่างเกิดผลจะต้ องมีสภาพเช่นนี ้
ฉบับแปลบางฉบับแปลคําว่า “สงสัย” (เดี ยลอกิ สมอส (dialogismos)) ว่า “การเถียงกัน” เนื่องจากแสดงถึงความสงสัย
และการวิพากษ์ วิจารณ์ “ในที่ทกุ แห่ง” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ในทุกสถานที่” (เอ็น ทอพอส พานทิ (en panti tropoi)) ซึง่
หมายความว่าควรจะอธิษฐานเช่นนันในที
้ ่ใดก็ตามที่คริสเตียนชุมนุมกันเพื่อนมัสการ

ข. ผ้ ูหญิงจะรั บใช้ ด้วยความสุภาพและอ่ อนน้ อม (2:9-15)
(9) ฝ่ ายพวกผู้หญิ งก็เหมื อนกัน ให้แต่งตัวสุภาพเรี ยบร้ อย ไม่ใช่ถกั ผมหรื อประดับกายด้วยเครื ่ องทองและไข่ มุก หรื อ
เสื ้อผ้าราคาแพง (10) แต่ให้ประดับด้วยการกระทํ าดี ซึ่ งสมกับหญิ งที ่ประกาศตัวว่าถื อพระเจ้า (11) ให้ผูห้ ญิ งเรี ยนอย่างเงี ยบๆ
และด้วยใจนอบน้อม (12) ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผูห้ ญิ งสัง่ สอนหรื อใช้อํานาจเหนื อผู้ชาย แต่ให้เขานิ่ งๆ อยู่ (13) ด้วยว่าพระเจ้าทรง
เนรมิ ตสร้างอาดัมขึ้ นก่อน แล้วจึ งถึงเอวา (14) และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผูห้ ญิ งนัน้ ได้ถูกหลอกลวงจึ งได้กระทําบาป (15)
แต่ถึงกระนัน้ ผู้หญิ งก็จะรอดได้ดว้ ยการมี บตุ ร ถ้ายังดํารงอยู่ในความเชือ่ ในความรักและในความบริ สทุ ธิ์ ด้วยความสงบเสงีย่ ม
ข้อ 9-10 ข้ อเหล่านี ้เป็ นคําชี ้แนะสําหรับหญิงคริ สเตียนในเรื่ องความพอประมาณและการประดับกาย หลักการเหล่านี ้มี
ประโยชน์กบั คนของพระเจ้ าทุกคน เพราะทุกคนจะต้ องเป็ น “ชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้ แล้ ว เป็ นพวกปุโรหิตหลวง เป็ นประชาชาติ
บริสทุ ธิ์ เป็ นชนชาติของพระเจ้ าโดยเฉพาะ...ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน [ให้ ] เว้ นจากตัณหาของเนื ้อหนัง ซึง่
เป็ นข้ าศึกต่อวิญญาณจิต…” (1เปโตร 2:9, 11) 1เปโตร 3:3-5 ตักเตือนผู้หญิงคริ สเตียนเช่นกันเกี่ยวกับเรื่ องความสุภาพเรี ยบร้ อย
และการประดับกาย “การประดับกายของท่านนัน้ อย่าให้ เป็ นการประดับภายนอกด้ วยการถักผม ประดับด้ วยเครื่ องทองคําและนุ่ง
ห่มเสื ้อผ้ าสวยงาม แต่จงให้ เป็ นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้ วยเครื่ องประดับซึง่ ไม่ร้ ู เสื่อมสลาย คือด้ วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึง่
เ ป็
น สิ่ ง ที่ ป ร ะ เ ส ริ ฐ ยิ่ ง ใ น ส า ย
พระเนตรพระเจ้ า บรรดาสตรี ผ้ ทู รงศีล (พวกผู้หญิงบริสทุ ธิ์) ในครัง้ โบราณนัน้ ผู้ซงึ่ เชื่อในพระเจ้ า ก็ได้ ประดับกายเช่นนันและเชื
้
่อฟั ง
สามีของตน”
“เรี ยบร้ อย” มาจากคําว่า คอสมิ ออส (kosmios) ซึ่งหมายถึง “เหมาะสม สมควร ดีงาม เป็ นระเบียบ” คําสัง่ ให้ “แต่งตัว
้ อผู้สวมใส่ในทางลบ
สุภาพเรี ยบร้ อย” ชี ้ให้ เห็นการแต่งกายที่ไม่เปิ ดเผยร่างกายอย่างไม่เหมาะสม หรื อทําให้ ผ้ อู ื่นสนใจเสื ้อผ้ านันหรื
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ต่อ “วิญญาณแห่งความบริ สทุ ธิ์” คําว่า “ด้ วยความสุภาพเรี ยบร้ อย” แสดงถึงทัศนคติที่ชีน้ ําผู้หญิ งในการเลือกเสื ้อผ้ าที่สภุ าพ
เรี ยบร้ อย ถ้ อยคําเหล่านี ้แสดงถึงความถ่อมใจ ความสงบเสงี่ยมด้ วยความเคารพ และการควบคุมตนเอง ความสุภาพเรี ยบร้ อยทํา
ให้ อารมณ์สงบ แต่ความไม่ใส่ใจทําให้ เกิดตัณหา
ข้ อ 9 สั่ง ไม่ใ ห้ ใ ช้ เครื่ อ งประดับ การใส่เ ครื่ อ งประดับ ตกแต่ง หรื อ เสื อ้ ผ้ า ราคาแพงขัด กับ วิ ญ ญาณแห่ง ความสุภ าพ
เรี ยบร้ อยและความสงบเสงี่ยม ทองคํา ไข่มกุ และเสื ้อผ้ าราคาแพงเป็ นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่เหมาะที่คริ สเตียนจะใส่ สิ่งเหล่านี ้ไม่
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั การดําเนินชีวิตคริ สเตียน ซึง่ จะต้ อง “แยกออกจากโลก” (ยอห์น 15:19; โรม 12:2; 1โคริ นธ์ 2:12; 2โคริ นธ์
6:17; ยากอบ 4:4; 1ยอห์น 2:15-17) ทองคําเป็ นตัวอย่างของโลหะมีค่าและไข่มกุ เป็ นตัวอย่างของเครื่ องประดับมีค่า ไม่ควรใช้ สิ่ง
ทังสองนั
้
นเพื
้ ่อประดับกายของเรา นอกจากนี ้ การแต่งหน้ ายังละเมิดหลักการของความสุภาพเรี ยบร้ อย ความสงบเสงี่ยม ความ
เหนียมอาย และการไม่ประดับกายที่กล่าวไว้ ในที่นี ้
ในสมัยของเปาโล เหมือนเช่นในสมัยของเรา โสเภณีใช้ เครื่ องประดับเพื่อดึงดูดความสนใจมาที่ตนเอง และบุคคลที่หยิ่ง
ยโสและเห็นแก่ตวั ใช้ เครื่ องประดับเพื่อแสดงความรํ่ ารวยและ “ความเป็ นอิสระ” ของพวกเขา คริ สเตียนต้ องไม่ใช้ สิ่งเหล่านี ้ ผู้หญิงที่
ชอบพระทัยพระเจ้ าแสดงความเชื่อของตนโดยการประพฤติ ไม่ใช่เสื ้อผ้ าที่โอ้ อวด
“ถักผม” เป็ นคําเดียวในภาษากรี กคือ พะเล็กมา (plegma) ซึ่งหมายความถึงสิ่งที่ทอหรื อถัก แม้ ว่าคําว่า ผม จะไม่ได้
กล่ า วถึ ง ในข้ อความต้ นฉบั บ เดิ ม แต่ ดู เ หมื อ นจะมี ค วามหมายอยู่ ใ นที่ นี เ้ มื่ อ เที ย บกั บ 1เปโตร 3:4
ซึ่ ง ใช้ คํ า ว่ า
เ อ็ ม พ ะ ล อ เ ค ( emploke)
ที่ ไ ว น์ อ ธิ บ า ย ไ ว้ ว่ า “ก า ร พั น ผ ม เ ข้ า กั บ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ”
ดูเหมือนว่า วลีนี ้สอนผู้หญิงไม่ให้ ถกั เครื่ องประดับเข้ ากับผม เช่น เส้ นเชือกทองคํา มากกว่าที่จะกล่าวโทษการถักผมตามธรรมดา
เพื่อให้ จดั ผมได้ ง่ายขึ ้น ฮีเบิร์ต ให้ ความเห็นว่า
ผู้หญิงมีแนวโน้ มที่จะประดับกายอย่างเกินควรเป็ นอย่างมากในสมัยของเปาโลจนเขารู้ สึกว่าจําเป็ นต้ องกล่าวถึง
เรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ เรื่ องนันคื
้ อ “ธรรมเนียมที่แพร่ หลายในเวลานัน้ ที่จะถักผมด้ วยทอง เงิน ไข่มกุ เพื่อที่จะสะท้ อนแสง
วาบวับในแสงสว่าง” (Harvey) เปาโลห้ ามการประดับกายมากเกินไปทุกอย่าง ซึ่งเป็ นการขัดกับความเรี ยบร้ อยและ
ความเรี ยบง่ายในการดําเนินกับพระเจ้ า เปาโลจะไม่ให้ มีสงิ่ ใดที่จะทําให้ ผ้ นู มัสการไขว้ เขวหรื อแสดงถึงความสูงส่งทางจิต
วิญญาณของสมาชิก ในปั จจุบนั ต้ องระวังเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก2
พระคัมภีร์ฉบับ New International Version แปลข้ อ 9-10 ดังนี ้ ”ฝ่ ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ให้ แต่งตัวด้ วยผ้ านุ่งห่ม
อย่างสุภาพ ให้ ร้ ู จกั ละอายและหงิมเสงี่ยม ไม่ใช่ถกั ผมหรื อประดับกายด้ วยเครื่ องทองและมุกดาหรื อมีผ้านุ่งห่มอย่างแพง แต่ให้
ประดับกายด้ วยกิจการอันดี ซึง่ สมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าเป็ นคนธรรม“
ข้อ 11 ข้ อพระคัมภีร์นี ้และข้ อถัดไปกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิ งในคริ สตจักร คําว่า “อย่างเงียบๆ” (เอ็น เฮซเฆี
ู ย (en
hesuchia)) หมายถึง “ความเงี ย บและความสงบที่ เกิ ด ขึ น้ จากภายใน” ในทางสถานะ ทัง้ ผู้ช ายและผู้ห ญิ ง มี จุดยื น ทางฝ่ าย
วิญญาณในพระคริ สต์เหมือนกัน (กาลาเทีย 3:28) แต่ในหน้าที ่ ในพระกายของพระคริ สต์ อัครทูตกล่าวถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ในการบริ หารคริ สตจักร ผู้นําที่เป็ นผู้ชายจะต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบและอํานาจสูงสุด ผู้หญิ งจะต้ อง "เรี ยนอย่างเงียบๆ”
เปาโลเขียนไว้ ในที่อื่นว่า “ถ้ าเขา [ผู้หญิง] อยากรู้สิ่งใด ก็ให้ เขาถามสามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผ้ หู ญิงจะพูดในที่ประชุมนันก็
้ เป็ นสิ่ง
ที่ น่ า อ า ย ” ( 1โ ค ริ น ธ์ 14:35) บ ริ บ ท แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น คํ า ว่ า “เ งี ย บ ” แ ล ะ “พู ด ” ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม
ผู้ ห ญิ ง ไ ม่ ใ ห้ อ ธิ ษ ฐ า น ห รื อ เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ใ น ค ริ ส ต จั ก ร ( 1โ ค ริ น ธ์ 11:5;
14:31)
(ดูกิจการ 2:17; 12:12)
“ด้ วยใจนอบน้ อม” แสดงให้ เห็นว่าหญิงคริ สเตียนจะต้ องมีทศั นคติเช่นนันต่
้ อผู้มีอํานาจในคริ สตจักร ใน 1โคริ นธ์ 14:3334 คําภาษากรี กเดียวกันแปลออกมาเป็ น “ใต้ บงั คับบัญชา” หากบางคนจะเข้ าใจว่าถ้ อยคําของเขาเกิดจากอคติหรื อความรู้สกึ อัน
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ไม่มีเหตุผลส่วนตัว เปาโลได้ กล่าวว่าคําสัง่ นี ม้ าจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ”ถ้ าผู้ใดถื อว่าตนเป็ นผู้เผยพระวจนะ หรื ออยู่ฝ่ายพระ
วิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้ อความซึง่ ข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่านนัน้ เป็ นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (1โครินธ์ 14:37)
ข้อ 12 เปาโลไม่ได้ อนุญาตให้ ผ้ หู ญิ งสอนหรื อใช้ อํานาจทางฝ่ ายวิญญาณเหนือผู้ชาย การสอนที่เปาโลไม่อนุญาตดู
เหมือนจะเป็ นการสอนคําสัง่ สอนในฐานะผู้มีอํานาจเหนือผู้ชาย การห้ ามนี ้ไม่เกี่ยวกับการสอนผู้หญิงและเด็กๆ (ทิตสั 2:3, 4; 2ทิ
โมธี 1:5)
การ “ใช้ อํานาจ” (เอาเธ็ นเทะโอ (authentein)) หมายถึง “การใช้ อํานาจหรื อปกครองเหนือ” บางฉบับแปลข้ อความนี ้ว่า
“การมีอํานาจเหนือผู้ชาย” (NW) หรื อ “สัง่ ผู้ชาย” (Moffat) การใช้ คําว่า อาเนร ((aner) เพศชาย) โดยไม่มีคํานําหน้ านามเฉพาะดู
เหมือนจะลบล้ างความคิดที่ว่า เปาโลหมายถึงแต่เพียงสามีของหญิงเท่านัน้ บริ บทเกี่ยวกับลําดับของการทํางานและการนมัสการ
ในคริสตจักร ผู้ศกึ ษาพระคัมภีร์จํานวนมากอธิบายว่าข้ อความนี ้ห้ ามไม่ให้ ผ้ หู ญิงดํารงตําแหน่งผู้เทศนาหรื อผู้สอนในคริ สตจักรหาก
มีผ้ ชู ายอยูใ่ นที่ประชุมนัน้ 3 บางคนถือว่าถ้ าผู้มีอํานาจในคริสตจักรซึง่ เป็ นผู้ชายได้ มอบสิทธิพิเศษในการเทศนาหรื อสอน ผู้หญิงก็จะ
กระทําการภายใต้ อํานาจ และไม่ทําการละเมิดอย่างไม่เหมาะสม
ข้อ 13-14 ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ให้ เหตุผลเกี่ยวกับสถานะที่กล่าวถึงในข้ อ 11 และ 12 นัน่ คือ การเป็ นผู้นําของผู้ชาย
เป็ นไปตามลําดับของพระเจ้ าในการทรงสร้ างและการทําบาปของมนุษย์ 1โคริ นธ์ 11:8-9 ยังกล่าวว่า พระเจ้ าทรงสร้ างผู้ชายก่อน
และจากนัน้ ทรงสร้ างผู้หญิงเพื่อผู้ชาย ใน 1โคริ นธ์ 11:11-12 อธิบายว่าผู้ชายและผู้หญิงต้ องพึง่ พากัน เอิร์ดมันอธิบายว่า “[ลําดับ
การทรงสร้ าง] นี ้ในความคิดของอัครทูตเปาโลชี ้ให้ เห็นอิสรภาพหรื อลําดับความสําคัญหรื อหน้ าที่รับผิดชอบที่ทําให้ สามีมีหน้ าที่
บางอย่างที่ภรรยาไม่ต้องมี”4
ข้ อ 14 กล่าวถึงการทําบาปของมนุษย์ โดยเขียนว่า อาดัมไม่ได้ ถกู ผีมารหลอกลวง แต่ภรรยาของเขาถูกหลอกลวง พระ
เจ้ าทรงสร้ างเธอทีหลัง แต่เธอเป็ นผู้แรกในการล่วงละเมิด เจมีสนั ฟอเซ็ท และบราวน์ ชี ้ให้ เห็นว่า “เอวาถูกงูหลอกลวง [แต่] อาดัม
้
ความผิด ตามจริ งแล้ ว อาดัมมีความรับผิดชอบมากกว่าเพราะเป็ นผู้นํา
ถูกภรรยาของตนชักชวน” (ปฐมกาล 3:13, 17)5 ทังสองมี
ของมนุษยชาติ และเพราะเขาทําความบาปอย่างตังใจแม้
้
วา่ จะไม่ได้ ถกู หลอกลวงในสิง่ ที่เขากําลังทําก็ตาม ดังนันจึ
้ งเป็ นความบาป
ของอาดัมที่นํามนุษยชาติให้ อยูใ่ ต้ ความบาป (โรม 5:12-19)
การใช้ กริ ยาผสมภาษากรี ก เอ็คซาพาทาโอ (exapatao) (หลอกลวงอย่างแท้ จริ งหรื อโดยสิ ้นเชิง) แสดงให้ เห็นว่าซาตาน
หลอกลวงเอวาสําเร็ จได้ อย่างไร เมื่อเทียบ ข้ อพระคัมภีร์ใช้ อาพาทาโอ (apatao) เพื่อกล่าวว่า อาดัมไม่ได้ “ถูกหลอกลวง”
เนื่องจากแนวโน้ มในการถูกหลอกลวง โกงหรื อล่อลวงนี ้ และเพราะเอวาทําบาปก่อน เธอจึงต้ องอยู่ใต้ อํานาจของสามีของเธอ ซึ่ง
เป็ นแบบแผนที่พระเจ้ าทรงเรี ยกให้ มีในคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่
ข้อ 15 ผู้หญิงที่ปฏิบตั ิตามหลักการของพระเจ้ าจะรอดได้ ด้วยการมีบตุ ร ข้ อนี ้มีผ้ เู สนอคําแปลมากมาย
1. เนื่องจากมีการใช้ คํานําหน้ านามเฉพาะหน้ า “การมีบตุ ร” ในภาษากรี ก จึงหมายถึงการที่มารี ย์ให้ กําเนิดพระคริ สต์ ผู้
ซึง่ นําความรอดเข้ ามายังโลกนี ้
2. ผู้หญิงจะปลอดภัยในการมีบตุ รถ้ าเขาแสดงความสัตย์ซื่อและความสงบเสงี่ยม
3. ผู้หญิงจะได้ รับความรอดแม้ วา่ จะต้ องผ่านการมีบตุ ร เจมีสนั ฟอเซ็ท และบราวน์กล่าวว่า
คําว่า ทาง หรื อจาก ไม่ได้ ใช้ เพื่อแสดงวิถีทางแห่งความรอดของเธอ แต่แสดงถึงสถานการณ์ ต่างๆ ท่ามกลาง สิ่งที่
เ
ธ
อ
ต้
อ
ง
ป
ร
ะ
ส
บ
ดั
ง
นั ้
น
1โคริ นธ์ 3:15 “ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจาก (ความหมายตามตัวอักษรว่า ทาง เช่น ท่ามกลาง) ไฟ” แม้ ว่าจะ
ผ่านไฟซึ่งเป็ นสิ่งที่เขาต้ องผ่าน เขาจะได้ รับความรอด ดังนันในที
้ ่นี ้ “แม้ ว่าจะต้ องผ่านการมีบตุ ร (เพราะเป็ นส่วนของคํา
แช่งสาป ในปฐมกาล 3:16 ‘เจ้ าจะคลอดบุตรด้ วยความเจ็บปวด’ พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์) เธอจะได้ รับความ
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รอด) นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าคิดว่า มีความหมายเป็ นนัยว่าคําแช่งสาปจริ งๆ นันกลั
้ บเป็ นสภาพที่ช่วยให้ เธอรอด โดยปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของเธอในการกระทําและทนทุกข์สงิ่ ที่พระเจ้ าได้ มอบหมายให้ แก่เธออย่างสัตย์ซื่อ” 6
ดูเหมือนว่า ไวน์ได้ ให้ คําอธิบายที่ง่ายที่สดุ และเป็ นคําอธิบายตามบริ บท “โดยการให้ กําเนิดบุตร และจึงเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบที่ทรงกําหนดไว้ ให้ เธอโดยการยอมรับการเป็ นแม่...เธอจะได้ รับความรอดจากการเป็ นเหยื่อของความชัว่ ร้ ายของสังคม
แห่งเวลานี ้ และจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของเธอในการรักษาชื่อเสียงของคริสตจักรท้ องถิ่น” 7
บางที พระเจ้ าทรงปลอบประโลมผู้หญิงหลังจากตรัสเกี่ยวกับการที่เธอนําความบาปเข้ ามาในโลกและความอ่อนแอของ
เธอ ผู้หญิงมีวตั ถุประสงค์ ความแข็งแกร่ งที่มีมาแต่กําเนิด ความสามารถเฉพาะ ลักษณะที่ประกอบกันสมบูรณ์ และด้ วยพระคุณ
ของพระเจ้ า พวกเขาจะหนีจากคําแช่งสาปและการตัดสินที่มีแต่ตอนต้ นได้ สําเร็ จ “ถ้ ายังดํารงอยู่ในความเชื่อ ในความรักและใน
ความบริสทุ ธิ์ ด้ วยความสงบเสงี่ยม”
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่สาม
4. ระเบียบของพระเจ้ าสําหรับคริสตจักร
และผ้ ูรับใช้ (3:1-16)
ก. คุณสมบัตสิ าํ หรับผ้ ูนําที่เป็ นผ้ ูรับใช้ (3:1-7)
(1) คํ านี ้เป็ นคํ าจริ ง คื อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที ่ผู้ปกครองดแลคริ
สตจักร ผู้นนั้ ก็ปรารถนากิ จการงานที ่ประเสริ ฐ (2)
ู
ผู้ปกครองดแลนั
ู น้ ต้องเป็ นคนที ่ไม่มีใครติ ได้ เป็ นสามี ของหญิ งคนเดี ยว เป็ นคนรู้ จักประมาณตน มี สติ สมั ปชัญญะ เป็ นคนสง่า
เรี ยบร้อย มี อชั ฌาสัยรับแขกดี เหมาะที ่จะเป็ นครู (3) ไม่ดืม่ สุรามึนเมา ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ แต่เป็ นคนสุภาพ ไม่เป็ นคนชอบวิ วาท
ไม่เป็ นคนเห็นแก่เงิ น (4) ต้องเป็ นคนครอบครองบ้านเรื อนของตนได้ดี อบรมบุตรธิ ดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมี ใจนอบน้อม (5)
เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้ จกั ครอบครองบ้านเรื อนของตน คนนัน้ จะดแล
ู คริ สตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ (6) อย่าให้ผู้ที่กลับใจ
ใหม่ๆ เป็ นผู้ปกครองดแล
ู เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถกูปรับโทษเหมื อนอย่างมารนัน้ (7) นอกนัน้ เขาจะต้องเป็ นที น่ บั ถื อของ
คนภายนอก มิ ฉะนัน้ จะเป็ นทีต่ ิ เตียนและจะติ ดบ่วงแร้วของมาร
ข้อ 1 การปรารถนาที่จะรับใช้ พิเศษบางอย่างในแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นสิง่ น่าชมเชย การปรารถนาตําแหน่งหนึ่งที่กระตุ้น
เหตุข องคริ สเตี ยนนัน้ ไม่ใ ช่สิ่ง ผิด ในตัว ของมัน เอง แต่จ ะไม่ถูกต้ อ งหากว่า จะพยายามให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ตํ า แหน่ง นัน้ เป็ นอย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ วยวิธีที่ไม่ซื่อตรง ความทะเยอทะยานเช่นนันอาจเป็
้
นการแสดงออกถึงความหยิ่งยโสทางเนื ้อหนัง ไม่ใช่การ
อุทิศต่อการรับใช้ พระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง บุคคลหนึ่งควรจะแสวงหาการทํางาน ไม่ใช่เกียรติยศ ตําแหน่งควรจะหามนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์
แสวงหาตําแหน่ง ข้ อพระคัมภีร์นี ้สัง่ ว่าต้ องมีความปรารถนาที่มีเหตุถกู ต้ องเพื่อรับใช้ ในตําแหน่งผู้นํา
ในเวลาที่รอบตัวเรามีองค์การศาสนาและสถาบันทางศาสนามากมายที่ใช้ ตําแหน่งตามพระคัมภีร์ เช่น ผู้ดแู ล ผู้ปกครอง
ดูแล คณะผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และศิษยาภิบาล เราไม่ได้ นึกถึงคริ สตจักรท้ องถิ่นเมื่อได้ ยินคําศัพท์เหล่านี ้ แต่ในสมัยของเปาโล
ไม่มีสถาบันที่มีลําดับชันที
้ ่ซบั ซ้ อนเช่นนัน้ ในพระคัมภีร์ คําว่า ผู้ดแู ลและผู้ปกครองดูแล หมายถึงบุคคลหรื อตําแหน่งเดียวกัน และ
มาจากคําภาษากรี กว่า เอะพิ สคอพ็อส (episkopos) ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ดูแล” (กิจการ 1:20; 20:28; ฟี ลีปปี 1:1; 1
ทิ โ ม ธี 3:2;
ทิ ตั ส 1:7;
1เ ป โ ต ร 2:25)
เพร็ สบเทะรอส
(Presbuteros (ผู้ปกครอง)) และ เอะพิ สคอพ็อส (episkopos (ผู้ปกครองดูแล)) ในทิตสั 1:5, 7 ยังดูเหมือนว่าจะ
ู
หมายถึงตําแหน่งเดียวกันอีกด้ วย กิจการ 20:17, 28 แสดงให้ เห็นเพิ่มเติมว่าคําเหล่านี ส้ ามารถเปลี่ยนใช้ กันได้ ในปั จจุบัน
คริ สตจักรใช้ ตําแหน่งตามพระคัมภีร์เหล่านี ้กับความรับผิดชอบและหน้ าที่ที่อาจแตกต่างกันเล็กน้ อย คําที่ใช้ กนั แพร่หลายว่า “ศิษ
ยาภิ บ าล” (พอยเมน (poimen
ผู้ เลี ย้ งแกะ ผู้ ที่ ดู แ ลฝู ง แกะ)) มี ก ารใช้ ในทางอุ ป มาเพี ย งครั ง้ เดี ย วใน
พระคัมภีร์ใหม่ (เอเฟซัส 4:11) ดูเหมือนว่าเป็ นการรับใช้ เดียวกันกับที่อธิบายไว้ ใน 1เปโตร 5:1-2 ซึง่ กล่าวว่า “ผู้ใหญ่” (เพร็ สบเทะ
ู
รอส) ต้ อง “เลี ้ยง” (พอยไมโน (poimaino) เลี ้ยงเหมือนเช่นผู้เลี ้ยงแกะ) ฝูงแกะของพระเจ้ าภายใต้ การดูแลของเขา
“กิจการงานที่ประเสริ ฐ” (ความหมายตามตัวอักษรว่า งานที่มีเกียรติ) หมายความว่า ตําแหน่งของผู้ปกครองดูแลเป็ น
หน้ าที่อนั ก่อให้ เกิดผลและทําให้ บรรลุผล เป็ นตําแหน่งที่มีความเคารพและความรับผิดชอบ
ข้อ 2 ผู้ที่ทําหน้ าที่รับใช้ ในตําแหน่งต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบและอํานาจจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยความสัตย์ซื่อ
อย่างสูงสุด เพื่อมิให้ พฤติกรรมและวิถีชีวิตเป็ นไปตามความคิดหรื อรสนิยมของตนเพียงอย่างเดียว ข้ อความนี ้ให้ รายการคุณสมบัติ
ที่คนเหล่านันที
้ ่มีหน้ าที่รับใช้ จะต้ องมี
“ไม่มีใครติได้ ” แสดงให้ เห็นว่าผู้ดแู ลจะต้ องไม่เป็ นที่ตําหนิได้ ไม่มีแนวโน้ มที่จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ที่มีเหตุผลสนับสนุนอัน
ร้ ายแรง
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“สามีของหญิงคนเดียว” หมายถึงผู้ปกครองดูแลต้ องผูกพันกับภรรยาของตนเองตลอดชีวิต ไม่ได้ หมายความว่าเขาต้ อง
แต่งงาน เพราะเปาโลเองไม่ได้ แต่งงาน แต่ว่าเขามีเพื่อนคู่ชีวิตได้ เพียงคนเดียว ผู้อธิบายบางคนแปลข้ อนี ้ว่าเป็ นการห้ ามไม่ให้ มี
ภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน อัลฟอร์ ดไม่เห็นด้ วยโดยกล่าวว่า “การไม่เห็นด้ วยกับความหมายนี ้คือว่า อัครทูตเปาโลไม่น่าจะ
ระบุคณ
ุ สมบัตินนไว้
ั ้ เป็ นข้ อกําหนดสําหรับผู้ปกครองดูแลหรื อผู้ปกครอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่เรารู้ ว่าคริ สเตียนทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิอยู่แล้ ว
ไม่มีการอ้ างถึงคริสเตียนที่มีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกันในคริสตจักร และไม่มีคําเตือนให้ ละเว้ นจากการกระทําเช่นนัน”
้ 1
เอิร์ดมันกล่าวไว้ ในทํานองเดียวกันว่า
ไม่น่าจะหมายถึงการมีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน เพราะสมาชิกคริ สตจักรจะไม่ทนต่อการกระทําเช่นนัน้ และ
ไม่จําเป็ นต้ องกล่าวไว้ เป็ นพิเศษสําหรับการดํารงตําแหน่งหนึ่ง นอกจากนี ้ ไม่น่าจะหมายถึงการแต่งงานใหม่หลังจากที่
ภรรยาเสียชีวิตไป เพราะเปาโลสนับสนุนให้ แต่งงานครัง้ ที่สอง และชายผู้ที่ภรรยาคนแรกเสียชีวิตไปนัน้ ได้ แต่งงานครัง้ ที่
สองแล้ ว ก็เรี ยกได้ ว่าเป็ น “สามีของหญิงคนเดียว” เป็ นไปได้ ว่าการอ้ างอิงนี ้หมายถึงการแต่งงานใหม่หลังจากหย่าร้ าง
การกระทําดังกล่าวอาจมีการเข้ าใจผิดและความสงสัยอันเป็ นสิง่ ที่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งในคริ สตจักรไม่ควรจะมี2
คําแปลซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันมากที่สดุ อาจเป็ นว่า ผู้นําคริ สเตียนจะต้ องเป็ นสามีของผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียว เพราะ
พระคัมภีร์ไม่ได้ ห้ามไม่ให้ พอ่ ม่ายแต่งงานใหม่
“รู้ จักประมาณตน” ((เนฟาลิ ออส) nephalios) แปลได้ ดีที่สดุ ว่า “บังคับตนเอง มีสติในการคิด ละเอียดรอบคอบ” แม้
ว่าศิษยาภิบาลจะต้ องระมัดระวังเมื่อเขาดูแลฝูงแกะ
“มีสติสมั ปชัญญะ” หมายถึง “ควบคุมตนเองได้ หรื อมีความจริ งจัง” คุณลักษณะดังกล่าวเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการตัดสิน
อย่างถูกต้ อง
“สง่ า เรี ย บร้ อย” เป็ นคํ า แปลอย่ า งกว้ า งๆ ของคํ า ว่ า คอสมิ อ อส (kosmios) ในข้ อ 2:9 ความหมายโดยพื น้ ฐานคื อ
เรี ยบร้ อย โดยบอกเป็ นนัยถึงความน่าเคารพหรื อการมีเกียรติ
ในที่นี ้ มีคําสั่งให้ มีอัชฌาสัยรั บแขกดี ((ฟิ ล็ อคเซะน็อส philoxenos))เช่นเดียวกับในทิตัส 1:8 และ 1เปโตร 4:9 ซึ่งมี
ความหมายตามตัวอักษรว่า “การรักคนแปลกหน้ า” Expositor’s Bible Commentary อธิบายว่า
คริสเตียนที่เดินทางในศตวรรษที่หนึ่งเลี่ยงที่จะพักในโรงแรมทัว่ ไปที่มีบรรยากาศของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ า และอาหารที่
ไ
ด้
ถ
ว
า
ย
แ
ก่
รู
ป
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ค
า
ร
พ
(
ดู
1โคริ นธ์ 8) ดังนัน้ พวกเขาจะหาบ้ านของคริ สเตียนที่จะไปหยุดพักในคืนนัน้ ผลพลอยได้ ที่มีค่าคือว่าผู้เชื่อจากสถานที่
ต่างๆ กัน จะได้ ร้ ู จกั กัน จึงมีความแน่นแฟ้นกัน ดังนัน้ การมีไมตรี จิตจึงเป็ นคุณสมบัติคริ สเตียนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ในเวลานัน้ 3
ศิษยาภิบาลจะต้ อง “เหมาะที่จะเป็ นครู” ไม่เพียงแต่ความพร้ อมที่จะทําเช่นนันเท่
้ านัน้ แต่มีความสามารถความชํานาญที่
จะถ่ายทอดความจริ งได้ อย่างเกิดผล เขาต้ องเป็ นผู้ศกึ ษาพระวจนะ เขาต้ องใส่ใจในความจําเป็ นของสมาชิก และตอบสนองความ
จําเป็ นเหล่านันโดยการรั
้
บใช้ ด้วยพระวจนะ
ข้อ 3 ไม่มีใครเป็ นตัวอย่างทางฝ่ ายวิญญาณและคนขี ้เหล้ าได้ ในเวลาเดียวกัน ข้ อพระคัมภีร์และตัวอย่างมากมายแสดง
ให้ เห็นว่า ไม่ว่าสภาพในศตวรรษที่หนึ่งเป็ นอย่างไรก็ตาม คริ สเตียนโดยทัว่ ไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําคริ สเตียนจะต้ องละเว้ น
จากเครื่ องดื่มมึนเมาอย่างแท้ จริ ง
“นักเลงหัวไม้ ” คือผู้ที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้ จนลงมือทางร่างกาย ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท ชอบหาเรื่ อง
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“เห็นแก่เงิน” หมายถึง “มีความปรารถนาที่จะได้ ผลประโยชน์อย่างไม่ถกู ต้ อง” อาดัม คลาร์ ก แสดงถึงคุณลักษณะของ
บุคคลประเภทนี ้ว่า “ใช้ วิธีที่ชวั่ ช้ าและไม่ถกู ต้ องเพื่อหาและเพิ่มรายได้ การค้ า หรื อการซื ้อขายอย่างผิดกฎหมาย เพราะลักษณะ
ทางโลกที่น่ายกย่องจะเป็ นสิง่ ชัว่ ช้ าและไม่น่ายกย่องในผู้ปกครองดูแล” 4 ความอ่อนแอดังกล่าวอาจล่อลวงเขาให้ ยกั ยอกเงินทุนของ
คริ สตจักร หรื อดํารงชีวิตอย่างไม่เหมาะสม
ภาษากรี ก เอะพิ เอ่เคส (epieikes) ที่แปลว่า “สุภาพ” มีความหมายหลายอย่าง ได้ แก่ การมีความกรุณา การเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น การมีเมตตา การมีไมตรี จิต และการมีใจกว้ าง
“คนชอบวิวาท” (อามาฆ็อส (amachos)) คือผู้ชอบต่อสู้ ผู้ตอ่ สู้ ชอบทะเลาะ ผู้ปกครองดูแลต้ องไม่ชอบทะเลาะ
ผู้ปกครองดูแลไม่ควรจะโลภ ซึง่ เป็ นความหมายตามตัวของ “ไม่เห็นแก่เงิน” (อาฟิ ลอาร์ กูรอส (aphilargyros)) การรักเงิน
24;
ลูก า 16:13;
1ทิ โ มธี 6:6-11;
ทองนัน้ เป็ นมูล รากแห่ ง ความชั่ว ทัง้ มวล (1ทิ โ มธี 6:10) (ดูมัท ธิ ว 6:22,
สุภาษิต 15:27)
ข้อ 4 ผู้ปกครองดูแลจะต้ องครอบครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี พระคัมภีร์สอนให้ ผ้ นู ํามีความรักและเมตตา ไม่ใช่เป็ นผู้
เผด็จการครอบงําผู้อื่น (เอเฟซัส 6:4; โคโลสี 3:19; 1เปโตร 3:1, 7) การ “ครอบครอง”คือการ “นํา” ความสําเร็จในการทํางานรับใช้
ของผู้นําเกี่ยวข้ องอย่างมากกับความสําเร็ จในการเป็ นสามีและเป็ นพ่อ ลูกๆ ที่บ้านของเขาควรจะเชื่อฟั งบิดามารดา มิฉะนันแล้
้ ว
ลูกๆ ในความเชื่อก็จะเป็ นเหมือนกับลูกๆ ในครอบครัว
พวกเขาควรจะอยู่ในโอวาทและ “มีใจนอบน้ อม” “ใจนอบน้ อม” เป็ นคําเดียวกับที่แปลว่า “นอบน้ อม” ใน 1ทิโมธี 2:2 คํา
แปลที่น่าจะดีกว่าในบริบทนี ้คือ “เคารพ"
ข้อ 5 ข้ อพระคัมภี ร์นี ถ้ ามคํ า ถามที่ ต่อ จากข้ อ ความก่อ นหน้ า นี ้ ใจความสํา คัญ คื อ ว่า ผู้ชายคนหนึ่ง ไม่อ าจเป็ นผู้นํ า
ครอบครัวของพระเจ้ าได้ เป็ นอย่างดีถ้าเขาไม่สามารถจัดการดูแลครอบครัวของตนเองได้ ดี หลักการในการปกครองของพระเจ้ าควร
จะปรากฏในบ้ านของเขาก่อนที่เขาจะรับหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลคริสตจักร
ข้อ 6 “ผู้ที่กลับใจใหม่ๆ ” (เนะออฟทอส
้ ้นใหม่) หมายถึงผู้ที่เพิ่งจะรับเชื่อ หรื อสมาชิกใหม่ บุคคลที่ไม่
ู (neophutos) ตังขึ
มีประสบการณ์ มีแนวโน้ มที่จะทําผิดพลาดในเรื่ องที่ต้องตัดสินใจด้ วยความเป็ นผู้ใหญ่ (ดู 3:10; 5:22) และบุคคลดังกล่าวมี
แ น ว โ น้ ม ที่ จ ะ ลํ า พ อ ง ใ จ ห ลั ง จ า ก ที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ คํ า ศั พ ท์ ภ า ษ า
กรี กว่า “ยโส” คือ ทูเฟาะ (tuphoo) ซึ่งหมายถึง “การทําให้ เกิดควัน ควัน” และแสดงถึง “สภาพจิตใจที่ยุ่งเหยิงหรื อโง่เขลา
เนื่องจากความหยิ่งยโส” (Wuest) เขาไม่ร้ ู และเขาไม่ร้ ู ว่าเขาไม่ร้ ู เวย์เมาธ์ แปลข้ อความนี ้ว่า “เกรงว่าเขาจะตาบอดเพราะความ
หยิ่งยโส”
มารถูกปรับโทษเพราะความหยิ่งยโส ดังนัน้ ความหยิ่งยโสของสมาชิกใหม่จะทําให้ เขาต้ องถูกปรับโทษเช่นเดียวกัน ด้ วย
เหตุนี ้ เราต้ องระวังเมื่อเลือกคนในการดํารงตําแหน่งต่างๆ การยกผู้เชื่อใหม่ขึ ้นมาอย่างรวดเร็วอาจมากเกินกว่าที่เขาจะรับได้
ข้อ 7 ผู้ที่อยู่นอกคริ สตจักรสมควรที่จะเห็นตัวอย่างวิถีชีวิตของคริ สเตียน มีคําประพันธ์หนึ่งเขียนไว้ ว่า “มีสองสิ่งในชีวิตที่
ฉันไม่ต้องการแล้ ว นัน่ คือ คําแนะนําที่ดี และตัวอย่างที่ไม่ดี” ไม่สําคัญว่าผู้รับใช้ จะเป็ นที่นบั ถือในกลุ่มเพื่อนของตนมากเพียงใด
แต่ความสัมพันธ์ กับคนภายนอกต้ องส่งผลที่ดี มิฉะนัน้ ความพยายามของคริ สตจักรในการประกาศข่าวประเสริ ฐจะไม่ประสบ
ความสําเร็จ ซาตานเป็ นผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้อง (วิวรณ์ 12:10) และมันจะทําให้ ผ้ ทู ี่ก่อให้ เกิดความขุ่นเคืองถูกตําหนิ โดยเปิ ดเผย
ข้ อด้ อยทุกประการแก่โลกเพื่อทํ าลายการเป็ นพยานของผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะต้ องรั กษาภาพลักษณ์ ของ
พระองค์ในชุมชน การไม่ใส่ใจอะไรทังสิ
้ ้นอาจส่งผลเสียต่ออุปนิสยั ของเขาจนเสียชื่อเสียงได้ อันจะก่อให้ เกิดผลดังที่ได้ กล่าวถึงไป
ในข้ อ 6 นัน่ คือ ให้ รางวัลแก่มารเพราะความไม่ใส่ใจหรื อการเสแสร้ งของเขาเอง

ข. คุณสมบัตสิ าํ หรับผ้ ูนําที่เป็ นสมาชิก (3:8-12)
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(8) ฝ่ ายมัคนายกนัน้ ก็เช่นเดียวกัน คื อต้องเป็ นคนเอาการเอางาน ไม่เป็ นคนสองลิ้ น ไม่ดืม่ สุรามึนเมา ไม่เป็ นคนโลภมัก
ได้ (9) และเป็ นคนยึดมัน่ ในข้อลํ้าลึกแห่งความเชื อ่ ด้วยจิ ตสํานึกว่าตนชอบ (10) จงลองดคนเหล่
านี เ้ สี ยก่อนด้วย และเมื ่อเห็นว่า
ู
ไม่มีข้อตําหนิ แล้ว จึ งตัง้ เขาไว้ในตําแหน่งมัคนายก (11) ฝ่ ายพวกผู้หญิ งก็เหมื อนกัน ต้องเป็ นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น
เป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน และเป็ นคนสัตย์ ซื่อในประการทัง้ ปวง (12) มัคนายกนัน้ ต้องเป็ นสามี ของหญิ งคนเดียว และบังคับบัญชา
บุตรของตน และปกครองบ้านเรื อนของตนได้ดี
ข้อ 8 ตําแหน่งมัคนายกดังที่กล่าวถึงในที่นีด้ ูเหมือนจะเป็ นตําแหน่งเฉพาะในคริ สตจักร หน้ าที่และความรับผิดชอบดู
เหมือนจะไม่ได้ ระบุไว้ ชดั เจน ผู้อธิ บายข้ อพระคัมภีร์หลายคนเห็นว่าบรรดาชายที่ได้ รับเลือกให้ ดูแลแจกอาหารในกิจการ 6 เป็ น
มัคนายก
“มัคนายก” มาจากคําว่า เดียคอนอส (diakonos) “ผู้รับใช้ ผู้ดแู ล” ซึง่ มาจากคําว่า เดียคอ (diako) “รี บตาม” เหมือนเช่น
นักวิ่ง คริสตจักรหลายแห่งในปั จจุบนั ระบุหน้ าที่ของมัคนายกไว้ ชดั เจน พวกเขามักจะทําหน้ าที่ผ้ อู ปุ การะ (ผู้ช่วยเหลือ) ผู้รับใช้ และ
ที่ประชุม ในที่ประชุมบางแห่ง พวกเขามีหน้ าที่ตามที่ศิษยาภิบาลมอบหมายให้ ในบางแห่ง พวกเขาทําหน้ าที่เป็ นกรรมการถาวร
้ าที่
โดยธรรมนูญคริ สตจักรระบุบทบาทหน้ าที่ของพวกเขาเอาไว้ มัคนายกในสมัยของทิโมธีถือว่าเป็ นผู้ช่วยเหลือในการรับใช้ ทังหน้
ทางฝ่ ายวิญญาณและร่างกาย
มัคนายกและศิษยาภิบาลต้ องเป็ นคนเอาการเอางาน (เซ็ มนอส (semnos) ความมีเกียรติที่ก่อให้ เกิดความนับถือและ
ความเคารพ) และรู้จกั ประมาณตน ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึงข้ อกําหนดบางอย่างที่เหมือนกับข้ อกําหนดสําหรับผู้ปกครองดูแล ได้ แก่
การเอาการเอางาน ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่โลภมักได้ เนื่องจากข้ อพระคัมภีร์เพิ่ม “ไม่เป็ นคนสองลิ ้น” (ดิ ลอกอส (dilogos)) เข้ ามา
ุ สมบัตินี ้ [ผู้รับใช้ ] จะต้ องบอกเล่าความจริ งอย่างใจจริ ง ไม่พดู
สําหรับมัคนายก ไม่ได้ หมายความว่าศิษยาภิบาลไม่จําเป็ นต้ องมีคณ
สิง่ หนึง่ แต่หมายความอีกอย่างหนึง่ หรื อไม่บอกคนหนึง่ สิง่ หนึง่ และบอกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง ใน Pilgrim’s Progress จอห์น บันยัน
กล่าวถึง “นักเทศน์ในเขตปกครองของเรา นาย Two-Tongues (คนสองลิ ้น)”
ข้อ 9 มัคนายกต้ องยึดมัน่ ในข้ อลํ ้าลึกแห่งความเชื่อ ด้ วยจิตสํานึกว่าตนชอบ วินเซนต์อธิ บาย “ข้ อลํ ้าลึก” (มสเทริ
ู ออน
(musterion)) ว่าเป็ น “ความจริ งที่ซ่อนไว้ จากโลกจนกระทัง่ สําแดงออกมาในเวลาที่กําหนดไว้ และซึ่งเป็ นความลับต่อคนธรรมดา
ทัว่ ไป แต่ร้ ู ได้ ด้วยการสําแดงของพระเจ้ า”5 คําว่า “ความเชื่อ” หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ชาวคริ สเตียนเชื่อ โดยได้ รับจากพระคริ สต์และ
อัครทูต (เอเฟซัส 2:20) การรับความเชื่อด้ วยจิตสํานึกว่าตนชอบเป็ นการผสมความเชื่อกับศีลธรรม ความเชื่อจะได้ รับการรักษาไว้
อย่างปลอดภัยด้ วยการมุง่ มัน่ และความบริสทุ ธิ์ของผู้ที่เชื่อเท่านัน้
ข้อ 10 พระคัมภีร์กล่าวซํา้ ถึงข้ อกําหนดของผู้นําที่ได้ รับการพิสจู น์ “จงลองดูคนเหล่านี เ้ สียก่อนด้ วย” หมายถึง “อย่า
แต่งตังผู
้ ้ ที่เชื่อใหม่ๆ “ ข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่ได้ หมายถึงช่วงเวลาทดลองงาน แต่หมายถึงการตรวจสอบอุปนิสยั และความสมควรของ
บุคคล เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ ว บุคคลนันจึ
้ งสามารถได้ รับการแต่งตังและรั
้
บใช้ ในตําแหน่งหน้ าที่ได้ โดยเป็ นผู้ที่ไม่มีใครตําหนิได้
ข้ อ 11
ภ ร ร ย า ข อ ง ผู้ นํ า ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ บ า ง อ ย่ า ง ด้ ว ย ผู้ อ ธิ บ า ย ข้ อ
พระคัมภีร์บางคนเน้ นว่าไม่มีการใช้ สรรพนามแสดงความเป็ นเจ้ าของ “ของพวกเขา” ในข้ อพระคัมภีร์นี ้ จริ งๆ แล้ ว จึงหมายถึงผู้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สามในคริ สตจักร ไม่ใช่เพียง “ภรรยา” ของผู้ดแู ลและมัคนายกเหมือนเช่นที่ฉบับ KJV, NIV และฉบับแปล
อื่นๆ ส่วนใหญ่ คําที่ใช้ ในที่นี ้คือ กเน
้ ้ขึ ้นอยู่กบั บริ บท ดูเหมือนเป็ นเรื่ องปกติ
ู (gune) ซึ่งสามารถหมายถึงผู้หญิงหรื อภรรยา ทังนี
หลังจากกล่าวถึงผู้รับใช้ สองระดับในคริ สตจักร ที่จะพูดถึงภรรยาของพวกเขา ซึง่ ตามจริ งแล้ วมีสว่ นในการทํางานของสามีโดยการ
สนับสนุน และชีวิตของภรรยาสะท้ อนให้ เห็นชื่อเสียงของสามีในฐานะผู้ดํารงตําแหน่ง บริ บทกล่าวถึงภรรยา ลูกๆ และชีวิตที่บ้าน
(ข้ อ 4, 5, 12) อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเหล่านี ้ควรแก่การเคารพนับถือ
นอกจากนี ้ พวกเขายังต้ องเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน และเป็ นคนสัตย์ซื่อ คําศัพท์ “ใส่ร้าย
ผู้อื่น” มาจากคําว่า เดี ยบอล็อส (diabolos) ซึ่งเป็ นรากของคําว่า มาร ดังนัน้ ผู้ที่ใส่ร้ายคนอื่น “กล่าวหาอย่างมารร้ าย” ว่าคน
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บริ สุทธิ์ ทําผิด “สัตย์ ซื่อในประการทัง้ ปวง” มีความหมายกว้ าง แสดงถึงความรั บผิดชอบที่น่ายําเกรงซึ่งอยู่บนบ่าของผู้นําและ
ครอบครัวของเขา รายละเอียดอุปนิสยั เหล่านี ้ตรงกับคุณสมบัติของมัคนายก
ข้อ 12 ข้ อพระคัมภีร์กลับมาพูดถึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้นําคริ สตจักร โดยกล่าวถึง “หญิงคนเดียว” มัคนายกจะต้ อง
ปกครองดูแลภรรยาและลูกๆ ได้ เหมือนเช่นผู้ปกครองดูแล การมีลกู ที่ไม่มีระเบียบวินยั และปกครองไม่ได้ มกั จะเป็ นสัญญาณถึง
การประนีประนอมทางศีลธรรม หรื อความไม่กล้ าใช้ ระเบียบวินยั ด้ วยความรักและการแก้ ไข

ค. รางวัลสําหรับการรับใช้ ของคริสเตียน (3:13)
(13) เพราะว่าคนทีท่ ําหน้าทีม่ คั นายกได้ดีก็มีเกี ยรติ และมี ใจกล้าเป็ นอันมากเพราะความเชือ่ ซึ่งมี ในพระเยซคริ
ู สต์
ข้อ 13 มัคนายก ผู้ซงึ่ รับใช้ ในหน้ าที่ที่ตนได้ รับมอบหมายอย่างไม่เห็นแก่ตวั และอุทิศตัว จะได้ รับชื่อเสียงดี (“เกียรติ”) ใน
สายตาของที่ประชุมและในสายพระเนตรของพระเจ้ า พวกเขาจะมี “ใจกล้ าเป็ นอันมาก” หรื อดังที่เวย์เมาธ์ แปลว่า “และมีใจกล้ า
เป็ นอันมากเพราะความเชื่อซึง่ มีในพระเยซูคริ สต์” ความกล้ าหาญนี ้เป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกับความกลัว ความสงสัย หรื อความกังวลใจ
ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริสต์ มัคนายกจะสามารถยึดมัน่ ความเชื่อได้ โดยมีสติร้ ูผิดชอบ

ง. ข้ อความส่ วนตัวถึงทิโมธี (3:14-16)
(14) ข้าพเจ้าหวังใจว่าในไม่ชา้ จะมาหาท่าน แต่ข้าพเจ้าเขี ยนข้อความนีถ้ ึงท่าน ก็เพือ่ ว่า (15) หากข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็
จะได้รู้ว่า ควรจะประพฤติ อย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คื อคริ สตจักรของพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ เป็ นหลักและรากแห่งความ
จริ ง (16) เราต้องยอมรับว่าข้อลํ้าลึกแห่งศาสนาของเรานัน้ ยิ่ งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ พระวิ ญญาณได้ทร
พิ
สู
จ
น์
แ
ล้
ว
ห
มู่
ทตสวรรค์
ก็เห็น และมี ผูป้ ระกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มี ชาวโลกเชือ่ ถื อพระองค์ และพระองค์ก็เสด็จขึ้นรับพระสิ ริ
ู
ข้อ 14-15 เปาโลวางแผนที่จะไปเยี่ยมทิโมธีในเร็ววัน แต่ต้องการให้ เขาระวังเกี่ยวกับความจริงที่สําคัญบางประการ เพื่อที่
ถ้ าเปาโลไปช้ า ทิโมธี จะสามารถสอนความจริ งเหล่านันแก่
้ ธรรมิกชนได้ หัวข้ อที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการรับใช้ ในคริ สตจักรนัน่ คือ
“ควรจะประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้ า” (NIV) ข้ อ 15 อธิบายว่า “ครอบครัวของพระเจ้ า” หมายถึงคริ สตจักร กําแพงและ
ป้อมปราการแห่งความจริ ง หรื อเหมือนที่พระคัมภีร์ฉบับ Amplified แปลไว้ วา่ “สิง่ สนับสนุนและคํ ้าจุนความจริง” คริ สตจักรเป็ น “ที่
สถิตของพระเจ้ าในฝ่ ายพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 2:22) และสมาชิกแต่ละคนเปรี ยบเหมือนศิลาที่มีชีวิตในอาคารซึ่งเป็ นคริ สตจักร
ของพระองค์ (1เปโตร 2:5) ล็อกอธิบายข้ อ 15 ไว้ เป็ นอย่างดีว่า ”คริ สตจักรท้ องถิ่นแต่ละแห่งมีอํานาจของตนเองในการสนับสนุน
และเสริมกําลังความจริงด้ วยการเป็ นพยานถึงความเชื่อ และด้ วยชีวิตของสมาชิกคริสตจักร”6
ข้อ 16 ในที่นี ้ เป็ นข้ อความที่ลํ ้าลึกที่สดุ ข้ อความหนึง่ ในพระคัมภีร์ใหม่ทั ้งหมด “ต้ องยอมรับ” หมายถึง “แน่ชดั อย่างไม่
ต้ องสงสัย” (ฮอลมอลอกู่เมะโนส (homologounenous)) หรื อ “ปราศจากคําถาม” “ข้ อลํ ้าลึกแห่งศาสนา” เป็ นแผนการไถ่บาปของ
พระเจ้ าที่อยูใ่ นพระคริสต์ (โคโลสี 1:27)
“พระเจ้ าทรงปรากฏ [ฟาเนะรอโอ (phaneroo) การทําให้ มองเห็นหรื อรู้จกั ] เป็ นมนุษย์” หรื ออีกนัยหนึ่งคือ พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นพระเจ้ าองค์เดียวซึ่งมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ (ปรากฏเป็ นเนื ้อหนัง) ได้ สําแดงพระองค์เองต่อบรรพบุรุษฮีบรู อับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ (ยอห์น 8:58) พระองค์ทรงเป็ นพระศิลาที่ติดตามชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (1โครินธ์ 10:4) ตําแหน่งของพระเจ้ าทุก
ตํ
า
แ
ห
น่
ง
ใ
น
้
พระคัมภีร์เก่า เช่น ผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ พระผู้เลี ้ยง ผู้พิพากษา พระผู้ช่วยให้ รอด พระมหากษัตริ ย์ พระผู้ไถ่ และเจ้ าเหนือเจ้ าทังหลาย
หมายถึงพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่ เนื่องจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เป็ นพระบิดาของพระเยซู (มัทธิว 1:20) หลังจากเนื ้อหนังพระเยซู
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ทรงเป็ น “พระบุตร [ที่ทรงให้ กําเนิด]” พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวถึง “พระบุตรชัว่ นิรันดร์ ” หรื อ “พระเจ้ าสามพระภาค” เหล่าสาวกของ
พระคริ สต์และคริ สตจักรในยุคแรกไม่ได้ สอนทฤษฎีเช่นนัน้ พวกเขาเข้ าใจชัดเจนว่าพระเจ้ าองค์เดียวได้ ทรงสําแดงพระองค์ให้ คน
้
้ จกั ในรูปร่างของมนุษย์ (พระบุตร) แม้ วา่ การบังเกิดเป็ นมนุษย์นนจะเป็
ั้
นข้ อลํ ้าลึกต่อความคิดทางเนื ้อหนังตลอดไปก็ตาม
ทังหลายรู
(ดูฟีลิปปี 2:7-8; ฮีบรู 2:16; ยอห์น 14:8-9; มัทธิว 1:23; อิสยาห์ 9:6) ไม่มีความสับสนในใจของคริ สเตียนยุคแรกเมื่อพระคัมภีร์
กล่าวว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า พวกเขารู้ว่า “พระเจ้ าผู้ทรงสถิตในองค์พระคริ สต์ทรงกระทําให้ โลกนี ้คืนดีกนั กับพระองค์” (2โค
รินธ์ 5:19, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับเก่า)
ฉบับแปลสมัยใหม่หลายฉบับใช้ คําว่า “พระองค์” แทนคําว่า “พระเจ้ า” ในข้ อนี ้ แม้ ว่าจะอ่านฉบับแปลเหล่านัน้ ก็เห็นได้
ชัด ว่ า
คํ า ที่ ม าก่ อ นคํ า ว่ า “พระองค์ ” คื อ “พระเจ้ า ” ในข้ อ 15 ไม่ อ าจเป็ น “พระบุต ร” เหมื อ นเช่ น ที่ ผ้ ูเ ชื่ อ พระเจ้ า สาม
พระภาคมักจะเชื่อกันได้ เพราะ “พระบุตร” หมายถึงมนุษย์ที่พระเจ้ าทรงสําแดงพระองค์ และคําดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่แม้ แต่ครัง้
เดียวในจดหมายทังฉบั
้ บ
“พระวิญญาณได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว” พระเยซูทรงได้ รับการประกาศและพิสจู น์ (ได้ รับการพิสจู น์ว่าไม่ผิด ได้ รับการรับรอง)
ในและโดยพระวิญญาณ เวอส์ต กล่าวไว้ อย่างน่าสนใจว่า
คําว่า “เนือ้ หนัง” ตรงกันข้ ามกับ “วิญญาณ” คําแรกหมายถึงชีวิตขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าบนโลกในฐานะพระเยซู
คริสต์ผ้ ทู รงเป็ นมนุษย์ คําหลังหมายถึงสิง่ ที่พระองค์ทรงเป็ นในสภาพก่อนที่จะมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในฐานะพระวิญญาณ
ที่บริ สทุ ธิ์ ซึ่งเป็ นพระเจ้ า...ในการอธิบายเรื่ องนี ้เพิ่มเติม เราจะกล่าวว่า “เนื ้อหนัง” หมายถึงลักษณะมนุษย์ของพระองค์
คํ าว่า “วิญญาณ” หมายถึงลักษณะพระเจ้ าของพระองค์ ในระหว่างชี วิตของพระองค์ บนโลกนี ้ ลักษณะมนุษย์ ของ
พระองค์เห็นได้ อย่างชัดเจน แต่ลกั ษณะพระเจ้ าของพระองค์โดยทัว่ ไปซ่อนไว้ ภายใต้ ลกั ษณะมนุษย์ของพระองค์ แต่
กระนัน้ บางครัง้ จะเห็นลักษณะพระเจ้ าของพระองค์ปรากฏบ้ างเป็ นบางขณะ เช่น บนภูเขาที่ทรงจําแลงพระกาย เมื่อ
พระสุรเสียงของพระบิดาจากสวรรค์ตรัสว่า “ท่านผู้นี ้เป็ นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟั งท่านเถิด” ลักษณะของพระเจ้ าเห็นได้
จากอุปนิสยั อันไร้ ตําหนิและสูงส่งของพระองค์ ด้ วยผลแห่งรักและอํานาจของพระองค์ ด้ วยพระวจนะแห่งอํานาจของ
พระองค์ ทัง้ หมดนี พ้ ิสูจน์ ว่าพระองค์ไม่มีความผิด พิสูจน์ รับรอง ประกาศพระองค์ ว่าพระองค์ ทรงเป็ นผู้ใด พระเจ้ า
พระองค์เอง...สําแดงในเนื ้อหนังของมนุษย์7
“หมู่ทตู สวรรค์ก็เห็น” ทูตสวรรค์เห็นและเป็ นพยานถึง ช่วงเวลาสําคัญของพระเยซู นัน่ คือ การบังเกิด การบัพติศมา การ
ท ด ล อ ง
ก า ร ท น ทุ ก ข์
ก า ร ฟื ้ น คื น
พระชนม์ และการเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์
ั ้ “พระองค์ได้
“มีผ้ ปู ระกาศพระองค์แก่ประชาชาติ” พระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิยาห์แก่ชาวยิว แต่พระผู้ช่วยให้ รอดแก่ทงโลก
เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์ และชาวบ้ านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11) ดังนัน้ จึงมีผ้ ปู ระกาศ
พระองค์แก่ชาวต่างชาติ (ผู้ที่ไม่ใช่ชาวฮีบรู) ซึง่ มีหลายคนรับพระองค์ด้วยความยินดี (โรม 1:16; กิจการ 13:44-49)
“มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์” การที่มีผ้ เู ชื่อวางใจในพระองค์ เมื่อชาวยิว กล่าวโทษพระองค์และชาวโรมตรึงพระองค์นนเป็
ั้ น
การอัศจรรย์ทีเดียว อย่างไรก็ตาม คนจากทุกชนชาติและความเชื่อทังหลายจะกลายเป็
้
นสาวกของพระองค์
“พระองค์ทรงถูกรับขึ ้นไปในรัศมี” “ไปใน” (เอ็น (en)) ในที่นี ้ หมายถึง “ใน” ดังที่วินเซนต์ได้ กล่าวไว้ ว่า พระองค์ทรงถูกรับ
“ด้ วยเกียรติและความสง่าผ่าเผย เหมือนเช่นที่เรากล่าวเกี่ยวกับแม่ทพั ที่ได้ รับชัยชนะ”8 ดูกิจการ 1:9-11 เกี่ยวกับการเสด็จขึ ้นสู่
สวรรค์ของพระเยซู
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่ส่ ี
5. คําแนะนําสําหรับผ้ ูรับใช้ หนุ่ม (4:1-16)
ก. เรื่องการละทิง้ ความเชื่อในภายหน้ า (4:1-5)
(1) พระวิ ญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมี บางคนละทิ้ งความเชือ่ โดยหันไปเชือ่ ฟั งวิ ญญาณที ล่ ่อลวง
และฟั งคําสอนของพวกผีปีศาจ (2) ซึ่งมาจากการหน้าซื ่อใจคดของคนทีโ่ กหก คือคนทีจ่ ิ ตสํานึกเป็ นทาสของมาร (3) เขาห้ามไม่ให้
ทํ าการสมรส ห้ามบริ โภคอาหารบางชนิ ดซึ่ งพระเจ้าทรงสร้ างไว้ให้ผู้ที่เชื ่อ และรู้ จกั ความจริ งบริ โภคด้วยความขอบพระคุณ (4)
ด้วยว่าสิ่ งสารพัดซึ่ งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นนั้ เป็ นของดี ถ้าแม้บริ โภคด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่ งเดี ยว (5) เพราะว่าสิ่ ง
เหล่านัน้ เป็ นของทีช่ ําระไว้แล้ว โดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิ ษฐาน
ข้อ 1 คําสัง่ และข้ อมูลให้ ปฏิบตั ิตามเป็ นสิ่งที่ “พระวิญญาณ” ต้ องการให้ เปาโลอธิบายให้ ชดั เจนเป็ นพิเศษ จดหมายเรื่ อง
การเป็ นศิษยาภิบาลเต็มไปด้ วยคําเตือนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
พระเจ้ าทรงทราบว่ามีอะไรรอคริ สตจักรอยู่ และพระองค์ทรงอนุญาตให้ คริ สตจักรทราบอนาคตได้ บางส่วนผ่านทาง
จดหมายฉบับต่างๆ ด้ วยความรู้ นี ้ ธรรมิกชนจะสามารถป้องกันตนเองจากปั ญหาต่างๆ ได้ การได้ รับคําเตือนล่วงหน้ าเป็ นการ
เตรี ยมการล่วงหน้ า ธรรมชิกนของพระเจ้ าจะรู้ ว่าใครเป็ นผู้ที่หนั ไปจากความจริ งได้ โดยง่ายหากว่ารู้ ว่าจะมีคนเหล่านี ้เข้ ามา แต่
กระนัน้ แม้ ว่ามีคําเตือนเช่นนี ้แล้ ว จะมีผ้ ลู ะทิ ้งความเชื่อ เปาโลได้ บอกกับผู้ปกครองในเอเฟซัสหลายปี ก่อนหน้ านันว่
้ า “ข้ าพเจ้ า
ทราบอยูว่ า่ เมื่อข้ าพเจ้ าไปแล้ วจะมีสนุ ขั ป่ าอันร้ ายเข้ ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้ นฝูงแกะไว้ เลย จะมีบางคนในหมู่พวกท่าน
เองกล่าวผันแปรความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้ หลงตามเขาไป” (กิจการ 20:29-30)
“ต่อไปภายหน้ า” หมายถึงวันเวลาของเราเอง แต่ไม่ได้ ยกเว้ นสมัยของอัครทูต ตามจริ งแล้ ววิญญาณแห่งการหันไปจาก
พระเจ้ าเริ่ มทํางานอยู่ตงแต่
ั ้ เวลาที่เปาโลเขียนจดหมาย เป็ น “อํานาจลึกลับ” (2เธสะโลนิกา 2:7; 2ทิโมธี 4:4) การล่อลวงคน
ทั ้ ง ห ล า ย ใ ห้ หั น ไ ป [จ า ก ค ว า ม จ ริ ง ] จ ะ ม า จ า ก “วิ ญ ญ า ณ ที่ ล่ อ ล ว ง ”
(พลานอส (planos) การชักนําไปในทางที่ผิด การทิ ้งความสนใจ การนําไปสูค่ วามผิดพลาด) วิญญาณชัว่ แห่งความผิดพลาด ซึ่ง
แหล่งและที่ปรึกษาคือซาตาน (1ยอห์น 4:1-6) “คําสอนของพวกผีปีศาจ” เป็ นปรัชญาที่ก่อให้ เกิดความสับสน หลอกลวง เป็ นของผี
มารที่แสดงออกผ่านทางมนุษย์ ยากอบเขียนถึงปั ญญา “เช่นปี ศาจ” (ยากอบ 3:15) และเปาโลเขียนถึง “คนรับใช้ ” ของซาตาน
(2โครินธ์ 11:15)
ข้อ 2 ผู้สอนผิดที่จะเป็ นหนทางสําหรับคําสอนผิดจะเป็ นคนโกหก นัน่ คือ เป็ นคนเสแสร้ ง หน้ าซื่อใจคดซึง่ ไม่เกรงกลัวพระ
เจ้ า เขาไม่มีจิตสํานึกผิดชอบจนความจริ งจะไม่เป็ นสิ่งน่าสนใจสําหรับพวกเขา พวกเขาจะดูเหมือนเป็ นครู คริ สเตียนที่ดีแต่จะ
เปิ ดเผยถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของตนทางความประพฤติที่ขดั แย้ งกัน (2ทิโมธี 3:5)
ข้อ 3 ข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่ก่อให้ เกิดความสงสัยว่าเป็ นคําสอนประเภทใด เพราะกล่าวไว้ ว่า “ห้ ามไม่ให้ ทําการสมรส ห้ าม
บริ โภคอาหารบางชนิด” สมาชิกของ นิกายสันโดษ (Essene) ที่ Qumran สอนธรรมเนียมที่คล้ ายคลึงกันนัน้ คนเหล่านันไม่
้ ยอมรับ
การสมรส ยกเว้ นไว้ เพื่อรักษาพงศ์พนั ธุ์มนุษย์ไว้ และมีแนวทางปฏิบตั ิที่เคร่งครัด นอกจากนี ้ ยังไม่กินเนื ้อทังปวง
้
ในเวลาต่อมา ผู้ที่
เชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnostics) บางคนมีแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
คํ า ว่า “เนื อ้ ” อาจหมายถึง อาหารทุก ประเภท ในปั จจุบัน นี ้ เราเห็น ว่าหมายถึง เนื อ้ สัตว์ แต่สํา หรั บ ผู้แปลฉบับ KJV
ห ม า ย ถึ ง อ า ห า ร แ ข็ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป
(มัทธิว 3:4; ลูกา 24:41; ยอห์น 4:32-34; 6:27) คําภาษากรี กในที่นี ้มีความหมายเช่นนี ้ โดยทัว่ ไป พระคัมภีร์ใหม่ไม่ห้ามการกิน
อาหารใดๆ เนื่องจาพระเจ้ าทรงสร้ างอาหารเพื่อที่ผ้ เู ชื่อที่เป็ นคริ สเตียนจะรับด้ วยการขอบพระคุณ ในทางตรงกันข้ าม ผู้ถือสันโดษ
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มักจะกําหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิเสธตนเองเพียงเพื่อปฏิเสธตนเอง ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เรื่ องความบริ สทุ ธิ์ อย่างไรก็ตาม เรา
ควรสังเกตว่า พระคัมภีร์ใหม่สอนไม่ให้ กินเลือดและกินอาหารที่เรารู้ ว่าได้ ถวายแก่รูปเคารพ (กิจการ 15:29; 1โคริ นธ์ 10:27-28)
และเตือนเรื่ องการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เอเฟซัส 5:18; 1ทิโมธี 3:3)
ในเรื่ องการห้ ามไม่ให้ สมรส พระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้ บงั คับให้ ใช้ ชีวิตโสด เปาโลเรี ยกให้ ชาวโคริ นธ์บางคนพิจารณาที่จะใช้ ชีวิต
้ นการ
โสดเพื่อที่จะให้ ตนเองแก่การรับใช้ พระเจ้ าอย่างแท้ จริง (1โครินธ์ 7:1; 7-8; 32-35, 39-40) เขาไม่ได้ กล่าวการการทําเช่นนันเป็
อยู่ทางฝ่ ายวิญญาณเป็ นพิเศษ หรื อสัง่ ให้ ทําเช่นนัน้ แต่หนุนใจให้ กระทําเช่นนันเพื
้ ่อรับใช้ โดยไม่มีอปุ สรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลายากลําบาก (1โคริ นธ์ 7:25-26) การสอนผิดๆ ที่ขัดแย้ งในที่นีส้ นับสนุนการใช้ ชีวิตโสดเพื่อเป็ นสิ่งแสดงถึงการอยู่ทางฝ่ าย
วิญญาณ ซึง่ นําไปสูค่ วามผิดหวังและความสับสน
ผู้ที่เชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnostics) สอนว่าทุกสิ่งเป็ นสิ่งชัว่ ดังนัน้ คนเหล่านันจํ
้ านวนมากจึงถือสันโดษ
เพราะเห็นว่าความเพลิดเพลินทางร่างกายเป็ นความบาป ความบริ สทุ ธิ์คือการลงโทษตัวเอง พวกเชคเกอร์ (Shakers)๓ มีแนวทาง
การถือสันโดษของตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้ ชีวิตโสด เหมือนเช่น คริ สตจักรโรมันคาทอลิกและคริ สตจักรออธอดอกซ์หลายคณะ
ผู้เขียนหนังสือฮีบรูกล่าวไว้ ชดั เจนว่า “จงให้ การสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทังปวง
้ ให้ เตียงสมรสปราศจากความชัว่ ช้ า” (ฮีบรู 13:4)
้
าก็ไม่ได้ ทรงสัง่ ห้ ามอาหารบางอย่าง
ข้อ 4-5 สามัญสํานึกควรจะชี ้นําคริสเตียนในการรับประทานอาหาร แต่กระนันพระเจ้
ไม่ว่าเขาจะกินอาหารอะไร เขาสามารถชําระอาหารนันโดยพระวจนะและคํ
้
าอธิษฐาน อาหารไม่ถกู หรื อผิดศีลธรรมในตัวของมัน
เอง (โรม 14:14-15) คริ สเตียนสามารถรับประทานอาหารได้ โดยไม่มีผลทางวิญญาณตามมา ด้ วยการอธิษฐานและขอบพระคุณ
(กิจการ 10:9-15) การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารมีตวั อย่างมากมายในพระคัมภีร์ (1ซามูเอล 9:13; มัทธิว 14:19; 15:36;
กิจการ 27:35)

ข. การต่ อส้ ูกับการละทิง้ ความเชื่อ (4:6-11)
(6) ถ้าท่านจะให้คําแนะนําเหล่านี แ้ ก่พวกพี น่ อ้ ง ท่านก็จะเป็ นผู้รับใช้ที ่ดีของพระเยซคริ
ู สต์ เจริ ญด้วยคําสอนแห่งความ
เชื อ่ และด้วยหลักธรรมอันดี ทีท่ ่านได้ประพฤติ ตามนัน้ (7) อย่าใส่ใจกับเทพนิ ยายอันหาสาระมิ ได้ จงฝึ กตนในทางธรรม (8) เพราะ
ถ้าการฝึ กทางกายนัน้ มี ประโยชน์อยู่บา้ ง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สําหรับชี วิตปั จจุบนั และ
ชี วิตอนาคตด้วย (9) ข้อความต่อไปนีเ้ ป็ นความจริ ง และควรแก่การรับไว้ (10) เหตุทีเ่ ราตรากตรํ าทํางานและทนสู้ ก็เพราะว่าเรามี
ความหวังใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื ่อในพระองค์ (11) จงสัง่ และสอนสิ่ ง
เหล่านี ้
ข้อ 6 ผู้สอนที่สตั ย์ซื่อจะจดจําคําสัง่ สอนก่อนหน้ านี ้และส่งต่อไปยัง “พวกพี่น้อง” ผู้รับใช้ ไม่สมกับค่าจ้ างหากว่าไม่เตือน
ธรรมิกชนของพระเจ้ าให้ ระวังคําสัง่ สอนที่ผิดๆ การเตือนเช่นนัน้ อาจไม่ใช่สิ่งที่คนชอบกันเสมอไป แต่ก็เป็ นหน้ าที่ของเขา เมื่อ
“เจริ ญด้ วยคําสอนแห่งความเชื่อและด้ วยหลักธรรมอันดี” ทิโมธี สามารถใช้ เหตุผลของเขาในการ “รู้ จกั ผิดชอบชัว่ ดี” (ฮีบรู 5:14)
และถ่ายทอดความรู้ทางฝ่ ายวิญญาณเช่นนันต่
้ อไปยังคริสตจักร
ข้อ 7 เปาโลเรี ยกให้ ทิโมธี ปฏิเสธเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ อันหาสาระไม่ได้ ไม่ว่าจะฟั งดูเหมือนเป็ นเรื่ องทางศาสนาก็ตาม มี
ตํานานและนิทานมากมายที่ผ้ เู ชี่ยวชาญศาสนายิวและผู้นบั ถือศาสนานอกรี ตเผยแพร่ เรื่ องเหล่านี ้ไม่เป็ นประโยชน์ต่อคริ สเตียน
ทัง้ นี ้ รวมถึง “บทบัญญัติของมนุษย์ ” ที่ไร้ สาระและถือกฎระเบียบมากเกินไปด้ วย (มัทธิ ว 15:9) ผู้นําศาสนายิวในเวลานัน้ ได้
จัดเตรี ยมคําอธิ บายธรรมบัญญัติที่ยืดยาวของตนเอง และสอนคําคาดเดาของตนเองราวกับว่าเป็ นบัญญัติของพระเจ้ า หาก
พิจารณางานเขียนเช่นนันใน
้ Talmud ก็จะเห็นว่าทําไมคําเตือนของพระเยซูและเปาโลจึงมีเหตุผลสมควรอย่างแท้ จริ ง ทิโมธีควรจะ
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ใช้ เวลาของตนกับกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทางฝ่ ายวิญญาณ เช่น การใคร่ครวญถึงสิ่งที่ดี (ฟี ลิปปี 4:8) ขวนขวายกระทําการดี
(ทิตสั 2:14) และอธิ ษฐานอย่างสมํ่าเสมอ (1เธสะโลนิกา 5:17) ความบากบัน่ ในทางฝ่ ายวิญญาณเช่นนัน้ จะเป็ นการ “ฝึ กตน
ในทางธรรม”
้
้และตลอดนิรันดร์ เอิร์ดมัน
ข้อ 8 การฝึ กทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ทางของพระเจ้ ามีประโยชน์ในทุกทาง ทังตอนนี
อธิบายได้ อย่างเหมาะสมว่า
ผู้สอนผิดก่อให้ เกิดความรุ นแรงต่อร่ างกายมากยิ่งกว่าแค่ไร้ ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มีการฝึ กทางกายที่อาจเป็ น
้ การอดกลันและการควบคุ
้
มร่ างกาย
ประโยชน์ต่อความบริ สทุ ธิ์ ได้ แก่ การไม่ปล่อยให้ ความต้ องการควบคุมความตังใจ
โดยความคิดที่ถูกและใจที่บริ สทุ ธิ์ การฝึ กเช่นนัน้ เหมือนเช่น การฝึ กทางกายอื่นๆ มีประโยชน์ แต่การฝึ กวิญญาณมี
้ ประโยชน์อยู่บ้าง ทาง
ประโยชน์ยิ่งกว่า ซึง่ ทําให้ มนุษย์ได้ รับสิง่ ดีที่ไม่มีขีดจํากัดและอยูท่ น “เพราะถ้ าการฝึ กทางกายนันมี
ของพระเจ้ าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ ซงึ่ ประโยชน์สําหรับชีวิตปั จจุบนั และชีวิตอนาคตด้ วย” การดําเนินชีวิตค
ริ สเตียนที่เสมอต้ นเสมอปลายไม่จําเป็ นต้ องเสียสิ่งที่ดีที่สดุ ซึง่ ชีวิตในปั จจุบนั ให้ ได้ และจะได้ ความปี ติยินดีที่มากยิ่งกว่า
1
ในชีวิตหน้ า ในความหมายที่แท้ จริง คริสเตียน “ได้ สงิ่ ที่ดีที่สดุ ของทังสองโลก”
้
การปฏิเสธตนเองทางร่ างกาย ได้ แก่ การอดอาหาร (2โคริ นธ์ 11:27) และการปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน (1โคริ นธ์ 7:5) แต่ไม่
เกิดประโยชน์เหมือนเช่นการเชื่อฟั งพระเจ้ าและการปฏิบตั ิตามความบริ สทุ ธิ์ เพราะสิ่งเหล่านี ้ “มีประโยชน์ในทุกทาง” อย่างไรก็
้
ได้ อยู่ในโลกนีเ้ ท่านัน้ สําหรับคริ ส
ตาม ร่ างกายที่ได้ รับการฝึ กฝนหรื อพัฒนาขึ ้น ตายลงไป แต่วิญญาณจะคงอยู่ ชีวิตทังหมดไม่
เตียนแล้ ว มีชีวิตที่ดีกว่ารออยูอ่ ีกฝั่ งหนึง่ ของความตาย นัน่ คือ ชีวิตที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์เองทรงซื ้อให้ กบั เราโดยการวายพระ
ชนม์ที่ไม้ กางเขน
ข้อ 9 “ข้ อความ...เป็ นความจริ ง” คือข้ อความในข้ อ 8 ใน 1:15 วลีนี ้เน้ นเรื่ องนี ้ เป็ นการสมควรและฉลาดที่จะละสายตา
ของเราจากโลกทางกาย และใส่ใจความหวังที่มีชีวิตอยูท่ ี่เรามีนอกไปจากชีวิตนี ้ (1เปโตร 1:3)
ข้อ 10 พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ าจะโรยไปด้ วยกลีบกุหลาบ การเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื ้องบน (โคโลสี
3:2) แม้ ว่าการทดลองและความยากลําบากในชีวิตนี ้เกิดขึ ้นอยู่รอบตัวเรานันเป็
้ นการ “ตรากตรํ าทํางาน” คําภาษากรี ก คอพิ อาโอ
(kopiao) ในที่นี ้แสดงให้ เห็นความพยายามอย่างเต็มที่ การพยายามอย่างสุดกําลัง เช่น ความพยายามของนักกีฬาในการเตรี ยม
ตนเพื่อการแข่งขัน คําว่า “ทนสู้” มีใจความสําคัญเช่นเดียวกัน คือคําว่า อาโกนิ ศอไม (agonizomai) ซึ่งหมายถึงการกระทํา
เหมือนกับที่เกี่ยวข้ องในการต่อสู้ของนักกีฬา กู๊ดสปี ดแปลข้ อความนี ้ว่า “งานหนักและต่อสู้ดิ ้นรน” และฉบับ NIV แปลว่า “ทํางาน
ตรากตรํ าและต่อสู้”
เหตุผลในการต่อสู้นี ้ หรื อความพยายามนี ้ คือว่า เราไว้ วางใจในพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ด้ วยความไว้ วางใจนี ้ หรื อจะให้
ชัดเจนคือความหวังใจ ที่ทําให้ การต่อสู้นี ้คุ้มค่า การข่มเหงหรื อการถูกตําหนิใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับคริ สเตียนเทียบไม่ได้ กบั สง่าราศีที่เรา
จะได้ รับในวันหนึ่ง (โรม 8:18) ความหวังใจทําให้ เรามั่นคงในเวลาสิ่งร้ ายเกิดขึน้ เราพยายามในการฝึ กเพื่อการต่อสู้ทางฝ่ าย
วิญญาณ เราตรากตรํ าทํางานเพื่อไม่ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจเราผิด เราต่อสู้กบั ศัตรูของโลก เราทํางานเพื่อรักษาตัวเราให้ อยู่ในความรักของ
พระเจ้ า ทังหมดนั
้
น้ เพราะว่า พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์สมควรที่จะได้ รับการอุทิศตนและการรับใช้ ออย่างสูงสุด และเนื่องจากเราต้ อง
เป็ นผู้สตั ย์ซื่อในการรับใช้ เมื่อพระองค์กลับมารับคริสตจักรของพระองค์
พระเจ้ าทรงเป็ น “พระผู้ช่วยให้ รอดของคนทังปวง”
้
วลีนี ้ไม่ได้ สอน Universalism ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ว่าทุกคนจะได้ รับความ
รอดในท้ ายสุด ไม่ว่าพวกเขาจะขาดความเชื่อ ความเชื่อฟั งหรื อความสัมพันธ์ กบั พระเยซูคริ สต์ แม้ ว่าพระคริ สต์ทรงช่วยทุกคนให้
รอดโดยเป็ นเครื่ องบูชาบนไม้ กางเขน แต่ละคนมีหน้ าที่แสดงความเชื่อวางใจของตนในพระองค์ และเชื่อฟั งพระกิตติคณ
ุ ที่เปิ ดเผย
ในพระคัมภี ร์ 2เธสะโลนิกา 1:7-8 กล่าวไว้ ชัดเจนว่า “เมื่อพระเยซูเจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์ในเปลวเพลิง พร้ อมกับหมู่ทูต
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สวรรค์ ผ้ ูมีฤทธิ์ ของพระองค์ และจะลงโทษสนองคนเหล่านัน้ ที่ไม่ร้ ู จักพระเจ้ า และแก่คนที่ไม่เชื่อฟั งข่าวประเสริ ฐของพระเยซู
เจ้ าของเรา” พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยโลกให้ รอด แต่พระองค์ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของ “ผู้ที่เชื่อ[ฟั ง]” “โดยเฉพาะ”
ข้อ 11 เพื่อไม่ให้ ทิโมธีขลาดกลัว เปาโลแนะนําให้ เขาสัง่ และสอนความจริ งเหล่านี ้ให้ แก่ธรรมิกชน ความจริ งเหล่านี ้ตรง
ข้ ามกับคําสอนผิดในข้ อ 3 ความจริงเหล่านี ้ไม่ใช่คําแนะนําให้ เลือกทําเท่านัน้ แต่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่จะชี ้นําชีวิต
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ค. ความพยายามในการทําการดี (4:12-16)
(12) อย่าให้ผู้ใดหมิ่ นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็ นแบบอย่างแก่คนที ่เชื ่อทัง้ ปวง ทัง้ ในทางวาจาและการ
ประพฤติ ในความรัก ในความเชือ่ และในความบริ สทุ ธิ์ (13) จงใฝ่ ใจในการอ่านพระคัมภี ร์ในทีป่ ระชุม ในการเทศนาและในการสัง่
สอนจนกว่ าเราจะมา (14) อย่ าละเลยความสามารถที ่มีอยู่ ในตัวท่ า น ซึ่ งได้ทรงประทานแก่ ท่านตามคํ าพยากรณ์ เมื ่อคณะ
ผู้ปกครองได้เอามื อวางบนท่าน (15) จงปฏิ บตั ิ หน้าที เ่ หล่านี ้ โดยถื อเป็ นชี วิตจิ ตใจ เพือ่ ความเจริ ญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทัง้
ปวง (16) จงเอาใจใส่ทงั้ ตัวท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้อที ่กล่าวนี ใ้ ห้มนั่ เพราะเมื ่อกระทํ าดังนัน้ ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเอง
และคนทัง้ ปวงทีฟ่ ั งท่านให้รอดได้
ข้อ 12 แม้ ว่าทิโมธีอาจมีอายุเกินสามสิบห้ าปี (วินเซนต์คิดว่าเขามีอายุสามสิบแปดถึงสี่สิบปี และคนอื่นๆ คาดว่ามีอายุ
้ แต่เขาเป็ นคนหนุ่มเมื่อเทียบกับผู้ปกครองชาวเอเฟซัส เวลาอย่างน้ อยสิบห้ าปี ผ่านไปกว่าที่เขาจะได้ ไปพบเปาโลที่เมืองลิ
เช่นนัน)
สตรา (กิจการ 16:1-3) ถึงกระนัน้ เขาก็ยงั เป็ นคนหนุ่มที่จะมีหน้ าที่รับผิดชอบในสิ่งที่อคั รทูตได้ มอบหมายให้ เขาทํา (ในอาณาจักร
โรม คนๆ หนึง่ ถือว่าเป็ น “คนหนุ่ม” จนกว่าจะอายุสี่สบิ ห้ าปี ) ทิโมธีจะต้ องเคารพผู้อาวุโสที่เขาทํางานด้ วย และปฏิบตั ิหน้ าที่ของเขา
เพื่อที่คนเหล่านันจะให้
้
ความเคารพเขา
ข้ อความก่อนหน้ านัน้ ชีแ้ นะให้ ผ้ ปู กครองหนุ่มสอนและสัง่ ให้ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ สอนบางอย่าง ถ้ าอาจจะมีปัญหาในการ
กระทําตามคําตักเตือนนันบ้
้ าง ก็คงเป็ นปั ญหาเรื่ องความหนุ่มของเขา ข้ อความนี ้กล่าวว่า “อย่าปล่อยให้ ความหนุ่มแน่นของท่าน
ทําให้ ทา่ นกลัว จงกระทํางานของท่าน ทังทางฝ่
้
ายวิญญาณและทางโลก ในวิถีทางที่ไม่มีใครสามารถกล่าวได้ ว่าท่านควรจะกระทํา
ได้ อย่างฉลาดกว่านี ้หากว่าท่านมีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์มากกว่า”
ด้ วยการเป็ นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อ ไม่มีใครมีโอกาสที่จะกล่าวหาเขา และทําลายความสามารถในการรับใช้ ของเขา ผู้รับ
ใช้ หนุ่มจะต้ องเป็ นแบบอย่างในวาจา ในที่นี ้ หมายถึงการพูดของเขาทังต่
้ อหน้ าที่ประชุม และเป็ นการส่วนตัว ในการกระทํา นัน่ คือ
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ใ น ค ว า ม รั ก นั่ น คื อ ค ว า ม รั ก
คริสเตียนที่แท้ จริ ง อันเป็ นผลของพระวิญญาณ ในนํ้าใจ๔ นัน่ คือ การสําแดงทัศนคติและแรงกระตุ้นทางฝ่ ายวิญญาณโดยทัว่ ไป ใน
ค
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กาลาเทีย 5:22 คํานี ้มีความหมายถึงความสัตย์ซื่อ รวมทังการไว้
้
วางใจในพระเจ้ า ในความบริ สทุ ธิ์ นัน่ คือการปราศจากตําหนิใน
ความประพฤติและแรงจูงใจ
ข้อ 13 ในช่วงเวลาก่อนที่อคั รทูตจะมาหาเขานัน้ ทิโมธีจะต้ องกระทําหน้ าที่โดยการอ่าน การเทศนา และการสัง่ สอน “การ
อ่าน” อาจรวมถึงการอ่านในที่ประชุม แม้ ว่าจะหมายถึงการอ่านข้ อพระคัมภีร์ในการศึกษาโดยส่วนตัวก็ตาม การเทศนา [ในที่นี ้]
หมายถึงการหนุนใจที่เป็ นการดลใจ หรื อการใช้ พระวจนะ การสัง่ สอน (ดิ ดาสคาเลี ย (didaskalia)) ในบริ บทนีค้ ือการสอนจริ งๆ
หรื อการอธิบาย เกี่ยวกับพระวจนะ ชัดเจนว่าในข้ อพระคัมภีร์นี ้ ศิษยาภิบาลจะต้ องเน้ นการศึกษาและสอนพระวจนะของพระเจ้ า
(2ทิโมธี 4:2; กิจการ 6:4) อีกนัยหนึง่ เป็ นการหนุนใจให้ เทศนาแบบธรรมาธิบาย๕
ข้อ 14 เปาโลเตือนทิโมธีเกี่ยวกับของประทานในการเป็ นผู้รับใช้ ของเขา เพื่อที่เขาจะใช้ ของประทานเหล่านัน้ พรสวรรค์
ความสามารถ และสติ ปั ญ ญาทางฝ่ ายวิ ญ ญาณบางอย่ า งที่ บุค คลหนึ่ ง มี จ ะต้ อ งไม่ ซ่ อ นเอาไว้ (มัท ธิ ว 5:15;
25:25)
ทิโมธี ได้ รับของประทานของเขา (ฆาริ สมา (charisma)) ทางคําพยากรณ์ และพร้ อมกับคําพยากรณ์ และมีหมายสําคัญโดยการ
วางมือของคณะผู้ปกครอง “การสถาปนา” นี ้เป็ นการตระหนักถึงของประทานที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ทรงประทานให้ เปาโลและ
บารนาบัสมีประสบการณ์คล้ ายคลึงกันนี ้ในอันทิโอก (กิจการ 13:2-3)

๔
๕

คํานี ้นํามาจากพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ ซึง่ ไม่มีอยู่ในต้ นฉบับภาษากรี ก แต่มีอยู่ในพระคัมภีร์ฉบับ King James Version ในภาษาอังกฤษ
การเทศนาแบบธรรมาธิบายเป็ นการอธิบายข้ อพระคัมภีร์เพื่อที่ผ้ ฟู ั งจะเข้ าใจความหมายและเห็นความสําคัญของข้ อพระคัมภีร์
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(presbyterion) ปรากฏอยู่เพียงสามครัง้ ในพระคัมภีร์ใหม่ การใช้ ครัง้ อื่นๆ หมายถึงผู้
ู
อ า วุ โ ส ช า ว ยิ ว ใ น ส ภ า ซ า น ฮิ ด ริ น
(ลูกา 22:66; กิจการ 22:5) แต่ในที่นี ้ หมายถึงกลุม่ ผู้ปกครองคริสเตียนในสถานที่ซงึ่ ทิโมธีได้ รับการสถาปนา
ข้อ 15 คําว่า เมะเละทาโอ (meletao) ซึ่งแปลว่า “ปฏิบตั ิ” มีความหมายมากกว่าแค่การคิดเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี ้เป็ น
บางครัง้ ทิโมธีต้อง “ใส่ใจ เอาใจใส่ และปกป้อง” สิ่งเหล่านัน้ เขาจะต้ อง “ถือเป็ นชีวิตจิตใจ” โดยให้ ตวั เองต่อการรับใช้ อย่างแท้ จริ ง
การกระทําเช่นนันจะแสดงให้
้
คนอื่นในคริ สตจักรภายใต้ การนําของเขาเห็นว่าเขา “เจริ ญ” ขึ ้น (ก้ าวหน้ าขึ ้น ขยายออกไป) โดยสิ่ง
เหล่านี ้
ผู้รับใช้ จะปฏิบตั ิตามข้ อพระคัมภีร์นี ้ได้ ยากหากไม่มีระเบียบในการศึกษาและเตรี ยมตัวอย่างครํ่ าเคร่ง ผู้ที่ร้ ูสกึ ว่าได้ รับการ
เรี ยกให้ มีส่วนเกี่ยวข้ องในการรับใช้ ควรจะจัดเวลาด้ วยความยินดีเพื่อการฝึ กอบรมในพระวจนะ ทักษะการพูด หลักจรรยาและ
มารยาททางสังคม ในภายหลัง เปาโลยืนกรานให้ ทิโมธี “อุตส่าห์สําแดงตนว่าได้ ทรงพิสจู น์แล้ วเป็ นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระ
วจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้ อง” (2ทิโมธี 2:15) “อุตส่าห์” ในที่นี ้หมายถึง การมี ”ความพยายามที่จะ” แต่เห็นได้ ชดั ว่าการ “ใช้
พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้ อง” ต้ องมีการศึกษาด้ วย คนทังหลายได้
้
รับการทรงเรี ยกให้ เทศนาพระวจนะ (2ทิโมธี 4:2) เราจะ
เ
ท
ศ
น
า
พระวจนะและใช้ พระวจนะนันอย่
้ างถูกต้ องได้ อย่างไรหากว่าไม่ใช้ เวลาที่จะ “ปฏิบตั ิหน้ าที่เหล่านี ้” และอุทิศตนเองต่อสิ่งเหล่านี ้
อย่างแท้ จริ ง
ข้อ 16 ข้ อความนี ้คงเน้ นต่อไปว่า ผู้รับใช้ จะต้ องไม่ปล่อยให้ สงิ่ ใดหรื อคนใดทําให้ เขาเขวไปจากแนวปฏิบตั ิในการเป็ นผู้รับ
ใช้ และคําสัง่ สอนสําหรับเขา ข้ อพระคัมภีร์นี ้ใช้ คําว่า เอ็พเอะโฆะ (epecho) ซึง่ หมายถึง “ยึดมัน่ เอาใจใส่” เพื่อหนุนใจเขาให้ ใส่ใจ
้
าลายแนวโน้ มที่จะ
เป้าหมายเพื่อที่เขาจะหลงไป ไม่ว่าจากงานของเขาหรื อคําสัง่ สอนของเขา (ดู 4:1) ความแน่วแน่เช่นนันจะทํ
ไว้ วางใจในคําสัง่ สอนของผีมารและวิญญาณที่ลอ่ ลวง ดังนัน้ เขาจึงจะได้ รับความรอด หรื อรักษาไว้ จากการละทิ ้งความเชื่อ เหมือน
เช่นผู้ที่เขาสอน ไม่บ่อยครัง้ ที่สมาชิกจะหลงไปหาคําสัง่ สอนผิดๆ ด้ วยตัวของเขาเอง โดยทัว่ ไปแล้ ว เขาถูกนําไปเพราะผู้รับใช้ ที่
กระทําผิดและถูกหลอกลวง ถ้ าผู้เทศนาจะสอนความจริงอย่างสัตย์ซื่อและมัน่ คง การละทิ ้งความเชื่อจะไม่มีอยู่ในพระกายของพระ
คริสต์
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่ห้า
6. การทํางานกับกลุ่มคนต่ างๆ (5:1-25)
ก. การปฏิบตั ติ ่ อกลุ่มคนต่ างๆ ในคริสตจักร (5:1-16)
(1) ในการตักเตือนนัน้ อย่าตําหนิ ชายผู้มีอาวุโส แต่จงขอร้องเขาเสมื อนเป็ นบิ ดา จงถื อว่าคนหนุ่มๆ ทัง้ หลายเป็ นเสมื อน
พี ห่ รื อน้อง (2) และผู้หญิ งผู้มีอาวุโสเป็ นเสมื อนมารดา และส่วนหญิ งสาวๆ ก็ให้เป็ นเสมื อนพีส่ าวน้องสาว มี ใจบริ สทุ ธิ์ ต่อเขา (3)
จงให้เกี ยรติ แ ก่ แม่ ม่า ยไร้ ที่พึ่ ง (4) ถ้า แม่ ม่า ยคนใดมี ลู กหลา น* ก็ ใ ห้ลู กหลานนัน้ หัดปฏิ บัติหน้า ที ่ท างศาสนา โดยปฏิ บัติกับ
ครอบครัวของตนก่อน และให้ตอนแทนคุณบิ ดามารดา เพราะว่าการกระทํ าเช่นนี ้เป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า (5) ฝ่ ายผู้หญิ งที ่เป็ น
แม่ม่ายไร้ที่พึ่ง และอยู่แต่ลําพังผู้เดี ยวนัน้ ก็ย่อมมอบความหวังไว้กบั พระเจ้า และวิ งวอนอธิ ษฐานทัง้ กลางวันกลางคื นไม่ขาด (6)
ส่วนผู้หญิ งที ่ปล่อยตัวนัน้ ก็ตายทัง้ เป็ น (7) จงกํ าชับข้อนี ้ เพื ่อเขาจะไม่ถูกตํ าหนิ (8) ถ้าแม้ผู้ใดไม่ เลี ้ยงดวงศ์
ู ญาติ ของตน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคนในบ้านเรื อนของตน ผู้นนั้ ก็ได้ปฏิ เสธพระศาสนาเสี ยแล้ว และชัว่ ยิ่ งกว่าคนที ่ไม่ได้เชื ่อเสี ยอี ก (9) อย่าให้
แม่ม่ายคนใดทีอ่ ายุตํ่ากว่าหกสิ บปี หรื อผู้ทีไ่ ด้ทําการสมรสมากกว่าหนึ่งครัง้ ลงชื อ่ ในทะเบี ยนแม่ม่าย (10) และจะต้องเป็ นผู้ทีไ่ ด้ชือ่
ว่าได้กระทําดี เช่นได้เอาใจใส่เลีย้ งดลก
ู ู ได้มีนํ้าใจรับรองแขก ได้ลา้ งเท้าธรรมิ กชน ได้สงเคราะห์คนทีม่ ี ความทุกข์ ยาก และได้บําเพ็
คุณความดี (11) แต่แม่ม่ายสาวๆ นัน้ อย่ารับขึ้ นทะเบี ยน เพราะว่าเมื ่อเขาหลงระเริ งห่างจากพระคริ สต์ไปแล้ว ก็ใคร่ จะสมรสอี ก
(12) เขาจะต้องถกตํ
ู าหนิ เพราะเขาได้ละเมิ ดคําปฏิ ญาณเดิ มของเขา (13) นอกจากนัน้ เขาก็จะกลายเป็ นคนเกี ยจคร้าน เที ่ยวไป
บ้านนีบ้ า้ นนัน้ และมิ ใช่แต่เกี ยจคร้านเท่านัน้ แต่ปากบอนด้วย และเทีย่ วยุ่งกับเรื ่องของผู้อืน่ พดสิ
ู ่ งซึ่ งไม่ควรจะพดู (14) เหตุฉะนัน้
ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆ นัน้ มี สามี มี บตุ รและดแลบ้
ู านเรื อน เพือ่ มิ ให้ศตั รู มีช่องทางนิ นทาได้ (15) ด้วยว่ามี บางคน
ได้หลงตามพญามารไปแล้ว (16) ถ้าหญิ งผู้มีความเชื ่อคนใดมี ญาติ พีน่ อ้ งที ่เป็ นแม่ม่าย ก็ให้เขาช่วยเลี ้ยงดู อย่าให้เป็ นภาระของ
คริ สตจักรเลย เพือ่ คริ สตจักรจะได้สงเคราะห์คนที เ่ ป็ นแม่ม่ายไร้ทีพ่ ึ่งจริ งๆ
ข้อ 1-2 คําว่า “ผู้มีอาวุโส” ในข้ อ 1 หมายถึงผู้ชายที่มีอายุมาก ไม่ใช่ตําแหน่งปกครอง การอ้ างถึงหญิงผู้มีอาวุโสในข้ อ 2
ยืนยันข้ อสรุปนี ้ ทิโมธีต้องไม่ตอ่ สู้ด้วยวาจา (เอะพิ พะเลส์โซ (epiplesso) ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า ตีอย่างแรง) กับผู้อาวุโส
ในที่ประชุม Expositor’s New Testament กล่าวว่า “การเคารพผู้มีอาวุโสต้ องบรรเทาการแสดงการตําหนิเมื่อผู้อาวุโสกระทําผิด”1
ทังนี
้ ้ จะต้ องขอร้ อง (พาราคาเละโอ (parakaleo) ตักเตือน วิงวอน) ผู้มีอาวุโส เหมือนเช่น “บิดาและมารดา” และถือว่าชายและ
หญิงที่อายุน้อยกว่าเป็ นเหมือน “น้ องชายและน้ องสาว” ต้ องมีความเคารพในครอบครัว การ “มีใจบริ สทุ ธิ์” ขจัดความผิดพลาดที่
อาจเกิดจากความสัมพันธ์เช่นนี ้ ผู้รับใช้ ต้องหลีกเลี่ยงอันตรายเนื่องจากความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดได้
ข้อ 3 คําว่า “ให้ เกียรติ” (ทิ มาโอ (timao)) หมายถึง “การเคารพและนับถือ” แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเห็นค่าของผู้อื่น
้
อต่อเหตุอย่างเหมาะสม คําดังกล่าวและบริบทแสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุนทางการเงินสมควรแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับเกียรติ
ต่อกายทังหมดหรื
เช่นนัน้ แต่พวกเขาต้ องเป็ น “แม่ม่ายไร้ ที่พึ่ง” หรื อผู้ที่ไม่มีลกู หลานหรื อญาติ อย่างแท้ จริ ง ฮีเบิร์ตเพิ่มเติมว่า “คําว่า ‘แม่ม่าย’ ให้
ความรู้สกึ โดดเดี่ยว คําดังกล่าวมาจากความหมายที่เป็ นคําคุณศัพท์ ‘ซึง่ สูญเสียไป’ และแสดงถึงความโดดเดี่ยวอันเป็ นผลจากการ
สูญเสียสามีของเธอ คําที่เสริ มเข้ าไป ‘ไร้ ที่พงึ่ ’ เน้ นผู้ที่อยูใ่ นสถานะที่เป็ นแม่มา่ ยอย่างแท้ จริง [ไม่มีลกู หลาน]”2
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วินเซนต์ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจําแนกว่าผู้ใดเป็ นแม่มา่ ยไว้ ดงั นี ้
เปาโลกล่าวถึงแม่มา่ ยใน 1โครินธ์ 7:8 ซึง่ แนะนําพวกเธอไม่ให้ แต่งงานใหม่ มีการกล่าวถึงกลุม่ แม่ม่ายในกิจการ 6:1
ในเรื่ องเกี่ยวกับการแต่งตังชายเจ็
้
ดคน และในกิจการ 9:39, 41 ตังแต่
้ ต้น คริ สตจักรตระหนักถึงหน้ าที่ของตนในการดูแล
สนับสนุนพวกเธอ แม่ม่ายในทางตะวันออกไร้ ที่พึ่งและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างแท้ จริ ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดูแล
พวกเธอมีหน้ าที่บางอย่าง เช่น ดูแลเด็กกําพร้ า คนป่ วย และนักโทษ3
ข้อ 4 คําว่า เอ็คกอน็อส (ekgona) ซึ่งในที่นีแ้ ปลว่า “หลาน” มีใช้ อยู่เพียงครัง้ เดียวในพระคัมภีร์ใหม่ ในที่นีแ้ ปลว่า
*“หลานชาย” พจนานุกรมทุกฉบับแปลว่า “หลาน” ถ้ าแม่ม่ายมีลกู หรื อหลาน พวกเขาต้ องรับผิดชอบในการดูแลแม่ม่าย “ให้ ” (อา
พอดิ โดมิ (apodidomi)) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ให้ ให้ กลับคืน หรื อตอบแทน” แสดงความคิดว่าลูกๆ จะต้ องตอบแทนบิดา
มารดาโดยดูแลพวกเขาเมื่อพวกเขาร้ องขอ พระเจ้ าตระหนักถึงหน้ าที่ของครอบครัวในการดูแลตนเอง “เพราะว่าการกระทําเช่นนี ้
เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า”
ข้อ 5 วลีว่า “แม่ม่ายไร้ ที่พึ่งและอยู่แต่ลําพังผู้เดียว” (มอนอโอไม (monoomai) อยู่โดดเดี่ยว) แสดงให้ เห็นเกณฑ์
บางอย่างที่ตดั สินว่าเธอจะได้ รับการดูแลจากคริสตจักรหรื อไม่ เธอต้ องไม่มีลกู หรื อหลานที่สามารถดูแลเธอได้ เธอไว้ วางใจพระเจ้ า
ซึ่ง หมายความว่า เธอแสดงความสัต ย์ ซื่ อ ในการเป็ นคริ ส เตี ย น เธออธิ ษ ฐานอยู่เ สมอ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เพราะเธอมี ค วาม
ยากลําบาก เธอจึงเข้ าใจถึงความจําเป็ นของผู้อื่นและอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยู่เสมอ การรับใช้ โดยการอธิษฐานของผู้หญิงซึง่ เป็ นที่
ชอบพระทัยพระเจ้ านันก่
้ อให้ เกิดความแตกต่างในชีวิต คริ สตจักร และการรับใช้ มากมายทัว่ โลก การดูแลและกิจกรรมดังกล่าวทํา
ให้ แม่มา่ ยสมควรที่จะได้ รับการสนับสนุนจากคริสตจักร
ข้อ 6 แม่มา่ ยทุกคนที่ดํารงชีวิตอย่างหรูหรา หรื อปล่อยตัวนันไม่
้ เหมาะสมที่จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษจากคริ สตจักร
้ น
“ตาย” เป็ นกริยาปั จจุบนั แสดงให้ เห็นว่าแม้ วา่ เธอจะยังมีชีวิตอยู่ในทางร่างกาย เธอก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรื อเหมือนกับตายทังเป็
ต่อทังพระเจ้
้
าและคริสตจักร บุคคลดังกล่าวเป็ น “ภาระ” ต่อคริสตจักรและไม่สมควรที่จะได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากคริ สตจักร
ข้อ 7 เปาโลหนุนใจทิโมธี ให้ ตกั เตือนแม่ม่ายให้ เป็ นผู้ไร้ ตําหนิ ไม่มีข้อติได้ และจึงสมควรต่อการเอาใจใส่และดูแลจาก
สมาชิกที่ประชุม
ข้อ 8 แม่ม่ายผู้สตั ย์ซื่อต่อพระเจ้ าและมีคณ
ุ สมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางฝ่ ายวิญญาณ จะต้ องได้ รับการดูแลจากคนใน
ครอบครัวของตนเองก่อน ซึ่งหมายความถึงลูกหลานในข้ อ 4 ผู้เชื่อที่ไม่ดแู ลครอบครัวของตนเองก็ชวั่ ยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อ เพราะ
แม้ แต่คนเหล่านันก็
้ ตระหนักถึงหน้ าที่ของตนต่อครอบครัวของตน ในทางปฏิบตั ิแล้ ว การกระทําเช่นนันเป็
้ นการปฏิเสธบัญญัติแห่ง
ความรัก อันเป็ นพื ้นฐานของความเชื่อคริสเตียนทังหมด
้
คริสเตียนจะต้ องมีทงความเชื
ั้
่อและการกระทํา “ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า แม้ ผ้ ใู ดจะว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ประพฤติตาม
จะได้ ประโยชน์อะไร ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้ รอดได้ หรื อ ถ้ าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่ องนุ่งห่มและอาหารประจําวัน
และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า ‘เชิญไปเป็ นสุขเถิด ขอให้ อบอุ่นและอิ่มเถิด’ และไม่ได้ ให้ สิ่งที่เขาขัดสนนัน้ จะเป็ นประโยชน์
อะไร ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้ าไม่ประพฤติตามก็ไร้ ผล” (ยากอบ 2:14-17) หากไม่มีการกระทํา เราก็ไม่มีหลักฐานแสดงถึงความ
เชื่อของเรา
ข้อ 9-10 ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ยังคงกล่าวถึงคุณสมบัติทางฝ่ ายวิญญาณสําหรับแม่ม่ายที่คริ สตจักรเลี ้ยงดู แต่ข้อ 9 เพิ่ม
อายุเข้ าไปด้ วยว่า เธอจะต้ องมีอายุอย่างน้ อยหกสิบปี เธอต้ องไม่ “ทําการสมรสมากกว่าหนึ่งครัง้ ” (ไม่ได้ หย่าสามีคนหนึ่งเพื่อ
แต่งงานใหม่กบั อีกคนหนึง่ ) บางคนแปลข้ อความนี ้ว่าเป็ นข้ อห้ ามในการมีสามีหลายคน
เธอต้ องมีชื่อเสียงว่าได้ “กระทําดี” ซึ่งรวมถึงการเลี ้ยงดูลกู ๆ ด้ วย ขบวนการสตรี สมัยใหม่ทําให้ บทบาทของผู้หญิ งใน
ฐานะผู้ดแู ลบ้ านดังที่อธิบายในทิตสั 2:4-5 มีความสําคัญน้ อยลง แต่ภรรยาและแม่ที่ทํางานในสถานที่ทํางานละเลยหน้ าที่ของตนที่
44

บ้ า น ล ะ เ มิ ด ห ลั ก ก า ร ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห ญิ ง ชั่ ว ที่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ ค ว า ม เ ชื่ อ
คริ สเตียนมีอิทธิ พลต่อยุคของเราเป็ นอย่างมากผ่านทางสื่อต่างๆ และกระบวนการทางการเมืองจนหญิ งที่ชอบพระทัยพระเจ้ า
จํานวนมาก ได้ ทิ ้งบ้ านของตนอย่างไม่จําเป็ นและไปทํางานกัน ปล่อยให้ ลกู เล็กๆ ของตนต้ องอยู่ในการดูแลของผู้อื่น การกระทํา
ดังกล่าวอาจเป็ นการยอมต่อวิญญาณที่เห็นแก่ตวั วัตถุนิยมในสมัยของเรา ซึ่งอาจบรรลุตามคําพยากรณ์ใน 4:1 นัน่ คือ “เชื่อฟั ง
วิญญาณที่ลอ่ ลวง” พระคัมภีร์ยกย่องการเป็ นผู้ดแู ลบ้ าน โดยทําให้ เป็ นคุณสมบัติอย่างหนึง่ เพื่อช่วยเหลือ
เธอควรจะมีนํ ้าใจรับรองแขก ถ้ าเธอปรารถนาให้ คนอื่นรับรองเธอในเวลานี ้ แต่กระนัน้ เธอต้ องกระทําอย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะไม่ดเู หมือนไม่ใส่ใจในความถูกต้ องหรื อไม่มีความเข้ าใจศีลธรรม
“ได้ ล้างเท้ าธรรมิกชน” แสดงให้ เห็นการรับรองแขกภายในบ้ านของเธอ ภูมิภาคตะวันออกกลางมีธรรมเนียมในการจัด
ภาชนะใส่นํ ้าไว้ ใกล้ ประตูเพื่อล้ างเท้ า แม้ วา่ การปฏิบตั ิเช่นนี ้เหมาะสมกับบริบทเป็ นอย่างดี แต่ข้อพระคัมภีร์อาจหมายถึงการคบห
สมาคมในคริสตจักร โดยมีสญ
ั ลักษณ์คือการมีสว่ นร่วมในพิธีล้างเท้ าอย่างสัตย์ซื่อ ตามที่พระเยซูทรงบัญชาใน ยอห์น 13:5-15
การสงเคราะห์คนที่ “มีความทุกข์ยาก” (ธะลิ โบ (thlibo) บีบคัน)
้ หมายความว่าเธอทําทุกสิ่งในอํานาจของเธอที่จะ
ปลอบโยนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบความกดดันในชีวิต เช่น ผู้ที่โศกเศร้ า ผู้ถกู ดขี่
แม้ ว่าข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่อาจกล่าวถึง “ความดี [ทุกประการ]” ได้ ในที่นี ้ แต่กล่าวถึงบางอย่าง มัทธิว เฮนรี่ ได้ เสนอแนะว่า
เพื่อที่ “คนเหล่านันที
้ ่ได้ รับความเมตตาเมื่ออยูใ่ นความโศกเศร้ า จะต้ องแสดงความเมตตาเมื่อพวกเขาเจริ ญขึ ้น”
ข้อ 11 “แม่มา่ ยสาวๆ “ คือผู้ที่มีอายุตํ่ากว่าหกสิบปี พวกเขาไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบของคริสตจักรโดยทันที อาจเป็ นได
ว่าพวกเขายังสามารถทํางานได้ ในทางหนึง่ ทางใดเพื่อเลี ้ยงดูตนเอง และพวกเขามีโอกาสที่จะแต่งงานใหม่ ถ้ าคริ สตจักรเลี ้ยงดูพวก
เขาอย่ า งเต็ ม ที่ พวกเขาจะมี เ วลาว่า งมาก ซึ่ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาได้ พวกเขาอาจ “หลงระเริ ง ห่ า ง” (คาทาสทะเรนิ อ าโอ
(katastreniao)) ซึ่งหมายถึง “การรู้ สกึ แรงกระตุ้นให้ มีความปรารถนาทางเพศ” ล็อกกล่าวว่าความหมายที่แท้ จริ งในที่นี ้คือ “การมี
อาการกระสับกระส่ายทางร่างกาย และจึงต่อสู้กบั ข้ อจํากัดในการเป็ นแม่มา่ ยคริ สเตียน” แรงกระตุ้นตามธรรมชาติของพวกเขาอาจ
เป็ นเหตุให้ แต่งงานใหม่ โดยไม่ใ ส่ใจว่าพวกเขาจํ าเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากคริ สตจักร และไม่ทํ าการรั บใช้ พิเศษแก่
คริสตจักรที่พวกเขาได้ ปฏิญาณว่าจะทําเพื่อที่จะได้ รับความช่วยเหลือ การแต่งงานใหม่กบั ผู้ที่เชื่อไม่ใช่ความบาป (1โคริ นธ์ 7:39; 1
ทิโมธี 5:14) แต่เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ แม่มา่ ยสาวๆ ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากคริสตจักร
ข้อ 12 สําหรับผู้แปลภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1611 คําที่แปลว่า”ตําหนิ” ไม่จําเป็ นว่าต้ องหมายถึงการลงโทษหรื อการแช่ง
สาปในอนาคตเสมอไป ฉบับแปลสมัยใหม่ที่เข้ าใจได้ ง่ายอาจเป็ น “ตําหนิ” คําภาษากรี กมีความหมายว่า “การตัดสิน” ข้ อพระ
คัมภีร์นีด้ ูเหมือนจะหมายถึงว่าเมื่อแต่งงานใหม่ แม่ม่ายที่ได้ รับการเลี ้ยงดูจากคริ สตจักรละทิ ้ง “ความเชื่อ” หรื อ “คําปฏิญาณ”
(สัญญาอย่างเป็ นทางการ) แรกของเธอในการรับใช้ คริสตจักร
ผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์บางคนเข้ าใจข้ อพระคัมภีร์นี ้ว่าหมายถึงการแต่งงานกับผู้ที่ไม่ได้ เชื่อ โดยไม่เชื่อฟั งคําเตือนที่ชดั เจน
ใ น 2โ ค ริ น ธ์ 6:14
แ ล ะ
1โคริ นธ์ 7:39 ความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจนําไปสูก่ ารกระทําที่กล่าวถึงในข้ อ 13 ได้ โดย ง่าย และส่งผลให้ เกิดการลงโทษจากพระเจ้ า
(ดู 1โครินธ์ 11:30-32; ฮีบรู 12:4-11)
ข้อ 13 แม่ม่ายสาวๆ ที่ได้ รับการเลี ้ยงดูอย่างเต็มที่มีแนวโน้ มที่จะกลายเป็ นคนเกียจคร้ าน และชอบยุ่งเรื่ องของคนอื่น ไป
บ้ านโน้ นบ้ านนี ้นินทาผู้อื่น
ข้อ 14-15 เนื่องจากความเป็ นได้ ในข้ อ 11-13 เปาโลแนะนําแม่ม่ายสาวๆ ว่าให้ แต่งงาน (กับผู้ที่เชื่อเท่านัน)
้ แทนที่จะให้
คริ สตจักรเลี ้ยงดู ซึง่ พวกเขาอาจทําผิดหรื อทําให้ เสื่อมเสียโดยการกระทําที่ได้ กล่าวถึงไป
เช่นนัน้ ความรับผิดชอบของเขาก็จะเหมือนกับหญิงชาวคริ สเตียนที่แต่งงานแล้ วโดยทัว่ ไป พวกเขาจะต้ อง “มีบุตรและ
ดูแลบ้ านเรื อน” พระผู้สร้ างทรงกําหนดให้ หญิงพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจที่จะมีบตุ รได้ และพวกเขามีหน้ าที่สําคัญในการดูแล
บ้ า น เ รื อ น เ มื่ อ ทํ า ต า ม ห น้ า ที่ นี ้ ผู้ ห ญิ ง จ ะ ทํ า ใ ห้ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง
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พอพระทัย ให้ เกียรติแก่สามี และจะพบว่าเป็ นประสบการณ์ ที่ดี (ดูทิตสั 2:4-5) ความสับสน ความอึดอัด และความผิดหวังเป็ นผล
จ า ก ก า ร ไ ม่ มุ่ ง มั่ น ต่ อ แ บ บ แ ผ น ต า ม
พระคัมภีร์
ถ้ าผู้หญิงคริ สเตียนปฏิบตั ิตามคําสอนของพระคัมภีร์ พวกเขาจะไม่ให้ โอกาสแก่ศตั รู ที่จะกล่าวหาพวกเขา และนํามาซึ่ง
การตําหนิตอ่ พวกเขาเอง ต่อคริสตจักร และพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า น่าเศร้ าที่ผ้ หู ญิงบางคนในคริ สตจักรไม่ใส่ใจคําตักเตือน
ที่ดีเหล่านี ้ และไม่ใส่ใจพระคริ สต์พระองค์เอง และกลับไปสูช่ ีวิตแห่งความบาป
ข้อ 16 ข้ อพระคัมภีร์นี ้สรุปข้ อคิดเห็นในข้ อ 3-15 เน้ นว่าผู้เชื่อจะต้ องดูแลแม่ม่ายในครอบครัวของตน เพื่อที่พวกเขาจะไม่
กลายเป็ นภาระของคริสตจักร เช่นนันแล้
้ ว ที่ประชุมก็จะสามารถดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวเลยได้
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ข. การให้ เกียรติแก่ ผู้ปกครอง (5:17-18)
(17) จงถือว่าผู้ปกครองทีป่ กครองดีนนั้ สมควรได้รบั เกี ยรติ สอเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ปกครองที เ่ ทศนาและสัง่ สอน (18)
เพราะพระคัมภี ร์กล่าวว่า อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื อ่ มันกําลังนวดข้าวอยู่ และคนงานสมควรจะได้รบั ค่าจ้างของตน
ข้อ 17 ในเวลานี ้ หัวข้ อเปลี่ยนจากการดูแลแม่ม่ายเป็ นเรื่ องผู้ปกครองที่ปกครอง ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึง “ผู้ปกครอง” ใน
ความหมายที่ต่างไปจากข้ อ 1 ในข้ อนัน้ กล่าวถึงผู้อาวุโส ในที่นี ้ หมายถึงผู้ปกครองที่นําหรื อเป็ นศิษยาภิบาล ตําแหน่งผู้ปกครอง
ศิษยาภิบาล ผู้เลี ้ยงแกะ และผู้ดแู ลมีความหมายโดยทัว่ ไปเหมือนกัน และปกติแล้ ว ใช้ แทนกันได้ คุณสมบัติต่างๆ สําหรับผู้นํามีอยู่
ใน 3:2-7 แต่ตอนนี ้ เป็ นการพูดถึง (1) การให้ เกียรติผ้ ปู กครอง (2) การปกป้องผู้ปกครอง (3) การว่ากล่าวผู้ปกครอง และ (4) การ
เลือกผู้ปกครอง
ข้ อพระคัมภีร์นีก้ ล่าวถึงการให้ เกียรติผ้ ปู กครอง ซึ่งจะกระทําได้ โดยนับถือพวกเขา “นับถือคนที่ทํางานอยู่ในพวกท่าน”
(1เธสะโลนิกา 5:12) ชีวิตของพวกเขาควรจะโปร่งใสต่อคนทังปวง
้
แรงจูงใจของเขาบริ สทุ ธิ์ การทํางานของเขามาจากใจ ประการ
แรก เกียรติ ได้ แก่ การยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจ และเชื่อฟั งพวกเขาเพราะเป็ นผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ (ฮีบรู 13:7, 17) แต่คําภาษา
กรี กที่ใช้ ในที่นี ้ ทิ เม (time) มีความหมายที่กว้ างกว่านัน้ แม้ ว่าจะมีความหมายว่าความเคารพและนับถือ แต่ก็มีความหมายรวมถึง
การให้ เงินตอบแทน เหมือนเช่น “เกียรติ” ใน 5:3 เกี่ยวข้ องกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน รากศัพท์มาจาก “เงินรับเพราะ
ผู้อื่นให้ เกียรติ” ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ให้ สําหรับบริการบางอย่าง
พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวว่า “จ่ายพวกเขาให้ มาก” เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ จดหมายฉบับต่างๆ มักจะเขียนถึงเรื่ องเงิน
ในภาษาที่ผ้ มู ีแรงจูงใจทางฝ่ ายวิญญาณเท่านันที
้ ่จะรู้ได้ ได้ แก่ การเก็บเกี่ยว เมล็ด การรับใช้ กลิ่นหอม ของขวัญ รางวัล การได้ รับ
ุ ด้ วยของขวัญนี ้”
พร พระคุณ ในทํานองเดียวกัน ทุกวันนี ้ เราไม่กล่าวว่า “นี่เงินของคุณ” แต่กลับพูดว่า ”เราต้ องการให้ เกียรติคณ
ผู้ป กครองที่ ป กครองหรื อ ศิษ ยาภิบาลมี “สิท ธิ์ ” ที่ จ ะรั บ สิ่งของจากธรรมิกชน เนื่ อ งจากเขารั บใช้ คนเหล่า นัน้ ด้ ว ยสิ่ง ทางฝ่ าย
วิญญาณ (1โครินธ์ 9:11) แต่เปาโลเลือกที่จะไม่รับเงินตอบแทนจากชาวโครินธ์เพราะเหตุผลส่วนตัว อาจมีปัญหามากมาย ที่เขาไม่
ต้ องการทําให้ ยงุ่ ยากโดยให้ โอกาสกับใครๆ ในการวิพากษ์ วิจารณ์เขามีเหตุจงู ใจที่ไม่บริสทุ ธิ์ได้ (2โครินธ์ 11:7-9)
“เกียรติสองเท่า” หมายถึงผู้ปกครองที่นําเป็ นอย่างดี จะต้ องได้ รับการตอบแทนอย่างมากมาย พอเพียง ตามตําแหน่งและ
ความสามารถของพวกเขา การอ้ างถึงผู้ปกครองซึง่ แสดงความเป็ นเลิศเฉพาะในความสามารถในการนํา และความสามารถในการ
สอน ไม่ใช่เพื่อการจําแนกระหว่างผู้ปกครองที่ “ปกครอง” และผู้ปกครองที่ “สอน” 1ทิโมธี 4:6-16 กล่าวถึงหลักเกณฑ์ตรงประเด็น
บางอย่างเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจดังกล่าว บางทีคําอธิบายนี ้ ได้ แก่ ปั จจัย เช่นการคิดที่ชดั เจน ความสามารถในการสื่อสารได้
ดี การตัดสินที่ถกู ต้ อง และการบริหารที่ยตุ ิธรรม
แม้ วา่ ผู้ปกครองทุกคนสามารถสอนได้ ไม่ใช่ว่าผู้ปกครองทุกคนมีความเป็ นเลิศสมควรแก่เกียรติสองเท่า ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ความ
แตกต่างระหว่างผู้ปกครองที่ดีและผู้ปกครองที่ไม่ดี แต่เป็ นสิง่ ที่ดีและดีกว่า “สมควร” หมายความว่าพวกเขาสมควรได้ รับเกียรติ คํา
ที่ใช้ สําหรับ “ตรากตรํ าทํางาน” (คอริ ออนเทส (koriontes)) มีความหนักแน่น แสดงถึงการทํางานหนักจนเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้ า
ผู้ปกครองเหล่านี ้อุทิศตนเองอย่างตรากตรํ าเพื่อการศึกษาอย่างหนักและเพื่องานรับใช้ ผู้ปกครองบางคนอาจทํางานหนักกว่าคน
อื่นๆ ในการเทศนาและสอน และมีหน้ าที่ในการนํ าผู้อื่นมากกว่า ชายผู้ซึ่งเป็ นแบบการรั บใช้ ตามมาตรฐานของพระเจ้ า ผู้ซึ่ง
พยายามอย่างมาก เป็ นผู้ที่สมควรแก่เกียรติสองเท่า ทังนี
้ ้ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็ นความพยายาม การกระทํางานอย่างกลางๆ เกิด
จากความไม่เต็มใจที่จะพยายาม ที่จะจ่ายมูลค่า
มีคนบอกโดนัลด์ จี บาร์ นเฮาส์วา่ “ผมจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถสอนพระคัมภีร์ได้ เหมือนคุณ” คําตอบสันๆ
้ ของเขา
้
[หมายถึงต้ องทําทุกอย่าง]” ออสวอลด์ แชมเบอร์ ส กล่าวไว้ ในงานที่ดีเยี่ยมของเขา Spiritual
คือ “ก็จะต้ องทําอย่างนันแหละ
Leadership ว่า “ผู้ที่ไม่เตรี ยมตัวเพื่อจ่ายค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คนร่วมสมัยและเพื่อนร่วมงานของเขาเต็มใจที่จะจ่ายไม่ควรปรารถนา
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ตําแหน่งผู้นําในงานของพระเจ้ า การเป็ นผู้นําที่แท้ จริ งต้ องใช้ ทุกสิ่งทุกอย่าง และยิ่งผู้นํามีประสิทธิ ภาพมากเพียงใด ราคาก็ยิ่ง
สูงขึ ้นเท่านัน”
้ 4
ข้อ 18 ผู้ชายที่ได้ รับการเรี ยกจากพระเจ้ าจะเทศนาไม่ว่าเขาจะได้ รับเงินหรื อไม่ก็ตาม แต่แผนการของพระเจ้ าคือเพื่อที่
พวกเขาจะดํารงชีวิตได้ ด้วยการรับใช้ ของเขา (1โคริ นธ์ 9:7-11) เพื่ออธิบายในเรื่ องนี ้ ข้ อนี ้ใช้ ตวั อย่างเกี่ยวกับวัวนวดข้ าว โดยอ้ าง
ถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 25:4 วัวที่ดึงหินหรื อเลื่อนบดเมล็ดข้ าว ได้ รับอนุญาตให้ กินได้ ในเวลาที่ทํางาน อีกนัยหนึ่งคือ “ถ้ าวัวจัดหา
อาหารให้ เรา เราควรจะจัดหาอาหารให้ ววั นัน”
้ “พืชผลอุดมได้ มาด้ วยแรงวัว” (สุภาษิ ต 14:4) การครอบปากวัวนันไม่
้ ยตุ ิธรรม การ
ไม่ให้ เงินแก่ผ้ เู ทศนาก็ไม่ยตุ ิธรรมเช่นกัน เราต้ องเลี ้ยงดูผ้ ทู ี่สอนเรา (กาลาเทีย 6:6)
ข้ อพระคัมภีร์นี ้ยังอ้ างถึงพระคําของพระเยซูในลูกา 10:7 ที่ว่า “ผู้ทํางานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน” แสดงให้ เห็นว่า
ถ้ อยคําเหล่านี ้เป็ นพระคัมภีร์ คริสตจักรยุคแรกตระหนักว่าพระกิตติคณ
ุ ของลูกาว่าเป็ นพระวจนะของพระเจ้ าที่ได้ รับการดลใจ
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ค. การลงโทษผ้ ูปกครอง (5:19-21)
(19) อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้นเสี ยแต่จะมี พยานสองสามคน (20) สําหรับผู้ที่ยงั คงกระทํ าบาป จงว่า
กล่าวเขาต่อหน้าคนทัง้ ปวง เพื อ่ ผู้อื่นจะได้เกรงกลัว (21) ข้าพเจ้ากํ าชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้า พระเยซคริ
ู สต์ และเหล่าทตูที ่
ทรงเลื อกไว้แล้วนัน้ ให้ท่านรักษาระเบี ยบเหล่านีไ้ ว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผ้ใู ด และไม่กระทําการใดๆ ด้วยใจลําเอียง
ข้อ 19 ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึงความคิดเกี่ยวกับการปกป้องผู้อาวุโส หรื อการประกันว่าเขาได้ รับการปกป้องและได้ รับ
ความยุติธรรม การรับใช้ เป็ นความไว้ วางใจที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และผู้รับใช้ จะมีประสิทธิภาพหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ความสุจริ ต ความน่ายกย่อง
และความน่าเชื่อถือของเขา ถ้ าเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง และไม่สามารถพูดอะไรได้ อย่างเกิดผลดี จะเป็ นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของศัตรูของ
คริ สตจักร ข่าวลือ การพูดเหน็บแนม ความจริ งเพียงครึ่ งเดียวและคําโกหกมักจะเป็ นกระสุนยิงไปที่ผ้ รู ับใช้ ถ้ าต้ องมีการตรวจสอบ
เรื่ องเหล่านี ้ทุกครัง้ ผู้รับใช้ ก็จะถูกทําลายลงทีละเล็กทีละน้ อย ไม่น่าสงสัยว่า บางคนเชื่อว่าพระเยซูพระองค์เองเป็ นเหมือนเช่นที่
ผู้นํา “ทางศาสนา”บางคนเรี ยกพระองค์ นั่นคือ “คนขี เ้ มา” คนกินเติบ และสหายของคนขี เ้ หล้ า หญิ งโสเภณี และกลุ่มเซลเลิท
(Zealots) ๖
ดังนัน้ เมื่อมีคนกล่าวหา (คาเทกอเรี ย (kategoria)) ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลฝ่ ายบริหารต้ องทําให้ แน่ใจว่ามีคนอื่นอย่างน้ อยหนึ่ง
หรื อสองคนที่จะยืนยันข้ อกล่าวหานันว่
้ าเป็ นจริงและผู้ที่กล่าวหามีความตรงไปตรงมา (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 19:15) ข้ อกําหนดนี ้ทํา
ให้ ศิษยาภิบาลได้ รับการปกป้องอย่างมาก ผู้ที่ต้องสอบสวนการกระทําผิดจะยุ่งอยู่กบั การนินทาหากว่าต้ องตรวจสอบข่าวลือทุก
เรื่ องอย่างละเอียด นอกจากนี ้ เมื่อมีผ้ รู ้ องเรี ยนว่าอีกคนหนึ่งได้ ทําผิดต่อเขา พระคัมภีร์กําหนดให้ ผ้ กู ล่าวหาพบกับผู้ถกู กล่าวหา
ก่อนเป็ นการส่วนตัว (มัทธิ ว 18:15) และจากนัน้ จึงพบกันเป็ นการส่วนตัว โดยมีคนอื่นอีกหนึ่งคนหรื อมากกว่าอยู่ด้วย (มัทธิ ว
18:16) ขันตอนที
้
่สาม ดังที่อธิ บายไว้ ที่นี ้คือ นําเรื่ องไปแจ้ งต่อคริ สตจักร (มัทธิ ว 18:17) ถ้ าพบและประชุมกันเป็ นการส่วนตัวไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ จึงนําเรื่ องดังกล่าวมาแจ้ งต่อผู้นําคริสตจักร
ข้อ 20 ถ้ ากระบวนการตรวจสอบแสดงให้ เห็นว่าผู้ปกครองมีความผิด ก็จะต้ องว่ากล่าวเขาต่อหน้ าผู้อื่น เทรนช์อธิบาย
เกี่ยวกับการว่ากล่าว (เอะเล็งโฆ (elengcho)) ดังกล่าว ว่าเป็ น “การใช้ อาวุธแห่งความจริ งที่มีชยั ชนะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนํา
เขา ถ้ าไม่ใช่เพื่อสารภาพอยู่เสมอ แต่อย่างน้ อยเพื่อให้ ร้ ู สึกผิดในความบาปของเขา” การเปิ ดเผยและการว่ากล่าวต่อหน้ าผู้อื่น
เช่นนัน้ จะทําให้ ผ้ ปู กครองคนอื่นๆ คิดไตร่ตรองใหม่ก่อนที่จะกระทําความผิดที่คล้ ายคลึงกัน
ข้อ 21 เนื่องจากเพื่อนผู้ปกครองและคนที่มีตําแหน่งเดียวกันมีส่วนเกี่ยวข้ อง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้รับใช้ ท่ีมีความ
รับผิดชอบในเรื่ องนี ้มีความกดดันในการที่จะไม่ถือสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างจริ งจัง แต่ข้อนี ้เตือนว่า พระเจ้ าและแม้ แต่ทตู สวรรค์ที่
ทรงเลือกไว้ แล้ ว (บริ สทุ ธิ์ ไม่ได้ หลงผิด) ทรงเป็ นพยาน อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้ หรื อคริ สตจักรไม่ควรเห็นแก่คนหนึ่งคนใดมากกว่าคน
อื่น การตัดสินในเรื่ องดังกล่าวต้ องไม่ลําเอียง
ในที่นี ้ ข้ อความภาษากรี กแสดงให้ เห็นชัดเจนว่าพระเจ้ าคือพระเยซูคริ สต์ คํานําหน้ านามเฉพาะสําหรับพระเจ้ าและพระ
เยซูเป็ นคําเดียว และคํานําหน้ านามเฉพาะอีกคําหนึ่งสําหรับเหล่าทูตสวรรค์ คําแปลที่เหมาะสมในที่นี ้ ได้ แก่ “ข้ าพเจ้ ากําชับท่าน
ต่อพระพักตร์ พระเจ้ า [ซึง่ คือ] พระเยซูคริ สต์ และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้ ” หรื อ “ข้ าพเจ้ ากําชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้ าและ
อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า ซึ่ ง คื อ พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ แ ล ะ เ ห ล่ า ทู ต ส ว ร ร ค์ ที่ ท ร ง เ ลื อ ก ไ ว้ ข้ อ พ ร ะ คั ม ภี ร์ นี ้ก ล่ า ว ถึ ง
พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ที่ อ ยู่ ทุ ก ห น ทุ ก แ ห่ ง แ ล ะ พ ร ะ เ จ้ า ผู้ ท ร ง บั ง เ กิ ด เ ป็ น
ม นุ ษ ย์ ( ดู 6:13) สํ า ห รั บ อี ก ตั ว อ ย่ า ง เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ษ า ก รี ก ป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น
ดู 2ทิโมธี 4:1

๖

กลุม่ เซลเลิท เป็ นกลุม่ สมาชิกหัวรุนแรงในยูเดียสมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรม
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ง. คําแนะนําเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ ผ้ ูปกครอง (5:22)
(22) อย่าด่วนเอามื อวางเจิ มผู้ใด และอย่ามี ส่วนร่ วมในการกระทําบาปเลย จงรักษาตัวให้บริ สทุ ธิ์
ข้อ 22 เน้ นว่าจะต้ องแต่งตังแต่
้ ผ้ ทู ี่สมควรแก่ตําแหน่งของผู้ปกครองเท่านัน้ การด่วนแต่งตังผู
้ ้ รับใช้ ผ้ ทู ่ีอายุน้อยเกินไป
หรื อไม่ได้ รับการพิสจู น์อาจทําให้ พวกเขากระทําผิดได้ (3:6, 10) ดังนัน้ จึงทําให้ ผ้ ทู ี่แต่งตังมี
้ สว่ นรับผิดชอบในความผิดของพวกเขา
ด้ วย ถ้ าชายคนหนึ่งได้ รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะได้ รับแต่งตัง้ อาจช่วยให้ ไม่ต้องลงโทษเขาในภายหลัง การแต่งตัง้
เขาโดยยึดตามคุณสมบัติที่ดี ประวัติของเขา และอุปนิสยั ของเขา แทนที่จะแต่งตังเพี
้ ยงเพราะไม่มีความบาปเพียงอย่างเดียว
คําเตือนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการแต่งตังเช่
้ นนันเน้
้ นด้ วยคําเตือนที่จริ งจังนี ้ “จงรักษาตัวให้ บริ สทุ ธิ์” วลีนี ้ไม่เพียงแต่
กล่าวถึงความระมัดระวังในกระบวนการแต่งตังเท่
้ านัน้ แต่ยงั เน้ นเกี่ยวกับ “ตัว [เอง]” แม้ ว่าจะแก้ ไขอุปนิสยั ทางศีลธรรมของผู้อื่น
ผู้นําจะต้ องรักษาตนเองให้ มีเกียรติ ยุติธรรม และไม่มีที่ตําหนิได้

จ. ความเข้ าใจเกี่ยวกับสุขภาพและความบาป (5:23-25)
(23) อย่าดื ่มแต่นํ้าอีกต่อไป แต่จงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื อ่ ประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่าน และโรคที บ่ งั เกิ
แก่ท่านเนือ่ งๆ (24) การทําบาปของบางคนก็ปรากฏชัด ส่งเขาตรงไปสู่การพิ พากษา แต่การทําบาปของผู้อืน่ ปรากฏภายหลัง (25)
ส่วนการกระทําดีนนั้ ก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถกปิ
ู ดบังไว้ไม่ได้
ข้อ 23 เปาโลแนะนําให้ ทิโมธีใช้ เหล้ าองุ่นเพื่อประโยชน์ในการบําบัดโรค (ออยนอส (oinos) ใช้ ในพระคัมภีร์ Septuagint
สําหรับนํ ้าองุ่นที่หมักและไม่หมัก) คํากล่าวนี ้ไม่ได้ อนุญาตให้ คริ สเตียนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ บาร์ เคลย์กล่าวไว้ ว่า เปาโล
เพียงแต่ยินยอมให้ ใช้ เหล้ าองุ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษา ในสมัยของเรา การแพทย์ก้าวหน้ า เหล้ าองุ่นไม่ได้ มีประโยชน์ในการ
รักษามากนัก ไม่มากพอที่จะเสี่ยงทําให้ เป็ นอันตรายต่ออุปนิสยั ชื่อเสียง และตัวอย่างในชุมชน ข้ อบังคับที่ดีที่สดุ ที่คริ สเตียนควรจะ
ปฏิบตั ิตามมีอยู่ใน 1โคริ นธ์ 10:31 “เหตุฉะนันเมื
้ ่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรื อจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเป็ นการถวายพระ
เกียรติแด่พระเจ้ า”
ข้อ 24-25 ข้ อความที่ยากนี ้น่าจะเป็ นคําเตือนต่อจากข้ อ 22 เกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอย่างแท้ จริ ง
และอาจเกี่ยวข้ องกับข้ อความที่อยูใ่ นข้ อ 19-21 เกี่ยวกับการลงโทษผู้ปกครอง พรอเดลอส (Prodelos) ในที่นี ้ หมายถึง “เห็นชัดเจน
และเป็ นที่ร้ ู จกั แก่คนทังปวง”
้
ความบาปบางอย่างชัดเจนและนําผู้ที่กระทําผิดนันไปสู
้ ่การพิพากษา ในขณะที่ความบาปอื่นๆ ไม่
ชัดเจนและจะปรากฏภายหลัง นัน่ คือ “ตามผู้ที่กระทําผิดถึงสถานที่พิพากษาแล้ วจะปรากฏในที่นนั่ ” (Amplified Bible)
ุ สมบัติ
ในทํานองเดียวกัน การกระทําดีของบางคนปรากฏค่อนข้ างชัดในเวลาปั จจุบนั และใช้ เพื่อช่วยให้ พวกเขามีคณ
เหมาะสมที่จะรับแต่งตังเป็
้ นผู้รับใช้ แต่คณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับอุปนิสยั ที่ไม่ดีบางอย่างอาจไม่ปรากฏเป็ นระยะเวลาหนึ่ง มีเพียงเวลา
และโอกาสเท่านันที
้ ่จะเปิ ดเผยให้ เห็นความจริง
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ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง
บทที่หก
7. ความสัมพันธ์ ในการทํางานของผ้ ูท่ เี ชื่อ (6:1-10)
ก. ความสัมพันธ์ ระหว่ างทาสและเจ้ านาย (6:1-2)
(1) จงให้คนทัง้ หลายที อ่ ยู่ใต้แอกแห่งความเป็ นทาส ถื อว่านายของตนเป็ นผู้สมควรแก่การได้รับเกี ยรติ ยศทุกสถาน เพือ่
ว่าพระนามของพระเจ้าและคําสอนจะมิ ได้ถูกเหยี ยดหยาม (2) ฝ่ ายคนเหล่านัน้ ผู้มีนายเป็ นผู้มีความเชื อ่ ก็ตอ้ งไม่ขาดความเคารพ
นาย เพราะเหตุทีไ่ ด้มาเป็ นพีน่ อ้ งแล้ว แต่ยิ่งกว่านัน้ เขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่า นายผู้ทีจ่ ะได้รับประโยชน์จากการรับใช้
ของเขานัน้ เป็ นผู้ทีม่ ี ความเชือ่ และเป็ นทีร่ กั จงสัง่ สอนและสนับสนุนให้กระทําตามหน้าทีเ่ หล่านี ้
ข้อ 1 การเป็ นเจ้ าของคนอื่นนันเป็
้ นสิง่ เลวร้ ายสําหรับเราในปั จจุบนั แต่ในสมัยพระคัมภีร์ การมีทาสรับใช้ เป็ นสิ่งที่ยอมรับ
กั น คาดกั น ว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของประชากรของอาณาจั ก รโรมในสมัย เปาโลเป็ นทาส ภารกิ จ ของพระคริ ส ต์ ดัง ที่ ก ล่ า วไว้ ใน
ลูกา 4:18 คือ “ปล่อยผู้ถกู บีบบังคับเป็ นอิสระ” แต่พระองค์ไม่ได้ อธิบายว่าเป็ นการปลดปล่อยคนที่เป็ นทาสให้ เป็ นอิสระทางกาย
ในทันที อิสราเอลอยูภ่ ายใต้ การปกครองของโรมในเวลานัน้ แต่พระเยซูไม่ได้ ทรงสนับสนุนให้ ล้มล้ างการปกครองนัน้ พระองค์ไม่ใช่
“ผู้ปฏิวตั ิ” ในความหมายสมัยใหม่ และไม่เคยสนับสนุนอนาธิปไตย (การไม่มีรัฐบาล) แม้ วา่ พระองค์ทรงเผยแพร่หลักการแห่งความ
รักและความยุติธรรมซึ่งทําให้ การเป็ นเจ้ าของทาสถูกยกเลิกไปในหลายแห่งทัว่ โลก ภารกิจบนโลกที่สําคัญของพระองค์คือการ
ปลดปล่อยแต่ละบุคคลทางฝ่ ายวิญญาณแก่ผ้ ทู ี่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิยาห์ การปลดปล่อยดังกล่าวอาจทําให้ คนหนึ่ง
เป็ นคริ สเตียนได้ และเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรอย่างแท้ จริ ง แม้ ว่าเขาจะเป็ นทาส (ดู่ลอส (doulos)) ก็ตาม เช่น โอเนสิมสั นอกจากนี ้
ยังมีตวั อย่างของผู้เป็ นเจ้ าของทาส ซึง่ เข้ ามาในคริสตจักร เช่น ฟี เลโมน
ในที่นี ้ ไม่ได้ กล่าวถึงความถูกหรื อผิดของการมีทาสรับใช้ แต่กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้เชื่อที่เป็ นทาส คนรับใช้ หรื อทาสที่
เชื่อจะต้ องให้ เกียรติ (ทิ เม (time) เคารพ ให้ ความสําคัญอย่างเหมาะสม) แก่เจ้ านายที่ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ า แทนที่จะเกลียดชังหรื อแค้ น
ใจ เช่นนันแล้
้ ว พวกเขาจะเป็ นพยานในการเป็ นคริ สเตียนของตน การกระทําที่มีใจพยาบาท หรื อการกบฏอย่างเปิ ดเผยอาจ “หลู่
พระเกียรติ” หรื อทําลายพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าและคําสอนของพระองค์ได้ คริ สเตียนจะต้ องให้ เกียรติแก่ผ้ ทู ี่มีอํานาจเหนือ
พ ว ก เ ข า ไ ม่ ว่ า พ ว ก เ ข า จ ะ เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ใ น สั ง ค ม
(โรม 13:1-7) บิดามารดาที่บ้าน (เอเฟซัส 6:1) หรื อเจ้ านายที่ทํางาน (เอเฟซัส 6:5-7)
ข้อ 2 ในทํานองเดียวกัน ถ้ าคริ สเตียนเป็ นทาสต่อผู้ที่เชื่อ เขาควรจะคงความเคารพเหมือนเดิมแม้ ว่าตอนนี ้ พวกเขามี
ความเท่าเทียมกันทางฝ่ ายวิญญาณก็ตาม ตามจริ งแล้ ว เขาควรจะรับใช้ นายด้ วยความสามารถมากยิ่งขึ ้นเพราะการรับใช้ ของเขา
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั คริสเตียนอีกคนหนึง่ แล้ ว Expositor’s New Testament อธิบายไว้ วา่
ทาสที่เป็ นคริ สเตียนมีแนวโน้ มที่จะทึกทักว่าตนมีเสรี ภาพ ความเท่าเทียม และความเป็ นพี่น้องในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
เจ้ านายที่เป็ นคริ สเตียน มากกว่ากับเจ้ านายที่เป็ นผู้ที่ไม่เชื่อ เจ้ านายที่เป็ นคริ สเตียนตกอยู่ในที่นงั่ ลําบาก ต้ องวุ่นวายใจ
ระหว่างหลักการแห่งความเชื่อซึง่ เขามีร่วมกับทาสของเขา และกฎของสภาพสังคมซึง่ เขารู้สกึ ว่าไม่ใช่เรื่ องผิดทังหมด
้ 1
ผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์จํานวนมากแนะว่าทาสบางคนเป็ นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่เจ้ านายเป็ นสมาชิกอยู่
แม้ วา่ จรรยาของคริสเตียนจะขัดแย้ งกับการมีทาสรับใช้ โดยพื ้นฐาน เห็นได้ ชดั ว่าคริ สตจักรไม่ได้ สงั่ ให้ ผ้ เู ชื่อใหม่ปล่อยทาส
แ ต่
ข อ ง ต น เ ป็ น อิ ส ร ะ โ ด ย ทั น ที
ฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทําให้ เจ้ านายที่รับเชื่อนันปฏิ
้ บตั ิต่อทาสของตนอย่างพี่น้องและลูกจ้ างที่
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ได้ รับความเคารพ ซึ่งขัดกับพฤติกรรมของเจ้ าของทาสที่ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ าอย่างเห็นได้ ชดั และนําไปสู่การเลิกทาสในคริ สตจักรใน
ท้ ายที่สดุ
ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในพระคริ สต์ แต่พวกเขาไม่จําเป็ นต้ องมีสถานะทางสังคมเท่าเทียมกัน บางคนอาจไม่เคยมี
้ งคมหรื อในคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม การยอมรับหรื อการดํารงตําแหน่งในคริ สตจักรจะต้ อง
ทรัพย์สินมากมาย หรื อเป็ นผู้นําทังในสั
ไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความรํ่ ารวยหรื อยากจนของบุคคล (ยากอบ 2:2-7)
เราจะต้ องสอนหลักการเหล่านี ้และยึดถือเป็ นคําสัง่ สอนที่ถกู ต้ อง และเป็ นแบบแผนพฤติกรรมในพระนิเวศของพระเจ้ า (ดู
3:15)

ข. ที่มาของคุณค่ าทางโลก (6:3-5)
(3) ถ้าผู้ใดสอนผิ ดไปจากนี ้ และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมี หลักของพระเยซคริ
ู สตเจ้าของเรา และคําสอนที ส่ มกับ
ทางของพระเจ้า (4) ผู้นนั้ ก็เป็ นคนทะนงตัวและไม่รู้อะไร เขาชอบทุ่มเถี ยงและโต้แย้งในเรื ่องคําซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิ ดการอิ จฉากัน การ
ทะเลาะวิ วาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน (5) และการด่าทอกันระหว่างผู้ทีม่ ี ใจทรามและไร้ความสัตย์จริ ง ที ค่ ิ ดว่าทาง
ของพระเจ้านัน้ เป็ นทางได้ประโยชน์
ข้อ 3-4 ดูเหมือนว่า มีผ้ ทู ําลายบางคนที่จะกล่าวเช่นนี ้อยูเ่ สมอ “นัน่ เป็ นความเห็นของคุณ ผมมีความเชื่อถือของผมเองใน
เรื่ องนัน”
้ ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้แสดงไว้ ชดั เจนว่า เปาโลเขียนจดหมายภายใต้ การดลใจของพระเจ้ าและจดหมายของเขาเป็ น “พระ
บัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (1โคริ นธ์ 14:37) ดังนัน้ ถ้ ามีผ้ สู อนคําสัง่ สอนที่ขดั กับคําประกาศเหล่านี ้ ถ้ อยคําของพวกเขาไม่ “มี
ห
ลั
ก
”
(ฮกิู ไอโน (hugiaino) ซึง่ เป็ นรากของคําว่า ความสะอาด สุขภาพดี ในที่อื่นๆ แปลว่า “มีหลัก” [ดู 1:10]) และสามารถนําไปสูค่ วาม
อธรรมได้
ครู เช่นนันมั
้ กจะแสดงให้ เห็นความหยิ่งยโส “ผมรู้ มากพอๆ กับเปาโล เขาไม่ได้ ฉลาดสักเท่าไร” แต่ในความเป็ นจริ ง เขา
“ไม่ร้ ู อะไร” เขาไม่ร้ ู ว่าเขาไม่ร้ ู คําที่ใช้ สําหรับ “ทะนงตัว” (ทเฟาะออไม
(tuphoomai)) ในที่นี ้มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง มาจาก
ู
ทเฟาะ
(tuphoo) ซึง่ หมายถึง “การทําให้ เกิดควัน การอําพรางในหมอก” ในภาษาที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั ครูเหล่านี ้อยู่ “ในหมอก”
ู
“ชอบ (อุตตริ )” (นอเซะโอ (noseo)) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การเจ็บป่ วย” ซึ่งตรงข้ ามกับ มีหลัก และใช้ ในการ
อุปมาในภาษากรี กโบราณเพื่อหมายถึงการป่ วยทางจิต เธเยอร์ กล่าวว่า คําดังกล่าวหมายถึง “มีความสนใจในสิ่งหนึ่งเป็ นอย่าง
มากจนกลายเป็ นโรค มีความชอบจนน่ากลัว” นักแปลคนหนึ่งกล่าวถึงครู ที่สอนผิดไว้ ดงั นี ้ “โรคภัยของเขาคือความอยากรู้ อยาก
เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ” “เ รื่ อ ง คํ า ” ห รื อ มี ค ว า ม ห ม า ย ต า ม ตั ว อั ก ษ ร ว่ า “ก า ร ต่ อ สู้ ด้ ว ย คํ า พู ด ”
ดูเหมือนจะเป็ นงานอดิเรกของบางคน พระคัมภีร์ฉบับ NASB แปลข้ อพระคัมภีร์สว่ นนี ้ว่า “เขามีความสนใจคําถามที่ก่อให้ เกิดการ
โต้ แย้ งและทุม่ เถียงกันเกี่ยวกับคํามากจนน่ากลัว” ผู้ชอบเถียงกันเรื่ องคําทําให้ เกิดการทะเลาะวิวาทกัน การอิจฉากัน การกล่าวร้ าย
กัน (บลาสเฟเมี ย (blasphemia) ดูหมิ่น สบประมาท พูดดูถกู ) การไม่ไว้ วางใจกัน และผลร้ ายทางฝ่ ายวิญญาณอื่นๆ อีกมากมาย
“การไม่ไว้ วางใจกัน“ อาจแปลได้ วา่ “การสงสัยที่มงุ่ ร้ าย” ต่อความจริงใจของผู้ที่ตา่ งจากพวกเขา3
ข้อ 5 “การด่าทอกัน” (เดี ยพาราตรี เบ (diaparatribe)) แสดงถึงการเสียดสีกนั หรื อความขัดแย้ งกัน ผู้สอนผิดก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งกันอย่างต่อเนื่อง ไร้ ความสัตย์จริ ง การใช้ คําว่า “ไร้ ” (อาพอสเทะเระโอ (apostereo)) ในที่นี ้ดูเหมือนว่าจะแสดงถึงว่า
ครัง้ หนึ่งพวกเขาเคยมีความจริ ง แต่ได้ เสียความจริ งนันไปและตั
้
ดสิทธิ์การรับมรดกของตนเอง ผลลัพธ์ ในตอนท้ ายของการหันไป
จากความจริ งคือความเสื่อมทรามของจิตใจ คริ สเตียนในยุคแรกจํานวนมากมายกลับไปนับถือศาสนายิว (กาลาเทีย 1:6; 3:1-3;
4:9-11; กิจการ 15:1, 24) สําหรับหลายคนในปั จจุบนั หมายถึงการหันไปสูว่ ิถีชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้ า หรื อกลับไปสูห่ ลักการ
หรื อความเชื่อทางศาสนาที่ไม่เป็ นตามพระคัมภีร์ในเวลาก่อนหน้ านัน้
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การเสียความจริ งไปนันโดยปกติ
้
เกี่ยวข้ องกับการกลับไปสู่การเป็ นทาสของวัตถุนิยม ตัณหา และข้ อผิดพลาดทางฝ่ าย
วิญญาณ สัญญาณแน่ชดั ที่แสดงให้ เห็นว่าหลงไปในทางนี ้คือ การมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของคริ สเตียนกับวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ ที่บิดเบือนไป คนเช่นนี ้อาจอนุญาตให้ ใจของพวกเขาเสื่อมเสียจนเชื่อว่าทางของพระเจ้ าเป็ นวิธีที่ก่อให้ เกิดกําไร ในสมัยของ
เรานี ้ เราเห็นว่าผู้ที่ทําให้ การรับใช้ เป็ น พอริ สม็อส (porismos) “ทางได้ ประโยชน์” ผู้สนับสนุน “ข่าวดีเรื่ องความมัง่ คัง่ ” (ถ้ าเป็ นคริ ส
เตียน จะได้ เป็ นคนรํ่ ารวย) ในปั จจุบนั อยูใ่ นกลุม่ คนจําพวกนี ้ เราต้ องไม่คบหาสมาคมกับผู้ที่สอนคําสอนผิดๆ

ค. ความชอบธรรมกับความสุขใจ (6:6-10)
(6) จริ งอยู่ เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทัง้ ความสุขใจ (7) เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาใน
โลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉนั นัน้ (8) แต่ถา้ เรามี อาหารและเสื อ้ ผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านัน้ เถิ ด (9) ส่วน
คนเหล่านัน้ ที ่อยากรํ่ ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน และติ ดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที ไ่ ร้ความคิ ดและเป็ นภั
แก่ตวั ซึ่ งทํ าให้คนเราต้องถึงความพิ นาศเสื ่อมสญไป
(10) ด้วยว่าการรักเงิ นทองนัน้ เป็ นมลรากแห่
งความชัว่ ทัง้ มวล และเพราะ
ู
ู
ความโลภนีแ่ หละ จึงทําให้บางคนห่างไกลจากความเชือ่ และตรอมตรมด้วยความทุกข์
ข้อ 6 คริ สเตียนจะต้ องค้ นหา “ความสุขใจ” (เอาทาร์ เฆ่อา (autarcheia)) มากกว่าสิ่งที่ดเู หมือนความมัง่ คัง่ สิ่งเหล่านี ้ไม่
ยัง่ ยืน แต่ความสุขใจจะอยูต่ ลอดไป ไม่วา่ จะมีทรัพย์สนิ มากเพียงใด พระเยซูทรงสอนเราว่าจะคิดเกี่ยวกับทรัพย์สิ่งของอย่างไร “จง
ระวังและเว้ นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้ อยู่ในการที่มีของฟุ่ มเฟื อย” (ลูกา 12:15) ซาโลมอนเรี ยนรู้ ว่า
ความมัง่ คัง่ และรํ่ ารวยไม่ใช่ทางไปสูค่ วามพอใจ “อย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยังไว้
้ [เพราะว่า] เจ้ าจะ
เพ่งตาของเจ้ าอยู่ที่ของอนิจจังหรื อ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบินไปในท้ องฟ้าเหมือนนกอินทรี ” (สุภาษิ ต 23:45, NIV) นอกจากนี ้ เขายังเตือนอีกว่า “บุคคลผู้วางใจในความมัง่ คัง่ จะล้ มละลาย แต่คนชอบธรรมจะรุ่ งเรื องอย่างใบไม้ เขียว”
(สุภาษิ ต 11:28, NIV)
ใ น ชี วิ ต ถ้ า เ ร า ไ ด้ รั บ สิ่ ง ข อ ง ท า ง โ ล ก เ ร า ค ว ร ใ ช้ สิ่ ง เ ห ล่ า นั ้ น แ ล ะ ข อ บ คุ ณ
พระเจ้ าสําหรับสิ่งเหล่านัน้ แต่ไม่ไว้ วางใจในสิ่งเหล่านัน้ การพึ่งพาสิ่งเหล่านันจะทํ
้
าให้ เราไม่มีสนั ติสขุ แต่มีความกังวลและความ
เป็ นทุกข์ ความมัน่ คงของเราอยูใ่ นพระคริ สต์ ไม่ใช่ในทรัพย์สิ่งของของเรา ”ท่านจงอย่าเป็ นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่
เพราะว่าพระองค์ได้ ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรื อทอดทิง้ ท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) ผู้ซึ่งมีความสุขใจไม่ว่าสถานะทางโลกจะเป็ น
อย่างไรเป็ นผู้ที่รํ่ารวยอย่างแท้ จริง
ข้อ 7 โลกปั จจุบันนี ไ้ ม่ใช่บ้านชั่วนิรันดร์ ของเรา เพราะอยู่ในเวลาจํากัด และเรามุ่งไปสู่นิรันดร์ เราเพียงแต่ผ่านไป
เหมือนกับ ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน (ฮีบรู 11:13; 1เปโตร 2:11) เราไม่ได้ นําสิ่งใดมากับเราในโลกนี ้ และ
เราไม่สามารถนําอะไรไปได้ ไวท์กล่าวว่า “โลกนี ้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านเป็ นได้ ”4 ผู้จดั การศพคนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่มี
กระเป๋ าในผ้ าห่อศพ” เราใช้ สงิ่ ที่เราได้ รับเพื่อดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ และเราทิ ้งสิ่งที่เหลือไว้ กบั ผู้ที่ยงั อยู่ การเข้ าใจเช่นนันช่
้ วยให้ มีความสุข
ใจ
ข้อ 8 เราควรพอใจกับสิ่งจําเป็ นพื ้นฐานในชีวิต และไม่โลภต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อสิ่งต่างๆ มากมาย ในที่นี ้ เป็ นที่เดียวในพระ
คัม ภี ร์ ใ หม่ ที่ ใ ช้ คํ า ว่ า เดยตรอเฟ (diatrophe)
(อาหาร มี ค วามหมายตามตัว อัก ษรว่ า “วิ ธี ก ารดํ า รงชี วิ ต ”) และ
ซเคะพาสมา (skepasma) (เสื ้อผ้ า มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การปกปิ ด) คําเหล่านี ้ใช้ ในงานเขียนอื่นๆ เพื่อแสดงความหมาย
ที่กว้ างกว่าที่กล่าวไว้ ในที่นี ้ คําแรกนันอาจหมายถึ
้
งสิ่งใดๆ ก็ตามที่บํารุ งและเลี ้ยงดู ในขณะที่คําหลังอาจหมายถึง “การปกป้อง”
ั้
ามาใช้ ร่วมกันเพื่อหมายถึงสิ่งจําเป็ นพื ้นฐานในชีวิต หรื อดังที่
อริสโทเติล ใช้ ซเคะพาสมา เพื่อหมายถึงบ้ าน ดังนัน้ คําศัพท์ทงสองนํ
เรากล่าวกันในปั จจุบนั ว่า “อาหาร ที่อยูอ่ าศัยและเครื่ องนุ่งห่ม”
ข้อ 9 ผู้ที่อยากรํ่ ารวย (ไม่จําเป็ นว่าหมายถึงผู้ที่รวยอยู่แล้ ว) ตกอยู่ในข่ายของความเย้ ายวน และติดบ่วงแร้ วและตัณหา
คําว่า “อยาก” (บู่เลมา (boulamai))ไม่ใช่เพียงแต่ความเพ้ อฝั นทางอารมณ์ เท่านัน้ แต่หมายถึงความปรารถนาที่เกิดจากการคิด
54

คํานวณ ความปรารถนาที่จะเป็ นคนรํ่ ารวยนี ้ไม่ใช่เพียงความคิดช่วงเวลาสั ้นๆ แต่เป็ นวิธีการซึง่ คํานวณและวางแผนไว้ เพื่อที่จะเป็
คนรํ่ ารวย บางครัง้ แผนการเช่นนั ้นอาจได้ ผล แต่ไม่เคยนําไปสูค่ วามสุขและสันติสขุ สิ่งเหล่านี ้นําวิญญาณที่เชื่อวางใจไปในข่าย
ของความเย้ ายวน ติดบ่วงแร้ ว และความปรารถนานาที่ไร้ ความคิดและเป็ นภัยแก่ตวั ซึง่ นําไปสูค่ วามตกตํ่าและความพินาศ ตัวเงิน
เองไม่ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาเหล่านี ้ แต่การรักเงินก่อให้ เกิดปั ญหาเหล่านี ้ (ข้ อ 10)
ความรํ่ ารวยไม่ใช่สงิ่ ดีหรื อชัว่ แต่ความโลภ ความอยากได้ และการเสียเวลา ครอบครัว การอธิษฐานและคริ สตจักรเพื่อให้
ได้ เงินมาเป็ นสิ่งผิดอย่างแท้ จริ ง ไม่ต้องสงสัยว่ามีคนรํ่ ารวยที่รักเงินน้ อยกว่าผู้ที่ยากจนที่คิดว่าตนไม่สามารถถวายสิบลดได้
ทัศนคติที่ดีที่สดุ สําหรับคริ สเตียนอยู่ในสุภาษิ ต 30:8-9 นัน่ คือ “ขอให้ ความมุสาและความเท็จไกลจากข้ าพระองค์ ขออย่าประทาน
ความยากจนหรื อความมัง่ คัง่ แก่ข้าพระองค์ ขอเลี ้ยงข้ าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ เกรงว่าข้ าพระองค์จะอิ่ม และ
ปฏิเสธพระองค์ แล้ วพูดว่า ‘พระเจ้ าเป็ นผู้ใดเล่า’ หรื อเกรงว่าข้ าพระองค์จะยากจนและขโมย และกระทําให้ พระนามพระเจ้ าของข้ า
พระองค์เป็ นมลทิน” (NIV) พระเยซูทรงเลือกใจความสําคัญนีใ้ นตัวอย่างการอธิ ษฐานในมัทธิว 6:11 ว่า “ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทงหลายในกาลวั
ั้
นนี ้”
้
ง
ความปรารถนานานาที่ไร้ ความคิดและเป็ นภัยแก่ตวั เหล่านี ้ทําให้ (บธิู โศ (buthizo) จุ่ม จมลงสูเ่ บื ้องล่าง) คนทังหลายถึ
ความพินาศ (ออเละธะรอส (olethros) ความตกตํ่า แต่ไม่ได้ หายนะทางวิญญาณทั ้งหมด เพราะคํานี ้อาจหมายถึงผลทางร่างกา
ได้ ) และเสื่อมสูญ (อาโพเล่อา (apoleia) ความพินาศอย่างแท้ จริ ง) การละเลยหรื อไม่ใส่ใจคําเตือนที่เคร่ งครัดนีค้ ือการเชื ้อเชิญ
ปั ญหาที่ร้ายแรงที่สดุ มา
ข้อ 10 ด้ วยว่าการรักเงินทองนันเป็
้ นมูลรากแห่งความชัว่ ทังมวล
้
(“ความชัว่ ทุกประเภท” NIV) ความอยากได้ และความ
โลภสามารถทําลายพื ้นฐานทางฝ่ ายวิญญาณของชีวิตคนทังหลายได้
้
เพื่อที่ลมแห่งการทดลองจะพัดมายังพวกเขา บุคคลอาจหลง
ผิดไปในความบาปทางเพศ แต่เขาประนีประนอมในเรื่ องใดที่ทําให้ เขาอ่อนแอต่อการทดลองดังกล่าวได้ โดยปกติแล้ ว ไม่ต้องดูที่
ไหนไกล ผู้เขียนคนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่มีความชัว่ ประเภทใดที่ไม่ได้ มีบ่อเกิดจากความปรารถนาความมัง่ คัง่ เมื่อรากของมันฝั งอยู่ใน
ดินของใจ”
การจะเป็ นผู้นําฝ่ ายวิญญาณได้ นัน้ มีพืน้ ฐานส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติเกี่ยวกับเงิน เมื่อเยโธรแนะนําโมเสสให้ แต่งตัง้
ตัวแทน (ผู้ปกครอง ผู้มีอํานาจ) เพื่อช่วยเหลือเขาในการทํางานต่างๆ คุณสมบัติประการหนึ่งคือพวกเขาต้ องไม่กินสินบน (อพยพ
18:21) ผู้ปกครองและผู้นําคริ สเตียนจะต้ องไม่ “เป็ นคนเห็นแก่เงิน” (1ทิโมธี 3:3, 8; ทิตสั 1:7, 11; 1เปโตร 5:2) ความปรารถนา
เช่นนันนํ
้ าคนทังหลายไปจากความเชื
้
่อ จึงนําความโศกเศร้ าและปั ญหามากมายเข้ ามาในชีวิต

8. คําเตือนสุดท้ าย (6:11-21)
ก. สิ่งสําคัญนอกไปจากวัตถุนิยม (6:11-12)
(11) แต่ท่านผู้เป็ นคนของพระเจ้า จงหลี กหนี เสี ยจากสิ่ งเหล่านี ้ จงมุ่งมัน่ ในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความ
เชื อ่ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังความเชื ่อ จงยึดชี วิตนิ รันดร์ ไว้ ซึ่ งพระเจ้าทรงเรี ยกให้ท่าน
รับ ในเมื อ่ ท่านได้รบั เชือ่ อย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน
เปาโลเตือนทิโมธีให้ ปฏิเสธความปรารถนาทางเนื ้อหนังที่ต้องการเงิน การ “หลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี ้” หมายถึงการหนี
จากการทดลองอยู่ เ สมอ ในทางตรงกั น ข้ าม ผู้ รั บ ใช้ จะต้ อ งใช้ เวลาของตนในการมุ่ง มั่น ในความชอบธรรมและผลของ
พระวิญญาณ คําชีน้ ํานีม้ ีความสอดคล้ องกับบัญชาของพระเยซูในการ “แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน แล้ วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิง่ ทังปวงเหล่
้
านี ้ให้ ” (มัทธิว 6:33)
“ความชอบธรรม” ในที่นี ้ ไม่ใช่ความชอบธรรมที่ผ้ เู ชื่อมีด้วยความเชื่อ (โรม 4:1-8) แต่เป็ นความชอบธรรมของแต่ละคน
และเป็ นในทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง สํ า แดงออกด้ วยวิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ยกออกและทั ศ นคติ ที่ ไ ด้ รั บการชํ าระ (2โคริ นธ์ 6:14-18;
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โ ร ม 12:1-2) ทั ้ ง นี ้ ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ลี ย น แ บ บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ ก า ร สํ า แ ด ง ผ ล ข อ ง
พระวิญญาณดังที่อธิบายอยูใ่ นกาลาเทีย 5:22-23
ข้อ 12 เมื่อติดยุทธภัณฑ์แห่งความชอบธรรมแล้ ว เราต้ องต่อสู้อย่างเต็มกําลังความเชื่อ ยูดา 3 เตือนเราไว้ คล้ ายคลึงกัน
ว่า “ต่อสู้เพื่อหลักคําสอนที่เชื่อกันอยู่” คําที่ใช้ แปลว่า “ต่อสู้” ในข้ อ 12 (อาโกนิ ศอไม (agonizomai)) เป็ นคําศัพท์ ทางการกีฬา
หมายถึง “การเข้ าร่วมการแข่งขัน”
ผู้ นํ า ค ริ ส เ ตี ย น ต้ อ ง ต่ อ สู้ ท า ง ฝ่ า ย วิ ญ ญ า ณ เ พื่ อ รั ก ษ า ค ว า ม สุ จ ริ ต แ ห่ ง
พระกิตติคณ
ุ ปกป้องคริ สตจักรไม่ให้ หนั ไปจากความจริ ง และยึดมัน่ ความเชื่อส่วนตัวตลอดพายุแห่งความสงสัยและเวลาแห่งการ
ทดลอง เมื่อชนะการต่อสู้ พวกเขาจะได้ รับ “รางวัล ซึง่ ในพระเยซูคริ สต์พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกจากเบื ้องบนให้ เราไปรับ” (ฟี ลิปปี 3:14)
จากนัน้ เปาโลประกาศว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง ข้ าพเจ้ าได้ แข่งขันจนถึงที่สดุ ข้ าพเจ้ าได้ รักษาความเชื่อไว้ แล้ ว” (2ทิโมธี
4:7) คําหนุนใจในข้ อ 12 ให้ “ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง” ดูเหมือนจะตรงข้ ามกับการต่อสู้ที่ชวั่ ร้ าย เพื่อให้ ได้ เงินและความรํ่ ารวย เราคว
ต่อสู้เพื่อความเชื่อ ไม่ใช่เงินทอง
คริ สเตียนต้ องยึดถือชีวิตนิรันดร์ ซึ่งต่างจากสิ่งต่างๆ ของโลกนี ้ เราต้ องเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื ้องบน (โคโลสี 3:2) ไม่ใช่สิ่ง
ต่างๆ ของโลกนี ้ เราได้ รับการเรี ยกด้ วย “คําทรงเรี ยกอันบริ สทุ ธิ์” (2ทิโมธี 1:9, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับเก่า) และ “การที่พระเจ้ า
ทรงเรี ยก” (ฮีบรู 3:1) การติดตามสิ่งของของโลกนีไ้ ม่เหมาะสมกับผู้ที่ได้ รับการแต่งตังอั
้ นยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็ นอันตรายต่อคํา
พยานของเขา และ “พยาน” จํานวนมากที่เห็นว่าเขาประกาศตนเป็ นคริสเตียนกําลังมองดูเขาอยู่

ข. การวิงวอนของเปาโล (6:13-16)
(13) ข้าพเจ้ากํ าชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้า ผู้ทรงประทานชี วิตแก่สิ่งทัง้ ปวง และต่อพระพักตร์ พระเยซูคริ สต์ ผู้ได้ทรง
เป็ นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัส ปี ลาต (14) ให้ท่านรักษาคําบัญชานีไ้ ว้อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้มีทีต่ ิ ได้ จนถึงเวลาที พ่ ระเยซคู
ริ สตเจ้าของเราจะเสด็จมา (15) ซึ่ งพระเจ้าผ้เู สวยสุขและทรงฤทธิ์ สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษัตริ ย์เหนือกษัตริ ย์ทัง้ ปวง และ
พระผู้เป็ นเจ้าเหนื อเทพเจ้าทัง้ ปวง จะทรงสําแดงให้ปรากฏในเวลาอันควร (16) พระองค์ผู้เดี ยวทรงอมตะ และทรงสถิ ตในความ
สว่างทีซ่ ึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่ได้ พระเกี ยรติ และฤทธานุภาพอันถาวรจงมี แด่พระองค์นนั้ อา
เมน
ข้อ 13-14 อัครทูตเน้ นความสําคัญของถ้ อยคําของเขาอีกครัง้ (ดู 5:21) พระเจ้ าทรงเป็ นพยานว่าเปาโลเตือนทิโมธี ให้
ปฏิบตั ิตามสิ่งเหล่านี ้อย่างสัตย์ซื่อ ข้ อพระคัมภีร์นี ้เรี ยกให้ พระวิญญาณของพระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพ และพระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงไร้
บาปและมีความเชื่อฟั ง ซึง่ พระเจ้ าผู้ทรงมาบังเเกิดเป็ นมนุษย์ ทรงเป็ นพยาน
“คําบัญชานี ้” อาจหมายถึงคําสัง่ ให้ “หลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี ้” (ข้ อ 11) หรื อ “ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง” (ข้ อ 12) โดยเฉพาะ
แต่อาจหมายถึงจดหมายทังฉบั
้ บ เราต้ องไม่ขาดตกบกพร่ องไม่ว่าในเรื่ องใดๆ “อย่าให้ ด่างพร้ อย และอย่าให้ มีที่ติได้ ” จนกว่าการ
เสด็จมาของพระคริ สต์ การเสด็จมาครัง้ ที่สองขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นเหตุจงู ใจแรกของการมีชีวิตที่ชอบพระทัยพระเจ้ า (1ยอห์น
3:2-3)
ในที่นี ้ ยังกล่าวว่ามาตรฐานของความชอบธรรมเหล่านี ้จะมีผลบังคับและประชากรของพระเจ้ าในทุกยุคสมัยต้ องปฏิบตั ิ
ุ ยังเป็ นเหมือนเดิมในทุกยุค
ตาม ประเพณีและมาตรฐานในสังคมรอบตัวเราอาจเปลี่ยนแปลงไป แต่ข้อกําหนดของพระกิตติคณ
“จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสตเจ้ าของเราจะเสด็จมา”
ข้อ 15 ผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์มากมายโยงส่วนแรกของข้ อพระคัมภีร์นี ้กับข้ อก่อนหน้ านี ้ โดยกล่าวว่า “พระเจ้ าจะทรง
สํ า แ ด ง
[ก า ร ป ร า ก ฏ ข อ ง อ ง ค์ พ ร ะ เ ย ซู คริ สตเจ้ า] ในเวลาของพระองค์เอง” (NIY) เป็ นความจริงอย่างยิ่งว่า “วันนัน้ โมงนัน้ ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรื อพระบุตรก็ไม่
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รู้ รู้ แต่พระบิดาองค์เดียว” (มัทธิว 24:36; มาระโก 13:32) หมายสําคัญของการเสด็จมาของพระองค์จะเตือนคริ สเตียนเพื่อที่พวก
เขาจะรอคอยพระองค์ และพระองค์จะทรงปรากฏแก่คริ สเตียนก่อน(ทิตสั 2:13; ฮีบรู 9:28) พระองค์จะทรงรับคริ สตจักรของ
พระองค์ไป ตามที่อธิ บายไว้ ใน 1เธสะโลนิกา 4:15-17 อีกแง่หนึ่งของการปรากฏขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเป็ นลักษณะของการ
สําแดงอย่างเต็มที่ของพระเมสสิยาห์ เมื่อพระองค์ ทรง “ลงโทษสนองคนเหล่านัน้ ที่ไม่ร้ ู จักพระเจ้ า และแก่คนที่ไม่เชื่ อฟั งข่าว
ประเสริฐของพระเยซูเจ้ าของเรา” (2เธสะโลนิกา 1:8)
“ในเวลาอันควร” อาจหมายถึงเวลาที่กล่าวถึงใน 2เธสะโลนิกา 1:8 โดยเฉพาะ หรื อหมายถึง เหตุการณ์ ในกาลสุดท้ าย
ทั ง้ หมด โดยทั่ ว ไป เวลาเหล่ า นี จ้ ะสํ า แดงให้ เห็ น ว่ า ใครเป็ นผู้ มี อํ า นาจในเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ บนโลกนี อ้ ย่ า งแท้ จริ ง
พระเยซูในฐานะที่ทรงเป็ นพระเจ้ าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นผู้ทรงฤทธิ์สงู สุดแต่พระองค์เดียว ไม่มีผ้ ใู ดนอกจากพระองค์ (อิสยาห์
44:8, 24) เมื่อยอห์นได้ รับสิทธิพิเศษในการเห็นสวรรค์ เขาเห็นบัลลังก์เดียวและผู้เดียวที่ประทับอยู่บนบัลลังก์นนั ้ (วิวรณ์ 4:2) ผู้
เดียวบนบัลลังก์นนคื
ั ้ อพระเยซู (ดูวิวรณ์ 1:7-8, 17-18; 4:8; 22:3-4) ยอห์นเรี ยกพระเยซูด้วยตําแหน่งเดียวกันกับที่ข้อพระคัมภีร์นี ้
ใช้ คือ “จอมกษัตริย์และจอมเจ้ านาย” (วิวรณ์ 19:16)
ข้อ 16 ข้ อพระคัมภีร์นี ้บรรยายพระเยโฮวาห์-พระเยซูว่าทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพ คําภาษากรี กสําหรับ “เดียว”
้ ่เป็ นอมตะ (อาธานาเซี ย (athanasia) การไร้ ความตาย การไม่
หมายถึงลักษณะพิเศษ ไม่มีผ้ ใู ดเหมือนพระองค์ พระองค์เท่านันที
สามารถตายได้ ) (ผู้ใดก็ตามที่จะแบ่งปั นชีวิตอมตะจะทําเช่นนันได้
้ ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เท่านัน้ ) “ทรงสถิต” คือ ออยเคะโอ
(oikeo) ซึง่ หมายถึง “อยู่ที่บ้าน” ในที่นี ้ บรรยายถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยู่ที่บ้านในลักษณะที่ไม่สามารถเข้ าถึงได้ (อาพรอซิ ทอส
(aprositos)) บางที การอธิบายนี ้ย้ อนไปถึงประสบการณ์ของโมเสสเมื่อพระเจ้ าตรัสแก่เขาว่า ไม่มีผ้ ใู ดสามารถเห็นพระพักตร์ ของ
พระองค์ (การปรากฏ สง่าราศี) และมีชีวิตอยูไ่ ด้ (อพยพ 33:20)
เนื่องจากพระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ (ยอห์น 4:24) พระองค์ไม่ทรงประจักษ์ แก่ตามนุษย์ (ยอห์น 1:18; 1ยอห์น 4:12)
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พระวิญญาณของพระเยซูได้ แต่พระเยซูทรงประจักษ์ แก่ตาในเนื ้อหนัง พระองค์ทรงเป็ นพระฉายที่ชดั เจนของพระเจ้ าผู้ที่มนุษย์มอง
ไม่เห็น (ฮีบรู 1:3; โคโลสี 1:15) สําแดงความชอบธรรม ความรัก และสติปัญญาของพระเจ้ าให้ แก่โลกนี ้ มนุษย์มองไม่เห็นพระเจ้ า
เลยและไม่สามารถเข้ าถึงพระองค์ได้ ยกเว้ นทางพระเยซูคริ สต์ ในสมัยที่มีพลับพลาและพระวิหาร มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านัน้ ที่
สามารถเข้ าถึงพระที่นงั่ กรุ ณา และสง่าราศีของพระเจ้ าหลังผ้ าม่านได้ และจะเข้ าไปพร้ อมกับโลหิตของเครื่ องถวายบูชาเท่านัน้
ในตอนนี ้ ทุกคน “เข้ ามาใกล้ โดยพระโลหิตของพระคริ สต์” เนื่องจากการตายของพระองค์บนไม้ กางเขนเปิ ดผ้ าม่านออก (มัทธิ ว
27:51; เอเฟซัส 2:13) และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ าหาพระเจ้ าได้ ด้วยการไถ่บาปของพระคริ สต์ ดังที่ ออกัสตัส โทปลาดี เขียนไว้ ในบท
เพลงที่มีชื่อเสียงของเขาว่า
พระศิ ลาแห่งยุคทัง้ หลาย แยกออกเพือ่ ข้า ขอให้ขา้ ได้ซ่อนตัวในพระองค์
ขอนํ้าและพระโลหิ ต อันไหลจากสีขา้ งทีบ่ าดเจ็บของพระองค์
รักษาความผิ ดบาป ช่วยข้าให้รอดจากความพิ โรธและชําระข้าให้บริ สทุ ธิ์
นํ้าตาของข้าจะไหลชัว่ นิ รนั ดร์ ได้หรื อ ความปรารถนาของข้าจะไม่รู้จกั ความพอใจหรื อ
สิ่ งเหล่นีไ้ ม่อาจไถ่บาปได้ พระองค์จะต้องทรงช่วยให้รอด พระองค์เพียงแต่ผูเ้ ดียว
ข้าไม่ได้นําสิ่ งมีค่าใดมา เพียงแต่ยึดอยู่กบั ไม้กางเขนของพระองค์เท่านัน้

ค. คําเตือนเรื่องความมั่งคั่ง (6:17-19)
(17) สําหรับคนเหล่านัน้ ที ม่ งั่ มี ฝ่ายโลก จงกําชับเขาอย่าให้มีมานะทิ ฐิ หรื อให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ทีไ่ ม่เที ย่ ง แต่จงหวังใน
พระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ ง เพือ่ ความสะดวกสบายของเรา (18) จงกําชับให้เขากระทําดี ให้กระทําดีมากๆ ให้เอื อ้ เฟื ้ อเผือ่ แผ่ และ
ไม่เห็นแก่ตวั (19) อย่างนีจ้ ึงจะเป็ นการวางฐานอันดีไว้สําหรับตนเองในภายหน้า เพือ่ ว่าเขาจะได้รบั เอาชีวิต ซึ่งเป็ นชีวิตอันแท้จริ ง
57

ข้อ 17-18 “[การ] มัง่ มีฝ่ายโลก คือผู้ที่มีสิ่งของและทรัพย์สินทางโลกมากมาย ตรงกันข้ ามกับผู้ที่มีเล็กน้ อยหรื อไม่มีเลย
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ที่ จ ะ ไ ม่ มี สิ่ ง ข อ ง ต่ า ง ๆ แ ต่ รํ่ า ร ว ย สํ า ห รับ พ ร ะ เ จ้ า ห รื อ ม ีสิ ง่ ข อ ง ต า่ ง ๆ แ ต ย่ า ก จ น สํ า ห รับ พ ร ะ เ จ้ า
( ลู ก า 12:21) บุ ต ร ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า รู้ จั ก ค ว า ม มั่ ง คั่ ง แ ห่ ง พ ร ะ คุ ณ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์
( เ อ เ ฟ ซั ส 1:7) แ ล ะ ไ ด้ พ บ “ค ลั ง ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ ค ว า ม รู้ ทุ ก อ ย่ า ง “ ใ น พ ร ะ อ ง ค์
(โคโลสี 2:3) ความมัง่ มีที่แท้ จริ งไม่ใช่เงินและทอง แต่เป็ นของประทานอันดีทกุ อย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่าง ที่มาจากพระ
บิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง (ยากอบ 1:7) เช่น สันติสขุ ความหวัง ความรัก ความปี ติยินดี พระคุณ และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของ “ความรอดอันยิ่งใหญ่” นี ้ (ฮีบรู 2:3)
พระคั ม ภี ร์ ไม่ ไ ด้ กล่ า วโทษการมี เ งิ น หรื อสิ่ ง ของ แต่ ถ้ าสิ่ ง เหล่ า นี ท้ ํ า ให้ คนมี ม านะทิ ฐิ (ฮพ
ู เซล็ อ ฟรอเนะโอ
(hupselophroneo) อวดดี ยโส) ก็จะทําให้ เขาตกตํ่า ผู้ที่มงั่ คัง่ ควรจะทําดีและกระทําดีให้ มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาควรจะ
“เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตวั ” หรื อเต็มใจที่จะแบ่งปั นสิ่งที่มีกบั ผู้อื่นที่มีความขัดสน (เอเฟซัส 4:28) พวกเขาไม่ควรจะไว้ วางใจ
ในความรํ่ ารวย แต่ในพระเจ้ าผู้ทรงประทาน “ทุกสิง่ เพื่อความสะดวกสบายของเรา”
ข้ อความภาษากรี กหมายความว่า พวกเขาไม่ควรจะ “หวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง” ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่ไม่แน่นอนมากไปกว่า
ความรํ่ ารวย วันหนึง่ อาจมีมากมาย วันถัดมา ก็เสียไปหมด ครัง้ หนึง่ ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษยาภิบาลของชายคนหนึง่ ซึง่ มีความรํ่ ารวยเป
อย่างมาก แต่เขาเริ่ มลงทุนที่มีเสี่ยงสูง และเข้ าร่ วมหุ้น [กับผู้ที่ไม่เชื่ อ] อันเป็ นสิ่งที่ขัดกับหลักการตามพระคัมภี ร์ ข้ าพเจ้ าให้
คําปรึกษาแก่เขาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ แต่เขากลับตอบว่า “คุณเป็ นศิษยาภิบาคริ สตจักรไป ผมก็จะทําธุรกิจของผม อย่าห่วงผมเลย ผม
้
ดบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ภายในหนึ่งปี ผู้ชาย
สบายดี” แต่เงินทังโลกไม่
้
สามารถทําให้ คริ สเตียนคงอยู่ได้ ถ้าเขาตังใจละเมิ
คนหนึ่งซึ่งมีความสะดวกสบายทุกอย่างที่จะนึกฝั นได้ และลําพองใจในการซื อ้ ทุกสิ่งที่ภรรยาของเขาเพียงแต่บอกเป็ นนัยว่า
ต้ องการนัน้ ล้ มละลาย ขับรถยนต์เก่าเสียงดัง และศิษยาภิบาลของเขาซื ้อของกินของใช้ ให้ เพื่อที่ครอบครัวของเขาจะมีกิน เขารู้สกึ
อับอาย ขายหน้ าและสับสน และเขาหันไปจากพระเจ้ าในท้ ายที่สดุ เขาไว้ วางใจในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง ความมัน่ คัง่ ของเราอยู่ในองค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า ไม่ใช่ในรายการหุ้นของเรา
ข้อ 19 เอิร์ล กล่าวว่า “อย่างนี ้จึงจะเป็ นการวาง” เป็ นคําเดียวในภาษากรี ก อาพอเธเซาริ โศ (apothesaurizo) ซึง่ มาจาก
คําว่า เธเซารอส (thesaurus) ซึ่งหมายถึง “คลังสมบัติ” และจึงหมายถึง “ทรัพย์สมบัติ”5 ใจความสําคัญในที่นี ้คือว่า ด้ วยการให้
อย่างไม่เห็นแก่ตวั คนทังหลายจะ
้
“วางรากฐานอันดีไว้ สําหรับตนเองในภายหน้ า” (NASB) มีคํากล่าวที่กล่าวกันว่า “เราเอาไปกับ
เราไม่ได้ ” ยังคงเป็ นความจริ งอยู่ แต่สิ่งที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่เรา เราสามารถใช้ เพื่อเหตุของพระองค์ และจึงได้ รับรางวัลนิ
รั น ด ร์ พ ร ะ เ ย ซู ท ร ง ส อ น ใ น มั ท ธิ ว 6:19-21 ว่ า อ ย่ า สํ่ า ส ม
( เ ธ เ ซ า ริ โ ศ ) ท รั พ ย์ ส ม บั ติ ( เ ธ เ ซ า ร อ ส ) ไ ว้ สํ า ห รั บ ตั ว ใ น โ ล ก เ พ ร า ะ ว่ า ท รั พ ย์ ส ม บั ติ
(เธเซารอส) ของท่านอยูท่ ี่ไหน ใจของท่านก็อยูท่ ี่นนั่ ด้ วย การเชื่อฟั งคําเตือนนี ้ช่วยให้ มนั่ ใจว่า ผู้เชื่อจะได้ ชีวิตนิรันดร์

ง. การปฏิเสธปรั ชญาของโลกนี ้ (6:20-21ก)
(20) ทิ โมธี เอ๋ย สิ่ งที ่เราบอกท่านแล้วนัน้ จงรักษาให้ดี จงละเว้นการพดที
ู ่ไร้สาระ และการขัดแย้งในความเห็นซึ่ งสําคัญ
ผิ ดว่าเป็ นความรู้ (21) บางคนสําคัญผิ ดอย่างนัน้ จึงได้พลาดไปจากจุดหมายของความเชือ่
ข้อ 20 ในที่ นี ้ อัครทูตวิงวอนอย่างจริ งใจให้ “รั กษา” (ฟลาส์
ู โซ (phulasso) ดูแล ในความหมายทางทหาร) สิ่งที่
มอบหมายให้ แก่ทิโมธี เปาโลเรี ยกให้ ทิโมธีมีความสัตย์ซื่อในฐานะผู้อารักขา (1โคริ นธ์ 4:2) แต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบต่อ “ของ
ประทานและ [การ] ทรงเลือกสรรไว้ ” (โรม 11:29) ที่เราได้ รับจากพระเจ้ า นอกจากนี ้ คริ สเตียนแต่ละคนยังมีหน้ าที่รักษาและ
ปกป้องความบริสทุ ธิ์ของพระกิตติคณ
ุ (1ทิโมธี 4:16)
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ในการปฏิบตั ิตามคําสัง่ นัน้ ผู้รับใช้ จะต้ องละเว้ น (เอ็คทะเระโพ (ektrepo) หลีกหนีหรื อหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้ องกับ) และ
ไม่ใส่ใจเสียงพูดที่ไร้ สาระ (เคะนอโฟเนีย (kenophonia) ในที่นี ้ แปลว่า “การพูดที่ไร้ สาระ”) และชัว่ ร้ าย (หยาบคาย) เช่นเดียวกับ
“ความเห็น” (กะโนสซิ ส (gnosis) ความรู้ ) ที่ไม่ถูกต้ อง คําศัพท์คําหลังนีต้ ามที่ใช้ โดยครู ที่สอนผิดเป็ นสิ่งที่เรี ยกกันไม่ถูกต้ อง
“สําคัญผิด”
ศัพท์ดงั กล่าวอาจหมายถึงรูปแบบแรกเริ่ มของความเชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnosticism) ซึง่ ใช้ ตามความหมาย
ของ กะโนสซิ ส วินเซนต์อธิบายว่า
[ผู้ที่เชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnostics) เป็ น] ศัตรู ที่น่ากลัวที่สดุ ของคริ สตจักรในศตวรรษที่สอง พวกเขา
อ้ างว่ามีความรู้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชนชันที
้ ่มีความรู้ พวกเขากล่าวว่า ด้ วยความเข้ าใจทางปรัชญา อันเป็ นสิ่ง
ตรงข้ ามกับความเชื่อ ที่มนุษย์จะต้ องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ความเชื่อเหมาะสมกับประชาชนชันกรรมกรหยาบคายเท่
้
านัน้ ซึ่ง
เป็ นมนุษย์ที่เหมือนสัตว์ คําถามเกี่ยวกับสติปัญญาที่มีอยู่ในคําสอนเหล่านี ้มีสองอย่าง คือ เพื่ออธิ บายงานในการทรง
สร้ าง และการอธิบายเกี่ยวกับการมีตวั ตนของสิ่งชัว่ ปั ญหาทางจรรยาของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีพฒ
ั นาลักษณะที่สงู กว่าใน
สภาพแวดล้ อมของสิ่งที่ชวั่ ร้ ายอย่างแท้ จริ ง ในทางศีลธรรม พวกเขามีการกระทําสุดขัวที
้ ่ต่างกันสองประการ ได้ แก่ การ
ถือสันโดษ และการมักมาก แม้ ว่าลัทธิ วเหตุผลเป็ นระบบที่ชัดเจน ไม่ได้ พัฒนาจนถึงขีดสุดจนกระทั่วประมาณกลาง
ศตวรรษที่สอง แต่มีการกล่าวถึงระบบนี ้ในการหันไปจากพระเจ้ าในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวโคโลสี ไม่แปลกถ้ าเรา
จะพบว่าในการอ้ างอิงถึงจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาล ชี ้ไปถึงข้ อผิดพลาดของผู้ที่เชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้
ข้อ 21ก การติดตามข้ อผิดพลาดในคําสัง่ สอน แม้ ว่าจะเรี ยกว่าเป็ น “ความรู้ เกี่ยวกับการสําแดง” แต่ก็จะนําไปสู่ความ
หายนะของความเชื่อที่แท้ จริ ง สิ่งที่กล่าวในที่นีค้ ือว่า บุคคลสามารถทําให้ ความเชื่อส่วนตัวเสื่อมเสียหรื อเสียไปได้ เหมือนเช่น
ตําแหน่งของเขา “ในความเชื่อ” ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เชื่อจะต้ องแยกตนเองออกจากผู้ที่มึนเมาในสติปัญหา หรื อวิธีการตื่นเต้ นในทางโลก
การไม่ปฏิบตั ิเช่นนันทํ
้ าให้ บคุ คลหนึ่ง “พลาดไป” (อาสทอเฆะโอ (astocheo) ทําผิดพลาด) การพลาดรางวัลของพระเจ้ า (ฟี ลิปปี
3:14) จะเป็ นเรื่ องเศร้ าอย่างแท้ จริง

จ. คําอวยพร (6:21ข)
(21ข) ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านเถิ ด
ข้อ 21ข ผู้ปกครองหนุ่มจําเป็ นต้ องได้ รับคําอวยพระเช่นนี ้ ”ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านเถิด” ผู้รับใช้ ต้องมีพระคุณใน
การเลี ้ยงดูฝงู แกะของตนอย่างแน่นอน เมื่อความกดดันก่อตัวขึ ้นและปั ญหาเกิดขึ ้นเหมือนเช่นนํ ้าท่วม การรู้ วา่ พระคุณของพระเจ้
มีเพียงพอ (2โครินธ์ 12:9) เป็ นสิง่ ปลอบโยน เปาโลต้ องการให้ ทิโมธีเพลินกับความมัง่ คัง่ ที่พระคุณของพระองค์ประทานให้ แก่เขา
“อาเมน” ขอให้ เป็ นไปตามนันกั
้ บทุกคน ในคริสตจักร และในทุกยุค
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จดหมายฉบับที่สองของอัครทูตเปาโล ถึง

ทิโมธี
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บทนําเกี่ยวกับทิโมธี ฉบับที่สอง
ผ้ ูเขียน
ผู้เขียนจดหมายฉบับนี แ้ นะนําตนเองว่าเป็ น “เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริ สต์” แม้ ว่าบางคนไม่ยอมรับว่าเปาโลเป็ น
ผู้เขียนเนื่องจากจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาลมีรูปแบบเฉพาะ แต่นกั วิชาการที่ระมัดระวังเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ ยอมรับว่าอัครทูต
เปาโลเป็ นผู้เขียนอย่างแน่นอน (ดูบทนําทัว่ ไป)

ผ้ ูรับ
ผู้เขียนจ่าหน้ าจดหมาย “ถึงทิโมธี บุตรที่รักของเรา” ทิโมธีเป็ นผู้ที่เปาโลรับเป็ นบุตร รับเชื่อและได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นผู้รับ
ใช้ จากเปาโล ในตอนนี ้ เขาอายุใกล้ จะสี่สบิ ปี และเป็ นผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ ความรับผิดชอบของเขาในเวลานันคื
้ อ คริ สตจักร
ที่เอเฟซัส เปาโลให้ เขาอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลงาน ซึ่งถูกคนนอกรี ตและผู้ที่หนั ไปจากความจริ งต่อสู้ งานที่สําคัญเช่นนัน้ สมควรได้ รับ
ความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางฝ่ ายวิญญาณของเขา เป็ นความรับผิดชอบที่หนักและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาซาบซึ ้งกับการเอาใจ
ใส่ที่ตอ่ เนื่องและความห่วงใยของเปาโลอย่างมาก
บางคนกล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้ ว ทิโมธีเป็ นคนเหนียมอายและไวต่อความรู้ สึก อาจมีความสงสัยในตัวเองและรู้ สึกว่า
ตนเองไม่ดีพอ หากเป็ นเช่นนัน้ อาจเป็ นเหตุผลที่เปาโลเปลี่ยนรู ปแบบการเขียนจดหมายให้ เน้ นการปฏิบตั ิมากขึน้ ศัตรู มีอยู่ทงั ้
ภายในและภายนอก ทําให้ ต้องระมัดระวังตลอดเพื่อที่จะอยู่รอดได้ การข่มเหงอันโหดร้ ายของนีโรใกล้ จะถึงจุดเลวร้ ายที่สดุ ส่งผล
ให้ คริ สเตียนหลายพันคนเสียชีวิต ครู ที่สอนผิดคอยที่จะโจมตีทิโมธี เหมือนสุนขั ป่ ากัดกินกระต่าย อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดระบุว่าทิ
โมธีไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เห็นได้ ชดั ว่าเขาทําภารกิจที่ได้ รับมอบหมายได้ เป็ นอย่างดี

สถานที่และเวลาที่เขียน
เปาโลเขียน [จดหมายนี ้] จากเรื อนจําในโรม ง่ายที่จะจินตนาการถึงชายมีอายุ ถูกทิ ้งอยู่ในคุกที่ชื ้นและมืด [ในความเป็ น
จริ ง] อาจจะเป็ นอย่างนัน้ แตกต่างไปจากครัง้ แรกที่เขาถูกจองจําในโรม ซึ่งเป็ นเพียงแค่การถูกคุมขังอยู่ในบ้ าน สถานที่ซึ่งคาดว่า
เป็ นที่พกั ของเขาในเรื อนจํามามาร์ ทีน พริ ซนั (Mamartine Prison) เป็ นสถานที่น่ารังเกียจ อาหารจะถูกส่งลงไปให้ นกั โทษผ่านทาง
ช่องโหว่ในเพดาน อย่างไรก็ดี เปาโลเป็ นนักโทษของนีโร จักรพรรดิผ้ บู ้ าคลัง่ ซึง่ สัง่ เผากรุงโรมและโยนความผิดให้ คริ สเตียน และนีโร
ตังใจแก้
้
แค้ นคริ สเตียน
เพื่อนเพียงคนเดียวของเปาโลคือลูกา เขาอาจเป็ นผู้บนั ทึกจดหมายลาที่น่าซึ ้งใจถึงทิโมธีฉบับนี ้ในปี ค.ศ. 66 หรื อ 67

ความสําคัญและรปแบบ
ู
จดหมายฉบับ นี ด้ ูเ หมื อ นจะเน้ น สามคํ า ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ อดทน รั ก ษา เทศนา ผู้ป กครองหนุ่ม จะต้ อ ง อดทน “การ
ยากลํ าบาก” นั่น คือ เวลายากลําบากที่มีการต่อ สู้จากคนที่หันไปจากความจริ งที่ อยู่ภายในคริ สตจักรและการข่มเหงจากคน
ภายนอก เขาจะต้ อง รักษา “ข้ อความอันดี” ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ทรงประทานแก่เขา เขาจะต้ องเทศนา “พระวจนะ” อันเป็ นสิ่ง
ที่ จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ป ก ป้
อ ง
ใ น
1ทิโมธีจะต้ องได้ ประกาศใน 2ทิโมธี
อาจไม่มีหนังสือเล่มใดในพระคัมภีร์ที่มีทงลั
ั ้ กษณะเน้ นความเป็ นจริ งและความสงสารเหมือนเช่นจดหมายฉบับนี ้ เปาโล
เขียนจดหมายฉบับสุดท้ ายของเขาจากคุกในโรมในรูปแบบที่เป็ นส่วนตัวมาก ดูเหมือนว่าอารมณ์จากใจของเขาจะไหลลงสูป่ ากกา
เขารู้ ว่าเขากําลังจะถูกประหารในเร็ ววัน แต่อารมณ์ นนไม่
ั ้ ใช่ความกลัว เขาพร้ อมที่จะตาย เห็นได้ ชดั ว่าเขาสองจิตสองใจระหว่าง
้ และความปรารถนาที่จะอยู่และประกาศและปกป้องพระ
ความปรารถนาที่จะจากไป (ศัพท์ที่สวยงามสําหรับความตายในเวลานัน)
กิตติคณ
ุ ต่อไป (ดูฟีลิปปี 1:20-25) หนังสือ 2ทิโมธี เรี ยกได้ วา่ เป็ นความตังใจและคํ
้
ากล่าวสุดท้ ายของเปาโล
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เนื่องจากเขารู้ ว่าเขาจะ “จากไป” ในเร็ ววัน เขาจึงเตือนทิโมธี ให้ หยิบคบเพลิงแห่งความจริ งและดําเนินต่อไปด้ วยความ
กล้ าหาญ คําวิงวอนที่หนักแน่นของเขาในบทที่ 4 เป็ นข้ อความที่มีการอ้ างอิงมากที่สดุ ข้ อความหนึ่งในพระคัมภีร์ เพราะให้ คําชี ้นําที่
ุ หลายพันคนตังเวลานั
้
นมาได้
้
ยินคําสัง่ เดียวกัน เมื่อพวกเขาได้ เข้ ามารับใช้
ดีและชัดเจนแก่ทิโมธี ผู้รับใช้ พระกิตติคณ
ข้ อเรี ยกร้ องสุดท้ ายของเปาโลคือ ให้ ทิโมธีหาคนอื่นดูแลหน้ าที่ของเขาแทน และมาหาเปาโล ตัวอย่างการปลอบโยนของ
เพื่อนคริสเตียนชัดเจนที่สดุ ในจดหมายฉบับสุดท้ ายของเปาโล
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สรุ ปจดหมายทิโมธี ฉบับที่สอง
1. คําทักทาย (1:1-2)
2. ความรู้สกึ ขอบคุณของเปาโล (1:3-7)
ก. สําหรับมิตรภาพของทิโมธี (1:3-4)
ข. สําหรับความเชื่อของทิโมธี (1:5ก)
ค. สําหรับมรดกที่ตกทอดมาถึงทิโมธี (1:5ข)
ง. สําหรับของประทานของทิโมธี (1:6-7)
3. การทนทุกข์ของเปาโล (1:8-18)
ก. นักโทษ (1:8)
ข. การทนทุกข์อย่างไม่ละอาย (1:9-12)
ค. ความสัตย์ซื่อในการทนทุกข์ (1:13-14)
ง. ผู้ถกู ทิ ้ง (1:15)
จ. ได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อน (1:16-18)
4. การงานของคริสเตียน (2:1-26)
ก. ผู้อารักขา (2:1-2)
ข. ทหาร (2:3-4)
ค. นักกีฬา (2:5)
ง. กสิกร (2:6-7)
จ. ผู้สอน (2:8-14)
ฉ. นักเรี ยน (2:15-19)
ช. ภาชนะ (2:20-22)
ซ. คนรับใช้ (2:23-26)
5. การอดทนในเวลาสุดท้ าย (3:1-17)
ก. กลียคุ (3:1)
ข. การทดลองเนื ้อหนังและวิญญาณ (3:2-5)
ค. ศาสนาปลอม (3:6-9)
ง. การข่มเหงเพราะความเชื่อ (3:10-13)
จ. วิธีเอาชนะ (3:14-17)
6. คําเตือนสุดท้ ายของเปาโล (4:1-5)
ก. ความรับผิดชอบต่อพระเจ้ า (4:1)
ข. การใช้ พระวจนะ (4:2)
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ค. คําเตือนเกี่ยวกับการหันไปจากความจริง (4:3-4)
ง. ความสัตย์ซื่อในการรับใช้ (4:5)
7. คําพยานสุดท้ ายของเปาโล (4:6-8)
ก. เขาพร้ อมที่จะจากชีวิตนี ้ (4:6)
ข. บันทึกเกี่ยวกับความสําเร็จทางฝ่ ายวิญญาณ (4:7)
ค. ความคาดหวังชีวิตนิรันดร์ (4:8)
8. คําชี ้แนะสุดท้ ายของเปาโล (4:9-15)
ก. เพื่อที่ทิโมธีจะมาพบเขาในโรม (4:9-12)
ข. นําสิง่ สําคัญบางอย่างมา (4:13)
ค. ระวังอเล็กซานเดอร์ (4:14-15)
9. รายงานสุดท้ ายของเปาโล (4:16-18)
ก. แก้ คดีโดยลําพังต่อหน้ าศาลโรม (4:16)
ข. คําปรึกษาของพระเจ้ า (4:17)
ค. ความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการช่วยเหลือในอนาคต (4:18)
10. คําทักทายและคําลาสุดท้ ายของเปาโล (4:19-22)
ก. คําทักทายเพื่อน (4:19)
ข. ข้ อมูลเกี่ยวกับเพื่อน (4:20)
ค. คําทักทายจากเพื่อน (4:21)
ง. คําอวยพร (4:22)
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ทิโมธี ฉบับที่สอง
บทที่หนึ่ง
1. คําทักทาย (1:1-2)
(1) จากเปาโล อัครทตของพระเยซคริ
ู
ู สต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า ผู้ได้รบั มอบการประกาศพระสัญญา ที จ่ ะทรงประทา
ชี
วิ
ต
ซึ่
ง
มี
ใ
น
พ
ร
ะ
เ
ย
ซู
ค
ริ
ส
ต์
(2) ถึ ง ทิ โมธี บุตรที ่รักของเรา ขอพระคุณและพระเมตตา และสันติ สุขจากพระบิ ดาเจ้า และพระเยซคริ
ู สตเจ้าองค์ พระผู้เป็ น
เจ้าของเรา จงดํารงอยู่กบั ท่านเถิ ด
ข้อ 1 เปาโลเริ่ มต้ นจดหมายห้ าฉบับของเขาเหมือนกันว่า “จากเปาโล อัครทูตของพระเยซูคริ สต์ตามนํ ้าพระทัยของพร
เจ้ า...” (ดู 1โครินธ์ 2โครินธ์ เอเฟซัส โคโลสี) ซึง่ แตกต่างจากจดหมายฉบับแรกถึงทิโมธีเพียงเล็กน้ อย ในตอนต้ นนี ้ เปาโลต้ องการที่
จะบอกชื่อของตนและพิสจู น์อีกครัง้ ว่าตนมีอํานาจของอัครทูต
จดหมายฉบับนี ้เป็ นฉบับสุดท้ ายของเปาโล และเขากล่าวไว้ ชดั เจนว่า แม้ วา่ ความตายจะใกล้ เข้ ามา แต่เขามีชีวิต และเขา
ต
ร
ะ
ห
นั
ก
ว่
า
ชี
วิ
ต
นั ้
น
ม
า
จ
า
ก
พระคริ สต์ เปาโลดําเนินชีวิตอย่างเต็มที่ เขามีชีวิตที่น่าตื่นเต้ นและน่าพอใจ เขามีความปี ติยินดีในชีวิตโดยไม่อวดดี และมีความ
โศกเศร้ าในชีวิตโดยไม่ขมขื่น เขาได้ เรี ยนรู้คณ
ุ ค่าของความสุขใจ (ฟี ลิปปี 4:11-13) เขาพบว่าพระคริ สต์ได้ ทรง “ให้ สิ่งสารพัดแก่เรา
้
นอัครทูต เขาจึงมีชีวิตอย่างบริ บูรณ์ หรื อ เขาจะมีความร่ าเริ ง
ที่จะให้ มีชีวิตและมีธรรม” (2เปโตร 1:3) เพราะพระเจ้ าทรงตังเขาเป็
เช่นนี ้หรื อไม่ถ้าเขาเป็ นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง บางที เพราะว่าเขารู้ ว่าจะให้ และรับอย่างไร รู้ ว่ามีขึ ้นก็มีลง นัน่ คือ การงอโดยไม่ทําให้
หัก การเข้ าใจในเวลาที่คนอื่นสับสน ดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับชีวิตในทุกด้ าน
ข้อ 2 คําทักทายที่อ่อนโยนของเขาน่าประทับใจ "บุตรที่รัก [อากาเพท็อส (agapetos)] ของเรา” แสดงให้ เห็นว่าเป็ น
จดหมายส่วนตัว เขาจะเทใจของเขาแก่บุตรในความเชื่อที่แท้ จริ ง (1ทิโมธี 1:2) เขาตรงไปตรงมา เปิ ดเผยให้ เห็นสิ่งที่เขารู้ สกึ ลึกๆ
มากที่สดุ เขาใช้ ภาษาที่ทิโมธี จะเข้ าใจได้ ง่ายเมื่อพูดถึงใจความสําคัญที่เหมาะสมสําหรับข้ อความสุดท้ ายกับผู้เทศนาหนุ่ม เขา
ุ และเตือนเขาเกี่ยวกับเสน่ห์ดึงดูดใจของ
เตือนทิโมธี เกี่ยวกับรากทางฝ่ ายวิญญาณ เตือนเขาเกี่ยวกับผู้ที่จะทําลายพระกิตติคณ
ความมัง่ คัง่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําทักทาย ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 1:1-2

2. ความร้ ูสึกขอบคุณของเปาโล (1:3-7)
ก. สําหรับมิตรภาพของทิโมธี (1:3-4)
(3) เมื อ่ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิ ษฐานอยู่เสมอนัน้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่ งข้าพเจ้าได้รบั ใช้ดว้ ยจิ ตสํานึกอัน
บริ สทุ ธิ์ เช่นบรรพบุรุษของข้าพเจ้า (4) ขณะเมื ่อระลึกถึงนํ้าตาของท่าน ข้าพเจ้าก็ปรารถนาทัง้ วันทัง้ คืนที จ่ ะได้พบท่าน ซึ่งจะทําให
ข้าพเจ้ายิ นดีอย่างยิ่ ง
ข้อ 3-4 เปาโลแสดงความขอบคุณโดยอ้ างถึงความทรงจําของเขาเกี่ยวกับวิญญาณที่อ่อนโยนของทิโมธี โดยกล่าวว่า
“นํ ้าตาของท่าน” เปาโลคิดถึงการมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเขาอยูข่ ้ างเขา เขารู้วา่ ทิโมธีเป็ นคนหนุ่มและรับใช้ ทา่ มกลางปั ญหาสําคัญที่มี
อยู่เพื่อเอาประโยชน์จากความหนุ่มแน่นของเขา เปาโลมีความเห็นใจทิโมธี และในการอธิษฐานของเขา เขานึกถึงทิโมธีเป็ นสําคัญ
เขาต้ องการและจําเป็ นต้ องให้ ทิโมธีกระทําภารกิจในเอเฟซัส เขารู้สกึ ซึ ้งใจด้ วยนํ ้าตาของทิโมธี ซึง่ อาจเป็ นครัง้ เมื่อพวกเขาได้ กล่าว
คําอําลากัน (ดูกิจการ 20:37) ความทรงจํานันทํ
้ าให้ เปาโลปรารถนาที่จะพบเพื่อนหนุ่มของเขาอีกครัง้ ก่อนที่เขาจะตาย เขาหวังว่า
จะมีความปี ติยินดีเมื่อพวกเขากลับมาพบกันอีก
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การกล่าวถึงจิตสํานึกอันบริ สทุ ธิ์แสดงให้ เห็นว่าเปาโลได้ กระทําหน้ าที่ซงึ่ พระเจ้ าทรงประทานให้ ทําทุกประการอย่างสัตย์
ซื่อ (ดูกิจการ 20:27) ไม่มีการกล่าวโทษในใจของเขา ไม่มีเรื่ องน่าอับอาย ไม่มีความผิดพลาดต่อเนื่องสําคัญๆ

ข. สําหรั บความเชื่อของทิโมธี (1:5ก)
(5ก) ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื อ่ อย่างจริ งใจของท่าน
ข้อ 5ก นอกจากนี ้ เปาโลยังคิดถึงความมุ่งมัง่ ที่จริ งใจของทิโมธี ต่อความเชื่อ ซึ่งยายและแม่ของเขาได้ ถ่ายทอดให้ เขา
“จริ งใจ“ (อานพอ
ู คริ ทอส(anupokritos)) เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดว่า “แท้ จริ ง” คําว่า “หน้ าซื่อใจคด” (hypocrite) ของเรามาจากราก
ศัพท์ภาษากรี กเดียวกัน คําอุปสรรค a ทําให้ คํามีความหมายตรงกันข้ าม ดังนันจึ
้ งแสดงถึง “การไม่หน้ าซื่อใจคด” ความซื่อสัตย์
ข อ ง ทิ โ ม ธี ต่ อ “ค ว า ม เ ชื่ อ ” เ ป็ น สิ่ ง แ ส ด ง อ อ ก ภ า ย น อ ก ถึ ง ค ว า ม เ ชื่ อ ภ า ย ใ น ใ น
พระคริ สต์

ค. สําหรั บมรดกที่ตกทอดมาถึงทิโมธี (1:5ข)
(5ข) อันเป็ นความเชื อ่ ซึ่งเมื อ่ ก่อนได้มีอยู่ในโลอิ สยายของท่าน และในยนีู ส มารดาของท่าน และบัดนีข้ ้าพเจ้าเชื อ่ ว่ามี อยู่
ในท่าน
ข้อ 5ข วิญญาณของทิโมธีเป็ นผลอันเกิดจากการเลี ้ยงดูของแม่และยายที่เกรงกลัวพระเจ้ า เปาโลเห็นคุณค่าของมรดกตก
ทอดทางศาสนาของตัวเขาเอง “จากบรรพบุรุษของข้ าพเจ้ า” (ข้ อ 3) และทุกคนที่มีชีวิตวัยเด็กที่เป็ นคริ สเตียนควรจะเห็นค่า มรดก
แห่งประเพณีอนั เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ าและนิสยั ทางศาสนาเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า เป็ นเหตุผลควรแก่การขอบพระคุณ ความเชื่อ
ดั ้ง เ ดิ ม ข อ ง โ ล อิ ส แ ล ะ ยู นี ส ไ ม่ ใ ช่ ค ริ ส เ ตี ย น แ ต่ เ ป็ น ศ า ส น า ยิ ว แ ต่ ค ริ ส ต ศ า ส น า มี ร า ก ม า จ า ก ศ า ส น า ยิ ว
พระเจ้ าทรงเหมือนเดิม พระเยโฮวาห์ พระบิดาเจ้ าแห่งพันธสัญญาเก่า กลายมาเป็ นพระเยซู พระบุตรของพระเจ้ า ในพระคัมภีร์
้ าเร็จ
ใหม่ ศาสนาทังสองไม่
้
มีการจําแนกอย่างชัดเจน แต่ศาสนาหนึง่ เกิดขึ ้นจากอีกศาสนาหนึง่ และทําให้ ศาสนานันสํ

ง. สําหรั บของประทานของทิโมธี (1:6-7)
(6) อันของประทานของพระเจ้าซึ่ งมี อยู่ในท่าน โดยที ่ข้าพเจ้าได้เอามื อวางบนท่ านนัน้ ขอเตื อนว่ าท่ านจงกระทํ าให้
รุ่งเรื องขึ้ น (7) เพราะว่าพระเจ้ามิ ได้ทรงประทานจิ ตที ่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิ ตที ่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการ
บังคับตนเองให้แก่เรา
ข้ อ 6 “กระทําให้ รุ่งเรื องขึน้ ” มีความหมายตามตัวอักษรหมายถึง “ทําให้ เกิดขึน้ ใหม่ ทําให้ ลุกไหม้ ต่อไป” ทัง้ นี ้ ไม่ได้
หมายความว่า ความกระตือรื อร้ นของทิโมธีเย็นลง” ในที่นี ้ น่าจะถูกต้ องมากกว่าถ้ าจะกล่าวว่า “กระทําให้ รุ่งเรื องมากยิ่งขึ ้น” ผู้ที่
เคยเฝ้าดูแลไฟจะรู้ ว่าจําเป็ นที่จะต้ องกวน หรื อเขี่ยให้ ติดอยู่เสมอ ไฟแห่งความมุ่งมัน่ ของเราทําให้ จําเป็ นต้ องมีการฟื น้ ฟูบ้างเป็ น
ครัง้ คราว เหล่าสาวกบางคนที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ได้ รับการเพิ่มเติมในการประชุมอธิษฐานในเวลาต่อมา
(กิจการ 2:4; 4:31)
“ของประทานของพระเจ้ า” ไม่ได้ ระบุไว้ ว่าเป็ นอะไร ฆาริ สมา (charisma) ซึ่งหมายถึงของประทานที่มาจากพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ เป็ นคําศัพท์ที่ใช้ ในที่นี ้ บางคนแปลว่าเป็ นพระคุณพิเศษอาจเกี่ยวข้ องกับการบริ หาร ซึง่ ทิโมธีได้ รับเพื่อช่วยเขาให้
การทํางานบางอย่างในคริสตจักร
“โดยที่ข้าพเจ้ าได้ เอามือวางบนท่านนัน”
้ อาจหมายถึงการสถาปนาทิโมธี แม้ ว่าจะไม่ได้ ระบุไว้ ชดั เจนก็ตาม การสถาปนา
นี ้อาจเกิดขึ ้นในการประชุมหรื อแม้ แต่ในการประชุมส่วนตัวระหว่างคนทังสอง
้
เป็ นได้ ว่าคณะผู้ปกครองอยู่ด้วยกันกับเปาโลในการ
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ก ร ะ ทํ า นี ้ เ มื่ อ เ ห็ น ว่ า ทิ โ ม ธี มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ เ ป็ น ผู้ รั บ ใ ช้
(1ทิโมธี 4:4)
ข้อ 7 พระเจ้ าทรงประทานความสามารถที่จะไม่มีความกลัวในการรับใช้ พระองค์แก่คนทังหลาย
้
และให้ พวกเขามีฤทธิ์
ความรัก และการบังคับตนที่จําเป็ นต่อการประสบความสําเร็ จทางฝ่ ายวิญญาณ “การบังคับตนเอง” โซฟรอซเน
ู (sophronismos)
โดยทัว่ ไปแปลว่า “ระเบียบวินยั การบังคับตนเอง”

3. การทนทุกข์ ของเปาโล (1:8-18)
ก. นักโทษ (1:8)
(8) อย่าละอายทีจ่ ะเป็ นพยานฝ่ ายองค์พระผู้เป็ นเจ้าของเรา หรื อฝ่ ายตัวข้าพเจ้าที ถ่ ูกจํ าจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่
จงมี ส่วนในการยากลําบาก เพือ่ เห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ โดยอาศัยฤทธิ์ เดชแห่งพระเจ้า
ข้อ 8 “เป็ นพยาน” ตามที่ใช้ ในที่นี ้ หมายถึงคําสอนเกี่ยวกับจรรยาและทัศนคติเกี่ยวกับศีลธรรมตามที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ทรงกําหนดไว้ ไม่มีเหตุผลเหมาะสมที่จะอายต่อการเป็ นพยานนี ้ เปาโลกล่าวไว้ ชดั เจนว่าเขาไม่ละอายในเรื่ องข่าวประเสริ ฐ (โรม
1:16) เขาไม่ได้ กล่าวว่าทิโมธีละอายแต่ใช้ คําภาษากรี ก ซึง่ ในที่นี ้หมายถึง “อย่าเริ่ม”
เปาโลเพิ่มตนเองเข้ าไปในคําเตือนนี ้ “หรื อฝ่ ายตัวข้ าพเจ้ า” คนอื่นๆ ได้ ทิ ้งเขาไป (1:15; 4:10) เพราะรู้ สกึ ละอายต่อการ
จองจํ าของเขาหรื อความกล้ าหาญของเขา หรื อความกลัว [ว่าจะเกิ ดอันตรายต่อ] ตนเองในการเป็ นเพื่อนกับ ผู้ที่ดําเนิ นชี วิต
ุ (ดูโคโลสี 1:24)
อันตรายเช่นนัน้ เขาวิงวอนให้ ทิโมธีทนความลําเค็ญ (ความยากลําบาก) ที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับการเทศนาพระกิตติคณ
สําหรับการอดทนดังกล่าว เราสามารถพึง่ “ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า” เพราะพระองค์ “ได้ ทรงช่วยเราให้ รอด และได้ ทรงเรี ยกเรา” (ข้ อ 9,
พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับเก่า) พระองค์ผ้ ทู รงขอให้ เราเสี่ยงชีวิตและชื่อเสียงของเรา จะไม่ละทิ ้งเราในการทําหน้ าที่เหล่านี ้ เราอยู่ใน
การรับใช้ และการดูแลของพระองค์

ข. การทนทุกข์ อย่ างไม่ ละอาย (1:9-12)
(9) ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็ นผู้รับใช้ของพระองค์ (คําทรงเรี ยกอันบริ สทุ ธิ์ ) ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดี ทีเ่ รา
ไ ด้ ก ร ะ ทํ า
แ ต่ เ พ ร า ะ เ ห็ น แ ก่
พระประสงค์ ของพระองค์ เอง และพระคุณซึ่ งทรงประทานแก่เรา ในพระเยซคริ
ู สต์ ตงั้ แต่ดึกดําบรรพ์ มานัน้ (10) และบัดนี ้ได้ทรง
สําแดงให้ประจักษ์ โดยการที พ่ ระเยซคริ
ู สต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกําจัดความตายให้สูญสิ้ น และได้ทรงกระทํา
ให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริ ฐ (11) สําหรับข่าวประเสริ ฐนัน้ ข้าพเจ้าได้รับแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้ประกาศ เป็ นอัคร
ทตและเป็
นครู (12) เพราะเหตุนนั้ เองข้าพเจ้าจึ งได้ทนทุกข์ ลําบากเช่นนี ้ ถึ งกระนัน้ ข้าพเจ้าก็ ไม่ ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ จัก
ู
พระองค์ ที่ข้าพเจ้าได้เชื ่อ และข้าพเจ้าเชื ่อมัน่ ว่า พระองค์ ทรงสามารถรักษาซึ่ งข้าพเจ้าได้มอบไว้กบั พระองค์ จนถึ งวันพิ พากษา
(กาลวันนัน้ ) ได้
ข้อ 9 “คําทรงเรี ยกอันบริ สทุ ธิ์” ของเรา ซึ่งรวมถึงความรอดและการรับใช้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นกับเราทางการกระทําของเรา หรื อ
เพราะการกระทําการดี แต่ด้วยและทางพระคุณของพระเจ้ า พระเจ้ าทรงกําหนดพระคุณนี ้ไว้ ล่วงหน้ าที่จะประทานแก่คริ สตจักร
ก่อนสร้ างโลก หรื อตามตัวอักษรว่า “ก่อนนิรันดรกาล” ทรงวางแผนไว้ ก่อนเวลาใดๆ ที่มนุษย์จะนึกฝั น วินเซนต์กล่าวว่า “ของ
ประทานที่ พ ระเจ้ า ทรงวางแผนและจัด ลํ า ดับ ไว้ ก่ อ นที่ จ ะทรงสร้ างในที่ นี ถ้ ื อ ว่ า เป็ นของประทานอย่ า งแท้ จ ริ ง ”1 ในเวลานี ้
วัตถุประสงค์และพระคุณนี ้สําแดงออกมาโดยการปรากฏของพระเยซูคริ สต์ การบังเกิด ชีวิต การสัง่ สอน การวายพระชนม์ การฝั ง
และการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระองค์เป็ นส่วนหนึ่งของ “การสําแดง” นี ้ทังหมด
้
พระกิตติคณ
ุ สําแดงแผนการของพระเจ้ าเพื่อให้ ชีวิต
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นิ รั น ด ร์ แ ล ะ ส ภ า พ อ ม ต ะ นิ รั น ด ร์ แ ก่ ผู้ เ ชื่ อ ทุ ก ค น
(โรม 1:16)
ข้อ 10 การกําจัดความตายไม่ได้ หมายความว่าคริ สเตียนจะไม่ตายทางร่ างกาย เพราะพวกเขาต้ องชิมความตายทาง
ร่างกายอย่างแน่นอน ความตายทางร่างกาย ซึง่ เป็ นการพิพากษาที่เห็นชัดที่สดุ เป็ นผลจากการทําบาปของมนุษย์ เป็ นศัตรู สดุ ท้ าย
ที่ จ ะ ถู ก ทํ า ล า ย โ ด ย ส ภ า พ อ ม ต ะ ที่ ท ร ง ซื ้ อ ใ ห้ แ ก่ เ ร า ที่ ไ ม้ ก า ง เ ข น
(1โครินธ์ 15:26) ชัยชนะนี ้จะเกิดขึ ้นโดยการฟื น้ จากความตาย
ข้ อ 11
ข้ อ พ ร ะ คั ม ภี ร์ นี ้ อ ธิ บ า ย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ ้ น เ พ ร า ะ
“พระกิตติคณ
ุ ” เปาโลได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น “ผู้เทศนา” ภาษากรี กคือ เครคสะ
ู (kerux) ชื่อที่ถือว่าเป็ นผู้นําข่าวของจักรพรรดิซึ่ง
ประกาศข่าวสารของจักรพรรดิให้ แก่สาธารณชนได้ ร้ ู ซึ่งมาพร้ อมกับอํานาจเหมาะสมและระเบียบแบบแผนที่เหมาะสม รู ปคํานาม
ของคํานี ้ปรากฏอยูใ่ น 2ทิโมธี 4:2 ซึง่ กล่าวว่า “ให้ ประกาศพระวจนะ”
ผู้ที่ “ได้ รับแต่งตัง”้ หรื อได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าอย่างเหมาะสม เพื่อเทศนาพระกิตติคณ
ุ ควรยินดีที่จะได้ ร้ ูจกั ว่าเป็ น
“ผู้เทศนา” เปาโลมีความยินดีเช่นนัน้ มีบางคนล้ มเหลวในการรับใช้ แต่เราจะต้ องระลึกไว้ ว่าไม่มีความล้ มเหลวของคริ สตจักร
ความล้ มเหลวของพระกิตติคณ
ุ มีแต่ความล้ มเหลวของมนุษย์เท่านัน้ ความจริ งยืนหยัดอยู่แม้ เมื่อคนทังหลายล้
้
มลง มีคนมาและไป
แต่พระกิตติคณ
ุ คงอยู่ ข้ อความพระกิตติคณ
ุ ยังคงมีผลอยู่ พระโลหิตยังคงไหลจากไม้ กางเขน และยังคงล้ างให้ “ขาวกว่าหิมะ”
ให้ คนอื่นรู้ จกั ว่าเราเป็ นผู้เทศนาดีกว่าเป็ นที่ปรึ กษา หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้จดั การ หรื อแม้ แต่ผ้ นู ํา แม้ ว่าทังหมดนั
้
นจะเป็
้
น
้
นแต่
้ ไม่เป็ นผู้เทศนา แต่ผ้ ู
ตําแหน่งที่น่ายกย่องก็ตาม บุคคลหนึ่งอาจเป็ นดํารงตําแหน่งอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อตําแหน่งทังหมดนั
เทศนาต้ องดํารงตําแหน่งทังหมดนั
้
นและมากยิ
้
่งกว่า บุคคลหนึ่งอาจตังเป
้ ้ าหมายของตนในการเป็ นเลิศในด้ านใดๆ และประสบ
ความสําเร็จได้ แต่การรับใช้ โดยการเทศนาเป็ นการทรงเรี ยกที่แน่นอนที่ต้องไม่เลือกราวกับว่าเป็ นอาชีพๆ หนึ่ง คนๆ หนึ่งไม่ควรเข้ า
สูก่ ารรับใช้ อย่างไม่จริงจัง แต่ด้วยการเชื ้อเชิญพิเศษ หรื อการชี ้นําที่แน่นอนจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศควรจะได้ รับการสังเกตเพราะการรับใช้ โดยการเทศนาของพวกเขา (กิจการ 6:4; 1โคริ นธ์
1:18-24) เปาโลเพิ่มเติมว่าเขาเป็ นอัครทูตและ “ครู [ของชาวต่างชาติ]” ผู้เทศนาต้ อง “เหมาะที่จะเป็ นครู” (1ทิโมธี 3:2)
ข้อ 12 เปาโลประสบความทนทุกข์เนื่องจากการทรงเรี ยกพิเศษของเขา (ฟี ลิปปี 1:29-30; 2โคริ นธ์ 11:21-28) แต่เขาไม่
เคยละอายเพราะการเป็ นพยานหรื อการทรงเรี ยกของเขา (ฟี ลิปปี 3:10; โรม 1:16) ให้ เขามีโอกาสที่จะประกาศฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
้ ่จะทําทุกสิง่ ทังชี
้ วิตของเขา เสรี ภาพของเขา ชื่อเสียงของเขา สภาพอมตะของเขา ไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์
ซึง่ รักษาคนเหล่านันที
เปาโลรู้ จกั พระเจ้ าเป็ นการส่วนตัว คําว่า “รู้ จกั ” คือ ออยดา (oida) (ความรู้ แน่นอน เหนือความสงสัย) ไม่ใช่ กิ โนสโค
(ginosko) (ความรู้ที่มาจากประสบการณ์) และเน้ นว่าความเชื่อของเขามีความแน่นอน เวอส์ตให้ ข้อสังเกตว่า
ความรู้ ในที่นีไ้ ม่ใช่ความรู้ จักส่วนตัวที่ เกิดจากประสบการณ์ เช่น การมีความใกล้ ชิดกับพระเจ้ า แต่เป็ นความรู้
เกี่ยวกับสิง่ ที่พระเจ้ าทรงเป็ นในพระองค์เอง ซึง่ ทําให้ พระองค์พงึ่ พาได้ อย่างแท้ จริงในทุกสถานการณ์ “ข้ าพเจ้ าได้ เชื่อ” อยู่
ในรูปกาลสมบูรณ์ในภาษากรี ก มีความหมายครบถ้ วนว่า “ข้ าพเจ้ าได้ เชื่อด้ วยผลในปั จจุบนั ว่าความเชื่อของข้ าพเจ้ าเป็ น
ความเชื่อที่ก่อตังไว้
้ แน่นอน” เป็ นเหมือนกับฆ้ อนตอกตะปูเข้ าในแผ่นไม้ และยึดแน่นอยู่กับอีกด้ านหนึ่ง สิ่งนัน้ จะติดไว้
ตลอด2
“เชื่อมัน่ ” อยู่ในรู ปกาลสมบูรณ์ เช่นกัน แสดงให้ เห็นว่าความเชื่อของเปาโลมัน่ คงและไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถนําเขา
ออกจากความเชื่อมัน่ นี ้ได้ “รักษา” คือ ฟลาส์
ู โซ (phulasso) ซึ่งโดยปกติใช้ ในภาษาของทหารเพื่อแสดงสถานะของการได้ รับการ
“ปกป้อง”
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เปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เขา “ได้ มอบไว้ ” แก่พระเจ้ า เขาหมายถึงจิตวิญญาณของเขาหรื อการรับใช้
ของเขา นักวิชาการเห็นไม่ตรงกันในเรื่ องนี ้ แน่นอนว่า เขาได้ มอบความรอดนิรันดร์ ของวิญญาณเขาให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า แต่เขา
้ น่าจะหมายถึงการพิพากษาในอนาคตเมื่องานของเขาจะได้ รับการ
อาจหมายถึงการรับใช้ ที่เขาได้ กระทํา เนื่องจาก “กาลวันนัน”
ท
ด
ล
อ
ง
ด้
ว
ย
ไ
ฟ
(1โคริ นธ์ 3:13-15) “ได้ มอบไว้ ” เป็ นคําศัพท์ทางธนาคาร หมายถึง “ฝาก” เขาจึงฝากความเชื่อไว้ เพื่อเป็ นเหตุให้ รอด และงานใน
การรับใช้ ของเขาไว้ จนถึงการพิพากษา (ได้ รับรางวัล) เปาโลอาจหมายถึงทังความรอดและการรั
้
บใช้ ในข้ อ 9 เมื่อเขากล่าวถึง “คํา
ทรงเรี ยกอันบริสทุ ธิ์” ดังนัน้ จึงอาจหมายความเช่นเดียวกันในที่นี ้

ค. ความสัตย์ ซ่ อื ในการทนทุกข์ (1:13-14)
(13) จงประพฤติ ตามแบบแห่งคําสอนอันมี หลักที ่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ด้วยความเชื ่อ และความรักซึ่ งมี อยู่ในพระเยซู
คริ สต์ (14) จงรักษาความจริ งซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่าน โดยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึ่ งทรงสถิ ตอยู่ภายในเรา
ข้อ 13 “แบบ” คือ ฮพอทโพซิ
ู ู ส (hupotuposis) หมายถึงเครื่ องหมายที่เหลือจากการโจมตี เช่น กีบเท้ าของม้ าบนทราย
หรื อรอยกดของตราประทับ “แบบ” ดังกล่าว อาจเลียนแบบได้ นัน่ คือสิ่งที่เปาโลนึกถึงอย่างแท้ จริ ง ทิโมธี ต้องประพฤติตามแบบที่
เปาโลได้ ประพฤติ สอนเหมือนเช่นที่เขาได้ สอน รับใช้ เหมือนเช่นที่เขาได้ รับใช้ ทิโมธีต้องสัตย์ซื่อต่อความจริ งตามคําสัง่ สอนที่อคั ร
ทูตได้ มอบไว้ แก่เขา โดยมีความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์ “ด้ วยความเชื่อและความรัก” เป็ นคําขยาย “ประพฤติ” (ดูเอเฟซัส
4:13-15)
ข้อ 14 เปาโลได้ มอบการฝากความจริ งให้ แก่ทิโมธี และทิโมธี จะต้ องรักษา (ฟลาส์
ู โซ (phulasso) การปกป้อง ดูแล
ป้องกัน) การฝากด้ วยความใส่ใจอย่างมาก การปกป้องความจริ งเป็ นความรับผิดชอบที่สําคัญ เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าเมื่อแม้ แต่เศษส่วน
ความจริ งที่บางคณะเชื่อถืออย่างเหนียวแน่นเป็ นเวลานานถูกประนีประนอมและละทิ ้ง หลายคนดูหมิ่นและละทิ ้งสิ่งที่ครัง้ หนึ่งทํา
ให้ พวกเขาแตกต่าง เพราะกลัวที่จะ “ทําให้ คนอื่นที่อาจไม่เห็นเหมือนเช่นนันขุ
้ ่นเคือง” พระกายของพระคริ สต์ต้องส่งคบเพลิงแห่ง
ความจริงจากคนรุ่นหนึง่ สูอ่ ีกรุ่นหนึง่ อย่างสัตย์ซื่อ
ลูอิส และคลาร์ กผู้บกุ เบิกที่มีชื่อเสียงไปยังถิ่นฐานชาวอินเดียนแมนดัน ในดาโคตา ในตอนต้ นทศวรรษ 1800 พวกเขาพบ
ข้ อเท็จจริ งและเรื่ องราวน่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับชนเผ่านี ้ พวกเขาอาจเป็ นลูกหลานของ “อินเดียนผิวขาว” ซึ่งคาดว่าอพยพมา
จากเวลล์ประมาณหนึง่ พันปี ก่อนหน้ านัน้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้ สญ
ู เสียมรดกสืบทอดต่อกันมา ผู้อาวุโสรู้จกั รากทางศาสนาของตน
เพียงเล็กน้ อย รู้ เพียงว่ามี นํา้ ท่วมทัว่ โลกและเรื อแคนนูได้ ช่วยให้ คนไม่กี่คนและสัตว์ไม่กี่ตวั รอดจากการจมนํ ้าตาย พวกเขารู้
เกี่ยวกับนกพิราบที่ได้ สง่ ออกไปเพื่อหาแผ่นดิน พวกเขารู้ เกี่ยวกับพระวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่มีบตุ รมายังโลกและถูกฆ่าเพียงเพื่อที่จะ
กลับมีชีวิตขึ ้นใหม่ แต่ไม่มีใครสามารถจําได้ ว่าเขาชื่ออะไร พวกเขาย้ ายถิ่นฐานเข้ าไปในแผ่นดินมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะพวกอินเดียน
พื ้นเมือง “[พวกเขา] มีความเป็ นชาวเวลล์น้อยลงไปเรื่ อย และเป็ นอินเดียนมากขึ ้นเรื่ อยๆ และลืมวิธีการอ่านหรื อพูดภาษาเซลท์ ลืม
ชื่อและลักษณะของพระเจ้ าของชาวคริ สเตียน ลองนึกถึงคนที่ลืมว่าพวกเขาเคยเป็ นอย่างไร คนลืมที่ว่าพระเจ้ าของพวกเขาเป็ น
้
มตายเพราะโรค (เหมือนไข้
ใคร”3 ในเวลาสามสิบปี ที่ลอู ิสและคลาร์ กไปที่นนั่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแมนดันเกือบจะทังหมดล้
ทรพิษ) ที่เกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ านต่างๆ ในปั จจุบนั นี ้ มีสงิ่ ประดิษฐ์ เพียงไม่กี่อย่างและคําพยานที่ไม่ครบถ้ วนเท่านันที
้ ่แสดงว่าพวกเขาเคย
มีตวั ตนอยู่
เรื่ องนี เ้ น้ นว่าการถ่ายทอดความเชื่ อไปยังลูกๆ เพื่อนๆ และญาติพี่น้องเป็ นสิ่งสําคัญ คริ สตจักรยุคแรกประกาศข่าว
ประเสริ ฐ คณะคริ สเตียนที่ยิ่งใหญ่ ในยุคต่างๆ ประกาศข่าวประเสริ ฐ คริ สตจักรในปั จจุบันต้ องประกาศข่าวประเสริ ฐ ซึ่งไม่ได้
หมายถึงการรักและการยึดมัน่ ต่อหลักความเชื่อเท่านัน้ แต่รวมถึงส่งสิ่งเหล่านี ต้ ่อไปด้ วย ถ้ าเราเสียคนรุ่ นหนึ่งไป ก็จะทําให้ โซ่
แตกหักลง และใครจะจําองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหรื อพระนามของพระองค์ได้
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วันนี ้ เราต้ องรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั เราอย่างสัตย์ซื่อ เอษราเลือกผู้สง่ ข่าวสารสิบสองคนไปส่งเงิน 650 ตะลันต์ และ
ทอง 100 ตะลันต์ รวมทังภาชนะทองและเงิ
้
น ไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในเยรูซาเล็ม เมื่อพวกเขาไปถึง ได้ ชงั่ ของแต่ละ
ชิ ้นอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ แน่ใจว่าของทุกสิ่งที่ได้ มอบหมายไว้ กบั พวกเขายังอยู่ครบถ้ วน (เอษรา 8:24-34) เรายังต้ องรับผิดชอบในการ
อ
า
รั
ก
ข
า
ข
อ
ง
เ
ร
า
(ลูกา 16:2; 1เปโตร 4:5; โรม 14:12; ฮีบรู 13:17) ผู้ใดได้ รับมาก จะต้ องเรี ยกเอาจากผู้นนมาก
ั้
(ลูกา 12:48)

ง. ผ้ ูถูกทิง้ (1:15)
(15) ท่านก็ทราบแล้วว่าคนทัง้ ปวงที ่อยู่ในแคว้นเอเชี ยนัน้ ต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้าหมดในพวกนัน้ มี ฟีเจลัสและเฮอร์ โม
เกเนสรวมอยู่ดว้ ย
ข้อ 15 เปาโลมีความเศร้ าเพียงใดที่จะกล่าวว่า “คนทังปวงที
้
่อยู่ในแคว้ นเอเชียนัน้ ต่างก็ผละไปจากข้ าพเจ้ าหมด” ไม่ว่า
เหตุผลจะเป็ นอะไรก็ตาม แต่เป็ นสิง่ เจ็บปวดยิ่งที่จะถูกปฏิเสธ เห็นได้ ชดั ว่า เปาโลมีช่วงเวลาที่ต้องอยูโ่ ดดเดี่ยวเป็ นอย่างมาก
นักวิชาการส่วนใหญ่ เชื่ อว่าอัครทูตอ้ างถึงการที่คนจํ านวนมากหันไปจากความเชื่ อ และไม่ใช่การปฏิ เสธตัวเขาเอง
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า “ข้ าพเจ้ า” เขาถือเป็ นเรื่ องส่วนตัว ดูเหมือนผู้เทศนาจะรู้ สกึ ผิดหรื อสงสัยตัวเองอยู่บ้างเมื่อผู้เชื่อหันไป
จากความจริ ง และละทิ ้งความเชื่อ “เราทําทุกอย่างที่เราทําได้ หรื อเปล่า เราผิดพลาดตรงไหน” ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหล่านีเ้ ป็ น
คําถามที่เปาโลถามตนเองในเวลาที่เขาครุ่นคิด
เปาโลอาจพูดเกินจริง (การกล่าวเกินจริงอย่างจงใจเพื่อเป็ นอุปมา) เมื่อเขากล่าวว่า คนทัง้ ปวงละทิ ้งเขาไปหมด ทุกคนละ
ทิ ้งเปาโลไปเมื่อไร ไม่มีใครรู้ เรื่ องทังหมด
้
และบางคนคาดว่าเขาพาดพิงถึงการถูกจับครัง้ ที่สอง และการจองจําที่ตามมาในโรม ใน
บริ บทนี ้ “ผละไป” จะหมายถึงว่าเพื่อนของเขาส่วนใหญ่จะไม่ยืนหยัดอยูก่ บั เขาเมื่อเขาพบกับผู้ปกครองของโรม และอาจพบผู้ครอง
จักรวรรดิโรม เพื่อแก้ ตา่ งตนเอง (4:16)
ชื่อของบุคคลที่ระบุไว้ สองคนที่นี่และอีกสองคนใน 2:17 สนับสนุนคําแปลที่ว่า “[การ] ผละไป” อาจเกี่ยวข้ องกับปั ญหา
้ ่นี ้อาจเป็ นผู้นําในการหันไปจากความจริงที่แทรกซึมเข้ าในคริสตจักรต่างๆ ในบริเวณนัน้
เรื่ องคําสัง่ สอน บางทีคนทังสี
เปาโลไม่ได้ หมายถึงแผ่นดินเอเชียสมัยปั จจุบนั แต่หมายถึงเขตของโรมในส่วนตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ ในบริ เวณที่
เป็ นประเทศตุรกีในปั จจุบนั โดยมีเอเฟซัสเป็ นเมืองหลวง

จ. ได้ รับความช่ วยเหลือจากเพื่อน (1:16-18)
(16) ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสด้วยเถิ ด เพราะเขาได้กระทําให้ข้าพเจ้าชื น่ ใจบ่อยๆ
เขาไม่มีความรังเกี ยจโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลย (17) แต่เมื ่อเขามาถึงกรุงโรม เขาได้อตุ ส่าห์ สืบหาข้าพเจ้าจนพบ (18) และเขาได้รับ
ใช้ข้าพเจ้าทีเ่ มื องเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขา ในวันพิ พากษา
ด้วยเถิ ด
ข้อ 16-18 พระเจ้ าทรงมีแผนการตอบแทนดีเยี่ยม ดูเหมือนว่าชีวิตของเราจะมีความสมดุล เมื่อมีการออกไปจากความ
จริ งและคนส่วนใหญ่ ดูเหมือนจะปฏิเสธผู้สนับสนุนความจริ ง พระเจ้ าทรงส่งคนอื่นเข้ าไปเติมช่องว่างและสร้ างกํ าแพงขึน้ ใน
ประสบการณ์ของเปาโล ผู้เติมช่องว่างนี ้คือ โอเนสิโฟรัส เมื่อคนอื่นๆ ละทิ ้งเขาไป ชายผู้ใจดีคนนี ้อยู่เคียงข้ างเขา การรับใช้ ของเขา
ต่อเปาโลอยู่ในเวลาที่เหมาะสม เขา “ได้ กระทําให้ [เปาโล] ชื่นใจอยู่บ่อยๆ” โดยอาจเปิ ดบ้ านของตนให้ เป็ นที่หยุดพักเมื่อเปาโล
เดินทาง เมื่อเปาโลอยู่ในโรม โอเนสิโฟรัสตามหาเขา ไม่เพียงแต่หาเท่านัน้ แต่พบเขา เพื่อให้ ความช่วยเหลือ เป็ นไปได้ ว่าโอเน
สิโฟรัสต้ องเสี่ยงอันตรายเป็ นอย่างมาก
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โอเนสิโฟรัสไม่ละอายเพราะเปาโลเป็ นนักโทษ เขารู้ว่าอัครทูตมีค่าต่อคริ สตจักรมากเพียงใด และต้ องการเห็นว่างานของ
อัครทูตมีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด เขาทําให้ ตนเองลําบากเพื่อให้ ผ้ รู ับใช้ ของพระเจ้ าไม่ขาดสิง่ ใด
พระเจ้ าทรงสนพระทัยผู้ที่ช่วยยกมือของผู้เทศนา พระองค์ทรงให้ เกียรติความพยายามของอาโรนและเฮอร์ ที่ช่วยยกมือ
ของโมเสส โดยเปลี่ยนให้ ฝ่ายอิสราเอลได้ เปรี ยบให้ การต่อสู้ (อพยพ 17:10-13) คนเช่น โอเนสิโฟรัสจะได้ รับรางวัลในการพิพากษา
องหันมาเชื่อพระ
ของพระคริ สต์ (1โคริ นธ์ 3) พวกเขาอาจไม่ได้ เป็ นผู้ปราศรัยที่ธรรมาสน์ที่มีชื่อเสียง หรื อทําให้ คนทังหลายในเมื
้
คริ สต์ แต่พวกเขาเป็ นผู้รับใช้ ผู้ให้ และผู้ช่วยเหลือ เปาโลใช้ เวลาเพื่อชมเชยผู้ที่ช่วยเหลือเขาในงานประกาศข่าวประเสริ ฐ (โรม 16
เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี )
เ ข า ยั ง ก ล่ า ว ถึ ง
“ผู้ อุ ป ก า ร ะ ”
้ างแน่นอน
(1โคริ นธ์ 12:28) ว่าเป็ นของประทานอย่างหนึ่งจากพระคริ สต์แก่คริ สตจักร โอเนสิโฟรัสอยู่ในกลุม่ ผู้รับใช้ ประเภทนันอย่
และเปาโลแสดงความมัน่ ใจว่าพระเจ้ าจะทรงประทานรางวัลให้ แก่เขาอย่างมากมาย
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ทิโมธี ฉบับที่สอง
บทที่สอง
4. การงานของคริสเตียน (2:1-26)
ก. ผ้ ูอารักขา (2:1-2)
(1) เหตุฉะนัน้ บุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่ งมี อยู่ในพระเยซคริ
ู สต์ (2) จงมอบคําสอนเหล่านัน้ ซึ่ งท่าน
ได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กบั คนที ซ่ ื ่อสัตย์ทีส่ ามารถสอนคนอืน่ ได้ดว้ ย
ข้อ 1 บทนี ้ใช้ ตวั อย่างอธิบายที่ชดั เจนแปดอย่างเพื่อแสดงภาพชีวิตคริ สเตียน ตัวอย่างแรกคือ บุตร (เท็คนอน (teknon)
เด็ก) คํานี ้เป็ นคําแสดงความรัก ไม่ได้ หมายถึงเด็กเพียงอย่างเดียว การมีความเข้ มแข็งในพระคุณคือ การไว้ วางใจในอํานาจการ
ดูแลและรั กษาของพระเยซูอย่างแท้ จริ ง หมายถึงการพึ่งพาพระองค์อย่างแท้ จริ งว่าจะทรงปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ การ
ตระหนักว่าความแข็งแกร่งของเรามาจากพระเจ้ า ผู้เขียนพระคัมภีร์หลายคนกล่าวถึงกําลังขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่าเป็ นแหล่งดํารง
ชี พ เ ห นื อ ธ ร ร ม ช า ติ เ ช่ น โ ม เ ส ส ( อ พ ย พ 13:3) ด า วิ ด
(สดุดี 27:1) เยเรมีย์ (16:19) ฮาบากุก (3:19) เปาโล (เอเฟซัส 3:16; 2ทิโมธี 4:17); เปโตร (1เปโตร 5:10)
ข้อ 2 เปาโลกลับไปพูดถึงใจความสําคัญที่พดู ถึงบ่อยๆ ในจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาล นั่นคือ การรักษาและ
ุ ได้ รับการรักษาไว้ เหมือนเดิม
ถ่ายทอดธรรมเนียมแห่งความจริ ง เมื่อเห็นว่าใกล้ จะเสียชีวิต เขาต้ องการที่จะแน่ใจว่าพระกิตติคณ
สําหรับคนในอนาคต เขาเตือนผู้ร่วมงานของเขาอยูเ่ สมอว่าให้ เป็ นผู้สตั ย์ซื่อต่อความจริ ง คริ สเตียนทุกคนในปั จจุบนั เป็ นหนี ้อัครทูต
เปาโลมาก เพราะเขาเน้ นความสําคัญของการเป็ นผู้สตั ย์ซื่อ [จึงทําให้ ผ้ รู ่ วมทํางานของเขามีความสัตย์ซื่อในการถ่ายทอดพระกิตติ
คุณต่อมายังคริสเตียนทังหลาย]
้
เราไม่เพียงแต่ต้องยึดถือ รัก และเทศนาความจริ งเท่านัน้ แต่ต้องถ่ายทอดความจริ งไปยัง “คนที่ซื่อสัตย์” อีกด้ วย ผู้รับใช้
ควรทํางานกับผู้ที่ไว้ ใจได้ ที่มีศกั ยภาพ พัฒนาและสัง่ สอนพวกเขาอย่างเต็มที่ เพื่อที่พวกเขาจะได้ สอนหลักทางความเชื่อให้ แก่คน
อื่นๆ การสอนคนกลุ่มใหญ่หรื อที่ประชุมทังหมดในเวลาเดี
้
ยวกันเป็ นเรื่ องยาก (มักจะเป็ นไปไม่ได้ ) จึงควรเน้ นคนกลุม่ เล็กๆ เพื่อที่
้ นกับพวกเขาว่าจะต้ องช่วยเหลือผู้อื่นให้ เติบโตด้ วย
สามารถให้ ความสนใจกับแต่ละคนได้ นําส่วนเล็กๆ ให้ เติบโต และจากนันเน้
การช่วยเหลือในการสัง่ สอนผู้อื่นจะเร่งการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณของเรา ซึง่ ทําให้ มีวงจรการอวยพรที่ตอ่ เนื่อง
อัครทูตปรารถนาที่จะแต่งตังผู
้ ้ ทําหน้ าที่การงาน เพราะเขาเป็ นคริ สเตียนที่ดี ไม่ใช่เพราะเขาเป็ นผู้บริ หารที่ดี ในที่นี ้ เขา
ไม่ได้ กงั วลเกี่ยวกับการมอบหมายความเป็ นผู้นําในคริ สตจักรให้ แก่ผ้ ทู ี่จะดํารงตําแหน่งแทน แต่กงั วลเกี่ยวกับการรักษาความจริ ง
และคําสอนเกี่ยวกับจรรยา

ข. ทหาร (2:3-4)
(3) จงทนการยากลําบากด้วยกันกับทหารที ด่ ีของพระเยซคริ
ู สต์ (4) ไม่มีทหารคนใดที เ่ ข้าประจํ าการแล้วจะยุ่งอยู่กบั งาน
ฝ่ ายพลเรื อน ด้วยว่าเขามุ่งทีจ่ ะทําให้ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจ
ข้อ 3 ในที่นี ้ มีคําอุปมาอธิบายชีวิตของคริ สเตียนอีกตัวอย่างหนึ่ง นัน่ คือ ทหาร ชีวิตของทหารผู้ซึ่งมีส่วนในการสงคราม
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่ชีวิตที่ง่าย เขาต้ องอดทนกับความยากลําบาก อยู่ห่างบ้ านและครอบครัวเป็ นเวลานาน เวลาของเขา
ไม่ใช่ของเขาเอง เขาต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานและระเบียบบางอย่าง ต้ องแบกอาวุธและเครื่ องมือที่หนัก อาหารของเขามักจะไม่พอ
หรื อคุณภาพไม่ดี มีอนั ตรายอยู่เสมอ อาจมีความทุกข์ยากและศัตรูทกุ วัน คริ สเตียนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้ ควรเต็ม
ใจที่จะเผชิญกับปั ญหาเหล่านี ้
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การมองว่าคริ สเตียนเป็ นเหมือนทหารมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่า เขาไม่ได้ อยู่เพียงลําพัง โดยปกติ เขาเป็ นส่วนหนึ่งของคน
กลุม่ ใหญ่ขึ ้นที่มีส่วนในการต่อสู้เดียวกัน ดังนัน้ คําศัพท์ภาษากรี ก ในที่นี ้ ซูงคาคอพาเธะโอ (sunkakopatheo) หมายถึง “การทน
ร่วมกับผู้อื่น” เปาโลเองได้ ทนต่อความยากลําบาก ดังนัน้ ทิโมธีควรคาดว่าจะต้ องทนด้ วย เปาโลไม่ได้ ขอให้ ผ้ รู ับใช้ หนุ่มทําสิ่งที่เขา
เองหรื อองค์แม่ทพั ของพวกเขาจะไม่ทรงทํา “ท่านทังหลายก็
้
จงปฏิบตั ิตามอย่างข้ าพเจ้ า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามอย่าง
พระคริ สต์” (1โครินธ์ 11:1) เราไม่เคยอยูเ่ พียงลําพังในการต่อสู้ของเรา (โยชูวา 1:5; มัทธิว 28:20; 2โครินธ์ 4:9; ฮีบรู 13:5)
ข้อ 4 กล่าวถึงอุปมาเรื่ องทหารเพิ่มเติม นัน่ คือ ทหารตัดภาระผูกพันกับชีวิตพลเรื อน “เข้ าประจําการ” คือ สตราทื อโอ
(strateuo) “การทําหน้ าที่ประจําการในกองทัพ” “งาน” คือ พรากมาเท่อา (pragmateia) “การกระทําธุรกิจหรื อเรื่ องทางการงาน”
ชายคนหนึง่ ไม่สามารถเป็ นทหารและพลเรื อนได้ ในเวลาเดียวกัน เขาต้ องทิ ้งงานส่วนตัวเพื่อกระทําหน้ าที่ของคนอื่น พระเยซูอ้างถึง
ก
ก
า
ร
นี ้
ใ
น
ห
ลั
ลูกา 17:33 ว่า “ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตนรอด ผู้นนจะเสี
ั้
ยชีวิต แต่ผ้ ใู ดจะสู้เสียชีวิต [เพื่อเรา] ผู้นนจะได้
ั้
ชีวิตรอด” เราไม่สามารถ
รับใช้ เจ้ านายสองคนได้ เราต้ องเลือกทางเดินเดียว ถ้ าเรากล่าวว่า “ผมต้ องการทําอะไรก็ตามที่ปรารถนาจะทําโดยไม่มีข้อจํากัด
ทางศีลธรรมหรื อจรรยา” เราอาจทําเช่นนันได้
้ แต่เราต้ องเต็มใจที่จะจ่ายค่าตอบแทนสําหรับการตัดสินใจนันด้
้ วย บุคคลที่กล่าวว่า
“ผมเต็มใจยอมจํานนชีวิตของผม ทังเวลาของผม
้
กําลังของผม ความสามารถของผม และทรัพย์สิ่งของของผม แก่องค์พระเยซูเจ้ า”
ซึง่ ในทางปฏิบตั ิหมายถึง “เสีย” ชีวิตของเขา จะได้ รับรางวัลชีวิตอันอุดมชัว่ นิตย์นิรันดร์ (มัทธิว 19:29)

ค. นักกีฬา (2:5)
(5) นักกี ฬาจะมิ ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติ กา
ข้ อ 5 เ ป รี ย บ ชี วิ ต ค ริ ส เ ตี ย น เ ห มื อ น กั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ก า ร “แ ข่ ง ขั น ”
(อาธเละโอ (athleo) การแข่งขัน หรื อต่อสู้ในการแข่งขัน) หมายถึงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล (1โคริ นธ์ 9:24-25; ฟี ลิปปี 3:14) รางวัล
คือการรับใช้ ที่เกิดผลในชีวิตนี ้ และชีวิตนิรันดร์ ในท้ ายที่สดุ
แต่มีคณ
ุ สมบัติสําคัญอย่างหนึง่ คือ เราต้ องต่อสู้ “ตามกติกา” (นอมิ โมส (nominos) การรักษากฎของเกม) ผู้ซงึ่ ยืนกรานที่
จะไม่ทําตามกฎไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม นักกีฬาชาวกรี กจะต้ องออกกําลังฝึ กฝนอย่างเข้ มงวด ทานอาหารพิเศษ และทบทวน
กติกาการแข่งขัน ถ้ าเขาไม่ทําตามกฎการฝึ กฝน จะถือว่าเขาเป็ น “คนที่ใช้ การไม่ได้ ” (อาดอคิ ม็อส (adokimos) ไม่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ถูกยกเว้ นไม่ให้ เข้ าร่วมแข่งขัน) (1โคริ นธ์ 9:27) มงกุฎของผู้ได้ รับชัยชนะจะไม่ได้ อยู่บนศีรษะของคนไม่เชื่อฟั ง เขาเลือก
ทางของตนเอง เขาไม่ใส่ใจข้ อกําหนดต่างๆ หรื อสร้ างกฎของตัวเองเท่านัน้ เขาจะผิดหวังเมื่อพระคริสต์ทรงพิพากษา

ง. ชาวนา (2:6-7)
(6) กสิ กรผู้ตรากตรํ าทํางานก็ควรเป็ นคนแรกทีไ่ ด้รบั ผล (7) จงใคร่ ครวญถึงสิ่ งที ข่ ้าพเจ้าได้พดเถิ
ู ด ด้วยองค์พระผู้เป็ นเจ้า
จะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่ ง
ข้อ 6 ในตอนนี ้ กลับไปที่อปุ มาเกี่ยวกับกสิกร “กสิกร” (เกะโอร์ กอส (georgos)) หมายถึงชาวนา มีความหมายตาม
ตัวอักษรว่า “ผู้ไถนา” ซึ่งอาจเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ อย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานของผู้เทศนา พระเยซูทรงใช้ ตวั อย่างนีใ้ นมัทธิว 13:3 ผู้
เทศนาหว่านเมล็ดในใจของผู้ฟัง เชื่อมัน่ ว่าเมล็ดตกลงในดินที่ดี รอคอยการเก็บเกี่ยว และมีความปี ติยินดีเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง
จากนันเขามี
้
สทิ ธิ์ที่จะได้ รับผลแรกจากแรงงานของเขา โดยรับเอาส่วนแบ่งแรกของพืชพันธุ์สําหรับเขาและครอบครัวของเขา
พระเจ้ าทรงคาดหวังชาวนาทางฝ่ ายวิญญาณ ซึ่งคือศิษยาภิบาล จะได้ รับรางวัลสําหรับงานหนักของเขา ผู้เทศนาพระ
กิตติคณ
ุ อย่างสัตย์ซื่อไม่จําเป็ นต้ องอายที่จะรับเงินที่เหมาะสม ผู้ที่เทศนาพระกิตติคณ
ุ จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยพระกิตติคณ
ุ อันทําให้
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เขามีเงินดํารงชีวิตจากการรั บใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า (ดู 1โคริ นธ์ 9:1-19) ในเรื่ องการให้ เงินตอบแทน พระคัมภีร์กล่าวว่า
ผู้ปกครองที่สอนควรค่าที่จะรับเกียรติเป็ นสองเท่า (ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 5:17-18)
ข้อ 7 ในการใช้ อปุ มาและการเปรี ยบเทียบ เปาโลเชื่อมัน่ ว่าทิโมธีเข้ าใจสิ่งที่เขาพูดถึง เขาต้ องการให้ ทิโมธีใคร่ครวญถึง
ถ้ อยคําของเขา และถ้ าทิโมธีทําเช่นนัน้ พระเจ้ าจะทรงให้ เขาเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง พระเจ้ าทรงเรี ยกโยชูวาให้ ใคร่ ครวญถึงบัญญัติทงั ้
คืนและวัน (โยชูวา 1:8) ดาวิดกล่าวว่า ความปี ติยินดีของ “ผู้ที่เป็ นสุข” คือ “พระธรรมของพระเจ้ า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์
ทังกลางวั
้
นและกลางคืน” (สดุดี 1:2)
เราไม่อาจพบต้ นไม้ ตระกูลที่ปกติมีใบสามใบมีใบสี่ใบได้ โดยวิ่งผ่านทุ่งนาไปเท่านัน้ แต่จะต้ องคุกเข่าลง แยกใบหญ้ า
ออกจากกั น อย่ า งระมัด ระวัง ในทํ า นองเดี ย วกัน เราไม่ ส ามารถพบความจริ ง ที่ ลํ า้ ลึก ได้ โ ดยวิ ่ง ผ่า นชีว ิต หรื อ รี บ เร่ง ผ่า น
พระคัมภีร์ ความเข้ าใจและสติปัญญาเกิดกับผู้ที่แสวงหาอย่างบากบัน่ เท่านัน้ “ถ้ าเจ้ ารับคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไว้
กับเจ้ า กระทําหูของเจ้ าให้ ผึ่งเพื่อรับปั ญญา และเอียงใจของเจ้ าเข้ าหาความเข้ าใจ เออ ถ้ าเจ้ าร้ องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียง
ของเจ้ าหาความเข้ าใจ ถ้ าเจ้ าแสวงหาปั ญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ นั่นแหละ เจ้ าจะเข้ าใจความยําเกรงพระเจ้ า และพบ
ความรู้ของพระเจ้ า เพราะฅพระเจ้ าประทานปั ญญา ความรู้และความเข้ าใจมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์” (สุภาษิ ต 2:1-6, NIV)
ถ้ าเราใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้ า เราจะเห็นความเข้ าใจและความรู้ของพระเจ้ า

จ. ผ้ ูสอน (2:8-14)
(8) จงระลึกถึงพระเยซคริ
ู สต์ผูไ้ ด้ทรงถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้ นมาจากความตาย และทรงสืบเชื ้อสายจากดาวิ ด ตามข่าวประเสริ ฐ
ที ข่ ้าพเจ้าประกาศนัน้ (9) และเพราะเหตุข่าวประเสริ ฐนัน้ ข้าพเจ้าจึ งทนทุกข์ ถกูล่ามโซ่ดงั ผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านัน้ ไม่มี
ผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้ (10) เหตุฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ผูท้ ี ท่ รงเลื อกไว้นนั้ เพือ่ เขาจะได้รับความรอด ซึ่ งมี อยู่
ในพระเยซคริ
ู สต์ พร้อมทัง้ ศักดิ์ ศรี นิรันดร์ (11) ข้อนี เ้ ป็ นความจริ ง คือถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมี ชีวิตอยู่กบั พระองค์ (12) ถ้า
เรามี ความอดทน เราก็จะได้ครองร่ วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน (13) ถ้าเรา
ไม่มีความสัตย์จริ ง พระองค์ ก็ยงั ทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริ ง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็ นพระองค์เองไม่ได้ (14) จงเตื อนเขาทัง้ หลาย
ถึงข้อนี แ้ ละกํ าชับเขาต่อพระพักตร์ ฅพระผู้เป็ นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถี ยงกันในเรื ่องถ้อยคํา ซึ่ งไม่เป็ นประโยชน์เลย แต่กลับเป็ นเหตุให้
คนทีฟ่ ั งเขวไป
ข้อ 8 พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นตัวอย่างของเราในทุกด้ าน พระองค์ เองทรงเป็ นบุตร ทหาร นักกีฬา และกสิกรที่สตั ย์ ซื่อ
พระองค์ ไ ม่ ท รงหั น ไปจากความยากลํ า บากหรื อเงาแห่ ง ความตาย พระองค์ ท รงให้ ชี วิ ต ของพระองค์ อ ย่ า งเต็ ม ใจ
(ฟี ลิปปี 2:5-9; 1เปโตร 2:23) พระองค์ทรงบากบัน่ ตามกติกา ดังนัน้ พระองค์จึงทรงได้ รับพระสิริและพระเกียรติเป็ นมงกุฎ (ฮีบรู
2:9)
“สืบเชื ้อสายจากดาวิด” แสดงถึงลักษณะมนุษย์ของพระองค์ “ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาจากความตาย” แสดงถึงลักษณะ
พระเจ้ าของพระองค์ เราไม่ได้ ใคร่ครวญถึงพระคริ สต์ที่ตายแล้ ว แต่ใคร่ครวญถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่และฟื น้ ขึ ้นจาก
ความตาย ผู้เชื่อศาสนาคริ สต์บางกลุ่มวาดภาพพระคริ สต์วายพระชนม์หรื อกําลังจะวายพระชนม์ บนไม้ กางเขนหรื อถูกนําลงจาก
ไม้ กางเขน บางกลุม่ ดูเหมือนจะนมัสการพระเจ้ าที่อยูใ่ นสวรรค์ที่ห่างไกล ไม่สามารถแตะต้ องได้ ไม่สามารถเข้ าหาได้ ซึง่ “อยู่ที่ไหน
สักที่หนึ่ง แต่ไม่เกี่ยวข้ องกับชีวิตปั จจุบนั ของเรา” แต่เราสามารถรู้จกั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเหมือนเช่นเปาโลได้ “พระคริ สต์ทรงสถิตใน
ท่าน อันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ” (โคโลสี 1:27)
้ งคงมีผลอยู่
การใช้ กริยาช่องสามในภาษากรี ก สําหรับ “ได้ ทรงถูกชุบขึ ้น” แสดงว่าการกระทําในอดีตที่เสร็จสิ ้นแล้ วนันจะยั
ในปั จจุบนั พระองค์ทรงฟื น้ ขึ ้นจากความตาย และยังคงพระชนม์อยู่ ซึง่ เป็ น “ข่าวดี” ของพระกิตติคณ
ุ ที่เปาโลเทศนา
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ข้อ 9 เพราะการเทศนาเรื่ องการฟื น้ คืนพระชนม์ เปาโลและคริ สเตียนที่กล้ าหาญคนอื่นๆ ในสมัยของเขานันจึ
้ งถูกข่มเหง
เขายอมต่อการเหยียดหยามมากมายเพราะเป็ นพยานถึงพระคริ สต์ (2โคริ นธ์ 11:24-28) พระเยซูไม่เคยตรัสว่าคริ สเตียนจะได้ รับ
การยกเว้ นจากปั ญหาต่างๆ คนทังหลายเกลี
้
ยดชังพระองค์ พวกเขาจะเกลียดชังเราด้ วย (ลูกา 6:22; ยอห์น 15:18; 1ยอห์น 3:13)
พวกเขาข่มเหงพระองค์ พวกเขาจะข่มเหงเรา (มัทธิว 5:44; ยอห์น 15:20; 1โคริ นธ์ 4:12) แต่พระองค์จะทรงรักษาเราไว้ ตลอดเวลา
ที่มีปัญหานัน้ (2โคริ นธ์ 4:7-11) เราจะทนทุกข์ในขณะที่อยูใ่ นเขตของศัตรู และควรจะคาดหวังเช่นนัน้ และทนเหมือนเช่นทหารที่ดี
“ผู้ร้าย” หมายถึง คาคู่รก็อส (kakourgos) “อาชญากร” การที่เปาโลข่มเหงคริ สเตียนไม่ได้ ทําให้ เขาเป็ นผู้ร้ายในสายตา
ของชาวยิว แต่การเทศนาพระกิตติคณ
ุ ทําให้ เป็ นเช่นนัน้ ในฐานะคริ สเตียน เปาโลไม่ใช่ผ้ รู ้ าย แต่เขาทนทุกข์ราวกับว่าเขาได้ ทําผิด
ร้ า ย แ ร ง ที่ สุ ด ห รื อ เ ป็ น ฆ า ต ก ร อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ข ณ ะ ที่ เ ข า ถู ก คุ ม ขั ง
พระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ ถกู ล่ามโซ่เอาไว้ เปาโลเทศนาให้ กบั ผู้ปกครองทังหลายฟั
้
งในขณะที่มีโซ่ล่ามมือเอาไว้ (กิจการ 26:2729) เขาเป็ นพยานบนเรื อที่แตก (กิจการ 27:21-26) และเขาแบ่งปั นพระกิตติคณ
ุ แม้ ในคุก (กิจการ 16:27-33) เนื่องจากการข่มเหง
ุ แพร่ ออกไปหลายที่ที่ไม่อาจแพร่ ออกไปได้ ถ้าเขาไม่ถกู ข่มเหง เขาจึงเป็ นพยานว่า “การทังปวงที
้
่อบุ ตั ิขึ ้นกับ
ของเขา พระกิตติคณ
ข้ าพเจ้ านัน้ ได้ กลับเป็ นเหตุให้ ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้ างออกไป จนประจักษ์ ทวั่ กันในหมูผ่ ้ คู มุ และคนอื่นๆ” (ฟี ลิปปี 1:12-13)
ข้อ 10 เปาโลเต็มใจที่จะ “ยอมทนทุกอย่าง” เพื่อให้ พระกิตติคณ
ุ แพร่ไปทัว่ โลก เขาเป็ นชายที่มีความมุ่งมัน่ ไม่มีราคาใดที่
มากเกิ น กว่ า ที่ จ ะจ่ า ยได้ “ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ ถื อ ว่ า ชี วิ ต ของข้ าพเจ้ าเป็ นสิ่ ง มี ค่ า และประเสริ ฐสํ า หรั บตั ว ข้ าพเจ้ า”
(กิจการ 20:24) ตัวของเขาทังหมดอุ
้
ทิศต่อเหตุเดียว โดยเทศนาพระกิตติคณ
ุ แก่คนที่หลงและสร้ างครอบครัวแห่งความเชื่อ (ผู้ที่ทรง
เลือกสรรไว้ ) การทนทุกข์ของเขาไม่ได้ เป็ นการทนทุกข์แทนผู้อื่นเหมือนเช่นการทนทุกข์ของพระคริ สต์ และไม่ได้ ให้ ความรอดแก่คน
้
แต่เกิดขึ ้นเพราะนําความจริ งไปยังคนเหล่านัน้ “เพื่อเขาจะได้ รับความรอด ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริ สต์ พร้ อมทังศั
้ กดิ์ศรี นิ
ทังหลาย
รันดร์ ” เมื่อพวกเขาเห็นราคาที่เขาจ่ายไปเพื่อนําพระกิตติคณ
ุ มาสูพ่ วกเขา พวกเขาได้ รับการหนุนใจและมีความต้ องการมุ่งมัน่ และ
รับใช้ มากยิ่งขึ ้น เขาจะทนทุกสิง่ เพื่อให้ คนทังหลายได้
้
รับความรอด
ข้อ 11 ข้ อพระคัมภีร์นีก้ ล่าวถึงสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับถ้ อยคําก่อนหน้ านี ้เกี่ยวกับสง่าราศีนิรันดร์ ของผู้ที่ได้ รับความรอด
การใช้ “คือ” เพื่อแสดงความเกี่ยวข้ องกัน ถ้ าเราได้ ตายกับพระคริสต์ เราจะได้ มีชีวิตอยูก่ บั พระองค์ด้วย
“ข้ อนี ้เป็ นความจริ ง” หรื อ “ถ้ อยคําที่เชื่อถือได้ ” (ลอกอส (logos) ความคิดหรื อแนวความคิด) ข้ อเท็จจริ งที่เราสามารถ
ไว้ วางใจได้ ถ้ าเราได้ ยอมจํานนชีวิตของเราต่อพระองค์อย่างแท้ จริ งและเต็มใจ (“ตายกับพระองค์”) เราก็จะมีชีวิตอยู่กบั พระองค์
โรม 6 อธิบายแนวความคิดนี ้เพิ่มเติม “ข้ าพเจ้ าตายทุกวัน” เป็ นคําพยานของเปาโลต่อชาวเมืองโคริ นธ์ (1โคริ นธ์ 15:31) เขาเป็ นคน
้ วย ”พี่น้องทังหลาย
้
ด้ วยเหตุนี ้ โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณา
ที่ตายแล้ วแต่เคลื่อนที่ได้ เขาวิงวอนให้ ชาวโรมถวายตนเองเช่นนันด้
ของพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนท่านทังหลายให้
้
ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอันบริ สทุ ธิ์และเป็ นที่พอ
้
(โรม 12:1) คริสเตียนที่คิดว่าตนเองตายต่อโลก ตัวเอง และ
พระทัยพระเจ้ า ซึง่ เป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทังหลาย”
ความบาปจะมีชีวิตอยูก่ บั พระคริสต์ในชีวิตนี ้ และมีความหวังในชีวิตนิรันดร์
้ ด เพราะเรา
ข้อ 12 หัวข้ อของบริ บทนี ้ยังคงเกี่ยวกับการทนทุกข์ (ข้ อ 3, 9) ถ้ าต้ องทนกับการทนทุกข์ ก็ให้ เป็ นอย่างนันเถิ
จะได้ ครอบครองกับพระคริ สต์ในภายหลัง การทนทุกข์เพื่อความจริงจะเป็ นพยานของเราในการพิพากษา
เราทนทุกข์ในหลายวิธี บางคนถูกเพื่อนและครอบครัวปฏิเสธเมื่อพวกเขามาหาพระคริ สต์ (มัทธิว 10:35-37) บางคนเสีย
ส ถ า น ภ า พ ท า ง สั ง ค ม ข อ ง ต น ไ ป
( ฟี ลิ ป ปี 3:7-8) บ า ง ค น ยั ง ต้ อ ง ท น ทุ ก ข์ ท า ง ร่ า ง ก า ย ( กิ จ ก า ร 7:54-60;
2โคริ นธ์ 11:23-28) การทนทุกข์เพื่อความชอบธรรมและการรักษาความเชื่อด้ วยการต่อสู้เป็ นสิ่งที่น่ายกย่อง เพราะช่วยปรับปรุ ง
ชีวิตของคนๆ หนึ่ง เขาจะมีความรู้สกึ ร่ วมมากยิ่งขึ ้น เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น และสามารถช่วยคนที่กําลังถูกทดลองได้ มากยิ่งขึ ้น ตาไม้ บน
ต้ นไม้ เกิดจากการทนทุกข์ อาจเป็ นกิ่งที่หกั เนื่องจากพายุหรื ออันตรายอื่นๆ และโดยปกติมีแบบไม้ ที่สวยงามที่สดุ ในต้ นไม้ ทงต้
ั ้ น ตา
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ไม้ นนเป็
ั ้ นที่ต้องการเพื่อใช้ ทําด้ ามมีด และสิ่งของพิเศษเล็กๆ มากมายที่ทําจากไม้ เราต้ องไม่เชือ้ เชิญการทนทุกข์ แต่เราไม่ควร
รังเกียจเมื่อการทนทุกข์เกิดขึ ้น เพราะอาจเป็ นเหตุทําให้ เราเป็ นผู้รับใช้ ที่ดีได้
“ไม่ยอมรับ” (อาร์ เนะออไม (areneomai)) อาจหมายถึง “ไม่ยอมรับเป็ นเจ้ าของ” ได้ ถ้ าเราไม่ยอมรับว่าพระคริ สต์เป็ น
ของเรา พระองค์จะไม่ทรงยอมรับว่าเราเป็ นของพระองค์ เปโตรผิดที่ปฏิเสธว่าไม่ร้ ู จกั พระคริ สต์ เพราะกลัวว่าถ้ ายอมรับพระองค์
จะทําให้ เขาเสียชีวิต ในภายหลังเขารู้สกึ ผิดในใจ และร้ องไห้ ด้วยความขมขื่นเพราะการกลับใจด้ วยสํานึกผิด คนอื่นๆ มีวิญญาณที่
ต่
า
ง
ไ
ป
(
1ย
อ
ห์
น
2:19;
2ทิโมธี 4:10) และจะถูกตัดสินตามนัน้ (ดูมทั ธิว 10:33; ลูกา 9:26)
ข้อ 13 “ไม่มีความสัตย์จริ ง” มาจาก อาพิ สเทะโอ (apisteo) และแสดงถึงความไม่สตั ย์ซื่อนอกไปจากความไม่เชื่อ ไม่
สําคัญว่าเรามีความสัตย์ซื่อในชีวิตคริ สเตียนของเราหรื อไม่ พระคริ สต์จะทรงสัตย์ซื่ออยู่เสมอ พระองค์ต้องสัตย์ซื่อต่อลักษณะและ
อุ ป นิ สั ย ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ เ อ ง ค ว า ม สั ต ย์ ซื่ อ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ มี ชั่ ว นิ รั น ด ร์
(ดูอิสยาห์ 49:13-16; บทเพลงครํ่ าครวญ 3:23)
ข้อ 14 “ข้ อนี ้” อาจหมายถึงเนื ้อหาของข้ อ 8-13 ผู้รับใช้ ต้องประกาศความจริ งเหล่านี ้ และผู้เชื่อจะต้ องจําสิ่งเหล่านี ้
เพราะเป็ นเรื่ องสําคัญ และควรใช้ เวลาใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี ้ ในทางตรงกันข้ าม จะเสียเวลาไปเปล่าๆ ในการศึกษาเรื่ องที่ไม่มีผล
ใดๆ ลอกอมาเฆะโอ (logomacheo) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การโต้ เถียงเกี่ยวกับถ้ อยคํา” และอาจแปลได้ ว่า “การถกเถียง
เกี่ยวกับเรื่ องไม่สําคัญ” การโต้ เถียงเช่นนี ้ทําให้ เกิดความสับสนและความท้ อใจ มีแนวโน้ มที่จะทําให้ เสียความเชื่อหรื อถูกหลอกลวง
เ พ ร า ะ ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า
(ดูคําอธิบายเกี่ยวกับทิตสั 3:9)

ฉ. นักเรียน (2:15-19)
(15) จงอุตส่าห์สําแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็ นคนงานทีไ่ ม่ตอ้ งอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถกต้
ู อง (16) (แต่)
จงหลี กเสี ยจากคํ าสอนที ่ไร้ คุณธรรม เพราะคํ าอย่างนัน้ จะนํ าคนไปสู่อธรรมมากยิ่ งขึ้ น (17) และคํ าพดของเขาจะแพร่
ออกไป
ู
เหมื อนแผลเนื อ้ ร้าย ในพวกนัน้ มี ฮีเมเนอัสกับฟี เลทัสเป็ นต้น (18) คนทัง้ สองนัน้ ได้หลงจากความจริ ง โดยถื อว่าการฟื ้ นจากความ
ตายนัน้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เขากําลังทําให้ความเชื อ่ ของบางคนไขว้เขวไป (19) แต่ว่ารากฐานซึ่ งพระเจ้าทรงวางไว้นนั้ มี ตราประทับ
ไว้ว่า ‘องค์พระผ้เู ป็ นเจ้าทรงรู้จกั คนเหล่านัน้ ที เ่ ป็ นของพระองค์’ และ ‘ให้ทกุ คนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้าละทิ้ งความชัว่
เสีย’ ”
ข้อ 15 “อุตส่าห์” มาจาก สพู่ดาโศ (spoudazo) ซึ่งหมายถึง “มีความพยายามที่จะ” คํานี ้ไม่ได้ มีความหมายเฉพาะถึง
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่า
การศึกษาเหมือนเช่นในการอ่านหนังสือ แต่หมายถึง ความพยายามของคนงานในการทํางานเป็ นอย่างดี ทังนี
ไม่ต้องศึกษาหนังสือต่างๆ เลย เพราะจะต้ องศึกษาอย่างบากบัน่ เพื่อที่จะเป็ นคนงานที่ไม่ต้องอาย มีทกั ษะในการ “ใช้ [พระวจนะ
แห่งความจริง] อย่างถูกต้ อง”
้
คริ สเตียนทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับใช้ ทกุ คน ต้ องเป็ นนักเรี ยนตลอดชีวิต เราไม่อาจถึงจุดสูงสุดในขันตอนการ
เรี ยนรู้ ได้ มีพื ้นฐานการเรี ยนรู้ สามอย่าง ได้ แก่ เห็นมาก ทนมาก และศึกษามาก ผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความโง่เขลาได้ จะต้ องเปิ ดตาและ
้
การทนทุกข์มากคือการขึ ้นลงของชีวิต
หูอยูเ่ สมอ เขาจะต้ องเป็ นคนช่างสังเกต เขาจึงพบเหตุและผลของการกระทําของคนทังหลาย
การประสบกับเรื่ องดี และเรื่ องร้ าย การรู้ โดยการกระทํา การสัมผัส การชิ มรส การศึกษามากอาจเป็ นการ “เหนื่ อยเนื อ้ หนัง ”
(ปั ญญาจารย์ 12:12) แต่ก็เป็ นความปี ติยินดีต่อผู้ที่หิวกระหายความรู้ และความจริ งได้ แม้ แต่เวลาสุดท้ ายของเปาโล เขาขอให้ ทิ
โมธี นําหนังสือและกระดาษหนังมา (2ทิโมธี 4:13) โดยเตือนเขาก่อนหน้ านัน้ ว่า “จงใฝ่ ใจในการอ่าน” (1ทิโมธี 4:13) ไม่มีใครมี
การศึกษาได้ โดยไม่ต้องอ่านหนังสือ การเห็น การทนทุกข์ การศึกษา ทําให้ คนเป็ นคนได้ อย่างแท้ จริ ง บุคคลดังกล่าวไม่เพียงแต่ร้ ูว่า
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ทําอย่างไร แต่เขายังรู้ ว่าทําไมด้ วย และในขณะที่บุคคลที่ร้ ู เพียงแต่วิธีการทําจะมีงานตลอดไป แต่ผ้ ทู ี่ร้ ู เหตุผลด้ วยจะเป็ นเจ้ านาย
ของเขาเสมอไป
การ “ใช้ [พระวจนะ] อย่างถูกต้ อง” (ออร์ ธอทอเมะโอ (orthotomeo) การตัดให้ ตรง) หมายถึงการแปลอย่างถูกต้ องหรื อ
“การปูถนนซึง่ ตัดตรง” ไม่ให้ ทางที่จะเลี ้ยวเพราะความสงสัยหรื อการศึกษาพระคัมภีร์เชิงพินิจ๗ คําภาษากรี กที่ช่างหินมักจะใช้ เมื่อ
ตัดหินให้ ตรงและปรับให้ เหมาะสมกับอาคาร พระคัมภีร์ฉบับ NEB แปลว่า “การตัดร่องดินให้ ตรง” เนื่องจากเปาโลเป็ นช่างทําเต็นท์
เขาทราบถึงความสําคัญของ “การตัดให้ ตรง” เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ทงเล่
ั ้ มเป็ นความจริง ไม่มีข้อขัดแย้ งกันเมื่อตัดพระคัมภีร์ตรงๆ
แปลอย่างถูกต้ อง และใช้ อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างที่ดีคือการสังเกตว่าพระกิตติคณ
ุ ทังสี
้ ่เล่มกล่าวถึงการเสด็จมาของพระคริ สต์ (การบังเกิด ชีวิต การสอน การวาย
พ ร ะ ช น ม์
ก า ร ฝั ง
ก า ร ฟื ้ น คื น
้ สตจักรและวิธีการบังเกิดใหม่เข้ าสู่คริ สตจักร
พระชนม์ และการเสด็จขึ ้นสู่สวรรค์ของพระองค์) หนังสือกิจการแสดงถึงการก่อตังคริ
จดหมายฉบั บ ต่ า งๆ เขี ย นขึ น้ ถึ ง ผู้ เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความรอดแล้ ว โดยชี แ้ นะนํ า พวกเขาในเรื่ องคํ า สั่ ง สอนและวิ ถี ชี วิ ต
คริ สเตียน และหนังสือวิวรณ์ ทําให้ เราเห็นอนาคตของคริ สตจักรและโลก การเข้ าใจพระคัมภีร์ใหม่ในแนวทางดังกล่าวช่วยให้ เรา
สามารถแปลข้ อความที่ยากได้ ชดั เจน
“การตัดให้ ตรง” ยังหมายถึงการใช้ พระวจนะอย่างจริ งใจ โดยไม่หน้ าซื่อใจคด หลอกลวง หรื อมีกลอุบาย (2โคริ นธ์ 4:2; 1
เธสะโลนิกา 2:2-6) หมายถึงไม่เพิ่มหรื อนําออกไป (วิวรณ์ 22:18-19) ใช้ พระวจนะอย่างเหมาะสม โดยไม่ตดั ทอน เชื่อในพระวจนะ
นันอย่
้ างแท้ จริงและยอมรับว่าพระวจนะทังหมดเป็
้
นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่ทรงสําแดงออก
ข้อ 16 “แต่” (เดะ (de)) เราต้ องหลีกเลี่ยงการพูดที่หยาบคายและไม่มีประโยชน์ การไม่เชื่อชอบที่จะแสดงตนเอง ความ
้ ว จะเกิดความสงสัยและความไม่เชื่อ นัน่ คือ “ความอธรรม”
สงสัยชอบที่จะเปิ ดเผยอย่างมาก เราต้ องหลีกจากสิง่ เหล่านี ้ มิฉะนันแล้
มากยิ่งขึ ้น (ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 6:20)
ข้อ 17 อีกเหตุผลสําหรับการหลีกเลี่ยงถ้ อยคําดังกล่าวคือว่า เพราะถ้ อยคําเหล่านันกั
้ ดกินอย่างลับๆ เหมือนแผลเนื ้อร้ าย
(เนื ้อที่เป็ นมะเร็ง) หรื อทําให้ สกปรกเหมือนเช่นเนื ้อที่ตายและเน่า ภาษากรี กคือ กางกะไรนา (ganggraina) “มะเร็ง เนื ้อที่ตายและ
เน่า” ยิ่งเราทนกับผู้สอนผิดมากเท่าไร พวกเขาก็เป็ นภัยมากยิ่งขึ ้นเท่านัน้ พวกเขาจะทําให้ พระกายของพระคริ สต์เสื่อมทราม ฮี
เ
ม
เ
น
อั
ส
กั
บ
ฟี เลทัสเป็ นคนจําพวกนัน้ แม้ วา่ จะประกาศตนเป็ นสมาชิกคริสตจักร แต่จริงๆ แล้ ว พวกเขากําลังทําลายคริ สตจักร คําสอนของพวก
เขาเป็ นแหล่งเชื ้อโรคและความตายทางฝ่ ายวิญญาณ ฮีเมเนอัสอาจเป็ นผู้ที่ถกู ขับออกจากการเป็ นสมาชิกใน 1ทิโมธี 1:20
ข้อ 18 คําสัง่ สอนบางอย่างที่พวกเขาได้ “หลง” ไปคือการฟื น้ ขึ ้นจากความตาย พวกเขากล่าวว่าการฟื น้ ขึ ้นจากความตาย
ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว พวกเขาบอกว่าเมื่อเชื่อ ก็ได้ รับความรอด เมื่อรอดก็ได้ ฟืน้ ขึ ้นจากความตายทันที ทิโมธีต้องไม่โต้ เถียงกับคนเหล่านัน้
และคนอื่นๆ เช่นนัน้ โดยตระหนักว่า พวกเขาได้ “หลง” (อาสทอเฆะโอ (astocheo) การพลาดเป้าหมาย) และไม่อาจหันกลับมาไม่ว่า
ด้ วยเหตุผล ความอดทน หรื อความรัก ไม่มีประโยชน์ที่จะโต้ เถียงกับคนเหล่านันด้
้ วยความหมายของคํา พวกเขาสามารถโค่นล้ ม
ความเชื่อของคริสเตียนที่ไม่มีรากฐานมัน่ คงอยูใ่ นความจริงได้ โดยง่าย เอิร์ดมันกล่าวว่า
อาจไม่มีผ้ ตู ระหนักถึงอิทธิพลที่ร้ายแรงของข้ อผิดพลาดเหล่านีจ้ นกระทัง่ ได้ อ่านโคริ นธ์ ฉบับที่หนึ่งบทที่สิบห้ า ซึ่ง
เปาโลแสดงว่าความเชื่อในการฟื น้ จากความตายในอนาคตของผู้ที่เชื่อมีความเกี่ยวข้ องอย่างมากกับการฟื น้ คืนพระชนม์
ของพระคริสต์ ซึง่ เขาประกาศว่าเป็ นรากฐานของความเชื่อคริสเตียน และในบทนี ้ เขาแสดงผลลัพธ์ที่เสี่ยงเกี่ยวกับการทิ ้ง

๗

การศึกษาพระคัมภีร์เชิงพินิจ หมายถึง การตรวจสอบทุกคําและทุกข้ อในพระคัมภีร์ คนที่กระทําเช่นนี ้มักจะไม่เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นพระวจนะของพระเจ้ าจริงๆ
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ความเชื่อเหล่านี ้ ดังนัน้ เปาโลจึงประกาศว่า ผลของ “[การ] ถือว่าการฟื น้ จากความตายได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว” คือ “[การ] ทํา
ให้ ความเชื่อของบางคนไขว้ เขวไป”1
เราไม่สามารถปล่อยให้ คนหนึง่ เป็ นผู้รับใช้ ได้ ถ้าเขาเชื่อคําสัง่ สอนที่ผิด ข้ อผิดพลาด เช่น แผลเนื ้อร้ าย นําไปสูข่ ้ อผิดพลาด
มากขึ ้น กระจายไปจนกายทังหมดได้
้
รับผลกระทบและเสี่ยงต่อการทําผิดพลาด คริ สตจักรที่กล่าวว่า “พี่น้องเอ๋ย มากับเรา และไม่
ต้ องกังวลว่าความเชื่ อถือและคําสัง่ สอนของคุณเหมือนกับของเราหรื อไม่ หลักความเชื่อเดียวของเราคือพระคริ สต์ และเราไม่
ทะเลาะกับเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ เกี่ยวกับคําสอน” มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะกลายเป็ นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คริ สตจักร คริ สตจักรของพระเจ้ า
จ ด ห ม า ย เ รื่ อ ง
ใ ส่ ใ จ ว่ า คํ า สั่ ง ส อ น ไ ม่ มี ม ล ทิ น
ศิษยาภิบาลพิสจู น์ในเรื่ องนันหลายครั
้
ง้
ข้อ 19 คนอาจทําผิ ดพลาด หลงไปในคําสั่งสอน หรื อสะดุดทางศีลธรรม จึงเป็ นเหตุผลว่าทํ าไมเราต้ องสร้ างขึน้ บน
พืน้ ฐานของพระคริ สต์ (1โคริ นธ์ 3:11) ถ้ าเราทําเช่นนัน้ เราจะไม่ต้องมีส่วนในการหันไปจากความจริ ง ถ้ าเราสร้ างบนมนุษย์
ไว้ วางใจว่าพวกเขามีคําตอบทุกอย่าง และมีความเชื่อมัน่ ในเนื ้อหนัง เราจะพบว่าพื ้นฐานของเราเป็ นทราย บางคนหันไปจากความ
เชื่อเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ สร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง (1ยอห์น 2:19) พวกเขาไว้ วางใจในตัวเองและสติปัญญาของมนุษย์เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม การออกไปเช่นนันไม่
้ ได้ ทําให้ รากฐานของพระเจ้ าอ่อนแอลง ไม่ใช่การเปลี่ยน แตก หรื อเสี่ยงต่อการล้ ม มีคนเข้ ามา
และจากไป ปรัชญาต่างๆ เกิดขึ ้นและหายไป ทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ ้นและหายไป แต่พื ้นฐานของความจริ งยังคงเหมือนเดิมและสัตย์
จริ ง พระเยซูเป็ นความจริ ง (ยอห์ น 14:6) และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ (2ทิโมธี 2:13) นั่นจึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมความไว้ วางใจใน
พระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์และไม่แสแสร้ งนันเป็
้ นทางแห่งความรอด
บางคนเห็นว่าพื ้นฐานที่กล่าวถึงในที่นี ้คือคริ สตจักร แต่จริ งๆ แล้ ว เรา “ได้ ถกู ประดิษฐานขึ ้น บนรากแห่งพวกอัครทูตและ
พวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นศิลามุมเอก” (เอเฟซัส 2:20) คริ สตจักรก่อตังขึ
้ ้นโดยพระเจ้ า (มัทธิว 16:18) และยืน
อย่างมัน่ คง แม้ ว่าสมาชิกคริ สตจักรบางคนจะไม่เชื่อฟั งและละทิ ้งความจริ งไป อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในบริ บทนี ้ ข้ อนี ้หมายถึง
พระเยซูพระองค์เองทรงเป็ นพื ้นฐาน
พื ้นฐานมี “ตราประทับ” นี ้ ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “ประทับตราด้ วยจารึก [สองชัน]
้ นี ้” “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
รู้จกั คนเหล่านันที
้ ่เป็ นของพระองค์” และ “ให้ ทกุ คนซึง่ ออกพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าละทิ ้งความชัว่ เสีย” วินเซนต์อธิบายว่า “มี
จารึ กสองชันบนหิ
้
นที่เป็ นรากฐาน ชันหนึ
้ ่งเพื่อประกันความมัน่ คง อีกชันหนึ
้ ่งเพื่อประกันความบริ สทุ ธิ์ ของคริ สตจักร ทังสองนั
้
นมี
้
อยูร่ ่วมกัน ความบริสทุ ธิ์ของคริสตจักรเป็ นสิง่ สําคัญต่อความมัน่ คงของคริสตจักร”2
พระเยซูตรัสเกี่ยวกับแกะของพระองค์ว่า “เรารู้ จกั แกะเหล่านัน...แกะนั
้
นจะไม่
้
พินาศเลย” (ยอห์น 10:27-28) ช่างเป็ น
ถ้ อยคําที่ปลอบโยนใจได้ มากเหลือเกิน ด้ วยสัญญานี ้ เราหนุนใจของเราเองและคนอื่นๆ ให้ คงความสัตย์ซื่อและ “ละทิ ้งความชัว่
เสีย” การที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรู้ จักเราไม่ได้ ทําให้ เราสามารถใช้ ประโยชน์ จากเสรี ภาพของเรา แต่ควรเป็ นเหตุให้ เรามีความ
บริสทุ ธิ์สะอาด

ช. ภาชนะ (2:20-22)
(20) ในบ้านใหญ่ หลังหนึ่งๆ มิ ได้มีแต่ภาชนะทองและเงิ นเท่านัน้ แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดิ นด้วย บ้างก็ เพื ่อศิ ลปะ
และบ้างก็สามัญ (21) ถ้าผู้ใดชํ าระตัวให้พน้ จากสิ่ งที ่ไม่มีค่า เขาก็จะเป็ นภาชนะที ่มีค่า ซึ่ งชํ าระให้บริ สทุ ธิ์ แล้ว เหมาะที ่เจ้าของ
เรื อนจะใช้ให้เป็ นประโยชน์ พร้อมกับการดี ทกุ อย่าง (22) ดังนัน้ ท่านจงหลี กหนี เสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ ในทาง
ธรรม ในความเชือ่ ความรัก และสันติ สขุ ร่ วมกับผู้ทีอ่ อกพระนามขององค์พระผ้เู ป็ นเจ้าด้วยใจบริ สทุ ธิ์
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ข้อ 20 บทนี ้กลับไปกล่าวถึงอุปมาอีกอย่างหนึง่ นัน่ คืออุปมาเรื่ องภาชนะในบ้ านใหญ่ มีภาชนะบางอย่าง (จาน หม้ อ) ทํา
จากวัสดุราคาแพง (ทอง เงิน) ซึง่ ใช้ ในโอกาสพิเศษเท่านัน้ มีภาชนะที่ทําจากวัสดุที่ราคาไม่แพง (ไม้ ดิน) ซึง่ ออกแบบมาเพื่อใช้ งาน
ปกติ หรื องานที่ไม่สะอาด
ข้อ 21 เราได้ พบเจอกับผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทงสองประการ
ั้
ใจความสําคัญคือว่า เราต้ องต่อสู้ที่จะเป็ นภาชนะเพื่อศิลปะ เรา
สามารถทําเช่นนันได้
้ โดย “ชําระ” ตัวเราเองจากภาชนะสามัญ โดยหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับบุคคลที่เป็ นเหมือนคํา
เตือนและตัวอย่างของผู้ที่อาจหันไปจากความจริ ง ผู้ที่รักษาตนเองไม่ให้ ปนเปื ้อนด้ วยคําสอนผิดๆ และข้ อผิดพลาดทางฝ่ าย
วิญญาณทําให้ ตนเอง “เหมาะ” ที่เจ้ าของเรื อนจะใช้ คําว่า “พร้ อม” คือ เฮะทอยมาโศ (hetoimazo) “มีความเตรี ยมพร้ อม”
ผู้รับใช้ หนุ่มทุกคนและธรรมิกชนทุกคนของพระเจ้ า ควรจะหลีกเลี่ยงการเป็ นมลทินเนื่องจากผู้ที่หนั ไปจากความจริ งใน
คริ สตจักรที่เรี ยกตนเองว่าเชื่อพระเจ้ า การมีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานแห่งความมืดอันไม่ก่อให้ เกิดผลจะก่อให้ เกิดมลทิน แทนที่จะคบ
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าเราไม่ควรจะติดต่อกับคนเหล่านี ้เพื่อ
หาสมาคมกับพวกเขา เราควรจะกล่าวเตือนพวกเขา (เอเฟซัส 5:11) ทังนี
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกเขา แต่การประกาศข่าวประเสริ ฐกับการคบหาสมาคมนัน้ (การมีส่วนเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด) มี
ความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก
ข้อ 22 เมื่อเตือนทิโมธีเกี่ยวกับความบาปในการหันไปจากความจริ งแล้ ว ในตอนนี ้เปาโลเตือนเกี่ยวกับการตกเป็ นเหยื่อ
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คริสเตียนต้ องคงความบริสทุ ธิ์ทางศีลธรรมในท่ามกลางชาติพนั ธุ์ที่คดโกงและผิดศีลธรรม โอกาสในการล่วงละเมิดอาจมีมาก แต่ผ้ ู
ที่ ฉ ล า ด จ ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ล่ ว ง ป ร ะ เ ว ณี ก า ร เ ป็ น ชู้ แ ล ะ ค ว า ม บ า ป อื่ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ วิ ญ ญ า ณ
(กาลาเทีย 5:19-21)
ราคะตัณหา (เอะพิ ธู เมี ย (epithumia) ความอยากได้ ความปรารถนาอย่างรุ นแรง) ของคนหนุ่ม อาจไม่จํากัดอยู่แค่แรง
ดึงดูดทางเพศเท่านัน้ คนหนุ่มมีแนวโน้ มที่จะมีอุดมคติที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง พวกเขามีเป้าหมายที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์
ความต้ องการและความปรารถนาของพวกเขามักจะมีมากกว่าความจําเป็ นของพวกเขา พวกเขามีพยายามเพื่อให้ มีชื่อเสียง หรื อ
เงิน หรื อสิง่ ต่างๆ ที่ไร้ คา่ ข้ อนี ้เตือนเราว่าสิง่ ที่สําคัญที่สดุ ในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สงิ่ ของ
เราต้ อง “ใฝ่ ” (ดิ โอโค (dioko) ติดตาม พยายามแสดง มีความหมายหนักกว่าคําว่า follow (ติดตาม) ในภาษาอังกฤษ)
พระคุณของคริ สเตียนในทางธรรม ความเชื่อ ความรักและสันติสขุ การติดตามเช่นนี ้ควรจะกระทําร่ วมกับผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
เราต้ องคบหาสมาคมกับภาชนะที่ใช้ เพื่อศิลปะ และชําระตนเองจากภาชนะสามัญ

ซ. คนรั บใช้ (2:23-26)
(23) อย่าข้องแวะกับปั ญหาอันโง่เขลาและไม่เป็ นสาระ ด้วยรู้ แล้วว่าปั ญหาเหล่านัน้ ก่อให้เกิ ดการทะเลาะวิ วาทกัน (24)
ฝ่ ายผู้รับใช้ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้าต้องไม่เป็ นคนที ่ชอบการทะเลาะวิ วาท แต่ต้องมี ใจเมตตาต่อทุกคน เป็ นครทีู ่เหมาะสมและมี
ความอดทน (25) ชี ้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ และมาถึงซึ่ งความจริ ง
(26) และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมัน
ข้อ 23 จดหมายฉบับนี ้เตือนเราให้ หลีกเลี่ยงคําถามและการถกเถียงที่โง่เขลาอันไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ (ดูข้อ 16)
บ่อยครัง้ การถกเถียงเหล่านี ้นําไปสูค่ วามขัดแย้ งกันและความเข้ าใจผิด คําภาษากรี กว่า มาฆอไม (machomai) ซึ่งหมายถึง “การ
โต้ เถียงด้ วยอารมณ์ร้อนแรง ถกเถียง” การทะเลาะวิวาทเช่นนี ้ก่อให้ เกิดความร้ อนมากยิ่งกว่าแสงไฟ
ข้อ 24 ผู้รับใช้ ควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้ดงั กล่าว เพื่อที่จะคงเป็ นผู้อ่อนโยน แสดงถึงทัศนคติในการควบคุมตนเองอย่างสงบ
และอดทน การถกเถียงกันไม่ใช่การสอน และการ “เหมาะที่จะเป็ นครู ” เป็ นคุณสมบัติพื ้นฐานสําหรับผู้รับใช้ การหมกหมุ่นหรื อมี
อคติเพราะคําถามที่โง่เขลาหรื อเรื่ องราวใหม่ๆ ทําให้ ความสามารถดังกล่าวลดน้ อยลง
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ข้อ 25 ผู้รับใช้ จะต้ องชีแ้ นะ (ชักชวน ชีน้ ํา แก้ ไข) ผู้ที่ต่อสู้กับเขาอย่างอ่อนโยน (จริ งๆ แล้ ว คนเหล่านัน้ ต่อสู้กับตัวเอง
เพราะนําตนเองไปจากความจริงที่ช่วยให้ รอด) เป็ นไปได้ วา่ ด้ วยคําชี ้แนะที่อ่อนโยนนัน้ พระเจ้ าจะทรงให้ ใจเขาได้ เปลี่ยนแปลง นัน่
คื อ “ก า ร ก ลั บ ใ จ ใ ห ม่ ” ( ก า ร เ ป ลี่ ย น ใ จ จ า ก ค ว า ม คิ ด ที่ ผิ ด เ ป็ น ก า ร
เ ข้ า ใ จ ค ว า ม จ ริ ง ) ก า ร เ สี ย ใ จ อ ย่ า ง ช อ บ พ ร ะ ทั ย พ ร ะ เ จ้ า นํ า ไ ป สู่ ก า ร ก ลั บ ใ จ ใ ห ม่
(2โคริ นธ์ 7:9-10) แต่การกลับใจใหม่ไม่ใช่แค่การสํานึกผิด การกลับใจหมายถึงการยอมจํานนความต้ องการและจิตใจของเราต่อ
ความจริ ง
ข้อ 26 สิ่งที่เน้ นในที่นี ้คือว่า ผู้ที่หนั ไปจากความจริ งอาจกลับไปสูพ่ ระคุณของพระเจ้ า (“รู้สกึ ตัว” ในฉบับ NASB “มีสติ”
ในฉบับ Alford) คําสอนที่ผิดๆ เป็ นบ่วงของมาร เพราะมารเป็ นผู้แรกที่ใช้ คําสอนผิดๆ นัน้ (ในสวนเอเดน) และได้ หลอกลวงคน
ทังหลายด้
้
วยข้ อผิดพลาดและการโกหกตลอดหลายศตวรรษเพื่อที่พวกเขาอาจแบ่งปั นในการแช่งสาปของมันได้ (1ทิโมธี 3:6) คํา
สอนที่ผิดๆ ทําให้ คนทังหลายเป็
้
นเชลย คําสอนอันมีหลักทําให้ เขาเป็ นอิสระ
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ทิโมธี ฉบับที่สอง
บทที่สาม
5. การอดทนในเวลาสุดท้ าย (3:1-17)
ก. กลียุค (3:1)
(1) แต่จงเข้าใจข้อนี ้ คือว่าในสมัยจะสิ้ นยุคนัน้ จะเกิ ดเหตุการณ์ กลียคุ
ข้อ 1 “สมัยจะสิ ้นยุค” อาจหมายถึงยุคคริ สตจักรทังยุ
้ ค นับตังแต่
้ วนั เพ็นเทคอสต์จนถึงเวลาปั จจุบนั แม้ ว่าสภาพเหล่านี ้
้ านอย่าคบ” (ข้ อ 5)
อาจมีมากขึ ้นในกาลสุดท้ าย แต่สภาพเหล่านี ้ก็มีอยูใ่ นสมัยของทิโมธี เพราะเปาโลชี ้แนะเขาว่า “คนเช่นนันท่
“กลียคุ ” คือ ฆาเละฟ็ อส (chalepos) ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า เวลา “ยากลําบาก” เมื่อการรักษาสมดุลทางฝ่ าย
วิญญาณของตนและการประสบความสําเร็จในการชักชวนผู้อื่นให้ ยอมจํานนต่อพระเจ้ าเป็ นเรื่ องยาก ในเวลาสุดท้ ายนี ้ จะมีความ
กดดันและซึมเซาทางฝ่ ายวิญญาณ เหมือนเช่นความเหน็ดเหนื่อยในเวลาเที่ยงคืน อันตรายที่ลึกลับจะปรากฏขึน้ กับคริ สเตียน
ก่
อ
น
ที่
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา เราต้ องรู้สกึ ตัว ตื่นตัวและทราบถึงแผนการของผีมาร

ข. การทดลองเนือ้ หนังและวิญญาณ (3:2-5)
(2) เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิ น เย่อหยิ่ ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื อ่ ฟั งคําบิ ดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม (3) ไร้
มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยบั ยัง้ ชัง่ ใจ ดุร้าย เกลี ยดชังความดี (4) ทรยศ มุทะลุ หัวสงู รักความสนุกยิ่ งกว่ารักพระ
เจ้า (5) ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนัน้ ท่านอย่าคบ
ข้อ 2 “มนุษย์” มาจากคําทัว่ ไปว่า อานธะโรพอส (anthropos) ซึ่งหมายถึง “มนุษยชาติ” ซึ่งรวมถึงทุกเชื ้อชาติ ทังชาย
้
และหญิง ข้ อ 2-4 กล่าวถึงคุณลักษณะสิบแปดประการของมนุษย์ในสมัยจะสิ ้นยุค
“เห็น แก่ตัว ” ฟิ เลาทอส (philautos) หมายถึง “คนรั ก ตนเอง” ลัท ธิ ข องพวกรั กตัวเองในสมัย ของเรานี ม้ ี อ ยู่มากมาย
ความเห็น แก่ ตัว เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของความเชื่ อ แบบ New Age๘ รวมทัง้ ผู้สนับสนุน New Thought๙ กลุ่ม UnitarianUniversalists๑๐ และกลุ่มศาสนาตะวันออกมากมาย เราได้ ยินมากเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในตนเอง การบรรลุผลด้ วยตนเอง การ
ยอมรับตนเอง การดลใจตนเอง และแนวความคิดอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดจากตนเอง ตัวเองเป็ นบัลลังก์ในใจหลายดวง นัน่ ก็คือ “ฉัน
เป็ นเจ้ าแห่งโชคชะตาของฉันเอง ฉันเป็ นกัปตันของวิญญาณฉัน” (Invictus, Tennyson) คนทังหลายคิ
้
ดคํานึงถึงตนเองเพื่อค้ นหา
ค ว า ม จ ริ ง โ ด ย คิ ด ว่ า พ ว ก เ ข า ส า ม า ร ถ ค้ น ห า พ ร ะ เ จ้ า ไ ด้ จ า ก ภ า ย ใ น แ น ว ค ว า ม คิ ด ที่ ว่ า “ม นุ ษ ย์ เ ป็ น
พระเจ้ าแต่ยงั ไม่ร้ ู ตวั ” แพร่ หลายไปในโลกของเรา ลัทธิพระเจ้ าคือจักรวาล (Pantheism)๑๑ แพร่หลายไปอีกครัง้ ในยุคปั จจุบนั นี ้ ซึ่ง
เป็ นหมายสําคัญถึงกาลสุดท้ าย
“เห็นแก่เงิน” คือ ฟิ ลาร์ กูร็ อส (philargurous) ซึง่ มาจากคําว่า ฟิ เละโอ (phileo) (การรัก) และ อาร์ กูร็ อส (arguros) (เงิน)
จึงหมายถึง “ผู้รักเงิน” เงินหรื อเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่บาปในตัวของมันเอง แต่การรักเงินยังคงเป็ น “มูลรากแห่งความ
ชัว่ ” (1ทิโมธี 6:10) การรักเงินจะบิดเบือนความคิดของเรา เราจะเสียความสามารถในการคิดอย่างถูกต้ องของเราไป การทดลองจะ
เ
อ
า
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ะ
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ไ
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New Age หมายถึงปรัชญาชีวิตที่เน้ นหลีกเลีย่ งวัตถุนิยมของทางตะวันตกและส่งเสริมความสําคัญของจิตใจ
New Thought หมายถึงระบบทฤษฎีและการปฏิบตั ิที่เน้ นการใช้ อํานาจความคิดในการควบคุมกายและจิต
๑๐
กลุม่ Unitarian-Universalists เชื่อว่าทุกคนจะได้ รับความรอดในท้ ายสุด
๑๑
ลัทธิพระเจ้ าคือจักรวาล ถือว่าทุกสิง่ เป็ นพระเจ้ า
๙
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พ ร ะ เ ย ซู ต รั ส ว่ า “ท่ า น จ ะ ป ฏิ บั ติ พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ จ ะ ป ฏิ บั ติ เ งิ น ท อ ง พ ร้ อ ม กั น ไ ม่ ไ ด้ ”
(มัทธิว 6:24) ด้ วยเหตุนี ้ พระคัมภีร์จึงเน้ นความสําคัญของความพอใจ (ฟี ลิปปี 4:11; 1ทิโมธี 6:8; ฮีบรู 13:5) พระเจ้ าทรงเกลียดชัง
การเห็นแก่เงินตังแต่
้ ต้น และประณามการเห็นแก่เงินในบัญญัติสบิ ประการ (อพยพ 20:17)
“เย่อหยิ่ง” อาลาโศน (alazon) “คนหลอกลวง คนคุยโว คนแสแสร้ ง” คนเช่นนันมั
้ กจะประกาศความเชื่อแต่ไม่มีผลที่จะ
ยื น ยั น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ต น
( ดู
1โครินธ์ 13:4; ยากอบ 4:16)
้ ด
“ยโส” ฮเพอร์
ู เอฟานอส (huperephanos) “การแสดงว่าเหนือกว่า” คําแปลหลายฉบับแปลคํานี ้ว่า “อวดดี” คนเช่นนันคิ
ว่าตนเองดีกว่าความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น เอิร์นเนส ลากูฟว์ เคยกล่าวไว้ ครัง้ หนึ่งว่า “ถ้ าเขา
สามารถเห็นว่าความตายของเขาจะทําให้ เกิดช่องว่างเล็กน้ อยเพียงใด คนที่หยิ่งก็จะคิดถึงสิง่ ที่เขาเป็ นในชีวิตนี ้น้ อยกว่านี ้” พระเจ้ า
ทรงจัดความบาปนี ้ไว้ เป็ นลําดับแรกในสิง่ ที่พระองค์ทรงเกลียดชัง (สุภาษิต 6:17; 8:13) ความยโสเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการล่วงละเมิด
อื่นๆ จอห์น รัสกิน กล่าวว่า
้
าไร ข้ าพเจ้ าก็ยิ่งมัน่ ใจมากขึ ้นเท่านันว่
้ า โดยทัว่ ไป ความหยิ่งเป็ นรากฐานของ
ยิ่งข้ าพเจ้ าคิดเกี่ยวกับเรื่ องนันมากเท่
ความผิดที่สําคัญทังปวง
้
บางครัง้ ความรู้ สึกอื่นๆ มีประโยชน์บ้าง แต่ความหยิ่งไม่เคยมีประโยชน์ ทุกสิ่งจะผิดไปหมด
และสิง่ ที่อาจเป็ นที่ปรารถนาที่จะทําอย่างเงียบๆ และซื่อๆ ก็เป็ นสิง่ อันตรายร้ ายแรงหากจะกระทําด้ วยความหยิ่งยโส
(ดูสภุ าษิต 16:18; ยากอบ 4:6; 1เปโตร 5:5; 1ยอห์น 2:16)
“ชอบด่าว่า” คือ บลาสเฟมอส (blasphemos) “ผู้กล่าวสิ่งชัว่ หมิ่นประมาท พูดเสียดสี” การหลูพ่ ระเกียรติในความหมาย
้ นสิ่งที่ไม่อาจให้ อภัยได้ (มัทธิว 12:31-32)
ที่ว่าผู้เชื่อพูดเสียดสี หมิ่นประมาทและปฏิเสธพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างไม่ลดละนันเป็
เนื่องจากเขาตัดตนเองออกจากวิธีเดียวที่พระเจ้ าทรงมีเพื่อช่วยเหลือเขา แต่การชอบด่าว่าที่ผ้ ไู ม่เชื่อกระทําด้ วยความไม่ร้ ูเป็ นสิ่งที่
ให้ อภัยได้ (1ทิโมธี 1:13)
“ไม่เชื่อฟั งคําบิดามารดา” หมายถึง การไม่ยอมรับอํานาจของบิดามารดา ความบาปนี ้เป็ นสิ่งที่คนในยุคปั จจุบนั กระทํา
ผิ ด เป็ นอย่ า งมาก การให้ เกี ย รติ บิ ด ามารดาเป็ นบั ญ ญั ติ ข้ อแรกที่ มี พ ระสั ญ ญาไว้ ด้ วย (เฉลยธรรมบั ญ ญั ติ 5:16;
เอเฟซัส 6:2) และเปาโลได้ กําชับในเรื่ องนี ้ (เอเฟซัส 6:1; โคโลสี 3:20) ซาโลมอนตักเตือนผู้อ่านให้ “รักษาบัญญัติของพ่อเจ้ า และ
อย่ า ละทิ ง้ คํ า สั่ง สอนของแม่ เ จ้ า” (สุภ าษิ ต 6:20) (ดูเ ลวี นิ ติ 19:3;
เฉลยธรรมบัญ ญั ติ 7:6;
สุภ าษิ ต 23:22;
ลูกา 18:20) ภายใต้ ธรรมบัญญัติพันธสัญญาเก่า บุตรที่ดือ้ จะถูกหินขว้ างจนตาย (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:18-21) ถ้ าบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลในปั จจุบนั นี ้ คนในยุคนี ้จะหายไปจากโลกทังหมด
้
“อกตัญญู” คือ อาฆาริ สท็อส (acharistos) “ไม่ร้ ูสกึ ขอบคุณ” ใครจะมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีที่สดุ ในโลกได้ โดยไม่เป็ นคน
กตัญญู ใครจะสามารถนั่งลงและทานอาหารของตน โดยไม่คิดถึงพระองค์ผ้ จู ัดหาให้ ได้ มีแต่เพียงคนใจหยาบเห็นแก่ตัว ไม่มี
ความรู้ สึกขอบคุณสําหรั บชี วิตหรื อลมหายใจเท่านัน้ หมูป่ าสามารถกินผลต้ นโอ๊ กใต้ ต้นโอ๊ กได้ โดยไม่ต้องมองขึน้ มาดูว่าผล
เหล่านันมาจากที
้
่ใด หูของมันปิ ดตาเอาไว้ มันต้ องนอนลงเพื่อที่จะมองขึ ้นมาได้
“ไร้ ศีลธรรม” อานอซิ ออส (anosios) “ไม่มีศาสนา ไม่นบั ถือศาสนา” ผู้ที่ไม่มีความใกล้ ชิดกับพระเจ้ าหรื อเกี่ยวข้ องกับสิ่ง
บริ สทุ ธิ์ คํานี ้แสดงถึงพวกมนุษย์นิยมในปั จจุบนั อย่างแท้ จริง
ข้อ 3 “ไร้ มนุษยธรรม” คือ อสทอร์ กอส (astorgos) “ไม่มีความรักมนุษย์โดยธรรมชาติ” บุคคลดังกล่าวไม่ใส่ใจผู้ที่อยู่ใน
ครอบครัวของตนเอง แต่เขาอาจแสดงความรักที่ชวั่ ช้ าต่อเพื่อน มักจะกับบุคคลเพศเดียวกัน ความวิปริ ตในด้ านหนึ่งของชีวิตอาจ
นําไปสูค่ วามวิปริตในด้ านอื่นๆ ได้ คําเดียวกันนี ้ปรากฏอยูใ่ นโรม 1:31 ในเรื่ องความวิปริตและความชัว่ ทางเพศ
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“ไม่ให้ อภัยกัน” คือ อาสพอนด็อส (aspondos) “ไม่สามารถจะปรองดองกันได้ ไม่โอนอ่อน ไม่มีเมตตา” คนเหล่านีไ้ ม่
ยอมที่จะเจรจาตกลงกันหรื อยินยอมกัน หรื อถ้ ายอม ก็น่าสงสัยว่าเขาจะไม่ทําตามข้ อตกลงนัน้
“ใส่ร้ายกัน” คือ เดียบอล็อส (diabolos) ซึง่ ปกติใช้ เพื่อหมายถึงผีมาร “ผู้ที่กล่าวโทษ” (วิวรณ์ 12:10) บุคคลประเภทนี ้จะ
โกหกเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงานเพื่อที่จะได้ งานของเขามา หรื อใส่ร้ายสมาชิกคริ สตจักรอีกคนหนึ่งเพื่อทําให้ ตนเองดูดีกว่าคนอื่นใน
สายตาของศิษยาภิบาล หรื อโกหกเกี่ยวกับคูแ่ ข่งเพื่อที่จะชนะการแข่งขัน (ดู 1ทิโมธี 3:11)
“ไม่ยบั ยังชั
้ ่งใจ” คือ อาคราเทส (akrates) “ไม่มีอํานาจเหนือตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัณหาทางกาย คํานี ้
หมายถึง “ไม่มีความแข็งแกร่ ง” แสดงถึงบุคคลที่ถกู นําไปทําบาปอันน่าอายได้ ง่าย บุคคลดังกล่าวถูกชักจูงหรื อหลอกให้ กระทําสิ่ง
ชัว่ ได้ ง่าย ผู้ที่ไม่ยบั ยังชั
้ ง่ ใจกระทําผิดในการฆ่าคนอย่างไม่จําเป็ นและอาชญากรรมทางเพศรุนแรง
“ดุร้าย” คือ อาเนเมะรอส (anemeros) “ไม่เชื่อง โหดร้ าย” เป็ นไปได้ ว่าบุคคลหนึ่งอาจเป็ นคนไม่ยบั ยังชั
้ ง่ ใจและดุร้ายได้
ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ควบคุมตนเองและไร้ มนุษยธรรมต่อผู้อื่น
“เกลียดชังความดี” คือ อาฟิ ลอากาธอส (aphilagathos) “ผู้เกลียดชังความดี” บุคคลดังกล่าวมักจะชื่นชมอาชญากรที่มี
ชื่อเสียง ผู้กระทําผิดทางเพศ หรื อผู้หญิงที่แต่งงานหลายครัง้ มากกว่าคนดี ซื่อสัตย์ ทํางานอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าผู้มี
อุปนิสยั ชัว่ ร้ ายนันเป็
้ นผู้มีชื่อเสียง สังคมของเรามักจะทําให้ ผ้ ทู ี่สมควรน้ อยสุดเป็ นวีรบุรุษ
ข้อ 4 “ทรยศ” คือ พรอดอเทส (prodotes) “คนไม่ซื่อสัตย์” ผู้ซึ่งทําสัญญาหรื อข้ อตกลง แต่กลับคําถ้ าจะทําให้ เขาได้
ประโยชน์ คํานี ้ใช้ กบั ยูดาส อิสคาริโอท ในลูกา 6:16
“มุทะลุ” คือ พรอเพะเทส (propetes) “การล้ มไปข้ างหน้ า สะเพร่า” คํานี ้หมายถึง “เร่งรี บ ไม่ยงคิ
ั ้ ด” และอาจหมายถึงผู้ที่
บุม่ บ่าม โน้ มไปสูท่ างหุนหันอันนําไปสูค่ วามพินาศ
“หัวสูง” คือ ทเฟาะออไม
(tuphoomai) “โอหังเพราะความหยิ่ง” จาก ทเฟาะ
(tuphoo) “การทําให้ เกิดควัน การอําพราง
ู
ู
ในหมอก” คําศัพท์ที่ทนั สมัยมากกว่าคือ “ยกตัวเองเหนือผู้อื่น” บุคคลนี ้มีความถือดี
“รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้ า” คือ ฟิ เลดอน็อส (philedonos) “ยอมต่อความเพลิดเพลิน” หมายถึงบุคคลผู้ปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาในการ “กิน ดื่ม และรื่ นเริ ง เพราะว่าพรุ่งนี ้เราก็จะตาย” ตามจริ งแล้ ว เขากล่าวว่า “แล้ วยังไงถ้ าพระเจ้ าไม่พอใจกับวิถีชีวิต
ของเรา เราทําให้ ตวั เองพอใจดีกว่าทําให้ พระเจ้ าพอใจ” ชาวโรมยุคแรกกล่าวว่า “ขอให้ เรามีขนมปั งและการบันเทิงใจ” อย่างแรก
คือเรื่ องกิน จากนัน้ เป็ นความบันเทิง ทัศนคติที่ตะกละ บริ การตนเองทําให้ อารยธรรมของเขาต้ องสูญสิ ้นไป คําศัพท์ สมัยใหม่
สําหรับปรั ชญาของพวกเขาคือ ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรื อความเพลิดเพลินเป็ นยอดปรารถนาที่สุด (Hedonism) และ
ทฤษฎีแห่งปรัชญาที่วา่ ทุกคนนันอิ
้ สระและรับผิดชอบในการกระทําของเขา (Existentialism)
ข้อ 5 หมายสําคัญของกาลสุดท้ ายอีกประการหนึ่งคือการมีรูปแบบความชอบธรรม แต่ไม่มีฤทธิ์เดชของความชอบธรรม
ลักษณะภายนอกไม่เหมือนกับความจริ งภายใน บุคคลอาจดูเหมือนเคร่ งครัดศาสนา แต่ถ้าความเชื่อของเขาไม่กระตุ้นให้ เขามีชยั
ชนะทางฝ่ ายวิญญาณ จะมีประโยชน์อะไร ความบาปและความไม่เชื่อภายในก่อให้ เกิดความว่างเปล่าที่ไม่มีอํานาจ คริ สตจักร
ต่างๆ อาจมีโบสถ์หลายแห่ง แต่ถ้าพวกเขาปฏิเสธฤทธิ์เดชในการช่วยให้ รอดอย่างน่าอัศจรรย์และช่วยกู้อย่างเหนือธรรมชาติของ
พระเจ้ า พวกเขาเป็ นเหมือนฆ้ องหรื อฉาบที่กําลังส่งเสียง อุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้ วยปูนขาวเต็มไปด้ วยกระดูกคนตาย แต่คริ สตจักร
ของพระเจ้ าสร้ างขึ ้นจากศิลาที่มีชีวิต (1เปโตร 2:5)
เราต้ องหลีกเลี่ยงบุคคลหรื อคริ สตจักรดังกล่าว เราต้ องไม่คบหาสมาคมกับพวกเขาหรื อช่วยเหลือพวกเขาในความ
พยายามของพวกเขา เราสามารถใช้ เวลาของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยเน้ นคนบาปที่ยงั ไม่มีใครประกาศข่าวประเสริ ฐ
กับพวกเขา หรื อพัฒนาคริสเตียนที่มงุ่ มัน่ แทนที่จะไปคบหากับคนที่หนั ไปจากความจริงซึง่ อยูใ่ นทางเนื ้อหนัง

ค. ศาสนาปลอม (3:6-9)
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(6) เพราะในบรรดาคนเหล่านัน้ มี คนที ่แอบไปตามบ้าน แล้วลวงหญิ งที ่เบาปั ญญาหนาด้วยบาป และหลงใหลไปด้วย
ตัณหาต่างๆ ไปเป็ นเชลย (7) หญิ งพวกนี จ้ ะฟั งทุกคนที พ่ ูด แต่ไม่อาจที จ่ ะเข้าถึงหลักแห่งความจริ งได้เลย (8) ยันเนสกับยัมเบรส์
ได้ต่อต้านโมเสสฉันใด คนเหล่านีก้ ็ต่อต้านความจริ งฉันนัน้ เขาเป็ นคนใจทราม และในเรื ่องความเชื อ่ นัน้ เขาใช้ไม่ได้เลย (9) แต่เขา
จะไปได้ไม่กีน่ ํ้า เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทัง้ ปวง เช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนัน้
ข้อ 6 “ในบรรดาคนเหล่านัน”
้ แสดงว่าในบรรดาคนที่เพิ่งจะกล่าวถึงไป มีผ้ ู “แอบไป” (เอ็นดโน
ู (enduno) เข้ ามาอย่าง
ลับๆ ค่อยๆ สืบรู้) เพื่อทําการหลอกลวง ด้ วยกลยุทธ์และการแสแสร้ งอย่างผิดๆ พวกเขาหาทางที่จะเข้ าสูบ่ ้ านและใช้ อิทธิพล วิธีการ
หลีกเลี่ยงดังกล่าวสร้ างความประทับใจและเอาชนะใจของหญิงที่มีใจอ่อนแอบางคน (กไนคาริ
ออน (gunaikarion) ผู้หญิงน้ อย ใช้
ู
ในทางที่เสียหาย) เวอส์ต กล่าวว่า “คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของผู้หญิงซึง่ คือ การไว้ วางใจคนอื่น กลายเป็ นความอ่อนแอ
เพราะซาตาน เอวาถูกหลอกลวง อาดัมทําบาปโดยที่ตาของเขาเปิ ดกว้ าง”1
ลัทธิ และนิกายมากมายมีผลร้ ายต่อจิตใจของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงโสด ผู้หญิ งคริ สเตียนต้ องสังเกตในเรื่ อง
ดังกล่าวเพื่อที่พวกเขาจะไม่ถกู เอาเปรี ยบ
“บาปและตัณหา” ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นบาปและตัณหาทางเพศ “ต่างๆ” แสดงให้ เห็นว่าตัณหามีความแตกต่างกันไป
ความหมายโดยนัยคือว่า ความต้ องการและความปรารถนาทางโลกของพวกเขาใช้ ประโยชน์ได้ โดยง่าย เจมีสนั ฟอเซ็ท และบราวน์
กล่าวว่า “ไม่ใช่เพียงตัณหาของสัตว์ แต่ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงในคําสัง่ สอนและวิธีการสอน การวิ่งตามผู้ชายที่ทนั สมัย
และหลักการทันสมัย” 2
ข้อ 7 ผู้หญิ งดังกล่าว “ฟั ง” คําสัง่ สอน ความคิด และทฤษฎีใหม่ๆ แต่ครู ที่สอนผิดๆ ไม่เคยนําพวกเขาไปสู่ความรู้ แห่ง
ความจริ ง “ทังนี
้ ้ หมายถึงผู้หญิงที่ถกู นําไปในทางที่ผิด ปรากฏการณ์ ประหลาดอย่างหนึ่งในสมัยของเราคือผู้หญิงจํานวนมากไป
ศึกษาพระคัมภีร์และประชุมทางศาสนามากมายหลายประเภท ดูเหมือนว่าจะดึงดูดเข้ าไปยังคําสัง่ สอนที่แปลกและความคิดนอก
ศาสนา พวกเขาไม่เคยมาเพื่อความจริ ง อันเป็ นความเชื่อที่ครัง้ หนึง่ ได้ ให้ แก่ธรรมิกชน เป็ นพื ้นฐานของพระคัมภีร์ในสมัยก่อน” 3
ข้อ 8 ตัวอย่างของคนหลอกลวงสมัยใหม่มีอยู่ในเวลาสมัยโบราณ ยันเนสกับยัมเบรส์เป็ นนักไสยศาสตร์ ชาวอียิปต์ที่
ต่อต้ านโมเสสในอพยพ 7:11-22 นูเมเนียส กล่าวว่าพวกเขาเป็ นอาลักษณ์ ทางศาสนา มีตําแหน่งตํ่ากว่าปุโรหิตในอียิปต์ ซึง่ ตา
เพราะวิทยาคม บางคนแปลชื่อยันเนสจากภาษาอียิปต์วา่ เป็ น “คนโกง” และยัมเบรส์วา่ “นักเล่นกล” (ดูกิจการ 13:8)
เหมือนเช่นนักไสยศาสตร์ เหล่านี ้ต่อต้ านโมเสสโดยการเลียนแบบการอัศจรรย์ของเขา ผู้ที่สอนผิดๆ ในกาลสุดท้ ายอาจใช้
“การอัศจรรย์แห่งความเท็จ” (2เธสะโลนิกา 2:9; มัทธิว 24:24) เพื่อหลอกลวงผู้อ่อนแอทางฝ่ ายวิญญาณ ผู้ที่มีใจเสื่อมเสียจะ
ต่อต้ านความจริ ง โดยเกลียดชังความเชื่อที่แท้ จริ ง เนื่องจากข้ อกําหนดเรื่ องอุปนิสยั ของพวกเขา พวกเขาเป็ นคนเลวทรามอย่าง
แท้ จริง (อาดอคิ ม็อส (adokimos) ถูกปฏิเสธ รังเกียจ ขาดคุณสมบัติ) ในเรื่ องความเชื่อ
ข้อ 9 ความสามารถของคนดังกล่าวจะสิ ้นสุดลงในท้ ายที่สดุ เนื่องจากความโง่อนั ไร้ เหตุผลของพวกเขา (เหมือนเช่นที่
Expositor’s เขียนไว้ ว่า “จิตเสื่อม”) จะชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ คริ สตจักรควรจะอธิษฐานเพื่อการสังเกต สติปัญญา และความเข้ าใจที่จะ
เอาชนะผู้สอนคําสอนที่ผิดได้

ง. การข่ มเหงเพราะความเชื่อ (3:10-13)
(10) บัดนี ้ ท่านก็ประจักษ์ ชดั แล้วซึ่ งคําสอน พฤติ กรรม ความมุ่งหมายในชี วิต ความเชื ่อ ความอดทน ความรัก ความ
หนักแน่นมัน่ คง (11) การถกข่
ู มเหง การทนทุกข์ ยากลํ าบากของข้าพเจ้าและสิ่ งที ่ได้เกิ ดขึ้ นกับข้าพเจ้า ณ เมื องอันทิ โอก เมื องอิ
โคนียูม และเมื องลิ สตรา การกดขี ่ข่มเหงทีข่ ้าพเจ้าได้ทนเอา ถึงกระนัน้ ก็ดี องค์พระผู้เป็ นเจ้า ได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่ ง
เหล่านัน้ ทัง้ หมด (12) แท้จริ งบรรดาคนที ่ปรารถนาจะดํ าเนิ นชี วิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซคริ
่ข่มเหง (13)
ู สต์ จะถกกดขี
ู
ขณะเมื อ่ คนชัว่ และคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง ทัง้ ล่อลวงคนอืน่ และถกคนอื
น่ ล่อลวงด้วย
ู
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ข้อ 10 “ประจักษ์ ชัด” คือ พาราคอลู่เธะโอ (parakoloutheo) ซึ่งแปลไว้ ในลูกา 1:3 ว่า “ได้ สืบเสาะถ้ วนถี่” เปาโล
เปรี ยบเทียบบุคคลที่กล่าวถึงไปก่อนหน้ านันกั
้ บตัวของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อโอ้ อวด แต่เพื่อแสดงความแตกต่างแก่ผ้ ทู ี่ร้ ู จกั ชีวิตของเขา
เป็ นอย่างดี อัครทูตเชื ้อเชิญให้ ตรวจสอบชีวิตของเขาในทุกด้ าน ความสัตย์ซื่อหมายถึงความมีหลักในคําสัง่ สอน วิถีชีวิตที่ปราศจาก
ตําหนิ ความแน่วแน่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเขาในการรับใช้ ความเชื่อที่หนักแน่น ความอดทน ความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั และความ
อดทน
ข้อ 11 อาวุธทางฝ่ ายวิญญาณเช่นนันรั
้ บประกันชัยชนะของบุคคลอย่างต่อเนื่อง แม้ ในเวลาที่ประสบกับ “การถูกข่มเหง
การทนทุกข์ยากลําบาก” เปาโลยกสถานที่สามแห่งขึ ้นมากล่าวถึง สถานที่เหล่านี ้เป็ นที่ซึ่งเขาทนการข่มเหงที่ร้ายแรงเป็ นพิเศษ
ได้ แก่ เมืองอันทิโอกในแคว้ นปิ สิเดีย (กิจการ 13:14, 50-51) เมืองอิโคนียมู (กิจการ 14:1-5) เมืองลิสตรา (กิจการ 14:6, 19) ทิโมธี
ทราบถึงการข่มเหงเหล่านี ้เป็ นอย่างดี เพราะเขามาจากเมืองลิสตรา และชาวยิวจากเมืองอันทิโอกและอิโครนียมู ได้ ก่อให้ เกิดการ
ข่มเหงที่นนั่
เมื่อเปาโลกล่าวว่าพระเจ้ า “ได้ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้ ารอดพ้ น” เขาไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าทรงป้องกันไม่ให้ การทนทุกข์
เกิดขึ ้น แต่เขารู้สกึ ถึงผลของการข่มเหงอย่างเต็มที่ ในลิสตรา คนทังหลายขว้
้
างหินเขาและปล่อยให้ เขาตาย (กิจการ 14:19) เปาโล
สามารถสามารถรวมอยู่ใน “บางคน” ในฮีบรู 11:36 ที่ต้องทนต่อการข่มเหง แต่ก็รอดพ้ นมาได้ พระเจ้ ามีวิถีทางในการจัดการแก้ ไข
พายุสองประการ ได้ แก่ พระองค์สามารถทําให้ พายุสงบ หรื อพระองค์สามารถปกป้องเราจากพายุได้ พระเยซูทรงปลอบเหล่าสาวก
ของพระองค์ด้วยถ้ อยคําเหล่านี ้ “เราได้ บอกเรื่ องนี ้แก่ทา่ น เพื่อท่านจะได้ มีสนั ติสขุ ในเรา ในโลกนี ้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่
จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ ชนะโลกแล้ ว” (ยอห์น 16:33) พระองค์ทรงทําให้ เปาโลมีความมัน่ ใจด้ วยพระสัญญานี ้ “การที่มีคณ
ุ ของ
เราก็พอแก่เจ้ าแล้ ว” (2โคริ นธ์ 12:9)
ข้อ 12 คริ สเตียนทุกคนต้ องตกลงใจที่จะทนการทนทุกข์เพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าไม่ทรงอนุญาตให้ การ
ทนทุกข์เกิดขึ ้นในชีวิตของเราเพื่อทําให้ เราหลง แต่เพื่อทําให้ เราแข็งแกร่ง การทนทุกข์เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับ “บรรดาคนที่ปรารถนาจะ
ดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้ า” ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนทุกข์เหมือนเช่นเปาโล คนส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จะไม่มีวนั รู้ สกึ ความเจ็บปวด
ของแส้ เชื อ กเก้ าเส้ น
หรื อถู ก ขว้ างหิ น หรื อแม้ แต่ ล ากไปศาลเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเป็ น
คริ สเตียน (ผู้เชื่อที่พิจารณาตนเองคนหนึ่งถามตนเองว่า “ถ้ าเราถูกพิจารณาคดีเพราะเป็ นคริ สเตียน จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะ
ตั ด สิ น เราได้ ไหม”) แต่ ทุ ก คนจะทนทุ ก ข์ ใ นทางหนึ่ ง ทางใด บางคนจะถู ก เพื่ อ นปฏิ เ สธหรื อตั ด ออกจากครอบครั ว
(มัทธิว 10:36; 19:29) บางคนจะถูกเพื่อนร่ วมงานกดดันหรื อก่อกวน การทนทุกข์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นเพราะการดําเนินชีวิต “ตามทาง
ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า
ใ น พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ ”
(ดู 1เธสะโลนิกา 2:14; ฟี ลิปปี 3:8)
1โคริ นธ์ 4:12-13 กล่าวถึงการตอบสนองของคริ สเตียนเมื่อมีการข่มเหง “เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกเคี่ยวเข็ญเราก็ทน
เอา เมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พยายามปรองดอง” พระเยซูทรงชี ้นําสาวกของพระองค์ในคําเทศนาบนภูเขาว่า “ท่านทังหลายได้
้
ยินคําซึ่ง
กล่าวไว้ วา่ ตาแทนตา และฟั นแทนฟั น ฝ่ ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชัว่ ถ้ าผู้ใดตบแก้ มขวาของท่าน ก็จงหันแก้ มซ้ ายให้ เขาด้ วย
ถ้ าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื ้อของท่านไป ก็จงให้ เสื ้อคลุมแก่เขาเสียด้ วย ถ้ าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้ เดินทางไปหนึ่ง
้
กิโลเมตร ก็ให้ เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร...จงรักศัตรู ของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ทําดังนี ้แล้ วท่านทังหลายจะ
เป็ นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์...แม้ ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้ บําเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็ยงั กระทําอย่าง
นั ้
น
มิ
ใ
ช่
ห
รื
อ
”
(
มั
ท
ธิ
ว
5
:38-46)
พระเยซูทรงดําเนินชีวิตตามคําชี ้นําเหล่านันด้
้ วย “เมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้ วยคํา
หยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ ทรงมาดร้ าย แต่ทรงมอบเรื่ องของพระองค์ไว้ แก่พระเจ้ าผู้ทรงพิพากษาอย่าง
ยุติธรรม” (1เปโตร 2:23)
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อย่างไรก็ตาม “การทนทุกข์” บางอย่างไม่ใช่ผลจากการดําเนินชีวิตบริ สทุ ธิ์ แต่เป็ นผลจากความโง่เขลาหรื อการกระทําผิด
ของเรา ซึ่งถือว่าเป็ น “ความชัว่ ”ดังที่อธิบายไว้ ใน 1เปโตร 2:19-20 “เพราะว่าผู้ที่ได้ รับความเห็นชอบว่าดีนนั ้ ก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่
พระเจ้ าและยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ ความเป็ นธรรม เพราะจะเป็ นความดีความชอบอย่างไรถ้ าท่านทําความชัว่ และท่านถูก
เฆี่ยนเพราะการกระทําชัว่ นัน้ แม้ ท่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนด้ วยความอดกลัน้ แต่ว่าถ้ าท่านทังหลายกระทํ
้
าการดี และทนเอา
เมื่อตกทุกข์ยาก เพราะการดีนนั ้ ท่านก็จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า” เราต้ องระวังไม่ทําให้ ผ้ ไู ม่เชื่อโกรธเคืองเรา เพราะเราขาด
สติปัญญา มีทศั นคติที่เห็นว่าตนเองชอบธรรม หรื อมีความผิดอื่นๆ “แต่ว่าอย่าให้ มีผ้ ใู ดในพวกท่านได้ รับโทษฐานเป็ นผู้ฆ่าคนหรื อ
้
องทนทุกข์ เพราะ
เป็ นขโมย หรื อเป็ นคนทําร้ าย หรื อเป็ นคนที่เที่ยวยุง่ กับธุระของคนอื่น” (1เปโตร 4:15) “แต่ถึงแม้ ว่าท่านทังหลายต้
เหตุประพฤติการชอบธรรม ท่านก็เป็ นสุข อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย...ให้ ความสํานึกผิดชอบของท่านไม่เป็ นเหตุติท่าน
เพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์ จะต้ องได้ รับความอับอาย เพราะว่า การได้ รับความ
ทุกข์เพราะทําความดี ถ้ าเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ า ก็ดีกว่าจะต้ องทนอยูเ่ พราะการประพฤติชวั่ ” (1เปโตร 3:14-17) การทนทุกข์โดย
ไม่สมควรเป็ นการทนทุกข์ประเภทเดียวที่นําสง่าราศีมาให้ แก่พระเจ้ า (1เปโตร 4:12-16)
ข้อ 13 สถานการณ์จะไม่ดีขึ ้น คนชัว่ จะเลวลงและจะล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้ วย เจมีสนั ฟอเซ็ท และบราวน์
กล่าวถึงคนประเภทดังกล่าวว่า “ผู้ที่ได้ เริ่ มต้ นล่อลวงคนอื่นๆ แล้ วจะกลับคืนจากข้ อผิดพลาดได้ ยาก และรับความผิดของคนอื่นๆ
ได้ ง่ายมากยิ่งขึ ้น”4
“คนเจ้ าเล่ห์” มาจาก กอเอส (goes) “คนหลอกลวง คนโกง” มักจะแปลว่า “นักเล่นกล” การใช้ เวทมนตร์ คาถามีมากมาย
ในเอเฟซัส (กิจการ 19:19) และมักจะใช้ เพื่อครอบงําคนจํานวนมากด้ วยความกลัว เหมือนเช่นเวทมนตร์ วดู ทู ี่ใช้ กนั ในหลายแห่งใน
โลกปั จจุบนั กิจการ 8:9-11 และกิจการ 13:6-10 กล่าวถึงคนทําวิทยาคมซึง่ ใช้ เล่ห์เหลี่ยมเหล่านัน้ คนเจ้ าเล่ห์และ “การอัศจรรย์
แห่ ง ความเท็ จ ” จะเกิ ด ขึ น้ ในกาลสุ ด ท้ าย (2เธสะโลนิ ก า 2:9-10;
วิ ว รณ์ 13:15;
18:23;
22:15)
คริ สเตียนจะต้ องระวัง มิฉะนันตั
้ วเขาเองจะถูกหลอกด้ วยการอัศจรรย์ดงั กล่าว ด้ วยเหตุนี ้ ของประทานในการ “สังเกตวิญญาณ”
(1โครินธ์ 12:10) จึงเป็ นสิง่ สําคัญต่อคริสตจักรในปั จจุบนั เปาโลใช้ ของประทานนี ้ในหลายโอกาส (กิจการ 13:6-11; 16:16-18)

จ. วิธีเอาชนะ (3:14-17)
(14) แต่ผ่ายท่านจงดําเนิ นต่อไปในสิ่ งที ่ท่านเรี ยนรู้ แล้ว และได้เชื ่ออย่างมัน่ คง ท่านก็รู้ว่าท่านได้เรี ยนมาจากผู้ใด (15)
แ ล ะ ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ม า แ ล้ ว
ที ่ ท่ า น ไ ด้ รู้
พ ร ะ คั ม ภี ร์ อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ส อ น ท่ า น ใ ห้ ถึ ง ค ว า ม ร อ ด ไ ด้ โ ด ย ค ว า ม เ ชื ่ อ ใ น
พระเยซคริ
ู สต์ (16) พระคัมภี ร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การตักเตื อนว่ ากล่ าว การ
ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม (17) เพือ่ คนของพระเจ้าจะพรักพร้อมทีจ่ ะกระทําการดีทกุ อย่าง
ข้ อ 1 4 ผู้ รั บ ใ ช้ ค น อื่ น ๆ บ า ง ค น “เ ลี่ ย ง ไ ป ” “อั บ ป า ง ” แ ล ะ “สํ า คั ญ ผิ ด ”
(1ทิโมธี 1:6,19; 6:21) แต่เปาโลหนุนใจทิโมธีให้ “ดําเนินต่อไป” ในสิ่งที่เปาโลเอง รวมทังลู
้ อิส และยูนีส ได้ สอนเขา คําว่า “ได้ เชื่อ
อย่างมัน่ คง” อาจรวมทังพระคั
้
มภีร์ (ข้ อ 15-16) และประสบการณ์ (2ทิโมธี 1:6-7) เมื่อมีความจริ งและประสบการณ์ส่วนตัว เรา
สามารถสงบปากของคนหลอกลวงได้ (ทิตสั 1:11) มักจะกล่าวกันว่า “ชายผู้ชอบโต้ เถียงแข่งกับชายผู้มีประสบการณ์ไม่ได้ ” ผู้ที่มี
ทังความจริ
้
งและประสบการณ์เป็ นคริสเตียนที่มีประสิทธิผลเป็ นอย่างมาก
ข้ อ 1 5 ทิ โ ม ธี ไ ด้ รั บ ก า ร ส อ น ข้ อ พ ร ะ คั ม ภี ร์ เ ก่ า เ มื่ อ เ ป็ น เ ด็ ก เ มื่ อ เ ข า ใ ช้ ข้ อ
พระคัมภีร์เพื่อเป็ นแนวทางในการสอนคําสอนของคริ สตศาสนา ข้ อพระคัมภีร์สามารถสอนเขาให้ ถงึ ความรอดได้ ความเชื่อเป็ นทาง
แ ห่ ง ส ติ ปั ญ ญ า ที่ ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด ( เ อ เ ฟ ซั ส 2 :8-9) แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ เ ป็ น ผ ล ข อ ง ก า ร ไ ด้ ยิ น พ ร ะ ว จ น ะ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า
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(โรม 10:17) เราต้ องปลูกฝั งความจริ งตามพระคัมภีร์ให้ แก่ลกู หลานของเรา เพราะพระคัมภี ร์เปิ ดเผยถึงทางแห่งความรอด (ดู
สุภาษิต 22:6)
ข้อ 16 พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ “รับการดลใจจากพระเจ้ า” คําภาษากรี กคือ เธะออพนื สทอส (theopneustos) อันเกิดจาก
เธะออส (theos (พระเจ้ า)) และ พะนือสโตส (pneustos (ลมหายใจ)) ดังนัน้ จึงมีความหมายตามตัวว่า “ที่พระเจ้ าทรงให้ ลม
ห า ย ใ จ ” “ทุ ก ” ( พ า ส ( pas) ) ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ทุ ก ส่ ว น ไ ด้ รั บ ก า ร ด ล ใ จ
พระเจ้ าทรง “ให้ ลมหายใจ” ข้ อพระคัมภีร์ พระองค์ไม่ได้ ทรงปล่อยให้ มนุษย์เขียนตามความคิดและข้ อจํากัดของพวกเขาเอง แต่
พระองค์ทรงชี ้นําและบัญชาพวกเขาโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (2เปโตร 1:21; ยอห์น 14:26)
เปาโลนึกถึงพระคัมภีร์เก่าเป็ นสําคัญเมื่อเขียนข้ อพระคัมภีร์นี ้ พระคัมภีร์ใหม่ยงั เขียนไม่เสร็ จสมบูรณ์ ในเวลานัน้ และ
ไ ม่ ไ ด้ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ใ ห้ เ ป็ น เ ห มื อ น
ุ ลูกาว่าเป็ นพระคัมภีร์แล้ ว (1ทิ
พระคัมภีร์ที่เรารู้ จกั กันในทุกวันนี ้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เปาโลได้ อ้างคําพูดจากพระกิตติคณ
โมธี 5:18) และในช่วงเวลานัน้ เปโตรกล่าวอ้ างจดหมายของเปาโลทุกฉบับเป็ นพระคัมภีร์ (2เปโตร 3:15-16) พระเจ้ าทรงดลใจพระ
คัมภีร์ใหม่เหมือนเช่นพระคัมภีร์เก่า
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นประโยชน์ใน “การสอน” (ดิดาสคาเลีย (didaskalia) ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า เนื ้อหา
คําสอน) ไม่ควรบีบบังคับคําสัง่ สอนใดๆ ที่ไม่ได้ ประกาศในพระคัมภีร์กับผู้เชื่อ ประสบการณ์ ไม่ใช่บรรทัดฐานที่แน่นอนในการ
กํ า ห น ด คํ า สั่ ง ส อ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม คํ า ส อ น ต า ม
พระคัมภีร์ ไม่ใช่ให้ คําสอนเป็ นไปตามประสบการณ์ ไม่ใช่ว่าพระคัมภีร์ถกู ต้ องเพราะสอดคล้ องกับประสบการณ์ แต่ประสบการณ์
จะถูกต้ องได้ ก็เพราะสอดคล้ องกับพระคัมภีร์ คําสัง่ สอนเกี่ยวข้ องกับลักษณะของพระเจ้ า ความสัมพันธ์ ของพระองค์กบั มนุษย์
การไถ่บาป วิถีชีวิตที่ได้ รับการชําระ คําพยากรณ์ เรื่ องสุดท้ าย และชีวิตนิรันดร์ มนุษย์อาจตังปรั
้ ชญาขึ ้นเกี่ยวกับเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด
แต่สิ่งที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์เท่านัน้ ที่จะถือว่าเป็ นความจริ งอย่างแท้ จริ ง “หามิได้ เลย ถึงแม้ ทุกคนจะอสัตย์ ก็ขอให้ พระเจ้ าทรง
สัจจะเถิด” (โรม 3:4)
“การตักเตือนว่ากล่าว” คือ เอะเล็กมอส (elegmos) “การตัดสินว่ากระทําผิด” พระวจนะอาจใช้ ด้วยอํานาจและกําลังที่จะ
ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ผิด (ถ้ าไม่ก่อให้ เกิดการสารภาพ) ความรักไม่ใช่สิ่งป้องกันไม่ให้ มีการตําหนิ แต่เพราะรัก จึงต้ องตําหนิ เราจะ
สังเกตว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสด็จมาในชีวิตของคนทังหลายได้
้
โดยการตักเตือนว่ากล่าว “เมื่อพระองค์ [องค์พระผู้ช่วย] นันเสด็
้ จ
มาแล้ ว พระองค์จะทรงกระทําให้ โลกรู้ แจ้ งในเรื่ องความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา” (ยอห์น 16:8) เราต้ อง “อย่าเข้ า
ส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ ผล แต่จงติเตียนกิจการเหล่านันดี
้ กว่า” (เอเฟซัส 5:11, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์) เรา
้ ้น
ต้ องไม่อายที่จะประกาศพระดําริ ของพระเจ้ าทังสิ
“การปรับปรุ งแก้ ไข” คือ เอะพานออร์ โธซิ ส (epanorthosis) “การกู้คืนสู่สภาพเที่ยงตรงหรื อถูกต้ อง” พระวจนะของพระ
เจ้ าให้ บรรทัดฐาน เส้ นมาตรฐาน ที่เราใช้ วดั คําสัง่ สอนและวิถีชีวิต
“การอบรมในทางธรรม” คือ ไพเด่อา (paideia) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การฝึ กอบรม” เนื่องจากมาจากคําว่า
ไพส (pais (เด็ก)) เดิมจึงหมายถึง “การอบรมสัง่ สอนบุตร” ซึ่งเป็ นรากของคําว่า ระเบียบวินยั ซึ่งเป็ นสิ่งที่บตุ รทุกคนของพระเจ้ า
จําเป็ นต้ องมีเป็ นอย่างมาก (2ทิโมธี 2:25; เอเฟซัส 6:4; ฮีบรู 12:5, 11) เราต้ องได้ ยินการเทศนาพระวจนะ การอธิบาย และเห็นว่า
มีการปฏิบตั ิตามในคริสตจักร คําว่า “ในทางธรรม” ตรงข้ ามกับ “วิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล” (โคโลสี 2:20)
ข้อ 17 วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ระเบียบวินยั การปรับปรุงแก้ ไข และการอบรมคือเพื่อ “พรักพร้ อม” หรื อทําให้ ผ้ เู ชื่อ
เป็ นผู้ใหญ่ เช่นนัน้ เขาจะพร้ อม เหมาะ หรื อมีเครื่ องมือสําหรับ “การดีทกุ อย่าง” หรื อการรับใช้ ที่ก่อให้ เกิดผล
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ทิโมธี ฉบับที่สอง
บทที่ส่ ี
6. คําเตือนสุดท้ ายของเปาโล (4:1-5)
ก. ความรั บผิดชอบต่ อพระเจ้ า (4:1)
(1) ข้าพเจ้ากํ าชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้า และพระเยซคริ
ู สต์ ผู้จะทรงพิ พากษาคนเป็ นและคนตาย โดยอ้างถึงการที ่
พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดิ นของพระเจ้า
ข้อ 1 ข้ อพระคัมภีร์นี ้เริ่ มต้ นด้ วยคําเตือนสุดท้ ายของเปาโลที่มีถึงทิโมธี คําเตือนไม่ใช่คําสัง่ เพราะเป็ นสิ่งที่ประกอบด้ วย
หน้ าที่ตามจรรยาที่จะปฏิบตั ิตามด้ วยความเชื่อฟั ง เปาโลเลือกคําภาษากรี กที่ใช้ ในเวลานันเพื
้ ่อเรี ยกพระเจ้ าของชาวกรี กให้ เป็ น
พยาน เขาอ้ อนวอนทิโมธี ต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ า ซึ่งแสดงถึงความจริ งจังของสิ่งที่อคั รทูตพูดถึง การหันไปจากความจริ งมีอยู่
แพร่หลาย ผู้เชื่อตกเป็ นเหยื่อของผู้สอนผิดๆ และคริ สตจักรอยู่ในเวลาที่อนั ตราย เปาโลเองทราบว่าเวลาของเขามีน้อย ทังนี
้ ้ จะเห็น
ความห่วงใยอย่างลึกซึ ้งได้ จากข้ อพระคัมภีร์อีกสองสามข้ อถัดมา
การกล่าวถึง “พระเจ้ าและพระเยซูคริสต์” ไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าและพระเยซูเป็ น “พระภาค” ที่แยกออกจากกันสอง
ภาคในสภาพของพระเจ้ า ข้ อความภาษากรี กใช้ คํานําหน้ านามเฉพาะเพียงคําเดียว หน้ าตําแหน่งทังสอง
้
แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน
ว่ า พ ร ะ เ จ้ า คื อ พ ร ะ เ ย ซู เ ว อ ส์ ต ก ล่ า ว ว่ า “ก า ร ก ล่ า ว ว่ า
‘พระเจ้ า และองค์พระเยซูคริ สตเจ้ า’ อยู่ในโครงสร้ างภาษากรี กซึง่ ทําให้ เราเข้ าใจว่าคํา ‘พระเจ้ า’ และ พระนาม ‘องค์พระเยซูคริ สต
เจ้ า’ หมายถึงผู้เดียว คําแปลควรจะเป็ น ‘พระเจ้ าของเรา ซึง่ คือ พระคริสต์พระเยซู’ “1
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผู้ที่จะปรากฏ ตังแผ่
้ นดินของพระองค์ และตัดสินคนเป็ นและคนตายในการพิพากษาในอนาคต
พระเยซูตรัสถึงเวลานันในยอห์
้
น 5:28-29 ว่า “เพราะใกล้ จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ [‘คนตาย’] จะได้ ยินพระสุรเสียง
ของพระองค์ และจะได้ ออกมา” บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่ [‘คนเป็ น’] และ ยังมีชีวิตอยู่ จะ “ถูกรับขึ ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านัน้ และ
จะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้าอากาศ” (1เธสะโลนิกา 4:17) การรับขึ ้นไปบนอากาศในตัวของมันเองจะเป็ นการพิพากษา (วิวรณ์
2 0 :6)
ต า ม ด้ ว ย
“บั ล ลั ง ก์ พิ พ า ก ษ า ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ”
(โรม 14:10; 2โคริ นธ์ 15:10) การพิพากษาบรรดาประชาชาติตา่ งๆ (มัทธิว 25:31-34) และ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (วิวรณ์ 20:11-15)

ข. การใช้ พระวจนะ (4:2)
(2) ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที จ่ ะทําการทัง้ ในขณะที ม่ ี โอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชกั ชวนด้วยเหตุผล เตือนสติ
และตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสัง่ สอน
ข้ อ 2 ใ จ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง คํ า ตั ก เ ตื อ น มี อ ยู่ ใ น ส า ม คํ า แ ร ก “ป ร ะ ก า ศ
พระวจนะ” คําภาษากรี ก เครสโซ
ู (kerusso) ไม่ใช่ภาพของผู้รับใช้ เทศนาจะธรรมาสน์สงู ตระหง่าน แต่เป็ นภาพผู้ส่งสารของ
จักรพรรดิ ผู้ส่งข่าวประกาศของจักรพรรดิด้วยเสียงและท่าทางที่มีอํานาจ โดยปกติ เขาทําตามระเบียบและเอาจริ งเอาจัง เรี ยกให้
ทุกคนเคารพและสนใจ ทุกคนฟั งสิ่งที่เขากล่าวเนื่องจากจะต้ องปฏิบตั ิตามหรื อเชื่อฟั งข้ อความนัน้ ผู้ส่งสารของจักรพรรดิไม่ได้ ทํา
ตัวตลก เขาเป็ นทูตที่ทําหน้ าที่ ภาพลักษณ์ ที่เปาโลต้ องการวิงวอนในใจของทิโมธี เป็ นเช่นนัน้ เขาต้ องการให้ ทิโมธี ร้ ู สึกถึงความ
รับผิดชอบที่สําคัญ
เราจะเทศนาอะไร “พระวจนะ” พระวจนะ คือ (1) “ข่าวดี” เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ยงั โลกนี ้ นัน่ คือ ชีวิต
คําสัง่ สอน การวายพระชนม์ การฝั ง การฟื น้ คืนพระชนม์ การเสด็จขึ ้นสู่สวรรค์ และการเสด็จกลับมาตามสัญญาของพระองค์ เรา
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ได้ รับการช่วยกู้จากกฎแห่งบาปและความตาย (โรม 8:2) ญาติของเราได้ ไถ่เรา (2) ความจริ งที่เปิ ดเผยทังหมด
้
ทังในพระคั
้
มภีร์เก่า
และพระคัมภีร์ใหม่ พระวจนะในพระคัมภีร์เก่าเป็ น “ผู้ควบคุม” ที่นําเราไปสู่พระคริ สต์ (กาลาเทีย 3:24) นอกจากนี ้ ยังใช้ เพื่อชี ้คน
้
งพระเยซู พระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา (กิจการ 8:27-35) (3) ในความหมายหนึง่ พระคริ สต์พระองค์เองทรงเป็ นพระ
ทังหลายไปยั
วจนะที่มีชีวิตอยู่ (ยอห์น 1:1, 14) เปาโลกล่าวกับชาวโคริ นธ์ว่า “เพราะข้ าพเจ้ าตังใจว่
้ าจะไม่แสดงความรู้เรื่ องใดๆ ในหมู่พวกท่าน
เลย เว้ นแต่เรื่ องพระเยซูคริ สต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน...คําพูดและคําเทศนาของข้ าพเจ้ าไม่ใช่คําที่เกลี ้ยกล่อมด้ วย
สติปัญญา แต่เป็ นคําซึง่ ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่
อ
า
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ท
ธิ์
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พระเจ้ า” (1โคริ นธ์ 2:2, 4-5) โดยปกติ ปรัชญาของมนุษย์ บทวิจารณ์ หนังสือ การเมือง เหตุการณ์ ปัจจุบนั เศรษฐกิจ และเรื่ อง
น่าสนใจที่ได้ รับความนิยมอื่นๆ เกี่ยวข้ องกับพระวจนะเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ผู้สง่ ข่าวสารไม่ได้ เลือกคําพูดของตน แต่องค์จกั รพรรดิ
ทรงเป็ นผู้บญ
ั ชา ถ้ าเขาไม่รับคําบัญชานัน้ เขาควรจะสละสถานภาพของเขาในฐานะผู้เทศนา
ผู้ รั บ ใ ช้ จ ะ ต้ อ ง พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ป ร ะ ก า ศ ข้ อ ค ว า ม เ ส ม อ “ข ะ มั ก เ ข ม้ น ” คื อ
เอะฟิ สเทมิ (epistemi) ซึ่งหมายถึง “การเตรี ยมพร้ อม” “ในขณะที่มีโอกาส และไม่มีโอกาส” คือ อื อไคโรส (eukairos) และ อา
ไคโรส (akairos) ซึง่ หมายถึง “ได้ เวลา ไม่ได้ เวลา” เขาต้ องพร้ อมที่จะประกาศพระวจนะเมื่อดูเหมือนโอกาสเอื ้ออํานวยและในเวลา
ที่ไม่เป็ นเช่นนัน้ ผู้เทศนาไม่ได้ จดั เตรี ยมโอกาสสําหรับตนเองเสมอไป บางครัง้ พระเจ้ าทรงเป็ นผู้จดั เตรี ยม
การเทศนาของเราจะต้ องมีการว่ากล่าว (ตําหนิ ตักเตือน) และการตักเตือน (การปรับปรุ งแก้ ไข การแสดงให้ เห็นว่าผิด)
ซึ่งดูเหมือนเป็ นสิ่งโหดร้ าย แต่จะต้ องทําให้ เหมาะสมด้ วยคําตักเตือน (การปลอบโยน การหนุนใจ) การอดทนนาน (ความอดทน)
และคําสัง่ สอน (คําชี ้นํา การสัง่ สอน) คําสัง่ สอนต้ องเป็ นพื ้นฐานสําหรับการตําหนิ ไม่ใช่ความรู้ สกึ ส่วนตัวของผู้รับใช้ จะต้ องผสม
กันระหว่างความเข้ มงวดและความอ่อนโยน ความรักไม่ได้ หมายถึงการขยายเสรี ภาพออกไปโดยไม่มีข้อจํากัด หรื อความรุ นแรง
เป็ นสิง่ กระตุ้นความชอบธรรมที่ถกู ต้ อง

ค. คําเตือนเกี่ยวกับการหันไปจากความจริง (4:3-4)
(3) เพราะจะถึ งเวลาที ่คนจะทนต่อคําสอนที ่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครไว้
ู ให้สอนในสิ่ งที ่เขาชอบฟั ง เพื อ่ บรรเทา
ความอยาก (4) เขาจะเลิ กฟั งความจริ ง และจะหันไปฟั งเรื ่องนิ ยายต่างๆ
ข้อ 3 เวลาที่กล่าวถึงในข้ อนี ้ได้ มาถึงแล้ ว ทัศนคติเช่นนันมี
้ อยู่มากในสมัยของเรา คนจํานวนมาก แม้ แต่คนที่เรี ยกตนเอง
ว่าเป็ นคริ สเตียน ไม่ต้องการคําชี ้แนะเกี่ยวกับคําสัง่ สอน แต่ “สิ่งที่เขาชอบฟั ง” เกี่ยวกับเนื ้อหนังต้ องการผู้เทศนาที่ประนีประนอม
ซึ่งจะเกาหู สนับสนุนและยอมรับการทําให้ ตณ
ั หาของตนพอใจ บางแห่ง บุคคลสามารถหาครู ที่จะพูดสิ่งต่างๆ เหมือนเช่นที่เขา
ต้ องการได้
การประนีประนอมเป็ นคําที่ไม่ดีเมื่อเกี่ยวข้ องกับการละทิ ้งหลักการตามพระคัมภีร์เพื่อสนองคนส่วนใหญ่ บางคนละทิ ้ง
ลักษณะสําคัญของพระกิตติคณ
ุ ที่ผ้ มู ีความปรารถนาทางเนื ้อหนังชอบน้ อยที่สดุ เพื่อให้ มีคนจํานวนมาก หรื อมีชื่อเสียง หรื อการ
ยอมรับทางสังคม คนนิยมสมัยใหม่ (Modernists) ละทิ ้งความรอดโดยการบังเกิดใหม่เพื่อความเชื่อเพียงอย่างเดียว ได้ แก่ การเชื่อ
ว่าไม่มีสงิ่ ใดผิดหรื อถูกอย่างตายตัว ละทิ ้งหลักการตามพระคัมภีร์เพื่อจรรยาตามแต่สถานการณ์ พวกเขายกย่องว่ามนุษย์เป็ นพระ
เจ้ าแทนที่จะเห็นความบาปของมนุษย์ ในเรื่ องการสร้ าง พวกเขาเสนอทฤษฎีวิวฒ
ั นาการที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ า ในเรื่ องการบัพติศมา
พวกเขาพรมนํ ้า ในเรื่ องการรับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พวกเขาใช้ พิธียืนยันความเชื่อแทน ในเรื่ องการถ่อมใจ พวกเขามีความพอใจใ
ความหยิ่ง ในเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ พวกเขามีข้อแก้ ตวั ความรอดในกิจการ 2:38 ยังคงเป็ นตัว๋ ไปถึงสวรรค์ คนนับล้ านจะยืนอยู่ที่สถานี
รู้สกึ ประหลาดใจและตกตะลึงว่าพวกเขารับข้ อมูลผิดหรื อว่าพวกเขาไม่ได้ เชื่อพระวจนะของพระเจ้ าตามที่เขียนไว้
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บุคคลเช่นนันปรารถนาครู
้
มากมาย “รวบรวม” (เอะพิ โซรื อโอ (episoreuo การรวบรวมเป็ นกองๆ)) พวกเขาไปจากคนหนึ่ง
ไปหาอีกคนหนึง่ จนกระทัง่ พวกเขาพบคนที่เขาชอบจริ งๆ อย่างไรก็ดี แม้ แต่ความสัมพันธ์เหล่านันก็
้ มกั จะมีระยะเวลาสันๆ
้ เขาชอบ
ความหลากหลาย เบนเกล กล่าวว่า “ผู้ซงึ่ เกลียดชังคําสอนอันมีหลัก ทิ ้งคําสอนอันมีหลัก พวกเขาแสวงหาคนสอนเหมือนเช่นพวก
เขา”
ข้อ 4 ผู้ฟังเหล่านี ้จะ “เลิก” หรื อ หาตําแหน่งที่ตนเองจะไม่ได้ ยินความจริ ง เป็ นการตอบแทนที่เหมาะสมที่เมื่อคนทังหลาย
้
หันไปจากความจริ ง เขาหันไปหาเรื่ องนิยายต่างๆ (ดูเยเรมีย์ 2:19) น่าประหลาดใจในสิ่งที่บางคนจะเชื่อเมื่อพวกเขาได้ ตดั สินใจไม่
เ ชื่ อ ค ว า ม จ ริ ง ผู้ ที่ ไ ม่ รั บ “ค ว า ม รั ก ค ว า ม จ ริ ง ” จ ะ มี ร ส นิ ย ม ที่ วิ ป ริ ต
พระเจ้ าจะทรงประทาน “ความลุ่มหลง“ มาให้ เขา (2เธสะโลนิกา 2:10-11) บางคนกล่าวว่า “ผู้ที่ปฏิเสธความจริ งถูกทิ ้งด้ วยการ
พิพากษาที่ยตุ ิธรรมเพื่อให้ เกียรติกบั เรื่ องไร้ สาระที่เสื่อมเสียมากที่สดุ ”
“หันไป” คือ เอ็คทะเระโพ (ektrepo) คําศัพท์ทางการแพทย์ซึ่งหมายถึง “การบิดออกจากที่” เราสามารถนึกภาพแขนที่
เคลื่อนออกจากตําแหน่ง บิดออกไปจากตําแหน่ง ห้ อยอย่างไร้ ประโยชน์อยู่ข้างตัว เป็ นภาพที่น่าเศร้ าที่จะเห็นธรรมิกชนที่ครัง้ หนึ่ง
้ ้ สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ทุกคนที่ไม่
เคยเข้ มแข็ง “เคลื่อนออกไปจากตําแหน่ง” โดยเล่ห์เหลี่ยมของความหลอกลวงที่หอมหวาน ทังนี
ตรวจสอบความปรารถนาของตน และตรวจดูวา่ เท้ าของตนฝั งแน่นอยูใ่ นความจริงที่ถกู ต้ อง

ง. ความสัตย์ ซ่ อื ในการรับใช้ (4:5)
(5) แต่ท่านจงหนักแน่นมัน่ คง จงอดทนต่อความทุกข์ ยากลําบาก จงทําหน้าที ข่ องผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐ และจงกระทํา
พันธบริ การของท่านให้สําเร็ จ
ข้อ 5 “แต่” ตรงข้ ามกับสิ่งที่ชอบฟั งที่กล่าวถึงในข้ อ 3 ไม่ว่าคนอื่นๆ จะทําอะไร เราต้ องระวัง นัน่ คือ ตื่นตัวและมีสติทาง
ฝ่ ายวิญญาณในทุกสถานการณ์ การเตือนให้ “อดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก” หมายความว่า เราต้ องไม่วิ่งหนีเมื่อปั ญหาเกิดขึ ้น
หรื อเมื่อเราพบการต่อสู้ (ดู 2:3)
“ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ป ร ะ เ ส ริ ฐ ” คื อ ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า วิ ญ ญ า ณ ม า ห า
พระเจ้ า ผู้ประกาศนําข่าวประเสริ ฐไปหาคนทังหลายและสถานที
้
่ต่างๆ ที่ข่าวประเสริ ฐยังไม่ได้ ประกาศไป ผู้รับใช้ ต้องไม่ลืมความ
รักแรกนี ้ ไม่มีสิ่งใดจะทําให้ ผ้ เู ทศนาสดชื่นในพระวิญญาณเหมือนเช่นเข้ าถึงผู้ที่ยงั ไม่มีใครเข้ าถึง เมื่อการปรึกษาและการบริ หาร
กลายเป็ นเรื่ องลําบาก ให้ ออกไปและเป็ นพยานต่อคนหลง การเห็นผลของพระกิตติคณ
ุ ต่อดินใหม่เป็ นสิ่งที่ทําให้ สดชื่นอย่างแท้ จริ ง
ศิษยาภิบาลต้ องไม่ลืมว่าเขายังคงเป็ นศิษยาภิบาลที่ต้องประกาศ แม้ วา่ เขาจะมีหน้ าที่บริหารมากมาย
ความสัตย์ซื่อในการระวัง อดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก และประกาศช่วยให้ ผ้ เู ทศนา ”กระทําพันธบริ การ [การรับใช้
ของตน] ให้ สําเร็ จ” (พะเลรอฟอเนะโอ (plerophoreo) การปฏิบตั ิอย่างเต็มที่) การรับใช้ และกิจกรรมทางฝ่ ายวิญญาณของเขา
จ ะ ต้ อ ง ส ม ดุ ล แ ล ะ ส ม บู ร ณ์ ไ ม่ ข า ด สิ่ ง ใ ด ( ดู กิ จ ก า ร 1 2 :25;
โ ร ม 1 5 :19;
โคโลสี 4:17)

7. คําพยานสุดท้ ายของเปาโล (4:6-8)
ก. เขาพร้ อมที่จะจากชีวิตนี ้ (4:6)
(6) เพราะว่าข้าพเจ้ากําลังจะตกเป็ นเครื ่องบชาอย่
ู
ูแล้ว ถึงเวลาทีข่ ้าพเจ้าจะจากไป
ข้อ 6 คําแปลตามตัวอักษรจากภาษากรี กคือ “ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะได้ รับการเทออก” ซึง่ แสดงว่าเปาโลเห็นว่าตนเองเป็ น
เครื่ องดื่มที่เทลงบนดินเมื่อมีการถวายเครื่ องบูชาอย่างแท้ จริ ง เขาพร้ อมที่จะเป็ นเครื่ องบูชาเพื่อเหตุแห่งพระคริ สต์ เขาถูกตัดสิน
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ป ร ะ ห า ร ชี วิ ต น่ า สั ง เ ก ต ว่ า เ ป โ ต ร ก็ รู้ เ มื่ อ เ ว ล า ข อ ง ต น ใ ก ล้ เ ข้ า ม า
(2เปโตร 1:14)
ความรู้สกึ ที่จะจบชีวิตด้ วยความพร้ อมที่เกือบจะต้ อนรับใบมีดนันเป็
้ นความรู้สกึ ดีเพียงใด เปาโลได้ กล่าวกับชาวฟี ลิปปี ว่า
“เพราะว่าเป็ นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้ าพเจ้ าจะไม่ได้ รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครัง้ มีใจกล้ าเสมอ
ฉันใด บัดนี ้ก็ขอให้ เป็ นเช่นเดียวกันฉันนัน้ พระคริ สต์จะได้ ทรงรับเกียรติในร่ างกายของข้ าพเจ้ าเสมอ แม้ จะโดยชีวิตหรื อโดยความ
ตาย เพราะว่าสําหรับข้ าพเจ้ านัน้ การมีชีวิตอยูก่ ็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้ กําไร ถ้ าข้ าพเจ้ ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ข้ าพเจ้ า
ก็จะทํางานให้ เกิดผล แต่ข้าพเจ้ าบอกไม่ได้ ว่าจะเลือกฝ่ ายไหนดี ข้ าพเจ้ าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ ายนี ้ คือว่าข้ าพเจ้ ามีความ
ปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กบั พระคริ สต์ ซึ่งประเสริ ฐกว่ามากนัก แต่การที่ข้าพเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ในร่ างกายนี ้ก็จําเป็ นมากสําหรับ
พวกท่าน” (ฟี ลิปปี 1:20-24)
เปาโลอาจใช้ อปุ มาเปรี ยบเทียบกับการเทนํ ้าได้ ง่ายขึ ้นเนื่องจากเขารู้ วา่ เขาจะทนทุกข์ด้วยการถูกตัดศีรษไม่ใช่การถูกตรึง
พลเมืองโรมไม่ถกู ตรึงที่ไม้ กางเขน ถ้ าพลเมืองโรมถูกตัดสินประหารชีวิต โดยปกติแล้ ว จะถูกตัดศีรษะ
น่าสนใจว่าเปาโลใช้ คําว่า อานาลโอ
ู (analuo) สําหรับ “จาก” แม้ วา่ คํานี ้จะเป็ นศัพท์ที่สละสลวยสําหรับความตายที่ใช้ กนั
ทัว่ ไป แต่มกั จะใช้ ในคําศัพท์ทางกองทัพ เหมือนเช่นเมื่อทหารเก็บเต็นท์ของตนและเคลื่อนย้ าย หรื อเมื่อเรื อยกสมอขึ ้นเพื่อเตรี ยม
แล่นเรื อ เปาโลกล่าวว่า “สมอขึ ้นจากนํ ้าแล้ ว บุตรเอ๋ย ถึงเวลาที่เราต้ องออกเรื อแล้ ว”

ข. บันทึกเกี่ยวกับความสําเร็จทางฝ่ ายวิญญาณ (4:7)
(7) ข้าพเจ้าได้ต่อส้อู ย่างเต็มกําลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที สุ่ ด ข้าพเจ้าได้รกั ษาความเชื อ่ ไว้แล้ว
ข้อ 7 คําพยานสามประการประกอบเป็ นข้ อพระคัมภีร์ที่มีคนชอบมากที่สดุ และอ้ างอิงถึงมากที่สดุ ข้ อหนึ่งในพระคัมภีร์
ทุกคนอยากจะเป็ นพยานเหมือนเช่นนี ้ เมื่อเขาจะตาย
เมื่อมองย้ อนกลับไปในชีวิตของเขา เปาโลใช้ คําอุปมาเกี่ยวกับนักมวยปลํ ้าของกรี ก นักวิ่งของกรี ก และทหารโรม ในอุปม
แรก เขาใช้ คํานําหน้ านามเฉพาะก่อน “ต่อสู้” เพื่อที่จะไม่ดเู หมือนว่าเขามีความทะนงตัว เขาพูดว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ชีวิตในการต่อสู้
อย่างเต็มกําลัง” “ต่อสู้” คือ อาโกน (agon) ใช้ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาของกรี ก “ได้ ต่อสู้” คือ อาโกนิ ศอไม (agonizomai) ในรู ป
กาลสมบูรณ์ กล่าวถึงการกระทําที่สมบูรณ์ในอดีตโดยส่งผลในปั จจุบนั เขาได้ ต่อสู้กบั ความบาปจนถึงที่สดุ เขาไม่ได้ กําจัดถอนราก
ความบาป แต่ก็ไม่แพ้ การต่อสู้ในชีวิตของตน เขาไม่มีสิ่งต้ องเสียใจ การต่อสู้นนเป็
ั ้ นการต่อสู้ “อย่างเต็มกําลัง” คุ้มค่า บางครัง้ สิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตไม่น่ายินดี แต่ทงชี
ั ้ วิตก็เป็ นสิ่งน่ายินดี ถ้ าเขาสามารถทําทุกอย่างได้ ใหม่หมด เขาก็จะทําเช่นนันอี
้ ก เขาได้ กระทําสิ่งที่
เขาได้ เทศนาในเวลาก่อนหน้ านันแก่
้ ทิโมธี “จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ ไว้ ” (1ทิโมธี 6:12)
“แข่งขัน” คือ ดรอม็อส (dromos) หมายถึงลู่วิ่ง เหมือนเช่นลู่วิ่งในสนามกีฬาสมัยใหม่สําหรับนักวิ่ง เขาได้ วิ่งระยะทาง
้
ตามกําหนด และข้ ามเส้ นชัย เขาไม่ได้ ถอนตัว เขาวิ่งมาราธอนจนเสร็จ เขาวิ่งไปไกลกว่าคูแ่ ข่งขันของเขาทังหมด
“ความเชื่อ” คือการฝากความจริงซึง่ อยูใ่ นการดูแลของเขา คําว่า “ได้ รักษา” คือ เทเระโอ (tereo) “การเก็บด้ วยการรักษา”
เหมือนเช่นทหารยืนปกป้องทรัพย์สมบัติบางอย่าง เขาได้ ปกป้องความดีงามของความเชื่อ จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาพบกับองค์ผ้ ู
บัญชา เขากล้ าหาญต่อสู้การโจมตีของผู้สนับสนการปฏิบตั ิตามหลักของศาสนายิว ผู้ที่คล้ ายคลึงกับผู้ที่เชื่อว่าความรอดเกิดจาก
ความรู้ นักปราชญ์ คนนอกรี ต คนโรม และ “สัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัส” เขายึดมัน่ อย่างมัน่ คง แม้ เมื่อเขาถูกมัดไว้ กบั เสา อยู่ใต้ กอง
หินที่ลสิ ตรา อยูใ่ นคุกมืด ยืนอยูต่ อ่ หน้ าผู้ปกครอง หรื อยึดแผ่นเรื อที่แตกในทะเล เขาไม่เคยเสียความเชื่อไป

ค. ความคาดหวังชีวิตนิรันดร์ (4:8)
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( 8 ) ต่ อ แ ต่ นี ้ ไ ป ม ง กุ ฎ แ ห่ ง ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ก็ จ ะ เ ป็ น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ซึ่ ง อ ง ค์
พระผู้เป็ นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็ นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนัน้ และมิ ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านัน้ แต่จะทรง
ประทานแก่คนทัง้ ปวงทีย่ ิ นดีในการเสด็จมาของพระองค์
ข้อ 8 “ต่อแต่นี ้ไป” หมายถึง “เนื่องจากความจริ งเกี่ยวกับพยานก่อนหน้ านี ้” เขาคาดหวัง “มงกุฎ” ของผู้ชนะ ซึง่ คือคําว่า
สเทะฟานอส (stephanos) หมายถึงมาลัยเกียรติยศทําจากใบต้ นไอวีหรื อต้ นโอ๊ ก ซึง่ สวมบนศีรษะของผู้ชนะในการแข่งขันกีฬา เรา
้ เราจะได้ มงกุฎมาครอบครอง
ไม่มีมงกุฎนี ้ในชีวิตนี ้ เพราะที่นี ้ เราเป็ นแต่เพียงผู้ได้ รับมรดก แต่ “ในวันนัน”
เปาโลทรงเรี ยกองค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า "ผู้พิพากษาอันชอบธรรม” เนื่องจากเขาพบว่าพระองค์ทรงยุติธรรมในการติดต่อ
สัมพันธ์ เสมอ ไม่เอนเอียงในการตัดสิน และไม่ผิดพลาดในการปกครอง เขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้ตดั สินที่ไม่เคยตัดสินใจไม่
ถูกต้ อง กรรมการที่มีตาเห็นทุกสิ่ง นอกไปจากความรอดแล้ ว เปาโลจะไม่ได้ รับรางวัลที่เขาไม่ได้ กระทําอย่างเหน็ดเหนื่อยด้ วย
พระคุณของพระเจ้ า เพราะเขาจะได้ รับทุกอย่างที่เป็ นของเขาตามพระสัญญาของพระเจ้ า
รางวัลนี ้เป็ นรางวัลสําหรับคริสเตียนทุกคน การ “ยินดีในการเสด็จมา” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะหมายถึงการมีความรักใน
สิง่ ของของเบื ้องบน (โคโลสี 3:2) ความรักแรกของเราติดแน่นกับผู้ที่ “จะเสด็จมาพร้ อมกับหมูเ่ มฆ” (วิวรณ์ 1:7) หลังจากที่อาดัมทํา
บาป เขาไม่ต้องการให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาหาเขาในสวน เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงกระทําเป็ นประจํา (ปฐมกาล 3:8) เขามี
ความผิด เขาเปลือยกาย เขาไม่พร้ อมที่จะพบกับพระองค์ เมื่อพระเจ้ าเสด็จมา อาดัมซ่อนตนเอง “ข้ าพระองค์...ก็เกรงกลัว...จึงได้
ซ่อนตัวเสีย” (ปฐมกาล 3:10) เขาคงอยากให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเลื่อนการเสด็จมาของพระองค์ออกไป ในทางตรงกันข้ าม ยอห์น
วิงวอนในขณะที่ยืนอยู่บนทรายร้ อนของเกาะปั สโมสว่า “พระเยซูเจ้ า เชิญเสด็จมาเถิด” (วิวรณ์ 22:20) ความแตกต่างคือว่า คน
หนึ่งมีความผิดต่อพระพักตร์ พระเจ้ า มีความบาปที่ยงั ไม่ได้ ชําระในชีวิตของเขา แต่อีกคนหนึ่งได้ รับการให้ อภัยและชําระ และมี
ความกระตือรื อร้ นที่จะพบพระผู้ไถ่ของเขา
การรัก ปรารถนา และคาดหวังการเสด็จมาของพระองค์มีความสําคัญยิ่ง “ด้ วยว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาจาก
สต์ที่ตายแล้ วจะเป็ น
สวรรค์ด้วยพระดํารัสสัง่ ด้ วยสําเนียงเรี ยกของเทพบดีและด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทังปวงในพระคริ
้
ขึ ้นมาก่อน หลังจากนันเราทั
้
งหลายซึ
้
่งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้า
้
นด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้เถิด” (1เธสะโลนิกา
อากาศ อย่างนันแหละ
้
เราก็จะอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์ เหตุฉะนันจงปลอบใจกั
4:16-18)
ยกเว้ นในส่วนของข้ อความส่วนตัว เปาโลสรุ ปจดหมายของเขาด้ วยการแสดงความเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ ้นนี ้ ผู้ที่ถกู จําคุกใน
ห้ องขังในโรมที่มีกลิ่นอับรอคอยการประหารเพราะข้ อหาที่กขุ ึ ้นมานี ้มีทศั นคติที่ดีเยี่ยม เขาอาจขมขื่น มีความเกลียดชังได้ ง่าย แต่
เขารู้ ว่าวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี ้ เขารักผู้กล่าวหาของเขาเมื่อเขาอาจเกลียดได้ ทัศนคติของเขาเป็ นการแสดง
ถึงวิญญาณของคริ สตศาสนาที่แท้ จริง เหมือนเช่นนักแต่งเพลงคนหนึง่ ร้ องเพลงจากคําอธิษฐานของเขาว่า
โอ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้า ขอทรงสําแดงทางของพระองค์
โอ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้า ขอทรงสําแดงทางของพระองค์
ขอให้ข้าพระองค์รกั เมื อ่ ข้าพระองค์ถูกเกลียดชัง
ขอทรงให้ความปี ติ ยินดีแก่ข้าพระองค์อย่างแท้จริ ง
โอ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้า ขอทรงสําแดงทางของพระองค์

8. คําชีแ้ นะสุดท้ ายของเปาโล (4:9-15)
ก. เพื่อที่ทโิ มธีจะมาพบเขาในโรม (4:9-12)
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(9) จงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็ ว (10) เพราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปั จจุบนั นี ้เสี ยแล้ว และได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยัง
เมื องเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้นกาลาเที ย ทิ ตสั ได้ไปยังเมื องดาลมาเที ย (11) ลกาคนเดี
ยวเท่านัน้ ที อ่ ยู่กบั ข้าพเจ้า จงไป
ู
ตามมาระโก และพาเขามาด้วย เพราะเขาช่วยปรนนิ บตั ิ ข้าพเจ้าได้เป็ นอย่างดี (12) ข้าพเจ้าได้ส่งทีคิกสั ไปยังเมื องเอเฟซัสแล้ว
ข้อ 9 “จงพยายาม” มาจากคําภาษากรี กที่แปลว่า “อุตส่าห์” ใน 2:15 มีความหมายว่า “ทําอย่างดีที่สดุ ” เราไม่ร้ ู ว่าทิโมธี
ไปถึงเปาโลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรื อไม่
ทําไมจึงเชิญอย่างเร่ งด่วน ทิโมธี จะปลอบโยนเปาโล และเปาโลจะหนุนใจและเสริ มกําลังให้ ทิโมธี กระทําการต่อไป
หลังจากที่เขาจากไปแล้ ว
ข้อ 10 เปาโลขาดเพื่อน “เดมาสได้ ทิ ้งข้ าพเจ้ า” เดมาสเป็ นเพื่อนและเพื่อนร่ วมงานที่อคั รทูตไว้ วางใจ เปาโลเรี ยกเขาว่า
เป็ น “เพื่อนร่วมงานกับข้ าพเจ้ า” (ฟี เลโมน 24) และเดมาสอยู่กบั เขาในโรมเมื่อเขาเขียนไปหาชาวโคโลสี (โคโลสี 4:14) แต่เดมาสทํา
ให้ ครูผ้ ฝู ึ กของเขาผิดหวัง เขาตัดสินว่าไม่ต้องการเดินกับเปาโลอีกต่อไป เขาเลือกที่จะกลับไปยัง “โลก” ที่ซงึ่ มี “ตัณหาแห่งเนื ้อหนัง
ตัณหาแห่งสายตา และความทะนงในลาภยศ” (1ยอห์น 2:16) เขาอาจเพียงต้ องการดําเนินชีวิตด้ วยความรู้สกึ ปลอดภัย หรื อความ
สบาย หรื อการยอมรับที่มากก็ได้ “โลก” มีวิธีดงึ ดูดใจมากมาย ไม่ใช่ว่าภายนอกจะดูเป็ นการผิดศีลธรรม ความโลภมีพลังแม่เหล็ก
ความอิจฉา การต่อสู้กัน การใช้ เวทมนตร์ คาถา การหันไปจากความจริ ง และงานอื่นๆ ของเนือ้ หนังส่งเสียงไพเราะ (กาลาเทีย
5:19-21) สิง่ ที่ตรงข้ ามกับความชอบธรรมเป็ นสิง่ ของของโลกนี ้
เราต้ องทิ ้งสิ่งของโลกนี ้และความคิดของโลกนี ้ไปตลอด ถ้ าเรามีความรักและความปรารถนาในสิ่งต่างๆ ที่เราได้ รับการ
้ (ฮีบรู 11:15) แต่การหันไปจากพระเจ้ าเป็ นเหมือนสุนขั หันกลับไป
ช่วยกู้ให้ พ้นมาแล้ ว ก็จะมีโอกาสที่เราจะกลับไปยังสิง่ เหล่านันได้
หาสิง่ ที่มนั สํารอกออกมา และสุกรหันกลับไปนอนในปลัก (2เปโตร 2:22) “จงระลึกถึงภรรยาโลทนันเถิ
้ ด”
เดมาสไม่เพียงแต่ทิง้ คณะเดินทางไปเท่านัน้ แต่เครสเซนส์ได้ ไปยังแคว้ นกาลาเทียในเอเชียไมเนอร์ (คาบสมุทรที่อยู่
ระหว่างทะเลดําและทะเลเมดิเตอร์ เร-เนียน) และทิตสั ได้ ไปยังเมืองดาลมาเทียในทางฝั่ งตะวันออกของทะเลอาเดรี ย ทางตอนเหนือ
ของแคว้ นมาซิโดเนีย ถ้ อยคํานี ้แสดงให้ เห็นว่าทิตสั ได้ กระทําพันธกิจของตนที่ครี ตสําเร็ จแล้ ว และได้ อยู่กบั เปาโลในโรมตังเวลา
้
เวลานัน้ แต่คนที่อยู่ด้วยเหล่านี ้ไม่ได้ อยู่กบั เขาแล้ ว แต่เขายังมีเพื่อนในโรมที่มาเยี่ยมเยียนเขา (ข้ อ 21) แต่ไม่ได้ ยืนหยัดอยู่กบั เขา
ในเวลาดําเนินคดี (ข้ อ 16)
ข้อ 11 ลูกาเป็ นเพียงบุคคลเดียวที่อยู่กบั เปาโลในเวลานี ้ เปาโลเรี ยกเขาว่าเป็ น “แพทย์ที่รัก” (โคโลสี 4:14) และดูเหมือน
จะเป็ นเพื่อนของอัครทูตเสมอมา เขาอาจเป็ นเลขานุการส่วนตัวของเปาโลในเวลานี ้ และเป็ นผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี ้ [ตามคําบอก
ของเปาโล]
มาระโกเป็ นสาวกคนเดียวกับที่ครัง้ หนึ่งทิ ้งเปาโลไป และเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เปาโลและบารนาบัสไม่ลงรอยกัน (กิจการ
13:13; 15:36-44) มาระโกได้ พิสจู น์ตนเองว่าเป็ นคนสัตย์ซื่อในเวลาต่อมา และได้ รับความเห็นชอบจากเปาโลอีกครัง้ ในที่นี ้ เขา
ได้ รับรางวัลอันสูงสุดจากอัครทูต “เขาช่วยปรนนิบตั ิข้าพเจ้ าได้ เป็ นอย่างดี” เห็นได้ ชดั ว่า ตอนนี ้เขาใกล้ ชิดกับเปาโล เพราะเปาโล
ต้ องการให้ เขามากับทิโมธี
ข้อ 12 ทีคิกสั มาจากเขตเอเชีย และอยู่กบั เปาโลในการเดินทางไปเยรู ซาเล็มครัง้ สุดท้ าย (กิจการ 20:4) เขาเป็ นคนเดิน
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โคโลสี (4:7-8) และเอเฟซัส (6:21) เขาได้ รับความนับถือจากเปาโล ได้ เรี ยกว่าเป็ น น้ องที่รัก ผู้ที่เอาใจใส่ปรนนิบัติ และเพื่อน
ร่ ว ม ง า น ใ น อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า
เ นื่ อ ง จ า ก
ทิโ มธี อ ยู่ใ นเมื อ งเอเฟซัส ในเวลาที่ จ ดหมายนี เ้ ขี ย นขึน้ ที คี กัส อาจเป็ นผู้ถือ จดหมายนี ไ้ ปหาทิ โ มธี เป็ นได้ ว่า เขาถูกส่ง ไปเพื่ อ
ช่วยเหลือทิโมธีในการดูแลการงานที่นนั่
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ข. นําสิ่งสําคัญบางอย่ างมา (4:13)
(13) เมื ่อท่านมาจงเอาเสื อ้ คลุมซึ่ งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กบั คารปั ส ที ่เมื องโตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนังสื อ และสิ่ งที ่สําคัญ
ทีส่ ดุ คือหนังสือทีเ่ ขี ยนบนแผ่นหนัง
ข้อ 13 เสื ้อคลุมหมายถึงเสื ้อคลุมไม่มีแขนยาวถึงเข่า มีรูสําหรับใส่คอ เสื ้อคลุมจะเป็ นสิ่งมีค่าสําหรับเปาโลในระหว่างที่
เขาถูกจําคุกในฤดูหนาวที่อิตาลีอนั ยาวนาน เสื ้อคลุมดังกล่าวทําจากขนแพะ ซึง่ เป็ นสิ่งที่เปาโลคุ้นเคยดี เพราะเป็ นคนทําเต็นท์ ไม่
มีการกล่าวถึงคารปั สนอกเหนือไปจากว่าเปาโลได้ ฝากเสื ้อคลุมไว้ กบั เขา เห็นได้ ชดั ว่าเขาเป็ นเพื่อนที่ไว้ วางใจได้ โตรอัสเป็ นเมือง
ท่าทางฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียไมเนอร์ ระหว่างเอเฟซัสและมาซิโดเนีย
“หนังสือ” (บิ บลิ ออน (biblion) กระดาษ เอกสารที่เขียนไว้ เป็ นที่มาของคําว่า “พระคัมภีร์”) เป็ นม้ วนกระดาษทําจากต้ น
กก ไส้ ในของต้ นกก ซึ่งเติบโตริ มแม่นํา้ ไนล์ ถูกตัดออกมาเป็ นเส้ นและวางเป็ นม้ วน ขัดกับม้ วนชั ้นอื่นๆ และจากนั ้น อัดกลายเป็
้ ้ อาจรวมถึงต้ นฉบับเดิมของหนังสือหลายเล่ม
วัสดุเหมือนกระดาษ เรี ยกว่า ปาปิ รัส เอกสารโบราณจํานวนมากทําจากปาปิ รัส ทังนี
ในพระคัมภีร์
“หนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง” (เม็มบรานา (membrana) หนังสัตว์ โดยปกติ หนังแพะหรื อแกะ เป็ นที่มาของคําว่า “เยื่อ
แผ่น”) ดูเหมือนจะเป็ นสิง่ ที่เปาโลให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เขาใช้ คําว่า “สําคัญที่สดุ ” วัสดุแผ่นหนังมีราคาแพงกว่าปาปิ รัสมาก
และใช้ สําหรรับเอกสารที่มีความสําคัญมากกว่า เนื่องจากทนทานกว่าปาริ รัส
สิ่งใดที่เขียนไว้ ในหนังสือและแผ่นหนังเหล่านี ้ เป็ นไปได้ อย่างมากว่าเป็ นงานเขียนของเปาโลเอง หรื ออาจเป็ นสําเนาพระ
คัมภีร์ภาษาฮีบรู ของเขา เขาเก็บหนังสือและแผ่นหนังเหล่านี ้ไว้ กบั ตัวตลอดเวลาอย่างไม่ต้องสงสัย เขาบอกทิโมธีว่า “จงใฝ่ ใจใน
การอ่าน” (1ทิโมธี 4:13) และตัวเขาเองก็ทําเช่นนัน้
น่าสังเกตว่า วิลเลียม ทินเดล ซึง่ แปลพระคัมภีร์ใหม่เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นครัง้ แรก ต้ องการหนังสือของเขาเป็ นอย่างมาก
ในระหว่างที่ถกู คุมขังอันยาวนานในบรัสเซล ในปี 1536 ขณะที่อยูใ่ นปราสาท วิลวอร์ ด เขาขอให้ ผ้ ดู แู ลจัดหาเสื ้อผ้ าที่อบอุ่น เสื ้อขน
สัตว์ และเหนือสิ่งอื่นใด พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ไวยากรณ์ และพจนานุกรมให้ แก่เขา พระคัมภีร์สามารถปลอบโยนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเวลาที่โดดเดี่ยวและยากลําบาก

ค. ระวังอเล็กซานเดอร์ (4:14-15)
( 1 4 ) อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์ ช่ า ง ท อ ง แ ด ง นั้ น ไ ด้ ทํ า ร้ า ย ข้ า พ เ จ้ า อ ย่ า ง ส า หั ส
องค์พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทําของเขา (15) ท่านจงระวังเขาให้ดีดว้ ย เพราะเขาได้คดั ค้านถ้อยคําของเรา
อย่างรุนแรง
ข้อ 14 เนื่องจากอเล็กซานเดอร์ เป็ นชื่อที่ใช้ กนั แพร่หลาย เปาโลจึงระบุไว้ เป็ นพิเศษว่าเป็ น “ช่างทองแดง” ทิโมธีเข้ าใจว่า
เขาคือใครอย่างแน่นอน เขาอาจเป็ นอเล็กซานเดอร์ ชาวเมืองเอเฟซัสในกิจการ 19:33 หรื อ ชายที่ถกู ขับออกจากการเป็ นสมาชิกใน
1ทิ โ มธี 1:20 องค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า จะทรงตอบแทนบุค คลดัง กล่า วเพราะการกระทํ า ที่ ชั่ว ช้ า ของเขา ดัง นัน้ เปาโลจึ ง ปล่อ ยให้
ส
ถ
า
น
ก
า
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น
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ยู่
ใ
น
พระหัตถ์ ของพระเจ้ า การพิพากษาในอนาคตไม่ได้ ป้องกันไม่ให้ เกิดการลงโทษในปั จจุบนั (1ทิโมธี 1:20) คริ สตจักรลงโทษเขา
เพราะเป็ นพี่น้องที่ทําผิด ถ้ าเขาเป็ นผู้ที่ถกู ขับออกจากการเป็ นสมาชิกใน 1ทิโมธี 1:20
ข้อ 15 ไม่ว่าอเล็กซานเดอร์ จะเป็ นใครก็ตาม เขาทําร้ ายเปาโลหรื อต่อสู้กับเปาโลในทางหนึ่งทางใด อาจโดยโต้ เถียง
อํานาจของเขาหรื อคําสอนของเขา เปาโลไม่ได้ พยายามใส่ร้ายบุคคลหนึ่ง เพียงแต่ให้ คําเตือนแก่ทิโมธีว่าเขาควรระวัง มิฉะนันแล้
้ ว
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จะเกิดปั ญหาเพราะบุคคลนัน้ เปาโลบอกชาวเธสะโลนิกาไว้ คล้ ายคลึงกันว่า “ให้ นบั ถือคนที่ทํางานอยู่ในพวกท่าน” (1เธสะโลนิกา
5:12) การรายงานเช่นนันรั
้ กษาพระกายของพระคริสต์ไม่ให้ ถกู ทําร้ ายและอับอาย
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9. รายงานสุดท้ ายของเปาโล (4:16-18)
ก. การแก้ คดีโดยลําพังต่ อหน้ าศาลโรม (4:16)
(16) ในการแก้คดี ครั้งแรกของข้าพเจ้านัน้ ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิ้ งข้าพเจ้าไปหมด ขอโปรดอย่า
ให้พวกเขาต้องได้รบั โทษเลย
ข้อ 16 “การแก้ คดีครัง้ แรก” ของเปาโลเป็ นการแก้ คดีตอ่ หน้ าศาลยุติธรรมของนีโร คําภาษากรี ก อาพอลอเกี ย (apologia)
เป็ นศัพท์ที่ใช้ ในศาลกฎหมายเพื่อหมายถึงการปกป้องตนเองด้ วยคําพูดเองต่อหน้ าผู้กล่าวหา
เปาโลยืนอยู่ลําพัง ถูกละทิ ้ง เขาใช้ คําเดียวกันเมื่อเขารายงานว่า “เดมาส...ได้ ทิ ้งข้ าพเจ้ า” (ข้ อ 10) ผู้ที่ควรจะอยู่ข้างเขา
ไม่ได้ อยู่ คงเป็ นเวลาที่โดดเดี่ยวสําหรับอัครทูตผู้กล้ าหาญ อย่างไรก็ตาม เราควรทราบว่านีโรเริ่ มข่มเหงคริ สเตียนอย่างร้ ายแรงที่สดุ
โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเผากรุ งโรม หลักฐานชี ใ้ ห้ เห็นว่านีโรเองเป็ นผู้วางเพลิงเพื่ อออกแบบเมืองใหม่ตามที่เขาต้ องการ และ
กล่าวหาว่าคริ สเตียนเป็ นผู้ก่อให้ เกิดความเสียหาย เขาสัง่ ให้ คริ สเตียนจํานวนมากถูกหุ้มผ้ าที่นําไปจุ่มนํ ้ามันดิบ แทงด้ วยเสา แล
เผาไฟ จากนันใช้
้ พวกเขาเพื่อจุดไฟที่เซอร์ คสั แม็กซิมสั เพื่อให้ มีการแสดงในเวลากลางคืนได้
เราเห็นวิญญาณที่สงู ส่งของเปาโลอยู่เสมอ “ขอโปรดอย่าให้ พวกเขาต้ องได้ รับโทษเลย” เขาได้ ยินคําอธิษฐานนี ้จากปาก
ข
อ
ง
ส
เ
ท
เ
ฟ
น
ก่
อ
น
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รื
อ
เ
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า
(กิจการ 7:60) พระเยซูได้ กําหนดแบบแผนสําหรับพวกเขาทังสอง
้ (ลูกา 23:34) การให้ อภัยเป็ นทางเลือก แทนที่จะขมขื่น
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ข. คําปรึกษาของพระเจ้ า (4:17)
(17) แต่องค์ พระผู้เป็ นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกํ าลังให้ข้าพเจ้า ประกาศพระวจนะได้อย่าง
เต็มที ่ เพือ่ ให้คนต่างชาติ ทงั้ ปวงได้ยิน ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิ งห์
ข้อ 17 เมื่อทุกคนหลงและละทิ ้งเรา องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงอยู่ พระองค์จะไม่ละหรื อทิ ้งเราเลย (โยชูวา 1:5; มัทธิ ว
28:20; ฮีบรู 13:5) พระองค์ทรงอยูเ่ พื่อให้ ความแข็งแกร่งแก่อคั รทูตเมื่อเขาแก้ คดีโดยลําพัง
การรับใช้ ของเปาโลไม่ได้ จํากัดอยู่ที่ธรรมาสน์ เขาสามารถเทศนาในศาลได้ เหมือนกับในคริ สตจักร ปากของเขาเต็มไป
ด้ วยคําที่อยู่ในใจของเขา เขาถูกพิจารณาคดีต่อหน้ าศาล พระกิตติคุณจะสามารถเข้ าไปถึงชนชัน้ ปกครองระดับสูงของโรมได้
อย่างไรถ้ าเปาโลไม่ได้ ถกู ข่มเหง เขาเข้ าใจว่าการรับใช้ ของเขา “เพื่อให้ คนต่างชาติทงปวงได้
ั้
ยิน”
จากข้ อความนี ้ เราอาจอนุมานได้ ว่าการแก้ คดีของเขาเป็ นการแก้ คดีต่อหน้ านีโรเอง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เปาโลไม่ได้ กกั
เก็บสิ่งใดไว้ และกล้ าหาญเหมือนเช่นที่เขากล้ าหาญกับเฟลิกส์ ด้ วยการเทศนาของเขา ข่าวประเสริ ฐจึงเป็ นที่ทราบกัน “อย่าง
เต็มที่” เรามีโอกาสที่ดีเพียงใดในการนําเสนอพระกิตติคณ
ุ ในกลุ่มคนที่ครัง้ หนึ่งไม่อาจผ่านเข้ าไปได้ ทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้ ยิน
พระกิตติคณ
ุ
“ปากสิงห์” อาจเป็ นอุปมาที่แสดงให้ เห็นว่าเปาโลได้ รับการยกเว้ นไว้ จากอันตรายที่ใกล้ ตวั แม้ เป็ นการชั่วคราวก็ตาม
ไม่ได้ หมายถึงสิงห์ในสนามกีฬา เพราะพลเมืองโรมไม่ได้ ทนทุกข์การประหารชีวิตในรูปแบบนัน้ บางทีเป็ นการอ้ างถึงจักรพรรดิเอง
ผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์บางคนเห็นว่าเป็ นการอ้ างถึงสดุดี 22:21 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เปาโลได้ รับการยกเว้ นไว้ เพื่อให้ มีเวลาพอที่จะ
เขียนจดหมายลาที่สวยงามนี ้ได้

ค. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการช่ วยเหลือในอนาคต (4:18)
(18) องค์พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดิ น
สวรรค์ของพระองค์ พระสิ ริจงมี แด่พระองค์สืบๆ ไปชัว่ นิ ตย์นิรนั ดร์ อาเมน
ข้อ 18 ความเชื่อของเปาโลรวมถึงอดีต ปั จจุบนั และอนาคต “พระองค์ทรงช่วยเราให้ พ้นจากมรณภัย และพระองค์จะทรง
ช่วยเราอีก...พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก” (2โคริ นธ์ 1:10) พระองค์ไม่เคยหยุดช่วยกู้ สิ่งที่พระองค์ได้ กระทํา พระองค์จะกระทํา
ในวันนี ้ตามชอบพระทัยพระองค์ เปาโลทราบว่าเขาประสบกับความตาย แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่หรื อตาย เขารู้ ว่าพระเจ้ าจะทรงให้ ชยั
ชนะทางฝ่ ายวิญญาณกับเขา
“การร้ ายทุกอย่าง” ได้ แก่ ความตังใจทุ
้ กประการที่ผีมารใส่ไว้ ในวิญญาณของเรา การล่อลวงทุกประการ กลยุทธ์ ชวั่ ช้ า
การล่อลวงที่ชวั่ ร้ ายทุกประการ และความคิดชัว่ ในใจของเราเอง การรักษาของพระเจ้ าเป็ นใจความสําคัญทัว่ ไปของงานเขียนของ
เปาโล (2ทิโมธี1:12; 3:11; โรม 8:38-39; เอเฟซัส 1:13; 4:30)
“พระสิริจงมีแด่...” เปาโลดูเหมือนต้ องหยุดและสรรเสริญองค์พระผู้เป็ นเจ้ าสําหรับความหวังที่อยูใ่ นถ้ อยคําก่อนหน้ านัน้

10. คําทักทายและคําลาสุดท้ ายของเปาโล (4:19-22)
ก. คําทักทายเพื่อน(4:19)
(19) ขอฝากความคิ ดถึงมายังปริ สคากับอาควิ ลลาและคนในครัวเรื อนของโอเนสิ โฟรัสด้วย
ข้อ 19 ในคําทักทายเหล่านี ้ เปาโลเผยให้ เห็นความกังวลของเขาเกี่ยวกับคนทังหลายเป็
้
นอย่างมาก เขาต้ องการให้ คน
เหล่านันรู
้ ้ วา่ ในเวลาสุดท้ ายของเขา เขาระลึกถึงพวกเขาและการรับใช้ ของพวกเขาทังต่
้ อเขาและองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
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ปริ สคา (ปริ สสิลลา) และอาควิลลาเป็ นเพื่อนกับเปาโล ได้ ร่วมทํางานกับเขาในโคริ นธ์ (กิจการ 18:1-2; 1โคริ นธ์ 16:19)
และนําอปอลโลมาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในเอเฟซัส (กิจการ 18:24-28) มีการกล่าวถึงโอเนสิโฟรัสใน 2ทิโมธี 1:16 เขาอาจเสียชีวิต
ไปแล้ วในเวลานี ้ แต่เปาโลยังระลึกถึงเขาอยู่ และเปาโลส่งคําทักทายไปยังครอบครัวของเขาที่ยงั อยูใ่ นเอเฟซัสด้ วย

ข. ข้ อมลเกี
ู ่ ยวกับเพื่อน (4:20)
(20) เอรัสทัส ยังค้างอยู่ทีเ่ มื องโคริ นธ์ แต่เมื อ่ ข้าพเจ้าจากโตรฟี มัสทีเ่ มื องมิ เลทัสมานัน้ เขายังป่ วยอยู่
ข้อ 20 เอรัสทัส ซึ่งก่อนหน้ านี ้ถูกส่งไปกับทิโมธี ในพันธกิจที่มาซิโดเนีย (กิจการ 19:22) ได้ กลับและคงอยู่ที่โคริ นธ์ บ้ าน
เกิดของเขา จากโรม 16:23 เราได้ ร้ ูวา่ เขาเป็ นเหรัญญิกของเมืองที่นนั่
โตรฟี มัสป่ วยอยู่ที่เมืองมิเลทัส แม้ แต่อคั รทูตก็ไม่มีอํานาจที่จะรักษาโรคให้ หายได้ ตามใจ พวกเขาอธิษฐานเพื่อการรักษา
โดยเจิมด้ วยนํ า้ มัน (ยากอบ 5:14-16) แต่พระเจ้ าเท่านัน้ ทรงเป็ นผู้รักษาให้ หาย พระองค์ไม่ได้ รักษาในทันทีทันใดเสมอไป หรื อ
ตามที่เราต้ องการ ความจริ งของชีวิตอยู่กบั เราจนกว่าเราจะได้ อยู่ในร่างกายใหม่ (1โคริ นธ์ 15:51-54; 2โคริ นธ์ 5:2) เมืองมิเลทัสที่
ง
ใ
น
ที่
นี ้
อ
ยู่
ใ
น
แ
ค
ว้
น
ก
ล่
า
ว
ถึ
ไอโอเนีย ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั เอเฟซัส
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ค. คําทักทายจากเพื่อน (4:21)
(21) ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดหนาว
ยบลั
ลี นสั คลาวเดีย และพีน่ อ้ งทัง้ หลายฝากความคิ ดถึงมายังท่าน
ู
ู ู ส ปเดนส์
ู
ด้วย
ข้อ 21 เปาโลต้ องการให้ ทิโมธี มาที่โรม “ก่อนฤดูหนาว” เหตุผลหนึ่งอาจเป็ นเพราะเขาทราบว่าเวลาของเขามีน้อย อีก
เหตุผลหนึ่งเป็ นได้ ว่าการแล่นเรื อในหน้ าหนาวเป็ นแผนการที่อนั ตรายที่สดุ นอกจากนี ้ เปาโลยังต้ องการเสื ้อคลุมของเขาก่อนเวลา
นันด้
้ วย
ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสี่ชื่อสุดท้ ายที่เปาโลกล่าวถึง แม้ วา่ ไม่มีการระบุไว้ แน่ชดั แต่ก็มีการระบุไว้ ในงานเขียนอื่นว่า ปูเดนส์และ
คลาวเดียแต่งงานกันในภายหลัง เขาเป็ นอัศวินของโรมและเธอเป็ นชาวอังกฤษ
้
เมื่อกล่าวถึงชื่อที่นกึ ถึงโดยง่าย เปาโลไม่ต้องการที่จะมองข้ ามใครๆ จึงกล่าวว่า “และพี่น้องทังหลาย”

ง. คําอวยพร (4:22)
(22) ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงสถิ ตอยู่กบั วิ ญญาณจิ ตของท่าน ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิ ด [อาเมน]
ข้ อ 2 2 จ ด ห ม า ย ส รุ ป ด้ ว ย คํ า อ ว ย พ ร อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม เ ป็ น คํ า อ ว ย พ ร ว่ า
พระคริสต์จะทรงสถิตอยู่ “กับวิญญาณจิตของท่าน” ซึง่ เป็ นให้ ความสว่าง ให้ ความแข็งแกร่ง และให้ การเสริมสร้ าง
“ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านทังหลาย”
้
ถ้ าพระคุณสามารถช่วยให้ รอดได้ ก็สามารถรักษาได้ สามารถรักษาเราให้ ถ่อม
ใจ สามารถใส่มงกุฎแห่งสง่าราศีไว้ บนศีรษะของเราในชีวิตหน้ า “ท่าน” เป็ นพหูพจน์ แสดงให้ เห็นว่าเปาโลหมายถึงทุกคนที่อยู่กบั ทิ
โมธีในเอเฟซัส
“อาเมน” ขอให้ เป็ นไปตามนัน้
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บรรณานุกรม
1

Wuest, 152.
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จดหมายของอัครทูตเปาโล ถึง

ทิตสั
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บทนําเกี่ยวกับทิตสั
ผ้ ูเขียน
อัครทูตเปาโลเป็ นผู้เขียนจดหมายนี ้ (1:1) (ดูบทนําทัว่ ไป)

ผ้ ูรับ
จดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาลของเปาโลฉบับที่สองเขียนถึงทิตสั หนึ่งในบรรดาผู้ที่เปาโลนํามาหาพระเจ้ า (1:4) ทิตสั
เป็ นชาวกรี ก เดินทางไปเยรูซาเร็มกับครูฝ่ายวิญญาณของเขาเมื่อเปาโลไปเยี่ยมผู้นําที่นนั่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคําสัง่ สอนของเขา คริ ส
เตียนชาวยิวต้ องการให้ ทิตสั เข้ าพิธีสหุ นัตเป็ นอย่างมาก แต่เขาก็ต่อต้ านจนสําเร็ จ (กาลาเทีย 2:1-5) เรื่ องนี ้เป็ นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
สําหรับพระกิตติคณ
ุ ของพระคริสต์ โดยตังคริ
้ สตจักรเป็ นแยกจากศาสนายิว
ทิตสั เป็ นผู้ร่วมทําการที่ได้ รับความไว้ วางใจและบางครัง้ เป็ นคนเดินหนังสือให้ กบั เปาโล ในเวลาหนึ่ง เขาได้ รับมอบหมาย
ให้ ดแู ลคริ สตจักรใหม่ที่ก่อตังขึ
้ ้นบนเกาะครี ต เกาะครี ตอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของกรี ก มีความยาวประมาณ 150 ไมล์และกว้ าง
35 ไมล์ ทําให้ เป็ นเกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับสี่ในทะเลเมดิเตอร์ เร-เนียน
้
โคบุรีทางชายฝั่ งตะวันตก
ทิตสั ต้ องอยู่ที่ครี ตจนกระทัง่ ผู้ทําหน้ าที่แทนเดินทางมาถึง (3:12) และจากนันไปพบเปาโลในนิ
ข อ ง ก รี ก
เ ป า โ ล ยั ง ส่ ง ทิ ตั ส ไ ป
โครินธ์เพื่อช่วยแก้ ไขความไม่เป็ นระเบียบบางอย่างที่นนั่ และเริ่ มเก็บเงินถวายเพื่อธรรมิกชนยากจนที่เยรูซาเล็ม (2โคริ นธ์ 8:6, 1624) ตัดสินจากคําพูดของเปาโลเกี่ยวกับทิตสั แสดงให้ เห็นว่าทิตสั ทํางานได้ เป็ นอย่างดีในการแก้ ไขปั ญหายากลําบากในโคริ นธ์
(2โครินธ์ 2:13; 8:23; 12:18)
สิ่งสุดท้ ายที่เราอ่านเกี่ยวกับทิตสั คือ เขาได้ ถกู ส่งออกไปทําพันธกิจที่ดามาเทีย (ในยูโกสลาเวียปั จจุบนั ) (2ทิโมธี 4:10)
เมื่อพิจารณางานเหล่านี ้แล้ ว แสดงให้ เห็นว่า เขาเป็ นผู้นําที่มีความสามารถและมีสติปัญญาดี

คริสตจักร
ไม่มีใครทราบต้ นกําเนิดของคริ สตจักรที่เกาะครี ต แต่อาจก่อตังขึ
้ ้นโดยชาวยิวในเกาะครี ตที่กลับจากเยรู ซาเล็มในวันเพ็น
เทคอสต์ (กิจการ 2:11) เปาโลทํางานบนเกาะครี ตหลังจากถูกจองจําที่โรมในครัง้ แรก บางทีทิตสั อาจอยู่ข้างเขา (ทิตสั 1:5) เมื่อเขา
จากไป เขามอบหมายให้ ทิตสั คงอยูท่ ี่นนั่ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ปกครองดูแล

สถานที่และเวลาเขียน
จดหมายฉบับนี ้เขียนขึ ้นประมาณช่วงเดียวกับ 1ทิโมธี ระหว่างการจองจําที่โรมครัง้ แรกและครัง้ ที่สองของเปาโล อาจจะ
ประมาณ ค.ศ. 63-65 เขาอาจอยูใ่ นโครินธ์ในเวลาที่เขียนจดหมาย

ความสําคัญ
เมื่อเขียนถึงทิโมธี เปาโลเน้ น คําสัง่ สอน เมื่อเขียนถึงทิตสั เขาเน้ นหน้าที ่ สิง่ ที่จะต้ องปกป้ องใน 1ทิโมธี และประกาศ ใน 2
ทิโมธี จะต้ อง ปฏิ บตั ิ ในทิตสั เปาโลตักเตือนชาวครี ตให้ กระทําการดี (1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14)
บ ท ส รุ ป ที่ สํ า คั ญ บ า ง อ ย่ า ง เ กี่ ย ว กั บ คํ า สั่ ง ส อ น ค ริ ส เ ตี ย น สํ า คั ญ อ ยู่ ใ น
1:1-3; 2:11-14 และ 3:4-7
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สรุ ปจดหมายทิตสั
1. คําทักทาย (1:1-4)
ก. ผู้เขียน (1:1-3)
ข. ผู้รับ (1:4ก)
ค. คําทักทาย (1:4ข)
2. คําชี ้แนะเกี่ยวกับผู้ปกครอง (1:5-9)
ก. ความรับผิดชอบส่วนตัวของทิตสั (1:5)
ข. คุณสมบัติของผู้ปกครอง (1:6-9)
3. หน้ าที่ของผู้ปกครอง (1:10-16)
ก. การรู้วา่ ใครเป็ นครูที่สอนผิดและทําให้ ครูที่สอนผิดเงียบ (1:10-11)
ข. การตําหนิความเกลียดคร้ านทางฝ่ ายวิญญาณ (1:12-16)
4. คําชี ้แนะแก่กลุม่ คนต่างๆ ในคริสตจักร (2:1-10)
ก. ผู้ชายสูงอายุ (2:1-2)
ข. ผู้หญิงสูงอายุ (2:3)
ค. หญิงสาว (2:4-5)
ง. ผู้ชายหนุ่ม (2:6-8)
จ. คนรับใช้ (2:9-10)
5. เหตุเพื่อการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่มงุ่ มัน่ (2:11-15)
ก. พระคุณของพระเจ้ าได้ ปรากฏ (2:11)
ข. คําสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ า (2:12-13)
ค. ผลแห่งพระคุณของพระเจ้ า (2:14)
ง. พระคุณของพระเจ้ าดําเนินต่อไป (2:15)
6. ความรับผิดชอบของคริสตจักร (3:1-11)
ก. การเชื่อฟั งผู้มีอํานาจ (3:1)
ข. การแสดงความเมตตาฉันพี่น้อง (3:2)
ค. การให้ เนื่องจากเราได้ รับ (3:3-7)
ง. การรักษาการกระทําดี (3:8)
จ. หลีกเลี่ยงการทะเลาะและโต้ เถียงที่ไร้ ประโยชน์ (3:9)
ฉ. การปฏิเสธผู้ทําให้ เกิดความแตกแยก (3:10-11)
7. บทสรุป (3:12-15)
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ก. ผู้ทําหน้ าที่แทนทิตสั (3:12)
ข. การช่วยเหลือผู้ทําการในการเดินทาง (3:13-14)
ค. คําอวยพร (3:15)
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ทิตสั
บทที่หนึ่ง
1. คําทักทาย (1:1-4)
ก. ผ้ ูเขียน (1:1-3)
(1) จากเปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทตของพระเยซคริ
ู
ู สต์ เพือ่ หนุนความเชื อ่ ของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลื อกไว้และให้
รู้ จกั สัจจะตามธรรมนัน้ (2) ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิ รันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตงั้ แต่ดึกดํ าบรรพ์ (3) แต่ใน
เวลาที ่พระองค์ ทรงกํ าหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศ ซึ่ งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ ตามพระ
บัญชาของพระเจ้าผ้ทู รงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด
ข้อ 1 เปาโลเรี ยกตนเองว่าเป็ นผู้รับใช้ (ดู่ลอส (doulos) ทาส) และอัครทูต “เพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือก
ไว้ ” หมายความว่า การเป็ นอัครทูตของเขาสอดคล้ องกับการสําแดงของพระเยซูคริ สต์ ผู้ที่พระเจ้ าทรงเลือกสรรไว้ นนมุ
ั ้ ่งมัน่ ตนเอง
ต่อพระองค์ ความรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้ าสอดคล้ องกับการเป็ นอัครทูตของเปาโล นัน่ คือ ผู้เชื่อที่แท้ จริ งไม่
สงสัยอํานาจและความน่าเชื่อถือของเขา ผู้ที่สงสัยตําแหน่งของเขาแสดงให้ เห็นว่าพวกเขาขาดความเข้ าใจและการสังเกตทางฝ่ าย
วิญญาณ
“ผู้ที่พระเจ้ าทรงเลือกสรรไว้ ” หมายถึงผู้ที่ได้ บงั เกิดใหม่ รักษาความเชื่อ และดําเนินชีวิตที่มีชยั ชนะ ในที่นี ้ แสดงว่าพวก
เขาเป็ นกลุ่ ม สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ กลุ่ ม คน ไม่ ใ ช่ เ ป็ นบุ ค คลเดี ย ว พระเจ้ าได้ ทรงเลื อ กคนเหล่ า นั น้ ไว้ ก่ อ นแล้ ว (เอเฟซั ส 1:4-5;
2ทิโมธี 1:9) เพื่อดํารงชีวิตนิรันดร์ พระองค์ไม่ได้ ทรงเลือกคนทังหลายแต่
้
เพียงด้ านเดียว โดยไม่สนใจความต้ องการของมนุษย์ พระ
เจ้ าไม่ทรงละเมิดสิทธิในการเลือกของมนุษย์ในฐานะผู้ที่มีศีลธรรม เราจะเข้ าร่ วมในกลุ่ม “ผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสรรไว้ ” หรื อไม่
ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเรามีความเชื่อและเชื่อฟั งพระกิตติคณ
ุ หรื อไม่
การเป็ นอัครทูตของเปาโลยังสอดคล้ องกับ “[การ] รู้ จกั สัจจะตามธรรม” อีกด้ วย สอดคล้ องกับความจริ งที่แน่นอน ไม่ใช่
ทฤษฎีหรื อปรัชญาที่หลอกลวงบางอย่างที่มีอยูเ่ พื่อประโยชน์ของตนเอง แต่เป็ นพระกิตติคณ
ุ ที่ “ได้ เริ่ มขึ ้น โดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ ยินพระองค์ ก็ได้ รับรองแก่เราว่าเป็ นความจริง” (ฮีบรู 2:3)
ธรรมและความจริ งมีความเกี่ยวข้ องกันอย่างแท้ จริ ง ความจริ งก่อให้ เกิดธรรมอย่างแท้ จริ ง ทฤษฎีและคําสัง่ สอนปรัชญา
สมัยใหม่นําไปสูก่ ารขาดความเคารพ ความหยิ่ง การบูชารูปเคารพ และความอธรรมที่อ้างเหตุผลสนับสนุนตนเอง ความจริ งชี ้ไปยัง
ทาสหนีไปจากการคิดหาเหตุผลทางฝ่ ายเนือ้ หนัง ความเห็นแก่ตวั และความไม่จริ งใจ การรู้ จักความจริ งคือการนึกถึงวิธีในการ
ดําเนินชีวิตโดยไม่มีผ้ ตู ําหนิได้
ข้อ 2 เปาโลระบุวา่ เขารับใช้ โดยการเป็ นอัครทูตด้ วยความหวังที่จะได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ สัญญาเป็ น
สัญญาในอดีต ส่วนสําคัญของสัญญาอยูใ่ นฤทธิ์เดชอํานาจของพระกิตติคณ
ุ ในปั จจุบนั และชีวิตนิรันดร์ ในอนาคต ชีวิตนิรันดร์ เป็ น
ความจริงในอนาคต เรามีชีวิตนิรันดร์ ในเวลานี ้ในรูปแบบเมล็ด (ยอห์น 3:36; 1ยอห์น 5:11-12)
เรายังต้ องต่อสู้กับการดํ ารงชี วิตอยู่ในปั จจุบันนี ้ (โรม 8:9-23) “เหตุว่าเราทัง้ หลายรอดแม้ เป็ นเพียงความหวังใจ แต่
ความหวังใจในสิ่งที่เราได้ เห็น หาเป็ นความหวังใจไม่ ด้ วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น แต่ถ้าเราทังหลายคอยหวั
้
งใจในสิ่งที่
้ (โรม 8:24-25)
เรายังไม่ได้ เห็น [การไถ่ร่างกาย นัน่ คือ ชีวิตนิรันดร์ (ข้ อ 23)] เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นัน”
“ตั ้ ง แ ต่ ดึ ก ดํ า บ ร ร พ ” ( ก่ อ น ส ร้ า ง โ ล ก ) แ ส ด ง ถึ ง ก า ร ตั ด สิ น พ ร ะ ทั ย ข อ ง
พระเจ้ าก่อนหน้ าที่จะทรงสร้ างมนุษย์ ซึง่ ไม่ได้ เปิ ดเผยจนกระทัง่ เวลาที่กําหนดไว้ นัน่ คือ “ในเวลาที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ ” (ข้ อ 3)
ผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์บางคนแนะว่าวลีในข้ อ 2 หมายถึง “เวลาสมัยโบราณ” ผู้เชื่อพระเจ้ าสามพระภาคบางคนแนะว่า พระบิดา
กล่าวว่า พระบิดาตรัสพระสัญญานี ้แก่ “พระบุตรนิรันดร์ ” แต่ไม่มีข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระบุตรที่ทรงมีอยู่ก่อน ยกเว้ นในแผนการ
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า
(ยอห์น 1:1-14; ฮีบรู 1:1-8)
ข้ อพระคัมภีร์เน้ นว่าพระเจ้ าไม่สามารถโกหกได้ เพื่อแสดงว่าพระสัญญาเรื่ องชีวิตนิรันดร์ เป็ นความหวังที่แน่นอนอย่าง
แท้ จริง
ข้อ 3 การบังเกิด ชีวิต การวายพระชนม์ การฟื น้ คืนพระชนม์ และการเสด็จขึน้ สู่สวรรค์ของพระคริ สต์เกิดขึน้ ในเวลาที่
แน่ น อนในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ พ ระเจ้ าทรงกํ า หนดไว้ ก่ อ นแล้ ว เปาโลกล่ า วถึ ง เวลาเฉพาะนั น้ ในหลายโอกาส (โรม 5:6;
กาลาเทีย 4:4; เอเฟซัส 1:10) พระเจ้ าทรงตัดสินทุกสิ่งอย่าง จึงไม่มีสิ่งใดบังเอิญเกิดขึ ้น “ในเวลาที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ ” เตือน
เราว่าพระเจ้ าทรงมีความคิดเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเวลาและนิรันดร์ กาล และจะตระเตรี ยมเหตุการณ์ ในอนาคตเหมือนเช่นที่พระองค์
ได้ ทรงกระทําในประวัติศาสตร์
“พ ร ะ ว า ท ะ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ” ห ม า ย ถึ ง พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ พ ร ะ สั ญ ญ า เ กี่ ย ว กั บ ชี วิ ต
นิรันดร์ เกิดจากพระกิตติคณ
ุ นี ้ วาทะหรื อนํ ้าพระทัยที่ทรงเผยออกของพระเจ้ าได้ ประกาศทางการเทศนา หรื อแปลตามตัวอักษรว่
“การแจ้ งให้ ทราบ” เปาโลได้ รับหน้ าที่นี ้ และหน้ าที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นฐานของการเป็ นอัครทูต เปาโลทราบถึงการทรงเรี ยกของตนอยู่
เสมอ และอ้ างถึงการทรงเรี ยกนันตลอดทั
้
งงานเขี
้
ยนของเขา
คําศัพท์ว่า “พระเจ้ าผู้ทรงช่วยเราทังหลายให้
้
รอด” ยังปรากฏอยู่มากมายในจดหมายของเปาโล เขาใช้ คําว่า “พระผู้ช่วย”
เพื่ออ้ างถึงพระเจ้ าหกครัง้ ในจดหมายเรื่ องการเป็ นศิษยาภิบาล (1ทิโมธี 1:1; 2:3; 4:10; ทิตสั 1:3; 2:10; 3:4)
ยูดา 25 อ้ างถึง “พระเจ้ าผู้ทรงพระปั ญญาแต่เพียงองค์เดียว พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” และลูกา 1:47 อ้ างคําพูดของมารี ย์ที่เรี ยก
พระเจ้ าว่าเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเธอ ทิตสั 1:4 กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด
ใ น ที่ นี ้ ไ ม่ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั น พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง เ ป็ น พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ เ ดี ย ว
(ยอห์น 4:24; เอเฟซัส 4:4) พระองค์ทรงสําแดงพระองค์เองในพระบุตรโดยการบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระเจ้ าทรงมาเป็ นพระผู้ช่วยให้
รอดของเราโดยมาบังเกิดเป็ นเนื ้อหนังคือพระเยซูคริ สต์ เนื่องจากมีพระเจ้ าเดียว (1ทิโมธี 2:5) จึงมีพระผู้ช่วยให้ รอดเดียว (อิสยาห์
43:11) คําศัพท์ “พระเจ้ าผู้ทรงช่วยเราทังหลายให้
้
รอด” มีความเหมาะสม เพราะพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ าพระบิดาสําแดงในเนือ้
ห
นั
ง
เ
พื่
อ
เ
ป็
น
พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา (ดูมทั ธิว 1:21, 23; ยอห์น 10:30; 14:6-11; 1ทิโมธี 3:16)

ข. ผ้ ูรับ (1:4ก)
(4ก) ถึงทิ ตสั ผู้เป็ นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชือ่ เดียวกัน
ข้อ 4ก เปาโลเขียนจดหมายถึงทิตสั โดยเรี ยกเขาว่าเป็ น “บุตร...ในความเชื่อ” เปาโลช่วยเหลือเมื่อทิตสั รับเชื่อและพัฒนา
ตนในฐานะคริ สเตียน ทิตสั เป็ นตัวแทนของเปาโลคนหนึ่ง (2โคริ นธ์ 8:6) และทํางานร่ วมกับเขาอย่างสัตย์ซื่อ โดยประกาศ “ความ
เชื่อเดียวกัน”

ค. คําทักทาย (1:4ข)
( 4 ข ) ข อ พ ร ะ คุ ณ แ ล ะ สั น ติ สุ ข จ า ก พ ร ะ บิ ด า เ จ้ า แ ล ะ พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์
พระผ้ชู ่วยให้รอดของเรา จงดํารงอยู่กบั ท่านเถิ ด
ข้อ 4ข อัครทูตวิงวอนให้ สนั ติสขุ พระเมตตา และพระคุณของพระเจ้ าอยู่กับเพื่อนร่ วมงานของเขา โดยใช้ คําว่า “พระ
ผู้ช่วยให้ รอด” อีกครัง้ เพียงแต่ว่าครัง้ นี ้เรี ยกพระเยซูคริ สต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา เราเห็นแล้ วว่าไม่มีข้อขัดแย้ งระหว่างข้ อ 3 และ
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ข้ อ 4 การใช้ “พระผู้ช่วยให้ รอด” สองครัง้ เป็ นหลักฐานชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง (สําหรับคําอธิ บาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวลีทกั ทายนี ้ ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 1:1-2)

2. คําชีแ้ นะเกี่ยวกับผ้ ูปกครอง (1:5-9)
ก. ความรับผิดชอบส่ วนตัวของทิตสั (1:5)
(5) เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครี ต ก็เพื อ่ ท่านจะได้แก้ไขสิ่ งที ่ยงั บกพร่ องให้เรี ยบร้อย และตัง้ ผู้ปกครองไว้ทกุ เมื องที ่
ข้าพเจ้ากําชับท่าน
ข้อ 5 เปาโลกล่าวถึงเรื่ องธุระอย่างรวดเร็ว โดยเตือนทิโมธีเกี่ยวกับพันธกิจของเขาที่ครี ต ทิตสั อยู่ที่นนั่ โดยอํานาจของเปา
โล โดยได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่บางอย่าง ครี ตเป็ นเกาะยาวและแคบในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน และอาจเป็ นบ้ านเกิดของชาวฟิ ล
ลิ ส ไ ต น์ เ มื อ ง ห รื อ ศู น ย์ ก ล า ง ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ก า ะ มี เ ล็ ก น้ อ ย แ ต่ มี ชุ ม ช น
คริ สเตียนหลายกลุม่ อยู่ในเมืองเหล่านัน้ การใช้ คําว่า อาพอเล่โพ (apoleipo) (การทิ ้งไว้ เบื ้องหลังเป็ นการชัว่ คราว) แทนที่จะใช้ คา
ทาเล่โพ (kataleipo) (การทิ ้งไว้ เบื ้องหลังเป็ นการถาวร) แสดงให้ เห็นว่าทิตสั อยูท่ ี่นนั่ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นการชัว่ คราว ไม่ใช่ถาวร
้
างานร่ วมกันในเกาะครี ตเป็ นเวลาหนึ่ง แต่เปาโลจากมาก่อนที่งานจะสําเร็ จ มีงานที่ยงั ไม่ได้ ทํา
ดูเหมือนว่าชายทังสองทํ
(ta leiponta) ทิตสั จะต้ องแก้ ไข เอะพิ ดิออร์ ธอโอ (epidiorthoo) หรื อทําให้ สถานการณ์ มนั่ คงโดยการแต่งตังผู
้ ้ ปกครอง (คณะ
ผู้ปกครอง) เพื่อดูแลงานภายในคริ สตจักรต่างๆ คนเหล่านี ้จะเป็ นผู้ปกครองที่เทศนา (ข้ อ 9) มีหน้ าที่ตกั เตือนผู้ที่ขดั แย้ งกับความ
จริง และแก้ ไขสิง่ ที่เขาได้ ทําผิดไป (ข้ อ 9-11) คริสตศาสนาเกิดผลบนเกาะนานพอที่จะมีคริสเตียนที่ดีและไม่ดี
เป็ นไปได้ ว่าเปาโลได้ พดู คุยกับทิตสั เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี ้ก่อนแล้ ว และตอนนี ้ได้ ส่งจดหมายไปเพื่อพิสจู น์อํานาจของทิตสั
รวมทังเตื
้ อนเขาเกี่ยวกับหน้ าที่ของเขาด้ วย

ข. คุณสมบัตขิ องผ้ ูปกครอง (1:6-9)
(6) คือตัง้ คนทีไ่ ม่มีข้อตําหนิ เป็ นสามี ของหญิ งคนเดียว บุตรของเขามี ความเชื อ่ และไม่มีช่องทางให้ผูใ้ ดกล่าวหาว่า บุตร
นัน้ เป็ นนักเลงหรื อเป็ นคนดือ้ กระด้าง (7) เพราะว่าผู้ปกครองดแล
ู นัน้ ในฐานะที เ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็ นคนที ไ่ ม่มี
ข้อตําหนิ ไม่เป็ นคนเย่อหยิ่ ง ไม่เป็ นคนเลื อดร้อน ไม่เป็ นนักเลงสุรา ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ และไม่เป็ นคนโลภมักได้ (8) แต่เป็ นคนมี
อัชฌาสัยรับแขกดี เป็ นผู้รกความดี
ั
เป็ นคนมี สติ สมั ปชัญญะ เป็ นคนยุติธรรม เป็ นคนบริ สทุ ธิ์ รู้ จกั บังคับใจตนเอง (9) และเป็ นคน
ยึดมัน่ ในหลักคําสอนอันแท้ตามทีไ่ ด้เรี ยนมาแล้ว เพือ่ จะสามารถเตือนสติ ดว้ ยคําสอนอันมี หลัก และชี แ้ จงแก่ผูท้ ีค่ ดั ค้านคําสอนนัน้
ข้อ 6 ผู้ปกครองต้ องมีคณ
ุ สมบัติบางอย่าง หลักเกณฑ์แรกคือ ไม่มีข้อตําหนิ (อาเน็งเคลท็อส (anegkletos)) แสดงให้ เห็น
ว่าไม่มีข้อกล่าวหาที่เหมาะสมอันใดจะนํามาต่อสู้กบั อุปนิสยั ของเขาได้ ประการที่สอง เขามีภรรยาได้ เพียงคนเดียว สถานภาพที่
กําหนดใน 1ทิโมธี (สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติม ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 3:2)
“บุตร...มีความเชื่อ” หมายความว่าบุตรในครัวเรื อนของเขาควรจะเป็ นผู้เชื่อ พวกเขาต้ องไม่ก่อความวุ่นวาย (อาโซเที ย
(asotia) ชีวิตเสเพล) หรื อดื ้อรัน้ (อานูพอทาคท็อส (anupotaktos) ไม่ยอมอยู่ใต้ การควบคุม) ซึ่งจะสะท้ อนผลลบต่อการเป็ น
ตัวอย่างหรื อทัศนคติในการแก้ ไขของบิดา บิดาไม่สามารถทําให้ บตุ รของตนรักพระเจ้ าได้ แต่ตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ในบ้ านของเขา
บิดาสามารถเรี ยกร้ องให้ พวกเขามีความเคารพและเชื่อฟั งได้
ข้อ 7 ผู้นําคริ สตจักรต้ องเป็ นผู้ที่ไม่อาจมีคนกล่าวหาร้ ายแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องศีลธรรมและคําสัง่ สอน เขา
เ
ป็
น
“ผู้
รั
บ
ม
อ
บ
ฉั
น
ท
ะ
”
(ออยคอนอม็อส (oikonomos) ซึง่ มาจากคําที่มีความหมายว่า “กฎของบ้ าน”) ของพระเจ้ า ผู้ซงึ่ ได้ รัรบมอบหมายให้ ดแู ลทรัพย์สิน
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ของผู้อื่น ฮีเบิร์ต กล่าวว่า “ด้ วยตําแหน่งของเขา เขาเป็ นผู้จดั การหรื อผู้บริ หารในบ้ านของพระเจ้ า โดยแจกจ่ายข้ อลับลึกของพระ
เจ้ า (1โครินธ์ 4:1) และพระคุณนานาของพระองค์ (1เปโตร 4:10) ให้ แก่สมาชิกของครัวเรื อนภายใต้ อํานาจของพระเจ้ า”1
การเป็ นคนเย่อหยิ่งคือ การทําตามความปรารถนาของตนเป็ นที่หนึ่ง ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรื อความเพลิดเพลิน
เป็ นยอดปรารถนาที่สดุ อาจแพร่หลายในสมัยของเปาโลเหมือนเช่นในสมัยของเรา ผู้นําคริ สเตียนต้ องเป็ นผู้คํานึงถึงผู้อื่นเป็ นสําคัญ
“พระเจ้ าก่อน คนอื่นที่สอง เราเป็ นที่สาม”
“ไม่เป็ นคนเลือดร้ อน” เหมือนเช่นที่เขียนไว้ ในยากอบ 1:19 ว่า “ช้ าในการโกรธ” การควบคุมตนเองควรเป็ นนิสยั สําคัญ
ของผู้ปกครอง
“ไม่เป็ นนักเลงสุรา” แสดงว่าผู้นําคริ สเตียนจะต้ องเลิกเหล้ าอย่างเด็ดขาด เม พารอยน็อส (me paroinos) มีความหมาย
ตามตัวอักษรว่า “ไม่ติดเหล้ าองุ่น” (หรื อแปลว่า เจ้ าอารมณ์เพราะเหล้ าองุ่น) ผู้ที่ชี ้นําผู้อื่นไปยังพระคริ สต์และความชอบธรรมต้ อง
ไม่ดื่มเหล้ าองุ่นและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ในเรื่ องการ “ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ ” และ “ไม่เป็ นคนโลภมักได้ ” ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 3:3
ข้อ 8 ในเรื่ องการ “เป็ นคนมีอชั ฌาสัยรับแขกดี” และ “เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 3:2
“เป็ นผู้รักความดี” (ฟิ ลากาธ็อส (philagathon)) มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ผู้รักความดี หรื อสิ่งที่ดี” อาจหมายถึงคน
หรื อสิง่ ของ
“เป็ นคนยุติธรรม” หมายถึง “ซื่อตรง เชื่อถือได้ น่าไว้ วางใจ มีใจยุติธรรม ไม่มีอคติ”
“เป็ นคนบริสทุ ธิ์” (ฮอซิ ออส (hosios)) หมายถึงการปฏิบตั ิตตามความบริสทุ ธิ์ การอุทิศตน การแยกออกต่อพระเจ้ า
“รู้ จกั บังคับใจตนเอง” (เอ็งคราเทส (egkrates) การมีอํานาจเหนือ) หมายถึง “การควบคุมตนเอง” ไม่ไกลจากทางหนึ่ง
หรื ออีกทางหนึง่ ไม่เกินขอบเขต คุณสมบัตินี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของผลของพระวิญญาณในกาลาเทีย 5:23
ข้อ 9 ผู้ปกครองต้ องมีความเชื่อที่มนั่ คง “ยึดมัน่ ในหลักคําสอนอันแท้ ” เขาต้ องมีความมัน่ คงในคําสัง่ สอน เขาต่อสู้กบั การ
คัดค้ านของโลกและเนื ้อหนัง เขายืนหยัดเพื่อความจริง เขายืนหยัดต่อความจริงในคนยุคที่ทจุ ริ ตและคดโกง “ตามที่ได้ เรี ยนมาแล้ ว”
หมายถึงคําสอนที่ถ่ายทอดมาจากอัครทูต
ผู้ที่คดั ค้ าน (อานทิ เละโก (antilego)) หมายถึงผู้ที่ขัดแย้ งหรื อพูดต่อต้ านสิ่งที่ถูกต้ อง คนดังกล่าวจะกลับตัวได้ โดยผู้ที่
“สามารถเตือนสติด้วยคําสอนอันมีหลัก และชี ้แจง” เท่านัน้
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3. หน้ าที่ของผ้ ูปกครอง (1:10-16)
ก. การร้ ูว่าใครเป็ นครที
ู ่ สอนผิดและ
ทําให้ ครที
ู ่สอนผิดเงียบ (1:10-11)
(10) เพราะว่ามี คนเป็ นอันมากที ่ดื้อกระด้าง พดมากไม่
เป็ นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสุหนัต (11)
ู
จํ าเป็ นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ้านควํ่าทัง้ ครัวเรื อนให้เสียไป โดยสอนสิ่ งทีไ่ ม่ควรจะสอนเลย เพราะมักได้
ข้อ 10 คุณสมบัติข องผู้ปกครองที่ สอน ได้ แ ก่ ความสามารถในการพิสูจน์ ค วามผิดของผู้ที่ เป็ นผู้พูดคล่องแคล่ว แต่
ปราศจากความจริ ง และผู้ ที่ พ ยายามหลอกลวง เปาโลเน้ นเกี่ ย วกั บ การทํ า ลายของผู้ นั บ ถื อ ศาสนายิ ว ที่ ยื น กรานว่ า
คริสเตียนมีหน้ าที่รักษาธรรมบัญญัติ
ข้อ 11 ครู ที่สอนผิดประเภทนี ้ควรจะมีคนห้ าม และไม่ให้ พวกเขาพูดคําที่ว่างเปล่าและก่อให้ เกิดการทําลายของพวกเขา
คริ สตจักรในเมืองธิยาทิราถูกต่อว่าเพราะทนกับ “ผู้หญิงชื่อเยเซเบล ที่ยกตัวขึ ้นเป็ นผู้เผยพระวจนะ หญิงนันสอนและล่
้
อลวงผู้รับใช้
ของเรา” (วิวรณ์ 2:20) ถ้ าครูที่สอนผิดๆ ได้ รับอนุญาตให้ ออกความคิดเห็นของตน พวกเขาจะมีโอกาสส่งอิทธิพลต่อผู้ได้ ยินบางคน
ได้ ที่ครี ต ทุกครัวเรื อนได้ รับผลกระทบ ทังครอบครั
้
วสับสนและหันไปจากความเชื่อในความจริ ง จึงต้ องทําให้ ครู ดงั กล่าวสงบปาก
เสีย คําที่ใช้ ในที่นี ้มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การใส่บางสิ่งในปากของพวกเขา” และใช้ บงั เหียนม้ าที่สวมปาก เราต้ องไม่ให้ เวที
แก่พวกเขา เอาชนะการคุยโวของพวกเขาด้ วยความจริงที่แน่นอน และปกป้องเวทีของเรา
บุคคลดังกล่าวมักจะมีเหตุผลเกี่ยวกับเงิน เหตุผลในการได้ รับสิ่งตอบแทนสามารถเป็ นแรงกระตุ้นอย่างแท้ จริ ง บางครัง้
มากยิ่งกว่าความกระตือรื อร้ นทางศาสนา ในครี ต ผู้เผยพระวจนะปลอมเหล่านี ้ได้ รับเงินจากครอบครัวที่ถกู หลอก
ครู เหล่า นี ้ “เห็นแก่เงิน ” จึงโอนอ่อนผ่อนตามกับความพอใจของคนทัง้ หลาย การหาเงิ นอย่างชั่วช้ ามี วิถีทางในการ
ุ
ประนีประนอมไม่เหมือนใคร ด้ วยเหตุนี ้ ผู้รับใช้ คริ สเตียนไม่ควรมีเหตุผลที่ไม่บริ สทุ ธิ์หรื อใช้ เล่ห์เหลี่ยมในการนําเสนอพระกิตติคณ
“เพราะว่าคําเตือนสติของเรามิได้ เกิดมาจากความคิดผิด หรื อการโสโครกหรื ออุบายใดๆ แต่ว่าพระเจ้ าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าว
ป ร ะ เ ส ริ ฐ ไ ว้ กั บ เ ร า เ ร า จึ ง ป ร ะ ก า ศ ไ ป ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ที่ พ อ ใ จ ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ ต่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ พ อ พ ร ะ ทั ย ข อ ง
พระเจ้ า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา เพราะว่าเราไม่ได้ ใช้ คํายกยอใดๆ เลย ซึ่งท่านก็ร้ ู อยู่ หรื อมิได้ ใช้ คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย
พระเจ้ าทรงเป็ นพยานฝ่ ายเรา และแม้ ในฐานะเป็ นอัครทูตของพระคริ สต์ เราจะเรี ยกร้ องก็ได้ แต่เราก็ไม่แสวงหาศักดิ์ศรี จากมนุษย์
ไม่วา่ จะเป็ นจากท่านหรื อจากคนอื่น” (1เธสะโลนิกา 2:3-6, NIV) เราต้ องเทศนาด้ วยเหตุผลที่บริสทุ ธิ์และใช้ วิธีการที่เหมาะสม
เราควรยืนกรานเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กล่าวไว้ ในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้เมื่อเลือกผู้นําคริ สเตียนในปั จจุบนั ฮีเบิร์ต ถามว่า
“เรายืนกรานในเรื่ องคุณสมบัติเหล่านันสํ
้ าหรับผู้รับใช้ ของเราหรื อไม่ เราปฏิเสธผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเหล่านันหรื
้ อเปล่า ในการยอมรับ
คนหนึง่ เป็ นผู้รับใช้ ต้ องพิจารณาก่อนสิง่ ใดว่าอุปนิสยั ของเขาซื่อสัตย์หรื อไม่ มากกว่าของประทานที่โดดเด่น”2 เหมือนเช่นมีผ้ กู ล่าว
ว่ า “ไ ม่ มี อํ า น า จ ห รื อ ค ว า ม ฉ ล า ด ใ น ก า ร เ ท ศ น า ใ ด ที่ ส า ม า ร ถ แ ท น ที่ ก า ร ข า ด คุ ณ ธ ร ร ม
คริสเตียนที่แข็งแกร่งและชีวิตที่ไร้ ตําหนิได้ ”

ข. การตําหนิความเกียจคร้ านทางฝ่ ายวิญญาณ (1:12-16)
(12) ในพวกเขาเองมี คนหนึ่งเป็ นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่า ‘ชาวครี ตเป็ นคนพดปดเสมอ
เป็ นเหมื อนอย่างสัตว์ ร้าย เป็ นคน
ู
เกี ยจคร้านกิ นเติ บ’ (13) คําที ่เขาอ้างนี ้เป็ นความจริ ง เหตุฉะนัน้ ท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆ เพือ่ เขาจะได้มีความเชื ่ออันมี หลัก (14)
และจะมิ ได้สนใจในนิ ยายของพวกยิ ว และในบทบัญญัติของมนุษย์ทีไ่ ม่รับสัจธรรม (15) สําหรับคนบริ สทุ ธิ์ นนั้ ทุกสิ่ งก็บริ สทุ ธิ์ แต่
สําหรับคนชัว่ ช้า และคนที ่ไร้ความเชื ่อนัน้ ก็ไม่มีสิ่งใดบริ สทุ ธิ์ เลย แต่จิตใจและจิ ตสํานึกผิ ดชอบของเขาก็เสื ่อมทรามไป (16) เขา
แสดงตัวว่ารู้จกั พระเจ้า แต่ว่าในการกระทําของเขา เขาก็ปฏิ เสธพระองค์ เขาเป็ นคนน่าชัง ไม่เชื อ่ ฟั งใคร และไม่เหมาะที จ่ ะกระทํา
กรรมดีใดๆ เลย
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ข้อ 12 แม้ ว่าเปาโลจะทําให้ อารมณ์ โกรธอ่อนลงโดยอ้ างคําพูดของบุคคลอื่น เขาเขียนวิจารณ์ชาวครี ตโดยทัว่ ไปอย่าง
รุนแรง ชาติต่างๆ มีแนวโน้ มที่จะมีลกั ษณะบางอย่าง เช่น คุณธรรมและความชัว่ บางอย่าง ที่บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาขึ ้นมาดัง
เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของเขา ชาวครี ตเป็ นที่ร้ ู จักกันในโลกสมัยโบราณว่ามีความชั่วสามประการเป็ น
พิเศษ ดูเหมือนว่าครูสอนผิดๆ พบทุง่ ที่มีดินดีสําหรับเมล็ดแห่งการหลอกลวง
“ผู้เผยธรรม” ที่เปาโลอ้ างถึงอาจเป็ นกวีชื่อ เอฟิ เมนิดีส ประมาณ 600 ปี ก่อนคริ สตศักราช เปาโลไม่ได้ หมายความว่าชาย
ค น นี ้ เ ป็
น ผู้ เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ข อ ง
พระเจ้ า แต่วา่ เขาเป็ นผู้มีอํานาจในกลุม่ ชาวครี ต
“เสมอ” มาจาก อาเอ่ (aei) หมายถึง “อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป อย่างเป็ นนิสยั ” การโกหกดูเหมือนจะมีความหมาย
เหมือนกับชาวครี ต ในภาษาพื ้นเมืองของสมัยนัน้ “การพูดเหมือนชาวครี ต” หมายถึง “โกหก” กวีที่ฉลาดหลักแหลมอีกคนในเวลา
นันกล่
้ าวว่า
ครี ต อันประกอบด้ วยเมืองนับร้ อยๆ
ไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ พวกเขานันมี
้ นิสยั ขี ้โกหก
“สั ต ว์ ร้ า ย ” ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม ห ย า บ ค า ย ค ว า ม โ ห ด ร้ า ย ทั ้ ง ยู ด า 1 0 แ ล ะ
ก ล่ า ว ถึ ง ผู้ ที่ เ ป็ น “สั ต ว์ เ ดี ย รั จ ฉ า น ” น อ ก จ า ก นี ้ ยั ง ก ล่ า ว อี ก ว่ า
2 เ ป โ ต ร 2 :12
เอฟิ เมนิดีสพูดอย่างเสียดสีวา่ “ชาวเมืองของครี ตแทนที่สตั ว์ร้ายที่นนั่ ”
้ ง่ ใจในการ
“เกียจคร้ านกินเติบ” ยังแปลได้ ว่า “คนตะกละขี ้เกียจ” (NIV, RSV, NEB) ความตะกละหมายถึงการไม่ยบั ยังชั
ทําให้ ความยากอาหารพอใจ และชาวครี ตเหล่านี ้มีลกั ษณะเช่นนัน้
ข้อ 13 เปาโลเห็นด้ วยกับการประเมินวิถีชีวิตของชาวครี ตโดยทัว่ ไปนี ้ อย่างไรก็ตาม ด้ วยความเข้ าใจและความรัก เขา
ขอให้ ทิตสั ต่อว่าพวกเขาให้ แรงๆ เอะเล็งโฆ อาพอทอโมส (elegcho apotomos) เพื่อที่พวกเขาจะเห็นข้ อผิดพลาดในวิถีทางของ
พวกเขา และกลับใจใหม่ การต่อว่าโดยไม่ให้ การแก้ ไขปรับปรุงไม่ใช่วิถีทางของคริ สเตียน ทังนี
้ ้ ควรต่อว่าตามจําเป็ นเพื่อให้ เกิดการ
ตอบสนองที่ถูกต้ อง คนเหล่านัน้ ที่หยาบคายมากกว่าอาจต้ องมี การต่อว่าที่รุนแรงกว่า แต่คนที่ไวต่อความรู้ สึกมากกว่ามักจะ
ตอบสนองได้ ดีต่อการแก้ ไขที่อ่อนโยนกว่า ครู ที่สอนผิดๆ ดูถกู กลุ่มคนขี ้เกียจชาวครี ตได้ ง่าย แต่คนทังสองกลุ
้
่มสมควรที่จะได้ รับ
การต่อว่าอย่างรุ นแรง ไม่ว่าจะต้ องทําอะไรเพื่อที่เราจะมี “ความเชื่ออันมีหลัก” ก็เป็ นสิ่งสมควร การเหยียบในเรื่ องการหันไปจาก
ความจริ งอย่างเบาๆ นันไม่
้ ใช่สงิ่ ถูกต้ อง การประนีประนอมจะไม่หายไปเพราะการละเลย
ในเรื่ องวัฒนธรรมของชาวครี ต เอิร์ดมันให้ ข้อสังเกตที่น่าเชื่อถือว่า “ดินที่ไม่ประนีประนอมที่ออกดอกและผลแห่งความ
เชื่อและความบริ สทุ ธิ์นนั ้ ก่อให้ เกิดสง่าราศีแก่คริ สตศาสนา”3 เราควรชมเชยคริ สเตียนที่เติบโตในสภาพแวดล้ อมที่เลวร้ ายเช่นนัน้
เ ห มื อ น เ ช่ น ที่ ธ ร ร มิ ก ช น ใ น “พ ว ก ร า ช ก า ร ข อ ง จั ก ร พ ร ร ดิ ซี ซ า ร์ ”
(ฟี ลิปปี 4:22)
ข้อ 14 นิยายของยิว การทํานายอันไร้ สาระและโง่เขลา เป็ นปั ญหาส่วนหนึ่ง เปาโลได้ เตือนทิโมธีไว้ ก่อนหน้ านันเกี
้ ่ยวกับ
จิ น ต น า ก า ร ข อ ง ช า ว ยิ ว เ ช่ น นั ้ น
(1ทิโมธี 1:4) “บทบัญญัติของมนุษย์” อาจเป็ นข้ อห้ ามตามอําเภอใจในเรื่ องการถือชีวิตสันโดษ เช่น ในโคโลสี 2:22 พระเจ้ าไม่ได้
้
นไปจากความ
ทรงกําหนดบทบัญญัติเหล่านี ้ แต่มนุษย์เป็ นผู้กําหนด การให้ ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี ้มีแต่จะทําให้ คนทังหลายหั
จริงเท่านัน้
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ข้อ 15 เราจะต้ องเข้ าใจถ้ อยคําในที่นี ้ตามบริ บท ซึ่งเกี่ยวข้ องกับข้ อห้ ามการถือสันโดษที่กล่าวถึงในข้ อ 14 วัตถุประสงค์
ของข้ อนี ้คือเพื่อลบล้ างทัศนคติการถือสันโดษที่ยดึ ถือกฎระเบียบมากเกินไป อาจมีรากมาจากรู ปแบบของการเชื่อว่าความรอดเกิด
จากความรู้ (Gnosticism) ของชาวยิว สําหรับผู้ที่ใจสะอาด กิจกรรมและสิ่งของในชีวิตประจําวันเป็ นสิ่งสะอาด แต่ผ้ ทู ี่มีใจทางฝ่ าย
เนื อ้ หนัง ทํ า ให้ ทุก สิ่ ง ที่ พ วกเขาทํ า เป็ นการชั่ว ร้ าย เมื่ อ พวกเขาพยายามที่ จ ะเป็ นผู้เ คร่ ง ครั ด ศาสนา พวกเขาสร้ างข้ อ ห้ า ม
นานาประการตามจิตสํานึกผิดชอบที่สกปรกของพวกเขา และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งบริ สทุ ธิ์
อื่นๆ เบล็อก กล่าวว่า
การเชื่อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnosticism) ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงคริ สตศาสนาหลายรู ปแบบซึง่ เกิดขึ ้นมา
ในเวลานี ้ มีลกั ษณะเหมือนกับศาสนายิวดังนี ้ เริ่ มต้ นด้ วยรายการข้ อห้ าม เรี ยกร่ างกาย การสมรส และการปฏิบตั ิตาม
ธรรมชาติอื่นๆ ของมนุษย์ว่าเป็ นสิ่ง “มลทิน” จุดประสงค์ของเปาโลคือว่า ไม่มีผ้ ใู ดสามารถระบุว่าความบาปคืออะไรได้
ไม่ว่าในทางใดๆ นอกจากว่าจะเริ่ มต้ นชีวิตที่อุทิศต่อพระเจ้ า สําหรับคนชัว่ แล้ ว ทุกสิ่งที่พวกเขาสัมผัส การกระทําของ
้ า “ถ้ า
มนุษย์ทกุ อย่าง ความยินดี การปฏิบตั ิงาน กลายเป็ นสิ่งชัว่ ฮอเรส กวีชาวโรม กล่าวไว้ หนึ่งศตวรรษก่อนหน้ านันว่
ภาชนะไม่สะอาดแล้ ว ไม่ว่าจะเทอะไรลงไป ก็จะเสียหมด” ใจที่สกปรกทําให้ ทกุ ชีวิตสกปรก ถ้ ามนุษย์รักษาใจของเขาไว้
เหมือนเช่น อิสยาห์กล่าวว่า “แน่วแน่ [ในพระเจ้ า]” จิตสํานึกผิดชอบและการตัดสินของเขาแน่นอนและบริ สทุ ธิ์ ถ้ า “ความ
สว่างซึง่ อยูใ่ นตัวของมนุษย์มืดไป” ดังที่พระเจ้ าทรงเตือนไว้ ก็ไม่มีการตัดสินใจด้ านศีลธรรมอันใดที่ถกู ต้ อง
ใจชัว่ อาจบิดเบือนไปจนเป็ นไปไม่ได้ ที่จะแยกแยะระหว่างสิง่ ที่บริ สทุ ธิ์และสิ่งที่โหดร้ าย พระเจ้ าทรง “แยกของบริ สทุ ธิ์จาก
ของสาธารณ์ ของมลทินจากของไม่มลทิน” (เลวีนิติ 10:10) แต่พระองค์ทรงมีความหมายชัดเจน บริ บทเปิ ดเผยให้ เห็นความมุ่ง
หมายของพระองค์ ทัง้ ชาวยิวและผู้ที่เชื่ อว่าความรอดเกิดจากความรู้ (Gnostics) รักที่จะเสริ มบัญญัติของพระเจ้ า และเขียน
บัญญัติของตัวเองลงไปบ้ าง พระเยซูทรงกล่าวโทษการกระทําเช่นนันไว้
้ ชดั เจนในมัทธิว 15:9 และ 16:12
ข้อ 16 คนดังกล่าวอาจประกาศว่ารู้จกั พระเจ้ า แต่การกระทําและวาจาของพวกเขาเปิ ดเผยตัวตนที่แท้ จริ ง เหมือนเช่นเป
ธิ
ว
2
6
:73)
แ
ล
ะ
ค
น
โ
ต
ร
(
มั ท
เอฟราอิม (ปั ญญาจารย์ 12:5-6)
การประกาศตนแต่ไม่มี [คุณสมบัติเหมาะสม] เป็ นการหลอกลวงตัวเองอย่างแท้ จริ งหรื อเป็ นการหน้ าซื่อใจคดอย่าง
ชัดเจน การกระทํ า ต้ องยื นยันวาจาของเรา มิฉะนัน้ เราอาจกลายเป็ นคน “น่า ชัง ไม่เชื่ อ ฟั งใคร และไม่เหมาะสม” “[การ] ไม่
เหมาะสม” มาจาก อาดอคิ ม็อส (adokimos) หมายถึง “ขาดคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ได้ รับการรับรอง ไม่มีคา่ ”
การรู้ จักพระเจ้ าแต่เพียงพิธีกรรมเท่านัน้ เป็ นการรู้ จักเพียงแต่เงา ไม่ใช่แก่นสาร เราไม่ได้ มีประสบการณ์ กับพระเจ้ า
เพียงแต่ในถ้ วยหรื อขนมปั งเท่านัน้ หรื อแต่เพียงในเพลงและการเต้ นรํ าเท่านัน้ ถ้ าทุกสิ่งที่เรารู้ เกี่ยวกับพระเจ้ าคือการขนลุกเมื่อ
คณะร้ องเพลงร้ องเพลงในคืนวันอาทิตย์ เราก็ไม่ร้ ู จกั พระองค์อย่างแท้ จริ ง เปาโลต้ องการรู้ จกั พระองค์ใน “ฤทธิ์เดช เนื่องในการที่
พระองค์ทรงคืนพระชนม์นนั ้ และร่วมทุกข์กบั พระองค์” (ฟี ลิปปี 3:10) การประกาศตนอย่างเปล่าประโยชน์เป็ นสิ่งไร้ ค่าเหมือนเช่น
ทรายเต็มกํามือในทะเลทรายซาฮารา
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ทิตสั
บทที่สอง
4. คําชีแ้ นะแก่ กลุ่มคนต่ างๆ ในคริสตจักร (2:1-10)
ก. ผ้ ูชายสงอายุ
(2:1-2)
ู
(1) ฝ่ ายท่านจงสัง่ สอนให้สอดคล้องกับคําสอนอันมี หลัก (2) พึงสอนชายที ่สูงอายุให้รู้จกั ประมาณตนในการกิ นดื ่ม ให้
เอาจริ งเอาจัง ให้มีสติ สมั ปชัญญะ ให้มีความเชื อ่ ความรัก และความอดทนตามสมควร
ข้อ 1 ข้ อความนี ้ ซึง่ กล่าวถึงความประพฤติที่คาดหวังจากคริสเตียน ตรงข้ ามกับข้ อก่อนๆ เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าความชัว่ ใด
จะแพร่ หลาย ข้ อผิดพลาดทางปรัชญาใดจะเป็ นที่นิยม หรื อคริ สเตียนที่ประกาศตนบางคนจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับคําสอนของเขา
ทิตสั จะต้ องยึดมัน่ และประกาศคําสัง่ สอนที่มีหลัก “คําสอนอันมีหลัก” ไม่ใช่แต่เพียงเรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้ าเท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับ
วิถีชีวิต เหมือนเช่นที่บริบทแสดงไว้
[เปาโลได้ ให้ ] คําตักเตือนที่คล้ ายคลึงกันแก่ทิโมธีใน 1ทิโมธี 6:11 “แต่ท่านผู้เป็ นคนของพระเจ้ า จงหลีกหนีเสียจากสิ่ง
เหล่านี ้” หรื ออีกนัยหนึง่ คือ “จงเกลียดชังสิง่ ที่ผ้ อู ื่นกําลังทํา นี่เป็ นทางสําหรับท่าน” ผู้นําต้ องเป็ นแบบอย่างเสมอ
ข้อ 2 ทิตสั จะต้ องสอนโดยแยกตามอายุและเพศ กลุม่ แรกที่จะต้ องได้ รับการตักเตือน ได้ แก่ ชายสูงอายุในที่ประชุม “ชาย
สูงอายุ” หมายถึงชายที่เป็ นผู้ใหญ่ ไม่ได้ หมายถึงตําแหน่ง [ผู้ปกครอง]
ชายเหล่านี จ้ ะต้ องได้ รับความเคารพเพราะเป็ นเสาของที่ประชุม แต่ถ้าจะสมควรแก่การยกย่องเช่นนัน้ พวกเขาต้ อง
ประมาณตนในการกินดื่ม หรื อควบคุมตนเอง ประการที่สอง พวกเขาต้ องเอาจริ งเอาจัง ซึ่งหมายถึงได้ รับเกียรติ จริ งจัง น่าเคารพ
นับ ถื อ พวกเขาต้ อ งประพฤติ ต นโดยมี เ กี ย รติ แ ละความอดทนอย่า งงามสง่ า (ดู 1ทิ โ มธี 3:8) ประการที่ ส าม พวกเขาต้ อ งมี
สติสมั ปชัญญะ หมายถึง มีเหตุมีผล โดยยับยังตนเอง
้
ในชีวิตทุกด้ าน พวกเขาต้ องควบคุมแรงผลักดันที่นําไปสูก่ ารปล่อยตัวโดยไร้
การควบคุม ประการที่สี่ พวกเขาต้ องมีความเชื่อ ความรักคริสเตียน และความอดทน ความเชื่อที่แข็งแรงช่วยให้ สายตาของคนหนึ่ง
อยู่กบั เป้าหมาย ความรักที่สมบูรณ์ ต้องคงวิญญาณที่ถกู ต้ องแม้ เมื่อคนอื่นปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไม่ถกู ต้ อง ความอดทนที่กล้ าหาญ
ช่วยให้ คนหนึง่ อดทนกับความยากลําบากของชีวิต โดยยึดมัน่ ทางฝ่ ายวิญญาณ

ข. ผ้ ูหญิงสงอายุ
(2:3)
ู
(3) ส่วนผู้หญิ งที ่สูงอายุก็เหมื อนกัน ให้เขามี *ความยํ าเกรงพระเจ้า ให้เขาเป็ นคนไม่ส่อเสี ยด ไม่เป็ นคนกิ นเหล้า แต่ให้
เป็ นผ้สูอนสิ่ งทีด่ ีงาม
ข้อ 3 ในฐานะผู้สืบมรดกร่ วมของพระคุณแห่งชีวิต ผู้หญิงที่สงู อายุต้องสําแดงลักษณะอุปนิสยั ที่เหมาะกับความบริ สทุ ธิ์
ความประพฤติที่มีความเคารพนับถือทําให้ พวกเขาเป็ นแบบอย่างสําหรับหญิงที่มีอายุน้อยกว่า *คาทาสะเทมา (katastema) ในที่นี ้
แปลว่า “ความประพฤติ” หมายถึง การวางตัว การแต่งกาย การพูดจา และการประดับกาย แม้ ว่าจะมีอายุเพิ่มขึ ้น พวกเขาก็ยงั ต้ อง
แสดงความเคารพต่อพระเจ้ าในการประพฤติและการแต่งกาย
“คน...ส่อ เสี ย ด” แปลจากคํ า ที่ บ างครั ง้ ใช้ เ พื่ อ หมายถึง ผี ม ารหรื อ ความชั่ว ร้ าย และหมายถึ ง การใส่ร้ ายผู้อื่ น ผี ม าร
กล่าวโทษพวกพี่น้อง (วิวรณ์ 12:10) และการถูกจับในการนินทาหรื อการกระจายเรื่ องอื ้อฉาวเป็ นการมีส่วนในความชัว่ ร้ าย (ดู 1ทิ
โมธี 3:11)
“คนกินเหล้ า” (คนติดเหล้ าองุ่นมาก, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับเก่า) ไม่ได้ หมายความว่าพวกเขาสามารถกินเหล้ าองุ่นได้
เพียงแต่เป็ นวิธีในการกล่าวว่าพวกเขาไม่ควรจะถูกควบคุมด้ วยแอลกอฮอล์
117

พวกเขาต้ องเป็ น “ผู้สอนสิง่ ที่ดีงาม [ถูกต้ องศีลธรรม]”

ค. หญิงสาว (2:4-5)
(4) เพื ่อเป็ นการฝึ กสอนผู้ห ญิ งสาว ให้รักสามี และบุตรของตน (5) ให้มีสติ สมั ปชัญญะ เป็ นคนบริ สุทธิ์ เอาใจใส่ใ น
บ้านเรื อน มี ความเมตตาและเชือ่ ฟั งสามี ของตน เช่นนีจ้ ึงจะไม่มีผูใ้ ดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้
ข้อ 4 ผู้หญิงสูงอายุซงึ่ เป็ นครู สอนสิ่งที่ดีงาม มีผ้ ทู ี่เขาต้ องสอน นัน่ คือ หญิงสาว สันติสขุ และความมีประสิทธิผลตามพระ
คัมภีร์ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กบั ความมัน่ คงทางบ้ าน ในการเพิ่มความมัน่ คงของบ้ าน ผู้หญิ งสูงอายุต้องชี ้นําหญิงสาวในคุณธรรมหลาย
ประการ พวกเขาเป็ นผู้ที่แสดงการชี ้แนะนี ้ ไม่ใช่สามี บิดา หรื อแม้ แต่ผ้ ชู ายสูงอายุ การสอนประเภทนี ้ (โซฟรอนี โศ (sophronizo)
การฝึ กอบรม การให้ ความรู้) เป็ นสิง่ ที่ทําได้ ดีที่สดุ ในบ้ าน ทังโดยตั
้
วอย่างและโดยคําพูด
หญิงสาวจะต้ องมีสติ บังคับตน เธอจะต้ องรักสามีและลูกๆ ของเธอ พวกเขาเป็ นความรับผิดชอบประการแรกของเธอ
ข้อ 5 รายการสําหรับหญิงสาวยังมีต่อไป “มีสติสมั ปชัญญะ” หมายถึงมีเหตุมีผล ระมัดระวังในการปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่
ชอบพระทัยพระเจ้ า เป็ นคําเดียวกับที่แปลว่า “ประมาณตน” ในข้ อ 2 “เป็ นคนบริ สทุ ธิ์” หมายถึงการสําแดงถึงความบริ สทุ ธิ์ “เอาใจ
ใส่ในบ้ านเรื อน” เป็ นคําแปลของ ออยคู่รก็อส (oikouros) หมายถึงการดูแลบ้ าน การทํางานที่บ้าน กิจกรรมนี ้ตรงข้ ามกับกิจกรรม
ของคน “เที่ยวยุ่งกับเรื่ องของผู้อื่น” บ้ านเป็ นสถานที่ในการทํางานแห่งความรักเบื ้องต้ นของผู้หญิง สิ่งสําคัญที่สดุ สําหรับลักษณะ
และความสามารถที่เป็ นเอกลักษณ์ของเธอ ถ้ าเธอละเลยหน้ าที่ของเธอในเรื่ องนี ้เพื่อแข่งขันในโลกธุรกิจ เธออาจพบว่าชีวิตของเธอ
ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ตึ ง เ ค รี ย ด ผู้ ห ญิ ง ที่ รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร ดู แ ล บ้ า น เ รื อ น เ ป็ น ห ญิ ง ที่ มี ค ว า ม สุ ข
(ดู 1ทิโมธี 5:14)
หญิงสาวควรจะ “มีความเมตตา” โดยแสดงความปรานีต่อครอบครัวและแขกที่มาเยี่ยม “เชื่อฟั ง” มาจาก ฮพอทาส์
โซ
ู
(hupotasso)
และอธิ บ ายทั ศ นคติ ข องการยอมจํ า นนต่ อ การนํ า ครอบครั ว ของสามี ข องเธอ (ดู เ อเฟซัส 5:22-24;
้
มากกว่าสิง่ ที่กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้
1เปโตร 3:1, 5) “เช่นนี ้จึงจะไม่มีผ้ ใู ดลบหลูพ่ ระวจนะของพระเจ้ าได้ ” อาจหมายถึงรายการทังหมด
ถ้ าไม่สอนสิ่งดีงามเหล่านี ้และสําแดงในหญิงคริ สเตียน ทังพระกิ
้
ตติคณ
ุ จะมีผ้ สู งสัย ลักษณะของหญิ งคริ สเตียนเป็ นหลักเกณฑ์
้
าใจผิดว่า เมื่อผู้หญิงมีเสรี ภาพทางฝ่ ายวิญญาณแล้ ว พวกเขาจะ
สําคัญเมื่อโลกตัดสินคริสตจักร เปาโลไม่ต้องการให้ คนทังหลายเข้
เป็ นภรรยาและมารดาที่สตั ย์ซื่อน้ อยลง

ง. ผ้ ูชายหนุ่ม (2:6-8)
(6) ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมื อนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติ สัมปชัญญะ (7) ท่านจงประพฤติ ตนให้เป็ นแบบอย่างในการดีทกุ สิ่ ง
และในการสอนจงสุจริ ตและมี ใจสงู (8) และใช้คําพดอั
ู นมี หลัก ซึ่ งไม่มีผูใ้ ดจะตําหนิ ได้ เพือ่ ฝ่ ายปฏิ ปักษ์ จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติ
เราได้
ข้อ 6 เปาโลไม่ได้ ละผู้ชายหนุ่มจากคําตักเตือนของเขา ระเบียบเดียวกันก็คาดหวังเอาจากพวกเขา “เหมือนกัน” พวกเขา
ต้ องมีสติสมั ปชัญญะด้ วย คือมีเหตุมีผลหรื อการควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองเป็ นลักษณะนิสยั ที่น่าชมเชยที่สดุ อย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนหนุ่มสาว
ข้อ 7 เนื่องจากทิตสั อาจอยู่ในกลุ่มอายุนี ้ เขาต้ องเป็ นตัวอย่าง นัน่ คือเป็ น “แบบอย่าง" สําหรับคนเหล่านัน้ ผู้รับใช้ และ
ชายหนุ่มคริ สเตียนทุกคนต้ องมีคณ
ุ สมบัติต่อไปนี ้ ทิตสั ต้ องสุจริ ตในการสอนคําสัง่ สอน จริ งจัง (ได้ รับเกียรติ จริ งจัง น่าเคารพนับ
ถือ) และจริงใจ
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ข้อ 8 เขายังต้ องระวังคําพูดของเขา โดยพูดอย่างมีหลักและไม่ให้ ใครตําหนิได้ การแสดงอุปนิสยั เหล่านี ้ จะทําให้ เขาไม่
เพียงแต่เป็ นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้ชายหนุ่มเท่านัน้ แต่ยงั ไม่อาจมีผ้ คู ดั ค้ านที่จะกล่าวโทษเขาได้ อย่างมีเหตุมีผลอีกด้ วย แต่บุคคล
ดังกล่าวควรจะอายเพราะการเป็ นพยานนี ้ (ดู 1ทิโมธี 4:12)

จ. คนรับใช้ (2:9-10)
(9) จงตักเตื อนพวกทาสให้เชื ่อฟั งนายของตน และให้กระทํ าสิ่ งที ่ถูกใจนายทุกประการ อย่าให้เถี ยงเลย (10) อย่าให้
ยักยอกแต่ให้สตั ย์ ซื่อหมดทุกอย่างเพือ่ ว่าในการทัง้ ปวงนัน้ เขาจะได้เทิ ดเกี ยรติ พระดํารัสสอนของพระเจ้า ผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา
ข้อ 9 อัครทูตเพิ่มคนอีกประเภทหนึ่งในการตักเตือนของเขา ได้ แก่ ทาส คนบางส่วนของกลุ่มอื่นๆ นันอาจเป็
้
นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มนี ้ ซึ่งไม่ได้ แบ่งตามอายุหรื อเพศ แต่ตามสถานภาพทางสังคม (สําหรับคําอธิ บายเกี่ยวกับทาสในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ดู
คําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 6:1-2) ในสมัยของเปาโล ทาสเป็ นส่วนประกอบสําคัญของคริ สตจักร ความเชื่อจะมีสถานภาพดีขึ ้นอยู่
กับว่าพวกเขาเชื่อฟั งเจ้ านายของตน พยายามกระทําสิง่ ที่ถกู ใจนาย และไม่เถียงนาย
ข้อ 10 นอกจากนี ้ พวกเขาจะต้ องไม่ลกั เล็กขโมย หรื อยักยอก (ลัก) แต่แสดงความน่าไว้ วางใจสมควรแก่การสรรเสริ ญ
คําชีน้ ําเหล่านี ้เหมาะสมกับลูกจ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปั จจุบนั เมื่อลูกจ้ างและเจ้ านายที่มีจิตใจสกปรก โลภ ต่อสู้กนั ในที่
ทํางานและในศาล
เหตุจงู ใจสําหรับทัศนคติเช่นนี ้คือว่า “เพื่อว่าในการทังปวงนั
้
น้ เขาจะได้ เทิดเกียรติ [คอสเมะโอ (kosmeo) การประดับ
ด้ ว ย เ กี ย ร ติ ]
พ ร ะ ดํ า รั ส ส อ น ข อ ง
พระเจ้ า ผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” ไม่มีเจ้ านายคนใดจะประทับใจกับคําพยานคริ สเตียนของพนักงานนอกจากว่าจะ
พิสจู น์ด้วยความสัตย์ซื่อและความจงรักภักดี พระกิตติคณ
ุ จะไม่น่าสนใจต่อเจ้ านายที่ไม่เชื่อนอกจากว่าทาสที่เชื่อจะแสดงตัวอย่าง
หลักการของพระกิตติคุณในชี วิตของเขา แม้ แต่ในหน้ าที่อันตํ่า ต้ อยของทาส เป็ นไปได้ ที่จะถวายเกี ยรติพระเจ้ าด้ วยแบบแผน
พฤติกรรมที่ไม่มีใครตําหนิได้
เหมือนเช่นใน 1:3 ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวถึง “พระเจ้ าพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา” เหมือนเช่น 1:4, 2:13 ระบุไว้ เป็ นพิเศษว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ าองค์เดียวมาบังเกิดเป็ นมนุษย์

5. เหตุเพื่อการดําเนินชีวติ คริสเตียนที่ม่ ุงมั่น (2:11-15)
ก. พระคุณของพระเจ้ าได้ ปรากฏ (2:11)
(11) เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพือ่ ช่วยคนทัง้ ปวงให้รอด
ข้ อ 11 ข้ อนี ้เป็ นเหตุผลว่าทําไมคริ สเตียนจึงดําเนินชีวิตถูกต้ อง เพราะพระคุณของพระเจ้ าที่ช่วยให้ รอดนําพระเมตตาเข้ า
มาในชีวิตของเรา แทนที่จะเป็ นการตัดสินอย่างยุติธรรม และความรู้สกึ ขอบคุณเป็ นเหตุผลที่จะมีชีวิตเหนือความเสื่อมเสียของโลก
(ข้ อ 12) พระคุณนี ้ทําให้ คนทังปวงได้
้
ร้ ู จกั นํ ้าพระทัยของพระเจ้ า ตามความเกี่ยวข้ องของเรากับโลกรอบตัวเรา นํามาซึง่ ความรอด
(โซเทริ ออส (soterios)) จากการหลงในความบาป และให้ เราถูกต้ องในสายพระเนตรพระเจ้ า

ข. คําสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ า (2:12-13)
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(12) สอนให้เราละทิ้ งความอธรรมและโลกี ยตัณหา และดําเนิ นชีวิตในยุคนีอ้ ย่างมี สติ สมั ปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริ ตและตาม
คลองธรรม (13) คอยความสุขซึ่ งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิ ริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคื อ พระเยซคริ
ู สต์ พระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา
ข้อ 12 พระคุณสอนผู้เชื่อให้ เคารพและปกป้องสภาพของตนในพระคริ สต์ โดยเต็มใจแยกตนเองออกจากการประพฤติที่
เต็มไปด้ วยบาปของผู้ที่ไม่รอด ด้ วยพระคุณของพระเจ้ า เขาสามารถและต้ องปฏิเสธตัณหาความบาปและอยู่ทางโลก และดําเนิน
ชีวิตอย่างมีสติสมั ปชัญญะ (มีเหตุผล) ชอบธรรม และชอบพระทัยพระเจ้ า พระคุณไม่ได้ ยินยอมหรื อปกคลุมความบาป แต่สอนความ
บริ สทุ ธิ์ (โรม 6:1-2, 15)
ถ้ าพระคุณของพระเจ้ าช่วยเราให้ ดํารงชี วิตปราศจากบาปไม่ได้ แล้ ว ทําไมจึงมีคําสัง่ เช่นนัน้ อยู่ในพระคัมภีร์ เราต้ อง
ดําเนินชีวิตทางนี ้ “ในยุคนี ้” นั่นคือ ยุคหรื อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี ้ แน่นอนว่า ด้ วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ที่สถิตอยู่ เรา
สามารถเป็ นอิสระจากความผิดและการกล่าวโทษตราบเท่าที่เราดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้ า ปฏิบตั ิตามความชอบธรรมตามที่บญ
ั ญัติ
ได้ สอนไว้ และทําลายการกระทําฝ่ ายเนื ้อหนังอยู่เสมอ (โรม 8:1, 4, 13) เมื่อเรานัง่ อยู่ที่พระบาทแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ เราได้
เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับการเป็ นสาวก ความหวังเกิดขึน้ ได้ รับความจริ ง ความขมขื่นถูกแทนที่ด้วยความรัก การเกลียดชังสังคมถูกล้ าง
ออกไปด้ วยคลื่นแห่งความเข้ าใจ พระเยซูทรงช่วยเราให้ รอด พระองค์ทรงรักษาเราไว้ และพระองค์จะเสด็จมาอีกครัง้ เพื่อชุบเราขึ ้น
จากความตายและเปลี่ยนแปลงเรา
ข้อ 13 ความหวังเป็ นอาหารแก่ความอดทนของเรา ทําให้ เรายึดมัน่ อยู่กบั พระคุณ หนุนใจวิญญาณของเราเมื่อมีการต่อสู้
หันตาของเราไปจากการทดลองรอบตัวเรา “เราทังหลายรอดแม้
้
เป็ นเพียงความหวังใจ” (โรม 8:24) “ความสุข” หรื อ ความหวัง
สูงสุดคือว่า พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อรับเจ้ าสาวของพระองค์ ความหวังนี ้ช่วยให้ เราคุกเข่าลง ถ่อมใจลง และตามองไปที่สวรรค์ เรา
ค า ด ห วั ง อ ย่ า ง ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ต้ อ น รั บ พ ร ะ ผู้ ไ ถ่ ข อ ง เ ร า “ด้ ว ย ว่ า อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า
[“พระเจ้ าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา”] จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสัง่ ด้ วยสําเนียงเรี ยกของเทพบดี
และด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทังปวงในพระคริ
้
สต์ที่ตายแล้ วจะเป็ นขึ ้นมาก่อน หลังจากนันเราทั
้
งหลายซึ
้
ง่ ยังเป็ นอยู่ จะถูก
รั บ ขึ ้ น ไ ป ใ น เ ม ฆ พ ร้ อ ม กั บ ค น เ ห ล่ า นั ้ น แ ล ะ จ ะ ไ ด้ พ บ อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า
ใ น ฟ้ า อ า ก า ศ อ ย่ า ง นั ้ น แ ห ล ะ เ ร า ก็ จ ะ อ ยู่ กั บ อ ง ค์ พ ร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า เ ป็ น นิ ต ย์ ”
(1เธสะโลนิกา 4:16-17)
ทิตสั 2:13 อ้ างอิงอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า ทังวลี
้ “พระเจ้ าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริ สต์ พระผู้ช่วยให้ รอด
ของเรา” หมายถึงพระเจ้ าเดียวที่ทรงสําแดงตนเองในรู ปแบบมนุษยเพื่อไถ่มนุษย์จากบาป ข้ อความภาษากรี กใช้ คํานําหน้ านาม
เฉพาะคําเดียว หมายความว่าตําแหน่งทังสองหมายถึ
้
งผู้เดียว ดังนัน้ ฉบับ NIV จึงกล่าวว่า “พระเจ้ าใหญ่ยิ่งและพระผู้ช่วยให้ รอด
ข อ ง เ ร า คื อ พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ ” พ ร ะ เ จ้ า ใ ห ญ่ ยิ่ ง คื อ พ ร ะ ผู้ ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด ข อ ง เ ร า คื อ พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ มี
พระเจ้ าสององค์ หรื อสอง “พระภาค” แต่มีผ้ เู ดียว คือ พระเยซูคริ สต์ ผู้ทรงเป็ นวิญญาณและเนื ้อหนัง พระเจ้ าและมนุษย์ พระบิดา
ในพระบุตร “พระเจ้ าทรงปรากฏเป็ นมนุษย์” (1ทิโมธี 3:16) (ดูคําอธิบายเกี่ยวกับ 1ทิโมธี 1:1, 17)

ค. ผลแห่ งพระคุณของพระเจ้ า (2:14)
(14) ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์ เองให้เรา เพื ่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และทรงชํ าระเราให้บริ สุทธิ์
เพือ่ ให้เป็ นหมู่ชนพิ เศษเฉพาะของพระองค์ และเป็ นคนทีข่ วนขวายกระทําการดี
ข้อ 14 วัตถุประสงค์ของการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์คือเพื่อที่พระเจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอดของเราจะให้ ตวั ของพระองค์เอง
แก่เรา เพื่อไถ่เราจากความชัว่ ช้ า (กาลาเทีย 3:13; 4:5; 1เปโตร 1:18) เบธเลเฮ็มเป็ นสถานที่พระเจ้ ามาบังเกิดเป็ นมนุษย์ นัน่ คือ
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พระเจ้ าทรงอยู่กบั เรา (มัทธิว 1:23) ไม้ กางเขนเป็ นสถานที่แห่งเครื่ องบูชา นัน่ คือ พระเจ้ าเพือ่ เรา (ฮีบรู 9:27-28) เพ็นเทคอสต์เป็ น
เ
ว
ล
า
ที่
พ
ร
ะ
เ
จ้
า
ท ร ง ป ร ะ ท า น ฤ ท ธิ์ เ ด ช ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ไ ว้ ภ า ย ใ น เ ร า นั่ น คื อ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ส ถิ ต ใ น เ ร า
(โคโลสี 1:27)
วัตถุประสงค์ของพระเจ้ าไม่ใช่เพื่อไถ่บาปเท่านัน้ แต่เพื่อทําให้ บริ สทุ ธิ์ด้วย เพื่อที่พระองค์จะสามารถใกล้ ชิดกับมนุษย์ที่
นชาติที่พระองค์
บริสทุ ธิ์ได้ อีกครัง้ ก่อนที่มนุษย์จะหลงทําบาปไป พระองค์ทรงบรรลุวตั ถุประสงค์นี ้ในคริ สตจักร “แต่ท่านทังหลายเป็
้
ท ร ง เ ลื อ ก ไ ว้ แ ล้ ว เ ป็ น พ ว ก ปุ โ ร หิ ต ห ล ว ง เ ป็ น ป ร ะ ช า ช า ติ บ ริ สุ ท ธิ์ เ ป็ น
ชนชาติของพระเจ้ าโดยเฉพาะ เพื่อให้ ทา่ นทังหลายประกาศพระบารมี
้
ของพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรี ยกท่านทังหลายให้
้
ออกมาจากความ
มืด เข้ าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1เปโตร 2:9) “โดยเฉพาะ” (peculiar) ในบริ บทนี ไ้ ม่ได้ หมายถึง “แปลก
ประหลาด” (strange) แต่หมายถึง “เฉพาะ การมีเป็ นส่วนตัว ของพระองค์เท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นของผู้อื่น” ด้ วยอุปนิสยั และความ
ประพฤติ ประชากรของพระเจ้ าจะต้ องแสดงว่าพวกเขาเป็ นของพระองค์อย่างแท้ จริ ง การ “ขวนขวายกระทําการดี” เป็ นการแสดง
ถึงการเป็ นเจ้ าของนี ้ ผู้ที่รอคอยการกลับมาของพระองค์อย่างกระตือรื อร้ นจะ “ทําทุนค้ าขาย” (ลูกา 19:13, พระคัมภี ร์ภาษาไทย
ฉบับเก่า) โดยดําเนินการอย่างเกิดประโยชน์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

ง. พระคุณของพระเจ้ าดําเนินต่ อไป (2:15)
(15) ข้อความข้างบนนี ้ ท่านจงใช้พดตั
ู กเตือน และว่ากล่าวเขาอย่างหนักแน่น อย่าให้ผูใ้ ดประมาทท่านได้
ข้อ 15 บทนี ้สรุ ปโดยกล่าวซํ ้าถึงคําเตือนให้ ผ้ รู ับใช้ สอนหลักการแห่งความเชื่อเหล่านี ้อย่างสัตย์ซื่อด้ วยอํานาจที่ตนเองม
ทังหมด
้
“ตักเตือน” แสดงว่าเขาจะต้ องใช้ คําสอนเหล่านี ้ให้ เกิดประโยชน์ “ว่ากล่าว” หมายถึงการทําให้ แน่ใจว่าผู้ฟังที่ไม่ใส่ใจเข้ า
ใจความจริ งจังของคําชี ้แนะนี ้ ความรู้ สึกผิดเป็ นผลธรรมดาและผลที่คาดหวังของการว่ากล่าว วัตถุประสงค์ของความรู้ สึกผิดคือ
เพื่อให้ เกิดการกลับใจใหม่และการมุง่ มัน่ ต่อพระคริสต์ใหม่
ในการประกาศคําชี ้แนะเพื่อการดําเนินชีวิตคริ สเตียนเหล่านี ้ ผู้รับใช้ ไม่ควรจะให้ เหตุเพื่อที่ใครๆ จะ “ประมาท” เขาได้
แทนที่จะใช้ kataphroneo “การดูถกู ” เหมือนเช่นใน 1ทิโมธี 4:12 ข้ อนี ้ใช้ คําว่า เพะริ ฟรอเนะโอ (periphroneo) “การพยายามหา
เหตุผลเพื่อที่จะไม่ต้องทําบางสิง่ ” คํานี ้แสดงถึงการไม่ใส่ใจคําสอนของผู้ที่อ้างเหตุผลว่าเขาอยู่ในตําแหน่งที่เหนือข้ อกําหนดเหล่านี ้
จึงดําเนินชีวิตในวิถีทางเก่าของเขาได้ ผู้รับใช้ ไม่ควรจะปล่อยให้ มีการปฏิเสธอํานาจของเขาในการสอนความจริ งของอัครทูตและ
ตามพระคัมภีร์
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ทิตสั
บทที่สาม
6. ความรับผิดชอบของคริสตจักร (3:1-11)
ก. การเชื่อฟั งผ้ ูมีอาํ นาจ (3:1)
(1) จงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมื อง ให้เชือ่ ฟั ง*และพร้อมทีจ่ ะปฏิ บตั ิ งานสัมมาอาชี พใดๆ
ข้อ 1 ในตอนนี ้ ความสําคัญเปลี่ยนไปที่ความรับผิดชอบของคริ สตจักรต่อรัฐบาลและสังคม เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ มของ
ชาวครี ตในการต่อต้ านอํานาจบ้ านเมืองและงานหนัก (1:12) อัครทูตระมัดระวังที่จะเน้ นความจําเป็ นในการยอมจํานนต่อเจ้ าหน้ าที่
บ้ า น เ มื อ ง จ ด ห ม า ย อื่ น ๆ ใ ห้ คํ า ตั ก เ ตื อ น ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น
(โรม 13:1-7; 1เปโตร 2:13-17) “เขา” หมายถึงคริสเตียนทุกคนที่เกาะครี ต และในความหมายกว้ างแล้ ว หมายถึงผู้เชื่อทุกคนในทุก
แห่ง บทที่ 2 กล่าวถึงธรรมิกชนแต่ละกลุม่ หลายกลุม่ แต่บทนี ้รวมทุกกลุม่ ไว้ ในการตักเตือน
“เจ้ าบ้ าน” (อาร์ เฆ (arche)) เป็ นคนลําดับแรก “ผู้แรก” หรื อผู้ปกครองในเมื อง “ผ่านเมือ ง” หมายถึงผู้ที่ใช้ อํานาจที่
กําหนดขึน้ อย่างเหมาะสม *“บรรดาพนักงานฝ่ ายปกครอง” อาจเปรี ยบเทียบได้ กับผู้พิพากษาในสมัยของเรา ปกครองในเรื่ อง
กฎหมาย ไกล่เกลี่ยการโตเถียงกัน และเรี ยกเก็บค่าปรับ
คริสเตียนจะต้ องเคารพกฎหมาย หลักการการปกครองเป็ นของพระเจ้ า ผู้ปกครองนันปกครองเพราะพระเจ้
้
าทรงอนุญาต
(ยอห์น 19:10-11; โรม 13:1-7) พวกเขาไม่ได้ ทําสิ่งที่ถกู ต้ องเสมอไป (สุภาษิ ต 29:2) แต่เราควรจะเชื่อฟั งพวกเขาตราบเท่าที่
กฎหมายที่พวกเขาบังคับใช้ ไม่ได้ ขดั ขวางผู้เชื่อไม่ให้ ทําตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า หรื อบังคับให้ ผ้ เู ชื่อทําบาป คริสเตียนอาจเห็นว่
กฎหมายบางอย่างดีหรื อไม่ดี ขึ ้นอยู่กบั ผลกระทบของกฎหมายเหล่านันต่
้ อพระราชกิจของพระเจ้ า หรื อปั จจัยทางสังคมบางอย่าง
คริสเตียนอาจเปลี่ยนแปลงข้ าราชการหรื อกฎหมายโดยสงบ แต่พวกเขาไม่ควรพยายามโดยผิดกฎหมาย การเคารพระบบกฎหมาย
ของรัฐบาลเป็ นหน้ าที่ของผู้เชื่อทุกคน เราต้ อง “อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน” (โรม 12:18) ด้ วยผลประโยชน์ของรัฐบาลที่ดี เราควร
อ ธิ ษ ฐ า น เ พื่ อ ค น เ ห ล่ า นั ้ น ที่ มี อํ า น า จ
(1ทิโมธี 2:1-3)
การ “พร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานสัมมาอาชีพใดๆ” หมายถึงความพยายามทางฝ่ ายวิญญาณมากกว่าความพยายามในทาง
พลเรื อน บางครัง้ คริ สเตียนต้ องทําหน้ าที่ในความสามารถทางพลเรื อนบางอย่างหรื ออื่นๆ และอาจทําเช่นนันอย่
้ างมีประสิทธิภาพ
แต่การมีสว่ นในกระบวนการทางการเมืองมักจะเป็ นการเสี่ยง เพราะศีลธรรมและจรรยาของคนๆ มักจะถูกทดสอบในด้ านดังกล่าว
อ
ง
ที่
เ
ป็
น
นั
ก
ก
า
ร
เ
มื
คริ สเตียนเป็ นเป้าสายตาของคนทังหลาย
้
และความผิดพลาดของเขาจะถูกเปิ ดเผยออกไปทางหรื อในศาลให้ ทุกคนได้ เห็น ใน
เหตุการณ์ดงั กล่าว ทังคริ
้ สตจักรอาจถูกเยาะเย้ ยและประณาม

ข. การแสดงความเมตตาฉันพี่น้อง (3:2)
(2) อย่าให้เขาว่าร้ายผู้ใด อย่าให้เป็ นคนมักทะเลาะวิ วาทกัน แต่ให้เป็ นคนสุภาพ แสดงอัธยาศัยไมตรี อนั ดี งาม (แก่คนทัง้
ปวง)
ข้อ 2 คริ สเตียนจะต้ องแสดงความเคารพผู้อื่น นัน่ คือ “อย่าหมิ่นประมาท ละเว้ นจากการต่อสู้ อดกลัน้ ปฏิบตั ิต่อกันอย่าง
มีมารยาท” วัตถุประสงค์หนึ่งของข้ อพระคัมภีร์นี ้อาจเป็ นเพื่อสอนว่าคริ สเตียนไม่ควรยืนกรานสิทธิทางกฎหมายของตนจนกระทํา
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ผิดศีลธรรม (ดู 1โครินธ์ 6:1-8) ความอ่อนสุภาพเป็ นวิญญาณการถ่อมใจและอ่อนโยนอย่างไม่แสแสร้ ง ดังที่ตรงกันข้ ามกับการเอา
แต่ใจตนเองหรื อความหยิ่งยโส ทังนี
้ ้ จะต้ องมีทศั นคติดงั กล่าว “แก่คนทังปวง“
้
ไม่เพียงแต่กบั ผู้ที่เชื่อเท่านัน้

ค. การให้ เนื่องจากเราได้ รับ (3:3-7)
(3) เพราะว่าเมื ่อก่อนนัน้ เราเองก็โง่ ไม่เชื ่อฟั งหลงผิ ด เป็ นทาสของกิ เลสตัณหาและการเริ งสําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่าง
เลวร้าย ริ ษยาน่าชัง และเกลี ยดชังกัน (4) แต่เมื ่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด ได้ปรากฏใน
โลกแล้ว (5) พระองค์ ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิ ใช่ดว้ ยการกระทําที ่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ ทรงพระกรุณาชํ าระให้เรามี ใจ
บังเกิ ดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ (6) พระองค์นนั้ ได้ทรงประทานแก่เราทัง้ หลายอย่างบริ บูรณ์ โดย
พระเยซคริ
ู สต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา (7) เพือ่ เราจะได้เป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ และจะได้เป็ นผู้ได้รับมรดก
ทีม่ ่งุ หวังคือชีวิตนิ รนั ดร์
ข้อ 3 เพื่อไม่ให้ ชาวครี ตเกิดความขุ่นเขืองเนื่องจากเปาโลกล่าวถึงชื่อเสียงที่ไม่ดีของพวกเขา เปาโลอ้ างถึงอดีตที่เสื่อมเสีย
ของตนเอง “เราเองก็...” แน่นอนว่า ไม่มีคริ สเตียคนใดมีเรื่ องที่จะอวดอ้ างได้ “เพราะว่าทุกคนทําบาป” (โรม 3:23) คําพยานที่เรี ยบ
ง่ายเกี่ ยวกับพระคุณของพระเจ้ าไม่เหมือนกับการให้ เกี ยรติกับความบาปที่คนหนึ่งได้ กระทํา เปาโลดูเหมือนจะขายหน้ าเมื่อ
กล่าวถึงความหยิ่งและความโง่ของตนเองก่อนที่จะรับเชื่อ บางอย่างเขาไม่ได้ กล่าวถึง และสิ่งที่เขาบอกให้ เราทราบจะแสดงถึงพระ
เมตตาของพระเจ้ าเสมอ “พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า ‘อย่าให้ ผ้ มู ีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อย่าให้ ชายฉกรรจ์อวดในความเข้ มแข็ง
ของตน อย่าให้ คนมัง่ มีอวดในความมัง่ คัง่ ของตน แต่ให้ ผ้ อู วดอวดในสิ่งนี ้ คือในการที่เขาเข้ าใจและรู้ จกั เราว่าเราคือพระเจ้ า ทรง
สําแดงความรักมัน่ คง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี ้ พระเจ้ าตรัสดังนี ้แหละ’ “ (เยเรมีย์
9:23-24)
อดีตที่สกปรกซึ่งได้ รับการปกคลุมด้ วยพระโลหิตของพระคริ สต์เป็ นเหตุผลที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างมีเมตตา
ดําเนินชีวิตไม่ให้ ใครตําหนิได้ และแสดงความสุภาพอ่อนน้ อม “ข้ าพเจ้ าทําเช่นนัน้ เพราะพระคุณของพระเจ้ า” เปาโลกล่าวถึงการ
กระทําที่ชั่วร้ ายของตัวเขาเอง โดยเรี ยกสิ่งเหล่านัน้ ว่า “โง่” ซึ่งเป็ นคําในพระคัมภีร์ที่มีความหมายแรงกว่าความหมายทัว่ ไปใน
ปั จ จุบัน นี ้ (ดูส ดุดี 14:1;
73:22;
โรม 1:21;
1โคริ น ธ์ 1:18;
เอเฟซัส 5:15) ความโง่ ใ นความหมายตาม
พระคัมภีร์หมายถึงการบิดเบือนของจิตใจ ซึ่งส่งผลให้ เกิดความไม่เชื่อฟั งและการหลอกลวง คนหนึ่งกลายเป็ นทาสต่อความ
ปรารถนาและความพึงพอใจที่ชวั่ ช้ า โดยมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อความพอใจของตนเองเท่านัน้ ความเลวร้ าย ทัศนคติของความประสงค์
ร้ ายและแม้ แต่ปรารถนาที่จะให้ บาดเจ็บ และริ ษยาน่าชัง ซึ่งใกล้ เคียงกับความเลวร้ ายนัน้ เป็ นการเกลียดชังสิ่งดีที่เกิดขึ ้นกับผู้อื่น
ตามด้ วยการประพฤติเช่นนัน้ โดยทําให้ เกิดหลุมลึกยิ่งขึ ้นสําหรับคนบาป ผู้ที่เกลียดชังผู้อื่น เพราะเขาเกลียดชังตนเอง ตระหนักถึง
สภาพที่น่าเกลียดชังของชีวิตของตนเอง
ลิลลี่ กล่าวว่า “ความบาปทําให้ ใจทื่อ (โง่) บิดเบือนใจและความคิด (ไม่เชื่อฟั ง หลงผิด) กระตุ้นความปรารถนาทางเนื ้อ
หนัง (ตัณหา ความพึงพอใจ) และกระตุ้นความรู้สกึ เห็นแก่ตวั ทุกรูปแบบให้ เติบโต (ความมุง่ ร้ าย อิจฉาริ ษยา เกลียดชัง)"1
ข้อ 4 คําว่า “แต่” มีความหมายมากเพียงใด เราเคยเป็ นเช่นนัน้ แต่! เราถูกแช่งสาปชัว่ นิรันดร์ แต่! แต่พระเมตตาของพระ
เจ้ าได้ เปิ ดเผยออก ทําให้ มีวิธีในการหลบหนี ประตูส่คู วามหวังได้ เปิ ดออก สรรเสริ ญพระเจ้ า ที่ไม่ได้ จบอยู่แค่ข้อที่ 3 ข้ อ 4-6 เป็ น
“เรื่ องราวที่เหลือ”
“ความรักต่อมนุษย์” คือ ฟิ ลันธะโรเฟี ย (philanthropia) จาก ฟิ เละโอ (phileo) “การรัก” และ อานธะโรพอส (anthropos)
ั้
นผลของพระคุณของพระเจ้ าอย่าง
คําศัพท์ทวั่ ไปสําหรับ “มนุษยชาติ” “ความรอดอันยิ่งใหญ่” (ฮีบรู 2:3) ทําให้ มนุษย์ทงปวงเป็
แท้ จริ ง นัน่ คือ พระเจ้ าผู้ทรงรักมนุษย์ ไม่มีลกั ษณะมนุษย์อนั ใดที่ทําให้ เราเหมาะสมกับข้ อกําหนดเช่นนี ้ ความปรานีที่ไม่มีขอบเขต
ข
อ
ง
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พระเจ้ าเป็ นความจริ งเสมอ แต่กริ ยา “ปรากฏ” ใช้ ใน 2:11 ด้ วย แสดงให้ เห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี ้ได้ เปิ ดเผยอย่างชัดเจนในงาน
ของพระคริ สต์ และในการเทศนาพระกิ ต ติ คุ ณ ในเวลาต่ อ มา พระเจ้ าของอั บ ราฮั ม อิ ส อั ค และยาคอบมาเป็ น
“พระเจ้ า ผู้ทรงช่วยเราทังหลายให้
้
รอด” อย่างแท้ จริง
ข้อ 5 พระเจ้ า ทรงช่ว ยเราให้ รอดด้ ว ยพระเมตตาของพระองค์ ไม่ใ ช่ ด้ว ยการกระทํ า ของเรา “มิใ ช่ด้ ว ยการกระทํ า ”
สอดคล้ องกับเอเฟซัส 2:8-9 “ด้ วยว่าซึง่ ท่านทังหลายรอดนั
้
นก็
้ รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทังหลายกระทํ
้
า
เอง แต่พระเจ้ าทรงประทานให้ ความรอดนันจะเนื
้
่องด้ วยการกระทําก็หามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึ่งคนใดอวดได้ ” บริ บทของจดหมาย
เ
รื่
อ
ง
ก
า
ร
เ
ป็
น
ศิษยาภิบาลเป็ นเรื่ องเหมาะสมสําหรับถ้ อยคํานี ห้ รื อในเมื่อรอบๆ นัน้ ดูเหมือนจะเกี่ยวกับ “การกระทําการดี” จดหมายขัดแย้ ง
กันเองหรื อ ในทางตรงกันข้ าม ความคิดทังสองประการสอดคล้
้
องกันอย่างแท้ จริ ง เมื่อคนหนึ่งมาหาพระเจ้ าเพราะความรอด เขาไม่
มีสิ่งใดจะนํามานอกจากความเชื่อ การกระทําดี ความชอบธรรมของมนุษย์ การให้ อาหารคนหิวโหย การจัดหาให้ แก่คนยากจน
การเป็ นคนซื่อสัตย์และมีศีลธรรมโดยทัว่ ไป และอื่นๆ เป็ นเพียง “เสื ้อผ้ าที่สกปรก” ในสายพระเนตรของพระเจ้ า (อิสยาห์ 64:6) การ
้ ว ก็จะมีผ้ อู วดให้
กระทําเช่นนันไม่
้ สามารถทําให้ ได้ มากซึง่ ความรอด ความรอดมาจากความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
สิง่ ที่เขาได้ ทําเพื่อทําให้ เป็ นผล
ความเชื่อ ได้ แก่ ความไว้ วางใจ การพึ่งพา และความเชื่อฟั งแก่พระองค์ผ้ ทู ี่เราเชื่อ เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ แสวงหาการให้ อภัย
ความบาป และการให้ ชีวิตใหม่ อันนําเขาไปสูก่ ารกลับใจ การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในความเชื่อฟั งด้ วยถ่อมใจ และการประกอบด้ วยพร
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ (มาระโก 16:16; ยอห์น 7:37-39; กิจการ 2:38; 1เปโตร 3:21) ความเชื่อที่ช่วยให้ รอดแสดงให้ เห็นถึงอะไรเมื่อไม่
มีความเชื่อฟั ง ถ้ าบุคคลหนึ่งกล่าวว่า “เรามีความเชื่อในพระโลหิตที่ไหลออกของพระเยซูคริ สต์” แต่ไม่ยอมแบกกางเขนของตนทุก
วันและตามพระองค์ไป เขาจะเป็ นสาวกที่แท้ จริงได้ หรื อ (ลูกา 14:26-33)
ประสบการณ์ ความรอดของเรา หรื อการบังเกิดใหม่ เกิดจากพระเมตตาหรื อคุณของพระเจ้ า เราได้ รับความรอดเพราะ
ความเชื่อ ความรอดประกอบไปด้ วย “[การ] ชําระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้ างเราขึ ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์”
“ชําระ” คือ ลู่ตรอน (loutron) เกิดจาก ลู่โอ (louo) “การอาบร่ างกายทังหมด”
้
และใช้ ในที่นี ้ แทน นิ พโท (nipto) ซึ่ง
้
ส 5:26 ที่ซงึ่ อยู่ในวลี “การทรงชําระด้ วยนํ ้
หมายถึงการล้ างร่างกายเพียงบางส่วน เช่น มือ หรื อหน้ า มีอยู่ในที่นี ้เท่านันและในเอเฟซั
๑๒
้ บริ สทุ ธ์ โดยการล้ างด้ วยนํา้ โดยพระวจนะ เวย์เมาธ์ แปลวลีในทิตสั 3:5 ว่าเป็ น “การอาบ
และพระวจนะ” ชําระคริ สตจักรนันให้
ด้ วยการบังเกิดใหม่” ในประสบการณ์ การบังเกิดใหม่ พระเจ้ าทรงชําระความบาปของเราออกไป การชํ าระ หรื อการยกบาปนี ้
เ กิ ด ขึ ้ น เ มื่ อ ก ลั บ ใ จ ใ ห ม่ แ ล ะ บั พ ติ ศ ม า ด้ ว ย นํ ้า
(กิจการ 2:38; 22:16)
การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การบังเกิดใหม่ ในที่นี ้ ไม่ได้ เน้ นเพียงงานเบื ้องต้ น
ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในการบังเกิดใหม่ แต่งานต่อเนื่องของการชําระ (“การสร้ าง...ขึ ้นใหม่”) ซึง่ เริ่ มต้ นที่จดุ นัน้ การบังเกิดใหม่
เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค รั ้ ง เ ดี ย ว ก า ร ส ร้ า ง ใ ห ม่ เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ทุ ก วั น
(2โคริ นธ์ 4:16; โคโลสี 3:10) การเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ยงั ชีวิตของผู้ที่เชื่อ ตราประทับแห่งพันธสัญญาใหม่ (เอเฟซัส
1:13) สร้ างความใหม่ “ชีวิตใหม่” (โรม 6:4) “ชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณ” (โรม 7:6) “จิตใจใหม่และวิญญาณใหม่” (เอเส
เคียล 18:31) “ภาษาแปลกๆ” (ภาษาใหม่) (มาระโก 16:17) “แป้งดิบก้ อนใหม่” (1โคริ นธ์ 5:7) “คนที่ถกู สร้ างใหม่...สิ่งสารภัด...
กลายเป็ นสิ่งใหม่ทงนั
ั ้ น”
้ (2โคริ นธ์ 5:17) “มนุษย์ใหม่ที่กําลังทรงสร้ างขึ ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผ้ ทู รงสร้ าง ให้ ร้ ู จกั พระเจ้ า”
(โคโลสี 3:10) บุคคลใหม่อยู่ด้วย “บัญญัติใหม่” (ฮีบรู 8:13; 12:24) จะได้ รับ “นามใหม่” (วิวรณ์ 3:12) จะร้ อง “เพลงใหม่” (วิวรณ์
5:9) และจะอาศัยอยูใ่ น “เยรูซาเล็มใหม่” (วิวรณ์ 21:2)

๑๒

ในต้ นฉบับ วลีนี ้เขียนไว้ ว่า “การทรงชําระด้ วยนํ ้าโดยพระวจนะ”
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ข้อ 6 เมื่อพิจารณาถึงชีวิตใหม่ของเราทางพระวิญญาณ ไม่ต้องสงสัยว่าเปาโลกล่าวถึงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้วยวลี
ต่อไปนี ้ “พระองค์ [พระวิญญาณบริสทุ ธิ์] นันได้
้ ทรงประทานแก่เราทังหลายอย่
้
างบริ บรู ณ์” (กิจการ 10:45; 11:15-17)
ความรอดของเราได้ รับการซื ้อด้ วยการวายพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้ กางเขน ความเชื่อของเราขึ ้นอยู่กบั ว่าพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต์มีผลล้ างความบาป เราต้ องเชื่อในใจของเราว่าพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อความบาปของเรา พระองค์ถกู
ฝั ง แ ล ะ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ชุ บ พ ร ะ อ ง ค์ ขึ ้ น จ า ก ค ว า ม ต า ย ( โ ร ม 1 0 :9;
1โคริ นธ์ 15:1-4, 14) เราต้ องยอมรับการวายพระชนม์ของพระองค์ว่าเป็ นของเราเอง (โรม 5:6-8) ด้ วยพระโลหิตของพระองค์และ
ความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เท่านัน้ เราจึงสามารถบังเกิดใหม่ได้ พระโลหิตของพระองค์ทําให้ เรากลับใจใหม่ ชําระล้ างความ
บ า ป ข อ ง เ ร า ด้ ว ย ก า ร บั พ ติ ศ ม า แ ล ะ ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า ส า ม า ร ถ รั บ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้
ข้อ 7 โดยสรุ ปแล้ ว เรา “ได้ เป็ นคนชอบธรรม” (ถือว่าเป็ นคนชอบธรรม) โดยพระคุณของพระเจ้ า ตามที่ใช้ ในที่นี ้ คํานี ้มี
ความหมายถึงงานทังหมดของพระคุ
้
ณของพระคริ สต์ในใจของผู้เชื่อในการเตรี ยมตัวเขาเพื่อชีวิตนิรันดร์ ตามการทําให้ ชอบธรรมนี ้
เรามีคณ
ุ สมบัติที่จะเป็ น “ทายาทของพระเจ้ า และเป็ นทายาทร่วมกับพระคริ สต์” (โรม 8:17; กาลาเทีย 3:29; 4:7) การเป็ นทายาท
คือการอยู่ในแนวทางที่จะเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่พระบิดาทรงประทานให้ ในกรณีของคริ สเตียน นัน่ หมายถึงชีวิตนิรันดร์ และสง่า
ราศี (ยอห์น 17:22-24; 1เปโตร 3:7) เราไม่มีสภาพบริ บรู ณ์ในเวลานี ้ (โรม 8:23) แต่เรามี “หวังคือชีวิตนิรันดร์ ” ถ้ าเรามีพระคริ สต์
เพราะ “ที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ” (โคโลสี 1:27)

ง. การรั กษาการกระทําดี (3:8)
(8) คํานี เ้ ป็ นคําจริ ง ข้าพเจ้าปรารถนาในท่านเน้นเรื ่ องเหล่านี ้ เพือ่ คนทัง้ หลายที ่เชื ่อในพระเจ้าแล้วจะได้อตุ ส่าห์ กระทํ า
การดี การเหล่านีด้ ีและเป็ นประโยชน์แก่คนทัง้ ปวง
ข้อ 8 ข้ อนี ้เน้ นความจําเป็ นในการกําหนดพื ้นฐานแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเชื่อที่เพิ่งจะกล่าวถึงไปต่อคนทังหลาย
้
การ
“เน้ น” หมายถึงการสอนอย่างแข็งขัน ผู้รับใช้ จะต้ องสอนหลักการเหล่านีอ้ ยู่เสมอ และผู้เชื่อจะต้ องดูแล หรื อคิด เพื่อรักษาและ
ปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านัน้
“[การ] กระทําการดี” หมายถึงปั จจัยทางบวกของความสัมพันธ์คริ สเตียนกับผู้เชื่อคนอื่นๆ รัฐบาล และผู้ที่ไม่ได้ รับความ
รอด ผู้เชื่อจะต้ องใช้ เวลาของตนเพื่อที่จะให้ เกิดผลต่อคนอื่น สร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ครอบครัวแห่งความเชื่อ และนําสง่าราศีมา
้
าหรับผู้ที่จะปฏิบตั ิตาม
แก่พระเจ้ า การตักเตือนนี ้กําหนดขันตอนสํ
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จ. หลีกเลี่ยงการทะเลาะและโต้ เถียงที่ไร้ ประโยชน์ (3:9)
(9) แต่จงหลี กเสี ยจากปั ญหาโฉดเขลาที ่เถี ยงกัน จากการลํ าดับวงศ์ ตระกลและการเถี
ยง และการทะเลากันเรื ่ องธรรม
ู
บัญญัติ เพราะว่าการอย่างนัน้ ไร้ประโยชน์และไม่เป็ นเรื ่องเป็ นราว
ข้อ 9 การกล่าวถึงคําถามที่โง่ๆ เป็ นงานอดิเรกของผู้ที่โง่เขลา ซึง่ ประกาศตนเองเป็ นคนฉลาด (โรม 1:22) การถามคําถาม
ที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อไม่มีคําตอบตามพระคัมภีร์เป็ นสิ่งไร้ ประโยชน์และอันตรายถ้ ากระทําต่อไปจนถึงการโต้ เถียงกัน ตัวอย่างของ
คําถามเช่นนันที
้ ่นกั ศาสนศาสตร์ ได้ โต้ เถียงกันคือ ทูตสวรรค์ที่องค์สามารถเต้ นอยู่บนหัวเข็มหมุดได้ อาดัมมีสะดือหรื อไม่ ผู้หญิงที่
ตังครรภ์
้
ในเวลาที่พระเจ้ าเสด็จมารับกลางอากาศจะเป็ นอย่างไร เราจะสวมรองเท้ าในสวรรค์หรื อไม่ คําถามเหล่านัน้ น่าสนใจ
สําหรับผู้ที่ขาดความรู้ ไม่เกิดประโยชน์แก่คริ สเตียน คําภาษากรี ก โมรอส (moros) (โง่เขลา ปั ญญาทึบ ที่มาของคําว่า คนทึ่ม)
แปลว่า “โง่”
ชาวยิวจํานวนมากในสมัยของเปาโลมีความยินดีใน “คําถาม” ไม่มีความหมายเช่นนัน้ ความหยิ่งของชนชาติเป็ นเหตุให้
พวกเขาพิสจู น์เชือ้ สายวงศ์ตระกูล และโอ้ อวดในเรื่ องนัน้ บางคนมีความชอบธรรมในชีวิตของตนเพียงเล็กน้ อยจนพยายามหา
ความชอบธรรมนันในบรรพบุ
้
รุษของตน ไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาอาจกุเรื่ องราวอันไม่มีที่สิ ้นสุดเกี่ยวกับความสําเร็ จของบรรพบุรุษ
ของพวกเขาขึ ้นมา แน่นอนว่าพวกเขาเขียนหนังสือขึ ้นมากมายเกี่ยวกับ “การเถียง และการทะเลาะกันเรื่ องธรรมบัญญัติ Talmud
เป็ นหนังสือที่ประกอบด้ วยธรรมบัญญัติและประเพณีบ้านเมืองและเป็ นที่ยอมรับของชาวยิวพร้ อมคําอธิบายและการคาดการณ์
ของอาจารย์ ความคิดเหล่านี ้จํานวนมากมีมาก่อนที่พระคริ สต์จะเสด็จมา เพราะเป็ นบัญญัติของยิวที่ถ่ายทอดต่อกันมาทางคําพูด
ในขณะที่คมั ภีร์ Talmud มีคําสอนทางศีลธรรมและจรรยา และให้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความคิดและธรรมเนียม แต่ส่วนใหญ่เป็ น
เรื่ องเล็กๆ น้ อย ไม่สําคัญอะไร เป็ นคําแปลของอาจารย์ในศาสนาที่คลุมเครื อ และคําโต้ เถียงที่ “ไร้ ประโยชน์และไม่เป็ นเรื่ องเป็ น
ราว” คริสเตียนควรหลีกเลี่ยงการขัดแย้ งและการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่ องเช่นนี ้ (ดู 1ทิโมธี 1:4-7; 2ทิโมธี 2:23)

ฉ. การปฏิเสธผ้ ูทาํ ให้ เกิดการแตกแยก (3:10-11)
(10) คนใดๆ ที ่ยุให้แตกนิ กายกัน เมื ่อได้ตกั เตื อนเขาหนหนึ่งหรื อสอนหนแล้ว ก็จงอย่าเกี ่ยวข้องกับเขาเลย (11) ด้วยรู้
แล้วว่าคนเช่นนัน้ เป็ นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขาเอง
ข้อ 10 โดยนิยามแล้ ว ผู้มีความคิดนอกรี ต (ไฮเระทิ ค็อส (hairetikos) ผู้ที่แบ่งฝั กฝ่ าย) คือผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาทและ
ก่อให้ เกิดการแตกแยกด้ วยความคิดเห็นผิดๆ อีกนัยหนึ่ง เขาเลือกทางของตนเองมากกว่าทางของพระเจ้ าและแข่งขันเพื่อความคิด
ของเขาเพื่อทําให้ ร่างกายแตกแยกกัน ความรู้ เกี่ยวกับพระเจ้ าของเขาไม่มีหลัก เขาอาจได้ รับ “การสําแดง” เพื่อสนับสนุนการ
โต้ เถียงของตนเอง เปาโลให้ คําชี ้แนะที่ชดั เจนกับทิโมธีวา่ จะจัดการบุคคลเช่นนี ้อย่างไร (1ทิโมธี 6:3-5) ในที่นี ้ เขาบอกทิตสั ให้ เตือน
ผู้ที่ยใุ ห้ แตกนิกายครัง้ หนึง่ และถ้ าจําเป็ น ก็เตือนสองครัง้ ถ้ าเขายังยืนยันในทางของตน ก็จะต้ องหลีกเลี่ยงเขา สมาชิกคนอื่นๆ ของ
คริ สตจักรจะต้ องไม่คบหาสมาคมกับเขาอย่างคริสเตียน บุคคลดังกล่าวชอบเป็ นจุดสนใจและความสนใจที่เกิดจากการโต้ เถียงของ
พวกเขา และการไม่สนใจก็อาจเป็ นทางเดียวที่จะจัดการกับพวกเขาได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ อย่างไรก็ตาม การที่เขายืกราน
สนับสนุนคําสัง่ สอนที่ผิดและก่อให้ เกิดความแตกแยกเป็ นเหตุผลที่จะไม่คบหากับพวกเขา การยอมรับพวกเขาเป็ นสมาชิกของ
คริสตจักรจะสนับสนุนอิทธิพลอันตรายของพวกเขาแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ 11 ถ้ าบุคคลที่ก่อให้ เกิดความแตกแยกจะหยุดและเลิกล้ มความตังใจจากการตั
้
กเตือนครัง้ แรกและครัง้ ที่สอง จะ
“น อ ก ลู่ น อ ก ท า ง ”
เ ห็ น ชั ด ว่ า
เ ข า
(เอ็คสะทะเระโฟ (ekstrepho) การหันหรื อบิดไป) และกลายเป็ นคนไม่ถูกทํานองคลองธรรม เปิ ดเผยให้ เห็นว่าใจของเขาถูก
ผลกระทบและตําแหน่งของเขาไม่ใช่เพียงการวินิจฉัยผิดเท่านัน้ การที่เขาโต้ เถียงอย่างต่อเนื่องและปฏิเสธที่จะฟั งคําปรึ กษาที่
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ฉลาดจากผู้มีอํานาจทางฝ่ ายวิญญาณทําให้ เขาเป็ นคนบาป ด้ วยการกระทําของเขา เขาส่งผ่านการตัดสินที่เลวร้ ายต่อตนเอง นัน่
คือ “กล่าวโทษตนเอง”

7. บทสรุ ป (3:12-15)
ก. ผ้ ูทาํ หน้ าที่แทนทิตสั (3:12)
(12) เมื อ่ ข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรื อทีคิกสั มาหาท่าน ท่านจงรี บไปหาข้าพเจ้าที เ่ มื องนิ โคบุรี เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจแล้วว่า
จะค้างอยู่ทีน่ นั่ จนสิ้ นฤดหนาว
ู
ข้อ 12 คําเตือนสุดท้ ายของเปาโลต่อทิตัสคือ แผนการในการให้ ผ้ ูอื่นทํ าหน้ าที่แทนเขาที่เกาะครี ต เราไม่ทราบอะไร
เกี่ยวกับอารเทมาส มีผ้ เู ชื่อกันว่า เขาเป็ นผู้ปกครองของลิสตราในเวลาต่อมา ทีคิกสั ได้ รับการกล่าวถึงหลายครัง้ ในงานเขียนของ
เปาโล (เอเฟซัส 6:21; โคโลสี 4:7; 2ทิโมธี 4:12) และเป็ นผู้สง่ จดหมายของเปาโลหลายครัง้ เขากลายเป็ นผู้ช่วยเหลือของทิโมธีใน
เอเฟซัส เมื่อมีผ้ ทู ําหน้ าที่แทน ทิตสั จะต้ องไปพบกับเปาโลในนิโคบุรี ในมาซิโดเนียตะวันตก ที่ซงึ่ เขาตังใจว่
้ าจะอยูใ่ นฤดูหนาว
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ข. การช่ วยเหลือผ้ ูทาํ การในการเดินทาง (3:13-14)
(13) ท่านจงช่วยส่งเศนาสผู้เป็ นทนายความกับอปอลโลไป อย่าให้เขาขาดสิ่ งใด (14) ให้พวกเขาเรี ยนรู้ ทีจ่ ะกระทําการดี
ด้วย เพือ่ จะเป็ นประโยชน์เมื อ่ ถึงคราวจํ าเป็ น และเพือ่ พวกเขาจะไม่เป็ นคนทีไ่ ร้ผล
ข้อ 13 เปาโลขอให้ ทิตสั ช่วยเหนือเศนาสกับอปอบโลในพันธกิจของพวกเขา ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากเปาโล ข้ อนี ้ทําให้ เรา
เห็นว่าอัครทูตเป็ นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ ทางฝ่ ายวิญญาณซึง่ รู้ ว่าจะใช้ ทรัพยากรมนุษย์ได้ ดีที่สดุ อย่างไรในการจัดการของเขา พี่
น้ องคริสเตียนเหล่านี ้ได้ นําจดหมายมายังทิตสั เขาจะต้ องจัดหาสิง่ ที่จําเป็ นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการเดินทาง การช่วยเหลือผู้ทํา
การชาวคริ สเตี ย นในการเดิ น ทางเป็ นหลั ก การตามพระคั ม ภี ร์ (โรม 15:24;
1โคริ นธ์ 16:6,
11;
2โคริ นธ์ 1:16)
ในที่นี ้ กล่าวถึงเศนาส และข้ อพระคัมภีร์นี ้ไม่ได้ กล่าวว่ากฎหมายที่เขาฟ้องร้ องนันเป็
้ นกฎหมายกรี กหรื อโรม อาจเป็ นได้ ว่
เขาเคยเป็ นอาลักษณ์ ชาวยิว และเพียงแต่คงทําหน้ าที่ทนายความหลังจากรับเชื่อ เขาเป็ นทนายความคริ สเตียนเพียงคนเดียวที่
กล่าวถึงในพระคัมภีร์ ในศตวรรษที่สาม ฮิปโปไลทัสกล่าวว่าเขาเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิบคนและหลังจากนัน้ เป็ นผู้ปกครองของไดออสโพ
ลิส
อปอลโลเป็ นผู้มีโวหารดีจากอเล็กซานเดรี ย ที่อควิลาและปริ สคานํามาหาพระเจ้ า ซึ่งทํางานน่าชมเชยในเมืองโคริ นธ์
(กิ จการ 18:24-28) เขากลายเป็ นผู้ร่ว มทําการของเปาโล (1โคริ นธ์ 16:12) แม้ ว่าเปาโลต้ องระงับการเลือกฝั กฝ่ ายในโคริ น ธ์
เนื่องจากอปอลโลได้ รับความนิยมเมื่อเขาทํางานที่นนั่ (1โคริ นธ์ 1:12, 3:4-6, 22; 4-6) ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของพวกเขาแสดงให้
เห็นว่าไม่มีความอิจฉาในใจของเปาโลต่อผู้เทศนาที่ได้ รับความนิยมและที่ไม่มีความแตกต่างที่สําคัญในคําสอนของเขา
ข้อ 14 เปาโลไม่เพียงแต่ขอให้ ทิตสั ตอบสนองความจําเป็ นของมิชชันนารี เท่านัน้ แต่เปาโลบอกให้ เขาแน่ใจว่าคริ สเตียน
ชาวครี ตมีโอกาสที่จะช่วยเหลือในความจําเป็ น ความช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็ น “[การ] กระทําการดีด้วย เพื่อจะเป็ นประโยชน์เมื่อ
ถึงคราวจําเป็ น” พวกเขาจะได้ เรี ยนรู้ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้ า และในการทําเช่นนัน้ พวกเขาจะไม่เป็ นคน “ไร้ ผล”
ศิษยาภิบาลจําเป็ นต้ องสอนธรรมิกชนที่จะมีภาระหนักช่วยเหลือมิชชันนารี ให้ อย่างเต็มใจ มีใจต้ อนรับแขก และช่วยเหลือการรับ
ใช้ อื่นๆ

ค. คําอวยพร (3:15)
(15) บรรดาผู้ทีอ่ ยู่กบั ข้าพเจ้าฝากความคิ ดถึงมายังท่าน ข้าพเจ้าขอฝากความคิ ดถึงมายังคนทัง้ ปวงที ร่ ักเราเพราะความ
เชือ่ เดียวกัน ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิ ด
ข้อ 15 เพื่อนของเปาโลส่งคําทักทายมา เขาไม่ได้ กล่าวชื่อคนเหล่านัน้ โดยพึง่ ให้ เศนาสและอปอลโลที่จะทําเช่นนันในการ
้
ทักทาย คําทักทายของเปาโลจะต้ องส่งต่อไปยังคริ สเตียนชาวครี ต “คนทังปวงที
้
่รักเราเพราะความเชื่อเดียวกัน” ผู้ที่สตั ย์ซื่อรักเขา
อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ผ้ ทู ี่ยใุ ห้ แตกนิกายกันไม่รักเขา
้
เขาหวังว่าประโยชน์ของพระคุณของพระเจ้ าจะมีอดุ มในชีวิตของ
เปาโลจบด้ วยบันทึกเกี่ยวกับพระคุณตลอดทังจดหมาย
พวกเขา “อาเมน” จบการอธิษฐาน โดยเรี ยกร้ องเพียง “ขอให้ เป็ นไปตามนัน”
้

128

1

บรรณานุกรม
J.P. Lilley, “The Pastoral Epistles,” Handbook for Bible Classes (Edinburgh: T. & T. Clark, 1901), 255.

129

เจ อาร์ เอ็นซี่ รับเชื่อเมื่อครัง้ เป็ นวัยรุ่ นอยู่ในเมืองเวอร์ นอน รัฐเทกซัส และเริ่ มรับใช้ โดยประกาศข่าวประเสริ ฐเต็มเวลา
เมื่ออายุ 18 ปี หลังจากสมรสกับโรฟฟี ออลิเวอร์ จากเมืองซิลสบี รัฐเทกซัส ทังสองตั
้
งคริ
้ สตจักรขึ ้นแห่งหนึ่งในเมืองกรี นสโบโร รัฐ
นอร์ ธ แคโรไลนา
ในปี 1965 เขาได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ประสานงาน Evangelism Commission และเริ่ มเดินทางไปหลายแห่งเพื่อเป็ นตัวแทน
แผนก General Home Missions Division ของ United Pentecostal Church International ในปี 1967 เขาได้ รับเลือกเป็ น
เลขานุการแผนก General Home Missions และดํารงตําแหน่งอยู่จนถึงปี 1972 หลังจาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ของ UPCI เป็ นเวลาสองปี เขาดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลของคริ สตจักรในเมือง Texarkana รัฐอริ โซนา และเมืองวิชิต้า ฟอลส์ รัฐ
เทกซัส
ตังแต่
้ ปี 1982 เป็ นต้ นมา เขาดํารงตําแหน่งประธานของวิทยาลัย Texas Bible College ในเมืองฮิวสตัน รัฐเทกซัส ซึ่ง
ั ฑิต เขาแต่งหนังสือและหนังสือเล่มเล็กๆ หลายเรื่ อง และเขียนบทความและ
เป็ นสถานศึกษาที่เขาได้ ปริญญาสาขาศาสศาสตร์ บณ
แผ่นพันจํานวนมาก นอกจากนี ้ ยังเป็ นบรรณาธิการก่อตังของนิ
้
ตยสาร Outreach และ Forward
เจ อาร์ เอ็นซี่มีบตุ รสองคน ได้ แก่ แรนดีและเด็บบรา ซึง่ สมรสแล้ วทังสองคนและรั
้
บใช้ ในองค์การ UPCI
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