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เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์  
  

เ ป็น ท่ีชัด เจนว่า ทิโมธีมา เ ป็น  
คริสเตียนในฐานะผลลัพธ์ของ
งานประกาศของเปาโลในเมือง        
ลิสตรา (กจ. 14:6-23)   ท่านได้
ร่วมกับเปาโลในการเดินทาง
ป ร ะ ก า ศ ค ร้ั ง ท่ี ส อ ง เ ม่ื อ ที ม
ประกาศของอัครทูตน้ีได้ผ่าน
บริเวณนั้นท่ีทิโมธีอาศยัอยู ่ (กจ. 
16:1-3) ในการเดินทางคร้ังท่ีสอง 
ทิโมธีไดช่้วยเหลือเปาโลในเมือง
โตรอสั  ฟีลิปปี เบโรอา เธสะโล-
นิกา เอเธนส์และโครินธ์   ระหว่างการเดินทางคร้ังท่ีสาม ท่านไดท้  างานกบัเปาโลในเมืองเอเฟซัส   จากท่ีนัน่
เปาโลส่งทิโมธีไปยงัแควน้มาซิโดเนีย (กจ. 19:22)  ต่อมาเปาโลไดม้าร่วมกบัท่านในแควน้มาซิโดเนีย (2 คร. 
1:1, 19) และเป็นท่ีชดัเจนว่าท่านไดเ้ดินทางร่วมกบัอคัรทูตน้ีไปยงัเมืองโครินธ์ (รม. 16:21) ในการเดินทาง
กลบัไปยงัเมืองเอฟซสั ทิโมธีไดไ้ปกบัเปาโลตลอดแควน้มาซิโดเนียไกลถึงเมืองโตรอสั (กจ. 20:3-6) ภายหลงั  
ทิโมธีไดอ้ยูก่บัเปาโลในกรุงโรม (คส. 1:1; ฟม. 1; ฟป. 1:1) และจากท่ีนัน่บางทีท่านไดท้  าการเดินทางไปยงั
เมืองฟีลิปปี (ฟป. 2:19-23) 
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ณ ตอนปลายของพระธรรมกิจการ เปาโลไดอ้ยูใ่นบา้นกกักนัในกรุงโรม (กจ. 28:30-31) ความรู้ของเราเก่ียวกบั
กิจกรรมต่างๆของท่านหลงัจากเวลานั้นก็มาจากการอา้งอิงท่ีไม่เพียงพอในจดหมายฝากต่างๆและการคาดเดา
ของท่านเป็นหลกั เน่ืองจากวา่เราไม่มีประวติัศาสตร์ท่ีเป็นบรรทดัฐานเก่ียวกบัส่วนน้ีของงานของท่าน 
  
หลงัจากการไต่สวนของท่านต่อหน้าซีซาร์และการปล่อยตวัของท่าน เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดจ้ากกรุงโรมไป   
ท่านไดเ้ดินทางไปทางทิศตะวนัออกและไปถึงเมืองเอเฟซสัในท่ีสุด   ในเมืองเอเฟซสันั้น ไม่สงสัยเลยวา่เปาโล
ไดเ้ยีย่มเยยีนคริสตจกัรอ่ืนๆในบริเวณนั้นและต่อมาไดเ้ดินทางไปยงัแควน้มาซิโดเนียและจงัหวดัอ่ืนๆซ่ึงตั้งใจท่ี
จะด าเนินงานประกาศบุกเบิกของท่านต่อไป (เปรียบเทียบ รม. 15:24, 28) เม่ือเปาโลไดจ้ากเมืองเอเฟซสัไป ท่าน
ไดล้ะทิโมธีไวใ้หรั้บผดิชอบในฐานะตวัแทนพิเศษของท่านเพื่อจะด าเนินงานท่ีนัน่ต่อไป (1 ทธ. 1:3)   ระยะหน่ึง
หลงัจากนั้น เป็นท่ีชดัเจนว่าทิโมธีไดเ้ขียนถึงเปาโลบางทีไดข้อว่าท่านสามารถจากเมืองเอเฟซัสไปไดห้รือไม่
เพื่อจะไปร่วมกบัเปาโลอีก  เปาโลไดต้อบสนองดว้ยจดหมายน้ีท่ีซ่ึงท่านไดแ้นะน าให้ทิโมธีท่ีจะคงอยู่ในเมือง
เอเฟซสัและด าเนินพนัธกิจท่ีจ าเป็นของท่านต่อไปจนกวา่เปาโลสามารถร่วมกบัท่านท่ีนัน่ไดอี้ก (3:14; 4:13) 
  

“ขณะท่ีคริสตจกัรต่างๆในศตวรรษแรกได้เพิ่มข้ึนในจ านวน ค าถามต่างๆเก่ียวกับระเบียบ
คริสตจกัร ความถูกต้องในความเช่ือ และการลงวินัยได้เกิดข้ึน  พวกอคัรทูตเองได้จดัการ
เก่ียวกบัค าถามเหล่าน้ีแต่การส้ินสุดท่ีก าลงัมาถึงของระยะเวลาของอคัรทูตไดท้  าให้ค  าสอนท่ีมี
สิทธิอ านาจเก่ียวกบัความเช่ือและระเบียบนั้นจ าเป็นส าหรับการน าพาในอนาคตของคริสตจกัร
ทั้งหลาย   ค  าสอนน้ีถูกเปิดเผยในจดหมายฝากศิษยาภิบาล”[1] 

  

หนา้ท่ีของทิโมธีในเมืองเอเฟซสัคือเป็นตวัแทนของเปาโลต่อคริสตจกัร ณ เวลาน้ี “คริสตจกัร” ในเมืองเอเฟซสั
คงประกอบดว้ยคริสตจกัรท่ีอยูใ่นบา้น (เปรียบเทียบ 1 คร. 16:19) เป็นท่ีชดัเจนวา่ทิโมธีไม่ไดเ้ป็น “ผูป้กครอง” 
ใน “คริสตจกัร” (กลุ่มของคริสตจกัรท่ีอยู่ในบ้าน) นั้น   เปาโลกล่าวถึง “พวกผูป้กครองชาวเอเฟซัส” ใน
จดหมายฝากน้ีในฐานะแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างจากทิโมธี    
  
เม่ือเปาโลไดพ้บกบัพวกผูป้กครองชาวเอเฟซสั ณ ตอนปลายของการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสามของท่าน ท่านได้
เตือนพวกเขาถึงพวกครูสอนเท็จผูซ่ึ้งจะเกิดข้ึนในท่ามกลางพวกเขา (กจ. 20:29-30) จากนั้นมาสถานการณ์น้ีได้
เกิดข้ึนอยา่งท่ีท่านไดท้  านายไว ้(เปรียบเทียบ 1:6; 6:21; 2 ทธ. 2:18) เป็นท่ีชดัเจนวา่ ฮีเมนีอสัและอเล็กซานเดอร์
เป็นสองคนจาก “พวกสุนขัป่า” เหล่านั้น (1:20) เปาโลไดพ้าดพิงถึงคนอ่ืนๆในจดหมายฝากน้ีเช่นกนั (1:3-11; 
4:1-5; 6:3-10) เราควรพิจารณาความผดิพลาดของค าสอนเทจ็ของพวกเขาในการอธิบายท่ีตามมา  
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ถา้ซีซาร์ได้ปล่อยเปาโลจากคุกในกรุงโรมประมาณปี ค.ศ. 62 ท่านอาจได้เขียนจดหมายฝากน้ีในช่วงกลาง
ทศวรรษท่ี 6 ค.ศ. บางที ค.ศ. 63-66  การอา้งอิงของเปาโลถึงการเดินทางของท่านจากเมืองเอเฟซสัไปยงัแควน้
มาซิโดเนีย (1:3) บ่งบอกวา่ท่านอาจไดอ้ยูใ่นแควน้มาซิโดเนียเม่ือท่านไดเ้ขียน 1 ทิโมธี อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก 
วา่เราไม่มีการอา้งอิงอ่ืนๆท่ีจะน าพาเรา ท่านอาจไดอ้ยูใ่นหน่ึงในจงัหวดัอ่ืนๆเช่นกนั  
  
การประพนัธ์ของจดหมายฝากศิษยาภิบาล คือ 1 และ 2 ทิโมธีและทิตสัเป็นปัญหาท่ีเป็นการวิจารณ์หลกัใน
การศึกษาพนัธสัญญาใหม่ แต่ขา้พเจา้เช่ือว่าขอ้คิดเห็นต่างๆ ส าหรับการประพนัธ์โดยเปาโลนั้นโนม้น้าวมาก
ท่ีสุด[2]  ตั้ งแต่ศตวรรษท่ีสิบเก้า พวกนักวิชาการได้โจมตีการประพนัธ์โดยเปาโลเก่ียวกับจดหมายฝาก            
ศิษยาภิบาลมากกว่างานเขียนอ่ืนๆ ของอคัรทูตน้ี   น่ีเป็นปัญหาเชิงบทน าท่ีจะถูกศึกษาโดยการอา้งอิงถึงคู่มือ
อรรถาธิบายจดหมายฝากศิษยาภิบาลเล่มต่างๆท่ีเป็นหลกั และบทน าต่างๆเก่ียวกบัพนัธสัญญาใหม่ท่ีครอบคลุม
มากข้ึน [3]   วลิเล่ียม เมาซ์อธิบายวา่ลูกาเป็นเลขานุการของเปาโลในจดหมายฝากศิษยาภิบาลทั้งสามเล่ม[4] แต่
นัน่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะพิสูจน์ 
  

“พวกนักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยืนยนัว่าจดหมายฝากศิษยาภิบาลเป็นค าจารึกท่ีเป็น
นามแฝง นัน่คือถูกเขียนข้ึนโดยใช้นามปากกา (ในช่ือของเปาโล) ระยะหน่ึงหลงัจากการตาย
ของเปาโล (เหมือนเช่น ดิเบลิอสัและคอนเซลมานน์ บรอกซ์  แบเรทท ์ คาร์ริส ฮลัทเ์กรน)   ทุก
วนัน้ีส่วนใหญ่ก าหนดวา่จดหมายสามฉบบัน้ีมีข้ึนราวๆก่อนการเปล่ียนศตวรรษ ซ่ึงบ่งบอกว่า
ผูเ้ขียนไดต้ั้งเป้าท่ีจะฟ้ืนฟูค  าสอนของเปาโลส าหรับสมยัของเขาหรือท่ีจะประพนัธ์คู่มือของ
เปาโลท่ีเด็ดขาดและมีสิทธิอ านาจส าหรับการประณามความเห็นนอกรีตในคริสตจกัรหลงัจาก
สมยัอคัรทูต”[5] 

  

จุดประสงค์ 
  
หน่ึงและสองทิโมธีและทิตสัถูกเรียกว่า “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” เพราะว่าเปาโลเขียนจดหมายเหล่าน้ีถึง      
พวกศิษยาภิบาล (ผูเ้ล้ียง) ของคริสตจกัรทั้งหลายซ่ึงร่างหน้าท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการเป็นศิษยาภิบาลของพวกเขา    
ค  าวา่ “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” ปรากฏคร้ังแรกในศตวรรษท่ีสิบแปด แมว้่าจะมีข้ึนในตอนตน้ศตวรรษท่ีสอง 
จดหมายเหล่าน้ีไดถู้กรวมเป็นกลุ่มดว้ยกนัภายในการรวบรวมงานเขียนของเปาโล[6] หน้าท่ีเก่ียวกบัการเป็น   
ศิษยาภิบาลหลกัของพวกผูน้ าท่ีถูกกล่าวถึงคือท่ีจะปกป้องค าสอนท่ีมีหลกัและรักษาไวซ่ึ้งวนิยัท่ีมีหลกั[7] 
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“จดหมายฝากศิษยาภิบาลเป็นเชิงปฏิบติัเป็นหลกั ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ การเนน้อยูท่ี่การปกป้อง
หลกัค าสอนมากกวา่การอธิบายหรือความละเอียดอ่อน พระคมัภีร์ตอนต่างๆ เป็นหลกัค าสอน
อยา่งเด่นชดัประกอบดว้ยส่วนเล็กๆ เท่านั้นของทั้งหมด ทิโมธีและทิตสัไดรั้บการสั่งสอนแลว้”
[8] 

  
“มนัอาจเป็นเวลาท่ีจะกล่าวค าอ าลาต่อศพัทเ์ฉพาะน้ี ‘จดหมายฝากศิษยาภิบาล’  ค าศพัทน้ี์ซ่ึง
หลายคนสืบเสาะไปถึงเปาโล แอนทนัในศตวรรษท่ีสิบแปดนั้นได้กลายมาเป็นบางส่ิงของ
เคร่ืองมือท่ียบัย ั้งการใชค้  าศพัทน้ี์เพื่อจะอธิบายถึงเน้ือหาของจดหมายต่างๆก็ดีพอ แต่การทึกทกั
เอาเก่ียวกบัจดหมายต่างๆและความตั้งใจของจดหมายเหล่านั้นท่ีซ่ึงมนัข้ึนอยูน่ั้นก็กบฏต่อความ
โนม้เอียงต่อการยบัย ั้งแลว้ 

  

“ค าวา่ พีอี [จดหมายฝากศิษยาภิบาล] ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป แมว้า่มนัสะดวก เพราะวา่ส่ิงท่ี
ไดรั้บมาโดยระบบของการอา้งอิงก็สูญเสียมากกวา่โดยน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีค านั้นไดส้ะสม
มาตลอด”[9] 

  

ทาวเนอร์เช่ือว่า โดยการรวมกลุ่มจดหมายฝากทั้งสามเหล่าน้ีดว้ยกนัเป็น “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” และการ
ปฏิบติัต่อจดหมายเหล่าน้ีว่าเป็นหน่วยเดียวนั้น คริสตจกัรก็ได้หลงทางไปจากการตีความแต่ละฉบบัว่าเป็น
จดหมายฝากแต่ละฉบบั  เขายอมรับวา่จดหมายทั้งสามฉบบัน้ีมีลกัษณะบางอยา่งท่ีเหมือนกนั แต่เขารู้สึกวา่การ
ตีความจดหมายเหล่าน้ีดว้ยกนัในฐานะเป็นหน่วยเดียวก็ท าอนัตรายมากกวา่ดี   จดหมายฝากอ่ืนๆหลายฉบบัของ
เปาโลก็เก่ียวกบั “ศิษยาภิบาล” อย่างเท่าเทียมกนักับจดหมายสามฉบบัน้ี แมว้่าจดหมายสามฉบบัน้ีกล่าวถึง 
เร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบั การเป็นผู้น า แบบอภิบาลโดยเฉพาะ   
  

“มี . . . หลายเหตุผลท่ีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัแรกถึงทิโมธี คือ (ก) เพื่อหนุนใจให ้     
ทิโมธีท่ีจะคงอยูใ่นเมืองเอเฟซสัและรับมือกบัเร่ืองราวต่างๆท่ีส าคญัและยุง่ยากท่ีไดเ้กิดข้ึน (ข) 
เพื่อจะจดัเตรียมค าแนะน าท่ีมีสิทธิอ านาจในเร่ืองวธีิท่ีครอบครัวของพระเจา้จะตอ้งประพฤติตน
ในกรณีท่ีเปาโลได้ล่าช้าในการมา และ (ค) เพื่อจะโจมตีปฏิปักษ์และค าสอนของพวกเขา
โดยตรงและย  ้าเตือนทิโมธีถึงวิธีท่ีท่านจะตอ้งประพฤติตนและส่ิงท่ีท่านจะตอ้งสอน  ดงันั้น
จุดประสงค์ท่ีเป็นรากฐานคือ หนุนใจทิโมธีในงานของท่านและท่ีจะโยกยา้ยสิทธิอ านาจของ
เปาโลไปยงัทิโมธีในการต่อสู้ของท่านกบัปฏิปักษอี์กดว้ย”[10] 
  

“ผลงานหลกัท่ีจดหมายฝากน้ีท าคือภาพของครูสอนแทแ้ละค าสอนแท”้[11] 
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หัวขอ้หลกัต่างๆในจดหมายฝากศิษยาภิบาลคือ ความเช่ือ  พระผูช่้วยให้รอด (ความรอด) การดี  การว่ากล่าว  
ความสัตยสุ์จริตส่วนตวั  ข่าวประเสริฐ  จริยธรรม ศาสนศาสตร์ยคุสุดทา้ย และระเบียบคริสตจกัร[12] 
  

โครงร่าง 
  
I.          การทกัทาย  1:1-2 

II.         ภารกิจของทิโมธีในเมืองเอเฟซสั  1:3-20 
  ก.        งานท่ีทิโมธีเผชิญ  1:3-11 

ข.        การกระตุน้ใหส้ัตยซ่ื์อ  1:12-20 
   1.         การหนุนใจทางบวก  1:12-17 

2.         การเตือนทางลบ  1:18-20 
  
III.       ค าแนะน าเก่ียวกบัชีวติของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  2:1-4:5 
  ก.        ล าดบัความส าคญัของการอธิษฐานเพื่อความรอดของผูค้น  2:1-7 

ข.        ความรับผดิชอบหลกัของบรรดาผูช้ายและผูห้ญิงในการพบปะตามโบสถ ์ 2:8-15 

ค.        คุณสมบติัส าหรับผูน้ าคริสตจกัร  3:1-13 
   1.         คุณสมบติัส าหรับผูป้กครองดูแล  3:1-7 

2.         คุณสมบติัส าหรับมคันายก  3:8-13 
  ง.        ธรรมชาติของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  3:14-16 

จ.        ปัญหาของการเลิกเช่ือในคริสตจกัร   4:1-5 
  
IV.       ค าแนะน าเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  4:6-5:25 
  ก.        ชีวติส่วนตวัและพนัธกิจต่อสาธารณะของผูน้ า  4:6-16 

ข.        หลกัการพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  5:1-2 

ค.        วธีิรับมือกบัแม่ม่ายและผูป้กครอง  5:3-25 
   1.         การจดัเตรียมส าหรับแม่ม่าย  5:3-16 

2.         การลงวนิยัและการเลือกผูป้กครอง  5:17-25 
  
V.        ค าแนะน าส าหรับกลุ่มต่างๆ ภายในคริสตจกัร  6:1-19 
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  ก.        พวกทาส  6:1-2 
ข.        พวกครูสอนเทจ็  6:3-10 

ค.        บรรดาผูท่ี้อุทิศตนต่อพระคริสต ์ 6:11-16 

ง.        คนมัง่มี  6:17-19 
  
VI.       การก าชบัและการอวยพรท่ีสรุป  6:20-21 
  

เนือ้หา 
  
จดหมายฝากศิษยาภิบาลทั้งสามเล่ม (1 และ 2 ทิโมธีและ ทิตสั) กล่าวถึงหัวขอ้เดียวกนั คือ ระเบียบของ
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน   เปาโลได้อธิบายถึงหลักค าสอนเก่ียวกบัคริสตจกัรสากลและพนัธกิจของธรรมิกชนใน    
พระกายของพระคริสตใ์นจดหมายฝากฉบบัอ่ืนๆของท่านแลว้   ในจดหมายเหล่านั้น ท่านให้ค  าแนะน าบางอยา่ง
เก่ียวกับชีวิตในคริสตจักรท้องถ่ิน   ตอนน้ีในจดหมายฝากศิษยาภิบาล ท่านอธิบายถึงการปฏิบัติการท่ีมี
ประสิทธิภาพของคริสตจกัรทอ้งถ่ินในฐานะ โลกขนาดเล็กมาก ของคริสตจกัรสากล   “คริสตจกัร” อา้งอิงถึง
ผูค้นในพนัธสัญญาใหม่    
  
หน่ึงทิโมธีกล่าวถึงลกัษณะสองอยา่งของหวัขอ้ระเบียบในคริสตจกัรทอ้งถ่ินคือ ชีวิตของคริสตจกัรและการเป็น
ผูน้ าของคริสตจกัร   ในจดหมายฝากของท่านถึงทิตสั เปาโลให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองการเป็นผูน้ าของ
คริสตจกัร   ใน 2 ทิโมธี ท่านให้รายละเอียดในเร่ืองชีวิตของคริสตจกัร   หน่ึงทิโมธีเป็นทัว่ไปและเป็นรากฐาน
มากกวา่  ทิตสัอธิบายถึงวธีิจดัตั้งคริสตจกัรใหอ้ยูใ่นระเบียบ และ 2 ทิโมธีอธิบายถึงความรับผิดชอบส่วนตวัของ
ผูน้ า     
 
ใน 1 ทิโมธี เปาโลสอนว่าหน้าท่ีของ “คริสตจกัรทอ้งถ่ิน” คือท่ีจะ ป่าวประกาศความจริงของพระเจ้าในโลก  
ท่านสอนอีกว่า หน้าท่ีของ “บรรดาผูน้ าคริสตจกัร” (ทิโมธีและบรรดาผูป้กครองคริสตจกัร) คือท่ีจะ อธิบาย
ความจริงของพระเจ้าในคริสตจักร   จุดประสงคท่ี์คริสตจกัรมีชีวิตอยูคื่อ การป่าวประกาศความจริงของพระเจา้
ในโลก  และจุดประสงคท่ี์บรรดาผูน้ าของคริสตจกัรมีชีวิตอยูคื่อ การอธิบายความจริงของพระเจา้ในคริสตจกัร  
น่ีเป็นถอ้ยแถลง       
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ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นอย่างเดียวกนัท่ีเปาโลกล่าวใน เอเฟซัส 4:11-12 เก่ียวกบัคริสตจกัรสากล   ธรรมิกชน
จะตอ้งท างานแห่งพนัธกิจ และผูค้นท่ีไดรั้บของประทาน (พวกอคัรทูต พวกผูเ้ผยพระวจนะและอ่ืนๆ) จะตอ้ง
เตรียมธรรมิกชนเพื่องานของพวกเขา ใน 1 ทิโมธี เปาโลประยกุตใ์ชค้วามจริงอยา่งเดียวกนักบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน   
  
ดงันั้น ในดา้นหน่ึง จุดประสงคข์องคริสตจกัรคือ “ป่าวประกาศความจริงของพระเจา้ต่อโลก” (3:14-16)  ถอ้ย
ค าหลกัในเน้ือหาท่ีส าคญัน้ีคือ “คริสตจกัร” และ “ความล ้าลึกแห่งความเช่ือ”     
  
คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ไดอ้อกแบบมาเพื่อสนบัสนุนและส าแดงความจริงของพระองค ์ผูเ้ช่ือ
แต่ละคนเป็นความสว่างในโลกท่ีมืด   พระเจา้ไดเ้ลือกเราท่ีจะให้ความสว่างของเราส่องท่ามกลางมนุษย ์(มธ. 
5:14-16)  คริสตจกัรทอ้งถ่ินมีชีวิตอยูเ่พื่อสนบัสนุนและส าแดงความสวา่งแห่งพยานของผูเ้ช่ือไม่ใช่แค่ส่วนตวั
แต่โดยส่วนรวมอีกดว้ย   
  
โดยเน้ือแทแ้ลว้ “ความล ้าลึกแห่งความเช่ือ” คือ พระคริสต์   อยา่งกวา้งกวา่นั้น มนัคือความจริงท่ีคริสตจกัรป่าว
ประกาศ ซ่ึงมีศูนย์กลางท่ีพระคริสต์ นัน่คือ ข่าวประเสริฐ  มนัเป็นความล ้าลึกท่ีซ่ึงเรารู้จกัมนัโดยการส าแดง
พิเศษเท่านั้น   “ความเช่ือในศาสนา” หมายถึง  ความศรัทธาในศาสนา   ค  าน้ีอธิบายถึงความเช่ือในพระคริสต์ท่ี
ท าการออกมาในการด าเนินชีวติประจ าวนั   คนหน่ึงพบความเช่ือในศาสนาไดท่ี้ไหน?  เราเห็นมนัในการส าแดง
ท่ีเห็นประจกัษใ์นพระเยซูคริสต์ (3:16)   ในขอ้น้ี เปาโลสรุปสามระยะของพนัธกิจของพระเยซูดว้ยโคลงบทละ
สองบรรทดัทั้งสามของเพลงนมสัการสมยัโบราณ   ส่ิงเหล่าน้ีคือ ความขายหนา้ในอดีตของพระองค ์ การป่าว
ประกาศในปัจจุบนัของพระองค ์และการไดรั้บศกัด์ิศรีในอนาคตของพระองค ์    
  
ดงันั้นจุดประสงคข์องคริสตจกัรทอ้งถ่ินคือท่ีจะ “ป่าวประกาศความเช่ือในศาสนา”   คริสเตียนท าส่ิงน้ีโดยการ
น าเสนอพระคริสตด์ว้ยตวัของพวกเขาเองและโดยการส าแดงอุปนิสัยท่ีเหมือนพระเจา้ต่อโลกโดยฤทธ์ิเดชของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ   พยานทางเสียงสร้างบนพยานทางภาพ        
 
ในอนัดบัท่ีสอง จุดประสงคข์องพวกผูน้ าคริสตจกัรคือท่ีจะอธิบายความจริงในคริสตจกัร   พวกผูน้ าคริสตจกัร
ท าส่ิงน้ีโดยการสอน การกระตุน้และแบบอยา่ง   การอธิบายความจริงไม่ใช่แค่การส่ือสาร (การสอน) ท่ีถูกกล่าว
หรือถูกเขียนข้ึนซ่ึงติดตามมาโดยความเขา้ใจทางสติปัญญา   มนัเรียกร้องการหนุนใจและความรู้สึกไวต่อสภาพ
ของผูฟั้ง (การกระตุน้) อีกดว้ย   ผูน้  าคริสตจกัรเตรียมคนอ่ืนๆเพื่อจะส าแดงความจริงของพระเจา้ อย่างส าคญั
ท่ีสุดแลว้โดยการท าให้ความจริงเป็นตวัอยา่งและอธิบายมนัในชีวิตของเขาหรือของเธอ  ความจริงตอ้งเป็นตวั
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เป็นตนในครูสอนก่อนท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจมนัอยา่งถ่ีถว้นได ้  พระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ีเพื่อเราในการมาบงัเกิดเป็น
มนุษยข์องพระบุตรของพระองค ์ พระเยซูตรัสวา่ “ท่านทั้งหลาย เป็น ความสวา่งของโลก” (การเนน้ของผูพ้ิมพ์
มธ. 5:14) ไม่ใช่ “ท่านทั้งหลายป่าวประกาศความสวา่งของโลก”    
  
เปาโลดึงความหมายโดยนัยจากความจริงเหล่าน้ี   แรกสุด จงสังเกตความหมายโดยนัยบางอย่างเก่ียวกับ
จุดประสงคข์องคริสตจกัรทอ้งถ่ิน    
  

หน่ึง เม่ือพิจารณาถึงจุดประสงค์ของมนั คริสตจกัรทอ้งถ่ินตอ้งระมดัระวงัท่ีจะน าเสนอ ข่าวประเสริฐท่ีไม่ถูก
เปล่ียนแปลง   ตอ้งไม่มีการจดจ่อท่ีรายละเอียดซ่ึงไม่ส าคญั  ไม่มีการอา้งถึง “ความรู้ท่ีสูงกว่า” และไม่มีการ
บิดเบือนความจริง   ในจดหมายฝากน้ี เปาโลเตือนทิโมธีถึงการคุกคามเหล่าน้ีทั้งหมดท่ีมีต่อความบริสุทธ์ิแห่ง
ความจริงของพระเจา้   นกัเทศน์และครูสอนตอ้งใส่ใจ   เราควรสร้างสรรคใ์นการน าเสนอข่าวสาร แต่เราตอ้งไม่
สร้างสรรคใ์นเน้ือหาของข่าวสาร   เราอยูใ่นธุรกิจการส่ง ไม่ใช่ในธุรกิจการผลิต    
  
ประการท่ีสอง การนมัสการของ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน ต้องไม่หยุดหย่อน   น่ีเป็นประเด็นของเปาโลเม่ือท่านให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของการอธิษฐานในชีวติคริสตจกัร (2:1-7) 
  
ประการท่ีสาม  คริสตจกัรทอ้งถ่ินตอ้ง พากเพียร ในพนัธกิจของคริสตจกัร โดยปราศจาก การล้มเลิก  ท่ีจะบรรลุ
ส่ิงน้ี คริสตจกัรตอ้งการผูน้ าท่ีด าเนินชีวิตในความจริงและปรนนิบติัและจูงใจธรรมิกชนอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น
ความจ าเป็นส าหรับผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัก็ชดัเจน (3:1-13) แบบอยา่งส่วนตวัก็ส าคญัเท่ากบัการอธิบายท่ีโนม้นา้วใจ 
  
จงสังเกตความหมายโดยนยับางอยา่งของความจริงท่ีเช่ือมโยงกบัจุดประสงคข์องผูน้ าคริสตจกัร  คือ ผูซ่ึ้งจะตอ้ง
อธิบายความจริงของพระเจา้แก่ธรรมิกชน   ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นอย่างเดียวกนักบัส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกช้ีประเด็นเพื่อ
คริสตจกัรแลว้  แต่ก็เป็นจริงเก่ียวกบัผูน้ าในระดบัส่วนตวั   
  
หน่ึง ผูน้ าตอ้ง จงรักภักดี ต่อความจริงอยา่งส้ินเชิง  ผูน้  าคริสตจกัรตอ้ง “ประกาศพระวจนะ!” (2 ทธ. 4:2) 
ประการท่ีสอง อุปนิสัยของผูน้ าต่อคนอ่ืนๆต้อง คงเส้นคงวา  เขาต้องมีการอุทิศตนท่ีลึกซ้ึงต่อการบรรลุ
จุดประสงคข์องเขาแห่งการเป็นแบบอยา่งท่ีดีเช่นเดียวกบัต่อจุดประสงคข์องเขาแห่งการส่ือสารทางค าพดู     
  
ประการท่ีสาม ในชีวิตส่วนตวัของเขา เขาตอ้ง พากเพียร  เขาตอ้งยอมให้ความจริงของพระเจา้ท่ีจะนัง่ในการ
ตดัสินในชีวิตของเขาเร่ือยไป  เขาตอ้งตอบสนองต่อความจริงเร่ือยไป   เขาตอ้งประพฤติในความสอดคลอ้งกบั

http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%205.14
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Tim.%204.2


ความจริงเร่ือยไปอีกดว้ย   ผูค้นท่ีท างานดว้ยมือของพวกเขาบ่อยคร้ังก็พฒันาผิวหนงัท่ีดา้นหนาบนมือของพวก
เขา  ผูค้นท่ีท างานกบัความจริงฝ่ายวญิญาณสามารถพฒันาผวิหนงัท่ีดา้นหนาในใจของพวกเขาได ้
  

โดยการประยุกต์ใช้นั้น ขอให้ขา้พเจา้ช้ีให้เห็นสามส่ิงท่ีคริสตจกัรจะตอ้งเฝ้าระวงั และจากนั้นสามส่ิงท่ีผูน้  า
คริสตจกัรควรระวงั   ส่ิงเหล่าน้ีก็คลา้ยกนัอยา่งมาก    
  
เปาโลเตือนในจดหมายฝากน้ีวา่ คริสตจกัรทอ้งถ่ินควรระวงั หลักค าสอนเท็จ  โดยส่ิงน้ีขา้พเจา้หมายถึงหลกัค า
สอนใดก็ตามท่ีเบ่ียงเบนจากค าสอนเน้ือแทข้องความเช่ือ   ส่ิงน้ีจะท าใหพ้ยานของคริสตจกัรท่ีมีต่อโลกน้ีอ่อนแอ
ไป   จงปกป้องหลกัค าสอนแห่งคริสตจกัรของคุณ   ข่าวประเสริฐเป็นหวัขอ้หลกัในพระธรรมน้ี   
  
ประการท่ีสอง คริสตจกัรควรระวงั ความล้มเหลวในการอธิษฐาน  ส่ิงน้ีจะขดัขวางทั้งพยานของคริสตจกัรท่ีมีต่อ
โลกและการเติบโตของคริสตจกัรเองในความเช่ือในศาสนา (เปรียบเทียบ ยก. 4:2; ยน. 15:5) 
  
ประการท่ีสาม คริสตจกัรควรระวงัเก่ียวกบั การปกครองท่ีอ่อนแอ  โดยการปกครองท่ีอ่อนแอ ขา้พเจา้หมายถึง
การปกครองโดยพวกผูป้กครองและมคันายกท่ีขาดคุณลกัษณะตามอย่างพระเจา้  บ่อยคร้ังอยา่งมากท่ีพวกผูน้ า
คริสตจกัรไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อเหตุผลอ่ืนๆ   การดูแลคริสตจกัรตอ้งบรรลุจุดประสงค์ต่างๆแห่งความจริงของ
พระเจ้าโดยผูค้นท่ีด าเนินในความจริงของพระเจ้า   คริสตจกัรทั้งหลายไม่ควรแต่งตั้ งพวกผูป้กครองหรือ
มคันายกเร็วเกินไป หรือไม่ควรแต่งตั้งเลยถา้พวกเขาไม่มีคุณสมบติั   ปัญหาในคริสตจกัรเมืองเอฟซัสท่ีเปาโล 
กล่าวถึงในจดหมายฝากน้ีดูเหมือนจะเป็นค าสอนเท็จโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเนน้ความเฉพาะท่ีไม่เหมาะสมโดย
พวกผูป้กครองของคริสตจกัร    
  
อนัตรายต่างๆท่ีมีต่อผูน้ าคริสตจกัรก็สอดคล้องกบัส่ิงเหล่าน้ี   ตอ้งไม่มีความลม้เหลวในหลกัค าสอนของเขา 
หรือในหน้าท่ีของเขาหรือในความขยนัของเขา   ถา้เรารู้จกัและตอบสนองต่อความจริงของพระเจา้ เราจะเป็น
อิสระจากอิทธิพลเหล่านั้นท่ีจะขดัขวางเราจากการบรรลุพนัธกิจของเรา    
  
การสอนเป็นการเปล่ียนแปลงชีวติ ไม่ใช่ถึงขอบเขตท่ีผูค้นเขา้ใจมนัและช่ืนชมความส าคญัของมนัเท่านั้น แต่ถึง
ขอบเขตท่ีชีวติของครูสอนอธิบายมนัอีกดว้ย   พวกผูน้ าสามารถถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพอยา่งเต็มท่ีในวิธีแห่ง
การน าเสนอของพวกเขาได ้  แต่ถา้ชีวิตของพวกเขาไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขากล่าว บรรดาผูท่ี้ฟังจะปฏิเสธ
ส่ิงท่ีพวกเขากล่าว  จากนั้น การเทศนาของพวกเขาไม่เพียงแต่ไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่มนักลายมาเป็น การ
หม่ินประมาท (เป็นการดูถูกต่อความเป็นบุคคลหรือเกียรติของพระเจา้) อีกดว้ย   ชีวิตของนกัเทศน์สามารถ
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ส่งเสริมการเติบโตของคริสตจกัรของเขามากเท่ากบัทกัษะการอภิบาลของเขา   ผูค้นจะอดทนกบัความบกพร่อง
หลายอย่างและเราทุกคนก็มีหลายอย่าง ถา้พวกเขาสามารถมีแบบอย่างท่ีดีของคริสเตียนท่ีจริงใจ   พวกผูน้ า
สามารถมีประสิทธิภาพได้เพราะวา่พวกเขามีพระวจนะของพระเจา้ พระวิญญาณของพระเจา้และพระคุณของ
พระเจา้[13] 
 

อรรถาอธิบาย 
  
I. การทกัทาย  1:1-2 
  
เปาโลเร่ิมตน้จดหมายท่ีเป็นส่วนตวัอยา่งมากดว้ยการทกัทายท่ีเป็นธรรมเนียมเพื่อจะจดัตั้งน ้ าเสียงส าหรับส่ิงท่ี
ตามมา   อยา่งไรก็ตาม การทกัทายเปิดเผยวา่ส่ิงน้ีไม่ใช่แค่ จดหมาย ส่วนตัว แต่มนัเป็น ทางการ อีกดว้ย   เปาโล
ได้เขียนจดหมายฝากเก้าฉบบัแก่คริสตจกัรต่างๆ และจดหมายฝากส่ีฉบบัแก่แต่ละบุคคล   แม้ว่าท่านกล่าว
จดหมายส่ีฉบับของท่านแก่แต่ละบุคคล อย่างไม่สงสัยเลยว่าท่านตั้ งใจว่าจดหมายเหล่าน้ีควรถูกอ่านแก่
คริสตจกัรต่างๆอีกดว้ย   
  

“ส่วนเร่ิมตน้และจบของจดหมายฝากศิษยาภิบาลก็หลากหลายมากจากเกณฑ์มาตรฐาน   ส่ิงน้ี
บ่งบอกถึงจุดจดจ่อท่ีไดค้าดคะเนต่อลกัษณะบางอยา่งของความสัมพนัธ์แบบผูเ้ขียนและผูอ่้าน”
[14] 

  
1:1                    อยา่งตามปกติ ยกเวน้ใน 1 และ 2 เธสะโลนิกา ฟีลิปปีและฟีเลโมนนั้น เปาโลย  ้าเตือนผูอ่้านของ

ท่านถึงสิทธิอ านาจของท่านในฐานะ “อคัรทูต”   ทิโมธีคงได้อ่านจดหมายน้ีอย่างเปิดเผยใน
คริสตจกัรเมืองเอเฟซสั และคนอ่ืนๆคงไดอ่้านจดหมายน้ีภายหลงัในท่ีประชุมอ่ืนๆเช่นกนั    

  
เปาโลเขียนท่ีน่ีวา่ การทรงเรียก ของท่านไดม้ายงัท่าน “โดย (ตาม) ค าสั่ง (หรือพระบญัชา) ของ
พระเจา้” ไม่ใช่แค่โดย “น ้ าพระทยั” ของพระองค์ ซ่ึงเป็นค าศพัท์ท่ีเปาโลใช้บ่อยคร้ังในการ
เช่ือมโยงน้ี   เปาโลไดรั้บค าบญัชาของท่านในเมืองดามสักสั (กจ. 9)   ค าท่ีหนกัแน่นกวา่น้ีเป็น
หน่ึงในขอ้บ่งช้ีท่ีวา่เปาโลเนน้ถึงความส าคญัของความพากเพียรท่ีสัตยซ่ื์อในการทรงเรียกของ
พระเจา้ในจดหมายฝากน้ีอยา่งท่ีท่านไดเ้นน้ใน 2 ทิโมธีเช่นกนั   
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แนวคิดเก่ียวกบัพระเจา้ท่ีเป็น “พระผูช่้วยให้รอดของเรา” เป็นการเน้นท่ีเป็นคุณลกัษณะใน
จดหมายฝากศิษยาภิบาล (2:3; 4:10; ทต. 1:3; 2:10; 3:4; เปรียบเทียบ  สดด. 25:5; 27:1, 9; ฮบก. 
3:18; อสย. 12:2)  โดยทัว่ไปแล้วพระคริสต์เป็น “ความหวงัของเรา” ในแง่ท่ีว่าเราไดต้ั้ง
ความหวงัของเราไว ้ในพระองค์ และอย่างเจาะจงแล้ว ในแง่ท่ีว่าเราเฝ้าคอยการปรากฏของ
พระองค์เม่ือพระเจา้จะท าให้ความรอดของเราสมบูรณ์  บางทีเปาโลอา้งอิงถึงล าดบัของช่ือ 
“พระเยซูคริสต”์ เน่ืองจากความเป็นจริงท่ีวา่ความเป็นพระเจา้และความเป็นเจา้นายของพระเยซู
ท่ีถูกเน้นในล าดับช่ือน้ีท่ีอ้างอิงถึงพระองค์เป็น พระเมสสิยาห์ ก็ส าคัญอย่างมากต่อท่าน
[15] เปาโลไม่ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลต่างๆในพระภาคพระเจา้ท่ีมีต่อซ่ึงกนัและ
กนัแต่ต่อผูเ้ช่ือ    

  

“การระบุถึงพระเจา้เป็น พระผู้ ช่วยให้รอด ซ่ึงผิดปกติในเปาโลก็อยู่ในความ
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอถึงพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม  (ฉธบ. 32:15; สดด. 
24:5; 27:1; อสย. 12:2; 17:10)  มนัอธิบายถึงพระเจา้ผูไ้ดช่้วยกูป้ระชากรของ
พระองค์จากการเป็นทาสของพวกเขาในอียิปตแ์ละหลายคร้ังหลงัจากนั้นใน
ฐานะผูริ้เร่ิมและผูใ้หก้  าเนิดความรอด  แน่นอนวา่ ในพนัธสัญญาใหม่พระเจา้
ในฐานะพระผูช่้วยให้รอดเป็นผูริ้เร่ิมแผนการของการช่วยกูท้างพระคริสต์”
[16] 

  
ความรอดของเรานั้น มัน่คง เพราะวา่ “พระเจา้” เป็น “พระผูช่้วยใหร้อดของเรา”   

  
1:2                    ช่ือ “ทิโมธี” มาจากค ากรีกสองค าคือ ทิมาน (“เกียรติ”) และ เธออส (“พระเจา้”) และหมายถึง 

“ผูท่ี้ใหเ้กียรติแด่พระเจา้”   เปาโลอาจไดน้ าทิโมธีมาสู่ความเช่ือในพระคริสตอ์ยา่งเป็นส่วนตวั
หรือทิโมธีอาจไดเ้ป็น “บุตรในความเช่ือ” ของเปาโลในแง่ท่ีวา่ท่านเป็นผูท่ี้อยู่ในอุปถมัภข์อง
เปาโล (เปรียบเทียบ กจ. 14:6; 16:1)  น่ีเป็นการอา้งอิงอนัแรกของการอา้งอิงถึงความเช่ือ(ค า
กรีก พิสติส) 19 คร้ังใน 1 ทิโมธี   มนัเป็นค าไขในจดหมายฝากน้ี    

  
เปาโลเพิ่ม “ความเมตตา” กบัการอวยพรท่ีเป็นธรรมเนียมของท่านเก่ียวกบั “พระคุณและสันติ
สุข” ทั้งท่ีน่ีและใน 2 ทิโมธี (เปรียบเทียบ 2 ยน. 3)  บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพราะวา่การอวยพร
แบบชาวยิว “ความเมตตาและสันติสุข” เป็นการอวยพรท่ีเปาโลสามารถแบ่งปันกบับุตรใน
ความเช่ือท่ีเป็นลูกคร่ึงยิวของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน[17] อย่างไรก็ตาม “ความเมตตา” 
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ย  ้าเตือนเราอีกว่า เราตอ้งการให้พระเจา้ยบัย ั้งส่ิงท่ีเราสมควรไดรั้บนัน่คือ การตีสอนท่ีรุนแรง 
ไวจ้ากเรา   สามค าเหล่าน้ีสรุปพระพรทั้งหมดของคริสเตียน    

  
“มนัเป็นธรรมชาติมากข้ึนอยา่งมากท่ีจะคิดวา่ความห่วงใยท่ีกระตือรือร้นของ
อคัรทูตชราท่ีมีต่อสหายหนุ่มของท่านในต าแหน่งท่ีล าบากของเขาไดน้ าท่าน
ท่ีจะสอดใส่ค าอธิษฐานท่ีเพิ่มเติมส าหรับความเมตตาอย่างท่ีพลุ่งข้ึนจาก
ประสบการณ์ท่ีไดถู้กขยายของท่านเองถึงความเมตตาของพระเจา้”[18] 

  

“ดังนั้นด้วยสามค าเหล่าน้ี เปาโลก็ทักทายทิโมธีและคริสตจกัรคือ คาริส 
[พระคุณ] ซ่ึงเป็นการยกโทษและการท าให้สามารถเร่ือยไปของพระเจา้ เอล
เลออส [ความเมตตา] ซ่ึงเป็นความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยของพระเจา้   
เอเรเน่ [สันติสุข] ซ่ึงเป็นความสงบสุขและเสถียรภาพของพระเจา้ภายในและ
ท่ามกลางพวกเขาในฐานะแต่ละบุคคลและในฐานะชุมชนท่ีเป็นคริสเตียน” 
[19] 

  
ความสัมพนัธ์สองอยา่งกบัพระเจา้ท่ีเปาโลอา้งอิงถึงในฐานะ “พระบิดา” และ “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้” ของเราก็ส าคญัอย่างยิ่งในจดหมายน้ี   ทิโมธีมีแนวโน้มท่ีจะกลวั ดงันั้นการย  ้าเตือนท่ีว่า
พระเจา้เป็น พระบิดาของเรา คงไดห้นุนใจท่าน   อยา่งไรก็ตาม เปาโลขจดัความเป็นไปไดข้อง
การอนุญาตซ่ึงไดบ้่งบอกโดย “พระบิดา” ดว้ยการใช ้“องค์พระผูเ้ป็นเจา้”   ทิโมธีจ าเป็นตอ้ง
จดจ าไวว้า่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้รียกให้ท่านท่ีจะรับใช้พระเจา้ผูซ่ึ้งรักท่านในฐานะ “พระบิดา” 
กระนั้นก็สมควรไดรั้บการเช่ือฟังท่ีสมบูรณ์ในฐานะ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ของท่าน   เราแบ่งปัน
ความจ าเป็นของทิโมธี    

  
“พระเจา้ถูกอา้งอิงว่าเป็นพระบิดาในพนัธสัญญาเดิมแค่สิบห้าคร้ังเท่านั้น   ท่ี
ท่ีมนัปรากฏ มนัก็ถูกใช้เก่ียวกบัชนชาติอิสราเอลหรือกษตัริยข์องอิสราเอล   
พระเจา้ไม่เคยถูกเรียกวา่เป็นพระบิดาของแต่ละบุคคลหรือมนุษยโ์ดยทัว่ไป 
(แมว้่าเหตุการณ์ต่างๆโดดเด่ียวปรากฏในพระวิหารหลงัท่ีสองของลทัธิยิว,    
สิรัค 51:10)  ในพนัธสัญญาใหม่นั้น การอา้งอิงจ านวนมากถึงพระเจา้ในฐานะ
พระบิดาสามารถูกพบได”้[20] 
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II. ภารกจิของทโิมธีในเมืองเอเฟซัส  1:3-20   
  
ในบทท่ี 1 เปาโลก าชบัทิโมธีให้สัตยซ่ื์อต่องานท่ีเปาโลไดม้อบหมายแก่ท่านในเมืองเอเฟซสั   ท่านเร่ิมตน้ดว้ย
การย  ้าเตือนทิโมธีถึงส่ิงท่ีงานนั้นเป็น และวิธีท่ีท่านควรด าเนินการหนา้ท่ีหลกัของท่าน   จากนั้นท่านกระตุน้ให ้
ทิโมธีท่ีจะสัตยซ่ื์อ   ท่านย  ้าเตือนผูท่ี้อยู่ในอุปถมัภ์หนุ่มของท่านถึงฤทธ์ิเดชของพระเจา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิต
และเตือนท่านถึงอนัตรายของการกระท าท่ีตรงกนัขา้มกบัจิตส านึกท่ีไวต่อความรู้สึกฝ่ายวญิญาณของท่านเอง  
  

“การขาดไปของ. . . [การขอบคุณ] ท่ีน่ีก็สนบัสนุนการสังเกต. . . วา่ 1 ทิโมธีนั้นก็เพื่อเห็นแก่
คริสตจกัรเท่ากบัทิโมธีเองหรือมากกว่า  ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในคริสตจกัรไม่ให้เหตุผลส าหรับ
การขอบคุณ”[21] 

  
ลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะส าคญัของพระธรรมกาลาเทียและทิตสัเช่นกนั 
  

ก. งานทีท่โิมธีเผชิญ  1:3-11   
  
เปาโลเขียนถอ้ยค าเร่ิมตน้เหล่าน้ีเพื่อย  ้าเตือนใหทิ้โมธีท่ีจะแกไ้ขพวกครูสอนในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสัผูซ่ึ้งจดจ่อ
ในรายละเอียดท่ีไม่ส าคญัในการสอนพระคมัภีร์ของพวกเขา   ในการท าอย่างนั้น ท่านย  ้าเตือนทิโมธีถึงความ
รับผดิชอบของเขาเองในฐานะผูส่ื้อสารความจริงของพระเจา้    
  

“ท่ีวา่บางทีพวกครูสอนเทจ็เป็น. . . พวกผูป้กครอง [ของคริสตจกัรท่ีอยูบ่า้นในเมืองเอเฟซสั] ก็
ไดรั้บการสนบัสนุนโดยหลายประเด็นจาก 1 ทิโมธีคือ   การทึกทกัเอาของพวกเขาถึงการเป็น 
‘ครูสอนธรรมบญัญติั’ (ขอ้ 7) ความรับผิดชอบของพวกผูป้กครอง (5:17; เปรียบเทียบ 3:2); 
ความเป็นจริงท่ีวา่สองคนถูกเอ่ยถึงและถูกไล่ออกไปโดยเปาโล (1:19-20) ไม่ใช่โดยคริสตจกัร
อยา่งเช่นใน  2 เธสะโลนิกา 3:14 และ 1 โครินธ์ 5:1-5; และความห่วงใยท่ีถูกกล่าวซ ้ าเก่ียวกบั
พวกผูป้กครองในจดหมายน้ีทั้งเก่ียวกบัคุณสมบติัของพวกเขาดว้ยการไม่อา้งอิงถึงหน้าท่ีใน  
3:1-7 และการลงวนิยัและการแทนท่ีท่ีชดัเจนของพวกเขาใน 5:19-25”[22]  
 

1:3-4                การเคล่ือนท่ีต่างๆทางภูมิศาสตร์ของเปาโลซ่ึงท่านอา้งอิงถึงท่ีน่ีบางทีไดเ้กิดข้ึนระหวา่งการถูก
จ าคุกในกรุงโรมคร้ังแรกของท่านและการเขียนจดหมายฝากน้ี   เราไม่สามารถใส่ส่ิงเหล่านั้น
เขา้ในการล าดบัวนัเดือนปีของพระธรรมกิจการได ้  พระธรรมกิจการสรุปดว้ยการถูกจ าคุกใน
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กรุงโรมคร้ังแรกของเปาโล   อคัรทูตน้ีไดล้ะทิโมธีไวใ้นเมืองเอเฟซสัเพื่อจุดประสงคโ์ดยทัว่ไป
ของการท าการในฐานะตวัแทนพิเศษของท่าน   ในสิทธิอ านาจของท่านนั้น ท่านไดอ้ยู ่ภายใต้
เปาโล แต่อยู่ เหนือ พวกผูป้กครองของคริสตจกัร[23] ในฐานะเช่นนั้น ทิโมธีครอบครอง
ต าแหน่งท่ีพิเศษต่อระยะเวลาของอคัรทูตแห่งประวติัศาสตร์คริสตจกัร   ตวัอยา่งเร่ิมแรกมาก
ท่ีสุดของผูป้กครองคนเดียวเท่านั้น (บาทหลวง พระบาทหลวง) ท่ีอยู่ในการควบคุมคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินแห่งหน่ึงก็ปรากฏในช่วงกลางของศตวรรษท่ีสอง   ก่อนหน้านั้น พยานของบรรดา
ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่และบรรพบุรุษคริสตจกัรเร่ิมแรกก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินต่างๆมีมากกวา่ผูป้กครองคนเดียว[24] 

  

“เปาโลกล่าวซ ้ าในการเขียนถึงส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวเป็นโครงร่างส าหรับทิโมธี
เพื่อวา่ทิโมธีจะมีมนัเป็นทางการและท่านจะน าเสนอมนัในฐานะหลกัฐานท่ี
ไดถู้กเขียนข้ึนต่อบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นกิจกรรมต่างๆของทิโมธี. . .”[25] 

  
ความผิดพลาด ของ “บางคน” ผูซ่ึ้งเป็นเป้าหมายแห่งการวิจารณ์ของเปาโลดูเหมือนจะอยู่ใน
การเน้นของพวกเขามากกว่าในเน้ือหาของพวกเขา  “หลักค าสอนแปลกๆ” (ค ากรีก เฮท         
เทอโรดิดาสคาเลอิน) เป็นค าศัทพ์โดยทั่วไปท่ีเปรียบเทียบการสอนแบบนิยายกับส่ิงท่ี
เสริมสร้าง   มนัยงับ่งบอกอีกวา่มาตรฐานอนัเป็นท่ีรู้จกัของหลกัค าสอนแบบคริสเตียนไดมี้ข้ึน
เม่ือเปาโลไดเ้ขียน        

  
“ในค าสอนท่ี [แปลก] น้ี บางคนเห็นถึงอิทธิพลของปรัชญาแบบนอสติกของ
ชาวต่างชาติพร้อมกบัมุมมองต่างๆท่ีคาดเดาของความเช่ือถือและการปฏิบติั
ทางศาสนา  องค์ประกอบต่างๆท่ีเป็นแบบนอสติกท่ีก าลงัเร่ิมเช่นนั้นก็เวียน
ไปในแควน้เอเชียระหว่างคร่ึงหลงัของศตวรรษแรกและอาจได้ปรากฏท่ีน่ี   
แต่ท่ีวา่ค  าสอนเท็จท่ีถูกโจมตีในจดหมายฝากศิษยาภิบาลไดก้ลายมาเป็นแบบ
นอสติกในคุณลกัษณะแลว้นั้นก็เป็นท่ีสงสัย   คุณลกัษณะแบบชาวยิวเก่ียวกบั
ค าสอนซ่ึงถูกปฏิเสธท่ีน่ีก็ชดัเจน”[26] 

  
กล่าวโดยเฉพาะ ดูเหมือนวา่ครูสอนเหล่าน้ีเนน้ถึงเร่ืองราวนอกเหนือพระคมัภีร์ท่ีไดก้ลายมา
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมเนียมของลทัธิยิวท่ีออกมาจากล าดบัวงศต์ระกูลต่างๆของพนัธสัญญา
เดิม (เปรียบเทียบ 4:7; 2 ทธ. 4:4; ทต. 1:14; 3:9) เป็นท่ีชดัเจนวา่ “เทพนิยายต่างๆ” และ “ล าดบั
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วงศ์ตระกูลท่ีไม่รู้จบส้ิน” อธิบายถึงลกัษณะสองอย่างของความผิดปกติเดียวไม่ใช่ปัญหาท่ี
แยกกนัสองอย่างคือ “เร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นต านานเก่ียวกบัล าดบัวงศ์ตระกูลต่างๆ” [27] เทพ-
นิยาย ต่างๆบางอยา่งเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าก็เป็นตวัอยา่งของความบนัเทิงท่ีสนองหูท่ีคนัน้ี 
แม้ว่าเทพนิยายต่างๆท่ีเจาะจงเหล่าน้ีไม่ได้เป็นหัวขอ้ของพวกครูสอนเท็จท่ีเจาะจงเหล่าน้ี   
หน่ึงในส่ิงเหล่านั้นก็คือ เม่ือพระเยซูทรงเป็นเด็ก พระองคไ์ดส้ร้างนกจากดินเหนียวจากนั้นได้
เป่าลมเหนือมนัหลงัจากนั้นมนัมีชีวิตและไดบิ้นไป   เทพนิยายน้ีปรากฏในคมัภีร์กุรอ่านซ่ึงได้
ถูกเขียนข้ึนหลายศตวรรษหลงัจากจดหมายฝากน้ี      

  

“รายช่ือของช่ือต่างๆท่ีไม่มีส่ิงยืนยนัในล าดบัวงศต์ระกูลต่างๆในพนัธสัญญา
เดิมไดถู้กขยายอยา่งง่ายๆไปสู่ประวติัศาสตร์ต่างๆท่ีแต่งข้ึนมา ซ่ึงถูกคาดหวงั
วา่จะอธิบายถึงการจดัการของพระเจา้กบัประชากรของพระองคแ์ละตวัอยา่ง
ยงัคงถูกรักษาไวแ้ก่เราในหนงัสือท่ีเปิดเผยแห่งจูบิลี   ท่ีจริง การปฏิบติันั้น
ธรรมดาอย่างมากจนค าว่า ‘ล าดับวงศ์ตระกูล’ บ่อยคร้ังถูกใช้ในแง่ของ
ประวติัศาสตร์ท่ีไม่จริง และน่ีดูเหมือนจะเป็นความหมายของมันในข้อ
ปัจจุบนัน้ี”[28] 

  
เปาโลเตือนว่า การเน้นประเภทน้ีก่อให้เกิดค าถามต่างๆ (“การคาดเดา”) เพราะว่ามนัไม่มี
ค  าตอบท่ีแทจ้ริง แทนท่ีจะส่งเสริมการเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ   อฟ. 
4:11-16) ตามท่ีรายงานไว ้ยอห์น บนัยนัได้กล่าวว่า “บางคนรักเน้ือ บางคนรักท่ีจะหยิบ
กระดูก”[29] การเติบโตเป็นเป้าหมายของพระเจา้ส าหรับคริสเตียน และมนัเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัแห่ง “ความเช่ือ” ของเรา (เปรียบเทียบ รม. 1:17) 

  
ตวัอย่างต่างๆของความผิดพลาดท่ีคล้ายกันในค าสอนทุกวนัน้ีคงจะเป็น การเน้นเกินไปท่ี
การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและสัญลกัษณ์  วิทยาตวัเลขหรือรายละเอียดของการตีความหมาย
พร้อมกบัความลม้เหลวท่ีจะเน้นถึงประเด็นของเน้ือหาท่ีถูกอธิบาย   ความลม้เหลวน้ีท่ีจะเน้น
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนพระคมัภีร์เนน้และท่ีจะเนน้ส่ิงอ่ืนดูเหมือนจะเป็นหวัใจของปัญหาท่ีเปาโลกล่าวถึง
ท่ีน่ี[30]  

“โดยส่วนตวัแล้ว ข้าพเจา้ยึดถือความคิดเห็นท่ีว่าหน่ึงในสาเหตุของความ
อ่อนแอในคริสตจกัรต่างๆในทุกวนัน้ีคือ การหายไปโดยแทจ้ริงของค าสอนท่ี
มีหลกั มัน่คง เป็นตามพระคมัภีร์และอธิบายจากธรรมาสน์ของเรา และการ
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กลบัคืนท่ีแพร่หลายสู่การปฏิบติัท่ีน่าปรารถนานั้นก็จ  าเป็นต่อการเสริมสร้างท่ี
แขง็แกร่งเก่ียวกบัสมาชิกของเราในความเช่ือ”[31] 

  
1:5                    เป้าหมาย สูงสุด ของครูสอนพระคมัภีร์ไม่ควรเป็นการก่อให้เกิดการโตแ้ยง้และการโตเ้ถียง   

มนัควรจะเพาะปลูกชีวิตของนกัเรียนของเขาหรือของเธอเพื่อว่าพวกเขาจะส าแดง “ความรัก” 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของพวกเขา   ความรัก น้ีควรพลุ่งมาจาก “ใจท่ีบริสุทธ์ิ” “มโน
ธรรม (ท่ีดี)” ไร้ความอบัอาย และการวางใจแท ้(“ความเช่ือท่ีจริงใจ”) ในพระเจา้   ความเช่ือ
และความรักบ่อยคร้ังปรากฏเช่ือมโยงกนัในจดหมายฝากศิษยาภิบาล (เปรียบเทียบ  1:14; 2:15; 
4:12; 6:11; 2 ทธ. 1:13; 2:22; 3:10; ทต. 2:2) 

  
“ส าหรับเปาโลและวฒันธรรมเมดิเตอร์เรเนียนสมยัโบราณโดยทัว่ไปนั้น  
มโนธรรม เป็นการตดัสินภายในถึงการกระท าของบุคคลหน่ึงโดยกลุ่มของ
บุคคลนั้น คือ ‘ความเจ็บปวดท่ีคนหน่ึงรู้สึกเพราะวา่คนอ่ืนๆถือวา่การกระท า
ของเขาไม่เหมาะสมและน่าอปัยศ’ (มาลิน่า  1981:70)  เกียรติและความอบั-
อาย ไม่ใช่ความรู้สึกผิดเป็นอารมณ์ท่ีปฏิบติัการ   ดงันั้นผูอ่้านของเปาโลจะ
รับรู้ว่ามโนธรรมเป็นการส่งสัญญาณภายในท่ีประเมินความถูกต้องหรือ
ความผดิของอุปนิสัย (อดีต ปัจจุบนัหรือนาคต) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม   ใน
อีกดา้นหน่ึง เราเห็นว่ามโนธรรมนั้นเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งและความผิด
บนพื้นฐานของแต่ละคน ไม่จ  าเป็นท่ีจะค านึงถึงส่ิงท่ีคนอ่ืนๆคิดและคาดหวงั
เก่ียวกบัเรา”[32] 

  
“ดงันั้นมโนธรรมท่ีดีไม่ใช่ส่ิงใดแต่เป็นความสัตยสุ์จริตภายในแห่งใจ”[33] 

  
“อยา่งท่ีเราเขา้ใจ มีการกล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ แนวคิดของมโนธรรมไม่เป็น
ท่ีรู้จกัต่อลทัธิต่างชาติ   ความถูกตอ้งท่ีสมบูรณ์ไม่มี  อ านาจนั้นถูกตอ้ง”[34]  

เราตอ้งเขา้หาการเผชิญหนา้อยา่งระมดัระวงั (เปรียบเทียบ กท. 6:1) แรงจูงใจของเรานั้นเพื่อ
ช่วยเหลือหรือท าร้ายบุคคลอ่ืน?   ท่าทีของเรามีความรัก และส่ิงน้ีมาทางการส่ือสารท่ีไม่ใช้
ค  าพูดเช่นเดียวกบัการส่ือสารท่ีใชค้  าพูดของเราไหม?  การเผชิญหนา้ท่ีมีความรักแสดงออกถึง
การเอาใจใส่และการนบัถือส าหรับบุคคลอ่ืน   มนัส่ือสารวา่เราตอ้งการให้คนอ่ืนนบัถือเราและ
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เขา้ใจวา่เรารู้สึกอยา่งไร   เวลา สถานท่ีและบริบททั้งหมดน้ีก็ส าคญัอยา่งมากในการเผชิญหนา้    
เราตอ้งมีความรู้สึกไวต่อความกดดนัอ่ืนๆท่ีอยู่ในบุคคลอ่ืน   เราควรให้การช่วยเหลือเช่นกนั
ดว้ยการเปิดท่ีจะยอมรับการเผชิญหนา้จากบุคคลอ่ืนอีกดว้ย     

  
1:6-7                “ธรรมบญัญติั” เป็น กฎหมายของโมเสส แต่เป็นพระคมัภีร์ของสมยัของเปาโลอีกดว้ยซ่ึงเป็น

พนัธสัญญาเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเป็นกฎหมายของมนั   บางทีเปาโลไม่ไดห้มายถึงว่า
พวกครูท่ีผดิพลาดเหล่าน้ีไดล้ม้เหลวท่ีจะเขา้ใจจดหมายแห่งเน้ือหาของพวกเขา แมว้า่น่ีอาจเป็น
จริงเก่ียวกบัพวกเขาบางคน   บางทีท่านได้หมายถึงว่า พวกเขา “ไม่ได้เขา้ใจ” ส่ิงท่ีพวกเขา 
“กล่าว” อย่างแท้จริง และหรือ ไม่ได้กล่าว โดยการเนน้ของพวกเขา  พวกเขาไดพ้ลาดประเด็น
ของธรรมบญัญติั    

  
ดูเหมือนว่า “ความสนใจหลกัของพวกเขาจะเป็นการแข่งขนัการอธิบายของ
รับบีร่วมสมยัแทนท่ีจะเป็นการอธิบายข่าวประเสริฐ”[35] 

  
“. . . การอธิบายของเปาโลถึง ‘ความมัน่ใจ’ ของพวกเขาในบริบทน้ีบ่งบอกถึง
ความด้ือดึง ซ่ึงเป็นการปฏิเสธท่ีจะถูกปฏิเสธ   เราอาจกล่าววา่พวกเขาหวัร้ัน 
(พร้อมกบัการอา้งถึงสิทธิอ านาจ) ซ่ึงเปาโลเห็นวา่เป็นอยา่งนั้นดว้ยการเหน็บ-
แนมเน่ืองจากว่าพวกเขาไม่มีความเขา้ใจแทจ้ริงเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีพวกเขา
สอน”[36] 

  
“‘การเลิกเช่ือ’ น้ีในส่วนของทั้งพวกผูป้กครองท่ีผิดพลาดและบรรดาผูติ้ดตาม
ของพวกเขาเป็นความเร่งด่วนมากของ 1 ทิโมธี”[37] 

  
พวกครูสอนท่ีเปาโลไดเ้ตือนถึงในเมืองโคโลสีในพระธรรมโคโลสีไดส่้งเสริมความเห็นนอก
รีตท่ีรุนแรง แต่พวกครูสอนท่ีท่านไดเ้ตือนถึงในเมืองเอเฟซสัในพระธรรม 1 ทิโมธีไดจ้ดจ่อใน
รายละเอียดท่ีไม่ส าคญั   เราเช่นกนัจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงการข่ีมา้ไมส้ าหรับเด็กเล่น การเน้นท่ี
สัตว์ และค าสอนท่ีพิเศษ   ตรงกันข้าม เราควรท าให้แน่ใจว่าเราให้อาหารท่ีสมดุลแห่ง         
พระวจนะทั้งส้ินของพระเจา้ (2 ทธ. 4:2) แก่บุคคลท่ีเราสอน   เราจ าเป็นตอ้งเนน้ถึงความหมาย
แทจ้ริงของพระคมัภีร์ตอนนั้นๆ แทนท่ีจะดึงบางส่ิงออกมาจากท่ีนัน่ซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ท่ีนัน่   ผูน้  า
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บางคนได้ใช้พระคมัภีร์เป็นแค่กระดานเด้งเพื่อจะเข้าสู่อคติ ความเช่ือมัน่และความสนใจ
ส่วนตวัและท าให้ส่ิงเหล่าน้ีถูกตอ้งสมควร  บางคนได้อา้งว่าเห็นการอา้งอิงต่างๆถึงหลกัค า
สอนหรือหวัขอ้อนัโปรดของพวกเขาในพระคมัภีร์ทุกๆตอนโดยแทจ้ริง 

  
1:8-11              ธรรมบญัญติั (ค ากรีก โนมอส) นั้นเป็นประโยชน์ (“ดี”) ถ้าบุคคลหน่ึงใช้มนัอย่างเหมาะสม

หรืออยา่งถูกตอ้งตามความตั้งใจดั้งเดิมของมนั (“อย่างถูกกฎหมาย” ค ากรีก โนมิมอส ซ่ึงเป็น
การเล่นค า) 

  
“ท่ีน่ี ‘ความดี’ ของมนัเช่ือมโยงกบัการท่ีมนัถูกใชอ้ยา่งเหมาะสม นัน่คือ ถูก
ปฏิบติัต่อดงัเช่นกฎหมาย (ไดต้ั้งใจไวเ้พื่อพวกท่ีไม่ยึดถือบญัญติั, ขอ้ 9) และ
ไม่ถูกใช ้‘อยา่งผิดกฎหมาย’ ในฐานะแหล่งส าหรับเทพนิยายต่างๆและล าดบั
วงศต์ระกลูท่ีไม่รู้จบส้ิน หรือส าหรับการปฏิบติัแบบสันโดษ”[38] 

  
“ดงันั้นเปาโลก าลงักล่าววา่ ธรรมบญัญติัไม่ไดถู้กให้มาเพื่อจะประยุกตใ์ชใ้น
แนวทางท่ีลึกลบับางอยา่งกบัผูค้นท่ีเป็นผู ้‘ชอบธรรม’ แลว้ นัน่คือ บรรดาผูท่ี้
ได้แสวงหาท่ีจะท าตามธรรมบญัญติัแล้ว   ตรงกันขา้ม มนัถูกให้มาเพื่อจะ
จดัการกบัผูค้นท่ีละเมิดความศกัด์ิสิทธ์ิของมนัอยา่งเจาะจงและท่ีจะเตือนพวก
เขาถึงบาปท่ีเจาะจงต่างๆของพวกเขา (อยา่งท่ีรายช่ือในขอ้ 9ข-10 กล่าวถึง)”  
[39] 

  
เปาโลเรียบเรียงค าแสดงลกัษณะหกประการแรกเป็นคู่ (ขอ้ 9ก)   ส าหรับ “รายช่ือความชัว่ร้าย” 
อ่ืนๆของเปาโล จงดู 6:4-5; โรม 1:29-31; 6:9-10; 13:13; 1 โครินธ์ 5:10-11; 6:9-10; 2 โครินธ์ 
6:9-10; 12:20; กาลาเทีย 5:19-21; เอเฟซสั 4:31; 5:3-5; โคโลสี 3:5และ 8; ทิตสั 3:3; และ 2     
ทิโมธี 3:2-5 ท่าทีท่ีน าในแต่ละคู่ก็น าหนา้การกระท าท่ีเป็นผลลพัธ์   มีความคืบหนา้ในคู่เหมือน
สามคู่เหล่าน้ีจากการไม่ยึดถือธรรมบญัญติัโดยทัว่ไปมากกวา่ไปยงัการไม่ยึดถือธรรมบญัญติั
อยา่งเจาะจงมากข้ึน  สองค าแรกเป็นการแนะน า    
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“ในแต่ละกรณี รูปแบบต่างๆท่ีสุดขีดของความบาปถูกเลือกเพื่อจะเนน้ถึงพลงั
ของความชั่วร้ายในโลกต่างชาติและความจ าเป็นแท้จริงของธรรมบญัญติั
ส าหรับบรรดาผูท่ี้ไม่ไดย้นิถึงข่าวประเสริฐ: เปรียบเทียบ รม. 1:21-32”[40] 

    

พวกทีไ่ม่เช่ือฟัง 

    คน “ไร้กฎหมาย” ปฏิเสธท่ีจะตระหนกัถึงกฎหมาย  
คน “กบฏ” ปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังกฎหมาย   

  

บาปต่างๆดงัต่อไปน้ีเป็นการละเมิดต่อพระบญัญติัประการท่ีหน่ึงถึงสาม คือ บาปต่างๆท่ีมีต่อ
พระเจา้เองโดยเฉพาะ 

  
พวกทีไ่ม่เคารพ 

    บรรดาชายและหญิงท่ี “อธรรม” ไม่มีการนบัถือพระเจา้  
“คนบาป” ด าเนินชีวติในการต่อตา้นพระเจา้   

  
พวกทีไ่ม่บริสุทธ์ิ 

    คน “ไม่บริสุทธ์ิ” คือบรรดาผูท่ี้ชีวติของพวกเขานั้นไม่บริสุทธ์ิ 
บุคคลท่ี “ดูหม่ิน” ปฏิบติัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆดงัเช่นส่ิงธรรมดา   

  
กลุ่มท่ีสองของผูท้  าผิด (ขอ้ 9ข-10ก) จดัเตรียมตวัอย่างของแต่ละบุคคลท่ีละเมิดพระบญัญติั
ประการท่ีหา้ถึงเกา้ของพระบญัญติัสิบประการ   พวกเขาเป็นคนบาปท่ีตั้งแถวต่อตา้นสังคม 

  
พวกทีรุ่นแรง 

    “พวกท่ีตีพ่อและพวกท่ีตีแม่” เป็นการแปลท่ีดีกวา่ “บรรดาผูท่ี้ฆ่าพ่อหรือแม่ของพวก                 
   เขา”[41] ผูค้นเช่นนั้นไม่มีการนบัถือหรือความรักใคร่ส าหรับพ่อแม่ของพวกเขาเอง                     
   (เปรียบเทียบ อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16; พระบญัญติัประการท่ีหา้) 

“พวกฆ่าคน” ฆ่าผูค้นอยา่งจงใจ (เปรียบเทียบ อพย. 20:13; ฉธบ. 5:17; พระบญัญติั 
ประการท่ีหก) 
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พวกทีไ่ร้ศีลธรรม 
    “ชายท่ีไร้ศีลธรรม” จดัการกับผูค้นแห่งเพศตรงข้ามอย่างบิดเบือน อพย. 20:14                

   ; ฉธบ. 5:18; พระบญัญติัประการท่ีเจด็) 
“พวกรักร่วมเพศ”  ล่วงละเมิดผูค้นแห่งเพศของพวกเขาเอง (พระบญัญติัประการท่ีเจด็) 
[42] 

  
พวกทีห่ลอกลวง  

    “พวกโจรลกัพาตวั”  ขโมยและขายคนอ่ืน (เปรียบเทียบ อพย. 20:15; ฉธบ. 5:19;                
   พระบญัญติัประการท่ีแปด) 

“พวกโกหกและพวกพยานเทจ็” เป็นพยานเทจ็ (เปรียบเทียบ อพย. 20:16; ฉธบ. 5:20; 
พระบญัญติัประการท่ีเกา้) 

  
“อยา่งเป็นไปไดม้ากท่ีสุดนั้นรายการน้ีเป็นการสะทอ้นท่ีมีสติถึงธรรมบญัญติั
ของโมเสสในฐานะกฎหมายและแสดงถึงประเภทต่างๆของบาปซ่ึงกฎหมาย
นั้นถูกใหม้าเพื่อหา้มไว”้[43] 

  

เปาโลสรุปรายการของท่าน (ขอ้ 10ข-11) ดว้ยประเภทโดยทัว่ไปของส่ิงใดก็ตามท่ีตรงกนัขา้ม
ไม่ใช่กับธรรมบญัญติัของโมเสสเท่านั้น แต่กบัข่าวประเสริฐท่ีใหญ่กว่าซ่ึงเปาโลประกาศ 
(“อะไรต่อมิอะไรท่ีขดักบัค าสอนท่ีถูกตอ้ง”)   ข่าวประเสริฐนั้นลอ้มรอบพนัธสัญญาเดิม   “ค า
สอนท่ีถูกต้อง” ไม่ได้อธิบายถึงค าสอนท่ีถูกตอ้งหรือแม่นย  าเท่านั้น แต่อธิบายถึงส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และสมบูรณ์อีกดว้ย[44] บางทีเปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงการละเมิดพระบญัญติัประการท่ี
ส่ี เพราะว่ามนัไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของบญัญติัทางศีลธรรมของพนัธสัญญาใหม่   บางทีท่าน
ไม่ได้อ้างอิงถึงการละเมิดพระบญัญติัประการท่ีสิบ ไม่ว่าท่านกล่าวถึงเร่ืองนั้นในภายหลัง 
(เปรียบเทียบ 6:9-10) หรือการละเมิดพระบญัญติันั้นไม่เด่นชดั    

  
“ค าสอนท่ีดีน าไปสู่อุปนิสัยแบบคริสเตียนท่ีเหมาะสม ความรักและการงานท่ี
ดี ค  าสอนท่ีไม่ดีของพวกนอกรีตน าไปสู่ความขดัแยง้ การโออ้วด การละเมิด 
และการต่อสู้ (6:4)”[45] 
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“พวกมิชชัน่นารีของลทัธิหน่ึงท่ีเจาะจงกล่าววา่พระคมัภีร์ของพวกเขามีสิทธิ
อ านาจเพราะวา่มาจากพระเจา้   พวกผูป้กครองของลทัธินั้นตามปกติยืนกราน
วา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ ‘เคล่ือนไปในใจ’ เพื่อยืนยนัความจริงของค าสอน
ของพวกเขา   แต่เม่ือหลกัค าสอนของพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบท่ีอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าซ่ึงประยุกต์ใช้โดยพวกบรรพบุรุษ
คริสตจกัร การท่ีคนหน่ึง ‘รู้สึก’ อยา่งไรเก่ียวกบัค าสอนของพวกเขานั้นมนั
ส าคญัอะไร?  การอา้งสิทธิแยง้เช่นนั้นต่อสิทธิอ านาจก็ผดิอยา่งชดัเจน”[46] 

  
“มนัจะชัดเจนจากการอ่านท่ีระมดัระวงัใดๆว่าความเป็นห่วงน้ีท่ีมีต่อข่าว
ประเสริฐเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัจดหมายฝากศิษยาภิบาล”[47] 

  
ประเด็นต่างๆของเปาโลในส่วนน้ีก็เป็นดงัต่อไปน้ีคือ เม่ือบุคคลหน่ึงสอนพระคมัภีร์ เขาหรือเธอควรแยกแยะ
ระหว่างการคาดเดาท่ีไปไกลกว่าส่ิงท่ีพระเจ้าได้เปิดเผยกับค าสอนของพระวจนะของพระเจา้ (วิธี, ขอ้ 4) 
ประการท่ีสอง ความรักเพื่อคนอ่ืนควรเป็นหลกั (แรงจูงใจ, ขอ้ 5) ไม่ใช่ความปรารถนาท่ีจะยกย่องตนเอง   
ประการท่ีสาม ครูสอนควรน าเสนอส่วนของพระคมัภีร์ ในขณะเดียวกนัก็พิจารณาจุดประสงคท่ี์พระเจา้ไดต้ั้งใจ
ไว ้(ความหมาย, ขอ้ 8-10)   ความรู้เก่ียวกบั จดหมาย ไม่เพียงพอ  ครูสอนควรส่ือสาร วิญญาณ ของผูป้ระพนัธ์ท่ี
เป็นพระเจา้อีกดว้ย 
  

ข. การกระตุ้นให้สัตย์ซ่ือ  1:12-20   
  
เปาโลไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะท าให้ค  าแนะน าของท่านสมดุลโดยการให้การหนุนใจเชิงบวกและการเตือนเชิง
ลบแก่ทิโมธีเพื่อวา่เขาจะจดัการกบัพวกครูสอนเทจ็อยา่งมีประสิทธิภาพได ้   
  

1. การหนุนใจทางบวก  1:12-17   
  
เปาโลขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการเปล่ียนแปลง (เสริมก าลงั นัน่คือ การเปล่ียน) ท่าน เพราะวา่ส่ิงน้ีไดท้  าให้
มนัเป็นไปไดส้ าหรับทิโมธีท่ีจะช่ืนชมความเป็นจริงท่ีวา่พระเจา้สามารถเปล่ียนแปลงแมก้ระทัง่คนท่ีแยท่ี่สุดจาก 
“พวกคนบาป” (“ในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตวัเอ้”) และท าให้ธรรมิกชนของพระองค์สามารถ (“เสริม
ก าลงั”) ท่ีจะบรรลุการกระท าต่างๆท่ีเหนือธรรมชาติได ้  ส่ิงท่ีไดน้ ามาซ่ึงค าพยานของเปาโลท่ีน่ีคือสถานการณ์ท่ี
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ล าบากท่ีทิโมธีไดเ้ผชิญในเมืองเอเฟซัส แมก้ระทัง่ไดท้  าให้ล าบากมากข้ึนโดยแนวโน้มส่วนตวัของทิโมธีต่อ
ความข้ีขลาดและความเจบ็ป่วยและความหนุ่มของท่าน (เปรียบเทียบ 4:12)   หลกัฐานท่ีวา่ทิโมธีมีแนวโนม้ท่ีจะ
ข้ีขลาดและเจบ็ป่วย บางทีส่วนหน่ึงก็เน่ืองจากการต่อตา้นท่ีรุนแรงซ่ึงท่านไดเ้ผชิญก็ออกมาอยา่งชดัเจนมากข้ึน
ภายหลงัในจดหมายฝากน้ี (เปรียบเทียบ  5:23; 6:12) 
  

“ขอ้ 11 พร้อมกบัการยืนยนัท่ีว่าข่าวประเสริฐท่ีไดม้อบแก่เปาโลก็จดัเตรียมบริบทส าหรับขอ้ 
12-17 เปาโลส าแดงถึงการท่ีการมอบหมายน้ีและการรับเอาของท่านเองถึงความเมตตาและ
พระคุณในพระเยซูคริสต์ก็จดัเตรียมตวัอย่างประกอบท่ีว่า ข่าวประเสริฐเป็นฤทธ์ิเดชของ    
พระเจา้จนถึงความรอดเพื่อคนบาปใดๆ เพราะวา่มนัไดเ้ป็นอยา่งนั้นต่อท่านซ่ึงเป็นคนบาปท่ีแย่
มาก”[48] 
  
“ส่วนน้ีเป็นการเบ่ียงเบนส่วนตวัซ่ึงถูกควบคุมโดย ค าวา่ เอโก [“ขา้พเจา้”] ([ขอ้] 11) แต่มนั
ไม่ใช่แค่การเบ่ียงเบน มนัท าหนา้ท่ีเป็นการหนุนใจต่อทิโมธี. . .; และมนัอธิบายถึงจุดประสงค์
หลกัของข่าวประเสริฐ คือเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดและเพื่อจะก่อให้เกิดความรักและความ
เช่ือ; เปรียบเทียบ 2 ทธ. 1:12-14”[49] 

  
1:12-14            พระเจา้ไดช่้วยเปาโลให้รอดเพราะว่าพระองคไ์ดเ้ห็นล่วงหน้าว่าเปาโลจะ “สัตยซ่ื์อ” (ขอ้ 12) 

ใช่ไหม? ไม่ใช่ แต่พระเจา้ไดม้อบหมายพนัธกิจให้แก่ท่าน (“ทรงเห็นวา่ขา้พเจา้สัตยซ่ื์อ จึงทรง
แต่งตั้งขา้พเจา้ใหท้  าพนัธกิจ”) ซ่ึงท่านไดรั้บบางส่วนเป็นอยา่งนอ้ยส าหรับเหตุผลนั้น   

  
“ไม่ใช่ทกัษะหรือความรู้ แต่ความสัตยซ่ื์อเป็นคุณสมบติัแรกส าหรับผูรั้บใช้
ของพระคริสต ์(1 คร. 4:2)”[50] 
  
“มนัจบัใจท่ีวา่ในถอ้ยค าท่ีถูกบนัทึกไวท้ั้งหมดของเปาโล ท่ีน่ีเท่านั้นท่ีท่านให้
การขอบพระคุณแด่พระคริสต์โดยตรง และท่ีน่ีเท่านั้ นท่ีท่านใช้ภาษาท่ี
คล่องแคล่วซ่ึงเหมาะสมกบัการขอบพระคุณอนัลึกซ้ึงซ่ึงท่านรู้สึกเม่ือท่าน
ระลึกถึงความรอดและการทรงเรียกของท่านเอง”[51] 

  

เปาโลไม่ไดต่้อตา้นพระเยซูคริสตแ์ละคริสตจกัรของพระองคเ์พราะวา่ท่านตอ้งการท่ีจะไม่ให้
เกียรติแด่พระเจา้   เปาโลไดเ้ช่ือว่าท่านก าลงัรับใช้พระเจา้โดยการข่มเหงคริสเตียน   ท่านได้
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ผิดพลาดเก่ียวกบัใครท่ีพระเยซูคริสต์ทรงเป็น   “เพราะเหตุผลน้ี” พระเจา้ไดมี้ “ความเมตตา” 
ต่อท่าน   พันธสัญญาเดิมได้แยกแยะระหว่างการท าบาปท่ีไม่เจตนาและท่ีตั้ งใจอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ ลนต. 22:14; กดว. 15:22-31; รม. 10:3; 2 ทธ. 1:3) ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ผูก้า้วร้าวท่ี
รุนแรง” (“คนท่ีรุนแรง” NIV; ฮูบริสเทส) หมายถึงคนท่ีหยิ่ง จองหอง   บุคคลเช่นนั้นสุมภาษา
ท่ีดูถูกไวท่ี้คนอ่ืน และบ่อยคร้ังก็ท าการกระท าบางอย่างท่ีน่าอบัอายแห่งความผิดต่อพวกเขา
อยา่งท่ีเปาโลไดท้  าต่อคริสเตียนหลายคน   

  
“เปาโลไม่ไดซ่้อนประวติัของท่านไวอ้ยา่งหลบหนา้ ท่านไดเ้ผยแพร่มนัอยา่ง
กว้างขวางเพื่อว่าคนอ่ืนจะรู้จักมันและมีความกล้าหาญและเต็มไปด้วย
ความหวงัท่ีวา่พระคุณซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงเปาโลสามารถเปล่ียนแปลงพวกเขา
ไดอี้กดว้ย   

  
“บาปของเปาโลไม่ใช่บางส่ิงท่ีท่านไดพ้ยายามท่ีจะลืม. . . . บาปของเปาโล
เป็นบางส่ิงท่ีท่านไดป้ฏิเสธท่ีจะลืม เพราะทุกคร้ังท่ีท่านระลึกถึงความยิ่งใหญ่
ของบาปของท่าน ท่านก็ระลึกถึงความยิ่งใหญ่กว่าของพระเยซูคริสต์   มนั
ไม่ใช่ท่ีว่าท่านร าพึงต่อบาปของท่านอยา่งไม่ดี แต่ท่ีว่าท่านระลึกถึงบาปของ
ท่านเพื่อจะกระตุน้การช่ืนชมยินดีในความยิ่งใหญ่แห่งพระคุณของพระเยซู
คริสต”์[52] 

  
พระเจา้ไดเ้ทพระคุณ ความวางใจและความรักบนเปาโล แมว้่าเปาโลไดเ้ทการดูหม่ิน การข่ม
เหงและความรุนแรงบนพระเจา้โดยการโจมตีคริสเตียน! 

  
“พระเยซูได้ตระหนักถึงหลักการน้ีเม่ือพระองค์อธิษฐานบนกางเขนว่า     
‘พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้วา่ก าลงัท าอะไร’  (ลก. 
23:34) ความไม่รู้ของพวกเขาไม่ได้ช่วยพวกเขาให้รอด ค าอธิษฐานของ    
พระคริสต์ก็ไม่ไดช่้วยพวกเขาให้รอด แต่การรวมของสองส่ิงน้ีได้เล่ือนการ
พิพากษาของพระเจา้ออกไปซ่ึงให้โอกาสแก่พวกเขาท่ีจะได้รับความรอด”
[53] 
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1:15                  เป็นท่ีชัดเจนว่าเปาโลได้พาดพิงถึงข้อความต่างๆท่ีได้กลายมาเป็นท่ีเล่ืองลือในคริสตจกัร
เร่ิมแรกถึงเจด็คร้ังในจดหมายฝากศิษยาภิบาล   ขอ้ความเหล่านั้นอาจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเพลง
นมสัการของคริสเตียนหรือค าถามและค าตอบท่ีใช้ในการสอนถึงหลกัการของศาสนาคริสต์
เร่ิมแรก   (คู่มือส าหรับการอบรมคริสเตียนใหม่; เปรียบเทียบ 2:5-6; 3:16; 2 ทธ. 1:9-10; 2:8-
13; ทต. 2:11-14; 3:3-7)[54] ขอ้ความเหล่านั้นอาจเป็นการกล่าวซ ้ าถึงส่ิงท่ีพระเยซูได้กล่าว
เ ก่ี ย วกับพระองค์ เ อง  ( เป รียบ เ ที ยบ  มธ . 9:13; มก .2:17; ลก .5:32; 19:10; ยน .12:46-
47; 16:28; 18:37)[55] บางทีเปาโลได้พาดพิงถึงหน่ึงในข้อความดั้ งเดิมเหล่าน้ีท่ีน่ี อย่างท่ีดู
เหมือนเป็นไปไดจ้ากการใช้บทน าของท่านวา่ “ค ากล่าวน้ีสัตยจ์ริง”   มนัอาจ “สมควรแก่การ
รับอยา่งยิ่ง” ในแง่ของ “สมควรแก่การยอมรับท่ีสุดใจ” มากกวา่ในแง่ของ “สมควรแก่การรับ
โดยทุกคน”[56] ท่ีน่ีความจริงท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงถูกยืนยนัคือ: “พระเยซูคริสตเ์สด็จมาในโลกเพื่อทรง
ช่วยคนบาปให้รอด” นั่นคือว่า จุดประสงค์ของการมาบงัเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์คือ  
ความรอดของคนบาป  

  

“รูปแบบท่ีถูกกล่าวซ ้ าก็ถูกแนบกบัความจริง (เช่ือมโยงกบัไม่วา่หลกัค าสอน
หรือการปฏิบติั) ท่ีซ่ึงความไวว้างใจเตม็ท่ีสามารถถูกตั้งไวไ้ด”้[57] 

  
“ผูเ้ขียนใชรู้ปแบบ ‘ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง’ เพื่อจะให้การเนน้และความจริงจงัต่อ
ขอ้ความบางอยา่งไม่วา่ท่ีมาหรือเน้ือหาของมนัจะเป็นอะไรก็ตาม”[58] 

  
เปาโลเป็น คนบาปท่ีแย่ท่ีสุด (“ตวัเอ”้) แห่งทุกสมัย อย่างแทจ้ริงไหม? (เปรียบเทียบ 1 คร. 
15:9; อฟ. 3:8) เป็นท่ีชดัเจนวา่หลายคนไดด้ าเนินชีวติในสภาพท่ีเส่ือมทรามมากกวา่ท่ีเปาโลได้
ด าเนินชีวิต  ท่านได้มาเป็นคริสเตียนค่อนข้างจะเร่ิมแรกในชีวิตวยัผูใ้หญ่ของท่าน บางที     
อคัรทูตน้ีไดห้มายถึงวา่ ท่านเป็น คนบาป “ตวัเอ”้ ในแง่ท่ีวา่บาปแห่ง การท าลาย งานท่ีพระเจา้
ได ้สร้างขึน้ อยา่งกา้วร้าวเป็น ประเภทท่ีแย่ท่ีสุด ของบาป  มนัแยก่วา่แค่การละเลยหรือไปตาม
ทางทางของตนเองอยา่งมาก   บางทีเปาโลไดห้มายถึง “ตวัเอ”้ ในแง่ของ ความร้ายแรง แทนท่ี
จะเป็นการล าดบัวนัเดือนปี 

  
จงสังเกตอีกวา่ เปาโลยงัถือวา่ตวัท่านเองเป็นคนบาป แมว้า่จะเป็นคนท่ีไดรั้บการยกโทษ: “. . . 
ขา้พเจา้เป็น ตวัเอ”้[59] 
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“ความเป็นจริงก็คือวา่มนัเป็นคุณลกัษณะของธรรมิกชนแทอ้ยูเ่สมอท่ีจะรู้สึก
ว่าตวัเขาเองเป็นคนบาปแท ้  อากาศในห้องดูเหมือนจะสดใส แต่เม่ือมนัถูก
ทะลุทะลวงโดยแสงอาทิตยม์นัเป็นท่ีเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยฝุ่ นและความไม่
บริสุทธ์ิอ่ืนๆ  และดงันั้นเม่ือมนุษยเ์ขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึน และถูกทะลุทะลวง
โดยความสวา่งของพระเจา้ (1 ยน. 1:5) พวกเขาก็เห็นความบกพร่องต่างๆของ
พวกเขาอยา่งชดัเจนมากข้ึน และเร่ิมตน้ท่ีจะรู้สึกถึงบางส่ิงแห่งความเกลียดชงั
ท่ีมีต่อบาปอยา่งท่ีพระเจา้รู้สึกต่อมนั”[60] 
  
“คนบาปยงัเป็นคนบาปแม้ว่าได้รับการยกโทษ อดีตก็อยู่ท่ีนั่นในฐานะส่ิง
กระตุน้สู่ความส านึกผดิและการรับใชท่ี้ลึกซ้ึงมากข้ึน”[61] 

  
1:16                  “แต่เพราะเหตุน้ี” พระเจา้ไดเ้มตตาต่อเปาโลอยา่งผิดปกติ”: เพราะวา่พระองคป์รารถนาท่ีจะท า

ให้อคัรทูตน้ีเป็น “ตวัอย่าง” ของ “ความอดทนท่ีสมบูรณ์แบบของพระองค์” คือการท่ีพระเจา้
สามารถเปล่ียนคนบาปท่ีแย่ท่ีสุดไปสู่ธรรมิกชนท่ีดีท่ีสุดได ้ ศตัรูท่ีใหญ่ท่ีสุดขององค์พระผู-้
เป็นเจา้ไดก้ลายมาเป็นผูรั้บใชท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของพระองค ์  เม่ือพิจารณาถึงการกลบัใจเช่ือของเปา
โล ไม่ควรมีใครสรุปว่าบาปของเขาหรือของเธอ ใหญ่เกินไป ส าหรับพระเจา้ท่ีจะยกโทษให ้ 
ถา้พระเจา้สามารถอดทนกบัเปาโลได ้พระองคส์ามารถอดทนกบั ใครกต็าม ได ้ 

  
1:17                  พระคุณเช่นนั้นไดก้ระตุน้ให้เปาโลท่ีจะถวายพระสิริแด่พระเจา้ในการอวยพรท่ีสั้นน้ี   พระเจา้

ทรงเป็น “พระมหากษตัริยผ์ูท้รงด ารงอยู่นิรันดร์” (อธิปไตย) “องค์อมตะ” (นิรันดร์) “ไม่ทรง
ปรากฎแก่ตา” (ฝ่ายวญิญาณ) และ “พระเจา้แต่เพียงองคเ์ดียว” (พิเศษ) “พระเกียรติและพระสิริ” 
ทั้งหมดเป็นของพระองค์เป็นนิตย ์(“สืบๆไปเป็นนิตย”์) “อาเมน” หมายถึง “เป็นไปอยา่งนั้น” 
บ่อยคร้ังคริสเตียนกล่าวค าน้ีอย่างดงัในการประชุมของพวกเขา อย่างเช่นคนยิวได้กล่าวใน
ธรรมศาลาของพวกเขา 

  
เหตุผลท่ีเปาโลอา้งอิงถึงการกลบัใจเช่ือของท่านในส่วนน้ี (1:12-17) คือ เพื่อหนุนใจให้ทิโมธีท่ีจะสัตยซ่ื์อใน
พนัธกิจท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายให้แก่เขา (1:3-11)   ในพนัธกิจของเขา ณ เมืองเอฟซสั ทิโมธีจะไม่ไดเ้ผชิญหนา้
กบักรณีท่ียุ่งยากมากกว่าท่ีเซาโลแห่งเมืองทาร์ซัสไดเ้ผชิญ   ความเป็นจริงท่ีว่าพระเจา้ได้เปล่ียนแปลงเปาโล
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อย่างส้ินเชิงก็พิสูจน์ว่าพระองค์สามารถท าอย่างเดียวกนัส าหรับใครก็ตามได้   ส่ิงน้ีให้ความหวงัแก่ทุกคนท่ี
แสวงหาท่ีจะน าผูค้นมาสู่พระคริสตแ์ละช่วยใหพ้วกเขาเติบโตในพระคริสต ์ 
  

2. การเตือนทางลบ  1:18-20   
  
ถดัไปเปาโลท าใหก้ารหนุนใจทางบวกของท่านท่ีข้ึนอยูก่บัการจดัการของพระเจา้กบัท่านเอง (ขอ้ 12-17) สมดุล
กบัการเตือนทางลบท่ีข้ึนอยูก่บัการจดัการของพระเจา้กบัผูรั้บใชท่ี้ไม่สัตยซ่ื์อสองคน   ท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะทา้ทาย
ให้ทิโมธีท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ต่อไปขณะท่ีเขาปฏิบติัหนา้ท่ี   ความคิดของท่านกลบัไปสู่ส่ิงท่ีท่านเขียน
ในขอ้ 3-7   เทาเนอร์เห็นส่วนทั้งหมดน้ี (1:3-20) วา่เป็นแนวคิดท่ีถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรอยา่งหลวมๆ[62] 
  
1:18-19            ค าสั่งท่ีเปาโลอา้งอิงถึงท่ีน่ีคือค าสั่งท่ีมีในขอ้ 3 และ 4   ตอนน้ีท่านกลบัไปสู่หวัขอ้ท่ีท่านเร่ิมตน้

ท่ีนั่น   บางคร้ังบางคราวในอดีต ใครคนหน่ึงได้ให้ “ค าเผยพระวจนะต่างๆ” เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของทิโมธีในฐานะผูรั้บใช้ของพระคริสต์ (4:14; 2 ทธ. 1:6; เปรียบเทียบ กจ. 
13:2) เราไม่มีการบนัทึกท่ีเจาะจงถึง ใคร ไดใ้ห้ค  าเผยพระวจนะเหล่านั้น เม่ือไหร่ หรือ ท่ีไหน 
นอกจากว่ามนัได้เกิดข้ึน ณ การแต่งตั้งทิโมธี (4:14) แต่เปาโลอ้างอิงถึงค าเผยพระวจนะ
เหล่านั้นท่ีน่ีเพื่อจะกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะด าเนินต่อไป[63] บางทีเปาโลและหรือสิลาสท่ีเป็น     
ผู ้ เ ผ ย พ ร ะ ว จนะทั้ ง ส อ ง คนได้ ใ ห้ ค  า เ ผ ยพ ร ะ ว จนะ เห ล่ า น้ี  ( เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ก จ . 
13:1; 15:32)[64] เปาโลไดล้ะทิโมธีไวใ้นเมืองเอเฟซสั (ขอ้ 3) แต่ท่ีส าคญักวา่นั้น พระวิญญาณ-
บริสุทธ์ิไดต้ั้งท่านไวท่ี้นัน่  

“มีการเลือกของพระเจ้าท่ีมายงัเราทุกๆคน และเม่ือเราถูกเรียกไปสู่งาน
บางอยา่งเพื่อพระองค ์เราก็ไม่กลา้ท่ีจะปฏิเสธ”[65] 

  
“ท่ีน่ีผูเ้ช่ือถูกก าหนดไปสู่บทบาทของทหารท่ีถูกสั่งให้เขา้สู่สงคราม   อยา่งไร
ก็ตาม อาวุธของทหารน้ีไม่ใช่ขอ้โตแ้ยง้ท่ีฉลาดหรือเหตุผลท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
ส่ิงต่างๆท่ีเราอาจคิดว่าเหมาะสมต่อการโตแ้ยง้กบัพวกครูสอนเท็จ   ในทาง
ตรงกนัขา้ม ทิโมธีจะตอ้งหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ (2 ทธ. 2:23-25) วตัถุประสงค์
น้ีของทหารไม่ใช่การท าลายปฏิปักษข์องเขา  ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมรวมถึง การ
แนะน า การแกไ้ขมุมมองท่ีผดิและการกระตุน้การกลบัใจใหม่ (ดู  2 ธส. 3:14-
15) อาวุธต่างๆของผูรั้บใช้ส าหรับการต่อสู้น้ีคือข่าวประเสริฐและความ
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ห่วงใยตามแบบพระเจา้ส าหรับสภาพฝ่ายวิญญาณของปฏิปักษ ์  เป้าหมายคือ
ท่ีจะปกป้องความเช่ือของคนเหล่านั้ นท่ีพวกครูสอนเท็จแสวงหาท่ีจะส่ง
อิทธิพลต่อ และถ้าเป็นไปได้ท่ีจะน าบรรดาผูท่ี้ได้หลงไปให้กลับมา (1:5)   
ข่าวประเสริฐเท่านั้นท่ีพอเพียงส าหรับงานเช่นนั้น อย่างท่ีเปาโลได้ใช้ความ
ระมดัระวงัอยา่งมากท่ีจะอธิบาย (1:11-16)[66] 

  

เม่ือทิโมธีได้ต่อสู้ “การต่อสู้ท่ีดี” ท่านควรวางใจพระเจา้ต่อไป (ยึด “ความเช่ือ”) และรักษา 
“มโนธรรมท่ีดี” (เปรียบเทียบ ขอ้ 5; 2 ทธ. 1:3) มโนธรรมเหมือนคอมพิวเตอร์ท่ีถูกลง
โปรแกรมด้วยน ้ าพระทยัของพระเจา้สามารถเป็นทรัพยส์มบติัท่ียิ่งใหญ่ต่อทหารคริสเตียน  
อยา่งไรก็ตาม ถา้บุคคลหน่ึง ละเมิด มโนธรรมของเขาหรือของเธอท่ีถูกลงโปรแกรมไว ้บุคคล
นั้นก็ละเลยสัญญาณเตือน   ผลลพัธ์ต่างๆสามารถเป็นความหายนะได ้คือ “ความล่มจม” 

  
“ครูสอนคริสเตียนตอ้งเป็นทหารท่ีดีและกะลาสีท่ีดีอีกดว้ย”[67] 

  
มโนธรรมเป็น “ผูต้ดัสิน” ของจิตใจ  ใครคนหน่ึงอธิบายว่าเป็นความสามารถท่ีจะรู้สึกผิด   
มโนธรรมของบุคคลหน่ึงท าใหเ้ขาหรือเธอสามารถท่ีจะรู้สึกเส่ือมเสีย  อบัอาย และผดิได ้

  
“ในความขดัแยง้ท่ีเราท าสงครามกบัศตัรูภายนอก ความห่วงใยหลกัของเราก็
เก่ียวกบัสภาพภายในและการจดัการใจ”[68]  
“เราถูกเรียกไม่ใช่สู่ สงคราม แต่สู่ การต่อสู้  ชีวิตเป็นการต่อสู้อันหน่ึงท่ี
ยาวนาน ชีวติเป็นการปรนนิบติัท่ีซ่ึงไม่มีการปลดปล่อย”[69] 

  

“ชายคนหน่ึงได้กล่าวถึงศิษยาภิบาลท่ีหน้าซ่ือใจคดของเขาว่า ‘เขาเป็น
นกัเทศน์ท่ีดีจริงๆ เขาไม่ควรออกจากธรรมาสน์เลย แต่เขาเป็นคริสเตียนท่ีแย่
จริงๆ เขาไม่ควรเขา้ไปสู่ธรรมาสน์เลย!”[70] 

  
“ผูน้ าตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆท่ีเขาจะบงัคบัใชไ้ด”้[71] 

  
1:20                  เปาโลอา้งอิงสองตวัอยา่งของความเสียหายประเภทน้ีท่ีทิโมธีคุน้เคยอยา่งชดัเจนคือ “ฮีเมเนอสั” 

(เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:17) และ “อเล็กซานเดอร์” (เปรียบเทียบ  2 ทธ. 4:14) เปาโลไดม้อบพวก
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เขาไวแ้ก่การลงวนิยัของพระเจา้เน่ืองจากการตดัสินใจของพวกเขาท่ีจะด าเนินชีวิตในลกัษณะท่ี
ตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ต่อไป   การลงวินยัน้ีจะมายงัพวกเขาผา่นทางตวัแทนของ 
“ซาตาน”   เพื่อวา่พวกเขาจะกลบัใจใหม่และหยดุดูหม่ินพระเจา้โดยชีวติของพวกเขา[72] 

  
“การมอบใครคนหน่ึงไวก้บัซาตาน” อาจหมายถึงว่า ซาตานได้รับอนุญาตท่ีจะลงโทษด้วย
ความเจ็บป่วยหรือการไร้ความสามารถบางอย่างเหนือผูท้  าความชั่ว (เปรียบเทียบ  โยบ 
2:6)[73] มนัอาจพรรณนาถึงชีวิตท่ีอยู่นอกการสามคัคีธรรมของคริสตจกัรว่าอยู่ในขอบเขต 
และการควบคุมของ ย่านของซาตาน (เปรียบเทียบ 1 คร. 5:5)[74] ดงันั้น ท่ีจะมอบชายเหล่าน้ี
ไวก้บัซาตานสามารถหมายถึงว่า เปาโลไดข้จดัพวกเขาจากการสามคัคีธรรมของคริสตจกัร 
และตั้ งพวกเขาไว้ในย่านของซาตานท่ีท่ีพวกเขาจะประสบกับความมุ่ง ร้ายของมัน 
(เปรียบเทียบ กจ. 5:1-11; 13:11)[75] ดูเหมือนวา่ชายเหล่าน้ีเคยเป็นผูน้ า ครูสอนและแมก้ระทัง่
ผูป้กครองในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั  มนัหายากมากส าหรับเปาโลท่ีจะเอ่ยช่ือเม่ืออา้งอิงถึงคน
บาปท่ีรุนแรง  ท่ีท่านท าท่ีน่ีก็บ่งบอกวา่ท่านตอ้งการใหทุ้กคนท่ีจะรู้อยา่งแทจ้ริงวา่บุคคลไหนท่ี
ท่านก าลงักล่าวถึง    

   
“แน่นอนว่ามนัเป็น การลงวินัย หรือ การเยียวยา และไม่ใช่แค่การลงโทษท่ี
เก่ียวกับการลงโทษ. . .”[76]  
“เราไม่ควรเขา้ใจผิดถึงธรรมชาติของขบวนการน้ี  มนัไม่ไดถู้กตั้งใจแค่ ‘ตดั
มะเร็งออก’ เพื่อจะสงวนส่วนท่ีเหลือของร่างกายไวอ้ยา่งท่ีคริสตจกัรบางแห่ง
ถือมนัในทุกวนัน้ี   มนัก็ไม่ใช่การปฏิบติัท่ีคริสตจกัรในทุกวนัน้ีจะละเลยราว
กับว่ามนัเป็นความผิดปกติท่ีเป็นของการสอบสวนหาความผิด  เม่ือ
น า   มทัธิว 18:15-17, 1 โครินธ์ 5:5, 2 โครินธ์ 2:5-11 และ  2   เธสะโลนิกา  
3:14-15 มาด้วยกันก็สะท้อนถึงการพัฒนาของขบวนการท่ีถูกว ัดอย่าง
ระมดัระวงั   แต่ละข้ึนตอนถูกออกแบบมาเพื่อจะน าบุคคลท่ีท าผิดไปสู่จุดของ
การยอมรับและการเปล่ียนแปลงแทข้องจิตใจและอุปนิสัย  แมว้า่บุคคลนั้นยืน
กรานในการปฏิเสธด้ือดึงต่อการเปล่ียนแปลง (เหมือนกบัสองคนท่ีถูกอา้งอิง
ถึงท่ีน่ี) ขั้นตอนสุดทา้ยของการขบัออกจากการสามคัคีธรรมกลบัไปสู่โลกท่ี
เป็นปฏิปักษ์สุดทา้ยแล้วก็ถูกตั้งใจไวใ้ห้เป็นวิธี (แมว้่ามนัจะล่อแหลมและ
สุดทา้ย) ของการเอากลบัมา   ท่ีจะถูกมอบไวก้บัซาตาน (เปรียบเทียบ 1 คร. 
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5:5) คือท่ีจะถูกเปิดเผยต่ออนัตรายของบาปโดยปราศจากการปกป้องท่ีพระเจา้
ทรงสัญญาแก่ประชากรของพระองค ์ ส าหรับบางคนมนัตอ้งใชก้ารถูกเหวี่ยง
ลงไปในทะเลเพื่อตระหนกัถึงประโยชน์บนเรือ [เปรียบเทียบโยนาห์]”[77] 

  

นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือวา่ การมอบใครคนหน่ึงใหก้บัซาตานอยา่งท่ีเปาโลไดท้ าท่ีน่ีเป็นการ
ปฏิบติัของสิทธิอ านาจแบบอคัรทูต  และนั่นไม่ควรถูกกระท าในทุกวนัน้ี[78] แต่นักศึกษา  
พระคมัภีร์บางคนรวมถึงข้าพเจา้เองได้สรุปว่ามนัสามารถถูกกระท าและควรถูกกระท าใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีคลา้ยกนั 

  
ดูเหมือนวา่ฮีเมเนอสัและอเล็กซานเดอร์เคยเป็นผูเ้ช่ือแทเ้ม่ือพิจารณาถึงการท่ีเปาโลอธิบายถึง
พวกเขาทั้งท่ีน่ีและในการอา้งอิงอ่ืนๆของท่านถึงพวกเขาใน 2 ทิโมธี[79] การพากเพียรในความ
เช่ือและการงานท่ีดีไม่ใช่หลีกเล่ียงไม่ไดส้ าหรับคริสเตียน  การเตือนของพนัธสัญญาใหม่หลาย
ท่ีต่อการหันเหไปจากองค์พระผูเ้ป็นเจา้และความจริงควรท าให้ความเป็นจริงนั้นชัดเจน  มี
ตวัอยา่งของผูเ้ช่ือในพนัธสัญญาเดิมเช่นนั้นท่ีไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (เช่น โลท คน
อิสราเอลในถ่ินทุรกนัดาร ซาอูล ซาโลมอน อุสซียาห์และคนอ่ืนๆ) 

  
“ภายในบริบทโดยรวมของจดหมายฝากศิษยาภิบาลนั้น. . .ดูเหมือนวา่เปาโล
ก าลงักล่าวว่า พวกปฏิปักษ์ได้ปฏิเสธความเช่ือส่วนตวัของพวกเขาและใน
ฐานะผลลพัธ์ก็ไดน้ าความเช่ือแบบคริสเตียนไปสู่การต าหนิ. . .”[80] 

  
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ดูหม่ิน” (บลาสฟีเมอิน) หมายถึง “โดยถอ้ยค าท่ีดูถูกก็ขาดการนบัถือท่ีสมควร
ต่อพระเจา้หรือส่ิงต่างๆท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งตั้งใจ”[81] 

  

บทแรกน้ีกล่าวถึงเร่ืองราวต่างๆของความส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อคริสเตียนทุกคน เน่ืองจากวา่เรา ทุกคน เป็นผูรั้บใช้
ของพระเยซูคริสต ์  เร่ืองราวเหล่าน้ีเขา้ไดก้บัผูน้ าคริสตจกัรเป็นอยา่งยิ่ง   ในการส่ือสารพระวจนะของพระเจา้
ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบหลกัของเรา (2 ทธ. 4:2) เราควรหลีกเล่ียงการคาดเดาและแสวงหาท่ีจะแสดงถึงความ
ตั้งใจของพระเจา้อยา่งแม่นย  า (ขอ้ 3-11)   เราสามารถเผชิญกบังานของเราอยา่งมองเหตุการณ์ไปในทางท่ีดีได ้
เน่ืองจากว่าพระเจา้มีอ านาจท่ีจะเปล่ียนแปลงแมก้ระทัง่คนบาปท่ีแย่ท่ีสุดไปสู่ธรรมิกชนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดได ้(ขอ้ 
12-17)   อยา่งไรก็ตาม เราควรระมดัระวงัท่ีจะไม่ต่อตา้นการเตือนของมโนธรรมของเรา ซ่ึงให้มโนธรรมของเรา
ถูกลงโปรแกรมดว้ยพระวจนะของพระเจา้ขณะท่ีเราด าเนินพนัธกิจของเราต่อไป    
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III. ค าแนะน าเกีย่วกบัชีวติของคริสตจักรท้องถิ่น  2:1-4:5   
  
เปาโลเคล่ือนจากค าแนะน าส่วนตวัซ่ึงมุ่งเป้าไปท่ีทิโมธีเป็นหลกัไปสู่ค าแนะน าเหล่านั้นท่ีผูรั้บใชห้นุ่มตอ้งใส่ใจ
ในงานแบบอภิบาลของเขา    
  

ก. ล าดับความส าคัญของการอธิษฐานเพือ่ความรอดของผู้คน  2:1-7  
  
ค าแนะน าทางบวกอนัแรกของอคัรทูตน้ีต่อทิโมธีเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าคริสตจกัรเมืองเอเฟซัสของเขาก็คือว่า ผู ้
เช่ือควรน าเสนอค าอธิษฐานเพื่อทุกคน   ท่านให้ค  าสั่งน้ีเพื่อจะเนน้ความส าคญัของมนั แกต่้างคุณค่าของมนัและ
ท าใหก้ารปฏิบติัของมนัชดัเจน   
  

“พนัธกิจแห่งการอธิษฐานเป็นการรับใชท่ี้ส าคญัท่ีสุดซ่ึงคริสตจกัรของพระคริสตส์ามารถเขา้
ร่วมได ้ 

  
“มนั [การอธิษฐาน] เป็นงานท่ีมีพลงัมากท่ีสุดซ่ึงพระเจา้ได้มอบหมายแก่ธรรมิกชนของ
พระองค ์แต่มนัเป็นพนัธกิจท่ีถูกละเลยมากท่ีสุดซ่ึงเปิดต่อผูเ้ช่ือ”[82] 

  
“ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของการนมสัการต่อสาธารณะคือการอธิษฐาน”[83] 

  
ทุกๆดา้นของการอธิษฐานประเภทน้ีแตะตอ้งภารกิจแบบประกาศของคริสตจกัร   การอธิษฐานไม่ใช่หวัขอ้ของ
ส่วนน้ี แต่เป็นบริบทส าหรับหวัขอ้นั้นซ่ึงก็คือ ความรอดของทุกคน[84] 
  

“ความห่วงใยท่ีชดัเจนอยา่งหน่ึงท่ีด าเนินไปตลอดยอ่หนา้น้ีทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัข่าวประเสริฐท่ี
มีส าหรับทุกๆ คน (‘ทุกคน’ ขอ้ 1, 4-6 และ 7). . . . การอธิบายท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเนน้น้ีอยูท่ี่
พวกครูสอนเทจ็ผูซ่ึ้งไม่วา่ผา่นทางธรรมชาติท่ีคาดเดา ลบัสุดยอดอยา่งสูงของค าสอนของพวก
เขา (1:4-6) หรือผา่นทางคุณลกัษณะ ‘แบบชาวยิว’ (1:7) หรือสันโดษ (4:3) นั้นก าลงัส่งเสริม
ความคิดท่ียอดเยี่ยมหรือเฉพาะท่ามกลางบรรดาผูติ้ดตามของพวกเขา  ย่อหน้าทั้งหมดโจม
ตีความแคบนั้น”[85] 
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2:1-2                            “ในการกล่าววา่ ‘ก่อนส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด’ เปาโลก็เนน้ความส าคญัของลกัษณะ

ท่ีมุ่งไปท่ีพระเจา้น้ีของพนัธกิจของคริสตจกัร  เปาโลไม่ไดห้มายถึงว่าการ
อธิษฐานเช่นนั้นต้องเป็นส่ิงแรกท่ีคริสเตียนท าเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขามา
รวมกนัอย่างท่ีล าดบัค าในฉบบัคิงเจมส์อาจบ่งบอกไว ้แต่มนัเป็นกิจกรรมท่ี
ท่านถือวา่เป็นความส าคญัหลกัในพนัธกิจทั้งหมดของคริสตจกัร   การใชก้าล
ปัจจุบนัของท่านตลอดขอ้เหล่าน้ีบ่งบอกวา่ ท่านก าลงัจดัตั้งส่ิงท่ีท่านคาดหวงั
วา่จะเป็นการปฏิบติัของบรรดาผูท่ี้ท่านมุ่งการหนุนใจแบบอธิษฐานต่อไวต่้อ
หน้าพวกเขา   มนัเป็นระยะท่ีส าคญัและเป็นหลกัของพนัธกิจท่ีหลากหลาย
ของพวกเขา”[86] 

  
“. . . การจดัเตรียมสังคมท่ีมีสันติสุขและระเบียบเป็นขอบเขตของรัฐ ดงันั้น
การอธิษฐานเพื่อรัฐไดถู้กเวียนไปเพื่อจะท าให้แน่ใจว่าสภาพท่ีเป็นไปไดท่ี้ดี
ท่ีสุดส าหรับการกระจายข่าวประเสริฐนั้นไดบ้รรลุแลว้”[87] 

  
“ดังนั้ นการอธิษฐานของคริสตจักรส าหรับโลกและการตระหนักถึงสิทธิ
อ านาจของรัฐเป็นพื้นฐานต่อภารกิจแบบประกาศของคริสตจกัร”[88] 

  
“การประกาศข่าวประเสริฐทั้งหมดตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐาน”[89] 

  
แมว้า่เปาโลใชค้  าเหมือนหลายค าส าหรับการอธิษฐานในการกระตุน้การปฏิบติัของมนั ค าต่างๆ
ท่ีท่านเลือกก็ไม่แตกต่างอย่างส าคญั   น่ีเป็นกลไกเชิงวรรณกรรมของภาษาตะวนัออกกลางท่ี
รวมกลุ่มค าเหมือนเพื่อจะส่งเสริมแนวคิดรวบยอดพื้นฐาน นัน่คือ คริสเตียนควรอธิษฐานค า
อธิษฐานทุกประเภทเพื่อทุกคน[90] “การวิงวอน” (ค ากรีก เดซิส)  เนน้ถึงความกระตือรือร้นท่ี
ซ่ึงเราควรท าการร้องขอเพราะวา่เรารู้สึกถึงความจ าเป็นส าหรับส่ิงท่ีเราขอ (เปรียบเทียบ  ลก. 
18:1-8) “การอธิษฐาน” (พรอสซูคาส) เป็นค าโดยทัว่ไปท่ีครอบคลุมการส่ือสารแบบอธิษฐาน
กบัพระเจา้ทุกประเภท   การเนน้ส าหรับการอธิษฐานทั้งหมอยูท่ี่ วิญญาณแห่งความนับถือ ต่อ
พระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 6:9-10) “การทูลขอ” (เอนยูกคิส) เป็นการร้องขอท่ีมัน่ใจส าหรับคน
อ่ืนและตนเอง  (เปรียบเทียบ ลก. 11:5-13) “การขอบพระคุณ” (ยูคาริสทิอาส)  เป็นค าท่ี
แตกต่างมากท่ีสุดและท าหน้าท่ีเป็นการย  ้าเตือนว่าเราควรแสดงออก การส านึกคุณ ไม่ใช่แค่ 
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ความจ าเป็น ในการอธิษฐานต่อสาธารณะ   โดยการใช้ค  าเหมือนเหล่าน้ี เปาโลก าลงัเน้นถึง
ความส าคญัของ การอธิษฐาน ค าอธิษฐานทุกประเภท เพื่อ ทุกคน เช่นเดียวกบัการแยกแยะ
ความหลากหลายของมนั[91] 

  

การอธิษฐานส าคญัอยา่งมาก เพราะวา่การอธิษฐานเช้ือเชิญพระเจา้เขา้ไปในสถานการณ์ท่ีเรา
ก าลงัอธิษฐานอยู่ และการอธิษฐานรับรองถึงการท างานของพระองค์เพื่อเห็นแก่บรรดาผูท่ี้มี
ความตอ้งการ   ท่ีน่ีเปาโลไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลท่ีพระเจา้ได้รวมการอธิษฐานเขา้ไวก้บัการ
ควบคุมสิทธ์ิขาดแห่งจกัรวาลของพระองค์  ท่านทึกทกัเอาว่าผูอ่้านของท่านไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ี 
เน่ืองจากว่าพระเจา้ไดเ้ปิดเผยส่ิงน้ีในท่ีอ่ืนๆในพระคมัภีร์   ประเด็นของท่านท่ีน่ีคือ คริสเตียน
ตอ้งไม่ลม้เหลวท่ีจะใชผ้ลประโยชน์ของแหล่งท่ีเหนือธรรมชาติน้ี ณ อ านาจจดัการของพวกเขา
โดยการละเลยการอธิษฐาน 

  
“ตามการกระตุน้น้ี ความลม้เหลวของคริสตจกัรท่ีจะอธิษฐานเป็นหน่ึงในบาป
ท่ีใหญ่ของคริสตจกัรในทุกวนัน้ี”[92] 

  
ในการตอบสนองต่อการร้องขอของผูค้น พระเจา้จะท าส่ิงต่างๆท่ีตามปกติแลว้พระองคจ์ะไม่
ท าถา้พวกเขาไม่ไดข้อ (ยก. 4:2) 

  
“ถา้การอธิษฐานเช่นนั้นไร้ประโยชน์ อคัรทูตน้ีคงจะไม่เขียนส่ิงท่ีท่านเขียน”
[93] 

  
ขอ้น้ี (ขอ้ 1) ควรตอบค าถามของไม่วา่เราควรอธิษฐานส าหรับคนท่ียงัไม่รอดหรือไม่   แน่นอน
วา่ “ทุกคน” รวมถึงพวกเขา   อยา่งไม่สงสัยวา่เปาโลหมายถึง คนทุกประเภท แทนท่ีจะเป็นแต่
ละบุคคล   “กษตัริย”์ ณ เวลาท่ีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีคือเนโรผูไ้ม่เช่ือ ผูซ่ึ้งเปาโลไดบ้อก
ให้ผูอ่้านของท่านอย่างเจาะจงท่ีจะอธิษฐานเผื่อ   ยิ่งกว่านั้น จุดจดจ่อของการร้องขอของพวก
เขาจะตอ้งไม่เป็นแค่ความสงบสุขของพวกเขา แต่เป็นความรอดของกษตัริยอี์กดว้ย (ขอ้ 4)   

  
โดยพื้นฐานแลว้ เราควรอธิษฐานเพื่อพวกผูน้ ารัฐบาล (“พวกกษตัริย์”) และบรรดาผูท่ี้อยู่ใน
ต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจท่ีเล็กกวา่ภายใตพ้วกเขา (“ทุกคนท่ีมีต าแหน่งสูง”)   “เพื่อวา่เราจะได้
ด าเนินชีวิตอยา่งสงบ” (ค ากรีก เอเรมอส, “สันติสุขภายนอก”) “เงียบ” (เฮซูคีออส, “สันติสุข
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ภายใน”)   โดยพื้นฐานแลว้เราไม่ควรท าเพื่อความสบายและความเบิกบานใจส่วนตวัของเรา 
แต่เพื่อวา่เราสามารถด าเนินจุดประสงคข์องเราในโลกในฐานะคริสเตียนได ้(เปรียบเทียบ 6:1)   
จุดประสงคข์องเราคือท่ีจะน าข่าวสารแห่งการกลบัคืนดีไปยงัทุกคน และท่ีจะถวายพระสิริแด่
พระเจา้ในความสัมพนัธ์ทั้งหมดของเรา   เป็นท่ีชดัเจนวา่ รูปแบบของรัฐบาลท่ีผูค้นด าเนินชีวิต
ภายใตน้ั้นก็มีอิทธิพลต่อชีวติของพวกเขาและส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพฝ่ายวิญญาณของพวก
เขา (เปรียบเทียบ อสร. 6:9-10; ยรม. 29:7) 

  
“ทางพระเจา้” (ค ากรีก ยเูซไบยา ขอ้ 2) อา้งอิงถึง ท่าท่ีแห่งการนบัถือท่ีมีต่อพระเจา้ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ความรู้ถึงพระองค ์ เปาโลใชค้  าน้ี 10 คร้ังในจดหมายฝากศิษยาภิบาล และน่ีเป็นการปรากฏคร้ัง
แรกของมนั  “ความมีเกียรติ” (เซมโนเททิ) อ้างอิงถึง การส าแดงภายนอกของท่าทีนั้นใน
อุปนิสัยท่ีชอบธรรม   

  
“ช่วงเวลาของความไม่สงบทางการเมืองและสังคมเป็นช่วงเวลาท่ียอดเยี่ยมท่ี
จะตายเพื่อพระคริสต ์แต่เป็นช่วงเวลาท่ีล าบากท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค”์[94] 

  
2:3-4                ค าอธิษฐานประเภทน้ีเป็นท่ีชอบพระทยัของ (“ส่ิงน้ีเป็นการดีและเป็นท่ีชอบพระทยัของ”) 

“พระเจา้” เพราะพระเจา้ (ตรีเอกภาพ) เป็น “พระเจา้พระผูช่้วยให้รอดของเรา” อยา่งแทจ้ริง ผู ้
หน่ึง (หรือสามในหน่ึง) ซ่ึงยินดีท่ีจะช่วยกูค้นบาปจากค่าจา้งของบาปของพวกเขา  มี “ผูช่้วย
อ่ืนๆ” ท่ีไดอ้า้งไวใ้นเมืองเอเฟซสั ณ เวลาน้ี 

  
“เคียงขา้งกบัการนมสัการเจา้แม่อารเทมิสนั้น ลทัธิแห่งจกัรพรรดิเป็นส่ิงยึด
ติดทางการศาสนาและการเมืองท่ีโดดเด่นในเมืองเอเฟซสั ณ เวลาน้ี”[95] 

  
ไม่มีส่ิงใดในตวับทน้ีหรือในท่ีอ่ืนใดท่ีจะจ ากดัการตีความแบบสากลอยา่งแทจ้ริงของ “ทุกคน” 

  
“. . . ถอ้ยค าท่ีสูงส่งน้ีของความเป็นสากลของความรักของพระเจา้ก็ขดัแยง้
โดยตรงกบัธรรมเนียมแบบก าหนดไวล่้วงหน้าท่ีเคร่งครัดในคริสตศาสนาท่ี
ซ่ึงออกสัตินไดส้นบัสนุนอย่างเน้นอย่างมากและ 1,100 ปีต่อมาคาลวินได้
ยืนยนัใหม่   ผลลัพธ์คือ ทั้งออกสัตินและคาลวินจ าต้องเล่ียงความหมายท่ี
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ชัดเจนของค าเหล่านั้ นโดยการกล่าวว่ามันหมายถึงพระเจ้าทรงเลือกผู ้
เลือกสรรของพระองคจ์ากคนทุกชั้น”[96] 

  
พระเจา้ทรงตอ้งการให้ทุกคนท่ีจะประสบกบัความรอดนิรันดร์   ผูค้นพินาศเพราะวา่พวกเขา
ไม่ไดย้ินข่าวประเสริฐ หรือเม่ือไดย้ินพวกเขาก็เลือกท่ีจะปฏิเสธข่าวประเสริฐ   พระเจา้ไดใ้ห้
เสรีภาพแก่ผูค้นท่ีจะเลือก ท่ีจะยอมรับหรือท่ีจะปฏิเสธข่าวประเสริฐ   เม่ือผูค้นปฏิเสธข่าว
ประเสริฐ น่ีท าให้พระเจา้เจ็บปวดมาก   ส่ิงน้ีก็ชดัเจนในการอา้งอิงมากมายในพระคมัภีร์ถึง
พระเจา้ท่ีเสียใจเหนือชะตาของบรรดา (ผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ) ผูท่ี้เลือกท่ีจะปฏิเสธพระองค[์97] 

  
“มีการกล่าวอยูบ่่อยคร้ังวา่จุดประสงคข์องการอธิษฐานไม่ใช่ท่ีจะท าให้ความ
ตั้งใจของมนุษยส์ าเร็จในสวรรค ์แต่เพื่อท าให้น ้ าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จใน
โลก”[98] 

  
“แม้ว่าบรรดาผู ้ท่ีจะไม่ยอมให้คุณกล่าวต่อพวกเขาเก่ียวกับพระเจ้าก็ไม่
สามารถกนัคุณไวจ้ากการกล่าวต่อพระเจา้เก่ียวกบัพวกเขาได้  การพิชิตท่ี
ยิ่งใหญ่ต่างๆไดรั้บมาในแนวทางน้ีจริงๆ คือ ฮดัสันเด็กนกัเรียนเล็กๆไดอ่้าน
ใบปลิวในการศึกษาของพ่อของเขาในบ่ายวนัอาทิตยว์นัหน่ึงในขณะท่ีพ่อแม่
ของเขาไม่อยูบ่า้นในช่วงสุดสัปดาห์  แม่ของเขาไดบ้งัคบัใจท่ีท่ีเธออยู่เพื่อจะ
อธิษฐานเผือ่ลูกชายของเธออยา่งเจาะจงผูซ่ึ้งไดถู้กเรียก ณ บ่ายวนันั้นท่ีอยูห่่าง
กนัหลายไมล์ไปสู่พระผูช่้วยให้รอดและสู่การกลายมาเป็นฮดัสัน เทเลอร์ท่ี
ยิ่งใหญ่แห่งไชน่า อินแลนด์ มิชชัน่   รูเบนชายหนุ่มท่ีเสเพลผูซ่ึ้งไดจ้ากบา้น
ไป วนัหน่ึงได้ออกจากเตียงนอนเพื่อจะฆ่าตวัตาย แม่ของเขาท่ีอยู่ห่างกัน
หลายไมล์ไดบ้งัคบัใจตนเอง ณ เวลานั้นท่ีจะออกจากเตียงและท่ีจะอธิษฐาน
เพื่อลูกชายท่ีผิดพลาดของเธอ ผูซ่ึ้งแทนท่ีจะฆ่าตวัตายก็ไดรั้บความรอด และ
ดงันั้นก็กลายมาเป็นนกัประกาศชาวอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียง คือ ดร. อาร์ เอ. ทอร์
เร่ย”์[99] 

  
2:5-6                นกัอรรถาธิบายหลายคนเช่ือว่าเปาโลอา้งอิงขอ้ความท่ีเป็นหลกัความเช่ือโดยทัว่ไปอีกอย่าง

หน่ึงในขอ้เหล่าน้ี   ความเป็นไปไดก้็คือวา่ พระเจา้ไดด้ลใจให้ท่านท่ีจะประกอบขอ้ความน้ีดว้ย
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ตวัท่านเองขณะท่ีท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี   ไม่วา่ในกรณีใด ท่ีน่ีเรามีการยืนยนัท่ีสรุปถึงตวั
บุคคลและงานของพระคริสต์   ขอ้ความทั้งหมดสนบัสนุนส่ิงท่ีเปาโลเพิ่งไดก้ล่าวไปในขอ้ 3 
และ 4   

  

มนุษย์ท่ีเป็นพระเจ้า คือ “คนกลางเดียว [เท่านั้น]” แห่งพนัธสัญญาใหม่ “ระหวา่งพระเจา้กบั
มนุษย”์ ซ่ึงจดัเตรียม ความรอดท่ีมุ่งไปท่ี มนุษย์ และอ านวยความสะดวกการอธิษฐานท่ีมุ่งไปท่ี 
พระเจ้า   น่ีเป็นบางส่ิงท่ีผูค้นไดพ้บวา่ยากท่ีจะยอมรับตลอดประวติัศาสตร์  ในสมยัของเปาโล 
คนยิวไดพ้ึ่งพาโมเสส (กท. 3:19) หรือพวกทูตสวรรค์ (ฮบ. 2:5) ในฐานะคนกลางและพวก   
นอสติกได้พึ่ งพาพระต่างๆ (อ านาจต่างๆ) ท่ี เป็นส่ือกลาง   ในสมัยของเราเอง พวก
โรมนัคาทอลิกและคนอ่ืนๆพึ่งพา “ธรรมิกชน” ท่ีตายไปส าหรับผลประโยชน์ท่ีเป็นส่ือกลาง 
และผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธพึ่งพาบรรพบุรุษของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม ค าสอนของขอ้ 5 ก็
ชดัเจน “คนกลาง” เดียว ระหว่างพระเจา้กบัมนุษยคื์อพระเยซูคริสต์(“พระคริสต์พระเยซู”; 
เปรียบเทียบ ยน. 14:6) 

  
“น่ีเป็นหน่ึงในขอ้ท่ีส าคญัมากท่ีสุดของพนัธสัญญาใหม่”[100] 

  
ใน “ความเต็มท่ีของเวลา” (หรือ “เวลาท่ีเหมาะสม”) พระเยซูไดบ้งัเกิดและตายไปซ่ึงให้ชีวิต
ของพระองคเ์ป็นการช าระและ “ค่าไถ่” เพื่อจะท าให้มนุษยชาติ (“ทุกคน”) เป็นอิสระจากการ
เป็นทาสต่อบาป   การตายของพระคริสตไ์ดท้  าให้ทุกคนสามารถท่ีจะรอดได[้101] ผูท่ี้เช่ือการ
ไถ่แบบจ ากดัก็ตีความ “ทุกคน” ว่าเป็น ผูเ้ลือกสรรทั้งหมด   ผูท่ี้เช่ือการไถ่แบบไม่จ  ากัดก็
ตีความ “ทุกคน” วา่เป็นมนุษยแ์ต่ละบุคคล   พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆของพระคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงการ
ตายของพระคริสตว์า่เป็นการจดัเตรียมพื้นฐานส าหรับความรอดของทุกคนก็ขดัแยง้กบัผูท่ี้เช่ือ
การไถ่แบบจ ากดั (เช่น  ยน. 3:16, 1 ยน. 2:2; และขอ้อ่ืนๆ) พระคมัภีร์ตอนต่างๆท่ีบ่งบอกวา่
ไม่ใช่ทุกคนจะไดรั้บความรอดก็ปฏิเสธผูท่ี้เช่ือการไถ่แบบไม่จ  ากดั (เช่น มธ. 25:46; วว. 20:15; 
และขอ้อ่ืนๆ) 

  

“ค่าไถ่” (ค ากรีก อันทิลลูทรอน) ถูกใชท่ี้น่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่) เป็นราคาค่าไถ่ 
  

“ค าวา่ ค่าไถ่ ในค ากรีกคือ อันทิลลูทรอน ซ่ึงประกอบดว้ย อันทิ (ซ่ึงบ่งบอก
ถึงตวัแทน) และ ลูทรอน (ค  าท่ีถูกใช้ส าหรับค่าไถ่ของทาสหรือนักโทษ)  
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อันทิลลูทรอน เป็นการช าระท่ีใหไ้ปแทนท่ีทาสหรือนกัโทษ นัน่คือ  การแทน
เขาหรือเธอ   บุคคลท่ีครอบครองทาสยอมรับการช าระในฐานะเป็นการแทน   
ตาม กท. 3:13 พระคริสตไ์ดไ้ถ่เราจากการสาปแช่งของธรรมบญัญติั   ธรรม-
บัญญัติได้ยึดเราไว้เป็นทาสในการลงโทษของมัน และไม่มีใครยกเว้น       
พระคริสต์สามารถช าระราคานั้นได้เพื่อจะปลดปล่อยเราจากความเป็นทาส
นั้น”[102] 

  
ค าน้ีและขอ้น้ีจดัตั้งแนวคิดท่ีว่าพระเยซูคริสต์ได้ตายไปในฐานะตวัแทนส าหรับทุกคนอย่าง
ชดัเจน (เปรียบเทียบ มก. 10:45; กท. 1:4; 2:20; อฟ. 5:2; ทต. 2:14) ผลประโยชน์บางอยา่งของ
การตายของพระคริสต์ไม่ไดเ้ป็นของผูเ้ลือกสรรโดยเฉพาะ   พระองคไ์ดจ่้ายหน้ี “เพื่อทุกคน”   
น่ีเป็นหลกัฐานท่ีวา่พระองคท์รงปรารถนาใหทุ้กคนไดรั้บความรอด (ขอ้ 4) 

  
2:7                    การสนบัสนุนสุดทา้ยของเปาโลเก่ียวกบัค าสั่งของท่านท่ีจะอธิษฐานเพื่อทุกคนคือส่ิงน้ี พระเจา้

ไดแ้ต่งตั้งให้ท่านท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกต่างชาติ (“ถูกแต่งตั้งให้เป็นผูป้ระกาศและ
อคัรทูต. . . เป็นอาจารยข์องพวกต่างชาติ”) ไม่ใช่แก่คนยวิเท่านั้นผูซ่ึ้งไดเ้ป็นประชากรอนัเป็นท่ี
โปรดปรานของพระเจา้ในเวลาอดีต  เปาโลป่าวประกาศความเช่ือ อย่างสัตย์ซ่ือ และ อย่างสัตย์
จริง (“ในความเช่ือและในความจริง”) ตรงกนัขา้มกบัพวกครูสอนเท็จ  การยืนยนัของท่านถึง
ความสัตยจ์ริงก็เนน้ถึงประเด็นของท่านต่อไป (เปรียบเทียบ รม. 9:1) 

  
“อยา่งท่ีเปาโลถือว่าภารกิจของท่านเป็นกุญแจสู่การบรรลุแผนการแห่งความ
รอดของพระเจา้ ดงันั้นเราตอ้งเห็นตวัตนของข่าวประเสริฐในการประกาศ
ของเราและในการเก่ียวขอ้งในโลกรอบตวัเราในฐานะขอ้เรียกร้องของการมี
ชีวติอยูข่องคริสเตียน”[103] 

  
โดยทัว่ไปแลว้คริสตจกัรต่างๆของอเมริกาเหนือละเลยการกระตุน้น้ีท่ีจะอธิษฐาน   คริสตจกัรส่วนใหญ่ใชเ้วลา
ค่อนขา้งนอ้ยในการอธิษฐาน และดงันั้นก็เปิดเผยถึงท่าทีต่อการอธิษฐานท่ีค่อนขา้งแตกต่างจากท่าทีของเปาโล   
ขา้พเจา้เช่ือวา่เรามีมุมมองท่ีไม่เป็นจริงเก่ียวกบัชีวิต   ระบบโลกส่งเสริมแนวคิดท่ีวา่เราไม่ตอ้งการพระเจา้ และ
เราไดย้อมรับความเห็นนอกรีตน้ี   ในทางตรงกนัขา้ม เปาโลและพระคมัภีร์ทั้งหมดสอนว่า เราพึ่งพาพระเจา้
อย่างส้ินเชิง (เปรียบเทียบ ยน. 15:5) ระดบัท่ีเราเช่ือจะเป็นระดบัท่ีเราจะอธิษฐาน 
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“การปฏิบติัของการอธิษฐานไม่สามารถถูกบงัคบัโดยค าสั่งภายนอกได ้แต่ตอ้งถูกกระตุน้โดย
ความเช่ือมัน่ภายในถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการอธิษฐาน”[104] 
  
ข. ความรับผดิชอบหลกัของบรรดาผู้ชายและผู้หญงิในการพบปะตามโบสถ์  2:8-15   

  
“ในย่อหน้าน้ี เปาโลด าเนินค าแนะน าของท่านในเร่ือง ‘การอธิษฐาน’ ท่ีไดเ้ร่ิมตน้ในขอ้ 1 
ต่อไป   แต่ตอนน้ีความห่วงใยก็เพื่อการวางตวัท่ีเหมาะสมในส่วนของ ‘ผูอ้ธิษฐาน’ แต่ ท าไม
เป็นความห่วงใยเหล่าน้ี และท าไมเป็นในแนวทางน้ี?  และท าไมเป็นจ านวนเกินไปของเวลาท่ี
ไดอุ้ทิศต่อผูห้ญิงในการเปรียบเทียบกบัผูช้าย?  อีกคร้ังหน่ึง การแกไ้ขก็อยู่ท่ีพวกครูสอนเท็จ  
ถอ้ยค าต่อผูช้ายเป็นการตอบสนองท่ีชัดเจนต่อการโตเ้ถียงและการต่อสู้ของพวกเขา   ดงันั้น
ถอ้ยค าต่อผูห้ญิงอาจถูกทึกทกัท่ีจะตอบสนองต่อความขดัแยง้น้ีเช่นกนั”[105]  
 
“ในการอธิบายถึงเมืองโครินธ์และเมืองเอเฟซัสท่ีได้เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดในพนัธกิจของ     
เปาโล  ความป่ันป่วนของการปล่อยเป็นอิสระบางคร้ังสามารถถูกตรวจสอบวา่อยูเ่บ้ืองหลงัการ
อภิปรายของพวกอคัรทูตได”้[106] 

  
2:8                    เม่ือพิจารณาถึงบริบทนั้น “ในทุกแห่งหน” บางทีอา้งอิงถึงท่ีใดก็ตามท่ีคริสเตียนรวมตวักนัในท่ี

ประชุม   เราควรประยุกต์ใช้ค  าแนะน าเหล่าน้ีกบัการประชุมขององค์การต่างๆของคริสเตียน
เช่นเดียวกบัการประชุมของคริสตจกัรทอ้งถ่ินไหม?   เปาโลด าเนินการต่อไปท่ีจะให้ค  าแนะน า
ส าหรับการปฏิบติัการของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (บทท่ี 3)   ขา้พเจา้ถือวา่ค าแนะน าของท่านท่ีน่ี 
(บทท่ี 2) ก็เพื่อการประชุมของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (เปรียบเทียบ 3:15)  อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนวา่
ส่ิงท่ีท่านกล่าวก็มีการประยุกต์ใช้ท่ีกวา้งข้ึน   โดยพื้นฐานแลว้ ขา้พเจา้คิดว่าท่านหมายถึงว่า 
“พวกผูช้าย” ควร ท าการน า ในการอธิษฐาน   ในการประชุมเช่นนั้น “พวกผูช้าย” (ค ากรีก 
อันดราส ตามตวัอกัษรหมายถึง “เพศชาย”) จะตอ้งน าในการอธิษฐานต่อสาธารณะซ่ึงทึกทกัเอา
วา่มีพวกผูช้ายท่ีปรากฏตวัและสามารถท่ีจะท าอยา่งนั้น   ขา้พเจา้ไม่คิดวา่มนัคงไดท้  าให้เปาโล
ผดิหวงัถา้ผูห้ญิงน าในการอธิษฐานเป็นบางคร้ัง (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:5-16) 
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“การใช้ค  าน าหน้าเฉพาะกบัพวกผูช้ายและไม่ได้ใช้กบัพวกผูห้ญิง [ขอ้ 10] 
อาจบ่งบอกวา่อคัรทูตน้ีก าลงัวางรูปแบบวา่การนมสัการต่อสาธารณะควรถูก
ด าเนินการโดยพวกผูช้าย”[107] 

  
ค าแนะน าของเปาโลในเร่ืองวิธีท่ีพวกเขาควรอธิษฐานก็ตามมา พร้อมกับการเน้นท่ีความ
บริสุทธ์ิภายในและอุปนิสัยท่ีชอบธรรมภายนอก (“บริสุทธ์ิ . . . โดยปราศจากความโกรธและ
การทุ่มเถียงกนั”) ของบรรดาผูท่ี้น า   เปาโลไม่ไดส้ั่งให้พวกผูช้ายท่ีจะอธิษฐานพร้อมกบัมือท่ี
ไดย้กข้ึนทางกายภาพ  ท่านเพียงแค่อธิบายการอธิษฐานต่อสาธารณะอยา่งท่ีคริสเตียนไดป้ฏิบติั
มนัโดยทัว่ไปในสมยัของท่าน (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 8:22, 54; 2 พศด. 6:13; อสร. 9:5; สดด. 
28:2; 63:4; 134:2; 141:2; พคค. 2:19; 3:41; อสย. 1:15) ท่าทางน้ีซ่ึงยืนพร้อมกบัมือท่ียกข้ึนก็
ธรรมดาเช่นกนัในศาสนาลึกลบัของต่างชาติแห่งศตวรรษแรก[108] ภาพต่างๆบนผนงัของหลุม
ฝังศพใตดิ้นท่ีมีหลายๆหอ้ง และในศิลปะของคริสเตียนเร่ิมแรกก็แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ืออธิษฐาน
ในแนวทางน้ี  โดยทัว่ไปแลว้ พวกเขาไดย้กฝ่ามือของพวกเขาข้ึนและเปิดไปยงัสวรรค ์เป็นท่ี
ชดัเจนวา่เพื่อจะเป็นเคร่ืองหมายแห่งการเปิดภายในของพวกเขาต่อพระเจา้เช่นเดียวกบัความ
ปรารถนาของพวกเขาท่ีจะถวายการสรรเสริญแด่พระเจา้และเพื่อจะรับเอาของประทานจาก
พระองค ์   

  
ถา้เปาโลไดห้มายถึงวา่พวกผูช้ายจะตอ้งยกมือ ทางกายภาพ ของพวกเขาเม่ือพวกเขาอธิษฐาน 
บางทีท่านจะไม่อธิบายถึงมือว่า บริสุทธ์ิ  “บริสุทธ์ิ” “ความโกรธ” และ “การทุ่มเถียงกนั” 
ทั้งหมดก็ช้ีไปยงัการใช้ท่ีเปรียบเทียบถึง “มือ”   มือของเราเป็นเคร่ืองหมายแห่งส่ิงท่ีเราท า   
เปาโลตอ้งการให้พวกผูช้ายท่ีจะอธิษฐานใน ท่าทีท่ีนับถือ อย่างเดียวกนัท่ีซ่ึงพวกเขาปฏิบติั
ความบริสุทธ์ิในชีวติทุกๆวนัของพวกเขา[109] ท่าทางในการอธิษฐานไม่ไดท้  าให้การอธิษฐาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือนอ้ยลง แต่บ่อยคร้ังมนัสะทอ้นถึงท่าทีภายในของบุคคลท่ีอธิษฐาน 

  

“ความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์แตกหกัส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคล
หน่ึงท่ีจะอธิษฐาน (เปรียบเทียบ มธ. 5:22-24; 6:12; 1 ปต. 3:7) ซ่ึงจะรวมถึง
การน าคนอ่ืนในการอธิษฐาน”[110] 
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2:9-10                          “จากการท่ีได้กล่าวถึงพวกผูช้ายท่ีแตกแยก เปาโลก็กล่าวถึงพวกผูห้ญิงท่ี
แตกแยก อย่างท่ีพวกผูช้ายจะต้องหยุดต่อสู้ พวกผูห้ญิงจะตอ้งแต่งกายให้
เหมาะสม. . . . 

  
“ในขณะท่ีการแต่งกายของพวกเขาเป็นประเด็น ท่าทีของพวกเขาเป็นความ
ห่วงใยแทจ้ริงของเปาโล”[111] 

  
ความรับผิดชอบของพวกผูห้ญิงในการพบปะตามโบสถ์ตอ้งการการอธิบายมากข้ึน   ประเด็น
ของเปาโลในข้อเหล่าน้ีก็คือว่า “งาน (ดี)” ท่ีแสดงออกถึงคุณลกัษณะในทางพระเจา้ (“อยู่
ในทางพระเจา้”) ควรแสดงลกัษณะของพวกผูห้ญิงคริสเตียนมากกว่าแนวทางท่ีพวกเขาแต่ง
กายและแต่งตวัพวกเขาเอง   ความตรงกนัขา้มคือระหวา่งงานและเส้ือผา้[112] เป็นท่ีชดัเจนว่า
เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่รูปลกัษณ์ภายนอกซ่ึงรวมถึงการแต่งตวัและการรักษาความสะอาดนั้นไม่
ส าคญั 

  
“ให้บางคนกล่าวส่ิงท่ีบางคนจะกล่าวเก่ียวกบัเปาโล ท่ีน่ีท่านกล่าวว่าพวก
ผูห้ญิงจะตอ้งแต่งกายดว้ยรสนิยมท่ีดีเม่ือพวกเขาเตรียมตวัท่ีจะเขา้ร่วมโบสถ์”
[113] 

  
“ความไม่เป็นระเบียบในการแต่งกายและรูปลกัษณ์ท าให้ผูห้ญิงคริสเตียนไม่
งดงาม”[114] 

  
อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญิงคริสเตียนควรเป็นท่ีน่าสังเกตส าหรับอุปนิสัยท่ีเหมือนพระคริสตม์ากกวา่
ส าหรับเส้ือผ้า ทรงผมของเธอ และส่ิงภายนอกอ่ืนๆท่ีเป็นความส าคัญหลักต่อผู ้ไม่เช่ือ 
(เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:3) 

  
“ผูห้ญิงคริสเตียนจะต้องไม่ตกแต่งตวัเธอเองด้วย ‘ทองค าหรือไข่มุกหรือ
เส้ือผา้ราคาแพง’ เพื่อจะดึงดูดความสนใจไปยงัตวัเธอเอง   ท่ีแยท่ี่สุดแลว้ น่ี
เป็นส่ิงท่ีหญิงโสเภณีท า   ท่ีดีท่ีสุดแล้ว มนัแสดงถึงความหยิ่งและการเอา

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/1%20Timothy/1Timothy.htm#_edn111
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/1%20Timothy/1Timothy.htm#_edn112
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/1%20Timothy/1Timothy.htm#_edn113
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/1%20Timothy/1Timothy.htm#_edn114
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%203.3


ตนเองเป็นศูนย์กลางซ่ึงทั้งสองอย่างน้ีก็ขดัแยง้กบัวิญญาณของพระคริสต ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การแต่งกายเช่นน้ีก็ไม่งดงามในโบสถ”์[115] 

  

“เหตุผลส าหรับการห้ามของเปาโลเก่ียวกับทรงผมท่ีประณีต เคร่ืองเพชร
พลอยท่ีหรูหรา และเส้ือผา้ราคาแพงอยา่งมากนั้นก็ชดัเจนเม่ือบุคคลหน่ึงอ่าน
ในวรรณกรรมร่วมสมยัของเวลาท่ีมากเกินไป ค่าใช้จ่ายและความพยายามท่ี
ได้ถกัผมอย่างประณีตและเคร่ืองเพชรพลอยท่ีต้องใช้ ซ่ึงไม่ใช่เป็นแค่การ
แสดงท่ีโอ้อวด แต่เป็นแบบนิยมของหญิงงามเมืองและโสเภณีอีกด้วย. . 
.”[116] 

  
“แต่บางทีปัญหาท่ีรุนแรงกวา่ก็คือปัญหาของพวกผูห้ญิงท่ีไม่ไวต่อความรู้สึก
ท่ีโออ้วดการแต่งกาย เคร่ืองเพชรพลอยและทรงผมของพวกเขาในแนวทางท่ี
ท าให้ความรู้สึกของคนยากจนเจ็บปวดและรบกวนคริสตจกัร  ประเภทต่างๆ
ของการประดบัประดาท่ีถูกอา้งอิงถึง (ผมท่ีถัก. . .ทองค า. . .ไข่มุก. . .เส้ือผ้า
ราคาแพง ) ทั้ งหมดนั้ นก็ เป็นของภาพล้อเลียนบุคคลท่ีกล่าวขวัญของ
วฒันธรรมนั้นเก่ียวกบัพวกผูห้ญิงท่ีมัง่คัง่[117]  
“ในขณะท่ีทุกวนัน้ีท่าทางของการแต่งตวัน้ีไม่ไดเ้ฉพาะอยา่งท่ีมนัเป็นในสมยั
ของเปาโล หรือไม่ได้จ  ากัดต่อพวกผูห้ญิงอย่างแท้จริง ผลกระทบของมนั
สามารถเป็นอย่างเดียวกันได้   ข้าพเจ้าได้รับการย  ้ าเตือนถึงการไปเยี่ยม
คริสตจกัรชั้นกลางส่วนบนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเมืองดาลสั (มนัสามารถ
เป็นเมืองหรือชานเมืองใหญ่ใดๆได)้   เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปสถานนมสัการ ส่ิง
ท่ีท าให้ชวนมองคือแสงแวววาวของเคร่ืองเพชรพลอย เส้ือผา้ราคาแพงและ
ทรงผมท่ีทันสมัย   คอท่ียืดขณะท่ีผูค้นสังเกตซ่ึงกันและกันได้ให้ความ
ประทบัใจท่ีวา่ส าหรับหลายคนแลว้จุดประสงคข์องการรวมตวักนั ณ ตอนเชา้
วนัอาทิตยน์ั้นคือเพื่อจะแสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ   คนมาใหม่แห่งรายได้
ทางเศรษฐกิจปานกลางจ าตอ้งรู้สึกถึงความรู้สึกแห่งการกนัออกไป”[118] 

  

ฟีเขียนการอภิปรายท่ีดีเก่ียวกบัวธีิท่ีจะแยกแยะการแสดงออกทางวฒันธรรมของหลกัการต่างๆ
จากหลกัการ (ทางเหนือหนงั) เหล่านั้น[119] 
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แน่นอนวา่คุณสมบติัฝ่ายวิญญาณต่างๆควรแสดงถึงผูห้ญิงคริสเตียนอยูเ่สมอ   อยา่งไรก็ตาม 
ความห่วงใยของเปาโลก็คือว่าส่ิงเหล่านั้ นควรจะโดดเด่นในการพบปะท่ีโบสถ์ ท่ีนั่น
คุณลกัษณะและการประพฤติของผูห้ญิงจะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นระเบียบและเสริมสร้าง
แทนท่ีจะลดคุณค่าของกิจกรรมเหล่านั้น (เปรียบเทียบ 3:15)    

  
“โดยย่อแลว้การประดบัประดาของผูห้ญิงไม่ไดอ้ยูใ่นส่ิงท่ีเธอสวมใส่ แต่อยู่
ในการปรนนิบติัท่ีมีความรักท่ีเธอใหอ้อกไป”[120] 

  
บางทีเปาโลใหค้  าแนะน าเหล่าน้ีท่ีสวนทางสัญชาตญาณแก่พวกผูช้าย (ขอ้ 8) และแก่พวกผูห้ญิง 
(ขอ้ 9-10) ส่วนหน่ึงก็เพื่อจะต่อตา้นแนวโนม้ตามธรรมชาติต่างๆ (เน้ือหนงั) ในพวกผูช้ายและ
พวกผูห้ญิง   ผูช้ายส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะกระฉับกระเฉง ดงันั้นมนัส าคญัท่ีว่าพวกเขาให้
ความสนใจแก่การอธิษฐานซ่ึงคิดลึกซ้ึงมากกว่ากระฉับกระเฉง   พวกผูห้ญิงชอบท่ีจะดูดี 
ดงันั้นพวกเขาจะตอ้งจดจ าไวว้า่การกระท าท่ีดีก็ส าคญักวา่รูปร่างหนา้ตาท่ีดี[121] 

  
2:11-12            เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการพบปะของคริสตจกัร (3:15) เปาโลสอนว่าพวก

ผูห้ญิงจะต้องยอมให้พวกผู ้ชายท่ีจะจัดเตรียมค าแนะน าและการเป็นผู ้น าในท่ีสาธารณะ
[122]  ท่านไม่ไดห้มายถึงวา่พวกผูห้ญิงควรจ านนความคิดและมโนธรรมของพวกเขาต่อพวก
ผูช้าย แต่หมายถึงวา่ พวกเขาควรรับเอาต าแหน่งของผูเ้รียนรู้ในการพบปะท่ีโบสถ์อยา่งสมคัร
ใจ   

  
“ส่ิงน้ีเป็นการจากไปท่ีสุดขีดและเป็นอิสระจากมุมมองของชาวยิวท่ีว่าพวก
ผูห้ญิงจะตอ้งไม่เรียนรู้ธรรมบญัญติั”[123] 

  
“. . . สังคมสมยัโบราณไม่ใคร่อนุญาตบทบาทท่ีสอนแก่พวกผูห้ญิง”[124] 

  
โดยพื้นฐานแลว้ พวกผูห้ญิงไม่ควรยอมรับบทบาทของอาจารยแ์ห่งท่ีประชุมหรือบทบาทของ
ผูน้ าของทั้งคริสตจกัร (“ข้าพเจ้า [เปาโล] ไม่ยอมให้ผูห้ญิงสั่งสอนหรือควบคุมผูช้าย”)
[125] ค ากริยา “สอน” และ “ควบคุม” อยูใ่นกาลปัจจุบนัในตวับทกรีกซ่ึงบ่งบอกถึงพนัธกิจท่ี
ต่อเน่ืองไม่ใช่คราวเดียวของพนัธกิจ 
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“สอนและมีสิทธิอ านาจเหนือผู้ชาย  (ข้อ 12) อาจเป็นการอ้างอิงเพื่อจะ
แยกแยะกิจกรรมต่างๆท่ีเปาโลจ ากดัต่อพวกผูช้าย  หรือค าแรกอาจแสดงถึง
ตวัอยา่งท่ีเจาะจงของกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ฎโดยทัว่ไปท่ีตามมาคือ การสอน
ของพวกผูห้ญิงในการชุมนุมในท่ีสาธารณะจะละเมิดโครงสร้างสิทธิอ านาจท่ี
ไดม้อบให้   ในกรณีใดก็ตาม เราควรสังเกตวา่ เปาโลไม่ไดใ้ช้ค  าท่ีปกติของ
ท่านส าหรับ ‘การใช้สิทธิอ านาจ (เอ็กซูซิอา) ตามปกติ’   ท่านเลือกค าท่ี
ผดิปกติ (ออเธนเทโอ) ท่ีอาจแสดงถึงความหมายโดยนยัทางลบเช่น ‘แยง่หรือ
ใช้สิทธิอ านาจในทางผิด’ หรือ ‘ควบคุม’  บางทีค าท่ีผิดปกติบ่งบอกถึง
สถานการณ์ท่ีผิดปกติ  อยา่งนอ้ยแลว้ในบริบทของเมืองเอเฟซัส พวกผูห้ญิง
ไดใ้ชสิ้ทธิอ านาจในทางผดิโดยการถือเอาบทบาทของอาจารยด์ว้ยตวัของพวก
เขาเอง”[126] 

  
บางคนเห็นสีแดงเม่ือพวกเขาอ่าน “การจ านน” (ขอ้ 11; เปรียบเทียบ อฟ. 5:21-22; คส. 3:18) ค า
กรีก (ฮูพาทาเก) หมายถึง  อยูภ่ายใต ้  ตวัอยา่งเช่น มนัชดัเจนในชีวิตทหารท่ีพลทหารผูซ่ึ้งมียศ
ต ่ากวา่นายมนัก็ไม่จ  าเป็นวา่มีคุณค่านอ้ยหรือมีความสามารถนอ้ยกวา่เจา้หนา้ท่ีท่ีสูงกวา่เขาหรือ  
ยศเก่ียวขอ้งกับค าสั่งและสิทธิอ านาจ ไม่ใช่ความเหนือกว่าหรือด้อยกว่าส่วนตวั   ตวัอย่าง
ประกอบอีกตวัอยา่งหน่ึงของการจ านนท่ีเต็มใจคือพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งแมว้า่จะสูงส่งกวา่มนุษย์
ทั้งหมด อยา่งไรก็ตามก็ไดจ้  านนต่อมนุษยค์นอ่ืนๆ  (ลก. 2:51; ฟป. 2:5-11) พระเจา้จะให้รางวลั
แก่การจ านนของพระองคต่์อพระบิดา และพระองคจ์ะให้รางวลัแก่พวกผูห้ญิงผูซ่ึ้งจ านนต่อน ้ า
พระทยัของพระองคอ์ยา่งท่ีท าต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (1 ปต. 5:6-7) 

  
ดูเหมือนว่าท่ีน่ีเปาโลกล่าวถึงท่ีชุมนุมทอ้งถ่ินทั้งหมด   ขา้พเจา้ไม่คิดว่าท่านคงจะไดต่้อตา้น
พวกผูห้ญิงถึงการสอนหรือการน าบางกลุ่มภายในคริสตจกัรท่ีเราตระหนกัโดยทัว่ไปว่าเป็น 
“กลุ่มยอ่ย” ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมให้พวกเขาดว้ยการรับรองของการเป็นผูน้ าของผูช้ายของคริสตจกัร  
(เปรียบเทียบ กจ. 18:26; 2 ทธ. 3:14-15; ทต. 2:3) ยิ่งกวา่นั้น เราควรจ าไวว้า่เปาโลก าลงัอธิบาย
ถึงสถานการณ์ของคริสตจกัรโดยพื้นฐานท่ีซ่ึงมีพวกผูช้ายท่ีสามารถจดัเตรียมการสอนและการ
เป็นผูน้ าได้   ถ้าส่ิงเหล่าน้ีขาดหายไป ขอ้ยกเวน้ก็จ  าเป็นเพื่อจะบรรลุเป้าหมายท่ีสูงกว่าของ
คริสตจกัร นัน่คือ การเสริมสร้างธรรมิกชนเพื่อท างานแห่งพนัธกิจ   ในบางประเทศในทุกวนัน้ี 
มีพวกผูช้ายจ านวนน้อยท่ีสามารถหรือเอาใจใส่ท่ีจะรับเอาการเป็นผูน้ าในคริสตจกัรต่างๆ  ใน
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สถานการณ์เหล่าน้ี ขา้พเจา้คิดวา่การเป็นผูน้ าของผูห้ญิงก็ดีกว่าไม่มีเลย อย่างน้อยแลว้จนกว่า
พวกผูช้ายสามารถและจะน าได ้   

  

เปาโลไดห้า้มผูห้ญิงไวจ้ากการท าอะไรอยา่งแทจ้ริงในขอ้ 12?   ท่านไม่ตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะ 
“สอน” ผู ้ชายหรือ “ใช้สิทธิอ านาจเหนือผู ้ชาย ” ในการพบปะท่ีคริสตจักรท้อง ถ่ิน 
(3:15)[127] การสอนพระคัมภีร์ ถูกกล่าวถึง  ส่ิงน้ีเหมาะสมต่อหน้าท่ีของผูช้ายในคริสตจกัร
มากกว่าในฐานะคนกลางระหว่างพระเจา้และผูค้น (เปรียบเทียบ  ปฐก. 2) เพราะว่ามนั
เก่ียวข้องการตีความพระวจนะของพระเจ้าต่อคริสตจักรในฐานะบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 1-2, 8) ในพระคมัภีร์ตอนน้ี เปาโลไดห้้ามพวกผูห้ญิงไวจ้ากการสอนพวก
ผูช้ายในการนมสัการส่วนรวมของคริสตจกัรทอ้งถ่ินตามปกติ (3:15) 

  
“ในความคิดเห็นของขา้พเจา้ ไม่ว่าการประยุกต์ใช้ของ ‘การสอน’ จะเป็น
อะไรก็ตาม มนัก็เป็นประเภทของ ‘การสอน’ ท่ีให้ต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจ
เหนือพวกผูช้ายแก่พวกผูห้ญิง”[128] 

  
เปาโลไดรั้บรองถึงพวกผูห้ญิงท่ีสอนพวกผูห้ญิงและเด็กๆ (ทต. 2:3-5; 2 ทธ. 1:5) และการ
แนะน าพวกผูช้ายเป็นส่วนตวั (กจ. 18:26) การอ่านหนงัสือท่ีผูห้ญิงไดเ้ขียนเป็นตวัอยา่งหน่ึง
ของการแนะน าส่วนตวั 

  
“ใน 1 ทธ. 2:12 เปาโลไม่ไดห้้ามผูห้ญิงถึงการสอนทั้งหมด  เปาโลก าลงัห้าม
การเป็นหวัหนา้ของพวกผูห้ญิงในชุมชนของคริสเตียน”[129] 

  
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ใชสิ้ทธิอ านาจ” (NASB) “มีสิทธิอ านาจ” (NIV) หรือ “แยง่ชิงสิทธิอ านาจ” 
(AV) คือ ออเธนเทโอ  มนัหมายถึงท่ีจะกระท าบนสิทธิอ านาจของตนเองหรือกระท าในท่าทาง
ท่ีมีอ านาจเด็ดขาด[130]  ท่ีจะใช้สิทธิอ านาจในแนวทางท่ีไม่เป็นตามพระคมัภีร์น้ีคือท่ีจะไม่
จ  านนต่อสิทธิอ านาจ (ของผูช้าย) ท่ีสูงกว่าในคริสตจกัร หรือท่ีจะไม่ตอบหรือให้การต่อการ
เป็นผูน้ าของผูช้ายของคริสตจกัร   ถา้ผูห้ญิงใชสิ้ทธิอ านาจในคริสตจกัร (เช่น ในฐานะผูน้ าของ
พนัธกิจ) และเธอท ามนัในการจ านนต่อการเป็นผูน้ าของผูช้าย เธอจะไม่ท าบาป   มนัคือการถือ
หรือการทึกทกัเอาสิทธิอ านาจท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเธอเองท่ีเปาโลห้าม[131] ผูห้ญิง สามารถ 
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มีสิทธิอ านาจ เหนือ คนอ่ืนๆในคริสตจกัรได ้ซ่ึงจดัเตรียมใหเ้ธออยู ่ภายใต้ สิทธิอ านาจของการ
เป็นผูน้ าของผูช้ายของคริสตจกัร 

  

“มนัน่าสนใจ. . .ท่ีว่าเปาโลไม่ได้ใช้ค  าศพัท์เก่ียวกบั ‘ต าแหน่ง’ (บิช๊อบ/
บาทหลวง) ท่ีน่ี แต่ใช้ค  าศพัท์เก่ียวกบัหน้าท่ี (สอน/ใชสิ้ทธิอ านาจ)   ดงันั้น
มนัคือกิจกรรมท่ีท่านหา้มไม่ใช่ต าแหน่ง (เปรียบเทียบ 1 คร. 14:34, 35)”[132] 

  
เราสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีชดัเจนในค าสอนของเปาโลระหวา่งส่ิงท่ีท่านน าเสนอท่ีน่ีกบัส่ิง
ท่ีท่านสอนใน 1 โครินธ์ไดอ้ยา่งไร มีปัญหาสองอยา่ง  หน่ึง ใน 1 โครินธ์ 14:34 เปาโลบอกให้
พวกผูห้ญิงท่ีจะ “เงียบ” อย่างส้ินเชิงในคริสตจกัร (และ “ไม่ไดรั้บอนุญาตให้พูด”) ท่านใชค้  า
กรีกท่ีแตกต่างไป (ซีกาโทซาน) ท่ีนัน่จากส่ิงท่ีเรามีท่ีน่ี (เฮซูคีอา) ซ่ึงแปลว่า “เงียบ” (ขอ้ 12; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 2) เอซูคียา ไม่ไดห้มายถึง เงียบอยา่งส้ินเชิง แต่ “นัง่อยา่งสบาย” “ไม่ใช่ยากท่ี
จะควบคุมได”้ เปาโลตอ้งการใหพ้วกผูห้ญิงท่ีจะแสดงความเคารพนบัถือท่ีเหมาะสมต่ออาจารย์
หรือผูน้ า 

  
บางทีเปาโลก าหนดให้มีมาตรฐานท่ีเขม้งวดในคริสตจกัรเมืองโครินธ์ มากกว่าปกติ เน่ืองจาก
ความยุ่งเหยิงท่ีนั่น และค าแนะน าของท่านใน 1 ทิโมธีสะท้อนถึงสถานการณ์ตามปกติ
[133] ขา้พเจา้คิดว่าในกรณีของคริสตจกัรเมืองโครินธ์ บางทีเปาโลหมายถึงว่าพวกผูห้ญิงไม่
ควรมีส่วนในการพิพากษาพวกผูเ้ผยพระวจนะ (1 คร. 14:29) ซ่ึงเป็นการปฏิบติัในสิทธิอ านาจ
ทางคริสตจกัร   บริบทของ 1 โครินธ์ 14:34 ดูเหมือนจะชอบมุมมองน้ี[134] 

  
“เปาโลไม่ได้หมายถึงว่าพวกผูห้ญิงจะต้องเงียบอย่างส้ินเชิงระหว่างการ
ประชุมนมสัการ (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:5) ตรงกนัขา้ม ท่านแนะน าให้พวก
เขาท่ีจะแสดงออก ความเงียบ (ในวิญญาณ) แทนท่ีจะรับเอาการน าหรือท่ีจะ 
"เงียบ” ในแง่ของการไม่สอน”[135] 

  

ความเงียบน้ีเป็นการแสดงออกท่ีเห็นประจกัษ์ของหลกัการของการจ านนท่ีเปาโลสนบัสนุน
[136] 
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ประการท่ีสอง ใน 1 โครินธ์ 11:2-16 เปาโลอนุญาตให้พวกผูห้ญิงท่ีจะอธิษฐานและเผย       
พระวจนะในคริสตจกัร แต่ท่านยืนกรานว่าพวกเขาตอ้งคลุมศีรษะของพวกเขาเม่ือท าอยา่งนั้น   
การยนิยอมน้ีดูเหมือนวา่จะขดัแยง้ทั้ง 1 ทิโมธี 2:11-12 และ 1 โครินธ์ 14:34 

  
วธีิหน่ึงท่ีจะแกไ้ขความยุง่ยากน้ีคือ ท่ีจะกล่าววา่ใน 1 โครินธ์ 11:2-16 พวกผูห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึง
ไม่วา่เป็นพวกผูห้ญิงโสดหรือพวกผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ผูซ่ึ้งสามีพวกเขาไม่ไดป้รากฏตวั  ใน 1 
โครินธ์ 14:34 และ 1 ทิโมธี 2:11-12 พวกผูห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นพวกผูห้ญิงท่ี
แต่งงานแลว้ผูซ่ึ้งสามีของพวกเขาปรากฏตวั[137] อยา่งไรก็ตาม ไม่มีส่ิงใดในตวับทหรือบริบท
ท่ีใหเ้หตุผลส าหรับการทึกทกัเอาเหล่าน้ี 

  
การแกไ้ขอีกอย่างหน่ึง คือการแกไ้ขท่ีขา้พเจา้ชอบคือส่ิงน้ี เปาโลอนุญาตให้พวกผูห้ญิงท่ีจะ
อธิษฐานและเผยพระวจนะในเมืองโครินธ์และท่ีอ่ืนๆ เพราะวา่กิจกรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการใชสิ้ทธิอ านาจในคริสตจกัรมากเท่ากบัการสอนและการปกครอง  การสอนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัเตรียมค าแนะน าท่ีเก่ียวกบักฎเกณฑ์ ส่วนการเผยพระวจนะในสมยัพนัธสัญญาใหม่
เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันบางส่ิงท่ีพระเจา้น ามาสู่ความคิดเท่านั้น  ในบางกรณี น่ีเป็นการเปิดเผย
ใหม่ แต่ตามปกติแล้วมนัไม่ได้เป็น[138] ในทุกๆกรณี ผูเ้ผยพระวจนะจะตอ้งจ านนการเผย 
พระวจนะของเขาหรือของเธอต่อส่ิงท่ีพระเจา้ไดด้ลใจก่อนหนา้นั้น (1 คร. 14:29) 

  
2:13-14            เปาโลให้เหตุผลสองประการว่าท าไมพวกผูห้ญิงควรปฏิบติัตนในการประชุมของคริสตจกัร

อย่างท่ีท่านระบุไว ้  หน่ึง ตั้งแต่การทรงสร้างเป็นตน้ไป มนัก็เป็นความตั้งใจของพระเจา้ท่ีว่า
ผูช้ายควรน าผูห้ญิง   เปาโลย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านว่าพระเจ้าได้สร้างอาดัม “ก่อน” และ 
“จากนั้น” ถดัไปไดส้ร้างเพื่อนท่ีเหมาะสมเพื่อเขาในเอวา (ปฐก. 2:7-25) พระเจา้ไดส้ร้าง เอวา
เพื่ออาดมั พระองค์ไม่ได้สร้างอาดมัเพื่อเอวา  อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีไม่ได้บ่งบอกถึงความ
เหนือกวา่ท่ีส าคญัของผูช้ายเหนือผูห้ญิง   พระเจา้ไดส้ร้างอาดมัและเอวาเป็น ผู้ เท่าเทียม ในแง่
ท่ีว่าพวกเขาตอ้งการและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้มอบหมายความ
รับผิดชอบการเป็นผูน้ าแก่อาดมัเหนือภรรยาของเขา   เอวาไม่ได้รับผิดชอบต่อพระเจา้เพื่อ
อาดมัในแง่อยา่งเดียวกนัท่ีอาดมัไม่ไดรั้บผดิชอบเพื่อเอวา[139] 
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“ส่ิงน้ีเป็นการอา้งอิงท่ีถูกบ่งบอกไวถึ้งสิทธิพิเศษต่างๆท่ีบุตรหัวปีได้รับใน
ประวติัศาสตร์สมยัโบราณ”[140] 

  
“. . . ผูห้ญิง ได้ถูกสร้างจากกระดูกซ่ีโครงของอาดัม ไม่ไดถู้กสร้างจากศีรษะ
ของพวกเขาเพื่อจะปกครองเหนือเขา หรือไม่ไดถู้กสร้างจากเทา้ของเขาเพื่อจะ
ถูกเหยยีบย  ่าโดยเขา แต่ไดถู้กสร้างจากสีขา้งของเขาเพื่อจะเท่าเทียมกบัเขา ซ่ึง
อยูภ่ายใตแ้ขนของเขาเพื่อจะไดรั้บการปกป้องและอยูใ่กลห้วัใจของเขาเพื่อจะ
ไดรั้บความรัก”[141] 

  
ประการท่ีสอง (ขอ้ 14) ในฐานะส่วนหน่ึงของการพิพากษา ณ การล้มลงในความบาปนั้น   
พระเจา้ไดย้นืยนั (นัน่คือ ไดท้  าใหถ้าวร) ถึงการเป็นผูน้ าของผูช้ายเหนือผูห้ญิง (ปฐก. 3:16) มนั
เป็นผลลพัธ์ของการถูกหลอกลวงของเธอโดยงูนั้นท่ีเอวาได้ลม้ลง “ผูห้ญิงถูกล่อลวง ได้ตก
ไปสู่การถูกล่อลวง”   ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่พระเจา้ไดย้นืยนัแก่เอวาและพวกผูห้ญิงทั้งหมดในฐานะ
ผูติ้ดตามเพราะว่าพวกเขาอ่อนไหวง่ายต่อการล่อลวงมากกว่าผูช้าย ตั้งแต่ก าเนิด หลกัฐานท่ี
พอเพียงท่ีจะสนบัสนุนการพูดคลุมทัว่ๆ ไปก็ขาด (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 1:5; ทต. 2:4) ตรงกนั
ขา้ม เป็นท่ีชดัเจนว่า ในโอกาสคร้ังเดียวนั้น เพราะว่าเอวาได ้“ถูกล่อลวง” นัน่เองท่ี  พระเจา้
ยนืยนัแก่เธอและบรรดาลูกสาวของเธอในต าแหน่งของพวกเขาในฐานะผูติ้ดตาม  นกัเขียนบาง
คนเช่ือวา่เปาโลโตแ้ยง้จากการทรงสร้างเท่านั้นและท่านใชก้ารลม้ลงในบาปเพียงแค่จะอธิบาย
ขอ้โตแ้ยง้ของท่าน[142] แต่ดูเหมือนว่าส าหรับนกัวิชาการส่วนใหญ่นั้นท่านใชข้อ้โตแ้ยง้สอง
อยา่งท่ีแยกกนั    

  
ในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั ผูห้ญิงบางคนไดถู้กน าไปในทางท่ีผิดโดยพวกครูสอนเท็จ (5:15) ผู้
ซ่ึงพวกเขาเองไดถู้กน าไปในทางท่ีผดิโดยซาตาน (เปรียบเทียบ 4:1) 

  
“แน่นอนว่าขอ้ 14 เกือบเป็นการอา้งอิงเฉพาะท่ีถึงการถูกล่อลวงของผูห้ญิง
บางคนในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั . . . [เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:6-7]”[143] 

  
หน่ึงในเหตุผลท่ีเปาโลอา้งอิงถึงการลม้ลงในบาปท่ีน่ีก็คือว่าผูห้ญิงบางคนในคริสตจกัรเมือง
เอเฟซสัไดอ้ยูใ่นอนัตรายของการท าส่ิงท่ีเอวาไดท้  านัน่คือ ถูกล่อลวงโดยพวกครูสอนเทจ็[144] 
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“ประเด็นของเปาโล [ในขอ้ 14] ก็คือวา่การกลบับทบาทน้ีท่ีไดก่้อให้เกิดการ
ถูกท าลายเช่นนั้น ณ ตอนเร่ิมตน้ตอ้งไม่ถูกท าซ ้ าในคริสตจกัร   ผูห้ญิงตอ้ง
ไม่ใช่ผูห้น่ึงท่ีน าผูช้ายในการเช่ือฟังต่อเธอ   ดงันั้นเม่ือการสอนพระวจนะของ
พระเจา้ในท่ีชุมนุมปรากฏ ผูป้กครองผูช้ายท่ีมีคุณสมบติัควรท าหน้าท่ีของ
อาจารย”์[145] 

  
บางคนสรุปวา่พวกผูห้ญิงจะตอ้งอยู่ภายใตสิ้ทธิอ านาจของผูช้ายในทุกดา้นของชีวิต ไม่ใช่แค่
ในการพบปะท่ีคริสตจกัร เน่ืองจากว่าเปาโลไดอ้า้งอิงถึงการทรงสร้างและการล้มลงในบาป   
พวกเขาเช่ือวา่ผูช้ายไม่ควรจ านนตวัเขาเองต่อสิทธิอ านาจของผูห้ญิงเลย แมก้ระทัง่ในท่ีท างาน   
โดยส่วนตวัแลว้ ขา้พเจา้ไม่คิดวา่น่ีคือส่ิงท่ีเปาโลหมายถึง  ท่านอา้งอิงความตั้งใจของพระเจา้
ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงในบริบทของการสมรสโดยเฉพาะ ไม่ใช่ใน
สถานการณ์ทางสังคมโดยทัว่ไป  บรรดาชายและหญิงท่ีเป็นคริสเตียนควรน าความสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมของพวกเขาต่อซ่ึงกนัและกนัในการสมรสไปยงัชีวติคริสตจกัรและประยุกตใ์ชม้นัใน 
“ครอบครัวของพระเจา้” (เปรียบเทียบ 3:15) เช่นเดียวกบัครอบครัวของครัวเรือนนั้น 

  
2:15                  บางทีการอธิบายท่ีดีท่ีสุดของขอ้ท่ียากน้ีคือ พระเจา้ไดส้ัญญา ชีวิตแห่งความส าเร็จในฐานะแม่

ในบา้นแก่พวกผูห้ญิงซ่ึงไดจ้ดัเตรียมให้ว่าพวกเขาตอ้งด าเนินชีวิตกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แทนท่ี
จะเป็นในฐานะอาจารยห์รือผูน้ าในคริสตจกัร     

  
“อีกคร้ังหน่ึงความหมายของ โซโซ [ช่วยให้รอด] ในพระคมัภีร์ตอนน้ีเป็น
บางส่ิงเช่น ‘สุขภาพฝ่ายวิญญาณ’ ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีเต็มเป่ียมและมีความหมาย   
ส่ิงน้ีเขา้กบับริบทค่อนขา้งดี  เปาโลเพิ่งไดก้นัพวกผูห้ญิงไวจ้ากต าแหน่งแห่ง
สิทธิอ านาจของการสอนในคริสตจกัร (1 ทธ. 2:9-14) จากนั้นจุดหมายหลกั
ของพวกเขาคืออะไร? พวกเขาจะพบชีวิตผา่นทางการบรรลุบทบาทของพวก
เขาในฐานะแม่ถา้พวกเขาด าเนินในความเช่ือ ความรักและความบริสุทธ์ิดว้ย
ความสงบเสง่ียมต่อไป   ความรอดท่ีมายงับรรดาแม่ผูซ่ึ้งพากเพียรในการรับ
ใชท่ี้สัตยซ่ื์อไม่ใช่ความรอดโดยความเช่ือเท่านั้นท่ีถูกสอนในท่ีอ่ืน”[146] 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่การตีความน้ีมีปัญหานอ้ยกวา่การตีความอ่ืนๆ   มนัท าให้ขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลใน
ส่วนน้ีสมดุล (ขอ้ 8-15) และคงอยูใ่นหวัขอ้แทนท่ีจะเปล่ียนไปสู่การอภิปรายถึงหวัขอ้ท่ีถูกขจดั
ไปจากบริบทมากข้ึน   บางหัวขอ้ของหัวขอ้ท่ีเป็นไปไดเ้หล่าน้ีคือ วิธีท่ีพวกผูห้ญิงประสบกบั
ความรอดนิรันดร์หรือวธีิท่ีพวกเขาประสบกบัการช่วยกูท้างร่างกายเม่ือใหก้ าเนิด หรือวิธีท่ีพวก
เขาประสบกบัการช่วยกูฝ่้ายวิญญาณจากการเส่ือมทรามทางศีลธรรม  นกัตีความบางคนไดบ้่ง
บอกแม้กระทัง่ว่าเปาโลพาดพิงถึงผลลัพธ์ท่ีช่วยให้รอดของการบงัเกิดของพระเยซูคริสต ์ 
[147]  ยิง่กวา่นั้นเปาโลอาจไดต้อ้งการให้ผูอ่้านท่ีเป็นผูห้ญิงของท่านผูซ่ึ้งดูเหมือนจะอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของค าสอนท่ีสนบัสนุนสิทธิสตรีท่ีจะเห็นคุณค่าสิทธิพิเศษของการให้ก าเนิดและการ
เล้ียงลูก[148] 

  
ปัญหาหน่ึงท่ีส าคญักบัมุมมองท่ีขา้พเจา้ชอบคือส่ิงน้ี ถา้น่ีเป็นการตีความแทจ้ริง จากนั้นผูห้ญิง
ท่ีไม่สามารถให้ก าเนิดลูกไดส้ามารถพบความส าเร็จในชีวิตไดอ้ยา่งไร?  ขา้พเจา้เช่ือวา่เปาโล
คงไดต้อบว่าหญิงโสดหรือหญิงท่ีแต่งงานแลว้ผูซ่ึ้งไม่ใช่แม่สามารถพบความส าเร็จในฐานะ
ผูห้ญิงของพระเจา้ไดอ้ย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตาม ตามปกติแลว้พวกผูห้ญิงพบความส าเร็จท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาในฐานะแม่  บางทีเราประเมินค่าอิทธิพลในบา้นต ่าไปและประเมิน
อิทธิพลท่ีธรรมาสน์สูงไป (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 1:5) ค าคมเก่ากล่าววา่ “มือท่ีแกวง่เปลก็ปกครอง
โ ล ก ”    อี ก ค ร้ั ง ห น่ึ ง ข้ า พ เ จ้ า เ ช่ื อ ว่ า เ ป า โ ล ทึ ก ทั ก เ อ า ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ก ติ  ( 
เปรียบเทียบ ขอ้ 11-12): พวกผูห้ญิงส่วนใหญ่ให้ก าเนิดลูก   แมว้่าผูห้ญิงอาจไม่สามารถให้
ก าเนิดลูก ทางกายภาพ ได ้เธออาจ “ผลิต” ลูก ฝ่ายวิญญาณ ได ้และดงันั้นก็พบความส าเร็จท่ี
ยิ่งใหญ่ (เปรียบเทียบ 1:2; 5:10-11, 14) แน่นอนวา่มนุษยทุ์กคน ชายหรือหญิง แต่งงานแลว้
หรือโสดก็พบความส าเร็จท่ีใหญ่ท่ีสุดของเขาหรือของเธอในชีวิตได้ผ่านทางความสัมพนัธ์
ส่วนตวักบัพระเยซูคริสต[์149] 

  
“เปาโลใชค้  าวา่ ‘การคลอดบุตร’ เป็นค าเปรียบเทียบส าหรับส่วนนั้นของงาน
ของผูห้ญิงท่ีอธิบายถึงทั้งหมด”[150] 

  
ค าเปรียบเทียบ เป็นการใช้ส านวนโวหารท่ีซ่ึงส่วนหน่ึงแสดงถึงทั้งหมดหรือทั้งหมดหมายถึง
ส่วนหน่ึง  
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เปาโลท าให้ส่ิงท่ีพวกผูห้ญิง ไม่ควรท า สมดุลกบัส่ิงท่ีพวกเขา สามารถท าได้   ในการน าเสนออนัเป็นท่ีนิยมถึง
ส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัพนัธกิจต่างๆของพวกผูห้ญิง ความสมดุลน้ีขาดหายไปอยู่บ่อยๆ   หลงัจากการ
น าเสนอส้ินสุด บ่อยคร้ังพวกผูห้ญิงละความรู้สึกท่ีวา่พวกเขาสามารถท าไม่วา่ส่ิงใดก็ตามหรือไม่ท าส่ิงใดเลยซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการน าเสนอนั้น   บุคคลหน่ึงตอ้งระมดัระวงัท่ีจะรักษาความสมดุลในการอธิบายถึงหวัขอ้น้ีไวอ้ยา่งท่ี
เปาโลไดท้ า 
  
สรุปแลว้ขา้พเจา้เช่ือวา่เปาโลกระตุน้ให้พวกผูช้ายใน “ครอบครัวของพระเจา้” (นัน่คือ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน, 3:15) 
ท่ีจะท าหน้าท่ีในฐานะ ผู้กลาง ระหว่างพระเยซูคริสต์ผูเ้ป็นผูก้ลางของมนุษยก์ับพระเจา้และประชากรของ
พระองค์   พวกเขาควรท าส่ิงน้ีโดยการอธิษฐาน การสอนและการน าคริสตจกัร   พวกผูห้ญิงควรจดจ่อท่ีการ
ก่อให้เกิดการตามอย่างพระเจา้ในคริสตจกัรครอบครัวเช่นเดียวกบัครัวเรือนของพวกเขาโดยการเรียนรู้ การ
ปลูกฝังงานท่ีดีและการด าเนินชีวติตามอยา่งพระเจา้  น่ีเป็นมุมมองตามล าดบัชั้นของพระคมัภีร์ตอนน้ี   มุมมองท่ี
ยดึหลกัความเสมอภาคของมนุษยทุ์กคนก็คือวา่ไม่มีส่ิงใดในพระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีจ  ากดับทบาทของพวกผูห้ญิงใน
คริสตจกัร[151] 
  
พวกผูห้ญิงท่ีพยายามจะรับใชใ้นบทบาทของผูช้ายตามธรรมเนียมไดเ้ผชิญและจะเผชิญความล าบากต่างๆต่อไป
เน่ืองจากองคป์ระกอบทางจิตวิทยาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขาเองและคนเหล่านั้นผูซ่ึ้งพวกเขาแสวงหาท่ีจะรับ
ใช[้152] 
  

ค. คุณสมบัติส าหรับผู้น าคริสตจักร  3:1-13  
  
เปาโลไดเ้ร่ิมจากค าแนะน าของท่านเก่ียวกบัการนมสัการในคริสตจกัรไปยงัการก าหนดคุณสมบติัส าหรับผูน้ า
ของคริสตจกัร   ท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะให้ค  าแนะน าแก่ทิโมธีในการเลือกบุคคลท่ีส าคญัเหล่าน้ี   ท่านอธิบายถึง
พวกผูห้ญิงและการเป็นผูน้ าใน 2:11-15 และตอนน้ีท่านอธิบายถึงพวกผูช้ายและการเป็นผูน้ าโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
คุณสมบติัต่างๆส่วนตวัท่ีจ  าเป็นส าหรับผูน้ าคริสตจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ    
  

“จดหมายฝากศิษยาภิบาลไม่ได้ให้ สิทธิอ านาจ ทางสถาบนัแก่ผูป้กครองดูแลและมคันายก  
จดหมายเหล่านั้นอธิบายถึงประเภทของบุคคลท่ีอาจรับใช้คริสตจกัรในบทบาทบางอย่าง คือ 
บุคคลท่ีคุณลกัษณะของเขานั้นอยูเ่หนือการต าหนิ ผูซ่ึ้งไดแ้สดงถึงทกัษะการจดัการท่ีบา้น ผูซ่ึ้ง
สามารถสอนได ้(ในกรณีของผูป้กครองดูแล) เป็นตน้   บุคคลน้ีจะสอนส่ิงท่ีถูกตอ้งและจะ
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ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด   ในขณะท่ีสิทธิอ านาจบางอยา่งอาจ ปรากฏอยู่  ในช่ือเรียกและธรรมชาติของ
ต าแหน่งนั้น ไม่มีท่ีไหนท่ีตวับทกล่าว อย่างชัดเจน ถึงส่ิงท่ีถูกยืนยนัโดยนกัเขียนสมยัใหม่อยู่
บ่อยๆ (เช่น ยงั, ศาสนศาสตร์, หนา้ 22; เปรียบเทียบหนา้ 120) วา่การแกไ้ขของผูเ้ขียนต่อการ
เกิดข้ึนของความเห็นนอกรีตคือท่ีจะบงัคบัใช้โครงสร้างในครอบครัวของพระเจ้า. . .และ
แต่งตั้งผูน้  าท่ีมีสิทธิอ านาจท่ีสามารถต่อตา้นความผิดพลาดเน่ืองจากต าแหน่งทางสถาบนัของ
พวกเขาได ้ ไม่มีสิทธิอ านาจทางสถาบนัท่ีชดัเจนซ่ึงถูกส่งเสริมในจดหมายฝากศิษยาภิบาล” 
[153] 

  

“ธรรมชาติของคุณสมบติัต่างๆไดจ้ดัตั้งไวแ้ละความเป็นห่วงท่ีกวา้งส าหรับช่ือเสียงของผูน้ า
แนะน าวา่ความน่านบัถือต่อส่ิงนั้นจะค ้าจุนหรือสถาปนาความน่าเช่ือถือในสังคมก็สุดยอดใน
ความคิด”[154] 

  
ในขณะท่ีเปาโลไม่ไดร้ะบุหน้าท่ีต่างๆของผูป้กครองดูแล ล็อคเช่ือว่าเปาโลบ่งบอกหน้าท่ีหลายอย่าง คือ การ
ปกครอง (การลงวนิยั [ขอ้ 5] และการน านมสัการ [บริบท]) การสอน (ขอ้ 2) การควบคุมการเงิน (ขอ้ 8) และการ
เป็นตวัแทนของคริสตจกัรต่อคริสเตียนในท่ีอ่ืน (ขอ้ 2) และต่อโลกท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด (ขอ้ 7)[155]  
 

1. คุณสมบัติส าหรับผู้ปกครองดูแล  3:1-7 
  
คริสตจกัรเมืองเอเฟซสัไดมี้ผูป้กครองดูแลมานานก่อนท่ีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายน้ี (กจ. 20:17-35) 
  

“ถา้การระบุของเราถึงพวกครูสอนเทจ็วา่เป็นพวกผูป้กครองดูแลนั้นถูกตอ้ง จากนั้นเหตุผลของ
เปาโลส าหรับชุดของค าแนะน าน้ีก็คือว่า ทิโมธีคอยดูว่าพวกผูป้กครองดูแลก าลงัด าเนินชีวิต
ตามการแต่งตั้งของพวกเขานัน่คือ โดยมาตรฐานเหล่าน้ี   แน่นอนวา่ ณ เวลาเดียวกนั คริสตจกัร
ทั้งหมดจะตั้งใจฟังและดังนั้นก็ได้รับพื้นฐานส าหรับการลงวินัยพวกผูป้กครองท่ีผิดพลาด
เช่นเดียวกบัส าหรับการแทนท่ีของพวกเขา (เปรียบเทียบ  5:22, 24-25)”[156] 

  
3:1                   เปาโลอา้งอิงค ากล่าวอีกอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีอีกค าหน่ึง (“ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง” เปรียบเทียบ 1:15): 

เพื่อจะแนะน าและใหก้ารสนบัสนุนต่อส่ิงท่ีท่านจะสอน 
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“ผูดู้แล” (ค ากรีก เอบพิสโคเปส) เป็นค าศพัท์ท่ีเน้นถึงการเป็นผูน้ าของผูน้ าน้ีและความ
รับผิดชอบต่างๆเก่ียวกับการจดัการ และเป็นท่ีชัดเจนว่ามีความหมายเหมือนกันกับค าว่า 
“ผูป้กครอง” (เพรสบูเทอรอส; 5:17; 1 ปต. 5:1) และ “ศิษยาภิบาล” หรือ “ผูเ้ล้ียง” (พอย
เมน; อฟ. 4:11) เปาโลใชค้  าวา่ “ผูป้กครอง” บ่อยคร้ังมากกวา่ ดงันั้นขา้พเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะใชค้  าน้ี
ในการให้ความคิดเห็นในส่วนน้ี   ณ เวลาท่ีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากศิษยาภิบาล ต าแหน่ง
ของ “ผูป้กครอง” ก็ธรรมดาในคริสตจกัรทั้งหลาย เพราะวา่ท่านไดแ้ต่งตั้งผูป้กครองหลายคน
ในคริสตจกัรต่างๆท่ีท่านได้ก่อตั้ง (กจ. 14:23) ประวติัศาสตร์ของต าแหน่งผูป้กครองใน
คริสตจกัรก็ยอ้นกลบัไปในอิสราเอลสมยัโบราณ   คนยิวไดด้ าเนินการองคก์ารน้ีในธรรมศาลา
ของพวกเขาเร่ือยไป ซ่ึงพวกเขาไดเ้ร่ิมตน้ระหวา่งการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน[157] 

  
“. . . ในขณะท่ีการเป็นผูป้กครองในธรรมศาลาไดส่้งอิทธิพลต่อการเป็น
ผูป้กครองในคริสตจกัร อิทธิพลนั้นก็มาจากธรรมชาติโดยทัว่ไป”[158] 

  
เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่แต่ละท่ีประชุมของคริสเตียนเรียกร้องผูป้กครองอย่างนอ้ยหน่ึงคนเพื่อจะ
เป็นคริสตจกัร   ยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนว่าไดมี้ผูป้กครองมากกว่าหน่ึงคนในบางคริสตจกัรแล้ว   
(เช่น กจ. 20:17; ฟป. 1:1) แต่ไม่จ  าเป็นวา่มีในทุกแห่ง  “ผูป้กครอง” เป็นต าแหน่งทางการของ
การเป็นผูน้ าในคริสตจกัรท่ีมีความรับผิดชอบแบบอภิบาล (1 ปต. 5:1-2) ยิ่งกว่านั้น 
“ผูป้กครอง” อธิบายถึงความเป็นผูใ้หญ่ของบรรดาผูท่ี้ถือต าแหน่งน้ีตามปกติ โดยพื้นฐานแลว้
คือ ความเป็นผูใ้หญ่ ฝ่ายวิญญาณ   “ผูดู้แล” อธิบายถึงความรับผิดชอบหลกัโดยธรรมชาติใน
ต าแหน่งน้ี นั่นคือ การเฝ้าดูแลคริสตจกัร   “ศิษยาภิบาล” อธิบายถึงของประทานและงานท่ี
จ าเป็นท่ีจะบรรลุในต าแหน่งน้ีซ่ึงก็คือของประทานและงานของผูเ้ล้ียง   

  
บุคคลหน่ึงสามารถอาจเอ้ือมต าแหน่งจากแรงจูงใจท่ีดีหรือเลวได้   “ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง” ท่ี
เปาโลอา้งอิงก็ทึกทกัเอาแรงจูงใจท่ีดี  คือ ความปรารถนาท่ีจะท างานท่ีมีเกียรติไม่ใช่การเพิ่มพูน
ส่วนตวั   ท่ีประชุมของคริสตจกัรควรระมดัระวงัท่ีจะสืบสวนแรงจูงใจของพวกผูช้ายท่ีอาจ
เอ้ือมมาเป็นผูป้กครอง  การอาจเอ้ือมเช่นนั้นสามารถน าชายหนุ่มสู่การศึกษา การท างานและ
การเสียสละท่ีจะเตรียมตวัส าหรับการเป็นผูน้ าในคริสตจกัรได ้  บางคนท าส่ิงน้ีโดยการเขา้
เรียนในสถาบนัพระคริสตธรรม   
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“ท่ีจริงค ากล่าวนั้นจดจ่อท่ี บุคคล นอ้ยกวา่ท่ี ต าแหน่ง   ดงันั้นเปาโลไม่ไดย้ก
ยอ่งผูท่ี้มีความปรารถนาท่ียิง่ใหญ่ท่ีจะมาเป็นผูน้ า ตรงกนัขา้ม ท่านก าลงักล่าว
วา่ ต าแหน่งของผูดู้แลเป็นภารกิจท่ีส าคญั เป็นงานท่ีสูงส่งซ่ึงมนัควรจะเป็น
ประเภทของงานท่ีบุคคลหน่ึงอาจจะอาจเอ้ือม   ดังนั้ น แม้จะมีกิจกรรม
บางอยา่ง เน่ืองดว้ยเหตุผลนั้นท่านก็ไม่ไดป้ฏิเสธต าแหน่งเอง”[159] 

  
3:2-7                เปาโลลงรายช่ือคุณสมบติั 15 อยา่งท่ีน่ีท่ีควรแยกแยะชีวิตของผูช้ายผูซ่ึ้งมีความปรารถนาท่ีจะ

รับใชใ้นฐานะผูป้กครอง[160] 
  

1.         การบรรยายถึง “เหนือการต าหนิ” (“ไม่มีท่ีติ” ค ากรีก อันเอบพีเลมทน, ขอ้ 2; 
เปรียบเทียบ 5:7; 6:14; ทต. 1:6) หมายถึงวา่เขาไม่ควรมีขอ้บกพร่องอนัเป็นท่ีสังเกตได้
ในคุณลกัษณะหรือความประพฤติของเขา   นั่นคือ มนัไม่ควรมีสาเหตุส าหรับการ
วจิารณ์ท่ีสมเหตุสมผลในตอนน้ีหรือในอดีตของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) ท่ีใครก็ตาม
สามารถใชเ้พื่อจะท าให้เขาเสียช่ือเสียงและน าการต าหนิไปยงัพระนามของพระคริสต์
และคริสตจกัรได ้  ค  ากรีกหมายถึง “ท่ีจะไม่ถูกจบั”   น่ีเป็นคุณสมบติัหลกัท่ีคุณสมบติั
ต่างๆท่ีตามมาท าใหช้ดัเจนข้ึนหรือขยายออก   ไม่มีใครสมบูรณ์ แต่ผูป้กครองควรเป็น
บุคคลท่ีไม่มีใครสามารถวจิารณ์อยา่งสมเหตุสมผลส าหรับแนวทางท่ีเขาด าเนินชีวิตได ้  
เขาควรเป็นอิสระจากความผิด แมว้่าเขาอาจถูกกล่าวหาถึงบางส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหรือ
เป็นบาป           

  
2.         มีการตีความมากมายของวลีน้ี “สามีของภรรยาคนเดียว” (ค ากรีก มิอาส กูไนคอส 

อันดรา, ขอ้ 2) มีส่ีมุมมองหลกัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเปาโลไดมี้ในความคิด  หน่ึง ผูป้กครอง
ตอ้งแต่งงาน  ประการท่ีสอง เขาตอ้งแต่งงานคร้ังเดียวเท่านั้น  ประการท่ีสาม เขาตอ้งมี
คู่สมรสคนเดียว   ประการท่ีส่ี  เขาตอ้งเป็นสามีท่ีมีศีลธรรม  คุณสมบติัอ่ืนๆทั้งหมด
เป็นคุณลกัษณะ   น่ีอาจเป็นแนวทางเก่ียวกบัวธีิท่ีเราควรตีความส่ิงน้ีเช่นกนั    

  

เราตอ้งตอบสามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีเราสามารถมาถึงการตีความท่ีเหมาะสมของ
คุณสมบติัน้ี 
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หน่ึง เปาโลก าลงัพิจารณาผูป้กครองท่ีมีศกัยภาพในสภาพปัจจุบนัของเขา ตั้งแต่การ
กลับใจเช่ือของเขาหรือตลอดช่วงชีวิตทั้งส้ินของเขา คุณสมบติัอ่ืนๆบ่งบอกอะไร
เก่ียวกบัส่ิงน้ี?   ดูเหมือนวา่สภาพปัจจุบนัของเขาถูกกล่าวถึงเป็นหลกั[161] 

  
ประการท่ีสอง สภาพอะไรถา้มีท่ีส่งผลต่อการส้ินสุดของความสัมพนัธ์ทางการสมรส
นอกเหนือจากความตาย (เปรียบเทียบ มธ. 5:31-32; 19:3-12; มก. 10:2-12; ลก. 16:18; 
และ 1 คร. 7:8-16, 25-28)? ขา้พเจา้เช่ือวา่คือการแต่งงานใหม่หลงัจากการหยา่ร้าง   

  
ประการท่ีสาม ภายใตส้ภาพอะไรถา้มีท่ีพระเจา้อนุญาตให้คริสเตียนแต่งงานใหม่ได ้
(เปรียบเทียบ มธ. 5:31-32; 19:2-12; และ 1 คร. 7:15, 25-28)? ขา้พเจา้เช่ือวา่พระเจา้
อนุญาตการแต่งงานใหม่ถา้คู่ของบุคคลท่ีหยา่ร้างไดต้ายไปหรือไดแ้ต่งงานใหม่กบัคน
อ่ืน   

 มุมมองที ่1: เขาต้องแต่งงาน 

มุมมองนี้เห็นว่าชายทุกคนที่ไม่ได้แต่งงานก็ไร้คุณสมบัติ[162] ตามปกติแลว้บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองน้ี
อาศยับริบทของพระคมัภีร์ตอนน้ีส าหรับการสนบัสนุน   ท่ีจะสอดคลอ้งนั้น ดงันั้นผูป้กครองควรมีลูก 

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

ถ้าผูช้ายจะดูแลคริสตจกัรท้องถ่ิน เขาต้องมี
ประสบการณ์ความส าเร็จในการดูแลครอบครัว 
(ขอ้ 5)  

  การเน้นท่ี “คนเดียว” ในตวับทกรีกบ่งบอกถึง
ความแตกต่างระหว่างภรรยาหน่ึงคนหรือ
มากกวา่ ไม่ใช่ภรรยาหน่ึงคนหรือไม่มีสักคน 

    เปาโลคงได้กล่าวว่าผูป้กครองตอ้งแต่งงาน ถ้า
นัน่คือส่ิงท่ีท่านหมายถึง    

    ท่ีจะสอดคล้องนั้ น ข้อ 4 จะเรียกร้องว่า
ผูป้กครองตอ้งมีลูกๆ (พหูพจน)์ อีกดว้ย[163] 

    พระเยซูไม่ไดต้ั้งการประณามให้ผูช้ายคงความ
เป็นโสดเพื่อจะรับใช้พระเจา้ (มธ. 19:12) และ
เปาโลกล่าววา่มนัเป็นไปไดส้ าหรับคนโสดท่ีจะ
รับใชพ้ระเจา้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่บุคคล
ท่ีแต่งงานแลว้  (1 คร. 7:7-8) 
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มุมมองที ่2: เขาต้องแต่งงานคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

มุมมองนีเ้ห็นว่าพวกผู้ชายทีแ่ต่งงานใหม่เน่ืองด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นพ่อม่ายและผู้ที่ถูกหย่าร้างน้ันไร้
คุณสมบัติ[164] บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองน้ีบ่อยคร้ังตั้ งการเน้นท่ีประวติัศาสตร์คริสตจักรอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามงานเขียนของบรรพบุรุษคริสตจกัรบางคนว่าคริสตจกัรเร่ิมแรกห้ามปรามการ
แต่งงานใหม ่

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

เปาโลแนะน าให้พวกท่ีไม่แต่งงานและพวก
แม่ม่ายท่ีจะไม่แต่งงานใน 1 คร. 7:8 

  เปาโลแนะน าให้พวกแม่ม่ายสาวๆ แต่งงานใหม่ 
(5:14; เปรียบเทียบ 1 คร. 7) 

คริสตจักรเร่ิมแรกดูถูกการแต่งงานใหม่เน่ือง
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม[165] 

  การแต่งงานใหม่ไม่ได้ท  าให้พวกแม่ม่ายไร้
คุณสมบติัจากการไดรั้บการสนบัสนุนตามปกติ
จากคริสตจกัร  (5:9) 

ถา้ผูช้ายไม่แต่งงานใหม่ เขาก็จดัเตรียมตวัอยา่งท่ี
ดีกว่าส าหรับคริสตจกัรเก่ียวกบัส่ิงท่ีหมายถึงท่ี
จะ ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณและพึ่ งพา
พระคุณของพระเจา้อยา่งส้ินเชิง 

  ไม่มีอะไรท่ีเป็นบาปอย่างแท้จริงเก่ียวกับการ
แต่งงานใหม่เม่ือความผูกพนัทางการสมรสได้
แตกหกั (1 คร. 7:9; เปรียบเทียบ รม. 7:2-3) 

วลี “ภรรยาของชายคนเดียว” (5:9) ซ่ึงเหมือนกบั 
“สามีของหญิงคนเดียว” ยกเวน้การสับเปล่ียนท่ี
เพศ ดูเหมือนว่าในบริบทนั้นหมายถึงแต่งงาน
คร้ังเดียว 

  เน่ืองจากว่าส่ิงน้ีดูเหมือนจะเป็นคุณสมบติัทาง
ศีลธรรมเดียวส าหรับต าแหน่งผูป้กครอง  มนัไม่
น่าเป็นไปไดท่ี้เปาโลเห็นวา่การแต่งงานใหม่เป็น
ความผิดทางศีลธรรมท่ีเป็นไปไดอ้นัแย่ท่ีสุดซ่ึง
จะท าใหผู้ช้ายไร้คุณสมบติั   

การผนัแปรของมุมมองน้ีท่ีนกัตีความบางคนชอบคือ การหยา่ร้างและการแต่งงานใหม่ท าให้ผูช้ายไร้
คุณสมบติั แต่การตายของภรรยาและการแต่งงานใหม่ไม่ท าอยา่งนั้น[166] 

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

ไม่มีส่ิงใดท่ีน่าต าหนิทางศีลธรรมเก่ียวกบัการ
เป็นพอ่ม่าย แต่มีส่ิงท่ีน่าต าหนิเก่ียวกบัการเป็นผู ้
ท่ีถูกหยา่ร้าง 

  ไม่ใช่ทุกกรณีของการหยา่ร้างท่ีท าใหผู้ช้ายน่าถูก
ต าหนิ (น่าถูกประณาม) ทางศีลธรรม  
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มุมมองที ่3: เขาต้องมีคู่สมรสคนเดียว 

มุมมองนีเ้ห็นว่าชายใดกต็ามทีแ่ต่งงานกบัผู้หญงิมากกว่าหน่ึงคนในเวลาเดียวกันก็ไร้คุณสมบัติ ส่ิงน้ีจะ
รวมถึงผูมี้ภรรยาสองคน ผูมี้ภรรยาหลายคนและบางทีผูท่ี้ถูกหย่าร้างท่ีแต่งงานใหม่ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ต่างๆของการหยา่ร้างของพวกเขา[167] พวกผูน้ าสนบัสนุนบ่อยคร้ัง เนน้ถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งถอ้ยค าในประโยคพระคมัภีร์ตอนน้ีคือ “ชายท่ีมีหญิงเดียว”   

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

การเน้นท่ีภรรยา “คนเดียว” ในตัวบทกรีก
ตรงกนัขา้มกบัภรรยามากกวา่หน่ึงคน 

  ท่ีจะสอดคลอ้ง เราคงจะสรุปว่าการมีสามีหลาย
คนก็เป็นธรรมดาอีกด้วย (5:9) แต่มันไม่ใช่ 
[168] 

วฒันธรรมยิว กรีกและโรมนัด้านการปฏิบติั มี
สามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน ณ 
ช่วงเวลาน้ี[169] 

  ถา้ส่ิงน้ีคือทั้งหมดท่ีเปาโลหมายถึง ท่านแทบไม่
จ  าเป็นท่ีจะอา้งอิงถึงมนั เน่ืองจากว่าการมีสามี
ห รือภรรย าหลายคนในขณะ เ ดี ย วกันไม่
เหมาะสมส าหรับคริสเตียนทั้ งหมด ไม่ใช่แค่
ผูป้กครอง  (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:2) 

มุมมมองที ่4: เขาต้องเป็นสามีทีม่ีศีลธรรม 

มุมมองนี้เห็นว่าชายใดก็ตามที่ไม่ได้สัตย์ซ่ือหรือไม่สัตย์ซ่ือต่อภรรยา (หรือพวกภรรยาถ้าเขาแต่งงาน
ใหม่) ของเขาทางศีลธรรมก็ไร้คุณสมบัติ[170] นกัตีความบางคนถือวา่การหยา่ร้างใดๆเป็นการนอกใจ 
คนอ่ืนๆถือวา่การหยา่ร้างท่ีซ่ึงสามีไม่สัตยซ่ื์อเท่านั้นท่ีเป็นการนอกใจ  บรรดาผูท่ี้อภิปรายถึงมุมมองน้ี
บ่อยคร้ังเนน้ถึงประเด็นทางศาสนศาสตร์ท่ีวา่พระเจา้เรียกร้องมาตรฐานสูงส าหรับผูน้ า 

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

น่ีเป็นการใช้เชิงส านวนของวลี “สามีของภรรยาคน
เดียว” มนัหมายถึง “ชายท่ีมีหญิงคนเดียว”   การถอด
ความหน่ึงอ่านวา่ “อุทิศต่อภรรยาของเขา”[171] 

  เปาโลคงไดก้ล่าวว่า “สัตยซ่ื์อต่อภรรยาของเขา” 
ถา้นัน่คือทั้งหมดท่ีท่านหมายถึง 

ดูเหมือนเปาโลจะใช้ “ภรรยาของชายคนเดียว” 
ในแนวทางเดียวกันใน  5:9 เพื่อจะอธิบายถึง
ภรรยาท่ีสัตยซ่ื์อ 

  เน่ืองจากว่าพระเจา้สั่งให้คริสเตียนทุกคนท่ีจะ
บริสุทธ์ิทางศีลธรรม เปาโลต้องได้หมายถึง
มากกวา่ส่ิงน้ีท่ีน่ี 
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เน่ืองจากว่าน่ีเป็นคุณสมบติัทางศีลธรรมเดียว
ส าหรับผูป้กครอง บางทีเราควรตีความมนัอย่าง
กวา้งๆวา่ การหา้มการผดิศีลธรรม 

    

การผนัแปรอนัท่ีหน่ึงของมุมมองน้ีก็คือวา่ ชายนั้นตอ้งเป็นสามีท่ีสัตยซ่ื์อใน ตอนนี ้แมว้า่เขาไม่ไดส้ัตย์
ซ่ือในอดีต (ก่อนและหรือหลงัจากการกลบัใจเช่ือของเขา)[172] 

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

การตีความน้ีสอดคล้องกับคุณสมบัติ อ่ืนๆ
ส าหรับผู ้ปกครองซ่ึงทั้ งหมดกล่าวถึงสภาพ
ปัจจุบนัของผูช้าย  

  คุณสมบติัอ่ืนๆทั้งหมดส าหรับผูป้กครองมองดู
การบนัทึกทั้งหมดของอุปนิสัยของผูช้าย ไม่ใช่
แค่สภาพปัจจุบนัของเขา  

พระเจา้ยกโทษบาปทั้งหมดและคริสตจกัรควร
ยกโทษเช่นกนั   

  สามีท่ีสัตยซ่ื์อในปัจจุบนัอาจไดส้ร้างการบนัทึก
ถึงความไม่สัตย์ซ่ือแต่ก่อนท่ีจะท าให้เขาเป็น
ตวัอยา่งท่ีแยใ่นฐานะผูป้กครอง 

    ตามปกติแล้วผลลัพธ์ต่างๆของบาปก็ตามมา 
แมว้่าพระเจา้ ยกโทษ ความผิดของบาปทั้งหมด 
เพราะเหตุน้ี การผิดศีลธรรมในการสมรสท าให้
ผูช้ายไร้คุณสมบติั   

การผนัแปรอนัท่ีสองของมุมมองน้ีก็คือว่า ชายนั้นตอ้งพิสูจน์ว่าตวัเขาเองสัตยซ่ื์อในอดีต (ไม่ว่าตลอดชีวิตของเขา
หรือตั้งแต่การกลบัใจเช่ือของเขา) เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั[173] 

ขอ้ดี   ขอ้ดอ้ย 

เปาโลคงได้มีการบันทึกถึงอุปนิสัยของผู ้ชายท่ี น่ี
เน่ืองจากว่าคุณสมบติัอ่ืนๆเรียกร้องว่าเราน าอดีตไปสู่
การพิจารณา   

  คริสตจกัรควรยกโทษบาปทั้งหมดเน่ืองจากว่าพระเจา้
ยกโทษเช่นกนั 

ถา้เปาโลไดห้มายถึงว่าพระเจา้ขจดั ผลลัพธ์ต่างๆ ของ
บาป เช่นเดียวกบัความผิดของมนั ท่านคงไม่จ าเป็นท่ีจะ
ให้คุณสมบัติใดๆคริสเตียนคนใดๆเกือบทั้ งหมดท่ี
ด าเนินในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ก็มีคุณสมบติั 
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คุณสมบติัของ “สามีของภรรยาคนเดียว” ดูเหมือนจะขดัขวางความเป็นไปไดข้องพวก
ผูห้ญิงท่ีจะถือต าแหน่งน้ี   เปาโลคงไดก้ล่าววา่ “คู่สมรสหรือคู่ครองของคู่สมรสหน่ึง” 
ความเป็นจริงท่ีว่าถ้อยค าเก่ียวกบัคุณสมบติัทั้งหมดในขอ้ 2 ถึง 7 เป็นเพศชายก็
สนบัสนุนการสรุปน้ี   

  
3.         “ประมาณตน” (ค ากรีก เนธาลิอน, ขอ้ 2) หมายถึง มีสติ  ระวงัระไว สมองใสและสมดุล

อยา่งดี (เปรียบเทียบ 3:11; ทต. 2:3) 
  

4.         “สุขุม” (ค ากรีก โซธรอน, ขอ้ 2; เปรียบเทียบ ทต. 2:5) หมายถึง ควบคุมตนเองได ้
(NIV) และค ากรีกค าเดียวกนัก็อ่านวา่ “มีสติสัมปชญัญะ” ใน ทต. 1:8 

  
“ชายเช่นนั้น ผูป้กครองเช่นนั้นจะไม่กล่าวอยา่งหุนหนัพลนัแล่น จะ
เป็นบุคคลแห่งการตดัสินท่ีดี จะเป็นเจา้นายของตนเองและเจา้นาย
ของสถานการณ์ของเขา”[174] 

  
“น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ผูป้กครองไม่สามารถมีอารมณ์ขนัได ้แต่เขาควร
จริงจงัเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีเขาถือ”[175] 

  
5.         “น่านบัถือ” (ค ากรีก คอสมิออส, ขอ้ 2) หมายถึง มีระเบียบ มีอุปนิสัยท่ีดี ทรงเกียรติ

และสุภาพในการประพฤติของเขา   นกัแปลบางคนไดแ้ปลค ากรีกค าเดียวกนัวา่ “สงบ
เสง่ียม” ใน 2:9 

  
6.         “มีอธัยาศยัดี” (ค ากรีก ฟีลอคซีนอส, ขอ้ 2) หมายถึงผูห้น่ึงท่ีเปิดบา้นของเขาต่อคนอ่ืน   

น่ีเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในคริสตจกัรเร่ิมแรก เน่ืองจากว่ามีการอ านวยความ
สะดวกในท่ีสาธารณะเล็กนอ้ยส าหรับผูรั้บใช้ท่ีเดินทางและมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ี
จะตอ้นรับคริสเตียนท่ีมีความจ าเป็นอยา่งชัว่คราว (เปรียบเทียบ กจ. 16:15, 40)   การมี
อธัยาศยัดีส าคญัอยา่งมากในทุกวนัน้ีเช่นกนั  (เปรียบเทียบ รม. 12:13; ทต. 1:8) ค ากรีก
น้ีหมายถึง “การรักคนแปลกหน้า” ผูป้กครองควรเป็นบุคคลท่ีเขา้ถึงคนแปลกหนา้ ท่ี
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เป็นคนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดเช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือ และท าให้พวกเขารู้สึกเป็นกนัเองใน
บา้นของเขา   

  
7.         วลี “สามารถท่ีจะสอนได้” (ค ากรีก ดิดักทิคอส, ขอ้ 2) หมายถึง เหมาะสม มีคุณสมบติั

และมีความสามารถท่ีจะอธิบายและปกป้องความจริงของพระเจา้ได ้ น่ีเป็นคุณสมบติั
เดียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือของประทานในพนัธกิจ   เป็นท่ีชดัเจนวา่ผูป้กครองบาง
คนใหเ้วลาต่อพนัธกิจน้ีมากกวา่คนอ่ืนๆให้ (5:17) แต่ทุกคนจะตอ้งมีความสามารถใน
พระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ ทต. 1:9) อยา่งไม่สงสัยแลว้ รูปแบบการส่ือสารก็หลากหลาย
ตามของประทานต่างๆของแต่ละบุคคล  (การส่ือสารมวลชน  การสอนกลุ่มเล็กๆ การ
แนะน าส่วนตวั และอ่ืนๆ) อย่างไรก็ตาม ผูป้รารถนาท่ีคาดหวงัไวท้ั้งหมดคงไดถู้ก
คาดหวงัท่ีจะสอนได้เท่านั้น หลังจาก การภาวนาเชิงอธิษฐานท่ีพระวจนะและการ
ประยกุตใ์ชเ้ชิงปฏิบติัของพระวจนะกบัชีวติของพวกเขาเอง 

  
“จดหมายฝากศิษยาภิบาลท าให้มนัชดัเจนวา่ การเป็นผูน้ าหลกัอยูใ่น
มือของพวกอาจารย์. . . . เปาโลเห็นถึงคริสตจักรถูกน าโดยพวก
อาจารยผ์ูซ่ึ้งสามารถสอนความจริงและปฏิเสธความเท็จ การเป็นผูน้ า
หลกัของคริสตจกัรก็ไม่ไดอ้ยูใ่นมือของพวกผูบ้ริหารจดัการ”[176] 

  
การเป็นผูน้ าหลกัก็ไม่ไดอ้ยูใ่นมือของ “พวกผูน้ านมสัการ” เช่นกนั  

  
8.         “ไม่เสพติดสุรา” หรือ “ไม่ด่ืมสุรามึนเมา” (NIV; ค ากรีก  เม พารอยนน, ขอ้ 3) หมายถึง 

ไม่ใช่นกัสู้  นกัเท่ียว  ทาสของการด่ืมสุรา หรือคนข้ีเมา (เปรียบเทียบ ทต. 1:7; 1 คร. 
11:21) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลใช ้“สุรา” ท่ีจะแสดงถึงเคร่ืองด่ืมท่ีท าให้เป็นทาสชนิดใด
ก็ตาม   บางท่ีเราถูกตอ้งในการขยายความหมายของมนัท่ีจะรวมถึงการเสพติดท่ีท าลาย
ชนิดใดก็ตาม (ยาเสพติด  การพนนั ภาพลามก และอ่ืนๆ) 

  
ประเด็นท่ีใหญ่ข้ึนของการด่ืมสุราของคริสเตียนและเคร่ืองด่ืมต่างๆท่ีท าให้มึนเมาได้
เป็นหัวขอ้ของการสอนท่ียาวยืดมาตลอด  นกัวิชาการส่วนใหญ่ได้สรุปว่าความรู้จกั
ประมาณไม่ใช่การละเวน้คือส่ิงท่ีพระเจา้บญัชา (เปรียบเทียบ 5:23)  อยา่งไรก็ตาม บาง
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คนตั้ งกรณีของการละเว้นอยู่ ท่ีข้อเท็จจริงท่ีว่าในสมัยพระคัมภีร์นั้ น ปริมาณ
แอลกอฮอล์ของสุรานั้นน้อยกว่าในสมยัปัจจุบนัอยา่งมาก[177] เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
สมยัใหม่ตกอยูใ่นประเภทของ ของมึนเมา ท่ีพระคมัภีร์หา้ม[178] 

  
9.         ไม่ “ชอบต่อยตี” หรือ “รุนแรง” (NIV; ค ากรีก  เม เพลกเทน, ขอ้ 3; ทต. 1:7; ตาม

ตวัอกัษรคือ “ผูใ้ห้การต่อยตี”) อธิบายถึง “ผูตี้”  น่ีเป็นบุคคลท่ีใชม้าตรการของความ
รุนแรงทางกายภาพหรือทางค าพูดเพื่อจะระบายความโกรธของเขาหรือท่ีจะยุติความ
ขดัแยง้   

  
10.       “สุภาพ” (ค ากรีก เอบพีอิเคส, ขอ้ 3) หมายถึง อดทนและอดกลั้น (ทต. 3:2; 2 คร. 10:2) 

  
11.       “ไม่ชอบทะเลาะวิวาท” (ค ากรีก อามาคอส, ขอ้ 3; ทต. 1:7) อธิบายถึงบุคคลท่ีไม่ชอบ

การววิาท (NIV) เขาไม่ใช่นกัสู้หรือนกัต่อยตี (เปรียบเทียบ ยก. 3:7) 
  

12.       ความหมายของ “เป็นอิสระจากการรักเงิน” (ค ากรีก อัฟฟิลักกูรอส, ขอ้ 3) ควรจะ
ชดัเจน (เปรียบเทียบ ทต. 1:7; 1 ปต. 5:2) จงสังเกตวา่ มนัคือ “การรักเงิน” ไม่ใช่ การ
ครอบครอง มนัท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ไร้คุณสมบัติ   คนยากจนเช่นเดียวกบัคน
ร ่ ารวยอาจรักเงินได้   ยิ่งกว่านั้น ไม่ใช่คนร ่ ารวยทั้งหมดรักมนั  ท่าทีตรงกนัขา้มคือ
ความพึงพอใจ (เปรียบเทียบ ฟป. 4:11) 

  
“น่ีหมายถึงวา่ท่าทีผูป้รารถนาต่อความมัง่คัง่ทางวตัถุควรจะเป็นท่าที
ของการปลีกตวัท่ีดี แต่แน่นอนวา่ไม่ใช่ความไม่รับผดิชอบ”[179] 

  
“ผูห้น่ึงท่ีพบว่าเขาสามารถหาเงินไดม้ากในงานทางโลกบางเวลาก็
สมควรท่ีจะถูกชกัจูงใหห้นัเหไปจากพนัธกิจท่ีมีประสิทธิภาพ”[180] 

  
13.       “จดัการครอบครัวครอบครัวของเขาไดดี้” (ค ากรีก ทู  อิดิอู ออยโค คาลอส พรอยสเต

เมน, ขอ้ 4; ทต. 1:6) หมายถึงว่า เขามีการควบคุมครอบครัวของเขา   สมาชิก
ครอบครัวจ านนต่อการเป็นผูน้ าของเขา ด้วยความนับถือท่ีมีต่อเขา (เปรียบเทียบ สภษ. 
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24:3-4; 27:23; อฟ. 6:4) ความรับผิดชอบต่างๆของผูป้กครองในคริสตจกัรก็ค่อนขา้ง
เก่ียวกบัพ่อแม่ ดงันั้นเขาควรไดพ้ิสูจน์ถึงความสามารถ ในการเป็นพ่อแม่ ของเขาใน
บา้นก่อนท่ีเขารับเอาความรับผดิชอบท่ีใหญ่กวา่ในคริสตจกัร (เปรียบเทียบ มธ. 25:14-
30) บา้นเป็นฐานพิสูจน์ส าหรับการเป็นผูน้ าของคริสตจกัร (ขอ้ 5)   อีกคร้ังหน่ึง 
ขา้พเจา้เช่ือวา่เปาโลทึกทกัวา่มีเด็กๆในบา้นแต่ไม่ไดเ้รียกร้องพวกเขา[181] 

  
14.       “ไม่ใช่คนท่ีเพิ่งกลบัใจใหม่” [เม่ือเร็วๆน้ี, NIV] (ค ากรีก เนออฟฟูทอส, ขอ้ 6) เรียกร้อง

การเรียกให้ตดัสินอีกดว้ย  ใหม่อยา่งไร?   ควรจะมีหลกัฐานท่ีวา่เขาสามารถท าหนา้ท่ี
ในฐานะผู ้ปกครองได้ (การสอน การน า  การปกป้องความเ ช่ือ  และ อ่ืนๆ )  
โดยปราศจากการ “อวดดี”   โดยธรรมชาติในแนวคิดของ “ความหยิ่ง” คือความคิด
ของการ “ถูกท าให้มืดบอด” หรือ “ถูกท าให้มืดมน”[182] ความหย่ิง คือส่ิงท่ีไดท้  าให้
ซาตานอยู ่ณ ท่ีท่ีมนัอยู ่(“การถูกลงโทษ”) ดงันั้นคริสตจกัรควรปกป้องคนท่ีเพิ่งกลบั
ใจใหม่จากมันโดยการกันพวกเขาไว้จากการแต่งตั้ งก่อนเวลาอันควรในฐานะ
ผูป้กครอง 

  
การแปลตามตวัอกัษรของส่วนสุดทา้ยของขอ้ 6 คือ “การถูกลงโทษของมาร” (ขอบ
ของ NASB) การแปลน้ีเปิดสู่ความเป็นไปไดท่ี้วา่ส่ิงท่ีเปาโลหมายถึงก็คือวา่ ผูป้กครอง
อาจตกไปสู่ “การถูกลงโทษ” (การพิพากษาและความหายนะ) ท่ีมารได้วางแผนไว้
ส าหรับเขา (เปรียบเทียบ “กบัดกัของมาร” ในขอ้ 7)[183] 

  
พวกผูป้กครองท่ีเปาโลไดแ้ต่งตั้งไม่นานหลงัจากท่ีท่านไดก่้อตั้งคริสตจกัรต่างๆบางที
ไดมี้เบ้ืองหลงัในพนัธสัญญาเดิม   

  
“ผูเ้ช่ือใหม่มีท่าทางมากกว่าว่าจะเห็นต าแหน่งของการเป็นผูน้ านั้น
เป็นโอกาสส าหรับความกา้วหนา้ส่วนตวัและลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจแรง
โนม้ถ่วงของงานนั้น”[184] 
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15.       “ช่ือเสียงดีภายนอกคริสตจกัร” (ค ากรีก มาร์ทูริอัน คาเลน เอคเคอิน อาโป ทน เอกโซ
เธน, ขอ้ 7) กบัผูไ้ม่เช่ือนั้นส าคญั เพื่อวา่เขาจะไม่น า “การต าหนิ” มายงัพระนามของ
พระคริสตแ์ละคริสตจกัร คือการลม้ไปสู่ “กบัดกัของมาร”  

  
“เขาช าระใบแจง้หน้ีของเขาไหม?   เขามีช่ือเสียงดีท่ามกลางผูค้นท่ียงั
ไม่ไดรั้บความรอดกบัผูค้นท่ีเขาท าธุรกิจดว้ยไหม (ดู คส. 4:5 และ 1 
ธส. 4:12.)”[185] 

  
ขณะท่ีเราศึกษาคุณสมบติัของผูป้กครอง มนัก็ชดัเจนท่ีสองส่ิงนั้นส าคญัต่อเปาโล คือ (1) ชายนั้นไม่สามารถมี
ความผิดเก่ียวกบัการท าบางส่ิงท่ีผิดอยา่งร้ายแรง และ (2) คนอ่ืนจะตอ้งรับรู้ความประพฤติของเขาวา่เหมาะสม
ส าหรับคริสเตียน       
  

“สรุปแลว้ บรรดา [ผูใ้หญ่] ท่ีจะถูกเลือกสรรเท่านั้นคือผูท่ี้มีหลกัค าสอนท่ีถูกตอ้งและมีชีวิต
บริสุทธ์ิ ไม่ใช่มีช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดีในความผิดใดๆซ่ึงอาจทั้งถอดถอนพวกเขาจากสิทธิ
อ านาจและท าให้พนัธกิจเส่ือมเสีย [1 ทธ. 3:2-3; ทต. 1:7-8] ขอ้เรียกร้องอย่างเดียวกนัก็
ประยกุตใ์ชก้บัพวกมคันายกและพวกผูดู้แล [1 ทธ. 3:8-13]”[186] 

  
“คุณสมบติับางอยา่งเป็นแค่ทางเลือกซ่ึงข้ึนอยูก่บับริบทท่ีเจาะจงของบุคคลหน่ึงไหม?   ถา้เป็น
อย่างนั้น ส่ิงนั้นเปิดประตูไปสู่การมองข้ามคุณสมบติัอ่ืนๆถ้าบุคคลหน่ึงพบว่าคุณสมบัติ
เหล่านั้นลา้สมยัหรือจ ากดัมากเกินไหม?”[187] 

  

ผูเ้ขียนการอา้งอิงท่ีผ่านมานั้นไดส้รุปว่า คุณสมบติัเหล่าน้ี ท้ังหมด นั้นไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ และความ
ตั้งใจของส่ิงเหล่านั้นตอ้งถูกส่งเสริมในทุกวนัน้ี   ขา้พเจา้เห็นดว้ย[188] 
  
ท าไมพวกผูป้กครองต้องมีคุณสมบติัเหล่าน้ี?   ท าไมคริสตจกัรไม่ควรแต่งตั้งคนท่ีดีท่ีสุดของพวกเขาเป็น
ผูป้กครอง?   การปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพของแต่ละคริสตจกัรก็ข้ึนอยูก่บัการเป็นผูน้ า พนัธสัญญาใหม่ไม่ได้
ออกกฎหมายถึงรายละเอียดของการปฏิบติัการของคริสตจกัร   ดังนั้นมนัส าคญัท่ีว่าบรรดาผูช้ายท่ีท าการ
ตดัสินใจเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นพวกผูช้ายฝ่ายวิญญาณท่ีจดัตั้งตวัอย่างท่ีดี และมีความนับถือและความมัน่ใจของ
สมาชิกคริสตจกัรคนอ่ืนๆ[189] 
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ผูป้กครองเป็น “ผูดู้แล”   น่ีบ่งบอกว่าเขาอยูเ่หนือเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรทอ้งถ่ินใดๆ (เช่น มคันายก) เช่นเดียวกบั 
คริสเตียนคนอ่ืนๆในคริสตจกัร   ไม่มีหลกัฐานในพนัธสัญญาใหม่ท่ีว่าพระเจา้ไดต้ั้งใจให้ผูดู้แลท่ีจะปกครอง
กลุ่มต่างๆของคริสตจกัร   ล าดบัชั้นไดมี้อยูต่ราบเท่าท่ีพวกอคัรทูตมีชีวติอยู ่แต่พนัธสัญญาใหม่ไม่ไดเ้ปิดเผยการ
จดัเตรียมส าหรับการบ ารุงรักษาล าดบัชั้นเช่นนั้น   อยา่งไรก็ตาม การขาดหายไปของการห้ามเก่ียวกบัล าดบัชั้น
สามารถเป็นขอ้โตแ้ยง้ส าหรับมนัได้อีกด้วย   ดงันั้นขา้พเจา้จะสรุปว่า พระเจา้ไม่ไดก้ล่าวโทษหรือไม่ได้สั่ง
องคก์ารต่างๆของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน   มนัเป็นเร่ืองราวของการเลือกไม่ว่าคริสตจกัรตอ้งการจดัตั้งกลุ่มในคณะ
หรือการสามคัคีธรรม และจ านนพวกเขาเองต่อเจา้หนา้ท่ีดูแล   
  

2. คุณสมบัติส าหรับมัคนายก  3:8-13    
  
เปาโลด าเนินการค าแนะน าของท่านเก่ียวกับระเบียบในชีวิตของคริสตจักรท้องถ่ินต่อไป โดยการจัดตั้ ง
คุณสมบติัส าหรับมคันายก   ท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะท าใหแ้น่ใจถึง ผูช่้วย ท่ีมีพระวิญญาณควบคุม ส าหรับผูป้กครอง   
  

“. . . พระคมัภีร์ตอนน้ีไม่ไดช้ี้แจงถึงหนา้ท่ีต่างๆของมคันายกแต่เพียงแค่ระบุถึงประเภทของ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นมคันายก   ผูป้กครองดูแลและมคันายกแตกต่างกนัในหน้าท่ีแต่
เหมือนกนัในคุณลกัษณะ”[190] 

  
3:8-10              “ในท านองเดียวกนั” (ขอ้ 8) บ่งบอกวา่เปาโลก าลงัอธิบายถึงต าแหน่งท่ีแตกต่างจากต าแหน่ง

ของผูป้กครองเม่ือท่านกล่าวถึงมคันายก   “มคันายก” (ค ากรีก ดิอาโคนอส, ขอ้ 8; ตามตวัอกัษร
คือ “ผูรั้บใช”้) เป็นค าท่ีบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ใชอ้ยูบ่่อยๆ   ในท่ีสุด คริสตจกัรทั้งหลาย
ได้ตระหนักถึง ผู้ รับใช้ท่ีเป็นทางการ ของคริสตจกัรและคนเหล่าน้ีถือต าแหน่ง “มคันายก”  
รายการของคุณสมบติั 12 ประการมีดงัต่อไปน้ี   

  
1.         “คนแห่งความมีเกียรติ” (ค ากรีก เซมนอส, ขอ้ 8) หมายถึง ควรแก่การนบัถือ   

  
2.         “ไม่พูดจากลบักลอก” (ค ากรีก เม ดิลลอกกุส, ขอ้ 8) หมายถึง ไม่ตีสองหนา้ กล่าวส่ิง

หน่ึงหรือด าเนินชีวิตในแนวทางหน่ึง ณ เวลาหน่ึง และอีกแนวทางหน่ึง ณ เวลาอ่ืน  
ซ่ือตรงไม่ใช่หนา้ซ่ือใจคด  จริงใจ คนแห่งความสัตยสุ์จริต   
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3.         “ไม่เสพติดสุรา” หมายถึง ไม่เป็นผูเ้สพติด (ค ากรีก เม ออยโน พอลโล พรอสเซคนทาส
ขอ้ 8 เปรียบเทียบ คุณสมบติัของผูป้กครองประการท่ี 8) 

  
4.         “ไม่เป็นคนโลภเห็นแก่เงิน” หมายถึง เขาไม่รัก “เงินสกปรก” (ค ากรีก เม ไอซ์โคร

เคอดิส ขอ้ 8 เปรียบเทียบ คุณสมบติัของผูป้กครองประการท่ี 12) 
  

5.         “ยึดมัน่. . . ความเช่ือดว้ยจิตส านึกท่ีชดัเจน” (ค ากรีก เอคคนทาส โท เทส พิสเทออส 
เอน คาธารา ซุนเนเดเซอิ, ขอ้ 9) อธิบายถึงคนแห่งความเช่ือมัน่ผูซ่ึ้งประพฤติในความ
สอดคลอ้งกบัความเช่ือถือของเขา   “ขอ้ล ้ าลึกของความเช่ือ” คือ เน้ือหาของหลกัค า
สอนท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่เราโดยการส าแดงพิเศษ  (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:1) ในโลกทุก
วนัน้ี “ความลึกลบั” บ่งบอกถึงความรู้ท่ีถูกยบัย ั้งไว ้ แต่ในพระคมัภีร์บ่อยคร้ังมนั
หมายถึงความรู้ท่ีถูกเปิดเผย (เปรียบเทียบ (เปรียบเทียบ ขอ้ 16) 

  
6.         “ไม่มีขอ้ต าหนิ” (ค ากรีก  อาเนงคเลตอย, ขอ้ 10; เปรียบเทียบ คุณสมบติัของผูป้กครอง

ประการท่ี 1) หมายถึง ปราศจากสาเหตุท่ีสมเหตุสมผลส าหรับการกล่าวหา คือ ไร้
ต าหนิ   น่ีจะตอ้งเป็นจริงเก่ียวกบัเขาในอดีตเช่นเดียวกบัในปัจจุบนัหลงัจากท่ีไดผ้า่น
การทดสอบของเวลาแลว้   เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงประเภทบางอย่างของการสอบเพื่อ
การสถาปนา[191] 

  
“ความหมายไม่ใช่ว่าพวกเขาควรได้รับการแต่งตั้งแบบทดลองใน
ฐานะมคันายก แต่หมายถึงว่าคริสตจกัรควรตรวจสอบและทดสอบ
สมาชิกของท่ีประชุมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อวา่เม่ือใดก็ตามท่ีความจ าเป็น
ส าหรับการเลือกสรรมัคนายกมีข้ึน พวกเขาจะรู้ส่ิงท่ีสมาชิกมี
คุณสมบติัเพื่อการแต่งตั้ง”[192] 

  
“เราอาจสรุปวา่ส่ิงท่ีไดเ้รียกร้องจากมคันายกคือการรวมกนัของหลกัค าสอนท่ี
ถูกตอ้งและชีวติท่ีบริสุทธ์ิ”[193] 
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3:11                  ข้อน้ีอ้างอิงถึงมัคนายิกาไหม?[194] ตามประวติัศาสตร์แล้ว นักตีความส่วนใหญ่ได้ชอบ
มุมมองน้ี[195] คนอ่ืนๆเช่ือว่ามนัอา้งอิงถึงภรรยาของมคันายก[196] คนอ่ืนๆอีกนั้นเช่ือว่ามนั
หมายถึงผูห้ญิงท่ีไม่แต่งงานผูซ่ึ้งช่วยเหลือมคันายก  ตามการตีความแลว้ มนัยากอยา่งมากท่ีจะ
ตัดสิน[197] ข้าพเจ้าคิดว่าบางทีมันอ้างอิงถึง “มัคนายก” ท่ีเป็น ผู้หญิง เน่ืองด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี หน่ึง ไม่มีส่ิงใดเก่ียวกบัต าแหน่งนั้นท่ีจะกนัผูห้ญิงออกไป ประการท่ีสอง มนัจะ
ผิดปกติส าหรับเปาโลท่ีจะอธิบายถึงคุณสมบติัส าหรับภรรยาของมคันายกแต่ไม่ไดอ้ธิบายถึง
คุณสมบติัส าหรับภรรยาของผูป้กครอง  ประการท่ีสาม ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ท่านใส่คุณสมบติัพิเศษ
ส าหรับพวกผูห้ญิงในช่วงกลางของรายกายของท่านเก่ียวกบั คุณสมบัติของมัคนายก ดูเหมือน
จะบ่งบอกวา่ท่านถือวา่พวกผูห้ญิงเหล่าน้ีเป็น “มคันายก”(นัน่คือ “มคันายกิา”)    
เปาโลอธิบายถึงเฟบีวา่เป็น “มคันายกิา” (“ผูรั้บใช”้ ค ากรีก ดิอาโคนน) ของคริสตจกัรเคนเครีย
ใน โรม 16:1 น่ีอาจหมายถึงวา่เธอเป็น “ผูรั้บใช”้ ของคริสตจกัร   อยา่งไรก็ตาม ค าท่ีท่านใชก้็
อนุญาตส าหรับความเป็นไปไดว้า่เธอครอบครอง ต าแหน่ง ของมคันายกิาในคริสตจกัรของเธอ 

  
“ต าแหน่ง ของมคันายิกาไม่แน่นอนในคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ แต่
พยานหลกัฐานท่ีมีน ้ าหนกัยิ่งกว่าบ่งบอกว่าพวกผูห้ญิงมีพนัธกิจน้ี เพราะว่า
มนัเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งแน่นอนในระยะเวลาหลงัจากพวกอคัรทูต”[198] 

  
อคัรทูตน้ีอา้งอิงคุณสมบติัพิเศษส่ีประการส าหรับพวกผูห้ญิงเหล่าน้ี: 

  
7.         “มีเกียรติยศ” หมายถึง สมควรแก่การนบัถือ (ค ากรีก เซมนาส, ขอ้ 8) 

  
8.         “ไม่นินทาวา่ร้าย” (ค ากรีก ดิอาโบลอส) อธิบายถึงบรรดาผูท่ี้ไม่ใส่ร้ายคนอ่ืน 

  
9.         “ประมาณตน” (ค ากรีก เนฟาลิอุส ) หมายถึง สมดุลดี (คุณสมบติัของผูป้กครอง

ประการท่ี 3, ขอ้ 2; เปรียบเทียบ ทต. 2:2) 
  

10.       “สัตยซ่ื์อในทุกส่ิง” (ค ากรีก พิสทาส เอน พาซิน) หมายถึง น่าไวว้างใจอยา่งเตม็ท่ี 
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(คาลวินเขา้ใจมคันายกสองประเภทคือ มคันายกท่ีแจกทานแก่คนยากจนและ มคันายกท่ีอุทิศ
ตวัพวกเขาเองต่อการเอาใจใส่คนยากจนและคนเจบ็ป่วย  เขาเช่ือวา่พวกผูห้ญิงสามารถรับใชใ้น
ฐานะประเภทท่ีสองได ้แต่พวกผูห้ญิงไม่ควรท าหน้าท่ีในต าแหน่งต่อสาธารณะในคริสตจกัร
นอกเหนือจากส่ิงน้ี[199]) 

  
3:12                 เม่ือกลบัไปสู่มคันายกเพื่อจะจบรายการของท่าน เปาโลก็เพิ่มคุณสมบติัอีกสองประการ: 
  

11.       พวกเขาตอ้งเป็น “สามีของหญิงคนเดียว” (ค ากรีก มิอาส กูไนคอส อันเดรส) คุณสมบติั
ของผูป้กครองประการท่ี 2 ขอ้ 2)  

12.       ยิ่งกว่านั้นพวกเขาตอ้งเป็น “ผูจ้ดัการท่ีดีของลูกๆและครอบครัวของพวกเขาเอง” (ค า
กรีก เทคนน คาลอส พรอยสเตเมนอย ไค ทน อิดิอน ออยคน เปรียบเทียบ คุณสมบติั
ของผูป้กครองประการท่ี 13 ขอ้ 4-5) 

  
3:13                  รางวลัส าหรับการรับใชท่ี้สัตยซ่ื์อในฐานะมคันายกคือสองอยา่งคือ ช่ือเสียงดี (“สถานภาพสูง”)

และ ความมัน่ใจท่ีเพิ่มข้ึน (“มาก”) ในการรับมือกบัคนอ่ืนและกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 
20:26-28; มก. 10:43-45) อยา่งทึกทกัเอาแลว้ ความมัน่ใจน้ีสร้างจิตส านึกท่ีชดัเจน 

  
เปาโลไม่ไดก้ล่าวส่ิงใดเก่ียวกบัหน้าท่ีของมคันายก   น่ีบ่งบอกว่าท่านไม่ไดเ้ช่ือมโยงงานท่ีเจาะจงกบัต าแหน่ง   
ดูเหมือนท่านคงไดต้ั้งใจวา่มคันายกตอ้งท าหนา้ท่ีในฐานะผูรั้บใชท่ี้เป็นทางการของคริสตจกัรในความสามารถ
อนัใดก็ตามท่ีพวกผูป้กครองเห็นวา่มีความจ าเป็นส าหรับส่ิงน้ี  ท่ีแทพ้วกเขาเป็นผูช่้วยของพวกผูป้กครอง 
  

“ดงันั้น 1 ทธ. 3:1-13 น าเสนอรูปแบบสองอยา่งส าหรับพนัธกิจท่ีเป็นทางการของคริสตจกัรคือ 
รูปแบบของการเฝ้าดูแล (เอบพิสโคปอส) และรูปแบบของการรับใช ้(ดิอาโคนอส)”[200] 

  
ในขณะท่ีต าแหน่งผูป้กครองไดเ้กิดข้ึนจากชีวิตทางศาสนาของชาวยิวอยา่งชดัเจน ดูเหมือนวา่ต าแหน่งมคันายก
ไดพ้ฒันาจากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์เร่ิมแรกของคริสตจกัร (กล่าวคือ   กิจการ 6:1-6) ลูกาไม่ไดเ้รียกบรรดา
ผูช้ายท่ีไดถู้กแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพวกอคัรทูตใน กิจการ 6 วา่ “มคันายก” ในพระคมัภีร์ตอนนั้น   อยา่งไรก็ตาม 
เป็นท่ีชดัเจนวา่เหตุการณ์นั้นไดน้ าไปสู่การสถาปนาท่ีเป็นทางการของ “มคันายก” (ผูรั้บใช้) ในฐานะผูช่้วยของ
พวกผูป้กครอง ผูซ่ึ้งรับใชโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขอบเขตของความจ าเป็นทางกายภาพและทางวตัถุ [201] 
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“การวเิคราะห์ของขอ้มูลดูเหมือนจะ. . . บ่งบอกถึงการมีอยูข่องการเฝ้าดูแลโดยจ านวนมากของ
พวกผูน้ าของคริสตจกัรตลอดคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ในทุกๆด้านอนัเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
แทจ้ริงและไดถู้กยอมรับหรือแนะน าอยา่งแทจ้ริงโดยผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ทุกคนผูซ่ึ้งเขียน
เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของคริสตจกัร”[202] 

  
ง. ธรรมชาติของคริสตจักรท้องถิ่น  3:14-16   

  
เปาโลอธิบายถึงเหตุผลของท่านส าหรับการเขียนจดหมายฝากน้ี และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดก้ล่าวไป   
ยิง่กวา่นั้นท่านไดต้ระเตรียมส าหรับส่ิงท่ีท่านยงัไม่ไดก้ล่าว  ท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะเนน้ย  ้าแก่ทิโมธีถึงมุมมองต่อ
คริสตจกัรท่ีเป็นรากฐานต่อค าแนะน าทั้งหมดของท่านในจดหมายน้ี   
  

“ตอนน้ีโดยทัว่ไปแลว้มนัเป็นท่ีตระหนกัวา่ยอ่หน้าน้ีเป็นหวัใจของส่วนส าคญัแบบอภิบาล. . . 
ซ่ึงท าใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัส่วนส าคญัน้ีไปสู่มุมมองท่ีเหมาะสม”[203] 

  
แฮนสันแนะน าวา่เราสามารถถือวา่ส่ิงท่ีตามมาใน 3:14-4:10 เป็นการอธิบายใน โคโลสี 1:24-29[204] 
  
3:14-15           เปาโลเขียนวา่ท่านไดห้วงัวา่จะพบทิโมธีในไม่ชา้ 
  

“ผูเ้ขียนท่ีใชน้ามปากกาแทบจะไม่ใส่ในวลีน้ี  ความหวงัต่างๆ ของเปาโลจะ
ไม่เกิดข้ึน แต่ท่านไม่ไดรู้้อยา่งนั้น”[205] 

  
เม่ือพิจารณาถึงบริบทน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลคิดถึงคริสตจกัรทอ้งถ่ินเม่ือท่านกล่าวถึงวา่เป็น 
“ครอบครัว” และเป็นฐาน (“เสาหลกัและการค ้าจุน”)[206] ภาพแรก (เก่ียวกบัครอบครัว) ก็
ธรรมดาในงานเขียนของเปาโล (2 ทธ. 1:16; ทต. 1:11; เปรียบเทียบ ขอ้ 5, 12) คริสตจกัร
ทอ้งถ่ินเป็นครอบครัว (หรือ “ครัวเรือน”) ของผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ 5:1-2) ดงันั้นคริสตจกัรควร
ประพฤตชีวิตส่วนรวมในฐานะครอบครัวแทนท่ีจะเป็นธุรกิจ สโมสร ศูนยค์วามบนัเทิง กลุ่ม
ทหาร หรือองคก์ารอ่ืนๆบางอยา่ง 
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“การเปรียบเทียบน้ีท าหนา้ท่ีจะยกระดบัชุมชนของผูเ้ช่ือในฐานะ ‘สถานท่ีตั้ง’ 
ของการทรงสถิตของพระเจ้าในโลก  คริสตจักรได้มาเป็นฐานแห่งการ
ปฏิบติัการของพระองคใ์นโลก”[207] 

  
ภาพท่ีสอง (เก่ียวกบัสถาปัตยกรรม) เป็นของ ฐาน ท่ีค  ้าจุนบางส่ิงท่ีถูกตั้งไวบ้นมนั  “เสาหลกั
และการค ้าจุน” เป็น แนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสองค า ส าหรับ “เสาหลกั [รากฐาน] ท่ีค  ้า
จุน”   คริสตจกัรทอ้งถ่ินแต่ละท่ีก็ค  ้าจุนพยานของผูเ้ช่ือแต่ละบุคคลท่ีอยูใ่นนั้น และชูพยานนั้น
ไวต่้อหนา้โลกท่ีซ่ึงความไม่จริงมีมากมาย   เปาโลไม่ไดอ้ธิบายวา่คริสตจกัรท าส่ิงน้ีอยา่งไรใน
ท่ีน่ี แมว้่ารูปแบบท่ีถูกแนะน าโดยค าว่า “ผูเ้ล้ียง” (“ศิษยาภิบาล”) “ผูป้กครอง” “ผูป้กครอง
ดูแล” และ “มคันายก” ตระเตรียมแนวทางบางอยา่งไว[้208] 
  
ส่ิงท่ีผูเ้ ช่ือป่าวประกาศคือ “ความจริง” ซ่ึงเป็นความจริงทั้ งหมดท่ีพระเจ้าได้เปิดเผยใน         
พระวจนะของพระองค์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการไถ่ของพระเจา้ท่ีมีศูนยก์ลางท่ีพระเยซู
คริสต ์  “ความจริง” ท่ีน่ีอา้งอิงถึงพระคริสต ์(“ผูเ้ป็นความจริง” ยอห์น 14:6) อยา่งเจาะจงหรือ
โดยทัว่ไปมากกว่าถึงความจริงแห่งแผนการไถ่ของพระเจา้?   เน่ืองจากว่าเพลงนมสัการท่ี
ตามมาเก่ียวขอ้งกบัพระคริสต ์ขา้พเจา้คิดวา่ พระองค์ เป็นผูอ้า้งอิงหลกั   ในอาชีพของพระองค์
ตั้งแต่การบงัเกิดเป็นมนุษยจ์นถึงการเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ไดอ้ธิบายถึง “ความล ้ าลึกแห่ง
ความเช่ือ”     

  
3:16                  การอา้งอิงของเปาโลถึง “ความจริง” (ผูเ้ป็นความจริง)” น าท่านท่ีจะยกย่องส่ิงนั้น  โดย “การ

กล่าวยอมรับโดยทัว่ไป” ท่ามกลางคริสเตียนนั้น “ความล ้ าลึกแห่งความเช่ือ” ก็ “ยิ่งใหญ่”    
ชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูไดอ้ธิบาย “ความล ้ าลึก” น้ีโดยการแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ี “ความ
เช่ือ” เป็นเหมือน (ยน. 14:9) ยิ่งกวา่นั้น พระเจา้ไดท้  าให้แผนการของพระองคเ์ป็นท่ีรู้จกัแก่เรา
เท่านั้นโดยการเปิดเผยพิเศษในพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ อฟ. 3)  นอกจากนั้น แผนการล ้า
ลึกแห่งการไถ่ของพระเจ้าเป็น “ความล ้ าลึก” ท่ีว่ามนัน าไปสู่และส่งผลต่อ “ความเช่ือ” ใน
บรรดาผูท่ี้ยอมรับส่ิงนั้น   มนั “ยิ่งใหญ่” ในความส าคญัท่ีเป็นเอกของมนัและในขอบเขตทัว่
โลกของมนัเช่นเดียวกับในความไม่สามารถจะเข้าใจได้ของมนัถ้าปราศจากการริเร่ิมของ    
พระเจา้  โดยทัว่ไปแลว้ “ความล ้ าลึกแห่งความเช่ือ” ก็ใกลเ้คียงอย่างมากในความหมายกบั
เน้ือหาของความเช่ือแบบคริสเตียน[209] 
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เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลอา้งอิงส่วนหน่ึงของเพลงนมสัการ หรือถอ้ยค าของคริสตจกัรสมยัอคัรทูต
ท่ีสรุปเน้ือหาของความล ้ าลึกน้ี   มนัดูเหมือนได้เป็นเช่นนั้นเม่ือพิจารณาถึงความขนานทาง
จงัหวะท่ีกระชบัและความคลา้ยคลึงกนัของเสียงของมนัในภาษากรีก  แต่ละถอ้ยค าท่ีแปลว่า 
“เปิดเผย”  “พิสูจน”์ “ปรากฏ” “ป่าวประกาศ” “เช่ือวางใจ” และ “ถูกรับข้ึนไป” ก็จบลงดว้ย ค า
น าหน้าเฉพาะในตัวบทกรีก และค าบุพบท เอน (ใน-ผู้ แปล) ก็ตามค ากริยาทุกค า (ยกเวน้  
“ปรากฏ” ซ่ึงไม่มีค  าบุพบทท่ีตามมา)  โคลงบทละสองบรรทดัทั้งสามก็พรรณนาว่า พระเยซู
คริสต์ เป็น แก่นแทข้องความล ้าลึกน้ี และมองวา่งานของพระองคน์ั้นไดส้ าเร็จแลว้  มุมมอง
อ่ืนๆคือ เพลงนมสัการนั้นประกอบด้วยกลอนบทหน่ึงท่ีมีหกบรรทดั หรือสองบทท่ีมีสาม
บรรทดั หรือสามบทท่ีมีสองบรรทดั[210] 

  
“. . . วลีน้ี ความล า้ลึกแห่งความเช่ือ จดัตั้งการเช่ือมโยงระหวา่งการปรากฏ
ของพระคริสต์ซ่ึงเพลงนมสัการน้ีเฉลิมฉลองและการด าเนินชีวิตคริสเตียน 
นัน่คือ ความล า้ลึกนี ้เป็นแก่นแทข้อง ความเช่ือ” [211] 

  
บางท่ีกลอนหกบรรทดัน้ีอธิบายถึงส่ิงต่างๆของพระคริสตคื์อ (1) การบงัเกิดเป็นมนุษย ์(2) การ
เป็นข้ึนจากตาย (3) การมองเห็นหลังจากการเป็นข้ึนจากตาย (บางทีโดยผูส่ื้อสารท่ีเป็น          
ทูตสวรรค)์ (4) การป่าวประกาศโดยพวกสาวก (ระหวา่งการเป็นข้ึนจากตายของพระองคแ์ละ
การเสด็จข้ึนของพระองค)์ (5) การบงัเกิดใหม่ของบรรดาผูท่ี้ไดย้นิและเช่ือพยานน้ี และ (6) การ
เสด็จข้ึน   การตีความน้ีมีล าดบัตามวนัเดือนปีของพนัธกิจในโลกทั้งส้ินของพระคริสต์อยู่ใน
ความชอบของมนั 

  
นกัตีความคนอ่ืนๆเห็นว่าการอธิบายเหล่าน้ีเป็นดงัต่อไปน้ี (1) พระเจา้ “ไดเ้ปิดเผย” พระเยซู
คริสต์ “ในเน้ือหนัง” (ธรรมชาติมนุษย์) ในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ และ (2)    
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ “ไดพ้ิสูจน”์ การอา้งของพระองคเ์ก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์
(3) ผู้ ส่ือสารท่ีเป็นมนุษย์ (“พวกทูตสวรรค์” ท่ีเป็นมนุษย์) ได้เห็นและนมสัการพระองค์
หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ และ (4)  พวกสาวกของ
พระองค ์“ไดป่้าวประกาศ” พระองคแ์ก่ทุกคน (“ท่ามกลางคนต่างชาติ”) ผา่นทางการประกาศ
ข่าวประเสริฐทัว่โลก (5) บรรดาผูท่ี้ยอมรับข่าวประเสริฐบนโลก (“ในโลก”) “[ได]้เช่ือใน” 
พระองค ์และ(6) พระเจา้ไดรั้บและยกยอ่งพระองค ์(“รับข้ึนไป”) “ดว้ยพระสิริ” หลงัจากการ
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เสด็จข้ึนของพระองค์   บางคนท่ีติดตามการตีความแบบพื้นฐานน้ีเห็นเพลงนมัสการน้ี
ประกอบดว้ยกลอนสองบท  สามบรรทดัแรกอธิบายถึงชีวิตขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมาบงัเกิด
เป็นมนุษย ์และสามบรรทดัท่ีสองอธิบายถึงชีวติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีไดเ้สด็จข้ึนไป[212] 

  
ค ากล่าว น้ีน าเสนองานของพระคริสต์ว่า ครอบคลุม ในช่วงเวลาทั้งหมด  ตั้งแต่การมาบงัเกิด
เป็นมนุษย์ของพระองค์เป็นต้นไปนั้ น พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของมนุษย ์  จงสังเกตอีกว่าขอบเขตทั้งสองก็ถูกกล่าวถึงในเพลงนมสัการน้ีคือ 
ขอบเขตฝ่ายโลกและขอบเขตฝ่ายสวรรค ์  มีการอา้งอิงสามอยา่งถึงขอบเขตฝ่ายโลกในบรรทดั
ท่ี 1 4 และ 5   ในท านองเดียวกนั มีการอา้งอิงสามอยา่งถึงขอบเขตฝ่ายสวรรคใ์นบรรทดัท่ี 2 3 
และ 6   ดงันั้นการเคล่ือนท่ีของความคิดก็สลบักนัคือ จากขอบเขตฝ่ายโลกไปยงัขอบเขตฝ่าย
สวรรค์ กลบัไปยงัขอบเขตฝ่ายโลกและสุดทา้ยกลบัไปยงัขอบเขตฝ่ายสวรรค์   โครงสร้างน้ี
เน้นถึงธรรมชาติท่ีครอบคลุมของงานของพระคริสต์ ในขอบเขตท้ังหมด   พระองค์ได้น า
ขอบเขตฝ่ายโลกและขอบเขตฝ่ายสวรรคข์องการมีอยูม่าดว้ยกนั   พระองคไ์ดท้  าให้มนุษยคื์นดี
กบัพระเจา้  พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของทุกส่ิง 

  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระองคไ์ดท้  าสะพานเช่ือมช่องระหวา่งส่ิงต่างๆท่ีอยูห่่างกนัคนละขั้ว   ส่ิง
เหล่าน้ีคือ เน้ือหนัง (กายภาพ) และวิญญาณ (ฝ่ายวิญญาณ) พวกทูตสวรรค์ (บรรดาผูท่ี้อยู่
ใกล้ชิดท่ีสุดกับพระเจ้า) และคนต่างชาติ (บรรดาผูท่ี้อยู่ไกลท่ีสุดจากพระเจ้า) และโลก 
(ขอบเขตปัจจุบนัของการมีอยู)่ และสวรรค ์(ขอบเขตในอนาคตของการมีอยู)่ 

  
“โคลงบทละสองบรรทดัแรกน าเสนองานของพระคริสตท่ี์ไดส้ าเร็จแลว้ และ
โคลงบทละสองบรรทดัท่ีสองน าเสนองานของพระองคซ่ึ์งไดถู้กท าให้เป็นท่ี
รู้จกั [ถูกป่าวประกาศ] และโคลงบทละสองบรรทดัท่ีสามน าเสนองานของ
พระองคซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับ [ไดรั้บรางวลัโดยพระเจา้]”[213] 
 

จ. ปัญหาของการเลกิเช่ือในคริสตจักร   4:1-5   
 

 ในส่วนน้ี เปาโลย  ้าเตือนทิโมธีถึงการเลิกเช่ือท่ีพระเยซูคริสต์ไดท้  านายไว ้เพื่อจะเสริมสร้างเขาท่ีจะระบุและ
รับมือกบัมนั[214] 
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“1 ทธ. 4:1-5  ไม่ได้เร่ิมตน้หัวขอ้ใหม่  เปาโลผูซ่ึ้งไดใ้ห้ค  าแนะน าของท่านในเร่ืองความ
เขา้ใจแทถึ้งธรรมบญัญติั พระคุณ และความรอด  (1:3-2:7) และในเร่ืองอุปนิสัยและการเป็น
ผูน้ าของคริสตจกัร (2:8-3:13) และไดห้ยดุชัว่ขณะเพื่อจะท าใหค้  าแนะน าของท่านอยูใ่นมุมมอง
ท่ีเหมาะสม (3:14-16) ตอนน้ีก็สรุปโดยการช้ีให้เห็นวา่ ประเภทเหล่าน้ีของปัญหาต่างๆควรได้
ถูกคาดหวงัไวเ้พราะวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ผยพระวจนะอยา่งชดัเจนถึงการปรากฏของส่ิง
เหล่านั้น. . .”[215]  

4:1-3                ในความตรงกนัขา้มกบัการเปิดเผยแทข้องพระเจา้ (3:16) ค าสอนเท็จจะเกิดข้ึนเม่ือเวลาไดผ้า่น
ไป (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:1-7) ไม่วา่เปาโลอา้งอิงถึงการเปิดเผยพิเศษท่ีท่านไดรั้บโดยพระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิหรือเพียงแค่อา้งอิงถึงการส าแดงท่ีได้ถูกเปิดเผยก่อนหน้าน้ี (“พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิตรัสอย่างชดัแจง้”) เราไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างชดัเจน  อย่างไรก็ตาม พระเจา้ได้
เปิดเผยผา่นทางพระคริสตว์า่ เม่ือเวลาไดผ้า่นไป บางคนท่ีถือความจริงจะปฏิเสธความจริง (มธ. 
13:21; 24:10-11; มก. 4:17; 13:22; ลก. 8:13; เปรียบเทียบ กจ. 20:29; 2 ธส. 2:1-12; 2 ทธ. 3:1-
13; 2 ปต. 3:1-18; ดนล. 7:25; 8:23) ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนในฐานะผลลพัธ์ของการท่ีพวกเขาฟังขอ้
โตแ้ยง้ท่ีโนม้นา้วท่ีไดต้ั้งข้ึนโดยพวกศตัรูฝ่ายวิญญาณของพระเจา้ (“วิญญาณทั้งหลายท่ีล่อลวง
และค าสอนต่างๆ”) และท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพวกเขาคือ “พวกปีศาจ” (ขอ้ 1)[216] 

  
“. . . หน่ึงในความเป็นห่วงของเปาโลท่ีน่ีคือแทบจะแน่นอนวา่ท่ีจะจบักุม
ความสงสัยใดๆเก่ียวกบัความถาวรของคริสตจกัรของพระเจา้”[217] 

  
บรรดาผูท่ี้ “ละทิ้งความจริง (ความเช่ือ)” เหล่าน้ีเป็นผูเ้ช่ือหรือผูไ้ม่เช่ือ?   ค  ากริยากรีกท่ีเปาโล
ใชเ้พื่อจะอธิบายถึงกิจกรรมของพวกเขา (อะฟิสเตมิ, “ถอนตวัจาก” ตามตวัอกัษรคือ “อยูห่่าง”) 
และค านามท่ีท่านใช้เพื่อจะอธิบายถึงการกระท าของพวกเขา (อะพอสตัสซิอา, “การละทิ้ง” 
“การเลิกเช่ือ”) ไม่ได้ตอบค าถามน้ี   อนัใดอนัหน่ึงสามารถถูกกล่าวถึงท่ีน่ีได้   บริบทตอ้ง
ก าหนดไม่วา่บุคคลท่ีจากไปเป็นผูเ้ช่ือหรือไม่ใช่ผูเ้ช่ือ   ในพระคมัภีร์บางตอน บริบทกล่าวถึงผู ้
เลิกเช่ือท่ีเป็นคริสเตียน (ถูกเรียกวา่ “ผูย้อ้นกลบั” โดยคริสเตียนบางคน; ลก. 8:13; 1 ทธ. 1:18-
20; 4:1; 6:20-21; ฮบ. 3:12; เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:12b, 16-18; 3:13; 4:3-4) คริสเตียนท่ีท าตาม
แรงกระตุ้นของธรรมชาติท่ีเป็นบาปของเขาหรือของเธอแทนท่ีจะท าตามแรงกระตุ้นของ    
พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เป็นผูเ้ช่ือฝ่ายเน้ือหนงั (1 คร. 3:3) 
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“มนัเกิดข้ึนในฐานะความตกใจต่อบางคนท่ีวา่ซาตานใชค้ริสเตียนท่ีกล่าวอา้ง 
ในคริสตจักร ท่ีจะบรรลุงานของมนั  แต่คร้ังหน่ึงซาตานได้ใช้เปโตรท่ีจะ
พยายามน าพระเยซูไปในทางท่ีผิด (มธ. 16:21-23) และมนัไดใ้ช้อานาเนีย
และสัปฟีราท่ีจะพยายามหลอกลวงคริสตจักร ณ กรุงเยรูซาเล็ม (กจ. 5)  
เปาโลเตือนว่าพวกครูสอนเท็จจะเกิดข้ึน จากภายในคริสตจักร  (กจ. 
20:30)”[218] 

  
ในพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ บริบทช้ีไปยงัผูเ้ลิกเช่ือท่ีไม่ใช่คริสเตียน (ลก. 13:27; เปรียบเทียบ 2 ธส. 
2:11)  ในพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆอีกนั้น ไม่วา่ฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองอาจถูกกล่าวถึง ส าหรับพวกเขา
นั้นเราไม่มีขอ้มูลเพียงพอในบริบทท่ีจะกล่าวได ้(2 ธส. 2:3; เปรียบเทียบ ทต. 1:14) ดูเหมือน
มนัค่อนขา้งชดัเจนท่ีว่าคริสเตียนสามารถหยุดท่ีจะเช่ือในพระเจา้ได ้(มธ. 10:33; มก. 8:32; 2 
ทธ. 2:12; วว. 3:8)[219] อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ พวกเขาจะสูญเสียความรอดของพวก
เขา เน่ืองจากวา่ความรอดเป็นงานของพระเจา้ไม่ใช่งานของเรา (ยน.10:28; รม. 8:31-39; 2 ทธ. 
2:13) หน่ึงในศาสตราจารยข์องขา้พเจา้ ณ สถาบนัพระคริสตธรรมดลัลสัเคยกล่าวไวแ้ละ
ขา้พเจา้คิดวา่ถูกตอ้งคือ “ขา้พเจา้เช่ือในความพากเพียรของพระผูช่้วยให้รอด แต่ขา้พเจา้ไม่เช่ือ
ในความพากเพียรของธรรมิกชน”[220] 

  
ผูเ้ลิกเช่ือเหล่าน้ีไดพ้ฒันามโนธรรมท่ีกดักร่อน (“นโนธรรมท่ี. . .ตายดา้น”) โดยการปฏิเสธท่ี
จะตอบสนองต่อความจริงท่ีพวกเขารู้   ตอนน้ีพวกเขาเรียก ความเท็จ วา่ “ความจริง” และนัน่
คือ “ความน่าซ่ือใจคด” (ขอ้ 2)  )  

  
“พวกครูสอนเทจ็เป็นคนโกหก พวกเขาหลอกลวงอยา่งตั้งใจ เพราะวา่พวกเขา
ไดจ้ดัการท่ีจะท าใหม้โนธรรมของพวกเขาตายดา้นอยา่งไม่สงสัยเลยโดยนิสัย
แห่งการหลอกลวงท่ีต่อเน่ืองของพวกเขา  น่ีหมายถึงว่าพวกเขาไม่เช่ือใน
อุดมการณ์ของพวกเขาเอง แต่แพร่มนัจากแรงจูงใจท่ีต ่าท่ีสุด”[221] 

  
ค าสอนของผูเ้ลิกเช่ือท่ีเปาโลเตือนทิโมธีและชาวเอเฟซัสท่ีจะเฝ้าระวงัคือ การถือสันโดษ 
(เปรียบเทียบ คส. 2:20-23) “การถือสันโดษ” เป็นแนวคิดท่ีว่าการละเวน้จากส่ิงต่างๆทาง
กายภาพนั้นส าคญัส าหรับความบริสุทธ์ิฝ่ายวิญญาณ    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกครูสอนเท็จ
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เหล่าน้ีห้าม “การแต่งงาน” และ การทาน “อาหาร” บางชนิด   บางทีค าสอนแบบนอสติกท่ี
ภายหลงัไดบ้รรลุก าลงัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในศตวรรษท่ีสองคริสตศกัราชไดมี้อิทธิพลต่อพวก
เขา   “ลทัธินอสติก” ไดส้อนว่าสสารนั้นชัว่ร้าย และผูค้นควรพยายามท่ีจะด าเนินชีวิตในการ
ผกูพนักบัส่ิงต่างๆทางกายภาพ (เช่น ความสนิทสนมทางกายภาพในการสมรส) ให้นอ้ยเท่าท่ี
จะเป็นไปได้   ดูเหมือนว่า “ลทัธิยิว” ไดเ้ป็นอิทธิพลพื้นฐานอีกอย่างหน่ึงของพวกครูเหล่าน้ี 
เน่ืองจากวา่ลทัธิยิวไดส้อนวา่อาหารบางอยา่งนั้นเหมาะสม (ค าฮีบรู โคเชอร์) และอยา่งอ่ืนนั้น
ไม่สะอาด  (เปรียบเทียบ คส. 2:16-17) อาจจะมีเหตุผลต่างๆทางกายภาพส าหรับการไม่ทาน
อาหารบางอย่าง (เช่น โรคภูมิแพ ้ ปริมาณไขมนัสูงเกินไป และอ่ืนๆ) แต่ไม่มีเหตุผลฝ่าย
วิญญาณต่างๆ  ในท านองเดียวกนั อาจมีเหตุผลทางกายภาพว่าท าไมในกรณีของแต่ละบุคคล
นั้นการแต่งงานอาจไม่ฉลาดหรือไม่เป็นท่ีน่าปรารถนา (เช่น การส่งต่อข้อบกพร่องทาง
พนัธุกรรม การเรียกร้องของพนัธกิจท่ีเจาะจง และอ่ืนๆ)   อย่างไรก็ตาม พระเจา้ได้รับรอง
สถาบนัของการสมรส  

  
เปาโลย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านวา่พระเจา้ “ไดส้ร้าง” การสมรสและอาหารเพื่อเราจะช่ืนชม (“ท่ี
จะถูกแบ่งปันดว้ยการส านึกคุณ” ขอ้ 3)   ตั้งแต่การเสด็จมาคร้ังแรกของพระคริสต์ ความ
แตกต่างระหว่างอาหารท่ีสะอาดและไม่สะอาดเป็นส่ิงท่ีเราสามารถขจดัได ้(มก. 7:19; กจ. 
10:15; รม. 14:14; 1 คร. 10:23-33) 

  
4:4-5                “ทุกส่ิง” ท่ีพระเจา้ไดส้ร้างนั้น “ดี” (ขอ้ 4; ปฐก. 1:31) เราสามารถใชข้องประทานท่ีดีต่างๆของ

พระเจา้ในทางท่ีผดิได ้(เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน และความตะกละ) แต่การแต่งงาน
และอาหารนั้น “ดี” อย่างแท้จริง และเราควรช่ืนชมส่ิงเหล่านั้นด้วยความขอบพระคุณแด่     
พระเจา้ส าหรับการให้ส่ิงเหล่านั้น   ความขอบพระคุณ (“การส านึกคุณ”) เป็นเง่ือนไขเดียวท่ี
เช่ือมโยงกบัการใช้ส่ิงเหล่านั้น  ขอ้น้ีไม่ไดก้ล่าวว่า ทุกส่ิงนั้นดีส าหรับเรา (ยาพิษ ภาพลามก 
และอ่ืนๆ)  แค่กล่าววา่ทุกส่ิง ท่ีพระเจ้าได้สร้าง นั้น “ดี” อย่างแท้จริง (ปฐก. 1:31)  

  
เม่ือเราขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับ ของประทานต่างๆ ท่ีดีของพระองค ์และไม่ไดป้ฏิบติัต่อส่ิง
เหล่านั้นในฐานะ สิทธ์ิ ของเรา เราก็จดจ าว่าส่ิงเหล่านั้นมาจากพระองค์และดงันั้นเราก็ปฏิบติั
ต่อส่ิงเหล่านั้นในฐานะท่ีถูกแยกไว ้(“ช าระใหบ้ริสุทธ์ิ”) เพื่อผลประโยชน์ของเรา  เราตระหนกั
วา่พระองคไ์ด ้“ช าระ” ส่ิงเหล่านั้น (แยกไว)้ เม่ือเราอธิษฐาน (ให้การขอบพระคุณ) ส าหรับส่ิง

http://biblia.com/bible/nasb95/Col.%202.16-17
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%207.19
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%2010.15
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%2010.15
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2014.14
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2010.23-33
http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%201.31
http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%201.31


เหล่านั้นและใคร่ครวญขอ้พระคมัภีร์ต่างๆท่ีบอกเราว่าส่ิงเหล่านั้นมาจากพระบิดาในสวรรค์
ของเราเพื่อผลประโยชน์ของเรา[222] แนวคิดของเปาโลไม่ใช่วา่ผา่นทางพิธีกรรมของการท่อง
พระคมัภีร์และการอธิษฐาน การแต่งงานและอาหารก็เป็นท่ียอมรับไดส้ าหรับประชากรของ    
พระเจา้   เราเรียนรู้ว่าพระเจา้ได้แยกส่ิงท่ีพระองค์ไดส้ร้างไวเ้พื่อการช่ืนชมของเราผ่านทาง 
พระวจนะของพระเจา้ และเรายอมรับส่ิงนั้นผา่นทางการอธิษฐาน[223] ค ากรีกท่ีแปลวา่ “การ
อธิษฐาน” ในขอ้ 5 (เอนยูกซิส) หมายถึง “การออ้นวอน” (เปรียบเทียบ 2:1) แต่ในบริบทน้ีมนั
ท าหน้าท่ีเป็นค าทั่วไปส าหรับการอธิษฐานและอ้างอิงถึงการขอบพระคุณอย่างชัดเจน 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 4)[224] อีกทางหน่ึง ดว้ยการอา้งอิงของท่านถึงพระวจนะของพระเจา้ เปาโล
อาจไดคิ้ดถึงการแสดงออกตามพระคมัภีร์ท่ีเจาะจงซ่ึงคริสเตียนเร่ิมแรกและคนยิวไดใ้ช ้(เช่น
การอธิษฐาน) เม่ือพวกเขาให้การขอบพระคุณส าหรับอาหารของพวกเขา[225] ขา้พเจา้ไม่เช่ือ
วา่เปาโลไดมี้ “พิธีมหาสนิท” ในความคิด 

  
“แน่นอนว่าถ้อยค าของเปาโลอนุญาตการปฏิบติัการขอบพระคุณก่อนทาน
อาหารของคริสเตียน   การกินโดยปราศจากการให้การขอบพระคุณเป็นการ
ไม่ส านึกคุณท่ีเลวทราม   แต่ขอบเขตของพระคมัภีร์ตอนน้ีก็กวา้งกว่าส่ิงนั้น
มาก”[226] 

  
การใหก้ารขอบพระคุณส าหรับอาหารหรือการแต่งงานของเราและจากนั้นก็บ่นเก่ียวกบัมนัก็ไม่
สอดคลอ้ง   

  
พวกผูส้นบัสนุนการถือสันโดษก็ยงัคงอยู่กบัเราในทุกวนัน้ี อย่างท่ีเปาโลเขียนว่าพวกเขาจะอยูโ่รมนัคาทอลิก 
ลทัธิวนัเสาร์ เช่นเดียวกบับางลทัธิและอ่ืนๆ อีกส่งเสริมค าสอนเทจ็น้ี 
  
IV. ค าแนะน าเกีย่วกบัการเป็นผู้น าของคริสตจักรท้องถิ่น  4:6-5:25  
  
เปาโลด าเนินการต่อไปท่ีจะให้ค  าแนะน าบางอยา่งเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของคริสตจกัร   ส่ิงน้ีรวมถึงค าแนะน า
เก่ียวกบัชีวติส่วนตวัและพนัธกิจต่อสาธารณะของผูน้ า หลกัการพื้นฐานต่างๆของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ี
มีประสิทธิภาพและการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อแม่ม่ายและผูป้กครอง    
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ก. ชีวติส่วนตัวและพนัธกิจต่อสาธารณะของผู้น า  4:6-16    
  
จากการท่ีได้ย  ้าเตือนทิโมธีว่าการเลิกเช่ือท่ีเขาเป็นพยานในเมืองเอเฟซัสไม่ใช่ไม่ได้ถูกคาดหวงัไวแ้ต่ได้ถูก
ท านายไว ้(4:1-5) ถดัไปอคัรทูตน้ีอธิบายถึงความรับผิดชอบของทิโมธีในการจดัการกบัส่ิงนั้น (เปรียบเทียบ บท
ท่ี 1)   เปาโลเขียนค าแนะน าเชิงบวกเหล่าน้ีเพื่อช่วยให้ทิโมธีพิชิตอิทธิพลต่างๆของผูเ้ลิกเช่ือท่ีถือสันโดษซ่ึงได้
คุกคามคริสตจกัรในเมืองเอเฟซัส   ยิ่งกว่านั้น ท่านไดเ้ขียนเพื่อย  ้าเตือนเขาถึงความส าคญัของชีวิตส่วนตวัและ
พนัธกิจต่อสาธารณะของเขา เพื่อวา่เขาจะไม่ตกไปสู่ความผดิพลาดอยา่งเดียวกนั  
  

“อย่างท่ีผูฝึ้กสอนบ่อยคร้ังจะกลบัไปสู่พื้นฐานต่างๆของกีฬาเพื่อจะดึงทีมหรือผูเ้ล่นออกจาก
การตกต ่านั้น เปาโลก็กลบัไปสู่พื้นฐานต่างๆเพื่อจะท าใหค้ริสตจกัรน้ีอยูใ่นลู่ทาง”[227] 

  
อคัรทูตน้ีเลือกล าดบัความส าคญัฝ่ายวญิญาณท่ีส าคญัสามอยา่งจากหลายอยา่งท่ีท่านอาจไดเ้ลือกในขอ้ 6-10 
  
4:6                    ด้วยการเขา้หาท่ีอ่อนโยนอย่างมากนั้น ทิโมธีจะตอ้ง “ช้ีให้เห็นถึง” ความจริงเก่ียวกับของ

ประทานท่ีดีต่างๆของพระเจา้ท่ีเปาโลเพิ่งกล่าวไป   เปาโลถือวา่คริสเตียนชาวเมืองเอเฟซสัเป็น 
“พี่นอ้ง” ไม่ใช่ ศตัรูหรือปฏิปักษ ์ 

  
“มนัเป็นจริงอยู่เสมอท่ีว่ามนุษยส์ามารถถูกน าไปไดเ้ม่ือพวกเขาปฏิเสธท่ีจะ
ถูกผลกัดนั”[228] 

  
“ผูป้รนนิบัติท่ีสัตย์ซ่ือ (ท่ีดี) ของพระคริสต์ต้องส่งต่อความจริงท่ีพระเจ้าได้เปิดเผยโดย
ปราศจากการบิดเบือน  ท่ีจะท าเช่นนั้น ทิโมธีจะตอ้ง “บ ารุงเล้ียง” ตวัท่านเองดว้ย “ความจริง 
(ถอ้ยค า) แห่งความเช่ือ” ท่ีมีในพระคมัภีร์ของท่าน  ท่านจะตอ้งติดสนิทใน “ค าสอน (หลกัค า
สอน) ท่ีมีหลกั” ท่ีท่านไดรั้บจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพวกอคัรทูตของพระองคอ์ยา่งท่ีท่านได้
ท ามาจนบดัน้ี (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:14-17) แทนท่ีจะเลิกเช่ือ  บางคร้ังผูรั้บใชยุ้ง่อยา่งมากใน
การหาอาหารส าหรับผูค้นของพวกเขาจนพวกเขาลม้เหลวท่ีจะเล้ียงพวกเขาเอง   

  
4:7-8                ทิโมธีไม่ควรเก่ียวขอ้งกบั “นิยาย” ของพวกครูสอนเท็จ (1:4) ซ่ึงมีการยวนใจบางอยา่งแต่เป็น

แค่ความอยากรู้อยากเห็น   นิยายเหล่าน้ีไม่อยูใ่นทางพระเจา้ (“อยูใ่นทางโลก”) และไร้ค่า 
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ตรงกนัขา้ม ท่านควรฝึกตนเองใน “ทางพระเจา้”   ส่ิงน้ีเรียกร้อง “วินยั” ในตนเอง ท่ีแข็งขนั   
ในการอนุญาตการแต่งงานตามปกติ (ชายและหญิง) และการทานอาหารทุกชนิดนั้น เปาโล
ไม่ไดส่้งเสริมการด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีไร้วินยั  อยา่งไรก็ตาม ทิโมธีควรมุ่ง “วินยั” ของท่าน
ไปท่ีการพฒันาก าลงัฝ่ายวิญญาณแทนท่ีจะเป็นทางกายภาพ (เปรียบเทียบ  1 คร. 9:24-27) วินยั
ในตนเองทางกายภาพ (“การฝึกทางกาย”) มีคุณค่าท่ีจ  ากดัอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวินยัใน
ตนเองฝ่ายวิญญาณ (“การอยู่ในทางพระเจา้”) ท่ีส่งผลต่อการพฒันาในอนาคตเช่นเดียวกับ
ปัจจุบนั (“พระสัญญาส าหรับชีวติปัจจุบนัและอนาคต”)   

  
“บุตรท่ีหลงหายได้สูญเสียส่ิงท่ียิ่งใหญ่โดยการไปยงัเมืองไกลนั้น และ      
คริสเตียนคนใดก็ตามท่ีด าเนินชีวิตท่ีไม่ระมดัระวงัแทนท่ีจะเป็นชีวิตในทาง
พระเจ้าจะพบว่าเขาจะจ่ายราคามันแม้กระทั่งในนิรันกาล   ท่านร้อนใจ
เก่ียวกบัการอยู่ในทางพระเจ้าเท่ากับท่ีท่านร้อนใจเก่ียวกับการฝึกทางกาย 
เก่ียวกบัการกีฬาไหม?”[229] 

  
เม่ือพิจารณาถึงบริบทน้ี (ขอ้ 3) เปาโลอาจมีการอยู่สันโดษท่ีพวกครูสอนเท็จสนับสนุนใน
ความคิดในการอา้งอิงของท่านถึง “วินยัทางกายภาพ” (ขอ้ 8)  ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “ชีวิต” (ขอ้ 8) 
คือ โซเอ  ซ่ึง เป็นหลักการท่ีสูงกว่าของชีวิต ส่ิง ท่ีตรงข้ามอย่างสมบูรณ์กับความตาย 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 1-3) แทนท่ีจะเป็น บีออส คือ ดา้นทางกายภาพของชีวติ[230] 

  
4:9                    “ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง” ท่ีเปาโลอา้งอิงถึงท่ีน่ีดูเหมือนจะเป็นค ากล่าวท่ีท่านเพิ่งไดอ้า้งอิงไป (ขอ้ 

8)   ปรัชญาหลายส านกัในสมยัของเปาโลได้ วิจารณ์ การฝึกทางกายภาพท่ีมากเกินพอท่ีชาย
หนุ่มชาวกรีกหลายคนไดฝึ้กฝน[231] พวกเขาไดเ้ช่ือวา่การพฒันาของตวัตนภายในนั้นส าคญั
กวา่   ดงันั้นบางที “ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง” น้ีคือค ากล่าวท่ีพวกเขาไดท้  าให้เป็นท่ีนิยม   เปาโลเห็น
ดว้ยกบัมุมมองน้ี ไม่วา่แหล่งของมนัจะไดเ้ป็นอะไรก็ตาม 

  
4:10                  มนัก็เพื่อการอยูใ่นทางพระเจา้ (“เพื่อส่ิงน้ี”) เป็นหลกั ท่ีผูเ้ช่ือควร “(ตรากตร าและ) ทนสู้” และ

ท าใหต้วัเขาเองหรือตวัเธอเองมีวินยั (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:1-11) ส่ิงกระตุน้ส าหรับ การทนสู้สู่
การอยู่ในทางพระเจ้า ก็คือวา่เราตั้งใจคอย “ความหวงั” แทท่ี้ไกลพน้ชีวติน้ี   
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“ความยิง่ใหญ่ของเป้าหมายท าใหก้ารตรากตร าของการด้ินรนคุม้ค่า”[232] 
  

ความหวัง นั้น อยู่ในพระเจา้ “ผูท้รงพระชนม์” (3:15) “ผูเ้ป็นพระผูช่้วยให้รอดของทุกคน” 
(2:2, 4, 6) พระเจา้ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ “ทุกคน” ในแง่ท่ีวา่พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมความ
รอดท่ี มีไว้ ส าหรับทุกคน   พระองค์ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของ “ผูเ้ช่ือ” ในแง่พิเศษ
เน่ืองจากวา่พวกเขาเป็นบรรดาผูท่ี้ไดย้อมรับการจดัเตรียมความรอดของพระองค ์  ความรอดก็
พอเพียง ส าหรับทุกคน แต่ มีประสิทธิภาพ ส าหรับบรรดาผูท่ี้เช่ือเท่านั้น[233] 

  
“พวกเขากล่าวว่าเคร่ืองบินออกจากสนามบินนานาชาติลอสแองเจลลีสทุกๆ
นาที และขา้พเจา้สามารถข้ึนเคร่ืองบินล าใดก็ได ้(ถา้ขา้พเจา้มีความกลา้หาญ!)   
ทั้ งหมดท่ีข้าพเจ้าต้องท าคือซ้ือตั๋วและข้ึนไปบนเคร่ืองบิน   ดูซิ มันเป็น
เคร่ืองบินส าหรับทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะข้ึน พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วย
ให้รอดของ “ทุกคน” แต่บรรดาผูท่ี้เช่ือเท่านั้นจะได้รับความรอด (ดู ยน. 
3:16; 1 ยน. 2:2)”[234] 

  
ผูเ้ช่ือแบบคาลวลิท่ีหนกัแน่นบางคนกล่าววา่พระเจา้ทรงเป็น “พระผูช่้วยใหร้อดของทุกคน” ใน
แง่ท่ีวา่พระองคท์รงช่วยให้ทุกคนรอดจากความหายนะต่างๆท่ีชัว่คราวเท่านั้น[235] ในขณะท่ี
มนัเป็นจริงท่ีวา่พระเจา้ท าส่ิงน้ี การใชข้องเปาโลเก่ียวกบั “พระผูช่้วยให้รอด” ไดน้ านกัตีความ
ส่วนใหญ่ไปสู่การสรุปวา่ท่ีน่ีท่านอธิบายถึงการแห่งการจดัเตรียมความรอดนิรันดร์ของพระเจา้
อยา่งเช่นใน 2:4 (เปรียบเทียบ  1:1; 2:3) 

  
“เปาโลแนะน าใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะจดจ่อท่ีพื้นฐานต่างๆ คือ การหล่อเล้ียงท่ี
สม ่ าเสมอจากพระวจนะของพระเจ้า การติดตามชีวิตในทางพระเจ้าใน      
พระวญิญาณและล าดบัความส าคญัของภารกิจ”[236] 

  
4:11                  เปาโลก าชบัให้ทิโมธีท่ีจะยืนกราน (“แนะน า”) ใน “ส่ิงเหล่าน้ี” อยา่งสม ่าเสมอซ่ึงท่านเพิ่งได้

กล่าวไปและท่ีจะ “สอน” ส่ิงเหล่านั้นแก่ชาวเอเฟซสั (เปรียบเทียบ 5:7; 6:2; 2 ทธ. 2:2, 14; ทต. 
2:15) ค ากริยาอยูใ่นกาลปัจจุบนัในภาษากรีกซ่ึงบ่งบอกถึงการกระท าท่ีต่อเน่ือง   ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
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ค าสั่งสองประการแรกจาก 10 ประการในขอ้ 11-16  เป็นท่ีชดัเจนวา่ทิโมธีตอ้งการแรงกระตุน้
บางอยา่งเพื่อท าใหท้่านยนืกรานมากข้ึน   

  
พวกผูน้ าของคริสตจกัรตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนๆในคริสตจกัรราวกบัวา่พวกเขาเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของพวกเขาเอง   ท่าทีของบุคคลหน่ึงต่อสมาชิกของคริสตจกัรจะกระทบการกระท า
ของเขาหรือของเธอ   บ่อยคร้ังแล้วศิษยาภิบาลมองเห็นว่าตนเองเป็นนายพล (รูปแบบทาง
ทหาร) เป็นประธานของบริษทั (รูปแบบทางธุรกิจ) หรือแมก้ระทัง่เป็นผูเ้ล้ียงแกะ (รูปแบบพี่
เล้ียงเด็ก)   พวกผูน้ าควรรับมือกบัผูค้นในคริสตจกัรของพวกเขาอย่างท่ีพวกเขาจะรับมือกบั
เลือดเน้ือเช้ือไขของพวกเขาเอง  ส่ิงน้ีจะปรับแต่งพนัธกิจทั้งส้ินของพวกเขา   ถา้พวกเขารับเอา
มุมมองน้ี บางทีพวกเขาจะมีเพื่อนส่วนตวัท่ีใกลชิ้ดในคริสตจกัรของพวกเขา  พวกศิษยาภิบาลท่ี
มีเพื่อนส่วนตวัท่ีใกลชิ้ดในคริสตจกัรของพวกเขาเป็นปัญหาเท่านั้นถา้พวกเขาให้การปฏิบติัท่ี
ใหสิ้ทธิพิเศษแก่พวกเขา         

  
4:12                  ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ความหนุ่มแน่น” อธิบายถึงผูค้นท่ีมีอายุจนถึง 40 ปี[237] ในฐานะชายหนุ่ม

เม่ือเทียบกบัคนอ่ืนๆนั้น ทิโมธีคงไดรู้้สึกลงัเลใจท่ีจะแนะน าพวกผูป้กครองในคริสตจกัรเมือง
เอเฟซสัผูซ่ึ้งบางทีแก่กวา่ท่าน[238]  คนส่วนใหญ่นบัถือผูค้นท่ีแก่กวา่ดว้ยการนบัถือท่ียิ่งใหญ่
ในวฒันธรรมของเขา   เปาโลสัญญาวา่ไม่มีใครในคริสตจกัรจะไม่เช่ือถือพนัธกิจการสอนของ
เขาถา้เขาสนบัสนุนส่ิงนั้นดว้ยวิถีชีวิตในทางพระเจา้  ในถอ้ยค าของเขา (“วาจา”) เช่นเดียวกบั
โดยการกระท า (“การประพฤติ”) โดยความรักของเขาท่ีมีต่อผูค้นและการวางใจ (“ความเช่ือ”)
ของเขาในพระเจ้าและโดยความสะอาด (“ความบริสุทธ์ิ”) ทางศีลธรรม เขาควรจดัเตรียม
แบบอย่างแห่งการอยู่ในทางพระเจา้   “ความบริสุทธ์ิ” รวมถึงทั้งความบริสุทธ์ิทางเพศและ
ความสัตยสุ์จริตของใจ   

  
“มนัเป็นหน้าท่ีแรกของผูรั้บใช้ท่ีจะส าแดงในชีวิตของเขาเอง ถึงส่ิงท่ีเขา
ปรารถนาใหผู้ค้นของเขาท่ีจะเป็น”[239] 

  
4:13                  ทิโมธีมีความรับผดิชอบอ่ืนๆในฐานะตวัแทนแบบอคัรทูตในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั  ท่านควร 

“ให้ความสนใจ” แก่พนัธกิจต่อสาธารณะของท่านเช่นเดียวกบัชีวิตส่วนตวัของท่าน    หน้าท่ี
สามอย่างก็ส าคญั คือ หน่ึง ท่านควรด าเนินการท่ีจะท าให้แน่ใจว่าพวกผูน้ าคริสตจกัรอ่าน 
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“พระคัมภีร์” ในท่ีประชุม ในการพบปะของคริสตจกัรเร่ือยไป การปฏิบติัน้ีซ่ึงเป็นผลมาจาก
การนมสัการในพระวิหารและธรรมศาลาก็ส าคญัในการนมสัการส่วนรวมของประชากรของ
พระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 24:7; ฉธบ. 31:11; 2 พกษ. 23:2; นหม. 8:7-8; ลก. 4:16; กจ. 
15:21; 2 คร. 3:14; 1 ธส. 5:27)[240] ประการท่ีสอง การกระตุ้น ควรควบคู่ไปกบัการอ่าน   
พระวจนะของพระเจา้เร่ือยไป  “การกระตุน้” พรรณนาถึงการอธิบายและการประยุกตใ์ชต้วับท
ท่ีนกัเทศน์อ่าน (คือ ค าเทศนาแบบอรรถาธิบาย; เปรียบเทียบ กจ. 18:15)[241] ประการท่ีสาม 
“การสอน” ก็จ  าเป็น   ดูเหมือนวา่ความรับผิดชอบน้ีไดเ้ป็นค าแนะน าเชิงระบบในหลกัค าสอน
แห่งความเช่ือ[242]  มนัอาจเป็นการเขา้หาเชิงหัวขอ้ต่อการแนะน าอย่างท่ีตรงกนัขา้มกบัการ
อรรถาธิบายทีละส่วนของพระคมัภีร์ตอนหน่ึง[243] 

  
4:14                  ทิโมธีตอ้งการการหนุนใจมากข้ึนเพื่อจะใชค้วามสามารถต่างๆต่อไป (“อยา่ละเลยของประทาน

ฝ่ายวญิญาณ”) ซ่ึงพระเจา้ไดป้ระทาน (“มอบให”้) แก่ท่านเพื่อจะรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทิโมธี
ได้รับการสถาปนาเพื่อการรับใช้พระเจ้าโดย “การวางมือ” ของ “มือ” ของเปาโล 
(เปรียบเทียบ 2 ทธ. 1:6) และของผูป้กครองบางคน ณ การสถาปนาของทิโมธีนั้น ผูเ้ผยพระ-
วจนะคนหน่ึงท่ีอยู่นั่นได้รับการเปิดเผยจากพระเจา้ (“ค าเผยพระวจนะ”) ว่าทิโมธีจะรับใช ้ 
พระคริสตใ์นแนวทางท่ีเจาะจง 

  
ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสองคร้ังท่ีแยกกนัในชีวิตของทิโมธี คือ บาง
ทีคร้ังแรกท่ีเมืองลิสตราและต่อมาท่ีเมืองเอเฟซสั[244]  ดงันั้นท่ีน่ีเปาโลอาจไดเ้รียกให้ทิโมธีท่ี
จะระลึกถึงเหตุการณ์นั้น หรือเหตุการณ์เหล่านั้นและความรับผิดชอบท่ีเป็นของท่านเม่ือ
พิจารณาถึงการเปิดเผยท่ีพิเศษนั้น (เปรียบเทียบ 1:18-19) 

  
“คณะผูป้กครอง” หมายถึง กลุ่มของพวกผูป้กครอง   เน่ืองจากเปาโลก าชบัทิโมธีดว้ยการใช้
สิทธิอ านาจเหนือพวกผูป้กครอง (ขอ้ 13; 5:17-25) การย  ้าเตือนน้ีท่ีพวกผูป้กครองไดต้ระหนกั
ถึงสิทธิอ านาจของทิโมธีก่อนหน้านั้นคงได้หนุนใจท่าน   การปฏิบติัท่ีถูกอธิบายไวใ้นขอ้น้ี
พร้อมกับตัวอย่างท่ีคล้ายกันของการปฏิบติัน้ีท่ีถูกอธิบายไวใ้นพระคัมภีร์ก็ท  าหน้าท่ีเป็น
รูปแบบส าหรับ การสถาปนา (แยกไว)้ ผูค้นท่ีเป็นทางการส าหรับพนัธกิจ  
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“และแน่นอนว่ามนัเป็นประโยชน์ส าหรับความมีเกียรติแห่งพนัธกิจท่ีจะถูก
แนะน าต่อผูค้นโดยเคร่ืองหมายน้ี ยิ่งกว่านั้นเพื่อจะเตือนบุคคลท่ีไดรั้บการ
สถาปนาวา่เขาไม่เป็นอิสระอีกต่อไป แต่ถูกผกูพนัในความเป็นทาสต่อพระเจา้
และคริสตจกัร”[245]  
“ธรรมชาติของการสืบต่อในพนัธกิจแน่นอนว่าปรากฏ [เม่ือจดหมายฝาก    
ศิษยาภิบาลไดถู้กเขียนข้ึน] แต่มนัถูกถือวา่เป็นการสืบต่อของการสอนหรือ 
ธรรมเนียมแทนท่ีจะเป็น ‘การสืบต่อแบบอคัรทูต’ ของการสถาปนาท่ี
ยอ้นกลบัไปยงัพวกอคัรทูต”[246] 

  
“พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงอัตลักษณ์กลุ่มคล้ายกันส าหรับพวกมัคนายก  
ความคิดเก่ียวกบัพวกมคันายกท่ีท าหน้าท่ีเป็น ‘คณะกรรมการ’ ไม่เคยถูก
อา้งอิงในพระคมัภีร์”[247] 

  
แน่นอนวา่ส่ิงน้ีไม่ไดบ้่งบอกวา่กลุ่มเช่นนั้นผดิ   

  
4:15                  เม่ือทิโมธีจดจ่อท่ี (“ซึมซบัใน” คือ ใส่ใจ  เอาใจใส่ ปฏิบติั) ความรับผิดชอบเหล่าน้ี  (ขอ้ 6-16) 

“ความกา้วหนา้” ส่วนตวัของท่านในการอยูใ่นทางพระเจา้จะเป็นท่ี “ชดัเจน” ต่อเพื่อนธรรมิก
ชนของท่านในเมืองเอเฟซสั (เปรียบเทียบ ลก. 2:49, 52) มีการเล่นค า ณ ตอนเร่ิมตน้ของขอ้ 14 
และ 15 วา่ “อยา่ละเลย” (ค ากรีก อะเมเลอิ) เปรียบเทียบกบั “รับเอาความเจบ็ปวด” (เมเลทา) 

  
“ไม่มีใครท่ีตอ้งการมีประโยชน์เพื่อพระเจา้สามารถท าเล่นกบัคริสตศ์าสนาได ้  
เขาตอ้งท าใหม้นัเป็นธุระท่ียิง่ใหญ่อนัหน่ึงแห่งชีวติของเขา”[248] 

  
“ในขณะท่ีขา้พเจา้ไม่ตอ้งการท่ีจะฟังดูเหมือนวิจารณ์ ขา้พเจา้ตอ้งสารภาพว่า
วุน่วายใจดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ศิษยาภิบาลและผูท้  างานท่ีเป็นคริสเตียนหลายคน
มากแบ่งเวลาและความสนใจของพวกเขาระหว่างคริสตจกัรและงานอดิเรก
บางอยา่ง   มนัอาจเป็นอสังหาริมทรัพย ์การเดินทางไปยงัอิสราเอล การเมือง 
หนา้ท่ีทางพลเรือน แมก้ระทัง่การรับใชท้างคณะ   ชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวก
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เขาเองทนทุกข ์และคริสตจกัรของพวกเขาก็ทนทุกข ์เพราะวา่คนเหล่าน้ีไม่ได้
อุทิศพวกเขาเองต่อพนัธกิจของพวกเขาอยา่งเตม็ท่ี”[249] 

  
“มนัเป็นการดลใจท่ีจะเห็นนกัเทศน์หนุ่มเพราะวา่จากนั้นคริสตจกัรจะเติบโต
พร้อมกบัเขา”[250] 

  
4:16                  สรุปแลว้ ทิโมธีจะตอ้งเฝ้าดู (“เอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดต่อ”) ทั้งชีวิตส่วนตวัของท่าน (“ตวัท่าน”)  

และพนัธกิจต่อสาธารณะของท่าน (“การสอนของท่าน”) อยา่งระมดัระวงั[251] 
  

“ไม่วา่บุคคลหน่ึงจะตรงไปตรงมาแค่ไหนในหลกัค าสอนของเขาหรือเขาจะมี
ประสิทธิภาพแค่ไหนในการสอนของเขา ถา้มีขอ้บกพร่องในชีวิตภายในหรือ
ภายนอกของเขา มนัจะท าลายเขา   น่ีคือจุดท่ีผูรั้บใชห้ลายคนไดล้ม้เหลวอยา่ง
น่าเศร้าใจ   ในขณะท่ีเขาก าลงัเฝ้าดูคนอ่ืนๆ ศิษยาภิบาลตอ้งเฝ้าดูตวัเขาเอง” 
[252] 

  
ทิโมธีไม่ควรเฉ่ือย แต่ควรท างานท่ีดีซ่ึงท่านไดเ้ร่ิมตน้แลว้อยูเ่สมอ (“พากเพียรในส่ิงเหล่าน้ี”) 

  
“การสามารถทนทานเป็นคุณสมบัติ ท่ีส าคัญส าหรับการเป็น ผู ้น า ท่ี มี
ประสิทธิภาพ”[253] 

  
รางวลัต่างๆจะเป็นการช่วยกู้ (“ความรอด”) ส าหรับท่านจากความล้มเหลวและชีวิตท่ีไม่มี
ประโยชน์ (เปรียบเทียบ 2:15; ยก. 1:21) และการช่วยกู ้(“ความรอด”) บรรดาผูท่ี้ท่านไดรั้บใช ้
(“บรรดาผูท่ี้ฟังท่าน”) จากความผิดพลาดและความเส่ือมทราม   เป็นท่ีชดัเจนว่าเปาโลไม่ได้
กล่าววา่พระเจา้ พิสูจน์ว่าเราถกูต้อง เพราะวา่เราปฏิบติัหนา้ท่ีของเราอยา่งสัตยซ่ื์อ[254] 

  
คริสเตียนไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่สมอ ไม่วา่ในความเช่ือถือของพวกเขาหรือในอุปนิสัยของพวก
เขา   ฮีเมนีอสัและอเล็กซานเดอร์ผูซ่ึ้งเป็นท่ีชัดเจนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกับเปาโลและบางทีเป็นพวก
ผูป้กครองในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสัไดป้ฏิเสธความจริงเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตาย (1:20; 2 ทธ. 2:17) และได้
ต่อตา้นค าสอนของเปาโลอยา่งรุนแรง (1:20; 2 ทธ. 4:14)  เปาโลเตือนทิโมธีท่ีจะไม่หนัเหไปจากค าสอนแทข้อง
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ความเช่ือ (6:20-21) เม่ือกลุ่มคนท่ีอยูใ่นลทัธิมาเคาะท่ีประตู พวกเขาตอ้งการให้ผูค้นท่ีจะรับเอามุมมองท่ีไม่เป็น
ตามพระคมัภีร์ของพวกเขาและท่ีจะละทิ้งความเช่ือถือของพวกเขาในความจริงของคริสตศ์าสนาแท ้  การเตือน
ของเปาโลในบทท่ี 4 ก็ตรงประเด็นอยา่งมาก จ าเป็นอย่างมากและส าคญัส าหรับเราท่ีจะใส่ใจในฐานะผูเ้ช่ือแท้
[255] 
  
แม้ว่าทิโมธีเป็นผูแ้ทนแบบอคัรทูต ความรับผิดชอบต่างๆของท่านก็เป็นแบบอภิบาลเป็นหลกั  ดังนั้นส่ิงท่ี      
เปาโลกล่าวต่อท่านก็ประยกุตใ์ชก้บัศิษยาภิบาลโดยตรงในทุกวนัน้ี  
  

ข. หลกัการพืน้ฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่ีประสิทธิภาพ  5:1-2   
  
ตอนน้ีเปาโลเปล่ียนไปสู่หวัขอ้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเพื่อจะช่วยให ้“บุตรชายในความเช่ือ” ของท่านเขา้ได้
กบัผูค้นอยา่งมีประสิทธิภาพและแนะน าคนอ่ืนๆอยา่งฉลาด   ส่ิงท่ีท่านเขียนใน 4:11-13 อาจไดน้ าให้ทิโมธีท่ีจะ
เขา้ใจพี่เล้ียงของเขาท่ีจะหมายถึงว่า เขาตอ้งใชม้าตรการการกระท าท่ีแข็งกร้าวและชอบบงัคบั  เน่ืองจากความ
เป็นไปไดน้ี้ เปาโลรีบเร่งท่ีจะอธิบายวา่ทิโมธีไม่ควรโหดร้ายในการแนะน าและการสอนส่ิงเหล่าน้ี  ส่วนท่ีสั้นน้ี
เป็นการเปล่ียนผา่นซ่ึงเช่ือมโยงกบั  4:11-16 ในรูปแบบและความเป็นห่วงและกบั 5:3-25 ในเน้ือหา 
  

“เหมือนกบัผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ คริสตจกัรก็มีตะเข็บผา้ท่ีถูกสร้างตามธรรมชาติโดยความแตกต่าง
ทางอาย ุความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและอ่ืนๆ   ตะเข็บเหล่าน้ีท่ีซ่ึงกลุ่มท่ี
หลากหลายเหล่าน้ีมาดว้ยกนั บ่อยคร้ังก็แสดงถึงเคร่ืองหมายท่ีมองเห็นไดข้องความเคน้  มนัตก
เป็นของผูน้ าคริสเตียนท่ีจะข้ามเส้นเหล่าน้ีทั้ งหมดบางคร้ังบางคราวเพื่อจะรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   แต่การขา้มเส้นเหล่าน้ีก็เรียกร้องความรู้สึกไวและการเอาใจใส่”[256] 

  
“. . . ความคิดสองอยา่งก็ธรรมดาต่อส่วนน้ีคือ (1) การนบัถือท่ีมีต่อทุกคนในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัวคริสเตียน เปรียบเทียบ 5:1, 2, 3, 17; 6:1 . . . (2) ความส าคญัของการไดรั้บการนบัถือ
ท่ามกลางเพื่อนบา้นชาวต่างชาติของพวกเขา เปรียบเทียบ 5:7, 8, 14; 6:1”[257] 

  
หน่ึงในความลม้เหลวท่ีใหญ่ท่ีสุดของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแบบอภิบาลคือการไร้ความสามารถของพวกเขาท่ี
จะเก่ียวข้องและท างานกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ   ความล้มเหลวน้ีบ่อยคร้ังก็สืบเสาะไปยงัท่าทีของ         
ศิษยาภิบาลต่อคนอ่ืนๆ คือการท่ีมองพวกเขาอย่างไร เปาโลเร่ิมค าแนะน าท่ีเจาะจงของท่านอยา่งฉลาดเก่ียวกบั
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วธีิการรับมือกบัความจ าเป็นบางอยา่งเก่ียวกบัการเป็นผูน้ า พร้อมกบัหลกัการพื้นฐานต่างๆ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ
จะอ านวยความสะดวกแก่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีดี     
 
อยา่งยอ่ๆ ทิโมธีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทุกๆ คนในคริสตจกัรราวกบัวา่พวกเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวของท่าน
เอง   เปาโลไดส้อนแลว้วา่คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็น “ครอบครัว” (3:15) ดงันั้นผูเ้ช่ือและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูน้  าของ
คริสตจกัรควรปฏิบติัต่อคริสเตียนคนอ่ืนๆ อยา่งสอดคลอ้ง  ทิโมธีไม่ควรถือเอาบทบาทท่ีเป็นปรปักษก์บัสมาชิก
ของคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั   
  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราควรรับมือกบัคนท่ี “แก่กวา่” อยา่งนบัถือและบอกพวกเขาอยา่งสุภาพแทนท่ีจะต่อวา่พวก
เขาอยา่งรุนแรง   อายตุามล าดบัวนัเดือนปีโดยไม่ค  านึงถึงอายฝุ่ายวญิญาณของพวกเขาก็เป็นเหตุผลพอท่ีจะเขา้หา
พวกเขาอย่างถ่อมใจไม่ใช่อย่างเย่อหยิ่ง  ส่ิงน้ีควรรวมถึง “ผูป้กครอง” (เจ้าหน้าท่ีของคริสตจกัร) ท่ีแก่กว่า
เช่นเดียวกบัผูช้ายคนอ่ืนๆท่ีแก่กวา่   
  

“ภายในครอบครัวกรีกและโรมนั (และยิว) พ่อไดรั้บการนบัถืออยา่งเต็มท่ี (เปรียบเทียบ สิรัค 
3:12-14)”[258] 

  
แน่นอนวา่ ตวัอยา่งเช่นในท่ีสุดเราอาจไดว้า่กล่าวแมก้ระทัง่กนัใครก็ตามท่ีก าลงัท าลายคริสตจกัรโดยการสอนค า
สอนเท็จออกไป  อย่างไรก็ตาม แม้กระทัง่ในกรณีเหล่านั้น เราควรเข้าหาผูช้ายท่ีแก่กว่าอย่างอดทน อย่าง
เหมาะสมอยา่งเช่นเม่ือรับมือกบัพอ่ของเรา   
  

“อยา่งท่ีมนัยากส าหรับบุคคลท่ีแก่กวา่จะนบัถือค าสอนและการเป็นผูน้ าของคนท่ีเยาวว์ยักวา่ (1 
ทธ. 4:12) มนัก็ยากเช่นกนัส าหรับคนท่ีเยาวว์ยักวา่ท่ีจะรู้วิธีท่ีจะแนะน าและแกไ้ขผูค้นท่ีแก่วา่
ในคริสตจกัร”[259] 

  
ผูน้ าคริสตจกัรควรรับมือกบั “ผูช้ายท่ีหนุ่มกวา่” (คือ หนุ่มกวา่ผูช้ายท่ีแก่กวา่ซ่ึงเพิ่งไดอ้า้งอิงไป) อย่างโดยตรง
มากข้ึน แต่ควรท าอยา่งนั้นในฐานะ “พี่นอ้ง”  ศิษยาภิบาลควรถือวา่ผูช้ายท่ีหนุ่มกวา่ไม่ใช่ดอ้ยกวา่หรือเหนือกวา่
เขา แต่เป็นผูเ้ท่าเทียม   ในกรณีของทิโมธี ชายเหล่าน้ีเป็นคนร่วมสมยัของท่าน  แมก้ระทัง่ผูช้ายอาวุโสควร
พิจารณาผูช้ายคริสเตียนท่ีเยาวว์ยักวา่ในฐานะพี่นอ้ง ใหค้วามมีเกียรติแห่งผูเ้ท่าเทียมกนัแก่พวกเขา แทนท่ีจะดูถูก
พวกเขาในฐานะผูด้อ้ยกวา่ 
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เราควรพิจารณาและปฏิบติัต่อ “บรรดาผูห้ญิงอาวโุส” ในคริสตจกัรอยา่งท่ีเราจะพิจารณาและปฏิบติัต่อ “มารดา” 
ของเราเอง  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการให้ความเคารพแก่พวกเขาเม่ือพิจารณาถึงอายุและประสบการณ์ของพวกเขา     
ศิษยาภิบาลบางคนมีแนวโนม้ท่ีจะละเลยพวกผูห้ญิงท่ีแก่กวา่ เพราะวา่พวกเขามีความยุง่ยากท่ีจะเขา้ส่วนกบัพวก
เขา หรือเพราะว่าพวกเขาบางคนไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นสมาชิกท่ีเกิดผลมากข้ึนของคริสตจกัร   การปฏิบติัน้ี
แตกต่างจากการปฏิบติัท่ีเปาโลก าชบัใหทิ้โมธีรับเอา    
  
เราควรถือว่า “พวกผูห้ญิงสาว” เป็น “พี่สาวน้องสาว” ในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และปฏิบติัต่อพวกเขาดว้ย “ความ
บริสุทธ์ิอย่างท่ีบุคคลหน่ึงจะปฏิบติัต่อพี่สาวน้องสาวทางกายภาพของเขา  บางทีเพราะว่ามนัเป็นการทดลอง
ส าหรับศิษยาภิบาลบางคนท่ีจะรักพี่สาวนอ้งสาวฝ่ายวิญญาณของพวกเขามากเกินไป เปาโลจึงเพิ่ม “ดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจท่ีสุด” (ขอ้ 2)  ถา้ศิษยาภิบาลตั้งใจท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัพวกผูห้ญิงสาวในคริสตจกัรของเขาในฐานะพี่สาว
นอ้งสาว เขาจะไม่ท าส่ิงใดก็ตามต่อหรือกบัพวกเขาซ่ึงจะท าอนัตรายต่อพวกเขาในทางใดก็ตาม    
  

“ไม่มีความประพฤติอนัใดจะสร้างหรือท าลายนกัเทศน์หนุ่มอยา่งง่ายดายดงัเช่นความประพฤติ
ของเขากบัพวกหญิงสาว”[260] 

  
ตลอดจดหมายฝากต่างๆของท่าน เปาโลกระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะรับเอาท่าทีบางอย่างต่อพระเจา้ (ถือว่า
พระองคเ์ป็นพระบิดา  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระผูช่้วยให้รอด และอ่ืนๆ) และพวกเขาเอง (ในฐานะธรรมิกชน ทูต 
บุตรของพระเจา้ และอ่ืนๆ)   ท่าทีเหล่าน้ีก็ส าคญัส าหรับพวกเขาท่ีจะรักษาไว ้เพื่อวา่พวกเขาจะด าเนินชีวิตอยา่ง
เหมาะสม  แนวทางท่ีเราคิดก าหนดแนวทางท่ีเราประพฤติ   ท่ีน่ี (ขอ้ 1-2) เปาโลสอนมุมมองท่ีเฉพาะเจาะจงต่อ
คนอ่ืนๆในคริสตจักรท้องถ่ินท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับศิษยาภิบาล    
  

ผู้รับใช้ทีค่าดหวงัไว้ต้องการการอบรมในความสามารถระหว่างบุคคล 

ณ “การประชุมในเร่ืองการพฒันานกัศึกษาในการศึกษาทางศาสนศาสตร์” ในเดือนมิถุนายน ปี คริสต-
ศกัราช 1985  ดร. เดวดิ ชูลเลอร์แห่งสมาคมโรงเรียนศาสนศาสตร์ไดใ้หข้อ้คิดเห็นดงัต่อไปน้ี   

จากผูรั้บใชเ้หล่านั้นท่ีถูกท าให้ส้ินสุดลงอยา่งไม่ไดต้ั้งใจในไม่ก่ีปีมาน้ี  6 ถึง 13 % เท่านั้นไดล้ม้เหลว
เน่ืองจากการไร้ความสามารถทางอาชีพ  อย่างไรก็ตาม 46 % ไม่เป็นท่ีพึงพอใจเน่ืองจากการไร้
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ความสามารถระหว่างบุคคล   จากกลุ่มท่ีสองน้ี คร่ึงหน่ึงก็เผด็จการเกินไป และอีกคร่ึงหน่ึงนั้นอยู่
เฉยๆเกินไป   

ชูลเลอร์ใหเ้คร่ืองหมายทั้งเกา้อยา่งของการไร้ความสามารถระหวา่งบุคคล 

1.    พวกเขาไม่เขา้ใจสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีพวกเขาได้ท าเป็นส่วนตวัเพื่อจะท าให้
เร่ืองราวแยล่ง  (ส่ิงน้ีอาจระบุถึงความลม้เหลวท่ีจะฟังและสังเกต) 

2.    พวกเขาต าหนิคนอ่ืนแทนท่ีจะยอมรับความรับผดิชอบส่วนตวั 

3.    พวกเขาไม่ไดม้อบหมายอยา่งเหมาะสม 

4.    พวกเขาไม่สามารถท่ีจะพฒันาความจงรักภกัดีโดยทัว่ไปกบัผูค้นได ้  

5.    พวกเขาไม่สามารถท่ีจะให้ขอ้ความท่ีชดัเจนหรือตรงไปตรงมาหรือประพฤติอยา่งสอดคลอ้งกบั
ขอ้ความท่ีพวกเขาไดใ้ห ้

6.    พวกเขาตอ้งการการสนบัสนุนและการยอมรับทางอารมณ์จากทุกๆคนตลอดเวลา 

7.    พวกเขาไม่สามารถท่ีจะตีความปัจจุบนัในแง่ของความเป็นจริงได ้

8.    พวกเขาถือวา่ “ความแตกต่างกนั” เป็นการคุกคาม 

9.    พวกเขาไม่ไดส้นบัสนุนคนอ่ืนทางอารมณ์ในขณะท่ีไม่เห็นดว้ยกนัทางสติปัญญา 

  

ค. วธีิรับมือกบัแม่ม่ายและผู้ปกครอง  5:3-25   
  
ตอนน้ีเปาโลกล่าวถึงวิธีท่ีทิโมธีจะรับมือกบัปัญหาสองดา้นหลกัในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสั คือแม่ม่ายสาวและ
ผูป้กครองท่ีผดิพลาด   
  

1. การจัดเตรียมส าหรับแม่ม่าย  5:3-16    
  
เปาโลให้ค  าแนะน าเก่ียวกับความรับผิดชอบของคริสตจกัรท่ีมีต่อแม่ม่าย เพื่อจะช้ีแจงว่าคริสตจกัรควรจดั
เตรียมการเอาใจใส่อยา่งไรและเพื่อใคร  แม่ม่ายไดเ้ป็นและยงัเป็นบุคคลท่ีอ่อนแอ  ในฐานะเช่นนั้น พระเจา้ได้
ส าแดงความห่วงใยท่ีพิเศษเพื่อการปกป้องพวกเขาอยูเ่สมอ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 10:18; 24:17; สดด. 68:5; อสย. 
1:17; ลก. 2:37) ตามปกติคริสตจกัรเร่ิมแรกไดส้ะทอ้นถึงท่าทีของพระองค ์(กจ. 6:1; 9:39) ในโลกกรีกและ
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โรมนั ตามปกติแลว้ผูห้ญิงไดรั้บสถานะทางสังคมและอตัลกัษณ์ของเธอจากผูช้ายของเธอไม่วา่บิดาของเธอหรือ
สามีของเธอหลงัจากการแต่งงาน[261] 
  

“. . . แม่ม่ายแทดู้เหมือนวา่ถูกจดัตั้งเป็นอุดมการณ์ในความตรงกนัขา้มกบัแม่ม่ายสาวในท านอง
เดียวกนัอยา่งมากท่ีทิโมธีอยูใ่นความตรงกนัขา้มกบัพวกครูสอนเทจ็ (4:6-16; 6:11-16)[262] 

  
การอภิปรายทั้งหมดน้ีเก่ียวกบัแม่ม่ายดูเหมือนจะจดจ่อท่ีแม่ม่ายสาวเป็นพิเศษ พวกเขาอาจจะเป็นพวกผูห้ญิง
อยา่งเดียวกนัท่ีเปาโลกล่าวถึงใน 2 ทิโมธี 3:6-7 ผูไ้ดต้อบสนองต่อพวกครูสอนเท็จในเชิงบวก   ส่ิงน้ีอาจอธิบาย
ความยาวท่ีน่าประหลาดใจของส่วนน้ี   น่ีเป็นการปฏิบติัท่ียาวยืดมากท่ีสุดเก่ียวกบักลุ่มหน่ึงในจดหมายฝากทั้ง
ฉบบั 
  
5:3-4                            “ความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัค าวา่ ‘แม่ม่าย’ คือความคิดเก่ียวกบัความโดดเด่ียว   

ค  าน้ีมาจากค าคุณศพัทซ่ึ์งหมายถึง ‘สูญเสียไป’ และกล่าวถึงความโดดเด่ียวท่ี
เป็นผลลพัธ์ของเธอจากการท่ีไดสู้ญเสียสามีของเธอไป”[263] 

  
เปาโลแยกแยะแม่ม่ายสามประเภทในคริสตจกัรคือ หน่ึง มี ผูท่ี้ได้สูญเสีย ผูซ่ึ้งมี ‘ลูกหรือ
หลาน’ ท่ีสามารถสนบัสนุนพวกเขาทางการเงินได ้  ญาติทางกายภาพท่ีเป็นคริสเตียนของกลุ่ม
น้ีควรเอาใจใส่แม่ม่ายเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ มก. 7:10-12; อฟ. 6:2) ประการท่ีสอง มีผูท่ี้ไม่มี
ครอบครัวท่ีจะเอาใจใส่พวกเขาเลย ผู้สูญเสีย และ ผูห้มดหวงั 

  
“ในการอธิบายถึง ‘ลูกพี่ลูกนอ้ง’ ในฉบบั KJV, พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ 
อ๊อกฟอร์ด (7:91) หมายเหตุว่าในศตวรรษท่ีสิบเจ็ด (เม่ือฉบบั KJV ได้
ปรากฏ) ค าว่า ลูกพ่ีลูกน้อง ได้ถูกใช้โดยทั่วไปส าหรับหลานชาย แม้ว่า
ความหมายนั้นลา้สมยัในตอนน้ี”[264] 

  
“ไม่มีธุรกิจ ‘ของถวายแด่พระเจา้’ ท่ีน่ี  ไม่มีการกระท าแห่ง ‘ความศรัทธา’ 
ต่อพระเจา้ท่ีจะชดเชยส าหรับ ‘ความไม่ศรัทธา’ ต่อพ่อแม่. . . . ความศรัทธา
ของบุตรต่อบิดามารดานั้นเป็นหลกันอกจากวา่พ่อแม่แทรกแซงดว้ยหนา้ท่ีต่อ
พระคริสต ์(ลก. 14:26)”[265] 
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คริสตจกัรควรจะเอาใจใส่กลุ่มท่ีสอง คือแม่ม่ายท่ีไม่มีครอบครัวท่ีจะเอาใจใส่พวกเขา และ
ทึกทกัเอาว่าเป็นแม่ม่ายท่ีไม่มีสมาชิกครอบครัวท่ีสนบัสนุน  คริสตจกัรควรให้เกียรติแม่ม่าย
กลุ่มท่ีสองน้ีซ่ึงเป็นผูพ้ึ่งพิงอยา่งเตม็ท่ีแทนท่ีจะดูถูกพวกเขา 

  
“มันคือส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงเป็น ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขามีท่ีเป็นเคร่ืองวดัท่ีเหมาะสม
เก่ียวกบัเกียรติหรือความเส่ือมเกียรติ. . .”[266] 

  
5:5-6                อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มท่ีสองควรไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงินตามปกติ   แม่ม่าย

เหล่านั้นท่ีไม่มีลูกหรือญาติท่ีสนบัสนุนเท่านั้น (ค ากรีก เมโมโนเมเม “ถูกละไวต้ามล าพงั”) ผู ้
ซ่ึงให้หลักฐานท่ีว่าพวกเขาก าลังพึ่ งพิงพระเจ้าส าหรับความจ าเป็นของพวกเขาและก าลัง
แสวงหาท่ีจะใหเ้กียรติแด่พระองคด์ว้ยชีวิตของพวกเขาก็มีคุณสมบติั (เช่น อนันา ใน ลก. 2:36-
38) คนเหล่าน้ีเป็น “แม่ม่ายอยา่งแทจ้ริง” 

  
แต่แม่ม่ายท่ีใหพ้วกเขาเองต่อการติดตาม “ความเพลิดเพลิน” (ขอ้ 6) และท่ีจะติดตามพระเจา้ ก็
ไม่มีคุณสมบัติ ส าหรับการสนับสนุนตามปกติ   น่ีเป็นกลุ่มท่ีสามของแม่ม่ายในพระคมัภีร์
ตอนน้ี 

  
“ในโลกร่วมสมยั แม่ม่ายหลายคนถูกทดลองท่ีจะใชม้าตรการของการด าเนิน
ชีวติท่ีผดิศีลธรรมในฐานะวิธีของการสนบัสนุน และบางทีนัน่อยูใ่นความคิด
ของอัครทูตน้ีเม่ือท่านใช้ค  ากริยา สปัททาลาโอ  (ด าเนินชีวิตในความ
เพลิดเพลิน)”[267] 

  
ผูห้ญิงเหล่าน้ีไดรั้บค่าจา้งของบาปของพวกเขาในชีวิตของพวกเขา คือ ความตายฝ่ายวิญญาณ   
ค  าวา่ “ตาย” อธิบายถึงแม่ม่ายผูซ่ึ้งทึกทกัเอาวา่เป็นผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ยก. 2:17) 

  
“ท่ีจะมีความเพลิดเพลินในชีวิตเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผลและดี แต่ท่ีจะด าเนิน
ชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินอย่างท่ีบางคนท าและแมก้ระทัง่ไดท้  าในสมยัของ   
ทิโมธีก็เป็นส่ิงท่ีไม่คู่ควรและไม่ดี   ความแตกต่างระหวา่งคริสเตียนทั้งหลาย
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คือ เร่ืองราวของความอยากเป็นส่วนใหญ่ คือ เขาพึงพอใจกบัส่ิงต่างๆของ
พระเจา้หรือเขาปรารถนาส่ิงต่างๆของโลก?”[268] 

  
“มนัเป็นประสบการณ์ของขา้พเจา้ในต าแหน่งศิษยาภิบาลสามแห่งท่ีแตกต่าง
กนัวา่พวกแม่ม่ายในทางพระเจา้เป็น ‘โรงไฟฟ้าฝ่ายวิญญาณ’ ในคริสตจกัร   
พวกเขาเป็นกระดูกสันหลงัของการประชุมอธิษฐาน  พวกเขาให้ตวัพวกเขา
เองแก่การเยี่ยมเยียน และพวกเขาเพิ่มชั้นของจ านวนพวกอาจารยใ์นรวีวาร
ศึกษา   มนัไดเ้ป็นประสบการณ์ของขา้พเจา้เช่นกนัวา่ ถา้แม่ม่าย ไม่อยู่ ในทาง
พระเจา้ เธอสามารถเป็นปัญหาใหญ่ต่อคริสตจกัรได ้  เธอจะเรียกร้องความ
สนใจ บ่นเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนหนุ่มสาวท า และบ่อยคร้ังก็ ‘ถือโทรศพัท์’ และ
นินทา (แน่นอนวา่ มนัไม่ใช่ ‘การนินทา’ อยา่งแทจ้ริง  เธอเพียงแค่ตอ้งการให้
เพื่อนๆของเธอท่ีจะสามารถ ‘อธิษฐานอย่างฉลาดมากข้ึน’ เก่ียวกบัเร่ืองราว
เหล่าน้ี!)”[269] 

  
5:7                    ทิโมธีจะตอ้งสอน (“แนะน า”) ส่ิงเหล่าน้ีเพื่อว่าสมาชิกครอบครัวในคริสตจกัรจะแบกความ

รับผิดชอบท่ีถูกตอ้งของพวกเขา   ยิ่งกว่านั้นท่านจะตอ้งท าอย่างนั้นเพื่อจะหนุนใจแม่ม่ายให้
แสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ “อยูเ่หนือการต าหนิ” (ขอ้ 7) แทนท่ีจะติดตามชีวิตแห่ง “ความ
เพลิดเพลินท่ีเสเพล” (ขอ้ 6) 

  
“เป็นท่ีชัดเจนว่าชาวเอเฟซัสไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณจนกระทัง่ว่าหลงัจากปี
ทั้งหมดของพนัธกิจของเปาโลนั้น ท่านก็ไม่สามารถท่ีจะกล่าวต่อพวกเขาใน
ฐานะคริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ได ้แต่ยงัคงกล่าวถึงพื้นฐานต่างๆ [เปรียบเทียบ 1 
คร. 3:1-2]”[270] 

  
5:8                    เปาโลอา้งอิงความรับผิดชอบอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปเพื่อจะหนุนใจพวกญาติของแม่ม่ายท่ี

จะเล้ียงดูพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 2:14) สมาชิกครอบครัวมีหนา้ท่ีอนัเป็นท่ียอมรับทัว่โลกท่ี
จะเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั (“จดัเตรียมเพื่อครอบครัวของเขาเอง”)  แมก้ระทัง่ผูไ้ม่เช่ือก็ยอมรับ
ส่ิงน้ี   ถา้คริสเตียน (“ใครก็ตาม” คือ ในคริสตจกัร) ลม้เหลวท่ีน่ี เขาก็ประพฤติตรงกนัขา้มกบั
ค าสอนของ  (“ไดป้ฏิเสธ”) “ความเช่ือ” ของเขาและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งก็ “แย”่ กวา่ “ผูไ้ม่เช่ือ” 
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โดยทัว่ไปผูซ่ึ้งช่วยเหลือญาติท่ีมีความจ าเป็นของเขา   แมก้ระทัง่เม่ือพระองคไ์ดถู้กแขวนท่ีบน
กางเขน พระเยซูเจา้ไดท้  าการจดัเตรียมเพื่อการดูแลมารดาของพระองค ์ (ยน. 19:26-27) 

  
“คริสเตียนท่ีอยู่ต  ่ากว่ามาตรฐานของชาวโลกท่ีดีสุดแห่งความรักใคร่ทาง
ครอบครัวก็เป็นผูท่ี้ควรต าหนิมากกวา่ เน่ืองจากวา่เขามีส่ิงท่ีชาวโลกไม่มี คือ 
แบบอยา่งสูงสุดแห่งความรักในพระเยซูคริสต”์[271] 

  
พระเยซูได้เรียกให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะเต็มใจสละ ความเพลิดเพลินต่างๆ แห่งชีวิต
ครอบครัวเพื่อจะติดตามพระองค ์ไม่ใช่ ความรับผิดชอบต่างๆ แห่งชีวิตครอบครัว (ลก. 14:26) 
การเอาใจใส่สมาชิกครอบครัวเป็นหน่ึงในความรับผดิชอบทางพนัธกิจของเรา   

  
แน่นอนว่าค าแนะน าเหล่าน้ีไม่ได้ตัดสิทธ์ิการช่วยเหลือแม่ม่ายท่ีไม่อยู่ในทางพระเจ้าใน
คริสตจกัร ค าแนะน าเหล่านั้นเพียงแค่ห้ามการใส่พวกเขาไวใ้นรายช่ือท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากคริสตจกัรอยา่งเป็นทางการตามปกติ  ทุกๆคริสตจกัรควรมีรายช่ือเช่นนั้นไหม พนัธสัญญา
ใหม่ไม่ไดเ้รียกร้องส่ิงน้ี แต่มนัอาจได้เป็นธรรมเนียมในคริสตจกัรทั้งหลายในศตวรรษแรก 
เช่น การจูบบริสุทธ์ิ การพบปะในบา้น เป็นตน้     

  
5:9-10               เป็นท่ีชดัเจนวา่คริสตจกัรในเมืองเอเฟซสัไดมี้ “รายช่ือ” ของ “แม่ม่ายอยา่งแทจ้ริง” ผูซ่ึ้งไดรั้บ

การสนบัสนุนตามปกติจากคริสตจกัร   แม่ม่ายจะตอ้งมีคุณสมบติัสามประการเพื่อให้ช่ือของ
เธอยูใ่นรายช่ือน้ี 

  
หน่ึง เธอจะตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย “60 ปี”   ณ อายุน้ี แม่ม่ายส่วนใหญ่บางทีไม่สามารถจดัเตรียม
เพื่อความจ าเป็นของพวกเธอเองได ้และส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสท่ีจะแต่งงานใหม่อีกต่อไป  

  
“หกสิบไดเ้ป็นอายอุนัเป็นท่ียอมรับในสมยัโบราณเม่ือบุคคลหน่ึงกลายมาเป็น 
ชายหรือหญิง ‘ชรา’. . .”[272]  

ประการท่ีสอง เธอจะตอ้งเป็น “ผูห้ญิงของชายคนเดียว (ภรรยาของชายคนเดียว”) คุณสมบติั
อยา่งเดียวกนัก็มีข้ึนส าหรับพวกผูป้กครองและมคันายก (3:2, 12) ตามการตีความอยา่งเดียวกนั
ท่ีไดใ้ห้มาใน 3:2 น่ีจะหมายถึงวา่ เธอไม่มีคุณสมบติัถา้เธอไม่สัตยซ่ื์อ แพศยาหรือมีสามีหลาย
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คน   มีสามีหลายคน หมายถึง แต่งงานกบัผูช้ายมากกว่าหน่ึงคนในขณะเดียวกนั ซ่ึงเป็นการ
ปรากฏท่ีหายากในวฒันธรรมของเปาโล  การแต่งงานใหม่หลงัจากการตายของคู่สมรสของเธอ
จะไม่ท าใหเ้ธอไร้คุณสมบติั  

  
ประการท่ีสาม เธอจะตอ้งไดส้ถาปนาช่ือเสียงส าหรับ “การท าความดี” เปาโลไดอ้า้งอิงตวัอยา่ง
พื้นฐานทั้งหา้ของงานท่ีดีคือ (1) เธอไดเ้ล้ียงดู (“อบรม”) “ลูก” ของเธออยา่งมีความรับผิดชอบ
ซ่ึงทึกทกัเอาวา่เธอมีลูก   น่ีแสดงให้เห็นถึงการท าความดีในบา้น (2) เธอไดมี้น ้ าใจรับรองแขก 
(“ไดส้ าแดงอธัยาศยัต่อคนแปลกหนา้”) น่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการท าความดีในชุมชนของเธอ 
  

“โรงแรมในโลกสมยัโบราณนั้นสกปรกอย่างเลวทราม  แพงอย่างเลวทราม 
และผดิศีลธรรมอยา่งเลวทราม”[273] 

  
(3) เธอไดป้รนนิบติัพี่นอ้งชายหญิงคริสเตียนอยา่งถ่อมใจ   “ลา้งเทา้ของธรรมิกชนทั้งหลาย” ดู
เหมือนจะเป็นภาษาภาพพจน์ส าหรับการรับใช้ท่ีถ่อมใจในครอบครัวคริสตจกัร (4) เธอได้
ช่วยเหลือผูค้นในความจ าเป็นพิเศษ (“ในความทุกขย์าก”) ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการท าความดีต่อ
คนขดัสน (5) เธอได ้“อุทิศตวัเธอเอง” ต่อการท าความดี (“การท าดีทุกอยา่ง”)  การท าความดี 
ไดส้ าคญัต่อเธอซ่ึงทึกทกัเอาวา่เป็นการแสดงออกถึงความเช่ือของเธอในพระคริสต ์   

  
นกัเขียนบางคนเช่ือว่าเปาโลอธิบายถึงระเบียบพิเศษของแม่ม่ายพร้อมกบัหน้าท่ีฝ่ายวิญญาณ
และการกุศลท่ีจะปฏิบติัเพื่อวา่พวกเขาจะไดรั้บค่าตอบแทน[274] ระเบียบเช่นนั้นไดเ้กิดข้ึนใน
หลายศตวรรษต่อมา แต่การเกิดข้ึนของมนัในระยะเร่ิมตน้ของคริสตจกัรก็โตแ้ยง้ไม่ได[้275] 

  
5:11-12            เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะใส่ “พวกแม่ม่ายสาวๆ” ในรายช่ือน้ี และเปาโลอธิบายว่าท าไม  “ความ

อยากในทางกาม” ของพวกแม่ม่ายสาวๆจะรุนแรงข้ึนและความรู้สึกเหล่าน้ีจะท าให้มนัยาก
ส าหรับพวกเขาท่ีจะคงอยู่ในการอุทิศตนต่อการปรนนิบติัพระคริสต์ อย่างสุดใจ เหมือนพวก
ผูห้ญิงโสด      
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“การเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบของสัตวอ์ายุยงัน้อยท่ีพยายามท าให้ตวั
มนัเองเป็นอิสระจากแอกและด้ือร้ันผ่านทางความเต็มท่ีแห่งชีวิตของมนั”
[276] 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลทึกทกัเอาวา่ การอุทิศตน อย่างสุดใจ ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แสดงลกัษณะ
บรรดาผูท่ี้อยูใ่นรายช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)   ถา้พวกผูน้ าของคริสตจกัรไดใ้ส่พวกแม่ม่ายสาวๆ
ในรายช่ือ (“ค าปฏิญาณ”) น้ีและภายหลงัพวกเขาตอ้งการท่ีจะแต่งงานใหม่ พวกเขาจะตอ้ง 
“หยุดค าปฏิญาณ [น้ี] (ก่อนหนา้น้ีของพวกเขา)” แห่งการอุทิศตนและการปรนนิบติัพระคริสต์
ไวก่้อนตามล าพงั[277] ดว้ยเหตุนั้นพวกเขาจะก่อรูปแบบบางอยา่งของ “การลงโทษ” ชัว่คราว    
บางทีการลงโทษน้ีมาจากมโนธรรมของพวกเขา ครอบครัวคริสตจกัรของพวกเขาหรือจากท่ี
อ่ืนๆ   แน่นอนวา่มนัไม่ใช่การลงโทษนิรันดร์    

  
“ค าปฏิญาณท่ีเปาโลอา้งอิงถึงบางทีเป็นการอุทิศตนท่ีเป็นทางการมากกว่า
หรือนอ้ยกวา่ในการเขา้ร่วมรายช่ือของพวกแม่ม่ายท่ีซ่ึงผูห้ญิงไดป้ฏิญาณท่ีจะ
ปรนนิบติัพระคริสตอ์ยา่งส้ินเชิงโดยปราศจากความคิดของการแต่งงานใหม่”
[278] 
  
“ในโลกสมยัโบราณมนัยากอย่างยิ่งส าหรับผูห้ญิงโสดหรือแม่ม่ายท่ีจะหา
เล้ียงชีพอย่างซ่ือตรง. . . .ไม่ว่าเธอจะตอ้งแต่งงานหรือจะตอ้งอุทิศชีวิตของ
เธอต่องานรับใช้ของคริสตจกัรอย่างส้ินเชิง มนัไม่มีสถานก่ึงกลางระหว่าง
สองส่ิงน้ี”[279] 

  
ทางเลือกท่ีเป็นการตีความอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ อย่างเจาะจงมากข้ึนนั้นบางทีขอ้เหล่าน้ีอธิบาย
ถึงแม่ม่ายคริสเตียนสาวท่ีเผชิญกบัการทดลองของการแต่งงานใหม่กบัผูไ้ม่เช่ือ (เปรียบเทียบ 1 
คร. 7:39)[280] ความปรารถนาทางกามของเธออาจเอาชนะการอุทิศตนของเธอท่ีจะท าตามน ้ า
พระทยัของพระเจา้ และน าเธอท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีตรงกนัขา้มกบัความเช่ือท่ีเธอไดก้ล่าวยอมรับ  
การแปลฉบบัภาษาองักฤษหลายฉบบัแปลค ากรีก พิสติน (“ความเช่ือ” ขอ้ 12) วา่ “ค าปฏิญาณ”   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ การหยดุค าปฏิญาณแต่ก่อนของเธอไวก่้อนไม่ไดห้มายถึงการเลิกลม้ค าปฏิญาณ
ของเธอท่ีมีต่อสามีของเธอ เน่ืองจากเปาโลหนุนใจใหพ้วกแม่ม่ายท่ีจะแต่งงานใหม่ (ขอ้ 14)  
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“เป็นท่ีชดัเจนวา่การอธิบายส าหรับถอ้ยค าท่ีหนกัแน่นของเปาโลอยูใ่นมุมมอง
ของท่านเก่ียวกบัความเป็นม่ายเป็นการอุทิศตนฝ่ายวิญญาณ   ท่านไม่ตอ้งการ
ใหพ้วกแม่ม่ายสาวๆท่ีจะยอมรับการทรงเรียกแห่งความเป็นม่ายและจากนั้นก็
ปฏิเสธการทรงเรียกนั้นดว้ยการปรากฏของชายท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมคนใด
ก็ตาม   เป็นการดีกวา่ท่ีจะอนุญาตใหพ้วกเขาท่ีจะวางแผนส าหรบการแต่งงาน
ใหม่อยา่งท่ีท่านแนะน าใน 5:14”[281] 

  
5:13-15            การตั้งอยู่ในรายช่ือของพวกแม่ม่ายท่ีได้รับการสนับสนุนจะไม่ดีส าหรับพวกแม่ม่ายสาวๆ 

เพราะว่ามนัจะเปิดให้พวกเขาไปสู่การทดลองแห่งความเกียจคร้านและความประพฤติท่ีไม่
สอดคลอ้ง  ตามปกติพวกเขาจะถูกทดลองใหใ้ชพ้ลงังานและเวลาของเขาในการพูดมากเกินไป
และกลายมาเป็น “คนชอบนินทา” และการเขา้ไปสู่เร่ืองราวของคนอ่ืนและกลายมาเป็น “คน
สอดรู้สอดเห็นเร่ืองคนอ่ืน”  กล่าวอย่างสั้ นๆ พวกเขาจะล้มเหลวท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ี
สร้างสรรคต่์างๆและตรงกนัขา้มไดเ้ก่ียวขอ้งในส่ิงท่ีท าลาย   จงเปรียบเทียบความประพฤติของ
พวกแม่ม่ายท่ีไดรั้บการชมในขอ้ 10    

  
“ในการเยี่ยมเยียนบา้นทั้งหลายของพวกเขา พวกเขาก็เก็บเร่ืองราวส่วนตวั
ต่างๆและกระจายเร่ืองเหล่านั้นอยา่งกวา้งขวาง  น่ีเป็นกบัดกัต่อบรรดาผูท่ี้จาก
บ้านหน่ึงไปอีกบ้านหน่ึงหรือจากคริสตจักรหน่ึงไปอีกคริสตจักรหน่ึงอยู่
เสมอ”[282] 

  
เม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้เหล่าน้ี เปาโลหนุนใจให้พวกแม่ม่ายสาวๆท่ีจะแต่งงานใหม่   
ในโลกสมยัโบราณ คนส่วนใหญ่ไดค้าดหวงัวา่แม่ม่ายจะแต่งงานใหม่[283] อคัรทูตน้ีกระตุน้
ให้พวกแม่ม่ายสาวๆท่ีจะใช้ก าลงัของพวกเธอท่ีจะให้ก าเนิดลูกและท่ีจะดูแลครอบครัวของ
พวกเขาซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของภรรยาคริสเตียนโดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ ทต. 2:5) ค ากรีก  ออย
โคเดสโพเทอิน ซ่ึงแปลว่า “รักษาบา้น” ในฉบบั NASB หมายถึง “ปกครองบา้น (เรือน)”   
เน่ืองจากว่าสุดทา้ยแลว้สามีมีความรับผิดชอบต่อพระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในบา้นของเขา 
(3:4; ปฐก. 3:16) เปาโลคงไดห้มายถึงวา่ ภรรยาจะตอ้งปกครองเหนือ บา้นเรือน ภายใต้สิทธิ
อ านาจของเขา  
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โดยการแต่งงานใหม่ พวกแม่ม่ายสาวๆจะไม่ใหโ้อกาสแก่ศตัรู (ผูก้ล่าวหาใดๆของผูเ้ช่ือรวมทั้ง
ซาตาน) ท่ีจะวจิารณ์พวกเขาส าหรับการเลิกลม้ค าปฏิญาณของพวกเขาท่ีจะปรนนิบติัพระคริสต์
ในฐานะ “แม่ม่ายอยา่งแทจ้ริง”  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ในคริสตจกัรเมืองเอเฟซัส 
(ขอ้ 15)   ในการละทิ้งการปรนนิบติัพระคริสตท่ี์พวกเขาไดป้ฏิญาณในแนวทางน้ี บางคนได ้
“หลงตามซาตานไป”   น่ีเป็นการอธิบายท่ีหนกัแน่นเก่ียวกบัสถานการณ์จริงท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เลิกลม้การอุทิศตนต่อพระคริสต ์    

  
เปาโลไดห้มายถึงวา่แม่ม่ายสาวๆทุกคนและบางทีหญิงสาวทุกคนควรแต่งงานและให้ก าเนิดลูก
ใช่ไหม?   ขา้พเจา้ไม่คิดเช่นนั้น   น่ีเป็นบทบาทพื้นฐานของหญิงสาวในสมยัของเปาโลและ
ยงัคงเป็นในทุกวนัน้ีทัว่โลก   น่ีดูเหมือนจะเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของการน าเสนอสถานการณ์
พื้นฐานพร้อมกบัช่องวา่งส าหรับขอ้ยกเวน้ท่ีไดทึ้กทกัเอาไว ้

  
“ภรรยาท่ีท างานเพียงแค่จะไดรั้บความหรูหราอาจคน้พบสายเกินไปวา่เธอได้
สูญเสียความจ าเป็นบางส่ิงไป   มนัอาจน่าพอใจท่ีจะมีส่ิงท่ีเงินสามารถซ้ือได ้
ถ้า ท่านไม่ไดสู้ญเสียส่ิงท่ีเงินไม่สามารถซ้ือได”้[284] 

  
เราสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีชดัเจนระหวา่งการแนะน าของเปาโลท่ีจะให้พวกแม่ม่ายสาวๆ
ท่ีจะแต่งงานใหม่ในขอ้น้ีและการห้ามของท่านถึงการรวมพวกแม่ม่ายท่ีแต่งงานมากกว่าหน่ึง
คร้ังไวใ้นรายช่ือท่ีเป็นทางการใน 5:9 ไดอ้ยา่งไร?   “ผูห้ญิงท่ีมีชายเดียว” (ขอ้ 9) ไม่ไดห้มายถึง
การแต่งงานคร้ังเดียวเท่านั้น แต่การแต่งงานในความสอดคลอ้งกบัการรับรองของพระเจา้ (ส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง) และการรับรองทางสังคม (ส่ิงท่ีถือว่าเหมาะสมโดยคนอ่ืน)   หลกัการอยา่งเดียวกนั
ทั้งหลายก็เนน้คุณสมบติัของผูป้กครองใน 3:2 

  
5:16                  สรุปแล้ว เปาโลแสวงหาท่ีจะแก้ไขความเขา้ใจผิดท่ีเป็นไปได้   ท่านเขียนว่าพวกผูห้ญิงท่ีมี

ความสามารถทางการเงินควรค ้าจุน (“ช่วยเหลือ”) พวกแม่ม่ายในครอบครัวของพวกเขา เพื่อวา่
คริสตจกัรจะไม่ตอ้งสนับสนุนพวกเขา (“เป็นภาระ”)   บางทีท่านอา้งอิงถึง “ผูห้ญิงคนใดก็
ตาม” ท่ีน่ี เพื่อจะอธิบายวา่หนา้ท่ีน้ีไดป้ระยกุตใ์ชก้บัพวกผูห้ญิงท่ีไม่มีสามีท่ีมีชีวิตอยูห่รือเป็นผู ้
เช่ือนอกเหนือไปจากหวัหนา้ท่ีเป็นผูช้ายของครอบครัวซ่ึง เป็นท่ีเข้าใจ   
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“เป็นท่ีชดัเจนวา่เราตอ้งให้เกียรติพ่อแม่และปู่ ย่าตายายของเราและแสวงหาท่ีจะจดัเตรียมเพื่อ
พวกเขาถา้พวกเขามีความจ าเป็น   ไม่ใช่ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัวท่ีสามารถรับสมาชิก
อีกคนหน่ึงเขา้ไป และไม่ใช่แม่ม่ายทุกคนตอ้งการท่ีจะด าเนินชีวติกบัลูกของเธอ   ท่ีใดท่ีมีความ
เจ็บป่วยหรือความพิการ การเอาใจใส่แบบอาชีพก็จ  าเป็น และบางทีส่ิงน้ีไม่สามารถให้มาใน
บา้นได ้  แต่ละครอบครัวตอ้งตดัสินใจวา่น ้ าพระทยัของพระเจา้คืออะไรในเร่ืองราวน้ีและไม่มี
การตดัสินอนัไหนท่ีง่าย   ส่ิงส าคญัก็คือวา่ ผูเ้ช่ือส าแดงความรักและความห่วงใยและท าทุกส่ิง
ท่ีพวกเขาสามารถท าไดเ้พื่อจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั”[285] 

  
“ค าแนะน าของเปาโล [ใน 5:9-16] จดจ่อท่ีสามค าน้ีคือ ความนับถือ ความเมตตาสงสาร และ
ความรับผิดชอบ”[286] 
  

2. การลงวนัิยและการเลอืกผู้ปกครอง  5:17-25   
  
อีกกลุ่มหน่ึงในคริสตจกัรสมควรได้รับความสนใจพิเศษของทิโมธี นั่นคือ พวกผูป้กครอง  ดงันั้นเปาโลให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการเอาใจใส่พวกผูป้กครองแก่ตัวแทนหนุ่มของท่าน เพื่อจะช่วยให้ท่านรับมือกับพวก
ผูป้กครองในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีมีศกัยภาพอยา่งเหมาะสม       
  
โครงสร้างของส่วนน้ีก็คลา้ยกบัโครงสร้างของย่อหน้าก่อนหน้าน้ีท่ีกล่าวถึงพวกแม่ม่าย   ในทั้งสองส่วนนั้น 
เปาโลเร่ิมตน้ดว้ยการแสดงถึงความห่วงใยแท ้(“เกียรติ” 3:3, 17) ส าหรับการเอาใจใส่บรรดาผูท่ี้อยู่ในกลุ่ม  
จากนั้นท่านด าเนินการต่อไปท่ีจะกระตุน้การแกไ้ขบรรดาผูท่ี้อยูภ่ายในแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งการมนั  ท่านจบลงดว้ย
ขอ้ความเชิงบวกในแต่ละส่วน  ทั้งสองส่วนกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเหมาะสมในครอบครัวแห่ง
ความเช่ือ คือ คริสตจกัร (ขอ้ 1-2)      
  
5:17-18            มนัชดัเจนวา่ “ผูป้กครอง” ท่ีเปาโลอา้งอิงถึงในส่วนน้ีเป็นผูป้กครองดูแลคริสตจกัร และไม่ใช่ 

ผูช้ายอาวุโส คนใดก็ตาม ในคริสตจกัร   เปาโลได้ให้คุณสมบติัส าหรับเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ีแล้ว 
(3:1-7) และตอนน้ีท่านอธิบายว่าพวกเขา ปกครอง เทศนา และสอน   จากขอ้น้ีเราเรียนรู้ว่า 
หนา้ท่ีโดยรวมของพวกผูป้กครองคือ การปกครอง คริสตจกัรในแง่ของการจดัการเร่ืองราวของ
คริสตจกัรและการใหก้ารดูแลต่อกิจกรรมทั้งหมดของคริสตจกัร (เปรียบเทียบ   1 ปต. 5:1-4) 
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“เกียรติสองเท่า” และ อันเดียว ท่ีเปาโลอา้งอิงถึงคืออะไร?   เกียรติอนัเดียวเป็นไปไดม้ากท่ีสุด
ท่ีพาดพิงถึงความนบัถือท่ีไดม้ายงัผูป้กครองส าหรับการเป็นผูป้กครอง   ก่อนหนา้น้ีเปาโลได้
สั่งการวา่พวกแม่ม่ายควรไดรั้บ “เกียรติ” (ขอ้ 3-16)  ตอนน้ีท่านสั่งการวา่พวกผูป้กครองควร
ไดรั้บเกียรติสองเท่า “โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง” บรรดาผูป้กครอง “ท่ีตรากตร าในการเทศนาและสั่ง
สอน”   
  

“ค าว่า ‘เกียรติ’ ไม่ได้อา้งอิงถึงแค่รางวลัการกระท าทางวิชาชีพ แต่ความ
ลม้เหลวท่ีจะใหก้ารจ่ายท่ีเหมาะสมจะบ่งบอกถึงการขาดเกียรติ”   แนวคิดของ 
‘สองเท่า’ อาจอา้งอิงถึงสองส่วนท่ีบุตรหัวปีในครอบครัวได้รับ ( ฉธบ. 
21:17) บางทีมนัประกอบดว้ยผลประโยชน์ทั้งสองแห่งเกียรติหรือความนบั
ถือและค่าตอบแทนทางการเงิน  [เปรียบเทียบ ขอ้ 3, 17-18] ขอ้เท็จจริงท่ีวา่
อย่างนอ้ยแลว้การจ่ายไดร้วมไวแ้สดงให้เห็นวา่บรรดาผูท่ี้ให้การเป็นผูน้ าแก่
เร่ืองราวฝ่ายวิญญาณควรคาดหวงัการสนับสนุนทางการเงินจากคริสตจกัร 
(เปรียบเทียบ 2 คร. 11:8-9; กท. 6:6)”[287] 

  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า “เกียรติสองเท่า” ไม่จ  าเป็นท่ีจะรวมถึงรางวลัการกระท าทางวิชาชีพ 
หรือเงินเดือน แต่ประกอบดว้ยความนบัถืออนัแทจ้ริงต่อต าแหน่งรวมทั้งความยินดีของงานท่ี
ท าส าเร็จอยา่งดี[288] 

  
“อยา่งนอ้ยแลว้ส่วนของ ‘เกียรติสองเท่า’ ท่ีเปาโลกระตุน้ส าหรับผูป้กครองท่ี
มีความสามารถเก่ียวขอ้งกบัการแสดงความขอบคุณส าหรับงานท่ีท าส าเร็จ
อย่างดี   ส าหรับเราในทุกวนัน้ี การเขียนจดหมายแห่งการขอบคุณ การ
โทรศพัท์แห่งการขอบคุณ และการแสดงออกถอ้ยค าส่วนตวัแห่งการยกย่อง
สามารถบรรลุส่ิงเดียวกนัได”้[289] 

  
ความเป็นไปได้อย่างท่ีสามก็คือว่า เกียรติคือค่าจ้าง และเกียรติสองเท่าคือค่าจ้างสองเท่า   
[290] ตราบเท่าท่ีขา้พเจา้รู้ ไม่มีใครได้พิสูจน์ว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกผูป้กครองในคริสตจกัร
เร่ิมแรกไดรั้บค่าจา้งส าหรับพนัธกิจของพวกเขา 
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จงสังเกตวา่ไม่ใช่ผูป้กครองทุกคนในคริสตจกัรเมืองเอเฟซัส “ไดต้รากตร าในการเทศนาและ
สั่งสอน”   น่ีบ่งบอกวา่ทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกนัท่ีจะเทศนาและสั่งสอน แต่บางคน
ไดท้  าดว้ยความขยนัมากกวา่คนอ่ืนๆ   มนัอาจหมายถึงวา่ ผูป้กครองบางคนมีความรับผิดชอบท่ี
จะเทศนาและสั่งสอนมากกวา่คนอ่ืนๆ (เช่น ทีมงานอภิบาล)   ทั้งสองทางเลือกอาจถูกกล่าวถึง 
เน่ืองจากวา่ทั้งสองสถานการณ์ก็ปกติ   ในกลุ่มใดๆของพวกผูป้กครอง บุคคลหน่ึงจะขยนัหรือ
มีความสามารถในพนัธกิจเหล่าน้ีมากกวา่อีกคนหน่ึง  บางทีขอ้ 7 อนุญาตส าหรับการแบ่งแยก
ของการท างานท่ามกลางพวกผู ้ปกครองแม้ว่าทุกคนจะต้อง “สามารถท่ีจะสอนได้” 
(3:2)[291] ดังนั้ นความแตกต่างท่ีบางคริสตจักรท าข้ึนระหว่าง “ผูป้กครองท่ีสอน” และ 
“ผูป้กครองท่ีปกครอง” เป็นหนา้ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งอยา่งแทจ้ริง[292] 

  
เปาโลอา้งอิงผูมี้อ  านาจในพระคมัภีร์สองคนเพื่อจะสนบัสนุนค าแนะน าของท่านท่ีมีต่อบรรดาผู ้
ท่ีปรนนิบติัคริสตจกัรโดยการจดัเตรียมการเป็นผูน้ าให้ในฐานะผูป้กครองคือ โมเสส  (ฉธบ. 
25:4; ลนต.19:13; ฉธบ.24:15; เปรียบเทียบ 1 คร.9:9) และพระเยซู (ลก. 10:7; เปรียบเทียบ มธ. 
10:10) ถา้เปาโลหมายถึงวา่การอา้งอิงทั้งสองเป็นพระคมัภีร์ น่ีก็เป็นหน่ึงในการเป็นพยานใน
พนัธสัญญาใหม่ท่ีเร่ิมแรกมากท่ีสุดต่อการดลใจของพระธรรมของพนัธสัญญาใหม่อีกเล่มหน่ึง 
(ลูกาและหรือมทัธิว เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:16) อยา่งไรก็ตาม ท่านอาจไดห้มายถึงวา่ การอา้งอิง
แรกเท่านั้นเป็นพระคมัภีร์   ท่านอาจได้เพียงแค่อา้งอิงความจริงอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
(สุภาษิตหรือค าคมร่วมสมยั) ท่ีพระเยซูไดอ้า้งอิงเช่นกนัเพื่อการสนบัสนุนซ่ึงมทัธิวและลูกาได้
บนัทึกไว ้(เปรียบเทียบ  มก. 1:2-3) 

  
5:19-20            การวิจารณ์ผูน้ าเป็นกีฬาโปรดของผูดู้เหตุการณ์  เปาโลแนะน าว่าผูอ่้านของท่านไม่ควรยอม

รับค ากล่าวหาผูป้กครองคนไหนเวน้แต่ “พยานสองสามปาก” ไดเ้ห็นดว้ยท่ีจะให้หลกัฐานของ
การกระท าผิด (เปรียบเทียบ ฉธบ. 19:15; มธ. 18:16; ยน. 8:17; 2 คร. 13:1; ฮบ. 10:28) 
หลงัจากการว่ากล่าวส่วนตวั ทิโมธีควรว่ากล่าวผูป้กครอง (“พวกท่ียงัคงท าบาปอยู่”) ท่ีท า
ความผิดอย่างต่อเน่ืองต่อสาธารณะ กระบวนการน้ีจะห้ามปรามคนอ่ืนๆ (“พวกท่ีเหลือจะได้
เกรงกลวั”) จาก “การท าบาป” อีกดว้ย   บาปท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็ยากท่ีจะสืบให้รู้แน่ กาลปัจจุบนั
บ่งบอกถึงบาปท่ีด าเนินต่อไป แต่ค าโดยทัว่ไปส าหรับบาป (ค ากรีก ทูส ฮามาร์ทานนทาส) ละ
ความผิดไวโ้ดยปราศจากการระบุถึง   บางทีบาปนั้นเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดหน่ึงในคุณสมบติั
ของผูป้กครองรวมถึงคุณสมบติัโดยทัว่ไปของการไร้ต าหนิ[293] 
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ใครเป็น “ทุกคน” และ “พวกท่ีเหลือ” คือพวกผูป้กครองหรือทั้งคริสตจกัร? 
  

“. . . เน่ืองจากวา่ระดบัท่ีบาปของผูป้กครองถูกกล่าวถึงเป็นระดบัของพยาน
สองสามปก ซ่ึงเป็นขอ้คลา้ยคลึงกนักบั มธ. 18:15-18 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ 
17 ‘ไปแจง้ต่อคริสตจกัร’ จะช้ีไปยงั ‘ทั้งคริสตจกัร’ อยา่งท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่. 
. .”[294] 

  
ในสมยัของเรา พวกผูน้ าคริสตจกัรจะเป็นบรรดาผูท่ี้มีความรับผิดชอบท่ีจะด าเนินการส่ิงท่ี
เปาโลไดส้ั่งให้ทิโมธีท า   บนพื้นฐานของมทัธิว 18 มนัดูเหมือนมีเหตุผลท่ีจะทึกทกัเอาวา่ถา้
พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาอยา่งพอเพียงโดยปราศจากการเก่ียวขอ้งกบัทั้งคริสตจกัร พวก
เขาจะท าเช่นนั้น    

  
‘ท่ีท่ีมีควนั ท่ีนัน่ก็มีไฟ’ อาจเป็นค าขวญัท่ีดีส าหรับแผนกดบัเพลิงอาสาสมคัร 
แต่มนัไม่ไดป้ระยกุตใ์ชก้บัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ‘ท่ีท่ีมีควนั ท่ีนัน่ก็มีไฟ’ เป็นไป
ไดท่ี้จะหมายถึงวา่ ล้ินของบางคนได ้“ติดไฟจากนรก”! (ยก. 3:6)”[295] 

  
5:21                  เปาโลเกือบไม่ไดเ้นน้ถึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายและความซ่ือตรงอยา่งส้ินเชิงในการจดัการ

กบัพวกผูน้ าท่ีท าผิดอยา่งหนกัแน่นมากข้ึน (เปรียบเทียบ 6:13; 2 ทธ. 4:1) “พระเจา้” “พระเยซู
คริสต”์ และ “บรรดาทูตสวรรคท่ี์ถูกเลือกไว”้ เป็นผูต้ดัสินทั้งหมด (มธ. 25:31; มก. 8:38; ลก. 
9:26; วว. 14:10) ล็อคเช่ือวา่ “บรรดาทูตสวรรคท่ี์ทรงเลือกไว”้ ได ้“ถูกเลือกท่ีจะแบ่งปันในการ
พิพากษา”[296] ความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่า เปาโลอธิบายถึงพวกเขาว่า “เลือกสรร” 
เพียงแค่จะแยกแยะพวกเขาจากบรรดาทูตสวรรคท่ี์ไดล้ม้ลง 

  
ในนามของผูพ้ิพากษาเหล่าน้ี เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะตดัสินอย่างยุติธรรม (“ปราศจากใจ
ล าเอียง” หรือ “ความไม่เท่ียงธรรม”)  อคัรทูตน้ีอาจไดคิ้ดถึง เฉลยธรรมบญัญติั 19:17 ท่ีน่ี
เน่ืองจากว่าขอ้นั้นระบุถึงคณะสามคนของผูพ้ิพากษาในบริบทของการตดัสินผูท้  าผิดท่ีไดถู้ก
กล่าวหา 
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5:22                  เปาโลกระตุ้นให้ทิโมธีท่ีลดความเป็นไปได้ของความล้มเหลวของผู ้ปกครองโดยการ
ระมดัระวงัอย่างเต็มท่ีเก่ียวกบัใครท่ีท่านไดแ้ต่งตั้งในตอนแรก  การวางมือในบริบทน้ีบางที
อา้งอิงถึงการสถาปนาต่อสาธารณะ (เปรียบเทียบ 4:14; 2 ทธ. 1:6)[297] อีกมุมมองหน่ึงคือวา่
มนัอา้งอิงถึงการฟ้ืนฟูพวกผูป้กครองท่ีไดล้ม้ลงซ่ึงกลบัใจ[298] บุคคลท่ีแต่งตั้งผูป้รารถนาท่ี
บกพร่องสู่ต าแหน่งก็ “แบ่งปัน” ความผดิ (“ความรับผดิชอบ”) ของเขา เม่ือการไม่เป็นท่ียอมรับ
ของผูป้รารถนาปรากฏ   เน่ืองจากว่าทิโมธีครอบครองท่ีนัง่ของผูพ้ิพากษา ตวัท่านเองจะตอ้ง 
“เป็นอิสระจากบาป”  อยา่งเช่นใน  4:6-16 ความห่วงใยของเปาโลเก่ียวกบับาปของคนอ่ืนไดน้ า
ให้ท่านท่ีจะใส่การพูดป้องสั้นๆแก่ทิโมธีเก่ียวกบัความส าคญัของการจดัระเบียบชีวิตของเขา
เองโดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาความบริสุทธ์ิของเขา (เปรียบเทียบ 4:12; 5:2) 

  
5:23                  เปาโลอาจไดต้ระหนกัวา่ขบวนการของการลงวนิยัผูป้กครองท่ีท่านเรียกร้องต่อทิโมธีคงไดย้าก

ต่อเขาทางกายภาพเช่นเดียวกบัทางอารมณ์  ตามขอ้น้ี ทิโมธีไดท้นทุกข์จากความเจ็บป่วยอยู่
บ่อยๆ   ดงันั้นอคัรทูตน้ีก าหนดเหลา้องุ่นเล็กนอ้ยส าหรับจุดประสงคท์างการรักษา (ไม่ใช่เป็น
เคร่ืองด่ืม)   เน่ืองจากค าแนะน าของเปาโลก็เพื่อจุดประสงค์ทางการรักษา ขอ้น้ีไม่ไดส่้งเสริม
อะไรต่อไม่วา่ฝ่ายไหนของการโตเ้ถียงเก่ียวกบัการใชเ้หลา้องุ่นเป็นเคร่ืองด่ืม    

  
“ถอ้ยค าต่างๆบ่งบอกวา่ทิโมธีเป็นผูท่ี้ละเวน้จากเหลา้องุ่นอยา่งส้ินเชิง”[299] 

  
“เราต้องระลึกว่าเหล้าองุ่นเป็นหน่ึงในตวักระท าการรักษาหลักแห่งสมัย
เหล่านั้นท่ีซ่ึงวิทยาศาสตร์แห่งยารักษาโรคนั้นอยู่ในระยะเร่ิมต้นของมัน
ท่ามกลางบรรดาแพทยข์องกรีก”[300]  
 
“. . . ในขณะท่ีการละเวน้อยา่งส้ินเชิงอาจถูกแนะน าไวใ้นฐานะค าปรึกษาท่ี
ฉลาด มนัก็ไม่ไดถู้กบงัคบัใหเ้ป็นพนัธะทางศาสนา”[301]  
 

ขอ้น้ีเป็นขอ้ความท่ีสอดข้ึนกลางประโยคท่ีเป็นส่วนตวัในการไหลของขอ้คิดเห็นของเปาโล
เก่ียวกบัพวกผูป้กครองท่ีท าบาป   

  
5:24-25           ทิโมธีจะตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัการเลือกพวกผูน้ าคริสตจกัร  
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“ในการประเมินผูค้น ความผดิพลาดก็หลีกเล่ียงไม่ได”้[302] 
  

“บาปต่างๆ” ก็ไม่ปรากฏชดั (“ชดัเจน”) เสมอไปในไม่ชา้ท่ีบางคนปฏิบติับาปเหล่านั้น  อยา่งไร
ก็ตามในท่ีสุด ตามปกติแลว้บาปเหล่านั้นจะเป็นท่ีประจกัษถ์า้ท าต่อไป ในท านองเดียวกนั “การ
ดี” สามารถถูกปิดบงัไวห้ลายปีได ้ ดงันั้น ยิ่งคริสตจกัรรู้จกัพวกผูป้กครองท่ีมีศกัยภาพดีข้ึน 
ความประหลาดใจต่างๆจะปรากฏนอ้ยลงหลงัจากการแต่งตั้งพวกเขา    

  
V. ค าแนะน าส าหรับกลุ่มต่างๆภายในคริสตจักร  6:1-19   
  
ในส่วนหลักสุดท้ายของจดหมายน้ี เปาโลเรียกให้ทิโมธีท่ีจะแนะน าสมาชิกของกลุ่มท่ีหลากหลายภายใน
คริสตจกัรเก่ียวกบัหนา้ท่ีแบบคริสเตียนของพวกเขา 
  

ก. พวกทาส  6:1-2 
  
อย่างท่ีท่านได้ท าไปก่อนหน้าน้ี (เช่น 5:1-2) เปาโลกระตุน้การรับเอาท่าทีท่ีเหมาะสมต่างๆท่ีมีต่อคนอ่ืนซ่ึง
ตามปกติแลว้จะท าใหม้นัง่ายข้ึนท่ีจะก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีเหมาะสมต่างๆ   พวกทาสคริสเตียนจะตอ้ง “ถือ” วา่
เจา้นายของพวกเขาสมควรจะไดรั้บ “เกียรติ” ทุกอยา่ง (เปรียบเทียบ 1:17; 5:3, 17; 6:16) ถา้ไม่เน่ืองจากเหตุผล
อ่ืนนอกเหนือจากวา่พระเจา้ไดต้ั้งเจา้นายของพวกเขาไวใ้นต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจเหนือพวกเขา ท่าทีท่ีมีความ
เคารพเช่นนั้นจะน าไปสู่การรับใชป้ระเภทท่ีจะไม่น าความเส่ือมเสียไปสู่พระเจา้ผูซ่ึ้งพวกทาสไดก้ล่าวปฏิญาณ
วา่จะรับใชห้รือความเช่ือ (“หลกัค าสอน”) ท่ีเขาไดป้ฏิญาณวา่จะท าตาม (เปรียบเทียบ อสย. 52:5) แมว้า่ขา้พเจา้
ถือว่า “ใตแ้อก” เป็นการอธิบายถึง พวกทาส ท้ังหมด นกัตีความบางคนไดเ้ขา้ใจว่าวลีน้ีเป็นการอา้งอิงถึงพวก
ทาสท่ีอยูภ่ายใตภ้าระท่ีกดข่ีผดิปกติ[303] 
  
พวกทาสคริสเตียนผูซ่ึ้งมี พวกเจา้นาย ท่ีเช่ือ ก็มีเหตุผลท่ีสองท่ีจะให้เกียรติและการรับใช้ท่ีสัตยซ่ื์อต่อเจา้นาย
ของพวกเขา พวกเขาเป็น “พี่นอ้ง” ของพวกเขา   ในฐานะเช่นนั้นพวกเขาสมควรไดรั้บแมก้ระทัง่ความเคารพ
มากกว่าเจา้นายท่ีไม่เช่ือ   ในกรณีเช่นนั้น ความประพฤติท่ี “ไม่นับถือ” ก็ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการรับใช้ท่ี
คุณภาพต ่าเน่ืองจากวา่บุคคลท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากพนัธกิจของทาสก็เป็นพี่นอ้งในพระคริสต ์(NIV, NASB, 
NRSV) อีกมุมมองหน่ึงเห็นวา่ “ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์” เป็นพวกทาสคริสเตียนผูซ่ึ้งไดเ้ก็บเก่ียวผลประโยชน์จาก
เจา้นาย ท่ีไม่เช่ือ ของพวกเขาเน่ืองจากการรับใชท่ี้นบัถือของพวกเขา (TNIV) ขา้พเจา้ชอบมุมมองแรก 
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“ความหวงัส าหรับการปล่อยทาสเป็นอิสระของทาสในศตวรรษแรกเป็นมากกวา่ความฝัน และ
ความเป็นไปไดท่ี้แทจ้ริงของการไดรั้บเสรีภาพไดท้ าหนา้ท่ีท่ีจะกระตุน้ให้ทาสท่ีจะดีเลิศในการ
รับใช”้[304] 
  
“มีจ านวนทาสประมาณ 60,000,000 คนในจกัรวรรดิโรมนั”[305] 

  
ทิโมธีจะตอ้งส่ือสาร (“สั่งสอนและเทศนา”) ค าแนะน าน้ีแก่คริสตจกัร   บางทีเปาโลไม่ไดเ้ขียนค าแนะน าส าหรับ
เจา้นายคริสเตียนท่ีมีทาส เพราะวา่ไม่มีใครสักคนในคริสตจกัรเมืองเอเฟซัส หรือเพราะวา่พวกเขาไดป้ระพฤติ
อยา่งเหมาะสม   บางทีเปาโลเขียนถึงทิโมธี (และทิตสั [2:9-10]) เก่ียวกบัความประพฤติของพวกเขา แต่ไม่ใช่
เจา้นายเพราะว่าทาสหลายคนไดม้าเป็นคริสเตียนและอย่างไม่สงสัยว่าพวกเขาเขาส่วนใหญ่มีเจา้นายท่ีไม่เป็น 
คริสเตียน[306] ท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ ค  าแนะน าอ่ืนๆส าหรับทาสและเจา้นายก็ปรากฏ (1 คร. 7:20-24; กท. 
3:28; อฟ. 6:5-9; คส. 3:22-25; ฟม.; 1 ปต. 2:13-25)  บางทีเปาโลไม่ไดอ้ภิปรายถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
แบบอ่ืนๆ (เช่น สามี  ภรรยา ลูก เจา้นาย) เพราะว่าท่านไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ท่ีเจาะจงในเมืองเอเฟซัสและ
ไม่ไดส้อนเร่ืองความสัมพนัธ์ทางครอบครัวโดยทัว่ไป[307] ส่ิงท่ีเปาโลกล่าวต่อพวกทาสท่ีน่ีก็ประยุกต์ใช้กบั 
ลูกจ้าง ในทุกวนัน้ีได ้
  

“ผูน้ าคริสเตียนเช่นเปาโลสามารถอดกลั้นต่อการปรากฏของการเป็นทาสท่ีกดข่ี ท่ีถือว่าไม่ใช่
มนุษยโ์ดยปราศจากการยกเลิกมนัไดอ้ย่างไร?   ท่ีจะตอบค าถามน้ี เราตอ้งสังเกตว่าเวลานั้น
ไม่ไดอ้  านวยส าหรับคริสเตียนท่ีจะรับรองเสรีภาพส าหรับทาสโดยการยกเลิกการเป็นทาส การ
เปล่ียนแปลงของเปาโลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์แบบคนรับใชแ้ละเจา้นายใน อฟ. 6:5-9 ไดท้  าลาย
แก่นแทข้องการเป็นทาส   ยิ่งกวา่นั้น พนัธสัญญาใหม่เรียกคริสเตียนไปสู่บทบาทของผูรั้บใช ้
(มก. 10:43-45)[308]  
 
“ในขณะท่ีไม่ไดย้อมการเป็นทาสหรือเรียกหาการเลิกล้มของมนั เปาโลก็ท าให้มนัชดัเจนว่า
ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงและส าคญักวา่ก็คือระหวา่งผูเ้ช่ือสองคนแทนท่ีจะเป็นการท่ีสังคมก าหนด
ความสัมพนัธ์ของพวกเขาในระดบัผวิเผนิอยา่งไร”[309] 
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ข. พวกครูสอนเทจ็  6:3-10   
 

 เปาโลกลบัไปสู่ค าแนะน าเก่ียวกบัพวกครูสอนเท็จ (เปรียบเทียบ 1:3-11; 4:1-5) เพื่อท่ีจะเตือนทิโมธีให้ระวงั
ท่าทีท่ีแฝงอยู ่เพื่อวา่ท่านสามารถจดัการกบัพวกเขาอยา่งมีประสิทธิภาพได ้  
  

“. . . เปาโลออกประเภทของ ‘ป้ายประกาศจบั’  มนัเป็น ส่ิงท่ีเป็นคู่กนักบั ‘ค าอธิบายลกัษณะ
งาน’ ท่ีไดใ้หม้าในบทท่ี 3”[310] 

  
6:3-5                ก่อนอ่ืนอคัรทูตน้ีอธิบายถึงการกระท าต่างๆของพวกครูสอนเท็จ (ขอ้ 3) จากนั้นท่าทีต่างๆของ

พวกเขา (ขอ้ 4ก) ถดัไปผลต่างๆของพนัธกิจของพวกเขา (ขอ้ 4ข-5ก) และสุดทา้ยแรงจูงใจของ
พวกเขา (ขอ้ 5ข) 

  
“อยา่งท่ีเปาโลสาธยายถึงบรรดาผูท่ี้สอน ‘อีกอย่างหน่ึง’ มนัก็ชดัเจนอีกคร้ัง
หน่ึง (เปรียบเทียบ 1:4-7) ว่า ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของการเผยแพร่ความ
ผิดพลาดทางขอ้เท็จจริง ตรงกนัขา้มมนัเป็นความลม้เหลวของใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิเสธท่ีจงใจถึงรูปแบบของพระเจา้”[311] 

  
พวกครูสอนเท็จในเมืองเอเฟซัสสนับสนุน “หลกัค าสอน” ท่ี “แตกต่าง” จากส่ิงท่ีพระคมัภีร์
และพวกอคัรทูตสอน   พวกเขาไม่เห็นดว้ยกบัค าสอนของ “พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ี  
เล้ียงดูสุขภาพฝ่ายวิญญาณในบรรดาผูท่ี้ไดย้ินและตอบสนองต่อค าสอนเหล่านั้น   ยิ่งกว่านั้น 
พวกเขาปฏิเสธหลกัค าสอนท่ี สมกับ ทางพระเจา้และส่งผลต่อความประพฤติในทางพระเจา้ 
(“การอยู่ในทางพระเจา้”)   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมทั้งสามท่ีเหล่ือมล ้ าแทนท่ีจะแตกต่างอย่าง
ส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 1:3, 10; 3:16; 4:6-10)[312] 

  
“เม่ือมนัพบปะ ‘ความจริง’ จิตใจท่ีเส่ือมทรามเห็นและแสวงหาการไม่เห็น
ด้วยต่างๆเท่านั้น เม่ือมนัพบปะส่ิงท่ีแตกต่างจากความจริงน้ี มนัเห็นและ
แสวงหาเหตุผลต่างๆส าหรับการยอมรับความแตกต่างน้ี”[313] 
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“ดังนั้ นมนัแปลกใจเล็กน้อยว่าพวกมิชชั่นนารีของลัทธิต่างๆต่อต้านข่าว
ประเสริฐอยา่งมากและไดโ้กรธอยา่งง่ายดายในการอภิปรายทางศาสนศาสตร์   
จิตใจท่ีเส่ือมทรามและความเอนเอียงท่ีชอบโต้เถียงไปด้วยกันได้กับการ
ต่อตา้นข่าวประเสริฐ”[314] 

  
เปาโลถือวา่คนเหล่าน้ีมีความผดิและน่าต าหนิ   ความผดิพลาดของพวกเขาไม่ใช่ความผิดพลาด
ท่ีไม่รู้   มนัมาจากท่าทีท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ คือ ความปรารถนาต่างๆ (“ท่ีอวดดี”) ซ่ึงจะยกยอ่ง
ตนเองและท่ีจะกกัตุนเงินอยา่งเห็นแก่ตวั (“แสวงหาผลประโยชน์”)   จงเปรียบเทียบคนเห็นแก่
เงินทางศาสนาของ “ลทัธิอารเทมิส” ในเมืองเอฟซสัอยา่งท่ีลูกาไดอ้ธิบายถึงพวกเขาใน กจ. 
19:23-41 แรงจูงใจเช่นนั้นแสดงให้เห็นวา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจ “ส่ิงใดเลย” อยา่งแทจ้ริง (คือส่ิง
ใดเลยท่ีส าคญัอยา่งแทจ้ริง)  ยิง่กวา่นั้น แรงจูงใจน้ีไดน้ าพวกเขาไปสู่ความสนใจท่ีไม่ดีในความ
ขดัแยง้และค าศพัท์   ความสนใจน้ีก่อให้เกิดความประพฤติท่ีเห็นแก่ตัวและแตกแยกทุก
ประเภท และท่าทีต่างๆท่ีไม่มีความรักและไม่เสริมสร้าง (1:5)   จงเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆ
ของผูป้กครองใน  3:2-12. 

  
“ความอวดดีน าไปสู่การรักการโตเ้ถียง   บรรดาผูท่ี้คิดเก่ียวกบัความคิดเห็น
ของพวกเขาอยา่งดีก็ชอบท่ีจะโตเ้ถียงความคิดเหล่านั้นกบัคนอ่ืน เม่ือวิญญาณ
แห่งการโตเ้ถียงจบักุมครอบครัว ท่ีท างานหรือสถาบนั ความรู้สึกทั้งหมดแห่ง
ชุมชนและเอกภาพก็หายไป”[315] 

  
“ดงันั้นขอ้กล่าวหาของพวกครูสอนเท็จก็มีหลายแง่หลายมุมและครอบคลุม  
มนัเร่ิมตน้ดว้ยความนอกรีตของพวกเขา (ขอ้ 3) ซ่ึงเก่ียวพนักนักบัความอวดดี
และการขาดความเขา้ใจแทข้องพวกเขา (ขอ้ 4ก)   และความสนใจท่ีเส่ือมเสีย
ของพวกเขาในการโตเ้ถียงเท่านั้น (ขอ้ 4ข) เปล่ียนเป็นความมุ่งร้ายแห่งชีวิตท่ี
ไหลมาจากลกัษณะเหล่าน้ี (ขอ้ 4ค) หย ัง่รากลงในความมืดบอดฝ่ายวิญญาณ 
(ขอ้ 5ก)  และจบลงดว้ยแรงจูงใจเก่ียวกบัวตัถุนิยมของพวกเขา (ขอ้ 5ข) มนั
ถูกใหม้าเพื่อจะเตือนคริสตจกัรต่อผูค้นเช่นนั้น[316] 
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6:6-8                เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะระลึกวา่ “ผลประโยชน์ (อยา่งใหญ่หลวง)” แทม้าจากการแสวงหา 
“การอยูใ่นทางพระเจา้” แท ้ซ่ึงรวมถึงท่าทีแห่ง “ความพึงพอใจ” ท่ีไปกบัทรัพยส์มบติัทางวตัถุ
ของบุคคลหน่ึง   มนัไม่ได้มาจากการสอนการอยู่ในทางพระเจา้แก่คนอ่ืน เป็นหลัก เพื่อจะ
ไดรั้บค่าจา้งส าหรับการท าอยา่งนั้น   ความประพฤตินั้นแสดงถึงท่าทีแห่งความไม่พึงพอใจกบั
ทรัพยส์มบติัทางวตัถุของบุคคลหน่ึง    

  
อคัรทูตน้ีย  ้าเตือนทิโมธีต่อไปว่ามนัไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆระหว่างการอยู่ในทางพระเจา้และ
ทรัพยส์มบติัทางวตัถุของบุคคลหน่ึง   ส่ิงทางวตัถุต่างๆก็ชัว่คราว (“เราไม่ไดเ้อาอะไรเขา้มาใน
โลกเช่นไร เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน”) อย่างท่ีเราเข้ามาในโลกน้ีโดย
ปราศจากส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นวตัถุ ดังนั้ นเราจะละมันไปโดย “ปราศจากส่ิงใดๆ” (เปรียบ- 
เทียบ โยบ 1:21; ปญจ. 5:15) 

  
“เหมือนสุภาษิตสเปนท่ีกล่าวไวอ้ย่างร้ายกาจว่า ‘ไม่มีกระเป๋าในผา้ห่อ
ศพ’”[317] 

  
ทรัพยส์มบติัเป็นแค่เคร่ืองมือท่ีเราสามารถใชเ้พื่อจะน าพระสิริไปยงัพระเจา้ (เปรียบเทียบ  4:3-
4; 6:17) จากการมีความจ าเป็นพื้นฐานต่างๆของชีวิต คือ “อาหารและเส้ือผา้ (เคร่ืองปกปิด)” 
เราก็สามารถและควรจะพอใจ (เปรียบเทียบ มธ. 6:24-34; ลก. 12:16-32; ฮบ. 13:5-6) “อาหาร
และเส้ือผา้” เป็น  ค าเปรียบเทียบ ส าหรับ “ความจ าเป็นทั้งหมดของชีวิต” เปาโลไดเ้รียนรู้
บทเรียนน้ีแห่งการปลีกตวัท่ีดีจากส่ิงทางวตัถุต่างๆในชีวิตของท่านเอง (“ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ท่ีจะ
พอใจ” ฟป. 4:10-13) เราตอ้งเรียนรู้มนัเช่นกนั  

  
“วตัถุนิยมเป็นความปรารถนาท่ีจะครอบครองส่ิงต่างๆ แทนท่ีความรักท่ีมีต่อ
พระเจา้ผูไ้ดส้ร้างส่ิงเหล่านั้น”[318] 

  
“ส าหรับคนท่ีส่ิงเล็กนอ้ยไม่พอก็ไม่มีส่ิงใดพอ”[319]  
“ความพอใจเป็นหน่ึงในทรัพยส์มบติัท่ีใหญ่ท่ีสุดของชีวติ”[320] 
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ดี. มาร์ติน ลอยโจนส์ แพทยช์าวเวลส์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้กลบักลายเป็นนักเทศน์ได้ให้ความ
คิดเห็นดงัต่อไปน้ีในค าปราศรัยท่ีกล่าวต่อสมาคมวรรณกรรมและการอภิปราย ณ ห้องประชุม
เวสมินสเตอร์ในวนัท่ี 6 เดือนกุภาพนัธ์ คริสตศกัราช 1925 ไม่นานหลงัจากการมาเป็นสมาชิก
ของวทิยาลยัหลวงของแพทย ์  

  
“แน่นอนวา่ ความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเป็นตน้เหตุของส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด [ท่านได้
กล่าวถึงการติดตามเงิน] เป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเก่าแก่อยา่งมาก   มนัก็คือ
วา่ ถา้คุณมัง่คัง่ คุณก็เป็นสุข   เป็นเหตุบงัเอิญอยา่งมาก มนัไดเ้ป็นโอกาสของ
ขา้พเจา้ท่ีจะสามารถศึกษาคนมัง่มีจ  านวนมาก ณ ช่วงเวลาสามเดือน [ดาวิด 
ลอยด์ จอร์จ นายกรัฐมนตรีขององักฤษ รูด้ียาร์ด คิบลิง กษตัริยเ์อ๊ดเวิดท่ี 7 
และสมาชิกท่ีโดดเด่นและมัง่มีหลายคนแห่งพวกขุนนางชาวองักฤษไดเ้ป็น
คนไข้ของพี่ เ ล้ียงของเขา คือ ดร. โธมัส ฮอร์เดอร์ หัวหน้าพนักงาน ณ 
โรงพยาบาล เซนต์ บารโธโลมิวในกรุงลอนดอน ผูซ่ึ้ง ลอยด์โจน์ได้เป็น 
ผูช่้วยหวัหนา้คลินิก]  บทสรุปท่ีขา้พเจา้ไดบ้รรลุเก่ียวกบัพวกเขาก็คือวา่ พวก
เขาเป็นผูค้นท่ีน่าสังเวชอยา่งมาก ความทุกขย์ากของพวกเขาไดถู้กล ้าหนา้โดย
บรรดาผูท่ี้นมสัการทรัพยส์มบติัและไม่ไดมี้มนั”[321] 

  
“คริสเตียนสามารถเรียนรู้ท่ีจะพอใจกบัการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายไดอ้ยา่งไร  
แน่นอนวา่ไม่ใช่โดยการยอมรับมาตรฐานท่ีตั้งข้ึนโดยโลกน้ี เปาโลแนะน าวา่
มุมมองนิรันดร์และท่าทีของการวางเฉยต่อส่ิงต่างๆเป็นส่ิงท่ีต้องมีก่อน  
ขณะท่ีมุมมองนิรันดร์พฒันา การพึ่งพาส่ิงทางวตัถุต่างๆจะลดลง”[322] 

  
6:9-10              วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแสดงถึงความพอใจกับส่ิงพื้นฐานต่างๆของชีวิต (เปรียบเทียบ  กจ. 

20:33)[323] ในทางตรงกันข้าม ความโลภมากข้ึน (“พวกท่ีอยากร ่ ารวย”) เปิดประตูสู่การ
ทดลอง “การทดลอง”น้ีมาจากรูปแบบของความปรารถนาท่ีเต็มไปด้วยตณัหาอนัไม่ฉลาด 
(ส าหรับความมัง่คัง่ อ  านาจและหรือความเพลิดเพลิน) ท่ีขดัขวางความกา้วหน้าฝ่ายวิญญาณ
ของบุคคลหน่ึง อย่างท่ีกบัดกัจบัสัตวท่ี์ติดกบัดกั ในท่ีสุดจุดจบของบุคคลนั้นซ่ึงพวัพนัอย่าง
มากคือความหายนะฝ่ายวญิญาณและการถูกท าลายส่วนตวั ถา้เขาหรือเธอไม่ไดร้อดพน้การจบั
ของมนัและหนัไปจากมนั   
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เปาโลใชภ้าพท่ีสองเพื่อจะเตือนต่อความโลภ (ขอ้ 10ก)   ท่าที “รากเหงา้” นั้นก่อให้เกิด ผลแห่ง
“ความชัว่ทั้งหมด (ทุกประเภท)” ในการกระท าท่ีชัว่ร้ายต่างๆ  จงสังเกตวา่มนัคือ “การรักเงิน” 
ไม่ใช่เงินเองท่ีเป็นกบัดกั   มนัเป็นไปไดท่ี้จะมีเงินนอ้ยมากแต่ก็รักมนั  บางคนมีเงินมากแต่ไม่
รักมนั การรัก เงิน  ตรงกนัขา้มกับการรัก พระเจ้า และ เพ่ือนบ้าน ซ่ึงเป็นพระบญัญติัสอง
ประการท่ีใหญ่ท่ีสุด  (มธ. 22:39 เปรียบเทียบ มธ. 6:24 ลก. 16:13 1 ยน. 2:15) 

  
“การแสดงถึงความหมายโดยนยัใน ‘การรักเงิน’ (ฟิลากูลีอา) ไม่ใช่การอยาก
ไดท้รัพยส์มบติัเพื่อว่ามนัจะถูกใช้ในการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยแต่เป็นการสะสม
และการกกัตุนเงินท่ีโลภเพื่อการรักมนั   ส่ิงท่ีควรเป็นวิธีท่ีจะสนบัสนุนชีวิตก็
ถูกท าใหเ้ป็นจุดจบของชีวติเอง”[324] 

  
“เงินในตวัของมนัเองนั้นก็ไม่ใช่ดีหรือแย่ มนัเพียงแค่อนัตรายในแง่ท่ีวา่การ
รักมนันั้นจะแย”่[325] 

  
อนัตรายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการรักเงินคืออะไรบา้ง?   บาร์คเล่ยล์งรายการหา้อยา่งคือ 

  
“(1) การปรารถนาเงินมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นความกระหายท่ีไม่รู้จกัพอ. . . . (2) 
การปรารถนาทรัพยส์มบติัถูกก่อตั้งบนความเช่ือผิดๆ. . . . ก่อนอ่ืน มนัถูก
ก่อตั้งบนการปรารถนาความมัน่คง และประการท่ีสองเม่ือคนคิดว่าเขาได้
บรรลุจ านวนน้อยท่ีสุดของความมัน่คง การปรารถนาทรัพยส์มบติัมากข้ึนก็
ถูกก่อตั้ งบนการปรารถนาความสะดวกและความหรูหรา. . . . (3) การ
ปรารถนาเงินมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหค้นเห็นแก่ตวั. . . . (4)  ส่ิงแปลกก็คือวา่การ
ปรารถนาทรัพยส์มบติัข้ึนอยูก่บัการปรารถนาความมัน่คง แต่มนัจบลงไม่ใช่
ดว้ยส่ิงใดยกเวน้ความกงัวลและความกระวนกระวาย. . . . (5) การรักเงินอาจ
น าคนไปสู่แนวทางท่ีผิดต่างๆของการไดเ้งินมา และดงันั้นในท่ีสุดอาจน าเขา
ไปสู่ความเจบ็ปวด ความเสียดายและความเสียใจ. . . .  
 
“การแสวงหาท่ีจะไม่ตอ้งอาศยัใคร ท่ีจะสามารถจ่ายหน้ีของตนเองได ้ท่ีจะ
จดัเตรียมบา้นเรือนและโอกาสส าหรับครอบครัวของตนเอง   ท่ีจะจดัเตรียม
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เพื่ออนาคตอยา่งสุขุมก็เป็นหนา้ท่ีของคริสเตียน  แต่ท่ีจะประเมินทุกส่ิงในแง่
ของเงิน ท่ีจะท าให้การรักเงินเป็นพลงัท่ีขบัเคล่ือนของชีวิตก็ไม่สามารถเป็น
ส่ิงอ่ืนใดไดน้อกจากอนัตรายมากท่ีสุดของบาป”[326] 

  
เปาโลพรรณนาถึงบุคคลท่ีหลงไปจากทางแคบของความจริง (“บางคนหลงไปจาความเช่ือ”)
เม่ือเขาติดตามเงิน   เขาติดอยู่ในหนามท่ี “แทง” ผิวหนงัของเขาและท าให้เขามีความเจ็บปวด
มาก (เปรียบเทียบ มธ. 13:22) เปาโลอาจไดก้ล่าวถึงพวกครูสอนเท็จเหล่าน้ีท่ีแทงพวกเขาเอง
[327] 

  
“แนวความคิดก็คือว่า ไม่มีความชัว่ประเภทไหนท่ีซ่ึงการรักเงินไม่ไดน้ าคน
ไปสู่ เม่ือมนัยดึฉวยพวกเขาไวที้เดียว”[328] 

  
ในฐานะคริสเตียนท่ีด าเนินชีวิตในโลกแห่งวตัถุนิยม เราตอ้งปลูกฝังท่าทีของความพอใจของเปาโลอย่างจงใจ
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่น่ีเป็นงานท่ียากในสังคมเช่นสังคมท่ีเราอาศยัอยูใ่นทวปีอเมริกาเหนือ เราก าลงัไดย้ิน
อยา่งต่อเน่ืองผ่านทางการโฆษณาและส่ือว่าเรา “จ าเป็น” ความหรูหราทุกประเภท ตามค ากล่าวของเปาโลและ
พระเยซู ความจ าเป็นส่วนตวัต่างๆของเราในฐานะมนุษยก์็มีไม่มาก  ประเด็นของเปาโลก็คือวา่ เราควรแสวงหา
การอยูใ่นทางพระเจา้อยา่งขยนัมากกวา่ท่ีเราแสวงหาเงินและส่ิงต่างๆท่ีมนัสามารถซ้ือได ้  
  

“ถา้คุณกลวัวา่บางทีการรักเงินก าลงัยึดจิตใจของคุณ จงเร่ิมแจกจ่ายเงินออกไปบา้งและดูวา่คุณ
รู้สึกอยา่งไร!   ถา้คุณรู้สึกวา่ดีใจอยา่งมากแสดงวา่คุณยงัปลอดภยัอยู ่แต่ถา้มนัเกือบท าให้ใจ
ของคุณแตกสลายแสดงวา่มนัเป็นเวลาท่ีจะคุกเข่าลงและอธิษฐานท่ีจะเป็นอิสระจากบาปของ
ความโลภ!   มนัจะท าลายคุณนอกจากวา่คุณไดรั้บการช่วยกูจ้ากมนั”[329] 

  
จงเปรียบเทียบท่าทีแห่งความพอใจของเปาโลกบัท่าทีนั้นของเศรษฐีหนุ่มใน มทัธิว 19:22  มาระโก 10:22  
และ ลูกา 18:23 
  

ค. บรรดาผู้ทีอุ่ทศิตนต่อพระคริสต์  6:11-16    
เปาโลด าเนินการเนน้ท่ีท่านไดเ้ร่ิมตน้ในส่วนก่อนหนา้น้ีต่อไป (ขอ้ 3-10) โดยการวิงวอนให้ทิโมธีท่ีจะติดตาม
เป้าหมายต่างๆในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางกายภาพในชีวิตของเขา   ดูเหมือนท่านตั้งใจให้ค  าแนะน าของท่านแก่ 
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คริสเตียนชาวเอเฟซัสท่ีสัตยซ่ื์อทั้งหมดเม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดก้ล่าวไปในขอ้ 3 ถึง 10 ท่านไดก้ล่าว
ค าแนะน าเหล่านั้นต่อทิโมธีอยา่งเป็นส่วนตวัเน่ืองจากวา่เขาในฐานะผูน้ าของคริสตจกัรมีความรับผิดชอบท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีจะตั้งแบบอยา่งเพื่อคนทั้งหมด  เปาโลเรียกร้องให้ทิโมธีท่ีจะพากเพียร  ส่วนน้ีเป็นจุดสูงสุดของจดหมาย
ฝากน้ี      
  

“ในบทท่ี 1 และ 4 เปาโลจดัตั้งรูปแบบของการวิจารณ์ปฏิปักษข์องท่าน (1:3-7; 4:1-5) และ
จากนั้นก็ตามมาด้วยถอ้ยค าแห่งการหนุนใจท่ีมีต่อทิโมธี (1:18-20; 4:6-16) ซ่ึงรวมถึงการ
อา้งอิงถึงการเร่ิมตน้ฝ่ายวญิญาณของทิโมธี (1:18 4:14) ท่านกล่าวซ ้ ารูปแบบเดียวกนัท่ีน่ี”[330] 

  
6:11                  ในความตรงกนัขา้มกบั “บางคน” (ขอ้ 10) ท่ีไดติ้ดตามเงิน ทิโมธีควร “หนี” จากท่าทีน้ี เป็น

ชดัเจนว่าเปาโลเรียกท่านว่า “คนของพระเจา้” เพื่อจะย  ้าเตือนทิโมธีถึงการทรงเรียกและการ
อุทิศตนของท่านท่ีจะติดตามพระเจา้   บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมใช้ช่ือเรียก “คนของพระ
เจา้” เก่ียวกบัผูเ้ผยพระวจนะ (คือ โมเสส ฉธบ. 33:1 ดาวิด นหม. 12:24 เอลียาห์ 1 พกษ. 17:18 
และเอลีชา 2 พกษ. 4:7) พระเจา้ใชม้นัเก่ียวกบัทิโมธีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ เปาโลให้เกียรติ
ท่ียิ่งใหญ่และการหนุนใจแก่ทิโมธีโดยการเรียกท่านว่าคนของพระเจา้ ช่ือเรียกน้ีอธิบายถึง
บุคคลหน่ึงท่ียืนหยดัเพื่อพระเจา้ อย่างสัตย์ซ่ือ ต่อการต่อตา้นในฐานะผูน้ าฝ่ายวิญญาณและใน
ฐานะแบบอยา่งแก่ผูเ้ช่ือทุกคน   

  
ในการติดตามพระเจา้ ทิโมธีควรติดตามเป้าหมายท่ีแตกต่างจากการไดม้าซ่ึงทรัพยส์มบติัเพื่อ
จุดประสงคท่ี์เห็นแก่ตวั ท่านควรเน้นส่ิงท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิแสวงหาท่ีจะก่อให้เกิดในชีวิต
ของคริสเตียน (กท. 5:22-23) และส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูน้ าของประชากรของพระเจา้ (3:1-3) 

  
“ความชอบธรรม” รวมถึงท่าทีและการกระท าทั้งหมดท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพระเจา้ 

เรียกวา่ถูกตอ้ง   

“ทางพระเจา้” เป็นคุณลกัษณะและความประพฤติท่ีเหมือนพระเจา้ 

“ความเช่ือ” คือการวางใจในพระเจา้   

“ความรัก” การอุทิศตนท่ีไม่เห็นแก่ตวัต่อความจ าเป็นต่างๆของคนอ่ืน 

“ความพากเพียร” ความต่อเน่ืองท่ีสตัยซ่ื์อผา่นทางสถานการณ์อนัตรายหรือท าให ้

ทอ้แท ้
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“ความอ่อนสุภาพ” ความกรุณาท่ีอ่อนโยนต่อคนอ่ืน 
  

สองเป้าหมายแรกของเป้าหมายเหล่าน้ีเป็นคุณลักษณะทัว่ไปท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ
บุคคลหน่ึงกบัพระเจา้ สองเป้าหมายท่ีสองเป็นท่าทีท่ีเจาะจงซ่ึงท าให้ชีวิตคริสเตียนมีชีวิตชีวา   
สองเป้าหมายท่ีสามเป็นคุณสมบติัท่ีมีพลงัอยา่งเจาะจงซ่ึงก าหนดแนวทางท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
เก่ียวขอ้งกบัโลกท่ีเป็นปฏิปักษ์ พร้อมกนัแลว้คุณสมบติัหกอย่างเหล่าน้ีวาดภาพลกัษณะของ 
“คน [บุคคล] ของพระเจา้” กลุ่มสามอย่างแห่ง “ความเช่ือ ความรักและความทรหดอดทน
ปรากฏใน ทิตสั 2:2 เช่นกนั 

  
“รายช่ือคุณความดี” เช่นรายช่ือน้ี (2 ทธ. 2:22-25 3:10) เป็นลกัษณะพื้นฐาน
ของค าสอนทางจริยธรรมของกรีกท่ีอนุญาตให้คุณความดีส าคญัท่ีจะถูกบรรจุ
และน าเสนออย่างเป็นระเบียบและรวบรัด  การใช้กลไกน้ีโดยเปาโลและ
ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆ (บางคร้ังก็อยู่ขา้งรายช่ือท่ีตรงกนัขา้มของ
ความชัว่ร้าย) แสดงถึงการเป็นหน้ีบุญคุณต่อรูปแบบทางวรรณกรรมและ
ศิลปะแห่งสมยันั้น”[331]  
 

ศัตรูทั้งสามของคริสเตียน 

ปัญหา การแก้ไข 

โลก หนี 

1 ยอห์น 2:15-17 1 ทิโมธี 6:11; 2 ทิโมธี 2:22 

ตณัหาของเน้ือหนงั   

ตณัหาของตา   

ความทะนงในลาภยศ   

เนือ้หนัง ปฏิเสธ 

โรม 7:18-24  โรม 6:12-13; 8:13 

มาร ต่อต้าน 

1 เปโตร 5:8 1 เปโตร 5:9 
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6:12                  ศตัรูของเราต่อตา้นการติดตามอุดมการณ์ทางพระเจา้ของคริสเตียน ดงันั้นเปาโลกระตุน้ให้
เพื่อนท่ีหนุ่มกวา่ของท่านท่ีจะรีบเขา้สู่ความขดัแยง้น้ี (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:1-4:5) เป้าหมายนั้น 
“คุม้ค่า” ท่ีจะต่อสู้เอา และมนั “เรียกร้อง” การต่อสู้เอา (เปรียบเทียบ ฟป. 3:12) ในการท าอยา่ง
นั้น ทิโมธีสามารถรับรางวลัท่ีพระเจา้ตอ้งการท่ีจะให้แก่ผูเ้ช่ือทุกคน คือ ความเต็มเป่ียม แห่ง 
“ชีวิตนิรันดร์”  (เปรียบเทียบ ยน. 10:10) คริสเตียนบางคนมีชีวิตนิรันดร์แต่ไม่เคย “ยึด (จบั) 
มนั” อยา่งแทจ้ริง  ในท านองเดียวกนั บางคนท่ีมีชีวิตทางกายภาพ แต่ไม่เคยเขา้ไปสู่ความเต็ม
เป่ียมแห่งชีวติ เพราะวา่พวกเขาสุขภาพไม่ดีและไม่แขง็แรง  

  
“ชีวิตนิรันดร์ถูกมองวา่เป็นของขวญัท่ีให้เปล่าๆ (ดู ยน. 3:16; อฟ. 2:8-10) 
ประสบการณ์ในปัจจุบนั (ดู ยน.10:10) และรางวลั (ดู มก. 10:29, 30; ลก. 
18:29, 30) ท่ีน่ีเปาโลไม่ไดก้ล่าวถึงความรอดของทิโมธี แต่กล่าวถึงการเกิดผล
ของท่านในชีวติน้ีและรางวลัของท่านในชีวติถดัไป”[332] 

  
“เหมือนกบัผูฝึ้กสอนท่ีมีทกัษะ เปาโลก็จดัเตรียมแรงจูงใจท่ีเพียงพอให้เพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งการด้ินรน”[333] 

  
“. . . การเติบโตไม่ใช่เป็นไปโดยอตัโนมติั มนัมีเง่ือนไขท่ีข้ึนอยู่กบัการ
ตอบสนองของเรา   โดยการฝึกฝนแห่งวินัยฝ่ายวิญญาณ เช่น การอธิษฐาน 
การเช่ือฟัง ความเช่ือ การศึกษาพระคมัภีร์และการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อ
ความยากล าบากเท่านั้นท่ีความสนิทสนมของเรากบัพระคริสตเ์พิ่มข้ึนโดยการ
ด าเนินในการท าดีต่อไปเท่านั้นท่ีชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีได้รับมา ณ การบงัเกิด
ใหม่เติบโตไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่และไดรั้บรางวลั”[334] 

  
“การมีชีวตินิรันดร์เป็นส่ิงหน่ึง แต่การ “ยึด” มนัไวเ้ป็นอีกส่ิงหน่ึง อนัแรกนั้น
ไม่เคล่ือนไหว อนัหลงันั้นเคล่ือนไหว อนัแรกข้ึนอยูก่บัพระเจา้ อนัหลงัข้ึนอยู่
กบัเรา   อนัแรกมาทางความเช่ือเท่านั้น ‘การยึด’ เรียกร้องความเช่ือพร้อมกบั
การเช่ือฟัง (6:14)”)[335] 
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การกล่าวยอมรับ (“การสารภาพท่ีดี”) ของทิโมธีถึงชีวิตนิรันดร์ต่อหนา้ “พยานหลายคน” บาง
ทีอา้งอิงถึงการรับบพัติศมาในน ้าของท่านแทนท่ีจะเป็นการสถาปนาของท่าน[336] 

  
6:13-14            น่ีคือการก าชบัท่ีหนกัแน่นท่ีสุดของเปาโลต่อทิโมธี (“ขา้พเจา้ก าชบัท่าน”) ในจดหมายน้ี ท่าน

ตอ้งการให้เขาท่ีจะ “รักษาค าบญัชาของพระเจา้โดยปราศจาก” ความไม่สอดคลอ้งกนัท่ีน่าอบั
อาย (“ด่างพร้อย”) หรือความประพฤติท่ีจะน าการวิจารณ์ท่ีสมเหตุสมผลออกมา (“การต าหนิ”)   
“ค าบญัชา” ของพระเจ้าท่ีน่ีบางทีอ้างอิงถึง ข่าวประเสริฐ ท่ีถูกมองว่าเป็น “กฎแห่งชีวิต”
[337] เปาโลย  ้าเตือนทิโมธีวา่พระเจา้ “ผูป้ระทานชีวิตแก่ทุกส่ิง” และผูส้ามารถและจะให้ความ
เตม็เป่ียมแห่งชีวติแก่ทิโมธีก็ก าลงัสังเกตท่านอยู ่(“เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้”) ท่านย  ้าเตือนเขา
อีกว่าเขาด าเนินชีวิตภายใตก้ารเพ่งดูของ “พระเยซู” ผูรั้บเจิมของพระเจา้ (“พระคริสต์”) ผูไ้ด้
รักษา “ค าพยานท่ีดี (การกล่าวยอมรับ)” ในเวลาแห่งการถูกไต่สวนของพระองค์ “ต่อหน้า
ปอนทิอสั ปีลาต”   การต่อสู้ของคริสเตียนมีอยู่ตลอดจนกว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมา 
(“การปรากฏของ. . .”) ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กชัว่ขณะ  

  
“ค าวา่ ‘การปรากฏ’ หรือ ‘การส าแดง’ เนน้ถึงการเห็นไดแ้ละพระสิริขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าท่ีเสด็จมาผูซ่ึ้งตอนน้ีถูกปิดซ่อนไวแ้ละไม่เป็นท่ีประจกัษ์ต่อ
สายตามนุษยใ์นสวรรค”์[338] 

  
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่เปาโลอา้งอิงถึงเหตุการณ์นั้นแทนท่ีจะเป็นการตายของทิโมธี ไม่วา่อนัหน่ึงอนั
ใดท่ีจะท าให้การด้ินรนของท่านส้ินสุดก็น่าสนใจ  มนับ่งบอกวา่เปาโลเช่ือวา่การเสด็จกลบัมา
ของพระคริสตเ์พื่อธรรมิกชนของพระองค ์ณ การรับข้ึนไปนั้นใกลจ้ะมาถึงและสามารถน าหนา้
การตายตามธรรมชาติของทิโมธี จงเปรียบเทียบถอ้ยค าสุดทา้ยของเปาโลใน 2 ทิโมธี 4:6-8 กบั
ถอ้ยค าสรุปเหล่าน้ีในขอ้ 12-14   ถอ้ยค าเหล่านั้นก็คลา้ยกนัอยา่งมาก   

  
6:15-16            พระเจา้จะส่งพระเยซูคริสตก์ลบัมา ณ “เวลา” ท่ีก าหนดไว ้(“เหมาะสม”) ของพระองค์ เพลง

สรรเสริญพระเจา้ของเปาโล (ถอ้ยค าท่ียกยอ่งพระเจา้) เนน้ถึงอธิปไตยท่ียกยอ่งและพิเศษ ความ
เป็นอมตะ และความบริสุทธ์ิท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดข้องพระองค ์(เปรียบเทียบ อพย. 24:17) ขอ 
“พระเกียรติ” และพระอานุภาพ (“การปกครอง”) นิรันดร์จงมีแด่พระองค ์(เปรียบเทียบ 1:17) 
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“เมืองเอเฟซสัไม่ใช่เป็นแค่เป็นท่ีพกัอาศยัของเจา้แม่อารเทมิสเท่านั้น แต่เป็น
ศูนยก์ลางเร่ิมแรกของการนมสัการจกัรพรรดิอีกดว้ย  ดงันั้นเพลงสรรเสริญ
พระเจา้น้ีเป็นการมุ่งหมายท่ีอ าลาของเปาโลท่ีวา่พระเจา้ผูซ่ึ้งคริสตจกัรจะตอ้ง
เก่ียวข้องในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไม่ใช่ใครอ่ืนแต่เป็นพระเจ้า
ผูป้กครองสูงสุดแห่งจกัรวาล  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหนือเจา้นายทั้งหมด”[339] 

  
ง. คนมั่งมี  6:17-19   

  
เปาโลยงัไม่ไดจ้บส่ิงท่ีท่านตอ้งการท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัเงิน ดงันั้นท่านก็กลบัไปสู่หัวขอ้นั้นอย่างย่อๆพร้อมกบั
ถอ้ยค าแห่งการแนะน าส าหรับผูเ้ช่ือชาวเมืองเอเฟซสัท่ีมัง่มี   ท่านให้ค  าแนะน าเหล่าน้ีเพื่อจะท าให้ส่ิงท่ีท่านได้
กล่าวไปแต่ก่อนในจดหมายน้ีสมดุล (ในขอ้ 9-11) 
  
6:17                  แต่ก่อนท่านไดแ้นะน าบรรดาผูท่ี้คิดถึงพวกเขาเองวา่ไม่มีทรัพยส์มบติัอะไร  ตอนน้ีท่านกล่าว

ต่อบรรดาผูท่ี้ “มัง่มี” ท่ีมีความมัง่มีทางวตัถุและรู้มนั  ค  ากรีก พลูซีออย ท่ีหมายถึง “คนมัง่มี” ก็
อา้งอิงถึงคนมัง่มีทางวตัถุโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรดาผูท่ี้ไม่จ  าเป็นจะตอ้งท างานเพื่อการเล้ียงชีพ
[340] ท่าทีสองอยา่งน าคนมัง่มีไปแบบผดิๆ อยูบ่่อยๆ ท่าทีอนัหน่ึงก็คือแนวคิดท่ีวา่ ความมัง่คัง่
ทางการเงินท่ีใหญ่ข้ึนบ่งช้ีถึงคุณค่าส่วนตวัท่ีใหญ่ข้ึน ท่าทีอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ความคิดท่ีวา่ความ
มัง่คัง่รับรองถึงอ านาจและความมัน่คง (“ความไม่แน่นอนของความมัง่มี”) เปาโลเตือนถึงการ
สรุปสองอยา่งน้ี    

  

“พระเจา้” จะก าหนดชีวิตของเราไม่ใช่แหล่งทางการเงินในปัจจุบนัของเรา คนมัง่มีควรวาง 
“ความหวงัของพวกเขา” ไวใ้นพระเจา้ผูป้ระทานไม่ใช่ในของประทานต่างๆของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 4:10; 5:5) พระเจา้ควบคุมแหล่งเหล่าน้ี   เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดใ้ห้ส่ิงเหล่านั้นแก่
เรา (“พระเจา้ผูป้ระทานทุกส่ิงแก่เราอย่างบริบูรณ์”) เราสามารถ “ช่ืนชม” ของประทานต่างๆ
ของพระองค์อย่างไม่เห็นแก่ตวัได ้ เราสามารถช่ืนชมในขอ้เท็จจริงท่ีว่าส่ิงเหล่านั้นท าให้เรา
เป็นอิสระจากการทดลองบางอย่างได้ (เปรียบเทียบ สภษ. 30:7-9) และพวกมนัท าให้เรา
สามารถท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนได ้  
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“เหตุผลท่ีทุกส่ิงสามารถได้รับการช่ืนชมได้ก็อยู่ในการตระหนักว่าทุกส่ิง
รวมถึงทรัพยส์มบติัของตนเองเป็น ของขวญั ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความใจ
กวา้งท่ีกรุณาของพระเจา้”[341] 

  
6:18-19            เปาโลก าชบัใหทิ้โมธีท่ีจะแนะน าคนมัง่มีใหถื้อวา่เงินของพวกเขาเป็นการให้ความสามารถของ

พระเจ้าท่ีจะบรรลุการดีต่างๆ   แทนท่ีจะช่ืนชมช่ือเสียงส าหรับการมีเงินมาก พวกเขาควร
ปลูกฝังช่ือเสียงส าหรับการ “มัง่มีในการดีต่างๆ”   ยิ่งกว่านั้นพวกเขาควรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ (“ใจ
กวา้ง”) “พร้อม” และ “เต็มใจ” ท่ีจะ “แบ่งปัน” ส่ิงท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่พวกเขากบัคนอ่ืนอยา่งใจ
กวา้ง   โดยการท าอยา่งนั้น พวกเขาจะแน่ใจวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะให้รางวลัแก่พวกเขาส าหรับ
การเป็นผูอ้ารักขาท่ีสัตยซ่ื์อของพวกเขาและการลงทุนใน “ทรัพยส์มบติัท่ีเป็นรากฐานอนัดี
ส าหรับอนาคต” เม่ือพวกเขายืนต่อพระพกัตร์พระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 6:19-21; ลก. 12:33-
34; 18:22) ยิง่กวา่นั้น ในการท าอยา่งนั้น พวกเขาจะประสบกบัความเต็มเป่ียมแห่งชีวิตนิรันดร์
ของพวกเขา (“ชีวติท่ีแทจ้ริง” เปรียบเทียบ ขอ้ 12) 

  
“ใจท่ีกรุณาเช่นเดียวกบัมือท่ีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผถู่กเรียกร้องจากคนมัง่มี”[342] 

  
ท่ีจะมัง่มีก็ไม่บาป และท่ีจะยากจนก็ไม่ใช่วา่ไม่อยูใ่นทางพระเจา้ พระเจา้ไดใ้ห้แหล่งต่างๆแก่ 
คริสเตียนท่ีมัง่มีเพื่อท าพนัธกิจกบัคริสเตียนคนอ่ืนท่ีไม่มี ดว้ยแหล่งต่างๆเหล่าน้ีก็มีการทดลอง
และโอกาสท่ีจะใชส่ิ้งเหล่าน้ีอยา่งผดิๆ    

  
จงสังเกตวา่เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่คนมัง่มีควรแจกจ่ายทรัพยส์มบติัของพวกเขาทั้งหมดหรือส่วน
ใหญ่   ท่านกล่าวว่าพวกเขาควร “พร้อมท่ีจะแบ่งปัน” (ขอ้ 18) ตามท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้น าพา
พวกเขา   พระเจา้จะน าบุคคลหน่ึงใหท้  าส่ิงหน่ึงดว้ยเงินของเขาหรือของเธอ และน าอีกคนหน่ึง
ใหท้  าส่ิงอ่ืน (เปรียบเทียบ ยน. 21:22) 

  
จงสังเกตอีกว่า คริสเตียนท่ีมัง่มีไม่ควรรู้สึกผิดเพราะวา่พวกเขามัง่มี (“พระเจา้ประทานทุกส่ิง
แก่เราอยา่งบริบูรณ์” ขอ้ 17) ซ่ึงทึกทกัเอาวา่พวกเขาไดม้ัง่มีอยา่งถูกตอ้ง   พวกเขาควร “ช่ืนชม” 
ผลประโยชน์ต่างๆของทรัพยส์มบติั   น่ีก็ยากส าหรับบางคนท่ีจะท า เพราะวา่ตามปกติเราท าให้
ความช่ืนชมส่วนตวัเท่าเทียมกับความพึงพอใจของเน้ือหนังของเรา   คริสเตียนท่ีมัง่มีควร
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ปลูกฝังความยนิดีท่ีมาจากการสะสม “ทรัพยส์มบติั” ไวใ้นสวรรคโ์ดยการลงทุนชีวิตและทรัพย์
สมบติัของเขาหรือของเธอในส่ิงท่ีจะคงอยู่ตลอดไป[343] ยิ่งกวา่นั้น เน่ืองจากวา่ทุกส่ิงท่ีเรามี
เป็นของขวญัจากพระเจา้ (ขอ้ 17) เราสามารถช่ืนชมทุกๆส่ิงได ้(“ทุกส่ิงท่ีจะช่ืนชม”)  

  
“ค าสอนทั้งหมดของจริยธรรมคริสเตียนไม่ใช่ว่าทรัพยส์มบติัเป็นบาป แต่
ทรัพยส์มบติันั้นเป็นความรับผดิชอบท่ีใหญ่อยา่งมาก”[344] 

  
พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นตอนท่ีเราส่วนใหญ่ท่ีเป็นคริสเตียนทางตะวนัตกจะตอ้งเก็บเอาไปคิด   ในการเปรียบเทียบ
กบัส่วนท่ีเหลือของโลกนั้น เรา มัง่มี  เราตอ้งปกป้องตวัเราเองจากเน้ือหนงัและเสียงต่างๆในวฒันธรรมของเราท่ี
กระตุน้ใหเ้ราท่ีจะรับเอาท่าทีต่อเงินท่ีแตกต่างอยา่งมากจากส่ิงท่ีเปาโลสอน  
  

VI. การก าชับและการอวยพรทีส่รุป  6:20-21   
  
เปาโลจบจดหมายของท่านดว้ยการก าชบัแบบสรุปสุดทา้ยท่ีจะกระตุน้ทิโมธีอีกคร้ังหน่ึงให้หลีกเล่ียงการหลงไป
จากพนัธกิจของท่าน (เปรียบเทียบ (เปรียบเทียบ 1:3-5, 18-20)  อีกคร้ังหน่ึงเปาโลอา้งอิงถึงสองในหวัขอ้หลกัใน
จดหมายฝากศิษยาภิบาลคือ ความส าคญัของความพากเพียรส่วนตวั (เปรียบเทียบ 1:18; 4:1-16; 6:11-16) และ
ความผดิพลาดของปฏิปักษ ์
  

“ส่ิงท่ีโดดเด่นเก่ียวกับการสรุปน้ีคือการขาดหายไปของการทักทายสุดท้ายใดๆ จดหมาย
ทั้งหมดของเปาโลรวมทั้งจดหมายน้ีลงทา้ยดว้ยพระคุณหรือการอวยพรสุดทา้ย แต่ 1 ทิโมธี
และกาลาเทียเท่านั้นไม่มีการทกัทายจากเปาโลและเพื่อนๆถึงผูรั้บและเพื่อนๆ (เปรียบเทียบ 2 
ทธ. 4:19-21; ทต. 3:15) จนถึงสุดทา้ยนั้นจดหมายน้ีก็เป็น ‘ธุระทั้งหมด’ อยา่งเป็นลกัษณะ
พิเศษ และยกเวน้ส าหรับภาษาใหม่บางอยา่ง การก าชบัสุดทา้ยน้ีเพียงแค่สรุปธุระนั้น”[345] 

  
“ทิโมธีเอ๋ย” จงให้การสัมผสัทางอารมณ์ส่วนตวัต่อการก าชบัของเปาโล  ท่านรัก “บุตรในความเช่ือ” ของท่าน
และตอ้งการท่ีจะสงวนเขาไวจ้ากความเจบ็ปวดและความลม้เหลว   
  
ทิโมธีควร “ปกป้อง” ทุกส่ิงท่ีไดถู้กมอบ (“มอบหมาย”) แก่การดูแลของท่าน รวมถึงจดหมายน้ี ข่าวประเสริฐ
และพนัธกิจของท่าน (เปรียบเทียบ 4:12-14; 6:2; 2 ทธ. 2:2) ยิง่กวา่นั้นส่ิงน้ีรวมถึงความรับผิดชอบของท่านท่ีจะ
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ต่อตา้นพวกครูสอนเท็จและท่ีจะรักษาชีวิตของท่านเองให้บริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ  4:11-13; 5:22-23; 6:11-12) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านควรหลีกเล่ียงการโตเ้ถียง (“เร่ืองไม่มีสาระ”) และค าสอนเท็จ (“การโตแ้ยง้”) ท่ีเปาโลได้
อา้งอิงถึงแต่ก่อนท่ีแสดงถึงระบบโลกและไร้ค่า (“ว่างเปล่า”) เช่นเดียวกบัการต่อตา้นบรรดาผูท่ี้ได้อา้งว่ามี 
“ความรู้” ท่ีเหนือกวา่ 
  
เป็นท่ีชัดเจนว่าการเตือนสุดทา้ยน้ีเป็นการอา้งอิงถึงอิทธิพลของนอสติกท่ีเพิ่มมากข้ึนในเมืองเอเฟซัส “ลทัธิ    
นอสติก” สอนว่ามีความรู้ท่ีสูงกวา่ท่ีมีไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิกของลทัธิของพวกเขาเท่านั้น เปาโลไดจ้ดัตั้ง
การคดัคา้นเต็มท่ีต่อการโตแ้ยง้ของพวกเขาในจดหมายฝากของท่านถึงชาวโคโลสีแลว้  ความดึงดูดใจของพวก
ครูสอนเทจ็เหล่าน้ีไดล่้อลวงบางคนในเมืองเอเฟซสั (“ซ่ึงบางคนไดก้ล่าวยอมรับ [ความเห็นนอกรีต]”) ผูไ้ดห้ลง
ไปจากเส้นทางแห่งความจริง (“หลงไปจากความเช่ือ”)       
  
สรุปแล้ว เปาโลขอให้ “พระคุณ” ของพระเจา้อยู่กบัทิโมธีและธรรมิกชนคนอ่ืนๆ (“ท่านทั้งหลาย”) ในเมือง   
เอเฟซสั  “ท่านทั้งหลาย” เป็นพหูพจน์ในตวับทกรีก (เปรียบเทียบ คส. 4:18; 2 ทธ 4:22; ทต. 3:15)  
 

สรุปค าปรึกษาของเปาโลต่อทโิมธี[346] 

ส่ิงทีจ่ะท า (การก าชับ) ส่ิงทีไ่ม่ต้องท า (การเตือน) 

สั่งให้คนอ่ืนๆท่ีจะไม่สอนหลักค าสอนอ่ืน
ใดนอกเหนือจากหลักค าสอนแท้เก่ียวกับ
พระคริสต ์(1:3) 

อยา่ฟังเทพนิยายหรือเร่ืองล าดบัวงศ์
ตระกูลท่ีไม่ รู้จบส้ิน ซ่ึงก่อความ
ขดัแยง้ (1:4) 

สอนข่าวดีท่ีพระคริสต์ช่วยคนบาปให้รอด 
(1:15-18) 

ปฏิเสธนิยาย (4:7) 

อธิษฐานและวงิวอนเพื่อทุกๆคน (2:1) อย่าละเลยของประทานของท่าน 
(4:14) 

เลือกผู ้น าคริสตจักรท่ีคู่ควรต่อต าแหน่ง  
(3:1-15) 

อย่าต่อว่าผูช้ายอาวุโส แต่แนะน า
พวกเขา (5:1) 

สั่งสอนคนอ่ืนๆในหลกัค าสอนอนัดี (4:6) อยา่ยอมรับค ากล่าวหาต่อผูป้กครอง
คนไหนเวน้แต่จะมีพยานสองสาม
คน (5:19) 
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ฝึกฝนตวัท่านเองในทางพระเจา้ (4:7-8) อย่าปกครองคริสตจักรด้วยความ
ล าเอียง แต่ท่ีจะไม่ล าเอียง (5:21) 

จงเป็นแบบอย่างแก่ผูเ้ ช่ือในวาจา ในการ
ประพฤติ ในความรัก ในวิญญาณ ในความ
เช่ือ และในความบริสุทธ์ิ (4:12) 

อยา่รีบวางมือแต่งตั้งใคร (5:22) 

ใหเ้กียรติบรรดาแม่ม่าย (5:3) ถอนตัวจากบรรดาผู ้ท่ีปฏิเสธค า
สอนของอคัรทูตและโตแ้ยง้เก่ียวกบั
ถอ้ยค าอยา่งต่อเน่ือง (6:4-5) 

รักษาตวัใหบ้ริสุทธ์ิ (5:22) หนีจากบรรดาผูท่ี้โลภและตอ้งการ
ท่ีจะมัง่มีจากพนัธกิจ (6:5-11) 

ใฝ่หาความชอบธรรม ความเช่ือ ความรัก 
ความทรหดอดทนและความอ่อนสุภาพ 
(6:11) 

หลีกเล่ียงค าพดูท่ีไร้คุณธรรมและโง่
เขล า  ซ่ึ ง ถู ก เ รี ย กอย่ า งผิ ดๆว่ า 
“ความรู้” (6:20) 

ภาคผนวกท่ี 1 
  
ผู้หญงิและพนัธกจิ[347] 
  
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมาด้วยความหวงัว่ามนัจะท าให้ผูอ่้านสามารถท่ีจะท าการตดัสินใจท่ีดีใน “ด้านท่ีคลุมเครือ
ต่างๆ” ของการตีความของพระคมัภีร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของผูห้ญิง 
  
ข้อพจิารณาขั้นต้น  
  
อิสราเอล อสัซีเรียและบาบิโลนสมยัโบราณทั้งหมดเป็นสังคมแบบพ่อบา้น และหน่วยตระกูลพื้นฐานของแต่
แห่งคือเผา่ (หรือตระกูล) แทนท่ีจะเป็นครอบครัวซ่ึงประกอบดว้ยพ่อแม่ลูก   ในอิสราเอลพวกผูห้ญิงช่ืนชมการ
นบัถือในฐานะบุคคลและธรรมบญัญติัของโมเสสไดป้กป้องสิทธ์ิส่วนตวัของพวกเขา  มรดกต่างๆไดส่้งต่อไป
ทางพวกผูช้าย แต่พวกผูห้ญิงสามารถรับมรดกไดถ้า้ผูช้ายไม่มี   พวกผูห้ญิงเขา้ร่วมในการนมสัการส่วนรวมและ
ส่วนตวั  ในสมยัแบบพ่อบา้น หัวหน้าครอบครัวท่ีเป็นผูช้ายไดน้ าในการนมสัการของครอบครัว และภายใต้
ธรรมบญัญติัของโมเสนั้นพวกผูช้ายของเผา่เลวแีละตระกูลของอาโรนเท่านั้นไดรั้บใชใ้นฐานะปุโรหิต   พระเจา้
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ได้กนัพวกผูช้ายคนอ่ืนๆและพวกผูห้ญิงทั้งหมดออกไปจากการเป็นปุโรหิต   พวกผูห้ญิงเขา้ร่วมในชีวิตทาง
สังคมและธุรกิจกบัพวกผูช้าย แต่การสัญญาต่างๆของพวกเขาก็ข้ึนอยู่กบัการอนุมติัของพวกสามีของพวกเขา   
พวกผูห้ญิงรับใชใ้นฐานะผูเ้ผยพระวจนะหญิงและแมก้ระทัง่ราชินีดว้ยการไม่มีการประณามถึงบทบาทของพวก
เขา แต่แบบอยา่งของกรณีเหล่าน้ีก็หายาก   
  
ในสมยัของพระเยซู ลทัธิยวิถือวา่พวกผูห้ญิงเป็นรองและดอ้ยกวา่  พวกผูน้ าทางศาสนาห้ามปรามพวกผูช้ายจาก
การส่ือสารกบัพวกผูห้ญิงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกผูห้ญิงจะน าพวกผูช้ายให้หลงไป พวกเขาสนบัสนุนพวก
ผูห้ญิงท่ีจะอยู่ในบา้นของพวกเขาและท่ีจะสวมผา้คลุมในท่ีสาธารณะเน่ืองด้วยเหตุผลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม 
ภายในบ้านนั้น พวกผูช้ายชาวยิวเห็นคุณค่าพวกภรรยาของพวกเขาและรักพวกเขาอย่างรักใคร่อยู่บ่อยๆ  
ตามปกติ พวกผูช้ายชาวยิวเช่ือว่าพวกผูห้ญิงไม่สามารถและไม่ควรเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวทางศาสนา พวก
ผูห้ญิงสามารถเขา้ร่วมการนมสัการในท่ีสาธารณะได ้แต่พวกผูช้ายเท่านั้นด าเนินเร่ืองราวทางพลเรือน  
  
มีความหลากหลายอยา่งมากภายในวฒันธรรมกรีกและโรมนัในศตวรรษแรก   คนกรีกโบราณถือวา่พวกผูห้ญิง
ดอ้ยกว่าและมีประโยชน์ส าหรับการท างาน ความเพลิดเพลินหรือการคลอดบุตรเท่านั้น  ท่ามกลางคนกรีกและ
คนโรมนัท่ีมัง่คัง่กวา่ บ่อยคร้ังพวกผูห้ญิงไดรั้บการศึกษา พวกเขาสามารถไดรั้บมรดกได ้และพวกเขาช่ืนชมการ
ยอมรับทางสังคม  คนกรีกและคนโรมนัชั้นต ่ากวา่ไม่ไดใ้ห้การศึกษาแก่พวกผูห้ญิงของพวกเขา และถือวา่พวก
เขาเหมือนทาสมากกวา่ 
  
พระเยซูให้ต าแหน่งท่ีสูงกว่าแก่พวกผูห้ญิงเม่ือเทียบกบัคนยิวร่วมสมยั   พระองค์ไม่ไดเ้ลือกพวกผูห้ญิงเป็น
สาวกของพระองค์หรืออคัรทูต แต่ในความตรงกนัขา้มกบัพวกรับบี พระองค์อนุญาตให้พวกเขาท่ีจะไปกับ
พระองค์ ปรนนิบติัต่อความจ าเป็นของพระองค์ และเรียนรู้จากพระองค์   พระองค์ถือว่าพวกผูห้ญิงตอ้งการ
ถอ้ยค าของพระองค์มากเท่ากบัพวกผูช้าย  ยิ่งกว่านั้น พระองค์ไม่ไดป้ฏิบติักบัพวกเขาในลกัษณะท่ีจองหอง   
จุดยืนของพระองค์ในเร่ืองการหย่าร้างให้การปกป้องแก่พวกผูห้ญิงมากกว่าธรรมบญัญติัของโมเสส (คือ การ
สมรสถาวรพร้อมกบัขอ้ยกเวน้เล็กนอ้ย) 
  
พวกอคัรทูตท าให้ท่าทีของพระเยซูต่อผูห้ญิงนั้นถาวร คริสตจกัรรวมพวกผูห้ญิงเขา้ไวใ้นพระกายของผูเ้ช่ือ     
ถือวา่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได ้และสอนความจริงแห่งความเช่ือแก่พวกเขา พวกผูห้ญิงมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ขยายของคริสตจกัร พวกเขาได้ช่วยเหลือพวกอคัรทูตขณะท่ีพวกเขาช่วยเหลือองค์พระผูเ้ป็นเจา้ คริสเตียน
เร่ิมแรกยกชูการสมรสอย่างสูงส่งและถือว่ามนัเป็นการอุทิศตนท่ีถาวร อย่างท่ีเป็นจริงในค าสอนของพระเยซู



เช่นกันนั้น พวกอคัรทูตถือว่าการเป็นโสดเป็นการทรงเลือกท่ีมีเหตุผลแม้ว่าจะไม่สูงกว่า  พวกเขาเห็นว่า
ต าแหน่งผูน้ าในคริสตจกัรมีข้ึนเพื่อจะปรนนิบติับรรดาผูท่ี้อยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั
ของบรรดาผูท่ี้อยูใ่นการเป็นผูน้ า     
  
คริสตจกัรเร่ิมแรกถือว่าความสัมพนัธ์ทางการสมรสเป็นพาหนะท่ีจะสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้
และผูเ้ช่ือ สามีจะตอ้งปฏิบติัการอุทิศตนท่ีมีความรักต่อภรรยาของเขาเพื่อสวสัดิภาพของเธอ ภรรยาจะตอ้ง
ตอบสนองต่อการเป็นผูน้ าของสามีอยา่งท่ีคริสตจกัรตอบสนองต่อการเป็นผูน้ าของพระคริสต ์ ดว้ยกนันั้น สามี
และภรรยายกยอ่งพระเจา้โดยการส าแดงความรักของพระเจา้และการตอบสนองท่ีเหมาะสมของมนุษย ์     
 
พวกอคัรทูตสอนวา่ต าแหน่งผูน้ าของผูช้ายควรถือปฏิบติัในคริสตจกัรเช่นเดียวกบัในบา้น  ตั้งแต่การทรงสร้าง 
พวกผูช้ายให้มีความรับผิดชอบส าหรับสวสัดิภาพฝ่ายวิญญาณของประชากรของพระเจา้ ในคริสตจกัรพวก
ผูป้กครองมีความรับผิดชอบน้ี พวกผูช้ายเท่านั้นท่ีปฏิบติักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้สิทธิอ านาจของ
ผูป้กครอง   ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการส่งเสริมการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัร   การท าให้แน่ใจถึงการสอนท่ี
สัตยซ่ื์อถึงความจริงของพระเจา้  และการปรนนิบติัในฐานะผูเ้ล้ียงท่ีอยู่ใตพ้ระคริสต์เพื่อสวสัดิภาพของฝูงชน  
อยา่งไรก็ตาม พวกผูห้ญิงสามารถกระท าและปรนนิบติัในดา้นอ่ืนๆ ได ้พวกเขาด าเนินการพนัธกิจท่ีมีขอบเขต
กวา้งต่อพระกายของพระคริสต ์เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกผูห้ญิงปรนนิบติัในฐานะมคันายิกา  ความแตกต่างทางเพศ
ไม่ใช่องคป์ระกอบในพนัธกิจ ยกเวน้เม่ือมนัมาสู่การสอนท่ีมีสิทธิอ านาจและอ านาจท่ีมีวนิยัของผูป้กครอง    
  
ในอิสราเอล ทั้งในสมยัของบรรพบุรุษและโมเสส พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งผูช้ายบางคนท่ีจะน าประชากรของพระองค ์  
นัน่คือ ไม่มี ผูห้ญิงสักคนและ ไม่ใช่ผู้ชายทุกคน ท่ีสามารถรับใชใ้นฐานะปุโรหิตได้   ผูช้ายบางคนเท่านั้นไดท้  า
หนา้ท่ีในฐานะปุโรหิต   ดงันั้น พวกผูห้ญิงในฐานะ เพศ ไม่ใช่เป็นรองต่อพวกผูช้ายทางพนัธุกรรมในฐานะ เพศ 
ในเร่ืองราวของสิทธิอ านาจทางศาสนา   พระเจา้ไดเ้ลือกผูช้ายบางคนท่ีจะเล้ียงดูและสอนประชากรของพระเจา้   
ทั้ งคริสตจักรได้รับการปรนนิบัติของบางคนคือผูช้ายและผูห้ญิงรวมทั้ งผูเ้ผยพระวจนะหญิง ราชินี และ           
มคันายกิาผูซ่ึ้งพระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะน าในการตอบสนองต่อความจ าเป็นทางร่างกาย   การเล้ียงดู การสอนและการ
ปรนนิบติัคนอ่ืนไม่ใช่พนัธกิจท่ีสงวนไวเ้ฉพาะส าหรับพวกปุโรหิตในระบบเดิมและพวกผูป้กครองในระบบ
ใหม่   ส่ิงท่ีแตกต่างเก่ียวกบัต าแหน่งเหล่านั้นคือบทบาทและความรับผดิชอบท่ีเป็นทางการของพวกเขา   
  
มีปัญหาหลายอยา่งในความสัมพนัธ์ต่างๆของผูเ้ช่ือในอดีต อยา่งท่ีมีในปัจจุบนั   ตวัอยา่งเช่น ในคริสตจกัรเมือง
โครินธ์ ผูห้ญิงบางคนตอ้งการท่ีจะปฏิเสธความแตกต่างใดๆจากพวกผูช้าย   พวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงไดริ้ษยา  



พี่น้องชายหญิงของพวกเขาและการท าตามเน้ือหนงัก็ธรรมดา  พวกเขามีการรับรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็น
บทบาทท่ีส าคญัในพระกาย  เปาโลจ าตอ้งย  ้าเตือนพวกเขาว่าจุดประสงคข์องพวกเขาควรจะเป็นการเสริมสร้าง
ซ่ึงกนัและกนั   
  
กระบวนการทีเ่หมาะสม 
  
ในการพยายามท่ีจะก าหนดส่ิงท่ีจะท าในสถานการณ์ท่ีเจาะจงซ่ึงเก่ียวข้องกับพวกผูห้ญิงและพนัธกิจ ก็มี
องคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีเราตอ้งพิจารณา   เราตอ้งท าส่ิงน้ีเพื่อจะท าให้แน่ใจวา่เราท าส่ิงท่ีเป็นท่ีโปรดปรานต่อ
พระเจา้และถูกตอ้งส าหรับคนอ่ืน (คือ จริยธรรมคริสเตียน) เราตอ้งพิจารณาส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผย คือ มาตรฐาน
ทางศีลธรรมของพระองค์ ประการท่ีสอง ยิ่งกว่านั้นเราต้องท าให้แน่ใจว่า เราเข้าใจสถานการณ์ท่ีรวมการ
ตดัสินใจอย่างแม่นย  าเขา้ไว ้คือ บริบทของมนั ประการท่ีสาม เราตอ้งเอาใจใส่ว่าเราก าลงัท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อ
เหตุผลท่ีถูกตอ้ง คือ แรงจูงใจของเรา       
  
มนัยากท่ีจะท าการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ เพราะวา่ความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์ และคน
อ่ืนอาจไม่ไดแ้บ่งปันถึงการรับรู้ของเรา    
  
หน่ึงในปัญหาของการรับรู้สถานการณ์อยา่งเหมาะสมเก่ียวขอ้งกบัค าถามของส่ิงท่ี “ต าแหน่งผูน้ า” น ามา  ผูค้นท่ี
ดีไม่เห็นด้วยในประเด็นท่ีเป็นพื้นฐานน้ี ดังนั้ น พวกเขาก็มีแนวคิดเก่ียวกับจุดยืนท่ีหลากหลายในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ทางบทบาทท่ีเหมาะสมของพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิง    
  
โดยส่วนใหญ่ ต าแหน่งผู้น า เป็นประเด็นของสิทธิอ านาจ   บางคนไดผ้ดิพลาดโดยการท าใหสิ้ทธิอ านาจเท่าเทียม
กบัสิทธ์ิท่ีจะออกค าสั่ง   น่ีเป็นมุมมองท่ีเห็นแก่ตวั   ต าแหน่งผูน้ าตามพระคมัภีร์เก่ียวขอ้งกบั การเสริมสร้าง 
ผู้ อ่ืน อยู่เสมอ  ยิ่งกว่านั้ น สิทธิอ านาจรวมถึงองค์ประกอบของการมอบหมายอยู่เสมอ ผูน้ าท่ีปฏิเสธท่ีจะ
มอบหมายก็ไม่ไดใ้ช้สิทธิอ านาจของเขาอยา่งเหมาะสม ในครอบครัว ผูช้ายบางคนรู้สึกวา่สิทธิอ านาจของพวก
เขาไม่สมบูรณ์ถ้าพวกเขาไม่ไดท้  าการตดัสินใจทั้งหมดอย่างเป็นส่วนตวั น่ีแสดงถึงความล้มเหลวท่ีจะเขา้ใจ
ธรรมชาติของต าแหน่งผูน้ า ต าแหน่งผูน้ าควรค านึงถึง ความจ าเป็นและความสามารถต่างๆ  ของบรรดาผูซ่ึ้ง
ผลประโยชน์ของพวกเขานั้นข้ึนอยู่กบัผูท่ี้มีสิทธิอ านาจในการท าการตดัสินใจและจะส่งผลกระทบ ยิ่งกวา่นั้น 
ต าแหน่งผูน้ าเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียม แบบอย่าง ส าหรับบรรดาผูท่ี้อยูใ่ตสิ้ทธิอ านาจของบุคคลนั้นๆ    
  



ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของค านิยามน้ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของ “การสอนหรือการใช้สิทธิอ านาจเหนือผูช้าย”   
เรามีความสัมพนัธ์ทางบทบาทท่ีได้นิยามไวส้ าหรับต าแหน่งผูน้ าในคริสตจกัรอย่างแน่นอนมากกว่าท่ีเรามี
ส าหรับต าแหน่งผูน้ าในครอบครัว   การมอบหมายสิทธิอ านาจมากแค่ไหนท่ีพระเจา้ได้ตั้งใจไวใ้นงานของ
ผูป้กครอง?   เป็นท่ีชัดเจนว่า พระองค์ได้ตั้งใจไว ้บ้าง ซ่ึงรวมถึงในการสอนและการลงวินัยของคริสตจักร  
ตวัอย่างเช่น ตามความต่อเน่ืองของการสอนนั้น ผูห้ญิงเหมาะสมไหม?   ค  าสั่งสอนตามพระคมัภีร์ก็คือว่าพวก
ผูห้ญิงสามารถสอนได ้(1 คร. 14:26) แต่จะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิอ านาจเหนือผูช้าย (1 ทธ. 2:11-12) ส่ิงท่ีเธอสามารถ
ท าไดแ้ละไม่สามารถท าไดภ้ายในขอบเขตเหล่าน้ีก็เป็นค าถาม   ผูค้นแตกต่างเพราะวา่พวกเขาเขา้ใจ พระคมัภีร์
อย่างแตกต่าง  พวกเขาเห็นความส าคญัของประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอย่างแตกต่าง และพวกเขามีแรงจูงใจท่ี
แตกต่าง    
 
หลกัการต่างๆ ส าหรับท าการตัดสินใจ   
  
หลกัการท่ีส าคญัหลกัการหน่ึงท่ีถูกสอนในพระคมัภีร์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางการสมรสคือ สามีจะตอ้งเป็นหวั
หนา้ท่ีเสียสละตนเอง และภรรยาจะตอ้งเป็นคนตอบสนองท่ีจ านน    
  
ประการท่ีสอง รูปแบบของการเป็นผูน้ าของผูช้ายท่ีเป็นตวัแทนส าหรับประชากรของพระเจา้ในเร่ืองราวของการ
สอน การปกครองและการเล้ียงดูได้เป็นน ้ าพระทัยของพระเจ้าตั้ งแต่การทรงสร้างอาดัมและเอวาตลอด
ประวติัศาสตร์    
  
ประการท่ีสาม ขอ้จ ากดัต่างๆของต าแหน่งของผูป้กครองในคริสตจกัรไม่ไดป้ระยุกตใ์ชก้บักิจกรรมทางศาสนา
ในดา้นอ่ืนๆทั้งหมด   พวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงปรนนิบติัในฐานะเดียวกนันอกต าแหน่งของผูป้กครอง 
  
ประการท่ีสอง ในทั้ งอิสราเอลและคริสตจกัร ต าแหน่งผูน้ าท่ีได้รับการแต่งตั้งของ “ผูช้ายบางคน” ไม่ได้
ประยุกต์ใชน้อกการสมรสและคริสตจกัรไม่มีขอ้จ ากดัตามพระคมัภีร์ในบทบาทของเพศในชีวิตทางสังคมและ
พลเรือน  
  
ประการท่ีหา้ พวกผูน้ าตอ้งปรารถนาสวสัดิภาพของบรรดาผูท่ี้พวกเขาน าอยา่งแขง็ขนั 
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นอกเหนือจากมาตรฐานเชิงบรรทดัฐานท่ีชดัเจนเหล่าน้ี พระคมัภีร์ก าชบัแรงจูงใจท่ีเหมาะสมอีกดว้ย คือ ความ
รักส าหรับพระเจา้และเพื่อนบา้นของเรา   
  
การประยุกต์ใช้หลกัการต่างๆ 
  
ณ จุดน้ี เราตอ้งน าสถานการณ์จริงไปยงัการพิจารณาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ เราต้องตรวจสอบ
หลกัการตามพระคมัภีร์ต่างๆในแง่ของความเป็นจริงต่างๆของชีวิต   มนัไม่ใช่ว่าสถานการณ์ก าหนดจริยธรรม
ของเรา   อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างๆ จ าเป็นตอ้งส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้หลกัการตามพระคมัภีร์
ต่างๆ  อยา่งท่ีพื้นผวิของสนามราบเรียบรอบหลุมกอลฟ์จะส่งผลกระทบต่อการท่ีท่านจะตีลูกกอลฟ์อยา่งไร  
  
ขอ้แนะน าต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเป็นประโยชน์ในการประเมินผลบริบทของประเภทของการกระท าใดๆใน “ดา้นท่ี
คลุมเครือ” 
  
เก่ียวกบัการเปิดเผยตามพระคมัภีร์ พระคมัภีร์หา้มหรือนุญาตกิจกรรมอยา่งชดัเจนไหม บ่อยคร้ังเราสามารถตอบ
ค าถามนั้น ณ ระดบัน้ีได ้แต่มนัส าคญัท่ีจะด าเนินการต่อไป 
  
เก่ียวกบัสถานการณ์จริง กิจกรรมลม้ลา้งมาตรฐานหรือแรงจูงใจตามพระคมัภีร์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลบ
หลีกการวจิารณ์ลกัษณะเทคนิคของค านิยามไหม?  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ชดัเจนของพระคมัภีร์ แต่
ถูกขดัขวางโดยลกัษณะเทคนิคของค านิยามไหม?  พระวญิญาณตอ้งไดรั้บการชอบมากกวา่ตวับทบญัญติั 
  
เก่ียวกบัการท่ีคนอ่ืนๆจะรับรู้กิจกรรม  มนัเป็นไปไดท่ี้จะน าไปสู่ความเขา้ใจผิด หรือคนอ่ืนๆจะเห็นมนัใน
แนวทางท่ีมนัน าไปสู่ความสับสน หรือกลายมาเป็นส่ิงกีดขวางไหม?   เราสามารถอธิบายมนัอยา่งเพียงพอจนมนั
เป็นไปไม่ไดท่ี้คนอ่ืนๆจะเขา้ใจผิดหรือสะดุดไดไ้หม?  การกระท าต่างๆของเราตอ้งไม่เพียงแต่ถูกตอ้ง แต่คน
โดยปกติตอ้งรับรู้ส่ิงเหล่านั้นอยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
  



ภาคผนวกท่ี 2 
  
พวกผู้หญงิในคริสตจักร -  การรายงานข้อมูลตามพระคัมภีร์  
  
กรรมการคณาจารยท่ี์ถูกก่อตั้งอย่างเจาะจงเก่ียวกบัการรับนักศึกษาผูห้ญิงสู่สถาบนัพระคริสตธรรมดลัลสัได้
ตระเตรียมการส ารวจน้ีตามแหล่งขอ้มูลจากพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของพวกผูห้ญิงในการ
นมสัการและการปรนนิบติัพระเจา้ระหวา่งปีคริสตศกัราช 1984 และ 1987 คณะกรรมการตั้งการรายงานน้ีบนขอ้
ตั้งท่ีว่าคณาจารย์และฝ่ายบริหารจดัการควรออกแบบและบริหารจดัการข้อเสนอหลักสูตรและปริญญา ณ 
สถาบนัพระคริสตธรรมดลัลสัในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจและการประยกุตใ์ชท่ี้ใชไ้ดข้องพระคมัภีร์    
  
I. ผู้หญงิ ณ การทรงสร้าง  
  

ก.        ผูห้ญิงมีความเท่าเทียมส่วนตวักบัผูช้ายในฐานะผูมี้ฉายาของพระเจา้ (ปฐก. 1:27-28; 5:1) 
  

จากการอนุญาตส าหรับความแตกต่างทางชีววิทยา ผู ้หญิงก็มีธรรมชาติ คุณสมบัติและ
ความสามารถแบบมนุษย์อย่างเดียวกนักบัผูช้าย ความเป็นผูช้ายและความเป็นผูห้ญิงแมว้่า
แตกต่างก็เขา้กนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ปฐก. 1:28; สดด. 8:4-8; 1 คร. 11-12) 

  
ข.        ผูห้ญิงมีบทบาทท่ีแตกต่างภายในความเท่าเทียมน้ี (ปฐก. 2:18) 

  
การมาก่อนของผูช้ายในการทรงสร้างสะทอ้นถึง ล าดับ ท่ีถูกแต่งตั้งไวข้องพระเจา้ส าหรับการ
ทรงสร้างของพระองค์ ไม่ใช่ความเหนือกว่าของผูช้าย ผูช้ายมีความรับผิดชอบแห่งต าแหน่ง
ผูน้ า (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:3; อฟ. 5:21) และผูห้ญิงมีความรับผิดชอบแห่งการเป็น “ผูช่้วยท่ี
เหมาะสม” (ปฐก. 2:18) แต่ละคนชดเชยส่ิงท่ีขาดในคนอ่ืน  พวกเขาเติมเต็มเพราะวา่พวกเขา
แตกต่าง  
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II. ผู้หญงิ ณ การล้มลงในบาป   
 
 ความเหนือกว่าของผูช้ายเหนือผูห้ญิงถูกอา้งอิงคร้ังแรกในพระคมัภีร์ในฐานะผลลพัธ์ต่างๆท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้
ของบาป ไม่ใช่ในฐานะคุณสมบติัหรือสิทธ์ิโดยธรรมชาติ ในล าดบัของส่ิงต่างๆหลงัจากการลม้ลงในบาป พระ
เจา้ได้ตรัสว่าผูช้ายจะหาประโยชน์ “ความปรารถนาคู่ชีวิต” ตามธรรมชาติของผูห้ญิงท่ีมีต่อเขา หรือบางที
มากกวา่คือ เขาจะตอบโต ้“ความปรารถนา” ของเธอ (เปรียบเทียบ ปฐก. 4:7) ท่ีจะปกครองและน าเขาต่อหน้า
เพื่อจะปกครองและการท าให้เธอเป็นขา้ (ปฐก. 3:16b) การท าให้ไม่ว่าพวกผูห้ญิงหรือพวกผูช้ายเป็นขา้ก็เป็น
อาการของธรรมชาติท่ีลม้ลงในบาปของมนุษยชาติ (เปรียบเทียบ เช่น ศาสนาต่างชาติต่างๆ) 

  
III. พวกผู้หญงิในสมัยพนัธสัญญาเดิมจนกระทัง่สมัยของพระเยซู   
  

ก.        พวกผูห้ญิงปรนนิบติัในทางเขา้ออกของพลบัพลา (อพย. 38:8; 1 ซมอ. 2:22) 
  

ค าเดียวกนั (ซาบา) ถูกใช้เก่ียวกบังานของพวกเขาอยา่งเช่นงานของพวกเลวี บางทีพวกผูห้ญิง
เหล่าน้ีเป็นแม่ม่ายผูซ่ึ้งไดอุ้ทิศตวัเขาเองต่อการปรนนิบติัพระเจา้   

  
ข.         มิเรียมผูเ้ผยพระวจนะหญิงและพวกผูห้ญิงทั้งหมดท่ีอยู่กบัเธอได้ให้การสรรเสริญในท่ี

สาธารณะต่อพระเจา้ (อพย. 15:20-21) 
  

เป็นท่ีชดัเจนวา่ เธอมีบทบาทเก่ียวกบัผูน้ าบางอยา่งร่วมดว้ยกบัโมเสสและอาโรนอีกดว้ย (มคา. 
6:4) 

  
ค.        เดโบราห์เป็นผูเ้ผยพระวจนะหญิงและผูว้นิิจฉยัในอิสราเอลอีกดว้ย (วนฉ. 4-5) 

  
เดโบราห์และบาราคร้องเพลงสรรเสริญส าหรับการช่วยกู้ของพระเจา้ซ่ึงถูกบนัทึกไวเ้พื่อทั้ง
พวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงท่ีจะอ่าน (วนฉ. 5)  

  
ง.        ฮนันาห์อธิษฐานในนิเวศน์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และค าอธิษฐานแห่งการขอบพระคุณของเธอ

ไดถู้กบนัทึกไวส้ าหรับพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงท่ีจะอ่าน (1 ซมอ. 1:9-2:10) 
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จ.         ฮุลดาห์ผูเ้ผยพระวจนะหญิงผูท้  านายต่อหนา้ปุโรหิตและบรรดาคนของกษตัริยโ์ยสิยาห์ (2 พกษ. 
22:8-20; เปรียบเทียบ 2 พกษ. 22:3 กบั ยรม. 1:2) 

  
ฉ.         พวกผูห้ญิงหลายคนร้องเพลงในคณะนกัร้องของพระวหิาร (1 พศด. 25:5-7; นหม. 7:66-67) 

  
ช.          พวกผูห้ญิงหลายคนมีส่วนท่ีส าคญัท่ีจะท าในการป่าวประกาศพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

(สดด. 68:11) 
  

ซ.        แมว้า่พวกผูห้ญิงจ านวนนอ้ยปรนนิบติัในฐานะผูป้กครองฝ่ายพลเรือนในอิสราเอล (เช่น เดโบ-
ราห์) ก็ไม่มีการบนัทึกเก่ียวกบัปุโรหิตหญิงหรือมหาปุโรหิตหญิง 

  
ฌ.          ผูเ้ผยพระวจนะโยเอลไดท้  านายวา่วนัหน่ึง “บุตรชายบุตรหญิงของเจา้จะเผยพระวจนะ” (ยอล. 

2:28-32; เปรียบเทียบ กจ. 2:16-18) 
  

ฎ.         การสรรเสริญของมารียห์ญิงพรหมจารียแ์ด่พระเจา้ถูกบนัทึกไวเ้พื่อทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิง
ท่ีจะอ่าน (ลก. 1:46-55) 

  
ฏ.          อนันาเป็นผูเ้ผยพระวจนะหญิงท่ีปรนนิบติัในพระวิหาร “ทั้งกลางวนัและกลางคืนดว้ยการอด

อาหารและอธิษฐาน” (ลก. 2:36-38) 
  

IV. พวกผู้หญงิในพนัธกจิและการสอนของพระเยซู  
  

ก.          กลุ่มพวกผูห้ญิงท่ีจงรักภกัดีไดเ้ดินทางไปกบัพระเยซูและปรนนิบติัพระองคใ์นการเดินทางท า
พนัธกิจของพระเยซู (ลก. 8:1-3; มธ. 27:55; มก. 15:41) 

  
ข.          ในความตรงกนัขา้มกบัธรรมเนียมตามปกติและมาตรฐานของรับบี  พระเยซูไดพู้ดคุยกบัหญิง

ชาวสะมาเรียและเปิดเผยแก่เธอถึงธรรมชาติของการนมสัการแท ้(ยน. 4:7-26) 
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ค.          พระเยซูไดเ้อาใจใส่ความเจบ็ป่วยทางร่างกายของพวกผูห้ญิงอยา่งเท่าเทียม (มก. 1:29-31; 5:25-
34) และพระองคไ์ดดึ้งดูดความสนใจไปท่ีแม่ม่ายยากจนท่ีไม่มีช่ือเพื่อจะสอนบทเรียนในเร่ือง
การเป็นสาวก (มก. 12:41-44) 

  
ง.          พระองคไ์ดอ้นุญาตให้มารียพ์ี่สาวของลาซารัสท่ีจะนัง่อยูใ่กลพ้ระบาทของพระองคแ์ละเรียนรู้ 

ซ่ึงเป็นสิทธิพิเศษท่ีไดม้อบใหแ้ก่พวกผูช้ายเท่านั้น ณ สมยันั้น (ลก. 10:42) 
  

จ.          พวกผูห้ญิงท่ีได้รับการรักษาโดยพระเยซูสรรเสริญพระเจา้อย่างเปิดเผยในธรรมศาลา (ลก. 
13:13) 

  
ฉ.         ในวฒันธรรมท่ีผูช้ายปกครอง พระเยซูไดแ้กไ้ขสถานการณ์ทางกฎหมายท่ีไดเ้ขียนคดัคา้นพวก

ผูห้ญิง  (เปรียบเทียบ มธ. 19:9-10; มก. 10:11-12) 
  

ช.          แมว้า่พระเยซูมีสาวกทั้งชายและหญิง พวกอคัรทูตดั้งเดิมสิบสองคนเป็นผูช้าย (มธ. 10:1-4; มก. 
3:13-19)  

ซ.          พระเยซูไดม้อบหมายสิทธิพิเศษอนัสูงส่งของการน าข่าวดีเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองคแ์ก่พวกผูห้ญิงไปยงัสาวกสิบสองคนของพระองค ์(มก. 16:6-8; ลก. 24:11) 

  
ฌ.         มารียม์กัดาลาเป็นหน่ึงในผูค้นกลุ่มแรกท่ีเห็นพระเยซูในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเป็นข้ึนจาก

ตาย  (ยน. 20:11-18) 
  

ญ.         การก าชบัของพระเยซูเก่ียวกบัการประกาศข่าวประเสริฐและการสร้างสาวกท่ีถูกมอบแก่พวก
อคัรทูตก็ประยุกต์ใชก้บัคริสตจกัรโดยรวม  พร้อมกบัการอา้งอิงถึงผูเ้ช่ือ ทุกคน คือพวกผูช้าย
และพวกผูห้ญิง  (มธ. 28:19-20; มก. 16:15-16; กจ. 1:8) 

  
V. พวกผู้หญงิในชีวติและพนัธกจิของคริสตจักรเร่ิมแรก   
  

ก.        พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงบนทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงในวนัเพน็เทคอสต ์(กจ. 2:1-4) 
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ข.        พวกผูห้ญิงไดอ้ธิษฐานกบัพวกผูช้าย (กจ. 1:14; 12:12) 
  

ค.         พวกผูห้ญิงมีพนัธกิจท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการรับรองแขก การปรนนิบติั และการงานท่ีดี
(โดรคสั, กจ. 9:36; มารียม์ารดาของมาระโก, กจ. 12:12; ลิเดีย, กจ. 16:14-15) 

  
ง.        ปริสสิลลาและอาควิลลาไดน้ าอปอลโลมาพูดคุยส่วนตวัและ “สั่งสอนให้รู้ทางของพระเจา้ให้

ถูกตอ้งยิง่ข้ึน” (กจ. 18:26-28) 
  

จ.         พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดใ้ชพ้วกผูห้ญิงเป็นกระบอกเสียงแห่งการเผยพระวจนะของพระองค ์(ลูก
สาวส่ีคนของฟีลิปเป็นผูเ้ผยพระวจนะหญิง, กจ. 21:8-9) 

  
โดยรวมแลว้ มนัเห็นไดช้ดัวา่พวกผูห้ญิงไดมี้ส่วนในชีวติและพนัธกิจของคริสตจกัรอยา่งแข็งขนัดงัเช่น
พวกผูช้าย   
  

VI. พวกผู้หญงิในพนัธกจิและการสอนของเปาโลและเปโตร   
  

ก.        เปาโลยืนยนั ความเท่าเทียม ส่วนบุคคลของผูช้ายและผูห้ญิงในการทรงสร้างใหม่โดยการกล่าว
วา่ในพระคริสตน์ั้น “ไม่เป็นชายหรือหญิง” (กท. 3:28) 

  
ผูห้ญิงรับความรอดโดยความเช่ืออยา่งท่ีผูช้ายรับ (อฟ. 2:8-9; 1 ปต. 1:18-19) และทั้งสองเป็น
ทายาทร่วมแห่ง “พระคุณของชีวติ” โดยไม่ค  านึงถึงความจ ากดัทางกายภาพบางอยา่งท่ีผูห้ญิงมี
ในฐานะผูท่ี้มี “ภาชนะ [ร่างกาย] ท่ีอ่อนแอกวา่ [ผูห้ญิง]” (1 ปต. 3:7) 

  
เหมือนกบัผูช้าย เธอเป็นท่ีสถิตของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  (รม. 8:9ข) และร่างกายของเธอท า
หนา้ท่ีเป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  (1 คร. 6:19-20) ในการทรงสร้างใหม่ เธอมีสถานะท่ี
เท่าเทียมต่อพระพกัตร์พระเจา้ (รม. 5:1-2) และผูช้ายกบัผูห้ญิงก็พึ่งพากนั (1 คร. 11:11-12) 
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ข.          ผูห้ญิงมีทางเขา้ไปสู่พระเจา้ดว้ยการอธิษฐานอยา่งท่ีผูช้ายมี (1 คร. 11:4-5, 13); เธอไดรั้บการ
เล้ียงดูโดยพระวจนะของพระองคอ์ยา่งท่ีผูช้ายไดรั้บ (1 ปต. 2:2); และเธอช่ืนชมสิทธิพิเศษและ
ความรับผดิชอบต่างๆของการเป็นปุโรหิตของผูเ้ช่ือทุกคน (1 ปต. 2:5, 9; 3:7; วว. 1:6ก) 

  
ค.         ในพระคริสต ์ผูห้ญิงไดรั้บของประทานฝ่ายวิญญาณต่างๆอยา่งเดียวกนัท่ีมีไวส้ าหรับผูช้ายใน

ทุกวนัน้ี รวมถึง การอภิบาล การสอนและการประกาศ (1 คร. 12:7-11, 27-31; รม. 12:3-8; 1 
ปต. 4:10-11) 

  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ของประทานฝ่ายวิญญาณต่างๆอย่างอธิปไตย (1 คร. 12:11) ของ
ประทานเหล่านั้นถูกให้มาเพื่อว่าผูเ้ช่ือทุกคนจะใช้ส่ิงเหล่านั้นเพื่อจะยกย่องพระเจา้ (1 ปต. 
4:10-11) และเพื่อจะเตรียมและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต ์(อฟ. 4:12-16) ส่ิงเหล่านั้นจะ
ถูกใชเ้พื่อความดีโดยทัว่ไปและตามระเบียบท่ีไดส้ถาปนาไวข้องพระเจา้ (1 คร. 12:7; 14:26-
40) ของประทานฝ่ายวญิญาณไม่ใช่ส่ิงเดียวกนักบัต าแหน่งทางคริสตจกัร 

  
ง.          เปาโลตระหนกัวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิใชพ้วกผูห้ญิงเป็นกระบอกเสียงแห่งการเผยพระวจนะ

ของพระองค ์(1 คร. 11:5) 
  

จ.         เปาโลแนะน าให้พวกผูห้ญิงท่ีสูงอายุท่ีจะสอนพวกหญิงสาวและเด็กๆ (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 
1:5 กบั 3:14-15; สภษ. 1:8; ทต. 2:3-5) 

  
ฉ.         พวกผูห้ญิงมีพนัธกิจต่างๆ แห่งการรับรองแขก การงานท่ีดี และการปรนนิบติั  (1 คร. 

16:19; คส. 4:15; 1 ทธ. 2:10; 5:9-10) 
  

ช.        เปาโลหนุนใจทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงท่ีไม่แต่งงานท่ีจะคงความเป็นโสดและท่ีจะอุทิศพวก
เขาเองต่อการปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (1 คร. 7:32-34) 

  
ซ.        นางยโูอเดียและนางสินทิเคเป็นผูร่้วมงานกบัเปาโล (ฟป. 4:2-3) 
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ฌ.          ในโรม 16:10 คนจาก 29 คนท่ีเปาโลชมเชยส าหรับการปรนนิบติัท่ีจงรักภกัดีก็เป็นพวกผูห้ญิง 
(รม. 16; เปรียบเทียบ 1 คร. 9:5) ไม่มีขอ้แตกต่างในการปรนนิบติัหรือสถานะถูกบ่งบอกไว ้

  
เฟบีถูกเรียกวา่ “มคันายกิา (ผูรั้บใช)้ ของคริสตจกัร” (รม. 16:1) อนัโดรนิคสัและยนีูอสั(ผูห้ญิง) 
ซ่ึงเป็นพี่น้องร่วมชาติและผูถู้กจ าจองร่วมของเปาโลไดถู้กกล่าวว่า “เป็นคนมีช่ือเสียงดีในหมู่
พวกอคัรทูต ทั้งไดอ้ยูใ่นพระคริสตก่์อนขา้พเจา้ดว้ย”  (รม. 16:7) 

  
ญ.         ภายในเคา้โครงของความเท่าเทียมส่วนบุคคลของผูช้ายและผูห้ญิง พระเจา้ไดส้ถาปนาระเบียบ

ท่ีเป็นหนา้ท่ีท่ีซ่ึง ผู้ชาย มีความรับผิดชอบแห่งต าแหน่งผูน้ า (การเป็นผูน้ า) ทั้งในบา้นและใน
คริสตจกัร (1 คร. 11:3, 8-9; 14:34-36; อฟ. 5:23; คส. 3:18; 1 ทธ. 2:11-12; 1 ปต. 3:1-7) และ 
ผู้หญิง มีความรับผิดชอบแห่งการจ านนท่ีเต็มใจในการรับรู้ถึงระเบียบของพระเจา้ (อฟ. 5:22-
24; คส. 3:18; 1 ปต. 3:1) 

  
การจ านนตามหน้าท่ีในขอบเขตเหล่าน้ีไม่ใช่ไม่สอดคล้องหรือเข้าไม่ได้กบัความเท่าเทียม
ส่วนตวั (ภววิทยา) ในพระคริสต์  ทั้งสองตอ้งมีชีวิตอยู่เคียงขา้งกนัอย่างท่ีพระเจา้ไดส้ถาปนา
พวกเขาไวโ้ดยดั้งเดิม 

  
วิธีหลกัอยา่งหน่ึงท่ีซ่ึงผูห้ญิงให้พระรัศมีแด่พระเจา้ก็โดยทางการเป็น “รัศมีของผูช้าย” (1 คร. 
11:7) นัน่คือ โดยการบรรลุความรับผิดชอบของเธอท่ีไดใ้ห้มา ณ การทรงสร้างเก่ียวกบัการ
จ านนตวัเธอเองต่อต าแหน่งผูน้ าของผูช้ายอยา่งสมคัรใจ 

  
ในพนัธสัญญาใหม่ ความสัมพนัธ์การจ านนกบัต าแหน่งผูน้ าเก่ียวขอ้งกบับา้นและคริสตจกัร   
ไม่ใช่ผูห้ญิงทุกคนท่ีอยูภ่ายใตผู้ช้ายทุกคน   

  
ฎ.         รายการคุณสมบติัผูป้กครองของเปาโลบ่งบอกวา่ต าแหน่งของผูป้กครองหรือศิษยาภิบาลจ ากดั

เฉพาะผูช้าย และต าแหน่งน้ีพร้อมกบัสิทธิอ านาจตามส่วนของมนัก็ถูกให้มาโดยคริสตจกัร
ทอ้งถ่ิน (1 ทธ. 3:1-7; ทต. 1:5-9; 1 ปต. 5:1-4) 
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ดงันั้น หนา้ท่ีการจดัการหรือการปกครองคริสตจกัรทอ้งถ่ินถูกสงวนไวส้ าหรับพวกผูช้าย ไม่มี
ตวัอย่างของ ผูป้กครองหญิง “ท่ีถูกแต่งตั้ง” ในพระคมัภีร์ หรือพวกเขาไดรั้บการกระตุ้นท่ีจะ
แสวงหาต าแหน่งเช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม พวกผูป้กครองอาจมอบหมายความรับผดิชอบบางอยา่ง
แก่สมาชิกคริสตจกัรท่ีหลากหลายทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิง   

  
ฏ.         ไม่ว่าต าแหน่งมคันายกเปิดต่อพวกผูห้ญิงหรือไม่ก็เป็นท่ีโตแ้ยง้ พระคมัภีร์ตอนหลกัท่ียก

ประเด็นน้ีข้ึนมาคือ 1 ทิโมธี 3:11  มีการตีความหลกัสามอยา่งของขอ้น้ี 
  

1.         พวกผูห้ญิงท่ีถูกอา้งอิงถึงเป็นผูช่้วยท่ีไม่แต่งงานต่อมคันายกชาย[348] 
  

2.         พวกผูห้ญิงท่ีถูกอา้งอิงถึงเป็นภรรยาของมคันายกชาย[349] 
  

3.         พวกผูห้ญิงท่ีถูกอา้งอิงถึงเป็นกลุ่มท่ีเลือกสรรของมคันายกหญิงภายในคริสตจกัร[350] 
  

มุมมองท่ีสองและท่ีสามดูเหมือนว่าเป็นไปได้มากกว่า และทั้งสองมุมมองก็รับมือกบัขอ้มูล
อย่างเพียงพอ ไม่ว่าพวกเขาไดถื้อต าแหน่งมคันายกในสมยัพนัธสัญญาใหม่หรือไม่นั้น มนัก็
ชัดเจนว่าพวกผูห้ญิงบรรลุหน้าท่ีหลายอย่างของต าแหน่งมคันายก (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 
2:10; 5:9-10; กจ. 9:36) 

  
เฟบีอาจไดถู้กยอมรับวา่เป็น “มคันายก” (มคันายิกา) ของคริสตจกัรเคนเครีย (รม. 16:1-2) ถา้
เป็นเช่นนั้น ส่ิงน้ีจะบ่งบอกวา่ทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิงปรนนิบติัในต าแหน่งน้ี   อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากว่าบางทีเธอเป็นผูน้ าทางสังคมท่ีมัง่มีในเมืองนั้น เธออาจไดเ้ป็นแค่อุปถมัภกท่ี
เป็นสตรีซ่ึงไม่เป็นทางการของคริสตจกัร 

  
ฐ.       เน่ืองจากว่าหน้าท่ีแห่ง “การสอน” เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ และไม่ใช่ต าแหน่งของ

คริสตจกัร มนัก็มีไวส้ าหรับทั้งพวกผูช้ายและพวกผูห้ญิง (รม. 12:7; 1 คร. 12:28-29) 
  

อยา่งไรก็ตาม ค าถามไม่ใช่ ไม่ว่า ผูห้ญิงอาจสอนได ้แต่ เธอจะสอน ใคร และใน บริบทอะไร  
พระคมัภีร์สามตอนท่ีเขียนโดยเปาโลกล่าวถึงประเด็นน้ี 1 โครินธ์ 11:2-16; 14:26, 34-36; 
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และ 1 ทิโมธี 2:9-12 การตีความและการประยกุตใ์ชข้อ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีด าเนินการท่ีจะกระตุน้
การโตแ้ยง้ท่ีส าคญัต่อไปในแวดวงของอีแวนเจลิคอล มนัเป็นท่ีเห็นดว้ยโดยทัว่ไปว่าขอ้พระ-
คมัภีร์เหล่าน้ีอา้งอิงถึงกิจกรรมต่างๆภายในบริบทของการนมสัการส่วนรวมเป็นหลกั 

  
1.         1 โครินธ์ 11:2-16; 14:26 

  
เปาโลอา้งอิงถึงสถานการณ์ท่ีเจาะจงท่ีซ่ึงผูห้ญิงจะพดูในการนมสัการส่วนรวมในสอง
ท่ี  (1 คร. 11:5 และ 14:26) 

  
ใน 1 โครินธ์ 11 เปาโลแนะน าใหผู้ห้ญิงท่ีจะมีสัญลกัษณ์แห่งสิทธิอ านาจบนศีรษะของ
เธอ (1 คร. 11:10) เม่ือเธออธิษฐานและเผยพระวจนะเพื่อท่ีจะส าแดงถึงการจ านนของ
เธอต่อระเบียบท่ีไดถู้กสถาปนาไวข้องพระเจา้ในคริสตจกัร  บางคนโตแ้ยง้ว่า “สิทธิ
อ านาจบนศีรษะของเธอ” อา้งอิงถึงสิทธิอ านาจของเธอเองท่ีจะใช้ของประทานฝ่าย
วิญญาณต่างๆของเธอภายในระเบียบท่ีถูกแต่งตั้ งไวข้องพระเจ้า ไม่ใช่อ้างอิงถึง
สัญลกัษณ์แห่งสิทธิอ านาจของอีกบุคคลหน่ึงเหนือเธอ[351] 

  
ธรรมชาติของสัญลกัษณ์แห่งสิทธิอ านาจน้ีในสมยัของเปาโลก็ยากท่ีจะระบุ แต่โดย
ปกติมนัถูกตีความในหน่ึงของสองแง่ 

  
ก.         มนัอาจอา้งอิงถึงการปฏิบติัของการสวมผา้คลุมศีรษะในการนมสัการส่วนรวม 

เน่ืองจากว่าการคลุมศีรษะคลา้ยๆจะดูเหมือนว่าถูกบ่งบอกไวใ้นพระคมัภีร์
ตอนนั้น แมว้า่ค  าวา่ “ผา้คลุม” ไม่ไดป้รากฏในตวับทกรีก[352] 

  
ข.         มนัอาจอา้งอิงถึงผมท่ียาวของผูห้ญิงเม่ือถูกมดัอยา่งเหมาะสมก็จะท าหนา้ท่ีใน

ส่วนของการคลุมศีรษะ (11:15) ซ่ึงสะทอ้นถึงการจ านนของเธอต่อระเบียบท่ี
ไดถู้กสถาปนาไวข้องพระเจา้ในคริสตจกัร[353] 

  
ส่ิงน้ีตั้งค  าถามเชิงตีความหมายของ “ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม” พร้อมกบัการ
ปรับเปล่ียนท่ีสอดคล้อง   ความจริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงต่างๆเก่ียวกบัพระเจา้และน ้ า
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พระทยัของพระองค์ก็ถูกประยุกต์ใช้ในความหลากหลายของบริบททางสถานการณ์
และทางวฒันธรรมภายในพระคมัภีร์เอง  มนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่โดยพวกท่ีเช่ือตามยุควา่ไม่ใช่ค าสอนตามพระคมัภีร์ทั้งหมดเก่ียวกบัความประพฤติ
เป็นกฎเกณฑ์ส าหรับความประพฤติในทุกวนัน้ี   การประยุกต์ใช้บางอย่างของ
หลกัการตามพระคมัภีร์ก็จ  ากดัต่อผูฟั้งท่ีจ  ากดั   พระคมัภีร์เองตอ้งระบุธรรมชาติและ
ขอบเขตของขอ้จ ากดัน้ีในบางแง่ และศาสนศาสตร์ตามพระคมัภีร์ตอ้งยนืยนัมนั   

  
งานอยา่งหน่ึงของการตีความท่ีถูกปฏิบติัอย่างกวา้งขวางแต่ขาดบรรทดัฐานเด็ดขาดท่ี
ถูกยอมรับอยา่งกวา้งขวางคือท่ีจะแยกแยะความจริงต่างๆท่ีเป็นสากล ไม่เปล่ียนแปลง
และท่ีเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆจากการประยุกต์ใช้ท่ีถูกบันทึกไว ้ซ่ึงเป็นตามท้องถ่ิน 
ชั่วคราวและข้ึนอยู่กับสถานการณ์   ท่ีจะล้มเหลวท่ีจะเห็นการท่ีการประยุกต์ใช้ท่ี
เจาะจงเก่ียวกบัหลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑไ์ดถู้กท าให้มีเง่ือนไขทางวฒันธรรม หรือ ท่ีจะ
ปฏิบติัต่อหลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในฐานะความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม ทั้งสองก็จะ
เป็นความผิดพลาด   วิธีท่ีจะสร้างความแตกต่างน้ี และท่ีจะท ามันอย่างแม่นย  า ก็
จ  าเป็นตอ้งมีความคิดและการอภิปรายมากข้ึน  

  
นกัตีความหลายคนเห็นดว้ยว่าหลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑ์ใน 1 โครินธ์ 11 ก็คือว่าใน
ขณะท่ีอธิษฐานและเผยพระวจนะ ผูห้ญิงจะตอ้งแสดงถึงการยอมรับและการจ านน
ของเธอต่อระเบียบของพระเจา้เก่ียวกบัการทรงสร้างของพระองค์  (11:7-13) อย่าง
สอดคล้องแลว้ การประยุกต์ใช้หลกัการน้ีท่ีน่ีก็ถูกท าให้เป็นเง่ือนไขทางวฒันธรรม  
ในสมัยของเปาโล มันถูกแสดงออกโดยการคลุมศีรษะ ซ่ึงถูกท าให้จ  าเป็นโดย
วฒันธรรมในศตวรรษแรก (11:16) วฒันธรรมของเราไม่มีธรรมเนียมท่ีคงเส้นคงวา ท่ี
สอดคล้อง   อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วผมของผูห้ญิงท าหน้าท่ีในท่ีแห่งการคลุม
ศีรษะ และหลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑข์องวญิญาณท่ีจ านนก็คงอยูต่่อเน่ือง   

  
อย่างไรก็ตาม บางคนโต้แยง้ว่าการคลุมศีรษะไม่ใช่การประยุกต์ใช้ท่ีเจาะจงของ
หลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑ์ และดงันั้นท่ีจริง อย่างท่ีถูกระบุไว้ตามวัฒนธรรม  มนัเป็น
ส่วนของหลักการท่ีเป็นกฎเกณฑ์เอง  และดังนั้นก็เป็น การปฏิบัติท่ีเป็นกฎเกณฑ์  
เน่ืองจากวา่เปาโลกล่าวถึงระเบียบการทรงสร้างในขอ้โตแ้ยง้ของท่าน   แต่บุคคลหน่ึง



ตอ้งพิจารณาว่าไม่ว่าเปาโลใช้เร่ืองราวการทรงสร้างเพื่อจะพิสูจน์ต าแหน่งผูน้ าของ
ผูช้ายหรือการคลุมศีรษะของผูห้ญิง   

  
2.         1 โครินธ์ 14:34-35 

  
เม่ือพิจารณาถึง 1 โครินธ์ 11:5 และ 14:26 มนัสมเหตุสมผลท่ีจะบ่งบอกวา่  1 โครินธ์ 
14:34-35 ไม่ไดห้มายถึงวา่ พวกผูห้ญิงจะตอ้งเงียบอยา่งส้ินเชิงตลอดเวลาระหวา่งการ
นมสัการส่วนรวม   จากความสัมพนัธ์ภายในหลายอย่างของพระคมัภีร์ตอนน้ี สอง
อยา่งจากส่ิงท่ีธรรมดาท่ีสุดก็เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั 

  
ก.         การห้ามของเปาโลก็มีต่อพวกผูห้ญิงท่ีกล่าวออกมาเพื่อจะสอนพวกผูช้ายใน

การนมสัการส่วนรวม  (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 2:11-12)[354] 
  

ข.         การห้ามของเปาโลก็มีต่อพวกผูห้ญิงท่ี ประเมินผลการเปล่งถ้อยค า ของพวกผู้
เผยพระวจนะในการนมสัการส่วนรวม  เน่ืองจากว่าการประเมินผลน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบั “การใชสิ้ทธิอ านาจ” ซ่ึงจะต่อตา้นขอ้เรียกร้องของการจ านนต่อ
ต าแหน่งผูน้ าของผูช้าย (1 คร. 11:2-6; 1 ทธ. 2:11-15)[355] 

  
การตีความทั้งสองอยา่งก็มีความดี แต่แบบหลงัเขา้ไดก้บับริบทของ 1 โครินธ์ 14:26-
35 ดีกว่า   อย่างท่ีแสดงให้เห็นแล้ว ธรรมบญัญติัไม่ได้ห้ามการอธิษฐานและการ
สรรเสริญโดยพวกผูห้ญิงในการนมสัการส่วนรวม  ดงันั้น การอา้งอิงของเปาโลถึง
ธรรมบญัญติั (14:34) บางทีเป็นการอา้งอิงถึงเร่ืองราวการทรงสร้าง และระเบียบท่ีได้
ถูกสถาปนาไวข้องพระเจา้ อยา่งท่ีมนัจะถูกแสดงออกในคริสตจกัรทอ้งถ่ินในตอนน้ี 

  
3.         1 ทิโมธี 2:9-15 

  
ในขอ้ 9 และ 10 เปาโลแนะน าวา่เคร่ืองแต่งกายและความประพฤติของผูห้ญิงควรจะ
เหมาะสม เม่ือเธอเขา้ร่วมในการนมสัการส่วนรวม เพื่อว่าโดยท่าที ภาพลกัษณ์หรือ
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ความประพฤตินั้นเธอจะไม่ไดใ้หค้วามรู้สึกท่ีวา่เธอปฏิเสธระเบียบท่ีไดถู้กสถาปนาไว้
ของพระเจา้เก่ียวกบัต าแหน่งผูน้ าของผูช้ายในขอบเขตน้ี 

  
ในขอ้ 11 ยืนยนัวา่พวกผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าในการนมสัการส่วนความดว้ย
วิญญาณท่ี เงียบ และ จ านน  ถา้พวกเขาท าอยา่งน้ี พวกเขาจะมีความยุง่ยากนอ้ยลงใน
การเช่ือฟังค าสั่งของเปาโลในขอ้ 12 ท่ีจะไม่ว่าสอนหรือมีสิทธิอ านาจเหนือผูช้ายใน
การนมสัการส่วนรวม   ส่ิงน้ีไม่ใช่ความคิดเห็นท่ีแคบหรือการมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป
ต่อปัญหาคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ณ เมืองเอเฟซสั[356] 

  
เหตุผลส าหรับการหา้มของเปาโลมีสองประการ 

  
ก.         อาดมัถูกสร้าง ก่อน เอวา (2:13) การอา้งอิงถึงระเบียบท่ีไดถู้กสถาปนาไวข้อง

พระเจา้ในการทรงสร้างและหลกัการของต าแหน่งผูน้ า (ปฐก. 2:21-22)  
มีประเภทและระเบียบท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าในการทรงสร้างใหม่
เช่นเดียวกบัการทรงสร้างเก่าก่อนและหลงัการลม้ลงในบาป   

  
ก.         เอวาไดถู้ก ล่อลวง โดยซาตาน อย่างแท้จริง ส่วนอาดมั ไม่เช่ือฟัง ค  าสั่งของ  

พระเจา้ อย่างจงใจ (2:14) 
  

เอวาได้กระท าบนการริเร่ิมของเธอเองและได้ถูกล่อลวง   เปาโลไม่ได้
ปรารถนาใหค้วามผดิพลาดของเอวาท่ีจะถูกท าซ ้ าในคริสตจกัร   ดงันั้น ไม่วา่
มีของประทานหรือสามารถเพียงไร ผูห้ญิงจะตอ้ง “ไม่มีสิทธิอ านาจ” (ไม่ใช่
แค่ “แยง่สิทธิอ านาจ” KJV) ท่ีเป็นของผูช้ายอยา่งเหมาะสมในขอบเขตน้ี ส่ิงน้ี
เป็นระเบียบท่ีได้ถูกสถาปนาไวข้องพระเจา้ เปาโลไม่ได้หมายถึงว่า โดย
ธรรมชาตินั้นผูห้ญิงฉลาดนอ้ยกวา่หรือถูกล่อลวงไดง่้ายกวา่ผูช้ายและดงันั้นก็
ไม่สามารถสอนหรือน าได ้ต าแหน่งผูน้ าของผูช้ายเองไม่ไดส้งวนคริสตจกัร
ไวจ้ากความเห็นนอกรีต เปาโลก็ไม่ไดห้มายถึงว่า บาปในมนุษยชาตินั้นเป็น
ความผดิของผูห้ญิง (เปรียบเทียบ รม. 5:12-21) 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/1%20Timothy/1Timothy.htm#_edn356
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แมจ้ะมีสถานะท่ีเท่าเทียมในพระคริสตข์องเธอ ผูห้ญิงไม่ควรดูถูกบทบาทหลกัท่ีไดถู้ก
มอบหมายแก่เธอ คือ การคลอดบุตรและการเล้ียงดูบุตร และควรใชม้นัเป็นโอกาสท่ีจะ
ถวายพระสิริแด่พระเจา้   ความสามารถท่ีพิเศษของเธอท่ีจะให้ก าเนิดและเล้ียงดูชีวิตก็
เป็นหลกัฐานของความโปรดปรานของพระเจา้ท่ีมีเหนือเธอ  ในการท าอยา่งนั้น เธอจะ
ประพฤติอย่างสมกบัความรอดของเธอ (“ถูกสงวนไว”้) ในแผนการท่ีไดก้ าหนดไว้
ของพระเจา้และจะเก็บเก่ียวรางวลันิรันดร์ (2:15) 

  
แม้ว่าพวกผูห้ญิงถูกห้ามไม่ให้สอนพวกผู ้ชายในการนมัสการส่วนรวม พวกเขา
สามารถสอนพวกผูห้ญิงและเด็กๆอยู่เสมอได ้(ทต. 2:3-5) และให้ค  าแนะน าแก่พวก
ผูช้ายเช่นกนั อยา่งนอ้ยแลว้ก็เป็นการส่วนตวัอยา่งท่ีปริสสิลลาและอาควิลลาไดท้  ากบั
อปอลโล (กจ. 18:26) 

  
หลายค าถามก็คงอยู ่ 

ก.         ส่ิงท่ีจดัตั้งการสอนในการนมสัการของคริสตจกัรคืออะไร? ค าพยาน การ
ภาวนา การรายงานของมิชชนันารี การร้องเด่ียว หรือ การอ่านพระคมัภีร์ตอน
หน่ึงหรือ?   

  
ข.          ผูห้ญิงละเมิดค าสั่งของเปาโลไหมถ้าพวกผูป้กครองของคริสตจกัรของเธอ

ตระหนักว่า เธอเป็นครูสอนท่ีมีความสามารถก็เห็นด้วยว่าเธอควรสอนทั้ง
คริสตจกัรรวมทั้งพวกผูช้ายในดา้นแห่งความสามารถของเธอซ่ึงอาจหรือไม่
อาจเก่ียวขอ้งกบัการอธิบายพระคมัภีร์โดยตรง 

  
ค.          ผูห้ญิงสามารถสอนพวกผูช้ายได้ไหมในบริบทนอกเหนือจากการนมสัการ

ของคริสตจกัรทอ้งถ่ินหรือการประชุมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร (เช่น
การศึกษาพระคมัภีร์ตามบา้น) ตวัอย่างเช่น ในชั้นเรียนของวิทยาลยั การ
ประกาศข่าวประเสริฐส่วนตวั ในพนัธกิจการเขียน หรือในสนามพนัธกิจท่ีท่ี
ไม่มีมิชชนันารีผูช้ายร่วมรับใช ้(เปรียบเทียบ  กจ. 18:24-26) 
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VII. สรุป 
  

ก.        พระคมัภีร์ยืนยนัวา่พวกผูห้ญิงก็เท่าเทียมกบัพวกผูช้าย ทั้งในฐานะผูมี้ฉายาของพระเจา้และใน 
สถานะส่วนตวัของพวกเขาต่อพระพกัตร์พระเจา้และคริสตจกัร   

  
ข.        พระคมัภีร์ยืนยนัวา่พวกผูห้ญิงแตกต่างในความเป็นผูห้ญิงของพวกเขาจากพวกผูช้ายในความ

เป็นผูช้ายของพวกเขา อยา่งท่ีถูกสร้างและถูกก าหนดไวโ้ดยพระเจา้   
  

ค.         พระคมัภีร์ยนืยนัถึงรูปแบบพื้นฐานของระเบียบตามหนา้ท่ีท่ีประยกุตใ์ชก้บัคริสตจกัร ท่ีซ่ึงพวก
ผูช้ายไดรั้บต าแหน่งผูน้ า คืองานของการเป็นผูน้ า และพวกผูห้ญิงจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารเป็นผูน้ า
น้ี (เช่นเดียวกบัพวกผูช้ายท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นผูน้ า) 

  
ง.         พระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่าพวกผูห้ญิงมีพนัธกิจท่ีพิเศษและส าคญัท่ีจะบรรลุไปพร้อมกบัพวก

ผูช้ายในคริสตจกัร เพราะว่าพวกเขาได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณต่างๆอย่างท่ีพวกผูช้าย
ไดรั้บ ไม่มีความแตกต่างทางเพศในการใหข้องประทานฝ่ายวญิญาณต่างๆ 

  
จ.         ต าแหน่ง ผู้ปกครอง ไม่ไดเ้ปิดต่อผูห้ญิง แต่เหมือนกบัผูช้ายนั้น เธอสามารถใช้ของประทาน

ต่างๆ ของเธอโดยปราศจากการถือต าแหน่งน้ีได ้   
  

ฉ.          ต าแหน่ง มัคนายก บางทีเปิดต่อผูห้ญิง อย่างน้อยแลว้พวกผูห้ญิงไดบ้รรลุหน้าท่ีต่างๆของ
ต าแหน่งน้ีในคริสตจกัรของพนัธสัญญาใหม่ 

  
ช.         พระคมัภีร์บ่งบอกวา่ผูห้ญิงอาจเขา้ร่วมในการนมสัการส่วนรวมอยา่งร้อนรนได ้แต่เธอจะตอ้ง

ไม่สอนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีซ่ึงเธอมีสิทธิอ านาจเหนือผูช้ายหรือพวกผูช้ายใน
ขอบเขตน้ี    

  
เธออาจปรนนิบติัในงานรับใช้ต่างๆของคริสตจกัร หรือ การประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร 
ตราบเท่าท่ีจุดประสงค์หลกัของเธอไม่ใช่ท่ีจะมี (หรือใช)้ สิทธิอ านาจท่ีเหมาะสมต่อต าแหน่ง
ของผูป้กครองหรือศิษยาภิบาล มนัเป็นท่ีโตแ้ยง้ไม่ว่าการห้ามน้ีเก่ียวกบัการสอนพระคมัภีร์ 



หรือหลกัค าสอนของพระคมัภีร์ขยายไปไกลกวา่ขอบเขตของการนมสัการส่วนรวมหรือการ
ประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร   

  
มีขอบเขตมากมายของการเป็นผูน้ าและพนัธกิจท่ีเหมาะสมส าหรับพวกผูห้ญิง ซ่ึงจ ากดัเท่านั้น
โดยสถานการณ์ท่ีซ่ึงผูห้ญิงจะทึกทกัเอาสิทธิอ านาจ “ต าแหน่งผูน้ า” เหนือผูช้ายหรือพวกผูช้าย   
ขอบเขตต่างๆเช่นนั้นรวมถึง คริสเตียนศึกษา การเขา้หาผูค้น และการประกาศข่าวประเสริฐ 
พนัธกิจของศิษยาภิบาลท่ีพิเศษ  การบริหารคริสตจกัร พนัธกิจดนตรี พนัธกิจการอธิษฐาน 
พนัธกิจรับใช ้และพนัธกิจการเขียน   

  
บางทีค าแนะน าตามพระคมัภีร์สองอยา่งจะเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ท่ีเจาะจง 

  
ก.         การตีความหรือการประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์ตอนหน่ึงในสถานการณ์ท่ีไดรั้บนั้นยืนยนัถึง

ความเท่าเทียมส่วนตวัของผูห้ญิงกบัผูช้ายไหม  
  

ข.          การตีความหรือการประยุกตใ์ชพ้ระคมัภีร์ตอนหน่ึงของเราในสถานการณ์ท่ีไดรั้บนั้น
ยืนยนัถึงความรับผิดชอบของผูห้ญิงเก่ียวกบัการจ านนท่ีเต็มใจต่อความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัต าแหน่งผูน้ าของผูช้ายในบา้นหรือคริสตจกัรไหม 


