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เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า ทิ โ มธี มาเป็ น
คริ ส เตี ย นในฐานะผลลัพ ธ์ ข อง
งานประกาศของเปาโลในเมื อง
ลิสตรา (กจ. 14:6-23) ท่านได้
ร่ วมกั บ เปาโลในการเดิ น ทาง
ป ร ะ ก า ศ ค รั้ ง ที่ ส อ ง เ มื่ อ ที ม
ประกาศของอัค รทู ต นี้ ได้ ผ่ า น
บริ เวณนั้นที่ทิโมธี อาศัยอยู่ (กจ.
16:1-3) ในการเดินทางครั้งที่สอง
ทิโมธี ได้ช่วยเหลือเปาโลในเมือง
โตรอัส ฟี ลิปปี เบโรอา เธสะโลนิกา เอเธนส์ และโคริ นธ์ ระหว่างการเดิ นทางครั้งที่สาม ท่านได้ทางานกับเปาโลในเมืองเอเฟซัส จากที่นนั่
เปาโลส่ งทิโมธี ไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย (กจ. 19:22) ต่อมาเปาโลได้มาร่ วมกับท่านในแคว้นมาซิ โดเนีย (2 คร.
1:1, 19) และเป็ นที่ชดั เจนว่าท่านได้เดิ นทางร่ วมกับอัครทูตนี้ ไปยังเมืองโคริ นธ์ (รม. 16:21) ในการเดินทาง
กลับไปยังเมืองเอฟซัส ทิโมธี ได้ไปกับเปาโลตลอดแคว้นมาซิ โดเนี ยไกลถึงเมืองโตรอัส (กจ. 20:3-6) ภายหลัง
ทิโมธี ได้อยูก่ บั เปาโลในกรุ งโรม (คส. 1:1; ฟม. 1; ฟป. 1:1) และจากที่นนั่ บางทีท่านได้ทาการเดินทางไปยัง
เมืองฟี ลิปปี (ฟป. 2:19-23)

ณ ตอนปลายของพระธรรมกิจการ เปาโลได้อยูใ่ นบ้านกักกันในกรุ งโรม (กจ. 28:30-31) ความรู ้ของเราเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆของท่านหลังจากเวลานั้นก็มาจากการอ้างอิงที่ไม่เพียงพอในจดหมายฝากต่างๆและการคาดเดา
ของท่านเป็ นหลัก เนื่องจากว่าเราไม่มีประวัติศาสตร์ ที่เป็ นบรรทัดฐานเกี่ยวกับส่ วนนี้ของงานของท่าน
หลังจากการไต่สวนของท่านต่อหน้าซี ซาร์ และการปล่อยตัวของท่าน เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้จากกรุ งโรมไป
ท่านได้เดินทางไปทางทิศตะวันออกและไปถึงเมืองเอเฟซัสในที่สุด ในเมืองเอเฟซัสนั้น ไม่สงสัยเลยว่าเปาโล
ได้เยีย่ มเยียนคริ สตจักรอื่นๆในบริ เวณนั้นและต่อมาได้เดินทางไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ยและจังหวัดอื่นๆซึ่ งตั้งใจที่
จะดาเนินงานประกาศบุกเบิกของท่านต่อไป (เปรี ยบเทียบ รม. 15:24, 28) เมื่อเปาโลได้จากเมืองเอเฟซัสไป ท่าน
ได้ละทิโมธี ไว้ให้รับผิดชอบในฐานะตัวแทนพิเศษของท่านเพื่อจะดาเนินงานที่นนั่ ต่อไป (1 ทธ. 1:3) ระยะหนึ่ง
หลังจากนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าทิโมธี ได้เขียนถึ งเปาโลบางทีได้ขอว่าท่านสามารถจากเมืองเอเฟซัสไปได้หรื อไม่
เพื่อจะไปร่ วมกับเปาโลอีก เปาโลได้ตอบสนองด้วยจดหมายนี้ ที่ซ่ ึ งท่านได้แนะนาให้ทิโมธี ที่จะคงอยู่ในเมือง
เอเฟซัสและดาเนินพันธกิจที่จาเป็ นของท่านต่อไปจนกว่าเปาโลสามารถร่ วมกับท่านที่นนั่ ได้อีก (3:14; 4:13)
“ขณะที่ ค ริ ส ตจักรต่า งๆในศตวรรษแรกได้เพิ่ มขึ้ นในจานวน คาถามต่ างๆเกี่ ย วกับระเบี ย บ
คริ สตจักร ความถู กต้องในความเชื่ อ และการลงวินัย ได้เกิ ดขึ้ น พวกอัค รทู ตเองได้จดั การ
เกี่ยวกับคาถามเหล่านี้ แต่การสิ้ นสุ ดที่กาลังมาถึงของระยะเวลาของอัครทูตได้ทาให้คาสอนที่มี
สิ ทธิ อานาจเกี่ยวกับความเชื่ อและระเบียบนั้นจาเป็ นสาหรับการนาพาในอนาคตของคริ สตจักร
ทั้งหลาย คาสอนนี้ถูกเปิ ดเผยในจดหมายฝากศิษยาภิบาล”[1]
หน้าที่ของทิโมธีในเมืองเอเฟซัสคือเป็ นตัวแทนของเปาโลต่อคริ สตจักร ณ เวลานี้ “คริ สตจักร” ในเมืองเอเฟซัส
คงประกอบด้วยคริ สตจักรที่ อยูใ่ นบ้าน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:19) เป็ นที่ชดั เจนว่าทิโมธี ไม่ได้เป็ น “ผูป้ กครอง”
ใน “คริ ส ตจัก ร” (กลุ่ ม ของคริ ส ตจัก รที่ อยู่ใ นบ้า น) นั้น เปาโลกล่ า วถึ ง “พวกผูป้ กครองชาวเอเฟซัส ” ใน
จดหมายฝากนี้ในฐานะแต่ละบุคคลที่แตกต่างจากทิโมธี
เมื่อเปาโลได้พบกับพวกผูป้ กครองชาวเอเฟซัส ณ ตอนปลายของการเดินทางประกาศครั้งที่สามของท่าน ท่านได้
เตือนพวกเขาถึงพวกครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งจะเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเขา (กจ. 20:29-30) จากนั้นมาสถานการณ์น้ ี ได้
เกิดขึ้นอย่างที่ท่านได้ทานายไว้ (เปรี ยบเทียบ 1:6; 6:21; 2 ทธ. 2:18) เป็ นที่ชดั เจนว่า ฮีเมนี อสั และอเล็กซานเดอร์
เป็ นสองคนจาก “พวกสุ นขั ป่ า” เหล่านั้น (1:20) เปาโลได้พาดพิงถึ งคนอื่นๆในจดหมายฝากนี้ เช่ นกัน (1:3-11;
4:1-5; 6:3-10) เราควรพิจารณาความผิดพลาดของคาสอนเท็จของพวกเขาในการอธิบายที่ตามมา

ถ้าซี ซาร์ ได้ปล่ อยเปาโลจากคุ กในกรุ งโรมประมาณปี ค.ศ. 62 ท่านอาจได้เขียนจดหมายฝากนี้ ในช่ วงกลาง
ทศวรรษที่ 6 ค.ศ. บางที ค.ศ. 63-66 การอ้างอิงของเปาโลถึงการเดินทางของท่านจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้น
มาซิโดเนีย (1:3) บ่งบอกว่าท่านอาจได้อยูใ่ นแคว้นมาซิ โดเนี ยเมื่อท่านได้เขียน 1 ทิโมธี อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
ว่าเราไม่มีการอ้างอิงอื่นๆที่จะนาพาเรา ท่านอาจได้อยูใ่ นหนึ่งในจังหวัดอื่นๆเช่นกัน
การประพันธ์ของจดหมายฝากศิษยาภิบาล คือ 1 และ 2 ทิโมธี และทิตสั เป็ นปั ญหาที่เป็ นการวิจารณ์หลักใน
การศึกษาพันธสัญญาใหม่ แต่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าข้อคิดเห็ นต่างๆ สาหรับการประพันธ์โดยเปาโลนั้นโน้มน้าวมาก
ที่ สุ ด [2] ตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ สิ บ เก้า พวกนัก วิช าการได้โจมตี ก ารประพันธ์ โดยเปาโลเกี่ ย วกับ จดหมายฝาก
ศิษยาภิบาลมากกว่างานเขียนอื่นๆ ของอัครทูตนี้ นี่ เป็ นปั ญหาเชิ งบทนาที่จะถู กศึกษาโดยการอ้างอิงถึงคู่มือ
อรรถาธิ บายจดหมายฝากศิษยาภิบาลเล่มต่างๆที่เป็ นหลัก และบทนาต่างๆเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ที่ครอบคลุม
มากขึ้น [3] วิลเลี่ยม เมาซ์อธิ บายว่าลูกาเป็ นเลขานุ การของเปาโลในจดหมายฝากศิษยาภิบาลทั้งสามเล่ม[4] แต่
นัน่ เป็ นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์
“พวกนัก วิ ช าการสมัย ใหม่ ส่ ว นใหญ่ ยื น ยัน ว่า จดหมายฝากศิ ษ ยาภิ บาลเป็ นค าจารึ ก ที่ เ ป็ น
นามแฝง นัน่ คือถูกเขียนขึ้นโดยใช้นามปากกา (ในชื่ อของเปาโล) ระยะหนึ่ งหลังจากการตาย
ของเปาโล (เหมือนเช่น ดิเบลิอสั และคอนเซลมานน์ บรอกซ์ แบเรทท์ คาร์ ริส ฮัลท์เกรน) ทุก
วันนี้ ส่วนใหญ่กาหนดว่าจดหมายสามฉบับนี้ มีข้ ึนราวๆก่อนการเปลี่ยนศตวรรษ ซึ่ งบ่งบอกว่า
ผูเ้ ขี ยนได้ต้ งั เป้ าที่จะฟื้ นฟูคาสอนของเปาโลสาหรับสมัยของเขาหรื อที่จะประพันธ์คู่มือของ
เปาโลที่เด็ดขาดและมีสิทธิ อานาจสาหรับการประณามความเห็นนอกรี ตในคริ สตจักรหลังจาก
สมัยอัครทูต”[5]
จุดประสงค์
หนึ่ งและสองทิ โมธี และทิ ตสั ถู กเรี ยกว่า “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” เพราะว่าเปาโลเขี ยนจดหมายเหล่ านี้ ถึ ง
พวกศิ ษยาภิ บาล (ผูเ้ ลี้ ยง) ของคริ สตจักรทั้งหลายซึ่ งร่ างหน้าที่ต่างๆ เกี่ ยวกับการเป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา
คาว่า “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” ปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่สิบแปด แม้ว่าจะมีข้ ึนในตอนต้นศตวรรษที่สอง
จดหมายเหล่านี้ ได้ถูกรวมเป็ นกลุ่มด้วยกันภายในการรวบรวมงานเขียนของเปาโล[6] หน้าที่เกี่ ยวกับการเป็ น
ศิษยาภิบาลหลักของพวกผูน้ าที่ถูกกล่าวถึงคือที่จะปกป้ องคาสอนที่มีหลักและรักษาไว้ซ่ ึ งวินยั ที่มีหลัก[7]

“จดหมายฝากศิษยาภิบาลเป็ นเชิงปฏิบตั ิเป็ นหลัก ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ การเน้นอยูท่ ี่การปกป้ อง
หลักคาสอนมากกว่าการอธิ บายหรื อความละเอียดอ่อน พระคัมภีร์ตอนต่างๆ เป็ นหลักคาสอน
อย่างเด่นชัดประกอบด้วยส่ วนเล็กๆ เท่านั้นของทั้งหมด ทิโมธี และทิตสั ได้รับการสั่งสอนแล้ว”
[8]
“มันอาจเป็ นเวลาที่จะกล่าวคาอาลาต่อศัพท์เฉพาะนี้ ‘จดหมายฝากศิษยาภิบาล’ คาศัพท์น้ ี ซ่ ึ ง
หลายคนสื บเสาะไปถึ ง เปาโล แอนทันในศตวรรษที่ สิบแปดนั้นได้ก ลายมาเป็ นบางสิ่ งของ
เครื่ องมือที่ยบั ยั้งการใช้คาศัพท์น้ ีเพื่อจะอธิ บายถึงเนื้อหาของจดหมายต่างๆก็ดีพอ แต่การทึกทัก
เอาเกี่ยวกับจดหมายต่างๆและความตั้งใจของจดหมายเหล่านั้นที่ซ่ ึ งมันขึ้นอยูน่ ้ นั ก็กบฏต่อความ
โน้มเอียงต่อการยับยั้งแล้ว
“คาว่า พีอี [จดหมายฝากศิษยาภิบาล] ไม่เป็ นประโยชน์อีกต่อไป แม้วา่ มันสะดวก เพราะว่าสิ่ งที่
ได้รับมาโดยระบบของการอ้างอิงก็สูญเสี ยมากกว่าโดยน้ าหนักของสัมภาระที่คานั้นได้สะสม
มาตลอด”[9]
ทาวเนอร์ เชื่ อว่า โดยการรวมกลุ่มจดหมายฝากทั้งสามเหล่านี้ ดว้ ยกันเป็ น “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” และการ
ปฏิ บตั ิ ต่อจดหมายเหล่ านี้ ว่า เป็ นหน่ วยเดี ยวนั้น คริ สตจักรก็ได้หลงทางไปจากการตี ความแต่ละฉบับว่าเป็ น
จดหมายฝากแต่ละฉบับ เขายอมรับว่าจดหมายทั้งสามฉบับนี้ มีลกั ษณะบางอย่างที่เหมือนกัน แต่เขารู ้สึกว่าการ
ตีความจดหมายเหล่านี้ดว้ ยกันในฐานะเป็ นหน่วยเดียวก็ทาอันตรายมากกว่าดี จดหมายฝากอื่นๆหลายฉบับของ
เปาโลก็เกี่ ยวกับ “ศิษยาภิบาล” อย่างเท่าเที ยมกันกับจดหมายสามฉบับนี้ แม้ว่าจดหมายสามฉบับนี้ กล่ าวถึ ง
เรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับ การเป็ นผู้นา แบบอภิบาลโดยเฉพาะ
“มี . . . หลายเหตุผลที่เปาโลได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกถึงทิโมธี คือ (ก) เพื่อหนุ นใจให้
ทิโมธี ที่จะคงอยูใ่ นเมืองเอเฟซัสและรับมือกับเรื่ องราวต่างๆที่สาคัญและยุง่ ยากที่ได้เกิดขึ้น (ข)
เพื่อจะจัดเตรี ยมคาแนะนาที่มีสิทธิอานาจในเรื่ องวิธีที่ครอบครัวของพระเจ้าจะต้องประพฤติตน
ในกรณี ที่ เปาโลได้ล่ า ช้า ในการมา และ (ค) เพื่ อจะโจมตี ปฏิ ปัก ษ์และค าสอนของพวกเขา
โดยตรงและย้ าเตือนทิโมธี ถึงวิธีที่ท่านจะต้องประพฤติตนและสิ่ งที่ ท่านจะต้องสอน ดังนั้น
จุดประสงค์ที่เป็ นรากฐานคือ หนุ นใจทิโมธี ในงานของท่านและที่จะโยกย้ายสิ ทธิ อานาจของ
เปาโลไปยังทิโมธี ในการต่อสู ้ของท่านกับปฏิปักษ์อีกด้วย”[10]
“ผลงานหลักที่จดหมายฝากนี้ทาคือภาพของครู สอนแท้และคาสอนแท้”[11]

หัวข้อหลักต่างๆในจดหมายฝากศิ ษยาภิบาลคื อ ความเชื่ อ พระผูช้ ่ วยให้รอด (ความรอด) การดี การว่ากล่าว
ความสัตย์สุจริ ตส่ วนตัว ข่าวประเสริ ฐ จริ ยธรรม ศาสนศาสตร์ ยคุ สุ ดท้าย และระเบียบคริ สตจักร[12]
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เนือ้ หา
จดหมายฝากศิ ษยาภิ บาลทั้งสามเล่ ม (1 และ 2 ทิโมธี และ ทิตสั ) กล่ าวถึ งหัวข้อเดี ยวกัน คื อ ระเบี ยบของ
คริ สตจักรท้องถิ่ น เปาโลได้อธิ บ ายถึ งหลักคาสอนเกี่ ย วกับ คริ ส ตจัก รสากลและพันธกิ จของธรรมิ ก ชนใน
พระกายของพระคริ สต์ในจดหมายฝากฉบับอื่นๆของท่านแล้ว ในจดหมายเหล่านั้น ท่านให้คาแนะนาบางอย่าง
เกี่ ย วกับ ชี วิ ต ในคริ ส ตจัก รท้อ งถิ่ น ตอนนี้ ในจดหมายฝากศิ ษ ยาภิ บ าล ท่ า นอธิ บ ายถึ ง การปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของคริ สตจักรท้องถิ่ นในฐานะ โลกขนาดเล็กมาก ของคริ สตจักรสากล “คริ สตจักร” อ้างอิงถึง
ผูค้ นในพันธสัญญาใหม่
หนึ่งทิโมธี กล่าวถึงลักษณะสองอย่างของหัวข้อระเบียบในคริ สตจักรท้องถิ่นคือ ชี วิตของคริ สตจักรและการเป็ น
ผูน้ าของคริ สตจักร ในจดหมายฝากของท่านถึ งทิ ตสั เปาโลให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องการเป็ นผูน้ าของ
คริ สตจักร ใน 2 ทิโมธี ท่านให้รายละเอียดในเรื่ องชี วิตของคริ สตจักร หนึ่ งทิโมธี เป็ นทัว่ ไปและเป็ นรากฐาน
มากกว่า ทิตสั อธิ บายถึงวิธีจดั ตั้งคริ สตจักรให้อยูใ่ นระเบียบ และ 2 ทิโมธี อธิ บายถึงความรับผิดชอบส่ วนตัวของ
ผูน้ า
ใน 1 ทิโมธี เปาโลสอนว่าหน้าที่ของ “คริ สตจักรท้องถิ่ น” คือที่จะ ป่ าวประกาศความจริ งของพระเจ้ าในโลก
ท่านสอนอีกว่า หน้าที่ ของ “บรรดาผูน้ าคริ สตจักร” (ทิ โมธี และบรรดาผูป้ กครองคริ ส ตจักร) คือที่จะ อธิ บาย
ความจริ งของพระเจ้ าในคริ สตจักร จุดประสงค์ที่คริ สตจักรมีชีวิตอยูค่ ือ การป่ าวประกาศความจริ งของพระเจ้า
ในโลก และจุดประสงค์ที่บรรดาผูน้ าของคริ สตจักรมีชีวิตอยูค่ ือ การอธิ บายความจริ งของพระเจ้าในคริ สตจักร
นี่เป็ นถ้อยแถลง

สิ่ งเหล่านี้ เป็ นประเด็นอย่างเดี ยวกันที่เปาโลกล่าวใน เอเฟซัส 4:11-12 เกี่ ยวกับคริ สตจักรสากล ธรรมิกชน
จะต้องทางานแห่ งพันธกิจ และผูค้ นที่ได้รับของประทาน (พวกอัครทูต พวกผูเ้ ผยพระวจนะและอื่นๆ) จะต้อง
เตรี ยมธรรมิกชนเพื่องานของพวกเขา ใน 1 ทิโมธี เปาโลประยุกต์ใช้ความจริ งอย่างเดียวกันกับคริ สตจักรท้องถิ่น
ดังนั้น ในด้านหนึ่ ง จุดประสงค์ของคริ สตจักรคือ “ป่ าวประกาศความจริ งของพระเจ้าต่อโลก” (3:14-16) ถ้อย
คาหลักในเนื้อหาที่สาคัญนี้คือ “คริ สตจักร” และ “ความล้ าลึกแห่งความเชื่อ”
คริ สตจักรท้องถิ่นเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและสาแดงความจริ งของพระองค์ ผูเ้ ชื่ อ
แต่ละคนเป็ นความสว่างในโลกที่มืด พระเจ้าได้เลื อกเราที่จะให้ความสว่างของเราส่ องท่ามกลางมนุ ษย์ (มธ.
5:14-16) คริ สตจักรท้องถิ่นมีชีวิตอยูเ่ พื่อสนับสนุ นและสาแดงความสว่างแห่ งพยานของผูเ้ ชื่ อไม่ใช่แค่ส่วนตัว
แต่โดยส่ วนรวมอีกด้วย
โดยเนื้อแท้แล้ว “ความล้ าลึกแห่ งความเชื่ อ” คือ พระคริ สต์ อย่างกว้างกว่านั้น มันคือความจริ งที่คริ สตจักรป่ าว
ประกาศ ซึ่ งมีศูนย์ กลางที่ พระคริ สต์ นัน่ คือ ข่าวประเสริ ฐ มันเป็ นความล้ าลึ กที่ซ่ ึ งเรารู ้ จกั มันโดยการสาแดง
พิเศษเท่านั้น “ความเชื่อในศาสนา” หมายถึง ความศรัทธาในศาสนา คานี้ อธิ บายถึงความเชื่ อในพระคริ สต์ที่
ทาการออกมาในการดาเนินชีวติ ประจาวัน คนหนึ่งพบความเชื่อในศาสนาได้ที่ไหน? เราเห็นมันในการสาแดง
ที่เห็นประจักษ์ในพระเยซูคริ สต์ (3:16) ในข้อนี้ เปาโลสรุ ปสามระยะของพันธกิจของพระเยซู ดว้ ยโคลงบทละ
สองบรรทัดทั้งสามของเพลงนมัสการสมัยโบราณ สิ่ งเหล่านี้ คือ ความขายหน้าในอดีตของพระองค์ การป่ าว
ประกาศในปั จจุบนั ของพระองค์ และการได้รับศักดิ์ศรี ในอนาคตของพระองค์
ดังนั้นจุดประสงค์ของคริ สตจักรท้องถิ่นคือที่จะ “ป่ าวประกาศความเชื่อในศาสนา” คริ สเตียนทาสิ่ งนี้ โดยการ
นาเสนอพระคริ สต์ดว้ ยตัวของพวกเขาเองและโดยการสาแดงอุปนิ สัยที่เหมือนพระเจ้าต่อโลกโดยฤทธิ์ เดชของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พยานทางเสี ยงสร้างบนพยานทางภาพ
ในอันดับที่สอง จุดประสงค์ของพวกผูน้ าคริ สตจักรคือที่จะอธิ บายความจริ งในคริ สตจักร พวกผูน้ าคริ สตจักร
ทาสิ่ งนี้โดยการสอน การกระตุน้ และแบบอย่าง การอธิ บายความจริ งไม่ใช่แค่การสื่ อสาร (การสอน) ที่ถูกกล่าว
หรื อถูกเขียนขึ้นซึ่ งติดตามมาโดยความเข้าใจทางสติปัญญา มันเรี ยกร้องการหนุ นใจและความรู ้สึกไวต่อสภาพ
ของผูฟ้ ัง (การกระตุน้ ) อีกด้วย ผูน้ าคริ สตจักรเตรี ยมคนอื่นๆเพื่อจะสาแดงความจริ งของพระเจ้า อย่างสาคัญ
ที่สุดแล้วโดยการทาให้ความจริ งเป็ นตัวอย่างและอธิ บายมันในชี วิตของเขาหรื อของเธอ ความจริ งต้องเป็ นตัว

เป็ นตนในครู สอนก่อนที่ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจมันอย่างถี่ถว้ นได้ พระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ เพื่อเราในการมาบังเกิดเป็ น
มนุษย์ของพระบุตรของพระองค์ พระเยซู ตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย เป็ น ความสว่างของโลก” (การเน้นของผูพ้ ิมพ์
มธ. 5:14) ไม่ใช่ “ท่านทั้งหลายป่ าวประกาศความสว่างของโลก”
เปาโลดึ ง ความหมายโดยนัย จากความจริ ง เหล่ า นี้ แรกสุ ด จงสั ง เกตความหมายโดยนัย บางอย่า งเกี่ ย วกับ
จุดประสงค์ของคริ สตจักรท้องถิ่น
หนึ่ ง เมื่อพิจารณาถึ งจุดประสงค์ของมัน คริ สตจักรท้องถิ่ นต้องระมัดระวังที่จะนาเสนอ ข่ าวประเสริ ฐที่ ไม่ ถูก
เปลี่ ยนแปลง ต้องไม่มีการจดจ่อที่ รายละเอี ยดซึ่ งไม่สาคัญ ไม่มีการอ้างถึ ง “ความรู ้ ที่สูงกว่า” และไม่มีการ
บิดเบือนความจริ ง ในจดหมายฝากนี้ เปาโลเตือนทิโมธี ถึงการคุ กคามเหล่านี้ ท้ งั หมดที่มีต่อความบริ สุทธิ์ แห่ ง
ความจริ งของพระเจ้า นักเทศน์และครู สอนต้องใส่ ใจ เราควรสร้างสรรค์ในการนาเสนอข่าวสาร แต่เราต้องไม่
สร้างสรรค์ในเนื้อหาของข่าวสาร เราอยูใ่ นธุ รกิจการส่ ง ไม่ใช่ในธุ รกิจการผลิต
ประการที่สอง การนมัสการของ คริ สตจักรท้องถิ่ น ต้ องไม่ หยุดหย่ อน นี่ เป็ นประเด็นของเปาโลเมื่ อท่านให้
คาแนะนาเกี่ยวกับลาดับความสาคัญของการอธิ ษฐานในชีวติ คริ สตจักร (2:1-7)
ประการที่สาม คริ สตจักรท้องถิ่นต้อง พากเพียร ในพันธกิจของคริ สตจักร โดยปราศจาก การล้ มเลิก ที่จะบรรลุ
สิ่ งนี้ คริ สตจักรต้องการผูน้ าที่ดาเนิ นชี วิตในความจริ ง และปรนนิ บตั ิและจูงใจธรรมิกชนอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น
ความจาเป็ นสาหรับผูน้ าที่มีคุณสมบัติก็ชดั เจน (3:1-13) แบบอย่างส่ วนตัวก็สาคัญเท่ากับการอธิ บายที่โน้มน้าวใจ
จงสังเกตความหมายโดยนัยบางอย่างของความจริ งที่เชื่อมโยงกับจุดประสงค์ของผูน้ าคริ สตจักร คือ ผูซ้ ่ ึ งจะต้อง
อธิ บายความจริ งของพระเจ้าแก่ ธรรมิ กชน สิ่ งเหล่ านี้ ก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับสิ่ งเหล่ านั้นที่ ถูกชี้ ประเด็นเพื่ อ
คริ สตจักรแล้ว แต่ก็เป็ นจริ งเกี่ยวกับผูน้ าในระดับส่ วนตัว
หนึ่ง ผูน้ าต้อง จงรั กภักดี ต่อความจริ งอย่างสิ้ นเชิง ผูน้ าคริ สตจักรต้อง “ประกาศพระวจนะ!” (2 ทธ. 4:2)
ประการที่ ส อง อุ ป นิ สัย ของผูน้ าต่ อ คนอื่ น ๆต้อ ง คงเส้ นคงวา เขาต้อ งมี ก ารอุ ทิ ศ ตนที่ ลึ ก ซึ้ งต่ อ การบรรลุ
จุดประสงค์ของเขาแห่งการเป็ นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกับต่อจุดประสงค์ของเขาแห่งการสื่ อสารทางคาพูด
ประการที่สาม ในชี วิตส่ วนตัวของเขา เขาต้อง พากเพี ยร เขาต้องยอมให้ความจริ งของพระเจ้าที่จะนัง่ ในการ
ตัดสิ นในชี วิตของเขาเรื่ อยไป เขาต้องตอบสนองต่อความจริ งเรื่ อยไป เขาต้องประพฤติในความสอดคล้องกับ

ความจริ งเรื่ อยไปอีกด้วย ผูค้ นที่ทางานด้วยมือของพวกเขาบ่อยครั้งก็พฒั นาผิวหนังที่ดา้ นหนาบนมือของพวก
เขา ผูค้ นที่ทางานกับความจริ งฝ่ ายวิญญาณสามารถพัฒนาผิวหนังที่ดา้ นหนาในใจของพวกเขาได้
โดยการประยุกต์ใช้น้ นั ขอให้ขา้ พเจ้าชี้ ให้เห็ นสามสิ่ งที่ คริ สตจักรจะต้องเฝ้ าระวัง และจากนั้นสามสิ่ งที่ ผูน้ า
คริ สตจักรควรระวัง สิ่ งเหล่านี้ก็คล้ายกันอย่างมาก
เปาโลเตือนในจดหมายฝากนี้ วา่ คริ สตจักรท้องถิ่นควรระวัง หลักคาสอนเท็จ โดยสิ่ งนี้ ขา้ พเจ้าหมายถึงหลักคา
สอนใดก็ตามที่เบี่ยงเบนจากคาสอนเนื้อแท้ของความเชื่อ สิ่ งนี้จะทาให้พยานของคริ สตจักรที่มีต่อโลกนี้ อ่อนแอ
ไป จงปกป้ องหลักคาสอนแห่งคริ สตจักรของคุณ ข่าวประเสริ ฐเป็ นหัวข้อหลักในพระธรรมนี้
ประการที่สอง คริ สตจักรควรระวัง ความล้ มเหลวในการอธิ ษฐาน สิ่ งนี้จะขัดขวางทั้งพยานของคริ สตจักรที่มีต่อ
โลกและการเติบโตของคริ สตจักรเองในความเชื่อในศาสนา (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2; ยน. 15:5)
ประการที่สาม คริ สตจักรควรระวังเกี่ ยวกับ การปกครองที่ อ่อนแอ โดยการปกครองที่อ่อนแอ ข้าพเจ้าหมายถึ ง
การปกครองโดยพวกผูป้ กครองและมัคนายกที่ขาดคุณลักษณะตามอย่างพระเจ้า บ่อยครั้งอย่างมากที่พวกผูน้ า
คริ สตจักรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเหตุผลอื่นๆ การดูแลคริ สตจักรต้องบรรลุ จุดประสงค์ต่างๆแห่ งความจริ งของ
พระเจ้า โดยผูค้ นที่ ด าเนิ นในความจริ ง ของพระเจ้า คริ ส ตจัก รทั้ง หลายไม่ ค วรแต่ ง ตั้ง พวกผูป้ กครองหรื อ
มัคนายกเร็ วเกิ นไป หรื อไม่ควรแต่งตั้งเลยถ้าพวกเขาไม่มีคุณสมบัติ ปั ญหาในคริ สตจักรเมืองเอฟซัสที่เปาโล
กล่าวถึงในจดหมายฝากนี้ ดูเหมือนจะเป็ นคาสอนเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้นความเฉพาะที่ไม่เหมาะสมโดย
พวกผูป้ กครองของคริ สตจักร
อันตรายต่างๆที่มีต่อผูน้ าคริ สตจักรก็สอดคล้องกับสิ่ งเหล่านี้ ต้องไม่มีความล้มเหลวในหลักคาสอนของเขา
หรื อในหน้าที่ของเขาหรื อในความขยันของเขา ถ้าเรารู ้จกั และตอบสนองต่อความจริ งของพระเจ้า เราจะเป็ น
อิสระจากอิทธิ พลเหล่านั้นที่จะขัดขวางเราจากการบรรลุพนั ธกิจของเรา
การสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงชีวติ ไม่ใช่ถึงขอบเขตที่ผคู ้ นเข้าใจมันและชื่ นชมความสาคัญของมันเท่านั้น แต่ถึง
ขอบเขตที่ชีวติ ของครู สอนอธิ บายมันอีกด้วย พวกผูน้ าสามารถถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ในวิธีแห่ ง
การนาเสนอของพวกเขาได้ แต่ถา้ ชี วิตของพวกเขาไม่สอดคล้องกับสิ่ งที่พวกเขากล่าว บรรดาผูท้ ี่ฟังจะปฏิเสธ
สิ่ งที่พวกเขากล่าว จากนั้น การเทศนาของพวกเขาไม่เพียงแต่ไร้ ประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น แต่มนั กลายมาเป็ น การ
หมิ่นประมาท (เป็ นการดูถูกต่อความเป็ นบุคคลหรื อเกี ยรติของพระเจ้า) อีกด้วย ชีวิตของนักเทศน์สามารถ

ส่ งเสริ มการเติบโตของคริ สตจักรของเขามากเท่ากับทักษะการอภิบาลของเขา ผูค้ นจะอดทนกับความบกพร่ อง
หลายอย่างและเราทุ กคนก็มีหลายอย่าง ถ้าพวกเขาสามารถมี แบบอย่างที่ดีของคริ สเตี ยนที่ จริ งใจ พวกผูน้ า
สามารถมีประสิ ทธิ ภาพได้เพราะว่าพวกเขามีพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าและพระคุ ณของ
พระเจ้า[13]
อรรถาอธิบาย
I. การทักทาย 1:1-2
เปาโลเริ่ มต้นจดหมายที่เป็ นส่ วนตัวอย่างมากด้วยการทักทายที่เป็ นธรรมเนี ยมเพื่อจะจัดตั้งน้ าเสี ยงสาหรับสิ่ งที่
ตามมา อย่างไรก็ตาม การทักทายเปิ ดเผยว่าสิ่ งนี้ ไม่ใช่แค่ จดหมาย ส่ วนตัว แต่มนั เป็ น ทางการ อีกด้วย เปาโล
ได้เขี ยนจดหมายฝากเก้าฉบับแก่ คริ สตจักรต่ างๆ และจดหมายฝากสี่ ฉบับแก่ แต่ ละบุ คคล แม้ว่าท่ านกล่ า ว
จดหมายสี่ ฉ บับ ของท่ า นแก่ แ ต่ ล ะบุ ค คล อย่า งไม่ ส งสั ย เลยว่า ท่ า นตั้ง ใจว่า จดหมายเหล่ า นี้ ควรถู ก อ่ า นแก่
คริ สตจักรต่างๆอีกด้วย
“ส่ วนเริ่ มต้นและจบของจดหมายฝากศิษยาภิบาลก็หลากหลายมากจากเกณฑ์มาตรฐาน สิ่ งนี้
บ่งบอกถึงจุดจดจ่อที่ได้คาดคะเนต่อลักษณะบางอย่างของความสัมพันธ์แบบผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน”
[14]
1:1

อย่างตามปกติ ยกเว้นใน 1 และ 2 เธสะโลนิกา ฟี ลิปปี และฟี เลโมนนั้น เปาโลย้าเตือนผูอ้ ่านของ
ท่านถึ งสิ ทธิ อานาจของท่านในฐานะ “อัครทูต” ทิโมธี คงได้อ่านจดหมายนี้ อย่างเปิ ดเผยใน
คริ สตจักรเมืองเอเฟซัส และคนอื่นๆคงได้อ่านจดหมายนี้ภายหลังในที่ประชุมอื่นๆเช่นกัน
เปาโลเขียนที่นี่วา่ การทรงเรี ยก ของท่านได้มายังท่าน “โดย (ตาม) คาสั่ง (หรื อพระบัญชา) ของ
พระเจ้า” ไม่ใช่ แค่โดย “น้ าพระทัย” ของพระองค์ ซึ่ งเป็ นคาศัพ ท์ที่เปาโลใช้บ่อยครั้งในการ
เชื่อมโยงนี้ เปาโลได้รับคาบัญชาของท่านในเมืองดามัสกัส (กจ. 9) คาที่หนักแน่นกว่านี้ เป็ น
หนึ่งในข้อบ่งชี้ ที่วา่ เปาโลเน้นถึงความสาคัญของความพากเพียรที่สัตย์ซื่อในการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าในจดหมายฝากนี้อย่างที่ท่านได้เน้นใน 2 ทิโมธี เช่นกัน

แนวคิดเกี่ ยวกับพระเจ้าที่ เป็ น “พระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา” เป็ นการเน้นที่เป็ นคุ ณลักษณะใน
จดหมายฝากศิษยาภิบาล (2:3; 4:10; ทต. 1:3; 2:10; 3:4; เปรี ยบเทียบ สดด. 25:5; 27:1, 9; ฮบก.
3:18; อสย. 12:2) โดยทัว่ ไปแล้วพระคริ สต์เป็ น “ความหวังของเรา” ในแง่ที่ว่าเราได้ต้ งั
ความหวังของเราไว้ ในพระองค์ และอย่างเจาะจงแล้ว ในแง่ที่ว่าเราเฝ้ าคอยการปรากฏของ
พระองค์เมื่อพระเจ้าจะทาให้ความรอดของเราสมบูรณ์ บางทีเปาโลอ้างอิงถึ งลาดับของชื่ อ
“พระเยซูคริ สต์” เนื่องจากความเป็ นจริ งที่วา่ ความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นเจ้านายของพระเยซู
ที่ ถู ก เน้นในล าดับ ชื่ อ นี้ ที่ อ้า งอิ ง ถึ ง พระองค์เ ป็ น พระเมสสิ ย าห์ ก็ ส าคัญ อย่า งมากต่ อ ท่ า น
[15] เปาโลไม่ได้อธิ บายถึ งความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆในพระภาคพระเจ้าที่มีต่อซึ่ งกันและ
กันแต่ต่อผูเ้ ชื่อ
“การระบุถึงพระเจ้าเป็ น พระผู้ช่วยให้ รอด ซึ่ งผิดปกติในเปาโลก็อยู่ในความ
สอดคล้องกับการนาเสนอถึงพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม (ฉธบ. 32:15; สดด.
24:5; 27:1; อสย. 12:2; 17:10) มันอธิ บายถึงพระเจ้าผูไ้ ด้ช่วยกูป้ ระชากรของ
พระองค์จากการเป็ นทาสของพวกเขาในอียิปต์และหลายครั้งหลังจากนั้นใน
ฐานะผูร้ ิ เริ่ มและผูใ้ ห้กาเนิ ดความรอด แน่นอนว่า ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้า
ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแผนการของการช่ วยกูท้ างพระคริ สต์”
[16]
ความรอดของเรานั้น มัน่ คง เพราะว่า “พระเจ้า” เป็ น “พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา”
1:2

ชื่อ “ทิโมธี ” มาจากคากรี กสองคาคือ ทิ มาน (“เกียรติ”) และ เธออส (“พระเจ้า”) และหมายถึง
“ผูท้ ี่ให้เกียรติแด่พระเจ้า” เปาโลอาจได้นาทิโมธี มาสู่ ความเชื่ อในพระคริ สต์อย่างเป็ นส่ วนตัว
หรื อทิโมธี อาจได้เป็ น “บุตรในความเชื่ อ” ของเปาโลในแง่ที่วา่ ท่านเป็ นผูท้ ี่อยู่ในอุปถัมภ์ของ
เปาโล (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:6; 16:1) นี่เป็ นการอ้างอิงอันแรกของการอ้างอิงถึงความเชื่อ (คา
กรี ก พิสติส) 19 ครั้งใน 1 ทิโมธี มันเป็ นคาไขในจดหมายฝากนี้
เปาโลเพิ่ม “ความเมตตา” กับการอวยพรที่เป็ นธรรมเนี ยมของท่านเกี่ยวกับ “พระคุณและสันติ
สุ ข” ทั้งที่นี่และใน 2 ทิโมธี (เปรี ยบเทียบ 2 ยน. 3) บางทีท่านทาอย่างนั้นเพราะว่าการอวยพร
แบบชาวยิว “ความเมตตาและสันติสุข ” เป็ นการอวยพรที่ เปาโลสามารถแบ่งปั นกับบุ ตรใน
ความเชื่ อที่เป็ นลูกครึ่ งยิวของท่านได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น[17] อย่างไรก็ตาม “ความเมตตา”

ย้ าเตือนเราอีกว่า เราต้องการให้พระเจ้ายับยั้งสิ่ งที่เราสมควรได้รับนัน่ คือ การตีสอนที่รุนแรง
ไว้จากเรา สามคาเหล่านี้สรุ ปพระพรทั้งหมดของคริ สเตียน
“มันเป็ นธรรมชาติมากขึ้นอย่างมากที่จะคิดว่าความห่ วงใยที่กระตือรื อร้นของ
อัครทูตชราที่มีต่อสหายหนุ่มของท่านในตาแหน่งที่ลาบากของเขาได้นาท่าน
ที่ จ ะสอดใส่ ค าอธิ ษ ฐานที่ เ พิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ความเมตตาอย่า งที่ พ ลุ่ ง ขึ้ นจาก
ประสบการณ์ที่ได้ถูกขยายของท่านเองถึงความเมตตาของพระเจ้า”[18]
“ดัง นั้น ด้วยสามค าเหล่ า นี้ เปาโลก็ ท ัก ทายทิ โ มธี แ ละคริ ส ตจัก รคื อ คาริ ส
[พระคุณ] ซึ่ งเป็ นการยกโทษและการทาให้สามารถเรื่ อยไปของพระเจ้า เอล
เลออส [ความเมตตา] ซึ่งเป็ นความเห็นอกเห็นใจและความห่ วงใยของพระเจ้า
เอเรเน่ [สันติสุข] ซึ่ งเป็ นความสงบสุ ขและเสถียรภาพของพระเจ้าภายในและ
ท่ามกลางพวกเขาในฐานะแต่ละบุคคลและในฐานะชุ มชนที่ เป็ นคริ สเตียน”
[19]
ความสัมพันธ์สองอย่างกับพระเจ้าที่เปาโลอ้างอิงถึงในฐานะ “พระบิดา” และ “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” ของเราก็สาคัญอย่างยิ่งในจดหมายนี้ ทิโมธี มีแนวโน้มที่จะกลัว ดังนั้นการย้ าเตือนที่ว่า
พระเจ้าเป็ น พระบิดาของเรา คงได้หนุ นใจท่าน อย่างไรก็ตาม เปาโลขจัดความเป็ นไปได้ของ
การอนุ ญาตซึ่ งได้บ่งบอกโดย “พระบิดา” ด้วยการใช้ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ทิโมธี จาเป็ นต้อง
จดจาไว้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เรี ยกให้ท่านที่จะรับใช้พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งรักท่านในฐานะ “พระบิดา”
กระนั้นก็สมควรได้รับการเชื่อฟังที่สมบูรณ์ในฐานะ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ของท่าน เราแบ่งปั น
ความจาเป็ นของทิโมธี
“พระเจ้าถูกอ้างอิงว่าเป็ นพระบิดาในพันธสัญญาเดิมแค่สิบห้าครั้งเท่านั้น ที่
ที่มนั ปรากฏ มันก็ถูกใช้เกี่ ยวกับชนชาติอิสราเอลหรื อกษัตริ ยข์ องอิ สราเอล
พระเจ้าไม่เคยถูกเรี ยกว่าเป็ นพระบิดาของแต่ละบุคคลหรื อมนุ ษย์โดยทัว่ ไป
(แม้ว่าเหตุการณ์ ต่างๆโดดเดี่ ยวปรากฏในพระวิหารหลังที่สองของลัทธิ ยิว,
สิ รัค 51:10) ในพันธสัญญาใหม่น้ นั การอ้างอิงจานวนมากถึงพระเจ้าในฐานะ
พระบิดาสามารถูกพบได้”[20]

II. ภารกิจของทิโมธีในเมืองเอเฟซัส 1:3-20
ในบทที่ 1 เปาโลกาชับทิโมธี ให้สัตย์ซื่อต่องานที่เปาโลได้มอบหมายแก่ท่านในเมืองเอเฟซัส ท่านเริ่ มต้นด้วย
การย้าเตือนทิโมธี ถึงสิ่ งที่งานนั้นเป็ น และวิธีที่ท่านควรดาเนิ นการหน้าที่หลักของท่าน จากนั้นท่านกระตุน้ ให้
ทิโมธี ที่จะสัตย์ซื่อ ท่านย้ าเตือนผูท้ ี่อยู่ในอุปถัมภ์หนุ่ มของท่านถึ งฤทธิ์ เดชของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชี วิต
และเตือนท่านถึงอันตรายของการกระทาที่ตรงกันข้ามกับจิตสานึกที่ไวต่อความรู ้สึกฝ่ ายวิญญาณของท่านเอง
“การขาดไปของ. . . [การขอบคุณ] ที่นี่ก็สนับสนุ นการสังเกต. . . ว่า 1 ทิโมธี น้ นั ก็เพื่อเห็นแก่
คริ สตจักรเท่ากับทิโมธี เองหรื อมากกว่า สิ่ งที่กาลังเกิ ดขึ้ นในคริ สตจักรไม่ให้เหตุผลสาหรั บ
การขอบคุณ”[21]
ลักษณะนี้เป็ นลักษณะสาคัญของพระธรรมกาลาเทียและทิตสั เช่นกัน
ก. งานทีท่ โิ มธีเผชิญ 1:3-11
เปาโลเขียนถ้อยคาเริ่ มต้นเหล่านี้เพื่อย้าเตือนให้ทิโมธี ที่จะแก้ไขพวกครู สอนในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัสผูซ้ ่ ึ งจดจ่อ
ในรายละเอียดที่ไม่สาคัญในการสอนพระคัมภีร์ของพวกเขา ในการทาอย่างนั้น ท่านย้ าเตือนทิโมธี ถึงความ
รับผิดชอบของเขาเองในฐานะผูส้ ื่ อสารความจริ งของพระเจ้า
“ที่วา่ บางทีพวกครู สอนเท็จเป็ น. . . พวกผูป้ กครอง [ของคริ สตจักรที่อยูบ่ า้ นในเมืองเอเฟซัส] ก็
ได้รับการสนับสนุนโดยหลายประเด็นจาก 1 ทิโมธี คือ การทึกทักเอาของพวกเขาถึงการเป็ น
‘ครู สอนธรรมบัญญัติ’ (ข้อ 7) ความรับผิดชอบของพวกผูป้ กครอง (5:17; เปรี ยบเทียบ 3:2);
ความเป็ นจริ งที่วา่ สองคนถูกเอ่ยถึงและถูกไล่ออกไปโดยเปาโล (1:19-20) ไม่ใช่โดยคริ สตจักร
อย่างเช่นใน 2 เธสะโลนิกา 3:14 และ 1 โคริ นธ์ 5:1-5; และความห่ วงใยที่ถูกกล่าวซ้ าเกี่ยวกับ
พวกผูป้ กครองในจดหมายนี้ ท้ งั เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของพวกเขาด้วยการไม่อา้ งอิ งถึ งหน้าที่ใน
3:1-7 และการลงวินยั และการแทนที่ที่ชดั เจนของพวกเขาใน 5:19-25”[22]
1:3-4

การเคลื่อนที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์ ของเปาโลซึ่ งท่านอ้างอิงถึงที่นี่บางทีได้เกิดขึ้นระหว่างการถูก
จาคุ กในกรุ งโรมครั้งแรกของท่านและการเขียนจดหมายฝากนี้ เราไม่สามารถใส่ สิ่งเหล่านั้น
เข้าในการลาดับวันเดือนปี ของพระธรรมกิจการได้ พระธรรมกิจการสรุ ปด้วยการถูกจาคุกใน

กรุ งโรมครั้งแรกของเปาโล อัครทูตนี้ได้ละทิโมธี ไว้ในเมืองเอเฟซัสเพื่อจุดประสงค์โดยทัว่ ไป
ของการทาการในฐานะตัวแทนพิเศษของท่าน ในสิ ทธิ อานาจของท่านนั้น ท่านได้อยู่ ภายใต้
เปาโล แต่ อยู่ เหนื อ พวกผูป้ กครองของคริ ส ตจัก ร[23] ในฐานะเช่ นนั้น ทิ โมธี ค รอบครอง
ตาแหน่ งที่พิเศษต่อระยะเวลาของอัครทูตแห่ งประวัติศาสตร์ คริ สตจักร ตัวอย่างเริ่ มแรกมาก
ที่สุดของผูป้ กครองคนเดี ยวเท่านั้น (บาทหลวง พระบาทหลวง) ที่อยู่ในการควบคุมคริ สตจักร
ท้องถิ่ นแห่ งหนึ่ งก็ปรากฏในช่ วงกลางของศตวรรษที่ สอง ก่ อนหน้านั้น พยานของบรรดา
ผูเ้ ขี ยนพันธสัญญาใหม่และบรรพบุ รุษคริ สตจักรเริ่ มแรกก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วคริ สตจัก ร
ท้องถิ่นต่างๆมีมากกว่าผูป้ กครองคนเดียว[24]
“เปาโลกล่าวซ้ าในการเขียนถึ งสิ่ งที่ท่านได้กล่าวเป็ นโครงร่ างสาหรับทิโมธี
เพื่อว่าทิโมธี จะมีมนั เป็ นทางการและท่านจะนาเสนอมันในฐานะหลักฐานที่
ได้ถูกเขียนขึ้นต่อบรรดาผูท้ ี่ต่อต้านกิจกรรมต่างๆของทิโมธี . . .”[25]
ความผิดพลาด ของ “บางคน” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเป้ าหมายแห่ งการวิจารณ์ ของเปาโลดูเหมือนจะอยู่ใน
การเน้นของพวกเขามากกว่า ในเนื้ อหาของพวกเขา “หลัก ค าสอนแปลกๆ” (ค ากรี ก เฮท
เทอโรดิ ด าสคาเลอิ น ) เป็ นค าศัท พ์โ ดยทั่ว ไปที่ เ ปรี ย บเที ย บการสอนแบบนิ ย ายกับ สิ่ ง ที่
เสริ มสร้าง มันยังบ่งบอกอีกว่ามาตรฐานอันเป็ นที่รู้จกั ของหลักคาสอนแบบคริ สเตียนได้มีข้ ึน
เมื่อเปาโลได้เขียน
“ในคาสอนที่ [แปลก] นี้ บางคนเห็นถึงอิทธิ พลของปรัชญาแบบนอสติกของ
ชาวต่างชาติพร้ อมกับมุมมองต่างๆที่คาดเดาของความเชื่ อถื อและการปฏิ บตั ิ
ทางศาสนา องค์ประกอบต่างๆที่เป็ นแบบนอสติกที่กาลังเริ่ มเช่ นนั้นก็เวียน
ไปในแคว้นเอเชี ยระหว่างครึ่ งหลังของศตวรรษแรกและอาจได้ปรากฏที่ นี่
แต่ที่วา่ คาสอนเท็จที่ถูกโจมตีในจดหมายฝากศิษยาภิบาลได้กลายมาเป็ นแบบ
นอสติกในคุณลักษณะแล้วนั้นก็เป็ นที่สงสัย คุณลักษณะแบบชาวยิวเกี่ยวกับ
คาสอนซึ่ งถูกปฏิเสธที่นี่ก็ชดั เจน”[26]
กล่าวโดยเฉพาะ ดูเหมือนว่าครู สอนเหล่านี้ เน้นถึงเรื่ องราวนอกเหนือพระคัมภีร์ที่ได้กลายมา
เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมเนี ยมของลัทธิ ยิวที่ออกมาจากลาดับวงศ์ตระกูลต่างๆของพันธสัญญา
เดิม (เปรี ยบเทียบ 4:7; 2 ทธ. 4:4; ทต. 1:14; 3:9) เป็ นที่ชดั เจนว่า “เทพนิ ยายต่างๆ” และ “ลาดับ

วงศ์ตระกูลที่ ไม่ รู้จบสิ้ น” อธิ บ ายถึ งลักษณะสองอย่างของความผิดปกติ เดี ยวไม่ใช่ ปัญหาที่
แยกกันสองอย่างคือ “เรื่ องราวต่างๆที่ เป็ นตานานเกี่ ยวกับลาดับวงศ์ตระกูลต่างๆ” [27] เทพนิยาย ต่างๆบางอย่างเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซูได้ทาก็เป็ นตัวอย่างของความบันเทิงที่สนองหู ที่คนั นี้
แม้ว่า เทพนิ ย ายต่ า งๆที่ เจาะจงเหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้เป็ นหัวข้อของพวกครู ส อนเท็จที่ เจาะจงเหล่ า นี้
หนึ่งในสิ่ งเหล่านั้นก็คือ เมื่อพระเยซู ทรงเป็ นเด็ก พระองค์ได้สร้างนกจากดินเหนี ยวจากนั้นได้
เป่ าลมเหนื อมันหลังจากนั้นมันมีชีวิตและได้บินไป เทพนิ ยายนี้ ปรากฏในคัมภีร์กุรอ่านซึ่ งได้
ถูกเขียนขึ้นหลายศตวรรษหลังจากจดหมายฝากนี้
“รายชื่ อของชื่ อต่างๆที่ไม่มีสิ่งยืนยันในลาดับวงศ์ตระกูลต่างๆในพันธสัญญา
เดิมได้ถูกขยายอย่างง่ายๆไปสู่ ประวัติศาสตร์ ต่างๆที่แต่งขึ้นมา ซึ่ งถูกคาดหวัง
ว่าจะอธิ บายถึงการจัดการของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์และตัวอย่าง
ยังคงถู กรั กษาไว้แก่ เราในหนังสื อที่ เปิ ดเผยแห่ งจูบิลี ที่จริ ง การปฏิ บตั ิ น้ นั
ธรรมดาอย่างมากจนค าว่า ‘ล าดับวงศ์ตระกูล ’ บ่ อยครั้ งถู กใช้ใ นแง่ ข อง
ประวัติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ จ ริ ง และนี่ ดู เ หมื อ นจะเป็ นความหมายของมัน ในข้อ
ปั จจุบนั นี้”[28]
เปาโลเตื อนว่า การเน้นประเภทนี้ ก่อให้เกิ ดค าถามต่ า งๆ (“การคาดเดา”) เพราะว่า มันไม่ มี
คาตอบที่ แท้จริ ง แทนที่ จะส่ งเสริ มการเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ อฟ.
4:11-16) ตามที่รายงานไว้ ยอห์ น บันยันได้กล่ า วว่า “บางคนรั ก เนื้ อ บางคนรั กที่ จะหยิบ
กระดูก”[29] การเติ บโตเป็ นเป้ าหมายของพระเจ้าสาหรั บคริ สเตียน และมันเกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิแห่ง “ความเชื่อ” ของเรา (เปรี ยบเทียบ รม. 1:17)
ตัวอย่า งต่ า งๆของความผิดพลาดที่ ค ล้า ยกันในค าสอนทุ ก วันนี้ ค งจะเป็ น การเน้นเกิ นไปที่
การศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและสัญลักษณ์ วิทยาตัวเลขหรื อรายละเอียดของการตีความหมาย
พร้อมกับความล้มเหลวที่จะเน้นถึ งประเด็นของเนื้ อหาที่ถูกอธิ บาย ความล้มเหลวนี้ ที่จะเน้น
สิ่ งที่ผเู ้ ขียนพระคัมภีร์เน้นและที่จะเน้นสิ่ งอื่นดูเหมือนจะเป็ นหัวใจของปั ญหาที่เปาโลกล่าวถึง
ที่นี่[30]
“โดยส่ วนตัวแล้ว ข้าพเจ้า ยึดถื อความคิ ดเห็ นที่ ว่าหนึ่ งในสาเหตุ ของความ
อ่อนแอในคริ สตจักรต่างๆในทุกวันนี้ คือ การหายไปโดยแท้จริ งของคาสอนที่
มีหลัก มัน่ คง เป็ นตามพระคัมภีร์และอธิ บายจากธรรมาสน์ของเรา และการ

กลับคืนที่แพร่ หลายสู่ การปฏิบตั ิที่น่าปรารถนานั้นก็จาเป็ นต่อการเสริ มสร้างที่
แข็งแกร่ งเกี่ยวกับสมาชิกของเราในความเชื่อ”[31]
1:5

เป้ าหมาย สู งสุ ด ของครู สอนพระคัมภีร์ไม่ควรเป็ นการก่ อให้เกิ ดการโต้แย้งและการโต้เถี ยง
มันควรจะเพาะปลูกชีวิตของนักเรี ยนของเขาหรื อของเธอเพื่อว่าพวกเขาจะสาแดง “ความรัก”
ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของพวกเขา ความรั ก นี้ ควรพลุ่งมาจาก “ใจที่บริ สุทธิ์ ” “มโน
ธรรม (ที่ดี)” ไร้ความอับอาย และการวางใจแท้ (“ความเชื่ อที่จริ งใจ”) ในพระเจ้า ความเชื่ อ
และความรักบ่อยครั้งปรากฏเชื่อมโยงกันในจดหมายฝากศิษยาภิบาล (เปรี ยบเทียบ 1:14; 2:15;
4:12; 6:11; 2 ทธ. 1:13; 2:22; 3:10; ทต. 2:2)
“สาหรั บ เปาโลและวัฒนธรรมเมดิ เตอร์ เรเนี ย นสมัย โบราณโดยทัว่ ไปนั้น
มโนธรรม เป็ นการตัดสิ นภายในถึ งการกระทาของบุคคลหนึ่ งโดยกลุ่มของ
บุคคลนั้น คือ ‘ความเจ็บปวดที่คนหนึ่ งรู ้สึกเพราะว่าคนอื่นๆถือว่าการกระทา
ของเขาไม่เหมาะสมและน่าอัปยศ’ (มาลิน่า 1981:70) เกียรติและความอับอาย ไม่ใช่ ความรู ้ สึกผิดเป็ นอารมณ์ ที่ปฏิ บตั ิการ ดังนั้นผูอ้ ่านของเปาโลจะ
รั บ รู ้ ว่า มโนธรรมเป็ นการส่ ง สั ญ ญาณภายในที่ ป ระเมิ น ความถู ก ต้อ งหรื อ
ความผิดของอุปนิสัย (อดีต ปัจจุบนั หรื อนาคต) ในฐานะสมาชิ กของกลุ่ม ใน
อีกด้านหนึ่ ง เราเห็ นว่ามโนธรรมนั้นเกี่ ยวข้องกับความถูกต้องและความผิด
บนพื้นฐานของแต่ละคน ไม่จาเป็ นที่จะคานึ งถึงสิ่ งที่คนอื่นๆคิดและคาดหวัง
เกี่ยวกับเรา”[32]
“ดังนั้นมโนธรรมที่ดีไม่ใช่สิ่งใดแต่เป็ นความสัตย์สุจริ ตภายในแห่งใจ”[33]
“อย่างที่เราเข้าใจ มีการกล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า แนวคิดของมโนธรรมไม่เป็ น
ที่รู้จกั ต่อลัทธิ ต่างชาติ ความถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่มี อานาจนั้นถูกต้อง”[34]
เราต้องเข้าหาการเผชิ ญหน้าอย่างระมัดระวัง (เปรี ยบเทียบ กท. 6:1) แรงจูงใจของเรานั้นเพื่อ
ช่ วยเหลื อหรื อทาร้ ายบุ คคลอื่น? ท่าที ของเรามี ความรั ก และสิ่ งนี้ มาทางการสื่ อสารที่ ไม่ใช้
คาพูดเช่นเดียวกับการสื่ อสารที่ใช้คาพูดของเราไหม? การเผชิญหน้าที่มีความรักแสดงออกถึง
การเอาใจใส่ และการนับถือสาหรับบุคคลอื่น มันสื่ อสารว่าเราต้องการให้คนอื่นนับถือเราและ

เข้าใจว่าเรารู ้สึกอย่างไร เวลา สถานที่และบริ บททั้งหมดนี้ ก็สาคัญอย่างมากในการเผชิ ญหน้า
เราต้องมีความรู้สึกไวต่อความกดดันอื่นๆที่อยู่ในบุคคลอื่น เราควรให้การช่ วยเหลื อเช่ นกัน
ด้วยการเปิ ดที่จะยอมรับการเผชิญหน้าจากบุคคลอื่นอีกด้วย
1:6-7

“ธรรมบัญญัติ” เป็ น กฎหมายของโมเสส แต่เป็ นพระคัมภีร์ของสมัยของเปาโลอีกด้วยซึ่ งเป็ น
พันธสัญญาเดิ มโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนที่เป็ นกฎหมายของมัน บางทีเปาโลไม่ได้หมายถึ งว่า
พวกครู ที่ผดิ พลาดเหล่านี้ได้ลม้ เหลวที่จะเข้าใจจดหมายแห่งเนื้อหาของพวกเขา แม้วา่ นี่ อาจเป็ น
จริ งเกี่ ยวกับพวกเขาบางคน บางที ท่านได้หมายถึ งว่า พวกเขา “ไม่ได้เข้าใจ” สิ่ งที่ พวกเขา
“กล่าว” อย่ างแท้ จริ ง และหรื อ ไม่ ได้ กล่ าว โดยการเน้นของพวกเขา พวกเขาได้พลาดประเด็น
ของธรรมบัญญัติ
ดูเหมือนว่า “ความสนใจหลักของพวกเขาจะเป็ นการแข่งขันการอธิ บายของ
รับบีร่วมสมัยแทนที่จะเป็ นการอธิ บายข่าวประเสริ ฐ”[35]
“. . . การอธิบายของเปาโลถึง ‘ความมัน่ ใจ’ ของพวกเขาในบริ บทนี้ บ่งบอกถึง
ความดื้อดึง ซึ่ งเป็ นการปฏิ เสธที่จะถูกปฏิเสธ เราอาจกล่าวว่าพวกเขาหัวรั้น
(พร้อมกับการอ้างถึงสิ ทธิ อานาจ) ซึ่ งเปาโลเห็นว่าเป็ นอย่างนั้นด้วยการเหน็บแนมเนื่ องจากว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจแท้จริ งเกี่ ยวกับเรื่ องราวที่ พวกเขา
สอน”[36]
“‘การเลิกเชื่อ’ นี้ในส่ วนของทั้งพวกผูป้ กครองที่ผิดพลาดและบรรดาผูต้ ิดตาม
ของพวกเขาเป็ นความเร่ งด่วนมากของ 1 ทิโมธี ”[37]
พวกครู สอนที่เปาโลได้เตือนถึ งในเมืองโคโลสี ในพระธรรมโคโลสี ได้ส่งเสริ มความเห็ นนอก
รี ตที่รุนแรง แต่พวกครู สอนที่ท่านได้เตือนถึงในเมืองเอเฟซัสในพระธรรม 1 ทิโมธี ได้จดจ่อใน
รายละเอียดที่ไม่สาคัญ เราเช่นกันจาเป็ นต้องหลี กเลี่ ยงการขี่มา้ ไม้สาหรับเด็กเล่น การเน้นที่
สั ต ว์ และค าสอนที่ พิ เ ศษ ตรงกัน ข้า ม เราควรท าให้ แ น่ ใ จว่า เราให้ อ าหารที่ ส มดุ ล แห่ ง
พระวจนะทั้งสิ้ นของพระเจ้า (2 ทธ. 4:2) แก่บุคคลที่เราสอน เราจาเป็ นต้องเน้นถึงความหมาย
แท้จริ งของพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ แทนที่ จะดึ งบางสิ่ งออกมาจากที่นนั่ ซึ่ งไม่ได้อยู่ที่นนั่ ผูน้ า

บางคนได้ใ ช้พ ระคัม ภี ร์ เป็ นแค่ ก ระดานเด้ง เพื่ อจะเข้า สู่ อคติ ความเชื่ อมัน่ และความสนใจ
ส่ วนตัวและทาให้สิ่งเหล่ านี้ ถูกต้องสมควร บางคนได้อา้ งว่าเห็ นการอ้างอิ งต่างๆถึ งหลักคา
สอนหรื อหัวข้ออันโปรดของพวกเขาในพระคัมภีร์ทุกๆตอนโดยแท้จริ ง
1:8-11

ธรรมบัญญัติ (คากรี ก โนมอส) นั้นเป็ นประโยชน์ (“ดี ”) ถ้าบุคคลหนึ่ งใช้มนั อย่างเหมาะสม
หรื ออย่างถูกต้องตามความตั้งใจดั้งเดิ มของมัน (“อย่างถูกกฎหมาย” คากรี ก โนมิมอส ซึ่ งเป็ น
การเล่นคา)
“ที่นี่ ‘ความดี’ ของมันเชื่ อมโยงกับการที่มนั ถูกใช้อย่างเหมาะสม นัน่ คือ ถูก
ปฏิบตั ิต่อดังเช่นกฎหมาย (ได้ต้ งั ใจไว้เพื่อพวกที่ไม่ยึดถือบัญญัติ, ข้อ 9) และ
ไม่ถูกใช้ ‘อย่างผิดกฎหมาย’ ในฐานะแหล่งสาหรับเทพนิ ยายต่างๆและลาดับ
วงศ์ตระกูลที่ไม่รู้จบสิ้ น หรื อสาหรับการปฏิบตั ิแบบสันโดษ”[38]
“ดังนั้นเปาโลกาลังกล่าวว่า ธรรมบัญญัติไม่ได้ถูกให้มาเพื่อจะประยุกต์ใช้ใน
แนวทางที่ลึกลับบางอย่างกับผูค้ นที่เป็ นผู ้ ‘ชอบธรรม’ แล้ว นัน่ คือ บรรดาผูท้ ี่
ได้แสวงหาที่ จะทาตามธรรมบัญญัติแล้ว ตรงกันข้าม มันถู ก ให้มาเพื่อจะ
จัดการกับผูค้ นที่ละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ ของมันอย่างเจาะจงและที่จะเตือนพวก
เขาถึงบาปที่เจาะจงต่างๆของพวกเขา (อย่างที่รายชื่ อในข้อ 9ข-10 กล่าวถึง)”
[39]
เปาโลเรี ยบเรี ยงคาแสดงลักษณะหกประการแรกเป็ นคู่ (ข้อ 9ก) สาหรับ “รายชื่ อความชัว่ ร้าย”
อื่นๆของเปาโล จงดู 6:4-5; โรม 1:29-31; 6:9-10; 13:13; 1 โคริ นธ์ 5:10-11; 6:9-10; 2 โคริ นธ์
6:9-10; 12:20; กาลาเทีย 5:19-21; เอเฟซัส 4:31; 5:3-5; โคโลสี 3:5และ 8; ทิตสั 3:3; และ 2
ทิโมธี 3:2-5 ท่าทีที่นาในแต่ละคู่ก็นาหน้าการกระทาที่เป็ นผลลัพธ์ มีความคืบหน้าในคู่เหมือน
สามคู่เหล่านี้ จากการไม่ยึดถื อธรรมบัญญัติโดยทัว่ ไปมากกว่าไปยังการไม่ยึดถื อธรรมบัญญัติ
อย่างเจาะจงมากขึ้น สองคาแรกเป็ นการแนะนา

“ในแต่ละกรณี รู ปแบบต่างๆที่สุดขีดของความบาปถูกเลือกเพื่อจะเน้นถึงพลัง
ของความชั่วร้ ายในโลกต่า งชาติ และความจาเป็ นแท้จริ งของธรรมบัญญัติ
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้ยนิ ถึงข่าวประเสริ ฐ: เปรี ยบเทียบ รม. 1:21-32”[40]
พวกทีไ่ ม่ เชื่อฟัง
คน “ไร้กฎหมาย” ปฏิเสธที่จะตระหนักถึงกฎหมาย
คน “กบฏ” ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังกฎหมาย
บาปต่างๆดังต่อไปนี้ เป็ นการละเมิดต่อพระบัญญัติประการที่หนึ่ งถึ งสาม คือ บาปต่างๆที่มีต่อ
พระเจ้าเองโดยเฉพาะ
พวกทีไ่ ม่ เคารพ
บรรดาชายและหญิงที่ “อธรรม” ไม่มีการนับถือพระเจ้า
“คนบาป” ดาเนินชีวติ ในการต่อต้านพระเจ้า
พวกทีไ่ ม่ บริสุทธิ์
คน “ไม่บริ สุทธิ์ ” คือบรรดาผูท้ ี่ชีวติ ของพวกเขานั้นไม่บริ สุทธิ์
บุคคลที่ “ดูหมิ่น” ปฏิบตั ิต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆดังเช่นสิ่ งธรรมดา
กลุ่ มที่ สองของผูท้ าผิด (ข้อ 9ข-10ก) จัดเตรี ยมตัวอย่างของแต่ละบุ คคลที่ละเมิ ดพระบัญญัติ
ประการที่หา้ ถึงเก้าของพระบัญญัติสิบประการ พวกเขาเป็ นคนบาปที่ต้ งั แถวต่อต้านสังคม
พวกทีร่ ุ นแรง
“พวกที่ตีพ่อและพวกที่ตีแม่” เป็ นการแปลที่ดีกว่า “บรรดาผูท้ ี่ฆ่าพ่อหรื อแม่ของพวก
เขา”[41] ผูค้ นเช่ นนั้นไม่มีการนับถื อหรื อความรักใคร่ สาหรับพ่อแม่ของพวกเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16; พระบัญญัติประการที่หา้ )
“พวกฆ่าคน” ฆ่าผูค้ นอย่างจงใจ (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:13; ฉธบ. 5:17; พระบัญญัติ
ประการที่หก)

พวกทีไ่ ร้ ศีลธรรม
“ชายที่ ไ ร้ ศี ล ธรรม” จัดการกับ ผูค้ นแห่ ง เพศตรงข้า มอย่า งบิ ดเบื อน อพย. 20:14
; ฉธบ. 5:18; พระบัญญัติประการที่เจ็ด)
“พวกรักร่ วมเพศ” ล่วงละเมิดผูค้ นแห่งเพศของพวกเขาเอง (พระบัญญัติประการที่เจ็ด)
[42]
พวกทีห่ ลอกลวง
“พวกโจรลักพาตัว” ขโมยและขายคนอื่น (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:15; ฉธบ. 5:19;
พระบัญญัติประการที่แปด)
“พวกโกหกและพวกพยานเท็จ” เป็ นพยานเท็จ (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:16; ฉธบ. 5:20;
พระบัญญัติประการที่เก้า)
“อย่างเป็ นไปได้มากที่สุดนั้นรายการนี้ เป็ นการสะท้อนที่มีสติถึงธรรมบัญญัติ
ของโมเสสในฐานะกฎหมายและแสดงถึงประเภทต่างๆของบาปซึ่ งกฎหมาย
นั้นถูกให้มาเพื่อห้ามไว้”[43]
เปาโลสรุ ปรายการของท่าน (ข้อ 10ข-11) ด้วยประเภทโดยทัว่ ไปของสิ่ งใดก็ตามที่ตรงกันข้าม
ไม่ ใช่ ก ับธรรมบัญญัติข องโมเสสเท่ านั้น แต่ กบั ข่ าวประเสริ ฐที่ ใ หญ่ ก ว่า ซึ่ ง เปาโลประกาศ
(“อะไรต่อมิอะไรที่ขดั กับคาสอนที่ถูกต้อง”) ข่าวประเสริ ฐนั้นล้อมรอบพันธสัญญาเดิม “คา
สอนที่ถู กต้อง” ไม่ ได้อธิ บายถึ ง คาสอนที่ ถูก ต้องหรื อแม่ นย าเท่ านั้น แต่ อธิ บายถึ งสิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์และสมบูรณ์อีกด้วย[44] บางทีเปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึงการละเมิดพระบัญญัติประการที่
สี่ เพราะว่ามันไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญญัติทางศีลธรรมของพันธสัญญาใหม่ บางที ท่าน
ไม่ได้อ้างอิ ง ถึ งการละเมิ ดพระบัญญัติประการที่ สิ บ ไม่ ว่าท่า นกล่ า วถึ งเรื่ องนั้นในภายหลัง
(เปรี ยบเทียบ 6:9-10) หรื อการละเมิดพระบัญญัติน้ นั ไม่เด่นชัด
“คาสอนที่ดีนาไปสู่ อุปนิสัยแบบคริ สเตียนที่เหมาะสม ความรักและการงานที่
ดี คาสอนที่ไม่ดีของพวกนอกรี ตนาไปสู่ ความขัดแย้ง การโอ้อวด การละเมิด
และการต่อสู ้ (6:4)”[45]

“พวกมิชชัน่ นารี ของลัทธิ หนึ่ งที่เจาะจงกล่าวว่าพระคัมภีร์ของพวกเขามีสิทธิ
อานาจเพราะว่ามาจากพระเจ้า พวกผูป้ กครองของลัทธิ น้ นั ตามปกติยืนกราน
ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ ‘เคลื่อนไปในใจ’ เพื่อยืนยันความจริ งของคาสอน
ของพวกเขา แต่เมื่ อหลัก คาสอนของพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบที่ อยู่บ น
พื้ น ฐานของความเป็ นจริ งมากกว่ า ซึ่ งประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยพวกบรรพบุ รุ ษ
คริ สตจักร การที่คนหนึ่ ง ‘รู้สึก’ อย่างไรเกี่ ยวกับคาสอนของพวกเขานั้นมัน
สาคัญอะไร? การอ้างสิ ทธิแย้งเช่นนั้นต่อสิ ทธิ อานาจก็ผดิ อย่างชัดเจน”[46]
“มันจะชัดเจนจากการอ่ า นที่ ระมัด ระวัง ใดๆว่า ความเป็ นห่ วงนี้ ที่ มี ต่อข่ า ว
ประเสริ ฐเป็ นพลังขับเคลื่อนที่อยูเ่ บื้องหลังจดหมายฝากศิษยาภิบาล”[47]
ประเด็นต่างๆของเปาโลในส่ วนนี้ ก็เป็ นดังต่อไปนี้ คือ เมื่อบุคคลหนึ่ งสอนพระคัมภีร์ เขาหรื อเธอควรแยกแยะ
ระหว่า งการคาดเดาที่ ไปไกลกว่าสิ่ งที่ พ ระเจ้าได้เปิ ดเผยกับคาสอนของพระวจนะของพระเจ้า (วิธี, ข้อ 4)
ประการที่สอง ความรักเพื่อคนอื่นควรเป็ นหลัก (แรงจูงใจ, ข้อ 5) ไม่ใช่ ความปรารถนาที่จะยกย่องตนเอง
ประการที่สาม ครู สอนควรนาเสนอส่ วนของพระคัมภีร์ ในขณะเดียวกันก็พิจารณาจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจ
ไว้ (ความหมาย, ข้อ 8-10) ความรู ้เกี่ยวกับ จดหมาย ไม่เพียงพอ ครู สอนควรสื่ อสาร วิญญาณ ของผูป้ ระพันธ์ที่
เป็ นพระเจ้าอีกด้วย
ข. การกระตุ้นให้ สัตย์ ซื่อ 1:12-20
เปาโลได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะทาให้คาแนะนาของท่านสมดุ ลโดยการให้การหนุ นใจเชิ งบวกและการเตือนเชิ ง
ลบแก่ทิโมธี เพื่อว่าเขาจะจัดการกับพวกครู สอนเท็จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
1. การหนุนใจทางบวก 1:12-17
เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการเปลี่ยนแปลง (เสริ มกาลัง นัน่ คือ การเปลี่ยน) ท่าน เพราะว่าสิ่ งนี้ ได้ทาให้
มันเป็ นไปได้สาหรับทิโมธีที่จะชื่นชมความเป็ นจริ งที่วา่ พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงแม้กระทัง่ คนที่แย่ที่สุดจาก
“พวกคนบาป” (“ในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็ นตัวเอ้”) และทาให้ธรรมิกชนของพระองค์สามารถ (“เสริ ม
กาลัง”) ที่จะบรรลุการกระทาต่างๆที่เหนือธรรมชาติได้ สิ่ งที่ได้นามาซึ่ งคาพยานของเปาโลที่นี่คือสถานการณ์ที่

ลาบากที่ทิโมธี ได้เผชิ ญในเมืองเอเฟซัส แม้กระทัง่ ได้ทาให้ลาบากมากขึ้นโดยแนวโน้มส่ วนตัวของทิ โมธี ต่อ
ความขี้ขลาดและความเจ็บป่ วยและความหนุ่มของท่าน (เปรี ยบเทียบ 4:12) หลักฐานที่วา่ ทิโมธี มีแนวโน้มที่จะ
ขี้ขลาดและเจ็บป่ วย บางทีส่วนหนึ่ งก็เนื่ องจากการต่อต้านที่รุนแรงซึ่ งท่านได้เผชิ ญก็ออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้น
ภายหลังในจดหมายฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ 5:23; 6:12)
“ข้อ 11 พร้อมกับการยืนยันที่วา่ ข่าวประเสริ ฐที่ได้มอบแก่เปาโลก็จดั เตรี ยมบริ บทสาหรับข้อ
12-17 เปาโลสาแดงถึ งการที่การมอบหมายนี้ และการรับเอาของท่านเองถึงความเมตตาและ
พระคุ ณในพระเยซู คริ ส ต์ก็ จดั เตรี ย มตัวอย่า งประกอบที่ ว่า ข่า วประเสริ ฐเป็ นฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้าจนถึงความรอดเพื่อคนบาปใดๆ เพราะว่ามันได้เป็ นอย่างนั้นต่อท่านซึ่ งเป็ นคนบาปที่แย่
มาก”[48]
“ส่ วนนี้ เป็ นการเบี่ยงเบนส่ วนตัวซึ่ งถูกควบคุ มโดย คาว่า เอโก [“ข้าพเจ้า”] ([ข้อ] 11) แต่มนั
ไม่ใช่แค่การเบี่ยงเบน มันทาหน้าที่เป็ นการหนุ นใจต่อทิโมธี . . .; และมันอธิ บายถึงจุดประสงค์
หลักของข่าวประเสริ ฐ คือเพื่อจะช่ วยคนบาปให้รอดและเพื่อจะก่อให้เกิ ดความรักและความ
เชื่อ; เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 1:12-14”[49]
1:12-14

พระเจ้าได้ช่วยเปาโลให้รอดเพราะว่าพระองค์ได้เห็ นล่วงหน้าว่าเปาโลจะ “สัตย์ซื่อ” (ข้อ 12)
ใช่ไหม? ไม่ใช่ แต่พระเจ้าได้มอบหมายพันธกิจให้แก่ท่าน (“ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อ จึงทรง
แต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทาพันธกิจ”) ซึ่ งท่านได้รับบางส่ วนเป็ นอย่างน้อยสาหรับเหตุผลนั้น
“ไม่ใช่ ทกั ษะหรื อความรู ้ แต่ความสัตย์ซื่อเป็ นคุ ณสมบัติแรกสาหรับผูร้ ับใช้
ของพระคริ สต์ (1 คร. 4:2)”[50]
“มันจับใจที่วา่ ในถ้อยคาที่ถูกบันทึกไว้ท้ งั หมดของเปาโล ที่นี่เท่านั้นที่ท่านให้
การขอบพระคุ ณ แด่ พ ระคริ ส ต์ โ ดยตรง และที่ นี่ เ ท่ า นั้น ที่ ท่ า นใช้ ภ าษาที่
คล่ องแคล่ วซึ่ งเหมาะสมกับการขอบพระคุ ณอันลึ กซึ้ งซึ่ งท่านรู ้ สึกเมื่ อท่าน
ระลึกถึงความรอดและการทรงเรี ยกของท่านเอง”[51]
เปาโลไม่ได้ต่อต้านพระเยซู คริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์เพราะว่าท่านต้องการที่จะไม่ให้
เกี ยรติแด่พระเจ้า เปาโลได้เชื่ อว่าท่านกาลังรับใช้พระเจ้าโดยการข่มเหงคริ สเตียน ท่านได้

ผิดพลาดเกี่ยวกับใครที่พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ น “เพราะเหตุผลนี้ ” พระเจ้าได้มี “ความเมตตา”
ต่ อ ท่ า น พัน ธสั ญ ญาเดิ ม ได้แ ยกแยะระหว่ า งการท าบาปที่ ไ ม่ เ จตนาและที่ ต้ งั ใจอี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 22:14; กดว. 15:22-31; รม. 10:3; 2 ทธ. 1:3) คากรี กที่แปลว่า “ผูก้ า้ วร้าวที่
รุ นแรง” (“คนที่รุนแรง” NIV; ฮู บริ สเทส) หมายถึงคนที่หยิง่ จองหอง บุคคลเช่นนั้นสุ มภาษา
ที่ดูถูกไว้ที่คนอื่น และบ่อยครั้งก็ทาการกระทาบางอย่างที่น่าอับอายแห่ งความผิดต่อพวกเขา
อย่างที่เปาโลได้ทาต่อคริ สเตียนหลายคน
“เปาโลไม่ได้ซ่อนประวัติของท่านไว้อย่างหลบหน้า ท่านได้เผยแพร่ มนั อย่าง
กว้า งขวางเพื่ อ ว่ า คนอื่ น จะรู ้ จ ัก มัน และมี ค วามกล้า หาญและเต็ ม ไปด้ว ย
ความหวังที่วา่ พระคุณซึ่ งได้เปลี่ยนแปลงเปาโลสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขา
ได้อีกด้วย
“บาปของเปาโลไม่ใช่ บางสิ่ งที่ท่านได้พยายามที่จะลื ม. . . . บาปของเปาโล
เป็ นบางสิ่ งที่ท่านได้ปฏิเสธที่จะลืม เพราะทุกครั้งที่ท่านระลึกถึงความยิง่ ใหญ่
ของบาปของท่าน ท่านก็ระลึ กถึ งความยิ่งใหญ่กว่าของพระเยซู คริ สต์ มัน
ไม่ใช่ ที่ว่าท่านราพึงต่อบาปของท่านอย่างไม่ดี แต่ที่ว่าท่านระลึ กถึ งบาปของ
ท่านเพื่อจะกระตุน้ การชื่ นชมยินดี ในความยิ่งใหญ่แห่ งพระคุ ณของพระเยซู
คริ สต์”[52]
พระเจ้าได้เทพระคุ ณ ความวางใจและความรักบนเปาโล แม้ว่าเปาโลได้เทการดูหมิ่น การข่ม
เหงและความรุ นแรงบนพระเจ้าโดยการโจมตีคริ สเตียน!
“พระเยซู ไ ด้ต ระหนัก ถึ ง หลัก การนี้ เมื่ อ พระองค์ อ ธิ ษ ฐานบนกางเขนว่ า
‘พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้วา่ กาลังทาอะไร’ (ลก.
23:34) ความไม่รู้ข องพวกเขาไม่ไ ด้ช่ วยพวกเขาให้รอด คาอธิ ษ ฐานของ
พระคริ สต์ก็ไม่ได้ช่วยพวกเขาให้รอด แต่การรวมของสองสิ่ งนี้ ได้เลื่ อนการ
พิพากษาของพระเจ้าออกไปซึ่ งให้โอกาสแก่ พวกเขาที่ จะได้รับความรอด”
[53]

1:15

เป็ นที่ ชัดเจนว่า เปาโลได้พ าดพิ ง ถึ ง ข้อความต่า งๆที่ ไ ด้กลายมาเป็ นที่ เลื่ องลื อ ในคริ ส ตจัก ร
เริ่ มแรกถึงเจ็ดครั้งในจดหมายฝากศิษยาภิบาล ข้อความเหล่านั้นอาจได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของเพลง
นมัสการของคริ สเตียนหรื อคาถามและคาตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริ สต์
เริ่ มแรก (คู่มือสาหรับการอบรมคริ สเตียนใหม่; เปรี ยบเทียบ 2:5-6; 3:16; 2 ทธ. 1:9-10; 2:813; ทต. 2:11-14; 3:3-7)[54] ข้อความเหล่ านั้นอาจเป็ นการกล่ าวซ้ าถึ งสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่ าว
เกี่ ย วกั บ พระ องค์ เ อง (เปรี ย บเที ย บ มธ . 9:13; มก.2:17; ลก.5:32; 19:10; ย น.12:4647; 16:28; 18:37)[55] บางที เปาโลได้พ าดพิ ง ถึ ง หนึ่ ง ในข้อความดั้ง เดิ ม เหล่ า นี้ ที่ นี่ อย่า งที่ ดู
เหมือนเป็ นไปได้จากการใช้บทนาของท่านว่า “คากล่าวนี้ สัตย์จริ ง” มันอาจ “สมควรแก่การ
รับอย่างยิ่ง” ในแง่ของ “สมควรแก่การยอมรับที่สุดใจ” มากกว่าในแง่ของ “สมควรแก่การรับ
โดยทุกคน”[56] ที่นี่ความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่ซ่ ึ งถูกยืนยันคือ: “พระเยซูคริ สต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรง
ช่ วยคนบาปให้รอด” นั่นคื อว่า จุ ดประสงค์ข องการมาบัง เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์ข องพระคริ ส ต์คื อ
ความรอดของคนบาป
“รู ปแบบที่ถูกกล่าวซ้ าก็ถูกแนบกับความจริ ง (เชื่ อมโยงกับไม่วา่ หลักคาสอน
หรื อการปฏิบตั ิ) ที่ซ่ ึ งความไว้วางใจเต็มที่สามารถถูกตั้งไว้ได้”[57]
“ผูเ้ ขียนใช้รูปแบบ ‘คากล่าวที่สัตย์จริ ง’ เพื่อจะให้การเน้นและความจริ งจังต่อ
ข้อความบางอย่างไม่วา่ ที่มาหรื อเนื้อหาของมันจะเป็ นอะไรก็ตาม”[58]
เปาโลเป็ น คนบาปที่ แย่ ที่สุด (“ตัวเอ้”) แห่ งทุกสมัย อย่างแท้จริ งไหม? (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
15:9; อฟ. 3:8) เป็ นที่ชดั เจนว่าหลายคนได้ดาเนินชีวติ ในสภาพที่เสื่ อมทรามมากกว่าที่เปาโลได้
ดาเนิ นชี วิ ต ท่ า นได้ม าเป็ นคริ ส เตี ย นค่ อนข้า งจะเริ่ ม แรกในชี วิต วัย ผูใ้ หญ่ ข องท่ า น บางที
อัครทูตนี้ได้หมายถึงว่า ท่านเป็ น คนบาป “ตัวเอ้” ในแง่ที่วา่ บาปแห่ ง การทาลาย งานที่พระเจ้า
ได้ สร้ างขึน้ อย่างก้าวร้าวเป็ น ประเภทที่แย่ ที่สุด ของบาป มันแย่กว่าแค่การละเลยหรื อไปตาม
ทางทางของตนเองอย่างมาก บางทีเปาโลได้หมายถึง “ตัวเอ้” ในแง่ของ ความร้ ายแรง แทนที่
จะเป็ นการลาดับวันเดือนปี
จงสังเกตอีกว่า เปาโลยังถือว่าตัวท่านเองเป็ นคนบาป แม้วา่ จะเป็ นคนที่ได้รับการยกโทษ: “. . .
ข้าพเจ้าเป็ น ตัวเอ้”[59]

“ความเป็ นจริ งก็คือว่ามันเป็ นคุณลักษณะของธรรมิกชนแท้อยูเ่ สมอที่จะรู ้สึก
ว่าตัวเขาเองเป็ นคนบาปแท้ อากาศในห้องดูเหมือนจะสดใส แต่เมื่อมันถู ก
ทะลุ ทะลวงโดยแสงอาทิ ตย์มนั เป็ นที่ เห็ นได้ว่าเต็มไปด้วยฝุ่ นและความไม่
บริ สุทธิ์ อื่นๆ และดังนั้นเมื่อมนุษย์เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น และถูกทะลุทะลวง
โดยความสว่างของพระเจ้า (1 ยน. 1:5) พวกเขาก็เห็นความบกพร่ องต่างๆของ
พวกเขาอย่างชัดเจนมากขึ้น และเริ่ มต้นที่จะรู ้สึกถึงบางสิ่ งแห่ งความเกลียดชัง
ที่มีต่อบาปอย่างที่พระเจ้ารู ้สึกต่อมัน”[60]
“คนบาปยัง เป็ นคนบาปแม้ว่าได้รับการยกโทษ อดี ตก็ อยู่ที่ นั่นในฐานะสิ่ ง
กระตุน้ สู่ ความสานึกผิดและการรับใช้ที่ลึกซึ้ งมากขึ้น”[61]
1:16

“แต่เพราะเหตุน้ ี” พระเจ้าได้เมตตาต่อเปาโลอย่างผิดปกติ”: เพราะว่าพระองค์ปรารถนาที่จะทา
ให้อคั รทูตนี้ เป็ น “ตัวอย่าง” ของ “ความอดทนที่สมบูรณ์แบบของพระองค์” คือการที่พระเจ้า
สามารถเปลี่ ยนคนบาปที่แย่ที่สุดไปสู่ ธรรมิกชนที่ดีที่สุดได้ ศัตรู ที่ใหญ่ที่สุดขององค์พระผู-้
เป็ นเจ้าได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ที่ใหญ่ที่สุดของพระองค์ เมื่อพิจารณาถึงการกลับใจเชื่ อของเปา
โล ไม่ควรมีใครสรุ ปว่าบาปของเขาหรื อของเธอ ใหญ่ เกิ นไป สาหรับพระเจ้าที่จะยกโทษให้
ถ้าพระเจ้าสามารถอดทนกับเปาโลได้ พระองค์สามารถอดทนกับ ใครก็ตาม ได้

1:17

พระคุณเช่นนั้นได้กระตุน้ ให้เปาโลที่จะถวายพระสิ ริแด่พระเจ้าในการอวยพรที่ส้ ันนี้ พระเจ้า
ทรงเป็ น “พระมหากษัตริ ยผ์ ทู้ รงดารงอยูน่ ิ รันดร์ ” (อธิ ปไตย) “องค์อมตะ” (นิ รันดร์ ) “ไม่ทรง
ปรากฎแก่ตา” (ฝ่ ายวิญญาณ) และ “พระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว” (พิเศษ) “พระเกียรติและพระสิ ริ”
ทั้งหมดเป็ นของพระองค์เป็ นนิ ตย์ (“สื บๆไปเป็ นนิ ตย์”) “อาเมน” หมายถึง “เป็ นไปอย่างนั้น”
บ่อยครั้ งคริ สเตี ยนกล่ าวคานี้ อย่างดังในการประชุ มของพวกเขา อย่างเช่ นคนยิวได้ก ล่ าวใน
ธรรมศาลาของพวกเขา

เหตุผลที่เปาโลอ้างอิงถึงการกลับใจเชื่ อของท่านในส่ วนนี้ (1:12-17) คือ เพื่อหนุ นใจให้ทิโมธี ที่จะสัตย์ซื่อใน
พันธกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เขา (1:3-11) ในพันธกิจของเขา ณ เมืองเอฟซัส ทิโมธี จะไม่ได้เผชิ ญหน้า
กับกรณี ที่ยุ่งยากมากกว่าที่เซาโลแห่ งเมืองทาร์ ซัสได้เผชิ ญ ความเป็ นจริ งที่ว่าพระเจ้าได้เปลี่ ยนแปลงเปาโล

อย่างสิ้ นเชิ งก็พิสูจน์ว่าพระองค์สามารถทาอย่างเดี ยวกันสาหรั บใครก็ตามได้ สิ่ งนี้ ให้ความหวังแก่ ทุกคนที่
แสวงหาที่จะนาผูค้ นมาสู่ พระคริ สต์และช่วยให้พวกเขาเติบโตในพระคริ สต์
2. การเตือนทางลบ 1:18-20
ถัดไปเปาโลทาให้การหนุนใจทางบวกของท่านที่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดการของพระเจ้ากับท่านเอง (ข้อ 12-17) สมดุล
กับการเตือนทางลบที่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดการของพระเจ้ากับผูร้ ับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อสองคน ท่านทาสิ่ งนี้ เพื่อจะท้าทาย
ให้ทิโมธี ที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าต่อไปขณะที่เขาปฏิบตั ิหน้าที่ ความคิดของท่านกลับไปสู่ สิ่งที่ท่านเขียน
ในข้อ 3-7 เทาเนอร์ เห็นส่ วนทั้งหมดนี้ (1:3-20) ว่าเป็ นแนวคิดที่ถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรอย่างหลวมๆ[62]
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คาสัง่ ที่เปาโลอ้างอิงถึงที่นี่คือคาสัง่ ที่มีในข้อ 3 และ 4 ตอนนี้ทา่ นกลับไปสู่ หวั ข้อที่ท่านเริ่ มต้น
ที่ นั่น บางครั้ งบางคราวในอดี ต ใครคนหนึ่ งได้ใ ห้ “ค าเผยพระวจนะต่ า งๆ” เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพของทิโมธี ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์ (4:14; 2 ทธ. 1:6; เปรี ยบเทียบ กจ.
13:2) เราไม่มีการบันทึกที่เจาะจงถึง ใคร ได้ให้คาเผยพระวจนะเหล่านั้น เมื่อไหร่ หรื อ ที่ ไหน
นอกจากว่ามันได้เกิ ดขึ้ น ณ การแต่ง ตั้ง ทิ โมธี (4:14) แต่ เปาโลอ้างอิ งถึ งค าเผยพระวจนะ
เหล่ านั้นที่ นี่เพื่อจะกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่จะดาเนิ นต่อไป[63] บางทีเปาโลและหรื อสิ ลาสที่เป็ น
ผู ้ เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ ทั้ ง ส อ ง ค น ไ ด้ ใ ห้ ค า เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ เ ห ล่ า นี้ ( เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก จ .
13:1; 15:32)[64] เปาโลได้ละทิโมธีไว้ในเมืองเอเฟซัส (ข้อ 3) แต่ที่สาคัญกว่านั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ต้ งั ท่านไว้ที่นนั่
“มี ก ารเลื อ กของพระเจ้า ที่ ม ายัง เราทุ ก ๆคน และเมื่ อ เราถู ก เรี ย กไปสู่ ง าน
บางอย่างเพื่อพระองค์ เราก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธ”[65]
“ที่นี่ผเู้ ชื่อถูกกาหนดไปสู่ บทบาทของทหารที่ถูกสั่งให้เข้าสู่ สงคราม อย่างไร
ก็ตาม อาวุธของทหารนี้ ไม่ใช่ ขอ้ โต้แย้งที่ฉลาดหรื อเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่ งต่างๆที่ เราอาจคิ ดว่าเหมาะสมต่อการโต้แย้งกับพวกครู สอนเท็จ ในทาง
ตรงกันข้าม ทิโมธี จะต้องหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง (2 ทธ. 2:23-25) วัตถุประสงค์
นี้ ของทหารไม่ใช่การทาลายปฏิ ปักษ์ของเขา ยุทธวิธีที่เหมาะสมรวมถึง การ
แนะนา การแก้ไขมุมมองที่ผดิ และการกระตุน้ การกลับใจใหม่ (ดู 2 ธส. 3:1415) อาวุธ ต่ างๆของผูร้ ั บ ใช้สาหรั บ การต่ อสู ้ น้ ี คื อข่า วประเสริ ฐและความ

ห่วงใยตามแบบพระเจ้าสาหรับสภาพฝ่ ายวิญญาณของปฏิปักษ์ เป้ าหมายคือ
ที่ จ ะปกป้ องความเชื่ อของคนเหล่ า นั้นที่ พ วกครู ส อนเท็จ แสวงหาที่ จะส่ ง
อิ ท ธิ พ ลต่ อ และถ้า เป็ นไปได้ที่ จะนาบรรดาผูท้ ี่ ไ ด้หลงไปให้ก ลับมา (1:5)
ข่าวประเสริ ฐเท่านั้นที่พอเพียงสาหรับงานเช่ นนั้น อย่างที่เปาโลได้ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมากที่จะอธิ บาย (1:11-16)[66]
เมื่ อทิ โมธี ได้ต่อสู ้ “การต่อสู ้ ที่ดี” ท่านควรวางใจพระเจ้าต่อไป (ยึด “ความเชื่ อ”) และรักษา
“มโนธรรมที่ดี ” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5; 2 ทธ. 1:3) มโนธรรมเหมือนคอมพิวเตอร์ ที่ถูกลง
โปรแกรมด้วยน้ าพระทัยของพระเจ้าสามารถเป็ นทรั พย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ต่อทหารคริ สเตี ย น
อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลหนึ่ ง ละเมิด มโนธรรมของเขาหรื อของเธอที่ถูกลงโปรแกรมไว้ บุคคล
นั้นก็ละเลยสัญญาณเตือน ผลลัพธ์ต่างๆสามารถเป็ นความหายนะได้ คือ “ความล่มจม”
“ครู สอนคริ สเตียนต้องเป็ นทหารที่ดีและกะลาสี ที่ดีอีกด้วย”[67]
มโนธรรมเป็ น “ผูต้ ดั สิ น” ของจิ ตใจ ใครคนหนึ่ งอธิ บายว่า เป็ นความสามารถที่ จะรู ้ สึก ผิด
มโนธรรมของบุคคลหนึ่งทาให้เขาหรื อเธอสามารถที่จะรู้สึกเสื่ อมเสี ย อับอาย และผิดได้
“ในความขัดแย้งที่เราทาสงครามกับศัตรู ภายนอก ความห่ วงใยหลักของเราก็
เกี่ยวกับสภาพภายในและการจัดการใจ”[68]
“เราถู ก เรี ย กไม่ ใ ช่ สู่ สงคราม แต่ สู่ การต่ อสู้ ชี วิต เป็ นการต่ อ สู ้ อ ันหนึ่ ง ที่
ยาวนาน ชีวติ เป็ นการปรนนิบตั ิที่ซ่ ึ งไม่มีการปลดปล่อย”[69]
“ชายคนหนึ่ ง ได้ก ล่ า วถึ ง ศิ ษ ยาภิ บ าลที่ ห น้ า ซื่ อ ใจคดของเขาว่ า ‘เขาเป็ น
นักเทศน์ที่ดีจริ งๆ เขาไม่ควรออกจากธรรมาสน์เลย แต่เขาเป็ นคริ สเตียนที่แย่
จริ งๆ เขาไม่ควรเข้าไปสู่ ธรรมาสน์เลย!”[70]
“ผูน้ าต้องมีคุณสมบัติต่างๆที่เขาจะบังคับใช้ได้”[71]
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เปาโลอ้างอิงสองตัวอย่างของความเสี ยหายประเภทนี้ที่ทิโมธี คุน้ เคยอย่างชัดเจนคือ “ฮีเมเนอัส”
(เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:17) และ “อเล็กซานเดอร์ ” (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:14) เปาโลได้มอบพวก

เขาไว้แก่การลงวินยั ของพระเจ้าเนื่องจากการตัดสิ นใจของพวกเขาที่จะดาเนิ นชี วิตในลักษณะที่
ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อไป การลงวินยั นี้ จะมายังพวกเขาผ่านทางตัวแทนของ
“ซาตาน” เพื่อว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่และหยุดดูหมิ่นพระเจ้าโดยชีวติ ของพวกเขา[72]
“การมอบใครคนหนึ่ งไว้กบั ซาตาน” อาจหมายถึ งว่า ซาตานได้รับอนุ ญาตที่ จะลงโทษด้วย
ความเจ็ บ ป่ วยหรื อ การไร้ ค วามสามารถบางอย่า งเหนื อ ผูท้ าความชั่ว (เปรี ย บเที ย บ โยบ
2:6)[73] มันอาจพรรณนาถึ งชี วิตที่ อยู่นอกการสามัคคี ธรรมของคริ สตจักรว่าอยู่ในขอบเขต
และการควบคุมของ ย่ านของซาตาน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 5:5)[74] ดังนั้น ที่จะมอบชายเหล่านี้
ไว้กบั ซาตานสามารถหมายถึ งว่า เปาโลได้ขจัดพวกเขาจากการสามัคคี ธรรมของคริ สตจักร
และตั้ ง พวกเขาไว้ใ นย่ า นของซาตานที่ ที่ พ วกเขาจะประสบกั บ ความมุ่ ง ร้ า ยของมั น
(เปรี ยบเทียบ กจ. 5:1-11; 13:11)[75] ดูเหมือนว่าชายเหล่านี้ เคยเป็ นผูน้ า ครู สอนและแม้กระทัง่
ผูป้ กครองในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส มันหายากมากสาหรับเปาโลที่จะเอ่ยชื่ อเมื่ออ้างอิงถึงคน
บาปที่รุนแรง ที่ท่านทาที่นี่ก็บ่งบอกว่าท่านต้องการให้ทุกคนที่จะรู ้อย่างแท้จริ งว่าบุคคลไหนที่
ท่านกาลังกล่าวถึง
“แน่ นอนว่ามันเป็ น การลงวินัย หรื อ การเยียวยา และไม่ใช่ แค่การลงโทษที่
เกี่ยวกับการลงโทษ. . .”[76]
“เราไม่ควรเข้าใจผิดถึ งธรรมชาติของขบวนการนี้ มันไม่ได้ถูกตั้งใจแค่ ‘ตัด
มะเร็ งออก’ เพื่อจะสงวนส่ วนที่เหลือของร่ างกายไว้อย่างที่คริ สตจักรบางแห่ ง
ถือมันในทุกวันนี้ มันก็ไม่ใช่การปฏิบตั ิที่คริ สตจักรในทุกวันนี้ จะละเลยราว
กับ ว่า มันเป็ นความผิดปกติ ที่ เป็ นของการสอบสวนหาความผิด
เมื่ อ
นา มัทธิ ว 18:15-17, 1 โคริ นธ์ 5:5, 2 โคริ นธ์ 2:5-11 และ 2 เธสะโลนิกา
3:14-15 มาด้ ว ยกั น ก็ ส ะท้อ นถึ ง การพัฒ นาของขบวนการที่ ถู ก วัด อย่ า ง
ระมัดระวัง แต่ละขึ้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อจะนาบุคคลที่ทาผิดไปสู่ จุดของ
การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงแท้ของจิตใจและอุปนิสัย แม้วา่ บุคคลนั้นยืน
กรานในการปฏิเสธดื้อดึงต่อการเปลี่ยนแปลง (เหมือนกับสองคนที่ถูกอ้างอิง
ถึงที่นี่) ขั้นตอนสุ ดท้ายของการขับออกจากการสามัคคีธรรมกลับไปสู่ โลกที่
เป็ นปฏิ ปักษ์สุดท้ายแล้วก็ถูกตั้งใจไว้ให้เป็ นวิธี (แม้ว่ามันจะล่ อแหลมและ
สุ ดท้าย) ของการเอากลับมา ที่จะถูกมอบไว้กบั ซาตาน (เปรี ยบเทียบ 1 คร.

5:5) คือที่จะถูกเปิ ดเผยต่ออันตรายของบาปโดยปราศจากการปกป้ องที่พระเจ้า
ทรงสัญญาแก่ประชากรของพระองค์ สาหรับบางคนมันต้องใช้การถูกเหวี่ยง
ลงไปในทะเลเพื่อตระหนักถึงประโยชน์บนเรื อ [เปรี ยบเทียบโยนาห์]”[77]
นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่อว่า การมอบใครคนหนึ่งให้กบั ซาตานอย่างที่เปาโลได้ทาที่นี่เป็ นการ
ปฏิ บตั ิ ของสิ ทธิ อานาจแบบอัค รทู ต และนั่นไม่ค วรถู ก กระทาในทุ ก วันนี้ [78] แต่ นัก ศึ ก ษา
พระคัม ภี ร์บ างคนรวมถึ งข้าพเจ้า เองได้สรุ ปว่ามันสามารถถูก กระทาและควรถู กกระทาใน
สถานการณ์ต่างๆที่คล้ายกัน
ดูเหมือนว่าฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ เคยเป็ นผูเ้ ชื่ อแท้เมื่อพิจารณาถึ งการที่เปาโลอธิ บายถึ ง
พวกเขาทั้งที่นี่และในการอ้างอิงอื่นๆของท่านถึงพวกเขาใน 2 ทิโมธี [79] การพากเพียรในความ
เชื่อและการงานที่ดีไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับคริ สเตียน การเตือนของพันธสัญญาใหม่หลาย
ที่ต่อการหันเหไปจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและความจริ งควรทาให้ความเป็ นจริ งนั้นชัดเจน มี
ตัวอย่างของผูเ้ ชื่อในพันธสัญญาเดิมเช่นนั้นที่ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เช่น โลท คน
อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ซาอูล ซาโลมอน อุสซี ยาห์และคนอื่นๆ)
“ภายในบริ บทโดยรวมของจดหมายฝากศิษยาภิบาลนั้น. . .ดูเหมือนว่าเปาโล
กาลังกล่ าวว่า พวกปฏิ ปักษ์ได้ปฏิ เสธความเชื่ อส่ วนตัวของพวกเขาและใน
ฐานะผลลัพธ์ก็ได้นาความเชื่อแบบคริ สเตียนไปสู่ การตาหนิ. . .”[80]
คากรี กที่แปลว่า “ดูหมิ่น” (บลาสฟี เมอิน) หมายถึง “โดยถ้อยคาที่ดูถูกก็ขาดการนับถือที่สมควร
ต่อพระเจ้าหรื อสิ่ งต่างๆที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อย่างตั้งใจ”[81]
บทแรกนี้ กล่าวถึงเรื่ องราวต่างๆของความสาคัญที่จาเป็ นต่อคริ สเตียนทุกคน เนื่ องจากว่าเรา ทุกคน เป็ นผูร้ ับใช้
ของพระเยซู คริ สต์ เรื่ องราวเหล่านี้ เข้าได้กบั ผูน้ าคริ สตจักรเป็ นอย่างยิ่ง ในการสื่ อสารพระวจนะของพระเจ้า
ซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบหลักของเรา (2 ทธ. 4:2) เราควรหลีกเลี่ยงการคาดเดาและแสวงหาที่จะแสดงถึงความ
ตั้งใจของพระเจ้าอย่างแม่นยา (ข้อ 3-11) เราสามารถเผชิ ญกับงานของเราอย่างมองเหตุการณ์ไปในทางที่ดีได้
เนื่ องจากว่าพระเจ้ามีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแม้กระทัง่ คนบาปที่แย่ที่สุดไปสู่ ธรรมิกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ (ข้อ
12-17) อย่างไรก็ตาม เราควรระมัดระวังที่จะไม่ต่อต้านการเตือนของมโนธรรมของเรา ซึ่ งให้มโนธรรมของเรา
ถูกลงโปรแกรมด้วยพระวจนะของพระเจ้าขณะที่เราดาเนินพันธกิจของเราต่อไป

III. คาแนะนาเกีย่ วกับชีวติ ของคริสตจักรท้องถิ่น 2:1-4:5
เปาโลเคลื่อนจากคาแนะนาส่ วนตัวซึ่ งมุ่งเป้ าไปที่ทิโมธี เป็ นหลักไปสู่ คาแนะนาเหล่านั้นที่ผรู ้ ับใช้หนุ่มต้องใส่ ใจ
ในงานแบบอภิบาลของเขา
ก. ลาดับความสาคัญของการอธิษฐานเพือ่ ความรอดของผู้คน 2:1-7
คาแนะนาทางบวกอันแรกของอัครทูตนี้ ต่อทิโมธี เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าคริ สตจักรเมืองเอเฟซัสของเขาก็คือว่า ผู ้
เชื่อควรนาเสนอคาอธิ ษฐานเพื่อทุกคน ท่านให้คาสั่งนี้ เพื่อจะเน้นความสาคัญของมัน แก้ต่างคุณค่าของมันและ
ทาให้การปฏิบตั ิของมันชัดเจน
“พันธกิจแห่ งการอธิ ษฐานเป็ นการรับใช้ที่สาคัญที่สุดซึ่ งคริ สตจักรของพระคริ สต์สามารถเข้า
ร่ วมได้
“มัน [การอธิ ษฐาน] เป็ นงานที่ มีพ ลังมากที่ สุ ดซึ่ งพระเจ้า ได้มอบหมายแก่ ธรรมิก ชนของ
พระองค์ แต่มนั เป็ นพันธกิจที่ถูกละเลยมากที่สุดซึ่ งเปิ ดต่อผูเ้ ชื่อ”[82]
“ส่ วนที่สาคัญที่สุดของการนมัสการต่อสาธารณะคือการอธิ ษฐาน”[83]
ทุกๆด้านของการอธิ ษฐานประเภทนี้ แตะต้องภารกิจแบบประกาศของคริ สตจักร การอธิ ษฐานไม่ใช่หวั ข้อของ
ส่ วนนี้ แต่เป็ นบริ บทสาหรับหัวข้อนั้นซึ่ งก็คือ ความรอดของทุกคน[84]
“ความห่วงใยที่ชดั เจนอย่างหนึ่งที่ดาเนินไปตลอดย่อหน้านี้ ท้ งั หมดเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริ ฐที่
มีสาหรับทุกๆ คน (‘ทุกคน’ ข้อ 1, 4-6 และ 7). . . . การอธิ บายที่ดีที่สุดสาหรับการเน้นนี้ อยูท่ ี่
พวกครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งไม่วา่ ผ่านทางธรรมชาติที่คาดเดา ลับสุ ดยอดอย่างสู งของคาสอนของพวก
เขา (1:4-6) หรื อผ่านทางคุณลักษณะ ‘แบบชาวยิว’ (1:7) หรื อสันโดษ (4:3) นั้นกาลังส่ งเสริ ม
ความคิดที่ ยอดเยี่ยมหรื อเฉพาะท่ามกลางบรรดาผูต้ ิ ดตามของพวกเขา ย่อหน้าทั้ง หมดโจม
ตีความแคบนั้น”[85]

2:1-2

“ในการกล่าวว่า ‘ก่อนสิ่ งอื่นใดทั้งหมด’ เปาโลก็เน้นความสาคัญของลักษณะ
ที่มุ่งไปที่พระเจ้านี้ ของพันธกิจของคริ สตจักร เปาโลไม่ได้หมายถึ งว่าการ
อธิ ษ ฐานเช่ น นั้น ต้องเป็ นสิ่ ง แรกที่ ค ริ ส เตี ย นท าเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ พ วกเขามา
รวมกันอย่างที่ลาดับคาในฉบับคิงเจมส์ อาจบ่งบอกไว้ แต่มนั เป็ นกิ จกรรมที่
ท่านถือว่าเป็ นความสาคัญหลักในพันธกิจทั้งหมดของคริ สตจักร การใช้กาล
ปั จจุบนั ของท่านตลอดข้อเหล่านี้ บ่งบอกว่า ท่านกาลังจัดตั้งสิ่ งที่ท่านคาดหวัง
ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิของบรรดาผูท้ ี่ท่านมุ่งการหนุ นใจแบบอธิ ษฐานต่อไว้ต่อ
หน้าพวกเขา มันเป็ นระยะที่สาคัญและเป็ นหลักของพันธกิ จที่หลากหลาย
ของพวกเขา”[86]
“. . . การจัดเตรี ยมสังคมที่มีสันติสุขและระเบียบเป็ นขอบเขตของรัฐ ดังนั้น
การอธิ ษฐานเพื่อรัฐได้ถูกเวียนไปเพื่อจะทาให้แน่ ใจว่าสภาพที่เป็ นไปได้ที่ดี
ที่สุดสาหรับการกระจายข่าวประเสริ ฐนั้นได้บรรลุแล้ว”[87]
“ดัง นั้นการอธิ ษ ฐานของคริ ส ตจัก รส าหรั บ โลกและการตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ
อานาจของรัฐเป็ นพื้นฐานต่อภารกิจแบบประกาศของคริ สตจักร”[88]
“การประกาศข่าวประเสริ ฐทั้งหมดต้องเริ่ มต้นด้วยการอธิ ษฐาน”[89]
แม้วา่ เปาโลใช้คาเหมือนหลายคาสาหรับการอธิ ษฐานในการกระตุน้ การปฏิบตั ิของมัน คาต่างๆ
ที่ท่านเลื อกก็ไม่แตกต่างอย่างสาคัญ นี่ เป็ นกลไกเชิ งวรรณกรรมของภาษาตะวันออกกลางที่
รวมกลุ่มคาเหมือนเพื่อจะส่ งเสริ มแนวคิดรวบยอดพื้นฐาน นัน่ คือ คริ สเตียนควรอธิ ษฐานคา
อธิ ษฐานทุกประเภทเพื่อทุกคน[90] “การวิงวอน” (คากรี ก เดซิ ส) เน้นถึงความกระตือรื อร้นที่
ซึ่ งเราควรทาการร้ องขอเพราะว่าเรารู ้สึกถึงความจาเป็ นสาหรับสิ่ งที่เราขอ (เปรี ยบเทียบ ลก.
18:1-8) “การอธิ ษฐาน” (พรอสซู คาส) เป็ นคาโดยทัว่ ไปที่ครอบคลุมการสื่ อสารแบบอธิ ษฐาน
กับพระเจ้าทุกประเภท การเน้นสาหรับการอธิ ษฐานทั้งหมอยูท่ ี่ วิญญาณแห่ งความนับถือ ต่อ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:9-10) “การทูลขอ” (เอนยูกคิ ส) เป็ นการร้องขอที่มนั่ ใจสาหรับคน
อื่นและตนเอง (เปรี ยบเทียบ ลก. 11:5-13) “การขอบพระคุณ ” (ยูคาริ สทิ อาส) เป็ นคาที่
แตกต่างมากที่ สุดและทาหน้าที่เป็ นการย้ าเตือนว่าเราควรแสดงออก การสานึ กคุณ ไม่ใช่ แค่

ความจาเป็ น ในการอธิ ษฐานต่อสาธารณะ โดยการใช้คาเหมือนเหล่ านี้ เปาโลกาลังเน้นถึ ง
ความสาคัญของ การอธิ ษฐาน คาอธิ ษฐานทุกประเภท เพื่อ ทุกคน เช่ นเดี ยวกับการแยกแยะ
ความหลากหลายของมัน[91]
การอธิ ษฐานสาคัญอย่างมาก เพราะว่าการอธิ ษฐานเชื้ อเชิ ญพระเจ้าเข้าไปในสถานการณ์ ที่เรา
กาลังอธิ ษฐานอยู่ และการอธิ ษฐานรับรองถึ งการทางานของพระองค์เพื่อเห็ นแก่บรรดาผูท้ ี่ มี
ความต้องการ ที่ นี่เปาโลไม่ไ ด้กล่ าวถึ งเหตุ ผ ลที่ พ ระเจ้าได้รวมการอธิ ษฐานเข้าไว้กบั การ
ควบคุ มสิ ทธิ์ ขาดแห่ งจักรวาลของพระองค์ ท่านทึกทักเอาว่าผูอ้ ่านของท่านได้เข้าใจสิ่ งนี้
เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้เปิ ดเผยสิ่ งนี้ ในที่อื่นๆในพระคัมภีร์ ประเด็นของท่านที่นี่คือ คริ สเตียน
ต้องไม่ลม้ เหลวที่จะใช้ผลประโยชน์ของแหล่งที่เหนือธรรมชาติน้ ี ณ อานาจจัดการของพวกเขา
โดยการละเลยการอธิษฐาน
“ตามการกระตุน้ นี้ ความล้มเหลวของคริ สตจักรที่จะอธิ ษฐานเป็ นหนึ่งในบาป
ที่ใหญ่ของคริ สตจักรในทุกวันนี้”[92]
ในการตอบสนองต่อการร้องขอของผูค้ น พระเจ้าจะทาสิ่ งต่างๆที่ตามปกติแล้วพระองค์จะไม่
ทาถ้าพวกเขาไม่ได้ขอ (ยก. 4:2)
“ถ้าการอธิ ษฐานเช่นนั้นไร้ประโยชน์ อัครทูตนี้ คงจะไม่เขียนสิ่ งที่ท่านเขียน”
[93]
ข้อนี้ (ข้อ 1) ควรตอบคาถามของไม่วา่ เราควรอธิ ษฐานสาหรับคนที่ยงั ไม่รอดหรื อไม่ แน่นอน
ว่า “ทุกคน” รวมถึงพวกเขา อย่างไม่สงสัยว่าเปาโลหมายถึง คนทุกประเภท แทนที่จะเป็ นแต่
ละบุคคล “กษัตริ ย”์ ณ เวลาที่เปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้คือเนโรผูไ้ ม่เชื่ อ ผูซ้ ่ ึ งเปาโลได้บอก
ให้ผอู ้ ่านของท่านอย่างเจาะจงที่จะอธิ ษฐานเผื่อ ยิ่งกว่านั้น จุดจดจ่อของการร้ องขอของพวก
เขาจะต้องไม่เป็ นแค่ความสงบสุ ขของพวกเขา แต่เป็ นความรอดของกษัตริ ยอ์ ีกด้วย (ข้อ 4)
โดยพื้นฐานแล้ว เราควรอธิ ษฐานเพื่อพวกผูน้ ารัฐบาล (“พวกกษัตริ ย ์”) และบรรดาผูท้ ี่อยู่ใน
ตาแหน่งแห่ งสิ ทธิ อานาจที่เล็กกว่าภายใต้พวกเขา (“ทุกคนที่มีตาแหน่งสู ง”) “เพื่อว่าเราจะได้
ดาเนิ นชี วิตอย่างสงบ” (คากรี ก เอเรมอส, “สันติสุขภายนอก”) “เงียบ” (เฮซู คีออส, “สันติสุข

ภายใน”) โดยพื้นฐานแล้วเราไม่ควรทาเพื่อความสบายและความเบิกบานใจส่ วนตัวของเรา
แต่เพื่อว่าเราสามารถดาเนิ นจุดประสงค์ของเราในโลกในฐานะคริ สเตียนได้ (เปรี ยบเทียบ 6:1)
จุดประสงค์ของเราคือที่จะนาข่าวสารแห่ งการกลับคืนดี ไปยังทุกคน และที่จะถวายพระสิ ริแด่
พระเจ้าในความสัมพันธ์ท้ งั หมดของเรา เป็ นที่ชดั เจนว่า รู ปแบบของรัฐบาลที่ผคู ้ นดาเนินชีวิต
ภายใต้น้ นั ก็มีอิทธิ พลต่อชีวติ ของพวกเขาและส่ งผลกระทบต่อสวัสดิภาพฝ่ ายวิญญาณของพวก
เขา (เปรี ยบเทียบ อสร. 6:9-10; ยรม. 29:7)
“ทางพระเจ้า” (คากรี ก ยูเซไบยา ข้อ 2) อ้างอิงถึง ท่าที่แห่งการนับถือที่มีต่อพระเจ้าซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ความรู ้ถึงพระองค์ เปาโลใช้คานี้ 10 ครั้งในจดหมายฝากศิษยาภิบาล และนี่ เป็ นการปรากฏครั้ง
แรกของมัน “ความมี เกี ย รติ ” (เซมโนเททิ ) อ้างอิ งถึ ง การส าแดงภายนอกของท่ า ที น้ ันใน
อุปนิสัยที่ชอบธรรม
“ช่วงเวลาของความไม่สงบทางการเมืองและสังคมเป็ นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่
จะตายเพื่อพระคริ สต์ แต่เป็ นช่วงเวลาที่ลาบากที่จะมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์”[94]
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คาอธิ ษฐานประเภทนี้ เป็ นที่ ชอบพระทัยของ (“สิ่ งนี้ เป็ นการดี และเป็ นที่ ชอบพระทัยของ”)
“พระเจ้า” เพราะพระเจ้า (ตรี เอกภาพ) เป็ น “พระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” อย่างแท้จริ ง ผู ้
หนึ่ ง (หรื อสามในหนึ่ง) ซึ่ งยินดีที่จะช่ วยกูค้ นบาปจากค่าจ้างของบาปของพวกเขา มี “ผูช้ ่ วย
อื่นๆ” ที่ได้อา้ งไว้ในเมืองเอเฟซัส ณ เวลานี้
“เคียงข้างกับการนมัสการเจ้าแม่อารเทมิสนั้น ลัทธิ แห่ งจักรพรรดิ เป็ นสิ่ งยึด
ติดทางการศาสนาและการเมืองที่โดดเด่นในเมืองเอเฟซัส ณ เวลานี้”[95]
ไม่มีสิ่งใดในตัวบทนี้หรื อในที่อื่นใดที่จะจากัดการตีความแบบสากลอย่างแท้จริ งของ “ทุกคน”
“. . . ถ้อยคาที่สูงส่ งนี้ ของความเป็ นสากลของความรักของพระเจ้าก็ขดั แย้ง
โดยตรงกับธรรมเนี ยมแบบกาหนดไว้ล่วงหน้าที่เคร่ งครัดในคริ สตศาสนาที่
ซึ่ งออกัสตินได้สนับสนุ นอย่างเน้นอย่างมากและ 1,100 ปี ต่อมาคาลวินได้
ยืนยันใหม่ ผลลัพธ์ คือ ทั้ง ออกัส ติ นและคาลวินจาต้องเลี่ ยงความหมายที่

ชัด เจนของค าเหล่ า นั้ น โดยการกล่ า วว่ า มัน หมายถึ ง พระเจ้า ทรงเลื อ กผู้
เลือกสรรของพระองค์จากคนทุกชั้น”[96]
พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนที่จะประสบกับความรอดนิ รันดร์ ผูค้ นพินาศเพราะว่าพวกเขา
ไม่ได้ยินข่าวประเสริ ฐ หรื อเมื่อได้ยินพวกเขาก็เลื อกที่จะปฏิเสธข่าวประเสริ ฐ พระเจ้าได้ให้
เสรี ภาพแก่ ผูค้ นที่ จะเลื อก ที่ จะยอมรั บหรื อที่ จะปฏิ เสธข่า วประเสริ ฐ เมื่ อผูค้ นปฏิ เสธข่า ว
ประเสริ ฐ นี่ ทาให้พระเจ้าเจ็บปวดมาก สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนในการอ้างอิ งมากมายในพระคัมภี ร์ถึง
พระเจ้าที่เสี ยใจเหนือชะตาของบรรดา (ผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อ) ผูท้ ี่เลือกที่จะปฏิเสธพระองค์[97]
“มีการกล่าวอยูบ่ ่อยครั้งว่าจุดประสงค์ของการอธิ ษฐานไม่ใช่ที่จะทาให้ความ
ตั้งใจของมนุษย์สาเร็ จในสวรรค์ แต่เพื่อทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จใน
โลก”[98]
“แม้ว่า บรรดาผู ้ที่ จ ะไม่ ย อมให้ คุ ณ กล่ า วต่ อ พวกเขาเกี่ ย วกับ พระเจ้า ก็ ไ ม่
สามารถกันคุ ณไว้จากการกล่ า วต่ อพระเจ้า เกี่ ยวกับ พวกเขาได้ การพิชิ ตที่
ยิ่งใหญ่ต่างๆได้รับมาในแนวทางนี้ จริ งๆ คือ ฮัดสันเด็กนักเรี ยนเล็กๆได้อ่าน
ใบปลิวในการศึกษาของพ่อของเขาในบ่ายวันอาทิตย์วนั หนึ่ งในขณะที่พ่อแม่
ของเขาไม่อยูบ่ า้ นในช่วงสุ ดสัปดาห์ แม่ของเขาได้บงั คับใจที่ที่เธออยู่เพื่อจะ
อธิ ษฐานเผือ่ ลูกชายของเธออย่างเจาะจงผูซ้ ่ ึ งได้ถูกเรี ยก ณ บ่ายวันนั้นที่อยูห่ ่ าง
กันหลายไมล์ไปสู่ พระผูช้ ่ วยให้รอดและสู่ การกลายมาเป็ นฮัดสัน เทเลอร์ ที่
ยิ่งใหญ่แห่ งไชน่ า อินแลนด์ มิชชัน่ รู เบนชายหนุ่ มที่เสเพลผูซ้ ่ ึ งได้จากบ้าน
ไป วันหนึ่ ง ได้ออกจากเตี ย งนอนเพื่ อจะฆ่ า ตัวตาย แม่ ของเขาที่ อยู่ห่า งกัน
หลายไมล์ได้บงั คับใจตนเอง ณ เวลานั้นที่จะออกจากเตียงและที่จะอธิ ษฐาน
เพื่อลูกชายที่ผิดพลาดของเธอ ผูซ้ ่ ึ งแทนที่จะฆ่าตัวตายก็ได้รับความรอด และ
ดังนั้นก็กลายมาเป็ นนักประกาศชาวอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยง คือ ดร. อาร์ เอ. ทอร์
เร่ ย”์ [99]
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นักอรรถาธิ บายหลายคนเชื่ อว่าเปาโลอ้างอิงข้อความที่ เป็ นหลักความเชื่ อโดยทัว่ ไปอี กอย่าง
หนึ่งในข้อเหล่านี้ ความเป็ นไปได้ก็คือว่า พระเจ้าได้ดลใจให้ท่านที่จะประกอบข้อความนี้ ดว้ ย

ตัวท่านเองขณะที่ท่านได้เขียนจดหมายฝากนี้ ไม่วา่ ในกรณี ใด ที่นี่เรามีการยืนยันที่สรุ ปถึงตัว
บุคคลและงานของพระคริ สต์ ข้อความทั้งหมดสนับสนุ นสิ่ งที่เปาโลเพิ่งได้กล่าวไปในข้อ 3
และ 4
มนุษย์ ที่เป็ นพระเจ้ า คือ “คนกลางเดียว [เท่านั้น]” แห่ งพันธสัญญาใหม่ “ระหว่างพระเจ้ากับ
มนุษย์” ซึ่ งจัดเตรี ยม ความรอดที่มุ่งไปที่ มนุษย์ และอานวยความสะดวกการอธิ ษฐานที่มุ่งไปที่
พระเจ้ า นี่ เป็ นบางสิ่ งที่ผคู ้ นได้พบว่ายากที่จะยอมรับตลอดประวัติศาสตร์ ในสมัยของเปาโล
คนยิวได้พ่ ึงพาโมเสส (กท. 3:19) หรื อพวกทูตสวรรค์ (ฮบ. 2:5) ในฐานะคนกลางและพวก
นอสติ ก ได้ พ่ ึ ง พาพระต่ า งๆ (อ านาจต่ า งๆ) ที่ เ ป็ นสื่ อกลาง ในสมัย ของเราเอง พวก
โรมันคาทอลิกและคนอื่นๆพึ่งพา “ธรรมิกชน” ที่ตายไปสาหรับผลประโยชน์ที่เป็ นสื่ อกลาง
และผูท้ ี่นับถือศาสนาพุทธพึ่งพาบรรพบุรุษของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คาสอนของข้อ 5 ก็
ชัดเจน “คนกลาง” เดี ยว ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์คือพระเยซู คริ สต์(“พระคริ สต์พระเยซู ”;
เปรี ยบเทียบ ยน. 14:6)
“นี่เป็ นหนึ่งในข้อที่สาคัญมากที่สุดของพันธสัญญาใหม่”[100]
ใน “ความเต็มที่ของเวลา” (หรื อ “เวลาที่เหมาะสม”) พระเยซู ได้บงั เกิ ดและตายไปซึ่ งให้ชีวิต
ของพระองค์เป็ นการชาระและ “ค่าไถ่” เพื่อจะทาให้มนุษยชาติ (“ทุกคน”) เป็ นอิสระจากการ
เป็ นทาสต่อบาป การตายของพระคริ สต์ได้ทาให้ทุกคนสามารถที่จะรอดได้[101] ผูท้ ี่เชื่ อการ
ไถ่ แบบจากัด ก็ตีค วาม “ทุก คน” ว่าเป็ น ผูเ้ ลื อกสรรทั้ง หมด ผูท้ ี่เชื่ อการไถ่ แบบไม่จากัดก็
ตีความ “ทุกคน” ว่าเป็ นมนุ ษย์แต่ละบุคคล พระคัมภีร์ตอนอื่นๆของพระคัมภีร์ ที่กล่าวถึงการ
ตายของพระคริ สต์วา่ เป็ นการจัดเตรี ยมพื้นฐานสาหรับความรอดของทุกคนก็ขดั แย้งกับผูท้ ี่เชื่ อ
การไถ่แบบจากัด (เช่น ยน. 3:16, 1 ยน. 2:2; และข้ออื่นๆ) พระคัมภีร์ตอนต่างๆที่บ่งบอกว่า
ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับความรอดก็ปฏิเสธผูท้ ี่เชื่อการไถ่แบบไม่จากัด (เช่น มธ. 25:46; วว. 20:15;
และข้ออื่นๆ)
“ค่าไถ่” (คากรี ก อันทิลลูทรอน) ถูกใช้ที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่) เป็ นราคาค่าไถ่
“คาว่า ค่ าไถ่ ในคากรี กคือ อันทิ ลลูทรอน ซึ่ งประกอบด้วย อันทิ (ซึ่ งบ่งบอก
ถึ ง ตัวแทน) และ ลู ทรอน (ค าที่ ถู ก ใช้ส าหรั บ ค่ า ไถ่ ข องทาสหรื อนัก โทษ)

อันทิลลูทรอน เป็ นการชาระที่ให้ไปแทนที่ทาสหรื อนักโทษ นัน่ คือ การแทน
เขาหรื อเธอ บุคคลที่ครอบครองทาสยอมรับการชาระในฐานะเป็ นการแทน
ตาม กท. 3:13 พระคริ สต์ได้ไถ่เราจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติ ธรรมบัญ ญัติ ไ ด้ยึ ด เราไว้เ ป็ นทาสในการลงโทษของมัน และไม่ มี ใ ครยกเว้น
พระคริ สต์สามารถชาระราคานั้นได้เพื่อจะปลดปล่อยเราจากความเป็ นทาส
นั้น”[102]
คานี้ และข้อนี้ จดั ตั้งแนวคิดที่ว่าพระเยซู คริ สต์ได้ตายไปในฐานะตัวแทนสาหรับทุกคนอย่าง
ชัดเจน (เปรี ยบเทียบ มก. 10:45; กท. 1:4; 2:20; อฟ. 5:2; ทต. 2:14) ผลประโยชน์บางอย่างของ
การตายของพระคริ สต์ไม่ได้เป็ นของผูเ้ ลื อกสรรโดยเฉพาะ พระองค์ได้จ่ายหนี้ “เพื่อทุกคน”
นี่เป็ นหลักฐานที่วา่ พระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอด (ข้อ 4)
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การสนับสนุนสุ ดท้ายของเปาโลเกี่ยวกับคาสั่งของท่านที่จะอธิ ษฐานเพื่อทุกคนคือสิ่ งนี้ พระเจ้า
ได้แต่งตั้งให้ท่านที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่โลกต่างชาติ (“ถูกแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระกาศและ
อัครทูต. . . เป็ นอาจารย์ของพวกต่างชาติ”) ไม่ใช่แก่คนยิวเท่านั้นผูซ้ ่ ึ งได้เป็ นประชากรอันเป็ นที่
โปรดปรานของพระเจ้าในเวลาอดีต เปาโลป่ าวประกาศความเชื่อ อย่ างสั ตย์ ซื่อ และ อย่ างสั ตย์
จริ ง (“ในความเชื่ อและในความจริ ง ”) ตรงกันข้ามกับพวกครู สอนเท็จ การยืนยันของท่านถึ ง
ความสัตย์จริ งก็เน้นถึงประเด็นของท่านต่อไป (เปรี ยบเทียบ รม. 9:1)
“อย่างที่เปาโลถือว่าภารกิ จของท่านเป็ นกุญแจสู่ การบรรลุแผนการแห่ งความ
รอดของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องเห็ นตัวตนของข่าวประเสริ ฐในการประกาศ
ของเราและในการเกี่ยวข้องในโลกรอบตัวเราในฐานะข้อเรี ยกร้ องของการมี
ชีวติ อยูข่ องคริ สเตียน”[103]

โดยทัว่ ไปแล้วคริ สตจักรต่างๆของอเมริ กาเหนื อละเลยการกระตุน้ นี้ ที่จะอธิ ษฐาน คริ สตจักรส่ วนใหญ่ใช้เวลา
ค่อนข้างน้อยในการอธิ ษฐาน และดังนั้นก็เปิ ดเผยถึงท่าทีต่อการอธิ ษฐานที่ค่อนข้างแตกต่างจากท่าทีของเปาโล
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเรามีมุมมองที่ไม่เป็ นจริ งเกี่ยวกับชี วิต ระบบโลกส่ งเสริ มแนวคิดที่วา่ เราไม่ตอ้ งการพระเจ้า และ
เราได้ยอมรับความเห็ นนอกรี ตนี้ ในทางตรงกันข้าม เปาโลและพระคัมภีร์ท้ งั หมดสอนว่า เราพึ่งพาพระเจ้า
อย่ างสิ ้นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5) ระดับที่เราเชื่อจะเป็ นระดับที่เราจะอธิษฐาน

“การปฏิบตั ิของการอธิ ษฐานไม่สามารถถูกบังคับโดยคาสั่งภายนอกได้ แต่ตอ้ งถูกกระตุน้ โดย
ความเชื่อมัน่ ภายในถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการอธิษฐาน”[104]
ข. ความรับผิดชอบหลักของบรรดาผู้ชายและผู้หญิงในการพบปะตามโบสถ์ 2:8-15
“ในย่อหน้านี้ เปาโลดาเนิ นคาแนะนาของท่านในเรื่ อง ‘การอธิ ษฐาน’ ที่ ได้เริ่ มต้นในข้อ 1
ต่อไป แต่ตอนนี้ ความห่ วงใยก็เพื่อการวางตัวที่เหมาะสมในส่ วนของ ‘ผูอ้ ธิ ษฐาน’ แต่ ทาไม
เป็ นความห่ วงใยเหล่านี้ และทาไมเป็ นในแนวทางนี้ ? และทาไมเป็ นจานวนเกินไปของเวลาที่
ได้อุทิศต่อผูห้ ญิงในการเปรี ยบเทียบกับผูช้ าย? อีกครั้งหนึ่ ง การแก้ไขก็อยู่ที่พวกครู สอนเท็จ
ถ้อยคาต่อผูช้ ายเป็ นการตอบสนองที่ชัดเจนต่อการโต้เถี ยงและการต่อสู ้ของพวกเขา ดังนั้น
ถ้อยคาต่อผูห้ ญิงอาจถูกทึกทักที่จะตอบสนองต่อความขัดแย้งนี้เช่นกัน”[105]
“ในการอธิ บายถึ ง เมื องโคริ นธ์ และเมื องเอเฟซัสที่ ไ ด้เชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิดในพันธกิ จของ
เปาโล ความปั่ นป่ วนของการปล่อยเป็ นอิสระบางครั้งสามารถถูกตรวจสอบว่าอยูเ่ บื้องหลังการ
อภิปรายของพวกอัครทูตได้”[106]
2:8

เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนั้น “ในทุกแห่งหน” บางทีอา้ งอิงถึงที่ใดก็ตามที่คริ สเตียนรวมตัวกันในที่
ประชุ ม เราควรประยุกต์ใช้คาแนะนาเหล่านี้ กบั การประชุ มขององค์การต่างๆของคริ สเตียน
เช่นเดียวกับการประชุมของคริ สตจักรท้องถิ่นไหม? เปาโลดาเนิ นการต่อไปที่จะให้คาแนะนา
สาหรับการปฏิบตั ิการของคริ สตจัก รท้องถิ่น (บทที่ 3) ข้าพเจ้าถือว่าคาแนะนาของท่านที่นี่
(บทที่ 2) ก็เพื่อการประชุมของคริ สตจักรท้องถิ่น (เปรี ยบเทียบ 3:15) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า
สิ่ งที่ท่านกล่าวก็มีการประยุกต์ใช้ที่กว้างขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว ข้าพเจ้าคิ ดว่าท่านหมายถึ งว่า
“พวกผูช้ าย” ควร ทาการนา ในการอธิ ษฐาน ในการประชุ มเช่ นนั้น “พวกผูช้ าย” (คากรี ก
อันดราส ตามตัวอักษรหมายถึง “เพศชาย”) จะต้องนาในการอธิ ษฐานต่อสาธารณะซึ่ งทึกทักเอา
ว่ามีพวกผูช้ ายที่ปรากฏตัวและสามารถที่จะทาอย่างนั้น ข้าพเจ้าไม่คิดว่ามันคงได้ทาให้เปาโล
ผิดหวังถ้าผูห้ ญิงนาในการอธิ ษฐานเป็ นบางครั้ง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:5-16)

“การใช้คานาหน้าเฉพาะกับพวกผูช้ ายและไม่ได้ใช้กบั พวกผูห้ ญิ ง [ข้อ 10]
อาจบ่งบอกว่าอัครทูตนี้ กาลังวางรู ปแบบว่าการนมัสการต่อสาธารณะควรถูก
ดาเนินการโดยพวกผูช้ าย”[107]
ค าแนะนาของเปาโลในเรื่ องวิธี ที่ พ วกเขาควรอธิ ษ ฐานก็ ตามมา พร้ อมกับ การเน้นที่ ค วาม
บริ สุทธิ์ ภายในและอุปนิ สัยที่ชอบธรรมภายนอก (“บริ สุทธิ์ . . . โดยปราศจากความโกรธและ
การทุ่มเถียงกัน”) ของบรรดาผูท้ ี่นา เปาโลไม่ได้สั่งให้พวกผูช้ ายที่จะอธิ ษฐานพร้อมกับมือที่
ได้ยกขึ้นทางกายภาพ ท่านเพียงแค่อธิ บายการอธิ ษฐานต่อสาธารณะอย่างที่คริ สเตียนได้ปฏิบตั ิ
มันโดยทัว่ ไปในสมัยของท่าน (เปรี ยบเทียบ 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) ท่าทางนี้ ซ่ ึ งยืนพร้อมกับมือที่ยกขึ้นก็
ธรรมดาเช่นกันในศาสนาลึกลับของต่างชาติแห่งศตวรรษแรก[108] ภาพต่างๆบนผนังของหลุม
ฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆห้อง และในศิลปะของคริ สเตียนเริ่ มแรกก็แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชื่ ออธิ ษฐาน
ในแนวทางนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว พวกเขาได้ยกฝ่ ามือของพวกเขาขึ้นและเปิ ดไปยังสวรรค์ เป็ นที่
ชัดเจนว่าเพื่อจะเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการเปิ ดภายในของพวกเขาต่อพระเจ้าเช่นเดี ยวกับความ
ปรารถนาของพวกเขาที่ จะถวายการสรรเสริ ญแด่ พระเจ้าและเพื่อจะรับเอาของประทานจาก
พระองค์
ถ้าเปาโลได้หมายถึงว่าพวกผูช้ ายจะต้องยกมือ ทางกายภาพ ของพวกเขาเมื่อพวกเขาอธิ ษฐาน
บางที ท่ านจะไม่ อธิ บายถึ ง มื อว่า บริ สุ ทธิ์ “บริ สุท ธิ์ ” “ความโกรธ” และ “การทุ่ม เถี ยงกัน”
ทั้งหมดก็ช้ ี ไปยังการใช้ที่เปรี ยบเทียบถึ ง “มือ” มื อของเราเป็ นเครื่ องหมายแห่ งสิ่ งที่ เราท า
เปาโลต้องการให้พวกผูช้ ายที่จะอธิ ษฐานใน ท่ าที ที่นับถือ อย่างเดี ยวกันที่ ซ่ ึ งพวกเขาปฏิ บตั ิ
ความบริ สุทธิ์ ในชีวติ ทุกๆวันของพวกเขา[109] ท่าทางในการอธิ ษฐานไม่ได้ทาให้การอธิ ษฐาน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นหรื อน้อยลง แต่บ่อยครั้งมันสะท้อนถึงท่าทีภายในของบุคคลที่อธิ ษฐาน
“ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ที่แตกหักส่ งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคล
หนึ่งที่จะอธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:22-24; 6:12; 1 ปต. 3:7) ซึ่ งจะรวมถึง
การนาคนอื่นในการอธิษฐาน”[110]

2:9-10

“จากการที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง พวกผูช้ ายที่ แตกแยก เปาโลก็ ก ล่ า วถึ ง พวกผูห้ ญิ งที่
แตกแยก อย่า งที่ พวกผูช้ ายจะต้องหยุดต่อสู ้ พวกผูห้ ญิ งจะต้องแต่ งกายให้
เหมาะสม. . . .
“ในขณะที่การแต่งกายของพวกเขาเป็ นประเด็น ท่าทีของพวกเขาเป็ นความ
ห่วงใยแท้จริ งของเปาโล”[111]
ความรับผิดชอบของพวกผูห้ ญิงในการพบปะตามโบสถ์ตอ้ งการการอธิ บายมากขึ้น ประเด็น
ของเปาโลในข้อเหล่ า นี้ ก็ คื อว่า “งาน (ดี )” ที่แสดงออกถึ งคุ ณลัก ษณะในทางพระเจ้า (“อยู่
ในทางพระเจ้า”) ควรแสดงลักษณะของพวกผูห้ ญิงคริ สเตียนมากกว่าแนวทางที่พวกเขาแต่ง
กายและแต่งตัวพวกเขาเอง ความตรงกันข้ามคือระหว่างงานและเสื้ อผ้า[112] เป็ นที่ชดั เจนว่า
เปาโลไม่ได้กล่าวว่ารู ปลักษณ์ภายนอกซึ่ งรวมถึงการแต่งตัวและการรักษาความสะอาดนั้นไม่
สาคัญ
“ให้บ างคนกล่ าวสิ่ งที่ บางคนจะกล่ า วเกี่ ยวกับ เปาโล ที่ นี่ท่ านกล่ าวว่า พวก
ผูห้ ญิงจะต้องแต่งกายด้วยรสนิยมที่ดีเมื่อพวกเขาเตรี ยมตัวที่จะเข้าร่ วมโบสถ์”
[113]
“ความไม่เป็ นระเบียบในการแต่งกายและรู ปลักษณ์ทาให้ผหู ้ ญิงคริ สเตียนไม่
งดงาม”[114]
อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงคริ สเตียนควรเป็ นที่น่าสังเกตสาหรับอุปนิ สัยที่เหมือนพระคริ สต์มากกว่า
ส าหรั บ เสื้ อผ้า ทรงผมของเธอ และสิ่ ง ภายนอกอื่ น ๆที่ เ ป็ นความส าคัญ หลัก ต่ อ ผู ้ไ ม่ เ ชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:3)
“ผูห้ ญิ ง คริ ส เตี ย นจะต้องไม่ ตกแต่ ง ตัวเธอเองด้วย ‘ทองค าหรื อไข่ มุ ก หรื อ
เสื้ อผ้าราคาแพง’ เพื่อจะดึงดูดความสนใจไปยังตัวเธอเอง ที่แย่ที่สุดแล้ว นี่
เป็ นสิ่ ง ที่ หญิ ง โสเภณี ท า ที่ ดีที่ สุ ดแล้ว มันแสดงถึ งความหยิ่ง และการเอา

ตนเองเป็ นศู นย์กลางซึ่ ง ทั้ง สองอย่า งนี้ ก็ข ดั แย้ง กับ วิญญาณของพระคริ ส ต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแต่งกายเช่นนี้ก็ไม่งดงามในโบสถ์”[115]
“เหตุ ผ ลส าหรั บ การห้า มของเปาโลเกี่ ย วกับ ทรงผมที่ ป ระณี ต เครื่ องเพชร
พลอยที่หรู หรา และเสื้ อผ้าราคาแพงอย่างมากนั้นก็ชดั เจนเมื่อบุคคลหนึ่ งอ่าน
ในวรรณกรรมร่ วมสมัยของเวลาที่มากเกิ นไป ค่าใช้จ่ายและความพยายามที่
ได้ถกั ผมอย่างประณี ตและเครื่ องเพชรพลอยที่ ต้องใช้ ซึ่ งไม่ใช่ เป็ นแค่การ
แสดงที่ โ อ้อ วด แต่ เ ป็ นแบบนิ ย มของหญิ ง งามเมื องและโสเภณี อี ก ด้ว ย. .
.”[116]
“แต่บางทีปัญหาที่รุนแรงกว่าก็คือปั ญหาของพวกผูห้ ญิงที่ไม่ไวต่อความรู ้สึก
ที่โอ้อวดการแต่งกาย เครื่ องเพชรพลอยและทรงผมของพวกเขาในแนวทางที่
ทาให้ความรู้ สึกของคนยากจนเจ็บปวดและรบกวนคริ สตจักร ประเภทต่างๆ
ของการประดับประดาที่ถูกอ้างอิงถึง (ผมที่ ถัก. . .ทองคา. . .ไข่ มุก. . .เสื ้อผ้ า
ราคาแพง) ทั้ง หมดนั้ น ก็ เ ป็ นของภาพล้ อ เลี ย นบุ ค คลที่ ก ล่ า วขวัญ ของ
วัฒนธรรมนั้นเกี่ยวกับพวกผูห้ ญิงที่มงั่ คัง่ [117]
“ในขณะที่ทุกวันนี้ท่าทางของการแต่งตัวนี้ ไม่ได้เฉพาะอย่างที่มนั เป็ นในสมัย
ของเปาโล หรื อไม่ ไ ด้จากัดต่ อพวกผูห้ ญิ ง อย่า งแท้จริ ง ผลกระทบของมัน
สามารถเป็ นอย่า งเดี ย วกัน ได้ ข้า พเจ้า ได้รั บ การย้ า เตื อ นถึ ง การไปเยี่ ย ม
คริ สตจักรชั้นกลางส่ วนบนขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งในเมื องดาลัส (มันสามารถ
เป็ นเมืองหรื อชานเมืองใหญ่ใดๆได้) เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปสถานนมัสการ สิ่ ง
ที่ทาให้ชวนมองคือแสงแวววาวของเครื่ องเพชรพลอย เสื้ อผ้าราคาแพงและ
ทรงผมที่ ท ัน สมัย คอที่ ยื ด ขณะที่ ผูค้ นสั ง เกตซึ่ งกัน และกัน ได้ใ ห้ ค วาม
ประทับใจที่วา่ สาหรับหลายคนแล้วจุดประสงค์ของการรวมตัวกัน ณ ตอนเช้า
วันอาทิตย์น้ นั คือเพื่อจะแสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ คนมาใหม่แห่ งรายได้
ทางเศรษฐกิจปานกลางจาต้องรู ้สึกถึงความรู ้สึกแห่งการกันออกไป”[118]
ฟี เขียนการอภิปรายที่ดีเกี่ยวกับวิธีที่จะแยกแยะการแสดงออกทางวัฒนธรรมของหลักการต่างๆ
จากหลักการ (ทางเหนือหนัง) เหล่านั้น[119]

แน่นอนว่าคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณต่างๆควรแสดงถึงผูห้ ญิงคริ สเตียนอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตาม
ความห่ ว งใยของเปาโลก็ คื อ ว่ า สิ่ ง เหล่ า นั้ น ควรจะโดดเด่ น ในการพบปะที่ โ บสถ์ ที่ นั่ น
คุณลักษณะและการประพฤติของผูห้ ญิงจะส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆที่เป็ นระเบียบและเสริ มสร้าง
แทนที่จะลดคุณค่าของกิจกรรมเหล่านั้น (เปรี ยบเทียบ 3:15)
“โดยย่อแล้วการประดับประดาของผูห้ ญิงไม่ได้อยูใ่ นสิ่ งที่เธอสวมใส่ แต่อยู่
ในการปรนนิบตั ิที่มีความรักที่เธอให้ออกไป”[120]
บางทีเปาโลให้คาแนะนาเหล่านี้ที่สวนทางสัญชาตญาณแก่พวกผูช้ าย (ข้อ 8) และแก่พวกผูห้ ญิง
(ข้อ 9-10) ส่ วนหนึ่งก็เพื่อจะต่อต้านแนวโน้มตามธรรมชาติต่างๆ (เนื้ อหนัง) ในพวกผูช้ ายและ
พวกผูห้ ญิง ผูช้ ายส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะกระฉับกระเฉง ดังนั้นมันสาคัญที่ว่าพวกเขาให้
ความสนใจแก่ การอธิ ษฐานซึ่ งคิ ดลึ กซึ้ งมากกว่ากระฉับกระเฉง พวกผูห้ ญิงชอบที่จะดูดี
ดังนั้นพวกเขาจะต้องจดจาไว้วา่ การกระทาที่ดีก็สาคัญกว่ารู ปร่ างหน้าตาที่ดี[121]
2:11-12

เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของพวกเขาในการพบปะของคริ สตจักร (3:15) เปาโลสอนว่าพวก
ผูห้ ญิ ง จะต้อ งยอมให้พ วกผู้ช ายที่ จ ะจัด เตรี ย มค าแนะน าและการเป็ นผู้น าในที่ ส าธารณะ
[122] ท่านไม่ได้หมายถึงว่าพวกผูห้ ญิงควรจานนความคิดและมโนธรรมของพวกเขาต่อพวก
ผูช้ าย แต่หมายถึงว่า พวกเขาควรรับเอาตาแหน่งของผูเ้ รี ยนรู ้ในการพบปะที่โบสถ์อย่างสมัคร
ใจ
“สิ่ งนี้ เป็ นการจากไปที่ สุดขี ดและเป็ นอิสระจากมุ มมองของชาวยิวที่ว่าพวก
ผูห้ ญิงจะต้องไม่เรี ยนรู ้ธรรมบัญญัติ”[123]
“. . . สังคมสมัยโบราณไม่ใคร่ อนุญาตบทบาทที่สอนแก่พวกผูห้ ญิง”[124]
โดยพื้นฐานแล้ว พวกผูห้ ญิงไม่ควรยอมรับบทบาทของอาจารย์แห่ งที่ประชุ มหรื อบทบาทของ
ผูน้ าของทั้ง คริ ส ตจัก ร (“ข้าพเจ้า [เปาโล] ไม่ ย อมให้ผูห้ ญิ ง สั่ ง สอนหรื อ ควบคุ ม ผูช้ าย”)
[125] คากริ ยา “สอน” และ “ควบคุม” อยูใ่ นกาลปั จจุบนั ในตัวบทกรี กซึ่ งบ่งบอกถึ งพันธกิจที่
ต่อเนื่องไม่ใช่คราวเดียวของพันธกิจ

“สอนและมี สิ ท ธิ อ านาจเหนื อผู้ช าย (ข้อ 12) อาจเป็ นการอ้า งอิ งเพื่ อจะ
แยกแยะกิ จกรรมต่างๆที่เปาโลจากัดต่อพวกผูช้ าย หรื อคาแรกอาจแสดงถึ ง
ตัวอย่างที่เจาะจงของกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้กฎโดยทัว่ ไปที่ตามมาคือ การสอน
ของพวกผูห้ ญิงในการชุมนุมในที่สาธารณะจะละเมิดโครงสร้างสิ ทธิ อานาจที่
ได้มอบให้ ในกรณี ใดก็ตาม เราควรสังเกตว่า เปาโลไม่ได้ใช้คาที่ปกติของ
ท่านสาหรับ ‘การใช้สิทธิ อานาจ (เอ็กซู ซิอา) ตามปกติ’
ท่านเลื อกคาที่
ผิดปกติ (ออเธนเทโอ) ที่อาจแสดงถึงความหมายโดยนัยทางลบเช่น ‘แย่งหรื อ
ใช้สิทธิ อานาจในทางผิด ’ หรื อ ‘ควบคุ ม’ บางที คาที่ ผิดปกติ บ่งบอกถึ ง
สถานการณ์ ที่ผิดปกติ อย่างน้อยแล้วในบริ บทของเมืองเอเฟซัส พวกผูห้ ญิง
ได้ใช้สิทธิอานาจในทางผิดโดยการถือเอาบทบาทของอาจารย์ดว้ ยตัวของพวก
เขาเอง”[126]
บางคนเห็นสี แดงเมื่อพวกเขาอ่าน “การจานน” (ข้อ 11; เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:21-22; คส. 3:18) คา
กรี ก (ฮูพาทาเก) หมายถึง อยูภ่ ายใต้ ตัวอย่างเช่น มันชัดเจนในชี วิตทหารที่พลทหารผูซ้ ่ ึ งมียศ
ต่ากว่านายมันก็ไม่จาเป็ นว่ามีคุณค่าน้อยหรื อมีความสามารถน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ที่สูงกว่าเขาหรื อ
ยศเกี่ ย วข้องกับคาสั่ง และสิ ท ธิ อานาจ ไม่ใ ช่ ค วามเหนื อกว่า หรื อด้อยกว่าส่ วนตัว ตัวอย่า ง
ประกอบอีกตัวอย่างหนึ่ งของการจานนที่เต็มใจคือพระเยซู คริ สต์ผซู ้ ่ ึ งแม้วา่ จะสู งส่ งกว่ามนุ ษย์
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามก็ได้จานนต่อมนุษย์คนอื่นๆ (ลก. 2:51; ฟป. 2:5-11) พระเจ้าจะให้รางวัล
แก่การจานนของพระองค์ต่อพระบิดา และพระองค์จะให้รางวัลแก่พวกผูห้ ญิงผูซ้ ่ ึ งจานนต่อน้ า
พระทัยของพระองค์อย่างที่ทาต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (1 ปต. 5:6-7)
ดูเหมือนว่าที่นี่เปาโลกล่าวถึ งที่ชุมนุ มท้องถิ่ นทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านคงจะได้ต่อต้าน
พวกผูห้ ญิ งถึ งการสอนหรื อการนาบางกลุ่มภายในคริ สตจักรที่เราตระหนักโดยทัว่ ไปว่าเป็ น
“กลุ่มย่อย” ซึ่งได้จดั เตรี ยมให้พวกเขาด้วยการรับรองของการเป็ นผูน้ าของผูช้ ายของคริ สตจักร
(เปรี ยบเทียบ กจ. 18:26; 2 ทธ. 3:14-15; ทต. 2:3) ยิ่งกว่านั้น เราควรจาไว้วา่ เปาโลกาลังอธิ บาย
ถึงสถานการณ์ของคริ สตจักรโดยพื้นฐานที่ซ่ ึ งมีพวกผูช้ ายที่สามารถจัดเตรี ยมการสอนและการ
เป็ นผูน้ าได้ ถ้าสิ่ งเหล่ านี้ ขาดหายไป ข้อยกเว้นก็จาเป็ นเพื่อจะบรรลุ เป้ าหมายที่ สูงกว่าของ
คริ สตจักร นัน่ คือ การเสริ มสร้างธรรมิกชนเพื่อทางานแห่งพันธกิจ ในบางประเทศในทุกวันนี้
มีพวกผูช้ ายจานวนน้อยที่สามารถหรื อเอาใจใส่ ที่จะรับเอาการเป็ นผูน้ าในคริ สตจักรต่างๆ ใน

สถานการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าการเป็ นผูน้ าของผูห้ ญิงก็ดีกว่าไม่มีเลย อย่างน้อยแล้วจนกว่า
พวกผูช้ ายสามารถและจะนาได้
เปาโลได้หา้ มผูห้ ญิงไว้จากการทาอะไรอย่างแท้จริ งในข้อ 12? ท่านไม่ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะ
“สอน” ผู้ช ายหรื อ “ใช้ สิ ทธิ อ านาจเหนื อ ผู้ช าย” ในการพบปะที่ ค ริ สตจั ก รท้ อ งถิ่ น
(3:15)[127] การสอนพระคัมภี ร์ ถูกกล่ าวถึ ง สิ่ งนี้ เหมาะสมต่อหน้าที่ของผูช้ ายในคริ สตจักร
มากกว่าในฐานะคนกลางระหว่างพระเจ้าและผูค้ น (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2) เพราะว่ามัน
เกี่ ย วข้อ งการตี ค วามพระวจนะของพระเจ้า ต่ อ คริ ส ตจัก รในฐานะบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ านาจ
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-2, 8) ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลได้ห้ามพวกผูห้ ญิงไว้จากการสอนพวก
ผูช้ ายในการนมัสการส่ วนรวมของคริ สตจักรท้องถิ่นตามปกติ (3:15)
“ในความคิ ดเห็ นของข้าพเจ้า ไม่ว่าการประยุกต์ใช้ของ ‘การสอน’ จะเป็ น
อะไรก็ตาม มันก็เป็ นประเภทของ ‘การสอน’ ที่ให้ตาแหน่ งแห่ งสิ ทธิ อานาจ
เหนือพวกผูช้ ายแก่พวกผูห้ ญิง”[128]
เปาโลได้รับรองถึง พวกผูห้ ญิงที่สอนพวกผูห้ ญิงและเด็กๆ (ทต. 2:3-5; 2 ทธ. 1:5) และการ
แนะนาพวกผูช้ ายเป็ นส่ วนตัว (กจ. 18:26) การอ่านหนังสื อที่ผหู ้ ญิงได้เขียนเป็ นตัวอย่างหนึ่ ง
ของการแนะนาส่ วนตัว
“ใน 1 ทธ. 2:12 เปาโลไม่ได้ห้ามผูห้ ญิงถึงการสอนทั้งหมด เปาโลกาลังห้าม
การเป็ นหัวหน้าของพวกผูห้ ญิงในชุมชนของคริ สเตียน”[129]
คากรี กที่แปลว่า “ใช้สิทธิ อานาจ” (NASB) “มีสิทธิ อานาจ” (NIV) หรื อ “แย่งชิ งสิ ทธิ อานาจ”
(AV) คือ ออเธนเทโอ มันหมายถึงที่จะกระทาบนสิ ทธิ อานาจของตนเองหรื อกระทาในท่าทาง
ที่มีอานาจเด็ดขาด[130] ที่จะใช้สิทธิ อานาจในแนวทางที่ไม่เป็ นตามพระคัมภีร์น้ ี คือที่จะไม่
จานนต่อสิ ทธิ อานาจ (ของผูช้ าย) ที่สูงกว่าในคริ สตจักร หรื อที่จะไม่ตอบหรื อให้การต่อการ
เป็ นผูน้ าของผูช้ ายของคริ สตจักร ถ้าผูห้ ญิงใช้สิทธิอานาจในคริ สตจักร (เช่น ในฐานะผูน้ าของ
พันธกิจ) และเธอทามันในการจานนต่อการเป็ นผูน้ าของผูช้ าย เธอจะไม่ทาบาป มันคือการถือ
หรื อการทึกทักเอาสิ ทธิ อานาจที่ไม่เหมาะสมสาหรับเธอเองที่เปาโลห้าม[131] ผูห้ ญิง สามารถ

มีสิทธิอานาจ เหนือ คนอื่นๆในคริ สตจักรได้ ซึ่ งจัดเตรี ยมให้เธออยู่ ภายใต้ สิ ทธิ อานาจของการ
เป็ นผูน้ าของผูช้ ายของคริ สตจักร
“มันน่ า สนใจ. . .ที่ ว่าเปาโลไม่ ได้ใ ช้คาศัพท์เกี่ ยวกับ ‘ตาแหน่ ง’ (บิ ช๊อบ/
บาทหลวง) ที่นี่ แต่ใช้คาศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่ (สอน/ใช้สิทธิ อานาจ) ดังนั้น
มันคือกิจกรรมที่ท่านห้ามไม่ใช่ตาแหน่ง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 14:34, 35)”[132]
เราสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่ชดั เจนในคาสอนของเปาโลระหว่างสิ่ งที่ท่านนาเสนอที่นี่กบั สิ่ ง
ที่ท่านสอนใน 1 โคริ นธ์ได้อย่างไร มีปัญหาสองอย่าง หนึ่ ง ใน 1 โคริ นธ์ 14:34 เปาโลบอกให้
พวกผูห้ ญิงที่จะ “เงียบ” อย่างสิ้ นเชิ งในคริ สตจักร (และ “ไม่ได้รับอนุ ญาตให้พูด”) ท่านใช้คา
กรี กที่แตกต่างไป (ซี กาโทซาน) ที่นนั่ จากสิ่ งที่เรามีที่นี่ (เฮซู คีอา) ซึ่ งแปลว่า “เงียบ” (ข้อ 12;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) เอซู คียา ไม่ได้หมายถึง เงียบอย่างสิ้ นเชิ ง แต่ “นัง่ อย่างสบาย” “ไม่ใช่ยากที่
จะควบคุมได้” เปาโลต้องการให้พวกผูห้ ญิงที่จะแสดงความเคารพนับถือที่เหมาะสมต่ออาจารย์
หรื อผูน้ า
บางทีเปาโลกาหนดให้มีมาตรฐานที่เข้มงวดในคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ มากกว่ าปกติ เนื่องจาก
ความยุ่ง เหยิง ที่ นั่น และค าแนะนาของท่ า นใน 1 ทิ โมธี ส ะท้อนถึ ง สถานการณ์ ตามปกติ
[133] ข้าพเจ้าคิดว่าในกรณี ของคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ บางทีเปาโลหมายถึ งว่าพวกผูห้ ญิงไม่
ควรมีส่วนในการพิพากษาพวกผูเ้ ผยพระวจนะ (1 คร. 14:29) ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิในสิ ทธิ อานาจ
ทางคริ สตจักร บริ บทของ 1 โคริ นธ์ 14:34 ดูเหมือนจะชอบมุมมองนี้[134]
“เปาโลไม่ ไ ด้ห มายถึ ง ว่า พวกผูห้ ญิ ง จะต้อ งเงี ย บอย่า งสิ้ น เชิ ง ระหว่า งการ
ประชุมนมัสการ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:5) ตรงกันข้าม ท่านแนะนาให้พวก
เขาที่จะแสดงออก ความเงี ยบ (ในวิญญาณ) แทนที่จะรับเอาการนาหรื อที่จะ
"เงียบ” ในแง่ของการไม่สอน”[135]
ความเงี ยบนี้ เป็ นการแสดงออกที่ เห็ นประจักษ์ของหลักการของการจานนที่เปาโลสนับสนุ น
[136]

ประการที่สอง ใน 1 โคริ นธ์ 11:2-16 เปาโลอนุ ญาตให้พวกผูห้ ญิงที่จะอธิ ษฐานและเผย
พระวจนะในคริ สตจักร แต่ท่านยืนกรานว่าพวกเขาต้องคลุมศีรษะของพวกเขาเมื่อทาอย่างนั้น
การยินยอมนี้ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งทั้ง 1 ทิโมธี 2:11-12 และ 1 โคริ นธ์ 14:34
วิธีหนึ่งที่จะแก้ไขความยุง่ ยากนี้ คือ ที่จะกล่าวว่าใน 1 โคริ นธ์ 11:2-16 พวกผูห้ ญิงที่ถูกกล่าวถึง
ไม่วา่ เป็ นพวกผูห้ ญิงโสดหรื อพวกผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วผูซ้ ่ ึ งสามีพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัว ใน 1
โคริ นธ์ 14:34 และ 1 ทิโมธี 2:11-12 พวกผูห้ ญิงที่ถูกกล่าวถึ งดูเหมือนจะเป็ นพวกผูห้ ญิงที่
แต่งงานแล้วผูซ้ ่ ึ งสามีของพวกเขาปรากฏตัว[137] อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดในตัวบทหรื อบริ บท
ที่ให้เหตุผลสาหรับการทึกทักเอาเหล่านี้
การแก้ไขอีกอย่างหนึ่ ง คือการแก้ไขที่ ขา้ พเจ้าชอบคื อสิ่ งนี้ เปาโลอนุ ญาตให้พวกผูห้ ญิงที่จะ
อธิ ษฐานและเผยพระวจนะในเมืองโคริ นธ์และที่อื่นๆ เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการใช้สิทธิ อานาจในคริ สตจักรมากเท่ากับการสอนและการปกครอง การสอนเกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรี ยมคาแนะนาที่ เกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ ส่ วนการเผยพระวจนะในสมัยพันธสัญญาใหม่
เกี่ยวข้องกับการแบ่งปั นบางสิ่ งที่พระเจ้านามาสู่ ความคิดเท่านั้น ในบางกรณี นี่เป็ นการเปิ ดเผย
ใหม่ แต่ตามปกติ แล้วมันไม่ได้เป็ น[138] ในทุกๆกรณี ผูเ้ ผยพระวจนะจะต้องจานนการเผย
พระวจนะของเขาหรื อของเธอต่อสิ่ งที่พระเจ้าได้ดลใจก่อนหน้านั้น (1 คร. 14:29)
2:13-14

เปาโลให้เหตุผลสองประการว่าทาไมพวกผูห้ ญิงควรปฏิ บตั ิตนในการประชุ มของคริ สตจักร
อย่างที่ท่านระบุไว้ หนึ่ ง ตั้งแต่การทรงสร้ างเป็ นต้นไป มันก็เป็ นความตั้งใจของพระเจ้าที่ว่า
ผูช้ ายควรน าผูห้ ญิ ง เปาโลย้ า เตื อ นผูอ้ ่ า นของท่ า นว่า พระเจ้า ได้ส ร้ า งอาดัม “ก่ อน” และ
“จากนั้น” ถัดไปได้สร้างเพื่อนที่เหมาะสมเพื่อเขาในเอวา (ปฐก. 2:7-25) พระเจ้าได้สร้าง เอวา
เพื่ออาดัม พระองค์ไม่ได้สร้ างอาดัมเพื่อเอวา อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ไม่ได้บ่งบอกถึ งความ
เหนื อกว่าที่สาคัญของผูช้ ายเหนื อผูห้ ญิง พระเจ้าได้สร้างอาดัมและเอวาเป็ น ผู้เท่ าเที ยม ในแง่
ที่ ว่า พวกเขาต้องการและส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กันและกัน อย่างไรก็ ตาม พระเจ้า ได้มอบหมายความ
รั บผิดชอบการเป็ นผูน้ าแก่ อาดัม เหนื อภรรยาของเขา เอวาไม่ได้รับผิดชอบต่อพระเจ้าเพื่ อ
อาดัมในแง่อย่างเดียวกันที่อาดัมไม่ได้รับผิดชอบเพื่อเอวา[139]

“สิ่ งนี้ เป็ นการอ้างอิ งที่ ถูกบ่งบอกไว้ถึงสิ ทธิ พิเศษต่างๆที่บุตรหัวปี ได้รับใน
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ”[140]
“. . . ผูห้ ญิง ได้ ถูกสร้ างจากกระดูกซี่ โครงของอาดัม ไม่ได้ถูกสร้างจากศีรษะ
ของพวกเขาเพื่อจะปกครองเหนือเขา หรื อไม่ได้ถูกสร้างจากเท้าของเขาเพื่อจะ
ถูกเหยียบย่าโดยเขา แต่ได้ถูกสร้างจากสี ขา้ งของเขาเพื่อจะเท่าเทียมกับเขา ซึ่ ง
อยูภ่ ายใต้แขนของเขาเพื่อจะได้รับการปกป้ องและอยูใ่ กล้หวั ใจของเขาเพื่อจะ
ได้รับความรัก”[141]
ประการที่สอง (ข้อ 14) ในฐานะส่ วนหนึ่ งของการพิพากษา ณ การล้มลงในความบาปนั้น
พระเจ้าได้ยนื ยัน (นัน่ คือ ได้ทาให้ถาวร) ถึงการเป็ นผูน้ าของผูช้ ายเหนือผูห้ ญิง (ปฐก. 3:16) มัน
เป็ นผลลัพธ์ ของการถูกหลอกลวงของเธอโดยงู น้ นั ที่ เอวาได้ลม้ ลง “ผูห้ ญิ งถู กล่อลวง ได้ตก
ไปสู่ การถูกล่อลวง” ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ยนื ยันแก่เอวาและพวกผูห้ ญิงทั้งหมดในฐานะ
ผูต้ ิดตามเพราะว่าพวกเขาอ่อนไหวง่ายต่อการล่อลวงมากกว่าผูช้ าย ตั้งแต่ กาเนิ ด หลักฐานที่
พอเพียงที่จะสนับสนุนการพูดคลุมทัว่ ๆ ไปก็ขาด (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 1:5; ทต. 2:4) ตรงกัน
ข้าม เป็ นที่ชดั เจนว่า ในโอกาสครั้งเดียวนั้น เพราะว่าเอวาได้ “ถูกล่อลวง” นัน่ เองที่ พระเจ้า
ยืนยันแก่เธอและบรรดาลูกสาวของเธอในตาแหน่งของพวกเขาในฐานะผูต้ ิดตาม นักเขียนบาง
คนเชื่อว่าเปาโลโต้แย้งจากการทรงสร้างเท่านั้นและท่านใช้การล้มลงในบาปเพียงแค่จะอธิ บาย
ข้อโต้แย้งของท่าน[142] แต่ดูเหมือนว่าสาหรับนักวิชาการส่ วนใหญ่น้ นั ท่านใช้ขอ้ โต้แย้งสอง
อย่างที่แยกกัน
ในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส ผูห้ ญิงบางคนได้ถูกนาไปในทางที่ผิดโดยพวกครู สอนเท็จ (5:15) ผู้
ซึ่งพวกเขาเองได้ถูกนาไปในทางที่ผดิ โดยซาตาน (เปรี ยบเทียบ 4:1)
“แน่ นอนว่าข้อ 14 เกือบเป็ นการอ้างอิงเฉพาะที่ถึงการถูกล่อลวงของผูห้ ญิง
บางคนในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส . . . [เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:6-7]”[143]
หนึ่ งในเหตุผลที่เปาโลอ้างอิงถึงการล้มลงในบาปที่นี่ก็คือว่าผูห้ ญิงบางคนในคริ สตจักรเมือง
เอเฟซัสได้อยูใ่ นอันตรายของการทาสิ่ งที่เอวาได้ทานัน่ คือ ถูกล่อลวงโดยพวกครู สอนเท็จ[144]

“ประเด็นของเปาโล [ในข้อ 14] ก็คือว่าการกลับบทบาทนี้ ที่ได้ก่อให้เกิดการ
ถูกทาลายเช่ นนั้น ณ ตอนเริ่ มต้นต้องไม่ถูกทาซ้ าในคริ สตจักร ผูห้ ญิ งต้อง
ไม่ใช่ผหู ้ นึ่งที่นาผูช้ ายในการเชื่อฟังต่อเธอ ดังนั้นเมื่อการสอนพระวจนะของ
พระเจ้าในที่ชุมนุ มปรากฏ ผูป้ กครองผูช้ ายที่มีคุณสมบัติควรทาหน้าที่ของ
อาจารย์”[145]
บางคนสรุ ปว่าพวกผูห้ ญิงจะต้องอยู่ภายใต้สิทธิ อานาจของผูช้ ายในทุกด้านของชี วิต ไม่ใช่ แค่
ในการพบปะที่คริ สตจักร เนื่ องจากว่าเปาโลได้อา้ งอิงถึ งการทรงสร้ างและการล้มลงในบาป
พวกเขาเชื่อว่าผูช้ ายไม่ควรจานนตัวเขาเองต่อสิ ทธิ อานาจของผูห้ ญิงเลย แม้กระทัง่ ในที่ทางาน
โดยส่ วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าไม่คิดว่านี่ คือสิ่ งที่เปาโลหมายถึง ท่านอ้างอิงความตั้งใจของพระเจ้า
สาหรั บความสัมพันธ์ ระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิ งในบริ บทของการสมรสโดยเฉพาะ ไม่ใช่ ใ น
สถานการณ์ทางสังคมโดยทัว่ ไป บรรดาชายและหญิงที่เป็ นคริ สเตียนควรนาความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมของพวกเขาต่อซึ่ งกันและกันในการสมรสไปยังชีวติ คริ สตจักรและประยุกต์ใช้มนั ใน
“ครอบครัวของพระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ 3:15) เช่นเดียวกับครอบครัวของครัวเรื อนนั้น
2:15

บางทีการอธิ บายที่ดีที่สุดของข้อที่ยากนี้ คือ พระเจ้าได้สัญญา ชี วิตแห่ งความสาเร็ จในฐานะแม่
ในบ้านแก่พวกผูห้ ญิงซึ่ งได้จดั เตรี ยมให้ว่าพวกเขาต้องดาเนิ นชี วิตกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแทนที่
จะเป็ นในฐานะอาจารย์หรื อผูน้ าในคริ สตจักร
“อีกครั้งหนึ่ งความหมายของ โซโซ [ช่ วยให้รอด] ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ น
บางสิ่ งเช่ น ‘สุ ขภาพฝ่ ายวิญญาณ’ ซึ่ งเป็ นชี วิตที่เต็มเปี่ ยมและมี ความหมาย
สิ่ งนี้ เข้ากับบริ บทค่อนข้างดี เปาโลเพิ่งได้กนั พวกผูห้ ญิงไว้จากตาแหน่งแห่ ง
สิ ทธิ อานาจของการสอนในคริ สตจักร (1 ทธ. 2:9-14) จากนั้นจุดหมายหลัก
ของพวกเขาคืออะไร? พวกเขาจะพบชีวิตผ่านทางการบรรลุ บทบาทของพวก
เขาในฐานะแม่ถา้ พวกเขาดาเนิ นในความเชื่ อ ความรักและความบริ สุทธิ์ ด้วย
ความสงบเสงี่ยมต่อไป ความรอดที่มายังบรรดาแม่ผซู ้ ่ ึ งพากเพียรในการรับ
ใช้ที่สัตย์ซื่อไม่ใช่ความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นที่ถูกสอนในที่อื่น”[146]

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตีความนี้ มีปัญหาน้อยกว่าการตีความอื่นๆ มันทาให้ขอ้ โต้แย้งของเปาโลใน
ส่ วนนี้สมดุล (ข้อ 8-15) และคงอยูใ่ นหัวข้อแทนที่จะเปลี่ยนไปสู่ การอภิปรายถึงหัวข้อที่ถูกขจัด
ไปจากบริ บทมากขึ้น บางหัวข้อของหัวข้อที่เป็ นไปได้เหล่านี้ คือ วิธีที่พวกผูห้ ญิงประสบกับ
ความรอดนิรันดร์ หรื อวิธีที่พวกเขาประสบกับการช่วยกูท้ างร่ างกายเมื่อให้กาเนิ ด หรื อวิธีที่พวก
เขาประสบกับการช่วยกูฝ้ ่ ายวิญญาณจากการเสื่ อมทรามทางศีลธรรม นักตีความบางคนได้บ่ง
บอกแม้ก ระทัง่ ว่า เปาโลพาดพิ ง ถึ ง ผลลัพ ธ์ ที่ ช่ วยให้รอดของการบัง เกิ ดของพระเยซู ค ริ ส ต์
[147] ยิง่ กว่านั้นเปาโลอาจได้ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านที่เป็ นผูห้ ญิงของท่านผูซ้ ่ ึ งดูเหมือนจะอยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลของคาสอนที่ สนับสนุ นสิ ทธิ สตรี ที่จะเห็นคุณค่าสิ ทธิ พิเศษของการให้กาเนิ ดและการ
เลี้ยงลูก[148]
ปัญหาหนึ่งที่สาคัญกับมุมมองที่ขา้ พเจ้าชอบคือสิ่ งนี้ ถ้านี่ เป็ นการตีความแท้จริ ง จากนั้นผูห้ ญิง
ที่ไม่สามารถให้กาเนิ ดลูกได้สามารถพบความสาเร็ จในชี วิตได้อย่างไร? ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเปาโล
คงได้ตอบว่าหญิงโสดหรื อหญิงที่แต่งงานแล้วผูซ้ ่ ึ งไม่ใช่ แม่สามารถพบความสาเร็ จในฐานะ
ผูห้ ญิงของพระเจ้าได้อย่างแน่ นอน อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วพวกผูห้ ญิงพบความสาเร็ จที่
ใหญ่ที่ สุดของพวกเขาในฐานะแม่ บางที เราประเมิ นค่ าอิ ทธิ พลในบ้า นต่ าไปและประเมิ น
อิทธิพลที่ธรรมาสน์สูงไป (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 1:5) คาคมเก่ากล่าวว่า “มือที่แกว่งเปลก็ปกครอง
โ ล ก ” อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ข้ า พ เ จ้ า เ ชื่ 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 (
เปรี ยบเทียบ ข้อ 11-12): พวกผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ให้กาเนิ ดลูก แม้ว่าผูห้ ญิงอาจไม่สามารถให้
กาเนิ ดลูก ทางกายภาพ ได้ เธออาจ “ผลิต” ลูก ฝ่ ายวิญญาณ ได้ และดังนั้นก็พบความสาเร็ จที่
ยิ่งใหญ่ (เปรี ยบเทียบ 1:2; 5:10-11, 14) แน่นอนว่ามนุ ษย์ทุกคน ชายหรื อหญิง แต่งงานแล้ว
หรื อโสดก็พบความสาเร็ จที่ ใหญ่ที่สุดของเขาหรื อของเธอในชี วิตได้ผ่านทางความสัมพันธ์
ส่ วนตัวกับพระเยซูคริ สต์[149]
“เปาโลใช้คาว่า ‘การคลอดบุตร’ เป็ นคาเปรี ยบเทียบสาหรับส่ วนนั้นของงาน
ของผูห้ ญิงที่อธิ บายถึงทั้งหมด”[150]
คาเปรี ยบเที ยบ เป็ นการใช้สานวนโวหารที่ซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งแสดงถึ งทั้งหมดหรื อทั้งหมดหมายถึ ง
ส่ วนหนึ่ง

เปาโลทาให้สิ่งที่พวกผูห้ ญิง ไม่ ควรทา สมดุ ลกับสิ่ งที่พวกเขา สามารถทาได้ ในการนาเสนออันเป็ นที่นิยมถึง
สิ่ งที่ พระคัมภี ร์สอนเกี่ ยวกับพันธกิ จต่างๆของพวกผูห้ ญิ ง ความสมดุ ลนี้ ขาดหายไปอยู่บ่อยๆ หลังจากการ
นาเสนอสิ้ นสุ ด บ่อยครั้งพวกผูห้ ญิงละความรู ้สึกที่วา่ พวกเขาสามารถทาไม่วา่ สิ่ งใดก็ตามหรื อไม่ทาสิ่ งใดเลยซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั การนาเสนอนั้น บุคคลหนึ่ งต้องระมัดระวังที่จะรักษาความสมดุลในการอธิ บายถึงหัวข้อนี้ ไว้อย่างที่
เปาโลได้ทา
สรุ ปแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าเปาโลกระตุน้ ให้พวกผูช้ ายใน “ครอบครัวของพระเจ้า” (นัน่ คือ คริ สตจักรท้องถิ่น, 3:15)
ที่จะทาหน้า ที่ใ นฐานะ ผู้กลาง ระหว่า งพระเยซู คริ สต์ผูเ้ ป็ นผูก้ ลางของมนุ ษ ย์ก ับพระเจ้าและประชากรของ
พระองค์ พวกเขาควรทาสิ่ งนี้ โดยการอธิ ษฐาน การสอนและการนาคริ สตจักร พวกผูห้ ญิงควรจดจ่อที่การ
ก่อให้เกิ ดการตามอย่างพระเจ้าในคริ สตจักรครอบครัวเช่ นเดี ยวกับครัวเรื อนของพวกเขาโดยการเรี ยนรู ้ การ
ปลูกฝังงานที่ดีและการดาเนินชีวติ ตามอย่างพระเจ้า นี่เป็ นมุมมองตามลาดับชั้นของพระคัมภีร์ตอนนี้ มุมมองที่
ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคนก็คือว่าไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์ตอนนี้ ที่จากัดบทบาทของพวกผูห้ ญิงใน
คริ สตจักร[151]
พวกผูห้ ญิงที่พยายามจะรับใช้ในบทบาทของผูช้ ายตามธรรมเนี ยมได้เผชิ ญและจะเผชิ ญความลาบากต่างๆต่อไป
เนื่องจากองค์ประกอบทางจิตวิทยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเองและคนเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งพวกเขาแสวงหาที่จะรับ
ใช้[152]
ค. คุณสมบัติสาหรับผู้นาคริสตจักร 3:1-13
เปาโลได้เริ่ มจากคาแนะนาของท่านเกี่ยวกับการนมัสการในคริ สตจักรไปยังการกาหนดคุ ณสมบัติสาหรับผูน้ า
ของคริ สตจักร ท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะให้คาแนะนาแก่ทิโมธี ในการเลือกบุคคลที่สาคัญเหล่านี้ ท่านอธิ บายถึง
พวกผูห้ ญิงและการเป็ นผูน้ าใน 2:11-15 และตอนนี้ ท่านอธิ บายถึงพวกผูช้ ายและการเป็ นผูน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณสมบัติต่างๆส่ วนตัวที่จาเป็ นสาหรับผูน้ าคริ สตจักรที่มีประสิ ทธิภาพ
“จดหมายฝากศิ ษยาภิ บาลไม่ได้ให้ สิ ทธิ อานาจ ทางสถาบันแก่ ผปู ้ กครองดู แลและมัคนายก
จดหมายเหล่านั้นอธิ บายถึ งประเภทของบุคคลที่อาจรับใช้คริ สตจักรในบทบาทบางอย่าง คือ
บุคคลที่คุณลักษณะของเขานั้นอยูเ่ หนือการตาหนิ ผูซ้ ่ ึงได้แสดงถึงทักษะการจัดการที่บา้ น ผูซ้ ่ ึ ง
สามารถสอนได้ (ในกรณี ของผูป้ กครองดูแล) เป็ นต้น บุ คคลนี้ จะสอนสิ่ งที่ ถูกต้องและจะ

ปฏิ เสธสิ่ งที่ผิด ในขณะที่สิทธิ อานาจบางอย่างอาจ ปรากฏอยู่ ในชื่ อเรี ยกและธรรมชาติของ
ตาแหน่งนั้น ไม่มีที่ไหนที่ตวั บทกล่าว อย่ างชัดเจน ถึ งสิ่ งที่ถูกยืนยันโดยนักเขียนสมัยใหม่อยู่
บ่อยๆ (เช่น ยัง, ศาสนศาสตร์ , หน้า 22; เปรี ยบเทียบหน้า 120) ว่าการแก้ไขของผูเ้ ขียนต่อการ
เกิ ดขึ้ นของความเห็ นนอกรี ต คื อที่ จะบัง คับ ใช้โครงสร้ า งในครอบครั วของพระเจ้า . . .และ
แต่งตั้งผูน้ าที่มีสิทธิ อานาจที่สามารถต่อต้านความผิดพลาดเนื่ องจากตาแหน่ งทางสถาบันของ
พวกเขาได้ ไม่มีสิทธิ อานาจทางสถาบันที่ชดั เจนซึ่ งถูกส่ งเสริ มในจดหมายฝากศิษยาภิบาล”
[153]
“ธรรมชาติของคุ ณสมบัติต่างๆได้จดั ตั้งไว้และความเป็ นห่ วงที่ กว้างสาหรับชื่ อเสี ยงของผูน้ า
แนะนาว่าความน่านับถือต่อสิ่ งนั้นจะค้ าจุนหรื อสถาปนาความน่าเชื่ อถื อในสังคมก็สุดยอดใน
ความคิด”[154]
ในขณะที่เปาโลไม่ได้ระบุหน้าที่ต่างๆของผูป้ กครองดูแล ล็อคเชื่ อว่าเปาโลบ่งบอกหน้าที่หลายอย่าง คือ การ
ปกครอง (การลงวินยั [ข้อ 5] และการนานมัสการ [บริ บท]) การสอน (ข้อ 2) การควบคุมการเงิน (ข้อ 8) และการ
เป็ นตัวแทนของคริ สตจักรต่อคริ สเตียนในที่อื่น (ข้อ 2) และต่อโลกที่ยงั ไม่ได้รับความรอด (ข้อ 7)[155]
1. คุณสมบัติสาหรับผู้ปกครองดูแล 3:1-7
คริ สตจักรเมืองเอเฟซัสได้มีผปู้ กครองดูแลมานานก่อนที่เปาโลได้เขียนจดหมายนี้ (กจ. 20:17-35)
“ถ้าการระบุของเราถึงพวกครู สอนเท็จว่าเป็ นพวกผูป้ กครองดูแลนั้นถูกต้อง จากนั้นเหตุผลของ
เปาโลสาหรับชุ ดของคาแนะนานี้ ก็คือว่า ทิโมธี คอยดู ว่าพวกผูป้ กครองดูแลกาลังดาเนิ นชี วิต
ตามการแต่งตั้งของพวกเขานัน่ คือ โดยมาตรฐานเหล่านี้ แน่นอนว่า ณ เวลาเดียวกัน คริ สตจักร
ทั้ง หมดจะตั้งใจฟั ง และดังนั้นก็ ได้รับพื้ นฐานสาหรั บการลงวินัย พวกผูป้ กครองที่ ผิดพลาด
เช่นเดียวกับสาหรับการแทนที่ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 5:22, 24-25)”[156]
3:1

เปาโลอ้างอิงคากล่าวอีกอันเป็ นที่รู้จกั กันดีอีกคาหนึ่ ง (“คากล่าวที่สัตย์จริ ง” เปรี ยบเทียบ 1:15):
เพื่อจะแนะนาและให้การสนับสนุนต่อสิ่ งที่ท่านจะสอน

“ผูด้ ู แล” (ค ากรี ก เอบพิ ส โคเปส) เป็ นคาศัพ ท์ที่เน้นถึ ง การเป็ นผูน้ าของผูน้ านี้ และความ
รั บ ผิด ชอบต่ า งๆเกี่ ย วกับ การจัด การ และเป็ นที่ ชัดเจนว่า มี ค วามหมายเหมื อนกัน กับ ค าว่า
“ผูป้ กครอง” (เพรสบูเทอรอส; 5:17; 1 ปต. 5:1) และ “ศิษยาภิบาล” หรื อ “ผูเ้ ลี้ยง” (พอย
เมน; อฟ. 4:11) เปาโลใช้คาว่า “ผูป้ กครอง” บ่อยครั้งมากกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าได้เลือกที่จะใช้คานี้
ในการให้ความคิดเห็ นในส่ วนนี้ ณ เวลาที่เปาโลได้เขียนจดหมายฝากศิษยาภิบาล ตาแหน่ ง
ของ “ผูป้ กครอง” ก็ธรรมดาในคริ สตจักรทั้งหลาย เพราะว่าท่านได้แต่งตั้งผูป้ กครองหลายคน
ในคริ สตจักรต่างๆที่ ท่านได้ก่อตั้ง (กจ. 14:23) ประวัติศาสตร์ ของตาแหน่ งผูป้ กครองใน
คริ สตจักรก็ยอ้ นกลับไปในอิสราเอลสมัยโบราณ คนยิวได้ดาเนิ นการองค์การนี้ ในธรรมศาลา
ของพวกเขาเรื่ อยไป ซึ่ งพวกเขาได้เริ่ มต้นระหว่างการเป็ นเชลยที่บาบิโลน[157]
“. . . ในขณะที่การเป็ นผูป้ กครองในธรรมศาลาได้ส่งอิทธิ พลต่อการเป็ น
ผูป้ กครองในคริ สตจักร อิทธิ พลนั้นก็มาจากธรรมชาติโดยทัว่ ไป”[158]
เปาโลไม่ได้กล่าวว่าแต่ละที่ประชุ มของคริ สเตียนเรี ยกร้ องผูป้ กครองอย่างน้อยหนึ่ งคนเพื่อจะ
เป็ นคริ สตจักร ยิ่งกว่านั้น ดู เหมือนว่าได้มีผปู ้ กครองมากกว่าหนึ่ งคนในบางคริ สตจักรแล้ว
(เช่น กจ. 20:17; ฟป. 1:1) แต่ไม่จาเป็ นว่ามีในทุกแห่ ง “ผูป้ กครอง” เป็ นตาแหน่งทางการของ
การเป็ นผูน้ าในคริ ส ตจัก รที่ มี ความรั บผิดชอบแบบอภิ บาล (1 ปต. 5:1-2) ยิ่ง กว่า นั้น
“ผูป้ กครอง” อธิ บายถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ของบรรดาผูท้ ี่ถือตาแหน่งนี้ ตามปกติ โดยพื้นฐานแล้ว
คือ ความเป็ นผูใ้ หญ่ ฝ่ ายวิญญาณ “ผูด้ ูแล” อธิ บายถึงความรับผิดชอบหลักโดยธรรมชาติใน
ตาแหน่ งนี้ นั่นคือ การเฝ้ าดู แลคริ สตจักร “ศิษยาภิบาล” อธิ บายถึงของประทานและงานที่
จาเป็ นที่จะบรรลุในตาแหน่งนี้ซ่ ึ งก็คือของประทานและงานของผูเ้ ลี้ยง
บุคคลหนึ่ งสามารถอาจเอื้ อมตาแหน่ งจากแรงจู งใจที่ ดีหรื อเลวได้ “คากล่ าวที่ สัตย์จริ ง” ที่
เปาโลอ้างอิงก็ทึกทักเอาแรงจูงใจที่ดี คือ ความปรารถนาที่จะทางานที่มีเกียรติไม่ใช่การเพิ่มพูน
ส่ วนตัว ที่ ประชุ มของคริ สตจักรควรระมัดระวังที่จะสื บสวนแรงจูงใจของพวกผูช้ ายที่อาจ
เอื้อมมาเป็ นผูป้ กครอง การอาจเอื้อมเช่ นนั้นสามารถนาชายหนุ่มสู่ การศึกษา การทางานและ
การเสี ยสละที่จะเตรี ยมตัวสาหรับการเป็ นผูน้ าในคริ สตจักรได้ บางคนทาสิ่ งนี้ โดยการเข้า
เรี ยนในสถาบันพระคริ สตธรรม

“ที่จริ งคากล่าวนั้นจดจ่อที่ บุคคล น้อยกว่าที่ ตาแหน่ ง ดังนั้นเปาโลไม่ได้ยก
ย่องผูท้ ี่มีความปรารถนาที่ยงิ่ ใหญ่ที่จะมาเป็ นผูน้ า ตรงกันข้าม ท่านกาลังกล่าว
ว่า ตาแหน่ งของผูด้ ูแลเป็ นภารกิ จที่สาคัญ เป็ นงานที่สูงส่ งซึ่ งมันควรจะเป็ น
ประเภทของงานที่ บุ ค คลหนึ่ งอาจจะอาจเอื้ อ ม ดัง นั้น แม้จ ะมี กิ จ กรรม
บางอย่าง เนื่องด้วยเหตุผลนั้นท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธตาแหน่งเอง”[159]
3:2-7

เปาโลลงรายชื่อคุณสมบัติ 15 อย่างที่นี่ที่ควรแยกแยะชี วิตของผูช้ ายผูซ้ ่ ึ งมีความปรารถนาที่จะ
รับใช้ในฐานะผูป้ กครอง[160]
1.

การบรรยายถึ ง “เหนื อการตาหนิ ” (“ไม่มี ที่ติ” คากรี ก อั นเอบพี เลมทน, ข้อ 2;
เปรี ยบเทียบ 5:7; 6:14; ทต. 1:6) หมายถึงว่าเขาไม่ควรมีขอ้ บกพร่ องอันเป็ นที่สังเกตได้
ในคุ ณลัก ษณะหรื อความประพฤติ ของเขา นั่นคื อ มันไม่ควรมี ส าเหตุ สาหรั บ การ
วิจารณ์ที่สมเหตุสมผลในตอนนี้ หรื อในอดีตของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) ที่ใครก็ตาม
สามารถใช้เพื่อจะทาให้เขาเสี ยชื่อเสี ยงและนาการตาหนิไปยังพระนามของพระคริ สต์
และคริ สตจักรได้ คากรี กหมายถึง “ที่จะไม่ถูกจับ” นี่เป็ นคุณสมบัติหลักที่คุณสมบัติ
ต่างๆที่ตามมาทาให้ชดั เจนขึ้นหรื อขยายออก ไม่มีใครสมบูรณ์ แต่ผปู ้ กครองควรเป็ น
บุคคลที่ไม่มีใครสามารถวิจารณ์อย่างสมเหตุสมผลสาหรับแนวทางที่เขาดาเนิ นชีวิตได้
เขาควรเป็ นอิสระจากความผิด แม้ว่าเขาอาจถูกกล่าวหาถึ งบางสิ่ งที่ไม่เหมาะสมหรื อ
เป็ นบาป

2.

มีการตี ความมากมายของวลี น้ ี “สามีของภรรยาคนเดี ยว” (คากรี ก มิ อาส กูไนคอส
อันดรา, ข้อ 2) มีสี่มุมมองหลักเกี่ยวกับสิ่ งที่เปาโลได้มีในความคิด หนึ่ ง ผูป้ กครอง
ต้องแต่งงาน ประการที่สอง เขาต้องแต่งงานครั้งเดียวเท่านั้น ประการที่สาม เขาต้องมี
คู่สมรสคนเดี ยว ประการที่สี่ เขาต้องเป็ นสามีที่มีศีลธรรม คุ ณสมบัติอื่นๆทั้งหมด
เป็ นคุณลักษณะ นี่อาจเป็ นแนวทางเกี่ยวกับวิธีที่เราควรตีความสิ่ งนี้เช่นกัน
เราต้องตอบสามคาถามที่เกี่ยวข้องก่อนที่เราสามารถมาถึงการตีความที่เหมาะสมของ
คุณสมบัติน้ ี

หนึ่ ง เปาโลกาลังพิจารณาผูป้ กครองที่มีศกั ยภาพในสภาพปั จจุบนั ของเขา ตั้งแต่การ
กลับ ใจเชื่ อของเขาหรื อตลอดช่ วงชี วิตทั้ง สิ้ นของเขา คุ ณสมบัติอื่นๆบ่ ง บอกอะไร
เกี่ยวกับสิ่ งนี้? ดูเหมือนว่าสภาพปั จจุบนั ของเขาถูกกล่าวถึงเป็ นหลัก[161]
ประการที่สอง สภาพอะไรถ้ามีที่ส่งผลต่อการสิ้ นสุ ดของความสัมพันธ์ทางการสมรส
นอกเหนือจากความตาย (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:31-32; 19:3-12; มก. 10:2-12; ลก. 16:18;
และ 1 คร. 7:8-16, 25-28)? ข้าพเจ้าเชื่อว่าคือการแต่งงานใหม่หลังจากการหย่าร้าง
ประการที่สาม ภายใต้สภาพอะไรถ้ามีที่พระเจ้าอนุ ญาตให้คริ สเตียนแต่งงานใหม่ได้
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:31-32; 19:2-12; และ 1 คร. 7:15, 25-28)? ข้าพเจ้าเชื่ อว่าพระเจ้า
อนุญาตการแต่งงานใหม่ถา้ คู่ของบุคคลที่หย่าร้างได้ตายไปหรื อได้แต่งงานใหม่กบั คน
อื่น
มุมมองที่ 1: เขาต้ องแต่ งงาน
มุมมองนี้เห็นว่ าชายทุกคนที่ไม่ ได้ แต่ งงานก็ไร้ คุณสมบัติ[162] ตามปกติ แล้วบรรดาผูท้ ี่ ถือมุมมองนี้
อาศัยบริ บทของพระคัมภีร์ตอนนี้สาหรับการสนับสนุน ที่จะสอดคล้องนั้น ดังนั้นผูป้ กครองควรมีลูก
ข้อดี

ข้อด้อย

ถ้า ผูช้ ายจะดู แลคริ ส ตจัก รท้องถิ่ น เขาต้องมี
ประสบการณ์ความสาเร็ จในการดูแลครอบครั ว
(ข้อ 5)

การเน้นที่ “คนเดี ย ว” ในตัวบทกรี ก บ่ง บอกถึ ง
ความแตกต่ า งระหว่ า งภรรยาหนึ่ งคนหรื อ
มากกว่า ไม่ใช่ภรรยาหนึ่งคนหรื อไม่มีสักคน
เปาโลคงได้กล่ าวว่าผูป้ กครองต้องแต่ง งาน ถ้า
นัน่ คือสิ่ งที่ท่านหมายถึง
ที่ จ ะสอดคล้ อ งนั้ น ข้อ 4 จะเรี ยกร้ อ งว่ า
ผูป้ กครองต้องมีลูกๆ (พหูพจน์) อีกด้วย[163]
พระเยซู ไม่ได้ต้ งั การประณามให้ผูช้ ายคงความ
เป็ นโสดเพื่อจะรับใช้พระเจ้า (มธ. 19:12) และ
เปาโลกล่าวว่ามันเป็ นไปได้สาหรับคนโสดที่จะ
รับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุคคล
ที่แต่งงานแล้ว (1 คร. 7:7-8)

มุมมองที่ 2: เขาต้ องแต่ งงานครั้งเดียวเท่านั้น
มุมมองนีเ้ ห็นว่ าพวกผู้ชายทีแ่ ต่ งงานใหม่ เนื่องด้ วยเหตุผลใดก็ตามเช่ นพ่ อม่ ายและผู้ที่ถูกหย่ าร้ างนั้นไร้
คุ ณ สมบั ติ [164] บรรดาผูท้ ี่ ถื อ มุ ม มองนี้ บ่ อ ยครั้ งตั้ง การเน้น ที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ค ริ ส ตจัก รอย่า งมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามงานเขียนของบรรพบุรุษคริ สตจักรบางคนว่าคริ สตจักรเริ่ มแรกห้ามปรามการ
แต่งงานใหม่
ข้อดี

ข้อด้อย

เปาโลแนะน าให้ พ วกที่ ไ ม่ แ ต่ ง งานและพวก
แม่ม่ายที่จะไม่แต่งงานใน 1 คร. 7:8

เปาโลแนะนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆ แต่งงานใหม่
(5:14; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7)

คริ ส ตจัก รเริ่ ม แรกดู ถู ก การแต่ ง งานใหม่ เ นื่ อ ง
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม[165]

การแต่ ง งานใหม่ ไ ม่ ไ ด้ ท าให้ พ วกแม่ ม่ า ยไร้
คุณสมบัติจากการได้รับการสนับสนุ นตามปกติ
จากคริ สตจักร (5:9)

ถ้าผูช้ ายไม่แต่งงานใหม่ เขาก็จดั เตรี ยมตัวอย่างที่
ดี กว่าสาหรั บคริ สตจักรเกี่ ยวกับสิ่ งที่หมายถึ งที่
จะถู ก ควบคุ ม โดยพระวิ ญ ญาณและ พึ่ งพา
พระคุณของพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง

ไม่ มี อะไรที่ เ ป็ นบาปอย่า งแท้จ ริ ง เกี่ ย วกับ การ
แต่ง งานใหม่เมื่ อความผูกพันทางการสมรสได้
แตกหัก (1 คร. 7:9; เปรี ยบเทียบ รม. 7:2-3)

วลี “ภรรยาของชายคนเดียว” (5:9) ซึ่ งเหมือนกับ
“สามีของหญิงคนเดียว” ยกเว้นการสับเปลี่ยนที่
เพศ ดู เหมื อนว่าในบริ บทนั้นหมายถึ ง แต่ งงาน
ครั้งเดียว

เนื่ องจากว่าสิ่ งนี้ ดูเหมื อนจะเป็ นคุ ณสมบัติทาง
ศีลธรรมเดียวสาหรับตาแหน่งผูป้ กครอง มันไม่
น่าเป็ นไปได้ที่เปาโลเห็นว่าการแต่งงานใหม่เป็ น
ความผิดทางศีลธรรมที่เป็ นไปได้อนั แย่ที่สุดซึ่ ง
จะทาให้ผชู้ ายไร้คุณสมบัติ

การผันแปรของมุมมองนี้ ที่นกั ตีความบางคนชอบคือ การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ทาให้ผชู ้ ายไร้
คุณสมบัติ แต่การตายของภรรยาและการแต่งงานใหม่ไม่ทาอย่างนั้น[166]
ข้อดี

ข้อด้อย

ไม่มี สิ่ง ใดที่ น่าตาหนิ ทางศี ลธรรมเกี่ ยวกับ การ
เป็ นพ่อม่าย แต่มีสิ่งที่น่าตาหนิ เกี่ยวกับการเป็ นผู ้
ที่ถูกหย่าร้าง

ไม่ใช่ทุกกรณี ของการหย่าร้างที่ทาให้ผชู ้ ายน่าถูก
ตาหนิ (น่าถูกประณาม) ทางศีลธรรม

มุมมองที่ 3: เขาต้ องมีค่ ูสมรสคนเดียว
มุมมองนีเ้ ห็นว่ าชายใดก็ตามทีแ่ ต่ งงานกับผู้หญิงมากกว่ าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันก็ไร้ คุณสมบัติ สิ่ งนี้ จะ
รวมถึ ง ผูม้ ี ภ รรยาสองคน ผูม้ ี ภรรยาหลายคนและบางที ผูท้ ี่ ถู ก หย่า ร้ า งที่ แ ต่ ง งานใหม่ ซ่ ึ ง ขึ้ น อยู่ก ับ
สถานการณ์ต่างๆของการหย่าร้างของพวกเขา[167] พวกผูน้ าสนับสนุ นบ่อยครั้ง เน้นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างถ้อยคาในประโยคพระคัมภีร์ตอนนี้คือ “ชายที่มีหญิงเดียว”
ข้อดี

ข้อด้อย

การเน้ น ที่ ภ รรยา “คนเดี ย ว” ในตัว บทกรี ก
ตรงกันข้ามกับภรรยามากกว่าหนึ่งคน

ที่จะสอดคล้อง เราคงจะสรุ ปว่าการมีสามีหลาย
คนก็ เ ป็ นธรรมดาอี ก ด้ว ย (5:9) แต่ ม ันไม่ ใ ช่
[168]

วัฒนธรรมยิว กรี ก และโรมัน ด้านการปฏิ บตั ิ มี
สามี ห รื อ ภรรยาหลายคนในขณะเดี ย วกัน ณ
ช่วงเวลานี้[169]

ถ้าสิ่ งนี้ คือทั้งหมดที่เปาโลหมายถึง ท่านแทบไม่
จาเป็ นที่จะอ้างอิงถึ งมัน เนื่ องจากว่าการมีสามี
หรื อภรรย าหล าย คนใ นขณะ เดี ย วกั น ไม่
เหมาะสมส าหรั บ คริ ส เตี ย นทั้ง หมด ไม่ ใ ช่ แ ค่
ผูป้ กครอง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:2)

มุมมมองที่ 4: เขาต้ องเป็ นสามีทมี่ ีศีลธรรม
มุมมองนี้เห็นว่ าชายใดก็ตามที่ไม่ ได้ สัตย์ ซื่อหรื อไม่ สัตย์ ซื่อต่ อภรรยา (หรือพวกภรรยาถ้ าเขาแต่ งงาน
ใหม่ ) ของเขาทางศีลธรรมก็ไร้ คุณสมบัติ[170] นักตีความบางคนถือว่าการหย่าร้างใดๆเป็ นการนอกใจ
คนอื่นๆถือว่าการหย่าร้างที่ซ่ ึ งสามีไม่สัตย์ซื่อเท่านั้นที่เป็ นการนอกใจ บรรดาผูท้ ี่อภิปรายถึงมุมมองนี้
บ่อยครั้งเน้นถึงประเด็นทางศาสนศาสตร์ ที่วา่ พระเจ้าเรี ยกร้องมาตรฐานสู งสาหรับผูน้ า
ข้อดี

ข้อด้อย

นี่ เ ป็ นการใช้เ ชิ ง สานวนของวลี “สามี ข องภรรยาคน
เดี ยว” มันหมายถึ ง “ชายที่ มีหญิ งคนเดี ยว” การถอด
ความหนึ่งอ่านว่า “อุทิศต่อภรรยาของเขา”[171]

เปาโลคงได้กล่าวว่า “สัตย์ซื่อต่อภรรยาของเขา”
ถ้านัน่ คือทั้งหมดที่ท่านหมายถึง

ดูเหมือนเปาโลจะใช้ “ภรรยาของชายคนเดี ยว”
ในแนวทางเดี ยวกันใน 5:9 เพื่อจะอธิ บายถึ ง
ภรรยาที่สัตย์ซื่อ

เนื่ องจากว่าพระเจ้า สั่งให้ค ริ สเตี ย นทุ ก คนที่ จะ
บริ สุ ท ธิ์ ทางศี ล ธรรม เปาโลต้อ งได้ ห มายถึ ง
มากกว่าสิ่ งนี้ที่นี่

เนื่ องจากว่า นี่ เป็ นคุ ณสมบัติท างศี ล ธรรมเดี ย ว
สาหรับผูป้ กครอง บางทีเราควรตีความมันอย่าง
กว้างๆว่า การห้ามการผิดศีลธรรม
การผันแปรอันที่หนึ่งของมุมมองนี้ก็คือว่า ชายนั้นต้องเป็ นสามีที่สัตย์ซื่อใน ตอนนี ้ แม้วา่ เขาไม่ได้สัตย์
ซื่อในอดีต (ก่อนและหรื อหลังจากการกลับใจเชื่อของเขา)[172]
ข้อดี

ข้อด้อย

การตี ค วามนี้ สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ
ส าหรั บ ผู ้ป กครองซึ่ งทั้ง หมดกล่ า วถึ ง สภาพ
ปัจจุบนั ของผูช้ าย

คุ ณสมบัติอื่นๆทั้งหมดสาหรับผูป้ กครองมองดู
การบันทึกทั้งหมดของอุ ปนิ สัยของผูช้ าย ไม่ใช่
แค่สภาพปั จจุบนั ของเขา

พระเจ้ายกโทษบาปทั้งหมดและคริ สตจักรควร
ยกโทษเช่นกัน

สามีที่สัตย์ซื่อในปั จจุบนั อาจได้สร้างการบันทึก
ถึ ง ความไม่ สั ต ย์ซื่ อ แต่ ก่ อ นที่ จ ะท าให้ เ ขาเป็ น
ตัวอย่างที่แย่ในฐานะผูป้ กครอง
ตามปกติ แ ล้ว ผลลัพ ธ์ ต่ า งๆของบาปก็ ต ามมา
แม้ว่าพระเจ้า ยกโทษ ความผิดของบาปทั้งหมด
เพราะเหตุน้ ี การผิดศีลธรรมในการสมรสทาให้
ผูช้ ายไร้คุณสมบัติ

การผันแปรอันที่ สองของมุมมองนี้ ก็คือว่า ชายนั้นต้องพิสูจน์ว่าตัวเขาเองสัตย์ซื่อในอดีต (ไม่ว่าตลอดชี วิตของเขา
หรื อตั้งแต่การกลับใจเชื่อของเขา) เช่นเดียวกับในปั จจุบนั [173]

ข้อดี

ข้อด้อย

เปาโลคงได้ มี ก ารบั น ทึ ก ถึ ง อุ ป นิ สั ย ของผู ้ช ายที่ นี่
เนื่ องจากว่าคุณสมบัติอื่นๆเรี ยกร้องว่าเรานาอดี ตไปสู่
การพิจารณา

คริ สตจักรควรยกโทษบาปทั้งหมดเนื่ องจากว่าพระเจ้า
ยกโทษเช่นกัน

ถ้าเปาโลได้หมายถึงว่าพระเจ้าขจัด ผลลัพธ์ ต่างๆ ของ
บาป เช่นเดียวกับความผิดของมัน ท่านคงไม่จาเป็ นที่จะ
ให้ คุ ณ สมบัติ ใ ดๆคริ ส เตี ย นคนใดๆเกื อ บทั้ง หมดที่
ดาเนินในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็มีคุณสมบัติ

คุณสมบัติของ “สามีของภรรยาคนเดียว” ดูเหมือนจะขัดขวางความเป็ นไปได้ของพวก
ผูห้ ญิงที่จะถือตาแหน่งนี้ เปาโลคงได้กล่าวว่า “คู่สมรสหรื อคู่ครองของคู่สมรสหนึ่ ง”
ความเป็ นจริ งที่ ว่าถ้อยคาเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติท้ งั หมดในข้อ 2 ถึ ง 7 เป็ นเพศชายก็
สนับสนุนการสรุ ปนี้
3.

“ประมาณตน” (คากรี ก เนธาลิอน, ข้อ 2) หมายถึง มีสติ ระวังระไว สมองใสและสมดุล
อย่างดี (เปรี ยบเทียบ 3:11; ทต. 2:3)

4.

“สุ ขุม” (คากรี ก โซธรอน, ข้อ 2; เปรี ยบเทียบ ทต. 2:5) หมายถึง ควบคุมตนเองได้
(NIV) และคากรี กคาเดียวกันก็อ่านว่า “มีสติสัมปชัญญะ” ใน ทต. 1:8
“ชายเช่นนั้น ผูป้ กครองเช่นนั้นจะไม่กล่าวอย่างหุ นหันพลันแล่น จะ
เป็ นบุคคลแห่ งการตัดสิ นที่ดี จะเป็ นเจ้านายของตนเองและเจ้านาย
ของสถานการณ์ของเขา”[174]
“นี่ ไม่ได้หมายถึงว่าผูป้ กครองไม่สามารถมีอารมณ์ขนั ได้ แต่เขาควร
จริ งจังเกี่ยวกับตาแหน่งที่เขาถือ”[175]

5.

“น่านับถือ” (คากรี ก คอสมิออส, ข้อ 2) หมายถึง มีระเบียบ มีอุปนิสัยที่ดี ทรงเกียรติ
และสุ ภาพในการประพฤติของเขา นักแปลบางคนได้แปลคากรี กคาเดี ยวกันว่า “สงบ
เสงี่ยม” ใน 2:9

6.

“มีอธั ยาศัยดี ” (คากรี ก ฟี ลอคซี นอส, ข้อ 2) หมายถึงผูห้ นึ่ งที่เปิ ดบ้านของเขาต่อคนอื่น
นี่ เป็ นคุ ณสมบัติที่จาเป็ นอย่างยิ่งในคริ สตจักรเริ่ มแรก เนื่ องจากว่ามีการอานวยความ
สะดวกในที่สาธารณะเล็กน้อยสาหรับผูร้ ับใช้ที่เดินทางและมีความจาเป็ นอย่างมากที่
จะต้อนรับคริ สเตียนที่มีความจาเป็ นอย่างชัว่ คราว (เปรี ยบเทียบ กจ. 16:15, 40) การมี
อัธยาศัยดีสาคัญอย่างมากในทุกวันนี้เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ รม. 12:13; ทต. 1:8) คากรี ก
นี้ หมายถึ ง “การรักคนแปลกหน้า” ผูป้ กครองควรเป็ นบุคคลที่เข้าถึงคนแปลกหน้า ที่

เป็ นคนที่ยงั ไม่ได้รับความรอดเช่นเดียวกับผูเ้ ชื่ อ และทาให้พวกเขารู ้สึกเป็ นกันเองใน
บ้านของเขา
7.

วลี “สามารถที่จะสอนได้” (คากรี ก ดิดักทิ คอส, ข้อ 2) หมายถึง เหมาะสม มีคุณสมบัติ
และมีความสามารถที่จะอธิ บายและปกป้ องความจริ งของพระเจ้าได้ นี่เป็ นคุณสมบัติ
เดียวที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรื อของประทานในพันธกิจ เป็ นที่ชดั เจนว่าผูป้ กครองบาง
คนให้เวลาต่อพันธกิจนี้ มากกว่าคนอื่นๆให้ (5:17) แต่ทุกคนจะต้องมีความสามารถใน
พระคัมภีร์ (เปรี ยบเทียบ ทต. 1:9) อย่างไม่สงสัยแล้ว รู ปแบบการสื่ อสารก็หลากหลาย
ตามของประทานต่างๆของแต่ละบุคคล (การสื่ อสารมวลชน การสอนกลุ่มเล็กๆ การ
แนะนาส่ วนตัว และอื่ นๆ) อย่างไรก็ตาม ผูป้ รารถนาที่คาดหวังไว้ท้ งั หมดคงได้ถูก
คาดหวังที่ จะสอนได้เท่ านั้น หลัง จาก การภาวนาเชิ งอธิ ษฐานที่ พระวจนะและการ
ประยุกต์ใช้เชิงปฏิบตั ิของพระวจนะกับชีวติ ของพวกเขาเอง
“จดหมายฝากศิษยาภิบาลทาให้มนั ชัดเจนว่า การเป็ นผูน้ าหลักอยูใ่ น
มื อ ของพวกอาจารย์. . . . เปาโลเห็ นถึ งคริ ส ตจัก รถู ก นาโดยพวก
อาจารย์ผซู้ ่ ึงสามารถสอนความจริ งและปฏิเสธความเท็จ การเป็ นผูน้ า
หลักของคริ สตจักรก็ไม่ได้อยูใ่ นมือของพวกผูบ้ ริ หารจัดการ”[176]
การเป็ นผูน้ าหลักก็ไม่ได้อยูใ่ นมือของ “พวกผูน้ านมัสการ” เช่นกัน

8.

“ไม่เสพติดสุ รา” หรื อ “ไม่ดื่มสุ รามึนเมา” (NIV; คากรี ก เม พารอยนน, ข้อ 3) หมายถึง
ไม่ใช่นกั สู ้ นักเที่ยว ทาสของการดื่มสุ รา หรื อคนขี้เมา (เปรี ยบเทียบ ทต. 1:7; 1 คร.
11:21) เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลใช้ “สุ รา” ที่จะแสดงถึงเครื่ องดื่มที่ทาให้เป็ นทาสชนิดใด
ก็ตาม บางที่เราถูกต้องในการขยายความหมายของมันที่จะรวมถึงการเสพติดที่ทาลาย
ชนิดใดก็ตาม (ยาเสพติด การพนัน ภาพลามก และอื่นๆ)
ประเด็นที่ใหญ่ข้ ึนของการดื่มสุ ราของคริ สเตียนและเครื่ องดื่มต่างๆที่ทาให้มึนเมาได้
เป็ นหัวข้อของการสอนที่ยาวยืดมาตลอด นักวิชาการส่ วนใหญ่ได้สรุ ปว่าความรู้จกั
ประมาณไม่ใช่การละเว้นคือสิ่ งที่พระเจ้าบัญชา (เปรี ยบเทียบ 5:23) อย่างไรก็ตาม บาง

คนตั้ง กรณี ข องการละเว้น อยู่ ที่ ข ้อ เท็ จ จริ งที่ ว่ า ในสมัย พระคัม ภี ร์ น้ ั น ปริ มาณ
แอลกอฮอล์ของสุ รานั้นน้อยกว่าในสมัยปั จจุบนั อย่างมาก[177] เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
สมัยใหม่ตกอยูใ่ นประเภทของ ของมึนเมา ที่พระคัมภีร์หา้ ม[178]
9.

ไม่ “ชอบต่อยตี” หรื อ “รุ นแรง” (NIV; คากรี ก เม เพลกเทน, ข้อ 3; ทต. 1:7; ตาม
ตัวอักษรคือ “ผูใ้ ห้การต่อยตี”) อธิ บายถึง “ผูต้ ี” นี่เป็ นบุคคลที่ใช้มาตรการของความ
รุ นแรงทางกายภาพหรื อทางคาพูดเพื่อจะระบายความโกรธของเขาหรื อที่จะยุติความ
ขัดแย้ง

10.

“สุ ภาพ” (คากรี ก เอบพีอิเคส, ข้อ 3) หมายถึง อดทนและอดกลั้น (ทต. 3:2; 2 คร. 10:2)

11.

“ไม่ชอบทะเลาะวิวาท” (คากรี ก อามาคอส, ข้อ 3; ทต. 1:7) อธิ บายถึงบุคคลที่ไม่ชอบ
การวิวาท (NIV) เขาไม่ใช่นกั สู ้หรื อนักต่อยตี (เปรี ยบเทียบ ยก. 3:7)

12.

ความหมายของ “เป็ นอิสระจากการรักเงิน” (คากรี ก อัฟฟิ ลักกูรอส, ข้อ 3) ควรจะ
ชัดเจน (เปรี ยบเทียบ ทต. 1:7; 1 ปต. 5:2) จงสังเกตว่า มันคือ “การรักเงิน” ไม่ใช่ การ
ครอบครอง มันที่เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ไร้คุณสมบัติ คนยากจนเช่ นเดี ยวกับคน
ร่ ารวยอาจรั กเงิ นได้ ยิ่งกว่านั้น ไม่ใช่ คนร่ ารวยทั้งหมดรักมัน ท่าทีตรงกันข้ามคื อ
ความพึงพอใจ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:11)
“นี่หมายถึงว่าท่าทีผปู ้ รารถนาต่อความมัง่ คัง่ ทางวัตถุควรจะเป็ นท่าที
ของการปลีกตัวที่ดี แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ความไม่รับผิดชอบ”[179]
“ผูห้ นึ่ งที่พบว่าเขาสามารถหาเงิ นได้มากในงานทางโลกบางเวลาก็
สมควรที่จะถูกชักจูงให้หนั เหไปจากพันธกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพ”[180]

13.

“จัดการครอบครัวครอบครัวของเขาได้ดี ” (คากรี ก ทู อิ ดิอู ออยโค คาลอส พรอยสเต
เมน, ข้อ 4; ทต. 1:6) หมายถึ งว่า เขามี การควบคุ มครอบครั วของเขา สมาชิ ก
ครอบครัวจานนต่อการเป็ นผูน้ าของเขา ด้ วยความนับถือที่ มีต่อเขา (เปรี ยบเทียบ สภษ.

24:3-4; 27:23; อฟ. 6:4) ความรับผิดชอบต่างๆของผูป้ กครองในคริ สตจักรก็ค่อนข้าง
เกี่ยวกับพ่อแม่ ดังนั้นเขาควรได้พิสูจน์ถึงความสามารถ ในการเป็ นพ่ อแม่ ของเขาใน
บ้านก่อนที่เขารับเอาความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าในคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ มธ. 25:1430) บ้านเป็ นฐานพิสูจน์สาหรับการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร (ข้อ 5) อีกครั้งหนึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเปาโลทึกทักว่ามีเด็กๆในบ้านแต่ไม่ได้เรี ยกร้องพวกเขา[181]
14.

“ไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่” [เมื่อเร็ วๆนี้ , NIV] (คากรี ก เนออฟฟูทอส, ข้อ 6) เรี ยกร้อง
การเรี ยกให้ตดั สิ นอีกด้วย ใหม่อย่างไร? ควรจะมีหลักฐานที่วา่ เขาสามารถทาหน้าที่
ในฐานะผู้ป กครองได้ (การสอน การน า การปกป้ องความเชื่ อ และอื่ น ๆ )
โดยปราศจากการ “อวดดี ” โดยธรรมชาติในแนวคิดของ “ความหยิ่ง” คือความคิด
ของการ “ถูกทาให้มืดบอด” หรื อ “ถูกทาให้มืดมน”[182] ความหยิ่ง คือสิ่ งที่ได้ทาให้
ซาตานอยู่ ณ ที่ที่มนั อยู่ (“การถูกลงโทษ”) ดังนั้นคริ สตจักรควรปกป้ องคนที่เพิ่งกลับ
ใจใหม่ จ ากมัน โดยการกัน พวกเขาไว้จ ากการแต่ ง ตั้ง ก่ อ นเวลาอัน ควรในฐานะ
ผูป้ กครอง
การแปลตามตัวอักษรของส่ วนสุ ดท้ายของข้อ 6 คือ “การถูกลงโทษของมาร” (ขอบ
ของ NASB) การแปลนี้เปิ ดสู่ ความเป็ นไปได้ที่วา่ สิ่ งที่เปาโลหมายถึงก็คือว่า ผูป้ กครอง
อาจตกไปสู่ “การถูกลงโทษ” (การพิพากษาและความหายนะ) ที่มารได้วางแผนไว้
สาหรับเขา (เปรี ยบเทียบ “กับดักของมาร” ในข้อ 7)[183]
พวกผูป้ กครองที่เปาโลได้แต่งตั้งไม่นานหลังจากที่ท่านได้ก่อตั้งคริ สตจักรต่างๆบางที
ได้มีเบื้องหลังในพันธสัญญาเดิม
“ผูเ้ ชื่ อใหม่มีท่าทางมากกว่าว่าจะเห็ นตาแหน่ งของการเป็ นผูน้ านั้น
เป็ นโอกาสสาหรับความก้าวหน้าส่ วนตัวและล้มเหลวที่จะเข้าใจแรง
โน้มถ่วงของงานนั้น”[184]

15.

“ชื่อเสี ยงดีภายนอกคริ สตจักร” (คากรี ก มาร์ ทูริอัน คาเลน เอคเคอิ น อาโป ทน เอกโซ
เธน, ข้อ 7) กับผูไ้ ม่เชื่ อนั้นสาคัญ เพื่อว่าเขาจะไม่นา “การตาหนิ ” มายังพระนามของ
พระคริ สต์และคริ สตจักร คือการล้มไปสู่ “กับดักของมาร”
“เขาชาระใบแจ้งหนี้ของเขาไหม? เขามีชื่อเสี ยงดีท่ามกลางผูค้ นที่ยงั
ไม่ได้รับความรอดกับผูค้ นที่เขาทาธุ รกิจด้วยไหม (ดู คส. 4:5 และ 1
ธส. 4:12.)”[185]

ขณะที่เราศึกษาคุ ณสมบัติของผูป้ กครอง มันก็ชดั เจนที่สองสิ่ งนั้นสาคัญต่อเปาโล คือ (1) ชายนั้นไม่สามารถมี
ความผิดเกี่ยวกับการทาบางสิ่ งที่ผิดอย่างร้ายแรง และ (2) คนอื่นจะต้องรับรู ้ความประพฤติของเขาว่าเหมาะสม
สาหรับคริ สเตียน
“สรุ ปแล้ว บรรดา [ผูใ้ หญ่] ที่จะถูกเลื อกสรรเท่านั้นคือผูท้ ี่มีหลักคาสอนที่ถูกต้องและมีชีวิต
บริ สุท ธิ์ ไม่ใ ช่ มี ชื่ อเสี ย งในทางที่ ไ ม่ดี ในความผิดใดๆซึ่ ง อาจทั้งถอดถอนพวกเขาจากสิ ท ธิ
อานาจและทาให้พนั ธกิ จเสื่ อมเสี ย [1 ทธ. 3:2-3; ทต. 1:7-8] ข้อเรี ยกร้ องอย่างเดี ยวกันก็
ประยุกต์ใช้กบั พวกมัคนายกและพวกผูด้ ูแล [1 ทธ. 3:8-13]”[186]
“คุณสมบัติบางอย่างเป็ นแค่ทางเลือกซึ่ งขึ้นอยูก่ บั บริ บทที่เจาะจงของบุคคลหนึ่ งไหม? ถ้าเป็ น
อย่า งนั้น สิ่ ง นั้น เปิ ดประตู ไ ปสู่ ก ารมองข้า มคุ ณสมบัติ อื่น ๆถ้า บุ ค คลหนึ่ ง พบว่า คุ ณ สมบัติ
เหล่านั้นล้าสมัยหรื อจากัดมากเกินไหม?”[187]
ผูเ้ ขียนการอ้างอิงที่ผ่านมานั้นได้สรุ ปว่า คุ ณสมบัติเหล่านี้ ทั้งหมด นั้นไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ และความ
ตั้งใจของสิ่ งเหล่านั้นต้องถูกส่ งเสริ มในทุกวันนี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วย[188]
ทาไมพวกผูป้ กครองต้องมี คุ ณสมบัติเหล่ า นี้ ? ท าไมคริ ส ตจัก รไม่ ค วรแต่ ง ตั้ง คนที่ ดีที่ สุ ดของพวกเขาเป็ น
ผูป้ กครอง? การปฏิบตั ิการที่มีประสิ ทธิ ภาพของแต่ละคริ สตจักรก็ข้ ึนอยูก่ บั การเป็ นผูน้ า พันธสัญญาใหม่ไม่ได้
ออกกฎหมายถึ ง รายละเอี ย ดของการปฏิ บ ตั ิ ก ารของคริ ส ตจัก ร ดัง นั้นมันส าคัญที่ ว่า บรรดาผูช้ ายที่ ท าการ
ตัดสิ นใจเหล่ านี้ จะต้องเป็ นพวกผูช้ ายฝ่ ายวิญญาณที่ จดั ตั้งตัวอย่างที่ ดี และมี ความนับถื อและความมัน่ ใจของ
สมาชิกคริ สตจักรคนอื่นๆ[189]

ผูป้ กครองเป็ น “ผูด้ ูแล” นี่ บ่งบอกว่าเขาอยูเ่ หนื อเจ้าหน้าที่คริ สตจักรท้องถิ่นใดๆ (เช่ น มัคนายก) เช่ นเดียวกับ
คริ สเตียนคนอื่นๆในคริ สตจักร ไม่มีหลักฐานในพันธสัญญาใหม่ที่ว่าพระเจ้าได้ต้ งั ใจให้ผดู ้ ูแลที่จะปกครอง
กลุ่มต่างๆของคริ สตจักร ลาดับชั้นได้มีอยูต่ ราบเท่าที่พวกอัครทูตมีชีวติ อยู่ แต่พนั ธสัญญาใหม่ไม่ได้เปิ ดเผยการ
จัดเตรี ยมสาหรับการบารุ งรักษาลาดับชั้นเช่ นนั้น อย่างไรก็ตาม การขาดหายไปของการห้ามเกี่ยวกับลาดับชั้น
สามารถเป็ นข้อโต้แย้งสาหรับมันได้อีกด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจะสรุ ปว่า พระเจ้าไม่ได้กล่ าวโทษหรื อไม่ได้สั่ง
องค์การต่างๆของคริ สตจักรท้องถิ่ น มันเป็ นเรื่ องราวของการเลื อกไม่ว่าคริ สตจักรต้องการจัดตั้งกลุ่มในคณะ
หรื อการสามัคคีธรรม และจานนพวกเขาเองต่อเจ้าหน้าที่ดูแล
2. คุณสมบัติสาหรับมัคนายก 3:8-13
เปาโลด าเนิ น การค าแนะน าของท่ า นเกี่ ย วกับ ระเบี ย บในชี วิ ต ของคริ ส ตจัก รท้อ งถิ่ น ต่ อ ไป โดยการจัด ตั้ง
คุณสมบัติสาหรับมัคนายก ท่านทาสิ่ งนี้เพื่อจะทาให้แน่ใจถึง ผูช้ ่วย ที่มีพระวิญญาณควบคุม สาหรับผูป้ กครอง
“. . . พระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่ได้ช้ ี แจงถึงหน้าที่ต่างๆของมัคนายกแต่เพียงแค่ระบุถึงประเภทของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นมัคนายก ผูป้ กครองดูแลและมัคนายกแตกต่างกันในหน้าที่แต่
เหมือนกันในคุณลักษณะ”[190]
3:8-10

“ในทานองเดี ยวกัน” (ข้อ 8) บ่งบอกว่าเปาโลกาลังอธิ บายถึ งตาแหน่งที่แตกต่างจากตาแหน่ ง
ของผูป้ กครองเมื่อท่านกล่าวถึงมัคนายก “มัคนายก” (คากรี ก ดิอาโคนอส, ข้อ 8; ตามตัวอักษร
คือ “ผูร้ ับใช้”) เป็ นคาที่บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ใช้อยูบ่ ่อยๆ ในที่สุด คริ สตจักรทั้งหลาย
ได้ตระหนักถึ ง ผู้รับใช้ ที่เป็ นทางการ ของคริ สตจักรและคนเหล่ านี้ ถือตาแหน่ ง “มัคนายก”
รายการของคุณสมบัติ 12 ประการมีดงั ต่อไปนี้
1.

“คนแห่งความมีเกียรติ” (คากรี ก เซมนอส, ข้อ 8) หมายถึง ควรแก่การนับถือ

2.

“ไม่พูดจากลับกลอก” (คากรี ก เม ดิลลอกกุส, ข้อ 8) หมายถึง ไม่ตีสองหน้า กล่าวสิ่ ง
หนึ่ งหรื อดาเนิ นชี วิตในแนวทางหนึ่ ง ณ เวลาหนึ่ ง และอีกแนวทางหนึ่ ง ณ เวลาอื่น
ซื่ อตรงไม่ใช่หน้าซื่ อใจคด จริ งใจ คนแห่งความสัตย์สุจริ ต

3.

“ไม่เสพติดสุ รา” หมายถึง ไม่เป็ นผูเ้ สพติด (คากรี ก เม ออยโน พอลโล พรอสเซคนทาส
ข้อ 8 เปรี ยบเทียบ คุณสมบัติของผูป้ กครองประการที่ 8)

4.

“ไม่เป็ นคนโลภเห็ นแก่ เงิ น” หมายถึ ง เขาไม่รัก “เงิ นสกปรก” (คากรี ก เม ไอซ์ โคร
เคอดิส ข้อ 8 เปรี ยบเทียบ คุณสมบัติของผูป้ กครองประการที่ 12)

5.

“ยึดมัน่ . . . ความเชื่อด้วยจิตสานึ กที่ชดั เจน” (คากรี ก เอคคนทาส โท เทส พิสเทออส
เอน คาธารา ซุ นเนเดเซอิ , ข้อ 9) อธิ บายถึงคนแห่ งความเชื่ อมัน่ ผูซ้ ่ ึ งประพฤติในความ
สอดคล้องกับความเชื่ อถื อของเขา “ข้อล้ าลึ กของความเชื่ อ” คือ เนื้ อหาของหลักคา
สอนที่พระเจ้าได้ให้แก่เราโดยการสาแดงพิเศษ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:1) ในโลกทุก
วันนี้ “ความลึ ก ลับ ” บ่ งบอกถึ ง ความรู ้ ที่ ถูก ยับ ยั้งไว้ แต่ใ นพระคัม ภี ร์บ่ อยครั้ งมัน
หมายถึงความรู้ที่ถูกเปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16)

6.

“ไม่มีขอ้ ตาหนิ” (คากรี ก อาเนงคเลตอย, ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ คุณสมบัติของผูป้ กครอง
ประการที่ 1) หมายถึ ง ปราศจากสาเหตุ ที่สมเหตุสมผลสาหรับการกล่าวหา คือ ไร้
ตาหนิ นี่ จะต้องเป็ นจริ งเกี่ ยวกับเขาในอดีตเช่ นเดียวกับในปั จจุบนั หลังจากที่ได้ผา่ น
การทดสอบของเวลาแล้ว เปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึ งประเภทบางอย่างของการสอบเพื่อ
การสถาปนา[191]
“ความหมายไม่ ใช่ ว่า พวกเขาควรได้รับการแต่ง ตั้ง แบบทดลองใน
ฐานะมัคนายก แต่หมายถึ งว่าคริ สตจักรควรตรวจสอบและทดสอบ
สมาชิ กของที่ประชุ มอย่างต่อเนื่ อง เพื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ความจาเป็ น
ส าหรั บ การเลื อ กสรรมัค นายกมี ข้ ึ น พวกเขาจะรู ้ สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก มี
คุณสมบัติเพื่อการแต่งตั้ง”[192]
“เราอาจสรุ ปว่าสิ่ งที่ได้เรี ยกร้องจากมัคนายกคือการรวมกันของหลักคาสอนที่
ถูกต้องและชีวติ ที่บริ สุทธิ์ ”[193]

3:11

ข้อ นี้ อ้า งอิ ง ถึ ง มัค นายิก าไหม?[194] ตามประวัติ ศ าสตร์ แ ล้ว นัก ตี ค วามส่ ว นใหญ่ ไ ด้ช อบ
มุมมองนี้ [195] คนอื่นๆเชื่ อว่ามันอ้างอิงถึงภรรยาของมัคนายก[196] คนอื่นๆอีกนั้นเชื่ อว่ามัน
หมายถึงผูห้ ญิงที่ไม่แต่งงานผูซ้ ่ ึ งช่วยเหลือมัคนายก ตามการตีความแล้ว มันยากอย่างมากที่จะ
ตัด สิ น [197] ข้า พเจ้า คิ ด ว่า บางที ม ัน อ้า งอิ ง ถึ ง “มัค นายก” ที่ เ ป็ น ผู้ห ญิ ง เนื่ อ งด้ว ยเหตุ ผ ล
ดังต่อไปนี้ หนึ่ ง ไม่มีสิ่งใดเกี่ ยวกับตาแหน่ งนั้นที่จะกันผูห้ ญิ งออกไป ประการที่สอง มันจะ
ผิดปกติสาหรับเปาโลที่จะอธิ บายถึ งคุ ณสมบัติสาหรับภรรยาของมัคนายกแต่ไม่ได้อธิ บายถึ ง
คุณสมบัติสาหรับภรรยาของผูป้ กครอง ประการที่สาม ข้อเท็จจริ งที่วา่ ท่านใส่ คุณสมบัติพิเศษ
สาหรับพวกผูห้ ญิงในช่วงกลางของรายกายของท่านเกี่ยวกับ คุณสมบัติของมัคนายก ดูเหมือน
จะบ่งบอกว่าท่านถือว่าพวกผูห้ ญิงเหล่านี้เป็ น “มัคนายก”(นัน่ คือ “มัคนายิกา”)
เปาโลอธิ บายถึงเฟบีวา่ เป็ น “มัคนายิกา” (“ผูร้ ับใช้” คากรี ก ดิอาโคนน) ของคริ สตจักรเคนเครี ย
ใน โรม 16:1 นี่ อาจหมายถึงว่าเธอเป็ น “ผูร้ ับใช้” ของคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม คาที่ท่านใช้ก็
อนุญาตสาหรับความเป็ นไปได้วา่ เธอครอบครอง ตาแหน่ ง ของมัคนายิกาในคริ สตจักรของเธอ
“ตาแหน่ ง ของมัคนายิกาไม่แน่ นอนในคริ สตจักรในพันธสัญญาใหม่ แต่
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าบ่งบอกว่าพวกผูห้ ญิงมีพนั ธกิ จนี้ เพราะว่า
มันเป็ นที่ประจักษ์อย่างแน่นอนในระยะเวลาหลังจากพวกอัครทูต”[198]
อัครทูตนี้อา้ งอิงคุณสมบัติพิเศษสี่ ประการสาหรับพวกผูห้ ญิงเหล่านี้:
7.

“มีเกียรติยศ” หมายถึง สมควรแก่การนับถือ (คากรี ก เซมนาส, ข้อ 8)

8.

“ไม่นินทาว่าร้าย” (คากรี ก ดิอาโบลอส) อธิ บายถึงบรรดาผูท้ ี่ไม่ใส่ ร้ายคนอื่น

9.

“ประมาณตน” (คากรี ก เนฟาลิ อุส ) หมายถึ ง สมดุลดี (คุ ณสมบัติของผูป้ กครอง
ประการที่ 3, ข้อ 2; เปรี ยบเทียบ ทต. 2:2)

10.

“สัตย์ซื่อในทุกสิ่ ง” (คากรี ก พิสทาส เอน พาซิ น) หมายถึง น่าไว้วางใจอย่างเต็มที่

(คาลวินเข้าใจมัคนายกสองประเภทคือ มัคนายกที่แจกทานแก่คนยากจนและ มัคนายกที่อุทิศ
ตัวพวกเขาเองต่อการเอาใจใส่ คนยากจนและคนเจ็บป่ วย เขาเชื่อว่าพวกผูห้ ญิงสามารถรับใช้ใน
ฐานะประเภทที่สองได้ แต่พวกผูห้ ญิงไม่ควรทาหน้าที่ในตาแหน่ งต่อสาธารณะในคริ สตจักร
นอกเหนือจากสิ่ งนี้[199])
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เมื่อกลับไปสู่ มคั นายกเพื่อจะจบรายการของท่าน เปาโลก็เพิ่มคุณสมบัติอีกสองประการ:
11.
12.

3:13

พวกเขาต้องเป็ น “สามีของหญิงคนเดียว” (คากรี ก มิอาส กูไนคอส อันเดรส) คุณสมบัติ
ของผูป้ กครองประการที่ 2 ข้อ 2)
ยิ่งกว่านั้นพวกเขาต้องเป็ น “ผูจ้ ดั การที่ดีของลูกๆและครอบครัวของพวกเขาเอง” (คา
กรี ก เทคนน คาลอส พรอยสเตเมนอย ไค ทน อิ ดิอน ออยคน เปรี ยบเทียบ คุณสมบัติ
ของผูป้ กครองประการที่ 13 ข้อ 4-5)

รางวัลสาหรับการรับใช้ที่สัตย์ซื่อในฐานะมัคนายกคือสองอย่างคือ ชื่ อเสี ยงดี (“สถานภาพสู ง”)
และ ความมัน่ ใจที่เพิ่มขึ้น (“มาก”) ในการรับมื อกับคนอื่นและกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ.
20:26-28; มก. 10:43-45) อย่างทึกทักเอาแล้ว ความมัน่ ใจนี้สร้างจิตสานึกที่ชดั เจน

เปาโลไม่ได้กล่าวสิ่ งใดเกี่ยวกับหน้าที่ของมัคนายก นี่ บ่งบอกว่าท่านไม่ได้เชื่ อมโยงงานที่เจาะจงกับตาแหน่ ง
ดูเหมือนท่านคงได้ต้ งั ใจว่ามัคนายกต้องทาหน้าที่ในฐานะผูร้ ับใช้ที่เป็ นทางการของคริ สตจักรในความสามารถ
อันใดก็ตามที่พวกผูป้ กครองเห็นว่ามีความจาเป็ นสาหรับสิ่ งนี้ ที่แท้พวกเขาเป็ นผูช้ ่วยของพวกผูป้ กครอง
“ดังนั้น 1 ทธ. 3:1-13 นาเสนอรู ปแบบสองอย่างสาหรับพันธกิจที่เป็ นทางการของคริ สตจักรคือ
รู ปแบบของการเฝ้ าดูแล (เอบพิสโคปอส) และรู ปแบบของการรับใช้ (ดิอาโคนอส)”[200]
ในขณะที่ตาแหน่งผูป้ กครองได้เกิดขึ้นจากชี วิตทางศาสนาของชาวยิวอย่างชัดเจน ดูเหมือนว่าตาแหน่งมัคนายก
ได้พฒั นาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เริ่ มแรกของคริ สตจักร (กล่าวคือ กิจการ 6:1-6) ลูกาไม่ได้เรี ยกบรรดา
ผูช้ ายที่ได้ถูกแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพวกอัครทูตใน กิจการ 6 ว่า “มัคนายก” ในพระคัมภีร์ตอนนั้น อย่างไรก็ตาม
เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุการณ์น้ นั ได้นาไปสู่ การสถาปนาที่เป็ นทางการของ “มัคนายก” (ผูร้ ับใช้) ในฐานะผูช้ ่วยของ
พวกผูป้ กครอง ผูซ้ ่ ึ งรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขอบเขตของความจาเป็ นทางกายภาพและทางวัตถุ [201]

“การวิเคราะห์ของข้อมูลดูเหมือนจะ. . . บ่งบอกถึงการมีอยูข่ องการเฝ้ าดูแลโดยจานวนมากของ
พวกผูน้ าของคริ สตจักรตลอดคริ สตจักรในพันธสั ญญาใหม่ใ นทุ กๆด้า นอันเป็ นที่ รู้จกั อย่า ง
แท้จริ งและได้ถูกยอมรับหรื อแนะนาอย่างแท้จริ งโดยผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ทุกคนผูซ้ ่ ึ งเขียน
เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร”[202]
ง. ธรรมชาติของคริสตจักรท้องถิ่น 3:14-16
เปาโลอธิ บายถึงเหตุผลของท่านสาหรับการเขียนจดหมายฝากนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้กล่าวไป
ยิง่ กว่านั้นท่านได้ตระเตรี ยมสาหรับสิ่ งที่ท่านยังไม่ได้กล่าว ท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะเน้นย้ าแก่ทิโมธี ถึงมุมมองต่อ
คริ สตจักรที่เป็ นรากฐานต่อคาแนะนาทั้งหมดของท่านในจดหมายนี้
“ตอนนี้ โดยทัว่ ไปแล้วมันเป็ นที่ตระหนักว่าย่อหน้านี้ เป็ นหัวใจของส่ วนสาคัญแบบอภิบาล. . .
ซึ่ งทาให้คาแนะนาเกี่ยวกับส่ วนสาคัญนี้ไปสู่ มุมมองที่เหมาะสม”[203]
แฮนสันแนะนาว่าเราสามารถถือว่าสิ่ งที่ตามมาใน 3:14-4:10 เป็ นการอธิบายใน โคโลสี 1:24-29[204]
3:14-15

เปาโลเขียนว่าท่านได้หวังว่าจะพบทิโมธี ในไม่ชา้
“ผูเ้ ขียนที่ใช้นามปากกาแทบจะไม่ใส่ ในวลีน้ ี ความหวังต่างๆ ของเปาโลจะ
ไม่เกิดขึ้น แต่ท่านไม่ได้รู้อย่างนั้น”[205]
เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลคิดถึ งคริ สตจักรท้องถิ่นเมื่อท่านกล่าวถึงว่าเป็ น
“ครอบครัว” และเป็ นฐาน (“เสาหลักและการค้ าจุน”)[206] ภาพแรก (เกี่ ยวกับครอบครั ว) ก็
ธรรมดาในงานเขียนของเปาโล (2 ทธ. 1:16; ทต. 1:11; เปรี ยบเทียบ ข้อ 5, 12) คริ สตจักร
ท้องถิ่นเป็ นครอบครัว (หรื อ “ครัวเรื อน”) ของผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ 5:1-2) ดังนั้นคริ สตจักรควร
ประพฤตชี วิตส่ วนรวมในฐานะครอบครัวแทนที่จะเป็ นธุ รกิ จ สโมสร ศูนย์ความบันเทิง กลุ่ม
ทหาร หรื อองค์การอื่นๆบางอย่าง

“การเปรี ยบเทียบนี้ทาหน้าที่จะยกระดับชุ มชนของผูเ้ ชื่ อในฐานะ ‘สถานที่ต้ งั ’
ของการทรงสถิ ต ของพระเจ้า ในโลก คริ ส ตจัก รได้ม าเป็ นฐานแห่ ง การ
ปฏิบตั ิการของพระองค์ในโลก”[207]
ภาพที่สอง (เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรม) เป็ นของ ฐาน ที่ค้ าจุนบางสิ่ งที่ถูกตั้งไว้บนมัน “เสาหลัก
และการค้ าจุน” เป็ น แนวคิ ดที่ แสดงออกโดยคานามสองคา สาหรับ “เสาหลัก [รากฐาน] ที่ค้ า
จุน” คริ สตจักรท้องถิ่นแต่ละที่ก็ค้ าจุนพยานของผูเ้ ชื่ อแต่ละบุคคลที่อยูใ่ นนั้น และชูพยานนั้น
ไว้ต่อหน้าโลกที่ซ่ ึ งความไม่จริ งมีมากมาย เปาโลไม่ได้อธิ บายว่าคริ สตจักรทาสิ่ งนี้ อย่างไรใน
ที่ นี่ แม้ว่ารู ปแบบที่ ถูกแนะนาโดยคาว่า “ผูเ้ ลี้ ยง” (“ศิษยาภิบาล”) “ผูป้ กครอง” “ผูป้ กครอง
ดูแล” และ “มัคนายก” ตระเตรี ยมแนวทางบางอย่างไว้[208]
สิ่ ง ที่ ผูเ้ ชื่ อ ป่ าวประกาศคื อ “ความจริ ง ” ซึ่ งเป็ นความจริ ง ทั้ง หมดที่ พ ระเจ้า ได้เ ปิ ดเผยใน
พระวจนะของพระองค์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการไถ่ของพระเจ้าที่มีศูนย์กลางที่พระเยซู
คริ สต์ “ความจริ ง” ที่นี่อา้ งอิงถึงพระคริ สต์ (“ผูเ้ ป็ นความจริ ง” ยอห์น 14:6) อย่างเจาะจงหรื อ
โดยทัว่ ไปมากกว่าถึ ง ความจริ งแห่ งแผนการไถ่ ข องพระเจ้า? เนื่ องจากว่าเพลงนมัสการที่
ตามมาเกี่ยวข้องกับพระคริ สต์ ข้าพเจ้าคิดว่า พระองค์ เป็ นผูอ้ า้ งอิงหลัก ในอาชีพของพระองค์
ตั้งแต่การบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์จนถึ งการเสด็จสู่ สวรรค์ พระองค์ได้อธิ บายถึ ง “ความล้ าลึ กแห่ ง
ความเชื่อ”
3:16

การอ้างอิงของเปาโลถึง “ความจริ ง” (ผูเ้ ป็ นความจริ ง)” นาท่านที่จะยกย่องสิ่ งนั้น โดย “การ
กล่ าวยอมรั บ โดยทัว่ ไป” ท่า มกลางคริ ส เตี ยนนั้น “ความล้ า ลึ ก แห่ ง ความเชื่ อ” ก็ “ยิ่ง ใหญ่ ”
ชี วิตและพันธกิ จของพระเยซู ได้อธิ บาย “ความล้ าลึ ก” นี้ โดยการแสดงให้เห็ นถึ งสิ่ งที่ “ความ
เชื่อ” เป็ นเหมือน (ยน. 14:9) ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าได้ทาให้แผนการของพระองค์เป็ นที่รู้จกั แก่เรา
เท่านั้นโดยการเปิ ดเผยพิเศษในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 3) นอกจากนั้น แผนการล้ า
ลึ กแห่ งการไถ่ ของพระเจ้าเป็ น “ความล้ า ลึ ก” ที่ ว่ามันนาไปสู่ และส่ งผลต่อ “ความเชื่ อ” ใน
บรรดาผูท้ ี่ ยอมรับสิ่ งนั้น มัน “ยิ่งใหญ่” ในความสาคัญที่เป็ นเอกของมันและในขอบเขตทัว่
โลกของมันเช่ นเดี ย วกับ ในความไม่ ส ามารถจะเข้าใจได้ข องมันถ้า ปราศจากการริ เริ่ ม ของ
พระเจ้า โดยทัว่ ไปแล้ว “ความล้ าลึ กแห่ งความเชื่ อ” ก็ใกล้เคียงอย่างมากในความหมายกับ
เนื้อหาของความเชื่อแบบคริ สเตียน[209]

เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลอ้างอิงส่ วนหนึ่งของเพลงนมัสการ หรื อถ้อยคาของคริ สตจักรสมัยอัครทูต
ที่สรุ ปเนื้ อหาของความล้ าลึ กนี้ มันดู เหมื อนได้เป็ นเช่ นนั้นเมื่ อพิจารณาถึ งความขนานทาง
จังหวะที่กระชับและความคล้ายคลึ งกันของเสี ยงของมันในภาษากรี ก แต่ละถ้อยคาที่แปลว่า
“เปิ ดเผย” “พิสูจน์” “ปรากฏ” “ป่ าวประกาศ” “เชื่อวางใจ” และ “ถูกรับขึ้นไป” ก็จบลงด้วย คา
นาหน้า เฉพาะในตัวบทกรี ก และค าบุ พ บท เอน (ใน-ผู้แปล) ก็ ต ามค ากริ ย าทุ ก ค า (ยกเว้น
“ปรากฏ” ซึ่ งไม่มีคาบุพบทที่ตามมา) โคลงบทละสองบรรทัดทั้งสามก็พรรณนาว่า พระเยซู
คริ สต์ เป็ น แก่นแท้ของความล้ าลึ กนี้ และมองว่างานของพระองค์น้ นั ได้สาเร็ จแล้ว มุมมอง
อื่ นๆคื อ เพลงนมัสการนั้นประกอบด้วยกลอนบทหนึ่ ง ที่ มี หกบรรทัด หรื อสองบทที่ มีส าม
บรรทัด หรื อสามบทที่มีสองบรรทัด[210]
“. . . วลีน้ ี ความลา้ ลึ กแห่ งความเชื่ อ จัดตั้งการเชื่ อมโยงระหว่างการปรากฏ
ของพระคริ สต์ซ่ ึ งเพลงนมัสการนี้ เฉลิ มฉลองและการดาเนิ นชี วิตคริ สเตียน
นัน่ คือ ความลา้ ลึกนี ้ เป็ นแก่นแท้ของ ความเชื่ อ” [211]
บางที่กลอนหกบรรทัดนี้อธิ บายถึงสิ่ งต่างๆของพระคริ สต์คือ (1) การบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ (2) การ
เป็ นขึ้ นจากตาย (3) การมองเห็ นหลัง จากการเป็ นขึ้ นจากตาย (บางที โดยผูส้ ื่ อสารที่ เป็ น
ทูตสวรรค์) (4) การป่ าวประกาศโดยพวกสาวก (ระหว่างการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์และ
การเสด็จขึ้นของพระองค์) (5) การบังเกิดใหม่ของบรรดาผูท้ ี่ได้ยนิ และเชื่อพยานนี้ และ (6) การ
เสด็จขึ้น การตีความนี้ มีลาดับตามวันเดื อนปี ของพันธกิ จในโลกทั้งสิ้ นของพระคริ สต์อยู่ใน
ความชอบของมัน
นักตีความคนอื่นๆเห็ นว่าการอธิ บายเหล่านี้ เป็ นดังต่อไปนี้ (1) พระเจ้า “ได้เปิ ดเผย” พระเยซู
คริ ส ต์ “ในเนื้ อหนัง ” (ธรรมชาติ มนุ ษ ย์) ในการมาบัง เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์ข องพระองค์ และ (2)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ “ได้พิสูจน์” การอ้างของพระองค์เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์
(3) ผู้สื่อสารที่ เป็ นมนุษ ย์ (“พวกทูตสวรรค์” ที่เป็ นมนุ ษ ย์) ได้เห็ นและนมัส การพระองค์
หลังจากการเป็ นขึ้ นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ และ (4) พวกสาวกของ
พระองค์ “ได้ป่าวประกาศ” พระองค์แก่ทุกคน (“ท่ามกลางคนต่างชาติ”) ผ่านทางการประกาศ
ข่าวประเสริ ฐทัว่ โลก (5) บรรดาผูท้ ี่ยอมรับข่าวประเสริ ฐบนโลก (“ในโลก”) “[ได้]เชื่ อใน”
พระองค์ และ(6) พระเจ้าได้รับและยกย่องพระองค์ (“รับขึ้นไป”) “ด้วยพระสิ ริ” หลังจากการ

เสด็ จ ขึ้ น ของพระองค์ บางคนที่ ติ ด ตามการตี ค วามแบบพื้ น ฐานนี้ เห็ น เพลงนมัส การนี้
ประกอบด้วยกลอนสองบท สามบรรทัดแรกอธิ บายถึงชี วิตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มาบังเกิ ด
เป็ นมนุษย์ และสามบรรทัดที่สองอธิ บายถึงชีวติ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้เสด็จขึ้นไป[212]
คากล่ าว นี้ นาเสนองานของพระคริ สต์ว่า ครอบคลุม ในช่ วงเวลาทั้งหมด ตั้งแต่การมาบังเกิ ด
เป็ นมนุ ษ ย์ ข องพระองค์ เ ป็ นต้ น ไปนั้ น พระเยซู ค ริ สต์ ท รงเป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญ ที่ สุ ดใน
ประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์ จงสังเกตอีกว่าขอบเขตทั้งสองก็ถูกกล่าวถึงในเพลงนมัสการนี้ คือ
ขอบเขตฝ่ ายโลกและขอบเขตฝ่ ายสวรรค์ มีการอ้างอิงสามอย่างถึงขอบเขตฝ่ ายโลกในบรรทัด
ที่ 1 4 และ 5 ในทานองเดียวกัน มีการอ้างอิงสามอย่างถึงขอบเขตฝ่ ายสวรรค์ในบรรทัดที่ 2 3
และ 6 ดังนั้นการเคลื่อนที่ของความคิดก็สลับกันคือ จากขอบเขตฝ่ ายโลกไปยังขอบเขตฝ่ าย
สวรรค์ กลับไปยังขอบเขตฝ่ ายโลกและสุ ดท้ายกลับไปยังขอบเขตฝ่ ายสวรรค์ โครงสร้ างนี้
เน้นถึ งธรรมชาติที่ครอบคลุมของงานของพระคริ สต์ ในขอบเขตทั้งหมด พระองค์ได้นา
ขอบเขตฝ่ ายโลกและขอบเขตฝ่ ายสวรรค์ของการมีอยูม่ าด้วยกัน พระองค์ได้ทาให้มนุ ษย์คืนดี
กับพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของทุกสิ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทาสะพานเชื่ อมช่องระหว่างสิ่ งต่างๆที่อยูห่ ่ างกันคนละขั้ว สิ่ ง
เหล่ า นี้ คื อ เนื้ อหนัง (กายภาพ) และวิญญาณ (ฝ่ ายวิญญาณ) พวกทูตสวรรค์ (บรรดาผูท้ ี่ อยู่
ใกล้ชิ ด ที่ สุ ด กับ พระเจ้า ) และคนต่ า งชาติ (บรรดาผูท้ ี่ อ ยู่ไ กลที่ สุ ด จากพระเจ้า ) และโลก
(ขอบเขตปั จจุบนั ของการมีอยู)่ และสวรรค์ (ขอบเขตในอนาคตของการมีอยู)่
“โคลงบทละสองบรรทัดแรกนาเสนองานของพระคริ สต์ที่ได้สาเร็ จแล้ว และ
โคลงบทละสองบรรทัดที่สองนาเสนองานของพระองค์ซ่ ึ งได้ถูกทาให้เป็ นที่
รู้จกั [ถูกป่ าวประกาศ] และโคลงบทละสองบรรทัดที่สามนาเสนองานของ
พระองค์ซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับ [ได้รับรางวัลโดยพระเจ้า]”[213]
จ. ปัญหาของการเลิกเชื่อในคริสตจักร 4:1-5
ในส่ วนนี้ เปาโลย้ าเตือนทิโมธี ถึงการเลิ กเชื่ อที่พระเยซู คริ สต์ได้ทานายไว้ เพื่อจะเสริ มสร้ างเขาที่จะระบุและ
รับมือกับมัน[214]

“1 ทธ. 4:1-5 ไม่ได้เริ่ มต้นหัวข้อใหม่ เปาโลผูซ้ ่ ึ งได้ให้คาแนะนาของท่านในเรื่ องความ
เข้าใจแท้ถึงธรรมบัญญัติ พระคุณ และความรอด (1:3-2:7) และในเรื่ องอุปนิสัยและการเป็ น
ผูน้ าของคริ สตจักร (2:8-3:13) และได้หยุดชัว่ ขณะเพื่อจะทาให้คาแนะนาของท่านอยูใ่ นมุมมอง
ที่เหมาะสม (3:14-16) ตอนนี้ ก็สรุ ปโดยการชี้ ให้เห็นว่า ประเภทเหล่านี้ ของปั ญหาต่างๆควรได้
ถูกคาดหวังไว้เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เผยพระวจนะอย่างชัดเจนถึงการปรากฏของสิ่ ง
เหล่านั้น. . .”[215]
4:1-3
ในความตรงกันข้ามกับการเปิ ดเผยแท้ของพระเจ้า (3:16) คาสอนเท็จจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาได้ผา่ น
ไป (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:1-7) ไม่วา่ เปาโลอ้างอิงถึ งการเปิ ดเผยพิเศษที่ท่านได้รับโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อเพียงแค่อา้ งอิ งถึ งการสาแดงที่ ได้ถูกเปิ ดเผยก่ อนหน้านี้ (“พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ตรัสอย่างชัดแจ้ง”) เราไม่สามารถตัดสิ นใจได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้
เปิ ดเผยผ่านทางพระคริ สต์วา่ เมื่อเวลาได้ผา่ นไป บางคนที่ถือความจริ งจะปฏิเสธความจริ ง (มธ.
13:21; 24:10-11; มก. 4:17; 13:22; ลก. 8:13; เปรี ยบเทียบ กจ. 20:29; 2 ธส. 2:1-12; 2 ทธ. 3:113; 2 ปต. 3:1-18; ดนล. 7:25; 8:23) สิ่ งนี้ จะเกิ ดขึ้นในฐานะผลลัพธ์ของการที่พวกเขาฟั งข้อ
โต้แย้งที่โน้มน้าวที่ได้ต้ งั ขึ้นโดยพวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า (“วิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวง
และคาสอนต่างๆ”) และที่อยูเ่ บื้องหลังพวกเขาคือ “พวกปี ศาจ” (ข้อ 1)[216]
“. . . หนึ่ งในความเป็ นห่ วงของเปาโลที่นี่คือแทบจะแน่ นอนว่าที่จะจับกุม
ความสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถาวรของคริ สตจักรของพระเจ้า”[217]
บรรดาผูท้ ี่ “ละทิ้งความจริ ง (ความเชื่อ)” เหล่านี้ เป็ นผูเ้ ชื่ อหรื อผูไ้ ม่เชื่ อ? คากริ ยากรี กที่เปาโล
ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงกิจกรรมของพวกเขา (อะฟิ สเตมิ, “ถอนตัวจาก” ตามตัวอักษรคือ “อยูห่ ่ าง”)
และคานามที่ท่านใช้เพื่อจะอธิ บายถึ งการกระทาของพวกเขา (อะพอสตัสซิ อา, “การละทิ้ง”
“การเลิ ก เชื่ อ”) ไม่ไ ด้ตอบค าถามนี้ อันใดอันหนึ่ งสามารถถู กกล่ าวถึ งที่นี่ได้ บริ บทต้อง
กาหนดไม่วา่ บุคคลที่จากไปเป็ นผูเ้ ชื่อหรื อไม่ใช่ผเู ้ ชื่ อ ในพระคัมภีร์บางตอน บริ บทกล่าวถึงผู ้
เลิกเชื่อที่เป็ นคริ สเตียน (ถูกเรี ยกว่า “ผูย้ อ้ นกลับ” โดยคริ สเตียนบางคน; ลก. 8:13; 1 ทธ. 1:1820; 4:1; 6:20-21; ฮบ. 3:12; เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:12b, 16-18; 3:13; 4:3-4) คริ สเตียนที่ทาตาม
แรงกระตุ ้นของธรรมชาติ ที่ เป็ นบาปของเขาหรื อของเธอแทนที่ จะท าตามแรงกระตุ ้นของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นผูเ้ ชื่อฝ่ ายเนื้อหนัง (1 คร. 3:3)

“มันเกิดขึ้นในฐานะความตกใจต่อบางคนที่วา่ ซาตานใช้คริ สเตียนที่กล่าวอ้าง
ในคริ สตจั กร ที่ จะบรรลุ งานของมัน แต่ ครั้ งหนึ่ งซาตานได้ใ ช้เปโตรที่ จะ
พยายามนาพระเยซู ไปในทางที่ผิด (มธ. 16:21-23) และมันได้ใช้อานาเนี ย
และสั ป ฟี ราที่ จ ะพยายามหลอกลวงคริ ส ตจัก ร ณ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม (กจ. 5)
เปาโลเตื อ นว่ า พวกครู สอนเท็ จ จะเกิ ด ขึ้ น จากภายในคริ สตจั ก ร (กจ.
20:30)”[218]
ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ บริ บทชี้ไปยังผูเ้ ลิกเชื่อที่ไม่ใช่คริ สเตียน (ลก. 13:27; เปรี ยบเทียบ 2 ธส.
2:11) ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆอีกนั้น ไม่วา่ ฝ่ ายหนึ่งหรื อทั้งสองอาจถูกกล่าวถึง สาหรับพวกเขา
นั้นเราไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในบริ บทที่จะกล่าวได้ (2 ธส. 2:3; เปรี ยบเทียบ ทต. 1:14) ดูเหมือน
มันค่อนข้างชัดเจนที่ว่าคริ สเตียนสามารถหยุดที่จะเชื่ อในพระเจ้าได้ (มธ. 10:33; มก. 8:32; 2
ทธ. 2:12; วว. 3:8)[219] อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายถึงว่า พวกเขาจะสู ญเสี ยความรอดของพวก
เขา เนื่องจากว่าความรอดเป็ นงานของพระเจ้าไม่ใช่งานของเรา (ยน.10:28; รม. 8:31-39; 2 ทธ.
2:13) หนึ่ งในศาสตราจารย์ของข้าพเจ้า ณ สถาบันพระคริ สตธรรมดัลลัสเคยกล่ าวไว้และ
ข้าพเจ้าคิดว่าถูกต้องคือ “ข้าพเจ้าเชื่อในความพากเพียรของพระผูช้ ่วยให้รอด แต่ขา้ พเจ้าไม่เชื่ อ
ในความพากเพียรของธรรมิกชน”[220]
ผูเ้ ลิ กเชื่ อเหล่านี้ ได้พฒั นามโนธรรมที่กดั กร่ อน (“นโนธรรมที่. . .ตายด้าน”) โดยการปฏิเสธที่
จะตอบสนองต่อความจริ งที่พวกเขารู ้ ตอนนี้ พวกเขาเรี ยก ความเท็จ ว่า “ความจริ ง” และนัน่
คือ “ความน่าซื่ อใจคด” (ข้อ 2) )
“พวกครู สอนเท็จเป็ นคนโกหก พวกเขาหลอกลวงอย่างตั้งใจ เพราะว่าพวกเขา
ได้จดั การที่จะทาให้มโนธรรมของพวกเขาตายด้านอย่างไม่สงสัยเลยโดยนิ สัย
แห่ งการหลอกลวงที่ ต่อเนื่ องของพวกเขา นี่ หมายถึ งว่า พวกเขาไม่ เชื่ อใน
อุดมการณ์ของพวกเขาเอง แต่แพร่ มนั จากแรงจูงใจที่ต่าที่สุด”[221]
คาสอนของผูเ้ ลิ ก เชื่ อที่ เปาโลเตื อ นทิ โมธี และชาวเอเฟซัส ที่ จะเฝ้ าระวังคื อ การถื อสั นโดษ
(เปรี ยบเทียบ คส. 2:20-23) “การถื อสันโดษ” เป็ นแนวคิ ดที่ ว่าการละเว้นจากสิ่ งต่างๆทาง
กายภาพนั้นส าคัญสาหรั บความบริ สุทธิ์ ฝ่ ายวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกครู สอนเท็จ

เหล่ านี้ ห้าม “การแต่งงาน” และ การทาน “อาหาร” บางชนิ ด บางทีคาสอนแบบนอสติกที่
ภายหลังได้บรรลุกาลังที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในศตวรรษที่สองคริ สตศักราชได้มีอิทธิ พลต่อพวก
เขา “ลัทธิ นอสติก” ได้สอนว่าสสารนั้นชัว่ ร้ าย และผูค้ นควรพยายามที่จะดาเนิ นชี วิตในการ
ผูกพันกับสิ่ งต่างๆทางกายภาพ (เช่ น ความสนิ ทสนมทางกายภาพในการสมรส) ให้นอ้ ยเท่าที่
จะเป็ นไปได้ ดูเหมือนว่า “ลัทธิ ยิว” ได้เป็ นอิทธิ พลพื้นฐานอีกอย่างหนึ่ งของพวกครู เหล่านี้
เนื่องจากว่าลัทธิ ยิวได้สอนว่าอาหารบางอย่างนั้นเหมาะสม (คาฮีบรู โคเชอร์ ) และอย่างอื่นนั้น
ไม่สะอาด (เปรี ยบเทียบ คส. 2:16-17) อาจจะมีเหตุผลต่างๆทางกายภาพสาหรับการไม่ทาน
อาหารบางอย่าง (เช่ น โรคภูมิแพ้ ปริ มาณไขมันสู งเกิ นไป และอื่นๆ) แต่ไม่มีเหตุ ผลฝ่ าย
วิญญาณต่างๆ ในทานองเดี ยวกัน อาจมีเหตุผลทางกายภาพว่าทาไมในกรณี ของแต่ละบุคคล
นั้น การแต่ ง งานอาจไม่ ฉ ลาดหรื อ ไม่ เ ป็ นที่ น่ า ปรารถนา (เช่ น การส่ ง ต่ อ ข้อ บกพร่ อ งทาง
พันธุ กรรม การเรี ยกร้ องของพันธกิ จที่ เจาะจง และอื่ นๆ) อย่างไรก็ ตาม พระเจ้าได้รับรอง
สถาบันของการสมรส
เปาโลย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านว่าพระเจ้า “ได้สร้าง” การสมรสและอาหารเพื่อเราจะชื่นชม (“ที่
จะถูกแบ่งปั นด้วยการสานึ กคุ ณ” ข้อ 3)
ตั้งแต่การเสด็จมาครั้งแรกของพระคริ สต์ ความ
แตกต่างระหว่างอาหารที่ สะอาดและไม่สะอาดเป็ นสิ่ งที่เราสามารถขจัดได้ (มก. 7:19; กจ.
10:15; รม. 14:14; 1 คร. 10:23-33)
4:4-5

“ทุกสิ่ ง” ที่พระเจ้าได้สร้างนั้น “ดี” (ข้อ 4; ปฐก. 1:31) เราสามารถใช้ของประทานที่ดีต่างๆของ
พระเจ้าในทางที่ผดิ ได้ (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และความตะกละ) แต่การแต่งงาน
และอาหารนั้น “ดี ” อย่า งแท้จริ ง และเราควรชื่ น ชมสิ่ ง เหล่ า นั้นด้วยความขอบพระคุ ณแด่
พระเจ้าสาหรับการให้สิ่งเหล่านั้น ความขอบพระคุ ณ (“การสานึ กคุณ”) เป็ นเงื่อนไขเดียวที่
เชื่ อมโยงกับการใช้สิ่งเหล่านั้น ข้อนี้ ไม่ได้กล่าวว่า ทุกสิ่ งนั้นดี สาหรั บเรา (ยาพิษ ภาพลามก
และอื่นๆ) แค่กล่าวว่าทุกสิ่ ง ที่พระเจ้ าได้ สร้ าง นั้น “ดี” อย่ างแท้ จริ ง (ปฐก. 1:31)
เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับ ของประทานต่ างๆ ที่ดีของพระองค์ และไม่ได้ปฏิบตั ิต่อสิ่ ง
เหล่านั้นในฐานะ สิ ทธิ์ ของเรา เราก็จดจาว่าสิ่ งเหล่านั้นมาจากพระองค์และดังนั้นเราก็ปฏิบตั ิ
ต่อสิ่ งเหล่านั้นในฐานะที่ถูกแยกไว้ (“ชาระให้บริ สุทธิ์ ”) เพื่อผลประโยชน์ของเรา เราตระหนัก
ว่าพระองค์ได้ “ชาระ” สิ่ งเหล่านั้น (แยกไว้) เมื่อเราอธิ ษฐาน (ให้การขอบพระคุณ) สาหรับสิ่ ง

เหล่านั้นและใคร่ ครวญข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่บอกเราว่าสิ่ งเหล่านั้นมาจากพระบิดาในสวรรค์
ของเราเพื่อผลประโยชน์ของเรา[222] แนวคิดของเปาโลไม่ใช่วา่ ผ่านทางพิธีกรรมของการท่อง
พระคัมภีร์และการอธิ ษฐาน การแต่งงานและอาหารก็เป็ นที่ยอมรับได้สาหรับประชากรของ
พระเจ้า เราเรี ยนรู ้ ว่าพระเจ้าได้แยกสิ่ งที่ พระองค์ได้สร้ างไว้เพื่อการชื่ นชมของเราผ่านทาง
พระวจนะของพระเจ้า และเรายอมรับสิ่ งนั้นผ่านทางการอธิ ษฐาน[223] คากรี กที่แปลว่า “การ
อธิ ษฐาน” ในข้อ 5 (เอนยูกซิ ส) หมายถึง “การอ้อนวอน” (เปรี ยบเทียบ 2:1) แต่ในบริ บทนี้ มนั
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นค าทั่ว ไปส าหรั บ การอธิ ษ ฐานและอ้า งอิ ง ถึ ง การขอบพระคุ ณ อย่ า งชัด เจน
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 4)[224] อีกทางหนึ่ ง ด้วยการอ้างอิงของท่านถึงพระวจนะของพระเจ้า เปาโล
อาจได้คิดถึ งการแสดงออกตามพระคัมภีร์ที่เจาะจงซึ่ งคริ สเตียนเริ่ มแรกและคนยิวได้ใช้ (เช่ น
การอธิ ษฐาน) เมื่อพวกเขาให้การขอบพระคุณสาหรับอาหารของพวกเขา[225] ข้าพเจ้าไม่เชื่ อ
ว่าเปาโลได้มี “พิธีมหาสนิท” ในความคิด
“แน่ นอนว่าถ้อยคาของเปาโลอนุ ญาตการปฏิ บตั ิ การขอบพระคุ ณก่ อนทาน
อาหารของคริ สเตียน การกินโดยปราศจากการให้การขอบพระคุ ณเป็ นการ
ไม่สานึ กคุณที่เลวทราม แต่ขอบเขตของพระคัมภีร์ตอนนี้ ก็กว้างกว่าสิ่ งนั้น
มาก”[226]
การให้การขอบพระคุณสาหรับอาหารหรื อการแต่งงานของเราและจากนั้นก็บ่นเกี่ยวกับมันก็ไม่
สอดคล้อง
พวกผูส้ นับสนุ นการถื อสันโดษก็ยงั คงอยู่กบั เราในทุกวันนี้ อย่างที่เปาโลเขียนว่าพวกเขาจะอยูโ่ รมันคาทอลิก
ลัทธิ วนั เสาร์ เช่นเดียวกับบางลัทธิและอื่นๆ อีกส่ งเสริ มคาสอนเท็จนี้
IV. คาแนะนาเกีย่ วกับการเป็ นผู้นาของคริสตจักรท้องถิ่น 4:6-5:25
เปาโลดาเนิ นการต่อไปที่จะให้คาแนะนาบางอย่างเกี่ ยวกับการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร สิ่ งนี้ รวมถึ งคาแนะนา
เกี่ยวกับชีวติ ส่ วนตัวและพันธกิจต่อสาธารณะของผูน้ า หลักการพื้นฐานต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
มีประสิ ทธิภาพและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อแม่ม่ายและผูป้ กครอง

ก. ชีวติ ส่ วนตัวและพันธกิจต่ อสาธารณะของผู้นา 4:6-16
จากการที่ ได้ย้ าเตื อนทิ โมธี ว่าการเลิ กเชื่ อที่ เขาเป็ นพยานในเมื องเอเฟซัสไม่ใช่ ไม่ได้ถูกคาดหวังไว้แต่ได้ถู ก
ทานายไว้ (4:1-5) ถัดไปอัครทูตนี้อธิ บายถึงความรับผิดชอบของทิโมธี ในการจัดการกับสิ่ งนั้น (เปรี ยบเทียบ บท
ที่ 1) เปาโลเขียนคาแนะนาเชิ งบวกเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ทิโมธี พิชิตอิทธิ พลต่างๆของผูเ้ ลิกเชื่ อที่ถือสันโดษซึ่ งได้
คุกคามคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส ยิง่ กว่านั้น ท่านได้เขียนเพื่อย้ าเตือนเขาถึ งความสาคัญของชี วิตส่ วนตัวและ
พันธกิจต่อสาธารณะของเขา เพื่อว่าเขาจะไม่ตกไปสู่ ความผิดพลาดอย่างเดียวกัน
“อย่างที่ผฝู ้ ึ กสอนบ่อยครั้งจะกลับไปสู่ พ้ืนฐานต่างๆของกี ฬาเพื่อจะดึ งทีมหรื อผูเ้ ล่นออกจาก
การตกต่านั้น เปาโลก็กลับไปสู่ พ้นื ฐานต่างๆเพื่อจะทาให้คริ สตจักรนี้อยูใ่ นลู่ทาง”[227]
อัครทูตนี้เลือกลาดับความสาคัญฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญสามอย่างจากหลายอย่างที่ท่านอาจได้เลือกในข้อ 6-10
4:6

ด้วยการเข้า หาที่ อ่อนโยนอย่า งมากนั้น ทิ โมธี จะต้อง “ชี้ ใ ห้เห็ นถึ ง” ความจริ ง เกี่ ย วกับของ
ประทานที่ดีต่างๆของพระเจ้าที่เปาโลเพิ่งกล่าวไป เปาโลถือว่าคริ สเตียนชาวเมืองเอเฟซัสเป็ น
“พี่นอ้ ง” ไม่ใช่ ศัตรู หรื อปฏิปักษ์
“มันเป็ นจริ งอยู่เสมอที่ว่ามนุ ษย์สามารถถูกนาไปได้เมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะ
ถูกผลักดัน”[228]
“ผูป้ รนนิ บ ัติ ที่ สั ต ย์ซื่ อ (ที่ ดี ) ของพระคริ ส ต์ต้อ งส่ ง ต่ อ ความจริ ง ที่ พ ระเจ้า ได้เ ปิ ดเผยโดย
ปราศจากการบิดเบือน ที่จะทาเช่ นนั้น ทิโมธี จะต้อง “บารุ งเลี้ ยง” ตัวท่านเองด้วย “ความจริ ง
(ถ้อยคา) แห่ งความเชื่ อ” ที่มีในพระคัมภีร์ของท่าน ท่านจะต้องติดสนิ ทใน “คาสอน (หลักคา
สอน) ที่มีหลัก” ที่ท่านได้รับจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพวกอัครทูตของพระองค์อย่างที่ท่านได้
ทามาจนบัดนี้ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:14-17) แทนที่จะเลิกเชื่ อ บางครั้งผูร้ ับใช้ยงุ่ อย่างมากใน
การหาอาหารสาหรับผูค้ นของพวกเขาจนพวกเขาล้มเหลวที่จะเลี้ยงพวกเขาเอง

4:7-8

ทิโมธี ไม่ควรเกี่ยวข้องกับ “นิยาย” ของพวกครู สอนเท็จ (1:4) ซึ่ งมีการยวนใจบางอย่างแต่เป็ น
แค่ความอยากรู ้อยากเห็น นิยายเหล่านี้ไม่อยูใ่ นทางพระเจ้า (“อยูใ่ นทางโลก”) และไร้ค่า

ตรงกันข้าม ท่านควรฝึ กตนเองใน “ทางพระเจ้า ” สิ่ งนี้ เรี ยกร้ อง “วินยั ” ในตนเอง ที่แข็งขัน
ในการอนุ ญาตการแต่งงานตามปกติ (ชายและหญิง ) และการทานอาหารทุ กชนิ ดนั้น เปาโล
ไม่ได้ส่งเสริ มการดาเนิ นชี วิตคริ สเตียนที่ไร้วินยั อย่างไรก็ตาม ทิโมธี ควรมุ่ง “วินยั ” ของท่าน
ไปที่การพัฒนากาลังฝ่ ายวิญญาณแทนที่จะเป็ นทางกายภาพ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:24-27) วินยั
ในตนเองทางกายภาพ (“การฝึ กทางกาย”) มีคุณค่าที่จากัดอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับวินยั ใน
ตนเองฝ่ ายวิญญาณ (“การอยู่ในทางพระเจ้า ”) ที่ ส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคตเช่ นเดี ยวกับ
ปัจจุบนั (“พระสัญญาสาหรับชีวติ ปัจจุบนั และอนาคต”)
“บุ ต รที่ ห ลงหายได้สู ญ เสี ย สิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ โ ดยการไปยัง เมื อ งไกลนั้น และ
คริ สเตียนคนใดก็ตามที่ดาเนิ นชี วิตที่ไม่ระมัดระวังแทนที่จะเป็ นชี วิตในทาง
พระเจ้า จะพบว่า เขาจะจ่ า ยราคามัน แม้ก ระทั่ง ในนิ รั น กาล ท่ า นร้ อ นใจ
เกี่ ยวกับ การอยู่ใ นทางพระเจ้าเท่า กับที่ ท่า นร้ อนใจเกี่ ย วกับการฝึ กทางกาย
เกี่ยวกับการกีฬาไหม?”[229]
เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนี้ (ข้อ 3) เปาโลอาจมี การอยู่สันโดษที่ พวกครู สอนเท็จสนับสนุ นใน
ความคิดในการอ้างอิงของท่านถึง “วินยั ทางกายภาพ” (ข้อ 8) คากรี กที่แปลว่า “ชี วิต” (ข้อ 8)
คื อ โซเอ ซึ่ งเป็ นหลั ก การที่ สู ง กว่ า ของชี วิ ต สิ่ งที่ ต รงข้ า มอย่ า งสมบู ร ณ์ ก ับ ความตาย
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-3) แทนที่จะเป็ น บีออส คือ ด้านทางกายภาพของชีวติ [230]
4:9

“คากล่าวที่สัตย์จริ ง” ที่เปาโลอ้างอิงถึ งที่นี่ดูเหมือนจะเป็ นคากล่าวที่ท่านเพิ่งได้อา้ งอิงไป (ข้อ
8) ปรัชญาหลายสานักในสมัยของเปาโลได้ วิจารณ์ การฝึ กทางกายภาพที่มากเกินพอที่ชาย
หนุ่ มชาวกรี กหลายคนได้ฝึกฝน[231] พวกเขาได้เชื่ อว่าการพัฒนาของตัวตนภายในนั้นสาคัญ
กว่า ดังนั้นบางที “คากล่าวที่สัตย์จริ ง” นี้ คือคากล่าวที่พวกเขาได้ทาให้เป็ นที่นิยม เปาโลเห็น
ด้วยกับมุมมองนี้ ไม่วา่ แหล่งของมันจะได้เป็ นอะไรก็ตาม
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มันก็เพื่อการอยูใ่ นทางพระเจ้า (“เพื่อสิ่ งนี้ ”) เป็ นหลัก ที่ผเู้ ชื่อควร “(ตรากตราและ) ทนสู้” และ
ทาให้ตวั เขาเองหรื อตัวเธอเองมีวินยั (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:1-11) สิ่ งกระตุน้ สาหรับ การทนสู้ ส่ ู
การอยู่ในทางพระเจ้ า ก็คือว่าเราตั้งใจคอย “ความหวัง” แท้ที่ไกลพ้นชีวติ นี้

“ความยิง่ ใหญ่ของเป้ าหมายทาให้การตรากตราของการดิ้นรนคุม้ ค่า”[232]
ความหวัง นั้น อยู่ในพระเจ้า “ผูท้ รงพระชนม์” (3:15) “ผูเ้ ป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของทุกคน”
(2:2, 4, 6) พระเจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ “ทุกคน” ในแง่ที่วา่ พระองค์ได้จดั เตรี ยมความ
รอดที่ มี ไ ว้ ส าหรั บ ทุ ก คน พระองค์ท รงเป็ นพระผูช้ ่ ว ยให้ รอดของ “ผูเ้ ชื่ อ ” ในแง่ พิ เ ศษ
เนื่องจากว่าพวกเขาเป็ นบรรดาผูท้ ี่ได้ยอมรับการจัดเตรี ยมความรอดของพระองค์ ความรอดก็
พอเพียง สาหรับทุกคน แต่ มีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับบรรดาผูท้ ี่เชื่อเท่านั้น[233]
“พวกเขากล่าวว่าเครื่ องบินออกจากสนามบินนานาชาติลอสแองเจลลีสทุกๆ
นาที และข้าพเจ้าสามารถขึ้นเครื่ องบินลาใดก็ได้ (ถ้าข้าพเจ้ามีความกล้าหาญ!)
ทั้ง หมดที่ ข ้า พเจ้า ต้อ งท าคื อ ซื้ อ ตั๋ว และขึ้ น ไปบนเครื่ อ งบิ น ดู ซิ มัน เป็ น
เครื่ องบินสาหรับทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้น พระคริ สต์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้ร อดของ “ทุ ก คน” แต่ บ รรดาผูท้ ี่ เชื่ อ เท่ า นั้น จะได้รับ ความรอด (ดู ยน.
3:16; 1 ยน. 2:2)”[234]
ผูเ้ ชื่อแบบคาลวิลที่หนักแน่นบางคนกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็ น “พระผูช้ ่วยให้รอดของทุกคน” ใน
แง่ที่วา่ พระองค์ทรงช่วยให้ทุกคนรอดจากความหายนะต่างๆที่ชวั่ คราวเท่านั้น[235] ในขณะที่
มันเป็ นจริ งที่วา่ พระเจ้าทาสิ่ งนี้ การใช้ของเปาโลเกี่ยวกับ “พระผูช้ ่วยให้รอด” ได้นานักตีความ
ส่ วนใหญ่ไปสู่ การสรุ ปว่าที่นี่ท่านอธิ บายถึงการแห่งการจัดเตรี ยมความรอดนิ รันดร์ ของพระเจ้า
อย่างเช่นใน 2:4 (เปรี ยบเทียบ 1:1; 2:3)
“เปาโลแนะนาให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะจดจ่อที่พ้นื ฐานต่างๆ คือ การหล่อเลี้ยงที่
สม่ า เสมอจากพระวจนะของพระเจ้า การติ ด ตามชี วิต ในทางพระเจ้า ใน
พระวิญญาณและลาดับความสาคัญของภารกิจ”[236]
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เปาโลกาชับให้ทิโมธี ที่จะยืนกราน (“แนะนา”) ใน “สิ่ งเหล่านี้ ” อย่างสม่าเสมอซึ่ งท่านเพิ่งได้
กล่าวไปและที่จะ “สอน” สิ่ งเหล่านั้นแก่ชาวเอเฟซัส (เปรี ยบเทียบ 5:7; 6:2; 2 ทธ. 2:2, 14; ทต.
2:15) คากริ ยาอยูใ่ นกาลปั จจุบนั ในภาษากรี กซึ่ งบ่งบอกถึงการกระทาที่ต่อเนื่ อง สิ่ งเหล่านี้ เป็ น

คาสั่งสองประการแรกจาก 10 ประการในข้อ 11-16 เป็ นที่ชดั เจนว่าทิโมธี ตอ้ งการแรงกระตุน้
บางอย่างเพื่อทาให้ท่านยืนกรานมากขึ้น
พวกผูน้ าของคริ สตจักรต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในคริ สตจักรราวกับว่าพวกเขาเป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวของพวกเขาเอง ท่าทีของบุคคลหนึ่ งต่อสมาชิ กของคริ สตจักรจะกระทบการกระทา
ของเขาหรื อของเธอ บ่อยครั้ งแล้วศิ ษยาภิ บ าลมองเห็ นว่า ตนเองเป็ นนายพล (รู ปแบบทาง
ทหาร) เป็ นประธานของบริ ษทั (รู ปแบบทางธุ รกิ จ) หรื อแม้กระทัง่ เป็ นผูเ้ ลี้ ยงแกะ (รู ปแบบพี่
เลี้ ยงเด็ก) พวกผูน้ าควรรับมือกับผูค้ นในคริ สตจักรของพวกเขาอย่างที่พวกเขาจะรับมือกับ
เลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาเอง สิ่ งนี้จะปรับแต่งพันธกิจทั้งสิ้ นของพวกเขา ถ้าพวกเขารับเอา
มุมมองนี้ บางทีพวกเขาจะมีเพื่อนส่ วนตัวที่ใกล้ชิดในคริ สตจักรของพวกเขา พวกศิษยาภิบาลที่
มีเพื่อนส่ วนตัวที่ใกล้ชิดในคริ สตจักรของพวกเขาเป็ นปั ญหาเท่านั้นถ้าพวกเขาให้การปฏิบตั ิที่
ให้สิทธิพิเศษแก่พวกเขา
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คากรี กที่แปลว่า “ความหนุ่ มแน่น” อธิ บายถึงผูค้ นที่มีอายุจนถึง 40 ปี [237] ในฐานะชายหนุ่ ม
เมื่อเทียบกับคนอื่นๆนั้น ทิโมธี คงได้รู้สึกลังเลใจที่จะแนะนาพวกผูป้ กครองในคริ สตจักรเมือง
เอเฟซัสผูซ้ ่ ึ งบางทีแก่กว่าท่าน[238] คนส่ วนใหญ่นบั ถือผูค้ นที่แก่กว่าด้วยการนับถือที่ยิ่งใหญ่
ในวัฒนธรรมของเขา เปาโลสัญญาว่าไม่มีใครในคริ สตจักรจะไม่เชื่ อถือพันธกิจการสอนของ
เขาถ้าเขาสนับสนุ นสิ่ งนั้นด้วยวิถีชีวิตในทางพระเจ้า ในถ้อยคาของเขา (“วาจา”) เช่นเดียวกับ
โดยการกระทา (“การประพฤติ”) โดยความรักของเขาที่มีต่อผูค้ นและการวางใจ (“ความเชื่อ”)
ของเขาในพระเจ้าและโดยความสะอาด (“ความบริ สุ ทธิ์ ”) ทางศี ล ธรรม เขาควรจัดเตรี ย ม
แบบอย่างแห่ งการอยู่ในทางพระเจ้า “ความบริ สุทธิ์ ” รวมถึ งทั้งความบริ สุทธิ์ ทางเพศและ
ความสัตย์สุจริ ตของใจ
“มัน เป็ นหน้า ที่ แรกของผูร้ ั บ ใช้ที่ จ ะส าแดงในชี วิต ของเขาเองถึ ง สิ่ ง ที่ เ ขา
ปรารถนาให้ผคู้ นของเขาที่จะเป็ น”[239]
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ทิโมธี มีความรับผิดชอบอื่นๆในฐานะตัวแทนแบบอัครทูตในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส ท่านควร
“ให้ความสนใจ” แก่พนั ธกิ จต่อสาธารณะของท่านเช่นเดี ยวกับชี วิตส่ วนตัวของท่าน หน้าที่
สามอย่างก็ สาคัญ คื อ หนึ่ ง ท่า นควรดาเนิ นการที่ จะท าให้แน่ ใ จว่า พวกผูน้ าคริ ส ตจัก รอ่ า น

“พระคัมภี ร์” ในที่ ประชุม ในการพบปะของคริ สตจักรเรื่ อยไป การปฏิบตั ิน้ ี ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
การนมัสการในพระวิหารและธรรมศาลาก็สาคัญในการนมัสการส่ วนรวมของประชากรของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 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] ประการที่สอง การกระตุ้น ควรควบคู่ไปกับการอ่าน
พระวจนะของพระเจ้าเรื่ อยไป “การกระตุน้ ” พรรณนาถึงการอธิบายและการประยุกต์ใช้ตวั บท
ที่นกั เทศน์อ่าน (คือ คาเทศนาแบบอรรถาธิ บาย; เปรี ยบเทียบ กจ. 18:15)[241] ประการที่สาม
“การสอน” ก็จาเป็ น ดูเหมือนว่าความรับผิดชอบนี้ ได้เป็ นคาแนะนาเชิ งระบบในหลักคาสอน
แห่ งความเชื่ อ[242] มันอาจเป็ นการเข้าหาเชิ งหัวข้อต่อการแนะนาอย่างที่ตรงกันข้ามกับการ
อรรถาธิ บายทีละส่ วนของพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง[243]
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ทิโมธี ตอ้ งการการหนุนใจมากขึ้นเพื่อจะใช้ความสามารถต่างๆต่อไป (“อย่าละเลยของประทาน
ฝ่ ายวิญญาณ”) ซึ่งพระเจ้าได้ประทาน (“มอบให้”) แก่ท่านเพื่อจะรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทิโมธี
ได้ รั บ การสถาปนาเพื่ อ การรั บ ใช้ พ ระเจ้ า โดย “การวางมื อ ” ของ “มื อ ” ของเปาโล
(เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 1:6) และของผูป้ กครองบางคน ณ การสถาปนาของทิโมธี น้ นั ผูเ้ ผยพระวจนะคนหนึ่ งที่ อยู่นั่นได้รับการเปิ ดเผยจากพระเจ้า (“คาเผยพระวจนะ”) ว่า ทิ โมธี จะรั บใช้
พระคริ สต์ในแนวทางที่เจาะจง
ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสองครั้งที่แยกกันในชี วิตของทิโมธี คือ บาง
ทีครั้งแรกที่เมืองลิสตราและต่อมาที่เมืองเอเฟซัส[244] ดังนั้นที่นี่เปาโลอาจได้เรี ยกให้ทิโมธี ที่
จะระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ น้ ัน หรื อ เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นั้น และความรั บ ผิด ชอบที่ เ ป็ นของท่ า นเมื่ อ
พิจารณาถึงการเปิ ดเผยที่พิเศษนั้น (เปรี ยบเทียบ 1:18-19)
“คณะผูป้ กครอง” หมายถึ ง กลุ่มของพวกผูป้ กครอง เนื่ องจากเปาโลกาชับทิโมธี ดว้ ยการใช้
สิ ทธิ อานาจเหนือพวกผูป้ กครอง (ข้อ 13; 5:17-25) การย้ าเตือนนี้ ที่พวกผูป้ กครองได้ตระหนัก
ถึ งสิ ทธิ อานาจของทิโมธี ก่อนหน้านั้นคงได้หนุ นใจท่าน การปฏิ บตั ิ ที่ถูกอธิ บายไว้ในข้อนี้
พร้ อมกับ ตัว อย่า งที่ ค ล้า ยกัน ของการปฏิ บ ตั ิ น้ ี ที่ ถู ก อธิ บ ายไว้ใ นพระคัม ภี ร์ ก็ ท าหน้า ที่ เ ป็ น
รู ปแบบสาหรับ การสถาปนา (แยกไว้) ผูค้ นที่เป็ นทางการสาหรับพันธกิจ

“และแน่ นอนว่ามันเป็ นประโยชน์สาหรับความมีเกี ยรติแห่ งพันธกิ จที่จะถู ก
แนะนาต่อผูค้ นโดยเครื่ องหมายนี้ ยิ่งกว่านั้นเพื่อจะเตือนบุ คคลที่ ได้รับการ
สถาปนาว่าเขาไม่เป็ นอิสระอีกต่อไป แต่ถูกผูกพันในความเป็ นทาสต่อพระเจ้า
และคริ สตจักร”[245]
“ธรรมชาติ ข องการสื บ ต่ อในพันธกิ จแน่ นอนว่า ปรากฏ [เมื่อจดหมายฝาก
ศิษยาภิบาลได้ถูกเขียนขึ้น] แต่มนั ถูกถื อว่าเป็ นการสื บต่อของการสอนหรื อ
ธรรมเนี ย มแทนที่ จะเป็ น ‘การสื บ ต่ อแบบอัค รทู ต’ ของการสถาปนาที่
ย้อนกลับไปยังพวกอัครทูต”[246]
“พระคัม ภี ร์ ไ ม่ เ คยกล่ า วถึ ง อัต ลัก ษณ์ ก ลุ่ ม คล้า ยกัน ส าหรั บ พวกมัค นายก
ความคิ ดเกี่ ยวกับพวกมัคนายกที่ทาหน้าที่ เป็ น ‘คณะกรรมการ’ ไม่เคยถู ก
อ้างอิงในพระคัมภีร์”[247]
แน่นอนว่าสิ่ งนี้ไม่ได้บ่งบอกว่ากลุ่มเช่นนั้นผิด
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เมื่อทิโมธี จดจ่อที่ (“ซึ มซับใน” คือ ใส่ ใจ เอาใจใส่ ปฏิบตั ิ) ความรับผิดชอบเหล่านี้ (ข้อ 6-16)
“ความก้าวหน้า” ส่ วนตัวของท่านในการอยูใ่ นทางพระเจ้าจะเป็ นที่ “ชัดเจน” ต่อเพื่อนธรรมิก
ชนของท่านในเมืองเอเฟซัส (เปรี ยบเทียบ ลก. 2:49, 52) มีการเล่นคา ณ ตอนเริ่ มต้นของข้อ 14
และ 15 ว่า “อย่าละเลย” (คากรี ก อะเมเลอิ ) เปรี ยบเทียบกับ “รับเอาความเจ็บปวด” (เมเลทา)
“ไม่มีใครที่ตอ้ งการมีประโยชน์เพื่อพระเจ้าสามารถทาเล่นกับคริ สต์ศาสนาได้
เขาต้องทาให้มนั เป็ นธุ ระที่ยงิ่ ใหญ่อนั หนึ่งแห่งชีวติ ของเขา”[248]
“ในขณะที่ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งการที่จะฟั งดูเหมือนวิจารณ์ ข้าพเจ้าต้องสารภาพว่า
วุน่ วายใจด้วยข้อเท็จจริ งที่วา่ ศิษยาภิบาลและผูท้ างานที่เป็ นคริ สเตียนหลายคน
มากแบ่งเวลาและความสนใจของพวกเขาระหว่างคริ สตจักรและงานอดิ เรก
บางอย่าง มันอาจเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ การเดินทางไปยังอิสราเอล การเมือง
หน้าที่ทางพลเรื อน แม้กระทัง่ การรับใช้ทางคณะ ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของพวก

เขาเองทนทุกข์ และคริ สตจักรของพวกเขาก็ทนทุกข์ เพราะว่าคนเหล่านี้ ไม่ได้
อุทิศพวกเขาเองต่อพันธกิจของพวกเขาอย่างเต็มที่”[249]
“มันเป็ นการดลใจที่จะเห็นนักเทศน์หนุ่มเพราะว่าจากนั้นคริ สตจักรจะเติบโต
พร้อมกับเขา”[250]
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สรุ ปแล้ว ทิโมธี จะต้องเฝ้ าดู (“เอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดต่อ”) ทั้งชี วิตส่ วนตัวของท่าน (“ตัวท่าน”)
และพันธกิจต่อสาธารณะของท่าน (“การสอนของท่าน”) อย่างระมัดระวัง[251]
“ไม่วา่ บุคคลหนึ่งจะตรงไปตรงมาแค่ไหนในหลักคาสอนของเขาหรื อเขาจะมี
ประสิ ทธิ ภาพแค่ไหนในการสอนของเขา ถ้ามีขอ้ บกพร่ องในชี วิตภายในหรื อ
ภายนอกของเขา มันจะทาลายเขา นี่คือจุดที่ผรู ้ ับใช้หลายคนได้ลม้ เหลวอย่าง
น่าเศร้ าใจ ในขณะที่เขากาลังเฝ้ าดูคนอื่นๆ ศิษยาภิบาลต้องเฝ้ าดูตวั เขาเอง”
[252]
ทิโมธี ไม่ควรเฉื่ อย แต่ควรทางานที่ดีซ่ ึ งท่านได้เริ่ มต้นแล้วอยูเ่ สมอ (“พากเพียรในสิ่ งเหล่านี้”)
“การสามารถทนทานเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ ส าคัญ ส าหรั บ การเป็ น ผู้น าที่ มี
ประสิ ทธิภาพ”[253]
รางวัลต่ างๆจะเป็ นการช่ วยกู้ (“ความรอด”) ส าหรั บท่ านจากความล้ม เหลวและชี วิตที่ ไม่ มี
ประโยชน์ (เปรี ยบเทียบ 2:15; ยก. 1:21) และการช่วยกู้ (“ความรอด”) บรรดาผูท้ ี่ท่านได้รับใช้
(“บรรดาผูท้ ี่ฟังท่าน”) จากความผิดพลาดและความเสื่ อมทราม เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลไม่ได้
กล่าวว่าพระเจ้า พิสูจน์ ว่าเราถูกต้ อง เพราะว่าเราปฏิบตั ิหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อ[254]

คริ สเตียนไม่ได้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูเ่ สมอ ไม่วา่ ในความเชื่ อถือของพวกเขาหรื อในอุปนิ สัยของพวก
เขา ฮี เ มนี อสั และอเล็ ก ซานเดอร์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่ ชัดเจนว่า เป็ นเพื่ อนร่ วมงานร่ วมกับ เปาโลและบางที เป็ นพวก
ผูป้ กครองในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส ได้ปฏิเสธความจริ งเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตาย (1:20; 2 ทธ. 2:17) และได้
ต่อต้านคาสอนของเปาโลอย่างรุ นแรง (1:20; 2 ทธ. 4:14) เปาโลเตือนทิโมธี ที่จะไม่หนั เหไปจากคาสอนแท้ของ

ความเชื่อ (6:20-21) เมื่อกลุ่มคนที่อยูใ่ นลัทธิ มาเคาะที่ประตู พวกเขาต้องการให้ผคู ้ นที่จะรับเอามุมมองที่ไม่เป็ น
ตามพระคัมภีร์ของพวกเขาและที่จะละทิ้งความเชื่ อถือของพวกเขาในความจริ งของคริ สต์ศาสนาแท้ การเตือน
ของเปาโลในบทที่ 4 ก็ตรงประเด็นอย่างมาก จาเป็ นอย่างมากและสาคัญสาหรับเราที่จะใส่ ใจในฐานะผูเ้ ชื่ อแท้
[255]
แม้ว่า ทิ โมธี เป็ นผูแ้ ทนแบบอัค รทู ต ความรั บผิดชอบต่ างๆของท่ านก็เป็ นแบบอภิ บาลเป็ นหลัก ดังนั้นสิ่ ง ที่
เปาโลกล่าวต่อท่านก็ประยุกต์ใช้กบั ศิษยาภิบาลโดยตรงในทุกวันนี้
ข. หลักการพืน้ ฐานของความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลทีม่ ีประสิ ทธิภาพ 5:1-2
ตอนนี้เปาโลเปลี่ยนไปสู่ หวั ข้อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อจะช่วยให้ “บุตรชายในความเชื่อ” ของท่านเข้าได้
กับผูค้ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและแนะนาคนอื่นๆอย่างฉลาด สิ่ งที่ท่านเขียนใน 4:11-13 อาจได้นาให้ทิโมธี ที่จะ
เข้าใจพี่เลี้ยงของเขาที่จะหมายถึ งว่า เขาต้องใช้มาตรการการกระทาที่แข็งกร้าวและชอบบังคับ เนื่ องจากความ
เป็ นไปได้น้ ี เปาโลรี บเร่ งที่จะอธิ บายว่าทิโมธี ไม่ควรโหดร้ายในการแนะนาและการสอนสิ่ งเหล่านี้ ส่ วนที่ส้ ันนี้
เป็ นการเปลี่ยนผ่านซึ่ งเชื่อมโยงกับ 4:11-16 ในรู ปแบบและความเป็ นห่วงและกับ 5:3-25 ในเนื้อหา
“เหมือนกับผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้า คริ สตจักรก็มีตะเข็บผ้าที่ถูกสร้างตามธรรมชาติโดยความแตกต่าง
ทางอายุ ความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและอื่นๆ ตะเข็บเหล่านี้ ที่ซ่ ึ งกลุ่มที่
หลากหลายเหล่านี้มาด้วยกัน บ่อยครั้งก็แสดงถึงเครื่ องหมายที่มองเห็นได้ของความเค้น มันตก
เป็ นของผูน้ าคริ ส เตี ย นที่ จ ะข้า มเส้ น เหล่ า นี้ ทั้ง หมดบางครั้ งบางคราวเพื่ อจะรั บ ใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ แต่การข้ามเส้นเหล่านี้ก็เรี ยกร้องความรู ้สึกไวและการเอาใจใส่ ”[256]
“. . . ความคิดสองอย่างก็ธรรมดาต่อส่ วนนี้ คือ (1) การนับถือที่มีต่อทุกคนในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัวคริ สเตียน เปรี ยบเทียบ 5:1, 2, 3, 17; 6:1 . . . (2) ความสาคัญของการได้รับการนับถือ
ท่ามกลางเพื่อนบ้านชาวต่างชาติของพวกเขา เปรี ยบเทียบ 5:7, 8, 14; 6:1”[257]
หนึ่ งในความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของผูค้ นที่เกี่ยวข้องกับงานแบบอภิบาลคือการไร้ความสามารถของพวกเขาที่
จะเกี่ ย วข้องและท างานกับ คนอื่ นอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ความล้ม เหลวนี้ บ่ อยครั้ งก็ สื บ เสาะไปยัง ท่ า ที ข อง
ศิษยาภิบาลต่อคนอื่นๆ คือการที่มองพวกเขาอย่างไร เปาโลเริ่ มคาแนะนาที่เจาะจงของท่านอย่างฉลาดเกี่ยวกับ

วิธีการรับมือกับความจาเป็ นบางอย่างเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ า พร้อมกับหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
จะอานวยความสะดวกแก่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
อย่างย่อๆ ทิโมธี จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกๆ คนในคริ สตจักรราวกับว่าพวกเขาเป็ นสมาชิ กของครอบครัวของท่าน
เอง เปาโลได้สอนแล้วว่าคริ สตจักรท้องถิ่นเป็ น “ครอบครัว” (3:15) ดังนั้นผูเ้ ชื่ อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้ าของ
คริ สตจักรควรปฏิบตั ิต่อคริ สเตียนคนอื่นๆ อย่างสอดคล้อง ทิโมธี ไม่ควรถือเอาบทบาทที่เป็ นปรปั กษ์กบั สมาชิ ก
ของคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราควรรับมือกับคนที่ “แก่กว่า” อย่างนับถือและบอกพวกเขาอย่างสุ ภาพแทนที่จะต่อว่าพวก
เขาอย่างรุ นแรง อายุตามลาดับวันเดือนปี โดยไม่คานึงถึงอายุฝ่ายวิญญาณของพวกเขาก็เป็ นเหตุผลพอที่จะเข้าหา
พวกเขาอย่า งถ่ อมใจไม่ใ ช่ อย่างเย่อหยิ่ง สิ่ งนี้ ควรรวมถึ ง “ผูป้ กครอง” (เจ้าหน้าที่ ของคริ ส ตจัก ร) ที่ แก่ กว่า
เช่นเดียวกับผูช้ ายคนอื่นๆที่แก่กว่า
“ภายในครอบครัวกรี กและโรมัน (และยิว) พ่อได้รับการนับถืออย่างเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ สิ รัค
3:12-14)”[258]
แน่นอนว่า ตัวอย่างเช่นในที่สุดเราอาจได้วา่ กล่าวแม้กระทัง่ กันใครก็ตามที่กาลังทาลายคริ สตจักรโดยการสอนคา
สอนเท็จออกไป อย่างไรก็ ตาม แม้ก ระทัง่ ในกรณี เหล่ า นั้น เราควรเข้า หาผูช้ ายที่ แก่ ก ว่า อย่า งอดทน อย่า ง
เหมาะสมอย่างเช่นเมื่อรับมือกับพ่อของเรา
“อย่างที่มนั ยากสาหรับบุคคลที่แก่กว่าจะนับถือคาสอนและการเป็ นผูน้ าของคนที่เยาว์วยั กว่า (1
ทธ. 4:12) มันก็ยากเช่นกันสาหรับคนที่เยาว์วยั กว่าที่จะรู ้วิธีที่จะแนะนาและแก้ไขผูค้ นที่แก่วา่
ในคริ สตจักร”[259]
ผูน้ าคริ สตจักรควรรับมือกับ “ผูช้ ายที่หนุ่ มกว่า” (คือ หนุ่ มกว่าผูช้ ายที่แก่กว่าซึ่ งเพิ่งได้อา้ งอิงไป) อย่างโดยตรง
มากขึ้น แต่ควรทาอย่างนั้นในฐานะ “พี่นอ้ ง” ศิษยาภิบาลควรถือว่าผูช้ ายที่หนุ่มกว่าไม่ใช่ดอ้ ยกว่าหรื อเหนื อกว่า
เขา แต่เป็ นผูเ้ ท่าเทียม ในกรณี ของทิโมธี ชายเหล่านี้ เป็ นคนร่ วมสมัยของท่าน แม้กระทัง่ ผูช้ ายอาวุโสควร
พิจารณาผูช้ ายคริ สเตียนที่เยาว์วยั กว่าในฐานะพี่นอ้ ง ให้ความมีเกียรติแห่งผูเ้ ท่าเทียมกันแก่พวกเขา แทนที่จะดูถูก
พวกเขาในฐานะผูด้ อ้ ยกว่า

เราควรพิจารณาและปฏิบตั ิต่อ “บรรดาผูห้ ญิงอาวุโส” ในคริ สตจักรอย่างที่เราจะพิจารณาและปฏิบตั ิต่อ “มารดา”
ของเราเอง สิ่ งนี้ บ่งบอกถึ งการให้ความเคารพแก่ พวกเขาเมื่อพิจารณาถึ งอายุและประสบการณ์ ของพวกเขา
ศิษยาภิบาลบางคนมีแนวโน้มที่จะละเลยพวกผูห้ ญิงที่แก่กว่า เพราะว่าพวกเขามีความยุง่ ยากที่จะเข้าส่ วนกับพวก
เขา หรื อเพราะว่าพวกเขาบางคนไม่ได้ดูเหมื อนว่าเป็ นสมาชิ กที่ เกิ ดผลมากขึ้ นของคริ สตจักร การปฏิ บตั ิ น้ ี
แตกต่างจากการปฏิบตั ิที่เปาโลกาชับให้ทิโมธี รับเอา
เราควรถือว่า “พวกผูห้ ญิงสาว” เป็ น “พี่สาวน้องสาว” ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และปฏิบตั ิต่อพวกเขาด้วย “ความ
บริ สุทธิ์ อย่างที่บุคคลหนึ่ งจะปฏิ บตั ิต่อพี่สาวน้องสาวทางกายภาพของเขา บางทีเพราะว่ามันเป็ นการทดลอง
สาหรับศิษยาภิบาลบางคนที่จะรักพี่สาวน้องสาวฝ่ ายวิญญาณของพวกเขามากเกิ นไป เปาโลจึงเพิ่ม “ด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจที่สุด” (ข้อ 2) ถ้าศิษยาภิบาลตั้งใจที่จะเกี่ยวข้องกับพวกผูห้ ญิงสาวในคริ สตจักรของเขาในฐานะพี่สาว
น้องสาว เขาจะไม่ทาสิ่ งใดก็ตามต่อหรื อกับพวกเขาซึ่ งจะทาอันตรายต่อพวกเขาในทางใดก็ตาม
“ไม่มีความประพฤติอนั ใดจะสร้างหรื อทาลายนักเทศน์หนุ่มอย่างง่ายดายดังเช่นความประพฤติ
ของเขากับพวกหญิงสาว”[260]
ตลอดจดหมายฝากต่างๆของท่าน เปาโลกระตุ น้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะรับเอาท่าที บางอย่างต่อพระเจ้า (ถื อว่า
พระองค์เป็ นพระบิดา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอด และอื่นๆ) และพวกเขาเอง (ในฐานะธรรมิกชน ทูต
บุตรของพระเจ้า และอื่นๆ) ท่าทีเหล่านี้ ก็สาคัญสาหรับพวกเขาที่จะรักษาไว้ เพื่อว่าพวกเขาจะดาเนิ นชี วิตอย่าง
เหมาะสม แนวทางที่เราคิดกาหนดแนวทางที่เราประพฤติ ที่นี่ (ข้อ 1-2) เปาโลสอนมุมมองที่เฉพาะเจาะจงต่อ
คนอื่ น ๆในคริ ส ตจัก รท้อ งถิ่ น ที่ จ าเป็ นต่ อ ความส าเร็ จ ในความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สาหรับศิษยาภิบาล

ผู้รับใช้ ทคี่ าดหวังไว้ต้องการการอบรมในความสามารถระหว่ างบุคคล
ณ “การประชุมในเรื่ องการพัฒนานักศึกษาในการศึกษาทางศาสนศาสตร์ ” ในเดือนมิถุนายน ปี คริ สตศักราช 1985 ดร. เดวิด ชูลเลอร์ แห่งสมาคมโรงเรี ยนศาสนศาสตร์ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นดังต่อไปนี้
จากผูร้ ับใช้เหล่านั้นที่ถูกทาให้สิ้นสุ ดลงอย่างไม่ได้ต้ งั ใจในไม่กี่ปีมานี้ 6 ถึง 13 % เท่านั้นได้ลม้ เหลว
เนื่ องจากการไร้ ความสามารถทางอาชี พ อย่างไรก็ตาม 46 % ไม่เป็ นที่ พึงพอใจเนื่ องจากการไร้

ความสามารถระหว่างบุคคล จากกลุ่มที่สองนี้ ครึ่ งหนึ่ งก็เผด็จการเกิ นไป และอีกครึ่ งหนึ่ งนั้นอยู่
เฉยๆเกินไป
ชูลเลอร์ ให้เครื่ องหมายทั้งเก้าอย่างของการไร้ความสามารถระหว่างบุคคล
1.

พวกเขาไม่เข้าใจสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งที่ พวกเขาได้ทาเป็ นส่ วนตัวเพื่ อจะทาให้
เรื่ องราวแย่ลง (สิ่ งนี้อาจระบุถึงความล้มเหลวที่จะฟังและสังเกต)

2. พวกเขาตาหนิคนอื่นแทนที่จะยอมรับความรับผิดชอบส่ วนตัว
3. พวกเขาไม่ได้มอบหมายอย่างเหมาะสม
4. พวกเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาความจงรักภักดีโดยทัว่ ไปกับผูค้ นได้
5. พวกเขาไม่สามารถที่จะให้ขอ้ ความที่ชดั เจนหรื อตรงไปตรงมาหรื อประพฤติอย่างสอดคล้องกับ
ข้อความที่พวกเขาได้ให้
6. พวกเขาต้องการการสนับสนุนและการยอมรับทางอารมณ์จากทุกๆคนตลอดเวลา
7. พวกเขาไม่สามารถที่จะตีความปั จจุบนั ในแง่ของความเป็ นจริ งได้
8. พวกเขาถือว่า “ความแตกต่างกัน” เป็ นการคุกคาม
9. พวกเขาไม่ได้สนับสนุนคนอื่นทางอารมณ์ในขณะที่ไม่เห็นด้วยกันทางสติปัญญา

ค. วิธีรับมือกับแม่ ม่ายและผู้ปกครอง 5:3-25
ตอนนี้ เปาโลกล่าวถึ งวิธีที่ทิโมธี จะรับมือกับปั ญหาสองด้านหลักในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส คือแม่ม่ายสาวและ
ผูป้ กครองที่ผดิ พลาด
1. การจัดเตรียมสาหรับแม่ ม่าย 5:3-16
เปาโลให้ค าแนะนาเกี่ ยวกับ ความรั บ ผิดชอบของคริ ส ตจักรที่ มี ต่อแม่ ม่ า ย เพื่ อจะชี้ แจงว่าคริ ส ตจักรควรจัด
เตรี ยมการเอาใจใส่ อย่างไรและเพื่อใคร แม่ม่ายได้เป็ นและยังเป็ นบุคคลที่อ่อนแอ ในฐานะเช่ นนั้น พระเจ้าได้
สาแดงความห่ วงใยที่พิเศษเพื่อการปกป้ องพวกเขาอยูเ่ สมอ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 10:18; 24:17; สดด. 68:5; อสย.
1:17; ลก. 2:37) ตามปกติคริ สตจักรเริ่ มแรกได้สะท้อนถึ งท่าทีของพระองค์ (กจ. 6:1; 9:39) ในโลกกรี กและ

โรมัน ตามปกติแล้วผูห้ ญิงได้รับสถานะทางสังคมและอัตลักษณ์ของเธอจากผูช้ ายของเธอไม่วา่ บิดาของเธอหรื อ
สามีของเธอหลังจากการแต่งงาน[261]
“. . . แม่ม่ายแท้ดูเหมือนว่าถูกจัดตั้งเป็ นอุดมการณ์ในความตรงกันข้ามกับแม่ม่ายสาวในทานอง
เดียวกันอย่างมากที่ทิโมธี อยูใ่ นความตรงกันข้ามกับพวกครู สอนเท็จ (4:6-16; 6:11-16)[262]
การอภิปรายทั้งหมดนี้ เกี่ ยวกับแม่ม่ายดูเหมื อนจะจดจ่อที่แม่ม่ายสาวเป็ นพิเศษ พวกเขาอาจจะเป็ นพวกผูห้ ญิ ง
อย่างเดียวกันที่เปาโลกล่าวถึงใน 2 ทิโมธี 3:6-7 ผูไ้ ด้ตอบสนองต่อพวกครู สอนเท็จในเชิ งบวก สิ่ งนี้ อาจอธิ บาย
ความยาวที่น่าประหลาดใจของส่ วนนี้ นี่ เป็ นการปฏิ บตั ิที่ยาวยืดมากที่สุดเกี่ยวกับกลุ่มหนึ่ งในจดหมายฝากทั้ง
ฉบับ
5:3-4

“ความคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับคาว่า ‘แม่ม่าย’ คือความคิดเกี่ยวกับความโดดเดี่ยว
คานี้ มาจากคาคุณศัพท์ซ่ ึ งหมายถึง ‘สู ญเสี ยไป’ และกล่าวถึงความโดดเดี่ยวที่
เป็ นผลลัพธ์ของเธอจากการที่ได้สูญเสี ยสามีของเธอไป”[263]
เปาโลแยกแยะแม่ม่ า ยสามประเภทในคริ ส ตจัก รคื อ หนึ่ ง มี ผูท้ ี่ ไ ด้ สู ญเสี ย ผูซ้ ่ ึ งมี ‘ลู ก หรื อ
หลาน’ ที่สามารถสนับสนุนพวกเขาทางการเงินได้ ญาติทางกายภาพที่เป็ นคริ สเตียนของกลุ่ม
นี้ ควรเอาใจใส่ แม่ม่ายเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ มก. 7:10-12; อฟ. 6:2) ประการที่สอง มีผทู ้ ี่ไม่มี
ครอบครัวที่จะเอาใจใส่ พวกเขาเลย ผู้สูญเสี ย และ ผูห้ มดหวัง
“ในการอธิบายถึง ‘ลูกพี่ลูกน้อง’ ในฉบับ KJV, พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ
อ๊ อกฟอร์ ด (7:91) หมายเหตุ ว่า ในศตวรรษที่ สิบ เจ็ด (เมื่อฉบับ KJV ได้
ปรากฏ) ค าว่ า ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง ได้ถู ก ใช้โ ดยทั่ว ไปส าหรั บ หลานชาย แม้ว่ า
ความหมายนั้นล้าสมัยในตอนนี้”[264]
“ไม่มีธุรกิจ ‘ของถวายแด่พระเจ้า’ ที่นี่ ไม่มีการกระทาแห่ ง ‘ความศรัทธา’
ต่อพระเจ้าที่จะชดเชยสาหรับ ‘ความไม่ศรัทธา’ ต่อพ่อแม่. . . . ความศรัทธา
ของบุตรต่อบิดามารดานั้นเป็ นหลักนอกจากว่าพ่อแม่แทรกแซงด้วยหน้าที่ต่อ
พระคริ สต์ (ลก. 14:26)”[265]

คริ สตจักรควรจะเอาใจใส่ กลุ่ มที่ สอง คื อแม่ม่ายที่ไม่มีครอบครั วที่ จะเอาใจใส่ พวกเขา และ
ทึกทักเอาว่าเป็ นแม่ม่ายที่ไม่มีสมาชิ กครอบครัวที่สนับสนุ น คริ สตจักรควรให้เกี ยรติแม่ม่าย
กลุ่มที่สองนี้ซ่ ึ งเป็ นผูพ้ ่ งึ พิงอย่างเต็มที่แทนที่จะดูถูกพวกเขา
“มัน คื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลหนึ่ งเป็ น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ เ ขามี ที่ เ ป็ นเครื่ อ งวัด ที่ เ หมาะสม
เกี่ยวกับเกียรติหรื อความเสื่ อมเกียรติ. . .”[266]
5:5-6

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนในกลุ่มที่สองควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงินตามปกติ แม่ม่าย
เหล่านั้นที่ไม่มีลูกหรื อญาติที่สนับสนุ นเท่านั้น (คากรี ก เมโมโนเมเม “ถูกละไว้ตามลาพัง”) ผู้
ซึ่ ง ให้หลัก ฐานที่ ว่า พวกเขาก าลัง พึ่ ง พิ ง พระเจ้า ส าหรั บ ความจาเป็ นของพวกเขาและก าลัง
แสวงหาที่จะให้เกียรติแด่พระองค์ดว้ ยชี วิตของพวกเขาก็มีคุณสมบัติ (เช่น อันนา ใน ลก. 2:3638) คนเหล่านี้เป็ น “แม่ม่ายอย่างแท้จริ ง”
แต่แม่ม่ายที่ให้พวกเขาเองต่อการติดตาม “ความเพลิดเพลิ น” (ข้อ 6) และที่จะติดตามพระเจ้า ก็
ไม่ มีคุณสมบัติ สาหรั บการสนับสนุ นตามปกติ นี่ เป็ นกลุ่ มที่ ส ามของแม่ม่ายในพระคัมภี ร์
ตอนนี้
“ในโลกร่ วมสมัย แม่ม่ายหลายคนถูกทดลองที่จะใช้มาตรการของการดาเนิ น
ชีวติ ที่ผดิ ศีลธรรมในฐานะวิธีของการสนับสนุ น และบางทีนนั่ อยูใ่ นความคิด
ของอัค รทู ต นี้ เมื่ อ ท่ า นใช้ ค ากริ ยา สปั ททาลาโอ (ด าเนิ น ชี วิ ต ในความ
เพลิดเพลิน)”[267]
ผูห้ ญิงเหล่านี้ ได้รับค่าจ้างของบาปของพวกเขาในชี วิตของพวกเขา คือ ความตายฝ่ ายวิญญาณ
คาว่า “ตาย” อธิ บายถึงแม่ม่ายผูซ้ ่ ึ งทึกทักเอาว่าเป็ นผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ ยก. 2:17)
“ที่จะมีความเพลิ ดเพลิ นในชี วิตเป็ นสิ่ งที่ สมเหตุสมผลและดี แต่ที่จะดาเนิ น
ชี วิตเพื่อความเพลิ ดเพลิ นอย่างที่บางคนทาและแม้กระทัง่ ได้ทาในสมัยของ
ทิโมธี ก็เป็ นสิ่ งที่ไม่คู่ควรและไม่ดี ความแตกต่างระหว่างคริ สเตียนทั้งหลาย

คือ เรื่ องราวของความอยากเป็ นส่ วนใหญ่ คือ เขาพึงพอใจกับสิ่ งต่างๆของ
พระเจ้าหรื อเขาปรารถนาสิ่ งต่างๆของโลก?”[268]
“มันเป็ นประสบการณ์ของข้าพเจ้าในตาแหน่งศิษยาภิบาลสามแห่ งที่แตกต่าง
กันว่าพวกแม่ม่ายในทางพระเจ้าเป็ น ‘โรงไฟฟ้ าฝ่ ายวิญญาณ’ ในคริ สตจักร
พวกเขาเป็ นกระดูกสันหลังของการประชุ มอธิ ษฐาน พวกเขาให้ตวั พวกเขา
เองแก่ การเยี่ยมเยียน และพวกเขาเพิ่มชั้นของจานวนพวกอาจารย์ในรวีวาร
ศึกษา มันได้เป็ นประสบการณ์ของข้าพเจ้าเช่นกันว่า ถ้าแม่ม่าย ไม่ อยู่ ในทาง
พระเจ้า เธอสามารถเป็ นปั ญหาใหญ่ต่อคริ สตจักรได้ เธอจะเรี ยกร้ องความ
สนใจ บ่นเกี่ ยวกับสิ่ งที่คนหนุ่ มสาวทา และบ่อยครั้ งก็ ‘ถือโทรศัพท์’ และ
นินทา (แน่นอนว่า มันไม่ใช่ ‘การนินทา’ อย่างแท้จริ ง เธอเพียงแค่ตอ้ งการให้
เพื่อนๆของเธอที่จะสามารถ ‘อธิ ษฐานอย่างฉลาดมากขึ้น’ เกี่ยวกับเรื่ องราว
เหล่านี้!)”[269]
5:7

ทิโมธี จะต้องสอน (“แนะนา”) สิ่ งเหล่ านี้ เพื่อว่าสมาชิ กครอบครัวในคริ สตจักรจะแบกความ
รับผิดชอบที่ถูกต้องของพวกเขา ยิ่งกว่านั้นท่านจะต้องทาอย่างนั้นเพื่อจะหนุ นใจแม่ม่ายให้
แสวงหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ “อยูเ่ หนื อการตาหนิ ” (ข้อ 7) แทนที่จะติดตามชี วิตแห่ ง “ความ
เพลิดเพลินที่เสเพล” (ข้อ 6)
“เป็ นที่ ชัดเจนว่าชาวเอเฟซัส ไม่เติ บ โตฝ่ ายวิญญาณจนกระทัง่ ว่าหลังจากปี
ทั้งหมดของพันธกิ จของเปาโลนั้น ท่านก็ไม่สามารถที่จะกล่าวต่อพวกเขาใน
ฐานะคริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่ได้ แต่ยงั คงกล่าวถึงพื้นฐานต่างๆ [เปรี ยบเทียบ 1
คร. 3:1-2]”[270]

5:8

เปาโลอ้างอิงความรับผิดชอบอันเป็ นที่ ยอมรับโดยทัว่ ไปเพื่อจะหนุ นใจพวกญาติของแม่ม่ายที่
จะเลี้ยงดูพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 2:14) สมาชิกครอบครัวมีหน้าที่อนั เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลกที่
จะเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน (“จัดเตรี ยมเพื่อครอบครัวของเขาเอง”) แม้กระทัง่ ผูไ้ ม่เชื่ อก็ยอมรับ
สิ่ งนี้ ถ้าคริ สเตียน (“ใครก็ตาม” คือ ในคริ สตจักร) ล้มเหลวที่นี่ เขาก็ประพฤติตรงกันข้ามกับ
คาสอนของ (“ได้ปฏิเสธ”) “ความเชื่อ” ของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ “แย่” กว่า “ผูไ้ ม่เชื่ อ”

โดยทัว่ ไปผูซ้ ่ ึ งช่วยเหลือญาติที่มีความจาเป็ นของเขา แม้กระทัง่ เมื่อพระองค์ได้ถูกแขวนที่บน
กางเขน พระเยซูเจ้าได้ทาการจัดเตรี ยมเพื่อการดูแลมารดาของพระองค์ (ยน. 19:26-27)
“คริ ส เตี ย นที่ อ ยู่ต่ า กว่า มาตรฐานของชาวโลกที่ ดีสุ ดแห่ ง ความรั ก ใคร่ ท าง
ครอบครัวก็เป็ นผูท้ ี่ควรตาหนิ มากกว่า เนื่ องจากว่าเขามีสิ่งที่ชาวโลกไม่มี คือ
แบบอย่างสู งสุ ดแห่งความรักในพระเยซูคริ สต์”[271]
พระเยซู ได้เรี ยกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะเต็มใจสละ ความเพลิ ดเพลิ นต่ างๆ แห่ งชี วิต
ครอบครัวเพื่อจะติดตามพระองค์ ไม่ใช่ ความรับผิดชอบต่างๆ แห่ งชี วิตครอบครัว (ลก. 14:26)
การเอาใจใส่ สมาชิกครอบครัวเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบทางพันธกิจของเรา
แน่ น อนว่า ค าแนะน าเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ต ัด สิ ท ธิ์ การช่ ว ยเหลื อแม่ ม่ า ยที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นทางพระเจ้า ใน
คริ สตจักร คาแนะนาเหล่านั้นเพียงแค่ห้ามการใส่ พวกเขาไว้ในรายชื่อที่จะได้รับการสนับสนุน
จากคริ สตจักรอย่างเป็ นทางการตามปกติ ทุกๆคริ สตจักรควรมีรายชื่ อเช่นนั้นไหม พันธสัญญา
ใหม่ไม่ได้เรี ยกร้ องสิ่ งนี้ แต่มนั อาจได้เป็ นธรรมเนี ยมในคริ สตจักรทั้งหลายในศตวรรษแรก
เช่น การจูบบริ สุทธิ์ การพบปะในบ้าน เป็ นต้น
5:9-10

เป็ นที่ชดั เจนว่าคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัสได้มี “รายชื่อ” ของ “แม่ม่ายอย่างแท้จริ ง” ผูซ้ ่ ึ งได้รับ
การสนับสนุ นตามปกติจากคริ สตจักร แม่ม่ายจะต้องมีคุณสมบัติสามประการเพื่อให้ชื่อของ
เธอยูใ่ นรายชื่อนี้
หนึ่ ง เธอจะต้องมีอายุอย่างน้อย “60 ปี ” ณ อายุน้ ี แม่ม่ายส่ วนใหญ่บางทีไม่สามารถจัดเตรี ยม
เพื่อความจาเป็ นของพวกเธอเองได้ และส่ วนใหญ่จะไม่มีโอกาสที่จะแต่งงานใหม่อีกต่อไป
“หกสิ บได้เป็ นอายุอนั เป็ นที่ยอมรับในสมัยโบราณเมื่อบุคคลหนึ่งกลายมาเป็ น
ชายหรื อหญิง ‘ชรา’. . .”[272]
ประการที่สอง เธอจะต้องเป็ น “ผูห้ ญิงของชายคนเดียว (ภรรยาของชายคนเดียว”) คุณสมบัติ
อย่างเดียวกันก็มีข้ ึนสาหรับพวกผูป้ กครองและมัคนายก (3:2, 12) ตามการตีความอย่างเดียวกัน
ที่ได้ให้มาใน 3:2 นี่ จะหมายถึงว่า เธอไม่มีคุณสมบัติถา้ เธอไม่สัตย์ซื่อ แพศยาหรื อมีสามีหลาย

คน มีสามี หลายคน หมายถึ ง แต่งงานกับผูช้ ายมากกว่าหนึ่ งคนในขณะเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นการ
ปรากฏที่หายากในวัฒนธรรมของเปาโล การแต่งงานใหม่หลังจากการตายของคู่สมรสของเธอ
จะไม่ทาให้เธอไร้คุณสมบัติ
ประการที่สาม เธอจะต้องได้สถาปนาชื่อเสี ยงสาหรับ “การทาความดี ” เปาโลได้อา้ งอิงตัวอย่าง
พื้นฐานทั้งห้าของงานที่ดีคือ (1) เธอได้เลี้ยงดู (“อบรม”) “ลูก” ของเธออย่างมีความรับผิดชอบ
ซึ่ งทึกทักเอาว่าเธอมีลูก นี่ แสดงให้เห็นถึงการทาความดีในบ้าน (2) เธอได้มีน้ าใจรับรองแขก
(“ได้สาแดงอัธยาศัยต่อคนแปลกหน้า”) นี่แสดงให้เห็นถึงการทาความดีในชุมชนของเธอ
“โรงแรมในโลกสมัยโบราณนั้นสกปรกอย่างเลวทราม แพงอย่างเลวทราม
และผิดศีลธรรมอย่างเลวทราม”[273]
(3) เธอได้ปรนนิบตั ิพี่นอ้ งชายหญิงคริ สเตียนอย่างถ่อมใจ “ล้างเท้าของธรรมิกชนทั้งหลาย” ดู
เหมือนจะเป็ นภาษาภาพพจน์สาหรับการรับใช้ที่ถ่อมใจในครอบครัวคริ สตจักร (4) เธอได้
ช่วยเหลือผูค้ นในความจาเป็ นพิเศษ (“ในความทุกข์ยาก”) ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของการทาความดีต่อ
คนขัดสน (5) เธอได้ “อุทิศตัวเธอเอง” ต่อการทาความดี (“การทาดีทุกอย่าง”) การทาความดี
ได้สาคัญต่อเธอซึ่ งทึกทักเอาว่าเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อของเธอในพระคริ สต์
นักเขียนบางคนเชื่ อว่าเปาโลอธิ บายถึ งระเบียบพิเศษของแม่ม่ายพร้ อมกับหน้าที่ฝ่ายวิญญาณ
และการกุศลที่จะปฏิบตั ิเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทน[274] ระเบียบเช่นนั้นได้เกิดขึ้นใน
หลายศตวรรษต่อมา แต่การเกิดขึ้นของมันในระยะเริ่ มต้นของคริ สตจักรก็โต้แย้งไม่ได้[275]
5:11-12

เป็ นการไม่ฉลาดที่จะใส่ “พวกแม่ม่ายสาวๆ” ในรายชื่ อนี้ และเปาโลอธิ บายว่าทาไม “ความ
อยากในทางกาม” ของพวกแม่ม่ายสาวๆจะรุ นแรงขึ้นและความรู ้ สึกเหล่ านี้ จะทาให้มนั ยาก
สาหรับพวกเขาที่จะคงอยู่ในการอุทิศตนต่อการปรนนิ บตั ิพระคริ สต์ อย่ างสุ ดใจ เหมือนพวก
ผูห้ ญิงโสด

“การเปรี ยบเทียบคือการเปรี ยบเทียบของสัตว์อายุยงั น้อยที่พยายามทาให้ตวั
มันเองเป็ นอิ สระจากแอกและดื้ อรั้ นผ่า นทางความเต็ม ที่ แห่ ง ชี วิตของมัน ”
[276]
เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลทึกทักเอาว่า การอุทิศตน อย่ างสุ ดใจ ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแสดงลักษณะ
บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นรายชื่อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) ถ้าพวกผูน้ าของคริ สตจักรได้ใส่ พวกแม่ม่ายสาวๆ
ในรายชื่ อ (“คาปฏิ ญาณ”) นี้ และภายหลังพวกเขาต้องการที่ จะแต่งงานใหม่ พวกเขาจะต้อง
“หยุดคาปฏิญาณ [นี้ ] (ก่อนหน้านี้ ของพวกเขา)” แห่ งการอุทิศตนและการปรนนิ บตั ิพระคริ สต์
ไว้ก่อนตามลาพัง[277] ด้วยเหตุน้ นั พวกเขาจะก่อรู ปแบบบางอย่างของ “การลงโทษ” ชัว่ คราว
บางทีการลงโทษนี้ มาจากมโนธรรมของพวกเขา ครอบครัวคริ สตจักรของพวกเขาหรื อจากที่
อื่นๆ แน่นอนว่ามันไม่ใช่การลงโทษนิรันดร์
“คาปฏิ ญาณที่เปาโลอ้างอิงถึ งบางทีเป็ นการอุทิศตนที่เป็ นทางการมากกว่า
หรื อน้อยกว่าในการเข้าร่ วมรายชื่อของพวกแม่ม่ายที่ซ่ ึ งผูห้ ญิงได้ปฏิญาณที่จะ
ปรนนิบตั ิพระคริ สต์อย่างสิ้ นเชิ งโดยปราศจากความคิดของการแต่งงานใหม่”
[278]
“ในโลกสมัย โบราณมันยากอย่างยิ่ง สาหรั บผูห้ ญิ งโสดหรื อแม่ม่า ยที่ จะหา
เลี้ ยงชี พอย่างซื่ อตรง. . . .ไม่ว่าเธอจะต้องแต่งงานหรื อจะต้องอุทิศชี วิตของ
เธอต่องานรับใช้ของคริ สตจักรอย่างสิ้ นเชิ ง มันไม่มีสถานกึ่ งกลางระหว่าง
สองสิ่ งนี้”[279]
ทางเลือกที่เป็ นการตีความอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า อย่างเจาะจงมากขึ้นนั้นบางทีขอ้ เหล่านี้ อธิ บาย
ถึงแม่ม่ายคริ สเตียนสาวที่เผชิ ญกับการทดลองของการแต่งงานใหม่กบั ผูไ้ ม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 7:39)[280] ความปรารถนาทางกามของเธออาจเอาชนะการอุทิศตนของเธอที่จะทาตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า และนาเธอที่จะดาเนิ นชี วิตที่ตรงกันข้ามกับความเชื่ อที่เธอได้กล่าวยอมรับ
การแปลฉบับภาษาอังกฤษหลายฉบับแปลคากรี ก พิสติน (“ความเชื่อ” ข้อ 12) ว่า “คาปฏิญาณ”
เป็ นที่ชดั เจนว่า การหยุดคาปฏิญาณแต่ก่อนของเธอไว้ก่อนไม่ได้หมายถึงการเลิกล้มคาปฏิญาณ
ของเธอที่มีต่อสามีของเธอ เนื่องจากเปาโลหนุนใจให้พวกแม่ม่ายที่จะแต่งงานใหม่ (ข้อ 14)

“เป็ นที่ชดั เจนว่าการอธิ บายสาหรับถ้อยคาที่หนักแน่นของเปาโลอยูใ่ นมุมมอง
ของท่านเกี่ยวกับความเป็ นม่ายเป็ นการอุทิศตนฝ่ ายวิญญาณ ท่านไม่ตอ้ งการ
ให้พวกแม่ม่ายสาวๆที่จะยอมรับการทรงเรี ยกแห่ งความเป็ นม่ายและจากนั้นก็
ปฏิเสธการทรงเรี ยกนั้นด้วยการปรากฏของชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคนใด
ก็ตาม เป็ นการดีกว่าที่จะอนุญาตให้พวกเขาที่จะวางแผนสาหรบการแต่งงาน
ใหม่อย่างที่ท่านแนะนาใน 5:14”[281]
5:13-15

การตั้งอยู่ใ นรายชื่ อของพวกแม่ม่า ยที่ ได้รับการสนับ สนุ นจะไม่ดีสาหรั บพวกแม่ม่า ยสาวๆ
เพราะว่ามันจะเปิ ดให้พวกเขาไปสู่ การทดลองแห่ งความเกี ยจคร้ านและความประพฤติ ที่ไม่
สอดคล้อง ตามปกติพวกเขาจะถูกทดลองให้ใช้พลังงานและเวลาของเขาในการพูดมากเกินไป
และกลายมาเป็ น “คนชอบนิ นทา” และการเข้าไปสู่ เรื่ องราวของคนอื่นและกลายมาเป็ น “คน
สอดรู้ สอดเห็ นเรื่ องคนอื่น ” กล่ า วอย่างสั้ นๆ พวกเขาจะล้มเหลวที่ จะเข้า ร่ วมในกิ จกรรมที่
สร้างสรรค์ต่างๆและตรงกันข้ามได้เกี่ยวข้องในสิ่ งที่ทาลาย จงเปรี ยบเทียบความประพฤติของ
พวกแม่ม่ายที่ได้รับการชมในข้อ 10
“ในการเยี่ยมเยียนบ้านทั้งหลายของพวกเขา พวกเขาก็เก็บเรื่ องราวส่ วนตัว
ต่างๆและกระจายเรื่ องเหล่านั้นอย่างกว้างขวาง นี่ เป็ นกับดักต่อบรรดาผูท้ ี่จาก
บ้า นหนึ่ ง ไปอี ก บ้า นหนึ่ ง หรื อจากคริ ส ตจัก รหนึ่ ง ไปอี ก คริ ส ตจัก รหนึ่ ง อยู่
เสมอ”[282]
เมื่อพิจารณาถึ งความเป็ นไปได้เหล่ านี้ เปาโลหนุ นใจให้พวกแม่ม่ายสาวๆที่ จะแต่งงานใหม่
ในโลกสมัยโบราณ คนส่ วนใหญ่ได้คาดหวังว่าแม่ม่ายจะแต่งงานใหม่[283] อัครทูตนี้ กระตุน้
ให้พวกแม่ม่ายสาวๆที่ จะใช้กาลังของพวกเธอที่จะให้กาเนิ ดลู กและที่ จะดู แลครอบครั วของ
พวกเขาซึ่ งเป็ นหน้าที่หลักของภรรยาคริ สเตียนโดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ ทต. 2:5) คากรี ก ออย
โคเดสโพเทอิ น ซึ่ งแปลว่า “รักษาบ้าน” ในฉบับ NASB หมายถึง “ปกครองบ้าน (เรื อน)”
เนื่ องจากว่าสุ ดท้ายแล้วสามีมีความรั บผิดชอบต่อพระเจ้าสาหรับสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นในบ้านของเขา
(3:4; ปฐก. 3:16) เปาโลคงได้หมายถึงว่า ภรรยาจะต้องปกครองเหนื อ บ้านเรื อน ภายใต้ สิทธิ
อานาจของเขา

โดยการแต่งงานใหม่ พวกแม่ม่ายสาวๆจะไม่ให้โอกาสแก่ศตั รู (ผูก้ ล่าวหาใดๆของผูเ้ ชื่ อรวมทั้ง
ซาตาน) ที่จะวิจารณ์พวกเขาสาหรับการเลิกล้มคาปฏิญาณของพวกเขาที่จะปรนนิบตั ิพระคริ สต์
ในฐานะ “แม่ม่ายอย่างแท้จริ ง” เป็ นที่ชดั เจนว่า สิ่ งนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส
(ข้อ 15) ในการละทิ้งการปรนนิ บตั ิพระคริ สต์ที่พวกเขาได้ปฏิญาณในแนวทางนี้ บางคนได้
“หลงตามซาตานไป” นี่ เป็ นการอธิ บายที่หนักแน่นเกี่ยวกับสถานการณ์จริ งที่เกี่ยวข้องในการ
เลิกล้มการอุทิศตนต่อพระคริ สต์
เปาโลได้หมายถึงว่าแม่ม่ายสาวๆทุกคนและบางทีหญิงสาวทุกคนควรแต่งงานและให้กาเนิ ดลูก
ใช่ ไหม? ข้าพเจ้าไม่คิดเช่ นนั้น นี่ เป็ นบทบาทพื้นฐานของหญิงสาวในสมัยของเปาโลและ
ยังคงเป็ นในทุกวันนี้ ทวั่ โลก นี่ ดูเหมือนจะเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ งของการนาเสนอสถานการณ์
พื้นฐานพร้อมกับช่องว่างสาหรับข้อยกเว้นที่ได้ทึกทักเอาไว้
“ภรรยาที่ทางานเพียงแค่จะได้รับความหรู หราอาจค้นพบสายเกินไปว่าเธอได้
สู ญเสี ยความจาเป็ นบางสิ่ งไป มันอาจน่าพอใจที่จะมีสิ่งที่เงิ นสามารถซื้ อได้
ถ้ า ท่านไม่ได้สูญเสี ยสิ่ งที่เงินไม่สามารถซื้ อได้”[284]
เราสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่ชดั เจนระหว่างการแนะนาของเปาโลที่จะให้พวกแม่ม่ายสาวๆ
ที่จะแต่งงานใหม่ในข้อนี้ และการห้ามของท่านถึ งการรวมพวกแม่ม่ายที่แต่งงานมากกว่าหนึ่ ง
ครั้งไว้ในรายชื่อที่เป็ นทางการใน 5:9 ได้อย่างไร? “ผูห้ ญิงที่มีชายเดียว” (ข้อ 9) ไม่ได้หมายถึง
การแต่งงานครั้งเดียวเท่านั้น แต่การแต่งงานในความสอดคล้องกับการรับรองของพระเจ้า (สิ่ ง
ที่ถูกต้อง) และการรับรองทางสังคม (สิ่ งที่ถือว่าเหมาะสมโดยคนอื่น) หลักการอย่างเดียวกัน
ทั้งหลายก็เน้นคุณสมบัติของผูป้ กครองใน 3:2
5:16

สรุ ปแล้ว เปาโลแสวงหาที่ จะแก้ไขความเข้าใจผิดที่ เป็ นไปได้ ท่านเขี ยนว่าพวกผูห้ ญิ งที่ มี
ความสามารถทางการเงินควรค้ าจุน (“ช่วยเหลือ”) พวกแม่ม่ายในครอบครัวของพวกเขา เพื่อว่า
คริ สตจักรจะไม่ตอ้ งสนับสนุ นพวกเขา (“เป็ นภาระ”) บางที ท่านอ้างอิ งถึ ง “ผูห้ ญิ งคนใดก็
ตาม” ที่นี่ เพื่อจะอธิ บายว่าหน้าที่น้ ีได้ประยุกต์ใช้กบั พวกผูห้ ญิงที่ไม่มีสามีที่มีชีวิตอยูห่ รื อเป็ นผู ้
เชื่อนอกเหนือไปจากหัวหน้าที่เป็ นผูช้ ายของครอบครัวซึ่ง เป็ นที่เข้ าใจ

“เป็ นที่ชดั เจนว่าเราต้องให้เกี ยรติพ่อแม่และปู่ ย่าตายายของเราและแสวงหาที่จะจัดเตรี ยมเพื่อ
พวกเขาถ้าพวกเขามีความจาเป็ น ไม่ใช่ครอบครัวคริ สเตียนทุกครอบครัวที่สามารถรับสมาชิก
อีกคนหนึ่งเข้าไป และไม่ใช่แม่ม่ายทุกคนต้องการที่จะดาเนินชีวติ กับลูกของเธอ ที่ใดที่มีความ
เจ็บป่ วยหรื อความพิการ การเอาใจใส่ แบบอาชี พก็จาเป็ น และบางทีสิ่งนี้ ไม่สามารถให้มาใน
บ้านได้ แต่ละครอบครัวต้องตัดสิ นใจว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าคืออะไรในเรื่ องราวนี้ และไม่มี
การตัดสิ นอันไหนที่ง่าย สิ่ งสาคัญก็คือว่า ผูเ้ ชื่ อสาแดงความรักและความห่ วงใยและทาทุกสิ่ ง
ที่พวกเขาสามารถทาได้เพื่อจะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน”[285]
“คาแนะนาของเปาโล [ใน 5:9-16] จดจ่อที่สามคานี้ คือ ความนับถือ ความเมตตาสงสาร และ
ความรั บผิดชอบ”[286]
2. การลงวินัยและการเลือกผู้ปกครอง 5:17-25
อี กกลุ่ มหนึ่ งในคริ สตจักรสมควรได้รับความสนใจพิเศษของทิ โมธี นั่นคื อ พวกผูป้ กครอง ดังนั้นเปาโลให้
ค าแนะนาเกี่ ย วกับ การเอาใจใส่ พ วกผูป้ กครองแก่ ต ัวแทนหนุ่ ม ของท่ า น เพื่ อจะช่ วยให้ท่ า นรั บ มื อกับ พวก
ผูป้ กครองในปั จจุบนั และในอนาคตที่มีศกั ยภาพอย่างเหมาะสม
โครงสร้ างของส่ วนนี้ ก็คล้ายกับโครงสร้ างของย่อหน้าก่ อนหน้านี้ ที่กล่าวถึ งพวกแม่ม่าย ในทั้งสองส่ วนนั้น
เปาโลเริ่ มต้นด้วยการแสดงถึ งความห่ วงใยแท้ (“เกี ยรติ” 3:3, 17) สาหรับการเอาใจใส่ บรรดาผูท้ ี่อยู่ในกลุ่ ม
จากนั้นท่านดาเนิ นการต่อไปที่จะกระตุน้ การแก้ไขบรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายในแต่ละกลุ่มที่ตอ้ งการมัน ท่านจบลงด้วย
ข้อความเชิ งบวกในแต่ละส่ วน ทั้งสองส่ วนกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เหมาะสมในครอบครัวแห่ ง
ความเชื่อ คือ คริ สตจักร (ข้อ 1-2)
5:17-18

มันชัดเจนว่า “ผูป้ กครอง” ที่เปาโลอ้างอิงถึงในส่ วนนี้ เป็ นผูป้ กครองดูแลคริ สตจักร และไม่ใช่
ผูช้ ายอาวุโส คนใดก็ตาม ในคริ สตจักร เปาโลได้ให้คุณสมบัติสาหรับเจ้าหน้าที่เหล่ านี้ แล้ว
(3:1-7) และตอนนี้ ท่านอธิ บายว่าพวกเขา ปกครอง เทศนา และสอน จากข้อนี้ เราเรี ยนรู ้ ว่า
หน้าที่โดยรวมของพวกผูป้ กครองคือ การปกครอง คริ สตจักรในแง่ของการจัดการเรื่ องราวของ
คริ สตจักรและการให้การดูแลต่อกิจกรรมทั้งหมดของคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 5:1-4)

“เกียรติสองเท่า” และ อันเดียว ที่เปาโลอ้างอิงถึงคืออะไร? เกียรติอนั เดียวเป็ นไปได้มากที่สุด
ที่พาดพิงถึงความนับถื อที่ได้มายังผูป้ กครองสาหรับการเป็ นผูป้ กครอง ก่อนหน้านี้ เปาโลได้
สั่งการว่าพวกแม่ม่ายควรได้รับ “เกียรติ” (ข้อ 3-16) ตอนนี้ ท่านสั่งการว่าพวกผูป้ กครองควร
ได้รับเกียรติสองเท่า “โดยเฉพาะอย่างยิง่ ” บรรดาผูป้ กครอง “ที่ตรากตราในการเทศนาและสั่ง
สอน”
“คาว่า ‘เกี ยรติ’ ไม่ได้อา้ งอิงถึ งแค่รางวัลการกระทาทางวิชาชี พ แต่ความ
ล้มเหลวที่จะให้การจ่ายที่เหมาะสมจะบ่งบอกถึงการขาดเกียรติ” แนวคิดของ
‘สองเท่า’ อาจอ้างอิ งถึ งสองส่ วนที่ บุตรหัวปี ในครอบครั วได้รับ ( ฉธบ.
21:17) บางทีมนั ประกอบด้วยผลประโยชน์ท้ งั สองแห่ งเกี ยรติหรื อความนับ
ถือและค่าตอบแทนทางการเงิน [เปรี ยบเทียบ ข้อ 3, 17-18] ข้อเท็จจริ งที่วา่
อย่างน้อยแล้วการจ่ายได้รวมไว้แสดงให้เห็นว่าบรรดาผูท้ ี่ให้การเป็ นผูน้ าแก่
เรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณควรคาดหวังการสนับสนุ นทางการเงินจากคริ สตจักร
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:8-9; กท. 6:6)”[287]
อีกมุ มมองหนึ่ งก็คือว่า “เกี ยรติสองเท่า” ไม่จาเป็ นที่จะรวมถึ งรางวัลการกระทาทางวิชาชี พ
หรื อเงินเดือน แต่ประกอบด้วยความนับถืออันแท้จริ งต่อตาแหน่ งรวมทั้งความยินดีของงานที่
ทาสาเร็ จอย่างดี[288]
“อย่างน้อยแล้วส่ วนของ ‘เกียรติสองเท่า’ ที่เปาโลกระตุน้ สาหรับผูป้ กครองที่
มีความสามารถเกี่ ยวข้องกับการแสดงความขอบคุ ณสาหรับงานที่ทาสาเร็ จ
อย่า งดี ส าหรั บ เราในทุ ก วัน นี้ การเขี ย นจดหมายแห่ ง การขอบคุ ณ การ
โทรศัพท์แห่ งการขอบคุณ และการแสดงออกถ้อยคาส่ วนตัวแห่ งการยกย่อง
สามารถบรรลุสิ่งเดียวกันได้”[289]
ความเป็ นไปได้อ ย่า งที่ ส ามก็ คื อว่า เกี ย รติ คื อ ค่ า จ้า ง และเกี ย รติ ส องเท่ า คื อ ค่ า จ้า งสองเท่ า
[290] ตราบเท่าที่ ขา้ พเจ้ารู ้ ไม่มีใครได้พิสูจน์ว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกผูป้ กครองในคริ สตจักร
เริ่ มแรกได้รับค่าจ้างสาหรับพันธกิจของพวกเขา

จงสังเกตว่าไม่ใช่ ผปู ้ กครองทุกคนในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส “ได้ตรากตราในการเทศนาและ
สั่งสอน” นี่บ่งบอกว่าทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันที่จะเทศนาและสั่งสอน แต่บางคน
ได้ทาด้วยความขยันมากกว่าคนอื่นๆ มันอาจหมายถึงว่า ผูป้ กครองบางคนมีความรับผิดชอบที่
จะเทศนาและสัง่ สอนมากกว่าคนอื่นๆ (เช่น ทีมงานอภิบาล) ทั้งสองทางเลือกอาจถูกกล่าวถึง
เนื่องจากว่าทั้งสองสถานการณ์ก็ปกติ ในกลุ่มใดๆของพวกผูป้ กครอง บุคคลหนึ่งจะขยันหรื อ
มีความสามารถในพันธกิจเหล่านี้ มากกว่าอีกคนหนึ่ ง บางทีขอ้ 7 อนุ ญาตสาหรับการแบ่งแยก
ของการท างานท่ า มกลางพวกผู ้ป กครองแม้ ว่ า ทุ ก คนจะต้อ ง “สามารถที่ จ ะสอนได้ ”
(3:2)[291] ดัง นั้น ความแตกต่ า งที่ บ างคริ ส ตจัก รท าขึ้ น ระหว่า ง “ผูป้ กครองที่ ส อน” และ
“ผูป้ กครองที่ปกครอง” เป็ นหน้าที่ไม่ใช่ตาแหน่งอย่างแท้จริ ง[292]
เปาโลอ้างอิงผูม้ ีอานาจในพระคัมภีร์สองคนเพื่อจะสนับสนุนคาแนะนาของท่านที่มีต่อบรรดาผู ้
ที่ปรนนิ บตั ิคริ สตจักรโดยการจัดเตรี ยมการเป็ นผูน้ าให้ในฐานะผูป้ กครองคือ โมเสส (ฉธบ.
25:4; ลนต.19:13; ฉธบ.24:15; เปรี ยบเทียบ 1 คร.9:9) และพระเยซู (ลก. 10:7; เปรี ยบเทียบ มธ.
10:10) ถ้าเปาโลหมายถึงว่าการอ้างอิงทั้งสองเป็ นพระคัมภีร์ นี่ ก็เป็ นหนึ่ งในการเป็ นพยานใน
พันธสัญญาใหม่ที่เริ่ มแรกมากที่สุดต่อการดลใจของพระธรรมของพันธสัญญาใหม่อีกเล่มหนึ่ ง
(ลูกาและหรื อมัทธิ ว เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:16) อย่างไรก็ตาม ท่านอาจได้หมายถึงว่า การอ้างอิง
แรกเท่านั้นเป็ นพระคัมภี ร์ ท่านอาจได้เพียงแค่อา้ งอิ งความจริ งอันเป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไป
(สุ ภาษิตหรื อคาคมร่ วมสมัย) ที่พระเยซูได้อา้ งอิงเช่นกันเพื่อการสนับสนุ นซึ่ งมัทธิ วและลูกาได้
บันทึกไว้ (เปรี ยบเทียบ มก. 1:2-3)
5:19-20

การวิจารณ์ ผนู ้ าเป็ นกี ฬาโปรดของผูด้ ู เหตุการณ์ เปาโลแนะนาว่าผูอ้ ่านของท่านไม่ควรยอม
รับคากล่าวหาผูป้ กครองคนไหนเว้นแต่ “พยานสองสามปาก” ได้เห็นด้วยที่จะให้หลักฐานของ
การกระทาผิด (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 19:15; มธ. 18:16; ยน. 8:17; 2 คร. 13:1; ฮบ. 10:28)
หลัง จากการว่า กล่ าวส่ วนตัว ทิ โมธี ค วรว่ากล่ าวผูป้ กครอง (“พวกที่ ย งั คงทาบาปอยู่”) ที่ทา
ความผิดอย่างต่อเนื่ องต่อสาธารณะ กระบวนการนี้ จะห้ามปรามคนอื่นๆ (“พวกที่เหลือจะได้
เกรงกลัว”) จาก “การทาบาป” อีกด้วย บาปที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ก็ยากที่จะสื บให้รู้แน่ กาลปั จจุบนั
บ่งบอกถึงบาปที่ดาเนิ นต่อไป แต่คาโดยทัว่ ไปสาหรับบาป (คากรี ก ทูส ฮามาร์ ทานนทาส) ละ
ความผิดไว้โดยปราศจากการระบุถึง บางทีบาปนั้นเกี่ยวข้องกับการละเมิดหนึ่ งในคุณสมบัติ
ของผูป้ กครองรวมถึงคุณสมบัติโดยทัว่ ไปของการไร้ตาหนิ[293]

ใครเป็ น “ทุกคน” และ “พวกที่เหลือ” คือพวกผูป้ กครองหรื อทั้งคริ สตจักร?
“. . . เนื่ องจากว่าระดับที่บาปของผูป้ กครองถูกกล่าวถึงเป็ นระดับของพยาน
สองสามปก ซึ่ งเป็ นข้อคล้ายคลึงกันกับ มธ. 18:15-18 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ
17 ‘ไปแจ้งต่อคริ สตจักร’ จะชี้ไปยัง ‘ทั้งคริ สตจักร’ อย่างที่เป็ นไปได้มากกว่า.
. .”[294]
ในสมัยของเรา พวกผูน้ าคริ สตจักรจะเป็ นบรรดาผูท้ ี่ มี ความรั บผิดชอบที่ จะดาเนิ นการสิ่ ง ที่
เปาโลได้สั่งให้ทิโมธี ทา บนพื้นฐานของมัทธิ ว 18 มันดูเหมือนมีเหตุผลที่จะทึกทักเอาว่าถ้า
พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาอย่างพอเพียงโดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับทั้งคริ สตจักร พวก
เขาจะทาเช่นนั้น
‘ที่ที่มีควัน ที่นนั่ ก็มีไฟ’ อาจเป็ นคาขวัญที่ดีสาหรับแผนกดับเพลิงอาสาสมัคร
แต่มนั ไม่ได้ประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักรท้องถิ่น ‘ที่ที่มีควัน ที่นนั่ ก็มีไฟ’ เป็ นไป
ได้ที่จะหมายถึงว่า ลิ้นของบางคนได้ “ติดไฟจากนรก”! (ยก. 3:6)”[295]
5:21

เปาโลเกือบไม่ได้เน้นถึงความสาคัญของจุดมุ่งหมายและความซื่ อตรงอย่างสิ้ นเชิงในการจัดการ
กับพวกผูน้ าที่ทาผิดอย่างหนักแน่นมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ 6:13; 2 ทธ. 4:1) “พระเจ้า” “พระเยซู
คริ สต์” และ “บรรดาทูตสวรรค์ที่ถูกเลือกไว้” เป็ นผูต้ ดั สิ นทั้งหมด (มธ. 25:31; มก. 8:38; ลก.
9:26; วว. 14:10) ล็อคเชื่อว่า “บรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้” ได้ “ถูกเลือกที่จะแบ่งปั นในการ
พิพากษา”[296] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า เปาโลอธิ บายถึงพวกเขาว่า “เลือกสรร”
เพียงแค่จะแยกแยะพวกเขาจากบรรดาทูตสวรรค์ที่ได้ลม้ ลง
ในนามของผูพ้ ิพากษาเหล่านี้ เปาโลกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่จะตัดสิ นอย่างยุติธรรม (“ปราศจากใจ
ลาเอียง” หรื อ “ความไม่เที่ ยงธรรม”) อัครทูตนี้ อาจได้คิดถึ ง เฉลยธรรมบัญญัติ 19:17 ที่นี่
เนื่ องจากว่าข้อนั้นระบุถึงคณะสามคนของผูพ้ ิพากษาในบริ บทของการตัดสิ นผูท้ าผิดที่ได้ถูก
กล่าวหา

5:22

เปาโลกระตุ ้น ให้ ทิ โ มธี ที่ ล ดความเป็ นไปได้ข องความล้ม เหลวของผู้ป กครองโดยการ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่เกี่ ยวกับใครที่ท่านได้แต่งตั้งในตอนแรก การวางมื อในบริ บทนี้ บางที
อ้างอิงถึงการสถาปนาต่อสาธารณะ (เปรี ยบเทียบ 4:14; 2 ทธ. 1:6)[297] อีกมุมมองหนึ่ งคือว่า
มันอ้างอิงถึ งการฟื้ นฟูพวกผูป้ กครองที่ได้ลม้ ลงซึ่ งกลับใจ[298] บุคคลที่แต่งตั้งผูป้ รารถนาที่
บกพร่ องสู่ ตาแหน่งก็ “แบ่งปั น” ความผิด (“ความรับผิดชอบ”) ของเขา เมื่อการไม่เป็ นที่ยอมรับ
ของผูป้ รารถนาปรากฏ เนื่ องจากว่าทิโมธี ครอบครองที่นงั่ ของผูพ้ ิพากษา ตัวท่านเองจะต้อง
“เป็ นอิสระจากบาป” อย่างเช่นใน 4:6-16 ความห่วงใยของเปาโลเกี่ยวกับบาปของคนอื่นได้นา
ให้ท่านที่จะใส่ การพูดป้ องสั้นๆแก่ทิโมธี เกี่ ยวกับความสาคัญของการจัดระเบียบชี วิตของเขา
เองโดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาความบริ สุทธิ์ ของเขา (เปรี ยบเทียบ 4:12; 5:2)

5:23

เปาโลอาจได้ตระหนักว่าขบวนการของการลงวินยั ผูป้ กครองที่ท่านเรี ยกร้องต่อทิโมธี คงได้ยาก
ต่อเขาทางกายภาพเช่ นเดี ยวกับทางอารมณ์ ตามข้อนี้ ทิโมธี ได้ทนทุกข์จากความเจ็บป่ วยอยู่
บ่อยๆ ดังนั้นอัครทูตนี้ กาหนดเหล้าองุ่นเล็กน้อยสาหรับจุดประสงค์ทางการรักษา (ไม่ใช่เป็ น
เครื่ องดื่ม) เนื่ องจากคาแนะนาของเปาโลก็เพื่อจุดประสงค์ทางการรักษา ข้อนี้ ไม่ได้ส่งเสริ ม
อะไรต่อไม่วา่ ฝ่ ายไหนของการโต้เถียงเกี่ยวกับการใช้เหล้าองุ่นเป็ นเครื่ องดื่ม
“ถ้อยคาต่างๆบ่งบอกว่าทิโมธี เป็ นผูท้ ี่ละเว้นจากเหล้าองุ่นอย่างสิ้ นเชิง”[299]
“เราต้อ งระลึ ก ว่า เหล้า องุ่ น เป็ นหนึ่ ง ในตัว กระท าการรั ก ษาหลัก แห่ ง สมัย
เหล่ า นั้นที่ ซ่ ึ ง วิท ยาศาสตร์ แห่ ง ยารั ก ษาโรคนั้น อยู่ใ นระยะเริ่ ม ต้น ของมัน
ท่ามกลางบรรดาแพทย์ของกรี ก”[300]
“. . . ในขณะที่การละเว้นอย่างสิ้ นเชิ งอาจถูกแนะนาไว้ในฐานะคาปรึ กษาที่
ฉลาด มันก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็ นพันธะทางศาสนา”[301]
ข้อนี้ เป็ นข้อความที่ สอดขึ้นกลางประโยคที่เป็ นส่ วนตัวในการไหลของข้อคิดเห็ นของเปาโล
เกี่ยวกับพวกผูป้ กครองที่ทาบาป

5:24-25

ทิโมธี จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกพวกผูน้ าคริ สตจักร

“ในการประเมินผูค้ น ความผิดพลาดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้”[302]
“บาปต่างๆ” ก็ไม่ปรากฏชัด (“ชัดเจน”) เสมอไปในไม่ชา้ ที่บางคนปฏิบตั ิบาปเหล่านั้น อย่างไร
ก็ตามในที่สุด ตามปกติแล้วบาปเหล่านั้นจะเป็ นที่ประจักษ์ถา้ ทาต่อไป ในทานองเดียวกัน “การ
ดี ” สามารถถู กปิ ดบังไว้หลายปี ได้ ดังนั้น ยิ่งคริ สตจักรรู ้ จกั พวกผูป้ กครองที่ มีศกั ยภาพดี ข้ ึ น
ความประหลาดใจต่างๆจะปรากฏน้อยลงหลังจากการแต่งตั้งพวกเขา
V. คาแนะนาสาหรับกลุ่มต่ างๆภายในคริสตจักร 6:1-19
ในส่ วนหลัก สุ ดท้า ยของจดหมายนี้ เปาโลเรี ย กให้ทิ โมธี ที่ จะแนะนาสมาชิ ก ของกลุ่ ม ที่ หลากหลายภายใน
คริ สตจักรเกี่ยวกับหน้าที่แบบคริ สเตียนของพวกเขา
ก. พวกทาส 6:1-2
อย่างที่ ท่านได้ทาไปก่ อนหน้านี้ (เช่ น 5:1-2) เปาโลกระตุ น้ การรั บเอาท่าที ที่เหมาะสมต่างๆที่ มีต่อคนอื่นซึ่ ง
ตามปกติแล้วจะทาให้มนั ง่ายขึ้นที่จะก่อให้เกิดการกระทาที่เหมาะสมต่างๆ พวกทาสคริ สเตียนจะต้อง “ถือ” ว่า
เจ้านายของพวกเขาสมควรจะได้รับ “เกียรติ” ทุกอย่าง (เปรี ยบเทียบ 1:17; 5:3, 17; 6:16) ถ้าไม่เนื่ องจากเหตุผล
อื่นนอกเหนือจากว่าพระเจ้าได้ต้ งั เจ้านายของพวกเขาไว้ในตาแหน่งแห่ งสิ ทธิ อานาจเหนื อพวกเขา ท่าทีที่มีความ
เคารพเช่นนั้นจะนาไปสู่ การรับใช้ประเภทที่จะไม่นาความเสื่ อมเสี ยไปสู่ พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งพวกทาสได้กล่าวปฏิญาณ
ว่าจะรับใช้หรื อความเชื่ อ (“หลักคาสอน”) ที่เขาได้ปฏิญาณว่าจะทาตาม (เปรี ยบเทียบ อสย. 52:5) แม้วา่ ข้าพเจ้า
ถือว่า “ใต้แอก” เป็ นการอธิ บายถึง พวกทาส ทั้งหมด นักตีความบางคนได้เข้าใจว่าวลี น้ ี เป็ นการอ้างอิงถึงพวก
ทาสที่อยูภ่ ายใต้ภาระที่กดขี่ผดิ ปกติ[303]
พวกทาสคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งมี พวกเจ้านาย ที่ เชื่ อ ก็มีเหตุผลที่สองที่จะให้เกี ยรติและการรับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อเจ้านาย
ของพวกเขา พวกเขาเป็ น “พี่นอ้ ง” ของพวกเขา ในฐานะเช่ นนั้นพวกเขาสมควรได้รับแม้กระทัง่ ความเคารพ
มากกว่าเจ้านายที่ ไม่เชื่ อ ในกรณี เช่ นนั้น ความประพฤติ ที่ “ไม่นับถื อ” ก็ไม่เหมาะสมอย่างเช่ นการรั บใช้ที่
คุณภาพต่าเนื่ องจากว่าบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากพันธกิจของทาสก็เป็ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์ (NIV, NASB,
NRSV) อีกมุมมองหนึ่ งเห็นว่า “ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์” เป็ นพวกทาสคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก
เจ้านาย ที่ไม่ เชื่ อ ของพวกเขาเนื่องจากการรับใช้ที่นบั ถือของพวกเขา (TNIV) ข้าพเจ้าชอบมุมมองแรก

“ความหวังสาหรับการปล่อยทาสเป็ นอิสระของทาสในศตวรรษแรกเป็ นมากกว่าความฝัน และ
ความเป็ นไปได้ที่แท้จริ งของการได้รับเสรี ภาพได้ทาหน้าที่ที่จะกระตุน้ ให้ทาสที่จะดีเลิศในการ
รับใช้”[304]
“มีจานวนทาสประมาณ 60,000,000 คนในจักรวรรดิโรมัน”[305]
ทิโมธีจะต้องสื่ อสาร (“สั่งสอนและเทศนา”) คาแนะนานี้แก่คริ สตจักร บางทีเปาโลไม่ได้เขียนคาแนะนาสาหรับ
เจ้านายคริ สเตียนที่มีทาส เพราะว่าไม่มีใครสักคนในคริ สตจักรเมืองเอเฟซัส หรื อเพราะว่าพวกเขาได้ประพฤติ
อย่างเหมาะสม บางทีเปาโลเขียนถึงทิโมธี (และทิตสั [2:9-10]) เกี่ ยวกับความประพฤติของพวกเขา แต่ไม่ใช่
เจ้านายเพราะว่าทาสหลายคนได้มาเป็ นคริ สเตียนและอย่างไม่สงสัยว่าพวกเขาเขาส่ วนใหญ่มีเจ้านายที่ไม่เป็ น
คริ สเตียน[306] ที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ คาแนะนาอื่นๆสาหรับทาสและเจ้านายก็ปรากฏ (1 คร. 7:20-24; กท.
3:28; อฟ. 6:5-9; คส. 3:22-25; ฟม.; 1 ปต. 2:13-25) บางทีเปาโลไม่ได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัว
แบบอื่นๆ (เช่ น สามี ภรรยา ลู ก เจ้านาย) เพราะว่าท่านได้กล่าวถึ งสถานการณ์ ที่เจาะจงในเมืองเอเฟซัสและ
ไม่ได้สอนเรื่ องความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยทัว่ ไป[307] สิ่ งที่เปาโลกล่าวต่อพวกทาสที่นี่ก็ประยุกต์ใช้กบั
ลูกจ้ าง ในทุกวันนี้ได้
“ผูน้ าคริ สเตียนเช่นเปาโลสามารถอดกลั้นต่อการปรากฏของการเป็ นทาสที่กดขี่ ที่ถือว่าไม่ใช่
มนุ ษย์โดยปราศจากการยกเลิกมันได้อย่างไร? ที่จะตอบคาถามนี้ เราต้องสังเกตว่าเวลานั้น
ไม่ได้อานวยสาหรับคริ สเตียนที่จะรับรองเสรี ภาพสาหรับทาสโดยการยกเลิกการเป็ นทาส การ
เปลี่ยนแปลงของเปาโลเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบคนรับใช้และเจ้านายใน อฟ. 6:5-9 ได้ทาลาย
แก่นแท้ของการเป็ นทาส ยิ่งกว่านั้น พันธสัญญาใหม่เรี ยกคริ สเตียนไปสู่ บทบาทของผูร้ ับใช้
(มก. 10:43-45)[308]
“ในขณะที่ไม่ได้ยอมการเป็ นทาสหรื อเรี ยกหาการเลิ กล้มของมัน เปาโลก็ทาให้มนั ชัดเจนว่า
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งและสาคัญกว่าก็คือระหว่างผูเ้ ชื่อสองคนแทนที่จะเป็ นการที่สังคมกาหนด
ความสัมพันธ์ของพวกเขาในระดับผิวเผินอย่างไร”[309]

ข. พวกครู สอนเท็จ 6:3-10
เปาโลกลับไปสู่ คาแนะนาเกี่ยวกับพวกครู สอนเท็จ (เปรี ยบเทียบ 1:3-11; 4:1-5) เพื่อที่จะเตือนทิโมธี ให้ระวัง
ท่าทีที่แฝงอยู่ เพื่อว่าท่านสามารถจัดการกับพวกเขาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
“. . . เปาโลออกประเภทของ ‘ป้ ายประกาศจับ’ มันเป็ น สิ่ งที่เป็ นคู่กนั กับ ‘คาอธิ บายลักษณะ
งาน’ ที่ได้ให้มาในบทที่ 3”[310]
6:3-5

ก่อนอื่นอัครทูตนี้อธิ บายถึงการกระทาต่างๆของพวกครู สอนเท็จ (ข้อ 3) จากนั้นท่าทีต่างๆของ
พวกเขา (ข้อ 4ก) ถัดไปผลต่างๆของพันธกิจของพวกเขา (ข้อ 4ข-5ก) และสุ ดท้ายแรงจูงใจของ
พวกเขา (ข้อ 5ข)
“อย่างที่เปาโลสาธยายถึงบรรดาผูท้ ี่สอน ‘อีกอย่างหนึ่ ง’ มันก็ชดั เจนอีกครั้ง
หนึ่ ง (เปรี ย บเที ย บ 1:4-7) ว่า ปั ญ หาไม่ ใ ช่ ปั ญหาของการเผยแพร่ ความ
ผิดพลาดทางข้อเท็จจริ ง ตรงกันข้ามมันเป็ นความล้มเหลวของใจที่เกี่ ยวข้อง
กับการปฏิเสธที่จงใจถึงรู ปแบบของพระเจ้า”[311]
พวกครู สอนเท็จในเมืองเอเฟซัสสนับสนุ น “หลักคาสอน” ที่ “แตกต่าง” จากสิ่ งที่พระคัมภี ร์
และพวกอัครทูตสอน พวกเขาไม่เห็นด้วยกับคาสอนของ “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ที่
เลี้ ยงดูสุขภาพฝ่ ายวิญญาณในบรรดาผูท้ ี่ได้ยินและตอบสนองต่อคาสอนเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้น
พวกเขาปฏิเสธหลักคาสอนที่ สมกับ ทางพระเจ้าและส่ งผลต่อความประพฤติในทางพระเจ้า
(“การอยู่ในทางพระเจ้า”) สิ่ งเหล่านี้ เป็ นกิ จกรรมทั้งสามที่ เหลื่ อมล้ าแทนที่จะแตกต่างอย่าง
สิ้ นเชิง (เปรี ยบเทียบ 1:3, 10; 3:16; 4:6-10)[312]
“เมื่อมันพบปะ ‘ความจริ ง’ จิตใจที่เสื่ อมทรามเห็นและแสวงหาการไม่เห็ น
ด้วยต่ า งๆเท่ า นั้น เมื่ อมันพบปะสิ่ ง ที่ แตกต่ า งจากความจริ ง นี้ มันเห็ นและ
แสวงหาเหตุผลต่างๆสาหรับการยอมรับความแตกต่างนี้”[313]

“ดัง นั้น มัน แปลกใจเล็ ก น้อ ยว่า พวกมิ ช ชั่น นารี ข องลัท ธิ ต่ า งๆต่ อ ต้า นข่ า ว
ประเสริ ฐอย่างมากและได้โกรธอย่างง่ายดายในการอภิปรายทางศาสนศาสตร์
จิ ตใจที่ เสื่ อ มทรามและความเอนเอี ย งที่ ช อบโต้เ ถี ย งไปด้ว ยกันได้ก ับ การ
ต่อต้านข่าวประเสริ ฐ”[314]
เปาโลถือว่าคนเหล่านี้มีความผิดและน่าตาหนิ ความผิดพลาดของพวกเขาไม่ใช่ความผิดพลาด
ที่ไม่รู้ มันมาจากท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่างๆ คือ ความปรารถนาต่างๆ (“ที่อวดดี”) ซึ่ งจะยกย่อง
ตนเองและที่จะกักตุนเงินอย่างเห็นแก่ตวั (“แสวงหาผลประโยชน์”) จงเปรี ยบเทียบคนเห็นแก่
เงินทางศาสนาของ “ลัทธิ อารเทมิส” ในเมืองเอฟซัสอย่างที่ลูกาได้อธิ บายถึงพวกเขาใน กจ.
19:23-41 แรงจูงใจเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจ “สิ่ งใดเลย” อย่างแท้จริ ง (คือสิ่ ง
ใดเลยที่สาคัญอย่างแท้จริ ง) ยิง่ กว่านั้น แรงจูงใจนี้ได้นาพวกเขาไปสู่ ความสนใจที่ไม่ดีในความ
ขัด แย้ง และค าศัพ ท์ ความสนใจนี้ ก่ อ ให้เ กิ ดความประพฤติ ที่ เ ห็ นแก่ ต ัวและแตกแยกทุ ก
ประเภท และท่าทีต่างๆที่ไม่มีความรักและไม่เสริ มสร้าง (1:5) จงเปรี ยบเทียบคุณสมบัติต่างๆ
ของผูป้ กครองใน 3:2-12.
“ความอวดดี นาไปสู่ การรักการโต้เถียง บรรดาผูท้ ี่คิดเกี่ ยวกับความคิดเห็ น
ของพวกเขาอย่างดีก็ชอบที่จะโต้เถียงความคิดเหล่านั้นกับคนอื่น เมื่อวิญญาณ
แห่งการโต้เถียงจับกุมครอบครัว ที่ทางานหรื อสถาบัน ความรู ้สึกทั้งหมดแห่ ง
ชุมชนและเอกภาพก็หายไป”[315]
“ดังนั้นข้อกล่าวหาของพวกครู สอนเท็จก็มีหลายแง่หลายมุมและครอบคลุ ม
มันเริ่ มต้นด้วยความนอกรี ตของพวกเขา (ข้อ 3) ซึ่ งเกี่ยวพันกันกับความอวดดี
และการขาดความเข้าใจแท้ของพวกเขา (ข้อ 4ก) และความสนใจที่เสื่ อมเสี ย
ของพวกเขาในการโต้เถียงเท่านั้น (ข้อ 4ข) เปลี่ยนเป็ นความมุ่งร้ายแห่ งชี วิตที่
ไหลมาจากลักษณะเหล่านี้ (ข้อ 4ค) หยัง่ รากลงในความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณ
(ข้อ 5ก) และจบลงด้วยแรงจูงใจเกี่ ยวกับวัตถุ นิยมของพวกเขา (ข้อ 5ข) มัน
ถูกให้มาเพื่อจะเตือนคริ สตจักรต่อผูค้ นเช่นนั้น[316]

6:6-8

เปาโลกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่จะระลึกว่า “ผลประโยชน์ (อย่างใหญ่หลวง)” แท้มาจากการแสวงหา
“การอยูใ่ นทางพระเจ้า” แท้ ซึ่ งรวมถึงท่าทีแห่ ง “ความพึงพอใจ” ที่ไปกับทรัพย์สมบัติทางวัตถุ
ของบุ คคลหนึ่ ง มันไม่ได้มาจากการสอนการอยู่ในทางพระเจ้าแก่ คนอื่ น เป็ นหลัก เพื่อจะ
ได้รับค่าจ้างสาหรับการทาอย่างนั้น ความประพฤติน้ นั แสดงถึงท่าทีแห่ งความไม่พึงพอใจกับ
ทรัพย์สมบัติทางวัตถุของบุคคลหนึ่ง
อัครทูตนี้ ย้ าเตือนทิโมธี ต่อไปว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆระหว่างการอยู่ในทางพระเจ้าและ
ทรัพย์สมบัติทางวัตถุของบุคคลหนึ่ง สิ่ งทางวัตถุต่างๆก็ชวั่ คราว (“เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาใน
โลกเช่ น ไร เราก็ เ อาอะไรออกไปจากโลกไม่ ไ ด้เ ช่ น กัน ”) อย่า งที่ เ ราเข้า มาในโลกนี้ โดย
ปราศจากสิ่ ง ใดก็ ต ามที่ เ ป็ นวัต ถุ ดัง นั้น เราจะละมัน ไปโดย “ปราศจากสิ่ ง ใดๆ” (เปรี ย บเทียบ โยบ 1:21; ปญจ. 5:15)
“เหมื อนสุ ภ าษิ ตสเปนที่ ก ล่ า วไว้อย่า งร้ า ยกาจว่า ‘ไม่ มี ก ระเป๋ าในผ้า ห่ อ
ศพ’”[317]
ทรัพย์สมบัติเป็ นแค่เครื่ องมือที่เราสามารถใช้เพื่อจะนาพระสิ ริไปยังพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 4:34; 6:17) จากการมีความจาเป็ นพื้นฐานต่างๆของชี วิต คือ “อาหารและเสื้ อผ้า (เครื่ องปกปิ ด)”
เราก็สามารถและควรจะพอใจ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:24-34; ลก. 12:16-32; ฮบ. 13:5-6) “อาหาร
และเสื้ อผ้า” เป็ น คาเปรี ยบเที ยบ สาหรั บ “ความจาเป็ นทั้งหมดของชี วิต” เปาโลได้เรี ยนรู้
บทเรี ยนนี้แห่งการปลีกตัวที่ดีจากสิ่ งทางวัตถุต่างๆในชี วิตของท่านเอง (“ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู้ที่จะ
พอใจ” ฟป. 4:10-13) เราต้องเรี ยนรู ้มนั เช่นกัน
“วัตถุนิยมเป็ นความปรารถนาที่จะครอบครองสิ่ งต่างๆ แทนที่ความรักที่มีต่อ
พระเจ้าผูไ้ ด้สร้างสิ่ งเหล่านั้น”[318]
“สาหรับคนที่สิ่งเล็กน้อยไม่พอก็ไม่มีสิ่งใดพอ”[319]
“ความพอใจเป็ นหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่ใหญ่ที่สุดของชีวติ ”[320]

ดี . มาร์ ติน ลอยโจนส์ แพทย์ชาวเวลส์ ที่มี ชื่อเสี ยงที่ได้กลับกลายเป็ นนักเทศน์ได้ให้ความ
คิดเห็นดังต่อไปนี้ ในคาปราศรัยที่กล่าวต่อสมาคมวรรณกรรมและการอภิปราย ณ ห้องประชุม
เวสมินสเตอร์ ในวันที่ 6 เดือนกุภาพันธ์ คริ สตศักราช 1925 ไม่นานหลังจากการมาเป็ นสมาชิ ก
ของวิทยาลัยหลวงของแพทย์
“แน่นอนว่า ความคิดที่ไม่ถูกต้องที่เป็ นต้นเหตุของสิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมด [ท่านได้
กล่าวถึงการติดตามเงิน] เป็ นความคิดที่ไม่ถูกต้องที่เก่าแก่อย่างมาก มันก็คือ
ว่า ถ้าคุณมัง่ คัง่ คุณก็เป็ นสุ ข เป็ นเหตุบงั เอิญอย่างมาก มันได้เป็ นโอกาสของ
ข้าพเจ้าที่จะสามารถศึกษาคนมัง่ มี จานวนมาก ณ ช่ วงเวลาสามเดื อน [ดาวิด
ลอยด์ จอร์ จ นายกรัฐมนตรี ของอังกฤษ รู ด้ ี ยาร์ ด คิ บลิ ง กษัตริ ยเ์ อ๊ดเวิดที่ 7
และสมาชิ กที่โดดเด่นและมัง่ มีหลายคนแห่ งพวกขุนนางชาวอังกฤษได้เป็ น
คนไข้ข องพี่ เ ลี้ ยงของเขา คื อ ดร. โธมัส ฮอร์ เ ดอร์ หัว หน้า พนัก งาน ณ
โรงพยาบาล เซนต์ บารโธโลมิ วในกรุ ง ลอนดอน ผูซ้ ่ ึ ง ลอยด์โจน์ไ ด้เป็ น
ผูช้ ่วยหัวหน้าคลินิก] บทสรุ ปที่ขา้ พเจ้าได้บรรลุเกี่ยวกับพวกเขาก็คือว่า พวก
เขาเป็ นผูค้ นที่น่าสังเวชอย่างมาก ความทุกข์ยากของพวกเขาได้ถูกล้ าหน้าโดย
บรรดาผูท้ ี่นมัสการทรัพย์สมบัติและไม่ได้มีมนั ”[321]
“คริ สเตียนสามารถเรี ยนรู ้ ที่จะพอใจกับการดาเนิ นชี วิตที่เรี ยบง่ายได้อย่างไร
แน่นอนว่าไม่ใช่โดยการยอมรับมาตรฐานที่ต้ งั ขึ้นโดยโลกนี้ เปาโลแนะนาว่า
มุ ม มองนิ รั น ดร์ แ ละท่ า ที ข องการวางเฉยต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆเป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งมี ก่ อ น
ขณะที่มุมมองนิรันดร์ พฒั นา การพึ่งพาสิ่ งทางวัตถุต่างๆจะลดลง”[322]
6:9-10

วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ยบง่ า ยแสดงถึ ง ความพอใจกับ สิ่ ง พื้ น ฐานต่ า งๆของชี วิ ต (เปรี ย บเที ย บ กจ.
20:33)[323] ในทางตรงกัน ข้า ม ความโลภมากขึ้ น (“พวกที่ อ ยากร่ ารวย”) เปิ ดประตู สู่ ก าร
ทดลอง “การทดลอง”นี้ มาจากรู ป แบบของความปรารถนาที่เต็มไปด้วยตัณหาอันไม่ฉ ลาด
(สาหรับความมัง่ คัง่ อานาจและหรื อความเพลิ ดเพลิ น) ที่ ขดั ขวางความก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณ
ของบุ คคลหนึ่ ง อย่างที่กบั ดักจับสัตว์ที่ติดกับดัก ในที่ สุดจุ ดจบของบุ คคลนั้นซึ่ งพัวพันอย่าง
มากคือความหายนะฝ่ ายวิญญาณและการถูกทาลายส่ วนตัว ถ้าเขาหรื อเธอไม่ได้รอดพ้นการจับ
ของมันและหันไปจากมัน

เปาโลใช้ภาพที่สองเพื่อจะเตือนต่อความโลภ (ข้อ 10ก) ท่าที “รากเหง้า” นั้นก่อให้เกิด ผลแห่ ง
“ความชัว่ ทั้งหมด (ทุกประเภท)” ในการกระทาที่ชวั่ ร้ายต่างๆ จงสังเกตว่ามันคือ “การรักเงิน”
ไม่ใช่เงินเองที่เป็ นกับดัก มันเป็ นไปได้ที่จะมีเงินน้อยมากแต่ก็รักมัน บางคนมีเงินมากแต่ไม่
รัก มัน การรัก เงิ น ตรงกันข้า มกับ การรั ก พระเจ้ า และ เพื่ อนบ้ าน ซึ่ งเป็ นพระบัญญัติส อง
ประการที่ใหญ่ที่สุด (มธ. 22:39 เปรี ยบเทียบ มธ. 6:24 ลก. 16:13 1 ยน. 2:15)
“การแสดงถึงความหมายโดยนัย ใน ‘การรักเงิน’ (ฟิ ลากูลีอา) ไม่ใช่การอยาก
ได้ทรัพย์สมบัติเพื่อว่ามันจะถูกใช้ในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อยแต่เป็ นการสะสม
และการกักตุนเงินที่โลภเพื่อการรักมัน สิ่ งที่ควรเป็ นวิธีที่จะสนับสนุ นชี วิตก็
ถูกทาให้เป็ นจุดจบของชีวติ เอง”[324]
“เงิ นในตัวของมันเองนั้นก็ไม่ใช่ ดีหรื อแย่ มันเพียงแค่อนั ตรายในแง่ที่วา่ การ
รักมันนั้นจะแย่”[325]
อันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรักเงินคืออะไรบ้าง? บาร์ คเล่ยล์ งรายการห้าอย่างคือ
“(1) การปรารถนาเงินมีแนวโน้มที่จะเป็ นความกระหายที่ ไม่รู้จกั พอ. . . . (2)
การปรารถนาทรั พ ย์สมบัติถูกก่ อตั้งบนความเชื่ อผิดๆ. . . . ก่ อนอื่ น มันถู ก
ก่ อตั้งบนการปรารถนาความมัน่ คง และประการที่ สองเมื่ อคนคิ ดว่า เขาได้
บรรลุ จานวนน้อยที่สุดของความมัน่ คง การปรารถนาทรัพย์สมบัติมากขึ้นก็
ถู ก ก่ อ ตั้ง บนการปรารถนาความสะดวกและความหรู ห รา. . . . (3) การ
ปรารถนาเงินมีแนวโน้มที่จะทาให้คนเห็นแก่ตวั . . . . (4) สิ่ งแปลกก็คือว่าการ
ปรารถนาทรัพย์สมบัติข้ ึนอยูก่ บั การปรารถนาความมัน่ คง แต่มนั จบลงไม่ใช่
ด้วยสิ่ งใดยกเว้นความกังวลและความกระวนกระวาย. . . . (5) การรักเงินอาจ
นาคนไปสู่ แนวทางที่ผิดต่างๆของการได้เงินมา และดังนั้นในที่สุดอาจนาเขา
ไปสู่ ความเจ็บปวด ความเสี ยดายและความเสี ยใจ. . . .
“การแสวงหาที่จะไม่ตอ้ งอาศัยใคร ที่จะสามารถจ่ายหนี้ ของตนเองได้ ที่จะ
จัดเตรี ยมบ้านเรื อนและโอกาสสาหรับครอบครัวของตนเอง ที่จะจัดเตรี ยม

เพื่ออนาคตอย่างสุ ขุมก็เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียน แต่ที่จะประเมินทุกสิ่ งในแง่
ของเงิน ที่ จะทาให้การรักเงิ นเป็ นพลังที่ขบั เคลื่ อนของชี วิตก็ไม่สามารถเป็ น
สิ่ งอื่นใดได้นอกจากอันตรายมากที่สุดของบาป”[326]
เปาโลพรรณนาถึงบุคคลที่หลงไปจากทางแคบของความจริ ง (“บางคนหลงไปจาความเชื่ อ ”)
เมื่อเขาติดตามเงิน เขาติดอยู่ในหนามที่ “แทง” ผิวหนังของเขาและทาให้เขามีความเจ็บปวด
มาก (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:22) เปาโลอาจได้กล่าวถึงพวกครู สอนเท็จเหล่านี้ ที่แทงพวกเขาเอง
[327]
“แนวความคิดก็คือว่า ไม่มีความชัว่ ประเภทไหนที่ซ่ ึ งการรักเงิ นไม่ได้นาคน
ไปสู่ เมื่อมันยึดฉวยพวกเขาไว้ทีเดียว”[328]
ในฐานะคริ สเตียนที่ดาเนิ นชี วิตในโลกแห่ งวัตถุนิยม เราต้องปลูกฝั งท่าทีของความพอใจของเปาโลอย่างจงใจ
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นี่เป็ นงานที่ยากในสังคมเช่นสังคมที่เราอาศัยอยูใ่ นทวีปอเมริ กาเหนือ เรากาลังได้ยิน
อย่างต่อเนื่ องผ่านทางการโฆษณาและสื่ อว่าเรา “จาเป็ น” ความหรู หราทุกประเภท ตามคากล่าวของเปาโลและ
พระเยซู ความจาเป็ นส่ วนตัวต่างๆของเราในฐานะมนุ ษย์ก็มีไม่มาก ประเด็นของเปาโลก็คือว่า เราควรแสวงหา
การอยูใ่ นทางพระเจ้าอย่างขยันมากกว่าที่เราแสวงหาเงินและสิ่ งต่างๆที่มนั สามารถซื้ อได้
“ถ้าคุณกลัวว่าบางทีการรักเงินกาลังยึดจิตใจของคุณ จงเริ่ มแจกจ่ายเงินออกไปบ้างและดูวา่ คุณ
รู ้สึกอย่างไร! ถ้าคุณรู ้สึกว่าดีใจอย่างมากแสดงว่าคุณยังปลอดภัยอยู่ แต่ถา้ มันเกือบทาให้ใจ
ของคุณแตกสลายแสดงว่ามันเป็ นเวลาที่จะคุกเข่าลงและอธิ ษฐานที่จะเป็ นอิสระจากบาปของ
ความโลภ! มันจะทาลายคุณนอกจากว่าคุณได้รับการช่วยกูจ้ ากมัน”[329]
จงเปรี ยบเทียบท่าทีแห่ งความพอใจของเปาโลกับท่าที น้ นั ของเศรษฐี หนุ่ มใน มัทธิ ว 19:22 มาระโก 10:22
และ ลูกา 18:23
ค. บรรดาผู้ทอี่ ุทศิ ตนต่ อพระคริสต์ 6:11-16
เปาโลดาเนิ นการเน้นที่ท่านได้เริ่ มต้นในส่ วนก่อนหน้านี้ ต่อไป (ข้อ 3-10) โดยการวิงวอนให้ทิโมธี ที่จะติดตาม
เป้ าหมายต่างๆในฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่ ทางกายภาพในชี วิตของเขา ดูเหมือนท่านตั้งใจให้คาแนะนาของท่านแก่

คริ สเตียนชาวเอเฟซัสที่สัตย์ซื่อทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้กล่าวไปในข้อ 3 ถึง 10 ท่านได้กล่าว
คาแนะนาเหล่านั้นต่อทิโมธี อย่างเป็ นส่ วนตัวเนื่องจากว่าเขาในฐานะผูน้ าของคริ สตจักรมีความรับผิดชอบที่ใหญ่
ที่สุดที่จะตั้งแบบอย่างเพื่อคนทั้งหมด เปาโลเรี ยกร้องให้ทิโมธี ที่จะพากเพียร ส่ วนนี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของจดหมาย
ฝากนี้
“ในบทที่ 1 และ 4 เปาโลจัดตั้งรู ปแบบของการวิจารณ์ปฏิ ปักษ์ของท่าน (1:3-7; 4:1-5) และ
จากนั้นก็ตามมาด้วยถ้อยคาแห่ งการหนุ นใจที่มีต่อทิโมธี (1:18-20; 4:6-16) ซึ่ งรวมถึ งการ
อ้างอิงถึงการเริ่ มต้นฝ่ ายวิญญาณของทิโมธี (1:18 4:14) ท่านกล่าวซ้ ารู ปแบบเดียวกันที่นี่”[330]
6:11

ในความตรงกันข้ามกับ “บางคน” (ข้อ 10) ที่ได้ติดตามเงิ น ทิโมธี ควร “หนี ” จากท่าทีน้ ี เป็ น
ชัดเจนว่าเปาโลเรี ยกท่านว่า “คนของพระเจ้า” เพื่อจะย้ าเตื อนทิ โมธี ถึงการทรงเรี ยกและการ
อุทิศตนของท่านที่จะติดตามพระเจ้า บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิ มใช้ชื่อเรี ยก “คนของพระ
เจ้า” เกี่ยวกับผูเ้ ผยพระวจนะ (คือ โมเสส ฉธบ. 33:1 ดาวิด นหม. 12:24 เอลียาห์ 1 พกษ. 17:18
และเอลีชา 2 พกษ. 4:7) พระเจ้าใช้มนั เกี่ยวกับทิโมธี เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ เปาโลให้เกียรติ
ที่ยิ่งใหญ่และการหนุ นใจแก่ทิโมธี โดยการเรี ยกท่านว่าคนของพระเจ้า ชื่ อเรี ยกนี้ อธิ บายถึ ง
บุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อพระเจ้า อย่ างสั ตย์ ซื่อ ต่อการต่อต้านในฐานะผูน้ าฝ่ ายวิญญาณและใน
ฐานะแบบอย่างแก่ผเู ้ ชื่อทุกคน
ในการติดตามพระเจ้า ทิโมธี ควรติดตามเป้ าหมายที่แตกต่างจากการได้มาซึ่ งทรัพย์สมบัติเพื่อ
จุดประสงค์ที่เห็ นแก่ตวั ท่านควรเน้นสิ่ งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แสวงหาที่จะก่อให้เกิ ดในชี วิต
ของคริ สเตียน (กท. 5:22-23) และสิ่ งที่สาคัญสาหรับผูน้ าของประชากรของพระเจ้า (3:1-3)
“ความชอบธรรม” รวมถึงท่าทีและการกระทาทั้งหมดที่สอดคล้องกับสิ่ งที่พระเจ้า
เรี ยกว่าถูกต้อง
“ทางพระเจ้า” เป็ นคุณลักษณะและความประพฤติที่เหมือนพระเจ้า
“ความเชื่อ” คือการวางใจในพระเจ้า
“ความรัก” การอุทิศตนที่ไม่เห็นแก่ตวั ต่อความจาเป็ นต่างๆของคนอื่น
“ความพากเพียร” ความต่อเนื่องที่สตั ย์ซื่อผ่านทางสถานการณ์อนั ตรายหรื อทาให้
ท้อแท้

“ความอ่อนสุภาพ” ความกรุ ณาที่อ่อนโยนต่อคนอื่น

สองเป้ าหมายแรกของเป้ าหมายเหล่ า นี้ เป็ นคุ ณลักษณะทัว่ ไปที่แสดงถึ งความสัม พันธ์ของ
บุคคลหนึ่ งกับพระเจ้า สองเป้ าหมายที่สองเป็ นท่าทีที่เจาะจงซึ่ งทาให้ชีวิตคริ สเตียนมีชีวิตชี วา
สองเป้ าหมายที่สามเป็ นคุณสมบัติที่มีพลังอย่างเจาะจงซึ่ งกาหนดแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เกี่ ยวข้องกับโลกที่เป็ นปฏิปักษ์ พร้ อมกันแล้วคุ ณสมบัติหกอย่างเหล่านี้ วาดภาพลักษณะของ
“คน [บุคคล] ของพระเจ้า ” กลุ่ มสามอย่างแห่ ง “ความเชื่ อ ความรักและความทรหดอดทน
ปรากฏใน ทิตสั 2:2 เช่นกัน
“รายชื่อคุณความดี ” เช่นรายชื่ อนี้ (2 ทธ. 2:22-25 3:10) เป็ นลักษณะพื้นฐาน
ของคาสอนทางจริ ยธรรมของกรี กที่อนุญาตให้คุณความดี สาคัญที่จะถูกบรรจุ
และนาเสนออย่างเป็ นระเบี ย บและรวบรั ด การใช้ก ลไกนี้ โดยเปาโลและ
ผูเ้ ขี ยนพันธสั ญญาใหม่คนอื่ นๆ (บางครั้ งก็อยู่ขา้ งรายชื่ อที่ ตรงกันข้ามของ
ความชัว่ ร้ าย) แสดงถึ งการเป็ นหนี้ บุญคุ ณต่อรู ปแบบทางวรรณกรรมและ
ศิลปะแห่งสมัยนั้น”[331]
ศัตรู ท้ งั สามของคริสเตียน
ปัญหา

การแก้ไข

โลก

หนี

1 ยอห์น 2:15-17

1 ทิโมธี 6:11; 2 ทิโมธี 2:22

ตัณหาของเนื้อหนัง
ตัณหาของตา
ความทะนงในลาภยศ
เนือ้ หนัง

ปฏิเสธ

โรม 7:18-24

โรม 6:12-13; 8:13

มาร

ต่ อต้ าน

1 เปโตร 5:8

1 เปโตร 5:9
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ศัตรู ของเราต่อต้านการติ ดตามอุ ดมการณ์ทางพระเจ้าของคริ สเตียน ดังนั้นเปาโลกระตุ น้ ให้
เพื่อนที่หนุ่มกว่าของท่านที่จะรี บเข้าสู่ ความขัดแย้งนี้ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:1-4:5) เป้ าหมายนั้น
“คุม้ ค่า” ที่จะต่อสู ้เอา และมัน “เรี ยกร้อง” การต่อสู ้เอา (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:12) ในการทาอย่าง
นั้น ทิโมธี สามารถรับรางวัลที่พระเจ้าต้องการที่จะให้แก่ผเู ้ ชื่ อทุกคน คือ ความเต็มเปี่ ยม แห่ ง
“ชีวิตนิรันดร์ ” (เปรี ยบเทียบ ยน. 10:10) คริ สเตียนบางคนมีชีวิตนิ รันดร์ แต่ไม่เคย “ยึด (จับ)
มัน” อย่างแท้จริ ง ในทานองเดียวกัน บางคนที่มีชีวิตทางกายภาพ แต่ไม่เคยเข้าไปสู่ ความเต็ม
เปี่ ยมแห่งชีวติ เพราะว่าพวกเขาสุ ขภาพไม่ดีและไม่แข็งแรง
“ชี วิตนิ รันดร์ ถูกมองว่าเป็ นของขวัญที่ให้เปล่าๆ (ดู ยน. 3:16; อฟ. 2:8-10)
ประสบการณ์ในปั จจุบนั (ดู ยน.10:10) และรางวัล (ดู มก. 10:29, 30; ลก.
18:29, 30) ที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวถึงความรอดของทิโมธี แต่กล่าวถึงการเกิดผล
ของท่านในชีวติ นี้และรางวัลของท่านในชีวติ ถัดไป”[332]
“เหมือนกับผูฝ้ ึ กสอนที่มีทกั ษะ เปาโลก็จดั เตรี ยมแรงจูงใจที่เพียงพอให้เพื่อ
รักษาไว้ซ่ ึ งการดิ้นรน”[333]
“. . . การเติ บโตไม่ใช่ เป็ นไปโดยอัตโนมัติ มันมี เงื่ อนไขที่ข้ ึนอยู่กบั การ
ตอบสนองของเรา โดยการฝึ กฝนแห่ งวินัยฝ่ ายวิญญาณ เช่ น การอธิ ษฐาน
การเชื่ อฟั ง ความเชื่ อ การศึกษาพระคัมภีร์และการตอบสนองที่เหมาะสมต่อ
ความยากลาบากเท่านั้นที่ความสนิทสนมของเรากับพระคริ สต์เพิ่มขึ้นโดยการ
ดาเนิ นในการทาดี ต่อไปเท่านั้นที่ ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ ได้รับมา ณ การบังเกิ ด
ใหม่เติบโตไปสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่และได้รับรางวัล”[334]
“การมีชีวติ นิรันดร์ เป็ นสิ่ งหนึ่ง แต่การ “ยึด” มันไว้เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ ง อันแรกนั้น
ไม่เคลื่อนไหว อันหลังนั้นเคลื่อนไหว อันแรกขึ้นอยูก่ บั พระเจ้า อันหลังขึ้นอยู่
กับเรา อันแรกมาทางความเชื่ อเท่านั้น ‘การยึด’ เรี ยกร้องความเชื่ อพร้อมกับ
การเชื่อฟัง (6:14)”)[335]

การกล่าวยอมรับ (“การสารภาพที่ดี”) ของทิโมธี ถึงชี วิตนิ รันดร์ ต่อหน้า “พยานหลายคน” บาง
ทีอา้ งอิงถึงการรับบัพติศมาในน้ าของท่านแทนที่จะเป็ นการสถาปนาของท่าน[336]
6:13-14

นี่ คือการกาชับที่หนักแน่นที่สุดของเปาโลต่อทิโมธี (“ข้าพเจ้ากาชับท่าน”) ในจดหมายนี้ ท่าน
ต้องการให้เขาที่จะ “รักษาคาบัญชาของพระเจ้าโดยปราศจาก” ความไม่สอดคล้องกันที่น่าอับ
อาย (“ด่างพร้อย”) หรื อความประพฤติที่จะนาการวิจารณ์ที่สมเหตุสมผลออกมา (“การตาหนิ ”)
“ค าบัญชา” ของพระเจ้า ที่ นี่บางที อ้างอิ ง ถึ ง ข่ าวประเสริ ฐ ที่ ถู ก มองว่า เป็ น “กฎแห่ ง ชี วิต ”
[337] เปาโลย้าเตือนทิโมธี วา่ พระเจ้า “ผูป้ ระทานชี วิตแก่ทุกสิ่ ง” และผูส้ ามารถและจะให้ความ
เต็มเปี่ ยมแห่งชีวติ แก่ทิโมธี ก็กาลังสังเกตท่านอยู่ (“เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า”) ท่านย้ าเตือนเขา
อีกว่าเขาดาเนิ นชี วิตภายใต้การเพ่งดูของ “พระเยซู ” ผูร้ ับเจิมของพระเจ้า (“พระคริ สต์”) ผูไ้ ด้
รักษา “คาพยานที่ดี (การกล่ าวยอมรั บ)” ในเวลาแห่ งการถู กไต่ส วนของพระองค์ “ต่อหน้า
ปอนทิอสั ปี ลาต” การต่อสู ้ ของคริ สเตียนมี อยู่ตลอดจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา
(“การปรากฏของ. . .”) ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกชัว่ ขณะ
“คาว่า ‘การปรากฏ’ หรื อ ‘การสาแดง’ เน้นถึงการเห็นได้และพระสิ ริขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ เสด็จมาผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ ถู กปิ ดซ่ อนไว้และไม่เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ต่อ
สายตามนุษย์ในสวรรค์”[338]
ข้อเท็จจริ งที่วา่ เปาโลอ้างอิงถึงเหตุการณ์น้ นั แทนที่จะเป็ นการตายของทิโมธี ไม่วา่ อันหนึ่ งอัน
ใดที่จะทาให้การดิ้นรนของท่านสิ้ นสุ ดก็น่าสนใจ มันบ่งบอกว่าเปาโลเชื่ อว่าการเสด็จกลับมา
ของพระคริ สต์เพื่อธรรมิกชนของพระองค์ ณ การรับขึ้นไปนั้นใกล้จะมาถึงและสามารถนาหน้า
การตายตามธรรมชาติของทิโมธี จงเปรี ยบเทียบถ้อยคาสุ ดท้ายของเปาโลใน 2 ทิโมธี 4:6-8 กับ
ถ้อยคาสรุ ปเหล่านี้ในข้อ 12-14 ถ้อยคาเหล่านั้นก็คล้ายกันอย่างมาก

6:15-16

พระเจ้าจะส่ งพระเยซู คริ สต์กลับมา ณ “เวลา” ที่กาหนดไว้ (“เหมาะสม”) ของพระองค์ เพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าของเปาโล (ถ้อยคาที่ยกย่องพระเจ้า) เน้นถึงอธิ ปไตยที่ยกย่องและพิเศษ ความ
เป็ นอมตะ และความบริ สุทธิ์ ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อพย. 24:17) ขอ
“พระเกียรติ” และพระอานุภาพ (“การปกครอง”) นิรันดร์ จงมีแด่พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:17)

“เมืองเอเฟซัสไม่ใช่ เป็ นแค่เป็ นที่พกั อาศัยของเจ้าแม่อารเทมิสเท่านั้น แต่เป็ น
ศูนย์กลางเริ่ มแรกของการนมัสการจักรพรรดิ อีกด้วย ดังนั้นเพลงสรรเสริ ญ
พระเจ้านี้เป็ นการมุ่งหมายที่อาลาของเปาโลที่วา่ พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งคริ สตจักรจะต้อง
เกี่ ย วข้ อ งในข่ า วประเสริ ฐของพระคริ สต์ ไ ม่ ใ ช่ ใ ครอื่ น แต่ เ ป็ นพระเจ้า
ผูป้ กครองสู งสุ ดแห่งจักรวาล องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนือเจ้านายทั้งหมด”[339]
ง. คนมั่งมี 6:17-19
เปาโลยังไม่ได้จบสิ่ งที่ท่านต้องการที่จะกล่าวเกี่ ยวกับเงิ น ดังนั้นท่านก็กลับไปสู่ หัวข้อนั้นอย่างย่อๆพร้ อมกับ
ถ้อยคาแห่ งการแนะนาสาหรับผูเ้ ชื่ อชาวเมืองเอเฟซัสที่มงั่ มี ท่านให้คาแนะนาเหล่านี้ เพื่อจะทาให้สิ่งที่ท่านได้
กล่าวไปแต่ก่อนในจดหมายนี้สมดุล (ในข้อ 9-11)
6:17

แต่ก่อนท่านได้แนะนาบรรดาผูท้ ี่คิดถึงพวกเขาเองว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร ตอนนี้ ท่านกล่าว
ต่อบรรดาผูท้ ี่ “มัง่ มี” ที่มีความมัง่ มีทางวัตถุและรู ้มนั คากรี ก พลูซีออย ที่หมายถึง “คนมัง่ มี” ก็
อ้างอิงถึงคนมัง่ มีทางวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผูท้ ี่ไม่จาเป็ นจะต้องทางานเพื่อการเลี้ยงชี พ
[340] ท่าทีสองอย่างนาคนมัง่ มีไปแบบผิดๆ อยูบ่ ่อยๆ ท่าทีอนั หนึ่ งก็คือแนวคิดที่วา่ ความมัง่ คัง่
ทางการเงินที่ใหญ่ข้ ึนบ่งชี้ถึงคุณค่าส่ วนตัวที่ใหญ่ข้ ึน ท่าทีอีกอย่างหนึ่ งก็คือ ความคิดที่วา่ ความ
มัง่ คัง่ รับรองถึงอานาจและความมัน่ คง (“ความไม่แน่นอนของความมัง่ มี”) เปาโลเตือนถึงการ
สรุ ปสองอย่างนี้
“พระเจ้า ” จะกาหนดชี วิตของเราไม่ใช่ แหล่งทางการเงิ นในปั จจุบนั ของเรา คนมัง่ มี ควรวาง
“ความหวัง ของพวกเขา” ไว้ใ นพระเจ้าผูป้ ระทานไม่ใ ช่ ในของประทานต่างๆของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 4:10; 5:5) พระเจ้าควบคุมแหล่งเหล่านี้ เนื่องจากว่าพระองค์ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแก่
เรา (“พระเจ้าผูป้ ระทานทุกสิ่ งแก่เราอย่างบริ บูรณ์ ”) เราสามารถ “ชื่นชม” ของประทานต่างๆ
ของพระองค์อย่างไม่เห็ นแก่ ตวั ได้ เราสามารถชื่ นชมในข้อเท็จจริ งที่ว่าสิ่ งเหล่านั้นทาให้เรา
เป็ นอิ สระจากการทดลองบางอย่างได้ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 30:7-9) และพวกมันทาให้เรา
สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้

“เหตุ ผ ลที่ ทุ ก สิ่ งสามารถได้รับการชื่ นชมได้ก็ อยู่ใ นการตระหนัก ว่า ทุ ก สิ่ ง
รวมถึงทรัพย์สมบัติของตนเองเป็ น ของขวัญ ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงความใจ
กว้างที่กรุ ณาของพระเจ้า”[341]
6:18-19

เปาโลกาชับให้ทิโมธี ที่จะแนะนาคนมัง่ มีให้ถือว่าเงินของพวกเขาเป็ นการให้ความสามารถของ
พระเจ้า ที่ จะบรรลุ ก ารดี ต่างๆ แทนที่ จะชื่ นชมชื่ อเสี ย งส าหรั บ การมี เงิ นมาก พวกเขาควร
ปลูกฝังชื่อเสี ยงสาหรับการ “มัง่ มีในการดี ต่างๆ” ยิ่งกว่านั้นพวกเขาควรเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ (“ใจ
กว้าง”) “พร้อม” และ “เต็มใจ” ที่จะ “แบ่งปั น” สิ่ งที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกเขากับคนอื่นอย่างใจ
กว้าง โดยการทาอย่างนั้น พวกเขาจะแน่ใจว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะให้รางวัลแก่พวกเขาสาหรับ
การเป็ นผูอ้ ารักขาที่สัตย์ซื่อของพวกเขาและการลงทุนใน “ทรัพย์สมบัติที่เป็ นรากฐานอันดี
สาหรับอนาคต” เมื่อพวกเขายืนต่อพระพักตร์ พระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:19-21; ลก. 12:3334; 18:22) ยิง่ กว่านั้น ในการทาอย่างนั้น พวกเขาจะประสบกับความเต็มเปี่ ยมแห่ งชี วิตนิ รันดร์
ของพวกเขา (“ชีวติ ที่แท้จริ ง” เปรี ยบเทียบ ข้อ 12)
“ใจที่กรุ ณาเช่นเดียวกับมือที่เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ถูกเรี ยกร้องจากคนมัง่ มี”[342]
ที่จะมัง่ มีก็ไม่บาป และที่จะยากจนก็ไม่ใช่ วา่ ไม่อยูใ่ นทางพระเจ้า พระเจ้าได้ให้แหล่งต่างๆแก่
คริ สเตียนที่มงั่ มีเพื่อทาพันธกิจกับคริ สเตียนคนอื่นที่ไม่มี ด้วยแหล่งต่างๆเหล่านี้ ก็มีการทดลอง
และโอกาสที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างผิดๆ
จงสังเกตว่าเปาโลไม่ได้กล่าวว่าคนมัง่ มีควรแจกจ่ายทรัพย์สมบัติของพวกเขาทั้งหมดหรื อส่ วน
ใหญ่ ท่านกล่าวว่าพวกเขาควร “พร้อมที่จะแบ่งปั น” (ข้อ 18) ตามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านาพา
พวกเขา พระเจ้าจะนาบุคคลหนึ่งให้ทาสิ่ งหนึ่งด้วยเงินของเขาหรื อของเธอ และนาอีกคนหนึ่ ง
ให้ทาสิ่ งอื่น (เปรี ยบเทียบ ยน. 21:22)
จงสังเกตอีกว่า คริ สเตียนที่มงั่ มีไม่ควรรู ้สึกผิดเพราะว่าพวกเขามัง่ มี (“พระเจ้าประทานทุกสิ่ ง
แก่เราอย่างบริ บูรณ์” ข้อ 17) ซึ่ งทึกทักเอาว่าพวกเขาได้มงั่ มีอย่างถูกต้อง พวกเขาควร “ชื่นชม”
ผลประโยชน์ต่างๆของทรัพย์สมบัติ นี่ก็ยากสาหรับบางคนที่จะทา เพราะว่าตามปกติเราทาให้
ความชื่ นชมส่ วนตัวเท่า เที ย มกับความพึ ง พอใจของเนื้ อหนัง ของเรา คริ สเตี ย นที่ ม งั่ มี ค วร

ปลูกฝังความยินดีที่มาจากการสะสม “ทรัพย์สมบัติ” ไว้ในสวรรค์โดยการลงทุนชีวิตและทรัพย์
สมบัติของเขาหรื อของเธอในสิ่ งที่จะคงอยู่ตลอดไป[343] ยิ่งกว่านั้น เนื่ องจากว่าทุกสิ่ งที่เรามี
เป็ นของขวัญจากพระเจ้า (ข้อ 17) เราสามารถชื่นชมทุกๆสิ่ งได้ (“ทุกสิ่ งที่จะชื่นชม”)
“คาสอนทั้งหมดของจริ ยธรรมคริ สเตี ยนไม่ ใช่ ว่าทรั พย์สมบัติเป็ นบาป แต่
ทรัพย์สมบัติน้ นั เป็ นความรับผิดชอบที่ใหญ่อย่างมาก”[344]
พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ นตอนที่เราส่ วนใหญ่ที่เป็ นคริ สเตียนทางตะวันตกจะต้องเก็บเอาไปคิด ในการเปรี ยบเทียบ
กับส่ วนที่เหลือของโลกนั้น เรา มัง่ มี เราต้องปกป้ องตัวเราเองจากเนื้อหนังและเสี ยงต่างๆในวัฒนธรรมของเราที่
กระตุน้ ให้เราที่จะรับเอาท่าทีต่อเงินที่แตกต่างอย่างมากจากสิ่ งที่เปาโลสอน
VI. การกาชับและการอวยพรทีส่ รุ ป 6:20-21
เปาโลจบจดหมายของท่านด้วยการกาชับแบบสรุ ปสุ ดท้ายที่จะกระตุน้ ทิโมธี อีกครั้งหนึ่ งให้หลีกเลี่ยงการหลงไป
จากพันธกิจของท่าน (เปรี ยบเทียบ (เปรี ยบเทียบ 1:3-5, 18-20) อีกครั้งหนึ่งเปาโลอ้างอิงถึงสองในหัวข้อหลักใน
จดหมายฝากศิษยาภิบาลคือ ความสาคัญของความพากเพียรส่ วนตัว (เปรี ยบเทียบ 1:18; 4:1-16; 6:11-16) และ
ความผิดพลาดของปฏิปักษ์
“สิ่ ง ที่ โดดเด่ นเกี่ ย วกับ การสรุ ป นี้ คื อ การขาดหายไปของการทัก ทายสุ ดท้า ยใดๆ จดหมาย
ทั้งหมดของเปาโลรวมทั้งจดหมายนี้ ลงท้ายด้วยพระคุณหรื อการอวยพรสุ ดท้าย แต่ 1 ทิโมธี
และกาลาเทียเท่านั้นไม่มีการทักทายจากเปาโลและเพื่อนๆถึงผูร้ ับและเพื่อนๆ (เปรี ยบเทียบ 2
ทธ. 4:19-21; ทต. 3:15) จนถึงสุ ดท้ายนั้นจดหมายนี้ ก็เป็ น ‘ธุ ระทั้งหมด’ อย่างเป็ นลักษณะ
พิเศษ และยกเว้นสาหรับภาษาใหม่บางอย่าง การกาชับสุ ดท้ายนี้เพียงแค่สรุ ปธุ ระนั้น”[345]
“ทิโมธี เอ๋ ย” จงให้การสัมผัสทางอารมณ์ ส่วนตัวต่อการกาชับของเปาโล ท่านรัก “บุตรในความเชื่ อ” ของท่าน
และต้องการที่จะสงวนเขาไว้จากความเจ็บปวดและความล้มเหลว
ทิโมธี ควร “ปกป้ อง” ทุกสิ่ งที่ได้ถูกมอบ (“มอบหมาย”) แก่การดูแลของท่าน รวมถึงจดหมายนี้ ข่าวประเสริ ฐ
และพันธกิจของท่าน (เปรี ยบเทียบ 4:12-14; 6:2; 2 ทธ. 2:2) ยิง่ กว่านั้นสิ่ งนี้ รวมถึงความรับผิดชอบของท่านที่จะ

ต่อต้านพวกครู สอนเท็จและที่จะรักษาชี วิตของท่านเองให้บริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ 4:11-13; 5:22-23; 6:11-12)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียง (“เรื่ องไม่มีสาระ”) และคาสอนเท็จ (“การโต้แย้ง”) ที่เปาโลได้
อ้างอิ งถึ งแต่ก่อนที่ แสดงถึ งระบบโลกและไร้ ค่า (“ว่างเปล่ า”) เช่ นเดี ยวกับ การต่อต้านบรรดาผูท้ ี่ ได้อา้ งว่า มี
“ความรู้” ที่เหนือกว่า
เป็ นที่ ชัดเจนว่าการเตือนสุ ดท้ายนี้ เป็ นการอ้างอิ งถึ งอิทธิ พลของนอสติ กที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองเอเฟซัส “ลัทธิ
นอสติก” สอนว่ามีความรู ้ที่สูงกว่าที่มีไว้สาหรับผูท้ ี่เข้าเป็ นสมาชิกของลัทธิ ของพวกเขาเท่านั้น เปาโลได้จดั ตั้ง
การคัดค้านเต็มที่ต่อการโต้แย้งของพวกเขาในจดหมายฝากของท่านถึงชาวโคโลสี แล้ว ความดึงดูดใจของพวก
ครู สอนเท็จเหล่านี้ได้ล่อลวงบางคนในเมืองเอเฟซัส (“ซึ่ งบางคนได้กล่าวยอมรับ [ความเห็นนอกรี ต]”) ผูไ้ ด้หลง
ไปจากเส้นทางแห่งความจริ ง (“หลงไปจากความเชื่อ”)
สรุ ปแล้ว เปาโลขอให้ “พระคุณ” ของพระเจ้าอยู่กบั ทิโมธี และธรรมิกชนคนอื่ นๆ (“ท่านทั้งหลาย”) ในเมือง
เอเฟซัส “ท่านทั้งหลาย” เป็ นพหูพจน์ในตัวบทกรี ก (เปรี ยบเทียบ คส. 4:18; 2 ทธ 4:22; ทต. 3:15)
สรุ ปคาปรึกษาของเปาโลต่ อทิโมธี[346]
สิ่ งทีจ่ ะทา (การกาชับ)

สิ่ งทีไ่ ม่ ต้องทา (การเตือน)

สั่ง ให้ค นอื่ นๆที่ จะไม่ส อนหลักค าสอนอื่ น อย่าฟังเทพนิยายหรื อเรื่ องลาดับวงศ์
ใดนอกเหนื อ จากหลัก ค าสอนแท้เ กี่ ย วกับ ตระกู ล ที่ ไ ม่ รู้ จ บสิ้ น ซึ่ งก่ อ ความ
พระคริ สต์ (1:3)
ขัดแย้ง (1:4)
สอนข่ าวดี ที่พ ระคริ ส ต์ช่ วยคนบาปให้รอด ปฏิเสธนิยาย (4:7)
(1:15-18)
อธิษฐานและวิงวอนเพื่อทุกๆคน (2:1)

อย่ า ละเลยของประทานของท่ า น
(4:14)

เลื อ กผู ้น าคริ สตจัก รที่ คู่ ค วรต่ อ ต าแหน่ ง อย่า ต่ อ ว่า ผูช้ ายอาวุ โ ส แต่ แ นะน า
(3:1-15)
พวกเขา (5:1)
สั่งสอนคนอื่นๆในหลักคาสอนอันดี (4:6)

อย่ายอมรับคากล่าวหาต่อผูป้ กครอง
คนไหนเว้นแต่จะมีพ ยานสองสาม
คน (5:19)

ฝึ กฝนตัวท่านเองในทางพระเจ้า (4:7-8)

อย่า ปกครองคริ ส ตจัก รด้ว ยความ
ลาเอียง แต่ที่จะไม่ลาเอียง (5:21)

จงเป็ นแบบอย่า งแก่ ผูเ้ ชื่ อ ในวาจา ในการ อย่ารี บวางมือแต่งตั้งใคร (5:22)
ประพฤติ ในความรัก ในวิญญาณ ในความ
เชื่อ และในความบริ สุทธิ์ (4:12)
ให้เกียรติบรรดาแม่ม่าย (5:3)

ถอนตัว จากบรรดาผู้ที่ ป ฏิ เ สธค า
สอนของอัครทูตและโต้แย้งเกี่ยวกับ
ถ้อยคาอย่างต่อเนื่อง (6:4-5)

รักษาตัวให้บริ สุทธิ์ (5:22)

หนี จากบรรดาผูท้ ี่โลภและต้องการ
ที่จะมัง่ มีจากพันธกิจ (6:5-11)

ใฝ่ หาความชอบธรรม ความเชื่ อ ความรั ก หลีกเลี่ยงคาพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่
ความทรหดอดทนและความอ่ อ นสุ ภาพ เขล า ซึ่ งถู ก เรี ย ก อย่ า งผิ ด ๆ ว่ า
(6:11)
“ความรู้” (6:20)
ภาคผนวกที่ 1
ผู้หญิงและพันธกิจ[347]
ข้อมูลดังต่อไปนี้ มาด้วยความหวังว่ามันจะทาให้ผูอ้ ่านสามารถที่ จะทาการตัดสิ นใจที่ ดีใน “ด้านที่คลุ มเครื อ
ต่างๆ” ของการตีความของพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของผูห้ ญิง
ข้ อพิจารณาขั้นต้ น
อิสราเอล อัสซี เรี ยและบาบิโลนสมัยโบราณทั้งหมดเป็ นสังคมแบบพ่อบ้าน และหน่ วยตระกูลพื้นฐานของแต่
แห่งคือเผ่า (หรื อตระกูล) แทนที่จะเป็ นครอบครัวซึ่ งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ในอิสราเอลพวกผูห้ ญิงชื่นชมการ
นับถือในฐานะบุคคลและธรรมบัญญัติของโมเสสได้ปกป้ องสิ ทธิ์ ส่ วนตัวของพวกเขา มรดกต่างๆได้ส่งต่อไป
ทางพวกผูช้ าย แต่พวกผูห้ ญิงสามารถรับมรดกได้ถา้ ผูช้ ายไม่มี พวกผูห้ ญิงเข้าร่ วมในการนมัสการส่ วนรวมและ
ส่ วนตัว ในสมัยแบบพ่อบ้าน หัวหน้าครอบครัวที่เป็ นผูช้ ายได้นาในการนมัสการของครอบครั ว และภายใต้
ธรรมบัญญัติของโมเสนั้นพวกผูช้ ายของเผ่าเลวีและตระกูลของอาโรนเท่านั้นได้รับใช้ในฐานะปุโรหิ ต พระเจ้า

ได้กนั พวกผูช้ ายคนอื่ นๆและพวกผูห้ ญิ งทั้งหมดออกไปจากการเป็ นปุโรหิ ต พวกผูห้ ญิ งเข้าร่ วมในชี วิตทาง
สังคมและธุ รกิ จกับพวกผูช้ าย แต่การสัญญาต่างๆของพวกเขาก็ข้ ึนอยู่กบั การอนุ มตั ิของพวกสามีของพวกเขา
พวกผูห้ ญิงรับใช้ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะหญิงและแม้กระทัง่ ราชินีดว้ ยการไม่มีการประณามถึงบทบาทของพวก
เขา แต่แบบอย่างของกรณี เหล่านี้ก็หายาก
ในสมัยของพระเยซู ลัทธิ ยวิ ถือว่าพวกผูห้ ญิงเป็ นรองและด้อยกว่า พวกผูน้ าทางศาสนาห้ามปรามพวกผูช้ ายจาก
การสื่ อสารกับพวกผูห้ ญิงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกผูห้ ญิงจะนาพวกผูช้ ายให้หลงไป พวกเขาสนับสนุ นพวก
ผูห้ ญิงที่จะอยู่ในบ้านของพวกเขาและที่จะสวมผ้าคลุ มในที่ สาธารณะเนื่ องด้วยเหตุผลเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม
ภายในบ้า นนั้น พวกผูช้ ายชาวยิ วเห็ น คุ ณค่ า พวกภรรยาของพวกเขาและรั ก พวกเขาอย่า งรั ก ใคร่ อ ยู่บ่ อ ยๆ
ตามปกติ พวกผูช้ ายชาวยิวเชื่ อว่าพวกผูห้ ญิ งไม่สามารถและไม่ควรเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องราวทางศาสนา พวก
ผูห้ ญิงสามารถเข้าร่ วมการนมัสการในที่สาธารณะได้ แต่พวกผูช้ ายเท่านั้นดาเนินเรื่ องราวทางพลเรื อน
มีความหลากหลายอย่างมากภายในวัฒนธรรมกรี กและโรมันในศตวรรษแรก คนกรี กโบราณถือว่าพวกผูห้ ญิง
ด้อยกว่าและมีประโยชน์สาหรับการทางาน ความเพลิดเพลินหรื อการคลอดบุตรเท่านั้น ท่ามกลางคนกรี กและ
คนโรมันที่มงั่ คัง่ กว่า บ่อยครั้งพวกผูห้ ญิงได้รับการศึกษา พวกเขาสามารถได้รับมรดกได้ และพวกเขาชื่ นชมการ
ยอมรับทางสังคม คนกรี กและคนโรมันชั้นต่ากว่าไม่ได้ให้การศึกษาแก่พวกผูห้ ญิงของพวกเขา และถือว่าพวก
เขาเหมือนทาสมากกว่า
พระเยซู ให้ตาแหน่ งที่ สูงกว่าแก่พวกผูห้ ญิ งเมื่ อเที ยบกับคนยิวร่ วมสมัย พระองค์ไม่ได้เลื อกพวกผูห้ ญิ งเป็ น
สาวกของพระองค์หรื ออัครทูต แต่ในความตรงกันข้ามกับพวกรั บบี พระองค์อนุ ญาตให้พวกเขาที่ จะไปกับ
พระองค์ ปรนนิ บตั ิ ต่อความจาเป็ นของพระองค์ และเรี ยนรู ้ จากพระองค์ พระองค์ถือว่าพวกผูห้ ญิ งต้องการ
ถ้อยคาของพระองค์มากเท่ากับพวกผูช้ าย ยิ่งกว่านั้น พระองค์ไม่ได้ปฏิ บตั ิ กบั พวกเขาในลักษณะที่ จองหอง
จุดยืนของพระองค์ในเรื่ องการหย่าร้างให้การปกป้ องแก่พวกผูห้ ญิงมากกว่าธรรมบัญญัติของโมเสส (คือ การ
สมรสถาวรพร้อมกับข้อยกเว้นเล็กน้อย)
พวกอัครทูตทาให้ท่าที ของพระเยซู ต่อผูห้ ญิ งนั้นถาวร คริ สตจักรรวมพวกผูห้ ญิงเข้าไว้ในพระกายของผูเ้ ชื่ อ
ถือว่าพวกเขาสามารถเรี ยนรู ้ได้ และสอนความจริ งแห่ งความเชื่ อแก่พวกเขา พวกผูห้ ญิงมีบทบาทที่สาคัญในการ
ขยายของคริ สตจักร พวกเขาได้ช่วยเหลื อพวกอัครทูตขณะที่ พวกเขาช่ วยเหลื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คริ สเตี ยน
เริ่ มแรกยกชู การสมรสอย่างสู งส่ งและถื อว่ามันเป็ นการอุทิศตนที่ถาวร อย่างที่เป็ นจริ งในคาสอนของพระเยซู

เช่ นกัน นั้น พวกอัค รทู ตถื อว่า การเป็ นโสดเป็ นการทรงเลื อกที่ มี เหตุ ผ ลแม้ว่า จะไม่ สู ง กว่า พวกเขาเห็ นว่า
ตาแหน่งผูน้ าในคริ สตจักรมีข้ ึนเพื่อจะปรนนิ บตั ิบรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ของบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นการเป็ นผูน้ า
คริ สตจักรเริ่ มแรกถื อว่าความสัมพันธ์ทางการสมรสเป็ นพาหนะที่จะสะท้อนถึ งความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า
และผูเ้ ชื่ อ สามี จะต้องปฏิ บตั ิ การอุ ทิศตนที่ มีความรั กต่อภรรยาของเขาเพื่อสวัสดิ ภาพของเธอ ภรรยาจะต้อง
ตอบสนองต่อการเป็ นผูน้ าของสามีอย่างที่คริ สตจักรตอบสนองต่อการเป็ นผูน้ าของพระคริ สต์ ด้วยกันนั้น สามี
และภรรยายกย่องพระเจ้าโดยการสาแดงความรักของพระเจ้าและการตอบสนองที่เหมาะสมของมนุษย์
พวกอัครทูตสอนว่าตาแหน่งผูน้ าของผูช้ ายควรถือปฏิบตั ิในคริ สตจักรเช่นเดียวกับในบ้าน ตั้งแต่การทรงสร้าง
พวกผูช้ ายให้มีความรับผิดชอบสาหรับสวัสดิ ภาพฝ่ ายวิญญาณของประชากรของพระเจ้า ในคริ สตจักรพวก
ผูป้ กครองมีความรับผิดชอบนี้ พวกผูช้ ายเท่านั้นที่ ปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการใช้สิทธิ อานาจของ
ผูป้ กครอง สิ่ งเหล่านี้ รวมถึงการส่ งเสริ มการเติบโตฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักร การทาให้แน่ใจถึ งการสอนที่
สัตย์ซื่อถึ งความจริ งของพระเจ้า และการปรนนิ บตั ิในฐานะผูเ้ ลี้ยงที่อยู่ใต้พระคริ สต์เพื่อสวัสดิ ภาพของฝูงชน
อย่างไรก็ตาม พวกผูห้ ญิงสามารถกระทาและปรนนิ บตั ิในด้านอื่นๆ ได้ พวกเขาดาเนิ นการพันธกิ จที่มีขอบเขต
กว้างต่อพระกายของพระคริ สต์ เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกผูห้ ญิงปรนนิ บตั ิในฐานะมัคนายิกา ความแตกต่างทางเพศ
ไม่ใช่องค์ประกอบในพันธกิจ ยกเว้นเมื่อมันมาสู่ การสอนที่มีสิทธิ อานาจและอานาจที่มีวนิ ยั ของผูป้ กครอง
ในอิสราเอล ทั้งในสมัยของบรรพบุรุษและโมเสส พระเจ้าได้แต่งตั้งผูช้ ายบางคนที่จะนาประชากรของพระองค์
นัน่ คือ ไม่ มี ผูห้ ญิงสักคนและ ไม่ ใช่ ผ้ ชู ายทุกคน ที่สามารถรับใช้ในฐานะปุโรหิ ตได้ ผูช้ ายบางคนเท่านั้นได้ทา
หน้าที่ในฐานะปุโรหิ ต ดังนั้น พวกผูห้ ญิงในฐานะ เพศ ไม่ใช่เป็ นรองต่อพวกผูช้ ายทางพันธุ กรรมในฐานะ เพศ
ในเรื่ องราวของสิ ทธิ อานาจทางศาสนา พระเจ้าได้เลือกผูช้ ายบางคนที่จะเลี้ยงดูและสอนประชากรของพระเจ้า
ทั้ง คริ ส ตจัก รได้รั บ การปรนนิ บ ัติ ข องบางคนคื อ ผูช้ ายและผูห้ ญิ ง รวมทั้ง ผูเ้ ผยพระวจนะหญิ ง ราชิ นี และ
มัคนายิกาผูซ้ ่ ึงพระเจ้าได้เลือกที่จะนาในการตอบสนองต่อความจาเป็ นทางร่ างกาย การเลี้ยงดู การสอนและการ
ปรนนิ บตั ิคนอื่นไม่ใช่ พนั ธกิ จที่สงวนไว้เฉพาะสาหรับพวกปุ โรหิ ตในระบบเดิ มและพวกผูป้ กครองในระบบ
ใหม่ สิ่ งที่แตกต่างเกี่ยวกับตาแหน่งเหล่านั้นคือบทบาทและความรับผิดชอบที่เป็ นทางการของพวกเขา
มีปัญหาหลายอย่างในความสัมพันธ์ต่างๆของผูเ้ ชื่ อในอดีต อย่างที่มีในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น ในคริ สตจักรเมือง
โคริ นธ์ ผูห้ ญิงบางคนต้องการที่จะปฏิเสธความแตกต่างใดๆจากพวกผูช้ าย พวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงได้ริษยา

พี่น้องชายหญิงของพวกเขาและการทาตามเนื้ อหนังก็ธรรมดา พวกเขามีการรับรู ้ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ ยวกับสิ่ งที่เป็ น
บทบาทที่สาคัญในพระกาย เปาโลจาต้องย้ าเตือนพวกเขาว่าจุดประสงค์ของพวกเขาควรจะเป็ นการเสริ มสร้าง
ซึ่ งกันและกัน
กระบวนการทีเ่ หมาะสม
ในการพยายามที่ จะก าหนดสิ่ ง ที่ จะท าในสถานการณ์ ที่ เจาะจงซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ พวกผูห้ ญิ ง และพันธกิ จ ก็ มี
องค์ประกอบหลายอย่างที่เราต้องพิจารณา เราต้องทาสิ่ งนี้ เพื่อจะทาให้แน่ใจว่าเราทาสิ่ งที่เป็ นที่โปรดปรานต่อ
พระเจ้าและถูกต้องสาหรับคนอื่น (คือ จริ ยธรรมคริ สเตียน) เราต้องพิจารณาสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผย คือ มาตรฐาน
ทางศี ลธรรมของพระองค์ ประการที่ ส อง ยิ่ง กว่า นั้นเราต้องท าให้แน่ ใ จว่า เราเข้า ใจสถานการณ์ ที่ รวมการ
ตัดสิ นใจอย่างแม่นยาเข้าไว้ คื อ บริ บทของมัน ประการที่ สาม เราต้องเอาใจใส่ ว่าเรากาลังทาสิ่ งที่ ถูกต้องเพื่อ
เหตุผลที่ถูกต้อง คือ แรงจูงใจของเรา
มันยากที่จะทาการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า เพราะว่าความรู ้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์ และคน
อื่นอาจไม่ได้แบ่งปั นถึงการรับรู ้ของเรา
หนึ่งในปั ญหาของการรับรู ้สถานการณ์อย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องกับคาถามของสิ่ งที่ “ตาแหน่งผูน้ า” นามา ผูค้ นที่
ดี ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยในประเด็ น ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานนี้ ดัง นั้น พวกเขาก็ มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ จุ ด ยื น ที่ ห ลากหลายในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ทางบทบาทที่เหมาะสมของพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิง
โดยส่ วนใหญ่ ตาแหน่ งผู้นา เป็ นประเด็นของสิ ทธิ อานาจ บางคนได้ผดิ พลาดโดยการทาให้สิทธิ อานาจเท่าเทียม
กับสิ ทธิ์ ที่จะออกคาสั่ง นี่ เป็ นมุมมองที่ เห็ นแก่ ตวั ตาแหน่ งผูน้ าตามพระคัมภี ร์เกี่ ยวข้องกับ การเสริ มสร้ าง
ผู้อื่น อยู่เสมอ ยิ่ ง กว่า นั้น สิ ท ธิ อานาจรวมถึ ง องค์ป ระกอบของการมอบหมายอยู่เ สมอ ผูน้ าที่ ปฏิ เสธที่ จ ะ
มอบหมายก็ไม่ได้ใช้สิทธิ อานาจของเขาอย่างเหมาะสม ในครอบครัว ผูช้ ายบางคนรู ้สึกว่าสิ ทธิ อานาจของพวก
เขาไม่สมบูรณ์ ถ้าพวกเขาไม่ได้ทาการตัดสิ นใจทั้งหมดอย่างเป็ นส่ วนตัว นี่ แสดงถึงความล้มเหลวที่จ ะเข้าใจ
ธรรมชาติ ของตาแหน่ งผูน้ า ตาแหน่ งผูน้ าควรคานึ งถึ ง ความจาเป็ นและความสามารถต่ างๆ ของบรรดาผูซ้ ่ ึ ง
ผลประโยชน์ของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กบั ผูท้ ี่มีสิทธิ อานาจในการทาการตัดสิ นใจและจะส่ งผลกระทบ ยิ่งกว่านั้น
ตาแหน่งผูน้ าเกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยม แบบอย่ าง สาหรับบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ ต้สิทธิ อานาจของบุคคลนั้นๆ

ปั ญหาอีกอย่างหนึ่ งของคานิ ยามนี้ เกี่ ยวข้องกับความหมายของ “การสอนหรื อการใช้สิทธิ อานาจเหนื อผูช้ าย”
เรามี ความสัม พันธ์ท างบทบาทที่ ไ ด้นิยามไว้สาหรั บตาแหน่ งผูน้ าในคริ สตจักรอย่า งแน่ นอนมากกว่าที่ เรามี
สาหรั บ ตาแหน่ งผูน้ าในครอบครั ว การมอบหมายสิ ทธิ อานาจมากแค่ไหนที่ พระเจ้าได้ต้ งั ใจไว้ในงานของ
ผูป้ กครอง? เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระองค์ได้ต้ งั ใจไว้ บ้ าง ซึ่ งรวมถึ งในการสอนและการลงวินัยของคริ สตจัก ร
ตัวอย่างเช่ น ตามความต่อเนื่ องของการสอนนั้น ผูห้ ญิงเหมาะสมไหม? คาสั่งสอนตามพระคัมภีร์ก็คือว่าพวก
ผูห้ ญิงสามารถสอนได้ (1 คร. 14:26) แต่จะต้องไม่ใช้สิทธิ อานาจเหนื อผูช้ าย (1 ทธ. 2:11-12) สิ่ งที่เธอสามารถ
ทาได้และไม่สามารถทาได้ภายในขอบเขตเหล่านี้ ก็เป็ นคาถาม ผูค้ นแตกต่างเพราะว่าพวกเขาเข้าใจ พระคัมภีร์
อย่างแตกต่าง พวกเขาเห็ นความสาคัญของประเด็นต่างๆที่เกี่ ยวข้องอย่างแตกต่าง และพวกเขามี แรงจูงใจที่
แตกต่าง
หลักการต่ างๆ สาหรับทาการตัดสิ นใจ
หลักการที่สาคัญหลักการหนึ่งที่ถูกสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการสมรสคือ สามีจะต้องเป็ นหัว
หน้าที่เสี ยสละตนเอง และภรรยาจะต้องเป็ นคนตอบสนองที่จานน
ประการที่สอง รู ปแบบของการเป็ นผูน้ าของผูช้ ายที่เป็ นตัวแทนสาหรับประชากรของพระเจ้าในเรื่ องราวของการ
สอน การปกครองและการเลี้ ย งดู ไ ด้เ ป็ นน้ า พระทัย ของพระเจ้า ตั้ง แต่ ก ารทรงสร้ า งอาดัม และเอวาตลอด
ประวัติศาสตร์
ประการที่สาม ข้อจากัดต่างๆของตาแหน่งของผูป้ กครองในคริ สตจักรไม่ได้ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมทางศาสนา
ในด้านอื่นๆทั้งหมด พวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงปรนนิบตั ิในฐานะเดียวกันนอกตาแหน่งของผูป้ กครอง
ประการที่ ส อง ในทั้ง อิ ส ราเอลและคริ ส ตจัก ร ตาแหน่ ง ผูน้ าที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ของ “ผูช้ ายบางคน” ไม่ ไ ด้
ประยุกต์ใช้นอกการสมรสและคริ สตจักรไม่มีขอ้ จากัดตามพระคัมภีร์ในบทบาทของเพศในชีวิตทางสังคมและ
พลเรื อน
ประการที่หา้ พวกผูน้ าต้องปรารถนาสวัสดิภาพของบรรดาผูท้ ี่พวกเขานาอย่างแข็งขัน

นอกเหนือจากมาตรฐานเชิ งบรรทัดฐานที่ชดั เจนเหล่านี้ พระคัมภีร์กาชับแรงจูงใจที่เหมาะสมอีกด้วย คือ ความ
รักสาหรับพระเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา
การประยุกต์ ใช้ หลักการต่ างๆ
ณ จุ ดนี้ เราต้องนาสถานการณ์ จริ ง ไปยังการพิจารณาที่ จะท าตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า เราต้องตรวจสอบ
หลักการตามพระคัมภีร์ต่างๆในแง่ของความเป็ นจริ งต่างๆของชี วิต มันไม่ใช่ว่าสถานการณ์กาหนดจริ ยธรรม
ของเรา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ ต่างๆ จาเป็ นต้องส่ งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้หลักการตามพระคัมภีร์
ต่างๆ อย่างที่พ้นื ผิวของสนามราบเรี ยบรอบหลุมกอล์ฟจะส่ งผลกระทบต่อการที่ท่านจะตีลูกกอล์ฟอย่างไร
ข้อแนะนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็ นประโยชน์ในการประเมินผลบริ บทของประเภทของการกระทาใดๆใน “ด้านที่
คลุมเครื อ”
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์ พระคัมภีร์หา้ มหรื อนุญาตกิจกรรมอย่างชัดเจนไหม บ่อยครั้งเราสามารถตอบ
คาถามนั้น ณ ระดับนี้ได้ แต่มนั สาคัญที่จะดาเนินการต่อไป
เกี่ ยวกับสถานการณ์จริ ง กิ จกรรมล้มล้างมาตรฐานหรื อแรงจูงใจตามพระคัมภีร์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่หลบ
หลีกการวิจารณ์ลกั ษณะเทคนิคของคานิยามไหม? กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ชดั เจนของพระคัมภีร์ แต่
ถูกขัดขวางโดยลักษณะเทคนิคของคานิยามไหม? พระวิญญาณต้องได้รับการชอบมากกว่าตัวบทบัญญัติ
เกี่ ยวกับการที่คนอื่นๆจะรั บรู ้ กิจกรรม มันเป็ นไปได้ที่จ ะนาไปสู่ ความเข้าใจผิด หรื อคนอื่ นๆจะเห็ นมันใน
แนวทางที่มนั นาไปสู่ ความสับสน หรื อกลายมาเป็ นสิ่ งกีดขวางไหม? เราสามารถอธิ บายมันอย่างเพียงพอจนมัน
เป็ นไปไม่ได้ที่คนอื่นๆจะเข้าใจผิดหรื อสะดุ ดได้ไหม? การกระทาต่างๆของเราต้องไม่เพียงแต่ถูกต้อง แต่คน
โดยปกติตอ้ งรับรู ้สิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ภาคผนวกที่ 2
พวกผู้หญิงในคริสตจักร - การรายงานข้ อมูลตามพระคัมภีร์
กรรมการคณาจารย์ที่ถูกก่อตั้งอย่างเจาะจงเกี่ ยวกับการรับนักศึกษาผูห้ ญิ งสู่ สถาบันพระคริ สตธรรมดัลลัสได้
ตระเตรี ย มการสารวจนี้ ตามแหล่ ง ข้อมู ลจากพระคัม ภี ร์ที่เกี่ ยวข้องกับการมี ส่วนร่ วมของพวกผูห้ ญิง ในการ
นมัสการและการปรนนิบตั ิพระเจ้าระหว่างปี คริ สตศักราช 1984 และ 1987 คณะกรรมการตั้งการรายงานนี้ บนข้อ
ตั้ง ที่ ว่า คณาจารย์และฝ่ ายบริ ห ารจัดการควรออกแบบและบริ หารจัดการข้อเสนอหลัก สู ต รและปริ ญญา ณ
สถาบันพระคริ สตธรรมดัลลัสในแนวทางที่สอดคล้องกับความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ที่ใช้ได้ของพระคัมภีร์
I. ผู้หญิง ณ การทรงสร้ าง
ก.

ผูห้ ญิงมีความเท่าเทียมส่ วนตัวกับผูช้ ายในฐานะผูม้ ีฉายาของพระเจ้า (ปฐก. 1:27-28; 5:1)
จากการอนุ ญ าตส าหรั บ ความแตกต่ า งทางชี ว วิ ท ยา ผู ้ห ญิ ง ก็ มี ธ รรมชาติ คุ ณ สมบัติ แ ละ
ความสามารถแบบมนุ ษย์อย่างเดี ยวกันกับผูช้ าย ความเป็ นผูช้ ายและความเป็ นผูห้ ญิ งแม้ว่า
แตกต่างก็เข้ากันได้อย่างเต็มที่ (ปฐก. 1:28; สดด. 8:4-8; 1 คร. 11-12)

ข.

ผูห้ ญิงมีบทบาทที่แตกต่างภายในความเท่าเทียมนี้ (ปฐก. 2:18)
การมาก่อนของผูช้ ายในการทรงสร้างสะท้อนถึง ลาดับ ที่ถูกแต่งตั้งไว้ของพระเจ้าสาหรับการ
ทรงสร้างของพระองค์ ไม่ใช่ ความเหนื อกว่าของผูช้ าย ผูช้ ายมีความรั บผิดชอบแห่ งตาแหน่ ง
ผูน้ า (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:3; อฟ. 5:21) และผูห้ ญิงมีความรับผิดชอบแห่ งการเป็ น “ผูช้ ่วยที่
เหมาะสม” (ปฐก. 2:18) แต่ละคนชดเชยสิ่ งที่ขาดในคนอื่น พวกเขาเติมเต็มเพราะว่าพวกเขา
แตกต่าง

II. ผู้หญิง ณ การล้ มลงในบาป
ความเหนื อกว่าของผูช้ ายเหนื อผูห้ ญิงถูกอ้างอิงครั้งแรกในพระคัมภีร์ในฐานะผลลัพธ์ต่างๆที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้
ของบาป ไม่ใช่ในฐานะคุณสมบัติหรื อสิ ทธิ์ โดยธรรมชาติ ในลาดับของสิ่ งต่างๆหลังจากการล้มลงในบาป พระ
เจ้าได้ตรั สว่าผูช้ ายจะหาประโยชน์ “ความปรารถนาคู่ชีวิต” ตามธรรมชาติของผูห้ ญิง ที่มีต่อเขา หรื อบางที
มากกว่าคือ เขาจะตอบโต้ “ความปรารถนา” ของเธอ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 4:7) ที่จะปกครองและนาเขาต่อหน้า
เพื่อจะปกครองและการทาให้เธอเป็ นข้า (ปฐก. 3:16b) การทาให้ไม่ว่าพวกผูห้ ญิงหรื อพวกผูช้ ายเป็ นข้าก็เป็ น
อาการของธรรมชาติที่ลม้ ลงในบาปของมนุษยชาติ (เปรี ยบเทียบ เช่น ศาสนาต่างชาติต่างๆ)
III. พวกผู้หญิงในสมัยพันธสั ญญาเดิมจนกระทัง่ สมัยของพระเยซู
ก.

พวกผูห้ ญิงปรนนิบตั ิในทางเข้าออกของพลับพลา (อพย. 38:8; 1 ซมอ. 2:22)
คาเดี ยวกัน (ซาบา) ถูกใช้เกี่ยวกับงานของพวกเขาอย่างเช่นงานของพวกเลวี บางทีพวกผูห้ ญิง
เหล่านี้เป็ นแม่ม่ายผูซ้ ่ ึ งได้อุทิศตัวเขาเองต่อการปรนนิบตั ิพระเจ้า

ข.

มิ เรี ยมผูเ้ ผยพระวจนะหญิ ง และพวกผูห้ ญิ ง ทั้งหมดที่ อยู่กบั เธอได้ใ ห้การสรรเสริ ญในที่
สาธารณะต่อพระเจ้า (อพย. 15:20-21)
เป็ นที่ชดั เจนว่า เธอมีบทบาทเกี่ยวกับผูน้ าบางอย่างร่ วมด้วยกับโมเสสและอาโรนอีกด้วย (มคา.
6:4)

ค.

เดโบราห์เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหญิงและผูว้ นิ ิจฉัยในอิสราเอลอีกด้วย (วนฉ. 4-5)
เดโบราห์และบาราคร้ องเพลงสรรเสริ ญสาหรับการช่ วยกู้ของพระเจ้าซึ่ งถูกบันทึกไว้เพื่อทั้ง
พวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงที่จะอ่าน (วนฉ. 5)

ง.

ฮันนาห์อธิ ษฐานในนิ เวศน์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และคาอธิ ษฐานแห่ งการขอบพระคุ ณของเธอ
ได้ถูกบันทึกไว้สาหรับพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงที่จะอ่าน (1 ซมอ. 1:9-2:10)

จ.

ฮุลดาห์ผเู ้ ผยพระวจนะหญิงผูท้ านายต่อหน้าปุโรหิ ตและบรรดาคนของกษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ (2 พกษ.
22:8-20; เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 22:3 กับ ยรม. 1:2)

ฉ.

พวกผูห้ ญิงหลายคนร้องเพลงในคณะนักร้องของพระวิหาร (1 พศด. 25:5-7; นหม. 7:66-67)

ช.

พวกผูห้ ญิงหลายคนมีส่วนที่สาคัญที่จะทาในการป่ าวประกาศพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(สดด. 68:11)

ซ.

แม้วา่ พวกผูห้ ญิงจานวนน้อยปรนนิ บตั ิในฐานะผูป้ กครองฝ่ ายพลเรื อนในอิสราเอล (เช่น เดโบราห์) ก็ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับปุโรหิ ตหญิงหรื อมหาปุโรหิ ตหญิง

ฌ.

ผูเ้ ผยพระวจนะโยเอลได้ทานายว่าวันหนึ่ ง “บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ” (ยอล.
2:28-32; เปรี ยบเทียบ กจ. 2:16-18)

ฎ.

การสรรเสริ ญของมารี ยห์ ญิงพรหมจารี ยแ์ ด่พระเจ้าถูกบันทึกไว้เพื่อทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิง
ที่จะอ่าน (ลก. 1:46-55)

ฏ.

อันนาเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหญิง ที่ปรนนิบตั ิในพระวิหาร “ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการอด
อาหารและอธิษฐาน” (ลก. 2:36-38)

IV. พวกผู้หญิงในพันธกิจและการสอนของพระเยซู
ก.

กลุ่มพวกผูห้ ญิงที่จงรักภักดีได้เดินทางไปกับพระเยซู และปรนนิ บตั ิพระองค์ในการเดินทางทา
พันธกิจของพระเยซู (ลก. 8:1-3; มธ. 27:55; มก. 15:41)

ข.

ในความตรงกันข้ามกับธรรมเนี ยมตามปกติและมาตรฐานของรับบี พระเยซู ได้พูดคุยกับหญิง
ชาวสะมาเรี ยและเปิ ดเผยแก่เธอถึงธรรมชาติของการนมัสการแท้ (ยน. 4:7-26)

ค.

พระเยซูได้เอาใจใส่ ความเจ็บป่ วยทางร่ างกายของพวกผูห้ ญิงอย่างเท่าเทียม (มก. 1:29-31; 5:2534) และพระองค์ได้ดึงดูดความสนใจไปที่แม่ม่ายยากจนที่ไม่มีชื่อเพื่อจะสอนบทเรี ยนในเรื่ อง
การเป็ นสาวก (มก. 12:41-44)

ง.

พระองค์ได้อนุ ญาตให้มารี ยพ์ ี่สาวของลาซารัสที่จะนัง่ อยูใ่ กล้พระบาทของพระองค์และเรี ยนรู้
ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่ได้มอบให้แก่พวกผูช้ ายเท่านั้น ณ สมัยนั้น (ลก. 10:42)

จ.

พวกผูห้ ญิงที่ได้รับการรั กษาโดยพระเยซู สรรเสริ ญพระเจ้าอย่างเปิ ดเผยในธรรมศาลา (ลก.
13:13)

ฉ.

ในวัฒนธรรมที่ผชู้ ายปกครอง พระเยซู ได้แก้ไขสถานการณ์ทางกฎหมายที่ได้เขียนคัดค้านพวก
ผูห้ ญิง (เปรี ยบเทียบ มธ. 19:9-10; มก. 10:11-12)

ช.

แม้วา่ พระเยซูมีสาวกทั้งชายและหญิง พวกอัครทูตดั้งเดิมสิ บสองคนเป็ นผูช้ าย (มธ. 10:1-4; มก.
3:13-19)
พระเยซู ได้มอบหมายสิ ทธิ พิเศษอันสู งส่ งของการนาข่าวดี เกี่ ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์แก่พวกผูห้ ญิงไปยังสาวกสิ บสองคนของพระองค์ (มก. 16:6-8; ลก. 24:11)

ซ.

ฌ.

มารี ยม์ กั ดาลาเป็ นหนึ่ งในผูค้ นกลุ่มแรกที่เห็ นพระเยซู ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เป็ นขึ้นจาก
ตาย (ยน. 20:11-18)

ญ.

การกาชับของพระเยซู เกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริ ฐและการสร้างสาวกที่ถูกมอบแก่พวก
อัครทูตก็ประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักรโดยรวม พร้ อมกับการอ้างอิงถึงผูเ้ ชื่ อ ทุกคน คือพวกผูช้ าย
และพวกผูห้ ญิง (มธ. 28:19-20; มก. 16:15-16; กจ. 1:8)

V. พวกผู้หญิงในชี วติ และพันธกิจของคริสตจักรเริ่มแรก
ก.

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงบนทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงในวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2:1-4)

ข.

พวกผูห้ ญิงได้อธิ ษฐานกับพวกผูช้ าย (กจ. 1:14; 12:12)

ค.

พวกผูห้ ญิ งมี พนั ธกิ จที่หลากหลายเกี่ ยวกับการรับรองแขก การปรนนิ บตั ิ และการงานที่ดี
(โดรคัส, กจ. 9:36; มารี ยม์ ารดาของมาระโก, กจ. 12:12; ลิเดีย, กจ. 16:14-15)

ง.

ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้นาอปอลโลมาพูดคุ ยส่ วนตัวและ “สั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้
ถูกต้องยิง่ ขึ้น” (กจ. 18:26-28)

จ.

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใช้พวกผูห้ ญิงเป็ นกระบอกเสี ยงแห่ งการเผยพระวจนะของพระองค์ (ลูก
สาวสี่ คนของฟี ลิปเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหญิง, กจ. 21:8-9)

โดยรวมแล้ว มันเห็นได้ชดั ว่าพวกผูห้ ญิงได้มีส่วนในชีวติ และพันธกิจของคริ สตจักรอย่างแข็งขันดังเช่น
พวกผูช้ าย
VI. พวกผู้หญิงในพันธกิจและการสอนของเปาโลและเปโตร
ก.

เปาโลยืนยัน ความเท่ าเที ยม ส่ วนบุคคลของผูช้ ายและผูห้ ญิงในการทรงสร้างใหม่โดยการกล่าว
ว่าในพระคริ สต์น้ นั “ไม่เป็ นชายหรื อหญิง” (กท. 3:28)
ผูห้ ญิงรับความรอดโดยความเชื่ ออย่างที่ผชู ้ ายรับ (อฟ. 2:8-9; 1 ปต. 1:18-19) และทั้งสองเป็ น
ทายาทร่ วมแห่ง “พระคุณของชีวติ ” โดยไม่คานึ งถึงความจากัดทางกายภาพบางอย่างที่ผหู ้ ญิงมี
ในฐานะผูท้ ี่มี “ภาชนะ [ร่ างกาย] ที่อ่อนแอกว่า [ผูห้ ญิง]” (1 ปต. 3:7)
เหมือนกับผูช้ าย เธอเป็ นที่สถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (รม. 8:9ข) และร่ างกายของเธอทา
หน้าที่เป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (1 คร. 6:19-20) ในการทรงสร้างใหม่ เธอมีสถานะที่
เท่าเทียมต่อพระพักตร์ พระเจ้า (รม. 5:1-2) และผูช้ ายกับผูห้ ญิงก็พ่ งึ พากัน (1 คร. 11:11-12)

ข.

ผูห้ ญิงมีทางเข้าไปสู่ พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐานอย่างที่ผชู ้ ายมี (1 คร. 11:4-5, 13); เธอได้รับการ
เลี้ยงดูโดยพระวจนะของพระองค์อย่างที่ผชู ้ ายได้รับ (1 ปต. 2:2); และเธอชื่นชมสิ ทธิ พิเศษและ
ความรับผิดชอบต่างๆของการเป็ นปุโรหิ ตของผูเ้ ชื่อทุกคน (1 ปต. 2:5, 9; 3:7; วว. 1:6ก)

ค.

ในพระคริ สต์ ผูห้ ญิงได้รับของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆอย่างเดียวกันที่มีไว้สาหรับผูช้ ายใน
ทุกวันนี้ รวมถึ ง การอภิบาล การสอนและการประกาศ (1 คร. 12:7-11, 27-31; รม. 12:3-8; 1
ปต. 4:10-11)
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆอย่างอธิ ปไตย (1 คร. 12:11) ของ
ประทานเหล่ านั้นถู กให้มาเพื่อว่าผูเ้ ชื่ อทุกคนจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะยกย่องพระเจ้า (1 ปต.
4:10-11) และเพื่อจะเตรี ยมและเสริ มสร้างพระกายของพระคริ ส ต์ (อฟ. 4:12-16) สิ่ งเหล่านั้นจะ
ถูกใช้เพื่อความดีโดยทัว่ ไปและตามระเบียบที่ได้สถาปนาไว้ของพระเจ้า (1 คร. 12:7; 14:2640) ของประทานฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับตาแหน่งทางคริ สตจักร

ง.

เปาโลตระหนักว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใช้พวกผูห้ ญิงเป็ นกระบอกเสี ยงแห่ งการเผยพระวจนะ
ของพระองค์ (1 คร. 11:5)

จ.

เปาโลแนะนาให้พวกผูห้ ญิงที่สูงอายุที่จะสอนพวกหญิงสาวและเด็กๆ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ.
1:5 กับ 3:14-15; สภษ. 1:8; ทต. 2:3-5)

ฉ.

พวกผูห้ ญิ งมี พ นั ธกิ จต่า งๆ แห่ ง การรับรองแขก การงานที่ดี และการปรนนิ บตั ิ (1 คร.
16:19; คส. 4:15; 1 ทธ. 2:10; 5:9-10)

ช.

เปาโลหนุนใจทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงที่ไม่แต่งงานที่จะคงความเป็ นโสดและที่จะอุทิศพวก
เขาเองต่อการปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (1 คร. 7:32-34)

ซ.

นางยูโอเดียและนางสิ นทิเคเป็ นผูร้ ่ วมงานกับเปาโล (ฟป. 4:2-3)

ฌ.

ในโรม 16:10 คนจาก 29 คนที่เปาโลชมเชยสาหรับการปรนนิบตั ิที่ จงรักภักดีก็เป็ นพวกผูห้ ญิง
(รม. 16; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:5) ไม่มีขอ้ แตกต่างในการปรนนิบตั ิหรื อสถานะถูกบ่งบอกไว้
เฟบีถูกเรี ยกว่า “มัคนายิกา (ผูร้ ับใช้) ของคริ สตจักร” (รม. 16:1) อันโดรนิคสั และยูนีอสั (ผูห้ ญิง)
ซึ่ งเป็ นพี่น้องร่ วมชาติและผูถ้ ูกจาจองร่ วมของเปาโลได้ถูกกล่าวว่า “เป็ นคนมีชื่อเสี ยงดีในหมู่
พวกอัครทูต ทั้งได้อยูใ่ นพระคริ สต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย” (รม. 16:7)

ญ.

ภายในเค้าโครงของความเท่าเทียมส่ วนบุคคลของผูช้ ายและผูห้ ญิง พระเจ้าได้สถาปนาระเบียบ
ที่เป็ นหน้าที่ที่ซ่ ึ ง ผู้ชาย มีความรับผิดชอบแห่ งตาแหน่งผูน้ า (การเป็ นผูน้ า) ทั้งในบ้านและใน
คริ สตจักร (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 มีความรับผิดชอบแห่ งการจานนที่เต็มใจในการรับรู ้ถึงระเบียบของพระเจ้า (อฟ. 5:2224; คส. 3:18; 1 ปต. 3:1)
การจานนตามหน้า ที่ ใ นขอบเขตเหล่ านี้ ไ ม่ใ ช่ ไม่ สอดคล้องหรื อเข้าไม่ ได้กบั ความเท่ าเที ย ม
ส่ วนตัว (ภววิทยา) ในพระคริ สต์ ทั้งสองต้องมีชีวิตอยู่เคียงข้างกันอย่างที่พระเจ้าได้สถาปนา
พวกเขาไว้โดยดั้งเดิม
วิธีหลักอย่างหนึ่ งที่ซ่ ึ งผูห้ ญิงให้พระรัศมีแด่พระเจ้าก็โดยทางการเป็ น “รัศมีของผูช้ าย” (1 คร.
11:7) นัน่ คือ โดยการบรรลุ ความรับผิดชอบของเธอที่ได้ให้มา ณ การทรงสร้ างเกี่ ยวกับการ
จานนตัวเธอเองต่อตาแหน่งผูน้ าของผูช้ ายอย่างสมัครใจ
ในพันธสัญญาใหม่ ความสัมพันธ์การจานนกับตาแหน่ งผูน้ าเกี่ ยวข้องกับบ้านและคริ สตจักร
ไม่ใช่ผหู ้ ญิงทุกคนที่อยูภ่ ายใต้ผชู ้ ายทุกคน

ฎ.

รายการคุณสมบัติผปู ้ กครองของเปาโลบ่งบอกว่าตาแหน่งของผูป้ กครองหรื อศิษยาภิบาลจากัด
เฉพาะผูช้ าย และตาแหน่ งนี้ พร้ อมกับสิ ทธิ อานาจตามส่ วนของมันก็ถูกให้มาโดยคริ สตจักร
ท้องถิ่น (1 ทธ. 3:1-7; ทต. 1:5-9; 1 ปต. 5:1-4)

ดังนั้น หน้าที่การจัดการหรื อการปกครองคริ สตจักรท้องถิ่นถูกสงวนไว้สาหรับพวกผูช้ าย ไม่มี
ตัวอย่างของ ผูป้ กครองหญิง “ที่ถูกแต่งตั้ง” ในพระคัมภีร์ หรื อพวกเขาได้รับการกระตุ ้นที่จะ
แสวงหาตาแหน่งเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พวกผูป้ กครองอาจมอบหมายความรับผิดชอบบางอย่าง
แก่สมาชิกคริ สตจักรที่หลากหลายทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิง
ฏ.

ไม่ว่าตาแหน่ งมัคนายกเปิ ดต่อพวกผูห้ ญิ ง หรื อไม่ก็เป็ นที่ โต้แย้ง พระคัมภี ร์ตอนหลักที่ย ก
ประเด็นนี้ข้ ึนมาคือ 1 ทิโมธี 3:11 มีการตีความหลักสามอย่างของข้อนี้
1.

พวกผูห้ ญิงที่ถูกอ้างอิงถึงเป็ นผูช้ ่วยที่ไม่แต่งงานต่อมัคนายกชาย[348]

2.

พวกผูห้ ญิงที่ถูกอ้างอิงถึงเป็ นภรรยาของมัคนายกชาย[349]

3.

พวกผูห้ ญิงที่ถูกอ้างอิงถึงเป็ นกลุ่มที่เลือกสรรของมัคนายกหญิงภายในคริ สตจักร[350]

มุมมองที่ สองและที่สามดูเหมื อนว่าเป็ นไปได้มากกว่า และทั้งสองมุมมองก็รับมือกับข้อมูล
อย่างเพียงพอ ไม่ว่าพวกเขาได้ถือตาแหน่ งมัคนายกในสมัยพันธสัญญาใหม่หรื อไม่น้ นั มันก็
ชัดเจนว่า พวกผูห้ ญิ ง บรรลุ ห น้า ที่ ห ลายอย่า งของต าแหน่ ง มัค นายก (เปรี ย บเที ย บ 1 ทธ.
2:10; 5:9-10; กจ. 9:36)
เฟบีอาจได้ถูกยอมรับว่าเป็ น “มัคนายก” (มัคนายิกา) ของคริ สตจักรเคนเครี ย (รม. 16:1-2) ถ้า
เป็ นเช่ นนั้น สิ่ งนี้ จะบ่งบอกว่าทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิงปรนนิ บตั ิในตาแหน่งนี้ อย่างไรก็
ตาม เนื่ องจากว่าบางที เธอเป็ นผูน้ าทางสังคมที่มงั่ มีในเมืองนั้น เธออาจได้เป็ นแค่อุปถัมภกที่
เป็ นสตรี ซ่ ึ งไม่เป็ นทางการของคริ สตจักร
ฐ.

เนื่ องจากว่า หน้า ที่ แห่ ง “การสอน” เป็ นของประทานฝ่ ายวิญญาณ และไม่ ใช่ ตาแหน่ ง ของ
คริ สตจักร มันก็มีไว้สาหรับทั้งพวกผูช้ ายและพวกผูห้ ญิง (รม. 12:7; 1 คร. 12:28-29)
อย่างไรก็ตาม คาถามไม่ใช่ ไม่ ว่า ผูห้ ญิงอาจสอนได้ แต่ เธอจะสอน ใคร และใน บริ บทอะไร
พระคัมภีร์สามตอนที่เขียนโดยเปาโลกล่ าวถึ งประเด็นนี้ 1 โคริ นธ์ 11:2-16; 14:26, 34-36;

และ 1 ทิโมธี 2:9-12 การตีความและการประยุกต์ใช้ขอ้ พระคัมภีร์เหล่านี้ดาเนิ นการที่จะกระตุน้
การโต้แย้งที่สาคัญต่อไปในแวดวงของอีแวนเจลิคอล มันเป็ นที่เห็ นด้วยโดยทัว่ ไปว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้อา้ งอิงถึงกิจกรรมต่างๆภายในบริ บทของการนมัสการส่ วนรวมเป็ นหลัก
1.

1 โคริ นธ์ 11:2-16; 14:26
เปาโลอ้างอิงถึงสถานการณ์ที่เจาะจงที่ซ่ ึ งผูห้ ญิงจะพูดในการนมัสการส่ วนรวมในสอง
ที่ (1 คร. 11:5 และ 14:26)
ใน 1 โคริ นธ์ 11 เปาโลแนะนาให้ผหู ้ ญิงที่จะมีสัญลักษณ์แห่งสิ ทธิ อานาจบนศีรษะของ
เธอ (1 คร. 11:10) เมื่อเธออธิ ษฐานและเผยพระวจนะเพื่ อที่จะสาแดงถึงการจานนของ
เธอต่อระเบียบที่ได้ถูกสถาปนาไว้ของพระเจ้าในคริ สตจักร บางคนโต้แย้งว่า “สิ ทธิ
อานาจบนศีรษะของเธอ” อ้างอิงถึงสิ ทธิ อานาจของเธอเองที่จะใช้ของประทานฝ่ าย
วิญ ญาณต่ า งๆของเธอภายในระเบี ย บที่ ถู ก แต่ ง ตั้ง ไว้ข องพระเจ้า ไม่ ใ ช่ อ้า งอิ ง ถึ ง
สัญลักษณ์แห่งสิ ทธิอานาจของอีกบุคคลหนึ่งเหนือเธอ[351]
ธรรมชาติของสัญลักษณ์ แห่ งสิ ทธิ อานาจนี้ ในสมัยของเปาโลก็ยากที่จะระบุ แต่โดย
ปกติมนั ถูกตีความในหนึ่งของสองแง่
ก.

มันอาจอ้างอิงถึงการปฏิบตั ิของการสวมผ้าคลุมศีรษะในการนมัสการส่ วนรวม
เนื่ องจากว่าการคลุ มศีรษะคล้ายๆจะดู เหมื อนว่าถู กบ่งบอกไว้ในพระคัมภี ร์
ตอนนั้น แม้วา่ คาว่า “ผ้าคลุม” ไม่ได้ปรากฏในตัวบทกรี ก[352]

ข.

มันอาจอ้างอิงถึงผมที่ยาวของผูห้ ญิงเมื่อถูกมัดอย่างเหมาะสมก็จะทาหน้าที่ใน
ส่ วนของการคลุมศีรษะ (11:15) ซึ่ งสะท้อนถึงการจานนของเธอต่อระเบียบที่
ได้ถูกสถาปนาไว้ของพระเจ้าในคริ สตจักร[353]

สิ่ ง นี้ ต้ งั ค าถามเชิ ง ตี ความหมายของ “ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม” พร้ อมกับ การ
ปรั บเปลี่ ย นที่ สอดคล้อง ความจริ ง ที่ ไม่เปลี่ ย นแปลงต่ างๆเกี่ ยวกับพระเจ้าและน้ า

พระทัยของพระองค์ก็ถูกประยุกต์ใช้ในความหลากหลายของบริ บททางสถานการณ์
และทางวัฒนธรรมภายในพระคัมภีร์เอง มันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ โดยพวกที่เชื่อตามยุคว่าไม่ใช่คาสอนตามพระคัมภีร์ท้ งั หมดเกี่ยวกับความประพฤติ
เป็ นกฎเกณฑ์ ส าหรั บ ความประพฤติ ใ นทุ ก วัน นี้ การประยุ ก ต์ ใ ช้บ างอย่า งของ
หลักการตามพระคัมภีร์ก็จากัดต่อผูฟ้ ั งที่จากัด พระคัมภีร์เองต้องระบุธรรมชาติและ
ขอบเขตของข้อจากัดนี้ในบางแง่ และศาสนศาสตร์ ตามพระคัมภีร์ตอ้ งยืนยันมัน
งานอย่างหนึ่ งของการตีความที่ถูกปฏิบตั ิอย่างกว้างขวางแต่ขาดบรรทัดฐานเด็ดขาดที่
ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางคือที่จะแยกแยะความจริ งต่างๆที่เป็ นสากล ไม่เปลี่ยนแปลง
และที่ เ ป็ นกฎเกณฑ์ ต่ า งๆจากการประยุ ก ต์ใ ช้ที่ ถู ก บัน ทึ ก ไว้ ซึ่ งเป็ นตามท้อ งถิ่ น
ชั่วคราวและขึ้ นอยู่ก ับสถานการณ์ ที่ จะล้ม เหลวที่ จะเห็ นการที่ ก ารประยุก ต์ใ ช้ที่
เจาะจงเกี่ยวกับหลักการที่เป็ นกฎเกณฑ์ได้ถูกทาให้มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรม หรื อ ที่จะ
ปฏิ บตั ิต่อหลักการที่เป็ นกฎเกณฑ์ในฐานะความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ทั้งสองก็จะ
เป็ นความผิ ดพลาด วิธี ที่ จะสร้ า งความแตกต่ า งนี้ และที่ จ ะท ามันอย่า งแม่ น ย า ก็
จาเป็ นต้องมีความคิดและการอภิปรายมากขึ้น
นักตีความหลายคนเห็ นด้วยว่าหลักการที่เป็ นกฎเกณฑ์ใน 1 โคริ นธ์ 11 ก็คือว่าใน
ขณะที่อธิ ษฐานและเผยพระวจนะ ผูห้ ญิงจะต้องแสดงถึ งการยอมรับและการจานน
ของเธอต่อระเบียบของพระเจ้าเกี่ ยวกับการทรงสร้ างของพระองค์ (11:7-13) อย่าง
สอดคล้องแล้ว การประยุกต์ใช้หลักการนี้ ที่นี่ก็ถูกทาให้เป็ นเงื่ อนไขทางวัฒนธรรม
ในสมัย ของเปาโล มัน ถู ก แสดงออกโดยการคลุ ม ศี ร ษะ ซึ่ งถู ก ท าให้ จ าเป็ นโดย
วัฒนธรรมในศตวรรษแรก (11:16) วัฒนธรรมของเราไม่มีธรรมเนี ยมที่คงเส้นคงวา ที่
สอดคล้อง อย่า งไรก็ตาม ตามปกติ แล้วผมของผูห้ ญิ ง ท าหน้า ที่ ในที่ แห่ งการคลุ ม
ศีรษะ และหลักการที่เป็ นกฎเกณฑ์ของวิญญาณที่จานนก็คงอยูต่ ่อเนื่อง
อย่า งไรก็ ตาม บางคนโต้แย้ง ว่า การคลุ ม ศี รษะไม่ ใ ช่ ก ารประยุก ต์ใ ช้ที่ เจาะจงของ
หลักการที่ เป็ นกฎเกณฑ์ และดังนั้นที่ จริ ง อย่ างที่ ถูกระบุไว้ ตามวัฒนธรรม มันเป็ น
ส่ วนของหลัก การที่ เป็ นกฎเกณฑ์เอง และดัง นั้นก็ เป็ น การปฏิ บัติที่เป็ นกฎเกณฑ์
เนื่องจากว่าเปาโลกล่าวถึงระเบียบการทรงสร้างในข้อโต้แย้งของท่าน แต่บุคคลหนึ่ ง

ต้องพิจารณาว่าไม่ว่าเปาโลใช้เรื่ องราวการทรงสร้ างเพื่อจะพิสูจน์ตาแหน่ งผูน้ าของ
ผูช้ ายหรื อการคลุมศีรษะของผูห้ ญิง
2.

1 โคริ นธ์ 14:34-35
เมื่อพิจารณาถึง 1 โคริ นธ์ 11:5 และ 14:26 มันสมเหตุสมผลที่จะบ่งบอกว่า 1 โคริ นธ์
14:34-35 ไม่ได้หมายถึงว่า พวกผูห้ ญิงจะต้องเงียบอย่างสิ้ นเชิ งตลอดเวลาระหว่างการ
นมัสการส่ วนรวม จากความสัมพันธ์ ภายในหลายอย่างของพระคัมภี ร์ตอนนี้ สอง
อย่างจากสิ่ งที่ธรรมดาที่สุดก็เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้มากที่สุดเช่นกัน
ก.

การห้ามของเปาโลก็มีต่อพวกผูห้ ญิงที่กล่าวออกมาเพื่อจะสอนพวกผูช้ ายใน
การนมัสการส่ วนรวม (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:11-12)[354]

ข.

การห้ามของเปาโลก็มีต่อพวกผูห้ ญิงที่ ประเมินผลการเปล่ งถ้ อยคา ของพวกผู้
เผยพระวจนะในการนมัส การส่ ว นรวม เนื่ องจากว่า การประเมิ นผลนี้ จ ะ
เกี่ยวข้องกับ “การใช้สิทธิ อานาจ” ซึ่ งจะต่อต้านข้อเรี ยกร้องของการจานนต่อ
ตาแหน่งผูน้ าของผูช้ าย (1 คร. 11:2-6; 1 ทธ. 2:11-15)[355]

การตีความทั้งสองอย่างก็มีความดี แต่แบบหลังเข้าได้กบั บริ บทของ 1 โคริ นธ์ 14:2635 ดี ก ว่า อย่า งที่ แสดงให้เห็ น แล้ว ธรรมบัญ ญัติไ ม่ ไ ด้ห้ า มการอธิ ษ ฐานและการ
สรรเสริ ญโดยพวกผูห้ ญิงในการนมัสการส่ วนรวม ดังนั้น การอ้างอิงของเปาโลถึ ง
ธรรมบัญญัติ (14:34) บางทีเป็ นการอ้างอิ งถึงเรื่ องราวการทรงสร้าง และระเบียบที่ได้
ถูกสถาปนาไว้ของพระเจ้า อย่างที่มนั จะถูกแสดงออกในคริ สตจักรท้องถิ่นในตอนนี้
3.

1 ทิโมธี 2:9-15
ในข้อ 9 และ 10 เปาโลแนะนาว่าเครื่ องแต่งกายและความประพฤติของผูห้ ญิงควรจะ
เหมาะสม เมื่อเธอเข้าร่ วมในการนมัสการส่ วนรวม เพื่อว่าโดยท่าที ภาพลักษณ์ หรื อ

ความประพฤติน้ นั เธอจะไม่ได้ให้ความรู ้สึกที่วา่ เธอปฏิเสธระเบียบที่ได้ถูกสถาปนาไว้
ของพระเจ้าเกี่ยวกับตาแหน่งผูน้ าของผูช้ ายในขอบเขตนี้
ในข้อ 11 ยืนยันว่าพวกผูห้ ญิงจะต้องได้รับคาแนะนาในการนมัสการส่ วนความด้วย
วิญญาณที่ เงียบ และ จานน ถ้าพวกเขาทาอย่างนี้ พวกเขาจะมีความยุง่ ยากน้อยลงใน
การเชื่ อฟั งคาสั่งของเปาโลในข้อ 12 ที่จะไม่ว่าสอนหรื อมีสิทธิ อานาจเหนื อผูช้ ายใน
การนมัสการส่ วนรวม สิ่ งนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นที่แคบหรื อการมีปฏิกิริยารุ นแรงเกินไป
ต่อปั ญหาคริ สตจักรท้องถิ่น ณ เมืองเอเฟซัส[356]
เหตุผลสาหรับการห้ามของเปาโลมีสองประการ
ก.

อาดัมถูกสร้าง ก่ อน เอวา (2:13) การอ้างอิงถึงระเบียบที่ได้ถูกสถาปนาไว้ของ
พระเจ้าในการทรงสร้างและหลักการของตาแหน่งผูน้ า (ปฐก. 2:21-22)
มีประเภทและระเบียบที่เหมาะสมเกี่ ยวกับการเป็ นผูน้ าในการทรงสร้างใหม่
เช่นเดียวกับการทรงสร้างเก่าก่อนและหลังการล้มลงในบาป

ก.

เอวาได้ถูก ล่ อลวง โดยซาตาน อย่ างแท้ จริ ง ส่ วนอาดัม ไม่ เชื่ อฟั ง คาสั่งของ
พระเจ้า อย่ างจงใจ (2:14)
เอวาได้ก ระท าบนการริ เ ริ่ ม ของเธอเองและได้ถู ก ล่ อ ลวง เปาโลไม่ ไ ด้
ปรารถนาให้ความผิดพลาดของเอวาที่จะถูกทาซ้ าในคริ สตจักร ดังนั้น ไม่วา่
มีของประทานหรื อสามารถเพียงไร ผูห้ ญิงจะต้อง “ไม่มีสิทธิ อานาจ” (ไม่ใช่
แค่ “แย่งสิ ทธิ อานาจ” KJV) ที่เป็ นของผูช้ ายอย่างเหมาะสมในขอบเขตนี้ สิ่ งนี้
เป็ นระเบี ยบที่ได้ถูกสถาปนาไว้ของพระเจ้า เปาโลไม่ได้หมายถึ งว่า โดย
ธรรมชาติน้ นั ผูห้ ญิงฉลาดน้อยกว่าหรื อถูกล่อลวงได้ง่ายกว่าผูช้ ายและดังนั้นก็
ไม่สามารถสอนหรื อนาได้ ตาแหน่ งผูน้ าของผูช้ ายเองไม่ได้สงวนคริ สตจักร
ไว้จากความเห็นนอกรี ต เปาโลก็ไม่ได้หมายถึ งว่า บาปในมนุ ษยชาติน้ นั เป็ น
ความผิดของผูห้ ญิง (เปรี ยบเทียบ รม. 5:12-21)

แม้จะมีสถานะที่เท่าเทียมในพระคริ สต์ของเธอ ผูห้ ญิงไม่ควรดูถูกบทบาทหลักที่ได้ถูก
มอบหมายแก่เธอ คือ การคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร และควรใช้มนั เป็ นโอกาสที่จะ
ถวายพระสิ ริแด่พระเจ้า ความสามารถที่พิเศษของเธอที่จะให้กาเนิ ดและเลี้ยงดูชีวิตก็
เป็ นหลักฐานของความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีเหนือเธอ ในการทาอย่างนั้น เธอจะ
ประพฤติอย่างสมกับความรอดของเธอ (“ถูกสงวนไว้”) ในแผนการที่ได้กาหนดไว้
ของพระเจ้าและจะเก็บเกี่ยวรางวัลนิรันดร์ (2:15)
แม้ว่า พวกผูห้ ญิ ง ถู ก ห้ า มไม่ ใ ห้ ส อนพวกผู ้ช ายในการนมัส การส่ ว นรวม พวกเขา
สามารถสอนพวกผูห้ ญิงและเด็กๆอยู่เสมอได้ (ทต. 2:3-5) และให้คาแนะนาแก่พวก
ผูช้ ายเช่นกัน อย่างน้อยแล้วก็เป็ นการส่ วนตัวอย่างที่ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้ทากับ
อปอลโล (กจ. 18:26)
หลายคาถามก็คงอยู่
ก.
สิ่ งที่ จดั ตั้งการสอนในการนมัสการของคริ สตจักรคื ออะไร? คาพยาน การ
ภาวนา การรายงานของมิชชันนารี การร้องเดี่ยว หรื อ การอ่านพระคัมภีร์ตอน
หนึ่งหรื อ?
ข.

ผูห้ ญิ งละเมิ ดคาสั่งของเปาโลไหมถ้าพวกผูป้ กครองของคริ สตจักรของเธอ
ตระหนักว่า เธอเป็ นครู สอนที่ มีความสามารถก็เห็ นด้วยว่าเธอควรสอนทั้ง
คริ สตจักรรวมทั้งพวกผูช้ ายในด้านแห่ งความสามารถของเธอซึ่ งอาจหรื อไม่
อาจเกี่ยวข้องกับการอธิ บายพระคัมภีร์โดยตรง

ค.

ผูห้ ญิงสามารถสอนพวกผูช้ ายได้ไหมในบริ บทนอกเหนื อจากการนมัสการ
ของคริ สตจักรท้องถิ่ นหรื อการประชุ มที่มีความเกี่ ยวข้องกับคริ สตจักร (เช่ น
การศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้าน) ตัวอย่างเช่ น ในชั้นเรี ยนของวิทยาลัย การ
ประกาศข่าวประเสริ ฐส่ วนตัว ในพันธกิจการเขียน หรื อในสนามพันธกิจที่ที่
ไม่มีมิชชันนารี ผชู ้ ายร่ วมรับใช้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 18:24-26)

VII. สรุ ป
ก.

พระคัมภีร์ยืนยันว่าพวกผูห้ ญิงก็เท่าเทียมกับพวกผูช้ าย ทั้งในฐานะผูม้ ีฉายาของพระเจ้าและใน
สถานะส่ วนตัวของพวกเขาต่อพระพักตร์ พระเจ้าและคริ สตจักร

ข.

พระคัมภีร์ยืนยันว่าพวกผูห้ ญิงแตกต่างในความเป็ นผูห้ ญิงของพวกเขาจากพวกผูช้ ายในความ
เป็ นผูช้ ายของพวกเขา อย่างที่ถูกสร้างและถูกกาหนดไว้โดยพระเจ้า

ค.

พระคัมภีร์ยนื ยันถึงรู ปแบบพื้นฐานของระเบียบตามหน้าที่ที่ประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักร ที่ซ่ ึ งพวก
ผูช้ ายได้รับตาแหน่งผูน้ า คืองานของการเป็ นผูน้ า และพวกผูห้ ญิงจะต้องอยูภ่ ายใต้การเป็ นผูน้ า
นี้ (เช่นเดียวกับพวกผูช้ ายที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็ นผูน้ า)

ง.

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพวกผูห้ ญิงมีพนั ธกิ จที่พิเศษและสาคัญที่จะบรรลุไปพร้ อมกับพวก
ผูช้ ายในคริ สตจักร เพราะว่าพวกเขาได้รับของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆอย่างที่ พวกผูช้ าย
ได้รับ ไม่มีความแตกต่างทางเพศในการให้ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆ

จ.

ตาแหน่ ง ผู้ปกครอง ไม่ได้เปิ ดต่อผูห้ ญิง แต่เหมือนกับผูช้ ายนั้น เธอสามารถใช้ของประทาน
ต่างๆ ของเธอโดยปราศจากการถือตาแหน่งนี้ได้

ฉ.

ตาแหน่ ง มัคนายก บางทีเปิ ดต่อผูห้ ญิง อย่างน้อยแล้วพวกผูห้ ญิงได้บรรลุ หน้าที่ต่างๆของ
ตาแหน่งนี้ในคริ สตจักรของพันธสัญญาใหม่

ช.

พระคัมภีร์บ่งบอกว่าผูห้ ญิงอาจเข้าร่ วมในการนมัสการส่ วนรวมอย่างร้อนรนได้ แต่เธอจะต้อง
ไม่ ส อนหรื อเข้า ร่ วมในกิ จ กรรมต่ า งๆที่ ซ่ ึ ง เธอมี สิ ท ธิ อานาจเหนื อ ผูช้ ายหรื อ พวกผูช้ ายใน
ขอบเขตนี้
เธออาจปรนนิ บตั ิในงานรับใช้ต่างๆของคริ สตจักร หรื อ การประชุ มที่เกี่ ยวข้องกับคริ สตจักร
ตราบเท่าที่จุดประสงค์หลักของเธอไม่ใช่ ที่จะมี (หรื อใช้) สิ ทธิ อานาจที่เหมาะสมต่อตาแหน่ ง
ของผูป้ กครองหรื อศิ ษยาภิบาล มันเป็ นที่ โต้แย้งไม่ว่าการห้ามนี้ เกี่ ยวกับการสอนพระคัมภี ร์

หรื อหลักคาสอนของพระคัมภีร์ขยายไปไกลกว่าขอบเขตของการนมัสการส่ วนรวมหรื อการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับคริ สตจักร
มีขอบเขตมากมายของการเป็ นผูน้ าและพันธกิจที่เหมาะสมสาหรับพวกผูห้ ญิง ซึ่ งจากัดเท่านั้น
โดยสถานการณ์ที่ซ่ ึงผูห้ ญิงจะทึกทักเอาสิ ทธิอานาจ “ตาแหน่งผูน้ า” เหนือผูช้ ายหรื อพวกผูช้ าย
ขอบเขตต่างๆเช่ นนั้นรวมถึ ง คริ สเตียนศึกษา การเข้าหาผูค้ น และการประกาศข่าวประเสริ ฐ
พันธกิ จของศิ ษยาภิ บาลที่ พิเศษ การบริ หารคริ สตจักร พันธกิ จดนตรี พันธกิ จการอธิ ษฐาน
พันธกิจรับใช้ และพันธกิจการเขียน
บางทีคาแนะนาตามพระคัมภีร์สองอย่างจะเป็ นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ที่เจาะจง
ก.

การตีความหรื อการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ตอนหนึ่ง ในสถานการณ์ที่ได้รับนั้นยืนยันถึง
ความเท่าเทียมส่ วนตัวของผูห้ ญิงกับผูช้ ายไหม

ข.

การตีความหรื อการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ตอนหนึ่ ง ของเราในสถานการณ์ที่ได้รับนั้น
ยืนยันถึ ง ความรั บผิดชอบของผูห้ ญิ งเกี่ ยวกับการจานนที่ เต็มใจต่อความรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับตาแหน่งผูน้ าของผูช้ ายในบ้านหรื อคริ สตจักรไหม

