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บทนา
เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
หลังจากการปล่อยตัวของท่านจากบ้านกักกันในกรุ งโรมในปี ค.ศ. 62 เปาโลได้ดาเนิ นพันธกิจการเดินทางของ
ท่านต่อไปใหม่ในโลกแถบเมดิ เตอร์ เรเนี่ ยน จากการเขียนจดหมายถึงทิตสั จากที่ใดที่หนึ่ งในแคว้นมาซิ โดเนี ย
บางทีระหว่างปี ค.ศ. 62 และ 66 ท่านได้กล่าวว่าท่านวางแผนที่จะไปเยี่ยมเมืองนิ โคบุรี (ทต.3:12) จากการทึกทัก
เอาว่าท่านได้ไปเยี่ยมเมืองนิ โคบุรีน้ นั เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้เดินทางจากที่นนั่ ไปยังกรุ งโรมในทางอ้อม การ
เยี่ยมเยียนเมืองโตรอัสของท่าน (2 ทธ. 4:13) บางทีได้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ท่านได้เขียน 2 ทิโมธี บางทีการ
ถูกจับกุมของเปาโลเรี ยกร้องให้ท่านละเสื้ อคลุม หนังสื อ และหนังสื อที่เขียนบนแผ่นหนังไว้ที่นนั่ แต่นนั่ เป็ นแค่
การคาดคะเน ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม เปาโลได้จบลงในกรุ งโรมในฐานะนักโทษอีกครั้งหนึ่ ง (2:9) ท่านได้มีการแก้
คดี เบื้องต้นแล้วและรอคอยการพิจารณาเมื่อท่านได้เขียนจดหมายฝากนี้ ท่านเชื่ อว่าเจ้าหน้าที่โรมันจะประหาร
ชีวติ ท่านในไม่ชา้ (4:6)
“ตามธรรมเนี ย มดั้ง เดิ ม ที่ ยอ้ นกลับ ไปอย่า งน้อยในศตวรรษที่ ห้า เรื อนจาแมมเมอร์ ทีนเป็ น
สถานที่ที่ท้ งั เปาโลและเปโตรได้ถูกคุมขังก่อนการถูกประหารชีวติ ของพวกเขาภายใต้เนโร”[1]
ดูเหมือนว่าทิโมธี คงอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเป็ นระยะเวลา
หนึ่ งซึ่ งตามหลังการรับจดหมายฉบับแรกของเปาโล
ถึงท่านและจากนั้นอย่างทึกทักเอาแล้วก็เป็ นการเยี่ยม
เยียนส่ วนตัวของเปาโลยังท่านที่นนั่ (1 ทธ.3:14) เป็ น
ที่ ชัด เจนว่า ท่ า นได้อ ยู่ที่ เ มื อ งเอเฟซัส เมื่ อ เปาโลได้

เขียนจดหมายฝากฉบับที่สองถึงท่าน (2 ทธ. 1:16-18; 4:14 เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:20; 2 ทธ. 4:19)
ตั้งแต่กรุ งโรมได้ถูกเผาในเดื อนกรกฎาคมของปี ค.ศ. 64 และเนโรได้กล่าวโทษคริ สเตียน มันก็กลายมาเป็ น
อันตรายที่จะเป็ นคริ สเตียน มันก็อนั ตรายเช่ นกันที่จะมีการติดต่อกับผูน้ าคริ สตจักรเช่นเปาโล[2] ดังนั้น ผูเ้ ชื่ อ
หลายคนรวมถึ งผูร้ ่ วมงานบางคนของเปาโลได้เลื อกที่ จะแสวงหาภาวะการณ์ ที่ต่ ากว่าอย่างมากและห้าวหาญ
น้อยลงในพันธกิจของพวกเขา ทิโมธี ได้เผชิ ญกับการทดลองที่จะทาอย่างเดียวกัน เปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้
เพื่อจะกระตุน้ ให้ท่านที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อการทรงเรี ยกท่านและจงรักภักดีต่อบิดาในความเชื่ อของท่าน ทิโมธี
จะต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั เปาโลและผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ และดาเนิ นการที่จะ “ประกาศพระวจนะ” ต่อไปอย่างที่
ท่านได้ทา
บางทีเปาโลได้เขียน 2 ทิโมธี ในฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 67[3] มีสองเหตุผลสาหรับวันเวลานี้ ตามธรรมเนียม
ดั้งเดิมของคริ สตจักรเริ่ มแรก เปาโลได้ประสบกับการถูกประหารชี วิตมิชา้ มินานก่อนเนโรได้ฆ่าตัวตายในเดือน
มิถุนายนของปี ค.ศ. 68 ประการที่สอง เปาโลได้เขียนจดหมายฝากฉบับสุ ดท้ายนี้ ของจดหมายฝากที่เป็ นบรรทัดฐานของท่านใกล้กบั เวลาของการถูกประหารชีวติ ของท่าน แม้วา่ ก่อนฤดูหนาวของปี ค.ศ. 67-68 (4:21)
“2 ทิโมธี ไม่เหมือน 1 ทิโมธีหรื อทิตสั มันเป็ นจดหมายส่ วนตัวอย่างมากที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อหนุ น
ใจทิโมธี ในงานที่ยากของท่านและที่จะขอให้ท่านมายังกรุ งโรม เนื่ องจากว่ามันถูกเขียนถึงหนึ่ ง
ในสหายที่ดีที่สุดของเปาโลผูซ้ ่ ึ งรู ้ ศาสนศาสตร์ ของท่าน และไม่ใช่ ถึงคริ สตจักรที่ไม่รู้ศาสนศาสตร์ ของท่าน (ทิตสั ) หรื อถึ งคริ สตจักรที่รู้ศาสนศาสตร์ ของท่านแต่เลื อกที่จะละเลยเสี ย (1
ทิโมธี ) คนหนึ่ งก็ไม่ประหลาดใจถ้า 2 ทิโมธี ฟังดูไม่เหมือนจดหมายฉบับอื่นๆ มันไม่ได้ถูก
ตั้งใจให้เป็ นเรื่ องราวทางศาสนศาสตร์ ”[4]
ในฐานะการกล่าวอาลาสุ ดท้ายของเปาโล (เปรี ยบเทียบ กจ. 20) หรื อ “งานชิ้ นสุ ดท้ายก่อนตาย” พระธรรมนี้
เทียบกับบรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายของโมเสส (ฉธบ. 31:1-8) โยชูวา (ยชว. 23) ดาวิด (1 พกษ. 2:1-9) พระเยซู (ยน.
13-16) และเปโตร (2 ปต.)[5]
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เนือ้ หา
แต่ก่อนเปาโลได้เขียนจดหมายถึ งทิ โมธี ซ่ ึ งอธิ บายว่าคริ สตจักรท้องถิ่ นเป็ นฐานค้ าจุ น (“หลักและรากฐาน”)
สาหรับ ความจริ ง ของพระเจ้า (1 ทธ. 3:15) ท่านกล่าวว่าจุดประสงค์ของคริ สตจักรท้องถิ่นคือ การป่ าวประกาศ
ความจริ งของพระเจ้าต่ อโลก ท่า นกล่ า วอี ก ว่า จุ ดประสงค์ข องผูน้ าคริ สตจัก รคื อ การเปิ ดเผย ความจริ งของ
พระเจ้าในคริ สตจักร
สภาวะต่างๆ ที่เผชิญหน้าคริ สตจักรได้แย่ลงอย่างมากตั้งแต่เปาโลได้เขียน 1 ทิโมธี ลักษณะของสมัยจะสิ้ นยุคก็
ชัดเจนมากขึ้น (2 ทธ. 3:1-7) ความอธรรมและโลกี ยวิสัยได้บุกรุ กคริ สตจักร ถ้าคริ สตจักรล้มเหลวที่จะบรรลุ
จุ ดประสงค์ข องคริ ส ตจัก ร ความจริ ง ของพระเจ้าจะหยุดที่ จะออกไปยังโลก คริ ส ตจัก รจะล้มเหลวถ้าผูน้ า
คริ สตจักรล้มเหลวที่จะเปิ ดเผยความจริ งของพระเจ้าแก่ธรรมิกชนในคริ สตจักร ดังนั้น เปาโลได้เขียนจดหมายนี้
เพื่อจะหนุนใจให้ทิโมธี บรรลุความรับผิดชอบของท่านในฐานะผูน้ าในคริ สตจักร ดังนั้น จดหมายฝากนี้ ก็มีเพื่อ
ผูน้ าคริ สตจักรโดยเฉพาะ และกล่าวถึงหน้าที่ของพวกเขาเป็ นหลัก
จดหมายฝากนี้เปิ ดเผยผูร้ ับใช้แท้ของพระเยซูคริ สต์ จดหมายนี้เปิ ดเผยแหล่งของเขา วิธีของเขาและงานที่สาคัญ
ที่สุดของเขา แน่นอนว่า คริ สเตียนทุกคนเป็ นผูร้ ับใช้แท้ของพระเยซู คริ สต์ (อฟ. 4:12) ดังนั้นคริ สเตียนทุกคน
สามารถได้รับประโยชน์จากจดหมายฝากนี้ ไม่ใช่แค่ผนู ้ าคริ สตจักรเท่านั้น
ตามสิ่ งที่เปาโลเขียนถึงทิโมธี ในจดหมายนี้ แหล่งที่สาคัญของผูร้ ับใช้คริ สเตียนคือของประทานของพระเจ้าและ
พระคุณของพระเจ้า
บุคคลหนึ่ งสามารถมาเป็ นผูร้ ับใช้แห่ งความจริ งของพระเจ้าได้เท่านั้นเมื่อศีรษะของคริ สตจักร (พระเยซูคริ สต์)
ให้ “ของประทาน” แก่เขาหรื อเธอทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี่เป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับพันธกิจ (1:6) ผูน้ า
บางคนมีของประทานที่ยิ่งใหญ่ คนอื่นๆ มีของประทานที่เล็กน้อย แต่ทุกคนมีของประทานอย่างน้อยหนึ่ งอย่าง
(1 ปต. 4:10) ของประทานเหล่านี้คือความสามารถเพื่อการรับใช้ที่พระเจ้าทรงให้แก่เรา

“พระคุณ” ก็จาเป็ นเช่ นกัน พระคุณอ้างอิงถึงแหล่งทั้งหมดของพระเจ้าที่มีไว้สาหรับเราทางพระคริ สต์ พระเจ้า
ทาการผ่านของประทานที่พระองค์ได้ให้แก่เรา พระคุ ณคือฤทธิ์ เดชที่ทาการของพระองค์เพื่อจะบรรลุ สิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติ พระคุณของพระองค์นาฤทธิ์ เดชไปยังพันธกิ จส่ วนรวมของเราและนาการอยูใ่ นทางพระเจ้าไป
ยัง ชี วิตส่ วนตัวของเรา จุ ดประสงค์สู งสุ ดของพระคุ ณคื อที่ จะนาทุ ก สิ่ ง เกี่ ย วกับเราไปยังความกลมกลื นกับ
พระลักษณะของพระเจ้า (2:1; 2 คร. 12:9) ไม่วา่ เราจะทางานมากแค่ไหน นอกจากว่าพระเจ้าเพิ่มพระคุณ (การ
ช่วยเหลือ) ของพระองค์ งานของเราจะไม่เป็ นไปตามที่คาด และแม้วา่ พระองค์เตรี ยมพระคุณให้ เราต้องทางาน
อย่างขยันอีกด้วย หาไม่แล้วงานของเราจะไม่เป็ นไปตามที่คาด
ตาม 2 ทิโมธี วิธีต่างๆ ของผูร้ ับใช้คริ สเตียนคือ การสร้างและการสาธิต
ผูน้ าของประชากรของพระเจ้า ต้องมุ่งไปยังการพัฒนาคุ ณลักษณะและความประพฤติ ที่บริ สุทธิ์ ในชี วิตของ
บรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การดูแลของเขาหรื อเธอ เขาหรื อเธอควรแสวงหาที่จะเสริ มสร้างธรรมิกชน เพื่อว่าพวกเขา
สามารถบรรลุหน้าที่ของพวกเขาได้ 2 ทิโมธี 3:16-17 ให้ขบวนการ สิ่ งนี้ เกิดขึ้นผ่านทางคาสั่งที่มีสิทธิ อานาจ
การแก้ไข การฟื้ นฟู และการนาพาที่อดทน
ประการที่สอง ผูร้ ับใช้ตอ้ งสาธิ ตชี วิตของเขาหรื อของเธอเองถึ งสิ่ งที่เป็ นการอยู่ในทางพระเจ้าและความชอบ
ธรรมอีกด้วย เขาหรื อเธอต้องให้แบบอย่างแก่ผคู ้ นที่พวกเขาสามารถทาตามได้ เช่ นเดี ยวกับข้อมูลที่พวกเขา
สามารถเชื่อได้ (1:8; 2:22-23)
งานที่สาคัญที่สุดของผูร้ ับใช้มีสองอย่างคือ เขาต้อง รู้ พระคัมภีร์ และ ป่ าวประกาศพระคัมภีร์ ความรู้ถึงพระดาริ
ทั้งสิ้ นของพระเจ้านั้นสาคัญ (3:14-15) เราต้องรู ้พระวจนะเพราะว่านัน่ คือสิ่ งที่พระเจ้าใช้เพื่อจะสร้างประชากร
ของพระองค์ เราต้องรู ้ พระวจนะอี กด้วยเพราะว่า ทางความเชี่ ยวชาญของเราในพระวจนะของพระเจ้า นั้นที่
พระเจ้า ทาให้เราเชี่ ยวชาญ และเปลี่ ย นชี วิตของเราไปสู่ แบบอย่า งที่ เราต้องเป็ น ในขณะที่ ก ารป่ าวประกาศ
พระวจนะไม่ใช่ ยอดรวมของพันธกิ จศิษยาภิบาล อย่างปราศจากความสงสัยแล้วมันเป็ นหน้าที่ต่อสาธารณะที่
สาคัญที่สุด (4:1-2)
การวิงวอนที่ยงิ่ ใหญ่ของเปาโลในจดหมายนี้คือ “จงทาพันธกิจของท่าน” (4:5)

เกี่ยวกับแหล่งของเขานั้น ผูร้ ับใช้ตอ้ ง “ทาให้” “ของประทาน” ของเขาหรื อของเธอ “รุ่ งเรื องขึ้น” (1:6) เพื่อจะ
บรรลุพนั ธกิจของเขาหรื อของเธอ เราต้องกระตุน้ ประทานต่างๆ ของเราบางครั้งบางคราว สิ่ งเหล่านั้นมีแนวโน้ม
ที่จะลดลงถ้าเราไม่ใช้ อย่างที่ความสามารถที่ไม่ได้ใช้อื่นๆ มีแนวโน้มที่จะลดลง เราอยูใ่ นอันตรายของการเยือก
เย็น เราต้องใช้และแสวงหาที่จะพัฒนาของประทานของเราเรื่ อยไป นักเปี ยโนที่มีชื่อเสี ยงและนายกรัฐมนตรี คน
ที่สองของโปแลนด์ชื่อ อิกนาซี่ แจน พาเดรัสกี้ ได้กล่ าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ฝึกหัดหนึ่ งวัน ข้าพเจ้าสังเกตได้ ถ้า
ข้าพเจ้าไม่ฝึกหัดสองวัน ผูว้ จิ ารณ์สังเกตได้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ฝึกหัดสามวัน ทุกคนสังเกตได้”
เรามีความรับผิดชอบที่สองเกี่ยวกับแหล่งของเรา เราต้องดึงกาลังจากพระคุณของพระเจ้า (2:1) ที่จะทาสิ่ งนี้ เรา
ต้องใช้วิธีของพระคุณ คือ การอธิ ษฐาน การอ่านพระคัมภีร์เชิ งภาวนา การสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่นๆ
และการใคร่ ครวญที่พระคริ สต์
เกี่ยวกับวิธี เปาโลวิงวอนให้ “ให้ความขยัน” แก่งานแห่งการสร้างของเรา (2:15) การรับรองของพระเจ้าเรี ยกร้อง
ความร้อนรนในพันธกิจ ไม่ใช่การรับใช้ที่ไม่เต็มใจหรื อเหลวไหล ในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ หลายคนเต็มใจที่
จะทาแค่พอเพื่อจะผ่านไป อดี ตศิษยาภิ บาลของข้าพเจ้าได้ย้ าเตือนเราบางครั้ งบางคราวในที่ ประชุ มว่า “ของ
คุณภาพต่าที่บริ สุทธิ์ ก็ยงั คงเป็ นของคุณภาพต่า” ข้าพเจ้ารักที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก เพราะว่าการอุทิศตน
ของนักกีฬาเหล่านั้นท้าทายให้ขา้ พเจ้าที่จะทาดีที่สุดในการวิง่ แข่งของคริ สเตียน
งานของผูน้ าแห่ งการสาแดงแบบอย่างแก่คริ สตจักรเรี ยกร้ องว่าเราต้องหนี จากบางสิ่ งและติดตามสิ่ งอื่น (2:22)
บางทีชีวติ ภายในของเรากระทบต่อความสามารถของเราที่จะสาแดงความจริ งมากกว่าความสามารถของเราที่จะ
ป่ าวประกาศความจริ ง นัน่ คือเหตุที่เราต้องปลูกฝังความบริ สุทธิ์ ในชี วิตความคิดของเราเช่นเดียวกับในอุปนิ สัย
ทางกายภาพทุกวัน
เราบรรลุความรับผิดชอบของเราที่จะรู้พระคัมภีร์เมื่อเราเข้าสนิทในพระคัมภีร์ (3:14) เราต้องไม่ละเลยพระคัมภีร์
วันต่อวัน เราต้องอ่าน ท่องจาและภาวนาพระวจนะ บ่ อยๆ และ ตามปกติ คุณคิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในเวลาว่าง
คุณมากแค่ไหน จงอธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะให้ความอยากที่มีต่อพระวจนะของพระองค์แก่คุณ
เราบรรลุความรับผิดชอบของเราที่จะป่ าวประกาศพระคัมภีร์เมื่อเรา “พร้อมในช่วงเหมาะสมและไม่เหมาะสม”
(4:2) ไม่มี “ฤดูกาล” สาหรับการป่ าวประกาศความจริ งของพระเจ้า เราควรพร้ อมที่จะทาอยูเ่ สมอ ข้าพเจ้าเข้าใจ
ว่าในบางรัฐของอเมริ กา แพทย์สามารถถูกนาไปยังศาลและถูกฟ้ องร้องได้ถา้ เขาหรื อเธอเห็นอุบตั ิเหตุที่คุกคาม

ชี วิตและไม่ได้ทาสิ่ งใดในการช่ วยเหลื อ บรรดาผูท้ ี่ มีข่าวประเสริ ฐที่ช่วยให้รอดควรพร้ อมและเต็มใจที่จะจัด
เตรี ยมการช่วยเหลือ ณ เวลาใดและที่ใดก็ตามมากแค่ไหน
สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นการเปิ ดเผยของเปาโลถึ ง เคล็ ด ลับ ของความส าเร็ จ ในพัน ธกิ จ ตอนนี้ ขอให้ ข ้า พเจ้า ท าการ
ประยุกต์ใช้บางอย่างของเนื้อหาของจดหมายฝากนี้
หนึ่ ง จงพิจารณาการประยุกต์ใช้บางอย่างกับคริ สตจักร มันคื อการป่ าวประกาศความจริ งของพระเจ้าทั้งใน
คริ สตจักรและในโลกที่จะทาให้คริ สตจักรแข็งแกร่ งและมัน่ คง พระวจนะของพระเจ้าเป็ นแหล่งที่สาคัญที่สุด
ของเรา คริ สตจักรต้อง “ประกาศพระวจนะ”!
คริ สตจักรต้องให้ความสนใจแก่ท้ งั การคิดที่ถูกต้องและการกระทาที่ถูกต้องอีกด้วย การคิดที่ถูกต้องเป็ นพื้นฐาน
ต่ออุปนิ สัยที่ถูกต้อง คริ สตจักรต้องปฏิบตั ิและประกาศการอยู่ในทางพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าขาดไม่ได้
สาหรับวัตถุประสงค์ท้ งั สอง คริ สตจักรต่างๆ ที่เน้นการป่ าวประกาศพระวจนะก็มีประสิ ทธิ ภาพในส่ วนหน้าทั้ง
สองนี้ นี่คือเหตุผลหลักตามปกติที่คริ สตจักรแบบอีแวนแจลลิคอลเติบโต
ยิง่ กว่านั้น คริ สตจักรต้องรู ้พระวจนะอย่างเต็มที่และป่ าวประกาศพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อ นี่เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ของ
คริ สตจักรในโลก ดี . มาร์ ติน ลอยโจนส์ ได้แสดงความคิดเห็ นดังต่อไปนี้ ในคาเทศนาที่เขาได้เทศน์ในวันที่ 28
เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1929
“มันไม่บ่อยที่ขา้ พเจ้าทาการอ้างอิงส่ วนตัวใดๆ จากธรรมาสน์น้ ี แต่เช้านี้ ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้า
ต้องกล่าวถึงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อหัวข้อนี้ ทีเดียว [เขาได้เทศนาใน มธ. 22:20-21: “เพราะ
ฉะนั้น ของของซี ซาร์ จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”] เมื่อข้าพเจ้า
ได้มาที่นี่ [ในฐานะศิษยาภิบาลของคริ สตจักรนี้] ผูค้ นได้กล่าวต่อข้าพเจ้าว่า ‘ทาไมสละงาน ที่ ดี
อาชีพ ที่ ดี คือ อาชีพการแพทย์ ทาไมสละ สิ่ งนั้น? ตัวอย่างเช่น ถ้าคุ ณได้เป็ นคนรับแทงการ
พนันและต้องการที่จะสละ สิ่ งนั้น เพื่อจะประกาศข่าวประเสริ ฐ เราจะเข้าใจและเห็ นด้วยกับ
คุณและกล่าวว่าคุณกาลังทาสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ แต่ การแพทย์ คือ อาชีพ ที่ ดี ซึ่ งรักษาคนเจ็บป่ วยและ
บรรเทาความเจ็ บ ปวด! แม้ ก ระทั่ง ชายคนหนึ่ งได้ ก ล่ า วว่ า ‘ถ้ า คุ ณ ได้เ ป็ นนั ก กฎหมาย
[ทนายความ] และได้สละมัน ข้าพเจ้าจะให้การแตะที่หลัง แต่ที่จะสละ การแพทย์ !’ ข้าพเจ้าได้
รู ้สึกกล่าวต่อพวกเขาว่า ‘ถ้าพวกคุณรู ้เกี่ยวกับงานของแพทย์มากขึ้น พวกคุณจะเข้าใจ แต่เราใช้

เวลาส่ วนใหญ่ของเราในการช่วยให้ผคู ้ นที่จะหายเพื่อจะกลับไปสู่ บาปของพวกเขา!’ ข้าพเจ้าได้
เห็นพวกผูช้ ายบนเตียงคนไข้ของพวกเขา ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อพวกเขาถึ งวิญญาณที่ไม่ตายของ
พวกเขา พวกเขาได้สัญญาสิ่ งใหญ่ต่างๆ จากนั้นเมื่อพวกดีข้ ึน และพวกเขาได้กลับไปสู่ บาปเก่า
ของพวกเขา! ข้าพเจ้าได้เห็ นว่าข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผูช้ ายเหล่านี้ ที่จะทาบาปและข้าพเจ้าได้
ตัดสิ นใจว่าจะไม่ทาอีกต่อไป ข้าพเจ้าต้องการที่จะรักษาวิญญาณ ถ้าชายคนหนึ่งมีร่างกายที่เป็ น
โรคและวิญญาณของเขาสบายดี เขาก็สบายดีจนถึงบั้นปลาย แต่ชายคนหนึ่ งที่มีร่างกายที่ดีและ
วิญญาณที่ เป็ นโรคก็ส บายดี เป็ นเวลา 60 ปี หรื อทานองนั้นและจากนั้นเขาจะต้องเผชิ ญกับ
นิ รันกาลแห่ งนรก ฮ้า เช่นแล้ว! บางครั้งเราต้องสละสิ่ งเหล่านั้นที่ดีเพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดของทุกสิ่ ง
คือ ความยินดีแห่งความรอดและความใหม่ของชีวติ ”[6]
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้าทรงเรี ยกหลายคนที่จะรับใช้พระองค์ในแวดวงการแพทย์ แต่ขา้ พเจ้าคิดว่ามุมมองของ
ลอยด์ โจนส์น้ นั น่าสนใจ
สุ ดท้าย จงพิจารณาการประยุกต์ใช้สามอย่างสาหรับผูร้ ับใช้หรื อผูน้ าคริ สตจักรแต่ละบุคคล
หนึ่ง พระเจ้าจะ ปกป้ อง ชีวิตของบรรดาผูท้ ี่ปกป้ องพระวจนะของพระองค์ (1:12, 14) ไม่มีที่ที่ปลอดภัยกว่าการ
ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ประการที่สอง พระเจ้าได้ให้ พระคัมภีร์ แก่เรา ด้ วยความวางใจ เพื่อจะส่ งต่อเพื่อว่าคนอื่นๆจะได้รับประโยชน์
จากพระคัมภีร์ (2:2) เรามีพนั ธะที่จะทาสิ่ งนี้ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:16)
ประการที่สาม เรามีความรับผิดชอบที่จะ สั ตย์ ซื่อ ต่อความวางใจของเรา เปาโลกล่าวว่าสิ่ งนี้ เป็ นจริ งในจดหมาย
นี้ เนื่ อ งด้ว ยเหตุ ผ ลสามประการคื อ หนึ่ ง พระคริ ส ต์จ ะเสด็ จกลับ มาในไม่ ช้า สอง มี ก ารเลิ ก เชื่ อ เพิ่ ม ขึ้ นใน
คริ สตจักร สาม มีช่องว่างที่ เปิ ดออกอยู่เสมอในตาแหน่ งของการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักรโดยการตาย (เปาโล)
และการละทิง้ (เดมาสและคนอื่นๆ) 2 ทิโมธีเน้นถึงความสัตย์ซื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องในการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม การประกาศพระวจนะของพระเจ้าโดย
ผูน้ าของคริ ส ตจัก รต้อ งดาเนิ นการที่ จะมี ล าดับความส าคัญส าหรั บคริ ส ตจัก รเพื่ อจะบรรลุ จุดประสงค์ของ
คริ สตจักรในโลกนี้ต่อไป นี่เป็ นถ้อยคาแห่งเนื้อหา[7]

การอรรถาอธิบาย
I. การทักทาย 1:1-2
อย่างเช่นเคย เปาโลใช้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ อย่างมากในการทักทายของท่าน ส่ วนหนึ่ งก็เพื่อจะจัดตั้งน้ าเสี ยง
สาหรับการเน้นของท่านในทั้งหมดของจดหมายฝากนี้ มีสิ่งเจาะจงสามอย่างเท่านั้นที่ซ่ ึ งทักทายนี้ แตกต่างจาก
การทักทายใน 1 ทิโมธี
หนึ่ง เปาโลถือว่าการทรงเรี ยกของท่านในฐานะอัครทูตเป็ น “น้ าพระทัยของพระเจ้า” (ข้อ 1) ไม่ใช่เป็ น คาสั่ ง
ของพระเจ้า การใช้ถอ้ ยคาที่นี่คือสิ่ งที่เปาโลได้ใช้ในจดหมายฝากอื่นๆ ของท่าน (1 และ 2 โคริ นธ์ เอเฟซัส และ
โคโลสี ) คาศัพท์สองคาก็คล้ายกันอย่างมากในความหมาย เมื่อเพื่อนๆ ทิ้งเราไปและการต่อต้านก็รุนแรง ก็ไม่มี
สิ่ งใดที่ให้ความมัน่ ใจแก่คริ สเตียนเหมือนความแน่ใจที่วา่ เรากาลังทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอยู่
“ไม่มีคริ สเตียนคนไหนที่ถูกเลื อกให้เป็ นคริ สเตียนเพื่อเห็ นแก่ตนเองอย่างสิ้ นเชิ ง เขาถูกเลื อก
เพื่อสิ่ งที่เขาสามารถทาเพื่อคนอื่นๆ ได้”[8]
ประการที่สอง อัครทูตนี้กล่าวว่าการทรงเรี ยกของท่านในฐานะอัครทูตเป็ น “ตาม” (นัน่ คือ “เนื่องจาก” หรื อ “ใน
ความสอดคล้องกับ” หรื อ ทั้งสองอย่าง) “พระสัญญาแห่ งชี วิตที่มีในพระเยซู คริ สต์” (ข้อ 1) พระสัญญานี้ เป็ น
ส่ วนหนึ่งของเนื้อหาข่าวประเสริ ฐและที่นี่บางทีวลีน้ ีอา้ งอิงถึงข่าวประเสริ ฐโดยรวม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9-11)
“. . . ในสถานการณ์ต่างๆ ของท่านนั้น บางทีเปาโลคิดถึง “ชีวติ ” (นิรันดร์ ) ในฐานะบางสิ่ งที่ยงั
ไม่ได้รับอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเป็ นการอ้างอิงถึง พระสัญญา (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:19)”[9]
“เป็ น พระสั ญญา ของพระเจ้านั้นที่เปาโลเชื่ อมัน่ ว่าท่านต้องกระจายทัว่ โลก ไม่ใช่ การคุกคาม
ของพระเจ้า สาหรับเปาโล คริ สต์ศาสนาไม่ใช่การคุกคามของการกล่าวโทษ แต่เป็ นข่าวดีแห่ ง
ความรอด”[10]
ในจดหมายฝากนี้ เปาโลเน้นถึ งความสาคัญของความสัตย์ซื่อ คือ ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ความสัตย์ซื่อของ
เปาโล ความจาเป็ นของทิโมธี ที่จะยังคงสัตย์ซื่อ และความสัตย์ซื่อหรื อความไม่สัตย์ซื่อของเพื่อนร่ วมงานของ

เปาโลและผูร้ ับใช้คนอื่นๆ ของพระคริ สต์ เปาโลพึ่งพาพระเจ้าที่จะสัตย์ซื่อและจัดเตรี ยมสิ่ งที่พระองค์ได้สัญญา
ไว้ นัน่ คือ ชีวติ นิรันดร์ ในพระคริ สต์ พระเจ้าได้เรี ยกให้ท่านที่จะป่ าวประกาศพระสัญญานี้ในฐานะ “อัครทูต”
ประการที่สาม เปาโลอ้างอิงถึงทิโมธีในฐานะ “บุตรที่รัก” (ข้อ 2) การอธิ บายนี้ เน้นถึงความรักใคร่ ที่เปาโลรู ้สึก
ต่อทิโมธี และความสัมพันธ์ของท่านกับเขาในฐานะบุตร ฝ่ ายวิญญาณ ของท่าน และผูท้ ี่อยูใ่ นอุปถัมภ์ที่ท่านได้
เลี้ ยงดูในความเชื่ อ ท่านอ้างอิงถึ งทิโมธี ในจดหมายฝากที่ได้รับการดลใจทั้งหมดของท่านยกเว้นพระธรรม
กาลาเทีย เอเฟซัสและทิตสั
II. การขอบคุณสาหรับเพือ่ นร่ วมงานทีส่ ั ตย์ซื่อ 1:3-18
ในส่ วนหลักแรกของจดหมายฝากนี้ เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับทิโมธี และหนุ นใจให้เขาที่ยงั คงสัตย์ซื่อ
ท่านระลึ กถึ งความไม่สัตย์ซื่อของเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ และใช้แบบอย่างของพวกเขาที่จะท้าทายทิโมธี ที่จะ
ยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อการทรงเรี ยกของเขา
ก. ความสั ตย์ซื่อในอดีตของทิโมธี 1:3-7
เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับความสัตย์ซื่อในอดีตของทิโมธี ที่มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและหนุนใจให้เขาที่จะ
สัตย์ซื่อต่อไป เพื่อที่จะเสริ มกาลังความตั้งใจของทิโมธี เมื่อพิจารณาถึงการเลิกเชื่ อที่เพิ่มขึ้นและการตัดสิ นใจโดย
หลายคนที่จะละทิง้ เปาโล
1:3-4

ในจดหมายฝากฉบับแรกของท่านถึ งทิโมธี เปาโลได้กล่าวขอบพระคุณสาหรับความรอดและ
พันธกิจของท่านเอง (1ทธ.1:12) ในจดหมายฝากฉบับที่สองนี้ ท่านเริ่ มต้นด้วยการขอบพระคุณ
สาหรับความรอดและพันธกิจ ของทิโมธี
การอ้างอิงของเปาโลถึง “บรรพบุรุษทั้งหลาย” (บรรดาผูเ้ ชื่ อชาวยิวที่ยาเกรงพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้มี
ชี วิตอยู่ก่อนการตายของพระคริ สต์) ของท่านดูเหมือนผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ตลอดจดหมาย
ฝากนี้ เปาโลมองกลับไปยังอดี ตและมองไปข้างหน้ายังอนาคตเมื่อท่านจะไม่มีชีวิตอยูบ่ นโลก
อีกต่อไป การอ้างอิงนี้ เปิ ดเผยว่าเปาโลถื อว่าพันธกิ จของท่านเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ น
ต่อไปของแผนการยิง่ ใหญ่ที่ดาเนินไปแห่งทุกสมัยของพระเจ้า ท่านเป็ นหนึ่ งในผูส้ ัตย์ซื่อตลอด

ประวัติ ศ าสตร์ ผูซ้ ่ ึ งได้รั บ ใช้พ ระเจ้า อย่า งจงรั ก ภัก ดี แ ละจริ ง ใจพร้ อ มกับ “มโนธรรมอัน
บริ สุทธิ์ ” (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:5, 19; 3:9)
“สองหัวข้อนี้ คือการรวมกันกับเปาโลและมรดกตกทอดฝ่ ายวิญญาณก็จดั ตั้ง
พื้นฐานแห่ งการหนุ นใจของเปาโลในครึ่ งแรกของจดหมายฝากนี้ และถูกทัก
ทอตลอดครึ่ งหลัง สิ่ งเหล่านี้ จดั เตรี ยมการมองส่ วนตัวไปยังหัวใจของเปาโล
และเปิ ดเผยความรั กและความเป็ นห่ วงของท่านที่ มีต่อทิ โมธี สหายที่ ดีของ
ท่าน”[11]
“ที่จะมีมโนธรรมที่ดีหรื อบริ สุทธิ์ ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เคยทาบาปหรื อไม่ได้
ปฏิบตั ิการกระทาแห่งบาป ตรงกันข้าม มันหมายถึงว่าทิศทางและแรงจูงใจที่
แฝงอยูข่ องชีวติ คือที่จะเชื่อฟังและทาให้พระเจ้าโปรดปราน เพื่อว่าการกระทา
แห่ งบาปถูกตระหนักอย่างเป็ นประจาเช่นนั้นและถูกเผชิ ญหน้าต่อพระพักตร์
พระเจ้า (1 ยน. 1:9)”[12]
อย่างไม่สงสัยว่าเปาโลได้อธิ ษฐานเพื่อทิโมธี อยูบ่ ่อยๆ (“ทั้งกลางวันกลางคืน”) และเมื่อท่านทา
ท่านได้ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสหายของท่าน ทิโมธี เป็ นหนึ่ งในสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของ
เปาโล และเป็ นที่ชดั เจนว่าเขายังคงทางานในเมืองเอเฟซัส (เปรี ยบเทียบ 4:19-20) ซึ่ งเป็ นเมือง
ที่เปาโลได้ใช้เวลาอย่างมากที่นนั่ เปาโลได้มีเวลามากมายที่จะอธิ ษฐาน เนื่ องจากว่าท่านได้อยู่
ในคุกอีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 4:9, 16, 21) มันไม่ใช่ดีเท่านั้นที่จะอธิ ษฐานเพื่อแต่ละบุคคล
แต่มนั หนุนใจของพวกเขาอีกด้วยเมื่อเราบอกพวกเขาว่าเราอธิษฐานเผือ่ อย่างที่เปาโลได้ทาที่นี่
แม้วา่ เปาโลยินดีอย่างต่อเนื่ อง ชี วิตของท่านก็ไม่ได้ “เต็มไปด้วยความยินดี ” เมื่อท่านได้เขียน
จดหมายนี้ ท่านปรารถนาให้ทิโมธี ที่จะมาเยีย่ มท่าน เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อพวกเขาได้จากกันครั้ง
ล่าสุ ด บางทีเป็ นเหตุการณ์ที่ถูกอ้างอิงถึงใน 1 ทิโมธี 1:3 ทิโมธี ได้ยอมรับการแยกจากกันของ
พวกเขาอย่างยากลาบากอย่างมาก (“ข้าพเจ้า [เปาโล] ระลึ กถึ งน้ าตาของท่าน”) การกลับมา
รวมกันใหม่จะหนุนใจทิโมธีอีกด้วย

“หนึ่ งในลักษณะที่น่าหลงใหลของการศึกษาเกี่ ยวกับงานเขียนของเปาโลคือ
ความเป็ นมนุ ษย์แท้อย่างมากของคนของพระเจ้าคนนี้ เปาโลเป็ นทหารที่กล้า
หาญ แต่ท่านก็มีใจที่อ่อนโยน”[13]
1:5

เปาโลยินดีต่อ “ความเชื่อที่จริ งใจ” แท้จริ งของทิโมธี ซึ่ งการยังคงสัตย์ซื่อของเขาต่อองค์พระผู-้
เป็ นเจ้าเป็ นเวลานานได้พิสูจน์แล้ว ความเชื่อของทิโมธี น้ นั บริ สุทธิ์ ไม่ได้ผสมกับความไม่วางใจ
และความไม่เชื่อ
“ไม่มีการดลใจที่ใหญ่กว่าการที่จะรู ้ สึกว่าใครคนหนึ่ งเชื่ อในเรา การวิงวอน
ต่อเกียรติก็มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการคุกคามแห่ งการลงโทษ ความกลัวที่จะ
ทาให้บรรดาผูท้ ี่รักเราผิดหวังเป็ นความกลัวที่ทาให้บริ สุทธิ์ ”[14]
“ยูนีสมารดา” (ตามตัวอักษรหมายถึง ชัยชนะที่ดี ”) และ “โลอิสยาย” ของทิโมธี ได้สาแดงถึง
ความเชื่ อที่มนั่ คงในพระคริ สต์ อย่างไม่สงสัยว่า พวกเขาเป็ นเครื่ องมือในความรอดของทิโมธี
ลักษณะฝ่ ายวิญญาณเช่ นเดี ย วกับฝ่ ายร่ า งกายบ่อยครั้ งก็ สืบทอดจากชนรุ่ นหนึ่ ง ไปยัง ชนรุ่ น
ถัดไป
“ต้นตระกูลที่ดีเป็ นหนึ่ งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่ งมนุ ษย์สามารถมีได้ จง
ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสิ่ งนั้น และอย่าให้เขานาความเสื่ อมเกียรติ
ไปสู่ สิ่งนั้นเลย”[15]
จดหมายจากเปาโลยิ่งเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น ท่านก็อา้ งอิงถึงชื่ อส่ วนตัวมากขึ้นอยูบ่ ่อยๆ[16] ท่าน
อ้างอิงถึง 22 คนโดยชื่อในจดหมายนี้และ 9 คนในฟี เลโมน

1:6

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของความเชื่อของทิโมธี เปาโลกระตุน้ ให้สหายที่หนุ่มกว่าของท่านที่จะ
ไม่ ล ะเลย แต่ ที่ จะ “กระตุ ้น ” การใช้ค วามสามารถที่ พ ระเจ้าได้ใ ห้มา (“ของประทานของ
พระเจ้า”) ของเขาเพื่อการรับใช้พระคริ สต์ บุคคลใดก็ตามสามารถมีประสิ ทธิ ภาพน้อยลงใน
การใช้ความสามารถต่างๆ ของเขาได้ ถ้าเขาหรื อเธอไม่ใช้ความสามารถเหล่านั้นตามปกติ นี่
เป็ นความห่วงใยของเปาโล ท่านต้องการให้ทิโมธี ที่จะกระตือรื อร้นเรื่ อยไป ท่านไม่ได้บ่งบอก
ว่าของประทานของทิโมธี ได้จากเขาไป

“นายพลบูทธ์ ผูก้ ่อตั้งซาวเวชัน่ อาร์ มี่ครั้งหนึ่ งได้ส่งข้อความไปยังบรรดาผูท้ ี่
อยูภ่ ายใต้เขาว่า ‘แนวโน้มของไฟคือที่จะดับ จงเฝ้ าระวังไฟบนแท่นบูชาแห่ ง
หัวใจของคุณ’ ใครก็ตามที่ดูแลเตาผิงก็รู้ว่ามันจาเป็ นต้องได้รับการกระตุน้
เป็ นครั้งคราว”[17]
ทิโมธี อาจได้รับความสามารถพิเศษต่างๆ จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผ่านทางเปาโล ณ การแต่งตั้ง
ของเขา (“ผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้า” [เปาโล] ; เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 4:14) การให้สิ่งเหล่านี้
อาจเป็ นพันธกิจแบบอัครทูตที่เฉพาะ ซึ่งได้สิ้นสุ ดลงพร้อมกับตาแหน่งนั้น (อฟ.2:20 ฮบ.2:3-4)
“บางครั้งบางคราว ผูร้ ั บใช้คริ สเตียนทุกคนต้องกลับไปสู่ การดลใจแห่ งการ
แต่งตั้งของเขา ที่จะถูกย้ าเตือนถึงไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่แห่ งการทรงเรี ยกของ
เขา แต่ถึงความพอเพียงแห่ งพระคุณของพระเจ้าซึ่ งช่วยให้เขาสามารถปฏิบตั ิ
มันได้อีกด้วย ที่จริ ง ผูท้ างานคริ สเตียนทุกคนที่ได้เกี่ยวข้องในงานที่ดูเหมือน
เล็กน้อยก็เรี ยกร้องความแน่ใจที่วา่ พระเจ้าไม่เคยสั่งให้ใครก็ตามไปสู่ งานโดย
ปราศจากการให้ของประทานพิเศษที่เหมาะสมสาหรับงานนั้น”[18]
อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ สิ่ งที่ทิโมธี ได้รับนั้นเป็ นการให้ความสามารถ
ของพระเจ้าที่ จะทางานที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้นาเขา ดังนั้น เราสามารถเข้าใจได้ว่า “ของประทาน”
เป็ นการให้ ค วามสามารถหรื อการประสิ ทธิ์ ประสาทพิ เ ศษโดยพระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 7)[19] เปาโลอาจได้อา้ งอิงถึงการกลับใจเชื่ อของทิโมธี ณ เวลาที่เปาโลได้
วางมือบนเขาและเขาได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ [20]
“การวางมื อไม่ใช่ เป็ นสาเหตุ ของการได้รับของประทานของทิ โมธี แต่เป็ น
การรับรองและสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของการได้รับ”[21]
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เป็ นที่ชดั เจนว่าทิโมธี ได้ยบั ยั้งจากพันธกิจบางอย่างเนื่ องจาก “ความขี้ขลาด” เปาโลย้ าเตือนเขา
ว่า “วิญญาณ” เช่ นนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงทาให้เรามีพลังฝ่ ายวิญญาณ (นัน่ คือ มี
คุณลักษณะที่มีพลังซึ่ งใช้สิทธิ อานาจอย่างกล้าหาญ เปรี ยบเทียบ 1 คร. 2:4) ความรัก (กท. 5:22)
และการบังคับตนเอง (กท. 5:23) การบังคับตนเองอ้างอิงถึงบุคคลที่มี “สมองที่ฉลาด”[22]

“ท่าน [เปาโล] กาลังดุด่าทิโมธี อย่างอ้อมๆ สาหรับความขี้ขลาดของเขา แต่ทา
ให้การดุด่าอ่อนลงโดยการรวมตัวท่านเองกับเขา”[23]
“ในการเขี ย นจากกรุ งโรมเช่ น เดี ย วกั บ การเขี ย นไปยัง กรุ งโรม [เช่ น
เปรี ยบเทียบ รม. 1:16] ท่านอาศัยฤทธิ์ เดชในฐานะคุณลักษณะที่สาคัญของ
ข่าวประเสริ ฐ ซึ่ งเป็ นฤทธิ์ เดชที่จะพิสูจน์วา่ แข็งแรงกว่าจักรวรรดิแห่ งอานาจ
เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:19, 20อีกด้วย”[24]
“เราควรเป็ นคริ สเตี ยนที่ บงั คับตนเองแทนที่ จะเป็ นทาสต่ออารมณ์ ของเรา
เราทุ ก คนถู ก เคลื่ อ นโดยอารมณ์ ข องเรา นั่น คื อเหตุ ที่ ผูค้ นจะส่ ง เงิ นไปยัง
องค์การต่างๆ ที่โฆษณาด้วยภาพของเด็กกาพร้าที่ยากจน หิ วโหยและเล็กน้อย
แต่คริ สเตียนจะต้องไม่ถูกจูงใจโดยอารมณ์ของพวกเขา อารมณ์ต่างๆ ของเรา
จะต้องไม่ควบคุมเรา เราจะต้องบังคับตนเอง”[25]
ข. คากาชับให้ ยงั คงจงรักภักดี 1:8-14
ที่นี่เปาโลให้การกระตุน้ บางอย่างแก่ผทู ้ ี่อยูใ่ นอุปถัมภ์ที่หนุ่มของท่านเพื่อจะหนุ นใจให้เขาที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อไป
1. การกระตุ้นให้ กล้ าหาญ 1:8-12
“มีพระคัมภีร์ไม่กี่ตอนในพันธสัญญาใหม่ที่มีความรู ้สึกเช่นนั้นแห่ งความสง่างามเต็มที่ของข่าว
ประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ในและหลังพระคัมภีร์ตอนเหล่านั้น”[26]
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เมื่อพิจารณาถึ งการทาให้สามารถของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เพิ่งอ้างอิงไปนั้น เปาโลแนะนา
ให้ทิโมธี ที่จะไม่ยอมให้คนอื่ นๆ ที่ จะข่มขู่เขา กาลอดี ตของคากริ ยากรี กที่แปลว่า “อับอาย”
(เอบไพสคู น เธส) ชี้ ให้ เ ห็ น ว่า เปาโลไม่ ไ ด้บ่ ง บอกว่า ทิ โ มธี รู้ สึ ก ละอายเกี่ ย วกับ สิ่ ง นี้ แล้ว
เนื่ อ งจากการต่ อ ต้า นนั้น เป็ นที่ ชัดเจนว่า ทิ โมธี ไ ด้ถู ก ทดลองให้แสดงออกถึ ง เครื่ อ งหมาย
บางอย่างของความกระดากอายกับข่าวประเสริ ฐและกับเปาโล บางที เนื่ องจากท่านอยู่ในคุ ก
[27]

อัครทูตนี้ ย้ าเตือนทิโมธี ว่าท่านได้อยูใ่ นคุกในฐานะ “นักโทษของพระคริ สต์” เปาโลอ้างอิงถึง
ตัวท่านเองในฐานะนักโทษของพระคริ สต์อย่างต่อเนื่ อง (เปรี ยบเทียบ อฟ. 3:1; 4:1; ฟม. 1, 9)
ท่านถือว่าตัวท่านเองที่อยูใ่ นคุกก็ไม่ใช่เหตุผลอื่นนอกว่าจากท่านได้รับใช้พระคริ สต์ องค์พระผู้
เป็ นเจ้าได้ต้ งั ท่านไว้ที่นนั่ ดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรู ้สึกอับอายเกี่ยวกับสิ่ งนั้น ตรงกันข้าม
ทิโมธี ควรร่ วมกับพี่เลี้ยงของเขาในการทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริ ฐ ไม่จาเป็ นว่าโดยการถูกจาคุก
กับท่าน แต่โดยการประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างกล้าหาญ (เปรี ยบเทียบ รม. 1:16) พระเจ้าจะให้
อานาจแก่เขาที่จะภาคภูมิใจโดยพระคุณของพระองค์[28]
“เปาโลแบ่งประเภทอุปนิ สัยนี้ อย่างหนักแน่ นมากในแง่ของคุณค่าของเกียรติ
และความอับอายที่สาคัญต่อวัฒนธรรมนั้น. . . . ในบริ บทนี้ ประเด็นไม่ใช่ว่า
ทิโมธี รู้ สึ ก ถึงความกระดากอายหรื ออับอายและก็ลม้ เหลวที่จะให้พยานนั้น
มากสั ก เท่ า ไหร่ แต่ ที่ ว่ า โดยความล้ม เหลวของเขา เขาก าลัง ท าให้ พ ยาน
ทั้งหลายที่ถูกอ้างอิงถึงนั้นเสี ยชื่อเสี ยงหรื ออับอายมากกว่า”[29]
“สิ่ งที่ พระวิญญาณทรงจัดเตรี ยมคื อฤทธิ์ เดชที่ จะทนต่อความตึงเครี ยดที่มา
จากการเป็ นพยานถึงพระเจ้า ไม่ใช่การย้ายไปยังบางสถานที่ที่ปลอดภัย”[30]
“ทนายความที่เกษียณอายุคนหนึ่ งได้ส่งข้อความนี้ แก่ขา้ พเจ้าซึ่ งเขาได้พบใน
พินยั กรรม มันอ่านว่า ‘ข้าพเจ้าขอละความพึงพอใจแห่ งการทามาหาเลี้ยงชี พ
ไว้แก่บุตรชายของข้าพเจ้า เป็ นเวลายี่สิบห้าปี ที่เขาได้คิดว่าความพึงพอใจนั้น
เป็ นของข้า พเจ้า เขาได้เข้าใจผิดไป’ และคริ สเตีย นหลายคนคาดหวังให้
พระบิดาในสวรรค์ของพวกเขาที่จะทาสิ่ งต่างๆ ให้ง่ายสาหรับพวกเขา”[31]
“ข้าพเจ้าเกรงว่าคริ สเตียนหลายคนกาลังคิดเหมือนเด็กชายตัวเล็ก ในรวีวารศึ ก ษาผู ้ซ่ ึ งครู ไ ด้ถ ามว่ า ‘จอห์ น นี่ ค าอุ ป มาเรื่ อ งใดที่ เ จ้า ชอบมากที่ สุ ด ?’
เด็กชายตัวเล็กๆ ได้ตอบว่า ‘คาอุปมาเรื่ องที่ทุกคนมีขนมปังและปลาครับ’ อย่า
เป็ นเช่ นนั้นเลยสหายของข้าพเจ้า ชี วิตคริ สเตี ยนไม่ใช่ เตี ยงแห่ งกุหลาบ เรา
จะต้องเป็ น ‘ผูม้ ีส่วนร่ วมแห่ งการทนทุกข์ของข่าวประเสริ ฐตามฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้า’”[32]
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ที่นี่เปาโลขยายความ พระสิ ริ ของ “ข่าวประเสริ ฐ” เพื่อที่จะกระตุน้ การชื่นชอบข่าวประเสริ ฐ
ในทิโมธี ข้ ึนใหม่ นี่ เป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่เรี ยกว่าพระคัมภีร์ตอนเกี่ ยวกับบทสวดทั้งเจ็ดในจดหมาย
เกี่ ยวกับการอภิบาล ซึ่ งทั้งหมดนั้นอธิ บายถึ งความสาคัญของความรอด (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.
1:15; 2:5-6; 3:16; 2 ทธ. 2:8-13; ทต. 2:11-14; 3:3-7)[33] พระเจ้าได้ “ช่วยกู้ (ช่วยให้รอด) เรา”
จากการลงโทษและอานาจของบาป พระองค์ได้ “เรี ยกเรา” สู่ “จุดประสงค์” ที่ พิเศษ ไม่ใช่
เนื่ องจากเรา แต่โดยการเลื อกอิ สระของพระองค์ พระองค์ทรงทาให้เราสามารถที่ จะบรรลุ
จุดประสงค์น้ ีโดย “พระคุณ” ที่เพียงพอของพระองค์ที่มายังเราในพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ อฟ.
2:8-9)
“พระเจ้าไม่ได้เรี ยกเราเพราะว่าเราบริ สุทธิ์ พระเจ้าได้เรี ยกเราเพื่อจะทาให้เรา
บริ สุทธิ์ ”[34]
การทรงเรี ยกของเราได้ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นการสร้ า งจั ก รวาล (“ตั้ งแต่ นิ รั น กาลทั้ งหมด”
เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:4; รม. 16:25; ทต. 1:2) แต่พระเจ้าได้ “สาแดง” ความสง่างามเต็มที่ของมัน
ตั้งแต่พระคริ สต์ได้เสด็จมาเท่านั้น พระเยซูคริ สต์ได้ทาลาย (“ลบล้าง”) ผลกระทบของ “ความ
ตาย” และทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรับเราที่จะดาเนิ นชี วิตกับพระเจ้าอย่างเป็ นนิ ตย์ได้ (“ได้นา
ชีวติ และสภาพอมตะ” มา) “ข่าวประเสริ ฐ” เป็ นการสาแดง (“ให้ประจักษ์”) ของแผนการนี้ แต่
ดูเหมือนว่าทิโมธี ได้รู้สึกอับอายในเรื่ องข่าวประเสริ ฐ! เปาโลยอมรับอย่างภูมิใจว่าจากทุกคน
นั้นพระเจ้า ได้แต่ งตั้งท่ า นให้เป็ น “นัก เทศน์ ” หรื อ ผูส้ ่ ง ข่า วสาร (ผูป้ ระกาศ) “อัครทูต ” (ผู้
ก่อตั้ง) และ “อาจารย์” (“ผูท้ าให้ถาวร”) แห่ งข่าวดีน้ ี ช่างเป็ นเกียรติและสิ ทธิ พิเศษอย่างยิ่งที่จะ
สื่ อสารข่าวประเสริ ฐ!
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เปาโลได้ป ระสบกับ การถู ก จาคุ ก และความไม่ ส ะดวกที่ เ ชื่ อ มโยงกับ มัน เพราะว่า ท่ า นได้
ประกาศข่าวประเสริ ฐ[35] อย่างไรก็ตาม ท่าน “ไม่ได้อบั อาย” ในเรื่ องข่าวประเสริ ฐหรื อใน
เรื่ องตัวท่านเอง (เปรี ยบเทียบ รม. 1:16) ความมัน่ ใจของท่านอยูใ่ นตัวบุคคลของพระเจ้า ท่าน
เชื่ อว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระเจ้าจะปกป้ อง (“ป้ องกัน”) บางสิ่ ง ที่เปาโลได้วางไว้กบั พระเจ้า
สาหรับการปกป้ องของพระองค์ (“สิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้มอบไว้กบั พระองค์”) และรักษาสิ่ งนั้นไว้
“จนกว่ า วัน (นั้น )” ที่ ท่ า นจะเห็ น พระคริ ส ต์ห น้า ต่ อ หน้ า ณ การรั บ ขึ้ น ไปหรื อ ความตาย
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 18; 1 คร. 3:13; 2 คร. 5:9-10)

“การฝาก” (ข้อ 14) ที่นี่อาจอ้างอิงถึงความจริ งแห่ งข่าวประเสริ ฐ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14; 2:2; 1
ทธ. 6:20)[36] บางทีมนั อ้างอิ งถึ งชี วิตของเปาโลรวมถึ งงานของท่าน[37] อีกมุมมองหนึ่ งที่
เป็ นไปได้น้อยก็คือว่า มันอ้างอิงถึ งความเชื่ อที่ได้มอบไว้กบั เปาโลว่า ในเชิ งเปรี ยบเทียบแล้ว
ท่านจะส่ งคื นแด่ พระเจ้าเมื่ อท่านได้เห็ นพระองค์[38] เปาโลใช้ศพั ท์กรี กสาหรับ “การฝาก”
(“สิ่ งที่ได้มอบไว้” “การฝากที่ดี” “ทรัพย์สมบัติ”) ในประโยคสุ ดท้ายนี้ ที่นี่และในข้อ 14 และ
ใน 1 ทิโมธี 6:20 อีกด้วย

1:13

2. การกระตุ้นให้ ปกป้องข่ าวประเสริฐ 1:13-14
ทิโมธี ได้รู้สึกถึ งการทดลองที่จะเปลี่ ยนแปลงข่าวสารของท่านเช่ นเดี ยวกับที่จะหยุดประกาศ
ข่าวสารนั้น ดังนั้นเปาโลได้กระตุน้ ให้ท่านที่จะประกาศข่าวสารอย่างเดี ยวกันต่อไป (“รักษา
มาตรฐานแห่งคาสอนที่ถูกต้องไว้”) ซึ่ งท่านได้ยนิ จากเปาโลและที่จะทาอย่างนั้นด้วยการวางใจ
(“ความเชื่อ”) ในพระเจ้าและ “ความรัก” สาหรับผูค้ นซึ่งพระเยซูคริ สต์จะจัดหาให้
“ด้วยแนวทางที่ มี ท กั ษะตามปกติ ก ับ ถ้อยค าของท่ านนั้น ที่ แท้เปาโลก าลัง
กล่าวว่าอย่างที่พระเจ้าได้ปกป้ องการฝากแห่ งชี วิตของท่าน (และจะปกป้ อง
การฝากของทิโมธี ) ดังนั้นทิโมธี ตอ้ งปกป้ องการฝากแห่ งบัญชี ที่สัตย์ซื่อของ
ข่าวประเสริ ฐที่พระเจ้าได้มอบไว้แก่เขาเช่นกัน”[39]

1:14

ท่านควร “ปกป้ อง” การสาแดง (“ทรัพย์สมบัติ”) ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ “มอบ” ไว้แก่ท่านใน
ฐานะผูร้ ับใช้แห่ งข่าวประเสริ ฐ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:20) ในสมัยโบราณ กฎเกณฑ์และการ
ลงโทษที่เข้มงวดได้ควบคุมการดูแลบางสิ่ งที่บุคคลหนึ่ งได้ฝากแก่อีกคนหนึ่ งเพื่อการเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัย[40] “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ที่สถิตอยู่ (เช่นเดียวกับพระบุตร, ข้อ 13) จะทาให้ท่าน
สามารถทาอย่างนั้นได้
“การวิง วอนนั้นได้ม าเป็ นวงกลมเต็ม ที่ มันได้เริ่ มต้นด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้าและฤทธิ์ เดชของพระองค์และมันได้สิ้นสุ ดลงด้วยฤทธิ์ เดชที่ ทาให้
สามารถของพระวิญญาณ”[41]
ค. แบบอย่างของการรับใช้ ทสี่ ั ตย์ซื่อและไม่ สัตย์ซื่อ 1:15-18

ที่จะเน้นย้าแก่ทิโมธี ถึงความจาเป็ นสาหรับเขาที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อการทรงเรี ยกของเขา เปาโลอ้างอิงการบันทึก
ถึงพันธกิจต่างๆ ของคริ สเตียนคนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนรู ้จกั ที่สัมพันธ์กนั
1:15

บรรดาคริ สเตียนในเมืองเอเฟซัส และในแคว้นเอเชี ยที่เมืองเอเฟซัสตั้งอยู่ได้ละทิ้งเปาโลโดย
สิ้ นเชิงจนท่านสามารถกล่าวได้วา่ “ทุกคน” ได้ “ผละจาก” ท่านไป สิ่ งนี้ได้ทาให้เปาโลทนทุกข์
[42] เปาโลอาจได้หมายถึ งผูน้ าทั้งหมด หรื ออดี ตเพื่อนร่ วมงานของท่านที่ได้ละท่านไว้ตาม
ลาพังในคุ กในกรุ งโรม บางทีไม่ใช่ ทุกคนจากคนเหล่านี้ ได้หันเหไปจากข่าวประเสริ ฐ บางที
ถ้อยคานั้นเป็ นการกล่าวเกิ นจริ ง[43] ทิโมธี เป็ นคนสุ ดท้ายท่ามกลางกลุ่ มนั้นที่จะรั กษาความ
จงรักภักดีของเขาต่อเปาโลและสนับสนุ นท่าน และตอนนี้ เขาได้ถูกทดลองที่จะละทิ้งท่าน ชื่ อ
“ฟี เจลัส” และ “เฮอร์โมเกเนส” ไม่ปรากฏที่อื่นในพระคัมภีร์ พวกเขาได้เป็ นผูส้ นับสนุนที่แข็ง
ขันของอัครทูตนี้ในอดีต แต่ในที่สุดได้ผละจากท่านไปเหมือนคนที่เหลือ
“ข้อเหล่านี้ [ข้อ 10, 15, และ 16] แสดงว่าการถูกจาคุกในปั จจุบนั ของเปาโล
รุ นแรงกว่าการถูกจาคุกใน กิจการ 28:23, 30-31 อย่างไม่สงสัย”[44]

1:16-18

บางคนได้แนะนาว่า “โอเนสิ โฟรัส” (ตามตัวอักษรหมายถึง “ผูน้ าการช่วยเหลือมา”) อาจได้ตาย
ไปเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ เนื่องจากว่าเปาโลได้กล่าวถึงครอบครัว (“ครัวเรื อน”) ของ
เขาเท่านั้น แต่สิ่งนั้นดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้สาหรับข้าพเจ้าเมื่อพิจารณาถึงข้อ 18
“ใน กิจการ ที่ไม่มีหลักฐานของเปาโลและเธคลา โอเนสิ โฟรัสถูกกล่าวถึงว่า
เป็ นผูก้ ลับใจเชื่ อของเปาโลที่ได้ให้การรับรองแขกแก่ท่านในการเยี่ยมเยียน
เมืองอิโคนียมู ครั้งแรกของท่าน”[45]
ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสเป็ นข้อยกเว้นต่อ “ทุกคน” ในข้อที่ผา่ นมา (ข้อ 15) หรื อบางทีพวก
เขาได้รู้สึกแตกต่างออกไปและภายหลังได้ยืนยันถึ งความจงรักภักดี ของพวกเขาที่มีต่อเปาโล
ใหม่ ไม่วา่ ในกรณี ใด ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสได้เสาะหาเปาโลอย่างแข็งขันและไม่อบั อาย
และได้ปรนนิบตั ิท่านระหว่างการถูกจาคุกในปั จจุบนั ของท่าน สาหรับสิ่ งนี้ เปาโลปรารถนาให้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่จะสาแดง “ความเมตตา” แก่ โอเนสิ โฟรัส ณ พระที่ นงั่ การพิพากษาของ

พระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ “วันนั้น” ในข้อ 12) เพราะว่าโอเนสิ โฟรนัสได้ “พบ” เปาโล เปาโล
หวังว่าโอเนสิ โฟรัสจะ “พบ” ความเมตตาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดูเหมือนว่าเปาโลได้นึกคิดฉากที่ซ่ ึ งพี่น้องทั้งหมดของท่านจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์ องค์พระผู-้
เป็ นเจ้า โอเนสิ มสั ก็อยู่ท่า มกลางพวกเขา นั่นคื อ ณ พระที่ นั่งการพิ พากษาของพระคริ ส ต์
พระเจ้าจะแสดงออกความไม่โปรดปรานต่อความล้มเหลวของคนอื่นๆ แต่โอเนสิ โฟรัสจะรอด
พ้นความอับอายนั้น (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:28) อีกครั้งหนึ่ งเปาโลใช้ความเป็ นไปได้ของความ
อับอายที่จะกระตุน้ ทิโมธี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) ทิโมธี รู้เกี่ยวกับพันธกิจที่สัตย์ซื่อก่อนหน้านั้น
ของโอเนสิ โฟรัสในเมืองเอเฟซัส เปาโลอ้างอิงถึงสิ่ งนี้ เช่นกัน เพื่อจะหนุ นใจให้ทิโมธี ที่จะโยน
ชะตาของเขาเข้าไปกับโอเนสิ โฟรัสและครอบครัวของเขา แทนที่จะโยนเข้าไปกับบรรดาผูท้ ี่ได้
ต่อต้านอัครทูตที่ถูกล่ามโซ่
“อุปนิสัยทางศีลธรรมถูกเรี ยนรู ้อย่างดีที่สุดโดยการสังเกตการอุทิศตนเช่นนั้นในคนอื่นๆ ลูกๆ
เรี ย นรู้ อุ ป นิ สั ย นี้ จ ากบรรดาพ่อ แม่ คริ ส เตี ย นใหม่ เรี ย นรู ้ ม นั จากคริ ส เตี ย นเก่ า สุ ด ท้ายแล้ว
อุปนิ สัยทางศีลธรรมไม่สามารถถู กสอนได้โดยวิชาการสร้ างคุณลักษณะในโรงเรี ยนเท่านั้น
คริ สเตียนต้องเห็นการอุทิศตนทางศีลธรรมเป็ นแบบอย่างที่หนักแน่นในคนอื่นๆ
“เปาโลไม่ไ ด้อบั อายที่ จะนาเสนอตัวท่ านเองในฐานะแบบอย่า งเริ่ ม แรกที่ ท่ านให้แก่ ทิโมธี
ท่านไม่มีความสงสัยเลยว่าอุปนิสัยของท่านคู่ควรแก่การเลียนแบบ บรรดาผูน้ าคริ สเตียนในทุก
วันนี้ ตอ้ งมีการอุทิศตนต่อพระคริ สต์จนพวกเขาไม่อบั อายที่จะพูดด้วยความถ่อมใจว่า ‘ถ้าคุณ
ต้องการแบบอย่างที่จะทาตาม จงดูที่ขา้ พเจ้า!’”[46]
III. การกระตุ้นให้ พากเพียร บทที่ 2
เปาโลหนุ นใจทิโมธี ต่อไปที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อการทรงเรี ยกของเขา โดยการกาชับให้
เขาที่ จะอดทนต่อความยากลาบาก จากนั้นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ท่านเน้นถึ งความส าคัญของความสัตย์ซื่อในพันธกิ จ
ส่ วนรวมของเขาและชีวติ ส่ วนตัวของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 4:6-16)

ก. คากาชับให้ ทนการยากลาบาก 2:1-13
เปาโลหนุ นใจทิโมธี ต่อไปที่ จะยังคงสัตย์ซื่อต่อการทรงเรี ยกของเขา เพื่อที่จะกระตุน้ ให้เขาที่จะพากเพียรใน
พันธกิจของเขา
“ในส่ วนแรกนี้ หัวข้อที่ถูกกล่าวอย่างเจาะจงคือคาถามเกี่ยวกับการรับใช้และรางวัล”[47]
1. หน้ าทีข่ องทิโมธี 2:1-7

2:1

“ต่อจากรู ปแบบของความอับอายและความกล้าหาญ (1:15-18) เปาโลก็เริ่ มดาเนิ นการกระตุน้
โดยตรงต่อทิโมธี และการส่ งมอบภารกิจแบบเปาโลใหม่”[48]
การกาชับของเปาโลในข้อนี้ เป็ นการกาชับโดยทัว่ ไป ความรับผิดชอบที่เจาะจงต่างๆ ก็ตามมา
บนพื้ น ฐานของสิ่ ง ที่ ท่ า นได้เ ขี ย นแล้วนั้น เปาโลกระตุ ้นให้ “บุ ต ร” (ค ากรี ก เทคนน ตาม
ตัวอักษรคือ “เด็ก” ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่รัก ใคร่ ) ของท่ านที่ จะให้ “พระคุ ณ” ของพระคริ สต์ใ ห้
อานาจแก่เขา กาลปั จจุบนั ของมาลาเชิ งบังคับของไวยากรณ์ กรี ก เอนดูนามู บ่งบอกถึ งความ
จาเป็ นสาหรับการพึ่งพาอย่างต่อเนื่องที่พระเจ้า บุคคลหนึ่งทาสิ่ งนี้ขณะที่เขาหรื อเธอดาเนิ นใน
การจ านนต่ อ พระวิ ญ ญาณของพระเจ้า และในความสอดคล้อ งกับ น้ า พระทัย ของพระเจ้า
จากนั้นพระเจ้าสามารถและจะจัดเตรี ยมกาลังให้ได้
“พระคริ สต์ทรงเป็ นไดนาโมสาหรับอานาจเท่านั้นเมื่อและในขณะที่เราติดต่อ
กับพระองค์”[49]

2:2

อย่างที่เปาโลได้ส่งคบเพลิงแห่งพันธกิจไปยังทิโมธี ดังนั้นตอนนี้ทิโมธี ควรทาเพื่อคนอื่นๆที่ให้
หลักฐานว่าพวกเขาจะ “สัตย์ซื่อ” เช่นกัน คนเหล่านี้ ควร “สั่งสอน” (สอน) คนอื่นๆ” ผูซ้ ่ ึ งจะ
ติดตามพวกเขาตามลาดับ
“ในเชิ งลบนั้น ความสัตย์ซื่อประกอบด้วยการที่พวกเขาไม่สูญเสี ย ไม่ละเลย
ไม่ ล ะทิ้ ง หรื อ ไม่ เ ป็ นพยานเท็ จ (เช่ น พวกครู ส อนเท็ จ ที่ ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง ใน
จดหมายนี้) ต่อสิ่ งที่เปาโลได้กล่าว และในเชิงบวกนั้นก็ประอบด้วยการที่พวก
เขา ‘สอนพระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง’ (2:15)

“เนื่ องจากว่างานที่ ได้มอบหมายต่อบุ คคลที่ สัตย์ซื่อเหล่านี้ เป็ นงานแห่ งการ
สอนคนอื่ นๆเช่ นกัน มันก็แน่ นอนว่าพวกเขาเป็ นกลุ่ มเดี ยวกันของบุ คคลที่
เปาโลได้เขียนใน 1 ทิโมธี ซึ่ งก็คือบรรดาผูป้ กครองที่ ‘ตรากตราในการเทศนา
และสัง่ สอน’ (5:17) และในทิตสั เช่นกัน ซึ่ งเป็ นบรรดาผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลที่ ‘ยึด
มัน่ ในพระวจนะอันสัตย์จริ งตามคาสอน’ เพื่อว่าพวกเขาจะ ‘สามารถหนุนใจ
ด้วยคาสอนที่ถูกต้องและชี้แจงต่อพวกคนที่คดั ค้าน’ (1:9)”[50]
ขบวนการการสร้างสาวกนี้ เกี่ยวข้องกับทั้งการสั่งสอนในความจริ งแห่ ความเชื่อและความเป็ น
เพื่อนในพันธกิ จ การอ้างอิงถึง “พยานหลายๆคน” คงได้ย้ าเตือนทิโมธี ถึงการประกาศที่กล้า
หาญของเปาโลในหลายๆ โอกาส มันคงได้หนุนใจให้เขาที่จะรื้ อฟื้ นการอุทิศตนของเขาต่อข่าว
ประเสริ ฐที่เปลี่ยนแปลงชีวติ ของเปาโลและต่อเปาโลเป็ นส่ วนตัว
“นี่เป็ นการรับช่ วงต่อแห่ งพันธกิจแบบอัครทูตแท้ ไม่ใช่ แวดวงที่ไม่ขาดสาย
ซึ่งขยายกลับไปยังพวกอัครทูตเองเพื่อว่าการแต่งตั้งทั้งหมดที่ไม่ได้อยูใ่ นแวด
วงนั้นก็ไม่มีผลบังคับ แต่การรับช่ วงต่อแห่ งหลักคาสอนแบบอัครทูตแท้ ซึ่ ง
เป็ นการมอบของสิ่ งที่เรายังคงได้ยินจากเปาโลในงานเขียนของท่าน สิ่ งนี้ ได้
ยึดถื อไว้โดยเราด้วยใจที่สัตย์ซื่อพร้ อมกับความสามารถที่จะสอนคนอื่นๆถึ ง
สิ่ งอย่างเดียวกันต่างๆ เป็ นที่ชดั เจนว่าอัครทูตนี้ ไม่ได้คาดหวังให้พวกครู สอน
ในอนาคตของคริ สตจักรที่จะผลิตการสอนที่ใหม่หรื อแตกต่าง”[51]
“คริ สตจักรของคริ สเตียนขึ้นอยูก่ บั โซ่ ที่ไม่ขาดแห่ งพวกครู สอน. . . . ครู สอน
เป็ นข้อต่อในโซ่ ที่มีชีวิตซึ่ งขยายอย่างไม่ขาดจากเวลาในปั จจุบนั กลับไปยัง
พระเยซู คริ สต์ สง่าราศี ของการสอนก็คือว่ามันเชื่ อมโยงปั จจุบนั กับชี วิตบน
โลกของพระเยซูคริ สต์”[52]
2:3-4

พันธกิจที่ยาวนานของเปาโลกับทิโมธี ได้รวมถึงความลาบากมากมาย ตอนนี้ ขณะที่ทิโมธี ต้ งั ใจ
คอยที่ จะฝึ กฝนบรรดาคนหนุ่ ม กว่า เขาสามารถคาดหวังถึ งสิ่ งเดี ยวกันมากขึ้ นได้ เปาโลได้
กระตุน้ ให้เขาที่จะจานนต่อความยากลาบากต่างๆในฐานะ “ทหารที่ดี”

อัครทูตใช้ตวั อย่างประกอบสามอย่างเพื่อจะช่วยให้ทิโมธี ชื่นชมความสอดคล้องที่สมเหตุสมผล
ของการกระตุน้ นี้ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.9:7, 10, 24) ตัวอย่างประกอบอันแรกคือทหาร (เปรี ยบ
เทียบ อฟ. 6:11-17; 1 ธส. 5:8) การเน้นของเปาโลในตัวอย่างประกอบนี้ อยูท่ ี่ความสาคัญของ
การเป็ นอิสระจาก การพัวพัน กับเป้ าหมายและกิ จกรรมอื่ นๆที่ น้อยกว่าในขณะที่ รับใช้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า สิ่ งนี้ เป็ นบางสิ่ งที่เปาโลได้เตือนทิโมธี มาก่อน (1 ทธ. 6:3-16; เปรี ยบเทียบ มธ.
13:22; ลก. 8:14)
เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลไม่ได้หมายถึ งว่าผูร้ ับใช้ควรให้เวลาทั้งหมดของเขาต่อการเทศนาและ
การสั่งสอน ตลอดเวลา ไม่นบั กิ จกรรมการเย็บเต็นท์ใดๆ ท่านหมายถึ งว่า เขาไม่ควรยอมให้
หน้า ที่ อื่ น ๆ ที่ จ ะดึ ง พลัง งานหรื อ ความสนใจของเขาไป หรื อ เบี่ ย งเบนเขาไปจากความ
รับผิดชอบหลักของเขาในฐานะทหารคริ สเตียน
“คริ สเตียนต้องจดต่อที่ความเป็ นคริ สเตียนของเขา นั่นไม่ได้หมายถึ งว่าเขา
ต้องไม่พวั พันกับงานหรื อธุ รกิจทางโลก เขาต้องยังคงดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นโลกนี้
และเขาต้องทามาหาเลี้ยงชีพ แต่มนั หมายถึงว่า เขาต้องใช้งานอะไรก็ตามที่เขา
พัวพันที่จะดาเนินชีวติ และเพื่อจะสาแดงความเป็ นคริ สเตียนของเขา”[53]
เดมาสผูซ้ ่ ึ งเปาโลอ้างอิงถึงภายหลังก็ได้ปรากฏว่าเป็ นทหารที่แย่ในเรื่ องนี้ (เปรี ยบเทียบ 4:10)
อย่างที่ทหารธรรมดาต้องเด็ดเดี่ยวในจุดประสงค์ของเขา แข็งขันในการมีวินยั ในตนเองของเขา
และไม่สงสัยในการเชื่อฟังของเขา ทหารทุกคนของพระคริ สต์ตอ้ งเป็ นเช่นนั้น
“การร้องขอของเปาโลแสดงถึงความสาคัญของการพัฒนาความสามารถที่จะ
แยกแยะระหว่างการทาสิ่ งดี ต่างๆและการทาสิ่ งดี ที่สุดต่างๆ บรรดาผูร้ ับใช้
ของพระคริ ส ต์ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ที่ จ ะเป็ นคนที่ ท าอะไรเล่ น ๆไม่ จ ริ ง จัง ซึ่ งมี ค วาม
สามารถหลายด้านในการแสวงหาอันเล็กๆ น้อยๆในทุกประเภท พวกเขาเป็ น
ผูอ้ ุ ทิ ศ ตนที่ มี จิ ตใจแข็ง แกร่ ง ของพระคริ ส ต์ผูซ้ ่ ึ ง เลื อกล าดับ ความส าคัญ ที่
ถูกต้องต่างๆ จากรายชื่ อของการเลื อกที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ต่า งๆอย่างต่อเนื่ อง”
[54]
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ตัวอย่างประกอบอันที่ สองของเปาโล ซึ่ งก็คือ “นักกี ฬา” เน้นถึ งความจาเป็ นที่จะรับใช้ตาม
“กติกา” ที่พระเจ้าได้กาหนดไว้ ที่จะทาสิ่ งนี้ เราต้องรับใช้ดว้ ยแรงจูงใจที่เหมาะสมพร้อมกับ
ความบริ สุทธิ์ ของชี วิตและการเชื่ อฟั งต่อน้ าพระทัยทั้งสิ้ นของพระเจ้าเพื่อจะได้รับการรับรอง
ของพระองค์
“สิ่ งนี้บ่งบอกถึงทั้งการฝึ กฝนเพื่อการแข่งขันและกติกาที่ควบคุมมัน”[55]
“. . . บรรดาผูแ้ ข่งขัน ณ กีฬาโอลิมปิ กได้ปฏิญาณต่อรู ปปั้ นของเซอุสว่าพวก
เขาได้ อ ยู่ ใ นการฝึ กฝนที่ เ ข้ม งวดเป็ นเวลาสิ บเดื อ น (Pausanias, Graec.
deser. v. 24. 9)”[56]
อย่างที่นกั กี ฬาที่ “แข่งขัน” ต้องปฏิ เสธเขาเองหรื อเธอเอง ทนต่อความลาบาก และพากเพียร
จนถึ ง บั้น ปลาย นัก กี ฬ าฝ่ ายวิญญาณทุ ก คนต้องเป็ นเช่ นนั้น วิล เลี่ ย ม บาร์ ค เล่ ย ์ไ ด้นาเสนอ
ตัวอย่างประกอบดังต่อไปนี้ของการรักษากติกา:
“ไม่วา่ การโต้เถียงจะรุ นแรงเพียงไร คริ สเตียนต้องไม่ลืมความเอื้อเฟื้ อของเขา
ไม่วา่ มันสาคัญเพียงไรที่จะชนะการโต้เถียง เขาต้องไม่ทาสิ่ งใดก็ตามแต่ที่จะ
ซื่ อสัตย์เกี่ยวกับจุดยืนของเขาเองและยุติธรรมพอต่อจุดยืนของฝ่ ายตรงกันข้าม
ของเขา. . . . บ่อยครั้งแล้วไม่มีความขมขื่นใดเหมือนความขมขื่นทางศาสนา
แต่คริ สเตียนแท้รู้ว่ากติกาสู งสุ ดของชี วิตคริ สเตียนคือความรัก และเขาจะนา
ความรักนั้นไปยังการโต้เถียงทุกอย่างและการโต้แย้งทุกอย่างที่เขาเกี่ยวข้อง”
[57]

2:6

ตัวอย่างประกอบอันที่ สามของเปาโล ซึ่ งก็คือ “กสิ กรที่ตรากตรา” เน้นถึ งงานเหนื่ อยยากที่
จาเป็ นถ้าบุคคลหนึ่ งต้องการที่จะชื่ นชมผลของการตรากตราของเขาหรื อของเธอ[58] กสิ กร
ต้องดาเนินการที่จะ หว่ าน เมล็ด และ รดนา้ เมล็ดนั้นและดินต่อไป ถ้าเขาหรื อเธอต้องการที่จะ
เก็บเกี่ยวผลของมัน (“ได้รับผลิตผลเป็ นคนแรก”) ในทานองเดียวกัน กสิ กรสาหรับพระคริ สต์
ต้องหว่า นและบ ารุ ง เลี้ ย งเมล็ ดข่ า วประเสริ ฐ ถ้า เขาหรื อเธอคาดหวัง ที่ จะเก็ บ เกี่ ย วผลแห่ ง
พระวจนะของพระเจ้าในชีวติ ของผูค้ นในที่สุด

กสิ ก รต้องเรี ย นรู้ ที่ จะ อดทน ไม่ มี สิ่ ง ที่ เรี ย กว่า ผลลัพ ธ์ ที่ รวดเร็ วเมื่ อปลู ก พื ชผล ในทานอง
เดียวกัน คริ สเตียนต้องอดทนและไม่คาดหวังที่จะเห็นผลของการตรากตราของเขาหรื อของเธอ
ทันทีทนั ใด ยิง่ กว่านั้นกสิ กรต้องเต็มใจที่จะทางาน ณ ชัว่ โมงใดก็ตามซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น
ของพืชผลของเขา ดังนั้นคริ สเตียนต้องเต็มใจที่จะทางานเมื่อใดก็ตามที่ความจาเป็ นเรี ยกร้ อง
เช่นกัน
ตัวอย่างประกอบทั้งสามบ่งบอกถึงความพากเพียรที่แน่วแน่และจัดเตรี ยมการคาดหวังถึงรางวัล
ในขั้นสุ ดท้ายสาหรับผูส้ ัตย์ซื่อ ภายหลังเปาโลจะใช้ตวั อย่างประกอบอีกสองอย่าง คือ คนขาย
ของย่อยๆที่คดั สรรสิ นค้าของเขาอย่างมีทกั ษะ (ข้อ 15) และ ชาวประมงซึ่ งพยายามที่จะจับ
บรรดาผูท้ ี่มารได้จบั ไปนั้นกลับคืนมา (ข้อ 26)[59]
ในบทที่ 2 มี ภาพพจน์ทางภาษาเจ็ดอย่างอย่างแท้จริ งที่ แนะนาถึ งการที่ ผูเ้ ชื่ อควรทาหน้าที่
อย่างไร คือ ในฐานะ บุตร (ข้อ 1) ทหาร (ข้อ 3-4) นักกี ฬา (ข้อ 5) กสิ กร (ข้อ 6) คนงาน
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู สอน ข้อ 15) ภาชนะ (ข้อ 21) และผูร้ ับใช้ (ข้อ 24)
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เปาโลหนุ นใจให้ทิโมธี ที่จะใคร่ ครวญถึง (“พิจารณา”) สิ่ งที่ท่านเพิ่งได้เขียนไป (“สิ่ งที่ขา้ พเจ้า
พูด”) ซึ่ งรู ้ ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (บางทีคือ พระเยซู เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) จะช่ วยให้เขาเห็ น
ปั ญญา (“ให้ความเข้าใจแก่ เขา”) ของถ้อยคาของท่าน ตัวอย่างประกอบต่างๆของเปาโลให้
บทเรี ยนเชิงปฏิบตั ิหลายบทเรี ยนเมื่อบุคคลหนึ่งใคร่ ครวญถึงสิ่ งเหล่านั้น
“การเข้าใจความจริ ง ฝ่ ายวิญญาณไม่ ใช่ เรื่ องราวของความมี ไหวพริ บเฉี ย บ
แหลมทางจิตใจเป็ นหลักแต่เป็ นเรื่ องราวของการรับคาสอนได้ฝ่ายวิญญาณ”
[60]
2. แบบอย่ างของพระเยซู และเปาโล 2:8-10

เปาโลดาเนิ นการต่อไปที่จะสนับสนุ นการร้องขอของท่านที่จะ “ทนรับความทุกข์ยาก” (ข้อ 3) ด้วยแบบอย่าง
ของพระเยซู (ข้อ 8) และท่านเอง (ข้อ 9-10) ข้อ 8-10 สร้างประโยคเดียวในตัวบทกรี ก ซึ่ งมีผลกระทบของการ
รวมพระเยซูและเปาโลไว้ในแบบอย่างตามลาดับของทั้งสอง เปาโลทาซ้ าแบบอย่างของพระเยซู
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แน่ นอนว่าพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ งการทนรับความทุ กข์ยากเพื่อ
จุดประสงค์ที่คู่ควร เปาโลกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่จะใคร่ ครวญถึ ง (“ระลึกถึง”) แบบอย่างของท่าน
อี ก ด้ว ย นี่ เ ป็ นที่ เ ดี ย วในจดหมายฝากนี้ ที่ เ ปาโลเรี ยบเรี ยงนามของพระเยซู ใ นล าดับ นี้
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:3, 14; ทต. 1:1; 2:13; 3:6) บางทีท่านทาอย่างนั้นเพื่อที่จะเน้นถึง “ความ
เป็ นมนุษย์” ของพระเยซู และการประพฤติที่เป็ นแบบอย่างของพระองค์
เปาโลอาจได้ต้ งั ใจให้การอ้างอิงของท่านถึ งการเป็ นขึ้นจากตายและเชื้ อสายของพระเยซู ที่จะ
กระตุน้ การใคร่ ครวญถึงการแก้แค้นและการปกครองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตามหลังการ
ทนทุกข์ของพระองค์ พระเยซูทรงเป็ นจุดที่สูงที่สุดของเชื้ อชายของบรรดาผูป้ กครองผูซ้ ่ ึ งพวก
ศัตรู ของพระเจ้าได้ต่อต้านและข่มเหงอย่างต่อเนื่อง (เปรี ยบเทียบ กจ. 7)
“กาลสมบูรณ์ของรู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ed สาหรับ ‘ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้น’
บ่งบอกว่าเปาโลกาลังเน้นถึ งผลลัพธ์ของการเป็ นขึ้นจากตายของพระคริ สต์
ซึ่งเป็ นการสาแดงถึงความเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระองค์ (รม.1:4) แทนที่
จะเป็ นข้อเท็จจริ งของการเป็ นขึ้นจากตาย. . . .”[61]
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า กาลสมบูรณ์ได้ถูกตั้งใจไว้เพื่อจะย้ าเตือนทิโมธี วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
อยูก่ บั ท่านในขณะนี้ดว้ ยอานาจที่เป็ นขึ้นจากตาย[62]
“ประการที่สอง การอ้างอิงที่วา่ พระคริ สต์ได้ ‘สื บเชื้ อสายจากดาวิด’ แสดงให้
เห็ น ว่ า พระคริ สต์ มี คุ ณ สมบัติ แ บบพระเมสสิ ยาห์ แ ละเป็ นทายาทของ
พระสัญญาที่มีสง่าราศีต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับดาวิด”[63]
มันเป็ นการย้าเตือนถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูอีกด้วย ขณะที่เราระลึกถึงพระองค์ เราต้อง
ระลึกถึงว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์เช่นกัน และพระองค์ “ได้ทนรับความทุกข์ยาก” ได้สัตย์ซื่อ
ต่อพระเจ้าของพระองค์อย่างที่เราสามารถทาได้[64]

“ความทรงจาถึงพระคริ สต์ที่ถูกปกคลุมด้วยอานาจที่เป็ นขึ้นจากตายและความ
มีเกี ยรติแบบพระเมสสิ ยาห์ก็เป็ นการดลใจสาหรับการรับใช้ของคริ สเตียน”
[65]
การบันทึกเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนหนึ่ งของข่าวประเสริ ฐที่เปาโลประกาศ และเป็ นข่าว
ประเสริ ฐอย่างเดียวกันที่ทิโมธี ในอยูใ่ นอันตรายของการละเลย (1:8) เปาโลสามารถเรี ยกข่าว
ประเสริ ฐว่า “ข่าวประเสริ ฐของข้าพเจ้า” ได้ เพราะว่าพระเจ้าได้มอบข่าวประเสริ ฐไว้แก่ท่าน
“พระเมสสิ ยาห์ ที่สืบเชื้ อชาติ จากดาวิดที่ได้ทนทุกข์ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้ นจาก
ตายก็เป็ นแก่นสารอย่างแท้จริ งของข่าวประเสริ ฐของเปาโล”[66]
2:9

เปาโลเต็มใจที่จะ “ทนรับความทุกข์ยาก” เช่นกัน ท่านได้ทาอย่างนั้นตลอดชี วิตคริ สเตียนของ
ท่าน และในขณะนี้ก็อยูใ่ นคุกเนื่องจากข่าวประเสริ ฐ คากรี กที่แปลว่า “ผูร้ ้าย” (คาคูเกอร์ ) เป็ น
คาที่หนักแน่นและปรากฏใน ลก. 23:32, 33, และ 39 เท่านั้นในที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ ที่นนั่
มันอธิ บายถึงผูร้ ้ายที่ได้ถูกตรึ งกับพระเยซู ภายใต้การข่มเหงของเนโร ผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สเตียนหลาย
คนได้ถือว่าคริ สเตียนเป็ นผูร้ ้ายที่รุนแรง ทิโมธี ตอ้ งระลึกถึงว่า “พระวจนะของพระเจ้า” ก็มีพลัง
ที่จะเปลี่ ย นแปลงชี วิตตลอดไป อานาจของพระวจนะ ก็ยิ่ งใหญ่ อย่ างที่ เคยยิ่ งใหญ่ แม้ว่า ผู ้
ปกป้ องที่สนับสนุนพระวจนะได้ถูกล่ามโซ่ ดังนั้นทิโมธี ควรดาเนิ นการที่จะประกาศพระวจนะ
ต่อไป
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เพราะว่าข่าวประเสริ ฐเป็ น “ฤทธานุภาพของพระเจ้าจนถึงความรอด” เปาโลก็พึงพอใจที่จะยอม
ทนทุกอย่างตราบเท่าที่ข่าวสารนี้ได้ออกไป (เปรี ยบเทียบ ฟป. 1:12-20)
“พวกเขาอาจฆ่าร่ างกาย ความจริ งของพระเจ้าก็คงอยู่ อาณาจักรของพระองค์
อยูเ่ ป็ นนิตย์”[67]
ครั้ งหนึ่ ง เปาโลได้เป็ นผูย้ บั ยั้ง หลัก ของข่ า วประเสริ ฐ (กจ.22:4; 26:9-11) ตอนนี้ ท่ า นเป็ น
ผูส้ นับสนุ นหลักของข่าวประเสริ ฐ ท่านได้เป็ นผูก้ ดขี่ ที่ใหญ่ที่สุดของธรรมิกชน ตอนนี้ ท่าน
เป็ นผูท้ ี่ถูกกดขี่อย่างมากท่ามกลางพวกเขา

“ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผูอ้ รรถาธิ บายเข้าใจว่า ‘พวกที่ทรงเลือกไว้’ อ้างอิงถึง
ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้บงั เกิดใหม่ที่ยงั ไม่ได้เชื่อ (แต่แน่นอนว่าจะเชื่ อ) ก็มีเหตุผลที่ดีที่จะ
เข้าใจคาศัพท์น้ ี ในบริ บทนี้ ว่าเป็ นคาเหมื อนโดยแท้จริ ง สาหรับธรรมิกชนที่
บังเกิดใหม่ แรกสุ ด ใน การใช้ ทุกๆ ครั้ ง ของคาศัพท์น้ ีที่ประยุกต์ใช้กบั มนุ ษย์
ในพันธสัญญาใหม่น้ นั มันก็อา้ งอิงถึงธรรมิกชนที่ได้รับความชอบธรรม อยู่
เสมอ ตรงกันข้าม มัน ไม่ เคย อ้างอิงถึ งใครคนหนึ่ งที่ ถูก เลื อกไว้ในอดี ต
นิรันดร์ แต่อา้ งอิงถึงผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เข้าไปสู่ จุดประสงค์แห่ งการเลือกสรร การทา
ให้ชอบธรรมของพวกเขา. . . . เป็ นสิ่ งดี ที่สุดที่จะเข้าใจว่า ‘พวกที่ทรงเลือก
ไว้’ เป็ นทิโมธี และบรรดาคนสัตย์ซื่อแห่งข้อ 2 ทิโมธีถูกกระตุน้ ให้ทนทุกข์ใน
พัน ธกิ จ ของท่ า นเพื่ อ เห็ น แก่ บ รรดาคนสั ต ย์ซื่ อ อย่า งที่ เ ปาโลได้ถู ก จ าคุ ก
เนื่องจากพันธกิจของท่านเพื่อเห็นแก่ ‘พวกที่ทรงเลือกไว้’ แนวคิดของเปาโล
ที่ ท นทุ ก ข์ เ พื่ อ เห็ น แก่ ก ารช าระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และการเติ บ โตของคริ ส ตจัก ร
ทั้งหลายก็เป็ นหัวข้อในพันธสัญญาใหม่โดยทัว่ ไป และเป็ นที่เห็ นได้ง่ายใน
พระคัมภีร์ตอนนี้เช่นกัน
“ดังนั้นนี่เป็ นผูค้ นที่ได้รับความรอดที่มีความต้องการความรอด! ความรอดที่นี่
เป็ นการชาระให้บริ สุทธิ์ แน่ แท้ หรื อบางทีแม่นยากว่าคือ ความพากเพียรที่มี
ชัยผ่านทางความทุกข์ยาก (1:8; 2:3, 9)[68]
3. คากล่าวทีน่ ิยม 2:11-13
ที่จะหนุ นใจให้ทิโมธี ที่จะทนรับความทุกข์ยากต่อไป เปาโลได้อา้ งอิงหรื อบางทีได้ดดั แปลงคาอ้างอิงอันเป็ นที่
ยอมรั บและถู กใช้โดยทัว่ ไปซึ่ ง ได้หนุ นใจให้ผูเ้ ชื่ อที่ จะยังคงสั ตย์ซื่อต่อการนับถื อศาสนาคริ สต์ของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:15; 3:1; 4:9; ทต. 3:8) มันอาจได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของพิธีบพั ติศมา เพลงนมัสการหรื อคาถาม
และคาตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริ สต์ มันประกอบด้วยโคลงบทละสองบรรทัดสี่ บท สอง
บทเป็ นเชิงบวกและสองบทเป็ นเชิงลบ แต่ละโคลงบทละสองบรรทัดก็นาเสนอเงื่อนไขที่เปาโลทึกทักเอา เพื่ อ
เห็นแก่ ข้อโต้ แย้ งของท่ าน ที่จะเป็ นจริ งไม่ใช่โดยสมมุติเนื่องจากว่าแต่ละอย่างเป็ นเงื่อนไขชั้นแรกในตัวบทกรี ก
“แต่ละ โพรทาซิ ส (อนุประโยค ‘ถ้า’ ) อธิบายถึงการกระทาของผูเ้ ชื่อ”[69]

2:11-13

โคลงบทละสองบรรทัดอันแรก (ข้อ 11) เป็ นการย้ าเตือนที่ปลอบโยนว่า เนื่ องจากผูเ้ ชื่ อ “ได้
ตายกับ ” พระคริ สต์ (คส. 2:20; 3:1, 3) เขาหรื อเธอได้ประสบกับการเป็ นขึ้ นจากตายกับ
พระองค์สู่ความใหม่ของชี วิตเช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ รม. 6:2-23 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 8) นี่ ดู
เหมือนจะเป็ นการตีความที่ดีกว่าการตีความที่ถือว่าข้อความนี้เป็ นการอ้างอิงถึงการตายในฐานะ
ผูต้ ายเพื่อความเชื่ อ[70] เงื่ อนไขชั้นแรกและกาลอดี ตของคากริ ยา ซู นาเพธาโนเมน ที่แปลว่า
“ได้ตาย” ก็อภิปรายเรื่ องมุมมองแรก[71]
ไนท์ไ ด้แนะน าว่า เนื่ องจากเปาโลได้เ ขี ย นจดหมายฝากนี้ จากกรุ ง โรม มันก็ เ ป็ นไปได้ที่ ว่า
คริ สตจักรในกรุ งโรมได้พฒั นาบรรทัดแรกนี้โดยการใคร่ ครวญที่โรมบทที่ 6 โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อ 8 บัพติศมาในน้ าแสดงถึงการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของผูเ้ ชื่อ[72]
โคลงบทละสองบรรทัดอัน ที่สอง (ข้อ 12ก) เป็ นการปลอบโยนเช่นกัน ถ้าผูเ้ ชื่ อ “สู้ทน” การ
ทดลองให้ เ ลิ ก เชื่ อ อย่า งประสบความส าเร็ จ วัน หนึ่ ง เขาหรื อ เธอจะ “ปกครอง” ร่ ว มกับ
พระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:8; วว. 3:21; 5:10) ในขณะที่คริ สเตียนทุกคนจะปกครอง
ร่ วมกับพระคริ สต์ในแง่ที่ว่าเราจะอยูก่ บั พระองค์เมื่อพระองค์ปกครอง ผูส้ ัตย์ซื่อจะปกครอง
ร่ วมกับพระคริ สต์ในแง่ที่แข็งขันมากกว่า (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:33; ลก. 12:9)[73] ดูเหมือน
พระคัมภีร์จะสอนว่ามี ระดับต่ างๆ ของการปกครอง อย่างที่ มีความแตกต่างต่างๆ ในรางวัล
(เปรี ยบเทียบ ลก. 19:11-27; วว. 2:26-27; 3:21) แนวคิดที่วา่ คริ สเตียน ทุกคน จะคงสัตย์ซื่อนั้น
ไม่ได้เป็ นจริ งต่อทั้งการเปิ ดเผยหรื อความเป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:13; 1 ทธ. 4:1; ฮบ. 3:12;
เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:4)
โคลงบทละสองบรรทัดอันที่ส าม (ข้อ 12ข) เป็ นการเตื อน ถ้าผูเ้ ชื่ อออกไปจากการติ ดตาม
พระคริ สต์อย่างสัตย์ซื่อ (“ถ้าเราปฏิเสธพระองค์”) ระหว่างชี วิตของเขาหรื อของเธอ (นัน่ คื อ
การเลิกเชื่อ) พระคริ สต์จะ “ปฏิเสธเขา” หรื อเธอ ณ พระที่นงั่ การพิพากษาของพระคริ สต์ (มธ.
10:33; มก. 8:38; ลก. 12:9; เปรี ยบเทียบ ลก. 19:22; มธ. 22:13; เปรี ยบเทียบ มธ. 25:4146)[74] ผูเ้ ชื่ อที่ไม่สัตย์ซื่อจะไม่สูญเสี ยความรอดของเขา (1 ยน. 5:13) หรื อรางวัลทั้งหมดของ
เขา (1 ปต. 1:4) แต่เขาจะสู ญเสี ยรางวัลบางอย่างของเขา (1 คร. 3:12-15; เปรี ยบเทียบ ลก.
19:24-26)[75]

“ถ้า บรรดาผูเ้ ชื่ อปฏิ เสธการสู ้ ทนต่ อการข่ ม เหงเพื่อพระคริ ส ต์ พระองค์จะ
ปฏิเสธพวกเขาเกี่ยวกับรางวัลและการปกครองที่ได้เป็ นของพวกเขา”[76]
อย่างชัดเจนแล้ว ที่จะปฏิเสธพระคริ สต์ไม่ได้หมายถึงที่จะปฏิเสธพระองค์ ครั้ งเดียว หรื อ สอง
ครั้ ง เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ ลก. 22:54-62) แต่ที่จะปฏิ เสธพระองค์ อย่ างถาวร เนื่ องจากว่า
เงื่อนไขของมนุษย์อีกสามอย่างในโคลงบทละสองบรรทัดต่างๆ นั้นถาวรเช่นกัน
“การปฏิเสธพระคริ สต์สาแดงตัวมันเองในหลายทางในพันธสัญญาใหม่ มัน
สามารถประกอบด้วยการปฏิเสธนามของพระองค์ (วว. 3:8) หรื อความเชื่อใน
พระองค์ (วว. 2:13) ดังนั้นมันสามารถใช้รูปแบบของการละทิ้งหรื อการไม่
ยอมรับความเชื่อแบบคริ สเตียนและความจริ งของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
จริ งเกี่ยวกับพระเยซู ในการทาอย่างนั้น บุคคลนั้นก็ปฏิ เสธพระคริ สต์ (และ
พระบิดา เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:22-23) เป็ นส่ วนตัว การปฏิเสธสามารถสาแดง
ตัวมันเองในขอบเขตทางศีลธรรมอีกด้วย บางคนอาจ ‘กล่าวยอมรับว่ารู ้ จกั
พระเจ้า แต่ปฏิเสธพระองค์โดยการกระทาของพวกเขา’ (ทต.1:16; เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:8)”[77]
โคลงบทละสองบรรทัดอันที่ สี่และสุ ดท้าย (ข้อ 13) เป็ นการย้ าเตือนที่ปลอบโยนอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า ถ้าผูเ้ ชื่อไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า พระคริ สต์จะยังคง “สัตย์ซื่อ” ต่อเขาหรื อเธอ คากรี ก อับพิศทูเมน สามารถหมายถึ งไม่ว่า “ความไม่เชื่ อ” หรื อ “ไม่สัตย์ซื่อ” ตัวบทกรี กทาให้ชดั เจนว่า “ไม่
สัตย์ซื่อ” เป็ นความหมายที่นี่ เนื่องจากว่าสิ่ งตรงกันข้ามคือ “สัตย์ซื่อ”
กาลปัจจุบนั ของคากรี กที่แปลว่า “ไม่มีความสัตย์จริ ง” แสดงถึงท่าทีที่ต่อเนื่ อง พระคริ สต์จะไม่
ผิดสัญญาของพระองค์ที่จะช่วยเราให้รอด (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:9; 10:13; 2 คร. 1:18-20; 1 ธส.
5:24; และข้ออื่นๆ) แม้วา่ เราอาจผิดคาสัตย์ในการอุทิศตนของเราต่อพระองค์ (1 ยน. 5:13) การ
ปฏิบตั ิของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมเป็ นหลักฐานที่ยงิ่ ใหญ่วา่ พระเจ้าจะไม่ทิ้ง
หรื อละทิ้งบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ไถ่และรับเอามา แม้วา่ พวกเขาพิสูจน์วา่ พวกเขาไม่สัตย์ซื่อและ
ไม่เชื่ อ! ความสั ตย์ ซื่อ ของพระคริ สต์ที่มีต่อเราควรกระตุน้ ให้เราที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์
(เปรี ยบเทียบ ลก. 22:31-32; ยน. 21:15-22)

ประเด็นของข้ออ้างอิงนี้ ก็คือว่า คริ สเตียนควรที่ จะทนสู ้ ความทุ กข์ยากและยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ต่อไป เมื่อพิจารณาถึง สิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทาและจะทา[78]
นักตีความบางคนเชื่อว่าการอ้างอิงถึงการปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและการถูกปฏิเสธโดยพระองค์น้ นั อ้างอิงถึงผู ้
ไม่เชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดในบริ บทที่จะบ่งบอกว่าเปาโลมีผไู ้ ม่เชื่ อในความคิด ในทางตรงกันข้าม ท่านใช้
“เรา” และ “พวกเรา” ซึ่งจะรวมถึงเปาโลและทิโมธีโดยธรรมชาติปราศจากการอธิ บายเพิ่มเติม ในบริ บทนี้ เปาโล
ทาการอ้างอิงบ่อยๆ ถึงพระที่นงั่ การพิพากษาของพระคริ สต์ (1:12, 18; 4:8) จดหมายฝากทั้งฉบับนี้ จดั ตั้งการ
กระตุน้ สาหรับคริ สเตียนที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่กาลังมาถึงนั้น
ข. คากาชับให้ ยงั คงสั ตย์ ซื่อ 2:14-26
เปาโลเปลี่ ยนจากการเน้นของท่านที่ความสาคัญของการสู ้ทนความทุกข์ยากในข้อก่อนหน้านี้ (ข้อ 1-13) กลับ
ไปสู่ การเน้นก่อนหน้านี้ของท่านที่ความจาเป็ นของทิโมธี ที่จะยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านทาสิ่ งนี้ เพื่อ
จะกระตุน้ ให้เขาที่จะพากเพียรต่อไป
“ในส่ วนนี้ มีการเปลี่ยนในยุทธวิธีแบบคาสอนจากการเน้นที่ตน้ แบบไปสู่ คาแนะนาพร้ อมกับ
หลักปฏิบตั ิและคาสั่งที่เจาะจง”[79]
1. ความสั ตย์ซื่อในพันธกิจส่ วนรวม 2:14-18
2:14

ข้อนี้ เป็ นการเปลี่ ยนผ่าน ทิ โมธี จะต้องย้ าเตือน “บรรดาคนสัตย์ซื่อ ” ของท่านเรื่ อยไปถึ งสิ่ ง
ต่างๆที่เปาโลเพิ่งได้นากลับมาสู่ ความทรงจาของท่านเอง (คือ ข้อ 3-13 แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ
11-13) ยิ่งกว่านั้น ท่านควรเตือนพวกเขาถึงการเน้นที่การโต้เถียงอันละเอียดเกินต้องการต่างๆ
(“การโต้เถี ย งเกี่ ย วกับ ถ้อ ยค า”) ในพัน ธกิ จ ของพวกเขา เนื่ อ งจากว่า การโต้เ ถี ย งเหล่ า นั้น
ก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าสิ่ งดี (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:4; 4:7; 6:4-5)
“ในบั้นปลาย การโต้เถียงเกี่ยวกับถ้อยคาไม่ได้แสวงหาชัยชนะแห่ งความจริ ง
แต่เป็ นชัยชนะของผูพ้ ดู ”[80]

2:15

ตรงกันข้าม ในเชิ งบวกนั้นทิโมธี ควร “ขยัน” (ตามตัวอักษรคือ “ร้อนรน”) ที่จะทาให้แน่ใจว่า
เมื่อท่านยืนอยู่จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ท่านจะได้รับการรั บรองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
“ไม่อบั อาย” (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:28)[81] สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการได้รับเป้ าหมายนี้ คือวิธีที่ท่าน
จะประกาศความจริ งของพระเจ้า ท่านต้องสอนความจริ งนั้นที่สอดคล้องกับความหมายและ
จุดประสงค์ที่ได้ต้ งั ใจไว้ของพระเจ้า “รับมืออย่างแม่นยา” (ตามตัวอักษรคือ “ตัดให้ตรง”) เป็ น
การเปรี ยบเทียบที่พรรณนาถึงภาพของคนงานที่ ระมัดระวังและแม่นยาในงานของเขา คากรี ก
(ออร์ โธโทมูนทา) ในที่อื่นๆ อธิ บายถึงคนเย็บเต็นท์ที่ ทาการตัดที่ตรงไม่ใช่ คดในวัสดุของเขา
มันพรรณนาถึงผูส้ ร้างที่ก่ออิฐในแถวตรง ผูส้ ร้างถนนที่สร้างถนนตรง และกสิ กรที่ไถแนวไถ
ตรง[82]
อย่างที่พวกปุโรหิ ตของอิสราเอลจาต้องเตรี ยมเครื่ องบูชาและถวายสิ่ งเหล่านั้นอย่างที่พระเจ้า
บัญชา ดังนั้นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐต้องจัดการพระคัมภี ร์อย่างระมัดระวังและอย่างแม่นยา
แนวทางที่ ผูร้ ั บใช้แห่ งข่าวประเสริ ฐนาเสนอพระวจนะของพระเจ้าเป็ นความสาคัญหลักต่อ
เปาโลและควรเป็ นความสาคัญต่อเรา คากรี ก เออร์ กาเทน (“คนงาน”) เน้นถึ งธรรมชาติที่
ตรากตราของงานแทนที่จะเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน

2:16-17ก

ในทานองเดียวกัน ทิโมธี ควรหลีกเลี่ยงการอภิปรายที่ไร้ความหมายต่างๆซึ่ งแสดงถึงโลก (“การ
พูดแบบทางโลกและว่างเปล่ า” เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:3-4; 4:7; 6:20) สิ่ งเหล่ านี้ จดั เตรี ยม
บรรยากาศที่ซ่ ึง “ความอธรรม” เติบโตเท่านั้น
“มันอาจเป็ นว่าคนเหล่านี้ ถือว่าพวกเขาเองเป็ น ‘ผูก้ า้ วหน้า’ และที่วา่ เปาโลใช้
ค ากริ ยาจากการใช้ ข องพวกเขานั้ นอย่ า งเหน็ บ แนมแล้ ว ก็ บ่ ง บอกว่ า
ความก้าวหน้าของพวกเขาอยูใ่ นความอธรรม”[83]
บรรดาผูท้ ี่ พ ัว พัน ในการอภิ ป รายเช่ น นั้น ก็ ก ระจายพิ ษ ซึ่ งในที่ สุ ด แล้ว ท าให้พ ระกายของ
พระคริ สต์เสื่ อมทราม “แผลเนื้ อร้ าย” เป็ นการเน่ าเปื่ อยของเนื้ อเยื่อที่ พฒั นาในส่ วนหนึ่ งของ
ร่ างกายที่ซ่ ึ งการส่ งโลหิ ตถูกขัดขวางโดยการบาดเจ็บ โรคหรื อสาเหตุอื่นๆ บรรดาผูเ้ ขียนทาง
การแพทย์แห่ งสมัยของเปาโลได้ใช้คาศัพท์น้ ี (คากรี ก แกงไกรนา ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่) เพื่อจะอธิ บายถึงแผลที่กดั กินเนื้อหนัง[84]

2:17ข-18

เปาโลอ้างอิงตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ๆของชายสองคนคือ “ฮีเมเนอัสกับฟี เลทัส” บางทีมาจากเมือง
เอเฟซัส (เปรี ยบเที ย บ 1 ทธ.1:20) ผูซ้ ่ ึ ง การพิจารณาทางคาพูดของพวกเขานั้นได้ทาให้
คริ สเตียนที่จริ งใจคนอื่นๆ ออกจากลู่ทางแห่ งความจริ งของพระเจ้า (“ทาให้ความเชื่อของบาง
คนไขว้เขวไป”)
“บางที เ นื่ อ งจากความสั บ สนบางอย่ า งเกี่ ย วกับ ค าสอนของเปาโลที่ ว่ า
แม้ก ระทั่ง ตอนนี้ ผู ้เ ชื่ อ ก็ มี ส่ ว นในการตายและการเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระคริ สต์ (รม. 6:4-5, 8; 2 ทธ. 2:11) พวกเขาได้เชื่ อและสอนว่าการเป็ นขึ้น
จากตายของผูเ้ ชื่อได้เกิดขึ้นแล้วในแง่วญ
ิ ญาณ. . .
“ความผิดพลาดเช่ นนั้นที่อาจเกิ ดขึ้นก็ดูเหมือนแปลกต่อเรา แต่ความร้ อนรน
ของความหวังของคริ สตจักรรุ่ นแรกถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์และสิ่ ง
ที่เป็ นผลมาจากศาสนาต่างชาติต่างๆที่ซ่ ึ งผูเ้ ชื่ อได้ออกมาจากนั้น. . . .อาจได้
นาบางคนไปสู่ การสรุ ปว่าพระพรทั้ง หมดแห่ งความรอดจะต้องได้ประสบ
ในตอนนี้ การเปรี ยบเทียบสมัยใหม่คือสิ่ งที่ เราอาจอธิ บายว่าเป็ นความยินดี
เลยเถิ ดของคริ สเตียน (หรื อ ข่าวประเสริ ฐแบบ ‘สุ ขภาพดี และความมัง่ คัง่ ’)
ซึ่ งมี แนวโน้มที่ จะนาเสนอข่าวสารของคริ สเตี ยนว่า เป็ นการแก้ไขทันที ต่อ
ปั ญหาต่างๆ ทั้งหมดของชีวติ ดูเหมือนว่าความผิดพลาดพื้นฐานอย่างเดียวกัน
ก็เกี่ยวข้อง”[85]
2. ความสั ตย์ซื่อในชีวติ ส่ วนตัว 2:19-21

“การเลิกศรัทธาจากความเชื่อแน่นอนว่าในไม่ชา้ จะถูกติดตามด้วยความหมกมุ่นในความชัว่ ช้า”
[86]
2:19

แม้ว่าบางคนในคริ สตจัก รเมืองเอเฟซัสได้ท าให้ผูค้ นเสี ย และคนอื่นๆ ได้ถูก ทาให้ผิดหวัง
คริ สตจัก รสากลเองก็ ไ ด้ ยื น หยัด และจะ “ยื น หยัด ” ต่ อ ไป (กาลสมบู ร ณ์ ใ นภาษากรี ก
เปรี ยบเทียบ ข้อ 20-21; อสย. 28:16 LXX; 1 คร. 3:10-12; อฟ. 2:20-22; 1 ทธ. 3:15; 6:19)
พยาน (“ตราประทับ”) ต่อสิ่ งนี้ คือความจริ งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์สองตอนจากพันธสัญญาเดิ ม

(กดว. 16:5, และ อสย. 52:11 หรื อบางที กดว. 16:26; เปรี ยบเทียบ ยอล. 3:5) พระคัมภีร์ตอน
แรกรับรองว่าพระเจ้าแยกความแตกต่างระหว่างผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ (“บรรดาคนของ
พระองค์”) และบรรดาผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อ พระคัมภีร์ตอนที่สองเรี ยกร้ องให้บรรดาผูท้ ี่เลื อกที่จะ
แสดงตัวพวกเขาเองเข้ากับ (“ทุกคนที่ออกพระนามของ”) “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ที่จะ “ละเว้นจาก
อุปนิสัยที่ชวั่ ร้าย” ตราประทับในสมัยพันธสัญญาใหม่บ่งบอกถึง ความเป็ นเจ้าของ ความมัน่ คง
และความแท้จริ ง
“สิ่ งที่ ถูกตั้งใจไว้ก็คือ ‘ตราประทับ ’ ของความเป็ นเจ้าของที่สถาปนิ กหรื อ
เจ้าของได้จารึ กไว้บนศิลารากฐาน (คล้ายกับแนวทางบางอย่างกับหิ นมุมตึก
สมัยใหม่ของเรา)”[87]
2:20-21

เปาโลใช้ตวั อย่างประกอบที่แตกต่างกันเพื่อจะเน้นถึงประเด็นเดียวกัน ในคริ สตจักรก็มีผคู ้ นที่
ให้เกี ยรติ แด่ พระเจ้าในฐานะผลลัพธ์ของการอุทิศตนของพวกเขาที่จะติดตามความจริ งของ
พระองค์ คนเหล่านี้ คือ “ภาชนะเพื่อเกี ยรติ” ก็มีประโยชน์ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในงานของ
พระองค์ เพราะว่าการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระวจนะของพระองค์ก็ตระเตรี ยมพวกเขาไว้
เพื่อการรับใช้ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม มีคริ สเตียนทั้งหลายเช่ นกันผูซ้ ่ ึ งเนื่ องจากการขาด
การอุทิศตนของพวกเขาต่อความจริ งของพระเจ้าก็นา “ความเสื่ อมเกี ยรติ” มายังพระองค์ใน
ขณะที่พวกเขาแสวงหาที่จะเป็ นเครื่ องมือแห่ งการรับใช้ของพระองค์ (เช่ น พวกครู สอนเท็จ)
ถ้าใครคนหนึ่ งหลี กเลี่ ยงความเสื่ อมเสี ยของกลุ่มที่ สองนี้ (ข้อ 16) เขาหรื อเธอสามารถเป็ น
สมาชิกของกลุ่มแรกได้ (เปรี ยบเทียบ รม. 9:21)
ข้อ โต้แ ย้ง หลัก ส าหรั บ การระบุ “บ้า นหลัง ใหญ่ ” ว่า เป็ นคริ ส ตจัก รคื อ บริ บ ท เปาโลก าลัง
กล่าวถึงคริ สเตียนที่สัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:15)[88]
“เราอาจถอดความข้อโต้แย้ง ของท่านเช่ นนี้ ‘มีคริ สเตียนบางคนที่ได้เลิกเชื่ อ
แต่ส่วนที่เหลือที่สัตย์ซื่อก็ยืนหยัดโดยคุ ณความดีแห่ งความสัมพันธ์ของพวก
เขากับพระคริ สต์และโดยบัพติศมา เราต้องไม่ตกใจว่าภายในคริ สตจักรเอง
นั้นบางคนควรพิสูจน์วา่ เลวทราม สิ่ งที่สาคัญก็คือว่า คุณควรทาให้ตวั คุ ณเอง

เป็ นไทจากการสมาคมใดๆ กับคนเลิ ก เชื่ อ . . .และก็ม าเป็ นคนรั บใช้ที่สั ตย์
ซื่อ’”[89]
พันธสัญญาใหม่ใช้การเปรี ยบเทียบหรื อคาเปรี ยบเทียบหลายอย่างเพื่อจะอธิ บายถึงแนวทางที่
คริ สเตียนควรดาเนินชี วิต ในจดหมายนี้ เปาโลใช้อย่างน้อยห้าอย่างคือ ทหาร (2:3-4) นักกีฬา
(2:5) กสิ กร (2:6) คนงาน (2:15) และภาชนะ (2:20-21) ในที่อื่นๆนั้นเปาโลใช้อย่างน้อยสอง
อย่างคือ ผูอ้ ารักขา (1 คร.4:1-2) และทูต (2 คร.5:20) พระเยซูใช้อย่างน้อยสี่ อย่างคือ ชาวประมง
(มธ. 4:19) เกลือ (มธ. 5:13) ความสว่าง (มธ. 5:14-16) และแขนง (ยน. 15:5) และ เปโตรใช้
อย่างน้อยสามอย่างคือ ศิลาที่มีชีวิต (1 ปต. 2:5) ปุโรหิ ต (1 ปต. 2: 5, 9-10) และคนแปลกถิ่น (1
ปต. 2:11)
3. การประยุกต์ ใช้ เชิ งสรุ ป 2:22-26
2:22

เปาโลกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่จะหลีกหนีจากความปรารถนาที่ดึงดูดต่างๆ ที่เย้ายวนต่อคนหนุ่มเป็ น
พิเศษ คือ “จงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม” เมื่อพิจารณาถึงบริ บท บางทีท่านได้คิดถึงความ
ต้องการที่จะโต้เถี ยง ที่จะพัฒนาศาสนศาสตร์ เฉพาะ ที่จะทาชื่ อเสี ยงสาหรับตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ทางหลักคาสอน และสิ่ งที่คล้ายกัน สิ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นความปรารถนาต่างๆที่บุคคล
ซึ่งเปาโลเตือนให้ทิโมธี ที่จะหลีกเลี่ยงนั้นได้หมกมุ่น อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่า “ตัณหาของคน
หนุ่ ม” เป็ นคาศัพท์ที่กว้างพอที่จ ะรวมถึ งความหลงใหลทางเพศเช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
39:12)[90] ในทางตรงข้าม ทิโมธี ควรรี บไปสู่ เป้ าต่า งๆแห่ ง อุ ปนิ สั ยที่ ถู กต้อง ความเชื่ อใน
พระเจ้า ความรักสาหรับทุกคน และสันติสุขกับเพื่อนพี่นอ้ งที่อุทิศตนของเขา รายการคุณความ
ดี อื่นๆที่ เปาโลกล่าวพร้ อมกับอีกสามสิ่ งก็อยู่ใน 3:10; 2 โคริ นธ์ 6:6-7; กาลาเทีย 5:22-23;
และ โคโลสี 3:12-15
“ข้อ 22 ไม่ได้กล่าวซ้ าสิ่ งที่มาก่อนมันแต่ให้มุมมองที่ กว้างกว่าในสิ่ งที่การ
ชาระให้บริ สุทธิ์ แท้หมายถึง มันถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อจะป้ องกันความประทับใจ
เท็จที่วา่ การหลีกเลี่ยงการสามัคคีธรรมกับพวกครู สอนเท็จก็สาคัญอย่างที่มนั
สาคัญต่อการชาระให้บริ สุทธิ์ ”[91]
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ทิโมธี ตอ้ งปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมในการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็ นประโยชน์ (“การพิจารณาที่โง่
เขลาและขาดความรู้ ”) เนื่ องจากว่าสิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดการโต้เถียง (“การทุ่มเถียง”) ที่พิสูจน์วา่
แตกแยก (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:7)
“คาถามต่างๆ เช่ นนั้นจะถู ก นามาต่อหน้า คุ ณ จงปฏิ เสธที่ จะอภิ ปรายถึ งสิ่ ง
เหล่านั้น”[92]
บรรดาผูท้ ี่เข้าร่ วมในกิจกรรมนี้ในฐานะประเภทของ กีฬา ก็ขาดความรู ้ (อับไพดิวทอส) คากรี ก
เดียวกันหมายถึง ไร้วนิ ยั ไร้การศึกษาหรื อหยาบคาย
“ความไม่ ต รงประเด็ น ของการโต้เ ถี ย งอย่ า งมากที่ แ พร่ ห ลายท่ า มกลาง
คริ สเตียนดูเหมื อนจะได้จบั ใจเปาโลอย่างลึ กซึ้ ง ครั้งแล้วครั้งเล่ าที่ท่านกลับ
ไปสู่ การกล่าวหาพวกครู นอกรี ตว่า หลักคาสอนของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์
และไม่มีสาระ และที่วา่ พวกเขาก่อให้เกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับคาถามต่างๆ
ที่ไม่วา่ ไม่สาคัญหรื อแก้ไขไม่ได้”[93]
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การทะเลาะในเรื่ องสิ่ ง ที่ เป็ นข้อสมมุติ ก็ ไ ม่ เหมาะสมส าหรั บผูร้ ั บ ใช้ข ององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรงกันข้าม เขาหรื อเธอต้องส่ งเสริ มสันติสุขและเอกภาพท่ามกลางพี่น้อง (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.
1:5) การเน้นในค าที่ แ ปลว่า “สามารถที่ จะสอนได้” ในค ากรี ก (ดิ ดัก ติ ก คอส, เปรี ย บ
เทียบ 1 ทธ. 3:2) อยูท่ ี่ความสามารถของครู สอนที่จะนาสิ่ งที่ดีที่สุดในนักศึกษาของเขาออกมา
ไม่ใช่ความรู ้ของครู สอน[94]
เขาต้อง แก้ ไข ผูท้ ี่ผิดพลาด อย่ างสุ ภาพ อีกด้วยพร้อมกับมุมมองต่อการฟื้ นฟูพวกเขาไปสู่ หลัก
คาสอนที่ถูกต้องและการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาอาจหลี กหนี บ่วง (“กับดัก”) ของมาร
และสามารถที่จะทาตาม “น้ าพระทัย” ของพระเจ้ า ได้อีก[95]
“. . . ลักษณะสามอย่างที่เพิ่งกล่าวไป คือ ‘สุ ภาพ’ ‘สามารถที่จะสอนได้’ และ
‘อดกลั้น’ ก็สอดคล้องอย่างเป็ นตามลาดับกับองค์ประกอบสามอย่างในงานที่
จะต้องปฏิบตั ิ คือ ‘ด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน’ ‘การสั่งสอน’ และ ‘บรรดาผูอ้ ยู่
ในฝ่ ายตรงข้าม’. . .”[96]

“บรรดาผูท้ ี่ไม่เหมาะสมที่จะสอนคือผูท้ ี่เหมาะสมที่จะต่อสู ้”[97]
“ถ้าผูค้ นจะไม่เป็ นผูร้ ั บใช้ข องพระเจ้า พวกเขาก็ก ลายมาเป็ นเชลยของมาร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสรี ภาพของมนุษย์คือเสรี ภาพของเขาที่จะเลือกเจ้านาย”
[98]
“ส่ วนที่โดดเด่นและเป็ นประโยชน์น้ ี [ข้อ 24-26] จัดตั้งหน้าที่ของผูร้ ับใช้ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและท่าทีที่ซ่ ึ งเขาควรปฏิบตั ิตวั เขาเอง จุดสาคัญของหน้าที่น้ ี
คือการสอนและการแก้ไขบรรดาผูท้ ี่อยู่ในฝ่ ายตรงข้ามเพื่อว่าพวกเขาจะกลับ
ใจและเรี ยนรู้ความจริ ง (ข้อ 24-25) ผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต้องแสวงหา
ที่จะสื่ อสารความจริ งนี้ในแนวทางที่วา่ ฝ่ ายตรงข้ามรับเอาความจริ งนั้นและละ
ทิ้งความผิดพลาดของพวกเขาด้วยการเสี ยใจที่เหมาะสม ดังนั้นผูร้ ั บใช้ของ
พระเจ้าต้องแสวงหาที่จะเป็ นเครื่ อ งมือที่พระเจ้านาพวกเขามาสู่ พระองค์เอง
ผ่านทางความพยายามของเขา”[99]
ในบทที่สองนี้ เปาโลเปรี ยบเทียบผูเ้ ชื่ อ-ผูร้ ับใช้กบั เจ็ดสิ่ งคือ บุตร (ข้อ 1) ทหาร (ข้อ 3) นักกีฬา (ข้อ 5) กสิ กร
(ข้อ 6) คนงาน (ข้อ 15) ภาชนะ (ข้อ 21) และ ผูร้ ับใช้-ทาส (ข้อ 24)[100]
IV. คาแนะนาเกีย่ วกับวาระสุ ดท้ าย 3:1-4:8
เปาโลคาดหวังวันทั้งหลายที่มืดมนอย่างมากข้างหน้าสาหรับคริ สตจักร ท่านลงรายการลักษณะหลายอย่างของ
เวลานี้ ชี้แจงถึงการประพฤตที่สาคัญที่สุดในเวลานั้น และอธิ บายถึงบทบาทของท่านเองเพื่อจะตระเตรี ยมทิโมธี
และผูอ้ ่านทุกคนของท่านสาหรับสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้า
ก. ลักษณะของวาระสุ ดท้ าย 3:1-13
ที่นี่เปาโลแนะนาทิโมธี เกี่ยวกับสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าจะเกิดขึ้นในวาระสุ ดท้าย ท่านทาอย่างนั้นเพื่อจะช่วยให้
เขาตระหนักว่าเขาไม่ได้เผชิ ญกับสถานการณ์อนั ไม่เป็ นที่รู้จกั (ต่อพระเจ้า) ในเมืองเอเฟซัส และที่จะทาให้เขา
สามารถที่จะต่อสู ้กบั มันอย่างมีปัญญาได้
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1. หลักฐานของการไม่ เลือ่ มใสในศาสนา 3:1-7
เปาโลให้คาแนะนาบางอย่างแก่ทิโมธี เกี่ยวกับการเลิกเชื่อของวาระสุ ดท้ายในจดหมายฝากฉบับ
แรกของท่าน (1 ทธ. 4:1-3) ตอนนี้ ท่านให้มากขึ้น “วาระสุ ดท้าย” อ้างอิงถึงวันทั้งหลายที่มา
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อบรรดาคนของพระองค์ (คือ ณ การรับขึ้น
ไป)[101] วาระเหล่านั้น “สุ ดท้าย” ไม่ใช่ เพราะว่ามีเพียงไม่กี่วนั แต่เนื่ องจากว่าวาระเหล่านั้น
เป็ นวาระสุ ดท้ายแห่งยุคปั จจุบนั
“วาระสุ ดท้ายของคริ สตจักรไม่ใช่ อย่างเดี ยวกันกับวาระสุ ดท้ายของชนชาติ
อิส ราเอลซึ่ ง ถู ก อ้างอิ ง ถึ ง อย่า งซ้ า ๆ ในพันธสั ญญาเดิ ม ในพันธสัญญาเดิ ม
วาระสุ ดท้ายถูกเรี ยกว่า ‘การสิ้ นยุค’ หรื อ ‘วาระการสิ้ นสุ ด’ ซึ่ งเป็ นกลียุค นัน่
ค่อนข้างแตกต่างจากวาระสุ ดท้ายของคริ สตจักร ซึ่ งนาหน้าการรับคริ สตจักร
ขึ้นไป”[102]
ในอี ก แง่ ห นึ่ ง ยุ ค ระหว่ า งการเสด็ จ มาทั้ง หมดจัด ตั้ง “วาระสุ ด ท้า ย” (เปรี ยบเที ย บ ฮบ.
1:2)[103] ทิโมธี อยู่ในวาระสุ ดท้ายแล้ว แต่วนั เหล่านั้นจะดาเนิ นต่อไปและแย่ลง วาระเหล่านี้
จะ “ลาบาก” สาหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ คริ สเตียนที่สัตย์ซื่อ รายการของลักษณะที่เจาะจง
19 อย่างของวันเหล่านี้มีดงั ต่อไปนี้
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ผูค้ นจะ (1) เอาตนเองเป็ นศูนย์กลางและหลงตนเอง (“ผูร้ ักตนเอง”; คากรี ก ฟิ ลอทอย) (2) “ผูร้ ัก
เงิน” (ฟิ ลาร์ กูรอย, เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:3, 8) (3) “โอ้อวด” ถึงความสาคัญ (อาลาโซเนส) ของ
พวกเขาเอง และ (4) หยิง่ ยโส “จองหอง” ในท่าที (ฮู เพเรฟานอย) พวกเขาจะ (5) กล่าวร้ายคน
อื่นๆ (“ผูใ้ ส่ ร้ายป้ ายสี ”; บลาสฟี มอย) (6) ไม่ตอบสนอง (“ไม่เชื่ อฟั ง”) ต่อการตีสอนของพ่อแม่
(7) “อกตัญญู” ไม่รู้คุณ ไม่รู้จกั บุญคุณ (อาคาริ สทอย) และ (8) ไม่สะอาด “ไม่บริ สุทธิ์ ” (อาโน
ซิ ออย)

3:3

ยิง่ กว่านั้น พวกเขาจะ (9) ไร้มนุษยธรรม “ไม่มีความรัก” แข็งกระด้าง เกลียดชัง (อาสทอร์ กอย)
(10)

“‘ปราศจากความรักใคร่ ทางธรรมชาติ’ [KJV] หมายถึง มีความสัมพันธ์ที่
ผิดปกติ. . . . มนุ ษยชาติจมลงไปสู่ ระดับที่ต่าที่สุดของเขาเมื่อเขายอมรับการ
รักร่ วมเพศ”[104]
ผูค้ นจะไม่ให้อภัยกันอีกด้วย (อาสพนดอย) และดังนั้นก็ “ไม่สามารถคืนดีได้” และ (11) ใส่ ร้าย
คนอื่น (ดิ อาโบลอย) ซึ่ งกล่าวด้วย “การนิ นทาที่มุ่งร้าย” นัน่ คือ “การนินทา” พวกเขาจะ (12)
ขาด (“ปราศจาก”) “การควบคุมตนเอง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยับยั้งตนเอง (อาคราเตอิ ส)
(13) “ดุร้าย” เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน อนารยะ (อาเนเมรอย) และ (14) เป็ นศัตรู (“ผูเ้ กลียดชัง”) ต่อ
สิ่ งใดก็ตามที่ “ดี” (อาฟิ ลากาธอย)
3:4

ยิ่งกว่านั้น พวกเขาจะ (15) ปฏิบตั ิการทรยศ “ทรยศ” (โพรโดไท) และ (16) มุทะลุ “ไม่ย้งั คิด”
(โพรเยเทอิ ส) พวกเขาจะ (17) “โอหัง” (เททูโฟเมนอย) ผยองด้วยความหยิ่ง ถูกหุ ้มห่ อไว้ใน
หมอกแห่งการลวงตนเอง และ (18) อุทิศตนต่อ (“ผูร้ ักของ”) “ความเพลิดเพลิน” (ฟิ เลโดนอย)
ส่ วนตัว (19) “มากกว่ารัก” “พระเจ้า” (ฟิ โลเธออย)
“. . . เงิ นหลายพันล้านดอลล่าร์ กาลังถูกใช้เพื่อความบันเทิง [คือ ภาพยนตร์
การกี ฬ า เป็ นต้น ] เพราะว่า มนุ ษ ย์เ ป็ นผูร้ ั ก ความเพลิ ดเพลิ นมากว่า ผูร้ ั ก
พระเจ้า”[105]
จงสังเกตว่าลักษณะหลายอย่างของลักษณะเหล่านี้ ถูกเชื่ อมโยงด้วยกันโดยการกล่าวซ้ าถึงเสี ยง
ของพวกมัน (ในตัวบทกรี ก) คือ 1 และ 2, 9 และ 10, 15 และ 16, และ 18 และ 19 เหตุผล
สาหรับการเรี ยบเรี ยงเช่นนี้บางทีเป็ นประสิ ทธิ ภาพทางวรรณกรรม
“รายการความชัว่ ” นี้ ก็ค่อนข้างคล้ายกันกับรายการใน โรม 1:29-31 รายการความชัว่ ได้ถูกใช้
โดยทัว่ ไปในศิลปะการใช้ถอ้ ยคาแบบกรี กและโรมันเพื่อที่ จะล้อเลี ยนฝ่ ายตรงข้าม บ่อยครั้ ง
พวกเขาได้ใช้การกล่าวซ้ าของเสี ยงและกลไกทางจังหวะอื่นๆ เพื่อที่จะเพิม่ ผลกระทบ [106]
เปาโลเขียนรายการนี้ ของลักษณะ 18 อย่างในการเรี ยบเรี ยงที่ ค่อนข้างเป็ นแบบโครงร่ างที่
แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร รายการของท่านเริ่ มต้นและจบลงด้วยสองกลุ่มของสองคาที่

แสดงถึงการนาทางผิดของความรัก จากนั้นก็เป็ นสองกลุ่ มพร้ อมกับคาศัพท์สามคาในแต่ละ
กลุ่มที่ จดจ่อที่ความหยิ่งและความเป็ นศัตรู ต่อคนอื่นๆ จากนั้นก็เป็ นสองกลุ่ม ห้าคาที่ตามมา
ด้วยสามคาซึ่ งทั้งหมดเริ่ มต้นด้วย ตัวอักษร อัลฟา ในตัวบทกรี กที่คดั ค้านคุณภาพที่ดีบางอย่างที่
พระคุ ณโดยทัว่ ไปของพระเจ้าให้ แปดคาเหล่านี้ คาแรกอยู่ในวลีสองคาก็พรรณนาถึ งผูค้ นที่
ขาดลักษณะพื้นฐานมากที่สุดของชี วิตมนุ ษย์ ศูนย์กลางของโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ป
สมมาตรนี้ คือคาว่า ดิอาโบลอย ซึ่ งหมายถึ งผูใ้ ส่ ร้ายป้ ายสี ผูค้ นที่ชวั่ ร้ าย (เปรี ยบเทียบ 2:26; 1
ทธ. 3:11; ทต. 2:3)[107]
3:5

สุ ดท้าย คนเหล่านี้ จะ (ลักษณะที่ 19 ดาเนิ นต่อไป) ทาการเสแสร้ งถึงการเคร่ งศาสนา (ยึดถือ
“ทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก”) แต่ ปฏิ เสธ แหล่งแห่ ง “ฤทธิ์ เดช” ฝ่ ายวิญญาณแท้ (นัน่ คือ
พระวจนะของพระเจ้า) ลักษณะสุ ดท้ายนี้ ทาให้ชดั เจนว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่ถูกอธิ บายไว้ใน
ข้อ 2-4 แม้กระทัง่ จะอ้างว่าเป็ นคริ สเตียน (นัน่ คือ พวกครู สอนเท็จและบรรดาผูต้ ิดตามของพวก
เขา) ทิโมธี จะต้อง “หลีกเลี่ยง” การสมาคมกับผูค้ นที่ได้แสดงลักษณะเหล่านี้ ยกเว้นแน่นอน
ว่าเพื่อจุดประสงค์ของการประกาศและการสัง่ สอน
“การรักตนเองเป็ นข้อบกพร่ องพื้นฐานที่ถูกอ้างอิงในรายการของความชัว่ ใน
3:2-5 ความชัว่ นี้นาไปสู่ การกระทาในข้อ 6-9 ที่หลอกลวง ที่ต้ งั ใจที่จะควบคุม
ดื้อดึงและถูกปฏิเสธโดยพระเจ้า”[108]

3:6-7

เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลมีพวกครู สอนเท็จ ในเมืองเอเฟซั ส ที่นี่ในข้อเหล่านี้ แม้วา่ สิ่ งที่ท่านเขียน
ที่นี่ประยุกต์ใช้กบั พวกครู สอนเท็จ ทั้งหมด พวกครู สอนที่สาแดงลักษณะเหล่านี้ บางอย่างที่
ท่า นเพิ่ งได้ระบุ ไ ปก็ ไ ด้ท าการปฏิ บตั ิ แห่ ง การได้รับ ทางเข้า “ไปสู่ บา้ นทั้ง หลาย” ที่ ซ่ ึ งพวก
ภรรยานั้น “อ่อนแอ” (ตามตัวอักษรคือ “เล็กน้อย”) ฝ่ ายวิญญาณ
เปาโลอธิ บายถึ งผูห้ ญิงเหล่านี้ ต่อไปในฐานะที่ถูกควบคุมโดย “บาป” หลายอย่างที่ตอบสนอง
ต่อตัณหา (แรงกระตุน้ ) บาปต่างๆ ของพวกเขา และดู เหมือนว่า “ร่ าเรี ยนอยู่เสมอ” แต่ “ไม่”
“สามารถ” เข้าใจ “ความจริ ง” ของพระเจ้าอย่างแท้จริ งได้ พวกเขาไม่สามารถเรี ยนรู ้ความจริ ง
ได้ เพราะว่าสิ่ งที่พวกเขากาลังเรี ยนรู ้คือความเท็จ พวกครู สอนเท็จได้ทาให้พวกผูห้ ญิงเช่นนั้น
หลงใหลด้วยคาสอนของพวกเขา

บางทีพวกผูห้ ญิงก็หวัน่ ไหวง่ายต่ออิทธิ พลของพวกครู สอนเท็จมากกว่าพวกผูช้ าย เพราะว่าใน
วัฒนธรรมของเปาโลนั้น พวกผูห้ ญิงครอบครองสถานะที่ต่ากว่าในสังคม[109] ยิ่งกว่านั้น พวก
เขาไม่ได้มีการศึกษามากอย่างพวกสามีของพวกเขา การอธิ บายอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า พวกเขาได้
มีเวลากับมือของพวกเขามากขึ้นที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถทาเล่นๆในหลายสิ่ ง
“มันคือความไม่เป็ นผูใ้ หญ่และความอ่อนแอของ ‘พวกผูห้ ญิงที่เหมือนเด็ก ’
เหล่านี้ที่ทาให้พวกเขาอ่อนไหวง่ายต่อพวกครู สอนเท็จ เปาโลไม่ได้ใช้คาศัพท์
เพื่อที่ จะลดความสาคัญของพวกผูห้ ญิ งลง แต่ที่ จะอธิ บายถึ งสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับพวกผูห้ ญิงที่เจาะจง ที่ท่านใช้รูปแบบเล็กก็แสดงให้เห็ นว่าท่าน
ไม่ได้อธิ บายถึงพวกผูห้ ญิงโดยทัว่ ไป”[110]
แฮนสันได้เรี ยกความสนใจสู่ ความคล้ายกันของพระคัมภีร์ตอนนี้ (ข้อ 6-7) และจดหมายฝาก
ยูดา[111]
2. ตัวอย่างประกอบทางลบและทางบวก 3:8-13
3:8-9

เปาโลใช้นกั วิทยาคมชาวอียปิ ต์ คือ “ยันเนสกับยัมเบรส์” ผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านโมเสสในภัยพิบตั ต่างๆ
(อพย. 7:11; 9:11) เพื่อจะอธิ บายถึ งชะตาของพวกครู สอนเท็จเหล่านี้ ธรรมเนี ยมการบอกเล่า
หรื อ เขี ย นขึ้ น ของชาวยิ ว ได้รั ก ษาชื่ อ ของพวกเขาไว้ แม้ว่ า พัน ธสั ญ ญาเดิ ม ไม่ ไ ด้รั ก ษาไว้
[112] ชื่ อ ของพวกเขาบางที ส มญานามของพวกเขาหมายถึ ง “ผู้ก บฏ” และ “ปฏิ ปั ก ษ์ ”
[113] เหมื อนกับ นัก วิท ยาคมเหล่ า นี้ พวกครู ส อนเท็จ ได้ต่อต้า นความจริ ง ที่ ถู ก เปิ ดเผยของ
พระเจ้า ได้ครอบครองจิตใจที่เสื่ อมทราม (“ชัว่ ช้า”) และได้อยูน่ อกคอกของผูส้ ัตย์ซื่อ พวกเขา
จะไปไม่ได้ไกลอย่างที่ผมู ้ าก่อนชาวอียิปต์ของพวกเขาได้ไป ความโง่เขลา (“ความเขลา”) ของ
พวกเขาจะกลายมาเป็ นความรู ้โดยทัว่ ไป (“ชัดเจนต่อทุกคน”) เมื่ออานาจของพวกเขาจะพิสูจน์
ว่าไม่เพียงพอ

3:10-11

คุ ณลักษณะและความประพฤติของทิโมธี ในอดี ตก็แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับคุ ณลักษณะและ
ความประพฤติข องพวกครู สอนเท็จ เขาได้ “ดาเนิ นตาม” พันธกิ จของเปาโล (“การสอน”
“ความประพฤติ” และ “จุดประสงค์”) อย่างเต็มที่และชีวติ ของท่าน (“ความเชื่อ” “ความอดทน”

“ความรัก” และ “ความพากเพียร”) ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้ช่วยกูเ้ ปาโลจาก “การถูกข่มเหง”
ทั้งหมดของท่านคงได้หนุนใจให้ทิโมธี ที่จะดาเนินตามแบบอย่างของอัครทูตนี้ต่อไป
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงช่วยกูป้ ระชากรของพระองค์ เสมอ บ่อยครั้ง จาก ความ
ตาย บางครั้งโดย วิธีแห่ ง ความตาย ไม่วา่ วิธีไหน ไม่มีสิ่งใดแยกพวกเขาจาก
ความรักของพระองค์ได้ (รม. 8:38, 39)”[114]
3:12-13

ทิโมธี จะต้องตระหนักอย่างที่คริ สเตียนทุกคนตระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผูท้ ี่ “ศาสนศาสตร์ ความมัง่ คัง่ ” ยวนใจพวกเขานั้นว่า เมื่อบุคคลหนึ่ งตัดสิ นใจที่จะ “ดาเนิ น” “ชีวิตในทาง
พระเจ้า ” เขาหรื อเธอจะประสบกับ การข่ มเหง ด้วยการอุ ทิศตนของเขาหรื อของเธอที่ จะ
ติดตามพระคริ สต์อย่างสัตย์ซื่อ คริ สเตียนก็จดั ตั้งเส้นทางแห่ งชี วิตของเขาหรื อของเธอที่ตรงกัน
ข้ามโดยตรงกับเส้นทางของระบบของโลก การเผชิ ญหน้าและความขัดแย้งก็หลี กเลี่ยงไม่ได้
(เปรี ยบเทียบ มธ. 10:22-23; ลก. 21:12; ยน. 15:20; กจ. 14:22; 1 ธส. 3:4)
ในปี 1983 เจ. เวอร์ นอน แมกกีได้เขียนสิ่ งดังต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นจริ งในทุกวันนี้ มากกว่าเมื่อมันได้
เป็ นเมื่อเขาได้เขียนมัน
“นานก่อนที่เขาได้เป็ นรัฐมนตรี กลาโหม เมลวิน เลียดได้แถลงการณ์ในเมือง
ซาน ฟรานซิ สโก ณ การประชุ มของพรรครี พบั ลิกนั ข้าพเจ้าไม่รู้สถานการณ์
ที่ได้กระตุน้ แถลงการณ์ น้ นั แต่เขาได้กล่าวว่า ‘ในโลกนี้ มันก็ไม่เป็ นที่นิยม
มากขึ้นและมากขึ้นที่จะเป็ นคริ สเตียน ในไม่ชา้ มันจะเป็ นอันตราย’ เรากาลัง
เห็นความแม่นยาของแถลงการณ์น้ ี ศาสนาคริ สต์แท้และคริ สเตียนแท้กาลังไม่
เป็ นที่นิยมอย่างมาก
“ทุกวันนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการเร้าใจอย่างแท้จริ งเมื่อหนังสื อพิมพ์ร้องเรี ยกว่า
ไม่ มี เ สรี ภ าพของหนัง สื อ พิ ม พ์ หนัง สื อ พิ ม พ์ที่ เ สรี นิ ย มได้เ ล่ น หั ว ข้อ นั้น
ส าหรั บ คุ ณ ค่ า ทั้ง หมดของมัน แต่ พ วกเขาได้ก ล่ า วสิ่ ง ใดก็ ต ามเกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ศาสนาคริ สต์แท้ถูกระงับโดยหนังสื อพิมพ์ไหม เมื่อไหร่ ที่ท่าน
ได้อ่านบทความที่เห็ นอกเห็ นใจเกี่ ยวกับจุดยืนตามพระคัมภีร์เป็ นครั้งล่าสุ ด

สื่ อระงับ ข่า วที่ นาเสนอศาสนาคริ สต์แท้ ถ้า นัก เทศน์ แบบดั้ง เดิ มได้รับการ
เผยแพร่ ใดๆ มันจะถูกบิดเบือนและถูกนาเสนอผิดๆ แน่ นอนว่า ถ้านักเทศน์
ไปสู่ ดา้ นที่ผิดของกฎหมาย เขาจะอยู่ในหน้าแรก แต่ถา้ เขาช่ วยกลุ่ มผูค้ นให้
รอดพ้นจากการไปยังนรก เขาก็ถูกละเลย สหายเอ๋ ย เรากาลังเคลื่อนเข้าไปใน
วงโคจรที่คริ สเตียนอาจจะต้องจ่ายราคาเพื่อจะยืนหยัดเพื่อความเชื่อ” [115]
ความชัว่ ร้ ายของ “ผูค้ น (คน) ที่ ชวั่ ร้ าย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนล่อลวง (“คนหลอกลวง”) จะ
เพิ่มขึ้นขณะที่เวลาผ่านไป (“จะ เลวลง กว่าเก่า”) พวกเขาจะไม่เพียงแต่หลอกลวงคนอื่นเท่านั้น
แต่บ าปของพวกเขาและคนหลอกลวงคนอื่ นๆจะหลอกลวงพวกเขา (“หลอกลวงและถู ก
หลอกลวง”) อย่ างมากขึน้ เช่นกัน นัน่ เป็ นความวิปราศของบาป
ข้อความนี้ ไม่ได้ขดั แย้งกับสิ่ งที่เปาโลกล่าวในข้อ 9 ในข้อ 13 เปาโลหมายถึงว่า ความชัว่ จะ
รุ นแรงมากขึ้นเมื่อเวลาดาเนิ นไป ในข้อ 9 ท่านหมายถึงว่า คาสอนของความชัว่ ไม่จาเป็ นว่าจะ
ขยายมากขึ้นและได้รับผูร้ ับกว้างขึ้นเมื่อความชัว่ นั้นเลวลง[116] หรื อที่วา่ พวกครู สอนเท็จเอง
และอิทธิ พลที่ชวั่ ร้ายของพวกเขาในที่สุดแล้วก็ไร้ประสิ ทธิ ภาพหรื อมาสู่ จุดสิ้ นสุ ด
ข. ความประพฤติในวาระสุ ดท้าย 3:14-4:5
เปาโลระบุถึงหน้าที่สองอย่างของทิโมธี ในวาระสุ ดท้ายเพื่อจะทาให้เขาประทับใจด้วยสิ่ งที่มีลาดับความสาคัญที่
สู งสุ ด
1. การยึดมั่นความจริง 3:14-17
3:14-15

ในชีวติ ส่ วนตัวของท่าน ทิโมธี ควร “ดาเนิน” ชีวติ อย่างที่ท่านได้ดาเนิ นต่อไป (“ในสิ่ งที่ท่านได้
เรี ยนรู้”) แทนที่จะหันไปติดตามแบบอย่างของคนชัว่ ร้ายผูซ้ ่ ึ งเปาโลเพิ่งได้อา้ งอิงไป
“เป็ นข้อยืนยันของข้าพเจ้าที่วา่ การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่ต่อเนื่ องเป็ น
การช่วยเหลือเดียวที่ใครก็ตามในท่ามกลางเรามี [เมื่อมันมาสู่ การยึดมัน่ ความ
จริ ง]”[117]

ความประพฤติ ของทิ โมธี ได้ออกมาจากสิ่ งที่ ท่านได้เรี ยนรู ้ “สิ่ งต่างๆ” ที่ได้ให้ความเชื่ อมัน่
ส่ วนตัวต่างๆ ของท่าน (“สิ่ งต่างๆที่ท่านมี. . . เชื่อมัน่ ใน”)
“พ่อแม่ชาวยิวได้ถูกคาดหวังให้สอนธรรมบัญญัติแก่ลูกๆ ของพวกเขาตั้งแต่
อายุหา้ ขวบเป็ นต้นไป”[118]
ความเชื่ อมัน่ ต่างๆของทิ โมธี เข้มแข้งมากขึ้ นเพราะว่าชี วิตของเปาโลได้สนับสนุ นความจริ ง
(“สิ่ งต่างๆ”) ที่ทิโมธี ได้เรี ยนรู ้จากท่าน ยิง่ กว่านั้น สิ่ งเหล่านั้นได้สอดคล้องกับ “พระคัมภีร์อนั
ศักดิ์ สิทธิ์ ” ที่เขาได้ “รู้จกั ” มาตลอดชี วิตของเขา (นัน่ คือ พระคัมภีร์ฮีบรู เปรี ยบเทียบ 1:5)
พระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ มี “ปั ญญา” และนาไปสู่ “ความรอด” ส่ วนตัวจากบาป เพราะว่า
สิ่ งเหล่านั้นชี้ไปยัง “พระคริ สต์” ดังนั้นสิ่ งเหล่านั้นก็พ่ งึ พาได้และมีฤทธิ์ เดช
“เป็ นไปได้เช่นกันที่ท่าน [เปาโล] ปรารถนาที่จะพูดเป็ นนัยเรื่ องการใช้ถอ้ ยคา
ขัดแย้งกัน ทั้ง ต่อ นิ ยายที่ได้ถูกเขียนขึ้นและลาดับวงศ์ของพวกครู สอนเท็จ
และ ต่อ อี ฟีเซี ย แกรมมาต้ า [งานเขียนของชาวเอเฟซัส] ซึ่ งเป็ นหนังสื ออัน
ศักดิ์สิทธิ์ และเครื่ องรางของขลังของพวกนักวิทยาคม ณ เมืองเอเฟซัส กิจการ
19:19 . . . ตาราของท่านเป็ นพระคัมภีร์ ไม่ ใช่ ธรรมเนี ยม สิ่ งเหล่านั้น ฮิ เอรา
[บริ สุทธิ์ ] ไม่ ใช่ เบเบลา [ไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ ]”[119]
3:16-17

เปาโลต้องการที่จะเน้นถึ งความสาคัญของ “พระคัมภีร์” ในพันธกิ จในปั จจุบนั และอนาคต
ของทิโมธี ใหม่ การเน้นของท่านในข้อ 15 อยูท่ ี่ความสาคัญของมันในชีวติ ของทิโมธี ในอดีต
ไม่มีเหตุผลที่จะจากัดพลังสากลของ “ทุกตอน” ต่อเรื่ องราวของความรอด เมื่อคากรี กที่แปลว่า
“ทั้งหมด” หรื อ “ทุกๆ” (พาส) ปรากฏกับคานามเฉพาะเช่น “พระคัมภีร์” มันดีกว่าที่จะแปลว่า
“ทั้ง หมด” แทนที่ จ ะเป็ น “ทุ ก ๆ”[120] ยิ่ ง กว่ า นั้น ดู เ หมื อ นว่ า บริ บทบ่ ง บอกว่ า เปาโลมี
พระคัมภีร์ ทั้งหมด ที่นี่[121] เปาโลได้กล่าวถึงพันธสัญญาเดิมในฐานะทั้งหมดในข้อ 15 และ
อย่างไม่สงสัยว่าท่านได้นาความคิดนั้นไปยังข้อ 16

ยิ่ง กว่า นั้น “พระคัม ภี ร์ท้ งั หมด” ได้รับ “การดลใจ” (ค ากรี ก เธออพนูส ตอส ตามตัวอัก ษร
หมายถึง “พระเจ้าระบายลมหายใจ” เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:21) จากพระเจ้า ข้อเท็จจริ งนี้ ในตัว
ของมันเองควรเป็ นเหตุ ผลเพี ย งพอส าหรั บการประกาศมัน มันไม่ ใ ช่ แค่ มี พระวจนะของ
พระเจ้า หรื อ กลายมาเป็ น พระวจนะของพระเจ้าภายใต้เงื่ อนไขบางอย่าง มัน เป็ น พระวจนะ
ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึง ความเป็ นบุคคล ของพระองค์ (ใจ จิตใจ ความตั้งใจ และ
อื่นๆ) นี่เป็ นมุมมองของพระคัมภีร์ฮีบรู ที่คนยิวในศตวรรษแรกได้ถือโดยทัว่ ไป[122]
“พระคัมภีร์” หมายถึง “งานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ ” และ ประยุกต์ใช้กบั งานเขียนที่ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า ทั้งหมด (พันธสัญญาเดิ มและพันธสัญญาใหม่) คากรี กใช้คาว่า กราเฟ ซึ่ งแปลว่า
“พระคัมภีร์” เพื่อจะอ้างอิงถึ งชิ้นส่ วนใดๆ ของงานเขียน แต่บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ใช้
มันเกี่ ยวกับพระคัมภีร์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ เท่านั้น เมื่อเปาโลกล่าวถ้อยคานี้ พระธรรมเล่มต่างๆ ของ
พันธสัญญาเดิ มก็เป็ นงานเขียนที่ได้รับการดลใจเป็ นหลักที่ท่านได้มีในมุมมอง อย่างไรก็ตาม
แม้กระทัง่ ในสมัยของเปาโล คริ สเตียนได้ตระหนักว่าพระธรรมบางเล่มของพันธสัญญาใหม่ก็
ได้รับการดลใจ (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 3:16)
“กิจกรรมของพระเจ้าแห่ง ‘การระบายลมหายใจ’ และกิจกรรมของมนุ ษย์แห่ ง
การเขียนในบางแง่น้ นั ก็สัมพันธ์กนั (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:21)”[123]
พระคัมภี ร์ มี ประโยชน์ ดังนั้นทิ โมธี ควรใช้พระคัม ภี ร์ในพันธกิ จของท่าน พระคัมภีร์ “มี
ประโยชน์สาหรับการสอน” (การทาให้คนอื่นๆเข้าใจความจริ งของพระเจ้า) และ “การตักเตือน
ว่า กล่ า ว” (การน าการส านึ ก ถึ ง ความผิด มาเมื่ อ มี ก ารหัน เหไปจากความจริ ง ของพระเจ้า )
พระคัม ภี ร์ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ “การแก้ไ ข” (การน าการฟื้ นฟู ไ ปยัง ความจริ ง เมื่ อ มี ค วาม
ผิดพลาด) และ “การอบรมในความชอบธรรม” (การนาพาแบบการฝึ กฝนเด็กในทางแห่ งการ
ดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องซึ่ งความจริ งของพระเจ้าเปิ ดเผย) นี่เป็ นรายการแบบคัดเลือกแทนที่จะเป็ น
แบบครอบคลุ มของแนวทางต่างๆที่ซ่ ึ งพระคัมภีร์มีประโยชน์ ใน โรม 15:4 เปาโลเขียนว่า
พระเจ้าทรงให้พระคัมภีร์เพื่อว่าผูค้ นจะมีความหวัง

“พระคัม ภี ร์ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ หลัก ค าสอน (สิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง) ส าหรั บ การ
ตักเตื อนว่ากล่าว (สิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง) สาหรับการแก้ไข (วิธีที่จะถูกต้อง) และ
สาหรับการอบรมในความชอบธรรม (วิธีที่จะอยูอ่ ย่างถูกต้อง)”[124]
“ที่นี่การเน้นถูกวางไว้ที่ [จุดประสงค์ต่างๆ] ผลกระทบเช่นนั้นต่องานของครู
สอนต่อหน้าการนาการสอนอย่างผิดๆ; เปรี ยบเทียบ 1 [ทธ.] 1:8-10”[125]
“. . . ไม่มีใครสามารถได้รับแม้กระทัง่ การลิ้มรสที่เล็กน้อยที่สุดของหลักคา
สอนที่ถูกต้องและมีหลักนอกจากว่าเขาจะเป็ นนักเรี ยนของพระคัมภีร์”[126]
ดังนั้น “ผูช้ าย (หรื อผูห้ ญิง) ของพระเจ้า” มีทุกสิ่ งที่ จาเป็ น เพื่อจะบรรลุ พนั ธกิ จของเขาหรื อ
(ของเธอ) (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:3) “คนของพระเจ้า” อ้างอิงถึงทิโมธี (1 ทธ. 6:11) แต่ถึงใครก็
ตามที่อุทิศตัวเขาเอง (หรื อเธอเอง) ต่อพระเจ้าอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงบริ บท
นั้น คือบรรดาผูท้ ี่ อยู่ในตาแหน่ งของการดูแลฝ่ ายวิญญาณ เขา “เพียงพอ” (สมบูรณ์ เต็มเติม
“ได้รับการติดตั้ง” ด้วยเครื่ องมือที่จาเป็ นต่างๆที่เขาจาเป็ น) “เพื่อการดีทุกอย่าง”
“ผูร้ ับใช้คริ สเตียนมีเครื่ องที่พระเจ้าให้มาในมือของเขาที่ได้ถูกออกแบบมา
เพือ่ จะทาให้เขาพรักพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่องานของเขา”[127]
“การดี ทุกอย่าง” เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของชี วิตของเรา (อฟ. 2:10) ความชานาญและการใช้
พระคัมภี ร์เป็ นแค่ วิธี ที่จะไปสู่ เป้ าหมาย ไม่ใ ช่ เป้ าหมายในตัวของมันเอง พระเจ้า ไม่ ไ ด้ใ ห้
พระคัมภีร์แก่เราเพื่อจะสนองความอยากรู ้ อย่างเห็ นของเราแค่น้ นั แต่ที่จะทาให้เราสามารถที่
ช่วยเหลือคนอื่นๆในฝ่ ายวิญญาณได้
“เขา [คริ สเตียน] ต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อจะทาให้ตวั เขาเองเป็ นประโยชน์ต่อ
พระเจ้าและเป็ นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุ ษย์ของเขา เขาต้องศึกษาไม่ใช่แค่ที่จะ
ช่ ว ยวิ ญ ญาณของเขาให้ ร อดเท่ า นั้น แต่ เ ขาจะท าให้ ต ัว เขาเองเป็ นอย่า งที่
พระเจ้าจะใช้เขาเพื่อจะช่ วยวิญญาณทั้งหลายให้รอดและปลอบโยนชี วิตของ
คนอื่นๆ”[128]

“การดลใจของพระเจ้าเกี่ยวกับพระคัมภีร์ถูกกล่าวในจดหมายฝากแบบอภิบาล
อย่างมีพลังมากกว่าที่อื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่”[129]
2. การป่ าวประกาศความจริง 4:1-5
4:1

เปาโลต้องการให้ทิโมธี ที่จะป่ าวประกาศความจริ งในพันธกิจส่ วนรวมของเขาเช่นเดียวกับที่จะ
ยึดมัน่ ความจริ งนั้นในชี วิตส่ วนตัวของเขา ท่านแนะนาคาสั่งนี้ (ในข้อ 2) ด้วยบทนาที่จริ งจัง
มากในข้อ 1 (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:21; 6:13) เปาโลย้ าเตือนทิโมธี ว่าพระเจ้ากาลังเฝ้ าดูเขาอยู่
อย่างที่พระเยซู คริ สต์ผจู ้ ะ “พิพากษา” ทุกคน (“คนเป็ นและคนตาย”) เฝ้ าดู ท่านย้ าเตือนเขา
ต่อไปว่า พระคริ สต์จะเสด็จกลับมา (“การมาปรากฏของพระองค์” ณ เวลาใดก็ตาม ได้ถูกบ่ง
บอกไว้ ใกล้ จะมาถึง) และจัดตั้ง “ราชอาณาจักร” แบบพระเมสสิ ยาห์ “ของพระองค์” ทิโมธี
ควรเตรี ยมตัวที่จะพบพระองค์โดยการทาตามคาสั่งของเปาโล (เปรี ยบเทียบ มก. 13:34-35)
ประเด็นของเปาโลคือสิ่ งนี้ พระเยซู คริ สต์จะพิพากษาคริ สเตียน ณ พระที่นงั่ การพิพากษาของ
พระคริ สต์ (ตามหลังการรับขึ้นไป) และจากนั้นก็ปรากฏอีกครั้ง ณ การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
(เปรี ยบเทียบ 1:10) หลังจากที่พระองค์จะจัดตั้งราชอาณาจักรพันปี ของพระองค์ข้ ึนบนโลกนี้
ดังนั้นทิโมธี ตอ้ งป่ าวประกาศพระวจนะของพระเจ้า (“ประกาศพระวจนะ” ข้อ 2) และดาเนิน
พันธกิจที่พระเจ้าได้ให้แก่ท่านอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 5)[130]
“การปรากฏตัวของจักรพรรดิ [โรมัน] ในที่ใดก็ตามเป็ น เอบพิฟานิอา [“การ
ปรากฏ”] ของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อจักรพรรดิจะต้องไปเยี่ยมที่ใดก็ตาม ทุก
สิ่ งได้ถูกจัดไว้ในระเบียบที่สมบูรณ์แบบ ถนนได้ถูกกวาดและประดับตกแต่ง
งานทั้งหมดก็ทนั สมัย เมืองได้ถูก ขัดให้สะอาดและตกแต่งเพื่อให้เหมาะสม
สาหรับ เอบพิฟานิอา ของจักรพรรดิ์ ดังนั้นเปาโลกล่าวต่อทิโมธี วา่ ‘ท่านรู ้สิ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเมืองใดก็ตามกาลังคาดหวังถึง เอบพิฟานิอา ของจักรพรรดิ์ ท่ าน
ก าลัง คาดหวัง ถึ ง เอบพิ ฟ านิ อ า ของพระเยซู คริ สต์ จงท างานของท่ า นใน
แนวทางที่วา่ ทุกสิ่ งจะพร้อมเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงปรากฏ’”[131]

4:2

จงป่ าวประกาศพระวจนะของพระเจ้า ! นั่นเป็ นความรั บผิดชอบหลัก ของผูน้ าทุก คนของ
ประชากรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:14 1 ทธ. 6:20)
“เครุ สโซ่ [“ประกาศ”] เป็ นคากริ ยาที่มาจากรากศัพท์เดียวกันของ เครุ ซ คือ
‘ผูป้ ่ าวประกาศ’ ซึ่งหน้าที่ของเขานั้นคือที่จะทาการป่ าวประกาศต่อสาธารณะ
ดังนั้น คากริ ยาหมายถึง ‘ป่ าวประกาศอย่างเสี ยงดัง ต่อสาธารณะ’ และถูกใช้
ในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการป่ าวประกาศต่อสาธารณะ หรื อ ‘การประกาศ’
ข่าวสารที่พระเจ้าได้ให้มา. . .”[132]
“เราจะต้องไม่ประกาศ เกี่ ยวกับ พระวจนะของพระเจ้า หรื อ จาก พระวจนะ
ของพระเจ้า [นัน่ คือ การยกตัวบทจากพระวจนะและจากนั้นก็ถกั ทอคาเทศนา
รอบๆ ตัวบทนั้น] แต่ประกาศพระวจนะของพระเจ้าเอง!”[133]
เราต้องประกาศพระวจนะ “ในช่ วงเหมาะสมและในช่ วงไม่เหมาะสม” (อย่างต่อเนื่ อง เสมอ
เมื่อสะดวกหรื อไม่สะดวก ไม่ใช่ แค่ระหว่างระยะเวลาที่พิเศษของการเน้น) เปาโลได้อธิ บาย
เหตุผลสาหรับสิ่ งนี้ แล้วใน 3:16-17 ทิโมธี จะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าที่จะ “ตักเตือนว่า
กล่าว” (ทาให้สานึก) บรรดาผูท้ ี่อยู่ในความผิดพลาด (การร้ องขอต่ออารมณ์ ) ท่านจะต้องใช้
พระวจนะที่จะ “แก้ไข” บรรดาผูท้ ี่อยู่ในบาป (การร้ องขอต่อจิตใจ) ยิ่งกว่านั้นท่านจะต้องใช้
พระวจนะเพื่ อ จะหนุ น ใจ (“กระตุ ้น ”) บรรดาผูท้ ี่ อ ยู่ใ นความสอดคล้อ งกับ น้ า พระทัย ของ
พระเจ้า (การร้ องขอต่อความตั้งใจ) ท่านจะต้องดาเนิ นการกิ จกรรมเหล่านี้ ท้ งั หมด คือ การทา
ให้ส านึ ก การเตื อน และการร้ องขอ อย่ า งอดทน มากและด้วย “ค าแนะนา” ที่ ระมัดระวัง
(เปรี ยบเทียบ 2:25; 3:10; 1 ทธ. 1:16) มีคาสั่งห้าประการในข้อนี้ คือ จงประกาศ จงพร้อม จง
ชักชวน จงแก้ไข จงหนุนใจ
“การตัก เตื อ นของคริ ส เตี ย นโดยปราศจากพระคุ ณ แห่ ง ความอดทนนาน
บ่อยครั้งได้นาไปสู่ ท่าทีที่เกรี้ ยวกราด ที่ติเตียนซึ่ งเป็ นอันตรายอย่างรุ นแรงต่อ
ความมุ่งหมายของพระคริ สต์ แต่ขอ้ เรี ยกร้ องอย่างอื่นก็สาคัญอย่างเท่าเทียม
กัน เพราะว่าการแก้ไขจะต้องเป็ นที่เข้าใจในทางสติปัญญาและดังนั้นก็ข้ ึนอยู่

กับ ‘การสอน’ ที่จะตักเตือนโดยปราศจากคาแนะนาก็คือที่จะละรากเหง้าของ
ความผิดพลาดไว้โดยไม่ได้แตะต้อง”[134]
“พัน ธกิ จ ของคริ ส เตี ย นมี ศู น ย์ก ลางที่ พ ระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกของพระเจ้า เองถึ ง น้ า พระทัย ของพระองค์ที่ มี ส าหรั บผูค้ นผู้ซ่ ึ ง
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะอวยพร ถ้าพระเจ้าไม่ได้ตรัส เราคงไม่ได้รู้เกี่ยวกับ
พระองค์ เนื่องจากว่าโดยทางพระวจนะของพระองค์น้ นั ที่พระองค์ดาเนิ นการ
ที่ จะตรั ส กับ ประชากรของพระองค์ต่อไป พันธกิ จ ที่ ส าคัญที่ สุ ด อย่า งแรก
จะต้องเป็ นการสื่ อสารพระวจนะของพระองค์”[135]
4:3-4

เปาโลอธิ บ ายเหตุ ผ ลส าหรั บ การก าชับ นี้ ถ ัดไป “พวกเขา” เป็ นผูค้ นผูซ้ ่ ึ งทิ โมธี และบรรดา
ผูต้ ิ ดตามของท่านจะต้องประกาศต่อ คื อผูฟ้ ั งของท่าน ในวาระสุ ดท้าย “พวกเขา” (ผูฟ้ ั งที่
แตกต่ า งไป) จะไม่ ท นต่ อ “ความจริ ง” แต่ จะฟั ง บรรดาผูพ้ ูดที่ บ อกพวกเขาถึ ง สิ่ ง ที่ พ วกเขา
ต้องการที่จะฟั งเท่านั้น (หลักคาสอนเท็จ “นิยาย” ความบันเทิง และอื่นๆ เปรี ยบเทียบ 3:6)
เปาโลพรรณนาถึงผูค้ นที่จะเบื่อ ไม่แยแส และถูกรบกวนโดย “หลักคาสอนที่ถูกต้อง”
“ในอีกนัยหนึ่ ง พวกเขาได้ทาให้พวกเขาเองเป็ นมาตรการเกี่ ยวกับว่าใครควร
สอนพวกเขาและการสอนอะไรที่ยอมรับได้”[136]
ยิ่งกว่านั้น พวกเขาเลื อกที่ จะเชื่ อ “นิ ยาย” มากกว่าความจริ ง (เช่ น วิวฒั นาการที่ไม่เชื่ อว่ามี
พระเจ้า มนุ ษยนิ ยม การกลับชาติมาเกิดใหม่ และอื่นๆ เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:4; 4:7; ทต. 1:14)
ดูเหมือนว่าบริ บทบ่งชี้ วา่ คนเหล่านี้ ได้เป็ นผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:13; 1 ทธ. 4:1; ฮบ. 3:12; 2
ทธ. 2:12) เออร์ ล เชื่ อว่า วลี “ค าสอนที่ ถู ก ต้อง” เป็ นค าไขในจดหมายฝากแบบอภิ บาล
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 1:10)[137]
“ความรับผิดชอบหลักของทิโมธี ในเมืองเอเฟซัสคือที่จะปกป้ องและประกาศ
คาสอนที่ถูกต้อง”[138]

นี่ เป็ นครั้งที่หกในจดหมายนี้ ที่เปาโลอ้างอิงถึง “ความจริ ง” (เปรี ยบเทียบ 2:15, 18, 25; 3:7, 8)
ท่านได้อา้ งอิงถึงความจริ งถึงห้าครั้งอีกด้วยใน 1 ทิโมธี (2:4, 7; 3:15; 4:3; 6:5) เป็ นที่ชดั เจนว่า
ความจริ งสาคัญต่อท่านอย่างมาก และควรสาคัญต่อเรา
4:5

เมื่อพิจารณาถึงการต่อต้านที่มากขึ้นนี้ ทิโมธี ตอ้ งระวังระไว (“มีสติ” ใจเย็น “ตื่นตัว”[139]) โดย
การหลีกเลี่ยงคาสอนเท็จ
“โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ้างอิงก็มีต่อความชัดเจนและความตื่นตัวของการเอา
ใจใส่ และการสังเกตที่อยูก่ บั ความมีสติ อย่างที่แยกแยะจากการขาดคุณสมบัติ
เหล่านี้ในการมัวเมา”[140]
ที่จะทาสิ่ งนี้ ทิโมธี ตอ้ งรักษาไว้ซ่ ึ งการควบคุมตนเองภายใต้สถานการณ์ท้ งั หมด[141] ท่านต้อง
“สู้ทนความทุกข์ยาก” อย่างเต็มใจและดาเนิ นการที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนหลงหาย
ต่อไป ด้วยวิธีน้ นั ท่านจะดาเนิ นพันธกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายแก่ท่านอย่างสมบูรณ์ได้ คาสั่ง
อีกสี่ ประการก็ปรากฏในข้อนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) จงหนักแน่น จงอดทน จงทา และจงบรรลุ
“. . . วลีน้ ี [“จงทาหน้าที่ของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ”] สรุ ปคาสอนทั้งหมด
ของจดหมายฝากนี้แทนที่จะเพิ่มคาสั่งใหม่”[142]
“ดังนั้นด้วยถ้อยค าแห่ งการกาชับ ที่ จริ ง จังใน 4:1-5 ที่ แท้เปาโลนาถ้อยคาแห่ งการแนะนา
เกี่ ย วกับ หน้า ที่ ต่ า งๆ ของทิ โ มธี ใ นฐานะผู้รั บ ใช้ข องพระคริ ส ต์ม าสู่ ก ารสรุ ป การก าชับ นี้
รวบรวมความเป็ นห่ ว งต่ า งๆ ที่ ถู ก แสดงออกตลอดจดหมายนี้ และท าให้ สิ่ ง เหล่ า นั้น เป็ น
รู ปธรรมด้วยคาสั่งที่สามารถท่องจาได้เก้าคาสั่งซึ่ งเริ่ มต้นด้วย ‘จงประกาศพระวจนะ’ และ
สิ้ นสุ ดลงด้วย ‘จงทาพันธกิจของท่านให้ครบบริ บูรณ์’ ด้วยคาสั่งเหล่านี้ เปาโลก็เรี ยกให้ทิโมธี ที่
จะประกาศและประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าด้วยความอดทนอย่างมากและคาแนะนาที่
ระมัดระวัง ที่จะไม่สับสนในทุกๆ สถานการณ์ ที่จะทนความลาบากอะไรก็ตามเช่นพันธกิจที่
ทาให้เขาเกี่ ยวข้อง ที่ จะประกาศข่าวประเสริ ฐ และที่ จะทาอะไรก็ตามที่ จาเป็ นเพื่อจะบรรลุ
พันธกิจที่พระคริ สต์ได้เรี ยกเขาสู่ ”[143]

งานหรือพันธกิจ?[144]
งานเป็ นสิ่ งที่คุณเลือก
พันธกิจเป็ นสิ่ งที่พระคริ สต์เลือกเพื่อคุณ
งานขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของคุณ
พันธกิจขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของคุณต่อพระเจ้า
ในงานคุณคาดหวังที่จะได้รับ
ในพันธกิจคุณคาดหวังที่จะให้
งานที่สาเร็ จนาการเห็นคุณค่าของตนเองมายังคุณ
พันธกิจที่สาเร็ จนาเกียรติมายังพระเยซูคริ สต์
ในงานคุณให้บางสิ่ งเพื่อได้รับบางสิ่ ง
ในพันธกิจคุณคืนบางสิ่ งที่ได้ถูกมอบให้แก่คุณ
งานที่สาเร็ จอย่างดีมีรางวัลชัว่ คราว
พันธกิจที่สาเร็ จอย่างดีนารางวัลนิรันดร์ มา
ค. บทบาทของเปาโลในวาระสุ ดท้าย 4:6-8
เปาโลเปิ ดเผยว่าท่านกาลังจะตาย เพื่อที่จะเร้ าใจทิโมธี ต่อไปถึ งความสาคัญของการยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู-้
เป็ นเจ้า
4:6

เปาโลเชื่อว่าท่านจะตายในไม่ชา้ ท่านใช้ถอ้ ยคาสละสลวยสองถ้อยคาเพื่อจะอธิ บายถึงการตาย
ที่ใกล้จะเกิ ดขึ้นของท่านคือ หนึ่ ง ในปั จจุบนั นี้ ชีวิตของท่านได้ถูก “เทลง” เป็ นเครื่ องบูชาแด่
พระเจ้า เหมือนกับเครื่ องดื่มบูชาประจาวันในลัทธิ ยิว (กวด. 15:1-10; เปรี ยบเทียบ กดว. 28:47; ฟป. 2:17) ในไม่ชา้ ก็จะไม่มีอะไรเหลือ หลังจากปุโรหิตชาวยิวได้ถวายแกะ แกะตัวผู้ หรื อวัว
ในพิธีน้ ี เขาได้เทเหล้าองุ่นข้างๆ แท่นบูชา นี่เป็ นการกระทาสุ ดท้ายในพิธีกรรมแบบเครื่ องบูชา
ซึ่ งทั้งหมดได้แสดงถึ งการอุ ทิศ ตนของผูเ้ ชื่ อต่อพระเจ้าในการนมัสการ การเทเหล้าองุ่ นได้

พรรณนาถึงการหายไปทีละน้อยของชี วิตของเปาโล ซึ่ งได้เป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตต่อพระเจ้า
ตั้งแต่การกลับใจเชื่อของอัครทูตนี้[145]
“เปาโลไม่ได้คิดถึงตัวท่านเองว่าจะไปถูกประหาร ท่านได้คิดถึงตัวท่านเองว่า
จะถวายชีวติ ของท่านแด่พระเจ้า ชีวติ ของท่านไม่ได้ถูกเอาไปจากท่าน ท่านได้
เสี ยสละมัน ตั้งแต่การกลับใจเชื่อของท่าน เปาโลได้ถวายทุกสิ่ งแด่พระเจ้า คือ
เงิ นของท่ า น ความเป็ นนัก วิช าการของท่ า น ก าลัง ของท่ า น เวลาของท่ า น
ความแข็งขันแห่ งร่ างกายของท่าน ความเฉี ยบแหลมแห่ งความคิ ดของท่าน
การอุทิศตนแห่ งใจที่ซาบซึ้ งของท่าน ชี วิตเองเท่านั้นที่ เหลื อไว้เพื่อจะถวาย
และเปาโลจะสละชีวติ ของท่านอย่างยินดี”[146]
ประการที่ สอง เปาโลพร้ อมที่ จะจากโลกนี้ ไป อย่างที่ นักเดิ นทางจากประเทศหนึ่ งไปยังอี ก
ประเทศหนึ่ง หรื ออย่างที่กะลาสี ออกจากท่าเรื อของเขา หรื ออย่างที่ทหารรื้ อเต็นท์[147] อัครทูต
นี้เชื่อว่าเนโรจะไม่ปล่อยท่านจากคุก แต่จะประหารท่านเสี ย ธรรมเนี ยมของคริ สเตียนยืนยันว่า
เปาโลได้ตายในฐานะผูต้ ายเพื่อความเชื่ ออย่างแท้จริ งในกรุ งโรม[148] การตายที่ใกล้เข้ามาได้
ให้ความเร่ งด่วนที่เพิ่มขึ้นต่อการกาชับของท่านต่อทิโมธี
4:7

เปาโลใช้อีกสามภาพที่จะอธิ บายถึงชี วิตของท่านขณะที่ท่านทบทวนชี วิต สองภาพแรกเป็ นคา
เปรี ยบเทียบด้านกีฬา (เปรี ยบเทียบ 2:5) ซึ่ งอธิ บายถึงนักมวยหรื อนักมวยปล้ า (“ข้าพเจ้าได้ต่อสู ้
อย่างเต็มกาลัง”) และนักวิ่ง (“ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน” เปรี ยบเทียบ กจ. 20:24) ภาพที่
สามเป็ นภาพของผูอ้ ารักขาที่สัตย์ซื่อที่ได้รักษา (ปกป้ อง) หน้าที่ (“ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้
แล้ว” เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:2; มธ. 25:14-30; ลก. 19:11-27) อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า ภาพแรก
เกี่ยวกับทหาร ภาพที่สองเกี่ยวกับกีฬา ภาพที่สามเกี่ยวกับศาสนา[149] มุมมองที่สามก็คือว่าทั้ง
สามภาพเกี่ยวกับกีฬา[150] เปาโลได้ดาเนินชีวติ คริ สเตียนและได้รับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่
พระองค์ได้บญั ชา ข้อ 6 และ 7 จัดตั้งคาจารึ กบนหลุมฝังศพของเปาโล
บางทีเปาโลหมายถึงโดย “ข้าพเจ้าได้วงิ่ แข่งจนครบถ้วน” ว่าท่านได้วิ่ง ในการวิ่งแข่ งที่ มีเกียรติ
มากที่ สุด ของทั้งหมด นัน่ คือ พันธกิ จแห่ งข่าวประเสริ ฐ ไม่ใช่ ว่าท่านได้ทา อย่ างดี ที่สุดของ
ท่ าน ในการแข่งขัน[151]

4:8

เนื่องจากท่านได้สัตย์ซื่อ เปาโลไม่ได้กลัวตาย แต่ต้ งั ใจคอยที่จะพบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน!
ในวันแห่ งการให้รางวัลสาหรับคริ สเตียน (พระที่นงั่ พิพากษาของพระคริ สต์; 1:12, 18; 2 คร.
5:10) เปาโลมัน่ ใจว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” จะให้ (“มอบ”) รางวัลที่เหมาะสมแก่ท่าน
“มงกุฎแห่งความชอบธรรม” อาจเป็ นไม่วา่ ความเต็มเปี่ ยม ของความชอบธรรมในฐานะรางวัล
หรื อรางวัลที่ไม่ได้ระบุสาหรับความประพฤติที่ชอบธรรมบนโลก (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:12; วว.
2:10) นี่ ดูเหมือนจะเป็ นมงกุฎทางการเปรี ยบเทียบ (นัน่ คือ รางวัล) แทนที่จะเป็ นมงกุฎตาม
ตัวอักษร ทางวัตถุ เนื่ องจากว่าความชอบธรรมไม่ใช่ วตั ถุ รางวัลนี้ (“มงกุฎของผูช้ นะ” คา
กรี ก สเต็บฟานอส) จะไปยังคริ สเตียนทุกคนที่เหมือนเปาโลผูซ้ ่ ึ งได้สาแดงถึงความปรารถนา
ต่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยแนวทางที่พวกเขาได้ดาเนิ นชี วิต (นัน่ คือ “ได้
ตั้งใจคอยด้วยความยินดี ที่จริ งจังต่อ” มัน[152]) ไม่ใช่ คริ สเตียนทุกคนที่เอาใจจดจ่อต่อการที่
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จกลับมา เนื่องจากว่าบางคนรู ้วา่ พวกเขาต้องเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ น
ชีวติ ของพวกเขา
มงกุฎต่ างๆของผู้เชื่ อ
ชื่อเรียก

เหตุผล

ข้ ออ้างอิง

มงกุฎที่ไม่ร่วงโรย

สาหรับการนาชีวิตที่มีวนิ ยั

1 คร. 9:25

มงกุฎแห่งความยินดี

สาหรับการประกาศและการสร้างสาวก

1 ธส. 2:19

มงกุฎแห่งความชอบธรรม สาหรับการรักการปรากฏขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 2 ทธ. 4:8
ยก. 1:12;
วว. 2:10

มงกุฎแห่งชีวติ

สาหรับการสู้ทนความยากลาบาก

มงกุฎแห่งศักดิ์ศรี

สาหรับการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ 1 ปต. 5:4

อย่างชัดเจนแล้ว เปาโลกาลังคิดถึงพระที่นงั่ การพิพากษาของพระคริ สต์ในข้อ 1-8 ท่านอ้างอิง
ถึง “พระผูพ้ ิพากษา” ของท่านในข้อ 1 และ 8 จงสังเกตว่านัน่ จะเป็ น “พระผูพ้ ิพากษาที่ชอบ
ธรรม” ผูซ้ ่ ึ งจะให้มงกุฎแห่งความชอบธรรม

“ความคิดที่นี่ไม่ใช่ ความคิดเกี่ ยวกับผูใ้ ห้ที่ใจกว้าง แต่เป็ นความคิดเกี่ ยวกับผู ้
พิพากษาที่ชอบธรรม”[153]
“การคาดหวัง ถึ ง รางวัล เป็ นการตระหนัก ถึ ง พระคุ ณ ของพระเจ้า อี ก ด้ว ย
บรรดาผูท้ ี่คาดหวังถึงรางวัลจะไม่สามารถโอ้อวดได้วา่ ‘จงดูที่ความสาเร็ จของ
ข้าพเจ้าสิ ’ พวกเขาควรสามารถที่จะถวายการสรรเสริ ญแด่พระเจ้าโดยการ
กล่าวว่า ‘ขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์ได้ก่อให้เกิดใน
ข้า พเจ้า ’ การคาดหวัง อย่า งมากถึ ง รางวัล เป็ นการยอมรั บถึ งพระคุ ณของ
พระเจ้า”[154]
“ในข้อ 6-8 ดูเหมือนจะมีความทรงจาที่มีสติถึง ฟป. 1:28; 2:17; 3:13, 14 ถ้าเปาโลเป็ นผูเ้ ขียน
ท่านอาจจงใจให้ความคิดของทิโมธี ระลึกถึ งถ้อยคาของจดหมายฝากฉบับนั้น ซึ่ งบางทีทิโมธี
เป็ นเลขานุการ ‘สิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้สั่งท่านในตอนนั้นว่า ข้าพเจ้าได้เต็มใจที่จะจากไปและที่จะให้
โลหิตชีวติ ของข้าพเจ้าเทลงนั้น ตอนนี้มาถึงการทดสอบ ข้าพเจ้าเผชิญหน้ามันในตอนนี้’”[155]
V. คาแนะนาและข้ อมูลส่ วนตัวเชิ งสรุ ป 4:9-22
เปาโลสรุ ปสิ่ งนี้ คือจดหมายฝากที่ได้รับการดลใจของท่านโดยการให้คาแนะนาและข้อมูลส่ วนตัวแก่ทิโมธี เพื่อ
จะทาให้เขาสามารถที่จะดาเนินการความปรารถนาสุ ดท้ายต่างๆ ของอัครทูตนี้ได้
ก. เพือ่ นร่ วมงานและปฏิปักษ์ 4:9-15
4:9-10

เปาโลกระตุน้ ให้ทิโมธี ที่ จะไปพบท่านในกรุ งโรม “ในไม่ช้า” ท่านไม่ได้คาดหวังที่จะดาเนิ น
ชีวติ ยาวนานมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6)
“วิธี ถู ก ต้องตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง การลงโทษโทษประหารชี วิตต่ อพลเมื อง
โรมันก็ โดยขวานของผูท้ ี่ ทาหน้าที่ติดตามผูพ้ ิ พากษาในสมัย โรมันโบราณ
อาชญากรได้ถูกผูกติดกับหลัก ได้ถูกเฆี่ยนโดยไม้เรี ยวและจากนั้นได้ถูกตัด
ศีรษะ”[156]

บางที “เดมาส” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสั้นๆของเดเมตริ อสั (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:24; 3 ยน. 12 บางที
ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน) เพื่อนร่ วมงานของเปาโลได้ยอมตามการยัว่ ยวนของ “โลก” (แทนที่การ
รักการปรากฏของพระคริ สต์; เปรี ยบเทียบ มธ. 13:22; กท. 1:4; อฟ. 1:21; 1 ทธ. 4:8; ทต.
2:12; 1 ยน. 2:15) เขาได้ (“ละทิ้ง”) จากเปาโลไปอาศัยอยู่ในเมือง “เธสะโลนิ กา” (เปรี ยบเทียบ คส. 4:14; ฟม. 24) เหมือนกับฮีเมเนอัสและฟี เลทัส (2:17) อเล็กซานเดอร์ (1 ทธ. 1:20)
และคนอื่นๆนั้น เขาไม่ได้ติดตามพระคริ สต์อย่างสัตย์ซื่อต่อไป
“เขาไม่ได้เต็มใจที่จะจ่ายราคาของความทุกข์ยากและการทนทุกข์ที่เปาโลได้
จ่าย”[157]
“. . . ความพากเพียรเองเป็ นของขวัญจากพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ซึ่ งพระองค์
ไม่ได้มอบให้ทุกคนอย่างขาดการพิจารณา แต่มอบให้ผทู ้ ี่พระองค์ทรงโปรด
ปราน ถ้าบุคคลหนึ่ งแสวงหาเหตุผลสาหรับความแตกต่างคือ ทาไมบางคน
พากเพียรอย่างมัน่ คง และคนอื่นล้มเหลวเนื่องจากความไม่มนั่ คงนั้น ก็ไม่มีสิ่ง
อื่นปรากฏแก่เรานอกจากว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอุม้ ชู พวกแรก เสริ มกาลังพวก
เขาโดยฤทธิ์ เดชของพระองค์เองเพื่อว่าพวกเขาจะไม่พินาศ ในขณะที่สาหรับ
พวกหลัง นั้น ก็ เ พื่ อ ว่ า พวกเขาจะเป็ นแบบอย่า งของความไม่ ค งเส้ น คงวา
พระองค์ก็ไม่ได้ให้ฤทธิ์ เดชอย่างเดียวกัน” [158]
“เครสเซนส์” ได้ “ไปที่แคว้นกาลาเทีย” และ “ทิตสั ไปที่แคว้นดาลมาเทีย” (นัน่ คือ อิลลีริคุม ซึ่ ง
เป็ นโครเอเชียสมัยใหม่ และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา) อย่างทึกทักแล้วทั้งสองได้อยูใ่ นการรับใช้
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
“ธรรมเนี ยมกล่าวว่าเขา [เครสเซนส์ ] ได้จากกรุ งโรมไปทางเหนือไปยังเมือง
โกล ได้ต้ งั คริ สตจักรทั้งหลายในเมื องเย็นนี และเมืองมายองใกล้เมืองลี ออง
. . ., และได้กลายมาเป็ นบิช๊อบแห่งเมืองคาลซี ดอน . . .”[159]
4:11-13

“ลูกา” เป็ นเพื่อน “คนเดียว” ของเปาโล บางทีอยูใ่ นท่ามกลางวงในแห่ งเพื่อนร่ วมงานหรื อวันต่อ
วันของท่าน บางคนลงความเห็นจากสิ่ งนี้ วา่ เขาเป็ นเลขานุ การผูไ้ ด้เขียนจดหมายนี้ [160] ทิโมธี

จะต้อง “ไปรับมาระโก” (กจ. 15:36-40) และ “พาเขามากับ” เขาเพราะว่าเปาโลเชื่ อว่ามาระโก
สามารถเป็ น “ประโยชน์” ต่อท่านได้ (เปรี ยบเทียบ ฟม. 11) แน่นอนว่า ก่อนหน้านั้นมาระโก
ได้ทิ้งเปาโลและบารนาบัสไว้ในเมืองเปอร์ กา และได้กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเนื่ องด้วยเหตุผล
ที่อธิ บายไม่ได้ (กจ. 13:13)
“ทีคิกสั ” ได้ไป “ยังเมืองเอเฟซัส” หรื อ กาลังจะไป ถ้ากาลอดีต อะเพสเทล่ า (“ข้าพเจ้าได้ส่ง”)
อยูใ่ นการเขียนจดหมาย บางทีเพื่อที่จะแบ่งเบาทิโมธี ที่นนั่ (กจ. 20:4; อฟ. 6:21-22; คส. 4:7-9)
ทิโมธีควร “นา” “เสื้ อคลุม” ตัวหนึ่งมาให้เปาโลอีกด้วย บางทีเพื่อความสะดวกของท่านขณะที่
อากาศกาลังเย็นลง(ข้อ 21) เปาโลได้ขอให้เขาที่จะนา “หนังสื อต่างๆ” ที่ไม่ได้ระบุบางเล่มมา
ให้ท่านเช่นกัน และ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง “หนังสื อที่เขียนบนแผ่นหนัง”[161] หนังสื อที่เขียนบน
แผ่นหนังอาจเป็ นพระธรรมเล่มต่างๆ ของพันธสัญญาเดิมหรื องานเขียนของพันธสัญญาใหม่ที่
ได้รับการดลใจ และหรื อเอกสารทางกฎหมายของเปาโล
“แม้กระทัง่ ในฐานะชายชราที่ เผชิ ญความตายอันแน่ นอน อัครทูตนี้ ก็ไม่ได้
สู ญเสี ยความสนใจของท่านสาหรับการศึ กษาและการติดตามเกี่ ยวกับจิ ตใจ
มัน เสนอการท้า ทายที่ แ น่ น อนต่ อ ผู ้รั บ ใช้ ที่ จ ะเป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ย่ อ ท้ อ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของพระวจนะของพระเจ้า”[162]
“มี ก ารเปรี ย บเที ยบทางประวัติศ าสตร์ ที่น่า สนใจกับ การขอร้ องของเปาโล
วิลเลี่ยม ทินเดลผูไ้ ด้แปลพันธสัญญาใหม่ที่พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นครั้งแรก
ได้ถูกจาคุกในปราสาทวัลเวิดใกล้กรุ งบรัสเซลก่อนการถูกประหารชี วิตของ
เขาในปี ค.ศ. 1536 ในปี ก่อนการตายของเขา เขาได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาล
ขอเสื้ อผ้าที่ อบอุ่นขึ้ น เสื้ อที่ ท าด้วยขนแกะ และเหนื อสิ่ ง อื่ นใด พระคัม ภี ร์
ภาษาฮีบรู ไวยากรณ์ และพจนานุกรมของท่าน”[163]
4:14-15

“อเล็กซานเดอร์ ” ที่ เปาโลเตื อนทิ โมธี เกี่ ยวกับเขานั้นอาจเป็ นชายคนเดี ยวกันที่ ถูกอ้างอิ งใน
1 ทิโมธี 1:20 (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:33-34) แม้วา่ อเล็กซานเดอร์ เป็ นชื่ อโดยทัว่ ไป เปาโลไม่ได้
ต้องการให้ทิโมธี ที่จะแก้แค้นเขา (“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจงทรงลงโทษเขา”) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ

ดูแลสิ่ งนั้น (“เราจะตอบแทน” ฉธบ. 32:35, 41 เปรี ยบเทียบ สดด. 62:12) ทิโมธี ควรระวัง (“เฝ้ า
ระวัง”) เขา
ข. การแก้คดีเบือ้ งต้ นในศาลของเปาโล 4:16-18
4:16

ตามธรรมเนี ยมภายใต้กฎหมายของโรมนั้น พวกนักโทษที่ถูกกล่าวโทษได้เผชิ ญกับการแก้คดี
เบื้องต้นก่อนการพิจารณาคดีในศาล ในการแก้คดี น้ ี พยานต่างๆสามารถกล่าวในนามของผูท้ ี่
ถูกกล่าวหาได้ ในคดีของเปาโล ณ “การแก้คดีครั้งแรก” ของท่าน “ไม่มีใคร” ได้มายังการแก้คดี
ของท่าน บางทีนี่เป็ นเพราะว่า เมื่อกรุ งโรมได้ถูกเผาในเดื อนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 64 เนโรได้
กล่าวโทษพวกคริ สเตียนและจากนั้นเป็ นต้นไป มันก็เป็ นอันตรายที่จะมาเป็ นคริ สเตียนอันเป็ น
ที่รู้จกั ในกรุ งโรม ไม่ว่าคริ สเตียนท้องถิ่ นหรื อเพื่อนร่ วมงานของเปาโลก็ไม่ได้เต็มใจที่จะอยู่
เคียงข้างอัครทูตนี้ (“พวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมด”; เปรี ยบเทียบ มธ. 26:56) เปาโลหวังว่าองค์
พระผู ้เ ป็ นเจ้า จะไม่ (“กล่ า ว”) เอาโทษ “พวกเขา” เนื่ อ งจากความล้ม เหลวของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ สดด. 32:2; ลก. 23:34)

4:17

อย่างไรก็ตาม “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ไม่ได้ละทิ้งผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ในครั้งนั้น แต่ได้
“เสริ มกาลัง” เปาโล เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลสามารถที่จะให้ถอ้ ยคาแห่ งพยาน ณ การแก้คดีของ
ท่านที่ได้ส่งเสริ มภารกิ จของท่านต่อ “คนต่างชาติ” จนเดี๋ ยวนี้ ท่านได้รอดพ้นความตาย แม้ว่า
ท่านพร้อมที่จะตายในฐานะผูต้ ายเพื่อความเชื่อ “ปากสิ งโต” อาจเป็ นการอ้างอิงถึงพวกสิ งโตใน
สนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรมซึ่ งตอนนั้นได้กดั กินคริ สเตียน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโรมคงได้ตดั
ศีรษะของเปาโล แทนที่จะโยนท่านแก่พวกสิ งโต เนื่ องจากว่าท่านเป็ นพลเมืองของโรม “ปาก
สิ งโต” อาจเป็ นการอ้างอิงที่ไม่เปิ ดเผยถึงเนโร หรื อบางทีเป็ นการพาดพึงโดยทัว่ ไปถึงเครื่ องมือ
แห่ งความชัว่ ของซาตานที่ได้แสวงหาที่จะทาลายบรรดาผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าอยูเ่ สมอ
(เปรี ยบเทียบ ดนล. 6:22; สดด. 22:21; มธ. 6:13; 1 ปต. 5:8) อัลฟอร์ ดเข้าใจว่าเป็ นการอ้างอิงถึง
ซาตาน[164]

4:18

เปาโลรู้ว่าท่านจะตายในการตายของผูต้ ายเพื่อความเชื่ อ (ข้อ 6-8) แต่ท่านเห็นว่าการตายเป็ น
เครื่ องมือของพระเจ้าที่จะช่วยกูท้ ่านจาก “การร้าย” (การถูกประหารชี วิตของท่าน) และ “นา”
ท่านไปยังพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (“อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ ”) “อย่างปลอดภัย”

สาหรับการคาดหวังนี้ ท่านก็ยกย่องพระเจ้าด้วยเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า นี้ “ขอพระสิ ริมีแด่
พระองค์สืบๆ ไปชัว่ นิ ตย์นิรันดร์ ” “อาณาจักร” ที่เปาโลกล่าวถึงคืออาณาจักรแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระคริ สต์ มันเป็ นอาณาจักร “สวรรค์” ในแง่ที่วา่ ที่มาขอมันนั้นมาจากสวรรค์ พระเจ้า
จะริ เริ่ มมัน[165]
ความคิดเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ที่กาลังมา ที่เปาโลกาลังจะเข้าไปก็อยูเ่ บื้องหลังสิ่ งทั้งหมดที่ท่านเขียนในข้อ 118 ท่านอ้างอิงถึง “อาณาจักร” ของพระคริ สต์ในข้อ 1 และ 18 อย่างเจาะจง ข้าพเจ้าเชื่อว่าเปาโลกาลังกล่าวถึงการ
ปกครองของพระคริ สต์ที่ซ่ ึ งคริ สเตียนทุกคนจะมีส่วนร่ วมเมื่อพวกเขาเข้าไปยังพระพักตร์ พระองค์ ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
จะรวมถึงการปกครองพันปี ของพระองค์บนโลกนี้
“ลักษณะสามอย่างของท่าทีของเปาโลสามารถตระเตรี ยมการช่วยเหลือและการหนุนใจสาหรับ
เราในทุ ก วัน นี้ ได้ หนึ่ ง เปาโลหลี ก เลี่ ย งการหมกมุ่ น ในความผิ ดหวัง ต่ า งๆ ของท่ า น. . . .
ประการที่สอง เปาโลสามารถยินดีในชัยชนะที่เกิดขึ้นในชี วิตของมาระโก. . . . ประการที่สาม
เปาโลไม่พบโอกาสสาหรับการแก้แค้นต่อบรรดาผูท้ ี่ได้ทาร้ายหรื อต่อต้านท่าน”[166]
ค. คาทักทายและคาแนะนาเพิ่มเติม 4:19-21
4:19

ที่ นี่ เ ปาส่ ง การทัก ทายของท่ า นไปยัง เพื่ อ นเก่ า ของท่ า นคื อ “ปริ สคา” (ปริ สสิ ล ลา) กับ
“อาควิลลา” ผูไ้ ด้อาศัยอยูใ่ นเมืองเอเฟซัสในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ กจ.18:2, 18, 26; รม.16:3; 1
คร.16:19) ท่านทักทายครอบครัวที่จงรักภักดีของ “โอเนสิ โฟรัส” ผูซ้ ่ ึ งท่านได้เขียนถึงก่อนหน้า
นี้อีกด้วย (1:16-17)

4:20

“เอรัสทัส” และ “โตรฟี มัส” เป็ นผูร้ ่ วมงานเก่าของทิโมธี (กจ. 19:22; 20:4; 21:29) ตอนนี้ เปาโล
ได้ส่งข่าวเกี่ยวกับพวกเขา นักวิชาการบางคนเชื่ อว่าความสามารถของเปาโลที่จะรักษาคนทาง
ร่ างกายและอย่างอัศจรรย์ได้สิ้นสุ ดลง พวกเขาหลายคนเชื่ อว่าพระเจ้าได้ให้ของประทานแห่ ง
การรั กษาแก่คริ สตจักรในระยะแรกๆ เพื่อจะช่ วยรั บรองพวกอัครทูตขณะที่ พวกเขาได้รับใช้
คนยิว (อฟ. 2:20; ฮบ. 2:3-4)[167] ข้าพเจ้าคิดว่าการอธิ บายที่ดีกว่าก็คือว่า ของประทานแห่ ง
การรักษาได้ลดลง ความสามารถของพระเยซู และพวกอัครทูตที่จะรักษาก็ข้ ึนอยูก่ บั อธิ ปไตย

ของพระเจ้าอยูเ่ สมอ (ลก. 5:17; กจ. 3:12-13) เป็ นที่ชดั เจนว่า มันไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้า
สาหรับโตรฟี มัสที่จะประสบกับการรักษาที่อศั จรรย์ในตอนนั้น (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:7-9)
4:21

“ฤดูหนาว” ได้จากัดการเดิ นทางอย่างรุ นแรงในบางส่ วนของโลกของโรม ทิโมธี จาต้องจาก
เมืองเอเฟซัสไปในไม่ช้า เพื่อว่าท่านสามารถไปถึงโรมโดยปราศจากความลาบากเกินควรได้
เปาโลผลัดเปลี่ยนการทักทายพี่นอ้ งคนอื่นๆ อีกสี่ คน (“ยูบูลสั ” “ปูเดนส์ ” “ลีนสั ” “คลาวเดีย”)
บางทีเป็ นคนท้องถิ่นผูซ้ ่ ึ งทิโมธี รู้จกั อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการทักทายของคริ สเตียนท้องถิ่น
“ทุกคน”
“ลีนสั ถูกอ้างอิงโดยไอเรเนอัส (ต่ อต้ านความเห็นนอกรี ตต่ างๆ iii.3) ว่าเป็ น
บิช๊อบคนแรกของโรมหลังจากการตายของเปโตรและเปาโล” "[168]
ง. การให้ พร 4:22

สรุ ปแล้ว แรกสุ ดเปาโลได้ปรารถนาให้พนั ธกิ จแห่ ง “พระคุ ณ” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อยู่กบั “วิญญาณ” ของ
ทิโมธี บางทีเพื่อที่จะหนุ นใจเขาอี กครั้ งหนึ่ งที่ จะยังคงสัตย์ซื่อ จากนั้น ท่านได้ปรารถนาให้ “พระคุ ณ” ของ
พระเจ้าอยูก่ บั ผูอ้ ่าน “ทุกคน” (คาพหูพจน์ “พวกท่าน” ในตัวบทกรี ก) ของจดหมายฝากนี้

