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บทน า 
  

เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์   
  

หลงัจากการปล่อยตวัของท่านจากบา้นกกักนัในกรุงโรมในปี ค.ศ. 62 เปาโลไดด้ าเนินพนัธกิจการเดินทางของ
ท่านต่อไปใหม่ในโลกแถบเมดิเตอร์เรเน่ียน จากการเขียนจดหมายถึงทิตสัจากท่ีใดท่ีหน่ึงในแควน้มาซิโดเนีย
บางทีระหวา่งปี ค.ศ. 62 และ 66 ท่านไดก้ล่าววา่ท่านวางแผนท่ีจะไปเยี่ยมเมืองนิโคบุรี (ทต.3:12) จากการทึกทกั
เอาวา่ท่านไดไ้ปเยี่ยมเมืองนิโคบุรีนั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดเ้ดินทางจากท่ีนัน่ไปยงักรุงโรมในทางออ้ม  การ
เยี่ยมเยียนเมืองโตรอสัของท่าน (2 ทธ. 4:13) บางทีไดเ้กิดข้ึนไม่นานหลงัจากท่ีท่านไดเ้ขียน 2 ทิโมธี บางทีการ
ถูกจบักุมของเปาโลเรียกร้องใหท้่านละเส้ือคลุม หนงัสือ และหนงัสือท่ีเขียนบนแผน่หนงัไวท่ี้นัน่ แต่นัน่เป็นแค่
การคาดคะเน  ไม่วา่กรณีใดก็ตาม เปาโลไดจ้บลงในกรุงโรมในฐานะนกัโทษอีกคร้ังหน่ึง  (2:9) ท่านไดมี้การแก้
คดีเบ้ืองตน้แลว้และรอคอยการพิจารณาเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี ท่านเช่ือว่าเจา้หนา้ท่ีโรมนัจะประหาร
ชีวติท่านในไม่ชา้ (4:6)  
  

“ตามธรรมเนียมดั้ งเดิมท่ียอ้นกลบัไปอย่างน้อยในศตวรรษท่ีห้า เรือนจ าแมมเมอร์ทีนเป็น
สถานท่ีท่ีทั้งเปาโลและเปโตรไดถู้กคุมขงัก่อนการถูกประหารชีวติของพวกเขาภายใตเ้นโร”[1] 

  

ดูเหมือนว่าทิโมธีคงอยู่ท่ีเมืองเอเฟซัสเป็นระยะเวลา
หน่ึงซ่ึงตามหลงัการรับจดหมายฉบบัแรกของเปาโล
ถึงท่านและจากนั้นอยา่งทึกทกัเอาแลว้ก็เป็นการเยี่ยม
เยยีนส่วนตวัของเปาโลยงัท่านท่ีนัน่ (1 ทธ.3:14)  เป็น
ท่ีชัดเจนว่าท่านได้อยู่ท่ีเมืองเอเฟซัสเม่ือเปาโลได้
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เขียนจดหมายฝากฉบบัท่ีสองถึงท่าน (2 ทธ. 1:16-18; 4:14 เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:20; 2 ทธ. 4:19) 
  

ตั้งแต่กรุงโรมไดถู้กเผาในเดือนกรกฎาคมของปี ค.ศ. 64 และเนโรไดก้ล่าวโทษคริสเตียน มนัก็กลายมาเป็น
อนัตรายท่ีจะเป็นคริสเตียน  มนัก็อนัตรายเช่นกนัท่ีจะมีการติดต่อกบัผูน้ าคริสตจกัรเช่นเปาโล[2] ดงันั้น ผูเ้ช่ือ
หลายคนรวมถึงผูร่้วมงานบางคนของเปาโลไดเ้ลือกท่ีจะแสวงหาภาวะการณ์ท่ีต ่ากว่าอย่างมากและห้าวหาญ
นอ้ยลงในพนัธกิจของพวกเขา ทิโมธีไดเ้ผชิญกบัการทดลองท่ีจะท าอยา่งเดียวกนั เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี
เพื่อจะกระตุน้ให้ท่านท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อการทรงเรียกท่านและจงรักภกัดีต่อบิดาในความเช่ือของท่าน ทิโมธี
จะตอ้งยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบัเปาโลและผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ และด าเนินการท่ีจะ “ประกาศพระวจนะ” ต่อไปอยา่งท่ี
ท่านไดท้  า 
  
บางทีเปาโลไดเ้ขียน 2 ทิโมธีในฤดูใบไมร่้วงของปี ค.ศ. 67[3] มีสองเหตุผลส าหรับวนัเวลาน้ี ตามธรรมเนียม
ดั้งเดิมของคริสตจกัรเร่ิมแรก เปาโลไดป้ระสบกบัการถูกประหารชีวิตมิชา้มินานก่อนเนโรไดฆ่้าตวัตายในเดือน
มิถุนายนของปี ค.ศ. 68 ประการท่ีสอง เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัสุดทา้ยน้ีของจดหมายฝากท่ีเป็นบรรทดั-
ฐานของท่านใกลก้บัเวลาของการถูกประหารชีวติของท่าน แมว้า่ก่อนฤดูหนาวของปี ค.ศ. 67-68 (4:21) 
  

“2 ทิโมธีไม่เหมือน 1 ทิโมธีหรือทิตสั มนัเป็นจดหมายส่วนตวัอยา่งมากท่ีถูกเขียนข้ึนเพื่อหนุน
ใจทิโมธีในงานท่ียากของท่านและท่ีจะขอใหท้่านมายงักรุงโรม เน่ืองจากวา่มนัถูกเขียนถึงหน่ึง
ในสหายท่ีดีท่ีสุดของเปาโลผูซ่ึ้งรู้ศาสนศาสตร์ของท่าน และไม่ใช่ถึงคริสตจกัรท่ีไม่รู้ศาสน-
ศาสตร์ของท่าน (ทิตสั) หรือถึงคริสตจกัรท่ีรู้ศาสนศาสตร์ของท่านแต่เลือกท่ีจะละเลยเสีย (1   
ทิโมธี) คนหน่ึงก็ไม่ประหลาดใจถา้ 2 ทิโมธีฟังดูไม่เหมือนจดหมายฉบบัอ่ืนๆ มนัไม่ไดถู้ก
ตั้งใจใหเ้ป็นเร่ืองราวทางศาสนศาสตร์”[4] 

  
ในฐานะการกล่าวอ าลาสุดทา้ยของเปาโล (เปรียบเทียบ กจ. 20) หรือ “งานช้ินสุดทา้ยก่อนตาย” พระธรรมน้ี
เทียบกบับรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยของโมเสส (ฉธบ. 31:1-8) โยชูวา (ยชว. 23) ดาวิด (1 พกษ. 2:1-9) พระเยซู (ยน. 
13-16) และเปโตร (2 ปต.)[5] 
  

โครงร่าง 
  
I.          การทกัทาย  1:1-2 
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II.         การขอบคุณส าหรับเพื่อนร่วมงานท่ีสัตยซ่ื์อ  1:3-18 
ก.        ความสัตยซ่ื์อในอดีตของทิโมธี  1:3-7 

ข.        ค าก าชบัใหย้งัคงจงรักภกัดี  1:8-14 
1.         การกระตุน้ใหก้ลา้หาญ  1:8-12 
2.         การกระตุน้ใหป้กป้องข่าวประเสริฐ  1:13-14 

ค.        แบบอยา่งของการรับใชท่ี้สัตยซ่ื์อและไม่สัตยซ่ื์อ  1:15-18 
  
III.       การกระตุน้ใหพ้ากเพียร  บทท่ี 2 

ก.        ค าก าชบัใหท้นการยากล าบาก  2:1-13 
1.         หนา้ท่ีของทิโมธี  2:1-7 
2.         แบบอยา่งของพระเยซูและเปาโล  2:8-10 
3.         ค ากล่าวท่ีนิยม  2:11-13 

ข.        ค าก าชบัใหย้งัคงสัตยซ่ื์อ  2:14-26 
1.         ความสัตยซ่ื์อในพนัธกิจส่วนรวม  2:14-18 
2.         ความสัตยซ่ื์อในชีวติส่วนตวั  2:19-21 
3.         การประยกุตใ์ชเ้ชิงสรุป  2:22-26 

  
IV.       ค าแนะน าเก่ียวกบัวาระสุดทา้ย  3:1-4:8 

ก.        ลกัษณะของวาระสุดทา้ย  3:1-13 
1.         หลกัฐานของการไม่เล่ือมใสในศาสนา   3:1-7 
2.         ตวัอยา่งประกอบทางลบและทางบวก  3:8-13 

ข.        ความประพฤติในวาระสุดทา้ย  3:14-4:5 
1.        การยดึมัน่ความจริง  3:14-17 
2.        การป่าวประกาศความจริง  4:1-5 

ค.        บทบาทของเปาโลในวาระสุดทา้ย  4:6-8 
  
V.        ค าแนะน าและขอ้มูลส่วนตวัเชิงสรุป  4:9-22 

ก.        เพื่อนร่วมงานและปฏิปักษ ์ 4:9-15 

ข.        การแกค้ดีเบ้ืองตน้ในศาลของเปาโล  4:16-18 



ค.        ค าทกัทายและค าแนะน าเพิ่มเติม  4:19-21 

ง.        การใหพ้ร  4:22 
  

เนือ้หา 
  
แต่ก่อนเปาโลได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีซ่ึงอธิบายว่าคริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นฐานค ้ าจุน (“หลกัและรากฐาน”) 
ส าหรับ ความจริง ของพระเจา้ (1 ทธ. 3:15) ท่านกล่าววา่จุดประสงคข์องคริสตจกัรทอ้งถ่ินคือ การป่าวประกาศ
ความจริงของพระเจ้าต่อโลก ท่านกล่าวอีกว่าจุดประสงค์ของผูน้ าคริสตจกัรคือ การเปิดเผย ความจริงของ     
พระเจา้ในคริสตจกัร  
  
สภาวะต่างๆ ท่ีเผชิญหนา้คริสตจกัรไดแ้ยล่งอยา่งมากตั้งแต่เปาโลไดเ้ขียน 1 ทิโมธี   ลกัษณะของสมยัจะส้ินยุคก็
ชดัเจนมากข้ึน (2 ทธ. 3:1-7) ความอธรรมและโลกียวิสัยไดบุ้กรุกคริสตจกัร ถา้คริสตจกัรลม้เหลวท่ีจะบรรลุ
จุดประสงค์ของคริสตจกัร ความจริงของพระเจ้าจะหยุดท่ีจะออกไปยงัโลก คริสตจักรจะล้มเหลวถ้าผูน้ า
คริสตจกัรลม้เหลวท่ีจะเปิดเผยความจริงของพระเจา้แก่ธรรมิกชนในคริสตจกัร  ดงันั้น เปาโลไดเ้ขียนจดหมายน้ี
เพื่อจะหนุนใจให้ทิโมธีบรรลุความรับผิดชอบของท่านในฐานะผูน้ าในคริสตจกัร ดงันั้น จดหมายฝากน้ีก็มีเพื่อ
ผูน้ าคริสตจกัรโดยเฉพาะ และกล่าวถึงหนา้ท่ีของพวกเขาเป็นหลกั 
 
จดหมายฝากน้ีเปิดเผยผูรั้บใชแ้ทข้องพระเยซูคริสต ์  จดหมายน้ีเปิดเผยแหล่งของเขา วิธีของเขาและงานท่ีส าคญั
ท่ีสุดของเขา   แน่นอนวา่ คริสเตียนทุกคนเป็นผูรั้บใชแ้ทข้องพระเยซูคริสต ์(อฟ. 4:12) ดงันั้นคริสเตียนทุกคน
สามารถไดรั้บประโยชน์จากจดหมายฝากน้ี ไม่ใช่แค่ผูน้  าคริสตจกัรเท่านั้น 
  
ตามส่ิงท่ีเปาโลเขียนถึงทิโมธีในจดหมายน้ี แหล่งท่ีส าคญัของผูรั้บใชค้ริสเตียนคือของประทานของพระเจา้และ
พระคุณของพระเจา้   
  
บุคคลหน่ึงสามารถมาเป็นผูรั้บใชแ้ห่งความจริงของพระเจา้ไดเ้ท่านั้นเม่ือศีรษะของคริสตจกัร (พระเยซูคริสต์) 
ให ้“ของประทาน” แก่เขาหรือเธอทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ   น่ีเป็นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ส าหรับพนัธกิจ (1:6)  ผูน้ า
บางคนมีของประทานท่ียิ่งใหญ่ คนอ่ืนๆ มีของประทานท่ีเล็กนอ้ย แต่ทุกคนมีของประทานอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง 
(1 ปต. 4:10) ของประทานเหล่าน้ีคือความสามารถเพื่อการรับใชท่ี้พระเจา้ทรงใหแ้ก่เรา 
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“พระคุณ” ก็จ  าเป็นเช่นกนั  พระคุณอา้งอิงถึงแหล่งทั้งหมดของพระเจา้ท่ีมีไวส้ าหรับเราทางพระคริสต ์พระเจา้
ท าการผ่านของประทานท่ีพระองค์ไดใ้ห้แก่เรา  พระคุณคือฤทธ์ิเดชท่ีท าการของพระองค์เพื่อจะบรรลุส่ิงท่ีอยู่
เหนือธรรมชาติ พระคุณของพระองคน์ าฤทธ์ิเดชไปยงัพนัธกิจส่วนรวมของเราและน าการอยูใ่นทางพระเจา้ไป
ยงัชีวิตส่วนตวัของเรา  จุดประสงค์สูงสุดของพระคุณคือท่ีจะน าทุกส่ิงเก่ียวกับเราไปยงัความกลมกลืนกับ     
พระลกัษณะของพระเจา้ (2:1; 2 คร. 12:9) ไม่วา่เราจะท างานมากแค่ไหน นอกจากวา่พระเจา้เพิ่มพระคุณ (การ
ช่วยเหลือ) ของพระองค ์งานของเราจะไม่เป็นไปตามท่ีคาด  และแมว้า่พระองคเ์ตรียมพระคุณให้ เราตอ้งท างาน
อยา่งขยนัอีกดว้ย หาไม่แลว้งานของเราจะไม่เป็นไปตามท่ีคาด    
  
ตาม 2 ทิโมธี วิธีต่างๆ ของผูรั้บใชค้ริสเตียนคือ การสร้างและการสาธิต   
  
ผูน้ าของประชากรของพระเจา้ตอ้งมุ่งไปยงัการพฒันาคุณลกัษณะและความประพฤติท่ีบริสุทธ์ิในชีวิตของ
บรรดาผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของเขาหรือเธอ เขาหรือเธอควรแสวงหาท่ีจะเสริมสร้างธรรมิกชน เพื่อวา่พวกเขา
สามารถบรรลุหนา้ท่ีของพวกเขาได ้  2 ทิโมธี 3:16-17 ให้ขบวนการ  ส่ิงน้ีเกิดข้ึนผา่นทางค าสั่งท่ีมีสิทธิอ านาจ 
การแกไ้ข การฟ้ืนฟู และการน าพาท่ีอดทน   
  
ประการท่ีสอง ผูรั้บใช้ตอ้งสาธิตชีวิตของเขาหรือของเธอเองถึงส่ิงท่ีเป็นการอยู่ในทางพระเจา้และความชอบ
ธรรมอีกด้วย เขาหรือเธอตอ้งให้แบบอย่างแก่ผูค้นท่ีพวกเขาสามารถท าตามได ้เช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีพวกเขา
สามารถเช่ือได ้(1:8; 2:22-23) 
  
งานท่ีส าคญัท่ีสุดของผูรั้บใชมี้สองอยา่งคือ เขาตอ้ง รู้พระคัมภีร์ และ ป่าวประกาศพระคัมภีร์ ความรู้ถึงพระด าริ
ทั้งส้ินของพระเจา้นั้นส าคญั (3:14-15) เราตอ้งรู้พระวจนะเพราะวา่นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้ใชเ้พื่อจะสร้างประชากร
ของพระองค์ เราต้องรู้พระวจนะอีกด้วยเพราะว่าทางความเช่ียวชาญของเราในพระวจนะของพระเจา้นั้นท่ี     
พระเจ้าท าให้เราเช่ียวชาญ และเปล่ียนชีวิตของเราไปสู่แบบอย่างท่ีเราต้องเป็น ในขณะท่ีการป่าวประกาศ      
พระวจนะไม่ใช่ยอดรวมของพนัธกิจศิษยาภิบาล อย่างปราศจากความสงสัยแลว้มนัเป็นหน้าท่ีต่อสาธารณะท่ี
ส าคญัท่ีสุด (4:1-2)   
  
การวงิวอนท่ียิง่ใหญ่ของเปาโลในจดหมายน้ีคือ “จงท าพนัธกิจของท่าน” (4:5)   
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เก่ียวกบัแหล่งของเขานั้น ผูรั้บใชต้อ้ง “ท าให้” “ของประทาน” ของเขาหรือของเธอ “รุ่งเรืองข้ึน”  (1:6) เพื่อจะ
บรรลุพนัธกิจของเขาหรือของเธอ เราตอ้งกระตุน้ประทานต่างๆ ของเราบางคร้ังบางคราว ส่ิงเหล่านั้นมีแนวโนม้
ท่ีจะลดลงถา้เราไม่ใช ้อยา่งท่ีความสามารถท่ีไม่ไดใ้ชอ่ื้นๆ มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง เราอยูใ่นอนัตรายของการเยือก
เยน็ เราตอ้งใชแ้ละแสวงหาท่ีจะพฒันาของประทานของเราเร่ือยไป  นกัเปียโนท่ีมีช่ือเสียงและนายกรัฐมนตรีคน
ท่ีสองของโปแลนด์ช่ือ อิกนาซ่ี แจน พาเดรัสก้ีได้กล่าวว่า “ถ้าขา้พเจา้ไม่ฝึกหัดหน่ึงวนั ขา้พเจา้สังเกตได้ ถ้า
ขา้พเจา้ไม่ฝึกหดัสองวนั ผูว้จิารณ์สังเกตได ้ ถา้ขา้พเจา้ไม่ฝึกหดัสามวนั ทุกคนสังเกตได”้     
  
เรามีความรับผิดชอบท่ีสองเก่ียวกบัแหล่งของเรา เราตอ้งดึงก าลงัจากพระคุณของพระเจา้ (2:1) ท่ีจะท าส่ิงน้ี เรา
ตอ้งใช้วิธีของพระคุณ คือ การอธิษฐาน การอ่านพระคมัภีร์เชิงภาวนา การสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ 
และการใคร่ครวญท่ีพระคริสต ์    
  
เก่ียวกบัวธีิ เปาโลวงิวอนให ้“ใหค้วามขยนั” แก่งานแห่งการสร้างของเรา (2:15) การรับรองของพระเจา้เรียกร้อง
ความร้อนรนในพนัธกิจ ไม่ใช่การรับใชท่ี้ไม่เตม็ใจหรือเหลวไหล ในวฒันธรรมหลงัสมยัใหม่ หลายคนเต็มใจท่ี
จะท าแค่พอเพื่อจะผ่านไป อดีตศิษยาภิบาลของขา้พเจา้ได้ย  ้าเตือนเราบางคร้ังบางคราวในท่ีประชุมว่า “ของ
คุณภาพต ่าท่ีบริสุทธ์ิก็ยงัคงเป็นของคุณภาพต ่า” ขา้พเจา้รักท่ีจะดูการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก เพราะวา่การอุทิศตน
ของนกักีฬาเหล่านั้นทา้ทายใหข้า้พเจา้ท่ีจะท าดีท่ีสุดในการวิง่แข่งของคริสเตียน     
 
งานของผูน้ าแห่งการส าแดงแบบอยา่งแก่คริสตจกัรเรียกร้องว่าเราตอ้งหนีจากบางส่ิงและติดตามส่ิงอ่ืน (2:22)   
บางทีชีวติภายในของเรากระทบต่อความสามารถของเราท่ีจะส าแดงความจริงมากกวา่ความสามารถของเราท่ีจะ
ป่าวประกาศความจริง   นัน่คือเหตุท่ีเราตอ้งปลูกฝังความบริสุทธ์ิในชีวิตความคิดของเราเช่นเดียวกบัในอุปนิสัย
ทางกายภาพทุกวนั    
 
เราบรรลุความรับผดิชอบของเราท่ีจะรู้พระคมัภีร์เม่ือเราเขา้สนิทในพระคมัภีร์ (3:14) เราตอ้งไม่ละเลยพระคมัภีร์
วนัต่อวนั   เราตอ้งอ่าน ท่องจ าและภาวนาพระวจนะ บ่อยๆ และ ตามปกติ  คุณคิดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ในเวลาวา่ง
คุณมากแค่ไหน จงอธิษฐานวา่พระเจา้จะใหค้วามอยากท่ีมีต่อพระวจนะของพระองคแ์ก่คุณ 
  
เราบรรลุความรับผิดชอบของเราท่ีจะป่าวประกาศพระคมัภีร์เม่ือเรา “พร้อมในช่วงเหมาะสมและไม่เหมาะสม” 
(4:2) ไม่มี “ฤดูกาล” ส าหรับการป่าวประกาศความจริงของพระเจา้ เราควรพร้อมท่ีจะท าอยูเ่สมอ ขา้พเจา้เขา้ใจ
วา่ในบางรัฐของอเมริกา แพทยส์ามารถถูกน าไปยงัศาลและถูกฟ้องร้องไดถ้า้เขาหรือเธอเห็นอุบติัเหตุท่ีคุกคาม



ชีวิตและไม่ไดท้  าส่ิงใดในการช่วยเหลือ บรรดาผูท่ี้มีข่าวประเสริฐท่ีช่วยให้รอดควรพร้อมและเต็มใจท่ีจะจดั
เตรียมการช่วยเหลือ ณ เวลาใดและท่ีใดก็ตามมากแค่ไหน         
  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปิดเผยของเปาโลถึงเคล็ดลับของความส าเร็จในพันธกิจ ตอนน้ีขอให้ข้าพเจ้าท าการ
ประยกุตใ์ชบ้างอยา่งของเน้ือหาของจดหมายฝากน้ี    
  
หน่ึง  จงพิจารณาการประยุกต์ใช้บางอย่างกบัคริสตจกัร มนัคือการป่าวประกาศความจริงของพระเจา้ทั้งใน
คริสตจกัรและในโลกท่ีจะท าให้คริสตจกัรแข็งแกร่งและมัน่คง พระวจนะของพระเจา้เป็นแหล่งท่ีส าคญัท่ีสุด
ของเรา  คริสตจกัรตอ้ง “ประกาศพระวจนะ”!     
  
คริสตจกัรตอ้งใหค้วามสนใจแก่ทั้งการคิดท่ีถูกตอ้งและการกระท าท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย การคิดท่ีถูกตอ้งเป็นพื้นฐาน
ต่ออุปนิสัยท่ีถูกตอ้ง คริสตจกัรตอ้งปฏิบติัและประกาศการอยู่ในทางพระเจา้ พระวจนะของพระเจา้ขาดไม่ได้
ส าหรับวตัถุประสงค์ทั้งสอง คริสตจกัรต่างๆ ท่ีเนน้การป่าวประกาศพระวจนะก็มีประสิทธิภาพในส่วนหนา้ทั้ง
สองน้ี น่ีคือเหตุผลหลกัตามปกติท่ีคริสตจกัรแบบอีแวนแจลลิคอลเติบโต     
  
ยิง่กวา่นั้น คริสตจกัรตอ้งรู้พระวจนะอยา่งเตม็ท่ีและป่าวประกาศพระวจนะอยา่งสัตยซ่ื์อ น่ีเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ของ
คริสตจกัรในโลก ดี. มาร์ติน ลอยโจนส์ไดแ้สดงความคิดเห็นดงัต่อไปน้ีในค าเทศนาท่ีเขาไดเ้ทศน์ในวนัท่ี 28 
เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1929    
  

“มนัไม่บ่อยท่ีขา้พเจา้ท าการอา้งอิงส่วนตวัใดๆ จากธรรมาสน์น้ี แต่เชา้น้ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อหวัขอ้น้ีทีเดียว   [เขาไดเ้ทศนาใน  มธ. 22:20-21: “เพราะ
ฉะนั้น ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจา้จงถวายแด่พระเจา้”] เม่ือขา้พเจา้
ไดม้าท่ีน่ี [ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจกัรน้ี] ผูค้นไดก้ล่าวต่อขา้พเจา้วา่ ‘ท าไมสละงาน ท่ีดี 
อาชีพ ท่ีดี คือ อาชีพการแพทย ์ ท าไมสละ ส่ิงนั้น?  ตวัอย่างเช่น ถา้คุณไดเ้ป็นคนรับแทงการ
พนนัและตอ้งการท่ีจะสละ ส่ิงนั้น เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐ เราจะเขา้ใจและเห็นดว้ยกบั
คุณและกล่าววา่คุณก าลงัท าส่ิงท่ียิง่ใหญ่   แต่ การแพทย์ คือ อาชีพ ท่ีดี ซ่ึงรักษาคนเจ็บป่วยและ
บรรเทาความเจ็บปวด ! แม้กระทั่งชายคนหน่ึงได้กล่าวว่า ‘ถ้าคุณได้เป็นนักกฎหมาย 
[ทนายความ] และไดส้ละมนั ขา้พเจา้จะให้การแตะท่ีหลงั แต่ท่ีจะสละ การแพทย์!’ ขา้พเจา้ได้
รู้สึกกล่าวต่อพวกเขาวา่ ‘ถา้พวกคุณรู้เก่ียวกบังานของแพทยม์ากข้ึน พวกคุณจะเขา้ใจ แต่เราใช้
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เวลาส่วนใหญ่ของเราในการช่วยใหผู้ค้นท่ีจะหายเพื่อจะกลบัไปสู่บาปของพวกเขา!’ ขา้พเจา้ได้
เห็นพวกผูช้ายบนเตียงคนไขข้องพวกเขา  ขา้พเจา้ไดก้ล่าวต่อพวกเขาถึงวิญญาณท่ีไม่ตายของ
พวกเขา  พวกเขาไดส้ัญญาส่ิงใหญ่ต่างๆ จากนั้นเม่ือพวกดีข้ึน และพวกเขาไดก้ลบัไปสู่บาปเก่า
ของพวกเขา!  ขา้พเจา้ไดเ้ห็นวา่ขา้พเจา้ไดช่้วยเหลือผูช้ายเหล่าน้ีท่ีจะท าบาปและขา้พเจา้ได้
ตดัสินใจวา่จะไม่ท าอีกต่อไป ขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะรักษาวญิญาณ  ถา้ชายคนหน่ึงมีร่างกายท่ีเป็น
โรคและวญิญาณของเขาสบายดี เขาก็สบายดีจนถึงบั้นปลาย  แต่ชายคนหน่ึงท่ีมีร่างกายท่ีดีและ
วิญญาณท่ีเป็นโรคก็สบายดีเป็นเวลา 60 ปีหรือท านองนั้นและจากนั้นเขาจะตอ้งเผชิญกับ        
นิรันกาลแห่งนรก  ฮา้ เช่นแลว้!  บางคร้ังเราตอ้งสละส่ิงเหล่านั้นท่ีดีเพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดของทุกส่ิง 
คือ ความยนิดีแห่งความรอดและความใหม่ของชีวติ”[6] 

  

เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้ทรงเรียกหลายคนท่ีจะรับใชพ้ระองค์ในแวดวงการแพทย ์ แต่ขา้พเจา้คิดว่ามุมมองของ
ลอยด ์โจนส์นั้นน่าสนใจ   
  
สุดทา้ย จงพิจารณาการประยกุตใ์ชส้ามอยา่งส าหรับผูรั้บใชห้รือผูน้ าคริสตจกัรแต่ละบุคคล 
  
หน่ึง พระเจา้จะ ปกป้อง ชีวิตของบรรดาผูท่ี้ปกป้องพระวจนะของพระองค ์(1:12, 14) ไม่มีท่ีท่ีปลอดภยักวา่การ
ท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้    
  
ประการท่ีสอง  พระเจา้ไดใ้ห้ พระคัมภีร์ แก่เรา ด้วยความวางใจ เพื่อจะส่งต่อเพื่อวา่คนอ่ืนๆจะไดรั้บประโยชน์
จากพระคมัภีร์ (2:2)  เรามีพนัธะท่ีจะท าส่ิงน้ี (เปรียบเทียบ 1 คร. 9:16) 
  
ประการท่ีสาม เรามีความรับผดิชอบท่ีจะ สัตย์ซ่ือ ต่อความวางใจของเรา เปาโลกล่าววา่ส่ิงน้ีเป็นจริงในจดหมาย
น้ีเน่ืองด้วยเหตุผลสามประการคือ หน่ึง พระคริสต์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้า สอง มีการเลิกเช่ือเพิ่มข้ึนใน
คริสตจกัร สาม มีช่องว่างท่ีเปิดออกอยู่เสมอในต าแหน่งของการเป็นผูน้ าของคริสตจกัรโดยการตาย (เปาโล) 
และการละทิ้ง (เดมาสและคนอ่ืนๆ)  2 ทิโมธีเนน้ถึงความสัตยซ่ื์อ 
  
มีการเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ืองในการเป็นผูน้ าของคริสตจกัร อยา่งไรก็ตาม การประกาศพระวจนะของพระเจา้โดย
ผูน้ าของคริสตจกัรต้องด าเนินการท่ีจะมีล าดับความส าคญัส าหรับคริสตจักรเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ของ
คริสตจกัรในโลกน้ีต่อไป น่ีเป็นถอ้ยค าแห่งเน้ือหา[7] 
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การอรรถาอธิบาย 
  
I. การทกัทาย  1:1-2 
  
อยา่งเช่นเคย เปาโลใชถ้อ้ยค าเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ อยา่งมากในการทกัทายของท่าน ส่วนหน่ึงก็เพื่อจะจดัตั้งน ้ าเสียง
ส าหรับการเนน้ของท่านในทั้งหมดของจดหมายฝากน้ี  มีส่ิงเจาะจงสามอยา่งเท่านั้นท่ีซ่ึงทกัทายน้ีแตกต่างจาก
การทกัทายใน 1 ทิโมธี     
  
หน่ึง เปาโลถือวา่การทรงเรียกของท่านในฐานะอคัรทูตเป็น “น ้ าพระทยัของพระเจา้” (ขอ้ 1) ไม่ใช่เป็น ค าส่ัง
ของพระเจา้  การใชถ้อ้ยค าท่ีน่ีคือส่ิงท่ีเปาโลไดใ้ชใ้นจดหมายฝากอ่ืนๆ ของท่าน (1 และ 2 โครินธ์  เอเฟซสั และ
โคโลสี) ค าศพัทส์องค าก็คลา้ยกนัอยา่งมากในความหมาย เม่ือเพื่อนๆ ทิ้งเราไปและการต่อตา้นก็รุนแรง ก็ไม่มี
ส่ิงใดท่ีใหค้วามมัน่ใจแก่คริสเตียนเหมือนความแน่ใจท่ีวา่เราก าลงัท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้อยู ่ 
  

“ไม่มีคริสเตียนคนไหนท่ีถูกเลือกให้เป็นคริสเตียนเพื่อเห็นแก่ตนเองอยา่งส้ินเชิง เขาถูกเลือก
เพื่อส่ิงท่ีเขาสามารถท าเพื่อคนอ่ืนๆ ได”้[8] 

  
ประการท่ีสอง อคัรทูตน้ีกล่าววา่การทรงเรียกของท่านในฐานะอคัรทูตเป็น “ตาม” (นัน่คือ “เน่ืองจาก” หรือ “ใน
ความสอดคลอ้งกบั” หรือ ทั้งสองอยา่ง) “พระสัญญาแห่งชีวิตท่ีมีในพระเยซูคริสต”์ (ขอ้ 1) พระสัญญาน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของเน้ือหาข่าวประเสริฐและท่ีน่ีบางทีวลีน้ีอา้งอิงถึงข่าวประเสริฐโดยรวม (เปรียบเทียบ ขอ้ 9-11) 
  

“. . . ในสถานการณ์ต่างๆ ของท่านนั้น บางทีเปาโลคิดถึง “ชีวติ” (นิรันดร์) ในฐานะบางส่ิงท่ียงั
ไม่ไดรั้บอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นจึงเป็นการอา้งอิงถึง พระสัญญา (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:19)”[9] 
  
“เป็น พระสัญญา ของพระเจา้นั้นท่ีเปาโลเช่ือมัน่วา่ท่านตอ้งกระจายทัว่โลก ไม่ใช่ การคุกคาม 
ของพระเจา้  ส าหรับเปาโล คริสตศ์าสนาไม่ใช่การคุกคามของการกล่าวโทษ แต่เป็นข่าวดีแห่ง
ความรอด”[10] 

  
ในจดหมายฝากน้ี เปาโลเน้นถึงความส าคญัของความสัตยซ่ื์อ คือ ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ ความสัตยซ่ื์อของ 
เปาโล  ความจ าเป็นของทิโมธีท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อ และความสัตยซ่ื์อหรือความไม่สัตยซ่ื์อของเพื่อนร่วมงานของ
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เปาโลและผูรั้บใชค้นอ่ืนๆ ของพระคริสต ์  เปาโลพึ่งพาพระเจา้ท่ีจะสัตยซ่ื์อและจดัเตรียมส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ัญญา
ไว ้นัน่คือ ชีวตินิรันดร์ในพระคริสต ์  พระเจา้ไดเ้รียกใหท้่านท่ีจะป่าวประกาศพระสัญญาน้ีในฐานะ “อคัรทูต”   
  
ประการท่ีสาม เปาโลอา้งอิงถึงทิโมธีในฐานะ “บุตรท่ีรัก” (ขอ้ 2)   การอธิบายน้ีเนน้ถึงความรักใคร่ท่ีเปาโลรู้สึก
ต่อทิโมธี และความสัมพนัธ์ของท่านกบัเขาในฐานะบุตร ฝ่ายวิญญาณ ของท่าน และผูท่ี้อยูใ่นอุปถมัภท่ี์ท่านได้
เล้ียงดูในความเช่ือ ท่านอา้งอิงถึงทิโมธีในจดหมายฝากท่ีได้รับการดลใจทั้งหมดของท่านยกเวน้พระธรรม       
กาลาเทีย เอเฟซสัและทิตสั 
  
II. การขอบคุณส าหรับเพือ่นร่วมงานทีสั่ตย์ซ่ือ  1:3-18   
  
ในส่วนหลกัแรกของจดหมายฝากน้ี  เปาโลขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับทิโมธีและหนุนใจให้เขาท่ียงัคงสัตยซ่ื์อ   
ท่านระลึกถึงความไม่สัตยซ่ื์อของเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ และใช้แบบอย่างของพวกเขาท่ีจะทา้ทายทิโมธีท่ีจะ
ยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และต่อการทรงเรียกของเขา     

ก. ความสัตย์ซ่ือในอดีตของทโิมธี  1:3-7   
  
เปาโลขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับความสัตยซ่ื์อในอดีตของทิโมธีท่ีมีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และหนุนใจให้เขาท่ีจะ
สัตยซ่ื์อต่อไป เพื่อท่ีจะเสริมก าลงัความตั้งใจของทิโมธีเม่ือพิจารณาถึงการเลิกเช่ือท่ีเพิ่มข้ึนและการตดัสินใจโดย
หลายคนท่ีจะละทิ้งเปาโล    
  
1:3-4                ในจดหมายฝากฉบบัแรกของท่านถึงทิโมธี เปาโลไดก้ล่าวขอบพระคุณส าหรับความรอดและ

พนัธกิจของท่านเอง (1ทธ.1:12) ในจดหมายฝากฉบบัท่ีสองน้ี ท่านเร่ิมตน้ดว้ยการขอบพระคุณ
ส าหรับความรอดและพนัธกิจ ของทิโมธี 

  
การอา้งอิงของเปาโลถึง “บรรพบุรุษทั้งหลาย” (บรรดาผูเ้ช่ือชาวยิวท่ีย  าเกรงพระเจา้ผูซ่ึ้งไดมี้
ชีวิตอยู่ก่อนการตายของพระคริสต์) ของท่านดูเหมือนผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ตลอดจดหมาย
ฝากน้ี เปาโลมองกลบัไปยงัอดีตและมองไปขา้งหนา้ยงัอนาคตเม่ือท่านจะไม่มีชีวิตอยูบ่นโลก
อีกต่อไป การอา้งอิงน้ีเปิดเผยวา่เปาโลถือว่าพนัธกิจของท่านเองเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ต่อไปของแผนการยิง่ใหญ่ท่ีด าเนินไปแห่งทุกสมยัของพระเจา้ ท่านเป็นหน่ึงในผูส้ัตยซ่ื์อตลอด
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ประวติัศาสตร์ ผูซ่ึ้งได้รับใช้พระเจ้าอย่างจงรักภักดีและจริงใจพร้อมกับ “มโนธรรมอัน
บริสุทธ์ิ” (เปรียบเทียบ  1 ทธ. 1:5, 19; 3:9) 

  
“สองหัวขอ้น้ีคือการรวมกนักบัเปาโลและมรดกตกทอดฝ่ายวิญญาณก็จดัตั้ง
พื้นฐานแห่งการหนุนใจของเปาโลในคร่ึงแรกของจดหมายฝากน้ีและถูกทกั
ทอตลอดคร่ึงหลงั   ส่ิงเหล่าน้ีจดัเตรียมการมองส่วนตวัไปยงัหวัใจของเปาโล
และเปิดเผยความรักและความเป็นห่วงของท่านท่ีมีต่อทิโมธีสหายท่ีดีของ
ท่าน”[11] 

  
“ท่ีจะมีมโนธรรมท่ีดีหรือบริสุทธ์ิไม่ไดห้มายถึงวา่เราไม่เคยท าบาปหรือไม่ได้
ปฏิบติัการกระท าแห่งบาป  ตรงกนัขา้ม มนัหมายถึงวา่ทิศทางและแรงจูงใจท่ี
แฝงอยูข่องชีวติคือท่ีจะเช่ือฟังและท าใหพ้ระเจา้โปรดปราน เพื่อวา่การกระท า
แห่งบาปถูกตระหนกัอยา่งเป็นประจ าเช่นนั้นและถูกเผชิญหนา้ต่อพระพกัตร์
พระเจา้ (1 ยน. 1:9)”[12]  
 

อยา่งไม่สงสัยวา่เปาโลไดอ้ธิษฐานเพื่อทิโมธีอยูบ่่อยๆ (“ทั้งกลางวนักลางคืน”) และเม่ือท่านท า 
ท่านไดข้อบพระคุณพระเจา้ส าหรับสหายของท่าน ทิโมธีเป็นหน่ึงในสหายท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของ
เปาโล และเป็นท่ีชดัเจนวา่เขายงัคงท างานในเมืองเอเฟซสั (เปรียบเทียบ 4:19-20) ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีเปาโลไดใ้ช้เวลาอยา่งมากท่ีนัน่ เปาโลไดมี้เวลามากมายท่ีจะอธิษฐาน เน่ืองจากวา่ท่านไดอ้ยู่
ในคุกอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 4:9, 16, 21) มนัไม่ใช่ดีเท่านั้นท่ีจะอธิษฐานเพื่อแต่ละบุคคล 
แต่มนัหนุนใจของพวกเขาอีกดว้ยเม่ือเราบอกพวกเขาวา่เราอธิษฐานเผือ่อยา่งท่ีเปาโลไดท้  าท่ีน่ี 

  
แมว้า่เปาโลยินดีอย่างต่อเน่ือง ชีวิตของท่านก็ไม่ได ้“เต็มไปดว้ยความยินดี” เม่ือท่านไดเ้ขียน
จดหมายน้ี ท่านปรารถนาใหทิ้โมธีท่ีจะมาเยีย่มท่าน  เป็นท่ีชดัเจนวา่ เม่ือพวกเขาไดจ้ากกนัคร้ัง
ล่าสุด บางทีเป็นเหตุการณ์ท่ีถูกอา้งอิงถึงใน 1 ทิโมธี 1:3 ทิโมธีไดย้อมรับการแยกจากกนัของ
พวกเขาอย่างยากล าบากอย่างมาก (“ขา้พเจา้ [เปาโล] ระลึกถึงน ้ าตาของท่าน”) การกลบัมา
รวมกนัใหม่จะหนุนใจทิโมธีอีกดว้ย    
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“หน่ึงในลกัษณะท่ีน่าหลงใหลของการศึกษาเก่ียวกบังานเขียนของเปาโลคือ
ความเป็นมนุษยแ์ทอ้ยา่งมากของคนของพระเจา้คนน้ี  เปาโลเป็นทหารท่ีกลา้
หาญ แต่ท่านก็มีใจท่ีอ่อนโยน”[13] 

  
1:5                    เปาโลยนิดีต่อ “ความเช่ือท่ีจริงใจ” แทจ้ริงของทิโมธี ซ่ึงการยงัคงสัตยซ่ื์อของเขาต่อองคพ์ระผู-้

เป็นเจา้เป็นเวลานานไดพ้ิสูจน์แลว้ ความเช่ือของทิโมธีนั้นบริสุทธ์ิไม่ไดผ้สมกบัความไม่วางใจ
และความไม่เช่ือ 

  
“ไม่มีการดลใจท่ีใหญ่กว่าการท่ีจะรู้สึกว่าใครคนหน่ึงเช่ือในเรา การวิงวอน
ต่อเกียรติก็มีประสิทธิภาพมากกวา่การคุกคามแห่งการลงโทษ ความกลวัท่ีจะ
ท าใหบ้รรดาผูท่ี้รักเราผดิหวงัเป็นความกลวัท่ีท าใหบ้ริสุทธ์ิ”[14] 

  
“ยูนีสมารดา” (ตามตวัอกัษรหมายถึง ชยัชนะท่ีดี”) และ “โลอิสยาย” ของทิโมธี ไดส้ าแดงถึง
ความเช่ือท่ีมัน่คงในพระคริสต์ อยา่งไม่สงสัยวา่ พวกเขาเป็นเคร่ืองมือในความรอดของทิโมธี   
ลกัษณะฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกบัฝ่ายร่างกายบ่อยคร้ังก็สืบทอดจากชนรุ่นหน่ึงไปยงัชนรุ่น
ถดัไป    

“ตน้ตระกูลท่ีดีเป็นหน่ึงในของขวญัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดซ่ึงมนุษยส์ามารถมีได ้จง
ให้เขาขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับส่ิงนั้น และอยา่ให้เขาน าความเส่ือมเกียรติ
ไปสู่ส่ิงนั้นเลย”[15] 

  
จดหมายจากเปาโลยิ่งเป็นส่วนตวัมากข้ึน ท่านก็อา้งอิงถึงช่ือส่วนตวัมากข้ึนอยูบ่่อยๆ[16] ท่าน
อา้งอิงถึง 22 คนโดยช่ือในจดหมายน้ีและ 9 คนในฟีเลโมน   

  
1:6                    เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพของความเช่ือของทิโมธี เปาโลกระตุน้ให้สหายท่ีหนุ่มกวา่ของท่านท่ีจะ

ไม่ละเลย แต่ท่ีจะ “กระตุ้น” การใช้ความสามารถท่ีพระเจ้าได้ให้มา (“ของประทานของ      
พระเจา้”) ของเขาเพื่อการรับใช้พระคริสต์ บุคคลใดก็ตามสามารถมีประสิทธิภาพน้อยลงใน
การใช้ความสามารถต่างๆ ของเขาได ้ถา้เขาหรือเธอไม่ใช้ความสามารถเหล่านั้นตามปกติ น่ี
เป็นความห่วงใยของเปาโล ท่านตอ้งการให้ทิโมธีท่ีจะกระตือรือร้นเร่ือยไป ท่านไม่ไดบ้่งบอก
วา่ของประทานของทิโมธีไดจ้ากเขาไป   
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“นายพลบูทธ์ ผูก่้อตั้งซาวเวชัน่อาร์ม่ีคร้ังหน่ึงไดส่้งขอ้ความไปยงับรรดาผูท่ี้
อยูภ่ายใตเ้ขาวา่ ‘แนวโนม้ของไฟคือท่ีจะดบั จงเฝ้าระวงัไฟบนแท่นบูชาแห่ง
หัวใจของคุณ’ ใครก็ตามท่ีดูแลเตาผิงก็รู้ว่ามนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการกระตุน้
เป็นคร้ังคราว”[17] 

  
ทิโมธีอาจไดรั้บความสามารถพิเศษต่างๆ จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผ่านทางเปาโล ณ การแต่งตั้ง
ของเขา (“ผา่นทางการวางมือของขา้พเจา้” [เปาโล] ; เปรียบเทียบ 1 ทธ. 4:14) การให้ส่ิงเหล่าน้ี
อาจเป็นพนัธกิจแบบอคัรทูตท่ีเฉพาะ ซ่ึงไดส้ิ้นสุดลงพร้อมกบัต าแหน่งนั้น (อฟ.2:20 ฮบ.2:3-4) 
  

“บางคร้ังบางคราว ผูรั้บใช้คริสเตียนทุกคนตอ้งกลบัไปสู่การดลใจแห่งการ
แต่งตั้งของเขา ท่ีจะถูกย  ้าเตือนถึงไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่แห่งการทรงเรียกของ
เขา แต่ถึงความพอเพียงแห่งพระคุณของพระเจา้ซ่ึงช่วยให้เขาสามารถปฏิบติั
มนัไดอี้กดว้ย ท่ีจริง ผูท้  างานคริสเตียนทุกคนท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งในงานท่ีดูเหมือน
เล็กนอ้ยก็เรียกร้องความแน่ใจท่ีวา่พระเจา้ไม่เคยสั่งให้ใครก็ตามไปสู่งานโดย
ปราศจากการใหข้องประทานพิเศษท่ีเหมาะสมส าหรับงานนั้น”[18] 

  
อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีวา่ ส่ิงท่ีทิโมธีไดรั้บนั้นเป็นการให้ความสามารถ
ของพระเจา้ท่ีจะท างานท่ีซ่ึงพระเจา้ไดน้ าเขา ดงันั้น เราสามารถเขา้ใจไดว้่า “ของประทาน” 
เป็นการให้ความสามารถหรือการประสิทธ์ิประสาทพิ เศษโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 7)[19] เปาโลอาจไดอ้า้งอิงถึงการกลบัใจเช่ือของทิโมธี ณ เวลาท่ีเปาโลได้
วางมือบนเขาและเขาไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิ[20] 

  
“การวางมือไม่ใช่เป็นสาเหตุของการได้รับของประทานของทิโมธี แต่เป็น
การรับรองและสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดข้องการไดรั้บ”[21] 

  
1:7                    เป็นท่ีชดัเจนวา่ทิโมธีไดย้บัย ั้งจากพนัธกิจบางอยา่งเน่ืองจาก “ความข้ีขลาด” เปาโลย  ้าเตือนเขา

วา่ “วิญญาณ” เช่นนั้นไม่ไดม้าจากพระเจา้ พระเจา้ทรงท าให้เรามีพลงัฝ่ายวิญญาณ (นัน่คือ มี
คุณลกัษณะท่ีมีพลงัซ่ึงใชสิ้ทธิอ านาจอยา่งกลา้หาญ เปรียบเทียบ 1 คร. 2:4) ความรัก (กท. 5:22) 
และการบงัคบัตนเอง (กท. 5:23) การบงัคบัตนเองอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมี “สมองท่ีฉลาด”[22] 
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“ท่าน [เปาโล] ก าลงัดุด่าทิโมธีอยา่งออ้มๆ ส าหรับความข้ีขลาดของเขา แต่ท า
ใหก้ารดุด่าอ่อนลงโดยการรวมตวัท่านเองกบัเขา”[23] 

  
“ในการเขียนจากกรุงโรมเช่นเดียวกับการเขียนไปยังกรุงโรม [เ ช่น 
เปรียบเทียบ รม. 1:16] ท่านอาศยัฤทธ์ิเดชในฐานะคุณลกัษณะท่ีส าคญัของ
ข่าวประเสริฐ ซ่ึงเป็นฤทธ์ิเดชท่ีจะพิสูจน์วา่แข็งแรงกวา่จกัรวรรดิแห่งอ านาจ
เปรียบเทียบ 1 คร. 4:19, 20อีกดว้ย”[24]  
 
“เราควรเป็นคริสเตียนท่ีบงัคบัตนเองแทนท่ีจะเป็นทาสต่ออารมณ์ของเรา   
เราทุกคนถูกเคล่ือนโดยอารมณ์ของเรา นั่นคือเหตุท่ีผูค้นจะส่งเงินไปยงั
องคก์ารต่างๆ ท่ีโฆษณาดว้ยภาพของเด็กก าพร้าท่ียากจน หิวโหยและเล็กนอ้ย   
แต่คริสเตียนจะตอ้งไม่ถูกจูงใจโดยอารมณ์ของพวกเขา อารมณ์ต่างๆ ของเรา
จะตอ้งไม่ควบคุมเรา เราจะตอ้งบงัคบัตนเอง”[25] 

  

ข. ค าก าชับให้ยงัคงจงรักภักดี  1:8-14   
  
ท่ีน่ีเปาโลให้การกระตุน้บางอยา่งแก่ผูท่ี้อยูใ่นอุปถมัภท่ี์หนุ่มของท่านเพื่อจะหนุนใจให้เขาท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ต่อไป    
  

1. การกระตุ้นให้กล้าหาญ  1:8-12 
  

“มีพระคมัภีร์ไม่ก่ีตอนในพนัธสัญญาใหม่ท่ีมีความรู้สึกเช่นนั้นแห่งความสง่างามเต็มท่ีของข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตใ์นและหลงัพระคมัภีร์ตอนเหล่านั้น”[26] 

  
1:8                    เม่ือพิจารณาถึงการท าให้สามารถของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีเพิ่งอา้งอิงไปนั้น เปาโลแนะน า

ให้ทิโมธีท่ีจะไม่ยอมให้คนอ่ืนๆ ท่ีจะข่มขู่เขา กาลอดีตของค ากริยากรีกท่ีแปลว่า “อบัอาย” 
(เอบไพสคูนเธส) ช้ีให้เห็นว่าเปาโลไม่ได้บ่งบอกว่าทิโมธีรู้สึกละอายเก่ียวกับส่ิงน้ีแล้ว   
เน่ืองจากการต่อต้านนั้น เป็นท่ีชัดเจนว่าทิโมธีได้ถูกทดลองให้แสดงออกถึงเคร่ืองหมาย
บางอย่างของความกระดากอายกบัข่าวประเสริฐและกบัเปาโล บางทีเน่ืองจากท่านอยู่ในคุก     
[27] 
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อคัรทูตน้ีย  ้าเตือนทิโมธีว่าท่านไดอ้ยูใ่นคุกในฐานะ “นกัโทษของพระคริสต์” เปาโลอา้งอิงถึง
ตวัท่านเองในฐานะนกัโทษของพระคริสตอ์ยา่งต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ อฟ. 3:1; 4:1; ฟม. 1, 9) 
ท่านถือวา่ตวัท่านเองท่ีอยูใ่นคุกก็ไม่ใช่เหตุผลอ่ืนนอกวา่จากท่านไดรั้บใชพ้ระคริสต์ องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ไดต้ั้งท่านไวท่ี้นัน่ ดงันั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะรู้สึกอบัอายเก่ียวกบัส่ิงนั้น ตรงกนัขา้ม 
ทิโมธีควรร่วมกบัพี่เล้ียงของเขาในการทนทุกขเ์พื่อข่าวประเสริฐ ไม่จ  าเป็นวา่โดยการถูกจ าคุก
กบัท่าน แต่โดยการประกาศข่าวประเสริฐอยา่งกลา้หาญ (เปรียบเทียบ รม. 1:16) พระเจา้จะให้
อ านาจแก่เขาท่ีจะภาคภูมิใจโดยพระคุณของพระองค[์28]  
 

“เปาโลแบ่งประเภทอุปนิสัยน้ีอยา่งหนกัแน่นมากในแง่ของคุณค่าของเกียรติ
และความอบัอายท่ีส าคญัต่อวฒันธรรมนั้น. . . . ในบริบทน้ี ประเด็นไม่ใช่ว่า 
ทิโมธี รู้สึก ถึงความกระดากอายหรืออบัอายและก็ลม้เหลวท่ีจะให้พยานนั้น
มากสักเท่าไหร่ แต่ท่ีว่าโดยความล้มเหลวของเขา เขาก าลังท าให้พยาน
ทั้งหลายท่ีถูกอา้งอิงถึงนั้นเสียช่ือเสียงหรืออบัอายมากกวา่”[29] 

  
“ส่ิงท่ีพระวิญญาณทรงจดัเตรียมคือฤทธ์ิเดชท่ีจะทนต่อความตึงเครียดท่ีมา
จากการเป็นพยานถึงพระเจา้ ไม่ใช่การยา้ยไปยงับางสถานท่ีท่ีปลอดภยั”[30] 

  
“ทนายความท่ีเกษียณอายุคนหน่ึงไดส่้งขอ้ความน้ีแก่ขา้พเจา้ซ่ึงเขาไดพ้บใน
พินยักรรม มนัอ่านวา่ ‘ขา้พเจา้ขอละความพึงพอใจแห่งการท ามาหาเล้ียงชีพ
ไวแ้ก่บุตรชายของขา้พเจา้ เป็นเวลายี่สิบห้าปีท่ีเขาไดคิ้ดวา่ความพึงพอใจนั้น
เป็นของขา้พเจา้ เขาได้เข้าใจผิดไป’ และคริสเตียนหลายคนคาดหวงัให ้    
พระบิดาในสวรรคข์องพวกเขาท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ใหง่้ายส าหรับพวกเขา”[31] 

  
“ขา้พเจา้เกรงวา่คริสเตียนหลายคนก าลงัคิดเหมือนเด็กชายตวัเล็ก ในรวีวาร-
ศึกษาผู ้ซ่ึงครูได้ถามว่า ‘จอห์นน่ี ค าอุปมาเร่ืองใดท่ี เจ้าชอบมากท่ีสุด?’   
เด็กชายตวัเล็กๆ ไดต้อบวา่ ‘ค าอุปมาเร่ืองท่ีทุกคนมีขนมปังและปลาครับ’ อยา่
เป็นเช่นนั้นเลยสหายของขา้พเจา้ ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เตียงแห่งกุหลาบ เรา
จะตอ้งเป็น ‘ผูมี้ส่วนร่วมแห่งการทนทุกขข์องข่าวประเสริฐตามฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้’”[32] 
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1:9-11              ท่ีน่ีเปาโลขยายความ พระสิริ ของ “ข่าวประเสริฐ” เพื่อท่ีจะกระตุน้การช่ืนชอบข่าวประเสริฐ
ในทิโมธีข้ึนใหม่ น่ีเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีเรียกวา่พระคมัภีร์ตอนเก่ียวกบับทสวดทั้งเจ็ดในจดหมาย
เก่ียวกบัการอภิบาล ซ่ึงทั้งหมดนั้นอธิบายถึงความส าคญัของความรอด (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 
1:15; 2:5-6; 3:16; 2 ทธ. 2:8-13; ทต. 2:11-14; 3:3-7)[33] พระเจา้ได ้“ช่วยกู ้(ช่วยให้รอด) เรา” 
จากการลงโทษและอ านาจของบาป พระองค์ได ้“เรียกเรา” สู่ “จุดประสงค์” ท่ีพิเศษ ไม่ใช่
เน่ืองจากเรา แต่โดยการเลือกอิสระของพระองค์ พระองค์ทรงท าให้เราสามารถท่ีจะบรรลุ
จุดประสงคน้ี์โดย “พระคุณ” ท่ีเพียงพอของพระองคท่ี์มายงัเราในพระคริสต ์(เปรียบเทียบ อฟ. 
2:8-9) 

  
“พระเจา้ไม่ไดเ้รียกเราเพราะวา่เราบริสุทธ์ิ  พระเจา้ไดเ้รียกเราเพื่อจะท าให้เรา
บริสุทธ์ิ”[34] 

  
การทรง เ รียกของเราได้ เ กิด ข้ึนก่อนการส ร้างจักรวาล  (“ตั้ งแ ต่ นิ รันกาลทั้ งหมด” 
เปรียบเทียบ อฟ. 1:4; รม. 16:25; ทต. 1:2) แต่พระเจา้ได ้“ส าแดง” ความสง่างามเต็มท่ีของมนั
ตั้งแต่พระคริสตไ์ดเ้สด็จมาเท่านั้น พระเยซูคริสตไ์ดท้  าลาย (“ลบลา้ง”) ผลกระทบของ “ความ
ตาย” และท าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับเราท่ีจะด าเนินชีวิตกบัพระเจา้อย่างเป็นนิตยไ์ด ้(“ไดน้ า
ชีวติและสภาพอมตะ” มา) “ข่าวประเสริฐ” เป็นการส าแดง (“ให้ประจกัษ์”) ของแผนการน้ี แต่
ดูเหมือนวา่ทิโมธีไดรู้้สึกอบัอายในเร่ืองข่าวประเสริฐ! เปาโลยอมรับอยา่งภูมิใจว่าจากทุกคน
นั้นพระเจา้ได้แต่งตั้ งท่านให้เป็น “นักเทศน์” หรือ ผูส่้งข่าวสาร (ผูป้ระกาศ) “อคัรทูต” (ผู ้
ก่อตั้ง) และ “อาจารย”์ (“ผูท้  าให้ถาวร”) แห่งข่าวดีน้ี ช่างเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษอยา่งยิ่งท่ีจะ
ส่ือสารข่าวประเสริฐ!    

  
1:12                  เปาโลได้ประสบกับการถูกจ าคุกและความไม่สะดวกท่ีเช่ือมโยงกับมัน เพราะว่าท่านได้

ประกาศข่าวประเสริฐ[35]  อย่างไรก็ตาม ท่าน “ไม่ไดอ้บัอาย” ในเร่ืองข่าวประเสริฐหรือใน
เร่ืองตวัท่านเอง (เปรียบเทียบ รม. 1:16) ความมัน่ใจของท่านอยูใ่นตวับุคคลของพระเจา้ ท่าน
เช่ือวา่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ พระเจา้จะปกป้อง (“ป้องกนั”) บางส่ิง ท่ีเปาโลไดว้างไวก้บัพระเจา้
ส าหรับการปกป้องของพระองค์ (“ส่ิงท่ีขา้พเจา้ได้มอบไวก้บัพระองค์”) และรักษาส่ิงนั้นไว ้
“จนกว่าวนั (นั้ น)” ท่ีท่านจะเห็นพระคริสต์หน้าต่อหน้า ณ การรับข้ึนไปหรือความตาย 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 18; 1 คร. 3:13; 2 คร. 5:9-10) 
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“การฝาก” (ขอ้ 14) ท่ีน่ีอาจอา้งอิงถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐ (เปรียบเทียบ ขอ้ 14; 2:2; 1 
ทธ. 6:20)[36] บางทีมนัอา้งอิงถึงชีวิตของเปาโลรวมถึงงานของท่าน[37] อีกมุมมองหน่ึงท่ี
เป็นไปไดน้้อยก็คือว่า มนัอา้งอิงถึงความเช่ือท่ีไดม้อบไวก้บัเปาโลว่า ในเชิงเปรียบเทียบแลว้
ท่านจะส่งคืนแด่พระเจา้เม่ือท่านได้เห็นพระองค์[38] เปาโลใช้ศพัท์กรีกส าหรับ “การฝาก” 
(“ส่ิงท่ีไดม้อบไว”้ “การฝากท่ีดี” “ทรัพยส์มบติั”) ในประโยคสุดทา้ยน้ีท่ีน่ีและในขอ้ 14 และ
ใน 1 ทิโมธี 6:20 อีกดว้ย 

  
2. การกระตุ้นให้ปกป้องข่าวประเสริฐ  1:13-14    

1:13                  ทิโมธีไดรู้้สึกถึงการทดลองท่ีจะเปล่ียนแปลงข่าวสารของท่านเช่นเดียวกบัท่ีจะหยุดประกาศ
ข่าวสารนั้น ดงันั้นเปาโลไดก้ระตุน้ให้ท่านท่ีจะประกาศข่าวสารอย่างเดียวกนัต่อไป (“รักษา
มาตรฐานแห่งค าสอนท่ีถูกตอ้งไว”้) ซ่ึงท่านไดย้นิจากเปาโลและท่ีจะท าอยา่งนั้นดว้ยการวางใจ 
(“ความเช่ือ”) ในพระเจา้และ “ความรัก” ส าหรับผูค้นซ่ึงพระเยซูคริสตจ์ะจดัหาให้   

  
“ด้วยแนวทางท่ีมีทกัษะตามปกติกับถ้อยค าของท่านนั้น ท่ีแท้เปาโลก าลัง
กล่าวว่าอย่างท่ีพระเจา้ไดป้กป้องการฝากแห่งชีวิตของท่าน (และจะปกป้อง
การฝากของทิโมธี) ดงันั้นทิโมธีตอ้งปกป้องการฝากแห่งบญัชีท่ีสัตยซ่ื์อของ
ข่าวประเสริฐท่ีพระเจา้ไดม้อบไวแ้ก่เขาเช่นกนั”[39] 

  
1:14                  ท่านควร “ปกป้อง” การส าแดง (“ทรัพยส์มบติั”) ของพระเจา้ท่ีพระเจา้ได ้“มอบ” ไวแ้ก่ท่านใน

ฐานะผูรั้บใชแ้ห่งข่าวประเสริฐ  (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:20) ในสมยัโบราณ กฎเกณฑ์และการ
ลงโทษท่ีเขม้งวดไดค้วบคุมการดูแลบางส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงไดฝ้ากแก่อีกคนหน่ึงเพื่อการเก็บไวใ้น
ท่ีปลอดภยั[40] “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ท่ีสถิตอยู ่(เช่นเดียวกบัพระบุตร, ขอ้ 13) จะท าให้ท่าน
สามารถท าอยา่งนั้นได ้

  
“การวิงวอนนั้นได้มาเป็นวงกลมเต็มท่ี มนัได้เร่ิมตน้ด้วยพระวิญญาณของ
พระเจา้และฤทธ์ิเดชของพระองค์และมนัได้ส้ินสุดลงด้วยฤทธ์ิเดชท่ีท าให้
สามารถของพระวญิญาณ”[41] 
  

ค. แบบอย่างของการรับใช้ทีสั่ตย์ซ่ือและไม่สัตย์ซ่ือ  1:15-18   
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ท่ีจะเนน้ย  ้าแก่ทิโมธีถึงความจ าเป็นส าหรับเขาท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อการทรงเรียกของเขา เปาโลอา้งอิงการบนัทึก
ถึงพนัธกิจต่างๆ ของคริสเตียนคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งเป็นคนรู้จกัท่ีสัมพนัธ์กนั  
 
1:15                  บรรดาคริสเตียนในเมืองเอเฟซัส และในแควน้เอเชียท่ีเมืองเอเฟซสัตั้งอยู่ไดล้ะทิ้งเปาโลโดย

ส้ินเชิงจนท่านสามารถกล่าวไดว้า่ “ทุกคน” ได ้“ผละจาก” ท่านไป ส่ิงน้ีไดท้  าให้เปาโลทนทุกข์
[42] เปาโลอาจได้หมายถึงผูน้ าทั้งหมด หรืออดีตเพื่อนร่วมงานของท่านท่ีได้ละท่านไวต้าม
ล าพงัในคุกในกรุงโรม  บางทีไม่ใช่ทุกคนจากคนเหล่าน้ีไดห้ันเหไปจากข่าวประเสริฐ บางที
ถอ้ยค านั้นเป็นการกล่าวเกินจริง[43] ทิโมธีเป็นคนสุดทา้ยท่ามกลางกลุ่มนั้นท่ีจะรักษาความ
จงรักภกัดีของเขาต่อเปาโลและสนบัสนุนท่าน และตอนน้ีเขาไดถู้กทดลองท่ีจะละทิ้งท่าน ช่ือ 
“ฟีเจลสั” และ “เฮอร์โมเกเนส” ไม่ปรากฏท่ีอ่ืนในพระคมัภีร์ พวกเขาไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนท่ีแข็ง
ขนัของอคัรทูตน้ีในอดีต แต่ในท่ีสุดไดผ้ละจากท่านไปเหมือนคนท่ีเหลือ 

  
“ขอ้เหล่าน้ี [ขอ้ 10, 15, และ 16] แสดงวา่การถูกจ าคุกในปัจจุบนัของเปาโล
รุนแรงกวา่การถูกจ าคุกใน กิจการ 28:23, 30-31 อยา่งไม่สงสัย”[44] 

  
1:16-18            บางคนไดแ้นะน าวา่ “โอเนสิโฟรัส” (ตามตวัอกัษรหมายถึง “ผูน้ าการช่วยเหลือมา”) อาจไดต้าย

ไปเม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี เน่ืองจากวา่เปาโลไดก้ล่าวถึงครอบครัว (“ครัวเรือน”) ของ
เขาเท่านั้น แต่ส่ิงนั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ไดส้ าหรับขา้พเจา้เม่ือพิจารณาถึงขอ้ 18 

  
“ใน กิจการ ท่ีไม่มีหลกัฐานของเปาโลและเธคลา โอเนสิโฟรัสถูกกล่าวถึงว่า
เป็นผูก้ลบัใจเช่ือของเปาโลท่ีไดใ้ห้การรับรองแขกแก่ท่านในการเยี่ยมเยียน
เมืองอิโคนียมูคร้ังแรกของท่าน”[45] 

  
ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสเป็นขอ้ยกเวน้ต่อ “ทุกคน” ในขอ้ท่ีผา่นมา (ขอ้ 15) หรือบางทีพวก
เขาไดรู้้สึกแตกต่างออกไปและภายหลงัไดย้ืนยนัถึงความจงรักภกัดีของพวกเขาท่ีมีต่อเปาโล
ใหม่ ไม่วา่ในกรณีใด ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสไดเ้สาะหาเปาโลอยา่งแข็งขนัและไม่อบัอาย
และไดป้รนนิบติัท่านระหวา่งการถูกจ าคุกในปัจจุบนัของท่าน ส าหรับส่ิงน้ี เปาโลปรารถนาให้
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะส าแดง “ความเมตตา” แก่โอเนสิโฟรัส ณ พระท่ีนัง่การพิพากษาของ 
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พระคริสต ์(เปรียบเทียบ “วนันั้น” ในขอ้ 12)  เพราะวา่โอเนสิโฟรนสัได ้“พบ” เปาโล  เปาโล
หวงัวา่โอเนสิโฟรัสจะ “พบ” ความเมตตาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

  
ดูเหมือนว่าเปาโลไดนึ้กคิดฉากท่ีซ่ึงพี่น้องทั้งหมดของท่านจะยืนอยู่ต่อพระพกัตร์องคพ์ระผู-้
เป็นเจ้า โอเนสิมสัก็อยู่ท่ามกลางพวกเขา นั่นคือ ณ พระท่ีนั่งการพิพากษาของพระคริสต ์    
พระเจา้จะแสดงออกความไม่โปรดปรานต่อความลม้เหลวของคนอ่ืนๆ แต่โอเนสิโฟรัสจะรอด
พน้ความอบัอายนั้น (เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:28) อีกคร้ังหน่ึงเปาโลใชค้วามเป็นไปไดข้องความ
อบัอายท่ีจะกระตุน้ทิโมธี (เปรียบเทียบ ขอ้ 8) ทิโมธีรู้เก่ียวกบัพนัธกิจท่ีสัตยซ่ื์อก่อนหน้านั้น
ของโอเนสิโฟรัสในเมืองเอเฟซสั เปาโลอา้งอิงถึงส่ิงน้ีเช่นกนั เพื่อจะหนุนใจให้ทิโมธีท่ีจะโยน
ชะตาของเขาเขา้ไปกบัโอเนสิโฟรัสและครอบครัวของเขา แทนท่ีจะโยนเขา้ไปกบับรรดาผูท่ี้ได้
ต่อตา้นอคัรทูตท่ีถูกล่ามโซ่    

  
“อุปนิสัยทางศีลธรรมถูกเรียนรู้อยา่งดีท่ีสุดโดยการสังเกตการอุทิศตนเช่นนั้นในคนอ่ืนๆ ลูกๆ 
เรียนรู้อุปนิสัยน้ีจากบรรดาพ่อแม่ คริสเตียนใหม่เรียนรู้มนัจากคริสเตียนเก่า สุดท้ายแล้ว
อุปนิสัยทางศีลธรรมไม่สามารถถูกสอนไดโ้ดยวิชาการสร้างคุณลกัษณะในโรงเรียนเท่านั้น   
คริสเตียนตอ้งเห็นการอุทิศตนทางศีลธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีหนกัแน่นในคนอ่ืนๆ 

  
“เปาโลไม่ได้อบัอายท่ีจะน าเสนอตวัท่านเองในฐานะแบบอย่างเร่ิมแรกท่ีท่านให้แก่ทิโมธี   
ท่านไม่มีความสงสัยเลยวา่อุปนิสัยของท่านคู่ควรแก่การเลียนแบบ บรรดาผูน้ าคริสเตียนในทุก
วนัน้ีตอ้งมีการอุทิศตนต่อพระคริสต์จนพวกเขาไม่อบัอายท่ีจะพูดดว้ยความถ่อมใจวา่ ‘ถา้คุณ
ตอ้งการแบบอยา่งท่ีจะท าตาม จงดูท่ีขา้พเจา้!’”[46] 

  
III. การกระตุ้นให้พากเพยีร  บทที ่2   
  
เปาโลหนุนใจทิโมธีต่อไปท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้และต่อการทรงเรียกของเขา โดยการก าชบัให้
เขาท่ีจะอดทนต่อความยากล าบาก จากนั้นอีกคร้ังหน่ึงท่านเน้นถึงความส าคญัของความสัตยซ่ื์อในพนัธกิจ
ส่วนรวมของเขาและชีวติส่วนตวัของเขา (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 4:6-16) 
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ก. ค าก าชับให้ทนการยากล าบาก  2:1-13    
  
เปาโลหนุนใจทิโมธีต่อไปท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อการทรงเรียกของเขา เพื่อท่ีจะกระตุน้ให้เขาท่ีจะพากเพียรใน 
พนัธกิจของเขา    

“ในส่วนแรกน้ี หวัขอ้ท่ีถูกกล่าวอยา่งเจาะจงคือค าถามเก่ียวกบัการรับใชแ้ละรางวลั”[47] 
  

1. หน้าทีข่องทโิมธี  2:1-7   
  

“ต่อจากรูปแบบของความอบัอายและความกลา้หาญ (1:15-18) เปาโลก็เร่ิมด าเนินการกระตุน้
โดยตรงต่อทิโมธีและการส่งมอบภารกิจแบบเปาโลใหม่”[48]  

2:1                    การก าชบัของเปาโลในขอ้น้ีเป็นการก าชบัโดยทัว่ไป  ความรับผิดชอบท่ีเจาะจงต่างๆ ก็ตามมา   
บนพื้นฐานของส่ิงท่ีท่านได้เขียนแล้วนั้น เปาโลกระตุ้นให้ “บุตร” (ค ากรีก เทคนน ตาม
ตวัอกัษรคือ “เด็ก” ซ่ึงเป็นค าศพัท์ท่ีรักใคร่) ของท่านท่ีจะให้ “พระคุณ” ของพระคริสต์ให้
อ านาจแก่เขา กาลปัจจุบนัของมาลาเชิงบงัคบัของไวยากรณ์กรีก เอนดูนามู บ่งบอกถึงความ
จ าเป็นส าหรับการพึ่งพาอยา่งต่อเน่ืองท่ีพระเจา้   บุคคลหน่ึงท าส่ิงน้ีขณะท่ีเขาหรือเธอด าเนินใน
การจ านนต่อพระวิญญาณของพระเจ้าและในความสอดคล้องกับน ้ าพระทัยของพระเจ้า   
จากนั้นพระเจา้สามารถและจะจดัเตรียมก าลงัใหไ้ด ้

  
“พระคริสตท์รงเป็นไดนาโมส าหรับอ านาจเท่านั้นเม่ือและในขณะท่ีเราติดต่อ
กบัพระองค”์[49] 

  
2:2                    อยา่งท่ีเปาโลไดส่้งคบเพลิงแห่งพนัธกิจไปยงัทิโมธี ดงันั้นตอนน้ีทิโมธีควรท าเพื่อคนอ่ืนๆท่ีให้

หลกัฐานว่าพวกเขาจะ “สัตยซ่ื์อ” เช่นกนั คนเหล่าน้ีควร “สั่งสอน” (สอน) คนอ่ืนๆ” ผูซ่ึ้งจะ
ติดตามพวกเขาตามล าดบั   

  
“ในเชิงลบนั้น ความสัตยซ่ื์อประกอบดว้ยการท่ีพวกเขาไม่สูญเสีย ไม่ละเลย 
ไม่ละทิ้ง หรือไม่เป็นพยานเท็จ (เช่นพวกครูสอนเท็จท่ีถูกอ้างอิงถึงใน
จดหมายน้ี) ต่อส่ิงท่ีเปาโลไดก้ล่าว และในเชิงบวกนั้นก็ประอบดว้ยการท่ีพวก
เขา ‘สอนพระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง’ (2:15) 
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“เน่ืองจากว่างานท่ีได้มอบหมายต่อบุคคลท่ีสัตยซ่ื์อเหล่าน้ีเป็นงานแห่งการ
สอนคนอ่ืนๆเช่นกนั มนัก็แน่นอนว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวกนัของบุคคลท่ี
เปาโลไดเ้ขียนใน 1 ทิโมธี ซ่ึงก็คือบรรดาผูป้กครองท่ี ‘ตรากตร าในการเทศนา
และสั่งสอน’ (5:17) และในทิตสัเช่นกนั ซ่ึงเป็นบรรดาผูป้กครอง/ผูดู้แลท่ี ‘ยึด
มัน่ในพระวจนะอนัสัตยจ์ริงตามค าสอน’ เพื่อวา่พวกเขาจะ ‘สามารถหนุนใจ
ดว้ยค าสอนท่ีถูกตอ้งและช้ีแจงต่อพวกคนท่ีคดัคา้น’  (1:9)”[50] 

  
ขบวนการการสร้างสาวกน้ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งการสั่งสอนในความจริงแห่ความเช่ือและความเป็น
เพื่อนในพนัธกิจ การอา้งอิงถึง “พยานหลายๆคน” คงไดย้  ้าเตือนทิโมธีถึงการประกาศท่ีกล้า
หาญของเปาโลในหลายๆ โอกาส มนัคงไดห้นุนใจใหเ้ขาท่ีจะร้ือฟ้ืนการอุทิศตนของเขาต่อข่าว
ประเสริฐท่ีเปล่ียนแปลงชีวติของเปาโลและต่อเปาโลเป็นส่วนตวั 

  
“น่ีเป็นการรับช่วงต่อแห่งพนัธกิจแบบอคัรทูตแท ้ไม่ใช่แวดวงท่ีไม่ขาดสาย
ซ่ึงขยายกลบัไปยงัพวกอคัรทูตเองเพื่อวา่การแต่งตั้งทั้งหมดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแวด
วงนั้นก็ไม่มีผลบงัคบั แต่การรับช่วงต่อแห่งหลกัค าสอนแบบอคัรทูตแท ้ซ่ึง
เป็นการมอบของส่ิงท่ีเรายงัคงไดย้ินจากเปาโลในงานเขียนของท่าน ส่ิงน้ีได้
ยึดถือไวโ้ดยเราดว้ยใจท่ีสัตยซ่ื์อพร้อมกบัความสามารถท่ีจะสอนคนอ่ืนๆถึง
ส่ิงอยา่งเดียวกนัต่างๆ เป็นท่ีชดัเจนวา่อคัรทูตน้ีไม่ไดค้าดหวงัให้พวกครูสอน
ในอนาคตของคริสตจกัรท่ีจะผลิตการสอนท่ีใหม่หรือแตกต่าง”[51] 

  
“คริสตจกัรของคริสเตียนข้ึนอยูก่บัโซ่ท่ีไม่ขาดแห่งพวกครูสอน. . . . ครูสอน
เป็นขอ้ต่อในโซ่ท่ีมีชีวิตซ่ึงขยายอย่างไม่ขาดจากเวลาในปัจจุบนักลบัไปยงั
พระเยซูคริสต์ สง่าราศีของการสอนก็คือว่ามนัเช่ือมโยงปัจจุบนักบัชีวิตบน
โลกของพระเยซูคริสต”์[52] 

  
2:3-4                พนัธกิจท่ียาวนานของเปาโลกบัทิโมธีไดร้วมถึงความล าบากมากมาย ตอนน้ีขณะท่ีทิโมธีตั้งใจ

คอยท่ีจะฝึกฝนบรรดาคนหนุ่มกว่า เขาสามารถคาดหวงัถึงส่ิงเดียวกนัมากข้ึนได้ เปาโลได้
กระตุน้ใหเ้ขาท่ีจะจ านนต่อความยากล าบากต่างๆในฐานะ “ทหารท่ีดี”  

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn50
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn51
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn52


อคัรทูตใชต้วัอยา่งประกอบสามอยา่งเพื่อจะช่วยใหทิ้โมธีช่ืนชมความสอดคลอ้งท่ีสมเหตุสมผล
ของการกระตุน้น้ี (เปรียบเทียบ 1 คร.9:7, 10, 24) ตวัอยา่งประกอบอนัแรกคือทหาร (เปรียบ 
เทียบ อฟ. 6:11-17; 1 ธส. 5:8) การเนน้ของเปาโลในตวัอยา่งประกอบน้ีอยูท่ี่ความส าคญัของ
การเป็นอิสระจาก การพัวพัน กบัเป้าหมายและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีน้อยกว่าในขณะท่ีรับใช้องค ์
พระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงน้ีเป็นบางส่ิงท่ีเปาโลไดเ้ตือนทิโมธีมาก่อน (1 ทธ. 6:3-16; เปรียบเทียบ มธ. 
13:22; ลก. 8:14) 

  
เป็นท่ีชดัเจนว่า เปาโลไม่ไดห้มายถึงว่าผูรั้บใช้ควรให้เวลาทั้งหมดของเขาต่อการเทศนาและ
การสั่งสอน ตลอดเวลา ไม่นบักิจกรรมการเยบ็เต็นท์ใดๆ ท่านหมายถึงว่า เขาไม่ควรยอมให้
หน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีจะดึงพลังงานหรือความสนใจของเขาไป หรือเบ่ียงเบนเขาไปจากความ
รับผดิชอบหลกัของเขาในฐานะทหารคริสเตียน   

  
“คริสเตียนตอ้งจดต่อท่ีความเป็นคริสเตียนของเขา นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเขา
ตอ้งไม่พวัพนักบังานหรือธุรกิจทางโลก เขาตอ้งยงัคงด าเนินชีวิตอยูใ่นโลกน้ี 
และเขาตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพ แต่มนัหมายถึงวา่ เขาตอ้งใชง้านอะไรก็ตามท่ีเขา
พวัพนัท่ีจะด าเนินชีวติและเพื่อจะส าแดงความเป็นคริสเตียนของเขา”[53] 

  
เดมาสผูซ่ึ้งเปาโลอา้งอิงถึงภายหลงัก็ไดป้รากฏวา่เป็นทหารท่ีแยใ่นเร่ืองน้ี (เปรียบเทียบ 4:10) 
อยา่งท่ีทหารธรรมดาตอ้งเด็ดเด่ียวในจุดประสงคข์องเขา แข็งขนัในการมีวินยัในตนเองของเขา 
และไม่สงสัยในการเช่ือฟังของเขา  ทหารทุกคนของพระคริสตต์อ้งเป็นเช่นนั้น    

  
“การร้องขอของเปาโลแสดงถึงความส าคญัของการพฒันาความสามารถท่ีจะ
แยกแยะระหว่างการท าส่ิงดีต่างๆและการท าส่ิงดีท่ีสุดต่างๆ บรรดาผูรั้บใช้
ของพระคริสต์ไม่ใช่แค่ท่ีจะเป็นคนท่ีท าอะไรเล่นๆไม่จริงจังซ่ึงมีความ 
สามารถหลายดา้นในการแสวงหาอนัเล็กๆ นอ้ยๆในทุกประเภท พวกเขาเป็น
ผูอุ้ทิศตนท่ีมีจิตใจแข็งแกร่งของพระคริสต์ผูซ่ึ้งเลือกล าดับความส าคญัท่ี
ถูกตอ้งต่างๆ จากรายช่ือของการเลือกท่ีอาจเกิดข้ึนได้ต่างๆอย่างต่อเน่ือง” 
[54] 
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2:5                    ตวัอย่างประกอบอนัท่ีสองของเปาโล ซ่ึงก็คือ “นกักีฬา” เน้นถึงความจ าเป็นท่ีจะรับใช้ตาม 
“กติกา” ท่ีพระเจา้ไดก้ าหนดไว ้  ท่ีจะท าส่ิงน้ี เราตอ้งรับใชด้ว้ยแรงจูงใจท่ีเหมาะสมพร้อมกบั
ความบริสุทธ์ิของชีวิตและการเช่ือฟังต่อน ้ าพระทยัทั้งส้ินของพระเจา้เพื่อจะไดรั้บการรับรอง
ของพระองค ์   

  
“ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงทั้งการฝึกฝนเพื่อการแข่งขนัและกติกาท่ีควบคุมมนั”[55] 

  
“. . . บรรดาผูแ้ข่งขนั ณ กีฬาโอลิมปิกไดป้ฏิญาณต่อรูปป้ันของเซอุสวา่พวก
เขาได้อยู่ในการฝึกฝนท่ีเข้มงวดเป็นเวลาสิบเดือน (Pausanias, Graec. 
deser. v. 24. 9)”[56] 

  
อย่างท่ีนกักีฬาท่ี “แข่งขนั” ตอ้งปฏิเสธเขาเองหรือเธอเอง ทนต่อความล าบาก และพากเพียร
จนถึงบั้นปลาย นักกีฬาฝ่ายวิญญาณทุกคนต้องเป็นเช่นนั้น วิลเล่ียม บาร์คเล่ย์ได้น าเสนอ
ตวัอยา่งประกอบดงัต่อไปน้ีของการรักษากติกา: 

  
“ไม่วา่การโตเ้ถียงจะรุนแรงเพียงไร คริสเตียนตอ้งไม่ลืมความเอ้ือเฟ้ือของเขา   
ไม่วา่มนัส าคญัเพียงไรท่ีจะชนะการโตเ้ถียง เขาตอ้งไม่ท าส่ิงใดก็ตามแต่ท่ีจะ
ซ่ือสัตยเ์ก่ียวกบัจุดยนืของเขาเองและยติุธรรมพอต่อจุดยนืของฝ่ายตรงกนัขา้ม
ของเขา. . . . บ่อยคร้ังแลว้ไม่มีความขมข่ืนใดเหมือนความขมข่ืนทางศาสนา   
แต่คริสเตียนแทรู้้ว่ากติกาสูงสุดของชีวิตคริสเตียนคือความรัก และเขาจะน า
ความรักนั้นไปยงัการโตเ้ถียงทุกอยา่งและการโตแ้ยง้ทุกอย่างท่ีเขาเก่ียวขอ้ง”
[57] 

  
2:6                    ตวัอย่างประกอบอนัท่ีสามของเปาโล ซ่ึงก็คือ “กสิกรท่ีตรากตร า” เน้นถึงงานเหน่ือยยากท่ี

จ าเป็นถ้าบุคคลหน่ึงตอ้งการท่ีจะช่ืนชมผลของการตรากตร าของเขาหรือของเธอ [58] กสิกร
ตอ้งด าเนินการท่ีจะ หว่าน เมล็ด และ รดน า้ เมล็ดนั้นและดินต่อไป ถา้เขาหรือเธอตอ้งการท่ีจะ
เก็บเก่ียวผลของมนั (“ไดรั้บผลิตผลเป็นคนแรก”)  ในท านองเดียวกนั กสิกรส าหรับพระคริสต์
ต้องหว่านและบ ารุงเล้ียงเมล็ดข่าวประเสริฐ ถ้าเขาหรือเธอคาดหวงัท่ีจะเก็บเก่ียวผลแห่ง      
พระวจนะของพระเจา้ในชีวติของผูค้นในท่ีสุด  
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กสิกรต้องเรียนรู้ท่ีจะ อดทน ไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่าผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วเม่ือปลูกพืชผล ในท านอง
เดียวกนั คริสเตียนตอ้งอดทนและไม่คาดหวงัท่ีจะเห็นผลของการตรากตร าของเขาหรือของเธอ
ทนัทีทนัใด  ยิง่กวา่นั้นกสิกรตอ้งเตม็ใจท่ีจะท างาน ณ ชัว่โมงใดก็ตามซ่ึงข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น
ของพืชผลของเขา ดงันั้นคริสเตียนตอ้งเต็มใจท่ีจะท างานเม่ือใดก็ตามท่ีความจ าเป็นเรียกร้อง
เช่นกนั   

  
ตวัอยา่งประกอบทั้งสามบ่งบอกถึงความพากเพียรท่ีแน่วแน่และจดัเตรียมการคาดหวงัถึงรางวลั
ในขั้นสุดทา้ยส าหรับผูส้ัตยซ่ื์อ ภายหลงัเปาโลจะใชต้วัอยา่งประกอบอีกสองอยา่ง คือ คนขาย
ของย่อยๆท่ีคดัสรรสินคา้ของเขาอย่างมีทกัษะ (ขอ้ 15) และ ชาวประมงซ่ึงพยายามท่ีจะจบั
บรรดาผูท่ี้มารไดจ้บัไปนั้นกลบัคืนมา (ขอ้ 26)[59] 

  
ในบทท่ี 2 มีภาพพจน์ทางภาษาเจ็ดอย่างอย่างแทจ้ริงท่ีแนะน าถึงการท่ีผูเ้ช่ือควรท าหน้าท่ี
อย่างไร คือ ในฐานะ บุตร (ขอ้ 1) ทหาร (ขอ้ 3-4) นกักีฬา (ขอ้ 5) กสิกร (ขอ้ 6) คนงาน 
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูสอน ขอ้ 15) ภาชนะ (ขอ้ 21) และผูรั้บใช ้(ขอ้ 24)   

  
2:7                    เปาโลหนุนใจให้ทิโมธีท่ีจะใคร่ครวญถึง (“พิจารณา”) ส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดเ้ขียนไป (“ส่ิงท่ีขา้พเจา้

พูด”) ซ่ึงรู้ว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” (บางทีคือ พระเยซู เปรียบเทียบ ขอ้ 8) จะช่วยให้เขาเห็น
ปัญญา (“ให้ความเขา้ใจแก่เขา”) ของถ้อยค าของท่าน ตวัอย่างประกอบต่างๆของเปาโลให้
บทเรียนเชิงปฏิบติัหลายบทเรียนเม่ือบุคคลหน่ึงใคร่ครวญถึงส่ิงเหล่านั้น    

  
“การเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เร่ืองราวของความมีไหวพริบเฉียบ
แหลมทางจิตใจเป็นหลกัแต่เป็นเร่ืองราวของการรับค าสอนไดฝ่้ายวิญญาณ”
[60] 

  
2. แบบอย่างของพระเยซูและเปาโล  2:8-10 

  
เปาโลด าเนินการต่อไปท่ีจะสนบัสนุนการร้องขอของท่านท่ีจะ “ทนรับความทุกข์ยาก” (ขอ้ 3) ดว้ยแบบอย่าง
ของพระเยซู (ขอ้ 8) และท่านเอง (ขอ้ 9-10)    ขอ้ 8-10 สร้างประโยคเดียวในตวับทกรีก ซ่ึงมีผลกระทบของการ
รวมพระเยซูและเปาโลไวใ้นแบบอยา่งตามล าดบัของทั้งสอง   เปาโลท าซ ้ าแบบอยา่งของพระเยซู 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn59
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn60
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/toc.htm#c326


2:8                    แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งการทนรับความทุกข์ยากเพื่อ
จุดประสงคท่ี์คู่ควร เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะใคร่ครวญถึง (“ระลึกถึง”) แบบอยา่งของท่าน
อีกด้วย น่ี เป็นท่ีเดียวในจดหมายฝากน้ีท่ี เปาโลเรียบเรียงนามของพระเยซูในล าดับน้ี 
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:3, 14; ทต. 1:1; 2:13; 3:6) บางทีท่านท าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะเนน้ถึง “ความ
เป็นมนุษย”์ ของพระเยซู และการประพฤติท่ีเป็นแบบอยา่งของพระองค ์    

 
เปาโลอาจไดต้ั้งใจให้การอา้งอิงของท่านถึงการเป็นข้ึนจากตายและเช้ือสายของพระเยซูท่ีจะ
กระตุน้การใคร่ครวญถึงการแกแ้คน้และการปกครองขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราตามหลงัการ
ทนทุกขข์องพระองค ์ พระเยซูทรงเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเช้ือชายของบรรดาผูป้กครองผูซ่ึ้งพวก
ศตัรูของพระเจา้ไดต่้อตา้นและข่มเหงอยา่งต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ กจ. 7)   

  
“กาลสมบูรณ์ของรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ed ส าหรับ ‘ไดถู้กท าให้เป็นข้ึน’ 
บ่งบอกว่าเปาโลก าลงัเน้นถึงผลลพัธ์ของการเป็นข้ึนจากตายของพระคริสต ์
ซ่ึงเป็นการส าแดงถึงความเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพระองค ์(รม.1:4) แทนท่ี
จะเป็นขอ้เทจ็จริงของการเป็นข้ึนจากตาย. . . .”[61] 

  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ กาลสมบูรณ์ไดถู้กตั้งใจไวเ้พื่อจะย  ้าเตือนทิโมธีวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
อยูก่บัท่านในขณะน้ีดว้ยอ านาจท่ีเป็นข้ึนจากตาย[62] 

  
“ประการท่ีสอง การอา้งอิงท่ีวา่พระคริสตไ์ด ้‘สืบเช้ือสายจากดาวิด’ แสดงให้
เห็นว่าพระคริสต์มี คุณสมบัติแบบพระเมสสิยาห์และเป็นทายาทของ         
พระสัญญาท่ีมีสง่าราศีต่างๆ ของพระเจา้ส าหรับดาวดิ”[63] 

  
มนัเป็นการย  ้าเตือนถึงความเป็นมนุษยข์องพระเยซูอีกดว้ย   ขณะท่ีเราระลึกถึงพระองค ์เราตอ้ง
ระลึกถึงวา่พระองคท์รงเป็นมนุษยเ์ช่นกนั และพระองค ์“ไดท้นรับความทุกขย์าก” ไดส้ัตยซ่ื์อ
ต่อพระเจา้ของพระองคอ์ยา่งท่ีเราสามารถท าได[้64] 
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“ความทรงจ าถึงพระคริสตท่ี์ถูกปกคลุมดว้ยอ านาจท่ีเป็นข้ึนจากตายและความ
มีเกียรติแบบพระเมสสิยาห์ก็เป็นการดลใจส าหรับการรับใช้ของคริสเตียน”
[65] 

  
การบนัทึกเก่ียวกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนหน่ึงของข่าวประเสริฐท่ีเปาโลประกาศ และเป็นข่าว
ประเสริฐอยา่งเดียวกนัท่ีทิโมธีในอยูใ่นอนัตรายของการละเลย (1:8) เปาโลสามารถเรียกข่าว
ประเสริฐวา่ “ข่าวประเสริฐของขา้พเจา้” ได ้เพราะวา่พระเจา้ไดม้อบข่าวประเสริฐไวแ้ก่ท่าน 

  
“พระเมสสิยาห์ท่ีสืบเช้ือชาติจากดาวิดท่ีได้ทนทุกข์ไดถู้กท าให้เป็นข้ึนจาก
ตายก็เป็นแก่นสารอยา่งแทจ้ริงของข่าวประเสริฐของเปาโล”[66] 

  
2:9                    เปาโลเตม็ใจท่ีจะ “ทนรับความทุกขย์าก” เช่นกนั   ท่านไดท้  าอยา่งนั้นตลอดชีวิตคริสเตียนของ

ท่าน และในขณะน้ีก็อยูใ่นคุกเน่ืองจากข่าวประเสริฐ   ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “ผูร้้าย” (คาคูเกอร์) เป็น
ค าท่ีหนกัแน่นและปรากฏใน ลก. 23:32, 33, และ 39 เทา่นั้นในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ ท่ีนัน่
มนัอธิบายถึงผูร้้ายท่ีไดถู้กตรึงกบัพระเยซู  ภายใตก้ารข่มเหงของเนโร ผูท่ี้ไม่ใช่คริสเตียนหลาย
คนไดถื้อวา่คริสเตียนเป็นผูร้้ายท่ีรุนแรง ทิโมธีตอ้งระลึกถึงวา่ “พระวจนะของพระเจา้” ก็มีพลงั
ท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตตลอดไป อ านาจของพระวจนะ ก็ย่ิงใหญ่อย่างท่ีเคยย่ิงใหญ่ แม้ว่าผู ้
ปกป้องท่ีสนบัสนุนพระวจนะไดถู้กล่ามโซ่ ดงันั้นทิโมธีควรด าเนินการท่ีจะประกาศพระวจนะ
ต่อไป   

  
2:10                  เพราะวา่ข่าวประเสริฐเป็น “ฤทธานุภาพของพระเจา้จนถึงความรอด” เปาโลก็พึงพอใจท่ีจะยอม

ทนทุกอยา่งตราบเท่าท่ีข่าวสารน้ีไดอ้อกไป (เปรียบเทียบ ฟป. 1:12-20) 
  

“พวกเขาอาจฆ่าร่างกาย ความจริงของพระเจา้ก็คงอยู่ อาณาจกัรของพระองค์
อยูเ่ป็นนิตย”์[67] 

  
คร้ังหน่ึงเปาโลได้เป็นผูย้บัย ั้งหลักของข่าวประเสริฐ (กจ.22:4; 26:9-11) ตอนน้ีท่านเป็น
ผูส้นับสนุนหลกัของข่าวประเสริฐ ท่านได้เป็นผูก้ดข่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดของธรรมิกชน ตอนน้ีท่าน
เป็นผูท่ี้ถูกกดข่ีอยา่งมากท่ามกลางพวกเขา   
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“ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของผูอ้รรถาธิบายเขา้ใจวา่ ‘พวกท่ีทรงเลือกไว’้ อา้งอิงถึง
ผูท่ี้ยงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือ (แต่แน่นอนวา่จะเช่ือ) ก็มีเหตุผลท่ีดีท่ีจะ
เขา้ใจค าศพัท์น้ีในบริบทน้ีว่าเป็นค าเหมือนโดยแทจ้ริงส าหรับธรรมิกชนท่ี
บงัเกิดใหม่ แรกสุด ใน การใช ้ทุกๆ คร้ัง ของค าศพัทน้ี์ท่ีประยกุตใ์ชก้บัมนุษย์
ในพนัธสัญญาใหม่นั้นมนัก็อา้งอิงถึงธรรมิกชนท่ีไดรั้บความชอบธรรม  อยู่
เสมอ ตรงกนัขา้ม มนั ไม่เคย อา้งอิงถึงใครคนหน่ึงท่ีถูกเลือกไวใ้นอดีต         
นิรันดร์แต่อา้งอิงถึงผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปสู่จุดประสงคแ์ห่งการเลือกสรร การท า
ให้ชอบธรรมของพวกเขา. . . .  เป็นส่ิงดีท่ีสุดท่ีจะเขา้ใจว่า ‘พวกท่ีทรงเลือก
ไว’้ เป็นทิโมธีและบรรดาคนสัตยซ่ื์อแห่งขอ้ 2 ทิโมธีถูกกระตุน้ให้ทนทุกขใ์น
พนัธกิจของท่านเพื่อเห็นแก่บรรดาคนสัตย์ซ่ืออย่างท่ีเปาโลได้ถูกจ าคุก
เน่ืองจากพนัธกิจของท่านเพื่อเห็นแก่ ‘พวกท่ีทรงเลือกไว’้ แนวคิดของเปาโล
ท่ีทนทุกข์เพื่อเห็นแก่การช าระให้บริสุทธ์ิและการเติบโตของคริสตจักร
ทั้งหลายก็เป็นหัวขอ้ในพนัธสัญญาใหม่โดยทัว่ไป และเป็นท่ีเห็นไดง่้ายใน
พระคมัภีร์ตอนน้ีเช่นกนั 

  
“ดงันั้นน่ีเป็นผูค้นท่ีไดรั้บความรอดท่ีมีความตอ้งการความรอด! ความรอดท่ีน่ี
เป็นการช าระให้บริสุทธ์ิแน่แท ้หรือบางทีแม่นย  ากว่าคือ ความพากเพียรท่ีมี
ชยัผา่นทางความทุกขย์าก (1:8; 2:3, 9)[68] 

  
3. ค ากล่าวทีนิ่ยม  2:11-13   

  
ท่ีจะหนุนใจให้ทิโมธีท่ีจะทนรับความทุกข์ยากต่อไป เปาโลไดอ้า้งอิงหรือบางทีไดด้ดัแปลงค าอา้งอิงอนัเป็นท่ี
ยอมรับและถูกใช้โดยทัว่ไปซ่ึงได้หนุนใจให้ผูเ้ช่ือท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อการนับถือศาสนาคริสต์ของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:15; 3:1; 4:9; ทต. 3:8) มนัอาจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของพิธีบพัติศมา เพลงนมสัการหรือค าถาม
และค าตอบท่ีใชใ้นการสอนถึงหลกัการของศาสนาคริสต์   มนัประกอบดว้ยโคลงบทละสองบรรทดัส่ีบท สอง
บทเป็นเชิงบวกและสองบทเป็นเชิงลบ  แต่ละโคลงบทละสองบรรทดัก็น าเสนอเง่ือนไขท่ีเปาโลทึกทกัเอา เพ่ือ
เห็นแก่ข้อโต้แย้งของท่าน ท่ีจะเป็นจริงไม่ใช่โดยสมมุติเน่ืองจากวา่แต่ละอยา่งเป็นเง่ือนไขชั้นแรกในตวับทกรีก 
  

“แต่ละ โพรทาซิส (อนุประโยค ‘ถา้’ ) อธิบายถึงการกระท าของผูเ้ช่ือ”[69] 
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2:11-13            โคลงบทละสองบรรทดัอนัแรก (ขอ้ 11) เป็นการย  ้าเตือนท่ีปลอบโยนว่า เน่ืองจากผูเ้ช่ือ “ได้
ตายกบั” พระคริสต์ (คส. 2:20; 3:1, 3) เขาหรือเธอได้ประสบกบัการเป็นข้ึนจากตายกับ
พระองคสู่์ความใหม่ของชีวิตเช่นกนั (เปรียบเทียบ รม. 6:2-23 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ 8) น่ีดู
เหมือนจะเป็นการตีความท่ีดีกวา่การตีความท่ีถือวา่ขอ้ความน้ีเป็นการอา้งอิงถึงการตายในฐานะ
ผูต้ายเพื่อความเช่ือ[70] เง่ือนไขชั้นแรกและกาลอดีตของค ากริยา ซูนาเพธาโนเมน ท่ีแปลว่า 
“ไดต้าย” ก็อภิปรายเร่ืองมุมมองแรก[71] 

  
ไนท์ได้แนะน าว่าเน่ืองจากเปาโลได้เขียนจดหมายฝากน้ีจากกรุงโรม มนัก็เป็นไปได้ท่ีว่า
คริสตจกัรในกรุงโรมไดพ้ฒันาบรรทดัแรกน้ีโดยการใคร่ครวญท่ีโรมบทท่ี 6 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ขอ้ 8 บพัติศมาในน ้าแสดงถึงการตายและการเป็นข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือ[72]  

  
โคลงบทละสองบรรทดัอนัท่ีสอง (ขอ้ 12ก) เป็นการปลอบโยนเช่นกนั  ถา้ผูเ้ช่ือ “สู้ทน” การ
ทดลองให้เลิกเช่ืออย่างประสบความส าเร็จ วนัหน่ึงเขาหรือเธอจะ “ปกครอง” ร่วมกับ         
พระคริสต์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:8; วว. 3:21; 5:10) ในขณะท่ีคริสเตียนทุกคนจะปกครอง
ร่วมกบัพระคริสต์ในแง่ท่ีว่าเราจะอยูก่บัพระองค์เม่ือพระองคป์กครอง ผูส้ัตยซ่ื์อจะปกครอง
ร่วมกบัพระคริสต์ในแง่ท่ีแข็งขนัมากกว่า (เปรียบเทียบ มธ. 10:33; ลก. 12:9)[73] ดูเหมือน 
พระคมัภีร์จะสอนว่ามี ระดับต่างๆ ของการปกครอง อย่างท่ีมีความแตกต่างต่างๆ ในรางวลั 
(เปรียบเทียบ ลก. 19:11-27; วว. 2:26-27; 3:21) แนวคิดท่ีวา่คริสเตียน ทุกคน จะคงสัตยซ่ื์อนั้น
ไม่ไดเ้ป็นจริงต่อทั้งการเปิดเผยหรือความเป็นจริง (เปรียบเทียบ ลก. 8:13; 1 ทธ. 4:1; ฮบ. 3:12; 
เปรียบเทียบ 2 ทธ. 4:4) 

  
โคลงบทละสองบรรทดัอนัท่ีสาม (ข้อ 12ข) เป็นการเตือน ถ้าผูเ้ช่ือออกไปจากการติดตาม   
พระคริสต์อย่างสัตยซ่ื์อ (“ถา้เราปฏิเสธพระองค์”) ระหว่างชีวิตของเขาหรือของเธอ (นัน่คือ 
การเลิกเช่ือ) พระคริสตจ์ะ “ปฏิเสธเขา” หรือเธอ ณ พระท่ีนัง่การพิพากษาของพระคริสต ์(มธ. 
10:33; มก. 8:38; ลก. 12:9; เปรียบเทียบ ลก. 19:22; มธ. 22:13; เปรียบเทียบ มธ. 25:41-
46)[74] ผูเ้ช่ือท่ีไม่สัตยซ่ื์อจะไม่สูญเสียความรอดของเขา (1 ยน. 5:13) หรือรางวลัทั้งหมดของ
เขา (1 ปต. 1:4) แต่เขาจะสูญเสียรางวลับางอยา่งของเขา (1 คร. 3:12-15; เปรียบเทียบ ลก. 
19:24-26)[75] 
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“ถ้าบรรดาผูเ้ช่ือปฏิเสธการสู้ทนต่อการข่มเหงเพื่อพระคริสต์ พระองค์จะ
ปฏิเสธพวกเขาเก่ียวกบัรางวลัและการปกครองท่ีไดเ้ป็นของพวกเขา”[76] 

  
อยา่งชดัเจนแลว้ ท่ีจะปฏิเสธพระคริสตไ์ม่ไดห้มายถึงท่ีจะปฏิเสธพระองค ์คร้ังเดียว หรือ สอง
คร้ัง เท่านั้น (เปรียบเทียบ ลก. 22:54-62) แต่ท่ีจะปฏิเสธพระองค์ อย่างถาวร เน่ืองจากว่า
เง่ือนไขของมนุษยอี์กสามอยา่งในโคลงบทละสองบรรทดัต่างๆ นั้นถาวรเช่นกนั 

  
“การปฏิเสธพระคริสตส์ าแดงตวัมันเองในหลายทางในพนัธสัญญาใหม่ มนั
สามารถประกอบดว้ยการปฏิเสธนามของพระองค ์(วว. 3:8) หรือความเช่ือใน
พระองค ์(วว. 2:13) ดงันั้นมนัสามารถใชรู้ปแบบของการละทิ้งหรือการไม่
ยอมรับความเช่ือแบบคริสเตียนและความจริงของมนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
จริงเก่ียวกบัพระเยซู ในการท าอยา่งนั้น บุคคลนั้นก็ปฏิเสธพระคริสต ์ (และ
พระบิดา เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:22-23) เป็นส่วนตวั  การปฏิเสธสามารถส าแดง
ตวัมนัเองในขอบเขตทางศีลธรรมอีกดว้ย   บางคนอาจ ‘กล่าวยอมรับวา่รู้จกั
พระเจา้ แต่ปฏิเสธพระองค์โดยการกระท าของพวกเขา’ (ทต.1:16; เปรียบ-
เทียบ 1 ทธ. 5:8)”[77] 

  
โคลงบทละสองบรรทดัอนัท่ีส่ีและสุดทา้ย (ขอ้ 13) เป็นการย  ้าเตือนท่ีปลอบโยนอีกอยา่งหน่ึง
วา่ ถา้ผูเ้ช่ือไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พระคริสตจ์ะยงัคง “สัตยซ่ื์อ” ต่อเขาหรือเธอ ค ากรีก อับพิศทู-
เมน สามารถหมายถึงไม่ว่า “ความไม่เช่ือ” หรือ “ไม่สัตยซ่ื์อ” ตวับทกรีกท าให้ชดัเจนว่า “ไม่
สัตยซ่ื์อ” เป็นความหมายท่ีน่ี เน่ืองจากวา่ส่ิงตรงกนัขา้มคือ “สัตยซ่ื์อ” 
  
กาลปัจจุบนัของค ากรีกท่ีแปลวา่ “ไม่มีความสัตยจ์ริง” แสดงถึงท่าทีท่ีต่อเน่ือง พระคริสตจ์ะไม่
ผดิสัญญาของพระองคท่ี์จะช่วยเราใหร้อด (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:9; 10:13; 2 คร. 1:18-20; 1 ธส. 
5:24; และขอ้อ่ืนๆ) แมว้า่เราอาจผิดค าสัตยใ์นการอุทิศตนของเราต่อพระองค ์(1 ยน. 5:13) การ
ปฏิบติัของพระเจา้ต่อคนอิสราเอลในพนัธสัญญาเดิมเป็นหลกัฐานท่ียิ่งใหญ่วา่พระเจา้จะไม่ทิ้ง
หรือละทิ้งบรรดาผูท่ี้พระองคไ์ดไ้ถ่และรับเอามา แมว้า่พวกเขาพิสูจน์วา่พวกเขาไม่สัตยซ่ื์อและ
ไม่เช่ือ! ความสัตย์ซ่ือ ของพระคริสตท่ี์มีต่อเราควรกระตุน้ให้เราท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อพระองค ์   
(เปรียบเทียบ ลก. 22:31-32; ยน. 21:15-22) 
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ประเด็นของขอ้อา้งอิงน้ีก็คือว่า คริสเตียนควรท่ีจะทนสู้ความทุกข์ยากและยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้
ต่อไป เม่ือพิจารณาถึง ส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  าและจะท า[78]  
 
นกัตีความบางคนเช่ือวา่การอา้งอิงถึงการปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และการถูกปฏิเสธโดยพระองคน์ั้นอา้งอิงถึงผู ้
ไม่เช่ือ อยา่งไรก็ตาม ไม่มีส่ิงใดในบริบทท่ีจะบ่งบอกวา่เปาโลมีผูไ้ม่เช่ือในความคิด ในทางตรงกนัขา้ม ท่านใช ้
“เรา” และ “พวกเรา” ซ่ึงจะรวมถึงเปาโลและทิโมธีโดยธรรมชาติปราศจากการอธิบายเพิ่มเติม ในบริบทน้ี เปาโล
ท าการอา้งอิงบ่อยๆ ถึงพระท่ีนัง่การพิพากษาของพระคริสต ์(1:12, 18; 4:8) จดหมายฝากทั้งฉบบัน้ีจดัตั้งการ
กระตุน้ส าหรับคริสเตียนท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เม่ือพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีก าลงัมาถึงนั้น 
  

ข. ค าก าชับให้ยงัคงสัตย์ซ่ือ  2:14-26   
  
เปาโลเปล่ียนจากการเนน้ของท่านท่ีความส าคญัของการสู้ทนความทุกขย์ากในขอ้ก่อนหน้าน้ี (ขอ้ 1-13) กลบั
ไปสู่การเนน้ก่อนหนา้น้ีของท่านท่ีความจ าเป็นของทิโมธีท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านท าส่ิงน้ีเพื่อ
จะกระตุน้ใหเ้ขาท่ีจะพากเพียรต่อไป    
  

“ในส่วนน้ี มีการเปล่ียนในยุทธวิธีแบบค าสอนจากการเนน้ท่ีตน้แบบไปสู่ค าแนะน าพร้อมกบั
หลกัปฏิบติัและค าสั่งท่ีเจาะจง”[79] 
  

1. ความสัตย์ซ่ือในพนัธกจิส่วนรวม  2:14-18   
  
2:14                  ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนผ่าน   ทิโมธีจะตอ้งย  ้าเตือน “บรรดาคนสัตยซ่ื์อ” ของท่านเร่ือยไปถึงส่ิง

ต่างๆท่ีเปาโลเพิ่งไดน้ ากลบัมาสู่ความทรงจ าของท่านเอง (คือ ขอ้ 3-13 แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ 
11-13) ยิ่งกวา่นั้น ท่านควรเตือนพวกเขาถึงการเนน้ท่ีการโตเ้ถียงอนัละเอียดเกินตอ้งการต่างๆ 
(“การโต้เถียงเก่ียวกับถ้อยค า”) ในพนัธกิจของพวกเขา เน่ืองจากว่าการโต้เถียงเหล่านั้น
ก่อใหเ้กิดอนัตรายมากกวา่ส่ิงดี (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:4; 4:7; 6:4-5) 

  
“ในบั้นปลาย การโตเ้ถียงเก่ียวกบัถอ้ยค าไม่ไดแ้สวงหาชยัชนะแห่งความจริง
แต่เป็นชยัชนะของผูพ้ดู”[80] 
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2:15                  ตรงกนัขา้ม ในเชิงบวกนั้นทิโมธีควร “ขยนั” (ตามตวัอกัษรคือ “ร้อนรน”) ท่ีจะท าให้แน่ใจว่า
เม่ือท่านยืนอยู่จ  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ท่านจะไดรั้บการรับรองขององค์พระผูเ้ป็นเจา้และ 
“ไม่อบัอาย” (เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:28)[81] ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการไดรั้บเป้าหมายน้ีคือวิธีท่ีท่าน
จะประกาศความจริงของพระเจา้ ท่านตอ้งสอนความจริงนั้นท่ีสอดคลอ้งกบัความหมายและ
จุดประสงคท่ี์ไดต้ั้งใจไวข้องพระเจา้ “รับมืออยา่งแม่นย  า” (ตามตวัอกัษรคือ “ตดัให้ตรง”) เป็น
การเปรียบเทียบท่ีพรรณนาถึงภาพของคนงานท่ีระมดัระวงัและแม่นย  าในงานของเขา ค ากรีก 
(ออร์โธโทมูนทา) ในท่ีอ่ืนๆ อธิบายถึงคนเยบ็เต็นท์ท่ีท าการตดัท่ีตรงไม่ใช่คดในวสัดุของเขา   
มนัพรรณนาถึงผูส้ร้างท่ีก่ออิฐในแถวตรง ผูส้ร้างถนนท่ีสร้างถนนตรง และกสิกรท่ีไถแนวไถ
ตรง[82] 

  
อย่างท่ีพวกปุโรหิตของอิสราเอลจ าตอ้งเตรียมเคร่ืองบูชาและถวายส่ิงเหล่านั้นอย่างท่ีพระเจา้
บญัชา ดงันั้นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐตอ้งจดัการพระคมัภีร์อย่างระมดัระวงัและอย่างแม่นย  า   
แนวทางท่ีผูรั้บใช้แห่งข่าวประเสริฐน าเสนอพระวจนะของพระเจา้เป็นความส าคญัหลกัต่อ
เปาโลและควรเป็นความส าคญัต่อเรา ค ากรีก เออร์กาเทน (“คนงาน”) เน้นถึงธรรมชาติท่ี
ตรากตร าของงานแทนท่ีจะเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน   

  
2:16-17ก           ในท านองเดียวกนั ทิโมธีควรหลีกเล่ียงการอภิปรายท่ีไร้ความหมายต่างๆซ่ึงแสดงถึงโลก (“การ

พูดแบบทางโลกและว่างเปล่า” เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:3-4; 4:7; 6:20) ส่ิงเหล่าน้ีจดัเตรียม
บรรยากาศท่ีซ่ึง “ความอธรรม” เติบโตเท่านั้น 

  
“มนัอาจเป็นวา่คนเหล่าน้ีถือวา่พวกเขาเองเป็น ‘ผูก้า้วหนา้’ และท่ีวา่เปาโลใช้
ค  ากริยาจากการใช้ของพวกเขานั้ นอย่าง เหน็บแนมแล้วก็บ่งบอกว่า
ความกา้วหนา้ของพวกเขาอยูใ่นความอธรรม”[83]  

 
บรรดาผูท่ี้พ ัวพนัในการอภิปรายเช่นนั้ นก็กระจายพิษซ่ึงในท่ีสุดแล้วท าให้พระกายของ       
พระคริสต์เส่ือมทราม “แผลเน้ือร้าย” เป็นการเน่าเป่ือยของเน้ือเยื่อท่ีพฒันาในส่วนหน่ึงของ
ร่างกายท่ีซ่ึงการส่งโลหิตถูกขดัขวางโดยการบาดเจ็บ โรคหรือสาเหตุอ่ืนๆ บรรดาผูเ้ขียนทาง
การแพทยแ์ห่งสมยัของเปาโลไดใ้ชค้  าศพัทน้ี์ (ค ากรีก แกงไกรนา  ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธ-
สัญญาใหม่)  เพื่อจะอธิบายถึงแผลท่ีกดักินเน้ือหนงั[84] 
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2:17ข-18          เปาโลอา้งอิงตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัๆของชายสองคนคือ “ฮีเมเนอสักบัฟีเลทสั” บางทีมาจากเมือง
เอเฟซัส (เปรียบเทียบ 1 ทธ.1:20) ผูซ่ึ้งการพิจารณาทางค าพูดของพวกเขานั้นได้ท าให ้        
คริสเตียนท่ีจริงใจคนอ่ืนๆ ออกจากลู่ทางแห่งความจริงของพระเจา้ (“ท าให้ความเช่ือของบาง
คนไขวเ้ขวไป”)   

  
“บางทีเน่ืองจากความสับสนบางอย่างเก่ียวกับค าสอนของเปาโลท่ีว่า
แม้กระทั่งตอนน้ีผู ้เ ช่ือก็มีส่วนในการตายและการเป็นข้ึนจากตายของ        
พระคริสต ์(รม. 6:4-5, 8; 2 ทธ. 2:11) พวกเขาไดเ้ช่ือและสอนวา่การเป็นข้ึน
จากตายของผูเ้ช่ือไดเ้กิดข้ึนแลว้ในแง่วญิญาณ. . . 

  
“ความผิดพลาดเช่นนั้นท่ีอาจเกิดข้ึนก็ดูเหมือนแปลกต่อเรา แต่ความร้อนรน
ของความหวงัของคริสตจกัรรุ่นแรกถึงการเสด็จกลบัมาของพระคริสตแ์ละส่ิง
ท่ีเป็นผลมาจากศาสนาต่างชาติต่างๆท่ีซ่ึงผูเ้ช่ือไดอ้อกมาจากนั้น. . . .อาจได้
น าบางคนไปสู่การสรุปว่าพระพรทั้งหมดแห่งความรอดจะตอ้งได้ประสบ
ในตอนน้ี  การเปรียบเทียบสมยัใหม่คือส่ิงท่ีเราอาจอธิบายว่าเป็นความยินดี
เลยเถิดของคริสเตียน (หรือ ข่าวประเสริฐแบบ ‘สุขภาพดีและความมัง่คัง่’) 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะน าเสนอข่าวสารของคริสเตียนว่าเป็นการแก้ไขทนัทีต่อ
ปัญหาต่างๆ ทั้งหมดของชีวติ ดูเหมือนวา่ความผิดพลาดพื้นฐานอยา่งเดียวกนั
ก็เก่ียวขอ้ง”[85] 
  

2. ความสัตย์ซ่ือในชีวติส่วนตัว  2:19-21   
  

“การเลิกศรัทธาจากความเช่ือแน่นอนวา่ในไม่ชา้จะถูกติดตามดว้ยความหมกมุ่นในความชัว่ชา้”
[86] 

  
2:19                  แมว้่าบางคนในคริสตจกัรเมืองเอเฟซัสได้ท าให้ผูค้นเสีย และคนอ่ืนๆ ได้ถูกท าให้ผิดหวงั 

คริสตจักรสากลเองก็ได้ยืนหย ัดและจะ “ยืนหยัด” ต่อไป (กาลสมบูรณ์ในภาษากรีก 
เปรียบเทียบ ขอ้ 20-21; อสย. 28:16 LXX; 1 คร. 3:10-12; อฟ. 2:20-22; 1 ทธ. 3:15; 6:19) 
พยาน (“ตราประทบั”) ต่อส่ิงน้ีคือความจริงท่ีมีอยู่ในพระคมัภีร์สองตอนจากพนัธสัญญาเดิม 
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(กดว. 16:5, และ อสย. 52:11 หรือบางที กดว. 16:26; เปรียบเทียบ ยอล. 3:5) พระคมัภีร์ตอน
แรกรับรองวา่พระเจา้แยกความแตกต่างระหวา่งผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระองค ์(“บรรดาคนของ
พระองค์”) และบรรดาผูท่ี้ไม่สัตยซ่ื์อ พระคมัภีร์ตอนท่ีสองเรียกร้องให้บรรดาผูท่ี้เลือกท่ีจะ
แสดงตวัพวกเขาเองเขา้กบั (“ทุกคนท่ีออกพระนามของ”) “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีจะ “ละเวน้จาก
อุปนิสัยท่ีชัว่ร้าย” ตราประทบัในสมยัพนัธสัญญาใหม่บ่งบอกถึง ความเป็นเจา้ของ ความมัน่คง
และความแทจ้ริง   

  
“ส่ิงท่ีถูกตั้งใจไวก้็คือ ‘ตราประทบั’ ของความเป็นเจา้ของท่ีสถาปนิกหรือ
เจา้ของไดจ้ารึกไวบ้นศิลารากฐาน (คลา้ยกบัแนวทางบางอย่างกบัหินมุมตึก
สมยัใหม่ของเรา)”[87] 

  
2:20-21            เปาโลใชต้วัอยา่งประกอบท่ีแตกต่างกนัเพื่อจะเนน้ถึงประเด็นเดียวกนั ในคริสตจกัรก็มีผูค้นท่ี

ให้เกียรติแด่พระเจา้ในฐานะผลลพัธ์ของการอุทิศตนของพวกเขาท่ีจะติดตามความจริงของ
พระองค์   คนเหล่าน้ี คือ “ภาชนะเพื่อเกียรติ” ก็มีประโยชน์ต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ในงานของ
พระองค์ เพราะว่าการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระวจนะของพระองค์ก็ตระเตรียมพวกเขาไว้
เพื่อการรับใชข้องพระองค์   อย่างไรก็ตาม มีคริสเตียนทั้งหลายเช่นกนัผูซ่ึ้งเน่ืองจากการขาด
การอุทิศตนของพวกเขาต่อความจริงของพระเจา้ก็น า “ความเส่ือมเกียรติ” มายงัพระองค์ใน
ขณะท่ีพวกเขาแสวงหาท่ีจะเป็นเคร่ืองมือแห่งการรับใช้ของพระองค์ (เช่น พวกครูสอนเท็จ)   
ถา้ใครคนหน่ึงหลีกเล่ียงความเส่ือมเสียของกลุ่มท่ีสองน้ี (ขอ้ 16) เขาหรือเธอสามารถเป็น
สมาชิกของกลุ่มแรกได ้(เปรียบเทียบ รม. 9:21) 

  
ข้อโต้แยง้หลักส าหรับการระบุ “บ้านหลังใหญ่” ว่าเป็นคริสตจักรคือบริบท เปาโลก าลัง
กล่าวถึงคริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อและไม่สัตยซ่ื์อ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:15)[88] 

  
“เราอาจถอดความขอ้โตแ้ยง้ของท่านเช่นน้ี ‘มีคริสเตียนบางคนท่ีไดเ้ลิกเช่ือ 
แต่ส่วนท่ีเหลือท่ีสัตยซ่ื์อก็ยืนหยดัโดยคุณความดีแห่งความสัมพนัธ์ของพวก
เขากบัพระคริสต์และโดยบพัติศมา เราตอ้งไม่ตกใจว่าภายในคริสตจกัรเอง
นั้นบางคนควรพิสูจน์วา่เลวทราม ส่ิงท่ีส าคญัก็คือว่า คุณควรท าให้ตวัคุณเอง

http://biblia.com/bible/nasb95/Num.%2016.5
http://biblia.com/bible/nasb95/Isa.%2052.11
http://biblia.com/bible/nasb95/Num.%2016.26
http://biblia.com/bible/nasb95/Joel%203.5
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn87
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%209.21
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Tim.%203.15
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/2%20Timothy/2Timothy.htm#_edn88


เป็นไทจากการสมาคมใดๆ กับคนเลิกเช่ือ. . .และก็มาเป็นคนรับใช้ท่ีสัตย์
ซ่ือ’”[89] 

  
พนัธสัญญาใหม่ใชก้ารเปรียบเทียบหรือค าเปรียบเทียบหลายอย่างเพื่อจะอธิบายถึงแนวทางท่ี 
คริสเตียนควรด าเนินชีวิต ในจดหมายน้ี เปาโลใชอ้ย่างนอ้ยห้าอยา่งคือ ทหาร (2:3-4) นกักีฬา 
(2:5) กสิกร (2:6) คนงาน (2:15) และภาชนะ (2:20-21) ในท่ีอ่ืนๆนั้นเปาโลใชอ้ยา่งนอ้ยสอง
อยา่งคือ ผูอ้ารักขา (1 คร.4:1-2) และทูต (2 คร.5:20) พระเยซูใชอ้ยา่งนอ้ยส่ีอยา่งคือ ชาวประมง 
(มธ. 4:19) เกลือ (มธ. 5:13) ความสวา่ง (มธ. 5:14-16) และแขนง (ยน. 15:5) และ เปโตรใช้
อยา่งนอ้ยสามอยา่งคือ ศิลาท่ีมีชีวิต (1 ปต. 2:5) ปุโรหิต (1 ปต. 2: 5, 9-10) และคนแปลกถ่ิน (1 
ปต. 2:11) 

  
3. การประยุกต์ใช้เชิงสรุป  2:22-26   

  
2:22                  เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะหลีกหนีจากความปรารถนาท่ีดึงดูดต่างๆ ท่ีเยา้ยวนต่อคนหนุ่มเป็น

พิเศษ  คือ “จงหลีกหนีจากตณัหาของคนหนุ่ม” เม่ือพิจารณาถึงบริบท บางทีท่านไดคิ้ดถึงความ
ตอ้งการท่ีจะโตเ้ถียง ท่ีจะพฒันาศาสนศาสตร์เฉพาะ ท่ีจะท าช่ือเสียงส าหรับตนเองโดยการ
สร้างสรรคท์างหลกัค าสอน และส่ิงท่ีคลา้ยกนั ส่ิงทั้งหมดน้ีเป็นความปรารถนาต่างๆท่ีบุคคล
ซ่ึงเปาโลเตือนให้ทิโมธีท่ีจะหลีกเล่ียงนั้นไดห้มกมุ่น อยา่งไรก็ตาม แน่นอนวา่ “ตณัหาของคน
หนุ่ม” เป็นค าศพัท์ท่ีกวา้งพอท่ีจะรวมถึงความหลงใหลทางเพศเช่นกนั (เปรียบเทียบ ปฐก. 
39:12)[90] ในทางตรงข้าม ทิโมธีควรรีบไปสู่เป้าต่างๆแห่ง อุปนิสัยท่ีถูกต้อง ความเช่ือใน  
พระเจา้ ความรักส าหรับทุกคน และสันติสุขกบัเพื่อนพี่นอ้งท่ีอุทิศตนของเขา รายการคุณความ
ดีอ่ืนๆท่ีเปาโลกล่าวพร้อมกบัอีกสามส่ิงก็อยู่ใน 3:10; 2 โครินธ์ 6:6-7; กาลาเทีย 5:22-23; 
และ โคโลสี 3:12-15 

  
“ขอ้ 22 ไม่ไดก้ล่าวซ ้ าส่ิงท่ีมาก่อนมนัแต่ให้มุมมองท่ีกวา้งกว่าในส่ิงท่ีการ
ช าระให้บริสุทธ์ิแทห้มายถึง มนัถูกเพิ่มเขา้ไปเพื่อจะป้องกนัความประทบัใจ
เท็จท่ีวา่การหลีกเล่ียงการสามคัคีธรรมกบัพวกครูสอนเท็จก็ส าคญัอยา่งท่ีมนั
ส าคญัต่อการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ”[91] 
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2:23                  ทิโมธีตอ้งปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมในการทุ่มเถียงท่ีโง่เขลาและไม่เป็นประโยชน์ (“การพิจารณาท่ีโง่
เขลาและขาดความรู้”) เน่ืองจากวา่ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการโตเ้ถียง (“การทุ่มเถียง”) ท่ีพิสูจน์วา่
แตกแยก (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:7)  

“ค าถามต่างๆ เช่นนั้นจะถูกน ามาต่อหน้าคุณ จงปฏิเสธท่ีจะอภิปรายถึงส่ิง
เหล่านั้น”[92] 

  
บรรดาผูท่ี้เขา้ร่วมในกิจกรรมน้ีในฐานะประเภทของ กีฬา ก็ขาดความรู้ (อับไพดิวทอส) ค ากรีก
เดียวกนัหมายถึง ไร้วนิยั ไร้การศึกษาหรือหยาบคาย 

  
“ความไม่ตรงประเด็นของการโต้เถียงอย่างมากท่ีแพร่หลายท่ามกลาง       
คริสเตียนดูเหมือนจะไดจ้บัใจเปาโลอย่างลึกซ้ึง คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีท่านกลบั
ไปสู่การกล่าวหาพวกครูนอกรีตวา่ หลกัค าสอนของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์
และไม่มีสาระ และท่ีวา่พวกเขาก่อให้เกิดการถกเถียงกนัเก่ียวกบัค าถามต่างๆ
ท่ีไม่วา่ไม่ส าคญัหรือแกไ้ขไม่ได”้[93] 

  
2:24-26            การทะเลาะในเร่ืองส่ิงท่ีเป็นข้อสมมุติก็ไม่เหมาะสมส าหรับผูรั้บใช้ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า   

ตรงกนัขา้ม เขาหรือเธอตอ้งส่งเสริมสันติสุขและเอกภาพท่ามกลางพี่น้อง (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 
1:5) การเน้นในค าท่ีแปลว่า “สามารถท่ีจะสอนได้” ในค ากรีก (ดิดักติกคอส, เปรียบ 
เทียบ  1 ทธ. 3:2) อยูท่ี่ความสามารถของครูสอนท่ีจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดในนกัศึกษาของเขาออกมา
ไม่ใช่ความรู้ของครูสอน[94]  
 
เขาตอ้ง แก้ไข ผูท่ี้ผิดพลาด อย่างสุภาพ อีกดว้ยพร้อมกบัมุมมองต่อการฟ้ืนฟูพวกเขาไปสู่หลกั
ค าสอนท่ีถูกตอ้งและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นพวกเขาอาจหลีกหนีบ่วง (“กบัดกั”) ของมาร
และสามารถท่ีจะท าตาม “น ้าพระทยั” ของพระเจ้า ไดอี้ก[95] 

  
“. . . ลกัษณะสามอยา่งท่ีเพิ่งกล่าวไป คือ ‘สุภาพ’ ‘สามารถท่ีจะสอนได้’ และ 
‘อดกลั้น’ ก็สอดคลอ้งอยา่งเป็นตามล าดบักบัองคป์ระกอบสามอยา่งในงานท่ี
จะตอ้งปฏิบติั คือ ‘ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน’ ‘การสั่งสอน’ และ ‘บรรดาผูอ้ยู่
ในฝ่ายตรงขา้ม’. . .”[96] 
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“บรรดาผูท่ี้ไม่เหมาะสมท่ีจะสอนคือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะต่อสู้”[97] 
  

“ถ้าผูค้นจะไม่เป็นผูรั้บใช้ของพระเจา้ พวกเขาก็กลายมาเป็นเชลยของมาร
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เสรีภาพของมนุษยคื์อเสรีภาพของเขาท่ีจะเลือกเจา้นาย”
[98] 

  
“ส่วนท่ีโดดเด่นและเป็นประโยชน์น้ี [ขอ้ 24-26] จดัตั้งหนา้ท่ีของผูรั้บใชข้อง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และท่าทีท่ีซ่ึงเขาควรปฏิบติัตวัเขาเอง จุดส าคญัของหนา้ท่ีน้ี
คือการสอนและการแกไ้ขบรรดาผูท่ี้อยู่ในฝ่ายตรงขา้มเพื่อวา่พวกเขาจะกลบั
ใจและเรียนรู้ความจริง (ขอ้ 24-25) ผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งแสวงหา
ท่ีจะส่ือสารความจริงน้ีในแนวทางท่ีวา่ฝ่ายตรงขา้มรับเอาความจริงนั้นและละ
ทิ้งความผิดพลาดของพวกเขาด้วยการเสียใจท่ีเหมาะสม ดงันั้นผูรั้บใช้ของ
พระเจา้ตอ้งแสวงหาท่ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้น าพวกเขามาสู่พระองค์เอง
ผา่นทางความพยายามของเขา”[99] 

  
ในบทท่ีสองน้ี เปาโลเปรียบเทียบผูเ้ช่ือ-ผูรั้บใชก้บัเจ็ดส่ิงคือ บุตร (ขอ้ 1) ทหาร (ขอ้ 3) นกักีฬา (ขอ้ 5) กสิกร 
(ขอ้ 6) คนงาน (ขอ้ 15) ภาชนะ (ขอ้ 21) และ ผูรั้บใช-้ทาส (ขอ้ 24)[100] 
  

IV. ค าแนะน าเกีย่วกบัวาระสุดท้าย  3:1-4:8    
  
เปาโลคาดหวงัวนัทั้งหลายท่ีมืดมนอยา่งมากขา้งหนา้ส าหรับคริสตจกัร ท่านลงรายการลกัษณะหลายอยา่งของ
เวลาน้ี ช้ีแจงถึงการประพฤตท่ีส าคญัท่ีสุดในเวลานั้น และอธิบายถึงบทบาทของท่านเองเพื่อจะตระเตรียมทิโมธี
และผูอ่้านทุกคนของท่านส าหรับส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้   
  

ก. ลกัษณะของวาระสุดท้าย  3:1-13    
  
ท่ีน่ีเปาโลแนะน าทิโมธีเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่จะเกิดข้ึนในวาระสุดทา้ย ท่านท าอยา่งนั้นเพื่อจะช่วยให้
เขาตระหนกัว่าเขาไม่ไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์อนัไม่เป็นท่ีรู้จกั (ต่อพระเจา้) ในเมืองเอเฟซัส และท่ีจะท าให้เขา
สามารถท่ีจะต่อสู้กบัมนัอยา่งมีปัญญาได ้     
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1. หลกัฐานของการไม่เลือ่มใสในศาสนา   3:1-7    
3:1                    เปาโลใหค้  าแนะน าบางอยา่งแก่ทิโมธีเก่ียวกบัการเลิกเช่ือของวาระสุดทา้ยในจดหมายฝากฉบบั

แรกของท่าน (1 ทธ. 4:1-3) ตอนน้ีท่านให้มากข้ึน “วาระสุดทา้ย” อา้งอิงถึงวนัทั้งหลายท่ีมา
ก่อนการเสด็จกลบัมาของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อบรรดาคนของพระองค์ (คือ ณ การรับข้ึน
ไป)[101] วาระเหล่านั้น “สุดทา้ย” ไม่ใช่เพราะว่ามีเพียงไม่ก่ีวนั แต่เน่ืองจากว่าวาระเหล่านั้น
เป็นวาระสุดทา้ยแห่งยคุปัจจุบนั  

  
“วาระสุดทา้ยของคริสตจกัรไม่ใช่อย่างเดียวกนักบัวาระสุดทา้ยของชนชาติ
อิสราเอลซ่ึงถูกอา้งอิงถึงอย่างซ ้ าๆ ในพนัธสัญญาเดิม ในพนัธสัญญาเดิม 
วาระสุดทา้ยถูกเรียกวา่ ‘การส้ินยุค’ หรือ ‘วาระการส้ินสุด’ ซ่ึงเป็นกลียุค นัน่
ค่อนขา้งแตกต่างจากวาระสุดทา้ยของคริสตจกัร ซ่ึงน าหนา้การรับคริสตจกัร
ข้ึนไป”[102] 

  
ในอีกแง่หน่ึง ยุคระหว่างการเสด็จมาทั้ งหมดจัดตั้ ง “วาระสุดท้าย” (เปรียบเทียบ  ฮบ . 
1:2)[103] ทิโมธีอยู่ในวาระสุดทา้ยแลว้ แต่วนัเหล่านั้นจะด าเนินต่อไปและแย่ลง วาระเหล่าน้ี
จะ “ล าบาก” ส าหรับทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่คริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อ รายการของลกัษณะท่ีเจาะจง 
19 อยา่งของวนัเหล่าน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

  
3:2                    ผูค้นจะ (1) เอาตนเองเป็นศูนยก์ลางและหลงตนเอง (“ผูรั้กตนเอง”; ค ากรีก ฟิลอทอย) (2) “ผูรั้ก

เงิน” (ฟิลาร์กูรอย, เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:3, 8) (3) “โออ้วด” ถึงความส าคญั (อาลาโซเนส) ของ
พวกเขาเอง และ (4) หยิ่งยโส “จองหอง” ในท่าที (ฮูเพเรฟานอย) พวกเขาจะ (5) กล่าวร้ายคน
อ่ืนๆ (“ผูใ้ส่ร้ายป้ายสี”; บลาสฟีมอย) (6) ไม่ตอบสนอง (“ไม่เช่ือฟัง”) ต่อการตีสอนของพ่อแม่ 
(7) “อกตญัญู”  ไม่รู้คุณ ไม่รู้จกับุญคุณ (อาคาริสทอย) และ (8) ไม่สะอาด “ไม่บริสุทธ์ิ”  (อาโน
ซิออย) 

  
3:3                    ยิง่กวา่นั้น พวกเขาจะ (9) ไร้มนุษยธรรม “ไม่มีความรัก” แข็งกระดา้ง เกลียดชงั (อาสทอร์กอย)

(10) 
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“‘ปราศจากความรักใคร่ทางธรรมชาติ’ [KJV] หมายถึง มีความสัมพนัธ์ท่ี
ผิดปกติ. . . . มนุษยชาติจมลงไปสู่ระดบัท่ีต ่าท่ีสุดของเขาเม่ือเขายอมรับการ
รักร่วมเพศ”[104] 

  
ผูค้นจะไม่ใหอ้ภยักนัอีกดว้ย (อาสพนดอย) และดงันั้นก็ “ไม่สามารถคืนดีได”้ และ (11) ใส่ร้าย
คนอ่ืน (ดิอาโบลอย) ซ่ึงกล่าวดว้ย “การนินทาท่ีมุ่งร้าย” นัน่คือ “การนินทา” พวกเขาจะ (12) 
ขาด (“ปราศจาก”) “การควบคุมตนเอง” โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การยบัย ั้งตนเอง (อาคราเตอิส)  
(13) “ดุร้าย” เยี่ยงสัตวเ์ดรัจฉาน อนารยะ (อาเนเมรอย) และ (14) เป็นศตัรู (“ผูเ้กลียดชงั”) ต่อ
ส่ิงใดก็ตามท่ี “ดี” (อาฟิลากาธอย) 

  
3:4                    ยิ่งกวา่นั้น พวกเขาจะ (15) ปฏิบติัการทรยศ “ทรยศ” (โพรโดไท) และ (16) มุทะลุ “ไม่ย ั้งคิด”

(โพรเยเทอิส) พวกเขาจะ (17) “โอหงั” (เททูโฟเมนอย) ผยองดว้ยความหยิ่ง ถูกหุ้มห่อไวใ้น
หมอกแห่งการลวงตนเอง และ (18) อุทิศตนต่อ  (“ผูรั้กของ”) “ความเพลิดเพลิน” (ฟิเลโดนอย) 
ส่วนตวั (19) “มากกวา่รัก” “พระเจา้” (ฟิโลเธออย) 

  
“. . . เงินหลายพนัลา้นดอลล่าร์ก าลงัถูกใชเ้พื่อความบนัเทิง [คือ ภาพยนตร์ 
การกีฬา เป็นต้น] เพราะว่ามนุษย์เป็นผูรั้กความเพลิดเพลินมากว่าผูรั้ก       
พระเจา้”[105] 

  
จงสังเกตวา่ลกัษณะหลายอยา่งของลกัษณะเหล่าน้ีถูกเช่ือมโยงดว้ยกนัโดยการกล่าวซ ้ าถึงเสียง
ของพวกมนั (ในตวับทกรีก) คือ 1 และ 2, 9 และ 10, 15 และ 16, และ 18 และ 19 เหตุผล
ส าหรับการเรียบเรียงเช่นน้ีบางทีเป็นประสิทธิภาพทางวรรณกรรม  

  
“รายการความชัว่” น้ีก็ค่อนขา้งคลา้ยกนักบัรายการใน โรม 1:29-31 รายการความชัว่ไดถู้กใช้
โดยทัว่ไปในศิลปะการใช้ถอ้ยค าแบบกรีกและโรมนัเพื่อท่ีจะลอ้เลียนฝ่ายตรงขา้ม บ่อยคร้ัง
พวกเขาไดใ้ชก้ารกล่าวซ ้ าของเสียงและกลไกทางจงัหวะอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะเพิ่มผลกระทบ [106] 

  
เปาโลเขียนรายการน้ีของลกัษณะ 18 อย่างในการเรียบเรียงท่ีค่อนขา้งเป็นแบบโครงร่างท่ี
แนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร รายการของท่านเร่ิมตน้และจบลงดว้ยสองกลุ่มของสองค าท่ี
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แสดงถึงการน าทางผิดของความรัก จากนั้นก็เป็นสองกลุ่มพร้อมกบัค าศพัท์สามค าในแต่ละ
กลุ่มท่ีจดจ่อท่ีความหยิ่งและความเป็นศตัรูต่อคนอ่ืนๆ จากนั้นก็เป็นสองกลุ่ม ห้าค าท่ีตามมา
ดว้ยสามค าซ่ึงทั้งหมดเร่ิมตน้ดว้ย ตวัอกัษร อัลฟา ในตวับทกรีกท่ีคดัคา้นคุณภาพท่ีดีบางอยา่งท่ี
พระคุณโดยทัว่ไปของพระเจา้ให้  แปดค าเหล่าน้ี ค  าแรกอยู่ในวลีสองค าก็พรรณนาถึงผูค้นท่ี
ขาดลกัษณะพื้นฐานมากท่ีสุดของชีวิตมนุษย ์ศูนยก์ลางของโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูป
สมมาตรน้ีคือค าว่า ดิอาโบลอย ซ่ึงหมายถึงผูใ้ส่ร้ายป้ายสี ผูค้นท่ีชัว่ร้าย (เปรียบเทียบ 2:26; 1 
ทธ. 3:11; ทต. 2:3)[107] 

  
3:5                    สุดทา้ย คนเหล่าน้ีจะ (ลกัษณะท่ี 19 ด าเนินต่อไป) ท าการเสแสร้งถึงการเคร่งศาสนา (ยึดถือ 

“ทางพระเจา้แต่เพียงเปลือกนอก”) แต่ ปฏิเสธ แหล่งแห่ง “ฤทธ์ิเดช” ฝ่ายวิญญาณแท ้(นัน่คือ 
พระวจนะของพระเจา้)   ลกัษณะสุดทา้ยน้ีท าให้ชดัเจนวา่บรรดาคนเหล่านั้นท่ีถูกอธิบายไวใ้น
ขอ้ 2-4 แมก้ระทัง่จะอา้งวา่เป็นคริสเตียน (นัน่คือ พวกครูสอนเทจ็และบรรดาผูติ้ดตามของพวก
เขา)   ทิโมธีจะตอ้ง “หลีกเล่ียง” การสมาคมกบัผูค้นท่ีไดแ้สดงลกัษณะเหล่าน้ี ยกเวน้แน่นอน
วา่เพื่อจุดประสงคข์องการประกาศและการสั่งสอน    

“การรักตนเองเป็นขอ้บกพร่องพื้นฐานท่ีถูกอา้งอิงในรายการของความชัว่ใน 
3:2-5 ความชัว่น้ีน าไปสู่การกระท าในขอ้ 6-9 ท่ีหลอกลวง ท่ีตั้งใจท่ีจะควบคุม 
ด้ือดึงและถูกปฏิเสธโดยพระเจา้”[108] 

  
3:6-7                เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลมีพวกครูสอนเท็จ ในเมืองเอเฟซัส ท่ีน่ีในขอ้เหล่าน้ี แมว้า่ส่ิงท่ีท่านเขียน

ท่ีน่ีประยุกตใ์ชก้บัพวกครูสอนเท็จ ท้ังหมด  พวกครูสอนท่ีส าแดงลกัษณะเหล่าน้ีบางอยา่งท่ี
ท่านเพิ่งได้ระบุไปก็ได้ท าการปฏิบติัแห่งการได้รับทางเข้า “ไปสู่บา้นทั้งหลาย” ท่ีซ่ึงพวก
ภรรยานั้น “อ่อนแอ” (ตามตวัอกัษรคือ “เล็กนอ้ย”) ฝ่ายวญิญาณ   

  
เปาโลอธิบายถึงผูห้ญิงเหล่าน้ีต่อไปในฐานะท่ีถูกควบคุมโดย “บาป” หลายอยา่งท่ีตอบสนอง
ต่อตณัหา (แรงกระตุน้) บาปต่างๆ ของพวกเขา และดูเหมือนว่า “ร ่ าเรียนอยู่เสมอ” แต่ “ไม่” 
“สามารถ” เขา้ใจ “ความจริง” ของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงได ้ พวกเขาไม่สามารถเรียนรู้ความจริง
ได ้เพราะว่าส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัเรียนรู้คือความเท็จ พวกครูสอนเท็จไดท้  าให้พวกผูห้ญิงเช่นนั้น
หลงใหลดว้ยค าสอนของพวกเขา     
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บางทีพวกผูห้ญิงก็หว ัน่ไหวง่ายต่ออิทธิพลของพวกครูสอนเท็จมากกวา่พวกผูช้าย เพราะวา่ใน
วฒันธรรมของเปาโลนั้น พวกผูห้ญิงครอบครองสถานะท่ีต ่ากวา่ในสังคม[109] ยิง่กวา่นั้น พวก
เขาไม่ไดมี้การศึกษามากอยา่งพวกสามีของพวกเขา การอธิบายอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ พวกเขาได้
มีเวลากบัมือของพวกเขามากข้ึนท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถท าเล่นๆในหลายส่ิง 

  
“มนัคือความไม่เป็นผูใ้หญ่และความอ่อนแอของ ‘พวกผูห้ญิงท่ีเหมือนเด็ก’ 
เหล่าน้ีท่ีท าใหพ้วกเขาอ่อนไหวง่ายต่อพวกครูสอนเทจ็ เปาโลไม่ไดใ้ชค้  าศพัท์
เพื่อท่ีจะลดความส าคญัของพวกผูห้ญิงลง แต่ท่ีจะอธิบายถึงสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพวกผูห้ญิงท่ีเจาะจง  ท่ีท่านใชรู้ปแบบเล็กก็แสดงให้เห็นวา่ท่าน
ไม่ไดอ้ธิบายถึงพวกผูห้ญิงโดยทัว่ไป”[110] 

  
แฮนสันไดเ้รียกความสนใจสู่ความคลา้ยกนัของพระคมัภีร์ตอนน้ี (ขอ้ 6-7) และจดหมายฝาก   
ยดูา[111] 

  
2. ตัวอย่างประกอบทางลบและทางบวก  3:8-13   

  
3:8-9                เปาโลใชน้กัวทิยาคมชาวอียปิต ์คือ “ยนัเนสกบัยมัเบรส์” ผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นโมเสสในภยัพิบตัต่างๆ  

(อพย. 7:11; 9:11) เพื่อจะอธิบายถึงชะตาของพวกครูสอนเท็จเหล่าน้ี ธรรมเนียมการบอกเล่า
หรือเขียนข้ึนของชาวยิวได้รักษาช่ือของพวกเขาไว ้แม้ว่าพนัธสัญญาเดิมไม่ได้รักษาไว ้    
[112] ช่ือของพวกเขาบางทีสมญานามของพวกเขาหมายถึง “ผู ้กบฏ” และ “ปฏิปักษ์” 
[113] เหมือนกับนักวิทยาคมเหล่าน้ี พวกครูสอนเท็จได้ต่อต้านความจริงท่ีถูกเปิดเผยของ    
พระเจา้ ไดค้รอบครองจิตใจท่ีเส่ือมทราม (“ชัว่ชา้”) และไดอ้ยูน่อกคอกของผูส้ัตยซ่ื์อ พวกเขา
จะไปไม่ไดไ้กลอยา่งท่ีผูม้าก่อนชาวอียิปตข์องพวกเขาไดไ้ป ความโง่เขลา (“ความเขลา”) ของ
พวกเขาจะกลายมาเป็นความรู้โดยทัว่ไป (“ชดัเจนต่อทุกคน”) เม่ืออ านาจของพวกเขาจะพิสูจน์
วา่ไม่เพียงพอ 

  
3:10-11            คุณลกัษณะและความประพฤติของทิโมธีในอดีตก็แตกต่างอย่างส้ินเชิงกบัคุณลกัษณะและ

ความประพฤติของพวกครูสอนเท็จ เขาได้ “ด าเนินตาม” พนัธกิจของเปาโล (“การสอน” 
“ความประพฤติ” และ “จุดประสงค”์) อยา่งเตม็ท่ีและชีวติของท่าน (“ความเช่ือ” “ความอดทน” 
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“ความรัก” และ “ความพากเพียร”) ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเจา้ไดช่้วยกูเ้ปาโลจาก “การถูกข่มเหง”
ทั้งหมดของท่านคงไดห้นุนใจใหทิ้โมธีท่ีจะด าเนินตามแบบอยา่งของอคัรทูตน้ีต่อไป 

  
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยกูป้ระชากรของพระองค ์เสมอ บ่อยคร้ัง จาก ความ
ตาย บางคร้ังโดย วิธีแห่ง ความตาย ไม่วา่วิธีไหน ไม่มีส่ิงใดแยกพวกเขาจาก
ความรักของพระองคไ์ด ้(รม. 8:38, 39)”[114] 

  
3:12-13            ทิโมธีจะตอ้งตระหนกัอยา่งท่ีคริสเตียนทุกคนตระหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรดาผูท่ี้ “ศาสน-

ศาสตร์ความมัง่คัง่” ยวนใจพวกเขานั้นวา่ เม่ือบุคคลหน่ึงตดัสินใจท่ีจะ “ด าเนิน” “ชีวิตในทาง
พระเจา้” เขาหรือเธอจะประสบกับ การข่มเหง   ด้วยการอุทิศตนของเขาหรือของเธอท่ีจะ
ติดตามพระคริสตอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ คริสเตียนก็จดัตั้งเส้นทางแห่งชีวิตของเขาหรือของเธอท่ีตรงกนั
ขา้มโดยตรงกบัเส้นทางของระบบของโลก   การเผชิญหน้าและความขดัแยง้ก็หลีกเล่ียงไม่ได ้ 
(เปรียบเทียบ มธ. 10:22-23; ลก. 21:12; ยน. 15:20; กจ. 14:22; 1 ธส. 3:4) 

  
ในปี 1983 เจ. เวอร์นอน แมกกีไดเ้ขียนส่ิงดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นจริงในทุกวนัน้ีมากกวา่เม่ือมนัได้
เป็นเม่ือเขาไดเ้ขียนมนั 

  
“นานก่อนท่ีเขาไดเ้ป็นรัฐมนตรีกลาโหม เมลวิน เลียดไดแ้ถลงการณ์ในเมือง
ซาน ฟรานซิสโก ณ การประชุมของพรรครีพบัลิกนั ขา้พเจา้ไม่รู้สถานการณ์
ท่ีไดก้ระตุน้แถลงการณ์นั้น แต่เขาได้กล่าวว่า ‘ในโลกน้ี มนัก็ไม่เป็นท่ีนิยม
มากข้ึนและมากข้ึนท่ีจะเป็นคริสเตียน ในไม่ชา้มนัจะเป็นอนัตราย’ เราก าลงั
เห็นความแม่นย  าของแถลงการณ์น้ี ศาสนาคริสตแ์ทแ้ละคริสเตียนแทก้ าลงัไม่
เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก    

  
“ทุกวนัน้ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการเร้าใจอยา่งแทจ้ริงเม่ือหนงัสือพิมพร้์องเรียกว่า
ไม่มีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ท่ีเสรีนิยมได้เล่นหัวข้อนั้ น
ส าหรับคุณค่าทั้ งหมดของมัน แต่พวกเขาได้กล่าวส่ิงใดก็ตามเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ศาสนาคริสตแ์ทถู้กระงบัโดยหนงัสือพิมพไ์หม เม่ือไหร่ท่ีท่าน
ไดอ่้านบทความท่ีเห็นอกเห็นใจเก่ียวกบัจุดยืนตามพระคมัภีร์เป็นคร้ังล่าสุด 
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ส่ือระงบัข่าวท่ีน าเสนอศาสนาคริสต์แท ้ถ้านักเทศน์แบบดั้งเดิมได้รับการ
เผยแพร่ใดๆ มนัจะถูกบิดเบือนและถูกน าเสนอผิดๆ แน่นอนว่า ถา้นกัเทศน์
ไปสู่ดา้นท่ีผิดของกฎหมาย เขาจะอยู่ในหน้าแรก แต่ถา้เขาช่วยกลุ่มผูค้นให้
รอดพน้จากการไปยงันรก เขาก็ถูกละเลย สหายเอ๋ย เราก าลงัเคล่ือนเขา้ไปใน
วงโคจรท่ีคริสเตียนอาจจะตอ้งจ่ายราคาเพื่อจะยนืหยดัเพื่อความเช่ือ” [115] 

  
ความชัว่ร้ายของ “ผูค้น (คน) ท่ีชัว่ร้าย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนล่อลวง (“คนหลอกลวง”) จะ
เพิ่มข้ึนขณะท่ีเวลาผา่นไป (“จะ เลวลง กวา่เก่า”) พวกเขาจะไม่เพียงแต่หลอกลวงคนอ่ืนเท่านั้น 
แต่บาปของพวกเขาและคนหลอกลวงคนอ่ืนๆจะหลอกลวงพวกเขา (“หลอกลวงและถูก
หลอกลวง”) อย่างมากขึน้ เช่นกนั  นัน่เป็นความวปิราศของบาป 
  
ขอ้ความน้ีไม่ไดข้ดัแยง้กบัส่ิงท่ีเปาโลกล่าวในขอ้ 9 ในขอ้ 13 เปาโลหมายถึงวา่ ความชัว่จะ
รุนแรงมากข้ึนเม่ือเวลาด าเนินไป ในขอ้ 9 ท่านหมายถึงวา่ ค  าสอนของความชัว่ไม่จ  าเป็นวา่จะ
ขยายมากข้ึนและไดรั้บผูรั้บกวา้งข้ึนเม่ือความชัว่นั้นเลวลง[116] หรือท่ีวา่ พวกครูสอนเท็จเอง
และอิทธิพลท่ีชัว่ร้ายของพวกเขาในท่ีสุดแลว้ก็ไร้ประสิทธิภาพหรือมาสู่จุดส้ินสุด 
  

ข. ความประพฤติในวาระสุดท้าย  3:14-4:5   
  
เปาโลระบุถึงหนา้ท่ีสองอยา่งของทิโมธีในวาระสุดทา้ยเพื่อจะท าให้เขาประทบัใจดว้ยส่ิงท่ีมีล าดบัความส าคญัท่ี
สูงสุด 
  

1. การยดึมั่นความจริง  3:14-17    
  
3:14-15            ในชีวติส่วนตวัของท่าน ทิโมธีควร “ด าเนิน” ชีวติอยา่งท่ีท่านไดด้ าเนินต่อไป (“ในส่ิงท่ีท่านได้

เรียนรู้”) แทนท่ีจะหนัไปติดตามแบบอยา่งของคนชัว่ร้ายผูซ่ึ้งเปาโลเพิ่งไดอ้า้งอิงไป 
  

“เป็นขอ้ยืนยนัของขา้พเจา้ท่ีวา่การศึกษาพระวจนะของพระเจา้ท่ีต่อเน่ืองเป็น
การช่วยเหลือเดียวท่ีใครก็ตามในท่ามกลางเรามี [เม่ือมนัมาสู่การยึดมัน่ความ
จริง]”[117] 
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ความประพฤติของทิโมธีได้ออกมาจากส่ิงท่ีท่านได้เรียนรู้ “ส่ิงต่างๆ” ท่ีได้ให้ความเช่ือมัน่
ส่วนตวัต่างๆ ของท่าน (“ส่ิงต่างๆท่ีท่านมี. . . เช่ือมัน่ใน”) 

  
“พ่อแม่ชาวยิวไดถู้กคาดหวงัให้สอนธรรมบญัญติัแก่ลูกๆ ของพวกเขาตั้งแต่
อายหุา้ขวบเป็นตน้ไป”[118] 

  
ความเช่ือมัน่ต่างๆของทิโมธีเขม้แขง้มากข้ึนเพราะว่าชีวิตของเปาโลได้สนับสนุนความจริง 
(“ส่ิงต่างๆ”) ท่ีทิโมธีไดเ้รียนรู้จากท่าน   ยิง่กวา่นั้น ส่ิงเหล่านั้นไดส้อดคลอ้งกบั “พระคมัภีร์อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ” ท่ีเขาได ้“รู้จกั” มาตลอดชีวิตของเขา (นัน่คือ พระคมัภีร์ฮีบรู เปรียบเทียบ 1:5)   
พระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีมี “ปัญญา” และน าไปสู่ “ความรอด” ส่วนตวัจากบาป เพราะวา่
ส่ิงเหล่านั้นช้ีไปยงั “พระคริสต”์ ดงันั้นส่ิงเหล่านั้นก็พึ่งพาไดแ้ละมีฤทธ์ิเดช 

  
“เป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีท่าน [เปาโล] ปรารถนาท่ีจะพูดเป็นนยัเร่ืองการใชถ้อ้ยค า
ขดัแยง้กนั ท้ัง ต่อ  นิยายท่ีไดถู้กเขียนข้ึนและล าดบัวงศ์ของพวกครูสอนเท็จ 
และ ต่อ อีฟีเซีย แกรมมาต้า [งานเขียนของชาวเอเฟซัส] ซ่ึงเป็นหนงัสืออนั
ศกัด์ิสิทธ์ิและเคร่ืองรางของขลงัของพวกนกัวิทยาคม ณ เมืองเอเฟซสั กิจการ 
19:19 . . . ต าราของท่านเป็นพระคมัภีร์ ไม่ใช่ ธรรมเนียม ส่ิงเหล่านั้น ฮิเอรา 
[บริสุทธ์ิ] ไม่ใช่ เบเบลา [ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ]”[119] 

  
3:16-17            เปาโลต้องการท่ีจะเน้นถึงความส าคญัของ “พระคมัภีร์” ในพนัธกิจในปัจจุบนัและอนาคต

ของทิโมธีใหม่ การเนน้ของท่านในขอ้ 15 อยูท่ี่ความส าคญัของมนัในชีวติของทิโมธีในอดีต    
  

ไม่มีเหตุผลท่ีจะจ ากดัพลงัสากลของ “ทุกตอน” ต่อเร่ืองราวของความรอด เม่ือค ากรีกท่ีแปลวา่ 
“ทั้งหมด” หรือ “ทุกๆ” (พาส) ปรากฏกบัค านามเฉพาะเช่น “พระคมัภีร์” มนัดีกวา่ท่ีจะแปลวา่ 
“ทั้ งหมด” แทนท่ีจะเป็น “ทุกๆ”[120] ยิ่งกว่านั้ น ดูเหมือนว่าบริบทบ่งบอกว่าเปาโลมี          
พระคมัภีร์ ท้ังหมด ท่ีน่ี[121] เปาโลไดก้ล่าวถึงพนัธสัญญาเดิมในฐานะทั้งหมดในขอ้ 15 และ
อยา่งไม่สงสัยวา่ท่านไดน้ าความคิดนั้นไปยงัขอ้ 16  
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ยิ่งกว่านั้น “พระคมัภีร์ทั้ งหมด” ได้รับ “การดลใจ” (ค ากรีก เธออพนูสตอส ตามตวัอกัษร
หมายถึง “พระเจา้ระบายลมหายใจ” เปรียบเทียบ  2 ปต. 1:21) จากพระเจา้ ขอ้เท็จจริงน้ีในตวั
ของมนัเองควรเป็นเหตุผลเพียงพอส าหรับการประกาศมนั มนัไม่ใช่แค่ มี พระวจนะของ    
พระเจา้ หรือ กลายมาเป็น พระวจนะของพระเจา้ภายใตเ้ง่ือนไขบางอย่าง  มนั เป็น พระวจนะ
ของพระเจา้ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง ความเป็นบุคคล ของพระองค ์(ใจ จิตใจ ความตั้งใจ และ
อ่ืนๆ) น่ีเป็นมุมมองของพระคมัภีร์ฮีบรูท่ีคนยวิในศตวรรษแรกไดถื้อโดยทัว่ไป[122] 

  
“พระคมัภีร์” หมายถึง “งานเขียนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ” และ ประยุกตใ์ชก้บั งานเขียนท่ีไดรั้บการดลใจ
จากพระเจา้ ท้ังหมด (พนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่) ค  ากรีกใช้ค  าวา่ กราเฟ ซ่ึงแปลว่า 
“พระคมัภีร์” เพื่อจะอา้งอิงถึงช้ินส่วนใดๆ ของงานเขียน แต่บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ใช้
มนัเก่ียวกบัพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้น เม่ือเปาโลกล่าวถอ้ยค าน้ี พระธรรมเล่มต่างๆ ของ
พนัธสัญญาเดิมก็เป็นงานเขียนท่ีไดรั้บการดลใจเป็นหลกัท่ีท่านไดมี้ในมุมมอง อย่างไรก็ตาม 
แมก้ระทัง่ในสมยัของเปาโล คริสเตียนไดต้ระหนกัวา่พระธรรมบางเล่มของพนัธสัญญาใหม่ก็
ไดรั้บการดลใจ (เปรียบเทียบ  2 ปต. 3:16) 

  
“กิจกรรมของพระเจา้แห่ง ‘การระบายลมหายใจ’ และกิจกรรมของมนุษยแ์ห่ง
การเขียนในบางแง่นั้นก็สัมพนัธ์กนั  (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:21)”[123] 

  
พระคมัภีร์ มีประโยชน์ ดงันั้นทิโมธีควรใช้พระคมัภีร์ในพนัธกิจของท่าน พระคมัภีร์ “มี
ประโยชน์ส าหรับการสอน” (การท าใหค้นอ่ืนๆเขา้ใจความจริงของพระเจา้) และ “การตกัเตือน
ว่ากล่าว” (การน าการส านึกถึงความผิดมาเม่ือมีการหันเหไปจากความจริงของพระเจ้า )        
พระคัมภีร์มีประโยชน์ส าหรับ “การแก้ไข” (การน าการฟ้ืนฟูไปยงัความจริงเม่ือมีความ
ผิดพลาด) และ “การอบรมในความชอบธรรม” (การน าพาแบบการฝึกฝนเด็กในทางแห่งการ
ด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งซ่ึงความจริงของพระเจา้เปิดเผย) น่ีเป็นรายการแบบคดัเลือกแทนท่ีจะเป็น
แบบครอบคลุมของแนวทางต่างๆท่ีซ่ึงพระคมัภีร์มีประโยชน์  ใน โรม 15:4 เปาโลเขียนว่า 
พระเจา้ทรงใหพ้ระคมัภีร์เพื่อวา่ผูค้นจะมีความหวงั  
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“พระคัมภีร์มีประโยชน์ส าหรับหลักค าสอน (ส่ิงท่ีถูกต้อง) ส าหรับการ
ตกัเตือนว่ากล่าว (ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง) ส าหรับการแก้ไข (วิธีท่ีจะถูกตอ้ง) และ
ส าหรับการอบรมในความชอบธรรม (วธีิท่ีจะอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง)”[124] 

  
“ท่ีน่ีการเนน้ถูกวางไวท่ี้ [จุดประสงคต่์างๆ] ผลกระทบเช่นนั้นต่องานของครู
สอนต่อหนา้การน าการสอนอยา่งผดิๆ; เปรียบเทียบ 1 [ทธ.] 1:8-10”[125] 

  
“. . . ไม่มีใครสามารถไดรั้บแมก้ระทัง่การล้ิมรสท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุดของหลกัค า
สอนท่ีถูกตอ้งและมีหลกันอกจากวา่เขาจะเป็นนกัเรียนของพระคมัภีร์”[126] 

  
ดงันั้น “ผูช้าย (หรือผูห้ญิง) ของพระเจา้” มีทุกส่ิงท่ี จ าเป็น เพื่อจะบรรลุพนัธกิจของเขาหรือ
(ของเธอ) (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:3) “คนของพระเจา้” อา้งอิงถึงทิโมธี (1 ทธ. 6:11) แต่ถึงใครก็
ตามท่ีอุทิศตวัเขาเอง (หรือเธอเอง) ต่อพระเจา้อีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือพิจารณาถึงบริบท
นั้น คือบรรดาผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งของการดูแลฝ่ายวิญญาณ  เขา “เพียงพอ” (สมบูรณ์ เต็มเติม 
“ไดรั้บการติดตั้ง” ดว้ยเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่างๆท่ีเขาจ าเป็น) “เพื่อการดีทุกอยา่ง”  

  
“ผูรั้บใช้คริสเตียนมีเคร่ืองท่ีพระเจา้ให้มาในมือของเขาท่ีไดถู้กออกแบบมา
เพือ่จะท าใหเ้ขาพรักพร้อมอยา่งสมบูรณ์เพื่องานของเขา”[127] 

  
“การดีทุกอย่าง” เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเรา (อฟ. 2:10) ความช านาญและการใช ้   
พระคมัภีร์เป็นแค่วิธีท่ีจะไปสู่เป้าหมาย ไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง พระเจ้าไม่ได้ให ้   
พระคมัภีร์แก่เราเพื่อจะสนองความอยากรู้อย่างเห็นของเราแค่นั้น แต่ท่ีจะท าให้เราสามารถท่ี
ช่วยเหลือคนอ่ืนๆในฝ่ายวญิญาณได ้  

  
“เขา [คริสเตียน] ตอ้งศึกษาพระคมัภีร์เพื่อจะท าให้ตวัเขาเองเป็นประโยชน์ต่อ
พระเจา้และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษยข์องเขา เขาตอ้งศึกษาไม่ใช่แค่ท่ีจะ
ช่วยวิญญาณของเขาให้รอดเท่านั้ น แต่เขาจะท าให้ตัวเขาเองเป็นอย่างท่ี     
พระเจา้จะใช้เขาเพื่อจะช่วยวิญญาณทั้งหลายให้รอดและปลอบโยนชีวิตของ
คนอ่ืนๆ”[128]  
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“การดลใจของพระเจา้เก่ียวกบัพระคมัภีร์ถูกกล่าวในจดหมายฝากแบบอภิบาล
อยา่งมีพลงัมากกวา่ท่ีอ่ืนๆ ในพนัธสัญญาใหม่”[129] 

  
2. การป่าวประกาศความจริง  4:1-5   

  
4:1                    เปาโลตอ้งการใหทิ้โมธีท่ีจะป่าวประกาศความจริงในพนัธกิจส่วนรวมของเขาเช่นเดียวกบัท่ีจะ

ยึดมัน่ความจริงนั้นในชีวิตส่วนตวัของเขา   ท่านแนะน าค าสั่งน้ี (ในขอ้ 2) ดว้ยบทน าท่ีจริงจงั
มากในขอ้ 1 (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 5:21; 6:13) เปาโลย  ้าเตือนทิโมธีว่าพระเจา้ก าลงัเฝ้าดูเขาอยู่
อย่างท่ีพระเยซูคริสต์ผูจ้ะ “พิพากษา” ทุกคน (“คนเป็นและคนตาย”) เฝ้าดู ท่านย  ้าเตือนเขา
ต่อไปว่า พระคริสต์จะเสด็จกลบัมา (“การมาปรากฏของพระองค์” ณ เวลาใดก็ตาม ไดถู้กบ่ง
บอกไว ้ ใกล้จะมาถึง) และจดัตั้ง “ราชอาณาจกัร” แบบพระเมสสิยาห์ “ของพระองค์” ทิโมธี
ควรเตรียมตวัท่ีจะพบพระองคโ์ดยการท าตามค าสั่งของเปาโล (เปรียบเทียบ มก. 13:34-35) 

  
ประเด็นของเปาโลคือส่ิงน้ี พระเยซูคริสตจ์ะพิพากษาคริสเตียน ณ พระท่ีนัง่การพิพากษาของ
พระคริสต ์(ตามหลงัการรับข้ึนไป) และจากนั้นก็ปรากฏอีกคร้ัง ณ การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง 
(เปรียบเทียบ 1:10) หลงัจากท่ีพระองคจ์ะจดัตั้งราชอาณาจกัรพนัปีของพระองค์ข้ึนบนโลกน้ี   
ดงันั้นทิโมธีตอ้งป่าวประกาศพระวจนะของพระเจา้ (“ประกาศพระวจนะ” ขอ้ 2) และด าเนิน
พนัธกิจท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่ท่านอยา่งสัตยซ่ื์อ (ขอ้ 5)[130] 

  
“การปรากฏตวัของจกัรพรรดิ [โรมนั] ในท่ีใดก็ตามเป็น เอบพิฟานิอา [“การ
ปรากฏ”] ของเขา เป็นท่ีชดัเจนวา่ เม่ือจกัรพรรดิจะตอ้งไปเยี่ยมท่ีใดก็ตาม ทุก
ส่ิงไดถู้กจดัไวใ้นระเบียบท่ีสมบูรณ์แบบ ถนนไดถู้กกวาดและประดบัตกแต่ง   
งานทั้งหมดก็ทนัสมยั เมืองไดถู้กขดัให้สะอาดและตกแต่งเพื่อให้เหมาะสม
ส าหรับ เอบพิฟานิอา ของจกัรพรรด์ิ ดงันั้นเปาโลกล่าวต่อทิโมธีวา่ ‘ท่านรู้ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเมืองใดก็ตามก าลงัคาดหวงัถึง เอบพิฟานิอา ของจกัรพรรด์ิ  ท่าน 
ก าลังคาดหวงัถึง เอบพิฟานิอา ของพระเยซูคริสต์ จงท างานของท่านใน
แนวทางท่ีวา่ทุกส่ิงจะพร้อมเม่ือใดก็ตามท่ีพระองคท์รงปรากฏ’”[131] 
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4:2                    จงป่าวประกาศพระวจนะของพระเจ้า! นั่นเป็นความรับผิดชอบหลกัของผูน้ าทุกคนของ
ประชากรของพระเจา้  (เปรียบเทียบ 1:14 1 ทธ. 6:20) 

  
“เครุสโซ่ [“ประกาศ”] เป็นค ากริยาท่ีมาจากรากศพัทเ์ดียวกนัของ เครุซ  คือ 
‘ผูป่้าวประกาศ’ ซ่ึงหนา้ท่ีของเขานั้นคือท่ีจะท าการป่าวประกาศต่อสาธารณะ   
ดงันั้น ค ากริยาหมายถึง ‘ป่าวประกาศอยา่งเสียงดงั ต่อสาธารณะ’ และถูกใช้
ในพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบัการป่าวประกาศต่อสาธารณะ หรือ ‘การประกาศ’ 
ข่าวสารท่ีพระเจา้ไดใ้หม้า. . .”[132] 

  
“เราจะตอ้งไม่ประกาศ เก่ียวกับ พระวจนะของพระเจา้ หรือ จาก พระวจนะ
ของพระเจา้ [นัน่คือ การยกตวับทจากพระวจนะและจากนั้นก็ถกัทอค าเทศนา
รอบๆ ตวับทนั้น] แต่ประกาศพระวจนะของพระเจา้เอง!”[133] 

  
เราตอ้งประกาศพระวจนะ “ในช่วงเหมาะสมและในช่วงไม่เหมาะสม” (อย่างต่อเน่ือง เสมอ 
เม่ือสะดวกหรือไม่สะดวก ไม่ใช่แค่ระหว่างระยะเวลาท่ีพิเศษของการเน้น) เปาโลไดอ้ธิบาย
เหตุผลส าหรับส่ิงน้ีแลว้ใน 3:16-17 ทิโมธีจะตอ้งใช้พระวจนะของพระเจา้ท่ีจะ “ตกัเตือนว่า
กล่าว” (ท าให้ส านึก) บรรดาผูท่ี้อยู่ในความผิดพลาด (การร้องขอต่ออารมณ์) ท่านจะตอ้งใช้
พระวจนะท่ีจะ “แกไ้ข” บรรดาผูท่ี้อยู่ในบาป (การร้องขอต่อจิตใจ) ยิ่งกว่านั้นท่านจะตอ้งใช้
พระวจนะเพื่อจะหนุนใจ (“กระตุ้น”) บรรดาผูท่ี้อยู่ในความสอดคล้องกับน ้ าพระทัยของ     
พระเจา้ (การร้องขอต่อความตั้งใจ) ท่านจะตอ้งด าเนินการกิจกรรมเหล่าน้ีทั้งหมด คือ การท า
ให้ส านึก การเตือน และการร้องขอ อย่างอดทน มากและด้วย “ค าแนะน า” ท่ีระมดัระวงั 
(เปรียบเทียบ 2:25; 3:10; 1 ทธ. 1:16) มีค  าสั่งห้าประการในขอ้น้ีคือ จงประกาศ จงพร้อม จง
ชกัชวน จงแกไ้ข จงหนุนใจ 

  
“การตักเตือนของคริสเตียนโดยปราศจากพระคุณแห่งความอดทนนาน
บ่อยคร้ังไดน้ าไปสู่ท่าทีท่ีเกร้ียวกราด ท่ีติเตียนซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งรุนแรงต่อ
ความมุ่งหมายของพระคริสต์ แต่ขอ้เรียกร้องอย่างอ่ืนก็ส าคญัอย่างเท่าเทียม
กนั เพราะวา่การแกไ้ขจะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจในทางสติปัญญาและดงันั้นก็ข้ึนอยู่
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กบั ‘การสอน’ ท่ีจะตกัเตือนโดยปราศจากค าแนะน าก็คือท่ีจะละรากเหงา้ของ
ความผดิพลาดไวโ้ดยไม่ไดแ้ตะตอ้ง”[134] 

  
“พนัธกิจของคริสเตียนมีศูนย์กลางท่ีพระวจนะของพระเจ้า ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกของพระเจ้าเองถึงน ้ าพระทัยของพระองค์ท่ีมีส าหรับผูค้นผู ้ซ่ึง
พระองคท์รงปรารถนาท่ีจะอวยพร ถา้พระเจา้ไม่ไดต้รัส เราคงไม่ไดรู้้เก่ียวกบั
พระองค ์เน่ืองจากวา่โดยทางพระวจนะของพระองคน์ั้นท่ีพระองคด์ าเนินการ
ท่ีจะตรัสกับประชากรของพระองค์ต่อไป พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างแรก
จะตอ้งเป็นการส่ือสารพระวจนะของพระองค”์[135] 

  
4:3-4                เปาโลอธิบายเหตุผลส าหรับการก าชับน้ีถัดไป “พวกเขา” เป็นผูค้นผูซ่ึ้งทิโมธีและบรรดา

ผูติ้ดตามของท่านจะตอ้งประกาศต่อ คือผูฟั้งของท่าน ในวาระสุดท้าย “พวกเขา” (ผูฟั้งท่ี
แตกต่างไป) จะไม่ทนต่อ “ความจริง” แต่จะฟังบรรดาผูพู้ดท่ีบอกพวกเขาถึงส่ิงท่ีพวกเขา
ตอ้งการท่ีจะฟังเท่านั้น  (หลกัค าสอนเท็จ “นิยาย” ความบนัเทิง และอ่ืนๆ เปรียบเทียบ 3:6) 
เปาโลพรรณนาถึงผูค้นท่ีจะเบ่ือ ไม่แยแส  และถูกรบกวนโดย “หลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง” 

  
“ในอีกนยัหน่ึง พวกเขาไดท้  าให้พวกเขาเองเป็นมาตรการเก่ียวกบัวา่ใครควร
สอนพวกเขาและการสอนอะไรท่ียอมรับได”้[136] 

  
ยิ่งกว่านั้น พวกเขาเลือกท่ีจะเช่ือ “นิยาย” มากกว่าความจริง (เช่น วิวฒันาการท่ีไม่เช่ือว่ามี   
พระเจา้  มนุษยนิยม การกลบัชาติมาเกิดใหม่ และอ่ืนๆ เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:4; 4:7; ทต. 1:14) 
ดูเหมือนวา่บริบทบ่งช้ีวา่คนเหล่าน้ีไดเ้ป็นผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ลก. 8:13; 1 ทธ. 4:1; ฮบ. 3:12; 2 
ทธ. 2:12) เออร์ลเช่ือว่าวลี “ค าสอนท่ีถูกต้อง” เป็นค าไขในจดหมายฝากแบบอภิบาล 
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 1:10)[137] 

  
“ความรับผดิชอบหลกัของทิโมธีในเมืองเอเฟซสัคือท่ีจะปกป้องและประกาศ
ค าสอนท่ีถูกตอ้ง”[138] 
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น่ีเป็นคร้ังท่ีหกในจดหมายน้ีท่ีเปาโลอา้งอิงถึง “ความจริง” (เปรียบเทียบ 2:15, 18, 25; 3:7, 8) 
ท่านไดอ้า้งอิงถึงความจริงถึงห้าคร้ังอีกดว้ยใน 1 ทิโมธี (2:4, 7; 3:15; 4:3; 6:5) เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
ความจริงส าคญัต่อท่านอยา่งมาก และควรส าคญัต่อเรา 

  
4:5                    เม่ือพิจารณาถึงการต่อตา้นท่ีมากข้ึนน้ี ทิโมธีตอ้งระวงัระไว (“มีสติ” ใจเยน็ “ต่ืนตวั”[139]) โดย

การหลีกเล่ียงค าสอนเทจ็   
  

“โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอา้งอิงก็มีต่อความชดัเจนและความต่ืนตวัของการเอา
ใจใส่และการสังเกตท่ีอยูก่บัความมีสติ อยา่งท่ีแยกแยะจากการขาดคุณสมบติั
เหล่าน้ีในการมวัเมา”[140] 

  
ท่ีจะท าส่ิงน้ี ทิโมธีตอ้งรักษาไวซ่ึ้งการควบคุมตนเองภายใตส้ถานการณ์ทั้งหมด[141] ท่านตอ้ง 
“สู้ทนความทุกข์ยาก” อย่างเต็มใจและด าเนินการท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนหลงหาย
ต่อไป   ดว้ยวิธีนั้นท่านจะด าเนินพนัธกิจท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายแก่ท่านอยา่งสมบูรณ์ได ้ค าสั่ง
อีกส่ีประการก็ปรากฏในขอ้น้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 2) จงหนกัแน่น จงอดทน จงท า และจงบรรลุ 

  
“. . . วลีน้ี [“จงท าหนา้ท่ีของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ”] สรุปค าสอนทั้งหมด
ของจดหมายฝากน้ีแทนท่ีจะเพิ่มค าสั่งใหม่”[142] 

  
“ดงันั้นด้วยถ้อยค าแห่งการก าชับท่ีจริงจงัใน 4:1-5 ท่ีแทเ้ปาโลน าถ้อยค าแห่งการแนะน า
เก่ียวกับหน้าท่ีต่างๆ ของทิโมธีในฐานะผู ้รับใช้ของพระคริสต์มาสู่การสรุป การก าชับน้ี
รวบรวมความเป็นห่วงต่างๆ ท่ีถูกแสดงออกตลอดจดหมายน้ีและท าให้ส่ิงเหล่านั้นเป็น
รูปธรรมดว้ยค าสั่งท่ีสามารถท่องจ าไดเ้กา้ค าสั่งซ่ึงเร่ิมตน้ด้วย ‘จงประกาศพระวจนะ’ และ
ส้ินสุดลงดว้ย ‘จงท าพนัธกิจของท่านใหค้รบบริบูรณ์’ ดว้ยค าสั่งเหล่าน้ี เปาโลก็เรียกให้ทิโมธีท่ี
จะประกาศและประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจา้ด้วยความอดทนอย่างมากและค าแนะน าท่ี
ระมดัระวงั ท่ีจะไม่สับสนในทุกๆ สถานการณ์ ท่ีจะทนความล าบากอะไรก็ตามเช่นพนัธกิจท่ี
ท าให้เขาเก่ียวขอ้ง ท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐ และท่ีจะท าอะไรก็ตามท่ีจ าเป็นเพื่อจะบรรลุ 
พนัธกิจท่ีพระคริสตไ์ดเ้รียกเขาสู่”[143] 
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งานหรือพนัธกจิ?[144] 

งานเป็นส่ิงท่ีคุณเลือก 

พนัธกิจเป็นส่ิงท่ีพระคริสตเ์ลือกเพื่อคุณ 

งานข้ึนอยูก่บัความสามารถของคุณ 

พนัธกิจข้ึนอยูก่บัความพร้อมของคุณต่อพระเจา้ 

ในงานคุณคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ 

ในพนัธกิจคุณคาดหวงัท่ีจะให ้

งานท่ีส าเร็จน าการเห็นคุณค่าของตนเองมายงัคุณ 

พนัธกิจท่ีส าเร็จน าเกียรติมายงัพระเยซูคริสต ์ 

ในงานคุณใหบ้างส่ิงเพื่อไดรั้บบางส่ิง 

ในพนัธกิจคุณคืนบางส่ิงท่ีไดถู้กมอบใหแ้ก่คุณ 

งานท่ีส าเร็จอยา่งดีมีรางวลัชัว่คราว 

พนัธกิจท่ีส าเร็จอยา่งดีน ารางวลันิรันดร์มา  

 
ค. บทบาทของเปาโลในวาระสุดท้าย  4:6-8   

  
เปาโลเปิดเผยวา่ท่านก าลงัจะตาย เพื่อท่ีจะเร้าใจทิโมธีต่อไปถึงความส าคญัของการยงัคงสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผู-้
เป็นเจา้   
  
4:6                    เปาโลเช่ือวา่ท่านจะตายในไม่ชา้  ท่านใชถ้อ้ยค าสละสลวยสองถอ้ยค าเพื่อจะอธิบายถึงการตาย

ท่ีใกลจ้ะเกิดข้ึนของท่านคือ หน่ึง ในปัจจุบนัน้ีชีวิตของท่านไดถู้ก “เทลง” เป็นเคร่ืองบูชาแด่
พระเจา้ เหมือนกบัเคร่ืองด่ืมบูชาประจ าวนัในลทัธิยิว (กวด. 15:1-10; เปรียบเทียบ กดว. 28:4-
7; ฟป. 2:17) ในไม่ชา้ก็จะไม่มีอะไรเหลือ หลงัจากปุโรหิตชาวยวิไดถ้วายแกะ แกะตวัผู ้หรือววั
ในพิธีน้ี เขาไดเ้ทเหลา้องุ่นขา้งๆ แท่นบูชา น่ีเป็นการกระท าสุดทา้ยในพิธีกรรมแบบเคร่ืองบูชา  
ซ่ึงทั้งหมดได้แสดงถึงการอุทิศตนของผูเ้ช่ือต่อพระเจ้าในการนมสัการ การเทเหล้าองุ่นได้
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พรรณนาถึงการหายไปทีละน้อยของชีวิตของเปาโล ซ่ึงไดเ้ป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตต่อพระเจา้
ตั้งแต่การกลบัใจเช่ือของอคัรทูตน้ี[145] 

  
“เปาโลไม่ไดคิ้ดถึงตวัท่านเองวา่จะไปถูกประหาร ท่านไดคิ้ดถึงตวัท่านเองวา่
จะถวายชีวติของท่านแด่พระเจา้ ชีวติของท่านไม่ไดถู้กเอาไปจากท่าน ท่านได้
เสียสละมนั ตั้งแต่การกลบัใจเช่ือของท่าน เปาโลไดถ้วายทุกส่ิงแด่พระเจา้ คือ 
เงินของท่าน ความเป็นนักวิชาการของท่าน ก าลังของท่าน เวลาของท่าน 
ความแข็งขนัแห่งร่างกายของท่าน ความเฉียบแหลมแห่งความคิดของท่าน 
การอุทิศตนแห่งใจท่ีซาบซ้ึงของท่าน ชีวิตเองเท่านั้นท่ีเหลือไวเ้พื่อจะถวาย 
และเปาโลจะสละชีวติของท่านอยา่งยนิดี”[146] 

  
ประการท่ีสอง เปาโลพร้อมท่ีจะจากโลกน้ีไป อย่างท่ีนักเดินทางจากประเทศหน่ึงไปยงัอีก
ประเทศหน่ึง หรืออยา่งท่ีกะลาสีออกจากท่าเรือของเขา หรืออยา่งท่ีทหารร้ือเต็นท[์147] อคัรทูต
น้ีเช่ือวา่เนโรจะไม่ปล่อยท่านจากคุก แต่จะประหารท่านเสีย ธรรมเนียมของคริสเตียนยืนยนัวา่
เปาโลไดต้ายในฐานะผูต้ายเพื่อความเช่ืออยา่งแทจ้ริงในกรุงโรม[148] การตายท่ีใกลเ้ขา้มาได้
ใหค้วามเร่งด่วนท่ีเพิ่มข้ึนต่อการก าชบัของท่านต่อทิโมธี    

  
4:7                    เปาโลใช้อีกสามภาพท่ีจะอธิบายถึงชีวิตของท่านขณะท่ีท่านทบทวนชีวิต สองภาพแรกเป็นค า

เปรียบเทียบดา้นกีฬา (เปรียบเทียบ 2:5) ซ่ึงอธิบายถึงนกัมวยหรือนกัมวยปล ้า (“ขา้พเจา้ไดต่้อสู้
อยา่งเต็มก าลงั”) และนกัวิ่ง (“ขา้พเจา้ไดว้ิ่งแข่งจนครบถว้น” เปรียบเทียบ กจ. 20:24) ภาพท่ี
สามเป็นภาพของผูอ้ารักขาท่ีสัตยซ่ื์อท่ีไดรั้กษา (ปกป้อง) หนา้ท่ี (“ขา้พเจา้ไดรั้กษาความเช่ือไว้
แลว้” เปรียบเทียบ 1 คร. 4:2; มธ. 25:14-30; ลก. 19:11-27) อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ ภาพแรก
เก่ียวกบัทหาร ภาพท่ีสองเก่ียวกบักีฬา ภาพท่ีสามเก่ียวกบัศาสนา[149] มุมมองท่ีสามก็คือวา่ทั้ง
สามภาพเก่ียวกบักีฬา[150] เปาโลไดด้ าเนินชีวติคริสเตียนและไดรั้บใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งท่ี
พระองคไ์ดบ้ญัชา  ขอ้ 6 และ 7 จดัตั้งค  าจารึกบนหลุมฝังศพของเปาโล 

  
บางทีเปาโลหมายถึงโดย “ขา้พเจา้ไดว้ิง่แข่งจนครบถว้น” วา่ท่านไดว้ิ่ง ในการว่ิงแข่งท่ีมีเกียรติ
มากท่ีสุด ของทั้งหมด นัน่คือ พนัธกิจแห่งข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ว่าท่านไดท้  า อย่างดีท่ีสุดของ
ท่าน ในการแข่งขนั[151] 
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4:8                    เน่ืองจากท่านไดส้ัตยซ่ื์อ เปาโลไม่ไดก้ลวัตาย แต่ตั้งใจคอยท่ีจะพบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน!   
ในวนัแห่งการให้รางวลัส าหรับคริสเตียน (พระท่ีนัง่พิพากษาของพระคริสต;์ 1:12, 18; 2 คร. 
5:10) เปาโลมัน่ใจวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” จะให ้(“มอบ”) รางวลัท่ีเหมาะสมแก่ท่าน 

  
“มงกุฎแห่งความชอบธรรม” อาจเป็นไม่วา่ ความเตม็เป่ียม ของความชอบธรรมในฐานะรางวลั
หรือรางวลัท่ีไม่ไดร้ะบุส าหรับความประพฤติท่ีชอบธรรมบนโลก (เปรียบเทียบ ยก. 1:12; วว. 
2:10) น่ีดูเหมือนจะเป็นมงกุฎทางการเปรียบเทียบ (นัน่คือ รางวลั) แทนท่ีจะเป็นมงกุฎตาม
ตวัอกัษร ทางวตัถุ  เน่ืองจากว่าความชอบธรรมไม่ใช่วตัถุ รางวลัน้ี (“มงกุฎของผูช้นะ” ค า
กรีก สเตบ็ฟานอส) จะไปยงัคริสเตียนทุกคนท่ีเหมือนเปาโลผูซ่ึ้งไดส้ าแดงถึงความปรารถนา
ต่อการเสด็จกลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้โดยแนวทางท่ีพวกเขาได้ด าเนินชีวิต (นัน่คือ “ได้
ตั้งใจคอยดว้ยความยินดีท่ีจริงจงัต่อ” มนั[152]) ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนท่ีเอาใจจดจ่อต่อการท่ี
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จกลบัมา เน่ืองจากวา่บางคนรู้วา่พวกเขาตอ้งเปล่ียนแนวทางการด าเนิน
ชีวติของพวกเขา   
 

มงกุฎต่างๆของผู้เช่ือ  

ช่ือเรียก เหตุผล ข้ออ้างองิ 

มงกุฎท่ีไม่ร่วงโรย ส าหรับการน าชีวิตท่ีมีวนิยั 1 คร. 9:25 

มงกุฎแห่งความยนิดี ส าหรับการประกาศและการสร้างสาวก 1 ธส. 2:19  

มงกุฎแห่งความชอบธรรม ส าหรับการรักการปรากฏขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  2 ทธ. 4:8 

มงกุฎแห่งชีวติ ส าหรับการสู้ทนความยากล าบาก  
ยก. 1:12; 
วว. 2:10 

มงกุฎแห่งศกัด์ิศรี ส าหรับการดูแลฝงูแกะของพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ  1 ปต. 5:4  

  

อยา่งชดัเจนแลว้ เปาโลก าลงัคิดถึงพระท่ีนัง่การพิพากษาของพระคริสตใ์นขอ้ 1-8 ท่านอา้งอิง
ถึง “พระผูพ้ิพากษา” ของท่านในขอ้ 1 และ 8  จงสังเกตวา่นัน่จะเป็น “พระผูพ้ิพากษาท่ีชอบ
ธรรม” ผูซ่ึ้งจะใหม้งกุฎแห่งความชอบธรรม 
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“ความคิดท่ีน่ีไม่ใช่ความคิดเก่ียวกบัผูใ้ห้ท่ีใจกวา้ง แต่เป็นความคิดเก่ียวกบัผู ้
พิพากษาท่ีชอบธรรม”[153] 

  
“การคาดหวงัถึงรางวลัเป็นการตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าอีกด้วย   
บรรดาผูท่ี้คาดหวงัถึงรางวลัจะไม่สามารถโออ้วดไดว้า่ ‘จงดูท่ีความส าเร็จของ
ขา้พเจา้สิ’ พวกเขาควรสามารถท่ีจะถวายการสรรเสริญแด่พระเจา้โดยการ
กล่าววา่ ‘ขอบพระคุณองค์พระผูเ้ป็นเจา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองคไ์ดก่้อให้เกิดใน
ขา้พเจา้’ การคาดหวงัอย่างมากถึงรางวลัเป็นการยอมรับถึงพระคุณของ     
พระเจา้”[154] 

  
“ในขอ้ 6-8 ดูเหมือนจะมีความทรงจ าท่ีมีสติถึง ฟป. 1:28; 2:17; 3:13, 14 ถา้เปาโลเป็นผูเ้ขียน 
ท่านอาจจงใจให้ความคิดของทิโมธีระลึกถึงถอ้ยค าของจดหมายฝากฉบบันั้น ซ่ึงบางทีทิโมธี
เป็นเลขานุการ ‘ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดส้ั่งท่านในตอนนั้นวา่ ขา้พเจา้ไดเ้ต็มใจท่ีจะจากไปและท่ีจะให้
โลหิตชีวติของขา้พเจา้เทลงนั้น ตอนน้ีมาถึงการทดสอบ ขา้พเจา้เผชิญหนา้มนัในตอนน้ี’”[155] 

  

V. ค าแนะน าและข้อมูลส่วนตัวเชิงสรุป  4:9-22    
  
เปาโลสรุปส่ิงน้ี คือจดหมายฝากท่ีไดรั้บการดลใจของท่านโดยการให้ค  าแนะน าและขอ้มูลส่วนตวัแก่ทิโมธีเพื่อ
จะท าใหเ้ขาสามารถท่ีจะด าเนินการความปรารถนาสุดทา้ยต่างๆ ของอคัรทูตน้ีได ้  
  

ก. เพือ่นร่วมงานและปฏิปักษ์  4:9-15   
  
4:9-10              เปาโลกระตุน้ให้ทิโมธีท่ีจะไปพบท่านในกรุงโรม “ในไม่ช้า” ท่านไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะด าเนิน

ชีวติยาวนานมากข้ึน (เปรียบเทียบ ขอ้ 6) 
  

“วิธีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งการลงโทษโทษประหารชีวิตต่อพลเมือง
โรมนัก็โดยขวานของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีติดตามผูพ้ิพากษาในสมยัโรมนัโบราณ   
อาชญากรไดถู้กผูกติดกบัหลกั ไดถู้กเฆ่ียนโดยไมเ้รียวและจากนั้นไดถู้กตดั
ศีรษะ”[156] 
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บางที “เดมาส” ซ่ึงเป็นรูปแบบสั้นๆของเดเมตริอสั (เปรียบเทียบ กจ. 19:24; 3 ยน. 12 บางที
ไม่ใช่บุคคลเดียวกนั) เพื่อนร่วมงานของเปาโลไดย้อมตามการย ัว่ยวนของ “โลก” (แทนท่ีการ
รักการปรากฏของพระคริสต์; เปรียบเทียบ มธ. 13:22; กท. 1:4; อฟ. 1:21; 1 ทธ. 4:8; ทต. 
2:12; 1 ยน. 2:15) เขาได ้(“ละทิ้ง”) จากเปาโลไปอาศยัอยู่ในเมือง “เธสะโลนิกา” (เปรียบ-
เทียบ คส. 4:14; ฟม. 24) เหมือนกบัฮีเมเนอสัและฟีเลทสั (2:17) อเล็กซานเดอร์ (1 ทธ. 1:20) 
และคนอ่ืนๆนั้น เขาไม่ไดติ้ดตามพระคริสตอ์ยา่งสัตยซ่ื์อต่อไป 

  
“เขาไม่ไดเ้ต็มใจท่ีจะจ่ายราคาของความทุกข์ยากและการทนทุกข์ท่ีเปาโลได้
จ่าย”[157] 

  
“. . . ความพากเพียรเองเป็นของขวญัจากพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงพระองค์
ไม่ไดม้อบให้ทุกคนอย่างขาดการพิจารณา แต่มอบให้ผูท่ี้พระองค์ทรงโปรด
ปราน   ถา้บุคคลหน่ึงแสวงหาเหตุผลส าหรับความแตกต่างคือ ท าไมบางคน
พากเพียรอยา่งมัน่คง และคนอ่ืนลม้เหลวเน่ืองจากความไม่มัน่คงนั้น ก็ไม่มีส่ิง
อ่ืนปรากฏแก่เรานอกจากว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้อุม้ชูพวกแรก เสริมก าลงัพวก
เขาโดยฤทธ์ิเดชของพระองคเ์องเพื่อวา่พวกเขาจะไม่พินาศ ในขณะท่ีส าหรับ
พวกหลังนั้ นก็เพื่อว่าพวกเขาจะเป็นแบบอย่างของความไม่คงเส้นคงวา 
พระองคก์็ไม่ไดใ้หฤ้ทธ์ิเดชอยา่งเดียวกนั” [158] 

  
“เครสเซนส์” ได ้“ไปท่ีแควน้กาลาเทีย” และ “ทิตสัไปท่ีแควน้ดาลมาเทีย” (นัน่คือ อิลลีริคุม ซ่ึง
เป็นโครเอเชียสมยัใหม่ และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวนีา) อยา่งทึกทกัแลว้ทั้งสองไดอ้ยูใ่นการรับใช้
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    

  
“ธรรมเนียมกล่าววา่เขา [เครสเซนส์] ไดจ้ากกรุงโรมไปทางเหนือไปยงัเมือง
โกล ไดต้ั้งคริสตจกัรทั้งหลายในเมืองเย็นนีและเมืองมายองใกลเ้มืองลีออง 
. . ., และไดก้ลายมาเป็นบิช๊อบแห่งเมืองคาลซีดอน . . .”[159] 

  
4:11-13            “ลูกา” เป็นเพื่อน “คนเดียว” ของเปาโล บางทีอยูใ่นท่ามกลางวงในแห่งเพื่อนร่วมงานหรือวนัต่อ

วนัของท่าน บางคนลงความเห็นจากส่ิงน้ีวา่เขาเป็นเลขานุการผูไ้ดเ้ขียนจดหมายน้ี[160] ทิโมธี
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จะตอ้ง “ไปรับมาระโก” (กจ. 15:36-40) และ “พาเขามากบั” เขาเพราะวา่เปาโลเช่ือวา่มาระโก
สามารถเป็น “ประโยชน์” ต่อท่านได ้(เปรียบเทียบ ฟม. 11) แน่นอนว่า ก่อนหน้านั้นมาระโก
ไดทิ้้งเปาโลและบารนาบสัไวใ้นเมืองเปอร์กา และไดก้ลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มเน่ืองดว้ยเหตุผล
ท่ีอธิบายไม่ได ้(กจ. 13:13) 

  
“ทีคิกสั” ไดไ้ป “ยงัเมืองเอเฟซสั” หรือ ก าลงัจะไป ถา้กาลอดีต อะเพสเทล่า (“ขา้พเจา้ไดส่้ง”) 
อยูใ่นการเขียนจดหมาย บางทีเพื่อท่ีจะแบ่งเบาทิโมธีท่ีนัน่ (กจ. 20:4; อฟ. 6:21-22; คส. 4:7-9) 
ทิโมธีควร “น า” “เส้ือคลุม” ตวัหน่ึงมาให้เปาโลอีกดว้ย บางทีเพื่อความสะดวกของท่านขณะท่ี
อากาศก าลงัเยน็ลง(ขอ้ 21) เปาโลไดข้อให้เขาท่ีจะน า “หนงัสือต่างๆ” ท่ีไม่ไดร้ะบุบางเล่มมา
ใหท้่านเช่นกนั และ โดยเฉพาะอย่างย่ิง “หนงัสือท่ีเขียนบนแผน่หนงั”[161] หนงัสือท่ีเขียนบน
แผน่หนงัอาจเป็นพระธรรมเล่มต่างๆ ของพนัธสัญญาเดิมหรืองานเขียนของพนัธสัญญาใหม่ท่ี
ไดรั้บการดลใจ และหรือเอกสารทางกฎหมายของเปาโล 

  
“แมก้ระทัง่ในฐานะชายชราท่ีเผชิญความตายอนัแน่นอน อคัรทูตน้ีก็ไม่ได้
สูญเสียความสนใจของท่านส าหรับการศึกษาและการติดตามเก่ียวกบัจิตใจ   
มันเสนอการท้าทายท่ีแน่นอนต่อผู ้รับใช้ท่ีจะเป็นนักศึกษาท่ีไม่ย่อท้อ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของพระวจนะของพระเจา้”[162] 

  
“มีการเปรียบเทียบทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจกับการขอร้องของเปาโล      
วลิเล่ียม ทินเดลผูไ้ดแ้ปลพนัธสัญญาใหม่ท่ีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเป็นคร้ังแรก
ไดถู้กจ าคุกในปราสาทวลัเวิดใกลก้รุงบรัสเซลก่อนการถูกประหารชีวิตของ
เขาในปี ค.ศ. 1536   ในปีก่อนการตายของเขา เขาไดเ้ขียนจดหมายถึงรัฐบาล 
ขอเส้ือผา้ท่ีอบอุ่นข้ึน เส้ือท่ีท าด้วยขนแกะ และเหนือส่ิงอ่ืนใด พระคมัภีร์
ภาษาฮีบรู ไวยากรณ์ และพจนานุกรมของท่าน”[163] 

  
4:14-15            “อเล็กซานเดอร์” ท่ีเปาโลเตือนทิโมธีเก่ียวกบัเขานั้นอาจเป็นชายคนเดียวกนัท่ีถูกอา้งอิงใน       

1   ทิโมธี 1:20 (เปรียบเทียบ กจ. 19:33-34) แมว้า่อเล็กซานเดอร์เป็นช่ือโดยทัว่ไป เปาโลไม่ได้
ตอ้งการให้ทิโมธีท่ีจะแกแ้คน้เขา (“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงทรงลงโทษเขา”) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะ
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ดูแลส่ิงนั้น (“เราจะตอบแทน” ฉธบ. 32:35, 41 เปรียบเทียบ สดด. 62:12) ทิโมธีควรระวงั (“เฝ้า
ระวงั”) เขา 

  
ข. การแก้คดีเบือ้งต้นในศาลของเปาโล  4:16-18   

  
4:16                  ตามธรรมเนียมภายใตก้ฎหมายของโรมนั้น พวกนกัโทษท่ีถูกกล่าวโทษไดเ้ผชิญกบัการแกค้ดี

เบ้ืองตน้ก่อนการพิจารณาคดีในศาล ในการแกค้ดีน้ี พยานต่างๆสามารถกล่าวในนามของผูท่ี้
ถูกกล่าวหาได ้ในคดีของเปาโล ณ “การแกค้ดีคร้ังแรก” ของท่าน “ไม่มีใคร” ไดม้ายงัการแกค้ดี
ของท่าน บางทีน่ีเป็นเพราะว่า เม่ือกรุงโรมไดถู้กเผาในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 64 เนโรได้
กล่าวโทษพวกคริสเตียนและจากนั้นเป็นตน้ไป มนัก็เป็นอนัตรายท่ีจะมาเป็นคริสเตียนอนัเป็น
ท่ีรู้จกัในกรุงโรม ไม่ว่าคริสเตียนทอ้งถ่ินหรือเพื่อนร่วมงานของเปาโลก็ไม่ไดเ้ต็มใจท่ีจะอยู่
เคียงขา้งอคัรทูตน้ี (“พวกเขาทิ้งขา้พเจา้ไปหมด”; เปรียบเทียบ มธ. 26:56) เปาโลหวงัวา่องค์
พระผู ้เป็นเจ้าจะไม่ (“กล่าว”) เอาโทษ “พวกเขา” เน่ืองจากความล้มเหลวของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ สดด. 32:2; ลก. 23:34) 

  
4:17                  อยา่งไรก็ตาม “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ไม่ไดล้ะทิ้งผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระองค์ในคร้ังนั้น แต่ได ้

“เสริมก าลงั” เปาโล เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลสามารถท่ีจะให้ถอ้ยค าแห่งพยาน ณ การแกค้ดีของ
ท่านท่ีไดส่้งเสริมภารกิจของท่านต่อ “คนต่างชาติ” จนเด๋ียวน้ีท่านไดร้อดพน้ความตาย แมว้่า
ท่านพร้อมท่ีจะตายในฐานะผูต้ายเพื่อความเช่ือ “ปากสิงโต” อาจเป็นการอา้งอิงถึงพวกสิงโตใน
สนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรมซ่ึงตอนนั้นไดก้ดักินคริสเตียน อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลโรมคงไดต้ดั
ศีรษะของเปาโล แทนท่ีจะโยนท่านแก่พวกสิงโต เน่ืองจากวา่ท่านเป็นพลเมืองของโรม “ปาก
สิงโต” อาจเป็นการอา้งอิงท่ีไม่เปิดเผยถึงเนโร หรือบางทีเป็นการพาดพึงโดยทัว่ไปถึงเคร่ืองมือ
แห่งความชัว่ของซาตานท่ีไดแ้สวงหาท่ีจะท าลายบรรดาผูรั้บใชท่ี้สัตยซ่ื์อของพระเจา้อยูเ่สมอ 
(เปรียบเทียบ ดนล. 6:22; สดด. 22:21; มธ. 6:13; 1 ปต. 5:8) อลัฟอร์ดเขา้ใจวา่เป็นการอา้งอิงถึง
ซาตาน[164] 

  
4:18                  เปาโลรู้ว่าท่านจะตายในการตายของผูต้ายเพื่อความเช่ือ (ขอ้ 6-8) แต่ท่านเห็นวา่การตายเป็น

เคร่ืองมือของพระเจา้ท่ีจะช่วยกูท้่านจาก “การร้าย” (การถูกประหารชีวิตของท่าน) และ “น า” 
ท่านไปยงัพระพกัตร์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ (“อาณาจกัรสวรรค์ของพระองค์”) “อย่างปลอดภยั”  
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ส าหรับการคาดหวงัน้ี ท่านก็ยกย่องพระเจา้ดว้ยเพลงสรรเสริญพระเจา้น้ี “ขอพระสิริมีแด่
พระองค์สืบๆ ไปชัว่นิตยนิ์รันดร์” “อาณาจกัร” ท่ีเปาโลกล่าวถึงคืออาณาจกัรแบบพระเมสสิ-
ยาห์ของพระคริสต ์มนัเป็นอาณาจกัร “สวรรค”์ ในแง่ท่ีวา่ท่ีมาขอมนันั้นมาจากสวรรค ์พระเจา้
จะริเร่ิมมนั[165] 

  
ความคิดเก่ียวกบัอาณาจกัรสวรรคท่ี์ก าลงัมา ท่ีเปาโลก าลงัจะเขา้ไปก็อยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงทั้งหมดท่ีท่านเขียนในขอ้ 1-
18 ท่านอา้งอิงถึง “อาณาจกัร” ของพระคริสตใ์นขอ้ 1 และ 18 อยา่งเจาะจง ขา้พเจา้เช่ือวา่เปาโลก าลงักล่าวถึงการ
ปกครองของพระคริสตท่ี์ซ่ึงคริสเตียนทุกคนจะมีส่วนร่วมเม่ือพวกเขาเขา้ไปยงัพระพกัตร์พระองค ์ซ่ึงส่วนหน่ึง
จะรวมถึงการปกครองพนัปีของพระองคบ์นโลกน้ี   
  

“ลกัษณะสามอยา่งของท่าทีของเปาโลสามารถตระเตรียมการช่วยเหลือและการหนุนใจส าหรับ
เราในทุกวนัน้ีได้ หน่ึง เปาโลหลีกเล่ียงการหมกมุ่นในความผิดหวงัต่างๆ ของท่าน. . . . 
ประการท่ีสอง เปาโลสามารถยินดีในชยัชนะท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมาระโก. . . . ประการท่ีสาม 
เปาโลไม่พบโอกาสส าหรับการแกแ้คน้ต่อบรรดาผูท่ี้ไดท้  าร้ายหรือต่อตา้นท่าน”[166] 

  
ค. ค าทกัทายและค าแนะน าเพิ่มเติม  4:19-21   

  
4:19                  ท่ี น่ี เปาส่งการทักทายของท่านไปยงัเพื่อนเก่าของท่านคือ “ปริสคา” (ปริสสิลลา) กับ 

“อาควลิลา” ผูไ้ดอ้าศยัอยูใ่นเมืองเอเฟซสัในตอนนั้น (เปรียบเทียบ กจ.18:2, 18, 26; รม.16:3; 1 
คร.16:19) ท่านทกัทายครอบครัวท่ีจงรักภกัดีของ “โอเนสิโฟรัส” ผูซ่ึ้งท่านไดเ้ขียนถึงก่อนหนา้
น้ีอีกดว้ย (1:16-17) 

  
4:20                  “เอรัสทสั” และ “โตรฟีมสั” เป็นผูร่้วมงานเก่าของทิโมธี (กจ. 19:22; 20:4; 21:29) ตอนน้ีเปาโล

ไดส่้งข่าวเก่ียวกบัพวกเขา นกัวิชาการบางคนเช่ือวา่ความสามารถของเปาโลท่ีจะรักษาคนทาง
ร่างกายและอย่างอศัจรรยไ์ดส้ิ้นสุดลง พวกเขาหลายคนเช่ือว่าพระเจา้ไดใ้ห้ของประทานแห่ง
การรักษาแก่คริสตจกัรในระยะแรกๆ เพื่อจะช่วยรับรองพวกอคัรทูตขณะท่ีพวกเขาได้รับใช้
คนยิว (อฟ. 2:20; ฮบ. 2:3-4)[167] ขา้พเจา้คิดว่าการอธิบายท่ีดีกวา่ก็คือว่า ของประทานแห่ง
การรักษาไดล้ดลง ความสามารถของพระเยซูและพวกอคัรทูตท่ีจะรักษาก็ข้ึนอยูก่บัอธิปไตย
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ของพระเจา้อยูเ่สมอ (ลก. 5:17; กจ. 3:12-13) เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัไม่ใช่น ้ าพระทยัของพระเจา้
ส าหรับโตรฟีมสัท่ีจะประสบกบัการรักษาท่ีอศัจรรยใ์นตอนนั้น (เปรียบเทียบ 2 คร. 12:7-9) 

  
4:21                  “ฤดูหนาว” ไดจ้  ากดัการเดินทางอย่างรุนแรงในบางส่วนของโลกของโรม ทิโมธีจ าตอ้งจาก

เมืองเอเฟซัสไปในไม่ช้า เพื่อว่าท่านสามารถไปถึงโรมโดยปราศจากความล าบากเกินควรได ้  
เปาโลผลดัเปล่ียนการทกัทายพี่นอ้งคนอ่ืนๆ อีกส่ีคน (“ยบููลสั” “ปูเดนส์” “ลีนสั” “คลาวเดีย”) 
บางทีเป็นคนทอ้งถ่ินผูซ่ึ้งทิโมธีรู้จกัอยา่งแน่นอน เช่นเดียวกบัการทกัทายของคริสเตียนทอ้งถ่ิน 
“ทุกคน” 

  
“ลีนสัถูกอา้งอิงโดยไอเรเนอสั (ต่อต้านความเห็นนอกรีตต่างๆ iii.3) วา่เป็น
บิช๊อบคนแรกของโรมหลงัจากการตายของเปโตรและเปาโล” "[168]  

ง. การให้พร  4:22   
  
สรุปแลว้ แรกสุดเปาโลไดป้รารถนาให้พนัธกิจแห่ง “พระคุณ” ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้อยู่กบั “วิญญาณ” ของ      
ทิโมธี บางทีเพื่อท่ีจะหนุนใจเขาอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะยงัคงสัตยซ่ื์อ จากนั้น ท่านได้ปรารถนาให้ “พระคุณ” ของ     
พระเจา้อยูก่บัผูอ่้าน “ทุกคน” (ค าพหูพจน์ “พวกท่าน” ในตวับทกรีก) ของจดหมายฝากน้ี   
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