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จดหมายฝากฉบับแรกของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงทิโมธี
บทนํา: จดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลผู้เป็ นอัครสาวกถึงทิโมธีน่าจะถูกเขียนขึน% ใน
ช่ วงระหว่ างการถูกจําคุกครั% งแรกและครั% งสุ ดท้ ายของเปาโล ขณะที, ยคุ ของอัครสาวกกําลังใกล้
จะผ่ านพ้ นไปพร้ อมๆกับการล้ มหายตายจากของเหล่ าอัครสาวก พระคัมภีร์จึงจําเป็ นจะต้ องถูก
เขียนขึน% เพื,อส่ งต่ อให้ แก่ เหล่ าศิษยาภิบาลรุ่ นต่ อๆไปเพื,อเป็ นแนวทางให้ แก่ คริ สตจักรทั%งหลาย
แนวทางที,เฉพาะเจาะจงสําหรั บความเป็ นระเบียบในคริ สตจักรและข้ อควรปฏิบัติสาํ หรั บผู้นาํ ค
ริ สตจักรจึงเป็ นสิ, งที,สาํ คัญยิ,ง เปาโลจึงเขียนหาทิโมธี ผ้ เู ป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มพร้ อมกับคําชี %แนะ
ดังกล่ าว
1 ทิ โมธี ถกู จัดเรี ยงเนือ% หาตามการแบ่ งแต่ ละบท บทที, 1 ตําหนิหลักคําสอนที,ไม่ ถกู ต้ อง
บทที, 2 สอนเกี,ยวกับการอธิษฐานและตําแหน่ งของผู้หญิงภายในคริ สตจักร บทที, 3 พูดถึง
คุณสมบัติต่างๆของผู้นาํ คริ สตจักร บทที, 4 พูดถึงตัวอย่ างของผู้นาํ ในคริ สตจักร ส่ วนบทที, 5
และ 6 มีเนือ% หาเกี,ยวกับคําชี %แนะสําหรั บผู้นาํ ของคริ สตจักร
*****

ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 1: เปาโลเขียนถึงทิโมธี เดิมทีเพื,อพูดถึงจุดประสงค์ ของพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม จากนั%นท่ านก็นาํ เสนอพระเมตตาของพระเจ้ าในการที,พระองค์ ทรงตั%งท่ าน
ให้ มารั บใช้ ท่ านยังพูดถึงจุดประสงค์ ของการรั บใช้ ของท่ านด้ วย บทนีป% ิ ดท้ ายด้ วยการเริ, มต้ นคํา
กําชับที, เปาโลมีต่อทิโมธี
1 ทธ 1:1

เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้ าผู้ทรง

เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ เจ้ าผู้ทรงเป็ นความหวังของเรา เปาโลเริ= มต้น
จดหมายฝากฉบับนี1โดยการประกาศว่าท่านเป็ นผูแ้ ต่งในประโยคแรก คําที=แปลว่า อัครสาวก (อา
พอสตอลอส) มีความหมายว่า ‘ผูท้ ี=ถกู ส่ งไป’ อัครสาวกทั1งสิ บสองคนได้รับการทรงเรี ยกและถูก
ใช้ไปโดยพระเยซูคริ สต์ ให้เราสังเกตว่าเปาโลยอมรับว่าความเป็ นอัครสาวกของท่านเป็ นมาโดย
พระบัญชาของพระเจ้า ท่านจึงเข้ามาสู่ พนั ธกิจตามพระบัญชาของพระเจ้าโดยตรง
วลีสุดท้ายของข้อนี1อาจแปลได้วา่ ‘โดยพระบัญชาของพระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
และพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นความหวังของเรา’ พระเยซูเจ้าไม่เพียงทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเราเท่านั1น แต่พระองค์ทรงเป็ นความหวังของเราด้วย ช่างเป็ นความมัน= ใจอันแสนมหัศจรรย์
อัครสาวกท่านนี1ยงั ใช้พระนามเต็มๆของพระองค์ดว้ ย นัน= คือ “พระเยซูคริ สต์เจ้า”
1 ทธ 1:2

เปาโลจึงกล่าวชัดเจนว่าจดหมายฝากฉบับนี1ถูกเขียนถึงผูใ้ ด ถึง ทิโมธี ผู้

เป็ นบุตรแท้ ของข้ าพเจ้ าในความเชื0อ นี=บ่งบอกว่าเปาโล (1) น่าจะนําวิญญาณทิโมธีมาถึงพระ
คริ สต์ (2) และคงเป็ นผูท้ ี=สอนเขาให้เป็ นสาวกและฝึ กอบรมเขาด้วย ลูกาบันทึกว่าเปาโลได้เดิน
ทางไปที=เมืองเดอร์บีและเมืองลิสตราในกิจการ 13 และ 14 ท่านจึงกลับไปที=นน=ั อีกในหลายปี ต่อ
มาตามที=บนั ทึกไว้ในกิจการ 16 ทิโมธีมาจากเมืองลิสตรา เห็นได้ชดั ว่าเขาได้ตอ้ นรับพระคริ สต์
ตอนที=เปาโลไปเยือนครั1งแรกและน่าจะเห็นเหตุการณ์ตอนที=เปาโลถูกหินขว้างด้วย เห็นได้ชดั ว่า
เขาได้เติบโตขึ1นอย่างรวดเร็วในพระคุณ พอเปาโลกลับไปที=เมืองนั1นอีก ทิโมธีได้เติบโตขึ1นใน
ฐานะคริ สเตียนหนุ่มจนถึงขนาดที= เขา “มีชื=อเสี ยงดีในหมู่พวกพี=นอ้ งที=อยูใ่ นเมืองลิสตรา และ
เมืองอิโคนียมู ” (กิจการ 16:2) เปาโลจึงเกณฑ์ทิโมธีผอู ้ ่อนอาวุโสให้ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วย

ในฐานะผูช้ ่วยของท่าน เขาทําหน้าที=ดงั กล่าวในการรับใช้ที=เหลือของเปาโล ต่อมาเมื=อเปาโลถูก
กักบริ เวณ ทิโมธี กก็ ลายเป็ นศิษยาภิบาล ทิโมธีน่าจะกลายเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที=เมือง
เอเฟซัสแม้จะไม่มีบนั ทึกในพระคัมภีร์เกี=ยวกับเรื= องนี1กต็ าม
เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับอื=นๆของท่าน เปาโลทูลขอพระคุณและพระกรุณาและ
สั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เราต้อง
ระมัดระวังที=จะไม่มองข้ามคุณธรรมฝ่ ายวิญญาณเหล่านี1 พระคุณของพระเจ้า, พระกรุ ณาของ
พระองค์ และสันติสุขของพระองค์เป็ นสิ= งที=มง=ั คัง= จริ งๆ อัครสาวกท่านนี1ทูลขอสิ= งเหล่านี1ให้แก่ผู ้
อ่านของท่านในจดหมายฝากเกือบทุกฉบับของท่าน ปกติแล้วในส่ วนต้นหรื อในส่ วนท้ายของ
จดหมาย
1 ทธ 1:3

ข้อ 3 เริ= มต้นประโยคความซ้อนที=ขยายต่อไปถึงข้อต่อไป เมือ0 ข้ าพเจ้ าได้

ไปยังแคว้ นมาซิโดเนีย ตามทีข0 ้ าพเจ้ าได้ ขอร้ องให้ ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพือ0 ท่านจะได้
กําชับบางคนไม่ ให้ เขาสอนคําสอนอืน0 ๆ เปาโลเตือนทิโมธีวา่ ที=ท่านกําชับให้เขาอยูต่ ่อในเมือง
เอเฟซัสก็เพื=อที=เขาจะหยุดคําสอนที=ไม่ถูกต้องที=นน=ั และท่านก็ขอให้เขาทําเช่นนั1นต่อไป (ตามที=
บริ บทของบทนี1จะเปิ ดเผยให้เห็น มันจะเริ= มปรากฏชัดเจนว่า หนึ=งในปัญหาด้านหลักคําสอนที=
เมืองเอเฟซัสก็คือ การปนกันของพระราชบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมกับพระคุณของพระคัมภีร์
ใหม่ น่าเศร้าที=เรื= องนี1เป็ นปัญหาที=พบเห็นได้ทว=ั ไปในคริ สตจักรยุคต้น)
1 ทธ 1:4

เปาโลกล่าวต่อไปว่า ทั8งไม่ ให้ เขาใส่ ใจในเรื0องนิยายต่ างๆและเรื0องลําดับ

วงศ์ ตระกูลอันไม่ รู้ จบ ซึ0งเป็ นเหตุให้ เกิดปัญหามากกว่ าให้ เกิดความจําเริญในทางของพระเจ้ า
อันดําเนินไปด้ วยความเชื0อ ก็จงกระทําดังนั8น อิทธิพลที=ไม่น่าเกิดขึ1นของศาสนายิวที=มีต่อคริ สต
จักรยุคต้นก็คือ การหันไปพึ=งคําอธิ บายพระคัมภีร์ของพวกรับบียวิ และการตรวจดูวา่ ต้นวงศ์
ตระกูลของแต่ละคนคือใคร คําที=แปลว่า นิยายต่ างๆ (มูธอส) น่าจะหมายถึงวิธีปฏิบตั ิของพวกยิว
ที=ให้ความสําคัญต่อประเพณี ที=เล่าสื บต่อกันมา โดยในกรณี น1 ีกค็ ือ วงศ์วานของพวกเขา นี=เป็ น
ที=มาของคําภาษาอังกฤษ myth ด้วย คําที=แปลว่า ลําดับวงศ์ ตระกูล (เกะเนะอาลอเกีย) หมายถึง

บันทึกวงศ์ตระกูลหรื อเชื1อสายของคนๆหนึ=ง คําที=แปลว่า ปัญหา (เซเตซิ ส) มีความหมายด้วยว่า ‘
ข้อสงสัย’ ส่ วนหนึ=งของปั ญหาของการให้ความสําคัญกับลําดับวงศ์ตระกูลของพวกยิวก็คือว่า
มันก่อให้เกิดคําถามและข้อสงสัยต่างๆอันไม่รู้จบสิ1นมากกว่าจะก่อให้เกิดการเสริ มสร้างและ
ความเชื=อที=แท้จริ ง ในสมัยหลังๆ ศาสนศาสตร์ตามแนวคิดเสรี นิยมก็เป็ นระบบแห่งคําถามต่างๆ
ที=ก่อให้เกิดความสงสัยมากกว่าจะก่อให้เกิดความเชื=อเช่นกัน
1 ทธ 1:5

เปาโลจึงนําเสนอจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติ แต่ จุดประสงค์แห่ ง

พระบัญญัตนิ 8ันก็คอื ความรักซึ0งเกิดจากใจอันบริสุทธิ; และจากจิตสํ านึกอันดี และจากความเชื0อ
อันจริงใจ พระบัญญัติที=ท่านพูดถึงน่าจะเป็ นบัญญัติของโมเสส คําที=แปลว่า จุดประสงค์
(เทะลอส) มีความหมายว่า ‘เป้ าหมาย’ หรื อ ‘จุดประสงค์’ ดังนั1นจุดประสงค์ท1 งั หมดของพระ
ราชบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมก็คือเพือ= (1) มีความรักซึ=งเกิดจากใจอันบริ สุทธิ>, (2) จิตสํานึกอันดี
และ (3) ความเชื=ออันจริ งใจ ช่างเป็ นสรุ ปย่ออันมหัศจรรย์ของพระราชบัญญัติ ซึ=งมีไว้เพือ= ทําให้
เกิดความรัก, ความชอบธรรม (ซึ=งเป็ นสิ= งที=ตอ้ งมาก่อนจิตสํานึกอันดี) และความเชื=อที=แท้จริ ง แต่
น่าเสี ยดายที=พวกถือลัทธิ ยวิ ในสมัยนั1นอยากนําการถือบัญญัติและพิธีกรรมต่างๆของพระราช
บัญญัติกลับเข้ามาในคริ สตจักร และทําให้ความเรี ยบง่ายของความเชื=อ, ความรัก และความชอบ
ธรรมที=มีอยูใ่ นคริ สตจักรต้องคลุมเครื อไป
1 ทธ 1:6-7

เปาโลกล่าวต่อไปว่า บางคนก็ได้ ผดิ จุดประสงค์ เลีย0 งไปจากสิ0 งเหล่านีห8 ลง

ไปในทางพูดเหลวไหล คนเหล่านี1ที=ปรารถนาที=จะคงวิธีปฏิบตั ิแบบศาสนายิวไว้ภายในคริ สตจักร
ได้พลาดเป้ า (เลี=ยงไป) และไม่รู้หรื อเข้าใจจริ งๆว่าตัวเองกําลังพูดถึงอะไรอยู่ คําที=แปลว่า พูด
เหลวไหล (มาไทออลอเกีย) มีความหมายว่า ‘การพูดเรื= องไร้สาระ’ ตรงข้ามกันเลยกับความเรี ยบ
ง่ายของความจริ งของพระคัมภีร์ใหม่ คําสอนส่ วนใหญ่ของศาสนายิวที=พยายามใช้อิทธิพลครอบ
งําคริ สตจักรยุคต้นเป็ นแค่คาํ พูดเหลวไหล
นอกจากนี1ปัญหาของพวกถือลัทธิยวิ เหล่านี1กค็ ือ 7 และแม้ ว่าเขาไม่ เข้ าใจคําทีเ0 ขากล่าวทั8ง
สิ0งทีเ0 ขายืนยัน เขาก็ยงั ปรารถนาเป็ นอาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญัติ ปั ญหาที=เปาโลเตือนให้ทิโมธี

ระวังเป็ นปัญหาที=คล้ายกับที=เจอในจดหมายฝากฉบับอื=นๆของท่าน คนเหล่านั1นที=อา้ งตัวว่าเป็ นผู ้
เชี=ยวชาญในด้านบัญญัติของโมเสสได้ทาํ ให้คริ สตจักรอายุนอ้ ยหลายแห่ งต้องเสี ยไป โดยสอนว่า
แม้แต่ผเู ้ ชื=อที=เป็ นคนต่างชาติกต็ อ้ งกลับไปถือพระราชบัญญัติ (1) เพือ= ที=จะได้รับความรอด และ
(2) เพื=อที=จะรักษาความรอดของตนไว้ เปาโลกล่าวชัดเจนว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังพูด
เรื= องอะไรอยู่
1 ทธ 1:8

ข้อ 9 ถึง 10 เป็ นความคิดเสริ ม เปาโลเกริ= นนําก่อนว่า แต่ เราทั8งหลายรู้ อยู่

ว่ าพระราชบัญญัติน8ันดี ถ้ าผู้ใดใช้ ให้ ถูกต้ อง ความหมายก็คือ ‘เพราะเราทราบว่าพระราชบัญญัติ
เป็ นสิ= งที=ดีหากเราเข้าใจมันอย่างเหมาะสม’ นอกจากนี1 พระราชบัญญัติยงั ถูกประทานให้แก่คน
เหล่านั1นที=จาํ เป็ นต้องได้รับการแก้ไขด้วย
1 ทธ 1:9-10

เปาโลจึงกล่าวต่อไปถึงความอธรรมในทุกรู ปแบบ คือโดยรู้ว่า

พระราชบัญญัติน8ันมิได้ ทรงบัญญัตไิ ว้ สําหรับคนชอบธรรม แต่ ทรงบัญญัตไิ ว้ สําหรับคนอยู่นอก
พระราชบัญญัติและคนดือ8 ด้ าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บริสุทธิ;และคนหมิน0 ประมาท คน
ฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่ าคน 10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก
คนทวนสบถ และอะไรๆทีข0 ดั กับคําสอนอันถูกต้ อง พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระราชบัญญัติ
ให้แก่คนเหล่านั1นที=ชอบธรรมอย่างแท้จริ ง (พวกยิวถือว่าตัวเองเป็ นคนชอบธรรม แต่กย็ งั ยําเกรง
พระราชบัญญัติ มันเป็ นสิ= งที=ขดั แย้งกันเอง) เปาโลไม่ได้กาํ ลังบอกว่ามีผใู ้ ดที=เป็ นคนชอบธรรม
จริ งๆเลย แต่ท่านกําลังเสนอประเด็นสมมติข1 นึ มาต่างหาก พระเจ้าทรงประทานพระราชบัญญัติ
เพราะความบาปและคนบาป คือ “คนอยูน่ อกพระราชบัญญัติและคนดื1อด้าน” ท่านจึงนําเสนอ
ความชัว= ร้ายในรู ปแบบต่างๆซึ=งได้ฝ่าฝื นความชอบธรรมของพระเจ้ามาตั1งแต่สมัยสวนเอเดน ใน
การน่าสะอิดสะเอียนต่างๆที=ท่านได้ให้เป็ นรายการไว้ ท่านเอ่ยถึง “พวกกะเทย” คําที=แปลเช่นนั1น
(อารเสะนอคอยเตส) หมายถึง การรักร่ วมเพศโดยตรง อัครสาวกท่านนี1ปิดท้ายรายการอันเหม็น
เน่านี1โดยกล่าวถึงบาปในรู ปแบบใดก็ตามที=ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในที=น1 ี “และอะไรๆทีข0 ดั กับคําสอนอัน
ถูกต้ อง” ท่านจึงสรุ ปเนื1อหาส่ วนเสริ มนี1ซ= ึงเริ= มต้นในข้อ 9

1 ทธ 1:11

ท่านกลับมาต่อเนื1อหาส่ วนที=คา้ งไว้ในข้อ 8 ตามทีม0 อี ยู่ในข่ าวประเสริฐ

อันมีสง่ าราศีของพระเจ้ าผู้เสวยสุ ข คือข่ าวประเสริฐทีไ0 ด้ ทรงมอบไว้ กบั ข้ าพเจ้ านั8น ท่านเพิ=ง
กล่าวไปว่า “พระราชบัญญัติน1 นั ดี ถ้าผูใ้ ดใช้ให้ถูกต้อง” ความเข้าใจในพระคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาเดิมเกิดขึ1นได้ผา่ นทางการมองมันผ่านทางข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ นี=คือการใช้พระ
คัมภีร์เดิมอย่างถูกหลักตั1งแต่การเกิดขึ1นของพระคัมภีร์ใหม่ ปั จจุบนั นี1เราเข้าใจพระคัมภีร์เดิมได้
อย่างระมัดระวังมากขึ1นเพราะการเปิ ดเผยของความจริ งของพระคัมภีร์ใหม่ ของใหม่น1 นั ดีกว่า
ของเก่าและได้เข้ามาแทนที=ของเก่าแล้ว ดู 2 โคริ นธ์ 3 พระเจ้าทรงประทานพระราชบัญญัติให้แก่
ชนชาติอิสราเอลไม่ใช่คนต่างชาติ ดังนั1นคนต่างชาติจึงไม่เคยอยูใ่ ต้พระราชบัญญัติเลย นอกจาก
นี1พระเยซูคริ สต์ได้ทรงทําให้พระราชบัญญัติสาํ เร็จในพระราชกิจของพระองค์บนกางเขน ดู
มัทธิว 5:17 ดังนั1นการใช้พระราชบัญญัติอย่างเหมาะสมในคริ สตจักรจึงเป็ นเหมือนพื1นหลัง
สําหรับข่าวประเสริ ฐอันทรงสง่าราศีของพระคริ สต์
1 ทธ 1:12

อัครสาวกท่านนี1กล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ องค์

พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ทรงชู กาํ ลังข้าพเจ้ า ด้ วยว่ าพระองค์ ทรงถือว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนสัตย์ ซื0อ จึง
ทรงตั8งข้ าพเจ้ าให้ ปฏิบัตพิ ระราชกิจของพระองค์ ในหกข้อต่อไป เปาโลให้คาํ พยานเกี=ยวกับ
พระคุณของพระเจ้าในชีวติ ของท่าน ท่านขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที=ทรง (1) ชูกาํ ลังท่าน
คําที=แปลว่า ชู กาํ ลัง (เอ็นดูนามอโอ) มีความหมายว่า ‘ให้พละกําลังหรื อพลัง’ (2) ท่าน
ขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงนับว่าท่านเป็ นคนสัตย์ซื=อ นี=เป็ น
คุณสมบัติที=คริ สเตียนคนใดก็สามารถไปถึงได้ และจากนั1นท่านก็ขอบพระคุณพระเยซูคริ สต์
เพราะพระองค์ได้ทรง (3) ตั1งท่านให้เข้าสู่ การรับใช้ คําที=แปลว่า ตั8ง (ทิ เธมิ) มีความหมายว่า ‘วาง
’ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงวางท่านให้เข้าสู่ การรับใช้ นี=สื=อถึงการทรงเรี ยกของพระเจ้าและการนําคน
ให้เข้าสู่พนั ธกิจ มันไม่ใช่อะไรที=คนๆหนึ=งตัดสิ นมาทําในยามที=ส=ิ งอื=นๆล้มเหลวหมด มัน
เป็ นการทรงเรี ยกของพระเจ้า
1 ทธ 1:13

ท่านจึงทบทวนอดีตที=ท่านละอายให้พวกเขาฟัง ถึงแม้ ว่าเมือ0 ก่ อนนั8น

ข้ าพเจ้ าเป็ นคนหมิน0 ประมาท ข่ มเหง และเป็ นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้ า ท่านไม่เพียงพูดหมิ=น

ประมาทพระนามของพระคริ สต์และข่มเหงคริ สตจักรเท่านั1น แต่ท่านยังบอกว่าตัวท่านเองเป็ นผู้
ปฏิบัติอย่างหยาบช้ าด้วย คําที=แปลเช่นนั1น (ฮูบริ สเตส) มีความหมายว่า ‘อวดดี’ หรื อ ‘เย่อหยิง= ’
มันมีความหมายรองว่า โอหังจนถึงกับทําสิ= งที=น่าละอาย กระนั1นเปาโลก็สารภาพว่า แต่ ข้าพเจ้ า
ได้ รับพระกรุณา เพราะว่าทีข0 ้ าพเจ้ าได้ กระทําอย่ างนั8นก็ได้ กระทําไปโดยความเขลาเพราะความ
ไม่ เชื0อ พระเจ้าทรงพระกรุ ณาคุณต่อท่านเพราะท่านข่มเหงคริ สตจักรด้วยความโฉดเขลาฝ่ าย
วิญญาณ ตอนนั1นท่านไม่เข้าใจจริ งๆว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ นอกจากนี1ท่านทําร้ายคริ สตจักร
ยุคต้นเพราะความไม่ เชื, อด้วย จงสรรเสริ ญพระเจ้าที=ไม่มีความบาปใดที=หนักหนาเกินกว่าที=
พระเจ้าจะทรงสําแดงพระกรุ ณาได้ เปาโลเป็ นตัวอย่างที=ชดั เจนในเรื= องนี1
1 ทธ 1:14

นอกจากนี1 พระคุณของพระเจ้ายังเปี= ยมล้นด้วยความเชื=อและความรักใน

พระเยซูคริ สต์ดว้ ย และพระคุณแห่ งองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรานั8นมีมากเหลือล้น พร้ อมด้ วยความ
เชื0อและความรักซึ0งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ คําที=แปลว่า มากเหลือล้น (ฮู เป็ รพเละออนาโซ) มี
ความหมายด้วยว่า ‘ท่วมท้น’ พระคุณของพระเจ้าที=มีให้แก่เปาโลนั1นท่วมท้นไปด้วยความเชื=อ
และความรัก ทั1งหมดนี1เป็ นมาในพระเยซูคริ สต์ เรื= องนี1ยงั เป็ นจริ งสําหรับเราด้วย
1 ทธ 1:15

เปาโลจึงมาถึงบทสรุ ปเบื1องต้น คํานีเ8 ป็ นคําสัตย์ จริงและสมควรทีค0 นทั8ง

ปวงจะรับไว้ ความหมายก็คือว่า ‘สิ= งที=ขา้ พเจ้ากําลังจะกล่าวนั1นสมควรกับการยอมรับไว้โดยคน
ทั1งปวง’ คือว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ เสด็จมาในโลกเพือ0 จะได้ ทรงช่ วยคนบาปให้ รอด และในพวกคน
บาปนั8นข้ าพเจ้ าเป็ นตัวเอก นี=แหละแก่นแท้ของข่าวประเสริ ฐอันทรงสง่าราศีของพระคริ สต์
เปาโลยังสารภาพต่อไปอีกว่า ท่านเป็ นตัวเอกเลยในหมู่คนบาปที=พระคริ สต์เสด็จมาช่วยให้รอด
เราเห็นชัดเจนถึงความถ่อมใจของอัครสาวกท่านนี1 นอกจากนี1นี=ยงั เป็ นสิ= งที=ลึกซึ1งยิง= ขึ1นไปอีกเมื=อ
เราตระหนักว่าบางทีท่านอาจเป็ นอัครสาวกผูย้ ง=ิ ใหญ่ที=สุดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านก็ไม่ได้
แสวงหาการยกย่องตัวเองในเรื= องดังกล่าวแต่อย่างใด
1 ทธ 1:16

ถึงกระนั1น เปาโลก็กล่าวต่อไปอีกว่า แต่ ว่าเพราะเหตุนีเ8 อง (ที=พระเยซู

เสด็จมาช่วยคนบาปให้รอด) ข้ าพเจ้ าจึงได้ รับพระกรุณา เพราะเหตุแห่งการรับใช้นน=ั เองเปาโล

จึงได้รับพระกรุ ณาจากพระเจ้า นอกจากนี1ยงั เป็ นไปเพือ0 พระเยซูคริสต์ จะได้ ทรงสํ าแดงความอด
กลั8นพระทัยทุกอย่างให้ เห็นในตัวข้ าพเจ้ าซึ0งเป็ นตัวเอกนั8น ให้ เป็ นแบบอย่ างแก่คนทั8งปวงทีภ0 าย
หลังจะเชื0อในพระองค์ แล้วรับชีวติ นิรันดร์ เปาโลเปรี ยบตัวเองว่าเป็ นเหมือนกับแบบอย่างของ
พระคุณของพระเจ้าที=มีให้แก่คนอื=นๆทุกคนที=จะวางใจพระคริ สต์ในภายหลัง คําที=แปลว่า ความ
อดกลั8นพระทัย (มาครอธูเมีย) มีความหมายว่า ‘ความอดทน’, ‘ความอึด’, ‘ความสมํ=าเสมอ’,
‘ความหนักแน่น’ และ ‘ความพากเพียร’ ดังนั1นเปาโลจึงกลายเป็ นแบบอย่างของการสู ้ทนปัญหา
ต่างๆในชีวติ คริ สเตียนให้กบั คนทั1งปวงที=จะตามมาภายหลัง ท่านได้กลายเป็ นแบบอย่างของการ
พากเพียรในชีวติ คริ สเตียนให้กบั เรา เช่นเดียวกับที=ท่านเผชิญกับความยากลําบากเพราะเหตุที=
ท่านอยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์ เราก็คาดหวังได้วา่ จะเจอแบบเดียวกัน แต่แบบอย่างที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า
ท่านยืนหยัดได้แม้เจอความยากลําบากดังกล่าว
1 ทธ 1:17

ให้เราสังเกตคําถวายสาธุการอันไพเราะที=ตามมา บัดนี8 พระเกียรติและ

สง่ าราศีจงมีแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็ นองค์อมตะ ซึ0งมิได้ ปรากฏ
แก่ตา พระเจ้ าผู้ทรงพระปัญญาแต่ พระองค์เดียว สื บๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน พระมหากษัตริ ยข์ อง
เรา คือ พระเยซูคริ สต์ ไม่เพียงทรงพระเจริ ญอยูน่ ิรันดร์, ไม่เปื= อยเน่า (เป็ นอมตะ), มิได้ปรากฏแก่
ตา และทรงพระปัญญาเท่านั1น แต่ยงั ทรงสมควรแก่พระเกียรติและสง่าราศีสืบๆไปเป็ นนิตย์ดว้ ย
เอเมน เนื1อหาส่ วนนี1ของจดหมายฉบับนี1จึงจบลงเพียงเท่านี1
1 ทธ 1:18

เปาโลจึงจบความเห็นเกริ= นนําของท่านตรงนี1 โดยชี1แจงต่อทิโมธีวา่ คํา

กําชับ (ข้อควรปฏิบตั ิ) ต่อไปนี1มีรากฐานอยูใ่ นพระคัมภีร์ที=ทรงโปรดมอบให้แล้ว ทิโมธีบุตรเอ๋ย
คํากําชับนีข8 ้าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ กบั ท่ านตามคําพยากรณ์ ซึ0งมาล่วงหน้ าเล็งถึงท่ าน เพือ0 ข้ อความเหล่า
นั8นท่ านจะได้ เข้ าสู้ รบได้ ดี ทิโมธีไม่ใช่บุตรที=เกิดจากเปาโลโดยธรรมชาติ แต่เขาก็เป็ นเช่นนั1นใน
แง่ฝ่ายวิญญาณ แม้ไม่มีระบุไว้ชดั เจน แต่เปาโลน่าจะเป็ นผูท้ ี=นาํ เขามาถึงพระคริ สต์ในการเดิน
ทางไปยังเมืองลิสตราครั1งแรกของท่านตามที=มีบนั ทึกไว้ในกิจการ 14 คําที=แปลว่า คํากําชับ (พา
รากเกะเลีย) มีความหมายว่า ‘ข้อควรปฏิบตั ิต่างๆในรู ปของคําบัญชา’ คํากําชับที=จะถูกมอบให้น1 ี
เป็ นเนื1อหาส่ วนที=เหลือของจดหมายฝากฉบับนี1 เปาโลจะให้ขอ้ ควรปฏิบตั ิต่างๆแบบละเอียด

สําหรับทิโมธีและพันธกิจในการเป็ นศิษยาภิบาลของเขา คํากําชับนี1มีรากฐานอยูใ่ นหลักการ
ต่างๆตามพระคัมภีร์ (“ตามคําพยากรณ์ซ= ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน”) นี=ยอ่ มหมายถึงพระคัมภีร์เดิม
และเนื1อหาของพระคัมภีร์ใหม่ที=ได้ถูกเขียนไปแล้ว นอกจากนี1โดยข้อความเหล่านั1น (พระคัมภีร์)
เขาจะได้เข้าสู ้รบได้ดีดว้ ย (สูไ้ ด้ดีในสนามรบ)
เปาโลเปรี ยบการรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลว่าเป็ นเหมือนกับการสู ้รบ แน่นอนที=มีการสู ้รบกับ
โลก, เนื1อหนัง และพญามาร มีการต่อต้านจากการละทิ1งความจริ งอยูบ่ ่อยๆ บางครั1งก็มีการสู ้รบ
และการต่อสูภ้ ายในคริ สตจักรที=พญามารยุยงคริ สเตียนฝ่ ายเนื1อหนังให้สร้างความเจ็บปวดและ
ความเศร้าใจแก่ศิษยาภิบาล กระนั1น อัครสาวกที=มีประสบการณ์โชกโชนท่านนี1กผ็ า่ นการสู ้รบ
เหล่านั1นมาหมดแล้ว ท่านจึงให้หลักการและข้อควรปฏิบตั ิต่างๆแก่ทิโมธีผซู ้ = ึงจะรับหน้าที=
ศิษยาภิบาลเป็ นครั1งแรกเพื=อที=เขาจะ “สู ้รบได้ดี”
1 ทธ 1:19

การสู ้รบได้อย่างประสบความสําเร็จต้องเริ= มต้นด้วยความเชื=อและ

จิตสํานึกอันดี จงยึดความเชื0อไว้ และมีจิตสํ านึกอันดี คําที=แปลว่า ยึด (เอะโค) มักถูกแปลว่า ‘มี’
ดังนั1นเปาโลจึงเริ= มคํากําชับของท่านที=ให้ไว้กบั ทิโมธีโดยขอให้เขามีความเชื=อ (มีความเชื=อที=ถูก
ต้อง) นัน= มาพร้อมกับการมีจิตสํานึกอันดี ความหมายก็คือ การมีจิตสํานึกอันปลอดโปร่ ง
ปราศจากการรู ้สึกผิดเพราะบาปในชีวติ ของคนๆนั1น ท่านกําลังพูดถึงการดําเนินชีวติ อย่างชอบ
ธรรมซึ=งทําให้เกิดจิตสํานึกอันปลอดโปร่ ง (อันดี) สิ= งเหล่านี1เป็ นสิ= งที=จาํ เป็ นสําหรับการรับใช้
เป็ นศิษยาภิบาล ต้องมีความเชื=อที=ถูกต้อง (นัน= คือ หลักคําสอนและการดําเนินชีวติ โดยความเชื=อ
ด้วย) ต้องมีการดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรมอันก่อให้เกิดจิตสํานึกอันปลอดโปร่ งด้วย ดังนั1นความ
เชื=อและความชอบธรรมจึงเป็ นอาวุธอันทรงพลังในการรับใช้เป็ นศิษยาภิบาล
น่าเสี ยดายที=บางคนได้กา้ วข้ามหลักการดังกล่าวและได้นาํ ความพินาศมาสู่ ชีวติ และพันธ
กิจของตัวเอง ในเรื= องดังกล่าวเปาโลออกความเห็นว่า ซึ0งข้ อนีบ8 างคนได้ ละทิง8 เสีย ความเชื0อของ
เขาจึงอับปางลง ในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสมัยคริ สต์ศตวรรษแรก บางทีหายนะภัยที=
ร้ายแรงที=สุดที=คนเราจะเจอก็คือ เรื ออับปาง แน่นอนที=เปาโลเคยมีประสบการณ์เกี=ยวกับภัยนี1มา

ก่อน น่าเศร้าที=มีคนมากมาย แม้กระทัง= ในตอนนั1นก็ตามที=ทาํ ให้การรับใช้ของตนต้องอับปางลง
เพราะการมีหลักคําสอนที=เบี=ยงเบนไปหรื อไม่กล็ ม้ เหลวในด้านศีลธรรม
1 ทธ 1:20

มีคนสอนผิดสองคนที=ถูกเอ่ยชื=อ คือ ฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ในคน

เหล่านั8นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ0งข้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ แก่ซาตานแล้ว เพือ0 เขาจะได้ เรียนรู้ ที0
จะไม่หมิน0 ประมาท ฮีเมเนอัสถูกเอ่ยถึงโดยเปาโลว่าเป็ นคนที=หลงไปจากความเชื=อใน 2 ทิโมธี
2:17-18 อเล็กซานเดอร์อาจเป็ นช่างทองแดงที=สร้างความเสี ยหายต่อเปาโลอย่างมากตามที=มีเอ่ย
ถึงใน 2 ทิโมธี 4:14 เขาอาจเป็ นอเล็กซานเดอร์คนนั1นที=ถูกพูดถึงในกิจการ 19:33-34 ก็ได้ ไม่วา่
จะในกรณี ใดเปาโลก็บรรยายถึงชายทั1งสองคนนี1วา่ เป็ นเหมือนเรื ออับปางฝ่ ายวิญญาณ คนหนึ=ง
ละทิ1งความจริ ง ส่ วนอีกคนอาจเป็ นคนที=ทรยศต่อความเชื=อนั1น
นอกจากนี1ท่านยังมอบทั1งคู่ไว้กบั ซาตานด้วย ความหมายอาจเป็ นได้วา่ เปาโล โดยสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของตัวเอง ได้มอบร่ างกายของทั1งสองคนนี1ไว้แก่ซาตานสําหรับการ
ตีสอน “เพือ= เขาจะได้เรี ยนรู ้ที=จะไม่หมิ=นประมาท” การตัดสิ นใจดังกล่าวเป็ นเรื= องที=ร้ายแรงมากๆ
เปาโลยังทําแบบเดียวกันนี1กบั คนบาปคนนั1นที=ถูกเอ่ยถึงใน 1 โคริ นธ์ 5:5 ด้วย เห็นได้ชดั ว่ามัน
คือการยอมให้พญามารมาโจมตีร่างกายของคนๆหนึ=งเพื=อที=จิตวิญญาณของเขาจะได้รับการช่วย
ให้รอด นี=ดูเหมือนว่าจะเป็ นรู ปแบบหนึ=งของการตีสอนฝ่ ายวิญญาณอันรุ นแรง
*****
ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 2: เปาโลพูดถึงหัวข้ อทั,วไปสองเรื, องในบทนี ;% (1) เรื, องการ
อธิ ษฐานโดยเฉพาะในคริ สตจักรและ (2) สถานะของคริ สเตียนสตรี ในคริ สตจักร
1 ทธ 2:1

เหตุฉะนั8นก่ อนสิ0 งอืน0 ใด ข้ าพเจ้ าขอเตือนสติท่านทั8งหลายให้ วงิ วอน

อธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพือ0 คนทั8งปวง ขณะที=อคั รสาวกท่านนี1เริ= มต้นคํากําชับของท่าน
ที=มอบไว้แก่ทิโมธี (และศิษยาภิบาลทุกคนด้วย) สิ= งสําคัญอันดับแรกคือ การอธิษฐาน “เหตุ
ฉะนั1นก่อนสิ= งอื=นใด ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั1งหลาย” ความหมายก็คือ ‘ดังนั1นข้าพเจ้าขอกําชับ
ท่าน’ “ก่อนสิ= งอื=นใด” หนึ=งในสิ= งสําคัญอันดับแรกในชีวติ ของศิษยาภิบาลต้องเป็ นการอธิ ษฐาน

อัครสาวกท่านนี1จึงเสนอคําสี= คาํ ที=มีความหมายเหมือนกับการอธิษฐาน กระนั1นแต่ละคําก็มีความ
หมายที=เฉพาะเจาะจงในตัวของมันเอง (1) วิงวอน คือการขอสําหรับความจําเป็ นต่างๆ (2)
อธิ ษฐาน หมายถึงการสื= อสารกับพระเจ้าโดยตรง และสื= อถึงการสรรเสริ ญและการนมัสการ (3)
ทูลขอ คือการอธิษฐานเผือ= ผูอ้ ื=น (4) ขอบพระคุณ ก็ชดั เจนในตัวอยูแ่ ล้ว “เพือ= คนทั1งปวง” สื= อถึง
การทูลขอเพื=อผูอ้ ื=นต่อไปดังที=กล่าวไว้แล้วด้านบน ความหมายที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า ชีวติ ในการ
อธิษฐานของเราควรรวมการทูลขอเพือ= ความจําเป็ นต่างๆ, การมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยตรง,
การทูลขอเผือ= ผูอ้ ื=น และการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความประเสริ ฐของพระองค์
1 ทธ 2:2

กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือว่า ชีวติ ในการอธิษฐานของเราควรรวมถึง

รัฐบาลและผูน้ าํ ประเทศด้วยเพื,อที,ว่าเราจะได้มีชีวติ แบบสงบสุ ขและมีอารยธรรมในทางที=เป็ น
อย่างพระเจ้าและความน่านับถือ เราจึงควรอธิ ษฐานเพือ0 กษัตริย์ท8งั หลายและคนทั8งปวงทีม0 ี
ตําแหน่ งสู ง เพือ0 เราจะได้ ดําเนินชีวติ อย่างเงียบๆและสงบสุ ข ในทางทีเ0 ป็ นอย่างพระเจ้ าและอย่าง
ซื0อสัตย์ แม้วา่ เราไม่สนว่าใครจะดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ทางการเมือง แต่เราก็ถูกกําชับให้อธิษฐาน
เผือ= พวกเขา
1 ทธ 2:3

ดังนั1นเมื=อเราอธิษฐานเผือ= ผูป้ กครองประเทศของเรา การเช่ นนีเ8 ป็ นการดี

และเป็ นทีช0 อบในสายพระเนตรของพระเจ้ า พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา
1 ทธ 2:4

ข้อ 4 ถึง 7 จึงเป็ นการขยายความ นัน= คือเปาโลแทรกเนื1อหาเสริ มเข้ามาใน

เนื1อหาหลัก พระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราทรงมีพระประสงค์หรื อปรารถนาให้คน
ทั1งปวงได้รับความรอดและมาถึงความรู ้ในความจริ งนั1น นี=ตรงข้ามกับความเชื=อที=วา่ พระเจ้าทรง
ต้องการให้ ‘ผูท้ ี=ถกู เลือก’ บางคนเท่านั1นได้รับความรอด เปาโลจึงเขียนว่าพระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้ คนทั8งปวงรอด และให้ มาถึงความรู้ ในความจริงนั8น
ข้อความตรงนี1อาจถูกถอดความใหม่ได้วา่ ‘ซึ=งเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที=จะให้คน
ทั1งปวงได้รับความรอดและมาถึงความรู ้แห่ งความจริ งนั1น’ ไม่มีการจํากัดแค่ผทู ้ ี=ถูกเลือกบางคน
เท่านั1น พระประสงค์ที=เปิ ดเผยชัดเจนของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ>ทั1งปวงคือ ให้คนทั1งปวงได้รับความ

รอด! แต่ทุกคนจะได้รับความรอดหรื อไม่? คําตอบนั1นชัดเจนอยูแ่ ล้ว แต่นน=ั ก็เป็ นเพราะความ
บาปหนาของจิตใจมนุษย์ที=ไม่ยอมกลับใจใหม่ พระประสงค์ของพระเจ้าในเรื= องดังกล่าวนั1น
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว
1 ทธ 2:5

เปาโลจึงพูดถึงประเด็นที=แสนวิเศษหลายประการของศาสนศาสตร์พ1ืน

ฐาน ด้ วยเหตุว่า มีพระเจ้ าองค์ เดียวและมีคนกลางแต่ ผู้เดียวระหว่ างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือพระ
เยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพเป็ นมนุษย์ มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั1น แนวคิดเอกเทวนิยมจึงถูก
สถาปนาอย่างชัดเจน นอกจากนี1ยงั มีคนกลางเพียงผูเ้ ดียวระหว่างพระองค์และมนุษย์ชาติดว้ ย
คนกลางผูน้ 1 นั คือพระเยซูคริ สต์ (ให้เราสังเกตว่าพระเยซูเจ้าทรงถูกเรี ยกในที=น1 ีวา่ “ผูท้ รงสภาพ
เป็ นมนุษย์” นี=สื=อชัดเจนถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นทั1ง
มนุษย์และพระเจ้าในเวลาเดียวกัน นี=เรี ยกว่า hypostatic union (การรวมกันเป็ นหนึ=งแบบคงทั1ง
สองสภาพ)
การกล่าวถึงข้อเท็จจริ งนี1กาํ จัดแนวคิดเรื= อง “พระแม่มารี ย”์ ที=พวกคาทอลิกเชื=อว่าเป็ น
คนกลางระหว่างพระเจ้ากับเราที=เป็ นมนุษย์ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นคนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียว
ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า ไม่มีผอู ้ ื=นอีกแล้ว
1 ทธ 2:6

อัครสาวกท่านนี1พดู ถึงความจริ งทางศาสนศาสตร์ข1 นั พื1นฐานที=ลึกซึ1 งอีก

ประการ ผู้ทรงประทานพระองค์ เองเป็ นค่าไถ่ สําหรับคนทั8งปวง เหตุการณ์ นีเ8 ป็ นพยานในเวลา
อันเหมาะ ข้อเท็จจริ งที=วา่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงประทานพระองค์เองก็สาํ แดงชัดเจนถึงความรัก
แบบอากาเป เพราะแน่ทีเดียวที=ความรักแบบอากาเปคือการเสี ยสละตัวเองเพื=อผูอ้ ื=น พระเยซูจึง
ทรงเป็ นการรับสภาพมนุษย์ของความรักของพระเจ้า นอกจากนี1พระองค์ยงั ทรงทําเช่นนั1น “เป็ น
ค่าไถ่สาํ หรับคนทั1งปวง” ด้วย คําที=แปลว่า ค่าไถ่ (อันติลตู รอน) หมายถึง ราคาที=จ่ายให้เพือ= ไถ่
คนๆหนึ=ง น่าหมายเหตุไว้วา่ ค่าไถ่ที=พระเยซูคริ สต์ทรงประทานให้น1 นั มีให้สาํ หรับคนทั1งปวง นี=
ขัดแย้งโดยตรงกับทรรศนะเรื= องการไถ่แบบจํากัดเฉพาะคน มันไม่ได้มีไว้สาํ หรับผูท้ ี=ถูกเลือก
บางคนเท่านั1น

นอกจากนี1 พระราชกิจของพระคริ สต์บนกางเขนก็ตอ้ งถูกเป็ นพยานในเวลาอันเหมาะ
ด้วย ข่าวประเสริ ฐเรี ยกร้องให้เราเป็ นพยาน ความหมายที=แฝงอยูใ่ นวลีที=แปลว่า “ในเวลาอัน
เหมาะ” มีความหมายว่า ‘ในเวลาของมัน’ นี=สื=อว่าเมื=อโอกาสมาถึงให้เราเป็ นพยาน เราก็ตอ้ งเป็ น
พยานในเรื= องพระราชกิจของพระคริ สต์บนกางเขน
1 ทธ 2:7

เพราะเหตุความจริ งอันยิง= ใหญ่เหล่านี1 เปาโลจึงประกาศว่า และสํ าหรับ

การนี8 ข้ าพเจ้ าจึงได้ ถูกตั8งไว้ เป็ นนักเทศน์ และเป็ นอัครสาวก (ข้ าพเจ้ าพูดความจริงในพระคริสต์
และไม่ ปดเลย) และเป็ นครู สอนความเชื0อและความจริงแก่คนต่ างชาติ คําที=แปลว่า และสํ าหรับ
การนี8 (เอะอิส ฮอส) มีความหมายว่า ‘เพื=อการดังกล่าว’ มันเป็ นสรุ ปย่อของข้อ 4 ถึง 6 ดังนั1น
เปาโลจึง “ถูกตั1งไว้เป็ นนักเทศน์” ในเรื= องดังกล่าว คําที=แปลว่า ถูกตั8ง (ทิเธมิ) มีความหมายว่า
‘ถูกแต่งตั1ง’ หรื อ ‘ถูกนําเสนอ’ คําที=แปลว่า นักเทศน์ คือ เครุ กซ์ ข้อความที=ท่านถูกแต่งตั1งให้
เทศนา (ตามที=กล่าวไว้ดา้ นบน) คือข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริ สต์ ท่านจึงได้
ถูกตั1งให้เป็ น (1) นักเทศน์ และ (2) อัครสาวก และ (3) ครู สอน “ความเชื=อและความจริง” คําหลัง
นี1 (อาเลเธะเอีย) เป็ นคําที=ปกติแล้วแปลว่า ‘ความจริ ง’
1 ทธ 2:8

ท่านจึงวกกลับมาพูดเรื= องอธิษฐานต่อซึ=งท่านได้ออกนอกเรื= องไปในข้อ 4

ถึง 7 เหตุฉะนั8น ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ผู้ชายทั8งหลายอธิษฐานในทีท0 ุกแห่ ง โดยยกมืออันบริสุทธิ;
ปราศจากโทโสและการเถียงกัน (กล่าวโดยสรุ ปก็คือ) ท่านปรารถนาให้ “ผูช้ ายทั1งหลาย”
อธิษฐานในที=ทุกแห่ง เห็นได้ชดั ว่านี=หมายความว่าในคริ สตจักรทั1งหลาย ผูช้ ายต้องเป็ นคนนํา
อธิษฐานในที=ประชุม นอกจากนี1คนที=ทาํ หน้าที=ดงั กล่าวต้องมี “มืออันบริ สุทธิ>” ซึ=งหมายถึงการมี
ชีวติ ที=สะอาดด้วย และผูช้ ายที=ทาํ หน้าที=นาํ อธิษฐานต้องไม่เป็ นคนมีโทโส (มีปัญหาในการ
ควบคุมอารมณ์) และ การเถียงกัน คําที=แปลว่า การเถียงกัน (ดิอาลอกิสมอส) หมายถึง คนที=ชอบ
‘หักล้าง’ หรื อ ‘โต้แย้ง’ กล่าวอีกนัยหนึ=ง คนเหล่านั1นที=จะถูกเรี ยกให้มานําที=ประชุมอธิษฐานใน
คริ สตจักรต้องเป็ นคนที=มีคาํ พยานชีวติ ที=ดีและไม่ได้ชื=อว่าเป็ นคนชอบสร้างปัญหา กล่าวสั1นๆก็
คือว่า พวกเขาต้องมีชื=อเสี ยงดีนน=ั เอง

1 ทธ 2:9

คราวนี1เปาโลหันมาเน้นเรื= องสถานะของผูห้ ญิงในคริ สตจักรบ้าง ฝ่ าย

พวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้ แต่ งตัวสุ ภาพเรียบร้ อยพร้ อมด้ วยความรู้ จักละอาย และความมี
สติสัมปชัญญะ ไม่ ใช่ ถักผมหรือประดับกายด้ วยเครื0องทองและไข่ มุกหรือเสื8อผ้ าราคาแพง คําพูด
ที=วา่ “ก็เหมือนกัน” อ้างย้อนกลับไปถึงเรื= องความบริ สุทธิ>และชื=อเสี ยงดีในข้อที=แล้ว ผูห้ ญิงเองก็
ต้องประพฤติตวั ให้เหมาะสมในคริ สตจักรเช่นกัน
เปาโลกล่าวต่อไปถึงเรื= องเครื= องแต่งกายอันเหมาะสมสําหรับคริ สเตียนสตรี พวกนางต้อง
“แต่งตัวสุ ภาพเรี ยบร้อย” สตรี ที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้าควรระมัดระวังในเรื= องการแต่งกายของ
ตน วลีที=แปลว่า แต่ งตัวสุ ภาพเรียบร้ อย (เอ็ค คาตาสตอเละอิ คอสมิออย) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ชุดยาว’ เครื= องแต่งกายที=ส1 ันจุ๊ดจู๋หรื อเปิ ดเผยเนื1อหนังนั1นไม่เหมาะสมสําหรับคริ สเตียนสตรี วลี
ที=วา่ “พร้อมด้วยความรู ้จกั ละอาย และความมีสติสัมปชัญญะ” ยังอยูใ่ นบริ บทของการแต่งกาย
คําที=แปลว่า ความรู้ จกั ละอาย (ไอโดส) ในบริ บทนี1หมายถึง ‘ความสุ ภาพเรี ยบร้อย’ คําที=แปลว่า
ความมีสติสัมปชัญญะ (โซฟรอซูเน) ในบริ บทนี1หมายถึง ‘ที=อนุรักษ์นิยม’ หรื อ ‘ไม่หวือหวา’
ความหมายตรงนี1กค็ ือ การแต่งกายแบบสุ ภาพเรี ยบร้อยและอนุรักษ์นิยม การทําผิดศีล
ธรรมไม่วา่ จะในความคิดหรื อการกระทํามักถูกบ่งบอกผ่านทางการแต่งกายที=ไม่สุภาพเรี ยบร้อย
หรื อไม่เหมาะสมของผูห้ ญิง นี=ยง=ิ เป็ นจริ งในหมู่ชาวโลก สิ= งนี1ยงิ= ไม่ควรเกิดขึ1นเลยในคริ สตจักร
เราควรระลึกว่าเพราะการทําตัวรุ่ มร่ ามของนางบัทเชบาที=กระตุน้ ให้ดาวิดผิดผัวผิดเมียชาวบ้าน ผู ้
หญิงที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้าจะคอยระมัดระวังและแต่งตัวให้สุภาพเรี ยบร้อยเสมอ
เปาโลกล่าวต่อไปถึงการประพฤติตวั อันเหมาะสมสําหรับหญิงที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้า
การประดับกายของนางต้อง “ไม่ใช่ถกั ผมหรื อประดับกายด้วยเครื= องทองและไข่มุกหรื อเสื1 อผ้า
ราคาแพง” การถักผมหมายถึงการไว้ทรงผมแบบเก๋ ไก๋ เครื= องทองและไข่มุกหมายถึงเครื= อง
ประดับและเสื1 อผ้าราคาแพงก็คือเสื1 อผ้าสวยๆ เปาโลต้องการจะบอกว่า ไม่ใช่วา่ การไว้ทรงผม
เก๋ ๆ, เครื= องประดับ หรื อเสื1 อผ้าสวยๆเป็ นเรื= องผิดในตัวมันเองแต่อย่างใด แต่ท่านต้องการจะบอก
ว่า ความงาม (การประดับกาย) ที=แท้จริ งของคริ สเตียนสตรี ไม่ได้อยูต่ รงนี1

1 ทธ 2:10

ท่านกล่าวต่อไปถึงเรื= องการประดับกายหรื อความงามที=แท้จริ งของ

คริ สเตียนสตรี แต่ ให้ ประดับด้ วยการกระทําดี (ซึ0งสมกับหญิงทีป0 ระกาศตัวว่าถือพระเจ้ า) คําที=
แปลว่า สมกับ (พเระโพ) มีความหมายว่า ‘เหมาะสม’ หรื อ ‘เข้ากันได้’ คําสั=งของเปาโลก็คือว่า
คริ สเตียนสตรี ควรประพฤติตวั และประดับกายในแบบที=สอดคล้องกับการทําตามแบบของ
พระเจ้า
เนื1อหาตรงนี1ต่อเนื=องมาจากข้อ 9 ผูห้ ญิงที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้าควรประดับกายด้วย
“การกระทําดี” ประเด็นที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า ความงามที=แท้จริ งในตัวคริ สเตียนสตรี ไม่ได้อยูใ่ น
เครื= องแต่งกายของนาง, เครื= องประดับของนาง หรื อทรงผมของนาง แต่อยูใ่ นการประพฤติตวั
และการกระทําต่างๆของนางที=เป็ นตามแบบของพระเจ้าต่างหาก ดู 1 เปโตร 3:1-6
1 ทธ 2:11

ในส่ วนของหลักการภายในคริ สตจักร พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ผหู ้ ญิง

ไม่พดู จาเปิ ดเผย ให้ ผู้หญิงเรียนอย่ างเงียบๆและด้ วยใจนอบน้ อมทุกอย่าง คําที=แปลว่า เงียบๆ (เฮ
ซูเคีย) มีความหมายว่า ‘ความสงบเสงี=ยม’ อัครสาวกเปโตรพูดถึงเรื= องนี1ดว้ ยใน 1 เปโตร 3:4 ใน
ความเห็นของท่านเกี=ยวกับ ‘จิตใจที=อ่อนสุ ภาพและสงบเสงี=ยม’ คําเดียวกันนี1ปรากฏตรงนั1น
สําหรับคําว่า ‘สงบเสงี=ยม’ หลักการที=สาํ คัญกว่าซึ=งแตกย่อยออกมาจากคําดังกล่าวก็คือ ผูห้ ญิง
ต้องนบนอบเชื=อฟังผูช้ าย (นี=ไม่ได้หมายความว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที=ดอ้ ยกว่าแต่อย่างใด แต่สื=อถึง
การมอบหมายสิ ทธิอาํ นาจผ่านทางเพศชาย ความหมายตรงนี1กเ็ หมือนกับที=สามีเป็ นผูน้ าํ ในบ้าน)
แม้วา่ คําสอนตรงนี1ขดั แย้งโดยตรงกับหลักปรัชญาสิ ทธิสตรี ในปัจจุบนั แต่มนั ก็เป็ นหลักการ
ตามพระคัมภีร์ ผูห้ ญิงที=ตามแบบของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง= ในคริ สตจักรควรประพฤติตวั
ด้วยใจสงบเสงี=ยม พวกนางไม่ควรทําตัวโฉ่งฉ่าง พูดเสี ยงดัง หรื อแสวงหาสิ ทธิอาํ นาจ นี=ไม่ได้
หมายความว่าผูห้ ญิงต้องนัง= เงียบอย่างเดียวไม่พดู อะไร แต่เปาโลสอนให้ผหู ้ ญิงมีใจนบนอบซึ=ง
เห็นได้ชดั ในคําพูดไม่กี=คาํ เกี=ยวกับเรื= องนี1
1 ทธ 2:12

ดังนั1นผูห้ ญิงควรทําตัวนบนอบเชื=อฟัง ไม่ใช้อาํ นาจในฐานะครู สอนผูช้ าย

ในคริ สตจักร ข้ าพเจ้ าไม่ อนุญาตให้ ผู้หญิงสั0 งสอนหรือใช้ อาํ นาจเหนือผู้ชาย แต่ ให้ เขานิ0งๆอยู่ นี=

ไม่ได้หมายความว่า ผูห้ ญิงจะสอนอะไรไม่ได้เลย แต่ผหู ้ ญิงไม่ควรใช้อาํ นาจเหนือผูช้ ายต่างหาก
คําที=แปลว่า ใช้ อาํ นาจ (เอาเธนเตะโอ) มีความหมายว่า ‘บงการ’ หรื อ ‘ยกตัวขึ1น’ อีกครั1งที=คาํ ที=
แปลว่า นิ0งๆ (เฮซูเคีย) มีความหมายว่า ‘ใจสงบเสงี=ยม’
นี=เป็ นอีกครั1งที=เปาโลสอนว่าคริ สเตียนสตรี ที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้าควรมีใจอ่อนสุ ภาพ
และสงบเสงี=ยม นี=ยง=ิ ควรเป็ นเช่นนั1นในบริ บทของคริ สตจักร พระเจ้าได้ทรงมอบหมายสิ ทธิอาํ
นาจในคริ สตจักรผ่านทางศิษยาภิบาลและผูช้ ่วย คนทั1งสองตําแหน่งนี1เป็ นผูช้ าย หลักการนี1ไม่ได้
สื= อถึงความด้อยกว่าหรื อการกดขี=แต่อย่างใด แต่มนั เป็ นเพียงการคงไว้ซ= ึงลําดับที=พระเจ้าได้ทรง
กําหนดไว้แล้ว เมื=อคริ สตจักรมีการประพฤติดงั กล่าว ความสัมพันธ์ในคริ สตจักรก็ราบรื= น เมื=อผู ้
หญิงพยายามใช้อาํ นาจบาตรใหญ่ ทุกคนก็เจอกับความยุง่ ยาก ซึ=งรวมถึงพวกผูห้ ญิงเองด้วย หลัก
ปรัชญาสิ ทธิสตรี ขดั แย้งโดยตรงกับลําดับทางสังคมที=พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้
เพื=อยกภาพประกอบความเรี ยบง่ายของประเด็นของท่าน ท่านจึง

1 ทธ 2:13-14

ยกหนังสื อปฐมกาล ด้ วยว่าพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างอาดัมก่อน แล้ วจึงทรงสร้ างเอวา เอวาได้ถูก
เนรมิตสร้างขึ1นเพื=อช่วยเหลืออาดัม ไม่ใช่ในทางกลับกัน เปาโลจึงทบทวนลําดับของการเนรมิต
สร้างและการหลอกลวงในตอนแรกของการทดลองครั1งแรก 14 และอาดัมไม่ได้ ถูกหลอกลวง แต่
ผู้หญิงนั8นได้ ถูกหลอกลวงจึงได้ ละเมิด ในปฐมกาล 3 เห็นได้ชดั ว่าเอวาเป็ นคนที=ถูกหลอกลวง
อาดัมไม่ได้ถูกหลอก ประเด็นที=เรี ยบง่ายก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงแต่งตั1งให้ผชู ้ ายเป็ นผูน้ าํ นี=คือ
ประเด็นของเปาโลเกี=ยวกับลําดับและความเป็ นระเบียบภายในคริ สตจักร สตรี ที=อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ
และทําตามแบบของพระเจ้าย่อมไม่มีปัญหากับลําดับนี1เลย แต่พวกที=ด1ือรั1นและอยูฝ่ ่ ายเนื1อหนัง
มักมีปัญหากับเรื= องนี1อยูบ่ ่อยๆ
1 ทธ 2:15

เปาโลปิ ดท้ายเนื1อหาส่ วนนี1ดว้ ยความเห็นต่อไปนี1 แต่ ถงึ กระนั8นเธอก็จะ

รอดได้ ด้วยการคลอดบุตร ถ้ าเขาทั8งหลายยังดํารงอยู่ในความเชื0อ ในความรัก และในความ
บริสุทธิ; ด้ วยความมีสติสัมปชัญญะ คําที=แปลว่า รอด (โซโซ) มีความหมายด้วยว่า ‘ถูกช่วยให้
พ้น’ ในกรณี น1 ีมนั สื= อถึงการคลอดบุตร ประเด็นที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าจะทรงอวยพรและ

ช่วยผูห้ ญิงที=ทาํ ตามแบบของพระเจ้าและ “ดํารงอยูใ่ นความเชื=อ ในความรัก และในความบริ สุทธิ>
ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ” ให้พน้ คําหลังนี1 (ซูฟรอซูเน) มีความหมายว่า ‘การมีวนิ ยั ในตัวเอง’
หรื อ ‘การบังคับตน’ พระเจ้าทรงอวยพรหญิงเหล่านั1นที=ดาํ เนินชีวติ โดยความเชื=อ, ดําเนินใน
ความรัก, บริ สุทธิ>ในร่ างกายและจิตวิญญาณ และมีวนิ ยั เพือ= ทําสิ= งที=ถูกต้อง เมื=อหญิงที=ตามแบบ
ของพระเจ้าจัดระเบียบชีวติ ของตนเช่นนั1น พระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะทรงอวยพรพวกเธอ แม้ใน
ยามคลอดลูกก็ตาม (เราควรระลึกว่าในสมัยนั1น การคลอดบุตรเป็ นเรื= องที=เสี= ยงมาก มีผหู ้ ญิง
มากมายที=เสี ยชีวติ ในการคลอดบุตร)
*****
ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 3: บทนีม% ีเนือ% หาเกี,ยวกับตําแหน่ งผู้นาํ ของคริ สตจักรตามพระ
คัมภีร์ คือ ศิษยาภิบาลและผู้ช่วย และโดยเฉพาะอย่ างยิ,งคุณสมบัติต่างๆของผู้นาํ เหล่ านี % จุด
ประสงค์ กค็ ือ เพื,อที, ทิโมธี จะได้ ทราบว่ าจะทําตัวอย่ างไรในคริ สตจักรของพระเจ้ าผู้ทรง
พระชนม์ อยู่ แบบแผนสําหรั บตําแหน่ งผู้นาํ ของคริ สตจักรและหลักการปกครองคริ สตจักรจึงถูก
นําเสนอตรงนี % บทนีป% ิ ดท้ ายด้ วยคําอธิ บายอันน่ าทึ, งเกี,ยวกับคริ สตจักรและสรุ ปย่ ออันกระชับ
เกี,ยวกับพันธกิจขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
1 ทธ 3:1

อัครสาวกท่านนี1เริ= มโดยกล่าวว่า คํานีเ8 ป็ นคําจริง คําพูดนี1มีความหมาย

ตรงตัวว่า ‘นี=เป็ นคําที=สัตย์จริ ง’ ท่านกล่าวต่อไปว่า คือว่ าถ้ าชายคนใดปรารถนาหน้ าที0ศิษยาภิบาล
คนนั8นก็ปรารถนากิจการงานทีป0 ระเสริฐ หรื อกล่าวใหม่ได้วา่ ‘หากชายคนใดแสวงหาตําแหน่ง
ศิษยาภิบาล เขาก็ปรารถนากิจการงานที=ประเสริ ฐ’ ดังที=เดีjยวเราจะพูดถึงเรื= องนี1 ตรงนี1เปาโล
ชมเชยผูใ้ ดก็ตามที=เต็มใจแสวงหาตําแหน่งศิษยาภิบาล อย่างไรก็ตามเมื=อพิจารณาจากภาพรวม
ของพระคัมภีร์ใหม่ ตําแหน่งดังกล่าวเป็ นการทรงเรี ยกของพระผูเ้ ลี1ยงใหญ่ พระองค์ทรงเป็ น
ผูท้ รงเรี ยกและแต่งตั1งคนทั1งหลายให้มารับใช้พระองค์
มีคาํ สามคําที=ถูกใช้เรี ยกผูน้ าํ ของคริ สตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ (1) คําที=แปลว่า เจ้ าอธิการ
(เอะพิสคอเป) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูป้ กครองดูแล’ พระเจ้าทรงประทานให้เขาปกครองดูแล

คริ สตจักรท้องถิ=นในเรื= องทัว= ๆไป (2) คําที=แปลว่า ผู้อาวุโส (เพรสบูเตะรอส) ก็ถกู ใช้แทนที=คาํ ว่า
เจ้าอธิการได้เช่นในทิตสั 1:5-6 ผูอ้ าวุโสคือคนที=มีสิทธิอาํ นาจไม่วา่ จะโดยอายุหรื อยศศักดิ> การ
ประยุกต์ใช้คาํ ๆนี1จึงเป็ นเรื= องของสิ ทธิอาํ นาจ
(3) คําที=แปลว่า ศิษยาภิบาล (พอยเม็น) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูเ้ ลี1ยงแกะ’ และบ่งบอก
ถึงการดูแลประคบประหงมและการเลี1ยงดูฝงู แกะ แต่ละคําของทั1งสามคํานี1บ่งบอกถึงคนๆ
เดียวกัน ความแตกต่างอยูต่ รงที=แง่มุมหลายด้านของตําแหน่งผูน้ าํ นี1 เมื=อรวมกันมันจึงเป็ น
ตําแหน่งที=มีการปกครองดูแล, สิ ทธิอาํ นาจ และการดูแลประคบประหงม ตําแหน่งนี1จึงเปรี ยบได้
กับผูเ้ ป็ นสามี/บิดาในบ้าน
คริ สตจักรยุคต้นส่ วนใหญ่แล้วเริ= มต้นออกมาจากธรรมศาลา อันที=จริ งแล้วในหนังสื อ
ยากอบ คําที=ใช้สาํ หรับที, ประชุมตรงนั1นคือคําที=ปกติแล้วแปลว่า ธรรมศาลา ประเด็นก็คือว่า ผูน้ าํ
ของธรรมศาลาเป็ นที=รู้จกั ในชื=อผูอ้ าวุโส คําดังกล่าวถูกนํามาใช้ในคริ สตจักรยุคต้นด้วยโดย
เฉพาะเมื=อมียวิ เป็ นสมาชิกส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื=อคริ สตจักรขยายตัวไปทางทิศตะวันตกและ
เริ= มมีคนต่างชาติมากขึ1น คําภาษากรี ก (เอะพิสคอพอส) จึงเป็ นคําที=ใช้เพื=อหมายถึงตําแหน่งผูน้ าํ
ของคริ สตจักร มันมาจากคําสองคําง่ายๆ เอะพิ ซึ=งมีความหมายว่า ‘เหนือ’ และ สคอพอส ซึ=งมี
ความหมายว่า ‘เห็น’ ดังนั1นความหมายก็คือ การดูแล นัน= เอง ทั1งสองคําคือ ผู้อาวุโส และ เจ้ า
อธิ การ หมายถึงตําแหน่งเดียวกัน เพียงแต่มนั แตกต่างกันในแง่ที=มาเท่านั1น ในความหมาย
ปัจจุบนั ทั1งสองคําจึงเทียบเท่ากับคําว่า ‘ศิษยาภิบาล’
1 ทธ 3:2

ศิษยาภิบาลนั8นจึงต้ องเป็ นคนทีไ0 ม่ มใี ครติได้ เป็ นสามีของหญิงคนเดียว

เป็ นคนรอบคอบ เป็ นคนรู้ จักประมาณตน เป็ นคนมีความประพฤติดี มีอชั ฌาสั ยรับแขกดี เหมาะ
ทีจ0 ะเป็ นครู เปาโลกล่าวต่อไปตรงนี1 (และในอีกหลายข้อต่อไป) เพือ= นําเสนอคุณสมบัติสิบเจ็ด
ประการสําหรับตําแหน่งเจ้าอธิการ หรื อที=ในปั จจุบนั มักเรี ยกกันว่า ศิษยาภิบาล ให้เรามาดู
คุณสมบัติแต่ละอันกัน (1) คุณสมบัติแรกคือ คําที=แปลว่า ไม่ มใี ครติได้ (อาเนะพิเลพตอส) ความ

หมายที=แฝงอยูใ่ นคําๆนี1คือ การไม่มีส=ิ งใดที=อาจเป็ นเหตุให้ถูกกล่าวในทางเสี ยหายหรื อส่ งผลเสี ย
ต่อการรับใช้ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื= องจรรยาบรรณ, ศีลธรรม, ธุรกิจ, จิตวิญญาณ หรื อสิ= งอื=นใดก็ตาม
(2) เปาโลยังกล่าวอีกว่าศิษยาภิบาลควรเป็ น “สามีของหญิงคนเดียว” ความเข้าใจเดิมของ
คุณสมบัติขอ้ นี1กค็ ือว่า ศิษยาภิบาลไม่ใช่คนที=แต่งงาน, หย่าร้าง จากนั1นก็แต่งงานใหม่ ทรรศนะนี1
ยังเตือนสติให้ศิษยาภิบาลปกครองบ้านเรื อนของตนให้ดีดว้ ย
ทรรศนะที=เป็ นที=ยอมรับน้อยกว่าก็คือ การมีผวั เดียวเมียเดียว ซึ=งตรงข้ามกับการมีผวั เมีย
หลายคนซึ=งเป็ นสิ= งที=ผคู ้ นปฏิบตั ิอยูใ่ นโลกตะวันออกสมัยนั1น สิ= งที=สนับสนุนทรรศนะนี1คือคําที=
แปลว่า หญิง (กูเน) แม้วา่ บ่อยครั1งคําๆนี1ถกู แปลว่า ‘ภรรยา’ แต่ความหมายตามปกติของมันคือ
‘ผูห้ ญิง’ ดังนั1นความหมายก็คือ ‘สามีของผูห้ ญิงคนเดียว’ การมีผวั เมียหลายคนไม่ใช่เรื= องผิด
ปกติโดยเฉพาะอย่างยิง= ในโลกตะวันออกสมัยนั1น
ไม่วา่ จะในกรณี ใด ทรรศนะที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า ศิษยาภิบาลควรมีชีวติ ครอบครัวเป็ น
แบบอย่างที=ดี คนที=เคยหย่าร้างมาก่อนและแต่งงานใหม่มกั จะแบกภาระตามมาซึ=งก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากไปตลอดชีวติ ของเขา นอกจากนี1คนที=ทาํ แบบนั1นก็ไม่ใช่แบบอย่างที=ดีของแผนการของ
พระเจ้าสําหรับครอบครัวด้วย ข้อนี1อาจสอนด้วยว่าหนุ่มโสดไม่ควรเป็ นศิษยาภิบาล
(3) คําต่อมาซึ=งแปลว่า เป็ นคนรอบคอบ (เนฟาเละออส) มีความหมายตรงตัวว่าไม่เมา
เหล้าองุ่น ความหมายขั1นพื1นฐานมากกว่าก็คือ การมีความคิดที=ชดั เจนและมีใจจดจ่อ
(4) เปาโลใช้คาํ ที=แปลว่า เป็ นคนรู้ จักประมาณตน (โซโฟรน) ความหมายก็คือ การมีชีวติ
ที=ควบคุมตนเองและมีวนิ ยั ในตนเอง การมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นรากฐานของความสามารถในการ
จัดระเบียบใดๆก็ตาม มันยังเป็ นแก่นแท้ของอุปนิสัยด้วย ในทางปรัชญาแล้วการมีวนิ ยั ในตนเอง
เกิดจากหลักการที=เป็ นพื1นฐานกว่าคือ ความชอบธรรม ความชอบธรรมคือการทําสิ= งที=ตนควร
กระทํา การทําสิ= งที=เราควรกระทําจึงต้องอาศัยการมีวนิ ยั ในตนเอง ครั1งหนึ=งฮัดสัน เทย์เลอร์เคย
กล่าวไว้วา่ คนที=ไม่มีวนิ ยั ในตนเองจะไม่มีวนั ทํางานใดๆของพระเจ้าสําเร็จเลย

(5) จากนั1นเปาโลกล่าวถึง เป็ นคนมีความประพฤติดี คําที=แปลเช่นนั1น (คอสมิออส) มี
ความหมายว่า การมีระเบียบดี หรื อ การมีชีวติ ที=เป็ นระเบียบดี มันยังสื= อถึงการมีนิสัยประมาณ
ตนและถ่อมตนด้วย
(6) คําที=แปลว่า มีอชั ฌาสั ยรับแขกดี (ฟิ ลอเซะนอส) มีความหมายว่า คนที=เต็มใจและ
สามารถเป็ นเจ้าบ้านต้อนรับผูอ้ ื=นได้ นัน= คือ คนที=มีน1 าํ ใจรับแขกนัน= เอง
(7) จากนั1นเปาโลกล่าวถึง เหมาะทีจ0 ะเป็ นครู คําที=แปลเช่นนั1น (ดิดัคติคอส) มีความหมาย
ว่า คนที=เต็มใจ, สามารถ และมีทกั ษะในการสอน
1 ทธ 3:3

ไม่ ดมื0 เหล้าองุ่น ไม่ เป็ นนักเลง ไม่ เป็ นคนโลภมักได้ แต่ เป็ นคนสุ ภาพ ไม่

เป็ นคนชอบวิวาท ไม่ เป็ นคนเห็นแก่เงิน (8) จากนั1นเปาโลกําชับว่า ศิษยาภิบาลต้องไม่ดื0มเหล้า
องุ่น วลีที=แปลเช่นนั1น (เมะ พารอยนอน) หมายถึงคนที=ไม่ดื=ม เปาโลไม่อนุญาตให้ดื=มเพือ= เข้า
สังคมเลย
(9) คุณสมบัติขอ้ ต่อไปคือ เขาต้อง “ไม่เป็ นนักเลง” คําที=แปลว่า ไม่เป็ นนักเลง (พเลค
เตส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนที=ไม่ชอบชกต่อย’ ในความหมายที=ใหญ่กว่า นี=หมายถึงคนที=ไม่
ชอบหาเรื= องทะเลาะวิวาท
(10) เปาโลกล่าวต่อไปว่าศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นคนโลภมักได้ คําที=แปลเช่นนั1น (ไอสค
รอเคะเดส) หมายถึงคนที= ‘กระหายหาผลประโยชน์’ (การรักเงิน) ศิษยาภิบาลต้องไม่มีความคิด
ดังกล่าวเลย
(11) คุณสมบัติขอ้ ต่อไปคือ เป็ นคนสุ ภาพ คําที=แปลเช่นนั1น (เอะพิเอะอิเคส) หมายถึง คน
ที= ‘สุ จริ ต’, ‘ยุติธรรม’, ‘อ่อนโยน’ หรื อ ‘สุ ภาพ’
(12) จากนั1นศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นคนชอบวิวาท คําที=แปลเช่นนั1น (อามาคอส) มีความ
หมายว่า ‘เว้นเสี ยจากการต่อสู ้’ และคล้ายคลึงกับการไม่เป็ นนักเลงนัน= เอง นี=สื=อถึงการไม่มีใจ
ชอบหาเรื= องคนอื=น (ความหมายตรงตัวคือ ‘ไม่ใช่คนพาล’)

(13) จากนั1นศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นคนเห็นแก่ เงิน คําที=แปลเช่นนั1น (อาฟิ ลารกูรอส) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่รักเงิน’ มันคล้ายกับการไม่เป็ นคนโลภมักได้ แต่บางทีกส็ ื= อถึงการไม่
เห็นแก่ตวั หรื อมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนนัน= เอง
1 ทธ 3:4-5

(14) เปาโลจึงพูดถึงหลักเกณฑ์ที=สาํ คัญยิง= ประการหนึ=งของศิษยาภิบาล

เขาจะต้ องเป็ นคนครอบครองบ้ านเรือนของตนได้ ดี ดังที=ขอ้ 5 ได้กล่าวไว้ 5 (เพราะว่าถ้ าชายคน
ใดไม่ รู้ จักครอบครองบ้ านเรือนของตน คนนั8นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้ าอย่ างไรได้ ) ถ้าชาย
คนใดไม่รู้จกั ครอบครองบ้านเรื อนของตนได้ดี เราจะคาดหวังให้เขาดูแลคริ สตจักรได้อย่างไร
นอกจากเรื= องทักษะหรื อความสามารถในเรื= องดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื= องของแบบอย่างอีกด้วย พันธ
กิจที=สาํ คัญอย่างหนึ=งของศิษยาภิบาลก็คือ การฝึ กสมาชิกของตนให้รู้จกั พัฒนาบ้านเรื อนและ
ครอบครัวของพวกเขา ศิษยาภิบาลและภรรยาที=ประนีประนอม ไม่เป็ นคนเสมอต้นเสมอปลาย
ขาดวินยั และมีบา้ นเรื อนที=เต็มไปด้วยปัญหา สุ ดท้ายแล้วก็จะมีคริ สตจักรที=เต็มไปด้วยปั ญหา
แบบเดียวกัน เรื= องต่างๆของชีวติ โดยพื1นฐานแล้วเป็ นเรื= องฝ่ ายวิญญาณ สนามทดสอบของเราจึง
เป็ นบ้านของเรา ศิษยาภิบาล (และภรรยา) ที=ไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในบ้านเรื อน
ของตนจะไม่มีทางมีพนั ธกิจระยะยาวที=ได้ผลเลย นอกจากนี1 ความบกพร่ องดังกล่าวก็มกั เกิดขึ1น
ซํ1าในบรรดาคนหนุ่มสาวในคริ สตจักรด้วย
(15) เปาโลพูดถึงเรื= องนี1อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ1น ครอบครัวของศิษยาภิบาลต้องบังคับ
บัญชาบุตรทั8งหลายของตนด้ วยความสง่ าผ่ าเผยทุกอย่าง คําที=แปลว่า บังคับบัญชา (ฮู ปอทาเก)
หมายถึง ความเชื=อฟัง บุตรที=เชื=อฟังเป็ นสัญญาณที=บ่งบอกชัดเจนว่าบิดาปกครองบ้านเรื อนของ
ตนได้ดีและเขาจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที=จะเป็ นศิษยาภิบาล การขาดคุณสมบัติขอ้ นี1เป็ นข้อ
บกพร่ องซึ=งต้องได้รับการแก้ไข
จากนั1นคําที=แปลว่า ความสง่ าผ่ าเผย (เซ็มนอเตส) ในบริ บทนี1สื=อถึง ‘ความเคารพ’ ความ
หมายที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า บุตรทั1งหลายของศิษยาภิบาลควรเป็ นคนที=เชื=อฟังและเต็มไปด้วยความ
เคารพ นี=เป็ นอีกครั1งที=สิทธิอาํ นาจในทางศีลธรรมของศิษยาภิบาลที=จะนําคริ สตจักรเกิดมาจาก

แบบอย่างของบ้านเรื อนและครอบครัวของเขา การล้มเหลวในคุณสมบัติที=สาํ คัญยิง= ข้อนี1กเ็ ท่ากับ
เขาไม่มีคุณสมบัติที=จะเป็ นศิษยาภิบาล แม้วา่ ไม่มีบอกไว้ แต่คุณสมบัติเหล่านี1กใ็ ช้กบั ภรรยาของ
ศิษยาภิบาลด้วย เพราะนางมีส่วนอย่างมากในการอบรมบุตรของพวกเขา
1 ทธ 3:6

ขณะทีเ0 ปาโลกําลังจะใกล้จะถึงตอนจบของรายการทีย0 ดื ยาวนี8 ท่ านกล่าว

ว่ า (16) อย่าให้ผทู ้ ี=กลับใจใหม่ๆเป็ นศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง= และก็จะถูกปรับโทษ
เหมือนอย่างพญามาร คําที=แปลว่า ผูท้ ี=กลับใจใหม่ๆ (เนะโอฟูตอส หรื อ neophyte) มีความหมาย
ว่า ผูเ้ ชื=อใหม่ ศิษยาภิบาลไม่ควรเป็ นคนที=เพิ=งได้รับความรอดไม่นาน อันตรายไม่ใช่เรื= องของการ
ขาดความสามารถแต่เป็ นเรื= องของความเย่อหยิง= ที=แฝงตัวเข้ามามากกว่า ความเย่อหยิง= เป็ นเครื= อง
มือของพญามารซึ= งนําการปรับโทษแบบเดียวกับที=พญามารนํามาสู่ ตวั มันเอง เราเห็นตรงนี1ดว้ ย
ว่าพญามารทําสิ= งต่างๆด้วยความเย่อหยิง= ความเย่อหยิง= เป็ นเครื= องมืออย่างหนึ=งที=มนั ชอบใช้มาก
ที=สุด
1 ทธ 3:7

(17) สุ ดท้าย เจ้าอธิการ (ศิษยาภิบาล) จะต้ องมีชื0อเสี ยงดีในคนภายนอก

เราเวียนมาจนครบรอบแล้ว นอกจากนี1เปาโลเตือนอีกว่า เกรงว่ าเขาจะเป็ นทีต0 ิเตียน และจะติด
บ่ วงแร้ วของพญามาร ตรงนี1กต็ รงกับคุณสมบัติแรกในรายการคือ เป็ นคนที=ไม่มีใครติได้ ศิษยาภิ
บาลต้องมีชื=อเสี ยงดีภายนอกคริ สตจักร, ในละแวกบ้านของเขา และทัว= ชุมชน นี=จึงสื= อด้วยว่าศิษ
ยาภิบาลจะต้องมีความสุ จริ ต, วินยั , ความอดทน และมีบา้ นเรื อนเป็ นแบบอย่างที=ดี การมีชื=อเสี ยง
ไม่ดีเป็ นกับดักที=พญามารจะใช้เพือ= ทําลายการรับใช้ของศิษยาภิบาลได้
1 ทธ 3:8

ต่อไปคือหลักเกณฑ์สาํ หรับตําแหน่งผูช้ ่วย ฝ่ ายผู้ช่วยนั8นก็เช่ นเดียวกัน

คือต้ องเป็ นคนสง่ าผ่าเผย ไม่ เป็ นคนสองลิน8 ไม่ ดื0มนํา8 องุ่นมาก ไม่ เป็ นคนโลภมักได้ ในพระ
คัมภีร์ใหม่ ผูช้ ่วยคือคนที=ถกู เลือกจากภายในคริ สตจักรเพื=อช่วยเหลือศิษยาภิบาล/ผูอ้ าวุโส/เจ้า
อธิการ ในกิจการ 6:1-7 เราเห็นถึงสาเหตุและจุดประสงค์ของการตั1งตําแหน่งนี1ข1 ึนมา เราควร
สังเกตว่าตําแหน่งผูช้ ่วยไม่ได้มีหน้าที=ดูแล นัน= เป็ นหน้าที=ของเจ้าอธิการ แต่หน้าที=ของผูช้ ่วยคือ
ช่วยเหลือและรับใช้ภายในคริ สตจักร คําว่า ดิอาคอนอส มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูร้ ับใช้’

มีคุณสมบัติ 13 ประการสําหรับผูช้ ่วยและภรรยาของเขา ให้เรามาตรวจสอบคุณสมบัติ
เหล่านี1กนั (1) ก่อนอื=นผูช้ ่วยต้องเป็ นคนสง่ าผ่ าเผย คําที=แปลเช่นนั1น (เซ็มนอส) มีความหมายว่า ‘
ได้รับความเคารพนับถือ’ นี=ไม่ได้หมายถึงการวางตัวของเขาแต่หมายถึงอุปนิสัยของเขามากกว่า
ความหมายก็คือ ความซื=อสัตย์, ชื=อเสี ยงดี และความสุ จริ ต (2) ผูช้ ่วยต้องไม่ เป็ นคนสองลิน8 คําที=
แปลเช่นนั1น (ดิลอกอส) มีความหมายว่า พูดอย่างหนึ=งกับคนหนึ=งแต่พดู อีกอย่างกับอีกคน นี=สื=อ
ถึงความซื=อตรงและความสุ จริ ตอีกครั1ง นัน= คือการเป็ นคนที=พดู คําไหนคํานั1น (3) จากนั1นเปาโล
พูดถึงการไม่ดื0มนํา8 องุ่นมาก ความหมายก็คือการไม่เมามายเด็ดขาด ในสมัยโบราณ พวกยิวมีไวน์
แบบที=ไม่มีแอลกอฮอล์ เพราะว่านํ1าถูกสงสัยเรื= องที=มาบ่อยๆ ไวน์จึงเป็ นเครื= องดื=มหลัก อย่างไร
ก็ตามเพราะว่าสมัยนั1นไม่มีการแช่เย็น ไวน์แบบที=ไม่มีแอลกอฮอล์จึงบูดเป็ นแอลกอฮอล์ได้อย่าง
ง่ายดาย เปาโลจึงเตือนเรื= องการดื=มไวน์เยอะ (4) จากนั1นผูช้ ่วยต้อง ไม่ เป็ นคนโลภมักได้ ดังที=
กล่าวไว้แล้วในข้อ 3 ความหมายก็คือ คนที=ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ผลประโยชน์หรื อโลภเงิน ดู
คําอธิบายเกี=ยวกับเรื= องนี1ได้ในข้อ 3
1 ทธ 3:9

(5) จากนั1นผูช้ ่วยต้องเป็ นคนยึดมัน0 ในข้ อลึกลับแห่ งความเชื0อด้ วย

จิตสํ านึกผิดและชอบอันบริสุทธิ; ในฐานะเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและมีตาํ แหน่งฝ่ ายวิญญาณใน
คริ สตจักร ผูช้ ่วยต้องมีจิตสํานึกผิดและชอบที=บริ สุทธิ> ความหมายคือ การมีความคิดที=บริ สุทธิ>
และจิตสํานึกผิดและชอบที=ปราศจากบาป
1 ทธ 3:10

(6) นอกจากนี1เปาโลกําชับว่า จงลองดูคนเหล่านีเ8 สี ยก่อนด้ วย คําที=แปลว่า

ลองดู (ดอคิมาโซ) มีความหมายว่า ‘ทดสอบ’ หรื อ ‘ตรวจสอบ’ ดังนั1นคริ สตจักรจึงไม่ควรเลือก
ผูช้ ่วยจนกว่าเขาจะพิสูจน์ตวั เองก่อนว่ามีคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณเหมาะกับตําแหน่งนี1 (7) เปาโล
กําชับว่า และเมือ0 เห็นว่ าไม่ มขี ้ อตําหนิแล้ ว จึงตั8งเขาไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย วลีหลัง (“จึงตั1งเขาไว้ใน
ตําแหน่งผูช้ ่วย”) อาจแปลได้วา่ ‘จึงให้เขารับใช้ในตําแหน่งดังกล่าว’ คําที=แปลว่า ไม่ มขี ้ อตําหนิ
(อาเน็กคเลตอส) มีความหมายว่า ไม่มีเหตุให้ติเตียน, วิพากษ์วจิ ารณ์ จึงไม่มีที=ติได้ เช่นเดียวกับ
ในกรณี ของเจ้าอธิการ ผูช้ ่วยก็ตอ้ งเป็ นคนที=ไม่มีตาํ หนิเช่นกัน คือ ไม่มีเหตุให้ถูกกล่าวหาหรื อ
มีชื=อเสี ยงไม่ดี

1 ทธ 3:11

ฝ่ ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้ องเป็ นคนสง่ าผ่ าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้อนื0

เป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน และเป็ นคนสั ตย์ซื0อในสิ0 งทั8งปวง สิ= งที=แตกต่างจากคุณสมบัติของเจ้า
อธิการก็คือว่า มีหลักเกณฑ์กาํ หนดไว้สาํ หรับภรรยาของผูช้ ่วยด้วย (เราอาจสรุ ปได้วา่ ในกรณี
ของภรรยาศิษยาภิบาล/เจ้าอธิการแล้ว นางต้องมีคุณสมบัติเหมือนสามีของนางเพราะคุณสมบัติ
ส่ วนใหญ่เกี=ยวข้องกับบ้านเรื อนและชื=อเสี ยงของครอบครัว) (8) ในแบบเดียวกัน ภรรยาของผู ้
ช่วยต้องเป็ นคนสง่ าผ่ าเผย ดูความเห็นเรื= องนี1ได้ในข้อ 8 ข้างบน ภรรยาของผูช้ ่วยต้องเป็ นที=น่า
นับถือ (9) นอกจากนี1 ภรรยาของผูช้ ่วยต้องเป็ นคนที=ไม่ใส่ ร้ายผู้อนื0 คําที=แปลว่า คนใส่ ร้ายผู้อนื0 (ดิ
ดิอาบอลอส ) มีความหมายว่า กล่าวหาผูอ้ ื=น กล่าวโดยสั1นคือ ภรรยาของผูช้ ่วยต้องรู ้จกั ควบคุม
ลิ1นของตน (10) จากนั1นภรรยาของผูช้ ่วยต้องเป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน คําที=แปลเช่นนั1น (เนฟา
เละออส) มีความหมายว่าไม่เมามายเด็ดขาด (11) ภรรยาของผูช้ ่วยต้องเป็ นคนสัตย์ ซื0อในสิ0 งทั8ง
ปวง นัน= แปลว่าสามีของนางก็ตอ้ งเป็ นคนเช่นนี1ดว้ ย ดังนั1นภรรยาของผูช้ ่วยก็ตอ้ งเป็ นคนสัตย์ซื=อ
ในสิ= งทั1งปวงเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื= องฝ่ ายวิญญาณ
1 ทธ 3:12

จงให้ ผู้ช่วยนั8นเป็ นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน

และปกครองบ้ านเรือนของตนได้ ดี เปาโลกล่าวอีกครั1งว่าผูช้ ่วยต้องเป็ น (12) “สามีของหญิงคน
เดียว” นี=เป็ นคุณสมบัติเดียวกันกับของเจ้าอธิการ ดูคาํ อธิบายเกี=ยวกับเรื= องนี1ได้ในข้อ 2 (13)
สุ ดท้ายผูช้ ่วยจะต้อง “บังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเรื อนของตนได้ดี” หลักการนี1ก็
เหมือนกับของเจ้าอธิการ/ศิษยาภิบาล ผูช้ ่วยก็ตอ้ งมีครอบครัวที=เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเช่นกัน ดูคาํ
อธิบายที=คล้ายคลึงกันได้ในข้อ 4-5
1 ทธ 3:13

จากนั1นเปาโลกล่าวต่อไปว่า เพราะว่าคนทีก0 ระทําการในหน้ าทีผ0 ู้ช่วยได้ ดี

ก็ได้ ตําแหน่ งอันมีหน้ ามีตา และมีใจกล้าเป็ นอันมากในความเชื0อซึ0งมีในพระเยซูคริสต์ การรับใช้
ในฐานะผูช้ ่วยได้ดีกเ็ ป็ นเกียรติและช่วยพัฒนาความมัน= ใจฝ่ ายวิญญาณในการเป็ นพยานเรื= องพระ
คริ สต์

1 ทธ 3:14-15

เปาโลหวังว่าจะมาเยีย= มทิโมธีในไม่ชา้ ข้ อความเหล่านีข8 ้ าพเจ้ า

เขียนฝากมายังท่าน หวังใจว่ าไม่ ช้าไม่ นานข้ าพเจ้ าจะมาหาท่ าน ท่านกล่าวต่อไปว่า 15 แต่ หากว่า
ข้ าพเจ้ ามาช้ า ท่ านก็จะได้ รู้ ว่าควรประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้ า คือคริสตจักรของ
พระเจ้ าผู้ดํารงพระชนม์ เป็ นหลักและรากแห่ งความจริง อย่างไรก็ตาม หากท่านมาช้า ท่านก็
เขียนมาในระหว่างนี1เพือ= ที=ทิโมธีจะได้ทราบว่าควรประพฤติตวั อย่างไร “ในคริ สตจักร” คําที=
แปลว่า ประพฤติ (อานาสตเระโฟ) ในบริ บทนี1มีความหมายว่า ‘ประพฤติตวั ’ นัน= คือ เปาโลเขียน
ข้อความนี1 (และข้อความต่อๆไป) เพื=อที=วา่ ทิโมธีผเู ้ ป็ นหนุ่มจะได้ทราบวิธีทาํ งานรับใช้ของเขา
ในคริ สตจักร
ให้เราสังเกตว่าคริ สตจักรถูกบรรยายว่าเป็ น “หลักและรากแห่งความจริ ง” คริ สตจักรท้อง
ถิ=นเป็ นระบบรองรับความจริ ง คําว่าหลักและรากเป็ นศัพท์ทางสถาปัตยกรรม รากคือรากฐาน
และหลักคือโครงเสริ มที=รองรับนํ1าหนัก รากฐานและตัวรองรับความจริ งในยุคนี1คือคริ สตจักร
ท้องถิ=น มันยังเป็ นองค์กรเดียวของพระเจ้าในยุคสมัยนี1ดว้ ย
นอกจากนี1เรายังสรุ ปได้ดว้ ยว่าพระเจ้าทรงใช้สถาบันคริ สตจักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่เพือ=
ส่ งต่อและเก็บรักษาพระวจนะของพระองค์ คริ สตจักร (คือ คริ สตจักรท้องถิ=นแห่งพระคัมภีร์
ใหม่ที=เชื=อพระคัมภีร์) เป็ นระบบรองรับความจริ ง คือ พระวจนะของพระเจ้า ผ่านทางคริ สตจักร
พระเจ้าได้ทรงส่ งต่อและเก็บรักษาพระวจนะของพระองค์ไว้ ดู เอเฟซัส 3:10 ด้วย
1 ทธ 3:16

ทางของพระเจ้ าอันยิง0 ใหญ่ และลึกลับซึ0งไม่ มใี ครปฏิเสธได้ กค็ อื พระเจ้ า

ทรงปรากฏในเนือ8 หนัง พระวิญญาณได้ ทรงพิสูจน์ แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ กเ็ ห็น และมีผู้ประกาศ
พระองค์แก่ชนต่ างชาติ มีชาวโลกเชื0อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึน8 ไปในสง่ าราศี ความ
จริ งที=ถูกเอ่ยถึงในข้อที=แล้วถูกขยายความตรงนี1 มันคือ “ทางของพระเจ้าอันยิง= ใหญ่และลึกลับ”
คําที=แปลว่า (ข้ อ) ลึกลับ (มุสเตริ ออน) ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่หมายถึง ความจริ งที=ยงั ไม่ถูกเปิ ด
เผยเต็มที=หรื อถูกเข้าใจอย่างถ่องแท้ และแน่ทีเดียวที=ยงั มีเรื= องราวอีกมากมายเกี=ยวกับทางของ
พระเจ้าที=เราต้องเรี ยนรู ้ต่อไป ในทํานองเดียวกัน เปาโลจึงสรุ ปย่อพระราชกิจของพระคริ สต์

ส่ วนหนึ=งของความจริ งดังกล่าวรวมถึงการที= “พระเจ้าทรงปรากฏในเนื1อหนัง” นี=อา้ งอิง
ถึงการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์โดยตรง ดู ยอห์น 1:14 นอกจากนี1ความเป็ น
พระเจ้าของพระคริ สต์กถ็ ูกสื= อตรงนี1อย่างชัดเจนด้วย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ความเป็ นพระเจ้าและ
การเสด็จมารับสภาพเนื1อหนังของพระคริ สต์เป็ นความจริ งขั1นพื1นฐานของศาสนศาสตร์พระ
คัมภีร์ใหม่
เปาโลกล่าวต่อไปว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี= “พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว” พระคริ สต์
ทรงถูกพิสูจน์โดยพระวิญญาณของพระองค์เองต่อหน้าบรรดาคนไม่เชื=อโดยการเป็ นขึ1นจากตาย
และเสด็จขึ1นสู่ สวรรค์ นอกจากนี1 “หมู่ทูตสวรรค์กเ็ ห็น” พระองค์ดว้ ย คําที=แปลว่า หมู่ทูตสวรรค์
(อักเกะลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูส้ ่ งสาร’ นี=น่าจะหมายถึงสาวกมากมายที=ได้เห็นการฟื1 น
คืนพระชนม์ของพระองค์และได้กลายเป็ นผูส้ ่ งสารในเรื= องดังกล่าวแก่ทุกคนที=จะฟัง ดู 1 โคริ นธ์
15:6-8
แน่ทีเดียวที=หนึ=งในความจริ งที=เป็ นหลักสําคัญของพระคัมภีร์ใหม่คือ การฟื1 นคืน
พระชนม์ของพระคริ สต์ซ= ึงถูกรับรองแล้ว “และมีผปู ้ ระกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ” ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ได้ถูกประกาศไปทัว= โลกของคนต่างชาติแล้ว นัน=
โดยตัวมันเองแล้วก็เป็ นส่ วนหนึ=งของข้อลึกลับโดยเฉพาะในความคิดของพวกยิว การที=คนๆ
หนึ=งที=อา้ งตัวว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกยิวถูกประกาศแก่พวกคนต่างชาติไปทัว= โลกก็เป็ นข้อ
ลึกลับสําหรับพวกยิวส่ วนใหญ่จริ งๆ สิ= งที=เป็ นข้อลึกลับสําหรับพวกยิวมากขึ1นไปอีกก็คือว่า “มี
ชาวโลกเชื=อถือพระองค์” พวกยิวไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าพวกคนต่างชาติจะเชื=อถือพระองค์ผทู ้ ี=
พวกเขาปฏิเสธในฐานะพระเมสสิ ยาห์ของตน มันเป็ นส่ วนหนึ=งของการรับรองของข้อความเกี=ยว
กับพระคริ สต์ สุ ดท้าย “พระองค์ทรงถูกรับขึ1นไปในสง่าราศี”
การเสด็จขึ1นสู่ สวรรค์ของพระองค์ไม่เพียงรับรองพระองค์เท่านั1นแต่ยงั ยืนยันด้วยว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ที=น่าสนใจคือคําที=เปาโลใช้ ถูกรับขึน8 (อาเนะเลมฟเธ เอ็น
โดเซ) คํานี1เป็ นคําเดียวกับที=ลูกาใช้เพื=อพูดถึงการเสด็จขึ1นสู่ สวรรค์ในกิจการ 1:11, 22 ข้อ 16 นํา

เสนอภาพรวมและสรุ ปย่อของพระราชกิจของพระคริ สต์ มันเป็ นความจริ งที=คริ สตจักร
สนับสนุนและประกาศออกไป
*****
ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 4: เปาโลเตือนให้ ทิโมธี ระวังการละทิง% ความจริ งฝ่ ายวิญญาณใน
ยุคสุดท้ าย ท่ านจึงเตือนสติเขาให้ หลีกหนีจากประเพณี ต่างๆและไล่ ตามทางของพระเจ้ าโดยการ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าอย่ างต่ อเนื,อง นอกจากนีท% ่ านยังกําชับให้ ทิโมธี ขยันขันแข็งในการ
ทรงเรี ยกที,พระเจ้ าได้ ทรงประทานแก่ เขาแล้ วด้ วย บทนีจ% ึงสื, อว่ าทิ โมธีอาจกําลังประสบกับ
ปั ญหาในการรั บใช้ อยู่
1 ทธ 4:1

บทนี1จึงเริ= มต้นด้วยคําเตือนสติ บัดนี8 พระวิญญาณได้ ตรัสไว้ อย่างชัดแจ้ ง

ว่ า ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิง8 ความเชื0อ โดยหันไปเชื0อฟังวิญญาณทีล0 ่ อลวง และฟังคําสอน
ของพวกผีปิศาจ พระวิญญาณบริ สุทธิ>ได้ทรงเตือนไว้อย่างชัดแจ้งแล้วเกี=ยวกับคนเหล่านั1นที=จะ
ละทิ1งความเชื=อ (ในกาลภายหลัง) คําที=แปลว่า ละทิง8 (อาฟิ สเตมิ) มาจากรากคํา apostasy (การ
ละทิ1งความจริ ง) ให้เราสังเกตด้วยว่าการละทิ1งความจริ งเกิดจาก “วิญญาณที=ล่อลวง” และพญา
มารเอง คําที=แปลว่า ทีล0 ่อลวง (พลานอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ที=หลอกลวง’ แน่นอนที=พญา
มารเป็ นบิดาแห่งการหลอกลวง เราไม่ทราบชัดเจนว่า “กาลภายหลัง” คือเวลาใด อย่างไรก็ตาม
เพราะเปาโลเตือนทิโมธีเกี=ยวกับเรื= องดังกล่าว เราจึงเชื=อได้วา่ ยุคสุ ดท้ายนั1นได้เข้ามาใกล้แล้วใน
สมัยนั1น การตรัสของพระวิญญาณบริ สุทธิ>อย่างชัดแจ้งอาจเป็ นการเปิ ดเผยโดยตรงของพระองค์
แก่เปาโล ความจริ งอันยิง= ใหญ่กว่าซึ=งถูกนําเสนอก็คือ คําเตือนเกี=ยวกับการละทิ1งความเชื=อที=กาํ ลัง
ใกล้เข้ามา นัน= คือ การออกไปจากความจริ งนัน= เอง แน่ทีเดียวที=การละทิ1งความจริ งได้เกิดขึ1นแล้ว
1 ทธ 4:2

พวกคนที=ละทิ1งความจริ งมักรู ้จกั ความจริ ง แต่พวกเขาก็ยงั หลอกลวง พวก

เขาจึงมีการหน้ าซื0อใจคดของคนทีพ0 ูดโกหก คือทําไปทั8งรู้ ๆเหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลง
ไปบนจิตสํ านึกผิดชอบของเขา การเสนอคําสอนผิดเพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อเพราะความ
ไม่รู้น1 นั เป็ นเรื= องหนึ=ง แต่การทําเช่นนั1นโดยมีจุดประสงค์เพื=อหลอกลวงก็เป็ นอีกเรื= อง เปาโลจึง

เปรี ยบในที=น1 ีวา่ จิตสํานึกผิดชอบของเขาถูกเหล็กแดงนาบ มันจึงแข็งกระด้าง ความรู ้สึกรู ้สาของ
จิตสํานึกผิดชอบของพวกเขาได้ถูกทําลายไปโดยเหล็กแดงของพญามาร คนพวกนี1จะได้รับพระ
อาชญาหนักยิง= กว่าจริ งๆ นอกจากนี1บทบาทของซาตานยังปรากฏชัดในเรื= องของการละทิ1งความ
จริ งด้วย มันเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดการหลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิง= ในด้านศาสนศาสตร์
1 ทธ 4:3

อัครสาวกท่านนี1จึงพูดถึงรู ปแบบต่างๆของการละทิ1งความจริ งซึ=งได้ก่อ

ตัวขึ1นแล้ว คนพวกนี1เขาห้ ามไม่ให้ ทาํ การสมรส ห้ ามรับประทานอาหารซึ0งพระเจ้ าทรงสร้ างไว้
ให้ ผู้ทเี0 ชื0อและรู้ จักความจริงรับประทานด้ วยขอบพระคุณ จนถึงทุกวันนี1 พระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกห้ามมิให้ผนู ้ าํ ของพวกเขาแต่งงาน พวกเขายังเคยห้ามมิให้รับประทานเนื1อสัตว์ใน
วันศุกร์มาเป็ นเวลาหลายร้อยปี ด้วย พระวิญญาณบริ สุทธิ>ได้ทรงเปิ ดเผยให้เปาโลทราบถึง
สัญญาณต่างๆที=แสดงให้เห็นถึงการผละออกไปจากความจริ งในการครองตัวเป็ นโสดและการ
บําเพ็ญทุกริ ยาต่างๆ เช่น การเว้นเสี ยจากการรับประทานเนื1อสัตว์ เป็ นต้น ถึงแม้วา่ โรมได้ยกเลิก
ข้อห้ามหลังนี1ไปเยอะแล้ว แต่มนั ก็ยงั ดื1อรั1นในการสอนให้พวกบาทหลวงครองตัวเป็ นโสดต่อ
ไป
1 ทธ 4:4

ในทํานองเดียวกัน เปาโลหมายเหตุไว้ดว้ ยว่า ด้ วยว่าสิ0งสารพัดซึ0งพระเจ้ า

ได้ ทรงสร้ างไว้ น8ันเป็ นของดี ถ้ าแม้ รับประทานด้ วยขอบพระคุณ ก็ไม่ ห้ามเลยสั กสิ0 งเดียว เปาโล
กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ส=ิ งทรงสร้างทุกอย่างนั1นเป็ นสิ= งที=รับประทานได้ ข้อแม้เดียวก็
คือให้เรารับประทานด้วยขอบพระคุณ ในสมัยของเปาโลพวกถือศาสนายิวยังพยายามบังคับใช้
พระราชบัญญัติกบั พวกคริ สเตียนโดยสั=งให้พวกเขาละเว้นเสี ยจากเนื1อสัตว์บางประเภท สําหรับ
คริ สเตียน พระราชบัญญัติได้สาํ เร็จแล้วและ “ไม่หา้ มเลยสักสิ= งเดียว” ในส่ วนของอาหารเมื=อ
พิจารณาจากมูลเหตุด้านศาสนศาสตร์
1 ทธ 4:5

เหตุผลหลักที=เราควรอธิษฐานสําหรับอาหารก่อนที=เราจะรับประทานก็คือ

เพื=อขอให้พระเจ้าทรงชําระมันให้บริ สุทธิ> เพราะว่ าสิ0งเหล่านั8นเป็ นของทีช0 ําระไว้ แล้วโดยพระ
วจนะของพระเจ้ าและคําอธิษฐาน การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารเป็ นวิธีปฏิบตั ิตามพระ

คัมภีร์ มันควรรวมการขอบพระคุณและการขอให้พระเจ้าทรงอวยพรหรื อชําระมันให้บริ สุทธิ>ไว้
ด้วย นี=เป็ นอีกครั1งที=เปาโลพูดถึงปัญหาต่างๆที=เกิดจากอิทธิพลของพวกถือศาสนายิวในคริ สต
จักร ประเด็นที=สาํ คัญกว่าก็คือว่า การขอให้พระเจ้าทรงอวยพรอาหารที=เราจะรับประทานนั1น
ทําให้อาหารบริ สุทธิ> (ชําระให้บริ สุทธิ> ) พวกที=คิดแบบยิวเชื=อว่า อาหาร ‘ตามแบบของยิว’
(kosher) เท่านั1นที=บริ สุทธิ> เปาโลสอนชัดเจนว่าการอธิษฐานสําหรับอาหารก็ทาํ ให้
kosher สะอาดแล้ว
1 ทธ 4:6

เปาโลปิ ดท้ายเนื1อหาส่ วนนี1โดยสั=งทิโมธีวา่ ถ้ าท่ านจะให้ พวกพีน0 ้ องระลึก

ถึงสิ0 งเหล่านี8 ท่านก็จะเป็ นผู้รับใช้ ทดี0 ีของพระเยซูคริสต์ เจริญด้ วยพระวจนะแห่ งความเชื0อ และ
ด้ วยหลักคําสั0งสอนอันดีที0ท่านได้ ประพฤติตามนั8น เปาโลนิยาม “ผูร้ ับใช้ที=ดีของพระเยซูคริ สต์”
ว่าเป็ นคนที=ทาํ ให้พวกพี=นอ้ งระลึกถึงคําเตือนตามพระคัมภีร์ ซึ= งในกรณี น1 ีคือ คําเตือนให้ระวัง
การเอาอาหารมาเป็ นปัญหา
ให้เราสังเกตการเล่นคําของการ “เจริ ญด้วยพระวจนะแห่งความเชื=อ และด้วยหลักคําสั=ง
สอนอันดี” การบํารุ งเลี1ยงฝ่ ายวิญญาณไม่ได้ข1 ึนอยูก่ บั สิ= งที=เราเอาเข้าปาก เช่น อาหาร แต่ข1 ึนอยู่
กับหลักการฝ่ ายวิญญาณซึ=งเป็ นหลักคําสอนที=ดีและความเชื=อ คําที=แปลว่า เจริญด้ วย (เอ็น
ตเระโฟ) หมายถึงการรับประทานหรื อการป้ อนอาหาร พระวจนะแห่งความเชื=อและหลักคําสั=ง
สอนอันดีเป็ นสิ= งที=ทาํ ให้ผเู ้ ชื=อเจริ ญขึ1น อาหารที=เรารับประทานไม่มีส่วนเกี=ยวข้องอะไรด้วยเลย
น่าดีใจที=ทิโมธีได้บรรลุถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ในระดับนั1นแล้ว
1 ทธ 4:7

เปาโลจึงกําชับทิโมธีวา่ แต่ จงหลีกเลีย0 งจากนิยายอันหยาบคาย และนิยาย

ซึ0งยายเคยเล่าให้ ฟังนั8น คําที=แปลว่า หยาบคาย (เบะเบลอส) ในบริ บทนี1มีความหมายว่า ‘ไม่เป็ น
ตามทางของพระเจ้า’ ความหมายก็คือว่า เราไม่ควรรับเอาความเชื=อต่างๆที=อิงตามประเพณี ท1 งั
หลายแทนที=จะอิงตามหลักการตามพระคัมภีร์ เปาโลจึงเตือนสติทิโมธีวา่ จงฝึ กตนในทางทีเ0 ป็ น
อย่างพระเจ้ า คําที=แปลว่า ฝึ ก (กุมนาโซ) เป็ นที=มาของคําภาษาอังกฤษ gymnasium หรื อ

gymnastics ความหมายก็คือว่า เราควรฝึ กฝนในทางที=เป็ นอย่างพระเจ้า เราจะเห็นในไม่ชา้ ว่า นัน=
มาจากพระวจนะของพระเจ้า
1 ทธ 4:8-9

เพราะว่ าการฝึ กทางกายนั8นมีประโยชน์ อยู่บ้าง แต่ ทางของพระเจ้ าก็มี

ประโยชน์ ในทุกทาง คือมีพระสั ญญาสํ าหรับชีวติ ปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้ วย ในทางที=ตรงกัน
ข้ามกับความอธรรมของการละทิ1งความจริ งและนิยายที=ยายเล่าให้ฟัง เปาโลหมายเหตุไว้วา่ “การ
ฝึ กทางกายนั1นมีประโยชน์อยูบ่ า้ ง” คําที=แปลว่า การฝึ ก (กุมนาเซี ย) อีกครั1งหมายถึงการออกกําลัง
กาย มันมีประโยชน์จาํ กัด อย่างไรก็ตาม “ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง” ขณะที=การ
ออกกําลังกายอาจมีประโยชน์แบบจํากัดในชีวติ นี1 แต่ทางของพระเจ้ากลับมีประโยชน์ท1 งั ในชีวติ
นี1และต่อไปตลอดนิรันดร์กาลด้วย ท่านจึงหมายเหตุวา่ มัน “มีพระสัญญาสําหรับชีวติ ปัจจุบนั
และชีวติ อนาคตด้วย”
ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า 9 คํานีเ8 ป็ นคําสั ตย์จริงและสมควรทีค0 นทั8งปวงจะรับไว้ ความหมาย
ก็คือว่าหลักการนี1สมควรที=คนทั1งปวงจะรับไว้ มันเชื=อถือได้จริ งๆ
1 ทธ 4:10

นอกจากนี1 เพื=อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว (ทางของพระเจ้า) เปาโลจึงเขียน

ไว้วา่ ด้ วยเหตุนี8 เราจึงตรากตรําทํางานและทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้ าผู้ดํารง
พระชนม์ การดําเนินตามแบบของพระเจ้าควรเป็ นเป้ าหมายสําหรับคริ สเตียนทุกคน มันเป็ น
อะไรที=เราต้องฝึ กฝนและต้องเต็มใจเผชิญกับการต่อต้านอันเป็ นผลที=ตามมาด้วย คําที=แปลว่า
ตรากตรําทํางาน (คอพิอาโอ) มีความหมายว่า ‘การตรากตรํา’ หรื อ ‘การใช้แรงงานอัน
เหน็ดเหนื=อย’ เปาโลกําลังพูดถึงความยากลําบากต่างๆในการรับใช้ เพื=อบรรลุเป้ าหมายคือการทํา
ตามแบบของพระเจ้า ท่านจึงยิง= กว่าเต็มใจที=จะสู ้ทนทั1งความยุง่ ยากต่างๆที=เกิดจากการปรนนิบตั ิ
พระเจ้าไปจนถึงรอยแผล (การดูหมิ=นเหยียดหยาม) ของการไม่เป็ นที=นิยมในหมู่ชาวโลกด้วย
จากนั1นเปาโลออกความเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของคนทั8งปวง โดย
เฉพาะของผู้ทเี0 ชื0อ เราก้าวเข้าสู่ ความรอดเมื=อเราเชื=ออย่างแท้จริ ง นอกจากนี1พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็ น

พระผูช้ ่วยให้รอดของคนที=ถูกเลือกไว้เพียงไม่กี=คนเท่านั1น พระประสงค์ของพระองค์คือ การช่วย
คนทั%งปวงให้รอด หากพวกเขาจะยอมกลับใจมาหาพระองค์
1 ทธ 4:11

หลักการพื1นฐานเหล่านี1เกี=ยวกับความรอดโดยความเชื=อและการดําเนิน

ชีวติ ในทางที=เป็ นอย่างพระเจ้าเป็ นสิ= งที=ตอ้ งสอนและเทศนาออกไป จงบัญชาและสั0งสอนสิ0 งเหล่า
นี8 คํากริ ยาทั1งสองคําในประโยคนี1อยูใ่ นรู ปของคําสัง= ทิโมธีได้รับบัญชาผ่านมาทางเปาโลให้
สอนหลักการเรื= องทางที=เป็ นอย่างพระเจ้าและความรอด คํากําชับนี1มีมาถึงนักเทศน์ทุกคนเช่นกัน
1 ทธ 4:12

อย่าให้ ผู้ใดดูหมิน0 ความหนุ่มแน่ นของท่ าน แต่ จงเป็ นแบบอย่ างของคนทั8ง

หลายทีเ0 ชื0อ ทั8งในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํา8 ใจ ในความเชื0อ และในความ
บริสุทธิ; นอกจากนี1 ถึงแม้วา่ ทิโมธีเป็ นชายหนุ่ม แต่เขาก็ดาํ รงตําแหน่งศิษยาภิบาลซึ=งมีความเป็ น
ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ ดังนั1นเปาโลจึงกําชับเขาว่า “อย่าให้ผใู ้ ดดูหมิ=นความหนุ่มแน่นของท่าน” ขณะ
คนเรากําลังเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่น1 นั ย่อมมีการถูกว่ากล่าวในทางเสี ยๆหายๆบ้างเป็ นธรรมดา
อย่างไรก็ตาม ในฐานะศิษยาภิบาล ทิโมธีกเ็ ป็ นผูด้ ูแลและเป็ นผูอ้ าวุโสของคริ สตจักร
เห็นได้ชดั ว่าบางคนกําลังท้าทายสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นศิษยาภิบาลของเขาเพราะเหตุอายุของเขา
(น่าสนใจตรงที=วา่ นี=เป็ นเวลาประมาณสิ บสามปี แล้วนับตั1งแต่เปาโลรับทิโมธีมาเป็ นผูช้ ่วยของ
ท่าน ดู กิจการ 16:1-2 หากสมมติวา่ ตอนนั1นเขาอายุได้สิบแปดปี ในเวลานั1น เขาก็คงอายุได้
สามสิ บเอ็ดปี ณ จุดนี1 รับบียวิ เริ= มการรับใช้ตอนอายุสามสิ บปี ดังนั1นบางคนจึงคิดว่าทิโมธียงั
อ่อนหัดในเรื= องการรับใช้
กระนั1นเปาโลก็กาํ ชับเขาให้ “เป็ นแบบอย่างของคนทั1งหลายที=เชื=อ” คําที=แปลว่า แบบ
อย่าง (ทูปอส) ในบริ บทนี1มีความหมายว่า ‘แบบแผน’ เปาโลจึงกล่าวถึงรู ปแบบใน 6 ด้านซึ=งทุก
ด้านสําแดงถึงทางที=เป็ นอย่างพระเจ้า (1) ด้านแรกคือ ในทางวาจา (ลอกอส) ทุกสิ= งที=เราพูดควร
สะท้อนถึงพระองค์ผทู ้ ี=เราเชื=อ (2) จากนั1นทิโมธี ถูกกําชับให้เป็ นแบบอย่างในการประพฤติ คําที=
แปลเช่นนั1น (อานาสตรอเฟ) หมายถึงวิธีการดําเนินชีวติ ของเรา (3) จากนั1นเขาต้องเป็ นแบบแผน
ในความรัก แน่นอนที=คาํ ตรงนี1คือ อากาเป มันสําแดงตัวออกมาในการเสี ยสละตัวเองเพื=อผูอ้ ื=น

(4) จากนั1นเปาโลสั=งให้ทิโมธีเป็ นแบบอย่างของผูเ้ ชื=อในนํา8 ใจ ความหมายตรงนี1จริ งๆ
แล้วก็คือทัศนคติของเรา ศิษยาภิบาลควรมีทศั นคติที=เหมาะสม (5) นอกจากนี1 ทิโมธี ถกู กําชับให้
เป็ นศิษยาภิบาลในความเชื0อ ความหมายตรงนี1ไม่ได้หมายถึงความเชื=อที=ช่วยให้เรามากเท่ากับ
การดําเนินชีวติ โดยความเชื=อ ศิษยาภิบาลต้องวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสําหรับความจําเป็ นทุก
อย่าง (6) สุ ดท้ายแล้ว เปาโลกําชับเขาให้เป็ นแบบอย่างในความบริสุทธิ; คําที=แปลเช่นนั1น (ฮัก
เนะเอีย) สื= อถึงการดําเนินชีวติ ในทางที=บริ สุทธิ>ตามอย่างพระเจ้า ในแต่ละด้านเหล่านี1 เราควรเป็ น
แบบอย่างของพระองค์ผทู ้ ี=เราเชื=อ
1 ทธ 4:13

จงใฝ่ ใจในการอ่าน ในการเทศนา และในการสั0งสอน จนกว่าเราจะมา

จนกว่าเปาโลจะถูกปล่อยตัวจากการถูกจับกุมในกรุ งโรมและมาเยีย= ม ท่านสั=งทิโมธี ให้ “ใฝ่ ใจใน
การอ่าน ในการเทศนา และในการสั=งสอน” คําที=แปลว่า ใฝ่ ใจ (พรอเซะโค) เป็ นที=มาของคําภาษา
อังกฤษ prosecute ตรงนี1ความหมายคือ ‘ให้ความสนใจ’ การอ่านที=เปาโลหมายถึงน่าจะเป็ นการ
อ่านพระคัมภีร์ กุญแจสําคัญที=นาํ ไปสู่ การดําเนินชีวติ ในทางที=เป็ นอย่างพระเจ้าคือ การใฝ่ ใจใน
การอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจําทุกวัน
คําที=แปลว่า การเทศนา (พาราคเลซิ ส) ในบริ บทนี1น่าจะหมายถึงการเทศนาสั=งสอน ถึงแม้
ว่าคําๆนี1บางครั1งถูกใช้ในแง่ของการให้กาํ ลังใจ แต่มนั ก็สามารถมีความหมายในเชิง ‘การพูด
จูงใจ’ หรื อ ‘การเทศนาที=มีพลังในการสั=งสอนและเตือนสติ’ ด้วย ดังนั1นมันก็คือ ‘การเทศนา’
นัน= เอง ทิโมธีจึงถูกกําชับให้ใฝ่ ใจในการเทศนา บางทีนี=ไม่ได้หมายถึงการฟังคําเทศนามาก
เท่ากับที=เขาเป็ นนักเทศน์ มันน่าจะหมายถึงการเตรี ยมตัวของเขาสําหรับการเทศนามากกว่า เขา
จึงถูกกําชับให้เตรี ยมคําเทศนาให้ดี
สุ ดท้ายเปาโลกําชับให้ทิโมธีใฝ่ ใจในการสั0 งสอน คําที=แปลเช่นนั1น (ดิดาสคาเลีย) หมาย
ถึง ‘การสั=งสอน’ นัน= เอง ในฐานะศิษยาภิบาล เขาถูกเปาโลสั=งให้ใฝ่ ใจในการสั=งสอน อีกครั1งที=
ความหมายตรงนี1ไม่ใช่เรื= องของการรับคําสั=งสอนมากเท่ากับการเตรี ยมตัวสําหรับการสั=งสอน
กล่าวโดยสั1นก็คือว่าเปาโลสั=งทิโมธีให้เตรี ยมตัวสําหรับทั1งการเทศนาและการสัง= สอน

ในทางหลักการทัว= ไปแล้ว เมื=อเราซึมซับพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการอ่าน, การ
เทศนา และการสั=งสอน เราก็จะพบวัตถุดิบที=จะช่วยให้เราทําตามอย่างพระเจ้าได้ สําหรับคน
เหล่านั1นที=รับใช้ พระวจนะของพระเจ้าเป็ นคู่มือหลักสําหรับการเทศนาและการสั=งสอน เราถูก
กําชับให้ใส่ ใจในพระคัมภีร์ ความหมายก็คือ การเตรี ยมตัวสําหรับการสั=งสอนและการเทศนา
โดยการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างตั1งใจ
1 ทธ 4:14

เปาโลจึงสั=งทิโมธีวา่ อย่าละเลยของประทานทีม0 ีอยู่ในตัวท่าน ซึ0งได้ ทรง

ประทานแก่ท่านตามคําพยากรณ์ เมือ0 คณะเพรสไบเตรีได้ เอามือวางบนท่ าน ของประทานที=ถูก
พูดถึงในที=น1 ีน่าจะเป็ นการที=เขาถูกแต่งตั1งให้เข้าสู่ การรับใช้ เปาโลกล่าวว่าของประทานนี1ถูก
มอบให้แก่เขาโดยคําพยากรณ์ (ซึ=งก็คือการเทศนา) และการวางมือของบรรดาผูอ้ าวุโส (คณะเพ
รสไบเตรี นัน= คือ ศิษยาภิบาลคนอื=นๆ) เปาโลกําชับมิให้เขาละเลยของประทานดังกล่าวและการ
ทรงเรี ยกของพระเจ้าที=มีมายังชีวติ ของเขา (อีกทรรศนะหนึ=งเชื=อว่า การทรงเรี ยกของเขาให้มารับ
ใช้ได้ถกู เปิ ดเผยผ่านทางผูอ้ าวุโสคนหนึ=งสมัยพระคัมภีร์ใหม่ที=พยากรณ์ในเรื= องดังกล่าว ของ
ประทานในด้านการพยากรณ์ยงั ใช้การอยูใ่ นตอนนั1น)
1 ทธ 4:15

นอกจากนี1 ในฐานะศิษยาภิบาลหนุ่ม เปาโลกําชับทิโมธีวา่ จงเอาใจใส่ ใน

ข้ อความเหล่ านี8 ฝังตัวท่านไว้ ในการนี8ทเี ดียว เพือ0 ความจําเริญของท่านจะได้ ปรากฏแจ้ งแก่คนทั8ง
ปวง ทิโมธีตอ้ งใคร่ ครวญในความจริ งอันยิง= ใหญ่ต่างๆ คือ ความรอดโดยความเชื=อ, ทางที=เป็ น
อย่างพระเจ้า, การหลีกเลี=ยงประเพณี ทางศาสนาที=ตายแล้ว และการละทิ1งความจริ ง เขาต้องศึกษา
พระวจนะของพระเจ้าเพิ=มเติมอีก โดยเฉพาะอย่างยิง= ในการเตรี ยมตัวสําหรับการเทศนาและการ
สั=งสอน เขาต้องฝังตัวเองไว้ในการเตรี ยมตัวดังกล่าว เมื=อนั1นการศึกษาและการใคร่ ครวญเช่นนั1น
ก็จะปรากฏแจ้งแก่คนทั1งปวงในการเทศนาของเขา นี=สื=อถึงการทุ่มเทอย่างสุ ดตัวในงานของ
พระเจ้า
1 ทธ 4:16

เปาโลปิ ดท้ายด้วยคําเตือนสติสองประการ (1) จงระวังตัวท่ านและคํา

สอนของท่ าน ในฐานะเป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ เขาต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวติ เขาถูกเตือน

ให้ระวังเรื= อง “คําสอน” เช่นกัน ความหมายก็คือ ให้เขาระวังในสิ= งที=เขาสอน ในฐานะเป็ นศิษ
ยาภิบาล การสอนและการนําเสนอหลักคําสอนของพระคัมภีร์ใหม่ที=เขากระทําเป็ นเรื= องที=สาํ คัญ
มาก
นอกจากนี1 เขาต้อง (2) ยึดข้ อทีก0 ล่าวนีใ8 ห้ มนั0 ความหมายก็คือ ให้เขาคงอยูใ่ นข้อที=กล่าวนี1
ต่อไป เปาโลกล่าวเสริ มอีกว่า เพราะเมือ0 กระทําดังนั8น ท่านจะช่ วยทั8งตัวท่านเองและคนทั8งปวงที0
ฟังท่ านให้ รอดได้ ในการทําเช่นนั1น เขาจะไม่เพียงช่วยให้การรับใช้ของเขารอดพ้นเท่านั1น แต่ยงั
พิทกั ษ์รักษาคนที=ฟังคําสั=งสอนจากเขาอีกด้วย สิ= งที=ถูกสื= อในเนื1อหาส่ วนนี1มาตลอดและโดย
เฉพาะอย่างยิง= ในวลีสุดท้ายนี1กค็ ือว่า ทิโมธีในฐานะเป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มอาจกําลังประสบกับ
ปัญหาอยู่ เปาโลจึงเขียนหาเขาด้วยความระมัดระวังไม่เพียงเพื=อให้กาํ ลังใจและช่วยเหลือเขา
เท่านั1น แต่เพือ= ที=จะช่วยกูช้ ีพศิษยาภิบาลที=อาจกําลังจะล้มลงด้วย
*****
ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 5: ตรงนีเ% ปาโลพูดถึงสองเรื, อง: (1) การช่ วยเหลือหญิงม่ ายในค
ริ สตจักรและ (2) ข้ อควรปฏิ บตั ิสาํ หรั บบรรดาผู้นาํ ในคริ สตจักร
1 ทธ 5:1-2

อย่าพูดสบประมาทคนมีอาวุโส แต่ จงตักเตือนเขาเสมือนเป็ นบิดา

และคนหนุ่มๆทั8งหลายเป็ นเสมือนพีห0 รือน้ อง บทนี1ข1 ึนต้นด้วยคํากําชับ “อย่าพูดสบประมาทคน
มีอาวุโส” ในที=น1 ีหมายถึงผูท้ ี=สูงอายุ คําที=แปลว่า ผู้อาวุโส (เพรสบูเตะรอส) ถูกใช้สื=อความหมาย
สองประการในบทนี1 ต่อไปในบทนี1 ความหมายนั1นเกี=ยวข้องกับตําแหน่งผูน้ าํ ในคริ สตจักรในตัว
ศิษยาภิบาล แต่ในที=น1 ีบริ บทสื= อถึงคนเหล่านั1นที=มีอายุมากแล้ว คําที=แปลว่า พูดสบประมาท
(เอะพิพเลซโซ) มีความหมายว่า ‘ใช้คาํ พูดติเตียน’ หรื อ ‘ว่ากล่าว’ เราจึงถูกกําชับให้มีความ
เคารพต่อคนเหล่านั1นที=สูงวัย ทิโมธีตอ้ งปฏิบตั ิต่อคนเหล่านั1นเสมือนเป็ นบิดา
ในแบบเดียวกันเปาโลสั=งเขาให้ปฏิบตั ิต่อคนหนุ่มทั1งหลาย “เป็ นเสมือนพี=หรื อน้อง” ใน
แบบเดียวกัน ท่านกําชับทิโมธีให้ปฏิบตั ิต่อ 2 ผู้หญิงผู้มอี าวุโสเป็ นเสมือนมารดา และส่ วนหญิง

สาวๆก็ให้ เป็ นเสมือนพีส0 าวน้ องสาว ด้ วยความบริสุทธิ;ท8งั หมด ความหมายที=สาํ คัญกว่าก็คือให้
ปฏิบตั ิต่อผูค้ นในคริ สตจักรไม่วา่ จะมีอายุเท่าไรก็ตามด้วยความเคารพอย่างเหมาะสม
1 ทธ 5:3

มีการนําเสนอหลักการว่าคริ สตจักรต้องให้เกียรติหรื อช่วยเหลือแม่ม่ายที=

ขัดสน จงให้ เกียรติแก่แม่ ม่ายไร้ ที0พงึ0 ความหมายก็คือว่า เราต้องให้เกียรติคนเหล่านั1นที=เข้าข่าย
แม่ม่ายจริ งๆ เราต้องไม่ลืมว่าในสมัยนั1น ไม่มีแผนเกษียณ, บํานาญ, ประกันสังคม, สวัสดิการ
หรื อความช่วยเหลือจากภายนอกอื=นใด ส่ วนใหญ่แล้วผูห้ ญิงในสมัยนั1นไม่ได้ทาํ งานนอกบ้าน
ดังนั1นแม่ม่ายจึงมักประสบกับความขัดสนจริ งๆ เปาโลจึงสั=งให้คริ สตจักรพร้อมที=จะช่วยเหลือ
บรรดาแม่ม่ายในคริ สตจักรที=ขดั สนจริ งๆ
วิหารของพวกยิวและระบบธรรมศาลาจริ งๆแล้วก็ช่วยเหลือแม่ม่ายของพวกเขา ถึงแม้วา่
คนมากมายในคริ สตจักรยุคต้นมีภูมิหลังเป็ นยิวมาก่อน แต่พวกเขาก็ไม่สามารถไปขอความช่วย
เหลือจากพวกยิวได้อีกในเมื=อพวกเขาเป็ นคริ สเตียนแล้ว ดังนั1นคริ สตจักรยุคต้นจึงรับเอาพันธกิจ
ช่วยเหลือแม่ม่ายยากไร้มาปฏิบตั ิดว้ ยเหมือนที=ธรรมศาลากระทํา ในเนื1อหาส่ วนต่อไป เปาโล
อธิบายแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับคริ สตจักรในเรื= องนี1
1 ทธ 5:4

แนวทางปฏิบตั ิแรกก็คือ แต่ ถ้าแม่ ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ ลูกหลานนั8น

เรียนเพือ0 ให้ รู้ จักทีจ0 ะปฏิบัติกบั ครอบครัวของตนก่ อน และให้ ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน
เพราะว่ าการกระทําเช่ นนีเ8 ป็ นการดีและเป็ นทีช0 อบต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า ลูกๆหรื อหลานๆของ
แม่ม่ายต้องเป็ นพวกแรกที=ให้ความช่วยเหลือ กล่าวอีกนัยหนึ=ง คนที=เป็ นลูกหรื อหลานต้องให้
ความช่วยเหลือมารดาหรื อป้ าผูแ้ ก่ชราของตน นี=เป็ นความหมายของคําที=แปลว่า ปฏิบัติกบั
ครอบครัว (เอะอูเซะเบะโอ) ในที=น1 ี ในแบบเดียวกันคําที=แปลว่า ตอบแทนคุณ (อามอยเบ) มี
ความหมายว่า ‘ตอบแทน’ เปาโลหมายเหตุวา่ การที=สมาชิกครอบครัวที=ยงั หนุ่มสาวดูแลบิดา
มารดาของตนนั1นเป็ นการดีและเป็ นที=ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า แบบแผนตามพระคัมภีร์คือ ให้
ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวไม่ใช่ให้รัฐบาลดูแล

1 ทธ 5:5-6

มีการบรรยายถึงแม่ม่ายสองแบบ (1) ฝ่ ายผู้หญิงทีเ0 ป็ นแม่ ม่าย

อย่างแท้ จริง และอยู่ตามลําพังแต่ ผู้เดียวนั8น จงวางใจในพระเจ้ า และดํารงอยู่ในการวิงวอนและ
การอธิษฐานทั8งกลางคืนและกลางวัน แม่ม่ายประเภทแรกคือ ผูห้ ญิงที=ตามแบบของพระเจ้าที=
วางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและอธิษฐานเป็ นประจํา แม่ม่ายในกลุ่มนี1ถือว่าเป็ น “แม่ม่ายอย่าง
แท้จริ ง” โดยเฉพาะอย่างยิง= หากนางอยู่ตามลําพังแต่ ผู้เดียว คําที=แปลเช่นนั1น (มอนอโอ) มีความ
หมายว่า ‘เป็ นโสด’ หรื อ ‘อยูต่ วั คนเดียว’ นี=สื=อถึงแม่ม่ายที=ไม่มีครอบครัว อยูค่ นเดียวจริ งๆ และ
ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ เปาโลใส่ คุณสมบัติเพิม= เติมเข้าไปว่านางต้องเป็ นคนที=ไว้ใจในพระเจ้า
และสัตย์ซื=อในเรื= องฝ่ ายวิญญาณต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง= การอธิ ษฐานเป็ นประจําทุกวัน แม่ม่าย
ประเภทนี1เองที=คริ สตจักรต้องให้ความช่วยเหลือ
(2) แม่ม่ายประเภทที=สองคือ พวกที=ใช้ชีวติ แบบปล่อยตัว 6 ส่ วนผู้หญิงทีป0 ล่ อยตัวในการ
สนุกสนานนั8น ก็ตายแล้วทั8งเป็ นๆอยู่ ไม่ใช่วา่ แม่ม่ายทุกคนจะเป็ นคนสู งวัย บางคนได้เสี ยสามี
ไปขณะที=ตวั เองยังเป็ นสาวอยู่ แม่ม่ายที=ข1 ึนชื=อว่า ‘ยังโสด’ หรื อต้องสงสัยในเรื= องทางศีลธรรม
ต้องถูกตัดออกจากพันธกิจให้ความช่วยเหลือของคริ สตจักร เห็นได้ชดั ว่าแม่ม่ายประเภทนี1ขาด
เรื= องการทําตามแบบของพระเจ้า วลีที=วา่ “ก็ตายแล้วทั1งเป็ นๆอยู”่ อาจหมายถึงการตายแล้วใน
ฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายศีลธรรมถึงแม้วา่ ยังเป็ นอยูใ่ นฝ่ ายร่ างกาย
1 ทธ 5:7

เปาโลจึงเสริ มว่า จงกําชับข้ อความเหล่านี8 เพือ0 เขาจะไม่ ถูกตําหนิ คํา

บัญชาเหล่านี1มีไว้เพือ= ที=คริ สตจักรจะไม่ถูกตําหนิ คริ สตจักรยังคงมีหน้าที=ให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกที=ขดั สนจริ งๆ และที=ไม่มีครอบครัวคอยเลี1ยงดู นอกจากนี1ท่านกําชับทิโมธีให้ตกั เตือนแม่
ม่ายให้ระวังตัวไว้ดว้ ย
1 ทธ 5:8

เปาโลย้อนกลับไปพูดถึงข้อ 4 ต่อ แต่ ถ้าแม้ ผู้ใดไม่ เลีย8 งดูวงศ์ ญาติของตน

และโดยเฉพาะอย่ างยิง0 คนในบ้ านเรือนของตน ผู้น8ันก็ได้ ปฏิเสธความเชื0อเสี ยแล้ว และชั0วยิง0 กว่ า
คนทีไ0 ม่ ได้ เชื0อเสี ยอีก “วงศ์ญาติของตน” ในที=น1 ีคือ ญาติพี=นอ้ งของตน บริ บทสื= อชัดเจนว่าหมาย
ถึง ญาติพี=นอ้ งที=อาวุโส แม่ม่ายควรได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของตนก่อนเป็ นอันดับ

แรก และคนที=ไม่เลี1ยงดูครอบครัวของตนก็ “ชัว= ยิง= กว่าคนที=ไม่ได้เชื=อเสี ยอีก” คําที=แปลว่า คนที0
ไม่ ได้ เชื0อ (อาพิสตอส) หมายถึง ‘ผูไ้ ม่เชื=อ’ คริ สเตียนที=ไม่ช่วยเหลือครอบครัวของตนก็แย่ยงิ= กว่า
คนที=ไม่รอดเสี ยอีก
1 ทธ 5:9-10

เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรที=เมืองเอเฟซัสมีรายการช่วยเหลือหรื อว่า

จ้างแม่ม่ายบางคนมาช่วยงานพวกเขา ในที=น1 ีเปาโลให้ขอ้ ควรปฏิบตั ิที=เฉพาะเจาะจงสําหรับเป้ า
หมายดังกล่าว อย่ าให้ แม่ ม่ายคนใดทีอ0 ายุตํ0ากว่ าหกสิ บปี ลงชื0อในทะเบียนแม่ ม่าย จะต้ องเป็ น
ภรรยาของชายคนเดียว ดังนั1น การที=แม่ม่ายสักคนจะมีคุณสมบัติรับความช่วยเหลือสําหรับแม่
ม่ายได้น1 นั เปาโลกําชับให้นางมีอายุข1 นั ตํ=าคือ 60 ปี และเคยแต่งงานเพียงครั1งเดียวเท่านั1น
เปาโลกล่าวต่อไปว่านาง 10 และจะต้ องเป็ นผู้ทไี0 ด้ ชื0อว่ าได้ กระทําดี เช่ นได้ เอาใจใส่ เลีย8 งดู
ลูก ได้ มนี ํา8 ใจรับรองแขก ได้ ล้างเท้ าวิสุทธิชน ได้ สงเคราะห์ คนทีม0 คี วามทุกข์ยาก และได้ บําเพ็ญ
คุณความดีทุกอย่ าง แม่ม่ายดังกล่าวจึงต้องมีชื=อเสี ยงดีมากๆ, ได้เลี1ยงดูครอบครัว, มีน1 าํ ใจต้อนรับ
ผูท้ ี=เดือดร้อน, สัตย์ซื=อในงานของพระเจ้า และมีหวั ใจของผูร้ ับใช้ การล้างเท้าวิสุทธิชนในที=น1 ีน่า
จะหมายถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิในสมัยนั1นซึ= งแสดงถึงการมีน1 าํ ใจรับรองแขก มันยังแสดงถึงการ
ถ่อมใจแบบผูร้ ับใช้ดว้ ย
สิ= งเหล่านี1เป็ นคุณสมบัติที=เข้มงวดมากๆ อย่างไรก็ตาม เปาโลก็ส=ังไว้ชดั เจนให้คริ สตจักร
ยุคต้นดูแลเหล่าแม่ม่ายที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าโดยมีคุณสมบัติตรงตามที=กาํ หนดไว้ดา้ นบน
1 ทธ 5:11-13

คราวนี1เปาโลเตือนให้คริ สตจักรระวังที=จะไม่รับขึ1นทะเบียนแม่

ม่ายสาวๆ โดยเฉพาะแม่ม่ายเหล่านั1นที=อาจเลิกรับใช้ไปแล้วหรื อทําตัวเกียจคร้านจนยุง่ ธุระของ
คนอื=นไปทัว= แต่ แม่ ม่ายสาวๆนั8นอย่ ารับขึน8 ทะเบียน เพราะว่าเมือ0 เขาหลงระเริงห่ างจากพระ
คริสต์ ไปแล้ว ก็ใคร่ จะสมรสอีก ห้ามมิให้คริ สตจักรรับขึ1นทะเบียนแม่ม่ายอายุต=าํ กว่าหกสิ บปี วลี
ที=วา่ หลงระเริง ถูกแปลมาจากคําว่า คาทาสเตรนิอาโอ มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘รู ้สึกถึงแรง
กระตุน้ อันก่อให้เกิดความปรารถนาทางเพศ’ ในที=น1 ีมนั ไม่ได้หมายถึงการหันหนีไปจากพระ
คริ สต์มากเท่ากับความปรารถนาตามธรรมชาติที=จะแต่งงานและดําเนินชีวติ ตามปกติ นี=สื=อว่า

พันธกิจช่วยเหลือแม่ม่ายมีบรรยากาศเกือบเหมือนคอนแวนต์ (สํานักแม่ชี) เลย อย่างไรก็ตาม
เรื= องนี1ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงอีกเลยในพระคัมภีร์ใหม่ ถึงแม้วา่ หลักการเรื= องที=ให้คริ สตจักรท้องถิ=นเลี1ยง
ดูแม่ม่ายสู งอายุที=รักพระเจ้ายังมีอยูต่ ่อไป แต่ ‘ระเบียบ’ ที=วางไว้กค็ งอยูไ่ ด้ไม่นาน มันเป็ น
ระเบียบที=ต1 งั ไว้เพือ= เจตนาดีเหมือนกับการที=คริ สตจักรใช้ของทุกอย่างร่ วมกันในกิจการ 5
อย่างไรก็ตาม สิ= งที=พวกเขาปฏิบตั ิกล็ ม้ เลิกไปตามกาลเวลา
กระนั1น เปาโลก็มีถอ้ ยคํารุ นแรงสําหรับพวกแม่ม่ายสาวๆในคริ สตจักรที=แต่งงานใหม่
และหันหลังให้แก่พระคริ สต์ 12 เขาจะต้ องได้ รับพระอาชญา เพราะเขาได้ ทงิ8 ความเชื0อเดิมของ
เขา คําที=แปลว่า พระอาชญา (คริ มา) มีความหมายว่า ‘การปรับโทษ’ หรื อ ‘การพิพากษา’ นี=ไม่
น่าจะหมายถึงการปรับโทษเป็ นนิตย์ แต่เปาโลน่าจะกําลังพูดถึงการถูกประณามสําหรับการกลับ
สัตย์มากกว่า วลีที=แปลว่า ทิง8 (อาเธะเตะโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘ปฏิเสธ’ เห็นได้ชดั ว่าเปาโล
กําลังพูดถึงพวกแม่ม่ายสาวๆที=หลังจากสามีของตนเสี ยชีวติ ไปแล้วก็ทิ1งความเชื=อเดิมของตนเสี ย
แม่ม่ายเหล่านี1อาจแต่งงานกับชายที=ไม่ได้ตามทางของพระเจ้าหรื อแย่ยงิ= ไปกว่านั1นคือ พวกนาง
อาจหลงไปทําผิดศีลธรรมด้วย ในการทําเช่นนั1น พวกนางได้ปัดทิ1งความเชื=อเดิมของตนในพระ
คริ สต์ เปาโลจึงกล่าวว่าพวกนางจะต้องเจอกับการพิพากษาของพระเจ้าสําหรับการทําผิดเช่นนี1
แม่ม่ายสาวๆคนอื=นก็มีปัญหาอื=นๆอีก เปาโลจึงเตือนทิโมธีวา่ 13 นอกจากนั8นเขาก็จะ
กลายเป็ นคนเกียจคร้ าน เทีย0 วไปบ้ านนีบ8 ้ านนั8น และมิใช่ แต่ เกียจคร้ านเท่ านั8น แต่ ปากบอนด้ วย
และเทีย0 วยุ่งกับเรื0องของผู้อนื0 พูดสิ0งซึ0งไม่ ควรจะพูด พวกแม่ม่ายคนอื=นๆที=อาจมีฐานะอยูบ่ า้ งก็มี
เวลาเหลือเฟื อ พวกนางจึงไปตามบ้านทําตัวเป็ นคนปากบอน คําที=แปลเช่นนั1น (ฟลูอารอส) มี
ความหมายว่า พวกคนที=ชอบซุบซิบนินทา นอกจากนี1แม่ม่ายบางคนยังเที,ยวยุ่งกับธุระของผู้อื,น
และไม่รู้จกั สงบปากสงบคําเลย กล่าวโดยสั1นๆก็คือว่า พวกนางทําตัวเป็ นคนน่ารําคาญ เปาโลจึง
กล่าวโทษแม่ม่ายเหล่านี1อย่างรุ นแรงและกําชับมิให้พวกนางได้รับส่ วนในพันธกิจให้ความช่วย
เหลือของคริ สตจักรเลย

1 ทธ 5:14-15

เหตุฉะนั8นข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ พวกแม่ ม่ายสาวๆนั8นมีสามี มีบุตร

และดูแลบ้ านเรือน เพือ0 มิให้ ศัตรู มชี ่ องทางนินทาได้ เปาโลจึงนําเสนอสรุ ปย่อข้อควรปฏิบตั ิต่างๆ
สําหรับครอบครัวที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า ท่านจึงตัดสิ นว่า (1) พวกแม่ม่ายสาวๆควร
แต่งงานใหม่และดูแลบ้านเรื อนเหมือนที=พวกนางเคยทํามาก่อน ถึงแม้วา่ บริ บทในที=น1 ีสื=อถึงพวก
แม่ม่ายสาวๆ แต่พระเจ้าก็มีพระประสงค์ให้หญิงสาวที=ยงั ไม่แต่งงานกระทําเช่นนี1เหมือนกัน
หน้าที=ในบ้านเรื อนดังกล่าวเป็ นสง่าราศีสาํ หรับสตรี ที=เป็ นคริ สเตียน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์
ให้คริ สเตียนสตรี มีบุตรและดูแลบ้านเรื อน คําที=แปลว่า ดูแลบ้ านเรือน (ออยคอเดสปอเตะโอ) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘จัดการกิจธุระต่างๆในครอบครัว’ ถึงแม้วา่ คําสั=งนี1ขดั แย้งกับคําสอนของ
แนวคิดสิ ทธิสตรี สมัยนี1อย่างซึ=งๆหน้า แต่เห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นแผนการของพระเจ้าสําหรับ
ครอบครัวของคริ สเตียน การดําเนินชีวติ ครอบครัวตามทางของพระเจ้าจะป้ องกันมิให้เราทําผิด
บาปในเรื= องศีลธรรมตามที=มีบอกไว้ใน 1 โคริ นธ์ 7:2 การทําเช่นนี1ยงั ขัดขวางมิให้พญามารแพร่
ข่าวลือที=สร้างความเสื= อมเสี ยให้กบั คําพยานชีวติ ของพวกเขาด้วย
น่าเศร้าที=มีแม่ม่ายคริ สเตียนหลายคนได้หลงไปทําผิดบาปในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ=งแล้ว
15 ด้ วยว่ามีบางคนได้ หลงตามซาตานไปแล้ว ดังที=เราเห็นในความบาปและปัญหาต่างๆที=
ถูกกล่าวถึงไปแล้วด้านบน แม่ม่ายบางคนได้กลับไปดําเนินชีวติ ในความบาปอีกครั1ง ดังนั1นพวก
นางจึง “หลงตามซาตานไปแล้ว”
1 ทธ 5:16

หน้าที=หลักในการดูแลแม่ม่ายตกเป็ นของครอบครัว อย่างไรก็ตามหากแม่

ม่ายคนใดไม่มีครอบครัวหรื อคนคอยช่วยเหลือ คริ สตจักรก็ควรให้ความช่วยเหลือแม่ม่ายคนนั1น
เปาโลจึงปิ ดท้ายเนื1อหาตอนนี1ดว้ ยความเห็นที=วา่ ถ้ าชายหรือหญิงผู้มคี วามเชื0อคนใดมีแม่ ม่าย ก็
ให้ เขาช่ วยเลีย8 งดู อย่าให้ เป็ นภาระของคริสตจักรเลย เพือ0 คริสตจักรจะได้ สงเคราะห์ คนทีเ0 ป็ นแม่
ม่ ายไร้ ที0พงึ0 จริงๆ หลักการเดิมที=ยงั มีอยูก่ ค็ ือว่า คริ สตจักรท้องถิ=นมีหน้าที=ในการสงเคราะห์แม่
ม่ายที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าซึ=งไม่มีครอบครัวคอยดูแล พวกนางต้องมีชื=อเสี ยงดีวา่ เป็ นหญิง
ที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า ถึงแม้วา่ รายละเอียดของคุณสมบัติต่างๆอาจปรับใช้ไม่ได้ท1 งั หมด

กับสมัยนี1 (เช่น การล้างเท้า) แต่หลักเกณฑ์ที=เปาโลกําหนดไว้น1 นั ถือว่าเป็ นเรื= องที=มีปัญญา
สําหรับหญิงเหล่านั1นที=ขดั สนและดําเนินตามทางของพระเจ้าจริ งๆ หญิงเหล่านี1ถือว่าเป็ น “แม่
ม่ายไร้ที=พ= ึงจริ งๆ” กองทุนเพื=อสังคมในปัจจุบนั ได้ตดั ทิ1งคุณสมบัติเหล่านี1ไปเยอะแล้ว อย่างน้อย
ก็ในอเมริ กา อย่างไรก็ตามหลักการโดยทัว= ไปก็ยงั มีอยูเ่ พื=อให้คริ สตจักรสงเคราะห์สมาชิกของ
ตนที=ขดั สนจริ งๆ
1 ทธ 5:17-18

ข้อ 17 จนจบบทนี1พดู ถึงข้อควรปฏิบตั ิปลีกย่อยอื=นๆสําหรับการ

กํากับดูแลกิจการต่างๆในคริ สตจักร เปาโลจึงสั=งว่า จงถือว่ าผู้ปกครองทีป0 กครองดีน8ันสมควรได้
รับเกียรติสองเท่ า โดยเฉพาะอย่างยิง0 ผู้ปกครองทีท0 าํ งานหนักในการเทศนาและสั0 งสอน คําที=แปล
ว่า ผู้ปกครอง ในที=น1 ี (เพรสบูเตะรอส) หมายถึงพวกผูน้ าํ ของคริ สตจักรซึ=งแตกต่างจากบรรดา
คนสู งอายุที=ถูกเอ่ยถึงในตอนต้นของบทนี1 (ทิตสั 1:5-7 กล่าวชัดเจนว่า ผูป้ กครอง (ผูอ้ าวุโส) ใน
คริ สตจักรก็คือคนเดียวกับที=เป็ นเจ้าอธิการ) ผูอ้ าวุโส/ผูป้ กครองที=นาํ คริ สตจักรได้ดี และโดย
เฉพาะอย่างยิง= ผูท้ ี=ทาํ งานหนักในการเทศนาและสั=งสอนต้องได้รับเกียรติ (หรื อค่าตอบแทน) สอง
เท่า เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลังพูดถึงเงินเดือนของศิษยาภิบาล
ท่านจึงยกข้อความจากพระราชบัญญัติ 25:4 และที=พระเยซูตรัสในลูกา 10:7 เพื=อ
สนับสนุนหลักการข้อนี1 18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่ า `อย่าเอาตะกร้ าครอบปากวัว เมือ0 มันกําลัง
นวดข้ าวอยู่' และ `ผู้ทาํ งานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน' คริ สตจักรควรเลี1ยงดูคนเหล่านั1นที=รับ
ใช้ดีอย่างสมนํ1าสมเนื1อและโดยเฉพาะอย่างยิง= ผูท้ ี=มีพนั ธกิจในด้านพระวจนะ เปาโลกําชับให้คน
ประเภทหลังนี1ได้ค่าตอบแทนสองเท่า
1 ทธ 5:19-20

ต่อไปนี1เป็ นกฎระเบียบเพิม= เติมสําหรับผูอ้ าวุโส (ศิษยาภิบาล)

อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้ นเสี ยแต่ จะมีพยานสองสามคน คริ สตจักรจะรับคํา
กล่าวหาผูอ้ าวุโส/เจ้าอธิการ/ศิษยาภิบาลก็ต่อเมื=อมีพยานสองหรื อสามปาก เปาโลกล่าวต่อไป
ว่า 20 สํ าหรับผู้ปกครองทีย0 งั คงกระทําบาป จงว่ ากล่าวเขาต่ อหน้ าคนทั8งปวง เพือ0 ผู้อนื0 จะได้ เกรง
กลัวด้ วย หากพบว่าข้อกล่าวหาเป็ นความจริ ง ผูอ้ าวุโส/เจ้าอธิการ/ศิษยาภิบาลก็ตอ้ งโดนว่ากล่าว

ต่อหน้าคนทั1งปวง คนทั%งปวงที=วา่ นี1อาจหมายถึงสมาชิกทุกคนในคริ สตจักรหรื อพวกผูอ้ าวุโส
หลายคนก็ได้ เราควรระลึกว่าคริ สตจักรที=เมืองเอเฟซัสมีที=ประชุมตามบ้านหลายแห่ง คริ สตจักร
ลูกเหล่านี1แต่ละแห่งก็มีผอู ้ าวุโส/ศิษยาภิบาลของตน เปาโลอาจกําลังหมายถึงการว่ากล่าวศิษยาภิ
บาลที=กระทําผิดต่อหน้าเพือ= นๆของเขา คือ ศิษยาภิบาลคนอื=นๆก็ได้
1 ทธ 5:21

การกระทําดังกล่าวต้องไม่มีการลําเอียง เปาโลจึงกําชับว่า ข้ าพเจ้ ากําชับ

ท่ านต่ อพระพักตร์ พระเจ้ าและต่ อพระเยซูคริสต์ เจ้ า และต่ อเหล่าทูตสวรรค์ที0ทรงเลือกสรรไว้
แล้วนั8น ให้ ท่านรักษาข้ อความเหล่านีไ8 ว้ โดยไม่ เห็นแก่หน้ าผู้ใด และไม่ กระทําการใดๆด้ วยใจ
ลําเอียง เปาโลแสดงให้เห็นถึงความจริ งจังของคํากําชับนี1โดยการทูลขอบุคคลต่างๆให้มาเป็ น
พยาน อันได้แก่ พระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ (น่าสังเกตว่าเปาโลพูดถึง “เหล่าทูต
สวรรค์ที=ทรงเลือกสรรไว้” ไม่มีการพูดถึงเรื= องนี1ในที=อื=นของพระคัมภีร์อีกเลย นี=อาจหมายถึง
‘พวกทูตสวรรค์บริ สุทธิ>’ ที=ได้รักษาเทวสภาพของตนไว้ในยูดาส 1:6) อย่างไรก็ตาม สิ= งสําคัญ
กว่าก็คือว่า ทิโมธี ถูกกําชับอย่างจริ งจังให้รักษาข้อควรปฏิบตั ิเหล่านี1ไว้สาํ หรับการรับใช้ เห็นได้
ชัดว่าบริ บทที=อยูต่ ิดกันสื= อถึงการลงวินยั ในยามจําเป็ น
1 ทธ 5:22

เปาโลเสริ มข้อควรปฏิบตั ิปลีกย่อยเพิ=มเติม อย่าด่ วนวางมือเจิมผู้ใด และ

อย่ามีส่วนร่ วมในการกระทําบาปของผู้อนื0 เลย จงรักษาตัวให้ บริสุทธิ; การ “วางมือ” สื= อถึงการเจิม
ตั1งศิษยาภิบาล ประเด็นก็คือ การระมัดระวังและการใช้เวลาก่อนที=จะเจิมตั1งผูใ้ ดให้เข้าสู่การรับ
ใช้ (ในบริ บทนี1 มันอาจหมายถึงการเจิมตั1งอีกครั1งหลังจากที=ผรู ้ ับการเจิมตั1งถูกลงวินยั ไปเพราะ
ทําบาป) ไม่วา่ จะในกรณี ใด การเจิมตั1งเป็ นเรื= องสําคัญและควรกระทําก็ต่อเมื=อผูท้ ี=จะรับการเจิม
ตั1งถูกกาลเวลาพิสูจน์แล้ว สติปัญญาตามแบบของพระเจ้าเรี ยกร้องให้ผนู ้ าํ ฝ่ ายวิญญาณหลีกหนี
เสี ยจากความบาปของผูอ้ ื=น
นอกจากนี1คนที=เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณยังถูกเตือนสติให้รักษาตัวให้บริ สุทธิ> ด้วย นัน= หมาย
ถึงทุกด้านของชีวติ ได้แก่ ศีลธรรม, จรรยาบรรณ, นิสัย, ทัศนคติ และความไม่บริ สุทธิ>อื=นใดที=

อาจส่ งผลเสี ยต่ออุปนิสัยและชื=อเสี ยงของคนๆหนึ=ง หลักการนี1ยงั ใช้กบั ทุกคนที=เป็ นคริ สเตียน
ด้วย คําที=แปลว่า บริสุทธิ; (ฮักนอส) เป็ นคําที=แตกออกมาจากคําว่าความบริ สุทธิ>ดีงาม (ฮากิออส)
1 ทธ 5:23

เพื=อจุดประสงค์ในด้านยารักษาโรค เปาโลกําชับให้ทิโมธีดื=มนํ1าองุ่นบ้าง

เล็กน้อย อย่าดื0มแต่ นํา8 อีกต่ อไป แต่ จงใช้ นํา8 องุ่นบ้ างเล็กน้ อย เพือ0 ประโยชน์ แก่กระเพาะอาหาร
ของท่ านและโรคทีบ0 ังเกิดแก่ท่านเนืองๆ เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกยิวในตะวันออกกลางจนถึง
ทุกวันนี1ทาํ ไวน์แบบไม่หมัก (จึงเป็ นนํ1าองุ่น ไม่ใช่เหล้าองุ่น) นี=น่าจะเป็ นไวน์ที=เปาโลกําลังพูด
ถึงอยู่ นอกจากนี1เพราะแหล่งนํ1าทั1งในสมัยโน้นและในสมัยนี1อาจไม่บริ สุทธิ> ไวน์จึงเป็ นเครื= อง
ดื=มคู่โต๊ะอาหาร ไม่วา่ จะในกรณี ใด ข้อควรปฏิบตั ิน1 ีกม็ ีจุดประสงค์เพื=อเป็ นยารักษาโรคอย่าง
ชัดเจน
1 ทธ 5:24-25

ความหมายตรงนี1เป็ นเรื= องของการให้กาํ ลังใจ การผิดของบางคน

ย่อมปรากฏเด่ นขึน8 ก่ อน แล้วก็นําเขาไปถึงทีพ0 พิ ากษา แต่ การผิดของบางคนนั8นจะตามหลังเขา
ไป 25 ฝ่ ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่ นขึน8 ก่อนด้ วยเหมือนกัน และการนอกนั8นจะปิ ดบังไว้ ก็
ไม่ ได้ เช่นเดียวกับที=ความบาปของบางคนปรากฏขึ1นทีหลัง (ซึ=งตรงข้ามกับความบาปที=ปรากฏ
ชัดในตอนนี1) การรับใช้ที=สตั ย์ซื=อของบางคนก็ไม่ปรากฏชัดจนกว่าจะถึงภายหลังเช่นกัน
อย่างไรก็ตามในเวลาอันเหมาะสมมันจะถูกปิ ดซ่อนไว้ไม่ได้ มันเป็ นเรื= องปกติที=คนๆหนึ=งจะรับ
ใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสัตย์ซื=อในแบบที=คนอื=นไม่รู้และไม่ได้ยกย่อง ความจริ งที=ยง=ิ ใหญ่กว่า
ตรงนี1กค็ ือว่า ในเวลาอันเหมาะสมพระเจ้าจะทรงประทานบําเหน็จและจะทรงทําให้คนเหล่านั1น
ที=รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื=อเป็ นที=ประจักษ์ ถึงแม้วา่ คนอื=นจะไม่รู้กต็ าม ในเวลาอันสมควร การ
ดีของพวกเขาก็จะเป็ นที=ประจักษ์ นัน= ควรเป็ นการให้กาํ ลังใจแก่ผใู ้ ดก็ตามที=กาํ ลังปรนนิบตั ิองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสัตย์ซื=ออยูใ่ นแบบที=ไม่มีใครเห็น
*****

ภาพรวมของ 1 ทิโมธี 6: ในบทสุดท้ ายนี % เปาโลพูดถึง (1) ความสัมพันธ์ ตามแบบของ
พระเจ้ าระหว่ างนายจ้ างกับลูกจ้ าง (นายกับทาส); (2) ความพอใจในส่ วนของตน; (3) ทัศนคติที,
มีต่อเงิน และ (4) ความเห็นทิง% ท้ าย
1 ทธ 6:1-2

คราวนี1เปาโลดึงความสนใจผูอ้ ่านไปที=ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาส

จงให้ คนทั8งหลายทีอ0 ยู่ใต้ แอกแห่ งความเป็ นทาส ถือว่านายของตนเป็ นผู้สมควรแก่การได้ รับ
เกียรติยศทุกสถาน เพือ0 พระนามของพระเจ้ าและคําสอนของพระองค์จะมิได้ ถูกหมิน0 ประมาท
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาสในสมัยโบราณก็เปรี ยบได้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างในปัจจุบนั ความแตกต่างอยูต่ รงที=วา่ นายในสมัยโบราณอยูใ่ นตําแหน่งที=มีสิทธิอาํ นาจ
มากกว่านายจ้างในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม หลักการที=ถูกนําเสนอตรงนี1กค็ ือว่า ทาสควรให้ความ
เคารพ (และนบนอบเชื=อฟัง) ต่อนายของตน การทําเช่นนี1ไม่เพียงทําให้ระเบียบทางสังคมสําเร็จ
เท่านั1น แต่มนั ยังเป็ นคําพยานชีวติ ของคริ สเตียนอีกด้วย
ท่านกล่าวต่อไปว่า 2 ฝ่ ายคนเหล่านั8นผู้มนี ายเป็ นผู้มคี วามเชื0อก็อย่ าให้ เขาประมาทนาย
เพราะว่ าเหตุทไี0 ด้ มาเป็ นพีน0 ้ องกันแล้ว แต่ ยงิ0 กว่ านั8นเขาต้ องรับใช้ นายให้ ดีขนึ8 เพราะเหตุว่านายผู้
ทีจ0 ะได้ รับประโยชน์ เป็ นผู้สัตย์ ซื0อและเป็ นทีร0 ัก ข้ อความเหล่านีจ8 งสั0งสอนและตักเตือนกัน
คริ สเตียนที=เชื=อฟังจะนบนอบและเคารพสิ ทธิอาํ นาจที=ถูกแต่งตั1งอย่างเหมาะสม ข้อความนี1เป็ น
จริ งไม่วา่ นายจะเป็ นผูเ้ ชื=อหรื อไม่เป็ นก็ตาม เปาโลเตือนสติคนเหล่านั1นที=เป็ นทาสให้ “รับใช้นาย
ให้ดีข1 ึน” ทาสที=เป็ นคริ สเตียนก็ถูกกําชับให้รับใช้นายที=เชื=อแล้วอย่างเหมาะสมด้วย “เพราะเหตุ
ว่านายที=จะได้รับประโยชน์เป็ นผูส้ ัตย์ซื=อและเป็ นที=รัก” การมีทาสเป็ นค่านิยมทางสังคมที=ถูก
กฎหมายของสมัยนั1น ดังนั1นทาสที=เป็ นคริ สเตียนจะต้องให้ความเคารพต่อนายของตนที=เป็ น
คริ สเตียน วลีสุดท้าย “ผูท้ ี=จะได้รับประโยชน์” น่าจะมีความหมายว่า ‘ผูท้ ี=ทาสจะปรนนิบตั ิ’ พวก
เขาจึงถูกถือว่าเป็ นคนสัตย์ซื=อและเป็ นที=รักโดยนายของตน คําสั=งตามพระคัมภีร์แบบเดียวกันนี1
ใช้ได้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสมัยนี1ดว้ ยเช่นกัน

1 ทธ 6:3-5

เปาโลจึงพูดถึงคนเหล่านั1นที=ไม่ยอมเชื=อฟังสิ ทธิอาํ นาจที=ได้รับการ

ยอมรับดังกล่าว ถ้ าผู้ใดสอนผิดไปจากนี8 และไม่ยอมเห็นด้ วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระ
วจนะของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา และคําสอนทีส0 มกับทางของพระเจ้ า ปัญหาที=
เกิดขึ1นมาตลอดทุกยุคทุกสมัยคือ การกบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจ โดยมักอ้างเรื= องความเท่าเทียมกันใน
ทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นคนเหล่านั1นที=ยยุ งให้ทาสกบฏต่อนายของตนในสมัยโบราณหรื อพวก
ถือลัทธิมาร์กซ์ในปั จจุบนั ที=ยยุ งให้พวกคนงานล้มล้างนายจ้างของตน การกบฏเพื=อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าเลย
ในที=น1 ีเปาโลบรรยายถึงคนเหล่านั1นที=เต็มใจที=จะกบฏเพื=อบรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ
พวกกบฏเหล่านี1มกั จะ 4 เป็ นคนทะนงตัวและไม่ รู้ อะไร แต่ ชอบทุ่มเถียงและโต้ แย้ งในเรื0องคํา ซึ0ง
เป็ นเหตุให้ เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ ายกัน การไม่ ไว้ วางใจกัน ให้เรา
สังเกตว่าคนเหล่านี1ถูกบรรยายว่าเป็ น “คนทะนงตัวและไม่รู้อะไร แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งใน
เรื= องคํา” คําที=แปลว่า ชอบทุ่มเถียง (นอเสะโอ) มีความหมายว่า ‘ผลประโยชน์ที=น่ารังเกียจ’ การ
กบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจที=ถูกแต่งตั1งอย่างเหมาะสมมีแต่จะก่อให้เกิดปัญหาที=เลวร้ายมากกว่าเดิม
ผลลัพธ์ของการลุกฮือดังกล่าวคือ “การอิจฉากัน การทะเลาะวิวาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้
วางใจกัน” ความหมายก็คือว่า การกบฏต่อนายของตน (นายจ้างของตน) ยิง= ก่อให้เกิดความ
อิจฉา, ความยุง่ ยาก, การกล่าวร้ายกัน และการคิดไม่ดีมากยิง= ขึ1น
เปาโลกล่าวต่อไปว่าการคิดในทางกบฏเช่นนั1นเป็ น 5 การวิวาททีด0 ือ8 ดึงของผู้มใี จทราม
และไร้ ความจริง ทีค0 าดว่ าการได้ กาํ ไรนั8นเป็ นทางของพระเจ้ า สําหรับคนมากมายมาตลอดทุกยุค
ทุกสมัย ความเชื=อเรื= องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจได้กลาย
เป็ นทางของพระเจ้า ในความคิดของผูน้ บั ถือลัทธิคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม ความเท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจได้กลายเป็ นศาสนาของพวกเขาไปเสี ยแล้ว
ให้เราสังเกตคํากําชับของพระคัมภีร์ตรงนี1 คือ จงถอนตัวไปเสี ยจากคนเช่ นนี8 ผูค้ นของ
พระเจ้าไม่ควรมีส่วนกับการกบฏดังกล่าวเลย หลักการที=สาํ คัญตรงนี1กค็ ือว่า การกบฏต่อสิ ทธิ

อํานาจที=ได้รับการแต่งตั1งอย่างเหมาะสมเป็ นการกระทําที=ชว=ั ร้าย แม้จะอ้างเรื= องความยุติธรรม
หรื อความเท่าเทียมกันก็ตาม
1 ทธ 6:6

ต่อไปนี1เป็ นหลักการของชีวติ อันลึกซึ1ง แต่ ว่าทางของพระเจ้ าพร้ อมทั8ง

ความสุ ขใจก็เป็ นกําไรมาก ดู ลูกา 3:14, ฟี ลิปปี 4:11 และฮีบรู 13:5 (1) พระคัมภีร์สอนว่าเราควร
พอใจกับส่ วนที=เราได้รับ (เราต้องไม่ลืมว่านี=เป็ นคําสั=งถึงคนเหล่านั1นที=เป็ นทาส) การทําในสิ= งที=
ตรงกันข้ามมีแต่จะก่อให้เกิดความอิจฉา, ความโลภ และความอยากไม่มีสิ1นสุ ด (2) เมื=อทางของ
พระเจ้าอย่างแท้จริ งและความสุ ขใจ (ความพอใจในส่ วนของตน) มาอยูด่ ว้ ยกัน มันก็เท่ากับเป็ น
กําไรมาก คนที=ร= าํ รวยและมีชื=อเสี ยงส่ วนใหญ่ในหมู่ชาวโลกไม่มีความสุ ขและความพึงพอใจ
ที=แท้จริ งซึ=งพบได้ในครอบครัวที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าและพอใจในส่ วนของตน
1 ทธ 6:7

จากมุมมองดังกล่าว เปาโลหมายเหตุวา่ เพราะว่ าเราไม่ ได้ เอาอะไรเข้ ามา

ในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้ ฉันนั8น เราต้องตระหนักว่าเป้ าความสนใจที=แท้
จริ งของเราคือนิรันดร์กาล ไม่มีทรัพย์ส=ิ งของสักชิ1นที=เรามีในชีวติ นี1ที=เราจะเอาติดตัวไปได้ เราไม่
สามารถเอาความมัง= คัง= ที=เราสะสมไว้กา้ วข้ามสู่ นิรันดร์กาลได้เลย
1 ทธ 6:8

ด้วยเหตุน1 ี แต่ ถ้าเรามีอาหารและเสื8อผ้ า ก็ให้ เราพอใจด้ วยของเหล่านั8นเถิด

เมื=อพระเจ้าทรงตอบสนองความจําเป็ นพื1นฐานในชีวติ ของเรา เราก็ควรพอใจ ให้เราสังเกตว่าสิ= ง
จําเป็ นพื1นฐานในชีวติ ของเราถูกนิยามว่าเป็ นอาหารและเสื1 อผ้า แน่นอนที=นน=ั ไม่ได้หมายรวมถึง
‘สิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆ’ ของโลกปัจจุบนั
1 ทธ 6:9

ในทางกลับกัน คนเหล่านั1นที=อยากรํ=ารวยก็ประสบกับปัญหานานัปการ

ส่ วนคนเหล่านั8นทีอ0 ยากรํ0ารวยก็ตกอยู่ในการทดลองและติดบ่ วงแร้ ว และในตัณหาหลายอย่ างอัน
โฉดเขลาและเป็ นภัยแก่ตัว ซึ0งทําให้ คนเราต้ องจมลงถึงความพินาศเสื0 อมสู ญไป คําสําคัญคือคําที=
แปลว่า อยาก (บออูลอไม) คํานี1มีความหมายว่า ‘จงใจ’, ‘มีจุดประสงค์’ หรื อ ‘ฝักใฝ่ ความคิด’
คนเหล่านั1นที=ต1 งั ใจที=จะรํ=ารวยหรื อมีความทะเยอทะยานก็จะล้มเหลวฝ่ ายวิญญาณ พระเยซูตรัสว่า
“ท่านจะปรนนิบตั ิพระเจ้าและเงินทองไม่ได้” (มัทธิว 6:24) แม้แต่คริ สเตียนที=แสวงหาเงินก็

ตกหลุมพรางและหลงไปกับตัณหาหลายอย่างที=โง่เขลาและเป็ นอันตรายอันนํามาซึ=งความพินาศ
ฝ่ ายวิญญาณในทุกรู ปแบบ ความหมายสําคัญก็คือ ความมัง= คัง= ในตัวมันเองไม่ใช่ส=ิ งผิด แต่ความ
ทะเยอทะยานและแรงผลักดันที=นาํ ไปสู่ความมัง= คัง= ต่างหากที=เป็ นสิ= งผิด
1 ทธ 6:10

เปาโลจึงเตือนว่า ด้ วยว่ าการรักเงินนั8นเป็ นรากเหง้ าแห่ งความชั0วทั8งสิ8น

ขณะทีบ0 างคนโลภสิ0 งเหล่านีจ8 งึ ได้ หลงไปจากความเชื0อนั8น และทิม0 แทงตัวของเขาเองให้ ทะลุด้วย
ความทุกข์ ใจเป็ นอันมาก ตรงนี1วลีสาํ คัญคือ “การรักเงิน” ความโลภหรื อความทะเยอทะยานดัง
กล่าวกลายเป็ นรากเหง้าของความชัว= ส่ วนใหญ่ (วลีน1 ีอาจแปลใหม่ได้วา่ ‘เพราะว่าการรักเงินเป็ น
รากเหง้าอันหนึ,งของความชัว= ทั1งสิ1 น’ เมื=อบางคนโลภเงิน พวกเขาก็หลงไปจากความเชื=อนั1นและ
นําความยุง่ ยากมากมายมาสู่ ชีวติ ของตน ความโลภและความทะเยอทะยานอยากได้ส=ิ งต่างๆมาก
ขึ1นจะนํามาซึ=งความยากจนฝ่ ายวิญญาณ แรงจูงใจหลักก็คือ ความเห็นแก่ตวั ซึ=งเป็ นแก่นแท้ของ
การทําตามเนื1อหนัง ปัญหาหลักอีกประการคือ ความโลภตามที=ระบุไว้ในข้อพระคัมภีร์น1 ี สิ= งที=น่า
ตลกก็คือว่า คนเหล่านี1ไม่เคยมีความสุ ขและความอิ=มเอมของคนที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าผู ้
ซึ=งมีความพอใจเลย พวกเขาจึงทิ=มแทงตัวเองด้วยความทุกข์ใจเป็ นอันมาก ความทะเยอทะยาน
แบบไม่ลืมหูลืมตาเพื=อที=จะได้มาซึ=งทรัพย์ส=ิ งของมากยิง= ขึ1นเป็ นสิ= งที=ตรงข้ามกับทางของพระเจ้า
ในที=น1 ีเปาโลจึงว่ากล่าวทั1งนักธุรกิจที=ละโมบและลูกจ้างที=มกั กบฏ เมื=อเศรษฐศาสตร์
กลายเป็ นจุดสนใจสําคัญและศาสนาของเรา ความยุง่ ยากก็มีแต่จะคอยอยูเ่ บื1องหน้า
1 ทธ 6:11

เมื=ออิงตามข้อควรปฏิบตั ิมาจนถึงจุดนี1 เปาโลจึงบัญชาว่า โอ ผู้เป็ นคนของ

พระเจ้ า แต่ ท่านจงหลีกหนีเสี ยจากสิ0 งเหล่านี8 จงมุ่งมัน0 ในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้ า
ความเชื0อ ความรัก ความอดทน และความอ่ อนสุ ภาพ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะไม่ติดกับความโลภ
และความทะเยอทะยานของเจ้าของกิจการหรื อความเป็ นไปได้ที=จะมีใจมักกบฏในฐานะเป็ น
ลูกจ้าง ดังนั1นเราจึงถูกกําชับให้หลีกหนีจากการรักเงินและความทะเยอทะยานที=จะเป็ นคนรวย
น่าสังเกตว่าเปาโลไม่ได้สง=ั ให้แค่หลีกเลี=ยงสิ= งเหล่านี1 แต่เราถูกกําชับให้ “หลีกหนีเสี ยจากสิ= ง
เหล่านี1” ความหมายก็คือ ให้เราวิง= ไปในทิศทางตรงกันข้ามเลย

สิ= งที=น่าสนใจอีกก็คือ เปาโลเรี ยกทิโมธีวา่ เป็ น “คนของพระเจ้า” ถึงแม้วา่ ความหมายโดย
ทัว= ไปอาจหมายถึงคนที=ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า แต่บริ บทตรงนี1กก็ ล่าวชัดเจนว่าทิโมธีเป็ นศิษ
ยาภิบาลหนุ่ม ในบริ บทนี1นี=เองที=เปาโลเรี ยกเขาว่าเป็ น “คนของพระเจ้า”
ดังนั1นคนที=เป็ นคนของพระเจ้าถูกกําชับให้ “มุ่งมัน= ใน” (ความหมายคือ ‘ไล่ตาม’) ความ
ชอบธรรม นัน= คือ สิ= งที=ถูกต้อง; ทางของพระเจ้ า นัน= คือ สิ= งต่างๆของพระเจ้า; ความเชื, อ นัน= คือ
การวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า; ความรั ก นัน= คือ การห่วงใยผูอ้ ื=น; ความอดทน นัน= คือ การรอให้องค์
พระผูเ้ ป็ นทรงทรงประกอบกิจ; ความอ่ อนสุ ภาพ นัน= คือ การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของเรา แทนที=
จะแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน เปาโลกําชับทิโมธีให้ไล่ตามคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณต่างๆ:
ความชอบธรรม, ทางของพระเจ้า, ความเชื=อ, ความรัก, ความอดทน และการควบคุมตัวเอง
(ความอ่อนสุ ภาพ) ทั1งสองคําที=แปลว่า หลีกหนี และ มุ่งมัน, ใน อยูใ่ นรู ปของคําสั=ง ดังนั1นมันจึง
เป็ นคําบัญชาตามพระคัมภีร์
1 ทธ 6:12

มีคาํ สั=งตามมาอีกสองประการ จงต่ อสู้ อย่างเต็มกําลังเพือ0 ความเชื0อ ไม่ใช่

เรื= องง่ายเลยที=จะดําเนินชีวติ โดยความเชื=อและวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปพร้อมๆกัน คําที=แปลว่า
ต่ อสู้ (อาโกนิซอไม) เป็ นที=มาของคําภาษาอังกฤษ agonize และมีความหมายในที=น1 ีวา่ ‘ต่อสู ้’
หรื อ ‘สู ้รบ’ การดําเนินชีวติ โดยความเชื=อและต่อสู ้เพื=อความเชื=อนั%นไม่ใช่เรื= องง่าย บางครั1งมันก็
เป็ นการสู ้รบจริ งๆ อย่างไรก็ตามเราถูกกําชับให้สู้ต่อไป เปาโลยังกําชับทิโมธีวา่ จงยึดชีวติ นิรัน
ดร์ ไว้ คําที=แปลว่า ยึด (เอะพิลัมบานอไม) ในบริ บทนี1มีความหมายว่า ‘ฉวยไว้’ ความหมายก็คือ
เราต้องฉวยความหวังในชีวติ นิรันดร์ไว้ เรามีชีวติ นิรันดร์แล้ว บัดนี1จงยึดมันไว้ จับมันไว้ให้มน=ั
ท่านกล่าวต่อไปว่า ซึ0งพระเจ้ าทรงเรียกให้ ท่านรับในเมื0อท่ านได้ รับเชื0ออย่างดีต่อหน้ า
พยานหลายคน เราได้ถูกเรี ยกให้มาสู่ ความรอดและได้รับเชื=อต่อหน้าพยานหลายคนแล้ว บัดนี1จง
ใช้ชีวติ ให้สอดคล้องกัน สําหรับคนเหล่านั1นที=อยูใ่ นโลก ชีวติ ของพวกเขาก็มีเพียงเท่านี1 ดังนั1น
พวกเขาจึงมีชีวติ อยูเ่ พื=อวัตถุส=ิ งของและผลประโยชน์ทางการเงิน สําหรับคริ สเตียนแล้ว ความ

หวังของเราคือชีวติ นิรันดร์ เราควรดําเนินชีวติ ในมุมมองนั1นและไม่เริ= มหมดความอดทนและ
อยากได้ส=ิ งต่างๆมากขึ1นในตอนนี1
1 ทธ 6:13-14

ตอนนี1เรามาถึงบทปิ ดท้ายของจดหมายฝากฉบับนี1แล้ว ข้ าพเจ้ า

กําชับท่านต่ อพระเนตรพระเจ้ า ผู้ทรงประทานชีวติ แก่สิ0งทั8งปวง และต่ อพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ ทรง
เป็ นพยานอันดีต่อหน้ าปอนทิอสั ปี ลาต เปาโลทําให้คาํ กําชับ (คําบัญชา) ของท่านเป็ นเรื= องจริ งจัง
ต่อเบื1องพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริ สต์ คําบัญชานี1ถูกเอ่ยออกมาโดยมีพระเจ้าและพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นพยาน ให้เราสังเกตว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูท้ รงประทานชีวติ แก่ส=ิ งทั1งปวง นอกจากนี1
พระเยซูคริ สต์ทรงกระทําตัวเป็ นแบบอย่างด้วยโดยคําพยานอันดีของพระองค์ต่อหน้าปอนทิอสั
ปี ลาต พระองค์ผทู ้ รงประทานชีวติ (พระเจ้า) และแบบอย่างอันชอบธรรมในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราจึงเป็ นพยานต่อคํากําชับอันจริ งจังที=เปาโลจะมอบให้แก่ทิโมธี
คําบัญชานี1กค็ ือว่า 14 ให้ ท่านรักษาคําบัญชานีไ8 ว้ อย่าให้ ด่างพร้ อย และอย่ าให้ มที ตี0 ไิ ด้
จนถึงเวลาทีพ0 ระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะเสด็จมา ทิโมธีจึงได้รับคํากําชับดังต่อไป
นี1: (1) จงหนีจากการรักเงินและความทะเยอทะยาน และ (2) จงติดตามความชอบธรรมและทาง
ของพระเจ้า นอกจากนี1เขาต้องทําเช่นนั1นอย่าให้ ด่างพร้ อย และอย่าให้ มที ตี0 ไิ ด้ จนถึงเวลาทีพ0 ระ
เยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะเสด็จมา คําที=แปลว่า อย่ าให้ ด่างพร้ อย (อาสปิ ลอส) ใน
บริ บทนี1มีความหมายว่าชีวติ ที=ปราศจากการติเตียนหรื อการดูถูก เขาต้องดําเนินชีวติ ในแบบที=
อย่าให้ มที ตี0 ไิ ด้ ดว้ ย คําที=แปลเช่นนั1น (อาเนะปิ เลพตอส) ก็ถูกแปลว่า ‘ไร้ที=ติ’ ด้วย กล่าวอีกนัย
หนึ=ง ทิโมธีตอ้ งรักษาคําบัญชาที=กล่าวไว้แล้วโดยไม่ให้พวกชอบติมีเหตุให้โจมตีคาํ พยานของเขา
ได้
เขาต้องทําเช่นนั1นจนถึงเวลาทีพ0 ระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะเสด็จมา นี=
หมายถึงการเสด็จกลับมาในอนาคตของพระเยซูคริ สต์ ข้อความนี=สื=อถึงการเสด็จกลับมาได้ทุก
เมื=อของพระองค์ซ= ึงก็บ่งบอกว่าเป็ นการรับขึ1นก่อนยุคเจ็ดปี คํากําชับของเราคือ การดําเนินชีวติ
ตามทางของพระเจ้าจนกว่าจะถึงเวลานั1น สิ= งที=น่าสนใจคือคําที=แปลว่า เสด็จมา (เอะพิฟาเนะเอีย)

มันเป็ นที=มาของคําภาษาลาติน/อังกฤษ derives เมื=อรวมกันแล้ว คํากําชับก็คือ ให้เราดําเนินชีวติ
อย่างชอบธรรม (ด้วยความพอใจในสิ= งที=ตนมี, ปราศจากการรักเงินหรื อความทะเยอทะยาน, ไล่
ตามคุณธรรมต่างๆตามทางของพระเจ้า, ต่อสู ้เพื=อความเชื=อนั1น และปราศจากด่างพร้อยหรื อ
ตําหนิ) จนกว่าพระเยซูเสด็จมา
1 ทธ 6:15-16

ขณะที=เปาโลใกล้จะถึงตอนจบของหนังสื อเล่มนี1แล้ว ท่านก็นาํ

เสนอคํายอพระเกียรติอนั ไพเราะเกี=ยวกับพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ซึ0งพระองค์จะทรงสํ าแดงให้
ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือพระองค์ผู้เสวยสุ ขและทรงฤทธิ;สูงสุ ดแต่ พระองค์ เดียว พระมหา
กษัตริย์เหนือกษัตริย์ท8งั ปวง และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเหนือเจ้ านายทั8งปวง ให้เราสังเกตว่าองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกบรรยายว่าเป็ น (1) พระองค์ ผู้เสวยสุ ขและทรงฤทธิ;สูงสุ ดแต่ พระองค์
เดียว (ตรงตัวคือ พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ>สู งสุ ดแต่พระองค์เดียว), (2) พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์
ทั8งปวง, (3) องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเหนือเจ้ านายทั8งปวง
16 พระองค์ ผู้เดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสว่ างทีซ0 ึ0งไม่ มคี นใดจะเข้ าไปถึง ผู้ซึ0ง
มนุษย์ไม่ เคยเห็น และจะเห็นไม่ ได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพจงมีแด่ พระองค์ น8ันสื บๆไปเป็ น
นิตย์ เอเมน นอกจากนี1 (4) มีแต่พระองค์เท่านั1นที=ทรงอมตะ คําที=แปลเช่นนั1น (อาธานาเซี ย) มี
ความหมายว่า ‘ที=ไม่ตาย’ หรื อ ‘คงอยูเ่ สมอไป’ จึงมีความเป็ นอมตะนัน= เอง เปาโลอาจใส่ วลีน1 ี
เข้าไปเพื=อตอบโต้ธรรมเนียมการกราบไหว้จกั รพรรดิและการกล่าวอ้างเรื= องความเป็ นอมตะของ
บรรดาจักรพรรดิโรม (5) พระองค์ยงั ทรง “สถิตในความสว่าง” ด้วย พระที=นง=ั ของพระเจ้าอาบ
ไปด้วยความสว่างของพระเจ้า “ที=ซ= ึงไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง” มนุษย์ที=บาปหนาไม่อาจเข้าหา
พระเจ้าได้เพราะความบริ สุทธิ>ที=เป็ นอนันต์ของพระองค์ นอกจากนี1 พระเจ้าทรงเป็ น “ผูซ้ = ึงมนุษย์
ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่ได้” ดวงตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระเจ้าได้ ดู 1 ทิโมธี 1:17, อพยพ
33:20, ยอห์น 1:18, 6:46, โคโลสี 1:15 อย่างไรก็ตาม “พระเกียรติและฤทธานุภาพจงมีแด่
พระองค์น1 นั สื บๆไปเป็ นนิตย์” เราไม่แน่ใจว่า “พระองค์” ในที=น1 ีหมายถึงพระบิดาหรื อพระบุตร
กันแน่ อย่างไรก็ตามทั1งพระบิดาและพระบุตรก็สมควรได้รับทั1งสองสิ= งดังกล่าว ช่างเป็ นคํายอ
พระเกียรติพระเยซูคริ สต์และพระเจ้าพระบิดาอันไพเราะ

สุ ดท้าย เปาโลให้คาํ แนะนําแก่คนเหล่านั1นที=จริ งๆแล้วมัง= มีฝ่าย

1 ทธ 6:17-18

โลก จงกําชับคนเหล่านั8นทีม0 งั0 มีฝ่ายโลก อย่าให้ มใี จถือมานะทิฐิ อย่าให้ ความหวังของเขาอิงอยู่
กับทรัพย์อนิจจัง แต่ ให้ หวังในพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ผู้ทรงประทานสิ0 งสารพัดให้ แก่เราอย่ าง
บริบูรณ์ เพือ0 จะให้ เราใช้ ด้วยความปี ติยนิ ดี (1) คนที=มีฐานะจึงถูกกําชับมิให้ถอื มานะทิฐิ คําที=ถูก
แปลเช่นนั1น (ฮูเซลอฟรอเนะโอ) มีความหมายว่า ‘เย่อหยิง= ’ หรื อ ‘อวดดี’ ความหมายก็คือ ให้คน
รํ=ารวยหลีกเลี=ยงที=จะยกตกข่มท่านและโอ้อวด (2) พวกเขายังถูกกําชับว่า “อย่าให้ความหวังของ
เขาอิงอยูก่ บั ทรัพย์อนิจจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ผูท้ รงประทานสิ= งสารพัดให้
แก่เราอย่างบริ บูรณ์” สิ= งที=ขดั แย้งกันอย่างหนึ=งของความมัง= คัง= ก็คือมันไม่ยงั= ยืนและไม่แน่นอน
สิ= งที=อยูน่ อกเหนือการควบคุมของเราอาจทําลายความมัง= คัง= ที=เราสะสมมาชัว= ชีวติ ได้ภายในคืน
เดียว ดังนั1นคนที=ได้รับพระพรเป็ นความมัง= คัง= จึงถูกกําชับให้วางใจพระเจ้าผูท้ รงสามารถเลี1ยงดู
ได้เสมอ
เปาโลกล่าวคํากําชับ (คําบัญชา) ต่อไป 18 จงกําชับเขาให้ กระทําการดี ให้ รํ0ารวยในการดี
นั8น ให้ มใี จพร้ อมที0จะให้ ทาน ให้ มใี จกว้ างขวาง (3) ท่านกล่าวถึงพวกคนรวยต่อไปโดยกําชับให้
พวกเขา “กระทําการดี” พระพรที=เป็ นความมัง= คัง= มาพร้อมกับคํากําชับให้กระทําการดีกบั ความ
มัง= คัง= นั1น (4) คนรวยยังถูกกําชับให้ “รํ=ารวยในการดีน1 นั ให้มีใจพร้อมที=จะให้ทาน ให้มีใจกว้าง
ขวาง” คําที=แปลว่าพร้อมที=จะให้ ทาน (เอะอูเมะตาดอตอส) มีความหมายว่า ‘พร้อมที=จะให้’ ใน
แบบเดียวกันคําที=แปลว่า ให้ มใี จกว้ างขวาง (คอยโนนิคอส) หมายถึงการแบ่งปั นหรื อการให้
ความหมายที=ชดั เจนก็คือว่า คนเหล่านั1นที=ได้รับพระพรเป็ นความมัง= คัง= จงเต็มใจที=จะให้ นี=สื=อถึง
การให้และความใจกว้าง
1 ทธ 6:19

สุ ดท้าย เปาโลออกความเห็นว่า พวกเขากําลังสํ0 าสมไว้เป็ นรากอันดี

สํ าหรับตัวของตนเผือ0 เวลาข้ างหน้ า เพือ0 ว่าเขาจะยึดชีวติ นิรันดร์ ไว้ พี=นอ้ งที=ร= าํ รวยเหล่านั1นที=ให้
เช่นนั1นจริ งๆแล้วก็กาํ ลังลงทุนในนิรันดร์กาล เมื=อเราให้เพือ= บรรเทาความขัดสนของผูอ้ ื=นและ
เพื=องานของพระเจ้า การให้ของเราจริ งๆแล้วก็ถูกลงทุนในนิรันดร์กาล มันจะออกดอกผลให้เรา
ตลอดไปเป็ นนิตย์ นี=เป็ นวิธีเดียวของการยึดชีวติ นิรันดร์ไว้ เมื=อความเป็ นจริ งของนิรันดร์กาลเริ= ม

เด่นชัดจนเราลงทุนในนั1นโดยการถวายของเราให้แก่งานของพระเจ้า เราก็ได้ยดึ ชีวติ นิรันดร์ไว้
แล้วจริ งๆ
1 ทธ 6:20-21

จดหมายฝากฉบับนี1ปิดท้ายด้วยข้อควรปฏิบตั ิสุดท้ายที=มีถึงทิโมธ

โอ ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ0งทีไ0 ด้ ฝากไว้ กบั ความไว้ วางใจของท่ าน จงหลีกเลีย0 งคําพูดทีล0 บหลู่และไร้
ประโยชน์ และการคัดค้านของสิ0 งทีเ0 รียกกันอย่างผิดๆว่ าเป็ นศาสตร์ ความรู้ ความหมายตรงนี1ก็
คือ (1) จงปกป้ องสิ= งที=ได้ถูกฝากไว้ให้ท่านดูแล คําที=แปลว่า รักษา (ฟูลาซโซ) ในบริ บทนี1มีความ
หมายว่า ‘รักษาไว้มิให้หาย’ สิ= งที=ได้ถูกฝากไว้ให้เขาดูแลคือ ทั1งข่าวประเสริ ฐและการรับใช้ของ
เขาเอง
เปาโลยังเตือนเขาอีกให้ (2) หลีกเลี=ยงการโต้เถียงที=อธรรมและโง่เขลา คําที=แปลว่า คําพูด
ทีไ0 ร้ ประโยชน์ (เคะนอโฟเนีย) มีความหมายว่า การโต้เถียงที=ไร้ประโยชน์ สุ ดท้ายเปาโลเตือนเขา
(3) ให้หลีกเลี=ยงการคัดค้านของสิ= งที=เรี ยกกันอย่างผิดๆว่าเป็ นศาสตร์ความรู ้ คําที=แปลว่า ศาสตร์
(กโนซิ ส) มีความหมายว่า ‘ความรู ้โดยทัว= ไป’ คําที=แปลว่า สิ0งทีเ0 รียกกันอย่างผิดๆ (เซะอูโดนู
มอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกตั1งชื=อผิดๆ’ คําเตือนนี1คือให้ระวัง ‘สิ= งที=เรี ยกกันว่าความรู ้’
(ศาสตร์ปลอมๆ) สิ= งต่างๆมากมายที=ใช้ชื=อว่าศาสตร์ความรู ้เป็ นของปลอมและเป็ นเรื= องหลอก
ลวง (เช่น ทฤษฎีววิ ฒั นาการ, พฤติกรรม‘ศาสตร์’ทั1งหลาย, ปรัชญาทางการศึกษาต่างๆ ฯลฯ)
เปาโลปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี1ดว้ ยความเห็นเชิงปริ ศนา 21 ซึ0งบางคนสํ าคัญผิดอย่ าง
นั8น จึงได้ พลาดไปจากความเชื0อ คริ สเตียนทั1งหลายที=ไม่รู้ประสี ประสาในตอนนั1นและตอนนี1ถกู
ชักจูงให้หลงไปจากความเชื=อแท้เพราะว่าพวกเขาเชื=อถือ ‘ศาสตร์ความรู ้’ มากกว่าพระคัมภีร์
รากฐานแท้จริ งหนึ=งเดียวเท่านั1นยังคงเป็ นพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเดิม ในการเตือนสติให้ทิ
โมธีรักษาสิ= งที=ได้ถูกฝากไว้ให้เขาดูแล เปาโลจึงเตือนเขาให้ระวังการโต้เถียงที=อธรรมและ
ศาสตร์ความรู ้จอมปลอม สิ= งเหล่านี1มีอยูด่ กดื=นจนถึงทุกวันนี1
จดหมายฝากฉบับนี1ปิดท้ายด้วยคําอวยพร ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่ านเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธีได้ เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ0งเป็ นนครหลวงในแคว้ นฟรีเจีย ปาคาที

อานา] ในจดหมายฝากเกือบทุกฉบับของเปาโล ท่านทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้มีแก่ผอู ้ ่านของ
ท่านและปิ ดท้ายด้วย เอเมน นัน= คือ ขอให้เป็ นดังนั1น ขอให้เป็ นดังนั1นจริ งๆ

