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จดหมายฝากฉบับทีสองของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงทิโมธี
บทนํา: 2 ทิ โมธี มีความเป็ นเอกลักษณ์ ในหลายๆด้ าน ประการแรกคือ เป็ นงานเขียนชิ $น
สุดท้ ายของอัครสาวกผู้ยิ)งใหญ่ ท่านนีก$ ่ อนที)ท่านจะพลีชีพเพื)อความเชื) อ ประการที)สองคือ มัน
ถูกเขียนจากคุกมามาร์ ไทน์ (Mamartine) ในกรุ งโรมขณะที)เปาโลกําลังรอคอยความตาย ใน
จดหมายฝากฉบับนีเ$ ปาโลได้ เขียนข้ อควรปฏิบตั ิสุดท้ ายถึง ‘บุตรผู้เป็ นที)รักยิ)ง’ ของท่ าน ท่ านพูด
ถึงการดําเนินชี วิตและคําพยานส่ วนตัวของผู้รับใช้ ที)แท้ จริ งของพระคริ สต์ ในสมัยที)การละทิง$
ความจริ งกําลังเกิดขึน$ เป็ นอันมาก โครงสร้ างการจัดเรี ยงเนือ$ หาของจดหมายฝากฉบับนีม$ ี
ลักษณะเป็ นการแบ่ งตามบท: บทที) 1 คําทักทาย; บทที) 2 การรั บใช้ ของผู้รับใช้ ที)สัตย์ ซื)อของ
พระคริ สต์ ; บทที) 3 การละทิ ง$ ความจริ งในยุคสุ ดท้ าย; บทที) 4 คํากล่ าวอําลาของเปาโล จดหมาย
ฝากฉบับนีจ$ ึงน่ าจะถูกเขียนขึน$ ประมาณปี ค.ศ. 66
ภาพรวมของ 2 ทิโมธี 1: ในบทแรกนีเ$ ปาโลส่ งคําทักทายส่ วนตัวและคําหนุนใจมายัง
‘บุตรผู้เป็ นที) รักยิ)ง’ ของท่ าน คือ ทิโมธี เห็นได้ ชัดว่ าทิโมธี กาํ ลังถูกกดดันอย่ างหนักและเริ) ม
ท้ อแท้ ในการรั บใช้ เปาโลทราบว่ าวันเวลาของท่ านเหลือน้ อยเต็มที ท่ านจึงหนุนใจทิ โมธีให้ ส้ ู
ต่ อไปโดยไม่ มีความละอายในข่ าวประเสริ ฐของพระคริ สต์

2 ทธ 1:1

อัครสาวกเปาโลเริ มต้นจดหมายฝากฉบับนี2ดว้ ยคําเตือนความจําว่าความ

เป็ นอัครสาวกของท่านนั2นเป็ นมาโดยพระประสงค์ของพระเจ้า เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า ตามพระสั ญญาแห่ งชีวติ ซึ'งมีในพระเยซูคริสต์ การทรง
เรี ยกของท่านมาจากเบื2องบน นอกจากนี2 ความเป็ นอัครสาวกของท่านก็เป็ น “ตามพระสัญญา
แห่งชีวติ ซึงมีในพระเยซูคริ สต์” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ‘ชีวติ ’ ในทีน2 ีหมายถึงชีวติ นิรันดร์รวมถึง
ชีวติ อันบริ บูรณ์ทีเรามีอยูใ่ นระหว่างนี2ดว้ ย ชีวติ ทั2งสองแบบเป็ นส่ วนหนึงของพระสัญญาของ
พระเยซูคริ สต์ การรักษาพระสัญญาของพระเจ้านั2นเชือถือได้พอๆกับอุปนิสัยอันจริ งแท้ของ
พระองค์
2 ทธ 1:2

เปาโลกล่าวชัดเจนว่าใครเป็ นผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี2 ถึง ทิโมธี บุตรทีร' ัก

ของข้ าพเจ้ า ขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้ าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา จงดํารงอยู่กบั ท่ านเถิด ทิโมธีเป็ น “บุตรทีรักยิง ” ของเปาโล เปาโลอาจเป็ น
หรื ออาจไม่เป็ นคนนําวิญญาณทิโมธีมาถึงพระคริ สต์ แต่แน่ใจได้วา่ ท่านเป็ นคนสังสอนและอบ
รมทิโมธีและฝึ กฝนเขาสําหรับการรับใช้ ดู กิจการ 16:1
คําทักทายทีเราพบเห็นบ่อยในจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่ปรากฏตรงนี2 “ขอพระคุณ
และพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา จง
ดํารงอยูก่ บั ท่านเถิด” ถึงแม้วา่ เรารอดแล้วโดยพระคุณ แต่พระคุณของพระองค์กเ็ ป็ นแหล่งทีมา
ของพละกําลังและความช่วยเหลืออันต่อเนือง ถึงแม้วา่ เรารอดแล้วเพราะพระเมตตาของพระองค์
แต่มนั ก็ยงั เป็ นทรัพยากรทีมีคุณอนันต์ตลอดการดําเนินชีวติ คริ สเตียนของเรา และสันติสุขของ
พระเจ้าก็เป็ นอัญมณี ทีมีราคามาก มันเป็ นสิ งทีนาํ หน้าความสุ ขทีแท้จริ ง ทั2งสิ2 นนี2ลว้ นมาจาก
พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
2 ทธ 1:3-4

ตรงนี2เราเห็นถึงความรักอันลึกซึ2งของเปาโลทีมีต่อทิโมธี ข้ าพเจ้ า

ขอบพระคุณพระเจ้ าผู้ซึ'งข้ าพเจ้ าได้ รับใช้ ด้ วยจิตสํ านึกอันบริสุทธิ6สืบมาตั8งแต่ บรรพบุรุษของ
ข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าได้ ระลึกถึงท่านในคําอธิษฐานของข้ าพเจ้ ามิได้ หยุดหย่ อนทั8งกลางคืน

กลางวัน ก่อนอืนเปาโลขอบพระคุณพระเจ้าโดยกล่าวว่าท่านปรนนิบตั ิพระองค์จากการอบรมสัง
สอนทีท่านได้รับจากบรรพบุรุษของท่านทีดาํ เนินตามทางของพระเจ้า ท่านยังขอบพระคุณ
พระเจ้าสําหรับการระลึกถึงทิโมธีเป็ นประจําทุกวันด้วย เปาโลได้ปรนนิบตั ิพระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของท่านด้วยจิตสํานึกอันบริ สุทธิ> ท่านไม่มีสิ งไม่ดีอนั ใดทีตอ้ งปิ ดซ่อนไว้เลย
นอกจากนี2ท่านยังอธิษฐานเผือ ทิโมธีท2 งั กลางคืนกลางวันด้วย
ท่านยังมีความปรารถนาทีจะเห็นหน้าทิโมธีเป็ นครั2งสุ ดท้าย 4 ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอันมาก
ทีจ' ะเห็นท่ าน ระลึกถึงนํา8 ตาของท่าน เพือ' ข้ าพเจ้ าจะได้ เต็มไปด้ วยความยินดี เห็นได้ชดั ว่าทิโมธี
แบกรับภาระทีหนักเสี ยจนเขาถึงกับนํ2าตาไหล ตามทีบทแรกนี2จะเปิ ดเผยให้ทราบ เปาโลบอก
เป็ นนัยว่าทิโมธีกาํ ลังเผชิญกับความยุง่ ยากและความท้อใจในการรับใช้ เปาโลจึงเขียนมาเพือ
เสริ มกําลังเขา ชายทุกคนทีได้รับการทรงเรี ยกให้มาเป็ น ‘ศิษยาภิบาล’ จะเข้าในสถานการณ์น2 ีดี
ในการให้กาํ ลังใจและเสริ มกําลังทิโมธีในการรับใช้ของเขา ซึงก็จะทําให้เปาโล “เต็มไปด้วย
ความยินดี”
2 ทธ 1:5

เปาโลจึงระลึกถึงมรดกฝ่ ายวิญญาณของทิโมธี ข้ าพเจ้ าระลึกถึงความเชื'อ

อันแท้น8ันซึ'งมีอยู่ในท่าน และซึ'งเมือ' ก่อนได้ มอี ยู่ในโลอิสยายของท่ าน และซึ'งได้ มอี ยู่ในยูนีสมา
รดาของท่ าน และซึ'งข้ าพเจ้ าเชื'อมัน' คงว่ ามีอยู่ในท่านด้ วย ทีผา่ นมามีคนสามชัว อายุทีมีความเชือ
อันแท้ในครอบครัวของทิโมธี คนแรกคือยายของเขาโลอิส คนต่อไปคือมารดาของเขายูนีส และ
ตอนนี2กค็ ือทิโมธีเอง เราทราบน้อยมากเกียวกับบิดาของทิโมธีนอกจากทีวา่ เขาเป็ นคนกรี ก
(กิจการ 16:1) ไม่วา่ จะยังไง การดําเนินตามทางของพระเจ้าและความเชืออันแท้ของมารดาและ
ยายของเขาส่ งผลอย่างมากต่อเขา เราทราบน้อยมากเกียวกับมารดาและยายของเขา เราไม่ทราบ
ชัดเจนว่านางทั2งสองได้กลับใจเชือพระคริ สต์พร้อมกับทิโมธีหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะยังไง
เราก็แน่ใจได้วา่ พวกนางเป็ นหญิงชาวยิวทีดาํ เนินตามทางของพระเจ้า
2 ทธ 1:6

เหตุฉะนั8นข้ าพเจ้ าจึงสะกิดใจท่ านให้ ใช้ ของประทานของพระเจ้ าที'มอี ยู่

ในท่าน โดยการวางมือของข้ าพเจ้ านั8นให้ ร่ ุงเรืองขึน8 เห็นได้ชดั ว่าทิโมธีเริ มเกิดความท้อใจนิด

หน่อยในการรับใช้เพราะแรงกดดันและปัญหาต่างๆ เปาโลจึงเตือนสติเขาให้ “ใช้ของประทาน
ของพระเจ้าทีมีอยูใ่ นท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั2นให้รุ่ งเรื องขึ2น” ข้อความนี2เสนอความ
เห็นหลายประการ ประการแรกในการพูดถึง “การวางมือของข้าพเจ้า” เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลัง
พูดถึงการแต่งตั2งทิโมธีเข้าสู่ การรับใช้ จากนั2นเปาโลก็กาํ ชับทิโมธีให้ใช้ของประทานนั2นให้
รุ่ งเรื องขึ2น ความหมายก็คือ การทําให้ไฟทีจวนจะดับนั2นโหมกระพือขึ2น เราอาจสรุ ปได้วา่ เปาโล
กําลังพยายามทีจะให้กาํ ลังใจทิโมธี ทีแบกรับภาระ ปั ญหาและแรงกดดันต่างๆของการรับใช้เป็ น
ศิษยาภิบาล มีการสื อเป็ นนัยว่าทิโมธีอาจกําลังคิดทีจะเลิกรับใช้หรื ออย่างน้อยเขาก็อาจถอยจาก
การรับใช้ไปแล้ว
2 ทธ 1:7

เปาโลจึงขวนขวายทีจะให้กาํ ลังใจเขาโดยคําเตือนทีแสนวิเศษ เพราะว่ า

พระเจ้ ามิได้ ทรงประทานจิตทีข' ลาดกลัวให้ เรา แต่ ได้ ทรงประทานจิตทีก' อปรด้ วยฤทธิ6 ความรัก
และการบังคับตนเองให้ แก่เรา พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตทีขลาดกลัวหรื อเหนียมอายแก่เรา
แต่พระองค์ได้ทรงประทาน (1) จิตทีกอปรด้วยฤทธิ>, (2) จิตทีกอปรด้วยความรัก และ (3) จิตทีก
ปอรด้วยการบังคับตนเองแก่เรา อันหลังนี2มีความหมายว่าจิตทีปลอดโปร่ งและมีวนิ ยั ทั2งสาม
อย่างนี2เป็ นของประทานของพระเจ้าและมีพร้อมไว้เพือตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของเรา
นอกจากนี2คาํ ทีแปลว่า การบังคับตนเอง (โซฟรอนิสมอส) มีความหมายเพิม เติมว่า ‘การบังคับ
ตน’, ‘ใจจดจ่อ’ หรื อ ‘การประมาณตน’
นีเป็ นอีกครั2งทีขอ้ ความนี2สือเป็ นนัยว่าทิโมธีกาํ ลังท้อแท้ในการรับใช้ เปาโลจึงเตือน
ความจําเขาว่าพระเจ้าได้ทรงประทานจิตทีกอปรด้วยฤทธิ> , ความรัก และใจจดจ่อแก่เขาแล้ว พระ
สัญญาดังกล่าวยังมีให้สาํ หรับเราแม้กระทัง ในทุกวันนี2ดว้ ยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
2 ทธ 1:8

ดังทีจะเห็นได้ชดั ในไม่ชา้ คริ สตจักรบางแห่งและคริ สเตียนบางคนเริ ม

เกิดความท้อแท้และถึงกับละอายในตัวเปาโลเพราะเหตุจุดยืนทีมงั คงของท่านและการทีท่านถูก
จําจอง ทิโมธีอาจเจอกับการทดลองแบบเดียวกัน เหตุฉะนั8นอย่าละอายคําพยานแห่ งองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าของเรา หรือของตัวข้ าพเจ้ าทีถ' ูกจําจองอยู่เพราะเห็นแก่ พระองค์ แต่ จงมีส่วนในการยาก

ลําบาก เพือ' เห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิ6เดชแห่ งพระเจ้ า ท่านจึงหนุนใจเขาไม่ให้ละอาย
ในคําพยานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและของตัวท่านเอง แต่เขาต้องเผชิญกับความยากลําบากของ
ข่าวประเสริ ฐโดยอาศัยฤทธิ> เดชของพระเจ้า นีเป็ นบทเรี ยนทีเราต้องเรี ยนรู ้เช่นกัน
น่าสนใจทีเปาโลเรี ยกตัวเองว่า ผูถ้ ูกจําจองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่าน
ตั2งใจสื อความหมายสองประการตรงนี2 แน่นอนทีท่านเป็ นผูถ้ ูกจําจอง (คือเป็ นนักโทษ) ในคุกมา
มาร์ไทน์ และท่านก็ยอมจํานนต่อพระประสงค์และการดูแลของพระเยซูคริ สต์อย่างสุ ดตัวด้วย
ท่านเรี ยกตัวเองแบบนี2ในอีกหลายครั2ง ดู เอเฟซัส 1:3 และฟิ เลโมน 1:1, 7
2 ทธ 1:9-10

เปาโลจึงกล่าวถึงเหตุผลทีหนักแน่นสองประการทีเราควรทน

ความทุกข์ยากเพือเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ ผู้ทรงช่ วยเราให้ รอด และได้ ทรงเรียกเราด้ วยคําทรงเรียก
อันบริสุทธิ6 ไม่ ใช่ เพราะเห็นแก่ การประพฤติของเรา แต่ เพราะเห็นแก่ พระประสงค์ของพระองค์
เองและพระคุณซึ'งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ต8งั แต่ ก่อนสร้ างโลกมานั8น (1) พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงช่วยเราให้รอดแล้ว (2) พระองค์ได้ทรงเรี ยกเราด้วยคําทรงเรี ยกอันบริ สุทธิ> นัน คือ
ให้ไปประกาศข่าวประเสริ ฐ ทั2งสองอย่างนี2ไม่ได้เป็ นเพราะคุณความดีของเราเอง แต่โดยพระ
ประสงค์และพระคุณของพระองค์ อัครสาวกท่านนี2จึงเทศนาสั2นๆเกียวกับพระคุณและการทรง
เรี ยกของพระเจ้า (1) มาจากพระเยซูคริ สต์ (2) เป็ นมาตั2งแต่ก่อนสร้างโลก วลีทีแปลว่า “ตั2งแต่
ก่อนสร้างโลก” (พรอ ครอโนน ไอโอนอิโอน) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ก่อนกาลเวลาเริ มต้นขึ2น’
(3) ดังทีระบุไว้ในข้อ 10 พระคุณและการทรงเรี ยกของพระเจ้าบัดนี2ถูกสําแดงในการ
เสด็จมาของพระผูช้ ่วยให้รอดของเราคือ พระเยซูคริ สต์ 10 แต่ บัดนีไ8 ด้ ทรงสํ าแดงให้ ประจักษ์ โดย
การทีพ' ระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ ทรงกําจัดความตายให้ สูญสิ8น และได้
ทรงนําชีวติ และสภาพอมตะให้ กระจ่ างแจ้ งโดยข่ าวประเสริฐ พระเยซูคริ สต์ได้ทรง (1) กําจัด
(ตรงตัวคือ ทําลาย) ความตายแล้ว คําทีแปลว่า กําจัด (คาทารเกะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า
ทําลาย (2) พระองค์ยงั ได้ทรงนําชีวติ และสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริ ฐแล้วด้วย
คําทีแปลว่า สภาพอมตะ (อัฟธารเซี ย) มีความหมายว่า ‘ความไม่เปื อยเน่า’ หรื อในทีน2 ีคือ ไม่มี

ความเปื อยเน่าโดยทางความตาย ดังนั2นในพระคริ สต์ ความตายได้ถกู ทําลายและถูกแทนทีดว้ ย
ชีวติ นิรันดร์แล้ว
2 ทธ 1:11

ดังนั2นเปาโลจึงกล่าวว่า สํ าหรับข่ าวประเสริฐนั8น ข้ าพเจ้ าได้ รับแต่ งตั8งให้

เป็ นนักเทศน์ และเป็ นอัครสาวก และเป็ นครู ของพวกต่ างชาติ เปาโลได้รับการแต่งตั2งสําหรับ
พันธกิจให้เป็ น (1) นักเทศน์, (2) อัครสาวก และ (3) ครู ทั2งหมดนี2เป็ นมาโดยพระเยซูคริ สต์ พันธ
กิจของท่านจึงมีมายังคนต่างชาติซ ึงแตกต่างจากพวกยิว
2 ทธ 1:12

เพราะเหตุน8ันเองข้ าพเจ้ าจึงได้ ทนทุกข์ ลาํ บากเช่ นนี8 การถูกจําจองของ

ท่านและสิ งต่างๆทีท่านทนทุกข์ลาํ บากมาตลอดการรับใช้ของท่านเป็ นเพราะการรับใช้ของท่าน
และข้อความเกียวกับพระคริ สต์ ถึงกระนั8นข้ าพเจ้ าก็ไม่ ละอาย (หรื อไม่ทอ้ ใจ) นีเป็ นคําพยานอัน
เปี ยมด้วยฤทธิ> ซึงแสดงถึงความเชือมัน ของเปาโล เพราะว่ าข้าพเจ้ ารู้ จักพระองค์ที'ข้าพเจ้ าได้ เชื'อ
(วางใจ) และข้าพเจ้ าเชื'อมัน' (มัน ใจ) ว่ าพระองค์ทรงฤทธิ6สามารถรักษา (พิทกั ษ์รักษา) ซึ'ง
ข้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั พระองค์ (ฝากให้พระองค์ดูแล) จนถึงวันนั8น เพราะว่าเปาโลมีความมัน ใจ
และความไว้วางใจเต็มเปี ยมในพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ท่านจึงไม่ละอายหรื อท้อใจ ถึงแม้วา่
ในไม่ชา้ ท่านต้องเผชิญกับความตายเพราะเหตุการรับใช้ของท่านก็ตาม
นอกจากนี2ยงั มีการสื อชัดเจนถึงความรอดไม่หลุดหายของผูเ้ ชือด้วย เปาโลทราบและมี
ความมัน ใจเต็มเปี ยมว่าพระเยซูคริ สต์จะทรงพิทกั ษ์รักษา (คือ ปกป้ อง) สิ งทีท่านได้ฝากไว้กบั
พระองค์ (ความรอดของท่าน) วันนั$นทีท่านพูดถึงน่าจะหมายถึงจุดจบแห่งชีวติ ของท่าน ไม่วา่ จะ
ในการรับขึ2นหรื อการเข้าสู่ สง่าราศีโดยทางความตาย กล่าวโดยสั2นๆก็คือ เปาโลไม่อายเลยกับ
การทีท่านต้องติดคุก ท่านทราบว่าพระเยซูคริ สต์จะทรงพิทกั ษ์รักษาท่านไว้แม้จะโดยความตาย
เพือเข้าสู่ สง่าราศีกต็ าม
2 ทธ 1:13-14

เมือเห็นถึงสิ งเหล่านี2 เปาโลจึงมีคาํ สังสองประการแก่ทิโมธี (1)

จงถือไว้ เป็ นแบบแห่ งคําสอนอันถูกต้ องทีท' ่ านได้ ยนิ จากข้ าพเจ้ า ในความเชื'อและความรักซึ'งมี
อยู่ในพระเยซูคริสต์ นัน คือ ทิโมธีเอ๋ ย จงยึดหลักคําสอน (ถ้อยคํา) อันถูกต้องซึ งท่านได้เรี ยนรู ้

เกียวกับความเชือนั2นและความรักของพระเยซูคริ สต์ไว้ (2) 14 ข้ อความอันดีน8ันซึ'งทรงฝากไว้
กับท่าน ท่ านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ6ทสี' ถิตอยู่ในเรา “ข้อความอันดี” ในทีน2 ีไม่น่า
จะเป็ นเพียงความเชือนั2นทีถูกเอ่ยถึงด้านบนเท่านั2น แต่หมายถึงพันธกิจและการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าให้ไปประกาศข่าวประเสริ ฐด้วย ทิโมธีจึงถูกกําชับให้ยนื หยัดในการรับใช้ทีเขาได้รับจาก
พระวิญญาณบริ สุทธิ>ต่อไป
ให้เราสังเกตการทีเปาโลพูดถึงการสถิตอยูภ่ ายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ> ผูเ้ ชือทุกคนมี
พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูภ่ ายในในวันทีเขารับความรอด ดู ยอห์น 14:16-17
2 ทธ 1:15

น่าเศร้าทีคริ สเตียนทั2งหลายและบางทีแม้แต่คริ สตจักรต่างๆในแคว้น

เอเชียด้วย (เมืองเอเฟซัส) ได้หนั หลังให้เปาโลเสี ยแล้ว ท่ านก็ทราบแล้วว่ า คนทั8งปวงทีอ' ยู่ใน
แคว้ นเอเชียนั8นต่ างก็ผละไปจากข้ าพเจ้ า ในพวกนั8นมีฟีเจลัสและเฮอร์ โมเกเนสรวมอยู่ด้วย บาง
คนตีความว่านีหมายถึงคําสอนของเปาโล บางคนก็เชือว่าคริ สตจักรหลายแห่งและผูน้ าํ ของพวก
เขาในแคว้นนี2ต่างละอายในการถูกจับกุมและถูกจําจองของเปาโล ไม่วา่ จะในกรณี ใดพวกเขา
ก็ได้ทิ2งเปาโลไปเสี ยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง ฟี เจลัสและเฮอร์โมเกเนส เราไม่วา่ ทราบว่าชายสอง
คนนี2เป็ นใคร บางทีอาจด้วยเหตุผลซึงเป็ นทีทราบแก่ทิโมธี เปาโลจึงเอ่ยชือชายทั2งสองนี2 ไม่วา่
จะอย่างไร พวกเขาก็ได้ผละไปจากเปาโลแล้วในยามทีท่านเดือดร้อน (หากพวกเขามีเหตุอนั ใด
ให้ตอ้ งละอายหรื อท้อใจ มันก็คือเปาโล กระนั2นท่านก็ไม่ละอายหรื อท้อใจและยังพยายามให้กาํ
ลังใจทิโมธีในการนี2ดว้ ย)
2 ทธ 1:16-17

ในการปิ ดท้ายบทนี2 เปาโลกล่าวว่า ขอองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระ

เมตตาแก่ ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสด้ วยเถิด เพราะเขาได้ กระทําให้ ข้าพเจ้ าชื'นใจบ่ อยๆ และเขา
ไม่ ละอายต่ อโซ่ ตรวนของข้าพเจ้ าเลย 17 แต่ ขณะเมือ' เขาอยู่ในกรุงโรม เขาได้ อตุ ส่ าห์ สืบหา
ข้ าพเจ้ าจนพบข้ าพเจ้ า เห็นได้ชดั ว่าโอเนสิ โฟรัสเป็ นคริ สเตียนทีเดินทางมายังกรุ งโรมในขณะที
เปาโลติดคุกอยูแ่ ละไม่ละอายในตัวเปาโลเลย เขาได้นาํ ของต่างๆมาทําให้เปาโลชืนใจและ

อุตส่ าห์หาท่านจนพบ นอกจากนี2เขายังได้ปรนนิบตั ิเปาโลด้วยตอนทีเขาอยูท่ ีเมืองเอเฟซัส
ข้อความนี2สือด้วยว่าเขาอาจถึงกับยอมสละชีวติ เพือเห็นแก่เปาโล
2 ทธ 1:18

เปาโลจึงกล่าวว่า และเขาได้ ปรนนิบัติข้าพเจ้ าทีเ' มืองเอเฟซัสมากเพียงใด

ท่ านก็รู้ ดีอยู่แล้ว ขอองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแก่ เขา
ในวันนั8นด้ วยเถิด น่าสังเกตว่าเปาโลไม่ได้ขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตา
แก่โอเนสิ โฟรัส แต่แก่ครอบครั วของเขา (ข้อ 16) นีจึงสื อว่าเขาอาจสละชีวติ เพือเห็นแก่เปาโล
อย่างไรก็ตามมันแค่สือเท่านั2น เราจึงไม่อาจฟันธงได้ กระนั2นโอเนสิ โฟรัสคนนี2กเ็ ป็ นพระพร
อย่างยิง แก่เปาโลในช่วงทีท่านถูกจําคุกครั2งสุ ดท้ายทีกรุ งโรม เขาไม่ละอายในตัวเปาโลหรื อ
ละอายกับการมีส่วนเกียวข้องกับเปาโล เขาอุตส่ าห์ด2 นั ด้นเพือไปปรนนิบตั ิเปาโล อัครสาวกและ
วิสุทธิชนผูช้ รา เปาโลจึงทูลขอพระพรของพระเจ้าให้มีแก่ครอบครัวของเขา
*****
ภาพรวมของ 2 ทิโมธี 2: เมื)อเจาะลึกลงไปที) หัวใจของจดหมายฝากฉบับนี $ เปาโลให้ ข้อ
ควรปฏิ บตั ิหลายประการแก่ ทิโมธี กุญแจสําคัญที) จะช่ วยให้ เราเข้ าใจความซับซ้ อนของบทนีก$ ค็ ือ
การปฏิ บตั ิตามคําสั)งต่ างๆ ใจความหลักคือ การสู้ทนความทุกข์ ยากลําบาก โดยเป็ นทหารที)ดีของ
พระเยซูคริ สต์ ในครึ) งหลังของบทนี $ เปาโลนําเสนอคําเตือนและข้ อควรปฏิบตั ิต่างๆแก่ ทิโมธี
โดยเฉพาะอย่ างยิ)งเกี)ยวกับความจริ งและคําสอนผิด สติปัญญาที)เราได้ รับนั$นเป็ นอมตะจริ งๆ
2 ทธ 2:1

คําสังแรกก็คือ เหตุฉะนั8นบุตรของข้ าพเจ้ าเอ๋ย จงเข้ มแข็งขึน8 ในพระคุณ

ซึ'งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ มีหลายประเด็นน่าสนใจตรงนี2 (1) คําทีแปลว่า จงเข้ มแข็ง (เอ็นดูนา
มอโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘จงได้รับพลัง’ การเสริ มกําลังและการให้พลังดังกล่าวมีอยู่ “ใน
พระคุณซึงมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์” (2) พระคุณของพระเจ้า (หรื อของพระเยซูคริ สต์) เป็ นแนวคิด
ทีกว้าง ซึงสื อถึงความกรุ ณาและพระเมตตาของพระเจ้าทียอมให้เราได้รับความรอดได้ต2 งั แต่แรก
และยังสื อถึงพละกําลังและความช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างต่อเนืองด้วย ดังนั2นเปาโลจึงเขียนให้

ทิโมธีมีกาํ ลังขึ2นโดยพละกําลังและความช่วยเหลือซึงมาจากพระคุณของพระเจ้า เราได้รับพระ
บัญชาให้ดาํ เนินชีวติ เช่นนั2น
2 ทธ 2:2

ตรงนี2เราเห็นถึงการเน้นยํ2าหลักการเรื องการสอนให้คนเป็ นสาวกอย่างต่อ

เนือง จงมอบคําสอนเหล่ านั8นซึ'งท่านได้ ยนิ จากข้ าพเจ้ าต่ อหน้ าพยานหลายคนไว้ กบั คนทีส' ั ตย์ ซื'อ
ทีส' ามารถสอนคนอืน' ได้ ด้วย ในอดีตเปาโลได้สอนทิโมธีอย่างตั2งใจและอย่างขยันขันแข็ง บัดนี2
เมือท่านจะต้องจากโลกนี2ไปแล้ว ท่านจึงสังทิโมธีให้สอน “คนทีสัตย์ซือ ทีสามารถสอนคนอืน
ได้ดว้ ย” วิธีการตามพระคัมภีร์ในการฝึ กอบรมผูน้ าํ ก็คือ การสอนคนเหล่านั2นทีมีความสามารถ
ในการสอนคนอืนต่อไปได้ดว้ ย ในข้อสั2นๆนี2 มีการเอ่ยถึงคนสี ชวั อายุในทางฝ่ ายวิญญาณ (1)
เปาโล, (2) ทิโมธี, (3) คนทีสัตย์ซือ และ (4) คนอืนๆด้วย พระเจ้าได้ทรงบัญชาเราให้ทาํ มากกว่า
การนําวิญญาณผูค้ นมาถึงพระคริ สต์ เราถูกกําชับให้สอนพวกเขาจนถึงจุดทีพวกเขาสามารถสอน
คนอืนต่อไปได้อีก
2 ทธ 2:3

เปาโลจึงกล่าวถึงใจความสําคัญทีสุดประการหนึงของจดหมายฝากฉบับ

นี2 ฉะนั8นท่ านจงทนการยากลําบากดุจทหารทีด' ีของพระเยซูคริสต์ คราวนี2ภาพเปรี ยบเปลียนจาก
การเป็ นครู มาเป็ นทหาร ทิโมธี (และพวกเราด้วย) ได้รับบัญชาให้ทนการยากลําบาก คําทีแปลว่า
ทนการยากลําบาก (คาคอปาเธะโอ) มีความหมายอย่างหนึงว่า ‘ทนความยากลําบากต่างๆ’ ทหาร
คนใดก็ตามทีเคยไปรบรู ้วา่ ความลําบากนั2นเป็ นสิ งทีหลีกเลียงไม่ได้ ความจริ งก็คือว่า เรากําลังสู ้
รบฝ่ ายวิญญาณกับศัตรู ทีกรําศึกซึงมีฤทธิ>มากและเหลียมจัด คํากําชับทีเราได้รับคือ จงเป็ นทหาร
ทีดีของพระเยซูคริ สต์ โดยทนความยากลําบากซึงเป็ นสิ งทีมาพร้อมกับการสู ้รบอยูแ่ ล้ว
2 ทธ 2:4

ภาพเปรี ยบของการสู ้รบดําเนินต่อไป ไม่ มที หารคนใด เมือ' เข้ าประจําการ

แล้ว จะไปห่ วงใยกับการทํามาหากินของเขาในชีวติ นี8 เพือ' ผู้ทไี' ด้ เลือกเขาให้ เป็ นทหารนั8นจะได้
ชอบใจ ทหารทีไปรบไม่ปล่อยให้ตวั เองพะวงกับสิ งกวนใจต่างๆในชีวติ การสู ้รบนั2นใกล้เข้ามา
แล้ว ชัยชนะหรื อความพ่ายแพ้อยูใ่ กล้แล้ว แรงจูงใจสู งสุ ดทีเราควรสัตย์ซือและพากเพียรในการ
สูร้ บควรจะเป็ นความจงรักภักดีและความปรารถนาของเราทีจะทําให้ผบู ้ ญั ชาการกองทัพของเรา

คือพระเยซูคริ สต์ทรงพอพระทัย อะไรก็ตามทีนอ้ ยกว่าความจงรักภักดีและความทุ่มเทสุ ดตัวก็
เผยให้เห็นว่าเราไม่มีการอุทิศตัวแด่พระองค์ ข้อความนียงิ เป็ นจริ งสําหรับคนทีรับใช้เหมือนกับทิ
โมธี
2 ทธ 2:5

ภาพเปรี ยบอีกอันคือ ภาพของนักกีฬาทีเข้าแข่งขัน และถ้ าผู้ใดจะเข้ า

แข่ งขันกัน เขาก็คงมิได้ สวมมงกุฎ เว้ นเสียแต่ เขาได้ ปฏิบัตติ ามกฎ ความหมายของคําทีแปลว่า
เข้ าแข่ งขันกัน (อัธเละโอ) หมายถึง นักกีฬาทีเข้าแข่งขันชิงแชมป์ เปาโลต้องการจะบอกว่า
นักกีฬาเช่นนั2นได้รับรางวัล (เหรี ยญทอง) ก็ต่อเมือ “เขาได้ปฏิบตั ิตามกฎ” นัน คือนักกีฬาจะได้
รางวัลสําหรับความสําเร็ จของเขาก็ต่อเมือเขาแข่งขันตามกติกา การประยุกต์ใช้กบั ชีวติ คริ สเตียน
นั2นก็ง่ายนิดเดียว เมือเราปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์ตามทีพระวจนะของพระองค์ได้กล่าวไว้ เราก็
จะได้รับรางวัลในสักวันหนึง ในบริ บทนี2 การปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ‘ตามกฎ’ จึงต้องหมาย
รวมถึงการสอนคนอืนเป็ นสาวกและการทนความยากลําบากดุจทหารทีดีของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
2 ทธ 2:6

ภาพเปรี ยบอีกอันทีถกู ใช้คือ ภาพของกสิ กร (คือ ชาวไร่ ชาวนา) กสิ กรผู้

ตรากตรําทํางานก็ต้องเป็ นคนแรกทีไ' ด้ รับผล บางทีคาํ แปลข้อนี2แบบตรงตัวกว่าก็คือ ‘กสิ กรต้อง
ตรากตรําทํางานก่อนทีจะมีส่วนในผลิตผล’ มันเป็ นสุ ภาษิตทีเป็ นจริ งอยูแ่ ล้ว การทํางานฝ่ าย
วิญญาณมาก่อนการเก็บเกียวและพระพรของผลการเก็บเกียวนั2น อีกครั2งทีในบริ บทนี2 แผนการ
ของพระเจ้าคือ การเข้มแข็งในพระคุณของพระองค์, การสอนคนอืนให้เป็ นสาวก, การทนความ
ยากลําบากฝ่ ายวิญญาณต่างๆในการสู ้รบ และการปรนนิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า เมือนั2น
เราก็สามารถชืนชมกับผลทีเราได้ลงแรงไป เราอาจสรุ ปได้วา่ เปาโลกําลังพยายามทีจะให้กาํ ลัง
ใจทิโมธีแบบระยะยาว เห็นได้ชดั ว่าทิโมธีได้ทนความยากลําบากในการรับใช้มาแล้ว แต่ยงั ไม่
เห็นผลทีเขาได้ลงแรงไปแบบเป็ นชิ2นเป็ นอัน เปาโลจึงต้องการบอกให้เขาอดทนไว้ ผลนั2นจะมา
แน่
2 ทธ 2:7

จงใคร่ ครวญถึงสิ'งทีข' ้ าพเจ้ าได้ พูดเถิด เราเห็นคําสังอีกประการ ส่ วนท้าย

ของข้อนี2เป็ นคําทูลขอ ด้ วยองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงประทานความเข้ าใจให้ แก่ท่านในทุกสิ' ง

(ตามภาษาอังกฤษคือ “และขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุก
สิ ง”) นีเป็ นคําทูลขอให้พระเจ้าทรงประทานความเข้าใจในสิ งทั2งปวง ดู สุ ภาษิต 4: 5, 7; 2: 6
ประเด็นสําคัญคือ การใคร่ ครวญในสิ งทีถูกกล่าวไปแล้วและพระเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจ
ในเรื องนั2นให้เอง
2 ทธ 2:8

คําสังอีกข้อปรากฏเมือขึ2นย่อหน้าใหม่ ความหมายคือ อย่าลืมเด็ดขาด จง

ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสื บเชื8อสายจากดาวิด ได้ ทรงถูกชุ บให้ เป็ นขึน8 มาจากความตาย ตาม
ข่ าวประเสริฐทีข' ้าพเจ้ าประกาศนั8น วลีทีพดู ถึง “ผูท้ รงสื บเชื2อสายจากดาวิด” เป็ นข้อเตือนความ
จําเราว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ท2 งั ในตอนนั2นและยังทรงเป็ นอยูเ่ หมือนเดิม วลีที
เปาโลพูดถึง “ตามข่าวประเสริ ฐทีขา้ พเจ้าประกาศนั2น” อาจถอดความได้วา่ ‘ตามทีขา้ พเจ้าได้
ประกาศแล้ว’
2 ทธ 2:9

เพราะว่าเปาโลได้ประกาศพระคริ สต์ ท่านจึงทนทุกข์ “ดังผูร้ ้าย” จนถึง

กับติดคุกและกําลังจะถูกประหารชีวติ และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั8น ข้าพเจ้ าจึงทนทุกข์ ถูก
ล่ามโซ่ ดังผู้ร้าย แต่ พระวจนะของพระเจ้ านั8นไม่ มผี ู้ใดเอาโซ่ ล่ามไว้ ได้ เพราะการประกาศข่าว
ประเสริ ฐ เปาโลจึงถูกมองว่าเป็ นอาชญากร คําทีแปลว่า ทนทุกข์ (คาคอปาเธะโอ) เป็ นคําเดียว
กับทีใช้ในข้อ 3 (“ทนการยากลําบาก”) มันมีความหมายเหมือนเดิมว่าทนความทุกข์ยาก เราเห็น
ถึงความเหมือนกันของบุคคลทั2งสอง เปาโลกําชับให้ทิโมธีทนความทุกข์ยากเหมือนกับทีท่านได้
เผชิญกับมัน ถึงแม้วา่ ตัวท่านถูกล่ามโซ่อยู่ แต่พระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้ถกู ล่ามโซ่ ไว้
2 ทธ 2:10

เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า เหตุฉะนั8นข้ าพเจ้ าจึงยอมทนทุกอย่ าง เพราะเห็น

แก่ ผู้ทที' รงเลือกสรรไว้ น8ัน เพือ' เขาจะได้ รับความรอดด้ วย ซึ'งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พร้ อมทั8งสง่ า
ราศีนิรันดร์ การแปลข้อนี2แบบตรงตัวมากกว่าอาจเป็ นดังนี2 ‘เหตุฉะนั2นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุก
อย่าง เพราะเหตุผทู ้ ีทรงเลือกสรรไว้น2 นั ’ มีการประยุกต์ใช้คาํ ว่า ผู้ที)ทรงเลือกสรรไว้ สองแบบใน
พระคัมภีร์ใหม่ แบบแรกและเป็ นแบบปกติคือ คํานี2หมายถึงชนชาติอิสราเอลและข้อเท็จจริ งทีวา่
พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเขาไว้ให้เป็ นประชากรของพระองค์ ความหมายอีกแบบคือ มัน

หมายถึงคริ สตจักรของคนต่างชาติทีได้รับความรอดออกมาจากชาวโลก ในทีน2 ีเปาโล
หมายความว่า การทีท่านถูกข่มเหงและถูกต่อต้านนั2นเป็ นเพราะผูท้ ีทรงเลือกสรรไว้ เห็นได้ชดั ว่า
นีหมายถึงพวกยิว การต่อต้านและการจับกุมท่านส่ วนใหญ่แล้วถูกยุยงให้เกิดขึ2นโดยพวกยิว
กระนั2น ท่านก็เต็มใจทนการยากลําบาก “เพือ เขาจะได้รับความรอดด้วย ซึงมีอยูใ่ นพระ
เยซูคริ สต์ พร้อมทั2งสง่าราศีนิรันดร์” ท่านเต็มใจทนความทุกข์ยากต่างๆเพือทีเพือ นร่ วมชาติของ
ท่านคือ ชนชาติอิสราเอล จะได้รับความรอด ดู โรม 9:1-3 และ 10:1-3 ท่านออกความเห็นเพิม
เติมสั2นๆว่าในการได้รับความรอดนั2นมี “สง่าราศีนิรันดร์” รออยู่ เราอาจสรุ ปได้วา่ เปาโลกําลัง
พยายามให้กาํ ลังใจทิโมธีไม่ให้หนีจากการนําเสนอข่าวประเสริ ฐต่อพวกยิว
2 ทธ 2:11-13

เปาโลจึงนําเสนอบทกลอนฝ่ ายวิญญาณเพือสนับสนุนประเด็น

ของท่าน คํานีเ8 ป็ นคําสั ตย์ จริง คือถ้ าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวติ อยู่กบั พระองค์ เช่ นกัน 12
ถ้ าเราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็จะได้ ครองร่ วมกับพระองค์ด้วย ถ้ าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์
ก็จะปฏิเสธเราเช่ นเดียวกัน 13 ถ้ าเราไม่ เชื'อ พระองค์ กย็ งั ทรงไว้ ซึ'งความสัตย์ซื'อ เพราะพระองค์
จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ ได้ เพราะเปาโลกล่าวว่าสิ งทีท่านได้กล่าวไปแล้วนั2นเป็ น “คําสัตย์จริ ง”
บางคนจึงคิดว่าข้อ 11-13 มาจากเพลงสรรเสริ ญของคริ สตจักรยุคต้น มันมีลกั ษณะเป็ นบทกวี
และเป็ นความจริ งด้วย ถ้าเราได้ตายแล้วกับพระองค์ เราก็จะมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์แน่นอน การ
ทนทุกข์เพือพระองค์จะนําไปสู่ การขึ2นครองร่ วมกับพระองค์ นอกจากนี2การปฏิเสธพระองค์กจ็ ะ
ทําให้พระองค์ปฏิเสธเราต่อหน้าคนเหล่านั2นในสวรรค์ดว้ ย ดู มัทธิว 10:33, มาระโก 8:38 ถึง
แม้วา่ เราไม่สัตย์ซือ พระองค์กย็ งั ทรงสัตย์ซืออยูเ่ หมือนเดิม นอกจากนี2 “พระองค์จะปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ได้” พระองค์จะไม่มีวนั ทําอะไรขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์เด็ดขาด
2 ทธ 2:14

เปาโลจึงกําชับทิโมธีวา่ จงเตือนเขาทั8งหลายให้ ระลึกถึงข้ อความเหล่านี8

และกําชับเขาต่ อพระพักตร์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ ให้ เขาโต้ เถียงกันในเรื'องถ้ อยคํา ซึ'งไม่ เป็ น
ประโยชน์ เลย แต่ กลับเป็ นเหตุให้ คนทีฟ' ังเขวไป ทิโมธีผเู ้ ป็ นนักเทศน์ได้รับคํากําชับให้เตือน
ความจําผูค้ นในคริ สตจักรถึงข้อความเหล่านี2 ส่ วนหนึงของคํากําชับดังกล่าวก็คือว่า ผูค้ นของ

พระเจ้าต้องไม่โต้เถียงกันในเรื องถ้อยคําซึงไม่เป็ นประโยชน์อนั ใด ความหมายก็คือ โต้แย้งกัน
ด้วยข้อปลีกย่อยทางศาสนศาสตร์ ความโง่เขลาดังกล่าวมีแต่จะทําลายคนทีฟัง คําทีแปลว่า เป็ น
เหตุให้ ...เขวไป (คาทาสตรอเฟ) เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ catastrophe เปาโลต้องการจะบอก
ว่าการโต้เถียงกันด้วยเรื องข้อปลีกย่อยทางศาสนศาสตร์โดยไม่จาํ เป็ นจะเป็ นหายนะฝ่ ายวิญญาณ
แก่คนทัว ไป มันจะทําให้พวกเขาไม่มาหาพระเจ้า
2 ทธ 2:15

เปาโลกําชับทิโมธีผเู ้ ป็ นศิษยาภิบาลหนุ่มว่า จงหมัน' ศึกษาค้ นคว้ าเพือ'

สํ าแดงตนเองให้ เป็ นทีช' อบพระทัยพระเจ้ า ฉบับแปลภาษาอังกฤษสื อถึงการศึกษาพระคัมภีร์ ถึง
แม้วา่ ส่ วนท้ายของข้อนี2สือความหมายดังกล่าว แต่ความหมายจริ งๆก็คือการขวนขวายทีจะ
สําแดงตัวเราให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้ามากกว่า คําทีแปลว่า ศึกษา (สปออูดาโซ) มีความ
หมายว่า ‘เพียรพยายาม’ หรื อ ‘ขวนขวาย’ ดังนั2นเราจึงถูกกําชับให้ไม่เพียงขวนขวายทีจะสําแดง
ตัวให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้าเท่านั2น แต่ยงั เป็ นคนงานทีไ' ม่ต้องละอาย เปาโลกําลังเตือนสติทิ
โมธีให้เป็ นคนงานทีไม่ละอายในประวัติการทํางานของตัวเอง ท่านสรุ ปโดยกล่าวว่า แยกแยะ
พระวจนะแห่ งความจริงนั8นได้ อย่างถูกต้ อง ตรงนี2เราเห็นชัดเจนถึงพระวจนะของพระเจ้า คําที
แปลว่า แยกแยะ...ได้ อย่างถูกต้ อง (ออรธอตอเมะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทําให้เกิดรอยตัด
ตรงๆ’ นีหมายถึงการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ช่างไม้ทีชุ่ยๆอาจ
ตัดไม้แบบลวกๆหรื อตัดไม้มาแบบสั2นๆ ซึงไม่อาจเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่ช่างทีมีฝีมือ
จะตัดไม้ออกมาได้ขนาดพอดี เราต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าแบบนั2นเช่น
กัน
วลีทีสองและสามของข้อนี2เป็ นวลีทีขยายประโยคอิสระประโยคแรกซึงใช้คาํ กริ ยาในรู ป
ของคําสัง (“จงหมัน ศึกษาค้นคว้าเพือสําแดงตนเองให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้า”) ความหมาย
ของข้อนี2กค็ ือ เราควรระมัดระวังทีจะสําแดงตัวเองให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้าในการเป็ นคน
งานทีดีและโดยการเข้าใจพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้อง

เปาโลเปลียนมาพูดถึงคําสังอีกประการ โดยคราวนี2มีลกั ษณะเป็ น

2 ทธ 2:16-18

แง่ลบ แต่ จงหลีกไปเสี ยจากถ้ อยคําหมิน' ประมาทและไร้ ประโยชน์ คําทีแปลว่า หมิน' ประมาท
(เบะเบลอส) ในบริ บทนี2มีความหมายว่า ‘อธรรม’ ดังนั2นคําสังนี2กค็ ือ จงหลีกเลียงการโต้เถียงที
อธรรมและไร้สาระ ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นเรื องทางศาสนศาสตร์ ท่านเตือนว่าคําอย่างนั2นย่อมก่อ
ให้ เกิดอธรรมมากยิง' ขึน8 เปาโลกล่าวต่อไปว่า 17 และคําพูดของเขาจะแพร่ ออกไปเหมือนแผล
เนือ8 ร้ าย ในพวกนั8นมีฮีเมเนอัสกับฟิ เลทัสเป็ นต้ น การโต้เถียงแบบไม่รู้จบอันไม่ก่อประโยชน์ดงั
กล่าวอันทีจริ งแล้วก็แพร่ ออกไปเหมือนเนื2อเน่าทีตายแล้ว ซึงเป็ นความหมายของคําทีแปลว่า
เนือ8 ร้ าย (กักไกรนา) มันมีแต่จะทําลาย เห็นได้ชดั ว่าคนทีทาํ เช่นนั2นคือฮีเมเนอัสและฟิ เลทัส นี
อาจเป็ นฮีเมเนอัสคนเดียวกับทีถูกเอ่ยถึงใน 1 ทิโมธี 1:20
เปาโลเตือนต่อไปว่า 18 คนทั8งสองนั8นได้ หลงจากความจริง โดยพูดว่าการฟื8 นจากความ
ตายนั8นได้ ผ่านพ้ นไปแล้ว และได้ ทาํ ลายความเชื'อของบางคนเสีย นักเทศน์พวกนั2นในสมัยนั2น
จริ งๆแล้วเป็ นพวกสอนผิด พวกเขาอ้างว่าการเป็ นขึ2นจากตายได้ผา่ นพ้นไปแล้ว และในการทํา
เช่นนั2นพวกเขาก็ได้ทาํ ลายความเชือของบางคนเสี ย นียงิ เป็ นเหตุให้ทิโมธีตอ้ งแยกแยะพระวจนะ
แห่งความจริ งได้อย่างถูกต้อง
2 ทธ 2:19

ถึงแม้วา่ คนพวกนี2จะสอนผิด แต่เปาโลก็เตือนความจําทิโมธีวา่ แต่ ว่า

รากฐานแห่ งพระเจ้ านั8นอยู่อย่ างมัน' คง นีน่าจะหมายถึง “พระวจนะแห่งความจริ ง” ทีถกู เอ่ยถึง
ในข้อ 15 รากฐานแห่งความเชือของเราคือพระวจนะของพระเจ้าทีไม่เปลียนแปลงและไม่อาจถูก
เปลียนแปลงได้ นอกจากนี2พระเจ้ายังทรงเสริ มเข้ากับรากฐานนี2อีกว่า โดยมีตราประทับไว้ว่า
`องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรู้ จักคนเหล่ านั8นทีเ' ป็ นของพระองค์ ' เปาโลพูดถึงข้อเท็จจริ งทีวา่ พระเจ้า
ทรงรู ้จกั และได้ทรงประทับตราผูค้ นของพระองค์แล้ว ความรอดนั2นมัน คงพอๆกับตราประทับ
ของพระเจ้าเลยทีเดียว
ดังนั2นในฐานะทีเป็ นผูค้ นของพระเจ้า (ทุกคนซึ'งออกพระนามของพระคริสต์ ) เราถูก
กําชับให้ละทิง8 ความชั'วช้ าเสีย คําทีแปลว่า ความชั'วช้ า (อาดิเคีย) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ความ

ไม่ชอบธรรม’ นีสือถึงความไม่ชอบธรรมแบบจงใจซึงเกือบจะเป็ นการกบฏเต็มที เราถูกกําชับ
ให้หลีกหนีจากมันเสี ย
ต่อไปเปาโลใช้ภาพเปรี ยบของพระราชวัง แต่ ว่าในบ้ านใหญ่ หลัง

2 ทธ 2:20-21

หนึ'งๆมิได้ มแี ต่ ภาชนะทองและเงินเท่ านั8น แต่ มภี าชนะไม้ และภาชนะดินด้ วย บ้ างก็มเี กียรติ และ
บ้ างก็ไร้ เกียรติ ในสมัยนั2นภาชนะทีทาํ ด้วยวัสดุต่างๆมีใช้กนั เป็ นปกติ ในพระราชวังดังกล่าว
จอกทีทาํ ด้วยทองคําหรื อเงินถูกสงวนไว้สาํ หรับให้เจ้าของบ้านได้ใช้งาน นอกจากนี2มีหม้อทีทาํ
จากดินหรื อไม้ซ ึงถูกใช้เป็ นถังขยะด้วย บ้านใหญ่หรื อพระราชวังในทีน2 ีน่าจะหมายถึงงานของ
พระเจ้าในขอบเขตทีใหญ่กว่า
21 เหตุฉะนั8นถ้ าผู้ใดชําระตัวให้ พ้นจากสิ' งเหล่านี8 หมายถึงภาชนะทีไร้เกียรติตรงท้ายข้อ
ทีแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ บทก่อนหน้าก็บ่งชี2ถึงสิ งเหล่านี2คือ ถ้อยคําทีหมินประมาทและเหลว
ไหล, การดําเนินตามทางอธรรม, การสอนผิด และความชัว ช้า ดังนั2นถ้าผูใ้ ดชําระตัวให้พน้ จาก
ความเปื อยเน่านี2 เขาก็จะเป็ นภาชนะทีม' เี กียรติ เมือเราชําระชีวติ ของเราให้สะอาดจากความบาป
และความผิดพลาดต่างๆ เราก็ทาํ ให้ตวั ของเราอยูใ่ นตําแหน่งทีพระเจ้าทรงใช้งานเราได้ โดยการ
ทําเช่นนั2นเราจึงกลายเป็ นผูท้ ีมีประโยชน์ต่อพระเจ้า
ในการชําระตัวเราให้พน้ จากความมลทินดังกล่าว เราก็จะเป็ นผูซ้ ึ'งคัดไว้ แล้ว เหมาะที'
นายจะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้ พร้ อมสํ าหรับการดีทุกอย่ าง การถอดความข้อความ
นี2แบบถูกต้องก็คือ ‘สะอาด, มีประโยชน์ และพร้อมทีจะถูกใช้งานสําหรับงานของนาย’ ความ
หมายหลักก็คือว่า เมือเราชําระชีวติ ของเราให้สะอาดและมีความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างชัดเจน เรา
ก็จะมีประโยชน์สาํ หรับงานของพระองค์ผเู ้ ป็ นนาย ความจริ งทีสาํ คัญยิง นี2ชวนให้เรานึกถึงข้อ 15
นัน คือ การขวนขวายทีจะเป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้าในการแยกแยะพระวจนะของพระองค์อย่าง
ถูกต้อง
2 ทธ 2:22

เปาโลจึงเสริ มคําสังสองประการเข้าไปด้วย จงหลีกหนีเสียจากราคะ

ตัณหาของคนหนุ่ม คําพูดนี2อาจถอดความได้วา่ ‘จงหนีจากความปรารถนาต่างๆทีไม่เป็ นผูใ้ หญ่’

คนหนุ่มสาวมักมีความปรารถนาต่างๆทีคนทีเป็ นผูใ้ หญ่แล้วรู ้วา่ เป็ นเรื องเหลวไหลหรื อโง่เขลา
เปาโลสังให้ทิโมธีหลีกหนีจากสิ งดังกล่าว
แต่ จงใฝ่ ในความชอบธรรม ในความเชื'อ ความรัก และสันติสุข ความหมายของคําทีแปล
ว่า จงใฝ่ (ดิโอโค) คือ ‘การไล่ตามอย่างรวดเร็ว’ นัน คือเราต้องไล่ตามความชอบธรรม ความเชือ
ความรัก และสันติสุขอย่างกระชั2นชิด
จากนั2นให้เราสังเกตว่าเพือ นหรื อคนทีเราคบหาด้วยนั2นควรเป็ นคนแบบใด ร่ วมกับผู้ที'
ออกพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยใจบริสุทธิ6 กล่าวอีกนัยหนึง ในการขวนขวายทีจะเป็ น
ภาชนะทีพร้อมสําหรับจะให้นายใช้งานนั2น เราต้องระมัดระวังด้วยว่าคนทีเราคบหาสมาคมด้วย
นั2นเป็ นคนแบบใด พวกเขาควรเป็ นคนที (1) ออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (คือ เป็ น
คริ สเตียนทีบงั เกิดใหม่แล้ว) และ (2) มีใจบริ สุทธิ> (คือ ดําเนินชีวติ แบบแยกออกและบริ สุทธิ> ) นี
ทําให้เรานึกถึงเพลงสดุดี 1:1
2 ทธ 2:23

คําสังต่อไปก็คือ จงหลีกเลีย' งจากปัญหาอันโง่ เขลาและไม่ เป็ นสาระ หาก

ถอดความก็คือ ‘จงปฏิเสธคําถามทีโง่เขลาและเบาปัญญา” คนขี2สงสัยชอบตั2งคําถามเสมอ เปาโล
กล่าวว่า จงเพิกเฉยต่อคนเหล่านั2นและไม่ตอ้ งไปตอบเขาด้วยซํ2า ด้ วยรู้ แล้วว่ าปัญหาเหล่านั8นก่อ
ให้ เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ความโง่เขลาดังกล่าวมีแต่จะก่อให้เกิดความยุง่ ยากและการโต้เถียงยิง
กว่าเดิม เราจึงเห็นถึงปัญหาทีคอยรบกวนการรับใช้ของทิโมธี เห็นได้ชดั ว่าบางคนคอยจี2เขาด้วย
การโต้เถียงทีไม่รู้จบ
เมือพิจารณาจากบริ บทของคริ สตจักรยุคต้น เราก็เห็นว่าคนพวกนี2น่าจะเป็ นพวกถือลัทธิ
ยิวทีพยายามชักจูงคริ สตจักรให้ถือพระราชบัญญัติ เปาโลกําชับทิโมธีให้หลีกเลียงคําถามต่างๆที
โง่เขลาและมีมาเรื อยๆไม่รู้จกั จบสิ2 น มีบางเวลาทีเราต้องจัดการกับคําสอนผิด แต่บางครั2งทีเรา
ต้องทําก็แค่เพิกเฉยมันเสี ย การจะแยกออกว่าเป็ นแบบไหนต้องอาศัยสติปัญญาทีมาจากพระเจ้า
2 ทธ 2:24

เปาโลกล่าวต่อไปด้วยสิ งทีสือว่าเป็ นคําสัง ฝ่ ายผู้รับใช้ ขององค์ พระผู้เป็ น

เจ้ าต้ องไม่ เป็ นคนทีช' อบการทะเลาะวิวาท คําทีแปลว่า ทะเลาะวิวาท (มาคอไม) มีความหมายว่า

การมีปากเสี ยงและการทะเลาะเบาะแว้ง เหล่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจึงไม่ควรเป็ นคนชอบหาเรื อง
ในบริ บทนี2 ความหมายก็คือการไม่เข้าไปยุง่ เกียวกับการโต้เถียงทีโง่เขลา แต่ผรู ้ ับใช้ขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าถูกบัญชาว่า แต่ ต้องมีใจสุ ภาพต่ อคนทั8งปวง เหมาะทีจ' ะเป็ นครู และมีความอดทน ความ
หมายก็คือว่า บรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าควรมีใจอ่อนโยนในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เต็มใจทีจะ
สอนและอดทนต่อผูค้ น คําสัง นี2ยงั มีมาถึงผูร้ ับใช้ในปั จจุบนั ด้วย
2 ทธ 2:25

นอกจากนี2เปาโลกําชับว่า ผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าควรสอนด้ วย

ความอ่ อนสุ ภาพจงสอนคนเหล่านั8นทีต' ่ อสู้ กบั ตัวเอง คําทีแปลว่า ความอ่ อนสุ ภาพ (พราออเตส)
หมายถึงคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณในการมีอารมณ์ทีกอปรด้วยวินยั การเป็ นคนอ่อนสุ ภาพคือ การ
รู ้จกั ควบคุมโทสะและอารมณ์ในแง่ลบต่างๆ ดังนั2นผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจําเป็ นต้อง
ควบคุมอารมณ์ของตนให้ได้ขณะทีเขารับมือกับคนเหล่านั2นทีต่อสู ้กบั ตัวเอง ความหมายก็คือ
การมีวินยั ในด้านจิตวิญญาณ, ความคิดและอารมณ์แม้ในยามทีรับมือกับคนโง่ สิ งทีขดั แย้ง
กันเองอย่างหนึงของการรับใช้กค็ ือว่า ขณะทีศิษยาภิบาลพยายามทีจะช่วยเหลือสมาชิก บางคน
กลับต่อต้านคําปรึ กษาตามแบบของพระเจ้าของเขาเสี ย กระนั2นในการทําเช่นนั2นพวกเขากลับ
กําลังต่อสู ้กบั ตัวเองเพียงเท่านั2น ในเวลาอันควรพวกเขาก็จะเก็บเกียวผลอันขมขืนทีเกิดจากการ
กบฏและความโง่ของตน
อัครสาวกท่านนี2กล่าวต่อไปว่า ถ้ าพระเจ้ าอาจจะทรงโปรดให้ เขากลับใจเสียใหม่ มารับ
ความจริง เราหวังว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสี ยใหม่เพือ ทีเขาจะยอมรับความจริ งที
พวกเขาต่อต้าน บริ บททีใหญ่กว่าพูดถึงคนเหล่านั2นทีด2ือดึงในการยึดถือคําสอนทางศาสนศาสตร์
ทีผดิ ๆซึงนําไปสู่ ความพินาศของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เราอาจประยุกต์ใช้ขอ้ นี2ได้กบั คนเหล่านั2น
ทียงั ดื2อรั2นในการยึดถือวิธีปฏิบตั ิต่างๆทีอาจทําลายครอบครัวของพวกเขา, ลูกๆของพวกเขา
หรื อความมัน คงของพวกเขา การกบฏต่อผูน้ าํ ทีดาํ เนินตามทางของพระเจ้าเป็ นการทําให้ตวั เอง
พินาศเสมอ

2 ทธ 2:26

เปาโลจึงสรุ ปว่า และเขาอาจหลุดพ้นบ่ วงของพญามาร ผู้ซึ'งดักจับเขาไว้

ให้ ทาํ ตามความประสงค์ของมัน บริ บทก็คือว่า คริ สเตียนบางคนทีสับสนและดื2อดึงอาจกลับใจ
จากเส้นทางทีพวกเขากําลังมุ่งไปและ “หลุดพ้น” นัน คือรู ้ตวั ว่าตนกําลังตกอยูใ่ นบ่วงของพญา
มาร คนเหล่านั2นทียดึ ถือทรรศนะทางศาสนศาสตร์หรื อวิธีปฏิบตั ิทีผดิ ๆก็ทาํ ให้ตวั เองตกอยูใ่ น
สถานการณ์ทีพวกเขาอาจ “ถูกจับไปเป็ นเชลย” โดยพญามาร “ตามความประสงค์ของมัน” นัน
เป็ นความเห็นทีชวนให้เราฉุกคิดทีเดียว เราจึงควรขวนขวายทีจะทําตัวให้เป็ นทีชอบพระทัย
พระเจ้าโดยการแยกแยะพระวจนะแห่งความจริ งได้อย่างถูกต้อง มิฉะนั2นเราก็จะตกอยูใ่ นบ่วง
ของพญามารตามทีมนั ต้องการ หลักศาสนศาสตร์ทีผดิ ๆและการมีใจดื2อดึงเป็ นช่องทางทีเปิ ดสู่
กับดักของพญามารในชีวติ ของเรา
*****
ภาพรวมของ 2 ทิโมธี 3: ในเนือ$ หาส่ วนนีเ$ ปาโลเตือนทิโมธี ถึงการละทิง$ ความเชื) อที)จะ
มา คําเตือนนีย$ งั มีมาถึงปั จจุบนั ท่ านปิ ดท้ ายบทนีด$ ้ วยการกล่ าวถึงรากฐานแห่ งความเชื) อ นั)นคือ
การดลใจของพระคัมภีร์
2 ทธ 3:1

อัครสาวกท่านนี2เตือนทิโมธีให้ระวังเรื องใหม่ แต่ จงเข้ าใจข้ อนี8ด้วย คือว่ า

ในวันสุ ดท้ายนั8น จะเกิดเหตุการณ์ กลียคุ คําว่า สุ ดท้าย แปลมาจากคําว่า เอสคาโตส คําว่า
eschatology (คําสอนเกียวกับอวสานกาล) มีทีมาจากคําดังกล่าว ตามหลักศาสนศาสตร์แล้วเราอยู่
ในยุคสุ ดท้ายมาตั2งแต่เหตุการณ์ตรึ งกางเขน เราไม่ทราบชัดเจนว่าเปาโลใช้คาํ ว่ายุคสุ ดท้ายใน
ความหมายนี2หรื อในความแบบทัว ๆไปมากกว่า โดยอาจหมายถึงช่วงเวลาทียากลําบากในสมัย
นั2น ความหมายแบบแรกน่าจะถูกใช้ตรงนี2 ไม่วา่ จะในกรณี ใด ท่านก็กล่าวว่าวันสุ ดท้ายจะเป็ น
“เหตุการณ์กลียคุ ” คําทีแปลว่า กลี (คาเละปอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ยุง่ ยาก’ หรื อ ‘อันตราย’
2 ทธ 3:2-5

ดังนั2นเปาโลจึงนําเสนอลักษณะเฉพาะตัวสิ บเก้าประการอันเป็ นแบบ

ฉบับของการละทิ2งความจริ งในยุคสุ ดท้าย เหตุว่าคนจะเป็ นคนรักตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ น
คนอวดตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนพูดหมิน' ประมาท เป็ นคนไม่ เชื'อฟังคําบิดามารดา เป็ นคน

อกตัญOู เป็ นคนไร้ ศีลธรรม 3 เป็ นคนไม่ รักซึ'งกันและกัน เป็ นคนไม่ทาํ ตามสั ญญา เป็ นคน
หาความใส่ เขา เป็ นคนไม่ มสี ติร8ังใจ เป็ นคนดุร้าย เป็ นคนชังคนดี 4 เป็ นคนทรยศ เป็ นคนมุทะลุ
เป็ นคนหัวสู ง เป็ นคนรักความสนุกสนานยิง' กว่ ารักพระเจ้ า 5 เขามีสภาพทางของพระเจ้ า
ภายนอก แต่ ฤทธิ6ของทางนั8นเขาปฏิเสธเสี ย คนอย่างนี8ท่านจงผินหน้ าหนีจากเขาเสียด้ วย
ให้เรามาสังเกตคําบางคําเหล่านี2กนั คําทีแปลว่า คนรักตัวเอง (ฟิ ลาอูตอส) มีความหมาย
เพิมเติมว่า ‘มุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตวั เอง’ หรื อ ‘เห็นแก่ตวั ’ คําทีแปลว่า เป็ นคนเห็นแก่เงิน
(ฟิ ลารกูรอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนรักเงิน’ คําทีแปลว่า คนพูดหมิน' ประมาท (บลาสเฟ
มอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘พูดให้ร้าย’ หรื อ ‘กล่าวร้ายคนอืน’
วลีทีเปาโลพูดถึงการเป็ นคนไม่ รักซึ'งกันและกัน แปลมาจากคําว่า อาสตอรกอส และมี
ความหมายว่า ‘ไม่มีความกรุ ณาหรื อความห่วงใยผูอ้ ืน’ คําทีแปลว่า เป็ นคนไม่ มสี ติร8ังใจ (อาครา
เตส) มีความหมายว่า ‘ไม่มีวินยั ’ หรื อ ‘ไม่รู้จกั ประมาณ’ นอกจากนี2คาํ ทีแปลว่า เป็ นคนมุทะลุ
(พรอเปะเตส) มีความหมายว่า ‘หุนหันพลันแล่น’ หรื อ ‘บุ่มบ่าม’ นอกจากนี2คาํ ทีแปลว่า เป็ นคน
หัวสู ง (ทูฟอโอ) มีความหมายว่า ‘จองหอง, อวดดี และเย่อหยิง ’
คําเหล่านี2และคําอืนๆทีเหลือ (ซึงมีความหมายทีชดั เจนกว่า) บรรยายถึงวัฒนธรรมทีตาํ
ทรามของคนในยุคสุ ดท้าย หากมันเป็ นเช่นนั2นในสมัยของทิโมธี ในสมัยนี2มนั จะยิง กว่าขนาด
ไหน โดยมองไม่ใช่จากแง่มุมทางอวสานศาสตร์เท่านั2น แต่จากความชัว ช้าของวัฒนธรรมใน
ปัจจุบนั ด้วย
เปาโลมีคาํ สังง่ายๆแก่ทิโมธี “จงผินหน้าหนีจากเขา” คําทีแปลว่า ผินหน้ าหนี (อา
ปอตเระโฟ) ไม่ใช่คาํ สังเท่านั2นแต่ยงั มีความหมายด้วยว่า ‘หลีกเลียง’ หรื อ ‘ไม่เข้าไปยุง่ เกียว’
หลักการทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า ให้เราแยกตัวจากคนเหล่านั2นทีสาํ แดงถึงทัศนคติเหล่านี2 หรื อกล่าว
อีกนัยหนึง เราต้องแยกตัวออกจากชาวโลกซึงเต็มไปด้วยความชัว ช้าเหล่านั2น

2 ทธ 3:6

เปาโลขยายความรายการชัว ช้าต่างๆทีท่านได้กล่าวไปแล้วด้านบน เพราะ

ในบรรดาคนเหล่านั8น มีคนทีแ' อบไปตามบ้ าน แล้วนําหญิงทีเ' บาปัญญาหนาด้ วยบาปไปเป็ นเชลย
แล้วพากันหลงใหลไปด้ วยตัณหาต่ างๆ นอกจากรายการต่างๆด้านบนแล้วยังมีการเพิมขึ2นของ
การทําผิดศีลธรรมด้วย นีหมายถึงชายไร้ศีลธรรมทีแอบไปตามบ้านเพือ ล่อลวงหญิงทีบาปหนา
อยูแ่ ล้วซึงตัวเธอเองก็ถูกนําพาไปด้วยตัณหาต่างๆ เปาโลกําลังพูดถึงการทําผิดศีลธรรมทางเพศ
กับหญิงทีจงจําทําผิดศีลธรรม หากมันเป็ นเช่นนั2นในสมัยนั2น มันก็ยงิ เป็ นเช่นนั2นในโลกปัจจุบนั
นี2ดว้ ย
2 ทธ 3:7

สิ งทีขดั แย้งกันก็คือว่า พวกเขาถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ กไ็ ม่ อาจเรียนรู้

ถึงความจริงเลย ชาวโลกคอยส่ งเสริ มการศึกษาอยูเ่ สมอ แต่กไ็ ม่มีวนั ยอมรับความจริ งเกียวกับ
พระเจ้า นอกจากนี2พวกเขายังปิ ดซ่อนกิจกรรมต่างๆทีผดิ ศีลธรรมไว้ภายใต้ฉากหน้าของการเป็ น
ผูม้ ีการศึกษา
2 ทธ 3:8-9

เปาโลเอ่ยถึงนักแสดงกลชาวอียปิ ต์สองคนทีต่อต้านโมเสสต่อหน้า

ฟาโรห์โดยเลียนแบบการอัศจรรย์บางอย่าง แล้วยันเนสกับยัมเบรส์ ได้ ต่อต้ านโมเสสฉันใด คน
เหล่านี8กต็ ่ อต้ านความจริงฉันนั8น เขาเป็ นคนใจทราม และในเรื'องความเชื'อนั8นเขาใช้ ไม่ได้ เลย ดู
อพยพ 7:11-12 ชือของพวกเขาซึงถูกกล่าวถึง (ยันเนสและยัมเบรส์) มาจากงานเขียนของชาวยิว
โดยเฉพาะอย่างยิง คัมภีร์ทารกัมส์ (Targums) ในแบบเดียวกันบรรดาคนอธรรมก็ต่อต้านความ
จริ งในยุคสุ ดท้ายด้วย เปาโลจัดคนประเภทนี2วา่ เป็ นคนทีปฏิเสธความจริ ง มีใจทราม และ “ใน
เรื องความเชือนั2นเขาใช้ไม่ได้เลย” คําทีแปลว่า ใช้ ไม่ ได้ เลย (อาดอคิมอส) มีความหมายตรงตัวว่
า ‘ไม่ผา่ นการทดสอบ’, ‘ไม่ได้รับอนุมตั ิ’ และ ‘ถูกปฏิเสธ’ นีหมายถึงคนทั2งหลายทีได้ปฏิเสธ
ความเชือนั2น
เปาโลกล่าวต่อไปว่า 9 แต่ เขาจะก้าวหน้ าไปอีกไม่ ได้ เพราะความโง่ ของเขาจะปรากฏแก่
คนทั8งปวง เช่ นเดียวกับความโง่ ของชายสองคนนั8น ขอบคุณพระเจ้าทีคนทีละทิ2งความจริ งเหล่า
นั2นจะถูกเปิ ดโปงให้เห็นถึงความโง่เขลาของพวกเขาในทีสุดเหมือนกับพวกนักแสดงกลในวัง

ของฟาโรห์ เปาโลบอกเป็ นนัยว่าการละทิ2งความจริ งจะไม่ผา่ นการทดสอบด้วยเวลา คําสอนผิด
จะล้มลงด้วยนํ2าหนักของมันเองในทีสุด ความจริ งนั2นคงอยูเ่ ป็ นนิรันดร์
2 ทธ 3:10-11

เพือเปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่าง คราวนี2เปาโลเตือนความ

จําทิโมธีถึงการรับใช้และอุปนิสัยของท่าน แต่ ท่านก็ประจักษ์ ชัดแล้วซึ'งคําสอน การประพฤติ
ความมุ่งหมาย ความเชื'อ ความอดทน ความรัก ความเพียร 11 การถูกข่ มเหง การทนทุกข์ ยาก
ลําบากของข้าพเจ้ า ซึ'งได้ เกิดขึน8 กับข้ าพเจ้ า ณ เมืองอันทิโอก เมืองอิโคนียูม และเมืองลิสตรา
การกดขีข' ่ มเหงทีข' ้ าพเจ้ าได้ ทนเอา ถึงกระนั8นก็ดอี งค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้ า
รอดพ้นจากสิ' งเหล่านั8นทั8งหมด เปาโลจึงกล่าวว่า ‘ทิโมธีเอ๋ ย ท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้ผา่ น
อะไรมาบ้าง ท่านรู ้วา่ ข้าพเจ้าได้สอนอะไร ท่านรู ้ถึงอุปนิสัยของข้าพเจ้า ท่านรู ้จกั การรับใช้ของ
ข้าพเจ้า ท่านรู ้ถึงการต่อต้านทีขา้ พเจ้าได้เผชิญ’
นอกจากนี2เปาโลยังทบทวนให้เราเห็นถึงการข่มเหงทีท่านเจอทีเมืองอันทิโอก, อิโคนียมู
และลิสตราด้วย ดู กิจการ 13 และ 14 กระนั2นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงช่วยท่านให้พน้ จากการ
ข่มเหงเหล่านั2นมาทั2งหมด สิ งทีเปาโลต้องการจะบอกก็คือว่า ท่านได้ผา่ นสิ งเหล่านี2มาแล้ว ทิโมธี
ในฐานะคนหนุ่มจึงควรฝึ กตัวเองให้สู้ทนสิ งเหล่านี2เช่นกัน เปาโลได้ทนทุกข์ความยากลําบาก
เพือพระเยซูคริ สต์มาแล้ว ทิโมธีกค็ วรทําอย่างนั2นด้วย นีคือสิ งทีท่านต้องการจะสื อ ท่านได้ทน
ความยากลําบากมากมายเพือ พระเยซูคริ สต์ คราวนี2ทิโมธีควรทําแบบเดียวกัน
2 ทธ 3:12

ในบริ บทดังกล่าวเปาโลเขียนว่า แท้ จริงทุกคนทีป' รารถนาจะดําเนินชีวติ

ตามทางของพระเจ้ าในพระเยซูคริสต์ จะถูกกดขีข' ่ มเหง นีเป็ นความจริ ง พระเยซูทรงเตือนเรา
แล้วในยอห์น 17:14 ว่าชาวโลกเกลียดชังผูค้ นของพระเจ้าในตอนนั2นและตอนนี2กย็ งั เป็ นเช่นนั2น
อยูเ่ หมือนเดิม พวกเขาได้ข่มเหงพระเยซู ชาวโลกได้ข่มเหงพวกสาวกของพระองค์ พวกเขาได้
ข่มเหงเปาโล ทิโมธี กค็ าดได้วา่ จะเจอเหมือนกัน สิ งนี2กจ็ ะเกิดขึ2นกับพวกเราในปัจจุบนั ด้วย
2 ทธ 3:13

แต่ คนชั'วและคนเจ้ าเล่ห์จะชั'วร้ ายมากยิง' ขึน8 ทั8งล่อลวงคนอืน' และก็ถูก

คนอืน' ล่อลวงด้ วย คําทีแปลว่า คนเจ้ าเล่ ห์ (กอเอส) มีความหมายว่า ‘คนโกงทีพดู เรื องหลอก

ลวง’ น่าเศร้าทีความชัว ร้ายและการหลอกลวงมีแต่จะเพิมขึ2น วลีทีแปลว่า จะชั'วร้ ายมากยิง' ขึน8
(พรอคอซออูซิน เอะปิ ตอ เขะอิรอน) มีความหมายตรงตัวว่า ‘จะยิง แย่ยงิ กว่าทีเป็ นอยูใ่ นตอนนี2’
น่าตลกตรงทีพวกคนหลอกลวงเองก็จะถูกหลอกด้วย นีเป็ นส่ วนหนึงและทั2งหมดของระบบของ
โลก โลกมีแต่จะแย่ลง วิธีการทํางานของโลกคือ การหลอกลวง มันเป็ นองค์ประกอบหลักของ
แผนการของพญามาร ผูค้ นของพระเจ้าคาดได้วา่ จะเจอการต่อต้านเมือพวกเขายืนหยัดและตั2งมัน
นีเป็ นอีกครั2งทีจุดประสงค์ของเปาโลในการเขียนสิ งต่างๆเหล่านี2กค็ ือ เพือเตือนและเตรี ยมตัวทิ
โมธีให้พร้อมสําหรับการถูกต่อต้าน เห็นได้ชดั ว่าทิโมธีเริ มหวัน ไหวบ้างแล้วและตอนนี2เปาโลก็
ตั2งใจทีจะเสริ มกําลังเขาให้พร้อมสําหรับสิ งทีน่าจะเกิดขึ2น
2 ทธ 3:14

เราเห็นถึงคําสังทีสองในบทนี2 แต่ ฝ่ายท่ านจงดําเนินต่ อไปในสิ' งที'ท่าน

เรียนรู้ แล้ว และได้ เชื'ออย่ างมัน' คง ท่านก็รู้ ว่าท่านได้ เรียนมาจากผู้ใด นีคือจุดประสงค์หลักในทาง
ปฏิบตั ิของจดหมายฝากฉบับนี2 เปาโลกําชับทิโมธีให้ดําเนินต่ อไป คําทีแปลเช่นนั2น (เมะโน) มี
ความหมายด้วยว่า ‘ตั2งอยู’่ หรื อ ‘คงอยู’่ คําแนะนําหลักทีเปาโลมีแก่ทิโมธีกค็ ือ จงอยูต่ ่อไป จงตั2ง
มัน ต่อไป จงรับใช้ต่อไป คําว่า ดําเนินต่ อไป มีความไพเราะในความเรี ยบง่ายของมัน การรับใช้
เป็ นศิษยาภิบาลนั2นเต็มไปด้วยปัญหา, ความเศร้าใจ, ความท้อใจ และบางครั2งก็เต็มไปด้วยการ
ข่มเหง ทั2งๆทีเป็ นแบบนี2แต่เปาโลก็แนะนําให้ทิโมธีดาํ เนินต่อไป อย่าเลิกรับใช้ จงสู ้ต่อไป ความ
ทุกข์ยากของเปาโลเองและอุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณของท่านยืนยันสิ งทีท่านกล่าว ท่านเคยเจอมา
หมดแล้ว แต่ท่านก็ยงั ไม่เลิกรับใช้ ทิโมธีเอ๋ ย จงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้า!
นอกจากนี2เปาโลยังกล่าวด้วยว่าทิโมธีไม่เพียงเข้าใจการรับใช้เท่านั2นแต่ยงั เชื'ออย่าง
มัน' คงด้วย คําทีแปลเช่นนั2น (พิสตอโอ) มีความหมายว่า ‘เชือมัน ’ ทิโมธีรู้วา่ เขาเชืออะไรและเชือ
มัน ในสิ งนั2น นอกจากนี2เขายังรู ้ดว้ ยว่าเขาได้เรี ยนรู ้จากใคร นัน คือจากเปาโลนัน เอง นัน ไม่ใช่
เรื องหลักทีเปาโลกังวล แต่สิ งทีเปาโลกําชับทิโมธีกค็ ือ จงดําเนินต่อไป!
2 ทธ 3:15

นอกจากนี2เปาโลกลับไปพูดถึงมรดกของทิโมธี ท่านเตือนความจําเขาว่า

ตั2งแต่เด็กมาแล้วทีเขาได้รู้พระคัมภีร์ และตั8งแต่ เด็กมาแล้ว ทีท' ่ านได้ รู้ พระคัมภีร์อนั บริสุทธิ6 ซึ'งมี

ฤทธิ6สอนท่ านให้ ได้ ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื'อในพระเยซูคริสต์ ท่านยกเรื องทีทิโมธีได้
รับการเลี2ยงดูมาในพระคัมภีร์ และน่าสังเกตว่าอย่างน้อยทิโมธี กไ็ ด้รับการสังสอนในพระคัมภีร์
โดยมารดาของเขาตอนทีเขาเป็ นเด็ก นอกจากนี2พระคัมภีร์เท่านั2นก็เพียงพอแล้วทีจะทําให้เรา
ฉลาดในเรื องวิธีทีจะได้รับความรอด ความรอดนั2นเป็ นมาโดยความเชือในพระเยซูคริ สต์เพียง
อย่างเดียวเท่านั2น
น่าสนใจตรงทีว่าตอนนั2นทิโมธีมีแต่พระคัมภีร์เดิมในตอนทีเขาเติบโตเป็ นหนุ่ม อย่างไร
ก็ตาม แม้แต่พระคัมภีร์เดิมก็เพียงพอแล้วทีจะทําให้คนๆหนึงมี “ปัญญาถึงความรอด” คําทีแปล
ว่า ทําให้ ได้ ปัญญา (ซอฟิ โซ) ในบริ บทนี2มีความหมายว่า ‘ให้ความเข้าใจ’ แน่ทีเดียวทีพระคัมภีร์
นั2นเพียงพอแล้วทีจะให้ความเข้าใจเกียวกับความรอด ความรอดนั2นไม่ได้มาจากคริ สตจักร
เหมือนทีพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกสอน มันเป็ นมาจากพระคัมภีร์และมีมาโดยความเชือใน
พระเยซูคริ สต์เป็ นหลัก
อีกครั2งทีในบริ บททีใหญ่กว่าเปาโลพยายามทีจะให้กาํ ลังใจเปาโลเพือทีจะสู ้ต่อไป ท่าน
เตือนความจําเขาว่าตั2งแต่เขาเป็ นเด็กเขาได้รับการฝึ กอบรมในพระคัมภีร์และในความเข้าใจเกียว
กับความรอด ท่านจึงขอให้เขานึกถึงมรดกอันยาวนาน การทีเขาจะเลิกรับใช้เหมือนทีถูกบอก
เป็ นนัยๆมาแล้วก็จะเป็ นการดูถูกมรดกดังกล่าว
2 ทธ 3:16

ขณะทียงั พูดถึงเรื องพระคัมภีร์อยู่ เปาโลกล่าวต่อไปถึงความจริ งขั2นพื2น

ฐานอย่างหนึงของพระคัมภีร์ท2 งั เล่ม พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า คําทีแปลว่า
การดลใจจากพระเจ้ า (เธะออพเนะอูสตอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทีพระเจ้าหายใจออกมา’
และมีความหมายว่า ‘ทีพระเจ้าตรัส’ เมือเราพูด คําพูดก็ถูกเปล่งออกมาพร้อมกับลมหายใจ เรา
เห็นมีเขียนทัว พระคัมภีร์วา่ “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2” เยเรมีย ์ 30:2 เป็ นตัวอย่างทีชดั เจนทีแสดง
ถึงถ้อยคําทีพระเจ้าทรงเปล่ง (หายใจ) ออกมา “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี2วา่
จงเขียนถ้อยคําทั2งสิ2 นทีเราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนังสื อม้วนหนึง” พระเจ้าตรัสแก่เยเรมีย ์ (ทรง
เปล่งถ้อยคําออกมา) และกําชับให้ผพู ้ ยากรณ์ท่านนี2เขียนมันลงในหนังสื อม้วนหนึง แหล่งทีมา

ของพระคัมภีร์จึงมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า เป็ นสิ งทีพระเจ้าตรัส เป็ นสิ งทีพระองค์เปล่ง
(หายใจ) ออกมา นัน จึงได้รับการดลใจ (ทั2งในด้านถ้อยคําและในด้านข้อความทั2งหมด) พระเจ้า
เองทรงเป็ นแหล่งทีมาของพระคัมภีร์ พระองค์ทรงดลใจมัน พระคัมภีร์จึงเป็ นความจริ งพอๆกับ
ทีพระองค์ผทู ้ รงเป็ นแหล่งทีมาของมันทรงเป็ นความจริ ง พระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง ดังนั2นพระ
วจนะของพระองค์จึงเปิ ดเผยให้เห็นถึงความจริ งด้วย
และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การตักเตือนว่ ากล่าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการ
อบรมในเรื'องความชอบธรรม คําทีแปลว่า การสอน (ดิดาสคาเลีย) มีความหมายว่า ‘การสอน’ คํา
ทีแปลว่า การตักเตือนว่ากล่าว (เอะเล็กคอส) มีความหมายว่า ‘การฟ้ องใจ’ จากนั2นคําทีแปลว่า
การปรับปรุงแก้ไขคนให้ ดี (เอะพานอรโธซิ ส) มีความหมายว่า ‘แก้ไขหรื อฟื2 นฟูให้กลับคืนสู่
สภาพดีดงั เดิม’ สุ ดท้ายพระคัมภีร์มีประโยชน์สาํ หรับ “การอบรมในเรื องความชอบธรรม” ความ
หมายก็คือ การฝึ กสอนในสิ งทีถูกต้อง พระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์มากมายจริ งๆ มันเป็ น
แหล่งสําหรับทุกด้านของชีวติ คริ สเตียน ไล่ต2 งั แต่หลักคําสอนและศาสนศาสตร์ไปจนถึงการ
ดําเนินชีวติ ทีถูกต้อง พระคัมภีร์มีแหล่งทีมาโดยตรงจากพระเจ้า นัน จึงเป็ นเหตุทีวา่ ทําไมมันถึง
เป็ นประโยชน์
2 ทธ 3:17

จุดประสงคหลักของพระวจนะของพระเจ้าคือ เพือทีวา่ ผูค้ นของพระเจ้า

โดยทัว ไปและโดยเฉพาะศิษยาภิบาลจะได้เป็ นคนดีรอบคอบและพรักพร้อมทีจะกระทําการดีทุก
อย่าง เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า เพือ' คนของพระเจ้ าจะดีรอบคอบ พรักพร้ อมทีจ' ะกระทําการดีทุก
อย่าง พระคัมภีร์มาจากพระเจ้าโดยตรงและเป็ นคู่มือสําหรับชีวติ ทุกด้านของเรา คําทีแปลว่า ดี
รอบคอบ (อารติออส) มีความหมายว่า ‘ครบถ้วน’ นีน่าจะหมายถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ
สิ งนี2มาได้โดยทางพระวจนะของพระเจ้าเท่านั2น คําทีแปลว่า พรักพร้ อม (เอ็กซารติโซ) เกียวข้อง
โดยตรงกับคําทีแล้ว (อารติออส) มันมีความหมายเพิมเติมว่า ‘ถูกตระเตรี ยมอย่างครบถ้วน’ ดัง
นั2นพระวจนะของพระเจ้าจึงตระเตรี ยมคนของพระเจ้าให้พร้อมอย่างครบถ้วนสําหรับการดีทุก
อย่าง

วลี “คนของพระเจ้า” จะต้องถูกเข้าใจในบริ บทของ 2 ทิโมธี เปาโลกําลังเขียนถึงทิโมธีผู ้
เป็ นศิษยาภิบาลหนุ่ม ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่านกําลังพูดถึงตําแหน่งนั2นอยู่ พระวจนะของพระเจ้า
จะนํามาซึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณและตระเตรี ยมเราให้พร้อมสมบูรณ์สาํ หรับงานรับใช้ นี
เป็ นความหมายตามบริ บทแวดล้อม อย่างไรก็ตามคํานี2กใ็ ช้กบั คริ สเตียนทุกคนด้วยเช่นกัน
ในการสรุ ปความบริ บทของจดหมายฝากทั2งฉบับจนถึงตอนนี2 เปาโลพยายามทีจะให้กาํ
ลังใจทิโมธีให้เขาอยูร่ ับใช้ต่อไป เราเห็นจากคําพูดเป็ นนัยๆของเปาโลว่าทิโมธีเริ มท้อใจและอาจ
คิดทีจะเลิกรับใช้แล้ว เปาโลจึงพยายามหนุนใจเขาโดยใช้แบบอย่างของตัวท่านเองในการทน
ความยากลําบาก นอกจากนี2ท่านยังหนุนใจเขาโดยอ้างถึงแบบอย่างทีเป็ นตามแบบของพระเจ้าที
เขามีดว้ ย สุ ดท้ายท่านพยายามกระตุน้ เขาด้วยทรัพยากรทีมีค่าสู งสุ ด คือ พระวจนะของพระเจ้า
ซึงจะตระเตรี ยมเขาให้พรักพร้อมสําหรับความจําเป็ นใดๆก็ตามทีจะมีข2 ึนในการรับใช้
*****
ภาพรวมของ 2 ทิโมธี 4: บทสุดท้ ายนีเ$ ปรี ยบเหมือนบทเพลงอําลาของเปาโล มันเป็ น
งานเขียนชิ $นสุดท้ ายที) มีบนั ทึ กไว้ ของอัครสาวกผู้ยิ)งใหญ่ ท่านนี $ จุดจบของท่ านใกล้ เข้ ามาแล้ ว
และท่ านก็ทราบดี ท่ านจึงนําเสนอ ‘คํากําชับ’ หรื อคําสั)งหลายประการแก่ ทิโมธี แปดข้ อแรกพูด
ถึงงานรั บใช้ ของทิโมธี เนือ$ หาส่ วนหลังของบทนีม$ ีความเห็นส่ วนตัวสุดท้ ายของเปาโล นี)เป็ น
ความเห็นทิ ง$ ท้ ายก่ อนจากของเปาโลที) มีถึงทิโมธี อันที)จริ งแล้ วนี)เป็ นข้ อเขียนชิ $นสุดท้ ายของอัคร
สาวกผู้ยิ)งใหญ่ ท่านนี $ หลังจากงานเขียนชิ $นนีไ$ ม่ นาน ประเพณี เล่ าว่ าท่ านถูกตัดศีรษะเพราะเหตุ
พระนามของพระคริ สต์ ท่ านได้ ต่อสู้มาเป็ นอย่ างดีแล้ ว ท่ านได้ วิ)งแข่ งจนจบแล้ ว ท่ านได้ รักษา
ความเชื) อนั$นไว้ แล้ ว อารมณ์ อันตืน$ ตันตรงนีเ$ กือบจะเป็ นโศกนาฏกรรมด้ วยซํา$
2 ทธ 4:1

อัครสาวกท่านนี2จึงเริ มบทสุ ดท้าย เหตุฉะนั8นข้ าพเจ้ ากําชับท่ านต่ อพระ

พักตร์ พระเจ้ า และพระเยซูคริสต์ เจ้ า ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย เมือ' พระองค์เสด็จมา
ปรากฏและตั8งอาณาจักรของพระองค์ ว่ า การถอดความข้อนี2แบบถูกต้องจะอ่านได้วา่ ‘เหตุ
ฉะนั2นข้าพเจ้าขอเป็ นพยานต่อท่านต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริ สต์เจ้า ผูจ้ ะทรงพิพากษา

คนเป็ นและคนตาย เมือพระองค์เสด็จมาปรากฏและตั2งอาณาจักรของพระองค์’ คําทีแปลว่า
เสด็จมาปรากฏ เป็ นคํากรี ก (เอะพิฟาเนะเอีย) คําทีแปลว่า คนเป็ น คือ ซาโอ
ให้เราสังเกตว่าการพิพากษาเหล่านั2นทีพระเยซูคริ สต์จะทรงประทับนัง เพือพิพากษาจะ
เกิดขึ2น (1) เมือพระองค์เสด็จมาปรากฏ และ (2) ในอาณาจักรของพระองค์ นีน่าจะหมายถึง
บัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ซ ึงเห็นได้ชดั ว่ามีข2 ึนหลังการรับขึ2นของผูเ้ ชือทันที ดู 2 โคริ นธ์
5:10 จากนั2นเมือพระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์เมือพระองค์เสด็จมาครั2งที
สอง ก็จะมีการพิพากษาบรรดาประชาชาติและชนชาติอิสราเอลทีเป็ นขึ2นจากตาย ดู มัทธิว 25:
31-46 และดาเนียล 12:2 ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระองค์กท็ รงเป็ นผูพ้ ิพากษาทีชอบธรรม
2 ทธ 4:2

จงประกาศพระวจนะ ให้ ขะมักเขม้ นทีจ' ะทําการทั8งในขณะทีม' โี อกาสและ

ไม่ มโี อกาส จงว่ ากล่าว ห้ ามปราม และตักเตือนด้ วยความอดทนทุกอย่ างและการสั'งสอน อัคร
สาวกท่านนี2เริ มคําสังหลายประการซึงในคําสังเหล่านี2ท่านกําชับทิโมธี คําสังแรกคือ “จงประกาศ
พระวจนะ” คําทีแปลว่า ประกาศ (เครุ สโซ) มีความหมายว่า ‘ประกาศถึงการมาของบุคคล
สําคัญ’, ‘ประกาศให้ทราบ’ และ ‘ประกาศต่อสาธารณชน’ งานรับใช้หลักของศิษยาภิบาลคือ
การประกาศพระวจนะ
จากนั2นท่านเสริ มว่า “ให้ขะมักเขม้นทีจะทําการทั2งในขณะทีมีโอกาสและไม่มีโอกาส” มี
หลายความหมายทีถูกสื อผ่านคําทีแปลว่า ขะมักเขม้ น (เอะฟิ สเตมิ) ซึงอาจมีความหมายว่
า ‘เตรี ยมพร้อม’ หรื อมันอาจมีความหมายด้วยว่า ‘พร้อมใช้งาน’ ความหมายแรกน่าจะใช่
มากกว่า
คําทีแปลว่า ในขณะทีม' โี อกาส (เอะอูไคโรส) มีความหมายว่า ‘สะดวก’ หรื อ ‘ถูกเวลา’
คําทีแปลว่า ไม่ มโี อกาส (อาไคโรออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่มีเวลา’ และมีความหมายเพิม
ด้วยว่า ‘ไม่สะดวก’ หรื อ ‘ไม่ถูกกาลเทศะ’ มีบางเวลาทีให้เราประกาศได้ง่ายๆและมีบางเวลาที
จะประกาศทีน2 นั ก็ยากหนักหนา ไม่วา่ จะในกรณี ใด ความหมายหลักก็คือ จงเตรี ยมพร้อมทีจะ
ประกาศไม่วา่ จะเป็ นอย่างไรก็ตาม

คําสังต่อไปคือ จงว่ ากล่าว คําทีแปลเช่นนั2น (เอะเล็กโค) มีความหมายหลายประการไล่
ตั2งแต่ ‘ฟ้ องใจ’, ‘หักล้าง’ ไปจนถึง ‘แก้ไข’ ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐบางครั2งก็ตอ้ งแก้ไขคําสอน
ผิดหรื อหลักปรัชญาทีผดิ ๆ เขาต้องประกาศโดยอาศัยฤทธิ>เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ>ด้วยเพือ
ทีจะฟ้ องใจผูฟ้ ังเกียวกับความจําเป็ นฝ่ ายวิญญาณในขณะนั2น
จากนั2นเปาโลกําชับทิโมธีให้ห้ามปรามในการเทศนาของเขา คําทีแปลเช่นนั2น (เอะพิติ
มาออโอ) มีความหมายว่า ‘ตักเตือน’ หรื อ ‘เตือนสติ’ การเทศนาตามพระคัมภีร์มกั จะเกียวข้อง
กับการเตือนสติให้ผคู ้ นของพระเจ้าทําสิ งทีพวกเขาควรกระทําและเป็ นอย่างทีพวกเขาควรจะ
เป็ น
สุ ดท้ายเปาโลกําชับทิโมธีให้ตกั เตือน คําทีแปลเช่นนั2น (พาราคาเละโอ) ในบริ บทนี2มี
ความหมายในปั จจุบนั ว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’ ศิษยาภิบาลต้องเอาใส่ ใจต่อความจําเป็ นต่างๆของสมาชิก
ของตนเสมอ จะมีคนทีตอ้ งการคนคอยให้กาํ ลังใจเสมอ แน่ทีเดียวทีพระวจนะของพระเจ้าเต็ม
ไปด้วยพระสัญญาอันมีค่าต่างๆทีคอยให้กาํ ลังใจเรา เราจึงถูกสอนให้ให้กาํ ลังใจผูค้ นเช่นนั2นใน
การเทศนา
ในเรื องนี2เปาโลเสริ มด้วยคุณสมบัติเพิมเติม “ด้วยความอดทนทุกอย่างและการสังสอน”
นักเทศน์ตามพระคัมภีร์ตอ้ งมีความอดทนและทนต่อความอ่อนแอของสมาชิกของตนและสัง
สอนพวกเขา คําทีแปลว่า ความอดทน (มาครอธูเมีย) หมายถึงการมีความอดทนในการปฏิบตั ิกบั
ผูค้ น อีกครั2งคําทีแปลว่า การสั' งสอน (ดิดาเค) มีความหมายว่า ‘การสอน’ ดังนั2นศิษยาภิบาลจึงถูก
กําชับให้เทศนาพระวจนะไม่เพียงเพือฟ้ องใจ, เตือนสติและให้กาํ ลังใจสมาชิกของตนเท่านั2น แต่
ให้ทาํ เช่นนั2นด้วยความอดทน โดยสอนพวกเขาถึงสิ งทีพวกเขาจําเป็ นต้องเข้าใจด้วย การใส่
ความอดทนและการให้กาํ ลังใจเข้าไปในคําเทศนาจะไม่เพียงเพิมประสิ ทธิภาพงานรับใช้ของศิษ
ยาภิบาลเท่านั2น แต่ยงั จะช่วยยืดอายุมนั ออกไปอีกด้วย ความจริ งอาจเป็ นเรื องทีเจ็บปวดและ
แทงใจดํา แม้จะเป็ นความจริ งตามพระคัมภีร์กต็ าม ศิษยาภิบาลทีมีปัญญาคือผูท้ ีเจือคําเทศนาของ
เขาด้วยความอดทน, การสังสอนและการให้กาํ ลังใจ

2 ทธ 4:3

เปาโลเห็นล่วงหน้าถึงเวลาทีจะมาซึ งคนในคริ สตจักรจะ “ทนต่อคําสอน

อันถูกต้องไม่ได้” ท่านจึงเขียนว่า เพราะจะถึงเวลาทีค' นจะทนต่ อคําสอนอันถูกต้ องไม่ได้ แต่ เขา
จะรวบรวมครู ไว้ ให้ สอนในสิ' งที'เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง คนเหล่านั2นจะ
รวบรวมครู ทีจะนําเสนอสิ งต่างๆทีตรงกับความชอบและความสนใจของตนเอง ในบริ บทนี2วลีที
แปลว่า ชอบฟัง (ในภาษาอังกฤษคือ “มีหูทีคนั ”) (คเนธอเมะนอย เทน อาคอเน) จริ งๆแล้วมี
ความหมายได้วา่ ครู ทีเกาหูทีคนั ของพวกเขา ความหมายก็คือ หูทีอยากได้รับความสบายจากนัก
เทศน์ทีทาํ ให้หูของพวกเขาพอใจโดยการเกาให้หายคัน นีอาจทําให้เรานึกถึงสุ นขั ทีคนเลี2ยงไว้
ทีมาหาเจ้าของเพือ ให้เขาเกาหูให้มนั เปาโลเตือนว่าวันนั2นจะมาเมือบรรดาคริ สเตียนแต่ปากจะ
ค้นหาบรรดานักเทศน์ทีจะเทศนาให้ถูกหูพวกเขา นีคล้ายกับทีอิสยาห์เขียนไว้ “จงพูดสิ งราบรื น
แก่เรา จงพยากรณ์มายา” (อิสยาห์ 30:10)
2 ทธ 4:4

และเขาจะบ่ ายหูจากความจริง หันไปฟังเรื'องนิยายต่ างๆ การละทิ2งความ

จริ งเป็ นเหมือนถนนเส้นหนึงทีไปได้สองทาง ไม่เพียงต้องมีครู สอนเท็จเท่านั2น แต่ตอ้ งมีคนเหล่า
นั2นทียนิ ดีทนและรับคําสอนเท็จได้ดว้ ย เปาโลพยากรณ์ถึงวันนั2นทีสมาชิกในคริ สตจักรจะเต็มใจ
ตามหานักเทศน์ทีแทนทีจะเทศนาความจริ ง กลับหันไปหานิยายต่ างๆแทน คําทีแปลเช่นนั2น
(มูธอส) มีความหมายว่า ‘เรื องแต่งขึ2นมา’ หรื อแม้แต่ ‘ความเท็จ’ เลยด้วยซํ2า มันเป็ นทีมาของคํา
ภาษาอังกฤษ myths เรื องตลกร้ายก็คือว่า ตลอดทุกยุคทุกสมัย บรรดาผูฟ้ ังทีละทิ2งความจริ งเต็มใจ
ทีจะฟังหลักปรัชญาเทียมเท็จ, มโนคติจอมปลอม, ศาสตร์เทียม และศาสนศาสตร์เทียมเท็จ (คือ
นิยายต่ างๆ นัน เอง) แทนทีจะฟังความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า หากในสมัยนั2นเป็ นแบบ
นั2น สมัยนี2กย็ งิ เป็ นเช่นนั2นอย่างแน่นอน เปาโลจึงเตือนทิโมธีถึงเรื องดังกล่าว
2 ทธ 4:5

เปาโลจึงเพิมคําสังอีกสี เรื องเข้าไปด้วย (1) ฝ่ ายท่ านจงระวังระไวอยู่ใน

การทั8งปวง คําทีแปลว่า ระวังระไว (เนโฟ) มีความหมายว่า มีใจจดจ่อ มีวนิ ยั ทางความคิด และมี
สติตืนตัวต่อสิ งทีกาํ ลังเกิดขึ2น: ในเรื องฝ่ ายวิญญาณ ปรัชญา ศาสนศาสตร์ ฯลฯ ความหมายก็คือ
การรู ้ตวั ตลอดเวลาว่ากําลังเกิดอะไรขึ2นอยูใ่ นการสู ้รบ

ท่านเสริ มต่อไปว่า (2) จงอดทนต่ อความทุกข์ ยากลําบาก คําทีแปลเช่นนั2น (คาคอปาเธะ
โอ) เป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า “จงทนการยากลําบาก” ใน 2 ทิโมธี 2:3 ความหมายในทีน2 ีกค็ ือ การ
ทนความยากลําบากในการรับใช้ แม้ไม่ตอ้ งเจอกับการข่มเหง แต่การรับใช้ในหน้าทีศิษยาภิบาล
ก็มกั เป็ นเรื องยากลําบากพร้อมด้วยปัญหาต่างๆ เปาโลจึงเตือนสติทิโมธีอีกครั2งให้พร้อมทีจะทน
ความยากลําบากในงานของพระเจ้า
จากนั2นท่านกําชับเขาว่า (3) จงทําหน้ าทีข' องผู้ประกาศข่ าวประเสริฐ ทิโมธีได้รับคําสัง
ให้นาํ วิญญาณผูค้ นมาถึงพระคริ สต์ ทัว พระคัมภีร์ใหม่ คําสังก็คือ ให้คริ สเตียนทุกคนไปนํา
วิญญาณผูอ้ ืนมาถึงพระคริ สต์ คือยังเป็ นเช่นนั2นสําหรับศิษยาภิบาล เป็ นคําสังหนึงในบัญญัติของ
พระคริ สต์ ซึงไม่ใช่ทางเลือกหรื อ ‘ของประทาน’ เราได้รับบัญชาให้ทาํ หน้าทีของผูป้ ระกาศข่าว
ประเสริ ฐ บางคนได้รับการทรงเรี ยกให้มารับใช้เต็มเวลาในงานประกาศข่าวประเสริ ฐ บางคน
อาจมีของประทานในเรื องนี2มากกว่าคนอืน แต่ทุกคนก็ได้รับคําสังให้ออกไปประกาศข่าว
ประเสริ ฐ โดยเฉพาะอย่างยิง ศิษยาภิบาล
สุ ดท้ายเปาโลได้ออกคําสังฝ่ ายวิญญาณอันสุ ดท้ายทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจดหมายฝาก
ฉบับนี2และจริ งๆแล้วก็เป็ นคําสังสุ ดท้ายในการรับใช้ของท่านด้วย นัน คือ (4) และจงกระทําการ
รับใช้ ของท่ านให้ สําเร็จ คําทีแปลว่า จงกระทํา...ให้ สําเร็จ (พเลรอฟอเระโอ) มีความหมายว่า ‘ทํา
ต่อไปจนจบ’ ความหมายก็คือ จงกระทํางานรับใช้ของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ จงทําสิ งทีพระเจ้าได้
ทรงเรี ยกให้ท่านกระทํา จงทํางานให้เสร็จ หรื ออย่าเลิกนัน เอง นีสือให้เห็นว่าทิโมธีอาจคิดทีจะ
เลิกรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลเพราะปั ญหาและความกดดันต่างๆทีมีในตําแหน่งดังกล่าว
2 ทธ 4:6

คราวนี2เปาโลเริ มพูดถึงความตายของท่านทีจะมาถึงในไม่ชา้ ให้เราสังเกต

อารมณ์ทีลึกซึ2งและความจริ งจังในข้อความต่อไปนี2 เพราะว่ าบัดนีข8 ้ าพเจ้ าพร้ อมทีจ' ะเป็ นเครื'อง
บูชาแล้ ว คําทีแปลว่า พร้ อมทีจ' ะเป็ นเครื'องบูชาแล้ว (สเป็ นโด) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกเท
ออกเป็ นเครื องดืมบูชา’ วลีน2 ีอาจแปลตรงตัวได้วา่ ‘เพราะว่าบัดนี2ขา้ พเจ้าพร้อมทีจะถูกเทออก
แล้ว’ นีอาจหมายถึงการหลัง เลือดของท่านทีจะเกิดขึ2นในไม่ชา้ ท่านกล่าวต่อไปว่า และเวลาที'

ข้ าพเจ้ าจะจากไปนั8นก็ใกล้จะถึงแล้ว เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลังหมายถึงเวลาทีท่านจะจากร่ างกาย
นี2ไปและไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เวลาทีท่านจะจากไปนั2นอาจเปรี ยบได้กบั เวลาออกเดินทาง
ของเรื อลําหนึง คําทีแปลว่า จากไป (อานาลูซิส) มีความหมายว่า ‘ถอนเชือกผูกเรื อทีกาํ ลังจะแล่น
ออกไปในทะเล’ การออกจากท่าแห่งชีวติ ของท่านนั2นถูกกําหนดเวลาไว้แล้วและท่านก็ทราบดี
2 ทธ 4:7

ให้เราสังเกตจิตสํานึกผิดชอบทีโปร่ งใสและความสําเร็จฝ่ ายวิญญาณของ

เปาโลขณะทีท่านจะเผชิญวันนั2น ข้ าพเจ้ าได้ ต่อสู้ อย่ างเต็มกําลัง ท่านได้เข้าสู ้รบและมีชยั ชนะ
แล้ว น่าสนใจตรงทีเปาโลได้กาํ ชับให้ทิโมธีทาํ แบบเดียวกันใน 1 ทิโมธี 6:12 “จงต่อสู ้อย่างเต็ม
กําลังเพือ ความเชือ” นีเป็ นภาพเปรี ยบทีแสดงถึงการต่อสู ้อย่างเต็มกําลังของนักกีฬา เช่น นักมวย
ปลํ2าสมัยกรี กและโรมัน ท่านเสริ มต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าได้ แข่ งขันจนถึงทีส' ุ ด นีหมายถึงการวิง แข่ง
มาราธอนจนจบ ท่านไม่ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขัน ท่านไม่ได้ลม้ เลิก ท่านได้วงิ แข่งจนจบ
แล้ว สุ ดท้ายท่านเขียนว่า ข้ าพเจ้ าได้ รักษาความเชื'อไว้แล้ว ท่านได้ปกป้ องความเชือนั2นไว้อย่าง
ตั2งใจ นีหมายถึงคนทีพิทกั ษ์รักษาทรัพย์สินทีผอู ้ ืนฝากไว้ ไม่มีสักครั2งทีท่านปล่อยให้มนั ถูกพญา
มารฉกฉวยไป
2 ทธ 4:8

ตั8งแต่ นีไ8 ป มงกุฎแห่ งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สําหรับข้าพเจ้ าแล้ว

ความหมายก็คือ มงกุฎดังกล่าวได้ถกู เก็บไว้สาํ หรับเปาโลแล้ว คําทีแปลว่า มงกุฎ คือ สเตะฟาน
อส ซึงคือมงกุฎดอกไม้ทีมอบให้แก่ผชู ้ นะการแข่งขันกีฬาของกรี กโบราณ (ต่างจาก เดียเดมา ซึง
เป็ นมงกุฎของกษัตริ ย)์ ในทีน2 ีเปาโลพูดถึงหนึงในหลายมงกุฎทีเห็นได้ชดั ว่าจะถูกมอบให้ที
บัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ นอกจากนี2ให้เราสังเกตว่ามงกุฎทีจะถูกมอบให้สาํ หรับการรับใช้
อย่างสัตย์ซือถูกเรี ยกว่า “มงกุฎแห่งความชอบธรรม” นัน ไม่ใช่เรื องบังเอิญ มันเป็ นแบบอย่าง
ของความชอบธรรมสําหรับการทีผรู ้ ับใช้ของพระเยซูคริ สต์จะทํางานรับใช้ทีตนได้รับจากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของตนจนสําเร็จอย่างสัตย์ซือ
เปาโลกล่าวถึงพระองค์ผทู ้ ีจะทรงประทานมงกุฎนี2ให้แก่ท่าน ซึ'งองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้
พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้ าในวันนั8น พระเยซูคริ สต์เจ้าของเราทรงถูก

เรี ยกว่า (1) ผูพ้ ิพากษา (ดู ยอห์น 5:22) และ (2) ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม พระองค์ทรงชอบธรรมและ
จะทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม เมือทบทวนถึงชีวติ การรับใช้ของเปาโลทีมีต่อพระองค์ ท่าน
ทราบว่าพระเยซูจะทรงประทานมงกุฎแห่งความชอบธรรมให้แก่ท่านอย่างชอบธรรม
และมิใช่ แก่ข้าพเจ้ าผู้เดียวเท่านั8น แต่ จะทรงประทานแก่คนทั8งปวงทีร' ักการเสด็จมาของ
พระองค์ น่าสังเกตว่ามงกุฎนี2ไม่ได้ถูกสัญญาแก่คนเหล่านั2นทีรอคอยการเสด็จมาของพระองค์
เท่านั2น แต่แก่คนเหล่านั2นทีรักการเสด็จมาของพระองค์ดว้ ย ข้อความนี2สือชัดเจน เราต้องรักผู ้
พิพากษาผูท้ รงชอบธรรมทีเรารอคอยและรักการเสด็จมาปรากฏของพระองค์ (ดู 1 ยอห์น 3:2) นี
เป็ นอีกครั2งทีการใช้คาํ ว่า ความชอบธรรมไม่ใช่เรื องบังเอิญ พระเยซูคริ สต์และทุกสิ งทีแสดงถึง
พระองค์ลว้ นชอบธรรม คนทีรักการเสด็จมาของพระองค์เป็ นผูท้ ีรักความชอบธรรมด้วย (น่า
สนใจคือคําทีแปลว่า การเสด็จมา (เอะพิฟาเนะเอีย) ซึงเป็ นทีมาของคําว่า epiphany)
2 ทธ 4:9

เปาโลกําชับให้ทิโมธีมาหาท่านทีกรุ งโรมโดยไว จงพยายามมาหา

ข้ าพเจ้ าโดยเร็ว คําว่า พยายาม สื อถึงการรี บเร่ ง
2 ทธ 4:10

ข้อพระคัมภีร์ทีน่าเศร้าทีสุดข้อหนึงในพระคัมภีร์ถูกนําเสนอตรงนี2 เพราะ

ว่ าเดมาสได้ หลงรักโลกปัจจุบันนีเ8 สียแล้ว และได้ ทงิ8 ข้าพเจ้ าไปยังเมืองเธสะโลนิกา เครสเซนส์ ได้
ไปยังแคว้ นกาลาเทีย ทิตสั ได้ ไปยังเมืองดาลมาเทีย เดมาสซึงถูกเอ่ยถึงหลายครั2งในจดหมายฝาก
ของเปาโล ตอนนี2ได้ละทิ2งท่านไปเสี ยแล้ว ให้เราสังเกตคําพูดทีน่าเศร้าและทําให้เราเห็นภาพอัน
น่าสมเพช “ได้หลงรักโลกปั จจุบนั นี2เสี ยแล้ว”
คําทีแปลว่า โลก (ไอโอน) อาจแปลได้ดว้ ยว่า ‘ยุค’ ตอนทีเปาโลเขียนถึงฟี เลโมนตอน
ใกล้สิ2นสุ ดการติดคุกครั2งแรกของท่าน ตอนนั2นท่านเอ่ยถึงเดมาสว่าเป็ นเพือนร่ วมงานของท่าน
(ฟี เลโมน 24) ในช่วงระหว่างการถูกจับกุมซํ2าแล้วซํ2าอีกของเปาโล เดมาสได้ทิ2งอัครสาวกผูย้ งิ
ใหญ่ท่านนี2ไป ทีเศร้ายิง ไปกว่านั2นคือแรงจูงใจของเขา นัน คือ “ได้หลงรักโลกปั จจุบนั นี2เสี ย
แล้ว” น่าเศร้าทีคริ สเตียนมากมายละทิ2งงานของพระเจ้าเพราะพวกเขายังรักโลกอยู่ เราทราบน้อย
มากเกียวกับเครสเซนส์ แต่เชือกันว่าเขาเป็ นหนึงในสาวกเจ็ดสิ บคนของพระเยซู ไม่วา่ จะใน

กรณี ใดเขาได้จากกรุ งโรมไปแล้วและไปยังแคว้นกาลาเทีย เราไม่ทราบว่าทําไมทิตสั ถึงได้เดิน
ทางไปยังเมืองดาลมาเทียนอกจากว่าเขาได้ไปทีนนั จริ งๆ เมืองดาลมาเทียน่าจะเทียบได้กบั แอ
ลบาเนียในปัจจุบนั
เปาโลออกความเห็นส่ วนตัวด้วยใจละห้อยต่อไป ลูกาคนเดียว

2 ทธ 4:11-12

เท่ านั8นทีอ' ยู่กบั ข้ าพเจ้ า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้ วย เพราะเขาเป็ นประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้ า
สํ าหรับการรับใช้ นี8 เราทราบว่าลูกาอยูก่ บั เปาโล เราไม่ทราบว่าเขาติดคุกด้วยกันกับท่านหรื ออยู่
ใกล้ๆในกรุ งโรม แต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการทีเขาอยูด่ ว้ ยนั2นเป็ นกําลังใจแก่เปาโลจริ งๆ ในทีน2 ีเรา
ยังเห็นถึงการคืนดีกนั อันน่าทึงด้วย ในกิจการ 15:37-40 เปาโลปฏิเสธทีจะพายอห์นมาระโกไป
ด้วยในการเดินทางเพือประกาศรอบทีสามของท่านเพราะก่อนหน้านั2นเขาได้ลม้ เลิกกลางคัน แต่
บัดนี2ในช่วงเวลาทีมืดมิดทีสุดของชีวติ เปาโล ท่านขอให้ตามมาระโกมาด้วย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
นับแต่น2 นั เป็ นต้นมาเขาได้พิสูจน์ตวั เองให้เปาโลเห็นแล้ว เปาโลยังเอ่ยว่าเขาเป็ นเพือนร่ วมงาน
ของท่านด้วยในฟี เลโมน 24
ท่านกล่าวเสริ มว่า 12 ข้ าพเจ้ าได้ ส่งทีคกิ สั ไปยังเมืองเอเฟซัสแล้ว ทีคิกสั ถูกเอ่ยถึงเจ็ดครั2ง
ในพระคัมภีร์ใหม่ โดยทุกครั2งเกียวข้องกับงานรับใช้ของเปาโลทั2งสิ2 น ในโคโลสี 4:7 เปาโลเรี ยก
เขาว่าเป็ นผูร้ ับใช้ทีสัตย์ซือ เป็ นไปได้วา่ เขาอาจเป็ นผูน้ าํ ส่ งจดหมายฝากฉบับนี2ไปยังเมือง
เอเฟซัสและทิโมธี
2 ทธ 4:13

เปาโลยังมีคาํ ขอส่ วนตัวเพิมเติมอีก เมือ' ท่ านมาจงเอาเสื8อคลุมซึ'งข้ าพเจ้ า

ได้ ฝากไว้ กบั คารปัสทีเ' มืองโตรอัสมาด้ วย พร้ อมกับหนังสือต่ างๆ และสิ' งทีส' ํ าคัญทีส' ุ ดคือหนังสือ
ทีเ' ขียนบนแผ่ นหนัง เปาโลร้องขอเสื2 อคลุม เราจึงเห็นถึงสภาพอันแร้นแค้นภายในห้องขังของ
ท่าน คุกมามาร์ไทน์เป็ นคุกใต้ดินตามความหมายนั2นจริ งๆ เห็นได้ชดั ว่าฤดูหนาวกําลังใกล้เข้ามา
และเปาโลต้องการเครื องนุ่มห่มเพิมเติม ช่างเป็ นความเห็นทีน่าเศร้าจริ งๆ อัครสาวกผูย้ งิ ใหญ่
ท่านนี2 และอาจเป็ นนักนําวิญญาณ, มิชชันนารี และผูก้ ่อตั2งคริ สตจักรทียงิ ใหญ่ทีสุดด้วยกําลังตก
อยูใ่ นสภาวะดังกล่าว จริ งแท้ทีเดียวท่านกําลังเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเพราะ

พระนามของพระเยซูเหมือนอย่างทีพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้จริ งๆ ดู กิจการ 9:16 และ 2 ทิโมธี
3:12
ท่านยังขอให้ทิโมธีนาํ “หนังสื อ” และหนังสื อที)เขียนบนแผ่ นหนังมาด้วย หนังสื อแบบ
แรกน่าจะเป็ นหนังสื อทีทาํ ด้วยกระดาษปาปิ รุ ส และอาจเป็ นพระธรรมบางเล่มในพระคัมภีร์ใหม่
หรื อเอกสารคริ สเตียนอืนๆ หนังสื อแบบหลังน่าจะเป็ นพระคัมภีร์เดิมทีเห็นได้ชดั ว่าเปาโลถูก
ห้ามมิให้อ่านในคุก เปาโลตั2งใจว่าจะใช้เวลาในคุกให้เป็ นประโยชน์ ท่านกระหายหาพระวจนะ
ของพระเจ้าทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2 ทธ 4:14-15

มีการเอ่ยถึงอเล็กซานเดอร์อีกครั2งซึ งเขาน่าจะเป็ นคนเดียวกับที

ถูกกล่าวถึงใน 1 ทิโมธี 1:20 และกิจการ 19:33 อเล็กซานเดอร์ ช่างทองแดงนั8นได้ ประทุษร้ าย
ข้ าพเจ้ าอย่างสาหัส `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงตอบแทนเขาให้ สมกับการกระทําของเขา' ไม่วา่ จะ
ในกรณี ใด อเล็กซานเดอร์กเ็ ป็ นศัตรู ของเปาโลและเป็ นศัตรู ต่องานรับใช้ของท่าน ท่านจึงเตือนทิ
โมธีวา่ 15 ท่ านจงระวังเขาให้ ดีด้วย เพราะเขาได้ คดั ค้ านถ้ อยคําของเราอย่างรุนแรง หากเขาเป็ น
คนเดียวกับทีถูกเอ่ยถึงใน 1 ทิโมธี 1:20 ในข้อนั2นก็มีการบอกเป็ นนัยว่าเขาเป็ นคนทีละทิ2งความ
จริ งไปแล้ว โดยอาจเป็ นหนึงในพวกถือลัทธิยวิ ก็ได้ ไม่วา่ เขาจะเป็ นใคร เขาก็สร้างความยุง่ ยาก
ให้กบั งานรับใช้ของเปาโลเป็ นอย่างมาก
2 ทธ 4:16-17

เราเห็นถึงความน่าสงสารของเปาโลในทีน2 ี ในการแก้คดีครั8งแรก

ของข้ าพเจ้ านั8น ไม่มใี ครเข้ าข้ างข้ าพเจ้ าสั กคนเดียว เขาได้ ละทิง8 ข้าพเจ้ าไปหมด ข้ าพเจ้ า
อธิษฐานต่ อพระเจ้ าว่ า ขอโปรดอย่าให้ พวกเขาต้ องได้ รับโทษเลย ในการแก้คดีครั2งแรกของ
เปาโล ไม่มีใครอยูเ่ คียงข้างท่านเลย ทุกคน (อาจยกเว้นลูกา) ละทิ2งท่านไปหมด นีทาํ ให้เรานึกถึง
การพิจารณาคดีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา กระนั2นจิตใจทีเปี ยมด้วยความเมตตาของเปาโลก็ถูกเผย
ให้เห็นเพราะท่านหวังว่าการทีพวกเขาละทิ2งท่านไปนั2นจะไม่เป็ นเหตุให้พวกเขาต้องรับโทษ
ไม่มีการพูดถึงว่าบรรดาพีนอ้ งของคริ สตจักรทีกรุ งโรมอยูท่ ีไหนในขณะนั2น การทีพวกเขาไม่อยู่
นั2นก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยูแ่ ล้ว เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาละอายต่อโซ่ตรวนของท่าน (2 ทิโมธี

1:16) เห็นได้ชดั ว่าเปาโลได้แก้คดีครั2งแรกทีกรุ งโรมไปแล้ว นีสือว่าการแก้คดีครั2งต่อไปและอาจ
เป็ นครั2งสุ ดท้ายของท่านใกล้จะถึงอยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ตามท่านก็สรรเสริ ญพระเจ้า 17 แต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทับอยู่กบั ข้ าพเจ้ า
และได้ ทรงประทานกําลังให้ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็มที' เพือ' ให้ คนต่ าง
ชาติท8งั ปวงได้ ยนิ ดังนั8นข้ าพเจ้ าจึงรอดพ้นจากปากสิ งโตนั8น ช่างเป็ นการตระหนักรู ้ทีแสนวิเศษ
ถึงแม้วา่ คนอืนอาจทอดทิ2งเราในเวลาทีเราเดือดร้อนและอับจนหนทาง แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่
เคยทอดทิ2งเราเลย นีน่าจะทําให้เปาโลนึกถึงคําตรัสของพระเยซู “เราไม่ละทิ2งท่านหรื อทอดทิ2ง
ท่านเลย” ในยามทีคนอืนๆทอดทิ2งไปหมด พระองค์จะทรงอยูเ่ คียงข้างคนเหล่านั2นทีสัตย์ซือเพือ
ชูกาํ ลังพวกเขา ในขณะนั2น เปาโลถูกไว้ชีวติ ให้ไม่ตอ้ งเจอกับปากสิ งโต นีอาจหมายถึงวิธีปฏิบตั ิ
ของพวกโรมันทีโยนพวกนักโทษลงไปให้สิงโตขยํ2าดุจเป็ นเกมกีฬาให้ผชู ้ มดู ดังนั2นในการแก้
คดีครั2งแรกของท่าน ท่านรอดพ้นจากชะตากรรมดังกล่าวไปได้
นอกจากนี2 ในการทีท่านได้รับการไว้ชีวติ ในตอนนั2น เปาโลจึงมีโอกาสทีจะประกาศแก่
คนอืนต่อไปได้อยู่ เราไม่ทราบว่าคนต่างชาติเหล่านั2นทีเปาโลพูดถึงหมายถึงใคร พวกเขาอาจ
เป็ นเจ้าพนักงานไต่สวนท่านในรัฐบาลโรม พวกเขาอาจเป็ นเพือ นนักโทษด้วยกัน ไม่วา่ จะใน
กรณี ใด แม้ในยามทีตอ้ งเผชิญกับความตาย เปาโลก็ยงั เป็ นพยานและผูป้ ระกาศเรื องของพระเยซู
คริ สต์
2 ทธ 4:18

ถึงแม้วา่ เปาโลทราบว่าวันเวลาของท่านใกล้จะสิ2 นสุ ดแล้ว ท่านก็ได้รับ

การปลอบประโลมใจจากการทีรู้วา่ จนกว่าจะถึงวันนั2นทีท่านจะได้กลับไปบ้าน พระเจ้าจะทรง
พิทกั ษ์รักษาท่านและช่วยท่านให้พน้ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงโปรดช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากการ
ร้ ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้มครองข้ าพเจ้ าไว้ จนถึงอาณาจักรสวรรค์ ของพระองค์ สง่ าราศีจงมีแด่
พระองค์สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน เปาโลตั2งตาคอยอาณาจักรอันเปี ยมสุ ขนั2นทีความชอบธรรม
ดํารงอยู่ ท่านรู ้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงช่วยท่านให้พน้ จนถึงวันนั2นทีทรงกําหนดให้ท่านได้
เข้าสู่ สง่าราศี น่าสนใจคือคําทีแปลว่า คุ้มครอง (โซโซ) มันมีความหมายว่า ‘ช่วยให้พน้ ’ ถึงแม้วา่

ปกติแล้วจะถูกแปลว่า ‘ช่วยให้รอด’ ก็ตาม ในการตั2งตาคอยวันนั2น เปาโลก็ได้แต่สรรเสริ ญ
พระองค์ “สง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน” ใจความหลักของจดหมายฝากฉบับ
นี2สมบูรณ์แล้ว สิ งทีตามมาคือ คําทักทายและความเห็นส่ วนตัวหลายประการ
2 ทธ 4:19-20

เปาโลจึงฝากความคิดถึงเป็ นครั2งสุ ดท้ายมายังคนอืนๆทีได้ร่วม

งานกับท่านในงานรับใช้มาหลายปี ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลา และคนในครัว
เรือนของโอเนสิ โฟรัสด้ วย ปริ สคากับอาควิลลามีบทบาทสําคัญในช่วงก่อตั2งคริ สตจักรทีเมือง
เอเฟซัสและคนในครัวเรื อนของโอเนสิ โฟรัสก็ถูกกล่าวถึงโดยเปาโลอย่างชืนใจในบทที 1
(1:16-18) ท่านยังเอ่ยถึงเอรัสทัสซึงเป็ นเพือนร่ วมงานคนหนึงของทิโมธีทีเมืองเอเฟซัสด้วย
(กิจการ 19:22)
20 เอรัสทัสยังค้างอยู่ทเี' มืองโครินธ์ แต่ เมือ' ข้าพเจ้ าจากโตรฟี มัสทีเ' มืองมิเลทัสนั8น เขายัง
ป่ วยอยู่ โตรฟี มัสเป็ นชาวเมืองเอเฟซัสซึงเคยอยูก่ บั ท่านทีกรุ งเยรู ซาเล็มตอนทีท่านถูกจับในครั2ง
แรก การทีท่านพูดถึงการทิ2งโตรฟี มัสไว้ทีเมืองมิเลทัสนั2นเป็ นเรื องน่าสนใจ เมืองมิเลทัสเป็ น
เมืองท่าของเอเฟซัสซึงตั2งอยูเ่ ข้ามาข้างในแผ่นดินหลายกิโลเมตร ข้อเท็จจริ งทีวา่ เปาโลทิ2งเขาไว้
ทีนนั ได้ทาํ ให้บางคนตั2งข้อสรุ ปว่าเปาโลถูกจับกุมอีกครั2งทีเมืองเอเฟซัสและถูกส่ งตัวกลับไปที
กรุ งโรมจากทีนนั
2 ทธ 4:21

เปาโลขอให้ทิโมธี รีบมาหาท่านก่อนถึงฤดูหนาวอีกครั2ง ท่ านจงพยายาม

มาให้ ถงึ ก่อนฤดูหนาว ยูบูลสั ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพีน' ้ องทั8งหลายฝากความคิดถึงมายัง
ท่ านด้ วย คําว่า พยายาม (สปออูดาโซ) มีความหมายง่ายๆว่า ‘รี บเร่ ง’ จากนั2นท่านก็เอ่ยถึงบางคน
ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรทีกรุ งโรม: “ยูบูลสั ปูเดนส์ ลีนสั คลาวเดีย” ถึงแม้วา่ มี
การคาดเดามากมายเกียวกับคนเหล่านี2 แต่กไ็ ม่มีบนั ทึกเพิมเติมทีน่าเชือถือเกียวกับพวกเขาอีก ไม่
ว่าจะในกรณี ใด พวกเขาก็ฝากความคิดถึงมายังทิโมธี น่าสังเกตว่าไม่มีการเอ่ยถึงเปโตร เพราะ
ท่านไม่น่าจะเคยไปทีกรุ งโรมเลย

2 ทธ 4:22

เปาโลทูลขอสองประการ: (1) ขอพระเยซูคริสต์ เจ้ าทรงสถิตอยู่กบั จิต

วิญญาณของท่ าน เปาโลทูลขอความช่วยเหลือจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้แก่จิตวิญญาณของทิโมธี
และพวกเราก็ตอ้ งการความช่วยเหลือแบบนั2นจริ งๆ (2) ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่านเถิด เอเมน
นีเป็ นอีกครั2งทีเปาโลทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้แก่ทิโมธีในคําอวยพรสุ ดท้าย เอเมน ขอให้
เป็ นเช่นนั2น [จดหมายฉบับที'สองถึงทิโมธี ผู้ได้ รับการเจิมให้ เป็ นศิษยาภิบาลคนแรกแห่ งคริสต
จักรชาวเอเฟซัส ได้ เขียนจากกรุงโรม เมือ' เปาโลถูกพิพากษาต่ อหน้ าจักรพรรดินีโรเป็ นครั8งที'
สอง]

