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การสอนที่ดี
นักเรียนและนักศึกษาทุกคน อยากจะไดครูที่มีความรูแตกฉานในวิชาทีเ่ ขาสอน หรืออยางนอย
ที่สุด ก็ใหเขาเขาใจวิชาทีเ่ ขาสอนเปนอยางดี การใชคูมือครูในเวลาสอน จะโดยอานใหนักศึกษาฟงจาก
คูมือ หรือเปดดูคําอธิบายบางครั้งบางคราวในขณะที่สอนอยูนั้น ยอมทําใหนกั ศึกษารูสึกวา ครูที่สอนไม
เขาใจบทเรียนดีและแสดงวาครูที่สอนขาดการเตรียมตัวเทาที่ควร เปนเหตุใหนักศึกษาคลายความสนใจ
ในการเรียนแตหากวาไมใชอะไรเปนอุปกรณการสอนเลยนั้น ครูกย็ อมจําบทเรียนทัง้ หมดไมได จะทํา
ใหเหตุการณ ยิ่งเลวรายมากขึ้น
ครูที่ดีจะศึกษาบทเรียนอยางละเอียดกอนเวลาสอน แลวทํา “แผนการในการสอน” และ “บท
สังเขป” ของบทเรียนไวบนกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวนําไปแทรกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เมื่อเวลา
สอน ครูใชเพียงพระคัมภีรและแผนการสอนที่แทรกไวเทานัน้ ที่ทาํ เชนนี้กเ็ พื่อจะใหเปนที่ประทับใจ
ของนักศึกษาวา ครูใชพระคริสตธรรมคัมภีร เปนเหตุใหนักศึกษาอยากจะนําพระคัมภีรมาโบสถดวย
แมขอพระธรรมประจําบทเรียนจะพิมพไวในบทเรียน “สายชลธาร” สําหรับนักศึกษาแลว ครูก็
ควรหนุนใจนักศึกษาที่มพี ระคริสตธรรมคัมภีร ใหนําพระคริสตธรรมคัมภีรมาดวยทุกครั้ง และใหอาน
ขอพระธรรมประจําบทเรียนจากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง แทนที่จะอานจากสายชลธาร เพื่อ
ปลูกฝงนิสัยใหนักศึกษาชอบอานและชอบใชพระคริสตธรรมคัมภีรตอไป
ครูอาจทําแผนการในการสอนและบทสังเขปของบทเรียนไดงาย ๆ ดังนี้
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ครูควรเตรียมตัวอยางเปรียบเทียบ เพื่อชวยใหนกั ศึกษาเขาใจบทเรียนและขอสอนใจไดเดนชัด
ยิ่งขึ้น และควรเตรียมคําถามสําหรับถามนักศึกษาดวย คําถามเหลานี้จะชวยนําในการอภิปราย ทําให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน ครูอาจเขียนตัวอยางเปรียบเทียบยอ ๆ และคําถามรวมไวในบทบรรยาย
หรือหลังบทสรุปก็ได
“เหตุฉะนัน้ บุตรของขาพเจาเอย จงเขมแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต จงมอบคํา
สอนเหลานั้น ซึ่งทานไดยนิ จากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกบั ที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นได
ดวย” (2 ทิโมธี 2:1,2)
ขอพระเจาทรงอวยพระพรทาน
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนบทที่ 1

ความตองการแหงยุค
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 1:1-19
ถาจะถามวาคริสตจักรในประเทศไทยในยุคนี้ตองการอะไรบาง เราอาจตอบไดวา ตองการทุก
อยางที่อาจชวยใหคริสตจักรเจริญกาวหนาได เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่คริสตจักรในประเทศไทยไม
เจริญกาวหนา คือขาดผูนําที่รอนรนรักพระเจาอยางแทจริง อาจารยเปาโลทราบถึงความสําคัญของผูนํา
ในคริสตจักรดี จึงเขียนพระธรรมทิโมธีขึ้น เพื่อสอนทิโมธี และผูนําคริสเตียนทั้งหลายใหรูจักหนาที่
รับผิดชอบ และการประพฤติตนในทางทีค่ วร ทั้งยังหนุนใจใหยึดมั่นอยูในความเชือ่ ของพระเยซูคริสต
อีกดวย
พระธรรมทิโมธีฉบับตน และฉบับสอง กับพระธรรมทิโมธีลักษณะที่แตกตางกับจดหมายฝาก
ฉบับอื่น ๆ ที่เปาโลเขียนถึงคริสตจักรตาง ๆ เพราะพระธรรมทั้งสามฉบับ เขียนขึน้ สําหรับผูนํา
คริสตจักรโดยเฉพาะ เราเรียกพระธรรมสามเลมนี้วา “หนังสือสอนศิษยาภิบาล” อยางไรก็ตามคําสอน
ในพระธรรมทั้งสามเลมนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอคริสเตียนทุกคนดวย คริสเตียนทุกคนตองเปนผูนํา
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เปนที่เชื่อกันวา เปาโลเขียนพระธรรมทิโมธีฉบับหนึ่ง หลังจากถูกปลดปลอยออกจากการถูก
จับขังในคุก ของโรมันครั้งที่หนึ่ง คือในระหวาง ค.ศ. 64-67 ขณะนั้น ทิโมธียังเปนศิษยาภิบาลหนุม
ประจําคริสตจักรเอเฟซัส เมื่อเปาโลไดเยีย่ มเยียนคริสตจักรเอเฟซัสแลว ก็เดินทางตอไปที่มากะโดเนีย
คิดวาอีกไมนานก็จะกลับมาอีก แตทานถูกหนวงเหนี่ยวไวที่มากะโดเนียเปนเวลานาน ไมอาจกลับมา
ตามเวลาที่กําหนดไว จึงไดเขียนจดหมายฉบับแรกใหทโิ มธี เพื่อแนะนํางาน ตาง ๆ ที่เขาควรจะกระทํา

ก. ปญหาประจํายุค (1:1-5)
เปาโลเรียกทิโมธีวา “บุตรแทในความเชือ่ ” (ขอ 2) ทําใหเราเห็นความสัมพันธอันใกลชิด
ระหวางเปาโลนักเทศนผูเฒา และทิโมธีนักเทศนหนุม
เมื่อทิโมธีกลับใจใหม รับเชื่อพระเยซูคริสต โดยคําเทศนาของเปาโลแลวก็ติดตามเปนเพื่อน
รวมงานของเปาโลตลอดมา เปาโลรักเขามาก พยายามฝกฝนอบรม ใหเขาเปนผูนําที่ดีคนหนึ่งหยาด
เหงื่อแรงงาน ที่เปาโลทุมเทไปนั้นไมเปนการไรประโยชน ตอมาไมนานทิโมธีก็เปนผูนําที่สัตยซื่อ ตอ
งานของพระเจา เปนที่ไววางใจของเปาโล
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มีขอที่นาสังเกตขอหนึ่งในทีน่ ี้ คืออายุของเปาโล และทิโมธีตางกันประมาณสามสิบป แตทั้ง
สองรวมงานกันไดอยางสนิทสนม ทิโมธีไดถือวาตนเปนคนหนุมมีความคิด และความรูใหม ๆ จะ
ทํางานรวมกับคนแกหัวโบราณ ไมไดและเปาโลก็มิไดคิดวาตนเปนผูที่มีประสบการณในพระราชกิจ
ของพระเจามาก ไมควรจะรวมงาน กับคนที่ไรประสบการณขาดความรูอยางทิโมธี เมื่อผูที่มีวิชาความรู
สูง มีประสบการณในงานดานตาง ๆ เห็นความสําคัญในการฝกฝนคนอื่นใหเปนผูน ํา และรักผูที่เยาววยั
กวาดวยน้ําใสใจจริง ผูที่ออนวัยกวาก็ยอมใหความเคารพนับถือผูอาวุโส และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ทาน ปญหากินแหนงแคลงใจตาง ๆ ก็จะไมเกิดขึน้
คริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย มีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูอ าวุโสใน
คริสตจักรเสมอ ถาเราตองการใหคริสตจักรของเรา เจริญกาวหนา เยาวชนและผูอาวุโสในคริสตจักร
จะตองมีความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมมือกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในการประกอบพระราชกิจของ
พระเจา
ขณะที่เปาโลประกาศพระกิตติคุณอยูที่มากะโดเนีย ไดมคี ําสอนที่ผิด ๆ แพรไปยังคริสตจักร
ตาง ๆ ทําลายความเชื่อของคริสเตียนทั้งหลาย เปาโลจึงเตือนใหทิโมธีคอยระวังในเรือ่ งนี้ สมัยนั้นผูนําที่
อางตนวาเปนคริสเตียน ไดสอนผิดแปลกไปจากพระคริสตธรรมคัมภีร แทนทีพ่ วกเขาจะสอนเรื่อง
ความรอดพนบาป และความเชื่อในพระเยซูคริสต พวกเขากลับนํานิยาย และความเชื่อถือที่ตกทอดมา
จากปูยาตายาย มาสอนคริสเตียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสอนเอง ไมมีความรูในพระคริสตธรรมคัมภีร
เพียงพอ ไมอาจจะสอนพระวจนะของพระเจา ใหคนอื่นเขาใจได จึงไดแตสอนนิยายตาง ๆ ที่ตนถนัด
หรืออาจเปนเพราะคิดวา คําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรไมดีพอ ไมอาจดึงดูดใจผูฟง จึงสอนเรื่องอื่น
ๆ เปนสวนใหญและประกอบขอพระธรรมเพียงเล็กนอย
นอกจากสอนนิยายตาง ๆ ซึง่ ไมเปนประโยชนแกคริสเตียนแลว พวกเขายังทําใหคริสเตียนฉงน
สนเทห โดยสอนเรื่องวงศตระกูลตาง ๆ และถกเถียงกันวา ใครควรจะอยูในตระกูลใด ตระกูลไหนเปน
ตระกูลที่สําคัญที่สุด ดุจคริสเตียนปจจุบนั ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับความเชื่อของคณะตาง ๆ คําสอนเหลานี้
มิไดอํานวยประโยชนแกผูใดเลย
คําสอนที่ดีและถูกตอง จะทําใหเกิดประโยชนแกคริสเตียนอยางนอยสีป่ ระการ (ขอ 5) คือทําให
เกิดความรักทําใหใจบริสุทธิ์ ทําใหรูจักวินจิ ฉัยผิดและชอบ และทําใหเกิดความเชื่อแท
เหตุที่คริสตจักรปจจุบัน เกิดปญหาวุนวายตาง ๆ ก็เพราะมีคนสอนในทางที่ไมถูกตอง คริสต
สมาชิกมิไดรบั การบํารุงเลี้ยงดวยทิพยอาหารที่ถูกตอง จึงออนแอทอถอยไดงายดาย คริสเตียนจํานวนไม
นอยมีความเชือ่ ไมมั่นคง ตองเปลี่ยนความเชื่อของตน จากคณะหนึง่ ไปยังอีกคณะหนึ่ง แตไมเคยพบ
ความอิ่มอกอิม่ ใจความเชื่อที่ถูกตอง มิไดอยูที่คณะใดคณะหนึ่ง หรือมิไดอยูที่ปรัชญา และวิทยาการ
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สมัยใหม หรือมีไดอยูที่บคุ คลใดบุคคลหนึ่งแตอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งเปนพระวจนะของพระ
เจา โดยเหตุนี้เราจึงตองการผูนําที่รักพระเจาอยางแทจริงที่สอนตามพระวจนะของพระองค และพึ่งใน
ฤทธิ์อํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ
ผูนําชนิดนี้เทานั้นที่จะชวยใหคริสตจักรเจริญกาวหนา
ในทางที่ถูก

ข. คุณสมบัตขิ องผูนํา (1:12-24)
ปจจุบันนี้ พระเยซูคริสตทรงกําลังแสวงหาคนที่พระองคจะทรงใชได บางคนอาจคิดวา ผูนําทีด่ ี
จะตองมีวิชาความรูสูงมีบุคลิกลักษณะดี แตความจริงไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป เปนความจริงที่วา
เปาโลเปนคนคงแกเรียน เคยมีตําแหนงสูงในวงราชการ แตเขาหาไดอางสิ่งเหลานี้ เปนสาเหตุสําคัญใน
การที่พระเจาทรงใชเขาไมมีเหตุผลอยางนอยสามประการ ที่พระเจาทรงใชอาจารยเปาโลใหปฏิบัติ พระ
ราชกิจอันยิ่งใหญของพระองคคือ
1. เพราะพระกรุณาคุณของพระเจา อาจารยเปาโลกลาววา “แตขาพเจาไดรับพระกรุณา” (ขอ
13) การที่อาจารยเปาโลสามารถทําการใหญ ของพระเยซูคริสตนี้ เปนเพราะพระเจาทรงกรุณาทาน ทรง
เลือกทานและตั้งทานใหเปนผูประกาศ มีคนเปนจํานวนมากที่มีวิชาความรูดี มีความสามารถมากแตพระ
เยซูคริสตทรงไมใชเขา ฉะนัน้ หากผูหนึ่งผูใดที่รูสึกวา พระเจาทรงใชตนไมวาในงานดานใดก็ตามก็จะมี
ความปติยนิ ดีเถิด เพราะทานไดรับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระเจาแลว พระเยซูคริสตทรงตองการจะ
ใชคริสเตียนทุกคน หากเขายินยอมใหพระองคทรงใช
2. เพราะความถอมตน อาจารยเปาโลพูดวา “ขาพเจาเปนคนหลูเกียรติพระเจา......และในพวก
คนบาปนั้น ขาพเจาเปนตัวเอ” เปาโลมิไดถือวาตนเปนคนดีเปนคนบริสุทธิ์ รักพระเจามากกวาคนอื่น ๆ
แตเปาโลสํานึกถึงความไมเหมาะสม ของตนในการรับใชพระเจาเสมอ ทานรูสึกเสียใจในความผิดบาป
ที่ตนกระทํามา ทานยอมรับวา ทานเปนคนบาปหนาที่สดุ คนหนึ่ง ที่พระเยซูคริสตทรงใชนั้น เปนเพราะ
พระกรุณาธิคณ
ุ ของพระองคโดยแท พระเจาทรงตองการใชคนประเภทนี้ คนที่ยอมถอมตนลงยอมรับวา
ตนมิไดมีอะไรดีพิเศษกวาคนอื่น แลวยอมใหพระเจาทรงใช ในทางทีพ่ ระองคทรงพอพระทัย
3. เปนเพราะความสัตยซื่อ “ดวยวาพระองคทรงนับวา ขาพเจาเปนคนสัตยซื่อ” พระเยซูคริสต
จะนับวา เปาโลเปนคนสัตยซื่อไมได หากทานมิไดสัตยซื่ออยางแทจริง ดวยพระองคทรงทราบการทุก
อยางของมนุษย ทั้งในที่โลงและในที่ลับเปาโลกลาพูดอยางเต็มปาก ดวยความภาคภูมิใจวา “พระองค
ทรงรับวา ขาพเจาเปนคนสัตยซื่อ” ทานกลาพูดอยางนี้ตอ พระพักตรพระเจาและตอหนาคนทั้งปวงไหม
แมเปาโลจะไมไดบอกเราวา เราสัตยซื่อตอพระเยซูคริสต จากชีวะประวัติของเขาในพระคริสตธรรม
คัมภีร เรายอมรับเปนเสียงเดียวกันวา เขาเปนบุรษุ เหล็กของพระเจา ทีพ่ ลีหยาดเหงื่อเลือดเนื้อเพื่อ
พระองค จนกระทั่งวินาทีทสี่ ุดทาย
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ค. คําเตือนสําหรับผูนํา และคริสเตียนทุกคน (1:18-19)
เปาโลเรียกทิโมธีวา “บุตร” อีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เขาเนนวาเปน “บุตรของขาพเจา” แสดงถึงความ
รักความหวงใยอยางสุดซึ้งทีม่ ีตอทิโมธี เปาโลบอกใหระลึกถึงหลักสําคัญสองประการไวเสมอ คือ
1. ยึดความเชือ่ ไว (ขอ 19) คือความเชื่อที่ถูกตองตามที่บันทึกไว ในพระคริสตธรรมคัมภีร มิใช
ความเชื่อของคณะหรือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในยุคที่เต็มไปดวยคําสอนที่ผิดแปลกแหวกแนวนี้ คริส
เตียนจํานวนไมนอย อาจหนักใจและสงสัยวา ควรจะยึดความเชื่อของใครดี คําตอบอยูที่พระวจนะของ
พระเจา จงยึดความเชื่อเดิมที่บันทึกไว ในพระคริสตธรรมคัมภีรเสมอ แลวทานจะไมผิดพลาด
2. จงมีใจวินจิ ฉัยผิดและชอบอันดี (ขอ 19) นี่เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ของ
ผูนําคริสเตียนทุกทาน ทานตองรูจักวินจิ ฉัยวา คําสอนใดผิดและคําสอนใดถูก การประพฤติใดที่เปนการ
หลูพระเกียรติของพระเจา และการประพฤติใดที่จะนําพระเกียรติมาสูพระองคมีคําแนะนําสองประการ
ที่จะชวยใหทานมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี คือศึกษาพระคําของพระเจาใหเขาใจถองแท และเขา
ใกลชิดสนิทสนมกับพระองคเสมอ โดยการนมัสการ การอธิษฐานและการรับใชพระองค
พระเจาทรงตองการใชคริสเตียนทุกทาน เพื่อตอบสนองความตองการแหงยุคพระองคตรัสถาม
วา “เราจะใชผูใดไป และผูใดจะไปแทนเรา” ทานจะตอบพระองคเชนเดียวกับอิสยาหไดไหมวา
“ขาพเจาอยูทนี่ ี่ ทรงใชขาพเจาเถิด” (ดูอิสยาห 6:8)
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนบทที่ 2

“กอนอะไรทั้งหมด”
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 2:1-8
ผูที่อยากเปนคริสเตียน ที่แข็งแรงอยากเปนเครื่องมือที่พระเจาทรงใชได และอยากเปนผูนําที่ดี
ในคริสตจักร จะตองเรียนรูบ ทเรียนหลายอยาง บทเรียนที่สําคัญที่สุดบนหนึ่งคือการอธิษฐาน มีบางคน
กลาววา การอธิษฐานของคริสเตียนเปรียบไดกับการหายใจ คนทีไ่ มหายใจตายแลวฉันใด คริสเตียนที่
ไมอธิษฐานก็ตายฝายวิญญาณจิตแลวฉันนัน้ “เหตุนั้นกอนอะไรทั้งหมด” เปาโลจึงสอนทิโมธีใหรูจัก
การอธิษฐาน

ก. ความหมายของการอธิษฐาน (1)
มีคนใหความหมายของการอธิษฐานแตกตางกัน บางบอกวาการอธิษฐานคือการเผยสวนลึกใน
จิตใจของตนใหพระเจาเห็น บางวาการอธิษฐานคือการทูลขอสิ่งตาง ๆ จากพระเจา บางวาการอธิษฐาน
คือการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา บางวาการอธิษฐาน คือการพูดคุยกับพระเจาความหมายเหลานี้
ถูกตองทั้งนั้น เราพอจะสรุปไดจากความหมายที่อางมาเบือ้ งตนวา การอธิษฐานตองมีองคประกอบอยาง
นอยสามประการ คือ
1. ขอบพระคุณสรรเสริญ การขอบพระคุณสรรเสริญเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการ
อธิษฐาน การอธิษฐานทุกครั้ง ควรจะเริ่มตนดวยการสรรเสริญขอบคุณ เยินยอพระเกียรติของพระเจา
เปนการแสดงถึงความกตัญู กตเวทีความเคารพยําเกรงตอพระเจาผูส ูงสุด เรามีหลายสิ่งหลายอยาง ที่
จะตองขอบคุณพระเจา เราขอบพระคุณพระองคสําหรับชีวิตและลมหายใจทีพ่ ระองคทรงประทานให
ทุกวินาที สําหรับความรอด ความอารักขา ความแข็งแรงสมบูรณฝายรางกาย และมีสิ่งตาง ๆ มากมาย
นับไมถวนซึ่งเราอาจจะขอบพระคุณได
ชายหนุมคนหนึ่งพูดกับศิษยาภิบาลวา “ไมเห็นมีอะไรมีผมจะขอบพระคุณพระเจาไดเลย” วัน
หนึ่งศิษยาภิบาลขับรถพาชายหนุมคนนั้น ไปธุระที่แหงหนึ่งระหวางทางที่ขับรถไป ศิษยาภิบาลชี้ใหดู
คนงอยคนหนึง่ ซึ่งนั่งขอทานอยูขางถนนจึงถามชายหนุม นั้นวา “เห็นคนงอยนั้นไหม” “เห็นครับ” ชาย
หนุมตอบ “คุณมีอะไรจะขอบพระคุณพระเจาบาง” ศิษยาภิบาลถามตอไป ชายหนุม นิ่งคิดครูหนึง่ ตอบ
วา “ยังจะขอบพระคุณพระเจาสําหรับงอยนั้นอีกหรือ” “ถูกแลว” ศิษยาภิบาลพูด “คุณควรจะ
ขอบพระคุณพระเจาที่คุณมีรา งกายที่มีอวัยวะถวนทุกประการ มิไดขาหัก จมูกแหวงเหมือนคนนั้น”
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พระเจาพอพระทัยในการอธิษฐานที่เต็มไปดวยการขอบพระคุณ บางครัง้ พระองคทรงตอบ คํา
อธิษฐานโดยผูท ี่อธิษฐานมิไดทูลขออะไรเลย ดังเชนเปาโลและเซลาที่สรรเสริญขอบพระคุณพระเจาใน
คุกแลวพระองคก็ทรงบันดาล ใหเกิดแผนดินไหวและโซตรวนก็หลุดอกจากมือจงขอบพระคุณพระเจา
ไมวาทานจะอยูในสภาพใดก็ตาม เพราะการขอบพระคุณไมเพียงแต เปนการแสดงความเคารพยําเกรง
ความสํานึกถึงพระคุณในพระเจาผูสูงสุดแลวยังเปนการแสดงความเชือ่ และความไววางใจของตนที่มีตอ
พระองคดวย
2. การทูลขอเพื่อผูอื่น พระเยซูคริสต ทรงตองการใหคริสเตียนทุกคนมีใจเอื้อเฟอเผือ่ แผ มีใจรัก
ใจเมตตาตอผูอ ื่นพระองคตรัสวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” วิธีแสดงความรักที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
คือการอธิษฐานทูลขอเพื่อคนอื่นหากทานรักผูใดผูหนึ่ง ทานจะตองอธิษฐานเผื่อผูนั้นเสมอ เปาโลรัก
เพื่อนรวมชาติคือชาติยิวมาก เขาอธิษฐานหลั่งน้ําตาเพื่อชาวยิวเปนเวลาสามป เยเรมียไดชื่อวา เปนผู
เผยแพรพระวจนะที่ร่ําไหเสมอ เพราะอธิษฐานคร่ําครวญเพื่อชาวอิสราเอลมีคนจํานวนมากตองการให
ทานชวยโดยการอธิษฐานทานอธิษฐานเผื่อผูใดบาง
3. คนสุดทายที่ทานตองอธิษฐานเผื่อคือตัวของทานเอง คริสเตียนไมนอยมีนิสยั ดังนี้ คือ
อธิษฐานเมื่อมีเรื่องทูลขอเทานั้น แทจริงสิ่งที่พระเจาทรงพอพระทัย ที่สุดจากทาน คือความสามัคคี
ธรรมกับพระองค ไมวาทานจะมีเรื่องทูลขอหรือไมก็ตาม พระองคทรงตองการใหทานเขาเฝาพระองค
รวมสามัคคีธรรมกับพระองคเสมอ นี่เปนเหตุสําคัญที่สุดที่พระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก

ข. บุคคลที่เราตองอธิษฐานเผื่อเสมอ (2-4)
เปาโล เตือนใหคริสเตียนทั้งหลายอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง แตไดเอยถึงคนตอไปนี้เปนพิเศษ
1. กษัตริยทั้งหลาย หมายถึงกษัตริยทกุ พระองค ที่ทรงครอบครองประเทศสมัยนัน้ เนโร เปน
กษัตริยครอบครองอาณาจักรโรมัน พระองคเปนกษัตริยท ี่โหดรายทารุณมาก เคยขมเหงรังแกคริสเตียน
จับคริสเตียนไปทําทารุณกรรมตาง ๆ แตเปาโลบอกวา จงอธิษฐานเผือ่ กษัตริยทั้งหลาย รวมทั้งกษัตริย
เนโรดวย ความรักที่แทจริงก็ไดสําแดงออกโดยวิธีนี้เอง คือนอกจากอธิษฐานเผื่อคนที่ดีแลว ยังอธิษฐาน
เผื่อศัตรูของตนดวย
2. คนทั้งปวงที่มีตําแหนงสูง หมายถึงผูม ีสวนรวมในการปกครองประเทศเชนนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ เปนตน
เปาโลไดใหเหตุผลที่เราตองอธิษฐานเผื่อผูที่มีตําแหนงสูงทั้งปวงวา “เพื่อเราจะประกอบชีวิต
ไดอยางสงบสุขโดยทางธรรม” เราควรจะขอบพระคุณพระเจาที่รัฐบาลไทย ใหอิสระเสรีในการ
นมัสการพระองคเพราะเหตุนี้คริสเตียนในประเทศไทยจึงอยูอยางรมเย็นเปนสุข ครอบครองชีวิตโดย
ทางธรรมแหงพระเยซูคริสตไดตลอดมา ทั้งนี้เราตองทราบความจริงดวยวา พระเจาทรงมีอํานาจเหนือ
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รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก (ดาเนียล 4:17) เราจึงตองอธิษฐานทูลของพระเจา ใหทรงควบคุมสถานการณ
ของประเทศไว เพื่อรัฐบาลจะปกครองประเทศ ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม และเพื่อคริสเตียน
ทั้งหลายจะมีอสิ ระเสรีในการประกาศพระกิตติคุณตอไป
3. คนทั้งปวงที่ยังไมไดรับความรอด (ดูขอ 3,4) พระเจาปรารถนาใหทุกคนไดรับความรอด ทาง
หนึ่งที่จะชวยใหคนเหลานัน้ ไดรับความรอด คือการอธิษฐานเผื่อคนเหลานั้น เพื่อคนเหลานั้นจะถอมใจ
ลง เปดใจออกรับฟงพระวจนะของพระเจาแลวพบความจริง การเปนพยานที่ไดผลดีจริง ๆ จะตองเชื่อ
พึ่งในฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงเปนผูสอนใหมนุษยทราบ
ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจา (ยอหน 14:26) ทรงทําใหมนุษยรถู ึงความผิดบาป และความชอบธรรม (ดู ยอหน
16:8)
ผูที่พระเจาทรงใชอยางใหญหลวงเชน ดร.จอน ซง ฟนดเนย ดร.บิลลี่ เกรแฮมซึ่งไดนําคน
จํานวนหมืน่ ๆ มาเชื่อพระเยซูคริสต จากการเทศนาของทานเหลานั้น แตละทานลวนสละเวลาเปนอัน
มาก อธิษฐานเผื่อคนที่ยังไมไดรับความรอด เรื่องจริงเลาวา สมัยที่ฟน ดเนยยังมีชวี ติ อยู ทุกครั้งที่ทาน
เทศนา จะมีคนรองไหออกมาสารภาพผิด และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เพื่อนสนิท
ของฟนดเนยกลาววา ทั้งนี้เปนเพราะฟนดเนยอธิษฐานมาก บางครั้งเพือ่ น ๆ ถึงกับเปนหวงวาฟนดเนย
อาจลมปวยเปนไขรายแรงไปก็ไดเพราะเขาอธิษฐานมากเกินไป จนพักผอนไมพอ
ถาผูนําของคริสตจักรและคริสเตียนทุกคนรวมใจกันอธิษฐานเผื่อผูที่ยงั ไมไดรับความรอดจริง
ๆ โดยเอยชื่อเขาเปนประจําอยางไมยอทอ เชื่อวาจะมีคนกลับปจจุบันใจใหม มากกวาที่เปนอยูใ น

ค. เหตุที่ตองอธิษฐานตอพระเยซูคริสตเทานั้น (5-7)
แมการอธิษฐานจะเปนเรื่องที่คริสเตียนพูดถึงบอย ๆ แตก็ยังมีคําสอนผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ บาง
คนสอนวา พระเยซูคริสตทรงบริสุทธิ์เกินไป มนุษยไมอาจอธิษฐานทูลขอตอพระองคได จําเปนตอง
อธิษฐานผานบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเปนคนกลาง โดยเหตุนี้ เขาจึงตัง้ “พระ” หรือรูปเคารพตาง ๆ ขึ้น
ใหมนุษยอธิษฐานตอรูปเคารพเหลานั้น บางคนถึงกับตั้งตนเปน “คนกลาง” ระหวางมนุษยกับพระเจา
ใหมนุษยอธิษฐานสารภาพผิดตอเขา แลวเขาจะยกความผิดให
บางสอนวา พระเยซูซึ่งเปนพระบุตร มีตําแหนงต่ํากวาพระบิดาเล็กนอยฉะนั้นเราไมจําเปนที่
จะตองอธิษฐานตอพระเยซู แตใหอธิษฐานตอพระบิดา
เราจะไมถกเถียงถึงเรื่องเหลานี้ ทําใหสับสนวุนวายกันเปลา ๆ เหตุที่เราอธิษฐานตอพระเยซู
คริสตก็เพราะพระองคทรงเปน “คนกลาง” ระหวางพระเจากับมนุษย โดยสิ้นพระชนมเพื่อไถความผิด
บาปของคนทั้งปวง และนําคนทั้งปวงกลับคืนมาสูความสามัคคีธรรมกับพระองค” คนกลาง” อาจ
หมายถึง “คนติดตอ” คือมนุษยติดตอกับพระเจาโดย “คนติดตอ” หนึ่ง “คนกลาง” และพระคริสตธรรม
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คัมภีรกลาวไวอยางชัดเจนดวยวา “คนกลาง” นี้มีเพียงคนเดียวคือองคพระเยซูคริสต นอกจากนั้น พระ
คริสตธรรมคัมภีรหลายขอ ไดกลาวถึงการอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต เชน “ถาทานจะขอสิ่งใด
ในนามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้น” (ยอหน 14:13; ดู ยอหน 15:16; 16:23) เปนตน โดยเหตุนี้ ทุกครั้งที่
เราอธิษฐาน เราจึงอธิษฐานในพระนามของ พระเยซูคริสต และทูลขอตอพระองคโดยตรงโดยไมตอง
ผานผูหนึ่งผูใด
ชีวิตการอธิษฐานของทานเปนอยางไรบาง? ทานจะเปนผูนําคริสเตียนที่ดีแตเปนคริสเตียนที่
เขมแข็งฝายวิญญาณจิตไมได จนกวาทานจะเรียนรูบทเรียนแหงการอธิษฐานกอน มีวิธีเดียวเทานั้นที่จะ
เรียนบทเรียนนี้ คืออธิษฐานเปนประจําในชีวิตประจําวันของทาน
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 3

ฐานะของสตรีในคริสตจักร
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 2:8-15
เมื่อกลาวถึงฐานะของสตรีในสังคมแลว สมัยนี้ ดูเหมือนวาสตรีกําลังจะกาวหนามากกวาผูชาย
ยิ่งขึ้นทุกที เราจะเห็นไดวาในองคการและที่ทํางานเกือบทุกแหงที่สตรีมีตําแหนงสูง รายไดดี มีผูชายอก
สามศอกอยูใตบังคับบัญชามากมาย ในบางประเทศมีสตรีเปนนายรัฐมนตรี งานที่ผูชายเคยทําและคิดวา
สตรีทําไมได บัดนี้ไมเปนความจริงเสียแลว สตรีบางคนมีความสามารถมาก จนผูชายตองอายไปตาม ๆ
กัน
เหตุการณเหลานี้ก็เกิดขึ้นในคริสตจักรเชนกัน มีสิ่งที่นา สังเกตอยางหนึ่งในปจจุบันคือ ใน
คริสตจักรเกือบทุกแหงทานจะพบวา ผูที่มารวมประชุมเปนสตรีมากกวาผูชาย และสตรีไดรบั การ
แตงตั้งใหเปนผูนําของคริสตจักร ในดานตาง ๆ มากขึ้นตามลําดับ ผูที่เครงครัดในกฎบัญญัติของพระ
คริสตธรรมคัมภีร รูสึกเดือดเนื้อรอนใจไมนอย ที่เห็นสตรีเปนผูน ําคริสตจักร แทนทีจ่ ะเปนผูชาย
เหตุการณเชนนี้ไดเกิดขึ้นในสมัยเปาโลหรือไมเราไมทราบแน แตเปาโลไดบอกใหทิโมธีทราบถึงเรื่อง
เหลานี้ เพื่อทิโมธีจะนําคริสตจักรไดถูกตอง เชื่อวาบทเรียนบทนีจ้ ะเปนที่สนใจของทุกทานเปนพิเศษ

ก. ฐานะของผูชาย (8)
กอนจะกลาวถึงฐานะของสตรี เปาโลไดเอยถึงฐานะของผูชายเล็กนอยเกีย่ วกับการวางตนใน
คริสตจักร โปรดเขาใจใหดีวา บทเรียนนี้กลาวถึงการวางตนของคริสเตียนในที่ประชุมภายในโบสถ
สมัยนั้น ยังไมมีตัวอาคารโบสถดังที่เราเห็นอยูทกุ วันนี้ การประชุมตาง ๆ จัดขึ้นในบานของคริสเตียน
เปนสวนใหญ ศิษยาภิบาลมิไดจบจากวิทยาลัยศาสนาศาสตร หรือไดรับการศึกษาสูงเปนพิเศษ แต
ทํางานโดยอาศัยสติปญญา และฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในสภาพการณนนั้ คริสตจักรก็
เจริญกาวหนา มีสมาชิกเพิ่มขึน้ อยางไมนา เชื่อ
มีเปาโลกลาววาใหอธิษฐาน “ในที่ประชุม” ทุกแหง จึงหมายถึงที่ประชุมที่คริสเตียนทั้งชาย
และหญิงมารวมกัน เพื่อนมัสการพระเจา และศึกษาพระวจนะของพระองค สมัยนี้คริสเตียนสวนมาก
ประชุมกันในโบสถหรือหองประกาศ
ในบทกอน เราไดเรียนถึงความสําคัญของการอธิษฐาน บทเรียนนี้ไดเริ่มตนดวยการอธิษฐาน
ในที่ประชุม หรือในโบสถ เปาโลสอนวา เขาปรารถนาที่จะใหผูชายเปนผูอธิษฐานในที่ประชุมทุกแหง
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หรือเปนผูนําในการอธิษฐาน ในที่ประชุมทุกแหง ผูชายทั้งหลายจึงมีสว นรับผิดชอบโดยตรงในการนํา
อธิษฐาน ในที่ประชุมและพระเจาก็พอพระทัยทีจ่ ะเห็นผูชาย รับหนาที่ดว ยสุดใจสุดจิต สุดกําลัง
อยางไรก็ตาม ผูที่จะอธิษฐานหรือผูที่เราคิดจะเชิญใหอธิษฐาน ตองเปนคนที่มีใจบริสุทธิ์เปนคริสเตียน
ที่กลับใจใหมแลว รับเชื่อในองคพระเยซูคริสตอยางแทจริง เขายังตองเปนคนที่ประพฤติดี ไมใชเปนคน
เจาโทโสหรือชอบโตเถียงกัน เพราะผูที่นาํ ในการอธิษฐานนั้น ดุจเปนผูแทนของคริสเตียนทั้งหลาย ที่
ออกปากทูลอธิษฐานเพื่อคริสเตียนทุกคน ผูที่อธิษฐานจึงควรยินดีและภูมิใจในเกียรติที่ตนไดรับ ฉะนั้น
แมแตการเลือกคนนําอธิษฐาน ก็ขอใหเลือกดวยความระมัดระวัง เพื่อการอธิษฐานนัน้ จะนําพระพรมาสู
ผูรวมประชุมทุกทาน

ข. ฐานะของสตรีในที่ประชุม (9-12)
1. การแตงตัว พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา สตรีที่มารวมประชุมควรจะ “แตงตัวดวยผานุงหม
อยางสุภาพ....ไมใชถักผมหรือประดับการดวยเครื่องทอง และมุดดาหรือมีผานุงหมอยางแพง”
หลายทานอาจจะไมยินยอมเห็นดวยกับขอความที่อางมานี้ และมีปญหาตาง ๆ นา ๆ วา การ
แตงตัวสวยงามดวยเครื่องประดับตาง ๆ เปนความบาปหรือ? จะทําทรงผมตาง ๆ ไมไดเชียวหรือ? สวม
เสื้อผาราคาแพงหนอยไมไดหรือ....ใครจะคัดคานตอตาน หรือโตแยงประการใดก็แลวแต ขอความที่
อางไวนนั้ เปนพระวจนะของพระเจา ซึ่งพระองคทรงดลใจใหเขียนขึ้น เราจะแยงวา ขอพระธรรมนั้น
ลาสมัยแลวก็เปนไปไมได เพราะพระคําของพระองคเหมาะสมกับคนทุกยุคทุกสมัย ผูที่ปฏิบัติตามยอม
ไดรับพระพรจากพระองค
อยางไรก็ตาม เราควรจะทําความเขาใจกับขอพระธรรมนี้ใหดีขึ้น เพื่อจะชวยคลีคลายปญหาขอ
ของใจไดบาง
ก) ขอพระธรรมนี้ มิไดกลาววา การผัดหนาเขียนคิ้ว ทําทรงผมแบบตาง ๆ และสวมเสื้อผาแบบ
ล้ํายุค เปนการบาปการกลาววา คนที่แตงตัวเชนนั้น เปนคนบาป จึงเปนการประนามมากเกินไปซึ่งไม
ถูกกับคําสอนเดิมในพระวจนะของพระเจา
ข) พระคัมภีรส อนใหสตรี “แตงตัวดวยผานุงหมอยางสุภาพ” ผานุงหมที่สุภาพไมจาํ เปนตอง
เปนเครื่องแตงกายของปู ยา ตา ยาย การแตงกายเชนนัน้ จะกลับกลายเปนคนลาสมัยเปนที่หวั เราะเยาะ
ของสังคมแทนที่จะเปนเครือ่ งแตงกายที่สุภาพ แตเปนเครื่องแตงกายที่ถูกกาลเทศะแลดูงามตาของคน
ทั่วไป
การแตงกายดวยเสื้อผาฉูดฉาดบาดตาหรือแบบแปลกแหวกแนว และการประดับกายดวยของมี
คาตาง ๆ ในเวลาไปโบสถ อาจจะนําผลเสียบางประการมาสูที่ประชุมดังนี้
1. ทําใหพี่นองในพระคริสตบางคนสะดุดในความเชื่อ
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2. ทําใหเกิดการแบงชั้นวรรณะขึ้น โดยไมรูตัว
3. ทําใหคริสเตียน ไมอาจเอาใจจดจอตอการนมัสการพระเจา เพราะมัวแตสนใจในเครื่อง
แตงตัวของคนอื่น ๆ
4. การแตงกายบางชนิด ไมเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจาเลย เปนการ “ประพฤติตามอยาง
ชาวโลกนี”้ (โรม 12:2)
ค) สิ่งสําคัญที่คริสเตียน ทั้งหลายตองทราบคือ การไปโบสถนั้น เราไปเพื่อนมัสการพระเจา
มิไดไประกวดการแตงตัว จะเปนการดียงิ่ ถาจะถามตัวเองขณะที่กําลังแตงตัวไปโบสถวา พระเยซูพอ
พระทัยการแตงกายของฉันไหม? การแตงกายของฉันจะถวายเกียรติยศแกพระองคหรือไม?
2. เครื่องประดับที่ดีเลิศ การแตงตัวดวยของมีคาตาง ๆ อาจทําใหตนสวยขึ้น แตเปนความสวย
เพียงชัว่ คราวเปาโลแนะนําเครื่องประดับที่ดีที่สุด ที่จะทําใหสตรีทุกคนสวยงามตลอดไป ทานกลาววา
“ใหประดับกายดวยกิจการอันดีซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัววา เปนคนชอบธรรม....ใหรูจักละอายและ
หงิมเสงี่ยม” นี่เปนเครื่องแตงกายราคาถูก แตทนทานและดีที่สุด ผูท ี่คนยกยองสรรเสริญมากที่สุด มิใช
คนที่แตงกายสวยที่สุด แตเปนผูที่ประกอบการดีมากทีส่ ุด และประพฤติตนในทางที่ชอบธรรมที่สุด
3.ตําแหนงและหนาที่ “ขาพเจาไมอนุญาตใหผูหญิงสั่งสอน หรือใชอํานาจเหนือผูชาย แตใหเขา
นิ่ง ๆ อยู” (12) เปาโลไดสอนบทเรียนสามอยางไวในขอนี้
ก) “ไมอนุญาตใหผูหญิงสัง่ สอน” หมายถึงการสอนในที่ประชุม ซึ่งโดยทั่วไปมีทั้งชายและ
หญิงรวมอยูด ว ย ในสมัยนัน้ ไมมีการเรียนรวีวารศึกษาดังที่เปนอยูปจ จุบัน แตมกี ารสอนพระวจนะของ
พระเจาอยางสม่ําเสมอ การสอนชนิดนี้ไมแตกตางกับการเทศนา เปาโลไมอนุญาตใหผูหญิงเทศนาในที่
ประชุม ซึ่งมีผูชายรวมอยูด วย
ข) ไมอนุญาตให “ใชอํานาจเหนือผูชาย” หลักสําคัญขององคการทุกอยางสอนวา “องคการที่ดี
คือองคการที่แบงแยกหนาทีใ่ หแกสมาชิกทุกคน ในองคการนั้นไดทวั่ ถึง และถูกตองที่สุด” สตรีอาจมี
หนาที่สําคัญตาง ๆ ในคริสตจักรและแทจริงสตรีชวยเหลืองานในคริสตจักรไดมาก ในคริสตจักรบาง
แหงสตรีทํางานดวยความรอนรน และเขมแข็งมากกวาผูช าย กระนัน้ ก็ตาม ไมวาสตรีจะรอนรนเขมแข็ง
ในงานพระเจา และไดตําแหนงสูงเพียงใดในคริสตจักร ตําแหนงของหลอนจะตองไมเปนการ “ใช
อํานาจเหนือผูชาย” ถาหลอนมีอํานาจมากกวาผูชาย และใชอํานาจนั้นบริหารงานเหนือผูชาย เชนเปน
ผูนําของผูชาย บังคับบัญชาผูชายหรือแมกระทั่งควบคุมดูแลผูชาย ก็เปนการไมถูกตองกับคําสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีร
ค) “ใหเขานิ่ง ๆ อยู” “ใหผูหญิงหาความรูดว ยนิง่ ฟงและดวยใจนอบนอมทุกอยาง”
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ค. เหตุที่ไมใหผูหญิงมีอํานาจเหนือผูชายหรือเปนผูนําในโบสถ (13-15)
1) เพราะพระเจาทรงสรางอาดัมกอนแลวจึงทรงสรางเอวา ถาจะพูดถึงความสัมพันธระหวางพี่
กับนอง ผูเกิดกอนคือพี่จะตองเปนผูนําของผูเกิดที่หลังคือนอง
2) เพราะโดยทั่วไปสตรีถูกหลอกลวงไดงา ยกวาผูชาย ดังตัวอยางของอาดัมและเอวา
3) นอกจากนัน้ พระคริสตธรรมตอนอื่น ๆ ยังสอนเกี่ยวกับตําแหนงของสตรีและผูชาย เชน
“พระคริสตเปนศีรษะของชายทุกคน และชายเปนศีรษะของหญิง” (1 โครินธ 11:13) “เพราะวาสามีนั้น
เปนศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตเปนศีษระของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23) เปนตน
ก็จะมีเรือ่ งถกเถียงอีก
ถาจะถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องตําแหนงหนาทีข่ องสตรีในคริสตจักรแลว
มากมาย แตจะขอสรุปสั้น ๆ วา โดยพระทัยดั้งเดิมของพระเจาแลว พระองคทรงตองการใหผชู าย
รับหนาที่การเปนผูนําในงานคริสตจักร และสตรีมีหนาที่ชวยเหลือ แตเมื่อผูชายไมยอมรับเกียรติที่พระ
เจาทรงมอบใหนี้ พระองคทรงจําตองยินยอมใหสตรีรบั หนาที่นนั้ แทน เพื่อผูชายจะไดรับความอับอาย
และเรายอมรับวา พระเจาก็ทรงอวยพระพรแกสตรีที่เปนผูนํา แตจงอยาลืมวาตามน้ําพระทัยที่แทจริง
ของพระเจา พระองคทรงตองการใหผูชายรับหนาทีก่ ารเปนผูนําในคริสตจักร สตรีรับหนาที่ผูนําไว จึง
พึงรับไวดว ยความออนนอมเกรงกลัวและดวยความถอมตัว ระลึกเสมอวาแทจริงนั้นตําแหนงมิไดมีไว
สําหรับตน
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 4

ตําแหนงผูปกครองและมัคนายก
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 3:1-16
ไมวาในองคการใดหรือศูนยกลางใด ผูนํามีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาขององคการ และ
ศูนยกลางนัน้ มาก บริษัท โรงเรียน หรือทีมกีฬาตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จอยางนาชื่นชม มักจะมีผูนํา
ที่ดีคอยชวยอยูเ บื้องหลัง พระเยซูคริสตทรงตระหนักถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้ จึงทรงฝกฝนอัครสาวก
สิบสองทานเพื่อจะเปนผูนําของคริสเตียน
คริสตจักรในสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรใหม มีตําแหนงผูนําสําคัญสองตําแหนงดวยกัน คือ
ตําแหนงผูปกครองและมัคนายก ทั้งนีม้ ีไดรวมถึงพวกอัครสาวกและศาสนาจารยทั้งหลาย ที่ไมได
ทํางานประจําในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งโดยเฉพาะ

ก. ตําแหนงผูปกครองหรือเจาอธิการ (1-7)
ตําแหนงผูปกครอง มีมาตั้งสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม เชนในสมัยโมเสส พระเจาทรงใช
โมเสสแตงตั้งผูอาวุโส 70 ทาน ซึ่งเรียกวาพวกผูเฒาผูแก ใหเปนที่ปรึกษาและชวยเหลือในการปกครอง
ในพระกิตติคณ
ุ ทั้งสี่เลม ทานจะพบวาพวกผูเฒาผูแกเหลานี้ ทํางานอยางใกลชิดกับเหลาปุโรหิต ในการ
ปกครองชาวยิว ฉะนัน้ พวกผูป กครองจึงเปนผูที่มีตําแหนงสําคัญและมีอิทธิพลมาก
ผูปกครองหรือเจาอธิการ ทีเ่ ปาโลกลาวถึงนั้น มิไดหมายถึงผูเฒาผูแกเหลานั้น แตเปนตําแหนง
ผูนําสําคัญในคริสตจักร ที่เปาโลและบาระนาบัสไดแตงตั้งขึ้น (ดูกิจการ 14:32) กลาวคือเมื่อเปาโลและ
บาระนาบัสออกไปประกาศพระกิตติคณ
ุ ในสถานที่ตาง ๆ ทั่วแวนแควนอาเซียมีคนจํานวนมากไดกลับ
ใจใหม รับเชื่อในองคพระเยซูคริสต ทานทั้งสองไมอาจจะอยูในทีแ่ หงเดียวกันไดนานเกินไป แตการ
จากไปโดยไมมีใครรับผิดชอบคริสเตียนในแตละทองถิน่ เลยนั้น ก็เปนอันตรายยิ่งตอความเชื่อของคริส
เตียน ฉะนั้นกอนทานทั้งสองจะละจากสถานที่แหงหนึง่ ไปทานจึงใชเวลาพอสมควร อบรมคริสเตียน
ทั้งหลายใหเจริญกาวหนาขึน้ ในความเชื่อและตั้งผูอาวุโสคนหนึ่ง ซึ่งมีความเชื่อและตั้งผูอาวุโสคนหนึ่ง
ซึ่งมีความเชื่อที่แข็งแรง มีคุณสมบัติเหมาะสม ใหเปนผูนําในคริสตจักรกลุมนั้นแทนทาน ผูนาํ ชนิดนี้
เรียกวา “ผูปกครอง” หรือ “เจาอธิการ” มีหนาที่ดแู ละทุกขสุขของคริสเตียน และเปนผูเทศนาสั่งสอน
พระวจนะของพระเจา ซึ่งไมผิดแผนกับหนาที่ศิษยาภิบาลในสมัยนี้ ตางกันอยูทวี่ าผูป กครองเหลานั้น
ไมไดรับสินจางรางวัลจากคริสตจักรเลย
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คริสตจักรหลายแหงในปจจุบันไมไดเลือกตําแหนงผูปกครอง
โดยถือวาศิษยาภิบาลไดทํา
หนาที่ของผูปกครองครบถวนแลว ไมจําเปนตองมีผปู กครองอีกขณะที่เปาโลเขียนจดหมายใหทิโมธี
คริสตจักรทั้งหลายยังไมมีศษิ ยาภิบาล ดังเชนสมัยนี้ ผูปกครองทั้งหลายจึงมีหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญ
มาก เปาโลเขียนจดหมายแนะนําใหติโมธีรูจักเลือกผูปกครองที่ดี ขณะเดียวกันก็เปนการสอนผูปกครอง
หรือศิษยาภิบาลทั้งหลาย ใหรูจักประพฤติตนในทางทีถ่ ูกตอง คําสอนเหลานี้กเ็ ปนประโยชนอยางยิง่
สําหรับคริสเตียนทุกคน เพือ่ จะเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อ
จะชวยใหรูจักเลือกผูปกครอง ศิษยาภิบาล หรือตําแหนงอื่น ๆ ในคริสตจักรไดถูกตอง

คุณสมบัติของผูปกครอง
ผูปกครองที่ดี จะตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
1. “ตองเปนคนที่ไมมีใครติได” (ขอ 2) หมายถึงเปนผูทมี่ ีความประพฤติดีไมมีขอเสีย ใด ๆ ซึ่ง
เปนที่ติฉินนินทาของผูอื่น ทั้งนี้มิไดหมายความวา เขาไมเคยทําผิดประการใดเลย ไมมีมนุษยใดดี
รอบคอบเชนนั้น แตหมายถึงการประพฤติโดยทั่ว ๆ ไปของเขา มิไดเปนที่ติเตียนของผูใด
2. “เปนสามีของหญิงคนเดียว” (ขอ 2) ผูที่มีภรรยามากกวาคนหนึ่งขึน้ ไป ไมควรเลือกใหเปน
ผูปกครอง ไมวาในกรณีใดทัง้ สิ้น ยกเวนแตภรรยาเดิมได เสียชีวิตไปแลว ตนจึงแตงงานใหม ซึ่งเปน
การแตงงานทีถ่ ูกตองตามพระบัญชาของพระเจา (ดู โรม 7:2,3)
3. “เปนคนที่รูจักประมาณตน” (ขอ 2) ทั้งในการกินดื่มในการพูดจาปราศรัย ในการสนุกสนาน
คือเปนผูท่มี ีไมปลอยตัวเกินไปในการทุกอยาง ผูที่พูดมากเกินไป แตงกายผิดแปลกแหวกแนวเกินไป ก็
ไดชื่อวาเปนคนที่ไมรูจักประมาณตนทั้งนัน้
4. “มีสติสัมปชัญญะ” (ขอ 2) รูจักควบคุมจิตใจและอารมณของตนใหดใี นยามที่ตอ งใชการ
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดเขารูจกั ตัดสินใจในทางที่ถูกตอง ในยามประสบเหตุฉุกเฉิน เขาควบคุมตัวเองไว
ใหอยูใ นอาการสงบ ทําใหคนอื่นพลอยสงบใจไดดวย คนเชนนี้เปนคนที่มีความเชื่อในพระเจา เชือ่ พึ่ง
พระองคในเหตุการณทุกอยาง
5. “เปนคนมีกิริยาเรียบรอย” (ขอ 3) ไมวาจะเปนการยืน การนั่ง การเดิน เขากระทําดวยการ
ระมัดระวัง มีคนกลาววา ลักษณะการยืน การนั่ง การเดินของคนนั้น อาจบอกใหคนอื่นทราบวาเขาเปน
คนชนิดใด
6. “มีอัชฌาศัยรับแขกดี” (ขอ 4) หมายถึง เปนผูที่ผูกมิตรกับคนอื่นไดงายเปนคนถอมตัว ยอม
ทักทายปราศรัยกับคนทุกชั้น ผูที่ยกตนขมทานหรือวางตัวเปนคนสําคัญเหนือคนทั้งหลาย จนไมมีใคร
กลาเขาใกลเลย จึงไมเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนผูปกครอง
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7. “เหมาะทีจ่ ะเปนครู” (ขอ 3) หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูปกครอง คือการสั่งสอนพระวจนะ
ของพระเจา เมื่ออัครสาวกจากพวกเขาไปแลว พวกผูปกครองตองรับผิดชอบในการเทศนาสั่งสอน ทั้งนี้
หมายความวา ผูปกครองเองตองเขาใจพระคําของพระเจา อานและศึกษาพระวจนะของพระองค
มากกวาคริสเตียนสามัญคริสตจักรปจจุบนั ที่มีผูปกครอง ผูปกครองก็เทศนาแทนศิษยาภิบาลเชนกัน ใน
โอกาสที่ศิษยาภิบาลไมอยู
8. “ไมเปนนักเลงสุรา” (ขอ 2) หรือไมดมื่ สุรามึนเมา บางคนบอกวา “พระคริสตธรรมคัมภีร
มิไดหามวา อยาดื่มสุรา เพียงแตสอนวา อยาเมาเหลา (เอเฟซัส 5:18) ฉะนั้นคริสเตียนจึงดื่มเหลาไดหาก
เราดื่มไมถึงกับเมา” แตคงไมมีใครปฏิเสธวา การดื่มเหลานั้น ไมเปนทีถ่ วายเกียรติยศแกพระเจา เราไม
อาจดื่มดวยใจขอบพระคุณ ซ้ํายังทําใหคริสเตียนหลายคนตองสดุดดวย คริสเตียนสามัญยังตอง
ระมัดระวังเกีย่ วกับการดื่มการกินมากเชนนี้ ผูนําจึงควรระมัดระวังมากกวานั้น เปนรอยเทา
9. “ไมเปนนักเลงหัวไม” แตเปนคนสุภาพ (ขอ 3) คําวา “สุภาพ” ในที่นี้หมายถึงความสุภาพ
ทางวาจา ทางกายทางใจ ทางความประพฤติ ทางการแตงกาย และในทางทุกดานที่สภุ าพบุรุษทุกคนควร
จะมี
10. “ไมเปนคนชอบวิวาท” (ขอ 3)
11. “ไมเปนคนโลภเงิน” (ขอ 3)
หรือเห็นแกเงิน ผูที่ทํางานรับใชพระเจาในคริสตจักร อาจไดรับบําเหน็จและการชวยเหลือทาง
เงินทอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับใชในตําแหนงศิษยาภิบาล และผูประกาศพระกิตติคณ
ุ ควรจะไดรบั การ
เกื้อกูลอุดหนุนอยางดีที่สุด จากคริสตจักรอยางไรก็ตามผูรับใชของพระเจาเหลานั้นจะตองทําการของ
พระเจาโดยไมเห็นแกเงินแตเห็นแกพระเจาและเห็นแกดวงวิญญาณทั้งหลาย
12. “ตองเปนคนครอบครองบานเรือนของตนไดด”ี (ขอ 4) นีเ่ ปนคุณสมบัตทิ ี่สําคัญมาก
“เพราะวาถาชายคนใดไมรูจกั ครอบครองบานเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจาอยางไร
ได?”
13. “นอกนั้นเขาจะตองมีชื่อเสียงดีทามกลางคนทั้งหลายที่อยูภายนอก” (ขอ 7)
14. “อยาใหสมาชิกใหม ๆ (คนกลับใจใหม ๆ) เปนผูปกครอง” (ขอ 6) เพราะเขามีความเชื่อที่ยัง
ไมแข็งแรงพอประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเกรงวา เขาจะเกิดอวดตัวหยิ่งยะโสแลวกลับกลายเปน
เครื่องมือของมาร นําเรื่องวุน วายมาสูคริสตจักร
ุ ก็ดี
กอนที่จะมีการเลือกผูนําในคริสตจักร จะเปนศิษยาภิบาลก็ดี ผูประกาศพระกิตติคณ
เจาหนาทีเ่ ยาวชนก็ดี ทานควรจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเหลานี้และยึดคําสอนนี้เปนหลักในการพิจารณา
แตงตั้งผูนํา
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ตําแหนงมัคนายก (8-16)
มัคนายกมีหนาที่ตางกับผูปกครองเล็กนอย
คือผูปกครองทําหนาที่เหมือนศิษยาภิบาล
รับผิดชอบในการสั่งสอนเทศนา ดูแลความเจริญกาวหนาทางฝายวิญญาณจิตของสมาชิกคริสตจักร และ
เรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุมนมัสการ สวนมัคนายกรับหนาที่ ฝายธุรกิจของคริสตจักรเปนสวน
ใหญ เชนการเงินการจัดสถานที่ ควบคุมดูแลทรัพยสินของคริสตจักร ติดตอธุรกิจตาง ๆ กับคนภายนอก
เปนตน (ดูกจิ การ 6:1-6)
คริสตจักรตาง ๆ เกือบทุกแหง ไดเลือกมัคนายกเปนผูชวยเหลือศิษยาภิบาลในดานบริหารงาน
ของคริสตจักร “ผูที่กระทําการในหนาที่มคั นายกไดดี ก็ไดตําแหนงอันมีหนามีตา” (13) คุณสมบัติของ
มัคนายก ก็คลายกับคุณสมบัติของผูปกครองของทานไดพิจารณาดูอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ผูที่จะเปน
มัคนายกของคริสตจักรหรือผูที่กําลังเปนอยูควรสนใจคําสอนเหลานี้เปนพิเศษ
คริสตจักรปจจุบันในเมืองไทยตองการศิษยาภิบาลที่ดี ตองการผูปกครองมัคนายก และผูนําทุก
แผนที่ดี เหตุที่เรื่องวุนวายตาง ๆ ไดเกิดขึ้น คริสเตียนทั้งหลายพากันตอวาตอขานผูนําตาง ๆ นานา ก็
เพราะความบกพรอง ในการเลือกและแตงตั้งผูนําของคริสตจักร คริสตสมาชิกจะไปโทษผูนําอยางเดียว
จึงไมถูกนัก ควรจะโทษผูท ่เี ลือกผูนํา คือคริสตสมาชิกทุกคนมากกวา ที่มิไดกระทําหนาที่ในการเลือก
ของตนใหถูกตอง
ผูที่เปนผูนําอยูแ ลว ก็พึ่งตระหนักถึงหนาที่สําคัญยิ่งของตน ที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง ไม
เพียงแตคริสตจักร แตตอพระเยซูคริสตซึ่งเปนศีรษะ หรือผูนําของคริสตจักรทั้งหลาย (เอเฟซัส 5:23)
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 5

ปญหาผูละทิ้งความเชื่อเดิม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 4:1-10
มนุษยกําลังยางเขาสูยุคแหงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงสิ่งตาง ๆ ที่ครั้ง
หนึ่งมนุษยพากันอัศจรรยใจตอประสิทธิภาพอันสูงสงของมัน บัดนีไ้ ดกลายเปนของธรรมดาไปสิ้น เชน
รถยนตร เครื่อบินไอพน วิทยุ โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคิดเลขไฟฟา เปนตน นักประดิษฐ
นักวิทยาศาสตร นักการคาทั้งหลาย ตางก็พยายามคิดคนสิ่งใหม ๆ เพื่อใหถูกกับรสนิยมและความ
ตองการของคนสมัยใหม หากทานมองดูรอบ ๆ กายทาน พิจารณาเครื่องใชไมสอย เครื่องแตงกาย
ยานพาหนะ ที่อยูอาศัย ทานจะเขาใจดียิ่งขึ้นวา สังคมมนุษยสมัยนี้ไดเปลีย่ นแปลงขึ้นมากเพียงใด
ขณะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงนั้น ไดเกิดปญหาสําคัญขอหนึ่งในคริสตจักร คือคริสเตียน
จํานวนมาก กําลังจะเปลี่ยนความเชื่อเดิม ซึ่งถือวาเกาแกลาสมัย ใหเปนความเชื่อใหม การกระทําเชนนี้
ถูกตองหรือไม เราควรจะแกไขประการใดทานจะไดศกึ ษาในบทเรียนวันนี้

ก. คําเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1-5)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดทรงเตือนคริสเตียนทั้งหลาย โดยผานทางเปาโลวา “ภายหลัง” จะมีบาง
คนทิ้งความเชือ่ เสียความเชื่อนี้หมายถึงคําสัง่ สอนทุกอยาง ที่บันทึกอยูใ นพระคริสตธรรมคัมภีร จะมีค
ริสเตียนบางคน ไมยอมเชื่อความจริงหลายอยาง ทีพ่ ระเยซูคริสตและสาวกของพระองคไดสอนไว โดย
อธิบายวา เปนสิ่งที่เหลือเชือ่ และเปนไปไมได ทั้งยังไมเหมาะสมกับความคิดของคนสมัยนี้ดว ยจึงไดละ
ทิ้งความเชื่อเดิมที่อยูในพระวจนะของพระเจาเสีย แลวตั้งความเชื่อขึ้นใหมตามหลักวิทยาการในสมัย
ปจจุบัน เชนมีคริสเตียนกลุมหนึ่ง เชื่อวาเราไมจําเปนทีจ่ ะตองสอนเรื่องความผิดความบาป เรื่องสวรรค
นรก เรื่องการพิพากษาของพระเยซูคริสต และเรื่องการอัศจรรยตาง ๆ เพราะสิง่ เหลานี้ลาสมัยแลว
แทนที่จะประกาศพระกิตติคณ
ุ สอนพระวจนะของพระเจา พวกเขาสอนแตหลักวิชาใหมนุษยทําดีและ
ชวยกันพัฒนาสังคม โดยเพิ่มพูนองคการสงเคราะหตาง ๆ ใหมีมากขึ้น คนทั้งหลายจึงมิไดยินพระกิตติ
คุณและมิไดรจู ักพระเยซูคริสตอยางแทจริง แมจะไดชอื่ วาเปนคริสเตียน ก็มไิ ดมชี ีวิตที่เปนแบบอยาง
แกคริสเตียน
มีคนอีกบางพวกที่พยายามสอนพระวจนะของพระเจา แตทวาสอนในทางที่ผิดคือสอนผิดจาก
ความหมายที่แทจริง ของพระคริสตธรรมคัมภีร เชนสอนวา พระเยซูคริสตไมไดเปนพระเจา การ
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อัศจรรยตาง ๆ นั้นแทจริงเปนภาพพจน หรือเรื่องเปรียบเทียบ คริสเตียนตองรับศีลบัพติศมาโดยจุมสาม
ครั้ง เรารอดไดโดยพิธีการบางอยางเปนตน คริสเตียนทีร่ ูเทาไมถึงการก็ละทิ้งความเชื่อเดิมเสีย กลับไป
ยึดถือความเชือ่ แปลก ๆ เหลานี้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไวอยางแจมแจงวา ความเชื่อเหลานี้เปนความเชื่อของ “วิญญาณที่
ลอลวง” เปน “คําสอนของพวกปศาจ” เปน “อาการหนาซื่อใจคตของคนที่พูดปด” ถาเปนเชนนัน้ แลว
ไซร เราจะไปเชื่อคําสอนตาง ๆ ที่ไมถูกตองไดอยางไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงเอยถึงคําสอนที่ผิด
สอนประการไวเปนพิเศษคือ
1. “เขาก็หามไมใหทําการสมรส” (ขอ 3) มีคนพวกหนึ่งสอนวา ผูท ี่ไมแตงงาน จะเปนผูที่
บริสุทธิ์กวาผูที่แตงงานและเปนที่ชอบพระทัยของพระเจามากกวาปุถชุ นธรรมดา พวกเขาไดสรางสํานัก
ขึ้นเพื่อใหเปนถิ่นพํานักของผูที่หลงเชื่อในคําสอนนั้น แลวไดตั้งระเบียบวินัยตาง ๆ อยางเครงครัด เพื่อ
บังคับมิใหคนเหลานั้นมีโอกาสจะแตงงานตอไป
พระเจามิไดทรงหามผูหนึ่งผูใดมิใหแตงงาน แตทรงหนุนใจใหชายหญิงแตงงานกันถูกตองตาม
กฎหมาย (ดูปฐมกาล 2:18,24,มัทธิว 19:5, มาระโก 10:7) ฉะนั้นการหามผูใดผูหนึ่งไมใหแตงงาน จึง
เปนการผิดตอน้ําพระทัยของพระเจา และเปนคําสอนที่ผิดถนัด อยางไรก็ตาม การเตือนหามของผูหวังดี
ซึ่งถูกตองตามพระวจนะของพระเจา ก็เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูถูกเตือน เชนคําเตือนไมใหแตงงาน
กับผูที่ยังมิไดกลับใจบังเกิดใหม
คําเตือนเกีย่ วกับความประพฤติที่ไมดีของฝายตรงกันขามเปนตน
อาจารยเปาโล ก็เคยหนุนใจใหคริสเตียนครองตัวเปนโสด เพื่อที่จะมีเวลารับใชพระเจามากยิ่งขึ้น (ดู 1
โครินธ 7:25-28) แตทานก็บอกวา หากการครองโสดนั้นกลับทําใหทานมิใจฟุงซานในกามราคะ ก็
สมรสกันดีกวา (1 โครินธ 7:8-9) ทั้งนี้โปรดเขาใจใหดดี ว ยวา อาจารยเปาโลไมเคยสอนวา การครองตน
เปนโสดจะเปนที่ใหชวี ิตฝายวิญญาณจิต ของคริสเตียนบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น หรือเปนที่ชอบพอพระทัยของ
พระเจามากยิ่งขึ้น
2. การหามรับประทานอาหารบางชนิด (ขอ 3) นี่เปนคําสอนของคริสเตียนกลุมใหญกลุมหนึ่ง
ในปจจุบนั พวกเขาเครงครัดในเรื่องนี้มาก สอนวาหากรับประทานอาหารตองหามบางอยาง เชนเนือ้ หนู
ปลาไมมีเกล็ด กระตายเปนตนจะเปนบาปหนา คําสอนเหลานี้แทจริงมาจากพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม
พระเจาทรงออกกฎใหชาติอิสราเอลรับประทานอาหารบางอยาง ดังทีร่ ะบุไวในเลวีนิติบทที่สิบเอ็ด พระ
เจาทรงตั้งกฎนี้สําหรับชาวอิสราเอล และสําหรับคนในสมัยที่ยังอยูใตพระบัญญัติ สมัยนี้เปนสมัยแหง
พระคุณ พระเยซูคริสตและเหลาสาวกไมเคยหามรับประทานอาหารเหลานี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังได
ตรัสในขอตอไปดวยวา
“ดวยวาสิ่งสารพัดซึ่งพระเจาไดทรงสรางไวก็เปนของดี
และถาแมเรา
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รับประทานดวยขอบพระคุณ ก็ไมมีใครหามไดสักสิ่งหนึ่งเลย เพราะวาสิ่งเหลานัน้ ก็เปนสิทธิวัตถุได
โดยพระคําของพระเจา และคําอธิษฐาน”
เปาโลไดสอนในพระธรรมโกรินธเกี่ยวกับเรื่องรับประทานอาหารที่ตองหามวา
การจะอด
หรือไมอดรับประทานอาหารบางอยางนั้น ไมทําใหผูใดดีขึ้นหรือลวงลงแตคริสเตียนทุกคนก็ควรระวัง
ไว อยาใช เสรีภาพนัน้ เปนเหตุทําใหคนอืน่ หลงผิดเชนรับประทานอาหารที่เปนโทษตอรางกาย อันเปน
ทางที่ทําลายพระวิหารของพระเจาหรือรับประทานอาหารที่แมแตสังคมก็รังเกียจ
หรือรับประทาน
อาหารที่ทําใหพี่นองในพระคริสตสะดุดในความเชื่อ (ดู 1 โครินธ 8:8-13)

ข. คําแนะนําสําหรับปญหาผูละทิ้งความเชื่อเดิม (6-10)
ทั้ง ๆ ที่พระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนไวอยางชัดเจน ถึงทางที่คริสเตียนทั้งหลายควรปฏิบตั ิ
และความเชื่อที่เราควรยึดถือแตก็มีคริสเตียนหลายคนหลงผิดจนได จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะใครครวญ
ดูถึงสาเหตุนี้
เหตุที่คริสเตียนมากมาย ไดละทิ้งความเชือ่ เดิมอาจเปนเพราะ
1. อิทธิพลของโลกแหงการทดลองในยุคปจจุบัน
2. ความยอดเยี่ยมในการประกาศสั่งสอนของผูที่มีความเชื่อผิด เหตุผลนี้มีความจริงอยูมาก ผูที่
มีความเชื่อไมถูกตองไดลงทุนมากมาย เพือ่ โฆษณาสั่งสอนใหคริสเตียนหลงผิด ซึ่งในขณะเดียวกับคริส
เตียนที่มีความเชื่อมั่นทั้งหลาย พากันเกีย่ งเลี่ยงไมยอมลงทุนลงแรงอยางเต็มที่ เพื่อดํารงไวซึ่งความเชื่อที่
แทจริงของพระเยซูคริสต นับเปนเรื่องที่นา ละอายมากใชไหม
3. ความออนแอในดานการอบรมสั่งสอนของคริสตจักร นี่เปนเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่คริสเตียน
เปนจํานวนมากละทิ้งความเชื่อเดิมเสีย เนื่องจากคริสเตียนมิไดรับการบํารุงเลี้ยงที่ดี โดยอาหารฝาย
วิญญาณจิตมีความรูในพระวจนะของพระเจานอย หลายคนมาเปนคริสเตียนทั้ง ๆ ทีไ่ มรูความหมายที่
แทจริงของคริสเตียนเสียดวยซ้ํา เมื่อมีการทดลอง มีคําสอนที่ผิด ๆ และสิ่งลอใจบางอยางเกิดขึน้ ก็ละทิ้ง
ความเชื่อเดิมทันที

ค.การปองกัน (6-8)
มีคนกลาววา การจะชักจูงผูที่ละทิ้งความเชื่อเดิมใหกลับมาเชื่อในทางที่ถูกตองเปนงานที่ยาก
กวาการชักจูงผูที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสตมากอนเลย มาเชื่อพึ่งพระองค คํากลาวนีเ้ ปนความจริง ฉะนั้นค
ริสเตียนทุกคน จึงควรหาทางปองกันไวเปนการตัดไฟตนลงเพื่อจะไมไดพบความยากลําบากภายหลัง
เปาโลไดใหคาํ แนะนําแกทิโมธีไวบางประการดังนี้
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1. อบรมสั่งสอน คริสเตียนใหดี (ขอ 6) จงสอนความเชื่อทุกอยางที่คริสเตียนควรทราบ การ
เทศนาอาทิตยละครั้งหรือการฟงเทศนาอาทิตยละครั้ง
ยอมไมเปนการเพียงพออยางนอยที่สุดทุก
คริสตจักรจะตองมีการสอนวรีวาศึกษา
เพื่อใหมีโอกาสศึกษาพระธรรมของพระเจามากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นคริสเตียนทุกคนจะตองเอาใจใสตอการอาน
และการศึกษาพระวจนะของพระเจาเปน
สวนตัวเสมอ
2. คริสเตียนทุกคนจะตองประพฤติตามสิ่งที่ตนไดเรียนรูม าจากพระวจนะของพระเจา (8) การ
มีความรูดีเกีย่ วกับพระวจนะของพระเจา แตมิไดนําไปปฏิบัติเลย ยอมไมเกิดประโยชนแกผูใด ถาทาน
ตองการเปนคริสเตียนที่แข็งแรง ทานตอง “ฝกฝนตัวไปในทางธรรม” คือปฏิบัติตามสิ่งที่ทานไดเรียนมา
จากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยาก ชีวิคริสเตียนของทานจึงจะเจริญไดทีละเล็กทีละนอย จนทานมีความเชื่อที่
แข็งแรง ไมมีใครอยากเปลี่ยนวิถีทางแหงความเชื่อของทานอีกได
ยุคนี้ เปนยุคทีเ่ ต็มไปดวยคําสอนที่แปลก ๆ และผิด ๆ จนหมั่นศึกษาพระธรรมของพระเจาใหดี
และปฏิบัติในทางที่ถูกตอง เพื่อทานจะไมหลงผิดไปกับคําสอนของวิญญาณที่ลอลวง
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 6

ผูนําหนุม
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโธี 4:11-16
คํากลาวที่วา “เยาวชนคือความหวังของชาติ เปนกําลังสําคัญของคริสตจักร” คงจะไมผิดเพราะ
เยาวชนมีกําลังกาย ไหวพริบ ความวองไว และคุณสมบัตพิ ิเศษอื่น ๆ อีกหลายอยาง ซึ่งคนในวัยอืน่ ไมมี
ในงานประชุมสังสรรคครั้งหนึ่ง ศาสนาจารยประจําคริสตจักร ตองการจะใหจัดเกาอีเ้ ปนวงกลมที่กลาง
สนาม จึงขอแรงเยาวชนใหชวยในเรื่องนี้ เยาวชนรับปากดวยความยินดี ภายในไมกี่นาที เยาวชนหลาย
คน ก็ชวยกันขนเกาอี้จากหองชั้นบนของอาคารโบสถ ไปไวที่สนามหญาอยางเรียบรอย หลังจาก
ประชุมแลวศาสนาจารยยุงอยูกับการสนทนากับคริสตสมาชิกบางคน ลืมขอใหเยาวชนขนเกาอีไ้ ปเก็บ
ไวที่เดิม เมื่อเสร็จจากการพูดคุยสนทนา คิดจะขอความรวมมือจากเยาวชนชวยขนเกาอี้อีกครั้ง แตเมื่อ
เหลือบไปยังสนามเห็นเยาวชนคนหนึ่ง กําลังขนเกาอี้ตวั สุดทายขึ้นไปบนตึก ยังความอัศจรรยใจแก
ศาสนาจารยมาก จึงไดพดู กับเยาวชนทัง้ หลายในโอกาสครั้งหนึ่งวา เยาวชนเปนกําลังสําคัญยิ่งของ
คริสตจักร ตัวอยางงาย ๆ ดูไดจากการยกเกาอี้จากหองชัน้ บนไปยังสนามหญา ถาจะขอรองใหสมาชิกผู
มีอายุมากสักหนอย หรือเด็กใหชว ยทํางานนี้ ไมทราบวาพวกเขาจะตองใชเวลานานเทาใด และกลัววา
จะขอความรวมมือไดยากเสียดวยซ้ํา แตเมือ่ เยาวชนรวมมือกัน ภายในไมกี่นาที ทุกอยางก็เรียบรอย”
ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็มีตัวอยางมากมาย
ที่ทําใหเราเห็นความสําคัญของเยาวชนตอ
คริสตจักร มีชายหนุมหลายคนที่พระเจาทรงใชใหทําการใหญ เชน โยชูวา และคาเล็บ ที่ไปสอดแนมใน
ดินแดนคานาอัน ดาวิดที่ไดฆายักษ โยเซฟซึ่งไดเปนเอกอัครมหาเสนาบดีอียิปต มาระโกผูติดตามบาระ
นาบา ไปประกาศพระกิตติคุณทั่วแวนแควนเอเชีย และทิโมธีบุตรฝายวิญญาณจิตของเปาโล ผูที่อายุ
นอยกวาเปาโลถึงสามสิบป
เปาโล ทราบถึงความสําคัญของเยาวชนทีด่ ีตอคริสตจักร อยากจะใหเยาวชนทั้งหลายมีบทบาท
สําคัญยิ่งในสังคมและในคริสตจักร จึงไดเขียนคําแนะนําที่มีคาบางประการไว เพื่อเยาวชนทั้งหลายจะ
ไดปฏิบัติตนใหสมดังที่สังคมและคริสตจักรมุงหวัง

ก. อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน (ขอ 12)
แมเยาวชนกําลังอยูในวัยทีแ่ ข็งแรงปราดเปรียว
มีความคิดเฉียบแหลมชวยเหลืองานและมี
หนาที่สําคัญตาง ๆ มากมาย แตบอยครั้งเชนกันที่ผูอาวุโส บางทานหมิ่นประมาทในตัวเขา เพราะคิดวา
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เขามีประสบการณนอย ขาดความยั้งคิด ไมมีสติสัมปชัญญะเหมือนผูอ าวุโสทั้งหลาย มีเรื่องที่นาขบขัน
เรื่องหนึ่ง เลาวาดังนี้ศาสนาจารยหนุมคนหนึ่ง ไดรับเชิญใหไปแสดงปาฐกถาที่สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ใน
รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ศาสนาจารยหนุมไดนําผูช วยของเขาไปดวย ผูชวยของเขามีอายุแกกวาเขา
มาก เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ผูที่มารับนึกวาผูที่มีอายุมากกวาคงเปนศาสนาจารยผูเชี่ยวชาญที่สมาคม
ไดเชิญมา จึงตอนรับเขาอยางดีที่สุด สวนศาสนาจารยที่แทนั้นไดรับการทักทายพอเปนพิธี จนผูช วย
รูสึกตะขิดตะขวงใจ รีบบอกผูที่มารับตรงไปตรงมาวา “ขอโทษครับ คนนั้นเปนศาสนาจารย ไมใชผม”
ทําใหคนเหลานั้นหนาแดงดวยความอับอาย
โดยทั่วไปแลว การที่คนหนุมเปนที่หมิน่ ประมาทของคนอื่น เปนเพราะเขาไดทําตนเชนนัน้
หากเขารูจกั ใชชีวิตอันประเสริฐในวัยหนุมสาว ใหเปนประโยชนกจ็ ะเปนที่เคารพนับถือของทุกคน แต
เยาวชนจํานวนไมนอย ยอมใหความรุมรอนแหงวัยคึกคะนอง เผาผลาญทําลายตนเองเสีย ชื่อ “วัยรุน”
นาจะเปนชื่อทีเ่ พราะหูของสังคม แตเหตุเลวรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ํามือของวัยรุน ทําใหสังคมตอง
สะอิดสะเอียน แมแตชื่อที่ไพเราะนัน้ เปาโลเตือนเปนประการแรกวา “อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความ
หนุมแนนของทาน” ไมวาในทางสติปญญา ความคิด ความรอบคอบ ความบริสุทธิ์ ความสามารถความ
อดทน ความขยันและการประพฤติทุกอยาง จงปฏิบัตนตนใหสมกับทีท่ านเปนคนหนุม (ในทีน่ ี้รวมถึง
คนวัยสาวดวย)

ข. จงเปนแบบอยางแกคนทั้งปวง (12)
ไมเพียงแตเยาวชนจะตองระมัดระวังในกิจทุกอยาง เพื่อจะไดไมเปนที่หมิ่นประมาทของคน
ทั่วไปแลว ยังตองเปนแบบอยางแกคนทั้งปวงดวย ทานอาจจะไมไดเปนที่หมิ่นประมาทของผูใดมากอน
จงขอบพระคุณพระเจา หากเปนเชนนั้นแตอยาพอใจเพียงเทานัน้ จงถามตัวเองดูวา ตนเปนแบบอยางที่ดี
ของคนทั้วปวงในดานใดบาง ในกลุมคนสามคน คนหนึ่งอาจเปนแบบอยางในความชั่ว อีกคนหนึ่งอาจ
เปนแบบอยางในความดี และอีกคนหนึ่งมิไดเปนแบบอยางที่ดีแกชาวโลกไมทางใดก็ทางหนึ่ง

แบบอยางทีด่ ี 5 ประการ
1. ในทางวาจา เปาโลไดกลาวถึงวาจาเปนประการแรก อาจเปนเพราะคนทั่วไปบกพรองในทาง
วาจามากที่สดุ หรือเพราะวาจาเปนแบบอยาง ซึ่งคนทั่วไปสังเกตไดงายที่สุด จะอยางไรก็ตามเปาโลได
กลาวไวคําหนึง่ เปนที่นาสนใจมาก ทานกลาววา หากเราควบคุมวาจาได ก็ควบคุมทุกอยางได (ดูยากอบ
3:2-5) หรืออีกนัยหนึ่งว าหากทานเปนแบบอยางที่ดีในทางวาจาได ทานก็อาจเปนแบบอยางทีด่ ีในทาง
อื่นได โดยไมยากนักแบบอยางที่ดีในทางวาจาซึ่งทุกคนควรจะมีไดแก การพูดดวยความสุภาพ รูจกั ใช
คําวา ฉัน ดิฉัน ผม คุณ ครับ คะ เปนตน แมในทามกลางเพื่อนดวยกันก็ควรใชคําที่สุภาพเหลานี้ การรูจัก
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กาลเทศะในการพูด การรูจกั ทักทายปราศรัยการเปนคนสัตยซื่อ รักษาคํามั่นสัญญา การรักษาความลับ
การชมเชยผูอนื่ ดวยน้ําใสใจจริง การหนุนใจผูอื่นในความรักของพระเยซู การไมนินทาผูใด การไม
ทะเลาะวิวาท การใหความคิดเห็นทีด่ ีแกคนอื่นเปนตน และแมแตการรูจักสงบปากในบางครัง้ ก็เปน
แบบอยางที่ดที ี่สุดดวย
2. การประพฤติ ไดแกความประพฤติโดยทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน เยาวชนไมนอยเปนที่
หมิ่นประมาทของสังคมในทางประพฤติ จนรัฐบาลตองเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ และผูที่เปนบิดา
มารดาตองเปนหวงกังวลอยูเ สมอ เยาวชนบางคนกลาววา เขาตองประพฤติตามอยางชาวโลกในหลาย
ดาน เชน การแตงตัว รสนิยม ในทางดนตรี สถานรื่นรมยตาง ๆ มิเชนนั้นเขาเปนคนลาสมัยไป เปนที่
หัวเราะเยาะของเพื่อนฝูง จุดออนของคริสเตียนอยูทนี่ ี่เอง เมื่อชาวโลกมองไมเห็นแบบอยางที่ดีจากคริส
เตียน ก็หมดศรัทธาที่จะเรียนรูความจริงของพระเยซูคริสต โดยอางเหตุผลวา ถาคริสเตียนไมมอี ะไร
ดีกวาเขาการเปนคริสเตียนก็ไรประโยชน
การประพฤติที่ดีในชีวิตประจําวันเปนพยานที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง ผูนําหนุมสาวและคริสเตียนทุก
คนพึ่งระมัดระวังเปนพิเศษ
3. ความรัก ไดแกการรักพระเจาและการรักซึ่งกันและกัน ในระหวางเพื่อนมนุษย พระเจาของ
เราไดชื่อวาเปนพระเจาแหงความรัก คริสเตียนทุกคนจึงตองดํารงชีวิตใหคนทั้งหลายเห็นความรักของ
พระองคจากความรักของเรา ที่แสดงออกมาความรักที่เราควรจะมีนนั้ ครวจะเปนความรักที่เลิศล้ําไป
กวาความรักของโลกคือความรักแทของพระเยซูคริสต ความรักนีเ้ ต็มไปดวยความเขาใจ ความอดทน
ความเสียสละ ความถอม ความเที่ยงธรรม (อาน 1 โครินธ 13:4-7)
4. ความเชื่อ คือความเชื่อในพระสัญญาของพระเจา และในพระดํารัสทุกอยาง ซึ่งบันทึกไวใน
พระคริสตธรรมคัมภีร ความเชื่อที่เปนแบบอยางที่ดี เปนความเชื่อที่ถูกตอง ผูที่เชื่อเขาใจในสิ่งที่เขาเชื่อ
และปฏิบัติตามความเชื่อนั้น แบบอยางที่ดอี ีกอยางหนึ่งคือ การรูจักเชื่อพึ่งไววางใจในพระเยซูคริสตสิ้น
ทุกอยาง ไมวาจะเปนการเรียน ธุรกิจ การคา การเงิน สุขภาพ หรือความตองการเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งทานมี
อยู
5. ความบริสุทธิ์ เปนความบริสุทธิ์ทั้งภายนอก คือการประพฤติโดยทั่ว ๆ ไป ของทาน และ
ความบริสุทธิ์ภายใน ไดแกความนึกคิด และความสัมพันธสวนตัวระหวางทานกับพระเจา อยาเขาใจวา
คนอื่นจะไมทราบความบริสุทธิ์ใจของทาน “ดวยวาใจเต็มบริบูรณดวยอะไร บาปก็พดู อยางนัน้ ” (มัทธิว
12:34)
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ค. “จงเอาใจใสในการอานหนังสือในการเตือนสติ และในการสัง่ สอน” (ขอ 13)
“การอานหนังสือ” ในที่นี้ เปาโลหมายถึงการอานพระวจนะของพระเจาไมวาจะเปนในพระ
คริสตธรรมคัมภีร หรือในนิตยสารคริสเตียน เพื่อคริสเตียนจะมีความเขาใจในพระวจนะของพระองคดี
ขึ้นสามารถใชพระคําของพระองค เตือนสติซึ่งกันและกัน และสั่งสอนผูอื่นใหรักและเกรงกลัวพระเจา

ง. “อยาเพิกเฉยตอคุณธรรมที่มอี ยูในตัวทาน” (ขอ 14) หรือ “อยาละเลย
ความสามารถที่มีอยูในตัวทาน”
พระเจาทรงประทานความสามารถที่ไมเหมือนกันใหแกทุกคน และพระองคทรงหวังใหทุกคน
ใชความสามารถนั้น ใหเปนประโยชนในราชกิจของพระองค หากเยาวชนและคริสเตียนทุกคน รวมใจ
กันทํางานของพระเจาจริง ๆ ตามความสามารถที่พระองคทรงประทานให เหตุการณในคริสตจักร จะ
เปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือทีเดียว

จ. จงระวังตัวและคําสอนของทานใหดี” (ขอ 16)
เปาโลไดกลาวเตือนใจเปนขอสรุปวา ผูนําหนุมสาวทัง้ หลายซึ่งแทจริงรวมทั้งผูนําอาวุโสทุก
ทานดวย ควรระมัดระวังตัวอยางยิ่ง ในการประพฤติและคําสอนของเขา เพื่อเขาเองจะประพฤติในสิ่งที่
เขาสอนและเปนแบบอยางที่ดีแกคนทั้งหลาย
การกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายมิใชเปนเรื่องงาย แตก็ไมมีอะไรยากเกินไป
สําหรับพระเยซูคริสต หากทานเชื่อพึ่งในพระองคอยางแทจริง
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 7

การปฏิบตั ิตนในคริสตจักร
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 5:1-6,2
บางคนอาจคิดวา คนพูดเกง เทศนาเกง คงจะเปนผูน ําทีด่ ีไดเปนแน การพูดเกง การเทศนาเกง
เปนคุณสมบัตสิ ําคัญอยางหนึ่ง ที่ผูนําในคริสตจักรควรมี แตผนู ําที่ดีจะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ประกอบดวย คุณสมบัติที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งผูนําและคริสเตียนทุกคนจะตองมี คือการรูจักปฏิบัติ
ตน เปาโลเปนหวงทิโมธีในเรื่องนี้มาก เพราะทิโมธียังหนุม แนนตองดูแลคริสเตียนวัยตาง ๆ และมีคริส
เตียนที่เปนเพศตรงกันขามดวย การปฏิบัติตนที่ไมถูกตองยอมนําความเสื่อมเสียมาสูพระราชกิจของ
พระเจาและสูต ัวเอง คําแนะนําทีเ่ ปาโลใหแกทิโมธีจะเปนประโยชนแกคริสเตียนสมัยนี้อยางยิ่ง ถา
คริสตจักรปฏิบัติตามทุกอยางที่เปาโลแนะนําไว เรื่องวุนวายหลายอยางก็จะไมเกิดขึ้น

ก. การตักเตือน (1,2)
ไมวาในสถาบันใดหรือองคการใดยอมหลีกเลี่ยงเรื่องตักเตือนไมได เพราะความผิดพลาดความ
บกพรองมีอยูในที่ทุกแหง คริสตจักรของพระเยซูคริสต ก็หลีกก็ไมพน จากความจริงเรื่องนี้ ในบทเรียน
บทกอน เราไดเรียนวาคริสเตียนจะตองเปนแบบอยางที่ดีในการเตือนสติ หรือการตักเตือน แตการ
ตักเตือนนัน้ ก็เปนศิลปะอยางหนึ่ง ดวยคนทั่วไปไมคอยชอบใหผูใดเตือนอยูแลว และหากเตือนในทางที่
ไมถูก ก็เกิดเรือ่ งเลวรายขึ้นไดงาย ๆ ตอไปเปนคําแนะนําบางประการเกีย่ วกับการตักเตือน
1. อยาพูดสบประมาทคนมีอาวุโส ผูอาวุโสอาจจะประพฤติในทางที่ไมสมควรไดเชนกัน เมื่อผู
อาวุโสคนใดประพฤติผิดก็ควรจะไดรับการวากลาวตักเตือน จากคริสตจักร จะโอนออนผอนตามหรือ
ละเลยไมได อยางไรก็ตาม การตักเตือนผูอาวุโสนั้น ผูที่มีอายุเยาวกวาจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือ
อยาสบประมาทเขาหรือตําหนิเขาทําใหเขาเกิดความละอาย “แตจงเตือนเหมือนเตือนบิดา” หรือขอรอง
เขาดวยใจเคารพและดวยใจถอม
2. จงเตือนคนหนุมสาว เหมือนพี่นอง คือเตือนดวยความรักมิใชดว ยอํานาจ
3. และจงเตือน ผูหญิงอาวุโสเหมือนขอรองมารดา
4. ไมวาจะเปนการเตือนในเรื่องใดก็ดี จงเตือนดวยใจบริสุทธิ์ คือไมมีอคติอยูในใจ หรือเรื่อง
สวนตัวที่ตนไมชอบแตประการใดแฝงอยู
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ข. การปฏิบตั ิตอแมมายไรที่พึ่ง (3-16)
คริสตจักรในสมัยกอน ไมเพียงแตรอนรนในการประกาศพระกิตติคุณ การอธิษฐานและ
การศึกษาพระวจนะของพระเจาแลว ยังรอนรนเกีย่ วกับงานสงเคราะหดวย ขอพระธรรมตอนนี้ไดบอก
ใหเราทราบเกีย่ วกับองคการสงเคราะหแมมายของคริสตจักรสมัยเดิม แมมายไรที่พึ่งทั้งหลายคือแมมาย
ที่ไมมีญาติพี่นอ งเอาใจใสเลย ไดรับการเลี้ยงดูจากคริสตจักร แตแมมายในสมัยกอนเคยกอเรื่องวุน วาย
หลายเรื่องเกีย่ วกับการรับสวนแบง และการประพฤติ (ดูกิจการ 6:1-2) เปาโลจึงตั้งกฎใหผูนําทั้งหลาย
ปฏิบัติตอพวกเขาดังนี้
1. จงนับถือ หรือใหเกียรติแกแมมายไรทพี่ ึ่ง (ขอ 4) ผูที่เปนแมมายควรจะไดรับการเห็นอกเห็น
ใจจากทุกทาน การสูญเสียสามีไป ก็เปนเรื่องที่นาเศราใจอยูแ ลว และการที่นางตองดิ้นรนหาเลีย้ งชีพ
อยางโดดเดี่ยว ก็ทําใหนางตองเศราใจมากยิ่งขึ้น หญิงมายบางคนตองรับภาระหนักมาก ในการเลี้ยงดู
บุตรของตนเองประกอบกับความยากจน ในครอบครัวชีวิตของนาง จึงพบแตความยากลําบากคริสเตียน
ทั้งหลายจึงควรใหเกียรติ์แกนางเคารพนับถือนางตามควร และชวยเหลือนางในทางทีเ่ ปนไปได
2. หญิงมายทีม่ ีลูกหลานนั้น ลูกหลาน ควรจะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูนาง (4) เพือ่ เปนการ
ตอบสนองพระคุณในฐานะที่นางเปนผูบังเกิดเกลา และเปนที่พอพระทัยของพระเจาดวย
3. หญิงมายที่ไดรับความอุปการะจากคริสตจักรก็ดี หรือจากผูใดผูห นึ่งก็ดีพึ่งเปนคนเสงี่ยม
เจียมตัวไมปลอยตัวไปในการสนุกสนาน แตควรใชเวลาในการอธิษฐานใหมาก (ขอ 5,6)
4. หญิงมายทีจ่ ะลงชื่อในทะเบียนแมมายไดนั้น จะตองมีอายุไมนอยกวาหกสิบป เคยมีสามีเพียง
คนเดียว และมีความประพฤติที่ดี (9,10)
5. แมมายสาวนั้นไมควรจะรับขึ้นทะเบียน เพราะกลัวจะทําใหเปนคนขี้เกียจและประพฤติ
ในทางที่ไมดี เปนที่เสื่อมพระเกียรติพระเจา เขาเหลานั้นควรจะแตงงานใหม เพื่อหลีกเลี่ยงการทดลอง
ตาง ๆ ได แตทั้งนี้เขาจะตองปฏิบัติตามพระคําของพระเจา เกีย่ วกับเรื่องแตงงานดวย (11-15)
6. หากสตรีคริสเตียนมีหญิงมายอยูใ นบานก็ควรจะอุปการะเขา เพื่อจะไมเปนภาระแก
คริสตจักร และเพื่อคริสตจักรจะไดมีโอกาสอุปการะผูอื่น ซึ่งไรที่พึ่งจริง ๆ

ค. การปฏิบตั ิตอญาติพี่นอง (8)
บางคนกลาววา “พระคัมภีรส อนวา เราตองรักพระเจามากกวาบิดามารดาและญาติพี่นอง ถา
เชนนั้น เราก็ไมตองเอาใจใสบิดามารดา และญาติพี่นองมากนัก” ความเขาใจนี้เปนความเขาใจที่ผดิ คนที่
ยิ่งรักพระเจามากมายเพียงใด จะตองรักบิดามารดาและญาติพี่นองของตนมากขึ้น พระธรรมขอนี้เนนไว
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อยางหนักแนนวา “ถาแมผูใดไมเลี้ยงดูวงศญาติของตนและคนในบานเรือนของตนยิ่งกวาผูอื่น ผูนั้นก็
ปฏิเสธความเชื่อเสียแลว และซ้ําชั่วยิ่งกวาคนที่ไมไดเชื่อเลย”
พระธรรมขอนี้จึงเตือนใจใหคริสเตียนทุกคน อยาละเลยหนาที่ของตนที่พึ่งมีตอครอบครัว และ
หนุนใจผูปกครองทั้งหลายอยาไดเปนหวงกังวลวาบุตรหลานจะไมรักตน หากเขารักพระเจามาก
นักรองสาวชื่อกอง ชาวเกาหลีแตงงานไมนาน ก็ตองแยกทางกับสามีไปอยูสหรัฐอเมริกา เพราะ
สามีของหลอน รบเราใหหลอนเปนคริสเตียนเสมอ จนหลอนทนไมได ดวยใจรักดนตรีทมี่ ีอยูเดิม
หลอนจึงสมัครเรียนดนตรีตอ ในมหาวิทยาลัย อาจารยทสี่ อนหลอนเปนคริสเตียน จึงพยายามเปนพยาน
ตอหลอน สามปตอมาหลอนตัดสินใจตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ขณะนั้นชื่อเสียงของหลอน
กําลังโดงดัง และหลอนก็กําลังจะจบการศึกษาในไมกเี่ ดือนขางหนา เมื่อความรักของพระเยซูคริสตทวม
ทนในจิตใจหลอน หลอนสํานึกถึงความผิดของตนที่ละทิ้งสามี ดวยทิษฐิมานะ และดวยใจหยิ่งยะโส จึง
วิ่งไปบอกผูอํานวยการวา จะตองกลับไปคืนดีกับสามีที่ประเทศเกาหลี และอยูรวมกับสามีเปน
ระยะเวลาหนึง่ กอน แลวจึงคอยกลับมาเรียนตอใหสําเร็จ เมื่อพระเจาทรงเปดทางให อาจารยหลายทาน
เสียดายทีห่ ลอนตองหยุดการเรียนในระยะนี้ เพราะหลอนกําลังจะสําเร็จการศึกษาดวยคะแนนดีเยีย่ มการ
หยุดชัว่ คราวจะนําผลเสียหายอยางมากมาใหหลอนได แตความรักของพระเยซูคริสตที่ทวมทนใจจิตใจ
หลอน ไดสรางความประทับใจแกคนจํานวนมาก

ง. การปฏิบตั ิตนตอผูปกครอง ในคริสตจักร (17-22)
ในบทเรียนทีส่ ี่ เราไดศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ ของผูปกครองในสมัยกอน ซึ่งรับใชพระเจา
ในคริสตจักรเหมือนกับศิษยาภิบาลใจปจจุบัน ผูปกครองเหลานี้มีหนาที่เทศนาสั่งสอน และดูแลความ
เจริญกาวหนาทางฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน ในสมัยกอนผูปกครองเหลานี้ มิไดรับเงินเดือนจาก
คริสตจักรแตพระคริสตธรรมคัมภีร สั่งใหคริสเตียนทั้งหลาย ตองใหเกียรติแกผูปกครองที่เทศนา และ
สั่งสอนมากเปนสองเทา และยังกลาวดวยวา “คนที่ทําการควรจะไดคาจางของตน” สมัยนี้คริสตจักร
สวนมากเชิญศิษยาภิบาล มาทํางานเปนประจําคริสตจักรจึงควรใหความเคารพนับถือและเลี้ยงดูเปน
อยางดีที่สุด จงระมัดระวังตอคํากลาวหาตาง ๆ เกีย่ วกับผูปกครองหรือศิษยาภิบาล แตถาคริสตจักรพบ
ความผิดใด ๆ ในทานเหลานั้น ก็ควรตัดเตือนตรงไปตรงมา ตอหนา “เพื่อนผูปกครองดวยกัน” โปรด
สังเกตวามิใช “ตอหนาคนทัง้ หลาย” เพื่อผูปกครองจะสํานึกตัวกลับใจเสียใหม
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จ. การปฏิบตั ิตอสุขภาพของตนเอง (23)
พระเจาไมเพียงแตสอนมนุษยเกีย่ วกับทางฝายวิญญาณจิต พระองคยังทรงเปนหวงสุขภาพของ
ทุกคน เพราะรางกายของคริสเตียน เปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ 6:19) สุขภาพที่
ไมดี อาจเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงอยางหนึ่งตอพระราชกิของพระองค

ช. การวางตนของผูเปนนายและผูที่รับจาง (6:1,2)
ผูที่เปนนายนัน้ ควรจะวางตนใหเปนที่นับถือของคนงาน และปฏิบัตติ อเขาเยี่ยงพี่นอ งในพระ
คริสต สวนคนงานก็ควรจะรูจักประมาณตน ใหความเคารพนับถือแกนายทุกอยาง อยาคิดวานายของตน
เปนพี่นองในพระคริสต จึงขาดความนับถือเสีย ในทางตรงกันขามคนงานจะตองปรนนิบัตินายของตน
ใหดยี ิ่งขึ้น
คําสอนเหลานีไ้ มเพียงแตจําเปนและสําคัญสําหรับผูนําในคริสตจักร แตยังจําเปนสําหรับคริส
เตียนทุกคนดวย เพื่อจะชวยทุกคนใหรูจักปฏิบัติตนในทางที่ถูกเปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 8

ผูนําเทียมเท็จและผูนําแท
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธี 6:3-21
คริสตจักรในยุคนี้ กําลังเผชิญกับปญหาหลายอยางทั้งภายนอก และภายในปญหาอยางหนึ่งที่
สรางความหนักใจใหแกคริสตจักรมาก คือปญหาผูสอนผิด ๆ ในคริสตจักรบางแหงผูนําเองมีความเชื่อ
ที่ผิด ๆ จึงสอนคําสอนที่ผิด ๆ และทําใหคริสเตียนทั้งหลายพลอยเชื่อไปในทางผิด ๆ ดวย คริสเตียนใน
เมืองไทยมีจํานวนนอยอยูแลว ยังมีผูนําทีส่ อนผิด ๆ มากมายเชนนี้ จึงทําใหคริสตจักรออนแอลงไปทุกที
บทเรียนบทนีจ้ ะชวยใหทานรูจักจําแนกผูนาํ ที่เทียมเท็จ หรือผูนําที่สอนผิด ๆ กับผูนําแท เพื่อทานจะ
หาทางปองกันไมใหถูกหลอกลวงไป

ก. ผูนําเทียมเท็จ (3-10)
การจะจําแนกวาใครเปนผูนาํ เทียมเท็จหรือผูนําแทนั้น มิใชสิ่งที่งายนัก พระเยซูคริสตทรงสั่งให
เราระมัดระวังคนเหลานี้ใหมาก เพราะเขาจะมาหาทาน “นุงหมดุจแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา”
(มัทธิว 7:15) แต “ทานจะรูจ ักเขา เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:16) ผูสอนผิด ๆ แมจะพยายามปลอม
แปลงตนอยางดีที่สุดพูดจาไกลเกลี่ย ใหทา นเคลิ้มตามเขาไดงาย ๆ แตบั้นปลายทานจะเห็นผลที่แทของ
เขา ทําใหเราทราบไดทันทีวา ผูที่กําลังสอนทานหรือนําทานนั้นเปนผูใด

ผูนําเทียมเท็จมีลักษณะตอไปนี้
1. สอนผิดแปลกไปจากพระคําของพระเจา (ขอ 3) และไมยอมเห็นดวยกับหลักความเชื่อที่
แทจริง ของพระเยซูคริสต ความจริงคนเหลานี้ใชพระคัมภีรในการสอนดวย และบางคนอางพระคัมภีร
ไดคลองแคลวรวดเร็ว จนผูที่อางตนวามีความเชื่อถูกตอง ตองอายไปตามกัน แตพวกเขาใชพระคัมภีร
ในทางที่ไมถูกตองคือยกขอพระธรรมบางขอ จากพระธรรมบางเลม แลวประกอบเขาเปนคําสอนใหม
ซึ่งไมใชหลักความเชื่อดั้งเดิมของพระเยซูคริสต ตัวอยางเชน มีคริสเตียนกลุมหนึ่งสอนวา เราไม
จําเปนตองเสียเวลามากในการศึกษาพระวจนะของพระเจา มีเคล็ดลับอยางหนึ่งที่อาจชวยใหคริสเตียน
เจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตอยางอัศจรรยทสี่ ุดเคล็ดลับนั้นคือ การตะโกนคําสามคําไดแก โอพระคริสต
เจา อาเมน ฮาเลลูยา โดยอางเหตุผลวา คนสําคัญตาง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็กลาวคําเหลานี้ดวย
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หลายคนไดไปทดลองตะโกนดู แลวเปนพยานวาไดผลดีจริง ๆ คนอื่น ๆ จึงปฏิบัติตาม และคําสอนนั้น
ก็แพรไปยังทีต่ าง ๆ อยางรวดเร็ว
เปนความจริง ที่คําพูดทั้งสามคํานี้ตางอยูในพระคัมภีร และการกลาวอาเมนฮาเลลูยา ก็เปนสิ่งที่
ประเสริฐยิ่ง คริสเตียนทุกคนควรจะกลาวดวยใจจริง แตจะรวบรวมคําเหลานี้ไว แลวตั้งเปนคําสอนใหม
วา เปนเคล็ดลับแหงการเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิต ก็เปนคําสอนที่ไมถูกตองพระเยซูหรือเหลาสาวก
มิไดสอนเลยวา ถาเราตะโกนคําสามคํานี้บอย ๆ จะทําใหทานเปนคริสเตียนที่แข็งแรง
ยังมีคําสอนที่แปลก ๆ อีกมากมายในสมัยนี้ ซึ่งไมตรงกับหลักความเชื่อที่แทจริงของพระเยซู
คริสต หากการหลงผิดนั้นเกิดจากคริสตสมาชิกธรรดาคนในคนหึ่ง การแกไขก็อาจกระทําไดไมยากนัก
แตหากผูน ําเองเปนฝายหลงผิด ก็จะพาใหคริสเตียนทั้งหมดหลงผิดไปดวย คริสตจักรทุกแหงจึงควร
ระมัดระวังในเรื่องนี้ใหมากอยาเชิญนักเทศนที่สอนผิด ๆ มาเทศนในคริสตจักรของทานเปนอันขาด
เปาโลไดเตือนทิโมธีตั้งแตบทที่หนึ่ง ใหกาํ ชับบางคนอยางใหสอนแปลกออกไป (ดู 1 ทิโมธี 1:3) อัคร
สาวกยอหนก็กําชับอยางหนักแนนดวยวา “ถาคนใดมาหาทาน และไมนําพระโอวาทนี้ (คือคําสอนที่
ถูกตอง) มาดวย อยารับเขาไวในเรือน และอยาเอออวยกับเขา เพราะวาผูที่เอออวยกับเขาก็เขาสวนใน
การชั่วของเขานั้น (2 ยอหน 1:10,11)
2. ทําใหเกิดการแตกแยก (4,5) ผูสอนผิดมักจะเปนคนทะนงตัว ถือวาคําสอนของตนถูกตอง
เสมอ และไมยอมฟงความคิดเห็นของคนอื่น วิธีที่เขาใชในการทําใหคนอื่นหลงผิด มักเปนวิธีที่ทุมเถียง
โตแยง พวกเขาชํานาญในเรื่องโตแยงมาก เพราะการสอนสิ่งที่ผิดนั้นจะสอนในทางที่ถูกก็เปนการยาก
ดังเชนบางคนกลาววา “เอาเสียงเขาขู” พวกเขาก็ทราบจุดออนแออยางหนึ่งของคริสเตียนทัว่ ไป คือไม
คอยมีความมัน่ ใจในสิ่งที่ตนเชื่อ และมีความรูในพระคัมภีรไมดีพอเมือ่ มีการโตแยงครั้งใด ก็มักเปนฝาย
แพ เมื่อฝายตรงกันขามเห็นเชนนี้ จึงยกขอพระคัมภีรและเหตุผลตาง ๆ ชัดจูงใหเขาคิดไปในทางใหม
ทําใหเขาหลง งงงันนานวันเขาก็ถูกชักจูงใหออกจากความจริง
โดยเหตุทพี่ วกเขาชอบโตแยงในเรื่องที่เขาคิดวาเปนความจริง จึงทําใหเกิดเรื่องขัดเคืองใจกัน
บอย ๆ และผลที่ติดตามตอมาก็คือความอิจฉา การกลาวรายแกกัน การกินแหนงแคลงใจกัน การวิวาท
กันและการแตกแยกกัน
สตรีคริสเตียนคนหนึ่งรูสึกสนใจในคําสอนที่แปลก ๆ ของสตรีอีกคนหนึ่ง จึงเชิญเขาไป
สนทนาที่บาน สตรีคริสเตียนไดถามปญหาหลายอยางเกี่ยวกับความเชื่อของเขา สตรีคนนั้นไมพอใจ
ตอบวา “ฉันไมไดมาเพื่อจะใหเธอสัมภาษณ” แลวเริ่มโตแยงกันเกีย่ วกับคําสอนตาง ๆ ทันที
หากทานพบผูสอนผิด ๆ คนใดมาหาทาน จงอยาโตแยงกับเขา เพราะไมมีทางเอาชนะเขาไดงาย
ๆ และจะทําใหทานพลอยวุนวายใจไปดวย ทางที่ดีทา นควรจะปฏิเสธคําสอนของเขา บอกเขาอยาง
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สุภาพวา ทานไมสนใจคําสอนแปลก ๆ เหลานั้น แตในขณะเดียวกันทานตองหมั่นศึกษาพระคําของพระ
เจา ใหรูมากยิง่ ขึ้น เพื่อจะชวยตนเองและชวยผูอื่นได คําสอนที่ถูกตองและเที่ยงแทยอมกอใหเกิดสันติ
สุขแกผูศึกษา ทําใหผูฟงเขาใกลชิดพระเจามากยิ่งขึ้น
3. ผูนําเทียมเท็จมักโลภในทรัพยสิน (6-10) ศาสนาจารยผูมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในประเทศไทย
กลาววา “ผูนําคริสเตียนในประเทศไทยทีก่ ลับใจบังเกิดใหมจริง ๆ มีเพียงหาสิบเปอรเซ็นเทานัน้ ” คํา
กลาวของทานจะเปนการประณามคนอืน่ มากเกินไปหรือไมเราไมทราบ แตก็เปนความจริงอยูมาก มี
ผูนําคริสเตียนมากมายที่ทํางานประจําในคริสตจักร ยังมิไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง ทั้งนี้เราจะ
เขาใจเปนอยางอื่นไปไมไดวา พวกเขาทํางานเพื่อเห็นแกตําแหนง หนาที่ และรายไดเทานั้นเมือ่ เปน
เชนนั้น ปญหาเรื่องการเงินก็เปนอุปสรรคใหญ ทําใหเขาไมอาจทํางานไดเต็มที่ แทนที่จะทํางานเพื่อ
พระเจาดวยสุดใจสุดจิต สุดกําลัง กลับทําเพื่อรายไดเทานั้น และเปนเหตุใหทอถอย ออนแอ ไดงาย ๆ
แมเงินจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอทุกคนรวมทัง้ คนงานของพระเจาดวย
แตถาคริสเตียนรักเงิน
มากกวาพระเจา ก็จะทําลายความเชื่อของเขาไดงาย ๆ “ดวยวาการรักเงินทองนั้น ก็เปนรากแหงความชั่ว
ทุกอยาง และบางคนที่ไดโลภเงินทอง จึงไดหลงไปจากความเชื่อ” (ขอ 10) คริสเตียนทุกคนควรจะพึ่ง
พอใจตอสิ่งทีต่ นมีอยูอยาคิดหาทางร่ํารวยมากเกินไป จนเปนบวงแรวใหเกิดตัณหาหลายอยาง จงมอบ
ความไววางใจใหแกพระเจา ทํางานดวยใจซื่อสัตยสุจริต แลวพระเจาจะทรงเปนผูอวยพรใหเขามี
ตําแหนงสูงขึน้ หรือฐานะดีขึ้น ตามที่พระองคทรงพอพระทัย

ข. ผูนําแท (10-21)
เมื่อทานรูจักลักษณะของผูนาํ ที่เทียมเท็จหรือผูสอนผิด ๆ แลว ก็ควรจะทราบดวยวาผูน ําที่ดีควร
มีคุณสมบัติอะไรบาง
1. เปนคนที่ “มุงมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจา ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และ
ความออนสุภาพ” คือนอกจากผูที่มีความเชื่อในหลักธรรมที่ถูกตองแลว ชีวิตประจําวันของเขายังเต็มไป
ดวยความเชื่อพึ่งในพระเจา มีความรัก ความอดทน และความออนสุภาพเสมอ
2. “เปนผูที่ตอสูอยางเต็มกําลังดวยความเชือ่ ” (ขอ 12) การตอสูนี้เปนการตอสูฝายวิญญาณจิต
ตอสูเพื่อพระเจามิใชตอสูดว ยกําลังกาย หรือกําลังอาวุธเพื่อจะรักษาหลักธรรมที่แทจริงของพระเยซู
คริสตไว โดยการสั่งสอนผูอื่นใหรูจักความจริงและเสียสละทุกอยาง เพื่อใหความจริงนั้นเผยแพร
ออกไป
3. ไมมุงหวังในทรัพยอนิจจัง แตหวังในพระเจา ดวยเราทราบแลววาพระเจาของเราทรงสัตยซื่อ
และเที่ยงธรรมพระองคจะประทานใหทกุ คน ที่เชื่อพึ่งในพระองค ไดรับสิ่งสารพัดอยางบริบูรณพรอม
ทั้งความปลื้มปติยินดี ในองคพระเยซูคริสตดวย
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เหตุฉะนั้น จง “ร่ํารวยในการดีนั้นใหมีใจพรอมที่จะใหทาน ใหมีใจกวางขวาง.....จงหลีกไปเสีย
จากการเถียงกันนอกคอกนอกทาง และจากความรูอันเท็จ ซึ่งมีขอแยงกันเสมอที่เขาเรียกผิดไปวา เปน
ความรู.......” (ขอ 19-20)
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 9

ความอายสามประการ
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี บทที่ 1:1-17
หลังจากเปาโลไดเขียนจดหมายฉบับที่หนึง่ คือพระธรรมทิโมธีฉบับตนใหแกทิโมธีแลว ทานก็
ถูกจับในประเทศกรีซอีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้ทานถูกจับในฐานะอาชญากรและถูกสงตัวไปคุมขังที่คกุ มืด
ในกรุงโรมทันที ขณะที่รอความตายในคุกมืด ทานไดเขียนจดหมายฉบับสุดทาย คือ พระธรรมทิโมธี
ฉบับที่สอง ใหแกบุตรสุดทีร่ ักในพระคริสตคือทิโมธีเพื่อเปนคําเตือน และคําหนุนน้ําใจครั้งสุดทายกอน
ทานจะถึงแกกรรม
การถูกจับครั้งนี้เปนไปโดยกะทันหันมาก เปาโลไมมีโอกาสแมกระทั่งจะกลับไปนําหนังสือที่มี
คาบางเลม และเสื้อกันหนาวที่บานพักของทาน ลักษณะการถูกจําขังครั้งนี้ ก็แตกตางกันการถูกจําขัง
ครั้งแรงมาก กลาวคือ ครั้งแรกทานเพียงแตถูกจํากัดใหอยูใ นบริเวณบานเชาสวนตัวของทาน เพื่อน ๆ มี
โอกาสไปเยี่ยมทานไดแตครั้งนี้ ทานถูกคุกขังในคุกมืดที่มีอากาศหนาวเหน็บ ถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกอยางสิ้นเชิง ครั้งแรกทานมีความหวังจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ แตครั้งนี้ทานมีแตรอ
คอยการถูกประหารชีวติ ในไมชานี้ ขณะนัน้ กําลังยางเขาสูฤดูหนาวเปาโลทราบวา วันแหงความตายของ
ทานกําลังใกลเขามาเต็มที่แลว ทานจึงเขียนจดหมายบอกทิโมธีใหรีบไปเยีย่ มทานและกําชับใหพามาระ
โก พรอมกับใหนําเสื้อหนาวและหนังสือบางเลมไปดวย
แมเปาโลทราบวาวาระสุดทายของตน กําลังจะคืบคลานเขามาทุกขณะ แตจดหมายทีท่ านเขียน
ใหทิโมธีนั้นมิไดแสดงอาการกลัว ความเศราใจหรือความทอแทใจแมแตนอย แทนที่จะรอคอยคํา
ปลอบโยนของคนอื่น ทานเปนฝายปลอบโยนและหนุนใจคนอื่น ใหสัตยซื่อและยึดมั่นอยูใ นความเชื่อ
ของพระเจา ทานเขียนอยางผูมีชัยชนะ ดุจผูที่กําลังเดินทางไปรับเกียรติตําแหนงอันสูงสง ดวยความ
มั่นใจและปลาบปลื้มปติยินดี
ในบทที่หนึ่ง ของพระธรรมทิโมธีฉบับสอง ทานไดหนุนใจคริสเตียนทั้งหลายวา อยาใหมี
ความอายตอสิง่ สามประการ คือ

ก. ความอายตนเอง (3-7)
เมื่อทิโมธีเริ่มตนรับใชพระเจาทานยังเปนชายหนุมอายุเยาวอยู ประกอบกันนิสัยเหนียมอาย
ตั้งแตดั้งเดิม จึงรูสึกตกประหมาไมนอย ในการที่เปนผูน ํา เปาโลเปนหวงความออนแอทางดานนี้ของทิ
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โมธีมาก เพราะผูที่เหนียมอาย และตกประหมางายนัน้ จะเปนผูนําทีด่ ีไมไดเปาโลจึงหนุนใจและแนะนํา
เขาหลายอยางเพื่อใหเขาชนะความอายนั้น
ทิโมธีไมนาจะมีความเหนียมอายในการเปนผูนําคริสตจักร ทั้งนี้เพราะคุณยายและคุณแมของ
เขาตางมีความเชื่อที่แข็งแรงในพระเยซูคริสต เขาไดรับการอบรมที่ดีตั้งแตยังเด็ก จึงมั่นใจไดวา เขามี
ความรูเกี่ยวกับ พระวจนะของพระเจาและความเชื่อดีกวาคนอืน่ ๆ อีกจํานวนมากถาคนอื่น ๆ ที่มิได
รับคําสอนที่ดีมากอนเลย เกิดการเหนียมอายในการสอนคนอื่นก็เปนสิง่ บังควร แตทโิ มธีมีความเชื่อที่ดี
และไดรับการสั่งสอนที่ดีเยี่ยมเชนนี้มากอน จึงไมนาจะมีความเหนียมอายประการใดอีก ความจริงเรื่อง
นี้ก็เปนที่สอนใจแกผูเปนบิดามารดาทุกคน เหตุที่ทิโมธีสามารถเปนผูนํา ตั้งแตเขายังหนุมแนนและเปน
ที่ไววางใจของเปาโล ก็เพราะมีคุณยายและคุณแมทดี่ ีคอยอบรม และสั่งสอนเขาตั้งแตเขายังเด็ก พระ
ธรรมสุภาษิต 22:6 สอนวา “จงฝกสอนเด็กใหประพฤติ ตามทางที่ควรจะประพฤตินั้นและเมื่อแกชรา
แลว เขาจะไมเหินหางจากทางนั้น” ฉะนั้นผูเปนบิดามารดาทุกคนจึงควรฝกสอนบุตรของตนใหดตี ั้งแต
เขายังเล็กอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง จงฝกสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องของพระเจา วัยเด็กเปนวัยที่สอนไดงายที่สุด
และสิ่งที่เด็กเรียนรูนั้นจะประทับอยูในจิตใจเขาตราบเทาวันตายอยาไปกลาวโทษวาเด็กของทานนิสัย
ไมดีจะกลับกลายเปนการกลาวโทษตัวเอง การที่บุตรของทานมีนิสัยไมดี ก็เพราะการฝกฝนอบรมที่ไมดี
ของทานเอง บิดามารดาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบบุตรของตนโดยตรง
ทิโมธีไมควรเหนียมอาย นอกจากเปนเพราะวา เขาไดรับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากคุณยายและ
คุณแมแลว ยังเปนเพราะการเหนียมอายนัน้ มิใชเปนน้ําพระทัยของพระเจาดวย “เพราะวาพระเจาไมได
ทรงประทานใหเรามีใจสะดุง กลัว” (ขอ 7) ทิโมธีอาจจะกลัววาคนทั้งหลาย จะไมยอมฟงคําสอนของเขา
เพราะเขายังเปนหนุม ไมมีความสามารถพิเศษอะไรมากกวาคนอืน่ แตเปาโลบอกวา “พระเจาไมไดทรง
ประทานใหเรามีใจสะดุงกลัว” ความกลัวในการเปนพยานมิไดมาจากพระเจา แตมาจากตัวเราเอง หรือ
มาจากพญามาร พญามารมักจะทําใหคริสเตียนหวาดกลัวและอาย เพือ่ คริสเตียนจะไมเปนพยาน เราจะ
ใหตวั ของเราและพญามารชนะจิตใจของเราไมได
เพราะวาพระเจา
“ทรงประทานใหเรามีใจ
ประกอบดวยฤทธิ์และดวยความรัก และดวยกิริยาเสงีย่ มเจียมตัว” จงระลึกไวเสมอวาพระเจาประทาน
ฤทธิ์อํานาจใหเราเพียงพอ ทีจ่ ะเปนพยานเพื่อพระองคเสมอ
โดยเหตุนี้ จง “เปาคุณธรรมของพระเจาทีม่ ีอยูในทาน” หรือรื้อฟนความสามารถ (พรสวรรค) ที่
พระเจาทรงประทานใหทาน พระเจาทรงประทานความสามารถหรือพรสวรรคที่แตกตางกันใหแกทุก
คน พรสวรรคนี้เปนดุจถานไฟรอนกอนเล็ก ๆ ซึ่งใชสําหรับกอไฟ ทานตองใชถานไฟที่รอนอยูแลวบาง
กอน ใสรวมกับถานไฟอื่น ๆ และเปาหรือพัดถานไฟนั้นจะถานไฟทั้งกอนลุกเปนไฟ หากทานไมพัด
หรือเปา ถานไฟรอนกอนเล็ก ๆ อาจคอย ๆ มอดดับไป จนไมเปนประโยชนอะไร ในทํานองเดียวกัน
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ทานตอง “เปาคุณธรรม” ฝกฝนหรือใชพรสวรรคที่พระเจาประทานใหทานเสมอ แลวพรสวรรคนนั้ จะ
คอย ๆ วัฒนาขึ้น จนทานมีพรสวรรคมาก และมีความสามารถที่จะเปนพยานเพื่อพระองค หรือรับใช
พระองคตามความสามารถ ที่พระองคประทานใหแลวความเหนียมอาย และความหวาดกลัวตาง ๆ ก็จะ
คอย ๆ จางหายไป

ข. ความอาย ในการประกาศพระกิตติคุณ (8-14)
การประกาศพระกิตติคุณเปนหนาที่ของคริสเตียนทุกคน มิใชเปนหนาที่ของนักเทศนหรือศิษ
ยาภิบาลเทานัน้ พระเยซูตรัสวา “ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคณ
ุ แกมนุษยทกุ คน....”
(มาระโก 16:15) ที่คริสเตียนสวนมากไมยอมออกไปประกาศหรือเปนพยาน มิใชเพราะจงใจฝาฝนพระ
บัญชาของพระเจา แตเพราะไมเห็นถึงความสําคัญ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพราะความอาย เปาโล
เอง ไดประกาศตนดวยความภาคภูมใิ จวา “สําหรับกิตติคุณนั้น ขาพเจาไดถูกตั้งใหเปนนักเทศน เปน
อัครสาวก และเปนครู” (ขอ11) ทานยินดีรับความทุกขลําบาก และถูกจําจองเพราะการประกาศพระกิตติ
คุณ ทั้งนี้เปนเพราะเหตุผลอยางนอยสามประการ คือ
1. เพราะการประกาศพระกิตติคุณเปนการ “ทรงเรียกอันบริสุทธิ์” (9)
นายสิบทหารคนหนึ่ง ถามเพื่อนที่มียศตําแหนงเดียวกัน ซึ่งกําลังเดินสวนทางมาอยางรีบรอนวา
“กําลังรีบไปไหน” เพื่อนายสิบตอบดวยความภูมใิ จวา “ทานนายพลเรียกผมดวยราชการดวน” นายสิบ
ทหารรูสึกภูมใิ จที่ไดรับใชนายพลของตน เราภูมิใจมากที่สุด ที่จอมพลแหงพลโยธา ผูทรงมีตําแหนงสูง
ที่สุดในจักรวาล ไดทรงเรียกเราใหรับใชพระองคดวยคําทรงเรียกอันบริสุทธิ์
2. “เพราะวาขาพเจารูจักพระองคที่ขาพเจาไดเชื่อนัน้ ” (ขอ12) ทานคงเคยแนะนํานายแพทยที่
เคยรักษาโรคตางของทานใหหายแกคนอืน่ ๆ พระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของทานทรงประทาน
พระพรทุกอยางใหแกทาน ถาทานทราบอยางแนนอนวา พระองคคือผูใด ทานก็จะแนะนําใหคนอื่นรูจัก
พระองคดวย
3. เพราะพระกิตติคุณ ทําใหเกิดปกติสุขแกผูฟง (ขอ 13) ฉะนั้นคริสเตียนทุกคน จึงไมควร
ละอายตอการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต

ค. ความอายตอพี่นองในพระคริสต (15-18)
ขณะที่เปาโลยังแข็งแรงอยู กําลังเปนที่นับหนาถือตาของคนทั่วไป คริสเตียนทั้งหลายตางพากัน
ไปหาทานเพื่อจะฟงคําสอนจากทาน มีคริสเตียนจํานวนมากมาย อยากจะสมัครเปนศิษยของทานเสีย
ดวยซ้ํา แตเมือ่ ทานถูกจําคุกในกรุงโรมและรอความตายอยู “คนทั้งปวงที่อยูใ นมณฑลอาเซียก็หนั หนา
หนีจาก” ทานไปนอกจากครอบครัวของโอเนซิโฟเรเทานัน้
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คงจะไมเปนการยาก ที่จะรับคริสเตียนทีม่ ีฐานะพอสมควร คริสเตียนที่เปนที่รกั ใครชอบพอ
ของคนทั้งหลายเปนพีน่ องในพระคริสตของทาน แตมคี ริสเตียนสักกีค่ นที่ยอมรับคริสเตียนที่ต่ําตอย ที่
ยากจนและทีก่ าํ ลังไดรับความเดือดรอน ดวยเหตุตาง ๆ เปนพี่นองในพระคริสตของตนทานมีความ
ละอายที่จะรับคริสเตียนที่กลับใจใหมอยางแทจริงแลวทุกคน เปนพี่นองในพระคริสตของทานไหม
ตอพระกิตติคุณและตอพี่นองในพระคริสต
เหตุฉะนั้นจงอยาไดมีความละอายตอตัวเอง
เพราะวาพระเจาไมไดทรงประทานใหเรามีใจสะดุงกลัว แตทรงประทานใหเรามีใจประกอบดวยฤทธิ์
และดวยความรักและดวยกิรยิ าเสงี่ยมเจียมตัว”
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 10

การทนทุกขยากลําบาก
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี 2-1-13
ความทุกขยากลําบากที่เกิดแกคริสเตียน อาจสืบเนื่องมาจากเหตุหลายประการ เชนจากการดูถูก
เยาะเยยหรือขมเหงรังแกของผูอื่น จากการตรากตรําลําบากในการประกาศกิตติคณ
ุ
และจากชีวิตที่
ยากจนขนแคน เนื่องจากไมไดรับการรวมมือที่เพียงพอเปนตน พีน่ องในพระคริสตในประเทศไทยทุก
คนควรโมทนาขอบคุณพระเจา ที่เรามีอิสระเสรีในการประกาศพระกิตติคุณ และนมัสการพระองค
และคริสเตียนสวนใหญก็มีชวี ิตอยูอยางรมเย็นเปนสุขตลอดมา ผูประกาศพระกิตติคุณที่มีชื่อเสียงมาก
คนหนึ่งกลาวา “เหตุที่คริสเตียน ในประเทศไทยอยูก ันอยางรมเย็นเปนสุข ก็เพราะคริสเตียนมิไดทํางาน
เพื่อพระเยซูคริสตอยางแทจริง หากคริสเตียนทั้งหลายเกิดความรอนรนขึ้นมา ชวยกันประกาศพระกิตติ
คุณ มีคนจํานวนมากกลับใจใหม คริสตจักรเจริญรุดหนาอยางรวดหนา อยางรวดเร็ว ขณะนัน้ แหละทาน
จงเตรียมพรอมที่จะรับความทุกขยากลําบาก เพราะพญามารซาตานจะทํางานหนักเชนกัน เพื่อขัดขวาง
งานตาง ๆ ของพระเจา”
อยางไรก็ตาม คริสเตียนจํานวนไมนอยในปจจุบันไดรับความทุกขยากลําบากเพื่อพระเยซูคริสต
บทเรียนบทนีจ้ ึงเปนบทเรียนที่หนุนใจพีน่ องในพระคริสตทุกอยางไดอยางดียิ่ง

ก. แบบอยางในการทนทุกขยากลําบาก (1-7)
ถาทานศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางพินิจพิจารณา ทานจะสังเกตเห็นวาผูที่พระเจาทรงใช
ใหทําการใหญ ทุกคนลวนไดรับความทุกขยากลําบากดวยกันทั้งนัน้ อาจารยเปาโลเองไดรับความ
ยากลําบากมากที่สุด และทานไดหนุนใจคริสเตียนทั้งหลายวา “ทานจงรวมการยากลําบากดวยกันกับ
ขาพเจา” ทานไดชี้ใหเราเห็นแบบอยางสามประการ ในการรับความยากลําบากเพื่อพระเยซูคริสต
1. ดุจทหารที่ดี (4) “ไมมีทหารคนใด เมื่อเขาประจําการแลวจะไปหวงใยกับการทํามาหากินของ
เขา เพื่อผูที่ไดลงทะเบียนเขาไวจะไดชอบใจ” ในทีน่ ี้มิไดหมายความวา คริสเตียนจะทํามาหากินไมได
แตเปนการเปรียบเทียบใหเห็นวาคริสเตียนไมควรเปนหวง ในเรื่องทํามาหากินจนเกินไป เพราะหากเรา
ประกอบธุรกิจจะเปนการคาหรือกิจธุระอืน่ ใดก็ดี ดวยความสัตยซื่อ และดวยความไววางใจในพระเยซู
คริสต พระองคจะทรงอวยพรเราอยางแนนอน พระองคจะไมทรงใหผใู ดที่เชื่อพึ่งในพระองคตองขัดสน
ในฐานะที่เปนทหารของพระคริสต เราจึงไมเปนหวงใยตอการเลี้ยงชีพ ดุจทหารทีอ่ อกไปทําศึก ไม
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หวงใยตอการทํามาหากินของตน เพราะมีผูรับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูเขาแลว แตทหารทุกคนมีหนาที่ทํา
ตามคําสั่ง ของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด “เพื่อผูที่ไดลงทะเบียนเขาไว (องคพระเยซูคริสต) จะได
ชอบใจ” การปฏิบัติตามคําบัญชานั้น มิใชของที่งายเสมอไป เพราะบางครั้งการปฏิบัติตาม หมายถึงการ
ออกไปสูแนวที่อันตรายที่สุด บางครั้งหมายถึงการขาดแคลน บางครั้งหมายถึงชีวิต แตทหารที่ดยี อ มทํา
ตามคําสั่งเสมอ เพื่อที่จะใหผูบังคับบัญชาพอใจ ทหารของพระคริสตก็ดุจกัน เราตองอดทนเยีย่ งทหาร
หาญ แมจะไดรับความยากลําบาก แมจะประกอบอาชีพบางอยางใหร่ํารวยเหมือนคนอื่นไมได แตหาก
เราอดทน เพื่อใหพระเยซูคริสตพอพระทัยแลว เราก็จะเปนทหารที่ดีของพระองค
2. ดุจนักกีฬา (5) “ถาผูใดจะเขาแขงการกีฬา เขาก็คงมิไดสวมพวงมาลัย เวนเสียแตเขาไดปฏิบัติ
ตามกฎ” นักกีฬาอาจใหตวั อยางที่ดี แกคริสเตียนอยางนอยสองประการ คือประการแรก นักกีฬาตองมี
ความอดทนจนถึงที่สุด และเขาจะตองอดทนถึงที่สุด จนกวาถึงหลักชัยนักกีฬาทีแ่ ขงขันในประเภทใดก็
ตาม หากเลิกหรือยอมแพเสียกลางคัน ก็มิใชเปนนักกีฬาที่ดี นักกีฬาที่ดียอมทรหดอดทนสูจนถึงที่สุด
ชีวิตคริสเตียนไมผิดอะไรกับนักกีฬาที่กําลังวิ่งแขงขันไปสูหลักชัย ผูที่อดทนวิ่งจนถึงที่สุด โดยไมกลัว
ความยากลําบากเหน็ดเหนื่อย ก็จะถึงหลักชัยในวันหนึง่ ประการที่สอง นักกีฬาจะตองปฏิบัตติ ามกฎ
เสมอ นักกีฬาบางคนอาจจะพบกับคูตอสู ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบ หรือที่ไมแขงขันตามกฎทุกประการ
นักกีฬาที่ดจี ะตองไมตอบแทนคูตอสูในทางที่ไมดี เปนเหตุใหฝาฝนกฎขอบังคับ คริสเตียนทุกคนยอม
ไมประพฤติชวั่ ตอบสนองการกระทําชั่วของคนอื่น แตจะอดทนปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระเจา ดวย
ความเครงครัดเสมอ
3. ดุจพวกกสิกร (6) “และพวกกสิกรผูท ําการก็ตองเปนคนแรกทีไ่ ดรับผล” พวกกสิกรเปน
ตัวอยางทีด่ ี ในดานความอดทนที่ประกอบดวยความเชือ่ พวกเขากรําแดดกรําฝน ขุดดิน ไถนา เปน
ประจําทุกวันโดยมิไดรับผลตอบแทนทันตาเห็น แตพวกเขาเชื่อมั่นใจวา ความอดทนและความ
ยากลําบากของพวกเขา จะไมไรประโยชนในวันหนึ่งขางหนา เขาจะไดเก็บเกีย่ วผลดี โดยเหตุนี้ พวกเขา
จะไมไรประโยชน ในวันหนึ่งขางหนา เขาจะไดเก็บเกี่ยวผลดี โดยเหตุนี้ พวกเขาก็กมหนากมตาทํางาน
ตอไปโดยไมบน เมื่อวันเก็บเกี่ยวมาถึง เขาก็ “เปนคนแรกที่ไดรับผล” ความเชื่อนี้แหละเปนพลังอยาง
หนึ่ง ที่ทําใหคริสเตียนยอมทดทน และรับความยากลําบากทุกอยาง อาจารยเปาโลมีความมั่นใจใน เรื่อง
นี้ ทานกลาววา “ขาพเจาเขาในการปล้ําสูอยางดีแลว ขาพเจาวิ่งแขงถึงที่สุดปลายทางแลว ขาพเจาได
รักษาความเชือ่ นั้นไวแลว ตั้งแตนี้ไมมีมงกุฎแหงความชอบธรรม เก็บไวสําหรับขาพเจา ซึ่งองคพระผู
เปนเจา ผูพิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานแกขาพเจาในกาลวันนัน้ ” (2 ทิตัส 4:8)
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ข. เหตุที่ทนการยากลําบาก (8-10)
เราไดศึกษาถึงแบบอยาง ของการอดทนพอสมควร บางคนอาจจะไมเขาใจวา เราควรจะทนรับ
ความยากลําบาก เพื่อใครบาง เพราะถาเพื่อตนเองแตฝายเดียวแลว เราอาจจะไมมีความอดทนถึงเพียงนั้น
ก็ไดแตมีเหตุผลอยางนอยสามประการที่คริสเตียนทุกคน ตองยอมรับความทุกขยากลําบาก
1. เพื่อพระเยซูคริสต (8) “ทานจงระลึกถึงพระเยซูคริสต” บางครั้งเรานึกวา เราไดรับการ
ยากลําบากมามากพอแลว เราไมอาจที่จะทนรับไดตอไปอีกแตหากเราจะเปรียบเทียบความยากลําบาก
ของเรากับความยากลําบาก ของพระเยซูคริสต จะเห็นวาความยากลําบากทีเ่ ราไดรับนั้นเล็กนอย
เหลือเกิน พระองคทรงยอมรับความทุกขยากลําบากเพื่อเรา และคนอืน่ เชนนั้น เราไดทนทุกขยากลําบาก
เพื่อพระองค และผูอื่นอยางไรบาง
2. เพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต (9) เปาโลไมกลัวการถูกจับไปจําคุกและลามโซดุจผูราย
เพราะการประกาศพระกิตติคณ
ุ ทานกลาววา “พระคําของพระเจานัน้ ไมมีผูใดเอาโซลามไวได” เมื่อ
ทานประกาศ มีคนกลับใจบังเกิดใหม คนเหลานั้นก็ชว ยกันประกาศ พระกิตติคณ
ุ ตอไปอีก ทางแหง
ความรอดของพระเยซูคริสตก็ไดรับการเผยแพรออกไปกวางขวางและคนที่เชื่อในพระเยซูคริสตก็เพิ่ม
จํานวนมากขึน้ ทานกลาวใน โรม 1:16 วา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอาย ในเรือ่ งกิตติคุณของพระ
คริสต เพระวากิตติคุณนัน้ เปนฤทธิ์เดชของพระเจาใหคนทั้งปวงที่เชื่อนัน้ ไดถึงที่รอดทุกคน....”
3. เพื่อวิญญาณที่หลงหายไปจะไดรับการชวยใหรอด (10) พระเยซูคริสตมิไดทรงทนทุกข
ลําบากเพื่อพระองคเอง แตทรงรับความลําบากเพื่อคนอืน่ เพื่อชาวโลกทั้งหลายจะไดรับความรอด การ
รับความยากลําบากเพื่อคนอืน่ นั้น ควรจะเปนแรงหนุนใจที่ดีแกเราอยางหนึ่ง ใหเรามีความอดทนมาก
ขึ้น อดทนเพื่อคนอื่นจะไดรบั ความรอด เพื่อเขาจะไดรจู ักพระเยซูคริสตมากขึ้น เพือ่ จะเปนแบบอยางที่ดี
ทําใหคนอื่น มีความอดทนในพระเยซูคริสตดวย ศาสนทูตคนหนึง่ ไปประกาศพระกิตติคุณทามกลาง
ชาวปาบนภูเขา ไดรับความยากลําบาก บางครั้งไดรับอันตรายจนเกือบจะเสียชีวิต เพือ่ นของทานถามวา
ทําไมจึงทนอยูใ นที่นั้นได ทานตอบวา “ผมเชื่อวาวันหนึง่ ขางหนา คนเหลานี้จะไดรับเชื่อในพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด”

ค. ผลของการทนทุกขลําบาก (11-13)
ในตอนตนเราไดกลาววา การทนทุกขลําบากเพื่อพระเยซูคริสต ของคริสเตียนทุกคน จะไม
เปลาประโยชน เราจะไดผลตอบแทนอยางนอยสองประการ คือ
1. จะไดชวี ิต (11) ชีวิตคริสเตียนมิไดเปนชีวิตที่งายเสมอไป แตทุกคนที่เชื่อพึ่งในพระองคที่
ยอมตายรวมกับพระองคก็จะไดชีวิตนิรันดร และชีวิตที่เต็มไปดวยสงาราศีนิรันดรรวมกันพระองค
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2. จะไดครองครองกับพระองคดวย (2) ในวันทีพ่ ระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคจะใหคริสเตียน
ที่สัตยซื่อทั้งหลาย ปกครองรวมกับพระองค แตคริสเตียนจะไดรับเกียรติยศ ตําแหนงมากนอยเพียงใด
นั้นอยูที่ความสัตยซื่อของเขา ในปจจุบันนี้เขายิ่งอดทนเพื่อพระคริสตมากเทาใด เขาก็ยิ่งจะไดบําเหน็จ
รางวัลมากเทานั้น ในทางตรงกันขาม “ถาเราปฏิเสธพระองค พระองคก็จะทรงปฏิเสธเราเหมือนกัน”
(12)
ขอหนุนใจที่ดที ี่สุด ที่จะชวยใหคริสเตียนสามารถรับความยากลําบาก เพื่อพระเยซูคริสตได คือ
ความสัตยซื่อของพระองค พระองคจะไมทรงทอดทิ้งเรายามที่เราตกทุกขไดยาก จงทูลขอตอพระองค
เสมอ พระองคจะทรงชวยเราตามความสัตยซื่อของพระองค (ขอ 13)
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 11

ปญหาการเถียงกัน
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี 2:14-26
เยาวชนคนหนึง่ รูสึกทอแทใจ ตอสภาพของคริสตจักรที่เขาไปนมัสการเปนประจํา เขากลาววา
“คณะกรรมการและคริสเตียนในโบสถมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน มากมายเหลือเกิน ผมรูสึกเบื่อเต็มที่แลว”
เขาจึงเปลี่ยนสถานที่นมัสการไปโบสถอื่นเมื่อไดเขาใกลชิดกับวงการภายในของคริสตจักรเหลานัน้ จริง
ๆ ก็พบวาคริสตจักรเกือบทุกคริสตจักรเกือบทุกคริสตจักรมีปญหาชนิดเดียวกันคือปญหาการเถียงกัน
ภายในคริสตจักรเราจะมาศึกษาดูวา พระคริสตธรรมคัมภีรสอนเกี่ยวกับการเถียงกันไวอยางไร ควรจะ
หาทางแกไขอยางไรบาง

ก. การเถียงกันดวยถอยคํา (14-19)
การเถียงกันในคริสตจักรมิใชของแปลกและใหม คริสตจักรในสมัยแรกเริ่มก็มีเรื่องเถียงกัน
มาก ดังเชนคริสตจักรโครินธ จนเปาโลตองเขียนจดหมายไปตักเตือนหามปราม การที่คริสเตียนใน
คริสตจักรตาง ๆ เถียงกันนัน้ อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ แตจะเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม การเถียง
กันในระหวางพี่นองในพระคริสต มิไดเปนสิ่งที่ดี เปาโลไดกําชับทิโมธีสองครั้งในเรื่องนี้ ในจดหมาย
ฉบับแรกที่ทานเขียนถึงทิโมธี ทานกลาววา “จงหลีกไปเสียจากการเถียงกันนอกคอกนอกทาง.....” (1 ทิ
โมธี 6:20) และในจดหมายฉบับที่สอง ทานไดกลาวถึงเรื่องนี้อีก ทั้งนี้คงเนื่องมาจากมีเรื่องถกเถียงกัน
มากในคริสตจักรสมัยนั้น ซึ่งไมเปนที่ถวายพระเกียรติยศแกพระเจา ทิโมธีซึ่งเปนผูนําหนุม อาจจะถูก
ลอใจใหเขารวมในการโตเถียงก็ได เปาโลจึงไดกําชับเพิ่มเติมในจดหมายฉบับทีส่ องคําตักเตือนของ
ทาน ก็เปนสิ่งเตือนใจใหคริสเตียนทุกคนวา อยาเถียงกันในคริสตจักร
ชายคนหนึ่ง กลาวดวยความโมโหเมื่อเพื่อนคนหนึ่งเตือนเขาวา อยาทะเลาะกันในโบสถ “ถาไม
เถียงกันบาง เขาก็นึกวาผมโง.....ผมจําเปนตองเถียง เพื่อเห็นแกความยุติธรรม....เพื่อเห็นแกคริสตจักร”
เขาอาจจะมีเหตุผลดีหรือเห็นความจําเปนที่จะตองเถียงกัน แตนนั่ ก็เปนเหตุผลและความคิดของมนุษย
มิใชน้ําพระทัยของพระเจา เพราะพระองคตรัสในพระคริสตธรรมคัมภีรหลายครั้งวา อยาใหเราเถียงกัน
ในบทนี้ เปาโลไดกลาวถึงเหตุผลอยางนอยสองประการที่เราไมควรเถียงกันคือ
1. “เปนการหาประโยชนมิได” (14) ถาทานคิดวาการเถียงกันนั้น จะชวยแกไขปญหาตาง ๆ ให
เสร็จสิ้นลงได ก็เปนการเขาใจที่ผิด เพราะการเถียงกัน มีแตทําใหคนเกิดอารมณเสีย และความไมพอใจ
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มากขึ้น บอยครั้งการเถียงกันดวยเหตุเล็กนอยเปนเหตุใหเกิดทะเลาะวิวาท การแตกแยกกัน เรื่องเล็กก็
กลายเปนเรื่องใหญไมเพียงแตหาประโยชนมิไดแลว ยังกอใหเกิดโทษมหันตดว ย
2. “เปนเหตุใหคนที่ฟงเขวไป” (14) เยาวชนคนหนึ่ง สนใจในพระวจนะของพระเจามาก เขา
พยายามศึกษาพระคําของพระองคและไปโบสถเสมอ แตตอมาเขาหยุดชงักการไปโบสถเปนเวลานานค
ริสเตียนคนหนึ่งไปเยีย่ มเขา ถามเขาวาทําไมไมไปโบสถ และรวมประชุมเยาวชนอีก เขาตอบ
ตรงไปตรงมาวา “ผมงุนงงตอเรื่องวุนวายตาง ๆ ในคริสตจักร ถาคริสเตียนเปนอยางนี้ละก็ ผมเห็น
จะตองเลิกกันที” สมมุติวา การเถียงกันเปนประโยชนสาํ หรับบางคนบาง แตพระคริสตธรรมคัมภีรสอน
วา ไมวาจะกินจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตาม หากเปนเหตุใหคนอื่นสดุดในความเชื่อแลว เราไมควร
กระทําทั้งนัน้ (1 โครินธ 10:31-33)
เรื่องแรกที่คริสเตียนสมัยกอนชอบเถียงกัน คงไดแกเรื่องคําสอนหรือความเชื่อ “ไมใหเขาเถียง
กันในเรื่องถอยคํา” ในการศึกษาพระวจนะของพระเจา คริสเตียนแตละคนอาจมีความเขาใจในคําสอน
บางอยางแตกตางกัน และบางคนอาจเนนหนักไปในคําสอน หรือความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ
อันเปนเหตุใหเกิดมีคณะตาง ๆ ขึ้น การอภิปรายถกปญหาตาง ๆ ในพระดํารัสของพระเจา เพื่อแสวงหา
ความเขาใจใหถองแท และลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ดยี ิ่ง คริสเตียนทุกคนควรจะขยันหมัน่ เพียรใน
การศึกษาพระวจนะของพระเจา เพื่อจะใหตนมีความเชื่อมั่นอยางแทจริงในสิ่งที่ตนเชือ่ แตการอภิปราย
และการถกปญหาที่กลายเปนการเถียงกันนั้น พึ่งอยาใหมีขึ้น เพราะเมือ่ มีการเถียงกันก็ยอมมีการแพและ
ชนะ และผูที่เถียงตางก็มุงหวังชัยชนะเปนฝายตน จนทําใหเกิดบาดหมางกันขึ้นในทีส่ ุด การที่คริสเตียน
ในคณะตาง ๆ เถียงกันดวยความเชื่อบางอยางนั้น เปนเรื่องนาเศราใจเหลือเกินเมืองไทยมีคริสเตียน
จํานวนนอยมาก ควรจะรวมกําลังกันทําการงานของพระเยซูคริสต แตเนื่องจากการเถียงกันในความเชื่อ
เล็ก ๆ นอย ๆ ทําใหคริสตจักรของพระเยซูคริสต ตองแตกแยกเปนพรรคเปนพวก ซึ่งเปนอุปสรรคอยาง
ใหญหลวงตอความเจริญกาวหนาของคริสตจักร
พระคริสตธรรมคัมภีร มิไดสอนใหเราเถียงกันในคําแหงความจริง แตสอนใหเรา “ซื่อตรงใน
การใชคําแหงความจริงนั้น” (15) หรืออีกนัยหนึ่ง พระเจามิไดประทานพระดํารัสของพระองคแกเรา
เพื่อใหเราเถียงกันในหลักความเชื่อและคําสอนตาง ๆ แตประทานพระดํารัสของพระองคแกเรา เพื่อเรา
จะปฏิบัติตาม หากทานจะสามารถโตเถียง และไดชยั ชนะเกีย่ วกับการสอนหลายอยาง แตทานปฏิบัติได
นอยกวาคนที่เถียงแพทาน ทานก็คงอับอายตอคนเหลานัน้ เพราะพระคําของพระเจานําพระพร และเปน
ประโยชนแกคนที่ปฏิบตั ิตาม มิใชแกคนที่เถียงชนะ ฉะนั้น แทนที่จะหวงวาตนเถียงไดเกงเพียงใด จง
เปนหวงวาตนปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจาไดดีเพียงใด
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นอกจากเราไมควร “เถียงกันในเรื่องถอยคํา” หรือในหลักความเชื่อของพระเยซูคริสตแลวเรา
ยังตอง “หลีกไปเสียจากถอยคํานอกคอกนอกทาง” (ขอ 16) หรือคําสอนที่ไรคุณธรรม วิธีที่จะปองกัน
ไมใหทานเกิดเถียงกันในหลักความเชื่อ ก็คือจงหลีกเลี่ยงจากการฟงคําสอนที่ไรสาระปราศจากความ
จริง คําสอนเหลานั้นมีแตทาํ ใหเรา “เกิดอธรรมมากยิ่งขึ้น” และคําสอนที่ผิด ๆ เหลานั้น ยังทําใหคริส
เตียนหลงไปจากพระเจาไดดงั เชน ฮูเมนาย กับฟโลโต เปนตน

ข. การเถียงกันดวยตําแหนง (20-22)
เรื่องที่อาจทําใหคริสเตียนเถียงกันไดอีกเรือ่ งหนึ่ง คือเรื่องการถือยศฐาบรรดาศักดิ์ เชนการใช
ตําแหนงหนาที่ของตนในคริสตจักรในทางที่ไมสมควรหรือใชฐานะตําแหนงของตนที่มีอยูไปเอารัดเอา
เปรียบพี่นองในพระคริสต ในคริสตจักรในวงการธุรกิจทั่ว ๆ ไป ผูที่มีเสียงมากหรืออิทธิพลมากมักเปน
ผูที่มีฐานะตําแหนงดี หรือมีความสามารถเปนพิเศษ แตในวงการของพระเจา เราจะใชฐานะตําแหนง
เปนเหตุใหมีอาํ นาจและชื่อเสียงเลยทีเดียวไมได พระเจาทรงเปรียบเทียบคริสเตียน แตละคนดุจภาชนะ
ที่แตกตางกัน บางเปนภาชนะทองและเงิน บางเปนภาชนะไมและบางเปนภาชนะดิน ทั้งนี้มิได
หมายความวา พระเจาทรงมองดูคริสเตียนในฐานะแตกตางกัน หรือใหเกียรติผูแกผูหนึ่งและหลูเกียรติ
อีกผูหนึ่ง แตเปนการเปรียบเทียบใหเห็นหนาที่ตาง ๆ ซึ่งคริสเตียนแตละคนอาจรับผิดชอบได พระเจา
มิไดสนพระทัยวา ทานจะเปนทอง เปนดิน เปนเงิน หรือเปนไม แตพระองคทรงสนพระทัยวา ทานได
ทําตามหนาที่ และตําแหนงที่พระองคประทานใหหรือไม และผูที่รับใชพระเจาไดดีนั้น ก็ไมใชอยูที่วา
เขาเปนภาชนะชนิดใดแตอยูที่วาเขาเปนภาชนะชนิดใด แตอยูทวี่ าเขาเปนภาชนะทีส่ ะอาด ที่พระองค
ทรงใชไดหรือไม “เหตุฉะนัน้ ถาผูใดจะชําระตัวใหพน จากสิ่งเหลานี้ เขาจะเปนภาชนะที่ออกหนาออก
ตา ซึ่งคัดไวแลวเหมาะที่นายจะใชใหเปนประโยชน และถูกเตรียมไวพรอมสําหรับการดีทุกอยาง” (ขอ
21) ทานจะสังเกตเห็นวาภาชนะที่ออกหนาออกตา ซึ่งจะใชใหเปนประโยชนไดนนั้ มิใชอยูที่ชนิดของ
ภาชนะเลย แตอยูที่ความบริสุทธิ์ของภาชนะนัน้ นักเทศนมีชื่อเสียงมาหคนหนึ่งกลาววา “เมื่อเราไปถึง
เมืองสวรรค เราอาจแปลกใจมากก็ไดที่เห็นคนที่เรานึกวา ไดทําการใหญโตใหแกพระเจา กลับไดรับ
บําเหน็จรางวันนอยกวาคนที่เราไมสนใจเลย”

ค. การแกไข (23-26)
เราพอสรุปไดวา การเพียงกันไมวาดวยเหตุอนั ใดก็ตาม
ขอแนะนําบางประการที่จะชวยปองกันไมใหเถียงกันได
1. จงเวนเสียจากปญหาที่เถียงกันอยางโง ๆ (23)
2. จงมีใจออนสุภาพตอคนทัง้ ปวงเหมาะทีจ่ ะเปนครู (24)

ลวนแตไมมีทั้งนั้นตอไปนี้เปน
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3. จงสอนคนที่ชอบเถียงกับทานดวยใจเย็น ๆ (25)
หากทานไดอยากใหมกี ารเถียงกันเกิดขึ้น ก็จงหลีกเลี่ยงการเถียงกันทุกวิถีทาง หากการเถียงกัน
เริ่มขึ้นแลวก็จะยากแกการระงับ สวนผูทชี่ อบเถียงกันนัน้ จงอยางระงับการเถียงกับเขา โดยพยายาม
เถียงใหไดชัยชนะ เพราะมีแตจะทําใหการเถียงรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที่ แตจงพูดกับเขาดวยใจเย็น ๆ “เพื่อพระ
เจาจะไดทรงโปรดใหเขากลับใจเสียใหม รับเชื่อความจริง.....” (21)
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 12

คําเตือนในคราวทีส่ ุด
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี 2:1-5,8,12-17
ในการศึกษาพระวจนะของพระเจา มีสิ่งสําคัญอยางนอยสองอยางที่ทุกคนจะตองสังเกตใหดีคือ
คําสัญญาและคําเตือนในพระคริสตธรรมคัมภีร พระสัญญาของพระเจาเปนดุจกุญแจวิเศษทีไ่ ขไปสูพระ
พรและฤทธิ์อํานาจตาง ๆ ของพระเจา ผูที่ยึดมั่นใจพระสัญญาของพระองคจะเห็นความสัตยซื่อและ
ฤทธานุภาพอันใหญยิ่งของพระเจา สวนคําเตือนเปนดจุสัญญาณอันตรายที่เตือน ใหเราระมัดระวัง
อันตรายตาง ๆ และดุจแตรเดี่ยวที่เปาเปนสัญญาณปลุกใหทหารตืน่ ขึน้ ในเวลาเชา หรือเปาสัญญาณปลุก
ใจใหทหารเขาสูสมรภูมิดวยใจกลา บทเรียนในวันนี้เปนคําเตือนเกีย่ วกับ “คราวทีส่ ุด” หรือคําเตือน
เกี่ยวกับวันกอนการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตซึ่งเปนคําเตือนที่สําคัญยิ่งสําหรับทุกคนไมวาผูที่เชื่อ
ในพระองคหรือผูที่ยังไมไดเชื่อเพราะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต จะนําความหวังปตยิ ินดีอยาง
ลนพนมาสูทุกคนที่เชื่อในพระองค แตขณะเดียวกันจะนําการพิพากษา ความทุกขทรมานมาสูทุกคนที่
ไมเชื่อ

ก. สภาพของมนุษยในคราวที่สุด (1-9)
พระคริสตธรรมคัมภีรมิไดกลาววาพระเยซูจะเสด็จมาในปใด เดือนใด วันใด พระเยซูก็ทรง
สอนวา พระองคจะเสด็จมาเหมือนขโมย คือ เสด็จมาในยามที่ไมมใี ครนึกถึง (ดู วิวรณ 3:3) และไมมี
ใครอาจลวงรู วันเสด็จกลับมาอยางแนนอนของพระองคดวย “ถึงทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู”
(ดูมัทธิว 24:36) อยางไรก็ตาม พระเยซูคริสตมิไดปดบังความลับทุกอยางไวเลยทีเดียว แมพระองคจะ
มิไดบอกวันเดือนปที่แนนอนแหงการเสด็จกลับมาของพระองค พระองคทรงบอกใหเราทราบอยางแจม
แจงเกีย่ วกับวาระสุดทายของโลก หรือกอนวันทีพ่ ระองคจะเสด็จมา เมื่อทานทราบเหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใน “คราวที่สุด” ทานก็จะทราบวา วันแหงการเสด็จกลับมาของพระองคใกลเขามาเต็มทีแลว
พระธรรมบทเรียนนี้ไดบอกใหเราทราบ เกี่ยวกับเหตุการณหลายอยาง ที่จะเกิดขึ้นในคราวที่
สุดแตพอจะสรุปเปนหัวขอไดสามประการคือ
ประการแรก ความเสื่อมทรามในทางประพฤติ (24)
กอนวันเสด็จกลับมาขอพระเยซูคริสตความประพฤติทุกดานของมนุษยจะต่ําชาลง
ซึ่งเปน
ปรากฏการณตรงกันขามกับความเจริญกาวหนาของมนุษยทางฝายความรู วิทยาการ สติปญญา และ
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ความสามารถ ทั้งนี้เปนการแสดงใหเราเห็นความจริงที่สําคัญประการหนึ่งวาความกาวหนาทางฝาย
วิชาการตาง ๆ ไมอาจชวยใหความประพฤติของมนุษยดีขึ้นได ความคิดที่วามนุษยจะรอดได โดย
ความสามารถของตนเอง ที่พยายามจะกระทําดีและประพฤติดีนั้น จึงเปนความคิดที่เชื่อถือไมได ในบั้น
ปลายซึ่งเต็มไปดวยความเจริญกาวหนาทุกดานนัน้ “คนจะเปนคนรักตัวเอง” คือเปนคนที่เห็นแกตัว นึก
ถึงแตความสุขสบายของตัวเองโดย ไมคาํ นึงถึงคนอื่นเลย บางคนรักตัวเองมากเกินไป จนไมยอม
ชวยเหลือคนอืน่ แมแตนอย “เปนคนเห็นแกเงิน” คงไมมีคนยุคใดทีเ่ ห็นแกเงินมากเทาคนในยุคนีค้ นใน
ยุคนี้นับถือเงินเปนพระเจา และทําทุกอยางเพื่อเงินเปนสวนใหญ ทานคงไดยนิ คําบนที่วา “ถาไมเอา
น้ํามันหยอดเครื่องละก็ เครื่องไมยอมทํางานเลยทีเดียว” “คนอวดตัว” อวดวาร่ํารวย มีวิชาความรูมาก
อวดฉลาดวามีความสามารถมากกวาทุกคน ฯลฯ “เปนคนจองหอง” คือยกตนขมทาน ถือวาตนมีฐานะ
ตําแหนงทีด่ ี มีวิชาความรูสงู แลวดูหมิ่นคนอื่น ไมยอมคบคาสมาคมกันผูที่มีฐานะต่ําตอยกวา คนทั่วไป
หรือคนที่มีฐานะไมดีนักก็อาจจองหองไดเชนกัน เชนการถือทิฏฐิมานะของตน ไมยอมถอมตัวลงมา
รับคําสอนและคําเตือนใจจากผูหวังดี
“เปนคนหลูเกียรติยศของพระเจา” มนุษยอวกาศคนหนึ่งเมื่อกลับจากการเดินทางในอวกาศแลว
ก็ประกาศดวยความอวดตัววา “ขาฯ ไมเห็นพระเจาในอวกาศแสดงวาไมมีพระเจาในสาวกจักรวาลนี้”
การพูดเชนนี้เปนการหลูเกียรติของพระเจาซึ่งแตกตางกันมนุษยอวกาศอีกคนหนึ่งขณะที่ทานและสหาย
รวมทางกําลังเดินทางไปดวงจันทรในยานอวกาศ ทานมองเห็นแตความสวยงามที่พระเจาทรงสรางไว
จึงอานพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่ง ในยานอวกาศนั้น เปนการสรรเสริญหัตถกิจอันอัศจรรยและทรง
ฤทธิ์ของพระองค
“เปนคนไมเชือ่ ฟงคําบิดามารดา” เยาวชนปจจุบันจํานวนไมนอยทีก่ ลาววา “บิดามารดาของเรา
มีความคิดไมทันโลกจะเชื่อฟงทานไดอยางไร คนสมัยใหมตองมีความคิดแบบใหม” ผลของความไม
เชื่อฟงนั้นไดทําใหเกิดปญหาวุนวายตาง ๆ แกสังคม
“เปนคนอกตัญู คือไมรูจักบุญคุณของผูที่กระทําดีตอตน
“เปนคนพาล”
“เปนคนไมรักซึ่งกันและกัน เปนคนไมยอมเปนไมตรีกบั ใคร เปนคนหาความใสเขา เปนคนไม
มีสติรั้งใจ เปนคนดุรายเปนคนชังคนดี เปนคนทรยศ เปนคนหัวดื้อ เปนคนหัวสูง เปนคนรักการสนุก
สนามมากกวารักพระเจา”
ที่กลาวมานี้ลวนแตเปนความจริงที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบนั
ประการที่สอง ความเสื่อมทรามในทางธรรม (5-7) ในพระคริสตธรรมคัมภีรฉบับแกไขใหม
กลาววา “ถือศาสนาแตเปลือกนอก สวนแกนแทของศาสนาเขาไมยอมรับ” หากทานถามคนทั่วไปวาเขา
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นับถือศาสนาอะไร พวกเขาจะตอบวานับถือศาสนาอะไร พวกเขาจะตอบวานับถือศาสนาโนนศาสนานี้
แตถาถามวา ไดเชื่อถือมากมายเพียงใดเขาจะอธิบายไมออก ในยุคบั้นปลายคนจะมีความรูเกี่ยวกับ
ศาสนามาก แตมีนอยคนที่ประพฤติตามหลักธรรมของศาสนาจริง ๆ แมในวงการคริสเตียนก็ดุจกัน พระ
เยซูคริสตกําลังจะกลายเปนศาสนาอีกอยางหนึ่งซึ่งเหมือนกับศาสนาทัง้ หลาย ผูที่มาโบสถเพียงแตทราบ
วามาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวนความหมายที่แทจริงของการเปนคริสเตียน และความจริง
เกี่ยวกับการรอดพนบาปของพระเยซูคริสตก็ไมเปนที่สนใจของผูใด
นี่แหละคือพระเยซูคริสตและ
ศาสนาสมัยใหม
คริสเตียนที่แทจริงจะตองประกอบดวยสัจธรรมภายในจิตใจ เขาตองรูจักและตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง และในชีวิตประจําวันของเขา เขาก็มีการประพฤติที่ดี ที่สอ ให
เห็นชีวิตบังเกิดใหมจากพระเยซูคริสต
ประการที่สาม ตอสูกับความจริง (9-9)
ยานเน กับ ยามเบร คือนักเลนกลสองคนที่กษัตริยฟาโรหใชใหแสดงเลหกลแขงขันกับฤทธิ์
อํานาจของพระเจา ในคราวที่พระเจาทรงใชโมเสสไปขออนุญาตกษัตริยฟาโรหใหทานนําชาวอิสราเอล
ออกจากประเทศอายฆุบโต การแขงขันครัง้ นั้นก็ไดพิสูจนวา พระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือสรรพสิ่ง (ดู
อพยพ 7:11) พระธรรมตอนนี้สอนวา คนในปจจุบันก็ตอสูกับความจริงเหมือน ยานเน กับยามเบรตอสู
พระเจา บางคนพยายามสรางทฤษฎีตาง ๆ ขึ้นมาชัดจูงใหชาวโลกหลงเชื่อวาไมมีพระเจา มนุษยกําลังจะ
อวดวาตนมีความสามารถยิ่งกวาพระเจา “แตวาเขาจะทําการกาวหนาอีกไมได เพราะวาความโงของเขา
จะปรากฏแจงแกคนทั้งปวง......”

ข. ขอเตือนสติสําหรับคริสเตียนทุกทาน (10-17)
เราเชื่อแนวายุคนี้เปนยุคแหง “คราวที่สุด” ขอความที่บรรยายมาแลวในขางตนนั้นตรงกับ
สภาวะของสังคมในปจจุบนั ทุกประการวันแหงการเสด็จมาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มที่แลว
เปาโลไดเตือนสติใหคริสเตียนทุกคนปฏิบตั ิดังตอไปนี้
1. อดทนตอการถูกขมเหง (10-13) เปาโลไดกลาวถึงความดีของทิโมธีและคริสเตียนอีกหลาย
คน ที่ไดยดึ มัน่ ในคําสอนของพระเยซูคริสต และปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค แตทุกคนทีต่ องการ
ประพฤติตามคําสั่งของพระเยซูคริสตอยางแทจริง ก็จะตองอดทนตอการขมเหง การถูกเยาะเยย เพราะ
ในคราวที่สุดนั้นคนชัว่ จะกําเริบชั่วรายมากยิ่งขึ้น การประกาศกิตติคณ
ุ การนมัสการพระเจาและการ
ดําเนินตามน้ําพระทัยทุกอยางของพระองค จะไมสะดวกสบายเหมือนเมื่อกอน แต “ถาเราอดทน เราก็
จะไดครองกับพระองคดวย” (2 ทิโมธี 2:12)
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2. จงตั้งมั่นในความเชื่อที่ไดเรียนมา (14,15) คนในยุคใหมตองการความคิดใหม ความรูใหม
วิทยาการใหม แมแตการสอนพระวจนะของพระเจาก็มวี ิธีการใหม ๆ แตหลักคําสอนที่สําคัญของพระ
เยซูคริสตไมเปลี่ยนแปลง
3. จงยึดคําสอนในพระคัมภีรเปนหลักแหงความเชื่อ (16,13) พระคําของพระเยซูคริสตให
คําตอบแกปญหาทุกอยางของมนุษย จงยึดพระสัญญาของพระองคไว เพื่อนําพระพรมาสูตน และเชื่อฟง
คําเตือนของพระองค เพื่อทานจะไมหลงไปในทางที่ผิด
โลกในยุคปจจุบันตองการความจริงซึ่งเปนพระวจนะของพระเจา จงหมั่นศึกษาพระคําของ
พระองค และประพฤติตามที่พระองคทรงสอน แลวความหวังและความมั่นใจในชีวติ ก็จะเปนของทาน
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พระธรรมทิโมธี

บทเรียนที่ 13

ผู “ปล้ําสูอ ยางดี”
ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธี 4:1-14
พระราชาพระองคหนึ่ง กําลังจะสิ้นพระชนม จึงตรัสเรียกเสนาบดีผูใกลชิดที่สุดคนหนึ่งเขาเฝา
แมเสนาบดีผนู ั้นจะไมทราบวา พระราชาจะทรงรับสั่งประการใดกับเขา แตเขาก็เชื่อวาคํารับสั่งครั้ง
สุดทายของพระราชานั้น จะตองเปนคํารับสั่งที่สําคัญที่สุด ถามีราชสมบัติใด อํานาจเกียรติยศใด ที่
พระองคดําริจะประทานใหก็จะทรงประทานใหในขณะนั้น ขอความลึกลับตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง
ประเทศก็จะเปดเผยออก
คําสั่งสอนของเปาโลในบทนี้ เปนคําสอนของผูที่กําลังจะลาจากโลกนี้ คําพูดของทานทุกคํา จึง
ประกอบดวยความหมายที่ลึกซึ้ง ควรแกการจดจํา เราจะศึกษาดูวาทานมีปฏิกิริยาเชนใด เมื่อทราบวา
ความตายกําลังยางเขามาทุกขณะ

ก. คํากําชับใหประกาศพระกิตติคุณ (1-5)
เหตุที่เปาโลถูกขังคุกมืด และจะถูกประหารชีวิตครั้งนี้ มิใชเนื่องจากความผิดอื่นใด แต
เนื่องจากทานสัตยซื่อตอพระเยซูคริสตในการประกาศพระกิตติคุณ ถาเปนคนอื่นแลว เขาอาจจะรูสึก
เสียใจและนอยใจมาก ที่ทําความดี แตผลที่ไดรับคือความชั่ว บางคนอาจพูดในทํานองนี้ก็เปนไดวา “จะ
ประกาศกิตติคณ
ุ ไปทําไมดูซิ ผลที่ไดรับเพียงแตคกุ ตะรางและความตายเทานัน้ ” แทนที่เปาโลจะรูสึก
ทอแทในและเสียใจ ที่ตองไดรับความทุกขลําบากและเสียชีวิต ทานกลับหนุนใจใหคริสเตียนทั้งหลาย
ทําการประกาศพระกิตติคณ
ุ ดวยความขยันหมั่นเพียร ทานไดกําชับดังนี้วา “ทานจงประกาศพระคํา จง
หมั่นกระทําการอยู ทั้งเวลที่มีโอกาสและเวลาที่ขาดโอกาส........และตักเตือนคนดวยความเพียรพยายาม
ทุกอยาง.....” คริสเตียนในปจจุบันหลายคนอาจไมรูถึงความสําคัญ และความจําเปน ในการประกาศพระ
กิตติคุณบางคนไมมีใจปรารถนาจะประกาศกิตติคุณเลย
บางกลาววาอยากจะประกาศแตโอกาสไม
อํานวยให เพราะมีธุระยุงเกินไป ขอพระธรรมตอนนี้ไดเนนใหคริสเตียนทุกคน “จงประกาศ.....” “จง
หมั่นกระทําการ......” “ตักเตือนคนดวยความเพียงพยายาม.......” ผูที่อยากประกาศกิตติคุณจริง ๆ จะพบ
โอกาสที่ดี ๆ เสมอในการประกาศ เปาโลบอกวา จงประกาศ “ทั้งเวลาที่มีโอกาสและเวลาที่ขาดโอกาส”
หมายความวา ใหประกาศกิตติคุณเสมอโดยไมเลือกโอกาสไมวาฝนจะตก แดดจะรอน มีธุระการงานยุง
มาก สถานการณรอบดานไมดี จะตองหาเวลาประกาศพระกิตติคณ
ุ เสมอ จงอยาคอยใหโอกาสมาหา
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ทาน ถาทานคอยใหมีโอกาสหรือมีเวลาแลวจึงจะประกาศ ทานจะไมมโี อกาสเลย แตจงใชเวลาประกาศ
และจัดเวลาประกาศ แลวทานจะมีเวลาประกาศเสมอ
สุภาพสตรีคริสเตียนคนหนึง่ อยากจะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต แตเธอไมมีเวลาออกไปเปน
พยานและประกาศเหมือนคนอื่น ๆ เลย เพราะตอนกลางวันเธอตองทํางานที่บริษัทตลอดวัน และตอน
เย็นก็มีงานสารพัดอยางรอคอยอยูที่บาน ดวยเหตุที่เธอตองการประกาศฯ เธอจึงหาเวลาตอนพักเทีย่ งทุก
วัน เปนพยานตอเพื่อนรวมงาน ถึงความรักและความรอดของพระเยซูคริสต โดยวิธีนี้ เธอไดนําเพื่อน
หลายคนมารับเชื่อในพระองค
เปาโลไดกลาวลวงหนาวา เมือ่ ถึงเวลาหนึ่ง คนทั้งหลาย “จงบายหูจากความจริง หันไปฟงเรื่อง
นิยายตาง ๆ” พวกเขาจะไมฟงพระกิตติคณ
ุ ไมชอบผูทปี่ ระกาศเทศนาความเชื่อที่ถูกตอง และทีแ่ ทจริง
ของพระเยซูคริสต ผูรับใชของพระเจาหลายคน ก็จะเริ่มสั่งสอนสิ่งตาง ๆ ที่คริสเตียนและชาวโลกพึง
พอใจ ซึ่งมิใชสาระสําคัญจากพระวจนะของพระเจาเลย โดยเหตุนี้คริสเตียนทุกคนพึ่งระมัดระวังใหดี
อยาสั่งสอนตามที่ชาวโลกชอบ แตสอนตามคําสอนของพระเยซูคริสต คนที่ปฏิบัติเชนนั้นอาจจะไมเปน
ที่ชอบพอของคนทั่วไป ผูทรี่ อนรนในการประกาศพระกิตติคุณอาจจะถูกเยาะเยย ถากถางโดยประการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณเหลานี้ กําลังเกิดขึ้นแกคริสเตียนทีห่ มั่นทําการประกาศ เหตุฉะนั้น
“จงอดทนตอความยากลําบาก จงกระทําการประกาศกิตติคุณ และจงทําการประกาศของทานนั้นให
สําเร็จ”

ข. คําประกาศแหงชัยชนะ (6-8)
เปาโลมิไดคิดวา ทานกําลังปราชัยในการตอสูเพื่อพระเยซูคริสต ทานมิไดหวาดกลัวตอความ
ตาย ในทางตรงกันขาม ทานไดประกาศดวยความภูมใิ จเยี่ยงผูมีชัยชนะจากสมรภูมิวา “ขาพเจาเขาใน
การปล้ําสูอยางดีแลว” ทานไดเปรียบเทียบคริสเตียนวา เปนเหมือนดังนักสูที่ปล้ําสูบนเวที ทานกลาวใน
พระธรรมเอเฟซัสวา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับผูที่บรรดาศักดิ์และตอสู
กับผูมีอํานาจ........ และตอสูกับบรรดาวิญญาณอันชั่วรายในสถานอากาศ” (เอเฟซัส 6:12) การตอสูนี้
อาจมีความหมายหลายประการ เชนการตอสูกับความผิดบาป และสิ่งลอลวงใจทางฝายโลก การตอสูกับ
สิ่งแวดลอมอันเลวรายการตอสูกับอุปสรรคที่ขัดขวางในการประกาศ การตอสูกับความทุกขยากลําบาก
และการตอสูเพื่อยื้อแยงดวงวิญญาณที่หลงหายจากมารเปนตน แตสิ่งสําคัญอยางหนึ่งเกีย่ วกับการตอสูที่
เปาโลกลาวถึงในที่นี้ คือการปล้ําสู อยางดีหมายถึงการตอสูตามกฎเกณฑ และวิธีที่พระเยซูคริสตตั้งไว
ดวยใจสุจริต สัตยซื่ออดทน เยี่ยงนักกีฬาที่ดี ชีวิตประจําวันของเขา ก็เปนตัวอยางทีด่ ีไมมีขอติฉินนินทา
ได
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นักกีฬาที่ไดชยั ชนะดวยเลหเ หลี่ยมกลโกงหรือโดยไมปฏิบัติตามกติกานั้น มิไดเปนนักกีฬา
ชนิด “ปล้ําสูอยางดี” ฉันใด คริสเตียนทีต่ อสูเพื่อพระเยซูคริสตดวยใจไมบริสุทธิ์ ดวยความหวาดกลัว
และดวยวิธีที่ไมถูกตองก็มิได “ปล้ําสูอยางดี” ฉันนั้น
นอกจากเขา “ปล้ําสูอยางดี” แลวเขายัง “วิ่งแขงถึงที่สุดปลายทาง” หมายถึงการรับใชพระเจา
ผูมีใจรอนรนทําการของพระเยซูคริสตชั่วคราว
เปนพยานเพื่อพระองคโดยความสัตยซื่อตลอดชีวิต
อาจจะหาไดบา ง แตผูที่ทํางานรับใชพระเจาดวยความสัตยซื่อตลอดมานั้น หาไดยากเต็มที่ มีนอยคนที่
กลาพูดอยางเปาโลวา “ขาพเจาวิ่งแขงถึงที่สุดปลายทางแลว ขาพเจาไดรักษาความเชื่อนั้นไวแลว” โดย
เหตุนี้ ทานมีความเชื่อมั่นวา ทานจะไดรับบําเหน็จซึ่งเปนมงกุฎ แหงความชอบจากพระเจา และเพราะ
เหตุนี้เองที่ทานไมกลัวความตาย ซึ่งกําลังยางเขามาสูตัวทาน เพราะความตาย เปนเพียงแตทําใหวิญญาณ
จิตของทาน ซึ่งเปนตัวทานอยางแทจริง ละจากโลกแหงความผิดบาปและความทุกขทรมานนี้ไปอยูใน
แดนบรมสุขเกษม ณ ที่นนั่ “มีมงกุฎแหงความชอบธรรมเก็บไว” สําหรับทาน ทานจะไดพบพระเยซู
คริสต และเหลาทหารหาญทั้งหลาย ของพระเยซูคริสต เปนสถานทีด่ ีกวารางกายที่อนิจจังในปจจุบัน
และโลกที่วาวุน หลายพันหลายแสนเทา
ขอพระธรรมตอนนี้สอนใหเราทราบวา การที่จะไดรับบําเหน็จจากพระเจานัน้ คริสเตียนจะตอง
“ปล้ําสู” “วิ่งแขง” ดวยความสัตยซื่อจนถึงที่สุด

ค. คําพยานถึงความสัตยซื่อ ของพระเจา (9-22)
ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้คริสเตียนไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักเปาโลถูกจําคุกใน
กรุงโรม เพื่อรอการตัดสินประหารชีวิต เพื่อนหลายคนของเปาโลไดละทิ้งทาน และหนีจากทานเพราะ
กลัววาเรื่องรายบางอยาง อาจจะเกิดขึ้นแกพวกเขาดวย นอกจากนั้นยังมีชายอีกคนหนึ่งชื่ออาเล็กซันดะ
โร ชางทองคอยประทุษรายทาน นับไดวา ทานกําลังตกอยูในความทุกขลําบากทุกอยาง แตทามกลาง
ความทุกขยากลําบากเหลานัน้ ทานไดขอบคุณสรรเสริญพระเจา
ที่ยังมีเพื่อนทีด่ ีและสัตยซื่อตอทาน
หลายคน เชนลูกา ซึ่งเปนคนเดียวเทานั้นที่กลาอยูกับเปาโล แมคนอื่นจะหนีจากทานไปหมดทิโมธีบุตร
ในพระคริสต ซึ่งทานขอรองใหนําเสื้อคลุมและหนังสือไปให นอกจากนั้น ยังมีคริสเตียนอีกหลายคนที่
สัตยซื่อตอทาน ทานกลาวในตอนทายวา “องคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหขาพเจา พนจากการรายทุก
อยาง และจะทรงชวยขาพเจาใหรอดไวในแผนดินสวรรคของพระองค”
เรามีกําลังนอยเกินไป ที่จะปล้ําสูอยางดีจนถึงที่สุดไดดว ยตนเอง แตขอบพระคุณพระเจาดวย
ความสัตยซื่อ และดวยฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต เราจึงสามารถวิ่งแขงจนถึงที่สุด และรักษาความ
เชื่อของพระองคจนถึงที่สุด
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จัดแผนการไว
จัดแผนการไว เปนหนังสือที่ศิษยาภิบาล ผูรับผิดชอบโรงเรียนรวีวารศึกษาครูสอนรวีวาร
ศึกษา หรือชั้นศึกษาพระคัมภีร และผูสนใจในการสอนทุกทานควรมีไว เพราะมีคาํ แนะนําหลายอยางที่
จะชวยใหทานเปนครูที่ดี และเปนผูรับผิดชอบในการสอนที่ดี
จัดแผนการไว ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ........
การตั้งเปาหมายในการสอน
การเตรียมการสอน
การใชอุปกรณในการสอน
การสอนบทเรียน
การจัดกิจกรรมในชั้น
หนาที่ของครู ภายนอกชั้นเรียน
ฯลฯ

หนา 165 หนาพิมพ ราคาเลมละ 5 บาท

สนใจติดตอสัง่ ซื้อไดที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพัทธ พระนคร, 4
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