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การสอนที่ดี 
นักเรียนและนกัศึกษาทุกคน อยากจะไดครูท่ีมีความรูแตกฉานในวิชาท่ีเขาสอน หรืออยางนอย

ท่ีสุด ก็ใหเขาเขาใจวิชาท่ีเขาสอนเปนอยางดี การใชคูมือครูในเวลาสอน  จะโดยอานใหนักศึกษาฟงจาก
คูมือ หรือเปดดูคําอธิบายบางคร้ังบางคราวในขณะท่ีสอนอยูนั้น ยอมทําใหนกัศึกษารูสึกวา ครูท่ีสอนไม
เขาใจบทเรียนดีและแสดงวาครูท่ีสอนขาดการเตรียมตัวเทาท่ีควร เปนเหตุใหนักศึกษาคลายความสนใจ
ในการเรียนแตหากวาไมใชอะไรเปนอุปกรณการสอนเลยน้ัน ครูกย็อมจําบทเรียนท้ังหมดไมได จะทํา
ใหเหตุการณ ยิ่งเลวรายมากขึ้น 

ครูท่ีดีจะศึกษาบทเรียนอยางละเอียดกอนเวลาสอน แลวทํา “แผนการในการสอน” และ “บท
สังเขป” ของบทเรียนไวบนกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวนําไปแทรกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เม่ือเวลา
สอน ครูใชเพียงพระคัมภรีและแผนการสอนท่ีแทรกไวเทานัน้ ท่ีทําเชนนี้กเ็พื่อจะใหเปนท่ีประทับใจ
ของนักศึกษาวา ครูใชพระคริสตธรรมคัมภีร เปนเหตุใหนักศึกษาอยากจะนําพระคัมภีรมาโบสถดวย 

แมขอพระธรรมประจําบทเรียนจะพิมพไวในบทเรียน “สายชลธาร” สําหรับนักศึกษาแลว ครูก็
ควรหนุนใจนกัศึกษาท่ีมีพระคริสตธรรมคัมภีร ใหนําพระคริสตธรรมคัมภีรมาดวยทุกคร้ัง และใหอาน
ขอพระธรรมประจําบทเรียนจากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง แทนท่ีจะอานจากสายชลธาร เพื่อ
ปลูกฝงนิสัยใหนักศึกษาชอบอานและชอบใชพระคริสตธรรมคัมภีรตอไป 

ครูอาจทําแผนการในการสอนและบทสังเขปของบทเรียนไดงาย ๆ ดังนี ้
วันท่ี............... บทท่ี.................. 

แผนการในการสอน 
หัวขอบทเรียน.................... 
ขอพระธรรมประจําบทเรียน..................... 
จุดมุงหมายในการสอน 
เพื่อใหนักเรียนรู (รูสึก ทํา) อะไรบาง........................................................................................ 
(กระดานดํา รูปภาพ กรรไกร ฯลฯ) 
อุปกรณในการสอน.................................................................................................................. 

บทสังเขปของบทเรียน 
คํานํา..................................................................................................................... 
บทบรรยาย  
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ก............................................................................................................................ 
1. 
2.  
ข.................................................................................................................. 
1.  
2. 
ค................................................................................................................... 
1. 
2. 
บทสรุป......................................................................................................... 
ครูควรเตรียมตัวอยางเปรียบเทียบ เพื่อชวยใหนกัศึกษาเขาใจบทเรียนและขอสอนใจไดเดนชัด

ยิ่งข้ึน และควรเตรียมคําถามสําหรับถามนักศึกษาดวย คําถามเหลานี้จะชวยนําในการอภิปราย ทําให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน ครูอาจเขียนตัวอยางเปรียบเทียบยอ ๆ และคําถามรวมไวในบทบรรยาย 
หรือหลังบทสรุปก็ได 

“เหตุฉะนัน้บุตรของขาพเจาเอย จงเขมแข็งข้ึนในพระคุณซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสต จงมอบคํา
สอนเหลานั้น ซ่ึงทานไดยนิจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกบัท่ีซ่ือสัตยท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได
ดวย” (2 ทิโมธี 2:1,2) 

ขอพระเจาทรงอวยพระพรทาน 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 

 4 



สารบัญ 
ความตองการแหงยุค.................................................................................................................. 6 

“กอนอะไรทั้งหมด” ................................................................................................................ 10 

ฐานะของสตรีในคริสตจักร ..................................................................................................... 14 

ตําแหนงผูปกครองและมัคนายก.............................................................................................. 18 

ปญหาผูละท้ิงความเช่ือเดิม ...................................................................................................... 22 

ผูนําหนุม.................................................................................................................................. 26 

การปฏิบัติตนในคริสตจักร ...................................................................................................... 30 

ผูนําเทียมเท็จและผูนําแท ......................................................................................................... 34 

ความอายสามประการ.............................................................................................................. 38 

การทนทุกขยากลําบาก ............................................................................................................ 42 

ปญหาการเถียงกัน.................................................................................................................... 46 

คําเตือนในคราวท่ีสุด ............................................................................................................... 50 

ผู “ปลํ้าสูอยางดี” ..................................................................................................................... 54 

 5 



พระธรรมทิโมธี         บทเรียนบทที่ 1 

ความตองการแหงยุค 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี1:1-19 

ถาจะถามวาคริสตจักรในประเทศไทยในยคุนี้ตองการอะไรบาง เราอาจตอบไดวา ตองการทุก
อยางท่ีอาจชวยใหคริสตจกัรเจริญกาวหนาได เหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีคริสตจักรในประเทศไทยไม
เจริญกาวหนา คือขาดผูนําท่ีรอนรนรักพระเจาอยางแทจริง อาจารยเปาโลทราบถึงความสําคัญของผูนํา
ในคริสตจักรดี จึงเขียนพระธรรมทิโมธีข้ึน เพื่อสอนทิโมธี และผูนําคริสเตียนท้ังหลายใหรูจักหนาท่ี
รับผิดชอบ และการประพฤติตนในทางท่ีควร ท้ังยังหนนุใจใหยึดม่ันอยูในความเช่ือของพระเยซูคริสต
อีกดวย 

พระธรรมทิโมธีฉบับตน และฉบับสอง กับพระธรรมทิโมธีลักษณะที่แตกตางกับจดหมายฝาก
ฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเปาโลเขียนถึงคริสตจักรตาง ๆ เพราะพระธรรมท้ังสามฉบับ เขียนข้ึนสําหรับผูนํา
คริสตจักรโดยเฉพาะ เราเรียกพระธรรมสามเลมนี้วา “หนังสือสอนศิษยาภิบาล” อยางไรก็ตามคําสอน
ในพระธรรมท้ังสามเลมนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอคริสเตียนทุกคนดวย คริสเตียนทุกคนตองเปนผูนํา
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

เปนท่ีเช่ือกันวา เปาโลเขียนพระธรรมทิโมธีฉบับหนึ่ง หลังจากถูกปลดปลอยออกจากการถูก
จับขังในคุก ของโรมันคร้ังท่ีหนึ่ง คือในระหวาง ค.ศ. 64-67 ขณะนั้น ทิโมธียังเปนศิษยาภิบาลหนุม
ประจําคริสตจกัรเอเฟซัส เม่ือเปาโลไดเยีย่มเยยีนคริสตจักรเอเฟซัสแลว ก็เดนิทางตอไปท่ีมากะโดเนีย 
คิดวาอีกไมนานก็จะกลับมาอีก แตทานถูกหนวงเหนี่ยวไวท่ีมากะโดเนียเปนเวลานาน ไมอาจกลับมา
ตามเวลาท่ีกําหนดไว จึงไดเขียนจดหมายฉบับแรกใหทิโมธี เพื่อแนะนํางาน ตาง ๆ ท่ีเขาควรจะกระทํา 

ก. ปญหาประจํายุค (1:1-5) 

เปาโลเรียกทิโมธีวา “บุตรแทในความเช่ือ” (ขอ 2) ทําใหเราเหน็ความสัมพันธอันใกลชิด
ระหวางเปาโลนักเทศนผูเฒา และทิโมธีนักเทศนหนุม 

เม่ือทิโมธีกลับใจใหม รับเช่ือพระเยซูคริสต โดยคําเทศนาของเปาโลแลวก็ติดตามเปนเพื่อน
รวมงานของเปาโลตลอดมา เปาโลรักเขามาก พยายามฝกฝนอบรม ใหเขาเปนผูนําท่ีดีคนหนึ่งหยาด
เหง่ือแรงงาน ท่ีเปาโลทุมเทไปนั้นไมเปนการไรประโยชน ตอมาไมนานทิโมธีก็เปนผูนําท่ีสัตยซ่ือ ตอ
งานของพระเจา เปนท่ีไววางใจของเปาโล 
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มีขอท่ีนาสังเกตขอหนึ่งในท่ีนี้ คืออายุของเปาโล และทิโมธีตางกันประมาณสามสิบป แตท้ัง
สองรวมงานกนัไดอยางสนิทสนม ทิโมธีไดถือวาตนเปนคนหนุมมีความคิด และความรูใหม ๆ จะ
ทํางานรวมกับคนแกหัวโบราณ ไมไดและเปาโลก็มิไดคิดวาตนเปนผูท่ีมีประสบการณในพระราชกิจ
ของพระเจามาก ไมควรจะรวมงาน กับคนที่ไรประสบการณขาดความรูอยางทิโมธี เม่ือผูท่ีมีวิชาความรู
สูง มีประสบการณในงานดานตาง ๆ เห็นความสําคัญในการฝกฝนคนอ่ืนใหเปนผูนํา และรักผูท่ีเยาววยั
กวาดวยน้ําใสใจจริง ผูท่ีออนวัยกวาก็ยอมใหความเคารพนับถือผูอาวุโส และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ทาน ปญหากนิแหนงแคลงใจตาง ๆ ก็จะไมเกิดข้ึน 

คริสตจักรท่ัวไปในประเทศไทย มีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูอาวุโสใน
คริสตจักรเสมอ ถาเราตองการใหคริสตจกัรของเรา เจริญกาวหนา เยาวชนและผูอาวุโสในคริสตจักร
จะตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน รวมมือกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั ในการประกอบพระราชกิจของ
พระเจา 

ขณะท่ีเปาโลประกาศพระกิตติคุณอยูท่ีมากะโดเนีย ไดมีคําสอนท่ีผิด ๆ แพรไปยังคริสตจักร
ตาง ๆ ทําลายความเช่ือของคริสเตียนท้ังหลาย เปาโลจึงเตือนใหทิโมธีคอยระวังในเรือ่งนี้ สมัยนั้นผูนําท่ี
อางตนวาเปนคริสเตียน ไดสอนผิดแปลกไปจากพระคริสตธรรมคัมภีร แทนท่ีพวกเขาจะสอนเร่ือง
ความรอดพนบาป และความเช่ือในพระเยซูคริสต พวกเขากลับนํานิยาย และความเช่ือถือท่ีตกทอดมา
จากปูยาตายาย มาสอนคริสเตียน ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูสอนเอง ไมมีความรูในพระคริสตธรรมคัมภีร
เพียงพอ ไมอาจจะสอนพระวจนะของพระเจา ใหคนอ่ืนเขาใจได จึงไดแตสอนนิยายตาง ๆ ท่ีตนถนัด
หรืออาจเปนเพราะคิดวา คําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรไมดีพอ ไมอาจดึงดูดใจผูฟง จึงสอนเร่ืองอ่ืน 
ๆ เปนสวนใหญและประกอบขอพระธรรมเพียงเล็กนอย 

นอกจากสอนนิยายตาง ๆ ซ่ึงไมเปนประโยชนแกคริสเตียนแลว พวกเขายังทําใหคริสเตียนฉงน
สนเทห โดยสอนเร่ืองวงศตระกูลตาง ๆ และถกเถียงกันวา ใครควรจะอยูในตระกูลใด ตระกูลไหนเปน
ตระกูลท่ีสําคัญท่ีสุด ดุจคริสเตียนปจจุบันท่ีถกเถียงกนัเกี่ยวกับความเช่ือของคณะตาง ๆ คําสอนเหลานี้
มิไดอํานวยประโยชนแกผูใดเลย 

คําสอนท่ีดีและถูกตอง จะทําใหเกิดประโยชนแกคริสเตียนอยางนอยส่ีประการ (ขอ 5) คือทําให
เกิดความรักทําใหใจบริสุทธ์ิ ทําใหรูจักวินจิฉัยผิดและชอบ และทําใหเกิดความเช่ือแท 

เหตุท่ีคริสตจักรปจจุบัน เกดิปญหาวุนวายตาง ๆ ก็เพราะมีคนสอนในทางท่ีไมถูกตอง คริสต
สมาชิกมิไดรับการบํารุงเล้ียงดวยทิพยอาหารท่ีถูกตอง จึงออนแอทอถอยไดงายดาย คริสเตียนจํานวนไม
นอยมีความเช่ือไมม่ันคง ตองเปล่ียนความเชื่อของตน จากคณะหน่ึงไปยังอีกคณะหน่ึง แตไมเคยพบ
ความอ่ิมอกอ่ิมใจความเช่ือท่ีถูกตอง มิไดอยูท่ีคณะใดคณะหน่ึง หรือมิไดอยูท่ีปรัชญา และวทิยาการ
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สมัยใหม หรือมีไดอยูท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงแตอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรซ่ึงเปนพระวจนะของพระ
เจา โดยเหตนุี้เราจึงตองการผูนําท่ีรักพระเจาอยางแทจริงท่ีสอนตามพระวจนะของพระองค และพ่ึงใน
ฤทธ์ิอํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสมอ ผูนําชนิดนี้เทานั้นท่ีจะชวยใหคริสตจักรเจริญกาวหนา
ในทางท่ีถูก 

ข. คุณสมบัติของผูนํา (1:12-24) 

ปจจุบันนี ้พระเยซูคริสตทรงกําลังแสวงหาคนท่ีพระองคจะทรงใชได บางคนอาจคิดวา ผูนําท่ีดี
จะตองมีวิชาความรูสูงมีบุคลิกลักษณะดี แตความจริงไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป เปนความจริงท่ีวา
เปาโลเปนคนคงแกเรียน เคยมีตําแหนงสูงในวงราชการ แตเขาหาไดอางส่ิงเหลานี้ เปนสาเหตุสําคัญใน
การท่ีพระเจาทรงใชเขาไมมีเหตุผลอยางนอยสามประการ ท่ีพระเจาทรงใชอาจารยเปาโลใหปฏิบัติ พระ
ราชกิจอันยิ่งใหญของพระองคคือ 

1. เพราะพระกรุณาคุณของพระเจา อาจารยเปาโลกลาววา “แตขาพเจาไดรับพระกรุณา” (ขอ 
13) การท่ีอาจารยเปาโลสามารถทําการใหญ ของพระเยซูคริสตนี้ เปนเพราะพระเจาทรงกรุณาทาน ทรง
เลือกทานและตั้งทานใหเปนผูประกาศ มีคนเปนจํานวนมากท่ีมีวิชาความรูดี มีความสามารถมากแตพระ
เยซูคริสตทรงไมใชเขา ฉะนัน้หากผูหนึ่งผูใดท่ีรูสึกวา พระเจาทรงใชตนไมวาในงานดานใดก็ตามกจ็ะมี
ความปติยนิดีเถิด เพราะทานไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระเจาแลว พระเยซูคริสตทรงตองการจะ
ใชคริสเตียนทุกคน หากเขายนิยอมใหพระองคทรงใช 

2. เพราะความถอมตน อาจารยเปาโลพูดวา “ขาพเจาเปนคนหลูเกยีรติพระเจา......และในพวก
คนบาปนั้น ขาพเจาเปนตัวเอ” เปาโลมิไดถือวาตนเปนคนดีเปนคนบริสุทธ์ิ รักพระเจามากกวาคนอื่น ๆ 
แตเปาโลสํานึกถึงความไมเหมาะสม ของตนในการรับใชพระเจาเสมอ ทานรูสึกเสียใจในความผิดบาป
ท่ีตนกระทํามา ทานยอมรับวา ทานเปนคนบาปหนาท่ีสุดคนหนึ่ง ท่ีพระเยซูคริสตทรงใชนั้น เปนเพราะ
พระกรุณาธิคุณของพระองคโดยแท พระเจาทรงตองการใชคนประเภทนี้ คนท่ียอมถอมตนลงยอมรับวา 
ตนมิไดมีอะไรดีพิเศษกวาคนอ่ืน แลวยอมใหพระเจาทรงใช ในทางท่ีพระองคทรงพอพระทัย 

3. เปนเพราะความสัตยซ่ือ “ดวยวาพระองคทรงนับวา ขาพเจาเปนคนสัตยซ่ือ” พระเยซูคริสต
จะนับวา เปาโลเปนคนสัตยซ่ือไมได หากทานมิไดสัตยซ่ืออยางแทจริง ดวยพระองคทรงทราบการทุก
อยางของมนุษย ท้ังในท่ีโลงและในท่ีลับเปาโลกลาพูดอยางเต็มปาก ดวยความภาคภมิูใจวา “พระองค
ทรงรับวา ขาพเจาเปนคนสัตยซ่ือ” ทานกลาพูดอยางนี้ตอพระพักตรพระเจาและตอหนาคนท้ังปวงไหม
แมเปาโลจะไมไดบอกเราวา เราสัตยซ่ือตอพระเยซูคริสต จากชีวะประวัติของเขาในพระคริสตธรรม
คัมภีร เรายอมรับเปนเสียงเดียวกันวา เขาเปนบุรุษเหล็กของพระเจา ท่ีพลีหยาดเหง่ือเลือดเน้ือเพ่ือ
พระองค จนกระท่ังวินาทีท่ีสุดทาย 
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ค. คําเตือนสําหรับผูนํา และคริสเตียนทุกคน (1:18-19) 

เปาโลเรียกทิโมธีวา “บุตร” อีกคร้ังหนึ่ง คร้ังนี้เขาเนนวาเปน “บุตรของขาพเจา” แสดงถึงความ
รักความหวงใยอยางสุดซ้ึงท่ีมีตอทิโมธี เปาโลบอกใหระลึกถึงหลักสําคัญสองประการไวเสมอ คือ 

1. ยึดความเช่ือไว (ขอ 19) คือความเช่ือท่ีถูกตองตามท่ีบันทึกไว ในพระคริสตธรรมคัมภีร มิใช
ความเช่ือของคณะหรือของบุคคลหน่ึงบุคคลใดในยุคท่ีเต็มไปดวยคําสอนท่ีผิดแปลกแหวกแนวนี้ คริส
เตียนจํานวนไมนอย อาจหนักใจและสงสัยวา ควรจะยึดความเช่ือของใครดี คําตอบอยูท่ีพระวจนะของ
พระเจา จงยึดความเช่ือเดิมท่ีบันทึกไว ในพระคริสตธรรมคัมภีรเสมอ แลวทานจะไมผิดพลาด 

2. จงมีใจวนิจิฉัยผิดและชอบอันดี (ขอ 19) นี่เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ของ
ผูนําคริสเตียนทุกทาน ทานตองรูจักวินจิฉัยวา คําสอนใดผิดและคําสอนใดถูก การประพฤติใดท่ีเปนการ
หลูพระเกยีรติของพระเจา และการประพฤติใดท่ีจะนําพระเกียรติมาสูพระองคมีคําแนะนําสองประการ 
ท่ีจะชวยใหทานมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี คือศึกษาพระคําของพระเจาใหเขาใจถองแท และเขา
ใกลชิดสนิทสนมกับพระองคเสมอ โดยการนมัสการ การอธิษฐานและการรับใชพระองค 

พระเจาทรงตองการใชคริสเตียนทุกทาน เพื่อตอบสนองความตองการแหงยุคพระองคตรัสถาม
วา “เราจะใชผูใดไป และผูใดจะไปแทนเรา” ทานจะตอบพระองคเชนเดียวกบัอิสยาหไดไหมวา 
“ขาพเจาอยูท่ีนี่ ทรงใชขาพเจาเถิด” (ดูอิสยาห 6:8) 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนบทที่ 2 

“กอนอะไรทั้งหมด” 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี2:1-8 

ผูท่ีอยากเปนคริสเตียน ท่ีแข็งแรงอยากเปนเคร่ืองมือท่ีพระเจาทรงใชได และอยากเปนผูนําท่ีดี
ในคริสตจักร จะตองเรียนรูบทเรียนหลายอยาง บทเรียนท่ีสําคัญท่ีสุดบนหนึ่งคือการอธิษฐาน มีบางคน
กลาววา การอธิษฐานของคริสเตียนเปรียบไดกับการหายใจ คนท่ีไมหายใจตายแลวฉันใด คริสเตียนท่ี
ไมอธิษฐานกต็ายฝายวิญญาณจิตแลวฉันนัน้ “เหตุนั้นกอนอะไรทั้งหมด” เปาโลจงึสอนทิโมธีใหรูจัก
การอธิษฐาน 

ก. ความหมายของการอธิษฐาน (1) 

มีคนใหความหมายของการอธิษฐานแตกตางกัน บางบอกวาการอธิษฐานคือการเผยสวนลึกใน
จิตใจของตนใหพระเจาเหน็ บางวาการอธิษฐานคือการทูลขอส่ิงตาง ๆ จากพระเจา บางวาการอธิษฐาน
คือการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา บางวาการอธิษฐาน คือการพูดคุยกับพระเจาความหมายเหลานี้
ถูกตองท้ังนั้น เราพอจะสรุปไดจากความหมายท่ีอางมาเบ้ืองตนวา การอธิษฐานตองมีองคประกอบอยาง
นอยสามประการ คือ 

1. ขอบพระคุณสรรเสริญ การขอบพระคุณสรรเสริญเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการ
อธิษฐาน การอธิษฐานทุกคร้ัง ควรจะเร่ิมตนดวยการสรรเสริญขอบคุณ เยินยอพระเกียรติของพระเจา
เปนการแสดงถึงความกตัญู กตเวทีความเคารพยําเกรงตอพระเจาผูสูงสุด เรามีหลายส่ิงหลายอยาง ท่ี
จะตองขอบคุณพระเจา เราขอบพระคุณพระองคสําหรับชีวิตและลมหายใจท่ีพระองคทรงประทานให
ทุกวินาที สําหรับความรอด ความอารักขา ความแข็งแรงสมบูรณฝายรางกาย และมีส่ิงตาง ๆ มากมาย
นับไมถวนซ่ึงเราอาจจะขอบพระคุณได 

ชายหนุมคนหนึ่งพูดกับศิษยาภิบาลวา “ไมเห็นมีอะไรมผีมจะขอบพระคุณพระเจาไดเลย” วัน
หนึ่งศิษยาภิบาลขับรถพาชายหนุมคนน้ัน ไปธุระท่ีแหงหนึ่งระหวางทางท่ีขับรถไป ศิษยาภิบาลช้ีใหดู
คนงอยคนหนึง่ ซ่ึงนั่งขอทานอยูขางถนนจึงถามชายหนุมนั้นวา “เห็นคนงอยนั้นไหม” “เห็นครับ” ชาย
หนุมตอบ “คุณมีอะไรจะขอบพระคุณพระเจาบาง” ศิษยาภิบาลถามตอไป ชายหนุมนิ่งคิดครูหนึง่ตอบ
วา “ยังจะขอบพระคุณพระเจาสําหรับงอยนั้นอีกหรือ” “ถูกแลว” ศิษยาภิบาลพูด “คุณควรจะ
ขอบพระคุณพระเจาท่ีคุณมีรางกายท่ีมีอวัยวะถวนทุกประการ มิไดขาหัก จมูกแหวงเหมือนคนน้ัน” 
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พระเจาพอพระทัยในการอธิษฐานท่ีเต็มไปดวยการขอบพระคุณ บางคร้ังพระองคทรงตอบ คํา
อธิษฐานโดยผูท่ีอธิษฐานมิไดทูลขออะไรเลย ดังเชนเปาโลและเซลาท่ีสรรเสริญขอบพระคุณพระเจาใน
คุกแลวพระองคก็ทรงบันดาล ใหเกดิแผนดินไหวและโซตรวนก็หลุดอกจากมือจงขอบพระคุณพระเจา
ไมวาทานจะอยูในสภาพใดกต็าม เพราะการขอบพระคุณไมเพยีงแต เปนการแสดงความเคารพยําเกรง 
ความสํานึกถึงพระคุณในพระเจาผูสูงสุดแลวยังเปนการแสดงความเช่ือและความไววางใจของตนท่ีมีตอ
พระองคดวย 

2. การทูลขอเพื่อผูอ่ืน พระเยซูคริสต ทรงตองการใหคริสเตียนทุกคนมีใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีใจรัก
ใจเมตตาตอผูอ่ืนพระองคตรัสวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” วิธีแสดงความรักท่ีดีท่ีสุดวธีิหนึ่ง 
คือการอธิษฐานทูลขอเพื่อคนอ่ืนหากทานรักผูใดผูหนึ่ง ทานจะตองอธิษฐานเผ่ือผูนั้นเสมอ เปาโลรัก
เพื่อนรวมชาติคือชาติยิวมาก เขาอธิษฐานหล่ังน้ําตาเพื่อชาวยวิเปนเวลาสามป เยเรมียไดช่ือวา เปนผู
เผยแพรพระวจนะท่ีรํ่าไหเสมอ เพราะอธิษฐานครํ่าครวญเพื่อชาวอิสราเอลมีคนจํานวนมากตองการให
ทานชวยโดยการอธิษฐานทานอธิษฐานเผ่ือผูใดบาง 

3. คนสุดทายท่ีทานตองอธิษฐานเผ่ือคือตัวของทานเอง คริสเตียนไมนอยมีนิสัยดังนี้ คือ
อธิษฐานเม่ือมีเร่ืองทูลขอเทานั้น แทจริงส่ิงท่ีพระเจาทรงพอพระทัย ท่ีสุดจากทาน คือความสามัคคี
ธรรมกับพระองค ไมวาทานจะมีเร่ืองทูลขอหรือไมก็ตาม พระองคทรงตองการใหทานเขาเฝาพระองค 
รวมสามัคคีธรรมกับพระองคเสมอ นี่เปนเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก 

ข. บุคคลท่ีเราตองอธิษฐานเผื่อเสมอ (2-4)  

เปาโล เตือนใหคริสเตียนท้ังหลายอธิษฐานเผ่ือคนท้ังปวง แตไดเอยถึงคนตอไปนี้เปนพิเศษ 
1. กษัตริยท้ังหลาย หมายถึงกษัตริยทุกพระองค ท่ีทรงครอบครองประเทศสมัยนัน้ เนโร เปน

กษัตริยครอบครองอาณาจักรโรมัน พระองคเปนกษัตริยท่ีโหดรายทารุณมาก เคยขมเหงรังแกคริสเตียน 
จับคริสเตียนไปทําทารุณกรรมตาง ๆ แตเปาโลบอกวา จงอธิษฐานเผ่ือกษัตริยท้ังหลาย รวมท้ังกษัตริย 
เนโรดวย ความรักท่ีแทจริงก็ไดสําแดงออกโดยวิธีนี้เอง คือนอกจากอธิษฐานเผ่ือคนที่ดีแลว ยังอธิษฐาน
เผ่ือศัตรูของตนดวย 

2. คนท้ังปวงท่ีมีตําแหนงสูง หมายถึงผูมีสวนรวมในการปกครองประเทศเชนนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี อธิบดี ผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอ เปนตน 

เปาโลไดใหเหตุผลท่ีเราตองอธิษฐานเผ่ือผูท่ีมีตําแหนงสูงท้ังปวงวา “เพื่อเราจะประกอบชีวิต
ไดอยางสงบสุขโดยทางธรรม” เราควรจะขอบพระคุณพระเจาท่ีรัฐบาลไทย ใหอิสระเสรีในการ
นมัสการพระองคเพราะเหตุนี้คริสเตียนในประเทศไทยจงึอยูอยางรมเยน็เปนสุข ครอบครองชีวิตโดย
ทางธรรมแหงพระเยซูคริสตไดตลอดมา ท้ังนี้เราตองทราบความจริงดวยวา พระเจาทรงมีอํานาจเหนือ

 11 



รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก (ดาเนียล 4:17) เราจึงตองอธิษฐานทูลของพระเจา ใหทรงควบคุมสถานการณ
ของประเทศไว เพื่อรัฐบาลจะปกครองประเทศ ดวยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และเพื่อคริสเตียน
ท้ังหลายจะมีอิสระเสรีในการประกาศพระกิตติคุณตอไป 

3. คนท้ังปวงท่ียังไมไดรับความรอด (ดูขอ 3,4) พระเจาปรารถนาใหทุกคนไดรับความรอด ทาง
หนึ่งท่ีจะชวยใหคนเหลานัน้ไดรับความรอด คือการอธิษฐานเผ่ือคนเหลานั้น เพื่อคนเหลานั้นจะถอมใจ
ลง เปดใจออกรับฟงพระวจนะของพระเจาแลวพบความจริง การเปนพยานที่ไดผลดีจริง ๆ จะตองเช่ือ
พึ่งในฤทธ์ิอํานาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนผูสอนใหมนษุยทราบ
ทุกส่ิงเกี่ยวกับพระเจา (ยอหน 14:26) ทรงทําใหมนษุยรูถึงความผิดบาป และความชอบธรรม (ดู ยอหน
16:8)  

ผูท่ีพระเจาทรงใชอยางใหญหลวงเชน ดร.จอน ซง ฟนดเนย ดร.บิลล่ี เกรแฮมซ่ึงไดนําคน
จํานวนหม่ืน ๆ มาเช่ือพระเยซูคริสต จากการเทศนาของทานเหลานั้น แตละทานลวนสละเวลาเปนอัน
มาก อธิษฐานเผ่ือคนท่ียังไมไดรับความรอด เร่ืองจริงเลาวา สมัยท่ีฟนดเนยยังมีชีวติอยู ทุกคร้ังท่ีทาน
เทศนา จะมีคนรองไหออกมาสารภาพผิด และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เพื่อนสนิท
ของฟนดเนยกลาววา ท้ังนี้เปนเพราะฟนดเนยอธิษฐานมาก บางคร้ังเพือ่น ๆ ถึงกับเปนหวงวาฟนดเนย
อาจลมปวยเปนไขรายแรงไปก็ไดเพราะเขาอธิษฐานมากเกินไป จนพกัผอนไมพอ 

ถาผูนําของคริสตจักรและคริสเตียนทุกคนรวมใจกันอธิษฐานเผ่ือผูท่ียงัไมไดรับความรอดจริง 
ๆ โดยเอยช่ือเขาเปนประจําอยางไมยอทอ เช่ือวาจะมีคนกลับปจจุบันใจใหม มากกวาท่ีเปนอยูใน 

ค. เหตุที่ตองอธิษฐานตอพระเยซูคริสตเทาน้ัน (5-7) 

แมการอธิษฐานจะเปนเร่ืองท่ีคริสเตียนพดูถึงบอย ๆ แตก็ยังมีคําสอนผิด ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองนี้ บาง
คนสอนวา พระเยซูคริสตทรงบริสุทธ์ิเกินไป มนุษยไมอาจอธิษฐานทูลขอตอพระองคได จําเปนตอง
อธิษฐานผานบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเปนคนกลาง โดยเหตุนี้ เขาจึงต้ัง “พระ” หรือรูปเคารพตาง ๆ ข้ึน 
ใหมนษุยอธิษฐานตอรูปเคารพเหลานั้น บางคนถึงกับต้ังตนเปน “คนกลาง” ระหวางมนุษยกับพระเจา
ใหมนษุยอธิษฐานสารภาพผิดตอเขา แลวเขาจะยกความผิดให  

บางสอนวา พระเยซูซ่ึงเปนพระบุตร มีตําแหนงตํ่ากวาพระบิดาเล็กนอยฉะนั้นเราไมจําเปนท่ี
จะตองอธิษฐานตอพระเยซู แตใหอธิษฐานตอพระบิดา 

เราจะไมถกเถียงถึงเร่ืองเหลานี้ ทําใหสับสนวุนวายกันเปลา ๆ เหตท่ีุเราอธิษฐานตอพระเยซู
คริสตก็เพราะพระองคทรงเปน “คนกลาง” ระหวางพระเจากับมนุษย โดยส้ินพระชนมเพื่อไถความผิด
บาปของคนท้ังปวง และนาํคนท้ังปวงกลับคืนมาสูความสามัคคีธรรมกับพระองค” คนกลาง” อาจ
หมายถึง “คนติดตอ” คือมนุษยติดตอกับพระเจาโดย “คนติดตอ” หนึ่ง “คนกลาง” และพระคริสตธรรม
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คัมภีรกลาวไวอยางชัดเจนดวยวา “คนกลาง” นี้มีเพยีงคนเดียวคือองคพระเยซูคริสต นอกจากนั้น พระ
คริสตธรรมคัมภีรหลายขอ ไดกลาวถึงการอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต เชน “ถาทานจะขอส่ิงใด
ในนามของเรา เราจะกระทําส่ิงนั้น” (ยอหน 14:13; ดู ยอหน 15:16; 16:23) เปนตน โดยเหตุนี้ ทุกคร้ังท่ี
เราอธิษฐาน เราจึงอธิษฐานในพระนามของ พระเยซูคริสต และทูลขอตอพระองคโดยตรงโดยไมตอง
ผานผูหนึ่งผูใด 

ชีวิตการอธิษฐานของทานเปนอยางไรบาง? ทานจะเปนผูนําคริสเตียนท่ีดีแตเปนคริสเตียนท่ี
เขมแข็งฝายวญิญาณจิตไมได จนกวาทานจะเรียนรูบทเรียนแหงการอธิษฐานกอน มีวิธีเดียวเทานั้นท่ีจะ
เรียนบทเรียนนี้ คืออธิษฐานเปนประจําในชีวิตประจําวันของทาน 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 3 

ฐานะของสตรีในคริสตจักร 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี2:8-15 

เม่ือกลาวถึงฐานะของสตรีในสังคมแลว สมัยนี้ ดูเหมือนวาสตรีกําลังจะกาวหนามากกวาผูชาย
ยิ่งข้ึนทุกที เราจะเห็นไดวาในองคการและท่ีทํางานเกือบทุกแหงท่ีสตรีมีตําแหนงสูง รายไดด ีมีผูชายอก
สามศอกอยูใตบังคับบัญชามากมาย ในบางประเทศมีสตรีเปนนายรัฐมนตรี งานท่ีผูชายเคยทําและคิดวา
สตรีทําไมได บัดนี้ไมเปนความจริงเสียแลว สตรีบางคนมีความสามารถมาก จนผูชายตองอายไปตาม ๆ 
กัน 

เหตุการณเหลานี้ก็เกดิข้ึนในคริสตจักรเชนกัน มีส่ิงท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งในปจจุบันคือ ใน
คริสตจักรเกือบทุกแหงทานจะพบวา ผูท่ีมารวมประชุมเปนสตรีมากกวาผูชาย และสตรีไดรับการ
แตงต้ังใหเปนผูนําของคริสตจักร ในดานตาง ๆ มากข้ึนตามลําดับ ผูท่ีเครงครัดในกฎบัญญัติของพระ
คริสตธรรมคัมภีร รูสึกเดอืดเนื้อรอนใจไมนอย ท่ีเห็นสตรีเปนผูนําคริสตจักร แทนท่ีจะเปนผูชาย 
เหตุการณเชนนี้ไดเกิดข้ึนในสมัยเปาโลหรือไมเราไมทราบแน แตเปาโลไดบอกใหทิโมธีทราบถึงเร่ือง
เหลานี้ เพื่อทิโมธีจะนําคริสตจักรไดถูกตอง เช่ือวาบทเรียนบทนีจ้ะเปนท่ีสนใจของทุกทานเปนพิเศษ 

ก. ฐานะของผูชาย (8) 

กอนจะกลาวถึงฐานะของสตรี เปาโลไดเอยถึงฐานะของผูชายเล็กนอยเกีย่วกับการวางตนใน
คริสตจักร โปรดเขาใจใหดีวา บทเรียนนี้กลาวถึงการวางตนของคริสเตียนในท่ีประชุมภายในโบสถ 
สมัยนั้น ยังไมมีตัวอาคารโบสถดังท่ีเราเห็นอยูทุกวนันี ้ การประชุมตาง ๆ จัดข้ึนในบานของคริสเตียน
เปนสวนใหญ ศิษยาภิบาลมิไดจบจากวิทยาลัยศาสนาศาสตร หรือไดรับการศึกษาสูงเปนพิเศษ แต
ทํางานโดยอาศัยสติปญญา และฤทธ์ิอํานาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในสภาพการณนัน้คริสตจักรก็
เจริญกาวหนา มีสมาชิกเพิ่มข้ึนอยางไมนาเช่ือ 

มีเปาโลกลาววาใหอธิษฐาน “ในท่ีประชุม” ทุกแหง จึงหมายถึงท่ีประชุมท่ีคริสเตียนท้ังชาย
และหญิงมารวมกัน เพื่อนมัสการพระเจา และศึกษาพระวจนะของพระองค สมัยนี้คริสเตียนสวนมาก
ประชุมกันในโบสถหรือหองประกาศ 

ในบทกอน เราไดเรียนถึงความสําคัญของการอธิษฐาน บทเรียนนี้ไดเร่ิมตนดวยการอธิษฐาน
ในท่ีประชุม หรือในโบสถ เปาโลสอนวา เขาปรารถนาท่ีจะใหผูชายเปนผูอธิษฐานในท่ีประชุมทุกแหง
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หรือเปนผูนําในการอธิษฐาน ในท่ีประชุมทุกแหง ผูชายทั้งหลายจึงมีสวนรับผิดชอบโดยตรงในการนํา
อธิษฐาน ในท่ีประชุมและพระเจาก็พอพระทัยท่ีจะเหน็ผูชาย รับหนาท่ีดวยสุดใจสุดจิต สุดกําลัง 
อยางไรก็ตาม ผูท่ีจะอธิษฐานหรือผูท่ีเราคิดจะเชิญใหอธิษฐาน ตองเปนคนท่ีมีใจบรสุิทธ์ิเปนคริสเตียน
ท่ีกลับใจใหมแลว รับเช่ือในองคพระเยซูคริสตอยางแทจริง เขายังตองเปนคนท่ีประพฤติดี ไมใชเปนคน
เจาโทโสหรือชอบโตเถียงกนั เพราะผูท่ีนาํในการอธิษฐานนั้น ดุจเปนผูแทนของคริสเตียนท้ังหลาย ท่ี
ออกปากทูลอธิษฐานเพ่ือคริสเตียนทุกคน ผูท่ีอธิษฐานจงึควรยินดีและภูมิใจในเกียรติท่ีตนไดรับ ฉะนั้น
แมแตการเลือกคนนําอธิษฐาน ก็ขอใหเลือกดวยความระมัดระวัง เพื่อการอธิษฐานนัน้จะนําพระพรมาสู
ผูรวมประชุมทุกทาน 

ข. ฐานะของสตรีในท่ีประชุม (9-12) 

1. การแตงตัว พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา สตรีท่ีมารวมประชุมควรจะ “แตงตัวดวยผานุงหม
อยางสุภาพ....ไมใชถักผมหรือประดับการดวยเคร่ืองทอง และมุดดาหรือมีผานุงหมอยางแพง” 

หลายทานอาจจะไมยินยอมเห็นดวยกับขอความท่ีอางมานี้ และมีปญหาตาง ๆ นา ๆ วา การ
แตงตัวสวยงามดวยเคร่ืองประดับตาง ๆ เปนความบาปหรือ? จะทําทรงผมตาง ๆ ไมไดเชียวหรือ? สวม
เส้ือผาราคาแพงหนอยไมไดหรือ....ใครจะคัดคานตอตาน หรือโตแยงประการใดกแ็ลวแต ขอความท่ี
อางไวนัน้เปนพระวจนะของพระเจา ซ่ึงพระองคทรงดลใจใหเขียนข้ึน เราจะแยงวา ขอพระธรรมนั้น
ลาสมัยแลวก็เปนไปไมได เพราะพระคําของพระองคเหมาะสมกับคนทุกยุคทุกสมัย ผูท่ีปฏิบัติตามยอม
ไดรับพระพรจากพระองค 

อยางไรก็ตาม เราควรจะทําความเขาใจกับขอพระธรรมนี้ใหดีข้ึน เพื่อจะชวยคลีคลายปญหาขอ
ของใจไดบาง 

ก) ขอพระธรรมนี้ มิไดกลาววา การผัดหนาเขียนค้ิว ทําทรงผมแบบตาง ๆ และสวมเส้ือผาแบบ
ลํ้ายุค เปนการบาปการกลาววา คนท่ีแตงตัวเชนนั้น เปนคนบาป จึงเปนการประนามมากเกินไปซ่ึงไม
ถูกกับคําสอนเดิมในพระวจนะของพระเจา 

ข) พระคัมภีรสอนใหสตรี “แตงตัวดวยผานุงหมอยางสุภาพ” ผานุงหมท่ีสุภาพไมจาํเปนตอง
เปนเคร่ืองแตงกายของปู ยา ตา ยาย การแตงกายเชนนัน้จะกลับกลายเปนคนลาสมัยเปนท่ีหวัเราะเยาะ
ของสังคมแทนท่ีจะเปนเคร่ืองแตงกายท่ีสุภาพ แตเปนเคร่ืองแตงกายท่ีถูกกาลเทศะแลดูงามตาของคน
ท่ัวไป 

การแตงกายดวยเส้ือผาฉูดฉาดบาดตาหรือแบบแปลกแหวกแนว และการประดับกายดวยของมี
คาตาง ๆ ในเวลาไปโบสถ อาจจะนําผลเสียบางประการมาสูท่ีประชุมดังนี้ 

1. ทําใหพี่นองในพระคริสตบางคนสะดุดในความเช่ือ 
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2. ทําใหเกิดการแบงช้ันวรรณะข้ึน โดยไมรูตัว 
3. ทําใหคริสเตียน ไมอาจเอาใจจดจอตอการนมัสการพระเจา เพราะมัวแตสนใจในเคร่ือง

แตงตัวของคนอ่ืน ๆ  
4. การแตงกายบางชนิด ไมเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจาเลย เปนการ “ประพฤติตามอยาง

ชาวโลกนี”้ (โรม 12:2) 
ค) ส่ิงสําคัญท่ีคริสเตียน ท้ังหลายตองทราบคือ การไปโบสถนั้น เราไปเพื่อนมัสการพระเจา 

มิไดไประกวดการแตงตัว จะเปนการดยีิง่ถาจะถามตัวเองขณะท่ีกําลังแตงตัวไปโบสถวา พระเยซูพอ
พระทัยการแตงกายของฉันไหม? การแตงกายของฉันจะถวายเกยีรติยศแกพระองคหรือไม? 

2. เคร่ืองประดับท่ีดีเลิศ การแตงตัวดวยของมีคาตาง ๆ อาจทําใหตนสวยข้ึน แตเปนความสวย
เพียงช่ัวคราวเปาโลแนะนําเคร่ืองประดับท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะทําใหสตรีทุกคนสวยงามตลอดไป ทานกลาววา 
“ใหประดับกายดวยกจิการอันดีซ่ึงสมกับหญิงท่ีประกาศตัววา เปนคนชอบธรรม....ใหรูจักละอายและ
หงิมเสงี่ยม” นี่เปนเคร่ืองแตงกายราคาถูก แตทนทานและดีท่ีสุด ผูท่ีคนยกยองสรรเสริญมากท่ีสุด มิใช
คนท่ีแตงกายสวยท่ีสุด แตเปนผูท่ีประกอบการดีมากท่ีสุด และประพฤติตนในทางที่ชอบธรรมท่ีสุด 

3.ตําแหนงและหนาท่ี “ขาพเจาไมอนุญาตใหผูหญิงส่ังสอน หรือใชอํานาจเหนือผูชาย แตใหเขา
นิ่ง ๆ อยู” (12) เปาโลไดสอนบทเรียนสามอยางไวในขอนี้ 

ก) “ไมอนุญาตใหผูหญิงส่ังสอน” หมายถึงการสอนในท่ีประชุม ซ่ึงโดยท่ัวไปมีท้ังชายและ
หญิงรวมอยูดวย ในสมัยนัน้ไมมีการเรียนรวีวารศกึษาดังท่ีเปนอยูปจจุบัน แตมีการสอนพระวจนะของ
พระเจาอยางสมํ่าเสมอ การสอนชนิดนี้ไมแตกตางกับการเทศนา เปาโลไมอนุญาตใหผูหญิงเทศนาในท่ี
ประชุม ซ่ึงมีผูชายรวมอยูดวย 

ข) ไมอนุญาตให “ใชอํานาจเหนือผูชาย” หลักสําคัญขององคการทุกอยางสอนวา “องคการท่ีด ี
คือองคการท่ีแบงแยกหนาท่ีใหแกสมาชิกทุกคน ในองคการนั้นไดท่ัวถึง และถูกตองท่ีสุด” สตรีอาจมี
หนาท่ีสําคัญตาง ๆ ในคริสตจักรและแทจริงสตรีชวยเหลืองานในคริสตจักรไดมาก ในคริสตจักรบาง
แหงสตรีทํางานดวยความรอนรน และเขมแข็งมากกวาผูชาย กระน้ันกต็าม ไมวาสตรีจะรอนรนเขมแข็ง
ในงานพระเจา และไดตําแหนงสูงเพยีงใดในคริสตจักร ตําแหนงของหลอนจะตองไมเปนการ “ใช
อํานาจเหนือผูชาย” ถาหลอนมีอํานาจมากกวาผูชาย และใชอํานาจนั้นบริหารงานเหนือผูชาย เชนเปน
ผูนําของผูชาย บังคับบัญชาผูชายหรือแมกระท่ังควบคุมดูแลผูชาย ก็เปนการไมถูกตองกับคําสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีร 

ค) “ใหเขานิ่ง ๆ อยู” “ใหผูหญิงหาความรูดวยนิง่ฟงและดวยใจนอบนอมทุกอยาง”  
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ค. เหตุที่ไมใหผูหญิงมีอํานาจเหนือผูชายหรือเปนผูนําในโบสถ (13-15) 

1) เพราะพระเจาทรงสรางอาดัมกอนแลวจงึทรงสรางเอวา ถาจะพูดถึงความสัมพันธระหวางพี่
กับนอง ผูเกิดกอนคือพี่จะตองเปนผูนําของผูเกิดที่หลังคือนอง 

2) เพราะโดยท่ัวไปสตรีถูกหลอกลวงไดงายกวาผูชาย ดงัตัวอยางของอาดัมและเอวา 
3) นอกจากนัน้ พระคริสตธรรมตอนอ่ืน ๆ ยังสอนเก่ียวกับตําแหนงของสตรีและผูชาย เชน 

“พระคริสตเปนศีรษะของชายทุกคน และชายเปนศีรษะของหญิง” (1 โครินธ 11:13) “เพราะวาสามีนั้น
เปนศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสตเปนศีษระของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23) เปนตน 

ถาจะถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองตําแหนงหนาท่ีของสตรีในคริสตจักรแลว ก็จะมีเร่ืองถกเถียงอีก
มากมาย แตจะขอสรุปส้ัน ๆ วา โดยพระทัยดั้งเดิมของพระเจาแลว พระองคทรงตองการใหผูชาย
รับหนาท่ีการเปนผูนําในงานคริสตจักร และสตรีมีหนาท่ีชวยเหลือ แตเม่ือผูชายไมยอมรับเกียรติท่ีพระ
เจาทรงมอบใหนี้ พระองคทรงจําตองยินยอมใหสตรีรับหนาท่ีนัน้แทน เพื่อผูชายจะไดรับความอับอาย 
และเรายอมรับวา พระเจาก็ทรงอวยพระพรแกสตรีท่ีเปนผูนํา แตจงอยาลืมวาตามนํ้าพระทัยท่ีแทจริง
ของพระเจา พระองคทรงตองการใหผูชายรับหนาท่ีการเปนผูนําในคริสตจักร สตรีรับหนาท่ีผูนําไว จึง
พึงรับไวดวยความออนนอมเกรงกลัวและดวยความถอมตัว ระลึกเสมอวาแทจริงนั้นตําแหนงมิไดมีไว
สําหรับตน 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 4 

ตําแหนงผูปกครองและมัคนายก 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี3:1-16 

ไมวาในองคการใดหรือศูนยกลางใด ผูนํามีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาขององคการ และ
ศูนยกลางนัน้มาก บริษัท โรงเรียน หรือทีมกีฬาตาง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จอยางนาช่ืนชม มักจะมีผูนํา
ท่ีดีคอยชวยอยูเบ้ืองหลัง พระเยซูคริสตทรงตระหนักถึงความสําคัญ ในเร่ืองนี้ จึงทรงฝกฝนอัครสาวก
สิบสองทานเพื่อจะเปนผูนําของคริสเตียน 

คริสตจักรในสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรใหม มีตําแหนงผูนําสําคัญสองตําแหนงดวยกัน คือ
ตําแหนงผูปกครองและมัคนายก ท้ังนีมี้ไดรวมถึงพวกอัครสาวกและศาสนาจารยท้ังหลาย ท่ีไมได
ทํางานประจําในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งโดยเฉพาะ 

ก. ตําแหนงผูปกครองหรือเจาอธิการ (1-7) 

ตําแหนงผูปกครอง มีมาต้ังสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม เชนในสมัยโมเสส พระเจาทรงใช
โมเสสแตงต้ังผูอาวุโส 70 ทาน ซ่ึงเรียกวาพวกผูเฒาผูแก ใหเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือในการปกครอง 
ในพระกิตติคุณท้ังส่ีเลม ทานจะพบวาพวกผูเฒาผูแกเหลานี้ ทํางานอยางใกลชิดกับเหลาปุโรหิต ในการ
ปกครองชาวยวิ ฉะนัน้พวกผูปกครองจึงเปนผูท่ีมีตําแหนงสําคัญและมีอิทธิพลมาก 

ผูปกครองหรือเจาอธิการ ท่ีเปาโลกลาวถึงนั้น มิไดหมายถึงผูเฒาผูแกเหลานั้น แตเปนตําแหนง
ผูนําสําคัญในคริสตจักร ท่ีเปาโลและบาระนาบัสไดแตงตั้งข้ึน (ดกูิจการ 14:32) กลาวคือเม่ือเปาโลและ
บาระนาบัสออกไปประกาศพระกิตติคุณในสถานท่ีตาง ๆ ท่ัวแวนแควนอาเซียมีคนจํานวนมากไดกลับ
ใจใหม รับเช่ือในองคพระเยซูคริสต ทานท้ังสองไมอาจจะอยูในท่ีแหงเดยีวกันไดนานเกนิไป แตการ
จากไปโดยไมมีใครรับผิดชอบคริสเตียนในแตละทองถ่ินเลยนั้น ก็เปนอันตรายยิ่งตอความเช่ือของคริส
เตียน ฉะนั้นกอนทานท้ังสองจะละจากสถานท่ีแหงหนึง่ไปทานจึงใชเวลาพอสมควร อบรมคริสเตียน
ท้ังหลายใหเจริญกาวหนาข้ึนในความเช่ือและต้ังผูอาวุโสคนหน่ึง ซ่ึงมีความเช่ือและต้ังผูอาวุโสคนหน่ึง 
ซ่ึงมีความเช่ือท่ีแข็งแรง มีคุณสมบัติเหมาะสม ใหเปนผูนําในคริสตจกัรกลุมนั้นแทนทาน ผูนําชนิดนี้
เรียกวา “ผูปกครอง” หรือ “เจาอธิการ” มีหนาท่ีดแูละทุกขสุขของคริสเตียน และเปนผูเทศนาส่ังสอน
พระวจนะของพระเจา ซ่ึงไมผิดแผนกับหนาท่ีศิษยาภิบาลในสมัยนี้ ตางกันอยูท่ีวาผูปกครองเหลานั้น 
ไมไดรับสินจางรางวัลจากคริสตจักรเลย 
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คริสตจักรหลายแหงในปจจบัุนไมไดเลือกตําแหนงผูปกครอง โดยถือวาศิษยาภิบาลไดทํา
หนาท่ีของผูปกครองครบถวนแลว ไมจําเปนตองมีผูปกครองอีกขณะท่ีเปาโลเขียนจดหมายใหทิโมธี 
คริสตจักรท้ังหลายยังไมมีศิษยาภิบาล ดงัเชนสมัยนี ้ ผูปกครองท้ังหลายจึงมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีสําคัญ
มาก เปาโลเขียนจดหมายแนะนําใหติโมธีรูจักเลือกผูปกครองท่ีดี ขณะเดียวกนัก็เปนการสอนผูปกครอง
หรือศิษยาภิบาลท้ังหลาย ใหรูจักประพฤติตนในทางท่ีถูกตอง คําสอนเหลานี้กเ็ปนประโยชนอยางยิง่ 
สําหรับคริสเตียนทุกคน เพือ่จะเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อ
จะชวยใหรูจักเลือกผูปกครอง ศิษยาภิบาล หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ในคริสตจักรไดถูกตอง 

คุณสมบัติของผูปกครอง 

ผูปกครองท่ีดี จะตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี 
1. “ตองเปนคนท่ีไมมีใครตไิด” (ขอ 2) หมายถึงเปนผูท่ีมีความประพฤติดีไมมีขอเสีย ใด ๆ ซ่ึง

เปนท่ีติฉินนนิทาของผูอ่ืน ท้ังนี้มิไดหมายความวา เขาไมเคยทําผิดประการใดเลย ไมมีมนุษยใดดี
รอบคอบเชนนั้น แตหมายถึงการประพฤตโิดยท่ัว ๆ ไปของเขา มิไดเปนท่ีติเตียนของผูใด 

2. “เปนสามีของหญิงคนเดยีว” (ขอ 2) ผูท่ีมีภรรยามากกวาคนหนึ่งข้ึนไป ไมควรเลือกใหเปน
ผูปกครอง ไมวาในกรณใีดท้ังส้ิน ยกเวนแตภรรยาเดิมได เสียชีวิตไปแลว ตนจึงแตงงานใหม ซ่ึงเปน
การแตงงานท่ีถูกตองตามพระบัญชาของพระเจา (ดู โรม 7:2,3) 

3. “เปนคนท่ีรูจักประมาณตน” (ขอ 2) ท้ังในการกนิดื่มในการพูดจาปราศรัย ในการสนุกสนาน 
คือเปนผูท่ีมีไมปลอยตัวเกนิไปในการทุกอยาง ผูท่ีพูดมากเกินไป แตงกายผิดแปลกแหวกแนวเกินไป ก็
ไดช่ือวาเปนคนท่ีไมรูจักประมาณตนท้ังนัน้ 

4. “มีสติสัมปชัญญะ” (ขอ 2) รูจักควบคุมจิตใจและอารมณของตนใหดใีนยามท่ีตองใชการ
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดเขารูจกัตัดสินใจในทางท่ีถูกตอง ในยามประสบเหตุฉุกเฉิน เขาควบคุมตัวเองไว
ใหอยูในอาการสงบ ทําใหคนอ่ืนพลอยสงบใจไดดวย คนเชนนี้เปนคนท่ีมีความเชื่อในพระเจา เช่ือพึ่ง
พระองคในเหตุการณทุกอยาง 

5. “เปนคนมีกิริยาเรียบรอย” (ขอ 3) ไมวาจะเปนการยนื การนั่ง การเดิน เขากระทําดวยการ
ระมัดระวัง มีคนกลาววา ลักษณะการยืน การนั่ง การเดนิของคนนั้น อาจบอกใหคนอ่ืนทราบวาเขาเปน
คนชนิดใด 

6. “มีอัชฌาศัยรับแขกด”ี (ขอ 4) หมายถึง เปนผูท่ีผูกมิตรกับคนอ่ืนไดงายเปนคนถอมตัว ยอม
ทักทายปราศรัยกับคนทุกช้ัน ผูท่ียกตนขมทานหรือวางตวัเปนคนสําคัญเหนือคนท้ังหลาย จนไมมีใคร
กลาเขาใกลเลย จึงไมเหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูปกครอง 
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7. “เหมาะท่ีจะเปนครู” (ขอ 3) หนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูปกครอง คือการส่ังสอนพระวจนะ
ของพระเจา เม่ืออัครสาวกจากพวกเขาไปแลว พวกผูปกครองตองรับผิดชอบในการเทศนาส่ังสอน ท้ังนี้
หมายความวา ผูปกครองเองตองเขาใจพระคําของพระเจา อานและศึกษาพระวจนะของพระองค
มากกวาคริสเตียนสามัญคริสตจักรปจจุบันท่ีมีผูปกครอง ผูปกครองกเ็ทศนาแทนศิษยาภิบาลเชนกัน ใน
โอกาสที่ศิษยาภิบาลไมอยู 

8. “ไมเปนนกัเลงสุรา” (ขอ 2) หรือไมดืม่สุรามึนเมา บางคนบอกวา “พระคริสตธรรมคัมภีร
มิไดหามวา อยาดื่มสุรา เพียงแตสอนวา อยาเมาเหลา (เอเฟซัส 5:18) ฉะนั้นคริสเตียนจึงดื่มเหลาไดหาก
เราดื่มไมถึงกบัเมา” แตคงไมมีใครปฏิเสธวา การดื่มเหลานั้น ไมเปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระเจา เราไม
อาจดื่มดวยใจขอบพระคุณ ซํ้ายังทําใหคริสเตียนหลายคนตองสดดุดวย คริสเตียนสามัญยงัตอง
ระมัดระวังเกีย่วกับการดื่มการกินมากเชนนี ้ผูนําจึงควรระมัดระวังมากกวานั้น เปนรอยเทา 

9. “ไมเปนนักเลงหัวไม” แตเปนคนสุภาพ (ขอ 3) คําวา “สุภาพ” ในท่ีนี้หมายถึงความสุภาพ
ทางวาจา ทางกายทางใจ ทางความประพฤติ ทางการแตงกาย และในทางทุกดานท่ีสุภาพบุรุษทุกคนควร
จะมี  

10. “ไมเปนคนชอบวิวาท” (ขอ 3)  
11. “ไมเปนคนโลภเงิน” (ขอ 3) 
หรือเห็นแกเงิน ผูท่ีทํางานรบัใชพระเจาในคริสตจักร อาจไดรับบําเหน็จและการชวยเหลือทาง

เงินทอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับใชในตําแหนงศิษยาภิบาล และผูประกาศพระกิตติคุณ ควรจะไดรับการ
เกื้อกูลอุดหนนุอยางดีท่ีสุด จากคริสตจักรอยางไรกต็ามผูรับใชของพระเจาเหลานั้นจะตองทําการของ
พระเจาโดยไมเห็นแกเงินแตเห็นแกพระเจาและเหน็แกดวงวิญญาณท้ังหลาย 

12. “ตองเปนคนครอบครองบานเรือนของตนไดด”ี (ขอ 4) นีเ่ปนคุณสมบัตท่ีิสําคัญมาก 
“เพราะวาถาชายคนใดไมรูจกัครอบครองบานเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจาอยางไร
ได?” 

13. “นอกนั้นเขาจะตองมีช่ือเสียงดีทามกลางคนท้ังหลายที่อยูภายนอก” (ขอ 7) 
14. “อยาใหสมาชิกใหม ๆ (คนกลับใจใหม ๆ) เปนผูปกครอง” (ขอ 6) เพราะเขามีความเช่ือท่ียัง

ไมแข็งแรงพอประการหน่ึง อีกประการหนึ่งเกรงวา เขาจะเกิดอวดตัวหยิ่งยะโสแลวกลับกลายเปน
เคร่ืองมือของมาร นําเร่ืองวุนวายมาสูคริสตจักร 

กอนท่ีจะมีการเลือกผูนําในคริสตจักร จะเปนศิษยาภิบาลก็ด ี ผูประกาศพระกิตติคุณก็ดี 
เจาหนาท่ีเยาวชนก็ดี ทานควรจะพจิารณาถึงคุณสมบัติเหลานี้และยึดคําสอนนี้เปนหลักในการพิจารณา
แตงต้ังผูนํา 
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ตําแหนงมัคนายก (8-16) 

มัคนายกมีหนาท่ีตางกับผูปกครองเล็กนอย คือผูปกครองทําหนาท่ีเหมือนศิษยาภิบาล 
รับผิดชอบในการส่ังสอนเทศนา ดแูลความเจริญกาวหนาทางฝายวิญญาณจิตของสมาชิกคริสตจักร และ
เร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุมนมัสการ สวนมัคนายกรับหนาท่ี ฝายธุรกิจของคริสตจักรเปนสวน
ใหญ เชนการเงินการจัดสถานท่ี ควบคุมดแูลทรัพยสินของคริสตจักร ติดตอธุรกิจตาง ๆ กับคนภายนอก 
เปนตน (ดูกจิการ 6:1-6) 

คริสตจักรตาง ๆ เกือบทุกแหง ไดเลือกมัคนายกเปนผูชวยเหลือศิษยาภิบาลในดานบริหารงาน
ของคริสตจักร “ผูท่ีกระทําการในหนาท่ีมัคนายกไดด ี กไ็ดตําแหนงอันมีหนามีตา” (13) คุณสมบัติของ
มัคนายก ก็คลายกับคุณสมบัติของผูปกครองของทานไดพิจารณาดูอยางละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง ผูท่ีจะเปน
มัคนายกของคริสตจักรหรือผูท่ีกําลังเปนอยูควรสนใจคําสอนเหลานี้เปนพิเศษ 

คริสตจักรปจจบัุนในเมืองไทยตองการศิษยาภิบาลที่ดี ตองการผูปกครองมัคนายก และผูนําทุก
แผนท่ีดี เหตท่ีุเร่ืองวุนวายตาง ๆ ไดเกิดข้ึน คริสเตียนท้ังหลายพากนัตอวาตอขานผูนําตาง ๆ นานา ก็
เพราะความบกพรอง ในการเลือกและแตงต้ังผูนําของคริสตจักร คริสตสมาชิกจะไปโทษผูนําอยางเดียว
จึงไมถูกนัก ควรจะโทษผูท่ีเลือกผูนํา คือคริสตสมาชิกทุกคนมากกวา ท่ีมิไดกระทําหนาท่ีในการเลือก
ของตนใหถูกตอง 

ผูท่ีเปนผูนําอยูแลว ก็พึ่งตระหนักถึงหนาท่ีสําคัญยิ่งของตน ท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง ไม
เพียงแตคริสตจักร แตตอพระเยซูคริสตซ่ึงเปนศีรษะ หรือผูนําของคริสตจักรท้ังหลาย (เอเฟซัส 5:23) 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 5 

ปญหาผูละทิ้งความเชื่อเดิม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี4:1-10  

มนุษยกําลังยางเขาสูยุคแหงการพัฒนา และการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงส่ิงตาง ๆ ท่ีคร้ัง
หนึ่งมนษุยพากันอัศจรรยใจตอประสิทธิภาพอันสูงสงของมัน บัดนีไ้ดกลายเปนของธรรมดาไปส้ิน เชน 
รถยนตร เคร่ือบินไอพน วทิยุ โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคิดเลขไฟฟา เปนตน นักประดิษฐ 
นักวิทยาศาสตร นักการคาท้ังหลาย ตางก็พยายามคิดคนส่ิงใหม ๆ เพื่อใหถูกกับรสนิยมและความ
ตองการของคนสมัยใหม หากทานมองดูรอบ ๆ กายทาน พิจารณาเคร่ืองใชไมสอย เคร่ืองแตงกาย 
ยานพาหนะ ท่ีอยูอาศัย ทานจะเขาใจดยีิ่งข้ึนวา สังคมมนุษยสมัยนี้ไดเปล่ียนแปลงข้ึนมากเพียงใด 
ขณะท่ีโลกกําลังเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงนั้น ไดเกดิปญหาสําคัญขอหนึ่งในคริสตจักร คือคริสเตียน
จํานวนมาก กาํลังจะเปล่ียนความเช่ือเดิม ซ่ึงถือวาเกาแกลาสมัย ใหเปนความเช่ือใหม การกระทําเชนนี้
ถูกตองหรือไม เราควรจะแกไขประการใดทานจะไดศึกษาในบทเรียนวันนี ้

ก. คําเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1-5) 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไดทรงเตือนคริสเตียนท้ังหลาย โดยผานทางเปาโลวา “ภายหลัง” จะมีบาง
คนท้ิงความเช่ือเสียความเช่ือนี้หมายถึงคําส่ังสอนทุกอยาง ท่ีบันทึกอยูในพระคริสตธรรมคัมภีร จะมีค
ริสเตียนบางคน ไมยอมเช่ือความจริงหลายอยาง ท่ีพระเยซูคริสตและสาวกของพระองคไดสอนไว โดย
อธิบายวา เปนส่ิงท่ีเหลือเช่ือและเปนไปไมได ท้ังยังไมเหมาะสมกับความคิดของคนสมัยนี้ดวยจึงไดละ
ท้ิงความเช่ือเดมิท่ีอยูในพระวจนะของพระเจาเสีย แลวตั้งความเช่ือข้ึนใหมตามหลักวิทยาการในสมัย
ปจจุบัน เชนมีคริสเตียนกลุมหนึ่ง เช่ือวาเราไมจําเปนท่ีจะตองสอนเร่ืองความผิดความบาป เร่ืองสวรรค
นรก เร่ืองการพิพากษาของพระเยซูคริสต และเร่ืองการอัศจรรยตาง ๆ เพราะส่ิงเหลานี้ลาสมัยแลว 
แทนท่ีจะประกาศพระกิตติคุณ สอนพระวจนะของพระเจา พวกเขาสอนแตหลักวิชาใหมนษุยทําดีและ
ชวยกันพัฒนาสังคม โดยเพิ่มพูนองคการสงเคราะหตาง ๆ ใหมีมากข้ึน คนท้ังหลายจึงมิไดยินพระกิตติ
คุณและมิไดรูจักพระเยซูคริสตอยางแทจริง แมจะไดช่ือวาเปนคริสเตียน ก็มิไดมีชีวิตที่เปนแบบอยาง
แกคริสเตียน 

มีคนอีกบางพวกท่ีพยายามสอนพระวจนะของพระเจา แตทวาสอนในทางท่ีผิดคือสอนผิดจาก
ความหมายท่ีแทจริง ของพระคริสตธรรมคัมภีร เชนสอนวา พระเยซูคริสตไมไดเปนพระเจา การ
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อัศจรรยตาง ๆ นั้นแทจริงเปนภาพพจน หรือเร่ืองเปรียบเทียบ คริสเตียนตองรับศีลบัพติศมาโดยจุมสาม
คร้ัง เรารอดไดโดยพิธีการบางอยางเปนตน คริสเตียนท่ีรูเทาไมถึงการก็ละท้ิงความเช่ือเดิมเสีย กลับไป
ยึดถือความเช่ือแปลก ๆ เหลานี้  

พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสไวอยางแจมแจงวา ความเช่ือเหลานี้เปนความเช่ือของ “วิญญาณท่ี
ลอลวง” เปน “คําสอนของพวกปศาจ” เปน “อาการหนาซ่ือใจคตของคนท่ีพูดปด” ถาเปนเชนนัน้แลว
ไซร เราจะไปเช่ือคําสอนตาง ๆ ท่ีไมถูกตองไดอยางไร พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดทรงเอยถึงคําสอนท่ีผิด
สอนประการไวเปนพเิศษคือ 

1. “เขาก็หามไมใหทําการสมรส” (ขอ 3) มีคนพวกหนึ่งสอนวา ผูท่ีไมแตงงาน จะเปนผูท่ี
บริสุทธ์ิกวาผูท่ีแตงงานและเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจามากกวาปุถุชนธรรมดา พวกเขาไดสรางสํานัก
ข้ึนเพื่อใหเปนถ่ินพํานักของผูท่ีหลงเช่ือในคําสอนนั้น แลวไดตั้งระเบียบวนิัยตาง ๆ อยางเครงครัด เพื่อ
บังคับมิใหคนเหลานั้นมีโอกาสจะแตงงานตอไป 

พระเจามิไดทรงหามผูหนึ่งผูใดมิใหแตงงาน แตทรงหนนุใจใหชายหญิงแตงงานกนัถูกตองตาม
กฎหมาย (ดปูฐมกาล 2:18,24,มัทธิว 19:5, มาระโก 10:7) ฉะนั้นการหามผูใดผูหนึ่งไมใหแตงงาน จึง
เปนการผิดตอน้ําพระทัยของพระเจา และเปนคําสอนท่ีผิดถนัด อยางไรก็ตาม การเตอืนหามของผูหวังดี
ซ่ึงถูกตองตามพระวจนะของพระเจา ก็เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูถูกเตือน เชนคําเตือนไมใหแตงงาน 
กับผูท่ียังมิไดกลับใจบังเกิดใหม คําเตือนเกีย่วกับความประพฤติท่ีไมดีของฝายตรงกันขามเปนตน 
อาจารยเปาโล ก็เคยหนุนใจใหคริสเตียนครองตัวเปนโสด เพื่อท่ีจะมีเวลารับใชพระเจามากยิ่งข้ึน (ดู 1 
โครินธ 7:25-28) แตทานก็บอกวา หากการครองโสดนั้นกลับทําใหทานมิใจฟุงซานในกามราคะ ก็
สมรสกันดีกวา (1 โครินธ 7:8-9) ท้ังนี้โปรดเขาใจใหดดีวยวา อาจารยเปาโลไมเคยสอนวา การครองตน
เปนโสดจะเปนท่ีใหชีวิตฝายวิญญาณจิต ของคริสเตียนบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน หรือเปนท่ีชอบพอพระทัยของ
พระเจามากยิ่งข้ึน 

2. การหามรับประทานอาหารบางชนิด (ขอ 3) นี่เปนคําสอนของคริสเตียนกลุมใหญกลุมหนึ่ง
ในปจจุบัน พวกเขาเครงครัดในเร่ืองนี้มาก สอนวาหากรับประทานอาหารตองหามบางอยาง เชนเนือ้หนู 
ปลาไมมีเกล็ด กระตายเปนตนจะเปนบาปหนา คําสอนเหลานี้แทจริงมาจากพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม 
พระเจาทรงออกกฎใหชาติอิสราเอลรับประทานอาหารบางอยาง ดังท่ีระบุไวในเลวนีิติบทท่ีสิบเอ็ด พระ
เจาทรงต้ังกฎนี้สําหรับชาวอิสราเอล และสําหรับคนในสมัยท่ียังอยูใตพระบัญญัติ สมัยนี้เปนสมัยแหง
พระคุณ พระเยซูคริสตและเหลาสาวกไมเคยหามรับประทานอาหารเหลานี้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิยังได
ตรัสในขอตอไปดวยวา “ดวยวาส่ิงสารพัดซ่ึงพระเจาไดทรงสรางไวก็เปนของดี และถาแมเรา
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รับประทานดวยขอบพระคุณ ก็ไมมีใครหามไดสักส่ิงหนึ่งเลย เพราะวาส่ิงเหลานัน้ ก็เปนสิทธิวัตถุได
โดยพระคําของพระเจา และคําอธิษฐาน” 

เปาโลไดสอนในพระธรรมโกรินธเกี่ยวกับเร่ืองรับประทานอาหารที่ตองหามวา การจะอด
หรือไมอดรับประทานอาหารบางอยางนั้น ไมทําใหผูใดดีข้ึนหรือลวงลงแตคริสเตียนทุกคนก็ควรระวัง
ไว อยาใช เสรีภาพนัน้ เปนเหตุทําใหคนอ่ืนหลงผิดเชนรับประทานอาหารท่ีเปนโทษตอรางกาย อันเปน
ทางท่ีทําลายพระวิหารของพระเจาหรือรับประทานอาหารท่ีแมแตสังคมก็รังเกียจ หรือรับประทาน
อาหารที่ทําใหพี่นองในพระคริสตสะดุดในความเช่ือ (ดู 1 โครินธ 8:8-13)  

ข. คําแนะนําสําหรับปญหาผูละทิ้งความเชื่อเดิม (6-10)  

ท้ัง ๆ ท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรไดสอนไวอยางชัดเจน ถึงทางท่ีคริสเตียนท้ังหลายควรปฏิบัต ิ
และความเช่ือท่ีเราควรยึดถือแตก็มีคริสเตียนหลายคนหลงผิดจนได จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจท่ีจะใครครวญ
ดูถึงสาเหตุนี ้

เหตุท่ีคริสเตียนมากมาย ไดละท้ิงความเช่ือเดิมอาจเปนเพราะ 
1. อิทธิพลของโลกแหงการทดลองในยุคปจจุบัน 
2. ความยอดเยี่ยมในการประกาศส่ังสอนของผูท่ีมีความเชื่อผิด เหตุผลนี้มีความจริงอยูมาก ผูท่ี

มีความเช่ือไมถูกตองไดลงทุนมากมาย เพือ่โฆษณาส่ังสอนใหคริสเตียนหลงผิด ซ่ึงในขณะเดียวกบัคริส
เตียนท่ีมีความเชื่อม่ันท้ังหลาย พากนัเกีย่งเล่ียงไมยอมลงทุนลงแรงอยางเต็มท่ี เพื่อดํารงไวซ่ึงความเช่ือท่ี
แทจริงของพระเยซูคริสต นบัเปนเร่ืองท่ีนาละอายมากใชไหม 

3. ความออนแอในดานการอบรมส่ังสอนของคริสตจักร นี่เปนเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีคริสเตียน
เปนจํานวนมากละท้ิงความเช่ือเดิมเสีย เนื่องจากคริสเตียนมิไดรับการบํารุงเล้ียงท่ีดี โดยอาหารฝาย
วิญญาณจิตมีความรูในพระวจนะของพระเจานอย หลายคนมาเปนคริสเตียนท้ัง ๆ ท่ีไมรูความหมายท่ี
แทจริงของคริสเตียนเสียดวยซํ้า เม่ือมีการทดลอง มีคําสอนท่ีผิด ๆ และส่ิงลอใจบางอยางเกิดข้ึน กล็ะท้ิง
ความเช่ือเดิมทันที 

ค.การปองกัน (6-8) 

มีคนกลาววา การจะชักจูงผูท่ีละทิ้งความเช่ือเดิมใหกลับมาเช่ือในทางท่ีถูกตองเปนงานท่ียาก
กวาการชักจูงผูท่ียังไมรูจักพระเยซูคริสตมากอนเลย มาเชื่อพึ่งพระองค คํากลาวนีเ้ปนความจริง ฉะนั้นค
ริสเตียนทุกคน จึงควรหาทางปองกันไวเปนการตัดไฟตนลงเพ่ือจะไมไดพบความยากลําบากภายหลัง 
เปาโลไดใหคําแนะนําแกทิโมธีไวบางประการดังนี ้
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1. อบรมส่ังสอน คริสเตียนใหดี (ขอ 6) จงสอนความเช่ือทุกอยางท่ีคริสเตียนควรทราบ การ
เทศนาอาทิตยละคร้ังหรือการฟงเทศนาอาทิตยละคร้ัง ยอมไมเปนการเพยีงพออยางนอยท่ีสุดทุก
คริสตจักรจะตองมีการสอนวรีวาศึกษา เพื่อใหมีโอกาสศกึษาพระธรรมของพระเจามากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นคริสเตียนทุกคนจะตองเอาใจใสตอการอาน และการศึกษาพระวจนะของพระเจาเปน
สวนตัวเสมอ 

2. คริสเตียนทุกคนจะตองประพฤติตามส่ิงท่ีตนไดเรียนรูมาจากพระวจนะของพระเจา (8) การ
มีความรูดีเกีย่วกับพระวจนะของพระเจา แตมิไดนําไปปฏิบัติเลย ยอมไมเกิดประโยชนแกผูใด ถาทาน
ตองการเปนคริสเตียนท่ีแข็งแรง ทานตอง “ฝกฝนตัวไปในทางธรรม” คือปฏิบัติตามส่ิงท่ีทานไดเรียนมา 
จากส่ิงท่ีงายไปสูส่ิงท่ียาก ชีวิคริสเตียนของทานจึงจะเจริญไดทีละเล็กทีละนอย จนทานมีความเชื่อท่ี
แข็งแรง ไมมีใครอยากเปล่ียนวิถีทางแหงความเช่ือของทานอีกได 

ยุคน้ี เปนยุคท่ีเต็มไปดวยคําสอนท่ีแปลก ๆ และผิด ๆ จนหม่ันศกึษาพระธรรมของพระเจาใหดี 
และปฏิบัติในทางท่ีถูกตอง เพื่อทานจะไมหลงผิดไปกับคําสอนของวิญญาณท่ีลอลวง 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 6 

ผูนําหนุม 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโธี 4:11-16 

คํากลาวท่ีวา “เยาวชนคือความหวังของชาติ เปนกาํลังสําคัญของคริสตจักร” คงจะไมผิดเพราะ
เยาวชนมีกําลังกาย ไหวพริบ ความวองไว และคุณสมบัตพิิเศษอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง ซ่ึงคนในวยัอ่ืนไมมี
ในงานประชุมสังสรรคคร้ังหนึ่ง ศาสนาจารยประจําคริสตจักร ตองการจะใหจัดเกาอ้ีเปนวงกลมท่ีกลาง
สนาม จึงขอแรงเยาวชนใหชวยในเร่ืองนี ้ เยาวชนรับปากดวยความยนิดี ภายในไมกี่นาที เยาวชนหลาย
คน ก็ชวยกนัขนเกาอ้ีจากหองช้ันบนของอาคารโบสถ ไปไวท่ีสนามหญาอยางเรียบรอย  หลังจาก
ประชุมแลวศาสนาจารยยุงอยูกับการสนทนากับคริสตสมาชิกบางคน ลืมขอใหเยาวชนขนเกาอ้ีไปเก็บ
ไวท่ีเดิม เม่ือเสร็จจากการพดูคุยสนทนา คิดจะขอความรวมมือจากเยาวชนชวยขนเกาอ้ีอีกคร้ัง แตเม่ือ
เหลือบไปยังสนามเห็นเยาวชนคนหนึ่ง กาํลังขนเกาอ้ีตวัสุดทายข้ึนไปบนตึก ยังความอัศจรรยใจแก
ศาสนาจารยมาก จึงไดพดูกับเยาวชนท้ังหลายในโอกาสคร้ังหนึ่งวา เยาวชนเปนกําลังสําคัญยิ่งของ
คริสตจักร ตัวอยางงาย ๆ ดไูดจากการยกเกาอ้ีจากหองช้ันบนไปยังสนามหญา ถาจะขอรองใหสมาชิกผู
มีอายุมากสักหนอย หรือเดก็ใหชวยทํางานนี้ ไมทราบวาพวกเขาจะตองใชเวลานานเทาใด และกลัววา
จะขอความรวมมือไดยากเสียดวยซํ้า แตเม่ือเยาวชนรวมมือกัน ภายในไมกี่นาที ทุกอยางก็เรียบรอย”  

ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็มีตัวอยางมากมาย ท่ีทําใหเราเห็นความสําคัญของเยาวชนตอ
คริสตจักร มีชายหนุมหลายคนที่พระเจาทรงใชใหทําการใหญ เชน โยชูวา และคาเล็บ ท่ีไปสอดแนมใน
ดินแดนคานาอัน ดาวดิท่ีไดฆายักษ โยเซฟซ่ึงไดเปนเอกอัครมหาเสนาบดีอียิปต มาระโกผูติดตามบาระ
นาบา ไปประกาศพระกิตติคุณท่ัวแวนแควนเอเชีย และทิโมธีบุตรฝายวิญญาณจิตของเปาโล ผูท่ีอายุ
นอยกวาเปาโลถึงสามสิบป  

เปาโล ทราบถึงความสําคัญของเยาวชนท่ีดีตอคริสตจักร อยากจะใหเยาวชนท้ังหลายมีบทบาท
สําคัญยิ่งในสังคมและในคริสตจักร จึงไดเขียนคําแนะนําท่ีมีคาบางประการไว เพื่อเยาวชนท้ังหลายจะ
ไดปฏิบัติตนใหสมดังท่ีสังคมและคริสตจกัรมุงหวัง 

ก. อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน (ขอ 12) 

แมเยาวชนกําลังอยูในวัยท่ีแข็งแรงปราดเปรียว มีความคิดเฉียบแหลมชวยเหลืองานและมี
หนาท่ีสําคัญตาง ๆ มากมาย แตบอยคร้ังเชนกันท่ีผูอาวโุส บางทานหมิ่นประมาทในตัวเขา เพราะคิดวา
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เขามีประสบการณนอย ขาดความยั้งคิด ไมมีสติสัมปชัญญะเหมือนผูอาวุโสท้ังหลาย มีเร่ืองท่ีนาขบขัน
เร่ืองหนึ่ง เลาวาดังนี้ศาสนาจารยหนุมคนหน่ึง ไดรับเชิญใหไปแสดงปาฐกถาท่ีสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ใน
รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ศาสนาจารยหนุมไดนําผูชวยของเขาไปดวย ผูชวยของเขามีอายุแกกวาเขา
มาก เม่ือถึงจุดหมายปลายทาง ผูท่ีมารับนึกวาผูท่ีมีอายมุากกวาคงเปนศาสนาจารยผูเชี่ยวชาญที่สมาคม
ไดเชิญมา จึงตอนรับเขาอยางดีท่ีสุด สวนศาสนาจารยท่ีแทนั้นไดรับการทักทายพอเปนพิธี จนผูชวย
รูสึกตะขิดตะขวงใจ รีบบอกผูท่ีมารับตรงไปตรงมาวา “ขอโทษครับ คนนั้นเปนศาสนาจารย ไมใชผม” 
ทําใหคนเหลานั้นหนาแดงดวยความอับอาย 

โดยท่ัวไปแลว การท่ีคนหนุมเปนท่ีหม่ินประมาทของคนอ่ืน เปนเพราะเขาไดทําตนเชนนัน้ 
หากเขารูจกัใชชีวิตอันประเสริฐในวยัหนุมสาว ใหเปนประโยชนกจ็ะเปนท่ีเคารพนับถือของทุกคน แต
เยาวชนจํานวนไมนอย ยอมใหความรุมรอนแหงวัยคึกคะนอง เผาผลาญทําลายตนเองเสีย ช่ือ “วัยรุน” 
นาจะเปนช่ือท่ีเพราะหูของสังคม แตเหตเุลวรายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากน้ํามือของวัยรุน ทําใหสังคมตอง
สะอิดสะเอียน แมแตช่ือท่ีไพเราะนัน้ เปาโลเตือนเปนประการแรกวา “อยาใหผูใดหม่ินประมาทความ
หนุมแนนของทาน” ไมวาในทางสติปญญา ความคิด ความรอบคอบ ความบริสุทธ์ิ ความสามารถความ
อดทน ความขยันและการประพฤติทุกอยาง จงปฏิบัตนตนใหสมกับท่ีทานเปนคนหนุม (ในท่ีนี้รวมถึง
คนวัยสาวดวย) 

ข. จงเปนแบบอยางแกคนท้ังปวง (12) 

ไมเพียงแตเยาวชนจะตองระมัดระวังในกิจทุกอยาง เพื่อจะไดไมเปนท่ีหม่ินประมาทของคน
ท่ัวไปแลว ยังตองเปนแบบอยางแกคนท้ังปวงดวย ทานอาจจะไมไดเปนท่ีหม่ินประมาทของผูใดมากอน
จงขอบพระคุณพระเจา หากเปนเชนนั้นแตอยาพอใจเพียงเทานัน้ จงถามตัวเองดวูา ตนเปนแบบอยางท่ีดี
ของคนท้ัวปวงในดานใดบาง ในกลุมคนสามคน คนหนึ่งอาจเปนแบบอยางในความช่ัว อีกคนหนึ่งอาจ
เปนแบบอยางในความดี และอีกคนหนึ่งมิไดเปนแบบอยางท่ีดีแกชาวโลกไมทางใดกท็างหนึ่ง 

แบบอยางท่ีดี 5 ประการ 

1. ในทางวาจา เปาโลไดกลาวถึงวาจาเปนประการแรก อาจเปนเพราะคนท่ัวไปบกพรองในทาง
วาจามากท่ีสุด หรือเพราะวาจาเปนแบบอยาง ซ่ึงคนท่ัวไปสังเกตไดงายท่ีสุด จะอยางไรก็ตามเปาโลได
กลาวไวคําหนึง่เปนท่ีนาสนใจมาก ทานกลาววา  หากเราควบคุมวาจาได ก็ควบคุมทุกอยางได (ดูยากอบ 
3:2-5) หรืออีกนัยหนึ่งว าหากทานเปนแบบอยางท่ีดีในทางวาจาได ทานก็อาจเปนแบบอยางท่ีดีในทาง
อ่ืนได โดยไมยากนกัแบบอยางท่ีดีในทางวาจาซ่ึงทุกคนควรจะมีไดแก การพูดดวยความสุภาพ รูจกัใช
คําวา ฉัน ดิฉัน ผม คุณ ครับ คะ เปนตน แมในทามกลางเพื่อนดวยกนักค็วรใชคําท่ีสุภาพเหลานี้ การรูจัก
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กาลเทศะในการพูด การรูจกัทักทายปราศรัยการเปนคนสัตยซ่ือ รักษาคําม่ันสัญญา การรักษาความลับ
การชมเชยผูอ่ืนดวยน้ําใสใจจริง การหนนุใจผูอ่ืนในความรักของพระเยซู การไมนินทาผูใด การไม
ทะเลาะวิวาท การใหความคิดเห็นท่ีดีแกคนอ่ืนเปนตน และแมแตการรูจักสงบปากในบางคร้ังก็เปน
แบบอยางท่ีดท่ีีสุดดวย 

2. การประพฤติ ไดแกความประพฤติโดยท่ัว ๆ ไป ในชีวิตประจําวนั เยาวชนไมนอยเปนท่ี
หม่ินประมาทของสังคมในทางประพฤติ จนรัฐบาลตองเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ และผูท่ีเปนบิดา
มารดาตองเปนหวงกังวลอยูเสมอ เยาวชนบางคนกลาววา เขาตองประพฤติตามอยางชาวโลกในหลาย
ดาน เชน การแตงตัว รสนยิม ในทางดนตรี สถานร่ืนรมยตาง ๆ มิเชนนั้นเขาเปนคนลาสมัยไป เปนท่ี
หัวเราะเยาะของเพื่อนฝูง จดุออนของคริสเตียนอยูท่ีนี่เอง เม่ือชาวโลกมองไมเหน็แบบอยางท่ีดีจากคริส
เตียน ก็หมดศรัทธาท่ีจะเรียนรูความจริงของพระเยซูคริสต โดยอางเหตุผลวา ถาคริสเตียนไมมีอะไร
ดีกวาเขาการเปนคริสเตียนก็ไรประโยชน 

การประพฤติท่ีดีในชีวิตประจําวันเปนพยานท่ีดีท่ีสุดอยางหนึ่ง ผูนําหนุมสาวและคริสเตียนทุก
คนพ่ึงระมัดระวังเปนพิเศษ 

3. ความรัก ไดแกการรักพระเจาและการรกัซ่ึงกันและกนั ในระหวางเพ่ือนมนุษย พระเจาของ
เราไดช่ือวาเปนพระเจาแหงความรัก คริสเตียนทุกคนจึงตองดํารงชีวิตใหคนท้ังหลายเห็นความรักของ
พระองคจากความรักของเรา ท่ีแสดงออกมาความรักท่ีเราควรจะมีนัน้ ครวจะเปนความรักท่ีเลิศลํ้าไป
กวาความรักของโลกคือความรักแทของพระเยซูคริสต ความรักนีเ้ต็มไปดวยความเขาใจ ความอดทน 
ความเสียสละ ความถอม ความเท่ียงธรรม (อาน 1 โครินธ 13:4-7) 

4. ความเช่ือ คือความเช่ือในพระสัญญาของพระเจา และในพระดํารัสทุกอยาง ซ่ึงบันทึกไวใน
พระคริสตธรรมคัมภีร ความเช่ือท่ีเปนแบบอยางท่ีดี เปนความเช่ือท่ีถูกตอง ผูท่ีเชื่อเขาใจในส่ิงท่ีเขาเช่ือ
และปฏิบัติตามความเช่ือนั้น แบบอยางท่ีดอีีกอยางหนึ่งคือ การรูจักเช่ือพึ่งไววางใจในพระเยซูคริสตส้ิน
ทุกอยาง ไมวาจะเปนการเรียน ธุรกิจ การคา การเงิน สุขภาพ หรือความตองการเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงทานมี
อยู 

5. ความบริสุทธ์ิ เปนความบริสุทธ์ิท้ังภายนอก คือการประพฤติโดยทั่ว ๆ ไป ของทาน และ
ความบริสุทธ์ิภายใน ไดแกความนึกคิด และความสัมพนัธสวนตัวระหวางทานกับพระเจา อยาเขาใจวา
คนอ่ืนจะไมทราบความบริสุทธ์ิใจของทาน “ดวยวาใจเต็มบริบูรณดวยอะไร บาปก็พดูอยางนัน้” (มัทธิว 
12:34) 
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ค. “จงเอาใจใสในการอานหนังสือในการเตือนสติ และในการส่ังสอน” (ขอ 13) 

“การอานหนังสือ” ในท่ีนี ้ เปาโลหมายถึงการอานพระวจนะของพระเจาไมวาจะเปนในพระ
คริสตธรรมคัมภีร หรือในนิตยสารคริสเตียน เพื่อคริสเตียนจะมีความเขาใจในพระวจนะของพระองคดี
ข้ึนสามารถใชพระคําของพระองค เตือนสติซ่ึงกันและกนั และส่ังสอนผูอ่ืนใหรักและเกรงกลัวพระเจา 

ง. “อยาเพิกเฉยตอคุณธรรมที่มอียูในตัวทาน” (ขอ 14) หรือ “อยาละเลย
ความสามารถท่ีมีอยูในตัวทาน”  

พระเจาทรงประทานความสามารถท่ีไมเหมือนกันใหแกทุกคน และพระองคทรงหวงัใหทุกคน
ใชความสามารถนั้น ใหเปนประโยชนในราชกิจของพระองค หากเยาวชนและคริสเตียนทุกคน รวมใจ
กันทํางานของพระเจาจริง ๆ ตามความสามารถท่ีพระองคทรงประทานให เหตุการณในคริสตจักร จะ
เปล่ียนแปลงจากหนามือเปนหลังมือทีเดียว 

จ. จงระวังตัวและคําสอนของทานใหดี” (ขอ 16) 

เปาโลไดกลาวเตือนใจเปนขอสรุปวา ผูนําหนุมสาวท้ังหลายซ่ึงแทจริงรวมท้ังผูนําอาวุโสทุก
ทานดวย ควรระมัดระวังตัวอยางยิ่ง ในการประพฤติและคําสอนของเขา เพื่อเขาเองจะประพฤติในส่ิงท่ี
เขาสอนและเปนแบบอยางท่ีดีแกคนท้ังหลาย 

การกระทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของคนทั้งหลายมิใชเปนเร่ืองงาย แตก็ไมมีอะไรยากเกินไป
สําหรับพระเยซูคริสต หากทานเช่ือพึ่งในพระองคอยางแทจริง 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 7 

การปฏบิติัตนในคริสตจักร 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี5:1-6,2 

บางคนอาจคิดวา คนพูดเกง เทศนาเกง คงจะเปนผูนําท่ีดีไดเปนแน การพูดเกง การเทศนาเกง 
เปนคุณสมบัตสํิาคัญอยางหนึ่ง ท่ีผูนําในคริสตจักรควรมี แตผูนําท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย คุณสมบัติท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงผูนําและคริสเตียนทุกคนจะตองมี คือการรูจักปฏิบัติ
ตน เปาโลเปนหวงทิโมธีในเรื่องนี้มาก เพราะทิโมธียังหนุมแนนตองดูแลคริสเตียนวัยตาง ๆ และมีคริส
เตียนท่ีเปนเพศตรงกันขามดวย การปฏิบัติตนท่ีไมถูกตองยอมนําความเส่ือมเสียมาสูพระราชกจิของ
พระเจาและสูตัวเอง คําแนะนําท่ีเปาโลใหแกทิโมธีจะเปนประโยชนแกคริสเตียนสมัยนี้อยางยิ่ง ถา
คริสตจักรปฏิบัติตามทุกอยางท่ีเปาโลแนะนําไว เร่ืองวุนวายหลายอยางก็จะไมเกดิข้ึน 

ก. การตักเตือน (1,2) 

ไมวาในสถาบันใดหรือองคการใดยอมหลีกเล่ียงเร่ืองตักเตือนไมได เพราะความผิดพลาดความ
บกพรองมีอยูในท่ีทุกแหง คริสตจักรของพระเยซูคริสต ก็หลีกก็ไมพนจากความจริงเร่ืองนี้ ในบทเรียน
บทกอน เราไดเรียนวาคริสเตียนจะตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเตือนสติ หรือการตักเตือน แตการ
ตักเตือนนัน้ก็เปนศิลปะอยางหนึ่ง ดวยคนท่ัวไปไมคอยชอบใหผูใดเตือนอยูแลว และหากเตือนในทางท่ี
ไมถูก ก็เกดิเร่ืองเลวรายข้ึนไดงาย ๆ ตอไปเปนคําแนะนําบางประการเกีย่วกับการตักเตือน 

1. อยาพูดสบประมาทคนมีอาวุโส ผูอาวุโสอาจจะประพฤติในทางท่ีไมสมควรไดเชนกัน เม่ือผู
อาวุโสคนใดประพฤติผิดก็ควรจะไดรับการวากลาวตักเตือน จากคริสตจักร จะโอนออนผอนตามหรือ
ละเลยไมได อยางไรก็ตาม การตักเตือนผูอาวุโสนั้น ผูท่ีมีอายุเยาวกวาจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือ
อยาสบประมาทเขาหรือตําหนิเขาทําใหเขาเกิดความละอาย “แตจงเตือนเหมือนเตือนบิดา” หรือขอรอง
เขาดวยใจเคารพและดวยใจถอม 

2. จงเตือนคนหนุมสาว เหมือนพี่นอง คือเตือนดวยความรักมิใชดวยอํานาจ  
3. และจงเตือน ผูหญิงอาวุโสเหมือนขอรองมารดา 
4. ไมวาจะเปนการเตือนในเร่ืองใดกด็ี จงเตือนดวยใจบริสุทธ์ิ คือไมมีอคติอยูในใจ หรือเร่ือง

สวนตัวท่ีตนไมชอบแตประการใดแฝงอยู 
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ข. การปฏิบติัตอแมมายไรที่พ่ึง (3-16) 

คริสตจักรในสมัยกอน ไมเพียงแตรอนรนในการประกาศพระกิตติคุณ การอธิษฐานและ
การศึกษาพระวจนะของพระเจาแลว ยังรอนรนเกีย่วกับงานสงเคราะหดวย ขอพระธรรมตอนน้ีไดบอก
ใหเราทราบเกีย่วกับองคการสงเคราะหแมมายของคริสตจักรสมัยเดิม แมมายไรท่ีพึ่งทั้งหลายคือแมมาย
ท่ีไมมีญาติพี่นองเอาใจใสเลย ไดรับการเล้ียงดูจากคริสตจักร แตแมมายในสมยักอนเคยกอเร่ืองวุนวาย 
หลายเร่ืองเกีย่วกับการรับสวนแบง และการประพฤติ (ดกูิจการ 6:1-2) เปาโลจึงต้ังกฎใหผูนําท้ังหลาย
ปฏิบัติตอพวกเขาดังนี ้

1. จงนับถือ หรือใหเกยีรติแกแมมายไรท่ีพึ่ง (ขอ 4) ผูท่ีเปนแมมายควรจะไดรับการเห็นอกเห็น
ใจจากทุกทาน การสูญเสียสามีไป ก็เปนเร่ืองท่ีนาเศราใจอยูแลว และการท่ีนางตองดิ้นรนหาเล้ียงชีพ
อยางโดดเดี่ยว ก็ทําใหนางตองเศราใจมากยิ่งข้ึน หญิงมายบางคนตองรับภาระหนักมาก ในการเล้ียงดู
บุตรของตนเองประกอบกับความยากจน ในครอบครัวชีวิตของนาง จึงพบแตความยากลําบากคริสเตียน
ท้ังหลายจึงควรใหเกยีรต์ิแกนางเคารพนับถือนางตามควร และชวยเหลือนางในทางท่ีเปนไปได 

2. หญิงมายท่ีมีลูกหลานนั้น ลูกหลาน ควรจะรับผิดชอบในการเล้ียงดูนาง (4) เพือ่เปนการ
ตอบสนองพระคุณในฐานะที่นางเปนผูบังเกิดเกลา และเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาดวย 

3. หญิงมายท่ีไดรับความอุปการะจากคริสตจักรก็ด ี หรือจากผูใดผูหนึ่งกด็ีพึ่งเปนคนเสงี่ยม
เจียมตัวไมปลอยตัวไปในการสนุกสนาน แตควรใชเวลาในการอธิษฐานใหมาก (ขอ 5,6)  

4. หญิงมายท่ีจะลงช่ือในทะเบียนแมมายไดนั้น จะตองมีอายุไมนอยกวาหกสิบป เคยมีสามีเพียง
คนเดียว และมีความประพฤติท่ีดี (9,10) 

5. แมมายสาวนั้นไมควรจะรับข้ึนทะเบียน เพราะกลัวจะทําใหเปนคนข้ีเกียจและประพฤติ
ในทางท่ีไมดี เปนท่ีเส่ือมพระเกยีรติพระเจา เขาเหลานั้นควรจะแตงงานใหม เพื่อหลีกเล่ียงการทดลอง
ตาง ๆ ได แตท้ังนี้เขาจะตองปฏิบัติตามพระคําของพระเจา เกีย่วกับเร่ืองแตงงานดวย (11-15) 

6. หากสตรีคริสเตียนมีหญิงมายอยูในบานก็ควรจะอุปการะเขา เพื่อจะไมเปนภาระแก
คริสตจักร และเพื่อคริสตจักรจะไดมีโอกาสอุปการะผูอ่ืน ซ่ึงไรท่ีพึ่งจริง ๆ  

ค. การปฏิบติัตอญาติพ่ีนอง (8) 

บางคนกลาววา “พระคัมภีรสอนวา เราตองรักพระเจามากกวาบิดามารดาและญาติพี่นอง ถา
เชนนั้น เราก็ไมตองเอาใจใสบิดามารดา และญาติพี่นองมากนัก” ความเขาใจนี้เปนความเขาใจท่ีผิดคนท่ี
ยิ่งรักพระเจามากมายเพียงใด จะตองรักบิดามารดาและญาติพี่นองของตนมากข้ึน พระธรรมขอนี้เนนไว
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อยางหนกัแนนวา “ถาแมผูใดไมเล้ียงดูวงศญาติของตนและคนในบานเรือนของตนยิ่งกวาผูอ่ืน ผูนั้นก็
ปฏิเสธความเช่ือเสียแลว และซํ้าช่ัวยิ่งกวาคนท่ีไมไดเช่ือเลย” 

พระธรรมขอนี้จึงเตือนใจใหคริสเตียนทุกคน อยาละเลยหนาท่ีของตนท่ีพึ่งมีตอครอบครัว และ
หนุนใจผูปกครองท้ังหลายอยาไดเปนหวงกังวลวาบุตรหลานจะไมรักตน หากเขารักพระเจามาก  

นักรองสาวช่ือกอง ชาวเกาหลีแตงงานไมนาน ก็ตองแยกทางกับสามีไปอยูสหรัฐอเมริกา เพราะ
สามีของหลอน รบเราใหหลอนเปนคริสเตียนเสมอ จนหลอนทนไมได ดวยใจรักดนตรีท่ีมีอยูเดิม 
หลอนจึงสมัครเรียนดนตรีตอในมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีสอนหลอนเปนคริสเตียน จงึพยายามเปนพยาน
ตอหลอน สามปตอมาหลอนตัดสินใจตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ขณะนั้นช่ือเสียงของหลอน
กําลังโดงดัง และหลอนก็กําลังจะจบการศึกษาในไมกีเ่ดอืนขางหนา เม่ือความรักของพระเยซูคริสตทวม
ทนในจติใจหลอน หลอนสํานึกถึงความผิดของตนท่ีละท้ิงสามี ดวยทิษฐิมานะ และดวยใจหยิ่งยะโส จึง
วิ่งไปบอกผูอํานวยการวา จะตองกลับไปคืนดีกับสามีท่ีประเทศเกาหลี และอยูรวมกับสามีเปน
ระยะเวลาหนึง่กอน แลวจึงคอยกลับมาเรียนตอใหสําเร็จ เม่ือพระเจาทรงเปดทางให อาจารยหลายทาน
เสียดายท่ีหลอนตองหยดุการเรียนในระยะนี้ เพราะหลอนกําลังจะสําเร็จการศึกษาดวยคะแนนดีเยีย่มการ
หยุดชัว่คราวจะนําผลเสียหายอยางมากมาใหหลอนได แตความรักของพระเยซูคริสตท่ีทวมทนใจจิตใจ
หลอน ไดสรางความประทับใจแกคนจํานวนมาก 

ง. การปฏิบติัตนตอผูปกครอง ในครสิตจักร (17-22) 

ในบทเรียนท่ีส่ี เราไดศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงหนาท่ี ของผูปกครองในสมัยกอน ซ่ึงรับใชพระเจา
ในคริสตจักรเหมือนกับศิษยาภิบาลใจปจจบัุน ผูปกครองเหลานี้มีหนาท่ีเทศนาส่ังสอน และดูแลความ
เจริญกาวหนาทางฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน ในสมยักอนผูปกครองเหลานี้ มิไดรับเงินเดือนจาก
คริสตจักรแตพระคริสตธรรมคัมภีร ส่ังใหคริสเตียนท้ังหลาย ตองใหเกียรตแิกผูปกครองท่ีเทศนา และ
ส่ังสอนมากเปนสองเทา และยังกลาวดวยวา “คนท่ีทําการควรจะไดคาจางของตน” สมัยนี้คริสตจักร
สวนมากเชิญศิษยาภิบาล มาทํางานเปนประจําคริสตจักรจึงควรใหความเคารพนับถือและเล้ียงดูเปน
อยางดีท่ีสุด จงระมัดระวังตอคํากลาวหาตาง ๆ เกีย่วกับผูปกครองหรือศิษยาภิบาล แตถาคริสตจักรพบ
ความผิดใด ๆ ในทานเหลานั้น ก็ควรตัดเตือนตรงไปตรงมา ตอหนา “เพื่อนผูปกครองดวยกัน” โปรด
สังเกตวามิใช “ตอหนาคนท้ังหลาย” เพื่อผูปกครองจะสํานึกตัวกลับใจเสียใหม 
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จ. การปฏบิติัตอสุขภาพของตนเอง (23) 

พระเจาไมเพียงแตสอนมนุษยเกีย่วกับทางฝายวิญญาณจิต พระองคยังทรงเปนหวงสุขภาพของ
ทุกคน เพราะรางกายของคริสเตียน เปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (1 โครินธ 6:19) สุขภาพท่ี
ไมดี อาจเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงอยางหนึ่งตอพระราชกิของพระองค 

ช. การวางตนของผูเปนนายและผูที่รับจาง (6:1,2) 

ผูท่ีเปนนายนัน้ควรจะวางตนใหเปนท่ีนับถือของคนงาน และปฏิบัตติอเขาเยี่ยงพี่นองในพระ
คริสต สวนคนงานก็ควรจะรูจักประมาณตน ใหความเคารพนับถือแกนายทุกอยาง อยาคิดวานายของตน
เปนพี่นองในพระคริสต จึงขาดความนับถือเสีย ในทางตรงกันขามคนงานจะตองปรนนิบัตินายของตน
ใหดยีิ่งข้ึน 

คําสอนเหลานีไ้มเพียงแตจําเปนและสําคัญสําหรับผูนําในคริสตจักร แตยังจําเปนสําหรับคริส
เตียนทุกคนดวย เพื่อจะชวยทุกคนใหรูจักปฏิบัติตนในทางท่ีถูกเปนท่ีถวายเกียรติยศแกพระเจา 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 8 

ผูนําเทียมเท็จและผูนําแท 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1 ทิโมธ ี6:3-21 

คริสตจักรในยคุนี้ กําลังเผชิญกับปญหาหลายอยางท้ังภายนอก และภายในปญหาอยางหนึ่งท่ี
สรางความหนกัใจใหแกคริสตจักรมาก คือปญหาผูสอนผิด ๆ ในคริสตจักรบางแหงผูนําเองมีความเชื่อ
ท่ีผิด ๆ จึงสอนคําสอนท่ีผิด ๆ และทําใหคริสเตียนท้ังหลายพลอยเช่ือไปในทางผิด ๆ ดวย คริสเตียนใน
เมืองไทยมีจํานวนนอยอยูแลว ยังมีผูนําท่ีสอนผิด ๆ มากมายเชนนี้ จึงทําใหคริสตจกัรออนแอลงไปทุกที 
บทเรียนบทนีจ้ะชวยใหทานรูจักจําแนกผูนาํท่ีเทียมเท็จ หรือผูนําท่ีสอนผิด ๆ กับผูนําแท เพื่อทานจะ
หาทางปองกันไมใหถูกหลอกลวงไป  

ก. ผูนําเทียมเท็จ (3-10) 

การจะจําแนกวาใครเปนผูนาํเทียมเท็จหรือผูนําแทนั้น มิใชส่ิงท่ีงายนกั พระเยซูคริสตทรงส่ังให
เราระมัดระวังคนเหลานี้ใหมาก เพราะเขาจะมาหาทาน “นุงหมดจุแกะ แตภายในเขารายกาจดุจสุนัขปา”
(มัทธิว 7:15) แต “ทานจะรูจักเขา เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:16) ผูสอนผิด ๆ แมจะพยายามปลอม
แปลงตนอยางดีท่ีสุดพูดจาไกลเกล่ีย ใหทานเคล้ิมตามเขาไดงาย ๆ แตบ้ันปลายทานจะเห็นผลที่แทของ
เขา ทําใหเราทราบไดทันทีวา ผูท่ีกําลังสอนทานหรือนําทานนั้นเปนผูใด 

ผูนําเทียมเท็จมีลักษณะตอไปนี้ 

1. สอนผิดแปลกไปจากพระคําของพระเจา (ขอ 3) และไมยอมเหน็ดวยกับหลักความเช่ือท่ี
แทจริง ของพระเยซูคริสต ความจริงคนเหลานี้ใชพระคัมภีรในการสอนดวย และบางคนอางพระคัมภีร
ไดคลองแคลวรวดเร็ว จนผูท่ีอางตนวามีความเชื่อถูกตอง ตองอายไปตามกัน แตพวกเขาใชพระคัมภีร 
ในทางท่ีไมถูกตองคือยกขอพระธรรมบางขอ จากพระธรรมบางเลม แลวประกอบเขาเปนคําสอนใหม 
ซ่ึงไมใชหลักความเช่ือดั้งเดมิของพระเยซูคริสต ตัวอยางเชน มีคริสเตียนกลุมหนึ่งสอนวา เราไม
จําเปนตองเสียเวลามากในการศึกษาพระวจนะของพระเจา มีเคล็ดลับอยางหนึ่งท่ีอาจชวยใหคริสเตียน 
เจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตอยางอัศจรรยท่ีสุดเคล็ดลับนั้นคือ การตะโกนคําสามคําไดแก โอพระคริสต
เจา อาเมน ฮาเลลูยา โดยอางเหตุผลวา คนสําคัญตาง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีรก็กลาวคําเหลานี้ดวย
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หลายคนไดไปทดลองตะโกนดู แลวเปนพยานวาไดผลดีจริง ๆ คนอ่ืน ๆ จึงปฏิบัติตาม และคําสอนนั้น
ก็แพรไปยังท่ีตาง ๆ อยางรวดเร็ว 

เปนความจริง ท่ีคําพูดท้ังสามคํานี้ตางอยูในพระคัมภีร และการกลาวอาเมนฮาเลลูยา ก็เปนส่ิงท่ี
ประเสริฐยิ่ง คริสเตียนทุกคนควรจะกลาวดวยใจจริง แตจะรวบรวมคําเหลานี้ไว แลวต้ังเปนคําสอนใหม
วา เปนเคล็ดลับแหงการเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิต ก็เปนคําสอนท่ีไมถูกตองพระเยซูหรือเหลาสาวก
มิไดสอนเลยวา ถาเราตะโกนคําสามคํานี้บอย ๆ จะทําใหทานเปนคริสเตียนท่ีแข็งแรง 

ยังมีคําสอนท่ีแปลก ๆ อีกมากมายในสมัยนี้ ซ่ึงไมตรงกับหลักความเช่ือท่ีแทจริงของพระเยซู
คริสต หากการหลงผิดนั้นเกดิจากคริสตสมาชิกธรรดาคนในคนหึ่ง การแกไขก็อาจกระทําไดไมยากนัก 
แตหากผูนําเองเปนฝายหลงผิด ก็จะพาใหคริสเตียนท้ังหมดหลงผิดไปดวย คริสตจักรทุกแหงจึงควร
ระมัดระวังในเร่ืองนี้ใหมากอยาเชิญนักเทศนท่ีสอนผิด ๆ มาเทศนในคริสตจักรของทานเปนอันขาด 
เปาโลไดเตือนทิโมธีตั้งแตบทท่ีหนึ่ง ใหกาํชับบางคนอยางใหสอนแปลกออกไป (ด ู 1 ทิโมธี 1:3) อัคร
สาวกยอหนกก็ําชับอยางหนกัแนนดวยวา “ถาคนใดมาหาทาน และไมนําพระโอวาทนี้ (คือคําสอนท่ี
ถูกตอง) มาดวย อยารับเขาไวในเรือน และอยาเอออวยกับเขา เพราะวาผูท่ีเอออวยกับเขาก็เขาสวนใน
การชั่วของเขานั้น (2 ยอหน 1:10,11) 

2. ทําใหเกดิการแตกแยก (4,5) ผูสอนผิดมักจะเปนคนทะนงตัว ถือวาคําสอนของตนถูกตอง
เสมอ และไมยอมฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน วิธีท่ีเขาใชในการทําใหคนอ่ืนหลงผิด มักเปนวิธีท่ีทุมเถียง
โตแยง พวกเขาชํานาญในเรื่องโตแยงมาก เพราะการสอนส่ิงท่ีผิดนั้นจะสอนในทางท่ีถูกก็เปนการยาก 
ดังเชนบางคนกลาววา “เอาเสียงเขาขู” พวกเขาก็ทราบจุดออนแออยางหนึ่งของคริสเตียนท่ัวไป คือไม
คอยมีความม่ันใจในส่ิงท่ีตนเช่ือ และมีความรูในพระคัมภีรไมดีพอเม่ือมีการโตแยงคร้ังใด ก็มักเปนฝาย
แพ เม่ือฝายตรงกันขามเหน็เชนนี้ จึงยกขอพระคัมภีรและเหตุผลตาง ๆ ชัดจูงใหเขาคิดไปในทางใหม 
ทําใหเขาหลง งงงันนานวันเขาก็ถูกชักจูงใหออกจากความจริง 

โดยเหตุท่ีพวกเขาชอบโตแยงในเร่ืองท่ีเขาคิดวาเปนความจริง จึงทําใหเกิดเร่ืองขัดเคืองใจกนั
บอย ๆ และผลท่ีติดตามตอมาก็คือความอิจฉา การกลาวรายแกกัน การกินแหนงแคลงใจกัน การวิวาท
กันและการแตกแยกกัน 

สตรีคริสเตียนคนหนึ่งรูสึกสนใจในคําสอนท่ีแปลก ๆ ของสตรีอีกคนหนึ่ง จงึเชิญเขาไป
สนทนาท่ีบาน สตรีคริสเตียนไดถามปญหาหลายอยางเกี่ยวกับความเช่ือของเขา สตรีคนนั้นไมพอใจ
ตอบวา “ฉันไมไดมาเพื่อจะใหเธอสัมภาษณ” แลวเร่ิมโตแยงกนัเกีย่วกบัคําสอนตาง ๆ ทันที 

หากทานพบผูสอนผิด ๆ คนใดมาหาทาน จงอยาโตแยงกับเขา เพราะไมมีทางเอาชนะเขาไดงาย 
ๆ และจะทําใหทานพลอยวุนวายใจไปดวย ทางท่ีดีทานควรจะปฏิเสธคําสอนของเขา บอกเขาอยาง
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สุภาพวา ทานไมสนใจคําสอนแปลก ๆ เหลานั้น แตในขณะเดียวกนัทานตองหม่ันศึกษาพระคําของพระ
เจา ใหรูมากย่ิงข้ึน เพื่อจะชวยตนเองและชวยผูอ่ืนได คําสอนท่ีถูกตองและเท่ียงแทยอมกอใหเกดิสันติ
สุขแกผูศึกษา ทําใหผูฟงเขาใกลชิดพระเจามากยิ่งข้ึน 

3. ผูนําเทียมเท็จมักโลภในทรัพยสิน (6-10) ศาสนาจารยผูมีช่ือเสียงมากคนหนึ่งในประเทศไทย
กลาววา “ผูนําคริสเตียนในประเทศไทยท่ีกลับใจบังเกิดใหมจริง ๆ มีเพียงหาสิบเปอรเซ็นเทานัน้” คํา
กลาวของทานจะเปนการประณามคนอ่ืนมากเกินไปหรือไมเราไมทราบ แตก็เปนความจริงอยูมาก มี
ผูนําคริสเตียนมากมายท่ีทํางานประจําในคริสตจักร ยังมิไดกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง ท้ังนี้เราจะ
เขาใจเปนอยางอ่ืนไปไมไดวา พวกเขาทํางานเพ่ือเหน็แกตําแหนง หนาท่ี และรายไดเทานั้นเม่ือเปน
เชนนั้น ปญหาเร่ืองการเงินก็เปนอุปสรรคใหญ ทําใหเขาไมอาจทํางานไดเต็มท่ี แทนท่ีจะทํางานเพ่ือ
พระเจาดวยสุดใจสุดจิต สุดกําลัง กลับทําเพื่อรายไดเทานั้น และเปนเหตุใหทอถอย ออนแอ ไดงาย ๆ  

แมเงินจะเปนส่ิงสําคัญยิ่งตอทุกคนรวมท้ังคนงานของพระเจาดวย แตถาคริสเตียนรักเงิน
มากกวาพระเจา ก็จะทําลายความเช่ือของเขาไดงาย ๆ “ดวยวาการรักเงินทองนั้น ก็เปนรากแหงความช่ัว
ทุกอยาง และบางคนท่ีไดโลภเงินทอง จงึไดหลงไปจากความเช่ือ” (ขอ 10) คริสเตียนทุกคนควรจะพึ่ง
พอใจตอส่ิงท่ีตนมีอยูอยาคิดหาทางรํ่ารวยมากเกินไป จนเปนบวงแรวใหเกิดตัณหาหลายอยาง จงมอบ
ความไววางใจใหแกพระเจา ทํางานดวยใจซ่ือสัตยสุจริต แลวพระเจาจะทรงเปนผูอวยพรใหเขามี
ตําแหนงสูงข้ึน หรือฐานะดีข้ึน ตามท่ีพระองคทรงพอพระทัย  

ข. ผูนําแท (10-21) 

เม่ือทานรูจักลักษณะของผูนาํท่ีเทียมเท็จหรือผูสอนผิด ๆ แลว ก็ควรจะทราบดวยวาผูนําท่ีดีควร
มีคุณสมบัติอะไรบาง 

1. เปนคนท่ี “มุงม่ันในความชอบธรรมในทางของพระเจา ความเช่ือ ความรัก ความอดทน และ
ความออนสุภาพ” คือนอกจากผูท่ีมีความเชื่อในหลักธรรมท่ีถูกตองแลว ชีวิตประจาํวันของเขายังเต็มไป
ดวยความเช่ือพึ่งในพระเจา มีความรัก ความอดทน และความออนสุภาพเสมอ 

2. “เปนผูท่ีตอสูอยางเต็มกําลังดวยความเช่ือ” (ขอ 12) การตอสูนี้เปนการตอสูฝายวญิญาณจิต 
ตอสูเพื่อพระเจามิใชตอสูดวยกําลังกาย หรือกําลังอาวุธเพื่อจะรักษาหลักธรรมท่ีแทจริงของพระเยซู
คริสตไว โดยการส่ังสอนผูอ่ืนใหรูจักความจริงและเสียสละทุกอยาง เพื่อใหความจริงนั้นเผยแพร
ออกไป 

3. ไมมุงหวังในทรัพยอนจิจงั แตหวังในพระเจา ดวยเราทราบแลววาพระเจาของเราทรงสัตยซ่ือ 
และเท่ียงธรรมพระองคจะประทานใหทุกคน ท่ีเช่ือพึ่งในพระองค ไดรับส่ิงสารพัดอยางบริบูรณพรอม
ท้ังความปล้ืมปติยินดี ในองคพระเยซูคริสตดวย 
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เหตุฉะนั้น จง “รํ่ารวยในการดีนั้นใหมีใจพรอมท่ีจะใหทาน ใหมีใจกวางขวาง.....จงหลีกไปเสีย
จากการเถียงกนันอกคอกนอกทาง และจากความรูอันเท็จ ซ่ึงมีขอแยงกันเสมอท่ีเขาเรียกผิดไปวา เปน
ความรู.......” (ขอ 19-20) 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 9 

ความอายสามประการ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ีบทที่ 1:1-17 

หลังจากเปาโลไดเขียนจดหมายฉบับท่ีหนึง่ คือพระธรรมทิโมธีฉบับตนใหแกทิโมธีแลว ทานก็
ถูกจับในประเทศกรีซอีกคร้ังหนึ่ง แตคร้ังนี้ทานถูกจับในฐานะอาชญากรและถูกสงตัวไปคุมขังท่ีคุกมืด
ในกรุงโรมทันที ขณะท่ีรอความตายในคุกมืด ทานไดเขียนจดหมายฉบับสุดทาย คือ พระธรรมทิโมธี
ฉบับท่ีสอง ใหแกบุตรสุดท่ีรักในพระคริสตคือทิโมธีเพื่อเปนคําเตือน และคําหนนุน้ําใจคร้ังสุดทายกอน
ทานจะถึงแกกรรม 

การถูกจับคร้ังนี้เปนไปโดยกะทันหนัมาก เปาโลไมมีโอกาสแมกระท่ังจะกลับไปนําหนังสือท่ีมี
คาบางเลม และเส้ือกันหนาวท่ีบานพกัของทาน ลักษณะการถูกจําขังคร้ังนี้ ก็แตกตางกันการถูกจําขัง
คร้ังแรงมาก กลาวคือ คร้ังแรกทานเพยีงแตถูกจํากัดใหอยูในบริเวณบานเชาสวนตัวของทาน เพื่อน ๆ มี
โอกาสไปเยี่ยมทานไดแตคร้ังนี้ ทานถูกคุกขังในคุกมืดท่ีมีอากาศหนาวเหน็บ ถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกอยางส้ินเชิง คร้ังแรกทานมีความหวังจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ แตคร้ังนี้ทานมีแตรอ
คอยการถูกประหารชีวติในไมชานี้ ขณะน้ันกําลังยางเขาสูฤดูหนาวเปาโลทราบวา วนัแหงความตายของ
ทานกําลังใกลเขามาเต็มท่ีแลว ทานจึงเขียนจดหมายบอกทิโมธีใหรีบไปเยีย่มทานและกําชับใหพามาระ
โก พรอมกับใหนําเส้ือหนาวและหนังสือบางเลมไปดวย 

แมเปาโลทราบวาวาระสุดทายของตน กําลังจะคืบคลานเขามาทุกขณะ แตจดหมายท่ีทานเขียน
ใหทิโมธีนั้นมิไดแสดงอาการกลัว ความเศราใจหรือความทอแทใจแมแตนอย แทนท่ีจะรอคอยคํา
ปลอบโยนของคนอ่ืน ทานเปนฝายปลอบโยนและหนุนใจคนอ่ืน ใหสัตยซ่ือและยดึม่ันอยูในความเช่ือ
ของพระเจา ทานเขียนอยางผูมีชัยชนะ ดุจผูท่ีกําลังเดนิทางไปรับเกยีรติตําแหนงอันสูงสง ดวยความ
ม่ันใจและปลาบปล้ืมปติยินด ี

ในบทที่หนึ่ง ของพระธรรมทิโมธีฉบับสอง ทานไดหนุนใจคริสเตียนท้ังหลายวา อยาใหมี
ความอายตอส่ิงสามประการ คือ 

ก. ความอายตนเอง (3-7) 

เม่ือทิโมธีเร่ิมตนรับใชพระเจาทานยังเปนชายหนุมอายุเยาวอยู ประกอบกนันิสัยเหนยีมอาย
ตั้งแตดั้งเดิม จึงรูสึกตกประหมาไมนอย ในการท่ีเปนผูนํา เปาโลเปนหวงความออนแอทางดานน้ีของทิ
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โมธีมาก เพราะผูท่ีเหนยีมอาย และตกประหมางายนัน้ จะเปนผูนําท่ีดีไมไดเปาโลจึงหนุนใจและแนะนํา
เขาหลายอยางเพ่ือใหเขาชนะความอายน้ัน 

ทิโมธีไมนาจะมีความเหนียมอายในการเปนผูนําคริสตจักร ท้ังนี้เพราะคุณยายและคุณแมของ
เขาตางมีความเช่ือท่ีแข็งแรงในพระเยซูคริสต เขาไดรับการอบรมที่ดีตั้งแตยังเด็ก จึงม่ันใจไดวา เขามี
ความรูเกี่ยวกบั พระวจนะของพระเจาและความเช่ือดกีวาคนอ่ืน ๆ อีกจาํนวนมากถาคนอ่ืน ๆ ท่ีมิได
รับคําสอนท่ีดีมากอนเลย เกดิการเหนียมอายในการสอนคนอ่ืนก็เปนส่ิงบังควร แตทิโมธีมีความเชื่อท่ีดี
และไดรับการสั่งสอนท่ีดีเยี่ยมเชนนี้มากอน จึงไมนาจะมีความเหนียมอายประการใดอีก ความจริงเร่ือง
นี้ก็เปนท่ีสอนใจแกผูเปนบิดามารดาทุกคน เหตุท่ีทิโมธีสามารถเปนผูนํา ตั้งแตเขายังหนุมแนนและเปน
ท่ีไววางใจของเปาโล ก็เพราะมีคุณยายและคุณแมท่ีดีคอยอบรม และส่ังสอนเขาต้ังแตเขายังเด็ก พระ
ธรรมสุภาษิต 22:6 สอนวา “จงฝกสอนเด็กใหประพฤติ ตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้นและเม่ือแกชรา
แลว เขาจะไมเหินหางจากทางนั้น” ฉะนั้นผูเปนบิดามารดาทุกคนจึงควรฝกสอนบุตรของตนใหดตีั้งแต
เขายังเล็กอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง จงฝกสอนเขาเกี่ยวกับเร่ืองของพระเจา วยัเดก็เปนวัยท่ีสอนไดงายท่ีสุด
และส่ิงท่ีเด็กเรียนรูนั้นจะประทับอยูในจิตใจเขาตราบเทาวันตายอยาไปกลาวโทษวาเด็กของทานนสัิย
ไมดีจะกลับกลายเปนการกลาวโทษตัวเอง การท่ีบุตรของทานมีนิสัยไมดี กเ็พราะการฝกฝนอบรมท่ีไมดี
ของทานเอง บิดามารดาทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบบุตรของตนโดยตรง 

ทิโมธีไมควรเหนียมอาย นอกจากเปนเพราะวา เขาไดรับการอบรมส่ังสอนท่ีดีจากคุณยายและ
คุณแมแลว ยังเปนเพราะการเหนียมอายน้ัน มิใชเปนน้ําพระทัยของพระเจาดวย “เพราะวาพระเจาไมได
ทรงประทานใหเรามีใจสะดุงกลัว” (ขอ 7) ทิโมธีอาจจะกลัววาคนท้ังหลาย จะไมยอมฟงคําสอนของเขา
เพราะเขายงัเปนหนุม ไมมีความสามารถพิเศษอะไรมากกวาคนอ่ืน แตเปาโลบอกวา “พระเจาไมไดทรง
ประทานใหเรามีใจสะดุงกลัว” ความกลัวในการเปนพยานมิไดมาจากพระเจา แตมาจากตัวเราเอง หรือ
มาจากพญามาร พญามารมักจะทําใหคริสเตียนหวาดกลัวและอาย เพือ่คริสเตียนจะไมเปนพยาน เราจะ
ใหตวัของเราและพญามารชนะจิตใจของเราไมได เพราะวาพระเจา “ทรงประทานใหเรามีใจ
ประกอบดวยฤทธ์ิและดวยความรัก และดวยกิริยาเสง่ียมเจียมตัว” จงระลึกไวเสมอวาพระเจาประทาน
ฤทธ์ิอํานาจใหเราเพียงพอ ท่ีจะเปนพยานเพื่อพระองคเสมอ 

โดยเหตุนี้ จง “เปาคุณธรรมของพระเจาท่ีมีอยูในทาน” หรือร้ือฟนความสามารถ (พรสวรรค) ท่ี
พระเจาทรงประทานใหทาน พระเจาทรงประทานความสามารถหรือพรสวรรคท่ีแตกตางกันใหแกทุก
คน พรสวรรคนี้เปนดจุถานไฟรอนกอนเล็ก ๆ ซ่ึงใชสําหรับกอไฟ ทานตองใชถานไฟท่ีรอนอยูแลวบาง
กอน ใสรวมกับถานไฟอ่ืน ๆ และเปาหรือพัดถานไฟนั้นจะถานไฟท้ังกอนลุกเปนไฟ หากทานไมพัด
หรือเปา ถานไฟรอนกอนเล็ก ๆ อาจคอย ๆ มอดดับไป จนไมเปนประโยชนอะไร ในทํานองเดียวกนั 
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ทานตอง “เปาคุณธรรม” ฝกฝนหรือใชพรสวรรคท่ีพระเจาประทานใหทานเสมอ แลวพรสวรรคนัน้จะ
คอย ๆ วัฒนาข้ึน จนทานมีพรสวรรคมาก และมีความสามารถที่จะเปนพยานเพื่อพระองค หรือรับใช
พระองคตามความสามารถ ท่ีพระองคประทานใหแลวความเหนียมอาย และความหวาดกลัวตาง ๆ ก็จะ
คอย ๆ จางหายไป 

ข. ความอาย ในการประกาศพระกิตติคุณ (8-14) 

การประกาศพระกิตติคุณเปนหนาท่ีของคริสเตียนทุกคน มิใชเปนหนาท่ีของนักเทศนหรือศิษ
ยาภิบาลเทานัน้ พระเยซูตรัสวา “ทานท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลกประกาศกิตติคุณ แกมนุษยทุกคน....” 
(มาระโก 16:15) ท่ีคริสเตียนสวนมากไมยอมออกไปประกาศหรือเปนพยาน มิใชเพราะจงใจฝาฝนพระ
บัญชาของพระเจา แตเพราะไมเห็นถึงความสําคัญ ประการหน่ึง อีกประการหนึ่งเพราะความอาย เปาโล
เอง ไดประกาศตนดวยความภาคภูมิใจวา “สําหรับกิตติคุณนั้น ขาพเจาไดถูกตั้งใหเปนนักเทศน เปน
อัครสาวก และเปนครู” (ขอ11) ทานยินดีรับความทุกขลําบาก และถูกจาํจองเพราะการประกาศพระกิตติ
คุณ ท้ังนี้เปนเพราะเหตุผลอยางนอยสามประการ คือ 

1. เพราะการประกาศพระกิตติคุณเปนการ “ทรงเรียกอันบริสุทธ์ิ” (9)  
นายสิบทหารคนหน่ึง ถามเพื่อนท่ีมียศตําแหนงเดียวกนั ซ่ึงกําลังเดินสวนทางมาอยางรีบรอนวา 

“กําลังรีบไปไหน” เพื่อนายสิบตอบดวยความภูมิใจวา “ทานนายพลเรียกผมดวยราชการดวน” นายสิบ
ทหารรูสึกภูมิใจท่ีไดรับใชนายพลของตน เราภูมิใจมากที่สุด ท่ีจอมพลแหงพลโยธา ผูทรงมีตําแหนงสูง
ท่ีสุดในจกัรวาล ไดทรงเรียกเราใหรับใชพระองคดวยคําทรงเรียกอันบริสุทธ์ิ 

2. “เพราะวาขาพเจารูจักพระองคท่ีขาพเจาไดเช่ือนัน้” (ขอ12) ทานคงเคยแนะนํานายแพทยท่ี
เคยรักษาโรคตางของทานใหหายแกคนอ่ืน ๆ พระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของทานทรงประทาน
พระพรทุกอยางใหแกทาน ถาทานทราบอยางแนนอนวา พระองคคือผูใด ทานก็จะแนะนําใหคนอ่ืนรูจัก
พระองคดวย 

3. เพราะพระกิตติคุณ ทําใหเกิดปกติสุขแกผูฟง (ขอ 13) ฉะนั้นคริสเตียนทุกคน จึงไมควร
ละอายตอการประกาศพระกติติคุณของพระเยซูคริสต 

ค. ความอายตอพ่ีนองในพระคริสต (15-18) 

ขณะท่ีเปาโลยงัแข็งแรงอยู กาํลังเปนท่ีนับหนาถือตาของคนท่ัวไป คริสเตียนท้ังหลายตางพากัน
ไปหาทานเพื่อจะฟงคําสอนจากทาน มีคริสเตียนจํานวนมากมาย อยากจะสมัครเปนศิษยของทานเสีย
ดวยซํ้า แตเม่ือทานถูกจําคุกในกรุงโรมและรอความตายอยู “คนท้ังปวงท่ีอยูในมณฑลอาเซียก็หนัหนา
หนีจาก” ทานไปนอกจากครอบครัวของโอเนซิโฟเรเทานัน้ 
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คงจะไมเปนการยาก ท่ีจะรับคริสเตียนท่ีมีฐานะพอสมควร คริสเตียนท่ีเปนท่ีรักใครชอบพอ
ของคนท้ังหลายเปนพีน่องในพระคริสตของทาน แตมีคริสเตียนสักกีค่นท่ียอมรับคริสเตียนท่ีต่ําตอย ท่ี
ยากจนและท่ีกาํลังไดรับความเดือดรอน ดวยเหตุตาง ๆ เปนพี่นองในพระคริสตของตนทานมีความ
ละอายท่ีจะรับคริสเตียนท่ีกลับใจใหมอยางแทจริงแลวทุกคน เปนพี่นองในพระคริสตของทานไหม 

เหตุฉะนั้นจงอยาไดมีความละอายตอตัวเอง ตอพระกิตติคุณและตอพี่นองในพระคริสต 
เพราะวาพระเจาไมไดทรงประทานใหเรามีใจสะดุงกลัว แตทรงประทานใหเรามีใจประกอบดวยฤทธ์ิ 
และดวยความรักและดวยกิริยาเสง่ียมเจียมตัว”  
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 10 

การทนทกุขยากลําบาก 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ี2-1-13 

ความทุกขยากลําบากท่ีเกิดแกคริสเตียน อาจสืบเนื่องมาจากเหตุหลายประการ เชนจากการดูถูก
เยาะเยยหรือขมเหงรังแกของผูอ่ืน จากการตรากตรําลําบากในการประกาศกิตติคุณ และจากชีวิตท่ี
ยากจนขนแคน เนื่องจากไมไดรับการรวมมือท่ีเพียงพอเปนตน พีน่องในพระคริสตในประเทศไทยทุก
คนควรโมทนาขอบคุณพระเจา ท่ีเรามีอิสระเสรีในการประกาศพระกิตติคุณ และนมัสการพระองค
และคริสเตียนสวนใหญก็มีชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุขตลอดมา ผูประกาศพระกิตติคุณท่ีมีช่ือเสียงมาก
คนหน่ึงกลาวา “เหตุท่ีคริสเตียน ในประเทศไทยอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข ก็เพราะคริสเตียนมิไดทํางาน
เพื่อพระเยซูคริสตอยางแทจริง หากคริสเตียนท้ังหลายเกิดความรอนรนข้ึนมา ชวยกนัประกาศพระกิตติ
คุณ มีคนจํานวนมากกลับใจใหม คริสตจักรเจริญรุดหนาอยางรวดหนา อยางรวดเร็ว ขณะนัน้แหละทาน
จงเตรียมพรอมท่ีจะรับความทุกขยากลําบาก เพราะพญามารซาตานจะทํางานหนกัเชนกัน เพื่อขัดขวาง
งานตาง ๆ ของพระเจา” 

อยางไรก็ตาม คริสเตียนจํานวนไมนอยในปจจุบันไดรับความทุกขยากลําบากเพื่อพระเยซูคริสต 
บทเรียนบทนีจ้ึงเปนบทเรียนท่ีหนนุใจพีน่องในพระคริสตทุกอยางไดอยางดยีิ่ง 

ก. แบบอยางในการทนทุกขยากลําบาก (1-7) 

ถาทานศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางพนิิจพิจารณา ทานจะสังเกตเห็นวาผูท่ีพระเจาทรงใช
ใหทําการใหญ ทุกคนลวนไดรับความทุกขยากลําบากดวยกนัท้ังนัน้ อาจารยเปาโลเองไดรับความ
ยากลําบากมากท่ีสุด และทานไดหนุนใจคริสเตียนท้ังหลายวา “ทานจงรวมการยากลําบากดวยกันกับ
ขาพเจา” ทานไดช้ีใหเราเหน็แบบอยางสามประการ ในการรับความยากลําบากเพ่ือพระเยซูคริสต  

1. ดุจทหารท่ีด ี(4) “ไมมีทหารคนใด เม่ือเขาประจําการแลวจะไปหวงใยกับการทํามาหากินของ
เขา เพื่อผูท่ีไดลงทะเบียนเขาไวจะไดชอบใจ” ในท่ีนี้มิไดหมายความวา คริสเตียนจะทํามาหากินไมได 
แตเปนการเปรียบเทียบใหเห็นวาคริสเตียนไมควรเปนหวง ในเร่ืองทํามาหากินจนเกินไป เพราะหากเรา
ประกอบธุรกจิจะเปนการคาหรือกิจธุระอ่ืนใดก็ดี ดวยความสัตยซ่ือ และดวยความไววางใจในพระเยซู
คริสต พระองคจะทรงอวยพรเราอยางแนนอน พระองคจะไมทรงใหผูใดท่ีเชื่อพึ่งในพระองคตองขัดสน 
ในฐานะท่ีเปนทหารของพระคริสต เราจึงไมเปนหวงใยตอการเล้ียงชพี ดุจทหารทีอ่อกไปทําศึก ไม
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หวงใยตอการทํามาหากินของตน เพราะมีผูรับผิดชอบ ในการเล้ียงดเูขาแลว แตทหารทุกคนมีหนาท่ีทํา
ตามคําส่ัง ของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด “เพื่อผูท่ีไดลงทะเบียนเขาไว (องคพระเยซูคริสต) จะได
ชอบใจ” การปฏิบัติตามคําบัญชานั้น มิใชของท่ีงายเสมอไป เพราะบางคร้ังการปฏิบัติตาม หมายถึงการ
ออกไปสูแนวที่อันตรายท่ีสุด บางคร้ังหมายถึงการขาดแคลน บางคร้ังหมายถึงชีวิต แตทหารท่ีดยีอมทํา
ตามคําส่ังเสมอ เพื่อท่ีจะใหผูบังคับบัญชาพอใจ ทหารของพระคริสตก็ดุจกัน เราตองอดทนเยีย่งทหาร
หาญ แมจะไดรับความยากลําบาก แมจะประกอบอาชีพบางอยางใหรํ่ารวยเหมือนคนอ่ืนไมได แตหาก
เราอดทน เพื่อใหพระเยซูคริสตพอพระทัยแลว เรากจ็ะเปนทหารท่ีดีของพระองค 

2. ดุจนกักฬีา (5) “ถาผูใดจะเขาแขงการกฬีา เขาก็คงมิไดสวมพวงมาลัย เวนเสียแตเขาไดปฏิบัติ
ตามกฎ” นักกฬีาอาจใหตวัอยางท่ีดี แกคริสเตียนอยางนอยสองประการ คือประการแรก นักกีฬาตองมี
ความอดทนจนถึงท่ีสุด และเขาจะตองอดทนถึงท่ีสุด จนกวาถึงหลักชัยนักกีฬาท่ีแขงขันในประเภทใดก็
ตาม หากเลิกหรือยอมแพเสียกลางคัน กมิ็ใชเปนนกักฬีาท่ีดี นักกีฬาท่ีดียอมทรหดอดทนสูจนถึงท่ีสุด 
ชีวิตคริสเตียนไมผิดอะไรกบันักกฬีาท่ีกําลังวิ่งแขงขันไปสูหลักชัย ผูท่ีอดทนวิ่งจนถึงท่ีสุด โดยไมกลัว
ความยากลําบากเหนด็เหนื่อย ก็จะถึงหลักชัยในวนัหนึง่ ประการท่ีสอง นักกีฬาจะตองปฏิบัตติามกฎ
เสมอ นักกฬีาบางคนอาจจะพบกับคูตอสู ท่ีชอบเอารัดเอาเปรียบ หรือท่ีไมแขงขันตามกฎทุกประการ 
นักกฬีาท่ีดจีะตองไมตอบแทนคูตอสูในทางท่ีไมดี เปนเหตุใหฝาฝนกฎขอบังคับ คริสเตียนทุกคนยอม
ไมประพฤติช่ัวตอบสนองการกระทําช่ัวของคนอ่ืน แตจะอดทนปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระเจา ดวย
ความเครงครัดเสมอ 

3. ดุจพวกกสิกร (6) “และพวกกสิกรผูทําการก็ตองเปนคนแรกท่ีไดรับผล” พวกกสิกรเปน
ตัวอยางท่ีดี ในดานความอดทนท่ีประกอบดวยความเช่ือ พวกเขากรําแดดกรําฝน ขุดดิน ไถนา เปน
ประจําทุกวันโดยมิไดรับผลตอบแทนทันตาเห็น แตพวกเขาเช่ือม่ันใจวา ความอดทนและความ
ยากลําบากของพวกเขา จะไมไรประโยชนในวนัหนึ่งขางหนา เขาจะไดเก็บเกีย่วผลดี โดยเหตุนี้ พวกเขา
จะไมไรประโยชน ในวันหนึ่งขางหนา เขาจะไดเก็บเกี่ยวผลดี โดยเหตุนี้ พวกเขากก็มหนากมตาทํางาน
ตอไปโดยไมบน เม่ือวันเกบ็เกี่ยวมาถึง เขาก็ “เปนคนแรกท่ีไดรับผล” ความเช่ือนี้แหละเปนพลังอยาง
หนึ่ง ท่ีทําใหคริสเตียนยอมทดทน และรับความยากลําบากทุกอยาง อาจารยเปาโลมีความม่ันใจใน เร่ือง
นี้ ทานกลาววา “ขาพเจาเขาในการปลํ้าสูอยางดีแลว ขาพเจาวิ่งแขงถึงท่ีสุดปลายทางแลว ขาพเจาได
รักษาความเช่ือนั้นไวแลว ตั้งแตนี้ไมมีมงกุฎแหงความชอบธรรม เก็บไวสําหรับขาพเจา ซ่ึงองคพระผู
เปนเจา ผูพิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานแกขาพเจาในกาลวันนัน้” (2 ทิตัส 4:8) 
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ข. เหตุที่ทนการยากลําบาก (8-10) 

เราไดศึกษาถึงแบบอยาง ของการอดทนพอสมควร บางคนอาจจะไมเขาใจวา เราควรจะทนรับ
ความยากลําบาก เพื่อใครบาง เพราะถาเพื่อตนเองแตฝายเดียวแลว เราอาจจะไมมีความอดทนถึงเพียงนั้น
ก็ไดแตมีเหตุผลอยางนอยสามประการท่ีคริสเตียนทุกคน ตองยอมรับความทุกขยากลําบาก 

 1. เพื่อพระเยซูคริสต (8) “ทานจงระลึกถึงพระเยซูคริสต” บางคร้ังเรานึกวา  เราไดรับการ
ยากลําบากมามากพอแลว เราไมอาจที่จะทนรับไดตอไปอีกแตหากเราจะเปรียบเทียบความยากลําบาก 
ของเรากับความยากลําบาก ของพระเยซูคริสต จะเห็นวาความยากลําบากท่ีเราไดรับนั้นเล็กนอย
เหลือเกิน พระองคทรงยอมรับความทุกขยากลําบากเพ่ือเรา และคนอ่ืนเชนนั้น เราไดทนทุกขยากลําบาก
เพื่อพระองค และผูอ่ืนอยางไรบาง 

2. เพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต (9) เปาโลไมกลัวการถูกจับไปจาํคุกและลามโซดุจผูราย 
เพราะการประกาศพระกิตติคุณ ทานกลาววา “พระคําของพระเจานัน้ ไมมีผูใดเอาโซลามไวได” เม่ือ
ทานประกาศ มีคนกลับใจบังเกิดใหม คนเหลานั้นก็ชวยกันประกาศ พระกิตติคุณตอไปอีก ทางแหง
ความรอดของพระเยซูคริสตก็ไดรับการเผยแพรออกไปกวางขวางและคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตก็เพิ่ม
จํานวนมากข้ึน ทานกลาวใน โรม 1:16 วา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอาย ในเร่ืองกิตติคุณของพระ
คริสต เพระวากิตติคุณนัน้เปนฤทธ์ิเดชของพระเจาใหคนท้ังปวงท่ีเช่ือนัน้ ไดถึงท่ีรอดทุกคน....” 

3. เพื่อวิญญาณท่ีหลงหายไปจะไดรับการชวยใหรอด (10) พระเยซูคริสตมิไดทรงทนทุกข
ลําบากเพื่อพระองคเอง แตทรงรับความลําบากเพ่ือคนอ่ืน เพื่อชาวโลกท้ังหลายจะไดรับความรอด การ
รับความยากลําบากเพื่อคนอ่ืนนั้น ควรจะเปนแรงหนุนใจท่ีดีแกเราอยางหนึ่ง ใหเรามีความอดทนมาก
ข้ึน อดทนเพื่อคนอ่ืนจะไดรับความรอด เพื่อเขาจะไดรูจักพระเยซูคริสตมากข้ึน เพือ่จะเปนแบบอยางท่ีดี
ทําใหคนอ่ืน มีความอดทนในพระเยซูคริสตดวย ศาสนทูตคนหนึง่ไปประกาศพระกิตติคุณทามกลาง
ชาวปาบนภูเขา ไดรับความยากลําบาก บางคร้ังไดรับอันตรายจนเกือบจะเสียชีวิต เพือ่นของทานถามวา
ทําไมจึงทนอยูในท่ีนั้นได ทานตอบวา “ผมเช่ือวาวนัหนึง่ขางหนา คนเหลานี้จะไดรับเช่ือในพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด” 

ค. ผลของการทนทุกขลําบาก (11-13) 

ในตอนตนเราไดกลาววา การทนทุกขลําบากเพื่อพระเยซูคริสต ของคริสเตียนทุกคน จะไม
เปลาประโยชน เราจะไดผลตอบแทนอยางนอยสองประการ คือ  

1. จะไดชีวิต (11) ชีวิตคริสเตียนมิไดเปนชีวิตท่ีงายเสมอไป แตทุกคนท่ีเช่ือพึ่งในพระองคท่ี
ยอมตายรวมกบัพระองคก็จะไดชีวิตนิรันดร และชีวิตท่ีเตม็ไปดวยสงาราศีนิรันดรรวมกันพระองค 
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2. จะไดครองครองกับพระองคดวย (2) ในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคจะใหคริสเตียน
ท่ีสัตยซ่ือท้ังหลาย ปกครองรวมกับพระองค แตคริสเตียนจะไดรับเกยีรติยศ ตําแหนงมากนอยเพยีงใด
นั้นอยูท่ีความสัตยซ่ือของเขา ในปจจุบันนี้เขายิ่งอดทนเพื่อพระคริสตมากเทาใด เขาก็ยิ่งจะไดบําเหน็จ
รางวัลมากเทานั้น ในทางตรงกันขาม “ถาเราปฏิเสธพระองค พระองคก็จะทรงปฏิเสธเราเหมือนกัน” 
(12)  

ขอหนุนใจท่ีดท่ีีสุด ท่ีจะชวยใหคริสเตียนสามารถรับความยากลําบาก เพื่อพระเยซูคริสตได คือ
ความสัตยซ่ือของพระองค พระองคจะไมทรงทอดท้ิงเรายามท่ีเราตกทุกขไดยาก จงทูลขอตอพระองค
เสมอ พระองคจะทรงชวยเราตามความสัตยซ่ือของพระองค (ขอ 13) 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 11 

ปญหาการเถียงกัน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ี2:14-26 

เยาวชนคนหนึง่รูสึกทอแทใจ ตอสภาพของคริสตจักรท่ีเขาไปนมัสการเปนประจํา เขากลาววา 
“คณะกรรมการและคริสเตียนในโบสถมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกัน มากมายเหลือเกิน ผมรูสึกเบ่ือเต็มท่ีแลว” 
เขาจึงเปล่ียนสถานท่ีนมัสการไปโบสถอ่ืนเม่ือไดเขาใกลชิดกับวงการภายในของคริสตจักรเหลานัน้จริง 
ๆ ก็พบวาคริสตจักรเกือบทุกคริสตจักรเกือบทุกคริสตจักรมีปญหาชนิดเดยีวกันคือปญหาการเถียงกัน
ภายในคริสตจกัรเราจะมาศกึษาดูวา พระคริสตธรรมคัมภีรสอนเกี่ยวกบัการเถียงกันไวอยางไร ควรจะ
หาทางแกไขอยางไรบาง 

ก. การเถียงกนัดวยถอยคํา (14-19) 

การเถียงกันในคริสตจักรมิใชของแปลกและใหม คริสตจักรในสมัยแรกเร่ิมก็มีเร่ืองเถียงกัน
มาก ดังเชนคริสตจักรโครินธ จนเปาโลตองเขียนจดหมายไปตกัเตือนหามปราม การท่ีคริสเตียนใน
คริสตจักรตาง ๆ เถียงกนันัน้ อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ แตจะเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม การเถียง
กันในระหวางพี่นองในพระคริสต มิไดเปนส่ิงท่ีดี เปาโลไดกําชับทิโมธีสองคร้ังในเร่ืองนี้ ในจดหมาย
ฉบับแรกท่ีทานเขียนถึงทิโมธี ทานกลาววา “จงหลีกไปเสียจากการเถียงกันนอกคอกนอกทาง.....” (1 ทิ
โมธี 6:20) และในจดหมายฉบับท่ีสอง ทานไดกลาวถึงเร่ืองนี้อีก ท้ังนี้คงเนื่องมาจากมีเร่ืองถกเถียงกัน
มากในคริสตจกัรสมัยนั้น ซ่ึงไมเปนท่ีถวายพระเกียรติยศแกพระเจา ทิโมธีซ่ึงเปนผูนําหนุม อาจจะถูก
ลอใจใหเขารวมในการโตเถียงก็ได เปาโลจึงไดกําชับเพิ่มเติมในจดหมายฉบับท่ีสองคําตักเตือนของ
ทาน ก็เปนส่ิงเตือนใจใหคริสเตียนทุกคนวา อยาเถียงกนัในคริสตจักร 

ชายคนหนึ่ง กลาวดวยความโมโหเม่ือเพ่ือนคนหนึ่งเตือนเขาวา อยาทะเลาะกนัในโบสถ “ถาไม
เถียงกันบาง เขาก็นึกวาผมโง.....ผมจําเปนตองเถียง เพื่อเห็นแกความยตุิธรรม....เพื่อเห็นแกคริสตจกัร” 
เขาอาจจะมีเหตุผลดีหรือเหน็ความจําเปนท่ีจะตองเถียงกัน แตนัน่กเ็ปนเหตุผลและความคิดของมนุษย 
มิใชน้ําพระทัยของพระเจา เพราะพระองคตรัสในพระคริสตธรรมคัมภีรหลายคร้ังวา อยาใหเราเถียงกัน 
ในบทนี้ เปาโลไดกลาวถึงเหตุผลอยางนอยสองประการท่ีเราไมควรเถียงกันคือ 

1. “เปนการหาประโยชนมิได” (14) ถาทานคิดวาการเถียงกันนั้น จะชวยแกไขปญหาตาง ๆ ให
เสร็จส้ินลงได ก็เปนการเขาใจท่ีผิด เพราะการเถียงกัน มีแตทําใหคนเกดิอารมณเสีย และความไมพอใจ
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มากข้ึน บอยคร้ังการเถียงกนัดวยเหตุเล็กนอยเปนเหตุใหเกิดทะเลาะววิาท การแตกแยกกัน เร่ืองเล็กก็
กลายเปนเร่ืองใหญไมเพยีงแตหาประโยชนมิไดแลว ยังกอใหเกิดโทษมหันตดวย 

2. “เปนเหตุใหคนท่ีฟงเขวไป” (14) เยาวชนคนหน่ึง สนใจในพระวจนะของพระเจามาก เขา
พยายามศึกษาพระคําของพระองคและไปโบสถเสมอ แตตอมาเขาหยดุชงักการไปโบสถเปนเวลานานค
ริสเตียนคนหนึ่งไปเยีย่มเขา ถามเขาวาทําไมไมไปโบสถ และรวมประชุมเยาวชนอีก เขาตอบ
ตรงไปตรงมาวา “ผมงุนงงตอเร่ืองวุนวายตาง ๆ ในคริสตจักร ถาคริสเตียนเปนอยางนี้ละก็ ผมเห็น
จะตองเลิกกันที” สมมุติวา การเถียงกันเปนประโยชนสําหรับบางคนบาง แตพระคริสตธรรมคัมภีรสอน
วา ไมวาจะกินจะด่ืมหรือจะทําอะไรก็ตาม หากเปนเหตุใหคนอ่ืนสดุดในความเช่ือแลว เราไมควร
กระทําท้ังน้ัน (1 โครินธ 10:31-33) 

เร่ืองแรกท่ีคริสเตียนสมัยกอนชอบเถียงกัน คงไดแกเร่ืองคําสอนหรือความเช่ือ “ไมใหเขาเถียง
กันในเร่ืองถอยคํา” ในการศึกษาพระวจนะของพระเจา คริสเตียนแตละคนอาจมีความเขาใจในคําสอน
บางอยางแตกตางกัน และบางคนอาจเนนหนกัไปในคําสอน หรือความเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนพิเศษ 
อันเปนเหตุใหเกิดมีคณะตาง ๆ ข้ึน การอภปิรายถกปญหาตาง ๆ ในพระดํารัสของพระเจา เพื่อแสวงหา
ความเขาใจใหถองแท และลึกซ้ึงยิ่งข้ึนนั้นเปนส่ิงท่ีดยีิ่ง คริสเตียนทุกคนควรจะขยนัหม่ันเพียรใน
การศึกษาพระวจนะของพระเจา เพื่อจะใหตนมีความเช่ือม่ันอยางแทจริงในส่ิงท่ีตนเช่ือ แตการอภิปราย
และการถกปญหาท่ีกลายเปนการเถียงกนันั้น พึ่งอยาใหมีข้ึน เพราะเม่ือมีการเถียงกนัก็ยอมมีการแพและ
ชนะ และผูท่ีเถียงตางก็มุงหวังชัยชนะเปนฝายตน จนทําใหเกิดบาดหมางกันข้ึนในท่ีสุด การท่ีคริสเตียน
ในคณะตาง ๆ เถียงกันดวยความเช่ือบางอยางนั้น เปนเร่ืองนาเศราใจเหลือเกินเมืองไทยมีคริสเตียน
จํานวนนอยมาก ควรจะรวมกําลังกันทําการงานของพระเยซูคริสต แตเนื่องจากการเถียงกันในความเช่ือ
เล็ก ๆ นอย ๆ ทําใหคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ตองแตกแยกเปนพรรคเปนพวก ซ่ึงเปนอุปสรรคอยาง
ใหญหลวงตอความเจริญกาวหนาของคริสตจักร 

พระคริสตธรรมคัมภีร มิไดสอนใหเราเถียงกันในคําแหงความจริง แตสอนใหเรา “ซ่ือตรงใน
การใชคําแหงความจริงนั้น” (15) หรืออีกนัยหนึ่ง พระเจามิไดประทานพระดํารัสของพระองคแกเรา 
เพื่อใหเราเถียงกันในหลักความเช่ือและคําสอนตาง ๆ แตประทานพระดํารัสของพระองคแกเรา เพื่อเรา
จะปฏิบัติตาม หากทานจะสามารถโตเถียง และไดชัยชนะเกีย่วกับการสอนหลายอยาง แตทานปฏิบัติได
นอยกวาคนท่ีเถียงแพทาน ทานก็คงอับอายตอคนเหลานัน้ เพราะพระคําของพระเจานําพระพร และเปน
ประโยชนแกคนท่ีปฏิบัติตาม มิใชแกคนท่ีเถียงชนะ ฉะนั้น แทนท่ีจะหวงวาตนเถียงไดเกงเพยีงใด จง
เปนหวงวาตนปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจาไดดีเพียงใด 
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นอกจากเราไมควร “เถียงกันในเร่ืองถอยคํา” หรือในหลักความเช่ือของพระเยซูคริสตแลวเรา
ยังตอง “หลีกไปเสียจากถอยคํานอกคอกนอกทาง” (ขอ 16) หรือคําสอนท่ีไรคุณธรรม วิธีท่ีจะปองกัน
ไมใหทานเกิดเถียงกันในหลักความเช่ือ ก็คือจงหลีกเล่ียงจากการฟงคําสอนท่ีไรสาระปราศจากความ
จริง คําสอนเหลานั้นมีแตทําใหเรา “เกิดอธรรมมากย่ิงข้ึน” และคําสอนท่ีผิด ๆ เหลานั้น ยังทําใหคริส
เตียนหลงไปจากพระเจาไดดงัเชน ฮูเมนาย กับฟโลโต เปนตน 

ข. การเถียงกันดวยตําแหนง (20-22)  

เร่ืองท่ีอาจทําใหคริสเตียนเถียงกันไดอีกเร่ืองหนึ่ง คือเร่ืองการถือยศฐาบรรดาศักดิ์ เชนการใช
ตําแหนงหนาท่ีของตนในคริสตจักรในทางท่ีไมสมควรหรือใชฐานะตําแหนงของตนท่ีมีอยูไปเอารัดเอา
เปรียบพี่นองในพระคริสต ในคริสตจักรในวงการธุรกิจท่ัว ๆ ไป ผูท่ีมีเสียงมากหรืออิทธิพลมากมักเปน
ผูท่ีมีฐานะตําแหนงด ี หรือมีความสามารถเปนพิเศษ แตในวงการของพระเจา เราจะใชฐานะตําแหนง
เปนเหตุใหมีอํานาจและช่ือเสียงเลยทีเดยีวไมได พระเจาทรงเปรียบเทียบคริสเตียน แตละคนดจุภาชนะ
ท่ีแตกตางกัน บางเปนภาชนะทองและเงิน บางเปนภาชนะไมและบางเปนภาชนะดนิ ท้ังนี้มิได
หมายความวา พระเจาทรงมองดูคริสเตียนในฐานะแตกตางกัน หรือใหเกยีรติผูแกผูหนึ่งและหลูเกียรติ
อีกผูหนึ่ง แตเปนการเปรียบเทียบใหเหน็หนาท่ีตาง ๆ ซ่ึงคริสเตียนแตละคนอาจรับผิดชอบได พระเจา
มิไดสนพระทัยวา ทานจะเปนทอง เปนดิน เปนเงิน หรือเปนไม แตพระองคทรงสนพระทัยวา ทานได
ทําตามหนาท่ี และตําแหนงท่ีพระองคประทานใหหรือไม และผูท่ีรับใชพระเจาไดดีนั้น กไ็มใชอยูท่ีวา
เขาเปนภาชนะชนิดใดแตอยูท่ีวาเขาเปนภาชนะชนดิใด แตอยูท่ีวาเขาเปนภาชนะท่ีสะอาด ท่ีพระองค
ทรงใชไดหรือไม “เหตุฉะนัน้ ถาผูใดจะชําระตัวใหพนจากส่ิงเหลานี้ เขาจะเปนภาชนะท่ีออกหนาออก
ตา ซ่ึงคัดไวแลวเหมาะท่ีนายจะใชใหเปนประโยชน และถูกเตรียมไวพรอมสําหรับการดีทุกอยาง” (ขอ 
21) ทานจะสังเกตเหน็วาภาชนะท่ีออกหนาออกตา ซ่ึงจะใชใหเปนประโยชนไดนัน้มิใชอยูท่ีชนดิของ
ภาชนะเลย แตอยูท่ีความบริสุทธ์ิของภาชนะนัน้ นักเทศนมีช่ือเสียงมาหคนหนึ่งกลาววา “เม่ือเราไปถึง
เมืองสวรรค เราอาจแปลกใจมากก็ไดท่ีเหน็คนท่ีเรานึกวา ไดทําการใหญโตใหแกพระเจา กลับไดรับ
บําเหน็จรางวนันอยกวาคนที่เราไมสนใจเลย” 

ค. การแกไข (23-26) 

เราพอสรุปไดวา การเพยีงกันไมวาดวยเหตุอันใดก็ตาม ลวนแตไมมีท้ังนั้นตอไปนี้เปน
ขอแนะนําบางประการท่ีจะชวยปองกันไมใหเถียงกนัได  

1. จงเวนเสียจากปญหาท่ีเถียงกันอยางโง ๆ (23)  
2. จงมีใจออนสุภาพตอคนท้ังปวงเหมาะท่ีจะเปนครู (24) 
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3. จงสอนคนที่ชอบเถียงกับทานดวยใจเยน็ ๆ  (25) 
หากทานไดอยากใหมีการเถียงกันเกดิข้ึน กจ็งหลีกเล่ียงการเถียงกันทุกวถีิทาง หากการเถียงกัน

เร่ิมข้ึนแลวกจ็ะยากแกการระงับ สวนผูท่ีชอบเถียงกันนัน้ จงอยางระงับการเถียงกบัเขา โดยพยายาม
เถียงใหไดชัยชนะ เพราะมีแตจะทําใหการเถียงรุนแรงยิ่งข้ึนทุกท่ี แตจงพูดกับเขาดวยใจเย็น ๆ “เพื่อพระ
เจาจะไดทรงโปรดใหเขากลับใจเสียใหม รับเช่ือความจริง.....” (21) 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 12 

คําเตือนในคราวทีสุ่ด 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ี2:1-5,8,12-17 

ในการศึกษาพระวจนะของพระเจา มีส่ิงสําคัญอยางนอยสองอยางท่ีทุกคนจะตองสังเกตใหดีคือ
คําสัญญาและคําเตือนในพระคริสตธรรมคัมภีร พระสัญญาของพระเจาเปนดุจกุญแจวิเศษท่ีไขไปสูพระ
พรและฤทธ์ิอํานาจตาง ๆ ของพระเจา ผูท่ียึดมั่นใจพระสัญญาของพระองคจะเห็นความสัตยซ่ือและ
ฤทธานุภาพอันใหญยิ่งของพระเจา สวนคําเตือนเปนดจุสัญญาณอันตรายท่ีเตือน ใหเราระมัดระวัง
อันตรายตาง ๆ และดุจแตรเดี่ยวท่ีเปาเปนสัญญาณปลุกใหทหารต่ืนข้ึนในเวลาเชา หรือเปาสัญญาณปลุก
ใจใหทหารเขาสูสมรภูมิดวยใจกลา บทเรียนในวนันี้เปนคําเตือนเกีย่วกับ “คราวท่ีสุด” หรือคําเตือน
เกี่ยวกับวันกอนการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตซ่ึงเปนคําเตือนท่ีสําคัญยิ่งสําหรับทุกคนไมวาผูท่ีเช่ือ
ในพระองคหรือผูท่ียังไมไดเช่ือเพราะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต จะนําความหวังปตยิินดีอยาง
ลนพนมาสูทุกคนท่ีเช่ือในพระองค แตขณะเดียวกนัจะนําการพิพากษา ความทุกขทรมานมาสูทุกคนท่ี
ไมเช่ือ 

ก. สภาพของมนุษยในคราวท่ีสุด (1-9) 

พระคริสตธรรมคัมภีรมิไดกลาววาพระเยซูจะเสดจ็มาในปใด เดือนใด วันใด พระเยซูก็ทรง
สอนวา พระองคจะเสด็จมาเหมือนขโมย คือ เสด็จมาในยามท่ีไมมีใครนึกถึง (ดู วิวรณ 3:3) และไมมี
ใครอาจลวงรู วันเสด็จกลับมาอยางแนนอนของพระองคดวย “ถึงทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู” 
(ดูมัทธิว 24:36) อยางไรก็ตาม พระเยซูคริสตมิไดปดบงัความลับทุกอยางไวเลยทีเดียว แมพระองคจะ
มิไดบอกวันเดอืนปท่ีแนนอนแหงการเสดจ็กลับมาของพระองค พระองคทรงบอกใหเราทราบอยางแจม
แจงเกีย่วกับวาระสุดทายของโลก หรือกอนวันท่ีพระองคจะเสด็จมา เม่ือทานทราบเหตุการณตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนใน “คราวท่ีสุด” ทานก็จะทราบวา วนัแหงการเสดจ็กลับมาของพระองคใกลเขามาเต็มทีแลว 

พระธรรมบทเรียนนี้ไดบอกใหเราทราบ เกี่ยวกับเหตุการณหลายอยาง ท่ีจะเกิดข้ึนในคราวท่ี
สุดแตพอจะสรุปเปนหัวขอไดสามประการคือ 

ประการแรก ความเส่ือมทรามในทางประพฤติ (24) 
กอนวนัเสด็จกลับมาขอพระเยซูคริสตความประพฤติทุกดานของมนุษยจะตํ่าชาลง ซ่ึงเปน

ปรากฏการณตรงกันขามกบัความเจริญกาวหนาของมนษุยทางฝายความรู วิทยาการ สติปญญา และ
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ความสามารถ ท้ังนี้เปนการแสดงใหเราเห็นความจริงท่ีสําคัญประการหนึ่งวาความกาวหนาทางฝาย
วิชาการตาง ๆ ไมอาจชวยใหความประพฤติของมนุษยดีข้ึนได ความคิดท่ีวามนษุยจะรอดได โดย
ความสามารถของตนเอง ท่ีพยายามจะกระทําดีและประพฤติดีนั้น จึงเปนความคิดท่ีเช่ือถือไมได ในบ้ัน
ปลายซ่ึงเต็มไปดวยความเจริญกาวหนาทุกดานนัน้ “คนจะเปนคนรักตัวเอง” คือเปนคนท่ีเหน็แกตัว นึก
ถึงแตความสุขสบายของตัวเองโดย ไมคํานึงถึงคนอ่ืนเลย บางคนรักตัวเองมากเกนิไป จนไมยอม
ชวยเหลือคนอ่ืนแมแตนอย “เปนคนเหน็แกเงิน” คงไมมีคนยุคใดท่ีเหน็แกเงินมากเทาคนในยุคนีค้นใน
ยุคน้ีนับถือเงินเปนพระเจา และทําทุกอยางเพื่อเงินเปนสวนใหญ ทานคงไดยนิคําบนท่ีวา “ถาไมเอา
น้ํามันหยอดเคร่ืองละก็ เคร่ืองไมยอมทํางานเลยทีเดยีว” “คนอวดตัว” อวดวารํ่ารวย มีวิชาความรูมาก 
อวดฉลาดวามีความสามารถมากกวาทุกคน ฯลฯ “เปนคนจองหอง” คือยกตนขมทาน ถือวาตนมีฐานะ
ตําแหนงท่ีดี มีวิชาความรูสูงแลวดหูม่ินคนอ่ืน ไมยอมคบคาสมาคมกันผูท่ีมีฐานะต่ําตอยกวา คนท่ัวไป
หรือคนท่ีมีฐานะไมดีนักก็อาจจองหองไดเชนกัน เชนการถือทิฏฐิมานะของตน ไมยอมถอมตัวลงมา
รับคําสอนและคําเตือนใจจากผูหวังด ี

“เปนคนหลูเกยีรติยศของพระเจา” มนุษยอวกาศคนหนึ่งเม่ือกลับจากการเดินทางในอวกาศแลว
ก็ประกาศดวยความอวดตัววา “ขาฯ ไมเห็นพระเจาในอวกาศแสดงวาไมมีพระเจาในสาวกจักรวาลนี้” 
การพูดเชนนี้เปนการหลูเกยีรติของพระเจาซ่ึงแตกตางกนัมนุษยอวกาศอีกคนหนึ่งขณะท่ีทานและสหาย
รวมทางกําลังเดินทางไปดวงจันทรในยานอวกาศ ทานมองเห็นแตความสวยงามท่ีพระเจาทรงสรางไว 
จึงอานพระธรรมปฐมกาลบทท่ีหนึ่ง ในยานอวกาศน้ัน เปนการสรรเสริญหัตถกิจอันอัศจรรยและทรง
ฤทธ์ิของพระองค 

“เปนคนไมเช่ือฟงคําบิดามารดา” เยาวชนปจจุบันจํานวนไมนอยท่ีกลาววา “บิดามารดาของเรา
มีความคิดไมทันโลกจะเช่ือฟงทานไดอยางไร คนสมัยใหมตองมีความคิดแบบใหม” ผลของความไม
เช่ือฟงนั้นไดทําใหเกิดปญหาวุนวายตาง ๆ แกสังคม 

“เปนคนอกตัญู คือไมรูจักบุญคุณของผูท่ีกระทําดีตอตน 
“เปนคนพาล”  
“เปนคนไมรักซ่ึงกันและกัน เปนคนไมยอมเปนไมตรีกบัใคร เปนคนหาความใสเขา เปนคนไม

มีสติร้ังใจ เปนคนดุรายเปนคนชังคนดี เปนคนทรยศ เปนคนหวัดื้อ เปนคนหวัสูง เปนคนรักการสนุก
สนามมากกวารักพระเจา” 

ท่ีกลาวมานี้ลวนแตเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบัน 
ประการท่ีสอง ความเส่ือมทรามในทางธรรม (5-7) ในพระคริสตธรรมคัมภีรฉบับแกไขใหม 

กลาววา “ถือศาสนาแตเปลือกนอก สวนแกนแทของศาสนาเขาไมยอมรับ” หากทานถามคนท่ัวไปวาเขา
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นับถือศาสนาอะไร พวกเขาจะตอบวานับถือศาสนาอะไร พวกเขาจะตอบวานับถือศาสนาโนนศาสนาน้ี 
แตถาถามวา ไดเช่ือถือมากมายเพยีงใดเขาจะอธิบายไมออก ในยุคบ้ันปลายคนจะมีความรูเกี่ยวกับ
ศาสนามาก แตมีนอยคนท่ีประพฤติตามหลักธรรมของศาสนาจริง ๆ แมในวงการคริสเตียนกด็ุจกนั พระ
เยซูคริสตกําลังจะกลายเปนศาสนาอีกอยางหนึ่งซ่ึงเหมือนกับศาสนาท้ังหลาย ผูท่ีมาโบสถเพียงแตทราบ
วามาเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวนความหมายท่ีแทจริงของการเปนคริสเตียน และความจริง
เกี่ยวกับการรอดพนบาปของพระเยซูคริสตก็ไมเปนท่ีสนใจของผูใด นี่แหละคือพระเยซูคริสตและ
ศาสนาสมัยใหม 

คริสเตียนท่ีแทจริงจะตองประกอบดวยสัจธรรมภายในจติใจ เขาตองรูจักและตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดอยางแทจริง และในชีวิตประจําวันของเขา เขาก็มีการประพฤติท่ีดี ท่ีสอให
เห็นชวีิตบังเกดิใหมจากพระเยซูคริสต 

ประการท่ีสาม ตอสูกับความจริง (9-9) 
ยานเน กับ ยามเบร คือนกัเลนกลสองคนท่ีกษัตริยฟาโรหใชใหแสดงเลหกลแขงขันกับฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจา ในคราวท่ีพระเจาทรงใชโมเสสไปขออนุญาตกษัตริยฟาโรหใหทานนําชาวอิสราเอล
ออกจากประเทศอายฆุบโต การแขงขันคร้ังนั้นก็ไดพิสูจนวา พระเจาทรงมีฤทธ์ิอํานาจเหนือสรรพส่ิง (ดู 
อพยพ 7:11) พระธรรมตอนน้ีสอนวา คนในปจจุบันกต็อสูกับความจริงเหมือน ยานเน กับยามเบรตอสู
พระเจา บางคนพยายามสรางทฤษฎีตาง ๆ ข้ึนมาชัดจูงใหชาวโลกหลงเช่ือวาไมมีพระเจา มนษุยกําลังจะ
อวดวาตนมีความสามารถยิ่งกวาพระเจา “แตวาเขาจะทําการกาวหนาอีกไมได เพราะวาความโงของเขา
จะปรากฏแจงแกคนท้ังปวง......” 

ข. ขอเตือนสติสําหรับครสิเตียนทุกทาน (10-17) 

เราเช่ือแนวายคุนี้เปนยุคแหง “คราวท่ีสุด” ขอความท่ีบรรยายมาแลวในขางตนนั้นตรงกับ
สภาวะของสังคมในปจจุบันทุกประการวันแหงการเสดจ็มาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มท่ีแลว 
เปาโลไดเตือนสติใหคริสเตียนทุกคนปฏิบัติดังตอไปนี ้

1. อดทนตอการถูกขมเหง (10-13) เปาโลไดกลาวถึงความดีของทิโมธีและคริสเตียนอีกหลาย
คน ท่ีไดยดึม่ันในคําสอนของพระเยซูคริสต และปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค แตทุกคนท่ีตองการ
ประพฤติตามคําส่ังของพระเยซูคริสตอยางแทจริง กจ็ะตองอดทนตอการขมเหง การถูกเยาะเยย เพราะ
ในคราวท่ีสุดนั้นคนช่ัวจะกาํเริบช่ัวรายมากย่ิงข้ึน การประกาศกิตติคุณ การนมัสการพระเจาและการ
ดําเนินตามน้ําพระทัยทุกอยางของพระองค จะไมสะดวกสบายเหมือนเมื่อกอน แต “ถาเราอดทน เราก็
จะไดครองกับพระองคดวย” (2 ทิโมธี 2:12)  
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2. จงต้ังม่ันในความเช่ือท่ีไดเรียนมา (14,15) คนในยุคใหมตองการความคิดใหม ความรูใหม 
วิทยาการใหม แมแตการสอนพระวจนะของพระเจาก็มีวิธีการใหม ๆ แตหลักคําสอนท่ีสําคัญของพระ
เยซูคริสตไมเปล่ียนแปลง 

3. จงยึดคําสอนในพระคัมภีรเปนหลักแหงความเช่ือ (16,13) พระคําของพระเยซูคริสตให
คําตอบแกปญหาทุกอยางของมนุษย จงยึดพระสัญญาของพระองคไว เพื่อนําพระพรมาสูตน และเช่ือฟง
คําเตือนของพระองค เพื่อทานจะไมหลงไปในทางท่ีผิด 

โลกในยุคปจจบัุนตองการความจริงซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจา จงหม่ันศึกษาพระคําของ
พระองค และประพฤติตามที่พระองคทรงสอน แลวความหวังและความม่ันใจในชีวติก็จะเปนของทาน 
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พระธรรมทิโมธี          บทเรียนท่ี 13 

ผู “ปล้ําสูอยางดี”  

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 2 ทิโมธ ี4:1-14  

พระราชาพระองคหนึ่ง กําลังจะส้ินพระชนม จึงตรัสเรียกเสนาบดีผูใกลชิดที่สุดคนหนึ่งเขาเฝา 
แมเสนาบดีผูนั้นจะไมทราบวา พระราชาจะทรงรับส่ังประการใดกบัเขา แตเขาก็เช่ือวาคํารับส่ังคร้ัง
สุดทายของพระราชานั้น จะตองเปนคํารับส่ังท่ีสําคัญท่ีสุด ถามีราชสมบัติใด อํานาจเกยีรติยศใด ท่ี
พระองคดําริจะประทานใหก็จะทรงประทานใหในขณะนั้น ขอความลึกลับตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง
ประเทศก็จะเปดเผยออก 

คําส่ังสอนของเปาโลในบทน้ี เปนคําสอนของผูท่ีกําลังจะลาจากโลกนี ้ คําพูดของทานทุกคํา จึง
ประกอบดวยความหมายท่ีลึกซ้ึง ควรแกการจดจํา เราจะศึกษาดวูาทานมีปฏิกิริยาเชนใด เม่ือทราบวา
ความตายกําลังยางเขามาทุกขณะ 

ก. คํากําชับใหประกาศพระกิตติคุณ (1-5)  

เหตุท่ีเปาโลถูกขังคุกมืด และจะถูกประหารชีวิตคร้ังนี ้ มิใชเนื่องจากความผิดอ่ืนใด แต
เนื่องจากทานสัตยซ่ือตอพระเยซูคริสตในการประกาศพระกิตติคุณ ถาเปนคนอ่ืนแลว เขาอาจจะรูสึก
เสียใจและนอยใจมาก ท่ีทําความดี แตผลท่ีไดรับคือความช่ัว บางคนอาจพูดในทํานองนี้ก็เปนไดวา “จะ
ประกาศกิตติคุณไปทําไมดูซิ ผลท่ีไดรับเพียงแตคุกตะรางและความตายเทานัน้” แทนท่ีเปาโลจะรูสึก
ทอแทในและเสียใจ ท่ีตองไดรับความทุกขลําบากและเสียชีวิต ทานกลับหนุนใจใหคริสเตียนท้ังหลาย 
ทําการประกาศพระกิตติคุณดวยความขยนัหมั่นเพยีร ทานไดกําชับดังนี้วา “ทานจงประกาศพระคํา จง
หม่ันกระทําการอยู ท้ังเวลท่ีมีโอกาสและเวลาท่ีขาดโอกาส........และตักเตือนคนดวยความเพียรพยายาม
ทุกอยาง.....” คริสเตียนในปจจุบันหลายคนอาจไมรูถึงความสําคัญ และความจําเปน ในการประกาศพระ
กิตติคุณบางคนไมมีใจปรารถนาจะประกาศกิตติคุณเลย บางกลาววาอยากจะประกาศแตโอกาสไม
อํานวยให เพราะมีธุระยุงเกนิไป ขอพระธรรมตอนน้ีไดเนนใหคริสเตียนทุกคน “จงประกาศ.....” “จง
หม่ันกระทําการ......” “ตักเตือนคนดวยความเพียงพยายาม.......” ผูท่ีอยากประกาศกิตติคุณจริง ๆ จะพบ
โอกาสที่ดี ๆ เสมอในการประกาศ เปาโลบอกวา จงประกาศ “ท้ังเวลาท่ีมีโอกาสและเวลาท่ีขาดโอกาส” 
หมายความวา ใหประกาศกติติคุณเสมอโดยไมเลือกโอกาสไมวาฝนจะตก แดดจะรอน มีธุระการงานยุง
มาก สถานการณรอบดานไมดี จะตองหาเวลาประกาศพระกิตติคุณเสมอ จงอยาคอยใหโอกาสมาหา
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ทาน ถาทานคอยใหมีโอกาสหรือมีเวลาแลวจึงจะประกาศ ทานจะไมมีโอกาสเลย แตจงใชเวลาประกาศ
และจัดเวลาประกาศ แลวทานจะมีเวลาประกาศเสมอ 

สุภาพสตรีคริสเตียนคนหน่ึงอยากจะเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสต แตเธอไมมีเวลาออกไปเปน
พยานและประกาศเหมือนคนอ่ืน ๆ เลย เพราะตอนกลางวันเธอตองทํางานท่ีบริษัทตลอดวัน และตอน
เย็นกมี็งานสารพัดอยางรอคอยอยูท่ีบาน ดวยเหตุท่ีเธอตองการประกาศฯ เธอจึงหาเวลาตอนพักเท่ียงทุก
วัน เปนพยานตอเพื่อนรวมงาน ถึงความรักและความรอดของพระเยซูคริสต โดยวิธีนี้ เธอไดนําเพื่อน
หลายคนมารับเช่ือในพระองค  

เปาโลไดกลาวลวงหนาวา เม่ือถึงเวลาหนึ่ง คนท้ังหลาย “จงบายหจูากความจริง หันไปฟงเร่ือง
นิยายตาง ๆ” พวกเขาจะไมฟงพระกิตติคุณ ไมชอบผูท่ีประกาศเทศนาความเช่ือท่ีถูกตอง และท่ีแทจริง
ของพระเยซูคริสต ผูรับใชของพระเจาหลายคน ก็จะเร่ิมส่ังสอนส่ิงตาง ๆ ท่ีคริสเตียนและชาวโลกพึง
พอใจ ซ่ึงมิใชสาระสําคัญจากพระวจนะของพระเจาเลย โดยเหตุนี้คริสเตียนทุกคนพึ่งระมัดระวงัใหดี 
อยาส่ังสอนตามท่ีชาวโลกชอบ แตสอนตามคําสอนของพระเยซูคริสต คนท่ีปฏิบัติเชนนั้นอาจจะไมเปน
ท่ีชอบพอของคนท่ัวไป ผูท่ีรอนรนในการประกาศพระกติติคุณอาจจะถูกเยาะเยย ถากถางโดยประการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณเหลานี ้ กําลังเกิดข้ึนแกคริสเตียนท่ีหม่ันทําการประกาศ เหตุฉะนั้น 
“จงอดทนตอความยากลําบาก จงกระทําการประกาศกิตติคุณ และจงทําการประกาศของทานนั้นให
สําเร็จ” 

ข. คําประกาศแหงชัยชนะ (6-8)  

เปาโลมิไดคิดวา ทานกําลังปราชัยในการตอสูเพื่อพระเยซูคริสต ทานมิไดหวาดกลัวตอความ
ตาย ในทางตรงกันขาม ทานไดประกาศดวยความภูมิใจเยี่ยงผูมีชัยชนะจากสมรภูมิวา “ขาพเจาเขาใน
การปลํ้าสูอยางดีแลว” ทานไดเปรียบเทียบคริสเตียนวา เปนเหมือนดงันักสูท่ีปลํ้าสูบนเวที ทานกลาวใน
พระธรรมเอเฟซัสวา “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับผูท่ีบรรดาศักดิ์และตอสู
กับผูมีอํานาจ........ และตอสูกับบรรดาวิญญาณอันช่ัวรายในสถานอากาศ” (เอเฟซัส 6:12) การตอสูนี้
อาจมีความหมายหลายประการ เชนการตอสูกับความผิดบาป และส่ิงลอลวงใจทางฝายโลก การตอสูกับ
ส่ิงแวดลอมอันเลวรายการตอสูกับอุปสรรคท่ีขัดขวางในการประกาศ การตอสูกับความทุกขยากลําบาก 
และการตอสูเพื่อยื้อแยงดวงวิญญาณท่ีหลงหายจากมารเปนตน แตส่ิงสําคัญอยางหนึ่งเกีย่วกับการตอสูท่ี
เปาโลกลาวถึงในท่ีนี ้ คือการปลํ้าสู อยางดหีมายถึงการตอสูตามกฎเกณฑ และวิธีท่ีพระเยซูคริสตตั้งไว 
ดวยใจสุจริต สัตยซ่ืออดทน เยี่ยงนักกฬีาท่ีดี ชีวิตประจาํวันของเขา กเ็ปนตัวอยางท่ีดีไมมีขอติฉินนินทา
ได 
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นักกฬีาท่ีไดชัยชนะดวยเลหเหล่ียมกลโกงหรือโดยไมปฏิบัติตามกติกานั้น มิไดเปนนักกีฬา
ชนิด “ปลํ้าสูอยางด”ี ฉันใด คริสเตียนท่ีตอสูเพื่อพระเยซูคริสตดวยใจไมบริสุทธ์ิ ดวยความหวาดกลัว
และดวยวิธีท่ีไมถูกตองก็มิได “ปลํ้าสูอยางดี” ฉันนั้น 

นอกจากเขา “ปลํ้าสูอยางดี” แลวเขายัง “วิ่งแขงถึงท่ีสุดปลายทาง” หมายถึงการรับใชพระเจา 
เปนพยานเพื่อพระองคโดยความสัตยซ่ือตลอดชีวิต ผูมีใจรอนรนทําการของพระเยซูคริสตช่ัวคราว
อาจจะหาไดบาง แตผูท่ีทํางานรับใชพระเจาดวยความสัตยซ่ือตลอดมานั้น หาไดยากเต็มท่ี มีนอยคนท่ี
กลาพูดอยางเปาโลวา “ขาพเจาวิ่งแขงถึงท่ีสุดปลายทางแลว ขาพเจาไดรักษาความเชื่อนั้นไวแลว” โดย
เหตุนี้ ทานมีความเชื่อม่ันวา ทานจะไดรับบําเหน็จซ่ึงเปนมงกุฎ แหงความชอบจากพระเจา และเพราะ
เหตุนี้เองท่ีทานไมกลัวความตาย ซ่ึงกําลังยางเขามาสูตัวทาน เพราะความตาย เปนเพยีงแตทําใหวิญญาณ
จิตของทาน ซ่ึงเปนตัวทานอยางแทจริง ละจากโลกแหงความผิดบาปและความทุกขทรมานน้ีไปอยูใน
แดนบรมสุขเกษม ณ ท่ีนัน่ “มีมงกุฎแหงความชอบธรรมเก็บไว” สําหรับทาน ทานจะไดพบพระเยซู
คริสต และเหลาทหารหาญท้ังหลาย ของพระเยซูคริสต เปนสถานท่ีดีกวารางกายท่ีอนิจจังในปจจุบัน
และโลกท่ีวาวุน หลายพนัหลายแสนเทา 

ขอพระธรรมตอนน้ีสอนใหเราทราบวา การท่ีจะไดรับบําเหน็จจากพระเจานัน้คริสเตียนจะตอง 
“ปลํ้าสู” “วิ่งแขง” ดวยความสัตยซ่ือจนถึงท่ีสุด 

ค. คําพยานถึงความสัตยซื่อ ของพระเจา (9-22) 

ขณะท่ีเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้คริสเตียนไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักเปาโลถูกจําคุกใน
กรุงโรม เพื่อรอการตัดสินประหารชีวิต เพื่อนหลายคนของเปาโลไดละท้ิงทาน และหนจีากทานเพราะ
กลัววาเร่ืองรายบางอยาง อาจจะเกิดข้ึนแกพวกเขาดวย นอกจากนั้นยงัมีชายอีกคนหนึ่งช่ืออาเล็กซันดะ
โร ชางทองคอยประทุษรายทาน นับไดวาทานกําลังตกอยูในความทุกขลําบากทุกอยาง แตทามกลาง
ความทุกขยากลําบากเหลานัน้ทานไดขอบคุณสรรเสริญพระเจา ท่ียังมีเพื่อนท่ีดีและสัตยซ่ือตอทาน
หลายคน เชนลูกา ซ่ึงเปนคนเดียวเทานั้นท่ีกลาอยูกับเปาโล แมคนอ่ืนจะหนีจากทานไปหมดทิโมธีบุตร
ในพระคริสต ซ่ึงทานขอรองใหนําเส้ือคลุมและหนังสือไปให นอกจากนั้น ยังมีคริสเตียนอีกหลายคนท่ี
สัตยซ่ือตอทาน ทานกลาวในตอนทายวา “องคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหขาพเจา พนจากการรายทุก
อยาง และจะทรงชวยขาพเจาใหรอดไวในแผนดินสวรรคของพระองค” 

เรามีกําลังนอยเกินไป ท่ีจะปลํ้าสูอยางดีจนถึงท่ีสุดไดดวยตนเอง แตขอบพระคุณพระเจาดวย
ความสัตยซ่ือ และดวยฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูคริสต เราจึงสามารถวิ่งแขงจนถึงท่ีสุด และรักษาความ
เช่ือของพระองคจนถึงท่ีสุด 
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จัดแผนการไว 
จัดแผนการไว เปนหนังสือท่ีศิษยาภิบาล ผูรับผิดชอบโรงเรียนรวีวารศึกษาครูสอนรวีวาร

ศึกษา หรือช้ันศึกษาพระคัมภีร และผูสนใจในการสอนทุกทานควรมีไว เพราะมีคําแนะนําหลายอยางท่ี
จะชวยใหทานเปนครูท่ีดี และเปนผูรับผิดชอบในการสอนท่ีด ี

จัดแผนการไว ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ........ 
การตั้งเปาหมายในการสอน 
การเตรียมการสอน 
การใชอุปกรณในการสอน 
การสอนบทเรียน 
การจัดกจิกรรมในชั้น 
หนาท่ีของครู ภายนอกช้ันเรียน 

ฯลฯ 
 
 
หนา 165 หนาพิมพ ราคาเลมละ 5 บาท 
 
 
สนใจติดตอส่ังซ้ือไดท่ี 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
28/2 ซอยประชาอุทิศ 
ถนนปฏิพัทธ พระนคร, 4 
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