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จดหมายฝากฉบบับททที่สองของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงททิโมธท

บทนนน: 2 ททิโมธธีมธีความเปป็นเอกลลักษณณ์ในหลายๆดด้าน ประการแรกคคือ เปป็นงานเขธียนชทิชิ้น
สสุดทด้ายของอลัครททูตผทูด้ยทิยิ่งใหญญ่ทญ่านนธีชิ้กญ่อนทธียิ่ทญ่านจะพลธีชธีพเพคืยิ่อความเชคืยิ่อ ประการทธียิ่สองคคือ มลันถทูก
เขธียนจากคสุกมามารณ์ไทนณ์ (Mamartine) ในกรสุงโรมขณะทธียิ่เปาโลกกาลลังรอคอยความตาย ใน
จดหมายฝากฉบลับนธีชิ้เปาโลไดด้เขธียนขด้อควรปฏทิบลัตทิสสุดทด้ายถถึง ‘บสุตรผทูด้เปป็นทธียิ่รลักยทิยิ่ง’ ของทญ่าน ทญ่านพทูด
ถถึงการดกาเนทินชธีวทิตและคกาพยานสญ่วนตลัวของผทูด้รลับใชด้ทธียิ่แทด้จรทิงของพระครทิสตณ์ในสมลัยทธียิ่การละททิชิ้ง
ความจรทิงกกาลลังเกทิดขถึชิ้นเปป็นอลันมาก โครงสรด้างการจลัดเรธียงเนคืชิ้อหาของจดหมายฝากฉบลับนธีชิ้มธี
ลลักษณะเปป็นการแบญ่งตามบท: บททธียิ่ 1 คกาทลักทาย; บททธียิ่ 2 การรลับใชด้ของผทูด้รลับใชด้ทธียิ่สลัตยณ์ซคืยิ่อของ
พระครทิสตณ์; บททธียิ่ 3 การละททิชิ้งความจรทิงในยสุคสสุดทด้าย; บททธียิ่ 4 คกากลญ่าวอกาลาของเปาโล จดหมาย
ฝากฉบลับนธีชิ้จถึงนญ่าจะถทูกเขธียนขถึชิ้นประมาณปธี ค.ศ. 66

ภนพรวมของ 2 ททิโมธธี 1: ในบทแรกนธีชิ้เปาโลสญ่งคกาทลักทายสญ่วนตลัวและคกาหนสุนใจมายลัง 
‘บสุตรผทูด้เปป็นทธียิ่รลักยทิยิ่ง’ ของทญ่าน คคือ ททิโมธธี เหป็นไดด้ชลัดวญ่าททิโมธธีกกาลลังถทูกกดดลันอยญ่างหนลักและเรทิยิ่ม
ทด้อแทด้ในการรลับใชด้ เปาโลทราบวญ่าวลันเวลาของทญ่านเหลคือนด้อยเตป็มทธี ทญ่านจถึงหนสุนใจททิโมธธีใหด้สทูด้
ตญ่อไปโดยไมญ่มธีความละอายในขญ่าวประเสรทิฐของพระครทิสตณ์ 



2 ทธ 1:1 อบัครทผตเปาโลเรทิที่มตผู้นจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยคทาเตพอนความจทาวตาความเปป็น
อบัครทผตของทตานนบัรนเปป็นมาโดยพระประสงครของพระเจผู้า เปาโล ออัครททตของพระเยซทครริสตต์ 
ตามพระประสงคต์ของพระเจจ้า ตามพระสอัญญาแหห่งชชีวริต ซซซึ่งมชีในพระเยซทครริสตต์ การทรงเรทยกของ
ทตานมาจากเบพรองบน นอกจากนทร  ความเปป็นอบัครทผตของทตานกป็เปป็น “ตามพระสบัญญาแหตงชทวทิต ซถึที่งมท
ในพระเยซผครทิสตร” ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตา ‘ชทวทิต’ ในททที่นทรหมายถถึงชทวทิตนทิรบันดรรรวมถถึงชทวทิตอบันบรทิบผรณร
ททที่เรามทอยผตในระหวตางนทรดผู้วย ชทวทิตทบัรงสองแบบเปป็นสตวนหนถึที่งของพระสบัญญาของพระเยซผครทิสตร การ
รบักษาพระสบัญญาของพระเจผู้านบัรนเชพที่อถพอไดผู้พอๆกบับอรุปนทิสบัยอบันจรทิงแทผู้ของพระองคร

2 ทธ 1:2 เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาใครเปป็นผผผู้รบับจดหมายฝากฉบบับนทร  ถซง ทริโมธชี บบตรทชีซึ่รอัก
ของขจ้าพเจจ้า ขอพระคบณและพระเมตตาและสอันตริสบขจากพระเจจ้าพระบริดา และพระเยซทครริสตต์องคต์
พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา จงดดารงอยทห่กอับทห่านเถริด ททิโมธทเปป็น “บรุตรททที่รบักยทิที่ง” ของเปาโล เปาโลอาจเปป็น
หรพออาจไมตเปป็นคนนทาวทิญญาณททิโมธทมาถถึงพระครทิสตร แตตแนตใจไดผู้วตาทตานเปป็นคนสบัที่งสอนและอบ
รมททิโมธทและฝถึกฝนเขาสทาหรบับการรบับใชผู้ ดผ กทิจการ 16:1

คทาทบักทายททที่เราพบเหป็นบตอยในจดหมายฝากของพระคบัมภทรรใหมตปรากฏตรงนทร  “ขอพระครุณ
และพระเมตตาและสบันตทิสรุขจากพระเจผู้าพระบทิดา และพระเยซผครทิสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จง
ดทารงอยผตกบับทตานเถทิด” ถถึงแมผู้วตาเรารอดแลผู้วโดยพระครุณ แตตพระครุณของพระองครกป็เปป็นแหลตงททที่มา
ของพละกทาลบังและความชตวยเหลพออบันตตอเนพที่อง ถถึงแมผู้วตาเรารอดแลผู้วเพราะพระเมตตาของพระองคร
แตตมบันกป็ยบังเปป็นทรบัพยากรททที่มทครุณอนบันตรตลอดการดทาเนทินชทวทิตครทิสเตทยนของเรา และสบันตทิสรุขของ
พระเจผู้ากป็เปป็นอบัญมณทททที่มทราคามาก มบันเปป็นสทิที่งททที่นทาหนผู้าความสรุขททที่แทผู้จรทิง ทบัรงสทิรนนทรลผู้วนมาจาก
พระเจผู้าพระบทิดาและพระเยซผครทิสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

2 ทธ 1:3-4 ตรงนทร เราเหป็นถถึงความรบักอบันลถึกซถึร งของเปาโลททที่มทตตอททิโมธท ขจ้าพเจจ้า
ขอบพระคบณพระเจจ้าผทจ้ซซซึ่งขจ้าพเจจ้าไดจ้รอับใชจ้ ดจ้วยจริตสดานซกออันบรริสบทธริธิ์สสืบมาตอัตั้งแตห่บรรพบบรบษของ
ขจ้าพเจจ้า เพราะขจ้าพเจจ้าไดจ้ระลซกถซงทห่านในคดาอธริษฐานของขจ้าพเจจ้ามริไดจ้หยบดหยห่อนทอัตั้งกลางคสืน
กลางวอัน กตอนอพที่นเปาโลขอบพระครุณพระเจผู้าโดยกลตาววตาทตานปรนนทิบบัตทิพระองครจากการอบรมสบัที่ง



สอนททที่ทตานไดผู้รบับจากบรรพบรุรรุษของทตานททที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า ทตานยบังขอบพระครุณ
พระเจผู้าสทาหรบับการระลถึกถถึงททิโมธทเปป็นประจทาทรุกวบันดผู้วย เปาโลไดผู้ปรนนทิบบัตทิพระเจผู้าแหตง
บรรพบรุรรุษของทตานดผู้วยจทิตสทานถึกอบันบรทิสรุทธทิธ  ทตานไมตมทสทิที่งไมตดทอบันใดททที่ตผู้องปทิดซตอนไวผู้เลย 
นอกจากนทรทตานยบังอธทิษฐานเผพที่อททิโมธททบัรงกลางคพนกลางวบันดผู้วย

ทตานยบังมทความปรารถนาททที่จะเหป็นหนผู้าททิโมธทเปป็นครบัร งสรุดทผู้าย 4 กป็ไดจ้ปรารถนาเปป็นออันมาก
ทชีซึ่จะเหป็นทห่าน ระลซกถซงนดตั้าตาของทห่าน เพสืซึ่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้เตป็มไปดจ้วยความยรินดชี เหป็นไดผู้ชบัดวตาททิโมธท
แบกรบับภาระททที่หนบักเสทยจนเขาถถึงกบับนทราตาไหล ตามททที่บทแรกนทรจะเปทิดเผยใหผู้ทราบ เปาโลบอก
เปป็นนบัยวตาททิโมธทก ทาลบังเผชทิญกบับความยรุตงยากและความทผู้อใจในการรบับใชผู้ เปาโลจถึงเขทยนมาเพพที่อ
เสรทิมกทาลบังเขา ชายทรุกคนททที่ไดผู้รบับการทรงเรทยกใหผู้มาเปป็น ‘ศทิษยาภทิบาล’ จะเขผู้าในสถานการณรนทรดท 
ในการใหผู้ก ทาลบังใจและเสรทิมกทาลบังททิโมธทในการรบับใชผู้ของเขา ซถึที่งกป็จะททาใหผู้เปาโล “เตป็มไปดผู้วย
ความยทินดท”

2 ทธ 1:5 เปาโลจถึงระลถึกถถึงมรดกฝตายวทิญญาณของททิโมธท ขจ้าพเจจ้าระลซกถซงความเชสืซึ่อ
ออันแทจ้นอัตั้นซซซึ่งมชีอยทห่ในทห่าน และซซซึ่งเมสืซึ่อกห่อนไดจ้มชีอยทห่ในโลอริสยายของทห่าน และซซซึ่งไดจ้มชีอยทห่ในยทนชีสมา
รดาของทห่าน และซซซึ่งขจ้าพเจจ้าเชสืซึ่อมอัซึ่นคงวห่ามชีอยทห่ในทห่านดจ้วย ททที่ผตานมามทคนสามชบั ที่วอายรุททที่มทความเชพที่อ
อบันแทผู้ในครอบครบัวของททิโมธท คนแรกคพอยายของเขาโลอทิส คนตตอไปคพอมารดาของเขายผนทส และ
ตอนนทรกป็คพอททิโมธทเอง เราทราบนผู้อยมากเกทที่ยวกบับบทิดาของททิโมธทนอกจากททที่วตาเขาเปป็นคนกรทก 
(กทิจการ 16:1) ไมตวตาจะยบังไง การดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าและความเชพที่ออบันแทผู้ของมารดาและ
ยายของเขาสตงผลอยตางมากตตอเขา เราทราบนผู้อยมากเกทที่ยวกบับมารดาและยายของเขา เราไมตทราบ
ชบัดเจนวตานางทบัรงสองไดผู้กลบับใจเชพที่อพระครทิสตรพรผู้อมกบับททิโมธทหรพอไมต อยตางไรกป็ตาม ไมตวตาจะยบังไง
เรากป็แนตใจไดผู้วตาพวกนางเปป็นหญทิงชาวยทิวททที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า

2 ทธ 1:6 เหตบฉะนอัตั้นขจ้าพเจจ้าจซงสะกริดใจทห่านใหจ้ใชจ้ของประทานของพระเจจ้าทชีซึ่มชีอยทห่
ในทห่าน โดยการวางมสือของขจ้าพเจจ้านอัตั้นใหจ้รบห่งเรสืองขซตั้น เหป็นไดผู้ชบัดวตาททิโมธทเรทิที่มเกทิดความทผู้อใจนทิด
หนตอยในการรบับใชผู้เพราะแรงกดดบันและปบัญหาตตางๆ เปาโลจถึงเตพอนสตทิเขาใหผู้ “ใชผู้ของประทาน



ของพระเจผู้าททที่มทอยผตในทตาน โดยการวางมพอของขผู้าพเจผู้านบัรนใหผู้รรุตงเรพองขถึรน” ขผู้อความนทร เสนอความ
เหป็นหลายประการ ประการแรกในการพผดถถึง “การวางมพอของขผู้าพเจผู้า” เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลกทาลบัง
พผดถถึงการแตตงตบัรงททิโมธทเขผู้าสผตการรบับใชผู้ จากนบัรนเปาโลกป็ก ทาชบับททิโมธทใหผู้ใชผู้ของประทานนบัรนใหผู้
รรุตงเรพองขถึรน ความหมายกป็คพอ การททาใหผู้ไฟททที่จวนจะดบับนบัรนโหมกระพพอขถึรน เราอาจสรรุปไดผู้วตาเปาโล
กทาลบังพยายามททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจททิโมธทททที่แบกรบับภาระ ปบัญหาและแรงกดดบันตตางๆของการรบับใชผู้เปป็น
ศทิษยาภทิบาล มทการสพที่อเปป็นนบัยวตาททิโมธทอาจกทาลบังคทิดททที่จะเลทิกรบับใชผู้หรพออยตางนผู้อยเขากป็อาจถอยจาก
การรบับใชผู้ไปแลผู้ว

2 ทธ 1:7 เปาโลจถึงขวนขวายททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจเขาโดยคทาเตพอนททที่แสนวทิเศษ เพราะวห่า
พระเจจ้ามริไดจ้ทรงประทานจริตทชีซึ่ขลาดกลอัวใหจ้เรา แตห่ไดจ้ทรงประทานจริตทชีซึ่กอปรดจ้วยฤทธริธิ์ ความรอัก 
และการบอังคอับตนเองใหจ้แกห่เรา พระเจผู้าไมตไดผู้ทรงประทานจทิตททที่ขลาดกลบัวหรพอเหนทยมอายแกตเรา 
แตตพระองครไดผู้ทรงประทาน (1) จทิตททที่กอปรดผู้วยฤทธทิธ , (2) จทิตททที่กอปรดผู้วยความรบัก และ (3) จทิตททที่ก
ปอรดผู้วยการบบังคบับตนเองแกตเรา อบันหลบังนทรมทความหมายวตาจทิตททที่ปลอดโปรตงและมทวทินบัย ทบัรงสาม
อยตางนทร เปป็นของประทานของพระเจผู้าและมทพรผู้อมไวผู้เพพที่อตอบสนองความจทาเปป็นตตางๆของเรา 
นอกจากนทรคทาททที่แปลวตา การบอังคอับตนเอง (โซฟรอนทิสมอส) มทความหมายเพทิที่มเตทิมวตา ‘การบบังคบับ
ตน’, ‘ใจจดจตอ’ หรพอ ‘การประมาณตน’

นทที่เปป็นอทกครบัร งททที่ขผู้อความนทรสพที่อเปป็นนบัยวตาททิโมธทก ทาลบังทผู้อแทผู้ในการรบับใชผู้ เปาโลจถึงเตพอน
ความจทาเขาวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงประทานจทิตททที่กอปรดผู้วยฤทธทิธ , ความรบัก และใจจดจตอแกตเขาแลผู้ว พระ
สบัญญาดบังกลตาวยบังมทใหผู้สทาหรบับเราแมผู้กระทบั ที่งในทรุกวบันนทรดผู้วยอยตางไมตตผู้องสงสบัย

2 ทธ 1:8 ดบังททที่จะเหป็นไดผู้ชบัดในไมตชผู้า ครทิสตจบักรบางแหตงและครทิสเตทยนบางคนเรทิที่ม
เกทิดความทผู้อแทผู้และถถึงกบับละอายในตบัวเปาโลเพราะเหตรุจรุดยพนททที่มบั ที่งคงของทตานและการททที่ทตานถผก
จทาจอง ททิโมธทอาจเจอกบับการทดลองแบบเดทยวกบัน เหตบฉะนอัตั้นอยห่าละอายคดาพยานแหห่งองคต์พระผทจ้
เปป็นเจจ้าของเรา หรสือของตอัวขจ้าพเจจ้าทชีซึ่ถทกจดาจองอยทห่เพราะเหป็นแกห่พระองคต์ แตห่จงมชีสห่วนในการยาก
ลดาบาก เพสืซึ่อเหป็นแกห่ขห่าวประเสรริฐ โดยอาศอัยฤทธริธิ์เดชแหห่งพระเจจ้า ทตานจถึงหนรุนใจเขาไมตใหผู้ละอาย



ในคทาพยานขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและของตบัวทตานเอง แตตเขาตผู้องเผชทิญกบับความยากลทาบากของ
ขตาวประเสรทิฐโดยอาศบัยฤทธทิธ เดชของพระเจผู้า นทที่เปป็นบทเรทยนททที่เราตผู้องเรทยนรผผู้เชตนกบัน

นตาสนใจททที่เปาโลเรทยกตบัวเองวตา ผผผู้ถผกจทาจองขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาทตาน
ตบัรงใจสพที่อความหมายสองประการตรงนทร  แนตนอนททที่ทตานเปป็นผผผู้ถผกจทาจอง (คพอเปป็นนบักโทษ) ในครุกมา
มารรไทนร และทตานกป็ยอมจทานนตตอพระประสงครและการดผแลของพระเยซผครทิสตรอยตางสรุดตบัวดผู้วย 
ทตานเรทยกตบัวเองแบบนทร ในอทกหลายครบัร ง ดผ เอเฟซบัส 1:3 และฟทิเลโมน 1:1, 7

2 ทธ 1:9-10 เปาโลจถึงกลตาวถถึงเหตรุผลททที่หนบักแนตนสองประการททที่เราควรทน
ความทรุกขรยากเพพที่อเหป็นแกตขตาวประเสรทิฐ ผทจ้ทรงชห่วยเราใหจ้รอด และไดจ้ทรงเรชียกเราดจ้วยคดาทรงเรชียก
ออันบรริสบทธริธิ์ ไมห่ใชห่เพราะเหป็นแกห่การประพฤตริของเรา แตห่เพราะเหป็นแกห่พระประสงคต์ของพระองคต์
เองและพระคบณซซซึ่งทรงประทานแกห่เราในพระเยซทครริสตต์ตอัตั้งแตห่กห่อนสรจ้างโลกมานอัตั้น (1) พระเยซผ
ครทิสตรไดผู้ทรงชตวยเราใหผู้รอดแลผู้ว (2) พระองครไดผู้ทรงเรทยกเราดผู้วยคทาทรงเรทยกอบันบรทิสรุทธทิธ  นบัที่นคพอ 
ใหผู้ไปประกาศขตาวประเสรทิฐ ทบัรงสองอยตางนทร ไมตไดผู้เปป็นเพราะครุณความดทของเราเอง แตตโดยพระ
ประสงครและพระครุณของพระองคร อบัครทผตทตานนทร จถึงเทศนาสบัรนๆเกทที่ยวกบับพระครุณและการทรง
เรทยกของพระเจผู้า (1) มาจากพระเยซผครทิสตร (2) เปป็นมาตบัรงแตตกตอนสรผู้างโลก วลทททที่แปลวตา “ตบัรงแตต
กตอนสรผู้างโลก” (พรอ ครอโนน ไอโอนอทิโอน) มทความหมายตรงตบัววตา ‘กตอนกาลเวลาเรทิที่มตผู้นขถึรน’

(3) ดบังททที่ระบรุไวผู้ในขผู้อ 10 พระครุณและการทรงเรทยกของพระเจผู้าบบัดนทรถผกสทาแดงในการ
เสดป็จมาของพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเราคพอ พระเยซผครทิสตร 10 แตห่บอัดนชีตั้ไดจ้ทรงสดาแดงใหจ้ประจอักษต์โดย
การทชีซึ่พระเยซทครริสตต์พระผทจ้ชห่วยใหจ้รอดของเราเสดป็จมา ผทจ้ไดจ้ทรงกดาจอัดความตายใหจ้สทญสริตั้น และไดจ้
ทรงนดาชชีวริตและสภาพอมตะใหจ้กระจห่างแจจ้งโดยขห่าวประเสรริฐ พระเยซผครทิสตรไดผู้ทรง (1) กทาจบัด 
(ตรงตบัวคพอ ททาลาย) ความตายแลผู้ว คทาททที่แปลวตา กดาจอัด (คาทารเกะโอ) มทความหมายตรงตบัววตา
ททาลาย (2) พระองครยบังไดผู้ทรงนทาชทวทิตและสภาพอมตะใหผู้กระจตางแจผู้งโดยขตาวประเสรทิฐแลผู้วดผู้วย 
คทาททที่แปลวตา สภาพอมตะ (อลัฟธารเซธีย) มทความหมายวตา ‘ความไมตเปพที่อยเนตา’ หรพอในททที่นทร คพอ ไมตมท



ความเปพที่อยเนตาโดยทางความตาย ดบังนบัรนในพระครทิสตร ความตายไดผู้ถผกททาลายและถผกแทนททที่ดผู้วย
ชทวทิตนทิรบันดรรแลผู้ว

2 ทธ 1:11 ดบังนบัรนเปาโลจถึงกลตาววตา สดาหรอับขห่าวประเสรริฐนอัตั้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้รอับแตห่งตอัตั้งใหจ้
เปป็นนอักเทศนต์และเปป็นออัครททต และเปป็นครทของพวกตห่างชาตริ เปาโลไดผู้รบับการแตตงตบัรงสทาหรบับพบันธ
กทิจใหผู้เปป็น (1) นบักเทศนร, (2) อบัครทผต และ (3) ครผ ทบัรงหมดนทร เปป็นมาโดยพระเยซผครทิสตร พบันธกทิจของ
ทตานจถึงมทมายบังคนตตางชาตทิซถึที่งแตกตตางจากพวกยทิว

2 ทธ 1:12 เพราะเหตบนอัตั้นเองขจ้าพเจจ้าจซงไดจ้ทนทบกขต์ลดาบากเชห่นนชีตั้ การถผกจทาจองของ
ทตานและสทิที่งตตางๆททที่ทตานทนทรุกขรลทาบากมาตลอดการรบับใชผู้ของทตานเปป็นเพราะการรบับใชผู้ของทตาน
และขผู้อความเกทที่ยวกบับพระครทิสตร ถซงกระนอัตั้นขจ้าพเจจ้ากป็ไมห่ละอาย (หรพอไมตทผู้อใจ) นทที่เปป็นคทาพยานอบัน
เปทที่ยมดผู้วยฤทธทิธ ซถึที่งแสดงถถึงความเชพที่อมบั ที่นของเปาโล เพราะวห่าขจ้าพเจจ้ารทจ้จอักพระองคต์ทชีซึ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เชสืซึ่อ 
(วางใจ) และขจ้าพเจจ้าเชสืซึ่อมอัซึ่น (มบั ที่นใจ) วห่าพระองคต์ทรงฤทธริธิ์สามารถรอักษา (พทิทบักษรรบักษา) ซซซึ่ง
ขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้กอับพระองคต์ (ฝากใหผู้พระองครดผแล) จนถซงวอันนอัตั้น เพราะวตาเปาโลมทความมบั ที่นใจ
และความไวผู้วางใจเตป็มเปทที่ยมในพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของทตาน ทตานจถึงไมตละอายหรพอทผู้อใจ ถถึงแมผู้วตา
ในไมตชผู้าทตานตผู้องเผชทิญกบับความตายเพราะเหตรุการรบับใชผู้ของทตานกป็ตาม

นอกจากนทรยบังมทการสพที่อชบัดเจนถถึงความรอดไมตหลรุดหายของผผผู้เชพที่อดผู้วย เปาโลทราบและมท
ความมบั ที่นใจเตป็มเปทที่ยมวตาพระเยซผครทิสตรจะทรงพทิทบักษรรบักษา (คพอ ปกปผู้อง) สทิที่งททที่ทตานไดผู้ฝากไวผู้กบับ
พระองคร (ความรอดของทตาน) วลันนลัชิ้นททที่ทตานพผดถถึงนตาจะหมายถถึงจรุดจบแหตงชทวทิตของทตาน ไมตวตาจะ
ในการรบับขถึรนหรพอการเขผู้าสผตสงตาราศทโดยทางความตาย กลตาวโดยสบัรนๆกป็คพอ เปาโลไมตอายเลยกบับ
การททที่ทตานตผู้องตทิดครุก ทตานทราบวตาพระเยซผครทิสตรจะทรงพทิทบักษรรบักษาทตานไวผู้แมผู้จะโดยความตาย
เพพที่อเขผู้าสผตสงตาราศทกป็ตาม

2 ทธ 1:13-14 เมพที่อเหป็นถถึงสทิที่งเหลตานทร  เปาโลจถึงมทคทาสบัที่งสองประการแกตททิโมธท (1) 
จงถสือไวจ้เปป็นแบบแหห่งคดาสอนออันถทกตจ้องทชีซึ่ทห่านไดจ้ยรินจากขจ้าพเจจ้า ในความเชสืซึ่อและความรอักซซซึ่งมชี
อยทห่ในพระเยซทครริสตต์ นบัที่นคพอ ททิโมธทเออ๋ย จงยถึดหลบักคทาสอน (ถผู้อยคทา) อบันถผกตผู้องซถึที่งทตานไดผู้เรทยนรผผู้



เกทที่ยวกบับความเชพที่อนบัรนและความรบักของพระเยซผครทิสตรไวผู้ (2) 14 ขจ้อความออันดชีนอัตั้นซซซึ่งทรงฝากไวจ้
กอับทห่าน ทห่านจงรอักษาโดยเดชพระวริญญาณบรริสบทธริธิ์ทชีซึ่สถริตอยทห่ในเรา “ขผู้อความอบันดท” ในททที่นทร ไมตนตา
จะเปป็นเพทยงความเชพที่อนบัรนททที่ถผกเอตยถถึงดผู้านบนเทตานบัรน แตตหมายถถึงพบันธกทิจและการทรงเรทยกของ
พระเจผู้าใหผู้ไปประกาศขตาวประเสรทิฐดผู้วย ททิโมธทจถึงถผกก ทาชบับใหผู้ยพนหยบัดในการรบับใชผู้ททที่เขาไดผู้รบับจาก
พระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ตตอไป

ใหผู้เราสบังเกตการททที่เปาโลพผดถถึงการสถทิตอยผ ตภายในของพระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ  ผผผู้เชพที่อทรุกคนมท
พระวทิญญาณของพระเจผู้าสถทิตอยผตภายในในวบันททที่เขารบับความรอด ดผ ยอหรน 14:16-17

2 ทธ 1:15 นตาเศรผู้าททที่ครทิสเตทยนทบัรงหลายและบางททแมผู้แตตครทิสตจบักรตตางๆในแควผู้น
เอเชทยดผู้วย (เมพองเอเฟซบัส) ไดผู้หบันหลบังใหผู้เปาโลเสทยแลผู้ว ทห่านกป็ทราบแลจ้ววห่า คนทอัตั้งปวงทชีซึ่อยทห่ใน
แควจ้นเอเชชียนอัตั้นตห่างกป็ผละไปจากขจ้าพเจจ้า ในพวกนอัตั้นมชีฟชีเจลอัสและเฮอรต์โมเกเนสรวมอยทห่ดจ้วย บาง
คนตทความวตานทที่หมายถถึงคทาสอนของเปาโล บางคนกป็เชพที่อวตาครทิสตจบักรหลายแหตงและผผผู้นทาของพวก
เขาในแควผู้นนทรตตางละอายในการถผกจบับกรุมและถผกจทาจองของเปาโล ไมตวตาจะในกรณทใดพวกเขา
กป็ไดผู้ททิรงเปาโลไปเสทยแลผู้ว โดยเฉพาะอยตางยทิที่งฟทเจลบัสและเฮอรรโมเกเนส เราไมตวตาทราบวตาชายสอง
คนนทร เปป็นใคร บางททอาจดผู้วยเหตรุผลซถึที่งเปป็นททที่ทราบแกตททิโมธท เปาโลจถึงเอตยชพที่อชายทบัรงสองนทร  ไมตวตา
จะอยตางไร พวกเขากป็ไดผู้ผละไปจากเปาโลแลผู้วในยามททที่ทตานเดพอดรผู้อน (หากพวกเขามทเหตรุอบันใด
ใหผู้ตผู้องละอายหรพอทผู้อใจ มบันกป็คพอเปาโล กระนบัรนทตานกป็ไมตละอายหรพอทผู้อใจและยบังพยายามใหผู้ก ทา
ลบังใจททิโมธทในการนทรดผู้วย)

2 ทธ 1:16-17 ในการปทิดทผู้ายบทนทร  เปาโลกลตาววตา ขอองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าทรงพระ
เมตตาแกห่ครอบครอัวของโอเนสริโฟรอัสดจ้วยเถริด เพราะเขาไดจ้กระทดาใหจ้ขจ้าพเจจ้าชสืซึ่นใจบห่อยๆ และเขา
ไมห่ละอายตห่อโซห่ตรวนของขจ้าพเจจ้าเลย 17 แตห่ขณะเมสืซึ่อเขาอยทห่ในกรบงโรม เขาไดจ้อบตสห่าหต์สสืบหา
ขจ้าพเจจ้าจนพบขจ้าพเจจ้า เหป็นไดผู้ชบัดวตาโอเนสทิโฟรบัสเปป็นครทิสเตทยนททที่เดทินทางมายบังกรรุงโรมในขณะททที่
เปาโลตทิดครุกอยผตและไมตละอายในตบัวเปาโลเลย เขาไดผู้นทาของตตางๆมาททาใหผู้เปาโลชพที่นใจและ



อรุตสตาหรหาทตานจนพบ นอกจากนทร เขายบังไดผู้ปรนนทิบบัตทิเปาโลดผู้วยตอนททที่เขาอยผ ตททที่เมพองเอเฟซบัส 
ขผู้อความนทรสพที่อดผู้วยวตาเขาอาจถถึงกบับยอมสละชทวทิตเพพที่อเหป็นแกตเปาโล

2 ทธ 1:18 เปาโลจถึงกลตาววตา และเขาไดจ้ปรนนริบอัตริขจ้าพเจจ้าทชีซึ่เมสืองเอเฟซอัสมากเพชียงใด 
ทห่านกป็รทจ้ดชีอย ทห่แลจ้ว ขอองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าแกห่เขา
ในวอันนอัตั้นดจ้วยเถริด นตาสบังเกตวตาเปาโลไมตไดผู้ขอใหผู้องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงโปรดประทานพระเมตตา
แกตโอเนสทิโฟรบัส แตตแกตครอบครลัวของเขา (ขผู้อ 16) นทที่จถึงสพที่อวตาเขาอาจสละชทวทิตเพพที่อเหป็นแกตเปาโล 
อยตางไรกป็ตามมบันแคตสพที่อเทตานบัรน เราจถึงไมตอาจฟบันธงไดผู้ กระนบัรนโอเนสทิโฟรบัสคนนทรกป็เปป็นพระพร
อยตางยทิที่งแกตเปาโลในชตวงททที่ทตานถผกจทาครุกครบัร งสรุดทผู้ายททที่กรรุงโรม เขาไมตละอายในตบัวเปาโลหรพอ
ละอายกบับการมทสตวนเกทที่ยวขผู้องกบับเปาโล เขาอรุตสตาหรดบัรนดผู้นเพพที่อไปปรนนทิบบัตทิเปาโล อบัครทผตและวทิ
สรุทธทิชนผผผู้ชรา เปาโลจถึงทผลขอพระพรของพระเจผู้าใหผู้มทแกตครอบครบัวของเขา

*****

ภนพรวมของ 2 ททิโมธธี 2: เมคืยิ่อเจาะลถึกลงไปทธียิ่หลัวใจของจดหมายฝากฉบลับนธีชิ้ เปาโลใหด้ขด้อ
ควรปฏทิบลัตทิหลายประการแกญ่ททิโมธธี กสุญแจสกาคลัญทธียิ่จะชญ่วยใหด้เราเขด้าใจความซลับซด้อนของบทนธีชิ้กป็คคือ
การปฏทิบลัตทิตามคกาสลัยิ่งตญ่างๆ ใจความหลลักคคือ การสทูด้ทนความทสุกขณ์ยากลกาบาก โดยเปป็นทหารทธียิ่ดธีของ
พระเยซทูครทิสตณ์ ในครถึยิ่งหลลังของบทนธีชิ้ เปาโลนกาเสนอคกาเตคือนและขด้อควรปฏทิบลัตทิตญ่างๆแกญ่ททิโมธธี 
โดยเฉพาะอยญ่างยทิยิ่งเกธียิ่ยวกลับความจรทิงและคกาสอนผทิด สตทิปลัญญาทธียิ่เราไดด้รลับนลัชิ้นเปป็นอมตะจรทิงๆ

2 ทธ 2:1 คทาสบัที่งแรกกป็คพอ เหตบฉะนอัตั้นบบตรของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย จงเขจ้มแขป็งขซตั้นในพระคบณ
ซซซึ่งมชีอยทห่ในพระเยซทครริสตต์ มทหลายประเดป็นนตาสนใจตรงนทร  (1) คทาททที่แปลวตา จงเขจ้มแขป็ง (เอป็นดทูนา
มอโอ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘จงไดผู้รบับพลบัง’ การเสรทิมก ทาลบังและการใหผู้พลบังดบังกลตาวมทอยผต “ใน
พระครุณซถึที่งมทอยผตในพระเยซผครทิสตร” (2) พระครุณของพระเจผู้า (หรพอของพระเยซผครทิสตร) เปป็นแนวคทิด
ททที่กวผู้าง ซถึที่งสพที่อถถึงความกรรุณาและพระเมตตาของพระเจผู้าททที่ยอมใหผู้เราไดผู้รบับความรอดไดผู้ตบัรงแตตแรก
และยบังสพที่อถถึงพละกทาลบังและความชตวยเหลพอของพระเจผู้าอยตางตตอเนพที่องดผู้วย ดบังนบัรนเปาโลจถึงเขทยนใหผู้



ททิโมธทมทก ทาลบังขถึรนโดยพละกทาลบังและความชตวยเหลพอซถึที่งมาจากพระครุณของพระเจผู้า เราไดผู้รบับพระ
บบัญชาใหผู้ดทาเนทินชทวทิตเชตนนบัรน

2 ทธ 2:2 ตรงนทร เราเหป็นถถึงการเนผู้นยทราหลบักการเรพที่องการสอนใหผู้คนเปป็นสาวกอยตางตตอ
เนพที่อง จงมอบคดาสอนเหลห่านอัตั้นซซซึ่งทห่านไดจ้ยรินจากขจ้าพเจจ้าตห่อหนจ้าพยานหลายคนไวจ้กอับคนทชีซึ่สอัตยต์ซสืซึ่อ
ทชีซึ่สามารถสอนคนอสืซึ่นไดจ้ดจ้วย ในอดทตเปาโลไดผู้สอนททิโมธทอยตางตบัรงใจและอยตางขยบันขบันแขป็ง บบัดนทร
เมพที่อทตานจะตผู้องจากโลกนทร ไปแลผู้ว ทตานจถึงสบัที่งททิโมธทใหผู้สอน “คนททที่สบัตยรซพที่อ ททที่สามารถสอนคนอพที่น
ไดผู้ดผู้วย” วทิธทการตามพระคบัมภทรรในการฝถึกอบรมผผผู้นทากป็คพอ การสอนคนเหลตานบัรนททที่มทความสามารถ
ในการสอนคนอพที่นตตอไปไดผู้ดผู้วย ในขผู้อสบัรนๆนทร  มทการเอตยถถึงคนสทที่ชบั ที่วอายรุในทางฝตายวทิญญาณ (1) 
เปาโล, (2) ททิโมธท, (3) คนททที่สบัตยรซพที่อ และ (4) คนอพที่นๆดผู้วย พระเจผู้าไดผู้ทรงบบัญชาเราใหผู้ททามากกวตา
การนทาวทิญญาณผผผู้คนมาถถึงพระครทิสตร เราถผกก ทาชบับใหผู้สอนพวกเขาจนถถึงจรุดททที่พวกเขาสามารถสอน
คนอพที่นตตอไปไดผู้อทก

2 ทธ 2:3 เปาโลจถึงกลตาวถถึงใจความสทาคบัญททที่สรุดประการหนถึที่งของจดหมายฝากฉบบับ
นทร  ฉะนอัตั้นทห่านจงทนการยากลดาบากดบจทหารทชีซึ่ดชีของพระเยซทครริสตต์ คราวนทรภาพเปรทยบเปลทที่ยนจาก
การเปป็นครผมาเปป็นทหาร ททิโมธท (และพวกเราดผู้วย) ไดผู้รบับบบัญชาใหผู้ทนการยากลทาบาก คทาททที่แปลวตา 
ทนการยากลดาบาก (คาคอปาเธะโอ) มทความหมายอยตางหนถึที่งวตา ‘ทนความยากลทาบากตตางๆ’ ทหาร
คนใดกป็ตามททที่เคยไปรบรผผู้วตาความลทาบากนบัรนเปป็นสทิที่งททที่หลทกเลทที่ยงไมตไดผู้ ความจรทิงกป็คพอวตา เรากทาลบังสผผู้
รบฝตายวทิญญาณกบับศบัตรผททที่กรทาศถึกซถึที่งมทฤทธทิธ มากและเหลทที่ยมจบัด คทาก ทาชบับททที่เราไดผู้รบับคพอ จงเปป็นทหาร
ททที่ดทของพระเยซผครทิสตร โดยทนความยากลทาบากซถึที่งเปป็นสทิที่งททที่มาพรผู้อมกบับการสผผู้รบอยผตแลผู้ว

2 ทธ 2:4 ภาพเปรทยบของการสผผู้รบดทาเนทินตตอไป ไมห่มชีทหารคนใด เมสืซึ่อเขจ้าประจดาการ
แลจ้ว จะไปหห่วงใยกอับการทดามาหากรินของเขาในชชีวริตนชีตั้ เพสืซึ่อผทจ้ทชีซึ่ไดจ้เลสือกเขาใหจ้เปป็นทหารนอัตั้นจะไดจ้
ชอบใจ ทหารททที่ไปรบไมตปลตอยใหผู้ตบัวเองพะวงกบับสทิที่งกวนใจตตางๆในชทวทิต การสผผู้รบนบัรนใกลผู้เขผู้ามา
แลผู้ว ชบัยชนะหรพอความพตายแพผู้อยผตใกลผู้แลผู้ว แรงจผงใจสผงสรุดททที่เราควรสบัตยรซพที่อและพากเพทยรในการ
สผผู้รบควรจะเปป็นความจงรบักภบักดทและความปรารถนาของเราททที่จะททาใหผู้ผผผู้บบัญชาการกองทบัพของเรา 



คพอพระเยซผครทิสตรทรงพอพระทบัย อะไรกป็ตามททที่นผู้อยกวตาความจงรบักภบักดทและความทรุตมเทสรุดตบัวกป็
เผยใหผู้เหป็นวตาเราไมตมทการอรุททิศตบัวแดตพระองคร ขผู้อความนทที่ยทิที่งเปป็นจรทิงสทาหรบับคนททที่รบับใชผู้เหมพอนกบับททิ
โมธท

2 ทธ 2:5 ภาพเปรทยบอทกอบันคพอ ภาพของนบักกทฬาททที่เขผู้าแขตงขบัน และถจ้าผทจ้ใดจะเขจ้า
แขห่งขอันกอัน เขากป็คงมริไดจ้สวมมงกบฎ เวจ้นเสชียแตห่เขาไดจ้ปฏริบอัตริตามกฎ ความหมายของคทาททที่แปลวตา 
เขจ้าแขห่งขอันกอัน (อลัธเละโอ) หมายถถึง นบักกทฬาททที่เขผู้าแขตงขบันชทิงแชมปร เปาโลตผู้องการจะบอกวตา 
นบักกทฬาเชตนนบัรนไดผู้รบับรางวบัล (เหรทยญทอง) กป็ตตอเมพที่อ “เขาไดผู้ปฏทิบบัตทิตามกฎ” นบัที่นคพอนบักกทฬาจะไดผู้
รางวบัลสทาหรบับความสทาเรป็จของเขากป็ตตอเมพที่อเขาแขตงขบันตามกตทิกา การประยรุกตรใชผู้ก บับชทวทิตครทิสเตทยน
นบัรนกป็งตายนทิดเดทยว เมพที่อเราปรนนทิบบัตทิพระเยซผครทิสตรตามททที่พระวจนะของพระองครไดผู้กลตาวไวผู้ เรากป็
จะไดผู้รบับรางวบัลในสบักวบันหนถึที่ง ในบรทิบทนทร  การปรนนทิบบัตทิองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ‘ตามกฎ’ จถึงตผู้องหมาย
รวมถถึงการสอนคนอพที่นเปป็นสาวกและการทนความยากลทาบากดรุจทหารททที่ดทของพระเยซผครทิสตรดผู้วย

2 ทธ 2:6 ภาพเปรทยบอทกอบันททที่ถผกใชผู้คพอ ภาพของกสทิกร (คพอ ชาวไรตชาวนา)  กสริกรผทจ้
ตรากตรดาทดางานกป็ตจ้องเปป็นคนแรกทชีซึ่ไดจ้รอับผล บางททคทาแปลขผู้อนทร แบบตรงตบัวกวตากป็คพอ ‘กสทิกรตผู้อง
ตรากตรทาททางานกตอนททที่จะมทสตวนในผลทิตผล’ มบันเปป็นสรุภาษทิตททที่เปป็นจรทิงอยผ ตแลผู้ว การททางานฝตาย
วทิญญาณมากตอนการเกป็บเกทที่ยวและพระพรของผลการเกป็บเกทที่ยวนบัรน อทกครบัร งททที่ในบรทิบทนทร  แผนการ
ของพระเจผู้าคพอ การเขผู้มแขป็งในพระครุณของพระองคร, การสอนคนอพที่นใหผู้เปป็นสาวก, การทนความ
ยากลทาบากฝตายวทิญญาณตตางๆในการสผผู้รบ และการปรนนทิบบัตทิตามพระวจนะของพระเจผู้า เมพที่อนบัรน
เรากป็สามารถชพที่นชมกบับผลททที่เราไดผู้ลงแรงไป เราอาจสรรุปไดผู้วตาเปาโลกทาลบังพยายามททที่จะใหผู้ก ทาลบัง
ใจททิโมธทแบบระยะยาว เหป็นไดผู้ชบัดวตาททิโมธทไดผู้ทนความยากลทาบากในการรบับใชผู้มาแลผู้ว แตตยบังไมต
เหป็นผลททที่เขาไดผู้ลงแรงไปแบบเปป็นชทิรนเปป็นอบัน เปาโลจถึงตผู้องการบอกใหผู้เขาอดทนไวผู้ ผลนบัรนจะมา
แนต

2 ทธ 2:7 จงใครห่ครวญถซงสริซึ่งทชีซึ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้พทดเถริด เราเหป็นคทาสบัที่งอทกประการ สตวนทผู้าย
ของขผู้อนทร เปป็นคทาทผลขอ ดจ้วยองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าจะทรงประทานความเขจ้าใจใหจ้แกห่ทห่านในทบกสริซึ่ง 



(ตามภาษาอบังกฤษคพอ “และขอใหผู้องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงประทานความเขผู้าใจใหผู้แกตทตานในทรุก
สทิที่ง”) นทที่เปป็นคทาทผลขอใหผู้พระเจผู้าทรงประทานความเขผู้าใจในสทิที่งทบัรงปวง ดผ สรุภาษทิต 4: 5, 7; 2: 6 
ประเดป็นสทาคบัญคพอ การใครตครวญในสทิที่งททที่ถผกกลตาวไปแลผู้วและพระเจผู้าจะทรงประทานความเขผู้าใจ
ในเรพที่องนบัรนใหผู้เอง

2 ทธ 2:8 คทาสบัที่งอทกขผู้อปรากฏเมพที่อขถึรนยตอหนผู้าใหมต ความหมายคพอ อยตาลพมเดป็ดขาด จง
ระลซกถซงพระเยซทครริสตต์ ผทจ้ทรงสสืบเชสืตั้อสายจากดาวริด ไดจ้ทรงถทกชบบใหจ้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย ตาม
ขห่าวประเสรริฐทชีซึ่ขจ้าพเจจ้าประกาศนอัตั้น วลทททที่พผดถถึง “ผผผู้ทรงสพบเชพรอสายจากดาวทิด” เปป็นขผู้อเตพอนความ
จทาเราวตาพระเยซผครทิสตรทรงเปป็นพระเมสสทิยาหรทบัรงในตอนนบัรนและยบังทรงเปป็นอยผตเหมพอนเดทิม วลทททที่
เปาโลพผดถถึง “ตามขตาวประเสรทิฐททที่ขผู้าพเจผู้าประกาศนบัรน” อาจถอดความไดผู้วตา ‘ตามททที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้
ประกาศแลผู้ว’

2 ทธ 2:9 เพราะวตาเปาโลไดผู้ประกาศพระครทิสตร ทตานจถึงทนทรุกขร “ดบังผผผู้รผู้าย” จนถถึง
กบับตทิดครุกและกทาลบังจะถผกประหารชทวทิต และเพราะเหตบขห่าวประเสรริฐนอัตั้น ขจ้าพเจจ้าจซงทนทบกขต์ ถทก
ลห่ามโซห่ดอังผทจ้รจ้าย แตห่พระวจนะของพระเจจ้านอัตั้นไมห่มชีผ ทจ้ใดเอาโซห่ลห่ามไวจ้ไดจ้ เพราะการประกาศขตาว
ประเสรทิฐ เปาโลจถึงถผกมองวตาเปป็นอาชญากร คทาททที่แปลวตา ทนทบกขต์ (คาคอปาเธะโอ) เปป็นคทาเดทยว
กบับททที่ใชผู้ในขผู้อ 3 (“ทนการยากลทาบาก”) มบันมทความหมายเหมพอนเดทิมวตาทนความทรุกขรยาก เราเหป็น
ถถึงความเหมพอนกบันของบรุคคลทบัรงสอง เปาโลกทาชบับใหผู้ททิโมธททนความทรุกขรยากเหมพอนกบับททที่ทตานไดผู้
เผชทิญกบับมบัน ถถึงแมผู้วตาตบัวทตานถผกลตามโซตอยผต แตตพระวจนะของพระเจผู้ากป็ไมตไดผู้ถผกลตามโซตไวผู้

2 ทธ 2:10 เปาโลจถึงกลตาวตตอไปวตา เหตบฉะนอัตั้นขจ้าพเจจ้าจซงยอมทนทบกอยห่าง เพราะเหป็น
แกห่ผทจ้ทชีซึ่ทรงเลสือกสรรไวจ้นอัตั้น เพสืซึ่อเขาจะไดจ้รอับความรอดดจ้วย ซซซึ่งมชีอย ทห่ในพระเยซทครริสตต์ พรจ้อมทอัตั้งสงห่า
ราศชีนริรอันดรต์ การแปลขผู้อนทรแบบตรงตบัวมากกวตาอาจเปป็นดบังนทร  ‘เหตรุฉะนบัรนขผู้าพเจผู้าจถึงยอมทนทรุก
อยตาง เพราะเหตรุผผผู้ททที่ทรงเลพอกสรรไวผู้นบัรน’ มทการประยรุกตรใชผู้คทาวตา ผทูด้ทธียิ่ทรงเลคือกสรรไวด้ สองแบบใน
พระคบัมภทรรใหมต แบบแรกและเปป็นแบบปกตทิคพอ คทานทรหมายถถึงชนชาตทิอทิสราเอลและขผู้อเทป็จจรทิงททที่วตา
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลพอกสรรพวกเขาไวผู้ใหผู้เปป็นประชากรของพระองคร ความหมายอทกแบบคพอ มบัน



หมายถถึงครทิสตจบักรของคนตตางชาตทิททที่ไดผู้รบับความรอดออกมาจากชาวโลก ในททที่นทร เปาโล
หมายความวตา การททที่ทตานถผกขตมเหงและถผกตตอตผู้านนบัรนเปป็นเพราะผผผู้ททที่ทรงเลพอกสรรไวผู้ เหป็นไดผู้ชบัดวตา
นทที่หมายถถึงพวกยทิว การตตอตผู้านและการจบับกรุมทตานสตวนใหญตแลผู้วถผกยรุยงใหผู้เกทิดขถึรนโดยพวกยทิว

กระนบัรน ทตานกป็เตป็มใจทนการยากลทาบาก “เพพที่อเขาจะไดผู้รบับความรอดดผู้วย ซถึที่งมทอยผ ตในพระ
เยซผครทิสตร พรผู้อมทบัรงสงตาราศทนทิรบันดรร” ทตานเตป็มใจทนความทรุกขรยากตตางๆเพพที่อททที่เพพที่อนรตวมชาตทิของ
ทตานคพอ ชนชาตทิอทิสราเอล จะไดผู้รบับความรอด ดผ โรม 9:1-3 และ 10:1-3 ทตานออกความเหป็นเพทิที่ม
เตทิมสบัรนๆวตาในการไดผู้รบับความรอดนบัรนมท “สงตาราศทนทิรบันดรร” รออยผต เราอาจสรรุปไดผู้วตา เปาโลกทาลบัง
พยายามใหผู้ก ทาลบังใจททิโมธทไมตใหผู้หนทจากการนทาเสนอขตาวประเสรทิฐตตอพวกยทิว

2 ทธ 2:11-13 เปาโลจถึงนทาเสนอบทกลอนฝตายวทิญญาณเพพที่อสนบับสนรุนประเดป็น
ของทตาน คดานชีตั้เปป็นคดาสอัตยต์จรริง คสือถจ้าเราตายกอับพระองคต์ เรากป็จะมชีชชีวริตอยทห่กอับพระองคต์เชห่นกอัน 12 
ถจ้าเราทนความทบกขต์ทรมาน เรากป็จะไดจ้ครองรห่วมกอับพระองคต์ดจ้วย ถจ้าเราปฏริเสธพระองคต์ พระองคต์
กป็จะปฏริเสธเราเชห่นเดชียวกอัน 13 ถจ้าเราไมห่เชสืซึ่อ พระองคต์กป็ยอังทรงไวจ้ซซซึ่งความสอัตยต์ซสืซึ่อ เพราะพระองคต์
จะปฏริเสธพระองคต์เองไมห่ไดจ้ เพราะเปาโลกลตาววตาสทิที่งททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วนบัรนเปป็น “คทาสบัตยรจรทิง” 
บางคนจถึงคทิดวตาขผู้อ 11-13 มาจากเพลงสรรเสรทิญของครทิสตจบักรยรุคตผู้น มบันมทลบักษณะเปป็นบทกวท
และเปป็นความจรทิงดผู้วย ถผู้าเราไดผู้ตายแลผู้วก บับพระองคร เรากป็จะมทชทวทิตอยผตกบับพระองครแนตนอน การ
ทนทรุกขรเพพที่อพระองครจะนทาไปสผตการขถึรนครองรตวมกบับพระองคร นอกจากนทรการปฏทิเสธพระองครกป็จะ
ททาใหผู้พระองครปฏทิเสธเราตตอหนผู้าคนเหลตานบัรนในสวรรครดผู้วย ดผ มบัทธทิว 10:33, มาระโก 8:38 ถถึง
แมผู้วตาเราไมตสบัตยรซพที่อ พระองครกป็ยบังทรงสบัตยรซพที่ออยผตเหมพอนเดทิม นอกจากนทร  “พระองครจะปฏทิเสธ
พระองครเองไมตไดผู้” พระองครจะไมตมทวบันททาอะไรขบัดแยผู้งกบับพระวจนะของพระองครเดป็ดขาด

2 ทธ 2:14 เปาโลจถึงกทาชบับททิโมธทวตา จงเตสือนเขาทอัตั้งหลายใหจ้ระลซกถซงขจ้อความเหลห่านชีตั้ 
และกดาชอับเขาตห่อพระพอักตรต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า ไมห่ใหจ้เขาโตจ้เถชียงกอันในเรสืซึ่องถจ้อยคดา ซซซึ่งไมห่เปป็น
ประโยชนต์เลย แตห่กลอับเปป็นเหตบใหจ้คนทชีซึ่ฟอังเขวไป ททิโมธทผผผู้เปป็นนบักเทศนรไดผู้รบับคทาก ทาชบับใหผู้เตพอน
ความจทาผผผู้คนในครทิสตจบักรถถึงขผู้อความเหลตานทร  สตวนหนถึที่งของคทาก ทาชบับดบังกลตาวกป็คพอวตา ผผผู้คนของ



พระเจผู้าตผู้องไมตโตผู้เถทยงกบันในเรพที่องถผู้อยคทาซถึที่งไมตเปป็นประโยชนรอบันใด ความหมายกป็คพอ โตผู้แยผู้งกบัน
ดผู้วยขผู้อปลทกยตอยทางศาสนศาสตรร ความโงตเขลาดบังกลตาวมทแตตจะททาลายคนททที่ฟบัง คทาททที่แปลวตา เปป็น
เหตบใหจ้...เขวไป (คาทาสตรอเฟ) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ catastrophe เปาโลตผู้องการจะบอก
วตาการโตผู้เถทยงกบันดผู้วยเรพที่องขผู้อปลทกยตอยทางศาสนศาสตรรโดยไมตจทาเปป็นจะเปป็นหายนะฝตายวทิญญาณ
แกตคนทบั ที่วไป มบันจะททาใหผู้พวกเขาไมตมาหาพระเจผู้า

2 ทธ 2:15 เปาโลกทาชบับททิโมธทผผผู้เปป็นศทิษยาภทิบาลหนรุตมวตา จงหมอัซึ่นศซกษาคจ้นควจ้าเพสืซึ่อ
สดาแดงตนเองใหจ้เปป็นทชีซึ่ชอบพระทอัยพระเจจ้า ฉบบับแปลภาษาอบังกฤษสพที่อถถึงการศถึกษาพระคบัมภทรร ถถึง
แมผู้วตาสตวนทผู้ายของขผู้อนทรสพที่อความหมายดบังกลตาว แตตความหมายจรทิงๆกป็คพอการขวนขวายททที่จะ
สทาแดงตบัวเราใหผู้เปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้ามากกวตา คทาททที่แปลวตา ศซกษา (สปออทูดาโซ) มทความ
หมายวตา ‘เพทยรพยายาม’ หรพอ ‘ขวนขวาย’ ดบังนบัรนเราจถึงถผกกทาชบับใหผู้ไมตเพทยงขวนขวายททที่จะสทาแดง
ตบัวใหผู้เปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้าเทตานบัรน แตตยบังเปป็นคนงานทชีซึ่ไมห่ตจ้องละอาย เปาโลกทาลบังเตพอนสตทิททิ
โมธทใหผู้เปป็นคนงานททที่ไมตละอายในประวบัตทิการททางานของตบัวเอง ทตานสรรุปโดยกลตาววตา  แยกแยะ
พระวจนะแหห่งความจรริงนอัตั้นไดจ้อยห่างถทกตจ้อง ตรงนทร เราเหป็นชบัดเจนถถึงพระวจนะของพระเจผู้า คทาททที่
แปลวตา แยกแยะ...ไดจ้อยห่างถทกตจ้อง (ออรธอตอเมะโอ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ททาใหผู้เกทิดรอยตบัด
ตรงๆ’ นทที่หมายถถึงการเขผู้าใจพระวจนะของพระเจผู้าอยตางเหมาะสมและถผกตผู้อง ชตางไมผู้ททที่ชรุตยๆอาจ
ตบัดไมผู้แบบลวกๆหรพอตบัดไมผู้มาแบบสบัรนๆ ซถึที่งไมตอาจเอาไปใชผู้ประโยชนรอะไรไดผู้ แตตชตางททที่มทฝทมพอ
จะตบัดไมผู้ออกมาไดผู้ขนาดพอดท เราตผู้องเขผู้าใจและประยรุกตรใชผู้พระวจนะของพระเจผู้าแบบนบัรนเชตน
กบัน

วลทททที่สองและสามของขผู้อนทร เปป็นวลทททที่ขยายประโยคอทิสระประโยคแรกซถึที่งใชผู้คทากรทิยาในรผป
ของคทาสบัที่ง (“จงหมบั ที่นศถึกษาคผู้นควผู้าเพพที่อสทาแดงตนเองใหผู้เปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้า”) ความหมาย
ของขผู้อนทรกป็คพอ เราควรระมบัดระวบังททที่จะสทาแดงตบัวเองใหผู้เปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้าในการเปป็นคน
งานททที่ดทและโดยการเขผู้าใจพระวจนะของพระองครอยตางถผกตผู้อง



2 ทธ 2:16-18 เปาโลเปลทที่ยนมาพผดถถึงคทาสบัที่งอทกประการ โดยคราวนทรมทลบักษณะเปป็น
แงตลบ แตห่จงหลชีกไปเสชียจากถจ้อยคดาหมริซึ่นประมาทและไรจ้ประโยชนต์ คทาททที่แปลวตา หมริซึ่นประมาท
(เบะเบลอส) ในบรทิบทนทรมทความหมายวตา ‘อธรรม’ ดบังนบัรนคทาสบัที่งนทรกป็คพอ จงหลทกเลทที่ยงการโตผู้เถทยงททที่
อธรรมและไรผู้สาระ ซถึที่งเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปป็นเรพที่องทางศาสนศาสตรร ทตานเตพอนวตาคทาอยตางนบัรนยห่อมกห่อ
ใหจ้เกริดอธรรมมากยริซึ่งขซตั้น เปาโลกลตาวตตอไปวตา 17 และคดาพทดของเขาจะแพรห่ออกไปเหมสือนแผล
เนสืตั้อรจ้าย ในพวกนอัตั้นมชีฮชีเมเนออัสกอับฟริเลทอัสเปป็นตจ้น การโตผู้เถทยงแบบไมตรผผู้จบอบันไมตกตอประโยชนรดบัง
กลตาวอบันททที่จรทิงแลผู้วกป็แพรตออกไปเหมพอนเนพรอเนตาททที่ตายแลผู้ว ซถึที่งเปป็นความหมายของคทาททที่แปลวตา 
เนสืตั้อรจ้าย (กลักไกรนา) มบันมทแตตจะททาลาย เหป็นไดผู้ชบัดวตาคนททที่ททาเชตนนบัรนคพอฮทเมเนอบัสและฟทิเลทบัส นทที่
อาจเปป็นฮทเมเนอบัสคนเดทยวกบับททที่ถผกเอตยถถึงใน 1 ททิโมธท 1:20

เปาโลเตพอนตตอไปวตา 18 คนทอัตั้งสองนอัตั้นไดจ้หลงจากความจรริง โดยพทดวห่าการฟสืตั้นจากความ
ตายนอัตั้นไดจ้ผห่านพจ้นไปแลจ้ว และไดจ้ทดาลายความเชสืซึ่อของบางคนเสชีย นบักเทศนรพวกนบัรนในสมบัยนบัรน
จรทิงๆแลผู้วเปป็นพวกสอนผทิด พวกเขาอผู้างวตาการเปป็นขถึรนจากตายไดผู้ผตานพผู้นไปแลผู้ว และในการททา
เชตนนบัรนพวกเขากป็ไดผู้ททาลายความเชพที่อของบางคนเสทย นทที่ยทิ ที่งเปป็นเหตรุใหผู้ททิโมธทตผู้องแยกแยะพระวจนะ
แหตงความจรทิงไดผู้อยตางถผกตผู้อง

2 ทธ 2:19 ถถึงแมผู้วตาคนพวกนทร จะสอนผทิด แตตเปาโลกป็เตพอนความจทาททิโมธทวตา แตห่วห่า
รากฐานแหห่งพระเจจ้านอัตั้นอยทห่อยห่างมอัซึ่นคง นทที่นตาจะหมายถถึง “พระวจนะแหตงความจรทิง” ททที่ถผกเอตยถถึง
ในขผู้อ 15 รากฐานแหตงความเชพที่อของเราคพอพระวจนะของพระเจผู้าททที่ไมตเปลทที่ยนแปลงและไมตอาจถผก
เปลทที่ยนแปลงไดผู้ นอกจากนทรพระเจผู้ายบังทรงเสรทิมเขผู้ากบับรากฐานนทรอทกวตา โดยมชีตราประทอับไวจ้วห่า 
`องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าทรงรทจ้จอักคนเหลห่านอัตั้นทชีซึ่เปป็นของพระองคต์ ' เปาโลพผดถถึงขผู้อเทป็จจรทิงททที่วตาพระเจผู้า
ทรงรผผู้จบักและไดผู้ทรงประทบับตราผผผู้คนของพระองครแลผู้ว ความรอดนบัรนมบั ที่นคงพอๆกบับตราประทบับ
ของพระเจผู้าเลยททเดทยว

ดบังนบัรนในฐานะททที่เปป็นผผผู้คนของพระเจผู้า (ทบกคนซซซึ่งออกพระนามของพระครริสตต์) เราถผก
กทาชบับใหผู้ละทริตั้งความชอัซึ่วชจ้าเสชีย คทาททที่แปลวตา ความชอัซึ่วชจ้า (อาดทิเคธีย) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ความ



ไมตชอบธรรม’ นทที่สพที่อถถึงความไมตชอบธรรมแบบจงใจซถึที่งเกพอบจะเปป็นการกบฏเตป็มทท เราถผกก ทาชบับ
ใหผู้หลทกหนทจากมบันเสทย

2 ทธ 2:20-21 ตตอไปเปาโลใชผู้ภาพเปรทยบของพระราชวบัง แตห่วห่าในบจ้านใหญห่หลอัง
หนซซึ่งๆมริไดจ้มชีแตห่ภาชนะทองและเงรินเทห่านอัตั้น แตห่มชีภาชนะไมจ้และภาชนะดรินดจ้วย บจ้างกป็มชีเกชียรตริ และ
บจ้างกป็ไรจ้เกชียรตริ ในสมบัยนบัรนภาชนะททที่ททาดผู้วยวบัสดรุตตางๆมทใชผู้กบันเปป็นปกตทิ ในพระราชวบังดบังกลตาว 
จอกททที่ททาดผู้วยทองคทาหรพอเงทินถผกสงวนไวผู้สทาหรบับใหผู้เจผู้าของบผู้านไดผู้ใชผู้งาน นอกจากนทรมทหมผู้อททที่ททา
จากดทินหรพอไมผู้ซถึที่งถผกใชผู้เปป็นถบังขยะดผู้วย บผู้านใหญตหรพอพระราชวบังในททที่นทรนตาจะหมายถถึงงานของ
พระเจผู้าในขอบเขตททที่ใหญตกวตา

21 เหตบฉะนอัตั้นถจ้าผทจ้ใดชดาระตอัวใหจ้พจ้นจากสริซึ่งเหลห่านชีตั้ หมายถถึงภาชนะททที่ไรผู้เกทยรตทิตรงทผู้ายขผู้อ
ททที่แลผู้ว อยตางไรกป็ตาม บรทิบทกตอนหนผู้ากป็บตงชทรถถึงสทิที่งเหลตานทรคพอ ถผู้อยคทาททที่หมทิที่นประมาทและเหลว
ไหล, การดทาเนทินตามทางอธรรม, การสอนผทิด และความชบั ที่วชผู้า ดบังนบัรนถผู้าผผผู้ใดชทาระตบัวใหผู้พผู้นจาก
ความเปพที่อยเนตานทร  เขากป็จะเปป็นภาชนะทชีซึ่มชีเกชียรตริ เมพที่อเราชทาระชทวทิตของเราใหผู้สะอาดจากความบาป
และความผทิดพลาดตตางๆ เรากป็ททาใหผู้ตบัวของเราอยผตในตทาแหนตงททที่พระเจผู้าทรงใชผู้งานเราไดผู้ โดยการ
ททาเชตนนบัรนเราจถึงกลายเปป็นผผผู้ททที่มทประโยชนรตตอพระเจผู้า

ในการชทาระตบัวเราใหผู้พผู้นจากความมลททินดบังกลตาว เรากป็จะเปป็นผผผู้ซซซึ่งคอัดไวจ้แลจ้ว เหมาะทชีซึ่
นายจะใชจ้ใหจ้เปป็นประโยชนต์ และถทกเตรชียมไวจ้พรจ้อมสดาหรอับการดชีทบกอยห่าง การถอดความขผู้อความ
นทร แบบถผกตผู้องกป็คพอ ‘สะอาด, มทประโยชนร และพรผู้อมททที่จะถผกใชผู้งานสทาหรบับงานของนาย’ ความ
หมายหลบักกป็คพอวตา เมพที่อเราชทาระชทวทิตของเราใหผู้สะอาดและมทความเขผู้าใจพระคบัมภทรรอยตางชบัดเจน เรา
กป็จะมทประโยชนรสทาหรบับงานของพระองครผผผู้เปป็นนาย ความจรทิงททที่สทาคบัญยทิ ที่งนทรชวนใหผู้เรานถึกถถึงขผู้อ 15
นบัที่นคพอ การขวนขวายททที่จะเปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้าในการแยกแยะพระวจนะของพระองครอย ตาง
ถผกตผู้อง

2 ทธ 2:22 เปาโลจถึงเสรทิมคทาสบัที่งสองประการเขผู้าไปดผู้วย จงหลชีกหนชีเสชียจากราคะ
ตอัณหาของคนหนบห่ม คทาพผดนทรอาจถอดความไดผู้วตา ‘จงหนทจากความปรารถนาตตางๆททที่ไมตเปป็นผผผู้ใหญต’



คนหนรุตมสาวมบักมทความปรารถนาตตางๆททที่คนททที่เปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วรผผู้วตาเปป็นเรพที่องเหลวไหลหรพอโงตเขลา 
เปาโลสบัที่งใหผู้ททิโมธทหลทกหนทจากสทิที่งดบังกลตาว

แตห่จงใฝห่ในความชอบธรรม ในความเชสืซึ่อ ความรอัก และสอันตริสบข ความหมายของคทาททที่แปล
วตา จงใฝห่ (ดทิโอโค) คพอ ‘การไลตตามอยตางรวดเรป็ว’ นบัที่นคพอเราตผู้องไลตตามความชอบธรรม ความเชพที่อ 
ความรบัก และสบันตทิสรุขอยตางกระชบัรนชทิด

จากนบัรนใหผู้เราสบังเกตวตาเพพที่อนหรพอคนททที่เราคบหาดผู้วยนบัรนควรเปป็นคนแบบใด รห่วมกอับผทจ้ทชีซึ่
ออกพระนามขององคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าดจ้วยใจบรริสบทธริธิ์ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ในการขวนขวายททที่จะเปป็น
ภาชนะททที่พรผู้อมสทาหรบับจะใหผู้นายใชผู้งานนบัรน เราตผู้องระมบัดระวบังดผู้วยวตาคนททที่เราคบหาสมาคมดผู้วย
นบัรนเปป็นคนแบบใด พวกเขาควรเปป็นคนททที่ (1) ออกพระนามขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า (คพอ เปป็น
ครทิสเตทยนททที่บบังเกทิดใหมตแลผู้ว) และ (2) มทใจบรทิสรุทธทิธ  (คพอ ดทาเนทินชทวทิตแบบแยกออกและบรทิสรุทธทิธ ) นทที่
ททาใหผู้เรานถึกถถึงเพลงสดรุดท 1:1

2 ทธ 2:23 คทาสบัที่งตตอไปกป็คพอ จงหลชีกเลชีซึ่ยงจากปอัญหาออันโงห่เขลาและไมห่เปป็นสาระ หาก
ถอดความกป็คพอ ‘จงปฏทิเสธคทาถามททที่โงตเขลาและเบาปบัญญา” คนขทรสงสบัยชอบตบัรงคทาถามเสมอ เปาโล
กลตาววตา จงเพทิกเฉยตตอคนเหลตานบัรนและไมตตผู้องไปตอบเขาดผู้วยซทรา ดจ้วยรทจ้แลจ้ววห่าปอัญหาเหลห่านอัตั้นกห่อ
ใหจ้เกริดการทะเลาะวริวาทกอัน ความโงตเขลาดบังกลตาวมทแตตจะกตอใหผู้เกทิดความยรุตงยากและการโตผู้เถทยงยทิที่ง
กวตาเดทิม เราจถึงเหป็นถถึงปบัญหาททที่คอยรบกวนการรบับใชผู้ของททิโมธท เหป็นไดผู้ชบัดวตาบางคนคอยจทร เขาดผู้วย
การโตผู้เถทยงททที่ไมตรผผู้จบ

เมพที่อพทิจารณาจากบรทิบทของครทิสตจบักรยรุคตผู้น เรากป็เหป็นวตาคนพวกนทรนตาจะเปป็นพวกถพอลบัทธทิ
ยทิวททที่พยายามชบักจผงครทิสตจบักรใหผู้ถพอพระราชบบัญญบัตทิ เปาโลก ทาชบับททิโมธทใหผู้หลทกเลทที่ยงคทาถามตตางๆททที่
โงตเขลาและมทมาเรพที่อยๆไมตรผผู้จบักจบสทิรน มทบางเวลาททที่เราตผู้องจบัดการกบับคทาสอนผทิด แตตบางครบัร งททที่เรา
ตผู้องททากป็แคตเพทิกเฉยมบันเสทย การจะแยกออกวตาเปป็นแบบไหนตผู้องอาศบัยสตทิปบัญญาททที่มาจากพระเจผู้า

2 ทธ 2:24 เปาโลกลตาวตตอไปดผู้วยสทิที่งททที่สพที่อวตาเปป็นคทาสบัที่ง ฝห่ายผทจ้รอับใชจ้ขององคต์พระผทจ้เปป็น
เจจ้าตจ้องไมห่เปป็นคนทชีซึ่ชอบการทะเลาะวริวาท คทาททที่แปลวตา ทะเลาะวริวาท (มาคอไม) มทความหมายวตา 



การมทปากเสทยงและการทะเลาะเบาะแวผู้ง เหลตาผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าจถึงไมตควรเปป็นคนชอบหาเรพที่อง 
ในบรทิบทนทร  ความหมายกป็คพอการไมตเขผู้าไปยรุตงเกทที่ยวกบับการโตผู้เถทยงททที่โงตเขลา แตตผผผู้รบับใชผู้ขององครพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าถผกบบัญชาวตา แตห่ตจ้องมชีใจสบภาพตห่อคนทอัตั้งปวง เหมาะทชีซึ่จะเปป็นครทและมชีความอดทน ความ
หมายกป็คพอวตา บรรดาผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าควรมทใจอตอนโยนในการททางานรตวมกบับผผผู้อพที่น เตป็มใจททที่จะ
สอนและอดทนตตอผผผู้คน คทาสบัที่งนทร ยบังมทมาถถึงผผผู้รบับใชผู้ในปบัจจรุบบันดผู้วย

2 ทธ 2:25 นอกจากนทร เปาโลกทาชบับวตา ผผผู้รบับใชผู้ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าควรสอนดจ้วย
ความอห่อนสบภาพจงสอนคนเหลห่านอัตั้นทชีซึ่ตห่อสทจ้กอับตอัวเอง คทาททที่แปลวตา ความอห่อนสบภาพ (พราออเตส) 
หมายถถึงครุณสมบบัตทิฝตายวทิญญาณในการมทอารมณรททที่กอปรดผู้วยวทินบัย การเปป็นคนอตอนสรุภาพคพอ การ
รผผู้จบักควบครุมโทสะและอารมณรในแงตลบตตางๆ ดบังนบัรนผผผู้รบับใชผู้ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจทาเปป็นตผู้อง
ควบครุมอารมณรของตนใหผู้ไดผู้ขณะททที่เขารบับมพอก บับคนเหลตานบัรนททที่ตตอสผผู้กบับตบัวเอง ความหมายกป็คพอ 
การมทวทินบัยในดผู้านจทิตวทิญญาณ, ความคทิดและอารมณรแมผู้ในยามททที่รบับมพอก บับคนโงต สทิที่งททที่ขบัดแยผู้ง
กบันเองอยตางหนถึที่งของการรบับใชผู้กป็คพอวตา ขณะททที่ศทิษยาภทิบาลพยายามททที่จะชตวยเหลพอสมาชทิก บางคน
กลบับตตอตผู้านคทาปรถึกษาตามแบบของพระเจผู้าของเขาเสทย กระนบัรนในการททาเชตนนบัรนพวกเขากลบับ
กทาลบังตตอสผผู้กบับตบัวเองเพทยงเทตานบัรน ในเวลาอบันควรพวกเขากป็จะเกป็บเกทที่ยวผลอบันขมขพที่นททที่เกทิดจากการ
กบฏและความโงตของตน

อบัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปวตา ถจ้าพระเจจ้าอาจจะทรงโปรดใหจ้เขากลอับใจเสชียใหมห่มารอับความ
จรริง เราหวบังวตาพระเจผู้าจะทรงโปรดใหผู้เขากลบับใจเสทยใหมตเพพที่อททที่เขาจะยอมรบับความจรทิงททที่พวกเขา
ตตอตผู้าน บรทิบทททที่ใหญตกวตาพผดถถึงคนเหลตานบัรนททที่ดพรอดถึงในการยถึดถพอคทาสอนทางศาสนศาสตรรททที่ผทิดๆ
ซถึที่งนทาไปสผตความพทินาศของตบัวเอง อยตางไรกป็ตาม เราอาจประยรุกตรใชผู้ขผู้อนทร ไดผู้กบับคนเหลตานบัรนททที่ยบังดพรอ
รบัรนในการยถึดถพอวทิธทปฏทิบบัตทิตตางๆททที่อาจททาลายครอบครบัวของพวกเขา, ลผกๆของพวกเขา หรพอความ
มบั ที่นคงของพวกเขา การกบฏตตอผผผู้นทาททที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าเปป็นการททาใหผู้ตบัวเองพทินาศเสมอ

2 ทธ 2:26 เปาโลจถึงสรรุปวตา และเขาอาจหลบดพจ้นบห่วงของพญามาร ผทจ้ซซซึ่งดอักจอับเขาไวจ้
ใหจ้ทดาตามความประสงคต์ของมอัน บรทิบทกป็คพอวตา ครทิสเตทยนบางคนททที่สบับสนและดพรอดถึงอาจกลบับใจ



จากเสผู้นทางททที่พวกเขากทาลบังมรุตงไปและ “หลรุดพผู้น” นบั ที่นคพอรผผู้ตบัววตาตนกทาลบังตกอยผตในบตวงของพญา
มาร คนเหลตานบัรนททที่ยถึดถพอทรรศนะทางศาสนศาสตรรหรพอวทิธทปฏทิบบัตทิททที่ผทิดๆกป็ททาใหผู้ตบัวเองตกอยผตใน
สถานการณรททที่พวกเขาอาจ “ถผกจบับไปเปป็นเชลย” โดยพญามาร “ตามความประสงครของมบัน” นบั ที่น
เปป็นความเหป็นททที่ชวนใหผู้เราฉรุกคทิดททเดทยว เราจถึงควรขวนขวายททที่จะททาตบัวใหผู้เปป็นททที่ชอบพระทบัย
พระเจผู้าโดยการแยกแยะพระวจนะแหตงความจรทิงไดผู้อยตางถผกตผู้อง มทิฉะนบัรนเรากป็จะตกอยผตในบตวง
ของพญามารตามททที่มบันตผู้องการ หลบักศาสนศาสตรรททที่ผทิดๆและการมทใจดพรอดถึงเปป็นชตองทางททที่เปทิดสผต
กบับดบักของพญามารในชทวทิตของเรา

*****

ภนพรวมของ 2 ททิโมธธี 3: ในเนคืชิ้อหาสญ่วนนธีชิ้เปาโลเตคือนททิโมธธีถถึงการละททิชิ้งความเชคืยิ่อทธียิ่จะ
มา คกาเตคือนนธีชิ้ยลังมธีมาถถึงปลัจจสุบลัน ทญ่านปทิดทด้ายบทนธีชิ้ดด้วยการกลญ่าวถถึงรากฐานแหญ่งความเชคืยิ่อ นลัยิ่นคคือ 
การดลใจของพระคลัมภธีรณ์

2 ทธ 3:1 อบัครทผตทตานนทร เตพอนททิโมธทใหผู้ระวบังเรพที่องใหมต แตห่จงเขจ้าใจขจ้อนชีตั้ดจ้วย คสือวห่าใน
วอันสบดทจ้ายนอัตั้น จะเกริดเหตบการณต์กลชียบค คทาวตา สบดทจ้าย แปลมาจากคทาวตา เอสคาโตส คทาวตา 
eschatology (คทาสอนเกทที่ยวกบับอวสานกาล) มทททที่มาจากคทาดบังกลตาว ตามหลบักศาสนศาสตรรแลผู้วเราอยผต
ในยรุคสรุดทผู้ายมาตบัรงแตตเหตรุการณรตรถึงกางเขน เราไมตทราบชบัดเจนวตาเปาโลใชผู้คทาวตายรุคสรุดทผู้ายใน
ความหมายนทรหรพอในความแบบทบั ที่วๆไปมากกวตา โดยอาจหมายถถึงชตวงเวลาททที่ยากลทาบากในสมบัย
นบัรน ความหมายแบบแรกนตาจะถผกใชผู้ตรงนทร  ไมตวตาจะในกรณทใด ทตานกป็กลตาววตาวบันสรุดทผู้ายจะเปป็น 
“เหตรุการณรกลทยรุค” คทาททที่แปลวตา กลชี (คาเละปอส) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ยรุตงยาก’ หรพอ ‘อบันตราย’

2 ทธ 3:2-5 ดบังนบัรนเปาโลจถึงนทาเสนอลบักษณะเฉพาะตบัวสทิบเกผู้าประการอบันเปป็นแบบ
ฉบบับของการละททิรงความจรทิงในยรุคสรุดทผู้าย เหตบวห่าคนจะเปป็นคนรอักตอัวเอง เปป็นคนเหป็นแกห่เงริน เปป็น
คนอวดตอัว เปป็นคนจองหอง เปป็นคนพทดหมริซึ่นประมาท เปป็นคนไมห่เชสืซึ่อฟอังคดาบริดามารดา เปป็นคน
อกตอัญญท เปป็นคนไรจ้ศชีลธรรม 3 เปป็นคนไมห่รอักซซซึ่งกอันและกอัน เปป็นคนไมห่ทดาตามสอัญญา เปป็นคน
หาความใสห่เขา เปป็นคนไมห่มชีสตริรอัตั้งใจ เปป็นคนดบรจ้าย เปป็นคนชอังคนดชี 4 เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมบทะลบ 



เปป็นคนหอัวสทง เปป็นคนรอักความสนบกสนานยริซึ่งกวห่ารอักพระเจจ้า 5 เขามชีสภาพทางของพระเจจ้า
ภายนอก แตห่ฤทธริธิ์ของทางนอัตั้นเขาปฏริเสธเสชีย คนอยห่างนชีตั้ทห่านจงผรินหนจ้าหนชีจากเขาเสชียดจ้วย

ใหผู้เรามาสบังเกตคทาบางคทาเหลตานทรกบัน คทาททที่แปลวตา คนรอักตอัวเอง (ฟทิลาอทูตอส) มทความหมาย
เพทิที่มเตทิมวตา ‘มรุตงแสวงหาประโยชนรใหผู้แกตตบัวเอง’ หรพอ ‘เหป็นแกตตบัว’ คทาททที่แปลวตา เปป็นคนเหป็นแกห่เงริน 
(ฟทิลารกทูรอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘คนรบักเงทิน’ คทาททที่แปลวตา คนพทดหมริซึ่นประมาท (บลาสเฟ
มอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘พผดใหผู้รผู้าย’ หรพอ ‘กลตาวรผู้ายคนอพที่น’

วลทททที่เปาโลพผดถถึงการเปป็นคนไมห่รอักซซซึ่งกอันและกอัน แปลมาจากคทาวตา อาสตอรกอส และมท
ความหมายวตา ‘ไมตมทความกรรุณาหรพอความหตวงใยผผผู้อพที่น’ คทาททที่แปลวตา เปป็นคนไมห่มชีสตริรอัตั้งใจ (อาครา
เตส) มทความหมายวตา ‘ไมตมทวทินบัย’ หรพอ ‘ไมตรผผู้จบักประมาณ’ นอกจากนทรคทาททที่แปลวตา เปป็นคนมบทะลบ 
(พรอเปะเตส) มทความหมายวตา ‘หรุนหบันพลบันแลตน’ หรพอ ‘บรุตมบตาม’ นอกจากนทรคทาททที่แปลวตา เปป็นคน
หอัวสทง (ททูฟอโอ) มทความหมายวตา ‘จองหอง, อวดดท และเยตอหยทิที่ง’

คทาเหลตานทรและคทาอพที่นๆททที่เหลพอ (ซถึที่งมทความหมายททที่ชบัดเจนกวตา) บรรยายถถึงวบัฒนธรรมททที่ตทที่า
ทรามของคนในยรุคสรุดทผู้าย หากมบันเปป็นเชตนนบัรนในสมบัยของททิโมธท ในสมบัยนทรมบันจะยทิที่งกวตาขนาด
ไหน โดยมองไมตใชตจากแงตมรุมทางอวสานศาสตรรเทตานบัรน แตตจากความชบั ที่วชผู้าของวบัฒนธรรมใน
ปบัจจรุบบันดผู้วย

เปาโลมทคทาสบัที่งงตายๆแกตททิโมธท “จงผทินหนผู้าหนทจากเขา” คทาททที่แปลวตา ผรินหนจ้าหนชี (อา
ปอตเระโฟ) ไมตใชตคทาสบัที่งเทตานบัรนแตตยบังมทความหมายดผู้วยวตา ‘หลทกเลทที่ยง’ หรพอ ‘ไมตเขผู้าไปยรุตงเกทที่ยว’ 
หลบักการททที่สทาคบัญกวตากป็คพอวตา ใหผู้เราแยกตบัวจากคนเหลตานบัรนททที่สทาแดงถถึงทบัศนคตทิเหลตานทร  หรพอกลตาว
อทกนบัยหนถึที่ง เราตผู้องแยกตบัวออกจากชาวโลกซถึที่งเตป็มไปดผู้วยความชบั ที่วชผู้าเหลตานบัรน

2 ทธ 3:6 เปาโลขยายความรายการชบั ที่วชผู้าตตางๆททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วดผู้านบน เพราะ
ในบรรดาคนเหลห่านอัตั้น มชีคนทชีซึ่แอบไปตามบจ้าน แลจ้วนดาหญริงทชีซึ่เบาปอัญญาหนาดจ้วยบาปไปเปป็นเชลย
แลจ้วพากอันหลงใหลไปดจ้วยตอัณหาตห่างๆ นอกจากรายการตตางๆดผู้านบนแลผู้วยบังมทการเพทิที่มขถึรนของ



การททาผทิดศทลธรรมดผู้วย นทที่หมายถถึงชายไรผู้ศทลธรรมททที่แอบไปตามบผู้านเพพที่อลตอลวงหญทิงททที่บาปหนา
อยผตแลผู้วซถึที่งตบัวเธอเองกป็ถผกนทาพาไปดผู้วยตบัณหาตตางๆ เปาโลกทาลบังพผดถถึงการททาผทิดศทลธรรมทางเพศ
กบับหญทิงททที่จงจทาททาผทิดศทลธรรม หากมบันเปป็นเชตนนบัรนในสมบัยนบัรน มบันกป็ยทิที่งเปป็นเชตนนบัรนในโลกปบัจจรุบบัน
นทรดผู้วย

2 ทธ 3:7 สทิที่งททที่ขบัดแยผู้งกบันกป็คพอวตา พวกเขาถซงจะเรชียนกอันอยทห่เสมอ แตห่กป็ไมห่อาจเรชียนรทจ้
ถซงความจรริงเลย ชาวโลกคอยสตงเสรทิมการศถึกษาอยผตเสมอ แตตกป็ไมตมทวบันยอมรบับความจรทิงเกทที่ยวกบับ
พระเจผู้า นอกจากนทรพวกเขายบังปทิดซตอนกทิจกรรมตตางๆททที่ผทิดศทลธรรมไวผู้ภายใตผู้ฉากหนผู้าของการเปป็น
ผผผู้มทการศถึกษา

2 ทธ 3:8-9 เปาโลเอตยถถึงนบักแสดงกลชาวอทยทิปตรสองคนททที่ตตอตผู้านโมเสสตตอหนผู้า
ฟาโรหรโดยเลทยนแบบการอบัศจรรยรบางอยตาง แลจ้วยอันเนสกอับยอัมเบรสต์ไดจ้ตห่อตจ้านโมเสสฉอันใด คน
เหลห่านชีตั้กป็ตห่อตจ้านความจรริงฉอันนอัตั้น เขาเปป็นคนใจทราม และในเรสืซึ่องความเชสืซึ่อนอัตั้นเขาใชจ้ไมห่ไดจ้เลย ดผ 
อพยพ 7:11-12 ชพที่อของพวกเขาซถึที่งถผกกลตาวถถึง (ยบันเนสและยบัมเบรสร) มาจากงานเขทยนของชาวยทิว
โดยเฉพาะอยตางยทิที่งคบัมภทรรทารกบัมสร (Targums) ในแบบเดทยวกบันบรรดาคนอธรรมกป็ตตอตผู้านความ
จรทิงในยรุคสรุดทผู้ายดผู้วย เปาโลจบัดคนประเภทนทร วตาเปป็นคนททที่ปฏทิเสธความจรทิง มทใจทราม และ “ใน
เรพที่องความเชพที่อนบัรนเขาใชผู้ไมตไดผู้เลย” คทาททที่แปลวตา ใชจ้ไมห่ไดจ้เลย (อาดอคทิมอส) มทความหมายตรงตบัววต
า ‘ไมตผตานการทดสอบ’, ‘ไมตไดผู้รบับอนรุมบัตทิ’ และ ‘ถผกปฏทิเสธ’ นทที่หมายถถึงคนทบัรงหลายททที่ไดผู้ปฏทิเสธ
ความเชพที่อนบัรน

เปาโลกลตาวตตอไปวตา 9 แตห่เขาจะกจ้าวหนจ้าไปอชีกไมห่ไดจ้ เพราะความโงห่ของเขาจะปรากฏแกห่
คนทอัตั้งปวง เชห่นเดชียวกอับความโงห่ของชายสองคนนอัตั้น ขอบครุณพระเจผู้าททที่คนททที่ละททิรงความจรทิงเหลตา
นบัรนจะถผกเปทิดโปงใหผู้เหป็นถถึงความโงตเขลาของพวกเขาในททที่สรุดเหมพอนกบับพวกนบักแสดงกลในวบัง
ของฟาโรหร เปาโลบอกเปป็นนบัยวตาการละททิรงความจรทิงจะไมตผตานการทดสอบดผู้วยเวลา คทาสอนผทิด
จะลผู้มลงดผู้วยนทราหนบักของมบันเองในททที่สรุด ความจรทิงนบัรนคงอยผตเปป็นนทิรบันดรร



2 ทธ 3:10-11 เพพที่อเปรทยบเททยบใหผู้เหป็นความแตกตตาง คราวนทร เปาโลเตพอนความ
จทาททิโมธทถถึงการรบับใชผู้และอรุปนทิสบัยของทตาน แตห่ทห่านกป็ประจอักษต์ชอัดแลจ้วซซซึ่งคดาสอน การประพฤตริ 
ความมบห่งหมาย ความเชสืซึ่อ ความอดทน ความรอัก ความเพชียร 11 การถทกขห่มเหง การทนทบกขต์ยาก
ลดาบากของขจ้าพเจจ้า ซซซึ่งไดจ้เกริดขซตั้นกอับขจ้าพเจจ้า ณ เมสืองออันทริโอก เมสืองอริโคนชียทม และเมสืองลริสตรา 
การกดขชีซึ่ขห่มเหงทชีซึ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทนเอา ถซงกระนอัตั้นกป็ดชีองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ทรงโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้า
รอดพจ้นจากสริซึ่งเหลห่านอัตั้นทอัตั้งหมด เปาโลจถึงกลตาววตา ‘ททิโมธทเออ๋ย ทตานกป็เหป็นแลผู้ววตาขผู้าพเจผู้าไดผู้ผตาน
อะไรมาบผู้าง ทตานรผผู้วตาขผู้าพเจผู้าไดผู้สอนอะไร ทตานรผผู้ถถึงอรุปนทิสบัยของขผู้าพเจผู้า ทตานรผผู้จบักการรบับใชผู้ของ
ขผู้าพเจผู้า ทตานรผผู้ถถึงการตตอตผู้านททที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เผชทิญ’

นอกจากนทร เปาโลยบังทบทวนใหผู้เราเหป็นถถึงการขตมเหงททที่ทตานเจอททที่เมพองอบันททิโอก, อทิโคนทยผม
และลทิสตราดผู้วย ดผ กทิจการ 13 และ 14 กระนบัรนองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงชตวยทตานใหผู้พผู้นจากการ
ขตมเหงเหลตานบัรนมาทบัรงหมด สทิที่งททที่เปาโลตผู้องการจะบอกกป็คพอวตา ทตานไดผู้ผตานสทิที่งเหลตานทรมาแลผู้ว ททิโมธท
ในฐานะคนหนรุตมจถึงควรฝถึกตบัวเองใหผู้สผผู้ทนสทิที่งเหลตานทร เชตนกบัน เปาโลไดผู้ทนทรุกขรความยากลทาบาก
เพพที่อพระเยซผครทิสตรมาแลผู้ว ททิโมธทกป็ควรททาอยตางนบัรนดผู้วย นทที่คพอสทิที่งททที่ทตานตผู้องการจะสพที่อ ทตานไดผู้ทน
ความยากลทาบากมากมายเพพที่อพระเยซผครทิสตร คราวนทรททิโมธทควรททาแบบเดทยวกบัน

2 ทธ 3:12 ในบรทิบทดบังกลตาวเปาโลเขทยนวตา แทจ้จรริงทบกคนทชีซึ่ปรารถนาจะดดาเนรินชชีวริต
ตามทางของพระเจจ้าในพระเยซทครริสตต์จะถทกกดขชีซึ่ขห่มเหง นทที่เปป็นความจรทิง พระเยซผทรงเตพอนเรา
แลผู้วในยอหรน 17:14 วตาชาวโลกเกลทยดชบังผผผู้คนของพระเจผู้าในตอนนบัรนและตอนนทรกป็ยบังเปป็นเชตนนบัรน
อยผตเหมพอนเดทิม พวกเขาไดผู้ขตมเหงพระเยซผ ชาวโลกไดผู้ขตมเหงพวกสาวกของพระองคร พวกเขาไดผู้
ขตมเหงเปาโล ททิโมธทกป็คาดไดผู้วตาจะเจอเหมพอนกบัน สทิที่งนทร กป็จะเกทิดขถึรนกบับพวกเราในปบัจจรุบบันดผู้วย

2 ทธ 3:13 แตห่คนชอัซึ่วและคนเจจ้าเลห่หต์จะชอัซึ่วรจ้ายมากยริซึ่งขซตั้น ทอัตั้งลห่อลวงคนอสืซึ่น และกป็ถทก
คนอสืซึ่นลห่อลวงดจ้วย คทาททที่แปลวตา คนเจจ้าเลห่หต์ (กอเอส) มทความหมายวตา ‘คนโกงททที่พผดเรพที่องหลอก
ลวง’ นตาเศรผู้าททที่ความชบั ที่วรผู้ายและการหลอกลวงมทแตตจะเพทิที่มขถึรน วลทททที่แปลวตา จะชอัซึ่วรจ้ายมากยริซึ่งขซตั้น 
(พรอคอซออทูซทิน เอะปทิ ตอ เขะอทิรอน) มทความหมายตรงตบัววตา ‘จะยทิที่งแยตยทิที่งกวตาททที่เปป็นอยผตในตอนนทร ’ 



นตาตลกตรงททที่พวกคนหลอกลวงเองกป็จะถผกหลอกดผู้วย นทที่เปป็นสตวนหนถึที่งและทบัรงหมดของระบบของ
โลก โลกมทแตตจะแยตลง วทิธทการททางานของโลกคพอ การหลอกลวง มบันเปป็นองครประกอบหลบักของ
แผนการของพญามาร ผผผู้คนของพระเจผู้าคาดไดผู้วตาจะเจอการตตอตผู้านเมพที่อพวกเขายพนหยบัดและตบัรงมบั ที่น
นทที่เปป็นอทกครบัร งททที่จรุดประสงครของเปาโลในการเขทยนสทิที่งตตางๆเหลตานทรกป็คพอ เพพที่อเตพอนและเตรทยมตบัวททิ
โมธทใหผู้พรผู้อมสทาหรบับการถผกตตอตผู้าน เหป็นไดผู้ชบัดวตาททิโมธทเรทิที่มหวบั ที่นไหวบผู้างแลผู้วและตอนนทร เปาโลกป็
ตบัรงใจททที่จะเสรทิมกทาลบังเขาใหผู้พรผู้อมสทาหรบับสทิที่งททที่นตาจะเกทิดขถึรน

2 ทธ 3:14 เราเหป็นถถึงคทาสบัที่งททที่สองในบทนทร  แตห่ฝห่ายทห่านจงดดาเนรินตห่อไปในสริซึ่งทชีซึ่ทห่าน
เรชียนรทจ้แลจ้ว และไดจ้เชสืซึ่ออยห่างมอัซึ่นคง ทห่านกป็ร ทจ้วห่าทห่านไดจ้เรชียนมาจากผ ทจ้ใด นทที่คพอจรุดประสงครหลบักในทาง
ปฏทิบบัตทิของจดหมายฝากฉบบับนทร  เปาโลกทาชบับททิโมธทใหผู้ดดาเนรินตห่อไป คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เมะโน) มท
ความหมายดผู้วยวตา ‘ตบัรงอยผต’ หรพอ ‘คงอยผต’ คทาแนะนทาหลบักททที่เปาโลมทแกตททิโมธทกป็คพอ จงอยผตตตอไป จงตบัรง
มบั ที่นตตอไป จงรบับใชผู้ตตอไป คทาวตา ดกาเนทินตญ่อไป มทความไพเราะในความเรทยบงตายของมบัน การรบับใชผู้
เปป็นศทิษยาภทิบาลนบัรนเตป็มไปดผู้วยปบัญหา, ความเศรผู้าใจ, ความทผู้อใจ และบางครบัร งกป็เตป็มไปดผู้วยการ
ขตมเหง ทบัรงๆททที่เปป็นแบบนทรแตตเปาโลกป็แนะนทาใหผู้ททิโมธทดทาเนทินตตอไป อยตาเลทิกรบับใชผู้ จงสผผู้ตตอไป ความ
ทรุกขรยากของเปาโลเองและอรุปนทิสบัยฝตายวทิญญาณของทตานยพนยบันสทิที่งททที่ทตานกลตาว ทตานเคยเจอมา
หมดแลผู้ว แตตทตานกป็ยบังไมตเลทิกรบับใชผู้ ททิโมธทเออ๋ย จงททาตามแบบอยตางของขผู้าพเจผู้า!

นอกจากนทร เปาโลยบังกลตาวดผู้วยวตาททิโมธทไมตเพทยงเขผู้าใจการรบับใชผู้เทตานบัรนแตตยบังเชสืซึ่ออยห่าง
มอัซึ่นคงดผู้วย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พทิสตอโอ) มทความหมายวตา ‘เชพที่อมบั ที่น’ ททิโมธทรผผู้วตาเขาเชพที่ออะไรและเชพที่อ
มบั ที่นในสทิที่งนบัรน นอกจากนทร เขายบังรผผู้ดผู้วยวตาเขาไดผู้เรทยนรผผู้จากใคร นบั ที่นคพอจากเปาโลนบัที่นเอง นบัที่นไมตใชต
เรพที่องหลบักททที่เปาโลกบังวล แตตสทิที่งททที่เปาโลกทาชบับททิโมธทกป็คพอ จงดทาเนทินตตอไป!

2 ทธ 3:15 นอกจากนทร เปาโลกลบับไปพผดถถึงมรดกของททิโมธท ทตานเตพอนความจทาเขาวตา
ตบัรงแตตเดป็กมาแลผู้วททที่เขาไดผู้รผผู้พระคบัมภทรร และตอัตั้งแตห่เดป็กมาแลจ้ว ทชีซึ่ทห่านไดจ้รทจ้พระคอัมภชีรต์ออันบรริสบทธริธิ์ ซซซึ่งมชี
ฤทธริธิ์สอนทห่านใหจ้ไดจ้ปอัญญาถซงความรอดโดยความเชสืซึ่อในพระเยซทครริสตต์ ทตานยกเรพที่องททที่ททิโมธทไดผู้
รบับการเลทรยงดผมาในพระคบัมภทรร และนตาสบังเกตวตาอยตางนผู้อยททิโมธทกป็ไดผู้รบับการสบัที่งสอนในพระคบัมภทรร



โดยมารดาของเขาตอนททที่เขาเปป็นเดป็ก นอกจากนทรพระคบัมภทรรเทตานบัรนกป็เพทยงพอแลผู้วททที่จะททาใหผู้เรา
ฉลาดในเรพที่องวทิธทททที่จะไดผู้รบับความรอด ความรอดนบัรนเปป็นมาโดยความเชพที่อในพระเยซผครทิสตรเพทยง
อยตางเดทยวเทตานบัรน

นตาสนใจตรงททที่วตาตอนนบัรนททิโมธทมทแตตพระคบัมภทรรเดทิมในตอนททที่เขาเตทิบโตเปป็นหนรุตม อยตางไร
กป็ตาม แมผู้แตตพระคบัมภทรรเดทิมกป็เพทยงพอแลผู้วททที่จะททาใหผู้คนๆหนถึที่งมท “ปบัญญาถถึงความรอด” คทาททที่แปล
วตา ทดาใหจ้ไดจ้ปอัญญา (ซอฟทิโซ) ในบรทิบทนทรมทความหมายวตา ‘ใหผู้ความเขผู้าใจ’ แนตททเดทยวททที่พระคบัมภทรร
นบัรนเพทยงพอแลผู้วททที่จะใหผู้ความเขผู้าใจเกทที่ยวกบับความรอด ความรอดนบัรนไมตไดผู้มาจากครทิสตจบักร
เหมพอนททที่พระศาสนจบักรโรมบันคาทอลทิกสอน มบันเปป็นมาจากพระคบัมภทรรและมทมาโดยความเชพที่อใน
พระเยซผครทิสตรเปป็นหลบัก

อทกครบัร งททที่ในบรทิบทททที่ใหญตกวตาเปาโลพยายามททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจเปาโลเพพที่อททที่จะสผผู้ตตอไป ทตาน
เตพอนความจทาเขาวตาตบัรงแตตเขาเปป็นเดป็กเขาไดผู้รบับการฝถึกอบรมในพระคบัมภทรรและในความเขผู้าใจเกทที่ยว
กบับความรอด ทตานจถึงขอใหผู้เขานถึกถถึงมรดกอบันยาวนาน การททที่เขาจะเลทิกรบับใชผู้เหมพอนททที่ถผกบอก
เปป็นนบัยๆมาแลผู้วกป็จะเปป็นการดผถผกมรดกดบังกลตาว

2 ทธ 3:16 ขณะททที่ยบังพผดถถึงเรพที่องพระคบัมภทรรอยผ ต เปาโลกลตาวตตอไปถถึงความจรทิงขบัรนพพรน
ฐานอยตางหนถึที่งของพระคบัมภทรรทบัรงเลตม พระคอัมภชีรต์ทบกตอนไดจ้รอับการดลใจจากพระเจจ้า คทาททที่แปลวตา 
การดลใจจากพระเจจ้า (เธะออพเนะอทูสตอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ททที่พระเจผู้าหายใจออกมา’ 
และมทความหมายวตา ‘ททที่พระเจผู้าตรบัส’ เมพที่อเราพผด คทาพผดกป็ถผกเปลตงออกมาพรผู้อมกบับลมหายใจ เรา
เหป็นมทเขทยนทบั ที่วพระคบัมภทรรวตา “พระเยโฮวาหรตรบัสดบังนทร ” เยเรมทยร 30:2 เปป็นตบัวอยตางททที่ชบัดเจนททที่แสดง
ถถึงถผู้อยคทาททที่พระเจผู้าทรงเปลตง (หายใจ) ออกมา “พระเยโฮวาหรพระเจผู้าแหตงอทิสราเอลตรบัสดบังนทร วตา 
จงเขทยนถผู้อยคทาทบัรงสทิรนททที่เราไดผู้บอกแกตเจผู้าไวผู้ในหนบังสพอมผู้วนหนถึที่ง” พระเจผู้าตรบัสแกตเยเรมทยร (ทรง
เปลตงถผู้อยคทาออกมา) และกทาชบับใหผู้ผผผู้พยากรณรทตานนทร เขทยนมบันลงในหนบังสพอมผู้วนหนถึที่ง แหลตงททที่มา
ของพระคบัมภทรรจถึงมาจากพระโอษฐรของพระเจผู้า เปป็นสทิที่งททที่พระเจผู้าตรบัส เปป็นสทิที่งททที่พระองครเปลตง 
(หายใจ) ออกมา นบัที่นจถึงไดผู้รบับการดลใจ (ทบัรงในดผู้านถผู้อยคทาและในดผู้านขผู้อความทบัรงหมด) พระเจผู้า



เองทรงเปป็นแหลตงททที่มาของพระคบัมภทรร พระองครทรงดลใจมบัน พระคบัมภทรรจถึงเปป็นความจรทิงพอๆก บับ
ททที่พระองครผผผู้ทรงเปป็นแหลตงททที่มาของมบันทรงเปป็นความจรทิง พระเจผู้าทรงเปป็นความจรทิง ดบังนบัรนพระ
วจนะของพระองครจถึงเปทิดเผยใหผู้เหป็นถถึงความจรทิงดผู้วย

และเปป็นประโยชนต์ในการสอน การตอักเตสือนวห่ากลห่าว การปรอับปรบงแกจ้ไขคนใหจ้ดชี และการ
อบรมในเรสืซึ่องความชอบธรรม คทาททที่แปลวตา การสอน (ดทิดาสคาเลธีย) มทความหมายวตา ‘การสอน’ คทา
ททที่แปลวตา การตอักเตสือนวห่ากลห่าว (เอะเลป็กคอส) มทความหมายวตา ‘การฟผู้องใจ’ จากนบัรนคทาททที่แปลวตา 
การปรอับปรบงแกจ้ไขคนใหจ้ดชี (เอะพานอรโธซทิส) มทความหมายวตา ‘แกผู้ไขหรพอฟพร นฟผใหผู้กลบับคพนสผต
สภาพดทดบังเดทิม’ สรุดทผู้ายพระคบัมภทรรมทประโยชนรสทาหรบับ “การอบรมในเรพที่องความชอบธรรม” ความ
หมายกป็คพอ การฝถึกสอนในสทิที่งททที่ถผกตผู้อง พระวจนะของพระเจผู้ามทประโยชนรมากมายจรทิงๆ มบันเปป็น
แหลตงสทาหรบับทรุกดผู้านของชทวทิตครทิสเตทยน ไลตตบัรงแตตหลบักคทาสอนและศาสนศาสตรรไปจนถถึงการ
ดทาเนทินชทวทิตททที่ถผกตผู้อง พระคบัมภทรรมทแหลตงททที่มาโดยตรงจากพระเจผู้า นบั ที่นจถึงเปป็นเหตรุททที่วตาททาไมมบันถถึง
เปป็นประโยชนร

2 ทธ 3:17 จรุดประสงคหลบักของพระวจนะของพระเจผู้าคพอ เพพที่อททที่วตาผผผู้คนของพระเจผู้า
โดยทบั ที่วไปและโดยเฉพาะศทิษยาภทิบาลจะไดผู้เปป็นคนดทรอบคอบและพรบักพรผู้อมททที่จะกระททาการดททรุก
อยตาง เปาโลจถึงกลตาวตตอไปวตา เพสืซึ่อคนของพระเจจ้าจะดชีรอบคอบ พรอักพรจ้อมทชีซึ่จะกระทดาการดชีทบก
อยห่าง พระคบัมภทรรมาจากพระเจผู้าโดยตรงและเปป็นคผตมพอสทาหรบับชทวทิตทรุกดผู้านของเรา คทาททที่แปลวตา ดชี
รอบคอบ (อารตทิออส) มทความหมายวตา ‘ครบถผู้วน’ นทที่นตาจะหมายถถึงความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวทิญญาณ 
สทิที่งนทรมาไดผู้โดยทางพระวจนะของพระเจผู้าเทตานบัรน คทาททที่แปลวตา พรอักพรจ้อม (เอป็กซารตทิโซ) เกทที่ยวขผู้อง
โดยตรงกบับคทาททที่แลผู้ว (อารตทิออส) มบันมทความหมายเพทิที่มเตทิมวตา ‘ถผกตระเตรทยมอยตางครบถผู้วน’ ดบัง
นบัรนพระวจนะของพระเจผู้าจถึงตระเตรทยมคนของพระเจผู้าใหผู้พรผู้อมอยตางครบถผู้วนสทาหรบับการดททรุก
อยตาง

วลท “คนของพระเจผู้า” จะตผู้องถผกเขผู้าใจในบรทิบทของ 2 ททิโมธท เปาโลกทาลบังเขทยนถถึงททิโมธทผผผู้
เปป็นศทิษยาภทิบาลหนรุตม ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาทตานกทาลบังพผดถถึงตทาแหนตงนบัรนอยผต พระวจนะของพระเจผู้า



จะนทามาซถึที่งความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวทิญญาณและตระเตรทยมเราใหผู้พรผู้อมสมบผรณรสทาหรบับงานรบับใชผู้ นทที่
เปป็นความหมายตามบรทิบทแวดลผู้อม อยตางไรกป็ตามคทานทรกป็ใชผู้กบับครทิสเตทยนทรุกคนดผู้วยเชตนกบัน

ในการสรรุปความบรทิบทของจดหมายฝากทบัรงฉบบับจนถถึงตอนนทร  เปาโลพยายามททที่จะใหผู้ก ทา
ลบังใจททิโมธทใหผู้เขาอยผตรบับใชผู้ตตอไป เราเหป็นจากคทาพผดเปป็นนบัยๆของเปาโลวตาททิโมธทเรทิที่มทผู้อใจและอาจ
คทิดททที่จะเลทิกรบับใชผู้แลผู้ว เปาโลจถึงพยายามหนรุนใจเขาโดยใชผู้แบบอยตางของตบัวทตานเองในการทน
ความยากลทาบาก นอกจากนทรทตานยบังหนรุนใจเขาโดยอผู้างถถึงแบบอยตางททที่เปป็นตามแบบของพระเจผู้าททที่
เขามทดผู้วย สรุดทผู้ายทตานพยายามกระตรุผู้นเขาดผู้วยทรบัพยากรททที่มทคตาสผงสรุด คพอ พระวจนะของพระเจผู้า 
ซถึที่งจะตระเตรทยมเขาใหผู้พรบักพรผู้อมสทาหรบับความจทาเปป็นใดๆกป็ตามททที่จะมทขถึรนในการรบับใชผู้

*****

ภนพรวมของ 2 ททิโมธธี 4: บทสสุดทด้ายนธีชิ้เปรธียบเหมคือนบทเพลงอกาลาของเปาโล มลันเปป็น
งานเขธียนชทิชิ้นสสุดทด้ายทธียิ่มธีบลันทถึกไวด้ของอลัครททูตผทูด้ยทิยิ่งใหญญ่ทญ่านนธีชิ้ จสุดจบของทญ่านใกลด้เขด้ามาแลด้วและ
ทญ่านกป็ทราบดธี ทญ่านจถึงนกาเสนอ ‘คกากกาชลับ’ หรคือคกาสลัยิ่งหลายประการแกญ่ททิโมธธี แปดขด้อแรกพทูดถถึง
งานรลับใชด้ของททิโมธธี เนคืชิ้อหาสญ่วนหลลังของบทนธีชิ้มธีความเหป็นสญ่วนตลัวสสุดทด้ายของเปาโล นธียิ่เปป็นความ
เหป็นททิชิ้งทด้ายกญ่อนจากของเปาโลทธียิ่มธีถถึงททิโมธธี อลันทธียิ่จรทิงแลด้วนธียิ่เปป็นขด้อเขธียนชทิชิ้นสสุดทด้ายของอลัครททูตผทูด้
ยทิยิ่งใหญญ่ทญ่านนธีชิ้ หลลังจากงานเขธียนชทิชิ้นนธีชิ้ไมญ่นาน ประเพณธีเลญ่าวญ่าทญ่านถทูกตลัดศธีรษะเพราะเหตสุ
พระนามของพระครทิสตณ์ ทญ่านไดด้ตญ่อสทูด้มาเปป็นอยญ่างดธีแลด้ว ทญ่านไดด้วทิยิ่งแขญ่งจนจบแลด้ว ทญ่านไดด้รลักษา
ความเชคืยิ่อนลัชิ้นไวด้แลด้ว อารมณณ์อลันตคืชิ้นตลันตรงนธีชิ้เกคือบจะเปป็นโศกนาฏกรรมดด้วยซกชิ้า

2 ทธ 4:1 อบัครทผตทตานนทรจถึงเรทิที่มบทสรุดทผู้าย เหตบฉะนอัตั้นขจ้าพเจจ้ากดาชอับทห่านตห่อพระ
พอักตรต์พระเจจ้า และพระเยซทครริสตต์เจจ้า ผทจ้จะทรงพริพากษาคนเปป็นและคนตาย เมสืซึ่อพระองคต์เสดป็จมา
ปรากฏและตอัตั้งอาณาจอักรของพระองคต์ วห่า การถอดความขผู้อนทรแบบถผกตผู้องจะอตานไดผู้วตา ‘เหตรุ
ฉะนบัรนขผู้าพเจผู้าขอเปป็นพยานตตอทตานตตอพระพบักตรรพระเจผู้าและพระเยซผครทิสตรเจผู้า ผผผู้จะทรงพทิพากษา
คนเปป็นและคนตาย เมพที่อพระองครเสดป็จมาปรากฏและตบัรงอาณาจบักรของพระองคร’ คทาททที่แปลวตา 
เสดป็จมาปรากฏ เปป็นคทากรทก (เอะพทิฟาเนะเอธีย) คทาททที่แปลวตา คนเปป็น คพอ ซาโอ



ใหผู้เราสบังเกตวตาการพทิพากษาเหลตานบัรนททที่พระเยซผครทิสตรจะทรงประทบับนบั ที่งเพพที่อพทิพากษาจะ
เกทิดขถึรน (1) เมพที่อพระองครเสดป็จมาปรากฏ และ (2) ในอาณาจบักรของพระองคร นทที่นตาจะหมายถถึง
บบัลลบังกรพทิพากษาของพระครทิสตรซถึที่งเหป็นไดผู้ชบัดวตามทขถึรนหลบังการรบับขถึรนของผผผู้เชพที่อทบันทท ดผ 2 โครทินธร 
5:10 จากนบัรนเมพที่อพระเยซผครทิสตรทรงสถาปนาอาณาจบักรของพระองครเมพที่อพระองครเสดป็จมาครบัร งททที่
สอง กป็จะมทการพทิพากษาบรรดาประชาชาตทิและชนชาตทิอทิสราเอลททที่เปป็นขถึรนจากตาย ดผ มบัทธทิว 25: 
31-46 และดาเนทยล 12:2 ไมตวตาจะในกรณทใด พระองครกป็ทรงเปป็นผผผู้พทิพากษาททที่ชอบธรรม

2 ทธ 4:2 จงประกาศพระวจนะ ใหจ้ขะมอักเขมจ้นทชีซึ่จะทดาการทอัตั้งในขณะทชีซึ่มชีโอกาสและ
ไมห่มชีโอกาส จงวห่ากลห่าว หจ้ามปราม และตอักเตสือนดจ้วยความอดทนทบกอยห่างและการสอัซึ่งสอน อบัครทผต
ทตานนทร เรทิที่มคทาสบัที่งหลายประการซถึที่งในคทาสบัที่งเหลตานทรทตานกทาชบับททิโมธท คทาสบัที่งแรกคพอ “จงประกาศพระ
วจนะ” คทาททที่แปลวตา ประกาศ (เครสุสโซ) มทความหมายวตา ‘ประกาศถถึงการมาของบรุคคลสทาคบัญ’, 
‘ประกาศใหผู้ทราบ’  และ ‘ประกาศตตอสาธารณชน’ งานรบับใชผู้หลบักของศทิษยาภทิบาลคพอ การ
ประกาศพระวจนะ

จากนบัรนทตานเสรทิมวตา “ใหผู้ขะมบักเขมผู้นททที่จะททาการทบัรงในขณะททที่มทโอกาสและไมตมทโอกาส” มท
หลายความหมายททที่ถผกสพที่อผตานคทาททที่แปลวตา ขะมอักเขมจ้น (เอะฟทิสเตมทิ) ซถึที่งอาจมทความหมายวตา 
‘เตรทยมพรผู้อม’ หรพอมบันอาจมทความหมายดผู้วยวตา ‘พรผู้อมใชผู้งาน’ ความหมายแรกนตาจะใชตมากกวตา

คทาททที่แปลวตา ในขณะทชีซึ่มชีโอกาส (เอะอทูไคโรส) มทความหมายวตา ‘สะดวก’ หรพอ ‘ถผกเวลา’ 
คทาททที่แปลวตา ไมห่มชีโอกาส (อาไคโรออส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ไมตมทเวลา’ และมทความหมายเพทิที่ม
ดผู้วยวตา ‘ไมตสะดวก’ หรพอ ‘ไมตถผกกาลเทศะ’ มทบางเวลาททที่ใหผู้เราประกาศไดผู้งตายๆและมทบางเวลาททที่
จะประกาศททที่นบัรนกป็ยากหนบักหนา ไมตวตาจะในกรณทใด ความหมายหลบักกป็คพอ จงเตรทยมพรผู้อมททที่จะ
ประกาศไมตวตาจะเปป็นอยตางไรกป็ตาม

คทาสบัที่งตตอไปคพอ  จงวห่ากลห่าว คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอะเลป็กโค) มทความหมายหลายประการไลต
ตบัรงแตต ‘ฟผู้องใจ’, ‘หบักลผู้าง’ ไปจนถถึง ‘แกผู้ไข’ ผผผู้ประกาศขตาวประเสรทิฐบางครบัร งกป็ตผู้องแกผู้ไขคทาสอน



ผทิดหรพอหลบักปรบัชญาททที่ผทิดๆ เขาตผู้องประกาศโดยอาศบัยฤทธทิธ เดชของพระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ดผู้วยเพพที่อ
ททที่จะฟผู้องใจผผผู้ฟบังเกทที่ยวกบับความจทาเปป็นฝตายวทิญญาณในขณะนบัรน

จากนบัรนเปาโลกทาชบับททิโมธทใหผู้หจ้ามปรามในการเทศนาของเขา คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอะพทิตทิ
มาออโอ) มทความหมายวตา ‘ตบักเตพอน’ หรพอ ‘เตพอนสตทิ’ การเทศนาตามพระคบัมภทรรมบักจะเกทที่ยวขผู้อง
กบับการเตพอนสตทิใหผู้ผผผู้คนของพระเจผู้าททาสทิที่งททที่พวกเขาควรกระททาและเปป็นอยตางททที่พวกเขาควรจะ
เปป็น

สรุดทผู้ายเปาโลกทาชบับททิโมธทใหผู้ตอักเตสือน คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พาราคาเละโอ) ในบรทิบทนทรมท
ความหมายในปบัจจรุบบันวตา ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’ ศทิษยาภทิบาลตผู้องเอาใสตใจตตอความจทาเปป็นตตางๆของสมาชทิก
ของตนเสมอ จะมทคนททที่ตผู้องการคนคอยใหผู้ก ทาลบังใจเสมอ แนตททเดทยวททที่พระวจนะของพระเจผู้าเตป็ม
ไปดผู้วยพระสบัญญาอบันมทคตาตตางๆททที่คอยใหผู้ก ทาลบังใจเรา เราจถึงถผกสอนใหผู้ใหผู้ก ทาลบังใจผผผู้คนเชตนนบัรนใน
การเทศนา

ในเรพที่องนทร เปาโลเสรทิมดผู้วยครุณสมบบัตทิเพทิที่มเตทิม “ดผู้วยความอดทนทรุกอยตางและการสบัที่งสอน” 
นบักเทศนรตามพระคบัมภทรรตผู้องมทความอดทนและทนตตอความอตอนแอของสมาชทิกของตนและสบัที่ง
สอนพวกเขา คทาททที่แปลวตา ความอดทน (มาครอธทูเมธีย) หมายถถึงการมทความอดทนในการปฏทิบบัตทิก บับ
ผผผู้คน อทกครบัร งคทาททที่แปลวตา การสอัซึ่งสอน (ดทิดาเค) มทความหมายวตา ‘การสอน’ ดบังนบัรนศทิษยาภทิบาลจถึงถผก
กทาชบับใหผู้เทศนาพระวจนะไมตเพทยงเพพที่อฟผู้องใจ, เตพอนสตทิและใหผู้ก ทาลบังใจสมาชทิกของตนเทตานบัรน แตต
ใหผู้ททาเชตนนบัรนดผู้วยความอดทน โดยสอนพวกเขาถถึงสทิที่งททที่พวกเขาจทาเปป็นตผู้องเขผู้าใจดผู้วย การใสต
ความอดทนและการใหผู้ก ทาลบังใจเขผู้าไปในคทาเทศนาจะไมตเพทยงเพทิที่มประสทิทธทิภาพงานรบับใชผู้ของศทิษ
ยาภทิบาลเทตานบัรน แตตยบังจะชตวยยพดอายรุมบันออกไปอทกดผู้วย ความจรทิงอาจเปป็นเรพที่องททที่เจป็บปวดและ
แทงใจดทา แมผู้จะเปป็นความจรทิงตามพระคบัมภทรรกป็ตาม ศทิษยาภทิบาลททที่มทปบัญญาคพอผผผู้ททที่เจพอคทาเทศนาของ
เขาดผู้วยความอดทน, การสบัที่งสอนและการใหผู้ก ทาลบังใจ

2 ทธ 4:3 เปาโลเหป็นลตวงหนผู้าถถึงเวลาททที่จะมาซถึที่งคนในครทิสตจบักรจะ “ทนตตอคทาสอน
อบันถผกตผู้องไมตไดผู้” ทตานจถึงเขทยนวตา เพราะจะถซงเวลาทชีซึ่คนจะทนตห่อคดาสอนออันถทกตจ้องไมห่ไดจ้ แตห่เขา



จะรวบรวมครทไวจ้ใหจ้สอนในสริซึ่งทชีซึ่เขาชอบฟอัง ตามความปรารถนาของตนเอง คนเหลตานบัรนจะ
รวบรวมครผททที่จะนทาเสนอสทิที่งตตางๆททที่ตรงกบับความชอบและความสนใจของตนเอง ในบรทิบทนทร วลทททที่
แปลวตา ชอบฟอัง (ในภาษาอบังกฤษคพอ “มทหผททที่คบัน”) (คเนธอเมะนอย เทน อาคอเน) จรทิงๆแลผู้วมท
ความหมายไดผู้วตา ครผททที่เกาหผททที่คบันของพวกเขา ความหมายกป็คพอ หผททที่อยากไดผู้รบับความสบายจากนบัก
เทศนรททที่ททาใหผู้หผของพวกเขาพอใจโดยการเกาใหผู้หายคบัน นทที่อาจททาใหผู้เรานถึกถถึงสรุนบัขททที่คนเลทรยงไวผู้
ททที่มาหาเจผู้าของเพพที่อใหผู้เขาเกาหผใหผู้มบัน เปาโลเตพอนวตาวบันนบัรนจะมาเมพที่อบรรดาครทิสเตทยนแตตปากจะ
คผู้นหาบรรดานบักเทศนรททที่จะเทศนาใหผู้ถผกหผพวกเขา นทที่คลผู้ายก บับททที่อทิสยาหรเขทยนไวผู้ “จงพผดสทิที่งราบรพที่น
แกตเรา จงพยากรณรมายา” (อทิสยาหร 30:10)

2 ทธ 4:4 และเขาจะบห่ายหทจากความจรริง หอันไปฟอังเรสืซึ่องนริยายตห่างๆ การละททิรงความ
จรทิงเปป็นเหมพอนถนนเสผู้นหนถึที่งททที่ไปไดผู้สองทาง ไมตเพทยงตผู้องมทครผสอนเทป็จเทตานบัรน แตตตผู้องมทคนเหลตา
นบัรนททที่ยทินดททนและรบับคทาสอนเทป็จไดผู้ดผู้วย เปาโลพยากรณรถถึงวบันนบัรนททที่สมาชทิกในครทิสตจบักรจะเตป็มใจ
ตามหานบักเทศนรททที่แทนททที่จะเทศนาความจรทิง กลบับหบันไปหานริยายตห่างๆแทน คทาททที่แปลเชตนนบัรน
(มทูธอส) มทความหมายวตา ‘เรพที่องแตตงขถึรนมา’ หรพอแมผู้แตต ‘ความเทป็จ’ เลยดผู้วยซทรา มบันเปป็นททที่มาของคทา
ภาษาอบังกฤษ myths เรพที่องตลกรผู้ายกป็คพอวตา ตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัย บรรดาผผผู้ฟบังททที่ละททิรงความจรทิงเตป็มใจ
ททที่จะฟบังหลบักปรบัชญาเททยมเทป็จ, มโนคตทิจอมปลอม, ศาสตรรเททยม และศาสนศาสตรรเททยมเทป็จ (คพอ 
นทิยายตญ่างๆ นบัที่นเอง) แทนททที่จะฟบังความจรทิงแหตงพระวจนะของพระเจผู้า หากในสมบัยนบัรนเปป็นแบบ
นบัรน สมบัยนทรกป็ยทิที่งเปป็นเชตนนบัรนอยตางแนตนอน เปาโลจถึงเตพอนททิโมธทถถึงเรพที่องดบังกลตาว

2 ทธ 4:5 เปาโลจถึงเพทิที่มคทาสบัที่งอทกสทที่เรพที่องเขผู้าไปดผู้วย (1) ฝห่ายทห่านจงระวอังระไวอยทห่ใน
การทอัตั้งปวง คทาททที่แปลวตา ระวอังระไว (เนโฟ) มทความหมายวตา มทใจจดจตอ มทวทินบัยทางความคทิด และมท
สตทิตพที่นตบัวตตอสทิที่งททที่ก ทาลบังเกทิดขถึรน: ในเรพที่องฝตายวทิญญาณ ปรบัชญา ศาสนศาสตรร ฯลฯ ความหมายกป็คพอ 
การรผผู้ตบัวตลอดเวลาวตากทาลบังเกทิดอะไรขถึรนอยผตในการสผผู้รบ

ทตานเสรทิมตตอไปวตา (2) จงอดทนตห่อความทบกขต์ยากลดาบาก คทาททที่แปลเชตนนบัรน (คาคอปาเธะ
โอ) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวตา “จงทนการยากลทาบาก” ใน 2 ททิโมธท 2:3 ความหมายในททที่นทร กป็คพอ การ



ทนความยากลทาบากในการรบับใชผู้ แมผู้ไมตตผู้องเจอกบับการขตมเหง แตตการรบับใชผู้ในหนผู้าททที่ศทิษยาภทิบาล
กป็มบักเปป็นเรพที่องยากลทาบากพรผู้อมดผู้วยปบัญหาตตางๆ เปาโลจถึงเตพอนสตทิททิโมธทอทกครบัร งใหผู้พรผู้อมททที่จะทน
ความยากลทาบากในงานของพระเจผู้า

จากนบัรนทตานกทาชบับเขาวตา (3) จงทดาหนจ้าทชีซึ่ของผทจ้ประกาศขห่าวประเสรริฐ ททิโมธทไดผู้รบับคทาสบัที่ง
ใหผู้นทาวทิญญาณผผผู้คนมาถถึงพระครทิสตร ทบั ที่วพระคบัมภทรรใหมต คทาสบัที่งกป็คพอ ใหผู้ครทิสเตทยนทรุกคนไปนทา
วทิญญาณผผผู้อพที่นมาถถึงพระครทิสตร คพอยบังเปป็นเชตนนบัรนสทาหรบับศทิษยาภทิบาล เปป็นคทาสบัที่งหนถึที่งในบบัญญบัตทิของ
พระครทิสตร ซถึที่งไมตใชตทางเลพอกหรพอ ‘ของประทาน’ เราไดผู้รบับบลัญชาใหผู้ททาหนผู้าททที่ของผผผู้ประกาศขตาว
ประเสรทิฐ บางคนไดผู้รบับการทรงเรทยกใหผู้มารบับใชผู้เตป็มเวลาในงานประกาศขตาวประเสรทิฐ บางคน
อาจมทของประทานในเรพที่องนทรมากกวตาคนอพที่น แตตทรุกคนกป็ไดผู้รบับคทาสบัที่งใหผู้ออกไปประกาศขตาว
ประเสรทิฐ โดยเฉพาะอยตางยทิที่งศทิษยาภทิบาล

สรุดทผู้ายเปาโลไดผู้ออกคทาสบัที่งฝตายวทิญญาณอบันสรุดทผู้ายททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษรในจดหมายฝาก
ฉบบับนทร และจรทิงๆแลผู้วกป็เปป็นคทาสบัที่งสรุดทผู้ายในการรบับใชผู้ของทตานดผู้วย นบัที่นคพอ (4) และจงกระทดาการ
รอับใชจ้ของทห่านใหจ้สดาเรป็จ คทาททที่แปลวตา จงกระทดา...ใหจ้สดาเรป็จ (พเลรอฟอเระโอ) มทความหมายวตา ‘ททา
ตตอไปจนจบ’ ความหมายกป็คพอ จงกระททางานรบับใชผู้ของทตานใหผู้เสรป็จสมบผรณร จงททาสทิที่งททที่พระเจผู้าไดผู้
ทรงเรทยกใหผู้ทตานกระททา จงททางานใหผู้เสรป็จ หรพออยตาเลทิกนบัที่นเอง นทที่สพที่อใหผู้เหป็นวตาททิโมธทอาจคทิดททที่จะ
เลทิกรบับใชผู้เปป็นศทิษยาภทิบาลเพราะปบัญหาและความกดดบันตตางๆททที่มทในตทาแหนตงดบังกลตาว

2 ทธ 4:6 คราวนทร เปาโลเรทิที่มพผดถถึงความตายของทตานททที่จะมาถถึงในไมตชผู้า ใหผู้เราสบังเกต
อารมณรททที่ลถึกซถึร งและความจรทิงจบังในขผู้อความตตอไปนทร  เพราะวห่าบอัดนชีตั้ขจ้าพเจจ้าพรจ้อมทชีซึ่จะเปป็นเครสืซึ่อง
บทชาแลจ้ว คทาททที่แปลวตา พรจ้อมทชีซึ่จะเปป็นเครสืซึ่องบทชาแลจ้ว (สเปป็นโด) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ถผกเท
ออกเปป็นเครพที่องดพที่มบผชา’ วลทนทรอาจแปลตรงตบัวไดผู้วตา ‘เพราะวตาบบัดนทรขผู้าพเจผู้าพรผู้อมททที่จะถผกเทออก
แลผู้ว’ นทที่อาจหมายถถึงการหลบั ที่งเลพอดของทตานททที่จะเกทิดขถึรนในไมตชผู้า ทตานกลตาวตตอไปวตา  และเวลาทชีซึ่
ขจ้าพเจจ้าจะจากไปนอัตั้นกป็ใกลจ้จะถซงแลจ้ว เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลกทาลบังหมายถถึงเวลาททที่ทตานจะจากรตางกาย
นทร ไปและไปอยผตกบับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า เวลาททที่ทตานจะจากไปนบัรนอาจเปรทยบไดผู้กบับเวลาออกเดทินทาง



ของเรพอลทาหนถึที่ง คทาททที่แปลวตา จากไป (อานาลทูซทิส) มทความหมายวตา ‘ถอนเชพอกผผกเรพอททที่ก ทาลบังจะแลตน
ออกไปในทะเล’ การออกจากทตาแหตงชทวทิตของทตานนบัรนถผกกทาหนดเวลาไวผู้แลผู้วและทตานกป็ทราบดท

2 ทธ 4:7 ใหผู้เราสบังเกตจทิตสทานถึกผทิดชอบททที่โปรตงใสและความสทาเรป็จฝตายวทิญญาณของ
เปาโลขณะททที่ทตานจะเผชทิญวบันนบัรน ขจ้าพเจจ้าไดจ้ตห่อสทจ้อยห่างเตป็มกดาลอัง ทตานไดผู้เขผู้าสผผู้รบและมทชบัยชนะ
แลผู้ว นตาสนใจตรงททที่เปาโลไดผู้ก ทาชบับใหผู้ททิโมธทททาแบบเดทยวกบันใน 1 ททิโมธท 6:12 “จงตตอสผผู้อยตางเตป็ม
กทาลบังเพพที่อความเชพที่อ” นทที่เปป็นภาพเปรทยบททที่แสดงถถึงการตตอสผผู้อยตางเตป็มกทาลบังของนบักกทฬา เชตน นบักมวย
ปลทราสมบัยกรทกและโรมบัน ทตานเสรทิมตตอไปวตา ขจ้าพเจจ้าไดจ้แขห่งขอันจนถซงทชีซึ่สบด นทที่หมายถถึงการวทิที่งแขตง
มาราธอนจนจบ ทตานไมตไดผู้ถอนตบัวออกจากการแขตงขบัน ทตานไมตไดผู้ลผู้มเลทิก ทตานไดผู้วทิที่งแขตงจนจบ
แลผู้ว สรุดทผู้ายทตานเขทยนวตา ขจ้าพเจจ้าไดจ้รอักษาความเชสืซึ่อไวจ้แลจ้ว ทตานไดผู้ปกปผู้องความเชพที่อนบัรนไวผู้อยตาง
ตบัรงใจ นทที่หมายถถึงคนททที่พทิทบักษรรบักษาทรบัพยรสทินททที่ผผผู้อพที่นฝากไวผู้ ไมตมทสบักครบัร งททที่ทตานปลตอยใหผู้มบันถผกพญา
มารฉกฉวยไป

2 ทธ 4:8 ตอัตั้งแตห่นชีตั้ไป มงกบฎแหห่งความชอบธรรมกป็เตรชียมไวจ้สดาหรอับขจ้าพเจจ้าแลจ้ว 
ความหมายกป็คพอ มงกรุฎดบังกลตาวไดผู้ถผกเกป็บไวผู้สทาหรบับเปาโลแลผู้ว คทาททที่แปลวตา มงกบฎ คพอ สเตะฟาน
อส ซถึที่งคพอมงกรุฎดอกไมผู้ททที่มอบใหผู้แกตผผผู้ชนะการแขตงขบันกทฬาของกรทกโบราณ (ตตางจาก เดธียเดมา ซถึที่ง
เปป็นมงกรุฎของกษบัตรทิยร) ในททที่นทร เปาโลพผดถถึงหนถึที่งในหลายมงกรุฎททที่เหป็นไดผู้ชบัดวตาจะถผกมอบใหผู้ททที่
บบัลลบังกรพทิพากษาของพระครทิสตร นอกจากนทร ใหผู้เราสบังเกตวตามงกรุฎททที่จะถผกมอบใหผู้สทาหรบับการรบับใชผู้
อยตางสบัตยรซพที่อถผกเรทยกวตา “มงกรุฎแหตงความชอบธรรม” นบั ที่นไมตใชตเรพที่องบบังเอทิญ มบันเปป็นแบบอยตาง
ของความชอบธรรมสทาหรบับการททที่ผผผู้รบับใชผู้ของพระเยซผครทิสตรจะททางานรบับใชผู้ททที่ตนไดผู้รบับจากองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าและพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของตนจนสทาเรป็จอยตางสบัตยรซพที่อ

เปาโลกลตาวถถึงพระองครผผผู้ททที่จะทรงประทานมงกรุฎนทร ใหผู้แกตทตาน ซซซึ่งองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า ผทจ้
พริพากษาออันชอบธรรม จะทรงประทานแกห่ขจ้าพเจจ้าในวอันนอัตั้น พระเยซผครทิสตรเจผู้าของเราทรงถผก
เรทยกวตา (1) ผผผู้พทิพากษา (ดผ ยอหรน 5:22) และ (2) ทรงเปป็นผผผู้ชอบธรรม พระองครทรงชอบธรรมและ



จะทรงพทิพากษาอยตางชอบธรรม เมพที่อทบทวนถถึงชทวทิตการรบับใชผู้ของเปาโลททที่มทตตอพระองคร ทตาน
ทราบวตาพระเยซผจะทรงประทานมงกรุฎแหตงความชอบธรรมใหผู้แกตทตานอยตางชอบธรรม

และมริใชห่แกห่ขจ้าพเจจ้าผทจ้เดชียวเทห่านอัตั้น แตห่จะทรงประทานแกห่คนทอัตั้งปวงทชีซึ่รอักการเสดป็จมาของ
พระองคต์ นตาสบังเกตวตามงกรุฎนทร ไมตไดผู้ถผกสบัญญาแกตคนเหลตานบัรนททที่รอคอยการเสดป็จมาของพระองคร
เทตานบัรน แตตแกตคนเหลตานบัรนททที่รลักการเสดป็จมาของพระองครดผู้วย ขผู้อความนทรสพที่อชบัดเจน เราตผู้องรบักผผผู้
พทิพากษาผผผู้ทรงชอบธรรมททที่เรารอคอยและรบักการเสดป็จมาปรากฏของพระองคร (ดผ 1 ยอหรน 3:2) นทที่
เปป็นอทกครบัร งททที่การใชผู้คทาวตา ความชอบธรรมไมตใชตเรพที่องบบังเอทิญ พระเยซผครทิสตรและทรุกสทิที่งททที่แสดงถถึง
พระองครลผู้วนชอบธรรม คนททที่รบักการเสดป็จมาของพระองครเปป็นผผผู้ททที่รบักความชอบธรรมดผู้วย (นตา
สนใจคพอคทาททที่แปลวตา การเสดป็จมา (เอะพทิฟาเนะเอธีย) ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาวตา epiphany)

2 ทธ 4:9 เปาโลกทาชบับใหผู้ททิโมธทมาหาทตานททที่กรรุงโรมโดยไว จงพยายามมาหา
ขจ้าพเจจ้าโดยเรป็ว คทาวตา พยายาม สพที่อถถึงการรทบเรตง

2 ทธ 4:10 ขผู้อพระคบัมภทรรททที่นตาเศรผู้าททที่สรุดขผู้อหนถึที่งในพระคบัมภทรรถผกนทาเสนอตรงนทร  เพราะ
วห่าเดมาสไดจ้หลงรอักโลกปอัจจบบอันนชีตั้เสชียแลจ้ว และไดจ้ทริตั้งขจ้าพเจจ้าไปยอังเมสืองเธสะโลนริกา เครสเซนสต์ไดจ้
ไปยอังแควจ้นกาลาเทชีย ทริตอัสไดจ้ไปยอังเมสืองดาลมาเทชีย เดมาสซถึที่งถผกเอตยถถึงหลายครบัร งในจดหมายฝาก
ของเปาโล ตอนนทร ไดผู้ละททิรงทตานไปเสทยแลผู้ว ใหผู้เราสบังเกตคทาพผดททที่นตาเศรผู้าและททาใหผู้เราเหป็นภาพอบัน
นตาสมเพช “ไดผู้หลงรบักโลกปบัจจรุบบันนทร เสทยแลผู้ว”

คทาททที่แปลวตา โลก (ไอโอน) อาจแปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘ยรุค’ ตอนททที่เปาโลเขทยนถถึงฟทเลโมนตอน
ใกลผู้สทิรนสรุดการตทิดครุกครบัร งแรกของทตาน ตอนนบัรนทตานเอตยถถึงเดมาสวตาเปป็นเพพที่อนรตวมงานของทตาน 
(ฟทเลโมน 24) ในชตวงระหวตางการถผกจบับกรุมซทราแลผู้วซทราอทกของเปาโล เดมาสไดผู้ททิรงอบัครทผตผผผู้ยทิที่งใหญต
ทตานนทร ไป ททที่เศรผู้ายทิที่งไปกวตานบัรนคพอแรงจผงใจของเขา นบั ที่นคพอ “ไดผู้หลงรบักโลกปบัจจรุบบันนทร เสทยแลผู้ว” นตา
เศรผู้าททที่ครทิสเตทยนมากมายละททิรงงานของพระเจผู้าเพราะพวกเขายบังรบักโลกอยผ ต เราทราบนผู้อยมากเกทที่ยว
กบับเครสเซนสร แตตเชพที่อกบันวตาเขาเปป็นหนถึที่งในสาวกเจป็ดสทิบคนของพระเยซผ ไมตวตาจะในกรณทใดเขาไดผู้
จากกรรุงโรมไปแลผู้วและไปยบังแควผู้นกาลาเททย เราไมตทราบวตาททาไมททิตบัสถถึงไดผู้เดทินทางไปยบังเมพอง



ดาลมาเททยนอกจากวตาเขาไดผู้ไปททที่นบั ที่นจรทิงๆ เมพองดาลมาเททยนตาจะเททยบไดผู้กบับแอลบาเนทยใน
ปบัจจรุบบัน

2 ทธ 4:11-12 เปาโลออกความเหป็นสตวนตบัวดผู้วยใจละหผู้อยตตอไป ลทกาคนเดชียว
เทห่านอัตั้นทชีซึ่อยทห่กอับขจ้าพเจจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาดจ้วย เพราะเขาเปป็นประโยชนต์แกห่ขจ้าพเจจ้า
สดาหรอับการรอับใชจ้นชีตั้ เราทราบวตาลผกาอยผตกบับเปาโล เราไมตทราบวตาเขาตทิดครุกดผู้วยกบันกบับทตานหรพออยผต
ใกลผๆู้ ในกรรุงโรม แตตไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาการททที่เขาอยผตดผู้วยนบัรนเปป็นกทาลบังใจแกตเปาโลจรทิงๆ ในททที่นทร เรา
ยบังเหป็นถถึงการคพนดทกบันอบันนตาทถึที่งดผู้วย ในกทิจการ 15:37-40 เปาโลปฏทิเสธททที่จะพายอหรนมาระโกไป
ดผู้วยในการเดทินทางเพพที่อประกาศรอบททที่สามของทตานเพราะกตอนหนผู้านบัรนเขาไดผู้ลผู้มเลทิกกลางคบัน แตต
บบัดนทร ในชตวงเวลาททที่มพดมทิดททที่สรุดของชทวทิตเปาโล ทตานขอใหผู้ตามมาระโกมาดผู้วย ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตา
นบับแตตนบัรนเปป็นตผู้นมาเขาไดผู้พทิสผจนรตบัวเองใหผู้เปาโลเหป็นแลผู้ว เปาโลยบังเอตยวตาเขาเปป็นเพพที่อนรตวมงาน
ของทตานดผู้วยในฟทเลโมน 24

ทตานกลตาวเสรทิมวตา 12 ขจ้าพเจจ้าไดจ้สห่งทชีคริกอัสไปยอังเมสืองเอเฟซอัสแลจ้ว ททคทิกบัสถผกเอตยถถึงเจป็ดครบัร ง
ในพระคบัมภทรรใหมต โดยทรุกครบัร งเกทที่ยวขผู้องกบับงานรบับใชผู้ของเปาโลทบัรงสทิรน ในโคโลสท 4:7 เปาโลเรทยก
เขาวตาเปป็นผผผู้รบับใชผู้ททที่สบัตยรซพที่อ เปป็นไปไดผู้วตาเขาอาจเปป็นผผผู้นทาสตงจดหมายฝากฉบบับนทร ไปยบังเมพอง
เอเฟซบัสและททิโมธท

2 ทธ 4:13 เปาโลยบังมทคทาขอสตวนตบัวเพทิที่มเตทิมอทก เมสืซึ่อทห่านมาจงเอาเสสืตั้อคลบมซซซึ่งขจ้าพเจจ้า
ไดจ้ฝากไวจ้กอับคารปอัสทชีซึ่เมสืองโตรออัสมาดจ้วย พรจ้อมกอับหนอังสสือตห่างๆ และสริซึ่งทชีซึ่สดาคอัญทชีซึ่สบดคสือหนอังสสือ
ทชีซึ่เขชียนบนแผห่นหนอัง เปาโลรผู้องขอเสพรอคลรุม เราจถึงเหป็นถถึงสภาพอบันแรผู้นแคผู้นภายในหผู้องขบังของ
ทตาน ครุกมามารรไทนรเปป็นครุกใตผู้ดทินตามความหมายนบัรนจรทิงๆ เหป็นไดผู้ชบัดวตาฤดผหนาวกทาลบังใกลผู้เขผู้ามา
และเปาโลตผู้องการเครพที่องนรุตมหตมเพทิที่มเตทิม ชตางเปป็นความเหป็นททที่นตาเศรผู้าจรทิงๆ อบัครทผตผผผู้ยทิ ที่งใหญตทตาน
นทร  และอาจเปป็นนบักนทาวทิญญาณ, มทิชชบันนารท และผผผู้กตอตบัรงครทิสตจบักรททที่ยทิที่งใหญตททที่สรุดดผู้วยกทาลบังตกอยผต
ในสภาวะดบังกลตาว จรทิงแทผู้ททเดทยวทตานกทาลบังเผชทิญกบับความทรุกขรยากอยตางแสนสาหบัสเพราะ



พระนามของพระเยซผเหมพอนอยตางททที่พระองครไดผู้ทรงสบัญญาไวผู้จรทิงๆ ดผ กทิจการ 9:16 และ 2 ททิโมธท 
3:12

ทตานยบังขอใหผู้ททิโมธทนทา “หนบังสพอ” และหนลังสคือทธียิ่เขธียนบนแผญ่นหนลังมาดผู้วย หนบังสพอแบบ
แรกนตาจะเปป็นหนบังสพอททที่ททาดผู้วยกระดาษปาปทิรสุส และอาจเปป็นพระธรรมบางเลตมในพระคบัมภทรรใหมต
หรพอเอกสารครทิสเตทยนอพที่นๆ หนบังสพอแบบหลบังนตาจะเปป็นพระคบัมภทรรเดทิมททที่เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลถผก
หผู้ามมทิใหผู้อตานในครุก เปาโลตบัรงใจวตาจะใชผู้เวลาในครุกใหผู้เปป็นประโยชนร ทตานกระหายหาพระวจนะ
ของพระเจผู้าททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษร

2 ทธ 4:14-15 มทการเอตยถถึงอเลป็กซานเดอรรอทกครบัร งซถึที่งเขานตาจะเปป็นคนเดทยวกบับททที่
ถผกกลตาวถถึงใน 1 ททิโมธท 1:20 และกทิจการ 19:33 อเลป็กซานเดอรต์ชห่างทองแดงนอัตั้นไดจ้ประทบษรจ้าย
ขจ้าพเจจ้าอยห่างสาหอัส `องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าจะทรงตอบแทนเขาใหจ้สมกอับการกระทดาของเขา' ไมตวตาจะ
ในกรณทใด อเลป็กซานเดอรรกป็เปป็นศบัตรผของเปาโลและเปป็นศบัตรผตตองานรบับใชผู้ของทตาน ทตานจถึงเตพอนททิ
โมธทวตา 15 ทห่านจงระวอังเขาใหจ้ดชีดจ้วย เพราะเขาไดจ้คอัดคจ้านถจ้อยคดาของเราอยห่างรบนแรง หากเขาเปป็น
คนเดทยวกบับททที่ถผกเอตยถถึงใน 1 ททิโมธท 1:20 ในขผู้อนบัรนกป็มทการบอกเปป็นนบัยวตาเขาเปป็นคนททที่ละททิรงความ
จรทิงไปแลผู้ว โดยอาจเปป็นหนถึที่งในพวกถพอลบัทธทิยทิวกป็ไดผู้ ไมตวตาเขาจะเปป็นใคร เขากป็สรผู้างความยรุตงยาก
ใหผู้กบับงานรบับใชผู้ของเปาโลเปป็นอยตางมาก

2 ทธ 4:16-17 เราเหป็นถถึงความนตาสงสารของเปาโลในททที่นทร  ในการแกจ้คดชีครอัตั้งแรก
ของขจ้าพเจจ้านอัตั้น ไมห่มชีใครเขจ้าขจ้างขจ้าพเจจ้าสอักคนเดชียว เขาไดจ้ละทริตั้งขจ้าพเจจ้าไปหมด ขจ้าพเจจ้า
อธริษฐานตห่อพระเจจ้าวห่า ขอโปรดอยห่าใหจ้พวกเขาตจ้องไดจ้รอับโทษเลย ในการแกผู้คดทครบัร งแรกของ
เปาโล ไมตมทใครอยผตเคทยงขผู้างทตานเลย ทรุกคน (อาจยกเวผู้นลผกา) ละททิรงทตานไปหมด นทที่ททาใหผู้เรานถึกถถึง
การพทิจารณาคดทองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา กระนบัรนจทิตใจททที่เปทที่ยมดผู้วยความเมตตาของเปาโลกป็ถผกเผย
ใหผู้เหป็นเพราะทตานหวบังวตาการททที่พวกเขาละททิรงทตานไปนบัรนจะไมตเปป็นเหตรุใหผู้พวกเขาตผู้องรบับโทษ 
ไมตมทการพผดถถึงวตาบรรดาพทที่นผู้องของครทิสตจบักรททที่กรรุงโรมอยผ ตททที่ไหนในขณะนบัรน การททที่พวกเขาไมตอยผต
นบัรนกป็แสดงใหผู้เหป็นชบัดเจนอยผตแลผู้ว เหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกเขาละอายตตอโซตตรวนของทตาน (2 ททิโมธท 



1:16) เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลไดผู้แกผู้คดทครบัร งแรกททที่กรรุงโรมไปแลผู้ว นทที่สพที่อวตาการแกผู้คดทครบัร งตตอไปและอาจ
เปป็นครบัร งสรุดทผู้ายของทตานใกลผู้จะถถึงอยผตแลผู้ว

อยตางไรกป็ตามทตานกป็สรรเสรทิญพระเจผู้า 17 แตห่องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าทรงประทอับอยทห่กอับขจ้าพเจจ้า 
และไดจ้ทรงประทานกดาลอังใหจ้ขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจซงประกาศพระวจนะไดจ้อยห่างเตป็มทชีซึ่ เพสืซึ่อใหจ้คนตห่าง
ชาตริทอัตั้งปวงไดจ้ยริน ดอังนอัตั้นขจ้าพเจจ้าจซงรอดพจ้นจากปากสริงโตนอัตั้น ชตางเปป็นการตระหนบักรผผู้ททที่แสนวทิเศษ 
ถถึงแมผู้วตาคนอพที่นอาจทอดททิรงเราในเวลาททที่เราเดพอดรผู้อนและอบับจนหนทาง แตตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าไมต
เคยทอดททิรงเราเลย นทที่นตาจะททาใหผู้เปาโลนถึกถถึงคทาตรบัสของพระเยซผ “เราไมตละททิรงทตานหรพอทอดททิรง
ทตานเลย” ในยามททที่คนอพที่นๆทอดททิรงไปหมด พระองครจะทรงอยผตเคทยงขผู้างคนเหลตานบัรนททที่สบัตยรซพที่อเพพที่อ
ชผก ทาลบังพวกเขา ในขณะนบัรน เปาโลถผกไวผู้ชทวทิตใหผู้ไมตตผู้องเจอกบับปากสทิงโต นทที่อาจหมายถถึงวทิธทปฏทิบบัตทิ
ของพวกโรมบันททที่โยนพวกนบักโทษลงไปใหผู้สทิงโตขยทราดรุจเปป็นเกมกทฬาใหผู้ผผผู้ชมดผ ดบังนบัรนในการแกผู้
คดทครบัร งแรกของทตาน ทตานรอดพผู้นจากชะตากรรมดบังกลตาวไปไดผู้

นอกจากนทร  ในการททที่ทตานไดผู้รบับการไวผู้ชทวทิตในตอนนบัรน เปาโลจถึงมทโอกาสททที่จะประกาศแกต
คนอพที่นตตอไปไดผู้อยผต เราไมตทราบวตาคนตตางชาตทิเหลตานบัรนททที่เปาโลพผดถถึงหมายถถึงใคร พวกเขาอาจ
เปป็นเจผู้าพนบักงานไตตสวนทตานในรบัฐบาลโรม  พวกเขาอาจเปป็นเพพที่อนนบักโทษดผู้วยก บัน ไมตวตาจะใน
กรณทใด แมผู้ในยามททที่ตผู้องเผชทิญกบับความตาย เปาโลกป็ยบังเปป็นพยานและผผผู้ประกาศเรพที่องของพระเยซผ
ครทิสตร

2 ทธ 4:18 ถถึงแมผู้วตาเปาโลทราบวตาวบันเวลาของทตานใกลผู้จะสทิรนสรุดแลผู้ว ทตานกป็ไดผู้รบับ
การปลอบประโลมใจจากการททที่รผผู้วตาจนกวตาจะถถึงวบันนบัรนททที่ทตานจะไดผู้กลบับไปบผู้าน พระเจผู้าจะทรง
พทิทบักษรรบักษาทตานและชตวยทตานใหผู้พผู้น องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าจะทรงโปรดชห่วยขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นจากการ
รจ้ายทบกอยห่าง และจะทรงคบจ้มครองขจ้าพเจจ้าไวจ้จนถซงอาณาจอักรสวรรคต์ของพระองคต์ สงห่าราศชีจงมชีแดห่
พระองคต์สสืบๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน เปาโลตบัรงตาคอยอาณาจบักรอบันเปทที่ยมสรุขนบัรนททที่ความชอบธรรม
ดทารงอยผต ทตานรผผู้วตาองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงชตวยทตานใหผู้พผู้นจนถถึงวบันนบัรนททที่ทรงกทาหนดใหผู้ทตานไดผู้
เขผู้าสผตสงตาราศท นตาสนใจคพอคทาททที่แปลวตา คบจ้มครอง (โซโซ) มบันมทความหมายวตา ‘ชตวยใหผู้พผู้น’ ถถึงแมผู้วตา



ปกตทิแลผู้วจะถผกแปลวตา ‘ชตวยใหผู้รอด’ กป็ตาม ในการตบัรงตาคอยวบันนบัรน เปาโลกป็ไดผู้แตตสรรเสรทิญ
พระองคร “สงตาราศทจงมทแดตพระองครสพบๆไปเปป็นนทิตยร เอเมน” ใจความหลบักของจดหมายฝากฉบบับ
นทรสมบผรณรแลผู้ว สทิที่งททที่ตามมาคพอ คทาทบักทายและความเหป็นสตวนตบัวหลายประการ

2 ทธ 4:19-20 เปาโลจถึงฝากความคทิดถถึงเปป็นครบัร งสรุดทผู้ายมายบังคนอพที่นๆททที่ไดผู้รตวม
งานกบับทตานในงานรบับใชผู้มาหลายปท ขอฝากความคริดถซงมายอังปรริสคากอับอาควริลลา และคนในครอัว
เรสือนของโอเนสริโฟรอัสดจ้วย ปรทิสคากบับอาควทิลลามทบทบาทสทาคบัญในชตวงกตอตบัรงครทิสตจบักรททที่เมพอง
เอเฟซบัสและคนในครบัวเรพอนของโอเนสทิโฟรบัสกป็ถผกกลตาวถถึงโดยเปาโลอยตางชพที่นใจในบทททที่ 1 
(1:16-18) ทตานยบังเอตยถถึงเอรบัสทบัสซถึที่งเปป็นเพพที่อนรตวมงานคนหนถึที่งของททิโมธทททที่เมพองเอเฟซบัสดผู้วย 
(กทิจการ 19:22)

20 เอรอัสทอัสยอังคจ้างอยทห่ทชีซึ่เมสืองโครรินธต์ แตห่เมสืซึ่อขจ้าพเจจ้าจากโตรฟชีมอัสทชีซึ่เมสืองมริเลทอัสนอัตั้น เขายอัง
ปห่วยอยทห่ โตรฟทมบัสเปป็นชาวเมพองเอเฟซบัสซถึที่งเคยอยผตกบับทตานททที่กรรุงเยรผซาเลป็มตอนททที่ทตานถผกจบับในครบัร ง
แรก การททที่ทตานพผดถถึงการททิรงโตรฟทมบัสไวผู้ททที่เมพองมทิเลทบัสนบัรนเปป็นเรพที่องนตาสนใจ เมพองมทิเลทบัสเปป็น
เมพองทตาของเอเฟซบัสซถึที่งตบัรงอยผตเขผู้ามาขผู้างในแผตนดทินหลายกทิโลเมตร ขผู้อเทป็จจรทิงททที่วตาเปาโลททิรงเขาไวผู้
ททที่นบัที่นไดผู้ททาใหผู้บางคนตบัรงขผู้อสรรุปวตาเปาโลถผกจบับกรุมอทกครบัร งททที่เมพองเอเฟซบัสและถผกสตงตบัวกลบับไปททที่
กรรุงโรมจากททที่นบั ที่น

2 ทธ 4:21 เปาโลขอใหผู้ททิโมธทรทบมาหาทตานกตอนถถึงฤดผหนาวอทกครบัร ง ทห่านจงพยายาม
มาใหจ้ถซงกห่อนฤดทหนาว ยทบทลอัส ปทเดนสต์ ลชีนอัส คลาวเดชีย และพชีซึ่นจ้องทอัตั้งหลายฝากความคริดถซงมายอัง
ทห่านดจ้วย คทาวตา พยายาม (สปออทูดาโซ) มทความหมายงตายๆวตา ‘รทบเรตง’ จากนบัรนทตานกป็เอตยถถึงบางคน
ซถึที่งเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปป็นสมาชทิกของครทิสตจบักรททที่กรรุงโรม: “ยผบผลบัส ปผเดนสร ลทนบัส คลาวเดทย” ถถึงแมผู้วตามท
การคาดเดามากมายเกทที่ยวกบับคนเหลตานทร  แตตกป็ไมตมทบบันทถึกเพทิที่มเตทิมททที่นตาเชพที่อถพอเกทที่ยวกบับพวกเขาอทก ไมต
วตาจะในกรณทใด พวกเขากป็ฝากความคทิดถถึงมายบังททิโมธท นตาสบังเกตวตาไมตมทการเอตยถถึงเปโตร เพราะ
ทตานไมตนตาจะเคยไปททที่กรรุงโรมเลย



2 ทธ 4:22 เปาโลทผลขอสองประการ: (1) ขอพระเยซทครริสตต์เจจ้าทรงสถริตอยทห่กอับจริต
วริญญาณของทห่าน เปาโลทผลขอความชตวยเหลพอจากองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าใหผู้แกตจทิตวทิญญาณของททิโมธท
และพวกเรากป็ตผู้องการความชตวยเหลพอแบบนบัรนจรทิงๆ (2) ขอพระคบณจงดดารงอยทห่กอับทห่านเถริด เอเมน
นทที่เปป็นอทกครบัร งททที่เปาโลทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้แกตททิโมธทในคทาอวยพรสรุดทผู้าย เอเมน ขอใหผู้
เปป็นเชตนนบัรน [จดหมายฉบอับทชีซึ่สองถซงทริโมธชี ผทจ้ไดจ้รอับการเจริมใหจ้เปป็นศริษยาภริบาลคนแรกแหห่งครริสต
จอักรชาวเอเฟซอัส ไดจ้เขชียนจากกรบงโรม เมสืซึ่อเปาโลถทกพริพากษาตห่อหนจ้าจอักรพรรดรินชีโรเปป็นครอัตั้งทชีซึ่
สอง]


