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บทน า 
  
เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์  
  
เปาโลอาจไดเ้ยี่ยมเยียนเกาะครีต
มากกวา่หน่ึงคร้ัง  ดูเหมือนไม่น่า
เป็นไปไดท่ี้วา่ท่านคงไดมี้เวลาท่ี
จะก่อตั้งคริสตจักรในเกาะครีต
ในการเดินทางของท่านไปยัง
กรุงโรมในฐานะนักโทษ (กจ. 
27:7-13, 21) คริสตจกัรแห่งหน่ึง
อาจได้เกิดข้ึนแล้วในตอนนั้ น 
(เปรียบเทียบ  กจ.2:11) บางที
เปาโลได้กลับไปยังเกาะครีต
หลงัจากการปลดปล่อยของท่าน
จากการถูกจ าคุกในกรุงโรมคร้ังแรกของท่าน   ในกรณีใดก็ตาม ท่านไดไ้ปท่ีนัน่และแนะน าให้ทิตสัคงอยูท่ี่นัน่
เม่ือท่านไดจ้ากไป (ทต. 1:5) 
  
เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีถึงทิตสั หลังจาก ท่านไดเ้ขียน 1 ทิโมธี และ ก่อน ท่ีท่านไดเ้ขียน 2 
ทิโมธี ทิตสั 3:12 ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าแผนการต่างๆของท่านไดรั้บการจดัการ ณ จุดน้ีมากกว่าเวลาท่ีท่านได้
เขียน 1 ทิโมธี 3:14[1] อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีถึงทิตสัก่อนไม่วา่ 1 ทิโมธีหรือ 2     
ทิโมธี[2] 
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ทิตสัเป็นคนต่างชาติชาวกรีก (กท. 2:3) บางทีท่านไดม้าเป็นคริสเตียนภายใตอิ้ทธิพลของเปาโลและภายหลงั
ไดม้าเป็นหน่ึงในบุตรบุญธรรมของอคัรทูตน้ี (ทต.1:4) ทิตสัไดอ้ยูก่บัเปาโลตั้งแต่พนัธกิจเร่ิมแรกของอคัรทูตน้ี   
ท่านไดเ้ดินทางไปกบัเปาโลและบารนาบสัในภารกิจแห่งความเมตตาของพวกเขาต่อคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม 
เม่ือเปาโลไดท้ างานในเมืองอนัทิโอกแห่งซีเรียซ่ึงเป็นบา้นของทิตสั นัน่ไดเ้กิดข้ึนก่อนการเดินทางประกาศคร้ัง
แรกของเปาโล (กท. 2:1; กจ. 11:27-30) ยิ่งกวา่นั้นทิตสัไดเ้ป็นตวัแทนพิเศษของเปาโลต่อคริสตจกัรในเมืองโค
รินธ์ระหวา่งการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสามของเปาโล ท่านไดน้ า “จดหมายท่ีรุนแรง” จากเมืองเอเฟซสั (2 คร. 
12:18 เปรียบเทียบ 2 คร. 2:3-4; 7:8-12) และกลบัไปยงัเมืองเอเฟซสัผา่นทางแควน้มาซิโดเนียและไดพ้บเปาโล
ในแควน้มาซิโดเนีย (2 คร.7:6-16) ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้เป็นผูน้ าของกลุ่มพวกผูช้ายผูซ่ึ้งเปาโลไดส่้งไปยงั
คริสตจกัรทั้งหลายในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคายาเพื่อจะรับเอาการเร่ียไรเงินเพื่อธรรมิกชนท่ียากจนใน
กรุงเยรูซาเล็ม  (2 คร. 8:6, 16, 23) 
  

“ธรรมเนียมกล่าววา่ทิตสัซ่ึงไดก้ลายมาเป็นบาทหลวงคนแรกของเกาะครีตไดต้ายท่ีนัน่เม่ืออายุ
มากแล้ว ผูสื้บทอดของท่านคือแอนดรีอสั ครีเทนซีสได้สรรเสริญเยินยอท่านด้วยถ้อยค า
ดงัต่อไปน้ี ‘ศิลารากฐานแรกของคริสตจกัรบนเกาะครีต เสาหลกัแห่งความจริง การคงอยูข่อง
ความเช่ือ แตรท่ีไม่เคยเงียบแห่งข่าวสารของผูป้ระกาศ เสียงสะทอ้นท่ีไดรั้บการยกย่องของ
เสียงของเปาโลเอง’”[3] 

  
เปาโลไดล้ะทิตสัไวบ้นเกาะครีตเพื่อจะ “จดัตั้ง” คริสตจกัรท่ีนัน่ให้ “เรียบร้อย” (ทต.1:5) อยา่งไรก็ตาม ท่านได้
วางแผนท่ีจะส่งอารเทมาสหรือทีคิกสัเพื่อช่วยเหลือทิตสัเพื่อว่าทิตสัสามารถร่วมกบัเปาโลในนิโคบุรีส าหรับ
หนา้หนาวได ้(3:12) มีหลายเมืองท่ีมีช่ือ “นิโคบุรี” ในสังเวียนแห่งพนัธกิจของเปาโล เมืองน้ีบางทีเป็นเมืองท่ีอยู่
ในอิลลีริคุม (ส่วนของประเทศโครเอเชียสมยัใหม่ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา และอลับาเนียเหนือ) ท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของอิตาลีทางเหนือขา้มผา่นทะเลอาเดรียติก เม่ือเปาโลไดเ้ขียน 2 ทิโมธี ทิตสัไดอ้ยูก่บัท่าน (2 ทธ. 
4:10  “ดลัมาเทีย” เป็นอีกช่ือหน่ึงส าหรับ “อิลลีริคุม” ) บางทีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายน้ีจากนิโคบุรีหรือบางทีจาก
แควน้มาซิโดเนีย  (1 ทธ.1:3) หรือท่ีอ่ืนบางท่ี วนัเวลาระหวา่ง ค.ศ. 62 และ 66 ดูเหมือนจะเป็นการประมาณท่ี
ปลอดภยัส าหรับวนัเวลาของการเขียนจดหมายน้ี[4] เศนาสและอปอลโลอาจไดน้ าจดหมายน้ีไปยงั ทิตสับน
เกาะครีต (ทต. 3:13) 
  
คริสตจกัรต่างๆบนเกาะครีตก็ไม่เป็นระเบียบ แมดู้เหมือนวา่จะมีคริสเตียนหลายคนในเมืองต่างๆของเกาะครีต 
(1:5) งานของทิตสัแห่งการจดัตั้งคริสตจกัรทั้งหลายให้เรียบร้อยไดร้วมถึงการจดัการกบัพวกครูสอนเท็จ (1:10-
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11) ชาวครีตมีช่ือเสียงส าหรับการเกียจคร้าน ไม่ซ่ือสัตยแ์ละค่อนขา้งเส่ือมทราม (1:12) เป็นท่ีชัดเจนว่า
คุณสมบติัเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงคริสเตียนบางคนนอกเหนือไปจากพวกครูสอนเท็จ (3:14) ส่วนหน่ึงของงานของ
ทิตสัประกอบดว้ยการกระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะเปล่ียนแปลง   
  

“ไม่มีท่ีอ่ืนใดท่ีเปาโลกระตุน้การเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหว่างความจริงแห่งข่าวประเสริฐและ
ความมีคุณธรรมอนับริสุทธ์ิท่ีสุดอยา่งหนกัแน่นมากกวา่ในจดหมายท่ีสั้นน้ี”[5] 

  
“เพราะฉะนั้น หวัขอ้หลกัในพระธรรมทิตสัคือ การดี (1:8, 16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14) นัน่คือ      
อุปนิสัยแบบคริสเตียนท่ีเป็นแบบอยา่งและนัน่ก็ เพ่ือเห็นแก่คนภายนอก (2:5, 7, 8, 10, 11; 3:1, 
8)[6] 

  
โครงร่าง 
  
I.          การทกัทาย  1:1-4 

II.         ค าแนะน าในการจดัตั้งคริสตจกัรใหเ้รียบร้อย  1:5-3:11 

ก.        การแต่งตั้งผูป้กครอง  1:5-9 

ข.        การแกไ้ขพวกครูสอนเทจ็  1:10-16 

ค.        ความประพฤติของธรรมิกชน  2:1-3:11 
1.         อุปนิสัยของกลุ่มต่างๆ ท่ีหลากหลายในคริสตจกัร  2:1-15 
2.         อุปนิสัยของทุกคนในคริสตจกัร  3:1-11 

  
III.       สรุป  3:12-15 
  
เนือ้หา  
  
ใน 1 ทิโมธี เปาโลไดเ้ขียนวา่จุดประสงคข์องคริสตจกัรทอ้งถ่ินคือท่ีจะเป็นฐานท่ีค ้าจุน (“เสาหลกัและรากฐาน”) 
ของความจริงของพระเจา้ ในการบรรลุหนา้ท่ีน้ี คริสตจกัรแต่ละท่ีตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสม ในพระธรรม-
ทิตสั เปาโลเนน้ถึงความส าคญัของการจดัการคริสตจกัร ใน 2 ทิโมธี ท่านเน้นถึงความส าคญัของการเป็นผูน้ า
คริสตจกัร 
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มนัส าคญัท่ีว่าจดหมายฝากของเปาโลถึงทิตสักล่าวถึงคริสตจกัรในสถานท่ีท่ีล าบากอย่างมาก คือ “เกาะครีต” 
(1:12-13ก) เปาโลเปิดเผยวา่คริสเตียนในสถานท่ีท่ีล าบากน้ีสามารถ “เทิดพระเกียรติพระด ารัสสอนของพระเจา้” 
ได ้(2:9-10) แมก้ระทัง่คริสเตียนเหล่านั้นผูซ่ึ้งไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ต่างๆท่ีล าบากมากท่ีสุด (คือ เป็นทาส) ใน
สถานท่ีท่ีล าบากนั้นก็สามารถเทิดพระเกียรติหลกัค าสอนของพระเจา้ได ้ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงอ านาจฝ่ายวิญญาณ
แทจ้ริงของคริสตจกัร พระเจา้ไดเ้ลือกผืนดินท่ีล าบากมากท่ีสุด ในแนวทางน้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสอนเรา
วา่ คริสตจกัรสามารถบรรลุจุดประสงคข์องคริสตจกัรในสถานท่ีท่ีมืดมน อา้งว้างและล าบากมากท่ีสุดบนโลกน้ี
ได ้พระเจา้สามารถท าแมก้ระทัง่ผา่นทางผูค้นผูซ่ึ้งสถานการณ์ในชีวตินั้นล าบากมากท่ีสุดได ้      
  
หัวขอ้ของการเปิดเผยในจดหมายฝากฉบบัน้ีคือ คริสตจักรแท้ของพระเยซูคริสต์  ส่ิงท่ีเปาโลกล่าวเก่ียวกับ
คริสตจกัรก็คือวา่คริสตจกัรตอ้งมีระเบียบ  เราสามารถเขียนวา่ “แต่จงใหทุ้กส่ิงมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบ
เถิด” (1 คร.14:40) เหนือพระธรรมน้ีได ้
  
ประการแรก เปาโลเปิดเผยถึงแรงจูงใจของระเบียบคริสตจกัร คือ ท าไม คริสตจกัรตอ้งมีระเบียบ คริสตจกัรตอ้ง
มีระเบียบเพราะว่าผูค้นตอ้งมาสู่ความรู้ของความจริงท่ีน าไปสู่ทางพระเจา้ (1:1; 1 ทธ.3:16) ทางพระเจ้า เป็น
ผลิตผลส้ินสุดท่ีถูกตั้งใจไวข้องข่าวประเสริฐ “ความล ้ าลึกของทางพระเจา้” (นัน่คือ ข่าวสารเก่ียวกบัพระเยซู
คริสต์) คือส่ิงท่ีคริสตจกัรสนบัสนุนและส าแดงแก่โลก ธุรกิจของคริสตจกัรคือท่ีจะแกไ้ขและท าให้บรรดาผูท่ี้
กล่าวต่อตา้นทางพระเจา้นั้นส านึก (1:9) คริสตจกัรท าส่ิงน้ีโดยการเปิดเผยความจริงของพระเจา้ ธุรกิจของ
คริสตจกัรคือการขดัขวางอิทธิพลของผูค้นท่ีชัว่ร้าย  (2:12) 
  
ชาวครีตเป็น “คนโกหก” (1:12) คริสเตียนจะตอ้งด าเนินชีวิตอยา่งมีวิจารณญาณ (2:12) ชาวครีตเป็น “สัตวร้์าย”   
คริสเตียนจะตอ้งด าเนินชีวติอยา่งชอบธรรม คริสเตียนจะตอ้งอยูใ่นทางพระเจา้ กล่าวในเชิงลบแลว้ คริสเตียนท า
ส่ิงน้ีโดย “การปฏิเสธความอธรรมและโลกียตณัหา” (2:12) 
  
ประการท่ีสอง เปาโลเปิดเผยถึง วิธี ของระเบียบคริสตจกัร คือ วิธี ท่ีคริสตจกัรสามารถมีระเบียบได ้คือโดยการ
เฝ้าดูแลของผูดู้แลท่ีมีความสามารถ (1:7) ตามค านิยามนั้น ผูดู้แล (ผูป้กครอง) คือ บุคคลหน่ึงท่ีเห็นส่ิงท่ีก าลงั
ด าเนินไปอยา่งชดัเจน ผูดู้แลในคริสตจกัรตอ้งเห็นสามส่ิงอยา่งชดัเจน   
  
เขาตอ้งเห็นความจริงของพระเจา้อยา่งชดัเจน (1:9) เขาตอ้งรู้จกัพระวจนะของพระเจา้ ยิ่งกว่านั้น เขาตอ้งเห็น
สภาพท่ีซ่ึงผูค้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเขาด าเนินชีวิต ผูป้กครองท่ีไม่รู้ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในชีวิตของคริสเตียน
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ในคริสตจกัรของเขาก็ไม่สามารถปฏิบติัการเฝ้าดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพได ้(1:9) เขาตอ้งเห็นวิธีของการเฝ้าดูแล
ท่ีพระเจ้าได้ก าหนดอย่างชัดเจนอีกด้วย หน้าท่ีของเขารวมถึงการพูดความจริงอย่างชัดเจน (การสอน) การ
ประยกุตใ์ชค้วามจริง (การแนะน า) และการกระตุน้การเช่ือฟังต่อความจริง (การตกัเตือน 2:15) 
  
ประการท่ีสาม เปาโลเปิดเผยถึง อ านาจ ของระเบียบคริสตจกัร คือ ส่ิง ท่ีคริสตจกัรมีซ่ึงท าให้คริสตจกัรสามารถ
มีระเบียบได ้(2:11-14) อ านาจของคริสตจกัรท่ีมีระเบียบอยูใ่น “การปรากฏ” สองอยา่ง อยา่งแรกคือ การปรากฏ
ของพระคุณ ณ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสต ์อยา่งท่ีสองคือ การปรากฏของพระสิริ ณ การเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสองของพระองค์ การเปิดเผยของพระคุณของพระเจา้ในกางเขนของพระคริสต์ควรกระตุน้คริสตจกัร การ
เปิดเผยของพระสิริของพระเจา้เม่ือพระคริสตเ์สด็จกลบัมาเพื่อเรา ณ การรับข้ึนไปควรกระตุน้คริสตจกัรอีกดว้ย   
เราไดรั้บแรงจูงใจขณะท่ีเรามองยอ้นกลบัไปและมองไปขา้งหนา้ ณ “การปรากฏ” สองคร้ังขององค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา คริสเตียนท าอย่างน้ีเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาฉลองอาหารม้ือสุดท้ายขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ เรามอง
ยอ้นกลบัไปท่ีกางเขน แต่เราตอ้งระลึกอีกวา่เราจะฉลองอนุสรณ์น้ีจนกวา่พระองคเ์สด็จมา    
  
การวิงวอนของเปาโลในจดหมายฝากฉบบัน้ีก็คือว่า คริสตจกัรต้องเป็นจริง (จงรักภกัดี) ต่อพระเยซูคริสต ์ 
คริสตจกัรโดยรวม  คริสเตียนแต่ละบุคคลและผูดู้แลคริสตจกัรต่างก็มีความรับผดิชอบจนถึงท่ีสุดปลายน้ี    
  
ประการแรก  ความรับผดิชอบของคริสตจกัร โดยรวม (คริสเตียนทั้งหมดในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน) คือท่ีจะ “เทิดทูน
หลกัค าสอน” (2:10) เปาโลไดส้ั่งส่ิงน้ีต่อพวกทาส ถา้พวกเขาสามารถท าได ้คนอ่ืนๆทั้งหมดก็สามารถท าได ้  
“เทิดทูน” เป็นการแปลของค ากรีก คอสเมโอ รูปแบบค านามของค าน้ี คอสมอส หมายถึง “ระเบียบ” และ “ความ
สวยงาม” ค ากริยาปรากฏใน มทัธิว 25:7 อีกดว้ยท่ีซ่ึงบรรดาผูแ้ปลไดแ้ปลวา่ “ตกแต่ง” เม่ือเราขจดัส่วนท่ีถูกเผา
ไหมข้องไส้ตะเกียง เปลวไฟก็สวา่งข้ึน เช่นนั้นแหละ เม่ือเราตกแต่งชีวิตหรือคริสตจกัรไม่ให้มีบาปและส่ิงกีด
ขวางต่างๆ  ชีวิตหรือคริสตจกัรก็เป็นพยานท่ีสว่างมากข้ึนแก่พระคริสต์ ขบวนการของการตกแต่งน้ีคือส่ิงท่ี
หมายถึงการเทิดทูนหลกัค าสอน “เทินทูน” หมายถึง เร่ิมด าเนินอย่างน่าดึงดูดใจอย่างท่ีนักดนตรีท าผูซ่ึ้งเล่น
เคร่ืองดนตรีอยา่งไพเราะ   น่ีเป็นความรับผดิชอบส่วนรวมและส่วนตวัเช่นกนั        
  
ประการท่ีสอง ความรับผดิชอบของคริสเตียน แต่ละคน คือท่ีจะ “รักษาการดี” (3:8)   ส่ิงน้ีไม่ไดอ้า้งอิงถึงแค่การ
ปฏิบติัการกุศลหรือการมีใจรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั มนัอา้งอิงถึงการท างานอนัสูงส่งและยอดเยี่ยมอยา่งแทจ้ริง
จากแรงจูงใจท่ีดีท่ีสุด (เปรียบเทียบ อฟ. 2:10)  
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ประการท่ีสาม งานของ ผู้ดูแล คือท่ีจะ “ยืนยนัถึงความส าคญัของความเช่ือ (เร่ืองเหล่าน้ี) อย่างมัน่ใจ” (3:8) 
บรรดาผูน้ าคริสตจกัรควรเทศนาความเช่ือมัน่ของพวกเขาไม่ใช่ความสงสัยของพวกเขา 
  

“เราไม่ไดช่้วยบรรดาผูช้ายและผูห้ญิงให้เทิดทูนหลกัค าสอนเม่ือเราโตแ้ยง้ความสงสัยของเรา
ต่อหนา้พวกเขา”[7] 

  
น่ีคือการประยกุตใ์ชบ้างประการของการเปิดเผยหลกัของจดหมายฝากฉบบัน้ี 
  
ประการท่ีหน่ึง  คริสตจกัรจะมีอ านาจในโลกจนถึงขอบเขตท่ีวา่คริสตจกัรเปิดเผยความจริงของพระเจา้   อิทธิพล
ของคริสตจกัรไม่ไดอ้ยูท่ี่ความสามารถของคริสตจกัรในการพยายามชกัจูงผูมี้อ  านาจให้อนุมติักฎหมายเพื่อการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองเป็นหลกั   อิทธิพลของคริสตจกัรอยูท่ี่ความสามารถของคริสตจกัรท่ีจะป่าวประกาศ
และส าแดงความจริงของพระเจา้ต่อโลกเป็นหลกั   ส่ิงน้ีจ  าเป็นอยา่งมากในโลกทุกวนัน้ี   
  
ประการท่ีสอง  พระธรรมทิตสัสอนวา่ผูน้ าคริสตจกัรตอ้งเป็นคนท่ีด าเนินชีวิตภายใตสิ้ทธิอ านาจแห่งความจริง
ของพระเจา้   เราไม่ควรเลือกพวกเขาเน่ืองจากประสบการณ์ทางธุรกิจ อิทธิพลทางสังคมหรือทรัพยส์มบติัของ
พวกเขาเป็นหลกั   มนัเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณของบุคคลหน่ึงท่ีถูกควบคุมโดยความจริงของพระเจา้ซ่ึงท าให้เขา
หรือเธอมีคุณสมบติัส าหรับการเป็นผูน้ าคริสตจกัร       
  
ประการท่ีสาม  จดหมายฝากฉบบัน้ีสอนวา่อ านาจของผูดู้แลคืออ านาจของความจริงของพระเจา้ไม่ใช่อ านาจของ
ต าแหน่งของเขา   อ านาจแทจ้ริงไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะวา่บุคคลหน่ึงเขา้รับต าแหน่ง   อ านาจแทจ้ริงเกิดข้ึนในฐานะ
ผลลพัธ์ของการงานและถอ้ยค าของบุคคลหน่ึง   ผูป้กครองของคริสตจกัรควรเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในฝ่ายวิญญาณ
มากท่ีสุดของคริสตจกัร      
  
ประการท่ีส่ี พระธรรมทิตสัสอนวา่การวดัความส าเร็จของผูดู้แลคริสตจกัรคือขอบเขตท่ีซ่ึงสมาชิกของคริสตจกัร
บรรลุหน้าท่ีของพวกเขาในโลก การวดัความส าเร็จไม่ใช่จ  านวนของผูค้นท่ีเขา้ร่วมการประชุม มนัคือจ านวน
และประสิทธิภาพของผูค้นท่ีป่าวประกาศความจริงของพระเจา้ในโลกโดยชีวิตในทางพระเจา้และการเป็นพยาน
ทางค าพูดของพวกเขา พนัธกิจมากแค่ไหนท่ีธรรมิกชนด าเนินการระหว่างสัปดาห์ (การเป็นพยานส่วนตวั  
การศึกษาพระคมัภีร์และอ่ืนๆ)? 
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ดงันั้นคริสตจกัรจะตอ้งมีระเบียบเพื่อว่าคริสตจกัรสามารถบรรลุหน้าท่ีได ้นัน่คือ ป่าวประกาศความจริงของ 
พระเจา้ในโลก (เปรียบเทียบ 1 คร.14:40) น่ีเป็นถอ้ยค าท่ีสรุปของเน้ือหาของพระธรรมน้ีซ่ึงก็คือส่ิงท่ีพระธรรม
น้ีกล่าวถึง[8] 
  
 

  การอรรถาอธิบาย 
  
I. การทกัทาย  1:1-4 
  
อย่างเช่นเคยนั้น เปาโลไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฉบบัน้ีดว้ยขอ้คิดเห็นท่ีไม่เพียงแต่ไดแ้นะน าตวัท่านเองและทกัทาย
ผูอ่้านของท่านเท่านั้น แต่จดัตั้งน ้ าเสียงส าหรับการเนน้ของท่านในส่ิงท่ีไดต้ามมาอีกดว้ย การเนน้ในส่วนน้ีอยูท่ี่
หนา้ท่ีของเปาโลและธรรมชาติของเน้ือหาของท่านไม่ใช่อยูท่ี่สิทธิอ านาจของท่าน การทกัทายน้ีก็ยาวอยา่งโดด
เด่นและหนักหน่วงส าหรับจดหมายฝากท่ีสั้ นเช่นน้ี การทกัทายของเปาโลในพระธรรมโรมเท่านั้นท่ียาวกว่า   
ขอ้เทจ็จริงน้ีสะทอ้นถึงความจริงจงัของเร่ืองราวท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงในจดหมายฉบบัน้ี    
  

“สุดท้ายแล้วส่ิงท่ีเปาโลได้ท าในบทน าน้ีก็คือท่ีจะตั้ งความเป็นอัครทูตของท่านเองอยู่ท่ี
ศูนยก์ลางแห่งเร่ืองราวของพระเจา้ สิทธิอ านาจและเน้ือหาของท่านก็จ  าเป็นต่อเร่ืองราวนั้นและ
ไดรั้บความหมายจากมนั ดงันั้น เปาโลก าลงัรับรองพนัธกิจของทิตสัผูร่้วมงานของท่านโดยการ
สถาปนาสิทธิอ านาจของท่านเองเพื่อจะแนะน าทิตสั”[9] 

  
1:1                    เปาโลแนะน าตวัท่านเองว่าเป็น “ผูรั้บใช้ (ค  ากรีก ดูลอส ตามตวัอกัษรหมายถึง ‘ทาส’) ของ 

พระเจา้” และ “อคัรทูตของพระเยซูคริสต”์ จากนั้นท่านอธิบายถึงพนัธกิจต่างๆท่ีช่ือเรียกเหล่าน้ี
แสดงถึง ตามปกติเปาโลออกความคิดเห็นในเร่ืองแหล่งท่ีมาของความเป็นอคัรทูตของท่าน แต่
ท่ีน่ีท่านเขียนถึงจุดประสงคข์องมนั    

  
“อย่างไม่สงสัยแลว้ เบ้ืองหลงัส าหรับแนวคิดรวบยอดของการเป็นทาสหรือ
ผูรั้บใช้ขององค์พระผู ้เป็นเจ้าก็พบได้ในพระคัมภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม   
ส าหรับคนยิวนั้น แนวคิดรวบยอดน้ีไม่ไดแ้สดงถึงงานท่ีน่าเบ่ือแต่เป็นเกียรติ
และสิทธิพิเศษ มนัถูกใช้เก่ียวกบัอิสราเอลท่ีเป็นชนชาติเป็นบางคร้ัง (อสย. 
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43:10) แต่ได้เช่ือมโยงอย่างพิเศษกบับุคคลในพนัธสัญญาเดิมท่ีมีช่ือเสียง
รวมถึงคนท่ียิ่งใหญ่เช่น โมเสส (ยชว.14:7) ดาวิด (สดด.89:3 เปรียบเทียบ  2 
ซมอ.7:5, 8) และเอลียาห์ (2 พกษ.10:10) คนเหล่าน้ีทั้งหมดเป็น‘ผูรั้บใช ้(หรือ
ทาส) ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’”[10] 

  
ผูรั้บใช้ของพระเจา้น าผูถู้กเลือกสรรของพระเจา้ไปสู่ “ความเช่ือ” ท่ีช่วยให้รอดในพระคริสต ์  
อคัรทูตของพระคริสต์น าธรรมิกชนไปสู่ “ความรู้ถึงความจริงของพระเจ้า” ท่ีพระองค์ได้
ออกแบบไวเ้พื่อจะก่อใหเ้กิดการด าเนินชีวติในทางพระเจา้    

  
“หลกัค าสอนแห่งการเลือกสรรของพระเจา้สถาปนาความมัน่คงนิรันดร์ของ 
ผูเ้ช่ืออยา่งหนกัแน่น พระเจา้ไม่ไดล้ะความแน่ใจถึงความรอดของผูเ้ช่ือไวแ้ก่
การเป็นทาสต่อความรู้สึกหรือความเช่ือท่ีไม่มัน่คง ตรงกนัขา้ม ความสัตยซ่ื์อ
ของพระเจา้ท่ีไดแ้สดงออกในการเลือกสรรของพระองคท์  าให้ความรอดของ 
ผูเ้ช่ือมัน่คงในน ้าพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้เอง”[11] 

  
“แมว้่าจะถูกลอ้มรอบไปดว้ยความล ้ าลึก ค าสอนตามพระคมัภีร์ในเร่ืองการ
เลือกสรรก็มีเพื่อผูเ้ช่ือและถูกตั้งใจไวใ้ห้เป็นความจริงเชิงปฏิบติั มนัท าให ้    
ผูเ้ช่ือท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีด้ินรนนั้นแน่ใจวา่ความรอดของพวกเขามาจากพระเจา้ตั้งแต่
ตอนตน้จนถึงตอนจบ”[12] 

  
1:2                    พระเจ้าตั้ งใจให้การด าเนินการทั้ งสองของพันธกิจของเปาโลคือ การประกาศและการ

เสริมสร้างท่ีจะน าแต่ละคนไปสู่ความเตม็เป่ียมแห่งชีวตินิรันดร์    
  

“‘อยู่บน’ [NIV] มาจากค ากรีกเด่ียว เอพิ แต่มนัดีกวา่ท่ีจะเขา้ใจค าน้ีว่าเป็น 
‘โดยเพ่งเล็งถึง’ อยา่งเช่นใน  เอเฟซสั 2:10 ดงันั้นความคิดของเปาโลคือ ทุก
ส่ิงแห่งพนัธกิจของท่านนั้น ‘เพง่เล็งถึง’ ชีวตินิรันดร์”[13] 

  
“ความหวงั” น้ีเป็นบางส่ิงท่ีพระเจา้ได้ “สัญญา” ตั้งแต่อดีตนิรันดร์[14] พระเจ้าได้พิสูจน์
พระองค์ท่ีจะสัตย์ซ่ือต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์อย่างต่อเน่ืองมานานแล้ว ค าแสดง
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ลกัษณะท่ีผดิปกติ “ผูไ้ม่ตรัสมุสา” (อัพซิวเดส คือ ปราศจากความเท็จ) น าความน่าเช่ือถือเต็มท่ี
ของความหวงัท่ีเพิ่งไดอ้า้งอิงไปนั้นมาให้เห็น ยิ่งกว่านั้น มนัเปรียบเทียบพระเจา้ผูซ่ึ้งจะตอ้ง
เป็นตน้แบบของคริสเตียนกบัความไม่ซ่ือท่ีเป็นลกัษณะของชาวครีตซ่ึงอย่างไม่สงสัยว่าได้
แสดงถึงผูเ้ช่ือบางคน (เปรียบเทียบ ขอ้ 10, 12-13) 

  
มีหลกัฐานทางโบราณวา่ชาวครีตไดถื้อวา่การโกหกเป็นท่ียอมรับไดท้างวฒันธรรม[15] 

  
“แต่ศาสนศาสตร์ของชาวต่างชาติท่ีเจาะจงมากข้ึนอาจเป็นสาเหตุ การอา้งอิง
ของเปาโลถึง ‘พระเจา้ผูไ้ม่ตรัสมุสา’ อาจได้เหน็บแนมตวัละครเซอุสแห่ง
นิยายของชาวครีตผูซ่ึ้งไดโ้กหกเพื่อจะมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิงท่ีเป็น
มนุษย ์(เขา้รับร่างกายของมนุษยข์องสามีของเธอ) เซอุสบุคคลเดียวกนัน้ีได้
ถูกถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของคุณความดี (ถูกนิยามโดยการครอบครอง
คุณความดีท่ีส าคญัของเขา) ซ่ึงเป็นมิติแห่งคุณลกัษณะของเขาท่ีจะมาสู่จุดจด
จ่อมากข้ึนภายหลงัในจดหมายน้ี”[16] 

  
1:3                    อย่างไรก็ตาม เม่ือเร็วๆน้ี พระเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ (“พระวจนะของพระองค์” ค ากรีก 

โลกอส เปรียบเทียบ ยอห์น 1:1) แก่พวกอคัรทูตของพระองค์เก่ียวกบัความหวงัแห่งชีวิต         
นิรันดร์ท่ีพระเจา้ได้สัญญาไวน้านมาแล้ว เปาโลได้อา้งอิงถึงข่าวประเสริฐ[17] พระเจา้ได้
บญัชาใหท้่านท่ีจะส่งต่อไปยงัคนอ่ืนๆ (กจ. 26:16-18; เปรียบเทียบ 1 คร. 9:16) และพระองคไ์ด้
บญัชาใหเ้ราท่ีจะท าอยา่งเดียวกนั (มธ. 28:19-20) 

  
การอ้างอิงของเปาโลถึงพระเจ้าในฐานะ “พระผูช่้วยให้รอดของเรา” ก็แนะน าถึงความคิด
เก่ียวกบัความรอดซ่ึงเป็นหวัขอ้หลกัในจดหมายฝากฉบบัน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 4; 2:10-11, 13; 
3:4-6)[18] ความรอดเป็นความเป็นจริงในปัจจุบนัในชีวติของคริสตจกัร   

  
1:4                    ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในพนัธสัญญาใหม่ท่ีจะอธิบายในแง่ท่ีว่าทิตสัเป็น “บุตรแทจ้ริง” (ค ากรีก  

เนสิโอ เทคโน) ของเปาโลในความเช่ือเหมือนกบัทิโมธี  บางทีเปาโลไดน้ าท่านมาสู่พระคริสต ์  
[19] แต่อยา่งแน่นอนแลว้อคัรทูตน้ีไดท้  าใหท้่านอยูภ่ายใตค้วามอุปถมัภข์องท่านในฐานะผูท่ี้อยู่
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ในอุปถมัภ์ เปาโลท าให้มนัชดัเจนแก่ผูอ่้านทุกคนวา่ท่านถือวา่ทิตสัซ่ึงเป็นคนต่างชาติท่ีไม่ได้
เขา้สุหนตัและตวัท่านเองซ่ึงเป็นคนยวิก็แบ่งปัน “ความเช่ือเดียวกนั(เหมือนกนั)”    

  
จงสังเกตค าพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ท่ีเปาโลได้ให้โดยการอ้างอิงถึงทั้ ง     
“พระเยซูคริสต”์ และ “พระเจา้พระบิดา” ในฐานะ “พระผูช่้วยใหร้อดของเรา”  (ขอ้ 3-4) 

  
“ท่ีน่ีเท่านั้นท่ีท่าน [เปาโล] เรียกพระคริสต์ว่า โซเทอร์ ‘พระผูช่้วยให้รอด’ 
มากกวา่ คูริออส ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ มนัเหมือนราวกบัวา่ท่านคาดหวงัถึงขอ้
โตแ้ยง้ทางศาสนศาสตร์ท่ีส าคญัสองอยา่งท่ีส่งเสริมการกระตุน้ทางจริยธรรม
ของท่านในบทท่ี 2 และ 3 ท่ีซ่ึงพระคริสต์ในฐานะพระผูช่้วยให้รอดอยู่ ณ 
ศูนยก์ลาง (2:13; 3:6) ในฐานะผูห้น่ึงท่ีซ่ึงพระคุณของพระเจา้ไดม้าเพื่อจะ
ช่วยเราใหร้อดและท่ีจะแนะน าและท าใหเ้รามีความสามารถในการด าเนินชีวิต
ตามทางพระเจา้ (2:11-14) และมีสันติสุข (3:1-3)”[20] 

  
“แต่ทั้งการขดัแยง้และการคล้องจองกบัเค้าของเร่ืองน้ีคือการอภิปรายทาง
ศาสนาและการเมืองเก่ียวกบัจกัรพรรดิโรม ณ จุดน้ีในอดีต จกัรพรรดิไดเ้อา
ช่ือเรียก ‘ผูช่้วยให้รอด’ มาเป็นของตวัเขาเองอย่างเป็นอิสระ แน่นอนว่า  
ศาสนศาสตร์พระคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดอยา่งท่ีเปาโลประดิษฐอ์ยา่งมีพลงัใน
จดหมาย น้ีก็ จะปราบการโจม ตี ท่ีบ่ อนท า ล า ย ท่ี ก า รอ้า ง น้ี เ ช่ นกัน 
(เปรียบเทียบ 1 ทธ.6:15)”[21] 

  
“บทน าท่ีอุดมในทางศาสนาศาสตร์น้ีต่อจดหมายฝากฉบบัน้ีถึงทิตสัก็เคล่ือนในขอบเขตจาก
การไตร่ตรองของเปาโลท่ีอ านาจอธิปไตยของพระเจา้ในความรอดของมนุษยไ์ปสู่บทบาทของ
เปาโลในการบรรลุจุดประสงคต่์างๆ ของพระเจา้”[22] 

  
“แมว้า่ศาสนศาสตร์น้ีก็เป็นปกติในการทกัทาย. . . มนัก็กล่าวถึงประเด็นต่างๆท่ีเจาะจงบนเกาะ 
ครีตท่ีซ่ึงทิตสัไดรั้บมือกบัอิทธิพลของชาวยวิท่ีมีท่าทางอยา่งมากท่ีสุดวา่ไดล้ดความส าคญัของ
พระคริสต”์(เปรียบเทียบ 1:10)”[23]  
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II. ค าแนะน าส าหรับการจัดตั้งคริสตจักรให้เรียบร้อย  1:5-3:11   
  
อย่างเช่นใน 1 ทิโมธี เปาโลได้รีบเขา้สู่ธุระของจดหมายของท่านทนัทีเน่ืองจากวา่ท่านไดเ้ขียนถึงผูร่้วมงานท่ี
ไวใ้จได้   บางส่วนแล้วส่ิงน้ีอธิบายถึงการขาดหายไปของส่วนการขอบคุณในจดหมายฝากสองฉบบัน้ี การ
คุกคามท่ีรุนแรงของค าสอนเท็จอาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึง ตรงกนัขา้ม 2 ทิโมธีก็เป็นส่วนตวัมากกว่าและมีการ
ขอบคุณ    
  

ก. การแต่งตั้งผู้ปกครอง  1:5-9   
  
เปาโลไดเ้ร่ิมบทน าของท่านดว้ยค าแนะน าเหล่าน้ีเพื่อจะเนน้ถึงการแต่งตั้งผูน้  าท่ีมีคุณสมบติัเหนือกิจธุระต่างๆ
ของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (เปรียบเทียบ กจ.6:3) 
  
1:5                    เหมือนกบัทิโมธีนั้น ทิตสัได้รับใช้ในฐานะตวัแทนของอคัรทูตด้วยสิทธิอ านาจของอคัรทูต   

ท่านไดอ้ยูใ่นต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจเหนือคริสเตียนในทอ้งถ่ินคนอ่ืนๆ 
  

“ทิโมธีไม่ไดเ้ป็นศิษยภิบาลของคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสัในแง่สมยัใหม่ของ
ค าศพัทน์ั้น ทิตสัก็ไม่ไดเ้ป็นบาทหลวงแห่งคริสตจกัรต่างๆบนเกาะครีตอยา่ง
ท่ีบางคร้ังไดมี้การคิดอย่างนั้น ชายทั้งสองคนน้ีถูกกล่าวถึงในฐานะตวัแทน
ส่วนตวัของอคัรทูตเปาโลและได้ถูกละไว ้ณ ท่ีท าการของพวกเขาเพื่อจะ
ด าเนินงานท่ีไดม้อบหมายใหแ้ก่พวกเขาโดยอคัรทูตน้ี”[24] 

  
“ทิตสัอาจแก่กว่า เป็นผูใ้หญ่กวา่และดงันั้นก็มีใจโอนเอียงต่อความหดหู่และ
ความจ าเป็นส าหรับการหนุนใจน้อยกว่าทิโมธี สถานการณ์บนเกาะครีตก็
รุนแรงนอ้ยกวา่และทิตสัก็อยูใ่นอนัตรายนอ้ยกวา่”[25] 

  
การอ่านจดหมายฝากน้ีในท่ีสาธารณะคงได้ช่วยให้คริสเตียนท่ีจะตระหนักถึงสิทธิอ านาจ
ของทิตสัและจ านนต่อค าแนะน าของเปาโล    
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คริสตจกัรทั้งหลายบนเกาะครีตจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ คริสตจกัรทั้งหลายในเมืองเอเฟซัสท่ี
ซ่ึงทิโมธีไดอ้ยู่เม่ือเปาโลไดเ้ขียน 1 ทิโมธีก็ไดเ้กิดข้ึนมานานกว่า และดูเหมือนว่าไดรั้บการ
จดัการดีกว่า หลักฐานของส่ิงน้ีอาจจะเป็นว่าใน 1 ทิโมธีนั้นเปาโลเขียนเก่ียวกบัการขจดั
ผูป้กครองท่ีไม่ดี  (1 ทธ. 5:19-25) ในพระธรรมทิตสั เราไม่ไดเ้ห็นความจ าเป็นส าหรับส่ิงน้ี   
เปาโลก าหนดโครงสร้างท่ีเป็นระบบแต่ไดล้ะมนัให้ยืดหยุ่น ท่านไม่ไดบ้งการรายละเอียด แต่
ละส่ิงเหล่านั้นไวเ้พื่อผูน้ าทอ้งถ่ินจะก าหนด ดงันั้น คุณสมบติัของผูน้ าคริสตจกัรก็ส าคญัอยา่ง
มาก    

  
“มนัเป็น. . . ไปไม่ไดท่ี้จะก าหนดว่าผูป้กครองก่ีคนท่ีจะถูกเลือกสรร ในทุก
เมือง (หมายถึง ‘ในคริสตจกัรตามบ้านของแต่ละเมือง’) แต่บางทีกฎ
โดยทัว่ไปคงจะเป็นจ านวนมากของผูน้ า”[26] 

  
เราไม่รู้ว่ามีคริสตจกัรก่ีแห่งบนเกาะครีต แต่โฮเมอร์ผูซ่ึ้งได้มีชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ีเก้าก่อน 
คริสตศกัราชไดอ้า้งอิงถึงเกาะน้ีว่าเป็น ‘เกาะครีตแห่งเมืองเป็นร้อยๆ”[27] มนัมีประชากร
หนาแน่น เราก็ไม่รู้อีกดว้ยว่าเม่ือไหร่ท่ีข่าวประเสริฐไดห้ย ัง่รากบนเกาะครีต แมว้่าอย่างน้อย
คริสตจกัรหน่ึงแห่งไดเ้กิดข้ึนก่อนการเยีย่มเยยีนของเปาโลและทิตสั[28] 

  
1:6-9                เปาโลกล่าวถึงคุณสมบติั 17 ประการส าหรับผูป้กครองท่ีน่ี 1 ทิโมธี 3 มีคุณสมบติั 15 ประการ 

แต่ส่ิงเหล่านั้นก็คลา้ยกนัอย่างมากและในบางกรณีก็เหมือนกนัแมว้่าคุณสมบติับางอย่างท่ีอยู่
ท่ีน่ีก็ใหม่    

  
“เน่ืองจากว่าต าแหน่งของผูป้กครองดูแลเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิอ านาจและ
อ านาจ ความชั่วร้ายท่ีถูกอ้างถึงก็เป็นความชั่วร้ายเหล่านั้นท่ีซ่ึงบุคคลใน
ต าแหน่งเช่นนั้นถูกทดลอง”[29] 

  
คุณสมบัติทางสังคมและภายในครอบครัว    

  
1.         “ไม่มีขอ้ต าหนิ” (ขอ้ 6) หรือ “ปราศจากความผดิ” เป็นการแปลของค ากรีกท่ีถูกใชใ้น  1 

ทิโมธี 3:10 (อะเนงคเลตอส) เพื่อจะอธิบายถึงมคันายก ท่ีนั่นได้แปลว่า “ไม่มีข้อ
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ต าหนิ” เปาโลใชค้  าเหมือนเป็นคุณสมบติัแรกของผูป้กครองใน 1 ทิโมธี 3:2 (อะเนบ
พีเลมตัน) ท่ีนัน่ไดแ้ปลวา่ “ไม่มีขอ้ต าหนิ” ถอ้ยค าเหล่าน้ีก็เหมือนกนัอยา่งแทจ้ริงและ
หมายถึงวา่ผูป้กครองตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องท่ีชดัเจนในคุณลกัษณะหรือความประพฤติ
ท่ีจะน าการวิจารณ์ท่ีสมเหตุสมผลมายงัเขาหรือคริสตจกัร เปาโลให้เหตุผลส าหรับ
คุณสมบติัน้ีในขอ้ 7ก   

  
“. . . จุดประสงคข์องหลกัเกณฑน้ี์ก็เหมือนกนักบัจุดประสงคน์ั้นของ 
1 ทิโมธี 3 ท่ีวา่มนัหมายถึงท่ีจะทดสอบ ‘การปราศจากต าหนิ’ ของ
ผูส้มคัร มาตรฐานท่ีกวา้งก็ปรากฏสองคร้ัง ณ ส่วนบนของรายการน้ี 
(ขอ้ 6, 7 เปรียบเทียบกบั 1 ทธ.3:2) จากนั้นส่วนท่ีเหลือของขอ้เหล่าน้ี
ก็ใส่ ‘การปราศจากต าหนิ’ ในเค้าโครงท่ีเห็นประจกัษ์ซ่ึงท ากับ
ลกัษณะภายใน ส่วนตวัและเก่ียวกบัคริสตจกัรของชีวติผูส้มคัร”[30] 

  
2.         “สามีของหญิงคนเดียว” (ค ากรีก มิแอส กูไนคอส อาเนอาร์; ขอ้ 6 1 ทธ.3:2) หมายถึงวา่ 

อยา่งนอ้ยแลว้เขาตอ้งเป็นสามีท่ีมีศีลธรรมในช่วงเวลาน้ี[31] 
  

3.         “มีลูกๆท่ีเช่ือ” (ค ากรีก เทคน่า เอคน พิสต้า  ขอ้ 6 1 ทธ.3:4) ก็เพิ่มองคป์ระกอบท่ีไม่
ปรากฏใน 1 ทิโมธี   ในขณะท่ีคริสตจกัรทั้งหลายบนเกาะครีตดูเหมือนจะเยาวว์ยั พวก
บิดาในพวกเขาก็แก่พอท่ีจะมีลูกท่ีเช่ือฟัง ผูป้กครองตอ้งให้ลูกของเขาอยู่ภายใตก้าร
ควบคุม[32] ดูเหมือนวา่บริบทจะจ ากดัลูกไวท่ี้บรรดาผูท่ี้ยงัคงอาศยัอยูใ่นบา้นและยงั
ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หญ่ซ่ึงทึกทกัเอาวา่ผูป้กครองไดมี้ลูก[33] 

  
“มุมมองหน่ึงเขา้ใจวา่เปาโลจ ากดัสมาชิกในต าแหน่งไวท่ี้บรรดาผูท่ี้
สมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้ นเช่ือ เป็นท่ีชัดเจนว่า พิสต้า ก็ให้
ความหมายน้ี[34] อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า โดยทัว่ไปแลว้ค าศพัทน์ั้น
หมายถึง ‘สัตย์ซ่ือ’ หรือ ‘น่าไวว้างใจ’ (1:9; 3:8; 1 ทธ.3:11; 
เปรียบเทียบกบั 1 ทธ.1:15; 3:1) ซ่ึงคุณสมบติันั้นถูกบรรยายในวลีท่ี
ตามมา ในขณะท่ีมุมมองแรกก็เป็นไปได ้ดูเหมือนมนัตั้งขอ้เรียกร้อง
อนักวดขนัท่ีผูป้กครองมากกวา่ 1 ทิโมธี 3:4 ยิ่งกวา่นั้น เม่ือพิจารณา
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ถึงการเปรียบเทียบน้ี บางทีเปาโลหมายถึงว่า ลูกของผู ้ปกครอง
จะต้องสัตย์ซ่ือในการเช่ือฟังหัวหน้าของครอบครัว ท่ีจริง ส่วนท่ี
เหลือของขอ้น้ีเปรียบเทียบ ‘สัตยซ่ื์อ’ กบั ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลง
หรือเป็นคนดื้อด้าน ซ่ึงบ่งบอกถึงประเภทโดยทัว่ไปมากกว่าของ
ความสัตยซ่ื์อ”[35] 

  
มุมมองท่ีสองน้ีดูเหมือนจะถูกเช่นกนั เน่ืองจากว่าการตดัสินใจท่ีจะเช่ือในพระคริสต์
เป็นการตดัสินใจของลูก และแมก้ระทัง่พ่อแม่ท่ีเป็นคริสเตียนท่ีดีท่ีสุดก็ไม่สามารถ
รับรองส่ิงน้ีได ้   

  
“บ่อยคร้ังมาก คริสเตียนใหม่รู้สึกถึงการทรงเรียกสู่พนัธกิจและ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งก่อนท่ีพวกเขามีโอกาสท่ีจะสถาปนา
ครอบครัวของพวกเขาในความเช่ือ  ถา้ลูกยงัเล็กๆอยู ่ปัญหาก็ไม่ใหญ่
เกินไป แต่ลูกท่ีโตก็เผชิญกบัความตกใจอย่างใหญ่หลวงเม่ือทนัใด
นั้นครอบครัวของพวกเขา ‘เคร่งในศาสนา’! บิดาท่ีฉลาดก็น า
ครอบครัวของเขาเองมาสู่พระคริสต์และให้โอกาสแก่พวกเขาท่ีจะ
เติบโตก่อนท่ีเขาถอนเสาหลกัและไปยงัโรงเรียนพระคมัภีร์ เราคงมี
ความเสียหายท่ีน้อยกว่าในพนัธกิจถ้านโยบายน้ีได้มีการท าตาม
บ่อยคร้ังมากข้ึน”[36] 

  
คุณสมบัติส่วนตัว  

  
ถดัไปเปาโลไดล้งรายช่ือความชัว่ร้ายห้าอย่าง (ขอ้ 7) และจากนั้น (“แต่” ค ากรีก อัลลา) คุณ
ความดีเจด็อยา่ง (ขอ้ 8-9)    

  
4.         “ไม่เอาแต่ใจของตวัเอง” (เม ออธาเดซ; ขอ้ 7) หรือ “ไม่รับใชต้นเอง” หมายถึง เขาไม่

เย่อหยิ่งหรือยกตนข่มท่าน   เขาไม่ “. . . ด้ือดึงในความคิดเห็นของเขาเอง เย่อหยิ่ง 
ปฏิเสธท่ีจะฟังคนอ่ืน. . .”[37] เขาไม่ได้ยืนกรานท่ีจะได้ตามแนวทางของเขา   
ตามปกติแลว้บุคคลเช่นนั้นจะพิจารณาการวิจารณ์และการแนะน าของคนอ่ืน ความ
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เสียหายมากมายได้ถูกท าข้ึนในคริสตจกัรทั้งหลายโดยบรรดาผูป้กครองท่ียดัเยียด
ความตั้งใจของพวกเขาเองต่อผูป้กครองคนอ่ืนๆ      

  
“ผูจ้ดัการครอบครัวของพระเจา้ตอ้งเป็นผูรั้บใช้ ไม่ใช่เอาแต่ใจของ
ตวัเองอย่างด้ือดึง เน่ืองจากเป็นครอบครัวของพระเจา้ไม่ใช่ครอบ-
ครัวของเขาเอง (เปรียบเทียบ มก. 10:41-45; 1 คร. 3:5-9; 4:1-2)”[38] 

  
5.         “ไม่อารมณ์ร้อน” (ค ากรีก เม ออกีลอส; ขอ้ 7) หรือ “ไม่โกรธเร็ว” เป็นลกัษณะดา้นลบ

เช่นกนัท่ีถูกอธิบายในท่ีอ่ืนวา่เป็นการ “ไม่ชอบโตเ้ถียง”(1 ทธ. 3:3) 
  

6.         “ไม่ด่ืมสุรามืนเมา” (ค ากรีก เม พารอยนน; ขอ้ 7) ปรากฏใน 1 ทิโมธี 3:3 เช่นกนั 
  

7.         “ไม่ชอบทะเลาะวิวาท” (ค ากรีก เม เพลกเทน; ขอ้ 7) หรือ รุนแรง หรือ ชอบต่อยตีก็อยู่
ใน  1 ทิโมธี 3:3 เช่นกนั 

  
8.         “ไม่เป็นคนโลภมกัได”้ (ค ากรีก เม ไอซ์โชรคเคอเดซ; ขอ้ 7) ก็กล่าวซ ้ า “ไม่เป็นคนเห็น

แก่เงิน” (1 ทธ. 3:3) ดว้ยการเนน้ท่ี “การหาผลประโยชน์ [ฝ่ายวิญญาณ] จากการรับใช้
ของคริสเตียนแทนท่ีจะเป็นผลประโยชน์ท่ีไม่ซ่ือสัตย.์ . .”[39] 

  
“ความซ่ือสัตย์เต็มท่ีในเร่ืองการเงินและท่าทีของการปลีกตวัจาก
ทรัพยส์มบติั (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 6:7-8, 17-19) ท่ีน าไปสู่ความใจ
กวา้งก็เป็นสัญลกัษณ์ของผูน้ าท่ีจะสามารถเป็นตน้แบบความสัตยซ่ื์อ
ในส่ิงเหล่าน้ีต่อหนา้สมาชิก”[40] 

  
9.         “มีอธัยาศยัตอ้นรับแขก” (ค ากรีก ฟีโลเซนอน ขอ้ 8) ปรากฏใน 1 ทิโมธี 3:2 เช่นกนั 

  
10.       “รักความดี” (ค ากรีก ฟีลากาธน ขอ้ 8) ก็ชดัเจนในความหมาย เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงส่ิง

น้ีใน 1 ทิโมธี  
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11.       “มีวจิารณญาณ” (ค ากรีก โซโฟรนา ขอ้ 8) หมายถึง มีสติ สุขุม ควบคุมตนเอง บรรดาผู ้
แปลฉบบั NASB ไดแ้ปลค ากรีกค าเดียวกนัวา่ “สุขมุ” ใน 1 ทิโมธี 3:2 

  
12.       “ยติุธรรม” (ค ากรี ดิคาอน ขอ้ 8) หมายถึง เท่ียงธรรม เป็นธรรม เท่ียงตรง 

  
13.       “ศรัทธา” (ค ากรีก โฮซิอน ขอ้ 8) หมายถึง บริสุทธ์ิ  ถูกแยกไวเ้พื่อพระเจา้   

  
14.       “รู้จกับงัคบัใจตนเอง” (ค ากรีก เองคราเท ขอ้ 8) หมายถึง มีวนิยัและผอ่นหนกัผอ่นเบา 

  
คุณสมบัติทางหลกัค าสอน   

  
15.       “ยึดมัน่ในพระวจนะอนัสัตยจ์ริง” (ขอ้ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงว่า เขายงัคงอุทิศตนต่อ

ความจริงของพระเจา้และไม่ไดพ้รากจากมนัไป เขารักษาและสงวนมนัไวจ้ากการเจือ
จาง  การตดัออก และการบิดเบือน   

  
“. . . มีการเนน้ท่ีถูกวางไวท่ี้น่ีมากกว่าใน 1 ทิโมธีในเร่ืองการทดสอบการ
สอน”[41] 

  
16.       “สามารถ. . . หนุนใจดว้ยค าสอนท่ีถูกตอ้ง” (ขอ้ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงวา่ เขาสามารถ

หนุนใจผูอ่ื้นดว้ยพระคมัภีร์ได ้  
  

17.       “สามารถ. . . ช้ีแจงต่อพวกเขาคนท่ีคดัคา้น” (ขอ้ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงวา่ เขาสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความผดิพลาดของค าสอนเทจ็และอธิบายวา่ท าไมมนัผดิพลาด   

  
“ดงันั้นโดยรวมแลว้ พลงัของลกัษณะท่ีเป็นอุดมคติน้ีของการเป็นผูน้ าท่ีไดจ้ดัตั้งขอ้ผิดพลาด 
แบบแผนตายตวัท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียงและคุณความดีด้านบวกท่ีจะตอ้งปลูกฝังก็เพื่อท่ีจะเสนอ
ภาพลกัษณ์ของความน่านับถือต่อสาธารณะและช่ือเสียงดีท่ีซ่ึงเปาโลเลือกเอาตน้แบบของ  
อุดมคติของกรีก”[42] 
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“ในการยอมรับคนไปสู่พนัธกิจ [ของผูป้กครอง] นั้น การพิจารณาหลกัตอ้งเป็นความสัตยสุ์จริต
ของคุณลกัษณะของเขาแทนท่ีจะเป็นของประทานท่ีน่าต่ืนเตน้ของเขา”[43] 

  
คณะกรรมการผูป้กครองสมยัใหม่จะท าการศึกษาคุณสมบติัเหล่าน้ีและคุณสมบติัเหล่านั้นส าหรับมคันายก        
(1 ทธ.3:8-13) เพื่อจะจดัตั้งรายการท่ีซ่ึงสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการเห็นดว้ย   ขา้พเจา้ขอแนะน าวา่พวกเขา
ควรเห็นดว้ยกบั การตีความ “ท่ีเป็นทางการ” ของคุณสมบติัต่างๆ ส่ิงน้ีจะช่วยป้องกนัคนอ่ืนๆในคริสตจกัรไว้
จากการก่อใหเ้กิดการแตกแยก และหลีกเล่ียงการใชก้ารตีความท่ีเป็นส่วนตวัของผูป้กครองคนหน่ึงต่อสู้กบัการ
ตีความท่ีเป็นส่วนตวัของผูป้กครองอีกคนหน่ึง    
  
ตรงกนัขา้มกบั 1 ทิโมธี 3 นั้น ทิตสั 1 ไม่มีการอา้งอิงถึงมคันายก ส่ิงน้ีอาจสะทอ้นถึงระยะท่ีกา้วหนา้นอ้ยกวา่
ของการบริหารคริสตจกัรบนเกาะครีตเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในเมืองเอเฟซสัเน่ืองจากวา่มคันายกเป็นผูช่้วย
ของผูป้กครอง[44] ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ คริสตจกัรทั้งหลายบนเกาะครีตก็เล็กกวา่และดงันั้นก็ไม่
มีความจ าเป็นส าหรับมคันายกซ่ึงเป็นท่ีตระหนกัอยา่งเป็นทางการ     
  

ข. การแก้ไขพวกครูสอนเทจ็  1:10-16   
  
เปาโลไดเ้นน้ถึงความจ าเป็นท่ีจะปกป้องคริสตจกัรจากค าสอนเท็จ เพื่อจะบอกทิตสัถึงวิธีท่ีจะรับมือกบัปัญหา
ต่างๆท่ีพวกครูสอนเท็จก่อข้ึน ค าแนะน าในส่วนน้ีตามปกติแล้วได้ออกมาจากการเน้นของเปาโลท่ีความ
รับผดิชอบของผูป้กครองท่ีจะใชพ้ระคมัภีร์อยา่งแม่นย  า และการแกไ้ขบรรดาผูท่ี้บิดเบือนพระคมัภีร์ (ขอ้ 9) 
  
1:10-11            เปาโลอธิบายลกัษณะพวกครูสอนเท็จว่า “กบฏ” (ต่อความจริงของพระเจา้) และ “ผูพู้ดท่ีว่าง

เปล่า” ถ้อยค าของพวกเขาเป็นแค่ความคิดเห็นของมนุษยไ์ม่ใช่พระวจนะของพระเจา้ ท่าน
กล่าวอีกวา่พวกเขาเป็น “ผูห้ลอกลวง”[45] พวกผูฟั้งของพวกเขาไดค้าดหวงัวา่ส่ิงท่ีพวกเขาได้
สอนนั้นเป็นความจริง แต่มนัไม่ใช่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนเช่นนั้นไดอ้ยูท่่ามกลางพวกยิว (“พวก
ท่ีเขา้สุหนตั”) บางทีเป็นพวกยวิดั้งเดิม แต่ส่วนใหญ่แลว้ก็อยูท่่ามกลางคริสเตียนท่ีเป็นชาวยวิ     

  
“เปาโลใช้ ‘การเขา้สุหนัต’ เพียงแค่จะหมายถึง คริสเตียนท่ีเป็นชาวยิวโดย
ปราศจากการเนน้ท่ีเจาะจงใดๆท่ีความเป็นจริงของการท่ีพวกเขาไดเ้ขา้สุหนตั   
ดู โรม 15:8 (ท่ีท่ีมนัแค่หมายถึง ‘คนยวิ’') กท. 2:7-9, 12”[46] 
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คนยวิหลายคนอาศยัอยูบ่นเกาะครีต[47] ทิตสัจ าตอ้งปิดปากพวกเขา (“ใหพ้วกเขาสงบปากสงบ
ค า”) เพราะว่าพวกเขาได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากในคริสตจักร (“พวกเขาคว  ่าทั้ ง
ครัวเรือน”) เปาโลได้เปิดเผยว่าแรงจูงใจของพวกเขาคือการไดรั้บเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง (“การ
ไดม้าเลวทราม”) บางทีโดยการสอนความเทจ็ภายใตเ้คร่ืองบงัหนา้ของความจริง ตามโพลีบิอสั
นั้น ชาวครีตมีช่ือเสียงในเร่ืองการรักเงิน[48] 

  
“เม่ือครูสอนหรือนักเทศน์มองดูท่ีการสอนหรือการเทศนาของเขาว่าเป็น
อาชีพท่ีถูกออกแบบมาเพื่อความก้าวหน้าส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนตวั 
เขาก็อยูใ่นสภาพท่ีอนัตราย”[49] 

  
“ค าวา่ ‘ครัวเรือน’ อาจอา้งอิงอยา่งเจาะจงถึงหน่วยครอบครัวแทจ้ริง อยา่งไรก็
ตาม ค าน้ีบางทีอา้งอิงถึง คริสตจกัรตามบา้นท่ีซ่ึงค าแนะน าของคริสเตียนส่วน
ใหญ่ไดถู้กด าเนินการ”[50] 

  
ขา้พเจา้ชอบความหมายตามปกติของค าน้ี ซ่ึงก็คือ หน่วยครอบครัว 

  
1:12-13ก           นกักวีชาวครีตท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงคือ เอพิเมนิเดส ผูซ่ึ้งไดมี้ชีวิตอยูใ่นศตวรรษท่ีหกก่อนคริสต-

ศกัราช และคนร่วมสมยัของเขาได้ถือว่าเขาเป็นผูเ้ผยพระวจนะ นักปฏิรูปศาสนาท่ียิ่งใหญ่       
ผูท้  านายเช่นเดียวกบันกักวี[51] นกักวีชาวครีตอีกคนหน่ึงท่ีช่ือคาลลิมาคุช (300-240 ก.ค.ศ.) ก็
ถูกเรียกว่าชาวครีตท่ีพูดปด[52] การอา้งอิงอ่ืนๆของเปาโลถึงนักเขียนชาวต่างชาติก็ปรากฏ
ใน กิจการของอคัรทูต 17:28 (อาราทสั) และ 1 โครินธ์ 15:33 (เมนานเดอร์) บรรทดัน้ี “ชาว-
ครีตชอบพูดปด โหดร้ายเหมือนสัตว์ เกียจคร้านและตะกละ” จากหน่ึงในงานเขียนของ        
เอพิเมดิเนสไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในโลกของกรีกวา่เป็นจริง เปาโลไดเ้ห็นดว้ยกบั
นกักวีคนน้ีวา่ “ค าพยานของเขาเป็นความจริง” โดยทัว่ไปแลว้ ชาวครีตมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นคน
โกหก โหดร้าย เกียจคร้านและตะกละ ช่ือเสียงของพวกเขาในฐานะ “คนโกหก” อาจจะ
เน่ืองมาจากต านานของชาวครีตท่ีวา่เซอุสไดถู้กฝังบนเกาะครีต[53] 

  
“ชาวครีตโหดร้ายอย่างมากจนภาษากรีกได้ก่อให้เกิดค ากริยา คเรติเซอิน     
คเรติเซ ซ่ึงหมายถึง โกหกและโกง. . .”[54] 
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1:13ข-14          เป็นท่ีชัดเจนว่า เปาโลได้รู้สึกว่าคุณสมบติัเหล่าน้ีได้บ่งบอกถึงพวกครูสอนเท็จโดยเฉพาะ   
ดงันั้นท่านไดก้ าชบัใหทิ้ตสัท่ีจะวา่กล่าวพวกเขาอยา่งรุนแรง (“วา่กล่าวพวกเขาใหแ้รงๆ”) 

  
“ความล้มเหลวท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหาภายในคริสตจกัรไม่ว่าจะเป็นทาง 
ศาสนศาสตร์หรือทางปฏิบติันั้นอาจเป็นข้อบ่งช้ีถึงความไม่สนใจพื้นฐาน
เก่ียวกบัความจริงของพระเจา้หรือการหล่อเล้ียงความสัมพนัธ์แบบคริสเตียน
อยา่งแทจ้ริง ความกลวัของการใหก้ารท าใหขุ้่นเคืองและมุมมองโดยส่วนตวัท่ี
สูงส่งเก่ียวกบัความเช่ือส่วนตวัอาจหา้มปรามบรรดาผูน้ าคริสตจกัรไวจ้ากการ
ท าตามค าสั่งของพระคมัภีร์ท่ีจะว่ากล่าว  การฟ้ืนฟูท่ีเป็นไปได้ทั้ งในการ
สามคัคีธรรมและในหลกัค าสอนท่ีดีก็ถูกประนีประนอมโดยความลงัเลใจน้ีท่ี
จะเผชิญหนา้ การเผชิญหนา้ท่ีมีความรัก ความไวต่อความรู้สึกแต่หนกัแน่นก็
สามารถส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีหนกัแน่นข้ึนและเอกภาพท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืน
หรือบางทีการก าจดัท่ีจ  าเป็นต่อบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธความจริง”[55] 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ “นิยายของพวกยิว” และกฎบญัญติัของพวกยิว (“กฎบญัญติัของคน”) ท่ีถูกวาง
ไว้โดยบรรดาผู ้ท่ีปฏิเสธความจริงของพระเจ้าท าให้พวกครูสอนเท็จเหล่าน้ีหลงใหล 
(เปรียบเทียบ มธ.15:9  มก.7:7  1 ทธ.1:4  4:3-7 6:3-4  2 ทธ.4:4  คส.2:21-22) 

  
บริบทไม่ได้ช้ีแจงไม่ว่าบรรดาผูท่ี้หันไปจากความจริงเป็นผูเ้ช่ือหรือผูไ้ม่เช่ือ (เปรียบเทียบ 2 
ธส.2:3) พวกเขาอาจเป็นคริสเตียน (เปรียบเทียบ ลก.8:13; 1 ทธ.4:1; ฮบ.3:12)[56] หรือไม่
เป็นคริสเตียน (เปรียบเทียบ ลก.13:27; 2 ธส.2:11) หรือทั้งสอง 

  
1:15                  “กฎบญัญติัของคน” (ขอ้ 14) เก่ียวขอ้งกบั การละเวน้จากอาหารบางอย่าง (การถือสันโดษ

เปรียบเทียบ 1 ทธ.4:1-4; คส.2:20-22) เปาโลไดย้  ้าเตือนผูอ่้านของท่านวา่ “ส าหรับบรรดาคนท่ี
บริสุทธ์ิ” ในใจนั้น “ทุกส่ิง” รวมทั้งอาหาร “ก็บริสุทธ์ิ” (สะอาด; เปรียบเทียบ มธ.15:11; มก. 
7:15, 19-20; ลก.11:39-41 อย่างไรก็ตาม ความไม่บริสุทธ์ิในใจ (“คนท่ีชัว่ช้าและไม่มีความ
เช่ือ”) ก็กระจายความไม่บริสุทธ์ิท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาไปผา่นทางถอ้ยค าและการกระท าของพวก
เขา (เปรียบเทียบ  ฮกก.2:13-14) 
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1:16                  ขอ้ 15 มองดูท่ี ท่าที ของพวกครูสอนเท็จ ส่วนขอ้ 16 มองดูท่ี การกระท า ของพวกเขา อิทธิพล 
(“การกระท า”) ท่ีแบ่งแยกและท าลายของพวกครูสอนเท็จได้ทรยศท่าทีภายในแห่งความไม่
บริสุทธ์ิของพวกเขาเก่ียวกบัความจริงของพระเจา้ ท่ีจริงแลว้พวกเขา “น่าเกลียดน่าชงั (เป็นท่ี
รังเกียจ) และไม่เช่ือฟัง” ต่อพระเจา้เช่นเดียวกบัไม่ไดรั้บการรับรองโดยพระองค์ พวกเขาไม่
สามารถกระท าการใดๆ ท่ีพระองคจ์ะรับรองได ้(“ไม่เหมาะกบัการดีใดๆ เลย”)     

  
“จากทุกคนท่ีแยน่ั้น คนท่ีแยก่วา่คือคนท่ีเคร่งในศาสนา”[57] 

  
“อย่างท่ีคนชราหรือตาพร่ามวัและบรรดาผูท่ี้มีการมองเห็นนิดหน่อยนั้น ถ้า
คุณผลกัหนังสือท่ียอดเยี่ยมไปต่อหน้าพวกเขา แมว้่าพวกเขาตระหนกัว่ามนั
เป็นงานเขียนบางอยา่ง กระนั้นก็แทบจะไม่สามารถตีความสองค าได ้แต่ดว้ย
การช่วยเหลือของแว่นตาก็จะเร่ิมต้นอ่านอย่างแตกต่างออกไป จากการ
รวบรวมความรู้ท่ีสับสนถึงพระเจา้ในความคิดของเรา การท าให้ความพร่ามวั
ของเราหายไปนั้น พระคมัภีร์ก็แสดงใหเ้ราเห็นถึงพระเจา้แทอ้ยา่งชดัเจน”[58] 

  
เม่ือใดก็ตามท่ีค าพูดและการด าเนินชีวิตของบุคคลหน่ึงขดัแยง้กนั ตามปกติแล้วมนัคือ การ
ด าเนินชีวิต ของเขาแทนท่ีจะเป็นค าพูดของเขานั้นท่ีเปิดเผยถึงส่ิงท่ีเขาเป็นอยา่งแทจ้ริง (1 ยน. 
1:6) 

  
“. . . ขอ้  16 เป็นขอ้ท่ีส าคญัของจดหมายฝากฉบบัน้ี เปาโลกล่าวถึงประเด็น
ต่างๆเร่ิมแรกของความจ าเป็นของการเป็นผูน้ าในทางของพระเจา้และเรียก
ความสนใจไปท่ีความจริงจงัของปัญหาของชาวครีต ในข้อน้ีท่านระบุถึง
ประเด็นหลัก คือ ฝ่ายตรงข้ามก าลังสอนว่าส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงเช่ือและการท่ี
บุคคลนั้นประพฤติอย่างไรนั้นไม่เก่ียวข้องกนั และการด าเนินชีวิตในทาง 
พระเจา้ไม่ใช่ผลตามมาท่ีจ าเป็นต่อแผนการและงานท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้   
จากนั้นในสองบทถดัไป หลงัจากท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าส าหรับกลุ่มท่ีแตกต่างกนั
ภายในคริสตจกัรนั้น เปาโลจะใหถ้อ้ยค าซ่ึงเป็นหลกัค าสอนสองอยา่งแก่ทิตสั
ท่ีแสดงให้เห็นว่าการเช่ือฟังออกมาจากความรอดและตอ้งออกมาจากความ
รอดเพราะวา่มนัเป็นจุดประสงคท่ี์ซ่ึงความรอดไดถู้กจดัเตรียมไว”้[59] 
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“ขอ้เหล่าน้ี [10-16] เป็นการอภิปรายแทอ้นัเดียวถึงฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นชาวครีตของเปาโล  
(เปรียบเทียบ 3:10-11) สถานการณ์บนเกาะครีตดูเหมือนจะคลา้ยกบัสถานการณ์นั้นในเมือง
เอเฟซัสพร้อมกบัความแตกต่างท่ีส าคญัเล็กนอ้ย ปัญหาก็เป็นจริงเน่ืองจากวา่ค าสอนของพวก
เขาไดค้ว  ่าครัวเรือน กระนั้นฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นชาวครีตก็ไดรั้บความสนใจน้อยซ่ึงบ่งบอกว่า
ปัญหาไม่ไดถู้กพฒันาอย่างเช่นในเมืองเอเฟซัส  ฝ่ายตรงขา้มนั้นไม่มีคุณสมบติั เคร่งศาสนา
และไม่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งของการเป็นผูน้ าในคริสตจกัร ท่ีจริง ขอ้ 10-16 มีจุดประสงค์
ของการอธิบายว่าท าไมทิตัสต้องแต่งตั้ งผู ้คนท่ีมีคุณสมบัติเท่านั้ นส าหรับการเป็นผู ้น า
คริสตจกัร (ขอ้ 5-9) ฝ่ายตรงขา้มไดส้อนถอ้ยค าท่ีไม่เป็นสาระ ถอ้ยค าท่ีปราศจากความหมาย 
นิยาย  พระคมัภีร์ตอนน้ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ค าสอนนั้นเก่ียวกบัชาวยิวเป็นหลกัและได้
สอนการถือสันโดษและค าแนะน าส าหรับความบริสุทธ์ิและความเป็นมลทินทางพิธีกรรม ฝ่าย
ตรงขา้มเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรแต่ไดล้ะทิ้งความจริงแห่งข่าวประเสริฐ และดงันั้นพวกเขา
ควรถูกวา่กล่าวเพื่อวา่พวกเขาและคริสตจกัรจะมีสุขภาพท่ีดีในความเช่ือของพวกเขา”[60] 
  
ค. ความประพฤติของธรรมิกชน  2:1-3:11   

  
จากการระบุถึงประเภทของคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะน าคริสตจกัรและการช้ีถึงขอ้บกพร่องของผูน้ าท่ีไม่มีคุณสมบติั
บางคนนั้น เปาโลก็หันไปสู่การอภิปรายถึงความประพฤติของคริสเตียนแต่ละคนในคริสตจกัรต่างๆ ท่านได้
จดัการค าแนะน าเหล่าน้ีโดยการแบ่งออกท่ามกลางกลุ่มท่ีหลากหลายในคริสตจกัรและจากนั้นก็โดยการเนน้ย  ้า
ถึงส่ิงท่ีอุปนิสัยท่ีเหมาะสมควรเป็นเหมือนส าหรับธรรมิกชนทุกคน 
  

1. อุปนิสัยของกลุ่มต่างๆทีห่ลากหลายในคริสตจักร  2:1-15   
  
ในการจดัตั้งระเบียบในคริสตจกัร เปาโลให้ค  าแนะน าแก่ทิตสัเก่ียวกบัอุปนิสัยของกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายของ 
คริสเตียนท่ีเหมาะสมส าหรับพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 ทธ.5:1-2) ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเฝ้าดูแลเชิงอภิบาล   
  

“ท่ีน่ีเปาโลเนน้ถึงความส าคญัของการเสริมสร้างชีวติภายในของผูเ้ช่ือในฐานะเป็นเคร่ืองแกท่ี้ดี
ท่ีสุดต่อความผดิพลาด”[61] 
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“ไม่มีสภาพไหนและระยะใดของชีวิตท่ียงัคงไม่ไดถู้กกระทบโดยอิทธิพลท่ีช าระให้บริสุทธ์ิ
ของข่าวประเสริฐ”[62] 

  
“จงสังเกตถึงความรู้สึกหนักแน่นของจุดประสงค์ของพระเจ้าและมนุษย์ตลอดส่วนน้ี              
(ฮฺนา [“วา่”] หกคร้ัง)”[63] 

  
การก าชับเบือ้งต้น  2:1 
  
ขอ้น้ีแนะน าถึงค าแนะน าท่ีติดตามมาเก่ียวกบัความประพฤติของแต่ละคน ในความตรงขา้มกบัพวกครูสอนเท็จ 
ทิตสัจะตอ้งสอนความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบั “ค าสอนท่ีมีหลกั (นัน่คือ ‘ท่ีดี’)” แก่ผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 
1:10; 6:3; 2 ทธ.1:13; 4:3; ทต.1:9, 13, 2:2) เปาโลตอ้งการให้คริสเตียนประพฤติอยา่งสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขา
ปฏิญาณท่ีจะเช่ือ   แรงจูงใจหลกัท่ีเปาโลใช้ในค าแนะน าท่ีตามคือก็คือว่า การกระตุน้เหล่าน้ีมาจากค าสอนท่ีมี
หลกัและเห็นดว้ยกบัค าสอนท่ีมีหลกั แรงจูงใจรองท่ีท่านเนน้อีกดว้ยคือ อุปนิสัยท่ีท่านไดส่้งเสริมจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงบวกต่อผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งจะสังเกตผูอ่้านของท่าน           
  
ผู้ชายสูงอายุ  2:2 
  
ทิตสัจะตอ้งย  ้าเตือนให้ “ผูช้ายสูงอายุ” ท่ีจะ “รู้จกัประมาณตน” (ค ากรีก เนฟาลิโออุส มีสติ ระวงัระไว คิดอยา่ง
ชดัเจน;1 ทธ.3:2) “มีความน่านบัถือ” (ค ากรีก เซมโนอุส ควรค่าแก่การนบัถือ ใจท่ีจริงจงัแทนท่ีจะเล่นตลก) และ 
“มีสติสัมปชญัญะ” (ค ากรีก โซโฟรนาส ควบคุมตนเอง 1 ทธ.3:2; ทต.1:8; 2:5) คุณลกัษณะเหล่าน้ีทั้งหมดเป็น
เคร่ืองหมายของความเป็นผูใ้หญ่ (เปรียบเทียบ 1 คร.13:13; 1 ธส.1:3) 
  

“ความเป็นผูใ้หญ่ไม่ใช่ถูกก าหนดโดยอายุหรือแมก้ระทัง่การท่ีบุคคลหน่ึงรู้มากแค่ไหน มนัถูก
ก าหนดโดยการท่ีบุคคลหน่ึงมีทกัษะแค่ไหนในการประยุกต์ใช้ความจริงกบัชีวิตและในการ
แยกแยะส่ิงดีจากส่ิงชัว่ (ดู ฮบ.5:13, 14)”[64] 

  
“เราอาจจินตนาการว่าการกระตุน้ ให้รู้จกัประมาณตนนั้นไร้ประโยชน์ [ไม่มีจุดประสงค์ทาง
ปฏิบติั] แต่เราตอ้งจดจ าไวว้า่สังคมชาวต่างชาติท่ีร่วมสมยันั้นบ่อยคร้ังยกยอ่งคนท่ีด่ืมเหลา้อยา่ง
หนกั. . .”[65] 
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ผูช้ายสูงอายคุวรอยู ่ในทางพระเจ้า อีกดว้ย  นัน่หมายถึงการมี “ความเช่ือท่ีถูกตอ้ง” (ค ากรีก ไฮจิอาอินนทาส เท- 
พิสเทอิ; ท่ีน่ีคือการวางใจในพระเจา้มากกวา่ถูกตอ้งในหลกัค าสอน) “ความรัก” (ค ากรีก อากาเป้ ความเป็นห่วง
คนอ่ืน) และ “ความทรหดอดทน” (ค ากรีก ฮูโพโมเน การทนอยา่งอดทนเม่ือพิจารณาถึงความหวงัของพวกเขา
ในฐานะผูเ้ช่ือ) 
  

“ความจริงจงัของจุดประสงคก์็เหมาะสมกบัความมีเกียรติของผูอ้าวุโสโดยเฉพาะ กระนั้นแรง
โนม้ถ่วงไม่ควรถูกสับสนกบัความมืดมน”[66] 

  
“. . . ปีทั้งหลายควรจะน ามาซ่ึงความอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความไม่อดกลั้นท่ี
เพิ่มข้ึนเพื่อมุมมองและกบัความผดิพลาดของคนอ่ืน”[67] 

  
ผู้หญงิสูงอายุ  2:3 
  
“ผูห้ญิงสูงอาย”ุ จะตอ้งใหห้ลกัฐานถึง การนับถือของเขาท่ีมีต่อพระเจ้า “ในความประพฤติของพวกเขา” อีกดว้ย   
กล่าวในเชิงลบแล้ว พวกเขาควรหลีกเล่ียง “การใส่ร้าย” (ค ากรีก เม ดิอาโบลุส; การใส่ร้ายคนอ่ืน; 1 ทธ. 
3:11; 5:13-14) และการเสพติดสารท่ีท าให้เป็นทาสเช่นเหลา้ (ค ากรีก เมเน ออยโน พอลโล เดดูโลเมนาส; 1 ทธ. 
3:8) กล่าวในเชิงบวกแลว้ พวกเขาควรสอน “ส่ิงท่ีดีงาม” (ค ากรีก คาโลดิดาสคาลุส) โดยการกระท าเช่นเดียวกบั
ถอ้ยค า และ “หนุนใจหญิงสาว” ท่ีจะบรรลุความรับผดิชอบต่างๆของพวกเขา (ขอ้ 4ก) 
  

“เราไดน้ าขอ้สังเกตมาท่ีวา่คนท่ีแก่กวา่ไดมี้วนัแห่งความมีประโยชน์ของพวกเขาและควรท่ีจะ
ท าทางไวส้ าหรับคนหนุ่ม แต่หลกัการท่ีน่ีก็ค่อนขา้งตรงกนัขา้ม ดว้ยอายุและประสบการณ์นั้น
ก็มีปัญญา และผูห้ญิงสูงอายหุลายคนไดค้น้พบเคล็ดลบัต่างๆของการด าเนินชีวติในทางพระเจา้
ในความสัมพนัธ์กบัสามี ลูก และเพื่อนบา้นและในสถานท่ีท างานของพวกเขาซ่ึงสามารถ
ช่วยเหลือหญิงสาวไวจ้ากความโศกเศร้าท่ีไม่จ  าเป็นได้ และเม่ือความยากล าบากท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัหญิงสาว ใครควรท่ีจะน าพาเธอผา่นพน้ดีกวา่พี่สาวท่ีแก่กวา่ผูซ่ึ้งไดผ้า่นพน้มนั
มาก่อน? ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง คริสตจกัรตอ้งตรวจดูว่าหญิงสาวมีการติดต่อกบัผูห้ญิงสูงอายุ”
[68] 
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หญงิสาว  2:4-5 
 
เปาโลไดล้งรายการความรับผดิชอบเจ็ดอยา่งของ “หญิงสาว”   พวกเขาจะตอ้ง (1) “รักสามีของพวกเขา” (ท าให้
สวสัดิภาพของสามีของพวกเขามาก่อนความสนใจส่วนตวัของพวกเขา) (2) “รักบุตรของพวกเขา” และ (3) “มี
สติสัมปชญัญะ (ค ากรีก โซโฟรนาส; “ควบคุมตนเอง”)   ยิ่งกว่านั้น พวกเขาจะตอ้ง (4) “บริสุทธ์ิ” (ค ากรีก       
ฮักนาส) และ (5) “ดูแลบา้น” (ค ากรีก ออยคูรุส, ผูผ้ลิตแห่งความเรียบร้อยในบา้น, 1 ทธ.5:14 ไม่จ  าเป็นตอ้งถูก
ครอบง าดว้ยงานบา้นอยา่งเดียว) สุดทา้ย พวกเขาจะตอ้ง (6) “มีความเมตตา” (ค ากรีก อากาธาส)) และ (7)  “เช่ือ
ฟังสามีของตน” (ค ากรีก ฮูโพทาสโซเมนาส ทอยส์ อิดิออยส์ แอนดราซิน) เน่ืองจาก สิทธิอ านาจท่ีได้รับแต่งตั้ง
ของพระเจ้า ในครอบครัวของพวกเขา (อฟ.5:22; คส.3:18; 1 ปต.3:1) อุปนิสัยเช่นนั้นจะปกป้อง “พระวจนะของ
พระเจา้” จาก ความเส่ือมเสีย โดยบรรดาผูท่ี้จะสังเกตถึงความไม่สอดคล้องระหว่างค าสอนของพระคมัภีร์     
และความประพฤติของผูห้ญิงเหล่าน้ี   
  

“ท่ีน่ีเรามีอนัแรกของการกล่าวอยา่งชดัเจนหลายคร้ังถึงความจ าเป็นส าหรับการงานท่ีดีเพื่อเห็น
แก่ผูไ้ม่เช่ือ. . . [เปรียบเทียบ 2:1, 10, 11, 14; 3:2, 8, 14])”[69] 

  
“การอบรมหญิงสาวไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของทิตสัแต่เป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงสูงอายุท่ีมีคุณสมบติัใน
การท าอยา่งนั้นโดยต าแหน่งและคุณลกัษณะ ‘อบรม’ หมายถึง สอนในบทเรียนของความมีสติ
และการควบคุมตนเอง (เปรียบเทียบ ขอ้ 2, 5) ‘สาวกว่า’ เป็นค าคุณศพัทใ์นเชิงบวกซ่ึงตาม
ตวัอกัษรหมายถึง ‘ใหม่’ หรือ ‘สดใหม่’ และบางท่ีบ่งบอกถึงการอา้งอิงถึงคนท่ีแต่งงานใหม่”     
[70] 

  
ค าวา่ “อยูภ่ายใต”้ (ค ากรีก ฮูโพทาสโซ, ขอ้ 5) ในวลี “อยูภ่ายใตส้ามีของพวกเขาเอง” ไม่ใช่เหมือนกบัค าวา่ “เช่ือ
ฟัง”   

“ฮูโพทาสซิสไธ” ซ่ึงเปาโลช่ืนชอบท่ีน่ี [ใน รม.13:1] และในท่ีอ่ืนๆ [เช่น  ทต.2:5] จะตอ้งเป็น
ท่ีเขา้ใจในแง่ของ แทกซิส หรือ ‘ระเบียบ’ ของพระเจา้ มนัเป็นการยอมรับท่ีมีความรับผิดชอบ
ของความสัมพนัธ์ท่ีซ่ึงพระเจา้ได้ตั้งบุคคลหน่ึงไวแ้ละความพยายามอนัจริงใจท่ีเป็นผลลพัธ์
เพื่อจะบรรลุหน้าท่ีต่างๆท่ีซ่ึงความสัมพนัธ์นั้ นก าหนดให้บุคคลนั้นมี [เปรียบเทียบ อฟ. 
5:24]”[71] 
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เปาโลไดก้ล่าวตวัท่านเองต่อหญิงสาวท่ีแต่งงานผูซ่ึ้งมีบุตร หญิงสาวคนอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งท าการปรับต่อสถาน-
การณ์ของพวกเขาในความสอดคลอ้งกบัหลกัการต่างๆท่ีรองรับค าแนะน าเหล่าน้ี 
  
การรักในแนวทางน้ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับท่ีไม่มีเง่ือนไข บรรดาภรรยาตอ้งยอมรับสามีของพวกเขาอยา่งท่ีพวก
เขาเป็น นัน่คือ คนบาปท่ีไม่สมบูรณ์เหมือนกบัพวกเขาเอง การยอมรับน้ีไม่ควรข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัของสามีแต่
ข้ึนอยู่กับคุณค่าของเขาในฐานะของขวญัท่ีดีท่ีพระเจ้าได้ประทานแก่ภรรยา ภรรยาต้องยอมรับความคิด 
ความรู้สึก การตดัสินใจและความลม้เหลวของสามีของเธอ ความรักเป็นเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับ มนัเป็นบางส่ิงท่ีผูค้น 
ท า ความรักเก่ียวข้องกบัการฟังเพราะว่าการฟังกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักคุณและขา้พเจา้สนใจคุณ” การรักสามี
หมายถึงว่า ภรรยาตอ้งปรับกิจกรรมต่างๆของเธอให้เขา้กบัตารางเวลาของสามี มนัเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องเขา
จากการวิจารณ์ในท่ีสาธารณะในฐานะพนัธมิตรของเขาแทนท่ีจะวิจารณ์เขาต่อหนา้คนอ่ืนๆ ความรักเก่ียวขอ้ง
กบัการอุทิศตนต่อความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีเติมเต็มร่วมกนัและบางคร้ังก็ท าการริเร่ิมเพื่อความพึงพอใจของเขา   
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดซ่ึงคู่สมรสสามารถท าเพื่อลูกของพวกเขาคือรักซ่ึงกนัและกนัอยา่งไม่มีเง่ือนไข      
  

“ค่านิยมของ ‘ผูห้ญิงใหม่’ [รูปแบบของความประพฤติบนเกาะครีต] มีความเก่ียวขอ้งเล็กนอ้ย
กบัการอุทิศตนตามธรรมเนียมต่อครอบครัว ศีลธรรมใหม่ท่ีพวกเขาไดเ้นน้ก็รับรองเสรีภาพท่ี
จะติดตามความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาวและเสรีภาพในเร่ืองทางเพศนอกการสมรสท่ีปกติเปิดต่อ
ผูช้ายเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้ความซ่ือสัตยท์างการสมรสและการจดัการครอบครัวอยูใ่นการเส่ียง   
ดงันั้นครอบครัวจึงเป็นสนามหลกัแห่งการรณรงคข์องเปาโล”[72] 

  
พระเจา้ตอ้งการให้ภรรยาท่ีจะท าให้งานดูแลบา้นเป็นล าดบัความส าคญั บา้นเรือนของผูห้ญิงเป็นบริเวณหลกั
แห่งพนัธกิจของเธอ มนัสร้างถอ้ยแถลงเก่ียวกบัค่านิยมของเธออีกดว้ย ตามปกติแลว้ งานดูแลบา้นก็รวมถึงการ
เล้ียงดูลูก (เปรียบเทียบ สภษ.1:8; 1 ธส.2:7) การเพิ่มเติมรายได้ของครอบครัวเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 
(เปรียบเทียบ สภษ.31:16, 24) อยา่งไรก็ตาม แม่ควรท างาน เท่านั้น ถา้ทั้งสามีของเธอและเธอเห็นดว้ยวา่ส่ิงน้ีจะ
เป็นส่ิงดีท่ีสุดส าหรับครอบครัว   
  

“ความรับผดิชอบอนัแรกของภรรยาก็อยูใ่นบา้นของเธอ”[73] 
  

“สามีท่ีฉลาดยอมให้ภรรยาของเขาท่ีจะจดัการเร่ืองราวของบา้นเรือน เพราะว่าน่ีเป็นพนัธกิจ
ของเธอ”[74] 
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ขา้พเจา้ทึกทกัเอาวา่ท่านไดห้มายถึง บา้นเป็นพนัธกิจ หลัก ของเธอ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นพนัธกิจ เดียว ของเธอ 
  

มุมมองของโลก มุมมองของพระเจ้า 

1. บา้นเป็นงานท่ีน่าเบ่ือ  1. บา้นเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีจะมาสู่โลก 

2. งานดูแลบา้นและลูกเป็นภาระ  2. ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของประทานท่ีดีของพระเจา้  

3. เห็นคุณค่าความส าเร็จทางวตัถุและการท าให้
ตนเองพึ่งพอใจในตอนน้ี 

3. เห็นคุณค่าคุณลกัษณะและการอยูใ่นทางพระ
เจา้และลงทุนในอนาคต 

4. เอาลูกไวใ้นการดูแลเล้ียงดูเด็กแทนท่ีจะดูแล
พวกเขาดว้ยตวัคุณเอง   

4. พ่อแม่ควรสอนและบรรลุความรับผิดชอบ
ของพวกเขาท่ีจะฝึกฝนลูกของพวกเขา 

5. ลูก งานดูแลบา้น และบ่อยคร้ังการสมรสก็
ขดัขวางความส าเร็จของตนเอง  

5. การเล้ียงดูลูกในทางพระเจา้เป็นหน่ึงในวิธีท่ี
จะบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าและหน่ึง
ในการทรงเรียกท่ีสูงสุดในชีวติ   

6. เรียกร้องสิทธ์ิของคุณท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ 6. สละสิทธ์ิของคุณและกลายมาเป็นผูรั้บใช[้75] 

  

“ความสัมพนัธ์ทางการสมรสใดๆท่ีก่อข้ึนและรักษาไวบ้นพื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนท่ียึดมัน่
ต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายบางอย่างท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น บางทีก็มีความหายนะตั้งแต่ตอน
เร่ิมตน้ ในการพิจารณาค าสอนของพนัธสัญญาใหม่ในเร่ืองการสมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จดหมายของเปาโล ดูเหมือนว่าการเน้นจะอยูท่ี่การรักษาไวซ่ึ้งการอุทิศตนร่วมกนัหรือซ่ึงกนั
และกนัของสามีและภรรยาต่อการเป็นหุ้นส่วนท่ีเฉพาะ สนิทสนม มีความรักและการดูแล เม่ือ
ท่าทีตามพระคมัภีร์ท่ีก าหนดไวเ้หล่าน้ีระหวา่งสามีและภรรยานั้นแพร่หลาย มนัก็จะมีความจ า
เป็นเล็กน้อย (ถา้มี) ส าหรับการอาศยัระเบียบท่ีได้ตั้งไวใ้จของพระเจา้เพื่อการสถาปนาสิทธิ
อ านาจภายในบา้น”[76] 

  
ชายหนุ่ม 2:6-8  
 
หลกัการต่างๆ ท่ีเหมือนกนัก็ประยุกต์ใช้กบัอุปนิสัยของ “ชายหนุ่ม” ช่วงอายุส าหรับผูช้ายสูงอายุและผูห้ญิง
สูงอายคุงจะประมาณ 40 ปีข้ึนไปในวฒันธรรมนั้น และช่วงอายุของคนหนุ่มสาวคงจะประมาณระหวา่ง 20 ปีถึง 
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40 ปี[77] เน่ืองจากว่าทิตสัเป็นหน่ึงใน “ชายหนุ่ม” เปาโลไดก้ล่าวถึงท่านอยา่งเป็นส่วนตวั พวกเขาควรจะ “มี
สติสัมปชญัญะ” อีกดว้ย (ค ากรีก โซโฟรเนอิน; “ควบคุมตนเอง” ขอ้  2, 5, 6) และเป็น “แบบอยา่ง” (ตวัอยา่ง) 
ในการดีทุกดา้น” (1 ทธ.4:15-16) 
  

“เน่ืองจากวา่ชายหนุ่มค่อนขา้งมีแนวโนม้ท่ีจะหุนหนัพลนัแล่นและปราศจากการยบัย ั้งในความ
ประพฤติ ความจ าเป็นพื้นฐานของพวกเขาคือท่ีจะ ‘ควบคุมตนเอง’ ซ่ึงเป็นการปลูกฝังความ
สมดุลและการยบัย ั้งตนเองในการปฏิบติัประจ าวนั”[78] 

  
ในฐานะครูสอนหรือผูฝึ้กหัด พวกเขาท าส่ิงน้ีโดยการรักษาไวซ่ึ้ง “ความบริสุทธ์ิ” ในค าสอนแห่งความจริง 
(“หลกัค าสอน”) ของพระเจา้ โดยการ “จริงใจ” (“จริงจงั” ขอ้ 2) และ โดย “ค าพูดท่ีดี” ท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถวิจารณ์
อยา่งถูกตอ้งสมควรได ้การเช่ือฟังต่อองคป์ระกอบเหล่าน้ีก็จะปลน้ศตัรูของคริสตจกัรจากเหตุผลท่ีมีเหตุผลใดๆ
ส าหรับการวจิารณ์ (เปรียบเทียบ 1:16) พวกเขาจะ “ถูกท าให้อบัอาย” เพราะวา่พวกเขาจะไม่มีพื้นฐานท่ีเป็นจริง
ส าหรับการต่อตา้นของพวกเขา    
  
ทาสสมัคร 2:9-10 
  
พวกทาสไดเ้ป็นท่ีรู้จกัส าหรับความพร้อมของพวกเขาท่ีจะรับเอาศาสนาใหม่ๆ[79] เน่ืองจากส่ิงน้ี เปาโลอาจได้
ใหค้  าแนะน าแก่บรรดาคนของพวกเขาท่ีไดม้าเป็นคริสเตียน ถอ้ยค าของเปาโลต่อพวกทาสเร่ิมตน้ดว้ยการขอร้อง
โดยทัว่ไปซ่ึงติดตามมาดว้ยหลกัการส่ีอยา่งท่ีไดถู้กเรียบเรียงในรูปสมมาตร (เชิงบวก เชิงลบ เชิงลบ เชิงบวก) ซ่ึง
หลกัการสองอยา่งแรกกล่าวถึงท่าทีและสองอยา่งสุดทา้ยกล่าวถึงความซ่ือสัตย[์80] 
  
พวกทาสท่ีเช่ือจะตอ้ง (1) “จ านน (อยูภ่ายใต)้ ต่อนายของพวกเขาเองในทุกอยา่ง” และ (2) พยายามท่ีจะ “ท าส่ิงท่ี
ถูกใจนายทุกอย่าง” (“เป็นท่ีโปรดปราน”) พวกเขาจะตอ้ง (3) ยบัย ั้งจากการเถียง (“ไม่โตเ้ถียง”) เม่ือได้รับ
ค าแนะน า (4) ไม่ขโมยจากพวกเขา (“ไม่ยกัยอก”) และ (5) พิสูจน์ว่าน่าไวว้างใจอย่างเต็มท่ี (“ส าแดงความ
ซ่ือสัตย”์)   
  

“ซิเซโรบ่นวา่คนครีตไม่ถือวา่ผดิศีลธรรมในการท่ีจะขโมย”[81] 
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อีกคร้ังหน่ึง เหตุผลส าหรับประเภทของอุปนิสัยน้ีก็ตามมา มนัเป็นเพราะวา่อุปนิสัยเช่นนั้นสอดคลอ้งกบัค าสอน
เก่ียวกบั “พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา” และดงันั้นก็ เทิดทูน (ส่งเสริมการท าใหดี้ข้ึนโดยการจดัเตรียมบริบท
ท่ีสอดคลอ้งให)้ ค  าสอนนั้น   
  

“เน่ืองจากว่าพวกทาสเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวกรีก มนัค่อนขา้งเป็นไปไดท่ี้วา่การยุ่งของ
พวกครูสอนเท็จท่ีมีต่อครอบครัวกรีก (1:11) ก็เป็นเหตุผลของประเภทของอุปนิสัยท่ีไม่นบัถือ
ท่ามกลางพวกเขาท่ีไดรั้บการบ่งบอกไวโ้ดยชุดของค าแนะน าน้ี  บางส่ิงท่ีคลา้ยกนัไดป้รากฏใน
เมืองเอเฟซสั (ดู 1 ทธ.6:1-2)”[82] 

  
“ในขณะท่ีโดยรอบๆนั้นก็มีการไม่นบัถือหรือความไม่ใส่ใจต่อบรรดาผูท่ี้มีสิทธิอ านาจ ท่าทีท่ี
นบัถือของคริสเตียนและถอ้ยค าซ่ึงถูกรับรองโดยการปฏิบติัท่ีดีก็จะส าแดงวา่ข่าวสารแห่งความ
รอดของพระเจา้ก็ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ต่างๆในเชิงบวกและมองเห็นได ้น่ีเป็นโอกาสส าหรับพยาน
ท่ีเราตอ้งไม่พลาด”[83] 

  
“ไม่มีทาสในสังคมของเรา [อเมริกา] ในทุกวนัน้ี แต่ก็มีลูกจา้ง คนงานท่ีเป็นคริสเตียนตอ้งเช่ือ
ฟังค าสั่งและไม่โตเ้ถียง พวกเขาตอ้งไม่ขโมยจากนายจา้งของพวกเขา เงินหลายลา้นดอลล่าร์ก็
สูญหายไปแต่ละปีโดยนายจา้งซ่ึงคนงานของพวกเขานั้นขโมยจากพวกเขา ทุกๆส่ิงตั้งแต่ท่ี
หนีบกระดาษและดินสอไปจนถึงเคร่ืองมือและพาหนะในท่ีท างาน ‘พวกเขาเป็นหน้ีขา้พเจา้!’ 
ก็ไม่ใช่ขอ้แกต้วั ‘เอาล่ะ ขา้พเจา้ไดท้  าเพื่อจะไดม้า!’”ก็ไม่ใช่ขอ้แกต้วัเช่นกนั[84] 

  
เหตุผลส าหรับอุปนิสัยเช่นน้ัน  2:11-14 
  

“ยอ่หนา้ก่อนหนา้น้ี [2:1-10] เป็นการทา้ทายต่อหลายกลุ่มในคริสตจกัรต่างๆบนเกาะครีตเพื่อ
จะยอมรับรูปแบบแห่งอุปนิสัยของคริสเตียนอยา่งเจาะจง ณ ตอนแรกนั้นความเช่ือพื้นฐานของ
มนัดูเหมือนจะน่าเบ่ือและธรรมดา แต่ตอนน้ีเปาโลย  ้าเตือนทิตสัอยา่งคล่องแคล่วว่าพวกเขามี
พื้นฐานของพวกเขาในข่าวประเสริฐเอง อย่างแน่นอนแลว้ก็เพื่อท่ีจะยกมนุษยไ์ปสู่คุณภาพท่ี
สูงข้ึนของชีวติท่ีพระเจา้ไดแ้ทรกแซงในประวติัศาสตร์ในการบงัเกิดเป็นมนุษย”์[85] 
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“มีพระคมัภีร์ไม่ก่ีตอนในพนัธสัญญาใหม่ท่ีจดัตั้งอ านาจทางศีลธรรมของการบงัเกิดเป็นมนุษย์
อยา่งชดัเจนมากเหมือนพระคมัภีร์ตอนน้ี”[86] 

  
น่ีเป็นอีกตอนหน่ึงของ “พระคมัภีร์ตอนท่ีเป็นพิธีสักการะบูชา” ในจดหมายฝากศิษยาภิบาลท่ีสรุปลกัษณะส าคญั
ของความรอด (เปรียบเทียบ 1 ทธ.1:15; 2:5-6; 3:16; 2 ทธ.1:9-10; 2:8-13; ทต.3:3-7)[87] 
  
2:11                 “เพราะว่า” แนะน าถึงเหตุผลทางศาสนศาสตร์เต็มท่ีของเปาโลส าหรับการเรียกร้องความ

ประพฤติท่ีไดก้ล่าวถึงว่าท าไมความประพฤติเช่นนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง (ขอ้ 
1)   กล่าวอยา่งสรุปแลว้ มนัเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อพระคุณของพระเจา้ “พระเจา้” 
ไดส้ าแดง “พระคุณ” (ความโปรดปรานท่ีไม่สมควรไดรั้บ) ของพระองคใ์นพระคริสตแ์ละข่าว
ประเสริฐ ส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อสองส่ิงคือ ความเป็นไปได้ ของ “ความรอด” ส าหรับ “ทุก” คน และ 
“ความรอด” ท่ีเป็นจริง ของ “ทุก” คนท่ีเช่ือในพระคริสต ์(1 ทธ.2:4, 6; 4:10) 

  
“ในภาษากรีก ‘ไดป้รากฏ’ ก็ตั้งอยู่อย่างเน้นๆ ณ ตอนเร่ิมตน้ซ่ึงเน้นถึงการ
ส าแดงของพระคุณในฐานะเป็นความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ การอา้งอิง
นั้นก็มีต่อชีวิตทั้งหมดในโลกของพระคริสต ์คือ การบงัเกิด การตาย และการ
เป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ค ากริยา เอพิฟาเน ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า ‘อิพีฟ-
อะนิ’ หมายถึง ‘เป็นท่ีเห็นได ้ ท าการปรากฏ’ และแสดงถึงภาพลกัษณ์ของ
พระคุณท่ีทนัใดนั้นได้ทะลุทะลวงเข้าไปในความมืดทางศีลธรรมของเรา
เหมือนกบัดวงอาทิตยท่ี์ก าลงัข้ึน (มนัถูกใช้เก่ียวกบัดวงอาทิตยใ์น กจ.27:20)   
มนุษยไ์ม่สามารถก่อกรอบความคิดท่ีเหมาะสมถึงพระคุณนั้นไดถ้า้ปราศจาก
การส าแดงท่ีเป็นส่วนตวัของพระคุณในพระคริสตใ์นการมาบงัเกิดเป็นมนุษย์
และการไถ่บาป”[88] 

  
2:12                  เม่ือคริสเตียนช่ืนชม “พระคุณน้ี” พระคุณก็สอนเขาหรือเธอ พระคุณสอนเรา ในเชิงลบ “ให้ละ

ทิ้งความอธรรม” ซ่ึงเป็นปัญหาพื้นฐาน และ “โลกียตณัหา (ความอยากต่างๆ)” ซ่ึงเป็นการ
ส าแดงของปัญหาพื้นฐาน ความหลงใหลเหล่าน้ีเป็นความอยากต่างๆท่ีผูไ้ม่เช่ือพบวา่น่าดึงดูด
อย่างมาก แต่ก็ไม่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและน ้ าพระทยัของพระเจา้ แมว้่าส่ิงเหล่านั้นเป็น
พื้นฐานของระบบโลก พระคุณสอน ในทางบวก ท่ีจะด าเนินชีวิต “อยา่งมีสติสัมปชญัญะ” (ค า
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กรีก โซโฟรนอส ควบคุมตนเองในภายใน เปรียบเทียบ ขอ้ 2, 5, 6) “อยา่งชอบธรรม” (ค ากรีก 
ดิไคออส; ถูกตอ้งทางศีลธรรมท่ีภายใน) และ “อยูใ่นทางพระเจา้” (ค ากรีก ยูเซบอส อยา่งนบั
ถือท่ีภายใน) ในยุคปัจจุบนัน้ี”   คุณสมบติัเหล่าน้ีเป็นส่ิงตรงขา้มกบัคุณสมบติัเหล่านั้นท่ีแสดง
ถึงวฒันธรรมของชาวครีตโดยทัว่ไป     

  
2:13                  “ความหวงัอนัน่ายินดี” ของ “พระเจา้ยิ่งใหญ่และพระผูช่้วยให้รอด” คือ การมาปรากฏของ 

พระเยซูคริสตใ์น “พระสิริ” ณ การรับข้ึนไปนั้นก็กระตุน้ให้คริสเตียนท่ีไวต่อความรู้สึกท่ีจะให้
เกียรติแด่พระเจา้ดว้ยอุปนิสัยของเธอและของเขาในตอนน้ีอีกดว้ย[89] ค ากริยากรีก พรอสเดโค
เมนอย  (“คอยหา”) อยู่ในกาลปัจจุบันซ่ึงบ่งบอกว่าการรอคอยน้ีควรเป็นท่าทีท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของเราก็พร้อมท่ีจะตอ้นรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีก าลงัเสด็จกลบัมาของเรา เราไม่
ตอ้งการท่ีจะอบัอายเม่ือเราพบกบัพระองค์หน้าต่อหน้า (1 ยน.2:28; 3:3) ในตวับทกรีก ค า
น าหน้าเด่ียว “เดอะ” แนะน าทั้ง “ความหวงัอนัน่ายินดี” และ “การปรากฏท่ีมีพระสิริ” ซ่ึงบ่ง
บอกวา่เปาโลไดถื้อวา่หน่ึงเหตุการณ์มีสองลกัษณะ ความอนัน่ายินดีเป็นการปรากฏท่ีมีพระสิริ
ของพระผูช่้วยใหร้อดของเรา      

  
“ในพนัธสัญญาใหม่ ความหวัง  ไม่ไดบ้่งบอกถึงแค่ส่ิงท่ีไดป้รารถนาแต่ส่ิงท่ี
แน่ใจอีกดว้ย”[90] 

  
“เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดรวบยอดของการเสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระคริสต์
และความเป็นจริงท่ีว่าพนัธสัญญาใหม่ก็สอนการเสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของ
พระองค์นั้น เราสามารถสรุปได้ว่า มุมมองการรับข้ึนไปก่อนยุคเข็ญก็เป็น
มุมมองเดียวของการรับคริสตจกัรข้ึนไปท่ีเขา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายกบัค าสอน
ของพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบัการเสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระคริสต ์มนัเป็น
มุมมองเดียวท่ีสามารถกล่าวอยา่งจริงใจไดว้า่ พระคริสตส์ามารถเสด็จกลบัมา
เวลาใดก็ได้ เพราะว่ามุมมองน้ีสอนว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับ
คริสตจกัรข้ึนไปก่อนสัปดาห์ท่ี 70 ของดาเนียลบทท่ี 9 หรือระยะเวลาท่ี       
ยุคเข็ญเร่ิมต้นและไม่มี ส่ิงอ่ืนใดต้องเกิดข้ึนก่อนการเสด็จกลับมาของ
พระองค”์[91]  
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“เปาโล. . . ไม่ไดข้อให้เราท่ีจะรอคอยยุคเข็ญ หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ หรือ 
การข่มเหงและการสละชีวิตเพื่อความเช่ือ หรือการตาย แต่รอคอยการเสด็จ
กลบัมาของพระคริสต ์ถา้เหตุการณ์ใดๆของเหตุการณ์เหล่าน้ีตอ้งมาก่อนการ
รับข้ึนไป จากนั้น เราก็รอคอยส่ิงเหล่านั้นแทนท่ีจะรอคอยการเสด็จกลบัมา
ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ใช่ไหม? อย่างดีท่ีสุดแลว้ มุมมองเช่นนั้นเก่ียวกบัการ
เสด็จมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้สามารถก่อให้เกิดความสนใจโดยทัว่ไปอย่าง
มากใน ‘ความหวงัอนัน่ายนิดี’”[92] 

  
“วลีท่ีไม่ปกติ ‘พระเจา้ยิ่งใหญ่’ ท่ีพบไดท่ี้น่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ก็ให้
เหตุผลอย่างดีท่ีสุดส าหรับการประยุกต์ใช้แบบศาสนศาสตร์พระคริสต์ของ
การอธิบายของพนัธสัญญาเดิมถึงพระเจา้”[93] 

  
ในอีกนยัหน่ึง เปาโลอธิบายการปรากฏและพระสิริของ บุคคลเดียว คือ “พระเยซูคริสต ์พระเจา้
ยิ่งใหญ่และพระผูช่้วยให้รอดของเรา” น่ีเป็นพระคมัภีร์อีกตอนหน่ึงท่ีกล่าวอย่างชัดเจนว่า   
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า (เปรียบเทียบ ยน.1:1, 18 [ตามตน้ฉบบับางฉบบั] 20:28 รม. 
9:5; ฮบ.1:8-13; 2 ปต.1:1 และบางที 1 ยน.5:20)[94] 

  
“น่ีเป็นหน่ึงในถอ้ยค าอนัหนกัแน่นท่ีสุดของความเป็นพระเจา้ของพระคริสต์
ในพนัธสัญญาใหม่”[95] 

  
2:14                  ความตั้งใจของพระคริสตใ์นการจดัเตรียมความรอดเพื่อเราคือท่ีจะซ้ือ (“ไถ่เรา”) เสรีภาพของ

เราจากการเป็นทาสต่อบาปและการอธรรม   
  

“. . . ความคิดหลกัคือ การช่วยกูจ้ากอ านาจของบาป ไม่ใช่ ความผิดของมนั”
[96] 

  
“ประการท่ีหน่ึง ค ากริยา ได้ประทาน (และการกล่าวทั้งหมดอยา่งแทจ้ริงคือ ผู้
ได้ประทานพระองค์เองเพ่ือเรา) พรรณนาถึงการตายของพระคริสตใ์นฐานะ
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เป็นเคร่ืองบูชาทางพิธีกรรมท่ีได้ถูกท าข้ึนเพื่อไถ่บาปอย่างเจาะจง (รม.
4:25; 8:32; เปรียบเทียบ กท.1:4). . . .  
 
“ประการท่ีสอง ข้อความเก่ียวกับความเต็มใจถูกเน้นเพราะมีการกล่าวว่า
พระองค ์ได้ประทานพระองค์เอง. . . . 

  
“ประการท่ีสาม วลี “เพื่อเรา” เปิดเผยว่า การถวายบูชาน้ีเป็นทั้งตวัแทนและ   
ผูเ้ขา้รับแทน”[97] 

  
จุดประสงค์ของพระคริสต์คือเพื่อจะ “ช าระ” ผูค้น “เพื่อพระองค์เอง” อีกดว้ย ในฐานะเป็น 
“ทรัพยส์มบติัของพระองคเ์อง” ผูซ่ึ้งมีใจปรารถนาจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งและดี (“กระตือรือร้นท่ีจะ
ท าการดี” เปรียบเทียบ  อฟ.2:10; 1 ปต.3:13) 

  
“เม่ือการเยีย่มเยยีนของกษตัริยถู์กคาดหวงัไว ้ทุกส่ิงก็ถูกช าระลา้งและตกแต่ง
และถูกท าใหเ้หมาะสมส าหรับสายตาของกษตัริยท่ี์จะทอดพระเนตร”[98] 

  
“แรงจูงใจอนัสูงท่ีสุดและบริสุทธ์ิท่ีสุดส าหรับอุปนิสัยของคริสเตียนไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเราสามารถท าเพื่อพระเจา้ไดแ้ต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อ
เราและจะท าอีก”[99] 

  
ในการสรุปส่วนน้ี (ขอ้ 11-14) “พระคุณของพระเจา้” ควรส่งผลต่อการอุทิศตนในปัจจุบนัของคริสเตียนท่ีจะ 
ปฏิเสธ ส่ิงท่ีพระองคท์รงรังเกียจ และ ติดตาม ส่ิงท่ีพระองคท์รงให้คุณค่า  เราเห็นพระคุณของพระเจา้ทั้งในการ
จดัเตรียมในอดีตของพระองคถึ์งความรอดในพระคริสต์ และในการคาดหวงัถึงการเสด็จกลบัมาในอนาคตของ
พระคริสตเ์พื่อจะท าใหเ้ราอยูก่บัพระองคเ์ป็นนิตย ์ความเป็นจริงท่ีวา่คริสเตียนจ านวนนอ้ยมากท่ีท าการอุทิศตนน้ี
ก็ผดิหวงั แต่มนัเป็นจริงต่อชีวติและพระเยซูคริสตไ์ดค้าดหวงัมนั (ลก. 17:11-19) 
  

“ขอ้ 11-14 ก็น่าสังเกตส าหรับความสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบของหลกัค าสอนกบัการด าเนินชีวิต   
เร่ิมตน้ดว้ยการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์(‘พระคุณของพระเจา้ปรากฏแลว้’ ขอ้ 11) นั้น ขอ้เหล่าน้ีก็
เช่ือมโยงหลกัค าสอนน้ีกบัชีวิตท่ีปฏิเสธความชั่วและปฏิบติัส่ิงดีขณะน้ี (ขอ้ 12) ท่ีเห็นส่ิง
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กระตุน้เพื่อความประพฤติในทางพระเจา้ (‘รอคอยความหวงัอนัน่ายินดี. . .’ ขอ้ 13) ในการ
เสด็จกลบัมาของพระคริสต์ และท่ีตระหนกัถึงจุดประสงคข์องการไถ่บาปน้ี (ขอ้ 14) ในความ
บริสุทธ์ิและการดีส่วนตวั พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นหน่ึงในการสรุปท่ีรวบรัดมากท่ีสุดของพนัธ-
สัญญาใหม่ทั้งหมดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของความจริงของข่าวประเสริฐกบัชีวติ” [100] 

  
การก าชับทีส่รุป  2:15 
  
ขอ้น้ีสรุปส่วนของค าแนะน าต่อกลุ่มท่ีหลากหลายในคริสตจกัร (บทท่ี 2) เปาโลไดก้ระตุน้ให้ทิตสัสอน (“พูด”) 
“เตือนสติ” และ “ตกัเตือน” ในความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีอคัรทูตน้ีเพิ่งไดเ้ปิดเผย “ดว้ยอ านาจอย่างเต็มท่ี” เน่ือง 
จากวา่มนัเป็นการเปิดเผยของพระเจา้ ท่าน “ไม่ควรให้ใคร” สบประมาท (“ไม่นบัถือ”) เพราะวา่ความจริงนั้นอยู่
ในภาวะเส่ียง (เปรียบเทียบ 1 ทธ.4:12) 
  

“สิทธิอ านาจของผูรั้บใชข้ึ้นอยูก่บัธรรมชาติของข่าวสารของเขา เขาไม่ไดถู้กยกเหนือความจริง
แต่ความจริงอยูเ่หนือเขา”[101] 
  

2. อุปนิสัยของทุกคนในคริสตจักร  3:1-11   
  
เปาโลไดข้ยายจุดจดจ่อของค าแนะน าของท่านเพื่อจะอธิบายถึงความรับผิดชอบต่างๆของคริสเตียนทุกคนเม่ือ
พิจารณาถึงพระคุณของพระเจา้    
  

“หลกัส าคญัของบทน้ีคือความเป็นประโยชน์”[102] 
  
ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล  3:1-8 
  

“หลงัจากการเตือนสติอนัสั้นต่อทิตสั (2:15) ให้ “สอนส่ิงเหล่าน้ี” (อยา่งนอ้ย 2:1-14) เปาโลก็
หนัส่วนน้ีไปยงัความเป็นห่วงหลกัของจดหมายน้ี คือ ‘การดี’ (นัน่คือ อุปนิสัยของคริสเตียนท่ี
แทจ้ริง) เพื่อเห็นแก่คนภายนอก (3:1-8) และในความตรงกนัขา้มกบัพวกครูสอนเท็จ (3:9-
11)”[103] 
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ค าแนะน า 3:1-2 
  
หนา้ท่ีหลายอยา่งของคริสเตียนทุกคนก็ตามมา เราควร (1) “อยูใ่ตสิ้ทธิอ านาจ” ของบรรดาผูป้กครอง และ “พวก
ท่ีมีอ านาจ” โดยการ “เช่ือฟัง” พวกเขา และ (2) “พร้อม” ท่ีจะท าอะไรก็ตามท่ี “ดี” (3) เราไม่ควร “วา่ร้าย (มุ่ง
ร้าย)ใคร” และ (4) “มีสันติ” (ค ากรีก อามาคุส ตามตวัอกัษรหมายถึง “ไม่ต่อสู้”) “สุภาพ” “แสดงถึงความคิดเห็น
ใจ” ต่อทุกคน (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:3; 1 ปต. 2:23) 
  

“คริสเตียนตอ้งไม่รับเอาศิลปะของผูก่้อกวน”[104] 
  

“จนเด๋ียวน้ีเปาโลไดเ้ป็นห่วงเก่ียวกบัการจดัการภายในของคริสตจกัรต่างๆ ของชาวครีตและ
หนา้ท่ีต่างๆ ของสมาชิกของพวกเขาต่อซ่ึงกนัและกนั ตอนน้ีท่านออกความเห็นอยา่งสั้นๆ ใน
เร่ืองความสัมพันธ์ของพวกเขาต่ออ านาจทางพลเรือนและรัฐบาลต่างชาติของพวกเขา
โดยทัว่ไป ประเด็นท่ีท่านตั้งข้ึนก็คือว่า พวกเขาควรเป็นต้นแบบของการเป็นพลเมืองท่ีดี
เน่ืองจากชีวิตใหม่ท่ีเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณซ่ึงไดป้ระทานให้โดยการบพัติสมา [ใน
พระวญิญาณ] พบการแสดงออกในท่าทีเช่นนั้น”[105] 

  
“ผูค้นท่ีต่อสู้เสมอเป็นพลเมืองและเพื่อนบา้นท่ีน่าเวทนา  ผูค้นท่ีเตม็ใจจะยอมดว้ยความสุภาพก็
เป็นท่ียกยอ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพวกเขาท าตามวญิญาณสุภาพของพระเยซู”[106] 

  
ค าช้ีแจงเหตุผล  3:3-8 

  
3:3                    เพื่อจะกระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเช่ือฟังค าสั่งเหล่าน้ี เปาโลไดห้นุนใจพวกเขาโดยการย  ้า

เตือนพวกเขาถึงแนวทางท่ีพวกเขาเคยเป็น พวกเขาไดก้า้วหนา้ไปมากแลว้ ลกัษณะแต่ละอยา่ง
ท่ีท่านไดอ้า้งอิงถึงในขอ้น้ีก็ตรงกนัขา้มกบัลกัษณะท่ีท่านไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะรับ
เอาก่อนหน้าน้ีในจดหมายฝากฉบบัน้ี พวกเขา (เราเอง) เปาโลไดร้วมถึงตวัท่านเองได้: “โง่
เขลา” คือ ไม่มีสติสัมปชญัญะ; “ไม่เช่ือฟัง” คือ ไม่จ  านน; “หลงผิด” คือ ไม่ไดรั้บความกระจ่าง 
และ “เป็นทาส” คือ ไม่ เป็นอิสระและไม่มีวินัยในตนเอง ยิ่งกวา่นั้น พวกเขาได ้“ชัว่ร้าย” คือ 
ไม่ มีสันติ “อิจฉา” คือ ไม่ คิดถึงผู้ อ่ืน และ “เกลียดชัง” ไม่ มีความรัก [107]  อีกคร้ังหน่ึง 
อุปนิสัยของคริสเตียนจะตอ้งเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัอุปนิสัยของชาวครีต   
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3:4-5                การปรากฏ ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงท่ีน่ีเป็นการส่งพระเยซูคริสตม์าตายเพื่อเรา คือ การบงัเกิดเป็น
มนุษย ์นั่นเป็นการเปิดเผยท่ีใหญ่ท่ีสุดของ “ความดีเลิศ” และ “ความรักส าหรับมนุษย”์ ของ
พระเจา้ พระเจา้ไดท้  าการริเร่ิม พระเจา้ไม่ได ้“ช่วย” คนให้รอดเพราะว่าพวกเขาไดป้ระพฤติ
อยา่งชอบธรรม (“บนพื้นฐานของการกระท า”) แต่เพราะวา่พระองคท์รง เมตตา  (เปรียบเทียบ 
รม. 3:27-28; 4:4-5; กท. 2:16-17; อฟ. 2:5, 8; 2 ทธ. 1:9) ความรอดท่ีพระองคท์รงจดัเตรียม
ประกอบดว้ยการบงัเกิดใหม่ (“การไดรั้บชีวิตใหม่”) ท่ีเปาโลเช่ือมโยงท่ีน่ีกบั “การช าระ” จาก
ความสกปรกของความบาป (ยน. 3:3-8; รม. 6:4; อฟ. 5:26; 1 ปต. 1:3, 23) และการฟ้ืนฟู (“การ
สร้างใหม”่) โดย “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ของพระเจา้ (2 คร.5:17) ท่านไม่ไดอ้า้งอิงถึงความเช่ือ
ของมนุษยเ์พราะวา่การเนน้ของท่านท่ีน่ีอยูท่ี่พระคุณของพระเจา้ในการจดัเตรียมความรอด   

  
“พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อบอกมนุษยไ์ม่ใช่เก่ียวกบัความยุติธรรมท่ีจะไล่ล่า
พวกเขาเป็นนิตยจ์นกระทัง่ความยุติธรรมนั้นจบัพวกเขาได ้แต่เก่ียวกบัความ
รักซ่ึงจะไม่ปล่อยใหพ้วกเขาไป”[108] 

  
ในขอ้ 5 “การช าระ” สามารถอา้งอิงถึง การกลบัใจเช่ือได ้และ “การสร้างใหม่” อา้งอิงถึง การ
เสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหนือผูเ้ช่ือใหม่ อีกมุมมองหน่ึงคือ “การช าระ” สามารถ
อา้งอิงถึง การรับบัพติศมาในน า้  พร้อมกบั “การได้รับชีวิตใหม่” และ “การสร้างใหม่” ซ่ึง
อธิบายถึงส่ิงท่ีพระวิญญาณท า (ช่วยให้รอด บพัติศมาดว้ยพระวิญญาณ การเต็มเติม และการ
ประทบัตรา) ในความรอด[109] บางที “การช าระ” เป็นการเปรียบเทียบส าหรับการช าระฝ่าย
วิญญาณและหรือการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณมากกว่าการรับบพัติศมาในน ้ าพร้อมกบัการ
เนน้ท่ีวลีทั้งหมดอยูท่ี่การช าระของพระวญิญาณ ซ่ึงก็คืองานของการท าใหมี้ชีวติใหม่[110] 

  
จงสังเกตถึงการอา้งอิงถึงงานท่ีสมาชิกทั้งสามของตรีเอกภาพไดบ้รรลุในความรอดของเราใน
ขอ้เหล่าน้ี     

3:6-7                พระเจา้ได ้“เท” พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคบ์นผูเ้ช่ือ “อยา่งบริบูรณ์” พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ี
เป็นคร้ังแรก ณ วนัเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2) แต่พระองค์ไดด้ าเนินการท่ีจะท าอย่างนั้นเร่ือยไป
เม่ือใดก็ตามท่ีแต่ละคนประสบกับการกลับใจเช่ือ (เปรียบเทียบ รม.5:5) “พระคุณ” ของ
พระองคมี์มากกวา่ความจ าเป็นของเรา พระเจา้ไม่เพียงแต่ไดป่้าวประกาศวา่เราชอบธรรม (“ท า
ใหเ้ราชอบธรรม”) เท่านั้น แต่พระองคไ์ดท้  าให้เราเป็น “ผูรั้บมรดก” แห่ง “ชีวิตนิรันดร์” อยา่ง
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มีพระคุณอีกดว้ย[111] การเนน้ทั้งหมดของเปาโลอยูท่ี่ “พระคุณของพระเจา้” เราเป็นหน้ีทุกส่ิง
ต่อพระคุณของพระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 3:24; 4:16; 5:1) 

  
ในขอ้ 5-7 เปาโลไดอ้ธิบายถึง ส่ิงท่ี พระเจา้ไดท้  า  (ไดช่้วยให้รอด ช าระ การท าให้มีชีวิตใหม่  
การสร้างใหม่ การท าให้ชอบธรรม) พืน้ฐาน ของมนั (ความเมตตาของพระเจา้) วิธี ของมนั 
(พระวญิญาณบริสุทธ์ิ) และ เป้าหมาย ของมนั (ความหวงัแห่งชีวตินิรันดร์)   

  
3:8                    “ค ากล่าวท่ีสัตยจ์ริง” (1 ทธ. 1:15; 3:1; 4:9; 2 ทธ. 2:11) ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงบางทีเป็นส่ิงท่ีท่าน

เพิ่งไดเ้ขียนไปในขอ้ 4-7 แรกสุด “เร่ืองเหล่าน้ี” ในขอ้น้ีคือส่ิงต่างๆท่ีท่านเพิ่งไดอ้ธิบายไปใน
ข้อเหล่านั้ น ทิตัสจ าต้อง “พูด” (สอน) เก่ียวกับความจริงท่ียิ่งใหญ่เหล่าน้ี “อย่างมั่นใจ” 
(เปรียบเทียบ 2:15) ผลลพัธ์ท่ีไดค้าดหวงัไวคื้อ บรรดาผูท่ี้ไดว้างใจพระเจา้ส าหรับความรอดจะ
ปฏิบติั งานดี (“การดี” เปรียบเทียบ อฟ.2:8-10; ยก. 2:14-26) ประการท่ีสอง “เร่ืองเหล่าน้ี” ใน
ขอ้น้ีอา้งอิงถึงการดีเหล่าน้ี ขอ้น้ีสรุปประเด็นท่ีเปาโลไดส้ร้างข้ึนตลอดจดหมายฝากฉบบัน้ีท่าน 
ได้กล่าวเพิ่มว่างานดีก็ยอดเยี่ยม (“ดี”) เช่นเดียวกบั “เป็นประโยชน์” (“มีประโยชน์”) อย่าง
แทจ้ริงส าหรับทุกคน (“มนุษยทุ์กคน”) ในระดบัทางปฏิบติั       

  
“วธีิท่ีดีท่ีสุดซ่ึงคริสตจกัรทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นพยานต่อผูห้ลงหายก็โดยทางการ
รับใชท่ี้เสียสละของสมาชิกคริสตจกัร”[112] 

  
ผูรั้บช่วงบางคนของนกัปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนท์ (เช่น ธีโอดอร์ เบซาในจีเนวา และวิลเล่ียม 
เพอร์คินส์ในองักฤษ) ไดใ้หเ้หตุผลวา่ผูเ้ช่ือแทใ้นพระคริสตจ์ะพากเพียรในความเช่ือและในการ
ดีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้น่ีดูเหมือนวา่จะไดเ้ป็นการมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปต่อการกล่าวหาของ
โรมนัคาทอลิกท่ีว่าการถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือเท่านั้นท่ีน าไปสู่การต่อตา้นธรรม
บญัญติั ถา้คริสเตียนท่ีกล่าวอา้งนั้นไม่ไดด้ าเนินการท่ีจะพากเพียรในความเช่ือและการดีต่อไป 
นกัปฏิรูปเหล่าน้ีไดย้ืนยนัวา่บุคคลเช่นนั้นไม่ไดรั้บความรอดในตอนแรก[113] การเตือนสติท่ี
หนักแน่นของเปาโลส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งการดีก็บ่งช้ีว่าท่านได้เช่ือว่ามนัเป็นไปได้
ส าหรับคริสเตียนแทท่ี้จะไม่รักษาไวซ่ึ้งการดี 
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“จุดประสงคข์องจดหมายฝากถึงทิตสัคือท่ีจะแนะน าท่านเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านควรจะท าและสอน
ในคริสตจกัรต่างๆบนเกาะครีต หัวข้อพิเศษของจดหมายน้ีคือบทบาทของพระคุณในการ
ส่งเสริมการดีท่ามกลางประชากรของพระเจา้ (ทต. 2:11-3:8)”[114] 

  
ความรับผดิชอบของทติัส  3:9-11 
  
3:9                    ในอีกดา้นหน่ึง ทิตสัควรหลีกเล่ียงส่ิงท่ี “ไร้คุณค่า” และ “ไร้ประโยชน์” เม่ือพิจารณาถึงบริบท

น้ี เปาโลไดห้มายถึงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงต่างๆท่ีพวกครูสอนเท็จส่งเสริม (1:10, 14; 1 ทธ.1:3-
7; 6:4; 2 ทธ.2:23) ตวัอยา่งของประเภทเหล่าน้ีของการโตเ้ถียงท่ีค าอธิบายของชาวยิวไดส้งวน
ไวก้็เป็นดงัต่อไปน้ีคือ “คนยิวควรกินไข่ท่ีออกมาในวนัเทศกาลไหม?” “น ้ ามนัและไส้ตะเกียง
แบบไหนท่ีคนยิวควรใช้เพื่อเทียนท่ีเขาจุดในวนัสะบาโต?” “การล าดับวงศ์ตระกูล” ท่ีถูก
กล่าวถึงท่ีน่ีเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบัท่ีมาและวงศต์ระกูลของบุคคลต่างๆซ่ึงบางคนไดคิ้ดวา่มี
ความส าคญัฝ่ายวญิญาณ (เปรียบเทียบ  1 ทธ.1:4)[115] 

  
“ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าคริสเตียนท่ีกล่าวอ้างผูซ่ึ้งชอบท่ีจะโต้เถียงเก่ียวกับ     
พระคมัภีร์ตามปกติแล้วก าลังปกปิดบาปบางอย่างในชีวิตของพวกเขา ไม่
มัน่คงอยา่งมากและตามปกติแลว้ก็ไม่เป็นสุข ณ ท่ีท างานหรือท่ีบา้น”[116] 

  
3:10-11            ถา้ครูสอนเทจ็ผูซ่ึ้งไดก่้อให้เกิดความขดัแยง้แทนท่ีจะเป็นเอกภาพโดยการสอนของเขา (“คนท่ี

สร้างความแตกแยก”) ไดป้ฏิเสธท่ีจะเปล่ียนแนวทางต่างๆของเขาหลงัจากการเตือนหน่ึงหรือ
สองคร้ังนั้น ทิตสัควร “ปฏิเสธ” เขาและไม่เก่ียวขอ้งกับเขาอีก (เปรียบเทียบ  มธ. 18:15-
17)[117] เหตุผลต่างๆส าหรับการปฏิเสธน้ีคือครูสอนเท็จท่ีสร้างความแตกแยกนั้น ไม่
ตรงไปตรงมาในการคิดของเขา (“บิดเบือน”) “ท าบาป” และ “ลงโทษตนเอง” ถา้บุคคลเช่นนั้น
ปฏิเสธท่ีจะพิพากษาตวัเขาเอง พระเจา้จะพิพากษาเขา (1 คร. 11:31-32) ขา้พเจา้เช่ือว่าผูน้ า
ทั้งหมดของประชากรของพระเจา้ควรท าตามค าแนะน าน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไม่ไดต้ั้งใจมนั
เพื่อทิตสัเท่านั้น พวกผูน้ าคริสตจกัรไม่ควรให้เวทีแก่ครูสอนเท็จเช่นนั้นเพื่อท าพนัธกิจใน
คริสตจกัร ค ากรีก ไฮเรติคน (“เป็นก๊กเป็นเหล่า”) เป็นค าท่ีเราไดรั้บค าภาษาองักฤษน้ี “heretic” 
(คนนอกรีต-ผูแ้ปล) มา    
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“ความส าคญัของการปฏิเสธค าสอนเท็จในจดหมายฝากน้ีถูกบ่งช้ีโดยการโจมตีโดยตรงของ
เปาโลท่ีผูท่ี้สร้างความแตกแยก ณ ตอนเร่ิมตน้ของจดหมายน้ี (1:10-12) และตอนน้ี ณ การสรุป
ของมนั (3:9-11) ขอ้ความทางศาสนศาสตร์ท่ีโดดเด่นของท่าน (1:1-4; 2:11-15; 3:3-7) ก็
จดัเตรียม ‘หลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง’ ท่ีจูงใจผูเ้ช่ือไปสู่ ‘การดี’ และท าให้ข่าวประเสริฐ ‘น่าดึงดูด
ใจ’ ต่อโลกท่ีหลงหาย ในทางตรงกนัขา้ม พวกครูสอนเทจ็พร้อมกบัค าสอนท่ีผิดพลาดของพวก
เขานั้นจูงใจพวกผูติ้ดตามของพวกเขาไปสู่งานซ่ึงโดยเน้ือแทแ้ล้วก็ ‘ปฏิเสธ’ ความรู้แทถึ้ง  
พระเจา้ (1:16) และท าลายเอกภาพทางหลกัค าสอนของคริสตจกัร”[118] 

  
III. สรุป 3:12-15 
  
เปาโลไดจ้บจดหมายฝากน้ีโดยการส่งค าแนะน าแก่ ทิตสัเก่ียวกบัเพื่อนร่วมงาน ค าก าชบัสุดทา้ย และการทกัทาย
สุดทา้ย เปาโลไดท้  าอย่างนั้นเพื่อจะท าให้ท่านสามารถท าให้งานของท่านเก่ียวกบัการจดัตั้งคริสตจกัรให้อยูใ่น
ระเบียบนั้นส าเร็จได ้
  
3:12                  เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดต้ั้งใจท่ีจะส่ง “อารเทมาส” หรือ “ทีคิกสั” ไป (2 ทธ. 4:12) เพื่อแทนท่ี

ของทิตสับนเกาะครีต เปาโลตอ้งการใหทิ้ตสัท่ีจะร่วมกบัท่านส าหรับ “ฤดูหนาว” ท่ีจะมาถึงใน
เมืองนิโคบุรี (“เมืองชยัชนะ”) บางทีเป็นเมืองในอิลลีริคุมซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝ่ังอาเดรียติกแห่ง
กรีซตะวนัตกซ่ึงตรงกนัขา้มกบัอิตาลีเหนือ   

  
3:13                  “เศนาส” และ “อปอลโล” (เปรียบเทียบ กจ. 18:24-19:1) เป็นท่ีชดัเจนวา่ไดอ้ยูก่บัทิตสับนเกาะ 

ครีตและวางแผนท่ีจะจากเกาะครีตไปยงัท่ีอ่ืนๆ แห่งพนัธกิจ ก่อนหน้านั้นพวกเขาอาจไดน้ า
จดหมายน้ีจากเปาโลไปยงัทิตสั เศนาส (“ของขวญัแห่งเซอุส”) เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นนกักฎหมาย
ชาวยิวท่ีได้กลับใจเช่ือผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธรรมบญัญัติของโมเสส อย่างท่ีค าว่า “นัก
กฎหมาย” (ค ากรีก โนมิคน) หมายถึงในหมวดพระกิตติคุณ[119] หรือเขาอาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในกฎหมายของกรีกหรือโรมเม่ือพิจารณาถึงช่ือภาษากรีกของเขา [120] เปาโลได้กระตุ้น
ใหทิ้ตสัและคริสเตียนชาวครีตท่ีจะ “ช่วยเหลือ” พี่นอ้งสองคนน้ี “ในเร่ืองการเดินทางของพวก
เขา” โดยการปรนนิบติัต่อความจ าเป็นต่างๆของพวกเขา อคัรทูตน้ีได้ให้โอกาสท่ีชัดเจนแก่
พวกเขาท่ีจะน าการดีไปสู่การปฏิบติั  
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3:14                  ผา่นทางทิตสันั้นเปาโลไดใ้ห้การหนุนใจสุดทา้ยแก่ชาวครีตท่ีจะสัตยซ่ื์อในการจดัเตรียมเพื่อ
ความรับผิดชอบทางการเงินตามปกติของพวกเขาเอง (“ส่ิงท่ีจ  าเป็นจริงๆ”; เปรียบเทียบ 2 ธส. 
3:7-12) “เรียนรู้ท่ีจะท าการ [อาชีพ] ดี” บางทีอา้งอิงถึงกิจกรรมท่ีไดรั้บค่าจา้งตามปกติมากกวา่
โครงการหาทุนพิเศษ (เปรียบเทียบ  ขอ้ 8)   ฉบบั NIV ท่ีแปลวา่ “จดัเตรียมเพื่อความจ าเป็น
ต่างๆประจ าวนั” ก็แปลความคิดน้ีชัดเจนว่าฉบบั NASB เป็นท่ีชัดเจนว่าแบบแผนตายตวั
โดยทัว่ไปของชาวครีตก็ได้ประยุกต์ใช้กบับางคนในคริสตจกัร ความขยนัขนัแข็งอุตสาหะ 
(“การดี”) จะจดัเตรียมส่ิงท่ีคริสเตียนจ าเป็นให้ พวกเขาจะ “ไม่เป็นคนท่ีไร้ผล” (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 9 ลก. 8:14; ยน. 15:2) 

  
3:15                  เราไม่รู้วา่ใครไดอ้ยู่กบัเปาโล (“ทุกคนท่ีอยู่กบัขา้พเจา้”) เม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัน้ี 

หรือท่ีท่ีท่านไดอ้ยู่เม่ือท่านไดเ้ขียนมนั แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไดอ้ยู่ในกลุ่มของคริสเตียนคน
อ่ืนๆ เปาโลได้ส่งค าทักทายไปยงัคนสัตย์ซ่ือบนเกาะครีต (“คนท่ีรักเราเพราะความเช่ือ
เดียวกนั”) และไดจ้บดว้ยการอวยพรพวกเขาว่า “ขอพระคุณด ารงอยู่กบัพวกท่านทุกคนเถิด”   
“ท่าน” อนัท่ีสองเป็นพหูพจน์ในตวับทกรีก   

  
“อยา่งเช่นใน 1 ทธ.5:21 และ 2 ทธ.4:22 นั้น พหูพจน์นั้นแสดงให้เห็นว่า
จดหมายฉบบัน้ีไดถู้กคาดหวงัใหถู้กอ่านต่อสาธารณะ”[121] 

  
เปาโลไดเ้ร่ิมตน้และจบจดหมายฝากฉบบัน้ีดว้ยการอา้งอิงถึง “ความเช่ือ” และ “พระคุณ” (1:4)   
“พระคุณ” ปรากฏในบทแรกและบทสุดทา้ยของจดหมายท่ีไดรั้บการดลใจทุกฉบบัจากเปาโล
รวมถึง 1 และ 2 เปโตรและววิรณ์      
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