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บทนา
เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
เปาโลอาจได้เยี่ยมเยียนเกาะครี ต
มากกว่าหนึ่งครั้ง ดูเหมือนไม่น่า
เป็ นไปได้ที่วา่ ท่านคงได้มีเวลาที่
จะก่ อตั้ง คริ ส ตจัก รในเกาะครี ต
ในการเดิ น ทางของท่ า นไปยัง
กรุ งโรมในฐานะนักโทษ (กจ.
27:7-13, 21) คริ สตจักรแห่ งหนึ่ ง
อาจได้ เ กิ ด ขึ้ นแล้ ว ในตอนนั้ น
(เปรี ยบเที ย บ กจ.2:11) บางที
เปาโลได้ ก ลับ ไปยัง เกาะครี ต
หลังจากการปลดปล่อยของท่าน
จากการถูกจาคุกในกรุ งโรมครั้งแรกของท่าน ในกรณี ใดก็ตาม ท่านได้ไปที่นนั่ และแนะนาให้ทิตสั คงอยูท่ ี่นนั่
เมื่อท่านได้จากไป (ทต. 1:5)
เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ ถึงทิตสั หลังจาก ท่านได้เขียน 1 ทิโมธี และ ก่ อน ที่ท่านได้เขียน 2
ทิโมธี ทิตสั 3:12 ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าแผนการต่างๆของท่านได้รับการจัดการ ณ จุดนี้ มากกว่าเวลาที่ท่านได้
เขียน 1 ทิโมธี 3:14[1] อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า เปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ ถึงทิตสั ก่อนไม่วา่ 1 ทิโมธี หรื อ 2
ทิโมธี [2]

ทิตสั เป็ นคนต่างชาติชาวกรี ก (กท. 2:3) บางทีท่านได้มาเป็ นคริ สเตียนภายใต้อิทธิ พลของเปาโลและภายหลัง
ได้มาเป็ นหนึ่ งในบุตรบุญธรรมของอัครทูตนี้ (ทต.1:4) ทิตสั ได้อยูก่ บั เปาโลตั้งแต่พนั ธกิจเริ่ มแรกของอัครทูตนี้
ท่านได้เดินทางไปกับเปาโลและบารนาบัสในภารกิจแห่ งความเมตตาของพวกเขาต่อคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เมื่อเปาโลได้ทางานในเมืองอันทิโอกแห่ งซี เรี ยซึ่ งเป็ นบ้านของทิตสั นัน่ ได้เกิดขึ้นก่อนการเดินทางประกาศครั้ง
แรกของเปาโล (กท. 2:1; กจ. 11:27-30) ยิ่งกว่านั้นทิตสั ได้เป็ นตัวแทนพิเศษของเปาโลต่อคริ สตจักรในเมืองโค
ริ นธ์ระหว่างการเดินทางประกาศครั้งที่สามของเปาโล ท่านได้นา “จดหมายที่รุนแรง” จากเมืองเอเฟซัส (2 คร.
12:18 เปรี ยบเทียบ 2 คร. 2:3-4; 7:8-12) และกลับไปยังเมืองเอเฟซัสผ่านทางแคว้นมาซิ โดเนี ยและได้พบเปาโล
ในแคว้นมาซิ โดเนี ย (2 คร.7:6-16) ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้เป็ นผูน้ าของกลุ่มพวกผูช้ ายผูซ้ ่ ึ งเปาโลได้ส่งไปยัง
คริ สตจักรทั้งหลายในแคว้นมาซิ โดเนียและแคว้นอาคายาเพื่อจะรับเอาการเรี่ ยไรเงินเพื่อธรรมิกชนที่ยากจนใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม (2 คร. 8:6, 16, 23)
“ธรรมเนียมกล่าวว่าทิตสั ซึ่ งได้กลายมาเป็ นบาทหลวงคนแรกของเกาะครี ตได้ตายที่นนั่ เมื่ออายุ
มากแล้ว ผูส้ ื บ ทอดของท่ า นคื อแอนดรี อสั ครี เทนซี ส ได้ส รรเสริ ญ เยิน ยอท่ า นด้ว ยถ้อ ยค า
ดังต่อไปนี้ ‘ศิลารากฐานแรกของคริ สตจักรบนเกาะครี ต เสาหลักแห่ งความจริ ง การคงอยูข่ อง
ความเชื่ อ แตรที่ ไม่เคยเงี ยบแห่ งข่าวสารของผูป้ ระกาศ เสี ยงสะท้อนที่ได้รับการยกย่องของ
เสี ยงของเปาโลเอง’”[3]
เปาโลได้ละทิตสั ไว้บนเกาะครี ตเพื่อจะ “จัดตั้ง” คริ สตจักรที่นนั่ ให้ “เรี ยบร้อย” (ทต.1:5) อย่างไรก็ตาม ท่านได้
วางแผนที่จะส่ งอารเทมาสหรื อทีคิกสั เพื่อช่ วยเหลื อทิตสั เพื่อว่าทิตสั สามารถร่ วมกับเปาโลในนิ โคบุรีสาหรั บ
หน้าหนาวได้ (3:12) มีหลายเมืองที่มีชื่อ “นิโคบุรี” ในสังเวียนแห่ งพันธกิจของเปาโล เมืองนี้ บางทีเป็ นเมืองที่อยู่
ในอิลลีริคุม (ส่ วนของประเทศโครเอเชี ยสมัยใหม่ บอสเนี ย-เฮอร์ เซโกวินา และอัลบาเนี ยเหนื อ ) ที่ อยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกของอิตาลี ทางเหนื อข้ามผ่านทะเลอาเดรี ยติก เมื่อเปาโลได้เขียน 2 ทิโมธี ทิตสั ได้อยูก่ บั ท่าน (2 ทธ.
4:10 “ดัลมาเทีย” เป็ นอีกชื่อหนึ่งสาหรับ “อิลลีริคุม” ) บางทีเปาโลได้เขียนจดหมายนี้ จากนิ โคบุรีหรื อบางทีจาก
แคว้นมาซิ โดเนีย (1 ทธ.1:3) หรื อที่อื่นบางที่ วันเวลาระหว่าง ค.ศ. 62 และ 66 ดูเหมือนจะเป็ นการประมาณที่
ปลอดภัยสาหรับวันเวลาของการเขียนจดหมายนี้ [4] เศนาสและอปอลโลอาจได้นาจดหมายนี้ ไปยัง ทิตสั บน
เกาะครี ต (ทต. 3:13)
คริ สตจักรต่างๆบนเกาะครี ตก็ไม่เป็ นระเบียบ แม้ดูเหมือนว่าจะมีคริ สเตียนหลายคนในเมืองต่างๆของเกาะครี ต
(1:5) งานของทิตสั แห่ งการจัดตั้งคริ สตจักรทั้งหลายให้เรี ยบร้อยได้รวมถึงการจัดการกับพวกครู สอนเท็จ (1:10-

11) ชาวครี ตมี ชื่อเสี ยงส าหรั บการเกี ยจคร้ าน ไม่ซื่ อสัตย์และค่อนข้างเสื่ อมทราม (1:12) เป็ นที่ ชัดเจนว่า
คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แสดงถึงคริ สเตียนบางคนนอกเหนื อไปจากพวกครู สอนเท็จ (3:14) ส่ วนหนึ่ งของงานของ
ทิตสั ประกอบด้วยการกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะเปลี่ยนแปลง
“ไม่มีที่อื่นใดที่ เปาโลกระตุ น้ การเชื่ อมโยงที่ สาคัญระหว่างความจริ งแห่ งข่าวประเสริ ฐและ
ความมีคุณธรรมอันบริ สุทธิ์ ที่สุดอย่างหนักแน่นมากกว่าในจดหมายที่ส้ นั นี้”[5]
“เพราะฉะนั้น หัวข้อหลักในพระธรรมทิตสั คือ การดี (1:8, 16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14) นัน่ คือ
อุปนิสัยแบบคริ สเตียนที่เป็ นแบบอย่างและนัน่ ก็ เพื่อเห็นแก่ คนภายนอก (2:5, 7, 8, 10, 11; 3:1,
8)[6]
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เนือ้ หา
ใน 1 ทิโมธี เปาโลได้เขียนว่าจุดประสงค์ของคริ สตจักรท้องถิ่นคือที่จะเป็ นฐานที่ค้ าจุน (“เสาหลักและรากฐาน”)
ของความจริ งของพระเจ้า ในการบรรลุ หน้าที่น้ ี คริ สตจักรแต่ละที่ตอ้ งมีการจัดการที่เหมาะสม ในพระธรรมทิตสั เปาโลเน้นถึงความสาคัญของการจัดการคริ สตจักร ใน 2 ทิโมธี ท่านเน้นถึงความสาคัญของการเป็ นผูน้ า
คริ สตจักร

มันสาคัญที่ว่าจดหมายฝากของเปาโลถึ งทิตสั กล่าวถึ งคริ สตจักรในสถานที่ที่ลาบากอย่างมาก คือ “เกาะครี ต”
(1:12-13ก) เปาโลเปิ ดเผยว่าคริ สเตียนในสถานที่ที่ลาบากนี้สามารถ “เทิดพระเกียรติพระดารัสสอนของพระเจ้า”
ได้ (2:9-10) แม้กระทัง่ คริ สเตียนเหล่านั้นผูซ้ ่ ึ งได้อยูใ่ นสถานการณ์ ต่างๆที่ลาบากมากที่สุด (คือ เป็ นทาส) ใน
สถานที่ที่ลาบากนั้นก็สามารถเทิดพระเกียรติหลักคาสอนของพระเจ้าได้ ที่จะแสดงให้เห็นถึงอานาจฝ่ ายวิญญาณ
แท้จริ งของคริ สตจักร พระเจ้าได้เลือกผืนดินที่ลาบากมากที่สุด ในแนวทางนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสอนเรา
ว่า คริ สตจักรสามารถบรรลุจุดประสงค์ของคริ สตจักรในสถานที่ที่มืดมน อ้างว้างและลาบากมากที่สุดบนโลกนี้
ได้ พระเจ้าสามารถทาแม้กระทัง่ ผ่านทางผูค้ นผูซ้ ่ ึ งสถานการณ์ในชีวติ นั้นลาบากมากที่สุดได้
หัวข้อของการเปิ ดเผยในจดหมายฝากฉบับ นี้ คื อ คริ สตจัก รแท้ ของพระเยซู คริ สต์ สิ่ งที่ เปาโลกล่ า วเกี่ ย วกับ
คริ สตจักรก็คือว่าคริ สตจักรต้องมีระเบียบ เราสามารถเขียนว่า “แต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็ นระเบียบ
เถิด” (1 คร.14:40) เหนือพระธรรมนี้ได้
ประการแรก เปาโลเปิ ดเผยถึงแรงจูงใจของระเบียบคริ สตจักร คือ ทาไม คริ สตจักรต้องมีระเบียบ คริ สตจักรต้อง
มีระเบียบเพราะว่าผูค้ นต้องมาสู่ ความรู ้ ของความจริ งที่นาไปสู่ ทางพระเจ้า (1:1; 1 ทธ.3:16) ทางพระเจ้ า เป็ น
ผลิตผลสิ้ นสุ ดที่ถูกตั้งใจไว้ของข่าวประเสริ ฐ “ความล้ าลึ กของทางพระเจ้า” (นัน่ คือ ข่าวสารเกี่ ยวกับพระเยซู
คริ สต์) คือสิ่ งที่คริ สตจักรสนับสนุ นและสาแดงแก่โลก ธุ รกิ จของคริ สตจักรคือที่จะแก้ไขและทาให้บรรดาผูท้ ี่
กล่ าวต่อต้านทางพระเจ้านั้นสานึ ก (1:9) คริ สตจักรทาสิ่ งนี้ โดยการเปิ ดเผยความจริ งของพระเจ้า ธุ รกิ จของ
คริ สตจักรคือการขัดขวางอิทธิ พลของผูค้ นที่ชวั่ ร้าย (2:12)
ชาวครี ตเป็ น “คนโกหก” (1:12) คริ สเตียนจะต้องดาเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ (2:12) ชาวครี ตเป็ น “สัตว์ร้าย”
คริ สเตียนจะต้องดาเนินชีวติ อย่างชอบธรรม คริ สเตียนจะต้องอยูใ่ นทางพระเจ้า กล่าวในเชิ งลบแล้ว คริ สเตียนทา
สิ่ งนี้โดย “การปฏิเสธความอธรรมและโลกียตัณหา” (2:12)
ประการที่สอง เปาโลเปิ ดเผยถึง วิธี ของระเบียบคริ สตจักร คือ วิธี ที่คริ สตจักรสามารถมีระเบียบได้ คือโดยการ
เฝ้ าดูแลของผูด้ ูแลที่มีความสามารถ (1:7) ตามคานิ ยามนั้น ผูด้ ูแล (ผูป้ กครอง) คือ บุคคลหนึ่ งที่เห็นสิ่ งที่กาลัง
ดาเนินไปอย่างชัดเจน ผูด้ ูแลในคริ สตจักรต้องเห็นสามสิ่ งอย่างชัดเจน
เขาต้องเห็นความจริ งของพระเจ้าอย่างชัดเจน (1:9) เขาต้องรู ้ จกั พระวจนะของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น เขาต้องเห็ น
สภาพที่ซ่ ึ งผูค้ นที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของเขาดาเนิ นชี วิต ผูป้ กครองที่ไม่รู้สิ่งที่กาลังเกิ ดขึ้นในชี วิตของคริ สเตียน

ในคริ สตจักรของเขาก็ไม่สามารถปฏิบตั ิการเฝ้ าดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ (1:9) เขาต้องเห็นวิธีของการเฝ้ าดูแล
ที่พระเจ้าได้กาหนดอย่างชัดเจนอี กด้วย หน้าที่ของเขารวมถึ งการพูดความจริ ง อย่า งชัดเจน (การสอน) การ
ประยุกต์ใช้ความจริ ง (การแนะนา) และการกระตุน้ การเชื่อฟังต่อความจริ ง (การตักเตือน 2:15)
ประการที่สาม เปาโลเปิ ดเผยถึง อานาจ ของระเบียบคริ สตจักร คือ สิ่ ง ที่คริ สตจักรมีซ่ ึ งทาให้คริ สตจักรสามารถ
มีระเบียบได้ (2:11-14) อานาจของคริ สตจักรที่มีระเบียบอยูใ่ น “การปรากฏ” สองอย่าง อย่างแรกคือ การปรากฏ
ของพระคุณ ณ การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์ อย่างที่สองคือ การปรากฏของพระสิ ริ ณ การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระองค์ การเปิ ดเผยของพระคุณของพระเจ้าในกางเขนของพระคริ สต์ควรกระตุน้ คริ สตจักร การ
เปิ ดเผยของพระสิ ริของพระเจ้าเมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมาเพื่อเรา ณ การรับขึ้นไปควรกระตุน้ คริ สตจักรอีกด้วย
เราได้รับแรงจูงใจขณะที่เรามองย้อนกลับไปและมองไปข้างหน้า ณ “การปรากฏ” สองครั้งขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา คริ ส เตี ยนทาอย่างนี้ เมื่ อใดก็ตามที่ พวกเขาฉลองอาหารมื้ อสุ ดท้ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เรามอง
ย้อนกลับไปที่กางเขน แต่เราต้องระลึกอีกว่าเราจะฉลองอนุสรณ์น้ ีจนกว่าพระองค์เสด็จมา
การวิง วอนของเปาโลในจดหมายฝากฉบับ นี้ ก็คื อว่า คริ ส ตจัก รต้องเป็ นจริ ง (จงรัก ภักดี ) ต่ อพระเยซู คริ ส ต์
คริ สตจักรโดยรวม คริ สเตียนแต่ละบุคคลและผูด้ ูแลคริ สตจักรต่างก็มีความรับผิดชอบจนถึงที่สุดปลายนี้
ประการแรก ความรับผิดชอบของคริ สตจักร โดยรวม (คริ สเตียนทั้งหมดในคริ สตจักรท้องถิ่น) คือที่จะ “เทิดทูน
หลักคาสอน” (2:10) เปาโลได้สั่งสิ่ งนี้ ต่อพวกทาส ถ้าพวกเขาสามารถทาได้ คนอื่นๆทั้งหมดก็สามารถทาได้
“เทิดทูน” เป็ นการแปลของคากรี ก คอสเมโอ รู ปแบบคานามของคานี้ คอสมอส หมายถึง “ระเบียบ” และ “ความ
สวยงาม” คากริ ยาปรากฏใน มัทธิ ว 25:7 อีกด้วยที่ซ่ ึ งบรรดาผูแ้ ปลได้แปลว่า “ตกแต่ง” เมื่อเราขจัดส่ วนที่ถูกเผา
ไหม้ของไส้ตะเกียง เปลวไฟก็สว่างขึ้น เช่นนั้นแหละ เมื่อเราตกแต่งชี วิตหรื อคริ สตจักรไม่ให้มีบาปและสิ่ งกี ด
ขวางต่างๆ ชี วิตหรื อคริ สตจักรก็เป็ นพยานที่ สว่างมากขึ้ นแก่ พระคริ สต์ ขบวนการของการตกแต่งนี้ คือสิ่ งที่
หมายถึ งการเทิดทูนหลักคาสอน “เทินทูน” หมายถึ ง เริ่ มดาเนิ นอย่างน่ าดึ งดูดใจอย่างที่นักดนตรี ทาผูซ้ ่ ึ งเล่ น
เครื่ องดนตรี อย่างไพเราะ นี่เป็ นความรับผิดชอบส่ วนรวมและส่ วนตัวเช่นกัน
ประการที่สอง ความรับผิดชอบของคริ สเตียน แต่ ละคน คือที่จะ “รักษาการดี ” (3:8) สิ่ งนี้ ไม่ได้อา้ งอิงถึงแค่การ
ปฏิบตั ิการกุศลหรื อการมีใจรักเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน มันอ้างอิงถึงการทางานอันสู งส่ งและยอดเยี่ยมอย่างแท้จริ ง
จากแรงจูงใจที่ดีที่สุด (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2:10)

ประการที่สาม งานของ ผู้ดูแล คือที่จะ “ยืนยันถึงความสาคัญของความเชื่ อ (เรื่ องเหล่ านี้ ) อย่างมัน่ ใจ” (3:8)
บรรดาผูน้ าคริ สตจักรควรเทศนาความเชื่อมัน่ ของพวกเขาไม่ใช่ความสงสัยของพวกเขา
“เราไม่ได้ช่วยบรรดาผูช้ ายและผูห้ ญิงให้เทิดทูนหลักคาสอนเมื่อเราโต้แย้งความสงสัยของเรา
ต่อหน้าพวกเขา”[7]
นี่คือการประยุกต์ใช้บางประการของการเปิ ดเผยหลักของจดหมายฝากฉบับนี้
ประการที่หนึ่ง คริ สตจักรจะมีอานาจในโลกจนถึงขอบเขตที่วา่ คริ สตจักรเปิ ดเผยความจริ งของพระเจ้า อิทธิ พล
ของคริ สตจักรไม่ได้อยูท่ ี่ความสามารถของคริ สตจักรในการพยายามชักจูงผูม้ ีอานาจให้อนุมตั ิ กฎหมายเพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางการเมืองเป็ นหลัก อิทธิ พลของคริ สตจักรอยูท่ ี่ความสามารถของคริ สตจักรที่จะป่ าวประกาศ
และสาแดงความจริ งของพระเจ้าต่อโลกเป็ นหลัก สิ่ งนี้จาเป็ นอย่างมากในโลกทุกวันนี้
ประการที่สอง พระธรรมทิตสั สอนว่าผูน้ าคริ สตจักรต้องเป็ นคนที่ดาเนิ นชี วิตภายใต้สิทธิ อานาจแห่ งความจริ ง
ของพระเจ้า เราไม่ควรเลือกพวกเขาเนื่ องจากประสบการณ์ทางธุ รกิจ อิทธิ พลทางสังคมหรื อทรัพย์สมบัติของ
พวกเขาเป็ นหลัก มันเป็ นชี วิตฝ่ ายวิญญาณของบุคคลหนึ่ งที่ถูกควบคุมโดยความจริ งของพระเจ้าซึ่ งทาให้เขา
หรื อเธอมีคุณสมบัติสาหรับการเป็ นผูน้ าคริ สตจักร
ประการที่สาม จดหมายฝากฉบับนี้สอนว่าอานาจของผูด้ ูแลคืออานาจของความจริ งของพระเจ้าไม่ใช่อานาจของ
ตาแหน่งของเขา อานาจแท้จริ งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลหนึ่ งเข้ารับตาแหน่ง อานาจแท้จริ งเกิดขึ้นในฐานะ
ผลลัพธ์ของการงานและถ้อยคาของบุคคลหนึ่ง ผูป้ กครองของคริ สตจักรควรเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลในฝ่ ายวิญญาณ
มากที่สุดของคริ สตจักร
ประการที่สี่ พระธรรมทิตสั สอนว่าการวัดความสาเร็ จของผูด้ ูแลคริ สตจักรคือขอบเขตที่ซ่ ึ งสมาชิกของคริ สตจักร
บรรลุหน้าที่ของพวกเขาในโลก การวัดความสาเร็ จไม่ใช่ จานวนของผูค้ นที่เข้าร่ วมการประชุ ม มันคือจานวน
และประสิ ทธิภาพของผูค้ นที่ป่าวประกาศความจริ งของพระเจ้าในโลกโดยชีวิตในทางพระเจ้าและการเป็ นพยาน
ทางคาพูดของพวกเขา พันธกิ จมากแค่ ไหนที่ ธ รรมิ กชนดาเนิ นการระหว่างสัป ดาห์ (การเป็ นพยานส่ วนตัว
การศึกษาพระคัมภีร์และอื่นๆ)?

ดังนั้นคริ สตจักรจะต้องมีระเบียบเพื่อว่าคริ สตจักรสามารถบรรลุ หน้าที่ได้ นัน่ คือ ป่ าวประกาศความจริ งของ
พระเจ้าในโลก (เปรี ยบเทียบ 1 คร.14:40) นี่ เป็ นถ้อยคาที่สรุ ปของเนื้ อหาของพระธรรมนี้ ซ่ ึ งก็คือสิ่ งที่พระธรรม
นี้กล่าวถึง[8]

การอรรถาอธิบาย
I. การทักทาย 1:1-4
อย่างเช่ นเคยนั้น เปาโลได้เริ่ มต้นจดหมายฉบับนี้ ดว้ ยข้อคิดเห็ นที่ไม่เพียงแต่ได้แนะนาตัวท่านเองและทักทาย
ผูอ้ ่านของท่านเท่านั้น แต่จดั ตั้งน้ าเสี ยงสาหรับการเน้นของท่านในสิ่ งที่ได้ตามมาอีกด้วย การเน้นในส่ วนนี้ อยูท่ ี่
หน้าที่ของเปาโลและธรรมชาติของเนื้ อหาของท่านไม่ใช่อยูท่ ี่สิทธิ อานาจของท่าน การทักทายนี้ ก็ยาวอย่างโดด
เด่ นและหนักหน่ วงสาหรับจดหมายฝากที่ส้ ันเช่ นนี้ การทักทายของเปาโลในพระธรรมโรมเท่านั้นที่ ยาวกว่า
ข้อเท็จจริ งนี้สะท้อนถึงความจริ งจังของเรื่ องราวที่เปาโลได้กล่าวถึงในจดหมายฉบับนี้
“สุ ด ท้า ยแล้ว สิ่ ง ที่ เ ปาโลได้ท าในบทน านี้ ก็ คื อ ที่ จ ะตั้ง ความเป็ นอัค รทู ต ของท่ า นเองอยู่ ที่
ศูนย์กลางแห่งเรื่ องราวของพระเจ้า สิ ทธิ อานาจและเนื้ อหาของท่านก็จาเป็ นต่อเรื่ องราวนั้นและ
ได้รับความหมายจากมัน ดังนั้น เปาโลกาลังรับรองพันธกิจของทิตสั ผูร้ ่ วมงานของท่านโดยการ
สถาปนาสิ ทธิ อานาจของท่านเองเพื่อจะแนะนาทิตสั ”[9]
1:1

เปาโลแนะนาตัวท่านเองว่าเป็ น “ผูร้ ับใช้ (คากรี ก ดูลอส ตามตัวอักษรหมายถึง ‘ทาส’) ของ
พระเจ้า” และ “อัครทูตของพระเยซูคริ สต์” จากนั้นท่านอธิ บายถึงพันธกิจต่างๆที่ชื่อเรี ยกเหล่านี้
แสดงถึง ตามปกติเปาโลออกความคิดเห็นในเรื่ องแหล่งที่มาของความเป็ นอัครทูตของท่าน แต่
ที่นี่ท่านเขียนถึงจุดประสงค์ของมัน
“อย่างไม่สงสัยแล้ว เบื้องหลังสาหรับแนวคิดรวบยอดของการเป็ นทาสหรื อ
ผูร้ ั บ ใช้ข ององค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า ก็ พ บได้ใ นพระคัม ภี ร์ ภ าคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม
สาหรับคนยิวนั้น แนวคิดรวบยอดนี้ ไม่ได้แสดงถึงงานที่น่าเบื่อแต่เป็ นเกียรติ
และสิ ทธิ พิเศษ มันถูกใช้เกี่ ยวกับอิ สราเอลที่ เป็ นชนชาติเป็ นบางครั้ง (อสย.

43:10) แต่ได้เชื่ อมโยงอย่างพิเศษกับบุ คคลในพันธสัญญาเดิ มที่ มีชื่อเสี ยง
รวมถึงคนที่ยิ่งใหญ่เช่น โมเสส (ยชว.14:7) ดาวิด (สดด.89:3 เปรี ยบเทียบ 2
ซมอ.7:5, 8) และเอลียาห์ (2 พกษ.10:10) คนเหล่านี้ท้ งั หมดเป็ น‘ผูร้ ับใช้ (หรื อ
ทาส) ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’”[10]
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้านาผูถ้ ูกเลื อกสรรของพระเจ้าไปสู่ “ความเชื่ อ” ที่ช่วยให้รอดในพระคริ สต์
อัค รทู ตของพระคริ ส ต์นาธรรมิ ก ชนไปสู่ “ความรู้ ถึ งความจริ งของพระเจ้า ” ที่ พ ระองค์ไ ด้
ออกแบบไว้เพื่อจะก่อให้เกิดการดาเนินชีวติ ในทางพระเจ้า
“หลักคาสอนแห่ งการเลือกสรรของพระเจ้าสถาปนาความมัน่ คงนิ รันดร์ ของ
ผูเ้ ชื่ ออย่างหนักแน่น พระเจ้าไม่ได้ละความแน่ใจถึงความรอดของผูเ้ ชื่ อไว้แก่
การเป็ นทาสต่อความรู ้สึกหรื อความเชื่ อที่ไม่มนั่ คง ตรงกันข้าม ความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้าที่ได้แสดงออกในการเลือกสรรของพระองค์ทาให้ความรอดของ
ผูเ้ ชื่อมัน่ คงในน้ าพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเอง”[11]
“แม้ว่าจะถูกล้อมรอบไปด้วยความล้ าลึ ก คาสอนตามพระคัมภี ร์ในเรื่ องการ
เลื อกสรรก็มีเพื่อผูเ้ ชื่ อและถู กตั้งใจไว้ให้เป็ นความจริ งเชิ งปฏิ บตั ิ มันทาให้
ผูเ้ ชื่อที่สัตย์ซื่อ ที่ดิ้นรนนั้นแน่ใจว่าความรอดของพวกเขามาจากพระเจ้าตั้งแต่
ตอนต้นจนถึงตอนจบ”[12]
1:2

พระเจ้า ตั้ง ใจให้ ก ารด าเนิ น การทั้ง สองของพัน ธกิ จ ของเปาโลคื อ การประกาศและการ
เสริ มสร้างที่จะนาแต่ละคนไปสู่ ความเต็มเปี่ ยมแห่งชีวติ นิรันดร์
“‘อยู่บน’ [NIV] มาจากคากรี กเดี่ยว เอพิ แต่มนั ดี กว่าที่จะเข้าใจคานี้ ว่าเป็ น
‘โดยเพ่งเล็งถึง’ อย่างเช่นใน เอเฟซัส 2:10 ดังนั้นความคิดของเปาโลคือ ทุก
สิ่ งแห่งพันธกิจของท่านนั้น ‘เพ่งเล็งถึง’ ชีวติ นิรันดร์ ”[13]
“ความหวัง ” นี้ เป็ นบางสิ่ งที่ พระเจ้า ได้ “สัญญา” ตั้ง แต่อดี ตนิ รันดร์ [14] พระเจ้าได้พิสูจน์
พระองค์ที่ จะสั ตย์ซื่ อต่ อ พระสั ญญาต่ า งๆของพระองค์อย่า งต่ อ เนื่ อ งมานานแล้ว ค าแสดง

ลักษณะที่ผดิ ปกติ “ผูไ้ ม่ตรัสมุสา” (อัพซิ วเดส คือ ปราศจากความเท็จ) นาความน่าเชื่ อถือเต็มที่
ของความหวังที่ เพิ่งได้อา้ งอิ งไปนั้นมาให้เห็ น ยิ่งกว่านั้น มันเปรี ยบเทียบพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งจะต้อง
เป็ นต้นแบบของคริ สเตี ยนกับความไม่ซื่อที่ เป็ นลักษณะของชาวครี ตซึ่ งอย่างไม่สงสัยว่าได้
แสดงถึงผูเ้ ชื่อบางคน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10, 12-13)
มีหลักฐานทางโบราณว่าชาวครี ตได้ถือว่าการโกหกเป็ นที่ยอมรับได้ทางวัฒนธรรม[15]
“แต่ศาสนศาสตร์ ของชาวต่างชาติที่เจาะจงมากขึ้นอาจเป็ นสาเหตุ การอ้างอิง
ของเปาโลถึง ‘พระเจ้าผูไ้ ม่ตรัสมุ สา’ อาจได้เหน็บแนมตัวละครเซอุสแห่ ง
นิยายของชาวครี ตผูซ้ ่ ึ งได้โกหกเพื่อจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงที่เป็ น
มนุ ษย์ (เข้ารับร่ างกายของมนุ ษย์ของสามีของเธอ) เซอุสบุคคลเดี ยวกันนี้ ได้
ถูกถื อว่าเป็ นตัวอย่างที่ ชดั เจนของคุ ณความดี (ถูกนิ ยามโดยการครอบครอง
คุณความดีที่สาคัญของเขา) ซึ่ งเป็ นมิติแห่ งคุณลักษณะของเขาที่จะมาสู่ จุดจด
จ่อมากขึ้นภายหลังในจดหมายนี้”[16]
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อย่างไรก็ ตาม เมื่ อเร็ วๆนี้ พระเจ้าได้เปิ ดเผยข้อมู ลใหม่ (“พระวจนะของพระองค์ ” คากรี ก
โลกอส เปรี ยบเทียบ ยอห์น 1:1) แก่พวกอัครทูตของพระองค์เกี่ ยวกับความหวังแห่ งชี วิต
นิ รันดร์ ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นานมาแล้ว เปาโลได้อา้ งอิ งถึ งข่าวประเสริ ฐ[17] พระเจ้าได้
บัญชาให้ท่านที่จะส่ งต่อไปยังคนอื่นๆ (กจ. 26:16-18; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:16) และพระองค์ได้
บัญชาให้เราที่จะทาอย่างเดียวกัน (มธ. 28:19-20)
การอ้างอิง ของเปาโลถึ งพระเจ้าในฐานะ “พระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา” ก็แนะนาถึ งความคิ ด
เกี่ยวกับความรอดซึ่ งเป็ นหัวข้อหลักในจดหมายฝากฉบับนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4; 2:10-11, 13;
3:4-6)[18] ความรอดเป็ นความเป็ นจริ งในปัจจุบนั ในชีวติ ของคริ สตจักร
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ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในพันธสัญญาใหม่ที่จะอธิ บายในแง่ที่ว่าทิตสั เป็ น “บุตรแท้จริ ง” (คากรี ก
เนสิ โอ เทคโน) ของเปาโลในความเชื่ อเหมือนกับทิโมธี บางทีเปาโลได้นาท่านมาสู่ พระคริ สต์
[19] แต่อย่างแน่นอนแล้วอัครทูตนี้ได้ทาให้ท่านอยูภ่ ายใต้ความอุปถัมภ์ของท่านในฐานะผูท้ ี่อยู่

ในอุปถัมภ์ เปาโลทาให้มนั ชัดเจนแก่ผอู ้ ่านทุกคนว่าท่านถือว่าทิตสั ซึ่ งเป็ นคนต่างชาติที่ไม่ได้
เข้าสุ หนัตและตัวท่านเองซึ่ งเป็ นคนยิวก็แบ่งปั น “ความเชื่อเดียวกัน(เหมือนกัน)”
จงสั ง เกตค าพยานถึ ง ความเป็ นพระเจ้า ของพระคริ ส ต์ที่ เ ปาโลได้ใ ห้ โ ดยการอ้า งอิ ง ถึ ง ทั้ง
“พระเยซูคริ สต์” และ “พระเจ้าพระบิดา” ในฐานะ “พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” (ข้อ 3-4)
“ที่นี่เท่านั้นที่ท่าน [เปาโล] เรี ยกพระคริ สต์ว่า โซเทอร์ ‘พระผูช้ ่ วยให้รอด’
มากกว่า คูริออส ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ มันเหมือนราวกับว่าท่านคาดหวังถึงข้อ
โต้แย้งทางศาสนศาสตร์ ที่สาคัญสองอย่างที่ส่งเสริ มการกระตุน้ ทางจริ ยธรรม
ของท่านในบทที่ 2 และ 3 ที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดอยู่ ณ
ศูนย์กลาง (2:13; 3:6) ในฐานะผูห้ นึ่ งที่ซ่ ึ งพระคุณของพระเจ้าได้มาเพื่อจะ
ช่วยเราให้รอดและที่จะแนะนาและทาให้เรามีความสามารถในการดาเนิ นชี วิต
ตามทางพระเจ้า (2:11-14) และมีสันติสุข (3:1-3)”[20]
“แต่ท้ งั การขัดแย้ง และการคล้องจองกับ เค้าของเรื่ องนี้ คือการอภิ ปรายทาง
ศาสนาและการเมืองเกี่ ยวกับจักรพรรดิ โรม ณ จุดนี้ ในอดี ต จักรพรรดิได้เอา
ชื่ อเรี ยก ‘ผูช้ ่ วยให้รอด’ มาเป็ นของตัวเขาเองอย่า งเป็ นอิ สระ แน่ นอนว่า
ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดอย่างที่เปาโลประดิษฐ์อย่างมีพลังใน
จดหมาย นี้ ก็ จ ะ ปราบ ก ารโจมตี ที่ บ่ อ นท าล าย ที่ ก ารอ้ า งนี้ เช่ นกั น
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.6:15)”[21]
“บทนาที่อุดมในทางศาสนาศาสตร์ น้ ี ต่อจดหมายฝากฉบับนี้ ถึงทิตสั ก็เคลื่ อนในขอบเขตจาก
การไตร่ ตรองของเปาโลที่อานาจอธิ ปไตยของพระเจ้าในความรอดของมนุ ษย์ไปสู่ บทบาทของ
เปาโลในการบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้า”[22]
“แม้วา่ ศาสนศาสตร์ น้ ีก็เป็ นปกติในการทักทาย. . . มันก็กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่เจาะจงบนเกาะ
ครี ตที่ซ่ ึ งทิตสั ได้รับมือกับอิทธิ พลของชาวยิวที่มีท่าทางอย่างมากที่สุดว่าได้ลดความสาคัญของ
พระคริ สต์”(เปรี ยบเทียบ 1:10)”[23]

II. คาแนะนาสาหรับการจัดตั้งคริสตจักรให้ เรียบร้ อย 1:5-3:11
อย่างเช่ นใน 1 ทิโมธี เปาโลได้รีบเข้าสู่ ธุระของจดหมายของท่านทันทีเนื่ องจากว่าท่านได้เขียนถึงผูร้ ่ วมงานที่
ไว้ใจได้ บางส่ วนแล้วสิ่ งนี้ อธิ บายถึ งการขาดหายไปของส่ วนการขอบคุ ณในจดหมายฝากสองฉบับนี้ การ
คุกคามที่รุนแรงของคาสอนเท็จอาจเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ ง ตรงกันข้าม 2 ทิโมธี ก็เป็ นส่ วนตัวมากกว่าและมีการ
ขอบคุณ
ก. การแต่ งตั้งผู้ปกครอง 1:5-9
เปาโลได้เริ่ มบทนาของท่านด้วยคาแนะนาเหล่านี้ เพื่อจะเน้นถึงการแต่งตั้งผูน้ าที่มีคุณสมบัติเหนื อกิ จธุ ระต่างๆ
ของคริ สตจักรท้องถิ่น (เปรี ยบเทียบ กจ.6:3)
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เหมื อนกับทิ โมธี น้ นั ทิ ตสั ได้รับใช้ในฐานะตัวแทนของอัครทูตด้วยสิ ทธิ อานาจของอัครทูต
ท่านได้อยูใ่ นตาแหน่งแห่งสิ ทธิ อานาจเหนือคริ สเตียนในท้องถิ่นคนอื่นๆ
“ทิโมธี ไม่ได้เป็ นศิษยภิบาลของคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัสในแง่สมัยใหม่ของ
คาศัพท์น้ นั ทิตสั ก็ไม่ได้เป็ นบาทหลวงแห่ งคริ สตจักรต่างๆบนเกาะครี ตอย่าง
ที่บางครั้ งได้มีการคิดอย่างนั้น ชายทั้งสองคนนี้ ถูกกล่าวถึ งในฐานะตัวแทน
ส่ วนตัวของอัครทู ตเปาโลและได้ถูก ละไว้ ณ ที่ ท าการของพวกเขาเพื่ อจะ
ดาเนินงานที่ได้มอบหมายให้แก่พวกเขาโดยอัครทูตนี้”[24]
“ทิตสั อาจแก่กว่า เป็ นผูใ้ หญ่กว่าและดังนั้นก็มีใจโอนเอียงต่อความหดหู่ และ
ความจาเป็ นส าหรับการหนุ นใจน้อยกว่าทิ โมธี สถานการณ์ บนเกาะครี ตก็
รุ นแรงน้อยกว่าและทิตสั ก็อยูใ่ นอันตรายน้อยกว่า”[25]
การอ่ า นจดหมายฝากนี้ ใ นที่ ส าธารณะคงได้ช่วยให้ค ริ ส เตี ยนที่ จะตระหนักถึ ง สิ ท ธิ อานาจ
ของทิตสั และจานนต่อคาแนะนาของเปาโล

คริ สตจักรทั้งหลายบนเกาะครี ตจาเป็ นต้องมีการจัดการ คริ สตจักรทั้งหลายในเมืองเอเฟซัสที่
ซึ่ งทิโมธี ได้อยู่เมื่อเปาโลได้เขียน 1 ทิโมธี ก็ได้เกิ ดขึ้นมานานกว่า และดูเหมือนว่าได้รับการ
จัดการดี กว่า หลักฐานของสิ่ งนี้ อาจจะเป็ นว่าใน 1 ทิ โมธี น้ นั เปาโลเขี ยนเกี่ ยวกับการขจัด
ผูป้ กครองที่ไม่ดี (1 ทธ. 5:19-25) ในพระธรรมทิตสั เราไม่ได้เห็นความจาเป็ นสาหรับสิ่ งนี้
เปาโลกาหนดโครงสร้างที่เป็ นระบบแต่ได้ละมันให้ยืดหยุ่น ท่านไม่ได้บงการรายละเอียด แต่
ละสิ่ งเหล่านั้นไว้เพื่อผูน้ าท้องถิ่นจะกาหนด ดังนั้น คุ ณสมบัติของผูน้ าคริ สตจักรก็สาคัญอย่าง
มาก
“มันเป็ น. . . ไปไม่ได้ที่จะกาหนดว่าผูป้ กครองกี่ คนที่จะถูกเลื อกสรร ในทุก
เมื อง (หมายถึ ง ‘ในคริ ส ตจัก รตามบ้า นของแต่ ล ะเมื อง’) แต่ บ างที ก ฎ
โดยทัว่ ไปคงจะเป็ นจานวนมากของผูน้ า”[26]
เราไม่ รู้ว่ามี ค ริ ส ตจักรกี่ แห่ งบนเกาะครี ต แต่โฮเมอร์ ผูซ้ ่ ึ งได้มีชี วิตอยู่ในศตวรรษที่ เก้า ก่ อน
คริ สตศักราชได้อา้ งอิงถึ งเกาะนี้ ว่าเป็ น ‘เกาะครี ตแห่ งเมื องเป็ นร้ อยๆ”[27] มันมีประชากร
หนาแน่ น เราก็ไม่รู้อีกด้วยว่าเมื่อไหร่ ที่ข่าวประเสริ ฐได้หยัง่ รากบนเกาะครี ต แม้ว่าอย่างน้อย
คริ สตจักรหนึ่งแห่งได้เกิดขึ้นก่อนการเยีย่ มเยียนของเปาโลและทิตสั [28]
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เปาโลกล่าวถึงคุณสมบัติ 17 ประการสาหรับผูป้ กครองที่นี่ 1 ทิโมธี 3 มีคุณสมบัติ 15 ประการ
แต่สิ่งเหล่านั้นก็คล้ายกันอย่างมากและในบางกรณี ก็เหมือนกันแม้ว่าคุ ณสมบัติบางอย่างที่อยู่
ที่นี่ก็ใหม่
“เนื่ องจากว่าตาแหน่ งของผูป้ กครองดู แ ลเป็ นตาแหน่ งที่ มีสิ ทธิ อานาจและ
อานาจ ความชั่ว ร้ า ยที่ ถู ก อ้า งถึ ง ก็ เ ป็ นความชั่ว ร้ า ยเหล่ า นั้นที่ ซ่ ึ ง บุ ค คลใน
ตาแหน่งเช่นนั้นถูกทดลอง”[29]
คุณสมบัติทางสั งคมและภายในครอบครัว
1.

“ไม่มีขอ้ ตาหนิ” (ข้อ 6) หรื อ “ปราศจากความผิด” เป็ นการแปลของคากรี กที่ถูกใช้ใน 1
ทิโมธี 3:10 (อะเนงคเลตอส) เพื่ อจะอธิ บายถึ งมัคนายก ที่ นั่นได้แปลว่า “ไม่มีข อ้

ตาหนิ ” เปาโลใช้คาเหมือนเป็ นคุณสมบัติแรกของผูป้ กครองใน 1 ทิโมธี 3:2 (อะเนบ
พีเลมตัน) ที่นนั่ ได้แปลว่า “ไม่มีขอ้ ตาหนิ ” ถ้อยคาเหล่านี้ ก็เหมือนกันอย่างแท้จริ งและ
หมายถึงว่าผูป้ กครองต้องไม่มีขอ้ บกพร่ องที่ชดั เจนในคุณลักษณะหรื อความประพฤติ
ที่จะนาการวิจารณ์ ที่ส มเหตุสมผลมายังเขาหรื อคริ สตจักร เปาโลให้เหตุผลสาหรั บ
คุณสมบัติน้ ีในข้อ 7ก
“. . . จุดประสงค์ของหลักเกณฑ์น้ ีก็เหมือนกันกับจุดประสงค์น้ นั ของ
1 ทิโมธี 3 ที่วา่ มันหมายถึงที่จะทดสอบ ‘การปราศจากตาหนิ ’ ของ
ผูส้ มัคร มาตรฐานที่กว้างก็ปรากฏสองครั้ง ณ ส่ วนบนของรายการนี้
(ข้อ 6, 7 เปรี ยบเทียบกับ 1 ทธ.3:2) จากนั้นส่ วนที่เหลือของข้อเหล่านี้
ก็ใ ส่ ‘การปราศจากตาหนิ ’ ในเค้าโครงที่ เห็ นประจัก ษ์ซ่ ึ ง ทากับ
ลักษณะภายใน ส่ วนตัวและเกี่ยวกับคริ สตจักรของชีวติ ผูส้ มัคร”[30]
2.

“สามีของหญิงคนเดียว” (คากรี ก มิแอส กูไนคอส อาเนอาร์ ; ข้อ 6 1 ทธ.3:2) หมายถึงว่า
อย่างน้อยแล้วเขาต้องเป็ นสามีที่มีศีลธรรมในช่วงเวลานี้[31]

3.

“มีลูกๆที่เชื่อ” (คากรี ก เทคน่ า เอคน พิสต้ า ข้อ 6 1 ทธ.3:4) ก็เพิ่มองค์ประกอบที่ไม่
ปรากฏใน 1 ทิโมธี ในขณะที่คริ สตจักรทั้งหลายบนเกาะครี ตดูเหมือนจะเยาว์วยั พวก
บิดาในพวกเขาก็แก่พอที่จะมีลูกที่เชื่ อฟั ง ผูป้ กครองต้องให้ลูกของเขาอยู่ภายใต้การ
ควบคุม[32] ดูเหมือนว่าบริ บทจะจากัดลูกไว้ที่บรรดาผูท้ ี่ยงั คงอาศัยอยูใ่ นบ้านและยัง
ไม่ได้เป็ นผูใ้ หญ่ซ่ ึ งทึกทักเอาว่าผูป้ กครองได้มีลูก[33]
“มุมมองหนึ่ งเข้าใจว่าเปาโลจากัดสมาชิ กในตาแหน่งไว้ที่บรรดาผูท้ ี่
สมาชิ ก ทุ ก คนในครอบครั ว นั้น เชื่ อ เป็ นที่ ชัด เจนว่ า พิ ส ต้ า ก็ ใ ห้
ความหมายนี้ [34] อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า โดยทัว่ ไปแล้วคาศัพท์น้ นั
หมายถึ ง ‘สัตย์ซื่อ’ หรื อ ‘น่ า ไว้วางใจ’ (1:9; 3:8; 1 ทธ.3:11;
เปรี ยบเทียบกับ 1 ทธ.1:15; 3:1) ซึ่ งคุณสมบัติน้ นั ถูกบรรยายในวลีที่
ตามมา ในขณะที่มุมมองแรกก็เป็ นไปได้ ดูเหมือนมันตั้งข้อเรี ยกร้อง
อันกวดขันที่ผปู ้ กครองมากกว่า 1 ทิโมธี 3:4 ยิ่งกว่านั้น เมื่อพิจารณา

ถึ ง การเปรี ย บเที ย บนี้ บางที เ ปาโลหมายถึ ง ว่า ลู ก ของผู ้ป กครอง
จะต้องสั ตย์ซื่ อในการเชื่ อฟั ง หัว หน้า ของครอบครั ว ที่ จริ ง ส่ วนที่
เหลื อของข้อนี้ เปรี ยบเทียบ ‘สัตย์ซื่อ’ กับ ถูกกล่ าวหาว่ าเป็ นนักเลง
หรื อเป็ นคนดื ้อด้ าน ซึ่ ง บ่ง บอกถึ ง ประเภทโดยทัว่ ไปมากกว่า ของ
ความสัตย์ซื่อ”[35]
มุมมองที่สองนี้ ดูเหมือนจะถูกเช่นกัน เนื่ องจากว่าการตัดสิ นใจที่จะเชื่ อในพระคริ สต์
เป็ นการตัดสิ นใจของลูก และแม้กระทัง่ พ่อแม่ที่เป็ นคริ สเตียนที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถ
รับรองสิ่ งนี้ได้
“บ่ อ ยครั้ งมาก คริ ส เตี ย นใหม่ รู้ สึ ก ถึ ง การทรงเรี ย กสู่ พ นั ธกิ จ และ
ต้องการที่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนที่ พวกเขามี โอกาสที่ จะสถาปนา
ครอบครัวของพวกเขาในความเชื่อ ถ้าลูกยังเล็กๆอยู่ ปั ญหาก็ไม่ใหญ่
เกิ นไป แต่ลูกที่ โตก็เผชิ ญกับความตกใจอย่างใหญ่หลวงเมื่ อทันใด
นั้น ครอบครั ว ของพวกเขา ‘เคร่ ง ในศาสนา’! บิ ด าที่ ฉ ลาดก็ น า
ครอบครั วของเขาเองมาสู่ พระคริ สต์และให้โอกาสแก่พวกเขาที่ จะ
เติบโตก่อนที่เขาถอนเสาหลักและไปยังโรงเรี ยนพระคัมภีร์ เราคงมี
ความเสี ย หายที่ น้อ ยกว่า ในพัน ธกิ จ ถ้า นโยบายนี้ ได้มี ก ารท าตาม
บ่อยครั้งมากขึ้น”[36]
คุณสมบัติส่วนตัว
ถัดไปเปาโลได้ลงรายชื่ อความชัว่ ร้ ายห้าอย่าง (ข้อ 7) และจากนั้น (“แต่” คากรี ก อัลลา) คุณ
ความดีเจ็ดอย่าง (ข้อ 8-9)
4.

“ไม่เอาแต่ใจของตัวเอง” (เม ออธาเดซ; ข้อ 7) หรื อ “ไม่รับใช้ตนเอง” หมายถึง เขาไม่
เย่อหยิ่งหรื อยกตนข่มท่าน เขาไม่ “. . . ดื้ อดึ งในความคิ ดเห็ นของเขาเอง เย่อหยิ่ง
ปฏิ เ สธที่ จ ะฟั ง คนอื่ น . . .”[37] เขาไม่ ไ ด้ยื น กรานที่ จ ะได้ต ามแนวทางของเขา
ตามปกติ แล้วบุคคลเช่ นนั้นจะพิจารณาการวิจารณ์ และการแนะนาของคนอื่น ความ

เสี ยหายมากมายได้ถูก ทาขึ้ นในคริ สตจัก รทั้ง หลายโดยบรรดาผูป้ กครองที่ ยดั เยีย ด
ความตั้งใจของพวกเขาเองต่อผูป้ กครองคนอื่นๆ
“ผูจ้ ดั การครอบครัวของพระเจ้าต้องเป็ นผูร้ ับใช้ ไม่ใช่ เอาแต่ใจของ
ตัวเองอย่างดื้ อดึ ง เนื่ องจากเป็ นครอบครัวของพระเจ้าไม่ใช่ ครอบครัวของเขาเอง (เปรี ยบเทียบ มก. 10:41-45; 1 คร. 3:5-9; 4:1-2)”[38]
5.

“ไม่อารมณ์ร้อน” (คากรี ก เม ออกีลอส; ข้อ 7) หรื อ “ไม่โกรธเร็ ว” เป็ นลักษณะด้านลบ
เช่นกันที่ถูกอธิ บายในที่อื่นว่าเป็ นการ “ไม่ชอบโต้เถียง”(1 ทธ. 3:3)

6.

“ไม่ดื่มสุ รามืนเมา” (คากรี ก เม พารอยนน; ข้อ 7) ปรากฏใน 1 ทิโมธี 3:3 เช่นกัน

7.

“ไม่ชอบทะเลาะวิวาท” (คากรี ก เม เพลกเทน; ข้อ 7) หรื อ รุ นแรง หรื อ ชอบต่อยตีก็อยู่
ใน 1 ทิโมธี 3:3 เช่นกัน

8.

“ไม่เป็ นคนโลภมักได้” (คากรี ก เม ไอซ์ โชรคเคอเดซ; ข้อ 7) ก็กล่าวซ้ า “ไม่เป็ นคนเห็น
แก่เงิน” (1 ทธ. 3:3) ด้วยการเน้นที่ “การหาผลประโยชน์ [ฝ่ ายวิญญาณ] จากการรับใช้
ของคริ สเตียนแทนที่จะเป็ นผลประโยชน์ที่ไม่ซื่อสัตย์. . .”[39]
“ความซื่ อสั ต ย์เต็ม ที่ ใ นเรื่ องการเงิ นและท่ า ที ข องการปลี ก ตัวจาก
ทรัพย์สมบัติ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 6:7-8, 17-19) ที่นาไปสู่ ความใจ
กว้างก็เป็ นสัญลักษณ์ของผูน้ าที่จะสามารถเป็ นต้นแบบความสัตย์ซื่อ
ในสิ่ งเหล่านี้ต่อหน้าสมาชิก”[40]

9.

“มีอธั ยาศัยต้อนรับแขก” (คากรี ก ฟี โลเซนอน ข้อ 8) ปรากฏใน 1 ทิโมธี 3:2 เช่นกัน

10.

“รักความดี” (คากรี ก ฟี ลากาธน ข้อ 8) ก็ชดั เจนในความหมาย เปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึงสิ่ ง
นี้ใน 1 ทิโมธี

11.

“มีวจิ ารณญาณ” (คากรี ก โซโฟรนา ข้อ 8) หมายถึง มีสติ สุ ขุม ควบคุมตนเอง บรรดาผู้
แปลฉบับ NASB ได้แปลคากรี กคาเดียวกันว่า “สุ ขมุ ” ใน 1 ทิโมธี 3:2

12.

“ยุติธรรม” (คากรี ดิคาอน ข้อ 8) หมายถึง เที่ยงธรรม เป็ นธรรม เที่ยงตรง

13.

“ศรัทธา” (คากรี ก โฮซิ อน ข้อ 8) หมายถึง บริ สุทธิ์ ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้า

14.

“รู้จกั บังคับใจตนเอง” (คากรี ก เองคราเท ข้อ 8) หมายถึง มีวนิ ยั และผ่อนหนักผ่อนเบา

คุณสมบัติทางหลักคาสอน
15.

“ยึดมัน่ ในพระวจนะอันสัตย์จริ ง” (ข้อ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงว่า เขายังคงอุทิศตนต่อ
ความจริ งของพระเจ้าและไม่ได้พรากจากมันไป เขารักษาและสงวนมันไว้จากการเจือ
จาง การตัดออก และการบิดเบือน
“. . . มีการเน้นที่ถูกวางไว้ที่นี่มากกว่าใน 1 ทิโมธี ในเรื่ องการทดสอบการ
สอน”[41]

16.

“สามารถ. . . หนุนใจด้วยคาสอนที่ถูกต้อง” (ข้อ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงว่า เขาสามารถ
หนุนใจผูอ้ ื่นด้วยพระคัมภีร์ได้

17.

“สามารถ. . . ชี้ แจงต่อพวกเขาคนที่คดั ค้าน” (ข้อ 9 1 ทธ. 3:2) หมายถึงว่า เขาสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของคาสอนเท็จและอธิ บายว่าทาไมมันผิดพลาด

“ดังนั้นโดยรวมแล้ว พลังของลักษณะที่เป็ นอุดมคติน้ ี ของการเป็ นผูน้ าที่ได้จดั ตั้งข้อผิดพลาด
แบบแผนตายตัวที่ จะต้องหลี กเลี่ ยงและคุ ณความดี ด้านบวกที่ จะต้องปลู กฝั งก็เพื่อที่ จะเสนอ
ภาพลักษณ์ ข องความน่ า นับ ถื อต่ อสาธารณะและชื่ อเสี ยงดี ที่ซ่ ึ งเปาโลเลื อกเอาต้นแบบของ
อุดมคติของกรี ก”[42]

“ในการยอมรับคนไปสู่ พนั ธกิจ [ของผูป้ กครอง] นั้น การพิจารณาหลักต้องเป็ นความสัตย์สุจริ ต
ของคุณลักษณะของเขาแทนที่จะเป็ นของประทานที่น่าตื่นเต้นของเขา”[43]
คณะกรรมการผูป้ กครองสมัยใหม่จะทาการศึ กษาคุ ณสมบัติเหล่ า นี้ และคุ ณสมบัติเหล่ านั้นสาหรั บมัคนายก
(1 ทธ.3:8-13) เพื่อจะจัดตั้งรายการที่ซ่ ึ งสมาชิ กทุกคนของคณะกรรมการเห็นด้วย ข้าพเจ้าขอแนะนาว่าพวกเขา
ควรเห็ นด้วยกับ การตีความ “ที่เป็ นทางการ” ของคุ ณสมบัติต่างๆ สิ่ งนี้ จะช่วยป้ องกันคนอื่นๆในคริ สตจักรไว้
จากการก่อให้เกิดการแตกแยก และหลีกเลี่ยงการใช้การตีความที่เป็ นส่ วนตัวของผูป้ กครองคนหนึ่ งต่อสู ้กบั การ
ตีความที่เป็ นส่ วนตัวของผูป้ กครองอีกคนหนึ่ง
ตรงกันข้ามกับ 1 ทิโมธี 3 นั้น ทิตสั 1 ไม่มีการอ้างอิงถึงมัคนายก สิ่ งนี้ อาจสะท้อนถึงระยะที่กา้ วหน้าน้อยกว่า
ของการบริ หารคริ สตจักรบนเกาะครี ตเมื่อเทียบกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสเนื่ องจากว่ามัคนายกเป็ นผูช้ ่วย
ของผูป้ กครอง[44] ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คริ สตจักรทั้งหลายบนเกาะครี ตก็เล็กกว่าและดังนั้นก็ไม่
มีความจาเป็ นสาหรับมัคนายกซึ่ งเป็ นที่ตระหนักอย่างเป็ นทางการ
ข. การแก้ ไขพวกครู สอนเท็จ 1:10-16
เปาโลได้เน้นถึงความจาเป็ นที่ จะปกป้ องคริ สตจักรจากคาสอนเท็จ เพื่อจะบอกทิตสั ถึ งวิธีที่จะรับมือกับปั ญหา
ต่ า งๆที่ พ วกครู ส อนเท็ จก่ อขึ้ น ค าแนะน าในส่ วนนี้ ต ามปกติ แ ล้ว ได้ออกมาจากการเน้น ของเปาโลที่ ค วาม
รับผิดชอบของผูป้ กครองที่จะใช้พระคัมภีร์อย่างแม่นยา และการแก้ไขบรรดาผูท้ ี่บิดเบือนพระคัมภีร์ (ข้อ 9)
1:10-11

เปาโลอธิ บายลักษณะพวกครู สอนเท็จว่า “กบฏ” (ต่อความจริ งของพระเจ้า) และ “ผูพ้ ูดที่ว่าง
เปล่ า” ถ้อยคาของพวกเขาเป็ นแค่ค วามคิ ดเห็ นของมนุ ษย์ไม่ใช่ พระวจนะของพระเจ้า ท่า น
กล่าวอีกว่าพวกเขาเป็ น “ผูห้ ลอกลวง”[45] พวกผูฟ้ ั งของพวกเขาได้คาดหวังว่าสิ่ งที่พวกเขาได้
สอนนั้นเป็ นความจริ ง แต่มนั ไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนเช่นนั้นได้อยูท่ ่ามกลางพวกยิว (“พวก
ที่เข้าสุ หนัต”) บางทีเป็ นพวกยิวดั้งเดิม แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยูท่ ่ามกลางคริ สเตียนที่เป็ นชาวยิว
“เปาโลใช้ ‘การเข้าสุ หนัต’ เพียงแค่จะหมายถึ ง คริ สเตียนที่เป็ นชาวยิวโดย
ปราศจากการเน้นที่เจาะจงใดๆที่ความเป็ นจริ งของการที่พวกเขาได้เข้าสุ หนัต
ดู โรม 15:8 (ที่ที่มนั แค่หมายถึง ‘คนยิว’') กท. 2:7-9, 12”[46]

คนยิวหลายคนอาศัยอยูบ่ นเกาะครี ต[47] ทิตสั จาต้องปิ ดปากพวกเขา (“ให้พวกเขาสงบปากสงบ
ค า”) เพราะว่า พวกเขาได้ก่ อให้เ กิ ด ความวุ่นวายอย่า งมากในคริ ส ตจัก ร (“พวกเขาคว่ า ทั้ง
ครัวเรื อน”) เปาโลได้เปิ ดเผยว่าแรงจูงใจของพวกเขาคื อการได้รับเงิ นอย่างไม่ถูกต้อง (“การ
ได้มาเลวทราม”) บางทีโดยการสอนความเท็จภายใต้เครื่ องบังหน้าของความจริ ง ตามโพลีบิอสั
นั้น ชาวครี ตมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการรักเงิน[48]
“เมื่ อครู ส อนหรื อนัก เทศน์ ม องดู ที่ ก ารสอนหรื อการเทศนาของเขาว่า เป็ น
อาชี พที่ ถูกออกแบบมาเพื่อความก้าวหน้าส่ วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัว
เขาก็อยูใ่ นสภาพที่อนั ตราย”[49]
“คาว่า ‘ครัวเรื อน’ อาจอ้างอิงอย่างเจาะจงถึงหน่วยครอบครัวแท้จริ ง อย่างไรก็
ตาม คานี้บางทีอา้ งอิงถึง คริ สตจักรตามบ้านที่ซ่ ึ งคาแนะนาของคริ สเตียนส่ วน
ใหญ่ได้ถูกดาเนินการ”[50]
ข้าพเจ้าชอบความหมายตามปกติของคานี้ ซึ่ งก็คือ หน่วยครอบครัว
1:12-13ก

นักกวีชาวครี ตที่เปาโลได้อา้ งอิงคือ เอพิเมนิ เดส ผูซ้ ่ ึ งได้มีชีวิตอยูใ่ นศตวรรษที่หกก่อนคริ สตศักราช และคนร่ วมสมัยของเขาได้ถือว่าเขาเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ นักปฏิ รูป ศาสนาที่ ยิ่งใหญ่
ผูท้ านายเช่นเดียวกับนักกวี[51] นักกวีชาวครี ตอีกคนหนึ่งที่ชื่อคาลลิมาคุช (300-240 ก.ค.ศ.) ก็
ถู กเรี ยกว่าชาวครี ตที่ พูดปด[52] การอ้างอิงอื่นๆของเปาโลถึ ง นักเขี ยนชาวต่างชาติ ก็ปรากฏ
ใน กิจการของอัครทูต 17:28 (อาราทัส) และ 1 โคริ นธ์ 15:33 (เมนานเดอร์ ) บรรทัดนี้ “ชาวครี ต ชอบพูด ปด โหดร้ า ยเหมื อ นสั ต ว์ เกี ย จคร้ า นและตะกละ” จากหนึ่ ง ในงานเขี ย นของ
เอพิเมดิเนสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกของกรี กว่าเป็ นจริ ง เปาโลได้เห็นด้วยกับ
นักกวีคนนี้ วา่ “คาพยานของเขาเป็ นความจริ ง ” โดยทัว่ ไปแล้ว ชาวครี ตมีแนวโน้มที่จะเป็ นคน
โกหก โหดร้ า ย เกี ย จคร้ า นและตะกละ ชื่ อเสี ย งของพวกเขาในฐานะ “คนโกหก” อาจจะ
เนื่องมาจากตานานของชาวครี ตที่วา่ เซอุสได้ถูกฝังบนเกาะครี ต[53]
“ชาวครี ตโหดร้ า ยอย่า งมากจนภาษากรี ก ได้ก่ อให้เกิ ด ค ากริ ย า คเรติ เซอิ น
คเรติเซ ซึ่งหมายถึง โกหกและโกง. . .”[54]

1:13ข-14

เป็ นที่ ชัดเจนว่า เปาโลได้รู้สึ กว่าคุ ณสมบัติเหล่ านี้ ได้บ่งบอกถึ ง พวกครู สอนเท็จโดยเฉพาะ
ดังนั้นท่านได้กาชับให้ทิตสั ที่จะว่ากล่าวพวกเขาอย่างรุ นแรง (“ว่ากล่าวพวกเขาให้แรงๆ”)
“ความล้มเหลวที่ จะเผชิ ญหน้ากับปั ญหาภายในคริ สตจักรไม่ว่าจะเป็ นทาง
ศาสนศาสตร์ หรื อทางปฏิ บ ตั ิ น้ ันอาจเป็ นข้อบ่ ง ชี้ ถึง ความไม่ สนใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับความจริ งของพระเจ้าหรื อการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์แบบคริ สเตียน
อย่างแท้จริ ง ความกลัวของการให้การทาให้ข่นุ เคืองและมุมมองโดยส่ วนตัวที่
สู งส่ งเกี่ยวกับความเชื่อส่ วนตัวอาจห้ามปรามบรรดาผูน้ าคริ สตจักรไว้จากการ
ท าตามค าสั่ ง ของพระคัม ภี ร์ ที่ จะว่า กล่ า ว การฟื้ นฟู ที่ เ ป็ นไปได้ท้ งั ในการ
สามัคคีธรรมและในหลักคาสอนที่ดีก็ถูกประนี ประนอมโดยความลังเลใจนี้ ที่
จะเผชิญหน้า การเผชิ ญหน้าที่มีความรัก ความไวต่อความรู ้สึกแต่หนักแน่นก็
สามารถส่ งผลต่อความสัมพันธ์ที่หนักแน่นขึ้นและเอกภาพที่ได้รับการรื้ อฟื้ น
หรื อบางทีการกาจัดที่จาเป็ นต่อบรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธความจริ ง”[55]
เป็ นที่ชดั เจนว่า “นิยายของพวกยิว” และกฎบัญญัติของพวกยิว (“กฎบัญญัติของคน”) ที่ถูกวาง
ไว้โ ดยบรรดาผู ้ที่ ป ฏิ เ สธความจริ งของพระเจ้า ท าให้ พ วกครู สอนเท็ จ เหล่ า นี้ หลงใหล
(เปรี ยบเทียบ มธ.15:9 มก.7:7 1 ทธ.1:4 4:3-7 6:3-4 2 ทธ.4:4 คส.2:21-22)
บริ บทไม่ได้ช้ ี แจงไม่ว่าบรรดาผูท้ ี่หันไปจากความจริ งเป็ นผูเ้ ชื่ อหรื อผูไ้ ม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 2
ธส.2:3) พวกเขาอาจเป็ นคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ ลก.8:13; 1 ทธ.4:1; ฮบ.3:12)[56] หรื อไม่
เป็ นคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ ลก.13:27; 2 ธส.2:11) หรื อทั้งสอง

1:15

“กฎบัญญัติของคน” (ข้อ 14) เกี่ ยวข้องกับ การละเว้นจากอาหารบางอย่าง (การถือสันโดษ
เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.4:1-4; คส.2:20-22) เปาโลได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านว่า “สาหรับบรรดาคนที่
บริ สุทธิ์ ” ในใจนั้น “ทุกสิ่ ง” รวมทั้งอาหาร “ก็บริ สุทธิ์ ” (สะอาด; เปรี ยบเทียบ มธ.15:11; มก.
7:15, 19-20; ลก.11:39-41 อย่างไรก็ตาม ความไม่บริ สุทธิ์ ในใจ (“คนที่ชวั่ ช้าและไม่มีความ
เชื่อ”) ก็กระจายความไม่บริ สุทธิ์ ที่ใดก็ตามที่พวกเขาไปผ่านทางถ้อยคาและการกระทาของพวก
เขา (เปรี ยบเทียบ ฮกก.2:13-14)

1:16

ข้อ 15 มองดูที่ ท่ าที ของพวกครู สอนเท็จ ส่ วนข้อ 16 มองดูที่ การกระทา ของพวกเขา อิทธิ พล
(“การกระทา”) ที่ แบ่งแยกและทาลายของพวกครู สอนเท็จได้ทรยศท่าที ภายในแห่ งความไม่
บริ สุทธิ์ ของพวกเขาเกี่ ยวกับความจริ งของพระเจ้า ที่จริ งแล้วพวกเขา “น่ าเกลี ยดน่ าชัง (เป็ นที่
รังเกี ยจ) และไม่เชื่ อฟั ง” ต่อพระเจ้าเช่ นเดี ยวกับไม่ได้รับการรับรองโดยพระองค์ พวกเขาไม่
สามารถกระทาการใดๆ ที่พระองค์จะรับรองได้ (“ไม่เหมาะกับการดีใดๆ เลย”)
“จากทุกคนที่แย่น้ นั คนที่แย่กว่าคือคนที่เคร่ งในศาสนา”[57]
“อย่างที่คนชราหรื อตาพร่ ามัวและบรรดาผูท้ ี่มีการมองเห็ นนิ ดหน่ อยนั้น ถ้า
คุณผลักหนังสื อที่ยอดเยี่ยมไปต่อหน้าพวกเขา แม้ว่าพวกเขาตระหนักว่ามัน
เป็ นงานเขียนบางอย่าง กระนั้นก็แทบจะไม่สามารถตีความสองคาได้ แต่ดว้ ย
การช่ ว ยเหลื อ ของแว่ น ตาก็ จ ะเริ่ ม ต้น อ่ า นอย่า งแตกต่ า งออกไป จากการ
รวบรวมความรู้ที่สับสนถึงพระเจ้าในความคิดของเรา การทาให้ความพร่ ามัว
ของเราหายไปนั้น พระคัมภีร์ก็แสดงให้เราเห็นถึงพระเจ้าแท้อย่างชัดเจน”[58]
เมื่ อใดก็ตามที่ คาพูดและการดาเนิ นชี วิตของบุคคลหนึ่ งขัดแย้งกัน ตามปกติแล้วมันคือ การ
ดาเนินชี วิต ของเขาแทนที่จะเป็ นคาพูดของเขานั้นที่เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่เขาเป็ นอย่างแท้จริ ง (1 ยน.
1:6)
“. . . ข้อ 16 เป็ นข้อที่สาคัญของจดหมายฝากฉบับนี้ เปาโลกล่าวถึงประเด็น
ต่างๆเริ่ มแรกของความจาเป็ นของการเป็ นผูน้ าในทางของพระเจ้าและเรี ยก
ความสนใจไปที่ ความจริ งจังของปั ญหาของชาวครี ต ในข้อนี้ ท่ า นระบุ ถึ ง
ประเด็ นหลัก คื อ ฝ่ ายตรงข้า มก าลัง สอนว่า สิ่ ง ที่ บุ ค คลหนึ่ ง เชื่ อ และการที่
บุ ค คลนั้นประพฤติ อย่างไรนั้น ไม่ เกี่ ย วข้องกัน และการดาเนิ นชี วิตในทาง
พระเจ้าไม่ใช่ผลตามมาที่จาเป็ นต่อแผนการและงานที่ช่วยให้รอดของพระเจ้า
จากนั้นในสองบทถัดไป หลังจากที่ได้ให้คาแนะนาสาหรับกลุ่มที่แตกต่างกัน
ภายในคริ สตจักรนั้น เปาโลจะให้ถอ้ ยคาซึ่ งเป็ นหลักคาสอนสองอย่างแก่ทิตสั
ที่แสดงให้เห็ นว่าการเชื่ อฟั งออกมาจากความรอดและต้องออกมาจากความ
รอดเพราะว่ามันเป็ นจุดประสงค์ที่ซ่ ึ งความรอดได้ถูกจัดเตรี ยมไว้”[59]

“ข้อเหล่ านี้ [10-16] เป็ นการอภิ ปรายแท้อนั เดี ย วถึ งฝ่ ายตรงข้ามที่ เป็ นชาวครี ตของเปาโล
(เปรี ยบเทียบ 3:10-11) สถานการณ์ บนเกาะครี ตดูเหมือนจะคล้ายกับสถานการณ์น้ นั ในเมือง
เอเฟซัสพร้อมกับความแตกต่างที่สาคัญเล็กน้อย ปั ญหาก็เป็ นจริ งเนื่ องจากว่าคาสอนของพวก
เขาได้คว่าครั วเรื อน กระนั้นฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นชาวครี ตก็ได้รับความสนใจน้อยซึ่ งบ่งบอกว่า
ปั ญหาไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเช่ นในเมืองเอเฟซัส ฝ่ ายตรงข้ามนั้นไม่มีคุณสมบัติ เคร่ งศาสนา
และไม่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งของการเป็ นผูน้ าในคริ สตจักร ที่จริ ง ข้อ 10-16 มีจุดประสงค์
ของการอธิ บ ายว่ า ท าไมทิ ต ัส ต้อ งแต่ ง ตั้ง ผู ้ค นที่ มี คุ ณ สมบัติ เ ท่ า นั้น ส าหรั บ การเป็ นผู ้น า
คริ สตจักร (ข้อ 5-9) ฝ่ ายตรงข้ามได้สอนถ้อยคาที่ไม่เป็ นสาระ ถ้อยคาที่ปราศจากความหมาย
นิยาย พระคัมภีร์ตอนนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคาสอนนั้นเกี่ยวกับชาวยิวเป็ นหลักและได้
สอนการถือสันโดษและคาแนะนาสาหรับความบริ สุ ทธิ์ และความเป็ นมลทินทางพิธีกรรม ฝ่ าย
ตรงข้ามเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรแต่ได้ละทิง้ ความจริ งแห่งข่าวประเสริ ฐ และดังนั้นพวกเขา
ควรถูกว่ากล่าวเพื่อว่าพวกเขาและคริ สตจักรจะมีสุขภาพที่ดีในความเชื่อของพวกเขา”[60]
ค. ความประพฤติของธรรมิกชน 2:1-3:11
จากการระบุถึงประเภทของคนที่มีคุณสมบัติที่จะนาคริ สตจักรและการชี้ ถึงข้อบกพร่ องของผูน้ าที่ไม่มีคุณสมบัติ
บางคนนั้น เปาโลก็หันไปสู่ การอภิ ปรายถึ งความประพฤติของคริ สเตี ยนแต่ละคนในคริ สตจักรต่างๆ ท่านได้
จัดการคาแนะนาเหล่านี้ โดยการแบ่งออกท่ามกลางกลุ่มที่หลากหลายในคริ สตจักรและจากนั้นก็โดยการเน้นย้ า
ถึงสิ่ งที่อุปนิสัยที่เหมาะสมควรเป็ นเหมือนสาหรับธรรมิกชนทุกคน
1. อุปนิสัยของกลุ่มต่ างๆทีห่ ลากหลายในคริสตจักร 2:1-15
ในการจัดตั้งระเบียบในคริ สตจักร เปาโลให้คาแนะนาแก่ทิตสั เกี่ยวกับอุปนิ สัยของกลุ่มต่างๆที่หลากหลายของ
คริ สเตียนที่เหมาะสมสาหรับพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.5:1-2) สิ่ งนี้เกี่ยวข้องกับการเฝ้ าดูแลเชิงอภิบาล
“ที่นี่เปาโลเน้นถึงความสาคัญของการเสริ มสร้างชีวติ ภายในของผูเ้ ชื่ อในฐานะเป็ นเครื่ องแก้ที่ดี
ที่สุดต่อความผิดพลาด”[61]

“ไม่มีสภาพไหนและระยะใดของชี วิตที่ยงั คงไม่ได้ถูกกระทบโดยอิทธิ พลที่ ชาระให้บริ สุทธิ์
ของข่าวประเสริ ฐ”[62]
“จงสั ง เกตถึ ง ความรู ้ สึ ก หนั ก แน่ น ของจุ ด ประสงค์ ข องพระเจ้า และมนุ ษ ย์ต ลอดส่ ว นนี้
(ฮฺ นา [“ว่า”] หกครั้ง)”[63]
การกาชับเบือ้ งต้ น 2:1
ข้อนี้ แนะนาถึงคาแนะนาที่ติดตามมาเกี่ยวกับความประพฤติของแต่ละคน ในความตรงข้ามกับพวกครู สอนเท็จ
ทิตสั จะต้องสอนความประพฤติที่สอดคล้องกับ “คาสอนที่มีหลัก (นัน่ คือ ‘ที่ดี’)” แก่ผเู ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.
1:10; 6:3; 2 ทธ.1:13; 4:3; ทต.1:9, 13, 2:2) เปาโลต้องการให้คริ สเตียนประพฤติอย่างสอดคล้องกับสิ่ งที่พวกเขา
ปฏิญาณที่จะเชื่อ แรงจูงใจหลักที่เปาโลใช้ในคาแนะนาที่ตามคือก็คือว่า การกระตุน้ เหล่านี้ มาจากคาสอนที่มี
หลักและเห็ นด้วยกับคาสอนที่มีหลัก แรงจูงใจรองที่ท่านเน้นอีกด้วยคือ อุปนิ สัยที่ท่านได้ส่งเสริ มจะก่อให้เกิ ด
ผลกระทบในเชิงบวกต่อผูไ้ ม่เชื่อผูซ้ ่ ึ งจะสังเกตผูอ้ ่านของท่าน
ผู้ชายสู งอายุ 2:2
ทิตสั จะต้องย้ าเตือนให้ “ผูช้ ายสู งอายุ” ที่จะ “รู้จกั ประมาณตน” (คากรี ก เนฟาลิโออุส มีสติ ระวังระไว คิดอย่าง
ชัดเจน;1 ทธ.3:2) “มีความน่านับถือ” (คากรี ก เซมโนอุส ควรค่าแก่การนับถือ ใจที่จริ งจังแทนที่จะเล่นตลก) และ
“มีสติสัมปชัญญะ” (คากรี ก โซโฟรนาส ควบคุมตนเอง 1 ทธ.3:2; ทต.1:8; 2:5) คุณลักษณะเหล่านี้ ท้ งั หมดเป็ น
เครื่ องหมายของความเป็ นผูใ้ หญ่ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.13:13; 1 ธส.1:3)
“ความเป็ นผูใ้ หญ่ไม่ใช่ถูกกาหนดโดยอายุหรื อแม้กระทัง่ การที่บุคคลหนึ่ งรู ้มากแค่ไหน มันถูก
กาหนดโดยการที่บุคคลหนึ่ งมีทกั ษะแค่ไหนในการประยุกต์ใช้ความจริ งกับชี วิตและในการ
แยกแยะสิ่ งดีจากสิ่ งชัว่ (ดู ฮบ.5:13, 14)”[64]
“เราอาจจินตนาการว่าการกระตุน้ ให้รู้จกั ประมาณตนนั้นไร้ ประโยชน์ [ไม่มีจุดประสงค์ทาง
ปฏิบตั ิ] แต่เราต้องจดจาไว้วา่ สังคมชาวต่างชาติที่ร่วมสมัยนั้นบ่อยครั้งยกย่องคนที่ดื่มเหล้าอย่าง
หนัก. . .”[65]

ผูช้ ายสู งอายุควรอยู่ ในทางพระเจ้ า อีกด้วย นัน่ หมายถึงการมี “ความเชื่อที่ถูกต้อง” (คากรี ก ไฮจิ อาอิ นนทาส เทพิสเทอิ; ที่นี่คือการวางใจในพระเจ้ามากกว่าถูกต้องในหลักคาสอน) “ความรัก” (คากรี ก อากาเป้ ความเป็ นห่ วง
คนอื่น) และ “ความทรหดอดทน” (คากรี ก ฮู โพโมเน การทนอย่างอดทนเมื่อพิจารณาถึงความหวังของพวกเขา
ในฐานะผูเ้ ชื่อ)
“ความจริ งจังของจุดประสงค์ก็เหมาะสมกับความมีเกียรติของผูอ้ าวุโสโดยเฉพาะ กระนั้นแรง
โน้มถ่วงไม่ควรถูกสับสนกับความมืดมน”[66]
“. . . ปี ทั้งหลายควรจะนามาซึ่ งความอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความไม่อดกลั้นที่
เพิ่มขึ้นเพื่อมุมมองและกับความผิดพลาดของคนอื่น”[67]
ผู้หญิงสู งอายุ 2:3
“ผูห้ ญิงสู งอายุ” จะต้องให้หลักฐานถึง การนับถือของเขาที่ มีต่อพระเจ้ า “ในความประพฤติของพวกเขา” อีกด้วย
กล่ า วในเชิ งลบแล้ว พวกเขาควรหลี กเลี่ ย ง “การใส่ ร้าย” (คากรี ก เม ดิ อาโบลุส ; การใส่ ร้ายคนอื่ น ; 1 ทธ.
3:11; 5:13-14) และการเสพติดสารที่ทาให้เป็ นทาสเช่นเหล้า (คากรี ก เมเน ออยโน พอลโล เดดูโลเมนาส; 1 ทธ.
3:8) กล่าวในเชิงบวกแล้ว พวกเขาควรสอน “สิ่ งที่ดีงาม” (คากรี ก คาโลดิดาสคาลุส) โดยการกระทาเช่นเดียวกับ
ถ้อยคา และ “หนุนใจหญิงสาว” ที่จะบรรลุความรับผิดชอบต่างๆของพวกเขา (ข้อ 4ก)
“เราได้นาข้อสังเกตมาที่วา่ คนที่แก่กว่าได้มีวนั แห่ งความมีประโยชน์ของพวกเขาและควรที่จะ
ทาทางไว้สาหรับคนหนุ่ม แต่หลักการที่นี่ก็ค่อนข้างตรงกันข้าม ด้วยอายุและประสบการณ์น้ นั
ก็มีปัญญา และผูห้ ญิงสู งอายุหลายคนได้คน้ พบเคล็ดลับต่างๆของการดาเนินชีวติ ในทางพระเจ้า
ในความสัม พันธ์ กบั สามี ลู ก และเพื่อนบ้า นและในสถานที่ ทางานของพวกเขาซึ่ ง สามารถ
ช่ วยเหลื อหญิ งสาวไว้จากความโศกเศร้ าที่ ไม่จาเป็ นได้ และเมื่อความยากลาบากที่หลี กเลี่ยง
ไม่ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาว ใครควรที่จะนาพาเธอผ่านพ้นดีกว่าพี่สาวที่แก่กว่าผูซ้ ่ ึ งได้ผา่ นพ้นมัน
มาก่อน? ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง คริ สตจักรต้องตรวจดูว่าหญิงสาวมีการติดต่อกับผูห้ ญิงสู งอายุ”
[68]

หญิงสาว 2:4-5
เปาโลได้ลงรายการความรับผิดชอบเจ็ดอย่างของ “หญิงสาว” พวกเขาจะต้อง (1) “รักสามีของพวกเขา” (ทาให้
สวัสดิภาพของสามีของพวกเขามาก่อนความสนใจส่ วนตัวของพวกเขา) (2) “รักบุตรของพวกเขา” และ (3) “มี
สติสัมปชัญญะ (คากรี ก โซโฟรนาส; “ควบคุมตนเอง”) ยิ่งกว่านั้น พวกเขาจะต้อง (4) “บริ สุทธิ์ ” (คากรี ก
ฮั กนาส) และ (5) “ดูแลบ้าน” (คากรี ก ออยคูรุส, ผูผ้ ลิตแห่ งความเรี ยบร้อยในบ้าน, 1 ทธ.5:14 ไม่จาเป็ นต้องถูก
ครอบงาด้วยงานบ้านอย่างเดียว) สุ ดท้าย พวกเขาจะต้อง (6) “มีความเมตตา” (คากรี ก อากาธาส)) และ (7) “เชื่อ
ฟังสามีของตน” (คากรี ก ฮูโพทาสโซเมนาส ทอยส์ อิ ดิออยส์ แอนดราซิ น ) เนื่องจาก สิ ทธิ อานาจที่ ได้ รับแต่ งตั้ง
ของพระเจ้ า ในครอบครัวของพวกเขา (อฟ.5:22; คส.3:18; 1 ปต.3:1) อุปนิ สัยเช่นนั้นจะปกป้ อง “พระวจนะของ
พระเจ้า” จาก ความเสื่ อมเสี ย โดยบรรดาผูท้ ี่ จะสั งเกตถึ ง ความไม่ สอดคล้องระหว่า งคาสอนของพระคัมภี ร์
และความประพฤติของผูห้ ญิงเหล่านี้
“ที่นี่เรามีอนั แรกของการกล่าวอย่างชัดเจนหลายครั้งถึงความจาเป็ นสาหรับการงานที่ดีเพื่อเห็น
แก่ผไู ้ ม่เชื่อ. . . [เปรี ยบเทียบ 2:1, 10, 11, 14; 3:2, 8, 14])”[69]
“การอบรมหญิงสาวไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของทิตสั แต่เป็ นหน้าที่ของผูห้ ญิงสู งอายุที่มีคุณสมบัติใน
การทาอย่างนั้นโดยตาแหน่งและคุณลักษณะ ‘อบรม’ หมายถึง สอนในบทเรี ยนของความมีสติ
และการควบคุมตนเอง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2, 5) ‘สาวกว่า’ เป็ นคาคุณศัพท์ในเชิงบวกซึ่ งตาม
ตัวอักษรหมายถึง ‘ใหม่’ หรื อ ‘สดใหม่’ และบางที่บ่งบอกถึงการอ้างอิงถึงคนที่แต่งงานใหม่”
[70]
คาว่า “อยูภ่ ายใต้” (คากรี ก ฮูโพทาสโซ, ข้อ 5) ในวลี “อยูภ่ ายใต้สามีของพวกเขาเอง” ไม่ใช่เหมือนกับคาว่า “เชื่อ
ฟัง”
“ฮูโพทาสซิ สไธ” ซึ่ งเปาโลชื่นชอบที่นี่ [ใน รม.13:1] และในที่อื่นๆ [เช่น ทต.2:5] จะต้องเป็ น
ที่เข้าใจในแง่ของ แทกซิ ส หรื อ ‘ระเบียบ’ ของพระเจ้า มันเป็ นการยอมรับที่มีความรับผิดชอบ
ของความสัมพันธ์ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ต้ งั บุ คคลหนึ่ งไว้และความพยายามอันจริ งใจที่เป็ นผลลัพธ์
เพื่ อ จะบรรลุ ห น้า ที่ ต่ า งๆที่ ซ่ ึ งความสั ม พัน ธ์ น้ ัน ก าหนดให้ บุ ค คลนั้น มี [เปรี ย บเที ย บ อฟ.
5:24]”[71]

เปาโลได้กล่าวตัวท่านเองต่อหญิงสาวที่แต่งงานผูซ้ ่ ึ งมีบุตร หญิงสาวคนอื่นๆ จาเป็ นต้องทาการปรับต่อสถานการณ์ของพวกเขาในความสอดคล้องกับหลักการต่างๆที่รองรับคาแนะนาเหล่านี้
การรักในแนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไข บรรดาภรรยาต้องยอมรับสามีของพวกเขาอย่างที่พวก
เขาเป็ น นัน่ คือ คนบาปที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับพวกเขาเอง การยอมรับนี้ ไม่ควรขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิของสามีแต่
ขึ้ น อยู่ก ับ คุ ณ ค่ า ของเขาในฐานะของขวัญ ที่ ดี ที่ พ ระเจ้า ได้ป ระทานแก่ ภ รรยา ภรรยาต้อ งยอมรั บ ความคิ ด
ความรู้สึก การตัดสิ นใจและความล้มเหลวของสามีของเธอ ความรักเป็ นเชิงรุ กไม่ใช่เชิ งรับ มันเป็ นบางสิ่ งที่ผคู ้ น
ทา ความรั กเกี่ ย วข้องกับ การฟั งเพราะว่า การฟั งกล่ า วว่า “ข้าพเจ้ารั กคุ ณและข้าพเจ้าสนใจคุ ณ ” การรั กสามี
หมายถึงว่า ภรรยาต้องปรับกิจกรรมต่างๆของเธอให้เข้ากับตารางเวลาของสามี มันเกี่ยวข้องกับการปกป้ องเขา
จากการวิจารณ์ในที่สาธารณะในฐานะพันธมิตรของเขาแทนที่จะวิจารณ์ เขาต่อหน้าคนอื่นๆ ความรักเกี่ ยวข้อง
กับการอุทิศตนต่อความสัมพันธ์ทางเพศที่เติมเต็มร่ วมกันและบางครั้งก็ทาการริ เริ่ มเพื่อความพึงพอใจของเขา
สิ่ งที่ดีที่สุดซึ่ งคู่สมรสสามารถทาเพื่อลูกของพวกเขาคือรักซึ่ งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข
“ค่านิ ยมของ ‘ผูห้ ญิงใหม่’ [รู ปแบบของความประพฤติบนเกาะครี ต ] มีความเกี่ยวข้องเล็กน้อย
กับการอุทิศตนตามธรรมเนี ยมต่อครอบครัว ศีลธรรมใหม่ที่พวกเขาได้เน้นก็รับรองเสรี ภาพที่
จะติดตามความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวและเสรี ภาพในเรื่ องทางเพศนอกการสมรสที่ปกติเปิ ดต่อ
ผูช้ ายเท่านั้น ซึ่ งจะทาให้ความซื่ อสัตย์ทางการสมรสและการจัดการครอบครัวอยูใ่ นการเสี่ ยง
ดังนั้นครอบครัวจึงเป็ นสนามหลักแห่งการรณรงค์ของเปาโล”[72]
พระเจ้าต้องการให้ภรรยาที่จะทาให้งานดูแลบ้านเป็ นลาดับความสาคัญ บ้านเรื อนของผูห้ ญิงเป็ นบริ เวณหลัก
แห่งพันธกิจของเธอ มันสร้างถ้อยแถลงเกี่ยวกับค่านิ ยมของเธออีกด้วย ตามปกติแล้ว งานดูแลบ้านก็รวมถึงการ
เลี้ ยงดู ลูก (เปรี ย บเที ยบ สภษ.1:8; 1 ธส.2:7) การเพิ่มเติ มรายได้ของครอบครั วเป็ นทางเลื อกที่ เป็ นไปได้
(เปรี ยบเทียบ สภษ.31:16, 24) อย่างไรก็ตาม แม่ควรทางาน เท่ านั้น ถ้าทั้งสามีของเธอและเธอเห็นด้วยว่าสิ่ งนี้ จะ
เป็ นสิ่ งดีที่สุดสาหรับครอบครัว
“ความรับผิดชอบอันแรกของภรรยาก็อยูใ่ นบ้านของเธอ”[73]
“สามีที่ฉลาดยอมให้ภรรยาของเขาที่จะจัดการเรื่ องราวของบ้านเรื อน เพราะว่านี่ เป็ นพันธกิ จ
ของเธอ”[74]

ข้าพเจ้าทึกทักเอาว่าท่านได้หมายถึง บ้านเป็ นพันธกิจ หลัก ของเธอ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นพันธกิจ เดียว ของเธอ
มุมมองของโลก

มุมมองของพระเจ้ า

1. บ้านเป็ นงานที่น่าเบื่อ

1. บ้านเป็ นที่พกั อาศัยที่จะมาสู่ โลก

2. งานดูแลบ้านและลูกเป็ นภาระ

2. สิ่ งเหล่านี้เป็ นของประทานที่ดีของพระเจ้า

3. เห็นคุณค่าความสาเร็ จทางวัตถุและการทาให้ 3. เห็นคุณค่าคุณลักษณะและการอยูใ่ นทางพระ
ตนเองพึ่งพอใจในตอนนี้
เจ้าและลงทุนในอนาคต
4. เอาลูกไว้ในการดูแลเลี้ยงดูเด็กแทนที่จะดูแล 4. พ่อแม่ควรสอนและบรรลุ ความรั บผิดชอบ
พวกเขาด้วยตัวคุณเอง
ของพวกเขาที่จะฝึ กฝนลูกของพวกเขา
5. ลู ก งานดู แลบ้าน และบ่อยครั้งการสมรสก็
ขัดขวางความสาเร็ จของตนเอง

5. การเลี้ ยงดูลูกในทางพระเจ้าเป็ นหนึ่ งในวิธีที่
จะบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าและหนึ่ ง
ในการทรงเรี ยกที่สูงสุ ดในชีวติ

6. เรี ยกร้องสิ ทธิ์ ของคุณที่จะไปสู่ ความสาเร็ จ

6. สละสิ ทธิ์ ของคุณและกลายมาเป็ นผูร้ ับใช้[75]

“ความสัมพันธ์ทางการสมรสใดๆที่ก่อขึ้นและรักษาไว้บนพื้นฐานของสมาชิ กแต่ละคนที่ยึดมัน่
ต่อข้อเรี ยกร้ องทางกฎหมายบางอย่า งที่ ก าหนดไว้เท่ านั้น บางที ก็มี ความหายนะตั้งแต่ ตอน
เริ่ มต้น ในการพิจารณาคาสอนของพันธสัญญาใหม่ในเรื่ องการสมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จดหมายของเปาโล ดูเหมือนว่าการเน้นจะอยูท่ ี่การรักษาไว้ซ่ ึ งการอุทิศตนร่ วมกันหรื อซึ่ งกัน
และกันของสามีและภรรยาต่อการเป็ นหุ ้นส่ วนที่เฉพาะ สนิทสนม มีความรักและการดูแล เมื่อ
ท่าทีตามพระคัมภีร์ที่กาหนดไว้เหล่านี้ ระหว่างสามีและภรรยานั้นแพร่ หลาย มันก็จะมีความจา
เป็ นเล็กน้อย (ถ้ามี ) สาหรับการอาศัยระเบี ยบที่ ได้ต้ งั ไว้ใจของพระเจ้าเพื่อการสถาปนาสิ ทธิ
อานาจภายในบ้าน”[76]
ชายหนุ่ม 2:6-8
หลักการต่างๆ ที่ เหมือนกันก็ประยุกต์ใช้กบั อุปนิ สัยของ “ชายหนุ่ ม” ช่ วงอายุสาหรับผูช้ ายสู งอายุและผูห้ ญิง
สู งอายุคงจะประมาณ 40 ปี ขึ้นไปในวัฒนธรรมนั้น และช่วงอายุของคนหนุ่มสาวคงจะประมาณระหว่าง 20 ปี ถึง

40 ปี [77] เนื่ องจากว่าทิตสั เป็ นหนึ่งใน “ชายหนุ่ม” เปาโลได้กล่าวถึงท่านอย่างเป็ นส่ วนตัว พวกเขาควรจะ “มี
สติสัมปชัญญะ” อีกด้วย (คากรี ก โซโฟรเนอิ น; “ควบคุมตนเอง” ข้อ 2, 5, 6) และเป็ น “แบบอย่าง” (ตัวอย่าง)
ในการดีทุกด้าน” (1 ทธ.4:15-16)
“เนื่องจากว่าชายหนุ่มค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะหุ นหันพลันแล่นและปราศจากการยับยั้งในความ
ประพฤติ ความจาเป็ นพื้นฐานของพวกเขาคือที่จะ ‘ควบคุมตนเอง’ ซึ่ งเป็ นการปลูกฝังความ
สมดุลและการยับยั้งตนเองในการปฏิบตั ิประจาวัน”[78]
ในฐานะครู ส อนหรื อผูฝ้ ึ กหัด พวกเขาทาสิ่ งนี้ โดยการรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง “ความบริ สุทธิ์ ” ในคาสอนแห่ งความจริ ง
(“หลักคาสอน”) ของพระเจ้า โดยการ “จริ งใจ” (“จริ งจัง” ข้อ 2) และ โดย “คาพูดที่ดี” ที่ผอู ้ ื่นไม่สามารถวิจารณ์
อย่างถูกต้องสมควรได้ การเชื่อฟังต่อองค์ประกอบเหล่านี้ ก็จะปล้นศัตรู ของคริ สตจักรจากเหตุผลที่มีเหตุผลใดๆ
สาหรับการวิจารณ์ (เปรี ยบเทียบ 1:16) พวกเขาจะ “ถูกทาให้อบั อาย” เพราะว่าพวกเขาจะไม่มีพ้ืนฐานที่เป็ นจริ ง
สาหรับการต่อต้านของพวกเขา
ทาสสมัคร 2:9-10
พวกทาสได้เป็ นที่รู้จกั สาหรับความพร้อมของพวกเขาที่จะรับเอาศาสนาใหม่ๆ[79] เนื่ องจากสิ่ งนี้ เปาโลอาจได้
ให้คาแนะนาแก่บรรดาคนของพวกเขาที่ได้มาเป็ นคริ สเตียน ถ้อยคาของเปาโลต่อพวกทาสเริ่ มต้นด้วยการขอร้อง
โดยทัว่ ไปซึ่ งติดตามมาด้วยหลักการสี่ อย่างที่ได้ถูกเรี ยบเรี ยงในรู ปสมมาตร (เชิงบวก เชิงลบ เชิงลบ เชิงบวก) ซึ่ ง
หลักการสองอย่างแรกกล่าวถึงท่าทีและสองอย่างสุ ดท้ายกล่าวถึงความซื่ อสัตย์[80]
พวกทาสที่เชื่อจะต้อง (1) “จานน (อยูภ่ ายใต้) ต่อนายของพวกเขาเองในทุกอย่าง” และ (2) พยายามที่จะ “ทาสิ่ งที่
ถูกใจนายทุ กอย่าง” (“เป็ นที่โปรดปราน”) พวกเขาจะต้อง (3) ยับยั้งจากการเถี ยง (“ไม่โต้เถี ยง”) เมื่อได้รับ
คาแนะนา (4) ไม่ขโมยจากพวกเขา (“ไม่ยกั ยอก”) และ (5) พิสูจน์ว่าน่ าไว้วางใจอย่างเต็มที่ (“สาแดงความ
ซื่อสัตย์”)
“ซิ เซโรบ่นว่าคนครี ตไม่ถือว่าผิดศีลธรรมในการที่จะขโมย”[81]

อีกครั้งหนึ่ง เหตุผลสาหรับประเภทของอุปนิสัยนี้ก็ตามมา มันเป็ นเพราะว่าอุปนิ สัยเช่นนั้นสอดคล้องกับคาสอน
เกี่ยวกับ “พระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” และดังนั้นก็ เทิดทูน (ส่ งเสริ มการทาให้ดีข้ ึนโดยการจัดเตรี ยมบริ บท
ที่สอดคล้องให้) คาสอนนั้น
“เนื่ องจากว่าพวกทาสเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัวกรี ก มันค่อนข้างเป็ นไปได้ที่วา่ การยุ่งของ
พวกครู สอนเท็จที่มีต่อครอบครัวกรี ก (1:11) ก็เป็ นเหตุผลของประเภทของอุปนิ สัยที่ไม่นบั ถือ
ท่ามกลางพวกเขาที่ได้รับการบ่งบอกไว้โดยชุดของคาแนะนานี้ บางสิ่ งที่คล้ายกันได้ปรากฏใน
เมืองเอเฟซัส (ดู 1 ทธ.6:1-2)”[82]
“ในขณะที่โดยรอบๆนั้นก็มีการไม่นบั ถื อหรื อความไม่ใส่ ใจต่อบรรดาผูท้ ี่มีสิทธิ อานาจ ท่าทีที่
นับถือของคริ สเตียนและถ้อยคาซึ่ งถูกรับรองโดยการปฏิบตั ิที่ดีก็จะสาแดงว่าข่าวสารแห่ งความ
รอดของพระเจ้าก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆในเชิงบวกและมองเห็นได้ นี่เป็ นโอกาสสาหรับพยาน
ที่เราต้องไม่พลาด”[83]
“ไม่มีทาสในสังคมของเรา [อเมริ กา] ในทุกวันนี้ แต่ก็มีลูกจ้าง คนงานที่เป็ นคริ สเตียนต้องเชื่อ
ฟังคาสั่งและไม่โต้เถียง พวกเขาต้องไม่ขโมยจากนายจ้างของพวกเขา เงินหลายล้านดอลล่าร์ ก็
สู ญหายไปแต่ละปี โดยนายจ้างซึ่ งคนงานของพวกเขานั้นขโมยจากพวกเขา ทุ กๆสิ่ งตั้งแต่ที่
หนีบกระดาษและดินสอไปจนถึ งเครื่ องมือและพาหนะในที่ทางาน ‘พวกเขาเป็ นหนี้ ขา้ พเจ้า!’
ก็ไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั ‘เอาล่ะ ข้าพเจ้าได้ทาเพื่อจะได้มา!’”ก็ไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั เช่นกัน[84]
เหตุผลสาหรับอุปนิสัยเช่ นนั้น 2:11-14
“ย่อหน้าก่อนหน้านี้ [2:1-10] เป็ นการท้าทายต่อหลายกลุ่มในคริ สตจักรต่างๆบนเกาะครี ตเพื่อ
จะยอมรับรู ปแบบแห่งอุปนิสัยของคริ สเตียนอย่างเจาะจง ณ ตอนแรกนั้นความเชื่ อพื้นฐานของ
มันดูเหมือนจะน่าเบื่อและธรรมดา แต่ตอนนี้ เปาโลย้ าเตือนทิตสั อย่างคล่องแคล่วว่าพวกเขามี
พื้นฐานของพวกเขาในข่าวประเสริ ฐเอง อย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อที่จะยกมนุ ษย์ไปสู่ คุณภาพที่
สู งขึ้นของชีวติ ที่พระเจ้าได้แทรกแซงในประวัติศาสตร์ ในการบังเกิดเป็ นมนุษย์”[85]

“มีพระคัมภีร์ไม่กี่ตอนในพันธสัญญาใหม่ที่จดั ตั้งอานาจทางศีลธรรมของการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์
อย่างชัดเจนมากเหมือนพระคัมภีร์ตอนนี้”[86]
นี่เป็ นอีกตอนหนึ่งของ “พระคัมภีร์ตอนที่เป็ นพิธีสักการะบูชา” ในจดหมายฝากศิษยาภิบาลที่สรุ ปลักษณะสาคัญ
ของความรอด (เปรี ยบเทียบ 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 ” แนะนาถึ ง เหตุผลทางศาสนศาสตร์ เต็มที่ ของเปาโลส าหรับ การเรี ย กร้ องความ
ประพฤติที่ได้กล่าวถึ งว่าทาไมความประพฤติเช่ นนั้นสอดคล้องกับหลักคาสอนที่ถูกต้อง (ข้อ
1) กล่าวอย่างสรุ ปแล้ว มันเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อพระคุณของพระเจ้า “พระเจ้า”
ได้สาแดง “พระคุณ” (ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ) ของพระองค์ในพระคริ สต์และข่าว
ประเสริ ฐ สิ่ งนี้ได้ส่งผลต่อสองสิ่ งคือ ความเป็ นไปได้ ของ “ความรอด” สาหรับ “ทุก” คน และ
“ความรอด” ที่เป็ นจริ ง ของ “ทุก” คนที่เชื่อในพระคริ สต์ (1 ทธ.2:4, 6; 4:10)
“ในภาษากรี ก ‘ได้ปรากฏ’ ก็ต้ งั อยูอ่ ย่างเน้นๆ ณ ตอนเริ่ มต้นซึ่ งเน้นถึงการ
สาแดงของพระคุณในฐานะเป็ นความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์ การอ้างอิง
นั้นก็มีต่อชี วิตทั้งหมดในโลกของพระคริ สต์ คือ การบังเกิด การตาย และการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ คากริ ยา เอพิ ฟาเน ซึ่ งเป็ นที่มาของคาว่า ‘อิพีฟอะนิ ’ หมายถึง ‘เป็ นที่เห็นได้ ทาการปรากฏ’ และแสดงถึงภาพลักษณ์ของ
พระคุ ณที่ ท นั ใดนั้นได้ท ะลุ ท ะลวงเข้า ไปในความมื ดทางศี ล ธรรมของเรา
เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กาลังขึ้น (มันถูกใช้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ใน กจ.27:20)
มนุ ษย์ไม่สามารถก่อกรอบความคิดที่เหมาะสมถึงพระคุณนั้นได้ถา้ ปราศจาก
การสาแดงที่เป็ นส่ วนตัวของพระคุณในพระคริ สต์ในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์
และการไถ่บาป”[88]

2:12

เมื่อคริ สเตียนชื่นชม “พระคุณนี้” พระคุณก็สอนเขาหรื อเธอ พระคุณสอนเรา ในเชิ งลบ “ให้ละ
ทิ้งความอธรรม” ซึ่ งเป็ นปั ญหาพื้นฐาน และ “โลกี ยตัณหา (ความอยากต่ างๆ)” ซึ่ งเป็ นการ
สาแดงของปั ญหาพื้นฐาน ความหลงใหลเหล่านี้ เป็ นความอยากต่างๆที่ผไู ้ ม่เชื่ อพบว่าน่ าดึงดูด
อย่างมาก แต่ก็ไม่สอดคล้องกับคุ ณลักษณะและน้ าพระทัยของพระเจ้า แม้ว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ น
พื้นฐานของระบบโลก พระคุณสอน ในทางบวก ที่จะดาเนินชีวิต “อย่างมีสติสัมปชัญญะ” (คา

กรี ก โซโฟรนอส ควบคุมตนเองในภายใน เปรี ยบเทียบ ข้อ 2, 5, 6) “อย่างชอบธรรม” (คากรี ก
ดิไคออส; ถูกต้องทางศีลธรรมที่ภายใน) และ “อยูใ่ นทางพระเจ้า” (คากรี ก ยูเซบอส อย่างนับ
ถือที่ภายใน) ในยุคปั จจุบนั นี้ ” คุณสมบัติเหล่านี้ เป็ นสิ่ งตรงข้ามกับคุณสมบัติเหล่านั้นที่แสดง
ถึงวัฒนธรรมของชาวครี ตโดยทัว่ ไป
2:13

“ความหวังอันน่ ายินดี ” ของ “พระเจ้ายิ่งใหญ่และพระผูช้ ่ วยให้รอด” คือ การมาปรากฏของ
พระเยซูคริ สต์ใน “พระสิ ริ” ณ การรับขึ้นไปนั้นก็กระตุน้ ให้คริ สเตียนที่ไวต่อความรู ้สึกที่จะให้
เกียรติแด่พระเจ้าด้วยอุปนิสัยของเธอและของเขาในตอนนี้ อีกด้วย[89] คากริ ยากรี ก พรอสเดโค
เมนอย (“คอยหา”) อยู่ ใ นกาลปั จ จุ บ ัน ซึ่ งบ่ ง บอกว่ า การรอคอยนี้ ควรเป็ นท่ า ที ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของเราก็พร้อมที่จะต้อนรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่กาลังเสด็จกลับมาของเรา เราไม่
ต้องการที่จะอับอายเมื่ อเราพบกับพระองค์หน้าต่อหน้า (1 ยน.2:28; 3:3) ในตัวบทกรี ก คา
นาหน้าเดี่ยว “เดอะ” แนะนาทั้ง “ความหวังอันน่ ายินดี ” และ “การปรากฏที่มีพระสิ ริ” ซึ่ งบ่ง
บอกว่าเปาโลได้ถือว่าหนึ่งเหตุการณ์มีสองลักษณะ ความอันน่ายินดีเป็ นการปรากฏที่มีพระสิ ริ
ของพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
“ในพันธสัญญาใหม่ ความหวัง ไม่ได้บ่งบอกถึงแค่สิ่งที่ได้ปรารถนาแต่สิ่งที่
แน่ใจอีกด้วย”[90]
“เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดรวบยอดของการเสด็จมาที่ใกล้จะมาถึงของพระคริ สต์
และความเป็ นจริ งที่ว่าพันธสัญญาใหม่ก็สอนการเสด็จมาที่ใกล้จะมาถึ งของ
พระองค์น้ นั เราสามารถสรุ ปได้ว่า มุ มมองการรั บขึ้ นไปก่ อนยุคเข็ญก็เป็ น
มุมมองเดียวของการรับคริ สตจักรขึ้นไปที่เข้าได้อย่างสะดวกสบายกับคาสอน
ของพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการเสด็จมาที่ใกล้จะมาถึงของพระคริ สต์ มันเป็ น
มุมมองเดียวที่สามารถกล่าวอย่างจริ งใจได้วา่ พระคริ สต์สามารถเสด็จกลับมา
เวลาใดก็ ไ ด้ เพราะว่า มุ ม มองนี้ สอนว่า พระคริ ส ต์จ ะเสด็ จ กลับ มาเพื่ อ รั บ
คริ สตจัก รขึ้ นไปก่ อนสั ปดาห์ ที่ 70 ของดาเนี ยลบทที่ 9 หรื อระยะเวลาที่
ยุ ค เข็ ญ เริ่ มต้น และไม่ มี สิ่ ง อื่ น ใดต้อ งเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการเสด็ จ กลับ มาของ
พระองค์”[91]

“เปาโล. . . ไม่ได้ขอให้เราที่จะรอคอยยุคเข็ญ หรื อ ปฏิปักษ์พระคริ สต์ หรื อ
การข่มเหงและการสละชี วิตเพื่อความเชื่ อ หรื อการตาย แต่รอคอยการเสด็จ
กลับมาของพระคริ สต์ ถ้าเหตุการณ์ใดๆของเหตุการณ์เหล่านี้ ตอ้ งมาก่อนการ
รับขึ้นไป จากนั้น เราก็รอคอยสิ่ งเหล่านั้นแทนที่จะรอคอยการเสด็จกลับมา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใช่ ไหม? อย่างดี ที่สุดแล้ว มุมมองเช่ นนั้นเกี่ ยวกับการ
เสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า สามารถก่อให้เกิ ดความสนใจโดยทัว่ ไปอย่าง
มากใน ‘ความหวังอันน่ายินดี’”[92]
“วลี ที่ไม่ปกติ ‘พระเจ้ายิ่งใหญ่’ ที่พบได้ที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ก็ให้
เหตุผลอย่างดี ที่สุดสาหรับการประยุกต์ใช้แบบศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ของ
การอธิบายของพันธสัญญาเดิมถึงพระเจ้า”[93]
ในอีกนัยหนึ่ง เปาโลอธิบายการปรากฏและพระสิ ริของ บุคคลเดียว คือ “พระเยซูคริ สต์ พระเจ้า
ยิ่งใหญ่ และพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา” นี่ เป็ นพระคัมภี ร์อีกตอนหนึ่ ง ที่ ก ล่ า วอย่างชัดเจนว่า
พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน.1:1, 18 [ตามต้นฉบับบางฉบับ ] 20:28 รม.
9:5; ฮบ.1:8-13; 2 ปต.1:1 และบางที 1 ยน.5:20)[94]
“นี่เป็ นหนึ่งในถ้อยคาอันหนักแน่นที่สุดของความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์
ในพันธสัญญาใหม่”[95]
2:14

ความตั้งใจของพระคริ สต์ในการจัดเตรี ยมความรอดเพื่อเราคือที่จะซื้ อ (“ไถ่เรา”) เสรี ภาพของ
เราจากการเป็ นทาสต่อบาปและการอธรรม
“. . . ความคิดหลักคือ การช่วยกูจ้ ากอานาจของบาป ไม่ ใช่ ความผิดของมัน”
[96]
“ประการที่หนึ่ง คากริ ยา ได้ ประทาน (และการกล่าวทั้งหมดอย่างแท้จริ งคือ ผู้
ได้ ประทานพระองค์ เองเพื่อเรา) พรรณนาถึงการตายของพระคริ สต์ในฐานะ

เป็ นเครื่ องบู ช าทางพิ ธี ก รรมที่ ไ ด้ถู ก ทาขึ้ นเพื่ อไถ่ บ าปอย่า งเจาะจง (รม.
4:25; 8:32; เปรี ยบเทียบ กท.1:4). . . .
“ประการที่ ส อง ข้อความเกี่ ย วกับ ความเต็ม ใจถู ก เน้น เพราะมี ก ารกล่ า วว่า
พระองค์ ได้ ประทานพระองค์ เอง. . . .
“ประการที่สาม วลี “เพื่อเรา” เปิ ดเผยว่า การถวายบูชานี้ เป็ นทั้งตัวแทนและ
ผูเ้ ข้ารับแทน”[97]
จุดประสงค์ของพระคริ สต์คือเพื่อจะ “ชาระ” ผูค้ น “เพื่อพระองค์เอง” อีกด้วย ในฐานะเป็ น
“ทรัพย์สมบัติของพระองค์เอง” ผูซ้ ่ ึ งมีใจปรารถนาจะทาสิ่ งที่ถูกต้องและดี (“กระตือรื อร้นที่จะ
ทาการดี” เปรี ยบเทียบ อฟ.2:10; 1 ปต.3:13)
“เมื่อการเยีย่ มเยียนของกษัตริ ยถ์ ูกคาดหวังไว้ ทุกสิ่ งก็ถูกชาระล้างและตกแต่ง
และถูกทาให้เหมาะสมสาหรับสายตาของกษัตริ ยท์ ี่จะทอดพระเนตร”[98]
“แรงจูงใจอันสู งที่ สุดและบริ สุทธิ์ ที่ สุดสาหรั บอุ ปนิ สัยของคริ สเตี ยนไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่เราสามารถทาเพื่อพระเจ้าได้แต่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อ
เราและจะทาอีก”[99]
ในการสรุ ปส่ วนนี้ (ข้อ 11-14) “พระคุณของพระเจ้า ” ควรส่ งผลต่อการอุทิศตนในปั จจุบนั ของคริ สเตียนที่จะ
ปฏิ เสธ สิ่ งที่พระองค์ทรงรังเกียจ และ ติดตาม สิ่ งที่พระองค์ทรงให้คุณค่า เราเห็นพระคุณของพระเจ้าทั้งในการ
จัดเตรี ยมในอดีตของพระองค์ถึงความรอดในพระคริ สต์ และในการคาดหวังถึงการเสด็จกลับมาในอนาคตของ
พระคริ สต์เพื่อจะทาให้เราอยูก่ บั พระองค์เป็ นนิตย์ ความเป็ นจริ งที่วา่ คริ สเตียนจานวนน้อยมากที่ทาการอุทิศตนนี้
ก็ผดิ หวัง แต่มนั เป็ นจริ งต่อชีวติ และพระเยซูคริ สต์ได้คาดหวังมัน (ลก. 17:11-19)
“ข้อ 11-14 ก็น่าสังเกตสาหรับความสมดุ ลที่สมบูรณ์แบบของหลักคาสอนกับการดาเนิ นชี วิต
เริ่ มต้นด้วยการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ (‘พระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว ’ ข้อ 11) นั้น ข้อเหล่านี้ ก็
เชื่ อมโยงหลักคาสอนนี้ กบั ชี วิตที่ ปฏิ เสธความชั่วและปฏิ บตั ิสิ่งดี ขณะนี้ (ข้อ 12) ที่ เห็ นสิ่ ง

กระตุน้ เพื่อความประพฤติในทางพระเจ้า (‘รอคอยความหวังอันน่ายินดี . . .’ ข้อ 13) ในการ
เสด็จกลับมาของพระคริ สต์ และที่ตระหนักถึงจุดประสงค์ของการไถ่บาปนี้ (ข้อ 14) ในความ
บริ สุทธิ์ และการดี ส่วนตัว พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ นหนึ่ งในการสรุ ปที่รวบรัดมากที่สุดของพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความจริ งของข่าวประเสริ ฐกับชีวติ ” [100]
การกาชั บทีส่ รุ ป 2:15
ข้อนี้ สรุ ปส่ วนของคาแนะนาต่อกลุ่มที่หลากหลายในคริ สตจักร (บทที่ 2) เปาโลได้กระตุน้ ให้ทิตสั สอน (“พูด”)
“เตือนสติ” และ “ตักเตือน” ในความสอดคล้องกับสิ่ งที่อคั รทูตนี้ เพิ่งได้เปิ ดเผย “ด้วยอานาจอย่างเต็มที่” เนื่ อง
จากว่ามันเป็ นการเปิ ดเผยของพระเจ้า ท่าน “ไม่ควรให้ใคร” สบประมาท (“ไม่นบั ถือ”) เพราะว่าความจริ งนั้นอยู่
ในภาวะเสี่ ยง (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.4:12)
“สิ ทธิ อานาจของผูร้ ับใช้ข้ ึนอยูก่ บั ธรรมชาติของข่าวสารของเขา เขาไม่ได้ถูกยกเหนื อความจริ ง
แต่ความจริ งอยูเ่ หนือเขา”[101]
2. อุปนิสัยของทุกคนในคริสตจักร 3:1-11
เปาโลได้ขยายจุดจดจ่อของคาแนะนาของท่านเพื่อจะอธิ บายถึ งความรับผิดชอบต่างๆของคริ สเตียนทุกคนเมื่อ
พิจารณาถึงพระคุณของพระเจ้า
“หลักสาคัญของบทนี้คือความเป็ นประโยชน์”[102]
ความรับผิดชอบของแต่ ละบุคคล 3:1-8
“หลังจากการเตือนสติอนั สั้นต่อทิตสั (2:15) ให้ “สอนสิ่ งเหล่านี้ ” (อย่างน้อย 2:1-14) เปาโลก็
หันส่ วนนี้ ไปยังความเป็ นห่ วงหลักของจดหมายนี้ คือ ‘การดี’ (นัน่ คือ อุปนิ สัยของคริ สเตียนที่
แท้จริ ง) เพื่อเห็ นแก่ คนภายนอก (3:1-8) และในความตรงกันข้ามกับพวกครู สอนเท็จ (3:911)”[103]

คาแนะนา 3:1-2
หน้าที่หลายอย่างของคริ สเตียนทุกคนก็ตามมา เราควร (1) “อยูใ่ ต้สิทธิ อานาจ” ของบรรดาผูป้ กครอง และ “พวก
ที่มีอานาจ” โดยการ “เชื่ อฟัง” พวกเขา และ (2) “พร้อม” ที่จะทาอะไรก็ตามที่ “ดี” (3) เราไม่ควร “ว่าร้าย (มุ่ง
ร้าย)ใคร” และ (4) “มีสันติ” (คากรี ก อามาคุส ตามตัวอักษรหมายถึง “ไม่ต่อสู ้”) “สุ ภาพ” “แสดงถึงความคิดเห็น
ใจ” ต่อทุกคน (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:3; 1 ปต. 2:23)
“คริ สเตียนต้องไม่รับเอาศิลปะของผูก้ ่อกวน”[104]
“จนเดี๋ยวนี้ เปาโลได้เป็ นห่ วงเกี่ยวกับการจัดการภายในของคริ สตจักรต่างๆ ของชาวครี ตและ
หน้าที่ต่างๆ ของสมาชิ กของพวกเขาต่อซึ่ งกันและกัน ตอนนี้ ท่านออกความเห็ นอย่างสั้นๆ ใน
เรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ข องพวกเขาต่ อ อ านาจทางพลเรื อ นและรั ฐ บาลต่ า งชาติ ข องพวกเขา
โดยทัว่ ไป ประเด็ น ที่ ท่ า นตั้ง ขึ้ นก็ คื อ ว่า พวกเขาควรเป็ นต้น แบบของการเป็ นพลเมื อ งที่ ดี
เนื่ องจากชี วิตใหม่ที่เหนื อธรรมชาติของพระวิญญาณซึ่ งได้ประทานให้โดยการบัพติสมา [ใน
พระวิญญาณ] พบการแสดงออกในท่าทีเช่นนั้น”[105]
“ผูค้ นที่ต่อสู ้เสมอเป็ นพลเมืองและเพื่อนบ้านที่น่าเวทนา ผูค้ นที่เต็มใจจะยอมด้วยความสุ ภาพก็
เป็ นที่ยกย่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพวกเขาทาตามวิญญาณสุ ภาพของพระเยซู”[106]
คาชี้แจงเหตุผล 3:3-8
3:3

เพื่อจะกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเชื่ อฟั งคาสั่งเหล่านี้ เปาโลได้หนุ นใจพวกเขาโดยการย้ า
เตือนพวกเขาถึงแนวทางที่พวกเขาเคยเป็ น พวกเขาได้กา้ วหน้าไปมากแล้ว ลักษณะแต่ละอย่าง
ที่ท่านได้อา้ งอิงถึ งในข้อนี้ ก็ตรงกันข้ามกับลักษณะที่ท่านได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะรับ
เอาก่อนหน้านี้ ในจดหมายฝากฉบับนี้ พวกเขา (เราเอง) เปาโลได้รวมถึ งตัวท่านเองได้: “โง่
เขลา” คือ ไม่มีสติสัมปชัญญะ; “ไม่เชื่อฟัง” คือ ไม่จานน; “หลงผิด” คือ ไม่ได้รับความกระจ่าง
และ “เป็ นทาส” คือ ไม่ เป็ นอิ สระและไม่ มีวินัยในตนเอง ยิ่งกว่านั้น พวกเขาได้ “ชัว่ ร้าย” คือ
ไม่ มี สันติ “อิจฉา” คื อ ไม่ คิ ดถึ งผู้อื่น และ “เกลี ยดชัง” ไม่ มี ความรั ก [107] อี กครั้ งหนึ่ ง
อุปนิสัยของคริ สเตียนจะต้องเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับอุปนิสัยของชาวครี ต
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การปรากฏ ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึงที่นี่เป็ นการส่ งพระเยซู คริ สต์มาตายเพื่อเรา คือ การบังเกิดเป็ น
มนุ ษย์ นั่นเป็ นการเปิ ดเผยที่ใหญ่ที่สุดของ “ความดีเลิศ ” และ “ความรักสาหรับมนุ ษย์” ของ
พระเจ้า พระเจ้าได้ทาการริ เริ่ ม พระเจ้าไม่ได้ “ช่ วย” คนให้รอดเพราะว่าพวกเขาได้ประพฤติ
อย่างชอบธรรม (“บนพื้นฐานของการกระทา”) แต่เพราะว่าพระองค์ทรง เมตตา (เปรี ยบเทียบ
รม. 3:27-28; 4:4-5; กท. 2:16-17; อฟ. 2:5, 8; 2 ทธ. 1:9) ความรอดที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยม
ประกอบด้วยการบังเกิดใหม่ (“การได้รับชี วิตใหม่”) ที่เปาโลเชื่ อมโยงที่นี่กบั “การชาระ” จาก
ความสกปรกของความบาป (ยน. 3:3-8; รม. 6:4; อฟ. 5:26; 1 ปต. 1:3, 23) และการฟื้ นฟู (“การ
สร้างใหม่”) โดย “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ของพระเจ้า (2 คร.5:17) ท่านไม่ได้อา้ งอิงถึงความเชื่ อ
ของมนุษย์เพราะว่าการเน้นของท่านที่นี่อยูท่ ี่พระคุณของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมความรอด
“พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อบอกมนุ ษย์ไม่ใช่ เกี่ ยวกับความยุติธรรมที่ จะไล่ ล่า
พวกเขาเป็ นนิ ตย์จนกระทัง่ ความยุติธรรมนั้นจับพวกเขาได้ แต่เกี่ ยวกับความ
รักซึ่ งจะไม่ปล่อยให้พวกเขาไป”[108]
ในข้อ 5 “การชาระ” สามารถอ้างอิงถึง การกลับใจเชื่อได้ และ “การสร้างใหม่” อ้างอิงถึง การ
เสด็จมาของพระวิญ ญาณบริ สุ ทธิ์ เหนื อผูเ้ ชื่ อใหม่ อี กมุ มมองหนึ่ งคือ “การชาระ” สามารถ
อ้างอิงถึ ง การรั บบัพติ ศมาในนา้ พร้ อมกับ “การได้รับชี วิตใหม่” และ “การสร้ างใหม่” ซึ่ ง
อธิ บายถึ งสิ่ งที่พระวิญญาณทา (ช่ วยให้รอด บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ การเต็มเติม และการ
ประทับตรา) ในความรอด[109] บางที “การชาระ” เป็ นการเปรี ยบเทียบสาหรับการชาระฝ่ าย
วิญญาณและหรื อการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณมากกว่าการรับบัพติ ศมาในน้ าพร้ อมกับการ
เน้นที่วลีท้ งั หมดอยูท่ ี่การชาระของพระวิญญาณ ซึ่ งก็คืองานของการทาให้มีชีวติ ใหม่[110]
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จงสังเกตถึงการอ้างอิงถึ งงานที่สมาชิ กทั้งสามของตรี เอกภาพได้บรรลุในความรอดของเราใน
ข้อเหล่านี้
พระเจ้าได้ “เท” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์บนผูเ้ ชื่อ “อย่างบริ บูรณ์” พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้
เป็ นครั้งแรก ณ วันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2) แต่พระองค์ได้ดาเนิ นการที่ จะทาอย่างนั้นเรื่ อยไป
เมื่ อใดก็ตามที่ แต่ล ะคนประสบกับ การกลับ ใจเชื่ อ (เปรี ย บเที ยบ รม.5:5) “พระคุ ณ ” ของ
พระองค์มีมากกว่าความจาเป็ นของเรา พระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ป่าวประกาศว่าเราชอบธรรม (“ทา
ให้เราชอบธรรม”) เท่านั้น แต่พระองค์ได้ทาให้เราเป็ น “ผูร้ ับมรดก” แห่ ง “ชีวิตนิรันดร์ ” อย่าง

มีพระคุณอีกด้วย[111] การเน้นทั้งหมดของเปาโลอยูท่ ี่ “พระคุณของพระเจ้า” เราเป็ นหนี้ ทุกสิ่ ง
ต่อพระคุณของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 3:24; 4:16; 5:1)
ในข้อ 5-7 เปาโลได้อธิ บายถึง สิ่ งที่ พระเจ้าได้ทา (ได้ช่วยให้รอด ชาระ การทาให้มีชีวิตใหม่
การสร้ างใหม่ การทาให้ชอบธรรม) พื น้ ฐาน ของมัน (ความเมตตาของพระเจ้า ) วิธี ของมัน
(พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) และ เป้ าหมาย ของมัน (ความหวังแห่งชีวติ นิรันดร์ )
3:8

“คากล่าวที่สัตย์จริ ง” (1 ทธ. 1:15; 3:1; 4:9; 2 ทธ. 2:11) ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึงบางทีเป็ นสิ่ งที่ท่าน
เพิ่งได้เขียนไปในข้อ 4-7 แรกสุ ด “เรื่ องเหล่านี้ ” ในข้อนี้ คือสิ่ งต่างๆที่ท่านเพิ่งได้อธิ บายไปใน
ข้อ เหล่ า นั้น ทิ ต ัส จ าต้อ ง “พูด ” (สอน) เกี่ ย วกับ ความจริ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ หล่ า นี้ “อย่ า งมั่น ใจ”
(เปรี ยบเทียบ 2:15) ผลลัพธ์ที่ได้คาดหวังไว้คือ บรรดาผูท้ ี่ได้วางใจพระเจ้าสาหรับความรอดจะ
ปฏิบตั ิ งานดี (“การดี” เปรี ยบเทียบ อฟ.2:8-10; ยก. 2:14-26) ประการที่สอง “เรื่ องเหล่านี้ ” ใน
ข้อนี้อา้ งอิงถึงการดีเหล่านี้ ข้อนี้สรุ ปประเด็นที่เปาโลได้สร้างขึ้นตลอดจดหมายฝากฉบับนี้ ท่าน
ได้กล่ าวเพิ่มว่างานดี ก็ยอดเยี่ยม (“ดี ”) เช่ นเดี ยวกับ “เป็ นประโยชน์ ” (“มีประโยชน์”) อย่าง
แท้จริ งสาหรับทุกคน (“มนุษย์ทุกคน”) ในระดับทางปฏิบตั ิ
“วิธีที่ดีที่สุดซึ่ งคริ สตจักรท้องถิ่นจะต้องเป็ นพยานต่อผูห้ ลงหายก็โดยทางการ
รับใช้ที่เสี ยสละของสมาชิกคริ สตจักร”[112]
ผูร้ ับช่วงบางคนของนักปฏิรูปนิ กายโปรเตสแตนท์ (เช่น ธี โอดอร์ เบซาในจีเนวา และวิลเลี่ยม
เพอร์คินส์ในอังกฤษ) ได้ให้เหตุผลว่าผูเ้ ชื่อแท้ในพระคริ สต์จะพากเพียรในความเชื่ อและในการ
ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่ ดูเหมือนว่าจะได้เป็ นการมีปฏิกิริยารุ นแรงเกินไปต่อการกล่าวหาของ
โรมันคาทอลิ กที่ ว่าการถู ก ทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อเท่า นั้นที่ นาไปสู่ ก ารต่อต้า นธรรม
บัญญัติ ถ้าคริ สเตียนที่กล่าวอ้างนั้นไม่ได้ดาเนิ นการที่จะพากเพียรในความเชื่ อและการดีต่อไป
นักปฏิรูปเหล่านี้ ได้ยืนยันว่าบุคคลเช่นนั้นไม่ได้รับความรอดในตอนแรก[113] การเตือนสติที่
หนักแน่ นของเปาโลสาหรั บผูเ้ ชื่ อที่ จะรั กษาไว้ซ่ ึ งการดี ก็บ่งชี้ ว่าท่านได้เชื่ อว่ามันเป็ นไปได้
สาหรับคริ สเตียนแท้ที่จะไม่รักษาไว้ซ่ ึ งการดี

“จุดประสงค์ของจดหมายฝากถึงทิตสั คือที่จะแนะนาท่านเกี่ยวกับสิ่ งที่ท่านควรจะทาและสอน
ในคริ ส ตจักรต่ า งๆบนเกาะครี ต หัวข้อพิ เศษของจดหมายนี้ คื อบทบาทของพระคุ ณในการ
ส่ งเสริ มการดีท่ามกลางประชากรของพระเจ้า (ทต. 2:11-3:8)”[114]
ความรับผิดชอบของทิตัส 3:9-11
3:9

ในอีกด้านหนึ่ง ทิตสั ควรหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ “ไร้คุณค่า” และ “ไร้ประโยชน์” เมื่อพิจารณาถึงบริ บท
นี้ เปาโลได้หมายถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งต่างๆที่พวกครู สอนเท็จส่ งเสริ ม (1:10, 14; 1 ทธ.1:37; 6:4; 2 ทธ.2:23) ตัวอย่างของประเภทเหล่านี้ ของการโต้เถียงที่คาอธิ บายของชาวยิวได้สงวน
ไว้ก็เป็ นดังต่อไปนี้ คือ “คนยิวควรกินไข่ที่ออกมาในวันเทศกาลไหม?” “น้ ามันและไส้ตะเกียง
แบบไหนที่ ค นยิวควรใช้เพื่ อเที ย นที่ เขาจุ ดในวันสะบาโต?” “การลาดับวงศ์ตระกูล ” ที่ ถู ก
กล่าวถึงที่นี่เป็ นการคาดคะเนเกี่ยวกับที่มาและวงศ์ตระกูลของบุคคลต่างๆซึ่ งบางคนได้คิดว่ามี
ความสาคัญฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ.1:4)[115]
“ข้า พเจ้า ได้เ รี ย นรู ้ ว่า คริ ส เตี ย นที่ ก ล่ า วอ้า งผูซ้ ่ ึ งชอบที่ จ ะโต้เ ถี ย งเกี่ ย วกับ
พระคัม ภี ร์ตามปกติ แล้วก าลัง ปกปิ ดบาปบางอย่างในชี วิตของพวกเขา ไม่
มัน่ คงอย่างมากและตามปกติแล้วก็ไม่เป็ นสุ ข ณ ที่ทางานหรื อที่บา้ น”[116]
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ถ้าครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแทนที่จะเป็ นเอกภาพโดยการสอนของเขา (“คนที่
สร้างความแตกแยก”) ได้ปฏิเสธที่จะเปลี่ ยนแนวทางต่างๆของเขาหลังจากการเตือนหนึ่ งหรื อ
สองครั้ งนั้น ทิ ตสั ควร “ปฏิ เสธ” เขาและไม่ เกี่ ยวข้องกับเขาอี ก (เปรี ยบเที ยบ มธ. 18:1517)[117] เหตุ ผ ลต่ า งๆส าหรั บ การปฏิ เสธนี้ คื อ ครู ส อนเท็ จที่ ส ร้ า งความแตกแยกนั้น ไม่
ตรงไปตรงมาในการคิดของเขา (“บิดเบือน”) “ทาบาป” และ “ลงโทษตนเอง” ถ้าบุคคลเช่นนั้น
ปฏิเสธที่จะพิพากษาตัวเขาเอง พระเจ้าจะพิพากษาเขา (1 คร. 11:31-32) ข้าพเจ้าเชื่ อว่าผูน้ า
ทั้งหมดของประชากรของพระเจ้าควรทาตามคาแนะนานี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลไม่ได้ต้ งั ใจมัน
เพื่อทิ ตสั เท่านั้น พวกผูน้ าคริ ส ตจักรไม่ค วรให้เวที แก่ ครู สอนเท็จเช่ นนั้นเพื่ อทาพันธกิ จใน
คริ สตจักร คากรี ก ไฮเรติคน (“เป็ นก๊กเป็ นเหล่า”) เป็ นคาที่เราได้รับคาภาษาอังกฤษนี้ “heretic”
(คนนอกรี ต-ผูแ้ ปล) มา

“ความสาคัญของการปฏิ เสธคาสอนเท็จในจดหมายฝากนี้ ถูกบ่งชี้ โดยการโจมตีโดยตรงของ
เปาโลที่ผทู ้ ี่สร้างความแตกแยก ณ ตอนเริ่ มต้นของจดหมายนี้ (1:10-12) และตอนนี้ ณ การสรุ ป
ของมัน (3:9-11) ข้อความทางศาสนศาสตร์ ที่โดดเด่นของท่าน (1:1-4; 2:11-15; 3:3-7) ก็
จัดเตรี ยม ‘หลักคาสอนที่ถูกต้อง’ ที่จูงใจผูเ้ ชื่ อไปสู่ ‘การดี’ และทาให้ข่าวประเสริ ฐ ‘น่าดึงดูด
ใจ’ ต่อโลกที่หลงหาย ในทางตรงกันข้าม พวกครู สอนเท็จพร้อมกับคาสอนที่ผิดพลาดของพวก
เขานั้นจูงใจพวกผูต้ ิดตามของพวกเขาไปสู่ งานซึ่ งโดยเนื้ อแท้แล้วก็ ‘ปฏิเสธ’ ความรู้แท้ถึง
พระเจ้า (1:16) และทาลายเอกภาพทางหลักคาสอนของคริ สตจักร”[118]
III. สรุ ป 3:12-15
เปาโลได้จบจดหมายฝากนี้โดยการส่ งคาแนะนาแก่ ทิตสั เกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน คากาชับสุ ดท้าย และการทักทาย
สุ ดท้าย เปาโลได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะทาให้ท่านสามารถทาให้งานของท่านเกี่ยวกับการจัดตั้งคริ สตจักรให้อยูใ่ น
ระเบียบนั้นสาเร็ จได้
3:12

เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้ต้ งั ใจที่จะส่ ง “อารเทมาส” หรื อ “ทีคิกสั ” ไป (2 ทธ. 4:12) เพื่อแทนที่
ของทิตสั บนเกาะครี ต เปาโลต้องการให้ทิตสั ที่จะร่ วมกับท่านสาหรับ “ฤดูหนาว” ที่จะมาถึงใน
เมืองนิ โคบุรี (“เมืองชัยชนะ”) บางทีเป็ นเมืองในอิลลี ริคุมซึ่ งตั้งอยู่บนชายฝั่ งอาเดรี ยติกแห่ ง
กรี ซตะวันตกซึ่ งตรงกันข้ามกับอิตาลีเหนือ
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“เศนาส” และ “อปอลโล” (เปรี ยบเทียบ กจ. 18:24-19:1) เป็ นที่ชดั เจนว่าได้อยูก่ บั ทิตสั บนเกาะ
ครี ตและวางแผนที่จะจากเกาะครี ตไปยังที่อื่นๆ แห่ งพันธกิ จ ก่อนหน้านั้นพวกเขาอาจได้นา
จดหมายนี้จากเปาโลไปยังทิตสั เศนาส (“ของขวัญแห่งเซอุส”) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นนักกฎหมาย
ชาวยิ ว ที่ ไ ด้ก ลับ ใจเชื่ อ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในธรรมบัญ ญัติ ข องโมเสส อย่า งที่ ค าว่า “นัก
กฎหมาย” (คากรี ก โนมิคน) หมายถึงในหมวดพระกิตติคุณ[119] หรื อเขาอาจเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในกฎหมายของกรี กหรื อโรมเมื่อพิจารณาถึ งชื่ อภาษากรี กของเขา[120] เปาโลได้ก ระตุ ้น
ให้ทิตสั และคริ สเตียนชาวครี ตที่จะ “ช่วยเหลือ” พี่นอ้ งสองคนนี้ “ในเรื่ องการเดินทางของพวก
เขา” โดยการปรนนิ บ ตั ิต่อความจาเป็ นต่างๆของพวกเขา อัครทูตนี้ ได้ให้โอกาสที่ชัดเจนแก่
พวกเขาที่จะนาการดีไปสู่ การปฏิบตั ิ
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ผ่านทางทิตสั นั้นเปาโลได้ให้การหนุ นใจสุ ดท้ายแก่ชาวครี ตที่จะสัตย์ซื่อในการจัดเตรี ยมเพื่อ
ความรับผิดชอบทางการเงินตามปกติของพวกเขาเอง (“สิ่ งที่จาเป็ นจริ งๆ”; เปรี ยบเทียบ 2 ธส.
3:7-12) “เรี ยนรู้ที่จะทาการ [อาชีพ] ดี” บางทีอา้ งอิงถึงกิจกรรมที่ได้รับค่าจ้างตามปกติมากกว่า
โครงการหาทุนพิเศษ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8) ฉบับ NIV ที่แปลว่า “จัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ น
ต่างๆประจาวัน” ก็แปลความคิ ดนี้ ชัดเจนว่าฉบับ NASB เป็ นที่ ชัดเจนว่าแบบแผนตายตัว
โดยทัว่ ไปของชาวครี ตก็ได้ประยุกต์ใช้กบั บางคนในคริ สตจักร ความขยันขันแข็งอุตสาหะ
(“การดี ”) จะจัดเตรี ยมสิ่ งที่คริ สเตียนจาเป็ นให้ พวกเขาจะ “ไม่เป็ นคนที่ไร้ ผล” (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 9 ลก. 8:14; ยน. 15:2)
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เราไม่รู้วา่ ใครได้อยู่กบั เปาโล (“ทุกคนที่อยู่กบั ข้าพเจ้า”) เมื่อท่านได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้
หรื อที่ที่ท่านได้อยู่เมื่อท่านได้เขียนมัน แต่เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านได้อยู่ในกลุ่มของคริ สเตียนคน
อื่ น ๆ เปาโลได้ส่ ง ค าทัก ทายไปยัง คนสั ต ย์ซื่ อ บนเกาะครี ต (“คนที่ รั ก เราเพราะความเชื่ อ
เดี ยวกัน”) และได้จบด้วยการอวยพรพวกเขาว่า “ขอพระคุ ณดารงอยู่กบั พวกท่านทุกคนเถิ ด”
“ท่าน” อันที่สองเป็ นพหูพจน์ในตัวบทกรี ก
“อย่างเช่นใน 1 ทธ.5:21 และ 2 ทธ.4:22 นั้น พหูพจน์น้ นั แสดงให้เห็นว่า
จดหมายฉบับนี้ได้ถูกคาดหวังให้ถูกอ่านต่อสาธารณะ”[121]
เปาโลได้เริ่ มต้นและจบจดหมายฝากฉบับนี้ดว้ ยการอ้างอิงถึง “ความเชื่อ” และ “พระคุณ” (1:4)
“พระคุณ” ปรากฏในบทแรกและบทสุ ดท้ายของจดหมายที่ได้รับการดลใจทุกฉบับจากเปาโล
รวมถึง 1 และ 2 เปโตรและวิวรณ์

