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จดหมายฝากของเปาโล

ผผผู้เปป็นออัครทผต

ถถึงททิตอัส

บทนนน: จดหมายฝากของเปาโลถถึงททิตตัสเปป็นจดหมายฝากสสาหรตับศทิษยาภทิบาลฉบตับททที่สาม 
ถถูกเขทยนขถึขึ้นประมาณเวลาเดทยวกตับ 1 ททิโมธท อาจจากเมมืองนทิโคโปลทิสในแควว้นมาเซโดเนทย มตันอาจ
ถถูกเขทยนขถึขึ้นในชช่วงระหวช่างการถถูกปลช่อยตตัวของเปาโลหลตังจากการตทิดคคุกครตัขึ้งแรกและการจตับกคุม
ทช่านครตัขึ้งสคุดทว้าย, การจองจสาทช่าน และการประหารชทวทิตทช่าน ททิตตัสเปป็นเพมืที่อนรช่วมงานคนหนถึที่งของ
เปาโลและบางคนเสนอแนะวช่าเขาเปป็นนว้องของลถูกา เราอช่านเกทที่ยวกตับเขาหลายครตัขึ้งใน 2 โครทินธธ์ททที่
เปาโลเขทยนชมอคุปนทิสตัยของเขา เปาโลไดว้ใชว้เขาไปททที่เมมืองโครทินธธ์เพมืที่อจตัดระเบทยบสทิที่งตช่างๆททที่ยตังขาด
อยถูช่ททที่นตัที่น ในททที่นทขึ้เปาโลไดว้ททิขึ้งเขาไวว้ททที่เกาะครทตเพมืที่อจตัดระเบทยบครทิสตจตักรยคุคตว้น (หลายแหช่ง) ททที่นตัที่น 
จดหมายฝากฉบตับนทขึ้กสาหนดคคุณสมบตัตทิและหนว้าททที่ตช่างๆของเหลช่าผถูว้นสาครทิสตจตักรและงานของพวก
เขา

*****

ภนพรวมของททิตตัส 1: ในบทแรกนทขึ้เปาโลไดว้นสาเสนอคคุณสมบตัตทิตช่างๆในพระคตัมภทรธ์ใหมช่
สสาหรตับตสาแหนช่งผถูว้อาวคุโส/เจว้าอธทิการ จากนตัขึ้นทช่านกป็พถูดถถึงปตัญหาตช่างๆททที่เกทิดขถึขึ้นกตับครทิสตจตักร 
(ตช่างๆ) บนเกาะครทต



ทต 1:1  ออัครทผตทตานนภีรขถึรนตผู้นจดหมายฝากฉบอับนภีร โดยการประกาศความเปป็นผผผู้แตตง
ของทตาน เปาโล ผผผู้รรับใชผู้ของพระเจผู้า และอรัครทผตของพระเยซผครริสตต์ เนนนื่องดผู้วยความเชนนื่อของผผผู้ททนื่
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลนอกสรรไวผู้ และใหผู้รผผู้จรักความจรริงตามทางของพระเจผู้า เปาโลบรรยายถถึงตอัวเองวตา
เปป็น “ผผผู้รอับใชผู้ของพระเจผู้า” และ “ออัครทผตของพระเยซผครทิสตร” จนถถึงทรุกวอันนภีรพระเจผู้ายอังทรงเรภียก
ประชากรของพระองครใหผู้มาเปป็นผผผู้รอับใชผู้ ถถึงแมผู้วตาตทาแหนตงออัครทผตนอัรนหมดไปตอัรงนานแลผู้ว แตต
แกตนแทผู้ของการเปป็นผผผู้นทาสารของพระครทิสตรกป็ยอังเปป็นแบบอยตางใหผู้กอับเราอยผตในปอัจจรุบอัน

คทาทภีที่แปลวตา เนนนื่องดผู้วย  (คาตา) ในบรทิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘โดยเลป็งเหป็นถถึง’ เปผู้าหมายของ
การเปป็นออัครทผตของทตานคพอ เพพที่อเสรทิมสรผู้าง “ความเชพที่อของผผผู้ทภีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงเลพอกสรรไวผู้” ใหผู้
เขผู้มแขป็ง มอันคพอการชตวยพวกเขาใหผู้สามารถมภีความรผผู้ทภีที่ครบถผู้วนเกภีที่ยวกอับความจรทิงทภีที่นทาไปสผตการ
เปป็นแบบพระเจผู้า คทาวตา ผถูว้ททที่ถถูกเลมือกสรร ปกตทิแลผู้วหมายถถึงประชากรของพระเจผู้า ถถึงแมผู้วตาคทานภีรมอัก
ถผกใชผู้เพพที่อหมายถถึงชนชาตทิอทิสราเอล แตตตรงนภีรนตาจะหมายถถึงครทิสตจอักร

ทต 1:2  เปาโลกลตาวบทนทาของทตานตตอไป ดผู้วยหวรังวว่าจะไดผู้ชทวริตนริรรันดรต์ ซซนื่ง
พระเจผู้าผผผู้ไมว่สามารถตรรัสมมสา ไดผู้ทรงสรัญญาไวผู้ตรัตั้งแตว่กว่อนสรผู้างโลก ความหวอัง (หรพอเปผู้าหมาย) 
ของความเชพที่อ, ความจรทิง และการททาตามอยตางพระเจผู้าคพอชภีวทิตนทิรอันดรร นอกจากนภีรพระเจผู้าผผผู้ไมต
สามารถตรอัสมรุสากป็สอัญญาเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ไวผู้ตอัรงแตตกตอนสรผู้างโลก วลภีหลอังนภีร  (พรอ ครอโนน อาอทิโอ
นอทิโอน) มภีความหมายตรงตอัววตา ‘กตอนยรุคสมอัยตตางๆ’ มภีหลายประเดป็นทภีที่เราควรหมายเหตรุไวผู้ (1) 
ความหวอังสผงสรุดของประชากรของพระเจผู้าคพอชภีวทิตนทิรอันดรร (2) พระเจผู้าไมตสามารถตรอัสมรุสาไดผู้ มอัน
เปป็นมากกวตาการทภีที่พระองครจะไมตตรอัสมรุสา แตตพระองครตรอัสมรุสาไมตเปป็นตตางหาก การหลอกลวง
เปป็นสทิที่งทภีที่ตรงขผู้ามกอับอรุปนทิสอัยของพระองคร (3) ชภีวทิตนทิรอันดรรสทาหรอับประชากรของพระเจผู้าเปป็นสตวน
หนถึที่งของแผนการของพระเจผู้ามาตอัรงแตตจรุดเรทิที่มตผู้นของเวลา

ทต 1:3 ออัครทผตทตานนภีร เขภียนประโยคเกรทิที่นนทาทภีที่ซอับซผู้อนนภีรตตอไป แตว่ในเวลาททนื่
พระเจผู้าทรงกกาหนดไวผู้ กก็ไดผู้ทรงโปรดใหผู้พระวจนะของพระองคต์ปรากฏดผู้วยการเทศนา ซซนื่ง
ขผู้าพเจผู้าไดผู้รรับมอบไวผู้ ตามพระบรัญญรัตริของพระเจผู้าผผผู้ทรงชว่วยเราทรัตั้งหลายใหผู้รอด ในจอังหวะเวลาทภีที่



เหมาะเจาะทภีที่สรุดของพระองคร พระเจผู้าไดผู้ทรง “โปรดใหผู้พระวจนะของพระองครปรากฏดผู้วยการ
เทศนา” ตรงนภีร เราไดผู้เหป็นนทิดหนถึที่งถถึงวทิธภีหลอักทภีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงก ทาหนดไวผู้สทาหรอับการเผยแพรตความ
จรทิง นอัที่นคพอ การเทศนา (ประกาศ) ใหผู้เราสอังเกตดผู้วยวตาพระเจผู้าทรงถผกเรภียกวตาเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้
รอด นอกจากนภีร ในขผู้อตตอไป ใหผู้เราสอังเกตดผู้วยวตาพระเยซผครทิสตรกป็ทรงถผกเรภียกดผู้วยวตาพระผผผู้ชตวยใหผู้
รอด ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอวตาพระเยซผครทิสตรทรงเทภียบเทตากอับพระเจผู้า นภีที่เปป็นอภีกครอัร งทภีที่ความจรทิงออันยทิที่ง
ใหญตเกภีที่ยวกอับความเปป็นพระเจผู้าของพระครทิสตรปรากฏตรงนภีร

ทต 1:4  ประโยคเกรทิที่นนทาทภีที่ซอับซผู้อนของเปาโลมาถถึงบทสรรุปตรงนภีร ในการพผดถถึง
ผผผู้รอับจดหมายฝากฉบอับนภีร  ถซง ทริตรัส ผผผู้เปก็นบมตรแทผู้ของขผู้าพเจผู้าในความเชนนื่อเดทยวกรัน ขอพระคมณ 
พระเมตตา และสรันตริสมขจากพระเจผู้าพระบริดา และพระเยซผครริสตต์เจผู้าพระผผผู้ชว่วยใหผู้รอดของเรา จง
ดการงอยผว่กรับทว่านเถริด ททิตอัสนอักเทศนรหนรุตมเปป็นผผผู้รอับจดหมายฝากฉบอับนภีร  เหป็นไดผู้ชอัดวตาททิตอัสเปป็นบรุตร
ของเปาโลในความหมายเดภียวกอับทภีที่ททิโมธภีเปป็น ไมตมภีบอันทถึกวตาเปาโลเปป็นผผผู้นทาคนใดคนหนถึที่งในสอง
คนนภีรมาถถึงพระครทิสตร อยตางไรกป็ตามเปาโลกป็เปป็นผผผู้ทภีที่ฝถึกทอัรงคผตใหผู้เปป็นสาวกและอบรมสอัที่งสอนพวก
เขา ทรรศนะนภีรถผกสนอับสนรุนดผู้วยวลภีทภีที่วตา “ในความเชพที่อเดภียวกอัน” ทอัรงททิตอัสและททิโมธภีเปป็นบรุตรของ
เปาโลในฝตายวทิญญาณเพราะความเชพที่อเดภียวกอันของพวกเขาในพระครทิสตร

นภีที่เปป็นอภีกครอัร งทภีที่การทผลขอพระครุณ, พระเมตตาและสอันตทิสรุขของพระเจผู้าถผกขอใหผู้แกตททิตอัส 
ทอัรงสามสทิที่งนภีร ไมตใชตวตาจะมภีขถึรนไดผู้งตายๆและเราไมตควรมองขผู้ามมอันไป การทผลขอสามสทิที่งนภีรถผกพบใน
บทนทาของจดหมายฝากสตวนใหญตของเปาโล ซถึที่งมาจากพระเจผู้าทอัรงสามพระภาคจรทิงๆ

ทต 1:5  ออัครทผตทตานนภีรจถึงเรทิที่มเขผู้าเรพที่องสทิที่งทภีที่ตผู้องททาเปป็นออันดอับแรกทอันทภี เพราะเหตมนทตั้
เองขผู้าพเจผู้าจซงละทว่านไวผู้ททนื่เกาะครทต กก็เพนนื่อทว่านจะไดผู้แกผู้ไขสรินื่งททนื่ยรังบกพรว่องใหผู้เรทยบรผู้อย และตรัตั้งผผผู้
ปกครองไวผู้ทมกเมนองตามททนื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้กกาชรับทว่านแลผู้ว เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลไดผู้ใชผู้ททิตอัสไปยอังเกาะครภีต
และละเขาไวผู้ทภีที่นอั ที่นเพพที่อเสรทิมกทาลอังและจอัดระเบภียบครทิสตจอักรทภีที่เพทิที่งเกทิดบนเกาะนอัรน สตวนหนถึที่งของ
คทากทาชอับคพอ การแตตงตอัรง “ผผผู้ปกครองไวผู้ทรุกเมพอง” คทาทภีที่แปลวตา ผผผู้ปกครอง คพอ เพรสบถูเตะรอส มอันมภี
ความหมายวตา ‘คนทภีที่โดยอายรุหรพอสทิทธทิอทานาจมภีตทาแหนตงผผผู้นทา’ เราควรหมายเหตรุไวผู้วตาในบรทิบททภีที่



ใกลผู้เคภียงกอันและทภีที่อผู้างอทิงถถึงตทาแหนตงเดภียวกอันนภีร  คทาวตา เจว้าอธทิการ ถผกใชผู้ในขผู้อ 7 คทาสองคทานภีร อผู้างอทิง
ถถึงบรุคคลเดภียวกอัน คทาวตา ผถูว้ปกครอง เปป็นคทาทภีที่อผู้างอทิงถถึงตทาแหนตงผผผู้นทา ขณะทภีที่คทาวตา เจว้าอธทิการ เปป็นคทา
ทภีที่อผู้างอทิงถถึงหนผู้าทภีที่ในการปกครองดผแล คทาทภีที่สามซถึที่งอผู้างอทิงถถึงตทาแหนตงเดภียวกอันนภีร  (ถถึงแมผู้ไมตไดผู้ถผก
เอตยถถึงตรงนภีร ) คพอคทาวตา ศทิษยาภทิบาล ซถึที่งหมายถถึงการดผแลดผู้วยตอัวเองเหมพอนผผผู้เลภีรยงแกะ

ทอัรงสามคทานภีรอผู้างอทิงถถึงบรุคคลเดภียวกอันและบตงบอกถถึงหนผู้าทภีที่หลายประการของตทาแหนตงผผผู้นทา
ของครทิสตจอักร คทาวตา ผผผู้ปกครอง (เพรสบถูเตะรอส) เดทิมทภีถผกใชผู้ในธรรมศาลาซถึที่งครทิสตจอักรยรุคตผู้น
หลายแหตงกป็มภีทภีที่มาจากธรรมศาลาของพวกยทิว คทาวตา เจผู้าอธริการ (เอะพทิสคอพอส) เปป็นคทาทภีที่ใชผู้ใน
แถบตะวอันตกและพอัฒนาขถึรนในครทิสตจอักรของคนตตางชาตทิทภีที่อยผตทางททิศตะวอันตก เมพที่อครทิสตจอักรเรทิที่ม
มภีลอักษณะเปป็นแบบคนตตางชาตทิมากขถึรน คทาหลอัง เจว้าอธทิการ (เอะพทิสคอพอส) จถึงกลายเปป็นคทาทภีที่ถผก
ใชผู้มากกวตา

ทต 1:6-7 เชตนเดภียวกอับใน 1 ททิโมธภี 3 เปาโลสาธยายครุณสมบอัตทิตตางๆสทาหรอับตทาแหนต
งศทิษยาภทิบาล/ผผผู้ปกครอง/เจผู้าอธทิการ คนอถผู้ามทใครไมว่มทขผู้อตกาหนริ เปก็นสามทของหญริงคนเดทยว มทบมตร
สรัตยต์ซนนื่อ และไมว่มทใครกลว่าวหาวว่าบมตรนรัตั้นเปก็นนรักเลงหรนอเปก็นคนดนตั้อกระดผู้าง ครุณสมบอัตทิประการ
แรกในรายการของเปาโลกป็คพอ ผผผู้ปกครอง/เจผู้าอธทิการ/ศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็นคนไมว่มทขผู้อตกาหนริ คทาทภีที่
แปลเชตนนอัรน (อาเนป็กคเลตอส) มภีความหมายตรงตอัววตา ‘ปราศจากการละเลย’ มอันมภีความหมายวตา
 ‘ปราศจากการถผกกลตาวหาหรพอการถผกครหา โดยมภีชพที่อเสภียงไมตดตางพรผู้อย’ ผผผู้ปกครอง/เจผู้าอธทิการ/
ศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็น “สามภีของหญทิงคนเดภียว” ดผู้วย โดยปกตทิแลผู้วนภีที่หมายถถึงการไมตเคยหยตาและ
แตตงงานใหมต อยตางไรกป็ตามนภีที่อาจหมายถถึงการมภีภรรยาคนเดภียวซถึที่งตตางจากการมภีภรรยาหลายคน
ซถึที่งเปป็นสทิที่งทภีที่ปฏทิบอัตทิกอันเปป็นปกตทิในตะวอันออกกลางกป็ไดผู้ ศทิษยาภทิบาลจะตผู้องมภี “บรุตรสอัตยรซพที่อ และ
ไมตมภีใครกลตาวหาวตาบรุตรนอัรนเปป็นนอักเลงหรพอเปป็นคนดพรอกระดผู้าง” บผู้านเรพอนและครอบครอัวของศทิษ
ยาภทิบาลตผู้องเปป็นแบบอยตางทภีที่ดภี คทาทภีที่แปลวตา เปก็นนรักเลง (อาโซตทิอา) มภีความหมายวตา เปป็นคนเกเร 
เสเพล หรพอไรผู้ศภีลธรรม นภีที่สพที่อใหผู้เหป็นชอัดเจนวตาบรุตรทภีที่โตแลผู้วไมตควรดทาเนทินชภีวทิตในทางดอังกลตาว คทา
ทภีที่แปลวตา เปก็นคนดนตั้อกระดผู้าง (อานถูพอทตัคทอส) มภีความหมายวตา เปป็นคน ‘ดพรอดผู้านและไมตเชพที่อฟอัง’



ทตานกลตาวตตอไปวตา 7 เพราะวว่าศริษยาภริบาลนรัตั้น ในฐานะททนื่เปก็นผผผู้รรับมอบฉรันทะจากพระเจผู้า 
ตผู้องเปก็นคนททนื่ไมว่มทขผู้อตกาหนริ ไมว่เปก็นคนเยว่อหยรินื่ง ไมว่เปก็นคนเลนอดรผู้อน ไมว่ดนนื่มเหลผู้าองมว่น ไมว่เปก็น
นรักเลงหรัวไมผู้ และไมว่เปก็นคนโลภมรักไดผู้ ศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็นคนทภีที่ไมตมภีทภีที่ตทิไดผู้หรพอเปป็นทภีที่ครหาไดผู้
เพราะเขาเปป็นตอัวแทน (ผผผู้รอับมอบฉอันทะ) ของพระเจผู้า นอกจากนภีรศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตเปป็นคนเยว่อ
หยรินื่ง คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (อาอถูธาเดส) มภีความหมายวตา ‘เอาแตตใจตอัวเอง’, ‘ชอบททาตามความ
ประสงครของตอัวเอง’ หรพอ ‘หยทิที่งยะโส’ นอกจากนภีรศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตเปป็นคนเลนอดรผู้อน คทาทภีที่แปล
เชตนนอัรน (ออรกทิลอส) มภีความหมายเพทิที่มเตทิมวตา ‘ขภีรโมโห’ หรพอ ‘โกรธงตาย’ ศทิษยาภทิบาลจถึงตผู้องเปป็น
คนทภีที่ควบครุมอารมณรของตนไดผู้ โดยเฉพาะโทสะของตน

ศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตดนนื่มเหลผู้าองมว่น คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (พารออทินอส) มภีความหมายวตา (การไมต)
‘เขผู้าใกลผู้เหลผู้าองรุตน’ นภีที่สพที่อถถึงการเวผู้นเสภียจากสรุราอยตางสทิรนเชทิง คพอ ไมตแมผู้แตตจะดพที่มเพพที่อเขผู้าสอังคม 
นอกจากนภีร  ศทิษยาภทิบาลตผู้องไมตเปป็นนรักเลงหรัวไมผู้ คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (พเลป็คเตส) หมายถถึง (การไมต
เปป็น) คนทภีที่ ‘ชอบชกตตอยและชอบหาเรพที่องใสตตอัว’ นภีที่อาจหมายถถึงการไมตเปป็นคนชอบทะเลาะวทิวาท
หรพอชอบทะเลาะเบาะแวผู้งดผู้วย เขาตผู้องไมตเปป็นคนโลภมรักไดผู้ดผู้วย คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (อาอทิสค
รอเคะรเดส) มภีความหมายวตา (การไมตเปป็นคน) ‘โลภ’ หรพอ ‘เหป็นแกตเงทิน’

ทต 1:8 แตว่เปก็นคนมทอรัชฌาสรัยรรับแขกดท เปก็นผผผู้รรักคนดท เปก็นคนมทสตริสรัมปชรัญญะ 
เปก็นคนชอบธรรม เปก็นคนบรริสมทธริธิ์ รผผู้จรักบรังครับใจตนเอง ในทางตรงกอันขผู้ามศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็น
คน “มภีออัชฌาสอัยรอับแขกดภี” หรพอเปป็นคนทภีที่พรผู้อมและเตป็มใจทภีที่จะตผู้อนรอับผผผู้อพที่น เขาตผู้องเปป็นคนรรักคน
ดท คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (ฟทิลากาธอส) มภีความหมายตรงตอัววตา ‘คนรอักสทิที่งทภีที่ดภี’ เขาตผู้องเปป็นคนมท
สตริสรัมปชรัญญะ คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (โซโฟรน) มภีความหมายวตา ‘คนทภีที่มภีวทินอัยในทางความคทิด’ เขาจถึง
เปป็นคนทภีที่รผผู้จอักบอังคอับใจตนเอง คทาทภีที่แปลวตา เปก็นคนชอบธรรม หมายถถึงคนทภีที่มภีอรุปนทิสอัยทภีที่ชอบธรรม

ศทิษยาภทิบาลตผู้องเปป็นคนบรริสมทธริธิ์ คพอบรทิสรุทธทิธ ในดผู้านศภีลธรรมและปราศจากตทาหนทิในทรุกๆ
ดผู้าน เขาตผู้องเปป็นคนทภีที่รผผู้จรักบรังครับใจตนเอง คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (เอป็กคราเตส) หมายถถึงการรผผู้จอัก
ควบครุมตอัวเอง และมภีวทินอัยในการใชผู้ชภีวทิต แตกตตางจากการเปป็นคนมภีสตทิสตัมปชตัญญะดผู้านบน ความ



หมายของคทานภีรคพอ คนทภีที่มภีวทินอัยและควบครุมตอัวเองในแบบทภีที่ปรากฏชอัดภายนอก ความหมายของ
การเปป็นคนมภีสตทิสตัมปชตัญญะดผู้านบนคพอ การมภีวทินอัยในแบบทภีที่อยผ ตภายใน การมภีวทินอัยกอับตอัวเองในการ
ดทาเนทินชภีวทิตเปป็นสตวนผสมทภีที่ขาดไมตไดผู้สทาหรอับงานรอับใชผู้ คนมากมายทภีที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้า
ลผู้มเหลวในงานของพระเจผู้าเพราะพวกเขาขาดการมภีวทินอัยก อับตอัวเอง

ทต 1:9 เปาโลสรรุปรายการครุณสมบอัตทิตตางๆสทาหรอับการรอับใชผู้ในตทาแหนตงศทิษยาภทิ
บาล และเปก็นคนยซดมรันื่นในหลรักคกาสอนอรันสรัตยต์ซนนื่อตามททนื่ไดผู้เรทยนมาแลผู้ว เพนนื่อเขาจะสามารถเตนอน
สตริดผู้วยคกาสอนอรันถผกตผู้อง และชทตั้แจงแกว่ผผผู้ททนื่ครัดคผู้านคกาสอนนรัตั้น ศทิษยาภทิบาลตผู้องอยผตเคภียงขผู้างและยถึด
มอั ที่นในพระวจนะของพระเจผู้า คทาทภีที่แปลวตา ยซดมรันื่น (อตันเตะคอไม) มภีความหมายดผู้วยวตา ‘เกาะไวผู้’ ซถึที่ง
ในกรณภีนภีรคพอ พระวจนะทภีที่สอัตยรซพที่อ สทิที่งทภีที่เปป็นทภีที่มาของความสามารถในการสรผู้างแรงจผงใจและ
แกผู้ไขพวกชอบวทิจารณรคพอ พระวจนะของพระเจผู้า คทาทภีที่แปลวตา ผผผู้ททนื่ครัดคผู้าน (อตันตทิเละโก) มภีความ
หมายตรงตอัววตา ‘พผดตตอตผู้าน’ หรพอเปป็น ‘นอักวทิจารณร’ นอั ที่นเอง พระวจนะของพระเจผู้าเปป็นรากฐาน
สทาหรอับการกลตาวปกปผู้องความเชพที่อใดๆกป็ตาม

ทต 1:10-12 คราวนภีร เปาโลเชพที่อมโยงครุณสมบอัตทิเหลตานภีรของการรอับใชผู้กอับปอัญหา
บางอยตางซถึที่งเหป็นไดผู้ชอัดวตาเกทิดขถึรนทภีที่เกาะครภีต เพราะวว่ามทคนเปก็นอรันมากททนื่ดนตั้อกระดผู้าง พผดมากไมว่
เปก็นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผผผู้ททนื่เขผู้าสมหนรัต 11 จกาเปก็นตผู้องใหผู้เขาสงบปากเสทย ดผู้วย
เขาพลริกบผู้านควกนื่าทรัตั้งครรัวเรนอนใหผู้เสทยไป โดยสอนสรินื่งททนื่ไมว่ควรจะสอนเลย เพราะเหก็นแกว่เลก็กแกว่นผู้อย
ทภีที่นอัที่นมภีนอักวทิจารณรขตาวประเสรทิฐหลายคน โดยเฉพาะพวกถพอลอัทธทิยทิว คนพวกนภีรถผกบรรยายวตาเปป็น
คนดมืขึ้อกระดว้าง (ความหมายคพอ ‘ดพรอดผู้าน’), พถูดมากไมช่เปป็นสาระ (ตรงตอัวคพอ ‘คนพผดเรพที่องเหลว
ไหล’) และหลอกลวง ปอัญหาทภีที่เกทิดขถึรนกอับครทิสตจอักรยรุคตผู้นแบบไมตรผผู้จบคพอ การรรุกเขผู้ามาของคทา
สอนเทป็จ

การทภีที่ทตานพผดถถึงบรรดาผถูว้ททที่เขว้าสคุหนตัตเปป็นสทานวนทภีที่หมายถถึงศาสนายผดาย หนถึที่งในคทาสอน
ผทิดหลอักๆในครทิสตจอักรยรุคตผู้นคพอ ความพยายามทภีที่จะนทาครทิสตจอักรใหผู้กลอับไปอยผ ตใตผู้บทบอัญญอัตทิของ
โมเสส เพราะวตาผผผู้เชพที่อยรุคตผู้นจทานวนมากมภีภผมทิหลอังเปป็นยทิว ความเกภีที่ยวขผู้องของพวกเขากอับศาสนายผ



ดายและศาสนาทภีที่เปป็นการงานทภีที่ตายแลผู้วจถึงยอังมภีอยผ ต คทาตอบสผงสรุดสทาหรอับคนพวกนภีรคงตผู้องเปป็นพระ
วจนะทภีที่สอัตยรซพที่อของพระเจผู้า

เปาโลเตพอนททิตอัสวตาคนทภีที่สอนผทิดเหลตานภีรตผู้องถผกสงบปากสงบคทาเสภีย ทภีที่ทตานพผดถถึงเรพที่องการ
พลทิกบผู้านควทที่าทอัรงครอัวเรพอนใหผู้เสภียไปอยตางนผู้อยกป็หมายถถึงครอบครอัวของผผผู้เชพที่อ อยตางไรกป็ตามอาจ
หมายถถึงครทิสตจอักรทภีที่ประชรุมตามบผู้านดผู้วย ในศตวรรษแรก แทบไมตมภีการไดผู้ยทินเกภีที่ยวกอับการถวาย
อาคารใหผู้เปป็นทภีที่ประชรุมของครทิสตจอักรเลย ครทิสตจอักรตตางๆประชรุมกอันทภีที่บผู้านของศทิษยาภทิบาลของ
พวกเขาหรพอบผู้านของคนอพที่นๆทภีที่เปทิดบผู้านของตนใหผู้เปป็นทภีที่ประชรุม

เปาโลกลตาววตาพวกครผสอนผทิดเหลตานภีร  (นตาจะเปป็นพวกถพอลอัทธทิยทิว) สอนสทิที่งทภีที่พวกเขาสอน
เพราะเหป็นแกตผลพลอยไดผู้ทภีที่เปป็นเงทิน นภีที่สพที่อวตาพวกเจผู้าหนผู้าทภีที่ระดอับสผงของพวกยทิวอาจสตงคณะ
ตอัวแทนออกไปขณะทภีที่เปาโลรอับใชผู้อยผ ตและพยายามทภีที่จะนทาผผผู้เชพที่อใหมตเหลตานภีร ในพระครทิสตรกลอับมา
อยผตใตผู้ศาสนายผดายอภีก การบอกเปป็นนอัยถถึง ‘พวกมทิชชอันนารภีของศาสนายผดาย’ ถผกพบใน 2 โครทินธร 
และกาลาเทภีย ‘มทิชชอันนารภี’ เหลตานภีรททาเชตนนภีร เพพที่อเงทิน เปาโลจถึงพผดถถึง เพราะเหป็นแกตเลป็กแกตนผู้อย คพอ 
เงทินนอัที่นเอง

เปาโลจถึงออกความเหป็นแบบขวานผตาซาก 12 ในพวกเขาเองมทคนหนซนื่งเปก็นผผผู้พยากรณต์ไดผู้
กลว่าววว่า "ชาวครทตเปก็นคนพผดปดเสมอ เปก็นเหมนอนอยว่างสรัตวต์รผู้าย เปก็นคนเกทยจครผู้านกรินเตริบ" 
แมผู้แตตนอักเขภียนชาวครภีต เอะพทิเมนทิเดส ซถึที่งในบทกวภีของเขามภีถผู้อยคทาทภีที่ถผกยกมานภีรอยผต กป็ยอมรอับ
ลอักษณะเฉพาะตอัวของคนบนเกาะของเขาวตาเปป็นคนหลอกลวง โหดรผู้ายทารรุณ และขภีร เกภียจ กลตาว
โดยสรรุปกป็คพอ คนพวกนภีร เปป็นคนทภีที่ไมตเอาพระเจผู้าเหมพอนกอับชาวโลกในปอัจจรุบอัน เหป็นไดผู้ชอัดวตาความ
อตอนแอในดผู้านอรุปนทิสอัยนภีรมภีอยผตในครทิสตจอักรบนเกาะครภีต

ทต 1:13-14 เปาโลจถึงเตพอนสตทิใหผู้ททิตอัสตทาหนทิการดทาเนทินชภีวทิตในรผปแบบดอัง
กลตาวแรงๆคกาททนื่เขาอผู้างนทตั้เปก็นความจรริง เหตมฉะนรัตั้นทว่านจงตว่อวว่าเขาใหผู้แรงๆเพนนื่อเขาจะไดผู้มทความ
เชนนื่ออรันถผกตผู้อง 14 และจะมริไดผู้สนใจในนริยายของพวกยริว และในบทบรัญญรัตริของมนมษยต์ซซนื่งใหผู้หรัน
ไปเสทยจากความจรริง นตาหมายเหตรุวตาการขาดอรุปนทิสอัยทภีที่เหมาะสมสตงผลตตอการมภีความเชพที่อทภีที่ถผก



ตผู้อง เปาโลจถึงสอัที่งททิตอัสใหผู้ตตอวตาอรุปนทิสอัยทภีที่สะเพรตาดอังกลตาวแรงๆ นอกจากนภีร เขาตผู้องจอัดการกอับการ
รรุกเขผู้ามาของการถพอบทบอัญญอัตทิของยทิวแบบเดทิมและประเพณภีทางศาสนาอพที่นๆทภีที่ขอัดตตอความจรทิง
ดผู้วย

การทภีที่ทตานพผดถถึง “นทิยายของพวกยทิว” และ “บทบอัญญอัตทิของมนรุษยร” อาจหมายถถึงความ
พยายามทภีที่จะสอดแทรกขผู้อปลภีกยตอยตตางๆทภีที่เปป็นภาระหนอักซถึที่งมภีอยผตในบอัญญอัตทิของยทิวกลอับเขผู้ามาใน
ครทิสตจอักร สทิที่งเหลตานภีร เปป็นประเพณภีตตางๆออันไมตรผผู้จบและการแตตงเตทิมเสรทิมแตตงเขผู้าไปในพระราช
บอัญญอัตทิทภีที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงโจมตภีอยตางรรุนแรง สทิที่งเหลตานภีร เปป็นเครพที่องมพอหลอักของศาสนา
ยผดายของพวกรอับบภีซถึที่งแพรตหลายไปทอั ที่วธรรมศาลาตตางๆในสมอัยนอัรน พวกถพอลอัทธทิยทิว (ศาสนายผดาย)
จถึงพยายามทภีที่จะนทาครทิสตจอักรยรุคตผู้นกลอับไปหาพวกยทิวโดยใชผู้สทิที่งเหลตานอัรน

ทต 1:15 เปาโลกลตาวความจรทิงตรงนภีร  สกาหรรับคนบรริสมทธริธิ์นรัตั้น ทมกสรินื่งกก็บรริสมทธริธิ์ แตว่
สกาหรรับคนชรันื่วชผู้า และคนททนื่ไมว่เชนนื่อนรัตั้น กก็ไมว่มทสรินื่งใดบรริสมทธริธิ์เลย แตว่จริตใจและจริตสกานซกผริดชอบของ
เขากก็ชรันื่วมลทรินไป คนทภีที่มภีใจบรทิสรุทธทิธ มอักคทิดในทางทภีที่บรทิสรุทธทิธ ขณะทภีที่คนทภีที่มลททินและคนไมตเชพที่อมอัก
เหป็นทรุกสทิที่งผตานทางมรุมมองทภีที่วทิปรทิตผทิดเพภีรยนของตน ทรุกสทิที่งจะเปป็นเรพที่องชอั ที่วชผู้าสทาหรอับคนทภีที่ใจยอังไมต
ถผกสรผู้างใหมตซถึที่งดทาเนทินตามใจชอบของตน บรทิบทตรงนภีรนตาจะเกภีที่ยวขผู้องกอับความมลททินในเรพที่อง
หลอักคทาสอน ความคทิดและจทิตสทานถึกผทิดชอบของพวกยทิวทภีที่ละททิรงความจรทิงเหลตานภีร เปป็นมลททินเพราะ
ความมพดบอดฝตายวทิญญาณของพวกเขา มรุมมองทอัรงสทิรนของพวกเขาถผกททาใหผู้ผทิดเพภีรยนไป โดย
เฉพาะในสตวนทภีที่เกภีที่ยวขผู้องกอับความจรทิงของขตาวประเสรทิฐ

ทต 1:16 ขผู้อพทิสผจนรนอัรนปรากฏชอัดเจน เขาออกปากยอมรรับวว่าเขารผผู้จรักพระเจผู้า แตว่วว่า
ในการกระทกาของเขา เขากก็ปฏริเสธพระองคต์ โดยการประพฤตริตรัวนว่ารรังเกทยจ และไมว่เชนนื่อฟรัง และไมว่
เหมาะททนื่จะกระทกาการดทใดๆเลย ผผผู้คนอาจออกปากยอมรอับวตารผผู้จอักพระเจผู้า แตตการกระททาและวทิธภี
การใชผู้ชภีวทิตของพวกเขาจะบอกความจรทิง คนเหลตานอัรนทภีที่ออกปากวตารผผู้จอักพระครทิสตรแตตจรทิงๆแลผู้ว
ไมตมภีการบอังเกทิดใหมตเลยกป็เปป็นคน (1) นว่ารรังเกทยจ คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (บเดะลถูคตอส) มภีความหมายวตา 
‘กลทิที่นเหมป็น’ ดอังนอัรนจถึงเปป็นทภีที่นตาสะอทิดสะเอภียน เปาโลนตาจะกทาลอังบอกวตาพวกครผสอนเทป็จทภีที่เปป็นคน



หนผู้าซพที่อใจคดเหลตานภีรสตงกลทิที่นเหมป็นฝตายวทิญญาณและอาจจะเหมป็นในทางศภีลธรรมดผู้วย (2) พวกเขา
เปป็นคนไมช่เชมืที่อฟตัง พวกเขาไมตปฏทิบอัตทิตามพระวจนะของพระเจผู้า (3) สรุดทผู้ายพวกเขา ‘ไมตเหมาะทภีที่
จะกระททาการดภีใดๆเลย’ นภีที่เปป็นถผู้อยคทาทภีที่รรุนแรงจรทิงๆ แตตเปาโลไมตมภีความเหป็นใจตตอคนเหลตานอัรนทภีที่
ตผู้องการพลทิกควทที่างานของพระเจผู้าแตตอยตางใดเลย

*****

ภนพรวมของททิตตัส 2: ในบทททที่ 2 เปาโลกสาชตับททิตตัสใหว้สอนทตัขึ้งชายและหญทิงททที่สถูงอายคุใหว้
เปป็นแบบอยช่างแกช่คนรคุช่นตช่อไป โดยเฉพาะในครอบครตัวและในททที่ทสางาน บทนทขึ้ปทิดทว้ายดว้วยหลตักคสา
สอนอตันไพเราะเกทที่ยวกตับครทิสเตทยนซถึที่งพบเพทยงไมช่กทที่แหช่งในพระคตัมภทรธ์ใหมช่ บทนทขึ้มทเนมืขึ้อหาเกทที่ยวกตับ
พระคคุณของพระเจว้าและพระราชกทิจของพระครทิสตธ์โดยเฉพาะ

ทต 2:1  เปาโลบอัญชาททิตอัสวตา ฝว่ายทว่านจงสรันื่งสอนใหผู้สอดคลผู้องกรับคกาสอนอรันถผก
ตผู้อง ความหมายกป็คพอ การสอัที่งสอน (ในรผปของการเทศนา) สทิที่งทภีที่เหมาะสมสทาหรอับหลอักคทาสอนออัน
ถผกตผู้อง

ทต 2:2 โดยเฉพาะอยตางยทิที่ง เขาตผู้องสอนชายททนื่สผงอายมใหผู้รผผู้จรักประมาณตนในการ
กรินดนนื่ม ใหผู้เอาจรริงเอาจรัง ใหผู้มทสตริสรัมปชรัญญะ ใหผู้มทความเชนนื่อ ความรรัก และความอดทนอรันถผกตผู้อง 
เปาโลจถึงระบรุครุณสมบอัตทิหกประการทภีที่เหมาะสมสทาหรอับชายทภีที่สผงอายรุซถึที่งดทาเนทินตามทางของ
พระเจผู้า คทาทภีที่แปลวตา ชายททนื่สผงอายม (เพรสบถูเตส) ในภาษาพผดปอัจจรุบอันคพอ ‘ชายทภีที่อาวรุโส’ ความ
อาวรุโสมาพรผู้อมกอับความรอับผทิดชอบในการเปป็นแบบอยตางสทาหรอับคนรรุตนตตอไป ครุณสมบอัตทิหก
ประการทภีที่เปาโลบอัญชา ไดผู้แกต (1) ใหผู้พวกเขารผผู้จรักประมาณตนในการกรินดนนื่ม คทากรภีกตรงนภีร  (เนฟา
เละออส) สพที่อความหมายถถึง ‘การละเวผู้นจากแอลกอฮอลร’ จากนอัรน (2) ชายทภีที่สผงอายรุตผู้องเปป็นคนเอา
จรริงเอาจรัง คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (เซป็มนอส) มภีความหมายวตา มภีเกภียรตทิในการปฏทิบอัตทิทอัรงสทิรนไมตวตาจะโดย
คทาพผดหรพอการกระททา คทานภีร ยอังแปลดผู้วยวตา ‘ซพที่อตรง’ บรุรรุษครทิสเตภียนตผู้องเปป็นคน (3) มท
สตริสรัมปชรัญญะดผู้วย คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (โซโฟรน) มภีความหมายวตา ‘ความคทิดจทิตใจทภีที่มภีวทินอัย’ การฝถึก
วทินอัยความคทิดของเราโดยจทิตวทิญญาณของเรากลายเปป็นพพรนฐานสทาหรอับความสรุจรทิตของอรุปนทิสอัย



จากนอัรนบรุรรุษครทิสเตภียนตผู้องเปป็นคน (4) มทความเชนนื่อ ความหมายคพอ เขผู้มแขป็งหรพอสรุขภาพ
แขป็งแรงในดผู้านความเชพที่อ มอันอาจหมายถถึงการดทาเนทินชภีวทิตโดยความเชพที่อ โดยวางใจพระเจผู้าสทาหรอับ
ความจทาเปป็นตตางๆทภีที่ตนกทาลอังเผชทิญอยผต นอกจากนภีรบรุรรุษครทิสเตภียนทภีที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้ากป็ถผก
กทาชอับใหผู้ (5) มภีความรรักทภีที่ถผกตผู้อง คทาทภีที่แปลเชตนนอัรนคพอ อากาเป ความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวทิญญาณจะ
เปป็นแบบอยตางในดผู้านความเขผู้มแขป็งของความรอัก โดยเฉพาะในการตอบสนองความจทาเปป็นตตางๆ
ของผผผู้อพที่น สรุดทผู้ายบรุรรุษครทิสเตภียนถผกก ทาชอับ (6) ใหผู้เปป็นคนมภีความอดทนออันถผกตผู้อง คทาทภีที่แปลเชตน
นอัรน (ฮถูปอมอเน) มภีความหมายวตา ‘ความทรหด’ หรพอ ‘ความเพภียรพยายาม’ ความหมายกป็คพอ การสผผู้
ตตอไปเพพที่อพระครทิสตร

ทต 2:3 สว่วนผผผู้หญริงททนื่สผงอายมกก็เหมนอนกรัน ใหผู้เขามทการประพฤตริอยว่างบรริสมทธริธิ์ อยว่า
ใหผู้เปก็นคนใสว่ความเทก็จ ไมว่ดนนื่มนกตั้าองมว่นมาก แตว่ใหผู้เปก็นผผผู้สอนสรินื่งททนื่ดทงาม จากนอัรนออัครทผตทตานนภีรกป็พผด
ถถึงผผผู้หญริงททนื่สผงอายม คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (เพรสบถูตทิส) เปป็นคทาเพศหญทิงของคทาทภีที่ระบรุในขผู้อ 2 (เพรสบถู
เตส) นภีที่จถึงหมายถถึงผผผู้หญทิงทภีที่สผงวอัยแลผู้วเชตนกอัน บรทิบทตรงนภีรกลตาวชอัดเจนถถึงสตรภีครทิสเตภียน คทาทภีที่แปล
วตา การประพฤตริ (คาทาสเตมา) มภีความหมายวตา ‘การวางตอัว’ หรพอ ‘มารยาท’ สตรภีครทิสเตภียนทภีที่สผง
อายรุแลผู้วจถึงถผกก ทาชอับใหผู้วางตอัวในแบบทภีที่เหมาะสมกอับความ (1) บรริสมทธริธิ์ ตรงนภีร ไมตไดผู้ใชผู้คทาวตา
บรทิสรุทธทิธ ในแบบทภีที่มอักใชผู้กอัน แตตใชผู้คทาวตา ฮทิเอะรอปเระเปส ซถึที่งมภีความหมายวตา ‘การดทาเนทินตามทาง
ของพระเจผู้า’ สตรภีครทิสเตภียนทภีที่สผงอายรุควรเปป็นแบบอยตางในการดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าในการ
ดทาเนทินชภีวทิตแตตละวอันของตน (2) พวกนางตผู้องไมตเปป็นคนใสว่ความเทก็จ คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (ดทิอาบอล
อส) ปกตทิแลผู้วเปป็นคทาทภีที่ใชผู้เรภียกพญามาร (devil) มอันมภีความหมายวตา ‘กลตาวใหผู้รผู้าย’ ในบรทิบทนภีรมอัน
นตาจะเกภีที่ยวขผู้องกอับการซรุบซทิบนทินทา การพผดมากเกทินไปเปป็นแปลงเพาะคทานทินทาซถึที่งถผกกลตาวถถึงตรง
นภีร

จากนอัรนสตรภีครทิสเตภียนทภีที่ดทาเนทินตามทางของพระเจผู้าตผู้อง (3) ไมว่ดนนื่มนกตั้าองมว่นมาก วลภีทภีที่แปล
เชตนนอัรน (เมเดะ อออทิโน พอลโล เดะดออถูโลเมะนาส) หมายถถึง การหลภีกเลภีที่ยงเครพที่องดพที่ม
แอลกอฮอลรอยตางสทิรนเชทิง ตตอไปพวกนางตผู้องเปป็น (4) ผผผู้สอนสรินื่งททนื่ดทงาม สตรภีครทิสเตภียนทภีที่สผงอายรุไมต
ควรเปป็นแบบอยตางทภีที่ดภีเทตานอัรน แตตตผู้องสอนสทิที่งทภีที่ดภีดผู้วย เรพที่องนภีรถผกกลตาวถถึงในขผู้อตตอไปนภีร



ทต 2:4-5 สตรภีครทิสเตภียนทภีที่สผงอายรุควรสอนพวกผผผู้หญริงสาวๆใหผู้รผผู้จรักประมาณตนใน
การกรินดนนื่ม ใหผู้รรักสามทและรรักบมตรของตน 5 ใหผู้มทสตริสรัมปชรัญญะ เปก็นคนบรริสมทธริธิ์ เอาใจใสว่ในบผู้าน
เรนอน เปก็นคนดท และเชนนื่อฟรังสามทของตน เชว่นนทตั้จซงจะไมว่มทผผผู้ใดลบหลผว่พระวจนะของพระเจผู้าไดผู้

ดอังนอัรนสตรภีครทิสเตภียนทภีที่สผงอายรุจถึงควรสอนผผผู้หญทิงสาวๆใหผู้รผผู้จรักประมาณตนในการกรินดนนื่ม 
คทาทภีที่ใชผู้ตรงนภีร  (โซฟรอนทิโซ) มภีความหมายวตา ‘ความคทิดและชภีวทิตทภีที่มภีวทินอัย’ การมภีวทินอัยในชภีวทิตนทาไป
สผตครุณธรรมตตางๆเชตน ความประณภีต, ความเปป็นระเบภียบเรภียบรผู้อย, การตรงตตอเวลา และความขยอัน
หมอั ที่นเพภียร หากจะกลตาวถถึงเพภียงเลป็กนผู้อย ผผผู้หญทิงสาวๆตผู้องถผกสอนใหผู้รรักสามทของตน คทาทภีที่ถผกใชผู้
ตรงนภีร  (ฟทิลตันดรอส) มภีทภีที่มาจากคทาวตา ฟทิเละโอ ซถึที่งสพที่อความหมายวตา ‘มทิตรภาพทภีที่ใกลผู้ชทิด’ มทิตรภาพ
ตอัรงอยผตบนความสนใจเดภียวกอัน ภรรยาถผกสอนใหผู้ปฏทิบอัตทิตอัวใหผู้สอดคลผู้องกอับความสนใจของสามภี
ของตน โดยเปป็นเพพที่อนของเขา จากนอัรนสตรภีครทิสเตภียนทภีที่สาวๆตผู้องถผกสอนใหผู้รรักบมตรของตน อภีก
ครอัร งทภีที่คทาทภีที่ใชผู้ (ฟทิลอเทป็คนอส) มภีทภีที่มาจากคทาวตา ฟทิเละโอ ซถึที่งสพที่อถถึงการเปป็นเพพที่อนกอับลผกๆของนาง

นอกจากนภีรสตรภีครทิสเตภียนทภีที่ยอังสาวๆตผู้องถผกสอนใหผู้มทสตริสรัมปชรัญญะ อภีกครอัร งทภีที่คทาทภีที่ใชผู้ตรง
นภีร  (โซโฟรน) มภีความหมายวตา ‘มภีระเบภียบวทินอัย’ มอันเปป็นคทาเดภียวก อับทภีที่ใชผู้ในขผู้อ 4 ซถึที่งแปลวตา มภี
สตทิสอัมปชอัญญะเชตนกอัน แตตตรงนภีรความหมายจะออกไปทางเกภีที่ยวกอับอารมณรตตางๆมากกวตา โดย
เฉพาะอารมณรทภีที่เกภีที่ยวขผู้องกอับความบรทิสรุทธทิธ ในดผู้านศภีลธรรม จากนอัรนออัครทผตทตานนภีรกลตาววตาสตรภี
ครทิสเตภียนทภีที่สาวๆตผู้องถผกสอนใหผู้เปก็นคนบรริสมทธริธิ์ คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (ฮตักนอส) มภีความหมายวตา  
 ‘ความบรทิสรุทธทิธ ทางศภีลธรรมและความสรุภาพเรภียบรผู้อย’ คทานภีรมภีทภีที่มาจากคทาวตาบรทิสรุทธทิธ ในเชทิง 
holiness ครุณสมบอัตทิตตอไปคพอ เอาใจใสว่ในบผู้านเรนอน คทาทภีที่ใชผู้ตรงนภีร  (อออทิคออถูรอส) สพที่อถถึงหนผู้าทภีที่
หลอักของสตรภีครทิสเตภียนในการดผแลบผู้านเรพอน ความหมายทภีที่แฝงอยผ ตในการเปก็นคนดท สพที่อถถึงการมภี
อรุปนทิสอัยเบทิกบาน, ซพที่อตรง, ดภีงาม และเหมาะสมในทรุกดผู้าน

สรุดทผู้ายออัครทผตทตานนภีรก ทาชอับวตาผผผู้หญทิงทภีที่สาวๆควร “เชพที่อฟอังสามภีของตน” คทาทภีที่แปลวตา เชนนื่อ
ฟรัง (ฮถูปอทตัซโซ) มภีความหมายวตา ‘นบนอบยอมฟอัง’ ภรรยาทภีที่นบนอบยอมฟอังกป็จะเชพที่อฟอังสามภีของ
ตนจรทิงๆ จรุดประสงครของการททาเชตนนภีรกป็คพอ เชว่นนทตั้จซงจะไมว่มทผผผู้ใดลบหลผว่พระวจนะของพระเจผู้าไดผู้ 



สตรภีครทิสเตภียนทภีที่ไมตยอมจอัดระเบภียบชภีวทิตตอัวเองเชตนนอัรนกป็เสภีที่ยงทภีที่จะททาใหผู้คทาพยานของตนเกภีที่ยวกอับ
พระครทิสตรถผกลบหลผตไดผู้

ทต 2:6 สว่วนผผผู้ชายหนมว่มกก็เหมนอนกรัน จงเตนอนเขาใหผู้ใชผู้สตริสรัมปชรัญญะ คราวนภีร
เปาโลหอันความสนใจไปทภีที่บรรดาชายหนรุตมบผู้าง พวกเขากป็ถผกกทาชอับใหผู้ใชผู้สตริสรัมปชรัญญะเชตนกอัน 
สทิที่งทภีที่แฝงอยผตในคทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (โซฟรอเนะโอ) คพอเรพที่องของการมภีความคทิดทภีที่มภีวทินอัยและชภีวทิตทภีที่มภี
วทินอัยดผู้วย ฮอัดสอัน เทยรเลอรรเคยกลตาวไวผู้วตา “ครทิสเตภียนทภีที่ไมตมภีระเบภียบวทินอัยไมตมภีวอันททางานของพระเจผู้า
ไดผู้สทาเรป็จเลยสอักอยตาง” การมภีระเบภียบวทินอัยกอับตอัวเองเปป็นรากฐานสทาหรอับอรุปนทิสอัยแบบครทิสเตภียน

ทต 2:7 ทว่านจงสกาแดงตนใหผู้เปก็นแบบอยว่างในการดททมกสรินื่ง ในคกาสอนจงแสดง
ความสมจรริต ใหผู้เอาจรริงเอาจรัง ใหผู้จรริงใจ คราวนภีร เปาโลหอันมาออกความเหป็นเกภีที่ยวกอับททิตอัสโดยตรง
บผู้าง ทตานกทาชอับใหผู้เขา “สทาแดงตนใหผู้เปป็นแบบอยตางในการดภี” ทรุกสทิที่ง ความหมายกป็คพอ ทอัรงชภีวทิตของ
เขาควรเปป็นแบบอยตางของสทิที่งทภีที่ครทิสเตภียนควรจะเปป็น นอกจากนภีร  “ในคทาสอนจงแสดงความสรุจรทิต”
ในงานรอับใชผู้ของเขา คทาทภีที่แปลวตา ความสมจรริต (อาดทิอาฟธอรทิอา) มภีความหมายดผู้วยวตา ‘ความถผก
ตผู้อง’ หรพอ ‘ความซพที่อตรง’ พระเจผู้าทรงบอัญชาใหผู้เรามภีคทาสอนทภีที่ถผกตผู้องซถึที่งสพที่อถถึงความเขผู้าใจทภีที่
ชอัดเจนในพระวจนะของพระเจผู้า การสอนพระวจนะของพระเจผู้าควรเปป็นไปดผู้วยความเอาจรริงเอา
จรังดผู้วย คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (เซป็มนอเตส) สพที่อถถึงความยทาเกรง, ความเคารพ, ศอักดทิธ ศรภี, ความสงตาผตาเผย 
และความบรทิสรุทธทิธ  การสอนพระวจนะของพระเจผู้าควรถผกกระททาดผู้วยความจรริงใจเชตนกอัน นภีที่หมาย
ถถึงความสรุจรทิตและความบรทิสรุทธทิธ ของจรุดประสงคร หรพอกลตาวอภีกนอัยหนถึที่งคพอ ซพที่อสอัตยรและซพที่อตรง 
เปาโลจถึงกทาชอับททิตอัสใหผู้เปป็นแบบอยตางแกตผผผู้อพที่นตามลอักษณะทภีที่กลตาวมาแลผู้วดผู้านบน

ทต 2:8  ขผู้อนภีรมภีเนพรอหาตตอจากขผู้อทภีที่แลผู้ว การสอนพระคอัมภภีรรควรประกอบดผู้วยการ
ใชผู้คกาพผดอรันถผกตผู้อง ซซนื่งไมว่มทผผผู้ใดจะตกาหนริไดผู้ เพนนื่อฝว่ายปฏริปรักษต์จะไดผู้อาย ไมว่มทสรินื่งใดจะตริทว่านไดผู้ คทา
ทภีที่แปลวตา อรันถผกตผู้อง (ฮถูกทิเอส) มภีความหมายวตา คทาสอนทภีที่ไมตไดผู้เบภีที่ยงเบนไปจากความจรทิง ในขผู้อ
กตอนหนผู้า เปาโลพผดถถึงวทิธทการสอน ในขผู้อนภีรทตานพผดถถึงเนมืขึ้อหาของสทิที่งทภีที่สอน ความระมอัดระวอังใน
เรพที่องดอังกลตาวเปป็นสทิที่งสทาคอัญยทิที่งเพพที่อทภีที่วตาฝว่ายปฏริปรักษต์จะไดผู้อาย ไมว่มทสรินื่งใดจะตริทว่านไดผู้ เปาโลจถึงเตพอน



ททิตอัสใหผู้ระมอัดระวอังเกรงวตาฝตายปฏทิปอักษรของขตาวประเสรทิฐจะมภีเหตรุใหผู้กลตาวรผู้ายตตองานของพระเจผู้า
ไดผู้

ทต 2:9 คราวนภีร เปาโลหอันไปพผดถถึงความสอัมพอันธรระหวตางทาสกอับนายบผู้าง จงตรัก
เตนอนพวกทาสใหผู้เชนนื่อฟรังนายของตน และใหผู้กระทกาสรินื่งททนื่ถผกใจนายทมกประการ อยว่าใหผู้เถทยงเลย 
ทาสกป็ถผกกทาชอับใหผู้เชพที่อฟอังและททาสทิที่งทภีที่ถผกใจนายของตน ในคทาแบบรตวมสมอัยกวตา ครทิสเตภียนถผก
กทาชอับใหผู้เปป็นพยานทภีที่ดภีตตอนายจผู้างของตนโดยเชพที่อฟอังนายพรผู้อมกอับมภีทอัศนคตทิทภีที่ดภีตตอนายของตน 
วลภีทภีที่วตา “อยตาใหผู้เถภียงเลย” มภีความหมายวตาไมตตอบโตผู้ดผู้วยคทาพผดหรพอคทาวทิพากษรวทิจารณร

ทต 2:10 อยว่าใหผู้ยรักยอก แตว่ใหผู้สรัตยต์ซนนื่อหมดทมกอยว่าง เพนนื่อวว่าในการทรัตั้งปวงนรัตั้น เขาจะ
ไดผู้เทริดเกทยรตริพระดการรัสสอนของพระเจผู้า ผผผู้ทรงเปก็นพระผผผู้ชว่วยใหผู้รอดของเรา ทาสยอังถผกกทาชอับมทิ
ใหผู้ยรักยอกดผู้วย คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (นอสฟทิซอไม) มภีความหมายวตาไมต ‘ฉกฉวย’ หรพอ ‘งรุบงทิบ’ ใน
กรณภีนภีรคพอจากนายจผู้างของตน แตตทาส (ลผกจผู้าง) ถผกกทาชอับใหผู้สทาแดงความ “สอัตยรซพที่อหมดทรุกอยตาง” 
ความหมายกป็คพอ การแสดงหลอักฐานทรุกอยตางทภีที่แสดงถถึงการเปป็นคนทภีที่ไวผู้ใจไดผู้และจงรอักภอักดภี นภีที่
เปป็นไปเพพที่อทภีที่วตา “ในการทอัรงปวงนอัรน เขาจะไดผู้เททิดเกภียรตทิพระดทารอัสสอนของพระเจผู้า ผผผู้ทรงเปป็น
พระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเรา” พฤตทิกรรมทภีที่เหมาะสมดอังกลตาวจะกลายเปป็นคทาพยานทภีที่ดภีใหผู้ก อับพระผผผู้
ชตวยใหผู้รอดของเรา (ใหผู้เราสอังเกตอภีกครอัร งวตา พระผผผู้ชตวยใหผู้รอดถผกกลตาววตาทรงเปป็นพระเจผู้า ดผคทา
อธทิบายเกภีที่ยวกอับเรพที่องนภีร ใน 1:3)

ทต 2:11 ในเนพรอหาสตวนสรุดทผู้ายของบทนภีร  เปาโลเปลภีที่ยนไปนทาเสนอความจรทิงดผู้าน
หลอักคทาสอนทภีที่สทาคอัญ เมพที่อพทิจารณาตามบรทิบทแลผู้ว สทิที่งทภีที่ตามมาเปป็นพพรนฐานสทาหรอับขผู้อควรปฏทิบอัตทิ
แบบวอันตตอวอันซถึที่งถผกนทาเสนอในเนพรอหาสตวนแรกของบทนภีร  คทาสอันธาน เพราะวว่า (การธ์) เปป็นคทา
เชพที่อมประโยคทภีที่ตามมากอับประโยคกตอนหนผู้า เนพรอหาสตวนหลอังของบทนภีรจถึงเปป็นผลลอัพธรของเนพรอหา
ทภีที่มากตอนหนผู้า

พระคมณของพระเจผู้าททนื่นกาไปถซงความรอดไดผู้ปรากฏแกว่คนทรัตั้งปวงแลผู้ว คทาทภีที่แปลวตา ไดผู้
ปรากฏ (เอะพทิฟาอทิโน) เปป็นคทานตาสนใจ มอันมภีความหมายวตา ‘เปป็นทภีที่รผผู้จอักอยตางชอัดเจน’ นอกจากนภีร



คทานภีร ยอังถผกนทาเสนอในรผปของประธานถผกกระททาดผู้วย ดอังนอัรนความหมายกป็คพอวตา ‘เพราะวตาพระครุณ
ของพระเจผู้าทภีที่นทาความรอดมาไดว้ถถูกทสาใหว้เปป็นททที่รถูว้จตักอยช่างชตัดเจนแกตคนทอัรงปวงแลผู้ว’ พระครุณของ
พระเจผู้าทภีที่นทาไปสผตความรอดไมตไดผู้ถผกจทากอัดเฉพาะคนบางกลรุตมหรพอเฉพาะผผผู้ทภีที่ถผกเลพอกสรรเพภียงไมตกภีที่
คนเทตานอัรน พระครุณนภีรมภีใหผู้แกตทรุกคน มอันจถึงไมตใชตสทิที่งทภีที่ ‘เราขอัดขพนไมตไดผู้’ เพราะคนมากมายกป็ไมตไดผู้
ตอบรอับตตอพระครุณนภีร  ดผ 2 เปโตร 3:9

ทต 2:12 ใหผู้เราสอังเกตตตอไปวตาพระครุณของพระเจผู้านภีรสอนใหผู้เราละทริตั้งความอธรรม
และโลกทยตรัณหา และดกาเนรินชทวริตในโลกปรัจจมบรันนทตั้อยว่างมทสตริสรัมปชรัญญะ อยว่างชอบธรรม และ
ตามทางพระเจผู้า คทาทภีที่แปลวตา สอน (พาอทเดะอถูโอ) มภีความหมายวตา ‘ฝถึกสอน’ หรพอ ‘ตภีสอน’ 
เหมพอนกอับการตภีบรุตร ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็คพอ การลงวทินอัยของพระครุณของพระเจผู้า พระครุณไมต
ไดผู้หมายความวตา ‘ฉอันสามารถททาอะไรกป็ไดผู้ทภีที่ตอัวเองตผู้องการ’ พระครุณไมตใชตปรอัชญาทภีที่ไรผู้
มาตรฐาน, เสรภีนทิยม และททาอะไรกป็ไดผู้ทภีที่ตอัวเองตผู้องการ ถถึงแมผู้วตาพระครุณไดผู้ปลดปลตอยเราแลผู้วจาก
การตกเปป็นทาสของบทบอัญญอัตทิ แตตมอันกป็ไมตไดผู้ปลตอยเราใหผู้ททาชอั ที่วหรพอททาเรพที่องอธรรมไดผู้ตามใจ
ชอบ

ดอังนอัรนใหผู้เราสอังเกตวตาพระครุณของพระเจผู้าสอนใหผู้เราละททิรง “ความอธรรมและโลกภีย
ตอัณหา” พระครุณของพระเจผู้าเปป็นบตอเกทิดแหตงการแยกออกจากโลกและความชอั ที่วชผู้าของโลก นอัที่นคพอ
พระครุณและไมตใชตการยถึดถพอบทบอัญญอัตทิทภีที่ฝถึกวทินอัยเราใหผู้รอังเกภียจความชอั ที่วชผู้าและการคลผู้อยตามวทิถภี
ของโลก นอกจากนภีรพระครุณของพระเจผู้ายอังเปป็นแรงกระตรุผู้นทภีที่สอนเราวตาเราควร “ดทาเนทินชภีวทิตใน
โลกปอัจจรุบอันนภีรอยตางมภีสตทิสอัมปชอัญญะ อยตางชอบธรรม และตามทางพระเจผู้า” ดอังนอัรนจถึงเปป็นพระครุณ
ของพระเจผู้าทภีที่สอนใหผู้เราดทาเนทินชภีวทิตในแบบทภีที่มภีวทินอัย อยตางชอบธรรม และตามแบบของพระเจผู้า
ในยรุคปอัจจรุบอันนภีร  ดอังทภีที่กลตาวไวผู้หลายครอัร งแลผู้วในจดหมายฝากฉบอับนภีร  คทาทภีที่แปลวตา อยว่างมท
สตริสรัมปชรัญญะ (โซฟรอโนส) มภีความหมายวตา การมภีวทินอัยกอับตอัวเอง สทิที่งนภีร รวมกอับความชอบธรรม
และการททาตามแบบของพระเจผู้าจะกตอใหผู้เกทิดรากฐานแหตงอรุปนทิสอัยของครทิสเตภียน



ทต 2:13 นอกจากนภีร  พระครุณของพระเจผู้าทภีที่นทาความรอดมายอังสอนเรา (คพอ ฝถึกอบรม
เรา) ใหผู้คอยความหวรังอรันมทสมข และการปรากฏอรันทรงสงว่าราศทของพระเจผู้าใหญว่ยรินื่ง และพระเยซผ
ครริสตต์พระผผผู้ชว่วยใหผู้รอดของเรา พระครุณของพระเจผู้าเปป็นแหลตงทภีที่มาของการฝถึกวทินอัยชภีวทิตของเรา
ใหผู้รอคอยการเสดป็จกลอับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ซถึที่งเปป็นความหวอังออันเปภีที่ยมสรุขของเรา 
และจะเปภีที่ยมดผู้วยสงตาราศภีอยตางแนตนอนเมพที่อเกทิดขถึรน ใหผู้เราสอังเกตอภีกครอัร งวตาพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเรา
คพอพระเยซผครทิสตร ทรงเปป็น “พระเจผู้าใหญตยทิที่ง” นภีที่เปป็นอภีกครอัร งทภีที่ความเปป็นพระเจผู้าของพระครทิสตรถผก
นทาเสนออยตางปราศจากขผู้อสงสอัย

ทต 2:14 เมพที่อพผดถถึงองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเรา เปาโลกลตาววตา 
ผผผู้ไดผู้ทรงโปรดประทานพระองคต์เองใหผู้เรา เพนนื่อไถว่เราใหผู้พผู้นจากความชรันื่วชผู้าท มกอยว่าง และทรงชการะ
เราใหผู้บรริสมทธริธิ์ เพนนื่อใหผู้เปก็นหมผว่ชนพริเศษเฉพาะของพระองคต์ และเปก็นคนททนื่ขวนขวายกระทกาการดท 
ใหผู้เราสอังเกตความรอักทภีที่ชอัดเจนของพระเยซผครทิสตรในการทภีที่พระองคร “ไดผู้ทรงโปรดประทาน
พระองครเองใหผู้เรา” ความรอักนอัรนเปป็นไปเพพที่อทภีที่วตา (1) พระองครจะไดผู้ทรง “ไถตเราใหผู้พผู้นจากความ
ชอัที่วชผู้าทรุกอยตาง” คทาทภีที่แปลวตา ความชรันื่วชผู้า (อานอมทอา) มภีความหมายตรงตอัววตา ‘การกระททานอก
กฎหมาย’ หรพอการกบฏ นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงสทิที่งทภีที่เราถผกไถตใหผู้พผู้นแลผู้ว คพอ ความบาปนอัที่นเอง เราไมต
เพภียงถผกไถตใหผู้พผู้นจากการตกเปป็นทาสความบาปแลผู้วเทตานอัรน แตตยอังถผกไถตเพพที่อทภีที่เราจะไมตดทาเนทินชภีวทิต
ในความบาปตตอไปแลผู้วดผู้วย

องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงโปรดประทานพระองครเองใหผู้เรา (2) เพพที่อทภีที่วตาพระองครจะ 
“ทรงชทาระเราใหผู้บรทิสรุทธทิธ  เพพที่อใหผู้เปป็นหมผตชนพทิเศษเฉพาะของพระองคร” คทาทภีที่แปลวตา พริเศษเฉพาะ 
(เปะรทอออถูซทออส) มภีความหมายวตา ‘ทภีที่มภีเอกลอักษณร’ นภีที่ไมตไดผู้หมายถถึงความแปลกพทิลถึกหรพอความ
ผทิดปกตทิ แตตหมายถถึงการ ‘ถผกเลพอกไวผู้เปป็นพทิเศษ’ หรพอ ‘ทภีที่ถผกเลพอกสรรไวผู้แลผู้ว’ สตวนหนถึที่งแลผู้วความ
รอดของเราเปป็นการชทาระชภีวทิตของเราใหผู้บรทิสรุทธทิธ จนถถึงระดอับทภีที่เราแตกตตางจากวทิถภีทภีที่เสพที่อมทรามทภีที่
โลกดทาเนทิน ดอังนอัรนเราจถึงไมตเหมพอนใครในลอักษณะดอังกลตาว เราเปป็นหมผตชนพทิเศษเฉพาะจรทิงๆ



(3) เพราะเราถผกททาใหผู้เปป็นหมผตชนพทิเศษเฉพาะของพระเจผู้าแลผู้ว เรากป็ควร “เปป็นคนทภีที่
ขวนขวายกระททาการดภี” เราถผกชตวยใหผู้รอดแลผู้วเพพที่อทภีที่จะรอับใชผู้ คทาทภีที่แปลวตา ขวนขวาย (เซโลเตส) 
มภีความหมายวตา ‘เตป็มไปดผู้วยความรผู้อนรน’ เหมพอนกอับหมผู้อตผู้มทภีที่เดพอดปรุดๆ เราจถึงควรเตป็มไปดผู้วย
ความรผู้อนรนและเดพอดปรุดๆไปดผู้วยการดภีตตางๆ พระเยซผครทิสตรไดผู้ทรงโปรดประทานพระองครเอง
ใหผู้เราเพพที่อการนภีร เอง เราไมตไดผู้รอดโดยการประพฤตทิ แตตเราไดผู้ถผกสรผู้างขถึรนเพพที่อประกอบการดภีซถึที่ง
พระเจผู้าไดผู้ทรงดทารทิไวผู้ลตวงหนผู้าเพพที่อใหผู้เราประพฤตทิตามนอัรน (เอเฟซอัส 2:10)

ทต 2:15 สรรุปกป็คพอวตา เปาโลมภีคทาสอัที่งสภีที่เรพที่องใหผู้แกตททิตอัส ขผู้อความเหลว่านทตั้ ทว่านจงใชผู้พผด
ตรักเตนอน (กทาชอับ) และวว่ากลว่าว (หรพอแกผู้ไข) เขาดผู้วยสริทธริอกานาจทมกอยว่าง (บอัญญอัตทิ) ความหมาย
ตรงนภีรสอดคลผู้องกอับคทาสอัที่งทภีที่เปาโลมภีถถึงททิโมธภีใหผู้เขาประกาศพระวจนะ วตากลตาว หผู้ามปราม ตอัก
เตพอน ฯลฯ (2 ททิโมธภี 4:2) ทตานปทิดทผู้ายบทนภีรโดยการสอัที่งททิตอัสวตา อยว่าใหผู้ผผผู้ใดประมาท (คพอ วทิพากษร
วทิจารณรหรพอประณาม) ทว่านไดผู้ ในฐานะศทิษยาภทิบาล ททิตอัสแบกรอับสทิทธทิอทานาจของพระเจผู้า

*****

ภนพรวมของททิตตัส 3: ในบทสคุดทว้ายนทขึ้อตัครทถูตเปาโลเตมือนสตทิททิตตัสใหว้ทสาสทิที่งททที่ถถูกตว้อง ทช่าน
ยตังเตมือนความจสาเขาถถึงความยทิที่งใหญช่ของพระคคุณและพระเมตตาของพระเจว้าดว้วยในการชช่วยเราใหว้
รอด บทนทขึ้ปทิดทว้ายหนตังสมือเลช่มนทขึ้ดว้วยความเหป็นสช่วนตตัวหลายประการ 

ทต 3:1 จงเตนอนเขาใหผู้นอบนผู้อมตว่อผผผู้ปกครองบผู้านเมนองและผผผู้มทอกานาจ ใหผู้เชนนื่อฟรัง
บรรดาพนรักงานฝว่ายปกครอง และพรผู้อมททนื่จะปฏริบรัตริการดททมกอยว่าง เปาโลเตพอนสตทิททิตอัสใหผู้ “เตพอน
เขา” (เตพอนความจทาคนเหลตานอัรนในครทิสตจอักร (ตตางๆ) บนเกาะครภีต) “ใหผู้นอบนผู้อม” นอัที่นคพอ 
นบนอบตตอ “ผผผู้ปกครองบผู้านเมพองและผผผู้มภีอทานาจ” นภีที่สพที่อชอัดเจนถถึงสทิทธทิอทานาจของรอัฐบาล ออันทภีที่
จรทิงแลผู้วคทาทภีที่แปลวตา ผผผู้มทอกานาจ (เอป็กซออถูซทอา) มอักถผกแปลเปป็น ‘ผผผู้มภีอทานาจปกครองบผู้านเมพอง’ 
นอกจากนภีร เราในฐานะประชากรของพระเจผู้ายอังตผู้อง “เชพที่อฟอังบรรดาพนอักงานฝตายปกครอง และ
พรผู้อมทภีที่จะปฏทิบอัตทิการดภีทรุกอยตาง” ประชากรบนเกาะครภีตไดผู้ถผกก ทาราบโดยโรมในปภี 67 กตอนค.ศ. 



แตตพวกเขากป็มภีประวอัตทิวตาไดผู้กบฏตตอการปกครองของชาวโรม เปาโลจถึงก ทาชอับประชากรของ
พระเจผู้าทภีที่อยผตบนเกาะนอัรนใหผู้นบนอบเชพที่อฟอังรอัฐบาล

ทต 3:2  นอกจากนภีร ในฐานะประชากรของพระเจผู้า เราถผกก ทาชอับวตา อยว่าวว่ารผู้ายผผผู้ใด 
อยว่าใหผู้เปก็นคนมรักทะเลาะวริวาทกรัน แตว่ใหผู้เปก็นคนสมภาพ แสดงความอว่อนสมภาพตว่อคนทรัตั้งปวง นภีที่สพที่อ
วตาผผผู้คนบนเกาะครภีตพผดจาใหผู้รผู้ายรอัฐบาล อยตางไรกป็ตามเปาโลกทาชอับพวกเขาวตาอยตาพผดจาวตารผู้ายผผผู้ใด
เลย คทาทภีที่แปลวตา วว่ารผู้าย คพอ บลาสเฟเมะโอ ซถึที่งหมายถถึงการโจมตภีดผู้วยคทาพผด ในฐานะเปป็น
ครทิสเตภียน เราไมตควรถผกมองวตาเปป็นคนเอะอะเอป็ดตะโร ดพรอดผู้าน หรพอเปป็นคนชอบยรุยงใหผู้เกทิดความ
วรุตนวาย นอกจากนภีร เราตผู้องไมว่เปก็นคนมรักทะเลาะวริวาทกรัน คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (อามาคอส) ซถึที่งหมาย
ถถึง การไมตเปป็นคนชอบหาเรพที่องหรพอชอบกตอเรพที่อง (ความหมายตรงตอัวคพอ ‘ไมตเปป็นนอักเลง’) แตว่ใหผู้
เปก็นคนสมภาพ (นทิสอัยดภี) แสดงความอว่อนสมภาพตว่อคนทรัตั้งปวง แนวคทิดเรพที่องความอว่อนสมภาพ คพอ
การรผผู้จอักควบครุมอารมณรตตางๆของเราโดยเฉพาะโทสะของเรา มอันคพอการมภีนทิสอัยทภีที่คงเสผู้นคงวาก อับผผผู้
อพที่น คทาทภีที่แปลเชตนนอัรนคพอ พราออเตส

ทต 3:3  เปาโลเตพอนความจทาครทิสเตภียนชาวเกาะครภีตสอัรนๆวตา เพราะวว่าเมนนื่อกว่อนนรัตั้น
บางครรัตั้งเราเองกก็โงว่เชว่นกรัน ไมว่เชนนื่อฟรัง หลงผริด เปก็นทาสของกริเลสตรัณหาและการเรริงสการาญตว่างๆ ใชผู้
ชทวริตอยว่างเลวรผู้าย รริษยา นว่าชรัง และเกลทยดชรังกรันและกรัน ความจรทิงกป็คพอวตา กตอนทภีที่เราไดผู้รอับความ
รอด เรากป็ดทาเนทินชภีวทิตในความโงตเขลา ความไมตเชพที่อฟอัง ถผกหลอกลวง วทิที่งไลตตามตอัณหาและความ
สนรุกสนานตตางๆ มภีชภีวทิตอยผตในความขพที่นขมและความอทิจฉา เปป็นคนนตาเกลภียดชอังและเกลภียดชอังผผผู้อพที่น 
นภีที่สพที่อชอัดเจนวตาการดทาเนทินชภีวทิตในรผปแบบดอังกลตาวควรเปป็นสทิที่งทภีที่อยผตในอดภีต คทาทภีที่แปลวตา เมนนื่อกว่อน
นรัตั้น (พอเตะ) มภีความหมายวตา ‘ในอดภีต’ มอันสพที่อถถึงชตวงเวลากตอนทภีที่เราไดผู้รอับความรอด คทาก ทาชอับทภีที่มภี
ซทร าสามครอัร งในบทนภีรคพอ จงพรผู้อมทภีที่จะกระททาการดภี เหป็นไดผู้ชอัดวตา พภีที่นผู้องชาวเกาะครภีตบางคนไมตไดผู้
โตเปป็นผผผู้ใหญตพผู้นจากความเกลภียดชอังและความขมขพที่นซถึที่งมภีอยผ ตบนเกาะนอัรนเลย เดทิมทภีพวกเขามภีความ
รผผู้สถึกดอังกลตาวตตอชาวโรมอัน อยตางไรกป็ตามความรผผู้สถึกแบบนอัรนไดผู้กลายเปป็นสตวนหนถึที่งของวอัฒนธรรม
ทผู้องถทิที่นไปแลผู้ว ในฐานะประชากรของพระเจผู้า สทิที่งเหลตานอัรนจถึงควรถผกกทาจอัดททิรงไปดผู้วย



ทต 3:4  คราวนภีรออัครทผตเปาโลเปลภีที่ยนมาอธทิบายเกภีที่ยวกอับความรอดของเราบผู้าง  หลอัง
จากไดผู้สรรุปยตอความชอั ที่วชผู้าของจทิตใจมนรุษยรไปแลผู้วอยตางยตอๆดผู้านบน บอัดนภีรทตานเปรภียบเทภียบความ
แตกตตางระหวตางมอันกอับพระราชกทิจออันยทิที่งใหญตของพระเจผู้าทภีที่ทรงมภีตตอเรา แตว่วว่าเมนนื่อพระเจผู้าผผผู้เปก็น
พระผผผู้ชว่วยใหผู้รอดของเราทรงพระกรมณาโปรด และประทานความรรักแกว่มนมษยต์ปรากฏแลผู้ว คทาทภีที่
แปลวตา เมนนื่อ คพอ ฮอเตะ ประโยคนภีรจรทิงๆแลผู้วแปลตาม Received Text ไดผู้วตา ‘แตตวตาเมพที่อพระกรรุณา
และความรอักของพระเจผู้าผผผู้ทรงเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเราทภีที่มภีตตอมนรุษยรไดผู้ปรากฏแลผู้ว’ นตา
สนใจคพอคทาทภีที่แปลวตา ความรรักของพระเจผู้า ตรงนภีร เปาโลใชผู้คทาวตา ฟทิลตันธโรปทิอา ซถึที่งจรทิงๆแลผู้วหมาย
ถถึง ‘ความรอักทภีที่มภีตตอมนรุษยร’ โดยพระเจผู้า ความรอักของพระเจผู้าทภีที่มภีตตอมนรุษยรชาตทิเปป็นแรงจผงใจ
สทาหรอับพระกรรุณาและการชตวยใหผู้รอดของพระองคร นอั ที่นเปป็นการกระททาทภีที่สทาแดงพระกรรุณาออันยทิ ที่ง
ใหญตทภีที่สรุดตลอดกาล

ทต 3:5 เปาโลกลตาวถถึงพระเมตตาของพระเจผู้าในการทรงชตวยเราใหผู้รอดโดยกลตาว
กตอนเลยวตาพระองคต์ไดผู้ทรงชว่วยเราใหผู้รอด มริใชว่ดผู้วยการกระทกาททนื่ชอบธรรมของเราเอง ไมตเคยมภี
และจะไมตมภีวอันมภีสทิที่งใดทภีที่เราททาไดผู้ซถึที่งจะททาใหผู้เราสมควรไดผู้รอับพระครุณและความรอดของพระเจผู้า
(ดผ เอเฟซอัส 2:8-9) แตว่พระองคต์ทรงพระกรมณาชการะใหผู้เรามทใจบรังเกริดใหมว่ และทรงสรผู้างเราขซตั้นมา
ใหมว่โดยพระวริญญาณบรริสมทธริธิ์

เราควรหมายเหตรุไวผู้วตาการชสาระทภีที่ถผกพผดถถึงนภีร ไมตไดผู้หมายถถึงการบอัพตทิศมา แตตหมายถถึง การ
ใหผู้เรามทใจบรังเกริดใหมว่ตตางหาก คทาทภีที่แปลเชตนนอัรน (พาลทิกเกะเนะซทิอา) เปป็นคทาทภีที่สพที่อถถึงการบอังเกทิดใหมต
และหมายถถึงการทภีที่พระเจผู้าทรงประทานธรรมชาตทิใหมตแกตเราซถึที่งไดผู้ถผกสรผู้างขถึรนในความชอบธรรม
และความบรทิสรุทธทิธ ทภีที่แทผู้จรทิง (เอเฟซอัส 4:24) นอกจากนภีรการบอังเกทิดใหมตนภีร ยอังเกทิดขถึรนไดผู้โดยการทภีที่
พระองครทรงสรว้างเราขถึขึ้นมาใหมช่โดยพระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ดผู้วย ถถึงแมผู้วตาคทาทภีที่ใชผู้ตรงนภีร เปป็นคทาทภีที่แตก
ตตางออกไปเพพที่อหมายถถึงการทรงสรผู้างใหมว่ (อานาคาอทิโนซทิส) แตตมอันกป็หมายถถึงการบอังเกทิดใหมตทภีที่
ถผกเอตยถถึงดผู้านบน ประเดป็นทภีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ความรอดของเราซถึที่งรวมถถึงการบอังเกทิดใหมตของเรา
ดผู้วย ลผู้วนเปป็นมาโดยพระเจผู้าทอัรงสทิรนและไมตไดผู้เกทิดจากการกระททาของเราเลย พระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ
ทรงเปป็นผผผู้กระททาการดอังกลตาว เปป็นพระองครนอัที่นเองทภีที่ทรงททาใหผู้เกทิดการบอังเกทิดใหมตเพพที่อทภีที่วตาเราจะ



ไดผู้บอังเกทิดโดยพระวทิญญาณจรทิงๆ เปาโลพผดถถึงเรพที่องนอัรนตรงนภีร วตาเปป็นการ “ทรงสรผู้างเราขถึรนมาใหมต
โดยพระวทิญญาณบรทิสรุทธทิธ ”

ทต 3:6 พระองคต์นรัตั้นไดผู้ทรงประทานแกว่เราทรัตั้งหลายอยว่างบรริบผรณต์ โดยพระเยซผ
ครริสตต์พระผผผู้ชว่วยใหผู้รอดของเรา ใหผู้เราสอังเกตอภีกครอัร งวตาในขผู้อ 4 พระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเราทรงถผก
กลตาวถถึงชอัดเจนวตาเปป็นพระเจผู้าขณะทภีที่ในขผู้อ 6 พระองครทรงถผกเรภียกวตาเปป็นพระเยซผครทิสตร นภีที่เปป็นอภีก
ครอัร งทภีที่ความเปป็นพระเจผู้าของพระครทิสตรถผกกลตาวถถึงอยตางชอัดเจน นอกจากนภีร  เปป็นมาโดยพระองคร
นอัที่นเองทภีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงเทพระเมตตาของพระองครลงมาบนเรา คทาทภีที่แปลวตา ประทาน (เอป็คเขะโอ) 
มภีความหมายวตา ‘เทออกมา’

ทต 3:7  คทาทภีที่แปลวตา เพนนื่อวว่า (ฮทินา) อาจแปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘เพพที่อทภีที่วตา’ ลทาดอับเหตรุผลมา
ถถึงจรุดสผงสรุดตรงนภีร  โดยพระกรรุณา ความรอัก และพระเมตตาของพระเจผู้า พระองครไดผู้ทรงชตวยเราใหผู้
รอดและทรงสรผู้างเราขถึรนใหมตเพมืที่อททที่วช่า เมนนื่อเราไดผู้เปก็นคนชอบธรรมแลผู้วโดยพระคมณของพระองคต์ 
เราจะไดผู้เปก็นผผผู้ไดผู้รรับมรดกททนื่มมว่งหวรังคนอชทวริตนริรรันดรต์ เพราะพระเมตตาและพระครุณของพระองคร
ซถึที่งพระองครไดผู้ทรงชตวยเราใหผู้รอด สรผู้างเราขถึรนใหมต และททาใหผู้เราเปป็นคนชอบธรรมแลผู้ว เราจถึงไดผู้
กลายเปป็นทายาทของพระเจผู้าโดยทางพระเยซผครทิสตร นอกจากนภีร เรายอังมภีความหวอังในเรพที่องชภีวทิตนทิรอัน
ดรรดผู้วย ดอังนอัรนการททาใหผู้เราเปป็นคนชอบธรรมจถึงเปป็นการททางานของพระครุณของพระเจผู้าดผู้วย ใน
ขผู้อพระคอัมภภีรรตอนสอัรนๆตอนเดภียวนภีร  ออัครทผตเปาโลไดผู้พผดถถึงความจรทิงออันยทิ ที่งใหญตหลายประการ 
เชตน พระเมตตา พระครุณและความรอักของพระเจผู้าซถึที่งไดผู้นทาความรอดมาแลผู้ว ทตานยอังพผดถถึงเรพที่อ
งอพที่นๆทภีที่เกภีที่ยวขผู้องคพอ การทรงสรผู้างเราขถึรนมาใหมตและการทรงททาใหผู้เราเปป็นคนชอบธรรรมดผู้วย

ทต 3:8  หลอังจากไดผู้พผดถถึงความจรทิงตตางๆทภีที่ยทิที่งใหญตดอังกลตาวไปแลผู้ว คราวนภีรออัครทผต
เปาโลกป็เสรทิมคทาเตพอนสตทิเชทิงปฏทิบอัตทิหลายประการเพทิที่มเตทิมกตอนทภีที่จะไปสผตบทสรรุปของจดหมายฝาก
ฉบอับนภีร  ทตานจถึงเขภียนวตา คกานทตั้เปก็นคกาสรัตยต์จรริง ขผู้าพเจผู้าปรารถนาใหผู้ทว่านเนผู้นเรนนื่องเหลว่านทตั้ คทาทภีที่แปลวตา
เนผู้น (ดทิอาเบะไบออออไม) มภีความหมายวตา ‘ยพนยอันอยตางหนอักแนตน’



ถถึงแมผู้วตาคทาวตา ‘ดอังนอัรน’ ไมตปรากฏตรงนภีร  แตตคทาพผดทภีที่ตามมากป็เปป็นผลลอัพธรของความจรทิง
ตตางๆทภีที่ยทิที่งใหญตซถึที่งมากตอนหนผู้า ดตังนตัขึ้นผลลอัพธรของมอันกป็คพอ เพนนื่อคนทรัตั้งหลายททนื่เชนนื่อในพระเจผู้าแลผู้วจะ
ไดผู้อมตสว่าหต์กระทกาการดท การเหลว่านทตั้ดทและเปก็นประโยชนต์แกว่คนทรัตั้งปวง เพราะวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงชตวย
เราใหผู้รอดแลผู้วอยตางเปภีที่ยมดผู้วยพระกรรุณาและอยตางนตาออัศจรรยร เราจถึงถผกก ทาชอับใหผู้ททาสทิที่งทภีที่ดภีและถผก
ตผู้อง (การดภี) เมพที่อมภีโอกาส ใหผู้เราเปรภียบเทภียบความแตกตตางคทากลตาวทภีที่สผงสตงตรงนภีรกอับททิตอัส 2:16 
ชตางเปป็นความแตกตตางจรทิงๆ! ทอัศนคตทิและขผู้อเสนอดอังกลตาวเปป็นสทิที่งทภีที่ดภีและมภีประโยชนรสทาหรอับทรุก
คน เราไดผู้ถผก “สรผู้างขถึรนในพระเยซผครทิสตรเพพที่อใหผู้ประกอบการดภีซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงดทารทิไวผู้ลตวงหนผู้า
เพพที่อใหผู้เราประพฤตทิตามนอัรน” (เอเฟซอัส 2:10)

ทต 3:9  คราวนภีร เปาโลกลอับมาพผดถถึงคทาเตพอนทภีที่เราครุผู้นเคย แตว่จงหลทกเสทยจากปรัญหา
โฉดเขลาททนื่เถทยงกรัน จากการลกาดรับวงศต์ตระกผลและการเถทยง และการทะเลาะกรันเรนนื่องพระราช
บรัญญรัตริ เพราะวว่าการอยว่างนรัตั้นไรผู้ประโยชนต์และไมว่เปก็นเรนนื่องเปก็นราว ศาสนายผดายในตอนนอัรนยอังมภี
อทิทธทิพลอยตางมากภายในครทิสตจอักรยรุคตผู้นโดยใหผู้ความสทาคอัญก อับการจอับผทิดดผู้านหลอักคทาสอน การ
ระบรุเชพรอสายของพวกยทิว และการทะเลาะกอันดผู้วยเรพที่องประเพณภีตตางๆของรอับบภี คทาเตพอนของเปาโล
ทภีที่มภีตตอททิตอัสกป็คพอใหผู้เขาหลภีกเลภีที่ยงการปฏทิบอัตทิดอังกลตาวทภีที่ “ไรผู้ประโยชนรและไมตเปป็นเรพที่องเปป็นราว”

ทต 3:10-11 นอกจากนภีร  คนใดๆททนื่ยมใหผู้แตกนริกายกรัน เมนนื่อไดผู้ตรักเตนอนเขาหนหนซนื่ง
และสองหนแลผู้ว กก็จงปฏริเสธ คทาทภีที่แปลวตา คนททนื่ยมใหผู้แตกนริกายกรัน (ฮาอทเระตทิคอส) มภีความหมายวตา
 ‘คนทภีที่ยถึดถพอความคทิดเหป็นตอัวเองเปป็นใหญต ถพอพวกถพอคณะ และกตอใหผู้เกทิดความแตกแยก’ มอันไมต
จทาเปป็นตผู้องเปป็นเรพที่องทางศาสนาหรพอทางศาสนศาสตรร มอันสพที่อถถึงการโตผู้เถภียงอยตางดพรอรอัรน อยตางไร
กป็ตามในบรทิบทของขผู้อ 9 มอันอาจสพที่อถถึงคทาสอนผทิดกป็ไดผู้ ไมตวตาจะในกรณภีใด เปาโลสอนวตาหลอังจาก
เตพอนไปสองครอัร งแลผู้ว กป็ใหผู้ปฏทิเสธคนแบบนอัรนเสภีย 11 ดผู้วยรผผู้แลผู้ววว่าคนเชว่นนรัตั้นเปก็นคนนอกล ผว่นอก
ทางและบาปหนา เขาปรรับโทษตรัวเขาเอง คทาทภีที่แปลวตา เปก็นคนนอกลผว่นอกทาง (เอป็คสตเระโฟ) ใน
บรทิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘บทิดเบพอน’ หรพอ ‘ผทิดเพภีรยนไป’ คนทภีที่ดพรอรอัรนในการสนอับสนรุนคทาสอน
แปลกๆกป็เปป็นคนทภีที่บทิดเบพอน บาปหนา และปรอับโทษตอัวเอง



ทต 3:12-13 เปาโลเรทิที่มบทปทิดทผู้ายของทตานดผู้วยความเหป็นสตวนตอัวตตางๆทภีที่มภีถถึง
ททิตอัส เมนนื่อขผู้าพเจผู้าจะใชผู้อารเทมาสหรนอททคริกรัสมาหาทว่าน ทว่านจงรทบไปหาขผู้าพเจผู้าททนื่เมนองนริโคบมรท 
เพราะขผู้าพเจผู้าตรัตั้งใจแลผู้ววว่าจะคผู้างอยผว่ททนื่นรันื่นจนสริตั้นฤดผหนาว เหป็นไดผู้ชอัดวตาจดหมายฝากฉบอับนภีรจะถผก
สตงถถึงททิตอัสโดยอารเทมาส (ซถึที่งเราไมตทราบอะไรเกภีที่ยวกอับตอัวเขาเลย) หรพอไมตกป็โดยทภีคทิกอัสซถึที่งถผกเอตย
ถถึงหลายครอัร งในหนอังสพอโคโลสภี ไมตวตาจะนทาสตงโดยใคร เปาโลกป็ขอใหผู้ททิตอัสมาหาทตานทภีที่เมพองนทิโค
บรุรภีซถึที่งเปป็นทภีที่ๆทตานจะใชผู้เวลาชตวงฤดผหนาว มภีหลายเมพองทภีที่ใชผู้ชพที่อวตานทิโคบรุรภีในจอักรวรรดทิโรมอัน เมพอง
นภีรนตาจะอยผตในแควผู้นมาซทิโดเนภียหรพอไมตกป็แควผู้นเอเชภีย การเอตยถถึงเมพองนภีรจถึงบตงชภีรวตาจดหมายฝากฉบอับ
นภีร ไดผู้ถผกเขภียนขถึรนทภีที่นอัที่นในชตวงระหวตางการไดผู้รอับการปลตอยตอัวของเปาโลจากกรรุงโรมกอับการทภีที่ทตาน
ถผกจอับกรุมอภีกครอัร งหลอังจากนอัรนไมตนาน

นอกจากนภีรทตานกทาชอับเขาวตา 13 ทว่านจงอมตสว่าหต์สว่งเศนาสผผผู้เปก็นทนายความกรับอปอลโลไป
ตามทางของเขา อยว่าใหผู้เขาขาดสรินื่งใด เราไมตทราบอะไรเกภีที่ยวกอับ เศนาส นอกจากทภีที่วตาชพที่อของเขา
เปป็นชพที่อของคนโรมอันซถึที่งแปลวตา ‘เทพจผปทิเตอรร’ และทภีที่วตาเขาเปป็นทนายความ อปอลโลเปป็นเพพที่อน
รตวมงานกตอนหนผู้านอัรนของเปาโลซถึที่งไดผู้ใหผู้ความชตวยเหลพออยตางมากในงานรอับใชผู้ เชพที่อกอันวตาเขา 
(และบางทภีอาจเปป็นเศนาสดผู้วย) นตาจะกลายเปป็นผผผู้ประกาศขตาวประเสรทิฐทภีที่เดทินทางไปตามทภีที่ตตางๆ 
เปาโลจถึงขอใหผู้ททิตอัสคอยดผวตาคนทอัรงสองจะไมตขาดสทิที่งใด เหป็นไดผู้ชอัดวตาทอัรงสามคนอยผตบนเกาะครภีต
ในตอนนอัรนและเปาโลปรารถนาทภีที่จะเจอพวกเขาในฤดผหนาวนอัรนในเมพองนทิโคบรุรภี

ทต 3:14 สรุดทผู้ายทตานกทาชอับททิตอัสวตา ใหผู้พวกเราเรทยนรผผู้ททนื่จะกระทกาการดทดผู้วยสกาหรรับ
ความจกาเปก็นตว่างๆ เพนนื่อพวกเขาจะไมว่เปก็นคนททนื่ไรผู้ผล คทาทภีที่แปลวตา ความจกาเปก็นตว่างๆ (คเระอทอา) 
จรทิงๆแลผู้วหมายถถึง ‘ความขอัดสนตตางๆ’ ทตานอาจกทาลอังหมายถถึงครทิสตจอักร (ตตางๆ) บนเกาะครภีตทภีที่มภี
สตวนในการสนอับสนรุนงานรอับใชผู้ของเศนาสและอปอลโล เพพที่อทภีที่ว ตางานรอับใชผู้ของพวกเขาจะไดผู้ไมต
สผญเปลตา หลอักการนภีร ยอังใชผู้ไดผู้กอับครทิสเตภียนทรุกคนจนถถึงทรุกวอันนภีร  ครทิสตจอักรทอัรงหลายควรสนอับสนรุน
คนเหลตานอัรนทภีที่งานรอับใชผู้ของพวกเขาเปป็นสตวนขยายของครทิสตจอักรทผู้องถทิที่น เชตน พวกมทิชชอันนารภี
และผผผู้ประกาศขตาวประเสรทิฐ



ทต 3:15 ทตานและคนอพที่นฝากความคทิดถถึงมาดผู้วยและจดหมายฝากฉบอับนภีรกป็ปทิดทผู้าย
ดผู้วยการทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้แกตพวกเขาแตตละคน คนทรัตั้งหลายททนื่อยผว่กรับขผู้าพเจผู้าฝากความ
คริดถซงมายรังทว่าน ขอฝากความคริดถซงมายรังคนทรัตั้งปวงททนื่รรักเราในความเชนนื่อ ขอพระคมณดการงอยผว่กรับ
ทว่านทรัตั้งหลายเถริด เอเมน [เขทยนถซงทริตรัส ผผผู้ไดผู้รรับการเจริมใหผู้เปก็นศริษยาภริบาลคนแรกแหว่งครริสตจรักร
ชาวครทต จากเมนองนริโคบมรท แควผู้นมาซริโดเนทย]


