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จดหมายฝากของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงทิตสั
บทนํา: จดหมายฝากของเปาโลถึงทิ ตัสเป็ นจดหมายฝากสําหรั บศิษยาภิบาลฉบับที!สาม
ถูกเขียนขึน$ ประมาณเวลาเดียวกับ 1 ทิ โมธี อาจจากเมืองนิโคโปลิสในแคว้ นมาเซโดเนีย มันอาจ
ถูกเขียนขึน$ ในช่ วงระหว่ างการถูกปล่ อยตัวของเปาโลหลังจากการติดคุกครั$ งแรกและการจับกุม
ท่ านครั$ งสุดท้ าย, การจองจําท่ าน และการประหารชี วิตท่ าน ทิตัสเป็ นเพื!อนร่ วมงานคนหนึ!งของ
เปาโลและบางคนเสนอแนะว่ าเขาเป็ นน้ องของลูกา เราอ่ านเกี!ยวกับเขาหลายครั$ งใน 2 โคริ นธ์ ที!
เปาโลเขียนชมอุปนิสัยของเขา เปาโลได้ ใช้ เขาไปที!เมืองโคริ นธ์ เพื!อจัดระเบียบสิ! งต่ างๆที! ยงั ขาด
อยู่ที!นั!น ในที!นีเ$ ปาโลได้ ทิง$ เขาไว้ ที!เกาะครี ตเพื!อจัดระเบียบคริ สตจักรยุคต้ น (หลายแห่ ง) ที! นั!น
จดหมายฝากฉบับนีก$ าํ หนดคุณสมบัติและหน้ าที! ต่างๆของเหล่ าผู้นาํ คริ สตจักรและงานของพวก
เขา
*****
ภาพรวมของทิตัส 1: ในบทแรกนีเ$ ปาโลได้ นาํ เสนอคุณสมบัติต่างๆในพระคัมภีร์ใหม่
สําหรั บตําแหน่ งผู้อาวุโส/เจ้ าอธิการ จากนั$นท่ านก็พดู ถึงปั ญหาต่ างๆที!เกิดขึน$ กับคริ สตจักร
(ต่ างๆ) บนเกาะครี ต

ทต 1:1

อัครสาวกท่านนี0ข0 ึนต้นจดหมายฝากฉบับนี0โดยการประกาศความเป็ นผู ้

แต่งของท่าน เปาโล ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เนื$องด้ วยความเชื$อ
ของผู้ทพี$ ระเจ้ าได้ ทรงเลือกสรรไว้ และให้ รู้ จักความจริงตามทางของพระเจ้ า เปาโลบรรยายถึง
ตัวเองว่าเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า” และ “อัครสาวกของพระเยซูคริ สต์” จนถึงทุกวันนี0พระเจ้ายัง
ทรงเรี ยกประชากรของพระองค์ให้มาเป็ นผูร้ ับใช้ ถึงแม้วา่ ตําแหน่งอัครสาวกนั0นหมดไปตั0งนาน
แล้ว แต่แก่นแท้ของการเป็ นผูน้ าํ สารของพระคริ สต์กย็ งั เป็ นแบบอย่างให้กบั เราอยูใ่ นปัจจุบนั
คําที<แปลว่า เนื$องด้ วย (คาตา) ในบริ บทนี0มีความหมายว่า ‘โดยเล็งเห็นถึง’ เป้ าหมายของ
การเป็ นอัครสาวกของท่านคือ เพื<อเสริ มสร้าง “ความเชื<อของผูท้ ี<พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้” ให้
เข้มแข็ง มันคือการช่วยพวกเขาให้สามารถมีความรู ้ที<ครบถ้วนเกี<ยวกับความจริ งที<นาํ ไปสู่ การ
เป็ นแบบพระเจ้า คําว่า ผู้ที!ถกู เลือกสรร ปกติแล้วหมายถึงประชากรของพระเจ้า ถึงแม้วา่ คํานี0มกั
ถูกใช้เพื<อหมายถึงชนชาติอิสราเอล แต่ตรงนี0น่าจะหมายถึงคริ สตจักร
ทต 1:2

เปาโลกล่าวบทนําของท่านต่อไป ด้ วยหวังว่ าจะได้ ชีวติ นิรันดร์ ซึ$ง

พระเจ้ าผู้ไม่ สามารถตรัสมุสา ได้ ทรงสัญญาไว้ ต0งั แต่ ก่อนสร้ างโลก ความหวัง (หรื อเป้ าหมาย)
ของความเชื<อ, ความจริ ง และการทําตามอย่างพระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์ นอกจากนี0พระเจ้าผูไ้ ม่
สามารถตรัสมุสาก็สัญญาเกี<ยวกับเรื< องนี0ไว้ต0 งั แต่ก่อนสร้ างโลก วลีหลังนี0 (พรอ ครอโนน อาอิโอ
นอิโอน) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ก่อนยุคสมัยต่างๆ’ มีหลายประเด็นที<เราควรหมายเหตุไว้ (1)
ความหวังสู งสุ ดของประชากรของพระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์ (2) พระเจ้าไม่สามารถตรัสมุสาได้ มัน
เป็ นมากกว่าการที<พระองค์จะไม่ตรัสมุสา แต่พระองค์ตรัสมุสาไม่เป็ นต่างหาก การหลอกลวง
เป็ นสิ< งที<ตรงข้ามกับอุปนิสัยของพระองค์ (3) ชีวติ นิรันดร์สาํ หรับประชากรของพระเจ้าเป็ นส่ วน
หนึ<งของแผนการของพระเจ้ามาตั0งแต่จุดเริ< มต้นของเวลา
ทต 1:3

อัครสาวกท่านนี0เขียนประโยคเกริ< นนําที<ซบั ซ้อนนี0ต่อไป แต่ ในเวลาที$

พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวจนะของพระองค์ปรากฏด้ วยการเทศนา ซึ$ง
ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบไว้ ตามพระบัญญัตขิ องพระเจ้ าผู้ทรงช่ วยเราทั0งหลายให้ รอด ในจังหวะเวลาที<

เหมาะเจาะที<สุดของพระองค์ พระเจ้าได้ทรง “โปรดให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏด้วยการ
เทศนา” ตรงนี0เราได้เห็นนิดหนึ<งถึงวิธีหลักที<พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้สาํ หรับการเผยแพร่ ความ
จริ ง นัน< คือ การเทศนา (ประกาศ) ให้เราสังเกตด้วยว่าพระเจ้าทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด นอกจากนี0ในข้อต่อไป ให้เราสังเกตด้วยว่าพระเยซูคริ สต์กท็ รงถูกเรี ยกด้วยว่าพระผูช้ ่วยให้
รอด ประเด็นสําคัญก็คือว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเทียบเท่ากับพระเจ้า นี<เป็ นอีกครั0งที<ความจริ งอันยิง<
ใหญ่เกี<ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ปรากฏตรงนี0
ทต 1:4

ประโยคเกริ< นนําที<ซบั ซ้อนของเปาโลมาถึงบทสรุ ปตรงนี0ในการพูดถึง

ผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี0 ถึง ทิตัส ผู้เป็ นบุตรแท้ ของข้ าพเจ้ าในความเชื$อเดียวกัน ขอพระคุณ
พระเมตตา และสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ เจ้ าพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา จง
ดํารงอยู่กบั ท่านเถิด ทิตสั นักเทศน์หนุ่มเป็ นผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี0 เห็นได้ชดั ว่าทิตสั เป็ นบุตร
ของเปาโลในความหมายเดียวกับที<ทิโมธีเป็ น ไม่มีบนั ทึกว่าเปาโลเป็ นผูน้ าํ คนใดคนหนึ<งในสอง
คนนี0มาถึงพระคริ สต์ อย่างไรก็ตามเปาโลก็เป็ นผูท้ ี<ฝึกทั0งคู่ให้เป็ นสาวกและอบรมสั<งสอนพวก
เขา ทรรศนะนี0ถูกสนับสนุนด้วยวลีที<วา่ “ในความเชื<อเดียวกัน” ทั0งทิตสั และทิโมธีเป็ นบุตรของ
เปาโลในฝ่ ายวิญญาณเพราะความเชื<อเดียวกันของพวกเขาในพระคริ สต์
นี<เป็ นอีกครั0งที<การทูลขอพระคุณ, พระเมตตาและสันติสุขของพระเจ้าถูกขอให้แก่ทิตสั
ทั0งสามสิ< งนี0ไม่ใช่วา่ จะมีข0 นึ ได้ง่ายๆและเราไม่ควรมองข้ามมันไป การทูลขอสามสิ< งนี0ถูกพบใน
บทนําของจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของเปาโล ซึ<งมาจากพระเจ้าทั0งสามพระภาคจริ งๆ
ทต 1:5

อัครสาวกท่านนี0จึงเริ< มเข้าเรื< องสิ< งที<ตอ้ งทําเป็ นอันดับแรกทันที เพราะ

เหตุนีเ0 องข้าพเจ้ าจึงละท่ านไว้ ทเี$ กาะครีต ก็เพือ$ ท่ านจะได้ แก้ไขสิ$ งทีย$ งั บกพร่ องให้ เรียบร้ อย และ
ตั0งผู้ปกครองไว้ ทุกเมืองตามทีข$ ้ าพเจ้ าได้ กาํ ชับท่านแล้ว เห็นได้ชดั ว่าเปาโลได้ใช้ทิตสั ไปยังเกาะ
ครี ตและละเขาไว้ที<นน<ั เพื<อเสริ มกําลังและจัดระเบียบคริ สตจักรที<เพิ<งเกิดบนเกาะนั0น ส่ วนหนึ<ง
ของคํากําชับคือ การแต่งตั0ง “ผูป้ กครองไว้ทุกเมือง” คําที<แปลว่า ผู้ปกครอง คือ เพรสบูเตะรอส
มันมีความหมายว่า ‘คนที<โดยอายุหรื อสิ ทธิอาํ นาจมีตาํ แหน่งผูน้ าํ ’ เราควรหมายเหตุไว้วา่ ใน

บริ บทที<ใกล้เคียงกันและที<อา้ งอิงถึงตําแหน่งเดียวกันนี0 คําว่า เจ้ าอธิ การ ถูกใช้ในข้อ 7 คําสองคํา
นี0อา้ งอิงถึงบุคคลเดียวกัน คําว่า ผู้ปกครอง เป็ นคําที<อา้ งอิงถึงตําแหน่งผูน้ าํ ขณะที<คาํ ว่า เจ้ า
อธิ การ เป็ นคําที<อา้ งอิงถึงหน้าที<ในการปกครองดูแล คําที<สามซึ<งอ้างอิงถึงตําแหน่งเดียวกันนี0
(ถึงแม้ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงตรงนี0) คือคําว่า ศิษยาภิบาล ซึ<งหมายถึงการดูแลด้วยตัวเองเหมือนผูเ้ ลี0ยง
แกะ
ทั0งสามคํานี0อา้ งอิงถึงบุคคลเดียวกันและบ่งบอกถึงหน้าที<หลายประการของตําแหน่งผูน้ าํ
ของคริ สตจักร คําว่า ผู้ปกครอง (เพรสบูเตะรอส) เดิมทีถูกใช้ในธรรมศาลาซึ<งคริ สตจักรยุคต้น
หลายแห่งก็มีที<มาจากธรรมศาลาของพวกยิว คําว่า เจ้ าอธิการ (เอะพิสคอพอส) เป็ นคําที<ใช้ใน
แถบตะวันตกและพัฒนาขึ0นในคริ สตจักรของคนต่างชาติที<อยูท่ างทิศตะวันตก เมื<อคริ สตจักรเริ< ม
มีลกั ษณะเป็ นแบบคนต่างชาติมากขึ0น คําหลัง เจ้ าอธิ การ (เอะพิสคอพอส) จึงกลายเป็ นคําที<ถูก
ใช้มากกว่า
ทต 1:6-7

เช่นเดียวกับใน 1 ทิโมธี 3 เปาโลสาธยายคุณสมบัติต่างๆสําหรับตําแหน่

งศิษยาภิบาล/ผูป้ กครอง/เจ้าอธิการ คือถ้ ามีใครไม่ มขี ้ อตําหนิ เป็ นสามีของหญิงคนเดียว มีบุตร
สัตย์ ซื$อ และไม่ มใี ครกล่าวหาว่าบุตรนั0นเป็ นนักเลงหรือเป็ นคนดือ0 กระด้ าง คุณสมบัติประการ
แรกในรายการของเปาโลก็คือ ผูป้ กครอง/เจ้าอธิการ/ศิษยาภิบาลต้องเป็ นคนไม่ มขี ้ อตําหนิ คําที<
แปลเช่นนั0น (อาเน็กคเลตอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ปราศจากการละเลย’ มันมีความหมายว่า
‘ปราศจากการถูกกล่าวหาหรื อการถูกครหา โดยมีชื<อเสี ยงไม่ด่างพร้อย’ ผูป้ กครอง/เจ้าอธิการ/
ศิษยาภิบาลต้องเป็ น “สามีของหญิงคนเดียว” ด้วย โดยปกติแล้วนี<หมายถึงการไม่เคยหย่าและ
แต่งงานใหม่ อย่างไรก็ตามนี<อาจหมายถึงการมีภรรยาคนเดียวซึ<งต่างจากการมีภรรยาหลายคน
ซึ<งเป็ นสิ< งที<ปฏิบตั ิกนั เป็ นปกติในตะวันออกกลางก็ได้ ศิษยาภิบาลจะต้องมี “บุตรสัตย์ซื<อ และ
ไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั0นเป็ นนักเลงหรื อเป็ นคนดื0อกระด้าง” บ้านเรื อนและครอบครัวของศิษ
ยาภิบาลต้องเป็ นแบบอย่างที<ดี คําที<แปลว่า เป็ นนักเลง (อาโซติอา) มีความหมายว่า เป็ นคนเกเร
เสเพล หรื อไร้ศีลธรรม นี<สื<อให้เห็นชัดเจนว่าบุตรที<โตแล้วไม่ควรดําเนินชีวติ ในทางดังกล่าว คํา
ที<แปลว่า เป็ นคนดือ0 กระด้ าง (อานูพอทัคทอส) มีความหมายว่า เป็ นคน ‘ดื0อด้านและไม่เชื<อฟัง’

ท่านกล่าวต่อไปว่า 7 เพราะว่ าศิษยาภิบาลนั0น ในฐานะทีเ$ ป็ นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้ า
ต้ องเป็ นคนทีไ$ ม่ มขี ้ อตําหนิ ไม่เป็ นคนเย่อหยิง$ ไม่ เป็ นคนเลือดร้ อน ไม่ดื$มเหล้ าองุ่น ไม่ เป็ น
นักเลงหัวไม้ และไม่ เป็ นคนโลภมักได้ ศิษยาภิบาลต้องเป็ นคนที<ไม่มีที<ติได้หรื อเป็ นที<ครหาได้
เพราะเขาเป็ นตัวแทน (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ของพระเจ้า นอกจากนี0ศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นคนเย่ อ
หยิง$ คําที<แปลเช่นนั0น (อาอูธาเดส) มีความหมายว่า ‘เอาแต่ใจตัวเอง’, ‘ชอบทําตามความ
ประสงค์ของตัวเอง’ หรื อ ‘หยิง< ยะโส’ นอกจากนี0ศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นคนเลือดร้ อน คําที<แปล
เช่นนั0น (ออรกิลอส) มีความหมายเพิ<มเติมว่า ‘ขี0โมโห’ หรื อ ‘โกรธง่าย’ ศิษยาภิบาลจึงต้องเป็ น
คนที<ควบคุมอารมณ์ของตนได้ โดยเฉพาะโทสะของตน
ศิษยาภิบาลต้องไม่ดื$มเหล้าองุ่น คําที<แปลเช่นนั0น (พารออินอส) มีความหมายว่า (การไม่)
‘เข้าใกล้เหล้าองุ่น’ นี<สื<อถึงการเว้นเสี ยจากสุ ราอย่างสิ0 นเชิง คือ ไม่แม้แต่จะดื<มเพื<อเข้าสังคม
นอกจากนี0 ศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ คําที<แปลเช่นนั0น (พเล็คเตส) หมายถึง (การไม่
เป็ น) คนที< ‘ชอบชกต่อยและชอบหาเรื< องใส่ ตวั ’ นี<อาจหมายถึงการไม่เป็ นคนชอบทะเลาะวิวาท
หรื อชอบทะเลาะเบาะแว้งด้วย เขาต้องไม่เป็ นคนโลภมักได้ ดว้ ย คําที<แปลเช่นนั0น (อาอิสค
รอเคะรเดส) มีความหมายว่า (การไม่เป็ นคน) ‘โลภ’ หรื อ ‘เห็นแก่เงิน’
ทต 1:8

แต่ เป็ นคนมีอชั ฌาสั ยรับแขกดี เป็ นผู้รักคนดี เป็ นคนมีสติสัมปชัญญะ

เป็ นคนชอบธรรม เป็ นคนบริสุทธิC รู้ จักบังคับใจตนเอง ในทางตรงกันข้ามศิษยาภิบาลต้องเป็ น
คน “มีอชั ฌาสัยรับแขกดี” หรื อเป็ นคนที<พร้อมและเต็มใจที<จะต้อนรับผูอ้ ื<น เขาต้องเป็ นคนรักคน
ดี คําที<แปลเช่นนั0น (ฟิ ลากาธอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนรักสิ< งที<ดี’ เขาต้องเป็ นคนมี
สติสัมปชัญญะ คําที<แปลเช่นนั0น (โซโฟรน) มีความหมายว่า ‘คนที<มีวนิ ยั ในทางความคิด’ เขาจึง
เป็ นคนที<รู้จกั บังคับใจตนเอง คําที<แปลว่า เป็ นคนชอบธรรม หมายถึงคนที<มีอุปนิสยั ที<ชอบธรรม
ศิษยาภิบาลต้องเป็ นคนบริสุทธิC คือบริ สุทธิ=ในด้านศีลธรรมและปราศจากตําหนิในทุกๆ
ด้าน เขาต้องเป็ นคนที<รู้ จักบังคับใจตนเอง คําที<แปลเช่นนั0น (เอ็กคราเตส) หมายถึงการรู ้จกั
ควบคุมตัวเอง และมีวนิ ยั ในการใช้ชีวติ แตกต่างจากการเป็ นคนมีสติสัมปชัญญะด้านบน ความ

หมายของคํานี0คือ คนที<มีวนิ ยั และควบคุมตัวเองในแบบที<ปรากฏชัดภายนอก ความหมายของ
การเป็ นคนมีสติสัมปชัญญะด้านบนคือ การมีวนิ ยั ในแบบที<อยูภ่ ายใน การมีวินยั กับตัวเองในการ
ดําเนินชีวติ เป็ นส่ วนผสมที<ขาดไม่ได้สาํ หรับงานรับใช้ คนมากมายที<ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า
ล้มเหลวในงานของพระเจ้าเพราะพวกเขาขาดการมีวนิ ยั กับตัวเอง
ทต 1:9

เปาโลสรุ ปรายการคุณสมบัติต่างๆสําหรับการรับใช้ในตําแหน่งศิษยาภิ

บาล และเป็ นคนยึดมัน$ ในหลักคําสอนอันสั ตย์ ซื$อตามทีไ$ ด้ เรียนมาแล้ว เพือ$ เขาจะสามารถเตือน
สติด้วยคําสอนอันถูกต้ อง และชี0แจงแก่ ผู้ทคี$ ดั ค้านคําสอนนั0น ศิษยาภิบาลต้องอยูเ่ คียงข้างและยึด
มัน< ในพระวจนะของพระเจ้า คําที<แปลว่า ยึดมัน$ (อันเตะคอไม) มีความหมายด้วยว่า ‘เกาะไว้’ ซึ<ง
ในกรณี น0 ีคือ พระวจนะที<สัตย์ซื<อ สิ< งที<เป็ นที<มาของความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและ
แก้ไขพวกชอบวิจารณ์คือ พระวจนะของพระเจ้า คําที<แปลว่า ผู้ทคี$ ดั ค้าน (อันติเละโก) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘พูดต่อต้าน’ หรื อเป็ น ‘นักวิจารณ์’ นัน< เอง พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐาน
สําหรับการกล่าวปกป้ องความเชื<อใดๆก็ตาม
ทต 1:10-12

คราวนี0เปาโลเชื<อมโยงคุณสมบัติเหล่านี0ของการรับใช้กบั ปัญหา

บางอย่างซึ<งเห็นได้ชดั ว่าเกิดขึ0นที<เกาะครี ต เพราะว่ ามีคนเป็ นอันมากที$ดอื0 กระด้ าง พูดมากไม่
เป็ นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ทเี$ ข้ าสุ หนัต 11 จําเป็ นต้ องให้ เขาสงบปากเสี ย ด้ วย
เขาพลิกบ้ านควํา$ ทั0งครัวเรือนให้ เสี ยไป โดยสอนสิ$งทีไ$ ม่ ควรจะสอนเลย เพราะเห็นแก่เล็กแก่ น้อย
ที<นน<ั มีนกั วิจารณ์ข่าวประเสริ ฐหลายคน โดยเฉพาะพวกถือลัทธิยวิ คนพวกนี0ถูกบรรยายว่าเป็ น
คนดือ$ กระด้ าง (ความหมายคือ ‘ดื0อด้าน’), พูดมากไม่ เป็ นสาระ (ตรงตัวคือ ‘คนพูดเรื< องเหลว
ไหล’) และหลอกลวง ปั ญหาที<เกิดขึ0นกับคริ สตจักรยุคต้นแบบไม่รู้จบคือ การรุ กเข้ามาของคํา
สอนเท็จ
การที<ท่านพูดถึงบรรดาผู้ที!เข้ าสุหนัตเป็ นสํานวนที<หมายถึงศาสนายูดาย หนึ<งในคําสอน
ผิดหลักๆในคริ สตจักรยุคต้นคือ ความพยายามที<จะนําคริ สตจักรให้กลับไปอยูใ่ ต้บทบัญญัติของ
โมเสส เพราะว่าผูเ้ ชื<อยุคต้นจํานวนมากมีภูมิหลังเป็ นยิว ความเกี<ยวข้องของพวกเขากับศาสนายู

ดายและศาสนาที<เป็ นการงานที<ตายแล้วจึงยังมีอยู่ คําตอบสู งสุ ดสําหรับคนพวกนี0คงต้องเป็ นพระ
วจนะที<สัตย์ซื<อของพระเจ้า
เปาโลเตือนทิตสั ว่าคนที<สอนผิดเหล่านี0ตอ้ งถูกสงบปากสงบคําเสี ย ที<ท่านพูดถึงเรื< องการ
พลิกบ้านควํา< ทั0งครัวเรื อนให้เสี ยไปอย่างน้อยก็หมายถึงครอบครัวของผูเ้ ชื<อ อย่างไรก็ตามอาจ
หมายถึงคริ สตจักรที<ประชุมตามบ้านด้วย ในศตวรรษแรก แทบไม่มีการได้ยนิ เกี<ยวกับการถวาย
อาคารให้เป็ นที<ประชุมของคริ สตจักรเลย คริ สตจักรต่างๆประชุมกันที<บา้ นของศิษยาภิบาลของ
พวกเขาหรื อบ้านของคนอื<นๆที<เปิ ดบ้านของตนให้เป็ นที<ประชุม
เปาโลกล่าวว่าพวกครู สอนผิดเหล่านี0 (น่าจะเป็ นพวกถือลัทธิ ยวิ ) สอนสิ< งที<พวกเขาสอน
เพราะเห็นแก่ผลพลอยได้ที<เป็ นเงิน นี<สื<อว่าพวกเจ้าหน้าที<ระดับสู งของพวกยิวอาจส่ งคณะ
ตัวแทนออกไปขณะที<เปาโลรับใช้อยูแ่ ละพยายามที<จะนําผูเ้ ชื<อใหม่เหล่านี0ในพระคริ สต์กลับมา
อยูใ่ ต้ศาสนายูดายอีก การบอกเป็ นนัยถึง ‘พวกมิชชันนารี ของศาสนายูดาย’ ถูกพบใน 2 โคริ นธ์
และกาลาเทีย ‘มิชชันนารี ’ เหล่านี0ทาํ เช่นนี0เพื<อเงิน เปาโลจึงพูดถึง เพราะเห็นแก่เล็กแก่นอ้ ย คือ
เงินนัน< เอง
เปาโลจึงออกความเห็นแบบขวานผ่าซาก 12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ$งเป็ นผู้พยากรณ์ ได้
กล่ าวว่ า "ชาวครีตเป็ นคนพูดปดเสมอ เป็ นเหมือนอย่ างสัตว์ ร้าย เป็ นคนเกียจคร้ านกินเติบ"
แม้แต่นกั เขียนชาวครี ต เอะพิเมนิเดส ซึ<งในบทกวีของเขามีถอ้ ยคําที<ถกู ยกมานี0อยู่ ก็ยอมรับ
ลักษณะเฉพาะตัวของคนบนเกาะของเขาว่าเป็ นคนหลอกลวง โหดร้ายทารุ ณ และขี0เกียจ กล่าว
โดยสรุ ปก็คือ คนพวกนี0เป็ นคนที<ไม่เอาพระเจ้าเหมือนกับชาวโลกในปัจจุบนั เห็นได้ชดั ว่าความ
อ่อนแอในด้านอุปนิสยั นี0มีอยูใ่ นคริ สตจักรบนเกาะครี ต
ทต 1:13-14

เปาโลจึงเตือนสติให้ทิตสั ตําหนิการดําเนินชีวติ ในรู ปแบบดัง

กล่าวแรงๆคําทีเ$ ขาอ้างนี0เป็ นความจริง เหตุฉะนั0นท่านจงต่ อว่ าเขาให้ แรงๆเพือ$ เขาจะได้ มคี วาม
เชื$ออันถูกต้ อง 14 และจะมิได้ สนใจในนิยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษย์ ซึ$งให้ หัน
ไปเสียจากความจริง น่าหมายเหตุวา่ การขาดอุปนิสัยที<เหมาะสมส่ งผลต่อการมีความเชื<อที<ถูก

ต้อง เปาโลจึงสั<งทิตสั ให้ต่อว่าอุปนิสัยที<สะเพร่ าดังกล่าวแรงๆ นอกจากนี0เขาต้องจัดการกับการ
รุ กเข้ามาของการถือบทบัญญัติของยิวแบบเดิมและประเพณี ทางศาสนาอื<นๆที<ขดั ต่อความจริ ง
ด้วย
การที<ท่านพูดถึง “นิยายของพวกยิว” และ “บทบัญญัติของมนุษย์” อาจหมายถึงความ
พยายามที<จะสอดแทรกข้อปลีกย่อยต่างๆที<เป็ นภาระหนักซึ<งมีอยูใ่ นบัญญัติของยิวกลับเข้ามาใน
คริ สตจักร สิ< งเหล่านี0เป็ นประเพณี ต่างๆอันไม่รู้จบและการแต่งเติมเสริ มแต่งเข้าไปในพระราช
บัญญัติที<องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงโจมตีอย่างรุ นแรง สิ< งเหล่านี0เป็ นเครื< องมือหลักของศาสนา
ยูดายของพวกรับบีซ< ึงแพร่ หลายไปทัว< ธรรมศาลาต่างๆในสมัยนั0น พวกถือลัทธิยวิ (ศาสนายูดาย)
จึงพยายามที<จะนําคริ สตจักรยุคต้นกลับไปหาพวกยิวโดยใช้ส<ิ งเหล่านั0น
ทต 1:15

เปาโลกล่าวความจริ งตรงนี0 สํ าหรับคนบริสุทธิCน0ัน ทุกสิ$งก็บริสุทธิC แต่

สํ าหรับคนชั$วช้ า และคนทีไ$ ม่ เชื$อนั0น ก็ไม่ มสี ิ$ งใดบริสุทธิCเลย แต่ จิตใจและจิตสํ านึกผิดชอบของ
เขาก็ชั$วมลทินไป คนที<มีใจบริ สุทธิ=มักคิดในทางที<บริ สุทธิ=ขณะที<คนที<มลทินและคนไม่เชื<อมัก
เห็นทุกสิ< งผ่านทางมุมมองที<วปิ ริ ตผิดเพี0ยนของตน ทุกสิ< งจะเป็ นเรื< องชัว< ช้าสําหรับคนที<ใจยังไม่
ถูกสร้างใหม่ซ< ึงดําเนินตามใจชอบของตน บริ บทตรงนี0น่าจะเกี<ยวข้องกับความมลทินในเรื< อง
หลักคําสอน ความคิดและจิตสํานึกผิดชอบของพวกยิวที<ละทิ0งความจริ งเหล่านี0เป็ นมลทินเพราะ
ความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา มุมมองทั0งสิ0 นของพวกเขาถูกทําให้ผดิ เพี0ยนไป โดย
เฉพาะในส่ วนที<เกี<ยวข้องกับความจริ งของข่าวประเสริ ฐ
ทต 1:16

ข้อพิสูจน์น0 นั ปรากฏชัดเจน เขาออกปากยอมรับว่ าเขารู้ จักพระเจ้ า แต่ ว่า

ในการกระทําของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ ารังเกียจ และไม่ เชื$อฟัง และไม่
เหมาะทีจ$ ะกระทําการดีใดๆเลย ผูค้ นอาจออกปากยอมรับว่ารู ้จกั พระเจ้า แต่การกระทําและวิธี
การใช้ชีวติ ของพวกเขาจะบอกความจริ ง คนเหล่านั0นที<ออกปากว่ารู ้จกั พระคริ สต์แต่จริ งๆแล้ว
ไม่มีการบังเกิดใหม่เลยก็เป็ นคน (1) น่ ารังเกียจ คําที<แปลเช่นนั0น (บเดะลูคตอส) มีความหมายว่า
‘กลิ<นเหม็น’ ดังนั0นจึงเป็ นที<น่าสะอิดสะเอียน เปาโลน่าจะกําลังบอกว่าพวกครู สอนเท็จที<เป็ นคน

หน้าซื<อใจคดเหล่านี0ส่งกลิ<นเหม็นฝ่ ายวิญญาณและอาจจะเหม็นในทางศีลธรรมด้วย (2) พวกเขา
เป็ นคนไม่ เชื! อฟั ง พวกเขาไม่ปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า (3) สุ ดท้ายพวกเขา ‘ไม่เหมาะที<
จะกระทําการดีใดๆเลย’ นี<เป็ นถ้อยคําที<รุนแรงจริ งๆ แต่เปาโลไม่มีความเห็นใจต่อคนเหล่านั0นที<
ต้องการพลิกควํา< งานของพระเจ้าแต่อย่างใดเลย
*****
ภาพรวมของทิตัส 2: ในบทที! 2 เปาโลกําชับทิตัสให้ สอนทั$งชายและหญิงที! สูงอายุให้
เป็ นแบบอย่ างแก่ คนรุ่ นต่ อไป โดยเฉพาะในครอบครั วและในที!ทาํ งาน บทนีป$ ิ ดท้ ายด้ วยหลักคํา
สอนอันไพเราะเกี!ยวกับคริ สเตียนซึ! งพบเพียงไม่ กี!แห่ งในพระคัมภีร์ใหม่ บทนีม$ ีเนือ$ หาเกี!ยวกับ
พระคุณของพระเจ้ าและพระราชกิจของพระคริ สต์ โดยเฉพาะ
ทต 2:1

เปาโลบัญชาทิตสั ว่า ฝ่ ายท่ านจงสั$ งสอนให้ สอดคล้องกับคําสอนอันถูก

ต้ อง ความหมายก็คือ การสั<งสอน (ในรู ปของการเทศนา) สิ< งที<เหมาะสมสําหรับหลักคําสอนอัน
ถูกต้อง
ทต 2:2

โดยเฉพาะอย่างยิง< เขาต้องสอนชายทีส$ ู งอายุให้ รู้ จักประมาณตนในการ

กินดื$ม ให้ เอาจริงเอาจัง ให้ มสี ติสัมปชัญญะ ให้ มคี วามเชื$อ ความรัก และความอดทนอันถูกต้ อง
เปาโลจึงระบุคุณสมบัติหกประการที<เหมาะสมสําหรับชายที<สูงอายุซ< ึ งดําเนินตามทางของ
พระเจ้า คําที<แปลว่า ชายทีส$ ู งอายุ (เพรสบูเตส) ในภาษาพูดปัจจุบนั คือ ‘ชายที<อาวุโส’ ความ
อาวุโสมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการเป็ นแบบอย่างสําหรับคนรุ่ นต่อไป คุณสมบัติหก
ประการที<เปาโลบัญชา ได้แก่ (1) ให้พวกเขารู้ จักประมาณตนในการกินดื$ม คํากรี กตรงนี0 (เนฟา
เละออส) สื< อความหมายถึง ‘การละเว้นจากแอลกอฮอล์’ จากนั0น (2) ชายที<สูงอายุตอ้ งเป็ นคนเอา
จริงเอาจัง คําที<แปลเช่นนั0น (เซ็มนอส) มีความหมายว่า มีเกียรติในการปฏิบตั ิท0 งั สิ0 นไม่วา่ จะโดย
คําพูดหรื อการกระทํา คํานี0ยงั แปลด้วยว่า ‘ซื<อตรง’ บุรุษคริ สเตียนต้องเป็ นคน (3) มี
สติสัมปชัญญะด้วย คําที<แปลเช่นนั0น (โซโฟรน) มีความหมายว่า ‘ความคิดจิตใจที<มีวนิ ยั ’ การฝึ ก
วินยั ความคิดของเราโดยจิตวิญญาณของเรากลายเป็ นพื0นฐานสําหรับความสุ จริ ตของอุปนิสัย

จากนั0นบุรุษคริ สเตียนต้องเป็ นคน (4) มีความเชื$อ ความหมายคือ เข้มแข็งหรื อสุ ขภาพ
แข็งแรงในด้านความเชื<อ มันอาจหมายถึงการดําเนินชีวติ โดยความเชื<อ โดยวางใจพระเจ้าสําหรับ
ความจําเป็ นต่างๆที<ตนกําลังเผชิญอยู่ นอกจากนี0บุรุษคริ สเตียนที<ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าก็ถูก
กําชับให้ (5) มีความรักที<ถูกต้อง คําที<แปลเช่นนั0นคือ อากาเป ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณจะ
เป็ นแบบอย่างในด้านความเข้มแข็งของความรัก โดยเฉพาะในการตอบสนองความจําเป็ นต่างๆ
ของผูอ้ ื<น สุ ดท้ายบุรุษคริ สเตียนถูกกําชับ (6) ให้เป็ นคนมีความอดทนอันถูกต้อง คําที<แปลเช่น
นั0น (ฮู ปอมอเน) มีความหมายว่า ‘ความทรหด’ หรื อ ‘ความเพียรพยายาม’ ความหมายก็คือ การสู ้
ต่อไปเพื<อพระคริ สต์
ทต 2:3

ส่ วนผู้หญิงที$สูงอายุกเ็ หมือนกัน ให้ เขามีการประพฤติอย่ างบริสุทธิC อย่า

ให้ เป็ นคนใส่ ความเท็จ ไม่ ดมื$ นํา0 องุ่นมาก แต่ ให้ เป็ นผู้สอนสิ$งทีด$ ีงาม จากนั0นอัครสาวกท่านนี0ก็
พูดถึงผู้หญิงทีส$ ู งอายุ คําที<แปลเช่นนั0น (เพรสบูติส) เป็ นคําเพศหญิงของคําที<ระบุในข้อ 2 (เพรส
บูเตส) นี<จึงหมายถึงผูห้ ญิงที<สูงวัยแล้วเช่นกัน บริ บทตรงนี0กล่าวชัดเจนถึงสตรี คริ สเตียน คําที<
แปลว่า การประพฤติ (คาทาสเตมา) มีความหมายว่า ‘การวางตัว’ หรื อ ‘มารยาท’ สตรี คริ สเตียน
ที<สูงอายุแล้วจึงถูกกําชับให้วางตัวในแบบที<เหมาะสมกับความ (1) บริสุทธิC ตรงนี0ไม่ได้ใช้คาํ ว่า
บริ สุทธิ=ในแบบที<มกั ใช้กนั แต่ใช้คาํ ว่า ฮิ เอะรอปเระเปส ซึ<งมีความหมายว่า ‘การดําเนินตามทาง
ของพระเจ้า’ สตรี คริ สเตียนที<สูงอายุควรเป็ นแบบอย่างในการดําเนินตามทางของพระเจ้าในการ
ดําเนินชีวติ แต่ละวันของตน (2) พวกนางต้องไม่เป็ นคนใส่ ความเท็จ คําที<แปลเช่นนั0น (ดิอาบอล
อส) ปกติแล้วเป็ นคําที<ใช้เรี ยกพญามาร (devil) มันมีความหมายว่า ‘กล่าวให้ร้าย’ ในบริ บทนี0มนั
น่าจะเกี<ยวข้องกับการซุบซิบนินทา การพูดมากเกินไปเป็ นแปลงเพาะคํานินทาซึ<งถูกกล่าวถึงตรง
นี0
จากนั0นสตรี คริ สเตียนที<ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าต้อง (3) ไม่ดื$มนํา0 องุ่นมาก วลีที<แปล
เช่นนั0น (เมเดะ อออิ โน พอลโล เดะดออูโลเมะนาส) หมายถึง การหลีกเลี<ยงเครื< องดื<ม
แอลกอฮอล์อย่างสิ0 นเชิง ต่อไปพวกนางต้องเป็ น (4) ผู้สอนสิ$ งทีด$ ีงาม สตรี คริ สเตียนที<สูงอายุไม่
ควรเป็ นแบบอย่างที<ดีเท่านั0น แต่ตอ้ งสอนสิ< งที<ดีดว้ ย เรื< องนี0ถูกกล่าวถึงในข้อต่อไปนี0

ทต 2:4-5

สตรี คริ สเตียนที<สูงอายุควรสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้ รู้ จกั ประมาณตนใน

การกินดืม$ ให้ รักสามีและรักบุตรของตน 5 ให้ มสี ติสัมปชัญญะ เป็ นคนบริสุทธิC เอาใจใส่ ในบ้ าน
เรือน เป็ นคนดี และเชื$อฟังสามีของตน เช่ นนี0จึงจะไม่ มผี ู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้ าได้
ดังนั0นสตรี คริ สเตียนที<สูงอายุจึงควรสอนผูห้ ญิงสาวๆให้รู้ จักประมาณตนในการกินดื$ม
คําที<ใช้ตรงนี0 (โซฟรอนิโซ) มีความหมายว่า ‘ความคิดและชีวติ ที<มีวนิ ยั ’ การมีวนิ ยั ในชีวติ นําไป
สู่คุณธรรมต่างๆเช่น ความประณี ต, ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย, การตรงต่อเวลา และความขยัน
หมัน< เพียร หากจะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย ผูห้ ญิงสาวๆต้องถูกสอนให้รักสามีของตน คําที<ถูกใช้
ตรงนี0 (ฟิ ลันดรอส) มีที<มาจากคําว่า ฟิ เละโอ ซึ<งสื< อความหมายว่า ‘มิตรภาพที<ใกล้ชิด’ มิตรภาพ
ตั0งอยูบ่ นความสนใจเดียวกัน ภรรยาถูกสอนให้ปฏิบตั ิตวั ให้สอดคล้องกับความสนใจของสามี
ของตน โดยเป็ นเพื<อนของเขา จากนั0นสตรี คริ สเตียนที<สาวๆต้องถูกสอนให้รักบุตรของตน อีก
ครั0งที<คาํ ที<ใช้ (ฟิ ลอเท็คนอส) มีที<มาจากคําว่า ฟิ เละโอ ซึ<งสื< อถึงการเป็ นเพื<อนกับลูกๆของนาง
นอกจากนี0สตรี คริ สเตียนที<ยงั สาวๆต้องถูกสอนให้ มสี ติสัมปชัญญะ อีกครั0งที<คาํ ที<ใช้ตรง
นี0 (โซโฟรน) มีความหมายว่า ‘มีระเบียบวินยั ’ มันเป็ นคําเดียวกับที<ใช้ในข้อ 4 ซึ<งแปลว่า มี
สติสัมปชัญญะเช่นกัน แต่ตรงนี0ความหมายจะออกไปทางเกี<ยวกับอารมณ์ต่างๆมากกว่า โดย
เฉพาะอารมณ์ที<เกี<ยวข้องกับความบริ สุทธิ=ในด้านศีลธรรม จากนั0นอัครสาวกท่านนี0กล่าวว่าสตรี
คริ สเตียนที<สาวๆต้องถูกสอนให้เป็ นคนบริสุทธิC คําที<แปลเช่นนั0น (ฮั กนอส) มีความหมายว่า
‘ความบริ สุทธิ=ทางศีลธรรมและความสุ ภาพเรี ยบร้อย’ คํานี0มีที<มาจากคําว่าบริ สุทธิ=ในเชิง
holiness คุณสมบัติต่อไปคือ เอาใจใส่ ในบ้ านเรือน คําที<ใช้ตรงนี0 (อออิคออูรอส) สื< อถึงหน้าที<
หลักของสตรี คริ สเตียนในการดูแลบ้านเรื อน ความหมายที<แฝงอยูใ่ นการเป็ นคนดี สื< อถึงการมี
อุปนิสัยเบิกบาน, ซื<อตรง, ดีงาม และเหมาะสมในทุกด้าน
สุ ดท้ายอัครสาวกท่านนี0กาํ ชับว่าผูห้ ญิงที<สาวๆควร “เชื<อฟังสามีของตน” คําที<แปลว่า เชื$อ
ฟัง (ฮู ปอทัซโซ) มีความหมายว่า ‘นบนอบยอมฟัง’ ภรรยาที<นบนอบยอมฟังก็จะเชื<อฟังสามีของ
ตนจริ งๆ จุดประสงค์ของการทําเช่นนี0กค็ ือ เช่ นนีจ0 ึงจะไม่ มผี ู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้ าได้

สตรี คริ สเตียนที<ไม่ยอมจัดระเบียบชีวติ ตัวเองเช่นนั0นก็เสี< ยงที<จะทําให้คาํ พยานของตนเกี<ยวกับ
พระคริ สต์ถูกลบหลู่ได้
ทต 2:6

ส่ วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ ใช้ สติสัมปชัญญะ คราวนี0

เปาโลหันความสนใจไปที<บรรดาชายหนุ่มบ้าง พวกเขาก็ถูกกําชับให้ใช้ สติสัมปชัญญะเช่นกัน
สิ< งที<แฝงอยูใ่ นคําที<แปลเช่นนั0น (โซฟรอเนะโอ) คือเรื< องของการมีความคิดที<มีวนิ ยั และชีวติ ที<มี
วินยั ด้วย ฮัดสัน เทย์เลอร์เคยกล่าวไว้วา่ “คริ สเตียนที<ไม่มีระเบียบวินยั ไม่มีวนั ทํางานของพระเจ้า
ได้สาํ เร็ จเลยสักอย่าง” การมีระเบียบวินยั กับตัวเองเป็ นรากฐานสําหรับอุปนิสัยแบบคริ สเตียน
ทต 2:7

ท่ านจงสํ าแดงตนให้ เป็ นแบบอย่ างในการดีทุกสิ$ ง ในคําสอนจงแสดง

ความสุ จริต ให้ เอาจริงเอาจัง ให้ จริงใจ คราวนี0เปาโลหันมาออกความเห็นเกี<ยวกับทิตสั โดยตรง
บ้าง ท่านกําชับให้เขา “สําแดงตนให้เป็ นแบบอย่างในการดี” ทุกสิ< ง ความหมายก็คือ ทั0งชีวติ ของ
เขาควรเป็ นแบบอย่างของสิ< งที<คริ สเตียนควรจะเป็ น นอกจากนี0 “ในคําสอนจงแสดงความสุ จริ ต”
ในงานรับใช้ของเขา คําที<แปลว่า ความสุ จริต (อาดิอาฟธอริ อา) มีความหมายด้วยว่า ‘ความถูก
ต้อง’ หรื อ ‘ความซื< อตรง’ พระเจ้าทรงบัญชาให้เรามีคาํ สอนที<ถูกต้องซึ< งสื< อถึงความเข้าใจที<
ชัดเจนในพระวจนะของพระเจ้า การสอนพระวจนะของพระเจ้าควรเป็ นไปด้วยความเอาจริงเอา
จังด้วย คําที<แปลเช่นนั0น (เซ็มนอเตส) สื< อถึงความยําเกรง, ความเคารพ, ศักดิ=ศรี , ความสง่าผ่าเผย
และความบริ สุทธิ= การสอนพระวจนะของพระเจ้าควรถูกกระทําด้วยความจริงใจเช่นกัน นี<หมาย
ถึงความสุ จริ ตและความบริ สุทธิ=ของจุดประสงค์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ<งคือ ซื<อสัตย์และซื<อตรง
เปาโลจึงกําชับทิตสั ให้เป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื<นตามลักษณะที<กล่าวมาแล้วด้านบน
ทต 2:8

ข้อนี0มีเนื0อหาต่อจากข้อที<แล้ว การสอนพระคัมภีร์ควรประกอบด้วยการ

ใช้ คาํ พูดอันถูกต้ อง ซึ$งไม่ มผี ู้ใดจะตําหนิได้ เพือ$ ฝ่ ายปฏิปักษ์ จะได้ อาย ไม่ มสี ิ$งใดจะติท่านได้ คํา
ที<แปลว่า อันถูกต้ อง (ฮู กิเอส) มีความหมายว่า คําสอนที<ไม่ได้เบี<ยงเบนไปจากความจริ ง ในข้อ
ก่อนหน้า เปาโลพูดถึงวิธีการสอน ในข้อนี0ท่านพูดถึงเนือ$ หาของสิ< งที<สอน ความระมัดระวังใน
เรื< องดังกล่าวเป็ นสิ< งสําคัญยิง< เพื<อที<วา่ ฝ่ ายปฏิปักษ์จะได้ อาย ไม่ มสี ิ$งใดจะติท่านได้ เปาโลจึงเตือน

ทิตสั ให้ระมัดระวังเกรงว่าฝ่ ายปฏิปักษ์ของข่าวประเสริ ฐจะมีเหตุให้กล่าวร้ายต่องานของพระเจ้า
ได้
ทต 2:9

คราวนี0เปาโลหันไปพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทาสกับนายบ้าง จงตัก

เตือนพวกทาสให้ เชื$อฟังนายของตน และให้ กระทําสิ$งทีถ$ ูกใจนายทุกประการ อย่ าให้ เถียงเลย
ทาสก็ถูกกําชับให้เชื<อฟังและทําสิ< งที<ถูกใจนายของตน ในคําแบบร่ วมสมัยกว่า คริ สเตียนถูก
กําชับให้เป็ นพยานที<ดีต่อนายจ้างของตนโดยเชื<อฟังนายพร้อมกับมีทศั นคติที<ดีต่อนายของตน
วลีที<วา่ “อย่าให้เถียงเลย” มีความหมายว่าไม่ตอบโต้ดว้ ยคําพูดหรื อคําวิพากษ์วจิ ารณ์
ทต 2:10

อย่าให้ ยกั ยอก แต่ ให้ สัตย์ ซื$อหมดทุกอย่าง เพือ$ ว่ าในการทั0งปวงนั0น เขาจะ

ได้ เทิดเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้ า ผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ทาสยังถูกกําชับมิ
ให้ยกั ยอกด้วย คําที<แปลเช่นนั0น (นอสฟิ ซอไม) มีความหมายว่าไม่ ‘ฉกฉวย’ หรื อ ‘งุบงิบ’ ใน
กรณี น0 ีคือจากนายจ้างของตน แต่ทาส (ลูกจ้าง) ถูกกําชับให้สาํ แดงความ “สัตย์ซื<อหมดทุกอย่าง”
ความหมายก็คือ การแสดงหลักฐานทุกอย่างที<แสดงถึงการเป็ นคนที<ไว้ใจได้และจงรักภักดี นี<
เป็ นไปเพือ< ที<วา่ “ในการทั0งปวงนั0น เขาจะได้เทิดเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้า ผูท้ รงเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” พฤติกรรมที<เหมาะสมดังกล่าวจะกลายเป็ นคําพยานที<ดีให้กบั พระผู ้
ช่วยให้รอดของเรา (ให้เราสังเกตอีกครั0งว่า พระผูช้ ่วยให้รอดถูกกล่าวว่าทรงเป็ นพระเจ้า ดูคาํ
อธิบายเกี<ยวกับเรื< องนี0ใน 1:3)
ทต 2:11

ในเนื0อหาส่ วนสุ ดท้ายของบทนี0 เปาโลเปลี<ยนไปนําเสนอความจริ งด้าน

หลักคําสอนที<สาํ คัญ เมื<อพิจารณาตามบริ บทแล้ว สิ< งที<ตามมาเป็ นพื0นฐานสําหรับข้อควรปฏิบตั ิ
แบบวันต่อวันซึ<งถูกนําเสนอในเนื0อหาส่ วนแรกของบทนี0 คําสันธาน เพราะว่ า (การ์ ) เป็ นคํา
เชื<อมประโยคที<ตามมากับประโยคก่อนหน้า เนื0อหาส่ วนหลังของบทนี0จึงเป็ นผลลัพธ์ของเนื0อหา
ที<มาก่อนหน้า
พระคุณของพระเจ้ าทีน$ ําไปถึงความรอดได้ ปรากฏแก่คนทั0งปวงแล้ว คําที<แปลว่า ได้
ปรากฏ (เอะพิฟาอิโน) เป็ นคําน่าสนใจ มันมีความหมายว่า ‘เป็ นที<รู้จกั อย่างชัดเจน’ นอกจากนี0

คํานี0ยงั ถูกนําเสนอในรู ปของประธานถูกกระทําด้วย ดังนั0นความหมายก็คือว่า ‘เพราะว่าพระคุณ
ของพระเจ้าที<นาํ ความรอดมาได้ ถกู ทําให้ เป็ นที! ร้ ู จักอย่ างชัดเจนแก่คนทั0งปวงแล้ว’ พระคุณของ
พระเจ้าที<นาํ ไปสู่ความรอดไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะคนบางกลุ่มหรื อเฉพาะผูท้ ี<ถูกเลือกสรรเพียงไม่กี<
คนเท่านั0น พระคุณนี0มีให้แก่ทุกคน มันจึงไม่ใช่ส<ิ งที< ‘เราขัดขืนไม่ได้’ เพราะคนมากมายก็ไม่ได้
ตอบรับต่อพระคุณนี0 ดู 2 เปโตร 3:9
ทต 2:12

ให้เราสังเกตต่อไปว่าพระคุณของพระเจ้านี0สอนให้ เราละทิง0 ความอธรรม

และโลกียตัณหา และดําเนินชีวติ ในโลกปัจจุบันนีอ0 ย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และ
ตามทางพระเจ้ า คําที<แปลว่า สอน (พาอีเดะอูโอ) มีความหมายว่า ‘ฝึ กสอน’ หรื อ ‘ตีสอน’
เหมือนกับการตีบุตร ความหมายที<ใหญ่กว่าก็คือ การลงวินยั ของพระคุณของพระเจ้า พระคุณไม่
ได้หมายความว่า ‘ฉันสามารถทําอะไรก็ได้ที<ตวั เองต้องการ’ พระคุณไม่ใช่ปรัชญาที<ไร้
มาตรฐาน, เสรี นิยม และทําอะไรก็ได้ที<ตวั เองต้องการ ถึงแม้วา่ พระคุณได้ปลดปล่อยเราแล้วจาก
การตกเป็ นทาสของบทบัญญัติ แต่มนั ก็ไม่ได้ปล่อยเราให้ทาํ ชัว< หรื อทําเรื< องอธรรมได้ตามใจ
ชอบ
ดังนั0นให้เราสังเกตว่าพระคุณของพระเจ้าสอนให้เราละทิ0ง “ความอธรรมและโลกีย
ตัณหา” พระคุณของพระเจ้าเป็ นบ่อเกิดแห่งการแยกออกจากโลกและความชัว< ช้าของโลก นัน< คือ
พระคุณและไม่ใช่การยึดถือบทบัญญัติที<ฝึกวินยั เราให้รังเกียจความชัว< ช้าและการคล้อยตามวิถี
ของโลก นอกจากนี0พระคุณของพระเจ้ายังเป็ นแรงกระตุน้ ที<สอนเราว่าเราควร “ดําเนินชีวติ ใน
โลกปัจจุบนั นี0อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทางพระเจ้า” ดังนั0นจึงเป็ นพระคุณ
ของพระเจ้าที<สอนให้เราดําเนินชีวติ ในแบบที<มีวนิ ยั อย่างชอบธรรม และตามแบบของพระเจ้า
ในยุคปัจจุบนั นี0 ดังที<กล่าวไว้หลายครั0งแล้วในจดหมายฝากฉบับนี0 คําที<แปลว่า อย่างมี
สติสัมปชัญญะ (โซฟรอโนส) มีความหมายว่า การมีวนิ ยั กับตัวเอง สิ< งนี0รวมกับความชอบธรรม
และการทําตามแบบของพระเจ้าจะก่อให้เกิดรากฐานแห่งอุปนิสัยของคริ สเตียน

ทต 2:13

นอกจากนี0 พระคุณของพระเจ้าที<นาํ ความรอดมายังสอนเรา (คือ ฝึ กอบรม

เรา) ให้คอยความหวังอันมีสุข และการปรากฏอันทรงสง่ าราศีของพระเจ้ าใหญ่ ยงิ$ และพระเยซู
คริสต์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา พระคุณของพระเจ้าเป็ นแหล่งที<มาของการฝึ กวินยั ชีวติ ของเรา
ให้รอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ซึ<งเป็ นความหวังอันเปี< ยมสุ ขของเรา
และจะเปี< ยมด้วยสง่าราศีอย่างแน่นอนเมื<อเกิดขึ0น ให้เราสังเกตอีกครั0งว่าพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
คือพระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ น “พระเจ้าใหญ่ยงิ< ” นี<เป็ นอีกครั0งที<ความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ถูก
นําเสนออย่างปราศจากข้อสงสัย
ทต 2:14

เมื<อพูดถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา เปาโลกล่าวว่า

ผู้ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์ เองให้ เรา เพือ$ ไถ่ เราให้ พ้นจากความชั$วช้ าทุกอย่ าง และทรงชําระ
เราให้ บริสุทธิC เพือ$ ให้ เป็ นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็ นคนทีข$ วนขวายกระทําการดี
ให้เราสังเกตความรักที<ชดั เจนของพระเยซูคริ สต์ในการที<พระองค์ “ได้ทรงโปรดประทาน
พระองค์เองให้เรา” ความรักนั0นเป็ นไปเพื<อที<วา่ (1) พระองค์จะได้ทรง “ไถ่เราให้พน้ จากความ
ชัว< ช้าทุกอย่าง” คําที<แปลว่า ความชั$วช้ า (อานอมีอา) มีความหมายตรงตัวว่า ‘การกระทํานอก
กฎหมาย’ หรื อการกบฏ นี<สื<อชัดเจนถึงสิ< งที<เราถูกไถ่ให้พน้ แล้ว คือ ความบาปนัน< เอง เราไม่
เพียงถูกไถ่ให้พน้ จากการตกเป็ นทาสความบาปแล้วเท่านั0น แต่ยงั ถูกไถ่เพือ< ที<เราจะไม่ดาํ เนินชีวติ
ในความบาปต่อไปแล้วด้วย
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา (2) เพือ< ที<วา่ พระองค์จะ
“ทรงชําระเราให้บริ สุทธิ= เพื<อให้เป็ นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์” คําที<แปลว่า พิเศษเฉพาะ
(เปะรี อออูซีออส) มีความหมายว่า ‘ที<มีเอกลักษณ์’ นี<ไม่ได้หมายถึงความแปลกพิลึกหรื อความ
ผิดปกติ แต่หมายถึงการ ‘ถูกเลือกไว้เป็ นพิเศษ’ หรื อ ‘ที<ถูกเลือกสรรไว้แล้ว’ ส่ วนหนึ<งแล้วความ
รอดของเราเป็ นการชําระชีวติ ของเราให้บริ สุทธิ=จนถึงระดับที<เราแตกต่างจากวิถีที<เสื< อมทรามที<
โลกดําเนิน ดังนั0นเราจึงไม่เหมือนใครในลักษณะดังกล่าว เราเป็ นหมู่ชนพิเศษเฉพาะจริ งๆ

(3) เพราะเราถูกทําให้เป็ นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระเจ้าแล้ว เราก็ควร “เป็ นคนที<
ขวนขวายกระทําการดี” เราถูกช่วยให้รอดแล้วเพื<อที<จะรับใช้ คําที<แปลว่า ขวนขวาย (เซโลเตส)
มีความหมายว่า ‘เต็มไปด้วยความร้อนรน’ เหมือนกับหม้อต้มที<เดือดปุดๆ เราจึงควรเต็มไปด้วย
ความร้อนรนและเดือดปุดๆไปด้วยการดีต่างๆ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เอง
ให้เราเพื<อการนี0เอง เราไม่ได้รอดโดยการประพฤติ แต่เราได้ถูกสร้างขึ0นเพื<อประกอบการดีซ< ึง
พระเจ้าได้ทรงดําริ ไว้ล่วงหน้าเพือ< ให้เราประพฤติตามนั0น (เอเฟซัส 2:10)
ทต 2:15

สรุ ปก็คือว่า เปาโลมีคาํ สัง< สี< เรื< องให้แก่ทิตสั ข้ อความเหล่านี0 ท่ านจงใช้ พูด

ตักเตือน (กําชับ) และว่ ากล่าว (หรื อแก้ไข) เขาด้ วยสิ ทธิอาํ นาจทุกอย่าง (บัญญัติ) ความหมาย
ตรงนี0สอดคล้องกับคําสั<งที<เปาโลมีถึงทิโมธีให้เขาประกาศพระวจนะ ว่ากล่าว ห้ามปราม ตัก
เตือน ฯลฯ (2 ทิโมธี 4:2) ท่านปิ ดท้ายบทนี0โดยการสั<งทิตสั ว่า อย่าให้ ผู้ใดประมาท (คือ วิพากษ์
วิจารณ์หรื อประณาม) ท่ านได้ ในฐานะศิษยาภิบาล ทิตสั แบกรับสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า
*****
ภาพรวมของทิตัส 3: ในบทสุดท้ ายนีอ$ ัครสาวกเปาโลเตือนสติทิตัสให้ ทาํ สิ! งที! ถกู ต้ อง
ท่ านยังเตือนความจําเขาถึงความยิ!งใหญ่ ของพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้ าด้ วยในการช่ วย
เราให้ รอด บทนีป$ ิ ดท้ ายหนังสื อเล่ มนีด$ ้ วยความเห็นส่ วนตัวหลายประการ
ทต 3:1

จงเตือนเขาให้ นอบน้ อมต่ อผู้ปกครองบ้ านเมืองและผู้มอี าํ นาจ ให้ เชื$อฟัง

บรรดาพนักงานฝ่ ายปกครอง และพร้ อมทีจ$ ะปฏิบัติการดีทกุ อย่ าง เปาโลเตือนสติทิตสั ให้ “เตือน
เขา” (เตือนความจําคนเหล่านั0นในคริ สตจักร (ต่างๆ) บนเกาะครี ต) “ให้นอบน้อม” นัน< คือ
นบนอบต่อ “ผูป้ กครองบ้านเมืองและผูม้ ีอาํ นาจ” นี<สื<อชัดเจนถึงสิ ทธิอาํ นาจของรัฐบาล อันที<
จริ งแล้วคําที<แปลว่า ผู้มอี าํ นาจ (เอ็กซออูซีอา) มักถูกแปลเป็ น ‘ผูม้ ีอาํ นาจปกครองบ้านเมือง’
นอกจากนี0เราในฐานะประชากรของพระเจ้ายังต้อง “เชื<อฟังบรรดาพนักงานฝ่ ายปกครอง และ
พร้อมที<จะปฏิบตั ิการดีทุกอย่าง” ประชากรบนเกาะครี ตได้ถูกกําราบโดยโรมในปี 67 ก่อนค.ศ.

แต่พวกเขาก็มีประวัติวา่ ได้กบฏต่อการปกครองของชาวโรม เปาโลจึงกําชับประชากรของ
พระเจ้าที<อยูบ่ นเกาะนั0นให้นบนอบเชื<อฟังรัฐบาล
ทต 3:2

นอกจากนี0ในฐานะประชากรของพระเจ้า เราถูกกําชับว่า อย่ าว่ าร้ ายผู้ใด

อย่าให้ เป็ นคนมักทะเลาะวิวาทกัน แต่ ให้ เป็ นคนสุ ภาพ แสดงความอ่อนสุ ภาพต่ อคนทั0งปวง นี<สื<อ
ว่าผูค้ นบนเกาะครี ตพูดจาให้ร้ายรัฐบาล อย่างไรก็ตามเปาโลกําชับพวกเขาว่าอย่าพูดจาว่าร้ายผูใ้ ด
เลย คําที<แปลว่า ว่ าร้ าย คือ บลาสเฟเมะโอ ซึ<งหมายถึงการโจมตีดว้ ยคําพูด ในฐานะเป็ น
คริ สเตียน เราไม่ควรถูกมองว่าเป็ นคนเอะอะเอ็ดตะโร ดื0อด้าน หรื อเป็ นคนชอบยุยงให้เกิดความ
วุน่ วาย นอกจากนี0เราต้องไม่ เป็ นคนมักทะเลาะวิวาทกัน คําที<แปลเช่นนั0น (อามาคอส) ซึ<งหมาย
ถึง การไม่เป็ นคนชอบหาเรื< องหรื อชอบก่อเรื< อง (ความหมายตรงตัวคือ ‘ไม่เป็ นนักเลง’) แต่ ให้
เป็ นคนสุ ภาพ (นิสัยดี) แสดงความอ่อนสุ ภาพต่ อคนทั0งปวง แนวคิดเรื< องความอ่ อนสุ ภาพ คือ
การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ต่างๆของเราโดยเฉพาะโทสะของเรา มันคือการมีนิสัยที<คงเส้นคงวากับผู ้
อื<น คําที<แปลเช่นนั0นคือ พราออเตส
ทต 3:3

เปาโลเตือนความจําคริ สเตียนชาวเกาะครี ตสั0นๆว่า เพราะว่ าเมือ$ ก่อนนั0น

บางครั0งเราเองก็โง่ เช่ นกัน ไม่เชื$อฟัง หลงผิด เป็ นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสํ าราญต่ างๆ ใช้
ชีวติ อย่ างเลวร้ าย ริษยา น่ าชัง และเกลียดชังกันและกัน ความจริ งก็คือว่า ก่อนที<เราได้รับความ
รอด เราก็ดาํ เนินชีวติ ในความโง่เขลา ความไม่เชื<อฟัง ถูกหลอกลวง วิง< ไล่ตามตัณหาและความ
สนุกสนานต่างๆ มีชีวติ อยูใ่ นความขื<นขมและความอิจฉา เป็ นคนน่าเกลียดชังและเกลียดชังผูอ้ ื<น
นี<สื<อชัดเจนว่าการดําเนินชีวติ ในรู ปแบบดังกล่าวควรเป็ นสิ< งที<อยูใ่ นอดีต คําที<แปลว่า เมือ$ ก่ อน
นั0น (พอเตะ) มีความหมายว่า ‘ในอดีต’ มันสื< อถึงช่วงเวลาก่อนที<เราได้รับความรอด คํากําชับที<มี
ซํ0าสามครั0งในบทนี0คือ จงพร้อมที<จะกระทําการดี เห็นได้ชดั ว่า พีน< อ้ งชาวเกาะครี ตบางคนไม่ได้
โตเป็ นผูใ้ หญ่พน้ จากความเกลียดชังและความขมขื<นซึ<งมีอยูบ่ นเกาะนั0นเลย เดิมทีพวกเขามีความ
รู ้สึกดังกล่าวต่อชาวโรมัน อย่างไรก็ตามความรู ้สึกแบบนั0นได้กลายเป็ นส่ วนหนึ<งของวัฒนธรรม
ท้องถิ<นไปแล้ว ในฐานะประชากรของพระเจ้า สิ< งเหล่านั0นจึงควรถูกกําจัดทิ0งไปด้วย

ทต 3:4

คราวนี0อคั รสาวกเปาโลเปลี<ยนมาอธิบายเกี<ยวกับความรอดของเราบ้าง

หลังจากได้สรุ ปย่อความชัว< ช้าของจิตใจมนุษย์ไปแล้วอย่างย่อๆด้านบน บัดนี0ท่านเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างมันกับพระราชกิจอันยิง< ใหญ่ของพระเจ้าที<ทรงมีต่อเรา แต่ ว่าเมือ$ พระเจ้ าผู้
เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ ว คํา
ที<แปลว่า เมือ$ คือ ฮอเตะ ประโยคนี0จริ งๆแล้วแปลตาม Received Text ได้วา่ ‘แต่วา่ เมื<อพระกรุ ณา
และความรักของพระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราที<มีต่อมนุษย์ได้ปรากฏแล้ว’ น่า
สนใจคือคําที<แปลว่า ความรักของพระเจ้ า ตรงนี0เปาโลใช้คาํ ว่า ฟิ ลันธโรปิ อา ซึ<งจริ งๆแล้วหมาย
ถึง ‘ความรักที<มีต่อมนุษย์’ โดยพระเจ้า ความรักของพระเจ้าที<มีต่อมนุษย์ชาติเป็ นแรงจูงใจ
สําหรับพระกรุ ณาและการช่วยให้รอดของพระองค์ นัน< เป็ นการกระทําที<สาํ แดงพระกรุ ณาอันยิง<
ใหญ่ที<สุดตลอดกาล
ทต 3:5

เปาโลกล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้าในการทรงช่วยเราให้รอดโดยกล่าว

ก่อนเลยว่าพระองค์ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอด มิใช่ ด้วยการกระทําทีช$ อบธรรมของเราเอง ไม่เคยมี
และจะไม่มีวนั มีส<ิ งใดที<เราทําได้ซ< ึงจะทําให้เราสมควรได้รับพระคุณและความรอดของพระเจ้า
(ดู เอเฟซัส 2:8-9) แต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาชําระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้ างเราขึน0 มา
ใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิC
เราควรหมายเหตุไว้วา่ การชําระที<ถูกพูดถึงนี0ไม่ได้หมายถึงการบัพติศมา แต่หมายถึง การ
ให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ ต่างหาก คําที<แปลเช่นนั0น (พาลิกเกะเนะซิ อา) เป็ นคําที<สื<อถึงการบังเกิดใหม่
และหมายถึงการที<พระเจ้าทรงประทานธรรมชาติใหม่แก่เราซึ<งได้ถูกสร้างขึ0นในความชอบธรรม
และความบริ สุทธิ=ที<แท้จริ ง (เอเฟซัส 4:24) นอกจากนี0การบังเกิดใหม่น0 ียงั เกิดขึ0นได้โดยการที<
พระองค์ทรงสร้ างเราขึน$ มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ=ด้วย ถึงแม้วา่ คําที<ใช้ตรงนี0เป็ นคําที<แตก
ต่างออกไปเพื<อหมายถึงการทรงสร้ างใหม่ (อานาคาอิโนซิ ส) แต่มนั ก็หมายถึงการบังเกิดใหม่ที<
ถูกเอ่ยถึงด้านบน ประเด็นที<สาํ คัญกว่าก็คือว่า ความรอดของเราซึ<งรวมถึงการบังเกิดใหม่ของเรา
ด้วย ล้วนเป็ นมาโดยพระเจ้าทั0งสิ0 นและไม่ได้เกิดจากการกระทําของเราเลย พระวิญญาณบริ สุทธิ=
ทรงเป็ นผูก้ ระทําการดังกล่าว เป็ นพระองค์นน<ั เองที<ทรงทําให้เกิดการบังเกิดใหม่เพื<อที<วา่ เราจะ

ได้บงั เกิดโดยพระวิญญาณจริ งๆ เปาโลพูดถึงเรื< องนั0นตรงนี0วา่ เป็ นการ “ทรงสร้างเราขึ0นมาใหม่
โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ=”
ทต 3:6

พระองค์น0ันได้ ทรงประทานแก่เราทั0งหลายอย่ างบริบูรณ์ โดยพระเยซู

คริสต์ พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ให้เราสังเกตอีกครั0งว่าในข้อ 4 พระผูช้ ่วยให้รอดของเราทรงถูก
กล่าวถึงชัดเจนว่าเป็ นพระเจ้าขณะที<ในข้อ 6 พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นพระเยซูคริ สต์ นี<เป็ นอีก
ครั0งที<ความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน นอกจากนี0 เป็ นมาโดยพระองค์
นัน< เองที<พระเจ้าได้ทรงเทพระเมตตาของพระองค์ลงมาบนเรา คําที<แปลว่า ประทาน (เอ็คเขะโอ)
มีความหมายว่า ‘เทออกมา’
ทต 3:7

คําที<แปลว่า เพือ$ ว่ า (ฮิ นา) อาจแปลได้ดว้ ยว่า ‘เพือ< ที<วา่ ’ ลําดับเหตุผลมา

ถึงจุดสูงสุ ดตรงนี0 โดยพระกรุ ณา ความรัก และพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้
รอดและทรงสร้างเราขึ0นใหม่เพื!อที!ว่า เมือ$ เราได้ เป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์
เราจะได้ เป็ นผู้ได้ รับมรดกทีม$ ่ ุงหวังคือชีวติ นิรันดร์ เพราะพระเมตตาและพระคุณของพระองค์
ซึ<งพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด สร้างเราขึ0นใหม่ และทําให้เราเป็ นคนชอบธรรมแล้ว เราจึงได้
กลายเป็ นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี0เรายังมีความหวังในเรื< องชีวติ นิรัน
ดร์ดว้ ย ดังนั0นการทําให้เราเป็ นคนชอบธรรมจึงเป็ นการทํางานของพระคุณของพระเจ้าด้วย ใน
ข้อพระคัมภีร์ตอนสั0นๆตอนเดียวนี0 อัครสาวกเปาโลได้พดู ถึงความจริ งอันยิง< ใหญ่หลายประการ
เช่น พระเมตตา พระคุณและความรักของพระเจ้าซึ<งได้นาํ ความรอดมาแล้ว ท่านยังพูดถึงเรื< อ
งอื<นๆที<เกี<ยวข้องคือ การทรงสร้างเราขึ0นมาใหม่และการทรงทําให้เราเป็ นคนชอบธรรรมด้วย
ทต 3:8

หลังจากได้พดู ถึงความจริ งต่างๆที<ยง<ิ ใหญ่ดงั กล่าวไปแล้ว คราวนี0อคั ร

สาวกเปาโลก็เสริ มคําเตือนสติเชิงปฏิบตั ิหลายประการเพิม< เติมก่อนที<จะไปสู่ บทสรุ ปของ
จดหมายฝากฉบับนี0 ท่านจึงเขียนว่า คํานีเ0 ป็ นคําสั ตย์จริง ข้าพเจ้ าปรารถนาให้ ท่านเน้ นเรื$องเหล่า
นี0 คําที<แปลว่า เน้ น (ดิอาเบะไบออออไม) มีความหมายว่า ‘ยืนยันอย่างหนักแน่น’

ถึงแม้วา่ คําว่า ‘ดังนั0น’ ไม่ปรากฏตรงนี0 แต่คาํ พูดที<ตามมาก็เป็ นผลลัพธ์ของความจริ ง
ต่างๆที<ยง<ิ ใหญ่ซ< ึ งมาก่อนหน้า ดังนั$นผลลัพธ์ของมันก็คือ เพือ$ คนทั0งหลายทีเ$ ชื$อในพระเจ้ าแล้ วจะ
ได้ อตุ ส่ าห์ กระทําการดี การเหล่านีด0 ีและเป็ นประโยชน์ แก่คนทั0งปวง เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงช่วย
เราให้รอดแล้วอย่างเปี< ยมด้วยพระกรุ ณาและอย่างน่าอัศจรรย์ เราจึงถูกกําชับให้ทาํ สิ< งที<ดีและถูก
ต้อง (การดี) เมื<อมีโอกาส ให้เราเปรี ยบเทียบความแตกต่างคํากล่าวที<สูงส่ งตรงนี0กบั ทิตสั 2:16
ช่างเป็ นความแตกต่างจริ งๆ! ทัศนคติและข้อเสนอดังกล่าวเป็ นสิ< งที<ดีและมีประโยชน์สาํ หรับทุก
คน เราได้ถูก “สร้างขึ0นในพระเยซูคริ สต์เพื<อให้ประกอบการดีซ< ึงพระเจ้าได้ทรงดําริ ไว้ล่วงหน้า
เพื<อให้เราประพฤติตามนั0น” (เอเฟซัส 2:10)
ทต 3:9

คราวนี0เปาโลกลับมาพูดถึงคําเตือนที<เราคุน้ เคย แต่ จงหลีกเสียจากปัญหา

โฉดเขลาทีเ$ ถียงกัน จากการลําดับวงศ์ ตระกูลและการเถียง และการทะเลาะกันเรื$องพระราช
บัญญัติ เพราะว่าการอย่ างนั0นไร้ ประโยชน์ และไม่ เป็ นเรื$องเป็ นราว ศาสนายูดายในตอนนั0นยังมี
อิทธิพลอย่างมากภายในคริ สตจักรยุคต้นโดยให้ความสําคัญกับการจับผิดด้านหลักคําสอน การ
ระบุเชื0อสายของพวกยิว และการทะเลาะกันด้วยเรื< องประเพณี ต่างๆของรับบี คําเตือนของเปาโล
ที<มีต่อทิตสั ก็คือให้เขาหลีกเลี<ยงการปฏิบตั ิดงั กล่าวที< “ไร้ประโยชน์และไม่เป็ นเรื< องเป็ นราว”
ทต 3:10-11

นอกจากนี0 คนใดๆทีย$ ใุ ห้ แตกนิกายกัน เมือ$ ได้ ตักเตือนเขาหนหนึ$ง

และสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ คําที<แปลว่า คนทีย$ ุให้ แตกนิกายกัน (ฮาอีเระติคอส) มีความหมายว่า
‘คนที<ยดึ ถือความคิดเห็นตัวเองเป็ นใหญ่ ถือพวกถือคณะ และก่อให้เกิดความแตกแยก’ มันไม่
จําเป็ นต้องเป็ นเรื< องทางศาสนาหรื อทางศาสนศาสตร์ มันสื< อถึงการโต้เถียงอย่างดื0อรั0น อย่างไร
ก็ตามในบริ บทของข้อ 9 มันอาจสื< อถึงคําสอนผิดก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด เปาโลสอนว่าหลังจาก
เตือนไปสองครั0งแล้ว ก็ให้ปฏิเสธคนแบบนั0นเสี ย 11 ด้ วยรู้ แล้วว่ าคนเช่ นนั0นเป็ นคนนอกลู่นอก
ทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขาเอง คําที<แปลว่า เป็ นคนนอกลู่นอกทาง (เอ็คสตเระโฟ) ใน
บริ บทนี0มีความหมายว่า ‘บิดเบือน’ หรื อ ‘ผิดเพี0ยนไป’ คนที<ด0ือรั0นในการสนับสนุนคําสอน
แปลกๆก็เป็ นคนที<บิดเบือน บาปหนา และปรับโทษตัวเอง

เปาโลเริ< มบทปิ ดท้ายของท่านด้วยความเห็นส่ วนตัวต่างๆที<มีถึง

ทต 3:12-13

ทิตสั เมือ$ ข้ าพเจ้ าจะใช้ อารเทมาสหรือทีคกิ สั มาหาท่ าน ท่ านจงรีบไปหาข้ าพเจ้ าทีเ$ มืองนิโคบุรี
เพราะข้ าพเจ้ าตั0งใจแล้ วว่าจะค้างอยู่ทนี$ ั$นจนสิ0นฤดูหนาว เห็นได้ชดั ว่าจดหมายฝากฉบับนี0จะถูก
ส่ งถึงทิตสั โดยอารเทมาส (ซึ<งเราไม่ทราบอะไรเกี<ยวกับตัวเขาเลย) หรื อไม่กโ็ ดยทีคิกสั ซึ< งถูกเอ่ย
ถึงหลายครั0งในหนังสื อโคโลสี ไม่วา่ จะนําส่ งโดยใคร เปาโลก็ขอให้ทิตสั มาหาท่านที<เมืองนิโค
บุรีซ< ึ งเป็ นที<ๆท่านจะใช้เวลาช่วงฤดูหนาว มีหลายเมืองที<ใช้ชื<อว่านิโคบุรีในจักรวรรดิโรมัน เมือง
นี0น่าจะอยูใ่ นแคว้นมาซิโดเนียหรื อไม่กแ็ คว้นเอเชีย การเอ่ยถึงเมืองนี0จึงบ่งชี0วา่ จดหมายฝากฉบับ
นี0ได้ถูกเขียนขึ0นที<นน<ั ในช่วงระหว่างการได้รับการปล่อยตัวของเปาโลจากกรุ งโรมกับการที<ท่าน
ถูกจับกุมอีกครั0งหลังจากนั0นไม่นาน
นอกจากนี0ท่านกําชับเขาว่า 13 ท่ านจงอุตส่ าห์ ส่งเศนาสผู้เป็ นทนายความกับอปอลโลไป
ตามทางของเขา อย่ าให้ เขาขาดสิ$ งใด เราไม่ทราบอะไรเกี<ยวกับ เศนาส นอกจากที<วา่ ชื<อของเขา
เป็ นชื<อของคนโรมันซึ<งแปลว่า ‘เทพจูปิเตอร์’ และที<วา่ เขาเป็ นทนายความ อปอลโลเป็ นเพื<อน
ร่ วมงานก่อนหน้านั0นของเปาโลซึ<งได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากในงานรับใช้ เชื<อกันว่าเขา
(และบางทีอาจเป็ นเศนาสด้วย) น่าจะกลายเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐที<เดินทางไปตามที<ต่างๆ
เปาโลจึงขอให้ทิตสั คอยดูวา่ คนทั0งสองจะไม่ขาดสิ< งใด เห็นได้ชดั ว่าทั0งสามคนอยูบ่ นเกาะครี ต
ในตอนนั0นและเปาโลปรารถนาที<จะเจอพวกเขาในฤดูหนาวนั0นในเมืองนิโคบุรี
ทต 3:14

สุ ดท้ายท่านกําชับทิตสั ว่า ให้ พวกเราเรียนรู้ ทจี$ ะกระทําการดีด้วยสํ าหรับ

ความจําเป็ นต่ างๆ เพือ$ พวกเขาจะไม่ เป็ นคนทีไ$ ร้ ผล คําที<แปลว่า ความจําเป็ นต่ างๆ (คเระอีอา)
จริ งๆแล้วหมายถึง ‘ความขัดสนต่างๆ’ ท่านอาจกําลังหมายถึงคริ สตจักร (ต่างๆ) บนเกาะครี ตที<มี
ส่ วนในการสนับสนุนงานรับใช้ของเศนาสและอปอลโล เพือ< ที<วา่ งานรับใช้ของพวกเขาจะได้ไม่
สู ญเปล่า หลักการนี0ยงั ใช้ได้กบั คริ สเตียนทุกคนจนถึงทุกวันนี0 คริ สตจักรทั0งหลายควรสนับสนุน
คนเหล่านั0นที<งานรับใช้ของพวกเขาเป็ นส่ วนขยายของคริ สตจักรท้องถิ<น เช่น พวกมิชชันนารี
และผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ

ทต 3:15

ท่านและคนอื<นฝากความคิดถึงมาด้วยและจดหมายฝากฉบับนี0กป็ ิ ดท้าย

ด้วยการทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้แก่พวกเขาแต่ละคน คนทั0งหลายทีอ$ ยู่กบั ข้าพเจ้ าฝากความ
คิดถึงมายังท่ าน ขอฝากความคิดถึงมายังคนทั0งปวงทีร$ ักเราในความเชื$อ ขอพระคุณดํารงอยู่กบั
ท่ านทั0งหลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตสั ผู้ได้ รับการเจิมให้ เป็ นศิษยาภิบาลคนแรกแห่ งคริสตจักร
ชาวครีต จากเมืองนิโคบุรี แคว้ นมาซิโดเนีย]

