
หน้า 2414จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงทติัส

คําคํานบั

1
เปาโล ผู้ รับใช้ของพระเจ้า
และอั ครสาวกของพระเยซู

คริสต์ เนื* องด้วยความเชื* อของ
ผู้ที* พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้
และให้ รู้ จักความจริงตามทาง
ของพระเจ้า
2 ด้วยหวังว่าจะได้ชี วิตนิรันดร์
ซึ* งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา
ได้ทรงสัญญาไว้ตั0 งแต่ก่อนสร้าง
โลก
3แต่ในเวลาที* พระเจ้าทรงกาํ-
หนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระ
วจนะของพระองค์ปรากฏด้วย
การเทศนา ซึ* งข้าพเจ้าได้รับ
มอบไว้ ตามพระบัญญัติของ
พระเจ้าผู้ ทรงช่วยเราทั0 งหลาย
ให้รอด
4ถึง ทิตัส ผู้ เป็นบุตรแท้ของ
ข้าพเจ้าในความเชื*อเดียวกัน ขอ
พระคุณ พระเมตตา และสันติ-
สุขจากพระเจ้าพระบิดา และ
พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ ช่วยให้
รอดของเรา จงดาํรงอยู่กับท่าน
เถิด

ภาระสําคญัของทิตสั
ที�เกาะครีต

5เพราะเหตุนี0 เองข้าพเจ้าจึงละ

ท่านไว้ที* เกาะครีต ก็เพื* อท่าน
จะได้แก้ไขสิ* งที* ยังบกพร่องให้
เรียบร้อย และตั0 งผู้ปกครองไว้
ทุกเมืองตามที* ข้าพเจ้าได้กาํชับ
ท่านแล้ว
6คือถ้ามีใครไม่มีข้อตาํหนิ เป็น
สามีของหญิงคนเดียว มีบุตร
สัตย์ซื* อ และไม่มีใครกล่าวหา
ว่าบุตรนั0นเป็นนักเลง หรือเป็น
คนดื0 อกระด้าง
7 เพราะว่าศิษยาภิบาลนั0 น ใน
ฐานะที* เป็นผู้ รับมอบฉันทะจาก
พระเจ้า ต้องเป็นคนที* ไม่มี
ข้อตาํหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิ* ง
ไม่เป็นคนเลือดร้อน ไม่เป็น
นักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้
และไม่เป็นคนโลภมักได้
8แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี
เป็นผู้รักคนดี เป็นคนมีสติสัม-
ปชัญญะ เป็นคนชอบธรรม เป็น
คนบริสุทธิB  รู้จักบังคับใจตนเอง
9และเป็นคนยึดมั* นในหลักคาํ
สอนอันสัตย์ซื* อตามที* ได้ เรียน
มาแล้ว เพื*อเขาจะสามารถเตือน
สติด้วยคาํสอนอันถูกต้อง และ
ชี0 แจงแก่ผู้ที*คัดค้านคาํสอนนั0น
10 เพราะว่ามีคนเป็นอันมากที*
ดื0 อกระด้าง พูดมากไม่เป็นสาระ

(F) F ทธ H:FJ; L ทธ L:LM (L) กดว LH:FN
(O) L คร L:FH; P:LH; กท L:H; L ทธ O:FQ (M) F คร FF:HO
(J) F ทธ H:L-O; ทต F:J-P (R) ลนต FQ:N (FQ) ยก F:LJ
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หน้า 2415

และหลอกลวง โดยเฉพาะบรร-
ดาผู้ที*เข้าสุหนัต
11 จาํ เป็นต้องให้ เขาสงบปาก
เสีย ด้วยเขาพลิกบ้านควํ*าทั0 ง
ครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิ*ง
ที*ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็น
แก่เลก็แก่น้อย
12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ* งเป็น
ผู้พยากรณ์ได้กล่าวว่า "ชาวครีต
เป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือน
อย่างสัตว์ร้าย เป็นคนเกียจ
คร้านกินเติบ"
13 คาํที* เขาอ้างนี0 เป็นความจริง
เหตุฉะนั0 น ท่านจงต่อว่าเขาให้
แรงๆเพื* อเขาจะได้มีความเชื* อ
อันถูกต้อง
14 และจะมิ ได้ สนใจในนิ ยาย
ของพวกยิว และในบทบัญญัติ
ของมนุษย์ซึ* งให้หันไปเสียจาก
ความจริง
15 สาํหรับคนบริสุทธิBนั0น ทุกสิ*ง
ก็บริสุทธิB  แต่สาํหรับคนชั* วช้า
และคนที*ไม่เชื*อนั0น กไ็ม่มีสิ*งใด
บริสุทธิB เลย แต่จิตใจและจิต
สาํนึกผิดชอบของเขาก็ชั*วมลทิน
ไป
16 เขาออกปากยอมรับว่า เขา
รู้จักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทาํ
ของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์
โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ
และไม่เชื* อฟัง และไม่เหมาะที*
จะกระทาํการดีใดๆเลย

คําสอนที�จําเป็นสําหรบั
การดําเนินชีวิต

ในทางของพระเจ้า

2
ฝ่ายท่านจงสั* งสอนให้สอด
คล้องกับคาํสอนอันถูกต้อง

2 พึงสอนชายที* สูงอายุให้ รู้ จัก
ประมาณตนในการกินดื* ม ให้
เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญ-
ญะ ให้มีความเชื* อ ความรัก
และความอดทนอันถูกต้อง
3 ส่วนผู้หญิงที* สูงอายุก็เหมือน
กัน ให้เขามีการประพฤติอย่าง
บริสุทธิB  อย่าให้เป็นคนใส่ความ
เทจ็ ไม่เป็นคนที*สนใจเหล้าองุ่น
มาก แต่ให้เป็นผู้สอนสิ*งที*ดีงาม
4 เพื* อเขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้
หญิงสาวๆให้ รู้ จักประมาณตน
ในการกินดื*ม ให้รักสามีและรัก
บุตรของตน
5ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคน
บริสุทธิB  เอาใจใส่ในบ้านเรือน
เป็นคนดี และเชื* อฟังสามีของ
ตน เช่นนี0 จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่
พระวจนะของพระเจ้าได้
6 ส่วนผู้ ชายหนุ่ มก็เหมือนกัน
จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ
7ท่านจงสาํแดงตนให้เป็นแบบ
อย่างในการดีทุกสิ* ง ในคาํสอน
จงแสดงความสุจริต ให้เอาจริง
เอาจัง ให้จริงใจ
8และใช้คาํพูดอันถูกต้อง ซึ* ง
ไม่มี ผู้ ใดจะตาํหนิได้ เพื* อฝ่าย

ทิตัส F, L

(FF) F ทธ J:M (FL) กจ FR:LP (FH) L คร FH:FQ; L ทธ O:L (FO) อสย LN:FH
(FM) ลก FF:OF; รม FO:FO; F คร J:FL (FJ) มธ R:LQ; รม F:LP; L ทธ H:M; F ยน L:O
(M) รม L:LO; F คร FO:HO; F ทธ L:FF; M:FO (R) อฟ J:LO; ฟป H:FR; F ทธ O:FL
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หน้า 2416ทิตัส L, H

ปฏิปักษ์จะได้อาย ไม่มีสิ* งใดจะ
ติท่านได้
9จงตักเตือนพวกทาสให้เชื* อฟัง
นายของตน และให้กระทาํสิ* งที*
ถูกใจนายทุกประการ อย่าให้
เถียงเลย
10 อย่าให้ยักยอก แต่ให้สัตย์
ซื*อหมดทุกอย่าง เพื*อว่าในการ
ทั0 งปวงนั0น เขาจะได้เทิดเกียรติ
พระดาํรัสสอนของพระเจ้า ผู้
ทรงเป็นพระผู้ ช่ วยให้รอดของ
เรา
11 เพราะว่าพระคุณของพระเจ้า
ที* นาํไปถึ งความรอดได้ปรากฏ
แก่คนทั0งปวงแล้ว
12 สอนให้ เราละทิ0 งความอ-
ธรรมและโลกียตัณหา และดาํ-
เนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี0 อย่างมี
สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม
และตามทางพระเจ้า
13 คอยความหวังอันมีสุข และ
การปรากฏอันทรงสง่าราศีของ
พระเจ้าใหญ่ยิ* ง และพระเยซู
คริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
14 ผู้ ได้ทรงโปรดประทานพระ
องค์เองให้เรา เพื*อไถ่เราให้พ้น
จากความชั* วช้าทุกอย่าง และ
ทรงชาํระเราให้บริสุทธิB  เพื*อให้
เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระ
องค์ และเป็นคนที* ขวนขวาย
กระทาํการดี
15 ข้อความเหล่านี0  ท่านจงใช้

พูด ตักเตือน และว่ากล่าวเขา
ด้วยสิทธิอาํนาจทุกอย่าง อย่าให้
ผู้ใดประมาทท่านได้

คริสเตียนเป็นพลเมืองดี

3
จงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อ
ผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มี

อาํนาจ ให้เชื*อฟังบรรดาเจ้าหน้า
ที* ฝ่ายปกครอง และพร้อมที*จะ
ปฏิบัติการดีทุกอย่าง
2อย่าว่าร้ายผู้ใด อย่าให้เป็นคน
มักทะเลาะวิวาทกัน แต่ให้เป็น
คนสุภาพ แสดงความอ่อน
สุภาพต่อคนทั0งปวง
3เพราะว่าเมื* อก่อนนั0 นบางครั0 ง
เราเองก็โง่เช่นกัน ไม่เชื* อฟัง
หลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณ-
หาและการเริงสาํราญต่างๆ ใช้
ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง
และเกลียดชังกันและกัน
4แต่ว่าเมื* อพระเจ้าผู้ เป็นพระ
ผู้ ช่ วยให้ รอดของเราทรงพระ
กรุณาโปรด และประทานความ
รักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว
5พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด
มิใช่ด้วยการกระทาํที* ชอบธรรม
ของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระ
กรุ ณาชาํ ระให้ เรามี ใจบั งเกิ ด
ใหม่ และทรงสร้างเราขึ0 นมา
ใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิB
6พระองค์นั0 นได้ทรงประทาน
แก่ เราทั0 งหลายอย่ างบริ บู รณ์
โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้

(N) อฟ J:M; F ทธ J:F (FF) รม M:FM (FH) F คร F:R; คส H:O (FO) อพย FM:FJ
(FM) F ทธ O:FH; L ทธ O:L (F) รม FH:F; คส F:FQ (H) F คร J:FF; F ปต O:H
(O) F ทธ L:H; ทต L:FF (M) ยน H:H; รม H:LQ; อฟ L:O-N (J) อสค HJ:LM
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หน้า 2417 ทิตัส H

รอดของเรา
7 เพื* อว่าเมื* อเราได้เป็นคนชอบ
ธรรมแล้วโดยพระคุณของพระ
องค์ เราจะได้เป็นผู้ได้รับมรดก
ที*มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์
8คาํนี0 เป็นคาํสัตย์จริง ข้าพเจ้า
ปรารถนาให้ท่านเน้นเรื* องเหล่า
นี0  เพื*อคนทั0งหลายที*เชื*อในพระ
เจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทาํการ
ดี การเหล่านี0 ดีและเป็นประ-
โยชน์แก่คนทั0งปวง

จงหลีกเลี�ยงคําถาม
ที�โตเ้ถียงกนั
อย่างโง่เขลา

9แต่จงหลีกเสียจากปัญหาโฉด
เขลาที* เถียงกัน จากการลาํดับ
วงศ์ตระกูลและการเถียง และ
การทะเลาะกั นเ รื* องพระราช
บัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั0 น
ไร้ประโยชน์และไม่เป็นเรื*องเป็น
ราว
10 คนใดๆที* ยุให้แตกนิกายกัน
เมื*อได้ตักเตือนเขาหนหนึ* งและ
สองหนแล้ว กจ็งปฏิเสธ
11 ด้วยรู้แล้วว่าคนเช่นนั0 นเป็น

คนนอกลู่นอกทางและบาปหนา
เขาปรับโทษตัวเขาเอง
12 เมื* อข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาส
หรือทีคิกัสมาหาท่าน ท่านจง
รีบไปหาข้าพเจ้าที* เมืองนิโคบุรี
เพราะข้ าพเจ้ าตั0 งใจแล้ วว่าจะ
ค้างอยู่ที*นั*นจนสิ0 นฤดูหนาว
13 ท่ านจงอุตส่ าห์ ส่ งเศนาสผู้
เป็นทนายความกับอปอลโลไป
ตามทางของเขา อย่าให้เขาขาด
สิ*งใด
14 ให้พวกเราเรียนรู้ที*จะกระทาํ
การดี ด้วยสาํหรับความจาํเป็น
ต่างๆ เพื*อพวกเขาจะไม่เป็นคน
ที*ไร้ผล
15 คนทั0 งหลายที*อยู่กับข้าพเจ้า
ฝากความคิดถึงมายังท่าน ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนทั0 งปวง
ที*รักเราในความเชื*อ ขอพระคุณ
ดาํรงอยู่ กับท่ านทั0 งหลายเถิ ด
เอเมน
[เขียนถึงทิตัส ผู้ ได้รับการเจิม
ให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่ง
คริสตจักรชาวครีต จากเมือง
นิโคบุรี แคว้นมาซิโดเนีย]

(R) มธ LM:HO; มก FQ:FR; รม P:FR, LH-LO; ทต F:L
(P) F ทธ F:FM (N) F ทธ F:O; L ทธ L:LH (FQ) มธ FP:FR
(FL) กจ LQ:O; อฟ J:LF; คส O:R; L ทธ O:FL (FH) กจ FP:LO; F คร FJ:FL
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