
หนา 2414จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงทิตัส

คําคํานับ

1เปาโล ผู รับใชของพระเจา
และอั ครสาวกของพระเยซู

คริสต เนื่ องดวยความเชื่อของ
ผู ที่ พระเจาไดทรงเลือกสรรไว
และให รู จักความจริ งตามทาง
ของพระเจา
2ดวยหวังวาจะไดชี วิตนิรันดร
ซึ่งพระเจาผูไมสามารถตรัสมุสา
ไดทรงสัญญาไวตั้งแตกอนสราง
โลก
3แตในเวลาที่ พระเจาทรงกํา-
หนดไว ก็ไดทรงโปรดใหพระ
วจนะของพระองคปรากฏดวย
การเทศนา ซึ่ งขาพเจาไดรับ
มอบไว ตามพระบัญญัติของ
พระเจาผู ทรงชวยเราทั้ งหลาย
ใหรอด
4ถึง ทิตัส ผู เปนบุตรแทของ
ขาพเจาในความเชื่อเดียวกัน ขอ
พระคุณ พระเมตตา และสันติ-
สุขจากพระเจาพระบิดา และ
พระเยซูคริสตเจาพระผู ชวยให
รอดของเรา จงดํารงอยูกับทาน
เถิด

ภาระสําคัญของทิตัส
ท่ีเกาะครีต

5 เพราะเหตุนี้ เองขาพเจาจึงละ

ทานไวที่ เกาะครีต ก็เพ่ือทาน
จะไดแกไขสิ่ งที่ ยังบกพรองให
เรียบรอย และตั้ งผูปกครองไว
ทุกเมืองตามที่ขาพเจาไดกําชับ
ทานแลว
6 คือถามีใครไมมีขอตําหนิ เปน
สามีของหญิงคนเดียว มีบุตร
สัตยซื่ อ และไมมีใครกลาวหา
วาบุตรนั้นเปนนักเลง หรือเปน
คนดื้อกระดาง
7 เพราะวาศิษยาภิบาลนั้น ใน
ฐานะที่ เปนผู รับมอบฉันทะจาก
พระเจา ตองเปนคนที่ ไมมี
ขอตําหนิ ไมเปนคนเยอหย่ิง
ไมเปนคนเลือดรอน ไมเปน
นักเลงสุรา ไมเปนนักเลงหัวไม
และไมเปนคนโลภมักได
8แตเปนคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี
เปนผูรักคนดี เปนคนมีสติสัม-
ปชัญญะ เปนคนชอบธรรม เปน
คนบริสุทธิ์ รูจักบังคับใจตนเอง
9และเปนคนยึดมั่ นในหลักคํา
สอนอันสัตยซื่ อตามที่ ได เรียน
มาแลว เพ่ือเขาจะสามารถเตือน
สติดวยคําสอนอันถูกตอง และ
ชี้แจงแกผูที่คัดคานคําสอนนั้น
10 เพราะวามีคนเปนอันมากที่
ดื้อกระดาง พูดมากไมเปนสาระ

(1) 1 ทธ 3:16; 2 ทธ 2:25 (2) กดว 23:19
(4) 2 คร 2:13; 8:23; กท 2:3; 2 ทธ 4:10 (5) 1 คร 11:34
(6) 1 ทธ 3:2-4; ทต 1:6-8 (7) ลนต 10:9 (10) ยก 1:26
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หนา 2415
และหลอกลวง โดยเฉพาะบรร-
ดาผูที่เขาสุหนัต
11 จําเปนตองให เขาสงบปาก
เสีย ดวยเขาพลิกบานควํ่าทั้ ง
ครัวเรือนใหเสียไป โดยสอนสิ่ง
ที่ไมควรจะสอนเลย เพราะเห็น
แกเล็กแกนอย
12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเปน
ผูพยากรณไดกลาววา "ชาวครีต
เปนคนพูดปดเสมอ เปนเหมือน
อยางสัตวราย เปนคนเกียจ
ครานกินเติบ"
13 คําที่ เขาอางนี้ เปนความจริง
เหตุฉะนั้น ทานจงตอวาเขาให
แรงๆเพ่ื อเขาจะไดมีความเชื่ อ
อันถูกตอง
14 และจะมิ ได สนใจในนิ ยาย
ของพวกยิว และในบทบัญญัติ
ของมนุษยซึ่ งใหหันไปเสียจาก
ความจริง
15 สําหรับคนบริสุทธิ์นั้น ทุกสิ่ง
ก็บริสุทธิ์ แตสําหรับคนชั่ วชา
และคนที่ไมเชื่อนั้น ก็ไมมีสิ่งใด
บริสุทธิ์ เลย แตจิตใจและจิต
สํานึกผิดชอบของเขาก็ชั่วมลทิน
ไป
16 เขาออกปากยอมรับวา เขา
รูจักพระเจา แตวาในการกระทํา
ของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค
โดยการประพฤติตัวนารังเกียจ
และไมเชื่อฟง และไมเหมาะที่
จะกระทําการดีใดๆเลย

คําสอนท่ีจําเปนสําหรับ
การดําเนินชีวิต

ในทางของพระเจา

2ฝายทานจงสั่ งสอนใหสอด
คลองกับคําสอนอันถูกตอง

2 พึงสอนชายที่ สูงอายุให รู จัก
ประมาณตนในการกินดื่ม ให
เอาจริงเอาจัง ใหมีสติสัมปชัญ-
ญะ ใหมีความเชื่ อ ความรัก
และความอดทนอันถูกตอง
3สวนผูหญิงที่ สูงอายุก็เหมือน
กัน ใหเขามีการประพฤติอยาง
บริสุทธิ์ อยาใหเปนคนใสความ
เท็จ ไมเปนคนที่สนใจเหลาองุน
มาก แตใหเปนผูสอนสิ่งที่ดีงาม
4 เพ่ื อเขาจะได ฝกสอนพวกผู
หญิงสาวๆให รู จักประมาณตน
ในการกินดื่ม ใหรักสามีและรัก
บุตรของตน
5ใหมีสติสัมปชัญญะ เปนคน
บริสุทธิ์ เอาใจใสในบานเรือน
เปนคนดี และเชื่อฟงสามีของ
ตน เชนนี้ จึงจะไมมีผูใดลบหลู
พระวจนะของพระเจาได
6สวนผู ชายหนุ มก็ เหมือนกัน
จงเตือนเขาใหใชสติสัมปชัญญะ
7ทานจงสําแดงตนใหเปนแบบ
อยางในการดีทุกสิ่ง ในคําสอน
จงแสดงความสุจริต ใหเอาจริง
เอาจัง ใหจริงใจ
8และใชคําพูดอันถูกตอง ซึ่ ง
ไมมีผู ใดจะตําหนิได เพ่ือฝาย

ทิตัส 1, 2

(11) 1 ทธ 6:5 (12) กจ 17:28 (13) 2 คร 13:10; 2 ทธ 4:2 (14) อสย 29:13
(15) ลก 11:41; รม 14:14; 1 คร 6:12 (16) มธ 7:20; รม 1:28; 2 ทธ 3:5; 1 ยน 2:4
(5) รม 2:24; 1 คร 14:34; 1 ทธ 2:11; 5:14 (7) อฟ 6:24; ฟป 3:17; 1 ทธ 4:12
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หนา 2416ทิตัส 2, 3
ปฏิปกษจะไดอาย ไมมีสิ่งใดจะ
ติทานได
9จงตักเตือนพวกทาสใหเชื่อฟง
นายของตน และใหกระทําสิ่งที่
ถูกใจนายทุกประการ อยาให
เถียงเลย
10 อยาใหยักยอก แตใหสัตย
ซื่อหมดทุกอยาง เพ่ือวาในการ
ทั้งปวงนั้น เขาจะไดเทิดเกียรติ
พระดํารัสสอนของพระเจา ผู
ทรงเปนพระผู ช วยใหรอดของ
เรา
11 เพราะวาพระคุณของพระเจา
ที่ นําไปถึ งความรอดไดปรากฏ
แกคนทั้งปวงแลว
12 สอนให เราละทิ้ งความอ-
ธรรมและโลกียตัณหา และดํา-
เนินชีวิตในโลกปจจุบันนี้อยางมี
สติสัมปชัญญะ อยางชอบธรรม
และตามทางพระเจา
13 คอยความหวังอันมีสุข และ
การปรากฏอันทรงสงาราศีของ
พระเจาใหญย่ิง และพระเยซู
คริสตพระผูชวยใหรอดของเรา
14 ผู ไดทรงโปรดประทานพระ
องคเองใหเรา เพ่ือไถเราใหพน
จากความชั่ วชาทุกอยาง และ
ทรงชําระเราใหบริสุทธิ์ เพ่ือให
เปนหมูชนพิเศษเฉพาะของพระ
องค และเปนคนที่ ขวนขวาย
กระทําการดี
15 ขอความเหลานี้ ทานจงใช

พูด ตักเตือน และวากลาวเขา
ดวยสิทธิอํานาจทุกอยาง อยาให
ผูใดประมาททานได

คริสเตียนเปนพลเมืองดี

3จงเตือนเขาใหนอบนอมตอ
ผูปกครองบานเมืองและผูมี

อํานาจ ใหเชื่ อฟงบรรดาพนัก
งานฝายปกครอง และพรอมที่
จะปฏิบัติการดีทุกอยาง
2อยาวารายผูใด อยาใหเปนคน
มักทะเลาะวิวาทกัน แตใหเปน
คนสุภาพ แสดงความออน
สุภาพตอคนทั้งปวง
3 เพราะวาเมื่อกอนนั้นบางครั้ ง
เราเองก็โงเชนกัน ไมเชื่ อฟง
หลงผิด เปนทาสของกิเลสตัณ-
หาและการเริงสําราญตางๆ ใช
ชีวิตอยางเลวราย ริษยา นาชัง
และเกลียดชังกันและกัน
4แตว าเมื่ อพระเจ าผู เปนพระ
ผู ช วยให รอดของเราทรงพระ
กรุณาโปรด และประทานความ
รักแกมนุษยปรากฏแลว
5พระองคไดทรงชวยเราใหรอด
มิใชดวยการกระทําที่ ชอบธรรม
ของเราเอง แตพระองคทรงพระ
กรุณาชําระให เรามี ใจบั งเกิ ด
ใหม และทรงสรางเราข้ึนมา
ใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
6พระองคนั้ นไดทรงประทาน
แก เราทั้ งหลายอย างบริ บู รณ
โดยพระเยซูคริสตพระผูชวยให

(9) อฟ 6:5; 1 ทธ 6:1 (11) รม 5:15 (13) 1 คร 1:7; คส 3:4 (14) อพย 15:16
(15) 1 ทธ 4:13; 2 ทธ 4:2 (1) รม 13:1; คส 1:10 (3) 1 คร 6:11; 1 ปต 4:3
(4) 1 ทธ 2:3; ทต 2:11 (5) ยน 3:3; รม 3:20; อฟ 2:4-9 (6) อสค 36:25
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หนา 2417 ทิตัส 3
รอดของเรา
7 เพ่ือวาเมื่ อเราไดเปนคนชอบ
ธรรมแลวโดยพระคุณของพระ
องค เราจะไดเปนผูไดรับมรดก
ที่มุงหวังคือชีวิตนิรันดร
8 คํานี้ เปนคําสัตยจริง ขาพเจา
ปรารถนาใหทานเนนเรื่องเหลา
นี้ เพ่ือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระ
เจาแลวจะไดอุตสาหกระทําการ
ดี การเหลานี้ ดีและเปนประ-
โยชนแกคนทั้งปวง

จงหลีกเล่ียงคําถาม
ท่ีโตเถียงกัน
อยางโงเขลา

9แตจงหลีกเสียจากปญหาโฉด
เขลาที่ เถียงกัน จากการลําดับ
วงศตระกูลและการเถียง และ
การทะเลาะกั นเรื่ องพระราช
บัญญัติ เพราะวาการอยางนั้น
ไรประโยชนและไมเปนเรื่องเปน
ราว
10 คนใดๆที่ ยุใหแตกนิกายกัน
เมื่อไดตักเตือนเขาหนหนึ่ งและ
สองหนแลว ก็จงปฏิเสธ
11 ดวยรูแลววาคนเชนนั้นเปน

คนนอกลูนอกทางและบาปหนา
เขาปรับโทษตัวเขาเอง
12 เมื่อขาพเจาจะใชอารเทมาส
หรือทีคิกัสมาหาทาน ทานจง
รีบไปหาขาพเจาที่ เมืองนิโคบุรี
เพราะข าพเจ าตั้ งใจแล วว าจะ
คางอยูที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาว
13 ท านจงอุตส าหส งเศนาสผู
เปนทนายความกับอปอลโลไป
ตามทางของเขา อยาใหเขาขาด
สิ่งใด
14 ใหพวกเราเรียนรูที่จะกระทํา
การดีด วยสําหรับความจําเปน
ตางๆ เพ่ือพวกเขาจะไมเปนคน
ที่ไรผล
15 คนทั้งหลายที่อยูกับขาพเจา
ฝากความคิดถึงมายังทาน ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนทั้ งปวง
ที่รักเราในความเชื่อ ขอพระคุณ
ดํารงอยู กับท านทั้ งหลายเถิ ด
เอเมน
[เขียนถึงทิตัส ผู ไดรับการเจิม
ใหเปนศิษยาภิบาลคนแรกแหง
คริสตจักรชาวครีต จากเมือง
นิโคบุรี แควนมาซิโดเนีย]

(7) มธ 25:34; มก 10:17; รม 8:17, 23-24; ทต 1:2
(8) 1 ทธ 1:15 (9) 1 ทธ 1:4; 2 ทธ 2:23 (10) มธ 18:17
(12) กจ 20:4; อฟ 6:21; คส 4:7; 2 ทธ 4:12 (13) กจ 18:24; 1 คร 16:12
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