หนา 2414
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงทิตัส

1

คําคํานับ
เปาโล ผู รั บใช ของพระเจ า
และอั ครสาวกของพระเยซู
คริ สต เนื่ องด วยความเชื่ อของ
ผู ที่ พระเจ าได ทรงเลื อกสรรไว
และให รู จั ก ความจริ ง ตามทาง
ของพระเจา
2ด วยหวั งว าจะได ชี วิ ต นิ รั นดร
ซึ่ งพระเจ าผู ไม สามารถตรั สมุ สา
ได ทรงสัญญาไวตั้ งแต กอนสร าง
โลก
3 แต ใ นเวลาที่ พระเจ าทรงกํา หนดไว ก็ ได ทรงโปรดให พระ
วจนะของพระองค ปรากฏด วย
การเทศนา ซึ่ งข าพเจ าได รั บ
มอบไว ตามพระบั ญญั ติ ของ
พระเจ า ผู ทรงช วยเราทั้ งหลาย
ใหรอด
4ถึ ง ทิ ตั ส ผู เป นบุ ตรแท ของ
ขาพเจาในความเชื่ อเดียวกัน ขอ
พระคุณ พระเมตตา และสันติสุ ขจากพระเจ าพระบิ ดา และ
พระเยซู คริ สต เจ าพระผู ช วยให
รอดของเรา จงดํารงอยู กับทาน
เถิด
ภาระสําคัญของทิตัส
ที่ เกาะครีต
5เพราะเหตุ นี้ เองข าพเจ าจึ งละ

ท านไว ที่ เกาะครี ต ก็ เพื่ อท าน
จะได แก ไขสิ่ งที่ ยั ง บกพร อ งให
เรี ยบร อย และตั้ งผู ปกครองไว
ทุ กเมื องตามที่ ข าพเจ าได กําชั บ
ทานแลว
6คือถามีใครไมมีขอตําหนิ เปน
สามี ของหญิ งคนเดี ยว มี บุ ตร
สั ตย ซื่ อ และไม มี ใครกล าวหา
วาบุตรนั้ นเป นนักเลง หรือเปน
คนดื้ อกระดาง
7เพราะว าศิ ษยาภิ บาลนั้ น ใน
ฐานะที่ เป นผู รั บมอบฉั นทะจาก
พระเจ า ต องเป นคนที่ ไม มี
ข อตําหนิ ไม เป นคนเย อหยิ่ ง
ไม เป นคนเลื อดร อน ไม เป น
นักเลงสุรา ไม เปนนั กเลงหั วไม
และไมเปนคนโลภมักได
8แตเป นคนมีอัชฌาสัยรั บแขกดี
เปนผู รักคนดี เปนคนมีสติสัมปชัญญะ เปนคนชอบธรรม เปน
คนบริสุทธิ์ รู จักบังคับใจตนเอง
9 และเป นคนยึ ด มั่ น ในหลั ก คํา
สอนอั นสั ต ย ซื่ อตามที่ ไ ด เรี ยน
มาแลว เพื่ อเขาจะสามารถเตือน
สติ ด วยคําสอนอั นถูกต อง และ
ชี้ แจงแกผู ที่ คัดคานคําสอนนั้ น
10 เพราะว ามี คนเป นอั นมากที่
ดื้ อกระดาง 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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และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรคําสอนที่ จําเปนสําหรับ
ดาผู ที่ เขาสุหนัต
การดําเนินชีวิต
11 จํ า เป น ต อ งให เ ขาสงบปาก
ในทางของพระเจา
เสี ย ด วยเขาพลิ กบ านคว่ํ า ทั้ ง
ฝ ายท า นจงสั่ ง สอนให ส อด
ครัวเรือนใหเสียไป โดยสอนสิ่ ง
คลองกับคําสอนอันถูกตอง
ที่ ไมควรจะสอนเลย เพราะเห็น 2 พึ ง สอนชายที่ สู ง อายุ ใ ห รู จั ก
แกเล็กแกนอย
ประมาณตนในการกิ นดื่ ม ให
12 ในพวกเขาเองมี คนหนึ่ งเป น เอาจริงเอาจัง ใหมีสติสัมปชัญผู พยากรณไดกลาววา "ชาวครีต ญะ ให มี ความเชื่ อ ความรั ก
เปนคนพูดปดเสมอ เปนเหมือน และความอดทนอันถูกตอง
อย างสั ตว ร าย เป นคนเกี ยจ 3ส วนผู หญิ งที่ สู งอายุ ก็ เหมื อน
ครานกินเติบ"
กั น ให เขามี การประพฤติ อย าง
13 คําที่ เขาอ างนี้ เป นความจริ ง บริสุทธิ์ อยาใหเปนคนใสความ
เหตุ ฉะนั้ น ท านจงต อว าเขาให เท็จ ไมเปนคนที่ สนใจเหลาองุ น
แรงๆเพื่ อเขาจะได มี ค วามเชื่ อ มาก แตใหเปนผู สอนสิ่ งที่ ดีงาม
อันถูกตอง
4 เพื่ อเขาจะได ฝ ก สอนพวกผู
14 และจะมิ ได ส นใจในนิ ย าย หญิ งสาวๆให รู จั ก ประมาณตน
ของพวกยิ ว และในบทบั ญญั ติ ในการกิ นดื่ ม ใหรักสามี และรัก
ของมนุ ษย ซึ่ งให หั นไปเสี ยจาก บุตรของตน
ความจริง
5ให มี สติ สั มปชั ญญะ เป นคน
15 สําหรับคนบริสุทธิ์ นั้ น ทุกสิ่ ง บริ สุ ทธิ์ เอาใจใส ในบ านเรื อน
ก็ บริ สุ ทธิ์ แต สําหรั บคนชั่ วช า เป นคนดี และเชื่ อฟ งสามี ของ
และคนที่ ไมเชื่ อนั้ น ก็ไมมีสิ่ งใด ตน เช นนี้ จึ งจะไม มี ผู ใดลบหลู
บริ สุ ทธิ์ เลย แต จิ ตใจและจิ ต พระวจนะของพระเจาได
สํานึ กผิดชอบของเขาก็ ชั่ วมลทิน 6 ส วนผู ชายหนุ มก็ เ หมื อ นกั น
ไป
จงเตือนเขาใหใชสติสัมปชัญญะ
16 เขาออกปากยอมรั บว า เขา 7ท า นจงสําแดงตนให เป นแบบ
รู จักพระเจา แตวาในการกระทํา อย างในการดี ทุกสิ่ ง ในคําสอน
ของเขา เขาก็ ปฏิ เสธพระองค จงแสดงความสุ จริ ต ให เอาจริ ง
โดยการประพฤติ ตั วน า รั งเกี ยจ เอาจัง ใหจริงใจ
และไม เชื่ อฟ ง และไม เหมาะที่ 8และใช คําพู ดอั นถู กต อง ซึ่ ง
จะกระทําการดีใดๆเลย
ไม มี ผู ใดจะตําหนิ ได เพื่ อฝ าย

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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ปฏิปกษ จะไดอาย ไมมีสิ่ งใดจะ พู ด ตั กเตื อน และว ากล าวเขา
ติทานได
ดวยสิทธิอํานาจทุกอยาง อยาให
9จงตักเตือนพวกทาสใหเชื่ อฟ ง ผู ใดประมาททานได
นายของตน และใหกระทําสิ่ งที่
คริสเตียนเปนพลเมืองดี
ถู กใจนายทุ กประการ อย าให
จงเตื อนเขาให นอบน อมต อ
เถียงเลย
ผู ปกครองบ านเมื องและผู มี
10 อย าให ยั กยอก แต ให สั ตย อํานาจ ให เชื่ อฟ งบรรดาพนั ก
ซื่ อหมดทุกอยาง เพื่ อว าในการ งานฝ ายปกครอง และพร อมที่
ทั้ งปวงนั้ น เขาจะได เทิดเกียรติ จะปฏิบัติการดีทุกอยาง
พระดํารั สสอนของพระเจ า ผู 2อยาวารายผู ใด อยาใหเปนคน
ทรงเป น พระผู ช วยให ร อดของ มั กทะเลาะวิ วาทกั น แต ให เป น
เรา
คนสุ ภาพ
แสดงความอ อน
11 เพราะว าพระคุณของพระเจา สุภาพตอคนทั้ งปวง
ที่ นํา ไปถึ งความรอดได ปรากฏ 3เพราะว าเมื่ อก อนนั้ นบางครั้ ง
แกคนทั้ งปวงแลว
เราเองก็ โง เช นกั น ไม เชื่ อฟ ง
12 สอนให เราละทิ้ งความอ- หลงผิด เปนทาสของกิเลสตัณธรรมและโลกียตั ณหา และดํา- หาและการเริ งสําราญต างๆ ใช
เนิ นชีวิตในโลกปจจุ บันนี้ อยางมี ชีวิตอย างเลวร าย ริษยา นาชัง
สติ สัมปชั ญญะ อย างชอบธรรม และเกลียดชังกันและกัน
และตามทางพระเจา
4 แต ว าเมื่ อพระเจ าผู เป น พระ
13 คอยความหวั งอั นมี สุข และ ผู ช วยให ร อดของเราทรงพระ
การปรากฏอั น ทรงสง าราศี ของ กรุ ณาโปรด และประทานความ
พระเจ าใหญ ยิ่ ง และพระเยซู รักแกมนุษยปรากฏแลว
คริสตพระผู ชวยใหรอดของเรา
5พระองคไดทรงช วยเราใหรอด
14 ผู ได ท รงโปรดประทานพระ มิ ใช ด วยการกระทําที่ ชอบธรรม
องคเองใหเรา เพื่ อไถเราใหพน ของเราเอง แตพระองคทรงพระ
จากความชั่ วช าทุ กอย าง และ กรุ ณาชํ า ระให เรามี ใ จบั งเกิ ด
ทรงชําระเราให บริ สุทธิ์ เพื่ อให ใหม และทรงสร างเราขึ้ นมา
เป นหมู ชนพิ เศษเฉพาะของพระ ใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
องค และเป นคนที่ ขวนขวาย 6 พระองค นั้ นได ท รงประทาน
กระทําการดี
แก เ ราทั้ งหลายอย า งบริ บู ร ณ
15 ข อความเหล านี้ ท านจงใช โดยพระเยซู คริ สต พระผู ช วยให

3

(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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รอดของเรา
คนนอกลู นอกทางและบาปหนา
7เพื่ อว าเมื่ อเราได เป นคนชอบ เขาปรับโทษตัวเขาเอง
ธรรมแล วโดยพระคุ ณของพระ 12 เมื่ อข าพเจ าจะใช อารเทมาส
องค เราจะไดเปนผู ไดรับมรดก หรื อที คิ กั สมาหาท าน ท านจง
ที่ มุ งหวังคือชีวิตนิรันดร
รี บไปหาข าพเจ าที่ เมื องนิ โคบุ รี
8คํานี้ เป นคําสั ตย จริ ง ข าพเจ า เพราะข า พเจ า ตั้ งใจแล วว า จะ
ปรารถนาให ท านเน นเรื่ องเหล า คางอยู ที่ นั่ นจนสิ้ นฤดูหนาว
นี้ เพื่ อคนทั้ งหลายที่ เชื่ อในพระ 13 ท า นจงอุ ต ส า ห ส ง เศนาสผู
เจ าแล วจะได อุ ตส าห กระทําการ เป นทนายความกั บอปอลโลไป
ดี การเหล านี้ ดี และเป นประ- ตามทางของเขา อยาให เขาขาด
โยชนแกคนทั้ งปวง
สิ่ งใด
จงหลีกเลี่ ยงคําถาม
14 ให พวกเราเรี ยนรู ที่ จะกระทํา
การดี ด วยสํ า หรั บความจํ า เป น
ที่ โตเถียงกัน
ตางๆ เพื่ อพวกเขาจะไมเปนคน
อยางโงเขลา
9แต จงหลี กเสี ยจากป ญหาโฉด ที่ ไรผล
เขลาที่ เถี ยงกั น จากการลําดั บ 15 คนทั้ งหลายที่ อยู กั บข าพเจ า
วงศ ตระกู ลและการเถี ยง และ ฝากความคิ ดถึ งมายั งท าน ขอ
การทะเลาะกั นเรื่ องพระราช ฝากความคิ ดถึ งมายั งคนทั้ งปวง
บั ญญั ติ เพราะว าการอย างนั้ น ที่ รักเราในความเชื่ อ ขอพระคุณ
ไรประโยชนและไมเปนเรื่ องเปน ดํ า รงอยู กั บ ท า นทั้ งหลายเถิ ด
เอเมน
ราว
10 คนใดๆที่ ยุให แตกนิ กายกั น [เขี ยนถึ งทิ ตั ส ผู ได รั บการเจิ ม
เมื่ อได ตั กเตื อนเขาหนหนึ่ งและ ให เป นศิ ษยาภิ บาลคนแรกแห ง
คริ สตจั กรชาวครี ต จากเมื อง
สองหนแลว ก็จงปฏิเสธ
11 ด วยรู แล วว าคนเช นนั้ นเป น 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

56_tit.pub
page 4

Friday, December 09, 2005 15:01

