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ทิตัส
คํานํา

จดหมายฉบับน้ี เปาโลไดเขียนถึงทิตั
สเพื่อใหคําแนะนําทิตัสในการดูแล และ
จัดการแตง ตัง้คณะผูนําอาวุโสใหกับหมู
ประชุมของพระเจาในที่ตางๆบนเกาะ
ครีต
ทิตั สเป็นคนกรีกที่มารับเชื่อในพระ

เยซู และเป็นเพื่อนสนิทกับเปาโล ตอมา
ไดกลายเป็นตัวแทนของเปาโลบนเกาะ
ครีต

๑ ๑ จาก เปาโล ทาสของพระเจาและศิษย
เอกของพระ เยซูคริสต หน าที่ของผม

คือชวยสงเสริมความเชื่อของคนที่พระเจาได
เลือกไว และชวยใหพวกเขาเขาใจความจริง
มากขึ้น ความ จริงน้ีจะทําใหพวกเขาใชชีวิต
ที่ใหเกียรติกับพระเจา ๒หน าที่ของผมน้ีตัง้
อยูบนความหวังที่วา เราจะมีชีวิตกับพระเจา
ตลอดไปตามที่พระองคไดสัญญาไว กอนที่
โลก น้ีจะเกิดเสียอีก พระเจาไมเคยโกหก
๓ เมื่อถึงเวลาที่พระเจาผู ชวยใหรอดของเรา
ไดกําหนดไว พระองคก็ไดเปิด เผยถอยคํา
ของพระองคผานทางการประกาศ พระองค
ไดมอบขาวดี น้ีกับผม และสัง่ใหผมออกไป
ประกาศ

๔ผมจึงไดเขียนจดหมายน้ีมาใหทิตั ส ลูก
แทๆในความเชื่อที่เรามีรวมกัน
ขอใหพระเจาพระ บิดาและพระ เยซูคริสต

ผู ชวยใหรอดของเรา ใหความเมตตากรุณา
และสันติสุขกับคุณ

หนาที่ของทิตัสบนเกาะครีต
๕ที่ผมไดทิง้คุณไวที่เกาะครีต ก็เพื่อคุณ

จะไดสะสางงานที่ยังคางอยูใหเสร็จ และจะ
ไดแตง ตัง้ผูนําอาวุโสตามเมืองตางๆตามที่
ผมไดสัง่กําชับไวแลว ๖ผูนําอาวุโสนัน้ จะ
ตองไมมีขอเสื่อมเสีย มีเมียเพียงคนเดียว มี
ลูกๆที่มีความ เชื่อ ไมใชเด็กเสเพลที่ไมเชื่อ
ฟังพอแม ๗ เน่ืองจากผูดูแลน้ี จะตองรับผิด
ชอบครอบครัวของพระเจา เขาจะตองไมมี
อะไรเสื่อมเสียในชีวิต ไมทําตัวเป็นเผด็จการ
ไมขี้โมโห ไมขี้เหลา ไมชอบตอยตี ไมขี้โกง
๘แตเขาจะตองชอบรับแขกแปลก หน า รัก

ความดี สุขุมรอบคอบ ยุติธรรม บริสุทธิ ์ และ
ตองรูจักควบคุมตนเอง ๙ เขาจะตองมีความ
เชื่อที่มัน่คงในคํา สอนที่เป็นประโยชนที่เรา
ไดสอนไปนัน้ เพื่อจะไดเอาคํา สอนน้ีไปให
กําลังใจคนอื่น และเอาไปพิสูจนใหคนที่ตอ
ตานคําสอนน้ีเห็นวาพวกตนผิด

๑๐ เรื่องน้ีสําคัญ เพราะมีหลายคนที่ดื้อ ดึง
ไมยอมเชื่อฟัง พูดแตเรื่องไรสาระ และชักนํา
คนอื่นใหหลงผิด พวกที่ผมพูดถึงน้ีสวนใหญ
จะเป็นพวกยิวที่มาเชื่อในพระเยซู ๑๑ จะตอง
ทําใหคนพวกน้ีหยุดพูดใหได เพราะคนพวก
น้ีโลภ เห็น แกเงิน จึงสอนในสิ่งที่ไมควร
สอน เลยทําใหหลายครัวเรือนตองถูกทําลาย
ไป ๑๒ขนาดคนหน่ึงของเขาเองที่เป็นคนพูด
แทนพวกพระเจาของพวกเขายังพูดเลยวา
“ชาวเกาะครีต พูดโกหกเสมอ
เป็นเหมือนสัตวปาที่ดุราย
เป็นคนขีเ้กียจและตะกละตะกลาม”

๑๓แลวเขาก็เป็นอยางที่พูดนัน้จริงๆ คุณ
ตองตอวาพวกน้ีใหเจ็บๆ เพื่อเขาจะไดเจริญ
ขึ้นในความ เชื่อ ๑๔ จะไดไมไปสนใจนิยาย
ปรัมปราเหลว ไหลของยิว และกฎตางๆของ
คนที่หันหน าหนีจากความจริง ๑๕สําหรับคน
ที่บริสุทธิ ์ อะไรๆก็บริสุทธิไ์ปหมด สวนคนที่
สกปรกและไมเชื่อ ก็ไมมีอะไรบริสุทธิเ์ลย
เพราะความ คิดและใจที่ฟ องถูกผิดของเขา
สกปรกไปหมดแลว ๑๖พวกน้ีอางวารูจัก
พระเจา แตการกระทํานัน้ตรงกันขาม พวก
น้ีนารังเกียจ ไมเชื่อฟัง และไมเหมาะที่จะทํา
ความดีอะไรเลย

สอนใหคนทําตามคํา
สอนที่เป็นประโยชน

๒ ๑สวนคุณใหพูดในสิ่งที่สอดคลองกับคํา
สอนที่เป็นประโยชน ๒สอนชายสูงอายุ

ใหรูจักควบคุมตนเอง ทําตัวใหนา นับถือ
สุขุมรอบคอบ ใหเจริญขึ้นทัง้ในดานความ
เชื่อ ความรัก และความอดทน

๓สวนหญิงสูงอายุก็เหมือนกัน สอนใหเขา
มีชีวิตที่บริสุทธิอ์ยางผู ที่นับถือพระเจา อยา
เที่ยวไปซุบซิบนินทา หรือติดเหลา แตให
เป็นคนสอนสิ่งดีๆ ๔ จะไดอบรมหญิงสาวให
รักสามีและลูกๆ ๕ ใหมีความสุขุมรอบคอบ
และบริสุทธิ ์ ดูแลบานชองเป็นอยางดี มีใจ
โอบออมอารีและยินยอมสามี จะไดไมมีใคร
พูดจาดูหมิ่นคําสอนของพระเจาได
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๖พวกคนหนุมๆก็เหมือนกัน ตัก เตือนเขา
ใหเป็นคนสุขุมรอบคอบ ๗คุณควรจะทําสิ่ง
ดีๆใหพวกเขาดูเป็นตัวอยาง เวลาที่คุณสอน
ก็ใหจริงใจและจริงจัง ๘ ใหสอนคําสอนที่เป็น
ประโยชน จะไดไมมีใครตําหนิได และจะทํา
ใหคนที่ตอ ตานคุณ อับอายขายหน า เพราะ
ไมรูจะเอาอะไรมาตอวาพวกเรา

๙สอนพวกทาส ใหเชื่อ ฟังเจานายในทุก
เรื่อง ตองเอาใจเจานาย และไมโต เถียง
๑๐สอนอยาใหเขาขโมยของเจานาย แตให
แสดงใหเจานายเห็นวาสามารถไวใจพวกเขา
ไดอยางเต็มที่ ที่บอกใหทําทัง้หมดน้ีก็เพื่อจะ
ใชทุกวิถี ทาง ทําใหคนมาสนใจคํา สอนของ
พระเจาผูชวยใหรอดของเรามากขึ้น

๑๑ความเมตตากรุณาของพระเจาไดมาถึง
แลว เป็นความเมตตากรุณาที่นําความ รอด
มาใหกับทุกคน ๑๒ความเมตตากรุณาน้ี ได
ฝึกอบรมใหเราละทิง้ชีวิตที่ไมไดใหเกียรติ
กับพระเจา และทิง้กิเลสตัณหาของโลก น้ี
ความเมตตากรุณาน้ีฝึกใหเรามีชีวิตแบบคน
ที่มีสติ คนที่ยุติธรรม และคนที่ใหเกียรติกับ
พระเจาในยุค น้ี ๑๓ เราควรจะทําอยางน้ีใน
ขณะที่เราตัง้ หน าตัง้ ตาคอยใหความ หวังที่
นําเกียรติมาใหเราเป็นจริง ความหวังนัน้คือ
เราจะไดเห็นเกียรติยศของพระเจาผูยิ่ง ใหญ
และของพระ เยซูคริสตผู ชวยใหรอดของ
เรา ๑๔พระองคไดใหชีวิตของพระองคเอง
เพื่อเรา เพื่อจะไดปลดปลอยเราใหเป็นอิสระ
จากความชัว่รายทัง้ปวง เพื่อชําระลางเราให
บริสุทธิจ์ะไดเป็นคนของพระองคโดยเฉพาะ
คือเป็นคนที่พยายามจะทําแตความดี

๑๕ ใหสอนเรื่องพวกน้ี และขอรองตักเตือน
พวกเขา คุณมีสิทธิเ์ต็ม ที่ในการทําอยางน้ี
อยาใหใครดูถูกเอาได

การใชชีวิตที่ถูกตอง

๓ ๑คอยเตือนพวกเขาใหยินยอมเชื่อ ฟัง
ผู ปกครองบาน เมืองและผูมีอํานาจดวย

เตือนใหพวกเขาพรอมอยูเสมอที่จะทําดีทุก
อยาง ๒อยาใส รายป ายสีคนอื่น ใหอยูอยาง
สงบสุข และสุภาพออนโยน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ
กับทุกคน

๓ เพราะในอดีต เราก็เคยเป็นคนโง ไม
เชื่อ ฟัง และหลง ผิด ตกเป็นทาสของกิเลส
ตัณหา และหลงระเริงไปกับความ ชัว่ทุก

อยาง ชีวิตก็เต็มไปดวยความชัว่ ราย อิจฉา
ริษยา เป็นที่เกลียด ชังของคนอื่น และ
เกลียดชังกันเอง ๔ เมื่อพระเจาผู ชวยใหรอด
ของเรา แสดงความ รักและความเมตตาให
เราเห็น ๕พระองคไดชวยใหเรารอด ไมใช
เพราะเราทําดี แตเป็นเพราะความเมตตา
กรุณาของพระองคตางหาก พระองคไดชําระ
ลางเรา ซึ่งทําใหเราเกิดใหม และถูกสราง
ขึ้นมาใหมดวยฤทธิ์ เดชของพระ วิญญาณ
บริสุทธิ ์ ๖พระเจาใจกวางมาก พระองคได
เทพระ วิญญาณใหกับเรา ผานทางพระ เยซู
คริสตผู ชวยใหรอดของเรา ๗ตอน น้ีพระเจา
ยอมรับเราแลว เราเป็นผูรับมรดก คือมีชีวิต
กับพระองคตลอดไปอยางที่เราหวังไว ซึ่ง
มาจากความเมตตากรุณาของพระองค ๘คํา
พูดน้ีเชื่อ ถือได ผมอยากใหคุณเนนเรื่อง น้ี
เพื่อวาคนเหลานัน้ที่เชื่อพระเจา จะไดอุทิศ
ตัวเองในการทําความดี เพราะคําสอนน้ีเป็น
สิ่งที่ดีและมีประโยชนมากสําหรับทุกคน

๙แตใหหลีก เลี่ยงการโต เถียงโงๆที่เกี่ยว
กับบรรพบุรุษ และการทะเลาะวิวาทกันเกี่ยว
กับกฎของโมเสส เพราะไมมีประโยชนอะไร
และไร สาระดวย ๑๐ เมื่อไดเตือนคนที่ชอบ
ยุแหยใหเกิดการแตกแยกครัง้สองครัง้แลว
ก็อยาไปยุงกับเขาอีก ๑๑ เพราะคุณรูอยูแลว
วา เขาเป็นคนนอก ลูนอก ทางและบาปหนา
บาปที่เขากอขึ้นก็จะตามมาสนองเขาเอง

บางอยางที่ไมควรจะลืม
๑๒ เมื่อผมสง อารเทมัส หรือทีคิกัสมาหา

คุณ ก็ขอพยายามมาหาผมที่นิ โค โปลิสให
ไดนะ เพราะตอนหน า หนาวน้ี ผมตัดสิน
ใจจะอยูที่ นัน่ ๑๓ ใหชวย เหลือเศ นาสที่เป็น
ทนายความ กับอ ปอลโล ในสิ่งที่เขาจําเป็น
ตองใชในการเดินทาง เขาจะไดไมขาดอะไร
๑๔คนของเราควรที่จะเรียน รูที่จะทุมเทตัว
เองในการทําความ ดี เพื่อชวย เหลือคนที่
เดือดรอน เพราะถาทําอยางน้ีชีวิตของเขาจะ
มีประโยชน

๑๕ทุก คนที่อยูกับผมสงความคิดถึงมาให
คุณ ชวยสงความคิดถึงไปใหกับกลุมผู เชื่อที่
รักพวกเราดวย
ขอพระเจามีความเมตตากรุณากับพวก

คุณทุกคน
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