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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ทิตัส

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 67 ทิตัสเป็น
ชาวกรกีซ่ึงรบัเชื่อโดยเปาโล ทิตัสไปกรุงเยรูซาเล็มพรอ้ม
กับเปาโลในครัง้ท่ีพวกครสิเตียนได้ปรกึษากันถึงเรือ่งพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสสกับชาวต่างชาติ เรารู ้ไม่ มากเก่ียวกั 
บท ิตัส นอกจากวา่เปาโลใหท่้านอยู ่ท่ี เกาะครตีเพื่อจะชว่ย
ในการตัง้ครสิตจักรท่ี น่ัน 

จดหมายสัน้ๆน้ี ก็ เหมือนอยา่งจดหมายสองฉบั บท ่ีเปาโล
เขียนถึงทิโมธี เปาโลไวใ้จในทิตั สอย ่างมาก และเรยีกท่าน
วา่ �เป็นเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลา
ท่ีเปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตัสได้เดินทางจากเมืองโครนิธ์
มาเยีย่มเยยีนท่านซ่ึงเป็นการหนนุใจท่านอยา่งมาก (2 คร
2:13; 7:6, 13)

จดหมายฉบั บน ้ี มี คําสอนสําหรบัผู้ รบัใช ้ ครอบครวั และ
ประชาชนทัว่ไป

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้รบัใช ้ของพระเจ้า และอคัรสาวกของพระเยซู 

ครสิต์ เน่ืองด้วยความเชื่อของผู้ ท่ี พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร
ไว้ และให ้รู ้จักความจรงิตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวงัวา่
จะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์ ซ่ึงพระเจ้าผู้ ไม่ สามารถตร ัสม ุสา  ได้ ทรง
สัญญาไว ้ตัง้แต่ ก่อนสรา้งโลก 3  แต่ ในเวลาท่ีพระเจ้าทรง
กําหนดไว้  ก็ได้ ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏ
ด้วยการเทศนา ซ่ึงข้าพเจ้าได้รบัมอบไว้ ตามพระบัญญั ติ 
ของพระเจ้า ผู้ทรงชว่ยเราทัง้หลายให ้รอด 4  ถึง ทิตัส  ผู้ 
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เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุ ณ 
พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู 
ครสิต์  เจ้ าพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา จงดํารงอยูกั่ บท ่านเถิด

ภาระสําคัญของทิตัสท่ีเกาะครตี
5  เพราะ เหตุ น้ี เอง ข้าพเจ้า จึง ละ ท่าน ไว ้ท่ี เกาะ ครตี  ก็ 

เพื่อท่านจะได้ แก้ ไขสิง่ท่ียงับกพรอ่งให ้เรยีบรอ้ย และตัง้ผู้
ปกครองไว ้ทุ กเมืองตามท่ีข้าพเจ้าได้กําช ับท ่านแล้ว 6 คือ
ถ้ามี ใครไม่ มี ข้อ ตําหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว  มี  บุ ต
รสัตย ์ซ่ือ และไม่ มี ใครกล่าวหาวา่บุตรน้ันเป็นนักเลงหรอื
เป็นคนด้ือกระด้าง 7 เพราะวา่ศิษยาภิบาลน้ัน ในฐานะท่ี
เป็นผู้รบัมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนท่ี ไม่มีข้อตําหนิ 
 ไม่ เป็นคนเยอ่หยิง่  ไม่ เป็นคนเลือดรอ้น  ไม่ เป็นนักเลงสุ รา  
ไม่ เป็นนักเลงหวัไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8  แต่ เป็นคนมี
อชัฌาสัยรบัแขกดี เป็นผู้รกัคนดี เป็นคนมี สติสัมปชญัญะ 
เป็น คน ชอบ ธรรม เป็น คน บร ิสุทธ ์ิ  รู ้จั กบ ัง คับใจ ตนเอง
9 และเป็นคนย ึดม ่ันในหลักคําสอนอนั สัตย์ ซ่ือตาม ท่ี ได้ 
เรยีนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคําสอนอนั
ถูกต้อง และชีแ้จงแก่ ผู้  ท่ี คัดค้านคําสอนน้ัน 10 เพราะวา่
มีคนเป็ นอ ันมากท่ี ด้ือกระด้าง  พู ดมากไม่เป็นสาระ และ
หลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ ท่ี  เข้าสุหนัต 11 จําเป็นต้อง
ให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ ้านควํา่ทัง้ครวัเรอืนให้
เสียไป โดยสอนสิง่ท่ี ไม่ ควรจะสอนเลย เพราะเหน็แก่เล็ก
แก่ น้อย 12 ในพวกเขาเองมีคนหน่ึงเป็นผู้ พยากรณ์  ได้  กล่าว
วา่ �ชาวครตีเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอยา่งสัตว ์รา้ย 
เป็นคนเกียจครา้นกินเติบ� 13 คําท่ีเขาอา้งน้ีเป็นความจรงิ
 เหตุ ฉะน้ันท่านจงต่อวา่เขาให้แรงๆเพื่อ เขาจะได้ มี ความ
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เชื่ ออ ันถูกต้อง 14 และจะมิ ได้ สนใจในนิยายของพวกยวิ
และในบทบัญญั ติ ของมนษุย์ซ่ึงให้หนัไปเสียจากความจรงิ
15 สําหรบัคนบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  ทุ กสิ ่งก ็ บรสุิทธิ ์ แต่ สําหรบัคนชัว่
ชา้ และคนท่ี ไม่ เชื่อน้ัน  ก็  ไม่มี  สิ ่งใดบร ิสุทธ ์ิ เลย  แต่  จิ ตใจ
และจิตสํานึกผิดชอบของเขาก็ชัว่มลทินไป 16 เขาออกปาก
ยอมรบัวา่เขารูจั้กพระเจ้า  แต่ วา่ในการกระทําของเขา เขาก็
ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตั วน ่ารงัเกียจ และไม่ เชื่อ
ฟัง และไม่เหมาะท่ีจะกระทําการดีใดๆเลย

2
คํา สอน ท่ี จําเป็น สําหรบั การ ดําเนิน ชวีติ ใน ทาง ของ

พระเจ้า
1 ฝ่ายท่านจงสัง่สอนให้สอดคล้องกับคําสอนอนัถูกต้อง

2 พึงสอนชายท่ี สูงอายุ  ให ้ รู ้จักประมาณตนในการกินด่ืม  ให ้ 
เอาจรงิเอาจัง  ให ้ มีสติ  สัมปชญัญะ  ให ้ มี  ความเชื่อ  ความรกั 
และความอดทนอนัถูกต้อง 3 ส่วนผู้หญิงท่ี สูงอายุ  ก็  เหมือน
กัน  ให ้เขามีการประพฤติอยา่งบร ิสุทธ ์ิ อยา่ให้เป็นคนใส่
ความเท็จ  ไม่ เป็นคนท่ีสนใจเหล้าองุน่มาก  แต่  ให ้เป็นผู้สอน
สิง่ท่ี ดีงาม 4 เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให ้รู ้จัก
ประมาณตนในการกินด่ืม  ให ้รกัสามีและร ักบ ุตรของตน 5  
ให ้ มีสติ  สัมปชญัญะ เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ  เอาใจใส่ ในบ้านเรอืน
เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน  เชน่น้ี จึงจะไม่ มี  ผู้ ใดลบหลู่
พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชายหนุ่มก็ เหมือนกัน จง
เตือนเขาให ้ใช ้ สติสัมปชญัญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็น
แบบอยา่งในการดี ทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดงความสุ จรติ  
ให ้ เอาจรงิเอาจัง  ให ้ จรงิใจ 8 และใช้คําพูดอนัถูกต้อง ซ่ึง
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ไม่ มี  ผู้ ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิ ปักษ์ จะได้ อาย  ไม่มี  สิ ่งใด
จะติท่านได้ 9 จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตน
และให้กระทําสิง่ ท่ี ถู กใจนายทุกประการ อยา่ให้เถียงเลย
10 อยา่ให ้ยกัยอก  แต่  ใหสั้ตย ์ซ่ือหมดทุกอยา่ง เพื่อวา่ในการ
ทัง้ปวงน้ัน เขาจะได้ เท ิดเกียรติพระดํารสัสอนของพระเจ้า
 ผู้ ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 11 เพราะวา่พระคุณ
ของพระเจ้า ท่ี นําไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทัง้ปวง
แล้ว 12 สอนใหเ้ราละทิง้ความอธรรมและโลกียตัณหา และ
ดําเนินชวีติ ในโลกปัจจุบัน น้ีอยา่ง มี สติสัมปชญัญะ อยา่ง
ชอบธรรม และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหว ังอ ั นม ี สุข 
และการปรากฏอนัทรงสงา่ราศีของพระเจ้าใหญ่ ยิง่ และ
พระเยซู ครสิต์ พระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 14  ผู้  ได้ ทรงโปรด
ประทานพระองค์เองให ้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชัว่
ชา้ทุกอยา่ง และทรงชาํระเราให ้บรสุิทธิ ์  เพื่อให ้เป็นหมู่ชน
พิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนท่ีขวนขวายกระทํา
การดี 15 ข้อความเหล่าน้ี ท่านจงใช ้พูด  ตักเตือน และวา่
กล่าวเขาด้วยสิทธอิาํนาจทุกอยา่ง อยา่ให ้ผู้ ใดประมาทท่าน
ได้

3
ครสิเตียนเป็นพลเมืองดี

1 จงเตือนเขาใหน้อบน้อมต่อผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้ มี
อาํนาจ  ให ้เชื่อฟังบรรดาพนักงานฝ่ายปกครอง และพรอ้ม
ท่ีจะปฏิบั ติ การดี ทุกอยา่ง 2 อยา่วา่รา้ยผู้ ใด อยา่ให้เป็นคน
มักทะเลาะว ิวาทก ัน  แต่  ให ้เป็นคนสุ ภาพ แสดงความออ่น
สุภาพต่อคนทัง้ปวง 3 เพราะวา่เม่ื อก ่อนน้ันบางครัง้เราเอง
ก็ โง ่ เชน่กัน  ไม่เชื่อฟัง  หลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและ
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การเรงิสําราญต่างๆ  ใช ้ ช ีวติอยา่งเลวรา้ย  รษิยา  น่าชงั และ
เกลียดช ังก ันและกัน 4  แต่ วา่เม่ือพระเจ้าผูเ้ป็นพระผูช้ว่ยให้
รอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และประทานความรกัแก่ 
มนษุย ์ปรากฏแล้ว 5  พระองค์  ได้ ทรงชว่ยเราให ้รอด  มิใช ่ด้วย
การกระทํา ท่ีชอบธรรมของเราเอง  แต่  พระองค์ ทรงพระ
กรุณาชาํระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสรา้งเราขึ้นมา
ใหม่โดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ 6  พระองค์ น้ันได้ทรงประทาน
แก่เราทัง้หลายอยา่งบรบูิ รณ ์โดยพระเยซู ครสิต์ พระผู้ชว่ย
ใหร้อดของเรา 7 เพื่อวา่เม่ือเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดย
พระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ ได้ รบัมรดกท่ี มุ ่งหวงั
คือชีว ิตน ิรนัดร์ 8 คําน้ีเป็นคําสัตย ์จรงิ ข้าพเจ้าปรารถนาให้
ท่านเน้นเรือ่งเหล่าน้ี เพื่อคนทัง้หลายท่ีเชื่อในพระเจ้าแล้ว
จะได้ อุตส่าห ์กระทําการดี การเหล่าน้ี ดี และเป็นประโยชน์ 
แก่ คนทัง้ปวง

จงหลีกเล่ียงคําถามท่ี โต้ เถียงกันอยา่งโง ่เขลา 
9  แต่ จงหลีกเสียจากปัญหาโฉดเขลาท่ีเถียงกัน จากการ

ลําดับวงศ์ตระกูลและการเถียง และการทะเลาะกันเรือ่ง
พระราชบัญญั ติ เพราะวา่การอยา่งน้ันไร ้ประโยชน์ และไม่ 
เป็นเรือ่งเป็นราว 10 คนใดๆท่ี ยุ  ให ้แตกนิกายกัน เม่ือได้ตัก
เตือนเขาหนหน่ึงและสองหนแล้ว  ก็ จงปฏิเสธ 11 ด้วยรู ้แล ้ 
วว ่าคนเชน่น้ันเป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนา เขาปรบั
โทษตัวเขาเอง 12 เม่ือข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรอืที คิก ัส
มาหาท่าน ท่านจงรบีไปหาข้าพเจ้าท่ีเมืองนิโคบุ ร ี เพราะ
ข้าพเจ้าตัง้ใจแล้ วว ่าจะค้างอยู ่ท่ี น่ันจนสิน้ฤดู หนาว 13 ท่าน
จงอุตส่าห์ส่งเศนาสผู้เป็นทนายความกับอปอลโลไปตาม
ทางของเขา อยา่ให้เขาขาดสิง่ใด 14  ให ้พวกเราเรยีนรู ้ท่ี จะ
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กระทําการดีด้วยสําหรบัความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะ
ไม่เป็นคนท่ี ไรผ้ล 15 คนทัง้หลายท่ี อยู ่กับข้าพเจ้าฝากความ
คิดถึงมายงัท่าน ขอฝากความคิดถึงมายงัคนทัง้ปวงท่ีรกั
เราในความเชื่อ ขอพระคุณดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด
เอเมน [ เข ียนถึงทิตัส  ผู้  ได้ รบัการเจิมใหเ้ป็นศิษยาภิบาลคน
แรกแหง่ครสิตจักรชาวครตี จากเมืองนิโคบุ ร ี แคว น้มาซิโด
เนีย�
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