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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิตัส

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ทิตัส ประมาณ ป๋ี ค�ศ�
65 ต๋อน ต้ี เปาโล อยู ่ใน เมือง นิโคบุร ีใน ประเทศ กรกี

ทิตัส เป๋น จาว กรกี เป๋น คน ต้ี จ้วย เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ คน 
ต้ี อยู ่ใน เมือง โครนิธ์ ต่อ มา เขา ได้ เตียว ตาง ไป กับ เปาโล เถิง 
เกาะ ครตี กับ เปาโล ขอ หื้อ เขา อยู ่ต้ี หัน้ ต่อไป เป้ือ จะ ได้ จ้วย หมู่ 
ผู้ เจ้ือ ต้ี หัน้ เปาโล ถือ วา่ ทิตัส เป๋น ลูก บ่าว ใน ความ เจ้ือ แต๊ ๆ
ต๋อน ต้ี ทิตัส ได้ฮบั จดหมาย จาก เปาโล เขา ยงั อยู ่ต้ี เกาะ ครตี 
เซิง่ อยู ่ตาง ใต้ แผ่นดิน ใหญ่ ของ ประเทศ กรกี

เปาโล เตือ๋น ทิตัส เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด กับ บอก หื้อ ต่อต้าน ผู้ ต้ี 
สอน ผิด ครู สอน ผิด หมู่ น้ี ได้ สอน วา่ ผู้ เจ้ือ ต้อง เยยีะ ต๋าม กฎ
เก๋ณฑ์ ต่าง ๆ เป้ือ จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ เปาโล 
บอก วา่ กฎเก๋ณฑ์ หมู่ น้ี ก็ ขัดแยง้ กับ ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ เปาโล 
สอน เก่ียว กับ คุณสมบัติ ของ ผู้นํา คริสตจักร ต้อง เป๋น จาใด
กับ ต้าน ยงั สอน หื้อ ผู้เจ้ือ ฮู ้วา่ ควร อู ้กับ ควร เยยีะ ตัว๋ ต่อ ผู้นํา 
รฐับาล กับ คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ อยา่งใด ดี

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า

ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ เป้ือ จ้วย คน ต้ี พระเจ้า เลือก 
ไว ้หื้อ มี ความ เจ้ือ นัก ขึ้น กับ จ้วย หื้อ เข้าใจ๋ ความ จรงิ ใน ตาง 
ของ พระเจ้า

2 เซิง่ ความ จรงิ น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เขา มี ความ มัน่ใจ๋ จะ ฮบั จีวติ นิ
รนัดร์ ต้ี พระเจ้า ผู้ บ่ เกย จุ สัญญา ไว ้ก่อน สรา้ง โลก มา แล้ว วา่ 
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จะ หื้อ 3 กับ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 
ของ เฮา กํา๋หนด ไว้ พระองค์ ก็ เปิดเผย ถ้อยกํา น้ี แล้ว โดย สัง่ 
หื้อ ข้าพเจ้า ไป บอก หื้อ คน อื่น ฮู้

4 เถิง ทิตัส ลูก แต๊ ๆ ใน ความ เจ้ือ อนั เดียว กัน๋ ขอ หื้อ ต้าน 
ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ตึง 
พระเยซู ครสิต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา เต๊อะ

พันธกิจ ของ ทิตัส บน เกาะ ครตี
5 ต้ี ข้าพเจ้า ละ ต้าน ไว ้ต้ี เกาะ ครตี น้ัน ก็ เป้ือ หื้อ ต้าน เยยี

ะ ก๋าน ต้ี ยงั บ่ แล้ว หื้อ แล้ว เหยี กับ หื้อ ตัง้ ผู้ปกครอง ใน เมือง 
ต่าง ๆ ต้ี มี คริสตจักร ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า สัง่ ยํ้า ต้าน ไว ้แล้ว 6 ผู้
ปกครอง น้ัน จะ ต้อง บ่ มี ต้ี ติ มี เมีย คน เดียว มี ลูก ต้ี เจ้ือ พระเยซู 
ครสิต์ บ่ มี ใผ วา่ เป๋น คน ฮา้ย กับ หล่ึง บ่ เจ้ือฟัง ใผ 7 ยอ้น วา่ ผู้
ปกครอง ครสิตจักร เป๋น ผู้ ต้ี ฮบั มอบ งาน ของ พระเจ้า จะ ต้อง 
บ่ มี ต้ี ติ ใน จีวติ บ่ หยิง่ จ๋องหอง บ่ ขีโ้ขด บ่ เป๋น ขี้ เหล้า บ่ เป๋น คน 
ขี้หมิง้ บ่ เซาะ หา สตางค์ โดย ก๋าน โก๋ง 8 แต่ ผู้ปกครอง น้ัน จะ 
ต้อง มี น้ําใจ๋ ซอบ ฮบั แขก ฮกั ความ ดี ควบคุม ตัว๋ เอง ได้ ดี มี 
วนัิย บรสุิทธิ ์กับ ยุติธรรม 9 เขา จะ ต้อง เป๋น คน ต้ี ยดึมัน่ ใน กํา
สอน เรือ่ง พระเยซู ต๋าม ต้ี เฮยีน ฮู ้มา เป้ือ สามารถ ใจ๊ หลักกํา
สอน ต้ี ถูกต้อง ไป หื้อ กํา๋ลังใจ๋ คน อื่น ได้ กับ จ๊ีแจ๋ง หื้อ กับ คน ต้ี 
ต่อต้าน กําสอน น้ัน

10 ข้าพเจ้า อู ้เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ มี คน จํา๋นวน นัก ต้ี หล่ึง บ่ ยอม 
เจ้ือ ฟัง อู ้ก้า เรือ่ง บ่ มี สาระ กับ จุล่าย คน หมู่ น้ี ส่วน นัก จะ เป๋น 
จาว ยวิ ต้ี มา ฮบัเจ้ือ พระเยซู แต่ ยนืยนั วา่ ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต
11 จะ ต้อง เยยีะ หื้อ คน หมู่ น้ี ยา้ง ปาก เหยี ยอ้น วา่ หมู่ เขา เยยีะ 
หื้อ หลาย ครอบครวั หลง จาก ความ จรงิ โดย ก๋าน สอน ต้ี บ่ ควร 
ดี สอน เป้ือ เงนิคํา ก่ํา แก้ว 12 ตะก่อน มี ผู้ ตวายตัก๊ จาว เกาะ 
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ครตี คน น่ึง เกย อู ้ไว ้วา่ �จาว ครตี กู้ คน เป๋น คน ขี้ จุ เป๋น เหมือน 
สัตว ์ฮา้ย เป๋น คน ขีค้้าน กับ เป๋น คน ขี้ กละ� 13 แล้ว เขา หมู่ น้ัน 
ก็ เป๋น อยา่ง ต้ี อู ้มา น้ี แต๊ ๆ ต้าน จึง ต้อง วา่ หื้อ หมู่ เขา แฮง ๆ เป้ือ 
หมู่ เขา จะ มี ความ เจ้ือ ต้ี ถูกต้อง 14 กับ จะ บ่ ไป สนใจ๋ นิยาย ของ 
จาว ยวิ กับ กฎ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ ของ คน ต้ี บ่ ยอมฮบั ความ จรงิ
15 คน ต้ี ใจ๋ บรสุิทธิ์ ของ กู้ อยา่ง ก็ บรสุิทธิ ์สําหรบั เขา ส่วน คน 
ต้ี มี มลทิน กับ บ่ เจ้ือ ก็ บ่ มี อะหยงั บรสุิทธิ ์สําหรบั เขา สัก อยา่ง
ยอ้น วา่ กํา ก๊ึด กับ จิต สํานึก ของ เขา ก็ มี มลทิน ไป หมด แล้ว
ยอ้น วา่ จิตใจ๋ กับ จิต สํานึก ของ หมู่ เขา ก็ เส่ือม ทราม ไป หมด 
แล้ว 16 คน หมู่ น้ี อา้ง วา่ ฮู้จัก พระเจ้า ดี แต่ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ 
แสดง วา่ แต๊ ๆ แล้ว บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า เลย คน หมู่ น้ี น่า ขีจ๊้ะ บ่ เจ้ือ
ฟัง ใผ บ่ เปิง ต้ี จะ เยยีะ ความ ดี อะหยงั สัก อยา่ง

2
กําสอน ต้ี เป๋น ประโยชน์

1 ส่วน ต้าน ทิตัส ต้อง สอน เรือ่ง ต้ี เข้า กัน๋ กับ หลักกําสอน ต้ี 
ถูกต้อง 2 สอน คน เฒ่า ป้อจาย หื้อ มี ความ ปอ ดี ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ
ตึง เป๋น คน ต้ี น่า นับถือ มี สติ บังคับ ตัว๋ เก่า ได้ ดี ตึง เป๋น คน ต้ี 
เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ มัน่คง ใน ความ ฮกั กับ มี ความ อดทน

3 ส่วน คน เฒ่า แม่ญิง ก็ เหมือน กัน๋ สอน หมู่ เขา หื้อ มี จีวติ ต้ี 
เคารพ ยาํเก๋ง พระเจ้า บ่ ดี ไป อู ้ใส่ ฮา้ย คน อื่น กาวา่ เป๋น ขี้ เหล้า
แต่ หื้อ เป๋น คน ต้ี สอน ใน สิง่ ดี ๆ 4 เป้ือ จะ เฝ็ิก อบรม แม่ญิง สาว 
หื้อ ฮกั ลูก ฮกั ผัว 5 เป๋น คน มี สติ บังคับ ตัว๋ เก่า ได้ ดี กับ เป๋น คน 
บรสุิทธิ์ เป๋น แม่ บ้าน แม่ เฮอืน ต้ี ดี มี ความ เมตต๋า กับ ยอม ฟัง 
กํา ผัว เป้ือ จะ ป้องกัน๋ บ่ หื้อ คน อื่น ๆ วา่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน 
ตาง ต้ี บ่ ดี
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6 ใน ทํานอง เดียว กัน๋ หื้อ ออ้นวอน ป้อ จาย หนุ่ม ๆ มี สติ 
บังคับ ตัว๋ เอง ได้ ดี 7 ใน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้าน ต้อง เยยีะ ดี เป๋น ตัว๋ 
อยา่ง ต่อ หมู่ เขา เม่ือ ต้าน สอน หื้อ สอน อยา่ง ซ่ือสัตย ์กับ เอา 
แต๊ เอา วา่ 8 กับ หื้อ ต๋าม หลักกําสอน ต้ี ถูกต้อง เป้ือ จะ บ่ มี ใผ 
ตํา๋หนิ ได้ ส่วน คน ต้ี ขัดขวาง ต้าน ก็ จะ อาย ขาย หน้า ยอ้น วา่ 
หมู่ เขา บ่ ฮู ้จะ เอา อะหยงั มา วา่ หื้อ หมู่ เฮา ได้

9 สอน หมู่ ขี้ข้า หื้อ ยอม ฟัง เจ้านาย ของ ต๋น กู้ เรือ่ง กับ เยยี
ะ หื้อ เจ้านาย ปอใจ๋ บ่ ดี เถียง เป้ิน 10 กับ หา้ม ลัก เข้าของ แต่ 
แสดง หื้อ เจ้านาย หนั วา่ เขา ไว ้ใจ๋ ได้ เป้ือ วา่ กู้ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยี
ะ จะ เยยีะ หื้อ กําสอน ของ พระเจ้า พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ของ เฮา เป๋น ต้ี น่า เหล้ือม ใส ศรทัธา

11 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ พระเจ้า เปิดเผย พระคุณ ของ 
พระองค์ เป้ือ จ้วย คน ตังหลาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 12 โดย 
พระคุณ น้ี พระเจ้า สอน หื้อ เฮา เลิก ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ นับถือ พระเจ้า
กับ ตัด กิเลส ตัณ๋หา ของ โลก น้ี เหยี แล้ว สอน หื้อ เฮา เป๋น คน 
มี สติ บังคับ ตัว๋ เก่า ได้ เป๋น คน ยุติธรรม กับ เป๋น คน ต้ี ยาํเก๋ง 
พระเจ้า ใน ยุค น้ี 13 เฮา ควร เยยีะ จาอี ้ใน ต๋อน ต้ี เฮา รอ ความ 
หวงั อนั น่า ยนิดี ความ หวงั น้ี คือ ก๋าน ป๋า กฏ ของ รศัมี ของ 
พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ กับ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา
คือ พระเยซู ครสิต์ 14 พระองค์ ต๋าย เป้ือ เฮา เป้ือ ไถ่ เฮา หื้อ ป๊น 
อาํนาจ บาป ตึงหมด ตึงเส้ียง กับ เป้ือ เยยีะ หื้อ เฮา บรสุิทธิ์ แล้ว 
จะ ได้ เป๋น คน ของ พระเจ้า ต้ี เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน เยยีะ ความ ดี

15ยอ้น จาอัน้ หื้อ สอน สิง่ หมู่ น้ี ตึง กระตุ้น ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ หื้อ เยยี
ะ ตวย กับ วา่ หื้อ คน ต้ี บ่ เยยีะ ต้าน มี สิทธ ิอาํนาจ เต๋ม ต้ี จะ เยยีะ 
จาอี้ บ่ ดี หื้อ ใผ ดู แควน เฮา ได้ เน่อ
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3
ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง

1 หื้อ เตือ๋น ผู้เจ้ือ ตังหลาย ยอมฮบั กับ เจ้ือฟัง ผู้ มี อาํนาจ กับ 
ผู้ ปกครอง บ้านเมือง เตือ๋น หื้อ พรอ้ม เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง อยู ่
ตลอด 2 กับ บอก หมู่ เขา วา่ หา้ม ใส่ฮา้ย คน อื่น แต่ หื้อ อยู ่อยา่ง 
สงบสุข แป๋ง ใจ๋ หา คน อื่น กับ ออ่นน้อม ต่อ กู้ คน

3 เม่ือ ตะก่อน เฮา ก็ เกย เป๋น คน บ่ หลวก บ่ เจ้ือฟัง กับ หลง
ผิด ตก เป๋น ขี้ข้า ของ ตัณ๋หา กับ ก๋าน ม่วน งนั สัน เล้า จีวติ มี ก้า 
เรือ่ง ขอย กัน๋ ตึง ความ บ่ ดี เต๋ม ไป หมด เฮา จัง คน อื่น คน อื่น 
จัง เฮา ตวย 4 แต่ เม่ือ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ 
เฮา แสดง ความ ฮกั ความ เมตต๋า หื้อ เฮา หนั แล้ว 5 พระองค์ 
ก็ จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ใจ๊ ยอ้น ก๋าน เยยีะ สิง่ ต้ี ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ ยอ้น ความ เมตต๋า ของ พระองค์ พระองค์ 
ซ่วย ล้าง บาป ของ เฮา ออก ไป กับ เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น คน ใหม่ มี 
จีวติ ใหม่ โดย ฤทธิ ์เดช ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 6 พระเจ้า 
หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ เฮา อยา่ง บ่ มี ข้อ จํา๋กัด โดย 
ตาง พระเยซู ครสิต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 7 เป้ือ 
วา่ เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย 
พระคุณ ของ พระองค์ แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ฮบั มรดก ต๋าม ต้ี เฮา 
หวงั ไว้ คือ จีวติ นิรนัดร์ 8 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน 
เน้น เรือ่ง น้ี เป้ือ วา่ คน ต้ี เจ้ือ พระเจ้า จะ ได้ ทุ่มเท เยยีะ ความ ดี
เซิง่ เป๋น สิง่ ต้ี ดี กับ มี ประโยชน์ สําหรบั กู้ คน

9 แต่ หื้อ เล่ียง ก๋าน เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง บ่ เป๋น เรือ่ง เก่ียว กับ 
ลําดับ ราย จ้ือ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน กับ ผิด หวั กัน๋ เก่ียว กับ บท 
บัญญัติ ของ โมเสส ยอ้น วา่ เยยีะ จาอี ้บ่ เยยีะ หื้อ เกิด ประโยชน์ 
กับ เสีย เวลา 10 ถ้า คน ใด ซอบ เยยีะ หื้อ แตกแยก หื้อ เตือ๋น คน 



ทิตัส 3:11 vi ทิตัส 3:15

น้ัน สอง เต้ือ ก็ ปอ แล้ว ก็ หา้ม ยุง่ กับ เขา แหม 11 ยอ้น ต้าน ฮู ้ดี 
อยู ่แล้ว วา่ เขา หมู่ น้ัน เป๋น คน ต้ี หลง จาก ความ จรงิ บาป หนา
ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ของ เขา ก็ แสดง หื้อ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด

บาง อยา่ง ต้ี บ่ ควร จะ ลืม
12 เม่ือ ข้าพเจ้า ส่ง อารเทมาส กาวา่ ทีคิกัส มา หา ต้าน น้ัน

หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋ม ต้ี มา หา ข้าพเจ้า ต้ี เมือง นิ โคบุร ีเน่อ
ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจ๋ จะ อยู ่ต้ี เมือง น้ี จ๋น เส้ียง หน้าหนาว 
น้ี เต้าอัน้ 13 ขอ พยายาม จ้วยเหลือ เศนาส ต้ี เป๋น ทนาย ความ 
กับ อปอลโล ใน สิง่ ต้ี ตึง สอง คน จํา๋เป๋น ต้อง ใจ๊ ใน ก๋าน เตียวตาง
เป้ือ หมู่ เขา จะ บ่ ขาด อะหยงั 14 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บน เกาะ ครตี ควร 
จะ เฮยีนฮู ้ต้ี จะ ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ เยยีะ ความ ดี เป้ือ จ้วยเหลือ คน ต้ี 
ขาด สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น ใน จีวติ ประจํา๋ วนั กับ หมู่ ต้าน จะ มี จีวติ ต้ี เป๋น 
ประโยชน์

15 กู้ คน ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หา ต้าน ขอ 
ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี ฮกั เฮา ตวย ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย 
จง ได้ ฮบั พระคุณ ของ พระเจ้า เต๊อะ เน่อ
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