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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ ในปีค.ศ. 67 ทิตั ส เป็น ชาว
กรีก ซึ่ง รับ เชื่อ โดยเปาโล ทิตั สไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อมกับ
เปาโล ใน ครัง้ ที่ พวก คริสเตียน ได้ ปรึกษา กัน ถึง เรือ
่ ง พระ
ราช บัญญัติของ โมเสส กับ ชาว ต่าง ชาติ เรา รู ไม่
้ มาก เกี่ยว
กับทิตัส นอกจากว่าเปาโลให้ท่านอยูที
่ ่เกาะครีตเพื่อจะช่วย
ในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็เหมือนอย่างจดหมายสองฉบับที่ เปาโล
เขียนถึง ทิ โมธี เปาโลไว้ใจในทิตัสอย่า งมาก และเรียกท่าน
ว่า “เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า” (2 คร 8:23) ในเวลาที่
เปาโลไม่ สบายและท้อใจ ทิตั ส ได้ เดิน ทางจากเมืองโคริน ธ์
มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่ง เป็นการหนุน ใจท่านอย่างมาก (2 คร
2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคํา สอนสําหรับ ผู้รับ ใช้ ครอบครัว และ
ประชาชนทัว่ ไป
คําคํานั บ
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ของ พระเจ้า และ อัคร สาวก ของ พระ
เยซูคริสต์ เนื่ อง ด้วย ความ เชื่อ ของ ผู้ที่พระเจ้า ได้ ทรง
เลือกสรร ไว้ และ ให้รู จั
้ ก ความ จริง ตาม ทาง ของ พระเจ้า
2 ด้วย หวัง ว่า จะ ได้ชีวิตนิ รัน ดร์ ซึ่ง พระเจ้า ผู้ไม่สา มา รถ
ตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ก่อนสร้างโลก 3 แต่ในเวลา
ที่ พระเจ้า ทรง กําหนด ไว้ ก็ได้ทรง โปรด ให้ พระ วจนะ ของ
พระองค์ ปรากฏ ด้วย การ เทศนา ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รับ มอบ ไว้
ตามพระบัญญัติของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด
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ถึง ทิตั ส ผู้เป็น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ เดียวกัน
ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา
และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา จงดํารงอยู่
กับท่านเถิด
5

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

เพราะเหตุ นี้เองข้าพเจ้า จึง ละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อ
ท่าน จะ ได้แก้ไข สิง่ ที่ ยัง บกพร่อง ให้เรียบร้อย และ ตัง้ ผู้
ปกครอง ไว้ทุก เมือง ตาม ที่ ข้าพเจ้า ได้ กําชับท่าน แล้ว 6 คือ
ถ้า มี ใคร ไม่มีข้อ ตําหนิ เป็น สามี ของ หญิง คน เดียว มีบุต
รสัตย์ซื่อ และ ไม่มีใคร กล่าว หา ว่า บุตร นั ้น เป็น นั กเลง หรือ
เป็น คนดื้อ กระด้าง 7 เพราะว่า ศิษ ยาภิ บาลนั ้น ในฐานะที่
เป็นผู้รบ
ั มอบฉั นทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ
ไม่เป็น คนเย่อ หยิง่ ไม่เป็น คนเลือดร้อน ไม่เป็น นั กเลงสุรา
ไม่เป็นนั กเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8 แต่เป็นคนมี
อัชฌาสัย รับแขกดี เป็น ผู้ รก
ั คนดี เป็น คนมีสติสัมปชัญญะ
เป็นคนชอบธรรม เป็นคนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบังคับใจตนเอง 9 และ
เป็น คนยึดมัน
่ ใน หลัก คํา สอน อัน สัตย์ ซื่อ ตาม ที่ได้เรียน
มา แล้ว เพื่อ เขา จะ สามารถ เตือน สติ ด้วย คํา สอน อัน ถูก
ต้อง และชีแ
้ จงแก่ผู้ที่คัดค้านคํา สอนนั ้น 10 เพราะว่า มี คน
เป็นอัน มากที่ ดื้อ กระด้าง พูดมากไม่ เป็น สาระ และหลอก
ลวง โดย เฉพาะ บรรดา ผู้ที่เข้า สุหนั ต 11 จําเป็น ต้อง ให้ เขา
สงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านควํา่ ทัง้ ครัว เรือนให้ เสีย ไป
โดยสอนสิง่ ที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็น แก่ เล็ก แก่น้ อย
12 ในพวกเขาเองมี คนหนึ่ ง เป็ น ผู้พยากรณ์ ได้กล่าวว่า “ชาว
ครีต เป็น คน พูด ปด เสมอ เป็น เหมือน อย่าง สัตว์ร้าย เป็น
คน เกียจคร้าน กิน เติบ” 13 คํา ที่ เขา อ้าง นี้ เป็น ความ จริง
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เหตุฉะนั ้น ท่าน จง ต่อว่า เขา ให้ แรงๆ เพื่อ เขา จะ ได้มีความ
เชื่ออัน ถูก ต้อง 14 และ จะ มิได้สนใจ ใน นิ ยาย ของ พวก ยิว
และในบทบัญญัติของมนุษย์ ซ่ึง ให้ หน
ั ไปเสีย จากความจริง
15 สําหรับ คน บริสุ ทธิ์นั ้น ทุกสิงก
่ ็บริสุทธิ์ แต่สําหรับ คน ชัว่
ช้า และ คน ที่ไม่เชื่อ นั ้น ก็ไม่มีสิ่ง ใด บริสุทธิ์เลย แต่จิต ใจ
และจิตสํานึ ก ผิด ชอบของเขาก็ ชว
ั ่ มลทิน ไป 16 เขาออกปาก
ยอมรับว่าเขารู จ
้ ักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทําของเขา เขาก็
ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อ
ฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทําการดีใดๆเลย

2
คํา สอน ที่ จําเป็น สําหรับ การ ดําเนิ น ชีวต
ิ ใน ทาง ของ
พระเจ้า
1 ฝ่าย ท่าน จง สัง
่ สอน ให้ สอดคล้อง กับ คํา สอน อัน ถูก
2
ต้อง พึง สอนชายที่สูง อายุให้รู จั
้ ก ประมาณตนในการกิน
ดื่ม ให้เอา จริง เอา จัง ให้มี สติสัมปชัญญะ ให้มีความ เชื่อ
ความ รัก และ ความ อดทน อัน ถูก ต้อง 3 ส่วน ผู้ หญิง ที่สูง
อายุก็เหมือน กัน ให้เขา มี การ ประพฤติ อย่า งบ ริสุทธิ์ อย่า
ให้ เป็น คน ใส่ ความ เท็จ ไม่เป็น คน ที่ สนใจ เหล้า องุน
่ มาก
4
แต่ให้เป็น ผู้ สอน สิง่ ที่ดี งาม เพื่อ เขา จะ ได้ ฝึกสอน พวก
ผู้ หญิง สาวๆ ให้รู จั
้ ก ประมาณ ตน ใน การ กิน ดื่ม ให้รัก สา มี
และ รักบุตร ของ ตน 5 ให้มี สติสัมปชัญญะ เป็น คน บริสุทธิ์
เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่น
นี้ จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชาย
หนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจง
สําแดง ตน ให้ เป็น แบบ อย่าง ใน การ ดีทุก สิง่ ใน คํา สอน จง
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แสดง ความ สุจริต ให้เอา จริง เอา จัง ให้จริงใจ 8 และ ใช้ คํา
พูด อัน ถูก ต้อง ซึ่ง ไม่มีผู้ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อ ฝ่ายปฏิปักษ์ จะ
ได้อาย ไม่มีสิ่ง ใดจะติ ท่านได้ 9 จงตัก เตือนพวกทาสให้ เชื่อ
ฟัง นาย ของ ตน และ ให้ กระทํา สิง่ ที่ถูก ใจ นาย ทุก ประการ
อย่า ให้ เถียง เลย 10 อย่า ให้ยักยอก แต่ให้ สัตย์ซื่อ หมด ทุก
อย่าง เพื่อ ว่า ใน การ ทัง้ ปวง นั ้น เขา จะ ได้เทิด เกียรติ พระ
ดํารัส สอน ของ พระเจ้า ผู้ทรง เป็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ
เรา 11 เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่ นําไปถึงความรอดได้
ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้ เราละทิง้ ความอธรรม
และ โลกีย ตัณหา และ ดําเนิ น ชีวต
ิ ใน โลก ปัจจุบัน นี้ อย่าง
มีสติสัมปชัญญะ อย่าง ชอบ ธรรม และ ตาม ทาง พระเจ้า
13 คอยความหวังอันมีสุ ข และการปรากฏอัน ทรงสง่า ราศี
ของ พระเจ้า ใหญ่ยิง่ และ พระ เยซูคริสต์พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด
ของ เรา 14 ผู้ได้ทรง โปรด ประทาน พระองค์ เอง ให้เรา เพื่อ
ไถ่ เรา ให้ พ้น จาก ความ ชัว่ ช้า ทุก อย่าง และ ทรง ชําระ เรา
ให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และ
เป็นคนที่ ขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความเหล่านี้ ท่านจง
ใช้พูด ตัก เตือน และว่า กล่าวเขาด้วยสิทธิ อาํ นาจทุก อย่าง
อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้

3

คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จง เตือน เขา ให้ นอบน้ อม ต่อ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง และ
ผู้มี อํานาจ ให้เชื่อ ฟัง บรรดา พนั กงาน ฝ่าย ปกครอง และ
พร้อม ที่ จะ ปฏิ บัติการ ดีทุก อย่าง 2 อย่า ว่า ร้าย ผู้ใด อย่า
ให้ เป็น คน มัก ทะเลาะ วิวาทกัน แต่ให้เป็น คน สุภาพ แสดง
ความอ่อนสุภาพต่อ คนทัง้ ปวง 3 เพราะว่า เมื่อก่อนนั ้น บาง
1
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ครัง้ เรา เอง ก็โง่เช่น กัน ไม่ เชื่อ ฟัง หลง ผิด เป็น ทาส ของ
กิเลสตัณหาและการเริง สําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย
ริษยา น่าชัง และเกลียดชังกัน และกัน 4 แต่ว่า เมื่อ พระเจ้า
ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และ
ประทาน ความ รัก แก่มนุษย์ปรากฏ แล้ว 5 พระองค์ได้ทรง
ช่วย เรา ให้รอด มิใช่ด้วย การก ระ ทํา ที่ ชอบ ธรรม ของ เรา
เอง แต่พระองค์ทรง พระ กรุ ณา ชําระ ให้ เรา มี ใจ บังเกิด
ใหม่ และทรงสร้างเราขึ้น มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
6 พระองค์นั ้น ได้ ทรงประทานแก่ เราทัง
้ หลายอย่า งบริบูรณ์
โดยพระเยซูคริสต์พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา 7 เพื่อว่าเมื่อเรา
ได้ เป็น คนชอบธรรมแล้ว โดยพระคุณ ของพระองค์ เราจะ
ได้ เป็น ผู้ได้รับ มรดกที่มุ่ง หวัง คือ ชี วตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 8 คํา นี้ เป็น คํา
สัตย์จริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้ นเรือ
่ งเหล่านี้ เพื่อคน
ทัง้ หลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทําการดี การ
เหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา
9 แต่จงหลีก เสีย จากปั ญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน จากการ
ลําดับ วงศ์ ตระกูล และ การ เถียง และ การ ทะเลาะ กัน เรือ
่ ง
พระ ราช บัญญัติ เพราะ ว่าการ อย่าง นั ้น ไร้ประโยชน์ และ
ไม่เป็น เรือ
่ งเป็น ราว 10 คนใดๆที่ยุให้แตกนิ กายกัน เมื่อ ได้
ตัก เตือนเขาหนหนึ่ ง และสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ 11 ด้วย
รู แล
้ ้วว่าคนเช่นนั ้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนา เขา
ปรับ โทษ ตัว เขา เอง 12 เมื่อ ข้าพเจ้า จะ ใช้ อา ร เท มาส หรือ
ทีคิกัส มา หา ท่าน ท่าน จง รีบ ไป หา ข้าพเจ้า ที่ เมือง นิ โค บุรี
เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจแล้วว่า จะค้างอยูที
่ ่นั ่น จนสิน
้ ฤดูหนาว
13 ท่านจงอุตส่าห์ ส่ง เศนาสผู้ เป็ น ทนายความกับ อปอลโล
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ไปตามทางของเขา อย่าให้เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้พวกเราเรียน
รู ที
้ ่จะกระทํา การดี ด้วยสําหรับ ความจําเป็น ต่างๆ เพื่อ พวก
เขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล 15 คนทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าฝาก
ความคิดถึงมายังท่าน ขอฝากความคิดถึงมายังคนทัง้ ปวง
ที่รก
ั เราในความเชื่อ ขอพระคุณ ดํา รงอยู่ กับท่า นทัง้ หลาย
เถิด เอเมน [เขียนถึง ทิตั ส ผู้ได้รับ การเจิม ให้ เป็น ศิษ ยาภิ
บาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุรี แคว้
นมาซิโดเนี ย]
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