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บทที� �
คําคํานบั

� เปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้า และอัครทูต
ของพระเยซูคริสต์ ตามความเชื* อของ
บรรดาผู้ที*พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ และ
การยอมรับความจริงซึ* งตามทางของพระ
เจ้า
. ในความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ ซึ* งพระ
เจ้า ผู้ไม่สามารถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญา
ไว้ตั2งแต่ก่อนสร้างโลก
3 แต่ในเวลาที*ทรงกาํหนดไว้ กไ็ด้โปรด
ให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏโดยการ
เทศนา ซึ*งได้ทรงมอบไว้แก่ข้าพเจ้า ตาม
คาํบัญชาของพระเจ้าพระผู้ ช่วยให้รอด
ของพวกเรา
8 ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้า
ตามความเชื*อเดียวกัน ขอพระคุณ พระ
เมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ ช่วยให้รอด
ของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับท่านเถิด
ทิตสัจะจัดระเบียบในคริสตจักรต่าง ๆ

: เพราะเหตุนี2 เองข้าพเจ้าจึงได้ละท่านไว้
ที* เกาะครีต เพื* อท่านจะได้จัดระเบียบ
สิ*งต่าง ๆ ที*ยังบกพร่องอยู่ และตั2งบรรดา
ผู้ปกครองไว้ในนครทุกแห่งตามที* ข้าพ-
เจ้าได้มอบหมายไว้แก่ท่านแล้ว
= ถ้าผู้ใดเป็นคนไร้ที*ติ เป็นสามีของ

ภรรยาคนเดียว มีบรรดาบุตรที*สัตย์ซื* อ
ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคน
ดื2 อกระด้าง
? เพราะว่าผู้ดูแลนั2น ต้องไร้ที*ติ ในฐานะ
เป็นผู้อารักขาของพระเจ้า ไม่เป็นคน
ดื2 อดึง ไม่เป็นคนที* โมโหฉับพลัน ไม่
สนใจเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง และไม่
โลภทรัพย์สิ*งของอันเป็นมลทนิ
B แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เป็น
ผู้รักคนดี เป็นคนรู้ จักประมาณตน เป็น
คนยุติธรรม เป็นคนบริสุทธิE  รู้ จักบังคับ
ใจตนเอง
F โดยยึดมั*นในถ้อยคาํอันสัตย์ซื* อตาม
ที* เขาได้รับคาํสอนมาแล้ว เพื* อเขาจะ
สามารถ โดยหลักคาํสอนอันถูกต้อง ทั2ง
เตือนสติและโน้มน้าวบรรดาคนที*พูดต่อ
ต้านนั2น
�G เพราะว่ามีคนเป็นอันมากที*ดื2 อกระ-
ด้าง และพูดไม่เป็นสาระ และบรรดาคน
หลอกลวง โดยเฉพาะพวกที*ถือการเข้า
สหุนัต
�� ผู้ซึ* งปากของพวกเขาต้องถูกปิดเสีย
ผู้ ซึ* งพลิกควํ*าบรรดาครัวเรือนให้เสียไป
โดยสอนสิ*งต่าง ๆ ซึ*งพวกเขาไม่ควรจะ
สอนเลย เพราะเห็นแก่ทรัพย์สิ*งของอัน
เป็นมลทนิ
�. คนหนึ* งในพวกเขา คือเป็นผู้พยา-
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กรณ์ของพวกเขาเอง ได้กล่าวว่า “ชาว
ครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นสัตว์ร้าย
ทั2งหลาย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ”
�3 คาํพยานนี2 เป็นความจริง เหตุฉะนั2น
ท่านจงว่ากล่าวพวกเขาให้แรง ๆ เพื* อ
พวกเขาจะปกติในความเชื*อนั2น
�8 โดยไม่ได้ใส่ใจในนิทานต่าง ๆ ของ
พวกยิว และในบรรดาบทบัญญัติของ
มนุษย์ ที*หันไปเสยีจากความจริง
�: สาํหรับคนบริสุทธิE นั2น สิ*งสารพัดก็
บริสุทธิE  แต่สาํหรับคนทั2งหลายที* เป็น
มลทินและที*ไม่เชื* อนั2น กไ็ม่มีสิ*งใดบริ-
สุทธิE เลย แต่แม้กระทั*งความคิดและจิต
สาํนึกของพวกเขากเ็ป็นมลทนิ
�= พวกเขาออกปากว่าพวกเขารู้ จักพระ
เจ้า แต่ในการงานต่าง ๆ พวกเขากป็ฏิ-
เสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่า
รังเกียจ และไม่เชื* อฟัง และสาํหรับการ
งานที*ดีทุกอย่างกใ็ช้ไม่ได้เลย

บทที� �
คําสอนที�จําเป็นสําหรบั

การดําเนินชีวิตในทางของพระเจา้
� แต่ท่านจงกล่าวสิ*งเหล่านั2นซึ* งสอด
คล้องกับหลักคาํสอนอันถูกต้อง
. ให้ผู้ชายที*สูงอายุเป็นคนรู้ จักประมาณ
ตน เอาจริงเอาจัง รู้ จักบังคับใจตนเอง
ปกติในความเชื*อนั2น ในความรัก ในความ
อดทน
3 ผู้หญิงที*สูงอายุกเ็ช่นกัน ให้พวกเขามี
การประพฤติที*สอดคล้องกับความบริสทุธิE
ไม่เป็นคนหาความใส่เขา ไม่สนใจเหล้า

องุ่นมาก ให้เป็นผู้สอนสิ*งต่าง ๆ ที*ดี
8 เพื* อพวกเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิง
สาว ๆ ให้เป็นคนรู้ จักประมาณตน ให้รัก
สามีของตน ให้รักบุตรทั2งหลายของตน
: ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิE
เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี เชื* อฟัง
สามีของตน เพื*อพระวจนะของพระเจ้าจะ
ไม่ถูกหมิ*นประมาท
= ผู้ชายหนุ่ม ๆ กเ็ช่นเดียวกัน จงเตือน
สติพวกเขาให้มีสติสมัปชัญญะ
? ในสิ*งสารพัดจงสาํแดงตัวท่านเองให้
เป็นแบบอย่างของการงานที* ดีทั2 งหลาย
ในหลั กคาํ สอนโดยแสดงความสุ จริ ต
ความจริงจัง ความจริงใจ
B คาํพูดอันถูกต้อง ซึ* งไม่สามารถถูก
ประณามได้ เพื*อคนที*อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม
จะได้ละอาย โดยไม่มีสิ*งชั*วร้ายใด ๆ ที*
จะกล่าวถึงท่านทั2งหลายได้
F จงเตือนสติพวกผู้รับใช้ให้เชื* อฟังนาย
ของตน และให้กระทาํสิ*งที*ชอบใจพวก
เขาในทุกประการ โดยไม่เถียงกลับ
�G โดยไม่ยักยอก แต่แสดงความซื*อสตัย์
ทุกอย่าง เพื* อว่าพวกเขาจะประดับหลัก
คาํสอนของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกเราในการทั2งปวง
�� เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที*นาํ
ความรอดมาได้ปรากฏแก่คนทั2งปวงแล้ว
�. โดยสอนพวกเราว่า โดยการละทิ2 งการ
อธรรมและตัณหาต่าง ๆ ฝ่ายโลกนี2  พวก
เราควรดาํเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ
อย่างชอบธรรม และตามทางของพระเจ้า
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ในโลกปัจจุบันนี2
�3 โดยมุ่งรอคอยความหวังอันมีสุขนั2น
และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระ
เจ้าผู้ใหญ่ยิ*ง และพระผู้ช่วยให้รอดของ
พวกเราคือ พระเยซูคริสต์
�8 ผู้ได้โปรดประทานพระองค์เองเพื* อ
พวกเรา เพื* อพระองค์จะทรงไถ่พวกเรา
ให้พ้นจากความชั* วช้าทุกอย่าง และทรง
ชาํระหมู่ชนพิเศษให้บริสุทธิE สาํหรับพระ
องค์เอง ซึ* งมีความกระตือรือร้นในการ
งานที*ดีทั2งหลาย
�: สิ*งเหล่านี2  จงพูด และเตือนสติ และ
ว่ากล่าวด้วยสิทธิอาํนาจทุกอย่าง อย่าให้
ผู้หนึ*งผู้ใดเหยียดหยามท่านได้

บทที� $
คริสเตียนเป็น

พลเมืองดี
� จงให้พวกเขาระลึกที*จะนอบน้อมต่อ
บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มีอาํนาจ
ให้เชื* อฟังบรรดาเจ้าหน้าที* ฝ่ายปกครอง
ให้พร้อมที*จะกระทาํการงานที*ดีทุกอย่าง
. ที*จะไม่พูดให้ร้ายผู้หนึ* งผู้ใด ไม่เป็น
คนชอบวิวาท แต่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน
โดยแสดงความอ่อนสภุาพต่อคนทั2งปวง
3 เพราะว่าบางครั2 งพวกเราเองก็โง่เขลา
เช่นกัน ไม่เชื*อฟัง ถูกหลอกลวง โดยรับ
ใช้ตัณหาและความสนุกสนานต่าง ๆ
โดยใช้ ชี วิตในการคิดปองร้ ายและการ
ริษยา น่าเกลียดชัง และเกลียดชังซึ*งกัน
และกัน
8 แต่หลังจากพระกรุณาและความรักของ

พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราที*มี
ต่อมนุษย์ได้ปรากฏแล้ว
: มิใช่โดยบรรดาการงานแห่งความชอบ
ธรรมซึ* งพวกเราได้กระทาํ แต่ตามพระ
เมตตาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงช่วย
พวกเราให้รอด โดยการล้างชาํระแห่งการ
บังเกิดใหม่ และการทรงสร้างขึ2 นมาใหม่
ของพระวิญญาณบริสทุธิE
6 ซึ* งพระองค์ ได้ทรงให้หลั* งลงมาบน
พวกเราอย่างบริบูรณ์ โดยทางพระเยซู
คริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา
? เพื* อว่าเมื* อถูกทาํให้เป็นคนชอบธรรม
แล้วโดยพระคุณของพระองค์ พวกเราจะ
เป็นทายาทตามความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์
B นี* เป็นถ้อยคาํสัตย์ซื* อ และสิ*งเหล่านี2
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านยืนยันตลอดเวลา
ว่า คนทั2งหลายที* เชื* อในพระเจ้าแล้วจะ
ได้ระมัดระวังที* จะรักษาการงานที* ดีทั2 ง
หลายไว้ สิ*งเหล่านี2 ดีและเป็นประโยชน์
แก่คนทั2งหลาย

จงหลีกเลี�ยงจากคําถามอนัโง่เขลา
และการโตแ้ยง้กนั

F แต่จงหลีกเลี*ยงบรรดาคาํถามอันโง่
เขลา และลาํดับวงศ์ตระกูล และการทุ่ม
เถียงกัน และการทะเลาะกันเรื*องพระราช
บัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั2นไร้ประโยชน์
และไร้สาระ
�G คนใด ๆ ที* เป็นคนก่อให้เกิดความ
แตกแยกกัน หลังจากการตักเตือนหน
หนึ*งและสองหนแล้ว กจ็งปฏิเสธเสยี
�� โดยรู้ ว่าคนเช่นนั2นเป็นคนที* ถูกควํ*า
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เสียและกระทาํบาป โดยถูกปรับโทษด้วย
ตัวเขาเอง
12 เมื* อข้ าพเจ้ าจะส่ งอารเทมาสหรือ
ทคีิกัสมาหาท่าน จงขมีขมันที*จะมาหาข้าพ
เจ้าที* เมืองนิโคบุรี เพราะข้าพเจ้าตั2 งใจ
แล้วว่าจะค้างอยู่ที*นั*นจนสิ2นฤดูหนาว
�3 จงขมีขมันที*จะส่งเศนาสผู้เป็นทนาย
ความกับอปอลโลไปตามทางของเขาทั2 ง
สอง เพื*อไม่ให้เขาทั2งสองขาดสิ*งใด ๆ เลย
�8 และจงให้คนของพวกเราเรียนรู้ ที*จะ

รักษาการงานที*ดีต่าง ๆ ไว้ด้วยสาํหรับ
การใช้งานที*จาํเป็นต่าง ๆ เพื* อพวกเขา
จะไม่เป็นคนที*ไร้ผล
�: คนทั2งปวงที*อยู่กับข้าพเจ้าฝากความ
คิดถึงมายังท่าน จงทักทายปราศรัยคน
ทั2งปวงที* รักพวกเราในความเชื* อนั2น ขอ
พระคุณดาํรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด
เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการเจิมให้
เป็นผู้ดูแลคนแรกแห่งคริสตจักรของชาว
ครีต จากเมืองนิโคบุรี แคว้นมาซิโดเนีย]
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