หน้ า 2407
จดหมายฉบั
บทีสอง
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงทิโมธี
ความรักของเปาโล
ทีมีต่อทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริ สต์ ตามพระประสงค์ ของ
พระเจ้ า ตามพระสั ญญาแห่ ง
ชี วิต ซึ งมีในพระเยซูคริสต์
2ถึง ทิโมธี บุตรทีรักของข้ าพเจ้ า ขอพระคุ ณและพระเมตตา
และสั นติ สุ ขจากพระเจ้ าพระ
บิ ดาและพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา จงดํารงอยู่ กับ
ท่านเถิด
3ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ าผู้
ซึ งข้ าพเจ้ าได้ รับใช้ ด้วยจิตสํานึก
อั น บริ สุ ท ธิ7 สื บมาตั9 งแต่ บรรพบุรุษของข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ า
ได้ ระลึ ก ถึ ง ท่ า นในคํา อธิ ษฐาน
ของข้ าพเจ้ า มิ ได้ หยุ ดหย่ อนทั9 ง
กลางวันกลางคืน
4ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอั นมากที จะ
เห็นท่าน ระลึกถึงนํา9 ตาของท่าน
เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ เต็ ม ไปด้ วย
ความยินดี
5ข้ าพเจ้ าระลึ กถึ งความเชื ออั น
แท้ น9 ั นซึ งมี อยู่ ในท่ าน และซึ ง

1

เมื อก่ อนได้ มี อ ยู่ ในโลอิ ส ยาย
ของท่าน และซึ งได้ มีอยู่ ในยูนีส
มารดาของท่าน และซึ งข้ าพเจ้ า
เชื อมั นคงว่ ามีอยู่ ในท่านด้ วย
6เหตุ ฉะนั9 นข้ าพเจ้ าจึ งสะกิ ดใจ
ท่ านให้ ใช้ ของประทานของพระ
เจ้ าที มี อ ยู่ ในท่ า นโดยการวาง
มือของข้ าพเจ้ านั9 นให้ รุ่ งเรืองขึ9 น
7 เพราะว่ าพระเจ้ ามิ ได้ ทรง
ประทานจิ ต ที ขลาดกลั วให้ เรา
แต่ ไ ด้ ทรงประทานจิ ต ที กอปร
ด้ วยฤทธิ7 ความรั ก และการ
บังคับตนเองให้ แก่ เรา
8เหตุฉะนั9 นอย่ าละอายคําพยาน
แห่ ง องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
หรื อของตั วข้ าพเจ้ าที ถู กจองจํา
อยู่ เพราะเห็ นแก่ พระองค์ แต่
จงมี ส่ วนในการยากลํา บากเพื อ
เห็ นแก่ ข่ าวประเสริ ฐโดยอาศั ย
ฤทธิ7 เดชแห่ งพระเจ้ า
9ผู้ ทรงช่ วยเราให้ รอด และได้
ทรงเรี ยกเราด้ วยคําทรงเรี ยกอั น
บริสุทธิ7 ไม่ ใช่ เพราะเห็นแก่ การ
กระทํา ของเรา แต่ เพราะเห็ น
แก่ พระประสงค์ของพระองค์เอง

(C) ทต C:F (F) C ทธ C:F; F ทธ F:C; ทต C:H (I) กจ FH:CH (J) กจ CK:C; C ทธ C:J
(K) C ทธ H:CH (L) ยน CH:FL; กจ C:M; รม M:CJ; C ยน H:CM
(M) มก M:IM; ลก N:FK; รม C:CK; อฟ I:C (N) รม I:FP; อฟ C:H; F:M-N; ทต C:F
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F ทิโมธี C, F
หน้ า 2408
และพระคุ ณซึ งทรงประทานแก่ 15 ท่ านก็ทราบแล้ วว่ า คนทั9 ง
เราในพระเยซู คริ สต์ ต9 ั งแต่ ก่ อน ปวงที อยู่ ในแคว้ นเอเชี ยนั9 นต่ าง
สร้ างโลกมานั9 น
ก็ผละไปจากข้ าพเจ้ า ในพวกนั9 น
10 แต่ บั ดนี9 ได้ ทรงสํา แดงให้ มี ฟี เจลั สและเฮอร์ โมเกเนสรวม
ประจั กษ์ โดยการที พระเยซู อยู่ ด้วย
คริ สต์ พระผู้ ช่ วยให้ รอดของเรา 16 ขอองค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
เสด็จมา ผู้ ได้ ทรงกํา จั ดความ พระเมตตาแก่ ครอบครั วของ
ตายให้ สู ญสิ9 นและได้ ทรงนํา โอเนสิ โฟรั สด้ วยเถิ ด เพราะเขา
ชี วิ ตและสภาพอมตะให้ กระจ่ าง ได้ กระทําให้ ข้าพเจ้ าชื นใจบ่ อยๆ
แจ้ งโดยข่ าวประเสริฐ
และเขาไม่ ละอายต่ อโซ่ ตรวน
11 สํา หรั บข่ าวประเสริ ฐนั9 น ของข้ าพเจ้ าเลย
ข้ าพเจ้ าได้ รั บ แต่ งตั9 งให้ เป็ น 17 แต่ ขณะเมื อเขาอยู่ ในกรุ ง
นั กเทศน์ และเป็ นอั ครสาวกและ โรม เขาได้ อุตส่ าห์ สืบหาข้ าพเจ้ า
เป็ นครูของพวกต่ างชาติ
จนพบข้ าพเจ้ า
เปาโลเชื อมัน ในพระคริ สต์
18 และเขาได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้ า
ที เมื องเอเฟซั สมากเพี ยงใด
อย่ างไม่ สนั  คลอน
12 เพราะเหตุ น9 ั นเองข้ าพเจ้ าจึ ง ท่ านก็ร้ ู ดี อยู่ แล้ ว ขอองค์ พระ
ได้ ทนทุ กข์ ลาํ บากเช่ นนี9 ถึ ง ผู้ เป็ นเจ้ าทรงโปรดประทานพระ
กระนั9 น ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ละอาย เมตตาขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแก่
เพราะว่ าข้ าพเจ้ ารู้ จั กพระองค์ ที เขาในวันนั9 นด้ วยเถิด
ทหารทีดีของพระเยซู เจ้า
ข้ าพเจ้ าได้ เชื อ และข้ าพเจ้ าเชื อ
เหตุ ฉะนั9 นบุ ตรของข้ าพเจ้ า
มั นว่ าพระองค์ ทรงฤทธิ7 สามารถ
เอ๋ ย จงเข้ มแข็งขึ9 นในพระ
รั กษาซึ งข้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ กั บ
คุณซึ งมีอยู่ ในพระเยซูคริสต์
พระองค์จนถึงวันนั9 น
13 จงถื อไว้ เป็ นแบบแห่ งคํา 2 จงมอบคํา สอนเหล่ านั9 นซึ ง
สอนอั นถู กต้ องที ท่ านได้ ยินจาก ท่ า นได้ ยิ นจากข้ าพเจ้ าต่ อหน้ า
ข้ าพเจ้ า ในความเชื อและความ พยานหลายคนไว้ กั บคนที สั ต ย์
ซื อ ทีสามารถสอนคนอื นได้ ด้วย
รักซึ งมีอยู่ ในพระเยซูคริสต์
14 ข้ อความอั นดี น9 ั นซึ งทรงฝาก 3ฉะนั9 น ท่านจงทนการยากลําไว้ กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดช บากดุ จ ทหารที ดี ข องพระเยซู
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ7 ที สถิ ต อยู่ คริสต์
4ไม่ มีทหารคนใด เมื อเข้ าประในเรา

2

(CP) อฟ C:N (CC) กจ N:CJ (CF) C ปต H:CN
(CI) รม F:FP; K:CL; C ทธ K:I; F ทธ I:CH; ทต C:N (CK) F ทธ H:CN
(CM) มก N:HC (C) อฟ K:CP; C ทธ C:F (I) C ทธ C:CM; F ทธ H:J (H) C คร N:FJ
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หน้ า 2409
F ทิโมธี F
จําการแล้ ว จะไปห่ วงใยกั บการ 12 ถ้ าเราทนความทุ กข์ ท รมาน
ทํามาหากินของเขาในชี วิตนี9 เพื อ เราก็จะได้ ครองร่ วมกั บพระองค์
ผู้ ที ได้ เลื อกเขาให้ เป็ นทหารนั9 น ด้ วย ถ้ าเราปฏิเสธพระองค์ พระ
จะได้ ชอบใจ
องค์กจ็ ะปฏิเสธเราเช่ นเดียวกัน
5 และถ้ าผู้ ใดจะเข้ าแข่ ง ขั นกั น 13 ถ้ าเราไม่ เชื อ พระองค์ ก ็ยั ง
เขาก็คงมิได้ สวมมงกุ ฎ เว้ นเสีย ทรงไว้ ซึ งความสั ตย์ ซื อ เพราะ
แต่ เขาได้ ปฏิบัติตามกฎ
พระองค์ จ ะปฏิ เสธพระองค์ เอง
6กสิ กรผู้ ตรากตรําทํางานก็ต้ อง ไม่ ได้
เป็ นคนแรกทีได้ รับผล
14 จงเตือนเขาทั9งหลายให้ ระลึก
7จงใคร่ ครวญถึงสิ งทีข้าพเจ้ าได้ ถึ งข้ อความเหล่ านี9 และกํา ชั บ
พู ดเถิ ด ด้ วยองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เขาต่ อพระพั กตร์ องค์ พระผู้ เป็ น
จะทรงประทานความเข้ าใจให้ เจ้ า ไม่ ให้ เขาโต้ เถียงกันในเรื อง
แก่ ท่านในทุ กสิ ง
ถ้ อ ยคํา ซึ งไม่ เ ป็ นประโยชน์ เลย
8จงระลึ กถึ งพระเยซู คริ สต์ ผู้ แต่ กลั บเป็ นเหตุ ให้ คนที ฟั งเขว
ทรงสื บเชื9 อสายจากดาวิ ด ได้ ไป
ทรงถู กชุ บให้ เป็ นขึ9 นมาจาก 15 จงหมั นศึ ก ษาค้ นคว้ าเพื อ
ความตาย ตามข่ าวประเสริ ฐที สําแดงตนเองให้ เป็ นที ชอบพระ
ข้ าพเจ้ าประกาศนั9 น
ทัยพระเจ้ า เป็ นคนงานทีไม่ ต้อง
9 และเพราะเหตุ ข่ า วประเสริ ฐ ละอาย แยกแยะพระวจนะแห่ ง
นั9 น ข้ าพเจ้ าจึงทนทุ กข์ ถู กล่ าม ความจริงนั9 นได้ อย่ างถู กต้ อง
โซ่ ดั งผู้ ร้ าย แต่ พระวจนะของ 16 แต่ จงหลี กไปเสี ยจากถ้ อยคํา
พระเจ้ านั9 นไม่ มี ผ้ ู ใดเอาโซ่ ล่ าม หมิ นประมาทและไร้ ประโยชน์
ไว้ ได้
เพราะคํา อย่ างนั9 นย่ อมก่ อให้
10 เหตุฉะนั9 นข้ าพเจ้ าจึงยอมทน เกิดอธรรมมากยิ งขึ9 น
ทุ กอย่ าง เพราะเห็นแก่ ผ้ ู ที ทรง 17 และคํา พู ดของเขาจะแพร่
เลือกสรรไว้ น9 ั น เพื อเขาจะได้ รับ ออกไปเหมือนแผลเนื9 อร้ าย ใน
ความรอดด้ วย ซึ งมี อยู่ ในพระ พวกนั9 นมี ฮี เมเนอั สกั บฟิ เลทั ส
เยซู คริ สต์ พร้ อมทั9 งสง่ าราศี เป็ นต้ น
นิรันดร์
18 คนทั9 งสองนั9 นได้ หลงจาก
11 คํานี9 เป็ นคํา สั ตย์ จริ ง คื อถ้ า ความจริ งโดยพู ดว่ าการฟื9 นจาก
เราตายกั บพระองค์ เราก็จะมี ความตายนั9 นได้ ผ่ านพ้ นไปแล้ ว
ชี วิตอยู่ กับพระองค์เช่ นกัน
และได้ ทาํ ลายความเชื อของบาง
(J) C คร N:FJ (L) สภษ F:K (M) รม C:I-H; F:CK; C คร CJ:C (N) กจ N:CK; อฟ I:C
(CP) F คร C:K; อฟ I:CI (CC) รม K:J, M (CF) มธ CP:II; รม J:CL (CI) กดว FI:CN
(CH) ทต I:N (CJ) F ปต C:CP (CL) C ทธ C:FP (CM) C คร CJ:CF
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F ทิโมธี F, I
หน้ า 2410
คนเสีย
เป็ นเจ้ าต้ องไม่ เ ป็ นคนที ชอบ
19 แต่ ว่ า รากฐานแห่ งพระเจ้ า การทะเลาะวิ วาท แต่ ต้ องมี ใจ
นั9 นอยู่ อย่ างมั นคง โดยมี ตรา สุภาพต่ อคนทั9งปวง เหมาะทีจะ
ประทับไว้ ว่า `องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นครูและมีความอดทน
ทรงรู ้ จ ักคนเหล่ านั  นที  เป็ นของ 25 ด้ วยความอ่ อนสุ ภาพจงสอน
พระองค์ ' และ `ให้ทุ กคนซึ  ง คนเหล่ านั9 นทีต่อสู้ กับตัวเอง ถ้ า
ออกพระนามของพระคริ สต์ ละ พระเจ้ าอาจจะทรงโปรดให้ เขา
ทิ งความชัวช้าเสีย'
กลับใจเสียใหม่ มารับความจริง
ภาชนะทีมีเกียรติ
26 และเขาอาจหลุ ดพ้ นบ่ วงของ
พญามาร ผู้ ซึ งดั กจั บเขาไว้ ให้
และทีไร้เกียรติ
20 แต่ ว่าในบ้ านใหญ่ หลั งหนึ งๆ ทําตามความประสงค์ของมัน
ลักษณะจิ ตใจของมนุ ษย์
มิ ไ ด้ มี แต่ ภาชนะทองและเงิ น
ในยุคสุดท้าย
เท่ านั9 น แต่ มี ภาชนะไม้ และ
แต่ จงเข้ าใจข้ อนี9 ด้ วย คื อ
ภาชนะดิ นด้ วย บ้ างก็มี เกี ยรติ
ว่ า ในวั น สุ ด ท้ ายนั9 นจะเกิ ด
และบ้ างก็ไร้ เกียรติ
21 เหตุ ฉะนั9 นถ้ าผู้ ใดชํา ระตั ว เหตุการณ์กลียุค
ให้ พ้ นจากสิ งเหล่ านี9 เขาก็จะ 2เหตุ ว่ าคนจะเป็ นคนรั กตั วเอง
เป็ นภาชนะที มี เกี ยรติ ซึ งคัดไว้ เป็ นคนเห็นแก่ เงิน เป็ นคนอวด
แล้ ว เหมาะที นายจะใช้ ให้ เป็ น ตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนพูด
ประโยชน์ และถู กเตรี ยมไว้ หมิ นประมาท เป็ นคนไม่ เชื อฟั ง
คําบิ ดามารดา เป็ นคนอกตั ญZู
พร้ อมสําหรับการดีทุกอย่ าง
22 จงหลี กหนี เสี ยจากราคะ เป็ นคนไร้ ศีลธรรม
ตัณหาของคนหนุ่ ม แต่ จงใฝ่ ใน 3 เป็ นคนไม่ รั ก ซึ งกั น และกั น
ความชอบธรรม ในความเชื อ เป็ นคนไม่ ทาํ ตามสั ญญา เป็ น
ความรัก และสันติสุข ร่ วมกับผู้ คนหาความใส่ เขา เป็ นคนไม่ มี
ที ออกพระนามขององค์ พระผู้ สติร9 ั งใจ เป็ นคนดุร้าย เป็ นคน
ชั งคนดี
เป็ นเจ้ าด้ วยใจบริสุทธิ7
23 จงหลีกเลี ยงจากปั ญหาอันโง่ 4เป็ นคนทรยศ เป็ นคนมุ ทะลุ
เขลาและไม่ เป็ นสาระ ด้ วยรู้ แล้ ว เป็ นคนหั วสู ง เป็ นคนรั กความ
ว่ าปั ญหาเหล่ านั9 นก่ อให้ เกิ ดการ สนุ กสนานยิ งกว่ ารักพระเจ้ า
5 เขามี สภาพทางของพระเจ้ า
ทะเลาะวิวาทกัน
24 ฝ่ ายผู้ รั บใช้ ขององค์ พระผู้ ภายนอก แต่ ฤทธิ7 ของทางนั9 น

3

(CN) นฮม C:L; มธ FH:FH (FP) รม N:FC (FC) F ทธ I:CL (FF) C ทธ K:CC
(FH) C ทธ I:I; ทต C:N; I:F (FJ) กจ M:FF; กท K:C; C ทธ F:H (FK) C ทธ I:L
(C) C ทธ H:C (H) F ปต F:CP (J) F ธส I:K; C ทธ J:M; ทต C:CK
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หน้ า 2411
F ทิโมธี I, H
เขาปฏิ เสธเสี ย คนอย่ างนี9 ท่ าน ดําเนิ นชี วิตตามทางของพระเจ้ า
จงผินหน้ าหนีจากเขาเสียด้ วย
ในพระเยซู ค ริ สต์ จะถู กกดขี ข่ ม
6เพราะในบรรดาคนเหล่ านั9 น มี เหง
คนที แอบไปตามบ้ าน แล้ วนํา 13 แต่ ค นชั วและคนเจ้ า เล่ ห์ จะ
หญิ งที เบาปั ญญาหนาด้ วยบาป ชั วร้ ายมากยิ งขึ9 น ทั9 งล่ อลวงคน
ไปเป็ นเชลย แล้ วพากันหลงใหล อื น และก็ถูกคนอื นล่ อลวงด้ วย
ไปด้ วยตัณหาต่ างๆ
14 แต่ ฝ่ ายท่ านจงดํา เนิ นต่ อไป
7ถึ งจะเรี ยนกั นอยู่ เสมอ แต่ ก ็ ในสิ งที ท่ านเรี ยนรู้ แล้ ว และได้
ไม่ อาจเรียนรู้ ถึงความจริงเลย
เชื ออย่ างมั นคง ท่ านก็ร้ ู ว่าท่ าน
8แล้ วยั นเนสกั บยั มเบรส์ ได้ ต่ อ ได้ เรียนมาจากผู้ ใด
ต้ านโมเสสฉั นใด คนเหล่ านี9 ก็
พระคัมภีรอ์ นั บริ สุทธิ, ทําให้
ต่ อต้ านความจริงฉันนั9 น เขาเป็ น
คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
คนใจทราม และในเรื องความ 15 และตั9 งแต่ เด็กมาแล้ ว ทีท่าน
เชื อนั9 นเขาใช้ ไม่ ได้ เลย
ได้ ร้ ู พระคั มภี ร์ อั นบริ สุ ทธิ7 ซึ งมี
9แต่ เขาจะก้ าวหน้ าไปอี กไม่ ได้ ฤทธิ7 สอนท่ า นให้ ได้ ปั ญญาถึ ง
เพราะความโง่ ของเขาจะปรากฏ ความรอดโดยความเชื อในพระ
แก่ คนทั9งปวง เช่ นเดียวกับความ เยซูคริสต์
โง่ ของชายสองคนนั9 น
16 พระคั มภี ร์ ทุกตอนได้ รั บการ
10 แต่ ท่ านก็ประจักษ์ชั ดแล้ วซึ ง ดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประคําสอน การประพฤติ ความมุ่ ง โยชน์ ในการสอน การตั กเตื อน
หมาย ความเชื อ ความอดทน ว่ ากล่ าว การปรั บปรุ งแก้ ไขคน
ความรัก ความเพียร
ให้ ดี และการอบรมในเรื อง
11 การถู กข่ มเหง การทนทุ กข์ ความชอบธรรม
ยากลํา บากของข้ าพเจ้ า ซึ งได้ 17 เพื อคนของพระเจ้ าจะดี รอบ
เกิ ดขึ9 นกั บข้ าพเจ้ า ณ เมื อง คอบ พรักพร้ อมทีจะกระทําการ
อั นทิ โอก เมื องอิ โคนี ยูม และ ดีทุกอย่ าง
เมื องลิ สตรา การกดขี ข่ มเหงที
คํากําชับทีสําคัญสําหรับทิโมธี
ข้ าพเจ้ าได้ ทนเอา ถึ งกระนั9 นก็
เหตุ ฉะนั9 น ข้ าพเจ้ ากํา ชั บ
ดีองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรด
ท่ านต่ อพระพั กตร์ พระเจ้ า
ให้ ข้ าพเจ้ ารอดพ้ นจากสิ งเหล่ า และพระเยซู คริ สต์ เจ้ า ผู้ จะ
นั9 นทั9งหมด
ทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
12 แท้ จริ งทุ กคนที ปรารถนาจะ เมื อพระองค์ เสด็ จ มาปรากฏ

4

(K) มธ FI:CH (L) C ทธ F:H (M) อพย L:CC-CF (N) อพย L:CC-CF (CP) C ทธ H:K
(CC) สดด IH:CN; กจ CI:HH (CF) สดด IH:CN (CI) F ธส F:CC (CH) F ทธ C:CI
(CJ) ยน J:IN (CK) รม H:FI (CL) C ทธ K:CC; F ทธ F:FC (C) กจ CP:HF; C ทธ J:FC
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F ทิโมธี H
หน้ า 2412
และตั9 งอาณาจั ก รของพระองค์ ชอบธรรมก็ เ ตรี ยมไว้ สํา หรั บ
ว่ า
ข้ าพเจ้ าแล้ ว ซึ งองค์ พระผู้ เป็ น
2จงประกาศพระวจนะ ให้ ขะมัก เจ้ า ผู้ พิ พากษาอั นชอบธรรม
เขม้ นที จะทํา การทั9 งในขณะที มี จะทรงประทานแก่ ข้าพเจ้ าในวั น
โอกาสและไม่ มี โอกาส จงว่ า นั9 น และมิ ใช่ แก่ ข้าพเจ้ าผู้ เดี ยว
กล่ าว ห้ ามปราม และตักเตือน เท่ านั9 น แต่ จะทรงประทานแก่
ด้ วยความอดทนทุ กอย่ า งและ คนทั9 งปวงที รั กการเสด็จมาของ
การสั งสอน
พระองค์
3เพราะจะถึงเวลาทีคนจะทนต่ อ
ความต้องการของเปาโล
คําสอนอันถู กต้ องไม่ ได้ แต่ เขา 9 จงพยายามมาหาข้ าพเจ้ าโดย
จะรวบรวมครู ไว้ ให้ สอนในสิ งที เร็ว
เขาชอบฟั ง ตามความปรารถนา 10 เพราะว่ าเดมาสได้ หลงรั ก
ของตนเอง
โลกปั จจุ บั นนี9 เสี ยแล้ ว และได้
4และเขาจะบ่ ายหู จากความจริ ง ทิ9 งข้ าพเจ้ าไปยั งเมื องเธสะโลนิหั นไปฟั งเรื องนิยายต่ างๆ
กา เครสเซนส์ ได้ ไปยั งแคว้ น
5 ฝ่ ายท่ า นจงระวั ง ระไวอยู่ ใน กาลาเที ย ทิ ตั สได้ ไปยั งเมื อง
การทั9 งปวง จงอดทนต่ อความ ดาลมาเทีย
ทุ กข์ยากลําบาก จงทําหน้ าทีของ 11 ลู กาคนเดี ยวเท่ านั9 นที อยู่ กั บ
ผู้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐ และจง ข้ าพเจ้ า จงไปตามมาระโกและ
กระทําการรั บใช้ ของท่านให้ สาํ - พาเขามาด้ วย เพราะเขาเป็ น
เร็จ
ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้ าสําหรั บการ
ชัยชนะของเปาโลใน
รับใช้ น9 ี
การเผชิ ญหน้ากับความตาย
12 ข้ าพเจ้ าได้ ส่ งที คิ กั ส ไปยั ง
เมืองเอเฟซัสแล้ ว
เพือพระคริ สต์
6เพราะว่ าบั ดนี9 ข้ าพเจ้ าพร้ อมที 13 เมื อท่ านมาจงเอาเสื9 อคลุ ม
จะเป็ นเครื องบูชาแล้ ว และเวลา ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ฝากไว้ กั บคารปั ส
ที ข้ าพเจ้ าจะจากไปนั9 นก็ใกล้ จะ ทีเมืองโตรอัสมาด้ วย พร้ อมกับ
หนังสือต่ างๆ และสิ งทีสาํ คัญที
ถึงแล้ ว
7ข้ าพเจ้ าได้ ต่อสู้ อย่ างเต็มกําลัง สุ ด คื อ หนั ง สื อ ที เขี ยนบนแผ่ น
ข้ าพเจ้ าได้ แข่ งขั น จนถึ ง ที สุ ด หนัง
ข้ าพเจ้ าได้ รักษาความเชื อไว้ แล้ ว 14 อเล็กซานเดอร์ ช่ างทองแดง
8ตั9 งแต่ น9 ี ไป มงกุ ฎแห่ งความ นั9 นได้ ประทุ ษร้ ายข้ าพเจ้ าอย่ าง
(F) C ทธ H:CI; ทต F:CJ (I) C ทธ C:CP; F ทธ I:C (H) C ทธ C:H (J) กจ FC:M
(K) ฟป C:FI; F ปต C:CH (L) C คร N:FH; ฟป I:CI (M) ยน J:FF (CP) คส H:CH
(CC) กจ CF:CF; คส H:CP (CF) กจ FP:H; อฟ K:FC-FF (CH) กจ CN:II; C ทธ C:FP
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หน้ า 2413
F ทิโมธี H
สาหั ส `องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง มี แด่ พระองค์ สื บๆไปเป็ นนิ ต ย์
ตอบแทนเขาให้สมกับการกระ- เอเมน
ทําของเขา'
19 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
15 ท่ านจงระวั งเขาให้ ดี ด้ วย ปริสคากับอาควิลลา และคนใน
เพราะเขาได้ คั ดค้ านถ้ อยคําของ ครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้ วย
เราอย่ างรุนแรง
20 เอรั ส ทั ส ยั ง ค้ างอยู่ ที เมื อ ง
16 ในการแก้ คดี ครั9 งแรกของ โคริ นธ์ แต่ เมื อข้ าพเจ้ าจาก
ข้ าพเจ้ านั9 น ไม่ มี ใครเข้ าข้ าง โตรฟี มัสที เมื องมิ เลทัสนั9 น เขา
ข้ าพเจ้ าสักคนเดียว เขาได้ ละทิ9ง ยังป่ วยอยู่
ข้ าพเจ้ าไปหมด ข้ าพเจ้ าอธิ ษ- 21 ท่ านจงพยายามมาให้ ถึ ง
ฐานต่ อพระเจ้ าว่ า ขอโปรดอย่ า ก่ อนฤดู หนาว ยู บู ลั ส ปู เดนส์
ให้ พวกเขาต้ องได้ รับโทษเลย
ลี นั ส คลาวเดี ย และพี น้ องทั9 ง
17 แต่ องค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าทรง หลายฝากความคิ ดถึ งมายั งท่ าน
ประทั บอยู่ กั บข้ าพเจ้ า และได้ ด้ วย
ทรงประทานกํา ลั งให้ ข้ าพเจ้ า 22 ขอพระเยซู คริ สต์ เจ้ าทรง
ข้ าพเจ้ าจึ งประกาศพระวจนะได้ สถิ ตอยู่ กั บจิ ตวิ ญญาณของท่ าน
อย่ างเต็มที เพื อให้ คนต่ างชาติ ขอพระคุ ณจงดํา รงอยู่ กั บท่ า น
ทั9 งปวงได้ ยิน ดั งนั9 นข้ าพเจ้ าจึ ง เถิด เอเมน
รอดพ้ นจากปากสิงโตนั9 น
[จดหมายฉบั บที สองถึ ง ทิ โมธี
18 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรง ผู้ ได้ รั บการเจิ มให้ เป็ นศิ ษยาภิ โปรดช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากการ บาลคนแรกแห่ ง คริ ส ตจั กรชาว
ร้ ายทุ กอย่ าง และจะทรงคุ้ ม เอเฟซั ส ได้ เขี ยนจากกรุ งโรม
ครองข้ าพเจ้ าไว้ จนถึ งอาณาจั กร เมื อเปาโลถู ก พิ พากษาต่ อหน้ า
สวรรค์ ของพระองค์ สง่ าราศี จง จักรพรรดินีโรเป็ นครั9 งทีสอง]

(CK) กจ L:KP; C คร CI:J (CL) พบญ IC:K; C ซมอ CL:IL; สดด FF:FC; กจ N:CJ
(CM) สดด CFC:L; รม CC:IK; กท C:J; ฮบ CI:FC; F ปต F:N; I:CM
(CN) กจ CM:F; รม CK:I; F ทธ C:CK (FP) กจ CN:FF; FP:H; FC:FN; รม CK:FI
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