หนา 2407
จดหมายฉบั
บที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงทิโมธี
ความรักของเปาโล
ที่ มีตอทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริ สต ตามพระประสงค ของ
พระเจ า ตามพระสั ญญาแห ง
ชีวิต ซึ่ งมีในพระเยซูคริสต
2ถึง ทิโมธี บุตรที่ รักของขาพเจ า ขอพระคุ ณและพระเมตตา
และสั นติ สุ ขจากพระเจ าพระ
บิ ดาและพระเยซู คริ สต องค พระ
ผู เปนเจาของเรา จงดํารงอยู กับ
ทานเถิด
3ข าพเจ าขอบพระคุ ณพระเจ าผู
ซึ่ งขาพเจาได รับใชดวยจิตสํานึก
อั น บริ สุ ท ธิ์ สื บมาตั้ งแต บรรพบุรุษของขาพเจา เพราะขาพเจา
ได ร ะลึ ก ถึ ง ท า นในคํ า อธิ ษฐาน
ของข าพเจ า มิ ได หยุ ดหย อนทั้ ง
กลางวันกลางคืน
4ก็ ได ปรารถนาเป นอั นมากที่ จะ
เห็นทาน ระลึกถึงน้ําตาของทาน
เพื่ อข า พเจ า จะได เ ต็ ม ไปด วย
ความยินดี
5ข าพเจ าระลึ กถึ งความเชื่ ออั น
แท นั้ นซึ่ งมี อยู ในท าน และซึ่ ง

1

เมื่ อก อ นได มี อ ยู ในโลอิ ส ยาย
ของทาน และซึ่ งไดมีอยู ในยูนีส
มารดาของทาน และซึ่ งข าพเจา
เชื่ อมั่ นคงวามีอยู ในทานดวย
6เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าจึ งสะกิ ดใจ
ท านให ใช ของประทานของพระ
เจ า ที่ มี อ ยู ในท า นโดยการวาง
มือของขาพเจานั้ นใหรุ งเรืองขึ้ น
7 เพราะว าพระเจ ามิ ได ทรง
ประทานจิ ต ที่ ขลาดกลั วให เ รา
แต ไ ด ท รงประทานจิ ต ที่ กอปร
ด วยฤทธิ์ ความรั ก และการ
บังคับตนเองใหแกเรา
8เหตุฉะนั้ นอย าละอายคําพยาน
แห ง องค พระผู เป นเจ า ของเรา
หรื อของตั วข าพเจ าที่ ถู กจองจํา
อยู เพราะเห็ นแก พระองค แต
จงมี ส วนในการยากลําบากเพื่ อ
เห็ นแก ข าวประเสริ ฐโดยอาศั ย
ฤทธิ์ เดชแหงพระเจา
9ผู ทรงช วยเราให รอด และได
ทรงเรี ยกเราด วยคําทรงเรี ยกอั น
บริสุทธิ์ ไมใชเพราะเห็นแกการ
กระทําของเรา แต เพราะเห็ น
แกพระประสงคของพระองคเอง

(1) ทต 1:2 (2) 1 ทธ 1:2; 2 ทธ 2:1; ทต 1:4 (3) กจ 24:14 (5) กจ 16:1; 1 ทธ 1:5
(6) 1 ทธ 4:14 (7) ยน 14:27; กจ 1:8; รม 8:15; 1 ยน 4:18
(8) มก 8:38; ลก 9:26; รม 1:16; อฟ 3:1 (9) รม 3:20; อฟ 1:4; 2:8-9; ทต 1:2
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2 ทิโมธี 1, 2
หนา 2408
และพระคุ ณซึ่ งทรงประทานแก 15 ท านก็ ทราบแล วว า คนทั้ ง
เราในพระเยซู คริ สต ตั้ งแต ก อน ปวงที่ อยู ในแคว นเอเชี ยนั้ นต าง
สรางโลกมานั้ น
ก็ผละไปจากขาพเจา ในพวกนั้ น
10 แต บั ดนี้ ได ท รงสํ า แดงให มี ฟ เจลั สและเฮอร โมเกเนสรวม
ประจั กษ โดยการที่ พระเยซู อยู ดวย
คริ สต พระผู ช วยให รอดของเรา 16 ขอองค พ ระผู เป นเจ าทรง
เสด็ จมา ผู ได ทรงกําจั ดความ พระเมตตาแก ครอบครั วของ
ตายให สู ญสิ้ นและได ทรงนํา โอเนสิ โฟรั สด วยเถิ ด เพราะเขา
ชี วิ ตและสภาพอมตะให กระจ าง ไดกระทําใหขาพเจาชื่ นใจบอยๆ
แจงโดยขาวประเสริฐ
และเขาไม ละอายต อโซ ตรวน
11 สํ า หรั บข าวประเสริ ฐนั้ น ของขาพเจาเลย
ข าพเจ าได รั บ แต ง ตั้ งให เป น 17 แต ขณะเมื่ อเขาอยู ในกรุ ง
นั กเทศน และเป นอั ครสาวกและ โรม เขาไดอุตสาหสืบหาขาพเจา
เปนครูของพวกตางชาติ
จนพบขาพเจา
เปาโลเชื่ อมั่ นในพระคริสต
18 และเขาได ปรนนิ บัติ ขาพเจ า
ที่ เมื องเอเฟซั สมากเพี ยงใด
อยางไมสั่นคลอน
12 เพราะเหตุ นั้ นเองข าพเจ าจึ ง ท านก็ รู ดี อยู แล ว ขอองค พระ
ได ทนทุ กข ลําบากเช นนี้ ถึ ง ผู เปนเจ าทรงโปรดประทานพระ
กระนั้ น ข าพเจ าก็ ไม ละอาย เมตตาขององค พระผู เป นเจาแก
เพราะว าข าพเจ ารู จั กพระองค ที่ เขาในวันนั้ นดวยเถิด
ทหารที่ ดีของพระเยซูเจา
ขาพเจาไดเชื่ อ และขาพเจ าเชื่ อ
เหตุ ฉะนั้ นบุ ตรของข าพเจ า
มั่ นว าพระองค ทรงฤทธิ์ สามารถ
เอ ย จงเข มแข็ งขึ้ นในพระ
รั กษาซึ่ งข าพเจ าได ม อบไว กั บ
คุณซึ่ งมีอยู ในพระเยซูคริสต
พระองคจนถึงวันนั้ น
13 จงถื อไว เป นแบบแห งคํ า 2 จงมอบคํ า สอนเหล านั้ นซึ่ ง
สอนอั นถูกต องที่ ท านได ยินจาก ท า นได ยิ นจากข าพเจ า ต อหน า
ข าพเจ า ในความเชื่ อและความ พยานหลายคนไว กั บคนที่ สั ต ย
ซื่ อ ที่ สามารถสอนคนอื่ นไดดวย
รักซึ่ งมีอยู ในพระเยซูคริสต
14 ข อความอั นดี นั้ นซึ่ งทรงฝาก 3ฉะนั้ น ทานจงทนการยากลําไวกับทาน ทานจงรักษาโดยเดช บากดุ จทหารที่ ดี ข องพระเยซู
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ที่ สถิ ต อยู คริสต
4ไมมีทหารคนใด เมื่ อเขาประในเรา

2

(10) อฟ 1:9 (11) กจ 9:15 (12) 1 ปต 4:19
(13) รม 2:20; 6:17; 1 ทธ 6:3; 2 ทธ 3:14; ทต 1:9 (16) 2 ทธ 4:19
(18) มก 9:41 (1) อฟ 6:10; 1 ทธ 1:2 (3) 1 ทธ 1:18; 2 ทธ 4:5 (4) 1 คร 9:25
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หนา 2409
2 ทิโมธี 2
จําการแลว จะไปห วงใยกั บการ 12 ถ า เราทนความทุ กข ท รมาน
ทํามาหากินของเขาในชีวิตนี้ เพื่ อ เราก็จะได ครองร วมกั บพระองค
ผู ที่ ได เลื อกเขาให เป นทหารนั้ น ดวย ถาเราปฏิเสธพระองค พระ
จะไดชอบใจ
องคก็จะปฏิเสธเราเชนเดียวกัน
5 และถ าผู ใดจะเข า แข ง ขั นกั น 13 ถ าเราไม เชื่ อ พระองค ก็ ยั ง
เขาก็ คงมิไดสวมมงกุฎ เวนเสีย ทรงไว ซึ่ งความสั ตย ซื่ อ เพราะ
แตเขาไดปฏิบัติตามกฎ
พระองค จะปฏิ เสธพระองค เอง
6กสิ กรผู ตรากตรําทํางานก็ ต อง ไมได
เปนคนแรกที่ ไดรับผล
14 จงเตือนเขาทั้ งหลายใหระลึก
7จงใครครวญถึงสิ่ งที่ ขาพเจาได ถึ งข อความเหล านี้ และกําชั บ
พู ดเถิ ด ด วยองค พระผู เป นเจ า เขาต อพระพั กตร องค พระผู เป น
จะทรงประทานความเข า ใจให เจา ไมใหเขาโตเถียงกันในเรื่ อง
แกทานในทุกสิ่ ง
ถ อ ยคําซึ่ งไม เ ป นประโยชน เลย
8จงระลึ กถึ งพระเยซู คริ สต ผู แต กลั บเป นเหตุ ให คนที่ ฟ งเขว
ทรงสื บเชื้ อสายจากดาวิ ด ได ไป
ทรงถู กชุ บให เป นขึ้ นมาจาก 15 จงหมั่ นศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ
ความตาย ตามข าวประเสริ ฐที่ สําแดงตนเองให เป นที่ ชอบพระ
ขาพเจาประกาศนั้ น
ทัยพระเจา เปนคนงานที่ ไมตอง
9 และเพราะเหตุ ข า วประเสริ ฐ ละอาย แยกแยะพระวจนะแห ง
นั้ น ขาพเจาจึงทนทุกข ถูกลาม ความจริงนั้ นไดอยางถูกตอง
โซ ดั งผู ร าย แต พระวจนะของ 16 แตจงหลี กไปเสี ยจากถ อยคํา
พระเจ านั้ นไม มี ผู ใดเอาโซ ล าม หมิ่ นประมาทและไร ประโยชน
ไวได
เพราะคํ า อย า งนั้ นย อมก อ ให
10 เหตุฉะนั้ นข าพเจาจึงยอมทน เกิดอธรรมมากยิ่ งขึ้ น
ทุ กอยาง เพราะเห็ นแก ผู ที่ ทรง 17 และคํ า พู ดของเขาจะแพร
เลือกสรรไวนั้ น เพื่ อเขาจะไดรับ ออกไปเหมือนแผลเนื้ อราย ใน
ความรอดด วย ซึ่ งมี อยู ในพระ พวกนั้ นมี ฮี เมเนอั สกั บฟ เ ลทั ส
เยซู คริ สต พร อมทั้ งสง าราศี เปนตน
นิรันดร
18 คนทั้ งสองนั้ นได ห ลงจาก
11 คํานี้ เป นคําสั ตย จริ ง คื อถ า ความจริ งโดยพู ดว าการฟ นจาก
เราตายกั บพระองค เราก็ จะมี ความตายนั้ นได ผ านพ นไปแล ว
ชีวิตอยู กับพระองคเชนกัน
และได ทําลายความเชื่ อของบาง
(5) 1 คร 9:25 (7) สภษ 2:6 (8) รม 1:3-4; 2:16; 1 คร 15:1 (9) กจ 9:16; อฟ 3:1
(10) 2 คร 1:6; อฟ 3:13 (11) รม 6:5, 8 (12) มธ 10:33; รม 5:17 (13) กดว 23:19
(14) ทต 3:9 (15) 2 ปต 1:10 (17) 1 ทธ 1:20 (18) 1 คร 15:12
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2 ทิโมธี 2, 3
หนา 2410
คนเสีย
เป น เจ า ต อ งไม เ ป น คนที่ ชอบ
19 แต ว า รากฐานแห งพระเจ า การทะเลาะวิ วาท แต ต องมี ใจ
นั้ นอยู อย างมั่ นคง โดยมี ตรา สุภาพตอคนทั้ งปวง เหมาะที่ จะ
ประทับไววา `องคพระผู เปนเจา เปนครูและมีความอดทน
ทรงรู จั กคนเหล านั้ นที่ เป นของ 25 ด วยความอ อนสุ ภาพจงสอน
พระองค ' และ `ให ทุ กคนซึ่ ง คนเหลานั้ นที่ ตอสู กับตัวเอง ถา
ออกพระนามของพระคริ สต ละ พระเจ าอาจจะทรงโปรดให เขา
ทิ้ งความชั่ วชาเสีย'
กลับใจเสียใหมมารับความจริง
ภาชนะที่ มีเกียรติ
26 และเขาอาจหลุ ดพ นบ วงของ
พญามาร ผู ซึ่ งดั กจั บเขาไว ให
และที่ ไรเกียรติ
20 แตวาในบานใหญหลั งหนึ่ งๆ ทําตามความประสงคของมัน
ลักษณะจิตใจของมนุษย
มิ ไ ด มี แต ภ าชนะทองและเงิ น
ในยุคสุดทาย
เท านั้ น แต มี ภาชนะไม และ
แต จงเข าใจข อนี้ ด วย คื อ
ภาชนะดิ นด วย บ างก็ มี เกี ยรติ
ว า ในวั น สุ ด ท า ยนั้ นจะเกิ ด
และบางก็ไรเกียรติ
21 เหตุ ฉะนั้ นถ า ผู ใดชํ า ระตั ว เหตุการณกลียุค
ให พ นจากสิ่ งเหล านี้ เขาก็ จะ 2เหตุ ว าคนจะเป นคนรั กตั วเอง
เป นภาชนะที่ มี เกี ยรติ ซึ่ งคัดไว เปนคนเห็นแก เงิน เปนคนอวด
แล ว เหมาะที่ นายจะใช ให เป น ตัว เปนคนจองหอง เปนคนพูด
ประโยชน และถู กเตรี ยมไว หมิ่ นประมาท เปนคนไมเชื่ อฟง
คําบิ ดามารดา เปนคนอกตั ญู
พรอมสําหรับการดีทุกอยาง
22 จงหลี กหนี เสี ยจากราคะ เปนคนไรศีลธรรม
ตัณหาของคนหนุ ม แต จงใฝ ใน 3 เป นคนไม รั ก ซึ่ งกั น และกั น
ความชอบธรรม ในความเชื่ อ เป นคนไม ทําตามสั ญญา เป น
ความรัก และสันติสุข รวมกับผู คนหาความใส เขา เป นคนไม มี
ที่ ออกพระนามขององค พระผู สติรั้ งใจ เปนคนดุราย เปนคน
ชังคนดี
เปนเจาดวยใจบริสุทธิ์
23 จงหลีกเลี่ ยงจากปญหาอันโง 4เป นคนทรยศ เป นคนมุ ทะลุ
เขลาและไมเปนสาระ ดวยรู แลว เป นคนหั วสู ง เป นคนรั กความ
ว าป ญหาเหล านั้ นก อให เกิ ดการ สนุกสนานยิ่ งกวารักพระเจา
5 เขามี สภาพทางของพระเจ า
ทะเลาะวิวาทกัน
24 ฝ ายผู รั บใช ขององค พระผู ภายนอก แต ฤทธิ์ ของทางนั้ น

3

(19) นฮม 1:7; มธ 24:24 (20) รม 9:21 (21) 2 ทธ 3:17 (22) 1 ทธ 6:11
(24) 1 ทธ 3:3; ทต 1:9; 3:2 (25) กจ 8:22; กท 6:1; 1 ทธ 2:4 (26) 1 ทธ 3:7
(1) 1 ทธ 4:1 (4) 2 ปต 2:10 (5) 2 ธส 3:6; 1 ทธ 5:8; ทต 1:16
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หนา 2411
2 ทิโมธี 3, 4
เขาปฏิ เสธเสี ย คนอย างนี้ ท าน ดําเนิ นชี วิตตามทางของพระเจ า
จงผินหนาหนีจากเขาเสียดวย
ในพระเยซู ค ริ สต จะถู กกดขี่ ข ม
6เพราะในบรรดาคนเหลานั้ น มี เหง
คนที่ แอบไปตามบ าน แล วนํา 13 แต ค นชั่ วและคนเจ า เล ห จะ
หญิ งที่ เบาป ญญาหนาด วยบาป ชั่ วรายมากยิ่ งขึ้ น ทั้ งล อลวงคน
ไปเปนเชลย แลวพากันหลงใหล อื่ น และก็ถูกคนอื่ นลอลวงดวย
ไปดวยตัณหาตางๆ
14 แต ฝ ายท านจงดําเนิ นต อไป
7ถึ งจะเรี ยนกั นอยู เสมอ แต ก็ ในสิ่ งที่ ท านเรี ยนรู แล ว และได
ไมอาจเรียนรู ถึงความจริงเลย
เชื่ ออย างมั่ นคง ท านก็ รู วาท าน
8แล วยั นเนสกั บยั มเบรส ได ต อ ไดเรียนมาจากผู ใด
ต านโมเสสฉั นใด คนเหล านี้ ก็
พระคัมภีรอันบริสุทธิ์ ทําให
ตอตานความจริงฉันนั้ น เขาเปน
คนของพระเจาดีรอบคอบ
คนใจทราม และในเรื่ องความ 15 และตั้ งแตเด็กมาแลว ที่ ทาน
เชื่ อนั้ นเขาใชไมไดเลย
ได รู พระคั มภี ร อั นบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งมี
9แต เขาจะก าวหน าไปอี กไม ได ฤทธิ์ สอนท า นให ไ ด ป ญญาถึ ง
เพราะความโง ของเขาจะปรากฏ ความรอดโดยความเชื่ อ ในพระ
แกคนทั้ งปวง เชนเดียวกับความ เยซูคริสต
โงของชายสองคนนั้ น
16 พระคั มภี ร ทุกตอนไดรั บการ
10 แตท านก็ ประจักษชั ดแล วซึ่ ง ดลใจจากพระเจา และเปนประคําสอน การประพฤติ ความมุ ง โยชน ในการสอน การตั กเตื อน
หมาย ความเชื่ อ ความอดทน ว ากล าว การปรั บปรุ งแก ไขคน
ความรัก ความเพียร
ให ดี และการอบรมในเรื่ อง
11 การถู กข มเหง การทนทุ กข ความชอบธรรม
ยากลําบากของข าพเจ า ซึ่ งได 17 เพื่ อคนของพระเจ าจะดี รอบ
เกิ ดขึ้ นกั บข าพเจ า ณ เมื อง คอบ พรักพรอมที่ จะกระทําการ
อั นทิ โอก เมื องอิ โคนี ยูม และ ดีทุกอยาง
เมื องลิ สตรา การกดขี่ ข มเหงที่
คํากําชับที่ สําคัญสําหรับทิโมธี
ข าพเจ าได ทนเอา ถึ งกระนั้ นก็
เหตุ ฉะนั้ น ข าพเจ ากําชั บ
ดีองคพระผู เป นเจ าได ทรงโปรด
ท านต อพระพั กตร พระเจ า
ให ข าพเจ ารอดพ นจากสิ่ งเหล า และพระเยซู คริ สต เจ า ผู จะ
นั้ นทั้ งหมด
ทรงพิพากษาคนเปนและคนตาย
12 แท จริ งทุ กคนที่ ปรารถนาจะ เมื่ อพระองค เสด็ จมาปรากฏ

4

(6) มธ 23:14 (7) 1 ทธ 2:4 (8) อพย 7:11-12 (9) อพย 7:11-12 (10) 1 ทธ 4:6
(11) สดด 34:19; กจ 13:44 (12) สดด 34:19 (13) 2 ธส 2:11 (14) 2 ทธ 1:13
(15) ยน 5:39 (16) รม 4:23 (17) 1 ทธ 6:11; 2 ทธ 2:21 (1) กจ 10:42; 1 ทธ 5:21

55_2tim.pub
page 5

Friday, December 09, 2005 14:40

2 ทิโมธี 4
หนา 2412
และตั้ งอาณาจั ก รของพระองค ชอบธรรมก็ เตรี ยมไว สํ า หรั บ
วา
ข าพเจ าแล ว ซึ่ งองค พระผู เป น
2จงประกาศพระวจนะ ใหขะมัก เจ า ผู พิ พากษาอั นชอบธรรม
เขม นที่ จะทํา การทั้ งในขณะที่ มี จะทรงประทานแก ขาพเจาในวั น
โอกาสและไม มี โอกาส จงว า นั้ น และมิ ใช แก ขาพเจ าผู เดี ยว
กลาว หามปราม และตักเตือน เท านั้ น แต จะทรงประทานแก
ด วยความอดทนทุ ก อย า งและ คนทั้ งปวงที่ รั กการเสด็ จมาของ
การสั่ งสอน
พระองค
3เพราะจะถึงเวลาที่ คนจะทนตอ
ความตองการของเปาโล
คําสอนอันถูกต องไม ได แต เขา 9 จงพยายามมาหาข าพเจ า โดย
จะรวบรวมครู ไว ให สอนในสิ่ งที่ เร็ว
เขาชอบฟง ตามความปรารถนา 10 เพราะว า เดมาสได ห ลงรั ก
ของตนเอง
โลกป จจุ บั นนี้ เสี ยแล ว และได
4และเขาจะบ ายหู จากความจริ ง ทิ้ งขาพเจ าไปยั งเมื องเธสะโลนิหันไปฟงเรื่ องนิยายตางๆ
กา เครสเซนส ได ไปยั งแคว น
5 ฝ า ยท า นจงระวั ง ระไวอยู ใน กาลาเที ย ทิ ตั สได ไปยั งเมื อง
การทั้ งปวง จงอดทนต อความ ดาลมาเทีย
ทุกขยากลําบาก จงทําหนาที่ ของ 11 ลู กาคนเดี ยวเท านั้ นที่ อยู กั บ
ผู ประกาศข าวประเสริ ฐ และจง ข าพเจ า จงไปตามมาระโกและ
กระทําการรั บใชของทานให สํา- พาเขามาด วย เพราะเขาเป น
เร็จ
ประโยชน แกขาพเจาสําหรั บการ
ชัยชนะของเปาโลใน
รับใชนี้
การเผชิญหนากับความตาย
12 ข า พเจ า ได ส ง ที คิ กั ส ไปยั ง
เมืองเอเฟซัสแลว
เพื่ อพระคริสต
6เพราะว าบั ดนี้ ขาพเจ าพร อมที่ 13 เมื่ อท านมาจงเอาเสื้ อคลุ ม
จะเปนเครื่ องบูชาแลว และเวลา ซึ่ งข าพเจ าได ฝากไว กั บคารป ส
ที่ ข าพเจ าจะจากไปนั้ นก็ ใกล จะ ที่ เมืองโตรอัสมาดวย พรอมกับ
หนังสือตางๆ และสิ่ งที่ สําคัญที่
ถึงแลว
7ข าพเจ าได ตอสู อย างเต็ มกําลัง สุ ด คื อ หนั ง สื อ ที่ เขี ยนบนแผ น
ข า พเจ า ได แ ข ง ขั น จนถึ ง ที่ สุ ด หนัง
ขาพเจาไดรักษาความเชื่ อไวแลว 14 อเล็ กซานเดอร ช างทองแดง
8ตั้ งแต นี้ ไป มงกุ ฎแห งความ นั้ นได ประทุ ษร ายข าพเจ าอย าง
(2) 1 ทธ 4:13; ทต 2:15 (3) 1 ทธ 1:10; 2 ทธ 3:1 (4) 1 ทธ 1:4 (5) กจ 21:8
(6) ฟป 1:23; 2 ปต 1:14 (7) 1 คร 9:24; ฟป 3:13 (8) ยน 5:22 (10) คส 4:14
(11) กจ 12:12; คส 4:10 (12) กจ 20:4; อฟ 6:21-22 (14) กจ 19:33; 1 ทธ 1:20
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หนา 2413
2 ทิโมธี 4
สาหัส `องคพระผู เปนเจาจะทรง มี แด พระองค สื บๆไปเป นนิ ต ย
ตอบแทนเขาให สมกั บการกระ- เอเมน
ทําของเขา'
19 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
15 ท านจงระวั งเขาให ดี ด วย ปริสคากับอาควิลลา และคนใน
เพราะเขาได คั ดค านถ อยคําของ ครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสดวย
เราอยางรุนแรง
20 เอรั ส ทั ส ยั ง ค า งอยู ที่ เมื อ ง
16 ในการแก ค ดี ครั้ งแรกของ โคริ นธ แต เมื่ อข าพเจ าจาก
ข าพเจ านั้ น ไม มี ใครเข าข าง โตรฟ มัสที่ เมื องมิ เลทั สนั้ น เขา
ขาพเจาสักคนเดียว เขาไดละทิ้ ง ยังปวยอยู
ข าพเจ าไปหมด ข าพเจ าอธิ ษ- 21 ท านจงพยายามมาให ถึ ง
ฐานต อพระเจ าว า ขอโปรดอย า ก อนฤดู หนาว ยู บู ลั ส ปู เดนส
ใหพวกเขาตองไดรับโทษเลย
ลี นั ส คลาวเดี ย และพี่ น องทั้ ง
17 แต อ งค พ ระผู เป น เจ า ทรง หลายฝากความคิ ดถึ งมายั งท าน
ประทั บอยู กั บข าพเจ า และได ดวย
ทรงประทานกํ า ลั งให ข า พเจ า 22 ขอพระเยซู คริ สต เจ าทรง
ข าพเจ าจึ งประกาศพระวจนะได สถิ ตอยู กั บจิ ตวิ ญญาณของท าน
อย างเต็ มที่ เพื่ อให คนตางชาติ ขอพระคุ ณจงดํ า รงอยู กั บท า น
ทั้ งปวงได ยิน ดั งนั้ นข าพเจ าจึ ง เถิด เอเมน
รอดพนจากปากสิงโตนั้ น
[จดหมายฉบั บที่ สองถึ ง ทิ โมธี
18 องค พระผู เป นเจ าจะทรง ผู ได รั บการเจิ มให เป นศิ ษยาภิ โปรดชวยข าพเจ าให พนจากการ บาลคนแรกแห ง คริ ส ตจั กรชาว
ร ายทุ กอย าง และจะทรงคุ ม เอเฟซั ส ได เขี ยนจากกรุ งโรม
ครองข าพเจ าไว จนถึ งอาณาจั กร เมื่ อ เปาโลถู ก พิ พากษาต อหน า
สวรรค ของพระองค สง าราศี จง จักรพรรดินีโรเปนครั้ งที่ สอง]

(16) กจ 7:60; 1 คร 13:5 (17) พบญ 31:6; 1 ซมอ 17:37; สดด 22:21; กจ 9:15
(18) สดด 121:7; รม 11:36; กท 1:5; ฮบ 13:21; 2 ปต 2:9; 3:18
(19) กจ 18:2; รม 16:3; 2 ทธ 1:16 (20) กจ 19:22; 20:4; 21:29; รม 16:23
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