
ขข้อสอบ
หนนังสสือ 2 ททิโมธธ

1 อ.เปาโลเขธยนจดหมายฉบนับนธนจากทธที่ไหน?                                                                                                 
2 สสาหรนับขขาวประเสรทิฐ อ.เปาโลไดด้รนับแตขงตนันงใหด้เปป็นอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                            
3 อ.เปาโลอธทิษฐานเผสืที่อททิโมธธเมสืที่อไร?                                                                                                            
4 การสะกทิดใจของททิโมธธใหด้ใชด้ของประทานของพระเจด้าทธที่มธอยย ขในทขาน มธความหมายอะไร?                 
                                                                                                                                                                                    
5 พระเจด้ามทิไดด้ทรงประทานจทิตทธที่                                      ใหด้เรา แตขไดด้ทรงประทานจทิตทธที่กอปรดด้วย
อะไรบด้าง?                                                                             
                                                                                                                                                        
6 ททิโมธธจงไมขมธความละอายในอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
7 ททิโมธธจงถสือ                                                         และซสืที่อสนัตยย์ตขอ                                                               
8 2 ททิโมธธ 1:12 เพราะเหตตุนนันนเองขด้าพเจด้าจจึงไดด้ทนทตุกขย์ลสาบากเชขนนธน  ถจึงกระนนันนขด้าพเจด้ากป็ไมขละอาย 
เพราะวขา                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    
9 ในตอนทธที่อ.เปาโลอยยขเรสือนจสา เพสืที่อนแทด้คสือ                                                                                                 
10 เพสืที่อนแทด้ทสาอะไรบด้างสสาหรนับอ.เปาโล?                                                                
                                                                                                                                                        
11 เพราะฉะนนันนเพสืที่อนแทด้จะไดด้รนับอะไรจากพระเจด้า?                                                                                     
12 พระเยซยทรงเปป็นผยด้ทธที่ชขวยเราใหด้                          และไดด้ทรงเรธยกเราดด้วย                                                
13 พระเยซยไดด้ทรงกสาจนัด                                          ใหด้สยญสทินน และไดด้ทรงนสา                                               
และ                                            ใหด้กระจขางแจด้งโดย                                                         



14 ขด้อพระคนัมภธรย์ 2 ททิโมธธ 2:2 จงมอบคสาสอนเหลขานนันนซจึที่งทขานไดด้ยทินจากขด้าพเจด้าตขอหนด้าพยานหลายคน
ไวด้กนับคนทธที่สนัตยย์ซสืที่อ ทธที่สามารถสอนคนอสืที่นไดด้ดด้วย   มธความหมายอะไร?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
15 ในบททธที่ 2 อ.เปาโลเปรธยบเทธยบการรนับใชด้พระเจด้าก นับอะไรบด้าง? 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
16 รางวนัลแหขงการยากลสาบากของอ.เปาโลคสืออะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
17 ทสาไมผยด้รนับใชด้ของพระเจด้าจงหลธกเลธที่ยงจากปนัญหาอนันโงขเขลาและไมขเปป็นสาระ?                                     
                                                                                                                                                                                    
18 “วนันสตุดทด้าย” เลป็งถจึงสมนัยไหน?                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
19 ใน "วนันสตุดทด้าย” คน                และคน                        จะ                                 มากยทิที่งขจึนน
20 ลนักษณะของผยด้ลขอลวงมธอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        



21 “เขามธสภาพทางของพระเจด้าภายนอก แตขฤทธทิธ ของทางนนันนเขาปฏทิเสธเสธย” มธความหมายอะไร?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
22 การกระทสาของผยด้ลขอลวงมธอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
23 ตนัวอยขางของผยด้ลขอลวงมธใครบด้าง? และเขาทนันง 2 มธอาชธพอะไร?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    
24 ครทิสเตธยนควรทสาอยขางไรดธใน “คราวทธที่สตุด” นธน
                                                                                                                                                        
25 พระวจนะของพระเจด้าชขวยททิโมธธในตอนทธที่เขาเปป็นเดป็กไดด้อยขางไร?                                                         
                                                                                                                                                                                    
26 ชขวยเขธยน 2 ททิโมธธ 3:16-17                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
27  คสากสาชนับสตุดทด้ายของอ.เปาโลตขอททิโมธธมธอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
28 ในคสาเตสือนสตุดทด้ายของอ.เปาโล ทขานเตสือนเรสืที่องใคร?                                                                                
29 ในคสาขอรด้องสตุดทด้ายของอ.เปาโล ทขานขออะไรบด้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        



30 อ.เปาโล ขอฝากความคทิดถจึงมายนัง                                 กนับ                                 และคนในครนัวเรสือน
ของ                                                         ดด้วย
31 ผยด้ใดเขด้าขด้างและชยก สาลนังอ.เปาโลตลอด?                                                                                                      
32 อ.เปาโลจะไดด้รนับรางวนัลอะไร?                                                                                                                   



ขข้อสอบ
หนนังสสือ 2 ททิโมธธ

1 อ.เปาโลเขธยนจดหมายฉบนับนธนจากทธที่ไหน?                     คนทธที่กรรุงโรม                                                        
2 สสาหรนับขขาวประเสรทิฐ อ.เปาโลไดด้รนับแตขงตนันงใหด้เปป็นอะไรบด้าง?

นนักเทศนน อนัครสาวก 
ครรูของพวกตขางชาตทิ

3 อ.เปาโลอธทิษฐานเผสืที่อททิโมธธเมสืที่อไร?                   ทนันงกลางวนันและกลางคสืน                                                  
4 การสะกทิดใจของททิโมธธใหด้ใชด้ของประทานของพระเจด้าทธที่มธอยรู ขในทขาน มธความหมายอะไร?                 

ใหด้ใชด้ของประทานของพระเจด้าทธที่พระเจด้าประทานใหด้นนันน                                                                          
5 พระเจด้ามทิไดด้ทรงประทานจทิตทธที่              ขลาดกลนัว         ใหด้เรา แตขไดด้ทรงประทานจทิตทธที่กอปรดด้วย

อะไรบด้าง? ดด้วยฤทธทิธ
ความรนัก การบนังคนับตนเอง

6 ททิโมธธจงไมขมธความละอายในอะไรบด้าง?
เกธที่ยวกนับคสาพยานของพระเยซรู  เกธที่ยวกนับทรูตของพระเยซรู คสืออ  .  เปาโล

7 ททิโมธธจงถสือ       คสาสอนทธที่ถรูกตด้อง                        และซสืที่อสนัตยนตขอ             การรนับใชด้                                    
8 2 ททิโมธธ 1:12 เพราะเหตรุนนันนเองขด้าพเจด้าจจึงไดด้ทนทรุกขนลสาบากเชขนนธน  ถจึงกระนนันนขด้าพเจด้ากป็ไมขละอาย 

เพราะวขา            ขด้าพเจด้ารรูด้จนักพระองคนทธที่ขด้าพเจด้าไดด้เชสืที่อ และขด้าพเจด้าเชสืที่อมนั ที่นวขาพระองคนทรงฤทธทิธ             
สามารถรนักษาซจึที่งขด้าพเจด้าไดด้มอบไวด้ก นับพระองคนจนถจึงวนันนนันน                                                                     

9 ในตอนทธที่อ.เปาโลอยรูขเรสือนจสา เพสืที่อนแทด้คสือ                     โอเนสทิโฟรนัส                                                         
10 เพสืที่อนแทด้ทสาอะไรบด้างสสาหรนับอ.เปาโล?

เขาไดด้กระทสาใหด้อ  .  เปาโลชสืที่นใจบขอยๆ เขาไมขละอายตขอโซขตรวนของอ  .  เปาโล
เขาไดด้อรุตสขาหนสสืบหาอ  .  เปาโลจนพบ

11 เพราะฉะนนันนเพสืที่อนแทด้จะไดด้รนับอะไรจากพระเจด้า?         พระเมตตาจากพระเจด้า                                       
12 พระเยซรูทรงเปป็นผรูด้ทธที่ชขวยเราใหด้              รอด        และไดด้ทรงเรธยกเราดด้วย  คสาทรงเรธยกอนันบรทิสรุทธทิธ         
13 พระเยซรูไดด้ทรงกสาจนัด     ความตาย                       ใหด้สรูญสทินน และไดด้ทรงนสา          ชธวทิต                                

และ       สภาพอมตะ                   ใหด้กระจขางแจด้งโดย       ขขาวประเสรทิฐ                 



14 ขด้อพระคนัมภธรน 2 ททิโมธธ 2:2 จงมอบคสาสอนเหลขานนันนซจึที่งทขานไดด้ยทินจากขด้าพเจด้าตขอหนด้าพยานหลายคน
ไวด้กนับคนทธที่สนัตยนซสืที่อ ทธที่สามารถสอนคนอสืที่นไดด้ดด้วย   มธความหมายอะไร?
ใหด้สอนพระคสาของพระเจด้าแกขคนทธที่สนัตยนซสืที่อ  ทธที่จะสามารถสอนคนอสืที่นไดด้ดด้วย                                       

15 ในบททธที่ 2 อ.เปาโลเปรธยบเทธยบการรนับใชด้พระเจด้าก นับอะไรบด้าง? 
ทหาร นนักกธฬา
ชาวกสทิกร ผรูด้ทนการยากลสาบาก
ครรู นนักศจึกษา
ภาชนะ ผรูด้รนับใชด้

16 รางวนัลแหขงการยากลสาบากของอ.เปาโลคสืออะไรบด้าง?
จะมธชธวทิตอยรูขกนับพระเยซรู เรากป็จะไดด้ครองรขวมกนับพระองคน

17 ทสาไมผรูด้รนับใชด้ของพระเจด้าจงหลธกเลธที่ยงจากปนัญหาอนันโงขเขลาและไมขเปป็นสาระ?                                     
ปนัญหาเหลขานนันนกขอใหด้เกทิดการทะเลาะวทิวาทกนัน                                                                                           

18 “วนันสรุดทด้าย” เลป็งถจึงสมนัยไหน?             สมนัยของอ  .  เปาโล จนถจึง สมนัยปนัจจรุบนัน                                          
19 ใน "วนันสรุดทด้าย” คน     ชนั ที่ว         และคน      เจด้าเลขหน                     จะ         ชนั ที่วรด้าย                มากยทิที่งขจึนน
20 ลนักษณะของผรูด้ลขอลวงมธอะไรบด้าง?
 เปป็นคนรนักตนัวเอง เปป็นคนเหป็นแกขเงทิน
 เปป็นคนอวดตนัว  เปป็นคนจองหอง
 เปป็นคนหลรูขเกธยรตทิยศของพระเจด้า เปป็นคนไมขเชสืที่อฟนังคสาบทิดามารดา

เปป็นคนอกตนัญญรู เปป็นคนพาล
 เปป็นคนไมขรนักซจึที่งกนันและกนัน เปป็นคนไมขยอมเปป็นไมตรธกนับใคร
 เปป็นคนหาความใสขเขา   เปป็นคนไมขมธสตทิรนัน งใจ
 เปป็นคนดรุรด้าย เปป็นคนชนังคนดธ
 เปป็นคนทรยศ เปป็นคนหนัวดสืนอ
 เปป็นคนหนัวสรูง
 เปป็นคนรนักการสนรุกสนานมากกวขารนักพระเจด้า
 เขามธสภาพธรรมภายนอก แตขฤทธทิธ ของธรรมนนันนเขาปฏทิเสธเสธย



21 “เขามธสภาพทางของพระเจด้าภายนอก แตขฤทธทิธ ของทางนนันนเขาปฏทิเสธเสธย” มธความหมายอะไร?
เขาเปป็นผรูด้รนับใชด้พระเจด้าปลอม  เขาพจึที่งตนัวเอง  ไมขไดด้พจึที่งพระเจด้า                                                                 

22 การกระทสาของผรูด้ลขอลวงมธอะไรบด้าง?
ขาดศธลธรรม เรธยนกนันอยรูขเสมอ แตขกป็ไมขอาจเรธยนรรูด้ถจึงความจรทิง

23 ตนัวอยขางของผรูด้ลขอลวงมธใครบด้าง? และเขาทนันง 2 มธอาชธพอะไร?
ยนันเนส ยนัมเบรสน
ผรูด้ใชด้เวทมนตรน  นนักเลขนกลของฟาโรหน  

24 ครทิสเตธยนควรทสาอยขางไรดธใน “คราวทธที่สรุด” นธน
 จงรนับใชด้พระเจด้าตขอไป  จงศจึกษาพระวจนะของพระเจด้าตขอไป

25 พระวจนะของพระเจด้าชขวยททิโมธธในตอนทธที่เขาเปป็นเดป็กไดด้อยขางไร?                                                         
มธฤทธทิธ สอนทขานใหด้ไดด้ปนัญญาถจึงความรอดโดยความเชสืที่อในพระเยซรูครทิสตน                                              

26 ชขวยเขธยน 2 ททิโมธธ 3:16-17                       พระคนัมภธรนทรุกตอนไดด้รนับการดลใจจากพระเจด้า และเปป็น          
ประโยชนนในการสอน การตนักเตสือนวขากลขาว การปรนับปรรุงแกด้ไขคนใหด้ดธ และการอบรมในเรสืที่อง
ความชอบธรรม   เพสืที่อคนของพระเจด้าจะดธรอบคอบ พรนักพรด้อมทธที่จะกระทสาการดธทรุกอยขาง                    

27  คสากสาชนับสรุดทด้ายของอ.เปาโลตขอททิโมธธมธอะไรบด้าง?
 จงประกาศพระวจนะ  จงวขากลขาว หด้ามปราม
ใหด้ขะมนักเขมด้นทธที่จะทสาการทนันงในขณะทธที่มธโอกาสและไมขมธโอกาส 
ตนักเตสือนดด้วยความอดทนทรุกอยขางและการสนัที่งสอน
จงระวนังระไวอยรูขในการทนันงปวง  จงอดทนตขอความทรุกขนยากลสาบาก 
จงทสาหนด้าทธที่ของผรูด้ประกาศขขาวประเสรทิฐ จงกระทสาการรนับใชด้ของทขานใหด้สสาเรป็จ

28 ในคสาเตสือนสรุดทด้ายของอ.เปาโล ทขานเตสือนเรสืที่องใคร?                 เรสืที่องสมาชทิกในครทิสตจนักรทธที่                   
ไมขเชสืที่อฟนังคสาสอนอนันถรูกตด้องและความจรทิงของพระเจด้า                                                                              

29 ในคสาขอรด้องสรุดทด้ายของอ.เปาโล ทขานขออะไรบด้าง?
อยากใหด้ททิโมธธพามาระโกมาหาอ  .  เปาโลดด้วย  เอาเสสืนอคลรุมมา
เอาหนนังสสือมา เอาหนนังสสือทธที่เขธยนทธที่แผขนหนนัง   (  พระคนัมภธรนเดทิม  )



30 อ.เปาโล ขอฝากความคทิดถจึงมายนัง         ปรทิสคา      กนับ      อาควทิลลา                และคนในครนัวเรสือนของ
             โอเนสทิโฟรนัส                  ดด้วย

31 ผรูด้ใดเขด้าขด้างและชรูก สาลนังอ.เปาโลตลอด?             พระเจด้า                                                                              
32 อ.เปาโลจะไดด้รนับรางวนัลอะไร?                          มงกรุฎแหขงความชอบธรรม                                              




