
หน้า 2407จดหมายฉบับที�สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงทโิมธี
ความรกัของเปาโล

ที�มีต่อทิโมธี

1
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ ตามพระประสงค์ของ

พระเจ้า ตามพระสัญญาแห่ง
ชีวิต ซึ�งมีในพระเยซูคริสต์
2ถึง ทิโมธี บุตรที�รักของข้าพ-
เจ้า ขอพระคุณและพระเมตตา
และสั นติ สุ ขจากพระเจ้ าพระ
บิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา จงดาํรงอยู่กับ
ท่านเถิด
3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้
ซึ� งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสาํนึก
อันบริสุทธิ7 สืบมาตั9 งแต่บรรพ-
บุรุษของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ได้ระลึกถึงท่านในคาํอธิษฐาน
ของข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อนทั9 ง
กลางวันกลางคืน
4ก็ได้ปรารถนาเป็นอันมากที�จะ
เห็นท่าน ระลึกถึงนํ9าตาของท่าน
เพื� อข้าพเจ้ าจะได้ เต็มไปด้ วย
ความยินดี
5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื� ออัน
แท้นั9 นซึ� งมีอยู่ในท่าน และซึ� ง

เมื� อก่ อนได้มีอยู่ ในโลอิสยาย
ของท่าน และซึ�งได้มีอยู่ในยูนีส
มารดาของท่าน และซึ� งข้าพเจ้า
เชื�อมั�นคงว่ามีอยู่ในท่านด้วย
6เหตุฉะนั9 นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจ
ท่านให้ใช้ของประทานของพระ
เจ้ าที� มี อยู่ ในท่ านโดยการวาง
มือของข้าพเจ้านั9นให้รุ่งเรืองขึ9 น
7 เพราะว่ าพระ เจ้ ามิ ไ ด้ ทรง
ประทานจิตที� ขลาดกลัวให้ เรา
แต่ได้ทรงประทานจิตที� กอปร
ด้วยฤทธิ7  ความรัก และการ
บังคับตนเองให้แก่เรา
8เหตุฉะนั9นอย่าละอายคาํพยาน
แห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา
หรือของตัวข้าพเจ้าที� ถูกจองจาํ
อยู่ เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่
จงมีส่วนในการยากลาํบากเพื� อ
เห็นแก่ ข่าวประเสริฐโดยอาศัย
ฤทธิ7 เดชแห่งพระเจ้า
9 ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และได้
ทรงเรียกเราด้วยคาํทรงเรียกอัน
บริสุทธิ7  ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การ
กระทาํของเรา แต่เพราะเห็น
แก่พระประสงค์ของพระองค์เอง

(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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หน้า 2408

และพระคุณซึ� งทรงประทานแก่
เราในพระเยซูคริสต์ตั9 งแต่ก่อน
สร้างโลกมานั9น
10 แต่ บั ดนี9 ได้ทรงสาํ แดงให้
ประ จั กษ์ โดยการที� พระเยซู
คริสต์พระผู้ ช่วยให้รอดของเรา
เสด็จมา ผู้ ได้ทรงกาํจัดความ
ตายให้ สู ญสิ9 นและได้ ทรงนาํ
ชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่าง
แจ้งโดยข่าวประเสริฐ
11 สาํ หรั บข่ าวประเสริ ฐนั9 น
ข้ าพเจ้ าได้ รับแต่ งตั9 งให้ เป็ น
นักเทศน์และเป็นอัครสาวกและ
เป็นครูของพวกต่างชาติ
เปาโลเชื�อมั �นในพระคริสต์

อย่างไม่สั �นคลอน
12 เพราะเหตุนั9 นเองข้าพเจ้าจึง
ได้ทนทุกข์ลาํบากเช่นนี9  ถึง
กระนั9 น ข้าพเจ้าก็ไม่ละอาย
เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ จักพระองค์ที�
ข้าพเจ้าได้เชื� อ และข้าพเจ้าเชื�อ
มั� นว่าพระองค์ทรงฤทธิ7 สามารถ
รักษาซึ� งข้ าพเจ้าได้มอบไว้กับ
พระองค์จนถึงวันนั9น
13 จงถื อไ ว้ เ ป็ นแบบแห่ งคาํ
สอนอันถูกต้องที�ท่านได้ยินจาก
ข้าพเจ้า ในความเชื� อและความ
รักซึ�งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
14 ข้อความอันดีนั9 นซึ� งทรงฝาก
ไว้กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ7 ที� สถิตอยู่
ในเรา

15 ท่านก็ทราบแล้วว่า คนทั9 ง
ปวงที�อยู่ในแคว้นเอเชียนั9นต่าง
กผ็ละไปจากข้าพเจ้า ในพวกนั9น
มีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวม
อยู่ด้วย
16 ขอองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
พระเมตตาแก่ ครอบครั วของ
โอเนสิโฟรัสด้วยเถิด เพราะเขา
ได้กระทาํให้ข้าพเจ้าชื�นใจบ่อยๆ
และเขาไม่ ละอายต่ อโซ่ ตรวน
ของข้าพเจ้าเลย
17 แต่ ขณะเมื� อเขาอยู่ ในกรุ ง
โรม เขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้า
จนพบข้าพเจ้า
18 และเขาได้ปรนนิบัติข้าพเจ้า
ที� เมื องเอเฟซั สมากเพี ยงใด
ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระ
เมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่
เขาในวันนั9นด้วยเถิด
ทหารที�ดีของพระเยซูเจ้า

2
เหตุฉะนั9 นบุตรของข้าพเจ้า
เอ๋ย จงเข้มแข็งขึ9 นในพระ

คุณซึ�งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
2 จงมอบคาํสอนเหล่ านั9 นซึ� ง
ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้า
พยานหลายคนไว้กับคนที� สัตย์
ซื�อ ที�สามารถสอนคนอื�นได้ด้วย
3ฉะนั9น ท่านจงทนการยากลาํ-
บากดุ จทหารที� ดี ของพระเยซู
คริสต์
4ไม่มีทหารคนใด เมื�อเข้าประ-

F ทิโมธี C, F

(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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หน้า 2409 F ทิโมธี F

จาํการแล้ว จะไปห่วงใยกับการ
ทาํมาหากินของเขาในชีวิตนี9 เพื�อ
ผู้ที� ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั9 น
จะได้ชอบใจ
5และถ้ าผู้ ใดจะเข้าแข่งขันกัน
เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสีย
แต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ
6กสิกรผู้ตรากตราํทาํงานก็ต้อง
เป็นคนแรกที�ได้รับผล
7จงใคร่ครวญถึงสิ�งที�ข้าพเจ้าได้
พูดเถิด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงประทานความเข้าใจให้
แก่ท่านในทุกสิ�ง
8จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ ผู้
ทรงสืบเชื9 อสายจากดาวิด ได้
ทรงถู กชุ บให้ เป็ นขึ9 นมาจาก
ความตาย ตามข่าวประเสริฐที�
ข้าพเจ้าประกาศนั9น
9และเพราะเหตุ ข่ าวประเสริฐ
นั9น ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ ถูกล่าม
โซ่ดังผู้ ร้าย แต่พระวจนะของ
พระเจ้านั9 นไม่มี ผู้ ใดเอาโซ่ ล่าม
ไว้ได้
10 เหตุฉะนั9นข้าพเจ้าจึงยอมทน
ทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ผู้ที�ทรง
เลือกสรรไว้นั9น เพื�อเขาจะได้รับ
ความรอดด้วย ซึ� งมีอยู่ ในพระ
เยซูคริสต์ พร้อมทั9 งสง่าราศี
นิรันดร์
11 คาํนี9 เป็นคาํสัตย์จริง คือถ้า
เราตายกับพระองค์ เราก็จะมี
ชีวิตอยู่กับพระองค์เช่นกัน

12 ถ้าเราทนความทุกข์ทรมาน
เรากจ็ะได้ครองร่วมกับพระองค์
ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระ
องค์กจ็ะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน
13 ถ้าเราไม่เชื� อ พระองค์ก็ยัง
ทรงไว้ซึ� งความสัตย์ซื� อ เพราะ
พระองค์จะปฏิเสธพระองค์เอง
ไม่ได้
14 จงเตือนเขาทั9งหลายให้ระลึก
ถึงข้อความเหล่านี9  และกาํชับ
เขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็น
เจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื�อง
ถ้อยคาํซึ� งไม่เป็นประโยชน์ เลย
แต่กลับเป็นเหตุให้คนที� ฟังเขว
ไป
15 จงหมั� นศึกษาค้นคว้ าเพื� อ
สาํแดงตนเองให้เป็นที�ชอบพระ
ทัยพระเจ้า เป็นคนงานที�ไม่ต้อง
ละอาย แยกแยะพระวจนะแห่ง
ความจริงนั9นได้อย่างถูกต้อง
16 แต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคาํ
หมิ� นประมาทและไร้ประโยชน์
เพราะคาํอย่ างนั9 นย่ อมก่อให้
เกิดอธรรมมากยิ�งขึ9 น
17 และคาํ พู ดของเขาจะแพร่
ออกไปเหมือนแผลเนื9 อร้าย ใน
พวกนั9 นมี ฮีเมเนอัสกับฟิเลทัส
เป็นต้น
18 คนทั9 งสองนั9 นได้หลงจาก
ความจริงโดยพูดว่าการฟื9 นจาก
ความตายนั9 นได้ผ่านพ้นไปแล้ว
และได้ทาํลายความเชื� 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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หน้า 2410F ทิโมธี F, I

คนเสีย
19 แต่ว่า รากฐานแห่งพระเจ้า
นั9 นอยู่อย่างมั� นคง โดยมีตรา
ประทับไว้ว่า `องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงรู ้จ ักคนเหล่านั �นที� เป็นของ
พระองค์' และ `ให้ทุกคนซึ�ง
ออกพระนามของพระคริสต์ละ
ทิ� งความชั�วชา้เสีย'

ภาชนะที�มีเกียรติ
และที�ไรเ้กียรติ

20 แต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ�งๆ
มิ ได้มี แต่ภาชนะทองและเงิ น
เท่านั9 น แต่มีภาชนะไม้และ
ภาชนะดินด้วย บ้างก็มีเกียรติ
และบ้างกไ็ร้เกียรติ
21 เหตุฉะนั9 นถ้ าผู้ ใดชาํระตั ว
ให้พ้นจากสิ� งเหล่านี9  เขาก็จะ
เป็นภาชนะที�มีเกียรติ ซึ�งคัดไว้
แล้ว เหมาะที�นายจะใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และถูกเตรียมไว้
พร้อมสาํหรับการดีทุกอย่าง
22 จงหลี กหนี เสี ยจากราคะ
ตัณหาของคนหนุ่ม แต่จงใฝ่ใน
ความชอบธรรม ในความเชื� อ
ความรัก และสันติสุข ร่วมกับผู้
ที� ออกพระนามขององค์พระผู้
เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ7
23 จงหลีกเลี�ยงจากปัญหาอันโง่
เขลาและไม่เป็นสาระ ด้วยรู้แล้ว
ว่าปัญหาเหล่านั9นก่อให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน
24 ฝ่ายผู้ รับใช้ขององค์พระผู้

เป็นเจ้ าต้องไม่ เป็นคนที� ชอบ
การทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจ
สุภาพต่อคนทั9งปวง เหมาะที�จะ
เป็นครูและมีความอดทน
25 ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอน
คนเหล่านั9นที�ต่อสู้ กับตัวเอง ถ้า
พระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขา
กลับใจเสียใหม่มารับความจริง
26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของ
พญามาร ผู้ซึ� งดักจับเขาไว้ให้
ทาํตามความประสงค์ของมัน

ลกัษณะจิตใจของมนุษย์
ในยุคสุดทา้ย

3
แต่จงเข้าใจข้อนี9 ด้วย คือ
ว่าในวันสุดท้ ายนั9 นจะเกิด

เหตุการณ์กลียุค
2 เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง
เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวด
ตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูด
หมิ�นประมาท เป็นคนไม่เชื�อฟัง
คาํบิดามารดา เป็นคนอกตัญZู
เป็นคนไร้ศีลธรรม
3 เป็ นคนไม่ รักซึ� งกั นและกั น
เป็นคนไม่ทาํตามสัญญา เป็น
คนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มี
สติรั9 งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคน
ชังคนดี
4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ
เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความ
สนุกสนานยิ�งกว่ารักพระเจ้า
5 เขามี สภาพทางของพระเจ้ า
ภายนอก แต่ฤทธิ7 ของทางนั9 น

(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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หน้า 2411 F ทิโมธี I, H

เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี9 ท่าน
จงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย
6เพราะในบรรดาคนเหล่านั9น มี
คนที� แอบไปตามบ้าน แล้วนาํ
หญิงที� เบาปัญญาหนาด้วยบาป
ไปเป็นเชลย แล้วพากันหลงใหล
ไปด้วยตัณหาต่างๆ
7ถึงจะเรียนกันอยู่ เสมอ แต่ก็
ไม่อาจเรียนรู้ถึงความจริงเลย
8แล้วยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อ
ต้านโมเสสฉันใด คนเหล่านี9 ก ็
ต่อต้านความจริงฉันนั9น เขาเป็น
คนใจทราม และในเรื� องความ
เชื�อนั9นเขาใช้ไม่ได้เลย
9แต่เขาจะก้าวหน้าไปอีกไม่ได้
เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏ
แก่คนทั9งปวง เช่นเดียวกับความ
โง่ของชายสองคนนั9น
10 แต่ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ� ง
คาํสอน การประพฤติ ความมุ่ง
หมาย ความเชื� อ ความอดทน
ความรัก ความเพียร
11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์
ยากลาํบากของข้าพเจ้า ซึ� งได้
เกิดขึ9 นกับข้าพเจ้า ณ เมือง
อันทิโอก เมืองอิโคนียูม และ
เมืองลิสตรา การกดขี� ข่มเหงที�
ข้าพเจ้าได้ทนเอา ถึงกระนั9 นก็
ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรด
ให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ� งเหล่า
นั9นทั9งหมด
12 แท้จริงทุกคนที�ปรารถนาจะ

ดาํเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า
ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี� ข่ม
เหง
13 แต่คนชั� วและคนเจ้าเล่ห์จะ
ชั� วร้ายมากยิ�งขึ9 น ทั9 งล่อลวงคน
อื�น และกถู็กคนอื�นล่อลวงด้วย
14 แต่ฝ่ายท่านจงดาํเนินต่อไป
ในสิ� งที�ท่านเรียนรู้แล้ว และได้
เชื� ออย่างมั�นคง ท่านก็รู้ว่าท่าน
ได้เรียนมาจากผู้ใด
พระคมัภีรอ์นับริสุทธิ, ทําให้
คนของพระเจ้าดีรอบคอบ

15 และตั9 งแต่เดก็มาแล้ว ที�ท่าน
ได้รู้พระคัมภี ร์อันบริสุทธิ7 ซึ� งมี
ฤทธิ7 สอนท่ านให้ ได้ ปัญญาถึ ง
ความรอดโดยความเชื� อในพระ
เยซูคริสต์
16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการ
ดลใจจากพระเจ้า และเป็นประ-
โยชน์ในการสอน การตักเตือน
ว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคน
ให้ดี และการอบรมในเรื� อง
ความชอบธรรม
17 เพื�อคนของพระเจ้าจะดีรอบ
คอบ พรักพร้อมที�จะกระทาํการ
ดีทุกอย่าง
คํากําชบัที�สําคญัสําหรบัทิโมธี

4
เหตุฉะนั9 น ข้าพเจ้ากาํชับ
ท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า

และพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้จะ
ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย
เมื� อพระองค์ เสด็จมาปรากฏ

(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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หน้า 2412F ทิโมธี H

และตั9 งอาณาจักรของพระองค์
ว่า
2จงประกาศพระวจนะ ให้ขะมัก
เขม้นที� จะทาํการทั9 งในขณะที� มี
โอกาสและไม่มีโอกาส จงว่า
กล่าว ห้ามปราม และตักเตือน
ด้ วยความอดทนทุกอย่างและ
การสั�งสอน
3เพราะจะถึงเวลาที�คนจะทนต่อ
คาํสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขา
จะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ� งที�
เขาชอบฟัง ตามความปรารถนา
ของตนเอง
4และเขาจะบ่ายหูจากความจริง
หันไปฟังเรื�องนิยายต่างๆ
5 ฝ่ ายท่ านจงระวั งระไวอยู่ ใน
การทั9 งปวง จงอดทนต่อความ
ทุกข์ยากลาํบาก จงทาํหน้าที�ของ
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจง
กระทาํการรับใช้ของท่านให้สาํ-
เรจ็

ชยัชนะของเปาโลใน
การเผชิญหนา้กบัความตาย

เพื�อพระคริสต์
6เพราะว่าบัดนี9 ข้าพเจ้าพร้อมที�
จะเป็นเครื�องบูชาแล้ว และเวลา
ที� ข้าพเจ้าจะจากไปนั9 นก็ใกล้จะ
ถึงแล้ว
7ข้าพเจ้าได้ต่อสู้ อย่างเต็มกาํลัง
ข้ าพเจ้ าได้แข่ งขันจนถึ งที� สุ ด
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื�อไว้แล้ว
8ตั9 งแต่นี9 ไป มงกุฎแห่งความ

ชอบธรรมก็ เตรี ยมไว้ สาํหรั บ
ข้าพเจ้าแล้ว ซึ� งองค์พระผู้เป็น
เจ้า ผู้ พิพากษาอันชอบธรรม
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวัน
นั9น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียว
เท่านั9 น แต่จะทรงประทานแก่
คนทั9 งปวงที� รักการเสด็จมาของ
พระองค์

ความตอ้งการของเปาโล
9จงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดย
เรว็
10 เพราะว่ าเดมาสได้หลงรัก
โลกปัจจุบันนี9 เสียแล้ว และได้
ทิ9 งข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิ-
กา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้น
กาลาเทีย ทิตัสได้ไปยังเมือง
ดาลมาเทีย
11 ลูกาคนเดียวเท่านั9 นที�อยู่กับ
ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและ
พาเขามาด้วย เพราะเขาเป็น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสาํหรับการ
รับใช้นี9
12 ข้ าพเจ้าได้ ส่ งที คิ กั สไปยั ง
เมืองเอเฟซัสแล้ว
13 เมื� อท่ านมาจงเอาเสื9 อคลุม
ซึ� งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัส
ที�เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อมกับ
หนังสือต่างๆ และสิ�งที�สาํคัญที�
สุดคือหนั งสือที� เขียนบนแผ่น
หนัง
14 อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดง
นั9 นได้ประทุษร้ายข้าพเจ้าอย่าง

(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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หน้า 2413 F ทิโมธี H

สาหัส `องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ตอบแทนเขาให้สมกับการกระ-
ทําของเขา'
15 ท่ านจงระวั งเขาให้ ดี ด้ วย
เพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคาํของ
เราอย่างรุนแรง
16 ในการแก้คดี ครั9 งแรกของ
ข้าพเจ้านั9 น ไม่มีใครเข้าข้าง
ข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิ9 ง
ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้าอธิษ-
ฐานต่อพระเจ้าว่า ขอโปรดอย่า
ให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย
17 แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้ าทรง
ประทับอยู่กับข้าพเจ้า และได้
ทรงประทานกาํลั งให้ ข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าจึงประกาศพระวจนะได้
อย่างเต็มที�  เพื�อให้คนต่างชาติ
ทั9 งปวงได้ยิน ดังนั9 นข้าพเจ้าจึง
รอดพ้นจากปากสิงโตนั9น
18 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรง
โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการ
ร้ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้ม
ครองข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักร
สวรรค์ของพระองค์ สง่าราศีจง

มีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์
เอเมน
19 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
ปริสคากับอาควิลลา และคนใน
ครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้วย
20 เอรัสทัสยังค้างอยู่ ที� เมื อง
โครินธ์ แต่เมื� อข้าพเจ้าจาก
โตรฟีมัสที� เมืองมิเลทัสนั9น เขา
ยังป่วยอยู่
21 ท่ านจงพยายามมาให้ ถึ ง
ก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์
ลีนัส คลาวเดีย และพี� น้องทั9 ง
หลายฝากความคิดถึงมายังท่าน
ด้วย
22 ขอพระเยซู คริ สต์ เ จ้ าทรง
สถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่าน
ขอพระคุณจงดาํรงอยู่ กับท่ าน
เถิด เอเมน
[จดหมายฉบับที� สองถึ งทิ โมธี
ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิ-
บาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาว
เอเฟซัส ได้เขียนจากกรุงโรม
เมื� อเปาโลถูกพิพากษาต่อหน้า
จักรพรรดินีโรเป็นครั9งที�สอง]

(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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