
หนา 2407จดหมายฉบับที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงทิโมธี
ความรักของเปาโล

ท่ีมีตอทิโมธี

1เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต ตามพระประสงคของ

พระเจา ตามพระสัญญาแหง
ชีวิต ซึ่งมีในพระเยซูคริสต
2ถึง ทิโมธี บุตรที่รักของขาพ-
เจา ขอพระคุณและพระเมตตา
และสั นติ สุ ขจากพระเจ าพระ
บิดาและพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา จงดํารงอยูกับ
ทานเถิด
3ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาผู
ซึ่งขาพเจาไดรับใชดวยจิตสํานึก
อันบริสุทธิ์ สืบมาตั้ งแตบรรพ-
บุรุษของขาพเจา เพราะขาพเจา
ไดระลึกถึงทานในคําอธิษฐาน
ของขาพเจามิไดหยุดหยอนทั้ ง
กลางวันกลางคืน
4ก็ไดปรารถนาเปนอันมากที่จะ
เห็นทาน ระลึกถึงน้ําตาของทาน
เพ่ื อข าพเจ าจะได เต็ มไปด วย
ความยินดี
5ขาพเจาระลึกถึงความเชื่ ออัน
แทนั้ นซึ่ งมีอยู ในทาน และซึ่ ง

เมื่ อก อนได มีอยู ในโลอิสยาย
ของทาน และซึ่งไดมีอยูในยูนีส
มารดาของทาน และซึ่งขาพเจา
เชื่อมั่นคงวามีอยูในทานดวย
6 เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงสะกิดใจ
ทานใหใชของประทานของพระ
เจ าที่ มี อยู ในท านโดยการวาง
มือของขาพเจานั้นใหรุงเรืองข้ึน
7 เพราะว าพระ เจ ามิ ได ทรง
ประทานจิตที่ ขลาดกลัวให เรา
แต ไดทรงประทานจิตที่ กอปร
ดวยฤทธิ์ ความรัก และการ
บังคับตนเองใหแกเรา
8 เหตุฉะนั้นอยาละอายคําพยาน
แหงองคพระผู เปนเจาของเรา
หรือของตัวขาพเจาที่ ถูกจองจํา
อยู เพราะเห็นแกพระองค แต
จงมีสวนในการยากลําบากเพ่ือ
เห็นแกขาวประเสริฐโดยอาศัย
ฤทธิ์เดชแหงพระเจา
9 ผูทรงชวยเราใหรอด และได
ทรงเรียกเราดวยคําทรงเรียกอัน
บริสุทธิ์ ไมใชเพราะเห็นแกการ
กระทําของเรา แตเพราะเห็น
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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หนา 2408
และพระคุณซึ่ งทรงประทานแก
เราในพระเยซูคริสตตั้ งแตกอน
สรางโลกมานั้น
10 แต บั ดนี้ ได ทรงสําแดงให
ประจั กษ โดยการที่ พระเยซู
คริสตพระผู ชวยใหรอดของเรา
เสด็จมา ผู ไดทรงกําจัดความ
ตายให สู ญสิ้ นและได ทรงนํา
ชีวิตและสภาพอมตะใหกระจาง
แจงโดยขาวประเสริฐ
11 สําหรั บข าวประเสริ ฐนั้ น
ข าพเจ าได รั บแต งตั้ งให เป น
นักเทศนและเปนอัครสาวกและ
เปนครูของพวกตางชาติ
เปาโลเชื่อมั่นในพระคริสต

อยางไมส่ันคลอน
12 เพราะเหตุนั้นเองขาพเจาจึง
ไดทนทุกขลําบากเชนนี้ ถึง
กระนั้น ขาพเจาก็ไมละอาย
เพราะวาขาพเจารู จักพระองคที่
ขาพเจาไดเชื่อ และขาพเจาเชื่อ
มั่นวาพระองคทรงฤทธิ์สามารถ
รักษาซึ่ งข าพเจ าไดมอบไวกับ
พระองคจนถึงวันนั้น
13 จงถื อไว เป นแบบแห งคํา
สอนอันถูกตองที่ทานไดยินจาก
ขาพเจา ในความเชื่อและความ
รักซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต
14 ขอความอันดีนั้นซึ่งทรงฝาก
ไวกับทาน ทานจงรักษาโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ สถิตอยู
ในเรา

15 ทานก็ทราบแลววา คนทั้ ง
ปวงที่อยู ในแควนเอเชียนั้นตาง
ก็ผละไปจากขาพเจา ในพวกนั้น
มีฟเจลัสและเฮอรโมเกเนสรวม
อยูดวย
16 ขอองคพระผู เป นเจ าทรง
พระเมตตาแก ครอบครั วของ
โอเนสิโฟรัสดวยเถิด เพราะเขา
ไดกระทําใหขาพเจาชื่นใจบอยๆ
และเขาไม ละอายต อโซ ตรวน
ของขาพเจาเลย
17 แต ขณะเมื่ อเขาอยู ในกรุ ง
โรม เขาไดอุตสาหสืบหาขาพเจา
จนพบขาพเจา
18 และเขาไดปรนนิบัติขาพเจา
ที่ เมื องเอเฟซั สมากเพี ยงใด
ทานก็รู ดีอยูแลว ขอองคพระ
ผูเปนเจาทรงโปรดประทานพระ
เมตตาขององคพระผู เปนเจาแก
เขาในวันนั้นดวยเถิด

ทหารท่ีดีของพระเยซูเจา

2เหตุฉะนั้นบุตรของขาพเจา
เอย จงเขมแข็งข้ึนในพระ

คุณซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต
2 จงมอบคําสอนเหล านั้ นซึ่ ง
ทานได ยินจากขาพเจาตอหนา
พยานหลายคนไวกับคนที่ สัตย
ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย
3ฉะนั้น ทานจงทนการยากลํา-
บากดุ จทหารที่ ดี ของพระเยซู
คริสต
4ไมมีทหารคนใด เมื่อเขาประ-

2 ทิโมธี 1, 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 จะไปหวงใยกับการ
ทํามาหากินของเขาในชีวิตนี้เพ่ือ
ผูที่ ไดเลือกเขาใหเปนทหารนั้น
จะไดชอบใจ
5และถ าผู ใดจะเขาแขงขันกัน
เขาก็คงมิไดสวมมงกุฎ เวนเสีย
แตเขาไดปฏิบัติตามกฎ
6กสิกรผูตรากตรําทํางานก็ตอง
เปนคนแรกที่ไดรับผล
7จงใครครวญถึงสิ่งที่ขาพเจาได
พูดเถิด ดวยองคพระผู เปนเจา
จะทรงประทานความเข าใจให
แกทานในทุกสิ่ง
8จงระลึกถึงพระเยซูคริสต ผู
ทรงสืบเชื้ อสายจากดาวิด ได
ทรงถู กชุ บให เป นข้ึ นมาจาก
ความตาย ตามขาวประเสริฐที่
ขาพเจาประกาศนั้น
9และเพราะเหตุข าวประเสริฐ
นั้น ขาพเจาจึงทนทุกข ถูกลาม
โซดังผู ราย แตพระวจนะของ
พระเจานั้ นไมมีผู ใดเอาโซลาม
ไวได
10 เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงยอมทน
ทุกอยาง เพราะเห็นแกผูที่ทรง
เลือกสรรไวนั้น เพ่ือเขาจะไดรับ
ความรอดดวย ซึ่ งมีอยู ในพระ
เยซูคริสต พรอมทั้ งสงาราศี
นิรันดร
11 คํานี้ เปนคําสัตยจริง คือถา
เราตายกับพระองค เราก็จะมี
ชีวิตอยูกับพระองคเชนกัน

12 ถาเราทนความทุกขทรมาน
เราก็จะไดครองรวมกับพระองค
ดวย ถาเราปฏิเสธพระองค พระ
องคก็จะปฏิเสธเราเชนเดียวกัน
13 ถาเราไมเชื่อ พระองคก็ยัง
ทรงไวซึ่ งความสัตยซื่ อ เพราะ
พระองคจะปฏิเสธพระองค เอง
ไมได
14 จงเตือนเขาทั้งหลายใหระลึก
ถึงขอความเหลานี้ และกําชับ
เขาตอพระพักตรองคพระผู เปน
เจา ไมใหเขาโตเถียงกันในเรื่อง
ถอยคําซึ่ งไมเปนประโยชน เลย
แตกลับเปนเหตุใหคนที่ฟงเขว
ไป
15 จงหมั่ นศึกษาค นคว าเพ่ื อ
สําแดงตนเองใหเปนที่ชอบพระ
ทัยพระเจา เปนคนงานที่ไมตอง
ละอาย แยกแยะพระวจนะแหง
ความจริงนั้นไดอยางถูกตอง
16 แตจงหลีกไปเสียจากถอยคํา
หมิ่ นประมาทและไรประโยชน
เพราะคําอย างนั้ นย อมก อให
เกิดอธรรมมากย่ิงข้ึน
17 และคําพู ดของเขาจะแพร
ออกไปเหมือนแผลเนื้อราย ใน
พวกนั้ นมี ฮีเมเนอัสกับฟ เลทัส
เปนตน
18 คนทั้ งสองนั้ นได หลงจาก
ความจริงโดยพูดวาการฟนจาก
ความตายนั้นไดผานพนไปแลว
และไดทําลายความเชื่อของบาง

(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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หนา 24102 ทิโมธี 2, 3
คนเสีย
19 แตวา รากฐานแหงพระเจา
นั้ นอยูอยางมั่ นคง โดยมีตรา
ประทับไววา `องคพระผูเปนเจา
ทรงรู จักคนเหลานั้ นที่ เปนของ
พระองค' และ `ใหทุกคนซึ่ ง
ออกพระนามของพระคริสตละ
ทิ้งความชั่วชาเสีย'

ภาชนะท่ีมีเกียรติ
และท่ีไรเกียรติ

20 แตวาในบานใหญหลังหนึ่งๆ
มิ ได มี แต ภาชนะทองและเงิ น
เทานั้ น แตมีภาชนะไมและ
ภาชนะดินดวย บางก็มีเกียรติ
และบางก็ไรเกียรติ
21 เหตุฉะนั้ นถ าผู ใดชําระตั ว
ใหพนจากสิ่ งเหลานี้ เขาก็จะ
เปนภาชนะที่มีเกียรติ ซึ่งคัดไว
แลว เหมาะที่นายจะใชใหเปน
ประโยชน และถูกเตรียมไว
พรอมสําหรับการดีทุกอยาง
22 จงหลี กหนี เสี ยจากราคะ
ตัณหาของคนหนุม แตจงใฝใน
ความชอบธรรม ในความเชื่ อ
ความรัก และสันติสุข รวมกับผู
ที่ ออกพระนามขององคพระผู
เปนเจาดวยใจบริสุทธิ์
23 จงหลีกเลี่ยงจากปญหาอันโง
เขลาและไมเปนสาระ ดวยรูแลว
วาปญหาเหลานั้นกอใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน
24 ฝ ายผู รับใชขององคพระผู

เป นเจ าต องไม เป นคนที่ ชอบ
การทะเลาะวิวาท แตตองมีใจ
สุภาพตอคนทั้งปวง เหมาะที่จะ
เปนครูและมีความอดทน
25 ดวยความออนสุภาพจงสอน
คนเหลานั้นที่ตอสูกับตัวเอง ถา
พระเจาอาจจะทรงโปรดให เขา
กลับใจเสียใหมมารับความจริง
26 และเขาอาจหลุดพนบวงของ
พญามาร ผู ซึ่ งดักจับเขาไวให
ทําตามความประสงคของมัน

ลักษณะจิตใจของมนุษย
ในยุคสุดทาย

3แตจงเขาใจขอนี้ ดวย คือ
ว าในวันสุดท ายนั้ นจะเกิด

เหตุการณกลียุค
2 เหตุวาคนจะเปนคนรักตัวเอง
เปนคนเห็นแกเงิน เปนคนอวด
ตัว เปนคนจองหอง เปนคนพูด
หมิ่นประมาท เปนคนไมเชื่อฟง
คําบิดามารดา เปนคนอกตัญู
เปนคนไรศีลธรรม
3 เป นคนไม รั กซึ่ งกั นและกั น
เปนคนไมทําตามสัญญา เปน
คนหาความใสเขา เปนคนไมมี
สติร้ังใจ เปนคนดุราย เปนคน
ชังคนดี
4 เปนคนทรยศ เปนคนมุทะลุ
เปนคนหัวสูง เปนคนรักความ
สนุกสนานย่ิงกวารักพระเจา
5 เขามี สภาพทางของพระเจ า
ภายนอก แตฤทธิ์ของทางนั้น

(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
เขาปฏิเสธเสีย คนอยางนี้ ทาน
จงผินหนาหนีจากเขาเสียดวย
6 เพราะในบรรดาคนเหลานั้น มี
คนที่ แอบไปตามบาน แลวนํา
หญิงที่ เบาปญญาหนาดวยบาป
ไปเปนเชลย แลวพากันหลงใหล
ไปดวยตัณหาตางๆ
7ถึงจะเรียนกันอยู เสมอ แตก็
ไมอาจเรียนรูถึงความจริงเลย
8แลวยันเนสกับยัมเบรสไดตอ
ตานโมเสสฉันใด คนเหลานี้ ก็
ตอตานความจริงฉันนั้น เขาเปน
คนใจทราม และในเรื่ องความ
เชื่อนั้นเขาใชไมไดเลย
9แตเขาจะกาวหนาไปอีกไมได
เพราะความโงของเขาจะปรากฏ
แกคนทั้งปวง เชนเดียวกับความ
โงของชายสองคนนั้น
10 แตทานก็ประจักษชัดแลวซึ่ง
คําสอน การประพฤติ ความมุง
หมาย ความเชื่ อ ความอดทน
ความรัก ความเพียร
11 การถูกขมเหง การทนทุกข
ยากลําบากของขาพเจา ซึ่ งได
เกิดข้ึนกับขาพเจา ณ เมือง
อันทิโอก เมืองอิโคนียูม และ
เมืองลิสตรา การกดข่ีขมเหงที่
ขาพเจาไดทนเอา ถึงกระนั้นก็
ดีองคพระผู เปนเจาไดทรงโปรด
ใหขาพเจารอดพนจากสิ่ งเหลา
นั้นทั้งหมด
12 แทจริงทุกคนที่ปรารถนาจะ

ดําเนินชีวิตตามทางของพระเจา
ในพระเยซูคริสตจะถูกกดข่ีขม
เหง
13 แตคนชั่ วและคนเจาเลหจะ
ชั่วรายมากย่ิงข้ึน ทั้งลอลวงคน
อื่น และก็ถูกคนอื่นลอลวงดวย
14 แตฝายทานจงดําเนินตอไป
ในสิ่ งที่ทานเรียนรูแลว และได
เชื่ออยางมั่นคง ทานก็รูวาทาน
ไดเรียนมาจากผูใด
พระคัมภีรอันบริสุทธ์ิทําให
คนของพระเจาดีรอบคอบ

15 และตั้งแตเด็กมาแลว ที่ทาน
ไดรู พระคัมภีรอันบริสุทธิ์ ซึ่ งมี
ฤทธิ์ สอนท านให ได ปญญาถึ ง
ความรอดโดยความเชื่ อในพระ
เยซูคริสต
16พระคัมภีรทุกตอนไดรับการ
ดลใจจากพระเจา และเปนประ-
โยชนในการสอน การตักเตือน
วากลาว การปรับปรุงแกไขคน
ใหดี และการอบรมในเรื่ อง
ความชอบธรรม
17 เพ่ือคนของพระเจาจะดีรอบ
คอบ พรักพรอมที่จะกระทําการ
ดีทุกอยาง
คํากําชับท่ีสําคัญสําหรับทิโมธี

4เหตุฉะนั้น ขาพเจากําชับ
ทานตอพระพักตรพระเจา

และพระเยซูคริสตเจา ผู จะ
ทรงพิพากษาคนเปนและคนตาย
เมื่ อพระองค เสด็ จมาปรากฏ

(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
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หนา 24122 ทิโมธี 4
และตั้ งอาณาจักรของพระองค
วา
2จงประกาศพระวจนะ ใหขะมัก
เขมนที่ จะทําการทั้ งในขณะที่ มี
โอกาสและไมมีโอกาส จงวา
กลาว หามปราม และตักเตือน
ด วยความอดทนทุ กอย างและ
การสั่งสอน
3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอ
คําสอนอันถูกตองไมได แตเขา
จะรวบรวมครูไวใหสอนในสิ่ งที่
เขาชอบฟง ตามความปรารถนา
ของตนเอง
4และเขาจะบายหูจากความจริง
หันไปฟงเร่ืองนิยายตางๆ
5ฝ ายท านจงระวั งระไวอยู ใน
การทั้ งปวง จงอดทนตอความ
ทุกขยากลําบาก จงทําหนาที่ของ
ผูประกาศขาวประเสริฐ และจง
กระทําการรับใชของทานใหสํา-
เร็จ

ชัยชนะของเปาโลใน
การเผชิญหนากับความตาย

เพื่อพระคริสต
6 เพราะวาบัดนี้ขาพเจาพรอมที่
จะเปนเครื่องบูชาแลว และเวลา
ที่ ขาพเจาจะจากไปนั้นก็ใกลจะ
ถึงแลว
7ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง
ข าพเจ าไดแข งขันจนถึ งที่ สุ ด
ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว
8ตั้ งแตนี้ ไป มงกุฎแหงความ

ชอบธรรมก็ เตรี ยมไว สําหรั บ
ขาพเจาแลว ซึ่ งองคพระผู เปน
เจา ผู พิพากษาอันชอบธรรม
จะทรงประทานแกขาพเจาในวัน
นั้น และมิใชแกขาพเจาผูเดียว
เทานั้ น แตจะทรงประทานแก
คนทั้ งปวงที่ รักการเสด็จมาของ
พระองค

ความตองการของเปาโล
9จงพยายามมาหาขาพเจาโดย
เร็ว
10 เพราะว าเดมาสไดหลงรัก
โลกปจจุบันนี้ เสียแลว และได
ทิ้งขาพเจาไปยังเมืองเธสะโลนิ-
กา เครสเซนสไดไปยังแควน
กาลาเทีย ทิตัสไดไปยังเมือง
ดาลมาเทีย
11 ลูกาคนเดียวเทานั้นที่อยูกับ
ขาพเจา จงไปตามมาระโกและ
พาเขามาดวย เพราะเขาเปน
ประโยชนแกขาพเจาสําหรับการ
รับใชนี้
12 ข าพเจ าได ส งที คิ กั สไปยั ง
เมืองเอเฟซัสแลว
13 เมื่ อท านมาจงเอาเสื้ อคลุม
ซึ่ งขาพเจาไดฝากไวกับคารปส
ที่เมืองโตรอัสมาดวย พรอมกับ
หนังสือตางๆ และสิ่งที่สําคัญที่
สุดคือหนั งสือที่ เขียนบนแผน
หนัง
14 อเล็กซานเดอรชางทองแดง
นั้นไดประทุษรายขาพเจาอยาง

(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 `องคพระผูเปนเจาจะทรง
ตอบแทนเขาใหสมกับการกระ-
ทําของเขา'
15 ท านจงระวั งเขาให ดี ด วย
เพราะเขาไดคัดคานถอยคําของ
เราอยางรุนแรง
16 ในการแก คดี ครั้ งแรกของ
ขาพเจานั้ น ไมมีใครเขาขาง
ขาพเจาสักคนเดียว เขาไดละทิ้ง
ขาพเจาไปหมด ขาพเจาอธิษ-
ฐานตอพระเจาวา ขอโปรดอยา
ใหพวกเขาตองไดรับโทษเลย
17 แต องคพระผู เป นเจ าทรง
ประทับอยูกับขาพเจา และได
ทรงประทานกําลั งให ข าพเจ า
ขาพเจาจึงประกาศพระวจนะได
อยางเต็มที่ เพ่ือใหคนตางชาติ
ทั้ งปวงไดยิน ดังนั้นขาพเจาจึง
รอดพนจากปากสิงโตนั้น
18 องค พระผู เป นเจ าจะทรง
โปรดชวยขาพเจาใหพนจากการ
รายทุกอยาง และจะทรงคุม
ครองขาพเจาไวจนถึงอาณาจักร
สวรรคของพระองค สงาราศีจง

มีแดพระองคสืบๆไปเปนนิตย
เอเมน
19 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
ปริสคากับอาควิลลา และคนใน
ครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสดวย
20 เอรัสทัสยังค างอยู ที่ เมื อง
โครินธ แตเมื่อขาพเจาจาก
โตรฟมัสที่ เมืองมิเลทัสนั้น เขา
ยังปวยอยู
21 ท านจงพยายามมาให ถึ ง
กอนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส
ลีนัส คลาวเดีย และพ่ีนองทั้ ง
หลายฝากความคิดถึงมายังทาน
ดวย
22 ขอพระเยซู คริ สต เจ าทรง
สถิตอยูกับจิตวิญญาณของทาน
ขอพระคุณจงดํารงอยู กับท าน
เถิด เอเมน
[จดหมายฉบับที่ สองถึ งทิ โมธี
ผู ไดรับการเจิมใหเปนศิษยาภิ-
บาลคนแรกแหงคริสตจักรชาว
เอเฟซัส ไดเขียนจากกรุงโรม
เมื่ อเปาโลถูกพิพากษาตอหนา
จักรพรรดินีโรเปนครั้งที่สอง]

(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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