
หน้า 2414จดหมายฉบับที�สอง
ของอคัรทูตเปาโล

ถึงทโิมธี
บทที� �

ความรกัของเปาโลที�มีต่อทิโมธี
ในงานรบัใช้

# เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ โดย
พระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสญัญา
แห่งชีวิต ซึ�งมีในพระเยซูคริสต์
. ถึง ทโิมธี บุตรที�รักอย่างยิ�งของข้าพเจ้า
ขอพระคุณ พระเมตตาและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับ
ท่านเถิด
5 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ซึ�งข้าพ
เจ้าได้รับใช้สืบมาตั8 งแต่บรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้า ด้วยจิตสาํนึกอันบริสทุธิ: ว่าข้าพ
เจ้าได้ระลึกถึงท่านในคาํอธิษฐานทั8งหลาย
ของข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อนทั8 งกลางคืน
และกลางวัน
< โดยปรารถนาเป็นอันมากที�จะเห็นท่าน
โดยระลึกถึงนํ8าตาทั8งหลายของท่าน เพื�อ
ข้าพเจ้าจะได้เตม็ไปด้วยความปีติยินดี
= เมื�อข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื�ออันแท้นั8น
ซึ�งมีอยู่ในท่าน ซึ�งก่อนอื�นเลยนั8นได้มีอยู่
ในโลอิสยายของท่าน และยูนีสมารดาของ
ท่าน และข้าพเจ้าเชื�อมั�นคงว่ามีอยู่ในท่าน

เช่นกัน
> เหตุฉะนั8นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านระลึกว่า
ท่านจงปลุกเร้าของประทานของพระเจ้า
ซึ�งมีอยู่ในตัวท่าน โดยการวางมือของข้าพ
เจ้านั8น
? เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณ
แห่งความกลัวให้แก่พวกเรา แต่แห่งฤทธิ:
เดช และแห่งความรัก และแห่งความคิด
ที�ปกติดี
A เหตุฉะนั8นท่านอย่าละอายคาํพยานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา หรือของ
ตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษของพระองค์ แต่
ท่านจงมีส่วนร่วมในบรรดาความยากลาํ-
บากแห่งข่าวประเสริฐ ตามฤทธิ: เดชของ
พระเจ้า
C ผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอดแล้ว และได้
ทรงเรียกพวกเราด้วยการทรงเรียกอัน
บริสุทธิ:  ไม่ใช่ตามบรรดาการกระทาํของ
พวกเรา แต่ตามพระประสงค์และพระคุณ
ของพระองค์เอง ซึ�งได้ถูกประทานให้แก่
พวกเราในพระเยซูคริสต์ตั8 งแต่ก่อนสร้าง
โลก
#D แต่บัดนี8 ได้ทรงสาํแดงให้ประจักษ์โดย
การปรากฏของพระเยซูคริสต์พระผู้ ช่วย
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หน้า 2415

ให้รอดของพวกเรา ผู้ได้ทรงกาํจัดความ
ตายให้สูญสิ8 น และได้ทรงนาํ ชี วิตและ
ความเป็นอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยทาง
ข่าวประเสริฐ
## สาํหรับข่าวประเสริฐนั8น ข้าพเจ้าได้รับ
การแต่งตั8 งให้เป็นนักเทศน์ และเป็น
อัครทูต และเป็นครูของพวกคนต่างชาติ

เปาโลเชื�อมั �น
ในพระคริสต์

อย่างไม่สั �นคลอน
#. เพราะเหตุนั8นเองข้าพเจ้าจึงได้ทน
ทุกข์สิ�งเหล่านี8 เช่นกัน แต่อย่างไรกต็าม
ข้าพเจ้ากไ็ม่ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ จัก
พระองค์ที� ข้าพเจ้าเชื� อแล้ว และข้าพเจ้า
เชื� อมั� นคงว่าพระองค์ทรงสามารถที� จะ
รักษาสิ�งซึ� งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์
จนถึงวันนั8น
#5 จงยึดถือรูปแบบแห่งบรรดาถ้อยคาํ
อันถูกต้องไว้ให้มั�น ซึ� งท่านได้ยินจาก
ข้าพเจ้าแล้ว ในความเชื�อและความรักซึ�ง
มีอยู่ในพระเยซูคริสต์
14 สิ� งอันดีนั8 นซึ� งได้ทรงมอบไว้กับท่าน
แล้วนั8น จงรักษาไว้โดยพระวิญญาณ
บริสทุธิ:ซึ�งทรงสถิตอยู่ในพวกเรา
#= ท่านกท็ราบสิ�งนี8 แล้วว่า  คนทั8งปวงที�
อยู่ในแคว้นเอเชียนั8นกหั็นไปจากข้าพเจ้า
ในพวกนั8นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนส
#> ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตา
แก่ครอบครัวของโอเนสโิฟรัสเถิด เพราะ
เขาได้กระทาํให้ข้าพเจ้าชื�นใจบ่อย ๆ และ
ไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลย

#? แต่ขณะเมื�อเขาอยู่ในกรุงโรม เขาได้
เสาะหาข้าพเจ้าอย่างขยันขันแขง็มาก จน
ได้พบข้าพเจ้า
#A ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทาน
แก่เขาว่า เขาจะได้พบพระเมตตาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าในวันนั8นด้วยเถิด และเขา
ได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าที� เมืองเอเฟซัสหลาย
สิ�งเพียงใดนั8น ท่านกท็ราบดีอยู่แล้ว

บทที� $
ทหารที�ดีของพระคริสต์

# เหตุฉะนั8น ท่าน บุตรชายของข้าพเจ้า
เอ๋ย จงเข้มแข็งในพระคุณซึ� งอยู่ในพระ
เยซูคริสต์
. และสิ�งเหล่านั8นซึ�งท่านได้ยินจากข้าพ-
เจ้าท่ามกลางพยานหลายคน สิ�งเดียวกัน
นั8 นเองท่านจงมอบไว้กับคนทั8 งหลายที�
สตัย์ซื�อ ผู้ที�จะสามารถสอนคนอื�นได้ด้วย
5 ฉะนั8นท่านจงทนการยากลาํบากเหมือน
อย่างทหารที�ดีของพระเยซูคริสต์
< ไม่มีมนุษย์คนใด เมื� อเข้าประจาํการ
แล้ว จะไปยุ่งเกี�ยวอยู่กับกิจการต่าง ๆ
แห่งชีวิตนี8  เพื�อเขาจะเป็นที�ชอบใจของผู้
ที�ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั8น
= และถ้าผู้ใดต่อสู้อย่างหนักเพื�อที�จะเป็น
ผู้ชนะด้วย แต่เขาก็ไม่ได้ถูกสวมมงกุฎ
นอกจากเขาสู้ตามกฎ
> กสิกรที�ตรากตราํทาํงานก็ต้องเป็นคน
แรกที�ได้รับผลทั8งหลาย
? จงพิจารณาสิ�งที�ข้าพเจ้ากล่าวเถิด และ
ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความเข้า
ใจให้แก่ท่านในทุกสิ�ง
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หน้า 2416. ทโิมธี .

A จงระลึกว่าพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสบืเชื8 อ
สายของดาวิด ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ8 นมา
จากความตายแล้ว ตามข่าวประเสริฐของ
ข้าพเจ้านั8น
C เพราะเหตุข่าวประเสริฐนั8น ข้าพเจ้าจึง
ทนความทุกข์ยาก เหมือนอย่างผู้กระทาํ
ความชั�วร้าย จนกระทั�งถูกล่ามโซ่ แต่พระ
วจนะของพระเจ้านั8นไม่ถูกล่ามโซ่
#D เหตุฉะนั8นข้าพเจ้าจึงสู้ ทนทุกอย่าง
เพราะเห็นแก่ผู้ที�ทรงเลือกสรรไว้นั8น เพื�อ
พวกเขาจะได้รับความรอดด้วย ซึ�งมีอยู่ใน
พระเยซูคริสต์ พร้อมกับสง่าราศีนิรันดร์
## นี�เป็นถ้อยคาํสตัย์ซื�อ ด้วยว่าถ้าพวก
เราตายกับพระองค์ พวกเรากจ็ะมีชีวิตอยู่
กับพระองค์เช่นกัน
#. ถ้าพวกเราทนความทุกข์ยาก พวกเรา
กจ็ะครอบครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้า
พวกเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะ
ปฏิเสธพวกเราเช่นเดียวกัน
#5 ถ้าพวกเราไม่เชื� อ ถึงอย่างนั8นพระ
องค์กยั็งทรงสัตย์ซื�ออยู่ พระองค์จะปฏิ-
เสธพระองค์เองไม่ได้
#< จงเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงสิ�งเหล่านี8
โดยกาํชับพวกเขาต่อพระพักตร์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าว่า ไม่ให้พวกเขาโต้เถียงกันใน
เรื� องถ้อยคาํทั8งหลาย ซึ�งไม่ก่อประโยชน์
เลย แต่ทาํให้บรรดาผู้ฟังล้มควํ�าไป
#= จงศึกษาค้นคว้าเพื�อสาํแดงตนเองให้
เป็นที�ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที�
ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่ง
ความจริงนั8นได้อย่างถูกต้อง

#> แต่จงหลบเลี�ยงคาํพูดพล่ามทั8งหลาย
ที�ลบหลู่และไร้ประโยชน์  เพราะคาํอย่าง
นั8นจะเพิ�มขึ8 นไปสู่การอธรรมมากยิ�งขึ8 น
#? และคาํพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไป
เหมือนแผลเปื� อย ในพวกนั8นมีฮีเมเนอัส
กับฟิเลทสัเป็นต้น
#A คนทั8งสองนั8นได้หลงจากความจริงไป
เสียแล้ว โดยพูดว่าการฟื8 นจากความตาย
นั8นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทาํลายความ
เชื�อของบางคนเสยี
#C แต่อย่างไรกต็ามรากฐานของพระเจ้า
นั8นตั8งอยู่อย่างมั�นคง โดยมีตราประทับนี8
ว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู ้จักคนเหล่า
นั�นที�เป็นของพระองค์’ และ ‘ใหทุ้กคนที�
ออกพระนามของพระคริสต์ออกห่างเสีย
จากความชั�วชา้’

ภาชนะที�มีเกียรติและที�ไรเ้กียรติ
.D แต่ในบ้านใหญ่หลังหนึ�ง ๆ มิได้มีแต่
ภาชนะทองคาํและเงินเท่านั8น แต่มีภาชนะ
ไม้และดินด้วย และบ้างกม็ีเกียรติ และ
บ้างกไ็ร้เกียรติ
21 เหตุฉะนั8 นถ้าผู้หนึ� งผู้ ใดชาํระตัวเอง
ให้พ้นจากสิ� งเหล่านี8 เขาก็จะเป็นภาชนะ
ที�มีเกียรติ ซึ� งถูกชาํระให้บริสุทธิ:แล้ว
และเหมาะที� นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์
และถูกเตรียมไว้พร้อมสาํหรับการงานที�ดี
ทุกอย่าง
.. จงหลีกหนีเสยีจากราคะตัณหาของคน
หนุ่มสาว แต่จงติดตามความชอบธรรม
ความเชื�อ ความรัก สันติสขุ ร่วมกับคน
ทั8งหลายที� ร้องออกพระนามขององค์พระ
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ผู้เป็นเจ้าจากใจบริสทุธิ:
.5 แต่จงหลีกเลี�ยงบรรดาคาํถามอันโง่
เขลาและเบาปัญญา โดยรู้ แล้วว่าคาํถาม
เหล่านั8นก่อให้เกิดการวิวาทกัน
.< และผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้อง
ไม่วิวาทกัน แต่ต้องมีใจสุภาพอ่อนโยน
ต่อคนทั8งปวง เหมาะที�จะสอน มีความ
อดทน
.= ในความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่า
นั8นที�ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าบางทีพระเจ้าอาจ
จะโปรดให้พวกเขากลับใจเสียใหม่มาสู่
การยอมรับความจริง
.> และเพื�อพวกเขาจะเอาตัวเองกลับคืน
ออกมาจากกับดักของพญามาร ผู้ซึ� งถูก
จับไปเป็นเชลยโดยมันตามความประสงค์
ของมัน

บทที� )
การละทิ* งความเชื�อ

ลกัษณะจิตใจของมนุษยใ์นยุคสุดทา้ย
# จงทราบสิ�งนี8 ด้วย ว่าในยุคสุดท้ายนั8น
วาระอันตรายทั8งหลายจะมา
. ด้วยว่าคนทั8งหลายจะเป็นคนรักตัวเอง
เป็นคนโลภ เป็นคนอวดตัว เป็นคนทะนง
ตัว เป็นคนพูดหมิ�นประมาท เป็นคนไม่
เชื�อฟังบิดามารดา เป็นคนอกตัญUู เป็น
คนไม่บริสทุธิ:
5 เป็นคนปราศจากความรักตามธรรม-
ชาติ เป็นคนผิดคาํมั�นสัญญา เป็นคนใส่
ความเทจ็ เป็นคนไม่รู้ จักข่มใจตนเอง
เป็นคนดุร้าย เป็นคนรังเกียจคนเหล่านั8น
ที�ดี

< เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัว
สูง เป็นคนรักความสนุกสนานมากกว่า
เป็นคนรักพระเจ้า
= โดยมีรูปแบบแห่งทางของพระเจ้า แต่
ปฏิเสธฤทธิ:อาํนาจของทางนั8นเสีย จงผิน
หน้าหนีเสยีจากคนเช่นนี8
> เพราะในพวกคนเช่นนี8  มีหลายคนที�
แอบเข้าไปในเรือนหลายหลัง และนาํ
พวกผู้หญิงที� เบาปัญญาเต็มไปด้วยบาป
ทั8งหลายไปเป็นเชลย โดยถูกนาํไปด้วย
ตัณหาต่าง ๆ
? โดยเรียนกันอยู่เสมอ และไม่เคย
สามารถมาถึงความรู้แห่งความจริง
A บัดนี8  ยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้าน
โมเสสฉันใด คนเหล่านี8 ก็ต่อต้านความ
จริงเช่นกัน เป็นพวกคนที�มีความคิด
เสื�อมทราม ใช้ไม่ได้เลยในเรื�องความเชื�อ
นั8น
C แต่พวกเขาจะดาํเนินต่อไปอีกไม่ได้
เพราะความโง่เขลาของพวกเขาจะปรากฏ
แก่คนทั8งปวง เช่นเดียวกับความโง่เขลา
ของชายสองคนนั8นด้วย
#D แต่ท่านกท็ราบอย่างถ่องแท้ถึงคาํสอน
การประพฤติ ความมุ่ งหมาย ความเชื� อ
ความอดกลั8น ความรัก ความเพียร
## การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลาํบาก
ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ซึ�งได้มาสู่ข้าพเจ้า ณ
เมืองอันทิโอก เมืองอิโคนียูม เมือง
ลิสตรา ข้าพเจ้าได้สู้ทนการข่มเหงต่าง ๆ
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงช่วยข้าพเจ้า
ให้รอดพ้นจากสิ�งเหล่านั8นทั8งหมด

(.<) # ทธ 5:5; ทต #:C; 5:. (.=) กจ A:..; กท >:#; # ทธ .:< (.>) # ทธ 5:?
(#) # ทธ <:# (<) . ปต .:#D (=) . ธส 5:>; # ทธ =:A; ทต #:#> (>) มธ .5:#<
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หน้า 2418. ทโิมธี 5-<

#. ใช่แล้ว และทุกคนที�จะดาํเนินชีวิต
ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะ
ถูกข่มเหง
#5 แต่บรรดาคนชั�วร้ายและคนล่อลวงจะ
ชั�วร้ายมากขึ8 นเรื�อย ๆ โดยหลอกลวงและ
ถูกหลอก
#< แต่ท่านจงดาํเนินต่อไปในสิ�งเหล่านั8น
ที�ท่านเรียนรู้ แล้ว และได้เชื�ออย่างมั�นคง
โดยทราบว่าท่านได้เรียนรู้มาจากผู้ใด

พระคมัภีรอ์นับริสุทธิ/
ทําใหค้นของพระเจา้ดีรอบคอบ

#= และตั8งแต่เดก็มา ท่านได้รู้พระคัมภีร์
อันบริสุทธิ:  ซึ� งมีฤทธิ:สามารถทาํให้ท่าน
มีสติปัญญาไปสู่ความรอดโดยทางความ
เชื�อซึ�งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
#> พระคัมภีร์ทุกตอนถูกประทานให้โดย
การดลใจของพระเจ้า และเป็นประโยชน์
สาํหรับหลักคาํสอน สาํหรับการตักเตือน
สาํหรับการปรับปรุงแก้ไขให้ดี สาํหรับ
การสอนในความชอบธรรม
#? เพื�อคนของพระเจ้าจะดีพร้อม ถูกตระ
เตรียมอย่างครบถ้วนสาํหรับการงานที� ดี
ทุกอย่าง

บทที� 1
คํากําชบัสําหรบัทิโมธี

# เหตุฉะนั8นข้าพเจ้าจึงกาํชับท่านต่อพระ
พักตร์พระเจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้จะ
ทรงพิพากษาทั8งคนเป็น และคนตายใน
การปรากฏของพระองค์ และในอาณาจักร
ของพระองค์
. จงประกาศพระวจนะ จงตั8งใจทาํตอนที�

สะดวกและตอนที�ไม่สะดวก จงตักเตือน
ว่ากล่าว และเตือนสติด้วยความอดกลั8น
ทุกอย่างและหลักคาํสอน
5 เพราะจะถึงเวลาที�คนทั8งหลายจะไม่ทน
ต่อหลักคาํสอนอันถูกต้อง แต่ตามตัณหา
ต่าง ๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาจะรวบ
รวมบรรดาครูไว้สาํหรับตนเอง โดยมีหูที�
คัน
< และพวกเขาจะบ่ายหูของตนไปเสยีจาก
ความจริง และจะหันไปยังนิทานต่าง ๆ
= แต่ท่านจงระวังระไวอยู่ในสิ�งทั8งปวง จง
สู้ทนบรรดาความทุกข์ยากลาํบาก จงกระ
ทาํหน้าที�ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จง
กระทาํการรับใช้ของท่านให้สาํเรจ็เตม็ที�

เปาโลเผชิญหนา้กบั
ความตายอย่างชยัชนะ

> เพราะว่าบัดนี8 ข้าพเจ้าพร้อมที�จะถูก
ถวายเป็นเครื� องบูชาแล้ว และเวลาแห่ง
การจากไปของข้าพเจ้านั8นใกล้จะถึงแล้ว
? ข้าพเจ้าได้สู้ รบในการต่อสู้ อันดีแล้ว
ข้าพเจ้าได้กระทาํการวิ� งแข่งของข้าพเจ้า
ให้สาํเร็จแล้ว ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื� อ
นั8นไว้แล้ว
A ต่อจากนี8  มีมงกุฎแห่งความชอบธรรม
เกบ็ไว้สาํหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ� งองค์พระผู้
เป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะประ
ทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั8น และมิใช่แก่ข้าพ
เจ้าผู้เดียวเท่านั8น แต่แก่คนทั8งปวงเช่นกัน
ที�รักการปรากฏของพระองค์

ความตอ้งการของเปาโล
C ท่านจงขมีขมันที�จะมาหาข้าพเจ้าโดย
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หน้า 2419. ทโิมธี <

เรว็
#D เพราะว่าเดมาสได้ละทิ8 งข้าพเจ้าไป
แล้ว โดยหลงรักโลกปัจจุบันนี8 เสียแล้ว
และได้จากไปยังเมืองเธสะโลนิกา เครส-
เซนส์ได้ไปยังแคว้นกาลาเทีย ทิตัสได้ไป
ยังเมืองดาลมาเทยี
## ลูกาคนเดียวเท่านั8นที�อยู่กับข้าพเจ้า
จงไปตามมาระโกและพาเขามาพร้อมกับ
ท่าน เพราะเขาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
สาํหรับการรับใช้นี8
#. และข้าพเจ้าได้ส่งทีคิกัสไปยังเมือง
เอเฟซัสแล้ว
#5 เสื8อคลุมที�ข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัส
ที� เมืองโตรอัสนั8น เมื� อท่านมาจงเอามา
พร้อมกับท่าน และหนังสือเหล่านั8น แต่
โดยเฉพาะอย่างยิ�งหนังสือพวกนั8นที�เขียน
บนแผ่นหนัง
#< อเลก็ซานเดอร์ช่างทองแดงนั8นได้ประ
ทุษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส ‘ขอให้องค์
พระผู ้เป็นเจ ้าทรงตอบแทนเขาตามการ
กระทําทั�งหลายของเขา’
#= ท่านจงระวังเขาให้ดีด้วย เพราะเขาได้
คัดค้านบรรดาถ้อยคาํของเราอย่างรุนแรง
#> ในการแก้คดีครั8งแรกของข้าพเจ้านั8น
ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว แต่
พวกเขาได้ละทิ8 งข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้า
อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอโปรดอย่าให้
พวกเขาต้องได้รับโทษเลย

#? อย่างไรกต็ามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ยืนอยู่กับข้าพเจ้า และได้เสริมกาํลังข้าพ
เจ้า เพื�อว่าโดยข้าพเจ้า การประกาศพระ
วจนะจะเป็นที�รู้ จักอย่างเตม็ที� และเพื�อให้
คนต่างชาติทั8งปวงได้ยิน และข้าพเจ้าได้
รับการช่วยให้พ้นจากปากของสงิโตนั8น
#A และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วย
ข้าพเจ้าให้พ้นจากการงานชั�วร้ายทุกอย่าง
และจะทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าไว้จนถึง
อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ สง่าราศีจง
มีแด่พระองค์สบื ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน
#C ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับ
อาควิลลา และครัวเรือนของโอเนสโิฟรัส
.D เอรัสทสัยังอาศัยอยู่ที�เมืองโครินธ์ แต่
ข้าพเจ้าละโตรฟีมัสไว้ที� เมืองมิเลทัสเมื� อ
ยังป่วยอยู่
21 ท่ านจงขมีขมันที� จะมาถึ งก่อนฤดู
หนาว ยูบูลัสทักทายปราศรัยท่าน รวม
ทั8งปูเดนส ์ และลีนัส และคลาวเดีย และ
พี�น้องเหล่านั8นทุกคน
.. ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิตอยู่กับ
จิตวิญญาณของท่าน ขอพระคุณจงดาํรง
อยู่กับท่านทั8งหลายเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับที�สองถึงทิโมธี ผู้ได้รับการเจิมให้
เป็นผู้ดูแลคนแรกแห่งคริสตจักรของชาว
เอเฟซัส เขียนจากกรุงโรม เมื�อเปาโลถูก
พิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครั8งที�
สอง]
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