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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 ทิโมธี

ในครัง้สุดท้ายท่ีเปาโลติดคุกท่ี กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9)
และในเวลา ท่ี ท่านใกล้ จะ  ถู กประหารชวีติ ท่านได้ เข ียน
จดหมายอาํลาไปถึงทิโมธี และขอใหทิ้โมธมีาหาท่าน เพราะ
ฉะน้ัน จด หมาย ฉบั บท ่ี 2 ถึง ทิ โมธ ีน้ี เป็น จดหมาย ฉบับ
สุดท้ายของเปาโลท่ี อยู ่ในพระคัมภีร์

ในจดหมายฉบั บน ้ี เราได้ เห ็นความหว ังอ ันชื่นชมยนิดี
ของเปาโล ซ่ึงเป็นจดหมายแหง่ชยัชนะและเป็นเสียงรอ้ง
ด้วยความชื่นชมยนิดีของผู้ ท่ี  มี ชยัชนะแหง่ความตาย  ได้ 
เน้นถึงความซ่ื อสัตย ์ในการรบัใช ้พระเจ้า ท่านได้อธบิายถึง
สิง่ ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในยุ คน ้ี (บทท่ี 3) และพูดถึงการเต
รียมพรอ้มท่ีจะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซ่ึงเปาโลเชื่อวา่จะ
สําเร ็จอ ีกไม่ นาน เปาโลได้สอนทิโมธ ีวา่ ทิโมธีควรจะรบัใช้
พระเจ้าอยา่งไรหลังจากท่ีท่านไปสวรรค์ แล้ว 

ความรกัของเปาโลท่ี มีต ่อทิโมธี
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์

ของ พระเจ้า ตามพ ระ สัญญา แหง่ ชวีติ ซ่ึ งม ีใน พระ เยซู 
ครสิต์ 2  ถึง ทิโมธี  บุ ตรท่ีรกัของข้าพเจ้า ขอพระคุณและ
พระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่ กั บท ่านเถิด
3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ด้วยจิต
สํานึ กอ ันบร ิสุทธ ์ิสืบมาตัง้แต่บรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงท่านในคําอธษิฐานของข้าพเจ้ามิ ได้ หยุด
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หยอ่นทัง้กลางวนักลางคืน 4  ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอ ันมากท่ี
จะเหน็ท่าน ระลึกถึงน้ําตาของท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็ม
ไปด้วยความยนิดี 5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ ออ ันแท้น้ันซ่ึ 
งม ี อยู ่ในท่าน และซ่ึงเม่ื อก ่อนได้ มี  อยู ่ในโลอสิยายของท่าน
และซ่ึงได้ มี  อยู ่ในยูนีสมารดาของท่าน และซ่ึงข้าพเจ้าเชื่ 
อม ่ันคงวา่มี อยู ่ในท่านด้วย 6  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงสะกิดใจ
ท่านให ้ใช ้ของประทานของพระเจ้าท่ี มี  อยู ่ในท่าน โดยการ
วางมือของข้าพเจ้าน้ันให้ รุง่เรอืงขึ้น 7 เพราะวา่พระเจ้ามิ 
ได้ ทรงประทานจิตท่ีขลาดกลัวให ้เรา  แต่  ได้ ทรงประทาน
จิตท่ีกอปรด้วยฤทธิ์  ความรกั และการบังคับตนเองให ้แก่  
เรา 8  เหตุ ฉะน้ันอยา่ละอายคําพยานแหง่องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา หรอืของตัวข้าพเจ้าท่ี ถู กจองจําอยู่เพราะเหน็
แก่ พระองค์  แต่ จงมี ส่วนในการยากลําบาก เพื่อ เหน็แก่
ข่าวประเสรฐิ โดยอาศัยฤทธิ์เดชแหง่พระเจ้า 9  ผู้ ทรงชว่ย
เราให ้รอด และได้ทรงเรยีกเราด้วยคําทรงเรยีกอนับร ิสุทธ ิ
์  ไม่ใช ่เพราะเหน็แก่การกระทําของเรา  แต่ เพราะเหน็แก่
พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซ่ึงทรงประทาน
แก่เราในพระเยซู ครสิต์  ตัง้แต่ ก่อนสรา้งโลกมาน้ัน 10  แต่  
บัดน้ี  ได้ ทรงสําแดงให ้ประจักษ์ โดยการท่ี พระเยซู  ครสิต์ พระ
ผู้ชว่ยให้รอดของเราเสด็จมา  ผู้  ได้ ทรงกําจัดความตายให ้
สูญสิน้ และได้ทรงนําชวีติและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้ง
โดยข่าวประเสรฐิ 11 สําหรบัข่าวประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าได้รบั
แต่งตัง้ให้เป็นนักเทศน์และเป็ นอ ัครสาวก และเป็ นคร ูของ
พวกต่างชาติ

เปาโลเชื่ อม ่ันในพระครสิต์อยา่งไม่ สัน่คลอน 
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12 เพราะ เหตุ น้ัน เอง ข้าพเจ้า จึง ได้ ทน ทุกข์ ลําบาก เชน่
น้ี ถึง กระน้ัน ข้าพเจ้า ก็ ไม่  ละอาย เพราะ วา่ ข้าพเจ้า รูจั้ก
พระองค์ ท่ี ข้าพเจ้าได้ เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่ อม ่ั นว ่าพระองค์
ทรง ฤทธิ์สามารถ รกัษา ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ มอบ ไว้ กับ พระองค์
จนถึงวนัน้ัน 13 จงถือไว้เป็นแบบแหง่คําสอนอนัถูกต้องท่ี
ท่านได้ยนิจากข้าพเจ้า ในความเชื่อและความรกัซ่ึ งม ี อยู ่
ในพระเยซู ครสิต์ 14 ข้อความอนัดี น้ันซ่ึงทรงฝากไว้กั บท 
่าน ท่านจงรกัษาโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สถิตอยู่ใน
เรา 15 ท่านก็ทราบแล้ วว ่า คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยี
น้ันต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า ในพวกน้ั นม ี ฟี  เจล ัสและเฮ
อร์โมเกเนสรวมอยู ่ด้วย 16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระ
เมตตาแก่ครอบครวัของโอเนสิโฟร ัสด ้วยเถิด เพราะเขาได้
กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวน
ของข้าพเจ้าเลย 17  แต่ ขณะเม่ือเขาอยู่ ในกรุงโรม เขาได้ 
อุตส่าห ์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้า 18และเขาได้ ปรนนิบัติ 
ข้าพเจ้าท่ีเมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็ รู ้ดี  อยู ่ แล้ว ขอ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวนัน้ันด้วยเถิด

2
ทหารท่ี ดี ของพระเยซู เจ้า 

1  เหตุ ฉะน้ันบุตรของข้าพเจ้าเอย๋ จงเข้มแข็งขึ้นในพระ
คุณซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 2 จงมอบคําสอนเหล่าน้ันซ่ึง
ท่านได้ยนิจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนท่ี 
สัตยซ่ื์อ  ท่ี สามารถสอนคนอื่นได้ ด้วย 3ฉะน้ันท่านจงทนการ
ยากลําบากดุจทหารท่ี ดี ของพระเยซู ครสิต์ 4  ไม่มี ทหารคน



2 ทิโมธี 2:5 iv 2 ทิโมธี 2:16

ใด เม่ือเข้าประจําการแล้ว จะไปหว่งใยกับการทํามาหากิน
ของเขาในชีว ิตน ้ี เพื่อผู้ ท่ี  ได้ เลือกเขาให้เป็นทหารน้ันจะได้ 
ชอบใจ 5 และถ้าผู้ ใดจะเข้าแข่งขั นก ัน เขาก็คงมิ ได้  สวม
มงกุฎ เวน้เสียแต่เขาได้ ปฏิบัติ ตามกฎ 6 กสิกรผู้ตรากตราํ
ทํางานก็ต้องเป็นคนแรกท่ี ได้ รบัผล 7 จงใครค่รวญถึงสิง่ท่ี
ข้าพเจ้าได้ พู ดเถิด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทาน
ความเข้าใจให ้แก่ ท่านในทุกสิง่ 8 จงระลึกถึงพระเยซู ครสิต์ 
 ผู้ ทรงสืบเชื้อสายจากดาวดิ  ได้ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย ตามข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าประกาศน้ัน 9 และ
เพราะเหตุข่าวประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์  ถู  กล ่ามโซ่
ดังผู้ รา้ย  แต่ พระวจนะของพระเจ้าน้ันไม่ มี  ผู้ ใดเอาโซ่ล่ามไว ้
ได้ 10  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอยา่ง เพราะเหน็แก่ 
ผู้  ท่ี ทรงเลือกสรรไว ้น้ัน เพื่อเขาจะได้รบัความรอดด้วย ซ่ึ งม 
ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์  พร ้อมทัง้สงา่ราศี นิรนัดร ์11 คําน้ีเป็น
คําสัตย ์จรงิ คือถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมี ช ีวติอยู่กับ
พระองค์ เชน่กัน 12 ถ้าเราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็จะได้
ครองรว่มกับพระองค์ ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์  พระองค์  
ก็ จะปฏิเสธเราเชน่เดียวกัน 13 ถ้าเราไม่ เชื่อ  พระองค์  ก็ ยงั
ทรงไว้ซ่ึงความสัตย ์ซ่ือ เพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์
เองไม่ ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่า
น้ี และกําชบัเขาต่อพระพักตร ์องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ไม่  ให ้เขา
โต้เถียงกันในเรือ่งถ้อยคํา ซ่ึงไม่ เป็นประโยชน์  เลย  แต่  กล 
ับเป็นเหตุ ให ้ คนที ่ฟังเขวไป 15 จงหมัน่ศึกษาค้นควา้เพื่อ
สําแดงตนเองใหเ้ป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานท่ี ไม่ 
ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหง่ความจรงิน้ันได้ อยา่ง
ถูกต้อง 16  แต่ จงหลีกไปเสียจากถ้อยคําหมิน่ประมาทและ
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ไร ้ประโยชน์ เพราะคําอยา่งน้ันยอ่มก่อให ้เก ิดอธรรมมาก
ยิง่ขึ้น 17 และคําพูดของเขาจะแพรอ่อกไปเหมือนแผลเน้ือ
รา้ย ในพวกน้ั นม ี ฮ ีเมเนอัสกับฟิเลทัสเป็นต้น 18 คนทัง้สอง
น้ันได้หลงจากความจรงิ โดยพูดวา่การฟ้ืนจากความตาย
น้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทําลายความเชื่อของบางคน
เสีย 19  แต่ วา่รากฐานแหง่พระเจ้าน้ันอยู ่อยา่งมัน่คง โดยมี
ตราประทับไว ้วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงรูจั้กคนเหล่าน้ั นที 
เ่ป็นของพระองค์�  และ � ให ้ ทุ กคนซ่ึงออกพระนามของพระ
ครสิต์ละทิง้ความชัว่ชา้เสีย�

ภาชนะท่ี มีเกียรติ และท่ี ไร ้ เกียรติ 
20  แต่ วา่ ใน บ้าน ใหญ่ หลัง หน่ึงๆ มิ ได้  มี  แต่ ภาชนะ ทอง

และเงนิเท่าน้ัน  แต่  มี ภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็ 
มีเกียรติ และบ้างก็ ไร ้ เกียรติ 21  เหตุ ฉะน้ันถ้าผู้ใดชาํระตัว
ให้พ้นจากสิง่เหล่าน้ี เขาก็จะเป็นภาชนะท่ี มีเกียรติ ซ่ึงคัด
ไว ้แล้ว เหมาะท่ีนายจะใช ้ให ้ เป็นประโยชน์ และถูกเตรยีม
ไว ้พร ้อมสําหรบัการดี ทุกอยา่ง 22 จงหลีกหนีเสียจากราคะ
ตัณหาของคนหนุ่ม  แต่ จงใฝ่ในความชอบธรรม ในความ
เชื่อ  ความรกั และสันติ สุข รว่มกับผู้ ท่ี ออกพระนามขององค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบร ิสุทธ ์ิ23 จงหลีกเล่ียงจากปัญหาอนั
โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ด้วยรู ้แล ้ วว ่าปัญหาเหล่าน้ั นก ่อ
ให ้เก ิดการทะเลาะว ิวาทก ัน 24 ฝ่ายผู้ รบัใช ้ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนท่ีชอบการทะเลาะว ิวาท  แต่ ต้องมีใจ
สุภาพต่อคนทัง้ปวง เหมาะท่ีจะเป็ นคร ูและมี ความอดทน 
25 ด้วยความออ่นสุภาพจงสอนคนเหล่าน้ั นที ่ ต่อสู้ กับตัว
เอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่ มาร 
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ับความจรงิ 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร  ผู้ ซ่ึ 
งด ักจับเขาไว ้ให ้ทําตามความประสงค์ของมัน

3
ลักษณะจิตใจของมนษุยใ์นยุคสุดท้าย

1  แต่ จงเข้าใจข้อน้ี ด้วย คือวา่ในวนัสุดท้ายน้ัน จะเกิดเหตุ 
การณ์  กลียุค 2  เหตุ วา่คนจะเป็นคนรกัตัวเอง เป็นคนเหน็
แก่ เงนิ เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิน่
ประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคําบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู
เป็นคนไร ้ศีลธรรม 3 เป็นคนไม่รกัซ่ึ งก ันและกัน เป็นคนไม่
ทําตามสัญญา เป็นคนหาความใส่ เขา เป็นคนไม่ มีสติ รัง้ใจ
เป็นคนดุ รา้ย เป็นคนชงัคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุ ทะลุ 
เป็นคนหวัสูง เป็นคนรกัความสนกุสนานยิง่กวา่รกัพระเจ้า
5 เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก  แต่  ฤทธิ ์ของทางน้ัน
เขาปฏิเสธเสีย คนอยา่งน้ีท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสีย
ด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่าน้ัน  มี  คนที ่แอบไปตามบ้าน
 แล ้วนําหญิงท่ีเบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็นเชลย  แล ้วพา
กันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรยีนกันอยู ่เสมอ  
แต่  ก็  ไม่ อาจเรยีนรูถึ้งความจรงิเลย 8  แล ้วยนัเนสกับยมัเบ
รส์ ได้ ต่อต้านโมเสสฉันใด คนเหล่าน้ี ก็ ต่อต้านความจรงิฉัน
น้ัน เขาเป็นคนใจทราม และในเรือ่งความเชื่อน้ันเขาใช ้ไม่
ได้  เลย 9  แต่ เขาจะก้าวหน้าไปอกีไม่ ได้ เพราะความโง่ของ
เขาจะปรากฏแก่คนทัง้ปวง เชน่เดียวกับความโง่ของชาย
สองคนน้ัน 10  แต่ ท่านก็ ประจักษ์ ชดัแล้วซ่ึงคําสอน การ
ประพฤติ  ความมุ่งหมาย  ความเชื่อ  ความอดทน  ความรกั 
 ความเพียร 11  การถู กข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของ
ข้าพเจ้า ซ่ึงได้ เก ิดขึ้ นก ับข้าพเจ้า  ณ เมืองอนัทิ โอก เมือ
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งอ ิโคน ี ยู ม และเมืองลิสตรา การกดขี่ข่มเหงท่ีข้าพเจ้าได้
ทนเอา ถึงกระ น้ั นก ็ ดี  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ทรงโปรดให้
ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิง่เหล่าน้ันทัง้หมด 12  แท้  จร ิงทุกคน
ท่ีปรารถนาจะดําเนินชวีติตามทางของพระเจ้าในพระเยซู 
ครสิต์ จะถูกกดขี่ ข่มเหง 13  แต่ คนชัว่และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่
รา้ยมากยิง่ขึ้น ทัง้ล่อลวงคนอื่น และก็ ถู กคนอื่นล่อลวงด้วย
14  แต่ ฝ่ายท่านจงดําเนินต่อไปในสิง่ท่ีท่านเรยีนรู ้แล้ว และ
ได้เชื่ออยา่งมัน่คง ท่านก็ รู ้วา่ท่านได้เรยีนมาจากผู้ ใด 

พระคัมภีรอ์นับร ิสุทธ ์ิ ทําให ้คนของพระเจ้าดี รอบคอบ 
15 และตัง้แต่เด็กมาแล้ว  ท่ี ท่านได้ รู ้พระคัมภีรอ์นับร ิสุทธ ิ

์ ซ่ึ งม ี ฤทธิ ์สอนท่านให ้ได้ ปัญญาถึงความรอดโดยความ
เชื่อในพระเยซู ครสิต์ 16 พระคัมภีร ์ทุ กตอนได้รบัการดลใจ
จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือน
วา่กล่าว การปรบัปรุงแก้ไขคนให ้ดี และการอบรมในเรือ่ง
ความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะดี รอบคอบ  พร ัก
พรอ้มท่ีจะกระทําการดี ทุกอยา่ง 

4
คํากําช ับท ่ีสําคัญสําหร ับท ิโมธี

1  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้ากําช ับท ่านต่อพระพักตร ์พระเจ้า และ
พระเยซู ครสิต์  เจ้า  ผู้ จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย
เม่ือพระองค์เสด็จมาปรากฏและตัง้อาณาจักรของพระองค์
 วา่ 2 จงประกาศพระวจนะ  ให ้ขะมักเขม้ นที ่จะทําการทัง้
ในขณะท่ี มี โอกาสและไม่ มีโอกาส จงวา่กล่าว  หา้มปราม 
และ ตัก เตือน ด้วย ความ อดทน ทุก อยา่ง และ การ สัง่ สอน
3 เพราะจะถึงเวลาท่ีคนจะทนต่อคําสอนอนัถูกต้องไม่ ได้  
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แต่ เขาจะรวบรวมครู ไว ้ ให ้สอนในสิง่ท่ีเขาชอบฟัง ตามความ
ปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหูจากความจรงิ หนั
ไปฟังเรือ่งนิยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวงัระไวอยู่ในการทัง้
ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ ยากลําบาก จงทําหน้าท่ีของผู้
ประกาศข่าวประเสรฐิ และจงกระทําการรบัใช้ของท่านให ้
สําเรจ็ 

ชยัชนะของเปาโลในการเผชญิหน้ากับความตายเพื่อ
พระครสิต์

6 เพราะวา่บัดน้ีข้าพเจ้าพรอ้มท่ีจะเป็นเครือ่งบูชาแล้ว
และเวลาท่ีข้าพเจ้าจะจากไปน้ั นก ็ ใกล้ จะถึงแล้ว 7 ข้าพเจ้า
ได้ ต่อสู้  อยา่ง เต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้ แข ่ง ขัน จนถึง ท่ี สุด 
ข้าพเจ้าได้รกัษาความเชื่อไว ้แล้ว 8  ตัง้แต่น้ีไป มงกุฎแหง่
ความชอบธรรมก็เตรยีมไวสํ้าหรบัข้าพเจ้าแล้ว ซ่ึงองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า  ผู้ พิพากษา อนั ชอบ ธรรม จะ ทรง ประทาน แก่
ข้าพเจ้าในวนัน้ัน และมิ ใช ่ แก่ ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน  แต่ จะ
ทรงประทานแก่คนทัง้ปวงท่ีรกัการเสด็จมาของพระองค์

ความต้องการของเปาโล
9 จงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเรว็ 10 เพราะวา่เดมาส

ได้หลงรกัโลกปัจจุบัน น้ี เสียแล้ว และได้ทิง้ข้าพเจ้าไปยงั
เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ ได้ ไปยงัแควน้กาลาเทีย ทิตั
สได้ไปยงัเมืองดาลมาเทีย 11 ลูกาคนเดียวเท่าน้ั นที ่ อยู ่กับ
ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็น
ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้าสําหรบัการรบัใช ้น้ี 12 ข้าพเจ้าได้ส่งที 
คิก ัสไปยงัเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เม่ือท่านมาจงเอาเส้ือคลุม
ซ่ึงข้าพเจ้าได้ฝากไวกั้บคารปัสท่ีเมืองโตรอสัมาด้วย  พร ้อม
กับหนังสือต่างๆ และสิง่ท่ีสําคัญท่ีสุดคือหนังสือท่ี เข ียนบน
แผ่นหนัง 14  อเล็กซานเดอร ์ชา่งทองแดงน้ันได้ ประทุ ษรา้ย
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ข้าพเจ้าอยา่งสาหสั � องค์ พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงตอบแทน
เขาให้สมกับการกระทําของเขา� 15 ท่านจงระวงัเขาให ้ดีด 
้วย เพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคําของเราอยา่งรุนแรง 16 ใน
การแก้ คดี ครัง้แรกของข้าพเจ้าน้ัน  ไม่มี ใครเข้าข้างข้าพเจ้า
สักคนเดียว เขาได้ละทิง้ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้าอธษิฐาน
ต่อพระเจ้าวา่ ขอโปรดอยา่ให้พวกเขาต้องได้รบัโทษเลย
17  แต่  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทั บอย ู่กับข้าพเจ้า และ
ได้ ทรง ประทาน กําลัง ให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศ พระ
วจนะได้ อยา่งเต็มท่ี  เพื่อให ้ คนต่างชาติ ทัง้ปวงได้ ยนิ ดัง
น้ันข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตน้ัน 18  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงโปรดชว่ยข้าพเจ้า ให้พ้นจากการรา้ยทุกอยา่ง
และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของ
พระองค์ สงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
19 ขอฝากความคิดถึงมายงัปรสิคากับอาควลิลา และคนใน
ครวัเรอืนของโอเนสิโฟร ัสด ้วย 20 เอรสัทัสยงัค้างอยู ่ท่ี เมือง
โครนิธ์  แต่ เม่ือข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสท่ีเมืองมิเลทั สน ้ัน เขา
ยงัป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายามมาให้ถึ งก ่อนฤดู หนาว  ยู บูลัส
 ปู เดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพีน้่องทัง้หลายฝากความคิดถึง
มายงัท่านด้วย 22 ขอพระเยซู ครสิต์  เจ้ าทรงสถิตอยู่กับจิต
วญิญาณของท่าน ขอพระคุณจงดํารงอยู่ กั บท ่านเถิด เอ
เมน [จดหมายฉบั บท ่ีสองถึงทิโมธี  ผู้  ได้ รบัการเจิมให้เป็น
ศิษยาภิบาลคนแรกแหง่คริสตจักรชาวเอเฟซัส  ได้  เข ียน
จากกรุงโรม เม่ือเปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโร
เป็ นคร ้ังท่ี สอง ]
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