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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิโมธี

ฉบับ ต้ี สอง
เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง ทิโมธ ีเป๋น ฉบับ ต้ี 

สอง ต๋อน ต้ี เปาโล ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ประมาณ ป๋ี ค�ศ�
66 เปาโล ก๊ึด วา่ ต้าน ใก้ จะ ต๋าย แล้ว ก็ เลย เขียน จดหมาย ลา 
หื้อ ทิโมธี ต้าน หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ทิโมธ ีหื้อ มี ความ มัน่คง ใน ความ 
เจ้ือ ต้ี ตึง สอง คน มี ฮว่ม กัน๋ ทิโมธ ีเป๋น เหมือน ลูก บ่าว ใน ความ 
เจ้ือ ของ ต้าน เซิง่ ต๋อน น้ัน ทิโมธ ียงั อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส ผอ่กอย 
ครสิตจักร ต้ี หัน้

เปาโล ออ้นวอน ทิโมธ ีหื้อ ซ่ือสัตย ์กับ มัน่คง กับ ข่าวดี อยา่ง 
ต้ี เปาโล เกย สอน ไว้ ต้าน ออ้นวอน ทิ โมธ ีหื้อ ยอม ต้ี จะ ถูก 
ค่ํา เป้ือ ข่าวดี กับ สอน คน อื่น ๆ เรือ่ง ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ เป้ือ ผู้
เจ้ือ จะ ได้ สอน ต่อ ๆ กัน๋ ไป ใน คริสตจักร ใน จดหมาย ฉบับ น้ี 
เปาโล สอน วา่ พระคัมภีร ์กู้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน บ่ ใจ๋ 
เป๋น ก๋าน สอน จาก คน บ่ ดาย พระคัมภีร ์เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน 
สอน ความ จรงิ กับ ก๋าน อบรม คน หื้อ ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูก ต้อง ต๋าม 
ธรรม

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ 

พระเยซู ครสิต์ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ 
ข้าพเจ้า ไป บอก คน ตังหลาย เก่ียวกับ จีวติ นิรนัดร ์ต้ี พระเจ้า 
สัญญา วา่ จะ หื้อ โดย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระ เยซู 
ครสิต์
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2 เถิง ลูก ทิ โมธ ีต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ขอ หื้อ ต้าน ได้ ฮบั พระคุณ
ความ เมตต๋า กรุณา ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา 
กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

ก๋าน ขอบคุณ พระเจ้า กับ ก๋าน หื้อ กํา๋ลังใจ๋
3 ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ กับ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตึง เม่ือ วนั 

เม่ือคืน บ่ เกย ขาด ต่อ พระเจ้า ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ ด้วย จิต สํานึก 
ต้ี บรสุิทธิ์ เหมือน ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ตังหลาย ของ ข้าพเจ้า ฮบั
ใจ๊ พระองค์ 4 เม่ือ ก๊ึด เถิง น้ําต๋า ไหล ของ ต้าน เม่ือ จาก กัน๋ เยยี
ะ หื้อ ข้าพเจ้า ใค่ ไป ปะ ต้าน นัก ขึ้น จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนจม 
ยนิดี เป๋น ต้ี สุด 5 ข้าพเจ้า ยงั จํา๋ ได้ เถิง ความ เจ้ือ ต้ี จรงิใจ๋ แต๊ ๆ
ของ ต้าน เป๋น ความ เจ้ือ ต้ี โลอสิ แม่อุย๊ กับ ยูนีส แม่ ของ ต้าน 
มี มา ก่อน ข้าพเจ้า เจ้ือ วา่ บ่าเด่ียวน้ี ต้าน ก็ มี ความ เจ้ือ จาอัน้ 
ตวย 6 ยอ้น จาอี ้ขอ เตือ๋น หื้อ ฟ้ืนฟู ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า หื้อ
ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า วาง มือ บน หวั ต้าน น้ัน 7 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ 
หื้อ เฮา มี จิตใจ๋ ต้ี ขี้กัว๋ แต่ หื้อ มี จิตใจ๋ ต้ี เข้มแข็ง มี ความ ฮกั กับ 
ก๋าน บังคับ ต๋น เอง

8 ก็ เลย บ่ ดี อาย ต้ี จะ บอก คน ตังหลาย เก่ียวกับ เรือ่ง ของ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กาวา่ อาย ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น 
นักโต้ษ ถูก ขัง คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ พระองค์ แต่ หื้อ เป้ิง ฤทธิ ์ของ 
พระเจ้า แล้ว ยอม ทน ตุ๊ก ตวย กัน๋ กับ ข้าพเจ้า เป้ือ ข่าวดี น้ัน 
ดี กวา่ 9 พระเจ้า ได้ จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮอ้ง เฮา 
หื้อ มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ์ บ่ ใจ๊ ต้ี เฮา เยยีะ แต่ เป๋น ต๋าม แผนก๋าน กับ 
พระคุณ ของ พระเจ้า พระคุณ น้ี พระเจ้า หื้อ เฮา ผ่าน ตาง พระ
เยซู ครสิต์ ตัง้แต่ เก๊า เหงา้ มา แล้ว 10 บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า เปิด 
เผย หื้อ หนั พระคุณ น้ี แล้ว โดย ก๋าน มา ของ พระเยซู ครสิต์ 
พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ผู้ ต้ี ทําลาย อาํนาจ 
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ของ ความ ต๋าย แล้ว หื้อ เฮา ได้ หนั จีวติ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย ผ่าน ตาง 
ข่าวดี 11 ข้าพเจ้า ได้ ฮบั แต่งตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ บอก ข่าวดี น้ี เป๋น 
อคัร ทูต กับ เป๋น ครู 12 ยอ้น จา อี ้ข้าพเจ้า จึง ฮบั ความ ตุ๊ก 
ทรมาน อยา่ง ต้ี เป๋น อยู ่น้ี แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ อาย ยอ้น ข้าพเจ้า ฮู้
จัก ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า เจ้ือ วางใจ๋ กับ มัน่ใจ๋ วา่ พระองค์ สามารถ ฮกั
ษา สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า มอบ หื้อ พระองค์ จ๋น กวา่ วนั สุดต๊าย มา แผว

13 หื้อ ยดึถือ กําสอน ต้ี ถูกต้อง ต้ี ต้าน เฮยีน จาก ข้าพเจ้า น้ี 
เป๋น แบบ อยา่ง กับ หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ตึง ความ ฮกั ต้ี เฮา 
มี ยอ้น เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 14 หื้อ ฮกัษา 
สิง่ ดี ต้ี พระเจ้า มอบ ไว ้หื้อ ต้าน โดย ฮบั ก๋าน จ้วยเหลือ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ตวย เฮา ตังหลาย

15 ต้าน ก็ ฮู ้วา่ คน ตังหลาย ใน แควน้ เอเชยี หนี ละ ข้าพเจ้า ไป 
หมด รวม ตึง ฟีเจลัส กับ เฮอรโ์มเกเนส สอง คน น้ี ตวย

16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เมตต๋า ต่อ ครอบครวั ของ โอเน
สิโฟรสั ตวย เต๊อะ ยอ้น วา่ เขา เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนใจ๋ เป๋น ประ
จํา๋ กับ บ่ อาย ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก อยู ่จาอี้ 17 ต๋อน ต้ี เขา มา แผว 
กรุง โรม เขา ก็ ยงั อุตส่าห ์ตวย เซาะหา ข้าพเจ้า จ๋น ปะ 18 ต้าน ก็ 
ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส น้ัน เขา จ้วย 
ข้าพเจ้า นัก ขนาด ขอ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า โผด เมตต๋า แก่ เขา 
ใน วนั สุดต๊าย น้ัน

2
ทหาร ผู้ ซ่ือสัตย ์ของ พระเยซู ครสิต์

1 ส่วน ลูก ทิโมธ ีเหย จง เข้มแข็ง โดย พระคุณ ต้ี มา จาก ก๋าน 
เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 2หื้อ นํา กําสอน ต่าง ๆ
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ต้ี ข้าพเจ้า ได้ สอน ต่อ หน้า คน ตังหลาย ต้ี เป๋น พยาน น้ัน ไป 
สอน คน ต้ี เจ้ือถือ ได้ ต้ี สามารถ สอน คน อื่น ต่อ ได้

3 หื้อ ฮว่มตุ๊ก ฮว่มยาก ตวย กัน๋ กับ หมู่ เฮา เหมือน เป๋น ทหาร 
ต้ี ดี ของ พระเยซู ครสิต์ 4บ่ มี ใผ ต้ี มา เป๋น ทหาร แล้ว จะ ยุง่ เรือ่ง 
ตัง บ้าน ยอ้น วา่ เขา ใค่ เยยีะ หื้อ ผูบ้ังคับบัญชา ปอ ใจ๋ 5 นัก กีฬา 
ต้ี เข้า แข่ง ก็ จะ ต้อง แข่ง ต๋าม กฎ กติกา จึง จะ ได้ ฮบั รางวลั เม่ือ 
มี ชยั 6 จาว นา ต้ี เยยีะ ก๋าน หนัก สมควร ได้ ฮบั พืช ผล ก่อน เป้ิน
7 ก๊ึด ผ่อ เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า อู ้กับ ต้าน หื้อ ดี ยอ้น องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า จะ จ้วย หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ เรือ่ง ตึง หมด น้ี

8 ก๊ึด เถิง เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย กับ เป๋น ลูกหลาน เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ ต๋าม 
ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า บอก น้ัน 9 ยอ้น บอก ข่าวดี น้ี ข้าพเจ้า จึง ทน
ตุ๊ก อยู ่บ่าเด่ียวน้ี เถิง กับ เขา เอา เจ้ือก เหล็ก มา ล่าม เหมือน 
เป๋น โจ๋ร แต่ วา่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน จะ เอา เจ้ือก เหล็ก มา 
ล่าม ไว ้ก็ บ่ ได้ 10 ข้าพเจ้า จึง ยอม ทน ตุ๊ก กู้ อยา่ง เป้ือ หนั แก่ คน 
ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้แล้ว หมู่ เขา จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ กับ ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี คง 
อยู ่ตลอด ไป ตวย
11 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ คือ ถ้า เฮา ต๋าย กับ พระองค์ เฮา ก็ มี จีวติ อยู ่

กับ พระองค์
12 ถ้า เฮา ทน ตุ๊กยาก เฮา ก็ จะ ได้ ปกครอง ฮว่ม กับ พระองค์
ถ้า เฮา บ่ ยอมฮบั พระองค์ พระองค์ ก็ จะ บ่ ยอมฮบั เฮา เหมือน 

กัน๋
13 ถ้า เฮา บ่ ซ่ือสัตย์ พระองค์ ก็ ยงั ซ่ือสัตย ์อยู่
ยอ้น วา่ พระองค์ จะ บ่ ขัดแยง้ ตัว๋ พระองค์ เอง

คน เยยีะ ก๋าน ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋
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14 เตือ๋น เขา ตังหลาย หื้อ หมัน่ ก๊ึด เรือ่ง หมู่ น้ี กับ เน้น หมู่ 
เขา ต่อ พระเจ้า วา่ หา้ม เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง ความหมาย ของ กํา
มัน บ่ มี ประโยชน์ แต่ จะ เยยีะ หื้อ คน ต้ี ได้ ฟัง หล้มจ๋ม ไป ติก ๆ
15 หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋มต้ี เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ ต้าน เป๋น 
คนงาน ต้ี บ่ มี อะหยงั ต้อง อาย กับ เป๋น คน ต้ี สอน ถ้อยกํา ต้ี เป๋น 
ความ จรงิ ของ พระเจ้า อยา่ง ถูกต้อง 16 หื้อ หลีกเล่ียง กํา อู ้บ่ มี 
สาระ กับ บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า ยอ้น วา่ จะ เยยีะ หื้อ คน น้ัน หา่งไก๋ 
จาก พระเจ้า ไป ติก ๆ 17 กําสอน จาอี ้ก็ ลาม ไป ใคว ่หมด เหมือน 
เป๋น บ่าเฮง ฮีเมเนอสั กับ ฟีเลทัส ก็ สอน จาอี้ 18 สอง คน น้ี หลง 
จาก ความ จรงิ ไป แล้ว หมู่ เขา อู ้วา่ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
ได้ ป๊น ไป แล้ว หมู่ เขา เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ บาง คน หลง ไป
19 แต่ รากฐาน ต้ี พระเจ้า วาง ไว ้ก็ แน่น หนา กับ ตัง้ มัน่ อยู่ มี ข้อ
เขียน ไว ้วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮู้จัก คน ตังหลาย ต้ี เป๋น ของ 
พระองค์� กับ �คน ต้ี อา้ง วา่ เป๋น คน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
ต้อง เลิก เยยีะ ความ บ่ ดี เหยี� ก

20 ใน บ้าน หลัง หลวง บ่ ใจ้ มี ก้า ของใจ๊ ต้ี แป๋ง จาก คํา กาวา่ 
เงนิ เต้าอัน้ แต่ ยงั มี ของใจ๊ ต้ี แป๋ง จาก ไม้ กาวา่ ดินเหนียว ตวย
บาง อยา่ง ก็ ใจ๊ สําหรบั โอกาส พิเศษ แต่ บาง อยา่ง ก็ ใจ๊ สําหรบั 
งาน ประจํา๋ วนั 21 ถ้า คน ใด ซ่วย ล้าง ตัว๋ เก่า จาก สิง่ บ่ ดี หมู่ น้ี 
แล้ว คน น้ัน ก็ เป๋น เหมือน ของใจ๊ ต้ี ใจ๊ สําหรบั โอกาส พิเศษ ต้ี 
ล้าง หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว ก็ เป๋น ประโยชน์ สําหรบั เจ้าของ แล้ว ก็ 
พรอ้ม สําหรบั ก๋าน ดี กู้ อยา่ง

22 หื้อ ต้าน หนี จาก ตัณ๋หา ของ คน หนุ่ม แต่ หื้อ ล่น ตวย เป้า
หมาย ต้ี จะ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เป๋น ผู้ มี ความ เจ้ือ
ความ ฮกั กับ สันติสุข ฮว่ม กับ คน ต้ี อธษิฐาน ต่อ องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ 23 บ่ ดี ไป เถียง กัน๋ เรือ่ง บ่ มี สาระ กับ บ่ มี 
ก 2:19 2:19 กดว� 16:5
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ป๋ัญญา ต้าน ก็ ฮู ้วา่ เยยีะ จาอี ้จะ เยยีะ หื้อ ผิดหวั กัน๋ 24 ส่วน 
ผู้ ฮบัใจ๊ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ต้อง บ่ ผิดหวั กัน๋ แต่ ต้อง มี 
ใจ๋ เมตต๋า กับ กู้ คน สอน คน อื่น ได้ กับ มี ความ อดทน 25 เขา 
จะ ต้อง แป๋ง ใจ๋ เยน็ จ๊ีแจ๋ง คน ต้ี ต่อต้าน โดย มี ความ หวงั วา่ 
พระเจ้า อาจ จะ เยยีะ หื้อ กลับใจ๋ ได้ แล้ว ฮู้จัก ความ จรงิ 26 คน 
หมู่ น้ี ก็ จะ ได้ สติ แล้ว หลุด จาก แฮว้ ของ มาร ต้ี ยบั หมู่ เขา ไว ้หื้อ 
เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ของ มัน

3
ลักษณะ จิตใจ๋ ของ คน สมัย สุดต๊าย

1 หื้อ เข้าใจ๋ เน่อ วา่ วาระ สุดต๊าย จะ เป๋น เวลา ต้ี แย ่ขนาด
2 จะ มี คน หนั แก่ ตัว๋ หนั แก่ เงนิ โออ้วด จ๋องหอง ซอบ ด่า วา่ 
คน อื่น บ่ เจ้ือ ฟัง ป้อ แม่ บ่ ฮู้จัก บุญคุณ คน เป๋น คน บ่ ดี 3 บ่ มี 
ความ ฮกั บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ ใผ ใส่ ฮา้ย คน อื่น บ่ หา้มใจ๋ ทารุณ
บ่ ฮกั ความ ดี 4 ซอบ หกั หลัง ใจ๋ฮอ้น หวัสูง กับ ฮกั ม่วน งนั สัน 
เล้า แตน ต้ี จะ ฮกั พระเจ้า นัก เหลือ 5 หมู่ เขา นับถือ ตาง ของ 
พระเจ้า ก้า เปือก นอก แต่ ตัง ใน บ่ ยอมฮบั อาํนาจ ของ ตาง น้ัน 
ต้ี จะ เป่ียน จีวติ ของ หมู่ เขา คน แบบ น้ี หา้ม คบ

6 มี บาง คน ใน หมู่ เขา เข้า ไป ต๋าม เฮอืน ต่าง ๆ แล้ว หลอกลวง 
จัก๊ ฮูดัง หมู่ แม่ญิง หวั ออ่น ต้ี มี บาป นัก มี ตัณ๋หา ต่าง ๆ หื้อ ตวย 
หมู่ เขา ไป 7 แม่ญิง หมู่ น้ี ซอบ เฮยีน ฮู ้เรือ่ง ต่าง ๆ ตลอด แต่ ก็ 
บ่ เกย เข้าใจ๋ ความ จรงิ แต๊ ๆ เลย 8 ยนัเนส กับ ยมัเบรส์ ได้ ต่อ
ต้าน โมเสส จาใด คน สอน ผิด หมู่ น้ี ก็ ต่อต้าน ความ จรงิ จาอัน้
หมู่ เขา มี จิตใจ๋ เส่ือม ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา ก็ บ่ ใจ้ เป๋น ของ แต๊
9 แต่ หมู่ เขา จะ ไป ได้ บ่ ก่ี น้ํา ยอ้น วา่ ความ บ่ หลวก ของ หมู่ เขา 
จะ แมน ออก มา หื้อ คน อื่น หนั เหมือน ยนัเนส กับ ยมัเบรส์ น้ัน
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กํา แนะนํา สุดต๊าย ของ เปาโล
10 แต่ ต้าน ได้ ตวย ต๋าม กําสอน ตึงหมด ของ ข้าพเจ้า ตวย 

ต๋าม ก๋าน ใจ๊ จีวติ ของ ข้าพเจ้า ตึง เป้าหมาย จีวติ ความ เจ้ือ
ความ อดใจ๋ ความ ฮกั ความ อดทน 11 ก๋าน ถูก ค่ํา กับ ความ 
ตุ๊ก ต้าน ฮู ้เถิง ก๋าน ค่ํา ต้ี ข้าพเจ้า ต้อง อดทน ใน เมือง อนัทิโอก
เมือง อิโคนียูม กับ เมือง ลิสตรา แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย 
หื้อ ข้าพเจ้า รอด ป๊น จาก สิง่ หมู่ น้ัน กู้ อยา่ง 12 กู้ คน ต้ี ใค่ ใจ๊ จีวติ 
เยยีะ ตวย ต๋าม พระเจ้า โดย พระเยซู ครสิต์ น้ัน จะ ต้อง ถูก ค่ํา 
แน่นอน 13 แต่ คน บ่ ดี กับ หมู่ นัก ต้มตุ๋น หลอกลวง จะ ฮา้ย นัก 
ขึ้น เขา จะ โก๋ง คน อื่น แล้ว ถูก คน อื่น โก๋ง เขา ตวย 14 สําหรบั 
ต้าน ก็ หื้อ ยดึถือ ใน สิง่ ต้ี ได้ เฮยีนฮู ้กับ เจ้ือ อยา่ง มัน่ใจ๋ ต่อ ไป
ยอ้น วา่ ต้าน ก็ ฮู้ จัก คน ต้ี ได้ สอน ต้าน มา 15 ต้าน ก็ ฮู้ จัก พระ
คัมภีร ์ศักดิสิ์ทธิ ์ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น มา แล้ว ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน 
มี ผญา ป๋ัญญา ได้ เป้ือ นํา ต้าน ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย 
เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ 16 พระคัมภีร ์กู้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ 
หื้อ เขียน เป้ือ เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน ความ จรงิ ก๋าน ตัก
เตือ๋น คน หื้อ หนั เถิง ความ ผิด ก๋าน แก้ไข ข้อ บกพรอ่ง หื้อ คน ดี 
ขึ้น กับ ก๋าน อบรม คน หื้อ ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 17 เป้ือ 
เกียม คน ของ พระเจ้า หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง

4
1 ต่อ หน้า พระเจ้า กับ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี จะ ตัดสิน ตึง คน 

เป๋น ตึง คน ต๋าย ผู้ ต้ี จะ ป๊ิก มา แล้ว เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง แผ่น
ดิน ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ เน้น ต้าน วา่ 2 หื้อ บอก ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า เกียม ตัว๋ หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ บอก บ่ วา่ มี คน สนใจ๋ กา
วา่ บ่ สนใจ๋ ก็ หื้อ จัก๊จวน คน อื่น แก้ไข ความ ผิด ตึง วา่ หื้อ กับ 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ โดย ก๋าน สอน ด้วย ความ อดทน 3 ยอ้น วา่ จะ เถิง 
เวลา น่ึง ต้ี คน จะ ยอม ทน ฟัง หลัก กําสอน ต้ี ถูกต้อง บ่ ได้ แต่ 
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หมู่ เขา จะ รวบรวม ครู หลาย คน เอา ไว ้หื้อ มา อู ้ใน สิง่ ต้ี หมู่ เขา 
ใค่ ฟัง เป้ือ เอาใจ๋ ตัว๋ หมู่ เขา เอง 4 หมู่ เขา จะ บ่ ฟัง ถ้อยกํา ต้ี เป๋น 
ความ จรงิ แต่ จะ สนใจ๋ ฟัง นิยาย ต่าง ๆ 5 แต่ สําหรบั ต้าน น้ัน
ขอ หื้อ มี สติ รอบคอบ ใน กู้ เรือ่ง อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก เยยีะ 
หน้าต้ี บอก ข่าวดี กับ เยยีะ พันธกิจ ของ ต้าน หื้อ สําเรจ็

6 ยอ้น วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย เลือด ของ 
ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน น้ํา ต้ี ไว ้ปู่ จา ต้ี ก่ํา ลัง ถูก ถอก ออก
7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อยา่ง เต๋ม ก่ําลัง ได้ ล่น แข่ง เถิง เส้นชยั แล้ว
ได้ ฮกัษา ความ เจ้ือ ไว ้แล้ว 8 ตัง้แต่ น้ี ไป รางวลั แหง่ ก๋าน มี ชยั 
ยอ้น เยยีะ ต๋าม ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ก่ําลัง รอ หื้อ ข้าพเจ้า 
ฮบั อยู่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี เป๋น ผู้ พิพากษา ต้ี ยุติธรรม จะ 
ยก รางวลั น้ี หื้อ ข้าพเจ้า ใน วนั ต้ี พระองค์ จะ ป๊ิก มา บ่ ใจ้ หื้อ 
ข้าพเจ้า คน เดียว แต่ จะ หื้อ กู้ คน ต้ี ตัง้ใจ๋ กองหา พระองค์ ป๊ิก 
มา แหม เต้ือ

กํา อู ้ส่วน ตัว๋ ของ เปาโล
9หื้อ ขะใจ๋ มา หา ข้าพเจ้า เวย ๆ หน้อย 10ยอ้น วา่ เครสเซนส์ 

ไป แควน้ กาลาเทีย แล้ว ทิตัส ก็ ไป เมือง ดาลมาเทีย ส่วน 
เดมาส ได้ ฮกั หูม โลก น้ี จ๋น ละ ข้าพเจ้า ไป เมือง เธสะโลนิก๋า
11 เหลือ ลูก๋า เต้าอัน้ ต้ี ยงั อยู ่กับ ข้าพเจ้า ขอ ไป ตวย หา มาระโก
ปา เขา มา ตวย เน่อ ยอ้น วา่ เขา จ้วย งาน ข้าพเจ้า ได้ 12ข้าพเจ้า 
ส่ง ทีคิกัส ไป เมือง เอเฟซัส แล้ว 13 เม่ือ ต้าน มา ขอ เอา เส้ือ คุม 
ต้ี ฝาก ไว ้กับ คารปัส ใน เมือง โตรอสั ตึง หนังสือ ของ ข้าพเจ้า มา 
ตวย สําคัญ ต้ี สุด ก็ คือ หนังสือ ต้ี เขียน ลง บน แผ่น หนัง

14 อเล็กซานเดอร ์ต้ี เป๋น สล่า ตองแดง เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า 
เดือด ฮอ้น อยา่ง หนัก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ลง โต้ษ เขา หื้อ สม 
กับ ต้ี เขา เยยีะ น้ัน 15 ต้าน ก็ ควร หละวงั เขา ไว ้หื้อ ดี เหมือน กัน๋
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ยอ้น วา่ เขา ได้ ต่อต้าน กําสอน ของ หมู่ เฮา อยา่ง เอาเป๋น เอา
ต๋าย

16 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า สู้ คดี เต้ือ ต้ี น่ึง น้ัน บ่ มี ใผ มา จ้วย ข้าพเจ้า 
สัก คน หมู่ เขา ละ ข้าพเจ้า ไป หมด ขอ พระเจ้า ยก โต้ ษ หื้อ 
หมู่ เขา ตวย 17 แต่ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า อยู ่ตวย ข้าพเจ้า หื้อ 
ข้าพเจ้า มี กํา๋ ลัง เข้มแข็ง เป้ือ ข้าพเจ้า จะ บอก ถ้อยกํา ของ 
พระองค์ อยา่ง ครบ บรบูิรณ์ แล้ว คน ต่าง จ้า ด ตึง หมด จะ 
ได้ ฟัง กับ พระเจ้า ได้ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ รอด จาก ปาก สิงโต
18 พระเจ้า ก็ จะ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า รอด จาก ก๋าน ถูก เยยีะ ฮา้ย 
กู้ อยา่ง แล้ว จะ ปา ข้าพเจ้า เข้า แผ่นดิน สวรรค์ ของ พระองค์ 
อยา่ง ปลอดภัย ตวย ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด ไป
อาเมน

กํา ตัก๊ตวาย สุดต๊าย
19 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กําก๊ึดเติง มา หา ปริสคา กับ อาควลิลา

ตึง กู้ คน ใน ครวัเฮอืน ของ โอเนสิโฟรสั ตวย 20 ส่วน เอรสัทัส 
น้ัน ก็ ยงั อยู ่ต้ี เมือง โครนิธ์ ข้าพเจ้า ได้ ละ โตรฟีมัส ไว ้ต้ี เมือง มิ
เลทัส ยอ้น เขา ป่วย 21 ขอ หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋มต้ี มา แผว ต้ี น่ี 
หื้อ ตัน ก่อน ยาม หนาว เน่อ ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย กับ 
หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฝาก กําก๊ึดเติง มา หา ต้าน ตวย

22 ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า อยู ่กับ ต้าน ขอ พระคุณ ของ 
พระเจ้า อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย ตวย เน่อ
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