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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลติดคุกที่กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และ
ในเวลาที่ท่านใกล้จะ ถูกประหารชีวต
ิ ท่านได้เขียนจดหมาย
อําลาไปถึง ทิ โมธี และขอให้ ทิ โมธีม าหาท่าน เพราะฉะนั ้น
จดหมายฉบับที่ 2 ถึงทิโมธีนี้ เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของ
เปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์

ใน จด หมาย ฉบับนี้ เรา ได้เห็น ความ หวังอัน ชื่นชม ยินดี
ของ เปาโล ซึ่ง เป็น จดหมาย แห่ง ชัยชนะ และ เป็น เสียง
ร้อง ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี ของ ผู้ที่มีชัยชนะ แห่ง ความ ตาย
ได้เน้ น ถึง ความซื่อสัตย์ในการรับ ใช้พระเจ้า ท่านได้ อธิบาย
ถึง สิง่ ต่างๆที่ จะเกิด ขึ้น ในยุคนี้ (บทที่ 3) และพูด ถึง การเต
รียมพร้อมที่ จะไปสวรรค์ ของท่านด้วย ซึ่ง เปาโลเชื่อ ว่า จะ
สํา เร็จอีก ไม่นาน เปาโลได้ สอนทิ โมธีว่า ทิ โมธีควรจะรับ ใช้
พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่านไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์
ของ พระเจ้า ตามพ ระ สัญญา แห่ง ชีวต
ิ ซึ่งมี ใน พระ
เยซูคริสต์ 2 ถึง ทิ โมธี บุตร ที่รก
ั ของ ข้าพเจ้า ขอ พระคุณ
และพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระ
เยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้รับ ใช้ ด้วย
จิต สํานึ กอัน บริสุทธิ์ สืบ มา ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง ท่านในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า
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มิได้หยุดหย่อนทัง้ กลางวันกลางคืน 4 ก็ได้ปรารถนาเป็นอัน
มากที่ จะเห็น ท่าน ระลึก ถึง นํ้าตาของท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
ได้ เต็ม ไป ด้วย ความ ยินดี 5 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ความ เชื่ออัน
แท้ นั้น ซึ่งมีอยูในท่
่
าน และซึ่ง เมื่อก่อนได้มีอยูในโลอิ
่
ส ยาย
ของ ท่าน และ ซึ่ง ได้มีอยูใน
่ ยู นี สมา รดา ของ ท่าน และ ซึ่ง
ข้าพเจ้า เชื่อมัน
่ คงว่า มีอยูในท่
่
านด้วย 6 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า
จึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยูในท่
่
าน
โดย การ วางมือ ของ ข้าพเจ้า นั ้น ให้ รุ ง่ เรือง ขึ้น 7 เพราะ ว่า
พระเจ้า มิได้ทรง ประทาน จิต ที่ ขลาด กลัว ให้เรา แต่ได้ทรง
ประทาน จิต ที่ กอปร ด้วย ฤทธิ์ ความ รัก และ การ บังคับ
ตนเองให้แก่เรา 8 เหตุฉะนั ้น อย่า ละอายคํา พยานแห่ง องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา หรือ ของ ตัว ข้าพเจ้า ที่ถูก จองจํา
อยู่ เพราะ เห็น แก่พระองค์ แต่จง มี ส่วน ใน การ ยาก ลําบาก
เพื่อ เห็น แก่ ข่าวประเสริฐ โดยอาศัย ฤทธิ์ เดชแห่ง พระเจ้า
9 ผู้ทรง ช่วย เรา ให้รอด และ ได้ ทรง เรียก เรา ด้วย คํา ทรง
เรียก อัน บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะ เห็น แก่ การก ระ ทํา ของ เรา
แต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณ
ซึ่ง ทรง ประทาน แก่ เรา ใน พระ เยซูคริสต์ตัง้ แต่ก่อน สร้าง
โลก มา นั ้น 10 แต่บัดนี้ ได้ทรง สําแดง ให้ประจักษ์ โดย การ
ที่พระเยซูคริสต์พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเราเสด็จ มา ผู้ได้ทรง
กําจัด ความ ตาย ให้สูญ สิน
ิ และ สภาพ
้ และ ได้ ทรง นํา ชีวต
อมตะ ให้ กระจ่าง แจ้ง โดย ข่าว ประเสริฐ 11 สําหรับ ข่าว
ประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ รับ แต่ง ตัง้ ให้ เป็น นั ก เทศน์ และ
เป็นอัครสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
เปาโลเชื่อมน
ั ่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
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เพราะ เหตุ นั ้น เอง ข้าพเจ้า จึง ได้ทน ทุกข์ลําบาก เช่น
นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ไม่ละอาย เพราะ ว่า ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก
พระองค์ที่ข้าพเจ้า ได้เชื่อ และ ข้าพเจ้า เชื่อมนว
ั ่ ่า พระองค์
ทรง ฤทธิ์ สามารถ รักษา ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบ ไว้ กับ พระองค์
จนถึง วัน นั ้น 13 จงถือ ไว้ เป็น แบบแห่ง คํา สอนอัน ถูก ต้องที่
ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยูใน
่
14
พระ เยซูคริสต์ ข้อความ อัน ดี นั ้น ซึ่ง ทรง ฝาก ไว้ กับท่าน
ท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิต อยู่ ในเรา
15 ท่าน ก็ ทราบ แล้วว่า คน ทัง
้ ปวง ที่อยูใน
่ แคว้น เอเชีย นั ้น
ต่าง ก็ ผละ ไป จาก ข้าพเจ้า ใน พวก นั ้นมีฟีเจลัส และ เฮ อร์
โม เก เน สรวม อยูด้
่ วย 16 ขอ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง พระ
เมตตา แก่ ครอบครัว ของ โอ เน สิ โฟรัสด้วย เถิด เพราะ เขา
ได้ กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ชื่น ใจ บ่อยๆ และ เขา ไม่ ละอาย ต่อ
โซ่ ตรวน ของ ข้าพเจ้า เลย 17 แต่ขณะ เมื่อ เขา อยู่ ใน กรุ ง
โรม เขา ได้อุตส่าห์สืบหา ข้าพเจ้า จน พบ ข้าพเจ้า 18 และ
เขา ได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้า ที่ เมือง เอ เฟซัส มาก เพียง ใด ท่าน
ก็รู ้ ดีอยูแล้
่ ว ขอ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง โปรด ประทาน พระ
เมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั ้นด้วยเถิด

2

ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า
เหตุฉะนั ้น บุตรของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเข้ม แข็ง ขึ้น ในพระ
คุณ ซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์ 2 จงมอบคํา สอนเหล่า นั ้น ซึ่ง
ท่าน ได้ยน
ิ จาก ข้าพเจ้า ต่อ หน้า พยาน หลาย คน ไว้ กับ คน
ที่สัตย์ ซ่ือ ที่สามารถสอนคนอื่น ได้ด้วย 3 ฉะนั ้น ท่านจงทน
การยากลําบากดุจ ทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ 4 ไม่มีทหาร
คน ใด เมื่อ เข้า ประจํา การ แล้ว จะ ไป ห่วงใย กับ การ ทํา มา
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หากิน ของเขาในชี วตน
ิ ี้ เพื่อ ผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็น ทหารนั ้น
จะได้ชอบใจ 5 และถ้าผูใ้ ดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวม
มงกุฎ เว้น เสีย แต่ เขาได้ปฏิบัติตามกฎ 6 กสิกรผู้ ตรากตรํา
ทํางาน ก็ ต้อง เป็น คน แรก ที่ได้รับ ผล 7 จง ใคร่ครวญ ถึง
สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้พูด เถิด ด้วย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง
ประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุก สิง่ 8 จงระลึก ถึง พระ
เยซูคริสต์ ผู้ทรง สืบ เชื้อ สาย จาก ดา วิด ได้ทรง ถูก ชุบ ให้
เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ตาม ข่าว ประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า
ประกาศนั ้น 9 และเพราะเหตุ ข่าวประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า จึง
ทนทุกข์ ถูกล่ามโซ่ ดัง ผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้า นั ้น
ไม่มีผู้ใด เอา โซ่ ล่าม ไว้ได้ 10 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอม ทน
ทุก อย่าง เพราะเห็น แก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั ้น เพื่อ เขาจะ
ได้ รับ ความ รอด ด้วย ซึ่งมีอยูใน
่ พระ เยซูคริสต์ พร้ อม ทัง้
สง่า ราศีนิ รัน ดร์ 11 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์จริง คือ ถ้า เราตายกับ
พระองค์ เรา ก็ จะ มีชีวิ ตอ ยู่ กับ พระองค์เช่น กัน 12 ถ้า เรา
ทนความทุกข์ทรมาน เราก็ จะได้ ครองร่วมกับ พระองค์ด้วย
ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน
13 ถ้า เราไม่เชื่อ พระองค์ก็ยัง ทรงไว้ซ่ึง ความสัตย์ซื่อ เพราะ
พระองค์ จะ ปฏิเสธ พระองค์ เอง ไม่ได้ 14 จง เตือน เขา ทัง้
หลาย ให้ ระลึก ถึง ข้อความ เหล่า นี้ และ กําชับ เขา ต่อ พระ
พักตร์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรือ
่ งถ้อยคํา
ซึ่ง ไม่เป็น ประโยชน์ เลย แต่กลับ เป็น เหตุให้คนที่ ฟัง เขว ไป
15 จง หมัน
่ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อ สําแดง ตน เอง ให้ เป็นที่ ชอบ
พระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระ
วจนะแห่งความจริงนั ้นได้อย่างถูกต้อง 16 แต่จงหลีกไปเสีย
จาก ถ้อยคํา หมิน
่ ประมาท และ ไร้ประโยชน์ เพราะ คํา อย่าง
นั ้น ย่อมก่อ ให้เกิด อธรรมมากยิง่ ขึ้น 17 และคํา พูด ของเขา
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จะ แพร่ ออก ไป เหมือน แผล เนื้ อ ร้าย ใน พวก นั ้นมีฮีเม เนอั
สกับฟิ เลทั ส เป็นต้น 18 คนทัง้ สองนั ้น ได้ หลงจากความจริง
โดยพูดว่าการฟื้ นจากความตายนั ้นได้ ผ่านพ้นไปแล้ว และ
ได้ ทําลายความเชื่อ ของบางคนเสีย 19 แต่ว่า รากฐานแห่ง
พระเจ้านั ้น อยูอย่
่ างมัน
่ คง โดยมี ตราประทับ ไว้ว่า ‘องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ทรง รู จ
้ ัก คน เห ล่านั ้นที่ เป็น ของ พระองค์’ และ
‘ให้ทุกคนซึ่ง ออกพระนามของพระคริสต์ ละทิง้ ความชัว่ ช้า
เสีย’
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
แต่ว่า ในบ้านใหญ่ หลัง หนึ่ งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและ
เงิน เท่านั ้น แต่มีภาชนะ ไม้ และ ภาชนะ ดิน ด้วย บ้าง ก็มี
เกียรติ และบ้างก็ไร้เกียรติ 21 เหตุฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดชําระตัว ให้
พ้น จาก สิง่ เหล่า นี้ เขา ก็ จะ เป็น ภาชนะ ที่มี เกียรติ ซึ่ง คัด
ไว้แล้ว เหมาะ ที่ นาย จะ ใช้ให้เป็น ประโยชน์ และ ถูก เตรียม
ไว้พร้ อมสําหรับ การดีทุก อย่าง 22 จงหลีก หนี เสีย จากราคะ
ตัณหาของคนหนุ่ม แต่จงใฝ่ ในความชอบธรรม ในความ
เชื่อ ความรัก และสันติสุข ร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีก เลี่ยงจากปัญหาอัน
โง่ เขลา และ ไม่ เป็น สาระ ด้วย รู แล
้ ้วว่า ปัญหา เห ล่านั ้นก่อ
24
ให้เกิ ดการ ทะเลาะ วิวาทกัน ฝ่าย ผู้รับ ใช้ของ องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า ต้องไม่ เป็น คนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมี ใจ
สุภาพต่อ คนทัง้ ปวง เหมาะที่ จะเป็นครู และมีความอดทน
25 ด้วย ความ อ่อน สุ ภาพ จง สอน คน เห ล่านั ้นที่ต่อสู้กับ ตัว
เอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับ
ความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดัก
จับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมัน
20
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แต่จง เข้าใจ ข้อ นี้ ด้วย คือ ว่า ใน วัน สุดท้าย นั ้น จะ เกิด
เหตุการณ์ กลียุค 2 เหตุว่า คนจะเป็น คนรัก ตัว เอง เป็น คน
เห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิน
่
ประมาท เป็น คนไม่ เชื่อ ฟัง คํา บิดามารดา เป็น คนอกตัญญู
เป็น คนไร้ศีล ธรรม 3 เป็น คนไม่ รก
ั ซึ่งกัน และกัน เป็น คนไม่
ทํา ตามสัญญา เป็น คนหาความใส่เขา เป็น คนไม่มี สติรัง้ ใจ
เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ
เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิง่ กว่ารักพระเจ้า
5 เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิของทางนั
้น
์
เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผิน หน้า หนี จากเขาเสีย
ด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่า นั ้น มีคนที่ แอบไปตามบ้าน
แล้ วนํา หญิง ที่ เบา ปัญญา หนา ด้วย บาป ไป เป็น เชลย แล้ว
พากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรียนกันอยูเสมอ
่
แต่ก็ไม่อาจเรียนรู ้ถึง ความจริง เลย 8 แล้ว ยัน เนสกับยัมเบ
รส์ได้ต่อ ต้าน โมเสส ฉั นใด คน เหล่า นี้ ก็ต่อ ต้าน ความ จริง
ฉั น นั ้น เขาเป็น คนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อ นั ้น เขา
9
ใช้ไม่ ได้เลย แต่เขา จะ ก้าวหน้า ไป อีก ไม่ได้ เพราะ ความ
โง่ ของ เขา จะ ปรากฏ แก่ คน ทัง้ ปวง เช่น เดียว กับ ความ โง่
ของชายสองคนนั ้น 10 แต่ท่านก็ประจักษ์ ชัดแล้วซึ่งคําสอน
การประพฤติ ความมุ่ง หมาย ความเชื่อ ความอดทน ความ
รัก ความ เพียร 11 การ ถูก ข่มเหง การ ทน ทุกข์ ยาก ลําบาก
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ณ เมืองอันทิโอก เมือ
งอิโคนียูม และเมืองลิสตรา การกดขีข
่ ่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทน
เอา ถึงกระนั ้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงโปรดให้ข้าพเจ้า
รอดพ้นจากสิง่ เหล่านั ้นทัง้ หมด 12 แท้จริงทุกคนที่ปรารถนา
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จะดําเนิ น ชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูก
กดขี่ข่มเหง 13 แต่คนชัว่ และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น
ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ถูกคนอื่นล่อลวงด้วย 14 แต่ฝ่ายท่าน
จง ดําเนิ น ต่อ ไป ใน สิง่ ที่ ท่าน เรียน รู แล้
้ ว และ ได้ เชื่อ อย่าง
มัน
่ คง ท่านก็รู ว่้ าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ

15 และตัง
้ แต่เด็กมาแล้ว

ที่ท่านได้รู พระคั
้
มภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์
ซึ่งมีฤทธิสอนท่
านให้ได้ปัญญาถึง ความรอดโดยความเชื่อ
์
ในพระเยซูคริสต์ 16 พระคัมภีรทุ
์ กตอนได้ รบ
ั การดลใจจาก
พระเจ้า และ เป็น ประโยชน์ ใน การ สอน การ ตัก เตือน ว่า
กล่าว การ ปรับปรุ ง แก้ไข คน ให้ดี และ การ อบรม ใน เรือ
่ ง
17
ความชอบธรรม เพื่อ คนของพระเจ้า จะดีรอบคอบ พรัก
พร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี

1 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และ

พระ เยซูคริสต์เจ้า ผู้จะ ทรง พิพากษา คน เป็น และ คน ตาย
เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์
ว่า 2 จง ประกาศ พระ วจนะ ให้ขะ มัก เขม้นที่ จะ ทําการ ทัง้
ใน ขณะ ที่มีโอกาส และ ไม่มี โอกาส จง ว่า กล่าว ห้าม ปราม
และ ตัก เตือน ด้วย ความ อดทน ทุก อย่าง และ การ สัง่ สอน
3 เพราะจะถึง เวลาที่ คนจะทนต่อ คํา สอนอัน ถูก ต้องไม่ได้
แต่เขาจะรวบรวมครู ไว้ให้สอนในสิง่ ที่เขาชอบฟัง ตามความ
ปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหู จากความจริง หัน
ไป ฟัง เรือ
่ ง นิ ยาย ต่างๆ 5 ฝ่าย ท่าน จง ระวัง ระไว อยู่ ใน การ
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ทัง้ ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จงทําหน้าที่ ของ
ผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทํา การรับ ใช้ ของท่าน
ให้สําเร็จ
ชัยชนะ ของ เปาโล ใน การ เผชิญ หน้า กับ ความ ตาย เพื่อ
พระคริสต์
6 เพราะ ว่า บัดนี้ ข้าพเจ้า พร้อม ที่ จะ เป็ น เครือ
่ ง บูชา
แล้ว และ เวลา ที่ ข้าพเจ้า จะ จาก ไป นั ้นก็ใกล้จะ ถึง แล้ว
7 ข้าพเจ้า ได้ต่อสู้อย่าง เต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้แข่ง ขัน จนถึง
ที่สุด ข้าพเจ้า ได้ รก
ั ษาความเชื่อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป มงกุฎ
แห่ง ความ ชอบ ธรรม ก็ เตรียม ไว้ สําหรับ ข้าพเจ้า แล้ว ซึ่ง
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทาน
แก่ ข้าพเจ้า ใน วัน นั ้น และ มิใช่แก่ข้าพเจ้า ผู้ เดียว เท่านั ้น
แต่จะ ทรง ประทาน แก่ คน ทัง้ ปวง ที่รก
ั การ เสด็จ มา ของ
พระองค์
ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาส
ได้ หลง รัก โลก ปัจจุบัน นี้ เสีย แล้ว และ ได้ ทิง้ ข้าพเจ้า ไป ยัง
เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ได้ไปยัง แคว้น กาลาเทีย ทิตั
สได้ ไปยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียวเท่า นั ้นที่อยูกั
่ บ
ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็น
ประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า สําหรับ การ รับ ใช้นี้ 12 ข้าพเจ้า ได้ ส่ง
ทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุม
ซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อม
กับหนั งสือต่างๆ และสิง่ ที่ สําคัญที่สุดคือหนั งสือที่เขียนบน
แผ่น หนั ง 14 อเล็ก ซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้น ได้ประทุษร้าย
ข้าพเจ้าอย่างสาหัส ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขา
ให้ สม กับ การก ระ ทํา ของ เขา’ 15 ท่าน จง ระวัง เขา ให้ดีด้วย
เพราะเขาได้ คัดค้านถ้อยคํา ของเราอย่างรุ นแรง 16 ในการ
9
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แก้คดีครัง้ แรกของข้าพเจ้า นั ้น ไม่มีใครเข้า ข้างข้าพเจ้า สัก
คน เดียว เขา ได้ ละทิง้ ข้าพเจ้า ไป หมด ข้าพเจ้า อธิษฐาน
ต่อ พระเจ้า ว่า ขอ โปรด อย่า ให้ พวก เขา ต้อง ได้ รับ โทษ เลย
17 แต่องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ประ ทับอยู่ กับ ข้าพเจ้า และ
ได้ ทรง ประทาน กําลัง ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศ พระ
วจนะ ได้อย่าง เต็ม ที่ เพื่อ ให้คน ต่าง ชาติทัง้ ปวง ได้ยิน ดัง
นั ้น ข้าพเจ้า จึง รอดพ้น จากปากสิงโตนั ้น 18 องค์พระผู้ เป็น
เจ้า จะ ทรง โปรด ช่วย ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก การ ร้าย ทุก อย่าง
และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ไว้จนถึง อาณาจักรสวรรค์ ของ
พระองค์ สง่า ราศี จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน
19 ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลา และคนใน
ครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้วย 20 เอรัสทัสยังค้างอยูที
่ ่เมือง
โคริน ธ์ แต่เมื่อ ข้าพเจ้า จากโตรฟีมัส ที่ เมืองมิ เลทัสนัน
้ เขา
ยัง ป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส
ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพีน
่ ้ องทัง้ หลายฝากความคิดถึง
22
มายัง ท่านด้วย ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิต อยู่ กับ จิต
วิญญาณ ของ ท่าน ขอ พระคุณ จง ดํา รง อยู่ กับท่าน เถิด เอ
เมน [จดหมายฉบับที่ สองถึง ทิ โมธี ผู้ได้รับ การเจิม ให้ เป็น
ศิษ ยาภิ บาลคนแรกแห่ง คริ สตจักรชาวเอเฟซัส ได้เขียน
จากกรุ ง โรม เมื่อ เปาโลถูก พิพากษาต่อ หน้า จักรพรรดิ นี โร
เป็นครัง้ ที่สอง]
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