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๒ ทิ โมธี
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
หนังสือ ๑ ทิโมธี
๑ จากเปาโล ผูเป็ นศิษยเอกของพระเยซู
คริสต ตามความตองการของพระเจา
พระเจาไดสงผมออกไปบอกผูคนเกี่ยว กับ
ชีวิตที่พระองคสัญญาวาจะใหในพระ
เยซู
คริสต
๒ ถึงทิ โมธีลูก รัก ขอ ใหพระเจาพระ บิดา
และพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตของ เรา ให
ความเมตตากรุณา และสันติสุขกับคุณ

๑

เปาโลขอบคุณพระเจา
และใหกําลังใจทิโมธี
๓ ผมขอบคุณพระเจา

ผู ที่ผมรับ ใชดวยใจ
บริสุทธิ ์ เหมือนกับที่บรรพบุรุษของผมรับ ใช
ผมอธิษฐานใหคุณเสมอทัง้ วันทัง้ คืน ๔ คิดถึง
ตอน ที่คุณรองไหเพื่อผมแลว ทําใหผมอยาก
เจอคุณมาก ซึ่งจะทําใหผมมีความ สุขจริงๆ
๕ ผมยังนึ กถึงความ เชื่อที่จริงใจของคุณ ซึ่ง
ตอนแรกมีอยูในโลอิสยายของคุณ และยู นีส
แมของคุณ และตอน นี้ผมก็เชื่อ วามีอยูใน
คุณดวย ๖ นี่เป็ นเหตุที่ผมขอ เตือนใหคุณใช
พรสวรรคที่พระเจาใหตอน ที่ผมวางมือ *ลง
บนคุณ
กระพือพรสวรรคนัน
้ ใหมันลุกโชติ
ชวงขึ้น ๗ เพราะพระวิญญาณที่พระเจาใหกับ
เรานัน
้ ไมทําใหเราขี้ ขลาด แตพระ วิญญาณ
์ ํานาจ ความ รัก
นี้ทําใหเราเต็มไป ดวยฤทธิอ
และการควบคุมตนเอง
๘ ไม ตองอับอายที่จะบอกคนเกี่ยว กับองค
เจาชีวิตของเรา หรืออับอายในตัว ผมที่เป็ น
นักโทษเพราะเห็น แกพระองค แตใหพ่ งึ ฤทธิ ์
เดชของพระเจา แลวยอมทน ทุกขดวย กัน
กับผมเพื่อขาวดีนัน
้ ดี กวา ๙ พระเจาทําใหเรา
รอดและเรียกเราใหมาเป็ นคนของพระองค
*๑:๖
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โดย เฉพาะ ที่พระองคเรียกเรานัน
้ ไม ไดข้ น
ึ
อยูกับการกระทําของเรา
แตเป็ นไปตาม
ความตองการของพระเจา และพระองคได
ใหความเมตตากรุณานี้กับเราผานมาทาง
พระเยซูคริสตกอนที่จะมีโลกนี้เสียอีก ๑๐ แต
ตอนนี้พระเจาไดเปิ ด เผยเรื่องนี้แลวโดยพระ
เยซูคริสตผูเป็ นพระ ผู ชวยใหรอดของเราที่
ไดมาปรากฏตัวใหเห็นแลว
พระองคไดมา
ทําลายความ ตาย และทําใหเราเห็นถึงชีวิต
ที่ไมมีวัน ตายที่ผานทางขาวดีนี้ ๑๑ เพราะ
ขาวดีนี้ เอง พระองคถึงไดแตง ตัง้ ใหผม
เป็ นคนประกาศขาว เป็ นศิษย เอก และเป็ น
ครู ๑๒ ดวยเหตุนี้ เองผมถึงได รับความทุกข
ทรมานอยางที่เป็ นอยู นี้ แตผมก็ไมอับอาย
หรอก เพราะผมรูจักผู ที่ผมเชื่อ และผมก็
มัน
่ ใจวา พระองคสามารถรักษาสิ่งที่ผมได
มอบไวใหกับคน อื่น †จนกวาวัน นัน
้ ‡จะมา
๑๓
ถึง
ขอ ใหคุณยึดถือคํา สอนที่มีประโยชน
ที่คุณไดยินจากผมนี้ไวเป็ นแบบ อยาง และ
ทํา ตามดวยความ เชื่อและความ รักที่มีอยูใน
พระ เยซูคริสต ๑๔ ขอ ใหเก็บรักษาสิ่งที่ได
มอบไวใหกับคุณนี้เอาไวให ดี ดวยความชวย
์ ี่อยูในตัวเรา
เหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิท
๑๕ คุณก็รูวา ทุก คนในแควนเอเชียไดทิง
้
ผมไปหมดแลว รวมทัง้ ฟี เจลัสและเฮอรโมเก
เนสดวย ๑๖ ขอใหองคเจาชีวิตมีเมตตากรุณา
ตอครอบครัวของโอเนสิโฟรัสดวย เพราะเขา
ไดใหกําลัง ใจผมหลาย ครัง้ และก็ไมอับอายที่
ผมติดคุกอยู ๑๗ ตรง กัน ขาม เมื่อเขามาถึง
กรุง โรม เขาก็ยังอุตสาหตาม หาผมจนพบ
๑๘ ขอองคเจาชีวิตโปรดใหความเมตตากับ
เขาในวัน นัน
้ ดวยเถิด และคุณก็รู ดีวาตอนที่
ผมอยูที่เมืองเอ เฟซัสนัน
้ เขาไดชวยผมมาก
ขนาดไหน
ทหารผูซ่ อ
ื สัตยของพระเยซูคริสต
๑ ลูกทิ

๒ อยูในพระ เยซูคริสตทําใหคุณเขม แข็ง
๒ ใหเอาคํา

โมธีเอย ขอ ใหความเมตตาที่มี

สอนตางๆที่คุณไดยินจากผมตอ

วางมือ เป็ นทาทางที่แสดงออกตอนอธิษฐาน เพื่อขอใหพระเจาอวยพรคนๆ นัน
้ เป็ น

พิเศษ
†๑:๑๒

สิ่งที่ผมไดมอบไวใหกับคน อื่น อาจแปลไดอีกอยาง หนึ่งวา สิ่งที่ผมไดมอบไวกับ

พระเจา
‡๑:๑๒

วันนั น
้ วันที่พระคริสตจะมาพิพากษามนุษยทุกคนและนํ าคนที่เชื่อทัง้ หมดไปอยูรวม
กับพระองค
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หน าพยานมากมายนัน
้ ไปใหกับคนที่ไวใจได
และสามารถสอนตอได ๓ มารวม ทุกขกับผม
ดี กวา เหมือนทหารที่ ดีของพระ เยซูคริสต
๔ ไมมีใครหรอกที่มาเป็ นทหารแลวยังมัวยุง
กับเรื่องของทางบาน
เพราะเขาก็อยากจะ
เอาใจผูบังคับบัญชาของ เขา ๕ นักกีฬาที่เขา
แขงขันก็เหมือน กัน จะตองแขงขันตามกฎ
กติกาเสีย กอนถึงจะได รับรางวัลของผู ชนะ
๖ ชาวนาที่ทํางานหนั ก ก็ควรจะเป็ นคนแรกที่
ได รับสวน แบงจากพืช ผลนัน
้ ๗ คิดดูให ดีถึง
เรื่องที่ผมพูดใหคุณฟั งนี้ แลวองคเจาชีวิตจะ
ทําใหคุณเขาใจมันทัง้ หมด
๘ จําไววา
ขาวดีที่ผมประกาศ คือพระ
เยซูคริสตไดฟ้ ื น ขึ้นมาจากความ ตาย และ
พระองคเป็ นลูก หลานของดา วิด *๙ เพราะ
ขาวดีนี้ แหละ ผมถึงตองทน ทุกขอยูตอน นี้
ถึงกับถูกลาม โซเหมือน กับผูราย แตถอยคํา
ของพระเจานัน
้ เอาโซ ลามไวไมอยูหรอก นะ
๑๐ ผมจึงยอมอดทนทุก อยาง เพราะเห็น แก
คนที่พระเจาไดเลือกเอาไว เพื่อที่วาพวก เขา
จะได รับความ รอดซึ่งมีอยูในพระ เยซูคริสต
และสงาราศีจากพระเจาตลอดไป
๑๑ นี่ เป็ นคําพูดที่เชื่อถือได คือ
ถาเราตายกับพระองค
เราก็จะมีชีวิตกับพระองค
๑๒ ถาเราอดทนตอความทุกขยาก
เราจะไดปกครองรวมกับพระองค
ถาเราทิง้ พระองค
พระองคก็จะทิง้ เราเหมือนกัน
๑๓ ถาเราไมซ่ อ
ื สัตย
พระองคก็ยังคงซื่อสัตยอยูดี
เพราะพระองคจะทําตัวขัดกับอุปนิสัยที่
แทจริงของพระองคเองไมได
คนงานแบบที่พระเจายอมรับ
๑๔ ใหเตือนพวก

เขาบอยๆในเรื่องพวก
นี้ และตัก เตือนพวก เขาตอ หน าพระเจา
วา อยาถก เถียงกันในเรื่องคํา พูด มันไมมี
ประโยชนอะไร มีแตจะทําลายคน ฟั งเทานัน
้
๑๕ พยายามเต็ม ที่ใหเป็ นคนที่พระเจารับรอง
เป็ นคน งานที่ไมมีอะไรตองอาย และเป็ นคน
งานที่สอนถอยคําแหงความ จริงของพระเจา
ไดอยางถูก ตอง ๑๖ แตใหหลีก เลี่ยงจากการ
*๒:๘
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พูด คุยที่หยาบ ชาและไมยําเกรงพระเจา
เพราะยิ่ง พูดก็ยิ่งไมยําเกรงพระเจา ๑๗ คํา
สอนของพวก เขาก็จะลามไปทัว
่ เหมือน กับ
มะเร็ง ฮี เม เนอั สและฟี เลทั สก็รวมอยูในคน
พวกนัน
้ ดวย ๑๘ สองคนนี้ไดหลงไปจากความ
จริง เขาพูด วาการฟื้ น ขึ้นมาจากความ ตาย
สําหรับเรานัน
้ ไดเกิด ขึ้นไป แลว สองคนนี้ได
ทําลายความ เชื่อของบาง คนไป ๑๙ อยางไร
ก็ตาม รากฐานที่แข็งแกรงของพระเจายังยืน
หยัดอยางมัน
่ คง และยัง มีขอความจารึกไว
วา “องคเจาชีวิตรูจักคนเหลา นัน
้ ที่เป็ นของ
พระองค” †และ “ใหคนที่อางวาเป็ นคนของ
องคเจาชีวิต เลิกทําชัว
่ ทุกชนิด”
๒๐ ในบานหลัง ใหญ ไม ไดมีแตของใชที่ทํา
จากทองและเงินเทานัน
้ แตยังมีของใชที่ทํา
จากไมและดิน เหนียวดวย ของใชบาง อยาง
ก็ใชสําหรับงานพิเศษตางๆและบาง อยางก็
ใชสําหรับงานประจํา วัน ๒๑ ดัง นัน
้
ถาคน
ไหนไดชําระลางตนเองจากสิ่งที่ชว
ั ่ รายเหลา
นี้แลว คน นัน
้ ก็จะเป็ นของใชที่ใชสําหรับ
งานที่พิเศษ เขาจะเป็ นคนของพระเจา เป็ น
ประโยชนสําหรับเจาของ และพรอมสําหรับ
การงานที่ดีทุกอยาง
๒๒ ใหวิ่ง หนี จากราคะ ตัณหาของคนหน ุม
สาว แตไล ตามสิ่งที่ถูก ตอง เชนความ เชื่อ
ความรัก และสันติสุข รวมกับคนเหลา นัน
้ ที่
รอง เรียกองคเจาชีวิตดวยใจที่สะอาดบริสุทธิ ์
๒๓ อยาไปยุง เกี่ยวกับการโต เถียงที่เหลวไหล
และโง เขลา เพราะคุณก็รูวามันจะทําใหเกิด
การทะเลาะวิวาทกัน ๒๔ สวนผูรับ ใชของ
องคเจาชีวิตตองไมทะเลาะวิวาท
แตตอง
สุภาพกับทุก คน ตองสอนคนอื่นได และตอง
อดทน ๒๕ เขาจะตองสอนคนที่ตอ ตานเขา
อยางใจเย็น ดวยหวัง วาพระเจาจะทําใหคน
พวก นี้กลับ ตัวกลับ ใจ และได รูถึงความ จริง
๒๖ ซึ่งจะชวยใหพวก นี้ ไดสติคืน มา และหลุด
พนจากกับ ดักของมารที่จับพวก เขาไวใหทํา
ตามใจของมัน
ชวงสุดทายของเวลา
๑ รูเอาไวเถอะวา

๓ เป็ นเวลาที่ลําบากมาก

ในชวง เวลาสุดทายจะ
๒ จะมีแตคนเห็น
แก ตัว เห็น แก เงิน โออวด จองหอง ชอบดา

ดาวิด กษัตริยของอิสราเอลมีชีวิตอยูในราวหนึ่งพันปี กอนพระเยซูมาเกิด
อางมาจากหนังสือ กันดารวิถี ๑๖:๕

†๒:๑๙
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วาคน อื่น ไมเชื่อ ฟั งพอ แม ไมรู จักบุญ คุณ
ไมมีศาสนาที่แทจริง ๓ ไมมีความ รัก ไม ให
อภัย ใส รายป ายสี ไมรูจักยับยัง้ ชัง่ ใจ โหด
รายทารุณ ไมรัก ดี ๔ คิดคดทรยศ ใจรอน
วูวาม หัวสูง และรักสนุกแทนที่จะรักพระเจา
๕ พวก
เขานับถือศาสนาที่แทจริงแตเพียง
์ ํานาจของ
เปลือก นอก แตไม ยอมใหฤทธิอ
ศาสนาที่แทจริงนัน
้ เปลี่ยนชีวิตเขา
คุณจะ
ตองอยูใหหางจากคนพวก นี้ ๖ มีบาง คนยอง
เขาไปตามบานตางๆ ไปจูงจมูกพวกผู หญิง
หัว ออนและบาปหนา ที่ถูกกิเลส ตัณหาตางๆ
ลากไป ๗ พวกผู หญิงเหลา นี้ชอบที่จะเรียน รู
เรื่องใหมๆอยู เรื่อย แตก็ไม เคยเขาใจอยาง
แตกฉานในเรื่องของความจริงเลย ๘ ยัน เนส
และยัมเบ รสตอ ตานโมเสสอยางไร พวก นี้ก็
ตอ ตานความจริงอยางนัน
้ คนพวกนี้มีจิตใจ
ที่เสื่อมทราม และความ เชื่อของ เขาก็จอม
ปลอม ๙ พวก นี้ไป ไดไม กี่ นํ้ าหรอก เดี๋ยว
ความ โงของพวก เขาก็จะโผลออก มาใหทุก
คนเห็น เหมือน กับที่เกิด ขึ้นกับยัน เนสและ
ยัมเบรส
คําแนะนํ าสุดทาย
๑๐ อยางไรก็ตาม

ทิ โมธี คุณก็รูจักผมดีอยู
แลวในทุก ดาน คุณรูวาผมสอนอะไร ใช ชีวิต
อยางไร มีเป า หมายอะไรในชีวิต มีความ
เชื่อ ความอดทน ความ รักและความมุง มัน
่
อยางไร ๑๑ และคุณก็รูวาผมถูกขมเหงและ
ทนทุกข ทรมานขนาด ไหน เหมือน กับที่ได
เกิด ขึ้นกับผมในเมืองอัน ทิ โอก เมืองอิ โค นี
ยูม และเมืองลิ ส ตรา แตองคเจาชีวิตไดชวย
ผมใหรอดพนจากสิ่งเหลา นัน
้ มาโดย ตลอด
๑๒ ความ จริงแลว ทุก คนที่อยากจะมีชีวิตที่
อุทิศใหกับพระเจาในพระ เยซูคริสตนัน
้ จะ
ตองถูกขมเหง ๑๓ แตคนชัว
่ และนักตม ตุนจะ
เลว รายยิ่ง ขึ้น มีทัง้ โกงเขาและถูกเขาโกง
ดวย
๑๔ สวน
คุณก็ใหเชื่อในสิ่งที่คุณไดเรียน
รูและมัน
่ ใจแลว นัน
้ ตอ ไป เพราะคุณก็รูจัก
คนพวก นัน
้ ที่สอนคุณอยู แลววาพวก เขาเป็ น
์ ิทธิ ์
ใคร ๑๕ แลวคุณก็รูจักพระคัมภีรอันศักดิส
นี้มาตัง้ แตเด็กแลว พระ คัมภีรนี้จะทําให
คุณฉลาด และนํ าคุณไปถึงความ รอด เมื่อ

๒ ทิโมธี ๔:๑๓

ไว วางใจในพระ เยซูคริสต ๑๖ ทุกๆ ขอใน
พระ คัมภีร พระเจาเป็ นผูดลใจใหเขียนขึ้น
มา เพื่อเป็ นประโยชนในการสัง่ สอนความ
จริง ชีใ้ หคนเห็นถึงความ บาปในชีวิต ชวย
ปรับปรุงแกไขใหคนดีข้ น
ึ
และฝึ กคนใหทํา
ตามใจพระเจา ๑๗ เพื่อเตรียมคนของพระเจา
ใหพรอมที่จะทําดีทุกอยาง
๑ ตอ หน าพระเจา และพระ เยซูคริสตผู
ที่จะพิพากษาทัง้ คนที่มี ชีวิตและคนตาย
เมื่อพระองคกลับ มาครอบครองอยางกษัตริย
ผมขอ สัง่ คุณวา ๒ ใหประกาศถอยคําของ
พระเจา และพรอมที่จะประกาศเสมอ ไม วา
จะสะดวกหรือไมสะดวกก็ตาม บอกใหคนรู
วาเขาจะตองทําอะไร ตัก เตือนเมื่อเขาทําผิด
ใหกําลัง ใจเขา และเวลาสัง่ สอนก็ใหอดทน
มากๆ ๓ เพราะจะมีเวลา หนึ่งที่คนจะไม ยอม
ทนตอคํา สอนที่มีประโยชนนี้ แตพวก เขาจะ
ไปรวบรวมครูมากมายมาพูดในสิ่งที่หูของ
พวก เขาอยากจะ ฟั ง ๔ พวก เขาจะหันหูไป
จากความ จริง และหันไปฟั งนิยายปรัมปรา
ตางๆ ๕ สวนคุณ เอง ขอ ใหมีสติรอบคอบใน
ทุกสถานการณ อดทนตอความทุกข ยาก
ลําบาก ทําหน าที่ประกาศขาวดี และทํางานที่
พระเจาไดมอบหมายไวใหสําเร็จ
๖ ตอนนี้ ถึงเวลาแลวที่ผมจะตองตาย ชีวิต
ของผมก็เหมือน
กับเครื่องดื่มบูชาที่กําลัง
ถูกเทลงบนแทน บูชา ๗ ผมไดตอสูอยางสม
์ รี ไดวิ่งถึงเสน ชัยแลว และผมยัง คง
ศักดิศ
รักษาความ เชื่อไว ได ๘ ตอน นี้รางวัลแหง
ชัยชนะนัน
้ กําลังรอผมอยู คือการที่พระเจา
ยอมรับผม องคเจาชีวิตผูพิพากษาที่ซ่ อ
ื สัตย
*และไม
จะมอบรางวัลนี้ใหกับผมในวัน นัน
้
ไดใหกับผมคนเดียว แตยัง ใหกับทุก คนที่ตัง้
หน าตัง้ ตารอคอยพระองคกลับมา

๔

คํา พูดสวนตัว
๙ พยายามมาหาผมเร็วๆ

นะ ๑๐ เพราะเด
มาสรักโลกนี้ เขาจึงทอดทิง้ ผมไปเมืองเธสะ
โลนิ กาแลว สวนเค รส เซนสไปแควนกา ลา
เทีย และทิตั สก็ไปเมืองดาลมาเทีย ๑๑ เหลือ
แตลูกาเทานัน
้ ที่ยังอยูกับผม ใหพามาระ โก
มาดวยนะเพราะเขาชวยงานผมได ๑๒ ผมได
สงที คี กัสไปที่เมืองเอ เฟซัส ๑๓ เมื่อคุณมาหา

*๔:๘ วัน นั น
้ วัน ที่พระ คริสตจะมาพิพากษามนุษยทุก คนและนํ าคนที่เชื่อทัง้ หมดไปอยูรวม
กับพระองค

๒ ทิโมธี ๔:๑๔

ผม ใหเอาเสื้อ คลุมที่ผมทิง้ ไวกับคารปั สใน
เมืองโต รอัสมาดวยรวม ทัง้ หนังสือ โดย
เฉพาะอยางยิ่งที่เป็ นมวนกระดาษหนัง *
๑๔ ชางทองแดงที่ช่ อ
ื อ เล็ก ซาน เด อร
ไดทํารายผมอยางสาหัส
องคเจาชีวิตจะ
ตอบแทนเขาอยางสาสมกับสิ่งที่เขาได ทํา
๑๕ คุณก็เหมือน กัน ระวังเขาไวให ดี เพราะ
เขาตอตานคําสอนของเราอยางรุนแรง
๑๖ ตอน ที่ผมสูคดีครัง
้ แรกนัน
้ ไมมีใครมา
ชวยผมเลย พวกเขาทอดทิง้ ผมไปหมด ขอ
ใหพระเจายก โทษให กับพวก เขาในเรื่อง นี้
๑๗ แตองคเจาชีวิตยืนอยูขางผมและทําใหผม
เขม แข็ง เพื่อผมจะไดประกาศถอยคําของ
พระองคไดอยางเต็ม ที่และเพื่อคนที่ไมใชยิว
ทัง้ หมดจะไดยิน ผมจึงรอดจากปากสิงโตมา
ได ๑๘ องคเจาชีวิตจะชวยผมใหรอดพนจาก

*๔:๑๓
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๒ ทิโมธี ๔:๒๒

ทุก คนที่พยายามจะทํารายผม และจะนํ าผม
ไปสูอาณาจักรของพระองคในสวรรคอยาง
ปลอดภัย ขอ ใหพระองคได รับเกียรติตลอด
ไป อาเมน
คําทักทายสุดทาย
๑๙ ขอฝากความคิดถึงใหกับปริ ส คากับอาค

วิลลา และทุก คนในครอบครัวของโอเนสิ โฟ
รัส ๒๐ สวนเอรัสทัสก็ยังอยูที่เมืองโครินธ ผม
ไดทงิ้ โตรฟี มัสไวที่เมืองมิ เลทั สเพราะเขายัง
ป วยอยู ๒๑ ขอพยายามมาถึงที่ นี่ให ไดกอน
ฤดู หนาวนะ ยู บูลัส ปู เดนส ลี นัส คลาวเดีย
และพี่นองทัง้ หมดฝากความคิดถึงมาใหคุณ
๒๒ ขอ
ใหองคเจาชีวิตอยูกับจิตวิญญาณ
ของคุณ และขอใหพระเจาเมตตากรุณาพวก
คุณดวย

มวนกระดาษหนั ง ของที่ดูคลายกระดาษทําจากหนังแกะ ใชสําหรับเขียนหนังสือ

