
พ ร ะ ธ ร ร ม  1 ทิโมธ ี 1 Timothy 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล 

ผูเปนอัครทูตของพระเยซูคริสตตามพระบัญชาของพระเจาพระผูชวยใหรอดข
องเรา และของพระเยซูคริสตผูทรงเปนความหวังของเรา  
 
2 ถึง ทิโมธีลูกแทของขาพเจาในความเชื่อ  
 
 ขอพระคุณ พระเมตตา 
และสันติสุขจากพระเจาพระบิดาและพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรามีแ
กทาน 
 
คาํเตอืนเกีย่วกบัผูสอนผดิ 
3 ดังท่ีไดกําชับทานเมื่อขาพเจาไปยังแควนมาซิโดเนียวา 
ใหทานคอยอยูท่ีเอเฟซัส เพื่อทานจะไดกําชับบางคนมิใหสอนหลักขอเชื่อผิดๆ 
อีกตอไป 4ทั้งมิใหหมกมุนกับนิยายปรัมปราและลําดับวงศตระกูลอันไมรูจบ 
ซึ่งรังแตจะสรางความขัดแยงมากกวาจะสรางเสริมพระราชกิจของพระเจา 
ซึ่งเปนไปโดยความเชื่อ 5เปาหมายของการกําชับนี้คือ 
ความรักอันออกมาจากใจบริสทุธิ์ จิตสํานึกท่ีดี และความเชื่อดวยใจจริง 
6บางคนหลงเตลิดไปจากสิ่งเหลานี้หันไปพูดจาไรสาระ 
7พวกเขาอยากจะเปนครูสอนบทบัญญัติ ท้ังๆ 
ท่ีไมรูวาตนเองพูดหรือยืนยันอยางหนักแนนถึงเรื่องอะไร 
8 เรารูอยูวาบทบัญญัตินั้นดีหากใชในทางที่ถูก 
9ท้ังเรารูวาบทบัญญัติมิใชมีขึ้นเพื่อผูชอบธรรม 
แตมีไวเพื่อพวกละเมิดกฎและคนกบฏ คนอธรรม และคนบาป คนไมบริสุทธิ์ 
และคนไมมีศาสนา เพื่อคนที่ฆาพอฆาแมและฆาตกร 
10เพื่อคนลวงประเวณีและพวกกามวิปริต เพื่อคนคาทาส 



คนโกหกและคนใหการเท็จ และเพื่ออื่นๆ อีกสารพัดท่ีขัดกับคําสอนอันมีหลัก 
11ซึ่งสอดคลองกับขาวประเสริฐอันรุงโรจนแหงพระเจาผูทรงเปนท่ีสรรเสริญ 
คือขาวประเสริฐท่ีทรงมอบหมายใหขาพเจาประกาศนี้ 
 
พระคณุของพระเจาตอเปาโล 
12 ขาพเจาขอบพระคุณพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา 
ผูทรงประทานกําลังแกขาพเจา ดวยพระองคทรงเห็นวาขาพเจาสัตยซื่อ 
จึงทรงแตงตั้งขาพเจาใหรับใชพระองค 
13ถึงแมวาครั้งหนึ่งขาพเจาเคยหมิ่นประมาทพระองค ขมเหงผูเชื่อ 
และกอความรุนแรง แตพระองคทรงกรุณาขาพเจา 
เพราะขาพเจาไดทําไปดวยความไมรูและไมเชื่อ 
14พระคุณแหงองคพระผูเปนเจาของเราไดหลั่งลงมาแกขาพเจาอยางลนเหลือ 
พรอมดวยความเชื่อและความรักซึ่งอยูในพระเยซูคริสต 
15 ขอความนี้เปนความจริงซึ่งสมควรแกการยอมรับโดยไมมีขอกังขา 
คือพระเยซูคริสตเสด็จเขามาในโลกเพื่อชวยคนบาปใหรอด 
และในบรรดาคนบาปขาพเจาเปนตัวรายท่ีสุด 16แตเนื่องดวยเหตุนี้เอง 
จึงทรงกรุณาขาพเจาผูเปนตัวรายท่ีสุดในบรรดาคนบาป 
เพื่อพระเยซูคริสตจะไดทรงสําแดงความอดกลั้นพระทัยอันไมจํากัดใหเปนตัวอ
ยางแกคนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองคและรับชีวิตนิรันดร 
17บัดนี้ขอพระเกียรติและพระสิริมีแดจอมราชัน องคนิรันดร 
ผูทรงอมตะและไมประจักษแกตา ผูทรงเปนพระเจาแตผูเดียวนั้น 
ตลอดกาลสืบๆ ไปเปนนิตย อ า เ ม น   
18 ทิโมธีลูกชายของขาพเจา 
ท่ีขาพเจากําชับทานเชนนี้ก็สอดคลองกับคําเผยพระวจนะที่เคยมีมาเกี่ยวกับทา
น เพื่อเมื่อทานปฏิบัติตาม ทานจะไดตอสูอยางเขมแข็ง 
19จงยึดม่ันในความเชื่อและจิตสํานึกอันดี 



บางคนละทิ้งขอนี้ทําใหความเชื่อของตนอับปาง 20ในหมูคนเหลานี้ไดแก 
ฮีเมเนอัสกับอเล็กซานเดอร ซึ่งขาพเจามอบไวแกซาตาน 
เพื่อเขาจะไดเรียนรูท่ีจะไมหม่ินประมาทพระเจา 
 
คาํสัง่สอนเกีย่วกบัการนมสัการ 
 

2 ฉะนั้นกอนอื่นขาพเจาขอกําชับทานใหทูลขอ อธิษฐาน วิงวอน 

และขอบพระคุณพระเจาเพื่อทุกคน 2เพื่อเหลากษัตริยและผูมีอํานาจทั้งปวง 
เพื่อวาเราทั้งหลายจะไดอยูอยางสงบสุข ใชชีวิตอยางเงียบๆ 
ในทางพระเจาและความบริสุทธิ์ทุกอยาง 
3การกระทําเชนนี้เปนสิ่งท่ีดีและเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาพระผูชวยใหรอด
ข อ ง เ ร า  4ผูทรงประสงคใหคนทั้งปวงรอดและรูถึงความจริง 
5ดวยวามีพระเจาเพียงองคเดียว 
และมีคนกลางผูเดียวระหวางพระเจากับมนุษยคือพระเยซูคริสตผูทรงเปนมนุษ
ย 6ผูทรงสละพระองคเองเปนคาไถบาปสําหรับมวลมนุษย 
พระองคประทานพยานนี้ใหในเวลาอันเหมาะสม 7และเพื่อการนี้ 
ขาพเจาจึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูปาวประกาศและเปนอัครทูต 
ขาพเจาพูดจริงมิไดโกหกเลย 
และขาพเจาไดรับการแตงตั้งใหเปนครูสอนความเชื่ออันจริงแทแกบรรดาคนต
างชาต ิ
8 ขาพเจาอยากใหผูชายทั่วทุกแหงชูมืออันบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน 
โดยปราศจากความโกรธ หรือการโตเถียงกัน 
9 และขาพเจาอยากใหผูหญิงแตงกายแตพองาม 
ดวยความสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม ไมใชดวยการถักผม ใสทอง 
สวมไขมุกหรือเสื้อผาราคาแพง 10แตดวยการกระทําดี 
ซึ่งเหมาะสมกับสตรีผูประกาศตัววานมัสการพระเจา 



11 ผูหญิงควรเรียนรูอยางเงียบๆ และยอมจํานนอยางเต็มท่ี 
12ขาพเจาไมอนุญาตใหผูหญิงสั่งสอนหรือมีสิทธิอํานาจเหนือผูชาย 
แตใหสงบเงียบ 13ดวยวาทรงสรางอาดัมกอน จากนั้นจึงทรงสรางเอวา 
14ท้ังอาดัมมิไดถูกลอลวง แตหญิงนั้นถูกลอลวงและกลายเปนคนบาป 
15แตผูหญิง1 ก็จะรอด2ไดโดยการคลอดบุตร หากวายังคงอยูในความเชื่อ 
ความรัก และความบริสุทธิ์ ดวยความเหมาะสม  
 
ผูปกครองและมคันายก 
 

3 นี่เปนคํากลาวท่ีนาเชื่อถือ คือ 

ถาผูใดมุงม่ันท่ีจะเปนผูปกครอง3ในคริสตจักร ผูนั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ 
2สวนผูปกครองในคริสตจักรนั้นตองปราศจากที่ติ เปนสามีของภรรยาคนเดียว 
รูจักประมาณตน รูจักควบคุมตนเอง นานับถือ มีน้ําใจรับรองแขก 
สามารถที่จะสอนคนอื่นได 3ไมด่ืมสุราเมามาย ไมกาวราวแตสุภาพออนโยน 
ไมชอบทะเลาะวิวาท ไมเปนคนรักเงิน 
4เขาตองดูแลจัดการครอบครัวของตนไดดี 
อบรมบุตรหลานใหเชื่อฟงและเคารพเขาอยางท่ีควร 
5(ถาใครไมรูวิธีดูแลจัดการครอบครัวของตนเอง 
เขาจะมาดูแลคริสตจักรของพระเจาไดอยางไร?) 
6เขาตองไมเปนผูท่ีเพิ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจองหองลืมตัว 
และตองรับโทษเหมือนมารนั้น 7เขาตองมีชื่อเสียงดีในหมูคนภายนอก 
เพื่อวาเขาจะไดไมตกในความเสื่อมเสียและตกในกับดักของมาร  

                                      
1 2:15 ภาษากรีกวา นาง 
2 หรือ กลับสูสภาพเดิม 
3 3:1 ตามธรรมเนียมวา บิชอป เชนเดียวกับขอ 2 



8 ฝายมัคนายกก็เชนกัน ควรเปนคนที่นานับถือ จริงใจ ไมขี้เหลาเมายา 
ไมหาประโยชนในทางที่ไมซื่อ 
9เขาตองยึดม่ันในความจริงอันลึกซึ้งแหงความเชื่อดวยจิตสํานึกวาตนชอบ 
10จงตรวจสอบคนเหลานี้ดูกอน เมื่อเห็นวาไมมีขอบกพรอง 
จึงใหทําหนาท่ีมัคนายกได  
11 ในทํานองเดียวกันภรรยาของพวกเขา4 ตองเปนสตรีท่ีนานับถือ 
ไมพูดวารายคนอื่น แตรูจักประมาณตน และเชื่อถือไดในทุกเรื่อง  
12 มัคนายกตองเปนสามีของภรรยาคนเดียว 
และตองดูแลบุตรหลานและครัวเรือนไดเปนอยางดี 
13ผูปฏิบัติหนาท่ีไดดีก็ไดรับเกียรติมากและมีความม่ันใจอยางมากในความเชื่อ
ของเขาในพระเยซูคริสต 
14 แมวาขาพเจาหวังจะมาหาทานในไมชา 
แตขาพเจาก็เขียนคําสั่งสอนเหลานี้มาเพื่อวา 15หากขาพเจาลาชา 
ทานก็จะไดรูวาคนทั้งหลายควรทําตัวอยางไรในครอบครัวของพระเจา คือ 
คริสตจักรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
อันเปนเสาหลักและรากฐานแหงความจริง 
16ขอล้ําลึกแหงทางพระเจานั้นยิ่งใหญเหนือขอของใจทั้งมวล คือวา 
 
 พระองค5ไดทรงปรากฏในกายมนุษย6 
  พระวิญญาณไดทรงพิสูจนแลว 
 เหลาทูตสวรรคไดเห็น 
  มีผูประกาศพระองคทามกลางประชาชาติ 

                                      
4 3:11 หรือ มัคนายิกา 
5 3:16 บางตนฉบับวา พระเจา 
6 ในเนื้อหนัง 



 ชาวโลกเชื่อในพระองค 
  พระเจาทรงรับพระองคขึ้นสูพระสิริ 
 
เปาโลกาํชบัทิโมธ ี
 

4 พระวิญญาณตรัสไวชัดเจนวา ในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ 

หันไปติดตามวิญญาณลอลวงและคําสอนของผีมาร 
2คําสอนเชนนี้ผานมาทางเหลาคนโกหกหนาซื่อใจคด ผูซึ่งจิตสํานึกตายดาน 
3เขาหามผูคนแตงงาน และสั่งใหงดอาหารบางชนิด 
ซึ่งพระเจาทรงสรางไวใหผูท่ีเชื่อและรูความจริงรับประทานดวยการขอบพระคุ
ณ 4เพราะทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางลวนแตดี 
ถารับดวยการขอบพระคุณก็ไมหามเลยสักสิ่งเดียว 
5เนื่องจากผานการชาํระแลวดวยพระวจนะของพระเจาและคําอธิษฐาน 
6 หากทานชี้แจงสิ่งเหลานี้แกพวกพี่นอง 
ทานก็จะเปนผูรับใชท่ีดีของพระเยซูคริสต 
เติบโตขึ้นในความจริงแหงความเชื่อและหลักคําสอนอันดีซึ่งทานยึดถือปฏิบัติต
า ม  7อยาไปของเกี่ยวกับเทวตํานานหรือนิยายปรัมปรา 
จงฝกตนในทางพระเจาดีกวา 8เพราะการฝกทางกายนั้นมีคุณคาอยูบาง 
แตทางพระเจายอมทรงคุณคาในทุกดาน 
ทรงไวซึ่งพระสัญญาท้ังสําหรับชีวิตปจจบุันและชีวิตในเบื้องหนาดวย 
9 นี่เปนคํากลาวท่ีเชื่อถือได และควรที่จะรับไวโดยไมมีขอกังขา 
10(ท่ีเราตรากตรําและฟนฝาก็เพื่อสิ่งนี้) 
คือเราหวังใจในพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
ผูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของมวลมนุษย โดยเฉพาะผูท่ีเชื่อ 
11 จงกําชับและสั่งสอนสิ่งเหลานี้ 
12อยาใหใครมาดูหม่ินทานเพราะวาทานยังหนุมแนน 



แตจงเปนแบบอยางสําหรับผูเชื่อ ทั้งในดานวาจา การดําเนินชีวิต ความรัก 
ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ 13จงอุทิศตนในการอานพระคัมภีรในที่ประชุม 
ในการเทศนา และในการสั่งสอนจนกวาเรา จ ะ ม า  
14อยาละเลยของประทานของทาน 
ซึ่งประทานแกทานผานทางคําเผยพระวจนะ เมื่อคณะผูปกครองวางมือบนทาน 
15 จงขยันขันแข็งในงานเหลานี้ ทุมเทใหสุดตัว 
เพื่อทุกคนจะเห็นถึงความกาวหนาของทาน 
16จงเอาใจใสดูแลชีวิตและคําสอนของทานอยางใกลชิด 
จงบากบั่นในสิ่งเหลานี้ เพราะถาทําเชนนั้นแลว 
ทานจะชวยท้ังตัวทานและผูท่ีฟงทานใหรอดได 
 
คาํแนะนาํเกีย่วกบัแมมาย ผูอาวโุส และทาส 
 

5 อยาตําหนิผูอาวุโสอยางรุนแรง 

แตจงขอรองเขาเสมือนวาเปนบิดาของทาน 
จงปฏิบัติตอชายหนุมท่ีออนวัยกวาเสมือนเปนนองชาย 
2ตอหญิงท่ีสูงวัยเสมือนเปนมารดา 
และตอหญิงสาวที่ออนวัยกวาเสมือนเปนนองสาว 
ดวยความบริสุทธิ์ใจอยางแทจริง 
3 จงนับถือเอาใจใสหญิงมายผูขัดสนตามสมควร 
4แตถาหญิงมายคนใดมีลูกหลาน กอน 
อื่นใดใหลูกหลานเหลานั้นพึงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโดยการเอาใจใ
สดูแลครอบครัวของตนเอง อันเปนการตอบแทนคุณบิดามารดาปูยาตายาย 
เพราะการกระทําเชนนี้เปนท่ีพอพระทัยพระเจา 5หญิงมายผูขัดสนจริงๆ 
และอยูลําพังคนเดียวนั้นก็ตั้งความหวังไวในพระเจา 
ท้ังวันท้ังคืนนางพร่ําอธิษฐานและทูลขอพระเจาใหทรงชวยเหลือ 



6แตหญิงมายท่ีอยูเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินก็ตายทั้งเปน 
7จงสั่งสอนสิ่งเหลานี้ เพื่อจะไมมีใครถูกตําหนิได 
8ถาผูใดไมจุนเจือญาติพี่นองของตน โดยเฉพาะคนในครอบครัวของตน 
ผูนั้นก็ไดปฏิเสธความเชื่อเสียแลว และเลวยิ่งกวาผูไมเชื่อ 
9 อยาบันทึกชื่อหญิงมายคนใดในทะเบียนรับการอุปถัมภ7 
เวนแตนางจะมีอายุเกินกวา 60 ปและสัตยซื่อตอสามีของนาง8 
10และเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในทางทําความดี เชนเลี้ยงดูลูกๆ มีน้ําใจรับรองแขก 
ลางเทาใหวิสุทธิชน ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 
และอุทิศตนแกการทําดีทุกอยาง 
11 สวนหญิงมายสาวๆ นั้น อยารับขึ้นทะเบียน 
เพราะเมื่อความปรารถนาทางรางกายมีชัยเหนือการอุทิศตัวแดพระคริสต 
พวกนางก็อยากแตงงานอีก 12อันเปนเหตุใหนางถูกพิพากษา 
เพราะละเมิดคําปฏิญาณท่ีใหไวแตแรก 
13นอกจากนี้พวกนางจะกลายเปนคนเกียจคราน เที่ยวไปบานนั้นบานนี้ 
ไมเพียงแตเกียจครานเทานั้นยังชอบซุบซบินินทา และยุงเรื่องชาวบาน 
พูดสิ่งท่ีไมควรพูด 14ดังนั้นขาพเจาจึงขอแนะนําหญิงมายสาวๆ ใหแตงงาน 
ใหมีลูกหลาน ใหดูแลบานชอง เพื่อปดโอกาสไมใหศัตรูวารายได 
15อันท่ีจริงบางคนไดเตลิดตามซาตานไปแลว 
16 ถาหญิงผูเชื่อคนใดมีคนในครอบครัวเปนมาย ก็จงชวยเหลือจุนเจือ 
อยาปลอยใหเปนภาระของคริสตจักร คริสตจักรจะไดชวยเหลือหญิงมายอื่นๆ 
ซึ่งขัดสนจริงๆ  
17 คณะผูปกครองที่บริหารกิจการของคริสตจักรไดดี ควรไดรับเกียรติเปน 
2 เทา โดยเฉพาะบรรดาผูทําหนาท่ีเทศนาและสั่งสอน 

                                      
7 5:9 หรือ ทะเบียนแมมาย 
8 หรือ มีสามีเพียงคนเดียว 



18เพราะพระคัมภีรกลาววา “ อยาเอาตะกรอครอบปากวัวท่ีนวดขาวอยู” 9 
แ ล ะ  ” คนงานสมควรไดรับคาจางของตน” 10 
19อยารับพิจารณาคาํกลาวหาผูปกครองคนใด เวนแตจะมีพยาน 2-3 ค น  
20จงวากลาวตักเตือนผูท่ีทําบาปตอหนาคนท้ังหลาย เพื่อคนอื่นๆ 
จะไดไมกลาเอาอยาง  
21 ขาพเจาขอกําชับทานในสายพระเนตรพระเจา พระเยซูคริสต 
แ ล ะเหลาทูตสวรรคท่ีทรงเลือกใหยึดถือขอปฏิบัติเหลานี้ 
โดยไมลําเอียงและอยาทําสิ่งใดโดยเลือกที่รักมักท่ีชัง  
22 อยาผลีผลามวางมือใหใคร และอยารวมในการกระทําบาป 
จงรักษาตวัใหบริสุทธิ์  
23 แตนี้ไป อยาด่ืมแตน้ํา จงเจือเหลาองุนเล็กนอยเนื่อง 
ดวยกระเพาะอาหารของทาน และความเจ็บปวยที่ทานเปนอยูบอยๆ  
24 บาปของบางคนก็ชัดแจง นําหนาเขาไปสูสถานพิพากษา 
สวนบาปของบางคนตามเขามาในภายหลัง 25ในทํานองเดียวกัน 
การกระทําดียอมปรากฏชัด แมท่ีไมปรากฏชัดก็ไมอาจซอนได 

6 คนทั้งปวงผูอยูใตแอกแหงความเปนทาส 

พึงถือวาเจานายของตนสมควรไดรับความเคารพนับถืออยางเต็มท่ี 
เพื่อจะไมมีใครมาวารายพระนามของพระเจาและคําสอนของเราได 
2สวนคนที่มีเจานายเปนผูเชื่อ 
ก็ไมควรจะแสดงความนับถือตอเจานายนอยลงเพราะเหตุท่ีเปนพี่นองกัน 
ตรงกันขาม เขาควรจะรับใชเจานายใหดียิ่งขึ้น 
เ พ ร า ะ ค นที่ไดประโยชนจากการรับใชของเขานั้น 

                                      
9 5:18 ฉ ธ บ .25:4 
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เปนพี่นองผูเชื่อและเปนท่ีรักของเขา 
ทานจงสั่งสอนและสนับสนุนใหเขากระทําเชนนี้ 
 
การรกัเงิน 
3 ถาผูใดสอนหลักขอเชื่อเทียมเท็จ 
และขัดกับคําสอนอันมีหลักขององคพระเยซูคริสตเจาของเราและคําสอนในทา
งพระเจา 4ผูนั้นก็จองหองลืมตัว และไมเขาใจอะไรเลย 
เขามัวแตหมกมุนกับการถกเถียงโตแยงเรื่องคําตางๆ อันนํามาซึ่งการอิจฉา 
การแกงแยงชิงดี การใสราย การระแวงกัน 
5และการบาดหมางแตกราวระหวางผูมีใจเสื่อมทราม ซึ่งถูกฉกชงิความจริงไป 
และคิดวาทางพระเจาเปนชองทางหาเงินทองทํากําไร  
6 แตทางพระเจาพรอมดวยความพอใจในสิ่งท่ีตนมียอมเปนกําไรงาม 
7เพราะเราเขามาในโลกตัวเปลา เมื่อออกจากโลกก็เอาอะไรติดตัวไปไมได 
8ในเมื่อมีอาหารและเสื้อผาก็ใหเราพอใจกับสิ่งเหลานั้น 
9คนที่อยากรวยก็ตกหลมเยายวนใหทําบาป ติดกับ 
และตกในความปรารถนาตางๆ อันโงเขลาและอันตราย 
ซึ่งดึงมนุษยด่ิงลงในหวงแหงความพินาศยอยยับ 
10ดวยวาการรักเงินเปนรากเหงาของความชั่วท้ังปวง เพราะเห็นแกเงินนี่แหละ 
บางคนจึงเตลิดจากความเชื่อ 
และทําใหตัวเองตองปวดราวดวยความทุกขโศกนานา 
 
เปาโลกาํชบัทิโมธ ี
11 สวนทาน ผูเปนคนของพระเจา จงหลีกหนีจากสิ่งเหลานี้ 
และใฝหาความชอบธรรมทางพระเจา ความเชื่อ ความรัก ความอดทน 
และความสุภาพออนโยน 12จงตอสูอยางเขมแข็งเพื่อความเชื่อนี้ 
จงยึดม่ันชีวิตนิรันดรซึ่งทรงเรียกทานมารับ 



เม่ือทานประกาศตนรับเชื่อตอหนาพยานหลายคน 
13ในสายพระเนตรของพระเจาผูประทานชีวิตแกสรรพสิ่ง 
และในสายพระเนตรของพระเยซูคริสตผูทรงประกาศความเชื่ออยางหนักแนน
ขณะให การตอปอนทัสปลาต 
ขาพเจาขอกําชับทาน14ใหถือรักษาคําสัง่นี้ไวอยาใหดางพรอยหรือมีท่ีติ 
จนกวาองคพระเยซูคริสตเจาของเราจะมาปรากฏ 
15พระเจาจะทรงใหการมาปรากฏเปนไปในวาระของพระองค 
พระเจาผูทรงเปนท่ีเทิดทูนสรรเสริญ ทรงเปนผูครอบครองแตเพียงผูเดียว 
จอมราชันเหนือมวลราชา จอมเจานายเหนือเจานายทั้งปวง 
16พระองคแตผูเดียวทรงเปนอมตะ 
และประทับอยูในความสวางอันไมอาจเขาถึง เปนผูท่ีไมมีใครเคยเห็น 
หรือสามารถเห็นพระองคได 
ขอพระเกียรติและเดชานุภาพมีแดพระองคตลอดนิรันดร อาเมน 
17 จงกําชับบรรดาผูร่ํารวยในโลกปจจุบันนี้ 
มิใหหยิ่งทะนงหรือฝากความหวังไวกับทรัพยสมบัติซึ่งไมจีรัง 
แตจงหวังใจในพระเจาผูประทานทุกสิ่งใหเราอยางบริบูรณเพื่อความสําราญใจ
ข อ ง เ ร า  18จงกําชับเขาเหลานั้นใหทําดี ร่ํารวยในการทําความดี 
เอื้อเฟอเผื่อแผ เต็มใจแบงปน 
19การกระทําเชนนี้จะเปนการสะสมทรัพยสมบัติไวใหตนเอง 
เปนรากฐานมั่นคงสําหรับยุคหนา เพื่อเขาจะไดรับชีวิตอันเปนชีวิตแท 
20 ทิโมธีเอย จงระวังดูแลสิ่งท่ีทานรับมอบหมาย 
จงหันหนีจากการพูดคุยอันไรสาระ 
และความคิดขัดแยงท่ีสําคัญผิดวาเปนความรู 21ซึ่งบางคนไดรับไว 
จึงหลงเตลิดไปจากความเชื่อ 
 
 ขอพระคุณดํารงอยูกับพวกทาน 



 


