
พระธรรมฟลปิป  Philippians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโลกับทิโมธี 

ผูเปนผูรับใชของพระเยซูคริสต 
 
 ถึง วิสุทธิชนท้ังปวงในพระเยซูคริสตท่ีเมืองฟลิปป 
ตลอดจนคณะผูปกครอง1 และคณะมัคนายก  
 
2
 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเราและจากองคพระเยซู
คริสตเจามีแกพวกทาน 
 
ขอบพระคณุและทลูขอ 
3 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาทุกครั้งท่ีระลึกถึงพวกทาน 
4ทุกครั้งท่ีขาพเจาอธิษฐานเผื่อพวกทานท้ังปวง 
ขาพเจาก็อธิษฐานดวยความชื่นชมยินดีเสมอ 
5เพราะทานมีสวนรวมในขาวประเสริฐตั้งแตแรกจวบจนบัดนี้ 
6ขาพเจาม่ันใจวา 
พ ร ะองคผูทรงตั้งตนการดีในพวกทานนั้นจะทรงสานตอใหเสร็จสมบูรณจนถึ
งวันแหงพระเยซูคริสต  
7 สมควรแลวท่ีขาพเจารูสึกเชนนี้เกี่ยวกับทาน 
ดวยวาพวกทานท้ังปวงอยูในดวงใจขาพเจา เพราะไมวาขาพเจาจะถูกจองจํา 
หรือกําลังกลาวปกปองและยืนยันขาวประเสริฐนั้น 
พ วกทานทั้งปวงก็รวมกับขาพเจาในพระคุณของพระเจา 
8พระเจาทรงเปนพยานไดวา 

                                      
1 1:1 ตามธรรมเนียมวา บิชอป 



ขาพเจาปรารถนาจะพบพวกทานท้ังปวงมากเพียงใด 
ขาพเจารักทานดวยความรักของพระเยซูคริสต 
9 และขาพเจาอธิษฐานวา ขอใหความรักของทานทวียิ่งๆ 
ขึ้นพรอมกับความรูและความเขาใจอันลึกซึ้ง 
10เพื่อทานจะสามารถแยกแยะไดวาอะไรดีท่ีสุด 
และเพื่อทานจะไดบริสุทธิ์ปราศจากที่ติจนกวาจะถึงวันแหงพระคริสต 
11เปยมดวยผลแหงความชอบธรรมซึ่งมาทางพระเยซูคริสต 
อันเปนการถวายพระสิริและการสรรเสริญแดพระเจา 
 
การถกูจองจาํของเปาโลทาํใหขาวประเสรฐิแพรออกไป 
12 พี่นองทั้งหลาย บัดนี้ขาพเจาอยากใหทานทราบวา แทจริงแลว 
สิ่งท่ีเกิดกับขาพเจากลับทําใหขาวประเสริฐแพรออกไป 
13จนทหารรักษาวังท้ังปวง2 และคนอื่นๆ 
ประจักษท่ัวกันวาขาพเจาถูกจองจําเพื่อพระคริสต 
14เพราะการที่ขาพเจาถูกจองจํา 
ทําใหพี่นองสวนใหญในองคพระผูเปนเจาไดรับการหนุนใจใหกลาวพระวจนะ
ของพระเจาอยางกลาหาญและไมหวั่นเกรงยิ่งๆ ขึ้น  
15 จริงอยู บางคนประกาศพระคริสตดวยจิตใจที่อิจฉาและชิงดีชิงเดน 
แตคนอื่นๆ ประกาศดวยเจตนาดี 
16คนกลุมหลังทําดวยความรักโดยรูวาขาพเจาถูกจบัมาท่ีนี่ก็เพราะปกปองขาว
ประเสริฐ 
17สวนพวกแรกนั้นประกาศพระคริสตดวยความมักใหญใฝสูงอยางเห็นแกตัว 
มิใชดวยใจจริง หวังสรางความเดือดรอนใหขาพเจาขณะถูกจองจํา3 

                                      
2 1:13 หรือ  จนทั้งวัง 
3 1:16, 17 ตนฉบับสมัยหลังๆ บางสําเนาสลับขอ 16 กับ 17 



18แตจะเปนไรเลา? ไมวาจะทําดวยแรงจูงใจท่ีผิดหรือถูก 
สิ่งสําคัญคอืเขาไดประกาศพระคริสตก็แลวกัน 
เพราะสิ่งนี้ทําใหขาพเจาชื่นชมยินดี  
 และขาพเจาจะชื่นชมยินดีตอไป 19ดวยรูวา โดยคําอธิษฐานของทาน 
และโดยความชวยเหลือที่พระวิญญาณแหงพระเยซูคริสตประทาน 
สิ่งท่ีเกิดกับขาพเจาจะกลับกลายเปนการชวยกู4ของขาพเจา 
20ขาพเจามาดม่ันและมุงหวังไววา ขาพเจาจะไมทําสิ่งใดใหเปนท่ีละอายเลย 
แตจะมีความกลาหาญเพียงพอ 
เพื่อบัดนี้พระคริสตจะไดรับเกียรติเพราะกายของขาพเจา 
เหมือนดังท่ีเคยไดรับเสมอมา ไมวาขาพเจาจะอยูหรือจะตาย 
21เพราะสําหรับขาพเจา การมีชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสต การตายก็ไดกําไร 
22ถายังมีชีวิตอยูในกายนี้ตอไป ก็หมายความวา 
ขาพเจาจะทํางานอยางเกิดผล แตขาพเจาไมรูจะเลือกทางไหนดี 
23ยังลังเลใจอยูระหวาง 2 ทาง ใจหนึ่งอยากจากไปเพื่ออยูกับพระคริสต 
ซึ่งประเสริฐกวามากนัก 24แตการที่ขาพเจามีชีวิตอยู 
ก็จําเปนสําหรับพวกทานมากกวา 25เมื่อแนใจอยางนี้ 
ขาพเจาก็รูวาจะยังอยูกับพวกทานท้ังปวงตอไป 
เพื่อความกาวหนาและความชื่นชมยินดีของทานในความเชื่อ 
26เพื่อวาเม่ือขาพเจาไดอยูกับพวกทานอีก 
พวกทานก็จะชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสตอยางเปยมลนเนื่องดวยขาพเจา  
27 ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น 
ทานจงประพฤติตนใหสมกับขาวประเสริฐของพระคริสต 
แลวไมวาขาพเจาจะมาหาทานหรือเพียงแตไดยินขาวของทาน 
ขาพเจาก็รูวาทานยืนหยัดม่ันคง เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

                                      
4 1:19 หรือ ความรอด 



ตอสูเหมือนเปนคนเดียวกัน เพื่อความเชื่อแหงขาวประเสริฐ 
28โดยไมหวาดกลัวผูท่ีตอตานทานแตประการใดเลย 
นี่เปนเครื่องหมายใหพวกนั้นรูวาพวกเขาจะถูกทําลาย 
แตพระเจาจะทรงชวยพวกทานใหรอด 
29เพราะพระเจาไดประทานสิทธิพิเศษแกทานเพื่อปรนนิบัติพระคริสต 
ไมเพียงใหทานเชื่อในพระองคเทานั้น แตใหทนทุกขเพื่อพระองคดวย 
30เพราะทานเองก็กําลังตอสูฝาฟนแบบเดียวกับท่ีเห็นขาพเจาไดฝาฟนมาแลว 
และบัดนี้ไดขาววาขาพเจาก็ยังตอสูอยู 
 
ถอมใจอยางพระครสิต 
 

2 ในเมื่อทานไดรับการหนุนใจจากการเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสต 

ในเมื่อไดรับการปลอบโยนจากความรักของพระองค 
ในเมื่อไดสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ 
ในเมื่อไดรับความออน โ ย น แ ล ะ ค ว า ม ส ง ส า ร  
2ก็จงทําใหขาพเจาชื่นชมยินดีเต็มท่ี โดยมีความคิดอยางเดียวกัน 
มีความรักอยางเดียวกัน มีใจเดียวกัน และมีเปาหมายเดียวกัน 
3อยาทําสิ่งใดดวยความมักใหญใฝสูงอยางเห็นแกตัว หรือดวยความถือดี 
แตจงทําดวยความถอมใจ ถือวาคนอื่นดีกวาตน 
4แตละคนไมควรมุงหาประโยชนของตนฝายเดียว 
แตควรคิดถึงประโยชนของคนอื่นดวย 
5 ทานควรมีทาทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต 
 
6 ผูทรงสภาพ5พระเจา 

                                      
5 2:6 หรือ เปนเหมือน 



  แตมิไดทรงยึดติดในความเทาเทียมกับพระเจา 
7 แตกลับทรงสละทุกสิ่ง 
  มารับสภาพ6ท า ส  
  บังเกิดเปนมนุษย 
8 และเมื่อทรงปรากฏเปนมนุษย 
  พระองคทรงถอมพระองคลง 
  และยอมรับความมรณาดวยความเชื่อฟง 
จนถึงความมรณาบนไมกางเขน! 
9 ฉะนั้นพระเจาจึงทรงเชิดชูพระองคขึ้นสูท่ีสูงสุด  
  และประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแกพระองค  
10 เพื่อทุกเขาในสวรรคบนแผนดินโลก  
  และใตแผนดินโลกจะคุกลงกราบพระนามของพระเยซู  
11 และทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตคือ องคพระผูเปนเจา  
  เพื่อเปนการถวายพระสิริแดพระเจาพระบิดา 
 
สองสวางดัง่ดวงดาว 
12 ฉะนั้นเพื่อนที่รัก ดังท่ีทานไดเชื่อฟงเสมอมา ไมเพียงเมื่อขาพเจาอยูดวย 
แตยิ่งเชื่อฟงมากขึ้นเมื่อขาพเจาไมอยูดวย 
จงบากบั่นตอไปจนบรรลุความรอดดวยความกลัวจนตัวสั่น 
13เพราะพระเจาคือผูทรงกระทํากิจภายในทาน 
ใหทานตั้งใจและกระทําตามพระประสงคอันดีของพระองค 
14 จงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบนวาหรือทุมเถียงกัน 
15เพื่อทานจะปราศจากตําหนิและบริสุทธิ์ 
เปนบุตรของพระเจาผูปราศจากขอบกพรองในยุคอันคดโกงและเสื่อมทราม 

                                      
6 2:7 หรือ เปนเหมือน 



สองสวางทามกลางพวกเขาดั่งดวงดาวในจักรวาล 
16ขณะท่ีทานยึดม่ันในพระวจนะแหงชีวิต 
เพื่อขาพเจาจะอวดไดในวันแหงพระคริสตวา 
ขาพเจาไมไดวิ่งหรือลงแรงโดยเปลาประโยชน 
17ถึงแมวาขาพเจาจะถูกเทลงบนเครื่องบูชาและการรับใชท่ีมาจากความเชื่อข
องทานด่ังเปนเครื่องด่ืมบูชา ขาพเจาก็ยังดีใจ 
และชื่นชมยินดีรวมกับพวกทานท้ังปวง 
18ดังนั้นทานเองก็ควรจะดีใจและชื่นชมยินดีรวมกับขาพเจาดวย 
 
ทิโมธกีบัเอปาโฟรดิทสั 
19 ขาพเจาคาดหวังในองคพระเยซูเจาวา อีกไมนานจะสงทิโมธีไปหาทาน 
เพื่อขาพเจาเองจะไดชื่นใจเมื่อไดรับขาวเกี่ยวกับทาน 20ขาพเจาคิดวา 
ไมมีใครอื่นเหมือนทิโมธี ผูซึ่งเอาใจใสทุกขสุขของทานอยางแทจริง 
21เพราะทุกคนมุงหาประโยชนของตนเอง ไมไดคํานึงถึงพระเยซูคริสต 
22แตทานทราบอยูวา ทิโมธีไดพิสูจนตนเองแลว 
เพราะเขาไดรวมรับใชกับขาพเจาในการประกาศขาวประเสริฐเหมือนบุตรรับใ
ชบิดา 23ฉะนั้นขาพเจาจึงหวังจะสงเขามาทันทีท่ีขาพเจาเห็นวาเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับขาพเจาจะลงเอยอยางไร 24และขาพเจาม่ันใจในองคพระผูเปนเจาวา 
ขาพเจาเองจะมาหาทานในไมชา  
25 แตขาพเจาคิดวา จําเปนตองสงเอปาโฟรดิทัสกลับมาหาทาน 
เขาเปนพี่นอง เปนเพื่อนรวมงาน และเปนเพื่อนทหารของขาพเจา 
ท้ังยังเปนผูท่ีพวกทานสงมาเพื่อปรนนิบัติขาพเจาในยามขัดสน 
26เนื่องจากเขาคิดถึงพวกทานท้ังปวงมากและทุกขใจ 
เพราะทานไดขาววาเขาปวย 27ที่จริงเขาปวยหนักเกือบตาย 
แตพระเจาทรงเมตตาเขา ไมเพียงเขาเทานั้นแตเมตตาขาพเจาดวย 
เพื่อไมใหขาพเจาเปนทุกขซอนทุกข 



28ฉะนั้นขาพเจาจึงยิ่งรอนใจที่จะสงเขามา เพื่อพวกทานจะไดดีใจท่ีเจอเขาอีก 
และขาพเจาเองจะไดคลายความกระวนกระวายใจ 
29ขอใหทานตอนรับเขาในองคพระผูเปนเจาดวยความชื่นชมยินดีอยางยิ่ง 
และจงใหเกียรติคนเชนนี้ 30เพราะเขาเกือบตายเพื่องานของพระคริสต 
เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อชวยเหลือขาพเจาในสิ่งท่ีทานไมสามารถกระทําได 
 
อยามั่นใจในเนือ้หนงั 
 

3 สุดทายนี้ พี่นองทั้งหลาย จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา! 

ไมลําบากสําหรับขาพเจาเลยที่จะเขียนเรื่องเดียวกันถึงทานอีก 
ท้ังสิ่งนี้ยังเปนการปองกันทานดวย  
2 จงระวังเหลาสุนัข บรรดาคนทําชั่ว พวกเชือดเนื้อเถือหนัง 
3ดวยวาเราคือผูเขาสุหนัตแท เปนผูนมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจา 
ผูภาคภูมิใจในพระเยซูคริสต และเปนผูท่ีไมไดม่ันใจในเนื้อหนัง 
4แมขาพเจาเองมีเหตุผลหลายประการที่จะม่ันใจในเนื้อหนัง  
 ถาคนใดคิดวาเขามีเหตุผลที่จะม่ันใจในเนื้อหนัง 
ขาพเจาก็มีมากยิ่งกวาคือ 5ขาพเจาเกิดมาได 8 วันก็เขาสุหนัต 
ขาพเจาเปนคนอิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เปนชาวฮีบรูแท 
ในดานบทบัญญัติขาพเจาเปนฟาริสี 6ในดานความเครงศาสนา 
เคยขมเหงคริสตจักร ในดานความชอบธรรมตามบทบัญญัติก็ไมมีท่ีติ  
7 แตสิ่งใดๆ ท่ีเคยเปนกําไรของขาพเจา บัดนี้ขาพเจาถือวาขาดทุน 
เพื่อเห็นแกพระคริสต 8ยิ่งกวานั้นอีก 
ขาพเจาเห็นวาทุกสิ่งไรคาเม่ือเทียบกับความยิ่งใหญเลิศล้ําแหงการรูจักพระเย
ซูคริสตองคพระผูเปนเจาของขาพเจา เพื่อพระองคขาพเจาไดสละทุกสิ่ง 
ขาพเจาถือวาสิ่งเหลานั้นเปนเศษขยะ เพื่อขาพเจาจะไดพระคริสต 
9และอยูในพระองค ตัวขาพเจาเองไมมีความชอบธรรมที่ไดมาโดยบทบัญญัติ 



มีแตความชอบธรรมที่ไดมาโดยความเชื่อในพระคริสต 
เปนความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจาและไดมาโดยความเชื่อ 
10ขาพเจาตองการรูจกัพระคริสต 
และมีประสบการณในฤทธิ์อํานาจแหงการคืนพระชนมของพระองคและรวมสา
มัคคีธรรมในการทนทุกขของพระองค เปนเหมือนพระองคในการสิ้นพระชนม 
11เพื่อจะไดเปนขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่ง 
 
บากบั่นสูหลกัชัย 
12 มิใชวาขาพเจาไดท้ังหมดนี้แลว 
หรือไดรับการปรับปรุงใหเปนคนดีพรอมแลว 
แตขาพเจารุดหนาไปเพื่อฉวยเอาสิ่งท่ีพระเยซูคริสตทรงตั้งไวสําหรับขาพเจา 
เม่ือทรงฉวยขาพเจามาเปนของพระองค 13พี่นองทั้งหลาย 
ขาพเจาไมถือวาตนเองฉวยสิ่งนี้มาไดแลว แตขาพเจาทําอยางหนึ่งคือ 
ลืมสิ่งท่ีผานมา และโนมตัวไปหาสิ่งท่ีอยูขางหนา 
14ขาพเจารุดหนาไปสูหลักชัย 
เพื่อควารางวัลซึ่งพระเจาไดทรงเรียกขาพเจาจากสวรรคผานทางพระเยซูคริส
ตใหไปรับ 
15 พวกเราทุกคนที่เปนผูใหญแลวควรมีทัศนะเชนนี้ 
และถาทานคิดเห็นแตกตางไปในบางประเด็น 
พระเจาจะทรงใหทานเขาใจเรื่องนั้นอยางแจมแจงดวย 
16ขอแตเพียงใหเราดําเนินชีวิตใหสมกับสิ่งท่ีเราไดไวแลว 
17 พี่นองทั้งหลาย จงรวมกันทําตามแบบอยางของขาพเจา 
และจับตาดูผูท่ีดําเนินชีวิตตามแบบอยางท่ีเราไดใหทานไว 
18เพราะวาดังท่ีขาพเจาเคยพร่ําเตือนทาน และบัดนี้ก็เตือนอีกดวยน้ําตาวา 
มีหลายคนที่ใชชีวิตอยางศัตรูตอไมกางเขนของพระคริสต 



19ปลายทางของพวกเขาคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ 
เขาภูมิใจในสิ่งท่ีควรอับอาย ปกใจอยูแตกับสิ่งฝายโลก  
20 แตเราเปนพลเมืองสวรรค เฝารอคอยพระผูชวยใหรอดจากสวรรค 
คือองคพระเยซูคริสตเจา 21ผูทรงสยบทุกสิ่งไวใตอํานาจดวยฤทธานุภาพ 
พระองคจะทรงเปลี่ยนกายอันต่ําตอยของเราใหเหมือนพระกายอันทรงพระสิริข
องพระองค 

4 ฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย ผูซึ่งขาพเจารักและอาลัยหา 

ผูเปนความชื่นชมยินดี และเปนมงกุฎของขาพเจา เพื่อนที่รัก 
ทานควรจะยืนหยัดม่ันคงในองคพระผูเปนเจาอยางนั้น! 
 
ตกัเตอืน 
2
 ขาพเจาขอวิงวอนนางยูโอเดียและนางสินทิเคใหปรองดองกันในองคพร
ะผูเปนเจา 
3ขาพเจาขอรองทานผูเปนเพื่อนรวมแบกภาระที่สัตยซื่อของขาพเจาใหชวยห
ญิงเหลานี้ ผูรวมฝาฟนเพื่อขาวประเสริฐเคียงขางขาพเจา 
พรอมทั้งเคลเมนทกับเพื่อนรวมงานอื่นๆ ของขาพเจา 
คนเหลานี้มีชื่ออยูในหนังสือแหงชีวิตแลว 
4 จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาเสมอ ขาพเจาขอย้ําอีกครั้งวา 
จงชื่นชมยินดีเถิด! 
5ใหความสุภาพออนโยนของทานเปนท่ีประจักษแกคนทั้งปวง 
องคพระผูเปนเจาทรงอยูใกลแลว 6อยากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย 
แตจงทูลขอทุกสิ่งตอพระเจาดวยการอธิษฐาน และการออนวอน 
พรอมกับการขอบพระคุณ 
7แลวสันติสุขของพระเจาซึ่งเกินความเขาใจจะปกปองความคิดจิตใจของทาน
ไวในพระเยซูคริสต 



8 สุดทายนี้ พี่นองทั้งหลายจงใครครวญถึงสิ่งท่ีเลอเลิศ 
หรือสิ่งท่ีควรสรรเสริญ คือ สิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีนานับถือ สิ่งท่ีถูกตอง สิ่งท่ีบริสุทธิ์ 
สิ่งท่ีนารัก สิ่งท่ีนายกยอง 9ทุกสิ่งท่ีทานไดเรียนรู ไดรับ ไดยินจากขาพเจา 
หรือไดเห็นจากขาพเจา จงนําไปปฏิบัติ 
และพระเจาแหงสันติสุขจะทรงสถิตกับทาน 
 
ขอบคณุสาํหรบัของฝากจากพีน่องชาวฟลปิป 
10 ขาพเจาชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจายิ่งนัก 
เนื่องจากในที่สุดพวกทานก็กลับมาหวงใยขาพเจาอีกครั้ง 
อันท่ีจริงทานหวงใยขาพเจามาตลอด แตไมมีโอกาสที่จะแสดงออก 
11ขาพเจาพูดอยางนี้ไมใชเพราะกําลังขัดสน 
ดวยวาขาพเจาเรียนรูท่ีจะพอใจในสิ่งท่ีตนมี ไมวาสภาพการณจะเปนเชนไร 
12ขาพเจารูวายามขาดแคลนเปนอยางไร และรูวายามมีเหลือเฟอเปนอยางไร 
ขาพเจารูจักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งท่ีตนมีในทุกสถานการณ 
ไมวาจะอิ่มหนําหรือหิวโหย มั่งมีหรือขัดสน 
13ขาพเจาทําทุกสิ่งไดโดยพระองคผูประทานกําลังแกขาพเจา  
14 กระนั้น 
ก็เปนความกรุณาของทานท่ีไดแบงปนใหในยามที่ขาพเจาเดือดรอน  
15ยิ่งกวานั้น ดังท่ีพวกทานชาวฟลิปปทราบอยูวา 
ในตอนที่ทานเพิ่งรูจักขาวประเสริฐ 
เม่ือขาพเจาออกเดินทางตอจากแควนมาซิโดเนีย 
ไมมีคริสตจักรไหนมีสวนรวมในรายรับรายจายของขาพเจาเลย 
มีแตพวกทานเทานั้น 16แมเม่ือขาพเจาอยูในเมืองเธสะโลนิกา 
ทานก็ยังสงความชวยเหลือมาใหขาพเจาในยามขัดสนครั้งแลวครั้งเลา 
17มิใชวาขาพเจาอยากไดของกํานัล 
แตขาพเจาอยากใหตัวเลขในบัญชีของทานเพิ่มขึ้น 18ขาพเจาไดรับครบถวน 



ท่ีจริงไดมากเกินพอเสียดวยซ้ํา 
บัดนี้ขาพเจาไดรับของที่ทานฝากมากับเอปาโฟรดิทัสแลว 
พ ว กทานจัดหาใหขาพเจาอยางเหลือเฟอ 
สิ่งเหลานี้เปนของถวายอันหอมหวล 
เปนเครื่องบูชาท่ีพระเจาทรงรับและพอพระทัย 
19และพระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งท่ีจําเปนทุกอยางแกทาน 
จากความม่ังคั่งอันเลอเลิศของพระองคในพระเยซูคริสต  
20 ขอพระสิริมีแดพระเจาและพระบิดาของเราสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน 
 
คาํลงทาย 
21 ขาพเจาขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริสต 
บรรดาพี่นองที่อยูกับขาพเจาฝากความคิดถึงมายังทาน 
22วิสุทธิชนทั้งปวงโดยเฉพาะผูท่ีอยูในราชสํานักของซีซาร 
ฝากความคิดถึงมายังพวกทาน 
23
 ขอพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจาดํารงอยูกับวิญญาณจิตของทานท้ั
งหลายเถิด อาเมน7 
 

                                      
7 4:23 บางตนฉบับไมมีคําวา อาเมน 


