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๑ เธสะโลนิ กา
คํานํ า
จดหมายจากเปาโลถึงชาวเธ สะ โลนิ
กา ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง นาจะเป็ น
จดหมายสองฉบับ
แรกที่เปาโลเขียน
เปาโลไดพูดถึงชีวิตคริสเตียนใหชาวเธ
สะโลนิ กาฟั ง ระหวางทางที่เขาจะไปมา
ซิ โด เนีย (ประเทศกรีกตอนเหนือ) ใน
ครัง้ แรกมีหลาย คนมาเชื่อ แตเปาโล
ก็อยูที่ นัน
่ ไดไม นาน เปาโลจึงเขียน
จดหมายสองฉบับนี้เพื่อหนุน ใจคนเหลา
นี้เกี่ยว กับความ เชื่อใหมที่พวก เขามี
เขายังไดพูดถึงหลาย สิ่งที่คนพวก นี้ยัง
สงสัยอยู โดย เฉพาะเรื่องที่เกี่ยว กับวัน
ที่พระเยซูจะกลับมา
๑ จากเปาโล สิลาสและทิโมธี
ถึงหมู ประชุมของชาว เมืองเธ สะ โลนิ
กา *ที่อยูในพระเจาพระ บิดาและในพระ เยซู
คริสตเจา ขอ ใหพระเจามีความเมตตากรุณา
และใหสันติสุขกับพวกคุณ

๑

ชีวิตและความเชื่อของพี่นอง
๒ พวก

เราขอบคุณพระเจาเสมอสําหรับ
พวก คุณทุก คน และอธิษฐานใหคุณอยางไม
หยุด หยอน ๓ ตอ หน าพระเจาพระ บิดาของ
เรา พวก เรายังนึกถึงการ งานที่คุณทําเพราะ
ความ เชื่อ งาน หนักที่คุณยอมเหน็ดเหนื่อย
เพราะความ รัก ความทรหดอดทนที่คุณมี
เพราะความ หวังในพระ เยซูคริสตเจาของ
พวกเรา ๔ พี่ นองครับ พวกเรารู วาพระเจารัก
คุณ และไดเลือกพวก คุณใหมาเป็ นคนของ
พระองค ๕ เพราะตอน ที่พวก เรานํ าขาวดีมา
ใหกับคุณนัน
้ ไม ไดมาดวยคํา พูดเทานัน
้ แต
มาดวยฤทธิ ์ เดช ดวยพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
และดวยความมัน
่ ใจเต็ม ที่วาเป็ น จริง พวก
คุณก็รูอยู แลววาตอน ที่เรายังอยูกับคุณนัน
้
เราใชชีวิตอยางไร คือเราอยูเพื่อประโยชน
ของพวก คุณทัง้ นัน
้ ๖ คุณไดเลียน แบบเรา
และองคเจาชีวิต
คือยอมรับถอยคําของ
พระเจาทามกลางความทุกข
ยากลําบาก

๑ เธสะโลนิ กา ๒:๖

มากมายดวยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ๗ พวก คุณจึงกลาย เป็ น
ตัวอยางใหกับคนที่ไว วางใจทัง้ หมดในแควน
มาซิ โดเนียและในแควนอาคายา ๘ พวกคุณ
ทําใหถอยคําขององคเจาชีวิตไดเลื่อง ลือออก
ไป ไมใชเฉพาะในแควนมาซิ โดเนีย และใน
แควนอา คา ยาเทานัน
้ แตขาวของความ เชื่อ
ที่คุณมีในพระเจานัน
้
ไดเลื่อง ลือไปจนทัว
่
ทุกหนทุก แหง จนพวก เราไมจําเป็ นตองพูด
อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ๙ ทุกคนกําลังพูดถึง
วาพวก คุณไดตอนรับพวก เราอยางไร และ
ไดหันจากรูป เคารพไปรับ ใชพระเจาอยางไร
คือพระเจาที่เที่ยง แทและมีชีวิตอยู ๑๐ เขา
ยังพูดถึงเรื่องที่พวก คุณตัง้ ตาคอยพระ บุตร
ของพระเจาที่จะเสด็จมาจากสวรรคอีก ดวย
พระเจาไดทําใหพระ บุตรของพระองค คือ
พระ เยซูฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตาย และพระ เยซู
จะชวยพวกเราใหพนจากโทษที่พระเจากําลัง
จะสงมา
งานรับใชของเปาโลในเธสะโลนิ กา
๑ พี่

๒ เราเริ่มประกาศขาวดีทามกลางพวก คุณ
น องครับ พี่ น องก็รูวา ตอนที่พวก

นัน
้ มันไม ไดไรประโยชน ๒ ตรงกัน ขาม ถึง
แมกอนหน า นัน
้ ที่เมืองฟี ลิ ป ปี †พวก เราได
รับความทุกข ยากและโดนดูถูก แตพระเจา
ไดทําใหพวก เราสามารถประกาศขาวดีที่มา
จากพระองคในทามกลางพวก คุณอยางกลา
หาญ ทัง้ ๆที่มีคนจํานวนมากตอ ตานพวก เรา
อยางหนัก ๓ แนนอน เมื่อพวก เราออนวอน
ใหคนมายอมรับขาวดีนัน
้
มันไม ไดมาจาก
แรงจูงใจที่ผิดๆหรือความไมจริงใจ หรือหวัง
ที่จะหลอกลวงใคร ๔ แตตรงกันขาม พระเจา
พอใจพวกเราจึงไดมอบขาวดีนี้ใหกับพวกเรา
พวก เราถึงไดประกาศออก ไป เราไม ไดทํา
เพื่อเอาใจคน แตเพื่อเอาใจพระเจา ผูตรวจ
สอบใจของพวกเรา ๕ คุณก็รูอยแ
ู ลววา เราไม
เคยประจบสอพลอ หรือเอาคําสอนมาบังหน า
ความ โลภ พระเจารับรองไดวานี่เป็ นความ
จริง ๖ เราไมสนใจคําเยินยอของมนุษยคน
ไหนหรอก ไม วาจะเป็ นพวกคุณหรือคนอื่นๆ
ก็ตาม

*๑:๑

เธสะโลนิ กา เรื่องของเปาโลในเมืองเธสะโลนิกา อานไดจากหนังสือกิจการ ๑๗:๑-๙

†๒:๒

เมืองฟี ลิปปี เรื่องของเปาโลในเมืองฟี ลิปปี อานไดจากหนังสือ กิจการ ๑๖:๑๑-๔

๑ เธสะโลนิ กา ๒:๗

๗ ในฐานะที่พวก เราเป็ นศิษย เอกของพระ
์ ี่จะบังคับคุณก็ได แตเมื่อ
คริสต เรามีสิทธิท
อยูกับพวก คุณ เรากลับอยูอยางสุภาพออน
โยน *เหมือนแมนมที่รักและเอาใจ ใสลูกๆ
ของ เธอ ๘ เรารักคุณมากจนพรอมที่จะทุม
ชีวิตทัง้ หมดใหกับคุณ ไมใชแคเอาขาวดีจาก
พระเจามาบอกเฉยๆ ๙ พี่ น องทัง้ หลายคงจํา
ไดวา ตอนที่เรามาประกาศขาวดีจากพระเจา
ใหกับคุณนัน
้ เราไดทํางานอยาง หนัก อาบ
เหงื่อตาง นํ้ าทัง้ วันทัง้ คืน เพื่อจะ ไดไม เป็ น
ภาระของใคร
๑๐ พวก
คุณและพระเจาก็เป็ นพยานได
วา ตอน ที่เราอยูกับคุณที่ไว วางใจนัน
้ เรา
ไดทุมเทตัว เองใหกับพระเจา
ทําตามใจ
พระองค และมีชีวิตที่สะอาดหมดจดขนาด
ไหน ๑๑ คุณก็รูอยู แลววาเราเป็ นเหมือน กับ
พอที่เลีย
้ ง ดูลูกแตละคน ๑๒ เราไดเคี่ยวเข็ญ
ปลอบใจ และสัง่ ใหคุณใช ชีวิตใหเหมาะ สม
กับคนที่พระเจาเรียกใหมามีสวน
รวมใน
อาณาจักรและเกียรติยศของพระองค
๑๓ พวกเราขอบคุณพระเจาอยูเสมอ เพราะ
ตอนที่คุณยอมรับถอยคําของพระเจาที่ไดยิน
จากเรานัน
้
คุณไม ไดรับ ไวเหมือนเป็ นแค
คํา พูดของมนุษย แตยอมรับวาเป็ นถอยคํา
ของพระเจา และมันก็เป็ นอยาง นัน
้ จริงๆ
ถอยคํานี้ เองกําลังทํางานอยูในตัวพวก คุณ
ที่ไว วางใจ ๑๔ พี่ น องครับ พวก คุณไดเลียน
แบบหมู ประชุมของพระเจาในพระเยซูคริสต
ที่แควนยู เดีย †คือพวก คุณได รับความทุกข
ยากแบบเดียวกันจากคนของคุณเอง เหมือน
กับที่พวกเขาได รับจากพวกยิวที่เป็ นคนของ
เขาเอง ๑๕ พวก ยิวพวก นี้ ก็เป็ นพวกที่ฆา
พระ เยซูเจาและพวกผูพูด แทนพระเจา ยิว
พวกนี้ แหละไดทํารายพวก เราอยางสาหัส
และขับ ไลเราออกมา พวกนี้ไดทําใหพระเจา
ไมพอใจ และยังตอ ตานทุก คนดวย ๑๖ พวก
เราประกาศกับคนที่ไมใชยิวเพื่อเขาจะได
รอดดวย แตคน ยิวพวก นี้พยายามขัด ขวาง
ไม ใหเราทํา เมื่อพวก เขาทําอยาง นี้ เขาก็
เพิ่มความบาปขึ้นเรื่อยๆจนเต็ม แลวในที่สุด
พระเจาก็ไดลงโทษพวกเขา
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๑ เธสะโลนิ กา ๓:๗

เปาโลอยากจะมาเยี่ยมพวกเขาอีก
๑๗ พี่

น องครับ
เราก็ถูกแยกจากคุณแค
ชัว
่ คราวเทานัน
้ แตเราจากกันแคกาย ใจนัน
้
ยังอยูกับคุณ เราอยากจะเจอหน าคุณจนแทบ
จะขาดใจอยู แลว ๑๘ อัน ที่ จริงเราไดพยายาม
ที่จะมาหาคุณ ที่ แนๆอยาง น อยตัวผมเอง
เปาโล ก็ไดพยายามแลวพยายามอีก แต
ซาตานก็ขัด ขวางพวก เราไว ๑๙ แลวใครกัน
ละจะเป็ นความ หวัง เป็ นความชื่นชมยินดี
หรือเป็ นรางวัลที่เราจะคุยโออวดไดตอ หน า
พระ เยซูเจาเมื่อพระองคกลับ มา ก็พวก คุณ
นัน
่ แหละ ๒๐ พวก คุณเป็ นความภาค ภูมิใจ
และความชื่นชมยินดีของพวกเรา
๑ ใน ที่สุดเมื่อพวก เราทนคอยฟั งขาว
จากคุณไม ไหวแลว พวก เราเต็มใจที่
๒ แลวสงน องทิ
จะอยูในเอเธนสตามลําพัง
โมธี เพื่อนที่รวมทํางานของพระเจาในการ
ประกาศขาวดีของพระ คริสต มาหาคุณ เพื่อ
ชวยคุณใหยืน หยัดมัน
่ คงในความ เชื่อ และ
ไว วางใจในพระเจาตอ ไป ๓ จะไดไมมีใคร
หวัน
่ ไหวไปกับการขมเหงที่เจออยูในตอน นี้
เพราะพวกคุณรูอยูแลววา พระเจาไดกําหนด
ใหเราตองเจอกับการขมเหงพวก นี้อยู แลว
๔ ความจริงแลว ตอนที่พวกเราอยูกับคุณนั น
้
เราไดเตือนวาคุณจะตองเจอกับการขมเหง
มากมาย และมันก็เป็ น จริงตาม นัน
้ อยางที่
คุณรูอยู แลว ๕ เพราะอยาง นัน
้ เมื่อผมทน
คอยตอ ไปไม ไหวแลว ก็เลยสงทิ โมธีใหมา
ดูวา ความ เชื่อของคุณเป็ นอยางไร กลัววา
ซาตานจอมยัว
่ ยวนอาจจะมายัว
่ ยวนคุณให
หลงไป แลว ทําใหงานที่เราลงแรงกันไปนัน
้
สูญเปลา
๖ ตอนนี้ ทิโมธีไดกลับมาถึงแลวหลังจากที่
ไปเยี่ยมคุณมา และนํ าขาวดีเกี่ยว กับความ
เชื่อและความ รักของ คุณมาบอกพวก เรา
ดวย เขาไดบอกอีกวา คุณยังมีความทรง จํา
ดีๆเกี่ยวกับเรา และอยากจะเจอเรามากพอๆ
กับที่เราอยากจะเจอคุณ ๗ ดัง นัน
้ พี่ นองครับ
ถึง แมพวก เราจะมีความ ทุกขและปั ญหา
มากมาย แตเราก็ได รับกําลัง ใจจากคุณ

๓

*๒:๗

แตเมื่อ … สุภาพออนโยน ตนฉบับบางฉบับเขียนวา “แตพวกเราทําตัวเหมือนเป็ นเด็ก
ในหมูพวกคุณ”
†๒:๑๔

ยู เดีย คือดิน แดนของชาว ยิวที่พระ เยซูอาศัยอยูและสัง่ สอน นอกจาก นี้หมู ประชุม
ของพระเจาก็เริ่มตนขึ้นที่นี่

๑ เธสะโลนิ กา ๓:๘

เพราะความเชื่อของคุณนัน
่ เอง ๘ ใช แลว เรา
รูสึกโลงอกที่ไดรูวาคุณยังตัง้ มัน
่ คงอยูในองค
เจาชีวิต ๙ พวกเราจะขอบคุณพระเจาอยางไร
ดี ใหสมกับความ สุขที่เรามีตอ หน าพระเจา
เพราะคุณ ๑๐ เราอธิษฐานอยางจริงจังทัง้ วัน
ทัง้ คืน หวังจะไดเจอคุณอีก เพื่อจะไดเติม
ความ เชื่อของพวก คุณในสวนที่ยังขาดอยูให
เต็มบริบูรณ
๑๑ ขอ ใหพระเจาพระ บิดาของเรา
และ
พระ เยซูองคเจาชีวิตของเรา ชวยเปิ ดโอกาส
ใหเรามาหาคุณดวย ๑๒ ขอ ใหองคเจาชีวิต
ทําใหคุณมีความ รักมาก ขึ้นจนลนออก มา
ใหกันและกัน และใหกับทุกๆ คน เหมือน
กับที่เรารักคุณ ๑๓ ขอ ใหพระเจาทําใหจิตใจ
ของพวก คุณตัง้ มัน
่ คง เพื่อคุณจะไดบริสุทธิ ์
และไมมีตําหนิ ตอ หน าพระเจาพระ บิดาของ
เรา เมื่อพระ เยซูองคเจาชีวิตของเรากลับมา
์ ิทธิ ์ *ของ
พรอมกับบรรดาทูต สวรรคที่ศักดิส
พระองค
ชีวิตที่พระเจาพอใจ
๑ พี่

๔ ตาม ที่เราไดสอนคุณแลววา

น องครับ เรายังมีเรื่อง อื่นที่จะบอก
ใหใช ชีวิต
อยางไร พระเจาถึงจะชอบใจเรา คุณก็กําลัง
ทําอยาง นี้อยู แลวในเวลา นี้ พวก เราขอรอง
และขอปลุกใจพวก คุณในนามของพระ เยซู
เจา ใหทําแบบ นี้มากยิ่ง ขึ้น ๒ คุณก็รูอยู แลว
วา
เราไดสัง่ อะไรไวกับคุณบางดวยสิทธิ
อํานาจของพระ เยซูเจา ๓ พระเจาตองการให
พวก คุณบริสุทธิ ์ และอยูหางจากความผิด
บาปทางเพศ ๔ ใหแตละคนหาภรรยาของตัว
†๕ ไม
์ ละมีเกียรติ
เองมาในทางที่บริสุทธิแ
ลุม หลงมัวเมาในราคะ ตัณหา เหมือน กับคน
นอกศาสนาที่ไมรูจักพระเจาทํากัน ๖ อยาเอา
เปรียบหรือทําบาปตอพี่ น องดวยการเป็ นชู
กับภรรยาเขา เพราะพวก เราไดบอกและ
เตือนคุณไป
แลววาองคเจาชีวิตจะลงโทษ
คนที่ทําเรื่องพวก นี้ ๗ พระเจาไม ไดเรียกให
พวก เรามาเป็ นคนสกปรกลามก แตเรียกให

*๓:๑๓
†๔:๔
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์ ําหรับพระองค
เรามาเป็ นคนบริสุทธิส
ก็ไม ไดปฏิเสธ
มนุษย แตไดปฏิเสธพระเจาผู ที่มอบพระ
์ องพระองคใหกับคุณ
วิญญาณบริสุทธิข
๙ สวนเรื่องที่จะรักพี่ น องนั น
้
พวก เราไม
จําเป็ นตองเขียนถึงเลย เพราะเป็ นพระเจา
เองที่ไดสอนใหพวก คุณรักซึ่ง กันและกันอยู
แลว ๑๐ แนนอน พวกคุณรักพี่ นองทุก คนทัว
่
ทัง้ มาซิ โดเนีย แตพี่ นองครับ เราขอหนุน ใจ
ใหคุณรักกันมากขึ้นเรื่อยๆ
๑๑ ใหตง
ั ้ เป าไวเลยวา จะพยายามอยางดี
ที่สุดที่จะใชชีวิตอยางสงบสุข ยุงแตเรื่องของ
ตัว เอง ลงมือทํางานดวยตัว เอง เหมือน กับ
ที่เราไดบอกไว แลว ๑๒ ถาคุณทําอยาง นี้ คน
ภายนอกก็จะเคารพนับถือชีวิตของคุณ และ
คุณจะไดไมตองไปพึ่งพาใครเลย
พวก

๘ ดัง นั น
้ คนที่ปฏิเสธคํา สอนนี้

องคเจาชีวิตกําลังจะมา
๑๓ เราอยากใหพี่

น องเขาใจเรื่องเกี่ยว กับ
คนที่ลวง ลับไป แลว คุณจะ ไดไมเศรา โศก
เสียใจเหมือน กับคน อื่นๆที่ไมมีความ หวัง
๑๔ ถาเราเชื่อวาพระ เยซูตายไป แลวและได
ฟื้ นขึ้นมาอีก เราก็ตองเชื่อวา พระเจาจะนํ าผู
เชื่อเหลา นัน
้ ที่ไดตายไป แลวกลับมาพรอม
กับพระเยซู โดยทางพระเยซู ๑๕ เรื่องที่พวก
เราจะบอกคุณตอ ไป นี้ องคเจาชีวิตเป็ นผูพูด
เอง คือ วาในวัน นัน
้ ตอน ที่องคเจาชีวิตมา
พวก เราที่ยังมีชีวิตอยูจะไม ไดเปรียบคน
พวก นัน
้ ที่ตายไป แลวหรอก ๑๖ เพราะเมื่อ
คนไดยินคํา สัง่ อันดังกึกกองของหัวหน าทูต
สวรรค และเสียงเป า แตรของพระเจาดัง ขึ้น
องคเจาชีวิตเองก็จะลงมาจากสวรรค
และ
บรรดาคนที่ไดตายไป แลวในพระ คริสต จะ
ฟื้ นคืน ชีวิตขึ้น มากอน ๑๗ หลัง จาก นัน
้ พวก
เราที่ยังมีชีวิตอยูในโลก นี้ ก็จะถูกนํ า ตัวขึ้น
ไปในเมฆพรอมๆกับคนเหลา นัน
้ เพื่อไปพบ
กับองคเจาชีวิตบนทองฟ า และพวก เราก็จะ
ไดอยูกับพระองคตลอด ไป ๑๘ ขอ ใหพูดเรื่อง
นี้เพื่อใหกําลังใจซึ่งกันและกัน

ทูตสวรรคท่ศ
ี ักดิ์สิทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนที่เป็ นของพระองค”

ใหแตละคน … มีเกียรติ หรือแปลไดอีกอยางวา “รูจักควบคุมรางกายตนเองในทางที่

์ ละมีเกียรติ”
บริสุทธิแ
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ใหเตรียมพรอมสําหรับการ
กลับมาขององคเจาชีวิต
๑ พี่

๕ เขียนบอกคุณเลยถึงเรื่องวันและเวลา
น องครับ

พวก เราไมจําเป็ นตอง

นัน
้ ๒ เพราะคุณก็รูดีอยู แลววา องคเจาชีวิต
จะมาเหมือน
กับขโมยที่มาในเวลากลาง
คืน ๓ เมื่อคนพูด วา “ทุก อยางสงบ สุขและ
ปลอดภัยดีแลว” การทําลายลางก็จะเกิด ขึ้น
กับพวก เขาทันที เหมือน กับการปวด ทอง
คลอด ลูก และพวก เขาก็หนีไป ไหนไม พน
ดวย ๔ แตพี่ น องครับ วัน นัน
้ จะไมจูโจมเขา
ใสพี่ น องอยางไมทันตัง้ ตัวเหมือนขโมยมา
เพราะพวก คุณไม ไดอยูในความ มืด ๕ เพราะ
คุณทุก คนเป็ นของความ สวาง และเป็ นของ
กลางวัน เราไม ไดเป็ นของกลางคืนหรือของ
ความ มืด ๖ ดัง นัน
้ อยานอน หลับเหมือนคน
อื่นๆแตใหต่ น
ื ตัว และมีสติอยู เสมอ ๗ เพราะ
คนที่นอนก็จะนอนในตอนกลาง คืน และคน
ที่เมาก็จะเมาในตอนกลาง คืน ๘ แตพวก เรา
เป็ นของกลางวัน จึงตองมีสติ ขอใหเราสวม
ใสความ เชื่อและความ รักเป็ นเกราะป องกัน
อก และใหเอาความ หวังที่พระเจาจะชวยเรา
๙ เพราะ
ใหรอดนัน
้ มาใสเป็ นหมวกเหล็ก
พระเจาไม ไดเลือกพวก เราใหมาถูกพระองค
ลงโทษ แตใหมารับความ รอดผานทางพระ
เยซูคริสตองคเจาชีวิตของเรา ๑๐ พระ เยซู
ตายเพื่อพวก เรา ดัง นัน
้ เมื่อพระองคมา ไม
วาพวก เราจะตื่น อยูหรือหลับไป แลว เราก็
จะมีชีวิตอยูกับพระองค ๑๑ ฉะนัน
้
คอยให
กําลัง ใจซึ่ง กันและกัน และเสริม สรางฝ ายจิต
วิญญาณกันและกัน เหมือน กับที่กําลังทํากัน
อยูแลวในตอนนี้

๑ เธสะโลนิ กา ๕:๒๘

ที่กําลังนํ าทางคุณในองคเจาชีวิต และที่คอย
ใหคํา แนะนํ าตัก เตือนพวก คุณ ๑๓ ขอ ให
เคารพ นับถือพวก เขาอยาง สูงดวยความ รัก
เพราะงานที่พวก เขาทํา ขอ ใหอยูกันอยาง
สงบ สุข ๑๔ พวก เราขอหนุน ใจพี่ น องทัง้
หลายใหตัก เตือนคนที่ขี้ เกียจหลัง ยาว ชวย
ปลอบโยนคนขี้ กลัว ชวย เหลือคนออนแอ
และใหอดทนกับทุก คน ๑๕ ระวังอยาใหใคร
ทํา ชัว
่ ตอบแทนความชัว
่ แตพยายามทําดีตอ
กันและตอทุกคนเสมอ
๑๖ ขอ ใหเบิก บานแจมใสอยูตลอด ๑๗ ให
๑๘ และใหขอบคุณ
อธิษฐานตลอด เวลา
พระเจาในทุกสถานการณ นี่ แหละเป็ นสิ่งที่
พระเจาอยากใหคุณทําในพระเยซูคริสต
๑๙ อยาดับ ไฟของพระ วิญญาณ
๒๐ อยา
ลบหลูคํา พูดของคนเหลา นัน
้ ที่พูด แทน
พระเจา ๒๑ แตใหทดสอบทุก อยางเพื่อให
แนใจวาสิ่ง นัน
้ มาจากพระเจาจริง แลวยึด มัน
่
ในสิ่งที่ดี ๒๒ หลีกหนีจากสิ่งที่ชัว
่ รายทุกชนิด
๒๓ ขอ ใหพระเจาผู ที่ใหสันติสุข ทําใหพวก
์ มดจดในทุก เรื่องเพื่อพระองค
คุณบริสุทธิห
และขอ ใหจิตวิญญาณทัง้ ดวง *ของ คุณทุก
คนถูกเก็บรักษาไวไม ใหมีที่ ติ จนกวาพระ
เยซูคริสตองคเจาชีวิตของพวก เราจะกลับ
มา ๒๔ พระองคจะทําอยาง นี้แนนอน เพราะ
พระเจาที่เรียกคุณมานัน
้ ซื่อสัตย
๒๕ พี่ น องครับ อธิษฐานเผื่อพวก เราดวย
๒๖ ทักทายพี่ น องทุก คนดวยจูบที่บริสุทธิ ์
๒๗ ใหสัญญาตอ หน าองคเจาชีวิตวา พวก คุณ
จะอานจดหมายฉบับ นี้ใหพี่ น องทุก คนฟั ง
๒๘ ขอ ใหพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตของเรามี
เมตตากรุณาตอคุณเถิด

คําแนะนํ าสุดทายและการทักทาย
๑๒ พวกเราขอรองใหพี่ นองทัง
้ หลายเคารพ

คนเหลา นัน
้ ที่ทํางานหนักอยูในหมูพวก คุณ

*๕:๒๓

จิตวิญญาณทัง้ ดวง หมายถึง ทัง้ หมดของ จิต วิญญาณ และรางกาย

