
หน้า 2367จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี

ความรกัและความยินดี
อนัยิ�งใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี

1
เปาโลและทิโมธี ผู้รับใช้ของ
พระเยซูคริสต์ เรียน บรรดา

วิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ ซึ/ ง
อยู่ในเมืองฟีลิปปี ทั1 งบรรดา
ศิษยาภิบาลและผู้ช่วย
2ขอให้พระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า จงดาํรงอยู่
กับท่านเถิด
3 ข้าพเจ้าระลึกถึ งท่ านเมื/ อใด
ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้าพเจ้าทุกครั1ง
4และทุกเวลาที/ข้าพเจ้าอธิษฐาน
เพื/อท่านทุกคน ข้าพเจ้ากทู็ลขอ
ด้วยความยินดี
5 เพราะเหตุที/ ท่ านทั1 งหลายมี
ส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกัน ตั1 ง
แต่วันแรกมาจนกระทั/งบัดนี1
6 ข้าพเจ้าแน่ใจในสิ/ งนี1 ว่า พระ
องค์ผู้ทรงตั1 งต้นการดีไว้ในพวก
ท่านแล้ว จะทรงกระทาํให้สาํเรจ็
จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์
7 การที/ ข้ าพเจ้ าคิ ดอย่ างนั1 น
เนื/ องด้วยท่านทั1 งหลายกส็มควร
แล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามีท่านใน
ใจของข้าพเจ้า ท่านทั1 งหลาย

ได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับ
ข้าพเจ้า ในการที/ ข้าพเจ้าถูก
จองจาํ และในการกล่าวแก้ และ
หนุนให้ข่าวประเสริฐนั1 นตั1 งมั/ น
คงอยู่
8 เพราะว่ าพระเ จ้ าทรง เป็ น
พยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า
เป็นห่วงท่ านทั1 งหลายเพียงไร
ตามพระทัยเมตตาของพระเยซู
คริสต์
9 และข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานขอให้
ความรักของท่านจาํเริญยิ/งๆขึ1 น
ในความรู้และในวิจารณญาณทุก
อย่าง
10 เพื/ อท่านทั1 งหลายจะสังเกต
ได้ว่าสิ/ งใดประเสริฐที/ สุด และ
เพื/ อท่ านจะได้ เป็นคนซื/ อสัตย์
และไม่เป็นที/ติได้ จนถึงวันของ
พระคริสต์
11 จะได้เป็นผู้ที/บริบูรณ์ด้วยผล
ของความชอบธรรม ซึ/ งเกิดขึ1 น
โดยพระเยซูคริสต์ เพื/ อถวาย
พระเกียรติและความสรรเสริญ
แด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

ของชาวฟีลิปปี
12 พี/ น้องทั1 งหลาย ข้าพเจ้า
ปรารถนาให้ท่านทราบว่า การ

(C) C ทธ E:G-CE (E) C คร C:I
(I) อฟ C:CJ; C ธส C:L (M) รม CL:CE (J) ยน J:LN
(CC) ยน CM:G; อฟ L:CO; คส C:J
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หน้า 2368

ทั1 งปวงที/อุบัติขึ1 นกับข้าพเจ้านั1 น
ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐ
แผ่แพร่กว้างออกไป
13 จนการที/ ข้าพเจ้าถูกพันธนา
การเพราะพระคริสต์นั1 น ก็
ปรากฏทั/ วตลอดกองผู้ คุมและ
ทั/วสถานที/แห่งอื/นๆทั1งสิ1 น
14 และพี/ น้องมากมายในองค์
พระผู้เป็นเจ้าที/ได้เกิดความเชื/ อ
มั/น เนื/องด้วยเครื/องพันธนาการ
ทั1 งหลายของข้าพเจ้า และพวก
เขาก็มีใจกล้าขึ1 นที/ จะกล่าวพระ
วจนะนั1 นโดยปราศจากความ
กลัว
15 ความจริงมีบางคนประกาศ
พระคริสต์ ด้วยจิตใจริษยาและ
ทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื/ นที/
ประกาศด้วยใจหวังดี
16 ฝ่ายหนึ/ งประกาศพระคริสต์
ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่
ด้วยความจริงใจ จงใจจะ
เพิ/มความทุกข์ยากให้แก่เครื/อง
พันธนาการของข้าพเจ้า
17 แต่ฝ่ายหนึ/ งประกาศด้วยใจ
รัก โดยรู้แล้วว่าทรงตั1 งข้าพเจ้า
ไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั1นไว้
18 ถ้าเช่นนั1นจะแปลกอะไร แม้
เขาจะประกาศด้วยประการใดก็
ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทาํกด็ี
หรือด้วยใจจริงก็ดี แต่เขาก็ได้
ประกาศพระคริสต์ ในการนี1 ทาํ
ให้ข้าพเจ้ามีความยินดี และจะมี

ความชื/นชมยินดีต่อไปด้วย
19 เพราะข้าพเจ้ารู้ ว่า โดยคาํ
อธิษฐานของท่าน และโดยการ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่ง
พระเยซูคริสต์นี1  จะเป็นเหตุให้
ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น
20 เพราะว่าเป็นความมุ่ งมาด
ปรารถนาและความหวั งของ
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับ
ความละอายใดๆเลย แต่เมื/ อ
ก่อนทุกครั1งมีใจกล้าเสมอฉันใด
บัดนี1 กข็อให้เป็นเช่นเดียวกันฉัน
นั1 น พระคริสต์จะได้ทรงรับ
เกียรติ ในร่ างกายของข้าพเจ้า
เสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดย
ความตาย

เปาโลลงัเลใจ
21 เพราะว่าสาํหรับข้าพเจ้านั1 น
การมี ชี วิตอยู่ ก็เพื/ อพระคริสต์
และการตายกไ็ด้กาํไร
22 แต่ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่
ในร่างกาย ข้าพเจ้าก็จะทาํงาน
ให้เกิดผล แต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้
ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดี
23 ข้ าพเจ้ าลั งเลใจอยู่ ในระ-
หว่างสองฝ่ายนี1  คือว่า ข้าพ-
เจ้ามีความปรารถนาที/จะจากไป
เพื/ออยู่กับพระคริสต์ ซึ/ งประ-
เสริฐกว่ามากนัก
24 แต่การที/ ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
ในร่างกายนี1  ก็มีความจาํเป็น
สาํหรับพวกท่านมากกว่า

ฟีลิปปี C

(CE) ฟป I:LL (CN) โยบ CE:CJ
(LO) รม CI:G; อฟ J:CN-LO
(LE) สดด CJ:CC; L คร M:L, G
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หน้า 2369 ฟีลิปปี C, L

25 เมื/ อข้ าพเจ้ าแน่ ใจอย่ างนี1
แล้ว ข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้า
จะยังอยู่ และคงอยู่ กับท่านทั1 ง
หลาย เพื/ อให้ท่านจาํเริญขึ1 น
และชื/นชมยินดีในความเชื/อ
26 เพื/ อความปลาบปลื1 มของ
ท่ านจะมากยิ/ งขึ1 นในพระเยซู
คริสต์เนื/องด้วยข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก
27 ขอแต่ เพียงให้ท่ านดาํ เนิ น
ชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์ เพื/อว่าแม้ข้าพเจ้าจะ
มาหาท่านหรือไม่กต็าม ข้าพเจ้า
กจ็ะได้รู้ข่าวของท่านว่า ท่านตั1 ง
มั/ นคงอยู่ เป็นนํ1าหนึ/ งใจเดียว
กัน ต่อสู้ เหมือนอย่างเป็นคน
เดี ยวเพื/ อความเชื/ อแห่ งข่ าว
ประเสริฐนั1น
28 และไม่เกรงกลัวผู้ที/ ขัดขวาง
ท่านแต่ประการใดเลย เมื/อเป็น
เช่นนี1 ก ็จะเป็นที/ประจักษ์แก่เขา
ว่า พวกเขาจะถึงซึ/งความพินาศ
แต่พวกท่านกจ็ะถึงซึ/ งความรอด
และการนั1นมาจากพระเจ้า
29 เพราะว่าได้ทรงโปรดแก่ท่าน
เพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่
ให้ท่ านเชื/ อถือในพระองค์ เท่ า
นั1 น แต่ให้ท่านทนความทุกข์
ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย
30 คื อให้ ท่ านต้ องต่ อสู้ เ ช่ น
เดียวกับที/ ท่านได้เห็นข้าพเจ้า
ต่อสู้  และซึ/งท่านได้ยินว่าข้าพ-

เจ้ากาํลังสู้ อยู่ในขณะนี1
คําเตือนใหม้ีความรกั

ความสามคัคีและการถ่อมใจ

2
เหตุฉะนั1น ถ้าได้รับการเร้า
ใจประการใดในพระคริสต์

ถ้ ามีการหนุนใจประการใดใน
ความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับ
พระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่
เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการ
ใด
2ก็ขอให้ท่ านทาํให้ความยินดี
ของข้าพเจ้าเต็มเปี/ ยมด้วยการ
มีความคิดอย่างเดียวกัน มี
ความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึก
และคิดพร้อมเพรียงกัน
3อย่าทาํสิ/ งใดในทางทุ่ มเถียง
กันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อม
ถือว่าคนอื/นดีกว่าตัว
4 อย่ าให้ ต่ างคนต่ างเห็ นแก่
ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่
จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื/นๆ
ด้วย

พระคริสตเ์ป็นแบบอย่าง
ของเราในการถ่อมใจ

5ท่านจงมีนํ1าใจอย่างนี1  เหมือน
อย่างที/พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วย
6 พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ ในสภาพ
พระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่า
เทียมกับพระเจ้านั1นเป็นการแย่ง
ชิงเอาไปเสีย
7แต่ได้ทรงกระทาํพระองค์เอง
ให้ไม่มีชื/อเสียงใดๆ และทรงรับ

(LJ) L คร C:CI (LT) อฟ I:C, E; ยด C:E (LN) มธ M:CC-CL; อฟ L:G (EO) กจ CJ:CN
(C) คส E:CL (L) ยน E:LN; รม CL:CJ; ฟป I:L (E) รม CL:CO; กท M:LJ (I) รม CM:C
(M) มธ CC:LN (J) L คร I:I (T) สดด LL:J; อสย IL:C; ยน C:CI
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หน้า 2370ฟีลิปปี L

สภาพอย่างผู้ รับใช้ ทรงถือ
กาํเนิดในลักษณะของมนุษย์
8และเมื/ อทรงปรากฏพระองค์
ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็
ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื/ อ
ฟังจนถึงความมรณา กระทั/ ง
ความมรณาที/กางเขน

พระคริสตท์รงไดร้บั
การยกขึ, นอย่างสูง

9เหตุฉะนั1นพระเจ้าจึงได้ทรงยก
พระองค์ ขึ1 นอย่างสู งที/ สุดด้วย
และได้ ทรงประทานพระนาม
เหนือนามทั1งปวงให้แก่พระองค์
10 เพื/อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า' ใน
สวรรค์กด็ี ที/แผ่นดินโลกกด็ี ใต้
พื1 นแผ่นดินโลกก็ดี `จะตอ้งคุก
กราบลง' นมัสการในพระนาม
แห่งพระเยซูนั1น
11 และเพื/อ `ลิ� นทุกลิ� นจะยอม
รับ' ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระ
บิดา

จงเป็นดวงสว่างของโลก
12 เหตุฉะนี1 พวกที/ รักของข้าพ-
เจ้า เหมือนท่านทั1งหลายได้ยอม
เชื/ อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื/ อ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั1น แต่เดีUยว
นี1 เมื/ อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วย ท่าน
ทั1 งหลายจงให้ความรอดของตน
เกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั/น
13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ ทรง

กระทาํกิจอยู่ภายในท่าน ทั1งให้
ท่านมีใจปรารถนาและให้ประ-
พฤติตามชอบพระทัยของพระ
องค์
14 จงกระทาํ สิ/ งสารพั ดโดย
ปราศจากการบ่นและการทุ่ ม
เถียงกัน
15 เพื/ อท่านทั1 งหลายจะปราศ-
จากตาํ หนิ และไม่ มี ความผิ ด
เป็น `บุตรที�ปราศจากตําหนิของ
พระเจา้' ในท่ามกลาง `ยุคที�คด
โกงและวิปลาส' ท่านปรากฏใน
หมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆใน
โลก
16 โดยการป่าวประกาศยกพระ
วจนะอันมีชีวิตไว้อยู่เสมอ เพื/อ
ข้าพเจ้าจะได้ชื/ นชมยินดีในวัน
ของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้
วิ/ งเปล่าๆ และไม่ได้ทาํงานโดย
เปล่าประโยชน์

เปาโลกล่าวถึงทิโมธี
และเอปาโฟรดิทสั

17 แท้จริง ถ้าแม้ข้าพเจ้าต้อง
ถวายตั วเป็ นเครื/ องบู ชาและ
เป็นการปรนนิ บัติ เพราะความ
เชื/ อของท่านทั1 งหลาย ข้าพเจ้า
ยังจะมีความชื/ นชมยินดีด้วยกัน
กับท่านทั1งหลาย
18 ซึ/ งท่านก็ควรจะยินดีและชื/ น
ชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่น
เดียวกัน
19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซู

(G) มธ LJ:EN; ฮบ M:G (N) กจ L:EE; อฟ C:LC (CO) อสย IM:LE (CC) ยน CE:CE
(CL) ยน J:LT; อฟ J:M (CE) อฟ C:M; ฮบ CE:LO (CI) รม CI:C (CM) มธ M:CM-CJ
(CJ) L คร C:CI; กท L:L; C ธส E:M (CT) รม CM:CJ; L คร T:I (CN) รม CJ:LC
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เจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้
ทิโมธีไปหาพวกท่านเพื/ อข้าพ-
เจ้ าจะได้ รับความชู ใจเช่ นกั น
เมื/อได้รับข่าวของท่าน
20 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มี ผู้ ใดที/
มีนํ1าใจเหมือนทิโมธี ซึ/ งจะเอา
ใจใส่ ในทุกข์สุขของท่ านอย่าง
แท้จริง
21 เพราะว่ าคนทั1 งหลายย่อม
แสวงหาประโยชน์ ของตนเอง
ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระ
เยซูคริสต์
22 แต่ ท่ านก็ รู้ ถึ ง คุ ณค่ าของ
ทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับใช้ร่วมกับ
ข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประ-
เสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา
23 เหตุฉะนั1 นข้าพเจ้าหวังใจว่า
พอจะเห็นได้ว่าจะเกิดการอย่าง
ไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขา
ไปโดยเรว็
24 แต่ ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพ-
เจ้าเองจะมาหาท่านด้วย
25 ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้อง
ให้ เอปาโฟรดิทัสน้องชายของ
ข้าพเจ้า ซึ/ งเป็นเพื/ อนร่วมงาน
และเพื/อนทหารของข้าพเจ้าและ
เป็นผู้นาํข่าวของพวกท่าน และ
ได้ปรนนิบัติ ข้าพเจ้าในยามขัด
สน มาหาท่านทั1งหลาย
26 เพราะว่าเขาคิดถึ งท่ านทุก
คน และเป็นทุกข์มากเพราะท่าน

ได้ข่าวว่าเขาป่วย
27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบ
จะตาย แต่พระเจ้าทรงพระ
กรุณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรง
โปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรด
ข้าพเจ้าด้วย เพื/อไม่ให้ข้าพเจ้า
มีความทุกข์ซ้อนทุกข์
28 เหตุฉะนั1นข้าพเจ้าจึงรีบร้อน
ใช้เขาไป หวังว่าเมื/ อท่านทั1 ง
หลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้
ชื/ นชมยินดี และความทุกข์ของ
ข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่อย
29 เหตุฉะนั1นท่านจงต้อนรับเขา
ไว้ ในองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าด้ วย
ความยินดีทุกอย่าง และจงนับ
ถือคนอย่างนี1
30 ด้วยว่า เขาเกือบจะตายเสีย
แล้วเพราะเห็นแก่การของพระ
คริสต์ คือได้เสี/ ยงชีวิตของตน
เพื/ อการปรนนิ บัติ ของท่ านทั1 ง
หลายที/บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยู่
นั1นจะได้เตม็บริบูรณ์

จงระวงัผูส้อนเท็จ
เปาโลสรุปชีวิตในอดีตของตน

3
สุดท้ายนี1  พวกพี/ น้องของ
ข้าพเจ้า จงชื/ นชมยินดีใน

องค์พระผู้เป็นเจ้า การที/ ข้าพ-
เจ้าเขียนข้อความเหล่านี1 ถึงท่าน
ซํ1าอีก ก็หาเป็นการลาํบากแก่
ข้าพเจ้าไม่ แต่เป็นการปลอดภัย
สาํหรับท่านทั1งหลาย
2จงระวังพวกสุนัข จงระวัง

(LO) L ทธ E:CO (LL) C คร I:CT (LM) L คร G:LE; CC:N; ฟป I:CG; ฟม C:L
(LJ) ฟป C:G (EO) C คร CJ:CT (C) C ธส M:CJ
(L) สดด CCN:CCM; รม L:LG; กท M:CM
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หน้า 2372ฟีลิปปี E

บรรดาคนที/ทาํชั/ ว จงระวังพวก
ถือการเชือดเนื1 อเถือหนัง
3 เพราะว่าเราทั1 งหลายเป็นพวก
ถือพิธีเข้าสุหนัต คือเป็นผู้
นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ
และชื/นชมยินดีในพระเยซูคริสต์
และไม่ได้ไว้ใจในเนื1 อหนัง
4ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที/จะ
ไว้ใจในเนื1 อหนัง ถ้าผู้อื/ นคิดว่า
เขามี เหตุ ผลที/ จะไว้ ใจในเนื1 อ
หนัง ข้าพเจ้ากม็ีมากกว่าเขาเสีย
อีก
5 คือเมื/ อข้าพเจ้าเกิดมาได้แปด
วันก็ได้เข้าสุหนัต ข้าพเจ้าเป็น
ชนชาติอิสราเอล ตระกูลเบน-
ยามิน เป็นชาติฮีบรูเกิดจากชาว
ฮีบรู ในด้านพระราชบัญญัติก็
อยู่ในคณะฟาริสี
6ในด้านความกระตือรือร้นกไ็ด้
ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความ
ชอบธรรมซึ/ งมีอยู่ โดยพระราช
บัญญัติ ข้าพเจ้ากไ็ม่มีที/ติได้

เปาโลยินดีสละทุกสิ�ง
เพื�อพระคริสต์

7แต่ว่าสิ/งใดที/ เคยเป็นคุณประ-
โยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่า
สิ/ งนั1 นไร้ประโยชน์แล้วเพื/ อเห็น
แก่พระคริสต์
8ที/จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ/ งสารพัด
ไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความ
ประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซู
คริสต์ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ

ข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์
ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ/ งสารพัด
และถือว่า สิ/ งเหล่านั1 นเป็น
เหมือนหยากเยื/ อเพื/ อข้าพเจ้า
จะได้พระคริสต์
9 และจะได้ปรากฏอยู่ ในพระ
องค์ ไม่มีความชอบธรรมของ
ข้ าพเจ้ าเองซึ/ งได้ มาโดยพระ
ราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความ
เชื/ อในพระคริสต์ เป็นความ
ชอบธรรมซึ/ งมาจากพระเจ้าโดย
ความเชื/อ

จงปรารถนาที�จะเป็น
อย่างพระคริสต์

10 เพื/ อข้าพเจ้าจะได้ รู้ จักพระ
องค์ และฤทธิX เดชแห่งการฟื1 น
คืนพระชนม์ของพระองค์ และ
ร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอม
ตั1 งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์
11 ถ้าโดยวิธีหนึ/ งวิธีใดข้าพเจ้า
ก็จะได้เป็นขึ1 นมาจากความตาย
ด้วย
12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือ
สาํเรจ็แล้ว แต่ข้าพเจ้ากาํลังบาก
บั/นมุ่งไป เพื/อข้าพเจ้าจะได้ฉวย
เอาตามอย่างที/พระเยซูคริสต์ได้
ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระ
องค์แล้ว
13 พี/ น้องทั1 งหลาย ข้าพเจ้าไม่
ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว
แต่ข้าพเจ้าทาํอย่างหนึ/ ง คือลืม
สิ/ งที/ ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และ

(E) พบญ EO:J; รม T:J (I) L คร M:CJ (M) รม CC:C; L คร CC:LL (J) กจ G:E; LL:I
(T) มธ CE:II (G) ยรม N:LE (N) รม C:CT; CO:E (CO) รม J:E-M; อฟ C:CN-LO
(CC) กจ LJ:T (CL) C ทธ J:CL, CN; ฮบ CL:LE (CE) ลก N:JL; ฮบ J:C
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โน้มตัวออกไปหาสิ/ งที/ อยู่ ข้ าง
หน้า
14 ข้าพเจ้ากาํลังบากบั/นมุ่งไปสู่
หลักชัย เพื/ อจะได้รับรางวัลซึ/ ง
พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื1 องบน
ให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์
15 เหตุฉะนั1 น ให้เราซึ/ งเป็นผู้
ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่างนั1 น และ
ถ้าท่านคิดอย่างอื/น พระเจ้ากจ็ะ
ทรงโปรดสาํแดงสิ/ งนี1 ให้แก่ท่าน
ด้วย
16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้
เราดาํเนินตรงตามนั1นต่อไป คือ
ให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน

แบบอย่างที�ดีของเปาโล
และศตัรูของพระคริสต์

(C คร CC:C)
17 พี/ น้องทั1 งหลาย ท่านจงดาํ-
เนินตามอย่างข้าพเจ้า และคอย
ดูคนทั1 งหลายเหล่านั1 นที/ดาํเนิน
ตามอย่างเดียวกัน เหมือน
ท่านทั1 งหลายได้พวกเราเป็นตัว
อย่าง
18 (เพราะว่ ามี คนหลายคนที/
ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขน
ของพระคริสต์ ซึ/ งข้าพเจ้าได้
บอกท่านถึงเรื/ องของเขาหลาย
ครั1 งแล้ว และบัดนี1 ยังบอกท่าน
อีกด้วยนํ1าตาไหล
19 ปลายทางของคนเหล่ านั1 น
คือความพินาศ พระของเขาคือ
กระเพาะ เขายกความที/ น่าอับ

อายของเขาขึ1 นมาโอ้อวด เขา
สนใจในวัตถุทางโลก)
จงเฝ้ารอการเสด็จกลบัมา

ของพระคริสต์
20 ฝ่ายเราเป็นชาวสวรรค์ เรา
รอคอยพระผู้ ช่วยให้รอดซึ/ งจะ
เสดจ็มาจากสวรรค์ คือพระเยซู
คริสต์เจ้า
21 พระองค์จะทรงเปลี/ยนแปลง
กายอันตํ/า ต้อยของเรา ให้
เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศี
ของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพ
ซึ/งพระองค์ทรงสามารถปราบสิ/ง
สารพัดลงใต้อาํนาจของพระองค์

การเตือนสติใหม้ีใจยินดี
และเป็นนํ,าหนึ�งใจเดียวกนั

4
เหตุฉะนั1น พี/ น้องทั1งหลาย
ของข้าพเจ้า   ผู้เป็นที/รัก

เป็นที/ปรารถนา เป็นที/ยินดี และ
เป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวกที/รัก
ของข้าพเจ้า จงยืนมั/ นในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
2 ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย
และขอเตื อนนางสิ นทิ เคให้มี
จิตใจปรองดองกันในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
3ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผู้เป็น
เพื/อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า
ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั1น ผู้ซึ/ง
ได้ทาํงานในข่าวประเสริฐด้วย
กั นกั บข้ าพเจ้ าและกั บเคลเม
ด้วย รวมทั1 งคนอื/นที/เป็นเพื/อน

(CI) L ทธ I:T; ฮบ E:C (CM) ฮชย J:E; C คร L:J (CJ) รม CL:CJ; CM:M; กท J:CJ
(CT) C คร I:CJ; ทต L:T-G (CG) กท C:T (CN) ฮชย I:T; รม G:M (LO) กจ C:CC
(LC) C คร CM:LG; อฟ C:CN (C) L คร C:CI; ฟป C:G (L) ฟป L:L (E) ลก CO:LO
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ร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ/ งชื/ อของ
เขาเหล่านั1นมีอยู่ในหนังสือแห่ง
ชีวิตแล้ว
4 จง ชื/ นชมยิ นดี ในองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ1า
อีกครั1งว่า จงชื/นชมยินดีเถิด

วิธีขจัด
ความกระวนกระวาย

5จงให้ จิตใจที/ อ่ อนสุภาพของ
ท่านประจักษ์แก่คนทั1งปวง องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
6อย่าทุกข์ ร้ อนในสิ/ งใดๆเลย
แต่จงทูลเรื/ องความปรารถนา
ของท่ านทุ กอย่ างต่ อพระเจ้ า
ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน
กับการขอบพระคุณ
7แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ/ ง
เกินความเข้าใจทุกอย่าง จะ
คุ้มครองจิตใจและความคิดของ
ท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

จะมีสนัติสุขจาก
พระเจ้าไดอ้ย่างไร

8พี/น้องทั1งหลาย ในที/สุดนี1  สิ/ง
ใดที/จริง สิ/ งใดที/ น่านับถือ สิ/ ง
ใดที/ ยุติธรรม สิ/ งใดที/บริสุทธิX
สิ/งใดที/น่ารัก สิ/งใดที/น่าฟัง คือ
ถ้ามีสิ/ งใดที/ลํ1าเลิศ สิ/ งใดที/ควร
แก่การสรรเสริญ   กข็อจงใคร่
ครวญดูสิ/งเหล่านี1
9จงกระทาํทุกสิ/ งที/ท่านได้เรียน
รู้ และได้รับไว้ ได้ยินและได้เห็น
ในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้า

แห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
ชยัชนะอนัน่าอศัจรรย์

ของเปาโล
10 แต่ ข้าพเจ้ามีใจชื/ นชมยินดี
ในองค์พระผู้ เป็นเจ้ าอย่างยิ/ ง
เพราะว่า ในที/ สุดท่านก็ได้ฟื1 น
การระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิด
ถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอ-
กาสไม่ได้
11 ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื/ อง
ความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมี
ฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็
เรียนรู้ แล้วที/ จะพอใจอยู่ อย่าง
นั1น
12 ข้าพเจ้ารู้ จักที/ จะเผชิญกับ
ความตกตํ/า และรู้จักที/จะเผชิญ
กับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่า
ที/ไหนหรือในกรณีใดๆ ข้าพเจ้า
ได้ รับการสั/ งสอนให้ เผชิญกับ
ความอิ/มท้องและความอดอยาก
ทั1 งความสมบู รณ์ พู นสุ ขและ
ความขัดสน
13 ข้าพเจ้ากระทาํทุกสิ/ งได้โดย
พระคริสต์ ผู้ทรงเสริมกาํลัง
ข้าพเจ้า
14 ถึงกระนั1น ท่านทั1 งหลายได้
กระทาํดีอยู่ แล้วที/ ท่ านได้ ร่วม
ทุกข์กับข้าพเจ้า
15 และพวกท่ านชาวฟีลิ ปปีก็
ทราบอยู่แล้วว่า การประกาศ
ข่าวประเสริฐในเวลาเริ/มแรกนั1น
เมื/ อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้น

(I) รม CL:CL (M) ยก M:T-N (J) มธ J:LM; C ธส M:CT-CG (T) อสย LJ:E; ยน CI:LT
(G) พบญ CJ:LO (N) รม CM:EE; ฮบ CE:LO (CO) L คร CC:N (CC) L คร N:G; C ทธ J:J
(CL) C คร I:CC (CE) ยน CM:M (CI) ฟป C:T (CM) L คร CC:G-N
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มาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใด
มีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในการให้
ทานและรับทานนั1 นเลย นอก
จากพวกท่านพวกเดียวเท่านั1น
16 เพราะเมื/อข้าพเจ้าอยู่ที/ เมือง
เธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝาก
ของมาช่วยหลายครั1 งหลายหน
สาํหรับความขัดสนของข้าพเจ้า
17 มิใช่ ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะ
ได้รับของให้ แต่ว่าข้าพเจ้า
อยากให้ท่านได้ผลกาํไรในบัญชี
ของท่านมากขึ1 น
18 แต่ข้าพเจ้ามีของสารพัดและ
มีบริบูรณ์อยู่แล้ว ข้าพเจ้าก็อิ/ม
อยู่ เพราะได้รับของซึ/ งเอปา-
โฟรดิทัสได้นาํมาจากพวกท่าน
เป็นกลิ/ นหอม เป็นเครื/ องบูชา
ที/ ทรงโปรดและพอพระทัยของ
พระเจ้า
19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะ
ประทานสิ/ งสารพัดตามที/ ท่ าน

ต้ องการนั1 นจากทรั พย์อั นรุ่ ง
เรืองของพระองค์โดยพระเยซู
คริสต์
20 บัดนี1  ขอให้สง่าราศีจงมีแด่
พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไป
เป็นนิตย์ เอเมน
21 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึง
มายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซู
คริสต์ พี/ น้องทั1 งหลายที/ อยู่
กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมา
ยังท่าน
22 พวกวิ สุ ทธิ ชนทั1 งปวงฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทั1 งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ/ งพวกข้าราช-
การของซีซาร์
23 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ดาํรงอยู่ กับท่ านทั1 งหลายเถิ ด
เอเมน
[เขียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุงโรม
และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส]

(CT) ทต E:CI (CG) รม CL:C; L คร N:CL; ฟป L:LM; ฮบ CE:CJ
(CN) สดด LE:C; L คร N:G
(LO) รม CJ:LT (LC) กท C:L
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