หนา 2367
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองฟลิปป
ความรักและความยินดี
อันยิ่ งใหญตอชาวฟลิปป
เปาโลและทิโมธี ผู รั บใช ของ
พระเยซูคริสต เรียน บรรดา
วิ สุ ทธิ ชนในพระเยซู คริ สต ซึ่ ง
อยู ในเมื องฟ ลิ ปป ทั้ งบรรดา
ศิษยาภิบาลและผู ชวย
2ขอให พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจาพระบิ ดาของเราและจาก
พระเยซู คริ สต เจ า จงดํารงอยู
กับทานเถิด
3 ข า พเจ า ระลึ กถึ ง ท า นเมื่ อใด
ข า พเจ า ก็ ขอบพระคุ ณพระเจ า
ของขาพเจาทุกครั้ ง
4และทุกเวลาที่ ขาพเจ าอธิษฐาน
เพื่ อทานทุกคน ขาพเจาก็ทูลขอ
ดวยความยินดี
5 เพราะเหตุ ที่ ท า นทั้ งหลายมี
สวนในขาวประเสริฐดวยกัน ตั้ ง
แตวันแรกมาจนกระทั่ งบัดนี้
6ข าพเจ าแน ใจในสิ่ งนี้ วา พระ
องค ผู ทรงตั้ งต นการดีไวในพวก
ทานแลว จะทรงกระทําใหสําเร็จ
จนถึงวันแหงพระเยซูคริสต
7 การที่ ข าพเจ าคิ ดอย างนั้ น
เนื่ องด วยท านทั้ งหลายก็สมควร
แล ว เพราะว าข าพเจ ามี ท านใน
ใจของข าพเจ า ท านทั้ งหลาย

1

ได รั บส วนในพระคุ ณด วยกั นกั บ
ข าพเจ า ในการที่ ข าพเจ าถู ก
จองจํา และในการกลาวแก และ
หนุ นให ข าวประเสริ ฐนั้ นตั้ งมั่ น
คงอยู
8 เพราะว าพระเจ าทรงเป น
พยานของข าพเจ าว า ข าพเจ า
เป น ห วงท า นทั้ งหลายเพี ยงไร
ตามพระทั ยเมตตาของพระเยซู
คริสต
9 และข าพเจ าอธิ ษฐานขอให
ความรั กของท านจําเริ ญยิ่ งๆขึ้ น
ในความรู และในวิ จารณญาณทุก
อยาง
10 เพื่ อท านทั้ งหลายจะสั งเกต
ได ว าสิ่ งใดประเสริ ฐที่ สุ ด และ
เพื่ อท านจะได เ ป น คนซื่ อสั ต ย
และไมเปนที่ ติได จนถึงวั นของ
พระคริสต
11 จะไดเป นผู ที่ บริบูรณดวยผล
ของความชอบธรรม ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
โดยพระเยซู คริ สต เพื่ อถวาย
พระเกี ยรติ และความสรรเสริ ญ
แดพระเจา
การเปนพยานฝายพระคริสต
ของชาวฟลิปป
12 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า
ปรารถนาให ท านทราบว า การ

(1) 1 ทธ 3:8-13 (3) 1 คร 1:4
(4) อฟ 1:16; 1 ธส 1:2 (5) รม 12:13 (6) ยน 6:29
(11) ยน 15:8; อฟ 2:10; คส 1:6
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ฟลิปป 1
หนา 2368
ทั้ งปวงที่ อุ บัติ ขึ้ นกั บข าพเจ านั้ น ความชื่ นชมยินดีตอไปดวย
ได กลับเป นเหตุ ใหขาวประเสริ ฐ 19 เพราะข าพเจ ารู ว า โดยคํา
แผแพรกวางออกไป
อธิ ษฐานของท าน และโดยการ
13 จนการที่ ข าพเจ าถู กพั นธนา ช วยเหลื อของพระวิ ญญาณแห ง
การเพราะพระคริ สต นั้ น ก็ พระเยซู คริ สต นี้ จะเป นเหตุ ให
ปรากฏทั่ วตลอดกองผู คุ ม และ ขาพเจารับการชวยใหพน
ทั่ วสถานที่ แหงอื่ นๆทั้ งสิ้ น
20 เพราะว า เป น ความมุ งมาด
14 และพี่ น อ งมากมายในองค ปรารถนาและความหวั งของ
พระผู เป นเจาที่ ได เกิ ดความเชื่ อ ข าพเจ าว า ข าพเจ าจะไม ได รั บ
มั่ น เนื่ องดวยเครื่ องพันธนาการ ความละอายใดๆเลย แต เมื่ อ
ทั้ งหลายของข าพเจ า และพวก กอนทุกครั้ งมีใจกลาเสมอฉั นใด
เขาก็ มี ใจกล าขึ้ นที่ จะกล าวพระ บัดนี้ ก็ขอใหเป นเชนเดียวกันฉัน
วจนะนั้ นโดยปราศจากความ นั้ น พระคริ สต จะได ทรงรั บ
กลัว
เกี ย รติ ใ นร า งกายของข า พเจ า
15 ความจริ งมี บางคนประกาศ เสมอ แม จะโดยชี วิ ตหรื อโดย
พระคริ ส ต ด วยจิ ต ใจริ ษยาและ ความตาย
ทุ มเถี ยงกั น แต ก็ มี คนอื่ นที่
เปาโลลังเลใจ
ประกาศดวยใจหวังดี
21 เพราะว าสําหรั บข าพเจ านั้ น
16 ฝ ายหนึ่ งประกาศพระคริ สต การมี ชี วิ ตอยู ก็ เพื่ อพระคริ สต
ด วยการชิ งดี ชิ งเด นกั น ไม ใช และการตายก็ไดกําไร
ด วยความจริ งใจ
จงใจจะ 22 แต ถาข าพเจ ายั งจะมี ชี วิตอยู
เพิ่ มความทุ กข ยากให แก เครื่ อง ในร างกาย ข าพเจ าก็ จะทํางาน
พันธนาการของขาพเจา
ใหเกิดผล แตขาพเจาบอกไมได
17 แต ฝ ายหนึ่ งประกาศด วยใจ วาจะเลือกฝายไหนดี
รั ก โดยรู แล วว าทรงตั้ งข าพเจ า 23 ข า พเจ า ลั ง เลใจอยู ในระไวปองกันขาวประเสริฐนั้ นไว
หว างสองฝ ายนี้ คื อว า ข าพ18 ถาเชนนั้ นจะแปลกอะไร แม เจ ามี ความปรารถนาที่ จะจากไป
เขาจะประกาศด วยประการใดก็ เพื่ ออยู กั บพระคริ สต ซึ่ งประตาม จะเปนดวยการแกลงทําก็ดี เสริฐกวามากนัก
หรื อด วยใจจริ งก็ ดี แต เขาก็ ได 24 แต การที่ ขาพเจายั งมีชี วิตอยู
ประกาศพระคริ สต ในการนี้ ทํา ในร างกายนี้ ก็ มี ความจําเป น
ใหขาพเจามีความยินดี และจะมี สําหรับพวกทานมากกวา
(13) ฟป 4:22 (19) โยบ 13:16
(20) รม 14:8; อฟ 6:19-20
(23) สดด 16:11; 2 คร 5:2, 8
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หนา 2369
ฟลิปป 1, 2
25 เมื่ อข าพเจ า แน ใจอย า งนี้ เจากําลังสู อยู ในขณะนี้
แล ว ข าพเจ าก็ ทราบว าข าพเจ า
คําเตือนใหมีความรัก
จะยั ง อยู และคงอยู กั บท า นทั้ ง
ความสามัคคีและการถอมใจ
หลาย เพื่ อให ท านจําเริ ญขึ้ น
เหตุฉะนั้ น ถาไดรับการเรา
และชื่ นชมยินดีในความเชื่ อ
ใจประการใดในพระคริ ส ต
26 เพื่ อความปลาบปลื้ มของ ถ า มี ก ารหนุ น ใจประการใดใน
ท านจะมากยิ่ งขึ้ นในพระเยซู ความรัก ถามีสวนประการใดกับ
คริ สต เนื่ องด วยข าพเจ า เพราะ พระวิ ญญาณ ถ ามี การรั กใคร
ขาพเจาจะมาหาทานอีก
เอ็ นดูและเห็นอกเห็นใจประการ
27 ขอแต เ พี ยงให ท า นดํ า เนิ น ใด
ชี วิ ตให สมกั บข าวประเสริ ฐของ 2 ก็ ขอให ท า นทํา ให ความยิ น ดี
พระคริสต เพื่ อวาแมขาพเจาจะ ของข าพเจ า เต็ ม เป ยมด วยการ
มาหาทานหรือไมก็ตาม ขาพเจา มี ความคิ ดอย างเดี ยวกั น มี
ก็จะไดรู ขาวของทานวา ทานตั้ ง ความรักอยางเดียวกัน มีใจรู สึก
มั่ นคงอยู เป นน้ํา หนึ่ งใจเดี ยว และคิดพรอมเพรียงกัน
กั น ต อสู เหมื อนอย างเป นคน 3 อย า ทํ า สิ่ งใดในทางทุ มเถี ยง
เดี ยวเพื่ อความเชื่ อแห งข าว กั นหรื ออวดดี แต จงมี ใจถ อม
ประเสริฐนั้ น
ถือวาคนอื่ นดีกวาตัว
28 และไม เกรงกลั วผู ที่ ขั ดขวาง 4 อย าให ต างคนต างเห็ นแก
ทานแตประการใดเลย เมื่ อเปน ประโยชน ของตนฝ ายเดี ยว แต
เช นนี้ ก็ จะเป นที่ ประจั กษ แก เขา จงเห็ นแกประโยชน ของคนอื่ นๆ
วา พวกเขาจะถึงซึ่ งความพินาศ ดวย
แต พวกทานก็จะถึงซึ่ งความรอด
พระคริสตเปนแบบอยาง
และการนั้ นมาจากพระเจา
ของเราในการถอมใจ
29 เพราะวาไดทรงโปรดแก ทาน 5ทานจงมีน้ําใจอยางนี้ เหมือน
เพราะเห็ นแก พระคริ สต มิ ใช อยางที่ พระเยซูคริสตทรงมีดวย
ให ท า นเชื่ อถื อ ในพระองค เท า 6 พระองค ผู ทรงอยู ในสภาพ
นั้ น แต ให ท านทนความทุ กข พระเจ ามิ ได ทรงเห็ นว าการเท า
ยากเพราะเห็นแกพระองคดวย
เทียมกับพระเจานั้ นเปนการแยง
30 คื อให ท านต องต อสู เช น ชิงเอาไปเสีย
เดี ยวกั บที่ ท า นได เ ห็ น ข าพเจ า 7แต ได ทรงกระทําพระองค เอง
ตอสู และซึ่ งทานไดยินวาขาพ- ใหไมมีชื่ อเสียงใดๆ และทรงรับ

2

(26) 2 คร 1:14 (27) อฟ 4:1, 3; ยด 1:3 (29) มธ 5:11-12; อฟ 2:8 (30) กจ 16:19
(1) คส 3:12 (2) ยน 3:29; รม 12:16; ฟป 4:2 (3) รม 12:10; กท 5:26 (4) รม 15:1
(5) มธ 11:29 (6) 2 คร 4:4 (7) สดด 22:6; อสย 42:1; ยน 1:14
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ฟลิปป 2
หนา 2370
สภาพอย างผู รั บใช ทรงถื อ กระทํากิ จอยู ภายในทาน ทั้ งให
กําเนิดในลักษณะของมนุษย
ท านมี ใจปรารถนาและให ประ8 และเมื่ อทรงปรากฏพระองค พฤติ ต ามชอบพระทั ยของพระ
ในสภาพมนุ ษย แล ว พระองค ก็ องค
ทรงถ อมพระองค ลง ยอมเชื่ อ 14 จงกระทํ า สิ่ งสารพั ดโดย
ฟ งจนถึ งความมรณา กระทั่ ง ปราศจากการบ น และการทุ ม
ความมรณาที่ กางเขน
เถียงกัน
พระคริสตทรงไดรับ
15 เพื่ อ ท านทั้ งหลายจะปราศจากตํ า หนิ และไม มี ความผิ ด
การยกขึ้ นอยางสูง
9เหตุฉะนั้ นพระเจาจึงไดทรงยก เปน `บุตรที่ ปราศจากตําหนิของ
พระองค ขึ้ นอย า งสู ง ที่ สุ ด ด วย พระเจา' ในทามกลาง `ยุคที่ คด
และได ทรงประทานพระนาม โกงและวิปลาส' ท านปรากฏใน
เหนือนามทั้ งปวงใหแกพระองค หมู พวกเขาดุจดวงสวางต างๆใน
10 เพื่ อ `หั วเข าทุกหั วเข า' ใน โลก
สวรรคก็ดี ที่ แผนดินโลกก็ดี ใต 16 โดยการป าวประกาศยกพระ
พื้ นแผนดิ นโลกก็ ดี `จะต องคุ ก วจนะอันมี ชีวิตไวอยู เสมอ เพื่ อ
กราบลง' นมั สการในพระนาม ข า พเจ าจะได ชื่ น ชมยิ นดี ใ นวั น
ของพระคริ สตวา ขาพเจาไม ได
แหงพระเยซูนั้ น
วิ
่ งเปลาๆ และไมได ทํางานโดย
11 และเพื่ อ `ลิ้ นทุ กลิ้ นจะยอม
รั บ' ว าพระเยซู คริ สต ทรงเป น เปลาประโยชน
เปาโลกลาวถึงทิโมธี
องค พระผู เป นเจ า อั นเป นการ
และเอปาโฟรดิทัส
ถวายพระเกี ยรติ แด พระเจ าพระ
บิดา
17 แท จริ ง ถ าแม ข าพเจ าต อง
จงเปนดวงสวางของโลก
ถวายตั วเป นเครื่ องบู ชาและ
12 เหตุ ฉะนี้ พวกที่ รั กของข าพ- เป น การปรนนิ บั ติ เ พราะความ
เจา เหมือนทานทั้ งหลายไดยอม เชื่ อของท านทั้ งหลาย ข าพเจ า
เชื่ อฟ งทุ กเวลา และไม ใช เมื่ อ ยั งจะมี ความชื่ นชมยิ นดี ด วยกั น
ขาพเจาอยู ดวยเทานั้ น แตเดี๋ ยว กับทานทั้ งหลาย
นี้ เมื่ อข าพเจ าไม อยู ด วย ท าน 18 ซึ่ งท านก็ ควรจะยิ นดี และชื่ น
ทั้ งหลายจงให ความรอดของตน ชมด วยกั นกั บข าพเจ า ด วยเช น
เกิดผลดวยความเกรงกลัวตัวสั่ น เดียวกัน
13 เพราะว าพระเจ า เป น ผู ทรง 19 แตขาพเจ าหวังใจในพระเยซู
(8) มธ 26:39; ฮบ 5:8 (9) กจ 2:33; อฟ 1:21 (10) อสย 45:23 (11) ยน 13:13
(12) ยน 6:27; อฟ 6:5 (13) อฟ 1:5; ฮบ 13:20 (14) รม 14:1 (15) มธ 5:15-16
(16) 2 คร 1:14; กท 2:2; 1 ธส 3:5 (17) รม 15:16; 2 คร 7:4 (19) รม 16:21
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หนา 2371
ฟลิปป 2, 3
เจ าว า ในไม ช าข าพเจ าจะให ไดขาววาเขาปวย
ทิ โมธี ไปหาพวกท านเพื่ อ ข าพ- 27 เขาป วยจริ งๆ ปวยจนเกื อบ
เจ า จะได รั บความชู ใ จเช น กั น จะตาย แต พระเจ าทรงพระ
เมื่ อไดรับขาวของทาน
กรุ ณาโปรดเขา และไม ใช ทรง
20 เพราะว าข าพเจ าไม มี ผู ใดที่ โปรดเขาคนเดียว แต ทรงโปรด
มี น้ํา ใจเหมื อนทิ โมธี ซึ่ งจะเอา ข าพเจ าด วย เพื่ อไม ใหขาพเจ า
ใจใส ใ นทุ ก ข สุ ขของท า นอย า ง มีความทุกขซอนทุกข
แทจริง
28 เหตุ ฉะนั้ นขาพเจ าจึ งรี บร อน
21 เพราะว า คนทั้ งหลายย อ ม ใช เขาไป หวั งว าเมื่ อท านทั้ ง
แสวงหาประโยชน ของตนเอง หลายได เห็ นเขาอี ก ท านจะได
ไม ได แสวงหาประโยชน ของพระ ชื่ นชมยิ นดี และความทุ กข ของ
เยซูคริสต
ขาพเจาจะเบาบางไปสักหนอย
22 แต ท านก็ รู ถึ งคุ ณค าของ 29 เหตุ ฉะนั้ นท านจงตอนรั บเขา
ทิโมธีแลววา เขาไดรับใชรวมกับ ไว ในองค พระผู เป นเจ าด วย
ขาพเจ าในการประกาศข าวประ- ความยิ นดี ทุ กอย าง และจงนั บ
เสริฐ เสมือนบุตรรับใชบิดา
ถือคนอยางนี้
23 เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าหวั งใจว า 30 ด วยว า เขาเกื อบจะตายเสี ย
พอจะเห็ นได ว าจะเกิ ดการอย าง แล วเพราะเห็ น แก ก ารของพระ
ไรแก ข าพเจ า ข าพเจ าจะใช เขา คริ สต คื อได เสี่ ยงชี วิ ตของตน
ไปโดยเร็ว
เพื่ อการปรนนิ บั ติ ของท า นทั้ ง
24 แต ข าพเจ า ไว วางใจในองค หลายที่ บกพร องต อข าพเจ าอยู
พระผู เปนเจาวา ในไมช าข าพ- นั้ นจะไดเต็มบริบูรณ
เจาเองจะมาหาทานดวย
จงระวังผู สอนเท็จ
25 ข าพเจ าคิ ดแล วว า จะต อง เปาโลสรุปชีวิตในอดีตของตน
ให เ อปาโฟรดิ ทั ส น อ งชายของ
สุ ดท า ยนี้ พวกพี่ น องของ
ข าพเจ า ซึ่ งเป นเพื่ อนร วมงาน
ข าพเจ า จงชื่ นชมยิ นดี ใน
และเพื่ อนทหารของขาพเจาและ องค พระผู เป นเจ า การที่ ขาพเป นผู นําข าวของพวกท าน และ เจ าเขี ยนข อความเหล านี้ ถึ งท าน
ได ปรนนิ บั ติ ข าพเจ าในยามขั ด ซ้ํ า อี ก ก็ หาเป นการลําบากแก
สน มาหาทานทั้ งหลาย
ขาพเจาไม แตเปนการปลอดภัย
26 เพราะว า เขาคิ ด ถึ ง ท า นทุ ก สําหรับทานทั้ งหลาย
คน และเปนทุกขมากเพราะทาน 2จงระวั งพวกสุ นั ข จงระวั ง

3

(20) 2 ทธ 3:10 (22) 1 คร 4:17 (25) 2 คร 8:23; 11:9; ฟป 4:18; ฟม 1:2
(26) ฟป 1:8 (30) 1 คร 16:17 (1) 1 ธส 5:16
(2) สดด 119:115; รม 2:28; กท 5:15
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ฟลิปป 3
หนา 2372
บรรดาคนที่ ทําชั่ ว จงระวั งพวก ข าพเจ า เพราะเหตุ พระองค
ถือการเชือดเนื้ อเถือหนัง
ขาพเจาจึ งไดยอมสละสิ่ งสารพัด
3เพราะว าเราทั้ งหลายเป นพวก และถื อว า สิ่ งเหล านั้ นเป น
ถื อพิ ธี เข าสุ หนั ต คื อเป นผู เหมื อนหยากเหยื่ อเพื่ อข าพเจ า
นมัสการพระเจ าดวยจิตวิญญาณ จะไดพระคริสต
และชื่ นชมยินดี ในพระเยซูคริสต 9 และจะได ป รากฏอยู ในพระ
และไมไดไวใจในเนื้ อหนัง
องค ไม มี ความชอบธรรมของ
4ถึ งแม วาขาพเจ าเองมี เหตุ ที่ จะ ข าพเจ าเองซึ่ งได มาโดยพระ
ไว ใจในเนื้ อหนั ง ถ าผู อื่ นคิ ดว า ราชบั ญญั ติ แต มี มาโดยความ
เขามี เ หตุ ผ ลที่ จะไว ใ จในเนื้ อ เชื่ อในพระคริ สต เป นความ
หนัง ขาพเจาก็มีมากกวาเขาเสีย ชอบธรรมซึ่ งมาจากพระเจ าโดย
อีก
ความเชื่ อ
5คื อเมื่ อข าพเจ าเกิ ดมาได แปด
จงปรารถนาที่ จะเปน
วั นก็ ได เข าสุ หนั ต ข าพเจ าเป น
อยางพระคริสต
ชนชาติ อิ สราเอล ตระกู ลเบน- 10 เพื่ อข าพเจ า จะได รู จั ก พระ
ยามิน เปนชาติฮีบรูเกิดจากชาว องค และฤทธิ์ เดชแห งการฟ น
ฮี บรู ในด านพระราชบั ญญั ติ ก็ คื นพระชนม ของพระองค และ
อยู ในคณะฟาริสี
ร วมทุ กข กั บพระองค คื อยอม
6ในดานความกระตือรื อร นก็ได ตั้ งอารมณตายเหมือนพระองค
ข มเหงคริ สตจั กร ในด านความ 11 ถ าโดยวิ ธี หนึ่ งวิ ธี ใดข าพเจ า
ชอบธรรมซึ่ งมี อ ยู โดยพระราช ก็ จะได เป นขึ้ นมาจากความตาย
บัญญัติ ขาพเจาก็ไมมีที่ ติได
ดวย
เปาโลยินดีสละทุกสิ่ ง
12 มิ ใช ว าข าพเจ าได แล ว หรื อ
เพื่ อพระคริสต
สําเร็จแลว แตขาพเจากําลังบาก
7แต วาสิ่ งใดที่ เคยเปนคุณประ- บั่ นมุ งไป เพื่ อขาพเจาจะไดฉวย
โยชน แก ขาพเจ า ข าพเจ าถื อว า เอาตามอยางที่ พระเยซู คริ สตได
สิ่ งนั้ นไร ประโยชน แล วเพื่ อเห็ น ทรงฉวยข าพเจ าไว เป นของพระ
แกพระคริสต
องคแลว
8ที่ จริ งข าพเจ าถื อว าสิ่ งสารพั ด 13 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ าไม
ไร ประโยชน เพราะเห็ นแก ความ ถื อ ว า ข าพเจ าได ฉวยไว ไ ด แล ว
ประเสริ ฐแห งความรู ถึ งพระเยซู แต ขาพเจาทําอย างหนึ่ ง คือลืม
คริ ส ต อ งค พ ระผู เป นเจ าของ สิ่ งที่ ผ านพ นมาแล วเสี ย และ
(3) พบญ 30:6; รม 7:6 (4) 2 คร 5:16 (5) รม 11:1; 2 คร 11:22 (6) กจ 8:3; 22:4
(7) มธ 13:44 (8) ยรม 9:23 (9) รม 1:17; 10:3 (10) รม 6:3-5; อฟ 1:19-20
(11) กจ 26:7 (12) 1 ทธ 6:12, 19; ฮบ 12:23 (13) ลก 9:62; ฮบ 6:1
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ฟลิปป 3, 4
โน ม ตั วออกไปหาสิ่ งที่ อยู ข า ง อายของเขาขึ้ นมาโอ อวด เขา
หนา
สนใจในวัตถุทางโลก)
14 ข าพเจ ากําลังบากบั่ นมุ งไปสู
จงเฝารอการเสด็จกลับมา
หลั กชั ย เพื่ อจะได รั บรางวั ลซึ่ ง
ของพระคริสต
พระเจาไดทรงเรียกจากเบื้ องบน 20 ฝ ายเราเป นชาวสวรรค เรา
ใหเราไปรับในพระเยซูคริสต
รอคอยพระผู ช วยให รอดซึ่ ง จะ
15 เหตุ ฉะนั้ น ให เราซึ่ งเป นผู เสด็จมาจากสวรรค คือพระเยซู
ใหญ แล วมี ใจคิ ดอย างนั้ น และ คริสตเจา
ถาทานคิดอยางอื่ น พระเจาก็จะ 21 พระองคจะทรงเปลี่ ยนแปลง
ทรงโปรดสําแดงสิ่ งนี้ ให แก ท าน กายอั นต่ํ า ต อยของเรา
ให
ดวย
เหมื อนพระกายอั นทรงสง าราศี
16 แต เราได แค ไหนแล ว ก็ ให ของพระองค ด วยฤทธานุ ภาพ
เราดําเนินตรงตามนั้ นตอไป คือ ซึ่ งพระองคทรงสามารถปราบสิ่ ง
ใหเราคิดเห็นอยางเดียวกัน
สารพัดลงใตอํานาจของพระองค
แบบอยางที่ ดีของเปาโล
การเตือนสติใหมีใจยินดี
และศัตรูของพระคริสต
และเปนน้ําหนึ่ งใจเดียวกัน
(1 คร 11:1)
เหตุฉะนั้ น พี่ นองทั้ งหลาย
17 พี่ นองทั้ งหลาย ท านจงดําของขาพเจา ผู เปนที่ รัก
เนินตามอยางขาพเจา และคอย เปนที่ ปรารถนา เปนที่ ยินดี และ
ดู คนทั้ งหลายเหล านั้ นที่ ดําเนิ น เปนมงกุฎของขาพเจา พวกที่ รัก
ตามอย างเดี ยวกั น
เหมื อน ของข าพเจ า จงยื นมั่ นในองค
ท านทั้ งหลายได พวกเราเป นตั ว พระผู เปนเจา
อยาง
2 ข าพเจ า ขอเตื อนนางยู โอเดี ย
18 (เพราะว า มี ค นหลายคนที่ และขอเตื อ นนางสิ น ทิ เคให มี
ประพฤติ ตัวเป นศั ตรู ต อกางเขน จิ ต ใจปรองดองกั น ในองค พระ
ของพระคริ สต ซึ่ งข าพเจ าได ผู เปนเจา
บอกท านถึ งเรื่ อ งของเขาหลาย 3ขาพเจาขอรองทานดวย ผู เปน
ครั้ งแล ว และบั ดนี้ ยังบอกท าน เพื่ อนร วมแอกแท ๆของข าพเจ า
อีกดวยน้ําตาไหล
ใหทานชวยผู หญิงเหลานั้ น ผู ซึ่ ง
19 ปลายทางของคนเหล า นั้ น ได ทํ า งานในข าวประเสริ ฐด วย
คื อความพิ นาศ พระของเขาคื อ กั นกั บข าพเจ า และกั บเคลเม
กระเพาะ เขายกความที่ น าอั บ ด วย รวมทั้ งคนอื่ นที่ เปนเพื่ อน

4

(14) 2 ทธ 4:7; ฮบ 3:1 (15) ฮชย 6:3; 1 คร 2:6 (16) รม 12:16; 15:5; กท 6:16
(17) 1 คร 4:16; ทต 2:7-8 (18) กท 1:7 (19) ฮชย 4:7; รม 8:5 (20) กจ 1:11
(21) 1 คร 15:28; อฟ 1:19 (1) 2 คร 1:14; ฟป 1:8 (2) ฟป 2:2 (3) ลก 10:20
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หนา 2374
ร วมงานของข าพเจ า ซึ่ งชื่ อของ แหงสันติสุขจะทรงสถิตกับทาน
เขาเหล านั้ นมี อยู ในหนั งสือแห ง
ชัยชนะอันนาอัศจรรย
ชีวิตแลว
ของเปาโล
4 จงชื่ นชมยิ นดี ในองค พระ 10 แต ข า พเจ า มี ใ จชื่ นชมยิ นดี
ผู เปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอย้ํา ในองค พระผู เป น เจ า อย า งยิ่ ง
อีกครั้ งวา จงชื่ นชมยินดีเถิด
เพราะว า ในที่ สุ ดท านก็ ได ฟ น
วิธีขจัด
การระลึกถึงขาพเจาอีก ทานคิด
ความกระวนกระวาย
ถึ งข าพเจ าจริ งๆ แต ยั งหาโอ5 จงให จิ ต ใจที่ อ อ นสุ ภ าพของ กาสไมได
ทานประจักษแกคนทั้ งปวง องค 11 ข า พเจ า ไม ไ ด ก ล าวถึ ง เรื่ อง
พระผู เปนเจาทรงอยู ใกลแลว
ความขัดสน เพราะขาพเจาจะมี
6 อย า ทุ ก ข ร อ นในสิ่ งใดๆเลย ฐานะอย างไรก็ ตาม ข าพเจ าก็
แต จงทู ล เรื่ องความปรารถนา เรี ยนรู แล วที่ จะพอใจอยู อย า ง
ของท านทุ กอย างต อพระเจ า นั้ น
ด วยการอธิ ษฐาน การวิ งวอน 12 ข า พเจ า รู จั ก ที่ จะเผชิ ญกั บ
กับการขอบพระคุณ
ความตกต่ํา และรู จักที่ จะเผชิญ
7แล วสั นติ สุ ขแห งพระเจ า ซึ่ ง กั บความอุ ดมสมบู รณ ไม ว า
เกิ นความเข าใจทุ กอย าง จะ ที่ ไหนหรือในกรณีใดๆ ขาพเจา
คุ มครองจิ ตใจและความคิ ดของ ได รั บการสั่ งสอนให เ ผชิ ญกั บ
ความอิ่ มท องและความอดอยาก
ทานไวในพระเยซูคริสต
ทั้ งความสมบู รณ พู นสุ ขและ
จะมีสันติสุขจาก
ความขัดสน
พระเจาไดอยางไร
8พี่ นองทั้ งหลาย ในที่ สุดนี้ สิ่ ง 13 ข าพเจ ากระทําทุ กสิ่ งได โดย
ใดที่ จริ ง สิ่ งใดที่ น านั บถื อ สิ่ ง พระคริ สต ผู ทรงเสริ มกําลั ง
ใดที่ ยุ ติ ธรรม สิ่ งใดที่ บริ สุ ทธิ์ ขาพเจา
สิ่ งใดที่ นารัก สิ่ งใดที่ นาฟง คือ 14 ถึ งกระนั้ น ท านทั้ งหลายได
ถ ามี สิ่ งใดที่ ล้ํา เลิ ศ สิ่ งใดที่ ควร กระทํ า ดี อ ยู แล วที่ ท า นได ร วม
แกการสรรเสริญ ก็ขอจงใคร ทุกขกับขาพเจา
15 และพวกท า นชาวฟ ลิ ป ป ก็
ครวญดูสิ่ งเหลานี้
9จงกระทําทุ กสิ่ งที่ ท านได เรี ยน ทราบอยู แล วว า การประกาศ
รู และไดรับไว ไดยินและไดเห็น ข าวประเสริ ฐในเวลาเริ่ มแรกนั้ น
ในข าพเจ าแล ว และพระเจ า เมื่ อข า พเจ า ออกไปจากแคว น
(4) รม 12:12 (5) ยก 5:7-9 (6) มธ 6:25; 1 ธส 5:17-18 (7) อสย 26:3; ยน 14:27
(8) พบญ 16:20 (9) รม 15:33; ฮบ 13:20 (10) 2 คร 11:9 (11) 2 คร 9:8; 1 ทธ 6:6
(12) 1 คร 4:11 (13) ยน 15:5 (14) ฟป 1:7 (15) 2 คร 11:8-9
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หนา 2375
ฟลิปป 4
มาซิ โดเนี ย ไม มี คริ สตจั กรใด ต องการนั้ นจากทรั พย อั นรุ ง
มี ส วนร วมกั บข าพเจ าในการให เรื องของพระองค โดยพระเยซู
ทานและรั บทานนั้ นเลย นอก คริสต
จากพวกทานพวกเดียวเทานั้ น
20 บั ดนี้ ขอให สง าราศี จงมี แด
16 เพราะเมื่ อขาพเจ าอยู ที่ เมื อง พระเจ าพระบิ ดาของเราสื บๆไป
เธสะโลนิ กา พวกท านก็ ได ฝาก เปนนิตย เอเมน
ของมาช วยหลายครั้ งหลายหน 21 ข าพเจ าขอฝากความคิ ด ถึ ง
สําหรับความขัดสนของขาพเจา
มายังวิสุ ทธิ ชนทุกคนในพระเยซู
17 มิ ใ ช ว าข าพเจ าปรารถนาจะ คริ สต พี่ น องทั้ งหลายที่ อยู
ได รั บของให แต ว าข าพเจ า กั บข าพเจ าก็ ฝากความคิ ดถึ งมา
อยากให ท านได ผลกําไรในบั ญชี ยังทาน
ของทานมากขึ้ น
22 พวกวิ สุ ทธิ ชนทั้ งปวงฝาก
18 แตขาพเจ ามี ของสารพั ดและ ความคิ ดถึ งมายั ง ท า นทั้ งหลาย
มี บริ บูรณ อยู แล ว ข าพเจ าก็ อิ่ ม โดยเฉพาะอย างยิ่ งพวกข าราชอยู เพราะได รั บของซึ่ งเอปา- การของซีซาร
โฟรดิ ทั สได นํามาจากพวกท าน 23 ขอให พระคุ ณแห ง พระเยซู
เป นกลิ่ นหอม เป นเครื่ องบู ชา คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
ที่ ท รงโปรดและพอพระทั ยของ ดํ า รงอยู กั บ ท า นทั้ งหลายเถิ ด
พระเจา
เอเมน
19 และพระเจ า ของข าพเจ า จะ [เขี ยนถึ งชาวฟ ลิ ปป จากกรุ งโรม
ประทานสิ่ งสารพั ด ตามที่ ท า น และสงโดยเอปาโฟรดิทัส]

(17) ทต 3:14 (18) รม 12:1; 2 คร 9:12; ฟป 2:25; ฮบ 13:16
(19) สดด 23:1; 2 คร 9:8
(20) รม 16:27 (21) กท 1:2
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