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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฟี ลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่านติด
คุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม (1:13; 4:22) เปาโลมีความรกัเป็นพิเศษ
ต่อครสิเตียนท่ีเมืองฟีลิปปี (ซ่ึงอยู่ ในแควน้มาซิโดเนีย�
เป็นเมือง ท่ี ท่านเคยติดคุกอยู่ กับ สิลาส จดหมายฉบั บน ้ี
เป็นจดหมายแหง่ความรกัท่ี มีต ่อพวกครสิเตียนเมืองฟีลิ
ปปี เพราะพวกเขาเคยส่งความชว่ยเหลือให ้แก่ เปาโลขณะ
ท่ีท่านติดคุกอยู่ พวกเขาเคยส่งเงนิและของใช้ไปให้เปาโล
โดยเอปาโฟรดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกตความรกัของ
เปาโลต่อพวกครสิเตียนท่ี น่ี (1:3, 7-8; 2:12; 4:1) เปาโลได้
รบัประสบการณ์ แห ่งชยัชนะขณะท่ีท่านติดคุ กค ือ  มีความ
ยนิดี ในการขัดสนและความหวิกระหาย และมีใจชื่นชมยนิดี 
เสมอ เปาโลได้ ขอให ้พวกครสิเตียนท่ีเมืองฟีลิปปี มีน ิสัยเชน่
เดียวกั บท ่านในทุกสถานการณ์ ในจดหมายฉบั บน ้ีพระเจ้า
ทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห ็นว ่าเรา �กระทําทุกสิง่
ได้โดยพระครสิต์� (ฟป 4:13)

ความรกัและความยนิดีอนัยิง่ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
1 เปาโล และ ทิ โมธี  ผู้รบั ใช ้ของ พระ เยซู ครสิต์  เรยีน 

บรรดาว ิสุทธ ิชนในพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงอยู่ในเมืองฟีลิปปี ทัง้
บรรดาศิษยาภิบาลและผู้ ชว่ย 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุข
จากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จง
ดํารงอยู่กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเม่ือใด ข้าพเจ้า
ก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครัง้ 4 และทุกเวลาท่ี
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ข้าพเจ้าอธษิฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความ
ยนิดี 5 เพราะเหตุ ท่ี ท่านทัง้หลายมีส่วนในข่าวประเสรฐิด้วย
กัน  ตัง้แต่ วนัแรกมาจนกระทั ่งบ ัด น้ี 6 ข้าพเจ้าแน่ใจใน
สิง่น้ี วา่  พระองค์  ผู้ ทรงตัง้ต้นการดี ไว ้ในพวกท่านแล้ว จะ
ทรงกระทําให้ สําเรจ็จนถึงวนัแหง่พระเยซู ครสิต์ 7 การท่ี
ข้าพเจ้าคิ ดอย ่างน้ันเน่ืองด้วยท่านทัง้หลายก็สมควรแล้ว
เพราะวา่ข้าพเจ้ามีท่านในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้
รบัส่วนในพระคุณด้วยกั นก ับข้าพเจ้า ในการท่ีข้าพเจ้าถูก
จองจํา และในการกล่าวแก้ และหนนุให้ข่าวประเสรฐิน้ันตั ้
งม ่ันคงอยู่ 8 เพราะวา่พระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าวา่
ข้าพเจ้าเป็นหว่งท่านทัง้หลายเพียงไรตามพระทัยเมตตา
ของพระเยซู ครสิต์ 9 และข้าพเจ้าอธษิฐานขอให้ความรกั
ของท่านจําเรญิยิง่ๆขึ้นในความรู้และในวจิารณญาณทุก
อยา่ง 10 เพื่อท่านทัง้หลายจะสังเกตได้วา่สิง่ใดประเสรฐิท่ี 
สุด และเพื่อท่านจะได้เป็นคนซ่ื อสัตย ์ และไม่เป็ นที ่ ติ  ได้ 
จนถึงวนัของพระครสิต์ 11 จะได้ เป็นผู้ ท่ี  บรบูิรณ์ ด้วยผล
ของความชอบธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นโดยพระเยซู ครสิต์ เพื่อถวาย
พระเกียรติและความสรรเสรญิแด่ พระเจ้า 

การเป็นพยานฝ่ายพระครสิต์ของชาวฟีลิปปี
12  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ปรารถนา ใหท่้า นท ราบ วา่

การ ทัง้ปวง ท่ี อุบัติ ขึ้ นก ับข้าพเจ้า น้ัน  ได้  กล ับ เป็นเหตุ ให ้
ข่าวประเสรฐิแผ่ แพร ่กวา้งออกไป 13 จนการท่ีข้าพเจ้าถูก
พันธนาการเพราะพระครสิต์ น้ัน  ก็ ปรากฏทัว่ตลอดกองผู้ 
คุ มและทัว่สถานท่ี แห ่ งอ ่ืนๆทัง้สิน้ 14 และพี่น้องมากมาย
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ี ได้  เก ิดความเชื่ อม ่ันเน่ืองด้วยเครือ่ง
พันธนาการทัง้หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้าขึ้ 
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นที ่จะกล่าวพระวจนะน้ันโดยปราศจากความกลัว 15 ความ
จร ิงม ีบางคนประกาศพระครสิต์ ด้วย จิตใจรษิยาและ ทุ่ม
เถียงกัน  แต่  ก็  มี คนอื่ นที ่ประกาศด้วยใจหว ังด ี16 ฝ่ายหน่ึง
ประกาศพระครสิต์ด้วยการช ิงด ี ช ิงเด่ นก ัน  ไม่ใช ่ด้วยความ
จรงิใจ จงใจจะเพิม่ความทุกข์ยากให ้แก่ เครือ่งพันธนาการ
ของข้าพเจ้า 17  แต่ ฝ่ายหน่ึงประกาศด้วยใจรกั โดยรู ้แล ้ 
วว ่าทรงตัง้ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสรฐิน้ันไว้ 18 ถ้าเชน่
น้ันจะแปลกอะไร  แม้ เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ ตาม 
จะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ ดี หร ือด ้วยใจจร ิงก ็ ดี  แต่ เขาก็ 
ได้ ประกาศพระครสิต์  ในการน้ี  ทําให ้ข้าพเจ้ามี ความยนิดี 
และ จะ มี ความ ชื่นชม ยนิดี ต่อ ไป ด้วย 19 เพราะ ข้าพเจ้า รู ้
วา่ โดยคําอธษิฐานของท่าน และโดยการชว่ยเหลือของ
พระวญิญาณแหง่พระเยซู ครสิต์  น้ี จะเป็นเหตุ ให ้ข้าพเจ้า
รบัการชว่ยให ้พ้น 20 เพราะวา่เป็นความมุ่งมาดปรารถนา
และความหวงัของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ รบัความละ
อายใดๆเลย  แต่ เม่ื อก ่อนทุกครั ้งม ีใจกล้าเสมอฉันใด  บัดน้ี  ก็  
ขอให ้เป็นเชน่เดียวกันฉันน้ัน พระครสิต์จะได้ทรงรบัเกียรติ
ในรา่งกายของข้าพเจ้าเสมอ  แม้ จะโดยชวีติหรอืโดยความ
ตาย

เปาโลลังเลใจ
21 เพราะวา่สําหรบัข้าพเจ้าน้ัน การมี ช ีวิตอยู ่ก็ เพื่อพระ

ครสิต์ และการตายก็ ได้  กําไร 22  แต่ ถ้าข้าพเจ้ายงัจะมี ช ีวิ
ตอยู่ในรา่งกาย ข้าพเจ้าก็จะทํางานให ้เกิดผล  แต่ ข้าพเจ้า
บอกไม่ ได้ วา่จะเลือกฝ่ายไหนดี 23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ ใน
ระหวา่งสองฝ่ายน้ี คือวา่ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาท่ีจะจาก
ไปเพื่ออยู่กับพระครสิต์ ซ่ึงประเสรฐิกวา่มากนัก 24  แต่ การ
ท่ีข้าพเจ้าย ังม ี ช ีวติอยู่ในรา่งกายน้ี  ก็  มี ความจําเป็นสําหรบั
พวกท่านมากกวา่ 25 เม่ือข้าพเจ้าแน่ใจอยา่งน้ี แล้ว ข้าพเจ้า
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ก็ ทราบ วา่ ข้าพเจ้า จะ ยงั อยู่ และ คง อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย
เพื่อให้ท่านจําเรญิขึ้นและชื่นชมยนิดีในความเชื่อ 26 เพื่อ
ความ ปลาบปล้ืม ของ ท่าน จะ มาก ยิง่ ขึ้น ใน พระ เยซู ครสิต์ 
เน่ือง ด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอกี 27 ขอ
แต่เพียงให้ท่านดําเนินชวีติให้สมกับข่าวประเสรฐิของพระ
ครสิต์ เพื่อวา่แม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรอืไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ก็จะได้ รู ้ข่าวของท่านวา่ ท่านตั ้งม ่ันคงอยู่  เป็นน้ําหน่ึงใจ
เดียวกัน  ต่อสู้ เหมือนอยา่งเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อแหง่
ข่าวประเสรฐิ น้ัน 28 และไม่เกรงกลัวผู้ ท่ี ขัดขวางท่านแต่
ประการใดเลย เม่ือเป็นเชน่น้ี ก็ จะเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ เขาวา่
พวกเขาจะถึงซ่ึงความพินาศ  แต่ พวกท่านก็จะถึงซ่ึงความ
รอด และการน้ันมาจากพระเจ้า 29 เพราะวา่ได้ทรงโปรดแก่
ท่านเพราะเหน็แก่พระครสิต์  มิใช ่ ให ้ท่านเชื่อถือในพระองค์ 
เท่าน้ัน  แต่  ให ้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเหน็แก่ พระองค์  
ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เชน่เดียวกั บท ่ีท่านได้ เห ็นข้าพ
เจ้าต่อสู้ และซ่ึงท่านได้ย ินว ่าข้าพเจ้ากําลังสู้ อยู ่ในขณะน้ี

2

คําเตือนให ้มี  ความรกั  ความสามัคคี และการถ่อมใจ
1  เหตุ ฉะน้ันถ้าได้รบัการเรา้ใจประการใดในพระครสิต์

ถ้ามีการหนนุใจประการใดในความรกั ถ้ามีส่วนประการใด
กับพระวญิญาณ ถ้ามีการรกัใคร ่เอน็ดู และเหน็อกเหน็ใจ
ประการใด 2  ก็  ขอให ้ท่านทําให ้ความยนิดี ของข้าพเจ้าเต็ม
เป่ี ยม ด้วยการมีความคิ ดอย ่างเดียวกัน  มี ความรกัอยา่ง
เดียวกัน  มี ใจรูสึ้กและคิดพรอ้มเพรยีงกัน 3 อยา่ทําสิง่ใดใน
ทางทุ่มเถียงกันหรอือวดดี  แต่ จงมีใจถ่อมถือวา่คนอื่นดีกวา่
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ตัว 4 อยา่ให้ต่างคนต่างเหน็แก่ ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว  
แต่ จงเหน็แก่ ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย

พระครสิต์เป็นแบบอยา่งของเราในการถ่อมใจ
5 ท่านจง มี น้ําใจ อยา่ง น้ี เหมือนอยา่ง ท่ี พระ เยซู  ครสิต์ 

ทรงมี ด้วย 6  พระองค์  ผู้ ทรงอยู่ ในสภาพพระเจ้ามิ ได้ ทรง
เห ็นว ่าการเท่าเที ยมก ับพระเจ้าน้ันเป็นการแยง่ชงิเอาไป
เสีย 7  แต่  ได้ ทรงกระทําพระองค์เองให ้ไม่มี ชื่อเสียงใดๆ และ
ทรงรบัสภาพอยา่ง ผู้ รบัใช ้ ทรงถือกําเนิดในลักษณะของ
มนษุย์ 8 และเม่ือทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนษุย ์แล้ว 
 พระองค์  ก็ ทรง ถ่อม พระองค์ ลง ยอม เชื่อ ฟัง จนถึง ความ
มรณา กระทัง่ความมรณาท่ี กางเขน 

พระครสิต์ทรงได้รบัการยกขึ้นอยา่งสูง
9  เหตุ ฉะน้ัน พระเจ้า จึง ได้ ทรง ยก พระองค์ ขึ้น อยา่ง สูง

ท่ีสุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทัง้ปวงให ้
แก่  พระองค์ 10  เพื่อ �หวัเข่าทุ กห ัวเข่า� ในสวรรค์ ก็ดี  ท่ี  แผ่ 
นดินโลกก็ ดี  ใต้ พื้นแผ่นดินโลกก็ ดี �จะต้องคุกกราบลง�  
นม ัสการในพระนามแหง่พระเยซู น้ัน 11 และเพื่อ �ลิน้ทุ กล 
ิน้จะยอมรบั� วา่พระเยซู ครสิต์ ทรงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
อนัเป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าพระบิดา

คํากําชบัใหเ้ป็นดวงสวา่งของโลก
12  เหตุ  ฉะน้ี พวกท่ีรกัของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้หลายได้

ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ ใช ่เม่ือข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่าน้ัน  
แต่  เดีย๋วน้ี เม่ือข้าพเจ้าไม่ อยู ่ ด้วย ท่านทัง้หลายจงให้ความ
รอด ของ ตน เกิด ผล ด้วย ความ เกรง กลัว ตัว สัน่ 13 เพราะ
วา่พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่าน ทัง้ให้ท่านมี
ใจปรารถนาและให ้ประพฤติ ตามชอบพระทัยของพระองค์
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14 จงกระทําสิง่สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการ ทุ่ม
เถียงกัน 15 เพื่อท่านทัง้หลายจะปราศจากตําหนิและไม่ มี
ความผิด  เป็น � บุ ตร ท่ีปราศจากตําหนิของพระเจ้า� ใน
ท่ามกลาง � ยุ ค ท่ีคดโกงและวปิลาส� ท่านปรากฏในหมู่
พวกเขาดุจดวงสวา่งต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศ
ยกพระวจนะอ ันม ี ช ีวติไว ้อยู ่ เสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ชื่นชม
ยนิดี ในวนัของพระครสิต์ วา่ ข้าพเจ้าไม่ ได้ วิง่เปล่าๆ และไม่ 
ได้ ทํางานโดยเปล่าประโยชน์

เปาโลกล่าวถึงทิโมธแีละเอปาโฟรดิทัส
17  แท้  จร ิง ถ้าแม้ข้าพเจ้า ต้องถวายตัว เป็นเครือ่ง บู ชา 

และเป็นการปรนนิบั ติ เพราะความเชื่อของท่านทัง้หลาย
ข้าพเจ้ายงัจะมี ความชื่นชมยนิดี ด้วยกั นก ั บท ่านทัง้หลาย
18 ซ่ึงท่านก็ควรจะยนิดีและชื่นชมด้วยกั นก ับข้าพเจ้าด้วย
เชน่เดียวกัน 19  แต่ ข้าพเจ้าหวงัใจในพระเยซู เจ้ าวา่ ในไม่
ชา้ข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบั
ความชูใจเช ่นก ันเม่ือได้รบัข่าวของท่าน 20 เพราะวา่ข้าพเจ้า
ไม่ มี  ผู้ ใดท่ี มีน ้ําใจเหมือนทิโมธี ซ่ึงจะเอาใจใส่ในทุกข์ สุข
ของท่านอยา่งแท้ จรงิ 21 เพราะวา่คนทัง้หลายยอ่มแสวงหา
ประโยชน์ของตนเอง  ไม่ได้ แสวงหาประโยชน์ของพระเยซู 
ครสิต์ 22  แต่ ท่านก็ รู ้ถึง คุณค่าของทิโมธ ีแล ้ วว ่า เขาได้ 
รบัใช ้รว่มกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสรฐิ เสมือน
บุตรรบัใช ้บิดา 23  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าหวงัใจวา่ พอจะเหน็ได้
วา่จะเกิดการอยา่งไรแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดย
เรว็ 24  แต่ ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ ในไม่
ชา้ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้าคิดแล้ วว ่า จะ
ต้องให้เอปาโฟรดิทั สน ้องชายของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นเพื่อน
รว่มงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นําข่าวของ
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พวกท่าน และได้ ปรนนิบัติ ข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่าน
ทัง้หลาย 26 เพราะวา่เขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์
มากเพราะท่านได้ข่าววา่เขาป่วย 27 เขาป่วยจรงิๆ ป่วยจน
เกือบจะตาย  แต่ พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ ใช ่
ทรงโปรดเขาคนเดียว  แต่ ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ ให ้
ข้าพเจ้ามี ความทุกข์ ซ้อนทุกข์ 28  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงรบี
รอ้นใช้เขาไป หวงัวา่เม่ือท่านทัง้หลายได้ เห ็นเขาอกี ท่าน
จะได้ ชื่นชมยนิดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไป
สักหน่อย 29  เหตุ ฉะน้ันท่านจงต้อนรบัเขาไว้ในองค์พระผู้
เป็นเจ้าด้วยความยนิดี ทุกอยา่ง และจงนับถือคนอยา่งน้ี
30 ด้วยวา่เขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเหน็แก่การของ
พระครสิต์ คือได้เส่ียงชวีติของตน เพื่อการปรนนิบั ติ ของ
ท่านทัง้หลายท่ีบกพรอ่งต่อข้าพเจ้าอยูน้ั่นจะได้เต็มบรบูิ รณ ์

3
จงระวงัผู้สอนเท็จ เปาโลสรุปชวีติในอดีตของตน

1  สุดท้ายน้ี พวกพี่น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยนิดีในองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า การท่ีข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่าน้ีถึงท่าน
ซ้ําอกี  ก็ หาเป็นการลําบากแก่ข้าพเจ้าไม่  แต่ เป็นการปลอด
ภัยสําหร ับท ่านทัง้หลาย 2 จงระวงัพวกสุนัข จงระวงับรรดา
คนท่ี ทําชัว่ จงระวงัพวกถือการเชอืดเน้ือเถือหนัง 3 เพราะ
วา่เราทัง้หลายเป็นพวกถือพิธ ีเข้าสุหนัต คือเป็นผู้ นม ัสการ
พระเจ้าด้วยจิตวญิญาณ และชื่นชมยนิดีในพระเยซู ครสิต์ 
และไม่ ได้  ไว ้ใจในเน้ือหนัง 4  ถึงแม้ วา่ข้าพเจ้าเองมี เหตุ  ท่ี จะ
ไวใ้จในเน้ือหนัง ถ้าผู้อื่นคิดวา่เขามี เหตุ ผลท่ีจะไวใ้จในเน้ือ
หนัง ข้าพเจ้าก็ มี มากกวา่เขาเสี ยอ ีก 5 คือเม่ือข้าพเจ้าเกิด
มาได้แปดว ันก ็ ได้  เข้าสุหนัต ข้าพเจ้าเป็นชนชาติ อสิราเอล 
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ตระกูลเบนยามิน เป็นชาติ ฮ ีบรู เก ิดจากชาวฮบีรู ในด้านพระ
ราชบัญญั ติ  ก็  อยู ่ในคณะฟาร ิสี 6 ในด้านความกระตือรอืร ้นก 
็ ได้ ข่มเหงครสิตจั กร ในด้านความชอบธรรมซ่ึ งม ี อยู ่โดยพระ
ราชบัญญั ติ ข้าพเจ้าก็ ไม่มีท่ีติ  ได้ 

เปาโลยนิดีสละทุกสิง่เพื่อพระครสิต์
7  แต่ วา่สิง่ใดท่ีเคยเป็นคุณประโยชน์ แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ถือวา่ สิง่ น้ัน ไร ้ประโยชน์  แล ้ว เพื่อ เหน็ แก่ พระ ครสิต์ 8  
ท่ี  จร ิง ข้าพเจ้า ถือวา่ สิง่ สารพัด ไร ้ประโยชน์ เพราะ เหน็ แก่
ความ ประเสรฐิ แหง่ ความ รู้ ถึง พระ เยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุ พระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอม
สละ สิง่ สารพัด และ ถือวา่ สิง่ เหล่า น้ัน เป็น เห มือ นห ยาก
เหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระครสิต์ 9 และจะได้ปรากฏอยู่ใน
พระองค์  ไม่มี ความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซ่ึงได้มาโดย
พระราชบัญญั ติ  แต่  มี มาโดยความเชื่อในพระครสิต์ เป็น
ความชอบธรรมซ่ึงมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

จงปรารถนาท่ีจะเป็นอยา่งพระครสิต์
10 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รู ้จักพระองค์ และฤทธิเ์ดชแหง่การ

ฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ และรว่มทุกข์กับพระองค์ คือ
ยอมตัง้อารมณ์ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าโดยวธิ ีหน ่ึงวธิี
ใดข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 12  มิใช ่วา่
ข้าพเจ้าได้ แล้ว หรอืสําเรจ็แล้ว  แต่ ข้าพเจ้ากําลังบากบั ่นม 
ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอยา่งท่ี พระเยซู  ครสิต์  
ได้ ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์ แล้ว 13  พี่ น้องทัง้
หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือวา่ข้าพเจ้าได้ฉวยไว ้ได้  แล้ว  แต่ ข้าพเจ้า
ทําอยา่งหน่ึง คือลื มสิ ่งท่ีผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัว
ออกไปหาสิง่ท่ี อยู ่ ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบั ่นม ุ่งไปสู่ 
หลักชยั เพื่อจะได้รบัรางวลัซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเรยีกจากเบื้อง



 ฟี ลิปปี 3:15 ix  ฟี ลิปปี 4:2

บนใหเ้ราไปรบัในพระเยซู ครสิต์ 15  เหตุ ฉะน้ันใหเ้ราซ่ึงเป็นผู้ 
ใหญ่  แล ้วมีใจคิ ดอย ่างน้ัน และถ้าท่านคิ ดอย ่างอื่น พระเจ้า
ก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่น้ี ให ้ แก่ ท่านด้วย 16  แต่ เราได้ แค่ 
ไหนแล้ว  ก็  ให ้เราดําเนินตรงตามน้ันต่อไป คือให้เราคิดเหน็
อยา่งเดียวกัน

แบบอยา่งท่ี ดี ของเปาโลและศั ตรู ของพระครสิต์ (1 คร
11:1)

17  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านจงดําเนินตามอยา่งข้าพเจ้า และ
คอย ดู คน ทัง้ หลาย เห ล่าน้ั นที ่ดําเนิน ตาม อยา่ง เดียวกัน
เหมือนท่านทัง้หลายได้พวกเราเป็นตัวอยา่ง 18 (เพราะวา่
มีคนหลายคนท่ี ประพฤติ ตัวเป็นศั ตรู ต่อกางเขนของพระ
ครสิต์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรือ่งของเขาหลายครัง้แล้ว
และบัดน้ียงับอกท่านอ ีกด ้วยน้ําตาไหล 19 ปลายทางของ
คนเหล่าน้ันคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายก
ความท่ีน่าอบัอายของเขาขึ้นมาโอ ้อวด เขาสนใจในวตัถุ ทาง
โลก )

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระครสิต์
20 ฝ่ายเราเป็นชาวสวรรค์ เรารอคอยพระผู้ชว่ยใหร้อดซ่ึง

จะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซู ครสิต์  เจ้า 21  พระองค์ จะ
ทรงเปล่ียนแปลงกายอนัต่ําต้อยของเรา  ให ้เหมือนพระกาย
อนัทรงสงา่ราศีของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซ่ึงพระองค์
ทรงสามารถปราบสิง่สารพัดลงใต้อาํนาจของพระองค์

4
 การเตือนสติ  ให ้ มี ใจยนิดีและเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

1  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ผู้ เป็ นที ่ รกั เป็ 
นที ่ ปรารถนา เป็ นที ่ ยนิดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวก
ท่ีรกัของข้าพเจ้า จงย ืนม ่ันในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 2 ข้าพเจ้า
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ขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเคให ้มี  จิ ตใจ
ปรองดองกันในองค์ พระผู้ เป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอรอ้งท่าน
ด้วย  ผู้ เป็นเพื่อนรว่มแอกแท้ๆของข้าพเจ้า  ให ้ท่านชว่ย
ผู้หญิงเหล่าน้ัน  ผู้ ซ่ึงได้ทํางานในข่าวประเสรฐิด้วยกั นก 
ับ ข้าพเจ้า และ กับ เคล เม ด้วย รวม ทัง้ คน อื่ นที ่เป็น เพื่อน
รว่มงานของข้าพเจ้า ซ่ึงชื่อของเขาเหล่าน้ั นม ี อยู ่ในหนังสือ
แหง่ชวีติแล้ว 4 จงชื่นชมยนิดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
ข้าพเจ้าขอยํ้าอกีครัง้วา่ จงชื่นชมยนิดี เถิด 

 วธิ ีขจัดความกระวนกระวาย
5 จงให ้จิ ตใจ ท่ีออ่นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้

ปวง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู ่ใกล้  แล้ว 6 อยา่ทุกข์รอ้นใน
สิง่ใดๆเลย  แต่ จงทูลเรือ่งความปรารถนาของท่านทุกอยา่ง
ต่อพระเจ้า ด้วยการอธษิฐาน การวงิวอน กับการขอบพระ
คุ ณ 7  แล ้วสันติสุขแหง่พระเจ้า ซ่ึงเกินความเข้าใจทุกอยา่ง
จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้นพระเยซู ครสิต์ 

จะมี สันติ สุขจากพระเจ้าได้ อยา่งไร 
8  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ี  สิ ่งใดท่ี จรงิ  สิ ่งใดท่ี น่านับถือ 

 สิ ่งใดท่ี ยุติธรรม  สิ ่งใดท่ี บรสุิทธิ ์ สิ ่งใดท่ี น่ารกั  สิ ่งใดท่ี น่าฟัง 
คือถ้ามี สิ ่งใดท่ี ล้ําเลิศ  สิ ่งใดท่ีควรแก่ การสรรเสรญิ  ก็ ขอ
จงใครค่รวญดู สิ ่งเหล่าน้ี 9 จงกระทําทุกสิง่ท่ีท่านได้ เรยีนรู ้
และได้รบัไว้  ได้ ยนิและได้ เห ็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้า
แหง่สันติสุขจะทรงสถิ ตก ั บท ่าน

ชยัชนะอนัน่าอศัจรรยข์องเปาโล
10  แต่ ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยนิดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยา่ง

ยิง่ เพราะวา่ในท่ีสุดท่านก็ ได้ ฟ้ืนการระลึกถึงข้าพเจ้าอกี
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ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจรงิๆ  แต่ ยงัหาโอกาสไม่ ได้ 11 ข้าพเจ้า
ไม่ ได้  กล ่าวถึงเรือ่งความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะ
อยา่งไร ก็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ เรยีน รู ้ แล ้ วท ่ีจะ พอใจ อยู ่อยา่ง
น้ัน 12 ข้าพเจ้า รูจั้ก ท่ีจะเผชญิกับความตกต่ํา และรูจั้ก ท่ี
จะเผชญิกับความอุดมสมบู รณ ์  ไม่  วา่ท่ี ไหนหรอืในกรณี 
ใดๆ ข้าพเจ้าได้รบัการสัง่สอนใหเ้ผชญิกับความอิ ่มท อ้งและ
ความอดอยาก ทัง้ความสมบู รณ ์ พู นสุขและความขัดสน
13 ข้าพเจ้ากระทําทุกสิง่ได้โดยพระครสิต์ ผู้ ทรงเสรมิกําลัง
ข้าพเจ้า 14 ถึงกระน้ันท่านทัง้หลายได้กระทําดี อยู ่ แล้ว  ท่ี 
ท่านได้ รว่มทุกข์ กับข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟี ลิปปี 
ก็ ทราบอยู ่แล ้ วว ่า การประกาศข่าวประเสรฐิในเวลาเริม่
แรกน้ัน เม่ือข้าพเจ้าออกไปจากแควน้มาซิโดเนีย  ไม่มี คริ
สตจักรใดมีส่วนรว่มกับข้าพเจ้าในการให้ทานและรบัทาน
น้ันเลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่าน้ัน 16 เพราะเม่ือ
ข้าพเจ้าอยู ่ท่ี เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝากของมา
ชว่ย หลาย ครัง้ หลาย หน สําหรบั ความ ขัดสน ของ ข้าพเจ้า
17  มิใช ่วา่ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รบัของให้  แต่ วา่ข้าพเจ้า
อยากให้ ท่านได้ผลกําไร ในบัญชีของ ท่านมากขึ้น 18  แต่ 
ข้าพเจ้ามีของสารพัด และมี บรบูิรณ์  อยู ่ แล้ว ข้าพเจ้าก็อิม่
อยู่ เพราะ ได้ รบั ของ ซ่ึง เอ ปา โฟ รดิทัส ได้ นํา มา จาก พวก
ท่าน เป็นก ลิน่ หอม เป็น เครือ่ง บูชา ท่ี ทรง โปรด และ พอ
พระทัยของพระเจ้า 19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทาน
สิง่สารพัดตามท่ีท่านต้องการน้ันจากทรพัย์อ ันร ุ่งเรอืงของ
พระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ 20  บัดน้ี  ขอให ้สงา่ราศีจงมี แด่ 
พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้า
ขอฝากความคิดถึงมายงัว ิสุทธ ิชนทุกคนในพระเยซู ครสิต์ 
 พี่ น้อง ทัง้ หลาย ท่ี อยู ่กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก ความ คิดถึง มายงั
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ท่าน 22 พวกว ิสุทธ ิชนทัง้ปวงฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้
หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกข้าราชการของซี ซาร ์23  ขอให ้
พระคุณแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารง
อยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุง
โรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส�
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