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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

ฟีลิปปี
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม

ต้าน ติด คอก ยอ้น ได้ บอก ข่าวดี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น 
ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 61

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง 
ฟีลิปปี ต้ี ต้าน เกย ได้ บอก ข่าวดี หื้อ ฟัง ก่อน หน้า น้ัน เมือง ฟี
ลิปปี เป๋น เมือง สําคัญ ใน แควน้ มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย อยู ่
ใน ทวปี ยุโรป หลัง จาก ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี ได้ยนิ วา่ เปาโล ติด 
คอก หมู่ เขา ก็ หื้อ เอปาโฟรดิทัส เอา ของ ฝาก ไป หื้อ เปาโล 
เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ ขอบคุณ หมู่ เขา สําหรบั ของ ฝาก
กับ เขียน หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ เขา หื้อ มี ความ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ

เปาโล สอน หื้อ ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี ถ่อมใจ๋ เหมือน อยา่ง พระ
เยซู พระเยซู ยอม ต้ี จะ สละ ตํา๋แหน่ง ต้ี สูง สุด ใน สวรรค์ ลง มา 
อยู ่ใน โลก น้ี แล้ว ก็ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด 
ป๊น บาป โต้ษ เปาโล มี เพลง สรรเสรญิ ใน บท ต้ี 2 เป๋น เพลง 
เก่ียว กับ สิง่ ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ ต้าน ยงั ได้ เขียน บอก หื้อ ผู้เจ้ือ 
จาว ฟีลิปปี บ่ หื้อ เจ้ือ ฟัง กําสอน ต้ี ผิด แต่ บอก หื้อ หมู่ เขา เจ้ือ 
วางใจ๋ ใน พระเยซู แตน ต้ี จะ เจ้ือ วา่ ก๋าน เยยีะ ของ คน จะ เยยีะ 
หื้อ เขา ได้ จีวติ นิรนัดร์

กํา ตัก๊ตวาย
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1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ตึง ทิโมธ ีผู้ ฮบัใจ๊ พระ
เยซู ครสิต์ เถิง คน ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่ใน เมือง ฟีลิปปี ผู้ ต้ี เป๋น 
อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ ตึง หมู่ ผู้ปกครอง กับ 
หมู่ มัคนายก 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข
จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

เปาโล อธษิฐาน เผื่อ จาว ฟีลิปปี
3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า กู้ เต้ือ เม่ือ ก๊ึด เติง หา ต้าน 

ตังหลาย 4 กู้ เต้ือ ต้ี ข้าพเจ้า อธษิฐาน ก็ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน 
กู้ คน ข้าพเจ้า อธษิฐาน อยา่ง จ้ืนจมยนิดี 5 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ 
จ้วย ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า ตัง้แต่ เก๊า ต้ี หมู่ 
ต้าน ฮบัเจ้ือ จ๋น แผว บ่าเด่ียวน้ี 6 ข้าพเจ้า ก็ แน่ใจ๋ วา่ พระเจ้า 
ผู้ ต้ี ตัง้เก๊า เยยีะ สิง่ ดี ไว ้ใน หมู่ ต้าน จะ เยยีะ สิง่ ดี น้ัน ต่อ ไป จ๋น 
กวา่ จะ แล้ว ใน วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา 7 ต้ี ข้าพเจ้า ก๊ึด 
ใน ใจ๋ เก่ียวกับ หมู่ ต้าน จาอี้ ก็ สมควร แล้ว ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน กู้ 
คน อยู ่ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ต้าน ตังหลาย ก็ เกย มี ส่วน ฮว่ม กับ 
ข้าพเจ้า ใน งาน ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เยยีะ โดย พระคุณ 
ของ พระองค์ บ่ วา่ ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก กาวา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า 
ปกป้อง กับ ยนืยนั ความ จรงิ ของ ข่าวดี 8 พระเจ้า เป๋น พยาน 
ได้ วา่ ข้าพเจ้า ก๊ึด เติง หา ต้าน นัก อยา่ง ต้ี พระเยซู ครสิต์ ฮกั เฮา 
ตังหลาย

9 ข้าพเจ้า อธษิฐาน ขอ หื้อ ต้าน ฮกั กัน๋ นัก ขึ้น ติก ๆ กับ มี 
ความ ฮู้ ความ เข้าใจ๋ นัก ขึ้น ตวย 10 เป้ือ หมู่ ต้าน จะ สามารถ 
ฮู ้วา่ ควร จะ เยยีะ ตัว๋ จาใด ต้ี จะ ดี ต้ี สุด เป้ือ ต้าน จะ เป๋น คน 
บรสุิทธิ์ กับ บ่ มี ความ ผิด จ๋น แผว วนั ต้ี พระครสิต์ จะ ป๊ิก มา
11 พระเยซู ครสิต์ จะ เยยีะ หื้อ จีวติ ของ หมู่ ต้าน เต๋ม ไป ด้วย 
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ความ ดี งาม เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ได้ฮบั เกียรติ กับ ได้ฮบั 
ก๋าน สรรเสรญิ

12 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย 
ฮู ้วา่ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เกิด กับ ข้าพเจ้า น้ัน ก๋าย เป๋น สิง่ ดี ต้ี เยยีะ หื้อ 
คน ได้ยนิ ข่าวดี นัก ขึ้น 13 ยอ้นจาอัน้ หมู่ ทหาร ต้ี ฮกัษา วงั ของ 
จักรพรรดิ กับ คน อื่น ๆ ฮู ้หมด แล้ว วา่ ต้ี ข้าพเจ้า ถูก ขัง คอก น้ัน
ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ พระครสิต์ 14 ต้ี ข้าพเจ้า ถูก ขัง คอก อยู ่
น้ี ก็ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ส่วน ใหญ่ มี ความ มัน่ใจ๋ ใน องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า กับ มี ใจ๋ ก้า ต้ี จะ บอก เรือ่ง ข่าวดี ของ พระเจ้า อยา่ง 
บ่ กัว๋ ใผ

ข่าวดี เรือ่ง พระครสิต์ เยยีะ หื้อ เปาโล ดีใจ๋
15 มี บาง คน บอก เรือ่ง พระครสิต์ ยอ้น ขอย กัน๋ กับ ผิด หวั กัน๋

แต่ ก็ มี บาง คน บอก อยา่ง ใจ๋ ซ่ือ 16 เป๋น หมู่ คน ต้ี บอก เรือ่ง พระ
ครสิต์ ยอ้น ฮกั ข้าพเจ้า หมู่ เขา ฮู ้วา่ ต้ี พระเจ้า แต่งตัง้ ข้าพเจ้า 
หื้อ อยู ่ต้ี น่ี ก็ เป้ือ ปกป้อง ข่าวดี 17 แต่ แหม หมู่ น้ัน บอก เรือ่ง 
พระครสิต์ ยอ้น แก่งแยง่ ชงิดี กัน๋ บ่ ใจ๊ ยอ้น ใจ๋ ซ่ือ ตัง้ใจ๋ จะ เยยี
ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ ตุ๊ก นัก ขึ้น ต๋อน ต้ี อยู ่ใน คอก

18 จ้าง มัน เต๊อะ บ่ วา่ หมู่ เขา จะ เยยีะ อยา่ง ใจ๋ซ่ือ กาวา่ บ่ ซ่ือ
หมู่ เขา ก็ ได้ บอก เรือ่ง พระครสิต์ เซิง่ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ดีใจ๋ กับ 
จะ ดีใจ๋ ต่อไป 19 ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ โดย กํา อธษิฐาน ของ หมู่ ต้าน
กับ ความ จ้วยเหลือ ของ พระวญิญาณ ของ พระเยซู ครสิต์ จะ 
เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ฮบั อสิระ 20 ข้าพเจ้า คาดหวงั อยา่ง ยิง่ 
กับ หวงั วา่ จะ บ่ เลิก เยยีะ หน้าต้ี แต่ จะ มี ความ ก้า ปอ ต้ี จะ หื้อ 
พระครสิต์ ได้ฮบั เกียรติ อยู ่ตลอด โดย จีวติ ของ ข้าพเจ้า แม้ 
แต่ บ่าเด่ียว น้ี บ่ วา่ จะ ต๋าย กาวา่ มี จีวติ อยู่ 21 ยอ้น วา่ ส่วน 
ข้าพเจ้า ถ้า มี จีวติ อยู ่ก็ เป้ือ พระครสิต์ แต่ ถ้า ต้อง ต๋าย ก็ ถือ 
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วา่ ได้ ก่ําไฮ ยอ้น จะ ได้ อยู ่กับ พระองค์ 22 ถ้า ข้าพเจ้า ยงั มี จีวติ 
อยู ่ต่อ ไป ก็ จะ เกิด ผล ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ พระครสิต์ แต่ ข้าพเจ้า ก็ 
บ่ ฮู ้วา่ จะ เลือก จาใด ดี 23 สอง อยา่ง น้ี ข้าพเจ้า เลือก ยาก เหลือ 
เกิน๋ ใจ๋ น่ึง ก็ ใค่ อยาก ต๋าย ไป อยู ่กับ พระครสิต์ เซิง่ ก๊ึด วา่ จะ 
ดี นัก เหลือ 24 แต่ แหม ใจ๋ น่ึง ก็ ก๊ึด วา่ ถ้า มี จีวติ อยู ่ต่อ ไป ก็ จะ 
จํา๋เป๋น กวา่ สําหรบั ต้าน ตังหลาย 25 เม่ือ ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ จาอี ้
แล้ว ก็ ฮู ้วา่ สมควร จะ มี จีวติ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย ต่อ ไป เป้ือ 
ต้าน จะ จํา๋เรญิ ขึ้น กับ มี ความ ยนิดี ใน ความ เจ้ือ 26 เป้ือ วา่ เม่ือ 
ข้าพเจ้า ป๊ิก มา อยู ่ตวย หมู่ ต้าน แหม จะ เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย 
ภูมิใจ๋ พระเยซู ครสิต์ นัก ขึ้น ยอ้น ข้าพเจ้า

27 บ่ วา่ จะ เกิด อะหยงั กับ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ใจ๊ จี
วติ ฮว่ม กัน๋ อยา่ง สมควร กับ คน ต้ี ฮบัเจ้ือ ข่าวดี เก่ียวกับ พระ
ครสิต์ แล้ว บ่ วา่ ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ ต้าน กาวา่ บ่ มา ก็ จะ 
ได้ยนิ วา่ หมู่ ต้าน ยงั ยดึมัน่ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ ฮว่ม ต่อสู้ 
ด้วย จิตใจ๋ เดียว กัน๋ เป้ือ ความ เจ้ือ ต้ี เกิด จาก ข่าวดี น้ัน 28 บ่ ดี 
กัว๋ คน ต้ี ขัดขวาง ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ ความ ก้า ของ ต้าน จะ เยยีะ 
หื้อ หนั วา่ เขา หมู่ น้ัน จะ ถูก ทําลาย แต่ พระเจ้า จะ จ้วย หมู่ ต้าน 
หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 29 พระเจ้า ได้ หื้อ สิทธ ิพิเศษ น้ี แก่ ต้าน 
เป้ือ พระครสิต์ บ่ ใจ้ ก้า เป้ือ ต้าน จะ เจ้ือ ใน พระองค์ เต้าอัน้ แต่ 
เป้ือ ต้าน จะ ได้ ทน ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ พระองค์ ตวย 30 ต๋อน น้ี หมู่ 
ต้าน ก่ําลัง ต่อสู้ เหมือน กับ ต้ี หนั ข้าพเจ้า ต่อสู้ เม่ือ ตะก่อน กับ 
ได้ยนิ วา่ ข้าพเจ้า ยงั ต่อสู้ อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

2
ก๋าน ถ่อมใจ๋ เหมือน พระครสิต์

1 จาอัน้ ใน เม่ือ ต้าน เกย ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ จาก พระครสิต์ ได้ 
ฮบั ก๋าน ปลอบใจ๋ จาก ความ ฮกั ของ พระองค์ เกย อยู ่เป๋น เป้ือน 



ฟีลิปปี 2:2 v ฟีลิปปี 2:12

ฮว่ม ความ เจ้ือ เดียว กัน๋ โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ เกย ฮกั 
กับ หนัอกหนัใจ๋ คน อื่น ตวย 2 ก็ ขอ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ 
จ้ืนจมยนิดี อยา่ง เต๋มต้ี โดย มี กํา ก๊ึด มี ความ ฮกั อยา่ง เดียว 
กัน๋ กับ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ 3 หา้ม เยยีะ สิง่ ต่าง ๆ อยา่ง หนั 
แก่ ตัว๋ กาวา่ อวด ตัว๋ แต่ หื้อ มี ใจ๋ ถ่อม กับ ถือ วา่ คน อื่น ดี กวา่ 
ตัว๋เก่า 4 หา้ม หนัแก่ ประโยชน์ ต้ี จะ ได้ อยา่ง เดียว แต่ หื้อ หนั 
แก่ ประโยชน์ ของ คน อื่น ตวย 5 ใน หมู่ ต้าน สมควร มี ใจ๋ เหมือน 
อยา่ง พระเยซู ครสิต์
6 เถิง แม้วา่ พระเยซู มี สภาพ เป๋น พระเจ้า

แต่ พระองค์ ก็ บ่ ได้ ยดึ ติด วา่
พระองค์ มี สิทธิ ์เต้า กับ พระเจ้า เลย

7 แต่ พระองค์ สละ กู้ สิง่ หมด
แล้ว ยอมฮบั สภาพ เป๋น ขี้ข้า

กับ เกิด มา เป๋น คน
8 หลังจาก พระองค์ ลง มา ฮบั สภาพ เป๋น คน แล้ว

ก็ ยอม ถ่อม ตัว๋ ลง ยอม เจ้ือฟัง พระเจ้า
เถิง ขนาด ต้อง ต๋าย แม้ แต่ ถูก ฆ่า ต๋าย

บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ ต๋าม
9 ยอ้นจาอัน้ พระเจ้า จึง ยก พระเยซู หื้อ อยู ่สูง ต้ี สุด

กับ ตัง้ จ้ือ หื้อ พระองค์ เป๋น ใหญ่ เหลือ เป้ิน
10 เป้ือ วา่ กู้ คน จะ คุก เข่า ลง นมัสก๋าน พระเยซู

ใน สวรรค์ ใน โลก กับ ใต้ ป๊ืน โลก
11 กับ กู้ คน จะ ยอมฮบั วา่

พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
เซิง่ เป๋น ก๋าน ถวาย เกียรติ พระเจ้า พระบิดา

ส่อง แจ้ง เหมือน โกมไฟ ใน โลก น้ี
12 จาอัน้ เป้ือน ๆ ต้ี ฮกั ยอ้น หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง พระเจ้า อยู ่

ตลอด ก็ หื้อ ฮ ิเยยีะ อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ใน สิง่ ต้ี เปิง สําหรบั 
คน ต้ี พระเจ้า จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว บ่ ใจ้ เยยีะ ก้า เม่ือ 
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ต๋อน ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต้าอัน้ แต่ หื้อ เยยีะ โดย เฉพาะ 
ต๋อน น้ี ต้ี ข้าพเจ้า บ่ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ตวย 13 หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี ้ได้
ยอ้น วา่ พระเจ้า ก่ําลัง จ้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ สามารถ เยยีะ 
ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ อยา่ง เต๋ม ใจ๋

14 หื้อ เยยี ะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง โดย บ่ จ่ม หื้อ กัน๋ กับ บ่ เถียง กัน๋
15 เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ บ่ มี ต้ี ติ กับ บ่ มี ความ ผิด กับ เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า ต้ี บ่ มี ตํา๋หนิ ต้ี อยู ่ต้ามก๋าง คน ขี้โก๋ง กับ คน บ่ ดี หื้อ 
เป๋น เหมือน ดาว ต้ี ส่อง แสง ต้ามก๋าง หมู่ เขา 16 หื้อ เยยีะ จาอี ้
ใน ต๋อน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี หื้อ จีวติ๑ เป้ือ ข้าพเจ้า จะ 
ภูมิใจ๋ ได้ ใน วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา วา่ ก๋าน ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิ
เยยีะ ก๋าน กับ ยอม ตุ๊กยาก น้ัน บ่ ได้ เสีย ไป บ่ ดาย 17 เถิง แม้วา่ 
เลือด ของ ข้าพเจ้า จะ เป๋น เหมือน น้ํา ต้ี ไว ้ปู่จา ต้ี ถูก ถอก ลง 
บน เครือ่งปู่จา ต้ี ต้าน ถวาย ยอ้น ความ เจ้ือ ตัว๋ ข้าพเจ้า ก็ จะ มี 
ความ สุข กับ จ้ืนจม ยนิดี ฮว่ม กับ หมู่ ต้าน ตวย 18 ต้าน ตังหลาย 
ก็ ควร มี ความ สุข กับ จ้ืนจมยนิดี ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ตวย

ทิโมธ ีผอ่กอย เปาโล เหมือน ป้อ
19 ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

ข้าพเจ้า หวงั วา่ จะ ส่ง ทิโมธ ีไป หา ต้าน เวย ๆ น้ี เป้ือ ข้าพเจ้า 
จะ ฮบั กํา๋ ลังใจ๋ เม่ือ ได้ฮบั ข่าว เรือ่ง ของ ต้าน 20 ข้าพเจ้า บ่ มี 
ใผ แหม แล้ว ต้ี เหมือน ทิ โมธี ต้ี เอาใจ๋ ใส่ ความ เป๋น อยู ่ของ 
หมู่ ต้าน แต๊ ๆ 21 ยอ้น วา่ คน อื่น ๆ สนใจ๋ ก้า เรือ่ง ของ ตัว๋ เก่า
แต่ บ่ ได้ ก๊ึด เถิง เรือ่ง ของ พระ เยซู ครสิต์ 22 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้วา่
ทิ โมธ ีได้ เยยีะ หื้อ หนั แล้ว วา่ เป๋น คน มี คุณค่า ยอ้น เขา ฮบั
ใจ๊ พระเจ้า ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เหมือน ลูก จ้วย 
๑ 2:16 2:16 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่
หื้อ เยยีะ จาอี ้ใน ต๋อน ต้ี ยดึมัน่ ใน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
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งาน ป้อ 23 เม่ือ ฮู ้วา่ อะหยงั จะ เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
ก็ หวงั วา่ จะ ส่ง เขา ไป หา ต้าน เวย ๆ 24 แต่ ข้าพเจ้า ก็ มัน่ใจ๋ วา่
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มา หา ต้าน เวย ๆ ตวย

25 ข้าพเจ้า ก๊ึด ไว ้แล้ว วา่ จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ป๊ิก มา หา หมู่ 
ต้าน เขา เป๋น เหมือน น้อง บ่าว เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ ได้ ฮว่ม 
ต่อสู้ ตวย กัน๋ กับ ข้าพเจ้า เขา เป๋น ตัว๋ แตน ต้ี หมู่ ต้าน ส่ง มา ผ่
อกอย ข้าพเจ้า ใน สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น สําหรบั ข้าพเจ้า 26 เขา ก๊ึด เติง 
หา หมู่ ต้าน กู้ คน เขา ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด ยอ้น เขา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ได้ ข่าว 
วา่ เขา บ่ สบาย 27 แม่น แล้ว เขา บ่ สบาย หนัก ขนาด จ๋น เกือบ 
ต๋าย แต่ พระเจ้า ก็ โผด อนิดู เขา จ๋น หาย เซิง่ ถือ วา่ พระเจ้า 
ได้ โผด อนิดู ข้าพเจ้า ตวย เป้ือ ข้าพเจ้า จะ บ่ เป๋น ตุ๊ก ซ้ําแล้ว 
ซ้ําแหม 28 ยอ้น จาอี ้ข้าพเจ้า จึง ใค่ ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน นัก 
ขึ้น เป้ือ ต้าน จะ มี ความ จ้ืนจมยนิดี เม่ือ ได้ ปะ เขา แหม แล้ว 
ข้าพเจ้า จะ ได้ ตุ๊กใจ๋ หน้อย ลง 29 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อนฮบั เขา 
ไว้ อยา่ง เป๋น เป้ือน ผู้เจ้ือ โดย มี ความ จ้ืนจมยนิดี แต๊ ๆ กับ หื้อ 
เกียรติ คน จาอี้ 30 ยอ้น วา่ เขา เกือบ ต๋าย จาก ก๋าน ฮบัใจ๊ พระ
ครสิต์ เขา เส่ียง จีวติ เป้ือ มา ฮบัใจ๊ ข้าพเจ้า แตน หมู่ ต้าน ต้ี มา 
บ่ ได้ ยอ้น อยู ่ไก๋

3
ก๋าน ฮูจั้ก พระครสิต์ เป๋น สิง่ สําคัญ ต้ี สุด

1 ป้ี น้อง ตัง หลาย เหย ใน ต้ี สุด น้ี หื้อ จ้ืน จม ยนิดี ใน 
ความ สัมพันธ ์ของ ต้าน กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ ข้าพเจ้า 
บ่ ลําบาก เลย ต้ี เขียน เรือ่ง น้ี มา เถิง ต้าน ซ้ํา แหม ยอ้น จะ ป้อ
งกัน๋ หมู่ ต้าน 2 หละวงั หมู่ ต้ี เป๋น เหมือน หมา ต้ี เยยีะ บ่ ดี ต้ี 
ซอบ ตัดเน้ือเถือหนัง ๒ ต้ี ถือ วา่ เป๋น ตาง เดียว เต้าอัน้ ต้ี จะ 
๒ 3:2 3:2 ตัดเน้ือเถือหนัง อา้งเถิง ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต
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ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 3 ข้าพเจ้า วา่ จาอี ้ยอ้น วา่ หมู่ 
เฮา น้ี คือ คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต แต๊ ต้ี นมัสก๋าน พระเจ้า โดย พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ ภูมิใจ๋ ต้ี ได้ เป้ิง พระเยซู ครสิต์ บ่ ได้ เป้ิง 
สิง่ ต้ี เยยีะ กาวา่ สิง่ ต้ี เป๋น ๓ 4 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า สามารถ 
เป้ิง สิง่ หมู่ น้ี ได้ ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ เขา มี เหตุผล ต้ี จะ มัน่ใจ๋ ใน สิง่ หมู่ 
น้ี ข้าพเจ้า ก็ มี เหตุผล นัก เหลือ เขา หมู่ น้ัน หลาย เต้า 5 คือ 
ข้าพเจ้า อายุ ได้ แปด วนั ก็ เข้า พิธ ีสุหนัต ต๋าม บท บัญญัติ ของ 
พระเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น จาว อสิราเอล ต๋าม สาย เลือด เกิด จาก 
เผ่า เบนยามิน ป้อแม่ เป๋น จาว ฮบีรู ข้าพเจ้า จึง เป๋น จาว ฮบีรู 
แต๊ ๆ ส่วน ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ ก็ เป๋น ฟารสีิ
6 ส่วน เรือ่ง ก๋าน เอา แต๊ เอา วา่ ก๋าน ฮกัษา บท บัญญัติ ข้าพเจ้า 
ได้ ค่ํา คน ใน ครสิตจักร มา แล้ว ส่วน ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม โดย เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน ข้าพเจ้า ก็ บ่ เกย เยยีะ ผิด 
เลย 7 สิง่ หมู่ น้ี ข้าพเจ้า เกย ก๊ึด วา่ มี ประโยชน์ แต่ บ่าเด่ียว น้ี 
หนั วา่ บ่ มี ประโยชน์ แล้ว ยอ้น มี พระครสิต์ 8 นัก เหลือ น้ัน แหม
ข้าพเจ้า หนั วา่ ซะป๊ะ กู้ สิง่ บ่ มี ประโยชน์ เม่ือ เผียบ กับ ก๋าน ต้ี ได้ 
ฮู้จัก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า เซิง่ มี ก้า 
นัก เหลือ ข้าพเจ้า ยอม ละ ขวา้ง กู้ อยา่ง ยอ้น หนัแก่ พระองค์
ข้าพเจ้า ถือ วา่ กู้ อยา่ง น้ัน เป๋น ขยะ เป้ือ จะ ได้ พระครสิต์ 9 กับ 
เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระองค์ ข้าพเจ้า บ่ ต้อง เยยีะ ต๋าม 
บท บัญญัติ เป้ือ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แหม ต่อไป แต่ 
ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า ได้ เป๋น แล้ว ยอ้น เจ้ือ พระครสิต์ คือ ก๋าน เป๋น 
คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม น้ี มา จาก พระเจ้า ก็ เป๋น ได้ โดย ตาง 
ความ เจ้ือ 10 ข้าพเจ้า ต้องก๋าน ฮู้จัก พระครสิต์ กับ ต้องก๋าน 
มี ประสบก๋ารณ์ ใน ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า ต้ี เยยีะ หื้อ พระ

๓ 3:3 3:3 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น �บ่ ได้ เป้ิง เน้ือหนัง�
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เยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ข้าพเจ้า ต้องก๋าน มี ส่วนฮว่ม ใน 
ความ ตุ๊ก ของ พระองค์ กับ ใค่ ยอม ต๋าย เป้ือ พระองค์ เหมือน ต้ี 
พระองค์ ต๋าย เป้ือ ข้าพเจ้า 11 โดย มี ความ หวงั วา่ เม่ือ ต๋าย ไป 
แล้ว จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

ตัง้ใจ๋ ไป ฮบั รางวลั ต้ี รอ ถ้า อยู ่ใน สวรรค์
12 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง วา่ ตัว๋ ข้าพเจ้า ได้ สิง่ หมู่ น้ัน กา

วา่ เป๋น คน ดี สมบูรณ์ แบบ แต่ ข้าพเจ้า ก่ํา ลัง ตัง้ ใจ๋ ขนาด ต้ี 
จะ ไป เถิง เป้าหมาย น้ัน ยอ้น เป๋น เหตุ ต้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ เป๋ีย 
ข้าพเจ้า มา เป๋น ของ พระองค์ 13 ป้ีน้อง ตังหลาย เป้าหมาย 
ต้ี วา่ น้ี ข้าพเจ้า ยงั บ่ ได้ เต้ือ แต่ สิง่ น่ึง ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ต๋อน น้ี
คือ ลืม สิง่ ต้ี ผ่าน มา แล้ว เหยี แล้ว ฮ ิต้ี จะ ไป หื้อ เถิง เป้าหมาย 
ต้ี อยู ่ตังหน้า 14 ข้าพเจ้า ฮ ิเยยีะ อยา่ง หนัก ต้ี จะ ได้ เป้าหมาย 
น้ี เหมือน ล่น เข้า เส้นชยั เป้ือ ฮบั รางวลั คือ ก๋าน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง 
ข้าพเจ้า มา อยู ่กับ พระองค์ ใน สวรรค์ โดย ตาง พระเยซู ครสิต์
15 ยอ้น จาอัน้ เฮา กู้ คน ต้ี มี ความ เจ้ือ สมบูรณ์ แล้ว ก็ หื้อ ก๊ึด 
แบบ เดียว กัน๋ น้ี แต่ ถ้า ต้าน ก๊ึด บ่ เหมือน จาอี้ พระเจ้า จะ เยยี
ะ หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ อยา่ง ดี ใน เรือ่ง น้ัน 16 จาใด ก็ ต๋าม หื้อ เฮา ใจ๊ จี
วติ หื้อ เข้า กับ สิง่ ต้ี เฮา ได้ฮบั มา แล้ว

17 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย หื้อ เยยีะ ต๋าม แบบ อยา่ง ข้าพเจ้า
กับ ผ่อ คน ต้ี ใจ๊ จีวติ ต๋าม แบบ อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า หื้อ ไว ้กับ ต้าน หื้อ 
ดี 18 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เกย บอก ต้าน หลาย ต่อ หลาย เต้ือ แล้ว
กับ บ่าเด่ียวน้ี ก็ ยงั บอก ต้าน แหม จ๋น ไห ้ด้วย ความ เสียใจ๋ วา่ มี 
หลาย คน ต้ี ใจ๊ จีวติ ขัดขวาง เรือ่ง ต้ี พระครสิต์ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง 
เขน 19 สุดต๊าย จีวติ คน หมู่ น้ัน ก็ ต้อง ฉิบหาย พระเจ้า ของ 
เขา คือ ความ ต้องก๋าน ตาง ปาก ต๊อง ของ เขา เต้าอัน้ เขา ภูมิใจ๋ 
ใน สิง่ ต้ี เขา ควร จะ อาย เขา ก๊ึด ก้า สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี เต้าอัน้
20 แต่ เฮา ตังหลาย เป๋น คน ของ สวรรค์ กับ รอ ถ้า พระ ผู้ จ้วย 
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หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาก สวรรค์ คือ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า 21 พระองค์ จะ เป่ียน ตัว๋ ของ เฮา ต้ี ต่ําต้อย หื้อ เป๋น 
เหมือน ตัว๋ ต้ี เต๋ม ไป ด้วย รศัมี ของ พระองค์ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี 
เยยีะ หื้อ กู้ อยา่ง อยู ่ใน ก๋าน ควบคุม ของ พระองค์

4
กําสอน สุด ต๊าย ของ เปาโล

1 ยอ้น จาอัน้ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั กับ ก๊ึดเติง หา ต้ี 
เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี กับ ภูมิใจ๋ ขนาด ต้าน ตังหลาย 
ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หื้อ มัน่คง ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ
2ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน นาง ยูโอเดีย กับ นาง สินทิเค หื้อ เป๋น น้ําน่ึง 
ใจ๋เดียว กัน๋ ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กัน๋ 3 หมู่ 
ต้าน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ข้าพเจ้า ก็ ขอ ต้าน ตวย หื้อ จ้วย แม่
ญิง สอง คน น้ี หื้อ เข้า กัน๋ ยอ้น หมู่ นาง เกย เยยีะ ก๋าน หนัก ฮว่ม 
กับ ข้าพเจ้า ตึง เคลเมนท์ กับ คน อื่น ๆ ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ 
ตวย กัน๋ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เซิง่ พระเจ้า ได้ จด จ้ือ ของ หมู่ เขา 
ตึงหมด ลง ใน หนังสือ แหง่ จีวติ แล้วก

4 หื้อ จ้ืนจมยนิดี กู้ เวลา ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม เต้ือ วา่ หื้อ จ้ืนจมยนิดี เต๊อะ 5 หื้อ กู้ คน 
หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน สุภาพ ออ่นน้อม ต่อ คน อื่น ๆ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ใก้ จะ ป๊ิก มา แล้ว 6 บ่ ดี ฮอ้นใจ๋ ใน เรือ่ง ใด ๆ เลย แต่ 
ใน กู้ สถานก๋ารณ์ หื้อ ขอ จาก พระเจ้า ใน สิง่ ต้ี ต้าน ต้องก๋าน 
ด้วย ก๋าน อธษิฐาน ก๋าน ออ้นวอน กับ ก๋าน ขอบ พระคุณ 7แล้ว 
พระเจ้า จะ โผด หื้อ ต้าน มี สันติสุข ต้ี เกิน๋ ความ เข้าใจ๋ ของ เฮา
ก 4:3 4:3 วว� 3:5; 21:27
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สันติสุข น้ี จะ ฮกัษา จิตใจ๋ กับ กํา ก๊ึด ของ ต้าน ไว ้ใน พระเยซู 
ครสิต์

8 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ สรุป วา่ ขอ ก๊ึด หื้อ ดี ใน 
สิง่ ต่าง ๆ ต่อไป น้ี คือ สิง่ ต้ี เป๋น แต๊ ต้ี น่า นับถือ ต้ี ยุติธรรม ต้ี 
บรสุิทธิ์ ต้ี สมควร จะ ฮกั กับ ต้ี น่า ยกยอ่ง ถ้า มี สิง่ ใด ต้ี ดี กับ 
สมควร จะ สรรเสรญิ ก็ ขอ หื้อ ก๊ึด ใน สิง่ น้ัน หื้อ ดี ๆ 9ขอ หื้อ เยยีะ 
ตวย ต๋าม ต้ี ได้ เฮยีนฮู้ ได้ฮบั ได้ยนิ กับ ได้ หนั จาก ข้าพเจ้า แล้ว 
พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน

เปาโล ขอบคุณ ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี
10 ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี มา จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น

เจ้า นัก ขนาด ยอ้น วา่ ต๋อน น้ี ต้าน ตังหลาย ก็ หว่งใย ข้าพเจ้า 
แหม เต้ือ แต๊ ๆ แล้ว ต้าน หว่งใย ข้าพเจ้า ตลอด อยู ่แล้ว แต่ 
บ่ มี โอกาส แสดง ออก 11 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้บ่ ได้ หมายความ วา่ 
ข้าพเจ้า ก่ํา ลัง ตุ๊ก แต่ ยอ้น ข้าพเจ้า เฮยีนฮู ้ต้ี จะ ปอใจ๋ ใน กู้ 
สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้า ฮู ้แล้ว วา่ ยาม มี นัก กาวา่ มี บ่ ปอ เป๋น 
จาใด พ่อง ข้าพเจ้า เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อยู ่ได้ บ่ วา่ จะ อยู ่ใน สถานก๋า
รณ์ ไหน กาวา่ กู้ ๆ สถานก๋ารณ์ บ่ วา่ จะ อิม่ กาวา่ กัน้ ข้าว อยาก 
น้ํา บ่ วา่ จะ มี นัก ล้ํา ไป กาวา่ หน้อย ล้ําไป 13 ข้าพเจ้า เยยีะ ผ่าน 
กู้ อยา่ง ได้ ยอ้น พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ แฮง กับ ข้าพเจ้า

14 จาใด ก็ ต๋าม หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ ได้ ดี ต้ี ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า 
ต๋อน ต้ี ตุ๊กยาก 15 ต้าน จาว ฟี ลิปปี ตังหลาย ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ 
ตัง้แต่ ข้าพเจ้า ออก จาก แควน้ มาซิโดเนีย ไป บอก ข่าวดี น้ัน
ก็ บ่ มี คริสตจักร สัก ต้ี ต้ี หื้อ ก๋าน จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า มี ก้า หมู่ 
ต้าน เต้าอัน้ 16 แม้แต่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ใน เมือง เธสะโลนิ
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ก๋าข หมู่ ต้าน ก็ ส่ง ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย เต้ือค
17ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ ต้องก๋าน ฮบั ของ อะหยงั จาก หมู่ ต้าน แต่ 
วา่ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ พระเจ้า ป๋ัน ปอน หมู่ ต้าน นัก ๆ ยอ้น ได้ จ้วย
เหลือ ข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้า ได้ ฮบั กู้ อยา่ง ครบ แล้ว กับ มี อยา่ง 
เหลือ เฟือ ตวย ข้าพเจ้า มี กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น ยอ้น ได้ฮบั สิง่ ต้ี 
หมู่ ต้าน ฝาก เอปาโฟรดิทัส มา หื้อ ของ ฝาก หมู่ น้ี เป๋น เหมือน 
เครือ่ง ปู่จา ต้ี หอม หวานฅ เป๋น เครือ่ง ถวาย ต้ี พระเจ้า ยอมฮบั 
กับ เปิงใจ๋ ตวย 19 กับ พระเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ จะ จัดหา กู้ สิง่ 
ต้ี หมู่ ต้าน ต้องก๋าน จาก ความ มัง่คัง่ ต้ี สมบูรณ์ ของ พระองค์
โดย ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 20 ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า 
พระบิดา ของ เฮา ตลอด ไป อาเมน

21 ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา คน ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี เจ้ือ พระ
เยซู ครสิต์ กู้ คน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา 
ก๊ึดเติง หา ต้าน ตวย 22 คน ของ พระเจ้า กู้ คน ต้ี น่ี ก็ ฝาก กํา ก๊ึด
เติง หา ต้าน ตวย โดย เฉพาะ คน ต้ี เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน ฮัว้ ใน วงั ของ 
จักรพรรดิ

23ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จง 
มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ
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