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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ในปีค.ศ. 62 ขณะที่ท่านติด
คุก อยูที
่ ่กรุ งโรม (1:13; 4:22) เปาโล มี ความ รัก เป็น พิเศษ
ต่อ คริสเตียน ที่ เมือง ฟี ลิ ป ปี (ซึ่ง อยู่ ใน แคว้น มา ซิ โด เนี ย)
เป็น เมือง ที่ ท่าน เคย ติด คุก อยู่ กับ สิ ลาส จด หมาย ฉบับนี้
เป็น จดหมาย แห่ง ความ รัก ที่มีต่อ พวก คริสเตียน เมือง ฟี
ลิ ป ปี เพราะ พวก เขา เคย ส่ง ความ ช่วย เหลือ ให้แก่เปาโล
ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ พวกเขาเคยส่ง เงิน และของใช้ ไปให้
เปาโลโดยเอปาโฟรดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกตความ
รัก ของ เปาโล ต่อ พวก คริสเตียน ที่นี่ (1:3, 7-8; 2:12; 4:1)
เปาโลได้ รบ
ั ประสบการณ์ แห่งชัยชนะขณะที่ ท่านติด คุกคือ
มี ความ ยินดีใน การ ขัดสน และ ความ หิว กระหาย และ มี ใจ
ชื่นชม ยินดีเสมอ เปาโล ได้ขอ ให้พวก คริสเตียน ที่ เมือง ฟี ลิ
ปปีมีนิสัย เช่น เดีย วกับท่านในทุก สถานการณ์ ในจดหมาย
ฉบับนี้ พระเจ้า ทรงเปิด เผยผ่านเปาโลเพื่อ ให้ เราเห็นว่า เรา
“กระทําทุกสิง่ ได้โดยพระคริสต์” (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
1 เปาโลและทิโมธี ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดา
วิสุทธิชน ใน พระ เยซูคริสต์ ซึ่ง อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ทัง้ บร
รดาศิษยาภิบาลและผู้ช่วย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํา
รงอยู่ กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ท่านเมื่อ ใด ข้าพเจ้า ก็
ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทุก ครัง้ 4 และทุก เวลาที่
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ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความ
ยินดี 5 เพราะเหตุที่ท่านทัง้ หลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วย
กัน ตัง้ แต่วัน แรกมาจนกระทังบ
่ ัด นี้ 6 ข้าพเจ้า แน่ ใจในสิง่
นี้ ว่า พระองค์ผู้ทรงตัง้ ต้น การดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรง
กระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ 7 การที่ข้าพเจ้า
คิดอย่างนั ้นเนื่ องด้วยท่านทัง้ หลายก็ สมควรแล้ว เพราะว่า
ข้าพเจ้า มี ท่าน ใน ใจ ของ ข้าพเจ้า ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รับ ส่วน
ในพระคุณ ด้วยกันกับ ข้าพเจ้า ในการที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา
และ ใน การ กล่าว แก้ และ หนุน ให้ ข่าว ประ เส ริฐ นั ้น ตังม
้ ัน
่
8
คง อยู่ เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง เป็น พยาน ของ ข้าพเจ้า ว่า
ข้าพเจ้า เป็น ห่วง ท่าน ทัง้ หลาย เพียง ไร ตาม พระทัย เมตตา
ของ พระ เยซูคริสต์ 9 และ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ ให้ ความ รัก
ของท่านจําเริญ ยิง่ ๆขึ้น ในความรู ้ และในวิจารณญาณทุก
อย่าง 10 เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ สังเกต ได้ ว่า สิง่ ใด ประเสริฐ
ที่สุด และเพื่อ ท่านจะได้ เป็น คนซื่อสัตย์ และไม่ เป็นที่ติได้
จนถึงวันของพระคริสต์ 11 จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ ด้วยผลของ
ความ ชอบ ธรรม ซึ่ง เกิด ขึ้น โดย พระ เยซูคริสต์ เพื่อ ถวาย
พระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
พี่น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ท่า นท ราบ ว่า
การทัง้ ปวงที่อุบัติขึ้นกับ ข้าพเจ้า นั ้น ได้กลับ เป็น เหตุให้ข่าว
ประเสริฐ แผ่แพร่กว้าง ออก ไป 13 จน การ ที่ ข้าพเจ้า ถูก
พันธนาการ เพราะ พระ คริสต์นั ้น ก็ปรากฏ ทัว่ ตลอด กอง
ผู้คุมและทัว่ สถานที่แห่งอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และพี่ น้องมากมาย
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ได้เกิด ความเชื่อมัน
่ เนื่ องด้วยเครือ
่ ง
พันธนาการ ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า และ พวก เขา ก็มีใจ กล้า
12
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ขึ้นทีจ
่ ะกล่าวพระวจนะนั ้นโดยปราศจากความกลัว 15 ความ
จริงมี บาง คน ประกาศ พระ คริสต์ ด้วย จิตใจ ริษยา และ ทุ่ม
เถียงกัน แต่ก็มีคนอื่นที่ ประกาศด้วยใจหวังดี 16 ฝ่ายหนึ่ ง
ประกาศพระคริสต์ ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความ
จริงใจ จงใจจะเพิม
่ งพันธนาการ
่ ความทุกข์ ยากให้แก่เครือ
17
ของข้าพเจ้า แต่ฝ่ายหนึ่ งประกาศด้วยใจรัก โดยรู แล
้ ้วว่า
ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ ป้องกัน ข่าว ประเสริฐ นั ้น ไว้ 18 ถ้า เช่น
นั ้น จะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม
จะ เป็น ด้วย การ แกล้ง ทํา ก็ดี หรือด้วย ใจ จริงก็ดี แต่เขา
ก็ได้ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ ทําให้ข้าพเจ้า มีความยินดี
และจะมีความชื่นชมยินดีต่อ ไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้า รู ว่้ า
โดยคํา อธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือ ของพระ
วิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้ จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการ
ช่วย ให้พ้น 20 เพราะ ว่า เป็น ความ มุ่งมาด ปรารถนา และ
ความหวัง ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ได้รับ ความละอาย
ใดๆเลย แต่เมื่อก่อ นทุกครังม
้ ี ใจกล้า เสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ขอ
ให้เป็น เช่น เดียวกัน ฉั น นั ้น พระ คริสต์ จะ ได้ ทรง รับ เกียรติ
ในร่างกายของข้าพเจ้า เสมอ แม้จะโดยชีวต
ิ หรือ โดยความ
ตาย
เปาโลลังเลใจ
เพราะว่า สําหรับ ข้าพเจ้า นั ้น การมีชีวิ ตอยูก็
่ เพื่อ พระ
22
คริสต์ และ การ ตาย ก็ได้กําไร แต่ถ้า ข้าพเจ้า ยัง จะ มีชีวิ
ตอยู่ ในร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะทํางานให้เกิด ผล แต่ข้าพเจ้า
บอก ไม่ได้ว่า จะ เลือก ฝ่าย ไหน ดี 23 ข้าพเจ้า ลังเล ใจ อยู่ ใน
ระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจาก
ไปเพื่อ อยู่กับ พระคริสต์ ซึ่ง ประเสริฐ กว่า มากนั ก 24 แต่การ
ที่ ข้าพเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ ในร่างกายนี้ ก็มีความจําเป็น สําหรับ
พวกท่านมากกว่า 25 เมื่อข้าพเจ้าแน่ ใจอย่างนี้ แล้ว ข้าพเจ้า
21
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ก็ ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ และคงอยู่กับท่านทัง้ หลายเพื่อ
ให้ท่านจําเริญ ขึ้น และชื่นชมยินดี ในความเชื่อ 26 เพื่อ ความ
ปลาบปลื้ม ของ ท่าน จะ มาก ยิง่ ขึ้น ใน พระ เยซูคริสต์เนื่ อง
ด้วย ข้าพเจ้า เพราะ ข้าพเจ้า จะ มา หา ท่าน อีก 27 ขอ แต่
เพียง ให้ ท่าน ดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ สม กับ ข่าว ประเสริฐ ของ พระ
คริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้า
ก็ จะ ได้รู ข่
้ าว ของ ท่าน ว่า ท่าน ตังม
้ น
ั ่ คง อยู่ เป็น นํ้า หนึ่ ง
ใจ เดียวกัน ต่อสู้เหมือน อย่าง เป็น คน เดียว เพื่อ ความ เชื่อ
แห่ง ข่าวประเสริฐ นั ้น 28 และไม่ เกรงกลัว ผู้ที่ขัด ขวางท่าน
แต่ ประการใดเลย เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็จะเป็นที่ประจักษ์ แก่เขา
ว่า พวก เขา จะ ถึง ซึ่ง ความ พินาศ แต่พวก ท่าน ก็ จะ ถึง ซึ่ง
ความรอด และการนั ้น มาจากพระเจ้า 29 เพราะว่า ได้ ทรง
โปรด แก่ ท่าน เพราะ เห็น แก่ พระ คริสต์ มิใช่ให้ท่าน เชื่อ ถือ
ในพระองค์เท่านั ้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ ยากเพราะเห็น
แก่พระองค์ด้วย 30 คือ ให้ ท่านต้องต่อสู้ เช่น เดีย วกับที่ ท่าน
ได้เห็ นข้าพ เจ้า ต่อสู้ และ ซึ่ง ท่าน ได้ ยินว่า ข้าพเจ้า กําลัง
สู้อยูในขณะนี
่
้

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ

1 เหตุฉะนั ้นถ้าได้รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์

ถ้า
มี การ หนุน ใจ ประการ ใด ใน ความ รัก ถ้า มี ส่วน ประการ ใด
กับ พระ วิญญาณ ถ้า มี การ รัก ใคร่เอ็นดูและ เห็น อก เห็นใจ
ประการ ใด 2 ก็ขอ ให้ท่าน ทําให้ความ ยินดีของ ข้าพเจ้า เต็ม
เปี่ ยม ด้วย การ มี ความ คิดอย่าง เดียวกัน มีความ รัก อย่าง
เดียวกัน มีใจรู ส
้ ึกและคิดพร้อมเพรียงกัน 3 อย่าทําสิง่ ใดใน
ทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่า
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ตัว 4 อย่า ให้ ต่างคนต่างเห็น แก่ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว
แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรง
มีด้วย 6 พระองค์ผู้ทรงอยู่ ในสภาพพระเจ้า มิได้ทรงเห็นว่า
การ เท่า เทียมกับ พระเจ้า นั ้น เป็นการ แย่ง ชิง เอา ไป เสีย
7 แต่ได้ทรง กระทํา พระองค์ เอง ให้ไม่มีชื่อ เสียง ใดๆ และ
ทรง รับ สภาพ อย่าง ผู้รับ ใช้ ทรง ถือ กําเนิ ด ใน ลักษณะ ของ
มนุษย์ 8 และเมื่อ ทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพมนุษย์แล้ว
พระองค์ก็ทรง ถ่อม พระองค์ลง ยอม เชื่อ ฟัง จนถึง ความ
มรณา กระทัง่ ความมรณาที่กางเขน
5 ท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้

พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง
9 เหตุฉะนั ้น พระเจ้า จึง ได้ ทรง ยก พระองค์ ขึ้น อย่าง สู ง
ที่สุด ด้วย และ ได้ ทรง ประทาน พระนาม เหนื อ นาม ทัง้ ปวง
ให้แก่พระองค์ 10 เพื่อ ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า’ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่น
ดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี ‘จะต้องคุกกราบลง’ นมัส
การในพระนามแห่ง พระเยซูนั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะ
้ ทุกลน
ยอมรับ’ ว่า พระ เยซูคริสต์ทรง เป็น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า อัน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหมือนท่านทัง้ หลายได้
ยอมเชื่อ ฟัง ทุก เวลา และไม่ใช่เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ด้วย เท่านั ้น
แต่เดีย
๋ วนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่อยูด้
่ วย ท่านทัง้ หลายจงให้ ความ
รอดของตนเกิด ผลด้วยความเกรงกลัว ตัว สัน
่ 13 เพราะว่า
พระเจ้า เป็น ผู้ทรง กระทํา กิจ อยู่ ภายใน ท่าน ทัง้ ให้ ท่าน มี
ใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัย ของพระองค์
12 เหตุฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า
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14

จง กระทํา สิง่ สารพัด โดย ปราศจาก การ บ่น และ การ ทุ่ม
เถียงกัน 15 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะปราศจากตําหนิ และไม่มี
ความ ผิด เป็น ‘บุตร ที่ ปราศจาก ตําหนิ ของ พระเจ้า’ ใน
ท่ามกลาง ‘ยุค ที่ คดโกง และ วิปลาส’ ท่าน ปรากฏ ใน หมู่
พวกเขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศ
ยกพระวจนะอันมีชีวิต ไว้อยูเสมอ
่
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ชื่นชม
ยินดีใน วัน ของ พระ คริสต์ว่า ข้าพเจ้า ไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และ
ไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส
แท้จริง ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ต้อง ถวาย ตัว เป็น เครือ
่ ง บูชา
และ เป็นการ ปรน นิ บัติเพราะ ความ เชื่อ ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ข้าพเจ้า ยัง จะ มีความ ชื่นชม ยินดีด้วย กันกับท่า นทัง้ หลาย
18 ซึ่ง ท่านก็ ควรจะยินดี และชื่น ชมด้วยกันกับ ข้าพเจ้า ด้วย
เช่น เดียวกัน 19 แต่ข้าพเจ้า หวัง ใจ ใน พระ เยซูเจ้าว่า ใน ไม่
ช้า ข้าพเจ้า จะ ให้ ทิ โม ธี ไป หา พวก ท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้
รับ ความ ชู ใจ เช่นกัน เมื่อ ได้ รับ ข่าว ของ ท่าน 20 เพราะ ว่า
ข้าพเจ้า ไม่มีผู้ใด ที่มีน้าํ ใจ เห มือ นทิ โมธี ซึ่ง จะ เอาใจ ใส่ ใน
ทุกข์ สุข ของท่านอย่างแท้จริง 21 เพราะว่า คนทัง้ หลายย่อม
แสวงหาประโยชน์ ของตนเอง ไม่ ได้แสวงหาประโยชน์ ของ
พระ เยซูคริสต์ 22 แต่ท่าน ก็รู ถึ
้ ง คุณ ค่า ของ ทิ โมธีแล้วว่า
เขา ได้รับ ใช้ร่วม กับ ข้าพเจ้า ใน การ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ
เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะ
เห็นได้วา่ จะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไป
โดยเร็ว 24 แต่ข้าพเจ้า ไว้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า ใน
ไม่ ช้า ข้าพเจ้า เอง จะ มา หา ท่าน ด้วย 25 ข้าพเจ้า คิด แล้วว่า
จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อน
ร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นําข่าวของ
17
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พวกท่าน และได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่าน
ทัง้ หลาย 26 เพราะ ว่า เขา คิดถึง ท่าน ทุก คน และ เป็น ทุกข์
มาก เพราะ ท่าน ได้ ข่าว ว่า เขา ป่วย 27 เขา ป่วย จริงๆ ป่วย
จนเกือบจะตาย แต่พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และ
ไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ
ไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์ 28 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึง
รีบร้อนใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทัง้ หลายได้เห็นเขาอีก ท่าน
จะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ ของข้าพเจ้า จะเบาบางไป
สัก หน่ อย 29 เหตุฉะนั ้น ท่านจงต้อนรับ เขาไว้ ในองค์ พระผู้
เป็น เจ้า ด้วย ความ ยินดีทุก อย่าง และ จง นั บถือ คน อย่าง นี้
30 ด้วยว่า เขาเกือบจะตายเสีย แล้ว เพราะเห็น แก่ การของ
พระคริสต์ คือ ได้ เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อ การปรนนิ บัติของ
ท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์

3
1

จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน

สุดท้าย นี้ พวก พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า จง ชื่นชม ยินดี ใน
องค์พระผู้ เป็น เจ้า การที่ ข้าพเจ้า เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง
ท่านซํ้า อีก ก็หาเป็นการลําบากแก่ ข้าพเจ้า ไม่ แต่เป็นการ
ปลอดภัย สํา หรับท่า นทัง้ หลาย 2 จงระวัง พวกสุนัข จงระวัง
บรรดา คน ที่ทํา ชัว่ จง ระวัง พวก ถือ การ เชือด เนื้ อ เถือ หนั ง
3 เพราะ ว่า เรา ทัง
้ หลาย เป็น พวก ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต คือ เป็น
ผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และชื่นชมยินดี ในพระ
เยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้ อ หนั ง 4 ถึง แม้ว่า ข้าพเจ้า เอง
มีเหตุที่จะ ไว้ใจ ใน เนื้ อ หนั ง ถ้า ผู้ อื่น คิด ว่า เขา มีเหตุผล ที่
จะ ไว้ใจ ใน เนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็มีมากกว่า เขา เสียอีก 5 คือ
เมื่อ ข้าพเจ้า เกิด มา ได้ แปด วันก็ได้เข้า สุหนั ต ข้าพเจ้า เป็น
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ชนชาติอิสราเอล ตระกูล เบน ยา มิน เป็น ชาติฮีบรู เกิด จาก
ชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญัติก็อยูในคณะฟาริ
่
สี 6 ในด้าน
ความกระตือ รือ ร้นก็ได้ข่ม เหงคริสตจักร ในด้านความชอบ
ธรรมซึ่งมีอยูโดยพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์
7 แต่ว่าสิง
่ ใดที่ เคยเป็นคุณประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ถือว่า สิง่ นั ้น ไร้ประโยชน์ แล้ว เพื่อ เห็น แก่ พระคริสต์ 8 ที่จริง
ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ สารพัด ไร้ประโยชน์ เพราะ เห็น แก่ ความ
ประเสริฐ แห่ง ความ รู ้ ถึง พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ ยอมสละ
สิง่ สารพัด และ ถือว่า สิง่ เหล่า นั ้น เป็น เห มือ นห ยาก เหยื่อ
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ พระ คริสต์ 9 และ จะ ได้ ปรากฏ อยู่ ใน
พระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้า เองซึ่ง ได้ มาโดย
พระ ราช บัญญัติ แต่มีมา โดย ความ เชื่อ ใน พระ คริสต์ เป็น
ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้รู จั
้ ก พระองค์ และฤทธิ์เดชแห่ง การ
ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ พระองค์ และ ร่วม ทุกข์ กับ พระองค์
คือ ยอม ตัง้ อารมณ์ ตาย เหมือน พระองค์ 11 ถ้า โดย วิธหน
ี ่งึ
วิธี ใด ข้าพเจ้า ก็ จะ ได้ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ด้วย
12 มิใช่ว่า ข้าพเจ้า ได้แล้ว หรือ สําเร็จ แล้ว แต่ข้าพเจ้า
กําลัง บา กบันม
่ ุ่ง ไป เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ ฉวย เอา ตาม อย่าง
ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว
13 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ ฉวยไว้ได้แล้ว
แต่ข้าพเจ้า ทํา อย่าง หนึ่ ง คือ ลืมสิ่ง ที่ ผ่าน พ้น มา แล้ว เสีย
และโน้ ม ตัว ออกไปหาสิง่ ที่อยูข้
่ างหน้า 14 ข้าพเจ้า กําลัง บา
กบันม
่ ุ่ง ไปสู่หลัก ชัย เพื่อ จะได้ รับ รางวัล ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
10
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เรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ 15 เหตุฉะนั ้น
ให้ เรา ซึ่ง เป็น ผู้ใหญ่แล้ว มี ใจคิดอย่าง นั ้น และ ถ้า ท่าน
คิดอย่า งอื่น พระเจ้า ก็ จะ ทรง โปรด สําแดง สิง่ นี้ ให้แก่ท่าน
ด้วย 16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดําเนิ นตรงตามนั ้นต่อ
ไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร
11:1)
17 พี่น้ องทัง
้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และ
คอย ดู คน ทัง้ หลาย เห ล่านั ้นที่ ดําเนิ น ตาม อย่าง เดียวกัน
เหมือนท่านทัง้ หลายได้ พวกเราเป็น ตัวอย่าง 18 (เพราะว่า
มี คน หลาย คน ที่ประพฤติตัว เป็น ศัตรู ต่อ กางเขน ของ พระ
คริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรือ
่ งของเขาหลายครัง้ แล้ว
และบัดนี้ ยงั บอกท่านอีกด้วยนํ้าตาไหล 19 ปลายทางของคน
เหล่า นั ้น คือ ความพินาศ พระของเขาคือ กระเพาะ เขายก
ความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทาง
โลก)
จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เรารอคอยพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดซึ่ง
21
จะเสด็จ มาจากสวรรค์ คือ พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะ
ทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกาย
อัน ทรงสง่า ราศี ของพระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพซึ่ง พระองค์
ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์
20 ฝ่ายเราเป็ นชาวสวรรค์

4

การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
เหตุฉะนั ้น พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก
เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวก
ที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยืนมัน
่ ในองค์พระผู้ เป็น เจ้า 2 ข้าพเจ้า
1
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ขอ เตือน นาง ยู โอ เดีย และ ขอ เตือน นาง สิ นทิเค ให้มีจิต ใจ
ปรองดอง กัน ใน องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 3 ข้าพเจ้า ขอร้อง ท่าน
ด้วย ผู้เป็น เพื่อนร่วมแอกแท้ๆ ของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้
หญิง เหล่า นั ้น ผู้ซึ่ง ได้ ทํางาน ใน ข่าว ประ เส ริฐ ด้วย กันกับ
ข้าพเจ้า และกับ เคลเมด้วย รวมทัง้ คนอื่นที่ เป็น เพื่อนร่วม
งานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั ้นมีอยูในหนั
่
งสือแห่ง
4
ชีวต
ิ แล้ว จง ชื่นชม ยินดี ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทุก เวลา
ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย

5 จงให้จิตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทัง้ ปวง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยูใกล้
่
แล้ว 6 อย่าทุกข์รอ
้ นในสิง่ ใดๆ
เลย แต่จง ทูล เรือ
่ ง ความ ปรารถนา ของ ท่าน ทุก อย่าง ต่อ
พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
7 แล้ว สันติสุข แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความเข้าใจทุก อย่าง จะ
คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
8

จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร

พีน้
่ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ สิ่ง ใดที่จริง สิ่ง ใดที่น่า นั บถือ
สิ่ง ใดที่ยุติธรรม สิ่ง ใดที่บริสุทธิ์ สิ่ง ใดที่น่า รัก สิ่ง ใดที่น่า ฟัง
คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํ้าเลิศ สิ่งใดที่ ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจง
ใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ 9 จงกระทําทุกสิง่ ที่ท่านได้เรียนรู ้ และ
ได้ รบ
ั ไว้ ได้ยิน และได้เห็น ในข้าพเจ้า แล้ว และพระเจ้า แห่ง
สันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล
แต่ข้าพเจ้า มี ใจชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่าง
ยิง่ เพราะ ว่า ใน ที่สุด ท่าน ก็ได้ฟื้ น การ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า อีก
10
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ท่าน คิดถึง ข้าพเจ้า จริงๆ แต่ยัง หา โอกาส ไม่ได้ 11 ข้าพเจ้า
ไม่ได้กล่าว ถึง เรือ
่ ง ความ ขัดสน เพราะ ข้าพเจ้า จะ มี ฐานะ
อย่างไร ก็ตาม ข้าพเจ้า ก็เรียน รู แล
้ ้วที่ จะ พอใจ อยูอย่
่ าง นั ้น
12 ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ที่ จะ เผชิญ กับ ความ ตกตํ่า และ รู จ
้ ัก ที่ จะ
เผชิญ กับ ความ อุ ดม สมบูรณ์ ไม่ว่าที่ไหน หรือ ใน กรณี ใดๆ
ข้าพเจ้า ได้ รับ การ สัง่ สอน ให้ เผชิญ กับ ความ อิมท
่ ้ อง และ
ความ อดอยาก ทัง้ ความ สมบูรณ์พูน สุข และ ความ ขัดสน
13 ข้าพเจ้า กระทํา ทุก สิง
่ ได้ โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริม กําลัง
14
ข้าพเจ้า
ถึง กระนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ดีอยูแล้
่ ว
ที่ท่าน ได้ร่วม ทุกข์กับ ข้าพเจ้า 15 และ พวก ท่าน ชาว ฟี ลิ
ป ปีก็ทราบ อยูแล
่ ้วว่า การ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ ใน เวลา
เริม
่ แรก นั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ออก ไป จาก แคว้น มา ซิ โด เนี ย
ไม่มีค ริ สต จักร ใด มี ส่วน ร่วม กับ ข้าพเจ้า ใน การ ให้ ทาน
และ รับ ทาน นั ้น เลย นอกจาก พวก ท่าน พวก เดียว เท่านั ้น
16 เพราะ เมื่อ ข้าพเจ้า อยูที
่ ่เมือง เธ สะ โลนิ กา พวก ท่าน
ก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับความขัดสน
ของ ข้าพเจ้า 17 มิใช่ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ ได้ รับ ของ ให้
แต่ว่า ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน ได้ ผล กําไร ใน บัญชี ของ ท่าน
มากขึ้น 18 แต่ข้าพเจ้า มี ของสารพัด และมีบริบูรณ์ อยูแล้
่ ว
ข้าพเจ้า ก็ อม
ิ่ อยู่ เพราะได้ รบ
ั ของซึ่ง เอปาโฟรดิทัส ได้ นํา มา
จาก พวก ท่าน เป็นก ลิน
่ ง บูชา ที่ ทรง โปรด
่ หอม เป็น เครือ
และพอพระทัย ของพระเจ้า 19 และพระเจ้า ของข้าพเจ้า จะ
ประทานสิง่ สารพัด ตามที่ ท่านต้องการนั ้น จากทรัพย์ อนร
ั ุ่ง
20
เรืองของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ บัดนี้ ขอให้สง่า ราศี
จง มีแด่พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา สืบๆ ไป เป็น นิ ตย์ เอ เมน
21 ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง วิสุ ทธิชนทุก คนในพระ
เยซูคริสต์ พี่น้ องทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึง
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มายัง ท่าน 22 พวก วิสุทธิชน ทัง้ ปวง ฝาก ความ คิดถึง มายัง
ท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซีซาร์
23 ขอ ให้พระคุณ แห่ง พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
เรา ดํารงอยูกั
่ บท่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึง ชาวฟี ลิ
ปปีจากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส]
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