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Thư gửi cho người
Phi-líp

1Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Chúa Cứu Thế
Giê-xu,
Kính gởi các dân thánh của Thượng Đế thuộc

về Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thành Phi-líp cùng
với các trưởng lão* và các phụ tá.

2 Nguyền xin ân phúc và bình an của Thượng
Đế, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở
cùng anh chị em.

Lời cầu nguyện của Phao-lô
3 Mỗi khi nhớ đến anh chị em tôi đều cảm

tạ Thượng Đế tôi, 4 tôi luôn luôn vui mừng cầu
nguyện cho tất cả anh chị em. 5 Tôi cảm tạ Ngài
vì sự giúp đỡ của anh chị em trong công tác rao
giảng Tin Mừng từ đầu cho đến bây giờ. 6 Tôi tin
rằng Thượng Đế đã khởi sự làm việc lành trong
vòng anh chị em sẽ tiếp tục việc ấy cho đến ngày
Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

7 Tôi nghĩ rất đúng như thế về anh chị em
vì lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến anh chị em.
Tất cả anh chị em đều đang dự phần ân phúc
của Thượng Đế không những trong khi tôi đang
ngồi tù mà cả khi tôi bênh vực và xác nhận chân
lý của Tin Mừng nữa. 8 Thượng Đế làm chứng

* 1:1: trưởng lão Nguyên văn, “giám thị” hay “quản thủ.” Xin
xem “trưởng lão” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
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rằng tôi ao ước gặp anh chị em trong tình yêu
của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

9 Tôi cầu nguyện cho tình yêu của anh chị em
càng ngày càng gia tăng trong sự hiểu biết sâu
đậm 10 để anh chị em có thể phân biệt được điều
tốt đẹp nhất, và trở nên tinh sạch, toàn thiện vào
ngày Chúa Cứu Thế trở lại; 11 và nhờ sự giúp đỡ
của Chúa Cứu Thế anh chị em sẽ làm nhiều điều
phước đức để đem tiếng khen và vinh hiển về
cho Thượng Đế.

Những khó khăn mà Phao-lô gặp đã giúp đỡ
công tác rao truyền Tin Mừng

12 Tôi muốn anh chị em biết những điều xảy
đến cho tôi đã giúp đỡ cho công tác rao truyền
Tin Mừng 13 vì tất cả các lính gác cung điện và
mọi người khác đều biết rằng tôi bị tù là vì tôi
theo Chúa Cứu Thế. 14Hơn nữa, việc tôi ngồi tù
khiến cho nhiều tín hữu thêm bạo dạn, không
còn e sợ khi rao giảng lời Thượng Đế.

15 Đành rằng có một số người rao giảng vì đố
kỵ nhưng cũng có người rao giảng Chúa Cứu
Thế với lòng chân thành. 16 Những anh em nầy
rao giảng vì họ có tình yêu và biết rằng Thượng
Đế giao cho tôi công tác bênh vực Tin Mừng.
17 Còn những người kia rao giảng Chúa Cứu Thế
vì những tham vọng ích kỷ, không chính đáng,
nghĩ rằng sẽ gây thêm khổ sở cho tôi trong tù.

18 Nhưng đâu có sao. Dù bởi động lực nào đi
nữa, chính đáng hay không chính đáng, điều
quan trọng là Chúa Cứu Thế được rao giảng. Đó
là điều tôi đang mừng, và sẽ còn mừng nữa.
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19 Nhờ anh chị em cầu nguyện và Thánh Linh
của Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp đỡ nên tôi tin chắc
tôi sẽ sớm được trả tự do†. 20 Tôi tin rằng tôi sẽ
không thất vọng điều gì vì với sự can đảm của
tôi, Chúa Cứu Thế sẽ được hiển vinh trong tôi dù
tôi sống hay chết. 21 Đối với tôi, sống là vì Chúa
Cứu Thế, còn chết là điều ích lợi‡. 22Nếu tôi còn
sống trong thân xác thì tôi có thể vui hưởng kết
quả của công tác mình làm. Thật ra tôi không
biết chọn lựa điều nào. 23 Giữa hai cái thật khó
cho tôi chọn. Tôi rất muốn lìa đời nầy để được
đi ở cùng Chúa Cứu Thế thì tốt hơn, 24 nhưng tôi
sống trong thân xác lại là điều cần cho anh chị
em. 25 Vì tôi biết chắc điều ấy nên tôi sẽ tiếp tục
sống để giúp đỡ anh chị em lớn mạnh trong đời
thiêng liêng và càng vui hơn trong đức tin của
anh chị em. 26 Anh chị em sẽ có lý do kiêu hãnh
về tôi trong Chúa Cứu Thế khi tôi thăm viếng
anh chị em.

27Anh chị em hãy sống thế nào cho xứng đáng
với Tin Mừng của Chúa Cứu Thế để dù cho tôi
đến thăm hay ở xa anh chị em tôi cũng vui vì
nghe rằng anh chị em đứng vững vàng trong
Chúa Cứu Thế, theo đuổi cùng một mục tiêu,
chung nhau chiến đấu cho đức tin trong Tin
Mừng, 28 và rằng anh chị em không sợ những
người chống đối mình. Đó là bằng chứng cho
thấy kẻ chống đối anh chị em sẽ bị tiêu diệt còn
† 1:19: tự do Hay “sự cứu rỗi.” ‡ 1:21: chết … ích lợi Phao-lô
nói rằng chết là điều ích lợi vì cái chết mang ông lại gần Chúa
Cứu Thế hơn.
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anh chị em sẽ được Thượng Đế cứu. 29 Vì anh
chị em được vinh dự là không những tin Chúa
Cứu Thế mà thôi, lại còn chịu khổ vì Ngài nữa.
30 Anh chị em đã tham dự vào những cuộc thử
nghiệmmà tôi đã trải qua, và bây giờ anh chị em
cũng vẫn nghe về những cuộc thử nghiệm ấy.

2
1 Vậy nếu trong anh chị em có sự giục giã nào

của Chúa Cứu Thế, nếu có sự an ủi nào trong tình
yêu, nếu có sự san sẻ nào của Thánh Linh, nếu có
tình yêumến và thông cảm nào giữa anh chị em
2 thì hãy làm cho tôi vui mừng hoàn toàn. Tôi
xin anh chị em hãy đồng lòng, đồng tình yêu,
đồng tư tưởng, đồng mục tiêu với nhau. 3Đừng
làm điều gì do lòng ích kỷ và tự phụ. Trái lại
phải khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn
mình. 4 Đừng chỉ nghĩ đến ích lợi bản thân mà
nên nghĩ đến lợi ích của người khác nữa.

Phải hi sinh như Chúa Cứu Thế
5Hãy có đồng tư tưởng như Chúa Cứu Thế Giê-

xu.
6 Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi

mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với
Thượng Đế là điều phải nắm giữ.

7 Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy
hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người. 8 Và khi làm
con người, Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn
vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi
bằng lòng chết trên thập tự giá.
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9 Vì thế nên Thượng Đế đã nâng Ngài lên địa
vị cao tuyệt đỉnh, ban cho Ngài danh cao hơn hết
mọi danh 10 để hễ khi nghe đến danh Chúa Giê-
xu, thì mọi đầu gối đều quì xuống—mọi người
trên trời, trên đất, dưới đất 11 và mọi lưỡi đều
xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa để
mang vinh hiển về cho Thượng Đế là Cha.

Hãy trở nên con người theo ý muốn Thượng
Đế

12 Cho nên anh chị em yêu dấu, anh chị em
đã luôn luôn vâng theo lời Chúa khi tôi có mặt
thì khi tôi vắng mặt anh chị em lại càng nên
làm hơn nữa. Hãy cố gắng sống sao cho xứng
đáng với ơn cứu rỗi của Chúa ban cho anh chị
em trong tinh thần kính sợ Ngài hoàn toàn 13 vì
Thượng Đế là Đấng đang hành động trong anh
chị em sẽ cho anh chị em ướcmuốn và khả năng
thực hiện điều đẹp lòng Ngài.

14 Làm việc gì cũng đừng nên phàn nàn và cãi
vã 15 để anh chị em được trong sạch, làm con cái
toàn thiện của Thượng Đế trong khi đang sống
giữa thế hệ gian tà nầy. Hãy chiếu rọi như sao
sáng giữa thế gian sa đọa 16 khi anh chị em đưa
ra bài học sống cho họ, tôi sẽ hãnh diện về anh
chị em khi Chúa Cứu Thế trở lại vì công khó của
tôi không uổng phí. Tôi đã chạy đua và thắng
cuộc.

17 Dù tôi phải lấy huyết mình mà rưới lên của
lễ của anh chị em tôi cũng sẵn lòng và vui mừng
với anh chị em. 18 Anh chị em cũng nên vui
chung với tôi.
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Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đai
19 Tôi hi vọng rằng nhờ Chúa tôi sẽ sớm gởi

Ti-mô-thê đến thăm anh chị em để tôi được giục
giã khi nghe tin tức về anh chị em. 20 Tôi không
có ai khác giống như Ti-mô-thê là người đồng
tâm tình với tôi, luôn luôn thật lòng lo nghĩ đến
anh chị em. 21Những người khác chỉ lo lợi riêng
mình, không lo đến lợi ích của Chúa Cứu Thế
Giê-xu. 22 Anh chị em đã biết tấm lòng của Ti-
mô-thê ra sao rồi. Anh đã phục vụ chung với tôi
trong công tác rao Tin Mừng, như con phục vụ
cha. 23 Tôi mong sớm gởi Ti-mô-thê đến thăm
anh chị em sau khi tôi biết rõ tình trạng của
tôi. 24 Tôi tin rằng nhờ Chúa giúp tôi sẽ sớm
đến thăm anh chị em.

25 Tôi cũng nghĩ cần sai Ép-ba-phô-đai đến
cùng anh chị em. Anh ấy là anh em của tôi, bạn
đồng công, và đồng chiến đấu, đại diện của anh
chị em để lo cho tôi. 26 Tôi gởi anh về vì anh
rất muốn gặp lại anh chị em. Anh rất lo vì anh
chị em nghe tin anh bị đau. 27 Thật vậy, anh bị
đau nặng gần chết nhưng Thượng Đế đã tỏ lòng
nhân ái đối với anh và cả với tôi nữa để tôi khỏi
phải buồn thêm. 28 Nên tôi sốt sắng mà gởi anh
về cùng anh chị em để khi gặp lại, anh chị em sẽ
vui mừng và tôi cũng sẽ khỏi phải lo lắng. 29Hãy
niềm nở tiếp đón anh trong Chúa. Hãy tôn trọng
những người như thế. 30Anh ta suýt thiệtmạng
vì công việc Chúa. Chính anh đã liều mình giúp
đỡ tôi trong khi anh chị em không làm gì được.
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3
Chúa Cứu Thế là trọng

1Tóm lại, anh chị em yêu dấu ơi, hãy vui mừng
trong Chúa. Tôi không ngại mà nhắc lại điều
nầy để anh chị em đề phòng. 2Hãy coi chừng lũ
chó, hãy coi chừng những người làm công gian
ác, hãy coi chừng những kẻ cắt da thịt* người
khác. 3 Chúng ta là những người chịu phép cắt
dương bì thật† vì chúng ta thờ phụng Thượng
Đế qua Thánh Linh và đặt niềm kiêu hãnhmình
trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta không ỷ lại theo
bề ngoài 4 mặc dù về bề ngoài tôi có nhiều lý
do tự hào lắm. Nếu ai cho rằng mình có lý do
để tự hào bề ngoài thì tôi còn có nhiều lý do
hơn họ nữa. 5 Tôi được cắt dương bì tám ngày
sau khi ra đời. Tôi là người Ít-ra-en, thuộc chi
tộc Bên-gia-min. Là người Hê-bơ-rơ, cha mẹ tôi
cũng là người Hê-bơ-rơ. Nói về mặt luật pháp
thì tôi thuộc phe Pha-ri-xi. 6 Nói về lòng nhiệt
thành thì trước kia tôi là người gây khó dễ cho
hội thánh. Còn về sự công bình theo luật pháp
đòi hỏi thì không chỗ nào chê trách được. 7 Tuy
nhiên, những điều truớc kia tôi cho là lợi thì bây
* 3:2: cắt da thịt Tiếng Hi-lạp đọc lên nghe như “cắt dương bì”
nhưng có nghĩa là chặt bỏ hoàn toàn. Đây là một lối chơi chữ
của Phao-lô. Xin xem “cắt dương bì” trong Bảng Giải Thích Từ
Ngữ. † 3:3: Chúng ta … dương bì thật Nguyên văn, “chúng
ta là phép cắt dương bì.” Phao-lô dùng chữ “phép cắt dương bì”
ở đây theo nghĩa thiêng liêng, nói về những tín hữu cùng tham
dự vào giao ước mới mà Thượng Đế đã ban cho dân sự của Ngài
qua Chúa Giê-xu.
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giờ tôi xem như lỗ vì Chúa Cứu Thế. 8 Ngoài ra
tôi xem mọi điều như lỗ khi so với điều tuyệt
vời trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Thế Giê-xu,
Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi mất tất cả. Tôi xem
mọi thứ như rơm rác để tôi có thể nhận Chúa
Cứu Thế 9 và được liên kết cùng Ngài, không nhờ
sự công bình của tôi theo luật pháp mà nhờ sự
công bình có được do lòng tin trong Chúa Cứu
Thế, tức công bình đến từ Thượng Đế qua đức
tin‡. 10 Tôi muốn biết Chúa Cứu Thế và nhận
được quyền năng đã khiến Ngài sống lại từ kẻ
chết. Tôi cũng muốn san sẻ những khổ đau của
Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong
sự chết Ngài, 11 với hi vọng là tôi cũng sẽ được
sống lại từ kẻ chết.

Theo đuổi mục tiêu
12 Tôi không nghĩ rằng mình đã đạt mục tiêu

hay đến mức toàn thiện rồi đâu, nhưng tôi vẫn
đang cố gắng theo đuổi để có thể chiếm được
phần thưởng vì chính tôi đã bị Chúa Cứu Thế
chiếm lấy rồi. 13Thưa anh chị em, tôi không xem
mình đã đạt đượcmục đích nhưng tôi quyết chí
làm một điều: Quên đi quá khứ mà ráng tiến
đến mục tiêu trước mặt. 14 Tôi nhắm mục tiêu
để đoạt giải thưởng cao quí mà Thượng Đế đã
gọi chúng ta trong Chúa Cứu Thế.

15 Ai trong chúng ta trưởng thành về mặt tâm
linh nên có thái độ đó. Còn nếu anh chị em nghĩ
khác thì Thượng Đế sẽ soi sáng anh chị em trong
‡ 3:9: đức tin Hay “lòng trung tín của Thượng Đế.”
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điều nầy. 16 Nhưng chúng ta hãy tiếp tục theo
đuổi chân lý mà chúng ta đã nhận.

17 Thưa anh chị em, hãy noi gương tôi và để
ý những người sống theo cách chúng tôi đã chỉ
cho anh chị em. 18 Tôi đã từng nói cho anh chị
em, bây giờ tôi khócmà nói nữa rằng lắm người
sống y như thù nghịch với thập tự giá của Chúa
Cứu Thế. 19 Cuối cùng họ sẽ bị diệt. Họ lấy bụng
mình làm Chúamình, hãnh diện về những hành
vi nhơ nhuốc, đầu óc chỉ nghĩ đến những việc
thuộc về thế gian thôi. 20 Nhưng chúng ta là
công dân trên trời, chúng ta đang trông mong
Đấng Giải Cứu trở lại, Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-
xu. 21Ngài sẽ dùng quyền năng quản trị mọi loài
mà biến hóa thân thể hèn mọn của chúng ta trở
nên như thân thể vinh hiển của Ngài.

4

Cơ-đốc-nhân phải làm gì
1 Anh chị em yêu dấu, là những người tôi rất

yêu thương và mong gặp, là niềm vui và là mão
triều của tôi. Hãy đứng vững vàng trong Chúa
như tôi đã khuyên.

2 Tôi xin hai chị Êu-đia và Xinh-ty-chê hãy
đồng tâm trong Chúa. 3 Đồng thời tôi cũng xin
anh là bạn đồng lao của tôi giúp đỡ hai chị ấy,
là những người đã từng chiến đấu với tôi trong
việc rao Tin Mừng cùng với Cơ-lê-man và những
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bạn đồng công khác. Tên họ đã được ghi vào
Sách Sự Sống* rồi.

4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lặp
lại lần nữa, hãy vui mừng đi!

5 Hãy cho mọi người thấy tính tình hòa nhã
và nhân từ của anh chị em. Chúa sắp đến rồi.
6 Đừng lo âu gì hết nhưng trong mọi hoàn cảnh
hãy dùng lời khẩn nguyện và tạ ơn mà trình
những nhu cầu mình cho Thượng Đế 7 thì sự
bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của
loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em
trong Chúa Giê-xu.

8 Tóm lại, thưa anh chị em, hãy nghĩ đến
những gì tốt và đáng khen. Điều gì chân thật,
vinh dự, phải lẽ, thanh sạch, tốt đẹp, và đáng
trọng thì anh chị em nên nghĩ đến. 9 Hãy làm
theo những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã
nghe, đã thấy tôi làm, thì Thượng Đế là nguồn
gốc của sự bình an sẽ ở với anh chị em.

Phao-lô cảm tạ các tín hữu
10 Tôi rất vui mừng trong Chúa vì một lần nữa

anh chị em tỏ lòng chăm sóc tôi. Anh chị em
đã lo tưởng đến tôi nhưng không có dịp để bày
tỏ. 11 Tôi nói như vậy không phải vì tôi cần điều
gì đâu. Tôi đã tập mãn nguyện trong mọi hoàn
cảnh. 12 Tôi biết sống túng thiếu hay sung túc.
Trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc, tôi đã học bí
quyết sống, khi no cũng như khi đói, khi dư dả

* 4:3: Sách Sự Sống Quyển sách của Thượng Đế trong đó ghi
tên tất cả những người được Ngài chọn lựa. Xem Khải 3:5; 21:27.
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cũng như khi thiếu thốn. 13 Tôi đối phó được
với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu
thêm sức cho tôi.

14 Tuy nhiên anh chị em san sẻ những nỗi khó
khăn của tôi thật quí hóa vô cùng. 15Các anh chị
em ở thành Phi-líp còn nhớ, khi tôi mới bắt đầu
giảng Tin Mừng lần đầu tiên sau khi rời miền
Ma-xê-đoan, không có hội thánh nào giúp đỡ tôi
gì cả ngoài anh chị em. 16 Còn khi tôi ở thành Tê-
sa-lô-ni-ca, nhiều lần anh chị em đã gởi đồ cần
dùng cho tôi. 17 Thật ra không phải tôi mong
nhận quà từ anh chị em đâu, nhưng tôi muốn
anh chị em lớn lên và kết quả. 18 Bây giờ thì tôi
có đủ mọi thứ cần dùng và còn dư nữa. Tôi đã
đủ dùng vì Ép-ba-phô-đai đã mang quà của anh
chị em đến cho tôi. Quà đó giống như của lễ
có hương thơm dâng lên cho Thượng Đế, được
Ngài vui nhận. 19 Thượng Đế của tôi sẽ dùng sự
giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Cứu Thế
Giê-xu để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em.
20Nguyền vinh hiển thuộc về Thượng Đế và Cha
chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

21 Xin hãy chào các dân thánh trong Chúa Cứu
Thế. Các anh em đang có mặt với tôi tại đây
cũng chào thăm anh chị em. 22 Tất cả các dân
thánh Chúa tại đây chào thăm anh chị em, nhất
là những người thuộc hoàng gia Xê-xa.

23Nguyền xin sự nhân từ và ân phúc của Chúa
Cứu Thế Giê-xu ở với mỗi anh chị em.
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