
หนา 2367จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองฟลิปป

ความรักและความยินดี
อันย่ิงใหญตอชาวฟลิปป

1เปาโลและทิโมธี ผูรับใชของ
พระเยซูคริสต เรียน บรรดา

วิสุทธิชนในพระเยซูคริสต ซึ่ ง
อยู ในเมืองฟลิปป ทั้ งบรรดา
ศิษยาภิบาลและผูชวย
2ขอใหพระคุณและสันติสุขจาก
พระเจาพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสตเจา จงดํารงอยู
กับทานเถิด
3ข าพเจ าระลึกถึ งท านเมื่ อใด
ข าพเจ าก็ขอบพระคุณพระเจ า
ของขาพเจาทุกครั้ง
4และทุกเวลาที่ขาพเจาอธิษฐาน
เพ่ือทานทุกคน ขาพเจาก็ทูลขอ
ดวยความยินดี
5 เพราะเหตุที่ ท านทั้ งหลายมี
สวนในขาวประเสริฐดวยกัน ตั้ง
แตวันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้
6ขาพเจาแนใจในสิ่ งนี้ วา พระ
องคผูทรงตั้งตนการดีไวในพวก
ทานแลว จะทรงกระทําใหสําเร็จ
จนถึงวันแหงพระเยซูคริสต
7การที่ ข าพเจ า คิ ดอย างนั้ น
เนื่องดวยทานทั้งหลายก็สมควร
แลว เพราะวาขาพเจามีทานใน
ใจของขาพเจา ทานทั้ งหลาย

ไดรับสวนในพระคุณดวยกันกับ
ขาพเจา ในการที่ขาพเจาถูก
จองจํา และในการกลาวแก และ
หนุนใหขาวประเสริฐนั้ นตั้ งมั่ น
คงอยู
8 เพราะว าพระเจ าทรง เป น
พยานของขาพเจาวา ขาพเจา
เปนห วงท านทั้ งหลายเพียงไร
ตามพระทัยเมตตาของพระเยซู
คริสต
9และข าพเจ าอธิ ษฐานขอให
ความรักของทานจําเริญย่ิงๆข้ึน
ในความรูและในวิจารณญาณทุก
อยาง
10 เพ่ื อทานทั้ งหลายจะสังเกต
ไดวาสิ่ งใดประเสริฐที่ สุด และ
เพ่ื อท านจะได เปนคนซื่ อสัตย
และไมเปนที่ติได จนถึงวันของ
พระคริสต
11 จะไดเปนผูที่บริบูรณดวยผล
ของความชอบธรรม ซึ่งเกิดข้ึน
โดยพระเยซูคริสต เพ่ือถวาย
พระเกียรติและความสรรเสริญ
แดพระเจา
การเปนพยานฝายพระคริสต

ของชาวฟลิปป
12 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจา
ปรารถนาใหทานทราบวา 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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หนา 2368
ทั้งปวงที่อุบัติข้ึนกับขาพเจานั้น
ไดกลับเปนเหตุใหขาวประเสริฐ
แผแพรกวางออกไป
13 จนการที่ ขาพเจาถูกพันธนา
การเพราะพระคริสตนั้ น ก็
ปรากฏทั่ วตลอดกองผู คุมและ
ทั่วสถานที่แหงอื่นๆทั้งสิ้น
14 และพ่ี นองมากมายในองค
พระผู เปนเจาที่ไดเกิดความเชื่อ
มั่น เนื่องดวยเครื่องพันธนาการ
ทั้ งหลายของขาพเจา และพวก
เขาก็มีใจกลาข้ึนที่ จะกลาวพระ
วจนะนั้ นโดยปราศจากความ
กลัว
15 ความจริ งมีบางคนประกาศ
พระคริสตดวยจิตใจริษยาและ
ทุมเถียงกัน แตก็มีคนอื่นที่
ประกาศดวยใจหวังดี
16 ฝายหนึ่ งประกาศพระคริสต
ดวยการชิงดีชิงเดนกัน ไมใช
ดวยความจริงใจ จงใจจะ
เพ่ิมความทุกขยากใหแกเครื่อง
พันธนาการของขาพเจา
17 แตฝายหนึ่ งประกาศดวยใจ
รัก โดยรูแลววาทรงตั้งขาพเจา
ไวปองกันขาวประเสริฐนั้นไว
18 ถาเชนนั้นจะแปลกอะไร แม
เขาจะประกาศดวยประการใดก็
ตาม จะเปนดวยการแกลงทําก็ดี
หรือดวยใจจริงก็ดี แตเขาก็ได
ประกาศพระคริสต ในการนี้ทํา
ใหขาพเจามีความยินดี และจะมี

ความชื่นชมยินดีตอไปดวย
19 เพราะขาพเจารู วา โดยคํา
อธิษฐานของทาน และโดยการ
ชวยเหลือของพระวิญญาณแหง
พระเยซูคริสตนี้ จะเปนเหตุให
ขาพเจารับการชวยใหพน
20 เพราะว าเป นความมุ งมาด
ปรารถนาและความหวั งของ
ขาพเจาวา ขาพเจาจะไมไดรับ
ความละอายใดๆเลย แตเมื่ อ
กอนทุกครั้งมีใจกลาเสมอฉันใด
บัดนี้ก็ขอใหเปนเชนเดียวกันฉัน
นั้น พระคริสตจะไดทรงรับ
เกียรติ ในร างกายของข าพเจ า
เสมอ แมจะโดยชีวิตหรือโดย
ความตาย

เปาโลลังเลใจ
21 เพราะวาสําหรับขาพเจานั้ น
การมีชี วิตอยู ก็ เพ่ื อพระคริสต
และการตายก็ไดกําไร
22 แตถาขาพเจายังจะมีชีวิตอยู
ในรางกาย ขาพเจาก็จะทํางาน
ใหเกิดผล แตขาพเจาบอกไมได
วาจะเลือกฝายไหนดี
23 ข าพเจ าลั งเลใจอยู ในระ-
หวางสองฝายนี้ คือวา ขาพ-
เจามีความปรารถนาที่จะจากไป
เพ่ืออยูกับพระคริสต ซึ่งประ-
เสริฐกวามากนัก
24 แตการที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ในรางกายนี้ ก็มีความจําเปน
สําหรับพวกทานมากกวา

ฟลิปป 1

(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 าแน ใจอย างนี้
แลว ขาพเจาก็ทราบวาขาพเจา
จะยังอยู และคงอยู กับทานทั้ ง
หลาย เพ่ือใหทานจําเริญข้ึน
และชื่นชมยินดีในความเชื่อ
26 เพ่ื อความปลาบปลื้ มของ
ท านจะมากย่ิ งข้ึ นในพระเยซู
คริสตเนื่องดวยขาพเจา เพราะ
ขาพเจาจะมาหาทานอีก
27 ขอแต เพียงใหท านดําเนิ น
ชีวิตใหสมกับขาวประเสริฐของ
พระคริสต เพ่ือวาแมขาพเจาจะ
มาหาทานหรือไมก็ตาม ขาพเจา
ก็จะไดรูขาวของทานวา ทานตั้ง
มั่ นคงอยู เปนน้ําหนึ่ งใจเดียว
กัน ตอสู เหมือนอยางเปนคน
เดี ยวเพ่ื อความเชื่ อแห งข าว
ประเสริฐนั้น
28 และไมเกรงกลัวผูที่ ขัดขวาง
ทานแตประการใดเลย เมื่อเปน
เชนนี้ก็จะเปนที่ประจักษแกเขา
วา พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ
แตพวกทานก็จะถึงซึ่งความรอด
และการนั้นมาจากพระเจา
29 เพราะวาไดทรงโปรดแกทาน
เพราะเห็นแกพระคริสต มิใช
ใหท านเชื่ อถือในพระองค เท า
นั้ น แตใหทานทนความทุกข
ยากเพราะเห็นแกพระองคดวย
30 คื อให ท านต องต อสู เช น
เดียวกับที่ ทานได เห็นข าพเจา
ตอสู และซึ่งทานไดยินวาขาพ-

เจากําลังสูอยูในขณะนี้
คําเตือนใหมีความรัก

ความสามัคคีและการถอมใจ

2เหตุฉะนั้น ถาไดรับการเรา
ใจประการใดในพระคริสต

ถ ามีการหนุนใจประการใดใน
ความรัก ถามีสวนประการใดกับ
พระวิญญาณ ถามีการรักใคร
เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการ
ใด
2ก็ขอใหท านทําใหความยินดี
ของขาพเจาเต็มเป ยมดวยการ
มีความคิดอยางเดียวกัน มี
ความรักอยางเดียวกัน มีใจรูสึก
และคิดพรอมเพรียงกัน
3อย าทําสิ่ งใดในทางทุ มเถียง
กันหรืออวดดี แตจงมีใจถอม
ถือวาคนอื่นดีกวาตัว
4 อย าให ต างคนต างเห็ นแก
ประโยชนของตนฝายเดียว แต
จงเห็นแกประโยชนของคนอื่นๆ
ดวย

พระคริสตเปนแบบอยาง
ของเราในการถอมใจ

5ทานจงมีน้ําใจอยางนี้ เหมือน
อยางที่พระเยซูคริสตทรงมีดวย
6พระองค ผู ทรงอยู ในสภาพ
พระเจามิไดทรงเห็นวาการเทา
เทียมกับพระเจานั้นเปนการแยง
ชิงเอาไปเสีย
7แตไดทรงกระทําพระองคเอง
ใหไมมีชื่อเสียงใดๆ และทรงรับ

(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

 50_phi.pub 
 page 3

 Friday, December 09, 2005 14:32 



หนา 2370ฟลิปป 2
สภาพอยางผู รับใช ทรงถือ
กําเนิดในลักษณะของมนุษย
8และเมื่ อทรงปรากฏพระองค
ในสภาพมนุษยแลว พระองคก็
ทรงถอมพระองคลง ยอมเชื่ อ
ฟงจนถึงความมรณา กระทั่ ง
ความมรณาที่กางเขน

พระคริสตทรงไดรับ
การยกขึ้นอยางสูง

9 เหตุฉะนั้นพระเจาจึงไดทรงยก
พระองค ข้ึ นอย างสู งที่ สุดด วย
และได ทรงประทานพระนาม
เหนือนามทั้งปวงใหแกพระองค
10 เพ่ือ `หัวเขาทุกหัวเขา' ใน
สวรรคก็ดี ที่แผนดินโลกก็ดี ใต
พ้ืนแผนดินโลกก็ดี `จะตองคุก
กราบลง' นมัสการในพระนาม
แหงพระเยซูนั้น
11 และเพ่ือ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอม
รับ' วาพระเยซูคริสตทรงเปน
องคพระผู เปนเจา อันเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระเจาพระ
บิดา

จงเปนดวงสวางของโลก
12 เหตุฉะนี้พวกที่ รักของขาพ-
เจา เหมือนทานทั้งหลายไดยอม
เชื่ อฟงทุกเวลา และไมใชเมื่ อ
ขาพเจาอยูดวยเทานั้น แตเดี๋ยว
นี้ เมื่ อขาพเจาไมอยูดวย ทาน
ทั้ งหลายจงใหความรอดของตน
เกิดผลดวยความเกรงกลัวตัวสั่น
13 เพราะวาพระเจาเปนผู ทรง

กระทํากิจอยูภายในทาน ทั้งให
ทานมีใจปรารถนาและใหประ-
พฤติตามชอบพระทัยของพระ
องค
14 จงกระทําสิ่ งสารพั ดโดย
ปราศจากการบนและการทุ ม
เถียงกัน
15 เพ่ือทานทั้ งหลายจะปราศ-
จากตําหนิ และไม มี ความผิ ด
เปน `บุตรที่ปราศจากตําหนิของ
พระเจา' ในทามกลาง `ยุคที่คด
โกงและวิปลาส' ทานปรากฏใน
หมูพวกเขาดุจดวงสวางตางๆใน
โลก
16 โดยการปาวประกาศยกพระ
วจนะอันมีชีวิตไวอยูเสมอ เพ่ือ
ขาพเจาจะไดชื่ นชมยินดีในวัน
ของพระคริสตวา ขาพเจาไมได
ว่ิงเปลาๆ และไมไดทํางานโดย
เปลาประโยชน

เปาโลกลาวถึงทิโมธี
และเอปาโฟรดิทัส

17 แทจริง ถาแมขาพเจาตอง
ถวายตั วเป นเครื่ องบู ชาและ
เปนการปรนนิ บัติ เพราะความ
เชื่ อของทานทั้ งหลาย ขาพเจา
ยังจะมีความชื่นชมยินดีดวยกัน
กับทานทั้งหลาย
18 ซึ่ งทานก็ควรจะยินดีและชื่น
ชมดวยกันกับขาพเจาดวยเชน
เดียวกัน
19 แตขาพเจาหวังใจในพระเยซู

(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
เจาวา ในไมชาขาพเจาจะให
ทิโมธีไปหาพวกทานเพ่ือขาพ-
เจ าจะได รั บความชู ใจเช นกั น
เมื่อไดรับขาวของทาน
20 เพราะวาขาพเจาไมมีผู ใดที่
มีน้ําใจเหมือนทิโมธี ซึ่ งจะเอา
ใจใส ในทุกขสุ ขของท านอย าง
แทจริง
21 เพราะว าคนทั้ งหลายย อม
แสวงหาประโยชน ของตนเอง
ไมไดแสวงหาประโยชนของพระ
เยซูคริสต
22 แต ท านก็ รู ถึ ง คุ ณค าของ
ทิโมธีแลววา เขาไดรับใชรวมกับ
ขาพเจาในการประกาศขาวประ-
เสริฐ เสมือนบุตรรับใชบิดา
23 เหตุฉะนั้นขาพเจาหวังใจวา
พอจะเห็นไดวาจะเกิดการอยาง
ไรแกขาพเจา ขาพเจาจะใชเขา
ไปโดยเร็ว
24 แตขาพเจาไว วางใจในองค
พระผู เปนเจาวา ในไมชาขาพ-
เจาเองจะมาหาทานดวย
25 ขาพเจาคิดแลววา จะตอง
ให เอปาโฟรดิทัสนองชายของ
ขาพเจา ซึ่ งเปนเพ่ือนรวมงาน
และเพ่ือนทหารของขาพเจาและ
เปนผูนําขาวของพวกทาน และ
ไดปรนนิบัติขาพเจาในยามขัด
สน มาหาทานทั้งหลาย
26 เพราะว าเขาคิดถึ งท านทุก
คน และเปนทุกขมากเพราะทาน

ไดขาววาเขาปวย
27 เขาปวยจริงๆ ปวยจนเกือบ
จะตาย แตพระเจาทรงพระ
กรุณาโปรดเขา และไมใชทรง
โปรดเขาคนเดียว แตทรงโปรด
ขาพเจาดวย เพ่ือไมใหขาพเจา
มีความทุกขซอนทุกข
28 เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงรีบรอน
ใชเขาไป หวังวาเมื่ อทานทั้ ง
หลายไดเห็นเขาอีก ทานจะได
ชื่นชมยินดี และความทุกขของ
ขาพเจาจะเบาบางไปสักหนอย
29 เหตุฉะนั้นทานจงตอนรับเขา
ไว ในองค พระผู เป นเจ าด วย
ความยินดีทุกอยาง และจงนับ
ถือคนอยางนี้
30 ดวยวา เขาเกือบจะตายเสีย
แลวเพราะเห็นแกการของพระ
คริสต คือไดเสี่ยงชีวิตของตน
เพ่ื อการปรนนิ บัติ ของท านทั้ ง
หลายที่บกพรองตอขาพเจาอยู
นั้นจะไดเต็มบริบูรณ

จงระวังผูสอนเท็จ
เปาโลสรุปชีวิตในอดีตของตน

3สุดทายนี้ พวกพ่ีนองของ
ขาพเจา จงชื่ นชมยินดีใน

องคพระผู เปนเจา การที่ขาพ-
เจาเขียนขอความเหลานี้ถึงทาน
ซ้ําอีก ก็หาเปนการลําบากแก
ขาพเจาไม แตเปนการปลอดภัย
สําหรับทานทั้งหลาย
2จงระวังพวกสุนัข จงระวัง

(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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หนา 2372ฟลิปป 3
บรรดาคนที่ทําชั่ ว จงระวังพวก
ถือการเชือดเนื้อเถือหนัง
3 เพราะวาเราทั้ งหลายเปนพวก
ถือพิธีเขาสุหนัต คือเปนผู
นมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ
และชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต
และไมไดไวใจในเนื้อหนัง
4ถึงแมวาขาพเจาเองมีเหตุที่จะ
ไวใจในเนื้อหนัง ถาผูอื่นคิดวา
เขามี เหตุ ผลที่ จะไว ใจในเนื้ อ
หนัง ขาพเจาก็มีมากกวาเขาเสีย
อีก
5 คือเมื่อขาพเจาเกิดมาไดแปด
วันก็ไดเขาสุหนัต ขาพเจาเปน
ชนชาติอิสราเอล ตระกูลเบน-
ยามิน เปนชาติฮีบรูเกิดจากชาว
ฮีบรู ในดานพระราชบัญญัติก็
อยูในคณะฟาริสี
6ในดานความกระตือรือรนก็ได
ขมเหงคริสตจักร ในดานความ
ชอบธรรมซึ่ งมีอยู โดยพระราช
บัญญัติ ขาพเจาก็ไมมีที่ติได

เปาโลยินดีสละทุกส่ิง
เพื่อพระคริสต

7แตวาสิ่งใดที่ เคยเปนคุณประ-
โยชนแกขาพเจา ขาพเจาถือวา
สิ่ งนั้นไรประโยชนแลวเพ่ือเห็น
แกพระคริสต
8ที่จริงขาพเจาถือวาสิ่ งสารพัด
ไรประโยชนเพราะเห็นแกความ
ประเสริฐแหงความรูถึงพระเยซู
คริ สต องคพระผู เป นเจ าของ

ขาพเจา เพราะเหตุพระองค
ขาพเจาจึงไดยอมสละสิ่งสารพัด
และถือวา สิ่ งเหลานั้ นเปน
เหมือนหยากเหย่ือเพ่ือขาพเจา
จะไดพระคริสต
9และจะได ปรากฏอยู ในพระ
องค ไมมีความชอบธรรมของ
ข าพเจ าเองซึ่ งได มาโดยพระ
ราชบัญญัติ แตมีมาโดยความ
เชื่ อในพระคริสต เปนความ
ชอบธรรมซึ่ งมาจากพระเจาโดย
ความเชื่อ

จงปรารถนาที่จะเปน
อยางพระคริสต

10 เพ่ื อข าพเจาจะได รู จักพระ
องค และฤทธิ์ เดชแหงการฟน
คืนพระชนมของพระองค และ
รวมทุกขกับพระองค คือยอม
ตั้งอารมณตายเหมือนพระองค
11 ถาโดยวิธีหนึ่ งวิธีใดขาพเจา
ก็จะไดเปนข้ึนมาจากความตาย
ดวย
12 มิใชวาขาพเจาไดแลว หรือ
สําเร็จแลว แตขาพเจากําลังบาก
บ่ันมุงไป เพ่ือขาพเจาจะไดฉวย
เอาตามอยางที่พระเยซูคริสตได
ทรงฉวยขาพเจาไวเปนของพระ
องคแลว
13 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาไม
ถือวาขาพเจ าไดฉวยไวไดแลว
แตขาพเจาทําอยางหนึ่ง คือลืม
สิ่ งที่ ผานพนมาแลวเสีย 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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หนา 2373 ฟลิปป 3, 4
โนมตั วออกไปหาสิ่ งที่ อยู ข าง
หนา
14 ขาพเจากําลังบากบ่ันมุงไปสู
หลักชัย เพ่ือจะไดรับรางวัลซึ่ ง
พระเจาไดทรงเรียกจากเบ้ืองบน
ใหเราไปรับในพระเยซูคริสต
15 เหตุฉะนั้น ใหเราซึ่ งเปนผู
ใหญแลวมีใจคิดอยางนั้น และ
ถาทานคิดอยางอื่น พระเจาก็จะ
ทรงโปรดสําแดงสิ่ งนี้ ใหแกทาน
ดวย
16 แตเราไดแคไหนแลว ก็ให
เราดําเนินตรงตามนั้นตอไป คือ
ใหเราคิดเห็นอยางเดียวกัน

แบบอยางท่ีดีของเปาโล
และศัตรูของพระคริสต

(1 คร 11:1)
17 พ่ีนองทั้งหลาย ทานจงดํา-
เนินตามอยางขาพเจา และคอย
ดูคนทั้ งหลายเหลานั้ นที่ดําเนิน
ตามอยางเดียวกัน เหมือน
ทานทั้ งหลายไดพวกเราเปนตัว
อยาง
18 (เพราะว ามี คนหลายคนที่
ประพฤติตัวเปนศัตรูตอกางเขน
ของพระคริสต ซึ่ งขาพเจาได
บอกทานถึงเร่ื องของเขาหลาย
ครั้งแลว และบัดนี้ ยังบอกทาน
อีกดวยน้ําตาไหล
19 ปลายทางของคนเหล านั้ น
คือความพินาศ พระของเขาคือ
กระเพาะ เขายกความที่นาอับ

อายของเขาขึ้นมาโออวด เขา
สนใจในวัตถุทางโลก)
จงเฝารอการเสด็จกลับมา

ของพระคริสต
20 ฝายเราเปนชาวสวรรค เรา
รอคอยพระผู ชวยใหรอดซึ่ งจะ
เสด็จมาจากสวรรค คือพระเยซู
คริสตเจา
21พระองคจะทรงเปลี่ยนแปลง
กายอันต่ําตอยของเรา ให
เหมือนพระกายอันทรงสงาราศี
ของพระองค ดวยฤทธานุภาพ
ซึ่งพระองคทรงสามารถปราบสิ่ง
สารพัดลงใตอํานาจของพระองค

การเตือนสติใหมีใจยินดี
และเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

4เหตุฉะนั้น พ่ีนองทั้งหลาย
ของขาพเจา   ผูเปนที่รัก

เปนที่ปรารถนา เปนที่ยินดี และ
เปนมงกุฎของขาพเจา พวกที่รัก
ของขาพเจา จงยืนมั่นในองค
พระผูเปนเจา
2ขาพเจาขอเตือนนางยูโอเดีย
และขอเตื อนนางสิ นทิ เคให มี
จิตใจปรองดองกันในองคพระ
ผูเปนเจา
3ขาพเจาขอรองทานดวย ผูเปน
เพ่ือนรวมแอกแทๆของขาพเจา
ใหทานชวยผูหญิงเหลานั้น ผูซึ่ง
ไดทํางานในข าวประเสริฐด วย
กั นกั บข าพเจ าและกั บเคลเม
ดวย รวมทั้งคนอื่นที่เปนเพ่ือน

(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 2374ฟลิปป 4
รวมงานของขาพเจา ซึ่งชื่อของ
เขาเหลานั้นมีอยูในหนังสือแหง
ชีวิตแลว
4 จงชื่ นชมยิ นดี ในองค พระ
ผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอยํ้า
อีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด

วิธีขจัด
ความกระวนกระวาย

5จงให จิตใจที่ ออนสุภาพของ
ทานประจักษแกคนทั้งปวง องค
พระผูเปนเจาทรงอยูใกลแลว
6อย าทุกข ร อนในสิ่ งใดๆเลย
แต จงทูลเร่ื องความปรารถนา
ของท านทุ กอย างต อพระเจ า
ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน
กับการขอบพระคุณ
7แลวสันติสุขแหงพระเจา ซึ่ ง
เกินความเขาใจทุกอยาง จะ
คุมครองจิตใจและความคิดของ
ทานไวในพระเยซูคริสต

จะมีสันติสุขจาก
พระเจาไดอยางไร

8 พ่ีนองทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่ง
ใดที่จริง สิ่ งใดที่นานับถือ สิ่ง
ใดที่ ยุติธรรม สิ่ งใดที่บริสุทธิ์
สิ่งใดที่นารัก สิ่งใดที่นาฟง คือ
ถามีสิ่ งใดที่ล้ําเลิศ สิ่งใดที่ควร
แกการสรรเสริญ   ก็ขอจงใคร
ครวญดูสิ่งเหลานี้
9จงกระทําทุกสิ่ งที่ทานไดเรียน
รู และไดรับไว ไดยินและไดเห็น
ในขาพเจาแลว และพระเจา

แหงสันติสุขจะทรงสถิตกับทาน
ชัยชนะอันนาอัศจรรย

ของเปาโล
10 แตขาพเจามีใจชื่ นชมยินดี
ในองคพระผู เปนเจ าอย างย่ิ ง
เพราะวา ในที่ สุดทานก็ไดฟ น
การระลึกถึงขาพเจาอีก ทานคิด
ถึงขาพเจาจริงๆ แตยังหาโอ-
กาสไมได
11 ขาพเจาไมไดกลาวถึงเร่ื อง
ความขัดสน เพราะขาพเจาจะมี
ฐานะอยางไรก็ตาม ขาพเจาก็
เรียนรู แล วที่ จะพอใจอยู อยาง
นั้น
12 ข าพเจ ารู จักที่ จะเผชิญกับ
ความตกต่ํา และรู จักที่จะเผชิญ
กับความอุดมสมบูรณ ไมวา
ที่ไหนหรือในกรณีใดๆ ขาพเจา
ได รั บการสั่ งสอนให เผชิญกับ
ความอิ่มทองและความอดอยาก
ทั้ งความสมบู รณ พู นสุ ขและ
ความขัดสน
13 ขาพเจากระทําทุกสิ่ งไดโดย
พระคริสต ผูทรงเสริมกําลัง
ขาพเจา
14 ถึงกระนั้น ทานทั้ งหลายได
กระทําดีอยู แล วที่ ท านได ร วม
ทุกขกับขาพเจา
15 และพวกท านชาวฟ ลิ ปป ก็
ทราบอยูแลววา การประกาศ
ขาวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้น
เมื่ อข าพเจ าออกไปจากแควน

(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
มาซิโดเนีย ไมมีคริสตจักรใด
มีสวนรวมกับขาพเจาในการให
ทานและรับทานนั้นเลย นอก
จากพวกทานพวกเดียวเทานั้น
16 เพราะเมื่อขาพเจาอยูที่ เมือง
เธสะโลนิกา พวกทานก็ไดฝาก
ของมาช วยหลายครั้ งหลายหน
สําหรับความขัดสนของขาพเจา
17 มิใชว าขาพเจาปรารถนาจะ
ไดรับของให แตวาขาพเจา
อยากใหทานไดผลกําไรในบัญชี
ของทานมากข้ึน
18 แตขาพเจามีของสารพัดและ
มีบริบูรณอยูแลว ขาพเจาก็อิ่ม
อยู เพราะไดรับของซึ่ งเอปา-
โฟรดิทัสไดนํามาจากพวกทาน
เปนกลิ่นหอม เปนเครื่ องบูชา
ที่ ทรงโปรดและพอพระทัยของ
พระเจา
19 และพระเจ าของข าพเจาจะ
ประทานสิ่ งสารพัดตามที่ ท าน

ต องการนั้ นจากทรั พย อั นรุ ง
เรืองของพระองค โดยพระเยซู
คริสต
20 บัดนี้ ขอใหสงาราศีจงมีแด
พระเจาพระบิดาของเราสืบๆไป
เปนนิตย เอเมน
21 ขาพเจาขอฝากความคิดถึง
มายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซู
คริสต พ่ีนองทั้ งหลายที่ อยู
กับขาพเจาก็ฝากความคิดถึงมา
ยังทาน
22 พวกวิ สุ ทธิ ชนทั้ งปวงฝาก
ความคิดถึงมายังทานทั้ งหลาย
โดยเฉพาะอยางย่ิงพวกขาราช-
การของซีซาร
23 ขอใหพระคุณแห งพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
ดํารงอยู กับท านทั้ งหลายเถิ ด
เอเมน
[เขียนถึงชาวฟลิปปจากกรุงโรม
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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