
หน้า 2414จดหมายของอคัรทูตเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี
บทที� �

ความรกัและความยินดีอนัยิ�งใหญ่
ต่อชาวฟีลิปปี

# เปาโลและทิโมธี พวกผู้รับใช้ของพระ
เยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระ
เยซูคริสต์ ซึ/งอยู่ที/เมืองฟีลิปปี พร้อมกับ
บรรดาผู้ดูแลและผู้ช่วย
1 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาของพวกเราและจากพระเยซู
คริสต์เจ้า จงดาํรงอยู่กับท่านทั4งหลายเถิด
5 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพ
เจ้าทุกครั4งที/ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่าน
6 ในทุกคาํอธิษฐานของข้าพเจ้าเผื/อพวก
ท่านทุกคน กไ็ด้ทูลขอด้วยความยินดี
เสมอ
; เพราะเหตุการร่วมสามัคคีธรรมของ
พวกท่านในข่าวประเสริฐ ตั4งแต่วันแรกมา
จนกระทั/งบัดนี4
< โดยมีความมั/นใจในสิ/งนี4 เองว่า พระ
องค์ผู้ทรงตั4 งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทาํการดีนั4 นจนถึงวันของพระ
เยซูคริสต์
= การที/ข้าพเจ้าคิดอย่างนั4นเกี/ยวกับพวก
ท่านทุกคนกส็มควรแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้า
มีพวกท่านในใจของข้าพเจ้า เพราะว่าทั4ง
ในเครื/องพันธนาการของข้าพเจ้า และใน
การกล่าวแก้และการยืนยันแห่งข่าวประ

เสริฐนั4น พวกท่านทุกคนก็เป็นผู้มีส่วน
แห่งพระคุณของข้าพเจ้า
> เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพ
เจ้าว่า ข้าพเจ้าปรารถนาพวกท่านทุกคน
มากเพียงไรในพระทัยเมตตาของพระเยซู
คริสต์
? และข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างนี4 ว่า ความรัก
ของพวกท่านจะจาํเริญยิ/ง ๆ ขึ4 นในความรู้
และในวิจารณญาณทุกอย่าง
#B เพื/อพวกท่านจะได้เห็นชอบบรรดาสิ/ง
ที/ยอดเยี/ยม และเพื/อพวกท่านจะได้เป็น
คนจริงใจและปราศจากการเป็นเหตุให้ผู้
ใดทาํผิด จนถึงวันของพระคริสต์
## โดยบริบูรณ์ด้วยบรรดาผลแห่งความ
ชอบธรรม ซึ/ งเกิดขึ4 นโดยพระเยซูคริสต์
เพื/ อถวายสง่าราศีและการสรรเสริญแด่
พระเจ้า

หลายคนมีใจรอ้นรน
ที�จะเป็นพยาน
ฝ่ายพระคริสต์

#1 แต่ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านเข้า
ใจ พี/น้องทั4งหลาย ว่าสิ/งเหล่านั4นที/ได้เกิด
ขึ4 นกับข้าพเจ้านั4น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าว
ประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป
#5 จนเครื/ องพันธนาการของข้าพเจ้าใน
พระคริสต์นั4นปรากฏทั/วตลอดพระราชวัง
และทั/วสถานที/แห่งอื/น ๆ ทั4งสิ4น
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หน้า 2415

#6 และพี/ น้องมากมายในองค์พระผู้เป็น
เจ้าที/ ได้เกิดความมั/ นใจเนื/ องด้วยเครื/ อง
พันธนาการของข้าพเจ้า กม็ีใจกล้ามากยิ/ง
ขึ4 นที/ จะกล่าวพระวจนะนั4 นโดยปราศจาก
ความกลัว
#; แท้จริงมีบางคนประกาศพระคริสต์
ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน และมี
บางคนประกาศด้วยใจหวังดีด้วย
#< ฝ่ายหนึ/งประกาศพระคริสต์ด้วยการ
ชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จง
ใจจะเพิ/มความทุกข์ยากให้แก่เครื/องพัน-
ธนาการของข้าพเจ้า
#= แต่อีกฝ่ายนั4นประกาศด้วยใจรัก โดย
รู้ แล้วว่าข้าพเจ้าถูกตั4 งไว้เพื/ อป้องกันข่าว
ประเสริฐนั4น
#> ถ้าเช่นนั4นจะแปลกอะไร อย่างไรก็
ตาม ในทุกวิธีทาง จะเป็นด้วยการแกล้ง
ทาํกด็ี หรือด้วยใจจริงกด็ี พระคริสต์กถู็ก
ประกาศ และในสิ/งนี4 ข้าพเจ้ากปี็ติยินดี ใช่
แล้ว และจะปีติยินดีต่อไป
#? เพราะข้าพเจ้ารู้ ว่า สิ/งนี4 จะเป็นเหตุให้
ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น โดยคาํอธิษฐาน
ของพวกท่าน และโดยการช่วยเหลือของ
พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์
1B ตามความคาดหวังอย่างเอาจริงเอาจัง
ของข้าพเจ้าและความหวังของข้าพเจ้า ว่า
ข้าพเจ้าจะไม่ละอายในสิ/งใด ๆ เลย แต่ว่า
ด้วยใจกล้าทั4งสิ4 น เช่นที/เป็นเสมอมา ดัง
นั4 นบัดนี4 พระคริสต์จะได้ทรงรับการยก
ย่องในร่างกายของข้าพเจ้าด้วย ไม่ว่าจะ
โดยชีวิตกด็ีหรือโดยความตายกด็ี

เปาโลลงัเลใจ
1# เพราะว่าสาํหรับข้าพเจ้านั4น การมีชีวิต
อยู่กค็ือพระคริสต์ และการตายกค็ือกาํไร
11 แต่ถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในเนื4 อหนัง
นี/กค็ือผลแห่งการงานของข้าพเจ้า กระ-
นั4นข้าพเจ้าจะเลือกฝ่ายไหนดี ข้าพเจ้าก็
หาทราบไม่
15 เพราะข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่าง
สองฝ่ายนี4  โดยมีความปรารถนาที/จะจาก
ไป และอยู่กับพระคริสต์ ซึ/งประเสริฐกว่า
มากนัก
16 แต่อย่างไรกต็ามการที/ยังมีชีวิตอยู่ใน
เนื4 อหนัง กม็ีความจาํเป็นสาํหรับพวกท่าน
มากกว่า
1; และโดยมีความไว้เนื4 อเชื/ อใจอย่างนี4
แล้ว ข้าพเจ้ากท็ราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่
และคงอยู่กับพวกท่านทุกคนต่อไปเพื/ อ
การจาํเริญขึ4 นและความปีติยินดีแห่งความ
เชื/อของพวกท่าน
1< เพื/อความปลาบปลื4 มของพวกท่านจะ
ได้บริ บูรณ์มากยิ/ งขึ4 นในพระเยซูคริสต์
เนื/องด้วยข้าพเจ้า โดยการที/ข้าพเจ้าจะมา
หาพวกท่านอีก
1= เพียงแต่ขอให้การดาํเนินชีวิตของ
พวกท่ านสมกับข่ าวประเสริ ฐของพระ
คริสต์ เพื/ อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาและพบ
พวกท่าน หรือไม่อยู่กต็าม ข้าพเจ้ากจ็ะได้
ยินเกี/ยวกับข่าวคราวต่าง ๆ ของพวกท่าน
ว่า พวกท่านยืนมั/นคงอยู่ เป็นนํ4าหนึ/งใจ
เดียวกัน ต่อสู้ ด้วยกันโดยมีความคิดอย่าง
เดียวกันเพื/ อความเชื/ อนั4 นแห่งข่าวประ

ฟีลิปปี #
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หน้า 2416ฟีลิปปี #-1

เสริฐ
1> และไม่เกรงกลัวบรรดาปฏิปักษ์ของ
พวกท่านแต่ประการใดเลย ซึ/ งสาํหรับ
พวกเขากเ็ป็นสัญลักษณ์อย่างชัดแจ้งแห่ง
ความพินาศ แต่สาํหรับพวกท่านก็เป็น
สัญลักษณ์แห่งความรอด และเป็นสัญ-
ลักษณ์ของพระเจ้า
1? เพราะว่าได้โปรดประทานแก่พวกท่าน
เพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ที/จะเชื/อใน
พระองค์เท่านั4น แต่ที/จะทนความทุกข์ยาก
เพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย
5B โดยมีการต่อสู้ อย่างเดียวกันที/พวก
ท่านได้เห็นในตัวข้าพเจ้า และบัดนี4 ได้ยิน
ว่ากาํลังอยู่ในตัวข้าพเจ้า

บทที� (
การขอรอ้งใหเ้ป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนั

# เหตุฉะนั4นถ้ามีการปลอบใจประการใด
ในพระคริสต์ ถ้ามีการปลอบโยนประการ
ใดแห่งความรัก ถ้ามีการร่วมสามัคคี-
ธรรมประการใดแห่งพระวิญญาณ ถ้ามี
การรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประ
การใด
1 ขอให้พวกท่านทาํให้ความปีติยินดีของ
ข้าพเจ้าเตม็เปี/ ยม โดยที/พวกท่านมีความ
คิดเหมือนกัน มีความรักแบบเดียวกัน มี
ใจเป็นอันหนึ/งอันเดียวกัน และมีความคิด
เป็นอันหนึ/งอันเดียวกัน
5 อย่าทาํสิ/งใดโดยทางทุ่มเถียงกันหรือ
อวดดี แต่ด้วยความคิดที/ถ่อมลงจงให้แต่
ละคนถือว่าคนอื/นดีกว่าตัว

6 อย่าให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ต่าง ๆ
ของตนฝ่ายเดียว แต่จงให้ทุกคนเห็นแก่
ประโยชน์ต่าง ๆ ของคนอื/น ๆ ด้วย

พระคริสตท์รงเป็นแบบอย่าง
ในการถ่อมใจ

; จงให้ความคิดนี4 มีอยู่ในพวกท่าน
เหมือนอย่างที/ ได้มีอยู่ ในพระเยซูคริสต์
เช่นกัน
< พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพของพระเจ้า
มิได้ทรงคิดว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั4น
เป็นการแย่งชิงเอาไปเสยี
= แต่ได้ทรงกระทาํพระองค์เองให้ไม่มีชื/อ
เสยีงใด ๆ และได้ทรงรับสภาพของผู้รับ
ใช้คนหนึ/ง และได้ทรงถือกาํเนิดในลักษ-
ณะของมนุษย์
> และเมื/อทรงปรากฏในสภาพของมนุษย์
คนหนึ/ งแล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระ
องค์ลง และยอมเชื/อฟังจนถึงความมรณา
กระทั/งความมรณาแห่งกางเขนนั4น

พระคริสตจ์ะทรงไดร้บั
การยกขึ- นอย่างสูง

? เหตุฉะนั4นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์
ขึ4 นอย่างสงูด้วย และได้ประทานพระนาม
หนึ/งแก่พระองค์ซึ/งอยู่เหนือทุกนาม
#B เพื/ อเมื/ อออกพระนามของพระเยซู
‘หัวเข่าทุกหัวเข่าจะตอ้งคุกกราบลง’ ของ
บรรดาสิ/งในสวรรค์ และบรรดาสิ/งใน
แผ่นดินโลก และบรรดาสิ/งใต้พื4 นแผ่นดิน
โลก
## และเพื/อ ‘ลิ�นทุกลิ�นจะกล่าวยอมรบั’
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น

(1?) มธ ;:##-#1; อฟ 1:> (5B) กจ #<:#? (#) คส 5:#1 (1) ยน 5:1?; รม #1:#<; ฟป 6:1
(5) รม #1:#B; กท ;:1< (6) รม #;:# (;) มธ ##:1? (<) 1 คร 6:6 (=) สดด 11:<; อสย 61:#; ยน #:#6
(>) มธ 1<:5?; ฮบ ;:> (?) กจ 1:55; อฟ #:1# (#B) อสย 6;:15 (##) ยน #5:#5
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หน้า 2417ฟีลิปปี 1

เจ้า อันเป็นการถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
พระบิดา

คํากําชบัใหเ้ป็น
ความสว่างของโลก

#1 เหตุฉะนี4พวกที/รักของข้าพเจ้า เหมือน
อย่างที/พวกท่านได้เชื/อฟังเสมอมา และไม่
ใช่ต่อหน้าข้าพเจ้าเท่านั4น แต่บัดนี4 กม็าก
ยิ/งขึ4 นเมื/อข้าพเจ้าไม่อยู่ จงให้ความรอด
ของพวกท่ านเองกระทาํกิจออกมาด้วย
ความกลัวและตัวสั/น
#5 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงกระทาํ
กิจอยู่ภายในพวกท่าน ให้ทั4งมีใจปรารถ-
นาและกระทาํตามความชอบพระทัยอันดี
ของพระองค์
#6 จงกระทาํสิ/งสารพัดโดยปราศจากบรร
ดาการบ่นและการทุ่มเถียงกัน
#; เพื/อพวกท่านจะได้ไร้ที/ติและไม่มีพิษ
ภัย เป็น ‘บุตรทั�งหลายของพระเจา้ ปราศ
จากตําหนิ’ ในท่ามกลาง ‘ชั"วอายุที"คดโกง
และวิปลาส’ ซึ/งท่ามกลางพวกเขานั4นท่าน
ทั4 งหลายส่องแสงเหมือนอย่างดวงสว่าง
ต่าง ๆ ในโลก
#< โดยชูพระวจนะแห่งชีวิตออกไปข้าง
หน้า เพื/อข้าพเจ้าจะได้ปีติยินดีในวันของ
พระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิ/ งเปล่า ๆ
และไม่ได้ทาํงานหนักโดยเปล่าประโยชน์
เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทสั
#= ใช่แล้ว และถ้าข้าพเจ้าต้องถูกเทถวาย
บนเครื/ องบู ชาและการปรนนิ บัติ แห่ ง
ความเชื/อของพวกท่าน ข้าพเจ้ากม็ีความ
ร่าเริงยินดี และปีติยินดีพร้อมกับพวก

ท่านทุกคน
#> เพราะเหตุเดียวกันนี4  พวกท่านก็มี
ความร่าเริงยินดีด้วย และปีติยินดีกับ
ข้าพเจ้า
#? แต่ข้าพเจ้าวางใจในพระเยซูเจ้าว่า ใน
ไม่ช้าจะส่งทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื/อข้าพ
เจ้าจะได้รับความปลอบโยนเช่นกันเมื/ อ
ข้าพเจ้าทราบทุกข์สขุของพวกท่าน
1B เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที/มีนํ4าใจเช่น
นี4  ผู้ซึ/ งจะเอาใจใส่ทุกข์สุขของพวกท่าน
อย่างแท้จริง
1# เพราะว่าคนทั4งปวงแสวงหาประโยชน์
ของตนเอง ไม่ใช่ประโยชน์เหล่านั4นซึ/ ง
เป็นของพระเยซูคริสต์
11 แต่พวกท่านก็ทราบถึงข้อพิสูจน์ของ
ทโิมธีว่า ดุจบุตรร่วมกับบิดา เขากไ็ด้รับ
ใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐ
15 เหตุฉะนั4นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะส่งเขา
ไปโดยเร็ว ทันทีที/ ข้าพเจ้าเห็นได้ว่าจะ
เกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า
16 แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็น
เจ้าว่า ข้าพเจ้าเองจะมาหาในไม่ช้าด้วย
1; ถึงอย่างนั4นข้าพเจ้ากไ็ด้คิดเอาเองว่า
จาํเป็นจะต้องส่งเอปาโฟรดิทัสมาหาพวก
ท่าน ซึ/งเขาเป็นน้องชายของข้าพเจ้าและ
เป็นเพื/ อนร่วมงานและเพื/ อนทหาร แต่
เป็นผู้นาํข่าวของพวกท่าน และเป็นผู้ที/ได้
ปรนนิบัติต่อความต้องการต่าง ๆ ของ
ข้าพเจ้า
1< เพราะว่าเขาได้คิดถึงพวกท่านทุกคน
และเตม็ไปด้วยความหนักใจ เพราะพวก

(#1) ยน <:1=; อฟ <:; (#5) อฟ #:;; ฮบ #5:1B (#6) รม #6:# (#;) มธ ;:#;-#<
(#<) 1 คร #:#6; กท 1:1; # ธส 5:; (#=) รม #;:#<; 1 คร =:6 (#?) รม #<:1#
(1B) 1 ทธ 5:#B (11) # คร 6:#= (1;) 1 คร >:15; ##:?; ฟป 6:#>; ฟม #:1 (1<) ฟป #:>
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ท่านได้ยินมาก่อนหน้านั4นว่าเขาได้ล้มป่วย
1= เพราะเขาได้ล้มป่วยจริง ๆ จนเกือบ
จะตาย แต่พระเจ้าได้ทรงมีความเมตตา
ต่อเขา และไม่ใช่ต่อเขาคนเดียว แต่ต่อ
ข้าพเจ้าด้วย เกรงว่าข้าพเจ้าจะมีความเสยี
ใจซ้อนความเสยีใจ
1> เหตุฉะนั4นข้าพเจ้าจึงได้รีบร้อนส่งเขา
ไป เพื/ อว่าเมื/ อพวกท่านได้เห็นเขาอีก
พวกท่านจะได้ปีติยินดี และเพื/ อข้าพเจ้า
จะได้เสยีใจน้อยลง
1? เหตุฉะนั4นจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีทุกอย่าง และจง
นับถือคนอย่างนี4
5B เพราะเห็นแก่การงานของพระคริสต์
เขาเกือบจะตายเสยีแล้ว โดยไม่คิดถึงชีวิต
ของตน เพื/อทาํให้การปรนนิบัติของพวก
ท่านต่อข้าพเจ้าที/ เคยขาดตกนั4นครบถ้วน
บริบูรณ์

บทที� 1
จงระวงัผูส้อนเท็จ

เปาโลสรุปชีวิตในอดีตของตน
# สุดท้ายนี4  พี/ น้องทั4งหลายของข้าพเจ้า
จงปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า การที/
เขียนข้อความอันเดียวกันเหล่านี4 ถึงพวก
ท่าน สาํหรับข้าพเจ้ากไ็ม่เป็นสิ/งที/สลดใจ
แต่สาํหรับพวกท่านกเ็ป็นสิ/งที/ปลอดภัย
1 จงระวังพวกสุนัข จงระวังบรรดาคนที/
ทาํสิ/งชั/วร้าย จงระวังพวกถือการเชือดเนื4 อ
เถือหนัง
5 เพราะว่าเราทั4งหลายเป็นพวกถือการ
เข้าสุหนัต ซึ/ งนมัสการพระเจ้าในจิตวิญ

ญาณ และปีติยินดีในพระเยซูคริสต์ และ
ไม่มีความไว้เนื4 อเชื/อใจในเนื4 อหนัง
6 ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอาจมีความไว้เนื4 อเชื/อ
ใจในเนื4 อหนังเช่นกัน ถ้าคนอื/นคิดว่าเขามี
เหตุที/จะวางใจในเนื4 อหนัง ข้าพเจ้าก็มี
มากกว่า
; ได้เข้าสหุนัตในวันที/แปด เป็นเชื4 อสาย
ของคนอิสราเอล เป็นเผ่าเบนยามิน เป็น
ชนชาติฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู ในด้านพระ
ราชบัญญัติกอ็ยู่ในคณะฟาริสี
< ในด้านความกระตือรือร้นกไ็ด้ข่มเหง
คริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ/งมีอยู่
ในพระราชบัญญัติ กไ็ร้ที/ติ

เปาโลสละอะไรบา้ง
เพื�อพระคริสต์

= แต่สิ/งใดที/เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพ
เจ้า สิ/งเหล่านั4นข้าพเจ้ากถ็ือว่าไร้ประ
โยชน์แล้วเพื/อเห็นแก่พระคริสต์
> ใช่แล้ว อย่างไม่มีข้อสงสัย และข้าพ
เจ้าถือว่าสิ/ งสารพัดก็ไร้ประโยชน์เพราะ
เห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ ของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพ
เจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอม
เสียสิ/งสารพัด และถือว่าสิ/งเหล่านั4นเป็น
เหมือนมูลสัตว์ เพื/ อข้าพเจ้าจะได้พระ
คริสต์
? และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มี
ความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ/ งได้มา
โดยพระราชบัญญัติ แต่มีความชอบธรรม
ซึ/ งมาโดยความเชื/ อนั4 นแห่งพระคริสต์
เป็นความชอบธรรมซึ/งมาจากพระเจ้าโดย

(5B) # คร #<:#= (#) # ธส ;:#< (1) สดด ##?:##;; รม 1:1>; กท ;:#;
(5) พบญ 5B:<; รม =:< (6) 1 คร ;:#< (;) รม ##:#; 1 คร ##:11
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หน้า 2419ฟีลิปปี 5

ความเชื/อ
การต่อสูต่้อเนื�อง

ที�จะเป็น
อย่างพระคริสต์

#B เพื/อข้าพเจ้าจะได้รู้ จักพระองค์ และ
ฤทธิU เดชแห่งการเป็นขึ4 นมาจากความตาย
ของพระองค์ และการร่วมสามัคคีธรรม
แห่งการทนทุกข์ต่าง ๆ ของพระองค์ โดย
ถูกทาํให้คล้อยตามการสิ4 นพระชนม์ของ
พระองค์
## ถ้าโดยวิธีหนึ/งวิธีใดข้าพเจ้าจะได้ไปถึง
การเป็นขึ4 นมาจากความตาย
#1 มิใช่ราวกับว่าข้าพเจ้าได้ไปถึงแล้ว
หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากาํลังบากบั/น
มุ่งไป ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะคว้าเอาสิ/งนั4น
ตามอย่างที/ ข้าพเจ้าได้ถูกคว้าเอาไว้โดย
พระเยซูคริสต์แล้วด้วย
#5 พี/ น้องทั4งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตัว
ข้าพเจ้าเองได้คว้าเอาไว้แล้ว แต่ข้าพเจ้า
กระทาํสิ/งนี4 สิ/งเดียว คือลืมสิ/งทั4งหลายที/
ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และเอื4 อมออกไปยัง
สิ/งเหล่านั4นที/อยู่ข้างหน้า
#6 ข้าพเจ้ากาํลังบากบั/นมุ่งไปสู่หลักชัย
เพื/ อจะได้รับรางวัลแห่งการทรงเรียกจาก
เบื4 องบนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์
#; เหตุฉะนั4นให้พวกเรา ทุกคนที/ เป็น
ผู้ใหญ่แล้ว มีใจคิดอย่างนั4น และถ้าในสิ/ง
หนึ/งสิ/งใดพวกท่านคิดอย่างอื/น พระเจ้าก็
จะโปรดเปิดเผยสิ/งนี4 ให้แก่พวกท่าน
#< แต่อย่างไรกต็าม ในสิ/งที/พวกเราไป
ถึงแล้ว ให้พวกเราดาํเนินตามกฎเดิมนั4น

ให้พวกเราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
จงตามแบบอย่างที�ดี

ของเปาโล
(# คร ##:#)

#= พี/น้องทั4งหลาย จงเป็นผู้ที/ร่วมติดตาม
แบบอย่างของข้าพเจ้า และคอยดูคนเหล่า
นั4นที/ดาํเนินตามอย่างเดียวกัน เหมือน
ท่านทั4งหลายได้พวกเราเป็นตัวอย่าง
#> (เพราะว่ามีหลายคนที/ดาํเนินไป เรื/อง
พวกเขาข้าพเจ้าได้บอกพวกท่ านหลาย
ครั4 งแล้ว และบัดนี4 ยังบอกพวกท่านอีก
ด้วยนํ4าตาไหลว่า เขาทั4งหลายเป็นพวก
ศัตรูแห่งกางเขนของพระคริสต์
#? ปลายทางของคนเหล่านั4นคือความ
พินาศ ผู้ซึ/ งพระของพวกเขาคือกระเพาะ
ของตน และผู้ซึ/ งสง่าราศีของพวกเขาอยู่
ในความอับอายของพวกเขา ผู้ซึ/งสนใจใน
สิ/งทั4งหลายแห่งโลก)

จงเฝ้ารอ
การเสด็จกลบัมา
ของพระคริสต์

1B ด้วยว่าความเป็นพลเมืองของพวกเรา
นั4นอยู่ในสวรรค์ ซึ/งจากที/นั/นพวกเรากาํลัง
รอคอยพระผู้ช่วยให้รอดด้วย คือพระเยซู
คริสต์เจ้า
1# พระองค์ผู้จะทรงเปลี/ยนแปลงร่างกาย
อันตํ/าต้อยของพวกเรา เพื/อให้ร่างกายนั4น
มี ลักษณะเหมือนอย่างพระกายอันทรง
สง่าราศีของพระองค์ ตามฤทธานุภาพซึ/ง
พระองค์ทรงสามารถปราบสิ/ งสารพัดลง
ใต้อาํนาจของพระองค์เอง

(#B) รม <:5-;; อฟ #:#?-1B (##) กจ 1<:= (#1) # ทธ <:#1, #?; ฮบ #1:15 (#5) ลก ?:<1; ฮบ <:#
(#6) 1 ทธ 6:=; ฮบ 5:# (#;) ฮชย <:5; # คร 1:< (#<) รม #1:#<; #;:;; กท <:#<
(#=) # คร 6:#<; ทต 1:=-> (#>) กท #:= (#?) ฮชย 6:=; รม >:; (1B) กจ #:## (1#) # คร #;:1>; อฟ #:#?
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บทที� 5
การเตือนสติใหเ้ป็น

อนัหนึ�งอนัเดียวกนัและมีใจยินดี
# เหตุฉะนั4น พี/น้องทั4งหลายของข้าพเจ้า
ผู้ เป็นที/ รักอย่างยิ/ งและเป็นที/ ปรารถนา
เป็นที/ ปีติยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า
ดังนั4 นจงยืนมั/ นคงในองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พวกที/รักอย่างยิ/งของข้าพเจ้า
1 ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอ
เตือนนางสินทิเคว่า ให้เขาทั4งสองมีจิตใจ
ปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า
5 และข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วย ผู้
เป็นเพื/อนร่วมแอกแท้ ๆ ให้ท่านช่วยผู้
หญิงเหล่านั4น ผู้ซึ/งได้ทาํงานหนักด้วยกัน
กับข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐ พร้อมกับ
เคลเมนทด้์วย และพร้อมกับคนอื/น ๆ ที/
เป็นเพื/ อนร่วมงานของข้าพเจ้า ผู้ซึ/ งชื/ อ
ของเขาเหล่านั4นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต
แล้ว
6 จงปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ
และข้าพเจ้าขอกล่าวอีกว่า จงปีติยินดีเถิด

วิธีขจัดความกระวนกระวาย
; จงให้ความอ่อนสภุาพของพวกท่านเป็น
ที/รู้ จักแก่คนทั4งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงอยู่ใกล้แล้ว
< อย่าทุกข์ร้อนในสิ/งใด ๆ เลย แต่ในทุก
สิ/ง โดยการอธิษฐาน การวิงวอน พร้อม
กับการขอบพระคุณ จงให้บรรดาคาํทูลขอ
ของพวกท่านถูกแจ้งให้พระเจ้าทรงทราบ
= และสันติสุขของพระเจ้า ซึ/ งอยู่เหนือ
ความเข้าใจทุกอย่าง จะรักษาบรรดาใจ

และความคิดของพวกท่านไว้โดยทางพระ
เยซูคริสต์

จะมีสนัติสุขของพระเจา้ไดอ้ย่างไร
> สดุท้ายนี4  พี/น้องทั4งหลาย สิ/งใดกต็าม
ที/จริง สิ/งใดกต็ามที/ ซื/ อตรง สิ/งใดกต็าม
ที/ยุติธรรม สิ/งใดกต็ามที/บริสทุธิU สิ/งใดก็
ตามที/น่ารัก สิ/งใดกต็ามที/เป็นรายงานที/ดี
ถ้ามีคุณงามความดีใด ๆ และถ้ามีการ
สรรเสริญใด ๆ ขอจงใคร่ครวญดูสิ/งเหล่า
นี4
? สิ/งเหล่านั4น ซึ/ งพวกท่านทั4งได้เรียนรู้
และได้รับไว้ และได้ยินและได้เห็นในตัว
ข้าพเจ้าแล้ว จงกระทาํตาม และพระเจ้า
แห่งสนัติสขุจะทรงสถิตอยู่กับพวกท่าน

การชยัชนะอนัยอดเยี�ยมของเปาโล
#B แต่ข้าพเจ้าได้ปีติยินดีในองค์พระผู้
เป็นเจ้าอย่างยิ/ง ว่าบัดนี4 ในที/สดุการระลึก
ถึงข้าพเจ้าของพวกท่านก็ได้เจริญขึ4 นอีก
ในเรื/ องนี4 พวกท่านได้คิดถึงจริง ๆ แต่
พวกท่านกข็าดโอกาส
## ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื/องความขัดสน
เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้แล้วว่า ข้าพเจ้าจะอยู่
ฐานะอย่างไรกต็าม กจ็ะพอใจอยู่อย่างนั4น
#1 ข้าพเจ้ารู้ จักที/จะเผชิญกับความตกตํ/า
และข้าพเจ้ารู้ จักที/จะเผชิญกับความอุดม
สมบูรณ์ ในทุกหนแห่งและในทุกกรณี
ข้ าพเจ้ าได้ รับการสั/ งสอนให้ เผชิญกับ
ความอิ/มท้องและความหิว ทั4งความอุดม
สมบูรณ์และความขัดสน
#5 ข้าพเจ้ากระทาํทุกสิ/งได้โดยพระคริสต์
ผู้ทรงเสริมกาํลังข้าพเจ้า
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#6 อย่างไรกต็าม ท่านทั4งหลายได้กระทาํ
ดีอยู่แล้ว ที/พวกท่านได้ร่วมแบ่งปันกับ
ความทุกข์ยากของข้าพเจ้า
#; บัดนี4  พวกท่านชาวฟีลิปปีกท็ราบอยู่
แล้วด้วยว่า ในเวลาเริ/มแรกแห่งข่าวประ
เสริฐนั4น เมื/อข้าพเจ้าได้ออกไปจากแคว้น
มาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วม
กับข้าพเจ้าเกี/ ยวกับการถวายทรัพย์และ
รับการถวายทรัพย์เลย นอกจากพวกท่าน
พวกเดียวเท่านั4น
#< เพราะแม้แต่ในเมืองเธสะโลนิกา พวก
ท่านกไ็ด้ส่งมาช่วยหลายครั4งหลายหน สาํ
หรับความขัดสนของข้าพเจ้า
#= มิใช่เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาของ
กาํนัล แต่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ผล
กาํไรเข้าในบัญชีของพวกท่านมากขึ4 น
#> แต่ข้าพเจ้ามีสิ/งของสารพัด และมี
บริบูรณ์อยู่แล้ว ข้าพเจ้ากอ็ิ/มอยู่โดยได้รับ
บรรดาสิ/ งของซึ/ งเอปาโฟรดิทัสได้นาํมา

จากพวกท่าน เป็นกลิ/นหอม เป็นเครื/อง
บูชาที/โปรด เป็นที/พอพระทยัแด่พระเจ้า
#? แต่พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเติมเต็ม
ความต้องการทุกอย่างของท่านทั4 งหลาย
ตามความมั/ งคั/ งของพระองค์ในสง่าราศี
โดยพระเยซูคริสต์
1B บัดนี4  ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้า
และพระบิดาของพวกเราสืบ ๆ ไปเป็น
นิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน
1# ขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุก
คนในพระเยซูคริสต์ พี/น้องทั4งหลายที/อยู่
กับข้าพเจ้ากท็กัทายปราศรัยพวกท่าน
11 วิสุทธิชนเหล่านั4นทั4งหมดฝากความ
คิดถึงมายังท่านทั4งหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ/งคนเหล่านั4นที/อยู่ในครัวเรือนของซีซาร์
15 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดาํรงอยู่กับ
พวกท่านทุกคนเถิด เอเมน [เขียนถึงชาว
ฟีลิปปีจากกรุงโรม ส่งโดยเอปาโฟรดิทสั]
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