
ขข้อสอบ
หนนังสสือฟฟีลลิปปฟี

1 อ.เปาโลเขฟียนจดหมายฉบนับนฟีน ในปฟีค.ศ.                                                                                                      
2 อ.เปาโลเขฟียนจดหมายฉบนับนฟีนขณะทฟีที่ททาน                                                                                                  

3 ในบททฟีที่ 1  พระครลิสตต์ทรงเปป็น                                                                                                                   
4 อ.เปาโลสามารถ                                                                                                                 ของพระเจจ้า 
5 อ.เปาโลสามารถ                                                                                                    ในความททุกขต์ลลาบาก 
6 อ.เปาโลสามารถ                                                                                                                 ตทอไปไดจ้  
7 อ.เปาโล                                                                                                                  สลาหรนับพวกสลิทธชน 
8 อ.เปาโล                                                                                                                               พวกสลิทธชน
9 การทฟีที่อ.เปาโลถถูกจลาจองนนันน ทลาใหจ้เพสืที่อนเขาเปป็นอยทางไร?                                                                        
                                                                                                                                                                                    
10 ใน ฟป 1:19 "เพราะขจ้าพเจจ้ารถูจ้วทา โดยคลาอธลิษฐานของททาน และโดยการชทวยเหลสือของพระวลิญญาณ
แหทงพระเยซถูครลิสตต์นฟีน  จะเปป็นเหตทุใหจ้ขจ้าพเจจ้ารนับการชทวยใหจ้พจ้น" การชทวยใหจ้พจ้นนนันนเลป็งถถึงอะไร?                     
                                                                                                                                                                                    
11 ฟป 1:21 "เพราะวทาสลาหรนับขจ้าพเจจ้านนันน การมฟีชฟีวลิตอยถูทกป็เพสืที่อพระครลิสตต์ และการตายกป็ไดจ้ก ลาไร" มฟีความ
หมายอะไร?                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

12 ในบททฟีที่ 2  พระครลิสตต์ทรงเปป็น                                                                                                                   
13 พระครลิสตต์อยากใหจ้พวกเรามฟีลนักษณะแบบไหน?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        



14 ฟป 2:6 "พระองคต์ผถูจ้ทรงอยถูทในสภาพพระเจจ้ามลิไดจ้ทรงเหป็นวทาการเททาเทฟียมกนับพระเจจ้านนันนเปป็นการแยทง
ชลิงเอาไปเสฟีย" มฟีความหมายอะไร?                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    
15 พระเจจ้าไดจ้ทรงยกพระองคต์ขถึนนอยทางไรบจ้าง?

                                                                                                                                                                       
‘หนัวเขทาททุกหนัวเขทา’ ‘จะตจ้อง                                             ’ นมนัสการในพระนามแหทงพระเยซถูนนันน
‘ลลินนททุกลลินนจะยอมรนับ’ วทาพระเยซถูครลิสตต์ทรงเปป็น                                                                                      

16 ฟป 2:15 "เพสืที่อททานทนันงหลายจะปราศจากตลาหนลิและไมทมฟีความผลิด เปป็น ‘บทุตรทฟีที่ปราศจากตลาหนลิของ
พระเจจ้า’ ในททามกลาง ‘ยทุคทฟีที่คดโกงและวลิปลาส’ ททานปรากฏในหมถูทพวกเขาดทุจ                                                
ในโลก"
17 เกฟีที่ยวกนับการกระทลาของอ.ทลิโมธฟี

ตทอครลิสตจนักร เขาเปป็นเหมสือน                            ตทออ.เปาโล เขาเปป็นเหมสือน                               
18 ฟป 2:25 ขจ้าพเจจ้าคลิดแลจ้ววทา จะตจ้องใหจ้เอปาโฟรดลิทนัสนจ้องชายของขจ้าพเจจ้า ซถึที่งเปป็น                               
และ                               ของขจ้าพเจจ้า และเปป็น                            ของพวกททาน และไดจ้ปรนนลิบนัตลิขจ้าพเจจ้าในยาม
                                     มาหาททานทนันงหลาย

19 ในบททฟีที่ 3  พระครลิสตต์ทรงเปป็น                                                                                                                   
20 สลาหรนับอ.เปาโลคทาแหทงรางวนัลนฟีนมฟีอะไรบจ้าง?                                                                                           
                                                                                                                                                                                    
21 มงกทุฎแหทงรางวนัลนฟีนมฟีอะไรบจ้าง?

เขาไดจ้                                                                   เขาไดจ้                                                                   
เขาไดจ้                                                                   เขาไดจ้                                                                   
เขาไดจ้                                                                   เขาไดจ้                                                                   



22 ในบททฟีที่ 4  พระครลิสตต์ทรงเปป็น                                                                                                                   
23 ฟป 4:13 ขจ้าพเจจ้ากระทลา                                    ไดจ้โดย                                      ผถูจ้ทรง                            
ขจ้าพเจจ้า
24 ฟป 4:4 จง                                 ในองคต์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าททุกเวลา ขจ้าพเจจ้าขอยลนาอฟีกครนัน งวทา จง                      
เถลิด
25 ฟป 4:6 อยทาททุกขต์รจ้อนในสลิที่งใดๆเลย แตทจงทถูลเรสืที่อง                                                                                    
ตทอพระเจจ้า ดจ้วย                                                                                        กนับ                                            
26 ฟป 4:7 แลจ้ว                                                         ซถึที่งเกลิน                                     ททุกอยทาง จะคทุจ้มครอง
จลิตใจและความคลิดของททานไวจ้ในพระเยซถูครลิสตต์
27 ครลิสเตฟียนควรใครทครวญถถึงอะไรบจ้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
28 ฟป 4:11 ขจ้าพเจจ้าไมทไดจ้กลทาวถถึงเรสืที่อง                                           เพราะขจ้าพเจจ้าจะมฟีฐานะอยทางไรกป็ตาม
ขจ้าพเจจ้ากป็เรฟียนรถูจ้แลจ้วทฟีที่จะ                                                                                                                                           
29 ฟป 4:14 ถถึงกระนนันนททานทนันงหลายไดจ้กระทลาดฟีอยถูทแลจ้ว ทฟีที่ททานไดจ้                                    กนับขจ้าพเจจ้า
30 ฟป 4:17 มลิใชทวทาขจ้าพเจจ้าปรารถนาจะไดจ้รนับ                                             แตทวทาขจ้าพเจจ้าอยากใหจ้ททานไดจ้
                                                                                                                                                                       มากขถึนน
31 ฟป 4:19 และพระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าจะประทาน                                                                                            
จากทรนัพยต์อนันรทุทงเรสืองของพระองคต์โดยพระเยซถูครลิสตต์



ขข้อสอบ
หนนังสสือฟฟีลลิปปฟี

1 อ.เปาโลเขฟียนจดหมายฉบนับนฟีน ในปฟีค.ศ. 62 
2 อ.เปาโลเขฟียนจดหมายฉบนับนฟีนขณะทฟีที่ททานตลิดคคุกอยยททฟีที่กรคุงโรม 

3 ในบททฟีที่ 1  พระครลิสตต์ทรงเปป็นเปป้าหมายแหทงชฟีวลิต
4 อ.เปาโลสามารถพพที่งในความปป้องกนันรนักษาของพระเจป้า 
5 อ.เปาโลสามารถชสืที่นชมยลินดฟีในความทคุกขต์ลลาบาก 
6 อ.เปาโลสามารถรนับใชป้พระเจป้าตทอไปไดป้  
7 อ.เปาโลขอบพระคคุณพระเจป้าสลาหรนับพวกสลิทธชน 
8 อ.เปาโลอธลิษฐานเพสืที่อพวกสลิทธชน
9 การทฟีที่อ.เปาโลถยกจลาจองนนันน ทลาใหป้เพสืที่อนเขาเปป็นอยทางไร?  พวกเขากป็มฟีใจกลป้าขพนนทฟีที่จะกลทาวพระวจนะ
นนันนโดยปราศจากความกลนัว
10 ใน ฟป 1:19 "เพราะขป้าพเจป้ารยป้วทา โดยคลาอธลิษฐานของททาน และโดยการชทวยเหลสือของพระวลิญญาณ
แหทงพระเยซยครลิสตต์นฟีน  จะเปป็นเหตคุใหป้ขป้าพเจป้ารนับการชทวยใหป้พป้น" การชทวยใหป้พป้นนนันนเลป็งถพงอะไร?  การออก
จากคคุก คสือชทวยใหป้พป้นฝทายเนสืนอหนนัง
11 ฟป 1:21 "เพราะวทาสลาหรนับขป้าพเจป้านนันน การมฟีชฟีวลิตอยยทกป็เพสืที่อพระครลิสตต์ และการตายกป็ไดป้ก ลาไร" มฟีความ
หมายอะไร?  ขณะทฟีที่อยยทในโลกนฟีน  เปป้าหมายแหทงชฟีวลิตคสือการรนับใชป้พระเจป้า เมสืที่อไปสวรรคต์แลป้วจะพป้นจาก
ปนัญหาตทาง ๆ ในโลกนฟีน  และจะไดป้รางวนัล   (  ก ลาไร  )   จากพระเจป้า

12 ในบททฟีที่ 2  พระครลิสตต์ทรงเปป็นแบบอยทางสลาหรนับชฟีวลิต
13 พระครลิสตต์อยากใหป้พวกเรามฟีลนักษณะแบบไหน?
มฟีความคลิดอยทางเดฟียวกนัน มฟีความรนักอยทางเดฟียวกนัน 
มฟีใจรยป้สพกและคลิดพรป้อมเพรฟียงกนัน อยทาทลาสลิที่งใดในทางทคุทมเถฟียงกนันหรสืออวดดฟี 
มฟีใจถทอมถสือวทาคนอสืที่นดฟีกวทาตนัว จงเหป็นแกทประโยชนต์ของคนอสืที่นๆ



14 ฟป 2:6 "พระองคต์ผยป้ทรงอยยทในสภาพพระเจป้ามลิไดป้ทรงเหป็นวทาการเททาเทฟียมกนับพระเจป้านนันนเปป็นการแยทง
ชลิงเอาไปเสฟีย" มฟีความหมายอะไร?  พระเยซยทรงเปป็นพระเจป้า เพราะฉะนนันนทฟีที่จะตรนัสวทาพระเยซยทรงเปป็น
พระเจป้าถยกตป้อง
15 พระเจป้าไดป้ทรงยกพระองคต์ขพนนอยทางไรบป้าง?

ไดป้ทรงประทานพระนามเหนสือนามทนันงปวง
‘หนัวเขทาทคุกหนัวเขทา’ ‘จะตป้องคคุกกราบลง’ นมนัสการในพระนามแหทงพระเยซยนนันน
‘ลลินนทคุกลลินนจะยอมรนับ’ วทาพระเยซยครลิสตต์ทรงเปป็นองคต์พระผยป้เปป็นเจป้า 

16 ฟป 2:15 "เพสืที่อททานทนันงหลายจะปราศจากตลาหนลิและไมทมฟีความผลิด เปป็น ‘บคุตรทฟีที่ปราศจากตลาหนลิของ
พระเจป้า’ ในททามกลาง ‘ยคุคทฟีที่คดโกงและวลิปลาส’ ททานปรากฏในหมยทพวกเขาดคุจดวงสวทางตทางๆในโลก"
17 เกฟีที่ยวกนับการกระทลาของอ.ทลิโมธฟี

ตทอครลิสตจนักร เขาเปป็นเหมสือนคนเลฟีนยงแกท ตทออ.เปาโล เขาเปป็นเหมสือนบคุตรชาย 
18 ฟป 2:25 ขป้าพเจป้าคลิดแลป้ววทา จะตป้องใหป้เอปาโฟรดลิทนัสนป้องชายของขป้าพเจป้า ซพที่งเปป็นเพสืที่อนรทวมงานและ
เพสืที่อนทหารของขป้าพเจป้า และเปป็นผยป้นลาขทาวของพวกททาน และไดป้ปรนนลิบนัตลิขป้าพเจป้าในยามขนัดสน มาหาททาน
ทนันงหลาย

19 ในบททฟีที่ 3  พระครลิสตต์ทรงเปป็นรางวนัลแหทงชฟีวลิต
20 สลาหรนับอ.เปาโลคทาแหทงรางวนัลนฟีนมฟีอะไรบป้าง?  เมสืที่ออ  .  เปาโลรนับเชสืที่อแลป้ว เขาไดป้ทลินงชฟีวลิตเกทาและตลาแหนทง
ตทาง ๆ ทฟีที่เขามฟีอยยท
21 มงกคุฎแหทงรางวนัลนฟีนมฟีอะไรบป้าง?

เขาไดป้ความรยป้ใหมท เขาไดป้ความชอบธรรมใหมท  
เขาไดป้ฤทธลิธ เดชใหมท เขาไดป้เปป้าหมายใหมท  
เขาไดป้ความหวนังใหมท  

22 ในบททฟีที่ 4  พระครลิสตต์ทรงเปป็นฤทธลิธ เดชสลาหรนับชฟีวลิต   
23 ฟป 4:13 ขป้าพเจป้ากระทลาทคุกสลิที่งไดป้โดยพระครลิสตต์ผยป้ทรงเสรลิมกลาลนังขป้าพเจป้า
24 ฟป 4:4 จงชสืที่นชมยลินดฟีในองคต์พระผยป้เปป็นเจป้าทคุกเวลา ขป้าพเจป้าขอยลนาอฟีกครนัน งวทา จงชสืที่นชมยลินดฟีเถลิด



25 ฟป 4:6 อยทาทคุกขต์รป้อนในสลิที่งใดๆเลย แตทจงทยลเรสืที่องความปรารถนาของททานทคุกอยทางตทอพระเจป้า ดป้วย
การอธลิษฐาน การวลิงวอน กนับการขอบพระคคุณ
26 ฟป 4:7 แลป้วสนันตลิสคุขแหทงพระเจป้า ซพที่งเกลินความเขป้าใจทคุกอยทาง จะคคุป้มครองจลิตใจและความคลิดของ
ททานไวป้ในพระเยซยครลิสตต์
27 ครลิสเตฟียนควรใครทครวญถพงอะไรบป้าง?

สลิที่งใดทฟีที่จรลิง สลิที่งใดทฟีที่นทานนับถสือ 
สลิที่งใดทฟีที่ยคุตลิธรรม สลิที่งใดทฟีที่บรลิสคุทธลิธ  
สลิที่งใดทฟีที่นทารนัก สลิที่งใดทฟีที่นทาฟนัง 
สลิที่งใดทฟีที่ลลนาเลลิศ สลิที่งใดทฟีที่ควรแกทการสรรเสรลิญ

28 ฟป 4:11 ขป้าพเจป้าไมทไดป้กลทาวถพงเรสืที่องความขนัดสน เพราะขป้าพเจป้าจะมฟีฐานะอยทางไรกป็ตาม ขป้าพเจป้ากป็
เรฟียนรยป้แลป้วทฟีที่จะพอใจอยยทอยทางนนันน 
29 ฟป 4:14 ถพงกระนนันนททานทนันงหลายไดป้กระทลาดฟีอยยทแลป้ว ทฟีที่ททานไดป้รทวมทคุกขต์กนับขป้าพเจป้า
30 ฟป 4:17 มลิใชทวทาขป้าพเจป้าปรารถนาจะไดป้รนับของใหป้ แตทวทาขป้าพเจป้าอยากใหป้ททานไดป้ผลกลาไรในบนัญชฟี
ของททานมากขพนน 
31 ฟป 4:19 และพระเจป้าของขป้าพเจป้าจะประทานสลิที่งสารพนัดตามทฟีที่ททานตป้องการนนันนจากทรนัพยต์อนันรคุทงเรสือง
ของพระองคต์โดยพระเยซยครลิสตต์




