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ฟี ลิ ป ปี
คํานํ า
เปาโลไดเขียนจดหมายถึงชาวฟี
ลิ
ป ปี จากในคุก ซึ่งอาจจะเป็ นคุกที่กรุง
โรม ในขณะ นัน
้ เปาโลมีปัญหาหลาย
อยาง แตเขาก็ยัง คงไว วางใจในพระเจา
จดหมายฉบับนี้จึงแสดงใหเห็นถึงความ
มัน
่ ใจ และความชื่นชมยินดีที่เขามีใน
องคเจาชีวิตและชาวฟี ลิ ป ปี เปาโลได
เขียนจดหมายฉบับนี้ข้ น
ึ เพื่อหนุน ใจชาว
ฟี ลิ ป ปี ใหเป็ นนํ้ า หนึ่ง ใจเดียวกัน และ
ขอบคุณพวกเขาที่สงเงินมาชวย
๑ จากเปาโลและทิ โมธี
พวกทาสของ
พระเยซูคริสต
ถึงคนของพระเจาทุกคนที่มีสวนรวมใน
พระ เยซูคริสตในเมืองฟี ลิ ป ปี รวมทัง้ พวกผู
ดูแล และพวกผูรับใชพิเศษ *
๒ ผมขอพระเจาพระ บิดาของเราและพระ
เยซูคริสตเจาใหความเมตตาและใหสันติสุข
กับพวกคุณดวยเถิด

๑

คําอธิษฐานของเปาโล
๓ ผมขอบคุณพระเจาของผมทุก

ครัง้ ที่ผม
๔ ผมดีใจตลอดเวลาที่ผม
คิดถึงพวกคุณ
๕ ผม
อธิษฐานขอพระเจาใหกับคุณทุกคน
ดีใจเพราะพวกคุณไดรวมประกาศขาวดีกับ
ผม
ตัง้ แตวันแรกที่คุณเชื่อจนถึงเดี๋ยว นี้
๖ พระเจาไดเริ่ม ตนการ งานที่ดีในพวกคุณ
และผมแนใจวาพระองคจะทํางานนี้ตอ ไปจน
กวาจะสําเร็จในวันที่พระเยซูคริสตกลับมา
๗ สมควรแลวที่ผมจะคิดอยางนี้ กับพวก
คุณทุกคน เพราะคุณอยูในใจผม เพราะคุณ
คอยสนับสนุนงานของพระเจาที่พระองคให
ผมทํา ทัง้ เวลาที่ผมติดคุกอยูและเวลาที่ผม
แกตัวเพื่อพระองคและพิสูจนความ จริงเกี่ยว
กับขาวดี นี้ ๘ พระเจาเป็ นพยานได ผมคิดถึง
พวกคุณทุกคนมากๆ ผมรักคุณเหมือนกับที่
พระเยซูคริสตรักคุณ

*๑:๑
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๙ ผมอธิษฐานขอพระเจาใหคุณมีความ

รักอยางเปี่ ยมลน ดวยความ รูที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ
และเขาใจวาจะทําอยางไร
๑๐ เพื่อคุณจะได
ในทุกๆสถานการณ
เลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุด และจะไดเป็ นคน
บริสุทธิ ์ ไมมีความผิดบาปในวันที่พระ
คริสตกลับมา ๑๑ คุณจะไดเต็มไปดวย
์ ํานาจที่พระ
ความดีงามที่มาจากฤทธิอ
เยซูคริสตให ทัง้ หมด นี้ก็เพื่อพระเจาจะ
ไดรับเกียรติและคําสรรเสริญ
ปั ญหาของเปาโลในการประกาศ
๑๒ พี่

น องครับ
ผมอยากใหคุณรูวา
เหตุการณรายที่ไดเกิด ขึ้นกับผมนี้ ความจริง
แลวไดชวยทําใหขาวดีแพรกระจายออกไป
อยางกวาง ขวางมากขึ้น ๑๓ ตอนนี้ ทหาร
รักษาวังของจักรพรรดิโรมัน รวมทัง้ คนอื่นๆ
ทุกคนที่ นี่รูวาผมถูกลามโซอยูนี้ก็เพื่อพระ
คริสต ๑๔ นอกจากนัน
้ การที่ผมติดคุกทําใหพี่
น องสวน ใหญที่นี่พ่ งึ ความชวย เหลือขององค
เจาชีวิตมากขึ้น พวกเขามีใจกลามากขึ้นที่
จะประกาศเรื่องพระคริสตอยางไมกลัวใคร
๑๕ จริง อยูบาง คนประกาศเรื่องของพระ
คริสต เพราะอิจฉาและอยากชิง ดีชิง เดน
แตก็มีคนที่ประกาศเพราะความหวัง ดีดวย
เหมือนกัน ๑๖–๑๗ พวกแรกนัน
้ ประกาศเพราะ
อยากชิง ดีชิง เดนกับผม และเพราะมีความ
ตัง้ ใจที่ไมดี
คือพวกเขาคิดวาจะเพิ่มความ
ทุกขใหกับผมในระหวางที่ผมยังติดคุกอยู
แตคนอื่นๆนัน
้ ประกาศเพราะความ รัก พวก
เขารูวาพระเจาใหผมอยูที่นี่เพื่อปกป องขาวดี
อันนัน
้
๑๘ อยางไรก็ตาม
ไมวาจะทําเพราะมีแรง
จูงใจที่ผิดหรือทําเพราะหวังดี สิ่งที่สําคัญที่
สุด คือเรื่องพระ คริสตก็ไดประกาศออกไป
อยูดี ซึ่งทําใหผมดีใจ ใชแลว ผมจะยังดีใจ
ตอไปอีก ๑๙ เพราะรูวาทุกอยางที่ไดเกิด ขึ้น
กับผมนี้จะนํ าผมไปถึงความ
รอดโดยคํา
อธิษฐานของคุณและโดยพระ วิญญาณของ
พระ เยซูคริสตที่พระเจาไดใหกับผม ๒๐ ซึ่ง
ตรงกับสิ่งที่ผมคาด หวังอยางยิ่งวา ผมจะไม
ตองอับอายในเรื่องอะไรเลย แตจะกลา หาญ

ผูรับ ใชพิเศษ คํานี้สวนใหญจะแปลวา “ผูรับ ใช” แตในที่นี้ และในหนังสือโรม ๑๖:๑
และ ๑ ทิ โมธี ๓:๘-๑๓ จะหมายถึง “ผู ที่ได รับการเลือกใหรับ ใชหมู ประชุมทองถิ่นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือกิจการ ๖:๑-๖
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มาก (เหมือนกับที่เคยกลา หาญมาตลอด)
และพระ เยซูคริสตจะได รับเกียรติเพราะตัว
ผม ไมวาผมจะมีชีวิตอยูตอไปหรือจะตายก็
ตาม ๒๑ ในความ คิดของผม จะอยูก็อยูเพื่อ
พระ คริสต ถาจะตายก็ถือวาไดกําไร *๒๒ แต
ถายังมีชีวิตอยูตอไป ผมก็จะทํางานใหเป็ น
ประโยชน
ผมก็เลยไมรูวาจะเลือกอะไรดี
๒๓ สองทางนี้ มันเลือกยากมาก จริงๆแลวผม
อยากจะตายและไปอยูกับพระ คริสต เพราะ
๒๔ แตมันจะดีกวา
นัน
่ เป็ นสิ่งที่ดีกวามาก
สําหรับพวกคุณ
ที่ผมจะอยูในรางนี้ตอไป
๒๕ เมื่อผมมัน
่ ใจอยางนี้ ผมจึงรูวาผมจะอยู
ตอไปเพื่อชวยคุณทุกคนใหเจริญขึ้นและมี
ความสุขกับความเชื่อที่คุณมี ๒๖ ดังนัน
้ คุณก็
จะยกยองพระ เยซูคริสตเพราะเรื่องของผม
เมื่อผมกลับมาอยูกับคุณอีกครัง้ หนึ่ง
๒๗ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
ใหตัง้ ใจที่จะใช
ชีวิตรวม
กันอยางสอดคลองกับขาวดีของ
พระคริสต แลวไมวาผมจะมาเจอคุณหรือแค
ไดฟังขาว คราวของคุณ ผมจะไดรูวาคุณได
ตัง้ มัน
่ คงอยูในพระ
วิญญาณองคเดียวกัน
และไดตอสูเป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความ
เชื่อที่เกิดมาจากขาวดีนัน
้ ๒๘ แลวคุณก็จะไม
กลัวคนที่ตอ ตานคุณเลยสักนิด เดียว เพราะ
ความเป็ นหนึ่ง เดียวและความกลาของคุณ
จะทําใหเห็นวาพวกมันจะถูกทําลาย แตพวก
คุณจะได รับความ รอด ซึ่งทัง้ หมดนี้มาจาก
๒๙ ที่ผมพูดอยางนี้ เพราะพระเจา
พระเจา
์ คมาเชื่อในพระ
ไมไดใหคุณมีสิทธิแ
คริสต
เทานัน
้
แตใหมาทน ทุกขเพื่อพระองคดวย
๓๐ ตอนนี้ พวกคุณกําลังตอสู เหมือนกับที่คุณ
เคยเห็นผมตองตอสูมากอน และยังไดยินอีก
วาผมก็กําลังตอสูอยูเดี๋ยวนี้ดวย
เป็ นหนึ่ งเดียวกันและดูแลกันและกัน
๑ ดัง นั น
้

๒ มีสวนรวมกับพระ คริสต

ถาพวกคุณได รับกําลัง ใจเพราะ
ถาได รับการ
ปลอบ ใจจากความ รัก ถาไดใชชีวิตรวมกัน
เพราะมีสวนรวมในพระ วิญญาณ และได รับ
ความรักใครเอ็นดูและความเห็นอกเห็นใจ
๒ ผมก็ขอ ใหคุณทําสิ่งที่จะใหความ สุข
กับผมอยางเต็ม ที่ คือการเป็ นนํ้ า หนึ่ง ใจ
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เดียวกัน มีความ รักอยางเดียวกัน เป็ นใจ
เดียวกัน และมีเป าหมายเดียวกัน
๓ อยาทําอะไรที่ชิง ดีชิง เดนกัน หรือเพราะ
หลงคิดวาตัว เองเกง แตใหถอม ตัวลง และ
มองคนอื่นวาสําคัญกวาตัว เอง ๔ อยาใหใคร
คิดเห็นแตประโยชนสวน ตัว แตใหคิดถึง
ประโยชนของคนอื่นดวย
ตามแบบอยางของพระเยซู
๕ ใชชีวิตดวยกัน

โดยคิด ทํา และรูสึก
อยางนี้
เชนเดียวกันกับพระ เยซูคริสต
๖ คือถึงแมพระองคจะมีสภาพเป็ นพระเจา
พระองคก็ไมไดคิดที่จะใชความเทา เทียมกับ
พระเจาของพระองคเพื่อผลประโยชนของ
พระองคเองเลย
๗ แตพระองคไดทิง
้ ความเป็ นตัวของ
พระองคเองไปจนหมด
คือยอมรับสภาพ
เป็ นทาส และไดมาเกิดเป็ นมนุษย ๘ เมื่อ
พระองคไดมาปรากฏตัวในรางมนุษยแลว
พระองคไดถอม ตัวของพระองคลง ยอมเชื่อ
ฟั งพระเจาทุกอยาง ถึงขนาดยอมตาย แม
กระทัง่ ตองตายบนไมกางเขน
๙ พระเจาก็เลยยกพระเยซูข้ น
ึ สูงที่สุด และ
ยกยองชื่อของพระองคใหยิ่ง
ใหญกวาชื่อ
ทัง้ หมด ๑๐ เพื่อทุกๆคนที่อยูในสวรรคก็ดี ใน
โลกนี้ก็ดี หรือใตโลกนี้ก็ดี จะไดคุกเขาลงให
เกียรติกับพระ เยซู ๑๑ ทุกๆคนจะยอมรับวา
พระ เยซูคริสตคือองคเจาชีวิต แลวพระเจา
พระบิดาก็จะไดรับเกียรติยศ
ใหเป็ นอยางที่พระเจาตองการ
๑๒ เพื่อนๆที่รัก

คุณก็เชื่อ ฟั งเป็ นอยางดีมา
ตลอด ดัง นัน
้ ผมขอใหคุณทํางานหนักตอไป
ดวยใจที่เคารพและยําเกรงพระเจา จนกวา
คุณจะบรรลุถึงความ รอด ตอนนี้ผมอยากให
คุณทําอยางนี้ตอไป
ไมใชแคตอนที่ผมอยู
ดวยเทานัน
้
แตโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนนี้ที่
ผมไมไดอยูดวย ๑๓ คุณสามารถทําสิ่งเหลา นี้
ได เพราะเป็ นพระเจาเองที่กําลังทํางานอยู
ในหมูพวกคุณ
พระองคทําใหคุณเต็มใจที่
จะทําในสิ่งที่พระองคตองการ และใหฤทธิ ์
อํานาจกับคุณที่จะทําอยางนัน
้ ดวย

*๑:๒๑ กําไร ในที่นี้เปาโลพูดถึงการตายดีกวาการมีชีวิตอยู เพราะวาการตายจะทําใหเปาโล
ไดเขาใกลชิดกับพระคริสตมากยิ่งขึ้น
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๑๔ ใหทําทุกอยางโดยไมบนหรือเถียง

กัน
และบริสุทธิ ์ จะได
เป็ นลูกของพระเจาที่ไมมีตําหนิเลย
ทัง้ ๆ
ที่คนรอบขางคดโกง และวิปริตผิด เพีย
้ น
ไป หมดแลว แตพวกคุณจะไดสองแสงอยู
ทามกลางพวกเขาเหมือนกับแสง สวางตางๆ
ในทองฟ าที่สองสวางเขามาในโลกมืด ๑๖ ให
ทําทัง้ หมดนี้ในขณะที่พวกคุณเสนอคํา สอน
ที่ใหชีวิตกับพวกเขา เพื่อในวันที่พระ เยซู
คริสตกลับมา ผมจะไดภูมิใจในตัวคุณ และ
จะไดเห็นชัดเจนวา
ผมวิ่งชนะและทํางาน
สําเร็จ
๑๗ ผมจะเปรียบเทียบความ เชื่อของพวก
คุณเป็ นเหมือนสัตวที่ถูกเผาถวายใหกับ
พระเจาและเป็ นการรับ ใชพระองค ถาหาก
ผมเป็ นเหมือนเครื่องดื่มบูชาที่ถูกเทบน
เครื่องบูชาของพวกคุณนัน
้
ผมก็ดีใจและดี
ใจกับพวกคุณทุกคน ๑๘ ในทํานองเดียวกัน
พวกคุณทุกคนควรจะดีใจและรวมดีใจกับ
ผมดวย
๑๕ เพื่อพวกคุณจะไรที่ ติ

ทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส
๑๙ เพราะพระเยซูเป็ นองคเจาชีวิต

ผมคาด
วาผมจะไดสงทิ
โมธีไปหาพวกคุณเร็วๆนี้
แนนอน แลวผมจะไดมีกําลังใจ เมื่อเขากลับ
มาเลาเรื่องพวกคุณ ๒๐ มีแตทิ โมธีเทานัน
้ ที่
มีความ คิดเหมือนกับผมและสนใจในเรื่อง
ทุกข สุขของพวกคุณจริงๆ ๒๑ สวนคนอื่นๆที่
อาจจะสงมาได ก็สนใจแตเรื่องของตัว เอง
มากกวา ไมไดสนใจเรื่องของพระ เยซูคริสต
๒๒ คุณก็รูอยูแลววานิ สัยของทิ
โมธีนัน
้ เป็ น
อยางไร
และเขาไดรับ ใชในการประกาศ
ขาวดีดวยกันกับผม
เหมือนลูกชวยพอ
๒๓ ดัง นั น
้ พอผมรูวาเรื่องของผมที่ นี่จะเป็ น
อยางไร ผมก็หวังที่จะไดสงทิ โมธีไปหาพวก
คุณทันที ๒๔ ผมเชื่อวา องคเจาชีวิตจะเปิ ด
โอกาสใหผมไดมาเจอพวกคุณเร็วๆนี้เหมือน
กัน
๒๕ แตตอน นี้ คิดวาจําเป็ นจะตองสงเอ ปา
โฟ รดิทัสกลับมาหาคุณกอน เขาเป็ นทัง้ น อง
ชาย เพื่อนรวมงาน และเพื่อนทหารของผม
พวกคุณไดสงเขามาดูแลผมตอนที่ผมขาด
แคลน ๒๖ ผมสงเขามา เพราะเขาอยากจะ
*๓:๒
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เจอคุณมาก และเขาก็กลุม ใจมากเพราะคุณ
ไดขาววาเขาป วย ๒๗ ตอน นัน
้ เขาก็ปวยหนัก
จริงๆจนเกือบจะตายอยูแลว
แตพระเจา
เมตตาเขา ซึ่งก็ถือวาไดเมตตาผมดวย เพื่อ
ผมจะไดไมเป็ นทุกขมากไปกวานี้ ๒๘ ผมจึง
ตัง้ ใจจะสงเขากลับไปหาคุณ เพื่อคุณจะได
ดีใจเมื่อเจอเขาอีก และตัวผมเองจะไดกังวล
น อยลง ๒๙ ดัง นัน
้ ใหอาแขนตอนรับเขาดวย
ความ ยินดีอยางยิ่ง เพราะเขามีสวนรวมใน
องคเจาชีวิตเหมือนกัน และใหเกียรติกับเขา
และทุกคนที่เป็ นอยางเขา ๓๐ เพราะเขาเกือบ
จะตายจากงานที่เขาทําเพื่อพระคริสต เขาได
เสี่ยงชีวิตเพื่อรับ ใชผม ในเรื่องที่พวกคุณเอง
ก็ทําใหผมไมได
พระเยซูสําคัญที่สุด
๑ สุดทายนี้

๓ องคเจาชีวิต

พี่ นองครับ ใหช่ น
ื ชมยินดีใน
ผมไมเบื่อที่จะเขียนเรื่อง
เหลา นี้อีก และการเขียนซํ้าจะชวยพวกคุณ
ใหยืน หยัดมัน
่ คง ๒ ใหระวังไอ หมาพวกนัน
้
ระวังไอ พวกนัน
้ ที่ทําชัว
่ ระวังไอ พวกนัน
้ ที่
ชอบหัน
่ เนื้อ หนังคน *๓ เพราะเป็ นพวกเรา
นี่ แหละที่ได รับพิธี ขลิบที่แทจริง เป็ นพวก
เรานี่ แหละที่นมัสการดวยพระ วิญญาณของ
พระเจา พวกเราอวดพระเยซูคริสต ไมไดพ่ งึ
ฝ ายเนื้อ หนังหรือสิ่งดีๆที่เรามี ๔ ทัง้ ๆที่ผมมี
เหตุผลมากมายที่จะพึ่งสิ่งตางๆพวก นี้ แต
ถาใครคิดวาเขามีเหตุผลที่จะไว วางใจในสิ่ง
ที่อยูภายนอกแลวละก็ ผมเปาโล มีมากยิ่ง
กวาเขาเสีย อีก ๕ คือผมไดเขาพิธี ขลิบตอน
อายุไดแปดวัน ผมเป็ นคนเชื้อ ชาติอิสราเอล
มาจากเผาเบนยามิน เป็ นชาวฮีบรูแทๆ เกิด
จากพอ แมชาวฮีบรู ในเรื่องศาสนา ผมอยูใน
กลุมที่เครงครัดที่สุด คือกลุมฟา ริ สี ๖ ผม
รอนรนมากถึงขนาดไปขมเหงหมู ประชุม
ของพระเจา
สวนเรื่องการทําตามกฎของ
โมเสสนัน
้ ผมไมเคยทําผิดเลย ๗ แตเพราะ
เห็น แกพระ คริสต สิ่งตางๆเหลา นัน
้ ที่ครัง้
หนึ่งผมถือวามีคามาก ตอนนี้ผมถือวาไร คา
แลว ๘ ความ จริงแลว ผมถือวาทุกอยางนัน
้
ไร คา เพราะเห็น แกสิ่งที่มีคายิ่ง กวานัน
้ มาก
นัก คือการที่ไดรูจักพระ เยซูคริสตองคเจา
ชีวิตของผม ผมยอมสูญ สิน
้ ทุกอยางเพื่อ

หั่นเนื ้ อ หนั งคน คํา นี้ในภาษากรีกออกเสียงคลายกับ “ขลิบ” แตศัพทคํา นี้หมาย ถึง
“การตัดออกจนหมดสิน
้ ”
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พระ คริสต และถือวาสิ่งเหลานัน
้ เป็ นเหมือน
ขยะ เพื่อจะไดพระคริสต ๙ ผมอยากจะมีสาย
สัมพันธที่ถูก ตองกับพระเจาที่เกิดจากความ
ซื่อสัตยสุจริตของพระคริสต *มันไมไดข้ น
ึ อยู
กับกฎของโมเสส สายสัมพันธที่ถูก ตองนี้มา
จากพระเจา และขึ้นอยูกับความ เชื่อ ๑๐ ผม
์ ํานาจ
อยากจะรูจักกับพระ คริสต และฤทธิอ
อันเดียวกันที่ทําใหพระองคฟ้ ื นขึ้นจากความ
ตาย ผมอยากรวมทุกขกับพระองค และตาย
ไปเหมือนพระองค ๑๑ เพื่อผมเองจะไดฟ้ ื น
ขึ้นจากความ ตายดวย แตจะฟื้ นอยางไรผม
เองก็ยังไมเขาใจเหมือนกัน
พยายามใหถึงเป าหมาย
๑๒ ไมใชวาผมไดสิ่งเหลานั น
้ แลว หรือถึง
เป าหมายแลว แตผมมุงหน าไปอยางแนวแน
เพื่อใหถึงเป า หมายนัน
้ เพื่อจะไดควารางวัล
นัน
้ มาใหได
เพราะนัน
่ เป็ นสาเหตุที่พระ
เยซูคริสตไดควาผมมาไวเป็ นของพระองค
๑๓–๑๔ พี่ น องครับ ผมถือวาผมยังควารางวัล
นัน
้ มาไม ได แตสิ่งเดียวที่ผมทําอยู คือลืม
เรื่องในอดีตเสียและโน ม ตัวไปขาง หน า วิ่ง
ตรงดิ่งเขาสูเสน ชัย เพื่อจะได รับรางวัลที่
พระเจาไดเรียกพวกเราที่อยูในพระ
เยซู
คริสตใหข้ น
ึ ไปรับบนสวรรค
๑๕ ขอใหพวกเราทุกคนที่เป็ นผูใหญคิด
แบบนี้
ถาหากบางเรื่องคุณไมเห็นดวย
พระเจาก็จะเปิ ด เผยใหคุณเขาใจเอง ๑๖ ขอ
เพียงแควา
ใหเราใชชีวิตใหสอดคลองถึง
ระดับของความเขาใจที่เราเอื้อมถึงแลว
๑๗ พี่ น องที่รัก ใหเลียน แบบผม และให
จับตาดูคนพวกนัน
้ ที่ทําตามแบบอยางที่
๑๘ ที่ผมพูดอยางนี้
เราไดใหไวกับคุณแลว
เพราะมีคนจํานวนมากที่ทําตัวเป็ นศัตรูกับ
ไมกางเขนของพระ คริสต ผมพูดเรื่อง นี้ตัง้
หลายครัง้ แลว เดี๋ยว นี้ก็ขอพูดอีกดวยนํ้ าตา
๑๙ วาคนพวกนั น
้ จะถูกทําลายไปในที่สุด
พระเจาของเขาก็คือ
ความอยากของปาก
ทองของเขาเอง และพวกเขาชอบคุย โวใน
สิ่งที่เขาควรจะอับอาย และพวกเขาหมกมุน
*๓:๙
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อยูกับสิ่งของในโลกนี้ ๒๐ แตบานเมืองแทๆ
ของพวกเราอยูบนสวรรค และเรากําลังรอ
คอยพระ ผู ชวยใหรอดของเรา คือพระ เยซู
คริสตเจากลับมาจากสวรรค
๒๑ พระองคจะใชฤทธิอ
์ ํานาจของพระองค
เปลี่ยนรางกายที่นาสมเพชของเรานี้ ใหเป็ น
เหมือนรางกายที่เต็มไปดวยเกียรติยศอัน
์ ํานาจนี้เป็ นฤทธิอ
์ ัน
สูงสงของพระองค ฤทธิอ
เดียวที่พระองคใชในการทําใหทุกสิ่งมาอยู
ภายใตอํานาจของพระองค
สิ่งที่ตองทํา
๑ พี่ น องที่รัก

๔ ผมชื่นชมพวกคุณมาก

ผมอยากเจอพวกคุณมาก
คุณเป็ นความ
ภาค ภูมิใจของผม ขอใหตัง้ มัน
่ คงในองคเจา
ชีวิตเถิด
๒ ผมไดขอรอง ยูโอเดีย กับ สินทิเค ใหเป็ น
นํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในองคเจาชีวิต
๓ เพื่อนรัก
น องเป็ นเพื่อนรวมงาน ผม
ขอรองใหนองไปชวยผู หญิงสองคนนี้ใหดี
กัน ทัง้ สองคนนี้ไดทํางานอยางหนักในการ
ประกาศขาวดีรวมกับผม พรอมกับเคลเมนต
และเพื่อนรวมงานคนอื่นๆของผม ชื่อของ
คนเหลานี้ไดจดไวแลวในหนังสือแหงชีวิต †
๔ ใหช่ น
ื ชมยินดีในองคเจาชีวิตตลอดเวลา
ขอยํ้าอีกที ใหยินดีเถอะ
๕ ขอใหทุกคนไดเห็นถึงความสุภาพออน
โยนและความเมตตาปรานีของคุณ องคเจา
ชีวิตกําลังจะกลับมา ๖ เลิกกังวลไดแลว แต
ใหอธิษฐานในทุกๆสถานการณ และขอในสิ่ง
ที่คุณตองการจากพระเจา และเมื่ออธิษฐานก็
ใหขอบคุณพระเจาดวย ๗ แลวสันติสุขที่มา
จากพระเจา ซึ่งดีกวาสันติสุขที่มาจากแผน
งานตางๆของมนุษย ‡จะปกป องรักษาจิตใจ
และความคิดของคุณไวในพระเยซูคริสต
๘ สุดทายนี้ พี่นองครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่
นา นับถือ ที่ถูก ตอง ที่บริสุทธิ ์ ที่นา รัก ที่
นายกยอง นัน
่ คืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและ
นาสรรเสริญ ใหเอาใจใสในเรื่องเหลานัน
้ ๙ ให
ฝึ กฝนในทุกสิ่งทุกอยางที่คุณไดเรียนรูมา ได

ความซื่อสัตยสุจริตของพระคริสต หรือ ความไววางใจในพระคริสต

†๔:๓

หนั งสือแหงชีวิต เป็ นหนังสือของพระเจาที่มีรายชื่อของคนทัง้ หมดที่พระเจาไดเลือก
ไว (วิวรณ ๓:๕; ๒๑:๒๗)

‡๔:๗ ซึ่งดีกวาสันติสุข … มนุษย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “ซึ่งเกินกวามนุษยจะเขาใจ
ได” หรือแปลไดอีกวา “ซึ่งชนะความคิดไมดีทัง้ หลายของมนุษย”
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รับมา ไดยินมาจากผม และไดเห็นผมทําดวย
แลวพระเจาแหงสันติสุขจะอยูกับคุณ
เปาโลขอบคุณคริสเตียนชาวฟี ลิปปี
๑๐ ผมดีใจและขอบคุณองคเจาชีวิตมาก

เพราะในที่สุดพวกคุณก็กลับมาหวงใยผมอีก
อัน ที่ จริงคุณหวงใยผมตลอดมาอยูแลว แต
ไมมีโอกาสแสดงออกมาเทานัน
้ เอง ๑๑ ผมไม
ไดพูดอยางนี้เพราะผมขัดสน เพราะผมเรียน
รูที่จะพอใจไมวาจะอยูในสภาพไหนก็ตาม
๑๒ ผมรูวาจะพอใจไดอยางไรทัง
้ ตอนที่ขัดสน
และตอนที่มีอยางเหลือเฟื อ ไมวาจะอยูใน
สภาพไหนก็ตาม ผมไดเรียน รูเคล็ด ลับวาจะ
อยูอยางไร ในเวลาที่อิ่มทองหรือหิวโหย ใน
๑๓ พระ
เวลาที่มีเหลือเฟื อหรือขาดแคลน
คริสตใหผมมีกําลังที่จะทนไดกับทุกสิ่ง
๑๔ แตเป็ นสิ่งที่ดี ที่พวกคุณไดมาชวยแบง
เบาความทุกขของผม ๑๕ พวกคุณชาวฟี ลิ ป ปี
รูอยูแลววา ในสมัยแรกๆที่ผมไดจากแควน
มา ซิ โด เนียไปประกาศขาวดี นัน
้ นอกจาก
พวกคุณแลวไมมีหมู ประชุมไหน
ที่มามี
สวนรวมกับผมในการชวยเหลือกันและกัน
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๑๖ ตอนที่ผมอยูเมืองเธ

สะ โลนิ กา พวกคุณ
ไดสงของมาชวย เหลือผมครัง้ แลวครัง้ เลา
๑๗ ไมใชวาตอนนี้ ผมอยากจะไดของอีก
แต
ผมอยากใหคุณได รับสิ่งตอบแทนในสวนที่
คุณควรจะได ๑๘ คุณไดจายคืนผมครบ ถวน
แลว และมากเกินไปดวยซํ้า ผมมีครบทุก
อยางที่จําเป็ นแลว และผมได รับของที่คุณ
ฝากมากับเอ ปา โฟ รดิทัสแลว ของ ฝากพวก
นัน
้ เป็ นเหมือนกับเครื่องบูชาที่หอมหวาน ที่
พระเจายอมรับและพอใจ ๑๙ พระเจาของผม
จะใหทุกสิ่งที่จําเป็ นสําหรับคุณ
จากความ
มัง่ คัง่ อันมหาศาลของพระองคที่อยูในพระ
เยซูคริสต ๒๐ ขอใหพระเจาพระ บิดาของเรา
ไดรับเกียรติทงั ้ ตอนนี้ และตลอดไป อาเมน
๒๑ ชวยทักทายคนที่เป็ นของพระเจาทุก
คนในพระ เยซูคริสตดวย พี่ น องที่อยูกับผม
ที่นี่ฝากความ คิดถึงมาใหกับพวกคุณทุกคน
๒๒ คนที่เป็ นของพระเจาทุกคนที่นี่ฝากความ
คิดถึงมาใหพวกคุณ โดย เฉพาะอยาง ยิ่งคน
พวกนัน
้ ที่ทํางานใหกับซี ซาร ๒๓ ขอใหความ
เมตตากรุณาของพระ เยซูคริสตเจาอยูกับ
พวกคุณทุกคนดวย

