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ຈດົຫມາຍໂປໂລ  
The Letter of Paul 
ທີມ່ໄີປເຖງີຄຣສິຕະຈັກທີເ່ມອືງ 
to the 
 

ຟລີິບປອຍ 
PHILIPPIANS 

1  
Solutation 

1 ໂປໂລ ແລະຕ ໂີມທຽວ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຖິງ ພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທ່ີຢູ່ໃນ
ເມືອງຟລີີບປອຍ ທັງບັນດາຜູ້ດູແລ ແລະຜູ້ບົວຣະບັດ 

2 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ  
ຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
 

ຄາໍອອ້ນວອນຂອງໂປໂລເພືອ່ຄຣສິຕະຈກັທີເ່ມອືງຟລິບິປອຍ 
Paulís Prayer for the Phillippians 

3 ເຮາົລະນກຶເຖງິເຈົາ້ທງັຫລາຍເມືອ່ໃດ ກໄໍດຂ້ອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາທກຸເທືອ່ (6/11/10) 
4 ແລະທຸກເວລາທ່ີເຮົາອ້ອນວອນຂໍເພ່ືອພວກເຈ້ົາ ເຮົາກໍທູນຂໍດ້ວຍໃຈຍິນດີ 
5 ເພາະເຫດທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ມີສ່ວນໃນງານຂ່າວປະເສີດດ້ວຍກັນ ຕ້ັງແຕ່ວັນຕ້ົນນ້ັນແລະຕ່ໍມາຈົນເຖິງບັດນ້ີ 
6 ເຮົາແນ່ໃຈວ່າພຣະອົງຜູ້ຊງົຕ້ັງຕ້ົນການດີໄວ້ໃນພວກເຈ້ົາແລ້ວ ຄົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດຈົນເຖິງວັນແຫ່ງ    

ພຣະເຢຊຄູຣິດ 
7 ການທ່ີເຮົາຄຶດເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍດ່ັງນ້ັນກໍສົມຄວນຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາມ ີໃຈຮັກພວກເຈ້ົາທຸກຄົນ ເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍໄດ້ຮັບສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະຄຸນດ້ວຍກັນກັບເຮົາ ໃນການທ່ີເຮົາຖືກຈໍາຈອງ ແລະໃນການກ່າວປ້ອງກັນໃຫ້
ຂ່າວປະເສີດນ້ັນຕ້ັງໝນຄົງຢູ່ 

8 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາວ່າ ເຮົາເປັນຫ່ວງເຈ້ົາທັງຫລາຍພຽງໃດຕາມພຣະທັຍເມດຕາຂອງ 
ພຣະເຢຊຄູຣິດ 

9 ແລະເຮົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຣີນຫລາຍຂ້ຶນສເມີ ພອ້ມກັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມ
ສັງເກດທຸກຢ່າງ 

10 ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະສັງເກດໄດ້ວ່າ ສ່ິງໃດປະເສີດທ່ີສຸດ ແລະເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ແລະບ່ໍມີທີ່
ຕິໄດ້ໃນວັນແຫ່ງພຣະຄຣິດ 

11 ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຜົນຂອງຄວາມຊອບທັມ ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແລະ
ຄວາມສັຣເສີນແກ່ພຣະເຈ້ົາ 
 



ຊວີດິຂອງເຮົາກຊໍອບຢູໃ່ນພຣະຄຣດິ 
Paulís Present Circumstances 

12 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈ້ົາທງັຫລາຍຮູ້ວ່າ ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົານ້ັນກໍກັບເປັນເຫດໃຫ້
ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປ 

13 ຈົນປາກົດທ່ົວໄປໃນໝູຜູ້ຄຸມ ແລະຄົນອ່ືນໆວ່າການຈໍາຈອງທ່ີເຮົາຖືກນ້ັນກໍເພື່ອພຣະຄຣິດ 
14 ພວກພີນ້່ອງສ່ວນຫລາຍໄດ້ເກີດມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະການຈໍາຈອງຂອງເຮົານ້ັນ 

ແລະພວກເຂາົມໃີຈກ້າຂ້ຶນຢ່າງລ້ົນເຫລືອທ່ີຈະກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍມີຄວາມຢ້ານ 
15 ຄວາມຈິງ ມລີາງຄົນປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດດ້ວຍໃຈອິດສາແລະຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ກມໍຄົີນອ່ືນທ່ີປະກາດດ້ວຍ

ໃຈຫວັງດີ 
16 ພວກນ້ິແຫລະ, ປະກາດດ້ວຍໃຈຮັກໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ຊງົຕ້ັງເຮົາໄວ້ໃຫ້ກ່າວປ້ອງກັນຂ່າວປະເສີດນ້ັນໄວ້ 
17 ແຕ່ພວກອ່ືນປະກາດຂ່າວພຣະຄຣິດດ້ວຍການແຂ່ງດີກັນ ບ່ໍໃຊ່ດ້ວຍໃຈສຸຈຣິດ ແຕ່ຈົງໃຈຈະເພ້ີມຄວາມທຸກລໍາ

ບາກໃຫ້ເຮົາເມ່ືອເຮົາຖືກຈໍາຈອງ 
18 ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວຈະເປັນປະການໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະປະກາດພຣະຄຣິດດ້ວຍປະການໃດກໍຕາມ ຈະເປັນ

ດ້ວຍການແກ້ງເຮັດຫລືໃຈຈິງກໍດີ ແຕ່ເຂົາກໍຍັງປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ ໃນການນ້ີເຮົາກໍມຄີວາມຍິນດີ ແລະ
ຄົງຈະມີຄວາມຍິນດີຕ່ໍໄປ 

19 ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າໂດຍການອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແລະໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະວິນຍານຂອງ    
ພຣະເຢຊຄູຣິດ ການນ້ິຈະເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາເຖິງການປົດປ່ອຍ 

20 ເພາະເປັນຄວາມມຸ້ງມາດປາຖນາແລະຄວາມຫວັງຂອງເຮົາວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໃນສ່ິງໃດເລີຍ ແຕ່
ເມ່ືອກ່ອນທຸກເທ່ືອທ່ີມີໃຈກ້າສເມີສັນໃດ ບັດນ້ີກໍຂໍໃຫ້ເປັນຢ່າງດຽວກັນສັນນ້ັນ ພຣະຄຣິດຈະຊົງຮັບພຣະກຽດ
ຕິຍົດໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສເມີ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະມີຊວິີດຢູ່ ຫລືຕາຍກ ຕໍາມ 

21 ເພາະວ່າຖ້າເຮົາມີຊວິີດພຣະຄຣິດເປັນຊີວີດນ້ັນ ຖ້າເຮົາຕາຍກ ເໍປັນປໂຍດແກ່ເຮົາ 
22 ຖ້າເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ເຮົາກ ຈໍະເຮັດການງານໃຫ້ເກີດຜົນ ແຕ່ເຮົາບອກບ່ໍໄດ້ວ່າຈະເລືອກເອົາອັນ

ໃດດີ 
23 ເຮົາລັງເລໃຈຢູ່ໃນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນ້ີ ຄືວ່າເຮົາມຄີວາມປາຖນາທ່ີຈະຈາກໄປ ເພ່ືອຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຊ່ຶງປະ

ເສີດຫລາຍກວ່າ 
24 ແຕ່ການທ່ີເຮົາຍັງມີຊວິີດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ກໍເປັນສ່ິງຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຈ້ົາຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ 
25 ເມ່ືອເຮົາແນ່ໃຈຢ່າງນ້ີແລ້ວເຮົາກໍຊາບວ່າ ເຮົາຈະຍັງຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈ້ົາຈະເຣີນຂ້ຶນແລະຊົມ

ຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມເຊ່ືອ 
26 ເພ່ືອຄວາມພາກພູມໃຈຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ເພາະດ້ວຍເຮົານ້ັນ ຈະທະວີຫລາຍຂ້ຶນໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ ເພາະ

ເຫດທີເ່ຮົາຈະມາຫາພວກເຈ້ົາອີກ 
27 ຂໍແຕ່ພຽງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ສົມກັບຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອວ່າຖ້າເຮົາມາຫາພວກ

ເຈ້ົາຫລືບ່ໍມາກໍຕາມ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງພວກເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ 
ຕ່ໍສູ້ເໝືອນຢ່າງເປັນຄົນດຽວເພ່ືອຄວາມເຊ່ືອອັນເກີດຈາກຂ່າວປະເສີດນ້ັນ 

28 ແລະພວກເຈ້ົາບ່ໍຢ້ານກົວຜູ້ທ່ີຂັດຂວາງແຕ່ປະການໃດຈັກເທ່ືອ ເມ່ືອເປັນດ  ່ັງນ້ີກໍຈະເປັນຫລັກຖານໃຫ້ເຂົາຮູ້ຄັກ
ວ່າ ເຂົາຈະເຖິງຄວາມຈິບຫາຍ ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຄົງຈະເຖິງຄວາມພ້ົນ ແລະການນ້ັນກໍເປັນມາຈາກ   
ພຣະເຈ້ົາ 

29 ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດ ບ່ໍໃຊ່ໃຫພ້ວກເຈ້ົາເຊ່ືອແຕ່ໃນ 



ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຈ້ົາທົນຄວາມທຸກເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງດ້ວຍ 
30 ຄໃືຫເ້ຈ້ົາທັງຫລາຍຕ່ໍສູ້ຢ່າງດຽວກັບທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຮົາຕ່ໍສູ້ແລ້ວນ້ັນ ແລະຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າເຮົາກໍາລັງ

ຕ່ໍສູ້ຢູ່ໃນຂນະນ້ີ 
 

2 ການທີພ່ຣະຄຣດິຊງົຖອ່ມພຣະອງົລງົແລະຊງົຖກືຍກົຂຶນ້ 
Imitating Christís Humility 

1 ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອໍານວຍການຊູກໍາລັງໃຈ ຖ້າມີຄວາມເລ້ົາໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮັກ ຖ້າ
ມສ່ີວນຮ່ວມໃຈກັບພຣະວິນຍານປະການໃດ ຖ້າມີຄວາມເມດຕາເອັນດູປະການໃດ 

2 ກໍຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມຄີວາມຮັກ
ຢ່າງດຽວກັນ ມ ໃີຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ 

3 ຢ່າເຮັດສ່ິງໃດໃນທາງຊ ງີດ ຫີລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ 
4 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຕົນຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຈ່ົງເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນດ້ວຍ 
5 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີນ້ໍາໃຈຕ່ໍກັນເໝືອນຢ່າງທ່ີມໃີນພຣະເຢຊຄູຣດິ 
6 ພຣະອົງຊົງສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊົງຖືວ່າການເທ່ົາທຽມກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນ ເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງຍຶດຫວງໄວ້ 
7 ແຕ່ໄດ້ກັບຊົງຍອມສລະ ແລະຊົງຮັບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ ຊງົຖືກໍາເນີດເປັນມະນຸດ 
8 ແລະເມ່ືອຊົງປາກົດພຣະອົງໃນສະພາບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງ ຍອມເຊ່ືອຟັງຈົນເຖິງ

ຄວາມມຣໍະນາ ຄືເຖິງຄວາມມໍຣະນາທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
9 ເຫດສັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຊົງຍົກພຣະອົງຂ້ຶນເຖິງທ່ີສູງສຸດ ແລະໄດ້ຊົງປະທານພຣະນາມນ້ັນ ຊ່ຶງຢູ່ເຫນືອ

ນາມທັງປວງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ 
10 ເພ່ືອເພາະພຣະນາມນ້ັນທຸກຫົວເຂ່ົາໃນສວັນ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະໃຕ້ພ້ືນດິນກໍດີ ຈະໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງຂາບພຣະ

ເຢຊ ູ
11 ເພ່ືອທຸກລ້ີນຈະຍອມຮັບວ່າ ìພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ອັນເປັນການຖວາຍພຣະກຽດແກ່    

ພຣະບິດາເຈ້ົາ 
 

ສອ່ງແຈງ້ເໝອືນດວງສວາ່ງຕາ່ງໆໃນໂລກ 
Shining as Lights in the World 

12 ເຫດສັນນ້ີພວກທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຫມືອນດ່ັງເຈ້ົາທັງຫລາຍເຄີຍເຊ່ືອຟັງທຸກເວລາສັນໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງອົດ
ສາພຍາຍາມດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງແລະຕົວສ່ັນ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄວາມພ້ົ້ົນສັນນ້ັນ ບ່ໍໃຊຈໍ່າເພາະເມ່ືອເຮົາຢູ່ນໍາພວກ
ເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງເຮັດຫລາຍກວ່ານ້ັນອິກໃນເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ນໍາ 

13 ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທໍາການຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໃຫ້ມໃີຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮັດໄປເພື່ອ
ຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 

14 ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ 
15 ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖືກຕິຕຽນແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຕໍາໜິໃນຖ້າມກາງເຊ້ືອຊາດ

ອັນຄົດໂກງແລະຊ່ົວຊ້າ ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍຈ່ົງປາກົດໃນຖ້າມກາງເຂົາເຫມອືນດ່ັງດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນ
ໂລກ 

16 ຄືສະແດງພຣະທັມອັນປະກອບດ້ວຍຊີວິດ ເພືອ່ເຮົາຈະມີບ່ອນອວດໄດ້ໃນວັນຂອງພຣະຄຣິດວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້
ແລ່ນແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດການໜັກໜວງເປັນການເສັຽປໂຍດ 



17 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງຖືກຖອກລົງໃຫ້ຄົບເຄ່ືອງບູຊາ ຊ່ຶງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໄດ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ເຮົາກໍຍິນ
ດີແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີຮ່ວມກັບເຈ້ົາທັງປວງ 

18 ຊ່ຶງເຈ້ົາທ ງັຫລາຍກໍຄວນຈະຍິນດີດ້ວຍກັນກັບເຮົາ ແລະຊ່ືນຊົມດ້ວຍຢ່າງດຽວກັນ 
 
ຕໂີມທຽວ ແລະເອປາໂຟດີໂຕ 
Timothy and Epaphroditus 

19 ເຮົາຫວັງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາວ່າ ໃນບ່ໍຊ້ານ້ີເຮົາຈະໃຫ້ຕີໂມທຽວໄປຫາພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊູ
ໃຈເມ່ືອໄດ້ຮັບຂ່າວຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ 

20 ເຮົາບໍ່ມີຜູ ້ໃດທີ່ມນ້ໍີາໃຈເໝືອນຕີໂມທຽວ ຜູ້ເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມສຸກທຸກຂອງພວກເຈ້ົາໂດຍແທ້ 
21 ເພາະວ່າຄົນອ່ືນໆຍ່ອມສແວງຫາຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ ບ່ໍສແວງຫາປໂຍດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
22 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຕີໂມທຽວດີແລ້ວວ່າ ທາ່ນໄດ້ຮ ບັໃຊ້ຮ່ວມກັບເຮົາໃນການປະຕິບັດຂ່າວ

ປະເສີດເໝືອນລູກຮັບໃຊ້ພ່ໍ 
23 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອພໍຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມອັີນໃດຈະເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາ ເຮົາຫວັງໃຈວ່າເມ່ືອນ້ັນຈະໃຊ້ທ່ານໄປໂລດ 
24 ແລະເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ໃນບ່ໍຊ້ານ້ີເຮົາເອງຈະມາຫາພວກເຈ້ົາເໝືອນກັນ 
25 ເຮົາຄຶດເຫັນວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອປາໂຟດີໂຕ ນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາກັບຄືນໄປຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນ

ເພ່ືອນຣ່ວມງານແລະເພ່ືອນທະຫານດ້ວຍກັນກັບເຮົາ ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີພວກເຈ້ົາໃຫ້ມາບົວຣະບັດເຮົາໃນ
ຍາມຂັດສົນ 

26 ດ້ວຍວາ່ທ່ານເປັນຫ່ວງຄຶດເຖິງພວກເຈ້ົາຫລາຍ ແລະເນ່ືອງຈາກພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ທ່ານບ່ໍສະບາຍນ້ັນ 
ທ່ານກໍທຸກໃຈ 

27 ຄວາມຈິງ ທ່ານກໍບ່ໍສະບາຍແລະເກືອບຕາຍໄປແທ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະກະຣນຸາໂຜດເອົາທ່ານໄວ້ ແລະບ່ໍ
ແມ່ນຊົງໂຜດແຕ່ເພນຄົນດຽວ ແຕ່ຊົງໂຜດເຮົາດ້ວຍ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາມຄີວາມທຸກຊ້ອນທຸກ 

28 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຟ້າວໃຊ້ທ່ານໄປ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຄວາມຍິນດີເມ່ືອໄດ້ເຫັນທ່ານອີກ ແລະຄວາມ
ທຸກຂອງເຮົາກໍຈະໄດ້ເບົາບາງລົງ 

29 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຕ້ອນຮັບທ່ານໄວ້ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍເຕັມໃຈຍິນດີ ແລະຈ່ົງນັບຖືທຸກຄົນທ່ີເປັນຄົນຢ່າງ
ດຽວກັບທ່ານ 

30 ເພາະທ່ານເກືອບຈະສນຊີວິດເສັຽເນ່ືອງຈາກການປະຕິບັດງານຂອງພຣະຄຣິດ ຄືທ າ່ນໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນ 
ເພ່ືອການປະຕິບັດທ່ີບົກພ່ອງຂອງພວກເຈ້ົາຕ່ໍເຮົານ້ັນຈະໄດ້ເຕັມບໍຣິບູນ 

 

3 ຄວາມຊອບທມັອນັແທຈ້ິງ 

The True Righteousness 

1 ສຸດທ້າຍນ້ີ ຂໍໃຫພ້ວກພີນ້່ອງຂອງເຮົາຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ  
Breaking with the Past 

ການທ່ີເຮົາຂຽນຊ້ໍາຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກໍບ່ໍເປັນການລໍາບາກແກ່ເຮົາດອກ ແຕ່ເປັນການປອດ
ພັຍແກ່ພວກເຈ້ົາ 

2 ຈ່ົງລະວັງພວກໝາ ຈ່ົງລະວັງພວກຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ ຈ່ົງລະວັງພວກຖືການປາດເນ້ືອເຖືອຫນັງ 



3 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນພວກທ່ີຖືພທີິຕັດແທ້ ເປັນຜູ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດວິນຍານ ແລະເອົາພຣະ
ເຢຊູຄຣິດມາອວດ ແລະບ່ໍໄດ້ໄວ້ໃຈໃນຝ່າຍມະນ ຸດ 

4 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາມີເຫດທ່ີຈະໄວ້ໃຈໃນຝ່າຍມະນຸດກໍຕາມ ຖ້າຄົນອ່ືນນຶກວ່າຕ ນົມີເຫດທ່ີຈະໄວໃ້ຈໃນຝ່າຍມະ
ນຸດນ້ັນ ເຮົາກໍມີຫລາຍກວ່າເຂົາອີກ 

5 ຄືເມ່ືອເຮົາເກີດມາໄດ້ແປດວັນເຮົາກໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຮົາເປັນຊາດອິສຣາເອນ ແຕ່ຕະກູນເບັນຢາມິນ ເປັນຄົນ
ເຮັບເຣີ ເກີດຈາກຊາວເຮັບເຣີ ໃນດ້ານພຣະບັນຍັດເຮົາກໍຢູ່ໃນຄນະຟາຣີຊາຍ 

6 ໃນດ້ານໃຈຮ້ອນຮົນເຮົາກໍໄດ້ຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕະຈັກ ໃນດ້ານຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມີຢູ່ໂດຍພຣະບັນຍັດ ເຮົາກໍບ່ໍ
ມີທີຕິ່ຕຽນໄດ້ 

7 ແຕ່ວ່າສ່ິງໃດທ່ີເປັນຄຸນປໂຍດແກ່ເຮົາ ເຮົາຖືສ່ິງນ້ັນວ່າເປັນອັນໄຮ້ປໂຍດແກ່ເຮົາແລ້ວ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະ     
ຄຣດິ 

8 ທ່ີຈິງ, ເຮົາຖືວ່າສ່ິງສາຣະພັດເປັນຂອງໄຮ້ປໂຍດ ເພາະເຫ ັນແກ່ສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າຫລາຍເຫລືອລ້ົນກວ່ານ້ັນອີກ ຄື
ການຮູ້ເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເພາະເຫດພຣະອົງນ້ັນ, ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຍອມສລະສ່ິງສາຣະ
ພັດ ແລະຖືວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນເໝືອນຂ້ີເຫຍ້ືອ ເພ່ືອຈະໄດ້ອົງພຣະຄຣິດມາເປັນປໂຍດແກ ເ່ຮົາ 

9 ແລະຈະໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນພຣະອົງໂດຍບ່ໍມຄີວາມຊອບທັມໃນເຮົາເອງ ຊຶງ່ໄດ້ມາໂດຍພຣະບັນຍັດ ແຕ່ມີມາ
ໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ເປັນຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ 

10 ເຮົາຕ້ອງການຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະຮູ້ຈັກຣິດອໍານາດອັນປາກົດໃນການທ່ີພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊນົ ແລະ
ຮ່ວມທຸກກັບພຣະອົງ ຄືຍອມຮັບຄວາມຕາຍເໝືອນຢ່າງພຣະອົງ 

11 ເພ່ືອຖ້າເປັນໄປໄດ້ ເຮົາກໍຈະໄດ້ເປັນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍດ້ວຍ 
 

ບາກບັນ່ມຸ້ງໜາໄປສູຫ່ລກັຊຍັ 
Pressing toward the Goal 

12 ບໍ່ໃຊວ່່າເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫລືວ່າເຖິງທ່ີສໍາເຣັດແລ້ວ ແຕ່ເຮົາກໍາລັງບາກບ່ັນມຸ້ງໜາໄປ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບເອົາເປັນ
ຂອງຕົນເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງຮັບເຮົາໄວ້ເປັນຂອງພຣະອົງແລ້ວ 

13 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາບ່ໍຖືວ່າເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ແຕ່ເຮົາເຮັດຢ່າງນ່ຶງ ຄືລືມສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຜ່ານພ້ົນໄປແລ້ວ
ເສັຽ ແລະໂນ້ມຕົວອອກໄປຫາສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ເບ້ືອງໜາ 

14 ເຮົາກໍາລັງບາກບ່ັນມຸ້ງໜາໄປສ  ູ່ຫລັກຊັຍເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນ ຄືຊີວິດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາໃນພຣະເຢ
ຊຄູຣດິ ໃຫໄ້ປຮັບຢູ່ເບ້ືອງເທິງ 

15 ເຮົາທັງປວງຊ່ຶງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຖ້ວນແລ້ວ ຄວນຄຶດຢ່າງນ້ັນ ແລະຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຄຶດຢ່າງອ່ືນພຣະເຈ້ົາກໍຈະຊົງ
ສະແດງສ່ິງນ້ັນແກ່ພວກເຈ້ົາດ້ວຍ 

16 ແຕ່ພວກເຮົາເຖິງຍ່ານໃດແລ້ວ ກໍໃຫພ້ວກເຮົາດໍາເນີນຊ່ືໄປຕາມນ້ັນ 
17 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອ ຍີ, ຈ່ົງພາກັນເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາ ແລະຄອຍເບ່ິງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຮັດຕາມແບບ

ດຽວກັນ ເໝືອນດ່ັງເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ເອົາພວກເຮົາເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ 
18 ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນທ່ີດ າໍເນີນຊີວິດເປັນສັດຕຣູຕໍ່ໄມກ້າງແຂນຂອງພຣະຄຣດິ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ບອກເຣ່ືອງນ້ິແກ່

ພວກເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອແລ້ວ ແລະບັດນ້ີຍັງບອກເຈ້ົາອີກດ້ວຍນ້ໍາຕາໄຫລ 
19 ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຄືຄວາມຈິບຫາຍ ພຣະຂອງເຂົາກ ຄືໍທ້ອງເຂົາເອງ ເຂົາຍົກເອົາການທ່ີໜາອັບອາຍ

ຂ້ຶນມາໂອ້ອວດ ເຂົາສົນໃຈໃນວັດຖຸຝ່າຍໂລກ 



20 ແຕ່ບ້ານເມືອງຂອງເຮົາທັງຫລາຍນ້ັນຢູ່ໃນສວັນ ພວກເຮົາລໍຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນ ຊ່ຶງຈະສະເດັດມາຈາກ
ສວັນ ຄືພຣະເຢຊຄູຣິດເຈ້ົາ 

21 ພຣະອົງຈະຊົງປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍອັນຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ເປັນເໝືອນພຣະກາຍອັນຊົງສະງ່າຣາສີຂອງ
ພຣະອົງ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບຊຶງ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງປາບສາຣະພັດລົງໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 

 

4 ຈົງ່ຊືນ່ຊມົຍນິດີໃນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ 

Instructions 

1 ເຫດສັນນ້ັນພວກພ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ຜູ້ເປັນທ່ີປາຖນາ ເປັນທ່ີຍິນດີ ແລະເປັນພວງມາລັຍຂອງເຮົາ ພວກທ່ີ
ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ຈ່ົງຕ້ັງໝນຢູ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
Exhortations 

2 ເຮົາຂໍເຕືອນນາງຢູໂອເດັຽ ແລະຂໍເຕືອນນາງຊິນຕີເຂ ໃຫ້ມີໃຈປອງດອງກັນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
3 ເຮົາຂໍຮ້ອງເຈ້ົາຜູ້ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານຝ່າຍຂ່າວປະເສີດກັບເຮົາ ແລະກະເລເມພອ້ມກັບຄົນອ່ືນທ່ີເປັນເພ່ືອນ

ຮ່ວມງານຂອງເຮົາ ຊຶງ່ຊ່ືຂອງເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນມີຢູ່ໃນທະບຽນແຫ່ງຊີວິດແລວ້ 
4 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກເວລາ ເຮົາຂໍຢ້ໍາອີກວ່າ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເທີນ 
5 ຈົ່ງໃຫໃ້ຈອ່ອນສຸພາບຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປາກົດແກ່ຄົນທ ັງປວງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃກ້ແລ້ວ 
6 ຢ່າທຸກຮ້ອນໃຈດ້ວຍສ່ິງໃດເລີຍ ແຕ່ຈ່ົງທູນເຣ່ືອງຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຈ້ົາທຸກຢ່າງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍການ

ໄຫວວ້ອນ ແລະການອ້ອນວອນຂໍ ພອ້ມກັບການຂອບພຣະຄຸນ 
7 ແລ້ວສັນຕິສຸກອັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຈະເຝ້ົາຮັກສາຈິດໃຈແລະຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍໄວ້ໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 
8 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ໃນທ່ີສຸດນ້ີ, ສ່ິງທ່ີສັດຈິງ ສ່ິງໃດທ່ີໜານັບຖື ສ່ິງໃດທ່ີຍຸດຕິທັມ ສ່ິງໃດທ່ີບໍຣິສຸດ ສ່ິງທ່ີໜາ

ຮັກ ສ່ິງໃດທ່ີໜາຍິນດີ ສ່ິງທ່ີລ້ໍາເລີດ ແລະຖ້າມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນແກ່ການສັຣເສ ນີ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
9 ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ຮັບໄວ້ ໄດ້ຍິນ ແລະໄດ້ເຫັນໃນເຮົາແລ້ວ ແລະພຣະເຈ້ົາຜູ້ໂຜດປະ

ທານສັນຕິສຸກຈະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
 

ຕອບເຣືອ່ງຂອງຝາກຈາກຊາວຟລີບິປອຍ 
Acknowledgment of the Philippiansí Gift 

10 ເຮົາມີໃຈຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລວງຫລາຍໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າໃນທ່ີສຸດນ້ີ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫວນລະນຶກເຖິງ
ເຮົາອີກ ຄວາມຈິງ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເຄີຍຄຶດເຖິງເຮົາຢູ່ ແຕ່ຍັງບ່ໍມີໂອກາດທ່ີຈະສະແດງ 

11 ເຮົາບ່ໍໄດ້ຈ່ົມເຖິງເຣ່ືອງການຂັດສົນ ເພາະເຮົາຈະມີຖານະຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຮຽນຮູ້ແລ້ວທ່ີຈະພໍໃຈຢູ່ຢ່າງນ້ັນ 
12 ເຮົາຮູ້ຈັກທີຈ່ະປະສົບກັບການຕົກຕ່ໍາ ແລະຮູ້ຈັກທ່ີຈະປະສົບກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບ່ໍວ່າໃນກໍຣະນີໃດໆເຮົາ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແງ່ຄວາມລັບທ່ີຈະປະສົບກັບຄວາມອ່ີມທອ້ງແລະຄວາມອຶດຢາກ ຄວາມສົມບູນພູນສຸກແລະ
ຄວາມຂັດສົນ 

13 ເຮົາສາມາດສ  ູ້ກັບທຸກສ່ິງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຊກໍູາລັງເຮົາ 
14 ເຖິງປານນ້ັນກໍເປັນຄວາມກະຣຸນາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຮ່ວມທຸກກັບເຮົາ  



15 ແຕ່ພວກເຈ້ົາ ຊາວຟລິີບປອຍ, ກໍຊາບແລ້ວວ່າ ໃນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ແມ່ນຕອນເມ່ືອ
ເຮົາໄດ້ຈາກແຂວງມາເກໂດເນັຽໄປ ບ່ໍມຄີຣິສຕະຈັກໃດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຮົາໃນຣາຍໄດ້ຣາຍຈ່າຍ ນອກ
ຈາກພວກເຈ້ົາພວກດຽວເທົ່ານັ້ນ 

16 ເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຝາກຂອງມາຊອ່ຍເຮົາກວ່າເທ່ືອນ່ຶງ 
17 ບໍ່ໃຊວ່່າເຮົາປາຖນາຈະໄດ້ຮັບຂອງທານຈາກເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແຕ່ເຮົາປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄດ້ຜົນກໍາໄລ

ເພ້ີມຂ້ຶນໃນບັນຊີຂອງພວກເຈ້ົາ 
18 ເຮົາໄດ້ຮັບຄົບຈໍານວນ ແລະມີບຣໍບູິນຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍອ່ີມເຕັມຢູ່ເພາະໄດ້ຮ ບັຂອງຈາກເອປາໂຟດີໂຕ ຊ່ຶງເຈ້ົາທ ງັ

ຫລາຍສ່ົງໄປໃຫເ້ປັນຂອງທານທ່ີມີກ່ິນຫອມຫວານ ເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຊງົໂຜດຮັບແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ   
ພຣະເຈ້ົາ 

19 ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະຊົງໂຜດປະທານສາຣະພັດທີພ່ວກເຈ້ົາຂາດຢູ່ນ້ັນ ຈາກຊັບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ
ໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ 

20 ຂໃໍຫພ້ຣະກຽດຕິຍົດຈ່ົງມີແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍສືບໆໄປເປັນນິດ  ອາແມນ 
 

ສະແດງຄວາມຄດຶເຖງິໃນຕອນທາ້ຍ 
Final Greetings and Benediction 

21 ເຮົາຂໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຄົນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ພີນ້່ອງທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ກັບ
ເຮົາ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທງັຫລາຍດ້ວຍ 

22 ໄພພົ່ນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ ກໍຝາກຄວາມຄຶດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ເປັນຕ້ົນວ່າພວກທ່ີຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ
ຂອງກາຍຊາ 

23 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ກັບຈິດວິນຍານຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
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