
Surat Rasul Paulus kepada Ekklesia di

FILIPI

50:1:1 ¶Paulus dan Timotius, hamba-hamba
Yesus Kristus, kepada semua orang kudus da-
lam Kristus Yesus yang ada di Filipi, bersama
penilik-penilik dan diaken-diaken:
50:1:2 rahmat kepadamu, dan damai, dari Elo-
him Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus.
50:1:3 ¶Aku mengucap syukur kepada Elo-
himku pada setiap ingatan akan kamu,
50:1:4 dengan membuat permohonan de-
ngan suka cita selalu dalam setiap doaku un-
tuk kamu semua,
50:1:5 karena persekutuanmu dalam injil dari
hari pertama sampai sekarang;
50:1:6 dengan berkeyakinan akan hal ini-
lah, bahwa Ia yang sudah memulai pekerjaan
yang baik di dalam kamu akan melakukannya
sampai hari Yesus Kristus:
50:1:7 sama seperti itu adalah patut bagi
aku untuk memikirkan ini tentang kamu
semua, karena aku memiliki kamu dalam
hatiku; oleh karena baik dalam belenggu-
belengguku, maupun dalam pembelaan dan
penegasan injil, kamu semua adalah pengam-
bil bagian dari rahmatku.
50:1:8 Karena Elohim adalah saksiku, betapa
hebat kurindu akan kamu semua dalam usus-
usus1 Kristus.
50:1:9 ¶Dan inilah aku berdoa, bahwa kasih-
mu berkelimpahan dengan terus bertambah-
tambah dalam pengetahuan dan dalam semua

pertimbangan;
50:1:10 supaya kamu dapat menyetujui hal-
hal yang berkeunggulan; supaya kamu dapat
tulus dan tanpa pelanggaran sampai hari Kris-
tus;
50:1:11 dengan dipenuhi dengan buah-buah
kebenaran, yang adalah oleh Yesus Kristus,
kepada kemuliaan dan kepujian Elohim.
50:1:12 ¶Tetapi aku menghendaki bahwa ka-
mu akan mengerti, saudara-saudara, bahwa
hal-hal yang terjadi kepada aku sebetulnya su-
dah terjadi pada kemajuan injil;
50:1:13 supaya belenggu-belengguku dalam
Kristus adalah nyata dalam seluruh istana, dan
dalam segala tempat lain;
50:1:14 dan banyak dari saudara-saudara da-
lam Tuhan, dengan bertambah kepercayaan
oleh karena belenggu-belengguku, adalah ja-
uh lebih berani mengatakan firman tanpa ke-
takutan.
50:1:15 Beberapa orang memang mengkhot-
bahkan Kristus bahkan dari keirihatian dan
pertengkaran; dan beberapa juga dari maksud
yang baik.
50:1:16 Yang satu mengkhotbahkan Kristus
dari perkelahian, bukan dari ketulusan, de-
ngan bermaksud menambah penindasan pada
belenggu-belengguku:
50:1:17 tetapi yang lain dari kasih, dengan
mengetahui bahwa aku sudah ditempatkan

1Dalam bahasa Yunani σπλάγχνοις (usus-usus) adalah idiom yang berarti emosi-emosi paling dalam dan berbe-
las kasihan.
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2 FILIPI
bagi pembelaan injil.
50:1:18 Lalu apa? sekalipun demikian, dengan
setiap cara, apakah dalam kepura-puraan, atau
dalam kebenaran, Kristus dikhotbahkan; dan
aku di dalam itu bersuka cita, ya, dan akan
bersuka cita.
50:1:19 Karena aku tahu bahwa ini akan
mengakibatkan keselamatanku2 melalui doa-
mu, dan persediaan dari Roh Yesus Kristus,
50:1:20 menurut penantianku yang sungguh-
sungguh dan pengharapanku, bahwa aku ti-
dak akan malu dalam apapun, tetapi bahwa
dengan segala keberanian, seperti selalu, de-
mikian sekarang juga Kristus akan dimuliak-
an dalam tubuhku, apakah oleh hidup, atau
oleh kematian.
50:1:21 ¶Karena bagi aku untuk hidup adalah
Kristus, dan untuk mati adalah keuntungan.
50:1:22 Tetapi jika aku hidup dalam daging,
ini adalah buah usahaku; namun demikian apa
yang akan kupilih aku tidak tahu.
50:1:23 Karena aku ada dalam dilema di an-
tara dua pilihan, dengan berkeinginan untuk
meninggal, dan untuk ada bersama Kristus;
yang adalah jauh lebih baik:
50:1:24 walaupun demikian, untuk berdiam
dalam daging adalah lebih dibutuhkan untuk
kamu.
50:1:25 Dan dengan berkeyakinan ini, aku ta-
hu bahwa aku akan berdiam dan terus bersa-
ma kamu semua untuk kemajuanmu dan su-
kacita dari iman;
50:1:26 supaya kemegahanmu dapat menjadi
lebih berkelimpahan dalam Yesus Kristus un-
tuk aku oleh kedatangan aku kepada kamu la-
gi.
50:1:27 ¶Hanya biarlah cara hidupmu menja-
di seperti memantas injil Kristus: supaya apa-
kah aku datang dan melihat kamu, atau apa-
kah aku tidak hadir, aku dapat mendengar
tentang hal ihwal kamu, bahwa kamu berdi-
ri teguh dalam satu roh, dengan satu pikiran
berjuang bersama-sama untuk iman injil itu;
50:1:28 dan dalam hal apapun tidak ditakutk-
an oleh lawan-lawanmu: yang bagi mereka

adalah tanda nyata kebinasaan, tetapi bagi ka-
mu adalah tanda nyata keselamatan, dan itu da-
ri Elohim.
50:1:29 Karena kepada kamu itu sudah diberi
demi kepentingan Kristus, bukan hanya un-
tuk percaya kepada Dia, melainkan juga un-
tuk menderita demi kepentinganNya;
50:1:30 dengan mempuyai konflik batin yang
sama dengan yang sudah kamu lihat di dalam
aku, dan sekarang mendengar ada di dalam
aku.
50:2:1 ¶Oleh karena itu jika ada pelipuran se-
berapa saja dalam Kristus, jika ada penghibur-
an kasih seberapa saja, jika ada persekutuan
Roh seberapa saja, jika ada kasih sayang batin
dan belas kasihan seberapa saja,
50:2:2 penuhilah kamu kesuka citaanku, bah-
wa kamu berpikir sama, dengan mempunyai
kasih yang sama, sehati, dan sepikir.
50:2:3 Janganlah apapun dilakukan melalui
pertengkaran atau kesombongan yang sia-
sia; tetapi dengan rendah hati biarlah masing-
masing orang menganggap orang lain lebih
baik daripada diri mereka sendiri.
50:2:4 Janganlah setiap orang hanya memper-
hatikan hal ihwal dirinya sendiri, tetapi seti-
ap orang jugamemperhatikan hal ihwal orang-
orang lain.
50:2:5 Biarlah pikiran ini ada dalam kamu,
yang ada juga dalam Kristus Yesus:
50:2:6 yang, dengan ada dalam rupa Elohim,
tidak menganggap adanya sama dengan Elo-
him sebagai perampokan:
50:2:7 tetapi membuat diriNya tidak mempu-
nyai reputasi, dengan mengambil rupa seo-
rang hamba, dan dibuat dalam persamaan ma-
nusia:
50:2:8 dan dengan ditemukan dalam bentuk
sebagai manusia, Ia merendahkan diriNya,
dan menjadi patuh sampai kematian, bahkan
sampai kematian di salib.
50:2:9 Oleh karena itu Elohim juga sudah sa-
ngat mengagungkan Dia, dan memberi Dia
nama di atas segala nama:
50:2:10 supaya pada nama Yesus setiap lutut

2Dalam Alkitab, “keselamatan” tidak selalu berarti keselamatan dari Neraka; keselamatan yang dimaksudkan da-
lam ayat ini adalah dari penjara.



FILIPI 3
akan bertekuk, yang di Surga, dan di bumi,
dan di bawah bumi;
50:2:11 dan supaya setiap lidah akan menga-
ku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kepa-
da kemulian Elohim Bapa.
50:2:12 ¶Oleh karena itu, kekasih-kekasih, se-
bagaimana kamu selalu taat, bukan dalam ke-
hadiranku saja, melainkan sekarang jauh lebih
dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah3 kesela-
matanmu sendiri dengan takut dan gemetar.
50:2:13 Karena itu adalah Elohim yang beker-
ja dalam kamu, baik untuk berkehendak, ma-
upun untuk berbuat kesenanganNya.
50:2:14 ¶Berbuatlah segala sesuatu tan-
pa penggerutuan-penggerutuan dan
pertengkaran-pertengkaran:
50:2:15 supaya kamu tidak bersalah dan ti-
dakmenyakiti, putra-putra Elohim, tanpa per-
lu ditegur, di antara bangsa yang bengkok
dan suka menentang, di antara mereka kamu
bersinar sebagai penerang-penerang di dalam
dunia;
50:2:16 dengan mempertunjukkan firman hi-
dup; supaya aku dapat bermegah pada ha-
ri Kristus, supaya aku tidak berlomba dalam
kesia-siaan, juga tidak berusaha dalam kesia-
siaan.
50:2:17 Ya, dan jikalau aku dipersembahk-
an atas kurban dan pelayanan imanmu, aku
bersukacita, dan bersukaria bersama kamu se-
mua.
50:2:18 Karena sebab yang sama juga kamu
bergembira, dan bersukacita bersama aku.
50:2:19 Tetapi aku percaya kepada TuhanYe-
sus Kristus untukmenyuruh Timotius kepada
kamu segera, supaya aku juga dapat terhibur,
ketika aku mengetahui keadaanmu.
50:2:20 Karena aku tidak mempunyai orang
lain yang sependapat, yang akan secara wajar
mengawasi keadaanmu.
50:2:21 Karena semua orang lain mencari ke-
pentingan diri mereka sendiri, bukan kepen-

tingan Yesus Kristus.
50:2:22 Tetapi kamu tahu buktinya, bahwa,
seperti seorang putra dengan ayahnya, ia sudah
melayani bersama aku dalam injil.
50:2:23 Oleh karena itu aku berharap mengi-
rim dia segera, langsung sesudah aku melihat
bagaimana ini akan berakhir bagi aku.
50:2:24 Tetapi aku percaya pada Tuhan bah-
wa aku sendiri juga akan datang segera.
50:2:25 Namun demikian aku kira sudah per-
lu mengirim kepada kamu sekarang Epafrodi-
tus, saudaraku, dan pendamping dalam ker-
ja, dan teman seperjuangan, tetapi utusanmu,
dan ia yang sudah melayani pada keperluan-
keperluanku.
50:2:26 Karena ia rindu akan kamu semua,
dan gelisah, karena kamu sudah mendengar
bahwa ia pernah sakit.
50:2:27 Karena sesungguhnya ia sudah sakit
sampai mendekati kematian: tetapi Elohim
mengasihani dia; dan bukan dia saja, tetapi
aku juga, supaya janganlah aku mempunyai
kesusahan hati atas kesusahan hati.
50:2:28 Oleh karena itu aku semakin ingin
mengirimkan dia, supaya, dengan melihat
dia, kamu dapat bersukacita, dan aku dapat
berkurang susah hati.
50:2:29 Oleh karena itu terimalah dia da-
lam Tuhan dengan segala kegembiraan; dan
menghormati orang-orang semacam dia:
50:2:30 karena untuk kerja Kristus ia mende-
kati kematian, dengan tidak menghargai nya-
wanya sendiri, untuk menyediakan pelayan-
an yang kurang dari kamu kepada aku.4
50:3:1 ¶Akhirnya, saudara-saudaraku, ber-
sukacitalah dalam Tuhan. Menulis hal-hal
yang sama kepada kamu, bagi aku sungguh-
sungguh tidak menyedihkan, tetapi adalah
aman bagi kamu.
50:3:2 Awaslah akan anjing-anjing,5 awas-
lah akan perkerja-pekerja yang jahat, awaslah

3”Kerjakanlah keselamatanmu” bukan ”kerja untuk menyelamatkan jiwamu.” Orang harus sudah mempunyai tu-
gas sebelum ia dapat mengerjakannya; demikianlah orang harus sudah mempunyai keselamatan sebelum ia dapat
mengerjakannya. Ayat ini tidak mengajar keselamatan oleh perbuatan. Bacalah (Efe) 49:2:8-10.

4Bacalah (Fil) 50:4:18.
5Istilah “anjing” dipakai di sini sebagai metapora untuk menguraikan musuh-musuh ekklesia Kristus, yang piki-

rannya tidak murni.
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akan penyunatan yang merusakkan.6
50:3:3 Karena kita adalah orang-orang bersu-
nat,7 yang menyembah Elohim dalam roh,
dan bersukacita dalam Kristus Yesus, dan ti-
dak mempunyai keyakinan pada daging.
50:3:4 ¶Walaupun aku juga dapat mempu-
nyai keyakinan pada daging. Jika seseorang
berpikir ia dapat yakin dalam daging, aku le-
bih:
50:3:5 penyunatanku dilakukan pada hari ke-
delapan, dari bangsa Israel, dari bani Benya-
min, seorang Ibrani dari orang-orang Ibrani;
mengenai Hukum, seorang Farisi;
50:3:6 mengenai semangat, menganiayai ek-
klesia; mengenai kebenaran yang ada dalam
Hukum, tanpa kesalahan.
50:3:7 Tetapi hal-hal yang beruntung bagi
aku, itulah yang kuanggap kerugian demi
Kristus.
50:3:8 Ya tanpa keragu-raguan, dan aku
menganggap semuanya kerugian demi ke-
unggulan pengetahuan tentang Kristus Yesus
Tuhanku: yang untukNya aku menderita ke-
hilangan segala-galanya, danmenganggap se-
muanya sebagai tinja, supaya aku dapat mem-
peroleh Kristus,
50:3:9 dan didapatkan di dalamNya, bukan
dengan mempunyai kebenaran aku sendiri,
yang adalah dari Hukum, melainkan kebenar-
an yang adalah melalui iman pada Kristus, ke-
benaran yang adalah dari Elohim oleh iman:
50:3:10 supaya aku dapat mengenal Dia,
dan daya kebangkitanNya, dan persekutuan
penderitaan-penderitaanNya, dengan dibuat
serupa dengan kematianNya;
50:3:11 jikalau oleh suatu cara aku dapat men-
capai kebangkitan dari antara orang-orang
mati.
50:3:12 Bukan seolah-olah aku sudah men-
capainya, bukan juga seolah-olah aku sudah
sempurna: tetapi aku mengejar, jika juga aku
dapat menangkap apa yang juga aku sudah di-
tangkap oleh Kristus Yesus.

50:3:13 Saudara-saudara, aku tidak mengang-
gap bahwa diriku sudah menangkap; tetapi sa-
tu hal yang kuperbuat: dengan melupakan hal-
hal yang di belakang, dan dengan menjang-
kau pada hal-hal yang di depan,
50:3:14 aku berlari dengan kencang pada sa-
saran untuk hadiah panggilan tinggi dari Elo-
him dalam Kristus Yesus.
50:3:15 ¶Oleh karena itu biarlah kita, seba-
nyak kita yang adalah sempurna, berpikiran
demikian: dan jika dalam hal apa saja kamu
berpikiaran yang berbeda, Elohim akan me-
nyatakan bahkan ini kepada kamu.
50:3:16 Akan tetapi, pada yang sudah kita ca-
pai, biarlah kita berjalan menurut peraturan
yang sama, biarlah kita berpikir hal yang sa-
ma.
50:3:17 ¶Saudara-saudara, jadilah pengikut-
pengikut aku bersama-sama, dan perhatika-
nlah mereka yang berjalan seperti yang sudah
kamu lihat kami berjalan sebagai teladan.
50:3:18 (Karena banyak orang berjalan, ten-
tang mereka aku sering memberitahu kamu,
dan sekarang memberitahu kamu bahkan de-
ngan menangis, bahwa mereka adalah musuh-
musuh salib Kristus:
50:3:19 yang akhir mereka adalah kebinasaan,
yang elohim mereka adalah perut mereka, dan
kemuliaan mereka adalah dalam hal-hal me-
reka yang memalukan, yang memperhatikan
hal-hal duniawi.)
50:3:20 Karena kewarganegaraan kita adalah
di Surga; dari mana juga kita menantikan
Sang JuruSelamat, Tuhan Yesus Kristus:
50:3:21 yang akan mengubah tubuh kita yang
menjijikkan, supaya tubuh itu dapat dijadikan
seperti tubuh Dia yang mulia, menurut pe-
ngerjaan yang olehnya Ia berdaya bahkan un-
tuk menaklukkan segala sesuatu kepada diri-
Nya.
50:4:1 ¶Oleh karena itu, saudara-saudaraku
yang sangat dikasihi dan dirindukan, sukaci-
taku dan mahkotaku, demikianlah berdiri te-

6κατατομήν = penyunatan yang merusakkan = ajaran dari agama Yahudi palsu bahwa orang harus disunat dan
mentaati Hukum Musa supaya selamat, dan yang dengan demikian memisahkan ekklesia Kristus.

7Hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah disunat secara rohaniah dengan sunatan yang
dibuat tanpa tangan manusia. Bacalah Kolose 2:11 dan Roma 2:29.
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guh dalam Tuhan, kekasih-kekasihku.
50:4:2 Akumemohon Euodia, dan memohon
Sintikhe, bahwa mereka sepikiran dalam Tu-
han.
50:4:3 Dan aku memohon kepada engkau
juga, rekan kerja yang benar, tolonglah
perempuan-perempuan yang pernah berusa-
ha bersama aku dalam injil, bersama Klemen
juga, dan bersama rekan-rekanku yang lain,
yang nama-namanya ada di dalam buku ke-
hidupan.
50:4:4 Bersukacitalah dalam Tuhan senantia-
sa: dan sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah.
50:4:5 Biarlah kesederhanaanmu diketahui se-
mua orang. Tuhan sudah dekat.
50:4:6 Janganlah khawatirkan apa-apa; tetapi
dalam setiap hal biarlah permintanmu diberi-
tahu kepada Elohim oleh doa dan permohon-
an bersama pengucapan syukur.
50:4:7 Dan damai Elohim, yang melampaui
segala pengertian, akan memelihara hatimu
dan pikiranmu melalui Kristus Yesus.
50:4:8 Akhirnya, saudara-saudara, apa saja
yang benar, apa saja yang jujur, apa saja yang
adil, apa saja yang murni, apa saja yang indah,
apa saja yang patut dipuji; jika ada kebajikan
apapun, dan jika ada pujian apapun, pikirka-
nlah hal-hal ini.
50:4:9 Hal-hal itu, baik yang sudah kamu be-
lajar, maupun sudah terima, dan sudah de-
ngar, dan sudah lihat dalam aku, perbuatlah:
dan Elohim perdamaian akan menyertai ka-
mu.
50:4:10 ¶Tetapi aku sangat bersukacita dalam
Tuhan, bahwa sekarang pada ahkirnya kepe-
dulianmu kepada aku sudah berkembang de-
ngan subur lagi; yang di dalamnya kamu juga
peduli waktu itu, tetapi kamu belum mempu-
nyai kesempatan.
50:4:11 Bukan bahwa aku berbicara menge-
nai kekurangan: karena aku sudah belajar, da-
lam apapun keadaanku, aku puas.
50:4:12 Aku tahu juga bagaimana direndahk-
an, dan aku tahu bagaimana berlimpah ruah:

di mana-mana dan dalam segala hal aku di-
latih, baik berkekenyangan maupun berkela-
paran, baik berkelimpahruahan maupun ber-
kekurangan.
50:4:13 Aku dapat berbuat segala sesuatu me-
lalui Kristus yang menguatkan aku.
50:4:14 Meskipun demikian kamu sudah ber-
buat baik, bahwa kamu bersekutu dengan ke-
susahanku.
50:4:15 Adapun kamu orang-orang Filipi
mengetahui juga, bahwa pada permulaan in-
jil, waktu aku berangkat dari Makedonia, ti-
dak ada ekklesia yang bersekutu dengan aku
tentang pemberian dan penerimaan, selain ka-
mu saja.
50:4:16 Karena bahkan di Tesalonika kamu
mengirim satu kali dan sekali lagi kepada ke-
perluanku.
50:4:17 Bukan karena aku ingin pemberian:
tetapi aku ingin buah yang berlimpah ruah
pada rekeningmu.
50:4:18 Tetapi aku sudah mempunyai semu-
anya, dan berkelimpahruahan: aku kenyang,
dengan sudah menerima dari Epafroditus hal-
hal dari kamu, suatu aroma yang berbau ha-
rum, suatu kurban yang dapat diterima, yang
berkenan kepada Elohim.
50:4:19 Tetapi Elohimku akan menyediakan
segala keperluanmu menurut kekayaanNya
dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus.
50:4:20 ¶Adapun kepada Elohim dan Bapa ki-
ta kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin.
50:4:21 Sampaikanlah salam kepada setiap
orang kudus dalam Kristus Yesus. Saudara-
saudara yang ada bersama aku menyampaik-
an salam kepada kamu.
50:4:22 Semua orang kudus menyampaikan
salam kepada kamu, khususnya mereka yang
dari rumah tangga Kaisar.
50:4:23 Rahmat Tuhan Yesus Kristus me-
nyertai kamu semua. Amin.
¶Kepada orang-orang Filipi ditulis dari Roma
oleh Epafroditus.


