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เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
ดูเหมือนว่าฟี เลโมนเป็ นชาวโคโลสี
ที่มงั่ คัง่ พอสมควร ผูซ้ ่ ึ งมีทาสอย่างที่
คนร่ ารวยในสมัยของท่านมี หนึ่ งใน
สามของผู้อ าศัย ในศู น ย์ก ลางของ
เมื อ งที่ ใ หญ่ ม ากที่ สุ ด รวมทั้ง กรุ ง
โรมนั้นก็ลว้ นเป็ นทาส ผูซ้ ่ ึ งในจักรวรรดิ โ รมัน นั้น ก็ เ ป็ นคนรั บ ใช้ ใ น
ครัวเรื อนอย่างเช่นในบริ เทนวิคทอเรี ยนมากกว่าทาสในช่ วงเวลาก่ อน
สงครามกลางเมืองในอเมริ กาเหนื อ
[1] นักเขียนคนหนึ่งได้อา้ งว่าประมาณหนึ่งในสามของพลเมืองของกรี ซและอิตาลีเป็ นทาส[2]
เป็ นที่ชดั เจนว่า ฟี เลโมนได้มาสู่ ความเชื่ อในพระคริ สต์ในฐานะผลลัพธ์ของอิทธิ พลของเปาโล (ข้อ 19) น่าจะ
เป็ นช่ วงเวลาที่ เปาโลได้พกั อยู่ในเมืองเอเฟซัส โอเนสิ มสั เป็ นหนึ่ งในทาสของฟี เลโมนและบางทีเขาเป็ นคน
ฟรี เจียนพื้นเมือง เขาได้หนี ไปจากเจ้านายของเขาบางทีไม่ใช่ เนื่ องจากฟี เลโมนปฏิ บตั ิต่อเขาอย่างโหดร้ าย แต่
เนื่ องจากฟี เลโมนได้ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างมีพระคุณโดยการให้เสรี ภาพที่ผิดปกติแก่เขา โอเนสิ มสั อาจเป็ นทาสที่
หนีไป หรื อเขาเพียงแค่ได้เกี่ยวข้องในปั ญหาภายในบ้านบางอย่างกับฟี เลโมน[3] ในที่สุดแล้วเขาได้เดินทางไป
ยังกรุ งโรมที่ซ่ ึ งเขาคงได้ซ่อนตัวในฝูงชน ในฐานะผลลัพธ์ของการจัดเตรี ยมของพระเจ้า เขาได้สู่การติดต่อกับ
เปาโลและมาเป็ นคริ สเตียนที่นนั่ (ข้อ 10)

หลังจากการกลับใจเชื่ อของเขา โอเนสิ มสั ได้กลายมาเป็ นผูช้ ่ วยที่มีคุณค่าของอัครทูตนั้น (ข้อ 11)
เปาโล
ปรารถนาที่จะหน่วงเหนี่ ยวโอเนสิ มสั ไว้กบั ท่าน แต่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าที่จะคืนทาสนี้ แก่เจ้านาย
ที่เป็ นคริ สเตียนของเขา (ข้อ 13-14) โอเนสิ มสั ต้องทาสิ่ งต่างๆให้ถูกต้องกับฟี เลโมนผูซ้ ่ ึ งเขาได้ทาผิดต่อ เปาโล
และโอเนสิ ม สั ต่ างก็รู้ถึ งอันตรายที่ ท าสเผชิ ญในการกลับ ไปหา เนื่ องจากว่า เจ้าของทาสมี สิ ทธิ อานาจเต็มที่
เหนือพวกทาสของพวกเขา และบ่อยครั้งได้ปฏิบตั ิต่อพวกเขาดังเช่นทรัพย์สมบัติไม่ใช่ผคู ้ น[4]
เปาโลได้เขียนการวิงวอนที่ส้ ัน 25 ข้อนี้ เพื่อทาให้ฟีเลโมนสงบ และเพื่อก่อให้เกิดการคืนดีกนั ระหว่างทาสและ
เจ้านายของเขา จุดประสงค์อื่นๆของท่านคือ เพื่อชมเชยฟี เลโมนในเรื่ องการสาแดงความเมตตาสงสารแก่ผเู ้ ชื่ อ
คนอื่นๆ (ข้อ 1-7) เพื่อประกาศแผนการของท่านที่จะเยี่ยมเยียนฟี เลโมนหลังจากการปลดปล่อยที่ได้คาดหวังไว้
ของท่าน (ข้อ 8-22) และเพื่อส่ งคาทักทายจากเพื่อนร่ วมงานของท่าน (ข้อ 23-25) ผูค้ ดั ค้านของการเป็ นผูเ้ ขียน
ของเปาโลก็เป็ นสมาชิกของสานึกทูบินเกนเท่านั้น[5]
“. . . พระธรรมฟี เลโมนจัดเตรี ยมความเข้าใจถ่องแท้ไปสู่ ท้ งั ความเป็ นจริ งทางสังคมของสังคม
สมัยโบราณในกรณี น้ ี คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและทาสซึ่ งถูกล้ าหน้าโดย 1 โคริ นธ์
เท่านั้น และไปสู่ แนวทางที่ซ่ ึ งอิทธิ พลได้ถูกนาเพื่อจะก่อให้เกิดภายในคริ สตจักรต่างๆ เริ่ มแรก
ระหว่างฝ่ ายต่างๆของสถานะทางสังคมที่แตกต่าง”[6]
“ไม่มีที่ไหนที่ อิทธิ พลทางสังคมแห่ งข่าวประเสริ ฐถู กใช้อย่างสะดุ ดตามากขึ้ น ไม่มีที่ไหนที่
ความสู ง ส่ ง แห่ ง คุ ณลัก ษณะของอัค รทู ตนี้ ไ ด้รับ ตัวอย่า งประกอบที่ ชัดเจนมากกว่า ในการ
วิงวอนโดยไม่ได้คาดคิดนี้เพื่อเห็นแก่ทาสที่หนีไป”[7]
บางที เปาโลได้กล่ าวจดหมายฝากนี้ ต่ออัปเฟี ย อารคิ ปปั สและคริ สตจักรที่พบปะในบ้านของฟี เลโมนเพื่อจะ
รวบรวมการสนับสนุนของคริ สเตียนคนอื่นๆเพื่อจะหนุนใจฟี เลโมนในความรับผิดชอบแบบคริ สเตียนของเขา
เมื่อเปาโลได้ส่งทีคิกสั พร้อมกับจดหมายฝากของท่านไปยังชาวเอเฟซัสและชาวโคโลสี บางทีโอเนสิ มสั ได้ไป
กับเขา เปาโลตั้งใจว่าจดหมายนี้ พร้อมกับการอ้อนวอนส่ วนตัวของทีคิกสั เพื่อโอเนสิ มสั จะรับรองการยกโทษ
และการยอมรับของทาสนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าเนื่องจากเปาโลได้ส่งจดหมายนี้ พร้อมกับจดหมายฝากถึงชาวโคโลสี
อย่างที่การเปรี ยบเทียบถึ งเอกสารสองอย่างแนะนานั้น บางทีท่านได้เขียนจดหมายเหล่านั้นในกรุ งโรม ณ เวลา
เดียวกัน (ค.ศ. 60-62) ยิง่ กว่านั้น บุคคลเดียวกันที่ได้อยูก่ บั เปาโลเมื่อท่านได้เขียนจดหมายของท่านถึงชาวโคโลสี
คือ เอปาฟรัส มาระโก อาริ สทารคัส ลูกา และเดมาส (ข้อ 23-24; เปรี ยบเทียบ คส. 4:10, 12, 14)

อี. เจ. กู๊ดสปี ดแนะนาว่า “จดหมายฝากถึงฟี เลโมน” เป็ นอย่างเดียวกันกับ จดหมายที่ สูญหาย ถึงชาวเลาดีเซี ยซึ่ ง
เปาโลได้อา้ งอิงใน โคโลสี 4:16 [8] ยอห์น นอกซ์เห็นด้วยกับกู๊ดสปี ดแต่เชื่ อว่า อารคิปปั สได้อาศัยอยูใ่ นเมือง
โคโลสี เป็ นเจ้าของโอเนสิ มสั และได้รับจดหมายฝากนี้ [9] มุมมองของนักอรรถาธิ บายที่มีอิทธิ พลเหล่านี้ ไม่ได้
โค่นล้มความคิดเห็นหลักที่ขา้ พเจ้าได้แสดงถึงที่ผา่ นมา นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่อว่าเปาโลได้เขียนจดหมายฝาก
นี้จากเมืองเอเฟซัส[10] แต่สิ่งนี้เช่นกันเป็ นมุมมองส่ วนน้อย
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เนือ้ หา
อย่างที่เป็ นจริ งเกี่ ยวกับพระธรรมที่ส้ ันกว่าหลายเล่มของพระคัมภีร์น้ นั พระธรรมนี้ ก็เป็ นตัวอย่างประกอบอีก
ด้วย (เปรี ยบเทียบ รู ธ และ เอสเธอร์ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟี เลโมนเป็ นตัวอย่างประกอบถึงการทางานสาเร็ จใน
ชี วิตของหลักคาสอนที่ ยิ่งใหญ่ในงานเขี ยนอื่ นๆของเปาโล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จดหมายฝากจากเรื อนจา คื อ
เอเฟซัส ฟี ลิปปี และโคโลสี ในพระธรรมฟี เลโมน มีภาพของแต่ละบุคคล ภาพของความสัมพันธ์ทางสังคม
ภาพของหลักคาสอนของคริ สเตียน และภาพของการเชื่อฟังทางจริ ยธรรม
จงสังเกตภาพของ แต่ ละบุคคล ก่อน

“เปาโล” เป็ นบุคคลหลักแรกในพระธรรมฟี เลโมน จดหมายนี้ เปิ ดเผยเกี่ยวกับคุณลักษณะของเปาโลอย่างมาก
เราเห็นท่านที่นี่ในฐานะคนที่มีชยั เหนือสถานการณ์ต่างๆ (ข้อ 1, 9) เปาโลได้ประพฤติอย่างเหนื อธรรมชาติโดย
อานาจของพระคริ สต์ในท่าน ท่านได้เป็ นนักโทษในกรุ งโรม ท่านคงได้รู้สึกท้อถอยขณะที่ท่านได้แสวงหาที่
จะบรรลุการทรงเรี ยกของท่านในฐานะมิชชันนารี บุกเบิก อย่างไรก็ตาม ท่านถือว่าตัวท่านเองเป็ น “ผูถ้ ูกคุมขัง
ของพระคริ สต์” ท่านได้อยูท่ ี่ที่ท่านได้อยูโ่ ดยการกาหนดของพระคริ สต์ การสามัคคี ธรรมกับพระคริ สต์ ทาให้
บุคคลหนึ่งสามารถมีชยั เหนือสถานการณ์ต่างๆได้
ยิ่งกว่านั้น เราเห็นเปาโลมีชยั เหนื อการทดลองที่จะโอ้อวดสิ ทธิ อานาจส่ วนตัว (ข้อ 8-9) เปาโลมีสิทธิ อานาจที่
จะ สั่ ง ในฐานะอัค รทู ต แต่ ท่ า นเลื อกที่ จ ะ ขอร้ อง (“วิง วอน”) ด้ ว ยความรั ก คื อ วิธี ที่ พ ระเจ้า รั บ มื อ กับ เรา
(เปรี ยบเทียบ รม. 12:1-2; 2 คร. 5:20) นี่คือวิธีที่ความรักประพฤติตวั
เปาโลมีชยั เหนือความปรารถนาต่างๆส่ วนตัว ความชอบส่ วนตัวของเปาโลคือที่จะหน่วงเหนี่ ยวโอเนสิ มสั ไว้กบั
ท่าน (ข้อ 13 “ข้าพเจ้าอยาก”) อย่างไรก็ตาม ท่านยอมให้สิ่งที่ท่านรู ้วา่ ถูกต้องนั้นใช้อานาจเหนื อความชอบของ
ท่าน (ข้อ 14 “ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการ”) ท่านได้ทาสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับทุกสิ่ งที่เกี่ ยวข้อง ไม่ใช่ แค่สิ่งที่ท่านต้องการ
ความฉลาดที่ยงิ่ ใหญ่และการอุทิศตนอย่างยิง่ ของเปาโลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบ่อยครั้งก็เกิดขึ้นในความคิดเมื่อเรา
คิดถึ งท่าน แต่คุณสมบัติต่างๆของคุ ณลักษณะที่ เป็ นตัวอย่างประกอบในพระธรรมฟี เลโมนก็ลึกซึ้ งที่ สุด สิ่ ง
เหล่านั้นแสดงถึงงานที่เหนือธรรมชาติของพระคริ สต์ในชี วิตของท่าน ดังนั้น ทั้งหมดนี้ ชี วิตเปาโลเป็ นตัวอย่าง
ประกอบของชัยชนะของคริ สตศาสนาในสามแนวทางเหล่านั้น
“โอเนสิ มสั ” เป็ นบุคคลที่สองซึ่ งถูกพรรณนาไว้ในพระธรรมฟี เลโมน ชื่อของเขาตามตัวอักษรหมายถึง “เป็ น
ประโยชน์” (ข้อ 11) ในตัวอย่างของเขา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พระเจ้าทาการในชี วิตใดๆที่พระองค์
ทาให้มีชีวติ ใหม่ สิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์กลายมาเป็ นประโยชน์ สิ่ งที่เสี ยพระเจ้าทาให้มีคุณค่า พระเจ้าสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตใดๆ จนชี วิตนั้นกลายมาเป็ นบางสิ่ งที่แตกต่างอย่างมากจากที่เคยเป็ นหรื อสิ่ งที่เราอาจคาดหวัง
ให้เป็ น
“ฟี เลโมน” เป็ นบุคคลที่สามซึ่ งถูกพรรณนาไว้ (ข้อ 5, 7) หลักการสองอย่างควบคุมฟี เลโมน คือ ความเชื่อและ
ความรัก “ความเชื่อ” ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าควรส่ งผลต่อ “ความรัก” สาหรับธรรมิกชนนี่ คือสิ่ งที่พระเจ้าปรารถนา
ที่จะก่อให้เกิดในคริ สเตียนทุกคน

จดหมายฝากนี้มีตวั อย่างประกอบของ ความสัมพันธ์ ทางสังคม อีกด้วย
ความสัมพันธ์ของเปาโลกับฟี เลโมนเป็ นตัวอย่างประกอบของสิ่ งที่ “รักไม่เห็นแก่ตวั ” (1 คร. 13:5) หมายถึง (ข้อ
14) ถ้าฟี เลโมนได้ตอบสนองเนื่ องจากความจาเป็ น มันคงจะดี แต่ถา้ เขาได้ตอบสนองจากความตั้งใจอิสระของ
เขาเองมันจะดีกว่า เปาโลปรารถนา สิ่ งที่ดีที่สุด เพื่อฟี เลโมน เปาโลแสวงหาอยูเ่ สมอที่จะพัฒนาสิ่ งที่ดีที่สุดใน
คนอื่นและเราควรทาเช่นกัน
ความสัมพันธ์ของเปาโลกับโอเนสิ มสั พรรณนาถึงสิ่ งที่ “ความรักทนได้ทุกอย่าง” (1 คร. 13:7) หมายถึง (ข้อ 18)
เปาโลกระทาเหมือนหลังคาเหนือศีรษะของโอเนสิ มสั ซึ่ ง กาบังเพื่อนของเขาที่อยูภ่ ายใต้ นัน่ คือความสัมพันธ์ที่
พระคริ สต์ปรารถนาที่จะสร้างระหว่างผูค้ น (เปรี ยบเทียบ กท. 6:2; 1 ปต. 4:8)
ความสัมพันธ์ระหว่างโอเนสิ มสั และฟี เลโมนแสดงถึ งสิ่ งที่ “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ” (1 คร.
13:4) หมายถึง (ข้อ 16-17) โอเนสิ มสั เต็มใจที่จะกลับไปหาฟี เลโมนเพื่อยอมรับผลลัพธ์ต่างๆสาหรับการกระทา
ของเขาและเพื่อบรรลุพนั ธะของเขาเนื่องจากงานของพระคริ สต์ในเขา ยิง่ กว่านั้น ฟี เลโมนสามารถยอมรับทาสที่
หนี ไปอย่างกรุ ณาและอย่างมีพระคุ ณได้เนื่ องจากงานของพระคริ สต์ในเขา บางครั้งการคื นดี เป็ นขบวนการที่
เจ็บปวดแต่ก็สาคัญอย่างมาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างคริ สเตียนในคริ สตจักรที่ได้พบปะในบ้านของฟี เลโมนแสดงถึ งสิ่ งที่ “ความรักไม่มีวนั
สู ญสิ้ น” (1 คร. 13:8) หมายถึง (ข้อ 2) เมื่อสมาชิ กคนหนึ่ งทนทุกข์ สมาชิ กทุกคนก็ทนทุกข์ เมื่อคนหนึ่ งยินดี
ทุกคนก็ยินดี เมื่อคนหนึ่ งกลับใจ ทุกคนก็กลับใจและรับเอาผูท้ ี่ประพฤติตวั ไม่ดีกลับมา เมื่อคนหนึ่ งยกโทษ
ทุกคนก็ยกโทษและเข้าไปสู่ เอกภาพที่ ใหญ่กว่าก่ อน ภาพของทาสที่หนี ไปได้ถูกรั บกลับคื นสู่ คริ สตจักรใน
ฐานะพี่น้องและผูร้ ่ วมมือกับทุกคนก็เป็ นอุดมการณ์ของคริ สตจักร ทุกคนดาเนิ นด้วยกันในชี วิตร่ วมกัน ความ
สว่างร่ วมกันและความรักร่ วมกัน การยอมรับหลังจากการกลับใจนั้นสาคัญอย่างมาก ความรักไม่จดจาความผิด
น่าเสี ยใจที่คริ สเตียนบางคนก็ยงั จดจาอยู่
จดหมายฝากนี้มีตวั อย่างประกอบของ หลักคาสอนของคริ สเตียน อีกด้วย
แผนการของเปาโลที่ฟีเลโมนจะยอมรับโอเนสิ มสั ในทานองเดียวกันที่เขาจะยอมรับเปาโล เป็ นตัวอย่างประกอบ
ของหลักคาสอนของ การยอมรั บของเราในพระคริ สต์ (ข้อ 17) แม้วา่ เราได้ทาผิดต่อพระเจ้า พระองค์ได้ยอมรับ

เราอย่างที่พระองค์ทรงยอมรับพระบุตรของพระองค์เอง เพราะว่าพระคริ สต์ทรงยืนอยูข่ า้ งหลังเรา พระองค์ทรง
เป็ นผูส้ นับสนุนของเรา
ข้อเสนอของเปาโลต่อฟี เลโมนที่จะคิดค่าหนี้ ของโอเนสิ มสั ที่บญั ชี ของเปาโลเป็ นตัวอย่างประกอบของหลักคา
สอนถึง พระเจ้ าที่ ใส่ ความผิดของเราที่ พระคริ สต์ (ข้อ 18) พระคริ สต์ได้อาสาสมัครที่จะจ่ายหนี้ บาปของเราใน
ที่ของเรา พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับแทนของเรา
การย้ าเตือนของเปาโลถึงสิ่ งที่ฟีเลโมนได้เป็ นหนี้ ท่านเนื่ องจากพระคุณของพระเจ้าได้ไปถึงฟี เลโมนทางเปาโล
เป็ นตัวอย่างประกอบของหลักคาสอนแห่ ง พันธะ ที่กาหนดให้มีแก่ ผู้รับพระคุณของพระคริ สต์ ทุกคน (ข้อ 19)
เพราะว่าพระคริ สต์ได้นาพระคุณของพระเจ้ามายังเรา เรามีพนั ธะที่จะเชื่อฟั งพระคริ สต์ (รม. 12:1-2) พระองค์
ทรงเป็ นผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของเรา
พระธรรมฟี เลโมนและคุณลักษณะของฟี เลโมนเป็ นตัวอย่างประกอบของการเน้นถึง การเชื่ อฟั งทางจริ ยธรรม ที่
ยิง่ ใหญ่ของพระธรรมเอเฟซัส ฟี ลิปปี และโคโลสี อย่างไร?
จดหมายฝากนี้ เป็ นตัวอย่างประกอบของสิ่ งที่ หมายถึ ง “จงเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณ” ซึ่ งเป็ นคาสั่งใหญ่ใน
พระธรรมเอเฟซัส (5:18) ยิ่งกว่านั้น จดหมายฝากนี้ เป็ นตัวอย่างประกอบของสิ่ งที่หมายถึง “จงถูกควบคุมโดย
จิตใจ (ท่าที) ของพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นคาสั่งใหญ่ในพระธรรมฟี ลิปปี (2:5) นอกจากนี้ จดหมายฝากนี้ เป็ นตัวอย่าง
ประกอบของสิ่ งที่หมายถึ ง “จงให้พระวจนะของพระคริ สต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริ บูรณ์” ซึ่ งเป็ นคาสั่งใหญ่ใน
พระธรรมโคโลสี (3:16) เปาโล ฟี เลโมนและโอเนสิ มสั เป็ นตัวอย่างประกอบของการกระทาเหล่านี้ ท้ งั หมดใน
จดหมายฝากที่ส้ นั นี้ แหล่งที่จาเป็ นทั้งหมดก็อยูใ่ นพระคริ สต์
พระธรรมฟี เลโมนสอนเราว่าชีวติ ในพระคริ สต์เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทุกอย่าง พระธรรมนี้ ยงั สอนเราอีกว่า
ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นทดสอบและแสดงถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระคริ สต์ ยิ่งกว่านั้น พระธรรมนี้
สอนเราว่า การเปลี่ยนแปลงของใจของแต่ละบุคคลสามารถพิชิตความชัว่ ร้ายทางสังคมได้ เช่น การเป็ นทาส เรา
ต้องการการย้าเตือนนี้ในทุกวันนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตราอาชญากรรมที่เพิม่ ขึ้น คุกที่แออัดยัดเยียด และการไม่รักษา
กฎหมายที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงการเปิ ดเผยนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวเนื้ อหาของพระธรรมนี้ ดงั ต่อไปนี้ ชี วิตในพระคริ สต์สามารถและ
ควรเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทุกอย่าง จุดประสงค์ของพระธรรมนี้ คือที่จะจัดเตรี ยมคาแนะนาเกี่ยวกับความ
ประพฤติแบบคริ สเตียนโดยพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล[11]
“อานาจของข่า วประเสริ ฐและคุ ณลัก ษณะที่ สูง ส่ งของเปาโลเป็ นโน้ตเพลงที่ ส่งเสี ยงตลอด
[จดหมายฝากนี้]. . .”[12]

การอรรถาอธิบาย
I. การทักทาย ข้ อ 1-3
เปาโลเริ่ มจดหมายนี้ ดว้ ยการแนะนาตัวท่านเองและทิ โมธี โดยการเอ่ยชื่ อผูร้ ับและโดยการขอให้พระคุ ณและ
สันติ สุข ของพระเจ้า ดารงอยู่ก ับพวกเขา ท่ านท าอย่างนั้นเพื่ อจะอธิ บ ายถึ งเรื่ องราวที่ สาคัญเหล่ า นี้ และเพื่ อ
จัดตั้งน้ าเสี ยงสาหรับหมายเหตุที่ตามมาของท่าน
ข้อ 1

เปาโลอธิ บายถึงตัวท่านเองอย่างเรี ยบง่ายว่าเป็ น “ผูถ้ ูกคุมขังของพระเยซู คริ สต์” ท่านได้อยูใ่ น
คุกเพราะว่าท่านได้รับใช้พระคริ สต์ และนัน่ เป็ นความประสงค์ของพระเจ้าสาหรับท่านที่จะอยู่
ที่นนั่ (เปรี ยบเทียบ วว. 1:9)
“ในฐานะตัวท่านเองเป็ นทาสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นท่านจะวิงวอนเพื่อทาส
อีกคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งเรื่ องราวของเขานั้นเป็ นภาระของจดหมายนี้ ในการอ้อนวอน
เพื่อทาสนี้ ท่านชี้ไปยังข้อผูกมัดของท่านเอง เปาโลทาการอ้างอิงถึงการถูกคุม
ขังของท่านไม่ต่ากว่าหกครั้งในจดหมายอันสั้นนี้ (ข้อ 1, 9, 10, 13, 22, 23)”
[13]
“ท่ า นไม่ ไ ด้ข อขนาดหรื อ วัด ระดับ ของการเสี ย สละจากฟี เลโมนในฐานะ
ผูห้ นึ่ งที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเสี ยสละ ท่านยอมเสี ยเสรี ภาพของท่านเพื่อ
เห็ นแก่ ประโยชน์ข องพระคริ สต์ ดัง นั้นจึ ง มี พ้ื นฐานเพื่ อการร้ องขอ นี่ เป็ น

หลักการที่ เกี่ ยวข้องในงานแบบอภิบาลแท้จริ งทุกงาน ศิษยาภิบาลสามารถ
ร้ อ งขอผู้ค นของเขาในการเสี ย สละตนเองและการมี วิ นัย ได้ ถ้า เขาเองรู้
ความ หมายของวินัยในชี วิตของเขาเอง มิ ฉ ะนั้นแล้วการร้ องขอของเขาก็
ว่างเปล่าและไร้ชีวติ ”[14]
บางทีเปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึงความเป็ นอัครทูตของท่านในเวลานี้ เนื่ องจากธรรมชาติส่วนตัวของ
การวิงวอนที่มีในจดหมายฝากนี้ อย่างไม่สงสัย “ฟี เลโมน” รู้จกั “ทิโมธี ” โดยชื่ อเสี ยงถ้าไม่ใช่
โดยส่ วนตัว การอ้างอิงถึงชื่ อของเขาบ่งบอกว่าทิโมธี เห็นด้วยกับเปาโลเกี่ยวกับสิ่ งที่ตาม มาใน
จดหมายนี้ ชื่อของฟี เลโมนไม่ได้ปรากฏในที่อื่นใดในพระคัมภีร์
ข้อ 2

เป็ นที่ชดั เจนว่า “อัปเฟี ย” เป็ นสมาชิกของครอบครัว บางทีเป็ นภรรยาของฟี เลโมน เปาโลอาจ
ได้กล่าวถึ งเธออย่างเจาะจง เพราะว่าตามปกติแล้ว ภรรยา มีความรับผิดชอบวันต่อวันสาหรับ
ทาสในครัวเรื อน[15]
“อารคิปปั ส” อาจเป็ นบุตรชายของพวกเขา[16] หรื อบางทีเป็ นพี่นอ้ งทางกายภาพของฟี เลโมน
หรื อเพื่อนของเขา ดูเหมือนว่าเขาอายุมากพอที่จะมีความรับผิดชอบสาหรับพันธกิจบางประเภท
(คส. 4:17) เขาอาจเป็ นคนที่นาในคริ สตจักรที่ได้พบในบ้านของฟี เลโมน [17] ยิ่งกว่านั้น เปาโล
กล่าวจดหมายนี้ ต่อคริ สเตียนคนอื่นๆที่พบปะกับครอบครัวของฟี เลโมนในบ้านที่เมืองโคโลสี
ของพวกเขา (คส. 4:17)
“การชุมนุมของคริ สเตียนขึ้นอยูก่ บั การรับรองแขกของสมาชิ กที่มงั่ มี ผูซ้ ่ ึ งสามารถตกแต่งบ้าน
ของพวกเขาเองเพื่อจุดประสงค์น้ ี ดังนั้น หมายเหตุน้ ี มีขอ้ บ่งชี้ ถึงสถานะทางสังคมของฟี เลโมน
ในเมืองใหญ่ก็จะมีการชุ มนุ มมากมายเช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ รม. 16:5, 10, 11, 14, 15.) ไม่เป็ นที่
ทราบได้วา่ คริ สตจักรที่เมืองโคโลสี มีสถานที่ในการชุมนุมมากกว่าหนึ่งที่หรื อไม่ บางทีพวกเขา
อาจมีก็ได้”[18]

ข้อ 3

การให้พรของเปาโลเป็ นอย่างเดียวกันกับการให้พรในจดหมายฝากโคโลสี ยกเว้นว่าท่านได้เพิ่ม
ชื่อของ “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ คส. 1:2) บางทีเปาโลได้ต้ งั ใจว่า

การเพิ่ ม เติ ม นี้ จะย้ า เตื อนผูร้ ั บ (“พวกท่ า น” ในภาษากรี ก ) ถึ ง การรวมกั น ของพวกเขาใน
พระคริ สต์ และถึง “พระคุณ” ของพระเจ้าต่อพวกเขาในพระคริ สต์
II. การขอบคุณและคาอธิษฐานเพือ่ ฟี เลโมน ข้ อ 4-7
เปาโลชมเชยฟี เลโมนสาหรับผลของพระวิญญาณ (“ความรัก” และ “ความเชื่ อ” ของเขาที่มีต่อพระคริ สต์และ
ต่อ “ธรรมิกชนทุกคน”) ที่เขายอมให้พระวิญญาณสาแดงในชีวิตของเขา ยิ่งกว่านั้น ท่านอธิ ษฐานว่าการสาแดง
ถึงความรักและความเชื่อของฟี เลโมนจะมีมากต่อไป เพื่อว่าฟี เลโมนจะได้รับการหนุ นใจที่จะตอบสนองต่อการ
ร้องขอที่ตามมาในลักษณะสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
ข้อ 4-5

“เมื่ อเปาโลกล่ าวว่าท่านขอบพระคุ ณ “อย่างต่อเนื่ อง” ท่านหมายถึ งว่าท่าน
ไม่ได้ลืมฟี เลโมนในการอธิ ษฐานตามปกติของท่าน. . .”[19]
“อีกครั้งหนึ่ ง เราไม่ควรถื อว่าสิ่ งนี้ เป็ นแค่สานวนสละสลวยทางวรรณกรรม
. . . . เปาโลต้องมีรายการอธิ ษฐานที่ยาวยืดและบางทีได้ใช้เวลาช่วงหนึ่ งในแต่
ละวันในการเอ่ยชื่อคริ สตจักร เพื่อนร่ วมงานและผูส้ นับสนุ นทั้งหมดของท่าน
ต่อพระเจ้า สิ่ งนี้จะช่วยรักษาและเสริ มกาลังความเชื่ อที่ได้แบ่งปั นกับ ‘ธรรมิก
ชนทั้งหมด’ (ข้อ 5-6)”[20]
เมื่อใดก็ตามที่เปาโลได้ระลึกถึ งฟี เลโมนในการอธิ ษฐาน ท่านก็ขอบพระคุณสาหรับเขา เป็ นที่
ชัดเจนว่า คาพยานของท่านได้ให้เกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างต่อเนื่ อง พื้นฐานสาหรับการ
ขอบพระคุณนี้คือ “ความรัก” และ “ความเชื่อ” ของฟี เลโมน อย่างไม่สงสัย การรายงานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเหล่านี้ ได้ไปถึงเปาโลทางเอปาฟรัส (คส. 1:7-8) และทางคนอื่นๆเช่นกัน เป้ าแห่ ง
ความรักและความเชื่ อของฟี เลโมนคือ “ธรรมิกชนทุกคน” และ “พระเยซู องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ”
(ข้อ 5) ตามลาดับโครงสร้างของคากรี กนั้น แบบแนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตร (เปรี ยบเทียบ
อฟ. 1:15; คส. 1:4) นัน่ คือ องค์ประกอบที่หนึ่ งและที่สี่ในข้อ 5 ไปด้วยกัน องค์ประกอบที่สอง
และสามก็ ไ ปด้วยกัน โครงสร้ า งนี้ เน้นถึ ง เอกภาพของความคิ ดทั้ง หมด คื อ ความรั ก ที่ มี ต่อ
ธรรมิกชนออกมาจากความเชื่อในพระคริ สต์

ข้อ 6

บางที เราควรเข้าใจคาอธิ ษฐานวิงวอนของเปาโลเพื่อฟี เลโมนจะเป็ นว่าการแบ่งปั นของเขากับ
คนอื่ นๆซึ่ ง เป็ นผลที่ เกิ ดขึ้ นจากความเชื่ อของเขานั้นจะมี พ ลังมากยิ่ง ขึ้ น (เปรี ยบเที ยบ ฟป.
1:5; 2 คร. 8:4) เปาโลจะให้โอกาสแก่เขาในไม่ชา้ การตีความนี้ รวมถึงการตีความที่เป็ นไปได้
อีกอย่างหนึ่ ง นัน่ คือ พระคริ สต์จะเป็ นที่ประจักษ์อย่างมากขึ้นผ่านชี วิตของเขา ขณะที่การชื่ น
ชมของฟี เลโมนถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาได้เติบโตขึ้น (“ความรู ้ซ้ ึ งถึงสิ่ งดีทุกอย่างที่อยู่
ในท่าน”) ตามปกติ เขาต้องการที่จะสาแดงพระคุ ณต่อคนอื่นมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลของเขา (“การสามัคคีธรรมแห่ งความเชื่ อของท่านจะมีประสิ ทธิ ภาพ”) [21] โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เปาโลได้มีโอเนสิ มสั ในความคิดในฐานะผูร้ ับการสาแดงถึงพระคุณของฟี เลโมน
“ในบริ บทขณะนี้ เอพิโนซิ ส [“ความรู้”] แสดงถึงทั้งแนวคิดของความเข้าใจ
และประสบการณ์ คาอธิ ษฐานของอัครทูตนี้ไม่ใช่อย่างเรี ยบง่ายที่วา่ ฟี เลโมน
จะเข้าใจหรื อชื่นชมทรัพย์สมบัติที่เป็ นของเขา แต่ที่เขาจะมีประสบการณ์กบั
สิ่ งเหล่านั้น”[22]
“ในจดหมายฝากทั้งหมดแห่งการเป็ นเชลยของโรมนั้น คาอธิ ษฐานของเปาโล
เพื่อผูต้ ิดต่อจดหมายของท่านก็ถึงจุดสู งสุ ดที่คานี้ เอพิโนซิ ส . . . เอพิโนซิ ส
นี้ เป็ นผลลัพธ์ และรางวัลของความเชื่ อที่ แสดงตัวของมันเองในการกระท า
แห่งความรัก. . .”[23]

ข้อ 7

เปาโลได้รู้สึก ถึ ง “ความยินดี และการชู ใ จ” อย่า งมากขณะที่ ท่ า นได้ยินถึ ง “ความรั ก ” ของ
ฟี เลโมน คากรี กที่แปลว่า “ใจ” (สปรั งนา) อธิ บายถึงบุคลิ กภาพทั้งหมด ณ ระดับลึกที่สุด [24]
ฟี เลโมนได้สาแดงถึงประเภทของอุปนิสัยที่เปาโลเรี ยกให้เ ขาที่จะสาแดงอีกครั้งหนึ่ งแล้ว การ
ร้องขอของเปาโลถึง ฟี เลโมนจะทดสอบการตอบสนองของเขา อย่างไรก็ตาม เปาโลมัน่ ใจถึง
ความร่ วมมือของฟี เลโมน ท่านวิงวอนกับเขาในระดับที่เท่าเทียมของสิ ทธิ อานาจคือ ในฐานะ
“น้อง” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2 ที่ซ่ ึ งเปาโลได้เรี ยกอัปเพียว่า “น้องสาว”)
“เปาโลต้องได้วางฟี เลโมนไว้ในตาแหน่งที่ล่อแหลมอย่างแท้จริ ง ในการอ้อน
วอนขอการยกโทษและการคืนสู่ สภาพเดิมเพื่อโอเนสิ มสั โดยปราศจากการลง
โทษที่ชดั เจนต่อทุกคน ท่านเผชิญกับระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่ งหน้า

ในขณะที่ท่านไม่ได้ขอการปลดปล่อยจากการเป็ นทาส แม้กระทัง่ การร้องขอ
ของท่านเพื่อการผ่อนผันสาหรับโอเนสิ มสั และการพูดเป็ นนัยของความรับผิด
ชอบของเขาต่อเปาโลได้ฝ่าฝื นธรรมเนี ยมโรมัน โดยการอ้อนวอนนี้ เปาโล
กาลังให้เกียรติยศใหม่แก่ชนชั้นทาสอีกด้วย”[25]
III. การวิงวอนเพือ่ โอเนสิ มัส ข้ อ 8-21
เปาโลได้วงิ วอนต่อฟี เลโมนที่จะรับโอเนสิ มสั กลับและยกโทษให้เขา เหตุผลสาหรับการวิงวอนนี้ คือที่จะทาให้
โอเนสิ มสั สามารถบรรลุพนั ธะของเขาที่มีต่อฟี เลโมนได้ และที่จะหนุ นใจให้ฟีเลโมนรับผลประโยชน์จากการ
กลับใจเชื่อของโอเนสิ มสั แทนที่จะสะดุดโดยสิ่ งนั้น
ก. การวิงวอนของเปาโล ข้ อ 8-11
ข้อ 8

“ความมัน่ ใจ” (คากรี ก พาเรซี อา) ของเปาโลเป็ นความแน่ ใจของท่านที่ ว่าถ้าท่านได้สั่งให้
ฟี เลโมนทาอย่างที่ท่านได้ร้องขอ ฟี เลโมนก็จะทาเนื่องจากว่าเปาโลมีสิทธิ อานาจของอัครทูต
“คาว่า พาเรซี อา ตามตัวอักษรหมายถึง ‘คาพูดทั้งหมด’ เริ่ มแรกได้ถูกใช้ใน
แวดวงของการเมืองเพื่อจะแสดงถึ ง สิ ทธิ์ ในทางประชาธิ ปไตยของพลเมือง
เต็มที่ของรัฐกรี กที่จะพูดความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งอย่างมีเสรี ภาพ ภายหลัง
มันได้ถูกพบในฐานะเป็ นคุ ณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแท้ใน
การขัดแย้งกับคาประจบประแจงที่เสแสร้งของคนประจบประแจง. . .”[26]
เปาโลปฏิเสธที่ จะวิงวอนต่อฟี เลโมนด้วยคาสั่ง (“คาบัญชา”) ตรงกันข้าม ท่านได้วิงวอนบน
พื้ นฐานของ ความรั ก (ข้อ 9) คื อ ความรั ก ของพระคริ ส ต์ที่ ผูก พันทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งใน
สถานการณ์น้ ีดว้ ยกัน
“ถ้าทาสได้หนี ไป เจ้านายจะลงทะเบียนชื่ อและรู ปพรรณกับเจ้าหน้าที่ และทาสนั้นจะ
อยูใ่ นรายชื่อ ‘ประกาศจับ’ พลเมืองที่เป็ นอิสระคนใดผูซ้ ่ ึงได้พบทาสที่หนีไปสามารถ
ถื อสิ ทธิ์ เอาการคุ ม้ ครองและแม้กระทัง่ ไกล่เกลี่ ยให้กบั เจ้าของได้ ทาสนั้นจะไม่ได้

กลับไปสู่ เจ้าของโดยอัตโนมัติหรื อได้ถูกตัดสิ นโทษถึงตายโดยอัตโนมัติ ในขณะที่มนั
เป็ นจริ งที่ว่าเจ้าของบางคนนั้นโหดร้าย (ชายคนหนึ่งได้โยนทาสของเขาลงไปในสระ
แห่ งปลาที่กินมนุ ษย์!) พวกเขาหลายคนมีเหตุผลและมีมนุษยธรรมแท้ที่จริ ง ทาสเป็ น
ชิ้ นส่ วนที่ แพงและเป็ นประโยชน์ของทรั พย์สมบัติส่วนตัว และมันจะทาให้เจ้าของ
สู ญเสี ยในการปล่อยเขาไป”[27]
ข้อ 9

บางที เปาโลอ้างอิ งถึ งสภาพที่สูงอายุของท่าน (“เปาโล คนสู งอายุ”) เพื่อย้ าเตื อนฟี เลโมนถึ ง
ความทุ ก ข์ ที่ ท่ า นได้ เ ผชิ ญ เพื่ อ ข่ า วประเสริ ฐซึ่ งอาจได้ ท าให้ ท่ า นสู ง อายุ ก่ อ นก าหนด
นักอรรถาธิ บายหลายคนได้ช้ ี ว่า “คนแก่” หรื อ “สู งอายุ” (คากรี ก เพรสบูเทส) บางที ได้อ่าน
อย่างดั้งเดิ มว่า “ทูต” (เพรสบิ วเทส เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:20) แต่ดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเพียง
พอที่จะแก้ไขตัวบท ณ เวลานี้ เปาโลคงอายุได้ประมาณ 55 ปี ซึ่ งในสมัยของท่านนั้นก็แก่กว่า
ในสมัยของเราเพราะ อายุขยั ในตอนนั้นสั้นกว่า ท่านวิงวอนในฐานะบิดาเพื่อบุตรชายในความ
เชื่ อ ของท่ า น การอ้า งอิ ง ถึ ง การถู ก คุ ม ขัง ในปั จจุ บ นั ของท่ า นคงได้ห นุ น ใจฟี เลโมนที่ จ ะ
ยินยอมอีกด้วย
“. . . เปาโลได้รู้จกั ฟี เลโมนอย่างที่นกั อรรถาธิ บายสมัยใหม่ไม่สามารถมี
แนวคิดที่ดีถึงการที่ฟีเลโมนน่าจะตอบสนองอย่างไรต่อความคิดเห็นเช่นนั้นที่
ถูกอ่านอย่างเปิ ดเผยในคริ สตจักรที่ซ่ ึ งเขาเป็ นสมาชิกเช่นเดียวกับผูน้ า”[28]
ประเภทของการวิงวอนนี้ คงได้มี พลังในวัฒนธรรมแห่ ง เกี ยรติ และความอับอาย ที่ซ่ ึ งผูค้ น
เหล่ า นี้ ไ ด้อาศัย อยู่ม ากกว่า มันมี ใ นวัฒนธรรมแห่ ง อานาจและความอ่ อนแอ ทางตะวันตก
สมัยใหม่

ข้อ 10-11

“โอเนสิ มสั ” หมายถึง “เป็ นประโยชน์” เปาโลอ้างอิงชื่อของเขาที่นี่ (ข้อ 10) เป็ นครั้งแรกซึ่ งได้
ตระเตรี ยมฟี เลโมนสาหรับความทรงจาอันไม่เป็ นที่พอใจซึ่ งเชื่ อมโยงกับคนรับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ
แต่ก่อนของเขาโดยข้อคิ ดเห็ นที่ ได้กล่ าวมาก่ อนแล้ว ท่านเรี ยกโอเนสิ มสั ว่า “ลู ก” ของท่าน
ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่กบั ลูกที่เป็ นการเปรี ยบเทียบก็ธรรมดาในทั้งลัทธิ ยิวและศาสนาลึกลับ
ของต่ า งชาติ ใ นฐานะเป็ นตัว อย่ า งประกอบของความสั ม พัน ธ์ แ บบครู ก ับ นั ก เรี ยนหรื อ
ความสัมพันธ์แบบผูน้ ากับคนที่เปลี่ยนความเชื่อ[29]

“นอกเหนื อไปจากความรักที่นุ่มนวลซึ่ งมีอยู่ในการแสดงออกนี้ ก็มีความคิ ด
แห่ งการไม่เป็ นผูใ้ หญ่อยูใ่ นสิ่ งนั้น คือ โอเนสิ มสั เป็ นแค่เด็กและในสภาพนี้ ก็
ต้องการการดูแลที่นุ่มนวลอย่างมากมิฉะนั้นชี วิตฝ่ ายวิญญาณที่เยาว์วยั ของเขา
ทนทุกข์หรื อตายไป”[30]
“นี่ เป็ นฟาริ สีที่ชอบธรรมด้วยตนเองแต่ก่อน ซึ่ งเป็ นทายาทของความเฉพาะ
ของชาวยิวและท่านกาลังกล่าวถึ งคนต่างชาติ และทาสที่ เป็ นคนต่างชาติ ณ
จุดนั้นจากขยะสังคมของโรม กระนั้นท่านก็สามารถอ้างอิงถึ งเขาว่าเป็ น ลูก
ชาย ดังนั้นถ้อยคาของท่าน (คส. 3:11) ว่า ‘ไม่มีกรี กหรื อยิว . . . ทาสหรื อ
เสรี ชน’ [กท. 3:28] ก็ไม่ใช่สูตรที่วา่ งเปล่าแต่สะท้อนถึงท่าทีของใจที่ซ่ ึ งตัว
ท่านเองได้ถูกนามาโดยพระเจ้า”[31]
เปาโลได้นาโอเนสิ มสั มาสู่ พระคริ สต์ในขณะที่ท่านได้อยู่ในการถูกคุมขัง อัครทูตนี้ ได้ทาให้
ความไม่เป็ นที่น่าพอใจที่การอ้างอิ งถึ งชื่ อของโอเนสิ มสั อาจได้ก่อให้เกิ ดนั้นอ่อนลงโดยการ
สร้างคาที่มีความหมายสองนัย “เป็ นประโยชน์” ได้เป็ น “ไร้ประโยชน์” ต่อฟี เลโมน แต่ตอนนี้
เขาได้ดาเนิ นชี วิตตามชื่ อของเขา เขาได้พิสูจน์วา่ “เป็ นประโยชน์” ต่อเปาโลและเขาสามารถ
“เป็ นประโยชน์” ต่อฟี เลโมนเช่ นกัน ไม่มีความจาเป็ นสาหรับเปาโลที่ จะระบุถึงบาปอะไร
อย่า งแท้จริ ง ที่ โอเนสิ ม สั ได้ท าต่ อฟี เลโมน แทนที่จะขยายมัน ท่า นได้ล ดมัน (เปรี ย บเทีย บ
1 ปต. 4:8)
“อาเครสตอส [“ไร้ประโยชน์”] ระบุถึงโอเนสิ มสั พร้อมกับการอ้างอิงถึงการ
หนี ข องเขาและเวลาก่ อ นการกลับ ใจเชื่ อ ของเขา เป็ นที่ ชัด เจนว่า เขาไร้
ประโยชน์แม้กระทัง่ ก่อนที่เขาได้หนีไป เขาเป็ นทาสชาวฟรี เจียและในฐานะ
เช่นนั้นก็ ‘ได้ยนื ยันถึงการประมาณอันเป็ นที่นิยมของชนชั้นและประเทศของ
เขาโดยความประพฤติของเขาเอง’[32] เนื่ องจากว่าทาสชาวฟรี เจียเป็ นที่
เลื่องลือสาหรับการไม่น่าเชื่อถือและการไม่สัตย์ซื่อ”[33]
“(คาว่า ฟี เลโมน หมายถึง ‘รักใคร่ ’ หรื อ ผูห้ นึ่งที่กรุ ณา ถ้าทาสได้ถูกคาดหวัง
ให้ดาเนินชีวติ ตามชื่อของเขา แล้วเกี่ยวกับเจ้านายล่ะ?)[34]

ข. แรงจูงใจของเปาโล ข้ อ 12-16
ข้อ 12-14

โอเนสิ มสั ได้ทาให้ตวั เขาเองเป็ นที่รักต่อเปาโลอย่างมากจนการจากไปของเขานั้นเป็ นโอกาสที่
เจ็บปวดอย่างมากสาหรับอัครทูตนี้ (“ข้าพเจ้าได้ส่ง. . .ผูซ้ ่ ึ งเป็ นดังดวงใจของข้าพเจ้า ”) เปาโล
สามารถแก้ต ัว ในการหน่ ว งเหนี่ ย วทาสนั้น ไว้ก ับ ท่ า นได้ แต่ ท่ า นได้ต ัด สิ น ว่ า พัน ธะของ
โอเนสิ มสั ที่จะกลับ ไปหาเจ้าของของเขานั้นสาคัญกว่า ยิ่งกว่านั้น เปาโลไม่ได้มีสิทธิ อานาจ
เหนือทาสนี้อย่างแท้จริ ง นัน่ ขึ้นอยูก่ บั เจ้านายของเขา
“โดยการกลับไปนั้น เขา [โอเนสิ มสั ] จะวางตัวเขาเองอย่างสิ้ นเชิ งไว้ภายใต้
การควบคุมของเจ้านายผูซ้ ่ ึ งเขาได้ทาผิดต่อ กฎหมายของโรม ซึ่ งรุ นแรงกว่า
กฎหมายของเอเธนส์ในเชิงปฏิบตั ิแล้วได้กาหนดอานาจที่ไม่จากัดของเจ้านาย
เหนือทาสของเขา ทางเลือกของชีวติ หรื อความตายได้ข้ ึนอยูก่ บั ฟี เลโมนอย่าง
สิ้ นเชิง และพวกทาสได้ถูกตรึ งอย่างต่อเนื่องสาหรับความผิดที่เบากว่าของเขา
อย่างมาก”[35]
ถ้าเปาโลได้หน่วงเหนี่ยวโอเนสิ มสั ไว้กบั ท่าน ฟี เลโมนคงได้รู้สึกเป็ นพันธะโดยการนับถือของ
เขาที่มีต่อเปาโลเพื่อจะปล่อยให้ทาสของเขาอยู่กบั อัครทูตนี้ บางทีการปรนนิ บตั ิ ที่เปาโลมีใน
ความคิดสาหรับโอเนสิ มสั (“เขาจะปรนนิบตั ิขา้ พเจ้า”) คือ ประกาศข่าวประเสริ ฐ ไม่ใช่ปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างคนใช้ในคุกสาหรับเปาโล[36] อย่างไรก็ตาม เปาโลต้องการให้ฟีเลโมนตอบสนอง
ต่อทาสของเขาอย่างมีอิสระ
“หลั ก การของการค านึ ง ถึ ง คนอื่ น ที่ นี่ ซ่ ึ งถู ก ส าแดงโดยเปาโลนั้ นเป็ น
องค์ ป ระกอบของความส าคัญ ที่ จ าเป็ นในทุ ก วัน นี้ ส าหรั บ การเป็ นผู ้น า
คริ สเตียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความล าบากหลายอย่างอาจถู ก หลี กเลี่ ยงได้ถ้า
บรรดาผูท้ ี่ อยู่ในที่แห่ งสิ ทธิ อานาจในงานของคริ สเตียนจะทาตามแบบอย่าง
ของเปาโลในสิ่ งนี้”[37]
“ในส่ วนทางทิศตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน [รวมถึงเอเชียน้อย] ระหว่าง
ระยะเวลานี้ ทาสที่ ล้ ี ภยั ผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาสถานนมัสการในครั วเรื อนก็น่าจะ

ได้รับ การปกป้ องชั่วคราวโดยผูค้ รองเรื อ นจนกว่า การคื น ดี ก ับ เจ้า นายได้
เกิดผลหรื อทาสนั้นได้ถูกตั้งไว้เพื่อขายในตลาดและราคาที่เป็ นผลลัพธ์น้ นั ได้
ถูกจ่ายแก่เจ้าของ. . .”[38]
ข้อ 15-16

เปาโลได้แนะนาว่าพระเจ้าอาจได้อนุ ญาตเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเพื่อจะส่ งผลต่อการดีมาก
ขึ้น (รม. 8:28) และท่านได้กระตุ น้ ให้ฟีเลโมนที่จะมองสิ่ งเหล่านั้นในแนวทางนั้น ตอนนี้
เจ้านายควรถือว่าทาสของเขา “ไม่ได้เป็ นทาสอีกต่อไป” แต่เป็ น “พี่นอ้ งที่รัก” ในพระคริ สต์ซ่ ึ ง
เขาเป็ น[39] นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าเขาจาเป็ นต้องให้เสรี ภาพแก่ โอเนสิ มสั แม้ว่าเขาจะให้ แต่
หมายถึงว่าเขาจะปฏิบตั ิต่อเขาอย่างมีความรักเป็ นอย่างน้อย มันเป็ นไปได้วา่ เมื่อเปาโลได้เขียน
ข้อ 15 ในความคิดของท่านนั้นก็มีกฎหมายของชาวยิวเกี่ยวกับการกลับไปที่สมัครใจของทาส
ยัง เจ้า นายของเขาเพื่ อที่ จะเป็ นคนรั บใช้ของเขา “ตลอดไป” (คื อ ตลอดชี วิตของเขา ฉธบ.
15:16-17)[40]
ก่อนคริ สต์ศาสนาอย่างยาวนานนั้น ก็มีหลักฐานที่ว่า ทาสผูซ้ ่ ึ งกลายมาเป็ นผูท้ ี่เข้าเป็ นสมาชิ ก
ในศาสนาลึกลับก็หยุดที่จะถูกถื อว่าเป็ นทาสแต่ได้อาศัยอยูก่ บั เจ้าของแต่ก่อนของเขาในฐานะ
เสรี ชน[41] ในโอเนสิ มสั นั้น ฟี เลโมนจะต้อนรับบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ ึ งเขาสามารถแบ่งปั นการสามัคคี
ธรรมกับพระคริ สต์ได้ และผูห้ นึ่งผูซ้ ่ ึ งจะให้การปรนนิบตั ิที่ซื่อตรงมากกว่าที่เขาจะคาดหวังจาก
ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน
“งานสู งที่ สุดของคริ สต์ศาสนาคือที่ จะเปลี่ ยนแปลงมนุ ษย์ เพื่อว่าจากชี วิตที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขานั้นก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ทางสังคมทั้งหมดและชัยชนะของความชอบธรรมและความรัก”[42]
“หลัก การต่ า งๆของข่ า วประเสริ ฐ ที่ ไ ด้ท าการในจิ ต ส านึ ก ของประเทศก็
ทาลายการเป็ นทาส”[43]
“คริ สต์ศาสนาไม่ได้ออกไปเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้หลีกหนี อดีตของเขาและที่จะ
หนีจากมันไป คริ สต์ศาสนาออกไปเพื่อจะทาให้มนุ ษย์สามารถเผชิ ญกับอดีต
ของเขาและอยูเ่ หนือมันได้”[44]

“มันค่อนข้างชัดเจนว่าในจดหมายนี้ เปาโลไม่ได้รับมือกับคาถามของการเป็ น
ทาสโดยแท้ หรื อการแก้ปั ญหาเกี่ ย วกับ ตัวอย่า งที่ เจาะจงของการเป็ นทาส
อย่างน้อยแล้ว ในข้อนี้ ท่านรั บมื อกับคาถามของความรั กแบบพี่น้อง แม้ว่า
เสรี ภ าพฝ่ ายโลกของโอเนสิ ม ัส อาจเป็ นคุ ณ ค่ า ทางบวก ในการวิ เ คราะห์
สุ ดท้ายนั้น มันก็ไม่มีความสาคัญสู งสุ ดต่อเขาในฐานะเป็ นคริ สเตียนไม่วา่ เขา
เป็ นทาสหรื อไท สุ ดท้ายแล้ว สิ่ งที่ สาคัญคื อ ที่ จะรั บ เอาการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าและติดตามพระองค์. . .”[45]
ค. การร้ องขอของเปาโล ข้ อ 17
สุ ดท้ายแล้ว เปาโลกล่าวถึงการร้องขอของท่านอย่างชัดเจน ท่านตั้งมันบนความสัมพันธ์ของท่านกับฟี เลโมนใน
ฐานะเป็ นพี่นอ้ งคริ สเตียน คือ “ผูร้ ่ วมมือ” ในการรวมกันกับพระคริ สต์
“คาศัพท์ของเปาโล ‘ผูร้ ่ วมมือ’ ต้องไม่ถูกทาให้อ่อนลงเพื่อจะหมายถึงแค่เพื่อนหรื อสหายที่
สนิ ท มันบ่งบอกถึ งการสามัคคีธรรมหรื อความร่ วมมือของบรรดาผูท้ ี่มีความสนใจเหมือนกัน
ความรู้สึกเหมือนกัน งานเหมือนกัน มันเป็ นการสามัคคีธรรมฝ่ ายวิญญาณและมีสองด้านคือกับ
พระเจ้าและกับพี่น้อง มันเป็ นความร่ วมมื อของความเชื่ อและชี วิตของคริ สเตี ยนร่ วมกัน มัน
ขึ้นอยู่กบั การยอมรับของฟี เลโมนถึงการสามัคคีธรรมนี้ นนั่ เองที่เปาโลตั้งการวิงวอนของท่าน
ไว้ รู ป แบบของประโยคที่ เป็ นเงื่ อนไขก็ ทึ กทัก เอาถึ ง ความเป็ นจริ ง ของข้อเท็จจริ ง นั้น การ
ปฏิ เสธของฟี เลโมนถึ งการร้ องขอของเปาโลจะไม่สอดคล้องกับการยอมรับของเขาถึ งความ
ร่ วมมือนี้”[46]
นักเขียนคนหนึ่งเชื่อว่า การสามัคคีธรรม เป็ นแนวคิดรวบยอดหลักในจดหมายฝากนี้[47]
“ในสถานะทางสังคมที่ต่ าที่สุดในโลกของโรม คือ ทาสไม่มีสิทธิ์ นั้น โอเนสิ มสั ก็อยูใ่ นระดับ
ฝ่ ายวิญญาณที่เท่าเทียมกับฟี เลโมนเจ้าของของเขาและกับอัครทูตที่นาอยู!่ ”[48]

ง. ข้ อเสนอของเปาโล ข้ อ 18-20
ข้อ 18

จากนั้นเปาโลได้เร่ งรี บที่จะขจัดอุปสรรคที่เป็ นไปได้ การลักขโมยก็ปกติท่ามกลางพวกทาส
(เปรี ยบเทียบ ทต. 2:10) ดูเหมือนว่าเปาโลไม่ได้ตระหนักถึงสิ่ งใดที่เจาะจงซึ่ งโอเนสิ มสั ได้เป็ น
หนี้ ฟี เลโมน แต่ ท่ า นได้เสนอที่ จะจ่ า ยสิ่ ง ใดก็ ต ามที่ อาจเป็ นหนี้ ถ้า ภาวะเช่ นนั้น ได้เ กิ ด ขึ้ น
โอเนสิ มสั อาจได้ขโมยจากฟี เลโมน (“ถ้าเขา. . .เป็ นหนี้ อะไรไว้”)[49] หรื อเขาเพียงแค่ได้หนี
ไป และดังนั้นก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่เจ้านายของเขา (“ถ้าเขาทาผิดต่อท่าน”) [50] “จง
คิดเอาจากข้าพเจ้า ” หมายถึ ง อย่างเดี ยวกันกับ “ยกให้เป็ นของข้าพเจ้า ” ข้อเสนอของเปาโล
เป็ นตัวอย่างประกอบที่ยอดเยี่ยมของการยกโทษตามพระคัมภีร์ที่ข้ ึนอยู่กบั การยกให้เป็ นของ
(เปรี ยบเทียบ รม. 5:13; 2 คร. 5:21)[51]
“มันน่ าสนใจที่ จะสังเกตว่า เปาโลสามารถและเต็มใจที่จะจ่ายหนี้ ของโอเน
สิ มสั บางครั้งเราได้รับการเห็ นแวบหนึ่ งซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเปาโลไม่ได้ขาด
แหล่งทางการเงิน [บางครั้ง; เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:12; กจ. 24:26; 28:30]”[52]

ข้อ 19

เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้เขียนจดหมายฝากทั้งหมดนี้ ดว้ ย “มื อของท่านเอง” ไม่ใช่ ผา่ น
เลขานุ การอย่างที่เป็ นธรรมเนี ยมของท่าน[53] อีกทางหนึ่ ง เปาโลอาจได้ลงลายชื่ อของท่าน ณ
จุดนี้ และจากนั้นได้เขียนการรับรองนี้ [54] เปาโลได้ย้ าเตือนฟี เลโมนถึ งหนี้ ของเขาเองที่มีต่อ
อัครทูตนี้ (ข้อ 19) เป็ นที่ชดั เจนว่า ฟี เลโมนได้มาเป็ นคริ สเตียนผ่านพันธกิ จของเปาโลไม่ว่า
โดยตรงหรื อทางอ้อม
วลีในวงเล็บในข้อนี้ เป็ นความสามารถในการเบี่ยงบ่ายเชิ งโวหารที่เรี ยกว่า พาราลิปซิ ส ในสิ่ ง
นั้น ผูเ้ ขียนกล่าวว่าเขาลังเลใจที่จะกล่าวบางสิ่ ง (“จะไม่พดู เรื่ องที่. . .”) ซึ่ งอย่างไรก็ตามแล้วเขา
ก็กล่าว มันเป็ นวิธีของการสอดแทรกข้อมูลอย่างประณี ต[55] “จะไม่พูดเรื่ องที่. . .” หมายถึง
“จะไม่เน้นข้อเท็จจริ งที่. . .”[56]

ข้อ 20

โดยการต้อนรับและการยกโทษโอเนสิ มสั นั้น ฟี เลโมนจะจ่ายคืนเปาโลและหนุ นใจท่าน การ
เล่ นคาอี กอย่างหนึ่ งก็ป รากฏกับคากรี กที่ แปลว่า “ผลประโยชน์” ซึ่ งเป็ นรากศัพท์ของคาว่า
“โอเนสิ ม ัส ” นัก เขี ย นคนหนึ่ งแปลอนุ ป ระโยคนี้ ว่ า “ขอให้ ข ้า พเจ้า ได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ

เช่ นเดี ยวกับท่านได้รับประโยชน์”[57] อย่างที่ ฟีเลโมนได้ทาให้ใจของธรรมิกชน “แช่ มชื่ น”
(ข้อ 7) ดังนั้นเปาโลได้ขอให้เขาที่จะทาให้ใจของท่าน (ของเปาโล) เอง “แช่มชื่ น” โดยการยก
โทษและการยอมรับโอเนเสมัส
จ. ความมั่นใจของเปาโล ข้ อ 21
“การเชื่อฟัง” เป็ นคาที่หนักแน่นเพื่อใช้อธิ บายถึงการยอมรับการร้องขอจากเพื่อน บางทีโดยใช้การคานี้ เปาโล
ได้ย้ าเตือนฟี เลโมนถึงสิ ทธิ อานาจการเป็ นอัครทูตของท่าน กระทา “ยิ่งกว่า” เปาโลได้ขอบางทีบ่งบอกถึ งการ
ยอมรับที่กระตือรื อร้นและสุ ด ใจของฟี เลโมนที่มีต่อโอเนสิ มสั แทนที่จะเป็ นแค่การยอมทาตาม จดหมาย แห่ ง
การร้องขอของเปาโล
“เสรี ภาพของพวกทาส เหมือนกับเสรี ภาพทั้งหมดต้องมาจากใจของมนุ ษย์ที่ได้รับการดลใจ
จากพระคริ สต์ ภายใต้การบังคับนี้ การเป็ นทาสต้องโรยราและตายไปในที่สุด มันใช้เวลา
ยาวนานที่จะทาอย่างนั้น การเป็ นทาสยังถูกปฏิบตั ิโดยคริ สเตียนหลายคนในอเมริ กาจนกระทัง่
สงครามกลางเมืองได้ทาให้มนั สิ้ นสุ ด ที่มนั ยังอยูใ่ นโลกทุกวันนี้ในรู ปแบบใดหรื อรู ปแบบหนึ่ ง
นั้น ข้อเท็จจริ งที่ เรี ย บง่ ายเหล่ านี้ แสดงให้เห็ นถึ งการเกาะแน่ นของความบาปที่ ยึดที่ มนั่ ทาง
สังคมและความล้มเหลวของศาสนาคริ สต์ที่จะจัดการกับมัน ในขณะที่อุปนิ สัยทางจริ ยธรรม
ทั้งสิ้ นสาหรับคริ สเตียนควรออกมาจากความรัก แทนที่จะเป็ นกฎเกณฑ์หรื อข้อจากัด กระนั้น
มันใช้พวกสาวกที่อุทิศตนเต็มที่ในการนามันไปสู่ การปฏิบตั ิ”[58]
“เปาโลถูกวิจารณ์ สาหรับการไม่ยกเลิ กการเป็ นทาสในคาศัพท์ที่เรี ยบง่าย แต่เมื่อบุคคลหนึ่ ง
พิจารณาถึงสภาพแท้จริ งในจักรวรรดิ์โรมัน ท่านก็เป็ นคนฉลาดผูซ้ ่ ึ งสามารถแนะนาแผนการที่
ดีกว่าแผนการที่ถูกติดตามที่นี่สาหรับการล้มล้างสุ ดท้ายของการเป็ นทาส”[59]
“ขณะที่เราอ่านระหว่างบรรทัดนั้น ดูเหมือนว่ามันดี ที่สุดที่จะตีความ ‘มากกว่า’ ว่าเป็ นความ
ปรารถนาของอัค รทู ต นี้ ส าหรั บ โอเนสิ ม ัส ที่ จ ะกลับ ไปหาท่ า นเพื่ อ การปรนนิ บ ตั ิ แ ห่ ง ข่ า ว
ประเสริ ฐ. . .”[60]

IV. การสรุ ปเรื่องราว ข้ อ 22-25
ข้อ 22

เปาโลได้คาดหวังการปลดปล่อยจากการถูกคุมตัวให้อยูใ่ นบ้านแทนขังคุกของท่านในกรุ งโรม
ในไม่ชา้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:29; 24:13; 25:25-27; 26:31-32; ฟป. 2:24) สิ่ งนี้ ได้เกิดขึ้น แต่เรา
ไม่มีการบันทึ กว่าเปาโลได้หรื อไม่ได้บรรลุ ความปรารถนาของท่านที่ จะเยี่ยมเยียนฟี เลโมน
การคาดหวังถึงการเยีย่ มเยียนนี้คงได้จูงใจให้ฟีเลโมนที่จะยอมรับโอเนสิ มสั มากขึ้น เปาโลเชื่ อ
ว่า “คาอธิษฐาน” ของคริ สเตียนในคริ สตจักรของฟี เลโมนจะส่ งผลต่อการได้รับการปลดปล่อย
ของท่าน
“เปาโลถื อว่า การอธิ ษ ฐานนั้น มี คุ ณค่ า ในแง่ ข องผูร้ ั บ เช่ นเดี ย วกับ ผูก้ ระท า
ท่ า นเชื่ อ ในการอธิ ษ ฐานว่ า เป็ นพลัง ที่ ท าการอัน ยิ่ ง ใหญ่ ใ นจัก รวาลฝ่ าย
วิญญาณ ในฐานะเช่ นนั้นท่านได้แสวงหาและให้คุณค่าต่อการอธิ ษฐานของ
คนอื่ นเพื่ อเห็ นแก่ ท่ า นและตัวท่ า นเองก็ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารวิง วอนเผื่อ เช่ นนั้น เพื่ อ
บรรดาธรรมิกชนอย่างสัตย์ซื่อ[61]

ข้อ 23-24

“เอปาฟรัส” เป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐแห่ งหุ บเขาลี คสั และเป็ นผูน้ าในคริ สตจักร ณ เมือง
โคโลสี ซึ่งบางทีเป็ นศิษยาภิบาลหลัก (คส. 1:7 เปรี ยบเทียบ ฟม. 2:25) บางทีเขาไม่ได้อยูใ่ นคุก
กับเปาโล (คส. 1:8; เปรี ยบเทียบ 4:10) “ผูท้ ี่ถูกขังร่ วม” น่าจะเป็ นการแสดงออกเชิ งเปรี ยบเทียบ
ที่อา้ งอิงถึงการทาสงครามฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียนมากกว่า อีกมุมมองหนึ่ งคือ เขาแค่ได้พกั
ในบ้านหลังเดียวกันในกรุ งโรมกับเปาโลผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักโทษ[62] เปาโลได้อา้ งอิงถึงเพื่อนคนอื่นๆ
สี่ คนของท่าน คือ “มาระโก อาริ สทารคัส เดมาส และลูกา” ใน โคโลสี 4:10 และ 14 อีกด้วย

ข้อ 25

การให้พ รสุ ดท้า ยเป็ นตามแบบฉบับของเปาโล “ของท่า น” เป็ นพหู พจน์ใ นตัวบทกรี ก และ
อ้า งอิ ง ถึ ง คริ ส ตจัก รทั้ง หมดในบ้า นของฟี เลโมน นี่ เ ป็ นการปรากฏครั้ งเดี ย วของ นิ ว ม่ า
(“วิญญาณ”) ในจดหมายฝากนี้ และมันอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงวิญญาณของมนุษย์

อะไรเกิ ดขึ้ นในฐานะเป็ นผลลัพ ธ์ ข องจดหมายนี้ ฟี เลโมนได้ย กโทษแก่ โอเนสิ มสั ไหม เราไม่มี การบันทึ ก
โดยตรงถึงการตอบสนองของเขาต่อจดหมายนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งที่วา่ ฟี เลโมนได้สงวนจดหมายนี้ ไว้และ
ยอมให้มนั เวียนไปท่ามกลางคริ สตจักรต่างๆก็แนะนาอย่างหนักแน่ นว่า เขา ได้ ปฏิ บตั ิอย่างที่เปาโลได้ร้องขอ

ใน โคโลสี 4:9 เปาโลได้อา้ งอิงถึงโอเนสิ มสั ว่าเป็ น “ผูเ้ ป็ นพี่นอ้ งที่รักและซื่ อสัตย์ซ่ ึ งเป็ นคนหนึ่ งในพวกท่าน”
ซึ่งคงได้หนุนใจการยอมรับเขาในเมืองโคโลสี ตามธรรมเนี ยมของคริ สเตียนนั้น ภายหลัง โอเนสิ มสั ได้กลายมา
เป็ นบาทหลวงแห่ งเมืองเอเฟซัส[63] อย่างไรก็ตาม “โอเนสิ มสั ” อีกคนหนึ่ งอาจได้เป็ นบาทหลวง[64] ต่อมา
ตานานเกี่ยวกับคริ สตจักรได้ระบุเช่นกันว่าฟี เลโมนเป็ นบาทหลวงแห่งเมืองโคโลสี [65]
การที่เปาโลนาความกดดันหลายประเภทไปสู่ ฟีเลโมนเพื่อจะตอบสนองอย่างที่ท่านได้ร้องขอทางการวิงวอน
ด้วยคาพูดที่ถ่อมใจกระนั้นก็ได้สร้ างปั ญหาต่างๆสาหรับนักศึกษาจดหมายฝากนี้ บางคน เปาโลบงการใช่ ไหม
ท่านได้รู้สึกผิดถึงการกรรโชกทางอารมณ์ไหม ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็ นเช่นนั้น มันก็ชดั เจนต่อฟี เลโมนและต่อเรา
ว่า อย่างแน่นอนแล้วเปาโลต้องการการตอบสนองที่เจาะจงต่อจดหมายนี้ มันก็ชดั เจนอย่างเท่าเทียมอีกว่า เปาโล
ทาการร้องขอของท่านบนพื้นฐานของความรัก แทนที่จะเป็ นสิ ทธิ อานาจทางการเป็ นอัครทูต การจูงใจส่ งเสริ ม
ความสนใจในตนเองของผูฟ้ ัง แต่การบงการส่ งเสริ มความสนใจในตนเองของผูพ้ ดู
“บรรดาผูท้ ี่ เห็ นรู ปแบบของการบงการทางอารมณ์ ในการวิงวอนก่ อนหน้านี้ ของเปาโลควร
ยอมรับที่นี่ [ในข้อ 14] อีกด้วยว่าที่แท้ เปาโลสารภาพถึ งความเปราะบางและการพึ่งพาเต็มที่
ของท่านที่ ความเป็ นมิตรของฟี เลโมน ในความสัมพันธ์ ทางสังคมของคริ สตจักรที่ เกิ ดขึ้นใน
สังคมที่ไม่เท่ากันนั้นมีความรับผิดชอบที่เจาะจงในส่ วนของผูม้ ีอานาจที่จะกระทาต่อคนอื่นๆ
ด้วยวิญญาณแห่งความดีแทนที่จะยืนหยัดอยูบ่ นสิ ทธิ์ ของพวกเขา”[66]
มันไม่ใช่ไม่สอดคล้องกับความรักที่จะจูงใจโดยการชี้ถึงพันธะ โอกาส และผลลัพธ์ต่างๆ[67]

